ספר

דכריי שלום
דרושים ופשטים על התורה יפים ונחמדים מתוקים מדבש ונופת צופים
חברו אביר החכמים ונאון הגאונים ראש הדרשנים והחוקרים זדה מרנא
ורבנא רבן של כל בני הגולה הרב הגאון הנשר הנמל רבינו יצחק אדרבי
זצ׳׳ל אשר האיר עיני ישראל בחידושיו ותשובותיו המופלאות בםפר
ד ב רי ר י מ ת תלמידו של הגאון הנשר הגדול מין יו ס ף ט איי טי צ א ק
זצ״ל ובהספר הזה מובא הרבה מחידושים ופשטים של רבו דגלות להספר
קונטרס אחרון ופירוש מגילת רות .
נדפס ראשונה בשאלוניקי בשנת ה״שם  ,ונשנה בוויניציא (בשנת שם*ז> ונשלש שם
כשנת (שנ״ , 0ועתה יצא לאור בעז״ה פעט רביעית
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דברי שלום
דרושים ופשטים על ה תו ר ה יפים ונחמדים מתוקים מדבש ונופת צופים
חברו אביר החכמים וגאון הגאונים ראש הדרשנים והחוקרים ה״ה מרנא
ורבנא רבן של כל בני הגולה הרב הגאון הנשר הגדול רביני יצחק אדרבי
זצ׳׳ל אשר האיר עיני ישראל בחידושיו ותשובותיו המופלאות בםפר
דברי ריבות תלמידו של הגאון הנשר הגדול מרן יוסף טאייטיצאק
זצ׳׳ל וחבירו של בעל מהרשד״ם בהספר הזה מובא הרבה פשטים וחידושים
מרבו מרן יוסף טייאטיצאק ( ,וז״ל של בעל שה״ג הג״י־ יוסף טייאטיצאק
ארבעים שנה לא ישן במטה והיה ישן על גבי תיבה ורגליו תלויות וקם בחצות הלילה
ונודע זה אחר פטירתו כמ״ש בראשית חכמה וכר

ומין ב״י

מזכירו בהלכות מקוואות

והלכות עיגונא) .

י ען כי הספר היקר הזה רב הערך ויקר דיקי המציאות מאד ורבים מגדולי עטנו המסתופפים
בצל ההורה משתוקקים לדבריו וכעת אינו בנמצא רק מעם מזעיר  ,לכן השתדלתי
בעז״ה להוציאו לאור.
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ווא רש א
בדפוס ר׳ יעקב זאב אונטערהענדלער נ״י

שנת

ת רנ ג
1

לפ*ק

דברי

פרעת גדא״שית

ן י ך א אלהים את האור כי טוב וגו׳ המר רבי יהודה בר
סימון הבדיל הקב״ה את האור לעצמו משל למלך
שראה מנה יפה ואמר זו לעצמי כך כשברא הקב״ה את
האור אמר אין כל בריה יכולה להשתמש בו הדא הוא
לכתיב ונהורה עמיה שרי אמר רבי אבין ככולו הקב״ה
ונתעטף בו כטלית והבהיק את עולמו מזיוו היא הוא
לכתיב עוטה אור כשלמה ורבני! אמרין הבריק לו ליתכו
לצדיקים לעתיל לבא משל למלך שראה מנה יפה אמר זו
לבני הה״ד אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה .נוסח זה
מצאתי בספר זה ינחמנו שער ז׳ ודומה לו במדרש תהלים
מזמור כ״ז  :לפרש ולהבין כוונת זה המאמר לע״ד אפרש
ראשונה כוונת הפסוקים שבפרשה ובביאורם יובן המאמר
על כוונתו ונבא על תכונתו וזה כי לבר ילוע הוא כמה
נתחבטו המפרשים במלת בראשית שהיא סמוכה והיה לו
לומר בראשונה וגם ראיתי מה שפירש הרמב״ם ז״ל
במירה חלק ב' פ״ל  :אכל אחוה לעי אן! אני לע״ל וזה
שכבר ילענו שיש מי שאמר שבחילוש העולם היה חומר
קלום וכמו שאז״ל ברבה שאל פילוסוף לרבן גמליאל צייר
גדול הוא אלהיכם אבל מצא סמנים טובים שסייעו
אותו וכו' יע״ש  :אבל אנחנו עם תורתו בלבנו ידענו
נאמנה לי הקב״ה ברא העולם מהאפס ומהאין ההחלטי
כמו שמורה מלת ברא וכמו שכתב הרמב״ם בפרק הנזכר
וז״ל אמנם זה המציאות המיוחל לכלל העולם אשר הוא
השמים והאכץ הכתיב עליו ברא שהוא אצלנו המציאה
מההעלר וכן כתב הרמב״ן ז״ל .וגם מלת אלהים
המורה היכול היכולת בלתי בעל תכלית וביכלתו המציאו
מהאפס המוחלט וברצונו ההחלטי כמו שכתב החכם בעל
נוה שלום כי שם אלהים מורה היותו פועל ברצון ולרוש
זה גילה לנו התורה בפסוק זה באומרו בראשית ברא
אלהים את השמים וגו'  .ומלח בראשית ר״ל בתחלה כמו
שנתי הרמב״ם בפרק הנזכר  .אבל אין טנתי לומר מה
שפ־רש וכיון הרב הנזכר כפי מה שפירשו בו המפרשים
כמו שיראה המעיין שם  .אבל כונתי לומר שאס היה כמו
שחשב הפלוסוף שקולם חידוש העולם היו שם סמנים
וחמר ראשון קלום נמצא שהתחלת העולם לא היתה
בכלל הבריאה שכבר היה החמר מצוי וקלום ולא היחה
מבריאת בורא והחומר ההוא הוא התחלה ויסול העולם
שהוא הוא המוכן לקבל צורת כל הנמצאים  .ולכן אמר
בראשית ברא וגו'  .כלומר כשברא אלהים שמים וארץ
בהתחלה עצמה בראם כלומר שההתחלה עצמה היא בכלל
הבריאה ומעצם הבריאה עם ההקדמה הידועה שמלת

שלום

א1

ברא מורה ההמצאה מההעדר נמצא לפי זה שההתחלה
עצמה שהיא רמז צחמר הראשון המציאו הקב״ה מההעדר
ההחלטי  :והארץ היתה תהו ובהו וגו' אמר שאז באותו
המצב מהבריאה ראשונה היו כל הדברים השפלים שהם
הארבעה יסודות הנרמזים במלת ארן שכן אמר תחלה את
השמים ואת הארץ כי שס ודאי כולל הכל העליונים
במלת שמים יהתחתוניס במלת ארן אף כאן באומרו
והארץ היתה וגו׳ כולל כל הד׳ יסודות אמר שאז באוהו
המצב לא קבל שום חלק מהחמר ההוא שום צורה אלא
היה משולל מכל צורה .ולכן נקרא תוהו שהאדם תוהא
עליו ואין גוזר עליו שום שם להיות משולל ונעדר מכל
צורה אבל בוהו כלומר בו היו כל הצורות כוללות כי החמר
ההוא מוכן לקבלם וכמו שכתב הרמב״ן בפי׳ הפסוק:
וחשך על פני תהום וגו׳ כונת הפסוק לע׳׳ד הפך ממה
שכתב הרמנ״ם שם בפ׳ הנזכר שהוא כתב שבזה הפסוק
זכר הד׳ יסודות ארץ ורוח ומים וחשך כי חשך הוא האש
היסודי כמאמר הכתוב ודבריו שמעת מתוך האש וכתיב
כשמעכם את הקול מתוך החשך וגו ,ונקרא האש היסודי
בזה השם להיותה בלתי מאירה אבל ספיריית שאלו
היחה האש היסודית מאירה היינו רואים האויר כלו
בלילה מתלהב אש .וכבר זכרם כפי הנחתם הטבעית הארץ
ועליה המים והאויר דבק עם המים והאש למעלה מהאויר
כי ביחדו האויר על פגי המים יהיה החשך אשר על פגי
תהום למעלה מן האויר בלי ספק ולפי דברי הרב יובנו
עם מה שפירש המפרש בו כי המים יקראו תהום ופני
תהום הוא האויר להיות כי האויר הוא על המים ובהיות
החשך שהוא האש על האויר שהוא פני תהום והאויר הוא
מרחפת על פני המים אם כן נמצא שהיסודות נזכרו כפי
הנחתן :וזהו דוחק גדול שפעם קורא הפסוק למים
תהום ופעם קורא אותה מים בפסוק אחד שתחלה אמר
וחשך על פני תהום שר״ל שהיה האש על הפנים של
התהום שהוא האויר שהאויר פגי המים הנקראים במקום
זה תהום ותכף קראן מים שאמר ורוח אלהים מרחפת
על פני המים  :ועוד שלא יצדק שם תהום לכללות המים
כי אם בקרקע הים וכמו שכתב הרמב״ן וז״ל ויקרא קרקע
הים תהום ויוליכם בתהומות כמדבר וגס רש״י כתב על
פגי תהום על פני המים שעל הארץ שנראה מתוך דבריו
שר״ל שאין כונת הפסוק לומר פני המים מצד מעלה שזה
לא נקרא תהום אלא פני המים מצד מטה הסמוכים
לקרקעית הים זה נקרא תהום  :ועוד שהרי לא הזכירם
כפי הנחתם הטבעית שהרי הזכיר תחלה הארץ באומרו
והארץ

< 2

דברי

פרשת בראשית

והארץ היתה וגו׳ כפי פירושו כפסוק ואתר כך הזכיר
האש וחשך על פני תהום באופן שלא הזכירן כסדר
הנחתן  :לכן נראה לע״ד שכונת הפסוק לומר שלהיות
שכל הד' יסודות הנרמזיס באומרו והארץ היתה תוהו
וגו' אז במצב הבריאה הראשונה היתה תוהו כמי שפי'
שהכוונה לומר שעדיין לא קבל שום חלק מהחמר ההוא
שום צורה כלל .זאת היתה הסבה שעם היות שאחר שקבל
חלק מה מהחמר ההוא צורת אש טבעו ומקומו המיוחד
הוא למעלה מכל היסודות אז במצב ההוא היה חלק
החמר ההוא כבוש ומונח בפני תהום והם פני המים
שעל הארץ באופן שהיה מונח בין המים והארץ ורוח
אלהים מרחפת על פני המים באופן שיסוד האש שהוא
הגדול שביסודות היה חון ממקומו לגמרי וגם לא היה
אפילו סמוך לאויר שהרי האויר למעלה על פני המים
באופן שהמים מפסיקים בי; יסוד האויר ויסוד האש
והאש למטה מהמים בין יסוד המיס ויסוד הארץ :
והכוונה בכל זה לומר שכל חלקי החמר היו מעורבים
אלו עם אלו כי לא היה אז צורה מיוחדת לשום
חלק ממנו שכל זה מורה היות הכל גברא מאתו ית'
מהאפס המוחלט ברצונו הפשיט והכל בידו כחומר ביד
היוצר עד שרצה הקב״ה לתת לכל חלק וחלק מהחמר
ההוא צורה וזהו שרמז הכתוב באומרו .ויאמר אלהים
יהי אור שהכוונה לומר שנתן צורה מיוחדת לכל חלק
וחלק מהחמר ההוא ושיתפרדו איש מעל אחיו  .וזהו הנרמז
במלת אור כי הוא המודע הדבר ומפרידו ומפרסמו .ככה
הצורה הפריד והבדיל חלק וחלק מחבירו ופרסמו  .כי
בהיות החמר בלי צורה הוא ענין בלתי מושג לחוש כי אם
בציור ואז בקבלת הצורה נתפרסם והושג והורגש לחוש
ויתפרדו איש מעל אחיו איש איש על מקומו המיוחד לו
כפי טבעו אשר הטביע בו הקב״ה ברצונו ית׳  :ויהי אור
הטעם שלא כתב ויהי כן כמו שכתוב בשאר הימים יובן
עם מה שכתבתי שאלו כתב ויהי כן היה משמע שכל
כמות החמר שקבל צורת אש או צורת אויר או צורת
מים או צורת עפר כן היה תמיד ולא נשתנה כל עיקר
וחין הענין כן  .שהרי היסודות משתנים ומתהפכים מזה
לזה בחלקים החיצוניים וכמו שכתב הרמב״ם בהלכות יסודי
התורה  .אבל אמר ויהי אור כי משם והלאה אין לך חמר
בלי צורה כי לעולם יש מציאות אור הרומז לצורת הדבר
כמו שכתבתי  .אבל מכל מקום לא עמד האור והצורה
בתכונה ההיא לעולם שהיסודות משתנים ומתהפכים
בחלקים החיצונים מזה לזה  .וכן כתב המורה חלק א׳ פ׳

שלום

ע״ב וז"ל וכן היסודות יתהוו קצתם מקצתם ױפסדו
קצתם לקצתם  .ועם היות שבפסוק בראשית רמז הבריאה
הראשונה מהתמר ובפסוק ויאמר אלהים הוא מאמר שני
מנתינת הצורה מכל מקום לא אמר לשון אמירה בבריאה
ראשונה כמו בשניה וזה להורות לנו המצאת בריאת
העולם מהאפם המוחלט .ולכן לא אמר תחלה לשו! אמירה
כי לא יצדק אמירה אלא לנמצא מה שנאמר לו האמירה
ההיא ולהיות כי בתחלת בריאת העולם לא היה שום
נמצא כי אם הוא ית' לבד שהוא מחוייב המציאות למי
יאמר שיקבל מאמרו לכן אין שם כי אם רצונו ית' הפשיט
שרצה להוציא היש מההעדר ההחלטי והמציא החמר
ההוא משולל מצורה  .ואחר כך עם היות שאין החמר ההוא
מורגש ומוחש לחושינו מכל מקום בערכו ית׳ מישג ולק
ציוה לו ואמר לו יהי אור שיקבל כל חלק וחלק צורתו
וכמו שכתב הרלב״ג על פסוק ערום שאול נגרו(איוב כו)
שהכוונה לומר שהחמר המשולל מצורה שנקרא שאול מם
היותו ערום בלי צורה עומד נגדו ית׳ ומשיגו ולכן אמר כאן
לשון אמירה יציוי בו  :וירא אלהים את האור כי טוב
ויבדל אלהים בין האור ובין החשך .ראוי לדקדק למה לא
אמר וירא אלהים כי טוב כמו שאומר בשאר הימים
למה חזר ואמר את האור  .ועוד שמתוך דברי הפסוק
נראה שאחר יצירת האור נתחדש לו ית׳ ידיעה מה שלא
ידע קודם  .ועוד מה הבדל שייך בין אור וחשך שהרי
החשך איט דבר נמצא כי אם העדר האור ואיך יצדק עליו
לומר הבדיל בין זה לזה  :ונראה לע״ד שכונתו בזה
לרמוז הדרוש שכתב הרב בעל עקידה על משנת בעשרה
מאמרות נברא העולם וגו ,שכתב שם דרך כלל שאלו
נברא העולם במאמר א' ולא היה טבע קיים לנמצאים
ויהיה העולם תלוי בהנהגתו ית' בפרטות יתבטל הבחירה
והרצון והצדיק יהיה מוכרח במעשיו ולא יהיה שכר
ועונש  .וגם הרשע לא יהיה לו פנאי לחזור בתשובה .
אבל כשבראו בעשרה מאמרות נתן טבע קיים בדברים
להיות להם קדימה ואיחור בהמצאתם כמו שהביאו באירך
עיין שם  .וזהו שאמר כאן שכיון שהקב״ה לא יפלא ממנו
כל דבר ומגיד מראשית אחרית וידע שאין בבריאת
החמר הראשון בלי צורה שום תועלת  .שהרי אין לו
מציאות קיים ומורגש בעצמו כי אם על יד הצורה שנתן
לו אחר כך  .א"כ למה מתחלת בריאתו לא בראו בשלמות
עם צורתו אלא שהבדיל המשך ציור זמן מה בין הבריאה
ליצירה והבדיל בין האור והחשך כי הבריאה הראשונה
רמזה במלת חשך להיות החמר ההוא חשוך בלי צירה
והיצירה

דברי

פרישת בראשית

והיצירה השניה שהיא נתינת הצורה רמזה במלת אור
וכמו שכתבתי בפסוק ויאמר אלהים יהי אור .חמר
שהטעם שעשה כך הוא לפי שראה אלהים בדעתו
העליון קורם שים בריאה כלל שהאור והמציאות הוא טוב .
ואם לא היה נותן טבע קיים צנמצאים בקדימה ואיחור
בהמצאת החמר  .ואחר כך חול הצורה עליו ושיהיה
הדבר פושט צורה ולובש צורה בטבע אלא שיהיה הכל תלוי
במאמרו ית' יתבטל המציאות והשכר והעונש והבחירה
כמו שכתב הרב הנזכר שם  .ולכן ויבדל אלהים המשך זמן
מה בין האור והיא היצירה השניה ובין החשך והיא
הבריאה הראשונה מהחמר שהוא חשוך בלי צירה באופן
שיירא אלהים את האור אינו חידוש ידיעה אחר הבריאה
כי אם הסתכלות קודם שום בריאה והסתכלות ההוא היה
סכה היות הבריאה באופן זה ועם מה שכתבתי יובן
המאמר שהתחלתי  .אמר רבי יהודה בר סימון הבדיל
הקב״ה את האור לעצמו כלימר עכב האור ונתינת
הצורה בחמר ההוא עכבו בעצמו  .ולא הוציאו אל המציאות
בבריאה ראשונה וזה לתת טבע קיים לדברים בקדימה
ואיחור לתת לעולם שארית  .שאלו לא עשה כן לא היו
יכולים להתקיים כי אם הצדיקים שששים ושמחים לעשות
רצון קוניהם  .אבל הרשעים לא  .לפי שמיד ישוב עמלם
בראשם כיין שאין טבע קיים לנמצאים כי אם הכל תלוי
בהנהגתו ית׳ והיה לו להקב״ה לתת להם מיד כפעלם
וכרוע מעלליהם  .וזהו שאמר אין כל בריה יכולה להשתמש
כי אם קצת מהבריות והם הצדיקים לכן עכבו לעצמו
ונתן טבע קיים לדברים בקדימה ואיחור הה״ד ונהורא
עמיה שרי כלומר האור וצורת הדברים נשאר עמו ואצלו
המשך ציור זמן מה ורצה במאמר השני להוציאו לפועל .
בא רבי אבין ופירש עוד הענין ואמר שלא לבד עשה
הקב״ה קדימה ואחור לתת טבע קיים לדברים אלא עשה
גם כן שמסר נתינת הצורה לדברים השפלים על ידי
תנועת הככבים ומזלות והגלגלים כדי שיהיה טבע קיים
לדברים ועולם כמנהגו נוהג וזהו שאמר  .נתעטף בו
כטלית וכו׳ כלומר כי כמו מי שמתעטף עם נר בתוך
שלמה אין האור ההוא יוצא לחוץ פנים בפנים כי אם
באמצעות המסך המבדיל ההוא שמתפשט האור ההוא חוץ
לשלמה כן הקב׳׳ה לא רצה לתת הוא בעצמו האור והצורה
לדברים כי אם על ידי אמצעי והם הגרמים השמימיים
כדי לתת קיום והעמדה לנמצאים בדרך טבע ועם זה
הבהיק והאיר לעולם מזיוו כי הוא מקור הכל וזהו
שאמר עוטה אור נשלמה ובאיזה אופן כשנטה שמים

שיום

ב3

כיריעה ובאמצעות תטעתם מתנהג העולם ויש לו טבע
קיים באופן שכל בריה אחד צדיק ואחד רשע יכולים
להשתמש ממנו .רבנן אמרין הבריק לו ליתנו לצדיקים
וגו׳ ר"ל היות התמדת העולם והנהגתו גלי שום אמצעי
ומבלי היות מבע קייס בדברים כי אם היותם נהוגים
על פי דבורו ותלויים במאמרו ית׳ עתיד ליהנו לצדיקים
לעתיד לבא כי אז יתנהג הכל על פיו יתעלה כמו שנאמר
לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולטגה וגו׳ והוא על
דרך שאמר הכתוב כי שמים כעשן נמלחו שאין כוונת
הפסוק ממש אלא שלא יהיו הככבים והמזלות שולטים
בעולם כמו עתה אלא יהיה הכל בהשגחתו וברצונו
הפשוט ולהיות שמתנועת השמים נמשך שני דברים
תועלת לגוף וגם לנפש שמצד תנועתה בא האדם להכיר
את בוראו וכמו שנאמר וידעת היום והשבות אל לבבך
וגו׳ לכן אמר כנגד תועלת הגוף לא יהיה לך עוד השמש
לאור יומם  .וכנגדה תועלת הנפש אמר ולנוגה כמד״א
ואורח צדיקים כאור נוגה וגם הירח לא יאיר לך אלא הכל
יתנהג בהשגחתו הפרטית ולכן לתועלת הגוה והיה לך ה׳
לאור עולם  .וכנגד תועלת הנפש אמר ואלהיך לתפארתך
שהשגת האדם שלמותו ותכליתו זהו תפארתו באופן שלעתיד
לבא ישיגוהו ויכירוהו לו יתעלה באופן יותר עליון ממה
שמשיגים לו עתה להיות שאז לא יהיה טבע קיים לדברים
כי אם הכל מושגח בפרטות מאתו ית׳ באופן שלא יצא
משפט מעוקל כמו שנמצא עתה שמחייב המזל לפטמים
צדיק ורע לו רשע וטוב לו אלא הכל יהיה כדין וכשורה .
וזו היא כוונת רבנין לומר במה שעשה הקב״ה במעשה
בראשית שברא תחלה החמר הראשון בלי שום צורה
ואחר המשך מה גחן לחומר ההוא צורה באופן שהיה
לנמצאים קדימה ואיחור ונמשך מזה היות טבע קיים
לדברים בפעולה זו  .הבריק והחשיך האור האמתי והוא
הנהגת העולם בהשגחתו הפרטית ובמאמרו לבד ושמר
וגנז האור הזה ליתנו לצדיקים לעתיד לבא שאז יועיל
ולא יזיק לשום נברא .כי אז אהפוך אל עמים שפה
ברורה לקרוא כלם בשם ה' וגו׳ והבריק הוא לשון
החשיך כמו ששנינו פ׳ השוכר את האומנין השוכר את
החמור והבריקה וגו' וקאמר בגמ׳ מאי והבריקה הכי
תרגימן נהוריתה .ופירש״י מולייא בלעז היוצאה בשחור
העין .באופן שהוא דבר שמעכב ומבלבל הראות אף
בנדון דידן נתינת טבע קיים לדברים עכב ובלבל קצת כ״י
השגתו ית׳ ועשה כן הקב״ה מן הטעם שכתבתי שאין כל
בריה יכולה להשתמש אבל גנזו לצדיקים לעתיד לבא :
ויקרא

4.
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דברי

פרשת בדאעית

ויקדא אלהים לאור יום וגו׳ אין הכוונה לבר לקרוא שם
אלא בא לומר שלהיות שבמצב ההוא עדיין לא
נבראו שמים וארן המאורות כי אם החמר הראשון וצורת
הד׳ יסודות וכיון שכן איך יאמר שהיה יום א׳ לכן אמר
מאחר שנתנה הקב״ה צורה ליסודות הנקראת אור כמו
שכתבתי להמשך זאת הפעולה קרא יום ושימר בהשערתו
ית׳ גבול יום וקודם לכן בבריאת החמר הראשון בלי שוס
צורה לפעילה ההיא קרא לילה  .להיות המשך הפעולה
חשובה בלי צירה ובבחינה זו ויהי ערב ויהי בקר יום א' .
אבל לא היה שם זמן נמצא כי בלא זמן ברא הקב״ה את
העולם בתחלת בריאתו :
מ א מ ר בראשית רבה ויקרא אלהים לאור יום וגו׳
לא הוא אור ולא הוא יום אתמהה תני
אורה שנבראת בששת ימי בראשית להאיר ביום אינה
יכולה שהיה מכהה גלגל חמה ובלילה אינה יכולה שלא
נבראת להאיר אלא ביום  .והיכן היא נגנזה והיא מתוקנת
לצדיקים לעתיד לבא שנאמר (ישעי׳ ל) והיה אור הלבנה
כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת
הימים אתמהה שבעה ולא שלשה הן והלא ברביעי
נבראו המאורות אלא כאינש דאמר ק וכן אנא מפקד
לשבעת יומיא דמשתיתיה  .צריך לדקדק מה היא כוונת
המקשה במאי דקאמר לא הוא אור ולא הוח יום  .ועוד
מאי קא משני שאינה יכולה להאיר ביום שהיה מכהה
גלגל חמה אדרבה מהיות כווב אל תקרא רע שכיון שהיה
אורה רב הוא תוספת סובה .ועוד מה היא הכוונה
באומרו שמתוקנת לצדיקים  .ונראה לע״ד שכונת המקשה
היא שאין לו הבנה לפסוק באומרו ויקרא אלהים לאור
יום והטעם כמו שכתב הרב המורה ז״ל בחלק ב׳ פ״ל
וזה לשונו  .כי כל מה שתמצא שיאמר ויקרא אלהים לכך
ככה אמנם הוא להבדילו מן הענין האחר שתף ביניהם בו
זה השם וכו' אבל בנדון דידן ידוע הוא שאין נקרא היום
יום אלא מצד האור שמאיר בו וכיון שכן מה שייך לומר
ויקרא אלהים לאיר יום לא הוא אור ולא הוא יום
כלומר אור ויום [אחד] הוא שהיום אינו אלא מצד האור .
ושירן שהאור הנזכר בפסוק אינו האור שמאיר ביום
שאור המאיר ביוס בא מצד גלגל חמה הזורח
במזרח וזה האור הנזכר היה מכהה גלגל חמה אלא שלפי
אותה שעה ואותו הזמן קראו הקב״ה יום וכמו שאבאר .
ויובן עם מה שכתבתי בתחילת פירוש הפרשה על מאמר
אמר רבי יהודה בר סימון הבדיל הקב״ה את האור לעצמו
וני' שכתבתי שהאור הזה רמז לצירה שנתן הקב״ה

שלום

להיולי ולחמר הראשון שברא הקב״ה מהאפס המוחלט
והיה חשוך בלי צורה ונתן לו הקב״ה צורה והאיר לו וזה
האור ונתינת הצורה הקב׳׳ה בעצמו ובכבודו מכהה גלגל
חמה  .ואי אפשר לו לעולם ר׳׳ל ליצירי עולם והס האנשים
להשתמש בו וזה כמי שכתבתי בתחלת הפרשה בדרוש שהביא
הרב בעל עקידה על משגת בעשרה מאמרות נברא העולם
שפירש שאם לא נתן הקב״ה טבע קיים לדברים ושיהיה
העולם מתנהג על ידי מזלות וכוכבים ושמש וירח שבתנועתם
הם מחייבים ומהוים הנמצאים בעולם וכמו שכתב המורה
ז״ל שם בפ׳ הנזכר  .וכבר ידעת אתה המעיין כי ראש
סבות ההויה וההפסד אחר הכחות הגלגליות האור והחשך
למה שימשך אחריהם מן החום והקור ובתנועת הגלגל
יתערבו היסודות ובאור ובחשך ישתנו מזגיהם וכו'  .באופן
שכלל העולה הוא שנתן הקב״ה טבע קיים לנמצאים
באמצעות תנועת הגלגל־ם וזו היא סבת קיום העולם
להיות האדם בעל בחירה ורצון ולתת לו שכר ועונש שאס
לא כן אלא שיהיה העולם מתנהג בהשגחתו פרסית ית׳
יהיה האדם הצדיק מוכרח במעשיו ואין לו שכר כמו
שהאריך בזה הרב הנזכר עיין שם  .באיפן שגלגל חמה
וכל התנועות השמימיות שכלם מיוחסות לשמש כמי שאמר
שלמה בספרו תחת השמש הם מאירות לעולם ונותנים
צורה לדברים ומהוים ומפסידים ומזה נמשך ג״כ אור
לאנשים בהיותם קיימים באמונתם ובעבודת בוראם עם
היותם יודעים שיש טבע קיים לדברים ואף אם ירשיע לא
ישובו לו מיד גמילו בראשו כי עולם כמנהגו נוהג  .אבל
זה האור הנברא בששת ימי בראשית והוא שהקב״ה בעצמו
נתן הצורה בחמר מבלי שים אמצעי אלו היה מתנהג
הקב״ה כן לעולם היה מכהה האור הנאצל מגלגל חמה
ואין אנשי העילם יכולים להשתמש בו כי כיון שהכל היה
מישגח ומונהג מאתו ית׳ מכלי שים אמצעי היה האדם
מיכרח במעשיו ואין כאן שכר ועונש ואין כאן עולם .
אבל גנזה לצדיקים לעתיד לבא כי אז כתוב והסירותי אח
לב האכן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר ואז גם כן כתיב
אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כלם בשם ה׳ וגו׳
ואין צריך שיהיה טבע קיים לנמצאים  .אלא הכל יהיה
מתנהג בהנהגתו ית׳ הפרטית וכמו שכתבתי על פסוק לא
יהיה לך עוד השמש לאור יומם וגו׳  .וזהי שאמר כאן ואור
החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים  .וזה שלהיות
שבזמן ההוא לא יחייבו שום דבר שוס כוכב ומזל  .וכמו
שרמז הנביא ישעיה באומרו כי שמיס כעשן נמלחי שהכוונה
לומר שלא יתחייב מתנועתם שים דבר אלא הכל יהיה
נגזר

דברי

פי ש ת בראשית

נגזר בהשגחתו ית' נמצא שהחמה עצמה תהא מאירה כאור
שכעת הימים כי בהבמל הקב״ה שלמון תנועתו וחיובו
תוכר מעלתו ית' יותר ויותר וזה כי העולם יהיה מונהג
ומישגח מאתו ית׳ והוא בעצמו יתן הצורה לכל הנמצאים
כלם מבלי אמצעי כמו שעשה במעשה בראשית קודם
שתלה המאורות בשמים  :ועתה יאמר הכתוב ויקרא
אלהים לאור יום וגו' שעם היות שמלת יום רומז לאור
הנאצל מהשמש העולה על האופק וביום ראשון ושני ושלישי
עדיין לא נתלו המאורות וכיון שכן איך כתיב בתורה ויהי
ערב ויהי בקר יום א' יום ב' יום ג' לכן אמר ויקרא
אלהים לאור יום כלומר בבחינת האור והצורה שנתן
הקב״ה לנמצאים כמו שנאמר ויאמר אלהים יהי אור ויהי
אור קרא הקב״ה השערת זמן מה לאותו האור יום .וזה
לפי שכמו שאור היום נותן צורה לנמצאים באמצעות
תנועת השמש כמי שכתבתי כן נתינת הקב״ה הצורה
לנמצאים הוא בעצמו קרא לפועל ההוא יום ובבחינה זו
הושער הזמן באופן שויהי ערב ויהי בקר יום אחד  .ועם
מה שכתבתי יתורץ מה שהקשו חז״ל בפסחים פרק אלו
דברים רב חשדא רמי כתיב וחפרה הלבנה ובושה החמה
וכתיב והיה אור הלבנה כאור החמה וגו׳ לא קשיא כאן
לעולם הזה כאן לימות המשיח ולפי מה שפירשתי יתורץ
באופן אחר וזה דלא קשו קראי אהדדי כלל לפי שחרפת
הלבנה ובושת החמה הוא שעד עכשיו היו מחייבים
כתנועתם איזה דכר כעולם בדרך מבע ואז בזמן ההוא
הכל יהיה מישגח מאתו יתעלה כפי רצונו ולא יחייכו כלל
בתנועתם וכן נראה מתוך פירש״י שפירש שם וחפרה
הלככה שלא יכא כעולם אלא זיו זוהר ומראה שכינה .
וכיון שכן נמצא שעם היות שככחינה מה הוא חרפה ומשה
לשמש 'ולירח שכטל מגויים ושלטונם מכל מקום ככחינה
אחרת הס מאירים ומזהירים עתה יותר ויותר ממה שהיו
מאיריס עד עתה לפי שעכשיו יכירו וידעו כל יושכי תכל
כי לה׳ המלוכה ושולט על הכל והוא סכת הכל :
באופן שנמלא שהכושה והחרפה עצמה היא היא סכת
יתרון האור שלהם שעד עכשיו היו טועים אחריהם
עד שעלה כרעתם שהיו אלוהות
עיכדיהם
ומשתחוים לשמש ולירח ולכל צכא השמים ועכשיו שיתכטל
מנויים יאירו ויזהירו לכל כאי עולם ויכירו וידעו כי אין
עוד מלכדו יתעלה והוא הוא הממציא והנותן המציאות
והצורה לכל הנמצאים כלס כמו שעשה כששת ימי כראשית
ועתה יאמר הכתוכ כישעיה .וחפרה הלכנהוכושה החמה
לפי שמלך ה׳ בהר ציון זכירושלים והכל יהיה מושגת מאתו
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יתעלה ולא יתחייב תנועתם שום דבר כי אם הכל יהיה
על יד זיו וזוהר שכינה כמו שפירש רש׳י׳י ז״ל וזה הענין
יהיה חרפה ובושה בבחינת הרשעים או הפתאים הטועים
שבזמן שעבר היה לשמש ולירח אי זה שלטון מעצמם
לחייב איזה דבר ועכשיו שניטל מהם דומה בעיניהם
שהוא חרפה ובושה  .אבל נגד זקניו של הקב״ה וחכמיו
שיודעים האמת אפי׳ בזמן הזה שהכל מסור בידו יתעלה
ובזמן שישראל עושים רצונו של מקום הוא משדד המערכה
בכל עת וזמן לא יהיה דומה לעיניהם לקלון ולחרפה
אדרבה יהיה נחשב בעיניהם לכבוד ר״ל שנמשך מזה
ככוד לשמש ולירח והטעם לפי שמיום הבראם השמש
והירח לעולם הם ככושים תחת רשותו ית' לעשות כהם
כרצונו הן כזמן שעכר הן לעתיד לכא ואין כאן הכדל
אלא שכתחלה היו טועיס קלת כחשכם שהיו אלוהות
והיו משתחוים לשמש ולירח ועכשיו יכירו וידעו כי אין
עוד מלכדו יתעלה ומזה נמשך ודאי ככור לשמש ולירח.
וראיה לזה מצינו אז״ל ויקרא רכה פרשה ל״א ככל יום
ויום הקכ״ה ױשכ כדין על גלגל חמה ולמה שאינן
מכקשיס לצאת להאיר לעולם מה הם אומרים הכריות
מקטרגין לגו הכריות משתחוים לנו אמר רכי יוסטא כר
שונם מה הקכ״ה עושה להם ױשכ עליהם כדין ויוצאין
ומאירים לעולם כעל כרחן הדא הוא דכתיכ ככקר ככקר
משפטו יתן לאור לא נעדר לא פסק  .הרי שהשמש והירח
להיות שהעולם טועים אחריהם ומשתחוים להם לא היו
רוצים לצאת ולהאיר לעולם לפי שהיו הם סכה להכעיסו
יתעלה אכל עכשיו שהכל יכירו וידעו כי לה' המלוכה
ודאי שהשמש והירח ישישו וישמחו כתנועתם וכעכודתם
שלא ימעו עוד אחריהם וזהו ככודם שיספרו ככור אל
ולא שיתחלל שם שמים על ידם ככתחלה :

פרעת ויכלו העמים והארץ
ב פ ס ו ק י ם אלו יש לדקדק כמה קושיות ראשונה
אומרו ויכלו שלא נזכר שס פועליהם
'
ונראה שנעשו מאליהם .ועוד שפסוק זה מיותר שהרי
כתיכ ויכל אלהיס כיום השכיעי וגו' .ועוד דקשו קראי
אהדדי שתחלה אמר ויהי ערכ ויהי כקר יום הששי וסמיך
ליה ויכלו השמים דמשמע דנשלמו כששי  .ואח"כ כת־כ
ויכל אלהים כיום השכיעי דכשכיעי ממש נשלמו  .ועוד
קשו קראי אהדדי כאומרו ויכל אלהים כיום השכיעי
והדר אמר וישבות כיום השכיעי שאם כילה אותם כיום
השביעי

0

דירי

פרשת בראיית

השביעי נמצא שלא שבת בו ואס שבת בו ודאי שלא כילה
מלאכתו בו ממש  .ועוד למה אמר כי בו שבת מכל
מלאכתו ולא אמר כי בו כלה כל מלאכתו כמו שאמר
ויכל אלהיס ביום השביעי  .ועוד למה האריך ואמר אשר
ברא אלהים לעשות לא היה צריך לומר אלא אשר ברא
אלהים  :עם היות שהרב בעל העקידה האריך בפי'
פ' זו מכל מקום לע״ד יובנו הפסוקים בהקדמה זו
והוא כי האדם הוא היותר שלם שבנמצאות והטעם כי כל
הדברים שלמותם נמצא עמם מתחלת בריות' אבל האדם
בתחלת בריאתו שלמותו עמו בכח לא בפועל כי
פעולותיו והשגותיו שמשיג ופועל בזמנו הם הם סבת
שלמותו וזאת היא הסבה שלא נאמר בבריאתו כי שוב
וכמו שכתב הרב בעל עקרים ז"ל וכיון שהוא קונה
שלמותו מעצמו בכחו ועוצם ידו וו היא הסבה שהוא
היה תכלית בריאת העולם כמו שנאמר וצדיק יסוד
עולם וכמו שהארכתי וכתבתי מיפת חותך על הדרוש
הזה בדרושי׳ שחברתי (בדרוש עשירי) זו היא :
כוונת פרשה זו מקושרת ומחוברת עם הפסוק שלפניה
שאמר וירא אלהים את כל אשר עשה והנה כווב
מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי שזה הפסוק לע״ד
נאמ׳ על האדם שהאדם הוא עולם קטן כדמות עולם
גדול וכמו שהאריך בזה הרמב״ם ז׳׳ל במורה חלק א׳
פ׳ ע״ב ולכן מה שאמר וירא אלהיס את כל אשר עשה
הכוונה לומר שראה ונסתכל באדם שבראותו אותו ראה
כל אשר עשה להיות האדם עולם קטן דמו׳ עולם
גדול ואמר שראה באדם זה שהיה טוב מאד כלומר
שטובו ושלמותו ותכליתו כי הטוב הוא התכלית לא היה
מכוון לו לבדו כי אם טוב מאד כלומר טוב מאודיי
וכולל לכל הנמצאות כי כל הנמצאות תלויים בו כי הוא
תכלית הכל ואימתי בא האדם למדרגה זו בשויהי ערב
ויהי בקר יום הששי הידוע הוא ששה בסיון כמו שאמרו
חז״ל שאז קבלו את התורה והשיג האדם תכליתו האמתי
ואז בקבלתם התורה נשלמו ונשתכללו השמים והארץ
וכל צבאם וכמו שאז׳׳ל תנאי התנה הקב״ה עם מעשה
בראשית אם יקבלו ישראל את התורה מוטב ואם לאו
אחזיר אתכם לתהו וכו' ועוד אמרו חז׳׳ל על פסוק
נמיגים ארץ וכל יושביה אנכי תכנתי עמודיה סלה.
אמר רבי חנינא בשם ר׳ אחא אלולי שעמדו ישראל על
הר סיני ואמרו כל אשר דבר ה׳ נעשה ונשמע היה
העולם מתמגמג וחוזר לתהו ובהו ומי ביסס העולם
אנכי תכנתי בזכות אנכי ה׳ אלהיך תכנתי עמודיה סלה

של-ם

ועוד אז״ל על פסוק ואהיה שעשועים יום ייס אלפי׳
שנה קדמה תורה לבריאת עולם ודבר ידוע הוא שקודם
בריאת העולם לא היה זמן כמו שכבר כתבתי לשנשער
בו חדש או שגה אלא שהטוגה לומר שהעולם לא
נשלם בריאתו באמת אלא בששה בסיון כשקבלו ישראל
את ההורה ועם זה נמצא שקדמה התורה לאותה בריאה
כל הזמן הגז׳ להיות שבשעת מעשה בראשית ממש כבר
היתה התורה שבה ברא ממש והמציא הקב״ה את הצילם
וכמו שאז״ל ואהיה אצלו אמון כלי אומנותו של הב״ה
הייתי באופן שעלה בידינו שלא נשלמו באמת השמים
והארץ כי אם בששה בסיון מצד קבלת ישראל את התורה
ולכן סמך ואמר ויהי ערב ויהי בהר יום הששי  .ויכלו
השמ־ם והארץ ולא הזכיר שם פועלם כי על האמת אז
בזמן ההוא לא נפעלו בפועל כי כבר היו מששת ימי
בראשית אבל נשלמו ונשתכללו מאליהם מצד התורה
שנתקבלה ביוס הששי הנז׳ וכיון שקבלת האדם ההורה
היא סבת השלמת בריאת שמיס וארץ וכל צבאם שפיר
נוכל לומר והגה טוב מאד שהאדם סובו ותכליתו הוא
מאדיי וכולל כל הנמצאים  :ויכל אלהיס ביום השביעי
וגומר הכוונה היא שבא לתת טעם למה שאמר שהאדם
תכלית העולם ויובן בזה ט הנמצא נחלק לגשמי ורוחני ,
הגשמי הוא הד׳ יסודות וכל הנמצאים השפלים המורכבים
מהם והיסוד החמישי מהגרמי׳ השמימי' והרוחני הם
המלאכים והוא ידוע שהקב״ה פעל ועשה בנמצא הגשמי
בכל הששה ימים עד הנקודה ,אחרונה שבין ששי לשביעי
כמו שנראה מסדור הנעולות שעשה בכל יום ויום מששת
ימי בראשית אבל הנמצא הריחני לא פעל ועשה הל׳ה
בו כי אם ביום שני או ביום חמשי כמו שאז״ל ברבה פ׳
בראשית אימתי נבראו המלאכים רבי יוחנן אמר בשני
נבראו הה״ד המקרה במים עליותיו וגומר וכתיב עישה
מלאכיו רוחות רבי חניגא אמר בחמישי נבראו הה׳״ד
ועוף יעופף על הארץ וכתיב ובשתים יעופף .ועם
הקדמות אלו יובנו הפסוקים כי כנגד הפעולה הגשמיית
אמר ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתי אשר עשה ולכן
אמר לשון ויכל להיות שכל ימי בראשית פעל ועשה
בגשם עד הנקודה המפסקת בין ששי לשביעי שאז כילה
וגמר המלאכה ההיא  :וכנגד הפעולה הרוחנית אמר
וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה וזה שלהיות
שבפעולה זאת לא פעל כי אם יום אחד מהששה אז
יום שגי או יום ה׳ לא יצדק בזה לשון ויכל ביום הז׳
לפי שהיה משמע שנמשכה הפעולה ההיא עד הנקודה
הדבקה
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הדבקה לשכ־ע־ וזה אינו שהרי פסקה מיום ג ,או מיום
ו׳ לכן אמר וישבות ביום השביעי לומר ששבת מאותה
מלאכה כיום :כיעי שלא עשאה ואמר כאן מכל מלאכתו
ולעיל אמר מלאכתו לכד להיו' שכאן רמז לפעולה
הרוחנית שהיא מלאכה שלימה ולכן אמר מכל מלאכתו
ר״ל משלמות מלאכתו ואמר כשניהם אשר עשה לרמוז
אל הכוונה שכתבתי שכא לומר שהאדם הולו תכלית
העולם להיות שהיא קונה שלמותו כהשתדלותו מה שאין
כן כשאר הנמצאים ולכן אמר הן הפעולה הגשמית מציט
שכילה הב״ה ביום השביעי המלאכה ההיא אשר עשה
כלומר שהוא עצמו עשאה ותיקנה והשלימה שאין פעולה
זו משגת שום שלמות מעצמה כי אם מה שהקנה לה
הקב״ה בתחלת בריאתה ומלת עשה הוא כמו ויעש
אלהים את הרקיע שר״ל תיקנו על עמלו והוא עשייתו :
והן הפעולה הרוחנית גס כן השלימה הקב״ה והקנה לה
כל שלמותה כתחלת בריאתה וזהו וישבות ביום
השכיעי מכל מלאכתו אשר עשה הב״ה ותיקנה והשלימה
כי המלאכים אינם משיגים יותר שלימות ממה שהשיגו
בתחלת בריאת ::ומצינו שויכרך אלהים את יום השכיעי
ויקדש אותו לפי שבו שבת ר״ל בשביל יום השביעי שכת ונח
הקכ״׳ה מכל מלא:תו הן הגשמית הן הרוחנית ובאיזה
אישן שכת ונח כאמצעות הנמצא אשר כרא אלהיס
לעשות והוא האדם שכראו הקכ״ה שיעשה הוא וישלים
לנגצמו כי לא נכרא שלמותו עמו כשאר הנמצאים ששלמותם
כפועל אכל שלמותו של אדם ככח צריך שיעשה ויפעל
לטציאו מן הכח אל הפועל  .כאופן שהכוונה לומר
שהשבת והאדם סכה שישכות הקכ״ה וינוח  .ויוכן כזה
כי האלם הצדיק הוא מקיים העולם כמו שנאמר וצדיק
יסול עילם וכן אמר התנא וליתן שכר טוב לצליקים
שמקיימין את העולם שנכרא כעשרה מאמרות  ,נמצא
שכשיש צדיקים כעולם הקל׳ה שמח כקיום והתמדת
העולם ואין לו שום טורח על כך אכל כשיש רשעים
אז טורח הקב״ה והוא עמל כקיומו על דרך שאמר
הוגעתם ה׳ וגו׳ שכיון שאין העולם מתקיים כי אם כשכיל
התורה כמו שנאמר אס לא כריתי יומם ולילה ו ג ו /
וכשאין תורה צריך שהקכ״ה יככשו רחמיו את כעסו
ויתן שארית לעולם וזה עמל ויגיעה .אכל הצליקים
מקיימים את העולם ושמח הקב״ה כהתמלתו וקיומו ואין
שם עמל כי אם מנוחה והשבת הוא סבת הצדיק להיות
שיו כא האדם לכלל אמונה שלימה כי השבת מורה
מדוש העולם ומציאות האל והשגחתו על דיך הניטע
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אוזן הלא ישמע היוצר וגומר והוא רמז לשכר ועונש
לעולם שכלו שכת  .וע״ד אז״ל שקולה שכת כנגד כל
המצות דכתיכ עד אנה מאנתס לשמור מצותי וגומר מה
כתיכ בתריה ראו כי ה׳ נתן לכם את השבת וגו׳ נמצא
שהשכת מצדיק את הצדיק ולכן אמר שהשבת יש בו
כרכה וקדושה להיות שכשכילו שכת ונח הקכ״ה מכל
מלאכתו ואינו טורח כקיום עולמו על יד הנמצא אשר
ברא אלהים לעשית ולתקן לעצמו והוא האדם כמו
שכתכתי וכיון שזהו אמת שפיר אמר לעיל וירא אלהיס
את כל אשר עשה והנה טוכ מאד  .שרמז לאדם שטוכו
ותכליתו הוא מאודיי וכולל לכל הנמצאים כלם :
ויברא אלהים את האדם כצלמו יש לדקדק לאיזה ענין
כתכ שתי יצירות כאדם שכן כתכ אח״כ ויצר ה׳
אלהים את האדם עפר מן האלמה  .ועוד למה שינה
ככמה דכרים שכאן לא הזכיר שם בן ארכעה אותיו׳
ושם הזכירו ועוד כמה שגויים כמו שכתכ הרכ מרי
ורבי זלה״ה ותירץ הוא כי מציגו כשברא הב״ה שמים
וארץ לא בראם בתחלה בשלמותם רק אחר שבראם
השלי׳ חסרונם שכן מצינו שברא השמים ואחר כך השלי׳
חסרונם והוא החשך וקבע בהם המאורו  ,וכן בשמים
שירא המים ואח״כ אמר יהי רקיע בתוך המים וכן
אמר ישרצו המים וכן הארץ בראה ואחר כך השלימה
במה שאמר יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד
ותראה היבשה כן האדם בחחלה בראו בריאת גופו ואח״כ
השלים חסרונו שהוא צורתו ובזה תירץ כל הקושיות
כמו שנמצא כתוב שם ,אבל קשיא לי לאי הכי כמו
ששלמות כל הלברים כלם שהשלים הב״ה אחר בריאתם
נכתב ונחתם קודם פרשת ויכלו לפי שהשלמות ההוא
מעצם הבריאה  .ג״כ פרשת וייצר היה ראוי ליכתב קודם
פרשת ויכלו שהיא מעצם הבריאה  .ועוד כיון שפרשת
וייצר לא בא אלא ללבר בבחינת הצורה לבל כמו שלקדק
מלשון וייצר א״כ למה נזכר כאן שם אלהים שהוא השם
הנז׳ על בריאת הגוף לא היה לו להזכיר כי אם שם
בן ל' אותיות  :לכן אומר אני לע״ר כי לא בא פרשת
וייצר להורות סלר הבריאה ולא סלר יצירה ואין הטונה
אלא לעשות הקדמה למה שאמר לקמן ויטע ה׳ אלהים
גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר ויובן בזה כי
כבר כתבתי במקום אחר בדרושי מופת חותך איך הוא
אמת שתכלית יצירה העולם היה האדם לפי שכל הדברים
היו יותר כשלמי׳ קודם שנכראו משנכראו זולת האדם
לפי ששלמיהי תלוי ינינמי יבהשיזללותי ואיני בידהקי״ה
וכמו
/
<י

8

דברי,

פרשת בראשית

וכמו שאחז״ל הפל בידי שמיס חוץ מיראת שמים וכמו
שכתבתי באורך טל מזמור ה׳ אדונינו מה אדיר שמך
וגו׳ ולכך מה שברא הקב״ה במעשה בראשית באדם לא
ברא כלל ממה שנוגע אצל שלמותו והשגת צורתו אלא
תמרו וגופו לבד והכנתו להשיג שלמותו ולכך לא נאמר
בו כי כוזב כמו שכתב הרב בעל עקרים מאמר ג׳ פ'
ב׳ .ולכן במעשה בראשית לא כתב כלל מיצירתו כי אם
מבריאתו שהוא גופו להורות מה שאחז״ל כל הדברים
בקומתן נבראו בצביונן נבראו וכו׳ אבל צורתו לא נכתבה
כאן כי אינה מפעולת פועל בראשית ומה שכתב אחר כך
וייצר לא בא להורות סדר יצירה כי אם הקדמה למה
שר״ל לקמן והוא כי הוצרך הקב״ה לתת מלות לאדם
כמו שאחז״ל על ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה ויניחהו
שנתן לו מצות שבת כמד״א וינח ביום השביעי לעבדה
ששת ימים תעבוד ולשמרה שמור את יום השבת  .ד״א
לעבדה אלו הקרבנות שנאמר תעבדון את האלהים על
ההר הזה ד״א לעסוק בתורה ומצותיה ו ט׳ ואמר העעם
שהוצרך הקב״ה לתת מצות לאדם ולנעוע גן להניחו שם
הוא לפי שהקב״ה ברא האדם מורכב מחמר וצורה ולכך
כתב וייצר בשני יודי״ן ט הוא רמז לשתי יצירות כמו
שאז״ל ולכן אמר ה׳ אלהים ט שם בן ד' רמז לצורה כי
ממנו נאצלה ט הצורה מהוה הדבר גם שם בן ד' מורה
היותו מהווה הדברים כמו שכתב הרב רבי אברהם
ביבאג״י ז״ל בספר זה ינחמנו ובדרך אמונה ואמר  .שם
אלהים כנגד החמר כי לו הכח והיכולת בלתי בעל תכלית
להוציאו מהאפס המוחלת ופירש החומר והצורה החמר
עפר מן האדמה והצורה ויפח באפיו נשמת חיים וכוונת
הפסוק הוא לומר שמה שברא הקב״ה לא היה כי אם
שבראו משני הפכים ויש לו רשות לנעות לימין או אל
שמאל אבל ההשגה שמשיג האדם להיות חי ונצחי זה אינו
אלא ביד האדם לבד וזהו אומרו ויהי האדם לנפש חיה
ר״ל כי ידוע הוא ההפרש שיש בין נפש לנשמה ולכן אמר
הקב״ה ברא האדם דרך כלל משני הפכים באופן שהרשות
כתונה לו ללכת בדרך שירצה אבל האדם באמצעות
פעולותיו יכול לעשות שאפילו הנפש תהיה חיה ונצחית
וקיימת לעד וזהו ויהי האדם סבה לעשות לנפש שתהא
חיה ונצחית ולכך וינוע ה' אלהים גן בעדן מקדם לצוותו
במצות כדי להשיג באמצעותן השלמות להיות הנפש נצחית :
מ א ט ר בילקוט דף ו׳ הקב״ה גמלך במלאכים אמר
להם עולם אני מבקש לבראת אמרו לו למה
אמר להם בשביל עם אחד שנקרא ישראל אמרו לו ומה

שלום

טיבן אמר להם כשם שהבדלתי בין אור לחשך #
במצרים ולכל בני ישראל היה אור וגו' כשם שהבדלה
בין מים העליונים למים תחתונים אף להם אני עתי;^.
לעשות כן שנאמר והמים להם חומה וגו׳ ביום השלישי '
בראתי זרעים וכו׳ בראתי מאורות וכו׳ בראתי עופות
וכו' בראתי אדם ויפח באפיו נשמת חיים אף להם עץ
חיים היא למחזיקים בה אמרו לו רבונו של טולם מה
טשה לך העם הזה שאתה כ״כ מחבבו אמר להם ביום
ראשון בראתי שמים ומתחתי' וכו׳ דוק ותשכח  .הקישיות
במאמר הן מפורסמות ראשונה איך נמלך במלאכים
בבריאת הטולם אם המלאכים לא נבראו לכ״ט אפילו
ביום א' ט אס ביום ב' או ביום ה׳ לדעת קצת כמו
שאמרו ז״ל ועוד מה סברתם של המלאכים שאמרו למה
אדרבה אשאל להם למה לא שהרי דרכו יתברך להשפיע
מטובו ומדרך הטוב הוא להשפיע מטובו לאחרים  .ועוד
מה השיב הקב׳׳ה כשס שהבדלתי וכו' כך במצרים אדרבה
עם זה הוסיף על הקושיא שבמצרים נמי למה תעשה
כך  .ועוד קשה מצד הלשון שעושה מערכה על הדרוש
הדרוש עצמו הוא שלמה רוצה להבדיל האור מהחשך ולמה
רוצה להבדיל בין מים עליונים לתחתונים וכן השאר
שהוא דרך כלל בריאת העולם והוא עושה מערכה ממנו
באו׳ כשם שהבדלתי בין אור לחשך וגו׳ :
ו נ ר א ה לעניות דעתי שאע״פ שהמלאכים עדיין לא
נבראו צודק מה שאמר בעל המאמר וזה
שכיון שהקב״ה הוא סבת ומקור הכל אם כן קודם שנברא
שום נברא בעולם הכל היה מצוייר בדעתו ית׳ כי הוא
דפוס כל הנמצאות כלס ומקומו של עולם וטון שכן קודם
שנברא העולם כבר היו המלאכים מצויירים ב־ דעתו ית׳
עם היות שלא היו נמצאים בפועל באופן שהויכוח הנזכר
היה מידיעה לידיעה בידיעותיו ית׳ וסברת המלאכים
באומרם למת הוא בשביל מה שאמר הקב״ה עולס אני
מבקש לבראת שמי שמבקש דבר מה נראה שיש לו צורך
ממנו והקב״ה הוא מקור ומבוע כל השלמות והכל צריכין
אליו והוא אינו צריך לשום בריה שהוא מסתפק בעצמו
ואיך הוא מבקש ולכך אמרו למה אתת מבקש אם לא על
דרך רצון טוב והשיב הקב״ה בשביל עם אחד שנקרא
ישראל שכשהם נקראים בשם זה הס שלמים ודבקים עם
הקב״ה ולכך אני מבקש אמרו לו ומה טיבן ושלמותן עד
שאתה מבקש אמר כשם וכו׳  :וכוונת התירוץ לע״ד הוא
מ״ד שאז״ל בפ' שמות רבה על פסוק ;ן א מ ר משה מי
אנכי כי אלך אל פרעה ו ט אוציא את בכי ישראל ממצרים
; !
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יב ה׳ כ׳ אהיה עמך וזה לך האוח כי אנכי שלחתיך הגזרה באלה .א1ל לע״ד יאמר בזה האופן שאלו
ציאך את העם ממצרים תעברון את האלהיס על ההר הפסוקים הם מקושרים עם פרשת ויכלו לפי הפירוש
׳.זה .שהקושיא מפורסמת שהאות צריך שיהיה קודם הדבר שכתבתי בה כבא להוכיח איך האדם תכלית העולם
להיות האדם בטוח וכיון שכן איך נתן לו הקב״׳ה אות להיות שכל הדברים נברא שלמותם עמם ולא השלימו את
שהוא אחר הדבר המסופק כי אז בזמן האות ההוא כבר עצמם אחרי המצאם מה שאין כן האדם כמו שכתבתי זה
יצא מידי ספקו ואין צריך לאות ההוא אבל עתה בעת בכמה מקומות ובא להוכיח זה ואמר אלה תולדות השמים
הספק ערביך ערבא צריך :
והארץ בהבראם כלומר אלו התולדות כשנבראו אני רואה
א ב ל הכוונה היא שמשה רבינו טען שני דברים מי בהם שלשה בחינות אחת ביום עשות ר״ל ביום שנבראו
אנכי שאיני ראוי לכך כי כבד פה וכבד לשון הושלמו ונתקנו ומלת עשוח המ׳ז לשון תיקון כמו דעש
אנכי ולא נסיתי באלה  .ועוד מצד ישראל וזהו וכי אוציא אלהים את הרקיע שאחז״ל תיקנו על עמדו והוא מש יתו
את בני ישראל שאינם ראויים לכך וכמו שאז״ל על פסוק באופן שביום בריאתם היה תיקונם ושלמותם נברא עמס
גוי מקרב גוי מה אלו עובדי אליליס אף אלו וכו׳  .שלכך כתיב בכלם וירא אלהים כי טוב משא״כ באדם
והשיב הקב״ה לשניהם כנגד מה שאמר שהוא לא היה שהכנת שלמותו נברא עמו אבל לא שלמותו בפועל כי
ראוי לכך אמר כי אהיה עמך לעולם ואשכילך ואורך האדם בעצמו צריך להוציאו לפועל ולכך לא כתיב ביה
בדרך זו תלך וזה יהיה לך האות כי אנכי שלחתיך כי כי טוב כמו שהביאו הרב בעל עקרים אם כן זו היא
אין לך אות גדול מזה היותי לעולם אצלך  .כנגד מה ראיה שתכלית העולם הוא האדם כמו שכתבתי על מזמור
שאמרת שישראל אינם ראויים מצד מעשיהם לכך מכל ה׳ אדונינו מה אדיר וגו׳  .בחינה שנית ה׳ אלהים ר״ל
מקום אם אינם עתה ראוייס סופם להיות ראויים אלו השני שמות נשתהפו בבריאתם שאם לא כן לא היה
שעתידים לקבל את התורה ויעבדו את האלהים על ההר להם תקומה וכמו שאז״ל ראה שאין העולם מתקיים שתף
הזה והזכות ההוא מליץ עליהם עכשיו אף כאן כונת עמו מדת רחמים שנאמר ביום עשות ה׳ אלהים ארץ
המאמר הוא שהכל הולך לגזרה אחרונה שאמר אף להם ושמים וידוע הוא שהרחמים אינם צריכים כי אם לאדם
עץ חיים היא למחזיקים בה ר״ל שעתידים לקבל את כי הוא בעל בחירה ורצון ני הדברים הטבעיים לעולם
התורה שנקראת עץ חיים ואמר כשם שהבדלתי בין אור הם ששים ושמחים לעשות רצון קוניהם ועם כל.זה לא
לחשך כך במצרים וכו׳ .וכן כל הדברים ובמצריס עצמו היו מתקיימים אם כן נראה שהכל תלוי באדם  .בחינה
למה אעשה כך שהרי אינם ראויים באותה שעה לכך שלישית ארץ ושמים שבתחלה נבראת הארץ לפי שיש
במטר שאף להם עץ חיים היא וכו' כלומר שעתידין מחלוקת איזה נברא תחלה אם השמים או הארץ ואמר
לקבל את התורה אם כן כמו שבמצרים עם היות שלא שהארץ נבראת תחלה שהיא יסוד הכל בעבור התורה
היו ראויים באותה שעה סופם הכריע לתחלתם להושיעם וכמו שפירש הרב מרי ורבי זלה״ה על פסוק ה׳ בחכמה
כך במעשה בראשית סופם מכריע בריאת העולם אמרו יסד ארץ ר״ל באמצעות התורה והחכמה משה יסוד מהארץ :
לו מה עשה לך העם הזה שאתה כל כך מחבבו כלומר והביא עוד ראיה ואמר וכל שיח השדה מרם יהיה בארץ
ר״ל עדיין לא היו כמו שכתב רש״י ז״ל והטעם
אע"פ שיקבלו את התורה מה בכך על דרך אם צדקת
מה תתן לו או מה מידך יקח והשיב כל ענין המשכן היה לפי שלא המטיר ה' אלהים על הארץ והטעס שלא
כלומר שבאמצעותו מפרסמין אלהותו ית׳ לכל העולם המטיר הוא לפי שארם אין לעבוד את האדמה ולא רצה
והשגחתו ויכלתו בבריאת העולס כי המשכן מורה על הכל לומר לטבור מבודה גשמית כי אם מבודה רוחנית תורה
כמו שנדרש במקומו אם כן ראויים הם לכך .הרי כי ומצות שבאמצמותן יעטר את האדמה וכמו שאמרו חז״ל
תכלית בריאת העולם היה האדם בשביל ישראל ולמכוון על פסוק ויניחהו בגן מדן לעבדה ולשמרה שמא יש
זה יובנו אלו הפסוקים  .אלה תולדות השמים והארץ מלאכה לפתח ולשדד את האדמה והלא כל האילנות
בהבראם שנראה שאין בהם גזרה  .ונראה לי שזו היא נצמחין מאליהן או שמא תאמר יש מלאכה להשקות והלא
הסבה שאמרו ז״ל בזכות התורה נברא העולם שנאמר נהר יוצא ממק להשקות את הגן אלא למבדה ולשמרה
אלה החקים והמשפטים והתורות  .דבר אחר בזכות למסוק בדברי תורה ולשמור מצותיה אף כאן לא המטיר
השבטים שנאמר ואלה שמות השבטים וגו' באופן שנגשו לפי שלא היה אדם שבאמצעות מצותיו ימבוד את האדם
זימטיר
2
ב
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ױמטיר שהמצות סבת המנןר כמו שאמרו חז״ל על פסוק התמיה היא שלא היה צריך לה׳כיר שום תולדות נח
ומעשה ידיו מגיד הרקיע מעשה ידיהם של צדיקים מי והטעם שכגר לתג לעיל ויהי נח כן חמש מאות שנה
מניד הרקיע ומאי ניהו מטר וכיון שבא האדם התפלל .ויולד נח את שם את חם ואת יפת וכיון שכן למה סרח
ועשה רצונו הקב״ה ואז המטיר וזו היא הסבה שמשם וכתג לן קרא אלה תולדות  .וחירץ ואמר וכי זו לכד
והלאה ואיד יעלה מן הארץ שקודם לכן לא היה אפשר איכא למידק והלא לא הוה צריך קרא למימר אלא אלה
לעלות איר לפי שכל הדברים בקומתן נבראו בצביונם תולדות נח שם וגו' כלומר לו הונח שרצה לחזור לנמר
נבראו בצורתן נבראו והארץ מטבעה היא קרה ויבשה תולדות נח לא היה ליה למימר אלא אלה תולדות נח שם
•.ואם היא יבשה מטבעה איך יעלה איי ממנה הבא אלא על כרחין לא נ א הכתוג לומר תולדותיו אלא נייחא
מחמת לחות אבל אחר שבא האדם ובאמצעות פעולותיו לו נייחא לעולם וכו ,ועם זה יתורץ הכל שכיון שהרגיש
המטיר ה' אז נתלחלחה הארץ ועלתה איד באופן שאפילו מעיקרא שכל הכתיג הוא מיותר נמצא שיש ד' פעמים נח
המטר הטבעי הבא מחמת האיד סבתו האדם אם כן מיותר נפסוק שלא היה לו לכתוג אלא מותשחת הארץ
נראה מכאן שלא לבד בריאת העולם היה האדם סבה והלאה אלא ודאי לא גא הכתיג לומר תולדות אלא נייחא
אלא אפי׳ התמדתו סבתו האדם באמצעות מעשיו לפי לו וכו' וכיון דא־כא ד׳ פעמים נח מיותרים עושה ד,
שהוא אפשרי עליהם .ווהו וייצר ה׳ אלהים ונו' ר׳׳ל דרשות :וכוונת הדרשות היא לומר שהצדיק הוא לעולם
הקב״ה עשה בו שתי יצירות החמר והצורה ולכך כתב סבה פועלת וסבה חמרית וסגה צוריית וסכה תכליתית .
ה׳ כנגד הצורה אלהים כנגד החמר .עפר מן האדמה כנג 1סכת פועלת אמר נייחא לו נייחא לעילם כלומר
רמז לחמר  .ויפח באפיו נשמת חיים רמז לצורה והכוונה שהוא היה סגה שיהיה לעולם נייחא ומציאות  .כנגד סכה
לומר יש לו הכנה־ לזה ולזה אבל הוצאת שלמותו לפועל חמרית אמר נייחא לאגות נייחא לגנים כי חמר העולם
תלוי באדם וזהו ויהי האדכץויהי ביר ורשות האדסעשות הם האנשים כי אם אין אנשים למה עולם לא תיהו נראה
מהנפש שתהיה חיה וקיימת ולא נפסדת באמצעות מעשיו לשכת יצרה ולכן אמר שנח היה סגה נייחא לגנים ולכאים
ולכן ויטע אלהים גן בעדן וגו  ,וצוהו מל המצות כמו ממנו שהם חמר מציאות העולם  .כנגד סכה צורייח אמר
שאז״ל על ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה וזה להוציא נייחא לעליונים וכו׳ וזה כי הגותן הצורה לכל הדכרים.
כוונת יצירתו לפועל לקיים ולהחמיר ולהשאיר העולם זהו השפלים הם הם העליונים וכמו שאמרו חז״ל אין לך כל
מה שנראה לע״ר ואמר לי לבי הצעיר יצחק בכ״ר שמואל עשג מלמטה שאין לו שר מלמעלה ואומר לו גדל ואמר
אדרבי זלה״ה :
שגת סגת נייחת העליונים נאופן שמשתלשל נייחא
לתחתונים נמצא שהוא סכה צוריית  .כנגד סכה תכליתית
אמר נייחא נעולם הזה נייחא נעולם הנא שתכלית
פ ר ש ת נח
נריאת העולם הוא להשיג האדם שלמותו לזכות לחיי העולם
מ ד ר ש רבה בפסוק אלה תולדות נח אתמהה לא הנא ולהדנק נו יתעלה  .וחלוקת הדרשות על הפסוקים
הוה צריך קרא למימר אלא אלה תולדות נח הוא נזה האופן סנה פועלת רמז נפסוק אלה תולדות נח
שם אלא נייחא לו נייחא לעולם נייחא לאבוס נייחא לבנים כלומר סנת מציאות העולם שנקראו תולדות כמה דאת
נייחא לעליונים נייחא לתחתונים נייחא בעוה״ז גייחא אמר אלה תולדות השמיס והארץ וגו' נח היה סכה.
בעה״ב .קשה להיכי לריש כמה ררשית מחד קרא למחר סכה חמרית רמז כאומרו ויולד נח שלשה כנים כלומר
קרא לא מפקינן כי אם דרשה אחת לאימא גולי קרא גת היה סנת הוולדות שהם חמר העולם  .סגה צוריית
להט הוא דאתא .ועור צריך ללקלק מה היא כוונת רמז כאומרו נח איש צדיק תמים כלומר שהיה דומה
המאמר גאלו הררשות ונראה לע״ל שהגנת המאמר למלאכיס שנקראו איש כמו שנאמר והאיש לגוש הגרים
הוא נזה האופן שהרגיש נעל המאמר קושיא א׳ גפסיק והם תמימים  .סכה תכליתית רמז כאומרו את האלהים
ולתרצה אמר וכי זו הקושיא לכר איכא גהאי קרא והלא התהלך נח כלומר שהשיג תכליתו עד שנתדנק גו יתעלה
יש קושיא אחרת אלא מאי אית לך למימר זה התירי ן
שזה תכלית כריאת האדם :
אס כן גזה התירוץ יתורץ הקושיא הראשונה .ופרט! של
מ ד ר ש רנה גפסוק צדק תמים היה גרורותיו ר,
דבריס אלו היא שיתחלה כשאמר אלה תולדות נח א תמה ה
נחמיה אמר אם גרורותיו היה אלו היה
גיורו

דבייי

פיעת נח

בדורו של משה אי של שמואל על אחת כמה וכמה  .משל
לצלוחית של אפרסמון מוקפת צמיד פתיל ומונחת בין
הקבלות יהיה ריחה נידף ואלו היה חון לקברות על אחת
כמה וכמה  .מש; לבתולה שהיתה שרויה בשוק של זונות
ולא יצא עליה שם רע אלו היתה בשיקן של כשרות על
אחת כמה וכמה  .טוגת המאמר בהמשילו שני אלו המשלים
יוכן לעי ד אחר שנתישב ההערות שיש לדקדק בתחלת
הפרשה הזאת ראשונה למה חזר תולדות נח אחר שבאר
.זכר תולדותיו דכתיב ויהי נח בן חמש מאות שנה ויולד
*ח את שם את חם ואת יפת ואע״פ שכבר דרשוהו חז״ל
לפי הפירוש שכתבתי במאמר הראשון מכל מקום צריך
לישבו לפי הפשט .ועוד מאי בדורותיו וכמז שהרגישו
חז״ל עד שיש דורשים אותו לשבח ויש דורשים אותו לננאי .
ועוד למה אמר שלשה בנים שהיה לו לומר ויולד נח את
שם את חם ונו׳  .כמו שאמר בפסוק הראשין שלא הזכיר
מספרם  .זפוד הכפל בעון דור המבול באומרו ותשחת
הארץ ואחר כך חזר ואמר וירא אלהים את הארץ והגה
נשחתה  .ועוד בדקדוק הקב״ה במדת התיבה היות שלש
מאות אמה אורך התיבה וחמשים רחבה ושלשים אמה
קומתה כי אין ספק כי אין כמות זה מכיל כל יצורי עולם
ומזוכותם לכל זמן המבול א ׳א שהיה מעשה נסים ט הרבה
ריוח והצלה למקום ולא הטריחו הקב״ה בבנין זה אלא
לומר אולי ישובו וכיון שכן למה דקדק במדת ארכה
ורחבה וקומתה  .ועוד מה היא הכוונה באומרו ואני
הנני מביא את המבול וגו׳ וידוע הוא מה שאמרו ז״ל .
ועוד אומרו כי אותך ראיתי צדיק לפגי בדור הזה ולא
הזכיר תמים ואע״ג שאמרו ז״ל אומרים מקצת שבחו של
אדם בפניו וכלו שלא בפניו מכל מקום למה לא אמר
תמים ולא צדיק :
ו נ ר א ה לע״ד שיובן כל זה בהקדמה והיא שכתב
הרמב״ם ז״ל במורה חלק ב׳ פרק כ״ה
גזרה מוסכם עליה מכל מי שנתפלסף כי הדבר הפשוט
אי אפשר שיתחייב ממגי אלא פשוט אחר ואם היה
הדבר מורכב יתחייבו ממנו דברים כמספר מה שבו
מן הפשוטים אשר הורכב מהם והמשל בו האש אשר
בו הרכבת שתי איטות והס החום והיובש יתחייב ממנו
שיחמם בחומו ויבש ביובשו .ועוד כתב הרב בעל
העקידה בהקדמתו בפ׳ זו כי התכליות הנכספים לארס
בפעולתו הם אחד משלשה אלה והם העוב או הערב
או המועיל וכתב ט שלשה אלה בגי נח יורו על שלשתן
ט שם יורה עליו שכתר שם טיב עלה על גביו ורודף אחר

שלום

ו !1

הטוב בהחלט ,וחם שמו מוכיח עליו א;ל י ם לבבו
הערב ויפת שמו יורה עליו שהוא אוחז י:פעולת
הראשון אבל מיפה אותה בעצת השני והנהגתו והוא
היא עגין המועיל בעצמו וכו׳ כמו שכתב שם באורך .
ועם הקדמה זו אומר לע״ד שכוונת הפרשה דרך כלל
לומר שנח היה שלם בתכלית פעולותיו הן ברדיפת הטוב
בהחלט הן בערב הן במועיל בהשתמש מהם ההכרחי
לבד להתמדת מציאותו כי זו היא דרך ישרה שיבור לו
האדם להשגת שלמותו ובני דורו היו טועים בשלשתם
וזה היתה סבת הפסדם ושלמות נח בשלש אלה רמז
באומרו .איש צדיק חמים כנגד הטוב אמר איש שאינו
נקרא איש כי אם האדם הטוב והשלם בעיונו ורודף
הטוב כמה שהוא טוב כמו והאיש משה עניו מאד  /איש
יהודי  ,המלאך נקרא איש והאיש לבוש הבדים הקב׳׳ה
נקרא איש ה' איש מלחמה  :כנגד המועיל אמר צדיק
שלא היה להוט אחר הבצע לאסוף הון וממון כדין ושלא
כדין אלא הכל בלדק ומשפט  :כנגד הערב אמר תמים
כי הרודף אחר הערבות והתאוות גופניות אכול ושתה
ומשגל מקנה באדם מדות מגונות ופחותות מלבד כמה
וכמה חלאים והשחתות גופו  ,אבל נח היה בבחינה זו
תמ־ם באופן שהיה שלם בשלשתן וזהו איש צדיק תמים
היה :וראיה לזה שהרי בדורותיו את האלהים התהלך
נח והכוונה בזה כי כשהדור טוב והגון הקדוש ברוך הוא
מתנהג ומתלבש במדת רחמים אבל כשהדור חייב
מתנהג במדת הדין וכשמ״ה מתוחה בעולם אין מבחין
בין טוב לרע אוי לישע ואוי לשכנו ואלו נח לא היה
שלם בכל לא היה ניצול שהרי גברה מדת הדין בדורו
ועם כל זה ראינו שעמד בפרץ כנגדו  .נראה ודאי
הוכחה גמורה שהיה שלם בשלשחן וזהו שאמר איש צדיק
תמים היה והראיה לזה שבדורותיו את כאלהים ר״ל
מדת הדין התהלך נח ר״ל היה הולך בכל עטניו עם
המדת הדין מתוחה לפניו ופשפש כל כך בכל מעשיו
עד שניצול ועם זה יובן כונת משלי המאמר שכתבתי כי
משל צלוחות של אפרסמין רמז לומר היותו שלם באהבת
הטוב האמתי שהאפרסמון נקרא שמן טוב ואמר שהיה
בבית הקברות לרמוז כי בט דורו להיותם רשעים
חשובים כמתים ט הרשעים בחייהם קרויים מתים ועם
כל זס נח היה ריחו נודף ואמונתו וטובו שהות הריח
הטוב האמתי עמד טעמו בו וריחו לא נחר  :ומשל
הבתולה כיון לומר היוחו שלם בערב ובמועיל כי
הזונה רודפת הערב והוא הנאת התשמיש וגם
המועיל
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המועיל והוא שכרה ואתננה וכך היו מי דורו כזונה לחבירו  .כנגד הערב אמר וירא אלהים את הארץ והנה
שהיו להוכןי׳ אחר הערב והמיעיל הן יהי  0בהיתר נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ וכתב
הן יהיה באיסור אבל נח היה כבתולה צנועה שמעולם כאן וירא אלהים להיות שהנואף עושה בחשאי וכופר
לא יצאה עליה שם רע והיא ממוזגת באהבת הערב בהשגחה כמו שנאמר ועין נואף שמרה נשף לאמר לא
והמועיל  .ועתה יאמר הכתוב אלה תולדות נח וגו' שמה־ תשימי עין וסתר פנים ישים לכן אמר וירא אלהים
שכתוב לעיל ויולד נח את שם את חם וגו' סיפר להורות השגחתו יתעלה ולהיות שלא נחתם גזר דינם
מציאות התולדות כמו שסיפר תולדות האחרים הכתובים אלא על הגזל והם לא לבד היו משתדלים לגזול ממון
.ישם אבל כאן בא לומר סבת אלו התולדות ואמר סבת אלא שגם היו הורגים ושופכי רמים לגזול הממון לכן
אלה תולדות נח היה להיות שנח איש צדיק תמים היה אמר הקדוש ברוך הוא לנח  :קץ כל בשר רוצה לומר
שרומז למה שכתבתי שהיה שלם בטוב ובמועיל ובערב הקץ וההריגה שעושים עם כל בשר בא לפני והוא על
והראיה לזה שבדורותיו את האלהים התהלך נח וכמו דרך שאמר הכתוב קול דמי אחיך צועקים אלי מן
שכתבתי וכיון שהיו בז שלשה איכיות אלו והיא הקדמה האדמה וגו׳ באופן שמלאה הארץ חמס כלומר הארץ
מונח' כי הרבר המורכב יתחייבו ממנו דברי׳ כמספר עצמה מלאה חמס להיות ששותה ומבלעת דם ההרוגים
מה שבו מן הפשועיס אשר הורכב מהם כאש שמורכב שעדיין לא הגיע זמנם לירד לארץ באופן שהוא כחמס
משתי איכיות החום והיובש ולכך מחמם ומיבש לסבה בגוף הארץ ולכן הנני משחיתם את הארץ כלומר עם
זו נם כן  .ויולד נח שלשה בנים כי כמו שהיו בו שלשה הארץ כי כמוה כמוהם חמסו וגזלו לכן עשה לך תיבת
א-כיות נתחייבו ממנו שלשה תולדות ולכך הזכיר מספרם עצי גופר וגו׳ רש״י כתב הרבה ריוח והצלה לפניו ולמה
באומרו שלשה בנים במספר האיכיות אשר הורכב מהס הטריחו בבנין זה כרי שיראוהו דור המבול עסוק בה
והם את שם כנגד איט׳ הטוב את חם כנגד איכות ק"כ שנה שואלים לו מה זאת לך והוא אומר להם עתיד
הערב ואת יפת כנגד איכות המועיל :
הקב״ה להביא מבול אולי ישובו ופירש הרב הגדיל מרי
ו ת ש ח ת הארץ לפני האלהים וגו׳ בא לומר איך ורבי ז״ל שכוונת רש״י במה שהרגיש הוא שלמה כתב
היו בני דיר! טועים בשלשה תכליות הנז׳ לך היה לו לומר עשה תיבת עצי גופר וכי תימא שמלת
וכמו שאמרו חז״ל שהיו עובדים עבודת כו״ס ומגלי לך להנאתך ולטובתך כמו לך לך מארצך אין לומר כן
עריות ושופכי דמים ושלשה אלה הם רמז לשלשה לפי שאין הכתוב אומר לך להורות הנאה אלא כשההנאה
השלמיות עובדי עבודת ט״ ם היא כנגד הטוב כי טוב נסתרת אבל כאן שההנאה מפורסמת למה טרח וכתב
ה׳ לכל והם טעו ממנו והיו עובדים כו״ם  .מגלי עריות לן קרא לך לזה אמר רש״י והלא הרבה ריוח והצלה
הוא כנגד הערב שלהיותם רודפים ושטופים אחר הזמה לפניו וכו' אלא הטונה היתה אולי ישובו וכיון שכן יש
והתאוה הגופנית היו מגלי עריות  .ושופט דמים הוא לך הנאה אחרת נסתרת והיא היותו הוא סבה שישיבו
כנגד המועיל שהיו הורגים האנשים להיותם רודפים בתשובה ולהורות זה אמר לך להנאתך שאולי תחזירם
אחר הבצע והתועלת ועם שחז״ל דרשי שלשתן אלה למוטב  :אבל לפי דרכי יאמר שכיון שהארץ חמסה תחת
ימפסוק אחד שאמרו ברבה חמם זו עבודת כו״ם שנא׳ יושביה ובלעה כמה דמים מדמי ההרוגים חף על פי
ט מלאה הארץ ח מס .חמס זו גלוי עריות שנאמר שהרבה ריוח והצלה לפניו אין ראוי להציל את נח בעמדו
חמסי ושארי על בבל  .חמס זו שפיכת דמים שנאמר ממש בארץ בהיותה חייבת וראוייה להיות נידונת בשביל
מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי וגו' מכל מקום חמסנותה כמו שאמרו ז״ל על פסוק נטית ימינך תבלעמו
אפשר לחלקם בפסוקים ט כנגד עבודת ט״ ם והוא ארץ  .מגיד שהים זורקן ליבשה והיבשה זורקן ליס אמרה
טעות הטוב אמר ותשחת הארץ לפני האלהים על דרך היבשה ומה אם בשעה שלא קבלתי אלא דמו של הבל
שאמר הכתוב לא יהיה לך אלהים אחרים על פני ורוצה יחידי נאמר לי ועתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה
לומר נשחתה הארץ בהכרת פגי האלהים שלא הכירוהו את פיה לקחת את דמי אחיך מידך ועכשו היאך אני
ולא ידעוהו וכן אמרו ז״ל ותשחת לשון עבודת ט״ ם יכולה לקבל דמן של כל חלו אוכלוסין עד שנשבע לה
כמו פן תשחית<ן ועשיתם לכם פסל וגו׳  .כגגד המועיל הקדוש ברוך הוא שאינו מעמידה בדין שנאמר נטית
אמר ותמלא האיץ חמס שהיו חומסים וגוזלים כל אחד ימינך ואין ימין אלא שבועה שנאמר נשבע ה׳ בימיט
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פרשת נח

וגו׳ הרי שהקדוש ברוך הוא דן את הארץ על קבלת
דמים  ,אף כאן אמר והנני משחיתם את הארץ עם
הארץ ולכן אין קטיגור נעשה סניגור ואין ראוי להנצל
בארץ כי אם לעלות מן הארץ ולכן עשה לך תיבת עצי
גופר ותינצל בה  :וזח אשר תעשה אותה וגו׳ הכוונה
באורך התיבה שלש מאות מאה לרמוז שאורך מהלכו של
אדם בעולם הוא השלש מדרגות הנזכרות והשלמתו בהן
והן הטוב המועיל והערב ולהיות שבשלש אלה חטאו דור
המבול ונח נשלם בשלשתן לכן הצינו הקב״ה בעולם קטן
זה והוא התיבה שארכה שלש מאות לרמוז ג׳ השלמיות .
וחמשים אמה רחבה לרמוז שמהלכו של אדם להשיג
השלמות בג׳ אלה הנז׳ הוא רחב חמשים להיות שיש חמשים
שערי בינה בעולם כמו שאמרו חז״ל והס רמז לחמשים
מלאכים שמגיעים חמשים מיני תנועות וגלגלים שהם
הכרחיים להניח כדי שישלמו על ידם כל התנועות
הנראות לככבים כמו שכתב הרב בעל העקרים מאמר
ב׳ פ׳ י״ב וכן כת• :הרמב״ס ז״ל במורה להיות שבאמצעו׳
המלאך נאצל השפע בשכל האדם לכן נקראו שערי בינה
באופן שמהלכו של אדם להשיג שלמותו הוא מרווח מאד
כיון שיש מספר נ׳ שערי בינה המשפיעים לאנוש דעת
ותבונה  :ושלשים אמה קומתה לרמוז לשלש המדרגות
הנז׳ הטוב הערב המועיל כי סך שלשים הם שלשה
עשרות  :והדירה התחתונה לזבל כך הרודף אחר הערבות
והתאוה הגופנית רודף אחר ההבל והזבל כי מרבה
בשר מרבה רמה  .הדירה האמצעית היא לבהמה כך
הרודף אחר המועיל נמשל לבהמה יצבור ולא ידע מי
אוספס וגס שהס ממש המועיל וכמו שאז״ל למה נקרא
שמן עשתרות שמעשרות את בעליהן ולכן הדירה האמצעית
ששם הבהמות רמז לרודף אחר המועיל  :הדירה העליונה
לאדם שאין לו להשתעבד לעצמו לרדוף אחר שים אחד
מאלו כי אס לעלות על גביהן ולאהוב הטוב במה שהוא
טוב וגס רומזים השלש דירות אלו למציאות כלו  .העליונה
דמות עולם המלאכים ושם האדם שזהו תכליתו והשגת
שלמותו להיות קיים ונצחי כמלאך ולא משועבד תחת
המזל כמו שנאמר ונתתי לך מהלכים בין העומדים
האלה .האמצעית דמות עולם הגלגלים שבאמצעות
תנועתם מחייבים הויית הבהמות ותולדותם .התחתונה
לדמות עולם התחתון שהוא עולם ההפסד וכל הדברים
נפסדים וכלים להבל ולזבל ובהיות הטובה ]נעשית באופן
הנזכר אז צוהר תעשה לתיבה כי ודאי יש לה זוהר ואור
שמאיר לאדם ומדריכו בדרך זו ילך עד שואני הנני כלומר

שלום
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שהקב״ה נמצא שם עם האדם ההולך בעולמו בדרך תמים
ועומד אצלי אבל להיות שהדור הזה חטא אסתירה פני
מהם ואביא את המבול מים על הארץ לשחת כל כשר
אשר בו רוח חיים כלומר כי הרשעים עובדי אלילי׳ אין בהם
אלא הרוח החיוני לבד כי נמשלו כבהמות ולכך הם מתחת
השמים והמזל שולט עליהס מה שאין כן האדם השלם כי
יש לו נפש יתירה והיא למעלה מהמזל ואינו תחת הזמן
והכוונה באומרו כי אותך ראיתי צדיק לפני וגומר יובן
עם מה שכתבתי תאר צדיק נאמר על היותו שלם
במועיל ולא היה רודף אחר הגזל וכיון שלא נחתם גזר
דינם אלא על הגזל לכך אמר לו הסבה העצמית להציל :

ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחרים :
ב ר א י י ת רבה בפסוק הנזכר שאמרו דברים חדים
על ה׳ אלהינו ה׳ אחד ועל אחד היה
אברהם אמרו אברהם זה פרדה עקרה הוא אינו מוליד
ועל ה׳ אלהיגו אמרו לא כל הימנו לבור לו את העליונים
וליתן לגו את התחתנים אלא באו ונעשה לנו מגדל
וגעשה אליל בראשו וניתן חרב בידה ותהי נראה כאלו
עושה עמו מלחמה  ,לפי פשוטן של פסוקים היה נראה
שלא עשו שלא כהוגן דור הפלגה עד שהוצרך הקב״ה
לומר הבה נרדה ונבלה שם שפתם  .ועוד אז"ל דור
הפלגה אין להם חלק לעולם הבא שנאמר ויפן ה׳ אותם
משם בעולם הזה ומשם הפיצם ה׳ לעולם הבא כי מה
פשעם ומה חטאתם בהיות כלם אגודה אחת ושלום
ביניהם כי גדול השלום שאלמלא השלים לא ברא הקב״ה
את העולם כמו שאז״ל בהרבה מקומות גודל מעלת
השלום  :ונראה לע״ד שמתוך דברי חז״ל נראה שכוונתם
היתה לעבוד אלילים ולסלק מעליהם אלהותו ית׳ שאמרו
כלם לאלילים נתכוונו כתיב הכא נעשה לנו שם וכתיב
התם ושם אלהיס אחרים לא תזכירו מה להלן עכו״ם
אף כאן עכו״ם  .ועוד אמרו בנסעם מקדם הסיעו
עצמם מקדמונו של עולם  :וטעם טעותם היה בהקדמה
ידועה שנראה להם שמסבה אחת פשוטה בתכלית
האחדות אי אפשר שישתלשל ממנה דברים רבים והפכייס
וכמו שכתב הרב המורה חלק א' פרק ע*ב שכתב דע
כי זה הגמצא בכללו הוא איש אחר ולא זולת וכולי וכתב
עוד שם כי זה המין מן הציור הכרחי מאד כלי׳ מועיל
מאד במופת על היות ה׳ אחד  :ופירש המפרש אם ה׳
אחר איך יבואו ממנו דברים רבים והגה בזה הציור
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יתבאר גם כן שהוא אחד ברא אחד מבלתי שיסופק איך
מהאחד יבאו רבים  .ולכן הם ראו שבעניין המבוצ היו
דברים הפכיים שמשבעה עשר מחשון עד אחד בסיון
.גבר הליחות עד שנתהפך כל העולם למים ומשם והלאה
<עד שבעה ועשרים לחשין גבר החום והיובש עד שחרבו
־פני האדמה אם כן דברים הפכיים כאלו אי אפשר
־ שישתלשלו מסבה אחת פשוטה אלא שהאמת הוא שעזב
ה׳ את הארץ ומסר הכל ביד ככבים ומזלות וכל אחד
ואחד פועל ועושה מה שיש לאל בידו לעשות ולכך גלגל
הלבנה השולטת על המיס נשתלשל ממנה הלחות הגדול
שנהפך כל העולם כלו למיס ואחר כך גלגל השמש ני ר
וגשתלשל ממנו היובש ואז״ל אמרו אחת לאלף ותר״מ
שנה הרקיע מתמוטט בואו ונעשה סמוכות וכו' נראה
מתוך דברים אלו שהיו מיחסים הכל לטבע לא לכונת
שכר ועונש מאתו יתעלה  :ולכן הסכימו ביניהם לעבוד
לשמש כרי להחליש כחה של לבנה ולא תהיה גוברת ושולטת
בעולם להביא מבול פעם אחרת שכן אמרו פן נפיץ שלא
יביא עלינו מכה להפיצנו מכאן  .ועוד אז׳׳ל כשהיו בונים
המגדל מעלות היו לו במזרחו ומערבו ואלו שהיו מעלים
לבנים היו עולים ממזרחו ואלו שהיו יורדים היו יורדים
ממערבו וכו׳ שכל זה מטון לתנועת השמש ולכך היה
משתחוה נמרוד לאור כמו שארל לפי שהוא מתולדותיו
של שמש ואף על פי שאין העולס מתקיים בלא מים
מכל מקום לא היו עובדים ללבנה שהיו אומרים הן לא
בידה טובה וכן אז״ל אמרו דור המבול כלום אנו צריכין
אלא לטפה של גשמים יש לגו נהרות ומעינית שאנו
מסתפקין .מהן ולכך היו עובדים לשמש שהוא היותר גדול
שבככבים להחליש באותה העבודה כח הלבנה שלא ישלוט
עליהם באופן שדרך כלל היו מסלקי! מעליהם כחו והשגחתו
יתעלה וזו היא כוונת המאחר שהתחלתי שדברו בא' היה
אברהם שהיה פרדה עקרה כלומר שהמזל שהיה מחייב
שלא יוליד הוא שולט על מנויו ואין מי שימחה בידו וכן
דברו בה׳ א׳ נעשה מגדל ועכו״ס בראשו וכו' ודאי שלא
היו סכלים שעלה בדעתם להלחם עם הב״ה אבל אמרו
ותהא נראה כאלו עושה עמו מלחמה כלומר שלא יעלה
על דעת כל אחד לומר שהקב״ה שליט על הכל אלא
אין לנו עסק עמו כלל אלא שגוי רשות יש בינו ובינינו
ט הוא למעלה מן השמים ואינו משגיח בגו ואין לו עסק
עמנו וזהו אומרו ותהי נראה כאלי עושה עמו מלחמה
כלומר שאין אנו מקבלים אלהותו עלינו ט אין לו עסק
טמנו  .ובהקדמה זו אפרש הפסוקים ויהי כל הארן

נח
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שפה אחת שהיו כלם מדברים בלשון אחד ודברים אחדים
שהיו כולם מדברים דבר אחד והיו מאמינים אמונה אחת
וכן אז״ל אחדים אחודים מה שטר זה ביד זה כלומר
שהיו מקושרים באמונתם  :ויהי מ ס ע ם מקדם וימצאו
בקעה וגז׳ יש לדקדק שהיה לו לומר ויסעו מקדם וימצאו
בקעה כי מלת בנסעם משמע שתכף בנסיעתם מצאו
היקעה כמו וענן ה' עליהם יומם מ סע ם מן המחנה
לכן גר׳ לע״ד שהוא מקושר עם הפסוק שלפניו  .ויובן
עם מה שאז״ל בנסעם מקדם הסיעו עצמם מקדמונו
של עולם וזה שלמעלה אמ׳ ודברים אחדים שכלם היו
מוסכמים לדעת א׳ ומאמינים אמינה כוזבת כמו שכתבתי
ובא לומר איך טעו כלם כאחד ולא נפקד מהם איש
בטעו' גדול כזה לכן אמר שהסבה לזה היתה בנסעם
מקדמונו של עולם כלו׳ כשהאדם מאמין אמונה אמתית
קשה להחליפה באמונה כוזבת ט האמת יורה דרט אבל
כשבא לכלל טעות והאמין אמונה כוזבת בנקל יחליפנה
באמונה אחרת כוזבת כמהו וכמו שאמר הנביא( .ירמי׳ ב׳)
ההמיר מי אלהים והמה לא אלהים וגו' שהכוונה לומר אם
המיר גוי אלהיס אין לתמוה על זה לפי שהמה לא אלהיס
ולא היה לו אלהים כיין שהיה לו אמונה כוזבת בנקל
יחליפנה בכזב אחר אבל עמי המיר כבודו ואמונתו
האמתית בלא יועיל וזהי שאמר ודברים אחדים כלם היו
מאמינים אמונה א' כוזבת שנמרוד פיתה אותם כמו
שאחז״ל ויהי וגו׳ כל זה נקל להיות שכבר נסעו מקדמונו
של עולם שאלו היו דבקים באמונתו ית׳ היו קשים לפרוש
ולא היו נפתים אחר נמרוד כמו אברהם אבינו שעמד
טעמו בו וריחו לא גמר  :וימלאו בקעה בארן שנער
וגומר אז״ל למה נקרא שמה שנער לפי ששם ננערו מתי
דור המבול לפי שהוא מקום נמיך וגם בקעה הוא מקום
נמוך אם כן נראה ודאי שאותה הבקעה היה המקום
היותר נמוך שבעולם וודאי ששם ננערו כל מתי
המבול וכיון שכוונתם של אלו היתה לגדל ולהחזיק
כח השמש ולהתיש ולהחליש כחה של לבנה לכך
בחרו מקים זה לכוין שבמקום שפסקה כחה של
לבנה ושם היתה אפיסת כחה ותכלית חולשתה שמה
החזיקו כח השמש בעבודתם כדי שתהיה הלבנה לעולם
באותה ההכנעה ובאותה החולשה ולא תריס ראש :
ויאמרו איש אל רעהו הבה נלבנה לבנים וגו׳ האמת
שמי שמבקש לעשות בגין גדול וחזק כזה היה לו לבקש
אבנים גדולות אבטס יקרות ליסד הבטן ולהביאם מאיזה
מקום שיהיו אף על פי שלא נמצאו שם בכפל וכיין שכן
אי ד
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איך היו עושים הבנין מלבנים אלא טונתם היתה למה
שכתבתי ולכך אמרו לשון הבה שהוא לשון הכנה והזמנה
לדבר ואמרו הכינו עצמכם ומחשבתכם לכך כי המחשבה
מועיל הרבה בענינים חיצרכיים כאלו ולכן.נלבנה לבנים
שהוא נגזר מלבנה לשון טפל על הלשון וגם כי הלבנים
עשויי׳ מעפר ומים והלחות גובר בהם מחמת המים
המעורבים בהם שהמים ההם באים מכחה של לבנה
ילכן היו מכניסין אותן באגר ובאש שהוא מתולדות השמש
והיה מעכל ומיבש כל אותן המים הנבלעים בלבנים וזהו
ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן כלומר שלהם
היה נוח להם הלבנה למקום אבן לעבוד עבודתם לשמש
במחשבה שהיה להם  :ויאמרו הבה נבנה לנו ע״ר כדי
שנעמוד כלגו יחד להתמיד ולקיים זאת האמונה ומגדל
וראשו בשמים הוא רמז לאמונה שהיו מאמינים ולאלילים
שהיו עובדים שהיה עשוי מאותן הלבנים וזהו ונעשה לגו
שם דכתיב ושם אלהים אחרים לא תזכירו כמו שאז״ל
פן נפוץ על פני כל הארץ כלומר כדי שלא יתגבר כחה
של לכנה ויביא עלינו מכה כמו שהביא על דור המבול :
וירד ה׳ לראות את העיר ואת המגדל אשר בגו בני
האדם אז״ל מגדל בנו עיר לא בגו דכתיב ויחדלו
לבנות העיר  :וקשה דמכל מקום קשו קראי אהדדי ונראה
לומר שאז״ל על פסוק הבה נרדה וגו׳ שקרא הקב״ה
לע' מלאכים המסבבין את הכסא ואמר להם בואו ונבלבל
לשונם לשבעים גויס ולשבעים לשון והפילו גורלות שנא'
בהגחל עליון גויס בהפרידו בט אדם וגומר ויובן עם
מה שכתבתי  .עיר לא בנו כלומר כוונת העיר שהיתה
להיות כלם בכגסיא אחת לחזק אמונתם לא עלתה בידם
שהרי נחלק לשבעים שרי מעלה אבל מגדל שהיה לשם
אלילים ולא היו מאמנים בו ית׳ ואין להם חלק ונחלה
עמו זה ודאי בגו ועלתה בידם שנפלו בגורל של שרי מעלה
חון מאברהם וזרעו שנפלו בחלקו ית׳ ולפי פירש זה
אפשר לומר שמציאות העיר וכמותה בנו ולכן יצדק אונ;רו
וירד ה׳ לראות את העיר וגומר .ומה שאמר ויחדלו
לבנות העיר ר״ל שלא עלה בידם טגת בנין העיר :
או אפשר ל<מר דאין הכי נמי שעיר לא בנו ומה שאמר
הכתוב וירד ה' לראות את העיר הוא על דרך מבינו
לסוף דבר בקדמותו  .ועם זה יתישב מלת וירד שר״ל
שאף על פי שעדיין לא בנו העיר מכל מקום ירד הקב״ה
לסוף דעתם שאם היה מניח להם שיבנוה יתחזקו כלם
באותו הכועית בהיותם מכונסים יחד ויהיו מתמידים
באותו הטעות לכן ביעל הקב״ה ועשה באופן ש'חדלו
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לבנות העיר באופן שאף על פי שהיה עתיד להיות
הדבר מכל מקום היה רואה הקב״ה אותו כאלו כבר
היה בפיעל ולכך כתב לשון ירידה לומר שירד לעמקו
של דבר זהו מה שנראה לע״ד הצעיר יצחק בכ״ר שמואל
אדרבי זלה״ה :

פר ש ת לך לך
ו י ל ך אברם כאשר דבר אליו ה׳ וגו׳ הטונה בזה
לע״ד היא שבא לומר איך אברם עשה מה
שאמר לו הקב׳׳ה מיד ולא הרהר שום דבר בעטן וזה
כי כשהאדם עוקר דירתו ממקום מושבו מתפעל הרבה
ואפשר להקל ההתפעלות ההוא ממט לאחד משלשה
פגים האחד שמשים בעצמו וגומר בלבו לעקור דירתו
משם זמן רב שנה אחר שנה וכיון שיש זה כמה שכבר
גמר בלבו כן אינו מתפעל כשעוקר דירתו משם  .הב׳
הוא כשהולך משם עם כל קרוביו ומיודעיו אינו מתפעל
כל כך  .הג׳ הוא שאף על פי שילך יחיד אינו מתפעל
כשהוא גר בארץ ההיא שעדיין לא נתקרב דעתו אצל
בגי העיר ההיא ובהתפרדו משם אינו מתפעל כי הכל
שוה אצלו המקום שיבא משם כמקום שהלך לשם  ,בא
הכתוב לומר שעם היות שלא היו באברם שוס אחד
מאלו עם כל זה עשה מה שאמר לו ית׳  :כנגד הא׳
אמר וילך אברס כאשר דבר אליו ה׳ רוצה לומר מיד
כשדבר אליו ה׳ ולא המתין לא שגה ולא שנתים ולא גמר
בלבו על כך זמן מה לשלא יתפעל כשיצא משם :כנגד
הב׳ אמר וילך אתו לוע ר״ל לוע הלך מעצמו עמו
שהוא לא קראו כי יחידי היה הולך לעשות רצון קונו :
כנגד הג׳ אמר ואברם בן חמש שטם ושבעים שגה וגו'
כלומר שעם היות שלא היה גר בארץ ההיא כי דר בה
כמה שטם והיתה דעתו מעורבת עם כל בגי עירו עם
כל זה הלך מיד לקיים מאמרו ית׳ וזהו לשיעת הרמב״ן
שכתב כי חרן היא ארצו ושם מולדתו והיא ארץ אבותיו
מעולם ישם נצעוה לעזוב אותם כמו שכתב בפי׳ זה
הסדר וגם בפ׳ נח :
א ח ר הדברים האלה היה דבר ה' אל אברם במחזה
וגו' הפרשה הזאת אומרת דורשני מפני כמה
דברים ראשונה איך אמר אברם מה תתן לי ואנכי
הולך ערירי על מה שכבר הבעיחו הקב״ה ואומר לו
לזרעך אתן את האדן הזאת וגם לך אתננה ולזרעך עד
עולם ושמתי את זרעך כעפר הארץ ונו׳ ועוד מאי ואומד
דקאמר
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דקאמר ויאמר אברס הן לי לא גתה זרע אחר שכבר
אמר ואנכי הולך ערירי  :ועוד מאי כוונתו בהזכירו ה'
אלסים בלשון אדנות ושם אלהים כתיב אותיות ההויה
ובחחלת המראה כתיב שם ההויה לבד וגס אחר כך
באומרו והנה דבר ה׳ אליי לאמר לא ירשך זה וגו .
ו ע ו ר מאי והנה דבר ה' וגו' היה לו לומר ויאמר ה׳
אליו לא יירשך זה וגו  . ,ולפרש זאת הפרשה
צפ״ד אקדים הקדמה אחת שכתב הרב בעל העקריס
מאמר ד' פ׳ ל״ו וז״ל שמן הדין היה ששכר המלות יהיה
נערך כפי הפועל הזמניי י יבעל תכלית ועונש העבירות
יהיה נערך כפי ערך מי שהמרו את רוחו שהוא בב״ת
אבל הקב״ה על צד החסד מהפך המרה ונותן השכר כפי
פר ט ית' שהוא בב״ת והעונש נערך אל הארס שהוא ב"ת
כמו שהביאו באורך הוא ז״ל ועם זה  .אומר לע״ד כי
אחר שנעשה לו הנם הזה ממלחמת המלכים  .וכמו שאמרו
ז״ל כל מקום שנאמר אחר סמוך הוא וראה הנס הגדול
שעשה לו הקב״ה וכל זה בשביל לונו  .ירד הקב״ה לסוף
דעתו של אברס .שמזאת המלחמה נולד לו ספק אחד
שעלה בדעתו של אבדם שמה שאמר הקב״ה לזרעך אתן
את הארץ הזאת וגס והיה זרעך כעפר הארץ  .הכל נאמר
בשביל לוט טון שעשה הקב״ה השתדלות גדול להצילו
ודאי שעשה כן לקייס מאמרו ומלת זרעך צודקת בשבילו
שהד לוט היה בן אחיו של אברם אם כן כלם באו
ונשתלשלו מזרפ אחד וממקור אחד מתרח אביו :
ועוד נראה לפ״ד להביא ראיה על זה ממאמרם ז״ל
שאמרו ברבה פל פסוק ויהי ריב בין רופי מקנה
אברס וגו'  .בהמתו של אברם היתה יוצאה זמומה ובהמתו
של לוט לא היתה זמומה היו אומרים להם רופי אברהם
הותר הגזל היו אומרים להם רופי לוט כך אמר הקב״ה
לאברם לזרעך אתן את הארץ הזאת ואברהם פרדה
עקרה ואינו מוליד למחר הוא מת ולוט בן אחיו יורשו
ואי אכלין מדידהון אינון אכלין אמר להם הקב״ה כך
אמרתי לו לזרפך נתתי אימתי כשיפקרו שבפת פממין
מתוכה והכגפני והפריזי אז יושב בארץ פד פכשיו מתבקש
להם זכות בארץ  .מזה המאמר נראה בהדיא ששם זרפך
צודק פל לוט דאי לא תימא הכי מי הכניסו להקב״ה
לומר להם וכי כך אמרתי לזרפך נתתיוגו׳ פד פכשיו
מתבקש להם זכות תיפוק ליה שלזרפך אמרתי ולא ללוט
ט לוט לא נכנם במלס זרפך אלא ודאי נראה שמלת
זרפך צודקת פל לוט ולכן הקשה להם הקב״ה כפי דרכם
ולכן כיון שראה אברהם שפשה הקב״ה <  0גדול להציל
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את לוט נסתפק בשביל זה  .כי אולי מלת זרפך נאמרה
פל לוט ולכן הקב״ה שהוא בוחן לבות וכליות ראה מה
שבלבו ולהוציאו מזה הטפות נגלה פליו במראה הנבואה
כמו שרמז באומרו דבר ומחזה  .ואמר לו שגי דברים .
הא' אנכי מגן ר״ל לא יפלה פל דפתך כי מה שעשיתי
הוא כשביל לוט כי מה שהייתי מגן לא היה אלא לך
בשביל ובפבור שהיה לוט קרובך רציתי להצילו לא בשבילו
וגס שכרך הרבה מאד השכר יהיה בלתי בפל תכלית
בעולם הבא לא בעולם הזה גופני ובעל תכלית ולהיות
זה למעלה מהשכל כמו שכתבתי הוצרך לומר לו זה העגין
במראה הנבואה  :ויאבד אברם ה' אלהים וגו׳ הכוונה
שאברם עשה חלקי הסותר והיה נישא ונותן במה שאמר
לו הקב"ה שכרך הרבה מאד מה היתה טנתו אם כונס
לומר שיהיה שכרו בלתי בעל תכלית זה אינו מחייבו הדין
והקב״ה נקרא באלו השני שמות לרמוז שהוא רחום בדין
כמו שאמרו ה׳ אלהים אתה החילות וגו' שנכתב באלו
האותיות ואמרו ז״ל'רחים בדין ולכן כיון שנקרא כן ראוי
הוא ששכר פעולות האדם יהיה רחמנות קרוב לדין וזה
לא יצדק כי אם בשכר גופני וב״ת  .כי מן הרין הגמור
וההחלטי אין לו להקב״ה לתת לאדם שוס שכר בשביל
פעולותיו  .כי מאחר שהקב״ה ברא את האדם והמציאו
והוציאו לאויר העולם הוא מחוייב חיוב גמור לפבדו
ולאהבו שלא פל מנת לקבל פרס  .וכמו שאז״ל על פסוק
מי הקדימני ואשלם אבל לרחם פל הבריות רחמנות
קרוב לדין ראוי לתת לאדם שכר גופני כמו שאמר
המשורר (תהלים סב) ולך ה' חסד כי אתה השלם לאיש
כמעשהו ר״ל חסד גדול פושה הקב״ה בהיותו משלם
לאיש שכר מצותיו כמעשהו ור״ל נערך לו שהוא ב״ת.
לכן גזר אומר אברהם שכיון שהוא נקרא באלו השני
שמות אי אפשר לפרש שמה שאמר שכרך הרבה מאד הוא
לומר שיהיה בלתי בעל תכלית  .אלא ודאי כונתו באומרו
שכרך הרבה מאד הוא שכר גופני ואם כן מה תתן לי ומה
צורך יש ממנו אחר שאנכי הולך ערירי והראיה על זה
שבן משק ביתי הוא דמשק אליפזר כאן גילה דעתו וטעם
ספקו שמלת זרפך נאמרה פל לוט ויובן פס מה שאמרו
ז"ל רבי אלפזר אומר בן משק ביתי  .זה לוט שנפשו
שוקקה פליו ליורשו הוא דמשק אליפזר שבשבילו רדפתי
מלטס פד דמשק ועזרני האל  .שהכונה לומר שכיון שהאל
פזרו כל כך בשביל לוט בודאי שהיה זה לקיים מאמרו
שאמר לזרפך אתן וגו' והוא נשאר פרירי  .ועוד שהן
לי לא נתת זרפ מצד המזל כמו שאמרו ז״ל המזל דוחקני
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אומר לי אכרם אין אתה מוליד ולכך אמר פעם אחרת
ויאמר להיות ראיות מחולקות  .והנה דגר ה׳ אלץ
לאמר וגו׳ לא אמר הכתוב ויאמר ה' אל אברס לא
ירשך זה וגו׳ לפי שהכוגה לומר שלהוציא לאברהם מזה
השפק שנולד אצלו כבר היה דבר ה' אליו כמו שאמר אחר
הדברים האלה היה דבר ה׳ אל אביס במחזה וגו׳  .וכל
זה היה לאמר לו לא ירשך זה כי אס אשר יצא ממעיך
ממש ולא אמר זרעך לפי שעליו נולד הספק כי אם
ממעיך ממש כלומר הנה דבר ה' לכך נגלה עליו במדרגת
הנבואה הרמוזה במלת דבר וגם ה' הוא שם בן ארבע
אותיות המורה היותו רחמים פשוטים ועושה לפגים מן
השורה לא כמו שהיה חושב הוא רחום בדין .כל זה היה
לאמר לו לא ירשך זה וגו׳ אלא שלא הביט אברהם ולא
ירד לסוף דעהו של הב״ה  .לפי שהוא דבר למעלה
מהשכל כמו שכתבתי ולכך אי אפשר להשיגו כי אם בדרך
נבואה לכן הוצרך הקב״ה להבינו דבר זה ולכך ויוצא
אותו החוצה ייאמר הבט נא השמימה וכמו שאמרו ז״ל
אין הבסה אלא מלמעלה למטה העלה אותו למעלה
מכיפת הרקיע ואמר לו עד דסנדלא ברגלך דרוס כוכא
כל מי שהוא נתון למטה מהם מתירא מהם  .אבל אתה
נתון למעלה מהם דיישם  .באופן שבטלה טענת הן לי לא
נתת זרע מצד המערכה שבידו לבטלה ולשדדה ועם זה
הבין מה שאמרתי .אנכי מגן לך שמה שהייתי מגן
במלחמת המלכים היה בשבילך כנגד שהשכר הרבה מאד
שהוא רמז לשכר הרוחני הבלתי בעל תכלית אמר  .כה
יהיה זרעך כי כמו שהככבים קיימים אפילו בזמן שנסתרים
מנגד עינינו  .כן הוא הצדיק קיים לעולם אפילו אחר
פטירתו מזה העולם כי שכרו רוחני בלתי בעל תכלית וכיון
שראה כן האמין בה׳ ויחשבה אברהם להקב״ה לצדקה .
ר״ל שצדקה עושה הקב״ה עם האדם בזה כי אין הדין
מחייב כך :או ירצה שכיון שאברהם האמין בזה נחשב
לו לאברהם לצדקה להיות שהאמין בדבר ה׳ בענין שאין
השכל מחייבו :

פרשת ושרי אשת אבדם לא ילדה לו
במדר ש רבה בפסוק הנזכר רבי יהודה ורבי נחמיה
ר׳ יהודה אמר לו לאברם לא ילדה  .אבל
אלו נשאת לאחר ילדה .ורבי נחמיה אמר לא לו ולא
לאחר  .ומה דכתיב לא ילדה לו לו ולה  .הקדמה ידועה
היא שעם היות שאברהם הגיע לתכלית שלמות באמונתו.
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כמו שכתוב עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה ירא מאהבה
כמו שנאמר זרע אברהם אוהבי מ״מ בתחלת זמנו והכרת
בוראו לא היה שלם באמונתו וזה להיות כי היתה השגתו
בדרך חקירה ולכן היה הולך וגדל באמונתו ממדרגה
למדרגה וכמו שכתב הה״ר בעל העקידה שער ד׳  .כי
מם היות שאברהם היה מאמין במציאות השם והיותו
מחוייב המציאות מ״מ היה חישב שאין בידו של הקב״ה
לבטל שום דבר טבעי ולא לשנות המערכה  .ולכן אמר
הרימותי ידי אל ה׳ אל עליון קונה שמים וארץ ולא אמר
בורא שמים או יוצר וכו׳ כמו שתראה שם  .ועם זאת
ההקדמה יתורץ קושיא בזה הענין וזה שכיון ששרה היתה
כל כך שלימה  .וכמו שאפרש בפירוש הפסוקים שבהיות
לאל ידה לעכב לבעלה שלא לישא אשה אחרת עליה
בחייה  .מ״מ לא מנעה הטוב מבעלה לקייס מה שנאמר
אל תמנע טוב מבעליו וגו׳  .והיא עצמה התעוררה לתת
לו אשה בחיקו למה לא עשתה כן בכמה ימים ושנים
שעברו והמתינה לעת זקנתו בהיותו בן חמש ושמנים שגה .
וכי תימא דתניא ביבמות פרק הבא על יבמתו  .תנו רבנן
נשא אשה ושהא ממה עשר שנים ולא ילדה יוציא ויתן
כתובה שמא לא זכה להבנות ממנה אע״פ שאין ראיה
לדבר זכר לדבר מקץ עשר שנים לשבת אברס בארן
כנען ללמדך שאין ישיבה חוצה לארן עולה לו מן המנין
וכו׳  .ולכן כיון שעד עכשיו עמדו חוצה לארץ לא שתו
לבם לא הוא ולא היא כי ישיבת חוצה לארץ גורם  .ליכא
למימר הכי שהרי כתב הרא״ש שם בפסקיו ז״ל יש רוצים
לומר  .דהאי דינא דשהא עמה עשר שנים אינו נוהג
בחוצה לארץ דתלינן בעונש דירת חוצה לארץ כדאשכחן
גבי אברהם וכו'  .ולא מסתבר כלל להורות כן שיבטל
האדם מפריהורביה בסברא רעועה כזו וכו׳ .ומה שלא
עלתה לאברהם ישיבת חוצה לארץ לפי שצוה לו המקום
לך לך מארצך ונתעצל ולא הלך  .ואף אחר שבא לארץ
ישראל חזר למקומו וכו' עיין שם  .וכן כתב הרמב״ן
בפ׳ בא אל פרעה על פסוק ומושב בני ישראל אשר ישבו
במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה כתב שם שחזר
אברהם לחרן אחר שהלך לארץ ישראל .אם כן הדרא
קושיא לדוכתין שלמה לא התעוררו על כך בעמדם חוצה )
לארץ  .קודם שצוה הקב״ה לך לך מארצך שעדיין לא
היה חטא בידם ואז היה עולה להם אותם השנים מן
המנץ אע״פ שהיו חוצה לארץ כמו שפסק הרא״ש .
אבל עם ההקדמה שהקדמתי יתורץ וזה שכיון שהיו
יודעים אברהם ושרה באיצטגנינות שלהם שהיו עקורים
והמזל
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והמזל מחייב עליהם  .לא היו מדעים שיש לאל ידו של בידו לעשות כרצונו וכן אמרו ז״ל יודעת אני מהיכן היא
הקב״ה לשדר ולבעל המערכה .אבל עכשיו שנתחדש מכתי לא כשם שהיו אומרים לי קמיע היא צריכה חימום
אצלם מראת בין הבתרים שאמר הקב״ה לאברהם הבט היא צריכה אלא הגה גא עצרני ה' וגו' כלומר אלי לא
נא השמימה וגו׳ וכמו שאמרו ז״ל שהעלהו למעלה מכיפת היה יכולת ביד הקב״ה לשגות הטבע הייתי אימרת שהיה
הרקיע ואמר לו עד דסנדלא ברגלך דרוס ט כ א .כל צריך להשתדל ולקרב הענין אל הטבע בחימום או בענין
מי שהוא נתון למטה מהן מתירא מהם אבל את שאת אחר  .אבל עכשיו שבאתי ליריעה זו במראה בין הבתרים
נתון למעלה מהם דיישה עכשיו ראו שהכל מסור בידם ידעתי מהיכן מכתי והיא שעצרגי ה' וכו' לכן בא נא
ואין שום עכוכ אלא מצד פעולתם  .ולכן כיון שחטאו בבקשה אל שפחתי אולי אבנה ממנה כי הקב״ה משלם
ביציאתם מארץ ישראל וחזרתן לחרן כשחזרו לארץ מרה כנגר מדה  :וישבע אברס לקול שרי וגו׳ כלימר
ישראל המתינו עשר שנים כמו שהדי-ן נותן ואז התעוררו ראה שהיתה לבה לשמים ובאה לכלל אמונה שלימה
לקיים המצוה  .ופירוש הפסוק בא להגיד שבחה של שרי ביכלתו ית' כמו שבא הוא דכתיב עליו והאמין בה׳ .
שעם היות שהיה יכולת בידה לעכב הענין .מ״מ לא ולכן שמע לקולה  .וחז״ל אמרו לקול שרי לקול רוח הקדש
מנעה הטוב מבעלה לקיים המצוה וזה שנקראת שרי וכמו כמר״א ואתה תשמע לקול דבר ה'  :ותקח שרי וגו'
שאמרו ז״ל שרי לעמה שהיתה חשובה מאד בקרב עמה ותתן אותה לאברם אישה לו לאשה  .כלומר אף על פי
ואין שום אחד מהם רוצה להקניטה אלא לעשות רצונה שהיה אברם אישה ואין דרכה של אשה להביא אשה
אחרת עליה בחייה עם כל זה נתנה לו לאשה :
ועוד שהיתה אשת אברם ואין אשה מקנא אלא בירך של
חברתה ואין דרכה של אשה ליקח צרה ע מה .ועור ו ת א ט ר שרי אל אברם חמסי עליך וגו'  .אמרו ז״ל
כשההפללת מה תתן לי לא נתפללת הלא
שהעכוב היה מצדו של אברהם וזהו לא ילדה לו למר
י כדאית ליה ולמר כדאית ליה לר׳ יהודה• היה מצדו לבד  .עליך שאלו נתפללת על שניט הייתי נפקדת עמך ועוד
ולרבי נחמיה גס מצדו היה העכוב באופן שלא היה יכול אמרו ז״ל ר׳ נחמיא בשם ר׳ אבין אמר חימסא בפניו
אברהם לומר לשרה בשבילך אני מפסיד מלהיות לי בנים  .כלומר שהגר היתה מבזה לשרה בפניו של אברם ישותק
ועוד ולה שפחה מצרית  .כלומר שהשפחה הזאת היתה הם אמת ודבריהם אמת .אבל מכל מקים עיקר התרעומות
שלה ולא שלו וכמו שאמרו חז״ל שפחת מלוג היתה והוא חסר מהפסוק לכל הפירושים :לכן נראה לע״ד לפי
חייב במזוטתיה ולא היה רשאי למוכרה באופן שלא היה הפשט שאמרה שרי עד עכשיו הייתי סבורה שבשביל
לו לאברהם שלטון עליה והיתה שרה יכולה לעכב בידו חטאתי וחסרון זכותי עצרני ה' מלדת  .אבל עכשיו
של אברהם והראיה לזה ושמה הגר אמרו ז״ל הגר בתו שראיתי רשע השפחה הזאת שמשלמת רעה תחת טובה
של פרעה היתה וכיון שראה פרעה מעשים שנעשו לשרה שעליה נאמר משלם רעה תחת טובה לא תמוש רעה
בביתו וכמו שאמרו ז״ל על פסוק וינגע ה' את פרעה מביתו והיא מקלת בכבודי ועם כל זה הרתה בודאי שחין
נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרי וגו׳ על דבור שרי לומר שבשביל חטאתי לא ילדתי שאס כן מכל שכן שהשפחה
וכו' .נטל בתו ונתנה לה אמר מוטב שתהא בתי שפחה הזאת לא היתה באה לידי הריון כיון שאני הגוגה ייהר
בבית זה ולא גבירה בבית אחר  .עוד אמרו ז״ל ושמה ממנה כמו שנראה עתה מתוך מעשיה שואקל בעיניה
הגר הא אגריך כלומר זהו שכריך ממה שהקניטיך  .זהו ועם כל זה אני רואה שהרתה ודאי שהעיצור שלי אינו
שאמר הכתיב הראיה שהשפחה היתה שלה דוקא ואץ אלא בשבילך ומסבתך שאינך ראוי להיות לך זרע ממני
' לאברהם רשות עליה שהרי שמה הגר שנקראת כן לומר הא זהו שאמרה ותאמר שרי אל אברם עתה ידעתי שחמסי
אגריך ולא ניתנה [לה אלא] בשביל מה שהקניטה ובשביל ומניעת בנים שלי אינו אלא עליך לא כמו שאמרתי הגה
המעשים שנעשו על ידיה .ועם כל זה ותאמר שרי אל נא עצרני ה׳ מלדת והראיה לזה כי אנכי נתתי שפחתי
אברם הגה נא עצרני ה' מלדת וגו׳  .דקשה דהוה ליה בחיקך ותרא כי הרתה ואקל בעיניה וודאי שאכה
למימר הגה עצרני ה' אבל אמרה ער עכשיו הייתי סבורה אשר כאלה לה לא גרעתי ממנה אלא ודאי שאתה הוא
שכח המזל דוחקני אבל עכשיו שראיתי שאמר לך הקב״ה הסבה שאינך ראוי לכך ולכן ישפוט ה׳ ביני ובינך כיון
שאתה מנעת ממני פרי בטן :
שיש לאל ידו לבטל המזל ולשדר המערכה  .עתה באתי
ליריעה זאת שהעיצור הוא מצדו יתעלה כיון שיש כיז [ י א מ ר אביס אל שרי ה;ה שפחתך בידך יגומר .
א;:דו
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אמרו ז״ל אמר לה מאי איכפת לי לא בטובתה ולא
ברעתה וכו' הכונה לומר את אמרת שמחסרון זכותי
אין לי בנים ממך כי אס מזאת השפחה הרשעה איני
חושש על זה יהיה לי זרע ולא איכפת לי לא בטובתה
ולא ברעתה .ויאמר לה מלאך ה׳ הרבה ארבה את
זרעך וגומר ראוי לדקדק שבתחלה היה לו לומר לה
הנך הרה וילדת ב; שהוא מציאות הזרע ואחר כך הרבה
ארבה את זרעך רבוי הזרע אבל יובן עם מה שאמרו
ז"ל ותעניה שרי רבי אבא בר כהנא אמר מנעתה מתשמיש
המטה ולכן על זה הדרך כשאמר לה המלאך שובי אל
גבירתך והתעני תחת ידיה ר"ל אע״פ שמנעה אותך
מתשמיש מ"מ יהיה התשמיש מסור בידה לכשתרצה .
ולכן הוכרח המלאך לומר לה הכף ומיד הרבה ארבה את
זרעך כלומר אעפ״י שאת כבישה תחת ידה לכשתרצה
היא מ"מ לא יעלה בדעתיך שיתמעט בשביל כך זרעך
אלא אדרבה הרבה  :או אפשר לומר שאמר לה המלאך
והתעני תחת ידיה שיהא התשמיש מסור בידה  .ולפי שהיא
מענה אותך לעונש שלה הבא זמן שהרבה ארבה את זרעך
והוא כשמת שרה ואחר מותה כתיב ויוסף אברהם ויקח
אשה ושמה קטורה  .ואמרו ז״ל קטורה זו הגר ואז ילדה
בנים הרבה שאין מי שיעכב בידה דכתיב ותלד לו את
זמרן ואת יקשן ואת מדן ואת מדין ואת ישבק ואת שוח
וגו׳ ומ״מ עתה לפי שעה הנך הרה ויולדת בן ואמרו ז"ל
שהפילה ההריון הראשון  :ותקיא שם ה' וגו׳ הכונה
שאמרו ז״ל שר׳ או ה׳ מלאכים נזדווגו לה למר כדאית
ליה ולמר כדאית ליה  .וודאי שהיתה השגה גדולה ולא
היתה הגר ראויה לכך  .ולכן אמרה שהקב״ה התנהג
עמה במרת החסד והרחמים הפשוטים במראה הזאת כיון
שנתן לה הכנה להשיג השגה כזאת לא פעם ולא פעמיים
כי אם פעם אחר פעם עד ד׳ או ה׳ פעמים ויובן עם
זה שאז״ל כי שם אל ית׳ הוא רחמים  .שכן מציגו שלא
הזכיר משה בתפלת מרים כי אם שם אל דכתיב אל נח
רפא גא לה  .וגס מצינו אל ה׳ ויאר לנו  .וכן אסתר
אמרה אלי אלי למה עזבתני  .זהו שאמרה ותקרא שם ה׳
הרובר אליה והביאה למדרגה זאת אתה נקרא בשם אל
כמורה רחמים פשוטים והוא הוא שהביאני למדרגת ראיה
ויהיה בי יכולת לראות המלאך כי אמרה הגם הלום
לאיתי וגו׳ כלו׳ בשלמא כשהייתי בבית ארוני אין לתמי׳
אם הייתי רואה שם מלאך לפי שזכותו והשפעתו היו
נותנים איזו הכנה להשיגם שכן מצינו שכפי הכנת המקום
או כפי זכות הצדיק משיג הארס אעפ״י שאין לו הכנה

שלום

י 19

כל כך שהרי ישראל כלם שמעו מפי הגבורה אנכי ולא
יהיה לך באמצעות נבואת משה רבינו ע״ה  .וכן הנביא
לא היה מנבא אלא בארן ישראל להכנת המקום  .ולכן
אמרה כשהייתי בבית אדוני הייתי מושפעת מהשפעתו.
אבל עתה בהיותי חון מביתו ראיתי פעם אחר פעם יזהו
הגם הלום ראיתי ולא ראיה אחת לבד אלא שראיתי אחר♦
רואי אין זה כי אם רחמים פשוטים ולכן קראו אל
המורה על כך כמו שכתבתי זהו מה שנראה לע״ד .
ושמעתי אומרים שהכונה לומר שהיתה השגה שכלית ולא
חושיית להיות כי ההשגה חישײת כשהיא חזקה מפסיד
האדם אפי׳ מה שהיה באפשרותו להשיג קודם כמו
המביט בעין השמש שאין יכול לראות אפילו מה שהיה
רואה קודם  .אבל ההשגה שכלית הולכת ומתחזקת וזהו
שאמרה אתה אל רואי  .כלומר שהיתה השגה שכלית והטעם
לפי שאמרה הגם הלום ראיתי והשגתי אחרי ראי וכיון
שהשגתי וראיתי אחרי ראי ודאי שהיא השגה שכלית :
מ א מ ר פרק ד׳ נדרים והיה שמך אברהם  .אמר
רבי אמי בר חמא בתחלה המליכו הקב״ה
על רמ״ג אברים ולבסוף המליכו על רמ״ח  .ואלו הן שתי
עינים ושתי אזניס  .וראש הגויה  .דבד ידוע הוא כי
אברהם אבינו הכיר את הקדיש ברוך הוא על דרך
חקירה מצד תניעת הגרמים והוא שכל מתנועע יש לו
מניע ולא יהיה לבלתי ב״ת עד שיכלה אל אחד הוא
התחלת הכל סבת כל הסבות כלם  .ומכח חקירה זו לא
השיג אלא מציאות השם לבד ושלא נפל העולם בדרך
קרי והזדמן כמו שהיו חושבים רביס אבל מ״מ מכת
חקירה זו לא היה מחוייב להאמין חידוש העולם לפי שהוא
דרוש שלואה שכל האדם בו לומר איך יצוייר שברא הקב״ה
זה העולם בזה העת זולת עת אחרת ומה נתחד׳ אצלו
והרי אין חידוש אצלו יתעלה כי שלמותו עומד עמו בפועל
לעולם והוא ברא העולם בידיעתו אם כן צריכים אגו לומר
כי כמי שהוא וידיעתו קדמון בלי ראשית כי ידיעתו אינן
דבר נוסף על עצמותו אלא ידיעתי ומהותו הכל אחד כן
העולם קדמון וזה שהעולם נאצל ממנו על דרך החיוב
כאור מן השמש כי כמי שבעליית השמש על האופק יתחייב
ממנו האור כן מידיעתו יתעלה יתחייב העולס וכמי שידיעתו
בלי ראשית כן העולם בלי ראשית אלא שהקדיש ברוך הוא
סבה לו והעולם מסובב וכן כתב הרב ^על העקידה על
פסוק ברוך אברס לאל עליון קונה שמיס וארן לא אמר
בורא ולא יוצר לפי שאלו הלשונות יורו על הפעולה
הנעשית בבחירה ורצון אבל אמר קונה לרמוז אל אופן
השפע
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השפע מאחו ואמר שהוא דרך קנין שהקנין הוא דבק לבעל
הקנין ולא יפרד ממנו ולכונה זו אמר אברם הרימותי
ידי אל ה׳ אל עליון קונה שמים וארץ  .וכיון שהיתה
ידיעתו והכרתו לו יתעלה באופן הנזכר לכן בתחלת
אמונתו לא היה מאמין לא בהשגת׳ ולא בשכר ועונש וזה
שאס יש השגחה ־אין ראוי להיות שכר ועונש כי ידיעתו
יתעלה מכריח היות האדם צדיק או רשע  .כמו שהכריח
ידיעתו השתלשלות העולם ממנו בדרך חיוב  .וגם אם
נאמר שאין השגח׳ פשיטא שאין כאן שכר ועונש באופן
שבתחלת אמונתו של אברהם לא היה מאמין לא השגחה
ולא שכר ועונש :
ולהיות שהעקרים שהתורה תלויה בהם הם שלשה כמו
שכתב הרב בעל העקרים מאמר א' פ׳ ד׳ והם
מציאות השם תורה מן השמים שכר ועונש וכתב הוא
שם שבכלל ההשגחה הוא שכר ועונש בעולס הזה לגוף
ובעולם הבא לנפש לכן רצה הקב״ה לזכות את אברהם
שכיון שכא למהר מסייעי! אותו וגילה לו שגי אלי העקרים
והם השגחה ושכר ועונש בפרשת המילה ואמר לו .
אני אל שדי התהלך לפגי והיה תמים ואתנה בדתי ביני
ובינך וארבה אותך במאד מאד  .הכוונה בזה לומר לו
איך העולם מחודש ולא מחוייב ממנו בדרך חיוב כאור מן
השמש שאלו כן היה לו לעולם עדך או יחס עמו כי כל
דבר שיתחייב מאי זה דבר יש לו יחס וערך עמו  .כי כל
עלול יש לו ערך מה עם עלהו כמו שכתב הרמב׳׳ס
במורה חלק ב' פרק כ״ב אבל אנו רואים שאין לעולם
שום ערך עמו יתעלה שהרי הוא יתעלה בלתי בעל תכלית
והעולם בעל תכלית נראה מכאן ודאי שהעולם נפעל
ברצון והקב״ה חידשו כשעלה במחשבתו וזהו אומרו  .אני
אל שדי כמו שאמרו ז״ל ברבה אני הו' שאמרתי לעולמי
די ולשמים די לארץ די שאלולי שאמרתי להם די עד עכשיו
היו נמתחים והולכים  :נראה שהכונה לומר שאם היה
בדרך חיוב מאתו יתעלה היה נמתח והילך ללא תכלית
נערך לו יתעלה שהוא בלתי בעל תכלית אלא שברצונו
יתעלה אמר לו די  .ועוד אמרו ז"ל תניא משום רבי
אליעזר בן יעקב אני הוא שאין העולם ומלואו כדי לאלהותי
כלומר שאין כל הנמצאים מורים אלהותו כ• אין כלם אחד
מני אלף ממה שהיה יכול אלהותו לעשות וכמו שכתבתי
על מאמר שהקב״ה מקומו של עולם  .ואין העולם מקומו
וכיון שכן ודאי שהעולם מחודש  .והקדוש ברוך הוא בראו
ברצון וכיון שבראו ברצון נמשך מזה גס כן שיכול לשדד
ולבעל המערכה כי ■היא כחומר ביד היוצר כיון שהקדוש
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ברוך הוא גראה ויצרה כרצונו  .ולזה גם ק כיון בשם
שדי לומר שמשדד מערכות השמים ומבטלם  .כמו שהורה
לו בפסוק הבט נא השמימה  .כמו שאמרו ז״ל שהעלה
אותו למעלה מהכיפה .כי אין הבטה אלא מלמעלה
למטה אמר רבי לוי עד דסנדלא ברגלך דרוס טכא כל
מי שהוא נתון למטה מהם מתירא מהם  .אבל את שנתון
למעלה מהם דיישם הרי שגילה לו אמונת חידוש העולם
ויכלתי לשדדו  :וכננד ההשגחה אמר התהלך לפני כלומר
לא יעלה בדעתך לומר כי האלהיס בשמים גבוה מעל
•גבוה ואתה על הארץ ואין השגחתו עליך כי השמים שמיס
לה' והארץ גחן לבני אדם אלא תדע ותשכיל שכשאתה
הולך באיזה מקום אתה הולך לפני ואינך נסת׳ מנגד
עיני כי השגחתי פרוסה על כל החיים :
ובהאפגת שני עניגים אלו תהיה המיס ושלם ותשתדל
על כך מה שלא היית עושה אס תאמין ההפך
וזה שאס האדם יחשוב שעביס סתר לו ולא יראה ילך
אחרי שרירות לבו באומרו מי רואני ומי יודעני כמו
שנאמר הוי המעמיקים מה׳ צסתיר עצה וגו׳ וגם אם
יעלה במחשבתו כי אין לאל ידו יתעלה לבטל המערכה
יאמר האדם כבר נגזרה גזירה ויעבור עלי מה הן טוב
הן רע מה שמחייב המזל  .אבל עכשיו שהכל מסור בידו
יה' ועיניו פקוחות על כל דרכי בני אדס ישתדל האדס
להיות תמים ושלם  .וכנגד שכר ועונש אמ׳ ואתנה בדתי
ביני ובינך וארבה אותך במאד מאד .ואמר לבסוף וערל
זכר אשר לא ימול וגו׳ ונכרתה הנפש ההיא וגו'  .ועוד כיון
הקב״ה לומר לו בעקר זה כי אין ידיעתו ית׳ מכרחת טבע
האפשר אלא שהרשו׳ נתונה לכל אדם וכמו שאמר התנא
הכל צפוי והרשות נכונה ובזה יובן הפסוק שאמר ויאמר
אלהיס אל אברהם ואתה את בדתי תשמור וגו׳ שכיון
שהקב״ה היה מדבר עם אברהס כמו שנראה מתוך
הפסוקים למה הפסיק ואמר ויאמר אלהים אל אברהם
לא היה לו לומר אלא ואתה את בריתי תשמור .אלא
שהכוונה ללמדנו שגילה לו בחינה אחרת שעד עכשיו דבר
לו במציאות השכר ועונש כמו שכתבתי שאמר לו והפרתי
אותך וגו' ושמא תאמר כיון שהקב״ה יודע העתידות
ידיעתו יחייבני ויכריחני ואיך יצוייר שכר ועונש לכן אמר
לו הקב״ה דבור בפגי עצמו ויאמר אלהים אל אברהס
ואתה את בריתי חשמור כלומר אתה מעצמך וברשותך
תשמרהו וכן המול נכס כצ זכר כלומר לכס בפני עצמכ׳
הרשו׳ נתונה לעשותו כי אין ידיעתי מכרח' שום דבר
וזה נמשך מהדרוש שכתבתי מחידוש העולם כי כמי
שידיעתו
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שידיעתו יתברך קרומה כמוהו שאין לו ראשית עם כל
זה לא חייבה המצא׳ העולם אלא שכראו וחידשו כשרצה .
כך ידיעתו יתברך מעשה בני אדס קודס עשייתו לא
יחייבוהו לעשותו אלא הרשות נתונה לו בשני חלקי האפשר :
ולהיות ענינים אלו דרושים עמוקים ואין ידו ושכלו של
ארם יכולים להשיגם בדרך חקירה .לכן רצה
הקרוש ברוך הוא לזכות את אברהם ומסרם לו בדרך
אמונה  .באופן שנשלם ונעשה תמים  :ובזה יובן המאמר
שהתחלתי  .שקודם שבא לכלל אמונה זו לא היו לו לא
עינים ולא אזנים ויחס מומו לשני אלו החושים להיות
שהם יותר רוחניים  .ובהם ישיג האדם שלמותו אם בעינים
בראיית פעולותיו יתעלה השמים וכסיליהם וכמו שנאמר
ואת פועל ה׳ לא הביעו ומעשה ידיו לא ראו  .ואם
האזנים ששומע הדרושים והעיונים האלהייס ובית יד
האדם להמשיכו הוא האוזן וכמו שנאמר שמעו ותחי
נפשכם וגם אמרו חז״ל חרשו נותן לו דמי כלו ולהיות
ששני חושים אלו הם סבת השגת שלמות בני האדם .
לכן כפלם הקב״ה בגופו של אדם לחזקו יותר בהם וזהו
שאמר הכתוב(משלי ב') אוזן שומעת ועין רואה ה׳ עשה
גם שניהם שהכונה לומר כפי מה שראיתי אוזן אחת לבד
שתהא שומעת ועין אחת לבד שתהא רואה היה די לאדם
אלא שה׳ שהוא מלא רחמים עשה גס שניהם וכפלם להיות
תלוי בהם עקר שלמותו של אדם  .ולכן אברהם קודם
שלמותו עינים לו ולא היה רואה אזניס לו ולא היה שומע .
וגם לא היה לו ראש הגויה לפי שכל דבר שאינו מסכים
עם רצונו יתעלה הוה ליה כמאן דליתיה כי לכך הרשעים
בחייה׳ קרויים מתים.וכמו שכתבתי על מאמר אמרו ז׳'ל אני
בראתי העולם בכן שנאמר ויהי כן ואתם אומרים לא כן
דכתיב לא כן הרשעים על כן לא יקומו רשעים במשפט
(עיין שס) באופן שהיה חסר ה' אברים והיה שמו אברם
וכיון שבא לכלל אמונה שלימה נפקחו עיניו ואזניו ובברית
נתקן ראש גויתו ונשלמו כל אבריו עד שנקרא אברהס
כמנין אבריו של אדם שהם רמ״ח  .זהו מה שנראה לע״ר
ואמר לי לבי יצחק בכ״ר שמואל אדרבי זלה״ה :

פ ר ש ת וירא
פירוש תחלת פרשה זו יובן לע״ד בהקדמת מה
שפירשתי בפרשת המילה שהכונה לומר שאחר
שנימול אברהם והורה בפעולתו זו שהאמין בה׳ בכל
הדרושים שכתבתי שאם לא כן לא היה נימול לכן רצה
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הקב״ה להיראות לו וזהו וירא אליו ה׳ ובאיזה אופן
נראה לו במה ששלח לו שלשה אנשים שעמהס הראה לו
ואימת אצלו השלשה עקרים ודרושים הנזכרים שיראה
אותם בעיניו  .כדי שיהיה יותר בטוח וקיים באמונתו :
ובזה יתישב הפסוק שלא מצינו שדבר הקב״ה לאברהם
שום דבר במראה זו עד שהוצרכו חז״ל לומר וירא אליו
ה׳ לבקר את החולה  .אבל לפי דרך זה פירוש וירא אליו
הוא מה שאמר להלן  .וישא עניו וירא והנה שלשה אנשים
וגו׳ וכמו שאבאר  .וגם יצדק מה שאמרו ז״ל לבקר את
החולה וזה שלהיות שאברהם קודם זה היה חולה באמונתו
שלא היה מאמין שלשה דרושים אלו .בא הקב״ה
בשלשה אנשים אלו לבקרו באופן שנרפא מחליו ועיניו
ראו ולא זר אמיתת שלשה דרושים אלו וכמו שאבאר :
ו י ר א אליו ה' באלוני ממרא והוא יושב פתח האהל
כחום היום  .הכוונה לומר שנראה לו הב״ה לפי
שאברהם היה יושב ועומד בפתח האהל ר״ל שנסתכל
בעניני הגרמים השמימיים והמזלות והככבים שכלם
רמוזים במלת אהל וכן אמרו ז״ל  .האהל שאלולי את לא
בראתי שמים וארץ  .וימתחם כאהל לשבת שאלילי את לא
בראתי גלגל חמה  .לשמש שם אהל בהם שאלולי אתה לא
בראתי את הירח הן עד ירח ולא יאהיל  .והכונה לומר
שאברהם מצד הסתכלו בתנועת הגרמים על דרך
החקירה בא לכלל ידיעה להכיר סבה ראשונה ושלא נפל
העולם במקרה וחקירה זו היא הפתח וההתחלה לבא לכלל
ידיעה ואמונה וגס אברהם היה יושב בפתח זה אבל היה
מוטעה מכח החקירה שכתבתי לעיל שהיו כל הנמצאים
האלו אצלו ית׳ .כחום היום .כלומר שפעולותיו ית׳ דבקות
עמו בדרך חיוב כמו שהחום דבק עם השמש וזה כי חום
השמש לעולם עומד במצב אחד ואין קרירות בבקר מצד
חולשת חמימות השמש כי אם מצד רבוי האידים המקררים
האויר והאיר גובר להיות השמש רחוק מנכח ראשיט
בעת ההיא באופן שהחום לעולם הוא דבק עם השמש גם
בתחלה היה נראה לאברהם שהעולם דבק עמו יתברך
ונשתלשל ממנו בדרך חיוב כמו החום והאור מן השמש
באופן שהעולם היה קדמון כפי מחשבתו וכיון שקבל עליו
מצות המילה והאמין בשלשה דרושים שכתבתי נראה לו
הב״ה ורצה שיראה בעיניו אמיתן של ענינים אלו וכיון
שהושלם בעיניו כבר היו לו עינים לראות ולכן כתיב יישא
עיניו וירא בראייה חושיית ג' אנשים נצבים עליו וירא
והתבונן בראייה שכלית מה היתה כונת השלשה אנשים
הנזכרים שהיתה כונתם שלוחים מאתו יתעלה להורות ייי
הג׳
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הג׳ עקרים הנזכרים ולכן וירן לקראתם רמז לשתי
ריצות אחת חושיית וגשמית שרן ממש לקראתם ואחת
שכלית רעיונית שרן ונתדבק ונתעצם באותם השלש
אמונות .וזה מצד שהיה כבר בפתח האהל כמו שכתבתי
שהיה מאמין במציאות השם מכח החקירה שהוא פתח
האהל ראם לא כן מה יועילו לו אלו האנשים המורים
חידיש העולם והשגחה ושכר ועונש  .אם כופר האדם
במציאות השם  .אבל אברהם שכבר היה לו שרש זאת
האמונה  .והיא מציאות השם מכח פתח האהל לכך נתדבק
באלו השלש אמונות הנמשכות ורן אחריהן  .ואלו השלשה
אנשים אמרו ז״ל אחד לבשר את שרה ואחד לרפאות את
אברהם ואחד להפוך סדום  .מי שבא לבשר את שרה
מורה חידוש העולם כיון שיש לאל ידו יתעלה לבעל המערכה
המחייבת ששרה לא תלד כמו שאמרו ז״ל שאמר אברהם
הן לי לא נתת זרע אמר רבי שמואל בר יצחק המזל דוחקני
ואומר לי אין את מוליד אמר ליה הקב״ה יהי כדברך
אברם אינו מוליד  .אברהם מוליד שרי לא ילדה שרה
ילדה הרי שעם היות שהמזל היה דוחק מ״מ בישר לשרה
שתלד באופן שהקב״ה משדר מערכית השמים  .וכמו
שאז״ל מאי חזית רקאי צדק במערב אנא אוקימנא ליה
במזרח  .וזה מורה חידוש העולם  .ומי שבא לרפאות את
אברהם ולהציל את לוע כי רפואה והצל :אחת היא מורה
השגחה שמשגיח הקב״ה בפרטים באברהם לרפאתו ופליט
להצילו ולהוציאו מתוך ההפכה אין לך השגחה גדולה
מזאת  .ומי שבא להפוך את סדום מורה עקר שכר ועונש
כי הם בעינם ימותו בלא עתם והמטיר השם עליהם
גפרית ואש  .וכיון שראה אברהם אמיתת שלשה דרושים
אלו הן ראיה חושיית הן ראיה שכלית  .יישתחו ארצה על
שנתאמת אצלו האמת :
 1י א מ ר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל גא תעבור
מעל עבדך־ שכיון שראה שכונתם להעמידו
על האמונה האמיתית רצה לשאת ולתת עמהם בדרושים
עצמם ולכן אמר יוקח נא מעט מיס ורחצו רגליכם שהכונה
לומר שעקר ויסוד הכל לבטל ט ,שהמודה זכו,׳
ככופר בכל התורה כלה וכמשאז״ל שהערביים משתחוים
לאבק רגליהם שהכוונה לומר שכל הענינים מחויבים
לסבותיהם ולעילותיהם  .ורגליהם נגזר מויברך ה' אותך
לרגלי ואינם מאמינים שהכל מסור ביד עילה אחת ראשינה
שהיא סבת כל הסבות כלם  .ולכן משתחוים לאיזו סבה
קלה קרובה שתהיה שיתחייב ממנה איזה דבר ולכן קראו
אבק כלומר אפי׳ סבה קלה וזהו עכו״ם ולכן נתרחן
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ממנה  .ואחר כך והשענו תחת הען והיא התורה שנקראת
עץ חיים היא למחזיקים בה  .וקרחה ען לרמוז לג'
עקרים הנזכר וזה כי כמו שהען הוא קדמון כמו שנאמר
כימי העץ ימי עמי מ״מ יש לו התחלה וראשית ככה
התורה מלמדנו כי עם היות שיש זה כמה שהעולם נמצא
מ״מ יש לו ראש״ס והיא מחודש כמו שנאמר ׳בראשית
ברא אלהים את השמים ואת הארן  .וגם כמו שהפן
עשוי להגין והאנשים אסים תחת צלו  .כן תורתיט הקדושה
מלמדנו כי השם מחסה לעמו ומשגיח עליהם ולא סילק
השגחתו מעליהם .וגם כמו שהען נותן פריו בעתו
למשתרל בו ומשמשו כן הקב״ה נותן פריו בעתו למשרתים
לו ומברכים בשמו כמו שכתוב אמרו צדיק כי טוב כי
פרי מעלליהם יאכלו  :ואקחה פת לחם וסעדו לבכם וגו׳
גם זה רמז לתורה שנקראת לחם שנאמר לכו לחמו
בלחמי והיא המלמדת אותנו שלשה עקרים אלו ויה דמיז
באומרו וסעדו לבכם ואז׳׳ל מן התורה מן הנביאים מן
הכתובים מציגו דפתא סעדתא דלבא  .בתורה וספדו
לבכם בנכיאים סעד לבך פת לחם בכתובים ולחם לבב
אנוש יסעד שהכונה בכל זה לומר שכל איזה מהעקרים
האלו השלשה .הוא לחם אבירים הסועד ומקיים לגו
ונפשו של אדם בהאמנתו אותו  .כנגד חידוש הפילם אמר
בתורה שתחילתה היא חידוש העולם דכתיב בראשית ברא
אלהיס וגו׳  .כנגד השגחה אמר בנביאים שהנביאים היו
מצד השגחת ה׳ על הפרטי ההוא להשפיע נבואתו עליו
וגם שהיו שלוחי השם לעמו ישראל לישרם ולהוכיחם על
מעשיהם שהכל גלוי וצפוי לפניו י ת׳ .כנגד שכר ועינש
אמר בכתובים כי עיקר הכתובים הם מזמורי דוד
המתחילים אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים וגו׳
והיה כען שתול וגו' לא כן הרשעיס כי אס כמון וגו׳
שמדבר בפירוש בשכר ועינש  .ול ק אמר אברהם נשא
ונתן בשלשה עקרים אלו כי כבר ידעתי כי להעמידני פל
שלשתן עברתם על עבדכם ויאמרו כן תעשה כאשר
דברה ותהא קייס באמונת שלשה עקריס אלו.
ולהיות שמדרך הטוב הוא להשפיע מטובו לאחרים לק
רצה אברהם לזכות לשרה ולהעמידה באמונה
שלימה  .כמו שמצינו שהיו חברי איוב מוכיחים לו אפ״פ
שיהיה הוא שלם  .היה לו גם כן להשלים לאשתו באמונות
ולא שיהיו לה דעות כוזבות כמו שאמרה ברך אלהים
ומות שכפרה בהשגחה■ כמו שמפרשים שם  .וזהו כונחס
באומרם (איוב יא) אם און בידך הרחיקהו ואל השק
באהלך עולה שאשתך השוכנת בתוך אהלך יש עמה עולה
ואמונה
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ואמונה כוזבת .או ירצה שהאשה נקראת אהל נמו
שנקראת בית .ולפן להעמידה לשרה באמונה שלימה.
וימהר אברהם האהלה אל שרה יר' להיות שגם שרה
היתה מאמנת במציאות השם מצד חקירת האהל והגרמיס
השמימיים שנקראו אהל .וכיון שהיתה לה כבר התחלה
ועקר האמונה והיא מציאות השם לכן אמר לה מהרי שלש
סאים קמח סלת והס רמז לאלו השלש אמונות לושי וערב
אותן שלשתן יחד כי מחידוש העולם משתלשל היותו
משגיח על דרך הנוטע אזן הלא ישמע אם יוצר עין הלא
יביט וגו'  .וכיון שמשגיח ויודע מעשה בני אדם  .ודאי
שישכיר ויעניש השופט כל הארץ לא יעשה משפט באופן
ששלש אמונות אלו הם נאחזות ומקושרות זו בזו  .ולק
אמר לישי ועשי אותן עוגות כלומר כדמות כדור כעוגה
שהיא כדוריית לרמוז שיהיו אמונות אלו נצחיות וחקוקות
לעולם בלבה כדמות צורה כדוריית שאין לה סוף  :ויקח
חמאה וחלב וגו׳ אמרו חז״ל ולחם לא הביא לפי שפירסה
נרה ונטמאת העיסה  .אפשר לומר כי כמו שפירסה נדה
בפועל לפי הפשט כך פירסה נדה לפי הכונה שכתבתי
בכל הפרשה וזה שכתבו ז״ל על פסוק ותכחש שרה לאמר
מכאן שהנשים פסולות לעדות ואלילי שאמר הקב״ה
לאברהם שהוא נותן לו בן משרה לא היתה יולדת שלא
האמינה .הרי שפירסה נדה גם באמונה :עם היות
שיצאתי מפשט הפסוקים אין כל כך זרות שהלא כה דברי
כאש וגו׳ והפשט במקומו עימד והדרשה תדרש ומה
בנדון הזה שהפשט זר מאד לומר שהמלאכים אכלו ורחצו
רגליהם וכמה עניניס גופניים ולפי כונתי משאם ומתנם
באמונות והשכלתם זו היא אכילתם ושלילת הדעות
הכוזבות זו היא רחיצתם  :עוד אז״ל כי על כן עברתם
על עבדכם אמר רבי יהושע מיום שברא הקב״ה את
עולמו הייתם מזימנין לבא אצלי  .לקשה איך מוכיחו
מהפפק אלא שנראה לע״ר שיובן עם המאמר שכבר
כתבתי שהקב״ה ברא את העולם בכן שנאמר ויהי כן
שהכוונה בזה שהיה הדבר אמת להיות מסכים לידיעתו
ית׳ ומלח כן היא כמו כן בנות צלפחד דוברות  .באופן
שכל נמצא ונמצא הסכיס לידיעתו ית' ולכן היה אחת .
באופן שבריאת העולם מכונה במלת כן  .ואמרו ז"ל אמר
רבי יהושע בן קרחה אלה תולדות השמים והארץ בהבראם
באברהם בזכות אברהם וודאי שאין זה אלא בעבור
האמונה שהאמין וכיון שאין קיום לעולם אלא בשביל
האמונה נמצא שמיום שנברא העולם היו מזומנים המלאכים
האלו לבא אצלו  .מכל זה נראה שעקך ויסוד המלאכים
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האלו לא היה אלא להעמידו על האמונה האמתית שהיא
יסוד עולם :

רה׳ פקד את שרה כאשר אמר
כפל הפסוקיס והמשכם נראה לענ״ד בזה
האופן .כי כבר כתבתי על המאמר שאמרו
חז״ל יו״ד שנטל הקב״ה משרי היה טס ופורח וכו׳ כי
היה יותר מתפרסם גדולתו של הקב״ה בהיותו מבטל
המזל המחייב שלא תלד שרה  .בהיות שמה שרי יותר
מבשנוי שמה כי עתה היא כבריה אחרת כי ארבעה
דברים מבטלין גזרתי של אדם ואחד מהם שנוי השס .
וכמו שכתבתי על פסוק ותהר רבקה אשתו שהכונה לומר
שבהיות שמה רבקה ילדה  .וכבר תירצתי זה על דרך
אחר בפירוש המאמר (בדרוש עשירי)  .אבל לפי הפשט
ירצה בזה האופן כי אמרו ז״ל עד עכשיו שרי לעמה ומכאן
והלאה שרה לכל באי עולם ופקד הוא מלשון ויפקד
המלך פקידים  .שהיא מלשון שררה ומנוי ואמר הטעם
שה׳ פקד ונתן שררה בהיותו מחליף שמה ולא הגיח לה
שמה כבתחלה הטעם הוא לפי שויעש ה' לשרה כאשר
דבר כלומר שעשאה בריה חדשה כמו שאחז״ל עיקר
מיטרין לא הוה לה וגלף לה ה׳ עיקר מיטרין וכמו שאמרו
חז״ל על פסוק הנה נא עצרני ה' מלדת יודעת אני מהיכן
מכתי לא כשם שהיו אומרים לי קמיע היא צריכה חימים
היא צריכה אלא עצרני ה' מלדת.ולהורות לבאי עולם שהיתה
לגמרי בריה חדשה שינה ה׳ שמה כדי שידעו הכל כי
הקב״ה עשאה מחדש .או ירצה באופן אחר על הכונה
עצמה אשר כתבתי  .ויהיה פקד כמשמעו יאמר הטעם
שה' פקד את שרה ולא את שרי כאשר אמרי בלשון
אמירה שאמר ויאמר אלהים אל אברהם שרי אשתך לא
תקרא שמה שרי וגו'  .הטעם הוא לפי שויעש ה׳ לשרה
כלומר שעשאה <ןנחדש ואימתי עשאה כאשר דבר והוא
בברית בין הבתרים שנאמר והנה דבר ה׳ אליו לאמר
ושם נאמר ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמימה
שאמרו חז״ל שהעלהו למעלה מן הככבים אמר לו לאברהם
צא מאצטגנינות שלך  .אברם אינו מוליד אברהם מיליד
שרי לא ילדה שרה ילדה  .וכיון שעשאה בריה חדשה
שינה שמה להורות לכל באי עולם כי אין זו שרי כי אם
אחרת  .או ירצה כי פקדונות וזכרונות הכל אחד כמו
זכרני ופקדני  .וכן כתב הרמב״ן אין פקידה אלא לשין
זכירה וידוע הוא כי צא שייך לשון זכירה כי אם בדבר
שכבר
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שכבר נתעסקו בו ועתה חוזרים אליו פעם שנית  .וזהו
שאמר כאן כאשר אמר הקב״ה בלשון אמירה אחר פרשת
הברית  .ויאמר אלהים אל אברהם שרי אשתך וגו׳ לא
היה אז תחלת לבורי עליה  .כי לא היה אלא פקידה
וזכירה  .והטעם הוא לפי שויעש ה׳ לשרה כאשר דבר
רוצה לומר שמה שעשה הקב״ה כאשר דבר והוא בברית
בין הבתרים שהיה בלשון דבור לא עשאו אלא בשביל
שרה ומה עשה שהעלהו למעלה מהכיפה שהיה אומר
אברהם המזל דוחקני אמר לו ה' אברם אינו מוליד
אברהם מוליד שרי לא ילדה שרה ילדה וכתב הרמב״ן
שהרי מצינו שאברם מוליד שהוליד את ישמעאל וכתב
שאפשר יתכן שהיה האיצטגנינות על זיווגם שאברם ושרי
לא יולידו זה מזה ואברהם ושרה יולידו  .הרי כי אברם
היה מוליד באשה אחרת ומה שביטל ה׳ המערכה הוא
בשביל שרה כי לא היתה ראויה להריון כלל  .א״כ נמצא
שכל מה שעשה היה בשביל שרה  :ועם זה יובן מה שאמר
הכתוב לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה כי מן
הראוי היה לו לומר לא תקרא את שמה שרי כי אם שרה
או יהיה שמה שרה כמו שאמר והיה שמך אברהם וכן כי
אם ישראל יהיה שמך  .אבל הכינה היא שאמר הקב״ה
לאברהם אתה סבור שמה שאמרתי בברית בין הבתרים
אשר יצא ממעיך הוא יירשך ומה שעשיתי נתקיים בישמעאל
אינו כן ישמעאל אינו זרע ולא הולדה כי כל תולדותיו
כאין נגדו מאפס ותוהו נחשבו לו כי הכונה לא היתה
אלא משרה ולכן לא תקרא את שמה שרי כי כבר מאותו
המעשה שרה שמה שעשיתיה שרה לעולם מאז מאותו
הזמן  :ותהר ותלד שרה לאברהם בן וגו'  .לפי שיטת
רבי יהודה שאמר על פסוק ושרי אשת אברם לא ילדה
לו אבל אילו נישאת לאחר ילדה ניחא שהנס היה שותלד
שרה לאברהם  .אבל לרבי נחמיה שאמר לא לו ולא לאחר
שדרש לא ילדה לו ולה קשה למה ליה לקרא למימר ותלד
שרה לאברהם לשתוק קרא מלאברהם  .ונראה לענ״ד כי
ידוע הוא כי בזמן אברהם כל העולם היו טועים ולא
היו מכירים לסבה הראשונה ואברהם הכירו על דרך
החקירה ולכן בתחלת עולמו לא היה שלם באמונתו
עד שהשם'סייעו כי בא לטהר מסייעין אותו כמו
שכתבתי בארוכה  .וגם בעל העקידה ז"ל  .ולכן הקב״ה
לתת לעולם שארית ולא יטעו לעולם אחר עכו״ם לא
רצה לתת זרע לאברהם בבחרותו כי עדיין לא היה
שלם באמונתו ואולי יטעה זרעו אחר האחרים  .ולכן אחר
זקנותו שהיה^שלם ותמים  .וכמו שכתבתי על פסוק שאמר
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אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים  .ששם גילה לו
סוד האמונה וגס היה זקן ואשתו זקנה  .ובאותו הזרע
לא היה שם שום רתיחת דם לנטות אחר החמר .כי
כבר שקט על שמריו באופן שהזרע היוצא מהם יהיה שלם
כמו שהיה יצחק שנעקד על גבי המזבח לעבודת ה׳ בהיותו
בן ל״ז שנה  .ולכן כשאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם לא
תקרא את שמה שרי וגו' וברכתי אותה וגס נתתי ממנה
לך בן נפל אברהם על פניו שהוא היה סבור כמו שכתבתי
כי מראת בן הבתרים נתקיימה בישמעאל  .וגם אברהם
לא היה לו חפץ ברבוי בניס ובפרט לעת זקנתו  .ולא
מפני חוסר ממונו אלא כדי שלא ילאו לתרבות רעה וכן.
אמרו חז״ל בבראשית רבה שגי בגי אדם אמרו דבר אחד
אברם ודוד אברם אמר ה׳ אלהיס מה תתן לי אמר לפניו
רבש״ע אס עתיד אני להעמיד בנים ולהכעיסך מוטג
לי ואנכי הולך ערירי  .דוד אמר חקרני אל ודע לבבי
דע הפורשים ממני .ואס עתיד אני להעמיד בניס
ולהכעיסך ולהעציבך  .מוטב לי ונחני בדרך עולם  .וזהו
שאמרו כה אמר ה' אל בית יעקב אשר פדה את אברהס
פדאו מצער גידול בנים שאברהם היה ראוי להוליד י״ב
שבטים אלא שנתירא מזה  .ולכן יעקב בעת צאתו מן
העולם קבצם כלם ואמרו שמע ישראל וגו׳ כלומר מה
שהבטחתי קיימתי ולכן אברהם נפל על פניו ויצחק ויאמר
בלבו הלבן מאה שגה יולד וגו'  .כבר כתב הרמב״ן כי
אין פלא שיוליד  .בן מאה ותירן לפי דרכו  .וחז״ל אמרו
הלבן מאה שגה יולד למה ששרה מבת תשעים שנה תלד
באופן שהתמיה היתה בעבור שרה  :ולפי דרכי יאמר
שאברהם עשה שתי פעולות נפל על פניו ויצחק .מה שנפל
על פגיו הוא לחשוב מחשבות בלבו .כאיש שיש טרדות
ומחשבות בלבו שנופל על פניו ומעצים עיניו שלא יטרדהו
הראות לכוין מה שיסכים בנפשו ואמר הלבן מאה שנה
יולד לא אמר הבן מאה שנה כי לבו היה מצטער כי אף
על פי שהקדוש ברוך הוא היה מכוין לתת לו הזרע לעת
זקגתו אחר שלמותו כדי שיצא ממקור שלס היה מפסיד
ממקום אחר כי אולי להיותו זקן ימות היום או למחר
וישאר הנער משולח ונעזב וילך אחרי שרירות לבו  .ולק
אמר הלבן כלומר הלהיות אני לעת כזאת בן מאה שנה
יולד שאמו' היום או למחר ותהא זרעי בלי מכריע שיכריעהו
וידריכהו בדרך תמים  .וכן כתב הרב בעל העקידה שכל
פרשת ואברהם זקן וגו'  .וכל הצווים ההם שצוה לעבדו
היו בשעה שנולד יצחק  .שהיה ירא אברהם שימות קודם
עת חופתו :ומה ששחק הוא לפי שאם שרה הבת תשעים
שגה
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שנה תלר לכן גזר אומר ואמר אברהם אל האלהים :
לו ישמעאל יחיה לפניך מי יתן שישמעאל שכבר לימדתיהו
והדרכתיהו י״ג שנה .יחיה ביראתך כי די לי בזה ולא
שתתן לי נער מחדש שיצא לתרטת רעה  :ויאמר אלהיס
אבל שרה אשתך כלומר רצונה אינה בכך  .ויולדת לך בן
אתד לבד להפיס דעתה  .וכצגד הצחוק ששחקת וקראת
את שמו יצחק להוכיחו על הצחוק  :וכנגד מה שנפל על
פניו שהיה לבו נוקפו להיותו זקן וירא שמא ימות ולא ילך
זרעו בדרך תמים הבעיחו ואומר  .והקימותי את בריתי
אתו לברית עולם והוא הברית שאמר למעלה לברית
עולם להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך כי לא נקרא
זרע כי אם יצחק שנאמר כי ביצחק יקרא לך זרע  :באופן
שהוכחתי שאברהם לא היה רוצה ברוב בניס לכונה
שכתבתי  .וזהו שכתוב כאן ותהר ותלד שרה בשביל אברהם
בן אחד לבד וזה לזקוניו להיות זקן וזה היה למועד אשר
דבר וגו' .ויקרא אברהם את שם בנו אשר ילדה לו שרה
יצחק .קשה דאמאי לא קאמר כאשר צוה אותו אלהים
כמו שאמר לקמן בפסוק וימל אברהם וגו'  .שגם כן צוה
הקדוש ברוך הוא על כך  .שכן כתיב וקראת את שמו
יצחק  .וכבר הייתי יכול לפרש כי גזרת כאשר צוה אותו
אלהים חוזר לשניהם  :אבל לתרץ כפל הפסוק  .יאמר
בזה האופן שאברהם קרא שמו יצחק  .לא בעבור שצוה
ה׳ על ככה שאפילו לא היה מצוה על כך היה קורא
אותו כן בשביל שהיה שנולד לו  .ועוד שילדתו שרה ושניהם
צחקו אכרהס ושרה ולהיות חטאתם לנגד עיניהם תמיד .
ויחזרו בתשובה שלימה ממה שלא האמינו באלהים ביכלתו
הבלתי בעל תכלית היה קורא אותו ק  :אפל מה שמל
אותו בן שמנת ימים לא עשה כן אלא בשביל שצוהו השם
יתברך דאי לאו הכי לא היה השכל סובל לעשות כך לפי
שאברהם בן מאה שנה וגו׳ והיה חלוש המזג שהזקנה
והשיבה זרקה בו והזרע היוצא ממנו לפי הנובע מסתמא
היה חלוש המזג .וכמעט שהיה סכנה בדבר למולו כל
כך קנון אבל לקייס מאמר ה׳ עשה כך  :ותאמר שרה
צחוק עשה לי אלהים וגו׳ כבר ראיתי מה שפירשו
המפרשים ולע״ד יובן עס מה שאמרו ז״ל בבראשית רבה
על זה הפסוק ר׳ ברכיה בר יודה בר סימון בשם ר׳ שמואל
בר יצחק ראובן בשמחה שמעו; מאי איכפת ליה כך שרה
נפקדה אחריס מאי איכפת להו אלא בשעה שנפקדה אמנו
שרה הרבה עקרות נפקדו עמה הרבה חרשים נתפקחו
הרבה סומיס נתפתחו  .הרבה שינוים נשתפו נאמר כאן
עשייה ונאמר להלן עשייה והנחת למדינות עשה מה להלן
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נתן דורייה לעולם אן? עשיה של כאן דורייה לעולס  .רבי
לוי אמר הוסיפה על המאורות נאמר כאן עשייה ונאמר
להלן ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים וגו׳ :
דקשה אם הרבה עקרות נפקדו איך היה ניכר הנם
שעשה הקדוש ברוך הוא עם שרה  .ועוד מה שייכות יש
עם זה לחרשים ולסומים ולשוטים שנתרפאו  .ועוד מה
היא הכונה באומרו שהוסיפה על המאורות  :ואומר לעניות
דעתי שבזמן ההוא היו טועים בתכלית הטעות מהם היו
אומרים שהעולם נפל כמקרה ומהם שהעולם מחוייב וכל
הדברים המשתלשלים מחוייביס ואין בשום נמצא כח
לשנותם  .ומהם שעזב ה׳ את הארץ ואינו משגיח  .אבל
כשראו הנס שעשה הקדוש ברוך הוא עם שרה וביטל
המערכה אז הכירו וידעו הכל כי לה׳ המלוכה  .ולו היכולת
והממשלה ואז חזרו הרבה למוטב ועבדו הקדוש ברוך
הוא  .באופן שבזכותם ובשובם מדרכם הרעה אם היה
בהם עקרות נפקדו שהקדוש ברוך הוא חמל עליהם וזהו
שאמר • הטעם שהרבה עקרות נפקדו הוא לפי שהמה
חרשים נתפקחו והרבה סימיס נתפתחו  .ויובן כי אמר
הרב בעל העקרים כי שני חושים אלו הם המביאים לאדם
להשיג שלמותו כמו שכתב על פסוק אוזן שומעת ועין
רואה  .ולכ׳ מי שאינו מכיר להקדוש ברוך הוא עינ ם
להם ולא יראו אזנים צהם ולא ישמעו והם כסימין וחדש;,
וכשראו ענין שרה נתפקחו עיניהם ונתפתחו אזניהס .
וכיון שהיה להם ע־נים ואזניס השוט־ם שהיי בהם בנח
היו מכירים להקדיש ברוך הוא והיו שוטים ב־דנ:תי
יתברך נשתפו  :באופן ששלח הקדיש בריך ה
ר״ל דורון (כן פירש הערוך) כלומר מנחה ייתרט . :.־
לעולם  .בעשותו אופן להחזירם למוטב  .רבי צר !:ר
הוסיפה על המאורות ר״ל כיון שהיו מונחים בדרך מינועה
לא היו מכירים להקדוש ב׳׳ה בראותם תנועות ה-מש
והירח ושקיעתם אדרבה היו טועים בשבילם וחושבים
שהם אלוהות  .כמו שטעו רבים בזה ועוב .ם לשמש
ולירח ולצבא השמים  .וכמו שכתבתי על פסוק אצוה
מתימן יבא וגו׳  .אבל עתה כשיאו הנס הגדול ובחי לידי
היכר אז פתחו עיניהם וראו שתנועת׳ ומהלכס וצמיחהש
ושקיעתם הכל מאתו ית׳ שיש לו יכולת עליהם לשדדם
ולשקעם ושעל פיו יצאו ועל פיו יבאו אז הוסיפו על
הכרת מעלתו ויכלתו כי לפי האמת מתנועתם ופעולתם
יוכר מעלת הקדוש ברוך הוא למי שרוציז להלך בדרך
תמים וכמו שאמר משה רבינו עליו השלום וידעת היום
והשבות אל לבבך וגו׳  .וכן אמרו ז״ל מרגלית טובה
היתה
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היתה לו לאברהם תלויה בצוארו שכל מלכי מזרח ומערב
וכו  ,וכשמת תלאה בגלגל חמה על דרך שפיר$ו המפרשים .
באופן שעד עכשיו היו פעולות המאורות במחשך ולא היו
מאירים ועכשיו בזה הנס הנעשה על ידי שרה הוסיפה
על המאורות שמכאן והלאה יהיו מאירים ומזהירים
ומלמדים לאדם דעת להכיר את בוראו מכת תנועתם .
וכיין שזהו תכלית האדם ושלמותו ושמחתו כי אין שמחה
אלא בהשגת התכלית ולכך אסור לאדם למלאת פיו מצחוק
בעולם הזה דכתיב אז ימלא שחוק פינו וגו׳  .לעתיד לבא
שישיגו תכליתם לכן אמרה שרה צחוק עשה לי רוצה
לומר הצחוק העתיד עשה לי ובשבילי אלהיס  .והכןעם
שכל השומע זה העגין והגס יבא לידי הכרת השם  .ויחזור
למוטב באופן שלעתיד לבא יצחק ויגל וירנן בשבילי .
וכונת׳ בדבריה להלל לשבח להקדיש ברוך הוא על כך
שעל ידה זכו רבים וזכות הרבים תלוי בה  :ותאמר מי
מלל לאברהם לע״ד יאמר מי שמלל לאברהם שיתן לו
זרע  .כוונתו היתה שהניקה בנים הרבה שרה ושתלד בנים
הרבה כמו שכתבתי ואם ילדתי בן אחד לבר לא היה זה
אלא לזקוניו להיותו זקן והיה ירא שמא ימות וישארו בניו
כצאן אשר אין להם רועה ויספיקו בילדי נכרים  :ויגדל
הילד ויגמל וכו׳ בראשית רבה  .רבי הושעיה רבה אמר .
נגמל מיצר הרע רבנן אמרי נגמל מחלבו  .יש לדקדק
מי הכניסם לחז״ל באלו הדרשות בהיות פירוש הפסוק
מבואר ונראה לעניות דעתי דקשיא להו לישנא דקרא
דקאמר ויגדל הילד ויגמל שנראה שכמו שויגדל הוא דבר
דאתי ממילא בהמשך הזמן  .ואינו מפעולת פועל כך ויגמל
וזה אינו כי הגמלת התינוק הוא מפעילת פועל שכן כתיב
עשי הטוב בעיניך שבי עד גמלך אותו  .וכן ותעלהו עמה
כאשר גמלתו  .וכן ותגמול את לא רוחמה וכן רבים לכן
אמר רבי הושעיה כי אינו הגמלת חלב שהוא מפעולת
פועל כי אם הגמלת יצר הרע הבא בהמשך זמן כי
ביצירת האדם יצר הרע גובר עליו מיד כמו שאמרו
לפתח חמאת רובץ עד שהוא בן י״ג שגה שאז בא אליו
השכל וגובר יצר הטוב אם רוצה  .ומואס ברע ובוחר
בטוב וכשבא יצחק לזמן זה עשה אברהם משתה גדול
לשמחת לבו שזיכהו הקדוש ברוך הוא לחיות ער זה הזמן
שבגו מוכן לקבל מוסר באופן שיצא כונתו לפועל להדריכו
בדרך תמים  .וכן גראה במדרש רבה שאמר שבגירושי
הגר היה ישמעאל בן כ״ז שנה והוא נשנימול היה בן
שלשה עשר ושגה אחת מעיבור יצחק הרי י״ר ועוד י״ג
הרי כ״ז ובפרק אחד היה המשתה והגירושין נראה וראי
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שהיה יצחק בן י״ג שגה שנגמל מיצר הרע  .רבנין אמרי
אין צריך לזה והפסוק מיושב בהיותו נגמל מחלבו ויובן
בזה שבודאי הנס שעשה הקדוש ברוך הוא עם שרה היה
גדול ובפרט לאשה זקנה כמוה לברכה בחלב כל כך
בשופע כמו שאמרו ז"ל על הגיקה בנים שרה ולכן אולי
יחשבו קצת ששרה לא היה לה חלב כי אס זמן מועט
חדש או חדשים להיות שצמקו דדיה  .ולכן אמר הכתוב
ויגמל שנגמל מאליו אחר כ״ד חדשים כמו שכתב רש״י
שהוא זמן היניקה לעגין הנשואין מינקת חבירו ולענין
אסור החלב לתינוק שפירש שלשה ימים אחר כ״דחדשיס
משא״כ בתוך כ״ד חדשים ולכן אם היה אומר ויגמלהו.
היה נראה שגמלוהו לחסרון החלב שלא היה לה חלב לק
אמר ויגמל  .לומר שמאליו נגמל להיותו גדול ונשלם זמן
היניקה ולכך ויעש אברהם משתה גדול לגודל הנס מרכוי
ושופע החלב  .אמרו ז״ל ויעש אברהם משתה גדול גדול
עולמים היה שם ויעש המלך משתה גדול גדול עולמים
היה שם הה״ד כי ישובה׳ לשיש עליך לטוב בימי מרדכי
ואסתר כאשר שש על אבותיך בימי אברהם כונת חז״ל
בזה הוא דמלת גדול מיותרת  .כי מה בא להשמיענו שהיה
לו לאברהם יכולת לעשות משתה גדול פשיטא דהא כתיב
ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב וותרן ^גדול היה
שהרי היתה ביתו פתוחה לרוחה לכל עובר ושב ומכניסם
לביתו ולא הוה ליה לקרא למימר  .אלא ויעש אברהם
משתה ביום הגמל את יצחק  .וכן באחשורוש שהיה מלך
ומולך בכיפה  .לכן אמרו ז׳ל שבא לומר שכונת אברהם
במשתה ההוא לא היה אלא לקדש שם שמים ולגדלו
ולרוממו  .וזהו אומרו גדול עולמים היה שם ויובן עם מה
שאמרו ז״ל בהשוכר את הפועלים היו אומות העולם
אומרים ראיתם זקן וזקנה שהביאו אסופי מן השיק ואומרים
בנינו הוא זה  .ולא עוד אלא שעשו משתה גדול להעמיד
דבריהם מה עשה אברהם עמד וזימן כל גדולי הדור ואן5
שרה אמנו זמנה אה גשותיה׳ וכל אחת ואחת הביאה את
בנה ולא הביאה את מגיקתה געשה גס ונתפתחו דדיה
כשתי מעיינות והגיקה את כלם הה׳׳ל הגיקה בגים שרה
באופן שגתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא במשתה ההוא .
ועם זה נוכל לפרש שכונת אברהם וסבתו לעשות המשתה
הזה מלבד מה שכבר כתבתי על מאמר אמרו ז״ל  .נגמל
מיצר הרע נגמל מחלבו וכו׳  .נאמר שסבת המשתה היה
לפי שכשהיתה שרה מינקת אן? על פי שהיו העולם מרננים
אחריהם שלא ילדה שרה עדיו בחותמיו זכין לה  .והס
לריה המלאות חלב והיתה מינקת לכל העולם  .וכמו
שאמרו
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שאמרו ז״ל היו אומרים לא ילדה שרה את יצחק אלא
הגר שפחת שרה ילדה אותו מה עשה הקדיש ברוך הוא
ייבש דדי נשותיהם של אומות העולם  .והיו מטרוניות
באות ונושקות עפר רגליה של שרה ואומרות לה עשי
מצוה והניקי בניס שלנו שרה היתה צנועה יותר מדאי
אמר לה אברהם אבינו שרה ואין זו שעת הצניעו׳ אלא
גלי את דדיך וקדש שמו של הקדוש ברוך הוא ושבי בשוק
ומיקי בניהן כדי שידעו הכל שהתחיל הקדוש ברוך הוא
לעשות לנו נסים וכו'  .אבל עכשיו שנשלם זמן היניקה
והיתה גומלת אותו מה תהא הראיה לומר שהאמת אתה
ושהיא ילדתו לכן עשו משתה גדול ועמדו שם עוג וכל
גדולי מלטת  .כמו שאמרו ז׳׳ל כדי שיתפרסם הענין
היטב היטב ולמפורסמית אין צריך ראיה  :ותרא שרה
את בן הגר המצרית  .אשר ילדה לאברהם מצחק  .ותאמר
לאברהם גרש האמה וגו'  .חכמים ז"ל אמרו ברבה אין
מצחק אלא גלוי עריות שנאמר ראו הביא לנו איש עברי
לצחק בנו בא אלי לשכב עמי .ועוד אמרו אין מצחק
אלא עבודת כו״ם שנאמר וישב העם לאכל ושתה ויקומו
לצחק .עוד אמרו אין לשון מצחק אלא שפיכות דמים
שנאמר יקומו גא הנערים וישחקו לפנינו  .עוד אמרו שם
אין לשון הזה של צחוק אלא לשון ירושה שבשעה שנולד
אבינו יצחק ׳היו הכל שמחים אמר להם ישמעאל שוטים
אתם אני בכור ואני נוטל פי שנים שמתשובת אמנו שרה
לאברהם ט לא יירש בן האמה הזאת עם בגי עם יצחק אתה
למד לכל הפירושים .קשה לי למאן דאמר דצחוק הוא לשון
עכו״ם וגלוי עריות ושפיכות דמים למה שרה אמנו עשתה
מהטפל עיקר באומרה גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא
יירש וגו׳  .ונתנה עיניה בממון והעיקר שהם העבירות
החמורות הנזכרות לא הזכירן כלל ולמאן דאמר דשחוק
לשון ירושה קשה למה המתינה לומר כן אחר שגמלתהו
ליצחק והלא שמעה מה שאמר ישמעאל מיום שנולד יצחק
כמו שכתוב במאמר בשעה שנולד יצחק היו הכל שמחים
אמר להם ישמעאל שוטים אתם אני בכור וכו'  .ועוד
מה היא הכונה באומרה עם בני עם יצחק עם היות
שאמרו ז״ל עם בגי אפילו שאינו יצחק ועם יצחק אפילו
שאינו בגי ונראה לומר עם מה שכבר כתבתי שאברהם
ושרה היה מגמת פניהם לעולם לפרסם גדולתו יתעלה
ויכלתו ולהחזיר למוטב לכל באי עולם כמו שנאמר ואת
הנפש אשר עשו בחרן ולכן בזמן שהיתה שרה מינקת
ליצחק ולא היו יכולים להכחישה שהיא ילדה את יצחק לא
היתה חוששת שתשב הגר שם עם בנה אפילו שהיה רשע
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בעבירות הנזכרות אולי ישוב וילמד ממעשיהם .וגם
לפירוש השני מהירושה לא היתה חיששת כי דבר שבממון
אי! בו ממש  .אבל עכשיו שגמלתו ליצחק ואין לה חלב
לראיה שהיא ילדתו ראוי לחוש לאי זה דבר ולא יתחלל
שם שמים .ולכן לקדש שם שמים צריך על כל פנים שתגרש
האמה הזאת ואת בכה לפי שאם תגרש את בנה שהוא
הרשע כאיזו בחינה מהבחינות שכתבתי ותשאר היא
יתחלל שס שמים ויאמרו שיצחק ילדתו הגר כמו שהיו
אומריס מקדמת דנא ועכשיו אין לי חלב להוכיח שאגי
ילידתיהו ואס תגרש לה יישאר בנה לומר אולי ישוב גם
כן יתחלל שם שמים שיאמרו כמו שישמעאל הוא בנה של
הגר אליבא דכולי עלמא אף! על פי שאין אמו עמו כך
יצחק הוא בנה של הגר אף על פי שאין אמי עמו ולכן
לקדש שם שמים ולהרים דגל טגתיגו צריך מכאן והלאה
אחר הגמל את יצחק שתגרש שניהם יחד האמה ואת בנה
באופן שטעם וסבת הגרושין אינו כי לא יירש וכו׳  .אלא
סבת הגירושין היא גומלי של יצחק עם הסעיף שנתחבר
לזה שראתה כבר זה כמה היותו מצחק לפי איזה פירוש
שנרצה לומר מהנז'  .כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני
עם יצחק ירצה לא בא לתת טעם לגירושין אלא עשתה
חלקי הסותר ואמרה  .אם תאמר איך אגרשני ואעשה
שתי רעות אחת שאני מפקיע ירושתו מנכסי שהיא בגי .
ועוד שיצא לתרבות רעה ולא יקבל עול מצות  .לכן אמרה
אין בזה בית מיחוש  .כי הדין היא שלא יירש בן האמה
הזאת  .וכונתה בזה שתי ירושית ירושת נכסים וירושת
המצות  .וכן אמרו ז״ל אמרה שרה כתוב גט גירושין ושלח
את האמה הזאת ואת בנה מעלי ומעל יצחק בני מן העולם
הזה ומן העולם הבא  .כנגד ירושת הנכסים כך הוא
הדין שבן השפחה אינו יורש כדתגן ביבמות פרק כיצד .
מי שיש לו בן מכל מקום וכו׳ הוא בגו לכל דבר חון ממי
שיש לו מן השפחה ופסקו כל הפוסקים דאינו יורש .
וכתב רב אלפס שס בהלכות  .אע״ג דאיכא מאן דאמר
דהני מילי שפחה דאחרים אבל שפחה דידיה לא  .דאין
אדם בועל בעילתו בעילת זנות נקטינן בהאי מילתא
לחומרא לגבי איסורא דאי לית ליה זרעא אלא האי
דאוליד מן השפחה חולצת ולא מתיבמת  .אבל לענין
ממונא נקטינן לקולא ולא ירית ליה  .הרי שאף על פי
שהיא שפחתו אין יורש הבן לפי שקרוי בנה ולא בנו לענין
ירושה  .ולכן אמרה שרה גרש האמה הזאת ואת בנה
כי אינו בנך לעגין ירושה אפילו שהיא שפחתך  .והמצות
גם כן נקראו ירושה שגאמר תורה צוה לנו חשה מורשה
קהלת
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קהלת יעקב ואמרו ז״ל כל המונע הלכה מפי תלמיד
כאלו גזלו מנחלת אבותיו שנאמר תודה צוה לנו משה
מורשה ירושה היא לכל ישדאל ו ט׳ .וזהו דוקא לישראל שכן
אמרו ז״ל מורשה קהלת יעקב עובד אלילים העס ק בתורה
שנאמר תורה צוה לנו לנו ולא להם וכו׳ באופן
שבאומרה כי לא יירש כיונה לשתי ירושות  .ולכן פירשה
דבריה ואמרה עם בגי עם יצחק  .כי באומרה עם בגי
רמזה לירושת הנכסים כלומר בני ראוי לירש שאגי אשתך
בת חורין נשואה לך ולא זה שהוא עבד בן שפחה
ובאומרה עם יצחק רמזה לירושת המצות שלו לבד הבעית
הקדוש ברוך הוא לתת המצות שכן מציגו שכשהבנויח
הקדוש ברוך הוא שתלד שרה אמר אבל שרה אשתך יולדת
לך בן וקראת את שמו יצחק והקימותי את בדיתי אתו
לברית עולם ולזרעו אחריו משמע דוקא אתו שהרי כתיב
בתריה ולישמאל שמעתיך הנה ברכתי אותו והפריתי אותו
אבל ברית לא כרת עמו :וירע הדבר מאד בעיני
אברהם על אורות בגו יר׳ שהוא סבור שהוא בנו ומתיחם
אחריו ולא כמו שאמרה שרה שמתיחס אחריה שכן אמרה
גרש האמה הזאת ואת בנה  .והיה אברהם סבור מה
שכתב הרמב״ס ז״ל פ' ד' הלכות נחלות מי שהיתה לו
שפחה \הוליד ממנה בן והיה נוהג בו מנהג בניס או
שאמר בני הוא ומשוחרר׳ היא אמו אס תלמיד חכם הוא
או אדם כשר שהוא בדוק בדקדוקי מצות הרי זה יירשני .
ופירש המפרש דאמריגן חזקה אין אדם בועל בעילתו
בעילת זנות  .במגו דאי בעי יהיב ליה במתנה נכסיו עם
היותו עבד גמור  .באופן דחשיב כבנו ליורשו משום האי
חזקה ולכן היה רע בעיני אברהם מה שאמרה שדה דלא
הוי בנו דחשיב ליה לאברהם כאשד מן ההדױכןות או
כאחד הריקים שאינו מדקדק במעשיו עד שבועל בעילתו
בעילת זנות  .ויאמר אלהיס אל אברהם אל ירע בעיניך
על הנער ואל אמתך וגו' כלומר אף על פי שהיא אמתך
ואינה שפחת אחרים  .מ״מ לא יקרא בנך ולא זרעך ואין
בזה בית מיחוש לכבודך שהרי אפילו ביצחק שהוא בנך
ממש מאשתך בת חורין נשיאה לך  .במקצת ממנו יקרא
לך זרע ולא בכלו  .כמו שאמרו ז״ל ביצחק ולא כל יצחק
שהרי עשו אינו מיוחס אחר אברהם  .אם כן נראה מזה
פאין הענין תלוי בהדיועו׳ ובהיותך תלמיד חכם או ארס
כשר שהדי אפילו זרע אשתך ממש  .דאליבא דכולי עלמא
קרוי בנך בנדון הזה לא יקרא בנך אלא ביצחק ולא כל
יצחק .אמרו ז״ל ביצחק ב׳ תרץ במי שהוא מודה
בשני עולמות;

שמם

דחי אתר הדברים דאלד .והאלזדם נסת וגר
בראשית רבה  .בפס־ק ר׳ יוסי הגלילי אמד גידלו
כנס הזה של ספינה  .ר' עקיבא אומר
גסה אותו בודאי שלא יהיו אומדים הממו ערבבו  .ולא
היה יודע מה לעשות .ענין הנסיון הוא לאחת משלש
כונית או לתועלת המנוסה או לתועלת המנסה או לתועלת
הרואים וכמו שכבר אמרו קדמונינו שזו היא כינת חז״ל
במה שאמרו על פסוק ה׳ צדיק יבחן שאמרו שלש משליס
משל הפשתני רמז לתועלת המנוסה משל בעל הבית שיש
לו שתי פדות רמז לתועלת המנסה משל היוצר רמז
לתיעל׳ הרואים ובזה הנסיון נראה שלא יצדק א׳ מהם .
אם תועלת הדואים זה אי אפשר כי לא היה כי אם על
אחד ההרים ומי רואהו ומי ידעו וכמו שכתב הרב המורה
בחלק ג׳ פ׳ כ״ל כי עגץ הנסיון הוא מסופק גדול
וכל שכן ענין העקידה אשר לא ידעה בלתי השם והס
שניהם  .אם תיעלת המנסה אי אפשר כי לא נתחדשה
אצלו שום ידיעה כי הכל גלוי וצפוי לפניו וכמו שכתב
הרב הגז' בפ ,הנז' לא שהשם יתברך ירצה לבחון אדס
ולכסותו עד שידע מה שלא היה יודעו קודם חלילה לו
חלילה ממה שידמוהו הסכלים הפתאים ברוע מחשבתס .
אם תועלת המניסה נראה שכיון שלא יצא לפועל מה
תועלת יש שם  :וני אר לע״ד שכיון שאמרו ז״ל השלשה
משלים הנזכר על זה הנסיון נראה שכונתם לומד שמזה
הנסיון נמשכים השלשה תועליות ויובן בזה כי ידוע הוא
מה שכתב הה״ר בעל העקרים כי עקרי תורתינו הקדושה
מיוסדים על שלשה והס מציאות התורה מן השמים שכר
ועונש ולהודות לאלו השלשה נחלקה התורה לשלשה חלקים
והם דברים חקיס ומשפטים כמו שכבר כתבתי בארוכה
ואלו השלשה הם תל שכל האמונה תלויה בו ולכן רצה
הקב״ה שכיין שאברהם אבינו הוא העיר המזרח לפרסם
אלהותו ולהיות שלם במעשיו כמו שנאמר כי ידעתיו למען
אשר יציה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשית
צדקה ומשפע כן רצה האל שיפרסם אמונתו והעקר והתל
שהכל תלוי בו והס שלשה עקרים הנזכר ויובנו ויפורסמו
מזה העכין בזה האופן אשר אבאר וזה שכתב הרב
הנזכר בפ ׳ הגז' וז״ל ואמנם ענין אברהם אבינו בעקידה
כלל שגי עניגיס גדולים הס מפנות התורה  .הא' להודיע
לנו גבול אהבת השס ויראתו עד היכן היא מגעת וצווה
בזה הענין אשר לא ידמה לו לא נתינת ממין  .ולא נתינת
גפש אבל הוא מופלג מכל מה שאפשר שיבא במציאות .
ממה
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ממה שלא ידומה שמגע כני אדם ימה אליו וכו׳  .וכמו
שכתב שס בארוכה דרוש משם  .וסוף דבריו ואמר המלאך
לו עתה ידעתי כי ירא אלהיס אתה ר״ל שבזה המעשה
אשר בו תקרא ירא אלהים גמור ידעו כל בני אדם גבול
יראת ה׳ מה הוא נראה שדורש ידעתי כמו הודעתי  .וכן
אחז״ל ברבה ידעתי הודעתי לכל שאת אוהבגי  :הענין
השני להודיע אותנו איך יאמינו הנביאים באמת מה
שיבואם מאת ה׳ בנבואה  .שלא יחשוב החושב בעבור
שהוא בחלום או במראה ובאמצעות הנח המדמה שפעמים
לא יהיה מה שישמעוהו או מה שיומשל להם אמת .או
יתערב בו קצת ספק ורצה להודיענו שכל מה שיראה
הנביא במראה הנבואה הוא אמת ויציב אצל הנביא ודינו
אצלו כדין הענינים הנמצאים כלם המושגים בחושים או
בשכל והראיה על זה הסכים אברהם לשחוכן בנו יחידי
אשר אהב כמו שצווה ואף על פי שהיתה המצוה ההיא
בחלום או במראה וכו׳  .ובבחינת שגי אלו הענינים
יפורסמו השלשה עקרים הגז׳  .אם מציאות השם פשימא
שלא יש מצוה כי אס ממציאות מצוה על כך  .אם תורה מן
השמים יובן מעגין השני כי התירה ניתנה בנבואה והיא
נכללת בעקר אמונת מציאות נבואה כמו שכתב הרב
בעל העקרים  .אם שכר ועונש יובן מהענין הראשון וזה
כי כל טובי העולם הזה היו לאברהם כאין נגדו מאפס
ותוהו נחשבו לו בערך אהבתו ויראתו יתעלה להשיג
דבקותו שהוא השכר האמתי  .כי עין לא ראתה אלהים
זולתך וכיון שאלו השלשה עקרים שהם יסוד תורתינו
ותכלית מציאותיגו נתפרסמו מזה הנסיון  .שפיר נוכל
לומר שישתלשלו מהשלשה עקרים השלשה תועלת הנזכרים .
אם תיעלת הרואים שאנו זרעו ומאמינים אמונתו ידענו
מתוך פעולתו עקרי תורתינו הקדושה ואמונתו .אם
תועלת:מנוסה כי מלבד היותו ירא אלהים ועומד בנסיונו
נמסך לו תועלת אחר כי זכות הרבים הנמשכים אחר
אמונתו תלוי בי ונתגלגל זכות על ידי זכאי  .אס תועלת
המגשה כביכול הוא כי אי,־ לך תיעלת גדול לאיזה פועל
שיעשה איזו פעולה שישיג תכליתה  .וכיון שתכלית
בריאת העולם היה בשביל התורה דכתיב בראשית ברא
בי ראשית דכתיב ה' קנני ראשית דרכו וגם בשביל
ישראל שנקראו ראשית שנאמר קדש ישראל לה' ראשית
תבואתו ועתה בזה הנסיון יצא לפועל זה התכל'ת אין
לך תועלת גדול מזה  .ועם מה שכתבתי יובן המאמר
שהתחלתי כי רבי יוסי הגלילי אמר כי גסה הוא גידלו
כנס של ספינה רמז לענין השני שכתב הרב הכז׳ לומר
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כי לא היה נסיון לחדש ידיעה כי אם להודיענו ולהדריכני
באמונת הנבואה שאין ראוי לספק בה כמו שמדריך ומנהיג
הגס של ספינה  .רבי עקיבא רמז לענין הראשון שכתב
הרב הגז'  .ולכן אמר שלא יאמרו הממו ערבבו וכו׳ וזה
שכתב הרב הנזכר בפ׳ הנזכר וז״ל והסכים לשחוכן את
בגו אחר מהלך ימים  .כי אלו היה רוצה לעשותו לשעתו
בבוא המצוה אליו היה פעולת בהלה בבלתו הסתכלות
ואמנם עשותו זה אחר ימים היה המעשה במחשבה
ובהסתכלות אמתי ובבחינת חק מצותו ואהבתו ויראתו
וכו׳  :ועוד נוכל להביא ראיה שזה המעשה לא היה
בערבוביא כי אס בשמחה גדולה  .וזה כי אין הנביאה
שורה כי אם מתיך שמחה  .ומציגו שבשעת שחיכית בנו
דכתיב וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוכו
את בנו שרתה עליו גבואה ממדרגה יותר גדולה ממה
שהיה בתחלה והוא לדבר עמו המלאך בהקיץ .שנאמר
ויקרא אליו מלאך ה' מן השמים שזה מורה תכלית השמחה .
ומורה גבול אהבת השי״ת ויראתו עד היכן מגעת :
בילקוט פסיקתא אברהם אברהם מפני שהיה אברהם
ממהר לשחמו אמר לו אברהס מי אתה א״ל מלאך אמר
לו כשאמר לי הקדוש ברוך הוא להקריב בעצמו אמר לי
ועכשו אני מבקש שיאמר לי הוא מיד פתח הקדיש ברוך
הוא הרקיע ואמר לו בי נשבעתי וגו׳  .לע״ד קשה מובא
חדא שנראה שהיה מסופק אברהם בנבואתו אם היה
אמת או שקר  .וכבר כתבנו שאחד מיסודי תורתינו היא
היות הנבואה ודאית כדבר המוחש או המושכל  .ועוד
שכבר יש לנו הקדמה .אמתית שדבור המלאך בהקיץ היא
המדרגה היותר עליונה שבמדרגות הנביאים וכמו שכתב
המורה חלק ב' פ׳ מ״ה וז״ל המדרגה הי״א שיראה המלאך
ידבר עמו במראה כאברהם בשעת העקידה וזאת אצלי
העליונה שבמדרגות הנביאים ו ט׳ וכתב עוד אבל אם
אפשר שיראה הנביא עוד במראה הנבואה אלו השם
ידבר עמו הוא רחוק אצלי ולא יגיע פעל הכח המדמה
לזה ולא מצאנו זה הענין בשאר הנביאים וכו׳  .הרי שמה
שכאמר לאברהם בתחלה היה בחלום כיון שהקב״ה דבר
ועכשיו היה מלאך בהקיץ שהיא מדרגה יותר עליונה אם כן
איך היה אברהם מספק בדבריו  .ועוד שמתוך הפסוקים
מלינו שלא נסתפק אברהם בשום דבר ממה שאומר המאמר.
שהרי מציגו שמיד שאמר לו המלאך אל תשלח ידך אל
הנער וגו'  .מיד נסתלק מאותו מעשה ועשה את האיל
ויעלהו לעולה תחת בנו והתפלל להקב״ה  .כמו שאמרו
חז״ל על פסוק ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה׳ יראה
וגו׳
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וגז׳  .ואחר כל זה כתיב ויקרא מלאך ה' אל אברהם
שנית מן השמים וגו׳ ולא הוזכר שום ספק בדברי המלאך .
אלא שקבל דבריו הראשונים  .ויראה לע׳׳ד שאברהם לא
היה לו שום ספק בדבר כיון שהיה מדרגה יותר עליונה
מהראשונה  .אבל טנתו היתה שכיון שראה שיראתו
ואהבתו להקב״ה יתברך עמדה לו עד שהוכן והוכשר
לעלות למדרגת הנבואה הזאת שהמלאך ידבר עמו בהקיץ .
שזה מורה היותו עובד אותה העבודה משחיטת בגו
בשמחה ובטוב לבב  .כיון ששרתה עליו נבואה ובפרט
ממדרגה עליונה שמעולם לא הגיע להשיגה כי אין הנבואה
שורה אלא מתוך שמחה לכן היה מבקש מאת ה' שיזכהו
לעלות למדרגה יותר עליונה והיא שהקב״ה עצמו ידבר
עמו בהקיץ בהיותו מתבודד ודבק באותו הפועל המורה
תכלית גבול היראה והאהבה לשם  .וזהו לשון המאמר
ועכשיו אני מבקש שיאמר לי הוא  .כלומר לא היה מסופק
בדברי המלאך  .אלא שהיה מבקש לעלות למדרגה יותר
עליונה  .ולכן להכין עצמו אליה לא עמד יושב ובטל אלא
נתעסק בקרבן האיל להתמיד אותו הדבקות שהיה לו
עמו יתברך ובלב שלם ונפש חפצה כאלו היה בגו ממש
וכמו שאמרו ז״ל על ויעלהו לעולה תחת בגו על כל
עבודה שהיה עושה ממנו היה מתפלל יהי רצון שתהא
עבידה זו כאלו עשויה בבני  .כאלו בני שחוט כאלו דמו
זרוק כאלו הוא מופשט כאלו בני מוקטר ונעשה דשן
שהכונה לומר שהיה מתמיד הדבקות וכונתו רצויה לעבוד
לאל יתברך בבנו ממש  .ובהיותו שקוע באותו הדבקות
התפלל להקב״ה להשיג המדרגה האחרת ואמר ה' יראה
אשר יאמר ר״ל הקב״ה יראה ויסתכל במה שיוכלו לומר
המון העם לפום ריהטא שהצווי היה על יד הקב״ה
והמגיעה על יד המלאך  .ולכן עם היות שזה אינו מעלה
ואינו מוריד בענין ליודעיס מדרגות הנבואה מכל מקום
אני מחלה פניך בזכות היום  .כלומר בזכות מה שעשיתי
היום שהגעתי לתכלית היראה והאהבה וגם הכנת המקום
שאני עומד בו והוא ההר וזהו אומרו בהר מכל אלו
הטעמים אני מתחנן ה׳ יראה כלומר שהקב״ה עצמו יראה
אלי וידבר עמי כמו שדבר המלאך ובאלו הדברים רמוז
מה שאומר המאמר ומיד סמיך אליו באו לו דברי המלאך
השני שלא היה אפשר שלא עלה אדם למדרגה ההיא כי
אם משה רבינו שעל ידו ניחנה התורה אבל דבר עמו
המלאך הדברים שהקב״ה בעצמו דבר וזהו שאמר בי
נשבעתי הם ממש נאם ה׳  .זהו מה שנראה לע״ד ואמר
לי לבי הצעיר יצחק בכ״ר שמואל אדרבי זלה״ה :

של!ם
פרשת חיי שרה

בילקוט פ' וירא אליו וברבה פ׳ אחרי מית  .ובמדרש
קהלת על פסוק לך אכול בשמחה לחמך אמרו
ז"ל כשבא יצחק אצל אמו אמרה לו היכן היית בני אמר
לה נטלני אבא והעלני הרים והורידני גבעות והעלני להר
אחד ובגה מזבח  .וסדר מערכה ועקדני עליו ונטל מאכלת
לשוחטני אלו לא בא מלאך אחד מן השמים ואמר לו
אברהם אברהם אל תשלח ידך אל הנער כבר היית* שחוש
כיון ששמעה שרה אמו כך צווחה  .ולא הספיקה לגמור
את הדבר עד שיצאתה נשמתה דכתיב ויבא אברהם לספוד
לשרה ולבכותה :
ה ק ד מ ה אמתית היא הביאה המורה חל קב׳פ׳כ״ ב
כי לא יתחייב איזה דבר שיזדמן מאיזה
1
דבר שיזדמן אבל לעילם יהיה בין העלה והעלול קצת ערך
בהכרח עד שהמקרים לא יתחייב איזה מקרה הזדמן
מאיזה מקרה יזדמן כאלו תאמר שיתחייב מהאיכות כמוס
או מהכמות איכות וכן לא יתחייב מהחמר צורה אחת
ולא מהצורה חמר אחד באופן שעלה בידינו מתיך הקדמה
זו שיש יחס ושייטת מה בין הפועל והמתפעל אי לזאת
נראה לע״ד שרצה הקב״ה להמציא העולם במעשה
בראשית  .וזה שלהיות שהקב״ה הוא מחוייב המציאות
רצה הקב״ה להשפיע ממציאותו לנעדרי המציאות ואע״ג
שאין לך נמצא זולתו ית' שיהיה מחוייב המציאות שכלם
הס אפשרי המציאות מ״מ יש יחס וערך מה בין הפועל
והמתפעל כי כמו שהקב״ה נמצא כך רצה שיהיו הדברים
הנעדרים נמצאים מציאות מה  .וכן נראה לע״ד שמתוך
הקדמה זו מתחייב שכל הדברים הנופלים תחת הזמן הם
נפסדים וזה להיות שהזמן שהוא הפועל הוא בלתי נמצא
בפועל כי העבר אינו נמצא  .והעתיד עדיין לא יצא אל
הפועל  .וההווה אינו אלא העתה הקישר בין העבר
והעתיד והעתה עצמו אינו זמן לפי שהזמן הוא מהכמה
המתדבק כמי שכתב החכם והכמה המתדבק הקו והששח
והגשם והזמן והמקום  .וכיון שהוא מהכמה המתדבק
הוא מקבל החלוקה שזהו גדר הכמה המתדבק  ,ואולם
מצאנו ראינו שהעתה אינו מקבל החליקה ט יחס העתה
אל הזמן כיחס הגקודה אל הקו  .וכמו שהנקודה אינו
מקבל החלוקה כך העתה אינו מקבל החלוקה באופן שעלה
בידינו ט העתה הנמצא בפועל אינו זמן אבל כמות זמן
מה שמקבל החלוקה היא הנקרא זמן וכמות זה אינו
נמצא בפעל .ולק להיות שיש יחס בין הפועלוהמתפעל
מחייב
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מחייב הזמן על כל הרכרים הטפלים תחתיו כי כמו שהוא על פסוק יאחז בעקב פח יחזק עליו צמים  .שעם זה יזכה
בלתי נמצא בפעל כן יהיו כל הדברים המתפעלים ממנו האדם להיות נצחי הן בנפשו הן בגופו .ועוד כתבתי
בלתי נמצאים ולכן מתחייב מזה שאיזה דבר שיהיה נפםד בדרוש כ״ז שעם היות שאין האשה מצווה על כל חלקי
לא יהיה נפסד ונעדר אלא בהמשך זמן  .אבל בעתה אי פרמי התורה מכל מקום היא משגת שלמות נפשה במדרגת
אפשר להיות הדבר נעדר להיות שיש יחם בין הפועל האדם השלם וכל זה יתברר ויתלבן מתוך הפרשה שמתוך
והמתפעל  .והעתה שהוא הפועל הוא נמצא בפועל ואיך ענינה נראה איך שרה הגיעה והשיגה תכלית שלמותה
יתחייב ממנו העדר .ולכן מתוך הקדמות אלו קשה וזהו שכיון הפסוק באומרו ויהיו ח״ שרה כלימר שהיא
במאמר שכתבתי שנעדרה שרה פתע פתאום בלי זמן שכן דרוש בין החכמים שכיון שכל הדברים הנופלים תחת
אמר לא הספיקה לגמור את הדבר עד שיצאתה נשמתה  .הזמן הס הווים ונפסדים איזה דבר ניחס יותר לזמן אס
וכמו שהוכיח מהפסוק ויבא אברהם לספוד לשרה וגו' ההויה או ההפסד ועלה מתוכם שיותר ראוי ליחס ההפסד
שהכונה לומר שלא היתה חולה ולא עמדה זמן מה על לזמן יותר מן ההויה  .וזה שהזמן לבדו מבלי סיוע מאחר
ערש דוי לשיוכל אברהם לבקרה אלא פתאום פרחה מפסיד ומכלה הדברים הטפלים תחתיו משא״כ בהויה
נשמתה עד שלא בא אברהם אלא לספוד לשרה ולבכותה  .כי אין הזמן לבדו מהוה שום דבר בלי סיוע מבחוץ או
וכיון שכן מה שייכות הזה בין הפועל הזה שהיה העתה איזה פועל מבחוץ שמכין הדבר ומזמינו ואז מתהוה
ובין המתפעל שהיא שרה .שהרי העתה נמצא בפעל באמצעות הזמן  .ולכן אמר כאן ויהיו חיי שרה כלומר
ושרה נעדרה  .ונראה לע״ד שאלו היה פעירת שרה אמנו שזמן שרה וחייה לא עשו כי אס הויה לא הפסד  .ולזה
העדר היתה הקושיא קיימת אבל פעירת שרה לא היה כיונו ז״ל באומרם יודעה׳ ימי תמימים ונחלתם לעולם
העדר וכמו שהארכתי על פסוק ויהיו חיי שרה עם מאמרי תהיה כשם שהם תמימים כך שנותם תמימים כלומר כיון
חז״ל ופמירתה לא היתה כי אם העתק מצורה אל צורה שבהמשך הזמן ההוא השיגו שלמות עד שגקראו תמימים
שפשעה זאת הצורה התלויה ושוכנת בחמר ולבשה צורה לפיכך זמנם הוא תמים ושלם ומהוה הויה ולא מפסיד
מופשכות מחמר שהנשמה בפני עצמה נצחײת וקיימת במבע הזמן  .וזהו שאמר הכתוב (תהלים לז) יודע ה׳
וכיון שאינו אלא העתק מצורה לצורה אי אפשר להיות ימי תמימים שכיון שיש לו להקב״ה ידיעה בהם זה יורה
זה אלא בעתה וכמו שכתב החכם בתחלת מבעיות ואולם ודאי שאותם הימים הס קיימים ונמצאים לא נפסדים .
ההעתק בעצם לא תצוייר בו תנועה כי המים ישתנו אויר כי בהעדר לא שייך ביה ידיעה  .ולמה הקב״ה יודעם לפי
פתאום ומפת הזרע תשתנה אדם פתאום  .ולכן שרה שגחלתם לעולם תהיה והשיגו הנצחיות וההשארות לעולם
בשמעה דברי בנה שזכתה לצאת ממנה ומבמנה כן שכלו מוב אף כאן ויהיו חיי שרה כלומר הויה עשו חיי
שהערה למות נפשו לאהבתו יתברך מתוך שמחה נתדבקה שרה להיות שהשיגה בחייה הנצחיות וההשארות .מאה
נשמתה עם העליונים .ונעתקה מחמרה ולבשה צורה שגה ועשרים שנה ושבע שנים שט חיי שרה כלומר אע"פ
אלהית וכיון שאין כאן העדר כי אם מציאות אמיתי לכן שאתה רואה גבול בחייה שהרי חייתה מאה ועשרים ושבע
שנים זה החיות היה היות המכונה בשם שנים ונכנס
נעשה בעתה בלי זמן :
במדרש רבה לאברהם למקנה לעיני בני ח ת .במספר שטס וזהו שט חיי שרה אבל החיות שאינו נכנם
אמר רבי אלעזר כמה דיות משתפכות כמה במספר שטס זה אין לו גביל שהוא בלתי בעל תכלית
קלמוסין משתברין כדי לכתוב בגי חת עשרה פעמים כתיב ויובן בזה שמציגו שחיי העולם הבא מכונים בימים לא
בגי חת בני חת עשרה כנגד עשרת הדברות ללמדך שכל בשנים כמו שגאמר והארכת ימים וכן כבד את אביך
מי שהוא מברר מקחו של צדיק כאלו מקייס עשרת ואת אמך למען יאריכון ימיך שרמז לעולם הבא  .כמו
הדברות  .כונת המאמר הזה יובן עם מה שכתבתי בדרוש שאמרו ז"ל והמעם שחיי העולס הבא והאור ההוא אין
י״א שתכלית יצירת האדם והכאת הנפש לעולם הזה הוא לו שקיעה  .ולכן לעולם יש אור ולא יבא לעולם למספר
להרויח כי כמו שהנשמה מצד עצמה היא מהורה ושלימה יום אחר יום  .עד שיבא לכלל שנה כי אין שקיעה באמצע
גם חלק החמר יהיה שלם בהיותו נכנע למה שמחייב ולק נאמר עליו(משלי לא) ותשחק ליום אחרון כי רמז
השכל לקיים התורה והמצוה וכמו שכתבתי על פס־ק לעילם הבא .כי הוא לעולם כיום אחד להיות שאין האור
ויגד לך תעלומות חנמה כי כפלים לתוש־ה וכו' .וגם שוקע לעולם אבל חיי העולם הזה במכפר שנים בא

32

דברי

פרשת חיי ער ה

להיות שיש שקיעה ביוס אחר יוס עי שבא לכלל שנה .
וזהו שאמר כאן מה שראינו גבול לחיי שרה שחייתה מאה
ועשרים ושכע שנים הס שני חיי שרה כלומר החייס
הבאים לכלל שנים אבל החיים שאינם באים לכלל שנים
הם בלתי בעלי תכלית  .ועל דרך זה פירשתי פסוק ויהיו
ימי יעקב שני חייו כלומר הימיס שבאו לכלל שנים היו כך
וכך והיה להם גבול אבל הימיס שלא באו לכלל שנים
אין להם מספר וכמו שאמרו ז״ל יעקב אבינו לא מת
ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון וגו' כלומר מה
שמתה שרה  .אינו אלא מצד חמרה והם הארבעה יסודות
שנתיסדה וחוברה מהם וזהו שרמז באומרו בקרית ארבע
היא חברון כלומר הפרדת חיבור הארבע יסודות והפסד
המזגות זו היא מיתתה לבד  .אבל נשמתה היא נצחית
וקיימת ויקם אברהם מעל פני מתו וגו' עם היות שפשט
הפסוק כמשמעו מ"מ רמז לומר שאברהם שהוא רמז
לנשמתו וצורתו של אדם הנמשלת לזכר קם ונתקומם מעל
פני מתו כי הצורה אינה משתתפת עם החלקים המתים :
וידבר אל בני חת קרא לארבע יסודות בני חת להיות
שהם מעצמם חתים ונכנעים ובאים לידי הפסד וגם להיות
כשלמות האדם תלוי בהיות חלקי החמר חתים ונכנעים
ונשמעים למה שמחייב השכל ואמר להם  .גר ותושב
אנכי עמכם כלומר שהנשמה היא כגר עמהס להיות שהיא
חוצבה מתחת כסא הכבוד  .אבל נתישבה עמהם בעולם
הזה בשכונה אחת ולכן אין כבוד לשכני שנתישבתי עמהם
בעולם הזה שיהיו מוטלים על גבי קרקע כנבלה מוסרחת
אלא תט לי אחוזת קבר עמכם ואקברה מתי מלפני
כלומר זה העטן שמת ממני והוא ההמזגה שהיה לאלו
הארבע יסודות בהיותם בחיים ועתה נתפרדו איש מעל
אחיו  .תנו להם אחוזת קבר עמכם כלומר עם הארבע
יסודות שכל חלק וחלק מאותם הד׳ יסודות ישובו כל אחד
ליסודו ושם יהיו שמורים במקומם המיוחד עד זמן התחיה
שיחזור הקב״ה ויחברם ויצרפם ויהיה האיש ההוא בדמותו
בצלמו כמו שהיה וכמו שהאריך בזה החכם בספר האמונות
במאמר ז' ולכן אמר אחוזת לרמוז למה שכתב שם החכם
הנזכר כי חלקי גוף האדם הנפרדים במותו  .וחוזרין
ליסודות אינם מתערבים כל חלק וחלק ביסודו  .אבל כל
חלק וחלק שמור שם בתוך יסודו מוכן לעת הפקידה
והתחיה באופן שיש לו בית אחיזה וקיום והעמדה שם ולכן
נקט לשון אחוזת קבר וכמו שהארכתי בזה במזמור בקראי
ענני אלהי צדקי על פסוק בשלום יחדיו אשכבה ואישן
וגו( ,בקונטרס אחרון ע״ש באופן שכל חלק וחלק
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מחלקי האדס הוא קשור ושמור בתיך כל יסוד ויסוד
ששם הוא חוזר  .וכמו שרמז הכתוב באומרו וישוב העפר
אל הארץ כשהיה והריח תשוב אל האלהים אשר נתנה
באופן נעלה בידיט שמיתת שרה לא היתה אלא מצד
חומרה והפרדת המזגת יסודיה  .ולכן בקש אברהם לקוברה
ולשמור חותם היסודות  .שכל אחד ישוב למקומו להיותם
מוכנים לזמן התחיה להחיותה בדמותה בצלמה להיות
נצחית וקיימת בגוף ונפש שלהשגת תכלית זה נברא האדם
ועם זה יובן המאמר שכתבתי א״ר אלעזר כמס דיות
משתפכות וכו׳ כלומר שמציט כמה גופי הורה תלוים ברמז
בתורתינו הקדושה בכתיבת תיבה אחת או אות אחת
וכאן מזכיר עשרה פעמים בט חת אלא שכיון באומרו
בט חת  .לרמוז לארבע יסודות האדם שהם בט חת
כלומר שתכלית בריאתם באדם אינו אלא להיותם חתי:
ונכנעים ונשמעים לשכלו של אדם .וזהו בירור מקתו
של אדס בעולם הזה שלא נברא אלא לכך ולכן כתבו
עשרה פעמים לומר שכל מי שהוא מברר מקחו של
צדיק ומכניע יצרו וכל חלקי חמרו עד שכל חלקיו
חתים תחת שכלו  .שזהו המקח שלו כאלו מקייס עשרת
הדברות שודאי שהחרם הכובש את יצרו יוכל לקיים
כל התורה כלה וזהו המקח האמתי כי טוב שחרה מכחד
כסף ומחרוץ תבואתה  .ויענו בנו חת את אברהם לחמר
לו שמעט אדוני נשיא אלהים אתה בתוכינו אז״ל אמרו
לו מלך אתה עלינו נשיא אתה עלינו אלהיס אחה עלינו .
הכוונה בזה שעט בני חת והס החלק־ס החמרייס שבאדם
כמי שכתבתי כי האדם מצד נפשו הוא ממדרגה גדולה
עד שצא לבד הנשמה היא נצחית אחר הפרדה מהגוף
אנא אפי' הרוח והנפש וכמו שהאריך בזה הרב כמל
העקידה ז״ל על מאמר יעקב אבינו לא מת שער ל״ב
ולרמוז לשלשתן נפש רוח ונשמה אמר שלשה תארים :
אדוני נשיא אלה־ס  .ואמר אתה בתוכיפו כלומר אפילי
בהיותך בתוכינו לא היתה הנפש נאחזת ומעירבת
עם החלקים החמריים אלא היתה גוברת עליהם וכמלך
או נשיא ולכן במבחר קברינו ובמבחר מקום כל יפור
מארבע יסודות העולם קבור את מתך והוא הפרדת המזגת
האדם שישוב כל חלק וחלק ליסודו ושם יהיה שמור עד
יום התחייה ואף על פי שמציט שקלל הקב״ה את האדמה
על אשר פצתה את פיה לקחת את דמי הבל וכמו שנא׳
ועתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת
את דמי אחיך וגו׳ וכן אמרו ז״ל על פסוק נטית ימינך
תבלעמו ארן שלא היתה הארץ רוצה לקבל המצרים
והיתה
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והיחה זורקן ליס והים זורקן ליבשה עד שנשבע הקב״ה
שלא יעמילה בדין על זה וכו׳ ואז ניתנו לקבירה מכל מקום
איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתך לפי
שהרשעים אפילו יחיו אלף שנים מתים שלא בזמנם כיון
שלא השיגו שלמותם כמו שנאמר ושנית רשעים תקצורנה
וכן הבל נהרג ומת קודם זמנו ולכך אין הארץ רוצה לקבלו
אבל הצדיק באיזה זמן שימות אחר שהשיג שלמותו נשלמו
ימיו ושנותיו כמו שאז״ל יודע ה' ימי תמימים כשם שהם
תמימים כך שנותיהם תמימים ולכן איש ממנו את קברו
לא יכלה ממך ותקובל ברצון .וכן אמרו בפרקי רבי אליעזר
כשברא הב״ה את האדם התחיל לקבץ עפרו מארבע
פינות העולס אדום שחור לבן ירקרק  .אדום זה הלם .
שחור אלו הקרביים .ירקרק זה הגיף .ולמה מארבע
פינות העילס שאם יבא מן המזרח למערב ויגיע קיצו
להפ:ר מן העולם שלא תאמר החרץ חין עפר גופך
משלי חזור למקום שנבראת אלא כל מקים שאדם הולך
משם הוא גופו ולשם הוא חוזר  .הרי שנראה מזה המאמר
שאין המיתה כי אם הפרדת ההמזגה והחיבור מהארבע
יסודות ואז כל אחד ואחד חוזר למקומו וליסודו ושה הוא
נקבר ונשמר  :ויל,ם אברהם וישתחו לעם האיץ לבני
חת על הבשורה שקבלו עליהם לשמיר חלקיו כל אחד
ואחד בתוך יסודו מבלי שים ערוב עם חלקי היסיד
בעבור שלא יתהוה נמצא אחר מאותו החלק שהוא חלק
ראובן הרמוז אלא יהיה שם שמור וקבור מוכן ומזומן
לעת התחייה להחיות לראובן הנזכר כדמותו כצלמו כשהיה
וזהו אמונת ענין תחיית המתים  :וידבר אתם לאמר אס
יש את נפשכם לקבור את מתי מלפני וגו׳ הכוונה לומר
כי עם היות שכל יסוד ויסוד מקבל עליו לשמור חלקו
כי יסוד האש מקבל ושומר חלק האש הממוזג באדס
וכן יסוד האויר מקבל חלק האויר שבאדם וכן יסוד המים
מקבל ושומר חלק המים שבאדם וכן יסוד הארץ מקבל חלק
הארץ שבאדם אבל למה יקבל הארץ כל הארבע יסודות
בתוך בטנה תכף אחר שמת האדס שנקבר בארץ גופו
גולמו המורכב מכל הד' יסודות יותר מיסוד האש או יסוד
האויר או יסוד המים לכן בא הכתיב לומר שכזה בחר
אברהם שיהיה האדם גקבר מיד בעפר ומשם יפרד והיה
לארבעה ראשים יותר מלהפריד את האדס על ידי יסוד
האש או שאר היסידות ולזה רמז באומרו שמעוני ופגעו
לי בעפרון בן ציחר רמז ליסוד העפר שיתרצה לקבל
האדם להיות נקבר בתוכו והטעם לפי שהוא בן צחי־
ר"ל כי עם היות ששלמית האדם תלוי בהשבת חלקי האדם
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כל אחד ואחד למקומו כמו שנאמר וישב העפר על הארץ
כשהיה ואז הרוח תשוב אלא האלהיס אשר נתנה וכיון
שכן בשריפה האדם המת היה נראה יותר טוב להיות
האש הפועל הגדול ובמעט זמן היה משיב כל חלק וחלק
ליסודו מכל מקום אי אפשר להכחיש שמתוך השכונה שהיה
לנפש עם הגין? מתפעלת הנפש מהפסד הגוף וכמו שנאמר
אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל ולכן הפסד הגוף
בלי זמן הוא כאב אנוש  .גם לשומו לגיף אויר יתבזה
צלמו ויהיה לחרפה וקלס כל היוס וגס להיות על פני
המים תעל צחנתו וכדי בזיון וקצף אבל בהיותו טמין
בעפר הוא מקום מיכן בהמשך זמן מה לברר וללבן כצמר
צחר כל חלק וחלק מאותו הגוף אל יסודו ולא יכאב
עליו כל כך נפשו וטמון בארץ חבלו ולא יעלה באשו
ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים ואיש על מקומו יבא
בשלום  .ועם היות שכצ מה שכתבתי הוא חוץ מהפשט
גם הדרשה תלרש הלא כה דברי כאש ועוד סמכת' ,למה
שכתב הרב בעל העקילה ז״ל בזרשה זו ז״ל והנה במדרש
הנעלם המשיכו פרשה זו גם הסמוכה לה בפרוק החבור
הזה הראשון והלוכו אל בית עולמו וכו' וכתב וגם אני
ראיתי שהספור הזה קרוב ההעתק מאד להורות על אופן
העתקת החלק השכלי מהיולאניותו ואל חזרת הארבעה
רבעיו כל אחד ואחד אל יסולו באמצעות יסיד העפר
אשר יקבלנו ראשונה במערה וכו׳ נראה מתוך דבריו
שכיון דרך כלל למה שכתבתי בפרט בקצת אלו הפסוקים .
ואשביעך בה׳ אלהי השמים וגו' ראוי לדקדק למה
האריך הכתוב באומרו אשר אנכי יושב בקרבו די שיאמר
לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אלא שלהיות שאברהם
הכיר להקב״ה בדרך חקירה ובתחלת חקירתו לא היה
יודע שהקב״ה משגיח בשפלים וכמו שרמוז באומרו ה׳
אלהי השמים אשר לקחני מבית אבי וגו' כי כשהיה ב:ית
אביו לא היה אלא אלהי השמים לבד וכיון שעתה בא לכלל
אמונה שהקב״ה משגיח בשפלים ומציגו בפרט השגחתו
ית׳ בארץ כנען כמו שנאמר תמיד עיני ה׳ אלהיך בה
מראשית השנה וגו' ועתה מואס בהם ומצוה שלא יקח
אשה מהם היה נראה כסותר עצמו באמונתו וחוזר לשירו
לכן אמר האמת הוא כי אני מאמין שה׳ הוא א:הי
השמים ואלהי הארץ ומשגיח בשכל׳ ם ועם כל זה לא
תקח אשה לבני מבטת הכנעני אף על פי שאנכי והוא
רמז להקב״ה שנקרא אנכי כמו שנאמר אנכי ה׳ אלהיך
יק אז״ל על פסיק חגכי הוא מנחמכם אף על פי שהקב״ה
יושב בקרבו של הכנעני הנזכר והשגחתו לבקש שם מ״מ
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לא תקח אשה מהם כי אין אותה ההשגחה מצר שלמותם
כי אם מצד היות טבור העולם שם ומכוון כנגד בית
המקדש של מעלה כמו שאמרו ז״ל :
העבד לקראתה וגו׳ אז״ל שראה שעלו המים
לקראתה ופירש הרב בעל העקידה ז״ל שדרשו
כן מפני שהיה לו לומר וירן העבד אחריה והוא הולך
לשיטתו שפירש שהעבד הבריך הגמלים במקום שהיה
עין המיס בינו ובין העיר ולכן היצרך לרוץ ממקום הגמלים
אל העין לקראתה בעוד שהיא באה כדי שימצא עצמו
נצב על עין המים כאשר זמם ודחק לפירושו שהפסוקים
הם שלא כסדר כי פסוק ותרד העינה ראוי להיות מאוחר
וכתב שאין בזה בית מיחוש  .וודאי שזה דוחק  .לכן
נראה לע״ד שהעבד הבריך הגמלים בין העיר ובין עין
המים שהרי טנתו לראות בנות העיר היוצאות לשאוב מים
באופן שכשרבקה יצאה מהעיר והלכה אל עין המים עברה
עליו וכיון שראה אותה אליעזר הלך אחריה לאט לדבר
עמה ולנסיתה על עין המים ממש כמו שאמר הנה אנכי
גצב על עין המים כי שם היה.הנסױןהאמתי כמו שפירשו
המפרשים וחשב שתתעכב שם קצת זמן בעוד שתשאב
מים למלאת את כדה ולכך היה הולך לאט וכיון שותרד
העינה תכף ומיד ותמלא כדה ותעל ולא נתעכבה כלל
שמזה הפסוק דרשו חז״ל שעלו המים לקראתה וז״ל ותרד
העינה ותמלא כל הנשים יורדות וממלאות מן העין וזו
כיון שראו אותה המים מיד עלו שצריך לדקדק מה הוא
ההבדל של רבקה משאר הנשים שהרי כמו ששאר הנשים
יורדות וממלאות מן העין אף ברבקה כתיב ותרד העינה
ותמלא והיכן רמוז בפסיק שעלו המיס לקראתה אלא
נראה לע׳׳ד לומר ששאר הנשים היו ממלאות כדם על
ידי דלי שהיו שואבין מן העין ומריקין ושופכין לתוך
כדן עד שתתמלא שכן כתיב ובנות אנשי העיר יוצאות
לשאוב מים אבל רבקה לא שאבה ולא הוצרכה לדלי
אלא ותרד העינה ותמלא כדה כלומר שהכד עצמו מלאו
בתוך העין שעלו המים לקראתה ולא הוצרכה לדלי ולכך
ותעל מיד ולא נתעכבה כלל ולכך היתה חוזרת לביתה
ועדין לא הגיע העבד לעין המים ולכן הוכרח לרוץ
לקראתה ממקום הגמלים אל העין קודס שתתרחק מן
העין לנסותה ממש שם על העין  :ותאמר שתה אדני
וגו׳ ותכל להשקותו ותאמר גם לגמליך אשאב וגו׳ יש
לדקדק שבניחוש כזה איזה שנוי מספיק לשלא יסמוך עליו
והוא לא אמר אלא ואמרה שתה וגם לגמליך אשקה והיא
שינתה ולא אמרה אלא שתה לבד ואחר כך שכלתה
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להשקותו אמרה גם לגמליך אשאב וגם שגוי הלשון מלבד
מה שפי' המפרש נראה לע״ד שהיא דקדקה בדברה
בטוב שכלה ולא אמרה כמו שאמר העבד שתה וגם גמליך
אשקה תוך כדי דבור כאלו השוה לו לגמלים שתה אתה
והנמלים לכן פסקה ואמרה שתה אדני לבד ואחר שעה
אמרה גם לגמליך אשאב וגם שינתה בלשון באומרה אשאב
כדי שלא להשוות לו שום ענין עם הגמלים כי שתייה
והשקה הכל א׳  .ותכל להשקותו ותאמר גס לגמליך אשאב
עד אם כלו לשתות צריך לדקדק למה הוצרכה לומר עד
אס כלו לשתות אלא שכונתה לתת טעם למעשה כלומר
אל תחשוב שמה שאמרתי גם לגמליך אשאב הוא להיותי
בוחרת הפסד הזמן בדברים בטלים כדרך הנערות הקלות
אבל כונתי בזה ששיערתי ביני לבין עלמי שאיש כמוך
שעומד על העין ואינך יכול לשתות מן העין עד שהוכרחת
לומר הגמיאני נח מעט מים כל שכן שלא תוכל להשקית
לגמלים ובין כך ובין כך איכא צער בעלי חיים אפשר
שימותו בצמא לכן אמרה גם לגמליך אשאב טרם שיכלו
וימותו בשביל השתיה שהיו צריכים לשתות .או ירצה
שכוונתה בזה לומר שאיך אפשר שקטנה בת שלש שנים
שה־תה בזמן ההוא כמו שאז״ל יהא לה יכולת להשקות
עשרה גמלים שהרי כשתשאוב דלי א' ישתוהו כהרף העין
וקודם שתשאוב דלי אחר ימתינו הגמלים שבאופן זה לא
ישבעו לעולם לכן אמרה אהיה כל כך זריזה ומהירה במעשי
ובשאיבה שאשאב הדלי השני טרם שיכלו הגמלים לשתות
הדלי הראשון  .ותמהר ותער כדה אל השוקת כינתה בזה
שהיא חשבה בינה לבין עצמה אדם שעומד על העין ואינו
יכול לשתות עד שאמר לי הגמיאני נא מעט מים ודחי
שהוא איש מכאובות וידוע חולי וכיון שכן אם היתה מוליכתו
לביתה הכד מלא כמו שהואהיתה חוששת שלא ידבק באנשי
ביתה איזה חולי מצד אותן המים שנשארו משתייתו ואם
היתה מריקה הכד לפניו היתה נוגעת בכבודו כי הוא
קלון וחרפה לו לכן בקשה עילה והמציאה המצאה זו לומר
גם לגמלך אשאב וכדי שלא יעכב בידה וישאר הכד מלא
מיהרה ותער כדה אל השוקת באופן שעירהו בכבוד :
היש בית אביך מקום לנו ללין אז״ל ללין לינה אחת
והיא אמרה גם מקום ללון לינות הרבה כתב הרלב״ג כי
ללין הוא מבנין הפעיל והרצון בו אצלם שזולתו ילין אותו
שם והדבר שהוא בזה התואר לא יקח האדם ממנו כי
אם מעט וללון הוא מבנין פועל הקל והרצון בו שיהיה
לו ממשלה מעצמו ללון שם ולזה יקח אם ירצה כמה לינות
והוא עצמי דחק זה הפירוש שכתב והנראה שאין הבדל
ביז
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כין ללין וללון כי ההפעיל הו! בידל גם כן מה שנמצא בכתו׳
וילן שם כ* בא השמש צדק יצין בה .לכן נראה לנג״ל שהבה
הלרשה היא שהיה לו לומר ותאמר אליו תבן גם מספוא
רב עמנו וגו' גס הראשון למאי אתא אלא ולאי גם הראשון
מרבה ליגה אחת יזה שהיא השיבה למה שאמר העבר היש
בית אביך מקים לגו ללין ואמרה לא לבל יש מקום ללין
כי אם גס תבן וגו׳ ועתה כיון שהליגה רמוזה במילת גס
תבן וכו מה שאמר גם מקום ללון למאי אתא ע״כ צריכין
אגו לומר לרמת ליגות הרבה  :וירץ לבן אל האיש החוצה
אל העין אמרו חז״ל רץ להרגו על שראה הנזם והצמיליס
וקשה למשמע מתוך הפסוק שבשעה שרץ עליין לא ראה
הנזם שהרן אחר כך כתיב ויהי כראות את הגזם ואת
הצמידים (עול למה חזר ואמר ויבא אל האיש אחר
שכבר אמר וירן לבן אל האיש היה לו לומר ויגש אל
האיש אלא שהכוונה היא שכיון שרבקה לא יצאתה מעולם
מפתח ביתה כמו שחמדו חז״ל ועתה נתעכבה כל כך
בעין המיס בכל עניניס הנזכרים יצא לבן חוץ לעיר לראות
סבת עטבה א.־ אם היתה באה וכיון שראה מרחיק שהיתה
מדברת ועוסקת עם האיש ההוא דן העגין לכף חובה
להיותו רשע ורץ אליו בחימה שפוכה להרגו וביני וביני
חזרה רבקה ופגעה אוחו באמצע הדרך וספדה לו כל
המאורע וזה ויהי כראות את הגזם וגו׳ וכשמעו את דברי
ריקה ונו׳ אז נתקררה דעתו ולא רץ אלא ויבא אל האיש
בלע ויאמר בא ברוך ה׳  .זהו מה שנראה לעניות דעתי
יצחק בכ״ר שמואל א דרבי זלה״ה :

פ ר ש ת תולדות
א מ ר ו ברבות בפסוק ואלה תולדות יצחק בן אברהם
עטרת זקנים בגי בנים האבות עטרה לבנים
והבנים עטרה לאבות  .האבות עטרה לבנים דכתיב
יתפאר׳ בניס אבותם  .הבנים עטרה לאבות דכתיב עטרת
זקנים בני בנים רבי שמואל בר רב יצחק אמד אביהם
לא ניצל מכבשן האש אלא בזכותו של יעקב משל לאחד
שהיה לו דין לפגי השלטון ויצא דינו מלפני השלטון לישרף
וצפה אותי השלטון באיצטרולוגיא״ה שלו שהוא עתיד
להוליד בת והיא נשא׳ למלך אמד כדאי הוא להנצל בזכות
בתו שהוא עתיד להוליד והיא נשאת למלך כך אברהם
יצא דינו מלפני נמרוד לישרף וצפה הקב׳׳ה שיעקב עתיד
לעמוד ממנו אמר כדאי הוא אברהם להנצל בזכותו של
יעקב הה״ד לכן כה אמר ה׳ אל בית יעקב אשר פדה את
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אברהם יעקב פדה את אביהם .מה שראוי ללקלק הוא מה
ראויחז״ל להביא מאמר זה ע״ז הפסוק ומה שייטת יש לו
עמו  .ונראה לע״ל שכוונתם לומר שכיון שהפסוק בא לומר
תולדות יצחק היה לו לו׳ אלה תולדות יצחק בן אברהם יעקב
ועשו ואיך אמד אברהם הוליד אח יצחק ועוד שהוא מיותר
שמאחר שכתב שיצחק הוא בן אברהם פשיטא שאברהם
הוליד אח יצחק ומה שפירש רש״י לאחר שקרא הקב״ה
שמי אברהם אחרי כן הוליד את יצחק גם זה הוא ידוע
מתוך הפסיקים של מעלה ומה בא ללמדנו לכן אז׳י׳ל שאין
כוונת הפסוק לומד תולדות יצחק מי הם אלא בא הכתוב
לומר שתולדות יצחק הי' סבת הצלת אברהם מכבשן האש
עד שזכה להוליד את יצחק ועתה יאמר הכתוב בזה האיפן
אלה התולדות של יצחק בן אבדהס שהיא יעקב לבד כמו
שאמר הקב״ה כי ביצחק יקרא לך זרע וחז״ל ב־צחק ולא
כל יצחק הי׳ סבה שאברהם הוליד את יצחק כלומר
שבזכית יעקב ניצול דאי לאו הט היה נשרף ולא היה
מוליד את יצחק ועוד ראוי לדקדק כמציאות המאמר
דקאמר שניצול אברהם בזטת יעקב וכי לא היה לו
זכות לאברהם שעמד בעשר גסיונות ונאמר עליו זרע
אברהם אוהבי  .וגם יצחק שהיה עולה תמימה ופשט
צואיו על גבי המזבח לעבי דתו ית׳ ולא הספיק להנצל
לא בזכותו ולא בזכות בנו כי אס בזכות יעקב :
ונראה לענ״ד לומר שכיון שאביהם הגיר להקב״ה על
דרך חקירה וכמו שאז״ל כרבה פרשת נח שהיה
מתווכח עם נמדוד ואמר ליה נמדוד נסגוד לנורא אמד
ליה אברהם נסגיד למיא דמטפן נירא אמד ליה נסגוד
למיא אמד ליה א״כ נסגוד לעגנא דטעין מיא וכו' באופן
שהיה הולך וחוקר בכל הנמצאים מן המאוחד אלא הקודס
ומן העלול אל העלה עד שבא לכלל ידיעה העלה והסבה
הראשונה ואחר שבא האדס לכלל ידיעה אמיתית מכח
מיפת וחקירה אין ראוי להחזיק לו טובה על היותו קייס
באמונתו ובידיעתו שאם לא יעשה כן הוא סכל ופתי ולכן
אברהם וכל הדומה לו כי המה חכמים מחוכמים ומטדים
ומשיגים אלהותו ית' על דרך חקירה ט הוא מחוייב
המציאות וסבת הסבות כלם אין להחזיק להם טובה על
זה ט חייב כל אדם להיות מודה על האמת על כדחו
אחד שחקרו ודרשו ולכן אברהם אף על פי שהפילו נמרוד
לתוך כבשן האש לא עשה בזה לפנים מן השורה אברהם
כי מה היה לו לעשות [וכי] היה מודה על שקר שהוא היה
יודע שאין לו דגלים והיה שם חשך לאור ואור לחשך .
גמלא שבא לכלל הוללות וסכלות .ולכן אין להחזיק לו טובה
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על זה וכן יצחק שהיה חכם והכיר אלהותו ית' בדרך חקירה
וכן יעקכ מצר עצמו שהכיר להקב״ה מצד חכמתו וחקירתו
אין להחזיק לו טובה  .אבל הזכות שהיה לו ליעקב שעמדה
לו לאברהם להצילו הוא מה שהדריכם והנהיג׳ לכל אגשי
ביתו באמונתו עד שהיתה מעתו שלימה עם היית שלא
היו יכולים להשיג זה בדרך חקירה כי לא רבים יחכמו
הוא השתדל השתדלות גמדן לחקק אמונתו בלבם וכמו
שאז״ל על פסוק ויקרא יעקב אל בניו אמר להם שמא יש
בלבבכם מחלוקת על הקב״ה אמרו לו שמע ישראל אבינו
כשם שאין בלבך מחלוקת על הקכ׳׳ה כך אין בלבט
מחלוקת אלא ה׳ אלהינו ה ,אחד אף הוא פירש כשפת ו
ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד באופן שעד יום
מותו השתדל על זה והיו עיניו ולבו להדריכם באמונתו
עם היות שלא היו משיגים זה בדרך חקירה וזהו אומרם
כשם שאין בלבך מחלוקת על הקכ״ה כי אתה מוכרח על
כך מצד חקירתך ומופתך כך אנו עס היית שאין אנו
משיגים זה מצד החקירה מכל מקום אין בלבנו מחלוקת
עליו ית' מצד האמינה באופן שמשם והלאה הוכנו והוזמנו
כל בית ישראל להיית בהם אמונה וכמו שנאמר עליהם
ויאמן העם וגו' עד שקבלו את התורה להיותם מאמינים
בני מאמינים וזהו הזכות האמתי שהציל את אברהם וזהו
שרמז הנביא באומרו ( .ישעיה כ״ט) לכן כה אמר ה׳ אל
בי ת יעקב ולא אמר כה אמר ה׳ אל יעקב לומר לנו כי
יעקב מצד עצמו לא פדה את אברהם כמו שלא עמדה
לו לאברהם זכותו וזכות יצחק בנו אבל מה שזיכה יעקב
לאברהם הוא מצד ביתי שקבלו אמונתו בדרך קבצה
ואמונה לכן אמר אל בית יעקב כי שם בית רומז להמון
הצם וכן אז״ל כה תאמד לבית יעקב אלו הנשים ותגד
לבני ישרחל אלו האנשים וכמו שפירשו על זה כי הנשים
רמז להמון העם וכן אמר בהם לשון אמירה לשון רכה
ותחנונים להדריכם לאמונה כי אין להם ידיעה להבחין
הא:זת מצד החקירה ולכן תאמר להם דברי פיוסים אתם
ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים
חבל לאנשים והם החכמים והחוקרים תגד לבני ישראל
דברים קשים כגידן שאפילו שתדבר להם דברים קשים
חכמתם תכריח להם על כרחם להאמין בי באופן שעלה
בידינו שהאמינה שקבלו הא מה הישראלית דרך כלל היא
שעמדה לאברהם וקבלת אמונה זו היה סיבה יעקב
אבינו שהדריכם והנהיגם על כך  :ויהי יצחק בן ארבעים
שנה וגו׳ הכוונה לומר שכיון שתולדותיו הס היו סבה
שניצול אברהם מכבשן האש לכך המתין שלא לישא אשה
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כי אם בן ארבעים שנה אחר שהשלים את עצמו והגיע
למדרגת הבינה וגם להשקיט קצת רתיחת הדס כדי לתת
הכנה לתולדותיו שיהיו ראויים שיאמר עליהם שזכיתס
הצילו את אביו מכבשן האש וזאת היתה כוונתו בהמתנתו
לא לכונה שניה לומר שמתוך גאותו שהיה מהרהר בלבו
לומר מי היא האשה הראויה לי עיכב עצמו עד הזמן
ההוא שהרי ראה מה לקח לבסוף וזהו אומרו בקחתי את
רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי
שהיתה בת רשע וממקום רשע ואחות רשע אלא ודאי
שכונתו בהמתנתו לא היתה אלא לשם שמיס  .ועתה
יקושרו ויחוברו הפסוקים זה עם זה וירצה להיות שחלו
התולדות של יצחק בן אברהס היו סבה שאברהם הוליד
יצחק זאת היתה סבה שויהי יצחק בן ארבעים שנה
בקחתו את רבקה לא כונה אחרת שהרי היתה בת בתואל
הארמי כלומר בת רשע ואחות רשע וממקום רשע אחז״ל
אביה רמאי ואחיה רמאי ואנשי מקומה רמאין והצדקת
הזו שהיא יוצאה מביניהן למה היא דומה לשישנה בין
החוחים כלומר שלא למדה ממעשיהם  .ראוי לדקדק מנא
להו לחז״ל שלא למדה ממעשיהם .וי״ל שדקדקו שהיה
לו לפסוק לומר ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו לו
לאשה את רבקה בת בתואל הארמי וגו' ומדקאמר לו
לאשה בסיפיה דקרא משמע שכונת הפסוק לומר שעם
היות שהיתה בת בתואל הארמי כלומר בת רשע ואחות
רשע וממקום רשע מכל מקום היתה נאותה לו לאשה
כלומר הגונה לו שהיתה צדקת כמותו וכיון שהיתה כל כך
צדקת ויעתר יצחק לה׳ לנכח אשתו כלומר עם היות
שהמערכה היתה מחייבת שתהא רבקה עקרה ואז״ל עיקר
מטרין לא היה לה וגלף לה הקב״ה עיקר מיטרין מכל
מקום היה מתפלל יצחק לה׳ לבטל הנכח והמנגד לאשתו
שכונתו היה להבנות ממנה לצדקותה וכמו שאז״ל שהיה
אומר רבש״ע כל הבנים שאתה נותן לי יהיו מן הצדקת
הזו וכו׳ ויעתר לו ה׳ ותהר רבקה אשתו ראוי לדקדק
שהיה לו לומר ותהי אשתו כמי שאמר לנכח אשתו סתם
כי ידוע הוא שרבקה אשתו היא  .אבל נראה לומר שיותר
יתפרסם גדילתו יה׳ בכטיל המערכה כלי שנוי השם ממי
שמחייב עליו יותר מבשנויו להיות כי שטי השם מורה
היות האיש ההוא כבריה חדשה וכן אחז״ל ארבעה לברים
מבטלין גזרתו של אדם צלקה צעקה שנוי השם שנוי מקום
וכן אז״ל שאמר אברהם המזל לוחקני א״ל הקב״ה אברם
אינו מיליד אברהם מוליד שרי לא ילדה שרה יללה.
נראה מכל זה שבשניי שם המחיייב מצד המערכה אין כח
המערכה

דברי

פרעת תולדות

מהערכה ע;יו כי אינו זה מי שהיה מחייב עליו כי גהפך
לאיש אחר אבל בישול המערכה בלי שנוי השס מורה
כחו ית׳ הבב״ת ועם הקדמה זו פירשתי מאמר נפלא א״ר
שמעון כן יוחאי יו״ד שנטל הקב״ה משרי היה טס ופורח
סכיב כסאו של הקב״ה אמר לפניו רבש״ע בשביל שאני
קטנה שבאותיות הוצאתני משמה של צדקת וכו׳(עיין עליו
בדרוש העשירי) וזהו שאמר כאן הכתוב ויעתר לו ה׳
וקבל תפלתו כל כך בשלמות עד שותהר רבקה אשתו
כלומר בהיות שמה רבקה כמו שהיתה ולא שינה שמה
כמו ששינה שמה של שרי שקרא לה שרה :
ו י ת ר ו צ צ ו הבנים בקרבה וגו׳ קשה שאיך אמרה נמה
זה אנכי דבשלמא בדבר שהוא בידו של
אדם לעשותו או שלא לעשותי יוכל לומר למה עשיתי
כך כיון שהיה בידו שלא לעשותו אבל מציאות האדם אינו
בידו וכמו שאמר התנא על כרחך אתה נולד ועל כרחך
אתה נוצר וכו' וכיון שכן איך אמרה למה זה אנכי דמשמע
למה אני בעולם ולתקן זה פירש הרב הגדול מרי ורבי
זלה״ה שזהו שכיון רש״י באומרו למה זה אנכי מתאוה
ומתפללת על ההריון כי תאותה ותפלתה היה ברשותה
שלא להתפלל  .ועוד קשה שאם הלכה לדרוש את ה׳
שהיתה מצטערת על עבורה לקבל איזו תקנה לצערה מה
היה מתקן לה באמור לה שני גויס בבטנך  .אלא הפסוק
הזה מקושר עם מה שכתבתי שכיון שהקב״ה שידד וביטל
המעיכה לגמרי ונתעברה בהיות שמה רבקה וראתה
שיחרוצצו הבנים בקרבה וגדול צער עיבורה חשבה שבא
לה הצער הגדול הזה מצד קטרוג המערכה שהיה מנגדה
להפילה ולכן אמרה למה זה אנכי כלומר לעבור צער זה
למה אנכי עומדת בשמי כמו שהייתי נקראת תחלה היה
לו לשנות שמי ואז הייתי כבריה חדשה ואז לא יהיה כל
כך כח למערכה לקטרגני ולכך ותלך לדריש את ה' אולי
יסכים בשנוי שמה  .ויאמר ה׳ לה שני גוים וגו' כלומר
אין הנער הזה מצד המערכה כי אין לה כח לבטל גזרת
הקב״ה אלא שני גזים בבטנך וגו׳ ולכן כתיב וימלאו ימיה
ללדת והנה תומים בבטנה כלומר שעם היות שנתעברה
ניד המערכה ומשני ולדות מכל מקום מלאו כל ימיה
ללדת שעמדה מעוברת כל ימי זמן העבור שלא יטעו
לומר שהמערכה קטרגה להפילה קודם זמנה:

ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות וגר
ב ט ד ר ^ } רבה בפסוק דן! מ״א ע״ב מראות מכח
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אותה ראיה שבשעה שעקד אברהם אבינו את גנו
על גבי המזבח בכו מלאכי השרת הה״ד הן אראלים
צעקו חוצה ונשרו דמעות מעיניהם לתוך עיניו והיו
רשומות בתוך עיניו וכיון שהקץ כהו עיניו הה״ד
ותכהין עיניו מראות המאמר עצמו אומר דורשני כי
המלאכים אינם בעלי חומר ואין להם עינים ולא דמעות
אכל נראה לע״ד שיובן עם הקדמה שהאדם לא יתפעל
כי אם מהדומה לו ר״ל כי יושר התפעלות יקח האדם
מהשחתת הצומח יותר ממהשחתת הדומם להיותם
דומים בנפש הצומחת ויותר מהשחתת החי להיות הדמיץ
הרבה יותר בנפש החיונות ויותר ויותר מהשחתת המדבר
להיות דומים לגמרי גס בנפש המדברת ולכן להיות כי
יצחק בענין העקידה עם היותו בן שלשים ושבע שנים
עומד בתקפו ובגבורתו והיה בידו לעכב הענין ועם כל
זה הערה למית נפשו לעשות רצון קונו נדבק נפשו בעליונים
ונדמה והושווה להם  ,ולכן כשראו מלאכי השרת הפסדו
והשחתתו נקראו מקבלין התפעלות מה בבחינת התיחסות
נפשו של יצחק עמהם ולכן בכו וכיון שיצחק הכין והזמין
עצמו כל כך לעבודתו יתעלה זאת היתה הסבה שהשפע
המושפע מלמעלה באמצעות המלאכים הושפע עליו וזהו
אומרו ונשרו דמעות מעיניהם ר״ל ההאור והזוהר המצוי
אצלם השפיעו עליו על אור שכלו המוכן לכך והיו רשומות
בתוך עיניו כלומר אותו השפע היה מאז לעולם דבק
אצלו אבל לא היה ניכר כל כך בבחרותו להיות כי הכחות
החומריות היו גיברים עליו אבל כשהזקין נחלשו הכחות
החומריות וכמו שאז״ל חכמי ישראל כל זמן שמזקינים
חכמה ניתוספת בהם אז כהו עיניו וראות החוש שלו לפי
שאז גבר עליו אור השכל והשפע המושפע עליו וחוש
הרחות לא שמש כל עקר כי שרגא בטיהרא מאי מהניא
וזהו על דרך שכתבו אצל ותפקחנה עיני שניהם שאחר
שחטאו ראו מה שלא היו רואים בתחלה  .גם ראוי לחקור
כיון שרצונו יתעלה היה שיבורך יעקב ולא עשו וכמו
שאמרו ז״ל ברבה לא יחרוך רמיה צידו לא יאריך הקב״ה
לרמאי ולצודו דאמר רבי יהושע בן לוי כל אותו היום היה
עשו צד צבאים וכופתן ומלאך בא ומתירין ועופות ומסרסן
ומלאך בא ומפריחן וכל כך למה והון אדם יקר חרון כדי
שיבא יעקב שהוא יקרו של עולם וימול את הברכות
שמעיקר העולם חרוצות לו וגם אמרו חז״לעלפסוקגס
ברוך יהיה אמר רבי יצחק בא לקללו אמר ליה הקב׳׳ה
הזהר שאם את מקללו לנפשך את מקלל דאמרת אורריך
ארור וכיון שרצונו ית׳ בכך למה לא גילה אוזן יצחק על
זה
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זה שיברך ליעקכ ולא לעשי וכזה היה משבית מדנים
מכין אחים ולא שישתדל יעקב בכמה מיני ערמות ותחבולות
ליקח הכרכות עד שיישכןום עשו את יעקכ והוכרח לכרוח :
ונראה לעניות דעתי כי ענין הכרכית שהצדיקים מכרכים
כתב הרב בעל העקרים מאמר רביעי פרק תשעה
עשר הוא המשכת השפע האלהי על המכורך ההוא
באמצעות הצדיק או החסיד ההוא וכאלו הוא צנור להמשיך
השפע ההוא על המכורך ולכן יצחק אבינו להרגיש בעצמו
היותו ראוי להמשיך השפע האלהי על כנו בכורו רצה
לכרכו ואין ספק שבהיות הצדיק ההוא המברך שמח יותר
ויותר מוכן להמשיך השפע ההוא כי אין הנכואה שורה
אלא מתוך שמחה ויחול השפע ההוא יותר כשלימות ויותר
בשופע על המכורך ועל המישפע ולעורר הענין הזה
אמר יצחק לעשו עשה לי מטעמים וגו' ומתוך מאכל ומשתה
היה רוצה לכרכו כדי לעורר שכלו בשמחת (בנו) [לבו]
כי מתוך שמחה יחול עליו השפע האלהי יותר בשלמות וגם
להכין את בנו לקכל השפע ההוא כקיומו מצות אכיו .
ולכן אם היה הקכ״ה מגלה אזן יצחק שלא יכרך ליעשו
אלא ליעקב ודאי שהיה מתפעל מזה ויהעצב אל לבו
בחשבו שיצא ממנו זרע שאין ראוי לברכה עם היות שלא
רצה לישא אשה כי אס בן ארבעים שנה כדי שיהא זרעו
הגון כמו שכתכתי כאופן שהיה נמשך מזה שהשפע שיהיה
משפיע ומושך על יעקב לא יהיה בשופע ורבוי ושלמות
לפי שבא מתוך עצכון לא מתוך שמחה אכל עכשו שהיה
שמח וטוב לב בחושבו כי מכותי שלימה נמלא שהשפע ההוא
הנאצל באמצעותו היה בתכלית השלמות להיות כרכתו
נתונה לו מתוך שמחה גדולה ולכן הסתיר הקב״ה הענין
מיצחק כדי שתהא כרכתו של יעקב שלימה  .ועם זה
יאמר הכתוב ויהי כי זקן יצחק ר״ל שקנה חכמה גם זקן
בפועל שנחלשו הכחות החמי־יות עד שגכר עליו כ"כ עין
ואור שכלו עד שכהו עיניו כאדם המתבודד ומעיין בענין
מה ועיניו פקוחות ואינו רואה מה שלפניו וזה היה מראות
מכח איתה ראייה שהשיג במעשה העקידה וכיון שהרגיש
בעצמו היותו כמדרגת שלמות כל כך זאת היתה הסכה
שויקרא את עשו בנו וגו׳ להכינו ולסעדו לקבל השפע
היורד מלמעלה באמצעיתו :
ו י א מ ר הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי פירש מרי
ורכי ז״ל שהכוונה לומר לא ידעתי יום שאמות
לפי שככר מתי כשנעקדתי על גבי המזכח שפרחה נשמתי
ולא תהא פכןירתי כי אם הפשטת הגוף להדבק בשכינה .
ורבקה שומעת בדבר יצחק וגו׳ קשה שהיה לו לומר
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ותשמע רבקה וגם ותאמר רבקה ולא ורבקה אמרה יגס
למה אמר באמצע וילך עשו השדה לצוד ציד להביא וגו׳
עד שהוכרח לחזור ולכתוב ורבקה אמרה היה לו לאומרו
קודם ורכקה שומעת והיה אומר הפסוק ורכקה שומעת
בדבר יצחק וגו' ואמרה אל יעקב בנה ולשתוק מורבקה
פעם שנית  .אכל כוונת הפסוק לא בא לומר מציאות מ:
שהיה לבד כי אם לתרץ קושיא והיא איך הכניסה רני!ה
לבנה יעקב בדכר וענין כזה ומה בטחון היה לה בלא
יכיא קללה עליו לכן אמר לנו הכתוב ורבקה שומעת
ודקדקה בדכריו של יצחק כמה וכמה הקפיד שיהיו דבריש
של היתר וכמו שאמרו חז״ל שא נא כליך שחיז מאני זינך
שלא תאכילני נבלות וכןריפ־ית סני מאני זינך שלא
תאכילני גזילות וחמסים והוא לא עשה כן אלא וילך
עשו השדה לצוד ציד להביא וכמו שאמת חז״ל אם מצא
הרי מוטב ואם לאו להביא מן הגזילות ומן החמסיס זאת
היתה סבה שרבקה אמרה אל יעקב בנה יגו׳ והיא דקדקה
בכל מעשיה שיהיה היתר ולא איסור כדי שהקב״ה יצליח
על ידה .עלי קללתך בגי לפי הפשט נראה לענית דעתי
שאמרה לו אל תחשוב שמה שאני משתדלת בזה היא
להיות שאיני מרגשת ההיזק או הקללה שלך כי איני כן
כי עלי ממש קללתך כי אני מרגשת צערך יותר מצערי
אך בטחתי כהשם שלא תכא לידי כך  .דתן לך האלהים
מטל השמים וגו׳ הקושיא המפורסמת היא היית כל אלו
הברטת גיפניות ועוד שחזר ונתנם לעשו באומרו הנה
משמני הארץ יהיה מושבך וגוי וכבר ראיתי מה שאמרו
חז״ל ומה שכתבו המפרשים אבל לענ״ד ירצה שכאלו
המלות רמז הדבקות והשלמות האמתי עס השלמיות
הגופניות הנלויס אליו ויובן עם זה שצריך לדקדק שהיה
לו לומר ויתן לך האלהיס טל השמים כמו שאמר משמני
הארץ אכל הכיונה היא כמו שפירש ר״א כי מ״ם מעל
מושך עצמו ואחר עמי והוי כאלו אמר וממשמני הארץ
ועם זה יאמר לע״ד  .שכוונת יצחק ככרכות אני היתה
לומר שלא יהיה מישגח ומושפע מצד הטבע אלת מצד
הקב״ה וזה באופן שאפילו הדברים הטבעיים לא יש־גש
ולא יהיו לו כי אס כזטת מעשיו ובשכר פעולותיו על
דרך ההשגחה שזה מורה תכלית הדבקות עם האל ית׳
ועתה יאמר הכתוב ויתן לך ר״ל בשבילך ומסכת פעולותיך
האלהים מטל השמים וממשמני הארץ ר״ל לא מכעיא
הטל שאינו מטכע השמים או השומן שאינו מטבע הארץ
דפשיטא שאין הקכ״ה משנה הטכע כי אם נסכה עצמית
ושמעשיך יחייכו כן אלא אפילו מטל המוטבע בשמים
ונו
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וכן משמני הארץ שהארץ מטבעה כותכם אפילו זה לא
יהיה אלא לך מסבתך שזה מורה היות הסיחה ה׳ דבקה
עמו ומושגח ומושפע מאתו יתעלה ולח יהיה נמסר לטבע
(ועיין פרשת מקץ מאמר אמרו ז"ל הרשעים מתקיימין
על אלהיהם וגו׳)  .ורוב דגן ותירוש יעבדוך עמים וגו׳
יובן עם מה שאמרו חז״ל אפשר אדם חורש בשעת חרישה
וזורע בשעת זריעה ודש בשעת דישה תורתו אימתי נעשית
אלא בזמן שישראל עושים רצונו של מקום מלאכתן נעשית
על ידי אחרים דכתיב ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר
איכריכם וכורמיכם וכו׳ אף כאן אמר ורוב דגן ותירוש
יהיה בתנאי שיעבדוך וכו׳ כדי שיהיה המלאכה נעשית
פל ידם ויהיה לך פנאי לעסוק בתורה ובמצות  .אבל
לעשו לא אמר כן אלא מסרו לגמרי לטבע ואמר הנה
משמני הארץ יהיה מושבך וגו' הכוונה לומר שבאיזה
אקלים שיהיה שם מטבע אותו המקום לגדל משמנים וגם
באיזה מקום שיהיה ממבע בו ירידת הטל הבא ממעל כמו
שיש בכמה מקומות שיורד שם הטל בדרך טבע שם יהיה
מושבך ומקום קביעותך ובאיזה אופן שעל חרבך תחיה
כלומר שתלך למקום ההוא בחרב שלופה ותכנשנו לא
מצד שירד הטל או יהיה השומן באיזה מקום שתהיה אתה
שם מסבתך אלא אדרבה אתה תלך למקים שיהיה מוטבע
בו היות דשן ושמן וזה מכח חרבך ועס כל כחך הגדול את
אחיך תעבוד כשיעשה רצון קונו ולפי שבתחלה לח חמר
ליעקב אלא שאפילו הדברים הטבעיים לא יה־יה לו חלק
בהס כי אס מצד מעשיו כמו שכתבתי לכ; חזר לבסוף
וחמר  .ואל שדי יברך אותך וגו׳ כלומר כיון שאינך מסור
לטבע תזכה שאפי' בזמן שאין הטבע מחייב שום דבר
טוב ולא ברכה הקב״ה שנקרא שדי שמשדד מערכות
השמים וברא העולם ואמר לו די יברך אותך כי כמו
שאתה קרוב להפסד שאין לך חלק בדברים הטבעייס כי
אם לפי מעשיך גם תהיה קרוב לשכר שישדד ה' מערכות
השמים לברך אותך כשתעשה הראוי כי מעשיך יקרבוך
ומעשיך ירחקוך ועוד שיפרך וירבך וגו' ויתן לך את ברכת
אברהם והוא שאמר לו ואעשך לגוי גדול וכמו ששמעתי
שהכוונה לומר שמיחד שמו עליו בהיותו פרטי כמו אם
יהיה גוי גדול וזה מורה תכלית הדבקות בו ית' :
אסרו חז״ל עשר ברכות בירך י$חק את יעקב כנגד
עשרה מאמרות שנברא בהם העולם וכשיצא יעקב
מעוטר כחתן וככלה בקישוריה וירד עליו תחיית מל מן
השמים ונדשנו עצמותיו ונעשה גביר חיל לכך נאמר מידי
אביר יעקב כוונת המאמר הזה לפי מה שפירש בו הרב

שלום

כ 39

הגדול מרי ורבי זלה״ה היא שעם היות שכוונת המברך
היא להמשיך השפע העליון על המבורך מכל מקום צריך
שיהיה במבורך איזו הכנה כדי לקבל השפע ההוא ולכך
היה מכוין יצחק לצוות לעשו ועתה שא נא כליך תליך
וקשתך כדי שתחשב לו לזכות להכינו ולסעדו לקבל ברכתו
אבל כשבירך יצחק ליעקב אף על סי שלא הכירו הרגיש
בו הכנה גדולה לקבל השפע ההוא עד שכמעט נראה
לו שלא היה צריך לו ולברכתו כי הוא לבדו מעצמו היה
ראוי לקבל השפע ההוא ועם זה יובן הפסוק שאמר יצחק
ליעקב גשה נא ושקה לי בני שראוי לדקדק שהמשפיע
הוא הנושק וכמו שנאמר ישקני מנשיקות פיהו וכיון שכן
ויצחק הוא המשפיע היה לו לומר גשה נא ואשקך בני
אבל הכוונה לומר שכיון שהרגיש בו כל כך שלמות והכנה
וכמו שאז״ל שנכנס עמו גן עדן וכמו שאמרו על פסוק
ואוכל מכל בטרם תבא ואברכהו וגו׳ לכן אמר גשה נא
ושקה לי כלומר אינך צריך לי ולברכתי אלא אדרבה אתה
תוכל להשפיע עלי ולכך גשה נא ושקה לי ותשפיע עלי
ולזה כיוונו חז״ל באומרם שהיה מעומר כחתן וככלה כי
מצד שלמותו שהיה לו מעצמו אמר כחתן מה החתן משפיע
אף יעקב משפיע כמו שנאמר ושקה לי בני ומצד הברכות
שיקבל מאביו והישפע ממנו היה ככלה שמושפעת מהחתן
באופן שמצד שתי שלמיות אלו נשלם תכלית השלמות עד
שירד עליו תחיית טל מן השמים ונדשנו עצמותיו וכו׳
וזה מכח שלמותו הנמצא בו וכמו שנאמר ויעקב איש תם
יישב אהלים .שנראה לע״ד שהכוונה לומר שיעקב היה
איש תם וישר עד שהוא היה יושב ומעמיד ומתמיד האהלים
והם השמים כמה דאת אמר וימתחם כאהל לשבת וכן
השמש והירח כמה דאת אמר לשמש שם אהל בהם וכן
הן עד ירח ולא יאהיל זהו מה שנראה לעניות דעתי ואמר
לי לבי הצעיר יצחק בכ״ר שמואל אדרבי זלה״ה :

פר שת ויצא
ר ב ה בפסוק ויצא ז״ל רבי יהודה בר סימון פחח
אלהים מושיב יחידים ביתה מטרונה שחלה חת
רבי יוסי בן חלפתא אמרה לו לכמה ימיס ברא הקב״ה
את עולמו אמר לה לששת ימים דכתיב כי ששת ימים
עשה ה' את השמים ואת הארץ אמרה לו מה הוא עושה
מאותה שעה ועד עכשיו אמר לה הקב״ה יושב ומזווג
זיווגים וכו׳  .בזה המאמר קפה לי טובא חדח מי אמר
לה שהקב״ה עושה שוס דיר עד ששאלה מהו עושה
בתחלה היה לה לשאול אס עושה או אינו עושה ואחר
שידעה
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שידעה שעושה תשאל מהו עושה  .ועוד מה תירץ שמזווג
זיווגים לא מצא דבר אחר כי אם זה והלא זן ומפרנס
לכל העולם כלו מקרני ראמים ועד ביצי כינים ומשיב
הרוח ומוריד הגשם ומשכים ומעריב וכל העולם כלו תלוי
עליו ועוד מה היא הכוונה באומרו הקב״ה יושב ומזווג .
ועוד הכפל באומרו בתו של פלוני לפלוני ואשתו של פלוני
לפלוני .ועוד מה שייך בזיווג ממינו של פלוני לפלוני.
ועוד מאי קא פרכת אף אני יכולה לעשות כן ומה בזה
וכי לפי שהיא יכולה לעשות כן לא יעשהו הקב״ה והלא
מצוה אותנו שנעשה מה שהוא עושה דכתיב והלכת בדרכיו
ועוד מה היא הכוונה ליחס הזיווג לקריעת ים סוף דקאמר
קשה הוא לפני הקב״ה כקריעת ים סוף  .ועוד כשהביאה
לרבי יוסי בן חלפתא אמרה ליה לית אלה כאלהכון אמת
היא תורתכון נאה ומשובחת התירה בזה הדרוש מי הכניסה
שתצא  .ואומר לעניות דעתי כי כוונת המטרוניתא היא
לומר כי אחר שברא הקב״ה העולם בששת ימי בראשית
מהאפס המוחלט שהיא הפעולה המיוחדת לאלהותו אח"כ
מסר כל הדברים לטכע ואין לו השגחה ושולטנות עליהם
כי הדברים פועלים ומתפעלים מיש ואין זה מהדברים
המיוחסים לאלהות ולכן אמרה לכמה ימים ברא הקב״ה
כי מלת ברא מורה היותו ממציא הדבר מהאפם המוחלט
לששת ימים מאותה שעה ועד עכשיו מה הוא עושה
כלומר בשלמא בששת ימים יוחס לו פיעל ומעשה להיותו
ממציא ופועל הדברים ומעמידן על צביונם אבל אח"כ מה
הוא עושה כלומר אי אפשר ליחס לי שום מעשה כי אם
עולם כמנהגו נוהג  .ותירץ רבי יוסי וכלל דבריו הוא
לומר כי התמדת כל הדברים והיותם על תלם הן הדברים
העליונים הן הדברים האמצעים הן הדברים השפלים
ושנוייהם בהפשטת הצירה והלבשת צירה אחרת כמו
שמצינו בדברים השפלים שמשתנים מצורה לצורה הכל
מושגח ומושפע מידו של הקב״ה וברצונו לא זולת ואם
חס ושלום רגע לא יתמיד רצינו על כך כל נמצאים ספי
תמו מן בלהות  .וכנגד העולם העליון והאמצעי אמר
מזווג זיווגים כי פחות מרבים שנים כי בעולם העליון עם
היות שאין בו חמר שייך ביה זווג להיות כי בעלול
הראשון נמצא בו שגי מיני ידיעות אחת בידיעת עילתו
ואחת בידיעת עצמו שהוא עלול מעלתו וזהו זיווג אחד
שנזדווגו אלו השתי ידיעות במציאותו והקב״ה מתמיד
בכל עת זה הזיווג כי ברצונו יתעלה הם עומדים ותלויים
והזיזוג האחר הוא בעולם האמצעי שמציאותו תלוי בחמר
ונזדווגו בו החמר והצורה וכנגד שני אלו אמר מזווג זווגים

שלום

כלומר בכל עת ובכל רגע מזווגם בהיות רצינו ד ק
עמהיס ורוצה בהתמדתם  .כנגד העולם השפל חמר בתי
של פלוני לפלוני אשתו של פלוני לפלוני ממינו של פלוני
לפלוני והכוונה באומרו שלשה אלה הוא כי מנינו השטי
בדברים השפלים בשלשה פנים או השנוי ביסודות הפשיטיס
שמשתנים מזה לזה כי הארץ תשתנה ותתהפך למיס ונן
המים לרוח וכן הרוח לאש וזה בהיות אותו היסוד פשו;י
בצורתו כי עדיין לא נתמזג ולא הורכב בשוס יסוד אחר.
וכנגד זה אמר בתו של פלוני לפלוני כנהו בשם כת נ־
כמו שהבת בהיותה בת מתיחסת לאביה ולמקורה הראשון
כי עדיין לא נתמזגה ולא נזדווגה לאדם כן אותי החלק
מאותו היסוד הפשוט כי עדיין לא נתמזג ולא הורכב עס
שום יסוד אחר הקב״ה גוזר שיהיה לפלוני כלימר שיתהפך
ויקבל צורת פלוני ר"ל צורת היסוד האחר הסמוך אנױ
והכוונה בכל זה לומר כי עם היות שזה השטי נראה
שהוא טבעי כי בהתגבר היסוד על חברו נהפך החחר
אליו אפי' הכי האמת הוא כי הקב״ה עושה כל ומרצונו
יושפע הכל בכל עת ורגע .ומציגו שנוי אחר ביברים
השפלים והוא כי אחר שנזדווגו והתמזגו הד׳ יסודות
בנמצא אחד פושטים אותה הצורה ומשתנים ולובשים צורה
אחרת וזה כמו הביצה שמשתנה לצורת אפרוח וכן הספה
הזרעית לצורת הולד .וכנגד זה אמר אשתו של פלוני
לפלוני כלומר כי כמו שהאשה המיוחסת לבעלה כנר
נזדווגה והתמזגה ולבשה צורה כן אותו הנמצא המורכב
מארבע יסודות כבר נזדווגו היסודות אלי באלו ועס כל
זה גוזר הקב״ה עליהם שכלם כאחד יפשטו איתה הצורה
וילבישו צורה אחרת  .ומציגו שנוי אחר ביברים השפלים
והוא כי בהיות הדבר בדמותו בצלמו משתנה איכותו כמי
שמצינו שאמרו חז״ל שם חכם שגזר על החומץ שידליק
ואמר מי שאמר לשמן והדליק יאמר לחומץ וידליק לומר
כי טבעי הדבד־ס אינם מוטבעים בהם ממש כי הס
ברצונו ית׳ והוא יכול לשדדם ולהניחם במקום שירצה.
וכנגד זה אמר ממונו של פלוני כלומר שאיט משנה ממש
צורת הדבר ואינו נוגע לעצמותו כי אם משנה האיכות
כמו הממון שאינו עצמות האדם וזהי אומרו ממוט של
פלוני כלומר איכות של השמן לפלוני כלימר יחול יישרה
על החומץ באופן שדרך כלל ודרך פרט הכל מושגת
ומושפע מרצונו ית׳ ולפי שמיחס להקב״ה פעולות השנוי
שנראה ש־נתלשל מזה איזה שטי לו יתעלה וכן אמר
בתחלה הקב״ה יו:י ומזווג זיווגים כלומר הקב״ה יו:־:
ונצחי וקייס והוא עומד בעצמי ואיט משי.ל;ל מזה 05
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גנאי לדעתו ית׳ אמר לו ודא היא אומנותיה אף אני יכולה
לעשות כן כלומר זהו אומנות מיוחס עשית דבר מדבר
אף אני יכולה לעשיח כן וכיון שכן מה צורך לומר שהקב״ה
משגיח בזה אמר לה אם קלה היא בעיניך קשה היא לפני
הקב״ה כקריעת ים סוף לומר כי כמו שקריעת ים סוף
היה הפך הנובע ועל כרחך תודה שהיתה מאת ה' גם
התמדת הטבע הוא מאת ה' כי לא ישדדהו אם לא יכילהו
וימשילהו ולפי שבזאת הסברא שהיתה למטרוניתא היתה
מכחשת תורתנו הקדישה באומרה כי הכל נמסר לטבע
ואין לו להקב״ה שלטין עליו ומצינו כל התורה כלה הפך
זה אס בחקותי תלכו וגו׳ ונתתי גשמיכם וגו' וכן כל
היעודים גשמיים לכן אמרה אמת היא תורתכין דכו' :
ב ר א ש י ת רבה דף מ״ה ע״א רבי יהושע דסיכנין
בשם רבי לוי נטל הקב״ה שיחתן של
אבית יעשאן מפתח לגאולתן של בניס אמר לו הקל׳ה
אתה אמרת והיה ה' לי לאלהים חייך כל טובות וברכות
ונחמות שאני נותן לבניך איני נותן אלא בלשון הזה שנא׳
והיה ביום ההוא יצאו מים חיים וגו' והיה ביום ההוא
יוסיף ה' שנית ידו לקנות את שאר עמו וגו' והיה ביום
ההוא יטפו ההרים עסיס והיה ביום ההוא יתקע בשופר
גדול  :כוונת המאמר הזה לעניות דעתי הוא שחז״ל הרגישו
הקושיא המפורסמת בפי הכל איך היה יעקב מתנה תנאי
בעבודתו ית׳ שאמר אם יהיה אלהים עמדי ושמרני וגו׳
ונתן לי לחם וגו' ושבתי בשלום אל בית אבי אז והיה ה'
לי לאלהיס הא לאו הכי לא אם כן נמצא שהיה משמש
להב״ה על מנת לקבל פרס דוקא ולתרץ זה א״ר יהושע
דבשלמא אם היה אומר הכתוב יהיה ה׳ לי לאלהים אז הייתי
מוכרח לומר שהוא גזרה כמ״ש והאבן הזאת אשר שמתי
מצבה יהיה בית אלהים אבל הוא לא אמר אלא והיה וכיון
שכן אין והיה גזרה אלא תנאי ויובן בזה שאע״פ שוא״ו
שואית הבא על פועל עבר מהפך מעבר לעתיד וא״ו זו
של והיה אינה מהפכת אלא היא וא״י שמושית לבד וכן
יש הרבה כמו ועשה לו כתונת פסים שאינה מהפכת
מעבר לעתיד בי אם שמישית לבד וכן הלא אביך אכל
ושתה אינה מהפכת אף כאן וא״ו של והיה אינה אלא
שמושית באופן שמלת והיה אינה גזרה אלא מלה תנאית
כוונת יעקב אבינו היא לומר ושבתי בשלום אלא בית אבי
וזה בתנאי שהשלום הנזכר לא יהיה בדרך מקרה או מחמת
כוכב או מזל שיחייב כך אלא בשביל שהיה ה׳ לי לאלהיס
למנהיג ישבהשגחתו ית' שבתי לשלום  .אז האבן הזאת
אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהים וגו׳ כוונת יעקב
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אבינו בזה הוא לרמוז שאיזה טובה שיבא לאדם אם לא
יבא לו מצד השגחתו וגזרתו יתעלה אינה טובה שהרי
לפעמים מערכות השמים מחייבים טובה לאדם עם היות
שאינו ראוי לכך ולכן שום טובה לא היה חשוב בעיניו
אס לא יהיה מישגח ומונהג מאתו יתעלה ולכן התנה והיה
ה' לי לאלהים :ולכן עשה הקב״ה ממלת והיה מפתח
לגאולתן של ישראל לפי שזאת המלה באופן שפירשתיה
היא פנה גדולה ואמונה אמתית היות כל טובות העולם
בעיני האדם נחשבים לאפס ותוהו אם לא יהיו באים
לאדים מצדו ית׳ ובהשגחתו הפרטית וזה מה שראוי לאדם
להיות לנגד עיניו לתקן דרכיו וכמו שפירשתי הדרוש
הזה עצמו על מאמר אז״לזה היום עשה ה׳ נגילה ונשמחה
בו אין אנו יודעים במה לשמוח ו ט' ולכן עשה הקב׳׳ה
מפתח ממנו וגם לכוונה שנית לומר שגאולתן של ישראל
היא ודאית כאלו כבר ולכן אמר והיה דמשמע פועל עבר
כמי שכתבתי ולא אמר יהיה ביום ההוא יצאו מיס חיים
או יהיה ביום ההוא יוסיף ה׳ שנית ידו ונו' וכן מצאתי
שאמרו חז״ל במזמור יאמדו גאולי ה׳ וגו׳ היה לו לומר
אמרו גאולי ה׳ אשר גאלם או יאמרו גאולי ה' אשר
יגאלם אמר ר׳ יהודה בר שלום כמה יפה הוא אומר
לפי שמאמרו של הקב״ה מעשה אמר רב הונא בשם רבי
דוסתאי בשם ר' שמואל בר גחמן וממקים אחר את למד
שמאמרו של הקג״ה מעשה הוא וממי את למד מאברהם
מה כתיב ביום ההוא כרת ה׳ חת אברהם ברית לאמר
לזרעך נתת* את הארץ הזאת אתן אינו אומר אלא נתתי
וכי עד עכשיו הוליד בנים אלא שמאמרו יתעלה מעשה
אמר הקדוש ברוך הוא אמרתי דבר נעשה מעשה אף
כאן הוא אומר גאולי ה׳ שכבר גאלש :
ב ר א ש י ת רבה דף מ״ג ע״ב רבי פנחס בשם רבי
אבהו מצינו כתוב בתורה בנביאים בכתובים
שאין זיווגו שלאיש אלא מן הקב״ה בתורה מנין ויען לבן
ובתואל ויאמרו מה׳ יצא הדבר בנביאים ואביו ואמו לא
ידעו כי מה' הוא בכתובים ומה' אשה משכלת יש שהוא
הולך אצל זיוזגו ויש שזיווגו בא אצלו יצחק זיווגו בא אצלו
וירא והנה גמלים באים יעקב הלך אצל זיווגו ויצא יעקב
מבאר שבע  .כוונת המאמר לע״ד כי מיני האהבה הם ]
שלשה אהבת הטוב אהבת הערב אהבת המועיל והאדם
כשנושא אשה נותן עיניו באחד מהם וכמי שאמרו חז״ל
תנו עיניכם בממון תנו עיניכם במשפחה שאין אשה אלא
לבנים תנו עיניכם ביופי וכו' או נותן עינו בשלשתן וכמו
שאז״ל פרשת שלח לך משל למלך שזימן לבנו אשה נאה
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ובת כוונים ועשירה וכו' ובא רבי פנחס ואמר שהכל בא
מאתו ית'  .כנגר אהבת הטוב והוא שנותן עיניו במשפחה
שתהיה בת טובים אמר ויען לבן ובתואל וגו' כי כוונת
אברהם בזיווג יצחק היתה המשפחה כמו שנאמר אם לא
אל בית אבי תלך ואל משפחתי ולקחת אשה לבני  .כנגד
אהבת הערב אמר ואביו ואמו לא ידעו וגו׳ ששמשון הלך
אחר הערב שכן כתוב שם ויאמר שמשון אל אביו אותה
קח לי כי היא ישרה בעיני וכמו שאמרו חז״ל הוא הלך
אחר עיניו לכך לקה בעיניו שנאמר וינקרו את עיניו .
כנגל אהבת המועיל אמר בית והון נחלת אבות ומה' אשה
משכלת כלומר אפשר שיהיה לו לאדם בית והון מצד נחלת
אבותיו אבל שיהיה לו הצלחת נכסים מצד אשתו אין זה
לבר מבעי כי אם בהשגחתו יתעלה ומשכלל; מלשון הצלחה
כמו למען תשכילו את כל אשר חעשון :
מ א מ ר רבה דף מ״ג ע׳'ו ויצא יעקב מבאר שבע
רבי ברכיה אמר מבארה סל ברכות אמר שצא
יעמול* עלי עשו ויאמר כך היתה מרמה בי וכוכןל את
הברכות נמצאתי מאבד אותו יגיע שיגעה בי אמי  .פירוש
פרשה זאת נראה לעניות דעתי שיעקכ אכינו כיון שראה
עצמו במקום מוכן והגון לעיין ולהעמיק כאיזה עיון עמוק
והוא היותו הולך בדרך יחידי שכן מציגו שאמר התנא
הנעור בלילה והמהלך בדרך יחידי ומפנה לבו לבטלה
הרי זה מתחייב בנפשו  .והטעם לפי ששני זמנים אלו הם
מיוחדים ומוכנים לעיין באיזה ענין עמוק להיות שאין שם
שום .מעיק וממריד שכלו של אדם שכאמצע הלילה אחר
השינה מחשבותיו של אדם שקטות ושאננות ושכלו עומד
על מתכונתו ויוכל לכוין אל האמת באיזה עיון וכן כשמהלך
בדרך יחידי אין שם מטריד מחוץ ומתבודד בעצמו להעלות
במחשבתו כל חלקי הדרוש ההיא שרצה להשיג ער שבא
ער תכונתו ולכן כשבשתי זמנים אלו מפנה לבו לדברים
במלים הרי זה מתחייב בנפשו  .ולכן יעקב אבינו כדי
שלא להתחייב בנפשו בראות את עצמו הולך בדרך יחידי
רצה להלביש זמנו בעיינו דרוש עמוק לבא עד תכונתו .
ולכן חזר ואמר ויצא יעקב מבאר שבע שהוא מיותר כמו
שאז״ל ברבה א״ר אושעיא כבר כתיב וישמע יעקב אל
אביו ואל אמו ומה ת״ל ויצא יעקב וגו׳  .ועוד אז״ל דף
מ״ג ע״ג ז״ל ויצא יעקב וכי לא יצא משם אלא הוא והרי
כמה חמרים כמה גמלים יצאו ר׳ עזריה בשם ר' יהולה
בר סימון אמר בזמן שהצדיק בעיר הוא הולה היא זיוה
הוא הדרה וכו'  .שהכוונה בזה לפי מה שפירש בו החכם
הרב הגדול מרי ורבי זלה״ה שכיון שכבר כתיב וישמע

שמם

יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדנה ארס למה חזר ואמר
ויצא יעקכ וחזר והזכיר יציאתו והלא לא היה צריך להזכיר
יציאתו משם כמו שלא היה צריך להזכיר יציאת החמרים
והגמלים אלא חזר והזכיר יציאתו לומר שעשה יציאתו
רושם באופן שעלה בידנו שפסוק ויצא יעקב הוא מיותר
ולפי דרכי כתבו התורה לומר שמאחר שיצא יעקב לדרך
יחידי זו היא הסבה שהזמין עצמו לעיין במה שעיין כמו
שאכתוב להיות הזמן והמקום מוכן לכך והדרוש אשר עיין
בו הוא הנדון אשר היה עומד בו ושהיה הולך בדרך ובורח
בשבילו והם הברכות שכרכו אביו וזהו שכיונו חז״ל
במאמר שהתחלתי שאמרו מבאר שבע מבארה של ברכות
וכו' וסבת עיונו הוא בהסתכלו תוכן אותן הברכות וכפי
מה שפירשתי שם שכונת הכרכות היו שלא יהיה יעקב
נמסר ומשועבד אל הטבע כי אם מושגח ומונהגמאתי
ית' השגחה פרמית על שישלל בשבילו מערכות השמיס
וכמ״ש ואל שלי יברך אותך וגו׳ וכמו שפירשתי שם בארוכה .
לכן נתקשה לו זה הענין אס אפשר לו לאלם לעלות למלרגה
זו ורצה לעיין בזה בהרגישו בעצמו ראוי לעיין מצל חכמתו
כמ״ש חז״ל שי״ל כנה נממן בבית עבר והיה למל חכמה
באופן שהיה בור מלא חכמה שבע חכמות ואפשר שלזה
כיון גם כן באומרו .ויצא יעקב מבאר שבע כלומר כיון
שיצא יעקב מבאר השבע חכמות זו היא הסבה שרצה
לעיין בבארה של ברכות שהן שובע שמחות ולכן נקראו
באר שבע שהוא השגת התכלית האמתי שמשביע לאדם
באופן שבאומרו ויצא יעקב מבאר שבע כיון לשתי כונות
כי הלא כה לכרי כאש גאם ה׳ וכפטיש יפוצץ סלע
מתחלק לכמה ניצוצות אף כאן אמר כיון שיצא מבאר
שכע החכמות מיין נבאר של ברכות שהן שובע שמחות
ומצא מקום מוכן לזה להיותו הולך בלרך יחילי  :ויפגע
במקוס וגו' הכוונה לומר פגע ונתקשה לו הלחש הזה
להיות שנקרא שמו של הקב״ה מקום ששם זה מורה
תכלית גלולתו ית' כמו שאפרש וכיון שכן איך אפשר
שיהיה האלם נחשב בעיני הקב״ה להיות כ״כמישנח
בפרטות כמ״ש לי אבא באותן הברכות וקריאת שם זה מורה
גלולתו יובן עם מה שאז״ל ברבה שם ר' מ״ג ע״ג ויפגע
במקום ר' הונא כשם ר' אמי אמר מפני מה מכנין שמי
של הקב״ה וקוראים אותו מקום שהוא מקומו של עולם
ואין עולמו מקומו מן מה לכתיב הגה מקום אתי הוי
הקב״ה מקומו של עולם ואין עולמו מקומו א״ר יצחק כתיב
מעונה אלהי קלם אין אנו יילעין אס הקב״ה מעוט של
עולם ואם עולמו מעונו מן מה לכתיכ ה' מעון אתה
היית
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היית לנו וגו׳ הוי הקב״ה מעוט של עולמו ואין עולמו
מעונו  .צריך לדקדק בכפל המאמר ומה חירש ר׳ יצחק
על דברי ר׳ הונא ומה היא כוונת דבריהם  .ונראה לע״ד
שכוונת המאמר לומר שתי מדרגות גדולות שיש לו להקב״ה
הרמוזות בשם מקום ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא
פליגי  .המדרגה הא׳ הוא שאין בכל הפעולות הנמצאות
שפעל ועשה הקב״ה בבריאת העולם הוראה על תכלית
גדולתו ית׳ אפילו יהיו יותר כהנה וכהנה והנועם להיות
כי הקב״ה הוא בב"ת והוא בבחינת שלמותו מים שאין להם
סוף וכל הנמצאים הם בעלי תכלית ומה ערך יש ביניהם
ומה דמות תערכו לו ולכן אין כל הפעולות כלם מורות
אחד מני אלף מגדולתו ית'  .אבל האמת הוא שכל
הפעולות והנמצאים במה שהם אין שוס נמצא בעוצם
שיוכל להמציאם ולבראתס זולת הקב״ה שהוא היכול האמתי
ובכחו הגדול המציאם מהאפם המוחלט כמו שנאמר ברא
אלהים כי שם אלהים מורה היכול על כל ולכן אמר ברא
שמלת בריאה מורה הוצאת הדבר מהאפס אל היש ולכן
אין נמצא שיוכל לעשות שמץ מנהו כי אם הוא ית׳ ולכן
אמר ממין שמו של הקב״ה וקוראים לו מקום שהוא מקומו
של עולם כלומר מקום הוא מדרגה וזה כי כמו שהמקום
מכיל ומקיף המתקומם בו מכל צד כך גדר הדבר מכיל
ומקיף לדבר ההוא הנגדר באותו גדר כמי שתאמר גדר
האדם הוא חי מדבר כי ודאי שגדר חי מדבר מכיל ומקיף
לאדם כלומר שהאדם נכנס בגדר ההוא כמו שהמתקומס
נכנס במקום ההוא שעומד בו  .ולכן אמר שהקב״ה
מדרגתו וגדולתו סובל ומכיל ומקיף העולם ודוקא הוא
לידו להיות שכחו בב״ת יהיה לו כח להמציאו מה שאין
כן בשום נמצא זולתו שאין במדרגתו גדר שיסבול היותו
יכול להמציא שום בריה בעולם אבל הקב״ה הוא מקום
העולם שמדרגתו כ״כ גדולה שסובל ומקיף היותו הוא
בורא העולם אבל מ״מ אין עולמו מקומו כלו' אין כל
העולם ומילואו הוראת מדרגתו כי אין חקר לתבונתו ואין
ערוך אליו ית' שעם היות הפעולות והנמצאות גדולי הערך
עד שאין נמצא שיפעלם מ״מ אין פעולות אלו מורות ולא
מוכיחות תכלית מדרגתו ית' וזהו שאמר מן מה דכתיב
הנה מקום אתי כלומר אין לך דבר חוץ מעצמותי שיוכל
להגדירני ושיהיה שם מקומי ומדרגתי אבל המקום והמדרגה
האמיתית שלי הוא אתי ממש דבק(באמצעותי) [בעצמותי]
יהוא אשר לא יכילהו רעיון לא ידמהו דמיון כי הוא בב״ת .
המדרגה השנית היא כי כמו שא״א למתקומס להיות
מתקומם בזולת מקום כך אין לך נמצא שיהיה לו מציאות
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זולת היותו מצוייר בשכלו ית׳ ושיהיה רצונו יס' דבק עם
מציאות הדבר ההוא כי הקב״ה הוא דפוס הנמצאות כלם
וכלם מצויירים בדעתו האלהי באופן שהוא הוא יתברך
המקים הרוחני המקיפם מכל צד ומשמרם בהיות רצוט
חפץ במציאותם וזהו שאמר ר׳ יצחק אין אנו יודעין אם
הקל׳ה מקומו של עולם וכו' כלו' אם הכוונה באומרו
מעינה אלהי קדם היותה ממש מעון ומקום ממש אין
אנו יודעים אם הקב׳׳ה מעוני של עולם ואם העולם
מעונו  .והטעם לפי שכ״כ זרות יש באומרנו שהקב״ה
מעון העולם כמו באומרנו שהעולם מעונו כי כמו
שהמתקומם במקום הוא בעל גשם ולכן אין לומר שהקב״ה
עומד במקום כי הקב״ה אינו גשם כך גדר המקום הוא
גשם מקיף מחוץ ולכן אס היינו אומרים הקב״ה מעון
ומקום העולם ממש יתחייב מזה היות הקב״ה בעל גשם
ח״ו  .ולכן גזר ואמר שאין הכוונה לומר מעון גשמי
ממשיי אלא רעיוני ואלהי שכן אמר מעון אתה היית לנו
וגו׳ בטרם הרים יולדו ותחולל ארן ותבל ואז אין שם
דבר גשמי וממשיי ואיך היה מכון אלא על כרחינו לומר
שהכוונה היא שהיו כל הנמצאים מצויירים ושמורים
ועומדים בציורו ית' כי שם היא מעונתם ושמירתם אפי,
אחר מציאותם ובבחינה זו נקרא הקב״ה מקומו של
עולם  .ולכן יעקב אבינו בהעלותו על לבבו גודלו ורוממותו
ית׳ הרמוז בשם מקוס פגע ונתקשה לו ענין הברכות
שברכו אביו אם היה אפשר לו לאדם לעלות למדרגה
ההיא להיותו מושגח כל כך בפרטות מאתו ית' ודבק
עמו בהיות הקב״ה גבוה מעל גבוה ית׳ וכיון שנתקשה
על זה רצה הקב״ה להאיר שכלו בזה בדרך נטאה כי
לא יושג בדרך חקירה  .ולכן שקעה חמה פתאום שלא
בעונתה כדי שילין שס ויהיה מוכן ומזומן לקבל איזה שפע
נבואיי באמצעות חלום כמו שנאמר בחלים אדבר בו ט
החלום היא המדרגה תחתונה ממדרגות הנבואה וכמו
שכתב הרמב״ם ז״ל וכיון שיעקב אבינו עדיין לא גיסה
באלה לא היה ראוי ומוכן לנבואה בהקיץ  .ולכן הוכרח
הקב״ה להפיל עליו שינה להכינו ולהזמינו לקבל השפע
האלהי באמצעות החלום  .ועם זה יובן מאמר אז״ל ברבה
שם דף מ״ג ע״ד רבנן אמרי כי בא השמש מלמד
שהשקיע הקב״ה גלגל חמה שלא בעונתה בשביל לדבר
עם יעקב אביני בצנעא משל לאוהבו של מלך שבא אצלו
לפרקים אמר המלך כבו הפנסים כבו הנרות שאגי מבקש
לדבר עם אהובי בצינעא כך השקיע הקב״ה גלגל חמה
שלא בעונתה בשביל לדבר עם יעקב בצינעא שראוי
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לדקדק מאי ציננגא ופדהסיא שייך בנבואה כי כל נבואה
היא בצינעא שהדי משה דבינו שנאמד עליו ויקרא אל משה
וידבר ה׳ אליו וגו׳ אז*ל משה שמע וישדאל לא היו שומעים
אפי' שהיה משה עומד בתוך בני ישראל  .ועוד קשה
במשל שהביא שאין הצניעות תלוי בכביית הנרות והפנסים
אלא בדברו עמו חדר בתוך חדר במקום שלא יעמוד איש
אתו כי אם אהובו לבדו ונרות דולקות אבל יובן עם מה
שכתבתי כי מדרגת הנבואה בהקיץ היא מדרגה כנליגנה
ממדרגת הנבואה בחצום ולכן להיות שיעקב אבינו לא
היה בזמן ההוא מוכן והגון לנבואה לכך לא רצה הקב״ה
להשפיע עליו השפע הנבואיי בהקיץ לפי שלא היה בו
הכנה לכך כי עם היות שהנבואה היא רצון אלהי מכל
מקום צריך הכנה במקבל שיהיה מוכן לכך יכמו שכתב
הרמב״ם חלק ב' פ' ל׳׳ב ולכן אם היה מדבר הקב״ה עם
יעקב בהקיץ לקוצר הכנתי לא היה משיג שום דבר להיות
מדרגה עליונה שלא הונן אליה אבל עתה שהיה באמצעות
חלום כבר היה אפשר לו להשיג דבר מה וזהו שרצה
באומרו בצינעא כלומר באופן צנוע ומכוסה בחלום שאז
גובר הכח המדמה ואז משיג דבר מה אבל אם היתה
הנבואה בהקיץ שהיא מדרגה עליונה ומפורסמת ובפנים
יותר מאירים לח היה משיג דבר וכן מצינו ביבמות פרק
החולץ  .מנשה הרג את ישעיה אמרי מידן דייניה וקכןלי'
אמר ליה משה דבך חמד כי לא יראני האדם וחי ואת
אמרת ואראה את ה' יושב על כסא וגו' וקאמד בגמרא
מ"מ קשו קראי אהדדי ואראה חת ה׳ כדתניא כל הנביאים
נסתכלו באיספקלריה שאינה מאירה משה רבינו נסתכל
באיספקלריה המאירה וכו' הרי שלהיות מדרגת נבואת
משה רבינו למעלה מכל הנבואות ידע שלא ראהו בפניו
כמו שכתב רש״י אבל ישעיה שהיתה נבואתו באופן נסתר
ובהסתר פנים ובצינעא כלומר שהיה צנוע הקב״ה ממנו
ולא נגלה אליו כמו למשה היה נראה לו כמשיג דבר מה
חף כאן רצה הקב״ה לדבר עם יעקב בצינעא כלומר
שנצנע ממנו ושם מסך מבדיל ביני לבינו כדי שיוכל להשיג
דבר מה  .מה שלא היה כן אם היתה הנבואה בהקיץ
ובאיספקלרייא מאירה וזהו שכיונו חז״ל במשל  .שהאדם
המורגל לראו׳פני המלך אינו מתבהל מפניו ומסתכל ומתבונן
ומטין למה שאומר ומדבר לו המלך אבל מי שאינו רוא׳ אותו
כי אס לפרקים מתבהל בראותו פני המלך וכשמדבר המלך
עמו מצד טרדתי אינו מבין ומטין מה שמדבר לו המלך ומה
היא תקנתו כביית הנרות כדי שלא יסתכל בפניו ויהא
לבו בטוח ומכוון למה שמדבר לו המלך אף כאן לא דבר
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הקב״ה במדרגה עליונה של נבואה ובאיספקלרייה מאירה
עם יעקב כדי שלא יתבהל להיותו בלתי מוכן שלא הורגל
באלה כדי שיבין וישיג הדרוש הנדרש ממנו ולק שקעה
חמה פתאום שלא בעונתה כדי שילין ויוכן באמצעות חלום
לטין ולהשיג בקשתו ודרושו  .ויקח מאבני המקום וקס
מראשותיו כלומר היסודות והפנות הגדולות אשר אמרנו
שמורה שם מקום שם מראשותיו חקוקות בלבו ובמוחו
ולא יזוזו ממקומו שאין לזלזל בכבודו של מקום ופל
הפנות האלו וישכב במקום ההוא לראות מה דבר ה'
בענין הברכות והדרוש אשר היה מבקש ודורש כמו
שכתבתי .ויחלום והנה סולם מיצב ארצה וגו' כוונת
החלום דרך כלל היא לומר לו איך האמת אתו לקיים
סברתו היות מעלה הקב״ה מעלה גבוה שהוא גבוה על
כל גבוהים כמו שהניח ורמז בשם מקום כמו שכתבתי
וגם כיון החלום לומר שעם היות הקדמה זו אמתית מ״מ
האדם הוא גדול הערך שהקב״ה משגיח עליו באופן
שאפשר שיתקיימו הברכות הנתונות לו בידו וגס כיון
החלום לומר מה היא הסבה שיביא לאדם להיות זוכה לכך .
ולכל הדברים האלו טון הקב״ה בחלום זה כי כיון שהיה
חלום נבואיי אין כ״כ זרות לומר שכיון לכל כי הלא כה
דברי כאש נאם ה׳ וכפטיש יפוצץ סלע מתחלק לכמה
ניצוצות אף כאן חלום זה מתחלק לכמה בחינות :
הבחינח הראשונה רמז באומרו והנה סולם מוצב ארצה
שכונתו בזה לרמוז לכלל העולם והשתלשלות
הנמצאות כמו שפירשו המפרשים שהנמצאות כלם הם
כדמות סולם בהיותם נאחזים אלו עם אלו עלה ועלול
והגה מלאכי אלהיס מאן מלכי רבנן עולים ויורדים בו
כלומר חוקרים ודורשים באלו הנמצאות מן המאוחר אל
הקודם באופן שהם עולים להשיג גדולתו ית׳ואח״כ יורדים
כלומר מן הקודם אל המאוחר באופן שבאמצעות חקירתם
משיגים קצת גדולתי ית׳  .והנה ה׳ נצב עליו כלומר
הקב״ה אינו דבק עם פעולותיו להיותו נערך בערכם
אלא הוא נצב ועומד ונצחי וקיים עליו על הסולם הנזכר
כלומר שהוא למעלה מן הפעולות כי אין ערכו דבק עם
הפעולות כמו שכתבתי במדרגה ראשונה של שם מקום
אלא הוא נצחי וקיים למעלה למעלה מן הסולם עלוי רג .
עוד שנית כיון במראה זו לומר ט האדם השלם דמותו
הוא כדמות סולם המקשר ומחבר כל העולמות כלם כי
העליונים רוחניים והתחתונים גשמיים והאדם מורכב
מחמר וצורה א״כ הוא הוא הסולם וכן אז'ל ברבה דף מ״ד
ע״א ר׳ שלמוני בשם ריש לקיש אמר תרכוסא פי׳ ארגז
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של שלשה רגלים הראה לו ר' יהושע דםיכנין בשם ר ,לוי
אמר את הוא רגל שלישי היא דמתיה דר׳ יהודה דסיכנין
בשם ר׳ לוי אמר כי חלק ה׳ עמו יעקב חבל נחלתו מה
החבל הזה פחות משלשה אין מבקעים אותו כך האבות
איט פחות משלשה .הרי שאז׳״ל שהוא עצמו הסולם
שמקשר התחתונים עם העליונים ועם היות שהוא מוצב
ארצה כלומר שהיה שוכב בארן כמו שנאמר הארץ אשר
אתה שוכב עליה וגו' מ"מ ראשו מגיע השמימה בדעותיו
ואמונתו מתדבק בעליונים וכ״כ עולה למעלה עד שמלאכי
אלהים עולים ויוררים בו ובשבילו ומשרתים אותו כמו
שנאמר כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך  .או
ירצה כי אפי' המלאכים יש להם עליה או ירידה בשביל
האדם שכן מצינו שאמר הקב׳׳ה לגבריאל במעשה נמרוד
עם אברהם תזכה ותציל מבני בניו  .הרי לך שנחשב לו
לגבריאל לזכות היותו מציל לחנניה מישאל ועזריה וכמו
שפירשתי על פסוק גדולים מעשה ה׳ דרושים לכל חפציהם
ועוד יש מעלה לאיש הזה והנה ה' נצב עליו כי האבות
הן הן המרכבה כמו שאז״ל ועוד אמרו ז״ל אליך נשאתי
את עיני היושבי בשמים שאלמלא אני לא היית יושב
בשמים וזהו שרמז כאן באומרו אני ה׳ אלהי אברהם
אביך ואלהי יצחק שמיחד הקב״ה שמו עליהם ונצב עליהם
הרי שהאדם הוא גדול הערך וכל כך למה להיות האדם
משלים עצמו בשני דברים בעיון ובמעשה בעיון רמז
במראה הסולם כפי מה שאז״ל והנה סולם זה סיני
דחושבניה דדן כחישבניה דדן מוצב ארצה ויתיצבו
בתחתית ההר וראשו מגיע השמימה וההר בוער באש
עד לב השמים והגה מלאכי אלהים משה ואהרן עולים
משה עלה אל האלהים ויורדים זה משה וירד משה מן
ההר וגו' והגה ה׳ נצב עליו וירד ה׳ אל הר סיני אל
ראש ההר וגו׳  .הרי רמז לנתינת התורה שהיא השגת
הדעות האמתיות המשלימות נפשו ושכלו של אדם  :כנגד
המעשה רמז גם כן על דרך שאז״ל והגה סולם זה
הכבש מוצב ארצה זה מזבח מזבח אדמה תעשה לי וראשו
מגיע השמימה אלו הקדמות שריחן עולה לשמים והנה
מלאכי אלהיס אלו כהנים גדולים עולים ויורדים בו שהם
עולים ויורדים בכבש והנה ה׳ גצב עליו ראיתי את ה' נצב
על המזבח .הדי רמז לעבודה שחייב כל אדם לעביד
עבודתו יתעלה להשלים חלק חמדו בעבודה אשד עושה
באבריו וגופו ובהיות האדם שלם הן בחלק שכלו שהוא
העיון הן בחלק חומדו שהוא המעשה ודאי שאיש כזה הוא
גדול הערך ומקשר העולמות כלם והשם נצב עליו ומשגיח
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עליו בפרטות ואפשר להתקיים בו הברכות שבירך לך
אביך כמו שכתבתי לפי שכל העולם תלוי באיש אשר אלה
לו עם היות שהקב׳׳ה לגדולתו אין חקר כמו שהנחת
והקדמת במה שרמז באומרו ויקח מאבני המקום וישם
מראשותיו כמו שכתבתי  .וכנגד מה שאמר לו אביו ורוב
דגן ותיריש יעבדוך עמים וגו׳ כלומד שמלאכתו תהא
געשית על ידי אחרים כמי שכתבתי אמר לו הקב״ה אם
תהא מסופק בזה לראותך אלופי עשו וגדולתו ומעלתו לכן
הראה לו הסולם וכמו שאז״ל ראה שד בבל עולה שבעים
מדרגות וירד ו מד נ״ב וירד ויון ק״פ וירר
אמר הקב׳׳ה אם תגביה כנשר ואם בין ככבים
שים קינך משם אורידך נאם ה׳ באופן שהכל מסור בידך
אם תרצה וכמו שנאמר תמשילהו במעשה ידיך כל שתה
תחת רגליו וזהו שאמר לו והיה זרעך כעפר הארץ מה
עפר הארץ מכלה את כלי מתכות והוא קיים לעולם כך
בניך מכלים את כל העולם והם קיימים לעולם שכן
דרשוהו חז״ל וכל זה למה בשביל התודה כמו שאז״ל והיה
זרעך כעפר הארץ מה עפר האדן אינו מתברך אלא
במים כך בניך אין מתברכין אלא בזכות התורה שנמשלה
במים  .הרי שהראה לו הקב״ה בדרך נבואה כל מה שהיה
מבקש ומסופק בו כי הבא לטהר מסייעין אותו וכיון שהוא
בהיותו מהלך בדרך יחידי הכין עצמו לכך וחקר ודרש
בדרוש הזה הקב״ה גילה לו סתרי תודתו במראה הסולם
כמו שכתבתי כי לכל מה שכתבתי היתה כוגתו ית׳ ועוד
נוסף כהגה וכהנה וכמו שדרשוהו חז׳׳ל על צלמו של
נבוכדגצד  .ועוד דרשוהו על חלומו של גבוכדנצד והם
אמת ודבריהם אמת כי לכל כיון הקב״ה כי אחת לבר
אלהים שתים זו שמעתי  .וכיון שכל ספקו של יעקב אבינו
היה על קיום הברכות לכן אחר שהקיץ משנתו שהיה
מסופק בחלומו אם היה חלום ממש או נבואה מושפעת
מאתו ית׳ כמו שכתב הרב בעל העקילה ז״ל לכן שם כל
מבטו ואמיתת נבואתו בקיום הברכות וזהו שאמר אם
יהיה אלהים עמלי וגו' על והיה ה׳ לי לאלהים שהקושיא
מפורסמת וכי היה עובל לה' על מנת לקבל פרס אלא
שהכוונה היא מה שכתבתי על מאמר אז״ל נטל הקב״ה
שיחתן של אבות ועשאן מפתח לגאולתן של בנים וכו׳
שכתבתי שאין גזרת גרר יעקב והיה ה' לי לאלהים אלא
הגזרה הוא והאבן הזאת אשר שמתי מלבה וגו׳ אבל והיה
ה׳ לי לאלהים הוא תנאי וכונתו לו׳ אם יעשה לי כל הטוב
הזה שישמרני בלרך ויתן לי לחם לאכול ושבתי בשלום
ובתנאי שיהיה כל הטוב הזה מאתו ית׳ לא מחוייב מצל
המערכה
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המערכה וזהו והיה ה ,לי לאלהיס כלומר כתנאי שיהיה
ה׳ לי למנהיג על כל הכןוב הנזכר והוא מר עליו אז
כשיהיה כן יתאמת אצלי ענין הכרכות היות הקב״ה משגיח
עלי בכל פרסי ואני חשוב בעיניו  .ולכן האבן הזאת אשר
שמתי מצבה יהיה בית אלהים וגו' ואוכל לצייר שהקב״ה
יניח העליונים וישרה שכינתו בתחתונים מצומצם בתוך
מחיצות מה שאין השכל בדרך חקירה סובלו באופן שיהיה
ה ,לי לאלהיס אינו גזירה כי אם תנאי מכוון אל הברכות
שברכו אביו או אפשר לומר כי הוא גזירה ור״ל שאם
יעשה לו הקב״ה הכןוב הנזכר יקבל עליו מדת רחמים
למדת הדין כלומר שיפשפש וידקדק כל כך במעשיו
שיהיה הקב״ה מתנהג עמו בכל מדותיו בדין גמור
ולא ברחמים :

ויתן רבן לה את זיפה וגר
י ע ן לדקדק למה לא אמר הכתוב ויתן לבן ללאה בתו
את זלפה שפחתו כמ״ש להלן ויתן לבן לרחל בתו
את בלהה שפחתו וגו׳ ונראה לע״ד שכבר אז״ל שזלפה
היתה בחורה מכלן ולכך לא כתיב בה הריון אלא ותלד
זלפה שפחת לאה לפי שאין הריון ניכרת בה ולבן לרמות
ליעקב נתן זלפה שהיתה קענה ללא׳ כדי שיהיה סבור
יעקב שנתנו לו רחל שמסתמא השפחה הקמנה לבת
הקטנה והגדולה לגדולה ולכן לבן לא רצה להוציא שקר
מפיו בשעת נתינת השפחה לומר שנתנה לרחל וגם לא
אמר ללאה כדי שלא ירגיש יעקב ולכן אמר סתמא ויתן
לבן לה כלומר לכלה תהיה מי שתהיה  .אבל בנשואי רחל
שהיו מפורסמים אמר בפי' ויתן לבן לרחל בתו את בלהה
שפחתו וגו'  :ויבא גם אל רחל ויאהב גם את רחל מלאה
וגו׳ יש לדקדק מאי מרבה האי גם היה לו לומר ויאהב
את רחל  .ועור דמדקאמר ויאהב את רחל מלאה משמע
שהיה אוהב את לאה אלא שאהב יותר את רחל וההבדל
ביניהם התוספת והיתרון וזה אינו שהרי כתיב וירא ה'
כי שנואה לאה  .ונראה לע״ד שיובן עם מה שאחז״ל
שיעקב מסר סימנין לרחל וכשראתה שמכניסים לו לאה
אמרה עכשו תכלם אחותי עמדה ומסרה לה סימניה
ועתה יאמר הכתוב שמלבד שהיה יעקב אוהב את רחל
להיותה יפת תאר ויפת מראה כמו שנאמר ורחל היתה
יפת תאר ויפת מראה וכתיב בתריה ויאהב יעקב את
רחל גס אהב אותה מסבת לאה שראה מתוך המעשה
ההוא שעשתה עם אחותה שמסרה לה סימניה ראה
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חסידותה וכשרון מעשיה ולכן הוסיף לה אהבה על אהבתה
שהיה לו קודם  :עד הגל הזה ועדה המצבה אם אני לא
אעבור אליך את הגל הזה ואם אתה לא תעבור אלי
את הגל הזה ואת המצבה הזאת לרעה .הקושיא מפורסמת
בפסוק היה לו לומר אם אעבור אליך וגו׳ ואם אתה
תעבור אלי את הגל הזה לרעה שכינתו לומר שלא יעבדו
להרע זה לזה ולהכרח קיש״א זו פרש״י ז״ל אם אני הרי
אם משמש במקום אשר כמו עד אם דברתי דברי ושמעתי
משם הרב הגדול מרי ורבי ז״ל שהכוונה לומר שהאוהב
האמתי כשיש לאוהבו איזו רעה או צער הילך מעצמו
אצלו לנחמו לדבר על לבו כמו שמצינו בחברי איוב דכתיכ
ויועדו יחדו לבא לנוד לו ולנחמו וזהו שכיון כאן לומר
עד הגל הזה ועדה המצבה אם אני לא אעבור אליך ואם
אתה לא תעבור אלי לרעה כלומר שכשיהיה לאיזה ממנו איזו
רעה ראוי הוא שיעבור אחד על חברו לבא לנוד ולנחמו
זהו מה שנראה לע״ד בפי׳ הפרכה והמאמרים כאס
הצעיר יצחק בכ״ר שמואל אדרבי זלה״ה ;

פ ר ש ת וישלח
ר ב ה דף מ״ח ע״ד ז״ל ויקרא שם המקום ההוא
מחגים שתי מחנות למה מלמד שניתנו לו ליעקב
ארבעת אלפים רביא של מלאכים ונדמו לחיילות של מלך
מהם לובשי ברזל ומהם רוכבי סוסים ומהם יושבי קינוח
פגע בלובשי ברזל אמר להם משל מי אתם אמרו לי
של יעקב וכן ברוכבי סוסים וכן ביושבי קרנות שנאמר
מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי ואף יעקב היה מזכיר
לעשו שמו של הקב״ה ליראו ולבהלו שנאמר כי על כן
ראיתי פניך כראות שני אלהים משל למה הדבר רומה
וכו׳  .יש לדקדק דרך כלל מה היתה יראתו של יעקב
אחר שנזדווגו לו ארבעת אלפים רבוא של מלאכי השרת
שהיו בעזרתו ומה יראה ורעד בא בו כמו שנאמר וידא
יעקב מאד ויצר לי  .ועוד מה שהקשו חז״ל שאס היה
ירא ממנו למה החזיק באזני כלב לדרכו היה מהלך והוא
שלח לו מלאכים לעורר מדנים .ועוד למה לא אמר
הכתוב וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו כמו
שאמר להלן באגו אל אחיך אל עשו וגם הוא אמר הצילני
נא מיד אחי מיד עשו  .ועוד מה היתה כוונתו במה
ששלח לו לומר עם לבן גרתי וכל הנמשך ואם היתה
כוונתו לומר שהיה עשיר ולא עני ולכן שלא יתנכר מאחוותו
על דרך שאמר הכתיב כל אחי יש שנאיהו וכמו שפירש
הרב
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ה־*• :בעל העקירה ז"ל  .קשה למה לא שנח לו לומר
שדה לו גמליס שהוא דבר יותר חשוב וכמו שאמרו חז״ל
בהנחומא אמר ר׳ לוי אלו היית מחזר בכל אהלי קדר
אין אתה מוצא גמלים מניקות ובניהם שלשים ראה מד־*ו
של יעקב וכו׳  .ועוד מאי וגם הולך לקראתך אף על פי
שהרמב״ן ז״ל אמר כאשר אתה הולך לקראתו גם הוא
הולך לקראתך מכל מקום מה צורך למלאכים לומר וגם .
ועוד שאמר ויירא יעקב מאד וגו' דמשמע שעתה נתחדש
היראה והלא מליאות שליחות המלאכים משמע מעיקרא
שלא היה אלא בשביל היראה  .ועוד מה שהקשו המפרשים
באומרו והיה המחנה הנשאר לפליטה ואז״ל על כרחו כי
אלחם עמו ואס הוא בטוח בכחו ועוצם ידו למה לא היה
נלחם עמו קודם שיכה למחנה האחד ויהיה הכל לפלטה .
ועוד מאי קאמר ועתה הייתי לשלי מחנות וגם היה יכול
להיות לארבעה מחנות אלו היה מחלקם לארבעה מחנות
שהרי מה שהיה לשני מחנות הוא לפי שהוא עצמו חילקם
לשנים  .ועוד מה היא כוונת תפלתו וסדור וקשר דבריו
כמו שהקשו המפרשים  .אבל נראה לומר לע״ד שיעקב
מעיקרא לא היה לו שום יראה מעשו ובפרט בראותו
המלאכים שנזדווגו לו כמו שכתוב במאמר מהם לבושי
ברזל מהם רוכבי סוסים ובודאי שלא היו באים לבטלה
כי אם לשמרו והסבה ששלח אליו מלאכים היא לפי ששמע
עליו שהיה מקבץ עם גדול ונראה מזה שהיה עורך מלחמה
כנגד איזה שר ומושל וכמו שאז״ל ארבע מאות איש עמו
ריש לקיש אמר עמו כעמו מה הוא עשוי על ד' מאות
איש כך כל אחד מהם עשוי על ד' מאות איש ר' שמואל
בר נחמן אמר ד׳ מאות קשורי כתרים היו עמו ויש
אומרים ד׳ מאות איפרכין היו עמו רבי ינאי אמר ד'
מאות ראשי גייסות היו עמו  .הרי שקבץ עם גדול וודאי
שהיה נראה ממעשיו שעורך מלחמה ולכן שלח אליו
מלאכים ואגרת שלומים להחזיק בידו ולסייעו מן הבא
בידו כפי אפשרותו לאיזה צורך הצריך לאנשי המלחמה
ההיא שאם לא עכשיו אימתי ואח לצרה יולד ולכן אמר
וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ולא אמר אל
אחיו עשו להורות שהיה לבו שלם עמו כאח ולא היה
חושש לשוס דבר וזה כי מה שדרשו על פסוק באנו אל
אחיך אל עשו שהיית אומר אחי אבל הוא נוהג עמך כעשו
הרשע וכן על פסוק הצילני נא מיד אחי שאגי נוהג עמו
כאח והוא אינו נוהג עמי אלא כעשו הרשע סבת הדרשה
היא כפי מה שפירש הרב הגדול מרי ורבי ז״ל מדלא
קאמר באני אל עשו אחיך וגם הצילני נא מיד עשו אחי
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שאע״פ שאמר עשי תחלה כבר היה אפשר שיש אנשים
הרבה שנקרא שמם עשו ולכן הוכרח אחר כך לומר אחיך
או אחי אבל אחר שאמר באני אל אחיך מה צורך לומר
אל עשו שהרי ידוע הוא כי אין לו אח עוד ולכן דרשו
מה שדרשו אבל כאן להכי אמר אל עשו אחיו להורות שהיה
שלם עמו וכן נראה מתוך דברי חז״ל ברבה אל עשו
אחיו אע״פ שהוא עשו הוא אחיו לא היה חיששו לשום
דבר כי אם ששלח אליו אגרת שלומים ולומר לו לסייעו
בעת צרתו וכמו שאבאר :
ושמעתי בשם לדור המור אומריס שהפסוק עצמו
בא להתנצל ליעקב למה שלח אלו המלאכים
והחזיק באזני כלב וזה שמדרך הנוקם והנוטר כדי שלא
ישכח איבתו ושנאתו עושה סימן וציון באיזה דבר כדי
שלא תשכח מפל זרעו ובסיגנון זה נתנהג עשו כדי שלא
תשכח מפי זרעו מה שעשה לו יעקב וזה שקרא שס ארצו
שעיר .כמו שנאמר וישב עשו בהר שעיר וזה לזכרון
לקיחת הברכה שאמר הן עשו אחי איש שעיר ואנכי איש
חלק וכתיב ולא הכירו כי היו ידיו כידי עשו אחיו שעירות
ויברכהו וקרא לשדה אדום לזכרון לקיחת הבכורה כמו
שנאמר הלעיטני נא מן האדום האדום הזה וגו' ואמר
לו מכרה כיום את בכורתך לי וזהו שאמר כאן הכתוב
הסבה שיישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו לפי
שהיה יודע בודאי שהיתה טינא ומשטמה בלבו והראיה
שהציב לו ציונים ממה שעשה לו והם שנים שקרא לארצו
שעיר ולשדה אדום ולכן שלח אליו להפיג כעסו ולפי דרכי
יאמר ויצו אותם לאמר כה תאמרון לאדוני לעשו כה אמר
עבדך יעקב עם לבן גרתי ולא נעשתי שר וחשוב אלא
גר ומשרת לאחרים ולא היה כבודך לשלוח אליך אגרות
ושידעו העולם שיש לך אח שהוא עבד ומשרת לאחרים
ובבחינה אחרת להיותי בבית לבן שהוא אחי אמנו בכל
יום ויום הייתי יודע משלומך ולא היה לבי כוקפי מידיעתך
ואחר עד עתה ששמעתי עליך שאתה עורך מלחמה ולכן
אח לצרה יולד אס תרצה להשתמש ממה שיש לי לצורך
המלחמה ויהי לי שור לקרון וחמור למשא לצורך כלי
המלחמה לאן לאכול לאנשי המלחמה ועבד ושפחה לשרת
ולהכין ולהזמין המאכל וצרכי העם העומדים במלחמה
ואשלחה להגיד לאדני למצא חן בעיניך אם תשתמש ממני
בקבלתם ולהיות שכל מה ששלח לומר לו היה לצורך
המלחמה לכן לא שלח לו לומר גמלים לפי שנראה שלא
היו כי אם נקבות מניקות ובניהן כרוכין אחריהן שאפשר
שנתעברו בבית לבן וילדו אבל לא היו לו זכרים שכן
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מצינו שאמר הכתוב גמלים מניקות ובניהם שלשים משמע הקב״ה פעמים באומרו והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל
שלא היה לו זכרים כי אם נקבות ובניהן כרוכין אחריהן אשר תלך  .ועוד אמר לו בבית לבן שוב אל ארץ אבותיך
ולא היו ראוין לעניני המלחמה אבל אח"כ ששלחם אליו ולמולדתך ואהיה עמך אפשר כל הבטחון הזה שלא יהרגוהו
למנחה וודאי שהיו הדבר היותר ראוי וחשוב ואע״פ שאז״ל לו ולא לזרעו אבל מכל מקום אפשר שילכו בשבי וחף על
ובניהם ובנאיהן ולפי שהוא צנוע בתשמיש לא פרסמו פי שאמר לו והשיבותיך אל האדמה הזאת אפשר שרמז
הכתוב אפשר לומר שהכל אמת שודאי שיעקב כיון ליתן לזרעו שאחרי כן יצאו ברכוש גדול ויתן להם אח הארץ
זכר כנגד נקבה כמו שאז״ל אבל אותם הזכרים לא היו כמו שהיה לבסוף אבל מכל מקום אפשר שיתקיים גזרה
בעת ההיא כי אם קטנים שהיו בניהן של הנקבית שהיו' הגלות ולכך ויירא יעקב מאד ויצר לו  .ירצה ויירא מאד
כרוכים אחריהן ולבסיף יהיו בנאיהן ויולידו אחרים שלא יהרוג עשו לנשיו שימסרו עצמן על בניהן כרי שלא
תחתיהם ל וישובו המלאכים אל יעקב לאמי וגו׳ מכאן ילכו בשבי ובגלות .ועוד שלא היו הן מזרעו ואפשר
נראה שהיו המלאכים ממש כמו שאז״ל מדלא קאמר שיסתכנו וכמו שאמר פן יבא והכני אם על בנים וכמו
וישובו המלאכים ויאמרו אלא אמר לאמר שהכוונה לימר שאפרש .ויצר לו מצרת השעבוד שהיה ממשמש ובא ולכן
מה שאומר ששבו המלאכים אינו בבחינת ההליכה וההשבה לצאת מידי ספק זה אם היו המלאכים באים להצילו לגמרי
בפיעל אלא בבחינת האמירה לבד באגו אל אחיך אל אפי׳ מגלות או אם היו באיס לבד להצילו מהריגה לק
עשו וגם הולך לקראתך כלומר כמו שחשבת שהיה עורך ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן ואת והבקר והגמלים
מלחמה נגד איזה שר ומושל גס הולך לקראתך וארבע לשני מחנות נראה שהחצייה היתה כמו שפירש הרב בטל
מאות איש עמו כדברים אלו אמרו לו מה שאז״ל בזה העקירה הנכסים וקלת אנשי המלחמה למהנה אחת ונשיו
הפסוק רבי לוי אמר הלך וגמל אגרמי ממצרים אמר אין ובניו למחנה אחר ואומר אני כי מה שאמר לשני מחנוה
יכילנא ליה הא טב ואם לאו אנא אימא ליה איתי מיכסא אין הכוונה שחלקם לשנים שאלו כן גם כן היה יכול לחלקה
ומיגו כן אנא קאים עליה וקטילנא ליה כיון שאמרו לו לארבעה חלקים אלא הכוונה לומר שחלקם ומסרם לג׳
ליעקב כל אותה גדולה היה מתירא ממנו והיה מחלק המחנות הנזכר מהמלאכים כמו שנאמר ויקרא שם המקיס
את בניו ואת נשיו לשני מחנות שנאמר ויירא יעקב מאד ההוא מחגים וכמי שאחז״ל שהיו שתי מחנות של מלאני
וגו׳  :שגראח לע״ד שנתחדשה לו יראה זו מסבת דברים השרת ואופן הבחינה היא שאמר  .אם יבא עשי אל המחנה
אלו שעלה במחשבתו מה שאמר הקב״ה לאברהם ידוע האחת במקום שהנכסים שם שהיה הולך לפנים והכהו
תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו המחנה הנזכר לעשית ולא יניחהו לשלוח ידו אפי׳ בנכסים
אותם ארבע מאות שנה וכתב הרמב״ן ז״ל שנגזר עליו אדע ודאי שהיה המחנה הנשאר לפליטה גדולה כלומר
זה לפי שחנזא חטא גדול בשגגה שהביא אשתו הצדקת שמה שהיה עמי המחנה ההוא אינו אלא להצילני לפליטה
במכשול עון בהורידו למצרים וגס בשביל יציאתו מן הארץ שלא ישלח ידו בי ולא בזרעי ולא בנשי אפי׳ להליך בשביה
מפגי הרעב כי האלהים ברעב יפדנו ממות ולא היה לו כיון שמיחו בידו שלא ישלח ידו אפי' בנכסים  .וביני וביני
לילך למצרים ועל כך נגזר על זרמו הגלות במצרים ביד התפלל להקב״ה על זה שלא יפול ביד אחיו ולא ילך
פרעה מקום המשפט שמה החטא ולכן כיון ששמע שנעל בשבי  .וזה לשני טעמים הראשון רמז באומרו אלהי אני
אגרמי ממצרים פיריש רשות ליקח המכס ממצרים והיה אברהם ואלהי אבי יצחק ה' האומר אלי וגו' ירצה ני
יודע בקבלה שהגלות העתיד להיות היה ראוי להיות אע"פ שהוא אינו ראוי שיעשה הקב״ה בשבילו מ״מ לעולס
במצרים גמר בלבו וודאי שזה שבא לקראתו יוליכני לשם התנהג עמו במדת החסד ובמדת הרחמים וזהו שאמר
ואשתעבד אני וזרעי ויתקיים בי גזרת אברהם אבי ואף עם אבותי -היה מתנהג במדת הדין וכל מה שעשה טמהם
על פי שגזדווגו לו רבױ מלאכים אפשר שהיו באים כדי היה בדין גמור שהיו ראויים לכך כי אברהם עמד בעשר
שלא ישלח עשו ידו בהם להרגם שכך היה מחשבתו של נסיונות ויצחק פשט צוארו על גבי המזבח ולכן הזכיר
עשו כמו שאמר המאמר וקטילנא ליה אבל מכל מקום שם אלהים בשניהם כלומר זכו בדין אבל אני איני ראוי
אפשר שלא יהיו המלאכים מוחים ביד עשו שיוליכם בשבי אלא בשם רחמים ה׳ האומר אלי שוב לארצך וגו׳ שק
למצרים שהרי מציגו שאמרו חז״ל ראוי היה יעקב אבינו כתיב ויאמר ה׳ אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך
לירד למצרים בשלשלאות של ברזל וכו׳ ואע״פ שהבטיחו ואהיה עמך וכיו! שאמה מתנהג עמי במדת רחמים מה
_ _________

.

$

פרעת ויעלוז

די רי

לי עתה מה לי קורס לק כמו שטשית ממי נימיס שעניי
עשה עמי עתה  .ועוד טעם שגי שאמרת ואטיבה עמך
וכמו שיפורש בדברינו לקמן מה כונתו בזה ובא לפרש הב׳
טעמים  .כנגד הראשון אמר קטנתי וגו׳ הראיה שהתנהג
עמי במדת רחמים שהרי אני קטן ואיני כדאי וראוי
לחסדים אשר עשית את עבדך וזה כי במקלי עברתי את
הירדן הזה וכמו שאחז״ל שנתן מקלו בירדן ועבר זה היה
בימים שעברו וגם עתה עשית עמדי חסד שהייתי לשני
מחנות כלומר שמסרתני והפקדתני לשני מחנות אלו של
מלאכי השרת וכיון שדרכך להתנהג עמי במדת החסד
גם עתה הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי אותו
פן יבא והכני אם בשביל הבנים כלומר שימסרו עצמן
למות כדי להציל את בניהם מיד השבאים אבל לא היה
ירא שיכו אותו ולזרעו דאי הכי ננחנות המלאכים למאי
אתו אבל יראתו היתה בהריגת נשיו ומשביה לו ולזרעו.
ועם מה שכתבתי יובן מאמר חז״ל ברבה סדר ויצא ויקם
יעקב (ישא את בניו ואת נשיו אמר רבי יוחנן כתיב לב
חכס לימינו ולב כסיל לשמאלו לב חכם לימינו זה יעקב
שנאמר ויקם יעקב יישא את בניו ואח״כ את נשיו ולב
כסיל לשמאלו זה עשו שנאמר ויקח עשו את נשיו ואח״כ
את בניו וגו׳ דקשה שהרי כתיב כסדר הזה ביעקב ויקם
בלילה הוא ויקח את שתי נשיו זאת שתי שפחותיו ואת
אחד עשר ילדיו ויעבר את מעבר יבק אבל עס מה
שכתבתי יתישב וזה שלהיות בעגין הזה הגשים בסכנה
יותר מהילדים וכמו שאמר פן יבא והכני אם על בגיס
וכמו שכתבתי לכן נתן עינו עליהם תחלה דחמירא סכגתא
מאיסורא ובמקום סכנה שאגי  :ואם תאמר והא כתיב
בפרשת שמות ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם
על החמור וגו׳ י״ל דשאני התם שהיו בנים קטנים
ובפרט אליעזר שנולד אחר מראת הסגה כמו שכתב הרמב״ן
ז״ל וכיין שהיו קטנים העקר הוא האשה לגדלם  .וכנגד
הטעם השני שאמר ואטיבה עמך פירש ואמר ואתה
אמרת היטב איטיב עמך ושמתי את זרעך וגו׳ כלומר עשה
יעקב אבינו חלקי הסוחר בדברי הקב״ה ואמר כבר היה
עולה במחשבה לומר שמה שאמר הב״ה ואטיבה עמך אפשר
להתקיים על שם סוף הגלות שאמר ואחרי כן יצאו ברכוש
גדול באופן שאע״פ שאלך בגלות לא יפלו דבריו לכן פירש
ואמר שאי אפשר לצייר זה והטעם שאתה אמרת היטב
אטיב עמך ושמתי את זרעך כחול הים וגו' ואם כוגתך
באומרך היטב איטיב עמך איגו עמי ממש אלא לזרעי
למה שתעשה לבסוף שאחרי כן יצאו ברכוש גדול למה
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שינה לשונו באומרו אחר כך ושמתי את זרעך כחול הים
היל״ל ושמתיך כחול הים ואז הייתי אומר מה עמך רמז
לזרעו אף ושמתיך רמז לזרעו אלא ודאי מדשני ואמר
אחר כך זרעך משמע דמאי דאמר חחלה היטב איטיב עמך
ר״ל עמך ממש ולכן אם אני הולך עתה בגלות מה הטבה
תוכל לעשות עמדי .שהרי בזמן הגאולה אחר ארבע
מאות שגה כבר אהיה מת ובטל ועבר מן העולס ולכן
ראוי הוא מכח הבטחותיך שתצילני ואל תביאני לידי גלות .
ולברר יותר העגין ולצאת מידי ספק זה הכין עצמו לנבואה
כמו שנאמר וילן שם בלילה הוא וגו' כמו שאבאר  .ולהיות
שהיה מפחד יעקב משני דברים כמו שכתבתי אחד שלא
יהרוג לנשיו כמו שאמר פן יבא והכני אם על בניס .
שגית שלא ילך הוא וזרעו בשבי  .לכן כיון לשני דברים
בענין שליחות המנחה אחד שליחות המנחה ואחד הדברים
שצוה שידברו  .מציאות שליחות המנחה היה להפר כעסו
שלא יהרוג לו או לנשיו כמו שהיה עולה במחשבתו כמו 1
שאמרו ז"ל במאמר שהתחלתי וקפידת הדברים שצוה
שידברו הוא כדי שיכמרו רחמיו עליו ולא יוליכוהו בשבי
לו ולזרעו והקפדת דבריו היה במה שצוה שעל כל פנים
יקראוהו עבדו וזהו שכיון בדבריו שאמר תחלה ואמרת
לעבדך ליעקב מנחה היא שלוחה לאדני לעשו והנה גם
הוא אחרינו כלומר יעקב בא אחרינו כמו שפירש רש״י
ז״ל והגה גם הוא יעקב וראוי לדקדק שכיון שכבר צוה על כל
זה לכלם שכן כתיב ויצו גם את השני גס את השלישי גם את
כל ההולכים וגו׳ כדבר הזה תדברון אל עשו וגו׳  .למה
חזר ואמר ואמרתם גם הגה עבדך יעקב אחרינו והלא
כבר אמר והנה גם הוא אחרינו אלא שבתחלה לא אמר
עבדך יעקב אלא והנה גם הוא יעקב ליד  .שזהו שכיון
רש״י לפי מה ששמעתי באומרו יעקב שכונתו לומר שלא
אמר עבדך יעקב אלא יעקב לבד  .ומה שחידש עתה
בציווי השני הוא שיאמרו עבדך יעקב  .וצוה על זה
בפעם השניה ולא בראשונה כדי שידקדקו בדבריו
ויאמרו כיון שצוה על זה פעם שניה ולא חידש דבר כי
אם מלת עבדך ודאי שיהיו זהירין בו וכל כך למה כדי
שיחשב לו הכנעתו והשפלתו לגלות לפגי המקום ולא ילך
בשבי ואולי נצנצה בו רוח הקדש שכל הזמן הזה עלה
לחשבון זמן הגלות  .שכן אמרו ז״ל על פסוק וענו אותם
ארבע מאות שנה והרי לא עמדו במצרים אלא ר״י שנה
כמספר רד״ו שמה  ,אמר רבי אלעזר בן ערך לא אמר
הקב״ה לאברהם אלא משהיה לו זרע שנאמר כי גר
יהיה זרעך ומשנולד יצחק עד שיצאו ישראל ממצרים
ארכע
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ארבע מאות שנה  :ועור אמרו כל זמן שזרעו בארץ לא להם
ארבע מאית שנה הדי שכל זה הזמן שיעקב עומד בו נכנס
בחשבון הגלות של מצרים ולק כדי שתחשב לו לגלות גמור
מן הדין היה נכנע ומשפיל את עצמו וקורא עצמו עבד .
וזהו שפירש הוא עצמו באומרו כי אמר אכפרה פניו
כלומר הסבה שאני מקפיד בשני דברים אלו במציאית
המנחה ובדיוק הדברים הוא לטין לשני ענינים כי מציאות
המנחה היא אולי אכפרה פניו במנחה ההולכת לפני כרי
שלא יעלה במחשבתו להרגני או להרוג לנשי  .ודקדוק
הדברים שאמרתי אליכם שתדברו הוא לפי שאחרי כן
שתדברו דברי ואכנע לפניו אראה פניו אילי ישא פני ולא
ינהגנו בשבי לי ולזרעי ט בהכנעי תחתיו תחת ידו תחשב
לי לגלות ולשעבוד ויראה ה' בעניי ויכמרו רחמיו עלי
ועל זרעי כי לשון רכה תשבר גרם  .כלל העולה מדברי
שסבת יראת יעקב אבינו מעשו היתה מראת בין הבתרים
שאמר אלהיס לאברהם ידוע תדע ט גר יהיה זרעך
בארץ לא להס וגו׳ ובפרט אחר שאמרו לו שלקח אגרמי
ממצרים  .כמו שאמרו ז״ל ושם במצרים היה ראוי להיות
הגלות בעין אברהם כמי שכתב הרמב״ן ז״ל :
ר ב ה דף מ״ט ע״ג ז״ל ויותר יעקב לבדו  .רבי ברכיה
בשם רבי סימון אמר אין כאל ישורון ומי כאל
ישורון ישרחל סבא מה הקב״ה כתוב בו ונשגב ה׳ לבדו אף
יעקב ויותר יעקב לבדו  .בזאת הפרשה קשה לי טובא חדא
למה ליה לקרא למימר וילן שם בלילה ההוא וגו׳ לא הוה
ליה למימר אלא אחר שהתפלל לה׳ ואמר ואתה אמרת
היטב איטיב עמך וגו׳ עד אשר לא יספר מרוב מיד הוה
ליה למימר ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אח־ו  .ועוד
שחזר פעם אחרת ואמר והוא לן בלילה ההוא וגו . ,ועוד
מה היא הכינה באומרו רות׳ יעקב לבדו ויאבק איש עמו
דמשמע שנמשך זה מזה וזה ההמשך צריך לדקדק אם
הוא שבח או גנאי כי לפי מה שפירש הרב בעל העקידה
הוא גנאי ולפי מה שנראה מהמאמר שהתחלתי נראה
שהוא שבח שאמר מה הקדיש ב״ה נתיב ביה ונשגב ה׳
לבדו אף יעקב וכו׳ וגם צריך לדקדק מה היא כינת
המאמר  .ועור מאי קאמר שלחני כי עלה השחר וכי תופס
היה בו יעקב שהיה נוטל ממנו רשו׳ וגם יעקב השיבו
לפי דרכו לא אשלחך כי אם ברכתני  .ועוד אם במה
שאמר המלאך לא יעקב יאמר מוד שמך כי אם ישראל
ברט למה חזר ואמר אחר ששאל יעקב שמו של מלאך
ויברך אותו שם שאם רומז לברכה שאמר למעלה הרי
ידענו שברכו ואם היא ברכה אחרת למה לא בירך זאת
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הברכה גם בתחלה תכף לברכה הראשונה  .ולפרש ילישב
כל זה נראה לע״ד להקדים הקרמה והיא שכתב הרמל׳ם
ז״ל במורה חלק ב׳ פרק ל״ב דעות בני אדם בנבואה
בדעוחס בקדמות העולם וחידושו הדעת הראשון הוא דעת
המון הפתאים שהש' יתעלה יבחר מי שירצה מבני אדם
וישרה בו הנבואה  .בין שיהיה האיש ההוא חכם או סכל
וכו׳ .והדעת השני דעת הפלוסופים והוא שהנבואה
שלמות בטבע האדם  .והשלמות ההוא לא יגיע לאיש מבני
אדם אלא אחר למוד יוציא מה שבכח המין לפועל ולפי
זה הדעת אי אפשר שינבא סכל וכו'  .ולא יתכן לפי זה
הרעת שיהיה איש ראוי לנבואה ויכין עצמו לה ולא יתנבא
וכו'  .והדעת השלישי והוא רעת תורתינו ויסוד דתינו
הוא כמו זה הדעת הפלוסופי בעצמו אלא ברבר אחר וזה
שאנחנו נאמין שהראוי לנבואה והמכין עצמו לה אפשר
שלא יתנבא וזה ברצון אלהי ו ט׳  .אמנם היות ישודינו
ההכנה והשלמית על כל פגים הוא אומרם אין הנבואה
שורה אלא על חכם גבור ועשיר וכו׳  .ואמר נמצא כתובים
רבים כלם הולכים על זה היסוד  .והוא שהשם יביא להנבא
מי שירצה מתי שירצה אמנם לשלם המעולה בתכלית .
הרי שהעלנו מזה שלנבואה צריך הכנה ושלמות המקבל
והרצון האלהי  .והרב בעל העקידה שער נ״ה הביא
הדריש הזה באורך  .ועוד היא הקדמה ידועה שהנבואה
שהיא בהקיץ היא מדרגת יות' גדולה מהנבואה הבאה
לנביא בחלים וגם כשיראה הנביא שמדבר עמו מלאך
היא מדרגה יותר גדולה מכשרואה שמדבר עמו איש הן
שיהיה הנבואה בחלום הן שיהיה בהקיץ כמו שכתב הרמב״ם
במורה חלק כ׳ פמ"ה  .ועם אלו ההקדמות נראה לע״ו
שכיון שיעקב היה ירא מעשו אף על פי שהבטיחו הקב״ה
על כך לפי שהיה ירא אולי משהבטיחו נתלכלך בחטא
והיה ריצה לידע מהשם אם יהיה בטוח שלא יפול בידו
לכן התקין עצמו לקבל שפע הנבואה שלא תחול על האדם
כי אם ברצין אלהי ובהכנת המקבל ולהניע הרצון האלהי
התפלל לו הצילני נא וגו' ואתה אמרת היטב איטיב עמך
והכין את עצמו לקבל השפע הנבואיי במה שאמר :
ן י ל י שם בלילה ההוא וזה שראה את עצמו שלא היה
כל כך מוכן לנבואה לקבל שפע נבואיי בהקיץ לפי
שהיא מדרגה גדולה והראיה שכשרצה הקדוש ב״ה לדבר
עמו בצאתו מבית אביו במראה הסולם כתיב וילן שם כי
בא השמש ואמרו חז״ל השקיע הקב״ה חמה שלא בעונתה
כרי שילין שם וידבר עם יעקב בצינעא  .וכמו שפירשתי
פירש זה המאמר לעיל פ' ויצא במקומו בפסוק וילן
שהכוונה
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שהכוונה לימד כדי שתחול עליו נבואה בחצוס שהוא
מדרגה תחתונה שלא היה יעקב בזמן ההוא מיכן לקבל
כבואה בהקיץ ואפילו בחלום היה מסיפק אם מה שראה
במראה הסולם אם היה חלום ממש או נבואה  .ולכן
עשה הגדר להבחינו כמו שפירשו המפרשים  .ולכן בהרגישו
בעצמו שלא היה הגון למדרגת נבואה בהקיץ אחר שהעיר
הרצין האלהי בתפלה הכין את עצמו בליגה אולי בחלום
חזי!ן לילה ישפיע עליו הקב״ה נבואתו  .וכיון שלא שרתה
עליו רוח נבואה חשב בדעתו בידאי לא הייתי ראוי ומוכן
לקבל וזה מצד היגון והעצבון והדאגה שהיה בלבי כמו
שאמר פן יבא והכני אם על בנים  .וזה מעיק ומונע גדול
בנבואה שהרי אמרו חז״ל אין הנבואה שורה אלא מתוך
שמחה וגם אמרו גם נביאיה לא מצאו חזון מה׳  .מפני
היותם בגלות עצבים וגם כתיב] והיה כנגן המנגן ותהי
עליו רוח אלהים ולתקן זה רקח מן הבא בידו מנחה
לעשו אחיו וגו' וצוה כל מה שצוה שבודאי בזה יבעל כעסו
של עשו כמו שאמר כי אמר אכפרה פניו במנחה ההולכת
לפני וגו׳ ובזה יסיר הדאגה מלבו ולכן חזר ולן אולי ישפיע
הקב״ה נבואתו עליו בחלום זהו שחזר ואמר והוא לן
בלילה ההוא במחנה מכל מקום לא שרתה עליו נבואה
כי לא היה מוכן לה להיות כי הקגיגיס המדומים ממרי דים
דעתי של אדם ובפרמ בהיותם נגד עיניו  .כי האדם
מתפעל מן הראיה יותר מן השמיעה  .וכן אמר שלמה
ריש ועושר אל תתן לי וגו׳ ולכן הכין עצמו יותר ויקם
בלילה הוא ויקח את שתי נשיו וגו׳ ויעבר את מעבר יבק
הטגה לומר שהוא לבדו עבר את מעבר יבק לראות אם
היה עמוק ואחר כך ויקחס ויעבירם את הנחל ויעבר
את אשר לו ואת כל נכסיו  .וכיון שהעביר הכל ופירש
את עצמו מהקגיגים המדומים והסתירם מנגד עיניו אז
הוכן לקבל הנבואה לא לבד מדרגת נבואת חלום  .כי אס
מדרגת נבואה בהקיץ וזהו שאמר ויותר יעקב לבדו כיון
שניתר לבדו מובדל ומופרש מהקנינים המדומים המעיקים
וממרידים שכלו של אדם  .מיד ויאבק איש עמו ושרתה
עליו נביאה בהיותו בהקיץ ועם זה יובן המאמר שהתחלתי .
כי כמו הקב״ה כתיב ביה ונשגב ה' לבדו שהכינה לומר
שתחלת הפסוק אומר עיני גבהות אדם שפל ושח רום
אנשים ר״ל שלעתיד לבא הדברים המביאות את האדם
לידי גבהות ורוממות כמו הקגיגים והנכסים הכל ישפל
רשח .וישארו האנשים שפלים .כיון שגבהות׳ ורוממותס היה
תלוי בהם ובהבמל הסבה תבמל המסובב  .אבל הקב״ה
אין גבהותו ורוממותו תלוי בשום דבר כי אם בו לבדו
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וזהו  .ונשגב ה׳ לבדו כלומר נשגב להיותו הוא לבד
מרומם ואינו דבק ותלוי בשום דבר אף יעקב ויותר יעקב
לבדו כלומר  .היתרון הנמצא ביעקב הוא בהיותו לבדו
מופרש ומובדל מהקגינים המדומים והראיה שמיד ויאבק
איש עמו עד עלית השחר והוכן לקבל מדרגת נבואה
בהקיץ  ,וצריך לדקדק מנא ליה לדרוש אין כאל ומי כאל
ישורון דמשמעותיה דקרא אינו אלא לומר אין כאלהי
ישראל  .ונראה לע״ד דאם איתא דמלת כאל הוא סמיך
לישירון היה נקוד כ״ף כאל בשו״א לא בקמ״ן וכיין שנקוד
בקמ״ץ נראה שאיני סמיך אלא מוכרת והוא גזרה ואמר
אין כאל אין בעולם מי שיהיה כאל  .וכיון שכן מאי קאמר
אח"כ ישורון אלא על כרחין צריכין אנו לומר שהכינה
לומר ומי כאל ישורון  .ונחזור להמשך פירוש הפרשה וזה
שכיון שיעקב היה חדש ממש במדרגת נבואה בהקיץ זאת
היתה סבה שעם היות שזה האיש הנראה אליו בתחלה
היה המלאך הנראה אליו לבסוף מ״מ בתחלה לא השיגו
ולכן היה נראה אליי שהיה איש וכן כתב הרמב״ם במורה
חלק ב' פ' מ״ב וז״ל ופעמים יראה איש שידבר עמו ואחר
כך יתבאר לו שזה המדבר מלאך וכי' .ואמר עוד בענין
יעקב אמרו ויאבק איש עמו שהוא בצורת הנבואה אחר
שהתבאר באחרונה שהוא מלאך  .וירא כי לא יכול לו וגו׳
זה היה שרו של עשו כמו שאמרו ז״ל ברבה ורצה הקב״ה
לגלות לו במדרגת נבואה בהקיץ שלא יהיה לו פחד וא־מה
לא מעשו ולא משרו  .ומ״מ ויגע בכף ירכו וגו' כלומר
אם יש לעשי שוס שלמון כנגד יעקב  .היא מצד חמרו
של יעקב ובחלק חמרו לא בשכלו  .כי אם מצד היותי הולך
לפעמים אחרי שרירות לבו ואחר חמרו הנמשל לירך או
כמו שאמרו ז״ל נגע בצדיקים יוצאי יריכו בדורו של גזרה
וכו'  :ויאמר שלחני כי עלה השחר נראה לע״ד אחר
שהעיר יעקב בתפלתו רצוגו יתברך להשפיע נבואתו וגם
כן הכין את עצמו לקבלה בכל האופנים שכתבתי עד
שיצא לפועל והיה אדוק בנבואה מעתה לא היה שום צר
להסתלק זה השפע הכבואיי  .כי אם על צד שיעקב אבינו
ימריד שכלו בעסקיו המדומים ויבמ־ל הכנתו שהכין את
עצמו כי מצד הקב״ה שיסלק נבואתו ממנו אי אפשר
לפי שכבר העיר יעקב רצונו יתברך ובהיותו מוכן לקבל
אין הקב״ה מקפח שכר כל בריה ותחול השפע בלי ספק
וכמו שכתבו מפרשי המירה חלק ב' פ׳ ל״ב  .וז״ל כי
אין הקדיש ב״ה מקפח שכר כל בריה  .ואחר שהוא ראוי
מצד הכנתו ראוי מצד למודו ומצד מעלות המדות תביאהו
הנבואה בלי ספק  .הרי שמצד הקב״ה לא היה מקום
להסתלק
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להסתלק הנבואה אלא מצר בטול הכנת יעקב  .ולכן
שלחני ותבטל הכנתך באופן שתסתלק השפע הנבואיי .
לפי שכבר עלה השחר ואני עתיד לומר שירה כמו שאז׳׳ל
וגם אתה צריך לילך אחר מחניך  .ויאמר לא אשלחך כי
אם ברכתני  .כלומר לא אסלק את עצמי מזה ההתבודדות
והדבקות בנבואה  .כי אס ברכתני ויאמר אליו מה שמך
וגו' ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך וגו'  .כמו שפירשו
הרב מרי ורבי זלה״ה  .שיעקב מורה לשין מרמה כמו
ויעקבני זה פעמים וגו'  .כי אם ישראל כלומר שביושר
ובתמים לקח הברכות באופן שהודה לו על הברכות כי
שרית עם אלהים כלומר כיון ששרית עם אלהים  .מה
פ ר ש ת וישב
שעשית עם אנשים ותוכל כלומר תוכל לעשותו בהיתר
ויכלת לעשותו כי לך נאה  .וכיון כשמע יעקב שאמר כי רבה דף נ״ג ע״ב בפסוק ז״ל וישב יעקב לא שלותי
שרית עם אלהיס אז בא לידי ספק אם היה המדבר עמו
ולא שקטתי וגו׳ לא שלותי מעשי  .ולא שקטתי
איש או מלאך כי עד עכשו להיות מדרגת נבואה בהקיץ מלבן ולא נחתי מדינה ויבא רוגז בא עלי רוגזו של יוסף
גדולה בערכו  .לא היה משיגו כי אם במדרגת איש כמו בזה המאמר קשה שבזמן שבא עליו רוגזו של יוסף כבל
שאמר ויאבק איש עמו אבל עכשו שאמר כי שרית עם שלו ושקט ונח מלבן ומעשו ומדינה ויצא מצער כלס.
אלהים חשש אס היה איש או מלאך כשהשיב לו למה שהרי כתיב אחר שלש אלה ויבא יעקב אל יצחק אביו
זה תשאל לשמי לפי שהוא פלאי כי המלאך אין לו שם ממרא קרית הארבע היא חברון אשר גר שס אברהם
מיוחד אלא לפי שליחותו כמו שפירש רש״י אז הכיר שהיה ויצחק ואיך אמרו ז״ל לא שלותי וגו' ויבא רוגז  .אלא
מלאך  .ועתה שהכיר שהיה מלאך נחשב בעיניו של יעקב נראה לע״ד לומר שכינת חז״ל לומר שכל כוונתו של הקב״ה
לברכה הברכה שבירך אותו שם באומרו לא יעקב יאמר בכל הצער שהיה מביא על יפקב  .לא היה לרעתו אלא
עוד שמך ונו' כי מעיקרה שהיה סבור שהיה איש לא היה לטובתו ולמהר את הקץ ממה שאמר לאברהם ידוע תדע
נחשב בעיניו לברכה שנוי השם אבל עכשו שנתאמת אצלו כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אותם
שהיה מלאך עתה הכיר שויברך אותו שם כששינה שמו  .ארבע מאות שנה וכדי שתחשב לו בכלל החשבון הנזכר
וגס נתאמת אצלו דרוש אחד גדול הערך שנפשו של אדם כל אלו השנים היה מביא עליו כל הטרדות והבלבולים
היא ממדרגה גדולה יותר מהמלאך וזה שכל הדברים שהס עטי ועבדות והכנעה  .ועם זה יובן כונת חז״ל
מתאוים לחזור ולהדבק למקורם ולהתחלתם ולכן כתיב שאין טנתם לומר שעדין לא שלו ולא שקט בזמן שבא
לא יראני האדם וחי כי מצד שנשמתו של אדם היא חלק עליו רוגזו של יוסף .אלא הכונה לומר לגו למה היה
אלוה ממעל כיון שרואה פני שכינה חוזרת למקירה ויעקב מביא הקב״ה כל כך צרות תכופות זו אחר זו על יעקב
ראה מלאך ולא מת נראה ודאי שנשמתי היא ממדרגה על לא חמס בכפיו צרות לבן צרת עשו צרת דינה ואמר
יותר עליונה וזה אומרו  :ויקרא יעקב שם המקום פניאל שהסבה שהביא עליו רוגזו של יוסף  .זו היא הסבה שהביא
וגז׳ .לפי מה ששמעתי בפירוש הפסוק שכוונתו לימרפני עליו צרת לבן ועשו ודינה .ומה היתה סבת רוגזו של
רוצה לומר הבטתי אינו אלא האל בעצמו שאני חלק יוסף למהר את הקץ שכן אמרו ז״ל על פסוק וישלחהו
ממנו והראיה שראיתי אלהים פנים אל פנים ותנצל נפשי מעמק הברון והלא אין חברו; נתונה אלא בהר ובתיב
ודאי שאני ממדרגה יותר גדולה  :ותגש גם לאה וגו׳ יש וישלחהו מעמק חברון אמר רבי אחא הלך להשלים איתה
לדקדק למה הוצרך הכתוב לכתיב גס לאה היה לו לימר עצה העמוקה שנתן הקב"ה ביני ובין חבר הנאה הקבור
ותגש לאה וגו׳ כמי שאמר ואחר נגש יוסף ורחל וגו׳ בחברון ועבדום וענו אותם ד׳ מאות שנה  .הרי שרוגזו
ולא אמר ואחר נגש גם יוסף ונראה לע״ד לומר שאז״ל של יוסף לא היה אלא לקיים מאמר שנאמר לאברהם
על פסיק ועיני לאה רכות מבכיה שהיו אומרים כך היו במראת בין הבתרים ולמהר אותו הקץ גם היא היא
התנאים הגדולה לגדול והקטנה לקטן והיתה בוכה ואומרת הסבה שהביא עציו כל אותן הצרות כדי שתחשב לו כל
הזמן
יהי רצון שלא אפול בגורלו של רשע אמר ר׳ הונא קשה
היא התפלה שבטלה את הגזרה ולא עוד אלא שקדמה
לאחותה  .ולכן אמר הכתוב גס לאה לומר שעם היות
שהיה מפורס' שעיניה רכות מבכיתה שונאה לעשו והיה
לה להשתמט שלא יראנה פשו שמא יהרגנה אפי׳ הכי
ותגש גם לאה ובטחה בה' שהיה עמה .כיון שראתה
ששמע הקדוש ברוך הוא תפלתה ולא נפלה בגורלו אלא
אדרבה קדמה לאי,ותה זהו מה שנראה לע״ד הצעיר יצחק
בכ׳׳ר שמואל אדרבי זלה״ה :

דג ױ

פי ש ת וישב

הזמן ההוא למספר הד׳ מאות שנה לקרב את הקץ .
וכמו שכתבתי בס' וישלח שזאת היתה הסבה שהיה יעקב
אביכי נכנס כל כך לפני עשו וקורא עצמו עבד כדי שתחשב
לו הזמן ההוא למספר הארבע מאות שנה לקרב את הקץ .
ועם זה יאמר המאמר בזה האופן מה שלא שלותי בזמן שלא
שליתי מעשו ומה שלא שקטתי בזמן שלא שקמתי מלבן וגם מה
שלא נחתי בזמן שלא נחתי מדינה סבת כל זה היה הסבה
שויבא רוגז רוגזו של יוסף כי כמו שרוגזו של יוסף לא
היה אלא למהר את הקץ כן כל הצרות שעברו עליו לא
היו אלא למהר את הקץ ועתה יאמר הכתוב וישב יעקב
וגו׳ כלומר לפי שרצה יעקב לישב בשובה ונחת בארץ
מגורי אביו כלומר במקום שאביו השתדל להיות כגר לקרב
את הקץ ממה שנאמר גר יהיה זרעך  .שכן אמר הכתוב
אשר גר שם אברהס ויצחק וכן ויגר אברהם בארץ
פלשתים וגו' ומעולם לא נזכר בהם שם ישיבה כי אם
שס גרות כדי שתחשב להם לזמן גר יהיה זרעך וגו' ד'
מאות שנה ויעקב לא כן ידמה ולבבו לא כן יחשוב אלא
וישב בארץ מגורי אביו ואס היה זה בחוצה לארץ לא היה
כל כך קפידה בענין שכבר היה מתקיים קצת בעמדו
בארץ לא להם כיון שהארץ ההיא אינה שלהם  .אבל הוא
בקש לישב בארץ כנען שהיא הארץ המיוחדת להם כמו
שאמר הקב״ה לאברהם שם במראה ההיא  .ביום ההוא
כרת ה' את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ
הזאת מנהר מצרים וגו'  .ואת האמורי ואת הכנעני וגו'
הרי שהיו תרתי לריעיתא שבקש להיות תושב ולא גר וגם
בארץ כנען שהיא ארצו המיוחדת לו ואינה ארץ לא להם
באופן שהיה מרחיק את הקן לכן לטובתו קפץ עליו רוגזו
כל יוסף אלה תולדות יעקב יוסף כדי שיחיה חיי צער
יעקב וגם בהיות יוסף בגלות חשוב כאלו כלם בגלות לפי
שעקר כל זרעו של יעקב ותולדותיו היה יוסף  .וכמי
שאמרו חז״ל ברבה התולדות הללו לא באו אלא בזכותו
של יוסף ובשבילו כלום הלך יעקב אצל לבן אלא בשביל
רחל  .התולדות היו ממתינות עד שנולד יוסף הה״ד ויהי
כאשר ילדה רחל את יוסף כיון שנולד שטנו של אותו רשע
ויאמר יעקב אל לבן שלחני וגו' מי מורידן למצרים יוסף
מי מכלכלן יוסף היס לא נקרע אלא בזכותו של יוסף .
הה"ד ראוך מיס אלהים ראוך מים יחילו וגו' גאלת
בזרוע עמך בגי יעקב ויוסף סלה  .אמר רבי יהודה אף
הירדן לא נקרע אלא בזכותו של יוסף  .וכיון שעקר הכל
יוסף נמצא שבהיותו בגלות כלס בגלות  .ועוד שהוא היה
השלם שבכלם שהרי בהיותו בן שבע עשרה שגה היה
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רועה את אחיו ומנהיגן ומלמדן במלאכת רעיית הצאן
וודאי שהיא ידיעהרבה .שהריהקב״הלקח לדוד לרעות
את ישראל להיותו יודע רעיית הצאן דכתיב מאחר עלות
הביאו לרעות ביעקב עמו וכן משה רבינו עליו השלום
ומשה היהרועה את צאן יתרו וגו׳  :והוא נער את בני
בלהה ואת בני זלפה נשי אביו כלומר שלהיותם נשי אביו
היה מחשיבם ומתגדל עמהם ועושה מעשה נערות עמהס
וכדי להוכיחם מאיזה דבר בלתי הגון אם היו עושים היה
יודע שלהיותו נער לא יקבלו תוכחתו ולכן ויבא יוסף את
דבתס רעה אל אביהם להוכיחם ושמעו לקולו הרי שהיה
שלם במעשה ובמדות .וגס היה שלם בעיון מגד זה
אמר וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקינים הוא
לו וכמו שתרגם אנקלוס ארי בר חכים הוא ליה ואמרו
ז"ל  .כל הלכות שמסרו שם ועבר ליעקב מסרן לו .
ועוד אהב אותו לפי שועשה לו כתונת פסים וכונתו בזה
לומר  .מה שאמרו חז״ל למה וישנאו אותו בשביל שיקרע
הים לפניהם פסים פס ים  .ועוד אמרו חז״ל בזכות עצמותיו
של יוסף נקרע הים לישראל הדא הוא דכתיב הים ראה
וינס בזכות ויעזב בגדו אצלם וינס וגו׳ הרי שאותו הבגד
היה סבה שיקרע הים  .ועם זה יובן המאמר שאמרו חז״ל
למה וישנאו אותו לפי שיקרע הים לפניהם פסים פס ים
שהם ז״ל הרגישו שהיה לו לומר ויעש לו כתונת פסים
מאי ועשה לכן פירשו הפסוק כמו שפירשתיו כי בשביל
שתי סכות אהב ישראל את יוסף אחת לפי שבן זקונים
הוא לו עוד סבה שגית לפי שעתיר יוסף לעשות לו ולעצמו
כתונת ובגד אחד ומלבוש אחד שבשבילו פס ים והוא לבי ד
שאמר הכתוב עליו ויעזוב בגדו אצלה וינס ויצא החוצה
ואף על פי שיעקב אבינו לא היה יודע פרטן של דברים
אלו מכל מקום נצנצה בו רוח הקדש וידע שבשביל בגד
אחד של יוסף יקרע הים ולכן אהבו להיות שראה שהקב״ה
דבק עמו כיון שיקרע הים בשבילו  .ולפי זה ועשה הוא
עתיד כמו ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם וכן כל
פעל עבר שיש בראשו וא״ו שואי״ת מהפכו מעבר לעתיד
אף כאן עתיד יוסף לעשות לו לעצמו כתונת א׳ שבשבילו
פס ים  .ומה שנקרע היס לו בשביל זה נראה שהיה מדה
כנגד מדה וזה כי כמו שהוא כבש את הטבע וכמ״ש ז״ל
מטרונה שאל את רבי יוסי אפשר יוסף בן י״ז שגה עומר
בכל חומי  .ולא היה עושה את הדבר הזה הביא לפגיה
ספר בראשית  .התחיל קורא מעשה ראובן ויהודה ותמר
אמר לה ומה אלו שהיו גדולים וברשות אביהם לא כיסה
עליהם הכתוב  .זה שהוא קטן וברשות עצמו על אחח
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כמה וכמה  .הרי שכנש יצרו ומנעו ככה כנש הקב״ה
;י במ המים לפניו שדרכם להיות נגרים ונצכו כמו גד
נוזלים  :ויראו אחיו כי אותי אהנ אכיהם מכל אחיו וישנאו
אותו  .יר' כי כמו שהאהנה ורצון כויכ שיש לו להקב״ה
עם הנמצאים היתה סכת מציאותם והתמדתם שאלו לא
היה אהבם לא נמצאו .ככה האהבה שאוהבים האנשים
השלמים לאיזה נמצא מועיל מאד לנמצא ההוא להשיג איזה
שלמות לפי שהאיש השלם ההוא הוא כמו צנור ואמצעי
להוריד השפע האלהי על הנאהב ההוא שזהו ענין הברכות
שמברכים הצדיקים למי שמברכין  .כמו שכתב הרב בעל
העקרים בברכה שבירך יצחק ליעקב ולכן כיון שראו
שעתיד ידסך* שבשבילו יקרע הים ודאי שזה מורה שלחות
גדול ושהקב״ה דבק עמו ואין זה אלא מתיך שאבינו
יעקב אהבו ומתוך אהבתו ישפע עליו שלמות יותר מלכלנו
ונמצא שהוא עקר הבית והוא מבפנים דבק עם הקב״ה
ואנו מבחוץ לכך וישנאו אותו ועם זה יתישב מה שאמרו
חז״ל למה וישנאו אותו בשביל שיקרע הים לפניהם פסים
פש ים דקשה וכי היו משלמים רעה תחת עיבה אלא שהטנה
היא מה שכתבתי שלהיותו הוא סבת קריעת הים מורה
היותו הוא לבד דבק עם אל ואין זה אלא מתוך האהבה
שאביט אהבו עד שהשפע האלהי שירה עליו  .ולכך וישנאו
אותו ולא יכלו דברו כלומר לא היו יכולים לדבר עמו
לא כווב ולא רע וכל זה למה לשלים רמז להקב״ה שנקרא
שלום שנאמר ויקרא לו ה׳ שלים וכינהו בשם זה לכיון
למה שכתבתי  .שנקרא כן על שם השלום והדבקות שיש
לו להקב״ה עם ישראל והיו רואים כי זה השלום והדביקות
אינו אלא עמו לבד מפני אהבת אביו  .לכן וישנאו אותו
ולא יכלו דנרו כלל  .נשניל הקכ״ה המכונה בשם שלום :
רחלום יוסף חלים ויגד לאחיו כדי שינינו שעתיד
לעלות לגדולה ולא ישנאוהו  .ואדרכה זאת
היתה הסנה שויוסיפו עוד שנוא אותו :
ויאמר אליהם שמעו נא אין נא אלא לשין נקשה
אמר ננקשה מכם שמעו נא דנרי שאין
גדולתי וממשלתי עליכם שהנה קמה אלומתי וגם נצבה
זמן מרונה ואחר זמן חסונינה אלומותיכם וגו' :
ויאמרו לי אחיו המלוך תמלוך עלינו כלומר וכי היה
אפשר לצייר שמלוך תמלוך עלינו עד
שהוכרחת לפייסט שלא תהיה מלכותך וממשלתך עלינו .
לכן ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו וגם על דנריו
שדבר להם שדנריו מירים גאותו וגאונו עליהם שהיה
מפייסם שלא ימלוך עליהם כאלו היה עולה על הרעת
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כן  .או יראה שיש לדקדק שהיה לו לומר המליך תמליך
עלינו המשול תמשול בנו .אבל יובן שאין האדם מקיה
דבר שאי אפשר בחקו להשיגו וכמי שפירשו על פסיק
קי־תי ה' קותה נפשי וגו'  .וזהי שאמר אם היה אפשר
לצייר שמלוך תמליך עלינו היה זה אם מעתה משול תמשול
נכו  .וכיון שכנר היית מושל היה אפשר לנא בהדרגה
להיות מולך  .אכל כ־ון שעתה אין לך מציאות ממשלה
עלינו  .איך אפשר שתנא לידי מלוכה נלי הדרגה  .ולכן
ויוסיפו עוד שנוא אותי שכל עניניו הם הוללות וסכלות :
! * ח לו ם עוד חלום אחר ויספר אותו לאחיו וגו' קשה
מאחר שראה יוסף שמחמת החלום הראשון
נת־שפה שנאתם אליו איך חזר לסכר להם חלום שני
להוסיף על חטאתי פשע להכעיסם להוסיף שנאה פל
שנאתם ועוד שלא מציגו שהשינו אחיו אליו דנר על החלום
השני עי שהוצרך לחזור ולספרו לאניו כמו שנאמר ויספר
אל אניו וגו׳  .ונראה לע׳׳ד לומר שאמרו חז״ל שכל
החלומית הולכים אחר הפה ולכן כיון שראה יוסף בחלום
היאשין שפתרו אותו לטובה ואמרו המלוך תמלוך עלינו
וגו׳ אעפ״י שכוונתם להלעיג עליו מ"מ החלומות הילכיס
אחר הפה לכן חזר וספר להם החלום השני אולי גס
בדרך לעג יפתרו החיליס הזה לטובה כמו שעשו בראשון .
וכיון ששמעי אחיו החלום אמרו בודאי שכינתו של זה
הוא שנפתור החלום הזה לטובה כמו שעשינו בראשון
דאם לא כן למה סיפרו לנו בהיותו יודע שאנו שונאים
איתו ולכן עמדו ולא ענו אותו דבר  .וכיון שראה יוסף
שלא ענו אותו דבר חזר וסיפרו לאביו בפני אחיו ויעקב
אבינו לצאת ידי חובת בניו גער בו ואמר לי מה החלום
הזה אשר חלמת ולצאת ידי חובת יוסף אמר הבא נבא
אני ואמך וגו׳ באופן שבדרך לעג פתר החלום לטובה
ולכך ויקנאו בו אחיי שרצונם היה שלא ידבר אביהם
מאומה כמוהם  :וישמע ראובן ויצילהו מידם ויאמר לא
נכגו נפש  .פירש הרב מרי ורבי זלה״ה שהיה לו לומר
לא אכט נפש אלא שהכונה לימר שאמר אין הכי נמי שיש
לאל ידנו להורגו אבל בהריגתו נהרוג לו גיפי ולעצמט
נהרוג נפשט באופן שנכט היא לשון רבים מדברים בעדם :
ל ב ן ונמכרנו לישמעאלים וידנו אל תהי בו כי אחינו
בשרנו הוא וגו׳  .אם היה חס עליו להיותו אחיו
איך היה מוכרו לענד ופירש הרנ מרי ורני זלה״ה שכינת
יהודה כזה להתנצל מהעונש הכתונ נתורה וגונכ איש
ומכרו ונמצא בידו מות יומת ואמרו ז״ל הגונב את בנו
רבי יוחנן בן ברוקא מחייב וחכמים פוטרין  .מאי טעמא
דרבנן
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רלכנן דכתייב ונמצא בידו פרט למצוי הילפך הני מקרי
דדררקי  .ומתנן רבנן כמצויין בידו דמי ופכןירי  .וודאי
דהלכה כחכמים וזהו שאמר יהודה לכו ונמכרנו לישמעאלים
ואין לנו עונש בזה כי אחינו בשרנו הוא ומצוי אצלנו ואנו
פעורים ( :מאמר אלו היה יודע ראובן שהקב״ה כותב
עליו וישמע ראובן ויצילהו מידם בכתפו היה כווענו וכי׳
כבר פרשתיו בדרושים בדרוש כ״ה בפנים שינים) ובא
ברוח דף ל״ר ע״ג בחמש מגלות  :ויוסף הורד מצרימה
וגו' רבה דף נ״ה ע״א ויוסף הורד מצרימה ויוסף הוא
השליכן על הארץ ויוסף הורד מצרימה שלכן בהון כמד״א
וירד מים מד ים  .כבש בהון כמה דאת אמר כי הוא
רודה בכל עבר הנהר וגו׳  .דבר ידוע הוא כמה נתחבטו
המפרשים לישב הפסוקים מעגין מכירת יוסף שפעם
אומר הכתיב והמדנים מכרו אותו למצרים לפונןיפר סריס
פרעה וגו׳ וכתוב אחר אומר שלקחו מישמעאלים שנאמר
ויקנהו פונןיפר סריס פרעה שר הכןבחים איש מצרי מיד
הישמעלים וגו׳ והרמב״ן ז״ל האריך בזה ויש״י אמר
שנמכר פעמים הרבה  .וכמו שאמרו חז״ל א״ר יוק ד'
פעמים נמכר אחיו לישמעאלים וישמעאלים לסוחרים
וסוחרים למדיגים ומדיגים מכרו אותו למצרים .רבי
הינא אמר חמש  .מדינים מכרו אותו לדמוסיא של מדינה
בא פינןיפד ולקחו מדימום של מדינה ורבי הונא מדקדק
הפסיק שאמר והמדנים מכרו אותו למצרים  .שלא היה
לו לומר אלא והמדיניס מכרו אותו לפוטיפר סרים פרעה
מאי למצרים אלא שמכרוהו לדמוסיא של מדינה ופיטיפר
לקחו מהדימיס ולפי דרכם ז״ל לא יתיישב מה שאמר
הכתוב בפירוש ויקנהו פיסיפר סריס פרעה שר הכןבחים
איש מצרי מיד הישמעאלים  .ונראה לע״ד שכל הענין
הזה יתישב עם מה שאמרו ז״ל איש מצרי נבר ערים .
ומאי הות ערמימותיה אמר בכל מקום גרמני מוכר כישי
וכאן טשי מוכר גרמני אין זה עבד אמר להם הביאו
לי ערב ואין לשון מיד אלא ערב כמה דאת אמר
אגכי אערבגו מידי תבקשנו על כן אמר מיד הישמעאלים
ועם מאמר זה יתישבו כל הפסוקים ותוכן הענין היה
בזה האופן שהאחים מתחלה מכרוהו לישמעאלים כמו
שאמרו לכו וגמכרט לישמעאלים וכתיב וימכרו את יוסף
לישמעאלים בעשרים כסף ויביאו את יוסף מצרימה ושם
במצרים מכרוהו הישמעאלים למדינים והמדינים לא חששו
אם היה גגוב אתם לפי שהם ראו ולא זר שלקחוהו כמו
שנאמר ויעברו אנשים מדינים םוחריס וימשכו ויעלו את
יוסף מן הבור וימכרו את ױםף לישמעאלים כעשרים

שלום

כח 55

כסף כלומר עברו לשם אותם הסוחרים בזמן שיימשכו
את יוסף ומכרוהו וראו כל העגין הינןב וידעו שלקוח הוא
בידם ולכך לקחוהו י המדיגים מהישמעאלים שם במצרים
והמדינים מכרוהו לפוכןיפר כמו שנאמר והמדנים מכרו
אותו למצרים לפוכןיפר סריס פרעה ומה שאמר הכתוב
ויקנהו פימיפר סרים פרעה שר הטבחים איש מצרי מיד
הישמעאלים אין הכינה לומר שלקחו ממש מהם אלא שלקח
ערבות מהם כשאז״ל וזה שטין שראה שיוסף היה יפה
תואר ויפה מראה והיה פוכןיפר גבר ערים ולכן אמר
כאן איש מצרי ולא לעיל בפסוק והמדיניס מכרו אותו
למצרים לפיכויפר סריס פרעה וגו' לא אמר איש מצרי
לפי שאין המכוון שם כי אם לומר מציאות העגין שנמכר
לפוטיפר .אבל כאן כוגתו לומר שלהיותו אדם ערום
ידע שאין זה עבד ולכן היה תובע מהמדינים עד שהמדיגים
הביאו לישמעאלים שהורידוהו שמה ונתנו ערב וזהו מיד
הישמעאלים שרמז לערבות כיין שהם הורידוהו שמה
ונסתלקו המדנים זה תוכן העגין לישב הפסוקים אבל
כונת הפסוק באמרו ויוסף הורד מצרימה לפי מה שגלו
לנו חז״ל במאמר שכתבתי שאמרו שלכן בהון בא לומר
שעם היות שלעבד נמכר יוסף מ״מ היה לו שלטון והיה
חשוב בעיני אלהים ואדם וזהי שאמר ויוסף הורד מצרימה
כלומר היה שליט כמד״א וירד מים עד ים והלאיה לזה
שהרי חשוב בעיני הקב״ה שכיון שקנהו פיטיפר מיד
נעשה סריס וכשאז״ל סרים פרעה שגסתרס בגופו מלמד
שלא לקחו אלא לתשמיש יסרסו הקדיש ברוך הוא בגופו
משל לדוב שהיתה משכלת בבני אדוניה אמר עברון
ניביה הדא הוא דכתיב כי ה' אוהב משפט ולא יעזוב
את חסידיו חסידו כתיב ואיזה זה יוסף לעולם
נשמרו וזרע רשעים נכרת מלמד שלא לקחו אלא לתשמיש
וסירסו הקב״ה  .הרי שחשוב בעיני המקום וגם חשוב
בע־גי הבריות :איש מצרי מיד הישמעאלים כלומר
שלהיות גבר ערים שאמר אץ זה עבד לקח ערבות
מהישמעאלים כי אין מיד אלא ערב כשאז״ל  :ויהי ה׳
את יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדוניו המצרי.
ירצה שכיון שכל כונתו של הקב״ה בכל אלו הענינים היה
למהר ולקרב את הקץ כמו שכתבתי שאמרו ז"ל על פסוק
וישלחהו מעמק חברון שכונתו של הקב״ה לקיים גזרה
אברהם נר יהיה זרעך בארץ לא להם וגו'  .לכן היה ה'
עם יוסף והיה איש מצליח והטעם לפי שהיה עומד ברצון
טוב בבית אדוניו המצרי ולא נתן לבו לברוח מבית אדונו
כדרך העבדים ובזה היה עושה רצונו של הקב״ה  .כמו
שאמרו
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שאמרו ז״ל ראוי היה יעקב לירד למצרים בשלשלאות של
ברזל ובקולרין אמר הקב״ה בני בכורי ואני מורידו
בבזיון  .אלא הריני מושך את בנו לפניו והוא ירד אחריו
וכו  . ,הדא הוא דכתיב בחבלי אדם אמשכם וגו  ,וכיון
שבעמדו שם בבית אדוניו היה עושה רצונו יתעלה צכך
היה השם עמו והיה איש מצליח  .ולפי מה שאמרו ז״ל
מדרש זה עלה בידינו מן הגולה כל מקום שנאמר ויהי
אינו אלא ימי צרה יאמר ווי גדול נמשך ממה שהשם
עם יוסף וכן ווי גדול ממה שהיה איש מצליח  .ומהו הווי
שויהי בבית אדוניו המצרי והיה שם שקט ושאנן באופן
שהיה אביו מתאבל עליו וחי חיי צער שאלו לא היה השם
עמו ולא היה מצליח היה משתדל לברוח לבית אביו ולא היה
חי חיי צער  .וגם לא היה מביא הקדוש ברוך הוא עליו
צרת אשת אדוניו ולהיות השם עמו ואיש מצליח לכן היה
בבית אדוניו המצרי באופן שנמשך לער לאביו וגם צער
לו  .כמו שאמרו ז״ל על פסוק ויהי אחר הדברים האלה
ותשא אשת אדוניו הרהורי דברים היו שם  .מי הרהר
יוסף הרהר אמר כשהייתי בבית אבא היה אבא רואה
איזו מנה יפה היתה שם והיה נותנה לי והיו אחי מכניסין
בי עין רעה עכשיו שאני כאן מודה אני לך שאני ברווחה .
אמר לו הקב״ה הטליס חייך שאני מגרה בך את הדוב .
או ירצה ויהי ה  ,את יוסף ויהי איש מצליח אף על פי
שהיה בבית אדוניו שהיה רשע מכל מקום היה זוכה לטובה
בזכות יוסף הצדק  .או ירצה שהאדם חוטא או מחמת
עישר או מחמת עוני כמו שנאמר ריש ועושר אל התן
לי וגז' וכאן אמר שהיה יוסף שלם עם היותו מצליח בעסקיו
ועס היותו עבד שהוא תכלית הדנות  .והראיה שהיה
שלם שהיה הקב״ה דבק עמו וזהו שאמר ויהי ה  ,אח
יוסף  .שזה מורה שלמותו של יוסף עם היות שויהי איש
מצליח בעסקיו שהוא העושר ועם היות שויהי בבית
אדוניו המצרי עבד שהוא העוני וירא אדוניו בי ה׳ אתו
וגו'  :וימצא יוסף חן בעיניו וישרת אותו וגו  .,ירצה בזה
לומר שאדוניו המצרי היה מכיר שהצלחתו באה לו מאתו
יתעלה ולזה אמר וירא אדניו כי בעבור שה  ,אתו היא
היתה הסבה שכל אשר הוא עושה ה  ,מצליח בידו לכן זאת
היתה הסבה שיימצא יוסף חן בעיניו של אדניו כשהיה
משרת אותו להקב״ה שכיון שהקב״ה סבת הצלחתו היה
רוצה המצרי שיהיה יוסף משרת להקב״ה ולכן ויפקידהו על
ביתו וכל יש לו נתן בידו כדי שיהיה יוסף ברשותו ולא
יהיה שום אדם ממונה עליו למחות בידו אלא שישרתהו
להקב״ה וינרך בשמו ברצונו בכל עת שירצה  .או ירצה
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כי מדרך העבדים לברוח כשהם מצליחים במעשה ידיהם
אבל יוסף אדרבא עם היותו מצליח בכל עניניו היה מוצא
חן בעיני אדוניו כשהיה משלחו לאיזה שירות והיה עישהו
בשמחה וגיל וז״ש הכתוב כיון שראה אדוניו שעם היות
שה ,אתו וכל אשר הוא עושה ה׳ מצליח בידו אפי׳ הכי
וימצא יוסף חן כלומר היה מוצא יוסף חן בעיני אדניו
כשהיה משרת אותו  .כלומר כשהיה אדוניו מצוהו על איזה
דבר או על איזה שירות היה חשוב זה בעיני יוסף למציאת
חן וחסד כיון שהיה רוצה לקבל שירותו ולהשתמש ממנו .
וכיון שראה אדוניו זה ויפקידהו על ביתו וכל יש לו נתן
בידו ירצה שכיון שראה שכל מה שעושה ה  ,מצליח בידו .
לפיכך כל יש לו נתן כידו כלומר נתן לו כמות נכסים
שיוכל הוא להשתדל בהם בידו ממש להיות כי הברכה
מצויה בידו  .אחר זמן ויהי מאז הפקיד אותו בביתו ועל
כל אשר יש לו אפילו מה שלא היה יכול להשתדל בידו
ממש אפילו הכי הברכה נמצאת שם שנאמר ויברך ה׳ את
בית המצרי בגלל יוסף ולא בביתו לבד אלא גם בשדה .
שנאמר ויהי ברכת ה׳ בכל אשר יש לו בבית ובשדה וכיון
שראה שהיה הצלחתו וברכתו הולך וגדל נסתלק הוא
מהכל ומסר הכל ביד יוסף וזהו ויעזוב כל אשר לו ביי
יוסף בלי שום חשבון שיעשה בו כרצונו ועם כל זה לא
ידע יוסף אתו מאומה מנכסיו לאכול ולשתות כדרך
הבחורים האוכלים למעדנים  .כי אם הלחם לבד אשר
הוא אוכל כי לא היה אוכל כי אם הלחם לבד להפריש
עצמו ממאכלות אסורות ואפילו הכי שהיה מסגף עצמו
ברעב ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה כי בא לטהר
מסייעי! אותו  .כמו שאירע לדניאל וחבריו דכתיב בהו
וישם דניאל על לבו אשר לא יתגאל בפת בג המלך וביין
משתיוונעשהלהס גס ונעשית רצונם .וכמו שנראה מתוך
הפסוקים לפי מה שאבאר .וזה שהכתוב אומר ויאמר
דניאל אל המלצר אשר מינה שר הסריסים על דניאל
חנניה מישאל ועזריה שלכאורה הפסוק הזה מיותר שהיה
לו לומר ויאמר דניאל אל המלצר נם נא את עבדיך וגו׳:
אנ ל הפסוק הזה בא להורות גודל ההשגחה שהשגיח
הקב״ה עליהם בשמוע המלצר לעצתם זזה כי הוא
דבר ידוע כי יותר הכנה היה לשר הסריסים לעשות
רצונם יותר מן המלצר והטעם כי שר הסריסים ה*ה
ממונה דרך כלל על כל הילדים  .ולכן עם היות שיהיו
פניהם זועפים מן שאר הילדים מי רואהו ומי יודעהו .
ועוד כי אינו מן התימה היות ארבעה ילדיט פניהם
זועפים בסך גדול כי אין כל המזגים שוים יש מהם
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שמאכלם מתברך במעיהם והם רשניס ורמנכיס ויש מהס
שתעטגי עולם לא יועיל להם לרוע מזגיהם באופן שהיה
נקל לשר הסריסים לעשות רצונם  .אבל המלצר היה
קשה לו למשותו מן השני טעמים הכתובים  .אחד שהיה
כבוש תחת יד שר הסריסים עוד שנית כי לא היה ממונה
אלא על אלו הארבעה לבד כי שר הסריסים היה מחלק
הילדים לסך אנשים שיהיה כל אחד ואחד ממונה על ד'
או ה' אי ו׳ להדריכם וללמדם וזה המלצר היה ממונה
על אלו הד׳ ולכן הורע חזקתיה לומר איך נפלו בגורלך
ד׳ ילדים כלם ממזג רע שאוכלים ושותים ויהיו לאחור
ולא לפנים ועוד שכבר שר הסריסים יודע מחשבותם
ומה שעלה על לבם וודאי שהיה חייב מיתה המלצר
שעשה מה שלא רצה לעשות אדונו זהו שכיון הפסוק לומר
ויאמר דניאל אל המלצר אשר מינה שר הסריסים והיה
כבוש תחת ידו ועוד שלא מנהו אלא על דניאל חנניה
מישאל ועזריה  .באופן שהיה סכנה גדולה בדבר ועם
כל זה נתנו לו עצה טובה עד שעשה רצונם כי בא לטהר
מסייעין אותו  .נס נא את עבדיך ימים עשרה ויתנו לנו
מן הזרעונים וגו׳  .הכוונה היא שלא אמרו שלא יתנו להם
פת בג המלך אלא שיתנוהו להם ויצאו ידי חובתם כמו
שהמלך מצוה וגם לא אמרו שיתן להם המלצר זרעונים
אלא שאם יבשלו הנערים ואנשי הבית זרעונים ויחנו להם
שלא ימחו בידם  .וזהו שכיון הכתוב באומרו ויתנו לנו
מן הזרעונים ולא אמר ותן לנו מן הזרעונים  :וישמע להם
לדבר הזה כלומר להיות העלה צודקת מבלי שום סכנה
וינסם ימים עשרה וכיון שנראה מראיהם טוב אמר
הכתוב ויהי המלצר נושא את פת בגס ויין משתיהם היה
לוקח לעצמו מה שלא עשה עד עכשיו שהיה נותנו להס
וגס הוא עצמו נותן להם זרעונים לא על ידי נערים
המשרתים  .הרי שכיון שנתנו לבם לשמים הקב״ה סייע'
ונראה מראיהם טוב ובריאי 3שר אף כאן עם היות שלא
אכל כי אם לחם לבד ויהי יוסף יפה תיאר ויפה מראה :
ו י ה י אחר הדברים האלה ותשא אשת אדוניו את עיניה
אל יוסף וגו׳ .אמרו ז״ל אין לשון ותשא אלא
לשון אצטרוגולין  .כמה דאת אמר ופן תשא מיניך השמימה
וגו׳ שראתה שעתידה להעמיד ממנו זרע ואינה יודעת
אם ממנה אם מבתה(ברבות דף נ״ה ע״ג)  :וימאן ויאמר
אל אשת אדוניו וגו׳  .אמרו ז״ל אמר לה למוד הקב״ה
להיות בוחר מאהובי בית אבא לעולה אברהם קח נא
את בנך את יחידך אשמע ליך ושמא אבחר לעולה ואפסל
מן הקרבן  .דבר אחר למוד הקב״ה להיות נגלה על
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אהובי בית אבא בלילה אברהם היה דבר ה׳ אל אברם
במחזה  .יצחק וירא אליו ה' בלילה ההוא  .יעקב והנה
סולם מוצב ארצה אשמע ליך ושמא יגלה עלי וימלא אותי
טמא  .שיש לדקדק מנא להו לחכמים ז״ל כל הדרשות
האלו  .ונראה שדקדקו יתור הפסוק שהיה לו לומר ויאמר
לה הן אדוני לא ידע וגו׳ וכבר היה משמע שמיאן אלא
מדקאמר וימאן נראה שבינו לבין עצמו גמר בדעתו שלא
לשמוע אליה ומיאן בדבר מכל הטעמים שאמרו ז״ל .
אבל אמר בפיו להיותה אשת אדוניו רצה לתת לה טעם
ואמר הן אדוני וגו׳  :אמרו ז״ל הן אדוני מתיירא אני
מה' אמרה לו ואיננו אמר לה גדול ה׳ ומהולל מאד נראה
שכונתם ז״ל לפרש הפסוק בזה האופן שאמר אל אשת
אדוניו ה; והוא כמו ויאמר לבן הן לו יהי כדבריך .אף
כאן אמר אני הייתי מסכים על כך אם אדני לא ידע
אתי מה בבית ורמז להקב״ה שהוא משגיח ויודע תעלומות
ונסתרות בני אדם ולא יפלא ממנו כל דבר וכל שכן
מעשיו של אדם כי עיניו על דרכי איש שכל אשר יש לו וכל
פעולותיו ומעשיו נתן בידו כמי שנאמר תמשילהו במעשה
ידיך כל שתה תחת רגליו וכיון שהאדם חשוב בעיניו ית׳ .
ודאי שמשגיח עליו וכל צעדיו יספור אמרה לו איננו
כלומר הקב״ה הוא גבוה מעל כל גבוה ואינו משגיח
בשפלים וזהו איננו השיב הוא ואמר גדול בבית הזה ממני
כלומר עם היות הקב״ה גדול ומהולל מאד  .עם כל זה
עומד בבית הזה יותר באמתות ממה שאגי עומד בו כי
מלא כל הארץ כבודו  .וכן נראה מתוך דברי חז״ל
שעמדו בויכוח הזה אמרו חז״ל אמר ר' אבון הכניסה
אותו מחדר לחדר ומקיטין לקיטון עד שהעמידה אותו
על מטתה והיתה עכו״ס שלה חקוקה למעלה הימנה
ונטלה סדין וכסתה פניה אמר לה יאות הדין אפה כסית
מי שכתוב בו עיני ה׳ משוטטות בכל הארץ על אחת כמה
וכמה ופירוש הפסוק פירשו הרב בעל העקידה היטב :
ו י ה י כהיום הזה ויבא הביתה ■לעשות מלאכתו ואין איש
מאנשי הבית שם בבית  .אמרו חז״ל איקיני; של
אביו ראה וצנן דמו דכתיב משם רועה אבן ישראל  .נראה
לענ״ד שרמוז זה בפסוק באומרו ואין איש מאנשי הביח
דמשמע איש מאנשי הבית לא היה שם אבל איש מחוץ
לבית שלא היה מאנשי הבית היה שם ומנו יעקב שנקרא
איש שנאמר ויעקב איש תם  :ותקרא לאנשי ביתה ותאמר
להם לאמר הביא לנו  .הכונה לומר שאמרה לאנשי ביתה
שיאמרו כלם ראו הביא לגו איש עברי לצחק בט ושיהיו
הכל תובעי! עלבונם ולק אמר הכתוב לאמר גס לט
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ולצחק בנו דאם לא כן היה לו לימי ומאמר להם ראו
הביא לי איש עברי לצחק בי ופן אחז״ל ותקרא לאנשי
ביתה נתנה אותו בפיהם של כלם  .זהו מה שנראה לענ״ד
הצעיר יצחק בכ״ר שמואל אדרבי זלה׳׳ה :

פרשת מקץ
מאמל

ברבה דן! נ״ו ע״ב  .אמר רבי יוחנן הרשעים
מתקיימין על אלהיהם ופרעה חולם והנה
עומד על היאור  .אבל הצדיקים אלהיהם מתקיים עליהם .
והנה ה' נצב עליו  .כונת המאמר הזה יובן עם מה
שפירשתי אצל ברכות שבירך יצחק ליעקב ועשו מה היתה
כונתו בהם  .שדרך כלל הכונה היתה שהסיר ליעקב מתחת
הטבע שיהיו כל עניניו דבקים בהשגחתו ית׳ כפי מה
שיחייבו מעשיו של יעקב אבל עשו היה משועבד לטבע
(וכמו שפירשתי על פסוק הנה משמני הארן יהיה מושבך
ומטל השמים מעל עיין שם  .וכן רמזתי הדרוש הזה
בפרשת ויצא יעקב על פסוק והיה ה ,לי לאלהים עיין
י שם) וזהו כינת המאמר גם כן כאן לומר שהרשעים אס
יש להם איזה קיום והעמדה אינו אלא על אלהיהם כלומר
לפי מה שמחייב הככב או המזל שעובדים אותו והוא
אלהיהס באופן שהם מסורים לטבע ומשועבדים תחת
מערכות השמים וזהו אמרו והנה עומד על היאר כלומר
אם היה לו לפרעה איזו העמדה וקיום אינו אלא על
היאור שהיאור עולה ומשקה את השדות ונותנין תנובתן
בדרך טבע אבל הצדיקים הוא להפך שפעולת אלהיהם היא
נערכת אליהם כלומר שהקדוש ברוך הוא פועל ועושה
כפי הכנתם הן לשדד מערטת השמים לטובתן הן לשדד
מערכות השמים לרעתם כשהם רשעים וזהו והנה ה׳ נצב
עליו כלומר י התיצבותו ומצבי של הקדיש ברוך הוא הן
לטוב הן למיטב הוא שליו ומסבתו של הצדיק כי כפי
הכנתו כך מתנהג הקדוש ברוך היא עמו כי כל ענייניו
הם בדרך השגחה אלהית לא בדרך טבע :
רבה דף נ״ז ע״ב ויוסף הוא השליט על
הארן וגו  . ,שלש גזרות גזר שלא יכנס
עבד למצרים  .ושלא *כנס אדם בשני חמורים  .ושלא
יוליכו תמרים תבואה ממקום למקום  .ושלא יכנס ארם
עד שיכתוב שמו ושם אביו ושם זקני וכי׳ כינת יוסף משעה
שראה הרעב היתה לבקש את אחיו וכמו שאמרו חז״ל
אמר רבי יהודה בר סימון אף יוסף יודע היה שאחיו
יורדין למצרים לשבור אוכל מה עשה הושיב שומרים על

מאמר

שיום

כל הפתחים אמר להם ראו כל מי שנכנס <תבי שמו ושם
אביו וכו'  .וכיון שזאת היתה הכונה לכך גזר כל הגזרות
שאמרו ז״ל שגזר כדי להכריחם לבא כלס שם והיה מראה
פגים לכונה שניה ולצורך המלכות וזה שהוא גזר שלא
יכנס עבד למצרים כונתו הראשונה כדי שלא ישלחו אחיו
את עבדיהם לשבור אוכל ולא יבואו הם עצמם  .וכינתו י
השניה לפי שהעבדים רעבתנים אפי' בזמן השובע כל
שכן בזמן הרעב ואס יתחברו שם בעיר סך עבדים אולי
יעשו שום היזק או תקלה בעיר מצרת רעבון כי העבדים
לא ישובו מפני כל ואינם חוששים לשום דבר למלא נפשו
כי ירעב  .וגם מה שגזר שלא יכנס אדם בשני חמירים .
כונתו הראשונה כדי שיבאו אחיו כלם כאחד ולא יבא
אחד לשבור לכלם פעם אחת  .וכן אחד פעם אחרת
באופן שלא ימצאו כלם כאחד לקיים חלומותיו ואחד עשר
ככבים משתחויס לי שהרי מצינו כמה השתדלות עשה
כדי שימצא אתם בנימין  .וכונתו השניה כדי שיבא כל
הריוח וכל הכסף ליד יוסף  .וזה שאם יוכל אדם ליכנס
בכמה חמורים היו חמריס עוברים ממקום למקום ומוליכים
שם תבואה ולא יבואו הלוקחים ליקח מיוסף לכן גזר
שלא יכנס אדם בשני חמורים אלא באחד ליקח די מחסורו
אשר יחסר לו באיפן שירבו הלוקחים ואם יתייקר השער
שיבא כל הריוח לידו כמו שנאמר וילקט יוסף את כל
הכסף הנמנא בארץ מצרים ובארץ כנען בשבר אשר הס
שוברים כלומר לקט יוסף כל הכסף להיות שהיו הבעלי
בתים הם עצמם השוברים והלוקחים ממנו מה שלא היה
כן אס היו רשאין חמרים לחזר על המקומות באופן שמה
שאומר המאמר ושלא יוליכו תמרים תבואה וכו' אינה
גזרת בפני עצמה אלא טעם לגזרה השניה שלא יכנס
אדם בשני חמורים דאי לא תימא הכי היכי קאמרשלש
ג׳רות והלא ארבע הן  .וכן מצאתי בילקיט שאינו מזכיר
שלא יוליכו חמרים וכו' נראה ודאי שאינה גזרה בפני
עצמה אלא הכינה השניה שהיה לו ליוסף לגזרת שלא
יכנס אדם בשני חמורים וגם מה שגזר שלא יכנס אדם
עד שלא יכתוב שמו טנתו הראשונה להכיר אחיו ולידע
אימתי הם באים וכמו שאמרו ז"ל שהביאו לו את הפתקים
זה קורא ראובן בן יעקב וזה שמעון בן יעקב וכו׳ .
ועברו שלשה ימים ולא באו עד ששיגר לבקש אותם.
וכונתו השניה לידע מי ומי ההולכים והשבים ושלא יכנסו
אויבים בתוך ה עי ר .או מרגלים באומרם שבאים לשבור
אוכל כמו שחשש לאחיו ונמצא שיספיק מזון לאויביו
המבקשים רעתו  .אלו הכינות השניות היה מסביר לעם
אבל
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אבל הכונה הראשונה שהיה בלכו אינו אלא לבקש את
אחיו  .וכמו שפירש הרב בעל העקידה על זה הפסוק
שעם היות שייסף הוא השליט על הארץ  .והיה בידו
להפקיד פקידים על המלאכה ראה להיות הוא המשביר
לכל עם הארץ לרעת היוצא והבא כי אחיו היה מבקש .
ר בי * יוסף את וגו' ראוי לדקדק למה חזר לומרויכר
יוסף את אחיו אחר שכבר כתב וירא יוסף את
אחיו ויכירס  .ועוד למה העליל עליהם עלילת מרגלים
יותר מעלילת גנבים או דבר אחר  .ופירש הרב הגדול
מרי ורבי זלה״ה שיוסף תפס בדבריהם שאמרו כשאמר
להם מאין באתם ויאמרו מארן כנען לשבור אוכל כי כיון
שהוא לא שאל אלא מאין באתם היה להם להשיב מארן
מען לבד .וכיון שאמרו לשבור אוכל נראה מדבריהם שהם
שולליס ענין אחר וודאי נראה מזה שמרגלים אתם ולכן אמר
מיד ויכר יוסף את אחיו כלומר עתה שמצא מקום בדבריהם
לחפשם הכירם לאחים לצערם בעולם הזה ולא יהיו חייבים
על מה שעשו בעולם הבא אף על פי שהם לא הכירוהו לאח
כשנפל בידם ולכן ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם
להם כלומר לתועלתם ולכן ויאמר אליהם מרגלים אתם
מראה מתוך דבריכם כמו שכתבתי וכל זה היה לתועלתם
להצטער בעולם הזה ולא ידונו לעולם הבא ועשה בזה
מעשה אח  .או העליל עליהם ענין מרגלים כדי שלא
יהיה להם מקום לפשפש אחריו לידע מי הוא כי אם היו
מפשפשין אחריו מי הוא זה האיש אדון הארן מיד היו
נתפסים למרגלים  :ויפתח האחד את שקו לתת מספוא
לחמורו במלון וירא את כספו וגו  ,צריך לדקדק למה לא
משמשו כליהם כלס שם לראות אם היה גם כן כספם
באמתחותם ופירש הרב מרי הנזכר שיובן עם מה שאמרו
ז״ל ויפחח האחד זה לוי שנשאר יחידי משמעון שנשאר
במצרים כי שניהם אמרו הגה בעל החלומות הלזה בא
ולכן אמר לוי הושב כספי וגם הנה באמתחתי שמן הראוי
היה לו לומר הושב כספי והוא באמתחתי מאי ונם הנה
אלא שהכינה לומר שהקדיש ברוך הוא פורע לנו כל אחד
ואחד כפי רשעו ולכן כמו שפרע לשמעון במה שנשאר
בבית הסוהר במצרים גם ההגה שאמרתי הנה בעל
החלומות וגו׳ הוא באמתחתי בזה הכסף •המושב אלי
להתגולל עלי וליפרע ממני ההנה ההוא וכיון שזאת היא
כונת לוי לא פשפשו באמתחותיהם האחים הנשארים  .אבל
מכל מקום אמרו כלנו נתפשים שעשרה שנמצא באחר
מהם גנבה כלם נתפשים כמו שאמרו חז״ל  .ולכן אין
סבת השבת כספך ההנה שאמרת אלא הזאת שאמרנו
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כלנו שאמרו זאת מצאנו הכר נא הכתונת בנך היא אס
לא וזהו שאמרו ויחרדו איש אל אחיו לאמר מה זאת עשה
אלהים לנו :
ויאמרו שאל שאל האיש לנו וגו׳  .קשה מה השיבו
לאביהם  .כי ודאי כשאמר להם אביהם למה
הרעותם לי להגיד לאיש  .היה אף על פי שישאל מהס .
אלא שכינתס לומר ששאל מהם כאיש יודע פרטיהם
ששאל העוד אביכם חי ולא שאל על אמם וגם היש לכם
אח עם היותו רואה עשרה אחים היה שואל אם היה לנו
אח יותר  .ולכן ונגר לו על פי הדברים האלה שהורה
שאין כונתו אלא להבחין האמת  .וכיון שראה יעקב שמצאם
אמהיים בכל דבריהם ועם כל זה אמר שיוליכו שם
לבנימן  .אמר בודאי אין זה אלא העון שעשיתי עם אבי
שהחרדתיו  .כמו שנאמר ויחרד יצחק חרדה גדולה עד
מאד ויאמר מי איפה הוא הצד וגו׳ זהו שרמז כאן באומרו
ויאמר אליהם אביהם אם ק איפה כלומר אין זה אלא
עון האיפה שאמר אבי :
ן א ך | אחיכם קחו וקומו וגו׳ אמרו ז״ל דף נ״ח ע״א
הרי הכסף והרי הדורון ואחיכם צריכיתו מילתא
אחריתי אמרין ליה צלותך אנן בעיין א״ל אם צלותי אתון
בעיין ואל שדי וגו . ,קשה מנא להוא לחז״ל שלא אמר
יעקב הכל מעצמו בבת אחת וי״ל שיש לדקדק למס לא
הקרים יעקב התפלה לדורון כמו שעשה בענין עשו אבל
לא עשה כן לראותו דברי בניו שאמרו לא נרד בלתי אחינו
אתנו נראה מדבריהם שלא היו מחשיבים תפלה על זה
הענין ולכן לא התפלל אלא עשה השתדלות אנושי ואחר
שעשאו אמר צריכיתו מילתא אחריתי א״ל צלותך  .כלומר
אל תחשוב שאין אגו מחשיבים תפלתך אלא אנו עישים
כל ההשתדלות האפשרי כדי שלא לסמוך על הנס אבל
על הכל היא התפלה ולכן אמר לבסוף ואל שדי יחן
לכם וגו : ,

הם יצאו את העיר לא הרחיקו וגו,
בהאי עניגא קשה טיבא חדא מאי קאמר והשגתם
ואמרת אליהם וגו  . ,פשיטא שאם לא ישיגם
לא יוכל לדבר דבר  .ועוד מה היתה סברתו של יהודה
דקשה מגיה וביה בתתלה *אמר אשר ימצא מעבדיך ומת
וגם אנתנו נהיה לאדוני לעבדים ואחר כך עם היות
שאמר האיש אשר על ביתו ואתם תהיו נקיים לא רצה
אלא להיות כלם עבדים כמי שאמר הגנו עבדים לאדוני ־
גס
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גם אנחנו וגו׳ ואחר כך חזר בו ולא רצה שיהיה אפילו
בנימין עבד כמו שנאמר ויגש אליו יהודה אף על פי שהיו
מוותרים אצלו ואצל אחיו שאמר להם יוסף ואתם עלו
לשלום אל אביכם עם היותכם חייבין לפי הדין כמו שאמרו
חז׳׳ל גם עתה כדבריכם כן הוא אף זו מן הדין אמת שכלכם
חייבים בדבר עשרה שנמצא גנבה ביד א׳ מהם כלם
נתפשים וכיון שכן מה היתה סברתו ומה טעם היה
נותן לדבריו :
ן ע ן י ף מה היא כונת יוסף באומרו הלא ידעתם כי
נחש ינחש איש אשר כמוני .ועוד מה שהקשו
המפרשים שהיה לו לומר הננו עבדים לאדוני גם אנחנו
גם אשר נמצא הגביע בידו כי הוא היה העקר ולא היה
לו לומר גם אשר נמצא כי נראה שהוא טפל  .ולישב כל
זה הענין נראה לעניות דעתי שכונת יוסף באומרו והשגתם
ואמרת אליהם הוא זה שכיון למה שאמרו ז״ל על פסוק
ויבא יהודה ואחיו ביתה יוסף והוא עודנו שם למוד היה
לצאת כל יום לבימה לדון ואותו היום לא הלך שלא לבייש
את אחיו מפני מצרים אף כאן אמר לאשר על ביתו .
קום רדוף אחריהם ואל תדבר דבר עד שתשיגם ותדבר
להם פנים בפנים ואל תרדוף אחריהם בהכרזה לומר
תפשו הגנבים כדי שלא לביישם  .אלא רדוף אחריהם עד
שתשיגם ממש ואחר כך תדבר להם שלח ירגיש שום
אדם בדבר  .וחז״ל אמרו לתרץ הקושיא והשגתם בשי״ן
כתיב שגש אותם בדברים וכו׳ שהוא לשון הממה  .כי
תרגום ויהם את מחנה מצרים הוא ושגיש ית משריתא
וכו' כלומר תכריעם ותהומם בדברים באמרך הלא זה
אשר ישתה ארוני בו וגו' כלומר שאינך מסופק בענין
כלל שודאי הם לקחוהו כאלו הוא דבר ידוע ומפורסם
ולכן אמר הלא זה וכו׳  .כלומר הדבר הידוע אשר אני
::בקש כאלו לא היה צריך להזכיר מה הוא  .ואמר להם
;מה שלמתם רעה תחת טובה לא היה לכם לעשות כן
לפי מה שמחייב מדת טוביות האדם ועוד דהייתם רשעים
שוטים וזה שהגונב צריך לדקדק שלא לגנוב דבר שיהיה
מיד נרגש כי אס לאחר זמן כדי שלא יכונו לומר מי גנ ט :
ו ע ו ד צריך שלא יגנוב דבר יקר וגדול הערך לפי שערך
הדבר יכריחהו לבעליו להשתדל בכל עוז לחפש
אחריו ולא ישקוט האיש עד מוצאו  .וזהי שאמר ודאי
הייתם שיטים רשעים לפי שהלא זה אשר ישתה אדני בו
ועל כל פנים היה לו להרגיש חסרונו מבקר לערב .
ועוד שהוא גדול הערך וזה שנחש ינחש בו ועל כל פנים
היה לו לחפש אחריו ואם תאמרו הן כסף אשר מצאני
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וגו׳ כמו שאמרו לבסוף כלומר שהיו בחזקת כשרים ונאמנים
שחזרו הכסף מארץ כנען ולא יצוייר עליהם שים חשד
לזה אמר הרעותס אשר עשיתם כלומר מה שעשיתם
בחזרת הכסף היה לכונה רעה והיא להיות מוחזקים בחזקת
כשרים ונאמנים לגנוב אחר כך הגביע שלא תהיו נחשדים
על כ ך:
ו י א מ ר ו אליו למה ידבר אדני כדברים האלה לעשות
כמה פלפולים ופני ההראות לחשוד לני על כל
חלילה לעבדיך לעשות כדבר הזה אפינו דרך מקרה  .לפי
שכבר אנו מוטבעים במוסר והראיה שהן כסף שאין בו
סימן כמו שפירשו המפרשים  .יעיד אשר מצאנו בדרך
מציאה ולא בדרך גנבה  .ועוד בפי אמתחותינו וכלינו שכליו
של אדם קונים לו ועם כל זה השיבונו אליך וגו׳  .ואיך
נעשה שלשתן להפך נגנוב מבית אדניך כסף או זהב
מסוים  .או נאמר שהכונה בזה לתרץ למה כאמר להם
הרעותם אשר עשיתם והשיבו לו תשובה נצחת  .וזה
שהאדם כשגונב איזה דבר שלא הרגישו בו ומחזירו להיות
בחזקת כשר ונאמן ישלא יחשדוהו לגנב כונתו היא לגנוב
איזה דבר יותר גדול הערך ממה שגנב תחלה שאס לא כן
מה הרויח בחזרתו גס בתחלה לא חשדוהו לגנב ואפוט
מטרתא למה לי וזהו שאמרו בשלמא אס הגביע היה
מועיל לנו לנחש בו כמו שמנחש אדוניך היית אפשר לצייר
ולומר הרעותם אשר עשיתס  .אבל אצלינו אינו אלא
כחתיכת כסף או זהב בעלמא אם כן מה הועלנו בחזרת
כספנו אלא ודאי שהאמת אתנו  :אשר ימצא אתו מעבדיך
ומת וגו׳ הכונה לומר אשר ימצא אתו מסבת עבדיך ולא
בדרך עלילה ומת וגם אנחנו ו ט'  .וטון שהשיבו לו תשובה
נצחת  .הודה ואמר גס עתה כדבריכם כן הוא נוכח
טענותיכם  .ולכן אשר ימצא אתו יהיה לי עבד ואתם
תהיו נקיים  :ויבא יהודה ואחיו ביתה יוסף והוא עודנו
שם ויפלו לפניו ארצה  .ילקו ט אז״ל לקיים החלום ואחד
עשר ככבים משתחוים לי  .וקשה שכבר נתקיים קודם
לכן שכן כתיב ויביאו לו את המנחה אשר בידם וישתחוו
לו ארצה ואז אחד עשר היו שכבר הוציא אליהם את שמעון
שכן כתיב קידם לכן ויוצא אליהם את שמעון  .ונראה
לעניות דעתי שטין שלא באו אלא להביא המנחה ויוסף
שאל לשלום אביהם כמו שנאמר ויאמר השלום לאביכם
הזקן  .ודאי שכל משאו •ומתט לא היה כי אם עם אחי
שמעון הבאים מחוץ לא עם שמעין  .וכיון שלא היה נושא
ונותן עמי כי לא היה לו עסק עמו מה שאומר הכתוב
וישתחוו לו ארצה ודאי היו אחיו חוץ משמעין באופן שלא

דברי

פרשת מקץ

גסקיים החלום ער עתה כי עכשו כלם נתפסים מן הרין
והיה לו ליוסף עסק עם כלם :׳
ו י א מ ר להם יוסף מה המעשה הזה אשר עשיתם וגו' .
הכונה בזה שכבר ראינו הטענה והתשובה
המספקת אשר השיבו באמרם ואיך כגנוב מבית
אדניך כסף או זהב  .שלא היה הגביע חשוב אצלם
אלא כחתיכת כסף או זהב בעלמא עד שהודה לטענתם
האיש אשר על ביתו כמו שכתבתי  :ועוד היה להם טענה
אחרת נצחת היא למה חשדת לנו על זה יותר מלכמה
אנשים הנכנסים ויוצאים לתוך ביתך לשבור אוכל כי
רגו מארבה הבאים מד׳ פנות העולם אלא ודאי אינו
אלא שבעלילה באתה עלינו לכן להתנצל משתי טענות
אלו אמר יוסף מה המעשה הזה אשר עשיתם הלא ידעתם
כי נחש ינחש איש אשר כמני  .כלומר לא הייתם יודעים
שאני לבדי בלא הגביע אני מנחש וודאי שאתם טועים
בזה שאיש אשר כמני לבד בלי גביע אני מנחש  .ועם זה
נתבטלו השתי טענות שכיון שהוא הוא המנחש זאת היתה
הסבה שידע שהם לקחו הגביע ולא חשד לשום אחר .
לטענה הראשונה השיב כלומר אין כונתכם לגנוב הגביע
לשיוויו וערכו שודאי אצליכס אינו אלא כסף או זהב כמו
שאמרתם אבל כונתכם היתה העדר הניחוש ממני כדי
שלא אדע מעשיכם .וכמו שאמרו ז״ל היה מכה בגביע
ואומר הרגתם עיר אחת מכרתם אחיכם וכר וכדי שלא
אומר לכם מעשיכם והנסתרות שלכם גנבתם הגביע אבל
לא תקנתם כלל  .וכי לא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר
כמוני בלא גביע :
 1י א מ ר יהודה מה נאמר לאדני וגו' כיון שראה יהודה
התחכמותו וטענותיו אמר מה נאמר וכו׳  .ומה
הוא כמו מה רב טובך וכמו שאמרו ז״ל מה נאמר שחטאנו
גלוי וידוע שלא חטאנו וכו' ולכן אמר כמה וכמה הייתי
יכול לדבר אם בכסף ראשון אם בכסף שני אם בגביע
וכבר אני יודע שאיני נתפס על כך ולכן אין גזרתי קיימת
שאמרתי אשר ימצא אתו מעבדיך ומת שכבר דקדקתי
בדברי באמרי מעבדיך כלומר מסבת עבדיך אבל האלהים
מצא את עון עבדיך מצא בעל השטר לגבות את חובו
מכירת אחי ולכן הננו עבדים לאדוני גם אנחנו כמוהו
שמכרנוהו לעבד מדה כנגד מדה וגם אשר נמצא הגביע
בידו עם היות שלא נמצא שם במכירתו כי אוי לרשע
ואוי לשכנו  :ויאמר חלילה לי מעשות זאת וגו' קשה למה
תמה יוסף כל כך בהיות שהדין כך כמו שאז״ל שעשרה
שנמצא בא׳ מהם גנבה כלם נתפשים  .אבל נראה לע״ד

שלום

ל א 01

שאמר להם יוסף בשלמא אם אתם תהיו מכירים ומודים על
פשעכם ועל הגנבה שגנבתם ודאי שהדין כך שכלכם
נתפסים אבל אתם כופרים בזה ואין אתם מקבלים העונש
אלא בשביל חטא ישן נושן אשר ביניכם ובין אלהיכס ועל
זה איני רוצה אני להיות כלי זעמיכם ושבט אפכם כמו
שנאמר הוי אשור שבט אפי ומטהו בידם זעמי שהקב״ה
נפרע מהרשע על ידי רשע אחר.כמד״א פלטה נפשי מרשע
חרבך ולכן איני רוצה להיות אני רצועה שלכם וכדי שלא
תחשדוני על כך חלילה לי מעשות זאת להיות כלכם
נתפסים אלא האיש לבד אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה
לי עבד ואתם עלו לשלום כדי שתדעו ותבינו שאין חתם
נתפסים בשביל חטאתכם כי אם בשביל גניבת הגביע שהרי
מי שלא נמצא במכירה נתפס ומי שמכרו נפטר כיון
ששמע יהודה כך אמר איני סובל כזבים בשלמא אם נהיה
כלנו עבדים הייתי מקבל את הדין בסבר פנים יפות
והייתי מכיר חטאתי שחטאתי במכירת אחי אבל שתאמר
שבשביל עון הגנבה בנימין נתפס לא אוכל לסבול ולכן
ויגש אליו יהודה וגו' ושמעתי אומרים שהכונה לומר .
ידבר נא עבדך והוא האיש אשר על ביתו ידבר דבר
בסתר באזני אדני ויגיד לו איך היה המעשה הזה ואס
יאמר לך האמת שהוא שם הגביע באמתחת בנימין אל
יחר אפך עמו כי האמת הוא שבנימין בזה הענין הוא
כמוך או כפרעה מה אתה או פרעה נקיים מגנבת הגביע
כן בנימין הוא נקי  .אלא הכל הוא עלילות דברים שבאתם
להתעולל עלינו  .זהו מה שנראה לעניות דעתי הצעיר
יצחק בכ״ר שמואל אדרבי זלה״ה :

פרשת ויחי
ויחי

יעקב בארן מצרים שבע עשרה שנה וגו׳ המנה
בזכרו בפרט מה שחיה בארץ מצרים ואחר כך
כלל כל ימיו חייו כמה היו ועוד ייתור הפסוק ויהי ימי
יעקב שני חייו שהיה לו לומר ויהי ימי יעקב שבע שנים
וארבעים ומאת שנה  .נראה לעניות דעתי שהכונה היא
שבא הכתוב לומר שאל יאמר אדם שוא עבוד אלהים .
ומה נועיל כי נפגע בו שהרי מצינו יעקב אבינו עם היותו
הולך בתומו כמו שנאמר ויעקב איש תם יושב אוהלים
צרות רבות סבבוהו וכמו שנאמר רבות צררוני מנעורי
יאמר נא ישראל צרת לבן צרת עשו צרת דינה צרת יוסף
באופן שכל ימיו היו מכאובים לכן בא הכתוב לומר שזכה
לחיי העולם הזה ולחיי העולם הבא  .זכה לחיי העולם
הזה

דבױ

פ ר ע ת ויחי

הזה .יובן עם מה שאמרו ז״ל הביאו הילקוט על פסוק
ויפגע במקום וגו'  .מכאן אמדו כל שהשיגתו שנה אחת
מובה סמוך למיתתו סימן יפה לו יעקב אבינו היה בטובה
כל אותן השנים שהיה במצרים  .לפיכך העלה עליו הכתוב
כאלו היה בטובה כל ימי חייו  .ועתה יאמר הכתוב כיון
שויתי יעקב בארץ מצרים שבע עשדה שנה בשממה ובטוב
לבב כבר נוכל לומר שהיו ימי יעקב שבע שנים וארבעים
ומאת שנה וכלן הושוו לטובה  .ונם זכה לחיי העולם הבא
זהו שרמז הפסוק באומרו שני חייו וזה כי חיי העולם
הגא אינם מ טני ס בשם שנים כי אם בשם ימים וכמו
שנאמר והארכת ימים וכמו שאמרו ז״ל על פסוק למען
יאריכין ימיך שרומז לעולם הבא שכלו ארוך וגם אמרו
ז"ל על פסוק יומם יצוה ה' חסדו וגו /שרומז לעולם הבא
והטעם לזה כי חיי העולם הבא הם חיים נצחיים ואין
להם שקיעה ולכן הם לעולם במדרגת היום ואור גגה
עליהם אבל חיי העולם הזה להיות שיש להם שקיעה נמשלו
לשנה לומר כי כמו שהשנה נעשה מיום אחר יום ששקעה
החמה וגעשה לילה ואחר כך זורח ואחר כך שוקע עד
שבא למספר ירחים ושנים כך חיי העה״ז יש להם שקיעה .
אבל חיי העה״ב להיותם נצחיים נמשל ליום שלעולם ועד
הוא יום  .וכמו שנאמר ותשחק ליום אחרון שחיי העולם
הבא הס כלם יום אחד שאין שם שקיעה שנמנה יום שני
אחריו  .זהו שאמר כאן מה שאני נותן גבול לחיי יעקב
הם הימים שבאים לכלל שנים זהו ויהי ימי יעקב שני
חייו כלומר הימים שבאו לכלל שנים היו שבע וארבעים
ומאת שנה.ז אבל הימים שאינם באים לכלל שנים אין
להם גבול כיי הס חיים ארוכים ואין להם סוף וכמו שאמרו
ז״ל יעקב אבינו לא מת וכו'  .והענין הזה מקישר עם
תחלת הפסוק שאמר ויחי יעקב בארץ מצרים שבע
עשרה שנה ויובן עם מאמר שכתבתי שאמרו ז״ל כל
שהשיגתו שנה אחת טובה סמוך לזקנתו סימן יפה לו וכו׳
שודאי שהדבר שהוא סימן הוי סימן לדבר אחר וכיון שכן
אותה השנה הטובה למאי הוי סימן אלא ודאי שהכונה
לומר דהוי סימן לחיי העולם הבא מה שמשיג האדם מיד
אחר המות  .ויובן זה עם הדרוש שהביא הה״ר בעל
העקרים מאמר ד׳ פרק ג״א כי מדרך ההפכים להמצא
האחד בסור חברו ולזה היו החסידים הראשונים בוחרים
לסבול הצער בעולם הזה להשיג אותו ת ענוג .להיותם
יודעים שדרך התענוג להמצא אחר הצער וכו׳ וזהו שאמרו
ז״ל כיון שהשיגתו שנה א׳ טובה סמוך לזקנתו הוא סימן
יפה לו שעד עכשו חיה חיי צער ומדרך ההפכים להמצא
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האחד בסור חברו וודאי שמזומנין לו חיי העולם הבא שהם
חיי מנוחה והראו לו סימן יפה בשנה ההיא סמוך לפטירתו
החיים הטובים המזומנין לו  .אף כאן יעקב אבינו אלו
הי״ז שנה שהיה במצרים שמח וטיב לב היו סימן החיים
השמחים המזומנים לו לחיי העולם הבא כי מדרך ההפכים
להמצא האחד בסיר חברו ועד עכשו צרות רבות סבבוהו .
מכאן ואילך מנוחות רבות השיגוהו ואל הדרוש הזה כוונו
חז״ל באמרם על פסוק  .והיה ראשיתך מנער ואחריתך
ישגא מאד אתה מוצא כל המצטער בתחלה נוח לו בסופו
אברהם הושלך לכבשן האש וגלה מבית אביו ורדפו אחריו
י״ו מלכים ונתנסה בעשר נסיונות ולבסוף נח שנאמר
ואברהם זקן וגו׳  .יצחק ויקנאו אותו פגשתים ויאמר
אבימלך לך מעמנו וגו' ולבסוף ראה ראינו כי היה ה׳
עמך  .יעקב רבת צררוני מנעורי יאמר נא ישראל עד
שהיה במעי אמו בקש עשו להרגו שנאמר ויתרוצצו הבנים
בקרבה ברח מלבן פגע בעשו בא עליו צרת דינה צרת
יוסף .ולבסוף נח ויכלכל יוסף וגו' וכן ירושלם והיה
באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה׳ בראש ההרים וגו׳
שנראה מכל זה שהמנוחה הבאה לבסוף הוי סימן גדול
למנוחות שאננות המזומנות לחיי העולם הבא וכל הצער
כבר עבר תחלה ומדרך ההפכים להמצא האחד בסיר
חברו  .וזהו מה שהיה אומר בלדד השוחי לאיוב(איוב ה)
והיה ראשיתך מצער וגו'  .והדרוש הזה מסכים למה
שפירש הרלב״ג בפירוש המענה ההוא שהיסורין שהביא
הקדוש ברוך הוא על איוב היו לטובתו כמו שהיו לאברהם
ליצחק וליעקב שלבסוף נחו :
ימי ישראל למות וגו'  .הכונה לומר שאחר
שיעקב היה שלם והשיג החיים הנצחיים כמו
שכתבתי  .והגבול המוגבל בחייו אינו אלא בבחינת החיים
הזמניים אבל אין סוף וקץ לחייו האמתיים לכן אמר
ויקרבו ימי ישראל למות כי הוא לא מת כמו שאז״ל
יעקב אבינו לא מת אבל מתו וספו תמו ימיו כלומר הימים
המתהוים והנמצאים בשבילו וזה ני צדיק יסוד עולם
והתנועות השמימיות הס נמצאות בעבור הצדיק  .וכמו
שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא
שמתי נמצא שיעקב אבינו בעודו בחיים בעולם הזה כל
הימים היו נעשים ונמצאים בשבילו וכמו שנאמר ויעקב
איש תם יושב אהלים  :כלומר יושב ומעמיד ומקיים האהלים
שרומז לכל התנועות השמימיות כד״א לשמש שם אהל
בהם וכן כתיב הן עד ירח ולא יאהיל  .וכן כתיב דרך
כלל בכלם וימתחם כאהל לשבת .ועתה שהוא נפעל
מהעולם

ויקרבו

דברי

פרישת ויחי

מהעולם נמצא שאותן הימים ספו תמו ואינם נעשים עול
בשבילו כי כבר הלך לפניו צדקו לחיי העולם הבא  :ויקרא
לבנו ליוסף ויאמר לו וגו׳ ענין צואת יעקב שלא ליקבר
במצרים יובן עם מה שכתבתי בפרשת ואתחנן במאמר
אמרו ז״ל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא עצמותיו של
יוסף נכנסין לארץ ואני איני נכנס  .אמר לו הקדוש ב״ה
מי שהודה בארצו נקבר בארצו וכו׳ (עיין שס) ויעקב
אבינו כיון שראה סימן יפה לו במה שנח בסופו כמו
שכתבתי שהרגיש בעצמו היותו שלם ואפילו חלק תמרו ולא
היה בו טין אשר חכןא כי זהו מה שהיה נגד עיניו והיה
מתאבל על בנו יותר מדאי בשביל הוראת איזה חטא .
כמו שאמרו ז״ל היה בוכה ומתאבל כל אותן כ״ב שנה
אמר אוי לי שמא נתחייבתי שנשאתי שתי אחיות או שמא
נהנתי מממונו של לבן או שמא נהנתי מממונם של שכם
ובטלה אותה הברית(שכתב) [שכרת] לי הקב״ה י״ב שעות
כנגד י״ב שבמים שאני נותן לך י״ב מזלות ברקיע י״ב אבני
מצבה וכו' ואפשר שלזה כיון באומרו כי ארד אל בני אבל
שאולה כלומר הוא הוראה שאני חייב .אבל עכשו שראה
עצמו שלם אמר אין ראוי שחלק חמרי שהוא שלם ונבראתי
ממקום טהור שהוא מקום כפרתי כמו שאז״ל על פסוק
•וייצר ה׳ אלהיסאתהאדם עפר מן האדמה ממקום כפרתו
נברא כמה דאת אמר מזבח אדמה תעשה לי וגו'  .אין
ראוי שיתערב בחמר עכור ומטונף שהוא חוצה לארץ
ובפרט מצרים מלאה גלולים  .לכן אל נא תקברני במצרם .
וזהו שאמר ויאמר אנכי אעשה כדברך ואצוה שלא יקברוני
במצרים כי גם הוא עמד בנסיון עם גבירתו ויפוזו זרועי
ידיו כמו שאמרו ז״ל שנעץ צפורניו בקרקע וכו׳  .ולכן
ראוי הוא שיקבר חומרו במקום טהור :
א  £ר ן ב3״ר דף ס׳ ע״ד ז״ל יעקב אמר שלא יפדו
בי המצריים הם משתחויס לשה ואני נמשלתי
כשה שנאמר שה פזורה ישראל  .במצריים כתיב אשר בשר
חמורים בשרם וכתיב ופטר חמור תפדה בשה הוי אל
נא תקברני במצרים הכוונה בזה שאמרו ז״ל אין הקב״ה
נפרע מהאומה עד שיפרע משרה תחלה שנאמר יפקוד
ה׳ על צבא המרום במרום וגו׳  .וכן ובכל אלהי מצרים
אעשה שפטים ואחר כך סוס ורוכבו רמה ביס ולכן אמר
יעקב כיון שהם משתחויס לשה ואני נמשלתי לשה יעשוני
המצריים אלוה וזו יהיה סבה שיפדו בי המצריים וזה אף
על פי שאמר הקב״ה וגס את הגוי אשר יעבודו דן אנכי
וגו׳ מכל מקום אמר לי אנכי ארד אמך מצרימה ואנכי
אעלך גס עלה .שהכוונה באמרו גם עלה לומר שיעלהו
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משם במעלה ולא בגריעות ופחיתות וכיון שאמר לי כך
זה יהיה סבה שלא יעשה הקב״ה דין במצרים כיון שלא
יטל לעשות דין בי תחלה שאין נפרע מאומה אלא אם
כן נפרע מאלהיה תחלה ונמצא שאהיה אני פדיונם.
כמה דאת אמר ופטר חמור תפדה בשה לכן אל נא
תקברני במצרים באופן שלא יעשוני אלוה  .ואז יוכל הקב״ה
לעשות מאמרו שאמר וגס את הגוי אשר יעבודו דן אנכי
כלומר שאין לו פדיון שדינו בעריפה שנאמר ואס לא
תפדה וערפתו :
את ידיו ט מנשה הבכור  .פירש הרב בעל
העקידה ז"ל כי הוא כמו בסמך כי במה ששם
הימין על הצעיר והשמאל על הבכור הראה שסכלו ידיו
ולא ידעו כי מנשה הבכור  .אבל המתרגם תרגם אחכמינון
לידוהי נראה שהוא מלשין שכל וחכמה  .ולכן ראוי לדקדק
מה היא החכמה שהרי הענין מורה להפך .ופירש הרב
הגדול מרי ורבי זלה״ה דשפיר קאמר שכל את ידיו לשון
חכמה ודעת וזה שאם לא היה יודע שמנשה הבכור למה
הטריח את עצמו לשלוח יד ימינו לצד שמאלו ולשום אותה
על ראש אפרים  .וגס הטריח את עצמו לשלוח יד שמאלו
לצד ימינו לשום אותה על ראש מנשה היה לו לומר לאפרים
ומנשה שיחליפו מקומם  .ויעמוד מנשה לצד שמאלו ואפרים
לצד ימינו ולא יטריח את עצמו  .אלא ודאי הסבה שלא
עשה כן היא לפי שידע שמנשה הבכור ולא רצה לביישו
ולהלבין פניו לזוז אותו ממקומו אלא הטריח את עצמו
ושם עליו יד שמאלו ועל'אפרים יד ימינו  .וזהו אחכמינון
לידוהי ארי מנשה בוכרא כי במה שעשה בידיו הורה כי
מנשה הוא הבכור :
רבה דף ם"א ע״ב ז״ל ויקרא יעקב אל
בניו רבי יודן אמר ויקרא יעקב לאל
להיות עס בניו  .רבי פנחס אמר זימנו לבניו אמר רבי
אמן עשאו אפטרופום על בניו  .צריך לדקדק מנא להו
לחז״ל לדרוש כן בהיות משמעות הכתוב כפשוטו ועור
במאי קמיפלגי  .ונראה לעניות דעתי שסבת הדרשה היא
יתור מלת אל דהוה ליה למימר ויקרא יעקב לבניו כמו
וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה וגו׳ .וכמו ויקרא
משה לכל זקני ישראל  .וכמו ויקרא למשה ולאהרן לילה .
וכמו ויקרא ה' למשה אל ראש ההר וכן הרבה ומדכתב
אל נמנו וגמרו שהוא קודש ואמר ר׳ יורן קרא לאל להיות
עם בניו  .ולפי שלפי זאת הדרשה חסר הרבה בפסוק
לכן אמר רבי פנחס זימנו לבניו ומלת ויקרא הוא לשון
הזמנה  .כמו אלה קריאי הערה  .ועתה יאמר הכסוג וזימן
' *ןנ
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פרשת ויחי

יעקב לאל לבניו ובזה האופן אינו חסד כלל בפסוק
ומשמעות דורשים איכא בינייהו .ורבי אבון לא בא
לחלוק עליהם ולכך לא אמר רבי אבון אומר אלא אמר
רבי אבון וגם בתחלת המאמר לא שתפו עם רבי יודן
ורבי פנחס ולא הזכירו עמהם  .כי אם שניהם לבדם
לומר שהם הם החולקים אבל רביאבון בא לפרש דבריהם
ולומר דבין למר ובין למר מה שעשה יעקב כך לא היה
לפי שהיה חושש שהקב״ה יעזוב את ישראל בעת צרתם .
ולכן היה קורא אותו או מזמנו כי לזה אין צריך שהרי כתיב
עמו אנכי בצרה בכל צרתם לו צר וגו׳ ולא יעזוב את חסידיו
לעולם נשמרו וגו׳  .אבל כונתו היתה שעשאו אפטרופוס
כלומר כי כמו שאפכורופוס לעולם ועד בלי הפסק משגיח
ומשתדל בצרכי היתום  .וכל מחסורו עליו בין בעת צרה
בין בעת רוחה  .כן יעקב אבינו קרא להקב״ה שיהיה
אפמרופוס על ישראל בלי שוס הפסק ושלעולם ועד יהיו
מושגחים ומושפעים ממנו יתעלה :

ויקרא יעקב אי בניו וגו׳
ב ר א ש י ת רבה דף ס״א ע״ב ז״ל רבי אחא אמר
הכןהרו וכו' רבנן אמרין צוה אותם על
המחלוקות .אמר להון תהון כולטן אסיפה אחת וכו' .
הכונה בזה לעניות דעתי שלהיות שיעקב ראה השעבוד
העתיד לבא על בניו  .כמו שאמרו חז״ל למה פרשה זו
סתומה לפי שנסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד
וכו׳ וראה שסבת זה השעבוד היה רוע הלב והשנאה
שהיה ביניהם שמתחלה ויבא יוסף את דבתם רעה וגו׳
ואחר כך וישנאו אותו וגו׳ עד שנתגלגלו הדברים וירדו
למצרים לכן להיותו מנוסה על כך בשעת פטירתו אמר
הטהרו לבכם זה עם זה ותעשו כלכם אסיפה אחת ואגודה
אח ת .כלומר שתהיה האגודה והאסיפה לכוונה עובה
ולטהרה  .ועם זה התקינו עצמכם לגאולה כמו שאמרו ז״ל
במאמר שהתחלתי וזהו שאמר ואגידה לכם את אשר יקרא
אתכם באחרית הימים :ולהיות ששלמות האדם תלוי
בעיון ובמעשה לכן כנגד המעשה וכנגד העיון אמר הקבצו
ושמעו על דרך שמעו ותחי נפשכם שהוא העיון  .אמר
עוד ושמעו אל ישראל אמרו חז״ל שבקש לגלות את הקן
ונסתם ממנו  .אמר להם הוו זהירין בכבודו של מקום
זזה רמוז לעניות דעתי בפסוק זה שהוא אמר את אשר
יקרא אתכם באחרית הימים שיהיה נראה מתוך דבריי
שהיה לגאולה זמן מוגבל ושאי אפשר להיות בענין אחי* .
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וזהו פוקה ומכשול גדול כמו שכתב הרב בעל העקידה
על זה הענין ולכן חזר ואמר עם היות שאמרתי באחרית
הימים זהו אם לא תזכו כמו שאמרו חז״ל לא זכו בעתה .
אבל אם תזכו אח־שנה דכתיב היום אם בקולו תשמעו
ולאמת זה שהכל בידם ואין דבר שיחייב הפכו אמר.
ושמעו והתבונני שאל הוא ישראל אביכם כמו שאמרו
חז״ל  .מה הקב״ה בורא עולמות אף אביכס בורא
עולמות מה הקב״ה מחלק עולמות אף אביכם כן וכו׳
באופן שכמו שהכל בידי אף אתם אם תרצו הכל בידכם
ואין זמן קלוב לדבר  .וכיון שהכל בידם התחיל לישרס
על פעולתם כ ד שישלימו את עצמם  .ראובן בכורי אתה
אמרו חז״ל בפירוש הפסוק הבכורה היתה שלך והכהונה
והמלכות ועכשיו שחטאת נתנה הבכורה ליוסף והכהונה
ללוי והמלכות ליהודה  .וצריך ליחס העונש לחטא ונראה
לענ״ד שהפסוק השני נתן כןעם לשלשתן  .כנגד המלכות
שהוא יתרון מעלה אמר פחז כמים אל הותר רוצה לומר
שהמלך צריך שיהיה מתון בעניניו ובדבורו להיות שדבורו לא
ישוב לאחור וכאשר דבר מלך שלמון ואס הוא מהיר
במלאכתו ובדבורו אפשר שיתחרט ומפני כבודו לא ישוב
לאחור ולכן צריך שיתנהג בכבדות אבל אתה עשית תנועת
המים שהיה בפחזות ובמהירות גדול ולכן אל תותר יתרון
המלכות שאינו ראוי לך .כנגד הבכורה אמר כי עלית
משכבי אביך ויובן עם מה שכתב הרמב״ן על פסוק
וישכב את בלהה פלגש אבי שכוונת ראובן היה שכיון שהוא
הבכור וחשב לקחת שגי חלקים ויפסיד יותר מכל האחים
לכן אסרה על אביו שלא תלד ליעקב עוד ולכן אמר לו
לראובן כיין שעלית וגדעת משכבי אביך ועלית הוא כמו
כעלות גדיש בעתו  .לכן לא תרויח בזה אדרבה תפכיד
ממה שהיה לך שתפסיד הבכורה .כנגד הכהונה אמר אז
חללת יצועי עלה כלומר איך תשא את כפיך לברך את
ישראל בהיות שאז באותו מעשה חללת להקב״ה שיציעי
עלה שהרי כהן שהרג את הנפש לא ישא כפיו או עבד
עבודת אלילים להיותו מחלל את השם  :או אפשר לדרוש
הפסוק הזה לשבח כמו שאמרו ז״ל כמה מאמרים על ראובן
בכורי אתה וגו' שהיתה לו יתר שאת שנחלתו היתה גדולה
כל חבל ארגוב ששים עיר וגו' ויתר עז שהיו גבורים
ואע״פ שעשה הפועל המגונה כבר נטהר באופן שטהר
עצמו לגמרי כמקוה המים המטהר את הטמאים כמו
שאמרו ז״ל פחז זעת חרדת פרח חטא מעליך כלומר
שהיתה תשובתו מאהבה שאפי' לשוגג לא נחשב לי שהוא
החטא על דרך שאמרו ז״ל גדולה תשיבה שזדונות נעשו
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לו כזכיות וכמו שאמרו על פסוק אשרי נשוי פשע כסוי
חמאה .כלומר שלא נשאר אפי ,חטא וזהו אומרו כמי
שטיהר עצמו במקוה המיס שאל תותר רושם חמא  .ועוד
עשה שהעלה למעלה תרי משכבי אביך באמצעות הדודאים
שבשבילם באו לעולם יששכר העוסק בתורה .וזבולון
הנושא ונותן ליתן לתוך פיו של יששכר .כמו שאמרו ז״ל על
פסוק הדודאים נתנו ריח וגו  ,אז חללת כלומר באותו הפועל
שעשה ראובן שנראה שחלל להקב״ה משם אני מכיר
ויודע שילועי עלה והוא גבוה וזהו שאמרו ז״ל שמעולם
לא עשה ראובן כך אלא שבלבל יצועי אביו וחשב עליו
הכתוב כאלו שכב עמה שהקב״ה מדקדק עם הצדקים
אפילו כחוט השערה וכו  ,באופן שמפועל החלול נראה
שיצועי עלה כיון שנחשב הפועל ההוא הנקל לחלול :
ב ס ו ד ם אל תבא נפשי וגו ,לפי מה שפירשו חז״ל
בשעה שהם באים ליטול עצה בשטים .בקהלם
אל תחד כבודי בשעה שהם נקהלים על משה בעדת קרח
כי באפס הרגו איש זה חמור אבי שכם קשה פתח בזמרי
וקרח וסיים בחמור  .ולכן נראה לע״ד שבא לתת טעם
למה שאמר בסודם אל תבא נפשי בקהלם אל תחד כבודי
כי בסודם אל הבא נפשי לפי שבאפם הרגו איש  .ויובן
עם מה שאמרו ז״ל ברבה פרשת בלק שעל זמרי נאמר
זד יהיר לן שמו עושה בעברת זדון תפשה לכזבי בבלוריתה
והביאה אצל משה אמר לו בן עמרם זו מותרת או אסורה
אמר לו אסורה אמר לו זמרי ואותה שלקחת מדינית
היא מיד נתרשלו ידיו של משה ונתעלמה ממנו הלכה געו
כלם בבכיה דכתיב והמה בוכים וגו . ,ועוד אמרו ז״ל
לפי שנתעצל משה לא ידע איש את קבורתו ללמדך שצריך
האדם להיות עז כנמר וקל כנשר וכו ,לעשות רצון קונו :
הרי שבמעשה שיטים הרגו למשה שנקרא איש שנאמר
והאיש משה ענו מאד שבמה שנתרשלו ידיו ונתעלמה
ממנו הלכה זו היא הריגתו  .וזה עשו באפס וחרון אף
כמו שאמרו ז״ל שעליו נאמר עושה בעברת זדון  .וכנגד
בקהלם אל תחד כבודי אמר וברצונם עקרו שור כי קרח
ברצון לבו עשה מה שעשה שכן כתיב ויקח קרח כמו מה
יקחך לבך באופן שברצונם עקרו שור וחומה נשגבה והיא
התורה כמו שרמוז במה ששאלו טלית שכולה תכלת וכו,
בית מלא ספרים וכו  . ,עד דברים אלו לאנצטוית עליהם
וכן מאמרים הרבה המורים כן  .וכמ< שפירש הרב בעל
העקידה שכוונתם היה לעקור יסידי התורה ולכן בקהלם
אל תחד כבודי  .ולפי פירוש זה שור הוא כמו שור בשור״ק
כמו במת צעדה עלי שור וכן כתב הרמב״ן שכך פירשו
ט
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אונקלום  .וכיון שנגעו במשה ובתורתו לכן אמר ארור
אפם כי עז כנגד שמעון ועברתם כי קשתה כנגד לוי
ולתקן את אשר עותו אמר אחלקם ביעקב ט שמעון
שעשה שנתעלמה הלכה ממשה  .לכן אחלקם ביעקב כמו
שאמרו חז״ל אין לך מלמדי תינוקות אלא משבטו של
שמעון להחזיר תורה ועטרה ליושנה .וכנגד לוי אמר
ואפיצם בישראל ללמד תורה לרבים לתקן אח אשר עות-י
לעקור עקרי התורה והודאת בעל דין כמאה עדים דמי
שכן כתיב וללוי אמר תומיך ואוריך וגו . ,מה כתיב בתריה
יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל וכמו שאמרו חז״ל
אמר רבא לא משכחת צורבא מרבנן דמורה אלא דאתי
משבט לוי או מיששכר  .מלוי דכתיב יורו משפטיך ליעקב
מיששכר דכתיב ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת
מה יעשה ישראל  .זהו מה שנראה לע״ד בפירוש הפרשה
והמאמרים נאם יצחק בכ״ר שמואל אדרבי זלה״ה :

פרשת שמות
סוטה

ז

פ״ק ותתצב אחותו מרחוק א״ר יצחק פסוק זה
כלו על שם שכינה נאמר  .ותתצב דכתיב ויבא
ה  ,רתיצב ויקרא כפעם בפעם שמואל שמואל  .אחותו
דכתיב אמור לחכמה אחותי את מרחוק דכתיב מרחוק
ה ,נראה לי  .לדעה דכתיב כי אל דעות ה' .מה דכחיב
מה ה  ,אלהיך שואל מעמך  .יעשה דכתיב עשה יעשה ה׳
לאדני בית נאמן  .לו דכתיב ויקרא לו ה ,שלום  .כזונת
זה המאמר לעניות דעתי יובן עם מאמר אחר שאמרו
ז״ל בספרי וז״ל ללמדך שבמדה שאדם מודד בה מודדין
לו מרים המתינה למשה שעה אחת דכתיב והחצב אחותו
והמקום עיכב לה במדבר והארון והשכינה והכהנים והלוים
ושבעת ענני כבוד שנאמר והעם ( 0נסע וגו  ,דקשה
היכי קאמר במדה שאדם מודד וכו  ,מי דמי התם מרים
לחודה והכא המקוס והארון והשכינה וכהניס ולוים וענני
כבוד דהכי פריך בסוטה מי דמי התם חד שעתא הכא
שבעה יומי לכן בא רבי יצחק לומר שכמו שהמתינו למרים
כל הדברים הנזכרים כך המתינה מרים לכל הדברים
הנזכרים בהיותה ממתנת למשה כי על ידי משה בא ׳
ונתגלה המקום לישראל ונתן להם את התירה והשרה
שכינתו ביניהם ועשה כהנים ולוים והקיפם בענני כבו־
וכל זה רמוז בפסוק ותתצב אחותו וגו  ,כי כנגד מה
שאמרו בספרי שהמקום עיכב לה אמר שגס המתינה
למקום וזה רמוז במלת ותתצב דכתיב ויבא ה  ,ויתיצב
וגו,
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וגו' כנגד הארון אמר אחותי רכתיב אמור לחכמה אחותי
בדרוש ששה עשר)
ש פ ל ת רבה דף ס״ו ע״ג ותרא אותו פי טוב הוא תני
את שהיא המתינה לארון ששם הלוחות שהיא החכמה
רבי מאיר טוב שמו רבי יאשיה אמר טוביה
והתורה  .כנגד השכינה אמר מרחוק דכתיב מרחוק ה'
נראה לי שזה רומז לשכינה לע״ד בזה האוסן כי השכינה שמו רבי יהודה אמר המן לנבואה אחרים אומרים שנולד
אינה היות עצמותו ומהותו ית׳ שם ממש בפועל כי הקב״ה כשהוא מהול ורבנין אמרין בשעה שנולד משה נתמלא כל
אינו נתפס במקום כי אם היות השפעתו מושפעת יותר הבית כלו אורה כתיב הכא ותרא אותו כי טוב הוא וכתיב
בשופע וברבוי באותו מקום מבמקים אחד כאופן שנראה התם וירא אלהים את האור כי טוב  .פירוש המאמר הזה
שעיניו ולכו ומכוונו שם וזהו אומרו מרחוק ה׳ נראה לי לפי מה שפירש בו הרב הגדול מרי ורבי ז״ל הוא כי יש
ר״ל בהיות ה׳ מרחוק כי אינו מושג לי מהותו והוא רחוק לדקדק דבשלמא נולד מהול או נתמלא הבית אורה שהוא
ממני מכל מקום נראה לי ע״י השפעתו ושכינתו באופן דבר מורגש ומוחש ונראה לעינים ניחא אבל שאר הדרשות
שבמלת מרחוק רמז שהמתינה לשכינה .כנגד הכהנים מגא להו אלא שכוונת המאמר לומר שעס היות שהנבואה
אמר לרעה דכתיב כי אל דעות ה' לומר כי הוא מקור היא רצון אלהי שתחול על האיש הרמוז מכל מקום צריך
הרעות ונותן דעה בכהנים דכתיב בהו כי שפתי כהן להיות באיש הרמוז ההוא הכנה לקבל השפע הנבואיי
ישמרו דעת וגו' באופן שהמתינה גס לכהנים שהם בעלי ההוא וכמו שאז״ל אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור
דעה .כנגד לויס אמר מה דכתיב מה ה' אלהיך שואל ועשיר  .ולכן להיות שמשה רביגו היה גדול הנביאים
מעמך כי אם ליראה וזה כי מציגו היראה יותר מצויה ומדרגתו למעלה מכלם ודאי שהיתה הכנתו גדולה ושלמותו
בלוים דכתיב מי לה׳ אלי ויאספו אליו כל בני לוי  .או גדול עד שעלה למדרגת הנבואה שעלה ברצון האלהי וזהו
ירצה באופן אחר לי ההבדל הסצמותיי ומהותיי שבאדם כוונת המאמר לומר השלמות שהיה מוכרח שימצא בו עד
' הוא הדבור כי באמרו מהו אדס צריך לתרץ חי מדבר שעלה למדרגה שעלה ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא
והעבודה המיוחדת ללוים הוא הדבור שהיו משוררים על פליגי ויובן בזה כי שלמותו היה תלוי בהיותו שלם בחכמה
הדוכן וזה רמוז במלת מה כי הדבור הוא המהות והמהות ובנבואה וכל אחד נחלק לשנים החכמה או חכמה אנושית
שהוא הדבור שואל ה׳ מהלוים  .כנגד עגני כבוד אמר או חכמה אלהית הנבואה או היותו מטבעו ומצד מזגו
יעשה דכתיב עשה יעשה ה׳ לאדוני בית נאמן כי עגני הגון אליה או חול השפע האלהי עליו  .כנגד השלמות
כבוד היו כמין בית שהיה מקיף לישראל .לו דכתיב הראשון אמר טוב שמו כי ודאי היה שלם בחכמה אנושית
ויקרא לו ה׳ שלום ר״ל לכל הרמוזים בזה הפסוק המתינה שהוא דבר טוב כמה דאת אמר טובה חכמה וגו׳  .כנגד
להיות ממתנת לו למשה למה בשביל שויקרא לו ה' שלום החכמה האלהית אמר טוביה שמו כלומר שהיה שלס
שבשביל משה ובאמצעותו קרא ה׳ שלום בעולם שבאמצעות בחכמת יה שהוא החכמה האלהית  .כנגד היותו מונן
התורה נתקיים העולם כמו שאמרו חז״ל על פסוק נמוגים מטבעו ומזגו לנבואה אמר הגון לנביאות ולהיות שההכנה
ארץ וכל יושביה וכן ויהי ערב ויהי בוקר יום הששי וכן נחלקת לשתי בחינות למירוק וזיכוך לכך אמר גם כן
משה עשה שלום בין ישראל להקב״ה באופן שנשתלשלו־• שנולד מהול כלומר שהיה מובדל ומופרש מכל המותרות
כל הדברים הנזכרים באופן שהמתינה מרים לכל הדברים ומדות פחותות באופן שהיה הגון לנבואה מצד מזגו ומבעו
הנז׳ ולכך המתינו כלם בשבילה באופן שבמדה שאדם וגם מובדל ומופרש מאיזו מדה פחותה או קנין רע  .כנגד
מודד בה מודדין לו ממש :
השפע האלהי שהשרה הקב״ה עליו אמר נתמלא כל הבית
' (פירוש פרשת הסגה והמאמרים הנלוים אליה תמצא מפורש אורה כלומר שכל כך בשופע השפיע הקב׳׳ה נבואתו עליו
בדרוש ששה עשר) :
שנתמלא כלו אורה ט דבר ה' אל משה פגים אל פגיס
ש מ 1ת רבה דף ס״ט ע״א אר״י דסכגין בשם ר' וגו׳ עד שקרן עור פניו ויראו מגשת אליו  .ועל דרך זה
לוי אע״פ כן הראה לו בשכר ויסתר משה פניו נקשר כולל הפרשה שבא לומר שלמות משה עד שהוכן
ודבר ה׳ אל משה פנים אל פגים ובשכר כי ירא ויראו לקבל מדרגת הנבואה שקבל למעלה מכל הנבואות אמר
מגשת אליו ובשכר מהביט ותמונת ה' יביט (פירושו בדרוש ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם
ששה עשר) :
וגו׳ ירצה שעם היות שדרכו של עולם הוא כל אחי רש
(כוונת שלשה האותות שעקה לעיני העם מפורש שם שגאהו משה לא עשה כן אלא אף על פי שויגדל משה
במפלה
..
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במעלה וגדולה וכבוד שהיה בבית המלך על כל זה לא
הסתיר פניו מהם אלא ויצא אל אחיו וירא בסבלותם
והיה מצטער עמהס וכמו שאמרו חז״ל שהיה נותן כתיפיו
ומסייע לכל אחד ואחד מהם  :וירא איש מצרי מכה איש
עברי מאחיו ויפן כה וכה וירא כי אין איש אמרו ראה
שאין תוחלת של צדיקים עומדת הימנו ולא מזרעו עד
סוף כל הדורות כיון שראה משה כך נמלך במלאכיס
ואמר להם חייב זה הריגה אמרו ליה הן הדא הוא לכתיב
וירא כי אין איש שילמד עליו זכות  .שצריך לדקדק מנא
להו לחז״ל לדרוש שתי דרשות על פסוק וירא כי אין איש
חדא אין תוחלת של צדיקים וכו ,וחרא אין איש שילמד
זכות עליו אלא שחז״ל דקדקו שאמר הכתוב ויפן כה וכה
שהכוונה לומר שמשה עשה כל חלקי הסותר והבחין כל
הבחינות קודם שהרגו אס היה עתיד לצאת ממנו איזה
הגון שינצל בזכותו ואף אם לא יצא אס היה ראוי להורגו
ולכן נתיעץ ביט לבין עצמו במחשבותיו השכליות המכונות
במלאכים כי האדם מצד שכלו הוא מלאך וגזר בעין שכלו
שהיה חייב מיתה וזהו שאמר הכתוב ויפן כה רמז לבחינה
הראשונה אם עתיד לצאת ממנו איזה הגון וכה רמז
לבחינה השנית שנתיען וכו' וירא כי אין איש לא לכה
הראשין ולא לכה האחרון לכך ויך את המצרי וגו׳ וזה
מורה שלמות משה היותו שלם בגבורה שהרגו ולא שב
אחור ימיט ובפרט שאמרו חז״ל שהרגו בשם המפורש
שהזכיר עליו כמו שנאמר הלהרגני אתה אומר משמע
שבאמירה לבד הרגו  .ועוד יש רמז בפסוק ויפן כה וכה
שהוא בן מ״ב אותיות רמז שהרגו בשם מ״ב  :גם כן
היה שלם בצדק שנאמר ויאמר לרשע למה תכה רעך
ודאי ששניהם רשעים היו אמרו חז"ל שהיו דתן ואבירם
אלא שקרא לאחד מהם רשע להיותו רשע בדינו והיה
דן אותו בצדק כדיין ושופט ועוד אמר לו למה תכה שבזה
הורה היותו שר ואדם רשוס וחשוב שהיה גוער בו למה
תעשה כה .ועוד אמר רעך היה מייסרו כאיש מדיני
ואומר לו כיון שהוא רעך אינו מדרך המוסר להתקוטט
עמו ולכן להיות שמשה דבר כדיין ושר ואיש מדיני לכן
אמר לו מי שמך לאיש שאתה מייסרני ואמרת רעך ומי
שמך לשר שאמרת לי למה תכה ומי שמך לשופט שקראת
לי רשע כאלו אתה שופט ומרשיעט בדיני הרי שהיה שלם
בצדק  .גם היה שלם בהשואה כלומר שהיה שוה המזג ולא
היה יצרו מתגבר עליו זה נראה אחר הפסוקים שפי׳
מעטן בנות יתרו שמצינו הרועים שכיונו לדבר עבירה
כמו שאז״ל נאמר כאן ויושיען ונאמר להלן צעקה הנערה
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המאורשה ואין מושיע לה מה להלן גלוי ערות אף כאן
גלוי עריות הרי שמשה רבינו עליו השלום לא לבד היה
שלם שלא הרהר דבר עבירה אלא אפי׳ מיחה ביד הרועים
שלא יבואו לידי כך ולא זו לבר אלא שפײסם לרועים
ושימשם כדי שלא יעשו דבר בלתי הגון שכן כתיב  .וישק
את צאנם ר״ל לצאן הרועים ולכן כתיב צאנם ולא צאנן
וכן אמרו חז״ל על פסוק וישק את הצאן צאניט לא נאמר
הלא הצאן צאן הרועיס השקה  :ותאמרנה איש מצרי
הצילנו מיד הרועים וגס דלה דלה לנו מתוך המים כמו
שאמרו חז'׳ל מלמד שהשליכו אותן בתוך המים והוציאן
משה ואין ויושיען אלא לשון הצלת מים שנאמר הושיעני
אלהיס כי באו מים עד נפש  :ויאמר אל בנותיו ואיו
למה זה עזבתן את האיש וגו' צריך לדקדק למה ליה
למימר זה היה לו לומר למה עזבתן את האיש אלא שהכוונה
לומר שיתרו היה עושה חלקי הסותר ומעלה על לבו
הטעם שבנותיו עזבוהו והוא כי כשהאדם יש לאל ידו
לשלם גמול לאיש אשר עשה עמו טובה אז ודאי ראוי
הוא שישלם לו גמולו ולא יהיה כפוי טובה אבל כשאין
לאל ידו לשלם ל< גמולו לפי שעשה לו טובה יותר מדאי
אז אין להאשימו כי אין יכולת בידו לשלם לו גמולו ולכן
עלה במחשבתו של יתרו שזאת היתה הסבה שבנותיו
עזבוהו להיות שעשה עמהן טובה שלא היה יכולת בידן
לשלם לו גמולו וזהו אומרו למה זה עזבתן את האיש
כלומר לפי שעשה עמכן כל זה שאמרתן ואין סיפוק בידכן
לשלם לו לפיכך עזבתן את האיש מכל מקום קראן לן
ויאכל לחם ולפחות נקל מעלינו קצת מהחוב או שרמז
למה שאז״ל אין אכילת לחם האמור כאן אלא אשה ודומה
לו כי אם הלחם אשר הוא אוכל ובזה נשלם לו גמולו
מרה כנגד מרה שהוא הושיע אתכם מיד הרועים מגלוי
עריות וחס על כבודכן לכן אתן לו לאשה לאחת מכם :
פירוש הכוונה שהיה לו להקב״ה במראה הסנה
למשה ובשלשה האותות לישראל .

נראה

לע״ד כי הקדמה ידועה היא כי מי שיזהיר על
דבר מה צריך שיהיה בו בתחלה בעצם ובראשונה
וידוע הוא מה שכתב הרב בעל העקידה ז״ל שכוונת היו״ד
מכות היו להודיע שלשה עקרים מציאות השם השגחה
ויכולת ולהיות שמשה רבינו היה אמצעי בזה הענין להוציא
את ישראל ממצרים רצה הקב״ה שמלבד האמונה שהיה
למשה ולישראל על אלו השלשה עקרים רצה שיראו אותם
בחוש הראות כל אחד מ י ערכו והשגת ירו ולכן משה

בסנה
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בסנה ראה שלשתם ויובן עם מת שאז׳׳ל שלש פסיעות
פסע משה שנאמר וירא ה' כי סר לראות ועוד אז״ל הפך
פניו והבינו שהכוונה היא מה שפירש הרב הגדול מרי
ורבי ז״ל שהשיג שלשה מדרגית ראה מלאך בלבת אש
בהקיץ דבר אתו הקב״ה בהקיץ ראה ממש השכינה כמו
שנאמר וירא ה' כי סר לראות כלומר ראה משה להקב״ה
כשסר לראות וזו היא כוונת המאמר באומרו הפך פניו
והבינו כלומר נשתנה צורתו מכל אדם שהרי כתיב כי
לא יראני האדם וחי ועשה הקב״ה כל זה לקיימו בג׳
העקרים הנזכר כי מציאות השם ראה אותו בחוש הראות
מלבד אמונתו בו .השגחה .שדבר אותו אלהים ראה ראיתי
אח עני עמי אשר במצרים ואת זעקתם שמעתי וגו׳ .
יכולת .בראיית המלאך בלבת אש המורה יכולתו ית׳ שמבטל
כח האש לשלא יתפעל הסנה ממנו עם היותו מוכן לכך
באיפן שמשה השיג אלו השלשה עקרים כפי מדרגתו .
וישראל השיגום במדרגה אחת למטה מזו והיא באותו
שעשה משה לישראל בינו לבינם כי בהפיכת המיס לדם
מורה מציאות השם כמו שאמרו כל המפרשים להיות כי
המים הס יסוד פשוט ונהפך לדם שהוא מיטב הליחות
שבניזון שהוא נמנע אצל הטבע  .בצרעת היד מורה
השגחתו שעם היות כל גופו בריא היתה ידו מצורעת מורה
השגחתו המבחין בין דבר לדבר וכן כתוב הרב בעל
נ עקידה שער ל״ה זאת הבחינה שמשה היה בריא ושלם
בעבעו בכל גופו והיות צבר א׳ מגופו מצורע הוא• קרוב
לנמנע הצל הטבע ולק אומר אני שזה מורה השגחתו
המבחין בין דבר לדבר  .הפיכת המטה לנחש מורה
יכלתי כי מה שהוא אפשרי אצל הטבע בהמשך הזמן כמו
שכתב הרב בעל העקידה בשער ל״ה שאפשר בהמשך
הזמן שיהפך המטה לנחש והקב״ה ביכלתו הבב״ת עשאו
בלי זמן ואחר שמשה וישראל היו שלמים וקיימים באמונתם
באלו השלשה עקרים הוכנו לגדל ולפרסם שמו של הקב״ה
בעשר מכות המורות על השלשה עקרים הנזכרי׳  .זהו מה
שנראה לעניות דעתי ואמר לי לבי הצעיר יצחק בכ״ר
שמואל אדרבי זלה״ה :
(ועיין בדרוש ששה עשר ששם כתבתי פירוש אחר בכוונת
המכות)(וגם כוונה אחרת במראת הסנה מסכים עם
הכוונה שכיון הקב״ה במכות) :

פרשת וארא
ילקוט

פרשת וארא בפסוק ושמי ה׳ לא נודעתי

שלום

להם וז״ל הרשעים קודמים לשמם נבל שמו שנע בן
בכרי שמו אבל הצדיקים שמס קודמם ושמו אלקנה
ושמו מרדכי ושמו בועז דומים לבוראם ושמי ה'
לא נודעתי להם מתיבין והכתיב ולרבקה אח ושמו
לבן רבי יצחק אמר אח של פרדיכוס (פירוש לבן ביותר
שהיה משונה)  .ר' ברכיה אמר מלובן ברשע יש לדקדק
במאמר מה לי אומרו שמו מרדכי או מרדכי שמו  .ועוד
מהו אומרו שהצדיקים דומים לבוראם כי אף הרשעים
מציגו שדומים לביראם בזה שהרי כתיב ה' איש מלחמה
ה׳ שמו כמו שאמר נבל שמו שבע בן בכרי שמו וגם
המקשה למת לא הקשה מזה הפסוק והכתי׳ ה' איש
:־זלחמה  .ונראה לע״ד כי יובן בהקדמה והיא כי כשאני
מודיע איזה דבר מהותו ועצמותו אני מודיעו בסוג והבדל
באמרך מהו החי גשם נזון מרגיש או מהו אדם חי מדבר
או מהו שחרית מראה מקבץ הראות כי גשם וחי ומראה
סוגים ומרגיש ומדבר ומקבץ הראות הם הבדלים וידוע
כי ההבדל אינו מקיף בדבר יותר מן הסוג הקודם לו
אלא בחלק ממנו כי מלת מדבר מקיף בחלק מן החי
לא בכלו וכן מרגיש איני מקיף בכל גשם כי אם בחלק
ממנו  .הדי שהמלה המאיהרת נכנסת תחת המלה הראשונה
ואינה יוצאת ממנה אף כהן בהודיעי לרשע ואומרי נבל
שמו הקדמתי מלת נבל יאחר כך אמרתי שמו הוריתי כי
מצת שמו המורה על עצמותו כי השם הוא שס העצם
אינו יונחת מתחת מלת נבל ואין בו כי אס מה שמורה
מלת נבל כ־ נבל היא כמו סיג כי אפשר שיכלול אנשים
אחרים עמו שיקראו גם כן גבל ובאומרי שמו ה  .הגדל
שרמזתי צזה חם כן כמו שההבדל שהוא המאוחר איט
מקיף יותר ממה שמק־ף הסוג הקודם לו גס כן באמרי
שמי המורה על עצם אין בו כי אס מה שהורה מלת נגל
ובא לרמוז כי הרשעים אין בהם שוס עצמות ושום שלמות
אחר כי אם הרשום בשמם כי נבל שמו וכשמו כן הוא
אין בו דבר שלמות אבל כצדיקים שמם קודמם כי מלת
שם המורה על העצמו׳ היא קודמת והיא במקום הסוג
ומלת מרדכי מאוחרת והיא במקום ההבדל לומר כי כמו
שההבדל אינו מקיף בכל מה שמקיף הסיג הקודם לו אלא
בחלק ממנו כן מלת מרדכי אינה רומזת ומרשמת
כל השלמות הנמצא בעצמות אותו הצדיק כי אס בחלק
ממנו ובזה דומים לבוראם כי שמו ית' אינו רומז כל מה
שיש בו כי אם בחלק קטון ממנו ועם זה לא יקשה המקשה
מפסוק ה׳ שמו כי האמת הוא כי בו ית׳ הכל שוה ה׳
שמו כמו שנגר ה׳ והטעם כי שם בן ארבע ית׳ בו כלול
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*
כל שלמותו למי שינינהו ויקראהו נתקנו זזה אומרו ה'
איש וגו ,ר״ל אפי׳ כשהשם עושה מלחמה ה׳ שמו כי שס
כלול הכל אלא שאנו מצד קוצר ידיעתנו אנו קורין כלשון
אדנות לפי מה שאנו משיגים נו ולכך אמר נתחלה ושמי
המורה על עצמותו שאין סוף וקן לשלמותו והוא כמו
סוג ואחר כך אמר ה ,שהוא חלק ממנו נכתינת שאנו
קורין אזתו בלשון אדנות והקשה המקשה ושמו לבן שנראה
שיש בהם איזה שלמות אחר שאינו רמוז בשמם ותירץ
כי מלת לבן אינו שם העצם כי אם מקרה זתאר בו וכו . ,
ואם זה תראה כי כמו שהאל ית׳ יש לו כמה שמות לפי
שאי אפשר לרמוז בשם אחד לפי קוצר ידיעתינו קצת
משלמותו שאנו משיגים בו כך הצדיקים לפעמים יש להם
כמה שמות לפי שאי אפשר לרמוז שלמותם בתיבה אחת
ובשם אחד :

ואני אקיםה את לב פרעה וגר

הקושיא

היא מפורסמת מה פשעו ומה חטאתו של
פרעה אם ה׳ הקשה לבו וכמו שאז״ל מכאן
פתחון פה לאפיקורוס לומר לא היתה ממט שיעשה
תשובה וכו . ,וכבר דברז חז״ל על זה כמו שמפורש
במדרשים וגס המפרשים הרב בעל העקרים מאמר ר'
פ׳ כ״ד וכן הרב בעל העקידה ז״ל  .ועוד קשה מה
פשעם מה חטאתם של ישראל שנגזר עליהם גלות מר
ונמהר כזה וכבר דבר על זה הרמב״ס ז״ל בפרשת לך
על פסוק ויהי רעב בארץ ודחהו הה״ר בעל העקידה ז״ל .
ולתרץ קושיות חלו(כבר הארכתי בדרוש הששי עיין שם)
ולכן לא אכתוב כאן כי אם ראשי פרקים וריש מילין ממה
שכתבתי שם כי אין כונתי אלא לבאר מזמור אחד לע״ד
מכוון לדרוש ההוא  .הקדמה מפורסמת היא כי תכלית
בריאת העולס הוא כמו שאז״ל בראשית וכו׳ שנקראו ראשית
ברא אלהים את השמים ואת הארץ ומדרגתם זו היא
בשביל קבלתם התורה שנקראת גם כן ראשית שנאמר
ה׳ קנני ראשית דרכו באופן שבמלת בראשית רמוז ישראל
והתורה לומר כי מדרגת ישראל אינה אלא בשביל התורה
להיות שבקבלת התורה שקבלו ישראל נתנו לעולם שארית
וקיום והעמדה וכמו שאמרו חדל רעיתי רעיתי דעלמין
דכתיב נמזגים ארן וכל יושביה אנכי תכנתי עמודיה
סלה .ודבר ידוע הוא כי תורתינו הקדושה היא משא כבד
ועול גדול כי כמה חומרות וטומאות וטהרות ועונשים
וארבע מיתות בית דין תלויין בה ולכן מצינו שהחזירה
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הקב״ה על כל העולם עובדי אלילים אז ולא קבלוה כמו
שאמרו חז׳׳ל על פסוק ה׳ מסיני בא וגו׳ ולהיות שרצה
לזכות״את ישראל לפיכך הכניסם תחת שעבזד מצרים כדי
שיהיו מלומדים ומורגלים לשאת משא כבד עליהס״משעבוד
מצרים ויהא נוח להם לפרוק מעליהם עול מצרים ולקבל
עליהם עול תורה ואלו היו ישראל בני חורין לא היו ישראל
משעבדים עצמם לקבל עליהם עול התורה(וכמו שכתבתי
על מאמר אז״ל ראוי היה יעקב אבינו לירד למצרים
בשלשלאות של ברזל וכו׳ בדרוש ששי עיין שם) באופן שעלה
בידינו שגלות מצרים היה לטובתן ולזכותם של ישראל לא
לעון קודם .ועם הקדמה זו יתורץ הקושיא הראשונה וזה
שכיון שישראל עמדו במצרים נתערבו עמהס וילמדו
מעשיהם והאמונות הרעות אשר בלבם וכמו שאז״ל על
פסוק גוי מקרב גוי מה אלו עובדי כוכבים אן 2אלו
עובדי כוכבים וכו  ,ולכן כדי להסיר מלבם של ישראל
האמונות הכוזבות שלמדו מהמצריי ,ולחקוק בלבם האמונות
הצודקות הוצרך הקב״ה לעשות ניסים ונפלאות ולשיד
המערכות ולבטל הטבע כדי שיכירו וידעו כי לה׳ המלוכה
ומושל בגויס ואלו היה פרעה מודה מיד למאמרו ית׳
ושומע בקולו לשלחם לא היה הקב״ה עושה ניסים ונפלאות
ולא היו ישראל באים לכלל אמונה לכן הקשה הקב״ה את
ערפו ואמץ את לבבו למען עשה כיום הזה ניסים וגבורות
ויהיו ישראל שלמים באמונת׳ וזה שאמר הכתוב ואני אקשה
את לב פרעה והרבתי את אותותי וגי׳ כלומר תכלית
הקושי הוא להרבות אותותי ומופתי וכו' ותכלית עשיית
האותות והמופתים הוא והוצאתי את צבאותי את עמי מ י
ישראל וגו׳ כלומר שיבאז לכלל אמונה שיקראו עמי
וצבאותי ואין זה עול בחקז ית׳  .ואל הדרוש הזה
כיונו חז"ל באומרם במזמור נ״ו למנצח על יונת
אלם רחוקים לדוד מכתם באחוז אותו פלשתים בגת זהו
שאמר הכתוב אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה
כמעשיך וכגבורותיך וכן כתיב משזי  ,זמציל ועבד אתין
ותמהין אמר דוד לי עשה יותר מן הכל ונצחון שלך יותר
מהכל מה עשה לדוד שהיה עומד אצל אכיש מלך גת
ואחיו של גלית שומר ראשו של אכיש ואמר דוד למנצח על
יונת אלם על אותו המעשה  .שכונתם בזה לע״ד לומר
ההבדל הגדול שיש בין הסיוע שמסייע הקב״ה לאדם
החפץ בו לסיוע שמסייע המזל או הכוכב או אדם לאדם
וזה כי איזה ב״ו העורך מלחמה הוא עומד מבחוץ ואנשיו
מבפנים ואינו מסייעם אלא לתת להם להם כלי קרב
ומלחמה ומזון אבל האנשים הם מעצמם צריכים להשתדל
השתדלות
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השתדלות רב וחזק להציל ממות נפשם וגם המערכה עם
היותה מחייבת הנצחון או השררה לאיזה איש מכל מקום
אם האיש ההוא הרמוז יהיה יושב ובעל לא יועיל לו
תיובו אלא בהשתדלותו אבל הקב״ה אינו כן אלא הוא
עושה הכל הוא מציל את האדם ועושה המלחמה בעבירו
זהו שאמר הכתוב  .ימינך ה' נאדרי בכח ימינך ה' תרעץ
אויב ירצה השר או המזל או מלך בשר ודם אין עושים
כי אם נתינת הכח אבל ההשתדלות צריך שישתדל האדם
להשתתש מהכח ההוא אבל הקב״ה אינו כן אלא עושה
הכל ימינך ה׳ נאדרי בכח וגם ימינך ה׳ תרעץ איוב
והאדם בהיותו יושב ובעל שהקב״ה עושה מלחמתו זהו
 0אמר המאמר אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה
כמעשיך וכגבורותיך עושה גבורה ומעשה בפיעל שהרי
כשיצאו ישראל ממצרים לא עשו ישראל דבר אלא הקב״ה
לבדו עשה מלחמתם כמו שנאמר ה' ילחם לכם ואתם
תחרישון  .וכן במלחמת יריחו הקב״ה הפיל החומה ולא
חלו בה ידי שום אחד מישראל  .וכן בדניאל כתיב משזיב
ומציל ועביד אתין ותמהין כלומר הקב״ה משזיב ומציל
לאדם ולא בהשתדלותו של אדם אלא הוא עצמו יתעלה
עבד אתין ותמהין שהרי דניאל כשהושלך לגובא די אריותא
לא עשה עמהם דניאל מלחמה והקב״ה נתן לו כח לנצחם
בהיותו יושב ובעל הקב״ה עשה מלחמתי כמו שנאמר
אלהי שלח מלאכיה וסגר פוס אריותא ולא חבלוני אמר
דוד לי עשה יותר מן הכל ונצחון שלך יותר מהכל כלומר
עם היות שנצחונו יתעלה הוא יותר מהכל בלי השתדלות
האדם וכמו שכתבתי עם כל זה לי עשה יותר מן הכל
והטעם שאף שישדד הקכ״ה מערכות השמים בשביל
הצדיק או ישנה הטבע אינו מן התימה כי הכל נברא
בשבילו וגס הבעלי חיים המזיקים היותם נכנעים לפניו
כבר כתיב ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ וגו׳ .
אבל ביטול בחירת האדם עם היות שהבחירה ניתנה ביד
האדם וכמו שאמרו ז״ל הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים
זהו פלא גדול וזהו שאמר לי עשה יותר מן הכל ומה
עשה לדוד שביטל בחירת אחיו של גלית ולא נתן לבו
להזיקו בהיותו שם אצל אכיש מלך גת בלי שום השתדלות
שישתדל דוד על כך אלא הקב״ה עשה הכל ועל זה חיבר
מזמור להלל לשבח להקב״ה על כך אמר  .למנצח על
יונת אלם רחוקים וגי' כלומד שעם היותו בארץ מרחקים
חוץ ממקומו וגר בארץ ההיא עם כל זה נעשה אחיו של
גלית כיונה שוהה אין לב וכאלם לא יפתח פיו וזה שרמו
באומרי יונת אלס שהוא כנוי לאחיו של גלית וגס חבר
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המזמור הזה להודות ולהלל להקב״ה באחוז איתי פלשתים
בגת שהכל היה בזמן אחד וענין זה נחלקו בו המפרשים
אס רמז לפעם הראשון שעמד שם דוד עד שהוצרך לשנות
את טעמו ועשה עצמו כמשוגע או אס רומז לפעם השנית
שעמד שם לפי שבפעם הראשונה כבר עשה מזמור בשנותו
את טעמי וגו' וכן נראה לע"ד שמדבר על הפעם השנית
והיה מהלל להקב״ה על שביטל בחירת אחיו של גליה נמו
שכתבתי וגם על שביטל הקב״ה בחירתם ועצתם של
פלשתים בעת ההיא כמו שאבאר וזה כי נראה שמעילס
לא נמצא דוד בצר ובמצוק כעת ההיא והטעס דכתיב
ויהי בימים ההם ויקבצו פלשתים את מחניהס לנבא
להלחם בישראל ויאמר אכיש אל דוד ידוע תדע כי אתי
תצ £במחנה אתה ואנשיך ואז ודאי עת צרה היא לדוד
כי מה יענה אם יאמר לא אלך היה מורד בי וחייב חת
ראשו למלך ואם יאמר אלך נמצא יוצא להלחם בישראל
והקב״ה ביטל עצתם וקלקל מחשבתם וזה שנאמר :ס
וסרני פלשתים עוברים למאות ולאלפים ודוד ואנשיו
עוברים באחרונה עם אכיש ויאמרו שרי פלשתים מה
העברים האלה ויאמר אכיש אל שרי פלשתים הלא זה דוד
עבד שאול מלך ישראל וגו׳ ויקצפו עליו שרי פלשתיס
ויאמרו לו השב את האיש וישוב אל מקומו ולא ירד עמנו
במלחמה ולא יהיה לנו לשטן במלחמה ובמה יתרצה זה אל
אדוניו הלא בראשי האנשים ההם הלא זה דוד אשר יענו
לו במחולות לאמר הכה שאול {אלפיו ודוד ברבבותיו
ויקרא אכיש אל דוד ויאמר אליו חי ה' כי ישר אתה וגי׳
ועתה שוב ולך בשלום וגו' באופן שהצילו הקל׳ה מאותה
המביכה בלי שים השתדלות שיעשה דוד ועל עני! זה
מיוסד המזמור הזה ואמר  .חנני האלהים כי שאפני אנוש
רמז לאכיש מלך גת שאמר לו ידוע תדע כי אתי תצא
במחנה ושאפני הוא לשון חשק ותאוה כמו ואל מקומו
שואף וגו' ואמר חנני והצילני מצרה זו עם היות שכל היוס
לוחם ילחצני והוא שאול ומן הדין היה לי לשמיח שמחה
גדולה כי בא להרגך השכם להרגו מכל מקום חנני והצילני
כי אין רצוני בזה כמו שמצינו כמה פעמים שבא שאול
ליד דוד ולא שלח ידו בו כמו שאמר מי שלח ידו במשיח
ה׳ ונקה  .שאפו שוררי כל היום וגו׳ ירצה שיררי ואויבי
היו שואפים ומתארים שיהיו רבים לוחמים במרום כלומר
שמערכות השמים יהיו נגדי שבאופן אחר ובהשתדלות
אדם לא אפול ולכן היו מתארם שהמזלות ינגדוני אמר
להם דוד יום אירא וגו' כלימר עניי הדעת ממה שמחייב
היום או המזל אני מתיירא איני מתירח כלל מהמזל כי
אינו

דבױ
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;.ינו מחייב עלי נלל למה לפי שאני אליך אבטח והכיסח
בה׳ חסר יסובבנו ואין למזל שלטון עליו  .או ירצה שאפו
שוררי כל היום נלומר שוררי היי שואפים ומתאויס
ומקנאים בי באומרם ני מזלי גדול והוא •ני היו רואים
בחוש הראות ני רבים לוחמים לי ובשבילו במרים לסייעני
היום שהיה ראוי לי לירא ולחרד ממנו והראיה שאין לך
יום ממצור ומצוק כזה שאמר לו אכיש מלך גת אתי תצא
למלחמה ויצא ממבוכה זו בסבר פנים יפות אין זה כי אס
מכח המזל שמסייעו ורבים לוחמים לו בשבילו במרום
ביום שהיה ראוי לירא ממנו ואמר דוד הס טועים בזה
בחשבם שזה בא מצד המזל כי אינו אלא מצד הבטחון
שבטחתי בהקב״ה וזהו אומרו  .אני אליך אבטח וכיון
שהקב״ה הוא הסבה לכן באלהים אהלל דברו כלומר הדבר
שדבר אכיש מלך גת שאמר לי ועתה לך ושוב בשלום
הקב״ה היה הסבה ולכן אהללנו והסבה שזכיתי לכך הוא
לפי שבאלהים בטחתי והבוטח בה׳ חסד יסובבנו ולכן לא
אירא מה יעשה בשר לי כל היום דברי יעצבו וגו׳ להלל
להקב״ה על זה הענין ביאר דוד הסבות אשר אמרו סרני
פלשתים למלך עד שאמר לו ועתה שוב ולך לשלום ואמר
שהיו שתי סבות אחת שאמרו והלא זה דוד אשר יענו
במחולות לאמר הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו שזה
היה מורה השנאה הטבעית שהיה לו לדוד עם הפלשתים
וזהו שרמז באומרו כל היום דברי כלומר בדברים שדברו
משים עלי באומרן ודוד ברבבותיו יעצבו אותם ומפכריס
לבם  .ועוד סבה שנית שאמרו שעלי ובסבתי יהפך כל
מחשבותם לרע שכן אמרו ולא יהיה לנו לשטן במלחמה
ובמה יתרצה זה אל אדוניו הלא בראשי האנשים האלט
באופן שיגורו יצפונו הפלשתים ממני המה עקבי ישמורו
שלא אלךעמהם בא! פן שכאשר קוו ונתאוו הם שלא אלך
עמהם כן היה נפשי ורצוני  .על און פלט למו וגו' ירצה
שעם היות שאמר 5ו אכיש ועתה לך ושוב מכל מקום
היה מתירא דוד ששם במלחמה ימצאו עצמם באיזה
מצור ומצוק ויחזור אכיש לקרוא לו לדוד לעתות בצרה
כי להנצל מהצרה הוודאית יקראו לדוד על הספק אולי
יהיה להם לעזר ולהועיל לכן היה מתפלל דוד להקב׳׳ה
שיעשה אחת משתים אחת על און פלט למו כלומר שיהיה
פליטתם על און ויחשבו שהם נוצחים וכיון שהם חושבים
כך לא יפנו לעזרה ואחר כך פתע פתאום ימצאו עצמם
מנוצחים או שתכף ומיד בכניסתם במלחמה באף וחמה
גדולה לאלו העמים הורד אלהים ולא יהיה להם פנאי
לקרוא לי לעורה  .גדי ספרת אתה וגו׳ הכוונה להיות
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שדוד היה מתחסד הרבה בכל אלו הדברים ואולי נכספה
וגם כלתה נפשו ללכת נגד שאול ומפלתו שנפל במלחמה
ההיא לכן אמר רבש״ע עם היות שנדי וטלטולי ספרת
אתה ולא יפלא ממך כל דבר שהייתי נע ונד בארץ מפגי
שאול שהייתי בורח ממנו עם כל זה אני מחלה פניך
שתשים דמעתי בנאדך שהורדתי על שאז״ל כמו שנאמר
ויחזק דוד בבגדיו ויקרעם וגס כל האנשיס אשר אתו ויספדו
ויבכו ויצימו עד הערב וגו' ומחוייב אתה לעשות כן שהלא
בספרתך ובחכמתך כתוב כן שהרי אז״ל כל המוריד
דמעות על אדם כשר הקב״ה סופרן ומניחן בבית גנזיו .
אז ישובו אויבי אחור ביום אקרא וגו׳ ירצה או כשתשים
דמעתי בנאדך ויהיה לי לעד איך חרה לי עד מות מיתתו
של שאול כשישובו אויבי אחור ביום אקרא זה הזכות
ידעתי כי הוא הסבה שאלהים לי שהקב״ה פורע לי מרה
כנגד מדה שעם היות שאני הייתי נרדף משאול עם כל
זה לא שלחתי בו יד אלא אדרבה בכיתי עליו זו היא הסבה
שאויבי יפלו לפני וישובו אחיר  .באלהים אהלל דבר בה׳
אהלל דבר ירצה כיון שמלטולי ונדי היא סבת השבת
אויבי אחור אם כן אהלל למדת הדין שהיתה פוגעת בי
וגם בה' שהוא מדת רחמים אהלל דבר שמרחם עתה
עלי  .באלהים בטחתי לא אירא מה יעשה אדם לי ירצה
בא לבאר זכותו שזכה לכך והוא שעם היות שהיה מדת
הדין גובר עליו מכל מקום לא הסיר בטחונו מהקב״ה
וזו היא אמונה שלימה כמו שכתב הה״ר בעל העקרים
מאמר רביעי פרק מ״ו אין לאיש חזקה באמונתו להיות
נאמן בבריתו כשיהיה שומר ברית ותורה בהיותו שאג'
ושלו בביתו ורענן בהיכלו אבל כי גס בהתהפך עליו בלהון
הזמן ויאחזוהו ימי עוני וירדפוהו עד השברים ולא יסיר
תומתו ממנו וגו׳ וזהו שאמר כאן באלהיס כלומר עם
היות מדת הדין גוברת עלי מכל מקום בטחתי בה׳ ולכן
לא אירא מה יעשה אדם לי  .ולכן פיון שסבת כל טובתי
הוא המדת הדין שגברה עלי לכן אל חייב וראוי לי להחזיק
טובה למדת הדין  .וזהו עלי אלהיס נדריך אשלם תודות
לך ונמו שאז׳׳ל הצדיקים שמחים בשעה שמדת הדין פוגעת
בהם ולטעם כי הצלת נפשי ממות באותו הדין והטלטול
נתכפרו לי עונותי והצלת נפשי ממות הנצחית וגם הצלת
גופי וזהו הלא רגלי מדחי וכל זה היה להתהלך לפגי אלהים
ר״ל לזכות בדין גמור לא בתורת חסד באור החיים ירצה
שנתכפרו עוני ביסורין נמצא שזוכה לאור החיים בדין גמור
שהאדם ראוי לכך טון שלא ימצאו בו עון אשר חטא .
הרי לך שחיבר דוד מזמור להלל לשבח להקב״ה על שביטל
עצתם
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עצתם וקלקל מחשכותם של אכיש מלך גת ושדני פלשתים
והכריחם על כך כמו שעשה לפרעה במצרים שהקשה את
רוחו ואמץ את לבבו למען עשה כיוס הזה להחיות עם
רב באמונה שהאמינו בהקב״ה באמצעות הנסים והנפלאות
שעשה במצרים כי כל העולם מסור ונתון לאמונתם של
ישראל שהיא היא הנותנת מציאות וקיום והעמדה והתמדה
לכל הנמצאים כלס :ויצעק משה אל ה׳ על דבר הצפרדעים
אשר שם לפרעה  .פירש הרב הגדול מרי ורבי ז״ל שלהיות
שאמר משה לפרעה התפאר עלי למתי אעתיר לך והיה זה
בסוף גבול זמן המכה שהיתה משמשת רביע חדש כמו
שאז״ל על פסוק וימלא שבעת ימים אחרי הכות ה' את
היאור לכן חשב פרעה זה שאומר לי התפאר עלי ודאי
יודע שכבר הגיע זמן הסרת הצפרדעים כמו מכת הדם
שלא עמדה כי אם שבעה ימים ולכן להכזיבו רצה לסבול
עול מכת הצפרדעים יותר יום אחד בחשבו שתסור המכה
מאליה בהגעת הגבול ואין שוס כח ביד משה לכן אמר
לו משה כדברך למען תדע כי אין כה' אלהינו ויעמדו
הצפרדעים עוד יום אחד משאר המכות כי הכל מושגת
מאתו ית׳ .ולכן התפלל משה אל ה על דבר הצפרדעים
אשר שם לפרעה כלומר ששם לו שיעמדו זמן רב משאר
המכות והיה מתפלל להקב״ה שיעמיד ויתמיד הצפרדעים
יותר זמן ולא יסורו בגבול זמן שאר המכות זהו מה
שנראה לע״ד ואמר לי לבי הצעיר יצחק בכ״ר שמואל
אדרבי זלה״ה :

פרשת בא
ר ב ה ריש פ׳ בא אל פרעה הה״ד כובד אבן ונטל
החול וכעם אויל כבד משניהם שאל אבדימוס
הגרדי את רז״ל אמר להם הארץ היאך נבראת תחלה
אמרו לו אין אדם בקי בדברים אלו אלא לך אצל יוסף
הבנאי הלך ומצאו שהוא עומד על הקרויא אמר לו שאלה
יש לי לשאול אותך א״ל איני יכול לירד מפני שאני שכיר
יום אלא שאל מה תבקש א״ל היאך נבראת הארץ תחלה
א״ל נטל הקב״ה עפר מתחת כסא הכבוד וזרק על המים
ונעשית ארץ וצרורות קטנים שהיו בעפר געשית הרים
וגבעות שנאמר בצקת עפר למוצק ורגבים ידובקו וברור
הוא הדבר באזני בגי אדם שנאמר כובד אבן ונטל החול
מהו כובד אבן מי שהוא רואה את ההרים ואת הגבעות
אינו אזמר היאך ברא הקב״ה את אלו מהו ונטל החול
אלא החול שהמיס עומדים עליו למעלה והוא נתון למטה
והוא נושא אותם אמר הקב״ה יקרה היא בעיני בני אדם

שלום

ורואין כאלו יגיעה היא לפני ואינה יגיעה שנאמר לא
ייעף ולא יגע במה אני יגע במי שהוא מכעיס לפני
בדברים בטלים כמה דאת אמר הוגעתם ה ,בדבריכם
הוי וכעס אויל כבד משניהם המאמר הזה אומר דורשני
לפי מה שמורה פשטן של דברים מלבד הקושיות שיש בו
אומרו נטל עפר וגו׳ שנראה ח״ו שהיה שם חומר קדום .
ועוד שנראה דקשיא מיניה וביה דקאמר וברור הוא הדבר
באזני בגי אדם ואח״כ אמר אמר הקל׳ה יקרה היא בעיני
בני אדם :ונראה לע״ד שכונת המאמר הוא הדרוש
שכתב הרב בעל העקרים פרק י״ג מאמר ב  ,וגם
הרמב״ם במורה חלק א' פרק ע״ב והוא שהאל ית׳ אחד
ופשוט בתכלית הפשיטות איך נשתלשל ממנו כמה פעולות
מתחלפות והאריך בו דרוש משם עד שכתב וזה לשונו
ועל זה הדרך לא יסודר ממנו יתעלה אלא פועל אחד
שהוא הסדור הכולל וימצאו בו רבוי ענינים כדי לקשר כל
חלקי המציאות זה לזה וזהו אחדות גמורה עם היות
הנמצאות משתנות ומתחלפות כיון שכלם פונות לתכלית
אחד והוא קיום המציאות וזה הדרוש עצמו הוא כוונת
המאמר ובאותו הסגנון מתרץ אלא שהוא מכוין לענין יותר
תורני וזה ששאל השואל מהארץ והם הדברים השפלים
שהם רבים ומשתנים שהקושיא בהם יותר חזקה מבמלאכים
והגרמיס השמימיים להיותם קיימים ואפשר לצייר צד
השתלשלות מעילה אחת לעלול ומשם נתחייב הרבוי כמו
שכתב הרב הנזכר במאמר הנזכר פרק י״א אבל הקושיא
היותר עצומה הוא בעולם השפל להיות הדברים רבים
אין מספר ומשתנים ואין להם בו יתעלה הדמות כלל
אם כן היאך נבראת תחלה ואיך יצוייר השתלשלותם ממני
יתעלה וכוונת המתרץ דרך כלל היא שכל העולם לא נירא
אלא בשביל התורה והיא תכלית העולם כמו שנאמר
בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית ה׳ קנני ראשית
דרכו א״כ היא היא המקשרת ומחברת כל העולם כלו
לחבר את האהל להיות אחד עליונים ותחתונים שהיא
תל שהכל פונים לו והיא היא הנותנת קיום ונצחיות
והעמדה לדברים השפלים אם לא בריתי יומם ולילה
חקות שמים וארץ לא שמתי אם כן הכל פוגה לתכלית
אחד והתכלית הוא המעמיד והנותן נצחיות לכל הדברים
כלס א"כ לא יחייב רבוי בו יתעלה ולא גריעות לשנויים
ורבויים .ואמר נטל עפר מתחת כסא הכבוד הכוונה
לומר כי קודם היות הדברים במציאות היו כל הדברים
כלם מצויירים בשכלו ית׳ כי הפועל אם לא יצייר הדבר לא
יפעלהו ואמר שהמציא הקב״ה חומר ראשון הנקרא בלשונם
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היולי שהוא מוכן לקבל צורה אבל עדיין אין לו צורה ולכן בנחלים שהם מקובצים החלקים והם חזקים כראי מוצק
כינהו בשם עפר כי אין בו צורה וקבוץ חלקים כי אם וזהו על דרך צקון לחש מוסרך למו שבאמצעות היסורין
נפרדים כעצמים פרדים ונטל זה ההיולי מכסא כבודו חוזרים בתשובה ומחזירין צורתם וצורת העולס על תלה .
כלומר מציורו ושכלו יתעלה שהיה מציירו וציור שכלו אחר זמן מצאתי און לי למה שכתבתי שאמרו ז״ל בילקוט
המציאו לא שהיה שם בפועל וזרקו על המיס כלומר בשביל תלים סימן תתע״ט ומצדיקי הרבים כככבים מה הככביס
התורה שנקראת מים שנאמר הוי כל צמא לכו למיס ואז אין ביניהם שנאה וכו' מה הכוכבים רמים ומנוטליס על כל
בזכות התורה שהיה עתיד לתת בעולם קבל אותו ההיולי באי עולם ומאירים מסוף העולס ועד סופו כך הצדיקים וגו'
צורה ונתחברו החלקים ונעשית ארץ  .וצרורות קטנים אי בין עושים רש״מבין אין עושין ת״ל והיה זרעך כעפר
שהיו בעפר וגו  ,הכוונה לומר שכמו שהתורה היתה סבת הארץ אס ערש״מ הרי הם כככביס ואם לאו הרי הם כעפר
הויית הארץ כן התורה היא סבת קיומה והתמדתה ר״ל הארץ וברור הוא הדבר באזני בני אדם  .הכוונה לומר
שהיות האדם עוסק בתורה ומקיים מצוותיה היא סבת שזה הדרוש הוא דבר ברור למי שיש לו אזנים ר"ל למי
התמדה וזהו אומרו וצרורות קטנים וכו' ר״ל כי אוחו שיש לו קבלת התורה שקבלנו שעם היות הדרוש עמוק
החמר הראשון שברא הקב״ה לא היה כלי שיה לקבל אי עם כל זה באמונה ובקבלה שקבלנו מאתו ית' הוא דבר
זו צורה שיזדמן כי אם כפי הכנת כל חלק וחלק מאותו ברור ולכן אמר באזני כי הקבלה והאמונה אינה מיוחסת
ההיולי כן קבל הצורה ולכן אמר שקבוץ חלק קטן שנתהוה כי אס לאוזן אבל על דרך חקירה בלי אמונה וקבלה הוא
באותו ההיולי קבל כל כך צורה שלימה עד שנעשו הרים דבר עמוק ואי אפשר להשיגו איך נשתלשל מהאחד הפשוט
וגבעות ר״ל כי מאותו החמר גם כן נתהוו צדיקים והנצחי דברים רביס ומשונים הווים ונפסדים וזהו שאמר
וצדקניות הדומים במעשיהם לאבות ואמהות שנקראו אחר כך אמר הקב״ה יקרה היא בעיני בני אדם ר"ל
הרים וגבעות שנאמר כי מראש צורים אראנו ומגבעות למי שאין לו קבלה כי אם חקירה ורוצה להשיגו בדרך
אשורנו וכמו שדרשו ז״ל אלו האבות והאמהות וכן שמעו חקירה ולכן אמר בעיני ואמר ברור הוא הדבר באזני בני
הרים את ריבה׳ ואלו החלקים הם המתמידים ומקיימים אדם שנאמר כובד אבן ונטל החול כלומר ראה כובד
אותה הצורה הארציית והביא ראיה לזה  .בצהת עפר האבן והוא רמז ליצר הרע שנקרא אבן שנאמר והסירותי
למוצק ורגבים ידובקו יובן בזה כי מציגו שנמשלו ישראל איו לב האבן ועם כל זה קבל עליו נטל החול והם המים
לככבים דכתיב כככבי השמים לרוב ונמשלו גם כן לעפר שרומז לתורה וכמו שהמים הס נטולים ונשואים על החול
דכתיב והיה זרעך כעפר הארץ והכוונה היא כשישראל כך התורה נשואה על לבן של ישראל ונמשלו ישראל
עושים רצונו של מקום נמשלו לככבים אבל כשאינם עושים לחול בשביל התורה שקבלו עליהם וזה שבתחלת יצירתו של
רצונו של מקום אז נמשלי לעפר כי אין להם צורה ונזורו אדם היצר הרע גובר עליו ונמשל לאגן ולצור מכשול
אחוד למדרגת חומרם הראשון שנתהוו משם שנקרא עפר אבל באמצעות התורה מתנפץ אותו החג; ונימוח ונעשה
כי אין צורתם כי אם קדם התורה וזהו שאמר הכתוב חלקים קטנים כחול והוא על דרך שאמנ ו חז״ל אם רואה
אימתי יהיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה כלומר אדם שיצרו מתגבר עליו ימשיכהו לבית המדרש אס אבן
כשתהיה מפוזר ומפורד בין העמיס בארבע פנות העולם הוא נימוח וגו׳ וכיון שישראל קבלו את התורה זהו הדבר
ותהיה הולך בגלות מחמת מעשיך ולכן כיון שקיום העולם המקשר והמיחד והנותן שלמות וקיום לכל העולם בכללו
תליי בקיום התורה מה עושה הקב״ה כשאין ישראל עושים באופן שלא ישתלשל שום גריעות להקב״ה להיותו חמרי
רצינו לתת קיום לעולם :להחזיר עטרה ליושנה מביא ומלא הפכים  .אמר הקב״ה יקרה היא בעיני בגי אדם
עליהס יסודן ומכג׳יז מ ט ת כדי שיחזרו למוטב וזהו ורואין כאלו יגיעה לפני ר"ל למי שאין לו קבלת התורה
אומרו הראיה שהתמלת העולם תלוי בתורה שהרי והולך בכל עניניו בדרך חקירה הדריש לא יוכל להשיגו
נשקראל אינם עושים רצונו של מקום באופן שבאו לפי שהאין כאלו יגיעה לפגי ר״ל שנראה להם שמייחסים
למדרגת עפר ואבדו צורתם מה עושה הקב"ה משליכם לי גריעות ופחיתות באמרם שאני בראתי דבר שאין לו
ומביאם במצור ובמצוק זהו בצקת עפר למוצק ואז באמצעות שום יחס והדמות אצלי אבל האמת הוא שאינו כן שלא
זה ורגבים ידובקו ר״ל הס חוזרים למוטב עד שמקבלים ישתלשל שום גריעות לו ית' שנאמר לא ייעף ולא יגע
צורה שלימה וחזקה כדמות רגבים שהם האבנים הנמצאים כלומר אין ליחס להקב״ה שום יגיעה גזה לפי שאין חקר
לתבונתו
10
י
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לתכונתו ומי יבא אחרי המלך  .או ירצה אין חקר וסוף
וקץ לתורה שהיא תבונתו של הקב״ה שבה ברא העולם
כמי שאמרו חז״ל בי ראשית ברא אלהים שמים וארץ שהיא
היתה כלי אומנותו של הקב״ה לכתיב ואהיה אצלו אמון .
במה אני יגע ומי נותן חולשה בדברים מי שמכעיס לפני
בדברים שכיון שאין עוסק בתורה בטלה הסבה ובהבטל
הסבה תמול המסובב  ,זהו מה כנראה לע״ד הצעיר יצחק
בכ״ר שמואל אדרבי זלה״ה :
י ל ס 1ט פרשת כ״ה דף נ״ז ע״ב ז״ל ויהי חשך אפלה
למצרים ולישראל היה אור במושבותם וכשרדפו
'
מה כתיב ויהי הענן והחשך אם ענן למה חשך אם חשך
למה ענן דו פרצופין היו ו כו׳(פי׳ זה המאמר בדרוש ט״ז):
שמות רבה דף ע״ז ע״א ז׳׳ל החדש הזה לכס ראש
חדשים משבחר הקב״ה בעולמו קבע בו ראשי חדשים
ושנים וכשבחר ביעקב ובניו קבע ר״ח של גאולה (פ־רוש
זה המאמר בדרוש ששה עשר) :שנו ת רבה דף ע״א ע״ב
מן גערתך ינוסון כגון ב״ו עראה גתו מלאה ענבים
והכרם לבצור וכו' עד ונרפאו המים(פירוש זה המאמר
בדרוש י"ד) :שמות רבה דף ע׳׳נן ע״א החדש הזה לכם
מדת ב״ו שנים עומדים בפני המלך אחד מלמד קטיגוריא
שלו ואחד סניגוריא שלו אבל הקב״ה הוא מלמד סניגוריא
וקטיגוריא (פירושו בדרוש י״ג)  :שמות רבה דף פ״א
ע״ג ז״ל ורבותינו אמרו לא בקשו ישראל למול וכו׳ עד
כיון שעשה משה רבינו את הפסח גזר הקב״ה לד׳ רוחות
העולם ונושבות כגן עדן ומן הרוחות שבין עדן הלכו
י ונדבקו באותו הפסח וה־ה ריחו הולך וכו' עד הקב״ה
עיבר ונועל כל אחד ואחד ונישקו ומברכו (פירושו
בדרוש י״ד) :

פר שת בשלח
ק ש ה שאיך יצוייר אחרי שראו ישראל כמה נסים
ונפלאות שעשה הקב״ה במצרים איך היו יראים
י
באומרים הלא זה הדבר אשר דברני אליך במצרים לאמר
וגו׳ אבל הסבה בזה היתה מה שאמר המשורר  .אבותינו
במצרים לא השכילו נפלאותיך כלומר לא הבינו כוונת
הנפלאות ולכן לא זכרו את רוב חסדיך וזאת היתה הסבה
שוימרו על ים ביס סוף וזה שהיה נראה להם שטונתו
ית' בכל הנפלאית לחוש לכבודו לבד ממה שאמר פרעה
לא ידעתי את ה׳ וגם את ישרחל לא אשלח ולכך היה
נראה להם שאחד ששלחם ונעשה רצונו ית׳ לא יהיה חושש
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להם וגס פרעה חשב כן ולכך רדף אחריהם ולכן אמר
להם משה התיצבי וראו את ישועת ה׳ אשר יעשה לכס
היום כלומר בשבילכם לבד לא לחוש לכבודו כמו שחשבתם
באופן שה' ילחם לכם בשבילכם וזהו שהכיר פרעה לבסוף
ואמר אנוסה מפני ישראל בכל מקום שהם והנועם כי
י רעתי נאמנה כי ה׳ נלחם להם במצרים כלומר מה
שנלחם במצרים היה להם ובשבילם לא לכבודו ועם זה
יובן זה הפסוק שאז״ל  .ויהי בשלח פרעה צוח ווי כלומר
אם כוונת הקב״ה בשבילנו היה לו להוציאנו משס בעל
כרחו של פרעה ומדהמתין עד ששלחם הוא בעצמו  .נראה
שחושש לכבודו ממה שאמר לא ידעתי את ה׳ וגס את
ישראל לא אשלח ולכך אמר כיון ששלח פרעה את העס
זאת היתה הסבה שלא נחם אלהים וגו׳ כדי שלא ישובו
למצרים בחשבס שכוונת הקב״ה אינו אלא לחוש לכבודו
וכבר געשה רצונו ולא יחוש אם נשוב למצרים לרצוננו :
ויקה משה את עצמות יוסף עמו קשה עמו למה לי ונראה
לע״ד שיובן עם מה שאז״ל ברבה פרשת ואתחנן אמר
משה רבש״ע עצמותיו של יוסף נכנסין לארץ ואני איני
נכנם וכו׳ וכמו שפירשתיו שס לכך כיון שהיה בלבו של
משה מה שאמר לו הקב״ה עתה תראה וגו׳ וכשאז״ל אבל
לא תראה במלחמת ל״א מלכים וזה גס כן רמזו ז״ל
באומרם ויהי בשלח מי אמר ווי משה אמר ווי משל לאחד
שנעשה לבתו של מלך שושבין וכו' כך משה צועק שנתיגעחי
להוציא את ישראל ממצרים ואיני נכנס עמהס לארץ וכיון
שעצמות יוסף היו טענתו ליכנס לארץ לכך לקחם ולכן
אמר עמו כלומר שהיו טענה שלו והיה צריך להם וגס
לקיים השבועה כי השבע השביע וגי'  :או ירצה כמו
שפירש הרב הגדול מרי ורבי זלה״ה שאמר שכוונת הפסוק
באומרו ויהי בשלח ולא אמר ויהי בצאת ישראל ממצרים
לומר כי דבר ידוע הוא כשהעבד בורח מלפני רבו אע״פ
שיקרו לו כמה מקרים רעים בדרך אשר הוא בורח שוב
אינו חוזר לרבו כי יפול פחדו עליו פן יהרגנו או יסגירנו
בבית הסוהר כיון שנתן אל לבו לברוח אבל כשמשלחו
רבו לאיזה שליחות אף כי יתן אל לבו לברוח אז אם יקרה
לו איזה היזק או צער בדרך חוזר לבית אדונו אף אס
אחרו פעמי מרכבותיו לשוב לאדונו מפני שלא יחםר
איזה התנצלות לומר מדוע בשש רכבו לבא זהו שכיון כאן
באומרו ויהי בשלח כלומר דבשלמא אם היו ישראל יוצאים
משם על כרחו שלא בטובתו של פרעה אז אע״פ שיראו
העם מלחמה לא ישובו למצרים ליד פרעה פן יפגעט
בכבל או בחרב אבל עכשיו שפרעה עצמי שלחם וכמו
שאמרו
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שאמרו חז*ל ברבה שהיה מחזר על פתחיהן של ישראל
ואומר להם לכו לשלום צאו לשלום ולאי שבראותם מלחמה
ישיבו למצרים ולא יחושו לשום רבר שהרי לא ברחו ואף
על פי שיעכבו יותר מהשלשת ימים שאמרו לרך שלשת
ימים נלך במלבר לא יבצר מהם איזה התנצלות ולכן לא
נחם אלהים לרך ארן פלשתים  :וקשר והמשך אלו
הפסוקים יובן כי מלך ב״ו המאסף חיל גלול לערוך
מלחמה מגל איזו עיר או ממלכה משתלל לילע ל׳ לברים
א׳ לאיזה מקים הוא הולך  .ב׳ מסלר סלר העם שהאנשים
הגבורים אשר קשת וכילון יחזיקו הס סביב העם לשמרם
בדרך סן יקראנו אסון ויקומו עליהם אויביהם בהיותם
בדרך פרוצה אין חומה  .ג׳ צריך לילע את הדרך ילכו
בה אס לרך הרים וגבעות או לרך הערבה שאם העם
רוכבי סוסים מוטב שילכו בערבה ואם הם רגליים מוטב
שילכו לרך הריס וגבעות ובמקום גבוה שאז יש להם
שלטון אס יקרה להם איזה מקרה  .ל׳ צריך שילכו לפניהם
אנשים מרגלים בדרך לתור אם יש אי זה מארב או איזו
שוחה עמוקה כי כל אלו הם מתחבולות המלחמה  .ולכן
אמר כאן שהקב״ה שהיה המלך המאסף למחנה הזה היה
נזהר ביתר שאת ויתר עז באלו הד׳ כנגד הא׳ שלא לבד
היה יודע לאן הוא הולך אלא אפי׳ המקרים שהיו עתידים
להיות בדרך היה יודע וזהו אומרו פן ינחם העם בראותם
מלחמה  .כנגל הב׳ אמר ויסב אלהים את העם כלומר
שהקב״ה סיבבס והקיפם כלמות חומה נשגבה כמה לאת
אמר ואני אהיה לה נאם ה׳ חומת אש סביב וכן פירשוהו
חז״ל ברבה באופן שלא היו יראים מאויביהם שיקומו
עליהם  .כעל הג׳ אמר וחמושים עלו בגי ישראל כלומר
מזויינין בכלי קרב הצריכים והמיוחלים ללרך ההוא ומה
הם הכלים המיוחלים ויקח משה את עצמות יוסף עמו
כי השבע השביע .ירצה כי כבר אמרו שעשרת הלברות
שנאמרו בסיני הם כנגל העשרה מאמרות שבהן גברא
העולם כי את זה לעומת זה עשה האלהים לאי לא הא
לא קיימא הא על לרך אם לא בריתי יומם ול״לה וגו' .
ומציגו שהמאמר השלישי הוא יקוו המים מתחת השמים אל
מקום אחל ותראה היבשה וכנגלו בלברות הלבור השלישי
הוא לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא נמצא שהכלי זיין
ללרך ים סיף לשיקוו המים למקום אחל ותראה היבשה
הוא קיום השבועה שהשביע יוסף וכן אז״ל הים ראה
וינס מה ראה ראה ארונו של יוסף שנאמר וינס ויצא
החוצה  .כנגל הל׳ אמר וה׳ הולך לפניהם יומס בעמול
ענן לנחוחם הדרך ולילה בעמוד אש אז״ל שעמוד האש
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היה שורף והורג כל נחשים ועקרבים ודברים קשים
הנמצאים במדבר הרי שלא היו ישראל חסרי דבר .ויסע
מלאך האלהים וגו' הרמב״ןפירש כי ויםע מלאך האלהים
ההולך לפני מחנה ישראל רמז לעמוד האש שנסע לפני
מחנה ישראל והלך מאחריהם ננסע עוד עמוד הענן
מפניהם ויעמוד מאחריהם והנה שני העמודים מאחריהם
ושב לבאר כי בא עמוד הענן הזה בין מחנה מצרים ובין
מחנה ישראל לומר שלא הפסיק עמוד הענן בין עמוד
האש למחנה ישראל אבל הפסיק בין מחנה מצרים ובין
עמוד האש ויהי הענן והחשך בין מחנה למחנה והיה
לישראל אור בעמוד האש אעפ״י שהוא מאחריהם מפני
שהיה גבוה למעלה ולא היה עמוד הענן מפסיק אותו
להם כאשר למצרים וזה טעם ויאר את הלילה ט האיר
להם הלילה אבל לא כשאר לילות לגחותס הדרך כי לא
היה הולך לפניהם וכו׳  :וקשה לפירושו שאס כן היה לו
לומר ויסע עמיר הענן מפניהם ויעמוד מאחריו שר״ל
מאחריו של עמול האש כיון שעמול האש כבר היה עומל
אחרי ישראל בין מחנה למחנה ועכשו בא עמול ענן
להחשיך למצריים ועמל בין מחנה המצריים ובין עמול האש
היה לו לומר ויסע עמול הענן מפניהם של ישראל ויעמול
מאחריו של עמול האש הנזכר למעלה באומרו ויסע מלאך
האלהים ההולך לפני מחנה ישראל שרומז לעמול האש
שכתב הרב ז״ל  .לכן פירש הרב הגרול מרי ו מ י זלהיה
שעמול ענן הפסיק בין מחנה ישראל ובין עמול האש ושפיר
קאמר קרא ויסע עמול הענן מפניהם ויעמול מאחריהם
ממש של ישראל שהיה עמול הענן סמוך לישראל באופן
שהיה עמול האש הולך לפני מחנה מצרים וזהו החוזק
שרמז הפסוק באומרו ואני הנני מחזיק את לב מצרים
ויבאו אחריהם וזה כי כיון שראו שממול האש עזב לישראל
והיה מאיר למצריים והענן והחשך היה סמוך לישראל
אמרו וראי שצורם מכרם וה׳ הסגירם ובכל זה ה׳ הכשילם
כי אותה הלילה הקב״ה בכבולו ובעצמו האיר להם וזהו
שאמר הכתוב ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה כלומר
אף על פי שהיה שם ענן וחשך שהרי עמול הענן היה
הולך אצל ישראל מאחריהם מכל מקום הקב״ה האיר
להם את הלילה כמו שנאמר ה׳ אורי וישעי ממי אירא
כלומר אע״פ שעמול האש הלך לפני מחנה מצרים כיון
שהקב״ה אורי ממי אירא וזאת היא הסבה שראו פגי
שכינה אותה הלילה וכמו שאמרו ז״ל ראתה שפחה על
הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי על נהר כבר על
שכל אחר מראה עליו באצבעו ואומר זה אלי ואנוהו וכל
זה
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זה להיות הקב״ה מנהיגם של ישראל ומאיר להם :
ד ה י בשלח .שמות רבה דף פ״ג ע״ד ז״ל ואתה הרם
את ממך וגו' אמר משה לפני הקב״ה אתה אומר
לי שאקרע את הים ואעשה את הים יבשה והכתיב אשר
שמתי חול גבול לים והרי נשבעת שאין אתה קורעי;
לעולם אמר ר' אלעזר הקפר אמר לו משה לא כך אמרת
שאין הים נעשית יבשה שנאמר אשר שמתי חול גבול
לים וכתיב ויסך בדלתים ים אמר לו הקב״ה לא קראת
מתחלת התורה מה כתיב ויאמר אלהים יקוו המים מתחת
השמים אני הוא שהתניתי עמו כך התניתי עמו מתחלה
שאני קורעו שנאמר וישב הים לפנות בקר לאיתנו לתנאו
שהתניתי עמו תחלה .במאמר הזה קשה נוובא  .חדא מאי
קאמי משה לא כך אמרת שאין הים נעשית יבשה שנאמר
אשר שמתי חול גבול ליס וגו׳ ומה בכך שמן הפסוק הזה
אין להוכיח אלא שלא יצא ממחיצתו וכן ויסך בדלתים
ים אבל כשיתקבצו חלקיו בתוך מחיצתו אין בפסוקים
הללו נגד זה שום הוכחה כלל וכיון שכן מאי קא פריך
משה להקב״ה  :ועוד מאי קאמר הקב״ה למשה לא
קראת מתחלת התורה מה כתיב יקוו המיס דשפיר קא
ידע משה הפסוק הזה שבשביל פסוק זה אמר הנביא אשר
שמתי חול גבול לים וכן ויסך בדלתים ים שהקב״ה גזר
על המים שיקוו אל מקום אחד ולכן לא היה לו להקב״ה
להשיב אלא אני הוא שהתניתי עמו וכך התניתי  :ועוד מאי
קאמר שנאמר וישב הים לפנות בקר לאיחנו לשנאו
שהתניתי והלא התנאי לא היה אלא שיקרע היס ופסוק
וישב הים לאיתני מדבר שחזרו המים להיות נגרים כמו
שהיו תחלה קודם שנקרע הים ואיך קרא לענין זה תנאי
כי אין שס תנאי נופל כי אס על הקריעה  :ונראה לע״ד
כיון שמטבע המים הוא להיות נגרים ומקיפים ליסוד
הארץ והקב״ה בכחו הגדול גער בהם וצמצמם במקום
ההוא המיוחד וכמו שנאמר תהום כלבוש כסיתו על הריס
יעמדו מים שזהו טבעם אבל מכל מקום מן גערתך ינוסון
וגו׳ אל מקום זה יסדת להם אם נן הדין נותן כי כמז
שעומדים על משמרתם להיות בתוך מחיצתם כן גם כן
בתוך מחיצתם לפחות יהיו עומדים בצורתם וגובעם
להיותם נגרים כיין שייחדו להם המקום ההוא וכמו
שאמר הכתוב אל מקום זה יסדת להם שהמקום ההוא
הוא יסוד להם לעשות בו כרצונם וטבעם ואין כאן חיוב
והגבלת גבול אלא בבחינת שלא ישובו לכסות הארץ וזהו
אומרו גבול שמת בל יעבורון בל ישובון לכסות הארץ
וכיון שעכשיו מושה ה ק ל ה שאפילו בתוך מחיצתו אשר

שלום

נתן לים מבטל טבעו ויוצא מדבורו ותנאו אשר גחן לים
המקום ההוא גם הים יצא ממחיצתו ויורה היתר לעצמו
לצאת מגבולו משום דהוי כשנים שנשבעו זה לזה למשות
ענין מה שאס הא' עובר על שבועתו הב׳ פטור וכמו
שנתב רבינו ירוחם ז״ל וגם הרא״ש בתשובותיו כלל ח׳
וזהו שאמר משה לא נך אמרת שאין היס נעשית יבשה
שאמר הנתוב אשר שמתי חול גבול לים ויסך בדלתים
ים כלומר אתה הכרחת אל הים להיות במקום ההוא
המיוחד בהיותם עומדים על טבעם להיותם נגרים אלא
סגורים ומסוגרים בדלתים ובריח אבל לפחות בתיך
המקום והמחיצה ההיא נשארו בטבעם ואם אתה לא
תקיים דברך עמהם שאמרת יקוו המים מתחת השמים
אל מקום אחד שנבר נתת להם המקום ההוא לעשות
נטבעם אף הס לא יקבלו הגזרה להיות סגורים ויצאו
ממחיצתם וישובין לנסות הארץ .אמר לו הקב״ה לא
קראת מתחלת התורה כלומר ודאי שהדין נותן כמו שחתה
אומר אבל אני הוא שהתניתי וכן התניתי עמו מתחלה
שאני קורעו במקומו המיוחד לו וזהו שרמוז בפסוק
באומרו יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה
היבשה שהפסוק מיותר דלא הוה ליה לקרא למימר אלא
יקוו המיס מתחת השמים אל מקום אחד ופשיטא דתראה
היבשה אשר הוא למטה מן המיס וממילא קאתי ולמה
טרח וכתב לן קרא ותראה היבשה אלא שהכוונה לומר
שאמר הקב״ה יקוו המיס מתחת השמים אל מקום אחד
ואפילו במקום המיוחד ההוא שאני נותן להם הוא על
תנאי שתראה היבשה בזמן מה מהזמנים ובכן אמר הקב״ה
למשה לא קדאת מתחלת התורה מה כתיב ויאמר אלהים
יקוו המים וגו' ולא דקדקת יתור הפסוק באומרו ותראה
היבשה שהכוונה לומר שבתוך המקום שיחדתי למים
התניתי שבזמן מה תראה היבשה ולרמוז לתנאי זה אמר
הקב״ה ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים
ובקעהו ויבאו בגי ישראל בתוך הים ביבשה כלומר איני
עושה שלא כדין והפך התנאי שכך התניתי באומרו ביבשה
ורומז למה שאמר ותראה היבשה ולכן מזכיר בכל מקום
יבשה ובני ישראל הלט ביבשה וכן ויבאו בני ישראל
בתוך הים ביבשה הכוונה בכלם לומר אע״פ שהלכו בתוך
הים לא בטל הקב״ה התנאי שהרי כן התנה כמו שרמז
במלת יבשה באומרו ותראה היבשה וזהו שאמר וישב הים
לפנות בקר לאיתנו לתנאו שהתניתי עמו מתחלה כלומר
כששב הים להיות מימיו נגרים אין להם רשות לצאת
ממחיצתם ולא יצאו מגבולם למה לאיתנו בשביל התנאי
שהתניתי
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שהתניתי עמו תחלה שיקרע במקומו ולא במלהי לבורי
ולא יצאתי מתנאי על שיוכל הים לצאת מגבולו  .ולכן
כששב לא שב אלא לגבולו המיוחל לו  .ועם זה נתישב
שאין כאן תנאי כי אם הקריעה כמו שאמר המאמר כך
התניתי עמו מתחלה שאני קורעו אלא שאמר הסבה
שוישב הים לפנות בקר למה שהיה מעיקרא ולא יצא
ממחיצתו היה זה לאיתני בשביל התנאי שהתנה הקב״ה
עמו שעתיל לקורעו :

אז ישיר משה וגו׳

הקדמה

ילועה היא כי בכל הפעולות התכלית הוא
המגביל הפועל ומשלימו כיון שכל הלברים
הקולמים אליו אינם אלא להשגת התכלית ההוא וכיון שכן
יתחייב גם כן שיהיה התכלית טוב ויקר וחשוב מהלברים
הקודמים אליו כיון שהתכלית הוא המשלים והמגביל ללברים
הקולמיס אליו ולהיות הקלמה זו אמתית ראוי ללקלק
בענין קריעת יס סוך* ולרך כלל בכל הנסים שעשה ה׳ ית׳
במצרים כי כלם היו מסולרי׳ מהשכלתו יתעלה ומסלורו
וכיון שכן נמצא שהשכלתו וסדור שכלו ית׳ קלס וסלר אלו
הפעולות והתכלית היה הוצאתם בפועל באלו החמרים
וכיון שהוצאתם בפועל היה התכלית צריכים אנו לומר
כי הניסיס האלו עם היותם נמצאים חמריים הס שובים
ומעולים מפעולות השכל והסלר האלהי אשר סילר השם
ית׳ קולם הוצאתם לפועל כיון שהנסים החמריים הס
תכלית והפעולות השכליות הם מסולרים בעבורם וזה אין
השכל סובלו והטעם כי כל לבר רוחני ומופשט מחמר
הוא יותר מעולה מהלבר המורגש כי לסבה זו נתעלו
החכמות זו מזו בהיות נושאי קצתם פשוטים מחמר מקצתם .
ולכן סלר מעלתם היא אלהיות למודות טבעיות כמו
שכתב החכם בספרו  .ותירוץ זה כי אם היינו אומרים
שאלו הנסים והפעולות החמריים הם מכוונים לעצמם
ולמציאותם לבל אז היתה הקושיא במקומה אבל אין התכלית
מציאותם לבל אלא להגיע בהם אלא אמיתת מציאותו
ית' ואל השגחתו ויכלתו ית' שאין לבר יקר יותר ממנו
והוא פעולה נשארת בעצמה ואינה יוצאת חון ממנו ית'
אשר הוא הלעת אותו ולכן נאמר ביציאת מצרים וילעתם
כי אני ה׳ להודיע כי תכלית כל הפעולות אינם מכוונות
לעצמם כי אס ליליעתו ית׳ כי זהו סוף התכליות וזה
הדרוש כתב הרב בעל העקילה שער ל״ט  :ועם זאת
ההקלמה נראה לע״ל שזאת היתה כוונתם של משה
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וישראל בשירתם להוליע ולפרסם כי לא היו תכלית אלו
הנסים הנעשים בקריעת ים סוף מכוונים לעצמם כי אם
בשביל הפנות והעקרים היוצאים מגמתם ומסבתם ולכן
למציאותם כי אם לשלמות
מה שהיו משוררים לא
הנקנה בנפשם מצל הכרתם מציאותו והשגחתו ויכלתו
ית׳  .ועול כוונו לומר שבזה הנס היה אפשר להלל ולשבח
להקב״ה לשלש בחינות  .א' בבחינת גלולתו ית׳ שנתגלל
בכל העולס ולכך ראוי לשבחו  .ב' בבחינת ישראל מהטוב
שנשתלשל להם .ג׳ בבחינת הנקמה שראו באויביהם
והרולפים אחריהם ולכן אמרו ישראל שמצל כל הבחינות
תכלית שבחם ושירתם אינו מצל הטוב שנשתלשל להם
וגם לא מצל נקמתם כי אם מצל הפנות העקרים הנאצלים
מאלו העניניס והס השגחתו ויכלתו ופרסום מציאותו כי
בבחינה הא׳ והיא שנתגלל הקב״ה במה שעשה נתפרסם
ונחקק בלבנו אמונת מציאותו ית'  .בבחינה השנית והיא
הטוב שנשתלשל לישראל נתאמת אצלינו השגחתו יתברך
בשפלים  .בבחינה השלישית והיא הנקמה שעשה באויבינו
נתאמת אצלינו יכולתו הבלתי ב׳׳ת  .ובבחינת הקטן
הנקנה בנפשנו בהאמין אלו השלשה עקרים אמתיים כי
הס סבת שלימותינו זה תכלית השירה  .וכנגל הבח־נה
הראשונה אמר אז ישיר משה וגו' על ויאמרו לאמר והגיל
מלרגת השירה הזאת בבחינות שנות ומאשירה לה׳ על
סוף הפסוק ביאר הבחינה הראשונה מגלולתו ית׳ במלת
אז רמז מעלת השירה הזאת ויובן עם מה שאמרו חז״ל .
שמות רבה לף פ״ל ז״ל נופת תטופנה שפתותיך כלה אמר
משה רבש״ע במה שחטאתי לפניך בו אני מקלסך שנאמר
ומאז באתי אל פרעה ללבר בשמך אמר רבי לוי בר
חייא משל למדנה שמרלה על המלך אמר המלך ללוכוס
שלו נלך ונלחם בה אמר לו לוכום אין אתה יכול החריש
המלך והלך בלילה בעצמו וכבשה ילע לוכוס עשה עטרה
והביאה למלך אמר לו העטרה הזו למה אמר בשביל
שחטאתי בלבר ואמרתי לך אין אתה יכול כך אמר משה
לפני הקב״ה יולע אני שחטאתי לפניך באז שנאמר ומאז
באתי אל פרעה והרי טבעת אותו בים לכך אני משבחך
באז הה״ל אז ישיר משה  .בא וראה לרך הצליקים במה
שהם סורחיסהם מתקנים הוי נופת תטופנה שפתותיך
כלה  .נראה מתוך לברי זה המאמר כי באומרו ומאז
באתי אל פרעה וגו׳ אמר שלא יכול הקב״ה להציל את
ישראל כמו שנראה מהמשל שהביא ויובן זה לע״ל במלת
אז וזה על דרך שאחז״ל א' אחל ז' שבעה הרי שמנה
אמר משה בזכות מילה שנתנה לשכ״גנה נקרע הים כו׳ .
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אף לדידי יאמר כי מם היות שמשה רביני ע*ה ודאי כהיה
בתחלת נבואתו חכם ויודע ומכיר להקב״ה מכל מקום
כיון שהיו כל מערכות השמים מחייבים שעבוד וגלות
ישראל במצרים כנודע לכן לא היה מפורכס אצל משה
בזמן ההוא היות יכלתו ית׳ לשדד כל מערכות השמים
עם היות שהוא א' בעולמו והוא המציאו כיון שכבר מסר
הקב״ה לככבים יכולת ושלמון על העולם איש איש על
עבודתו ועל משאו  .ולכן חטא באז כלומ־ שעם היות
שהקב״ה אחד מכל מקום ז' שהם רמז לשבעה ככבי לכת
שהם שצ״ס חנכ״ל כבר נתת להם שלטון בעולם והם
מחייבים גלות מצרים ואינך יכול כנגדם והראיה שהרע
לעס והצל לא הצלת את עמך  .ולכן כשטבע אותו בים
ושידד מערכות השמים וכמו שאחז״ל על פסוק סוס
ורוכבו רמה ביס סוסים ורוכביהם לא נאמר וכו' שרמז
לשרו של מצרים שבחו באז לרמוז שהקב״ה הוא אחד
ומיוחד על הז' על השבעה ככבים הממונים טל העולם
באופן שבמה שסרח תקן וזהו שרמז באומרו נופת תטופנה
וגו' כי כמו שהנופת מעורב הפסול׳ עם האוכל והדבש והאד'
מתיך ומזלף הדבש מהשעוה שהוא הפסולת כן הצדיקים במה
שסרחו הם מתקנים ומוציאים ממנו האוכל והמושכל האמתי
שהרי משה רבינו היה סבור שהעולם נמסר לז' כוכבי לכת
ואין לאל ידו ית' לשדדם אח״כ הכיר איך הכל מסור בידו
ית' ואין נסתר מיכלתו לכן קילסו באז לרמוז שהקב״ה
כמו שהוא א' בעולם כך הוא שליט ויכול על הז' שהם
שבעה ככבי לכת שעם היות שהמשילם הקב״ה על עבודתם
ועל משאם עודם הנה הנם כבושים ומשועבדים תחת
בוראם וממציאס ושמחים לעשות רצון קונם  .ולזה נראה
לע״ד שהיה מכוין הכהן גדול בעבודת מם הכפורים
בהזאו' שהיה מזה ״זהיה מונה אחת אחת ואחת  .אחת
ושתים א׳ וג׳ וכו׳  .ולא היה מונה שמנה הזאות כסדר
או א' תחלה בפגי עצמה לבד ואחר כך שבע כסדר מבלי
צירוף הא׳ עמהם אלא שהיה מטין שההזאה והשפע הבא
לעולם הכל הוא מהמקור העליון והסבה הראשונה שהיא
א׳ וגם השפע הבא מהשבעה ככבי לכת אין להם שוס
פח ומנוי כי אם בצירוף הסבה הראשונה שהיא אחת ולכך
היה מזטר אחת עם כל הז׳ באופן שהכלנ העולה מדברי
אלה שמלת אז רומז ליחידו של עוצם ולז' ככבי לכת  .ועם
זה יובן לע״ד  .במדרש אבכי״ר ילקוט דף ס״ט ע״ד
ז״ל אמר רבי עקיבא בשעה שאמרו ישראל אז ישיר לבש
הקב״ה חלוק של תפארת שהיו חקוקין עליו כל אז שבתורה
אז תשמח בתולה במחול אז ידלג כאיל פסח אז תפקחנה
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עיני עוריס אז ידבר יהושע אז תראי ונהרת את ה'
האמרת היום וה' האמירך היום וכיון שחטאו חזר וקרעו
שנאמר בצע אמרתו ועתלד הקב״ה להחזירו שנאמר אז
ימלא שחוק פיני  .שהכוונה היא שכיון שכוונת ישראל
באימרם אז ישיר הוא לומר שהקב״ה יכול ושליט על
מערכות השמיס בזה השיר נכללו כל אז שבתורה הרומזיס
זה ממש שהקבלה שליט על כל ככב וככב וזה שהככביס
הם שצ״ם חנכ״ל וכלם רמוזים באלו הפסוקים שהביא
בעל המאמר אם חמה ולבנה רמוז באומרו אז ידבר יהושע
לה׳ דכתיב ביה שמש בגבעון דום ױרח בעמק אילון ױדוס
השמש וירח עמד וגו' הרי שהקב״ה שליט עליהם  .כנגד
כוכב הביא פסוק אז תראי ונהרת דכתיב ביה כי יהפך
עליך המון ים חיל גויס יבואו לך וזה רמז לככב כמו
שכתב עליו הפייטן ונותן כח לעשות חיל ולצבור הון ולכנוס
מושר ומזון  .ועוד כתיב שפעת גמלים תכסך בכרי מדין
ומיפה כלם משבא יבאו זהב ולבונה ישאו ותהלות ה׳
יבשרו ט לי איים יקוו ואניות תרשיש בראשונה להביא
בניך מרחוק כספם וזהבם אתם לשם ה' אלהיך וגו׳ באופן
שרמז שמם היות שככב הממונה מל המושר היה מחייב
היותו ביד מט״ס הקב״ה יהפך הגזרה מליך באופן שחיל
גויס יבאו לך וזהב ולבונה ישאו ובזה יכירו וידמו כי לה׳
המלוכה והממשלה טל הכל וזהו ותהלות ה' יבשרו  .כנגד
נוגה אמר אז תשמח בתולה במחול וזה כי נוגה מנויו
מל שמחה וששון וכמו שכתב מליו הפייטן והיא מחדשת
במולם ברצון בוראה השקט ושלוה ודיצה וחדוה ושירות
ורנניס ומצהלות חופית חתנים  .ולכן אמר שמכח היכולת
שיש לו להקב״ה מל הככבים הרמוז במלת אז כמו
שכתבתי זו היא הסבה שתשמח בתולה במחול וגו׳ כי
באופן אחר לא היו המזלות מחייבים שמחה וששון ליהודים
וכמו שכתב הרב במל המקרים מל פסוק כי כארץ תוציא
צמחה וגו׳  .כנגד מאדים ושבתאי אמר אז ידלג כאיל
פסח וגו' וזה כי אלו השני ככבים רגליהם לרמ ירוצו
אם שבתאי מעורר מלחמות והרג ואבדן ומוכי חרב ושנה
בצורת ושריפת אש ורעמים ואבני אלגביש וכו' כמו שכתב
עליו הפייטן ולכן לרמוז לשניהם אמר שהקב״ה ישדד
ויבטל כחם כי אז ידלג כאיל פסח וירפא ממכתו ותרון
לשון אלם כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה והיה
השרב לאגם וצמאון למבועי מים וגו* הפך מנוי מאדים
שהקל׳ה יבטל כחו  :כגגד צדק אמר אז תפקחנה עיני
עורים ואזני חרשים תפתחנה וזה רמז לצדק להיות ט
מנוייו ושלטונו לעורר יראת ה' ויושר ותשובה כמו שאמר
הפייטן
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הפייטן עליו ומעורר יראת ה׳ ויושר ותשובה וכל מלה
טובה ודתו לחזק ביושרו כל בדק והוא ישפוט תיל בצדק .
ולכן אמר כי בזמן הגאולה יכירו וידעו כל יושבי תבל
כי לה׳ המלוכה ומושל באופן שתפקחנה עיני עוריס על
לרך החרשים שמעו והעורים הביטו לראות כי מי שאינו
מסתכל פעולותיו ית ,להכירו ולא יטה אזנו לשמוע דבריו
עיניס צהם ולא יראו אזנים להם ולא ישמעו ובשני אלו
החושים תלוי שלמותו של אלם וכמו שכתב הרב בעל
העקרים על פסוק אוזן שומעת ועין רואה ה' עשה גם
שניהם  .ובזמן ההוא תמלא הארץ לעה את ה׳ כמיס לים
מכסים ויחזרו בתשובה שלימה באופן שתפקחנה עיני עוריס
ואזני חרשים תפתחנה ביראת ה' ויושר שהוא שלטין ומנוי
כוכב צלק וכל זה ברצונו ית׳ הרומז מלת אז כי יחילו של
עלום הרומז בא' שולט על הז' שהיא רמז לשבעה ככבי
לכת ובקילוס הזה את ה׳ האמרת היום לגללו ולרוממו
על כל הנמצאות כלם וגם ה' האמירך להיותו משלל
מערכות השמים בשבילך ולצרכך ולהוציאך מבית עבלים .
וכשחטאו חזר וקרעו שנאמר בצע אמרתו :
גואה לע״ל שעם היות שאמרו חז״ל בזע פרפורי ן דליה
אפשר לומר שהוא כמשמעו לשון אומר וזה כי
הקב״ה אינו נון} ולא כח בו להיות לו מלבוש אבל רצונו
וגזרתו היא כסותו ולבושו כי באמצעות פעולותיו אנו
מכירין קצת רוממותו ולכן כשחטאו הניח לישראל תחת
המזל ומערכות השמים שולטים עליהם כאופן שבצע
ופסק אמירתו שהיה גוזר ואומר כפך ממה שהיה מחייב
המזל בעבור ישראל  .וכיון שחטאו פסק אמירתו ואין
אומר ואין לברים  .ועתיל הקב״ה להחזירו שנאמר אז
ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אז יאמרו בגוים הגליל ה׳
לעשות עם אלה שישלל כל מערכות השמים בשביל ישראל
שנן כתיב לא יהיה לך עור השמש לאור יומם ולנוגה
הירח לא יאיר לך והיה לך ה׳ לאור עולם ואלהיך
לתפארתך  .ועם זה יובן מה שאמרו חז״ל ברבה פ' בשלח
דן! פ״ל ע״ל ז״ל  .אין אז אלא לשון בטחון לכתיב אז
תלך לבטח דרכך וגו' והכוונה לומר כי אין נמצא בעולם
שיוכל האדם להיות בוטח בו כי אס בהקב״ה וכמו שהאריך
בזה הרב בעל העקרים מאמר ד׳ פ' י״ז על פסוק ראו
עתה כי אני אני הוא וגו׳ והסבה לזה הוא להיות הקב״ה
שליט על כל הנמצאות כלם  .ולכן מנת אז הרומז לזה
כמו שכתבתי מורה בטחון גמור ואין מי שיעכב בידו
וזהי שאמר הנביא (ישעיה נ׳) אשר הלך חשכים ואין
נינה לי שהמערכה מנגדו יבטח בשם ה' וישען באלהיו
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שהוא יכול על כל וישללו  .הרי שבמלת אז רמז מעלת
השירה הזאת ובמלת ישיר מורה מעלת ישראל שקלמה
שירתן למלאכי השרת וכמו שאחז״ל לף פ"ה ע״א כך
כשיצאו ישראל ממצרים וקרע להם הקב״ה את הים בקשו
מלאכי השרת לומר שירה ואמר הקב״ה ישיר משה ובני
ישראל תחלה ואחר כך אתס הה״ל קלמו שרים אחר
נוגנים וגו' קרמו שרים אלו ישראל  .אחר נוגנים אלו
המלאכים  .בתוך עלמות תופפות אלו הנשים אמר ר׳ לוי
השמים לא אקבל לבר זה אלא הנשים קילסו תחלה בתוך
עלמות העלמות בתוך  .התחילו מלאכי השרת להתרעם
לא ליינו שקלמו לנו האנשים אלא אף הנשים אמר להם
הקב״ה חייכם כן .לקשה מה תירץ הקב״ה ובמה
.פייסס אבל נראה לע״ל שהכוונה לומר להיותם שאתם
חיים וקיימים וחייכם נצחית מחייב להיות כן מה שאין
כן בשר ורם שאפשר שימות ביני וביני ולא יאמר שירה
ומלת כן היא כמו כן בנות צלפחד דוברות ור״ל חייכם
היא אמתית בלי שום ספק מה שאין כן בנשים  ,וכן נראה
בשמות רבה פרשת כ״ג .הרי שאמרו ישראל אנשים
ונשים שירה תחלה  :את השירה הזאת .כלומר שירה גדולה
באיכות כזו שלמדים ממנה כמה עקרים כמו שיבאר .לה׳
כלומר נושא השירה הוא להלל ולשבח להקב״ה ואין לך
נושא משובח מזה  .ויאמרו לאמר כלומר שכלם כאחד היו
אומרים השירה לאמר לאחרים וכן פירש הרב הגדול
מרי ורבי זלה״ה שכלם כאחד שרתה עליהם נבואה לומר
דברים אחדים ולכל אחד ואחד היה נראה לו שמה שהיה
אומר היה אומרו לאמר לאחרים ומצאתי סמך לזה אז״ל
רבי נחמיא סבר ויאמרו לאמר כלהו בהלי הללי וולאי
שזה מורה מעלה גלולה היות שש מאות אלף רגלי הגברים
לבל מטף מכוונים כלס לומר לברים■ אחרים :
א ה ר שביאר מלרגת השירה בא לשורר ולהולות ולהלל
בבחינה הראשונה מגלולתו ית׳ ואמר אשירה לה'
ט גאה גאה כלומר נתגדל ונתגאה על כל גאים וכשאז״ל
ברבה ארבעה מיני גאים נבראו בעילם אלם ונשר שור
וארי והם קבועים תחת המרכבה של הקב״ה ועל זה
נאמר כי גבוה מעל גבוה שומר וגו׳ הרי כי גאה גאה
והראיה שסוס ורכבו רמה ביס כלומר שהשליך שרו של
מצרים בתוך הים כמו שאמרו ז״ל סוסיהם ורוכביהם לא
נאמר אלא סוס ורוכבו מלמל שנטל הקב״ה שר שלהם
תחלה והשליכו ליס .הרי שנתגלל הקב״ה במעשה הזה
ומזה אנו באים להכיר מציאותו יתעלה ונחקק בלבנו
אמיתת מציאותו  .או ירצה כמו שפירש הרב מדי ורבי
 •. / 1׳*
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זלה״ה שהרגיש שהיה לו לומר כי גאה נתגאה אבל באומרו
גאה מורה פועל יוצא כמו בנה קנה עשה ברא ולכן
אמר שהקב״ה לא שייך לומר נתגאה לפי שמי שאין סוף
וקץ לגדולתו מה גאות שייך דגאוה לא שייך אלא למי
שמתגאה ויוצא ממדרגתו וגבולו ולכן נראה שכל הנמצאים
כלם הם גבוה מעל גבוה ההיולי והיסודות והצומח והבעל
חי וחי מדבר והמלאכים והם עלה ועלול עד שמגיע
לעלול הראשון והקב״ה שהוא עלת העלות עומד על כלם
עתה שעשה הקב״ה לישראל יותר חשובים ממלאכי השרת
אם במה שאמרו ישראל שירה תחלה ואם במה שבשביל
ישראל השליך שרו של מצרים בתוך הים נמצא שגאה גאה
לישראל על המלאכים וזהו שאמר אשירה לה׳ כי גאה
גאה לישראל על המלאכים והראיה שסוס ורוכבו רמה
בים בשבילם ■גכשאז״ל שרמז לשרו של מצרים .כנגד
הבחינה השנית והיא הטוב שנשתלשל להם אמר עזי וזמרת
יה וגו׳ כלומר העוז והתוקף והזמירה והכריתה כמו שפירש
רש״י שנגזר מזמיר עריצים יענה כלומר המשפע והכריתה
שעשה הקב״ה במצרים לי היה לישועה ומה היא הישועה
שזכיתי לראות פני שכינה עד שהייתי מורה באצבע ואומר
זה אלי ואנוהו וכמו שאז״ל בא וראה כמה גדולים יורדי
הים משה כמה נתחבט ונתחנן לפני המקום עד שיראה
הדמות שנאמר הראני נא את כבודך אמר לו הקב״ה לא
תוכל לראות את פני החיות נושאות את הכסא אינן
מכירות את הדמות ובשעה שמגיע זמנן לומר שירה הן
אומרים אין אנו יודעים אם כאן הוא אם במקום אחר
אלא בכל מקום שהוא ברוך כבוד ה׳ ממקומו ועל הים
היו כל אחל ואחד מראה באצבעו ואומר זה אלי וגו׳
ולפיכך ואנוהו כלומר מצד הטוב הנשתלשל אלי נחקקה
אמונת השגחתו בלבי על שאעשה לו דירה נאה לשישרה
שכינתו בתחתונים כי מצל שהיה אלהי אבי והייתי מכיר
אלהותו מצר אבוהי אלרבה הייתי מרוממו למעלה ולא
הייתי יולע שהיה משגיח בפרטים אבל עכשיו באתי לכלל
זאת האמונה ובבחינה זו אני מהלל הקב״ה  .כנגל הבחינה
השלישית והיא הנקמה שעשה במצרים אמר ה' איש
מלחמה וגו׳ כלומר כשאני אומר שה' איש מלחמה אין
כוגתי לתאר לו תאר נוסף על עצמותו אלא ה' שמו כי
בשם ה׳ בו כלול הכל היותו עושה מלחמה והיותו מרחם
כי הכל אחלות אחל ומקור אחל ומבוע אחל ומהות אחל
כי אין לבר נוסף על עצמותו ית׳ ובזה יובן מה שאומרים
ז״ל הרשעים קולמין לשמן נבל שמו שבע בן בכרי שמו
וגו׳ לקשה שהרי כתיב ה' שמו(וכבר פירשתיו פ׳ וארא
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על פסוק ושמי ה׳ לא נולעתי)  :או ירצה כמו שאמרו
חז״ל בשר ולם כשיוצא למלחמה יוצא בבני ארס מרובים
וכשיוצא לשלום יוצא במועטים אבל הקב״ה יוצא למלחמה
יחילי לכתיב ה' איש מלחמה ה׳ שמו לבלו וכשיוצא לשלום
באלפים ורבבות שנאמר רכב אלהים רבותים וגו׳ :
או ירצה ה' איש מלחמה כלומר לו נאה לעשות מלחמה
והטעם לפי שה' שמו המורה מהוה ההויות ומי
שהמציאם הוא יכול להכניעם וכן עשה שמרכבות פרעה
וחילו ירה ביס מה שלא יאמן כי יסופר בלרך טבע מי
הכניסם בים אלא הקב״ה השליכם שם כמו שאמרו חז״ל
במלה שאלם מולל בה מוללין לו הם אמרו כל הבן הילול
היאורה תשליכוהו אף כאן ירה בים גם מבחר שלישיו
טבעו בים סוף איך לא שטו על פני המים בקלותם
וזריזותם הסבה לזה היה שתהומות יכסיומו וגו' ויוכן עם
מה שאז״ל במכילתא לף ט״ז ע״א ז״ל יונה ירל לתהום
אחל שנאמר תהום יסובבני והם ירלו לשני תהומות יונה
ירל למצולה אחת שנאמר ותשליכני מצולה והם ירלו
לשני מצולות שנאמר ירלו במצולות וגו׳ כלומר יונה היה
מאמין בהשגחתו וביכלתו ית׳ לכך לא ירל כי אם גופו
בתהום אחל ובמצולה אחת כי נפשו ושכלו לא ירל בשום
טעות מאלו ורמז ההשגחה בתהום לומר כי מצל היות
תהום מקום עמוק מסלקים השגחתו יתעלה משם ומצולה
רומז ליכולת להיות שמי שנטבע ביון מצולה בתוך הנרמ
אין ביכולת בילו לזוז ממקומו אבל המצרים כפרו בהשגחתו
וביכלתו יתעלה ולכן כיון שירלו לתהום ולמצולה באמונתם
כך ירלו בגופם לתהום ולמצולה באופן ששני תהומות
יכסיומו ירלו בשני מצולות וכל זה היה לפי שהיו כמו
אבן כמו שאמרו חז״ל על שהקשו לבם כמו אבן  :ימינך
ה׳ נאלרי בכח וגו׳ כלומר מה שאני מהלל ומשבח להקב״ס
אינו בשחינת מציאות המעשה אלא בבחינת שבאתי לכלל
אמונה אמתית היותו יתעלה היכול הבב״ת .ופירוש
הפסוק כמו שפירש הרב מרי ורבי זלה׳׳ה וזה כי מלך
בשר ולס כשעושה מלחמה הוא מתקן ומסלר המלחמה
אבל המלחמה בפועל הוא אינו עושה כי אם ע״י אחרים
וגם האחרים העושים המלחמה אין להם כח לתקן ולסדר
ולהתמיד ולהזמין צרכי המלחמה כי אם המלך המספיק
להם די מחסורם כדי שיעשו המלחמה אבל הקב״ה הוא
לבדו עושה הכל ימינך ה׳ הוא הנאדרי בכח וגם ימינך
עצמה תרעץ אויב ועושה המלחמה לא על ידי אחרים
הרי שבכל המעשים שנעשו הן מה שמורה גדולתו יתעלס
הן מהטוב הנמשך לנו הן מהנקמה שראינו באויבינו תכלית
גכונס
,
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וכוכ' השיר׳ אינו אלא לסבת קנין האמוט׳ והײקרי׳ הנמשכי׳ הפסוקים בכינין למה נתרעם משה ודבר כננדם באומרו
מהם והם אמונת מציאותו השגחתו יכלתי כמו שפירשתי  :מה תריבון עמדי וגו׳ שהרי המים הס מן הדברים
ש ט ו ת רבה דף פ״ה ע״ג ז״ל עולי הים כל אחד היותר הכרחיים לחייו של אדם ולכן השפיעם הקב״ה
ואחד מראה באצבעו ואומר זה אלי ואנוהו בשיפע משא״כ בשאר דברים שאינם כל כך הכרחיים
אמר להם הקב״ה לישראל בעולם הזה אמרתם לפני פעם ואינם בעולם אלא על צד'היותר טוב וכיון שכן אם לא
אחת זה אלי אבל לעתיד לבא אתם אומרים אותו דבר יריבו על תמים על מה יריבו ועוד שכתב הרב בעל
ב׳ פעמים שנאמר ואמר ביום,ההוא הנה אלהיט זה קיינו העקרים מ״ד פ' כ״ב על ענין גזר דין של משה שהעונש
לי ויושיענו זה ה׳ קוינו לו ונו׳ הכוונה בזה לע״ד היה לפי שלא קידש שם שמים שהיה לו לשנות הטבע
נראה כי הוא ידוע ומפורסם שהקב״ה אינו בעל גשם מעצמו ולגזור על הצור שיבקע ויחן מימיו שבודאי
לשיהיה נרמז באצבע אבל כוונת המאמר באומרו שכל שהקב״ה היה מסכים על ידו להיות שהשעה צריכה לכך
ח׳ מראה באצבעו היא לומר שבאמצעות הנסים ונפלאות כי לא היה מים לעדה ולא היה לו להמתין שיציה לו
כ:יה עושה הקב״ה בשבילם כל כך היו מפירסמים הקב״ה על כך כמו שכתב שם באורך דרוש משם הי'
שנמעט טכל לומר שבחוש הראות היו משיגים ורואים שנענש משה על שלא נתעירר מעצמו לתת •הס מיס
כבודו ית׳ עד שהיו מראים אותו באצבע וזה כי זאת ובנדון דידן לא די שלא נתעורר מעצמו אצא שהטיח
ההשגה שהשיגו ישראל להקב״ה והכירוהו בצאתם ממצרים דברים כנגדם ואפילו אחר שהטיח דברים כנגדם (א
לא היתה השגה שכלית כי אם חושיית מצד הנסים והנפלאות התפלל להקב״ה עליהם עד שחזרו ואמרו למה זה העליתנו
וזה להיות כי יצאו מעבודת פרך ולא היה להם פנאי
ממצרים וגו' שאז נאמר ויצעק משה אל ה' וגו' :
בהיותם בגלות להשתדל במושכלות ובדרוסים האלהיים
ו ט ו ר מציט שכשבאו מרתה כיון שריננו אחר משה
דכתיב וילונו העם על משה לאמר מה נשתה
וכמו שכתבתי על מאמר אז״ל שבשעה שנתן הקב״ה
תורה לישראל היו בהן סומין וחרשין וכו' ולכן לא הכירו מיד ויצעק אל ה' וגו' וכן במדבר ס־ן כתיב וילונו כל
ולא השיגו להקב״ה כי אם השגה חושיית על ידי הנסים עדת בני ישראל וגו׳ מי יתן מיתנו ביד ה׳ וגו׳ מיד לא
שהיו רואיס בחושיהם ולכן מיחס המאמר שאמרו זה אלי המתין הקב״ה לתפלתו של משה ותכף אמר לו הנני
זאנוהו פעס אחת אבל לעתיד לבא יכירוהו וישיגוהו בשני ממטיר לכם לחם מן השמים ונו' וכאן בנדון דידן אע״ג
פנים השגה חושיית והשגה שכלית השגה חושיית באמצעות דכתיב וירב העם עם משה לא תיקנו דבר לא הקב״ה
הנסים והנפלאות שעתיד הקב״ה לעשות כמו שנאמר ולא משה נס בלשון הפסוקים קשה למה ליה למימר על
כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות השנה שכלית פי ה׳ מה שלא כתיב עד עתה בשים מסע לא כשנסעו
דכתיב כי מלאה הארץ דעה את ה׳ כמיס ליס מכסים מסכות ולא מים סוף ולא מאלים וסמך על מה שכתב
וכתיב כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כלם במקום אחר על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו  :ועוד למה
בשם ה׳ באופן שישיגוהו בעין השכל כי אין זולתו ולכן כתב ואין מים לשתות העם דמלת העם למה לי וחז"ל
כנגד ההשגה חושיית אמר הגה אלהינו זה קויט לו הרגישו היתור ואמרו ברבה לעם לא היה לצאן ולבקר
ויושיענו ר״ל נשיגהו עד שנוכל להראותו באצבע מצד היה וקשה לפירושם דאס כן היאך אמסו להמית אותי
שיושיענו מצרינו ויעשה עמט נסים וגבורות כימי צאתיט <ואת בני ואת מקני בצמא שהרי היו מים למקנה  .ועוד
מארן מצרים  .וכנגד השגה שכלית אמר זה ה׳ קוינו למה חילק הכתוב תלונות ישראל בשני חלקים תחלה אמר
לו וכל כך למה לפי שנגילה ונשמחה בישועתו שהגילה וירב העם ומשה הטיח דברים כנגדם ואח״כ וילן העם
והשמחה האמתית היא ההשגה השכלית והדרושים העמוקים על משה ואז התפלל שנאמר ויצעק משה אל ה' למה לא
כי חכמת אדם תאיר פניו וכתיב פקודי ה׳ ישרים משמחי לב  :דברו ישראל כל תלונותס בבת אחת ולמה משה לא התפלל
מיד בפעם הראשונה ועוד למה במי מריבה כתיב בלשון
רבים דכתיב וירב העם עם משה ויאמרו תנו לנו מים
ויסעד כל עדת בני י&ראל ממדבר סין
ונשתה ובתלונה כתיב בלשון יחיד דכתיב ויצן העם על
למסעיהש עלפיה׳ וגר
משה ויאמר למה זה העליתנו ממצרים להמית אותי ואת
בני ואת מקני בצמא :
ב 1א ת הפרעה קמה סובא אם בענין ואם בלשון
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ל נ ר א ה לע״ד שכאן ב דפי דיס לא היה כמי בקדש
נשמתה מריס ששס נסתלק הבאר וגא היה
להס מים כלל יכן במרה לא היה להם מים כלל כי מרים
הס לק צעק משה מיד שם על המ־ם וגם נענש בקדש
לפי שלא השתדל לתקן חסרונם וגם במדבר סין על
הלחם הקב״ה שמע תלוניתם מיד לפי שכלתה החררה
שהוציאו ממצרים שאכלו ממנה ששים ואחת סעודות
נמשאז״^ ולא היה להם על מה שיסמוכו אבל ברפידים
היה להם קצת מיס אלא שלא היה לשיבע בשופע ולכן
לא אמר הכתוב ואין מים לשתות כי מים היה להם אבל
לא היו מיס לשתות העם כלומר לפי רבוי העם לא היה
להם כל כך מיס ולכן אמר משה אס היה בבחירתינו
לשבת ברפידים חדש או חדשים מפני דוחק דצבורא הייתי
מתפלל להקב״ה שישפ־עס המיס בשיפע אבל אנחנו אין
אנו בבחירתינו שכל מסע׳ 1תינו הם ע״פ ה׳ ואפשר שלא
נשב כאן יום או יומים דכתיב ויש אשר יהיה הענן מערב
עד בקר ונעלה הענן בבקר ונסעו ואפשר שיהיה כאן כן .
שהרי בתיך כנ״ו יום עמדו בחמשה מקומות שלמדבר סין
' באו נן״ו אייר דכתיב ויבאו כל עדת בגי ישראל אל מ;־בר
סין אשר בין אליס ובין סיני בחמשה עשר יום לחדש
השני וגו׳ ומשם באו לדפקה ומדפקה צאליש ומאלוש
לרפידיס ואחר כל מה שעמדו ברפידים כשבאו לסיני היה
ראש חדש סיון כמו שאז״ל בחדש השלישי וגו׳ ביום הזה
באו מדבר סיני בראש חדש הרי שבתוך נו״ו יום נסעו
כמה מסעות על פי ה' וזהו שכיון הכתוב באומרו ויסעו
כל עדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם כלומר כמה
מסעות עשו לדפקה ולאלוש שלא היו שוהין במקום אחד
וכל זה היה שלא היו בבחירתם כי אם ע״פ ה׳ ויחנו
ברפידים ואין מים לשתות העם כלומר לא היו מיס לפי
רבוי העם אבל מ״מ מיס היו שם אם היו רוצים לצמצם
את עצמם ובזה מתנצל הכתוב למשה למה לא התפלל מיד
על זה או אח״כ כשרבו עמו לפי שאין ראוי לעשית
נסים ולשנות המבעים כי אס על צד ההכרח הגמור :
 1י ר ב העם עס משה ויאמרו וגו׳ בא לומר שמן ה;ינים
שכתבתי לח היו כל ישראל מוסכמים לדעת אחד
לריב עם משה על זה כיון שכבר היה להם מיס אנג״פ
שהיו בצער ובצמצום אבל קצת מהם שהיו בעלי ריב
רבו עס משה ולכן הזכירם בלשו; רבים כי לא היו
מוסכמים כלם לדעת אחד ואמרו תני לנו מיס כלימר
אתה ואלהיך שחתה אומר שהכל מישגח מאתו ראוי הוא
שיתן לני מים ונשתה בשיפע ילא נחיה חיי צער או ודאי
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שאינו משגיח או אם ישגיח אינו יכיל לעשותו כמו שאומר
הכתוב לקמן היש ה׳ בקרבנו אם אין  .וכמו שדרשו ז״ל
על הפסוק וכמו שאני עתיד לבארו וכיון שראה מ:ה
דבריהם הרעיס אמר מה תריבון עמדי וגו׳ כלומר
ירדתי לסוף דעתיכם שמה שתריבו; עמדי הוא שחסם
מנסים את ה' אס הוא בקרבכם  .ואם הוא יכול לעשותו
וכן אז״ל במכילתא אמר להם כל זמן שאתם מדיינים
ע מ ד אתם מנסים למקוס שנאמר מה תנסון את ה: ,
ויצמא שם העם וגו קשה שהיל״ל ויצמא העם מאי שם
אלא בא הכתוב לומר שהקב״ה עכבס שם ברפידיס כל
כך עד שויצמא כל העם  .וזהו שאמר ויצמא להיותם שם
כל העס למיס וכיון שמחמת העכוב נצכוערו כלם זאת
היתה הסבה שכלם הסכימו לדעת א׳ והיו כלס כאחד
באומרם למה זה העליתנו וגו' ולכן אמר בלשון יחיד
ויאמר ובני ומקני כי בדבר אחד מהס דברו כלם באופן
שהיו אומרים כי עתה נתאמת אצלם שלא היו מישגחים
מאתו יתעלה אלא שהכל היה עושה משה מדעתו או חם
היו מושגחים נראה שאין יטלת בידו לעשותו  .דאי לא
תימא הכי לא היה מניחני בלי מיס עם היות כ"כ הכרחי
וניון שנתעכבי כל כך עד שצמא כל העם הוכרח משה
להתפ׳ל נמו שנאמר ויצעק משה אל ה' לאמר מה אעשה
לעם הזה עוד מענן וסקלוני חז״ל אמרו מאי לאמר חמר
לפניו רבש״ע הודיעני אם הורגים אותי אם לאו ולענ״ד
יאמר שאמר משה בבקשה ממך שתשיבני בצעקתי מה
אעשה אני לתקן צורך העם הזה ואל תשיבני שאתה תתקן
הענין כמו שהשבת לי בענין הלחם דכתיב שם אחר וילונו
כל עדת בני ישראל ואמרו מי יתן מותנו וגו' כתיב ויחמיה' אל משה הנני ממעיר לכם לחם מן השמים וגו׳ .
ואמר להם משה ערב וידעתם ני ה׳ הוציא אתכם מארן
מצרים ובקר וראיתם את נבוד ה' וגו'  .באופן שמ:ה
לא עשה דבר אלא האריך זמן לערב ולבקר למה שיעשה
הקב״ה חבל עכשיו שהם מספקים בהשגחתו ויכלתי
יתעלה ובתחלה היו מריבין עמי קצתם  .ועכשיו נהפכו
כלם לסברא אחת אם אמתין יותר מעמ להבני־חן על
מה שתעשה וסקלוני כי לא ימתינו לראות איך יפול דבר .
כיון שהם נעים ונדיס באמונה  .ולכן צריך שיראו מיד
איזה מעשה שתעשה על ידי כדי שלא יהרגוני וזהו שאמר
לאמר כלומר אמור לי מה אעשה לעס הזה דאס לא כן
אם אמתין עור מענן וסקלוני וכן עשה הקב״ה שאמר
לו לעשות מעשה עבור לפגי העם כלומר שיראוהו שהוא
משתדל ועוסק בצרכי צבור וקח אתך מזקגי ישראל כמו
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שאז״ל שיעידו שלא היו שם מעייטת מימי קדם כדי
שיכירו וידעו יכלתו יתעלה שמוציא מים מצור החלמיש
ולכן לא רצה הקב״ה לעשות הנס במים שהיו שם
ברפידיס להרבותס ולהוציאם בשופע לפי שלא היו מכירים
הנס  .ועוד הכירו חכמתו והשגחתו יתעלה שהשגיח עליהם
לחת להם מים ועוד באו להכיר רצונו כי הוא רוצה .
באומרו ומטך אשר הכית ט את היאור וגו׳  .כלומר אף
על פי ששם עשה המטה פירעטת  .כאן תכה בו הצור
ויצאו ממנו מיס חיים  .הרי שהכל תלוי ברצונו יתעלה
והטוב והרע יוצא ממקום ומקור אחד ברצונו יתעלה וזה
רמזו חכמים ז״ל אמר הקב״ה אין מדתי כבשר ודם שהוא
מכה באיזמל ומרפא ברטיה  .אבל אני במה שאני מכה
בו אני מרפא  .לכך נאמר ומטך אשר הטת בו את היאור
קח בידך וגו' לומר שהכל תלוי ברצונו :
ד ס ר א שם המקום מסה ומריבה  .ופירש ואמר
קראו מריבה על ריב בני ישראל עם משה
כמו שאמר וירב העם עם משה וקראו מסה על נסות׳
את ה׳ לאמר היש ה' בקרבנו אס אין  .וכמו שאמרו ז״ל
ילקוט דף ע״ה ע״ד אם הוא רבון על כל המעשים כדרך
שהוא רבון עלינו נעבדנו ואם לאו נמרוד בו  .רבי
נחמיא אומר אם מספיק לנו מזונותינו כמלך שהוא שרוי
במדינה ואין המדינה חסירה כלום נעבדנו ואם לאו נמרוד
בו ורבנן א,זרי אם משיחין אנו בלבבינו והוא יודע מה
אנו משיחין נעבדנו ואם לאו נמרוד בו  .שנראה לע"ד
שסבס חיליף אלו הדרשות היא שמשמעות דורשים איכא
בינייהו דרבי יהודה משמע ליה שמלת בקרבינו נגזר
מביוס הלחמו ביום קרב שהוא לשון מלחמה  .ולכן אמרו
אם הוא רבי! על כל המעשים ללחום מלחמותינו ולהצילנו
מיד אויבינו נעבדנו ואס לאו וכו'  .ורבי נחמיא דרש
בקרבינו כמשמעו ממש רוצה לומר ביננו ולכן אמר כמלך
שהוא שרוי במדינה וכו'  .כלימר שעומד בתיך עמו ורבנן
סברי בקרבינו רוצה לומר בפטמיותיט ובתיך גופינו ממש
והוא נגזר מוכל קרבי את שם קדשו זו היא סבת
משמעות הדרשות  .אבל כונתם נראה לענ״ד דמר אמר
חרא זמר אמר חדא ולא פליגי וכלם כיוונו לדרוש אחד
שהביא הרב בעל העקרים מאמר שלישי פ׳ כ"ד שהתורה
תקיף על ■שלשה חלקים יורו על שלשה ענינים שהם
החכמה  .והרצון  .והיכולת  .וכמו שהאריך שם  .וזהו
הספק שהיו ישראל מספקים בהקב״ה אם הוא חכם יכול
רוצה שהם שלשה -תארים גדולים בו ית׳  .ר' יהודה רמז
לתאר יכול שיהיה לו יכולת בב״ת ללחום מלחמותינו להצילנו
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מיד אויבינו  .ור' נחמיא רמז לתאר רוצה שיהיה בעל
רצין להספיק לנו מזונותינו כפי רצוננו שיספיק המזונות
לכל אחד די מחסורו מורה רצון כמה דאת אמר פותח את
ידיך ומשביע לכל חי רצון  .ורבנן רמזו לתאר חכם
שיהיה יודע מה שאנו מהרהרין בקרבינו ובקירות לבנו
כי אין לך חכמה גדולה מזו  .הרי שהיו מסופקים בחכמתו
יכלתו ורצונו ולכן הראה להם הקב״ה הנס שעשה כדי
שיכירו וידעו איך הוא חכם יכול רוצה  .ולפי שלא היה
להם לספק בזה שכבר עשה להם הקב״ה דברים המורים
חכמתו יכלתו רצוני אם חכמתו במי מרה שהמתיק מר
במר דכתיב ויורהו ה' עץ ואז״ל שהיה עץ מר .יפלשו במן
דכתיב הגס לחם יוכל תת וגו  . ,רצונו ויותירו אנשים
ממנו עד בקר וירם תולעים ויבאש וגו׳ וביום הששי
לקטו לחם משנה ויניחו אותו עד הבקר ולא הבאיש
ורימה לא היתה בו הרי שראו חכמתי יכלתו רצונו ומ״מ
היו מסופקים בו  .לכן הביא עליהם מלחמת עמלק ששם
נתפרסם חכמתו יכולתי רצונו(כמו שאכתוב בפרשת יתרו
דרוש משם) וזהו שרמוז חז״ל ברבה ויבא עמלק מה
עטן זה אצל זה משל לתינוק שהיה רכוב על כתיפו של
אביו וראה חברו של אביו א״ל ראית את אבי א״ל אביו
אתה רכוב על כתפי ואתה שואל עלי הריני משליכך ויבא
השונא וישלוט בך כך אמר הקב״ה אני נשאתי אתכם
על ענני כבוד ואתם אומרים היש ה׳ בקרבנו לפיכך יבא
השונא וישליט בכם הוי ויבא עמלק .והביאם הקב״ה
לידי כך הן בצירך המים הן במלחמת עמלק כדי שיוכנו
לקבל את התורה הנחלקת לדברים חקים ומשפטים
המורים חכמה יכולת רצון ויקבלו© בסבר פנים -יפית
אחר שיאמינו באלו השלשה (כמו שכתבתי פרשת יתרו)
ועוד כיון הקב״ה במי רפידים שלהיות שנתן הקב״ה
לישראל דינין במרה כמו שאמרו ז״ל שבת ודינין במרה
איפקוד ואולי יאמרו מה אנו צריכין דיניו והלא כמה
דינים ונימוסים מתקנים בני אד ם .לכן הביא אותם
לרפידים שעם היות שהיו שם מים כמו שכתבתי היו מים
מכזבים ואינם מספיקים  .אבל המיס אשר לא יכזבו הם
מאתו יתעלה  .הנני עומד לפניך שם על הצור וגו' כך
הדינים האמתיים והמשלימי׳ נפשו של אדם הם המסודרות
מאתו יתברך וכמו שכתבתי על פסוק מעשה ידיו אמת
ומשפט וגו' :
ש מ ל ו * רבה דף פ״ז ע״ב ייבא עמלק לא שלישי מגזירה
ראשונה שגזר פרעה עלי וימררו את חייהם
והעמיד לו הקב״ה גואל זו מרים על שס המריר .ולא
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שקטתי מגזירה שניה אם בן הוא והמיתן אותו והעמיד
הקב״ה גואל זה אהרן על פס ההריון  .ולא נחתי מגזירה
שלישית שגזר ואמר  .כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו
והעמיד הקב״ה גואל על שם המים זה משה שנאמר כי
מן המים משיתיהו  .ויבא רוגז זה עמלק ויבא עמלק
וגו׳  .קשה דהיכי קאמר לא שלותי שהרי כשבא עמלק
כבר נחו שקעו מכל הצרות הנזכרות וכן אמר בעל
המאמר עצמו שהעמיד הקב״ה גואל על כל צרה וצרה
וכשבא עמלק כבר יצאו ממצרים ונחו ושקטו מכל הצרות .
ונראה לע״ד דאין הכי נמי דנתו ושקטו מהכל אבל הכוונה
לומר רוע לב עמלק שכפר ביחידו של עולם וביכלתו כמו
שכתבתי על פרשת ויסעו כל עדת בגי ישראל ממדבר
סין וגו׳ וזהו שאמר בכל הצרות שעברו עלי אם הייתי
ניצול מהם בהשתדליתי אין לתמוה איך בא עמלה כנגדי
כי אולי עלה בדעתו שהיה יכול להם לישראל  .אבל האמת
הוא כי לא שלותי בכחי ועוצם ידי אלא שהקב״ה העמיר
הגואל  .וכן לא שקטתי בהשתדלותי אלא שהקב״ה העמיד
הגואל  .וכן לא נחתי בהשתדלותי אלא על יד הקב״ה
שהעמיד הגואל  .והיה לו לחשוב שהגואל האמיתי הוא
הקב״ה ככחו אז כחו עתה ועם כל זה כפר בו וביכלתו
באופן שייבא עמלק  .והכינה בשלש גאולות שהביא כנגד
שלשה תארים שכפר עמלק והס חכס יכול רוצה כנגד
רוצה אמר גזרת וימררו את חייהם ששם עשה הקב״ה
רצונו כמו שאמרו ז״ל על פסוק וכאשר יענו איתי וגו׳ אמר
הקב״ה אני אמרתי לאברהם שאני מרבה בניו כנכבים
ואתם מתחכמים שלא ירבו נראה איזה דבר עומד או שלי
אי שלכם הרי שכיון הקב״ה לעשות רצונו וביטל רצונס .
כנגד יכיל אמר גזרת אם בן הוא וגו׳ ששס הראה הקב״ה
יכלתי וכשאז״ל ותחיין את הילדים יש מהם שראויס לצאת
חיגרין או סימין והקב״ה עושה שיצאו שלמים או יש מהם
שראוים למות בשעת יציאתם או אמם לסכן בס ילמית
וכו' כמו שאמרגז״ל ברבה הרי שהקב״ה יכול על כל והיה
מחייה את כלם  :מ ג ד חכס אמר כל הבן היליד היאירה
תשליכוהו והוא שהקב״ה בלבל חכמתם שהיו האצטרוליגין
שבהם אומרים שמישיען של ישראל על ידי מיס ילקה והיו
סבורים שבמים יטבע  .ולא היה הלא על ירי באר מים
דכתיב יען לא האמנתם בי וגו' ורבנין אמרי העמיקו
עצה שלח יפרע הקב״ה מהם במים שאין הקב״ה משלם
אלא מרה כנגד מרה והיו בטוחים שלא יביא נגביל לעולם .
לכך נזרו להטביעם במיס  .והקב״ה סיכל עצתם וחכמתם
שהוליכם על מקים המים הרי שהורה הקב״ה חכמתו באופן

שלום

שהוא מתואר בחכם יכול רוצה ועם כל זה ויבא עמלק
וגו'  .וכפר בחכמתו ויכלתי ורצינו כמי שאני עתיד לבאר
בפרשת יתרו  .זהו מה שנראה לעניות דעתי יצחק בכ״ר
שמואל אדרבי זלה״ה :

פרשת יתרו
ױ ד ן י ממחרת וישב משה לשפיט אח העם וגו' מאמר
בילקוט רף ע"ז ע״נ ומקירו בשנת פ״ה בשנוי
מעט בין גרסא לגרסא וז״ל וכי מן הבקר ער הערב
היה דן והלא אין הריינין דנין אלא עד הסעודה ומה
ת"ל מן הבקר עד הערב אלא מלמד שכל מי שמיציא את
הדין לאמתו מעלה עליו הכתוב כאלו שיתף להקב״ה
במעשה בראשית נאמר כאן מן הבקר עד הערב ונאמר
להלן ויהי ערב ויהי בקר וגי׳  .ראוי לדקדק בזה הויכוח
שעבר בין משה ויתרו במאי קא מפלגי ימה היתה סברתי
של כל אחד ואחד  .ועוד כיון שלבסוף הידה לי משה איך
מתחלה לא ירד לעומקו של דבר יחז״ל אמרו למה נתעלס
מעיני משה לתלות זכות בזכאי כרי שיתלה הדבר ביתרו :
ו נ ר א ה לע״ר בדרך פשט ולישב ל״שנא דקראישנרחה
במקימית הרבה שיש יתור שמשה רבינו היה
מגמת מיו מה שאירע לישראל במעשה העגל שהיו קלי
התנועה באמונה ובעניני התורה שהרי להיות בושש כל
שהוא כמו שאמרו ז״ל עברו תורות חלפו חק ולכן שם
משה מגמת פניו להדריכם ולהישירס לישראל בחכלזת
התורה ולהבינם טעמי הדבר ופירושם כדי שידעו הדברים
בשרשם ולא יעקרו ממקומם כדי שיהיו קיימים באמינתם
ולזה כיון הפסוק באומרו ויהי ממחרת  .ואמרו ז״ל
ממחרת יום הכפירים אחר רדתו מן ההר ושהיה מצייר
כמה נתחבט לפני ה׳ על מה שעשו ולכן כדי שלא ישובו
לכסלה וישב משה לשפוט את העם וגו' לפי הפשט ירצה
לענ״ד שלא אמר הכתוב וישב משה לשפוט את העם מן
הבקר עד הערב דאי הוה אומר כן אותה הקישיא עומדת
והלא אין דנין אלא עד שעת סעודה אבל הכינה לומר
וישב משה לשפיט את העם עד השעה הקבועה לדון
שהיא שעת סעודה ואח״כ לא היה יושב ודן  .אלא היה
נישא ונותן בעקרי וטעמי המשפטים והדינין שהיה דן למה
זיכה ולמה חייב וזהו אומרו  .ויעסד העם על משה מן
הבקר עד הערב  .שהיו נושאים וכיתנים בהלכה ועם זה
יתורץ מה שאמדו ז״ל וכי תעלה על דעתך שמשה היה
יושב ורן כל היום גלו תורתו אמתי נעשית ונו׳ אבל גיל
דהי

דברי

פרעת יתרו

אתי שפיר שמה שהיה עומד כל היום כלו היה נישא ונותן
עסהבעלי דינין שדן קודם סעודה או עם אחרים הבאים
לידע למה זיכה ולמה חייב  :וידא חותן משה את כל אשר
הוא עושה לעם ויאמר מה הדבר הזה אסר אתה עושה
לעם  .לישב כפל הפסוק נראה לענ״ד שהכיוכה לומר
שראה יתרו שמשה היה עושה לעם ועושה הוא כמו רעש
אלהיס את הרקיע ואמרו ז״ל שתקנו על עמדו והיא עשייתו
כלומר שכונת משה לא היה לבד היותו דן ומוציא הלין
לאמתו אלא שכונתו היתה לתקן ולהקים לעם ולכן אמר
מה הדבר הזה כמה קשה הדבר הזה ודבר מורה קישי
כמו דבר האיש אדוני הארץ אתנו קשית  .והטעם שהוא
קשה הוא אשר אתה עושה לעס ר״ל שאתה רוצה לתקן
ולהחכיס לעם אחד והוא דבר קשה כי לא רב־ס יחכמו
ואי אפשר לכלל להיות כלם חכמים ויודעים טעמי הדברים
ופירושם ועוד שהונח שיהיה אפשר מדוע אתה יושב לבדך
שמזה נמשך שכל העם נצב עליך מן בקר עד ערב :
! י י א מ ר משה לחותנו כי יבא אלי העם לדרוש אלהיס
אמר משה שהיה מוכרח לעשות מה שהיה
עושה להיות כי הדת לא היתה נימיסי׳ כי הדת הנימוסית
אס יעבור אדם על אחד מפרמיה אינו עושה כל כך
רושם  .ועוד דכיון שהיא מסודרת מבני אדם ולפי מה
שהשכל מחייב הוא דבר נקל לכוונו ולעשותו אבל
תורתינו היא אלהית למעלה מהשכל ואינה נודעת כי אם
על פי הקבלה כי אין השכל האנושי מחייבה  .ועוד
שכיון שהיא אלהית העובר על אחד מפרטיה עושה רושם
גדול כי לא יפלא ממנה כל דבר ולכן צריך שיהיה כל
אחד עומד על משמרתו ולא יצא ממחיצתו לעבור כמלא
נימא וכל זה לא היה כי אם על ידי ולכן כל העולם כלו
באיס אלי וזהו כי יבא אלי העם לדרוש אלהים להיות
שאגי הייתי הסרסור בזה לדרוש אלהים שהם דברים
אלהיי' ולמעלה מהשכל ולקיימן ו להעמידן על אמתתן של
דברי׳ הוא מוכרח שיהיה אני ולא אחר להיות אני השליח
באופן שלא יהיה להם ספק  .ועוד כי יהיה להם דבר בא
אלי ר״ל כי התורה נחלקת לג׳ חלקים והם דברים חקי׳
ומשפטים דכתיב מניד דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו
לישראל  .הדבריס הם החלק המקיף בדעות אמתיות כמו
מציאות השם ותירה מן השמים והשגחה ושאינו גוף וחידוש
העולם  .חקים והוא כלל המצות אשר אין טעמם נודע
כאכילת חזיר ולבישת שעטנז וזריעת כלאים ופרה אדומה .
משפעים הוא חלק המק־ף על עשיית היישר ימל הרחקת
׳לעיל כמו שהאריך בכל זה ה ־ב בעל העקרים מאמר ג׳

שלום
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פרק כ״ד  .ולכן כנגד §חלק הראיון אמר כי יהיה להם
אי5ו מד£ר במנין
דבר בא אלי גא אמר באים אלי
הפרש שיש בין איש לחבירו  .אלא מדבר בספק שיש
לאדם בינו לבין עצמו אצל חלק המקיף בדעות ובאמינות
הנקראים דבר כמו שכתבתי להיותם עניני' קשים לכן
אמר כי יהיה לאיזה מהם איזה ספק אצל דבר מהדברים
ודרוש מהרחשים בא לשאול ממני באיזה אופן יובן או
יאמן זאת האמונה  :כנגד המשפטים אמר ושפטתי בין
איש ובין רעהו ולרמוז שהם משפטים צדיקים אמר ובין
רעהו  .לרמוז שמקבלים עליהם את הדין בסבר פנים
יפות עד שנשארים אחים ורעים  :כנגד החקים חמר
והודעתי אח חקי האלהים ואת תורתיו וקאמר חקים
ותורות לרמוז שיש בהם עשה ולא תעשה  :ויאמר חותן
משה אליו גבול תבול גם אתה וגומר אז״ל א״ל הסתכל
בקורה זו כשהיא לחה ב׳ וג׳ נכנסין תחתיה ואינן יכולין
לעמוד בה  .ד׳ וה׳ נכנסין תחתיה יכולין לעמוד בה וכו׳
צריך לדקדק מה היתה הכונה להמשילם לישראל לקורה
ומה טיבן של דברים אלו ונראה לעניות דעתי שמצאתי
שאמרו ז״ל ברבה פרשח שמות דף ס״ה ע״ג וז״ל למה
הקדים אלו לאלו לפי שהשבטים תקרת העולם זה שמתקן
תקרה כראוי נותן עביה של תקרה זו בצד ראשה של
אחרת שאינה שוה לפיכך מקדים אלו לאלו ומנין שהס
תקרתו של עולם  .שכן ישעיה הנביא אומר שמע אלי
יעקב וישראל מקוראי הרי שישראל נמשלו לקורה ולכן
אמר יתרו בשלמא אם ישראל לא היו חדשים ממש בזאת
האמונה אולי היה אפשר לעשותם ולהחכימם כמו שאתה
חושב אבל הס חדשים ממש בזאת האמונה ואין להם
שום שורש בה כשאז״ל על גוי מקרב גוי ולכן הם מלאים
לחות ואמונות כוזבות שהם מסך מבדיל גדול ביניה לבין
האמת ולכן הוא דבר קשה וכבד ממך הדבר ולכן אז״ל
הסתכל בקורה זו כשהיא לחה וכו׳ כלומר כי כמו שהקורה
מחמת לחותה היא כברה ואינן יכולין לסבלה וסבת לחותה
היא יניקתה ממקום מושבה ועבר זמן מועט שפסקה
היניקה אבל בהמשך הזמן החום והיובש והאויר השולט
מתיך ומיבש הלחות ההוא באופן שיכולין לסבלה כן ישראל
מחמת יניקתם ממצרים האמונות הרעות כמו שנאמר
איש שיקוצי עיניהם לא השליכו ואת גלולי מצרים לא עזבו
וכו'  .ויש זמן מיעט שפסקה יניקתם .לכן הם עדיין לחים
וכבדים עד מאד באופן כי כבד ממך הדבר וכו׳ :
מ י  /ה שמע בקולי איעצך ובזה יהיה אלהים עמך
הכונה לימד שישפיע הקדוש ברוך היא שפע
ונבואה
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פרשת יתלו

שדום

ונבואה עליו וזה כי אין הככוא' שורה כי אם על חכם היה ארגניטין אמר המלך אין כבודו של בני להשיאו
כבור ועשיר שצריך שהנביא יהיה גופו מיכן לקבל השפע בחצר ישנה אלא חם אמתין עד שאעשה חדשה אני מאחר
ולא יהיה חלוש המזל  .ולכן אם תעשה מה שה׳ית עושה שמחת של בני מה עשה המלך הביא נפחים ואומנים והיו
מקדמת דגא נבל תבל  .באופן שתחלש ולא תהיה מוכן מצחצחין בכלי נחשת הביא חרשים והיו מסרגין בכלי עץ
לקבל השפע ולא יהיה אלהים עמך אבל אם תשמע כך כשיצאו ישראל ממצרים היו בהם סומין חרשין ותגרין
לקולי יה־ה אלהים עמך  .ולתקן הכיענות שאמר משה אמר הקרוש ברוך הוא תורה כלה תמימה שלימה היא
שהיו מכריחים לו לעשות כן כמי שכתבתי אמר היה אתה שנאמר תורת ה׳ תמימה אמר הקב״ה אתן אותה לדור
לעס מול האלהים וגו' והזהרת אתהם וגו'  :הכונה היה הזה ויש בהם בעלי מימין אמתין עד שיעמדו בניהם אני
לומר אתה אמרת כי יבא חכי העם לדריש אלהיס לכן מאחר בשמחתה של תורה -מה עשה הקב״ה ריפא איתס
אמר היה אהה לעם מול האלה־ים כלומר התורה נחלקת ונתן להם את התורה ומנין מי שהיה סומא היה רואה
לשלשה חלקים כמו שאמרת לדעות אמתיות וחקים ומשפכוים שנאמר וכל העם רואים את הקולית וגו' ומי שהיה חרש
הדעות האמתיות  .היה אתה לעם  .כלומר להיות שהדעות נעשה שימיע שנאמר נעשה ונשמע וגו'  .ומי שהיה חיגר
האמתיות הם יסוד ועקר האמונה והס דרושים אלהייס נעשה שלם דכתיב וינעו ויעמדו מרחוק ( .פירוש זה
ראוי הוא שיתאמת זה על ידך וכנגד זה אמר היה אתה המא׳ כתבתיו בדרי' שביעי באורך) והכינה בו דרך כלל
לעם מול האלהים להיות דרושים נוגעים לאלהות  .והכןעם לומר חסרו! ההכנה שהיה בישראל לקבל את התורה
לפי •שאם ישתלשל איזה ספק בזה והבאת אתה את להיות נמצא בהם בעת ההיא סכלות קניני הן בדמות
הדבריס שהם אלו הדרושים שנקראים דברים כמו שכתבתי הן במדות וזה היה להם להיותם במצרים שייתערבי בגרם
אל האלהים והקדוש ברוך הוא יתרץ אי זה ספק על ידך וילמדו מעשיהם  .ולכן הוכרח הקב״ה לחדשם ולהעביר
ולהיות עקר האמונה תלוי ברברים ראוי הוא שיהי׳ זה החלודה מנגד פניהם הן מהדעות הן מהמדית כדי שיהיו
על ידך ואחר שיהיה האדם קיי' ביסודי האמינה ועקרים .מוכנים לקבל את התורה  :ויובן זה בהקדמה והיא שהיא
התקיס והמשפכןים שהם כמו ענפים  .כל אחד ואחד ידוע שתירתינו הקרושה מקפת על שלשה ענינים מורים
כתמר יפרח בהם ויעשו פרי למענה ודי בזה שוהזהרת היות הקב״ה חכם יכול רוצה כמי שכתב הרב בעל
אתהם את החקיס ואת התורות  :וכנגד המשפעים אמר העקרים מאמר שלישי פרק כ״ד כי החוקרים מתארים
והודעת להם את הדרך ילכו בה ולפי שהם נחלקים למה לו יתעלה אלי השלשה תארים בייחוד ומצינו שישראל היו
סבין ארס לחברו ולמה שבין אדם למקום לכן כנגד הא׳ מסופקים בשלשה תארים אלו לא לבד מיד בצאתם
חמר את הדרך ילכו בה  .וכנגד הב׳ אמר ואת המעשה ממצרים אלא אשי׳ אחר שעמדו ברפידים היו מסופקים
אשד יעשון  .ואפילו בזה תוכל לתקן קצת והוא ואתה בהם  .שכן אמרו היש ה׳ בקרבנו אם אין ואמרו ז״ל
תחזה מכל העם וגו׳ וכמו שפירשו המפרשים  .ועוד שאפי׳ אס הוא רבון על כל המעשים כדרך שהוא רבון עלינו
בזה הדבר הקשה יביאו אליך באופן שאין שום צד פקפיק וכו'  .וכמי שפירשתיו שם שהכינה לומר אס היה הקב״ה
מכל מה שאמרת באופן שאם את הדבר הזה תעשה אני חנם יכיל רוצה ולהיות שהקב״ה פירע מרה כנגד מרה
יודע שציך אלה־ם ױשפיע נבואתי עליך בשיפע גדול הביא עליהם עמלק שכפר גס כן בשלשה אצה  .כפר
והנזעם לפי שויכלת עמוד ותהיה בריא ושלם בגיפך ביכלתו יתעלה כי מי שמע מכות מצרים וקריעת ים סוף
ומוכן לקבל נבואתך  .ועוד שים כל העם הזה על מקימו ובא להלחם בישראל אם לא שכפר ביכלתי וכן אמרו ז״ל
יבא בשלום למצוא דיין מוכן בכל עת לשמוע טענותם .על פסיק ויבא עמלק מלמד שכינס עמלק את כל אומות
זהו מה שראיתי לפרש בזאת הפרשה הצעיר יצחק בכ׳׳ר העולם ואמר להם בואו וסייעוני אמרו אין אנו יכולין
שמואל אדרבי זלה״ה *
לעמיד כנגדן שהרי פרעה עמד כנגדן ומבעו הוא וחילו
השלישי וגו׳ .אמרו רז״ל אינו אומר בירח בים סיף וני׳ באופן שכל האומות הודו יכלתו יתעלה
ה^לישי  .כמו שאמר בירח זיו בירח בול ועמלק בא להלחם כנגד ם .גם כפר בחכמתו שכיון
בירח האיתנים אלא בחדש אמר הקדוש ברוך הוא חידוש לבא ננד ישראל בשעה המחייבת רע על ישראל ולכן
דברים אני עושה ומחדש אתכם למה הדבר דומה למלך אמרו "1ל ויהי ידיו אמינה עד בא השמש מכאן שעמדה
שהיה לו בן ועמד על פרקו בקש אביו להשיאו אשה ולא לו השמש וכו׳ וכל זה כרי לבלבל לו השעה שכיון וכמו
שכתב
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שכת־ הרב  3ע ל ט ה שלום מחמי ג׳ פרק ז׳ .גס כפר
כרצונו אמיו דל על פסוק ויזנב בך כל הנחשלים אחריך
הכה אותם מכת זנב היו מחתכין מילותיהן של ישראל
וזורק; כנפי מעלה ואומרים בזה בחרת עול מה שבחרת
הרי שכפר בשלשה תארים אלו היותם נמצאים בו
יתברך ,הוא היה משתמש משלשה ת א ד ם אלו הוא בה
נכח גדול וחילשת ישראל כמו שאמרו חז״ל אין רפידם
הלא רפיי; יד ם שרפו ידיהם מדברי הורה  .וגם בא
כחכמה שטון השעה לבוא כנגדם .וגם ברצון שלא
עכרו ישראל עליו אלא הוא בקש אותם כמו שנאמר
ויבא עמלק וכמי שאמרו תז״ל רבי יהודה הנשיא אומר
חמשה עממין פסע עמלק ובא ועשה מלחמה עם ישראל
וכו' רבי נתן אומר ת׳ פרסה פסע עמלק וכו׳  .וכיון
שהיו ישראל רפויים באמונה באלו השלשה  .לכן הוצרך
משה לומר ליהושע בחר לנו אנשים כלומר שיהיו צדיקים
ויראי חעא  .כמו שאמרו חז״ל כדי שיעשה הקב״ה
בזכותס נס כי ישראל דרך כלל לא היו ראוים לכך
ולק נתייחסה מלחמה זו לה׳ כמו שנאמר מלחמה לה'
בעמלק להיות שבא מכח ג׳ תארים הנזכרים  .ואין יכול
לו כי אס הקב׳י׳ה שהוא בעל השלשה תארים הנזכרים
באמת  :ולכן בהיות ישראל ברפידים שהיו רפויים באמונה
ומסיפ״יס בשלשה תארים אלו לא היו מוכנים לקבל את
התורה שכיון שהתורה מיוסרת על שלש תארי' אלו איך
יקבלוה מי שמסופק בהס אבל אחר שראו שביעל הקב״ה
חכמתו ויכלתו ורצונו של עמלק ונתאמת אצלם היות
הקב״ה חכס יכול רוצה אז הוכנו לקבל את התורה .
ועם זה יובנו הפסוקים בחדש השלישי לצאת בני ישראל
מארץ מצרים  .כלימר להיות שישראל יצאו מארץ מצרים
ונתערבו בהם וברוע אמונתם  .זו היא הסבה שאחר
הקב״ה מלתת להם התורה עד החדש השלישי לפי שביום
הזה באו מדבר סיני  .כלומר לא הוכנו לבא לסיני עד
היוס הזה להיות שהיו רפויים ומסופקים בשלשה תארים
אלו ואיך יקבלו התורה שמיושרת ומקפת על שלשתן ולזה
כיונו חז״ל באמרם אמר רבי לוי לבן מלך שעמד מחליו
אמר פודגוגו ילך לו לאיסכולא אמר המלך עדיין לא בא
זיוו של בני והוא הולך לאסטלא אלא יתעדן בני שנים
שלשה חדשים במאכל ובמשתה ואחר כך ילך  .כך כיון
שיצאו ישראל ממצרים היו ראוים לקבל את התורה והיה
נהם בעלי מומין משעבוד מיכן ולבנים אמר הקב״ה
עדין לא בא זיוו של בני והם מקילין את התורה אלא
יתעדנו בני שנים שלשה חדשים בבאר ובמן ובשלו ואח״כ
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מקבלין את התורה  .שהכונה לומר שישראל היו חולים
יבעלי מימין באמונתם מצד שעמדו במצרים עסוקים
בחמר ובלבנים ולא היה ספק בידם להשתדל ולהבין
בדעות ובמושכלית להשיג שלשה תארים אלו בו יתברך
עד שיהיו מוכנים לקבל התורה וזי היא זיוון והדרן  .כי
חכמת אדס האיר פניו ובחסרון החכמה תחסר הזיו אמר
הקב״ה יתעדנו ויקבלו האמינה בשלשה תארים אלו
בראותם הבאר והמן והשלו וזה כי הבאר הורה היותו
יתברך חכם ויודע הכל ולא יפלא ממנו כל דבר ויובן
זה עם מה שאמרו חז״ל על פסיק עלי באר ענו לה
אמר אברהם לחבימלך הן לי באר שגזלו עבדיך עשה
עצמו כלא יודע אמר לא ידעתי מי עשה את הדבר
הזה אמר לו אני מעמיד כבשות ואתה מעמיד כבשות מי
שהמים עולין ומשקין צאנו הבאר שלו  .בעבור היתה לי
לעדה אין כתיב כאן אלא בעבור תהיה לי לעדה רמו
עתידה הבאר להיות לעדה  .מה הנה שבע כבשות רמז
לשבעה דורות נצרכים לה וכו' הרי לך שהבאר היה
מודיע היות הקב״ה חכס ויודע הכל ולא יפלא ממנו כל
דבר  .והודיע איך הבאר היה של אברהם במה שהיו
עולים המים לקראת צאנו וזרעו לכך נאמר עלי באר
ענו לה  .שהיו המים עולים לקראת ישראל  .המן הורה
היות הקב״ה רוצה אמרו דל שמות רבה פ׳ כ״ח דף פ״ו
ע"ב ומשביע לכל חי מזון אין כתיב כאן אלא לכל חי
רצון שהוא נותן לכל אחד רצונו מה שהוא מבקש ואם
המה אתה על הדבר ראה מה עשה לישראל בעולם הזה
שהוריד להם המן שהיה בו מכל מיני טעמים והיה כלאחד
מישראל טועם כל מה שהיה רוצה שכן כתיב זה ארבעים
שנה ה׳ אלהיך עמך לא חסרת דבר מהו דבר כשהיה
מתאוה לאכול דבר והיה אומר בפיו אלולי היה לי
פטימא א' לאכול מיד היה געשה לתוך פיו טעם פטימא
(עוףשמן) דבר היו אומרים והקב״ה היה עושה רצונם.
אמר רבי אבא אף ה דבר,לא היה אומר בפיו אלא חושב
בלבו לומר מה שנפשו מתאוה והיה הקב״ה עושה רצוט
והיה טועם טעם מה שהיה מתאוה וכו'  .הרי שהקב״ה
הוא בעל הרצון שהיה ממלא רצונן  .ועור כתב הרמב״ן
פ׳ בשלח על מה שאמרו חז״ל לחם אבירים אכל איש
לחם שמלאכי השרת אוכלים כתב והמן הוא מתולדות
האור העליון שנתגשם ברצון בוראו יתברך וכו'  .הרי
שהמן מכל צד מורה היות הקב״ה בעל הרצון :
היטלו הירה היות הקב״ה יכול לפי שמציכו שאמר משה
על מטן השלו בפרשת בהעלותך מאין לי בשר
לתת
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לתת לכל העם הזה ט יבכו עלי לאמר תנה לני בשר
ונאכלה  .לא אוכל אנכי לבדי לשאת וגו״ ועוד נאמר
שם הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם וגו' ויאמר ה׳
אל משה היד ה' תקצר ולכן נתן להם השלי שנאמר ויגן
שלוים מן הים ויעוש על המחנה כדרך יום כה ויו' .
הרי שהשלו מורה יכולתו  .ולכן א־חר הקב״ה מלתת להם
התורה שלשה חדשים חלו כדי שיתעדנו בשלשה תארים
אלו שעל ידם גכירו וידעו היות הרב׳׳ה חכם יכול רוצה
ובזה הוכנו לקבל את התורה המקפת בשלשה תארים אלו
ולכן ביום הזה באו מדבר סיני לקבל אס התורה ויסעו
מרפידים ויבאו מדבר סיני וגו' כבר אמרו ז״ל מה ת״ל
לחזור ולפרש מהיכן נסעו מקיש נסיעתן לביאתן מה
ביאתן לסיני בתשובה אף נסיעת! מרפידים בתשיבה
ולפי מה שפירשתי יאמר שביפידס היו מסיפקיס בג׳
אלה כמו שאמרו היש ה׳ בקרבנו אם אין  .וכמו שכתבתי
אבל עתה שראו המן והשלו והבאר וגם מלחמת עמלק
שמתוך כל הדברים האלו ידעו היות הקב״ה חכם יכול
רוצה  .נסעו מרפיון האמונה שהיה להם ברפידים ובאו
לכלל אמונה שלימה ולכן ויבאו מדבר סיני לקבל התורה :
באופן שויסעו מרפידים אינה נסיעה גופנית אלא נסיעה
רוחנית שנסעו מרוע האמונה ובאו לכלל אמונה
שלימה  .ועם זה יובן מת שאמרו ז״ל שמות רבה פכ׳׳ה
מ״ב ז״ל  .אמר הקב״ה למשה לא ניתנה לך תורה אלא
בזכות אברהם שנאמר לקחת מהנות באדם ואין אדם
האמיר כאן אלא אברהם שנאמר האדם הגדול בענקים
הוי ומשה מלה אל האלהים ויקרא אליו ה׳ מן ההל בזכות
ההר ואין ההר אלא אבות שנאמר שממו הרים את ריב
ה׳ שהכונה לומר מה שכתבתי שבזטת אמונת שלשה
תארים אלו זכו לקבל את התורה וזהו שרמז באומרו
בזטת אברהם כלומר בזכות האמונה שהאמין אברהם כי
אברהם שהיה ראש המאמינים האמין העת הקב״ה חכם
יכול רוצה שבחכמתו וביכלתו יתעלה נצח הוא המלכים
וגם פיכול המזל הדוחקו ואומר אברם איט מוליד וכמו
שאז״ל וגם האמין היות הקב״ה רוצה כשקיים מצות
מילה בהיותו בן מאה שנים לעשות רצק קונו .וגם
בשחיטת בנו יחידו יצחק לעשות רצין קונו ולכן זכה
לתורה כמו שנאמר ט ידעתיו למען אשר יצוה את בניו
ואח ביתו אחריי ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט
ואמרו חז״ל שהיים אפי' מצות ערובי תבשילין כך ישראל
כיון שבאו לכלל אמונת שלשה תארים אלו הוכנו לקבל
התורה ובאו לסיני ועם זה יובן  .מאמר אמרו ז״ל בילקיט
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דף ש' ע"ג פרשת תצא רבי תנחום בר חנילאי פתח .
זכרונכס משלי אפר וגו׳ אמר הקב״ה לישראל הוו זהירין
בשתי זכירות שכתבתי לכס בתורה תמחה את זכר עמלק
כי מחה אמחה את זכר עמלק משלי אפר משולי אפר
אם זכיתם הרי אתם בניו של אברהס שהמשיל ע5מו
כאפי־ בנאמר יאנט עפר ועפר  .ואם לאו לגבי חמר
גביכס התקינו עצמיכס לשעבודה של מצרים מה כתיב
וימררו את חייהם בעבודה קשה בחמר ובלבנים  .ראוי
לדקדק מה שייכות יש לזכירת עמלק עם אברהם ועם
שעבודה של מצרים שנראה מתוך דברי המאמר שנמשכים
זה מזה  .ועם מה שכתבתי יובן עם היות שיש לי טנה
אחרת בו ואין כאן מקומו (כתבתיו בפרשת תצא עיין
שם)  :וזר -שבהיות ישראל זהירין בזכירות עמלק והמלחמה
שעשה הקב״ה עמהס עד שנתפרסם משם היות הקב״ה
חכם יכול ר*צה ודאי שאז הם זוכים להיות בניו של
אברהם שגס הוא ],היה ראש המאמינים והאמין שלשה
תארים אלו לכך זכה לתירה כמו שכיבתי וגם אתם
תזכו לאזורה ותהיו קיימים באמונתה שמקפח בשלשה
ענינים אלו וכנהו לאברהם בשם אפר לרמוז למעלת
התורה שמצלת עיסקיה מדינה של גיהנם כמו שאמרו ז״ל
על פסוק להבין משל ומליצה זו תורה ונקראת כן שמצלח
עוסקיה מדינה של גיהנם וזה רמוז באפר כי מה האפר
אין האור שילט בו כך אברהם והמאמינים אמונתו אין
אור של גיהגס שולט בו וכמו שאמרו ז״ל אברהם אביט
עומד בפתחו של גיהנס ואינו מניח אדם מהול מישראל
ליכנס בתוכה ואם לאו וכו'  .כלומר שלא יהיה נגד
עיניכם אמונת שלשה תארים אלו נמצא שאי אפשר
שתאמינו בתורה שהיא מיוסדת על שלשה אלו וכיון שכן
התקינו עצמיכם לשעבודה של מצרים שהרי לא זכו לצאת
— -י 1
_ ׳י׳
הזה מה שאמרת באיזה זכות אוציאם ממצרים  .הוי
יודע שבזכות התורה שהם עתידים לקבל על ידך בהר
הזה הם יוצאי' משם וכיון שאינכם מאמינים בתורה
התקיט עצמיכס לשעבוד כי בהבטל הסבה תבעל
המשובב  :אבל כאן ישראל כיון שנסעו מרפיון האמונה
שהיה להם ברפידים והאמינו מחמת מלחמת עמלק
אמונה שלימה בשלשה תארים אלו מיד ויבאו מדבר סיני
ויחנו במדבר ויחן שם ישראל כלם כאיש אחד להיוס
נגד עיניהם אמונת ההר זה אברהם שנקרא הר  .וגם
משה עלה אל האלהים ויקרא ה׳ אליו מן ההר ל״ל
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בזכות אמונה ההר והוא אברהם שהאמינו ישראל שכיזן
שהאמינו אמונה שלימה הוכנו ישראל לקבל התורה על
שזכה משה שעלה אל האלהים וניתנה התורה על ילו :
 1ט מ ז 1ת י אומדים שטנת הפסוק לומר גולל האמונה
והבטחון שבטחו ישראל בהקב״ה וזה
כדרכו של פולס הוא שאיזה חיל שערכו מלחמה
משסלליס לעמול במקום גבוה ולא בכרבה כלי שלא
יקומו ע1יהם אויביהם ומה עתם ישראל שיצאו ממלחמת
עמלק שהיה להם לעלות אל ההר ולא לעמול במלבר
במקום נמוך פן ישובו עמלק ויעלו אל ההר להלחם
עמהם אבל ישראל היו כל כך בטוחים בישועתו יתעלה
אחר שראו מלחמת עמלק שאף על פי שיסעז מרפילים
■׳ששס היהה מלחמת עמלק ויבאו מדבר סיני ויחנו במלבר
ומן הראוי לא היה להם לעמול שם במלבר אלא לעלות
הל ההר מ״מ דחן שם ישראל נגל ההר  :כה האמר לבית
יעקב הלו הנשים ואמירה הוא לשון רכה  .זתגל לבני
ישראל אלו האנשים הגלולים והרשומים שבישראל והגל
להם דברים קשים כגידים  .ובא לפרש שתי החלוקות
כנגד כה תאמר לבית יעקב אמר אתם ראיתם אשר
עשיתי למצרים ר״ל לשרו של מצרים הנקרא מצרים וכמו
שאז״ל על פסוק והנה מצרים נוסע אחריהם נוסעים
אינו אומר אלא נוסע .שרן של מצרים היה שמו מצרים
וזהו וינער ה׳ את מצרים בתוך הים זה שרן של מצרים
ואח״כ וניער פרעה וחילו וכן סוסיהם ורוכביהם לא
נאמר אלא סוס ורוכבו זה השר שלהם  .ועם זה יובן
מה שאמר הכתוב ברוך ה׳ אשר הציל אתכם מיד מצרים
ומיד פרעה וחזר ואמר אשר הציל את העם מתחת יל
מצרים והרי כבר אמר לעיל מיל מצרים אלא הראשון
כמשמעו  .והשני רמז לשרי של מצרים שנקרא מצרים .
באופן שיאשא אתכם על כנפי נשרים  .והם נשרי שמים
כמו שכתב הרב בעל העקילה עיין שם מה שכיון שכבשתם
שרו של מצרים ולאי שהעליתי אתכם על כנפי פשרי
שמים ואביא אתכם אלי לכן מכאן והלאה ראוי שתתושו
לכבודי אלו הם לברי פיוס שתאמר לבית יעקב  .ו מג ל
ותגד לבני ישראל שהם לברים קשים אמר ועתה אם
שמוע תשמעו בקולי שהם מצות עשה ושמרתם את בריתי
שהם מצות לא תעשה כי השמר פן ואל איט אלא לא
העשה והייתם לי סגולה מכל העמים פי לי כל הארץ
זאתם תהיו לי וגו'  .שיש ללקלק בפסוק שלמה סרח וכתב
לן קרא ואתם שהרי ילוע הוא שעמם הוא מלבר והיה
לו לומר ותהיו לי ממלכת כהניס וגו' אלא שהכונה לרמוז
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לדרוש גלול הערר שכבר הארכתי בו בלרושי' אס תפול
אהבה מהקב״ה לישראל וכבר לברו בזה המפרשים ואמרו
שהאהבה שאוהב הקב״ה את ישראל היא אהבה סגוליית
בלי טעם כמו השחוק באלם שהיא סגולה בו בלי טעם
כי אינו נמצא בו לא מצל הכמות ולא מצל האיכות .
וכבר הארכתי בלרוש הזה והוכחתי מכמה טענות וראיו׳
כי האהבה שאוהב הקב״ה את ישראל הוא אהבה בטעם .
ולכן אם עושים רצוט יתעלה אוהב אותם ואם לאו
שונא אותם ואם היתה בלרך סגולה הסגולה היא לבר
דבק ולא תפרל לעולם  .ולכן אמר הקב״ה שלא יעלה על
לבכם לומר שהאהבה שאני אוהב אתכם היא סגוליית  .ועל
כן לא תחושו ללקלק במעשיכם כי כבר האהבה שלי רבקה
עמכם ולא תפרל כי אין הלבר כן אלא והייתם לי סגולה
וגו׳ כלומר תהיו לי במלרגת סגולה בבחינת העמים
ולפי סברתם שיאמרו כך והטעם שאומרים כך הוא לפי
שלי כל הארץ  .וכיון שכל הארץ של הקב״ה היא והוא
ברא הכל למה אוהב לאומה זו יותר מאומה אחרת אלא
ולאי אין זה כי אם סגולה בלי טעם זו היא סברת
האומות  .אבל אתם תלעו נאמנה שאם תהיו לי ותרצו
להיות אצלי ולבקים עמי הוא על תנאי שתהיו ממלכת
כהנים וגוי קלוש כלומר שתהיו שלמים בלעות ובמלות
בלעות רמז באומרו ממלכת כהנים כי שפתי כהן ישמרו
דעת ותורה יבקשו מפיהו כנגל המלות וגוי קלוש נבלל
ומופרש ממלות פחותות  :אלה הלבריס קשים כגירין
אשר תלבר אל בני ישראל שצריך שיפשפשו במעשיהם
אם ירצו שתהיה אהבתי רבקה עמהם ולא יעלה על לבם
שבין כך ובין כך אהבתי רבקה עמהס  .כי אין הענין
כך אלא אלרבה כבר כתיב ואס לא תשמעו וגו׳  .וגעלה
נפשי אתכם אלה הדברים הקשים ראויים לדבר לאנשים
הרשומים שבישראל שיולעים מה טיבה של עבולהו
ודבקותו יתברך :
ש מ ו ת רבה פכ״ת דף סח ע״ב ז״ל וישב משה את
לברי העם אל ה' אותה שעה בקש הקל׳ה
ליתן להם את התורה ולדבר עמהם  .והיה משה עומל
אמר הקב״ה מה אעשה מפני משה אמר רבי לוי משל
למלך שבקש לעשות אופימטאטאטה חוץ מדעתו של
איפרכום אמר ליה משה דבר פלוני אמר ליה כבר נעשית
שוב א״ל לך קרא לפלוני סונקליטוקוס ויבא עמך מר
שהוא הולך עושה המלך מה שבקש כך בקש הקב״ה ליתן
עשרת הלברות היה משה עומל מצלו אמר הקב״ה אני
גולה להם את הרקיע ואומר אנכי ה' אלהיך הם אומרים
מי
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מי אמר משה או הקב״ה אלא ירד משה ואח״כ אני
אומר אנכי ה ,אלהיך כך אמר הקב״ה למשה לך אל העם
וקדששם היום ומחר וגו׳ אמר ליה כבד הקדשתיס שנא׳
כי אתה העדות בנו לאמר וגו׳ אמר ליה לך רד ועלית
אתה ואהרן עמך וגו' עד שמשה ירד נגלה הקב״ה
שנאמר וירד משה אל העם מיד וידבר אלהים את כל
הדברים האלה לאמר  .כל ימי נצטערתי על מאמר זה
מי הכריחו להקב״ה לקרוא למשה שיעלה להר עד
שהוכרח לבקש עילה לחדר להורידו כדי שלא יהיו
ישראל מסופקים מי הוא המדבר אליהם והלא לא מצינו
שדבר הקב״ה שום דבר עם משה מתוך אותה קריאה
שקראו הקב״ה שנאמר ויקרא ה׳ למשה אל ראש ההר
ויעל משה אלא תכף ומיד שעלה ביקש עילה להורידו
וכיון שכן למה קראו  .עד שהקב״ה אנה לידי מאמר וזה
לשוט  .רבי יהודה אומר מנין אתה אומר שאמר המקום
למשה הריני אומר לך דבר ואתה סאזרני ואני מודה לך
שיהיו ישראל אומרים גדול משה שהודה לו המקום .
וגם בך יאמינו לעולם ר ט אומר אין אנו צריכין לעשות
למשה גדול אלא אם כן עשינו שהקב״ה חזר בו בדבורו
אלא מלמד שאמר המקים למשה הריני קורא לך מראש
ההר ואת עולה שנאמר ויקרא ה׳ למשה וגו'  .שנראה
לעניות דעתי שרני יהודה ורבי שניהם יחד באו ליתן
טעם לקריאה זו שקרא הקב״ה למשה אלא שבפירוש
הפסוק קא מפלגי דר׳ יהודה סבר שפירוש הפסוק כך
הזא ויקרא ה' למשה אל ראש ההר סבת קריאה זו היא
לפי שויעל משה  .כלומר שמתוך קריאה זו עלה משה
לגדולה ובאיזה אופן עלה שהרי ויאמר ה׳ אל משה רד
העד בעם פן יהרסו וגו׳  .ומשה החזיר דבורו יתברך
במה שאמר לו לא יוכל העם לעלות אל הר סיני וגו׳
והקב״ה הודה לו שהרי הוכרחך לומר לו דבר אחר לו 
רד ועלית אתה ואהרן וגו׳ וכיון שהודה לו הקב״ה
נתעלה משה הרי שסבת הקריאה היתה ממש לבקש אח״כ
עילה להורידו ולווכח עמו להודות לו כדי שיכירו וידעו
ישראל שמשה גדול כיין שהקב״ה הודה לו  .ואם תאמר
והיאך באו ישראל לכלל ידיעה זו דהא תניא קול לו קול
אליו משה שמע וישראל לא היו שומעים  .יי״ל שהרי אמרו
ביומא פרק קמא לא קשיא הא בסיני הא באהל מועד
דדוקא באהל מועד משה שמע ולא ישראל אבל בכיני
היו ישראל שומעים הכל  .וכן נראה מתיך דברי הרמב״ם
 ,הלכות יסודי התורה פ׳ ח' שכתב ובמה האמינו במעמד
הר סיני שעינינו ראו וכו׳ ואנו שומעים משה משה לך
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אמור להס כך וכך וכן הוא אומר פנים בפניס דבר ה ,
אליכם  .באופן שרבי יהודה סבר ודורש הפסוקים כרבי
לוי שהקדוש ברוך הוא היה מכוין להורידו למשה כ ד שלא
יטעו ישראל לומר שמשה הוא המדבר אליהם אלא שכיון
הקביה מעיקרא לקרוא לו כדי למכח עמו להעלותו.
וזהו ויקרא ה׳ למשה אל ראש ההר לפי שרעל משה ובא
רבי ואמר אין פירוש הפסק כך לפי שאנו נוגעין בכבודו
של מקים וכי אין אנו יכילין לעשות למשה גדול אלא
א״כ עשינו להקב״ה שחזר בו בדבורו  .כלומר אין הכי
נמי שהקריאה לכבודו של משה היתה אבל לא היחה
באופן שנתמעט כבודו של מקום ולכן פירוש הכתוכ הוא
ויקרא ה׳ למשה אל ראש ההר כלומר אחר שהיו ישראל
מוכניס ועומדים לקבל מאמרו יתברך וכמו שנאמר ויוצא
משה אל העם לקראת האלהיס מן המחנה ויסיצבו
בתחתיות ההר וכס לע ני כלס קראו שיעלה אל ראש
ההר  .ודאי שבזה ויעל משה ועלה לגדולה  .וזהו שכוון
באומרו הריני קורא לך מראש ההר ואת עולה כלימר
מתוך הקריאה לבד את עולה  .ומה שאומר ככתוב אח״כ
רד העד בעס פן יהרסו אל ה' לא חזר בו הקב״ה שהד
חזר אח׳׳כ והנהנים והעם אל יהרסו לעלות אל ה' ואנג׳יפ
שאמר משה לא יוכל העס לעלות אל הר סיני וגו׳ .
לומר שכבר היו מותרים *.עומדים לא עלתה לו לפי שצריך
לזרז את הארס בשעת מעשה אע״פ שכבר זרזוהו קידם
מעשה  .וכן מצאתי מאמר זה דרבי יהודה ורבי במקום
אחר בנסחא אחריתי שכתב רבי אומר אין אנו יכולין
לעשות למשה גדול אלא אס כן עשינו להקב״ה שחזר
בדבריו אבל מזרזין את האדם בשעת הלמוד מזרזין אותו
בשעת מעשה הרי לך בבירור שלדברי ר׳ זאת היהה
סברתו של הקב״ה ולא חזר מדבורו מעולם ומציאות
הקריאה לבד היתה כבודו וגדולתו של משה  :בחופן שצלה
בידנו דבין למר ונין למר מה שחמר הכתוב ויעל משה
אין הכינה לומר שעצה בפועל להר דפשיטא ומאי אתא
לאשמיעינן אלא הכונה לומר שמתוך קריאה זו עלה משה
לגדולה בעיני בני ישראל למר כדתית ליה ולמר כדאית
ליה כמי שפירשתי  .זהו מה שנראה לעניות רעתי יצחק
בכ׳׳ר שמואל אדרבי זלה״ה :

פרשת משפטים
תנחומא

מלך במשפט יעמיד זה הקב״ה כשבא לימן
תורה לישראל פתח  5משפט מה כתיב
שם
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שם שם לו חנן ומשפט וכאן למד משה אש המשפטים
שלמד לישראל  .בדרוש השביעי אשר חברתי כתבתי
והכרחתי מכמה מאמרים היות אמת שלא היו ישראל
מוכנים לקבל את התורה בזמן יציאתם ממצרים  .אבל
הקב״ה שלו נתנט עלילות כדי לזכותם  .המציא המצאה
שהסדר שסדר במצב הר ,יסודות שמהם נתיסד העולם
מצ-ר חומרו אותו הסדר בעצמו סודר בנתינת התורה
שממנה נתיסד העולם מצר צורתו* וזה שמצינו שהתיצבות
היסודות אינו בחיבור שני יסודות הפכיים לגמרי מן
הקצה אל הקצה משני קצותיו שהרי לא חיבר יסוד המים
אל יסיר החש  .להיות כי יסוד האש הוא חם ויבש
ויסוד המים קר ולח והם הפכיים זה לזה משני קצותיו .
אבל שם ביניהם יסוד האויר שהוא חם ולח סמצד חומו
דימה ליסוד האש ומצד לחותו דומה ליסוד המים באופן
שנאחזים זה עם זה  .וכן בדרך זה לא צירף וחיבר יסוד
הארץ אל יסוד הרוח להיות כי יסוד הרוח הוא חם ולח
ויסוד הארץ קר ויבש והם הפכיים לגמרי ונפרדים זה
מזה  .אכל שם ביניהם יסוד המים שהוא קר ולח שמצד
לחותו דומה ליסוד הרוח ומצד קרירותו דומה ליסוד
הארץ באופן שהיסודות כלם הם נאחזים זה עם זה
כדמות סולם כן בבחינה זו סידר נתינת התורה כדמות
סולם מוכן לעלות בה כל אדם הרוצה לעלות בה וזה כי
מלאנו ראינו כי התורה בכללה תקיף בשלשה חלקים
והס דברים חקים ומשפטים וכמו שנאמר מגיד דבריו
ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל .הדברים הם החלק
המקיף בדעות אמתיות והדרושי' העמוקים האלהיים אשר
אינם תלויים במעשה כלל  .כי אס בציור אלהי שכלי לבד .
החקים הם המעשים אשר אין טעמם נידע כי אם חקה
חקקתי גזרה גזרתי ואין להרהר כי אם לעשות רצונו ית'
שגזר כך  .משפטים הם מעשים שטעמם נודע לקרב היושר
ולהרחיק העול ושכל האדם מחייב כך ולהיות חלקי גדרי
התורה אלו הנזכרים לכן להיות ישראל בלתי מוכנים
כעת ההיא לקבל מיד ובתחלה הדברים השמעיים לא
נתי הקב״ה תחלה הדברים כי אס המשפטים וכמו שאמר
המאמר שהתחלתי פתח במשפט וכו' וכמו שאז״ל רבי
כמ־:ון בן יוחאי אמר מה ראו דיניש לקרם כל המלות
שבתורה וכו'  .והטעם לזה שכיון שהמשפטים הם מעשים
ששכל האדם מחייבם דבר נקל הוא עם היותם בלתי
מוכנים לקבלם עליהם לעשותם בבחינתם שהקב״ה צוה
על כך  .ואחר שהאדם הרייל עצמו בכך לעשות המשפט
שהוא מעשה הכרחי לו מציור אלהי שצוה כך  .ודאי
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שכבר הוכן לעלות למדרגה למעלה מזו והיא לעשות
החק עם היות טעמו בלתי נודע שהרי החק והמשפט
נאחזיס זה עם זה גמה שכמו שהמשפט מעשה גופני נס
החק מעשה גופני וכיון שמתוך מעשה המשפט בא לקיים
מעשה החק כיון שירגיל בו עולה לציור אלהי יותר גדול
הערך ממה שהיה מצייר במעשה המשפט להיות כי המשפט
יש טעם לעשות משא״כ בחק כי אין טעם לעשות כי אם
לציור האלהי לעשות רצון המצוה אותו  .ואהר שבא אדם
לכלל זה הוכן לעלות לקפל הדברים השמעייס אשר אינם
תלויים כלל במעשה כי אם ציור אלהי לבד כיון שסבת
עשיית החק לא היה אלא מצד ציור צוויו יתעלה נמצא
כי החק הוא הוא המקשר והמחבר והמשלשל כל חלקי
התורה להיות נאחזים זה עם זה כדמות סולם מוצב
ארצה לעלות בו האדם וזה כי מצד המעשה החמרי שבו
נאחז במשפט ומצד הציור האלהי שבי שאי אפשר לעשותו
כי אם מצד הציור האלהי המצוהו נאחז בדברים שהם
ענינים שמעיים ודרושים עמוקים  .ולכן נתן להם הקב״ה
לישראל תחלה המשפטים ואחיכ החקיס שהם חלקים
חמריים ומזה הוכנו לעלות לקבל השמעיים וזהו שכיונו
ישראל באמרם כל אשר דבר ה׳ נעשה ונשמע כלומד מצד
חסרון הכנתני אין לנו הכנה לשמוע הדברים השמעיים
כי אם שגעשה תחלה ונרגיל עצמנו במעשה ולכן אמרו ,
דל שבת ודינין במרה איפקוד שהם חקיס ומשפטים כי
השבת הוא חק ואות בינו ובין בכי ישראל כדי שירגילו
עצמם בכך לעלות למדרגה לשמוע קולו יתעלה ועל סדר
זה מסודרים כל עניני פרשה זו וזה שמתחלת הפרשה
עד וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר וגו׳ דבר
בחלק המשפטים שהם ענינים ששכל אדם מחייבם .
להתמיד הקבוץ המדיני  .ואח״כ דבר בחלק החקים במה
שאמר ושש שנים תזרע אח ארצך וגו׳ ומצות השמיטה
שאין שכל האדם מחייבו  .ואין כוונת עשייתו כי אם לעשות
רצון קונו וגם מצות שבח שהיא אית בין ה' ובין ישראל
וזהו שכתב ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות
וגו׳  .וגם מצות חג המצות וקרבן פסח כמו שאמר לא
תזבח על חמץ דם זבחי וגו' שזהו חק כמו שנאמר עליו
בפרשת בא אל פרעה ושמרת את החקה הזאת למועדה
מימים ימימה מצד כמה עניניס ודינים שונים שיש בו .
אחר כך דבר נחלק הדברים במה שאמר הנה אנכי שולח
מלחך לפניך וגו׳ השמר מפניו ושמע בקולו אל תמר בו
וגי׳  .וה׳היר על עבודת כוכבים ואמר לא חשתחוה
לחלהיהם ולא תעבדם וגו׳  .ני אלו כלס הס דברים

שמעיים
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שמעיים והדבקות ט יתעלה והרחקת האמצעיים וזהו
שכיון המאמר שהתחלתי באומרו מלך במשפט יעמיד ארץ
זה הקב״ה כשבא לתת תורה לישראל פתח במשפט וכו׳
שהכונה לומר הקב״ה שהוא מלכו של עולם במשפט
שהקדים ליתן לישראל העמיד והקים לישראל משפל מצבם
וחסרון הכנתם שהיו דומים לארץ העמידם והגטהם עד
שעלו למדרגה עליונה לקבל הדברים השמעיים ולשמוע
קולו של הקב״ה שכלם שמעו מפי הגבורה אנכי ולא יהיה
לך .ועם בחינה זו שכתבתי בענין המשפעים יובן מאמר
אמרו ז״ל ברבה דף צ״א ע״ב עשיתי משפע וצדק בל
תניחני לעושקי משל לסוחר שבקש לילך בדרך  .מה עשה
לקח כל פרקמטיא שלו ועשאה אבנים טובות ומרגליות
יצא לדרך ותפשוהו לסטים אמרו לו מה בידך ואמר להם
כלי זכוכית אמרו לו בכמה זו א״ל שתים בסלע ושלש
בסלע אמרו זה לזה בשביל אלו אנו הורגים אותו הניחיהי
נכנס למדינה התחיל יישב ומוכר בדמים יקרים נכנסו
הלסטים אצלו א״ל זה בכמה אמר להם זה במאה מנה
וזה ברבוא וכו׳  .כך ישראל בעולס הזה אינו יודע מתן
שכרה של מצוה אבל לעתיד לבא הן תמהין ממתן שכרה :
שכונתם ז״ל לומר המשל הזה בעני! המשפטים כיונו לכל
מה שכתבתי .וזה שהם מדמים אותם לכלי
זכוכית ולאבני' טובות ומרגליות כי בבחינת היות המשפטים
) ענינים ששכל האדם מחייבם לתיקון הקבוץ המדיני לקרב
היושר ולהרחיק העול הם דומים לכלי זכוכית בשתי
בחינות  .א׳ כי מה כלי זכוכית הם מעשה ירי אדם כי
הזכוכית הוא המצאת ואומנות בני אדם כן המשפטים
והנמוסים הם המצאת בני אדם לצורך חיותם וקבוצם .
שנית כי מה כלי זכוכית איזה אדם שיהיה יש סיפק בידו
ללקחם כן המשפט והצדק ראוי לכל אדם ונקל לקבלו
 ,עליו כי האדם מדיני בטבע ואי אפשר לו לחיות כי אם
י בתוך קבוץ עם ולכן ראוי לתקן בינ־הם משפטים ונמיסים
לקרב היושר ולהרחיק העול להתמיד הקבוץ ביניהם .
אבל בבחינת היות המשפטים האלו מסודרים מאתו ית'
ועשיית האדם אי־תם בבחינת שהקל׳ה ציוה עליהם הם
דומים לאבנים נווטת ומרגליות כי מה האבנים טובות
ומרגליות אינם המצאת בני אדם כי אם בריאה שברא
הקב״ה בעולם כן משפטים אלו הם משפטים ישרים שצוה
הקב׳׳הכך לעשותם ומה האבן טובה עם היותה גדולת
הערך מתחלת הוייתה מ״מ כשהאדם מתקנה ומיפה אותה
ומציירה ונוקב אותה להשתמש בה עולה שכרה יותר כך
המשפט כשהאדם עושה ומקיים אותו אי[ ערך לשכרו

שלום

כמו שאמרו ז״ל שם במאמר עין לא ראתה וגו׳ אין העולם
יכול לשמוע מהו מתן שכרן של מצות וכו׳ ולזה כיון דור
באומרו משפטי ה' אמת וגי׳ הנחמדים מזהב ומפז רב
וגו׳  .גם עבדך נזהר בהם וגו'  :ירצה שעם היות שמשפסי
ה' מצד עצמם להיותם אמת וצדקו יחדיו הס מעצמם
נחמדים מזהב ומפז ר ב .שהם דומים לאבנים טובות
ומרגליות מ״מ גם כשעבדך נזהר בהם בשמירתם ובקיומם
עולה ערכס  .עקב רב כמו המרגלית שעם היותה מצד
עצמה גדולת הערך מ״מ בתיקונה עולה ערכה יותר .
באופן שנראה מתוך המאמר הזה שהמשפטים בבחינה
מה הם כדמות כלי זכוכית והיא המדרגה הראשונה שבנקל
יכול האדם לעלות בה וממנה יעלו אל התיכונה והם
החקים ומן התיטנה אל השלישית  .והם הדברים השמעיים
והדרושים העמוקים לעלות אל האלהים להשיגו לעבדו
ולאהט מה זהו שנראה לע׳׳ד הצעיר יצחק בכ״ר שמוחל
אררט זלהיה :

פרשת תרומה
גרפינל

בירושלמי בשקלים פרק קמא רבי חגי בשם
רבי שמואל בר נחמן שלש תרומות נאמרו
בפרשה הזאת תרומת אדנים ותרומת שקלים ותרומה
המשכן  .דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה זו תרומת
אדנים מאת כל איש אשר י רבנו לבו תקחו את תרומתי
זו תרומת שקלים וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זו
תרומת המשכן  .תרומת המשכן למשכן מה שירצו יעשו .
תרומת שקלים לקרבן מה שירצו יעשו כדי שתה £יד כולן
שיה  .תרומת אדנים לאדנים העשיר לא ירבה והדל לא
ימעיט  :אחר שרז״ל רמזו בכמה מאמרים איך תבנית
המשק נעשה על צורת ::מלס אמרו ברבה בזאת הפרשה
על פסוק כי כל בשמים ובארץ אתה מוצא כל מה שברא
הקב״ה למעלן ברא למטן  .למעלן שרפים עומדים ממעל
ולמטן עצי שטים עומרים וגו' ועור אמרו חז״ל כשם
שאתה רואה למעלה כך עשה למטה וכו'  .וכן הרב בעל
העקידה האריך בדרוש הזה לדמות בפרטות פרטי המשכן
לפרטי הנמצאים להורות כי את זה לעומת זה עשה
האלהים  .וכיון שכן אומר לענ״ד כי להיות כי האמונה
בחידוש העולם היא יסוד גדול לתורתנו הקדושה (וכמו
שבזה הארכתי בדרוש י״ד) זו היא הסבה שרצה הקב״ה
להורות את בני ישראל במעשה המשכן שהוא תבנית
ודמות העולם .האופן והסדר ששידר הקינ״ה בחידושו
ואופן
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ואופן פעולותיו פדי שיאמינו אמונה שלמה איך העולם
מחודש מהאפס המוחלט אל היש  :וזי -כי מצאנו ראינו
כי בבריאת העולם פעל ועשה הקדוש ב״ה שלש מיני
פעולות  :ראשונה המצאת החמרים הראשונים מהאפש
המוחלט אל היש  :ה שנית היא בריאת עצם מה מזה
ההיולי במה שנתן הלויה לכל חלקי ההיולי והחמר ההוא
חלק וחלק כפי הכנתו ואפשרותו לקבל צורתו באופן שנעשה
יש נגמר שלם  :השלישית היא היות עצם מעצם על י ד
המרת הצורות כמו הביצה מהטיפה והאפרות מהביצה
וכמו שכתב זה הרב בעל העקידה ז"ל שער ד' כן בסגנון
זה ציוה הקב״ה במעשה המשכן שיתרמו ישראל שלש
תרומות הרמוזות בפסוק כמו שאמרו ז״ל ב^אמר שכתבתי
תרומת המשכן תרומת אדנים תרומת שקלים כי שלש
תרומות אלו הם כדמות השלש פעולות הנזכרות זו לעומת
זו  .וזה כי תרומת המשכן כדמות הפעולה הראשונה כי
מהפעולה הראשונה המציאה והביאה הקב״ה אל היש
ברצונו הפשוט כמו שנאמר אמרתי עולם חסד יבנה כך
נדבת המשכן היה בנדבה גמורה  .איש אשר נדבו לבו
הכיאו י״ג דברים רמז לחמרי הנמצאים שהמציא הקב״ה
בנדבה שהם י״ג ט' גלגלים וד' יסודות  .כמי שכתב הרב
בעל העקידה  :תרוסת האדנים רמז לפעולה השניה וזה
כי כמו שהפעולה השניה היא שנתנה מציאות שלם וקיים
והעמדה לחמר ההיא שעד עכשיו עס היות ההיולי נברא
היה הנמצא ההוא ממיצע בין המציאות וההעדר וכשחל
הצורה על החומר ההוא אז מעמידו ומקימו כן האדנים
היו מק־מים ומעמידים המשכן על תלו  .וכמו שנאמר
ויקם משה את המשכן ויהן חת אדניו וישם את קרשיו
וגו'  .שיסוד הקמתו היו האדנים ולכן היתה קצבה לתרומה
זו מה שלא היה כן בראשונה  .לפי שהראשונה היתה רמז
לפעולה הראשונה שפעל ועשה הקב״ה והפעולה ההיא אין
לה קצבה  .כי יכלתו ית׳ מצד עצמו הוא בב״ת אלא ברא
הקל׳ה מה שברא ברצונו הפשיט ופעל מה שרצה לא
לפי שלא היה יכולת בידו יתברך לעשות ולהמציא חמרים
רביס ינכבדיס מאלה כן ישראל הביאי בתורת נדבה מה
שרצה כל אחד ואחד לנדבת המשכן  .אע״פ שאפשר שהיה
סיפק בידם להביא יותר :אבל הפעולה השניה שפעל
הקב״ה במעשה בראשית היה לה קצבה כי לא כל איזה
חמר שיזדמן יקבל איזו צורה שתזדמן אלא כל חלק וחלק
מהחמר ההוא קבל מה שהיה באפשרותו לקבל (ונמו
שכתבתי בדרוש השביעי) ולכן לרמז לה הביאו בני ישראל
תרומת האדנים דבר קצוב  .שהיא מחצית השקל ולא יותר
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וגם זה רמז לצורה כי כל נמצא מורכב משני דברים מחמר
וצורה .וכיון שהפעולה השניה שבמעשה בראשית היתה
עשיית חצי הדבר והיא נתינת הצורה בחמר לכך ישראל
כדמות זה נתנו מחצית השקל  :תרוסת השקלים רמז
לפעולה השלישית כי מה הפעולה השלישית היתה הויית
עצם מעצם על ידי המרת הצורות כך השקלים קונים
מהם הקרבנות המחליפים וממירים צורת האדם שקודם
שהביא קרבן  .כיו; שחטא נמשל כבהמות נדמו ועל י ד
הקרבן נפש הבהמית שבו חלפה הלכה לה ונעשית דשן
על גבי המזבח  .שזאת היתה טנ ת הקרבת הקרבן וסמיכת
ידי האדם עליו ואז בהקרבתו קבל צורה אנושית אלהית
לעשות רצון קונו  .וגס זו יש לה קצבה מן הטעם הכתוב
לעיל כי לא יולד איזה דבר שיזדמן מכל זרע כמו שכתב
המורה חלק ב׳ פרק כ׳  .ולהורות את בגי ישראל שהעולם
מחודש ציה על שלש תרומות אלו כדי שיכירו וידעו אופן
חדושו  .ואע״ג דתרומת שקלים היה לה קצבה אמר הכתוב
עליה מאת כל איש אשר ידבנו לבו לפי שהמקריב קרבן
ומתודה על חטאתו אין זה אלא שנדבו לבו על כך ט
האדם בעל בחירה ורצון :
ש מ 1ת רבה הדא הוא דכתיב כי לקח טוב נתתי
לכם ה ד תי אל תעזובו .אל תעזבו את
המקח שנתתי לכם יש לך אדם לוקח מקח יש בו זהב
ואין כסף בו יש בו כסף ואין בו זהב  .אבל המקח
שנתתי לכם יש בו כסף שנאמר אמרות ה' אמרות טהורות
כעף צרוף וגו׳  .יש בו זהב שנאמר הנחמדים מזהב ומפז
רב  .יש אדם לוקח שדות אבל לא כרמים כרמים ולא
שדות  .אבל המקח הזה יש בו שרות ויש בו כרמים
שנאמר שלחיך פרדס רמונים  .יש לך אדם לוקח מקת
ובני אדם אינם יודעים מה הוא  .אבל משכר הסרסור
נתודע מה לקח  .כך התורה אין אדם יודע מה היא אלא
משכר שלקח משה שנאמר ומשה לא ידע כי קרן עור
פניו בדברו אתו  .ויש לך מקח שמי שמכרו נמכר עמו
אמר הקב״ה לישראל מכרתי לכם תורתי כביכול נמכרתי
עמה שנאמר וקחו לי תרומה  .צריך לדקדק בזה המאמר
דרך כלל מה היא הכונה באלו השלשה משלים שמביא ועוד
דבשלמא יש בו כסף ואין בו זהב יצוייר אבל שיהיה בו
זהב יאין כסף בו איך יצוייר כי בכלל מאתים מנה :
אבל אומר לע״ד כי הקדמה ידועה היא ששלמות המרות
היא דרך ומסלה לעצות לשלמות המעלות השכליות כמו
שאמר שלמה שמע עצה וקבל מוסר למען תחכם באחריתך
והמעלות השכליות הם סולם לעלות ולראות אה פני ה,
צבא;ית
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צבאות ולהשיג מעלתו ולדבקה בו  .כמי שנאמר אם
תבקשנה ככסף וכמממונים תחפשנה אז תבין יראת ה ,
ודעת אלהים תמצא  .וזאת הסברא מוסכמת מכל
החכמים  .כמו שכתבו המפרשים בספריהם ועם זה בא
לומר המאמר בתורתינו הקדושה הפוך בה דכלה בה
מעלות המדות ומעלות שכליות ומצד זה משלים האדם
את גופו וגם את נפשו ובשכר זו מקבל שכר כווב גופו
וגם נפשו  .ואמר יש אדם לוקח מקח יש בו זהב ואין
כסף בו ולא אמר ואין בו כסף לומר ראע״ג שבכלל
מאתים מנה מ״מ אע"פ שיש בו זהב אין כסף בו והכול
בזה כי המעלות השכליות והמושכלים האלהיים המשלימים
נפש האדם מכנה בשם זהב ומעלות המדות שהם למכוה
מהם מכנה בשם כסף ואמר כי שאר דתות או נמוסים
או כתיבות אפשר שהיה בהם קצת זהב כלומר שנושאים
ונותנים בהשגת המושכלו׳  .אבל בדבורם זה אין כסף בו
אינם מיישרים לאדם במעלות המדות כי זה לחוד וזה
לחוד ואין דבורם כי אס במושכלות  .ויש שאר כתיבות
שמשאם ומתנם הוא שלמות המדות לבד שהוא רמז
לכסף חבל אין בו זהב אינם משלימים לאדם במישכלות
אבל המקח שנתתי לכם הכל בו כי בספור א' מקבל
האדם תועלת ממנו לנפשו ולגופו  .לנפשו בשביל האמונות
והעקרים היוצאים ממנו והסוד הרמוז בספור ההוא כי
כל התורה כלה שמותיו של הקב״ה היא וכמו שאמרו
ז״ל על קווצותיו תלתלים על כל קו 1יקי! יש תלי תלים
של הלכות  .לגופו בשביל מעלות המדות הנקנות מספורי
התורה מלבד העקרים היוצאים מהם  .ואינם הגדות
וספור דברים בעלמא ועיין במורה חלק ג' פ׳ נ' .
וזהו מה שכיון דוד באומרו אמרות ה׳ אמרות מהורות
רוצה לומר הספורים וההגדות שבתורה הם ספורים
ואמרות מהורות  .ואינם דברים בעלמא והנועם לפי שהם
ככסף צרוף לתועלת היוצא מהם  .המשלים את האדם .
יש לך אדם לוקח שדות אבל לא כרמים וכו׳ הכונה היא
כי מכנה גוף האדם לשדה ונפש האדם לכרם  .והמעם כי
כמו שהשדה אין בו שום שלמות מעצמו כי אס מה
שהאדם עוסק בו וזורעו בכל עת כן הגוף ממבעו הוא
נעדר מכל שלמות וממה לכל פחיתות כמו השדה שכשאין
זורעין אותה עולה שמיר ושית ולכן צריך לעולם להולמו
ולהכריחו לעשות הדברים הנאותים עד שיהיו בו בקנין
רעלות המדות .ונפש האדם היא ככרם וכן נאמר כי
כרם ה' צבאות בית ישראל .והמעם כמי שהכרס יש
בה שלמות מצד עצמה כי עישה פרי למעלה והפחיתות
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שלו אינו אלא מצד(עצמה כ* עישה סדי) החומר  .ומבע
הארץ שעולין הזמירות חוץ מהגבול הגאות עד שקיצצין
זמורותיה  .כן נסש האדם מצר עצמה היא שלימה מתחת
כסא הכבוד אבל הנריעות שלה היא מצד נמייתה אל
המותרות מצד החמר אשר היא עומדת בו  .וזהו שניון
שלמה ע״ה לעניות דעתי על פסוק  .על שדה איש עצל
עברתי ועל כרם אדם חסר לב ואמר שעבר בעין שכלו
ודקדק בענין האדם הבלתי שלם לח בגופו ולא בנפשו .
רוצה לומר לא במעלות המדות ולא במעלות שכליות
ומצד היותו חסר ממעלות המדות אמר על שזה איש
עצל עברתי  .קראו עצל להיות כי מעלות המרות אינם
נקנות לאדם כי אם מצר התמדתו בהם ופועל אותם
סעמים רבות וזה נתעצל ונשאר חסר  .ומצר חסרון
הנסש ממעלות שכליות אמר ועל כרם אדם חסד לב
כי אין לך חסרון גדול מהשחתת נפשו  :והנה עלה כלו
קמשונים וגו' כנגד השדה אמר שעלה כלו קמשיכיס כסו
פניו חרולים  .כי כן האדם מצד חמדו נועה לכל פחיתות
והמשיל הפעולות הנשחתות אל הקוצים לומד כי כמו
שהקוצים והחדולים הם סבת השחתת השדה והכרס כן
פחיתות המרות הם סבה להשחתת גוף הארס ונפשו.
כנגד הכרס אמד וגרר אבניו נהרסה כי חסרון הנפש
בא מצד היות הארס משולח אחר התאוות גופניו׳ והיותו
הילך אחד המותרות בלי שים רסן המחמץ לאחוריו
ולכך ואחזה אנכי אשית לבי לעמוד על נפשי ובאיזה אופן
שראיתי לקחתי מוסר  .כלימד שראיתי פעולותיו הנשחתות
ומרותיו המגונות ולקחתי מוסר ונתרחקתי מהם כי
מעלות המרות הם דרך למעלות שכליות כמו שכתבתי
ודקדק באומרו תחלה ואחזה שהיא דאייה שכלית להיותו
רומז לפחיתות הנפש הבא לו מצר המושכלות הפחותות
והאמונות הדעות הבלתי נרגשות ובסוף אמר .
ראיתי שהיא ראיה חומרית להיותו רומז לפחיתות הגוף
הבא לו מצד הפעולות הנשחתות והתכונות הרשת
הנרגשות בחיש הדאות  .ועס זה יובן המאמר יש אדם
לוקח שרות וכו׳ לא אמר יש ארס לוקח מקח יש בי
שדות ואין בו כרמים על דדך שאמד בחלוקה הראשונה
לפי שהוא רבד נמשך ממה שאמר בחלוקה הראשינה וזה
כי כיון שאין בשום דת ונימוס בעולם שיקנה שלמות
לארם במעלות המרות ושכליות ביחד כתורתינו הקדושה .
זו היא הסבה שיש אדם שלוקח שרות ומשלים את עצמו
במרות אבל לא כרמים ואין משלים את עצמו במושכלות.
וכן על דדך זה כרמים ולא שדות אבל המקח הזה יש
בו
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בו נדות וכרמים שלמות הגיף והנפש ביחד שנאמר
שלחיך פרדס למינים  .ויובן עם מה שכתב רש"י ז״ל
וז״ל שלחיך ארן יבשה וצמאה קרויה בית השלחין וצריך
להשקותה תמיד  .וגם אמרו חז״ל במדרש לאחד שה׳ה
לי שדה בית ט ר והלך ומכרה בדבר קל  .והלך הלוקח
וחפר בה מעינות ועשה בו גנות ופרדסי; התחיל המוכר
רואה ונחנק ואומר ווי מה אבדתי  .כך כשהיו ישראל
במצרים היי משועבדים בס־יכו ולבנים והיו מאוסין בעיני
המצרים  .וכיון שראום דגלים חונים על הים כטכסיס
מלכים וכו'  :נראה מכל זה שמלת שלחיך רמז לצד
החמר שצריך להשלימו ולהשקותו תמיד  .כי אין לו שום
שלמות מצד עצמו וכן ישראל כשהיו במצרים שהיו ריקנים
מכל שלמות  .ואמר הכתוב שישראל בתורה משלימים את
עצמם בגופם ובנפשם וזהו שאמר שלחיך אפילו שלחיך
נגזר מבית השלחין הוא כפרדס רמונים והוא על דרך
שאמרו ז״ל כפלח הרמון רקתך אפי׳ ריקנין שבך מלאים
מצות כרמין  .כי בפעולות המצות הם שלמים במעלות
המדות ופעולות ישרות וגם במעלות שכליות כי בעשות
האדם המצוה לפי שהקב״ה צוה עליה ודאי יש לו בזה
מושכלוה שלמות בהאמינו מליאות השם תורה מן השמים
ונבואה והשגחה וכמה עקריס גדולים ומשלים את נפשו
ועושה פרי למעלה וזהו שאמר עם פרי מגדים  .לומר
שהתורה משלמת הכל הגוף והנפש ולכן הקב״ה נותן שכר
לגוף ולנפש וזהו שרמז במשל השלישי ואמר יש לך אדם
לוקח מקח ובני ארם אינם יודעים מה הוא  .אבל
משכר הסרסור וכו׳  .בא לומר מה שכתב הרמב״ם
הלכות תשובה פרק ח' וז״ל כבר הודיעונו החכמים
הראשונים שטיב העולם הבא אין כח באדם להשיגם על
בידו ואין יודע גודלה ויפיה ועצמה אלא הקב״ה לבדו
ונו׳ וזהו שנאמר עין לא ראתה אלהים זולתך וכן אמר
לוד מה רב טובך אשר צפנת ליריאיך וגו׳ ולכן המשיל
ואמר משכר הסרסור שאם נותניס לו אלף זהובים ודאי
שמה שלקח הלוקח הוא הרבה יותר בלי ערך  .כך ממה
שלקח חמר משה והוא שקרן עור פניו נדע שמן מנהו
מהעוב הצפון לצדיקים הרי שהקב״ה נתן שכר לגוף ממש
חס שקרן עור פני משה שהוא הסרסור כן כל איש ואיש
מישראל גופו הוא סרסור בין השם ובין נפשו שבאמצעותו
עושה הפעולות הישרות ומשכיל המושכלוש האמתיות ולכן
יש לו שכר כמו חמר משה רבינו ע״ה וזהו שכתוב
והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים וגו׳ .
וגס מתקנ־ הברכה אמרו שהם עתידים להתחדש כמיתה .
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וכנגד שכר הנפש אמר יש לך מקח שמי שמכרו נמכר
עמו אמר הקב״ה לישראל מכרתי לכם תורתי כביכול
נמכרתי עמה שנאמר ויקחו לי תרומה הכונה היא שתכליש
שלמוש האדם הוא הדבקוש בסבה הראשונה שהוא התענוג
הבלשי בעל שכליש כמו שהוא בב״ש .וזהו דבר בלשי
מושג בעוד האדם בחייס וזו היא השגש החיים הנצחיים
האמשייס כמו שנאמר ואשם הדבקים בה  ,אלהיכם חיים
כלכם היום :
ש מ ה ־ * רבה פרשש שרומה דף צ״ד ע״ג  .אמרו
רבנן אף במן שהיה יורד להם לישראל היו
יורדות בו אבנים טובות ומרגליות והיו הגדולים שבהם
באים ומלקטים אותם והיו גונזים אותו תדע שכן הוא
שנאמר והם הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר וכי בבקר
היו מביאים בצהרים לא היו מביאים  .אלא ממה שהיה
המן מוריד להם הביאו וכן הוא אומר והנשיאים הביאו .
המאמר הזה אומר דורשני כי איך יצוייר ירידת אבנים
טובות בתיך המן ועוד אם ירדו למה היו לוקטים אושם
הגדולים ולא הקטנים שבהם והרי כלם היו יוצאים ללקות
מהמן ברצונם בלי קדימה ואיחור  .ועוד למה כשב בעל
המאמר שהיו גונזים אותן שמחוך דברי המאמר נראה
שאין הכונה לומר אלא שמאושם האבנים הביאו לנדבת
המשכן  .וכיון שכן מה לי אם היו האבנים גנוזוש או
מפורסמוש ועוד קשה דפסוק והם הביאו אליו עול נדבה
בבקר בבקר לא נאמר אלא על כללוש ישראל וכן אמרו
דל ברב׳ סדר נשא פרשה י״ב למה נזדרזו הנשיאים
לבא להקריב תחלה וכו' לפי שבמלאכש המשכן אמרו
יביאו העם מה שיביאו ומה שיחסר נמלא אנחט  .שמחו
כל ישראל במלאכש המשכן והביאו בשמחה כל נדבה
ובזריזוש  .דכשיב ויבאו האנשים על הנשים שהיו דוחקים
זה אש זה ובאים אנשים ונשים בערבוביא ולשני בקרים
הביאו כל הנדבה שנאמר והם הביאו אליו עוד נדבה
בבקר בבקר וכשיב והמלאכה הישה דים וכו' אח"כ בקשי
הנשיאיס להביא נדבשם ולא יכלו שכבר צוה משה ויעבירו
קול במחנה וגו׳ אמר הקב״ה בני שנזדרזו יכשב שהביאו
והושר  .והנשיאים שנשעצלו חיסר אוש אחה משמם שכן
כשיב ומשיאם חסר יו״ד וכו' .שהרי פסוק בבקר בבקר
לא נאמר אלא על נדבש ישראל לא על נדבש הנשיאים
ואיך מכריח בעל המאמר מזה הפסוק שגדבש הנשיאים
היה ממה שהיו לוקטיס בבקר בבקר  .והם האבנים טובות
שהיו יורדוש עם המן בבקר  :אכל נראה לעניוש דעשי
שכינת המאמר לומר שאיך ינוייר כעין השכל לעשיש
משכן
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משכן להקב״ה שנראה שהקב״ה בעל גשם  .ועוד שהוא
מתנועע ממקום למקום ועומד במקום זולת מקום .
והאמונה האמיתית היא שהוא פשוע בתכלית הפשיעות
ואין לו הדמות ומלא כל הארץ כבודו ועוד כמה וכמה
חסרונות הנמשכים ליחש לו משכן ודירה וכמו שהאריכו
בזה כל המפרשים  .לכן א מי שהסבה שלא היה זה זר
בעיני ישראל הוא מסבת קדימת המן שהוריד להם ששם
השיגו היות הקב״ה משגיח בפרעיס ובדברים השפלים
כמלך היושב בתוך המדינה בתוך עמו ומדקד' בחלקיה
ופרטיה שהרי מצינו כמה וכמה נסים נעש ס בו אם בדרך
כלל מציאות ירידתו היותו נגד המבע כמו שפירשתי על
מאמר אמרו חז״ל על פסוק תערוך לפני שלחן וגו' גובהו
של מן חמשיס אכנה וכו' ועוד אמרו שהיה מתגבר והולך
עד שראו אותו כל מלט מזרח ומערב ו ט׳ ואם דרך פרע
מלבד מה שמפורסם מפשט הפסוקים לא העדיף המרכה
והממעיט לא החסיר שזה היה נס גדול כמו שכתוב רש״י
ז״ל  .וכן הרבה עוד אמרו חז״ל על פסוק לא חסרת
דבר כשהיה מתאוה לאכול דבר והיה אומר בפיו אלולי
היה לי פטימא אחת לאכול מיד היה נעשה בתוך פיו טעם
פטימא וכו'  .רבי אבא אומר אף דבר לא היה אומר
בפיו אלא חושב בלבו לומר מה שנפשו מתאוה והיה
הקב״ה עושה רצונו .באופן שמתוך זה הכירו וידמו
שהקב״ה מחל על כבודו ורוממותו עד שהיה משגיח
•פרטיהם ומתהלך בקרב מחניהס ולכן ראוי הוא לעשות
לו דירה נאה כמלך היושב בתוך המדינה כתפאר' אדם
לשבת בית .והיות האדם מסתכל ומתבונן בענין המן
ער שבא לכלל אמונה  .היות הקב״ה משגיח בפרטים
והכל בא מאתו יתעלה לא בדרך טבע אלו הם האבנים
מו מ ת ומרגליות ודקדק עוד בלשון המאמר שאמר היו
יורדות בו אבנים טובות ולא אמר היו יורדות עמו וכו׳
לומר שהמן עצמו היה אבנים טובות אבנים קרות ופנות
גזולות ליסד עליהן האמונה האמתית מהשגחתו יתעלה .
לא שהיו שם אבנים טובות מלבד המן אלא המן עצמו
היו פנות גדולות ועקרים גדולים וזה לא היה מבין אותו .
כי אם גדולי ישראל וחכמיהם שהיו יודעים ומבחינים
הדברים בעקרן ושרשן והיו יודעין שהכל היה בהשגחה
אלהית והס היו לוקטים אלו הפנות ועקרים בשכלם
וגונזין אותם וחוקקים אותם בלבס מה שאין כן המון
העם שהרי מצינו דכתיב ויותירו אנשים ממנו עד בקר
וירם תולעים וגו' וכן אמרו ונפשנו קצה בלחם הקלוקל.
ולא ירעו ולא יביט את יקר תפארת המן ומתוך ירידת
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המן הביאו נדבה לענות המשכן שהכירו מתינו שעם היות
הקב״ה גבוה מעל גבוה ומופשט מחמר וקדוש מ״מ לראות
בחוש הראות השגחתו בנו והיותו מתהלך ביניט ראוי
לעשות לו בית דירה לפרסם השגחתו  .זהו שאמר ממה
שהיה מוריד להס המן דכתיב ביה וילקטו אוהו בבקר
בבקר נמשך נדבת המשכן דכתיב ביה והם הביאו אליו
עוד נדבה בבקר בבקר באופן דאין ה ט נמי שמציאות
נדבת המשכן הרמוזה בפסוק  .והם הביאו אליו עוד וגו׳
לא נאמר אלא על נדבת ישראל אבל סבת נדבתם
והיותם באים לידי כך לא היה אלא בשביל האבנים
טובות והעקרים והפנות אשר למדו גדולי ישראל מירידת
המן היורד בכל בקר ובקר  .זה נראה לע״ד יצחק בכ״ר
שמואל אדרבי זלה״ה :
רבה דף צ״ד ע״ד מה בצל שדי בצל אל כצל
רחו' בצל חנון לא נאמר אלא בצל שדי בצל
שעשה בצל אל שדי יתלונן כמו שפירש הרב הגדול מרי
ורבי ז״ל כי אלו אמר אל או רחום או חטן לא יצוייר
היות הקב״ה מצמצם שכינתו במקום זולת מקום כי אין
הקב״ה בעל שיעור ולא גוף ולא כח בו שיהיה מוקף
מחיצות כי מלא כל הארץ כבודו  .אבל באומרו שדי
הורה לנו היות אפשר לומר כן וזה שמציט שאין לפעולוח
שים יחס ודמיון עמו יתע' שהקב״ה הוא בב״ת והפעולות
הס בעלי תכלית והסבה להיות הדבר כן היתה רצונו ית׳
לבד שרצה כך שחין פעולותיו נמשכות ממנו בדרך חיוג
לשנאמר שיהיה להם ערך ודמיון עמו ית׳  .אבל פעל
ועשה ברצון פשיט ולכן הם ב״ת וזה מורה שם שרי שאמר
לעולם די  .במצב אשר הוא עומד ב״ת שאס לא כן
היה בל׳ ת וכמו שאמרו ז״ל על פסוק עמודי שמיס ירופפו
ויתמהו מגערתו  .מלמד שהיו השמים נמתחים והולכיס
עד שגער בהם הקב״ה שנאמר ויתמהו מגערתו וגו׳ .
(סוף פירש זה המאמר כתוב בדרוש ב') :

שמות

פרשת וענוה
רבה

פרשת בהעלותך דף קעח ע״ד אמר רבי חנינא
אמר הקב״ה עיניס שיש בך יש בתוכן לבן ושחור
ואין אתה רואה מתוך הלבן אלא מתוך השחור ומה אם
עיניך שיש בתוכן שחור ולבן אין אחה רואה אלא מתוך
השחור הקב״ה שהוא כלו אורה הוא צריך לאורה שלכם .
דבר אחל אל מול פני המנורה בשר ודם מדליק גר מנר
דליק שמא יכול צהדליק נר מתוך חשך שנאמר וחשך על
פני

דבריי
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פו#ח

פני תהום  .מה כתיב אחריו ויאמד אלהים יהי אור .
ומתוך החשך הוצאתי אודה ואני צריך לאודה שלכם ולא
אמרתי לך אלא לעלות אותך להעלות נר תמיד  .דבר
ידוע הוא כי התורה היא נצחית וכמו שכתבתי על פסוק
סמוכים לעד לעולם וגו׳  .ומצינו שזאת המצוה משמן
הנרות לא היה כי אם בזמן מהזמנים אע״פ שכתובה
בה חקת עולם לדורותם וגו' וכמו שכתב הרב בעל
העקידה כל זה באורך  :ואומר לעניות דעתי כי ענין
זאת המצוה היא רמז לצווי שמצוה הקב״ה לאדם שיעסוק
בתירה כי היא המשלמת לאדם ונותנת נצחיות וקיום
לנפשו לעולם והוא כי כמו שהשמן הוא עולה על כל
המשקין כך התורה היא עולה על הכל  :עוד כי כמו
שהשמן אינו מאיר כי אם אחר היגיעה הגדולה כמו
שאמרו חז״ל ברבה בזאת הפרשה כי הזתים חובטין
חותן ומעלים אותם לגת ומגרגרין אותן ואח״כ טוחנין
אותן ואח״כ מקיפין אותם בחבלים ומביאים אבנים ואח״כ
נותנין את שומנן כך התורה אינה מאירה אלא במי
שממית עצמו עליה וכמו שאמרו חז״ל זאת התורה אדם
כי ימות באהל ועוד אמרו ז״ל על קווצותיו תלתלים על
כל קין יקיז יש תילי תלים של הלכות ובמי מצוי במי
שמשחיר עצמו עליהן כעורב וכן אמרו כך היא דרכה של
חורה פת במלח תאכל וכו׳  .ועוד כי בפירוש אמרו חז״ל
פרק הרואה הרואה שמן זית בחלום יצפה למאור תורה
שנאמר שמן זית זך כתית למאור נראה שיש בזה העכין
רמז מה לתורה ועם זה אומר לעניות דעתי אמר הקב״ה
למשה אתה בעצמך תצוה אל בני ישראל לא על ירי
שליח  .והטעם לפי שייקחו אליך רוצה לומר יקחו אליך
להם לעינים בזה הענין  .לומר שאע״פ שהשגת התורה
הוא עמל גדול ונראה כדבר בלתי אפשר יראו ויקחו
מיהר ממך כי מחמר קורצת גם עתה ויגעת ומצאת גם
כל מי שירצה להשיג יוכל להשיג  .ולכן אתה בעצמך תצום
טל הענין לפי שיקחו וילמדו ממך כענין שמן זית זך כתית
למאור שהוא רמז לתורה כמו שכתבתי  .ולכן קראה זך
כי אותיות התורה הם כ"ז וכתית לומר כי אינה מושגת
כי אס אחר'העמל והכתות להיות האדם מאור ובאיזה
אופן הוא מאיר להעלות נר תמיד רוצה לומר כי נפש
האדם נקרא גר דנתיב נר ה׳ נשמת אדם ואמר כי
בתורה מעלה ומדליק הנשמה  .שתהיה תמיד נצחית
וקיימת ודקדק באומרו את בגי ישראל ולא אמר אל
בני ישראל לפי שאת מורה עצמות וזה הצווי באופן
קכתבתי הוא עצמות האדם לא זולת  :באהל מועד מחוז

וג

!3

תצוח

שלום

מט 97

לפרוכת רוצה לומר מועד וזמן קיום זה הציוי הוא בהיות
האדם בזה העולם הנמשל לאהל שנאמד וימתחם כאהל
לשבת או מכני שצריך האדם לעשות ממנו דירת עדאי
כ',הל שבזה העולם הוא המעשה והתקין  .כמו שאמר
התנא התקן עצמך לפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין וזהו
שאמר באהל בזה העולם הוא המועד והזמן בהיותך
מחוץ לפרוכת קודם שתכנס לטרקלין אשר על העדות
רוצה לומר אשר זה האהל הנזכר היא קיים ויש לו העמדה
על העדות שהיא התודה דכתיב אס לא בריתי יומם
ונינה תקות שמים וארץ לא שמתי שם במקום ההוא
יעריך אותו אהרן ובניו שהוא רמז• לכל ישראל שנקראו
כ־:ניס שנאמר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגו׳ :
מערב עד בקד כי אין רנה של תורה אלא בלילה חקת
עולם לדודותם וגו' כי בודאי הצווי הזה באופן שכתבתיו
הוא חק לעולם ועד  :באופן שאע״פ שפשוטן של דברים
הם נאמנים וקיימים ג״כ רומזים לזה באופן שהצווי קייס
ונצחי לעולם  :ועש זה יובן המאמר שכתבתי שיש לדקדק
מה הוא כינת המאמר  .ועוד מה היא כינת אומרו שאינו
רואה מן הלבן כי עקר הטעם שהקב״ה אינו צריך לאודה
הוא להיותו כלו אורה לא בעבור שהאדם אינו רואה מהוך
הלבן כי אע״פ שיראה מתוך הלבן אינו צריך לאורה כיון
שהוא כלו אורה או אם לא היה כלו אורה אפשר שיהיה
צריך לאורה אפי' שלא יהיה רואה מתוך הלבן  .ועם מה
שכתבתי שזה הצווי הוא רמז לתורה יובן לעניות דעתי .
וזה כי אמדו ז״ל תורה שנתן הקב״ה לישראל היתה כתובה
אש שחורה על גבי אש לבנה וכו׳ וכתב הרב ר׳ מאיד
ערמה ז״ל שהכונה לומר כי תורתינו הקדושה יש בה
סודות וענינים עמוקים  .כי לעמקם ולקוצר שכלנו אין
אנו משיגים אותם ולכך הספר תודה אין בה נקודות כי יש
כמה פנים לתורה כי אס היה יודע האדם התורה כמו
שהקב״ה קורא אותה היה בורא עולמות כי כן ברא
הקל׳ה את העולם בתורה שנאמר ואהיה אצלו אמון
ואמרו ז״ל כלי אומנותו של הקב״ה הייתי  .אבל לקוצר
השגתינו נתלבשה התורה בזחש הצורה לשנשיג דבר מה
ממנה  .וזהו שרמז אש שחורה כי השחור הוא מראה מקבץ
הראות כך זאת התורה באופן שאנו קוראים אותה הוא
דבר מושג ומתקבל והיא נתונה על גבי אש לבנה כי הוא
מראה מפזר הראות כי אין אדם יכול להביט בו  .כך
חורחינו תחת זאת הצורה יש בה לברים עמוקים בלתי
מושגים אצלנו  .ולבר ילוע הוא שנוכל ליחס שם עין
לשורה כי היא העין אמיתי  .ועוד כי מציכו בספר שמואל

בענין
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בענין נחש העמוני עס אנשי יבש גלפר אמר  .בזאת אכרות
לכם בנקור לכם כל עין ימין  .אמרו ז״ל שכונתו שיתנו
לו ספר תורה לעקור ממנו לא יבא עמוני ומואבי בקהל
ה׳  .הרי שהתורה נקראת עין  .ועם זה יובן המאמר
שבא לומר שמה שצוה הקב״ה לאדם שיעסוק בתורה
אינו לתועלתו יתעלה  .כי אם צדקת מה תתן לו אלא
לתועלת האדם להיות נצחי וקיים לאור באור החיים ולכן
אמר עינים שיש בך ר״ל חורה שבכתב ותורה שבעל
פה יש בהם שחור ולבן ר"ל דברים מושגים שהם במדרגת
השחור ודברים עמוקים בלתי מושגים שהם במדרגת
הלבן וזהו אין אתה רואה אלא מתוך השחור כי האדם אינו
משיג ממנו כי אם זאת הצורה הפשועה אבל הקב״ה
כלו אורה כל סודות התורה גלויים לו ויש לו תועלת או
הנאה ממה שאתה קורא בהיותו קורא התורה באופן שאין
סוף וקץ לעומקו כי היא חכמתו יתעלה וחכמתו ומהותו
הכל אחד אלא ודאי אינו אלא לתועלתך  :דבר אחר וכו'
בא לתת מעם שני ואמר כי אפי׳ הונח כי האדם משיג
סתרי תורה באופן שהקב״ה משיגם מ״מ אין להקב״ה
שום תועלת מזה וזה שהוא ידוע כי הפרש גדול והבדל
החלכר יש בין ידיעה ומושכל הקב״ה לידיעת האדם  .כי
הקב״ה ידיעתו הוא סבת המושכל לא המושכל סבת
ידיעתו כי הקב״ה הוא סבת כל הסבות כי הוא לבדו
נמצא קודם בריאת העולם .וכל הדברים כלם היו באפס
ההעדר ההחלנזי וידיעתו יתעלה היתה סבת כל הדברים
כלס וצאתם למציאות  .הרי כי ידיעתו הוא מקור ומבוע
המושכלות באופן שהמושכל הוא מושכל להיות מצוייר
בידיעתו יתעלה ולא מצוייר בידיעתו להיותו מושכל  .אבל
האדם הוא בהפך כי הוא משכיל ומשיג המושכל להיות
המושכל במצאו קידם שישכילהו וישיגהו וזהו שאמר בשר
ודם מדליק נר מגר דלוק  .רוצה לומר אם משכיל אי
זה מושכל שמאיר בגר הוא להיות הנר דלוק והמושכל
כבר במציאות שמא יכול להדליק נר מתוך החשך  .כלומר
שמא ידיעתו היא סבת המושכל כשי״ת דכתיב וכו'  .אם
מה תועלת ישתלשל להקב״ה מהיותך עוסק בתורה  :אם
הוא היה סבת התורה כי היא חכמתו וכשאתה עוסק בה
אינו אלא היותך משיג ומשכיל מה שהוא כבר במציאות
אלא לא אמרתי לך אלא לעלות אותך להעלות גר תמיד .
רוצה לומר להיות הנשמה שנקרא גר תמיד נצחית וקיימת
כמו שכתבתי ודקדק שבעל המאמר תפס בפסוק אל
מול פני המנורה  .כשאמר דבר אחר שכונתו לומר כי
האדל להיות למילי ולנגדו החכמה ו ה מיי ל המכונים
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בפגי המגורה זו ה־א הסבה שמשיג מה שמשיג ומכין
באופן שמאירים שבעת הנרות שהוא רמז לשבע החכמות
זה נראה לע״ד יצחק בכ״ר שמואל אדרבי ז״ל :

פרשת תשא
אמרן

בילקוכן בפסוק ביום ננןעך תשגשגי ז״ל ביום
שנעעתי אתכם לי לאומה געשתם פסולת סיגים
כסף היו שגשגישתון ככסף מצופה על חרס  .כדכתיב
ויפתוהו בפיהם וגו' ובבקר זרעך תפריחי ר׳ חמא בר
חנינא לאחד שהיתה לו ערוגת ירק והיתה מלאה  .והשכים
בבקר ומלאה ריקה  .רבי שמואל בר נחמני אמר לאחד
שהיה לו ערוגה מלאה פשתן השכים בבקר ומלאה גבעולין
וכו׳  :כונתס בזה לומר שכיון שישראל עמדו במצרים
כמה ימים זאת היתה הסבה שויתערבו בגוי' וילמדו
מעשיהם ובילדי נכרים יספיקו לעלות במחשבתם שהכל
מסור למערכות השמים  .שזאת היתה הסבה שהיו המצריים
עובדים למזל עלה להיות ראש שבמזלות וכמו שרמזו
חז״ל זה ברבה על פסוק  .למה ה׳ יחרה אפך בעמך
אשר הוצאת מארץ מצרים מה ראה להזכיר כאן יציאת
מצרים אלא אמר משה רבון העולם מהיכן הוצאת אותם
לא ממצרים שהיו כלם עובדי כולאים  .אמר רבי הוגא
בשם רבי יוחנן משל לחכם שפתח לבנו חנות של בשמים
בשוק של זוגות המבוי עשה שלו והזונות עשי שלהן והנער
כבחור עשה שלו ילא לתרבות רעה בא אביו ותפסו עס
הזונה התחיל האב מלעק ואומר הורגך אני היה שם
אוהבו אמר לו אתה איבדת הנער ואת צועק כנגדו הנחת
כל האומניות ולא למדתו אלא בשם והנחה כל המבואות
ולא פתחת לו חנות אלא בשוק זונות כך אמר משה רבון
העולם הנחת כל העולם ולא שעבדת בניך אלא במצרים
שהיו עובדים סלאיס ולמדו מהם בניך זכו׳ ואע״פ שראו
כמה נסים וגבורות שעשה הקב״ה עד שנאמר ויאמינו
בה׳ ובמשה עבדו מכל מקום לא נחקקה האמונה לגמרי
בלבם אלא לעולם היו מסופקים בצד מה ופוסחים על
שתי הסעיפים וזהו שכיון המאמר באומרו שהיו כסיגים
וככסף מצופה על חרש שלא היה תוכם כברם שאע״פ
שמבחוץ היו מאמיניס מכח הנסים תחתם תעמוד הבהרת
והחרש הנשבר והיו מסופקים אם היה הכל מאתו ית' .
ורבי חמא בר חנינא ור׳ שמואל בר נחמני חולקים בזה
שהראשין סבר שפירוש הפסוק כך הוא ביום שנטעתי
אתכם לי לחומה היו ככסף סיגים אף אמינתם היהה
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מעורבת בפסילת כי לעילם היו מסופקים בה באופן
שנמשך מזה שבבקר והוא רמז למה שאמר הכתוב וישכימו
ממחרת ויעלו עולות ויגשי שלמיס וישב העם לאכול ושתה
ויקומו לצחק אז באותו הבקר זרעך תפריחי כלומר הזרע
שזרעתי בך וטרחתי להביאך לכלל אמינה הכל פרח
ונסתלק והוא מלשון פרחה נשמתו שכיון שהיו חרשים
באמונה והיתה רפויה בידם נסתלקה מיד ולכן המשילה
לערוגת ירק שהוא דבר רך כך היתה האמונה רכה וחדשה
גידם ובסבה קלה נסתלקה מהם  :ולפי סברא זאת נראה
שלא נחקקה אמונה רעה בישראל אלא בא הכתיב לומר
שנשארו קרחים ׳־משוללים מהאמונה האמתית כערוגה זו
שנשארה ריקה  .ורבי שמואל בר נחמני סבר שבא הכתוב
לדבר בשתי כתות שהיו במעשה העגל אחת שהיו מסופקים
לבד בענין האמינה כמו שאמרו אבל לא האמינו בעבודת
כוכבים לגמרי וכנגדם אמר הכתוב ביום נטעך תשגשגי
שהיתה אמונתם מעורבת ומסופקת בדעתם  .וסבה השנית
היא שנחקקה לגמרי בלבם אמונת העבודת כוכבים והם
שלשת אלפי איש שנהרגו שודאי הם הם הנאמר עליהם
וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אלה אלהיך ישראל וגו׳ .
וכנגדם אמר הכתוב ובבקר זרעך תפריחי והיא רמז למה
שנאמר ויהי ממחרת ויעלו עולות וגו׳ זרעך תפריחי והוא
מלשון ויוצא פרח ויצן ציץ ירצה זרעך שזרעת ונטעת
וישבת במצרים באותו הבקר הוציא פרח פורה ראש
ולענה והאמינו בעבודת כוכבים  .ולכן המשילם לערוגת
פשתן כי כמו שהפשתן מחמת שנזרע בארץ פורח עד
שנעשה גבעולים באופן שמתקשה כל כך עד שצריך להלמו
ולנפצו להוציא הפסולת ממנו כך ישראל היה מהם שלא
לבד נשארו ריקני' מן האמונה האמיתית אלא שגם האמונה
הכוזבת נחקקה בלבם ולכן הוצרך להולמם ולנפצם
ולהוציאם מהעולם  :ועם מה שכתבתי יובנו הפסוקים
שנאמר ויאמר ה' אל משה ראיתי את העם הזה והנה עם
קשה עורן! הוא שיש לדקדק אם הקב״ה היה מדבר עם
משה כמו שאמר תחלה וידבר ה׳ אל משה לך רד כי
שחת עמך וגו׳ סרו מהר וגו׳ למה חזר ואמר ויאמר ה׳
אל משה  .ועוד למה שינה הכתוב באומרו למעלה וידבר
ולמטה ויאמר  .ועוד מאי ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם
ואכלם ומה צריך חרון אף לזה שהרי חייבים מיתה כיון
שעבדו עבודת כוכבים כמו שנאמר וישתחוו לו ויזבחו
לי וגו׳  .ועוד מאי ויחל משה וכתיב וינחם ה על הרעה
וגו׳ שהרי משה עצמו צוה להרגם כמו שנאמר שימו איש
חרבו על ירכו עברו ושובו משער לשער במחנה והרגו
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איש את אחיו וגו׳ אלא שהיו כאן שתי כחוחאחת שנחקקה
אמונת עבודת כוכבים בלבם ועליהם נאמר וישתחוו לו
וגו׳ וכנגדם כתיב וידבר ה׳ אל משה שהוא לשון קושי
וכמו שחמדו חז״ל לך רד מגדולתך כיון ששיחת עמך
ועבדו ממש עבודת כוכבים  .וכנגד הכת השנית שלא
עבדוה ולא האמינו בה אלא שנשארו כערוגה ריקה אמר
ויאמר ה׳ אל משה בלשון רכה ואמר האמת הוא שאם
ראיתי מתחלה ובחרתי בעם הזה וכמו שנאמר ראה ראיתי
את עני עמי אשר במצרים וגו׳ הסבה לזה היתה לסי
שהיה עם קשה עורף וחשבתי בלבי שאע״פ שיהיו בתחלה
קשים לבא לכלל אמונה .מ״מ יצא הפסדם בשכרם שאחר
שאטרח ואעשה נפלאות גדולות להביאם לכלל אמונה
תהיה לעולם חקוקה בלבם ולא יזוזו ממנה כי עם קשה
עורף הוא אבל עתה שאני רואה בהם תרתי לריעותא
שהם קשים לקבל האמונה וקלים להפסידה  .הניחה לי
ויחר אפי בהם ואכלם וגו׳ ועל אלו התפלל משה וכן
רמזו בדבריו שאמר והנחם על הרעה לעמך כלומר לאותם
שלא החליפיך באחר והם עמך אלא שהיו מסופקים
בבחינה מה וזה היה לסבה שנתגדלו במצרים והסכים
הקב״ה על זה שנאמר וינחם ה׳ על הרעה אשר דבר
לעשות לעמו כלומר לאותם שהיו עמו ולא החליפוהו
באחר ולא עבדו כוכבים אבל מי שעבד עבודת כוכבים
מעולם לא היה עמו ולא קבל תורתו וזהו שרמז משה
בענין שבירת הלוחות דכתיב וירא את העגל וממולו ,
ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת
ההר שהקשו המפרשים וכי לא האמין משה מה שאמר לו
הקב״ה לך רד כי שחת עמך וגו׳ ולמה לא שברם מיד
והמפרשים תירצו לפי דרכם ולע״ד כיון למה שכתבתי כי
מעולם לא היו עמו של הקב״ה ולא קבלו תורתו וזה
שאמרו בשבת פ׳ רבי עקיבא ויתיצבו בתחתית ההר
מלמד שכפה עליהם ההר כגיגית ואמר אם תקבלו את
התורה מוטב וכו' וזה שבכל מקום שנמצא זה המאמר
אמר ר' פלו׳ בזה מכאן מודעא רבה לאורייתא וכו' ולכן
שברם שם תחת ההר לרמוז להם שלא קבלו את התורה
אלא להיות תחת ההר וכיון שכן שיברם וביטלה מהם שם
במקום ההוא כי הקבלה ההיא אינה קבלה באופן שמעולם
לא היו עמו של הקב״ה ולפרסם ענין זה כיון אהרן
בעשיית העגל נדי שלא יתחלל שמו של הקב״ה ויובן זה
בהבנת הויכוח שהיה בין משה ואהרן שאמר לו משה מה
עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה וכמו
שאז״ל כמה יסודן סבלת וכו' מה השיב אהרן באומרו
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אל יחר כעיני אדוני אתה ידעת את העס כי כרע הוא
ויאמרו לי עשה לנו אלהים וגו׳ הא ודאי מה שאמר
לו משה מה עשה לך וגו׳  .כונתי לומר שאפילו י־סריהו
ויכריחוהו על כך לא היה לו לעשותו והוא השיב שכעבור
שאמרו לו לעשותו עשאו :אלא טינת תשובת אהרן
לומר שרצה לפרסם חטאתם כדי שלא יתחלל שם שמים
בעולם ויובן עם מת שאמרו חז״ל בירושלמי דפיאה פרקא
קמא וכן בקדושין מחשבה רעה אין הקב״ה מצרפה
למעשה זולת מחשבת עבודת כוכבים דכתיב למען תפוש
ר א מ ר משה ראו קרא ה׳ בשם בצלאל בן אורי בן חור
את בית ישראל בלבם וכתיב אולי חטאו בני וביכו אלהים
וגו' ואמלא אותו רוח אלהיס בחכמה בתבונה
בלבבם וגו׳ זהו שאמר אהרן אתה ידעת את העם ט ובדעת וגו' אמרו בברכות פרק הרואה חמר רבי יהודה
ברע הוא והיו חייבים הרע וההפסד והכלייה טין שאמרו אמר רב יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהה
לי עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו וגו׳ וחשבו לעבוד שמים וארן כתיב הכא וימלא אותו רוח אלהיס בהכמה
עבודת כוכבים וכיון שכבר היו חייבים אס היה הקב״ה בתבונה ובדעת וכתיב התם ה׳ בחכמה יסד ארן כונן
עושה דין בהם יאמרו האומות מבלתי יכולת ה' להביאם שמים בתבונה וכתיב בדעתו ההומות נבקעו וגו' אמר
למקום חפצם הרגם במדבר לכן לפרסם חטאם ואומר רבי יוחנן אין הקב״ה נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמה
להם למי זהב התפרקו ויתנו לי ואשליכהו וגו' באופן שנאמר יהב חכמתא לחכימין וגו' שמעא רב החליפא בר
שנתפייס משה בזה זהו שאמר הכתוב וירא משה את העם מערבא ואמרה קמיה דרבי אבהו אמר ליה אתון מהתס
כי פרוע הוא כי פרעה אהרן כלומר לא החטיאם אהרן מתניהו לה אנן מהכא תנינן לה דכהיב ובלב כל חכס
אלא גילה סרחונם ופרסם עונם כדי שיהיו לשמצה ולקלס לב נתתי חכמה מלבד הזרות הנמשך ליחס לו להקב׳׳ה
בעיני מי שירצה לקים להלין בעדם לומר למה מתו מה היותו נמצא במקום זולת מקום והיותי מצומצם במקים
עשו עתה בעשיית העגל רשעים בל יקומו להלין בעדם מיוחד כאלו הוא ח״ו כח בגוף וכמו שהאריך בזה הרב
כי כבר גלוי וידוע עונס ופרח השרש של מצריס שנתגדלו בעל העקידה שער מ״ח אצל מעשה המשכן יש נם כן
ביניהם והיו עובדים שם עבודת כוכבים כמו שאז״ל על זרות אחר והוא שאף אם נסבול בבחינת מה היות הקב״ה
פסוק גוי מקרב גוי וגו'  :אמרו ז״ל עיר שם במאמר מצמצם שכינתו במקום מוגבל עם היוה מלא כל הארן
שהתחלתי נד קציר נ ד ת עלי קצירן של מלטות קצירן של כבודו היא זרות היות מעשה י ד אדם חשובים בעיניו
יסורין קצירו של מלאך המות דאמר רבי יוחנן בשעה ית' להשרות שכינתו במעשה ידיו להשתמש בכליו כי מה
שעמדו ישראל על הר סיני ואמרו כל אשר דבר ה׳ נעשה אדם ותדעהו כמו שמצינו במעשה המשכן וכל כליו שנעשו
ונשמע קרא הקב״ה למלאך המות ואמר ליה אף על פי על ידי אדם והקב״ה השרה שכינתו עליהם ושיכן שמו
שעשיתיך קוזמיקטור על בריותי אין לך עסק באומה זו שם וכמו שנאמר ויכס הענן את אהל מועד וכבוד ה׳
לפי שהס בני וכו׳ ביום נחלה ביום שהנחלתי אהפס את מלא אה המשכן לכן לסלק זרות זה אמרו חז״ל יודע היה
ההורה זו היא דרשת חז״ל ולפי הפשט נראה לע״ר כי בצלאל לצרף אותיות וכו׳ לומר שמעשה ידי בצלאל וכל
נד הוא נגזר מנצבו כמו נד נוזלים וירצה כי כשבאים פעולותיו היו גדולי הערך כמו הפעולות שפעל ועשה
האייכיס לצור על עיר בעת הקציר שעדיין החטה בעמרים הקב״ה במעשה בראשית כי יודע היה בצלאל לצרף
ועדיין לא הכניסוהו לאוצר הוא כאב גדול לפי שהאויבים האותיות שנבראו בהם שמים וארן ולכן כמו שהקב״ה
לוקחים כל החטה והמזונות שהם חון לעיר במקום כשברא העולם עס היות שבעיני בני אדם אין השמים
מגונה זהו שאמר הכתיב ענין העגל שעשו ישראל היה והארן משכילים מכל מקום בערכו ית׳ והכרתו הם
כמי הנד וחל הקציר ביום נחלה ויום קרב ומלחמה שאז משכילים ויודעים ויש להם תבונה להבחין מעלתו יתברך
ודאי הוא כאב אמש לפי שהאויב מתחזק ומתפרנס לעשות מאמרו וכמו שאז״ל כל מי שאין לו רחש לפני
מהקציר ההיא כך היו ישראל בזמן עשיית העגל היה הבריות יש לו ראש לפני המקוס שנחמר וראש עפרות
האמונה האמתית בהם כנד קציר שעדיין לא הכניסוה תבל וכן כל מי שאין לו פה לפני הבריות יש לו פה לפני
המקום

לאוצר ולא נחקקה האמונה בלבם ועשיית העגל היה
כאויב הבא על העיר [בעת] הקציר שהכל נאבד ככה אבדו
ישראל אמונתם ונסתלק הקציר והאמינה שהיתה מקומת
אצלם וזהו כאב אנוש זהו מה שנראה לע״ד יצחק בכ״ר
שמואל אדרבי זלה״ה :

דברי

פרעת ויקהל

המקום שנאמר ותפתח הארץ את פיה וזהו שכיון הפשוק
באומרו ה׳ בחכמה יסד ארץ וגו׳ וכמו שפירש הרב
הגדול מרי ורבי ז״ל שהכוונה לומר שכשיסד הקב״ה
הארץ בחכמה יפדה כלומר נתן חכמה ממש בארץ שאם
לא כן כשאמר משה ואם בריאה יברא ה׳ ופצתה האדמה
את פיה וגו' וכתיב בתריה ויהי ככלותו לדבר את כל
הדברים האלה ותבקע האדמה אשר תחתיהם ותפתח
הארץ את פיה וגו' ואם חכמה אין בארן איך הבינה
ועשתה מאמר משה וכן כונן שמים בתבונה כלומר תבונה
נתן בהם ממש שאם לא כן איך הבינו מאמר יהישע
שאמר שמש בגבעון דום וגו׳ וכתיב ויעמד השמש בחצי
השמים ולא אן לבוא וגו' וכן בדעתו שנתן הקב׳׳ה
בתהימות זו היא הסבה שנבקעו בשעה שעברו ישראל
את הים כמי שנאמר ואתה הדם את מטך ונטה את ידך
על הים ובקעהו וגו׳ והראיה לכל זה .ושחקים ידעפי טל.
ירצה שכשישראל הם עושים רצונו של מקים שחקים
ירעפו טל ואם לאו לא וכמו שנאמר אם בחקותי תלכו
וגו׳ ונתתי גשמיכם בעתם וגו׳ וכן משה רבינו אמר האזינו
השמיס ואדברה וגו׳ ולקחם לעדים מכל זה נראה היות
פעולותיו ית' בעלי דעת ותבונה גם בצלאל היה יודע
לצרך} אותיות שנבראו שמים וארן באופן שפעולותיו הם
בעלי דעת ותבונה שנאמר וימלא אותו רוח אלהים בחכמה
בתבונה ובדעת ובכל מלאכה ולחשוב מחשבות לעשות
כלומר שהמחשבה עצמה היה עושה ופיעל באותן הכלים
והיה נותן בהם מחשבה ותבונה הן שיהיו הכלים מזהב
או כסף או נחושת וגם בחרושת אין למלאת ובחרושת
עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת ר״ל באיזה מין שיהיה
היה יודע לעשות בכל איזו מלאכה המחשבה ותבונה שהיה
נותן בפעולה ההיא כמו שעשה הקב״ה במעשה בראשית .
ולכן הוקם המשכן מאליו כמו שאז״ל המשכן נעשו בו
נסים ועמד מעצמו שנאמר הוקם המשכן  .הרי שהיה
בכלים תבונה להתקומם מאליהם וכיון שכן ראויים הם
שיכרה הקב״ה שכינתי בהם  .ולכן כמו שנאמר מלא כל
האדן נבודו גם כן כתיב כאן וכבוד ה׳ מלא את המשכן .
אמר רבי יוחנן אין הקב״ה נותן חכמה וכו׳ הכוונה בזה
לומר גדולת בצלאל ויובן עם מאמר אמרו בתנחומא
בפסוק דאו וגו׳ ומביאו הילקוט עפ״ז וברבות דף ק״ב ע"ד
קצת משונה אמד הקב״ה בעולם הזה היתה רוחי נותנת בכם
חכמה ויהושע בן נון מלא רוח חכמה וכתיב בעתניאל
ותהי עליו רוח אלהיס ולעתיד לבא ונתתי רוחי בכס
וחייתם  .שצריך לדקדק מה הוא ההבדל שיש בין העולם

שלום
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הזה לעילם הבא  .ועוד שהמאמר הזה אמרוהו חז׳׳ל על
בצלאל וכיין שכן למה לא הביא ראיה מבצלאל שנאמר בו
ואמלא אותו רוח אלהיס בחכמה וגו׳ והביא ראיה מיהושע
אלא שהכוונה לומר כפי מה שפירש הרב הגדול מרי ורבי
ז״ל כי בעולם הזה הקב׳׳ה משפיע רוחו בחלק שכל האדם
כשהאדם מתבודד ומכין עצמו ושכלו לקבל השפע ההוא
אבל כל שאר חלקי הגוף אינו שורה עליהם השפע האלהי
זהו שאמר הכתוב ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כלומר
אם היה מלא דוח אלהים היה בצד החכמה והשכל שבו
לא בחלק גופו והרוח החיוני שבו אבל לעתיד לבא ישיה
השפע אפילו ברוח החיוני שבאדם זהו שאמר הכתיב
ונתתי רוחי בכם וחייתם כלומר אפי' בחלק רוח החיוני
אתן ריחי ולין לא הביא ראיה מבצלאל לפי שהקב״ה
השפיע עליו רוחו מעין לעתיד לבא אפילו ברוח החיוני
שבו דכתיב וימלא אותו רוח אלהים כלומר שמלא אותו
ועצמותו מהשפע האלהי יזהו שכיון רבי יוחנן לומר אין
הקב״ה נותן חכמה ומשפיע רוחו אלא למי שיש בו חכמה
ומכין לבו להשיגה ובאותו חלק מהשכל המשיג החכמה
משפיע הקב״ה והכוונה לומר שמה שאין כן בצלאל שאפילו
בחלק הגופני והחיוני שבו השפיע הקב״ה רוחו ולזה
כיוני חז״ל כל מי שמתעסק במלאכת המשכן נתן בו
הקב״ה חכמה ובינה ודעה שנאמר ויעשו כל חכם לב לא
בבני אדם אלא אפילו בבהמה שנאמר חכמה ותבונה
בהמה בהמה כתיב שנתנה חכמה באדם ובבהמה ולא
נתפרסם מכלם אלא בצלאל הוי ראה קרא ה׳ בשם בצלאל
וגו'  .שהכוונה בזה לומר שלא לבד השפיע הקב״ה רוחו
וחכמתו בבצלאל בחלק שכלו וחכמתו שהוא החלק המיוחד
לאדם במה שהוא אדם אלא אפילו בחלק חימרו המשותף
בו עם הבהמה השפיע הקב״ה חכמתו ורוחו באופן
שבצלאל היה גדול הערך וראוי הוא שישרה הקב״ה
שכינתו במעשה ידיו  .ולכן התפלל משה שישרה הקב״ה
שכינתו במשכן ואמר יראה אל עבדיך פעליך וגו׳ ירצה
יראה ויתפרסם בעולם שבשביל עבדיך פעלת פעולותיך
ובראת העולם כמו שרמזת במלת בראשית שאז״ל בשביל
ישראל וזרעו שנקראו ראשית ברא אלהים שמיס וארן
ובאיזה אופן יתפרסם זה בהשרות הדרך ושכינתך על
בניהם במעשה ידיהם במשכן ולהיות שלא היו ישראל
ראוים לכך אלא בשביל שקבלו את התורה ובקבלתם
התורה היה ספק אם קבלוה מדעתם או על כרחם שהרי
אמדו בשבת פ' רבי עקיבה על פסוק ויתיצבו בתחתית
ההר מלמד שכפה עליהם ההר כגיגית ואמר אם תקבלו
את

!02
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פרשת ויקהל

את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם לכן אמר
משה ויהי נועם וגו' ירצה מלת ויהי אינה צווי וסמוכה
לנועם אלא מלת ויהי היא כמו ויחי ויתן לו או כמו ויחי
עור לנצח שהם כמו ויחיה אף כאן היא כמו ויהיה וירצה
לומר מה שהתפללתי שישרה הקב״ה הדרו ושכינתו על
בניו יהיה בזה האופן שאם נועם היות ה׳ אלהינו מיוחד
אליט והוא רמז לקבלת התורה שזו היא הסבה שנקרא
אלהיט מיוחד אלינו אם זה הנעימות היה עלינו ובסבתינו
שאע״פ שלא היה כופה ההר כגיגית היינו מקבלים
התורה א״כ ראויים אנו שמעשה ידינו כוננה עלינו
ובשבילנו תשרה שכינתך בינינו  :אבל מ״מ ומעשה ידינו
כוננהו אתה בשביל שמך הגדול אם אין אנו ראויים לכך
שהנ עם הנזכר אפשר שלא היה אלא להיות כל אחד ואחד
יושב בסתר עליון שכפה הקב״ה שהוא עליון ההר כגיגית
והסתירם שם לכן התפלל שיהיה באיזה אופן שיהיה ישרה
הקב״ה שכינתו ביניהם באופן שבצל שדי יתלונן כמו
שאז״ל ברכות דף צ״ד ע״ד בצל שעשה בצלאל שדי יתלונן .
ועוד אמרו שם בצל רחום בצל הנון לא נאמר אלא בצל
שדי בצל שעשה בצלאל שדי יתלונן  :שהכוונה לומר שעם
היות שאין השכל סובל לומר שהקב״ה שמלא כל הארץ
כבודו יצמצם שכינתו בתוך מחיצות גם אין השכל סובל
שהקב״ה שהוא בב״ת יפעל פעולות בעלי תכלית כמו
שברא בבריאת העולם אלא שפעל ועשה כך ברצונו
הפשוט ולכן נקרא שדי שאמר לעולם די שהפעולות מעצמם
היו נמתחים והולכים לבב״ת כמו שחז״ל אלא שגער בהם
הקב״ה כמו שנאמר עמודי שמים ירופפו ויתמהו מגערתו
וכמו שבבריאת העולם פעל ועשה ברצונו הפשוט מה
שאין שכל האדם מחייבו כך תכונן מעשה ידינו בהשרות
שכינתך בינינו אע״פ שאין שכל האדם שיבלו אלא עשה
כך ברצונך הפשיט הרמוז בשם שדי ולכן אמר בצל שדי
כי בבחינה זו נוכל להתפלל שבצל שעשה בצלאל שדי
יתלונן נראה לע״ד יצחק בכ״ר שמואל אדרבי זלה״ה :

פרשת פקודי
ל ב ה דף ק״ד ע״א אמר משה לישראל בשעה שעשיתם
העגל הכעסתם אותי באלה אלהיך עכשיו
שעשיתם המשכן באלה אני מתרצה לכס הוי אלה פקודי
המשכן אמר הקב״ה לישראל בעולם הזה באלה נתרציתי
להם וכן לעתיד לבא שנאמר הנה אלה מרחוק יבאו והנה
אלה מצפון ומיס וחלה מארן סינים ואומר מי אלה כעב

שלום

תעופינה וכיונים אל ארובותיהם צריך לדקדק מה היא
כוונת המאמר לומר שבאלה הכעיסו ובאלה נתרצה וכן
לעתיד לבא וכו' ונאמר שעקר ויסוד התורה הוא להאמין
שיש שם אלוה אחד והוא ברא הכל ואין בכל הנמלא
אלוה חוץ ממנו ולו לבדו ראוי לעבוד ולא לזולתו עמו
לא כמו שהטעו נביאי השקר ואמרו שהוא צוה ואמר להם
שיעבדו הככבים ולמזלות כיון שהם מנהיגים ושולטים
בעולם כמו שהאריך בזה הרמב״ם ז"ל הלכות עבודת
כוכבים פ״א וישראל כשהיו במצרים היו טועים בזה
ועבדו עבודת כוכבים כמו שאז״ל גוי מקרב גוי מה אלו
עי בד עבודת כוכבים אף אלו עובדי עבודת כוכבים וכו׳
וכמו שכתב הרמב״ם שס בפ' הנזכר עד שארכו הימים
לישראל במצרים חזרו ללמוד מעשיהם ולעבוד עבודת
כוכבים כמותן חוץ משבט לוי וכו' וכשעשו ישראל את
העגל זה היה טעותם שחזרו לקדמותם ולאמונתם הרעה
ולחשוב שראוי לעבוד לככבים ומזלות ולעשות להם צורות
ולכן עשו צורת העגל לדמות מזל שור וזהו שאמרו אלה
אלהיך ישראל אשר העלוך וגו׳ שהיה להם לומר זה אלהיך
אשר העלך בלשון יחיד אלא אמרו בלשון רבים לומר
שהיו אלוהות הרבה בעולם השנים עשר מזלות השולטים
בעולם ומשמשין לפניו ית׳ וחשבו שרצונו ית' הוא לכבדם
וכן אז״ל ברבה פ' תשא רבי חגי בן אלעזר אומר זה
אלהיך אין כתיב כאן אלה אלהין שיתפו אותו עמהם
כלמר אלוה והעגל פדה אותנו וכו' באופן שעלה במחשבתם
וחזרו לקדמותם באמרם שראוי לעבוד לככביס ולמזלות
ייש לאל ידם להרע ולהטיב עד שהיו משתפים עמו ית'
ולהיות האמונה האמיתית האמונה בו ית' שאין עוד מלבדו
ולו לבד ראוי לעבור לכן ישראל במעשה המשכן חזרו
בתשובה ובאו לכלל אמונה עד שנתכפר להם מעשה
העגל וכמו שאמרו ז״ל משכן העדות שעדות הוא לישראל
שמחל להם הקב״ה והתשובה היתה נאותה ומיוחדת
לטעותם וזה כי כמו שהם טעו בי״ב מזלות וחשבו שהיו
אלוהות ושיתפום עמו יתעלה ושהיה ראוי לעבדם ככה
במעשה המשכן הביאו הנדבה י״ג דברים זהב וכסף
ונחשת ותכלת וארגמן וגו׳ לרמוז שהשיתוף העולה למנין
י״ג הכל גברא לכבודו ית' כמו שנאמר כל הנקרא בשמי
ולכבודי בראתיו וגו׳ ואז״ל כל מה שברא הקב׳׳ה בעולמו
לא בראו אלא לכבודו שנאמר כל הנקרא בשמי וגו׳ כמו
שבמשכן שהוא רמז לעולם כתיב ויקחו לי תרומה ואז״ל
לי לשמי וכן ועשו לי מקדש וגו׳ וכל מה שהביאו שם היה
לשמו ית' לשרתו ולברך בשמו ולכבודו יתעלה לבד בלי

דברי

פרשת פקודי

שום שיתוף משום נמלא כעולם וזה רמוז כמספר י״ג
דברים ג״כ שרומז לאחד העולה י״ג לרמוז שהקכ״ה הוא
א׳ מיוחד ואין שני לו וגם רומז לאהכה דחושכניה ד דן
כחושכניה דדן לרמוז שאמונת האחדות כו יתכרך הוא
האהכה אותו ולכן נסמך כתורה ה׳ אלהינו ה׳ אחד
ואהבת את ה' אלהיך כאופן שהמשכן הורה שלמות אמונתם
שכל הנמצאים כלם חייכיס לעכדו יה' ולככדו כי לא
נבראו אלא לככודו יה׳ ולכן אמר כאלה הכעסתם המורה
מלת אלה רבוי אלוהות וגם באלה אני מתרצה שנאמר
אלה פקודי המשכן וגו' כלומר רבוי מניני המשכן ששם
מונה ונותן חשכון מכל הי״ג דכרים שהכיאו שם לנדבה
כמו שנאמר כל הזהכ העשוי למלאכה ככל מלאכת הקדש
ויהי זהכ התנופה תשע ועשרים ככר וגו׳ .ועוד כתיכ
שם וכסף פקודי העדה מאת ככר וגו'  .ועוד כתיכ
וכחשת התנופה שכעים ככר .ועוד כתיכ ומן התכלת
והארגמן ותולעת שני עשו כגדי שרד וגו׳ וכן כלם כאופן
מתן משה ע״ה מנין ותשכון הי״ג דכרים ולכן אמר אלה
פקודי המשכן כלומר רכוי מניני המשכן היותם י״ג דכרים
הס משכן העדות ועדות לישראל שמחל להם הקכ״ה על
המעשה הרע אשר עשו להיות שהורו כזה היות כל
הנמצאים כלס נבראים ונמצאים לכבודו יתברך ולו לכדו
הוא הראוי לעבדו כמו שהורו בעבדות וקרבנות המשכן
וכל הנמצאים כלם ככושיס החת ידו לעשות בהם כרצונו
ית׳ וכן לעתיד לכא כי מלאה הארץ דעה את ה׳ ויכירו
וירעו כי לה׳ המלוכה לכד  .כתיכ הנה אלה מרחוק יכאו
כלומר עם היות שמערכות השמים הרמוזות כמלת אלה
יחייבו היוח ישראל מרחוק מ״מ יכאו ישראל ויקכצם
הקכ״ה ויגאלם וכמו שכתבתי בפרשת נצביס על פסוק
אס יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה׳ אלהיך
שהכוונה לומר שאע״פ שיהיה נדחך מחוײכ מצד קצה
השמים והמזל העולה והשולכן כעת ההיא כי לכן נקרא
קצה אפילו הכי משם יקכצך ה׳ אלהיך וישדד המערכה
להיות שהוא ה׳ והוא מהוה ההרות והמציאם והוא ג"כ
אלהיך המורה היכול הכלתי כעל תכלית ויש לו יכולת
להכניעו וכמו שכתכ הרכ כעל העקרים מאמר ד' פ׳
נ״א לא תמצא הישועה והצלחת האומה רק אחר היות
האומה כתכלית השפלות הדומה אל ההפסד וזהו שנאמר
כי כארץ תוציא צמחה וגו' עיין שם וכן מי אלה כעכ
תעופנה וגו' שהכוונה לומר מי אלה כלומר מי הם אלה
המזלות ומה יכולת יש כהם שעם היות שהם מחייכים
פזורם של ישראל מכל מקום כעכ תעופנה יכאו ישראל

שמם
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כמהירות וכרוממות כעכים וכן נראה מתוך דכרי חז״ל
זהו שאמר הכתוכ אל מוציאו ממצרים כתועפות ראם לו
כך הוא מדתו חטאו קימעא מורידן כעוף שנאמר אפרים
כעוף יעופף וגו' וכו' מעלן למעלה ומרוממן כעכ שנאמר
מי אלה כעכ תעופנה :
ש צ ו ר ן רכה דף ק״ד ע״כ עוז והדר למשה ותשחק
ליום אחרון מהו ליום אחרון שכל מתן שכרן
של צדיקים מתוקן להם לעולם הכא הוי ותשחק ליום
אחרון מעשה כרכי אכהו שהיה מסתלק מן העולם ורואה
כל הכןוכ שמתוקן לו לעולס הכא התחיל שמח ואמר כל
אלה דאכהו ואני אמרתי לריק יגעתי לתהו והכל כחי
כליתי אכן משפטי את ה׳ ופעלתי את אלהי הוי ותשחה
ליום אחרון ד״א אימתי התורה משחקת למי שהוא עמל
כה ליום אחרון זכדי כן לוי ורכי יוסי כן פטרוס ורכי
יהושע כן לוי קראו כל אחד ואחד מהן כשעת סילוקן
מן העולם אחד מהם קרא על זאת יתפלל כל חסיד אליך
לעת מצוא רק לשטף מים רכים אליו לא יגיעו והאחד
קרא מה רכ טוכך אשר צפנת ליריאיך פעלת לחוסים כך
נגד כני אדם והאחד קרא כי מ ישמח לכנו כי כשם
קדשו כטחנו הוי כשעת סלוקן של צדיקים הקכ״ה מראה
להם מתן שכרן ומשמחן אמר כן עזאי יקר כעיני ה׳
המותה לחסידיו אימתי הקכ״ה מודיע לצדיקים היקר
שמתוקן להם סמוך למיתתן שנאמר המותה לחסידיו אותה
שעה הם רואים ושוחקים לפיכך ותשחק ליום אחרון .
המאמר הזה לעניות דעתי אומר דורשני מפני כמה ענינים
ראשונה והוא קשה כעיני איך אמר רכי אכהו ואני
אמרתי לריק יגעתי והרי אחד מעקרי תורתנו הקדושה
הוא שיאמין האדם שהקכ״ה משכיר ומעניש לפי מעשה
כני אדם ואיך אמר לריק יגעתי אס לא שראהו כחוש
הראות .ועוד מאי איכא כין זה הפירוש לפירוש דכר
אחר  .ועוד מאי הוא כונה ז כ ד כן לוי וחכריו כפסוקים
שקראו  .ועוד איך מוציא כן עזאי אותה הדרשה מהמותה
לחסידיו  :ונראה לע״ד שיוכן כמה שהכיא הרכ כעל
העקרים מאמר ד׳ פרק ל״ו ופרק ל״ח שאמר שמן הדין
היה כי שכר מצות יהיה נערך כפי הפועל הזמניי וכעל
תכלית ועונש העכירות יהיה נערך כפי ערך מה שהמרו
את רוחו שהוא כלתי כעל תכלית אכל הקכ״ה על צד
החסד מהפך המרה ונותן השכר כפי ערכו כלתי כעל
תכלית והעונש נערך אל האדם ב״ת כמו שהביאו כאורך
שם ועם זה יוכן כי רכי אכהו מאמין היה עקר שכר
ועונש אבל היה דן הענין כפי מה שמחייב השכל שיהיה

ש;ר
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שכר המצות זמניי ובעל תכלית אבל בשעת פכןירסו
כשראה הכןוב ושכר עבודתו מתוקן לעולס הבא שהוא
בב״ת אז תמה ואמר כל אלה דאבהו ואני אמרתי וגו׳ .
כלומר אני הייתי אומר בלבי שלא הייתי משיג בשכר
יגיעתי במצות כי אם שנר זמניי וטובות העולם הזה
שהם ריק להיותם נפשדים וב״ת שכן מצינו שרבי איהו
היה לו עושר גדול בעולם הזה גרסי' בשבת פ׳ כל כתבי
רבי אבהו הוה יתיב אתכתקא דשינה ומושיף נורא ופי׳
רש״י פסטרול של שן שחשוב היה ועשיר ונופח משם נורא
לכבוד שבת והיה חושב וגוזר לפי מבע החלוקה שזהו
שכר פעולתו והנועם לפי שלתוהו והבל כחי כליתי כלומר
כיון שאני בעל תכלית ונלה ונפסד וזמניי אבל עתה
גזרתי אומר הפך הדבריס כי אנן משפמי את ה׳ ר״ל
כי המשפע והעונש שמביא הקב״ה עלי על עונותי הוא נערך
אל ה' המורה היותו מרת רחמים ומרחם על בריותיו
ואינו מעניש עונש בב״ת כמו שהיה הדין ניתן אבל שנר
פעולתי הוא נערך את אלהי המירה על יכלתו הבב״ת שהוא
נגזר מאת אלי הארץ עם היות הדין נותן שלא יהיה נערך
כי אס כפי כחי בעל תכלית וזמניי הוי ותשחק ליום אחרון
וכינתו בפירוש הפסוק הוא בזה האופן כי הוא ידוע כי
היות הימים נכנסים תחת המספר הוא בעבור היות השמש
שוקע תחת הארץ ומחשיך העולם ואחר כך חוזר ועולה
ומאיר לארץ ולדרים עליה הרי יום שני אבל אם יהיה
לעולם השמש על הארץ ולא יהיה שוקע לעולם יקרא
יום א׳ ולכן כיון שהשכר המושג לצדיק הוא בלתי בעל
תנלית ואין לו סיף וקץ לעולם הוא יום אצלו באופן שאותו
היום הוא יום אחרון שאין יום אחר אחריו להיות שלעולם
לא יבא שמשו וזהו ותשחק ליום אחרון ר״ל הוא שוחק
ושמח להיותו משער שהוא לעולם יום אחרון  .ד"א אימתי
התורה משחקת ונו' מפרש הפסוק נפשוסו שממש הוא
שוחק ושמח ליום אחרון שלו ר״ל ביום פטירתו שהוא יום
אחרון שלו וקאמר זבדי בן לוי ונו׳ נוונת אלו השלשה
עמודי עולם היא לומר שהדבר יערב על האדם בשלשה
בחינות  .אחת להיות הדבר מליאה אצלו ולא לקחה
בדמים  :שנית בהיות אותה המליאה רבה בנמות ולא
דבר מועט ני אז יתרבה הערבות והשמחה  :שלישית
בהיות אותו הנמות רב האינות אז חהיה השמחה גדולה
עד מאד  .הא' רמז לאחד ואמר על זאת יתפלל נל חסיד
ר״ל להיות האדם זונה לעסוק בתורה שנקראת זאת
כמו שנאמר וזאת התורה ונמו שאמרו חז״ל על פ׳ זאת

שלום

אשיב אל לבי וגו׳ זהו מה שלריך האדם להתפלל להקב״ה
שיזנהו לכך והטעם לעת מלוא ר״ל בעבור המליאה
שהוא מולא אחר נך והוא שנר פעולתו בעולם הבא
שודאי הנל הוא מציאה שנל מה שעושה האדם בעוה״ז
הוא מחוייב חיוב גמור לעשותו להיות שהקב״ה בראו
והמציאו והוציאו לאויר העולם וזנו ומפרנסו ונמו שאמרו
חז״ל על פסוק מי הקדימני ואשלם וגו' ולנן יתפלל האדס
שיזנה לנך רק לשטף מיס רבים אליו לא יגיעו רוצה
לומר להתפלל שיצילהו ה׳ ממקרי הזמן או מיד א״ה
ענו״ם שנקראו מים רבים נמו שאז״ל על פסוק מים
רבים לא יונלו לנבות וגו׳ -אלו א״ה שנאמר הוי
המון עמיס רבים נהמו׳ ימים יהמיון על זה אין צריך
להתפלל דפשיטא שאליו לא יגיעו בי לא יאונה לצדיק
נל און ולנן אמר רק למעט ני אנין ורקין מעוטין הן .
הב' רמז לשנית ואמר זאת ועוד אחרת .היא מציאה .ועוד
שהיא רבה בנמות וזהו  .מה רב טובך נמה גמול ורב
הנמות הוא הטוב אשר צפנת ליריאיך שהוא צפון להם
לעולם הבא עם היות שפעלת בשביל החוסים בך נשהיו
בעולם הזה נגד בני אדס באופן שנבר קבלו שנרם
מ״מ מה רב טובך הרי שרמז היותו מציאה ומציאה רבה .
הג׳ רמז לשלישית ואמר ני בו ישמח לבנו וגו' אמר ני היא
גדולה בנמות ובאינות גדול והטעם ני השמחה והתענוג
הוא בו ית' שנהנים מזיו השנינה שזהו תנלית השלמות
היותו רואה פני שנינה ונמו שנתבתי על פסוק ושס
חביון עזו נל זה הוא בחגם ובשביל דבר קטון והוא
הבטחון ונמו שנתב הרב בעל העקרים(מ״ד פרק ל״ז)
התקוה והתוחלת הוא דבר הכרחי אל המאמין נ ד
שימשך אליו החסד הנמשך אל הבטחון וזהו כי בשס קדשו
בטחנו  .הרי ג' גדול הנמות ורב האינות ומתנת חנס
וזהו שאמר הוי בשעת סלוקם של צדיקים הקב״ה מראה
להם מתן שנרן ומסלקן שרמז באומרו מתן שהוא מתנה
כמו שפירש הרב מרי ורבי ז״ל על מתן שנר! של מצות
בפרקי אבות אמר בן עזאי יקר בעיני ה׳ המיתה לחסידיו
כוונת בן עזאי היא שהרגיש בפסוק שהיה לו לומר
המות לחסידיו מאי המיתה אלא שיש לנו כלל ה״א בסוף
תיבה במקום למ״ד בראשה כמו ארצה שעיר לארץ שעיר
ועתה יחוײב פירוש הפסוק כן מה שהוא דבר יקר בעיני
ה' והוא שנר הצדיקים ראות פני שכינה כמו שנאמר מה
יקר חסדך אלהים וכתיב בתריה ירויון מדשן ביתך וגז'
למות לחסידיו רוצה לומר לשעת המות מראהו ומגלהו

לחסידיו

י

דברי

פרעת עמיל

לחסידו אותה שעה הם רואים ושוחקים לפיכך ותשחק
ליום אחרון זהו מה שנראה לע״ד יצחק בכ״ר שמואל
אדרבי זלה״ה :

פרשת שמיני
ו י ק ר א רבה דף קי״ג ע״ב תני רבי שמעון פן יוחאי
לא במקום אחד ולא בשני מקומות מצינו
1
שחלק הקב״ה כבוד לזקנים אלא בכמה מקומות בסנה
לך ואספת את זקני ישראל במצרים ובאת אתה וזקני
ישראל בסיני עלה אל ה׳ אתה ואהרן נדב ואביהו
ושבעים מזקני ישראל במדבר אספה לי שבעים איש
מזקני ישראל באהל מועד קרא משה לאהרן ולבניו
ולזקני ישראל א)ה לעתיד לבא הקב״ה חולק כבוד לזקנים
הה״ד וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך ה' צבאות
בהר ציון ובירושלים ונגר זקניו כבוד  :כוונת המאמר
לע״ד יובן עם מה שכתב הרב בעל העקידה שער נ״כן
על קביעות הזמנים שתקנו חז״ל על אבילות הנפער
שלשה לבכי שבעה להספד ול׳ לגיהוץ ולתספורת שכתב
שבחסרון האיש השלם יחסר מן הנשארים שלשה ענינים
הא׳ מה שהיה החכם בחכמתו מורה להם החכמה והשני
מה שהיו מקבלים ממנו דעה והשכל בתקון מדותיהם
ויושר מעשיהם וגו׳ .והג׳ מה שמיישרם ברוח עצה
וגבורה בעסק הזמניי אשר בעבורו יתנועעו האנשים
כל ימי חלדם כמו שכתב שם בארוכה ועם זה אומר
לע״ד שכוונת המאמר לומר שחלק הקב״ה כבוד לזקנים
להיות שנמצא בהם אלו השלשה שלמיות כפולים ומטפלים
הס שלמים בשלשה כאנשים מדיניים וגם שלמים בשלשה
כאנשים אלהיים  :כנגד שלמות החכמה אמר שהזקנים
שלמים אם בחכמה אלהיח נבואיית אמוניית אם בחכמה
אטשית האפשרית לכל אדם אם לראשונה אמר בסנה
לכתיב לך ואספת את זקני ישראל שזה רומז שלמות
האמונה וכמו שאז״ל ברבה פרשת בא אל פרעה הה״ד
בישישים חכמה למה זכו הזקנים שיגאלו ישראל על
ידיהן אלא בשעה שנגלה הקב״ה על משה בסנה אמר
לו לך ואספת את זקני ישראל טון שבא משה מיד וילך
משה ואהרן ויאספו אליו כל זקני בני ישראל ואומר ויאמן
העס אמר הקב״ה הרי אני פורע לזקנים על שעשו את
ישראל להאמין בשמי בשעה שאמר משה אלהי אבותיכם
שלחני אליכם אלו לא קבלו הזקנים את דבריו של משה
אף כל ישראל לא היו מקבלים אלא הזקנים קבלו ומשכי
!4
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כל ישראל אחריהם ועשו אותן להאמין בשמו וכו' :
אם לחכמה האנושית אמר במצרים ובאת אתה וזקני
ישראל אל מלך מצרים ואמרתם אליו ה׳ אלהי
העברים נקרה עלינו שזו היא חכמה אנושית מישגת
לכל אדם על דרך החקירה כי ה' מורה היות שם נמצא
מחוייב המציאות ט זה מושג בחקירה ואלהי העברים
מורה היותו יכול על כל ושהוא משגיח שנקרא אלהי
העברים בפרט וגם שראוי לעבדו כמו שאמרו ועתה
נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה לה׳ אלהינו
שכל אלו הדברים הם דרושים מושגים על דרך חקירה
לכל האנשים :כנגד שלמות המעשה אמר שהזקנים
שלמים אם במעשה אלהי אס במעשה אנושי באלהי אמר
בסיני עלה אל ה' אתה ואהרן נדב ואביהו ושבעים מזקני
ישראל ושם נאמר כל הדברים אשר דבר ה' נעשה וגם
כתב רש״י שם על פסוק ואל הזקנים אמר שבו לנו בזה
התעכבו כאן עם שאר העם במחנה להיות נכונים לשפוט
לכל איש אשר יהיה לו ריב  .הרי שהס שלמים במעשה
אלהי  .במעשה אטשי אמר במדבר אספה לי שבעים איש
מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו וגו׳
כתב רש״י אותם שאתה מכיר שנתמנו עליהם שוטרים
במצרים בעבודת פרך ומרחמין עליהם ולוקין על ידן
שנאמר ויוכו שוטרי בני ישראל עתה יתמנו בגדולחן וכן
אמרו חז״ל ברבה ויוכו מכאן אתה למד שהיו כשרין
ומסרו עצמן על ישראל וסבלו מכות כדי להקל מעליהם
וכו׳ הרי שהיו שלמים במעשה ובמדה אנושית  :כנגד
שלמות העסקים הזמניים אמר שקרא לזקני ישראל להודיע'
שעל פי הדבר אהרן נכנס ומשמש בכהונה גדולה ולא
יאמרו מאליו נכנם ליקח חלקי הקרבנות ומתנות כהונה
כמו שנאמר וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם מאת
זובחי הזבח אם שור אם שה וגו'  :וגם קרא לזקנים
להיותם שלמים ויודעים כי אין העסקים הזמניים מועילים
כי אם באמצעות אותם העבודו' הנעשות במקדש והמתנות
והמעשרות והבכורים כמו שיש כמה פסוקים ומאמרים
מורים על זה וכן אמרו ז"ל כי עמוד הקטורת ה־ה סימן
שובע לאיזה מקום היה טטה וכן לעתיד לבא וכו׳ הכוונה
לומר שעם היות שבזמן הזה בדרך טבע המזונות תלויים
בשמש והירח כי הם מבשלים ומגדלים הפירות כמו
שנאמר וממגד תבואות שמש וממגד גרש ירחים לעתיד
לבא לא יהיה בידם טובם וזו היא החרפה והבושה שלא
יועיל להם מנויים אלא כי מלך ה׳ צבאות וגי׳ וישגיח
השגחה אלהית פרטית וזה יהיה בעבור זקניו באופן
שיהיה
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שיהיה נמשך הכביד לזקנים כי הם הסנה הרי שהזקנים
שלמים בעסקים הזמניים ויודעים כי לא לקלים המרוץ
ולא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים וכמו שאז״ל אלא
כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים  :תירת כהנים ד)ה
כ״ג ע״א ויאמר אל אהרן קח לך עגל מלמד שאמר לו
משה לאהרן אהרן אחי אף על פי שנתרצה המקוס לכפר
על עונותיך צריך אתה ליתן לתוך פיו של שטן שלח
דורון לפניך עד שלא תכנס למקדש שמא ישנאך בבואך
למקדש ושמא תאמר אין צריך כפרה אלא אני והלא אף
ישראל צריכין כפרה שנאמר ואל בני ישראל תדבר לאמר
קחו שעיר עזים לחטאת וכי מה ראו ישראל להביא יותר
מאהרן אלא אמר להם אתם יש בידכם בתחלה ויש
בידכם בסוף יש בידכם בתחלה וישחטו שעיר עזים ויש
בידכם בסוף עשו להם עגל מסכה יבא שעיר ויכפר על
מעשה שעיר יבא עגל ויכפר על מעשה עגל ושור ואיל
לשלמים לפי שנדמית עבירה לשני מינים שנאמר ייעשו
להם עגל ולהלן הוא אומר וימירו את כבודם בתבנית
שור אוכל עשב יבא שור ויכפר על מעשה שור יבא עגל
י ויכפר על מעשה העגל תדעו שנתרצה המקים לכפר על
עונותיכם עבירה שאתם מתיראים ממנה כבר נזבחה
לפני המקום שנאמר לזבוח לפני ה׳ יש לדקדק בזאת
הבריתא דמאי קאמר אע״פ שנתרצה המקום לכפר על
עונותיך וכו׳ והלא לא נתרצה אלא על ידי הקרבן הזה
וכן כתב רש״י קח לך עגל להודיע שכפר לו הקב״ה ע״י
עגל זה על מעשה העגל שעשה ואיך אמר שאינו אלא
דורון  .ועוד מה שאומר שמא תאמר אין צריך כפרה
אלא אני וכו׳ איך נמשך ממה שאמר בתחלת הברייתא
שהרי נראה שאמר להפך שאהרן אין צריך כפרה אלא
דורון בעלמא שלא ימצאהו השטן מכאן והלאה אבל אין
צריך כפרה על מה שכבר עבר  .ועוד מאי קפריך מה
ראו ישראל להביא יותר מאהרן שהרי כמו שישראל הביאו
חטאת ועולה כן אהרן הביא חטאת ועולה ואין לומר
שכוונת הקושיא לומר שאהרן הביא לעולתו איל אחד
לבד וישראל הביאו עגל וככש שהרי לא תירץ לזה כלל
כי אם שנתן טעם לשעיר ולעגל אבל לא נתן טעם לכבש :
וגם אין לומר שכוונת הקושיא בשביל השור והאיל לשלמים
שהרי כתב אחר כן ושור ואיל וגו׳ לפי שנדמית
עבירה וכו׳  .ועוד מה היא הכוונה באומר יש בידכם
בתחלה וישחטו שעיר עזים דמה שייך כאן החטא ההוא :
ועוד שגם אהרן היה בחטא ההוא וכמעט הוא היה
העקר שהוא משבט לוי ולו היתה שנאה יתירה
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עם יוסף וכמו שאמרו חז״ל על ויאמרו איש אל אשיו
הנה בעל החלומית הלזה בא שהיו שמעון ולוי  .ונראה
לע״ד דבת־רוץ קושיא אחת יובן הכל וזה שיש לדקדק
במה שאמר הכתוב קרב אל המזבח ועשה את חטאתך
ואת עולתך וכפר בעדך ובעד העם והלא חטאתו ועילתו
לכפר בעדו לבד באו כי כבר היה להם לישראל חטאת
ועולה לכפר בעדם  :ולישב זה נראה לע״ד שכוונת
הפסוק לפייס לאהרן מ,יה שכתוב תחלה קח לך עגל
בן בקר לחטאת ואיל לעולה שכיון ששמע אהרן ואיל
לעולה היה מתירא ביותר שנראה שחשדו הקב״ה בהרהור
עבודת כוכבים מלבד המעשה שעשה שהרי אין העולה
באה אלא על הרהור הלב אמר ר׳ לוי מקרא מלא הוא
והעולה על רוחכם וגו' העולה מכפרת על רוחכם וכן
באיוב הוא אומר והעלה עולות מספר כלם וגו' וכתיב
וברכו אלהים בלבבם וגו' וכמו שכתב הרמב״ן פרשת
ויקרא ולכך היה מתירא אהרן ביותר שנראה שנכנס איזה
הרהור עכו״ם בלבו לכך אמר לו משה קרב אל המזבח
לא תירא ועשה את חטאתך ואת עולתך וכפר בעדך ובעד
העם כלומר שאף על פי שאין העולה באה אלא על הרהור
הלב אין עולה זו באה על הרהור שלך כי אם על ההרהור
הנוסף בלבם של ישר׳ בשעה שהיית עושה מעשה העגל
ולכן נמצא שבחטאתו ובעולתו היה מכפר בעדו בשביל
מעשה העגל ובעד העם בשביל תוספת המחשבה
שניתוספה בהם בשעת מעשה אבל מעולם אין אתה
חשוד על כל  .ועס הקדמה זו יובן הברייתא וזה שאהרן
במעשה העגל לשם שמים נתכוון וכמו שכתבתי על פסוק
וירא משה את העם כי פרוע הוא וגו' וזה כי מחשבת
עכו״ס הקב״ה מצרפה למעשה וכיון שהרהרו ישראל ענין
עכו״ם מיד נתחייבו וכדי שיתפרסם עונם כדי שידעו
הכל סבת ענשם ואל יתחלל שם שמיס לכך עשה העגל
ולכן אמר אע״פ שנתרצה המקום לכפר על עונותיך כי
כונתך רצויה במעשה העגל ואינך צריך כפרה מ״מ צריך
אתה ליתן לתוך פיו של שטן כלומר כדי שלא יקטרג על
ידי ישראל באומרם משוא פנים יש בדבר שאהרן שהיה
י סו ד ועקר המעשה אינו מביא קרבן וישראל מביאים
קרבן ולכך כדי שלא יקטרג השטן ברוע הכנתם של
ישראל שלח הרון לפניך כי אין קרבן זה בבחינתך כי
אם כדורון בלי חיוב ואפשר שלזה כיון רש"י שאמר להודיע
שמכפר לו הקב׳׳ה וכו׳ לא אמר קח לך עגל לכפר על
מעשה העגל כי אין צריך כפרה בפועל אלא להודיע
לעולם ולכל בני ישראל הכפרה כדי שלא יאמרו שנושאים
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לו פניס ולכך אמר משה לאהרן קח לך עגל בן בקר
לחטאת ואיל לעולה אע״פ שאינך צריך לכך מ״מ הקרב
לפני ה׳ ותניחם שם לפי שיראו הכל שאתה מקריב חטאת
ועולה ולא יאמרו שהקב״ה נושא פנים לך ועם זה אל ביי
ישראל תוכל לדבר לאמר קחו שעיר עזים לחטאת ■יו׳
ולא יהרהרו אחריך ולא ימצא מקים השטן לקטרג לרוע
הכנתם  .ושמא תאמר אין צל־יך כפרה אלא אני וכו' .
הטונה לומר שאם עולת אהרן לא היתה צריכה בשבילו
כי אם בשביל ישראל בשביל מחשבי! בשעת
היה להם לישראל להביא שעיר עזים
מעשה המייי
לחט ; :ל ;  :ט כפרת מעשה שהרי נתכפרו בעולת
אהי־ ״*:־ל בשביל המחשבה שבשעת מעשה דחשיב
כמע;ה יטין שישראל מביאים שעיר עזים לחטאת שהיא
כפרה יפני עצמה נראה ודאי שעילת אהרן אינה באה
כי אס בשבילו לבדו או אס לא תאמר כן תצא שעל כל
פניס לא הטא אהרן עולתו בשבילו כי אס בשטל ישראל
אשאלך והודיעני מה ראו ישראל להביא יותר מאהרן במה
שהביאו שעיר עז ס חטא ; והיה די להם בהביאם עגל
וכבש לעולה על הרהורם ובמקום השעיר עזים לחטאת
כבר הקריב אהרן עולתו שאינה צריכה בשבילו כי אם
בשביל ישראל המהרהרים בשעת מעשה דחשיב כמעשה .
ותירץ המתרץ לעולם כי עוצתו של אהרן לא בא בשבילו
כי אס בשביל ישראל ולקושיא מה ראו להביא יותר וכו׳
תירץ יש בידכם בתחלה ובסוף וכו׳  :והכוונה בזה לומר
מה שכתב הרמב״ם ז״ל במורה חלק ג׳ פרק כ״ז שהאדם
יש לו שני שלמיות שלמות ראשון והוא שלמות הגוף
ושלמות אתרן והוא שלמות הנפש וכו' וכתבו עוד שם
ומבואר הוא שזה שלמות האחרון הנכבד אי אפשר להגיע
אליו אלא אחר הגיע השלמות הראשון וכו׳ והכלל העולה
מדבריו כי אין האדם שלם במעלות השכליות אם לא
יהיה שלם בהחלה במעלות המדות שהוא השלמות הראשון
וכמו שנאמר שמע עצה וקבל מוסר למען תחכם באחריתך
ולכן ישרחל כיון שלא היו שלמים תחלה במעלות המדות
וכמי שהורו בפעולתם ששחטו שעיר עזים ויטבלו את
הכתונת בדם ואמרו זאת מצאנו וגו' וציערו את אביהם
זאת היתה הסבה שלא באו לעלות למדרגת השגת המעלות
השכליות והדעות האמתיות ולכן לתקן הענין על מתכונתו
יניאו שעיר ויכפר על מעשה שעיר ויכירו רוע מדתם
וישלימו עצמם במעלות המדות ועם זה יוכלו לעלות
למדרגת מעלות שכליות ודעות אמתיות וזהו שאמר ויבא
עגל ויכפר על מעשה עגל שהוא תיקון המעלות השכליות

שלום
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באופן שיהיו שלמים בשלמות הן בשלמות ראשון הן
בשלמות אחרון באופן שעלה בידינו שישראל היה בידם
שני מיני מחשבה  .אחת מחשבת העכו״ס שהרהרו בלבם
ועל זה הביאו עגל וכבש בני שנה תמימים לעולה  .שנית
המחשבה שניתיספה בהם בשעת מעשה העגל ועל זה בא
איל אהרן לעולה לא בשביל מחשבת אהרן שמעולם לא
עלה כך במחשבתו אבל בשביל מציאות המעשה הגופני
לבד שעשה אהרן הביא עגל בן בקר לחטאת באופן
שהיה קרבן אהרן בא לכפר בעדו ובעד העם ולכן כתיב
עליו וכפר בעדך ובעד העם ולהיות שגס כן ישראל חטאו
במעשה כמו שנאמנ ויתפרקו נזמי הזהב אשר באזניהם
הביאו שעיר עזים לחטאת לומר שלא היו שלמים במעלות
המדית ולהיות שכוונת ישראל במעשה העגל היא שעלה
בדעתם לומר שכח מזל שיר הוא השולט והנותן כ חביד
משה לעשות מה שעשה וכמו שהאריך בזה הה״ר בעל
העקידה ז״ל באופן ששמו מסך מבדיל בינם לבין המקום
לכן צבטל המסך הזה אמר ושיר ואיל לשלמים לזבוח
לפני ה' כלומר הביאו ש:ר ושחטוהו וזבחוהו והעבירוהו
מעל פניכם לעמוד לפני ה׳ בלי שוס מסך מבדיל וכמו
שאמר בעל הברייתא עבירה שאתם מתייראים ממנו
כבר נזבחה שנאמד לזבוח לפני ה׳ נראה לע״ד יצחק
בכ״ר שמואל אדרבי זלי;׳'ה :

פרעת תזריע
רבה

דף קט״ו ע״א רבי לוי אמר תלת בנוהג
שבעילם אדם מפקיד אצל חברו ארנקי של כסף
בחשאי ומחזיר לו ליטרא זהב בפרהסיא אינו מחזיק לו
טובה כך הקב״ה מפקידי! לו הבריות טיפה של לכלוכית
בחשאי והקב״ה מחזיר להם נפשות משובחות שלמות
בפרהסיא ואין זה שבח הוי אשא דעי למרחוק ולפועלי
אתן צדק  .רבי לוי אמר אוחרי בנוהג שבעולם אדם
חטש בבית האסורין ואין כלבריה משגחת עליו בא א׳
והדליק לו נר אינו מחזיק לו טובה כך הקב״ה הולד
שרוי במעי אמו ומאיר לו שם נר הוא שאיוב אומר בהילו
נרו עלי ראשו אין זה שבח הוי ולפועלי אתן צדק  .ר׳
לוי אמר אוחרי בנוהג שבעולם אדם חבוש בבית האסורין
ואין כל בריה משגחת עניו בא א' והתירו והוציאו משם
אינו מחזיק לו טובה כך הולד שרוי במעי אמו ובא
הקב״ה והתירו והוציאו משם ראוי לדקדק מה היא כונת
ר׳ לוי כשלשה משלים אלו  .ועוד למה במשל הראשון
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המשיל הכופה של לכלוכית לארנקי של כסף שהיה לו
להמשילו לארנקי של טיט  .ועוד שאם היה מחזיר ליכורא
זהב בחשאי היה ראוי להחזיק יותר נוובה דהשתא מחזירו
בפרהסיא אין ראוי להחזיק לו כל כך טובה לאפשר
שעושה כן ליוהרא בעלמא אבל הכונה היא לומר שלכל
הדברי׳ הטבעיים שברא הקב״ה בעולם נתן הקב״ה בהם
ג' דברים ואלו הס ההכנה שנותן בלבר להשיג מה שרצה
שישיג כי לא כל איזה חומר שיזלמן יוכן לקבל איזו צורה
שתזלמן וגם נתן הקב״ה החשק והתשוקה לאותו הרבר
שיהיה לו חשק להשיג וגם נתן לו התנועה שיתטעע
להשיג מה שראוי להשיג לרך משל האבן כשעימלת על
צר ההכרח במקום גבוה יש לה הכנה לבא אל המרכז
ויש לה תשוקה לבא אל המרכז ויש לה תנועה שבהסתלק
המכריח אותה לעמול חוץ ממקומה מיל היא מתטעעה
ויורלת למעה לארץ ולכן כנגל ההכנה אמר המפל הראשון
כי האלם מפקיל כויפה של לכלוכית ולהיות שהצורה
האטשית עומלת באותה הכיפה בכח זו היא הסבה
שהמשילה לארנקי של כסף ולהיותה יכח לבל אמר בחשאי
להיות שהלבריס שעומליס בכח הס לברים נסתריס
והקב״הנותן לו ההכנה על שיצא לפועל ואז הוא לבר
נגלה ומפורסם והמשל השני רמז אל התשוקה יזה כי מי
שעומל בחושך אין לו תשיק' לילך לפי שאינו יולע אנה
ילך אבל בהללקת הנר נחחלשה התשוקה ומשל הג׳ רמז
אל התנועה וזה כי מי שהוא אסור בזיק־ם אינו מתנועע
וממקומו לא ימיש וכיון שהתירוהו נתחדשה אצלו אפשרות
התנועה ולזה כיון המשורר באומרו ה׳ מתיר אסורים
ה׳ פוקח עורים ה׳ זוקף כפופ־ם כנגל התױעה אמר
מתיר אסורים כנגר החשק אמר פוקח עורים כי מי
שאינו רואה אינו חושק וכמו שאז״ל עינא וליבא תרי
סרסורי לעבירה העין רואה והלב חומל  .מג ל ההכנה
אמר זוקף כפופים כלימר הדבר שהיה כפוף ושפל מאליו
הקב״ה זוקפו ומגביהו במה שנותן לו הכנה להשיג מה
שרצה האל שישיג  :בילקוט סימן תקנ״ד א״ר אבין מהו
נכונו ללצים שפעים ומהלימו׳ לגו כסילים משל למטרוניתא
שנכנסה לתוך פלטין של מלך כיון לחמת מגבייא תלן
לחלת א״ל המלך אל תתיראי אלו לעבדם ולשפחות אבל
את לאכול ולשתות ולשמוח כך כששמעו ישראל פרשת
נגעים נתייראו אמר להם משה לישראל אל תתייראו אלו
לא״ה עכו״ם אבל אתם לאכול ולשמוח  .רבים מכאובים
לרשע והבוטח בה׳ חסד יסובבנו מה שראוי לדקדק
שהרי ראינו כמה נגעים באים לישראל ואיך אמר אלו

שיום

לא״ה עכו״ס  .אבל הכוונה היא שאין הקב״ה נותן הנגעים
לישראל על הכוונה הראשונה זהו שאמר נכונו ללצים
שפעים כלומר בדרך נכונה ויושר לא לשום כוונה אחרת
באים ללצים השפטים ומהלומות לגו כסילים וכן רבים
מכאובים לרשע וגו׳ נמשך עם הפסוקים שלפניו אשכילך
ואורך בררך זו תלך איעצה עליך עיני והכוונה לומר
שהאלם צריך שיהיה לו יליעה להתנועע להשיג לבר מה
וגם צריך שילע באיזה לרך יתניעע להשיגו אמר הקב״ה
אני אעשה לך שתיהן וזה שאשכילך שתתניעע להשיג
שלמותך וגם אורך בררך זו תלך להשיגו ועם כל זה לא
אשקוט אלא שאיעצה שתהיה עליך עיני ואסתכל בך כרי
שלא תטה ימין ושמאל  :או ירצה אשכילך ואורך וגו׳
כמו שפירשתי והטעם לפי שכשנתיעצתי עליך היתה עיני
וכונתי ואימתי נתיעץ כשאמר נעשה אלם בצלמנו וגו׳
שלא היתה כיונתו כי אם בשביל הנקרא ישראל שנקרא
ארם כמו שנאמר אלם אתם ואמרו חז״ל אתם קרויים
אדם ואין א״ה עכו״ם קרויים אדם  .אל תהיו כסוס
כפרד שאין להם הכנה במתג ורסן עדיו לבלום והטעם
לפי שבל קרוב אליך רוצה לומר אינם קרובים למדרגתך
שהמדרגות הס דומם צומח בעל חי חי מדבר ואע״פ
שסמיך למטה מחי מדבר היא מדרגת בעל חי זה אינו
אלא לא״ה עכו״ם שאין להם מדרגה על הבעל חי כי אם
הדבור האנושי אבל ישראל יש להם מדרגה אחרת למעלה
ממנה והיא חי מדבר דבור אלהי א״כ נמלא שמפסיק
מררגת חי מלבר בין מדרגת הבעל חי למדרגת ישראל
שהוא חי מדבר דבור אלהי ואין מדרגת ישראל קרובה
למדרגת הסוס והפרד שהוא הבעל חי  .רבים מכאיבים
לרשע אבל הבוטח בה' במכאובים עצמם שניתן לו
הקב״ה אינם לרעתו אלא אדרבה חסד יסובבנו שאין
כונתו יתעלה אלא כדי שישוב בתשיבה להציל נפשי מני
שחת לאור באור החיים זהו מה שפירש הרב הגדול מרי
ורבי זלה״ה :

פרשת בהעלותך
ר ב ה דף קע״ח ע״ג זהו שאמר הכתיב כי אתה תאיר
נרי אמרו ישראל לפני הקב״ה רבש״ע לט חתה
אומר שנאיר לפניך אתה הוא אורי של עולם יהאור דרה
אצלך דכתיב ונהורא עמיה שריה ואתה אומר אל מיל פגי
המנורה הוי כי חתה תאיר נרי אמר הקב״ה לא שחני
צריך לכם אלא שתאירו לי כדרך שהארתי לכם למה
לעלות
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פרשת בהעלותך

למלות אתכם כפני האומות שיהיו אומרים ראו היאך
ישרת; מאדים למי שהוא מאיר לכל העולם מלה״ ד לפקח
ושומא שהיו מהלכים כדרך אמר לו פקח לסומא כשנכנס
לתיך הכית צא והדליק לי את הנר הזה והאר לי אמר
לו הסימא כטובתך כשהייתי כדרך את היית מסמכני עד
שנכנסנו כתוך הכית את היית מלוה אותי ועכשו אתה
אזמר הדלק לי את הנר הזה והאר לי אמר לו הפקח
שלא תהא מחזיק לי טוכה שהייתי מלווך כדרך לכך
אמרתי לך האר לי כך הפקח זה הקכ״ה שנאמר מיני
ה׳ המה משוטטות ככל הארץ והסומא אלו ישראל שנאמר
ננששה כעורים קיר היה הקכ״ה מנהיגם ומאד להם
שנאמר וה  ,הולך לפניהם יומם כיון שעמד המשכן קרא
הקלה למשה ואמר לו תאירו לי שנאמר כהעלותך את
הנרות כשכיל לעלות לכם  :הקדמה ידועה הוא מפי
סופרים ומפי ספרים כי מעשה המשכן דמות העולס כלו
וכפרט אמרו ז״ל הכיאו הילקוט כזאת הפרשה אמר רכי
יהודה כר שלום מצינו שהיה המשכן שקול כנגד מעשה
כראשית  .כיצד כיוס הראשון נכראו שמים וארץ וכתיכ
נהם נוטה שמיס כיריעה וכמשכן כתיכ ועשית יריעות
עזים  .כיום כ׳ יהי רקיע ויהי מכדיל וכמשכן והכדילה
הפרוכת וגו׳  .כשלישי יקוו המיס וכמשכן ועשית כיור
נחושת וגו' ונתת שמה מים  .כרכיעי יהי מאורות וכמשכן
ועשית מנורת זהכ וגו׳ ועוד אמרו ז״ל למה שכעה נרות
כנגד שצ״ם חנכ״ל שכעה מזלות ד״א כנגד שכעה ימי
כראשית וכו׳ וכן יש הרכה והכוונה ככלם לע״ד לומר כי
נמו שכיצאת מצרים כיטל הקכ׳׳ה כל מערכות השמים
שהיו מחייכים שעכודם של ישראל שס והוציאם מעכדות
לחירות ולא חייכו המזלות כלל כלל על ישראל כך רצה
הקכ״ה שמשם והלאה לא ישתעכדו ישראל לכככים ומזלות
אלא עשה עולם חדש והוא המשכן וגזר שכפי עכודתו
וסחרו יהיה הנהגתם של ישראל והכל יהיה מסור כידן
של ישראל כפי עכודתו ולא יחײכ עליהם המזל כלל כי
אין מזל לישראל אלא הם נדונים כפי מעשיהם וכמו
שהארכתי כדרוש הזה ככרכת יצחק ליעקכ שזהי תכלית
שלמותן של ישראל והוא הדכקות האלהי וזהו שכיון הפסוק
כאן כאומרו כהעלותך את הנרות וגו׳ כלומר אמור אל
אהרן כהעלותך את הנרות אל יעלה על דעתך להעלותס
ולהדליקם על הכוונה הראשונה להאיר שם כפועל ככית
ההוא כדרך שאדם מדליק נר כתוך הכית אלא תהא
כוונתך שאתה מאיר ומדליק מול כוונת המנורה רוצה
לומר הנמשל ככינת המנורה וזה נקרא מול פני המנורה
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כלומר נמשל כוונש המנורה והם שצ״ם חנכ״ל כמו שאמרו
ז"ל והטונה לומר שאע"פ שכמעשה כראשית מסר הקכ״ה
הנהנת העולם השפל לשכעה כככי לכת שעל פיהם
ותנועתם ילכו הנמצאים השפלים• ועל פיהם יבאו מכל
מקום ישראל אחר שקכלו את התורה אינם נכנעים
ומשועבדים תחתם אלא אדרבה השבעה מזלות יהיו
מסורים בידם כי כפי מעשיהם של ישראל כך יאירו
ויחייכו הן לטוכ הן למוטכ וזה שרמז המלוה הזאת כי
כמו שכפועל הגופני הכהן היה מאיר הנר ההוא כן
האדם השלם מדליק ומאיר אל עכר פניו המזל והוא
המשל והנמשל לנר ומכטל מה שמחײכ המערכה ועם זה
יתײשכ הפסוק כאומרו י אדו שכעת הנרות שפירש רש״י
ששה שעל ששת הקנים לפי שגיף המנורה הוא הנר
האמצעי ואיך אמר יאירו שכעת הנרות לכן פירש ששה
שעל ששת הקניס אכל לפי דרכנו אמר שכל שכעת הנרות
ידליקם ויאירם לכוונת המול והנמשל ככוונת המנורה
כמו שכתבתי והס השכעה כככי לכת גלהיות זה כונה
עמוקה מלמד מעשה הגופני הוצרך הכתוכ לומר  .ויעש
כן אהרן שכיון כמחשכתו וכשכלו שאל מול ואל נכח טנ ת
המנורה העלה נרותיה והיה מאמין אמונה שלימה שהכל
מסור כיד האדם השלם כי צדיק יסוד עולס :וזה מעשה
המנורה מקשה זהכ וגו׳ הקושיא כפסוק מפורסמת שאין
כאן מקום ספור עשיית המנורה כי אם בפרשת תרומה
ששם צוה הקב״ה על המנורה ועל כל כלי המשכן בבחינת
מציאות עשייתם וכאן הצווי הוא בבחינת סדר הדלקתה
וכיון שכן מהו זה שאומר וזה מעשה המנורה וגו' אלא
שכיון למה שכתבתי לומר שתכלית המנורה לומר שישראל
דבקים עס הקב״ה ואין הככבים מחייבים שום דבר
על ישראל אלא אדרבה הככביס משועבדים לישראל כמו
שהנרות מאירות ומזהירות על יד הכהן והראיה לזה
שהרי זה מעשה המנורה מקשה זהב עד ירכה וגו׳ והיתה
כלה חתיכה אחת ולא נעשית אברים אברים על ידי
חיבור ומאי איכפת ליה להקב״ה להקפיד על כך אלא ודאי
שטון לכך לומר כי כמו שחמר הגלגלים השמימיים איט
מורכב מיסודות הפטים אלא הוא חמר חמישי פשוט ובו
קבוע הככב כן חמר המגורה כלו חתיכה אחת וחמר
אחד לא מורכב מאברים וחלקים משונים אלא עד ירכה
עד פרחה מקשה היא מכל זה נראה שכמראה אשר
הראה ה׳ אל משה כן משה את המגורה כלומר שהכוונה
שהיה לו להקב״ה במראה שהראה למשה והיא מראת
הסנה שנאמר שם וירא מלאך ה׳ אליו בלבת אש מתוך
הסנה
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הסנה וגי' שכונתו במראה ההיא לומר שעם היות שהמצריים
ידם תקיפה על ישראל מכח המזלות והככבים שמחייבים
שעבודם של ישראל מ״מ לא יוכלו להם כמו שהאש עם
היותו פועל גדול לא היה אוכל הסנה עס היות הסנה
מוכן לכך וכן א״זל ברבה למה הראה לו הקב״ה למשה
*בענין הזה לפי שהיה מחשב בלבו ואומר שמא יהיו
המצריים מכלים את ישראל לפיכך הראהו הקב״ה אש
בוערת ואיננו אוכל אמר לו כשם שהסנה בוער באש
ואיננו אוכל כך המצריים אינם יכולים לכלות את ישראל .
הרי שהקב״ה מתחלת דבורו עם משה רצה לגלות לו
סוד זה שישראל אינם משועבדים להוראת הככבים ולהיות
ענין זה עקר גדול באמונת תורתינו צוה הקב״ה לעשות
לו ציונים וסימנים כדי שלא תשכח מפי זרע ישראל וזה
במה שצוה מעשה המנורה והדלקתה בבחינה שכתבתי וזהו
אומרו כמראה אשר הראה וגו' כלומר כונת המראה
שהראה ה׳ את משה כן לכונה ההיא עשה הקב״ה את
המנורה וכן אמרו חז״ל שכן עשה את המנורה חוזר
להקב״ה וזה לשונם כן עשה משה את המנורה אין כתיב
כאן אלא כן עשה סתם ומי עשה הקב״ה וכו׳  :ואל הדרוש
הזה כיונו חז״ל במאמר שכתבתי תחלה אמרו ישראל
לפני הקב״ה לנו אתה אומר שנאיר לפניך כלומר שמסור
בידינו דבר מה אחר שהמשלת והארת לככבים ומזלות
איש איש על עבודתו ועל משאו והלא אתה הוא אורו של
עולם והאורה דרה אצלך הכונה בכפל אלו המלות כיון
לשני דרושים א' שכתב המורה חלק ג׳ פרק כ״א וזה
לשונו אנחנו נדע כל מה שנדע מפני ההסתכלות בנמצאות
וכו׳ והוא ית׳ אינו כן ר״ל שלא ידע הדברים מצדם עד
שיפול הרבוי וההתחדשות אבל הדברים ההם נמשכים
אחרי ידיעתו הקודמת המיישבת אותם כפי מה שהם עליו
וגו' וזהו שכיון באומרו אתה הוא אורו של עולם כלימר
האדם העולם מאיר לו כי מסבת היות הנמצאים במציאות
בא האדם לכלל ידיעתם אבל הקב״ה הוא להפך כי
ידיעתו סבת מציאות הנמצא והוייתו  .הרי שהקב״ה הוא
אורו של עולם  .ובמה שאמרו והאורה דרה אצלך כיון
לדרוש שכתבתי בדרוש כ״ז על מאמר חז״ל גדולה דעה
שנתנה בין שני שמות שנאמר כי אל דעות ה' וגו' ברכות
פ' אין עומדין (עיין שם) והכיונה כאן לומר כי האדם
עם היות שציור וידיעת האדם תהיה סבת מציאות איזה
ידוע כמו המפתח צורת הפתוח אשר יחדשנו מפאת עצמו
מבלי דפוס מכל מקום אחר שהוציא הפתוח ההוא לפועל
אין מציאות הפתוח ההוא תלוי במציאות המפתח כי כבר
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יצוייר העדר המפתח וישאר מציאות הפתוח חבל הקב״ה
אינו כן אלא כמו שהיא ית׳ סבת מציאות הידוע כן אחר
מציאותו התמדתו וקיומו תלוי בו ית׳ שאס ח״ו יצוייר
העדרו ית׳ או העדר רצון הקב׳׳ה מהידוע ההוא מיד
יהיה הידוע ההוא נעדר וזהו האורה דרה אצלך כלומר
התמדת האור והצורה שחלה על הנמצא ההוא עדיין דרה
אצלך ותלוייה בך ברצונך באופן שנתרוממת על כל
הנמצאים ממינים ופנים שונים ואתה אומר שנאיר לפניך
שיש לנו כח להאיר ולבעל הוראת המערכת וזהו שכיון
באומרו ידע מה בחשוכא ונהורא עמיה שריה כי ידע
מה בחשיכא רמז לדרוש הראשון כלומר עם היות הדבר
נעדר וכינהו בשם חשוכא כי החשך הוא העדר האור
כך הדבר הנעדר נמשל לחשך שאין שם לא חמר ולא צירה
ועם כל זה הקב״ה יודע הדבר ההוא ומכח ידיעתו
ממציאו ומוציאו לאויר העולם ואחר שהוציאו לאויר העולם
אין הדבר ההוא עומד בעצמו כי אם שנהורא עמיה שריה
כלימר מציאותו והתמדת אורו עליו נאחז ודר עם רצונו
יתעלה כל זמן שהוא רוצה  :אמר להם הקב״ה לא שאני
צריך לכם וכו׳ הכוונה דרך כלל לומר שאין הכי נמי
שהקב״ה היא עושה הכל אבל מ״מ האדם השלם מעיר
לעזור רצונו יתעלה על דרך שאמרו ז״ל בזמן שישראל
עינים רצוני של מקום מוסיפין כח בגבורה של מעלה
שנאמר ועתה יגדל נא כח ה׳ וגו׳ וזהו שכיון במשל הפקח
והסומא כי כמי שהפקח ההוא לא היה צריך להדלקת
נר הסומא אבל מכל מקום להיות שהסומא נשמע ונכנע
לצווי הפקח זו היא הסבה שמחזיק עובה הפקח לסימא
ומתעורר לבו של פקח למלאה חסרון הסומא בכל מה
שצריך לו כן הקב״ה עם היות שהכל בא מאתו יתענה
והכל מסור בידו ואין צריך לשוס בריה מ״מ כשישראל
עושים רנונו ית׳ מעוררים רצונו יתעלה להשפיע מסיבו
עליהם ויש לאל ידו ית' לשדר מערכות השמים אם
מחייבים הפך זה נמצא שבאופן זה ישראל הס המאירים
ומזהירים השבעה ככבים כפי הנאות והראוי להם
באמצעותו ית' שרוצה לעשות רצונם בשעה שהם עושים
רצונו ובזה הם מעולים וחשובים בעיני האומות וכמו
שאמרו ז״ל בהעלותך את הנרות בשביל לעלית אתכם.
וכן נראה מתוך הפסוקים שמביא המאמר שאמר הפקח
זה הקב״ה שנאמר עיני ה׳ המה משונןעיס בכל הארץ
שרמז לשבעה גרות המנורה שאמר למעלה ראיתי והנה
מנורת זהב כלה וגו' ושבעה נרותיה עליה שהן רמז לשבעה
ככבי לכת ולכן אמר שבעה אלה עיני ה' כלומר אלו הז'
ככבים
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כפנים הס עיט ה׳ ומשנית ממהם מגולם כפי ה מ ת
הכגולס ועושה מהם כרצונו עם היות שנראה שהמה
משוטטים ישולנוים בכל הארץ והסומא אלו ישראל שנאמר
נגששה כעורים קיר שנראה מתוך הפרשה ההיא שהס
סומים להיותם חושבים שמה שמחייב המערכה על כל
פנים יהיה וזהו שאמר הנביא בתחלת הפרשה ההיא הן
לא קצרה יד ה' מהושיע לבטל הוראת המערכה אבל
פוטתיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלהיכס וגו'  .ולכן
נגששה כעורים קיר ואנו נכשלים במה שמחייב המזל
נמצא ששלמות ישראל הוא הדבקות האלהי מבלי אמצעי
־וזו היא כוונת המנורה :

ויאמר משה לחובב בן רעואל המדיני חותן
משה נוסעים אנחנו וגו׳ :

בזאת

הפרשה נראה לספק בה כמה ספקות  .האחד
הוא כיון ששבע שמות נקראו לו למה כנהו
עתה יותר באלו השמות מבאחרים  .השני למה אמר
הכתוב אותו אתן לכם היה לו לומר נוסעים אנחנו אל
המקום אשר אמר ה׳ אתננו לכם  .הג' מה שהקשו חז״ל
על מה שאמר כי ה׳ דבר טוב על ישראל וכי עד עכשיו
לא דבר הקב״ה טוב על ישרחל הרי מעולם הקב״ה דבר
טוב על ישראל  .הד' למה חזר ואמר אלך די שיאמר לא
אלך כי אם אל ארצי ואל מולדתי  .הה' למה חזר ואמר
והיה הטוב ההוא היה לו לומר והיה כי תלך עמנו הטוב
אשר ייטיב ה' עמנו וגו'  :אבל יובן לעניות דעתי בזה
כי אצל החפוש יראה היות הנכסף אצל הנביאים והחסידים
הסתופפם בבית אלהים אשר שם יעבדו עבודתו ויהיו
מוצלחים ושלמים שכן מצינו בחרתי הסתופף בבית אלהי .
מה ידידות משכנותיך  .לביתך נאוה קדש  .עד אבא אל
מקדשי אל וכן רבים והטעם לזה לשלשה סבות  .האחת
כי הבית הקדוש הוא מקום מוכן מובחר מיתר חלקי
המציאות לחול השפעה נבואיית והמשכה שכלית על כל
היושבים בה להיותה מרכז הישוב אשר הוא המקום היותר
שיה שאפשר וכמו שאמרו חז"ל אוירא דארץ ישראל
מחכים  :השנית בעבודת הקרבנות הנעשות שמה
להקריב נפשנו ומהותנו אל הנמצא הראשון בכל אופני
הקרבה בהחריב החלק הגשמי ושרפתו כי אותו הבעל
חי הנשרף הוא הוא גוף האדם אחר שסמך ידיו עליו
והתודה ובזאת העבודה משיג האדם שלמות גדול בהתדבק
נפשו אל ההתחלה הראשונה  :השלישית למה שהיה
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שלמות האדם בהשכילו חלקי המציאות כלו אשר הם
פעולות השם ית' אשר מהס יבא להשגת השם ית' כי
אין בנמצא אלא האל ומעשיו והיה הבית הקדוש ההוא'
ציור מכל חלקי המציאות דרך כל ודרך חלק כמו שיש
הרבה מאמרי חז"ל על זה :ולהיות כל אלו הדברים
נכספים בעיני יתרו אמר משה רבינו ע״ה אלו הדברים
ליתרו שבאותו המקים ישיג אותס ולפיכך כנה אותו עתה
באלו השמות שכל אחד רומז לאחת מאלו הסבות שכתבתי
וכפי מה שפירשו חז״ל על השמות בפרשת שמות בתנחומא
חובב שחיבב את התורה בן שהוא כבן למקום רעואל שהוא
כריע למקום  .כנגד הסבה הראשונה אמר חובב שחיבב
את התורה שכיון שיש באותו מקום השפעה והמשכה שכלית
שם יש לו הכנה לחבבה ולרדוף אחריה וישיגנה  .כנגד
השנית אמר בן שהוא כבן למקום שמפשיט עצמו מכל
הדברים החמריים כמו המלאכים שנקראו בני האלהיס
כמו שנאמר ויבאו בני האלהיס וגו' שכן מצינו שהיה
בכבודו של עולם ונדבו לבו לצאת אל המדבר מקום
תהו כנגד השלישית אמר רעואל שהוא כריע האל ר״ל
כי כמו שהשותפים יודעים הפרקמטייא שיש להס כן יתרו
יודע מה שיש להקב״ה בעולמו וכן נקרא ריע שאז״ל
פ״ק דברכות ופ״ק דשבועות כל הדן דין אמת לאמתו
נעשה שותף להקב״ה במעשה בראשית ואז״ל על יתרו>-
בספרי דף י"א ע"ד והביאו הילקוט על פסוק זה והיית
לנו לעינים אפי' אין דייך אלא שתהא יושב עמנו
בסנהדרין ותהא מורה בדברי תורה ועוד אז״ל אפילו אין
דיינו אלא כל שנתעלס מעינינו ההא מאיר עיניני שנאמר
ואתה תחזה מכל העם הרי שהוא ריע ושותף וכמו
שיודע השותף פרקמטייא של חבירו כן ידע יתרו בהיותו
במקום ההוא ולזה רמז חובב בן רעואל  .חותן משה
נתן סבה אחרת למה אמר לו כל זה בעבור שהיה חמיו
וחייב בכבודו ולהראות לו הדרך הישר ואמר לו נוסעים•
אנחנו אל המקום רוצה לומר בשתי בחינות מקום ממש
ומדרגה ומעלה כי באותו המקום עולה האדם למדרגה
עליונה בעבור מה שכתבתי זהו שאמר אשר אמר ה׳
אותו אתן לכם כי ידוע הוא כי את מורה עצמות וזהו
שאמר בעבור עצמות ומהות אותו המקום אני נותנו לכם
שכן אמר יעקב אכן יש ה׳ במקום הזה ואמר לו הקב״ה
הארץ אשר חתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך לפיכך
לך אתנו אמר עיר והכיבני לך הכיונה היא שאמר משה
ועשה כל חלקי הסותר אע״פ שבערך זה התועלת הנמשך
מזה המקום א ן לחוש לשתאמר כיון שיש לי ארץ ובתיס
1
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מי הכניסני לתגר זה לגזול בתי אחרים לישב בהן אמר
אין מציאות לתשוכ זה למה כעכור שהעולם לא נברא
אלא בשכיל הנקרא כשם ישראל כמו שאמרו חז״ל כראשית
בשכיל הנקרא ישראל שנקראו ראשית כרא אלהים וכו'
אם כן כל העולס הוא של ישראל והס יכולים לדור כמקום
שנפשם חפן לפיכך אנו נקח המקום ונתן לך חלק ונחלה
לשתדור כה זהו שאמר והסכנו לך אנו גטיכ לך וכהיתר
בא לידינו והטעם לפי שכשהקכ״ה דכר הכןוכ והמציאות
שנקרא כווכ כמו שנאמר וירא אלהיס את כל אשר עשה
והנה כןוכ מאד לא היה אלא על ישראל וכשכילו ואמר
דכר כױכ לפי שכדכר ה' שמים נעשו וגו׳ :
 1י א מ ר אליו לא אלך כי אס אל ארצי וגו' יוכן עם
מה שאמרו חז״ל כמכילתא פרשת יתרו דף
כ״ג ע״א וכילקונו ע״ח ע״א אל נא תעזוכ אותנו אמר
לו כלום הנר מהנה אלא כמקום החשך וכי מה הגר מהנה
בין חמה ולכנה את חמה ואהרן לכנה מה יעשה הגר כין
חמה ילכנה אלא הריני הולך לארצי ומגייר כל בני מדינתי
ואכיאם ללמוד ואקרכם תחת כנפי השכינה וכו' זהו מה
שאמר יתרו כאן אף על פי שזה המקום הוא מוכן לקנות
שלמות גם כן ארצי מוכנת כעכור אגשים שאגייר אותם
וממילא ארויח שלא אדור אלא כארצי ולא כמה שאתם
תתנו לי וזהו שאמר לא אלך וחזר ואמר ואל מולדתי אלך
בעכור כי התנועה לכעל הרצון היא או לכרוח מההיזק
או לבקש הגאות או שתיהן יחד ואמר יתרו שבזאת התנועה
שמתנועע לארצו יש שתיהן ולכן אמר לא אלך לברוח
מההיזק שתאמרו לי שאגי אשכ ככתיכם שנתתם לי כי אס
אל ארצי וכנגד לכקש הנאות אמר ואל מולדתי אלך
כונתי היא ללכת שם לקנות שלמות כשאגייר אנשי מולדתי :
ויאסר אל נא תעזוכ אותנו וגו׳ השיכ לו משה על שתיהן
ואמר ודאי כווכ הדכר אשר דכרת לגייר כל בגי
מדינתך אכל אל תעזכנו אלא שתשוכ אח״כ אצלינו למה
ט על כן ידעת חנותינו כמדכר רוצה לומר מלת כן היא
כמו כן כנות צלפחד דוכרות כלומר כשכיל הכרת וידיעת
יהאמת ידעת חנותינו כמדכר ויצאת למקום תהו וטון
שכן היית לגו לעיגים שכשישראל יאמרו מי הכניסנו לקכל
טלינו עול חורה יאמרו ראו יתרו שהיה בארצו כעושר
ונכסים ברומו של עולם ונדבו לכו לצאת אל המדבר
לקבל עליו עול תורה א״כ זהו ג׳׳כ תועלת ושלמות גדול
לך להתמיד ולהרגיל לישראל על קיום אמונתם  :והיה כי
תלך עמנו וגו׳ עשה משה חלקי הסותר ואמר שכבר אפשר
להיות נמשך זה התועלת אע״פ שלא יהיה יתרו עמהם
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שככר היה ידוע ומפורסם לכל העולם שיתרו קכל עליו
עול תורה לכן אמר משה זה התועלת שהיית לגו לעינים
לא יהיה אלא כשתלך עמנו ותהיה אצליגו כי יותר מתפעל
האדם מהדכר המוחש ונראה לעין יותר ממה ששומע
וכנגד ההיזק שאמר יתרו שיהיה נמשך אליו אמר והיה
הטוכ ההוא וגו׳ רוצה לומר הטוכ הידוע והרמוז שהוא
הכןוכ האמיתי אשר ײנױכ ה׳ לנו והכוכנו לך ר״ל ונהיה
טוכיס הכל יהיה לך ולסכתך וזה שכיון שכעכור התורה
אנו זוכים לזה המקום וסכת קיום התורה ושמירתה אינה
אלא כשכילך כמו שאמרתי שהיית לנו לעיגיס נמצא שהכל
תלוי כך ואתה הוא סכת הכל וממך הכל ומידך נתנו
לך  :ויסעו מהר ה׳ וגו׳ אז״ל על פרשה ויהי כנסוע
כילמדנו וכילקוט דה! רי״ט ע״א לא היתה ראויה ליכתכ
כאן ולמה גכתכה לפי שכתוכ ויסעו מהר ה' דרך שלשת
ימים לא אמר לישראל אלא מהלך יום אחד ונסעו ע״פ
עצמם מהלך שלשה ימים כורחין מהר סיגי מפני שעשו
שם י״א יום והיה נותן להם מצות ככל יום כשאמר ליסע
משם מסע יום אחד הלכו מהלך ג׳ ימים ולילה אחד
כתינוק שיוצא מכית הספר ורץ אעפ״כ לא עזכן הקכ״ה
אלא וארון כרית ה׳ וגו׳ והיה קשה לפני הקכ״ה שעשו
כך אמר הקכ״ה וגכתוכ צרה אחר צרה לאו אלא גכתוכ
פרשה של ככוד כיניהם לכך נכתכה ויהי כגסוע וט׳ .
נראה לע״ד דמכל מקום צריך לתת איזה טעם ושייכות
לזאת הפרשה יותר מאחרת שלקחה הקדוש כרוך הוא
להפסק הצרות :ונראה לע׳׳ד שרצה הקכ״ה להודיע
צדקתו ועגותנותו של משה כי כמו שהקכ״ה היה מוחל
על כבודו ומהפך בזכותם של ישראל שעם היות שהיו
כורחין ממנו מכל מחום לא עזכן אלא וארון כרית ה׳
נוסע לפניהם לתור להם מנוחה כך משה רכינו שעם
תיות שהיה יודע שלא יכנס לארץ כמו שאמר לו הקכ״ה
על פסוק עתה תראה וגו׳ עם כל זה היה מתפלל על
ישראל שיכנסו לארץ ולא היה חושש על עצמו וזהו אומרו
ויהי מ סו ע הארון היה אומר ומתפלל קומה ה' כלומר
יהי רצון שזאת הקימה תהיה לשיפוצו אויכיך וינוסו משנאיך
והם העממים הדרים כארץ ישראל רוצה לומר שלא ינוחו
מד הכניסם לארץ וכן כשהיו חונים היה מתפלל ואומר
שיכה ה׳ רככות וגו׳ יהי רצון שתתן מרגוע ושוכה ונחת
לרככות אלפי ישראל ולא ילכו נעים ונדים אמרו ז״{
על פסוק וענן ה׳ עליהם יומם על החגרים ועל הסומין
ועל הזכין מנין שאם היה אחד מישראל נמשך מתחת
כנפי עמוד הענן עמוד ענן נמשך עמו לאחוריו עד שעה

שחוזר
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שיווזר ה״ל יענן ה' טליהס יט׳ מנא להו כן שהפתוג לא
גא לומר אלא שהיה הולך הענן עליהם שלא יכם שרב
ושמש  .ונראה לע״ד כי מחנה ישראל אינו מקום רמוז
כי אס בכל מקום שהיו עומדים הכמוס שהיו מחזקים
וממלאים נקרא מחנה ישראל ועם זה קשה איך אמר
וענן ה' עליהם יומם בנסעס מן המחנה שנראה שדבר
אחד הוא ישראל ודבר אחר הוא המחנה ואינו כן כי
המחנה וישראל הוא הוא לכן אמרו חז״ל כי אינו מדבר
אלא על חגרים וסומים הנסרדין ממחנה ישראל כי הענן
נמשך לאחריו עד שחוזרים :
מ א מ ר בילקוט דף רי״ט ע״ב על פסוק ויקרא שם
המקום ההוא תבערה אמרו חז״ל אותה האש
לא חזרה עוד למקומה לשמים אלא נכנסה לה לאהל
מיעד וכל הקרבנות שהיו ישראל מקריבים במדבר אותה
האש יוצאה ואוכלת אותם תרד אש מן השמים אין
כתיב כאן אלא ותצא אש מלפני ה' ותאכל על המזבח
ואותה האש יצאה ואכלה את בני אהרן שנאמר ותצא אש
מלפגי ה׳ וגו׳ ואין אדם יוצא מן העולם עד שיעבור
עליו מאותה האש שנאמר ותשקע האש  :הכוונה בזה
לעניות דעתי יובן עם מה שפירש הרב בעל נזה שלום על
פסוק ויהי העם כמתאוננים רע באזני ה׳ שהיו מכנים
חולשה בהשגחת ה׳ בפרטים להיות הפרט משתנה אע״ס
שיהיה משגיח בכולל הוא להיות הכולל בלתי משתנה
אכל הפרטי משתנה וישתלשל שנוי בידיעתו ית׳ וזהו
שרמז באומרו באזני ולא בעיני כי חוש השמע פרטי
כי כן אמרו כי תרי קלי לא משתמעי ולכן להראותם
השגחתו הענישם ה׳ באש שירד מן השמים ושקע למטה
נגד נוכעו להורות השגחתו יחי ואמר המאמר שאותה
האש נכנסה לאהל מועד כלומר שידיעח ההשגחה הפרטית
שהשיגו כזה האש נכנסה לאהל מועד ואוכלת הקרבנוס
שהיו מקריבים קרבנות באמונת ההשגחה הפרטית דאם
לא כן איך היו מקריבים קרבנות ועושים שום עבודה
וגס כן ההשגחה פרטיס בין במיסה כרסיית בין במיתה
טבעית הכל הוא בדרך השגחה מימה כרמייס רמז במימס
כני אהרן שאוסה האש אכלסן כלומר אוחה ההשגחה ולא
היה מקרה  .מיסה טבעיס רמז באומרו אין ארם יוצא
מהעולם ר"ל שיוצא מאליו בדרך טבע אפי' הכי זה האש
עוכר עליו ר״ל הכל מושגח מאסו יסעלה שנאמר
ותשקע האש ויובן אצלי כי חז״ל מכנים מיסס הארס
לשקיעה כמו שאמר על וזרח השמש ובא השמש עד שלא
שקעה שמשו של משה זרחה שמשו של יהושע ולכן אמר
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ותשקע רוצה לומר איזה צד שקיעה שתהיה האש היא
סבתה רוצה לומר ההשגחה הפרטית הנכרת מאותה האש
היא סבתה לא דבר טבעי לבד  .זהו מה שנראה לע"ר
יצחק בכ״ר שמואל אדרבי זלה״ה :

פרשת שלח לך
ר ב ה דף קפ״א ע״א רבי יהושע אומר למה ישראל
דומים למלך שזימן לבנו אשה נאה ובת טובים
ועשירה אמר לו הבן אלך ואראה אותה שלא היה מאמין
לאביו מיד הוקשה הדבר והרע לאביו אמר אביו מה
אעשה אם אומר לו איני מראה אותה לך עכשיו הוא
אומר כעורה היא לפיכך לא רצה להראותה לסוף אמר
לו ראה אותה וסדע אם כזבתי לך וכשניל שלא האמנת
בי קונם שאין אתה רואה בביתך אלא לבנך אני גותנה
כך אמר הקב״ה לישראל טובה הארץ ולא האמיט אלא
אמרו נשלחה אנשים לפנינו אמר הקב״ה אם מעכב
אני עליהם אומרים על שאינה טובה לא הראה אותה
לנו אלא יראו איתה ובשבועה שאין אחד מהס נכנס
לתוכה שנאמר אס יראו את הארץ אשר נשבעתי לאמתם
אלא לבניהם אני כותנה  :כונת המאמר הזה לפי מה
שפירש בו הרב הגדול מרי ורבי זלה״ה היא לתקן
הקושיא שהקשו המפרשים ובפרט הרמב״ן בענין המרגלים
מה פשעם מה חטאתם כי מוכרחים היו להשיב על מה
שצוה אותם משה שאמר וראיתם את הארץ מה היא
ואת העם היושב עליה החזק הוא הרפה זגו' ולכן הטיבו
אשר דברו באומרם האמת שהיה עז העם כי לא היה
להם להגיד ולהעיד שקר  :אבל יובן הענין כי כל פועל
פעולה מה צריך שידע מהו התכלית המושג מהפעולה
ההיא כדי שיכוין הפועל ההוא בפעולתו הדברים האמצעיים
המכינים ומזמינים ומביאים להשגת התכלית ההוא שיצא
לפועל שהתכלית הוא כמטרה לחץ שאם לא יראה היורה
המטרה איך יזמין את עצמו לכוין לו ובזה סעו המרגלים
ןןלא ידעו ולא השיגו מהו תכלית נתינת הארץ לישראל
שהס חשבו שכונס הקב״ה לססה להם היסה להיותה
ארז זבח חלב ודבש לאכול לשבעה ולמלא כרסם ממעדני
מולם ולכך היי' מרננים לעולם על ענין המאכל כמו
שנאמר זכרנו אס הדגה וגו׳ ועמה נפשנו יכשה אין כל
וגו׳ אבל כונס הקב״ה לא הימה אלא להכינם ולהזמינם
להשלים נפשם וזה שלהיוסה ארץ זבח חלב ודבש היו
מזונוחיהם מרווחים ואין צריך להוציא זמנם בבקשס
מזונוסם
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מזוגותם שזהו מטריד ומעיק גלול להשגת השלמות וכמו
שאז״ל לא ניתנ ה תורה אלא לאוכלי המן  :ונ ם להיות
השפע האלהי מצוי בה כמו שנאמר תמיד עיני ה׳ אלהיך
בה וגו׳ היה ה מ קו ם ההוא מוכן ומזומן להשגת שלמות
נפשם באמצעות השסע האלהי ההוא ולכך היו נמצאים
ה ענ קי ם פה וכל

ה ע ם אשר ראו בתוכה אנשי מדות

להיות כי הקב״ ה הוא משפיע מטובו לעולם שם ועכו״ם
היו נוטים ומכינים עצמם לחלקי החמר לכך היה מועיל
השפע ההוא לחלק ח מ ר ם עד שהיו גדולי הכמות אבל
ישראל היה להם להכין את עצמם

שלום

טעו מדרך השכל לא יעלה יפה שליחות זה ואין בו שום
הנאה כי א ם לך לברך וזהו שכיון באומרו שלח לך והיא
כמו לך לך מארצך שררשו חז״ל להנאתך ולטובתך אף
כאן שלח לך להנאתך וזה שאם לא חטאי במרגלים מיד
היו נ כנ סי ם בארץ ומשה היה מת מיד כי כבר רמז לו
הקב״ה במצרים שלא יכנס לארץ כמו שנאמר ע תה תראה
אשר אעשה לפרעה ואחז״ל ע ת ה תר אה ולא העשוי
למלכים שבעה אומות כשאביאם לארץ אבל ע תה שהלכו
המרגלים א רב עי ם יום ונגזר עליהם שילכו במדבר

לחלק שכלם נמצא

ארבעים שגה נ עי ם ונדים יום לשנה יום לשנה ארכו לו

שהשפע ההוא היה מועיל גדול לשלמית נפשם זאת היתה
כונתו ית' בנ תינ ת הארץ וכן משה רבינו ע״ה איוה למושב

למשה שם הימים  :ואמר שיתורו את ארץ כנען אשר
אני נותן לבני ישראל כלומר מה שניתן להם במתנה שאין
מלרך ה מוסר לחקרו וללרשו כיון שהוא מ תנ ת חנ ם מ״מ

והמצית התלויות בארץ וכיון שטעו ישראל בידיעת תכלית
נתינת הארץ זאת היתה ה ס ב ה שאמרו לשלוח מרגלים
שנאמר נשלחה אנשים לפנינו וזו היא כוונת המשל שאמרו
חז״ל ב מ א מ ר הנז׳ וזה שכוונת ה אל ם בנשואי האשה הוא

יתורו אותה והכוונה כ מ ת ר ע ם מה ם שעם היות שניתן
להם ב מ תנ ה ה ס מפשפשין אחריה או ירצה שנתרטם
הקב״ה בבחינה שנית והיא שאם ישראל בכתם ועוצם
ילם היה להם לכביש הארץ ניחא שהיו עושים השתלצות

אחת משלשה אי שלשתם יחד והם אהב ת ה טוב א הב ת
ה ע ר ב אהבת המועיל .נאה היא אהבת ה ע רג  .עשירה היא

אנושי לשלוח מרגלים אבל ישראל אינם כן כמו שנאמר
כי לא ב ח ר ב ם ירשו ארץ וזרועם לא הושיע למו כי ימינך

לו הארץ להשגת השלמות המושג בה מצר השפע ההוא

אהב ת המועיל .בת טובים היא א הב ת הטוב .והיא הכוונה
האמיתית שאין האשה אלא לבנים ואין הקב״ה משרה
שכינתו אלא על המשפחות המיוחסו׳ שבישראל וכן אמרו ז״ל
לעולם ימכור אדם כל מה שיש לי וישא בת תלמיד ח כ ם
וכו׳ וזהו התכלית בנשואי האשה וכיין שאמר הבן אלך
ואראה אותה הורה במאמרו שלא היה נגד עיניו התכלית
האמיתי

בחותן הנשואין

והוא היותה ב ת

וזרועך ואור פניך כי רציתם וכיין שכן מה להם לשוס
השתלליח אנישי וזהי שרמז אשר אני נותן וגו׳ כלומר
אני נותנה להם ו מוסרה בילם והם משלחים מרגלים .
וזהו שכיון משה רבינו עליו השלום בפרשת אלה הדברים
באומרו ובדבר הזה אינכ ם מאמינים בה׳ אלהיכם ההולך
לפניכם בדרך לתור לכס מ קו ם לחנותיכם באש לילה

טובים לפי

לראותכם הדרך אשר תלכו בה ובענן יומס שכינתו בזה

שהיותה ב ת טובים אינו דבר הנר א ה לעינים אלא לשמע
אוזן ובעין השכל אבל היופי והעושר שהוא ה ע ר ב והמועיל

לומר שבתחלת המחשבה נר א ה שלא טעי ישראל כל כך
בעגין המרגלים ולא היו מ סופ קי ם אם טובה היא אס

הוא דבר הנראה לעינים וכיין שאמר אלך ואראה אותה
נראה שעשה ע ק ר מ ה ע ר ב והמועיל שהוא התכלית הטפל

רעה ולא שלחו המרגלים אלא למה שאמרו נשלחה אנשיס
לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וגו׳ את הדרך אשר נעלה

ולכך הוקשה הדבר בעיני אביו .ג ם כן ארץ ישראל היותה

בה ואת ה ע רי ם אשר נב א אליהם לכן אמר להם משה

ב ע בו ר השפע

האלהי הנמצא בה לעולם  .היותה עשירה ע רי ם גדולות

האמת הוא שמתוך מעשיכם נר אה שאין לכם אמונה
שלמה ע ם הקב״ה אבל ע ם כל זה הונח שאין כאן כי

ובצורות בשמים היותה נ אה ו ע ר ב ה ארץ זבת חלב ודבש

אם מה שדברתם בפיכ ם שאין כוונתכם אלא את הדרך

ורבוי ושומן הפירות שבה  ,והמכוון האמתי לא היה אלא
להיותה טובה להשלמת נפשם באמצעות השפע האלהי

מאמינים

בה׳ וגו' ו ה ט ע ם שאפי׳ לזה לא הייתם צריכים לכך שהרי

המישפע בה אבל כיון שאמרו נשלחה אנשים לפנינו הורו

הקב״ה הולך לפניכם לתור לכם מקום באש לילה ובענן

טובה וראוי לאהוב אותה

א הבת הטוב

אשר נעלה בה מ״מ ב ד ב ר הזה לבד אינכם

בדברי הם שתכליתם וכונת ם לערב ולמועיל באופן שטעו

יומס ומה לכם לידע הדרך אשר תעלו בה באופן שהכל

ויצאו מהתכלית האמתי וכיון שטעו בתכלית טעו ג ס כן
ולכן אמרו
ב ד ב רי ם האמצעיים ל^א ־ל התכלית ה•

היה מסור בידו ית' נר א ה מזה שאיזה השתללי־ת אנישי

נשלחה אנשים לפנינו וגו׳ :א מ ר ה ק ב ״ .׳״׳,שה כיי; שא;ו

שהיו עושים אינו אלא מ ס ב ת חסרון אמונה וכמי שהיכיח
סישם על ח ח ל ת ם :והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ וגו׳
הכוונה

דברי

פרשת

״ןלח
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ש לו ם

הכוונה שנתן להם שלשה סי מני ם לשלשה דבריס הצריכים

יושבי הארץ לא ראו גבורותיך אלא דרך שמועה לבדו

לענין זה  .אחד שהיו חזקים ו ענ קי ם ואי אפשר לכבוש

ולכן ה ם לברם יאמרו מבלתי יכולת ה׳ וגו' ופירש ה פ סו ק׳

שוהתחזקתם ללכת בארצותס ואין לכם פיצה פ ה ומצפצף .

בזה האופן ושמעו מצרים וגו׳  .בתמיה וכי בדרך שמיעה
נודע להם כי העלית בכחך לא היה אלא ראיה ממש .

נ׳ אם הארץ שמנה כנגד זה אמר ולקחתם מפרי הארץ

דברו

אותם כנגד זה אמר כ ב ר נפל פ ח דכ ם עליהם והראיה

שהיה משונה מכל שאר פירות העולם לגודל שומנה :
ג׳ אם היותה בריאה כנגד זה א מר והימים ימי בכורי
ענבים ואין לך זמן מסוכן מחלאים כזמן בכורי ענ בי ם
ועם כל זה לא חש אד ם בראשו וכיון שהיתה כונ ת ם ר ע ה
הביאו מפריה שלא יכלו להכחיש שומנה של ארץ ישראל
כדי לאמת הדבר שדברו בשנים האחרים וזה שכנגד
בריאותה אמרו ארן אוכלת יושביה היא כלומר לתושבים
מכלה אבל לא לגרים ולכן לא חש שום א' ממנו בראשו
אבל לאחר שנהיה שם תושבים גם כן תהיה אוכלת לנו :
וכנגד והתחזקתם כנגד ם אמר ונהי בעינינו כחגבי ם וכן
היינו בעיניהם שלא היינו חשובים בעיניהם לכלום ולכך
לא דברו לגו דבר לא בשביל שנפל פחד עליהם :
בראשית רבה דף כ״כו פ ״ג אז״ל יו״ד שנעל הקב״ה
משרי היה ט ס ופורח סביב כסאו של הקב״ה
אמר לפניו רבונו של עולס בשביל שאני ק טנ ה שבאותיות
הוצאתני משמה של צדקת אמר לה הקב״ה לשעבר היית
נתון גשם נקבה ובסוף אותיות עכשו תהיה נתון בשם
זכר ובראש אותיות הדא הוא דכתיב ויקרא משה להושע
בן נון יהושע ( :פירשתיו בדרוש עשירי עיין שם) :
[ י א מ ר משה אל ה' ושמעו מצרים כי העלית בכ חך
את ה ע ם הזה מ קרבו ואמרו אל יושב הארץ
הזאת שמעו כי אתה ה׳ ב ק ר ב ה ע ם הזה אשר מין בעין
נראה אתה ה' וגו׳ והמתה את ה ע ם הזה כאיש אחד

ואמרו אל יושב הארץ הזאת בתמיה וכי

מצרים

ימה שראו אל יישב הארץ הזאת כדי לאמת אצלם אמיתתכחך ועוצם ידך ודאי שלא דברו ע מ ה ם ואין ליושבי
הארץ שום ידיעה אלא דרך שמיעה וזהו שאמר שמעו כי
אתה ה׳ ב קרב ה ע ם הזה וגו׳  .ולכן אם המתה את ה ע ם
הזה כאיש אחד ואמרו הגוים הרומז ליושבי הארץ אשר
שמעו את שמעך כי אין להם ידיעה  .אלא דרך שמיעה
יאמרו מבלתי יכולת ה׳ וגו' ע״כ  .ודאי שגם זה הוא
פירוש דחוק בפ סו קי ם  .ועוד שאמרו ז"ל שהמצריים
עצמם יאמרו מבלתי יכולת דגרסינן פ ר ק אין עומדין .
אמר משה לפני הקב״ה עכשיו יאמרו עובדי כוכבים
תשש כחו כנ קב ה אמר הקב״ה למשה והלא כבר ראו
נ סי ם ונפלאות וגבורו' שעשיתי במצרים ועל הים  .אמר
לפניו רבש״ע עדיין יש להם לומר למלך א׳ היה יכול
לעמוד לשלשים ואחד מלכים אינו יכול לעמוד  .הרי
שהמצריים עצמם שראו הנסי ם הם עצמם יאמרו מבלתי
יכולת  :לכן נר אה לע״ד שיובנו אלו הפסוקי ם ע ם מה
שכבר כתבתי בפרשת בשלח על מה שאמרו ישראל הלא
זה הדבר אשר דברנו אליך במצריס לאמר  .חדל ממנו
ונעבדה את מצרים וגו׳ ואיך עלה על לבם לומר כך
בהיות שעיניהם ראו ולא זר הגבורות נ סי ם ונפלאות
שעשה הקב״ה במצרים וכתבתי שזהו שכיון הכתוב
באומרו  .אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך לא
זכרו את רוב חסדיך וימרו על ים ביס סו ף שהטנה
לומר שחשבו שהגבורות שעשה הקב״ה לא היה על הכונה

ואמרו הגוים אשר שמעו את שמעך לאמר מבלתי יכולת
ה׳ להביא את ה ע ם הזה אל הארץ אשר נשבע להם

הראשונה

וככר נדחקו ב ה ם המפרשים כמו שיראה המעיין
מדבריהם .והרב הגדול מרי ורבי ז״ל פירשם ואמר .

עלבונו שאמר פ ר ע ה מי ה׳ אשר אשמע בקולו  .וכן
אמרו חז״ל ב ר ב ה פרשת שמות אמר הקב״ה מי ה׳
אמרת מי אתה לוקה מ״ס הרבעי ם יו״ד עשרה והם

שהקדמה ידועה היא שהאדם מא מת יותר מה שרואה
בעיניו ממה ששומע  ,כי מה שרואה הוא ועיניו ראו ולא

חמשים מכות שהביא על המצריים ביס שנאמר ויאמרו
החרטומים אל פ ר ע ה אצבע אלהים היא  .ועל הים מהו

וישחטם במדבר  :הפסוקי ם האלו קשה להולמם ולישבם

לאהבתם ולתועלתם של ישראל

אלא לנקום

זר בוטח בעצמו כי הא מ ה אתו  .אבל מה ששמע אפשר

אומר וירא ישראל

שיסתפק ובפרט כשיהיה דבר המנגדו ומנחישו לכך דרך

עשר מכות חשוב ה׳ אצבעות שביד הגדולה לכל אחד

כלל כונת הפסוקים הוא לומר שמצרים שעיניהם ראו
ולא זר כחו ועוצם ידו של הקב״ה לא יאמרו מעולם

ואחד עשר הרי חמשים וכו' ולכן חשבו שאחר שנפרע
מעלבונו היה

את היד הגדולה כמה לקו באצבע

מני ח ס למקרה

ופג ע  .וזהו

לא השכילו

מבלתי יכולת אלא שמשנאת ה׳ להם ה רג ם וכמו שאמר

תכלית נפלאותיך שהיה ממש בשבילס כמו שהוכחתי שם .

הכתוב למה יאמרו מצריס  .לאמר ב ר ע ה הוציאם אבל

ולכן וימרו על׳ ים ביס
סו ף

ו ל ק לא זכרו א ת רוב חסדיך

דברי

שלום

פרעת עלח

סיף ואמרו המבלי אין ק ב רי ם וגו'  .ו כ ק שהיה אפשר
לצייר שמה שעשה הקב״ה במצרים היתה כוונתו לנקום

ג ס במצרים היו רשעים ואם ת א מר שמה שעשה שם היה
בשביל עלבוט היה לו להניחם ולא להשגיח עליהם אחר

עלבונו נמצא שא״א לומר מבלתי יכולת ה׳ וגו' כי א ם

שהוציאם משס ועשה נק מה

מכת ידיעת שתי הקדמות  .א ח ת כי העלית בכ חך את

שהשגיח עליהם והיה מנהיגם בעמוד אש וענן ועתה
המיתם  .ודאי אי אפשר לצייר כי אם מבלתי יכולת השם
חס ושלום  .לכן ועהה יגדל נא כח ה׳ כאשר דברת וגו׳ •

ה ע ם הזה מ קרכו  .שנית שידעו ב א תה ה' ב ק ר ב ה ע ם
הזה וגו׳ אבל הידיעה אחת מ ה ם לבד לא יאמרו מבלתי
יכולת וזה שמי שירע ההקד מ ה הראשונה לבד והיא ט
העלית בכ חך א ת ישראל ממצרים אעפ״י שישחטם ע ת ה
לא יאמרו שהוא מבלתי יכולת משוס שיאמרו שמה שעשת
במצרים עשה לנקו ם עלבונו לבד ומה לו להקב״ה ע ם
ישראל להצילם מיד עושקס  .וגם מי שידע ההקד מה
השניה לבד והיא כי אתה ה׳ ב ק רב ה ע ם הזה אשר עין '
בעין נר אה אתה ה׳ ו עננ ך עימד עליהם וגו' כי כל זה

ב פ ר ע ה  .אבל אני רואה

ר ב ה דף קפ״ב ע״ד משל לאחד שהיה מושלך תוך
המים הושיט לו ה קברני ט את החבל ואמר לו
תפוס את החבל הזה בידך ואל תניחהו אם תניחהו אין
לך חיים כך אמר הקב״ה לישראל כל זמן שאתם מדובקיס
במצות אתם חיים שנאמר ו אתם הדבקים כ ה׳ אלהיכם
וגו׳ וכן הוא אומר החזק ב מו ס ר אל תר ף נצריה כי היא
חייך  .בפרשת ציצית קשה לי מובא חדא היות הענין

מורה גודל אהבה שיש להקב״ה ע ם ישראל עכ״ז אעפ״י

כפול ומכופל כמה פ ע מי ם ועוד שנויי הלשין שבפסוק
הראשי! דבר שלא לנוכח ואח״כ דבר לגונ־ו  .ועוד נב תחלה

יאמרו כשהיו טוכים היה מ ק ר כ ס אליו וכשסרו מאחר 1וי
וחטאו השליכם מלפניו  .אבל בידיעת שתי ה הקד מו ת

אמר מצות ה׳ ואחר כך אמר ועשיתם את כל מצותי
וגו'  :א ב ל נר אה לע״ד כי יובן ב הקד מ ה והיא כי אצל
הנהג ת המדינה הוא חק ומשפט נימוסיי להעמיד קצכ

משה אל ה' ושמעו מצרים אשר ת ה רג ם כמו שפירש
רט׳יי  .והס עצמם ראו כי העלית ככ ח ך את ה ע ם הזה

נכון ב מדה במשקל ובמשורה יהיה להם במשמר למדוד
ולשקול כל דבר המדוד והנשקל כמצוה וכתורה אחרי כן
כי יהיה ח מס ועושק בעיר או כמדינה להוסיף או לגרוע

שישחטם אין להם מקום לומר מבלתי יכולת ה׳  .אלא

יתחייב לומר  .מכלתי יכולת ה' מהו שאמר הכתוב ויאמר

מקרבו שהכונה לומר שאף על פי שלא היו ראויים
לכך  .שהרי היו רשעים באותה שעה כמצריים עצמם

המדות והמשקלים

אשר בתוכה

על דרך שאמרו חז״ל גוי מ ק ר ב נוי  .מה אלו עובדי

ישיבום אל היושר

הכללי ויצדקו

בקצב ההוא
אותנה

השמיר

א מנ ם כנפול

כוכבים

העוות ב מדה ההיא הראשונה הנה יהיה העולה הנופל

ומזלות  .וזהו שרומז באומרו מקרבו שהיו דומים לו ואלו

בכל שאר המדות והמשקלים עוות שלא יוכל לתקון .
ככה על זה האופן יקרה על הנהג ת האדם את עצמו .

עבוד ת כוכבים ומזלות אף אלו עובדי עבוד ת

הנ סי ם והגבורות שעשית שם במצרים  .ואמרו אל יושב
הארץ הזאת כלומר יספרו להס מה שראו הגבורו ת שעשה
שם ע ם היותם כלתי ראויים והגונים  .ו ע ם כל זה עדיין
היה אפשר לצייר שכל מה שעשה היה לנקום עלבונו כמו

כי כשהאדם מצד ט ב עו וחמרו יצא חוץ ממחיצתו וילך
אחרי שרירות לבו הפלס והמשפט השמור בעין שכלו של
אדם יגבילהו ויישירהו ויחזרהו למיטב א מנ ם בנפול העוות

שכתבתי  .אבל יש יריעה הקד מה אחרת והיא שהן יושב

בשכלו של אדם ואין בשכלו ד ע ת לפלס ולהגביל הענינים

הארץ  .הן המצריים שמעו כי אתה ה׳ ב ק ר ב ה ע ם הזה

ולמאוס ב ר ע ולבחור בטוב אז אין לו ת קנ ה ואנה יניס

אשר עין בעין נר א ה אתה ה'  .יר' כי אי אפשר לראות
להקב״ה כי לא יראני ה ה ד ס וחי  .אבל רצה לומר כי

לעזרה  :וגר א ה לע״ד שכל זה יצדק אצל אלו שלא עמדו
בהר סיני ואור

התורה לא נג ה עליהם כי אם במדות

באמצעות מ ה שרואה ה אד ם בעין החוש עין השכל רואת

אנושייות ותורות נימוסייות  .אבל ישראל שעמדו בהר

באמצעות עין

סיני וקבלו את התורה  .יבדלו מזה שגי הבדלים עצמיים
אחד כי אפי' בנפול עליהם אי זה עוות בשכלם ואמונה

את השם ומשיגו  .וזהו אשר עין השכל

התיש נר אה אתה השם ו עננ ך עו מד עליהם  .שכל זה
מילתא

כוזבת אור התורה מיישר׳ אותם כי כמה אמונות ועקרים

ל מ פ ר ע שהגבורות שעשית במצרים היה בשבילם ממש  .לא
לנקום עלבונך וכיון שכן והמת את ה ע ם הזה וגו׳ יאמרו

ודרושים אלהיים ששכל ה אד ם לואה ב ה ס  .הבדל שגי כי
כשנופל העוות באומות אצל הנ הג ת ה אד ם את עצמו לצאת
ממחיצתו בפעולתו לא ישיבהו למוטב אלא בשכל אנושותו .

מורה גודל האהבה אשר

מבלת* יכולת ה׳ וגו׳ שאם היה מפני שהיו רשעים

אלהי לפי שהתורה
היא

הגוים אשר שמעו את
הארץ

לך ע מ ה ם .

שמעך

ואיגלאי

הן המצריים

הן יושב

חבל ישראל יחזירהו למוטב כשכל

דברי

פרשת שלח

שמם

נט ז!!

היא המיישרת והמדרכת אותנו את הדרך אשר נלך בה

להשיגו  .ואמרת אליהם כנגד הלבן שהוא שלמות הגוף

ואת המעשה אשר נעשה באופן שאחר שלמות גופם של

והמעשה כי הוא דבר קל ולכן א מר לשין אמירה  .וכנגד

ישראל שהוא המעשה ואחר שלמות שנלס והוא העיון
ואמונת ה עקרי ם הכל הוא מאתו יתברך וזהו שאמר

חוטי הלבן המורה על שלמות המעשה אמר ועשו להם
ציצית על כנפי בגדיהם כי המעשים והמדות של ארם

הכתוב אשכילך ואורך בדרך זו תלך וגז'  .אשכילך כנגד

מכונים בלשון בגדים  .כמו שפירשג המפרשים בכ מ ה
מקומות וזה יהיה לדורותם אמרו חז"ל לדור ת ם  .נר א ה

שהוא שלמות המעשה ו ה ט ע ם לפי שכשנתיעצתי במעשה
בראשית דכתיב נעשה אדם וגו' מליך היתה עיני וכונתי

לע״ד כי תלה הקב״ה שלמות ישראל במעש' לזכות את
כל ישראל לדור כלו כי אלו היה תולה השלמות בעיון לא

כי לא נברא העולם אלא בשביל ישראל ובניו  .ולהיות
כל זה אמת לכן נתן הקב״ה מצות ציצית לישראל

ישיגוהו כי אם אחד מעיר ושנים ממשפחה אבל המעשה
הכל זוכים לו .וכמו שפי׳ על פ' כי זה כל ה אד ם אף כאן

נגזר ממציץ מן החרכים כלו מר שיציצו ויבימו בו מה
הימה כונתו בהיות בו חוטי לבן וחוטי תכלת  .וידעו כי

'היו נזהרים במעשה כדי שיהיה כל הדור ת ם וישיגו
שלמותם  .וכנגד שלמות המעשה אמר ונתנו על ציצית
הכנ ף פתיל כלומר שבעשיית המצוה שהיא שלמות המעשה
יהיה נגד עיניהס ומצוייר בשכליהם אלהותו יתברך שהוא

שלמות השכל ואורך בדרך וו תלך כנגד שלמות הגוף

להזהירם להשלים גופם ושכלם כי לכן נ קר א ציצית כי הוא

הכונה היא שיהיו נזהרים בשלמות גופ ם במצות מעשיות
ושלמות שכלם באמונה המשותפת ע מ ה ם  .וזה הציצית
הוא כמו הקשר שקושר האדם לחבירו לסימן שלא ישכח
צוויי והחוטים ה ם רמז לחבל ה ק ב רני ט כמו שאומר
המאמר שכתבתי אשר חייו של אדם תלויים בו כך חייו
שלאדם תלויים במעשה ועיון ולזה כפל ה מא מר הפסו קי ם
כי פסוק ׳•ואתם הדבהים רמז לשלמות השכל כי אז
הוא דבק בו ית׳ וזוכה לראות פני שכינה וכנגד שלמות
הגוף במעשה אמר החזק ב מוסר אל ת ר ף וגו׳ באופן
שהציצית הוא רמז לשלמות הגוף והשכל שלמות הגוף
הוא רמוז בחוטי הלבן  .והכונה לומר שלא יאמר אדם כי
הארס מטבעו ללכת אחרי ע־י רו ת לבו כי התחלתו קורץ
מחמר והן לא בידו טובו וכמו שאמר איוב אדם ילוד
אשה וגו׳ והיה מתנצל בזה ל ק היו חוטי לבן לומר כי
האדם הוא כמראי* הלובן כי הוא מוכן לקבל איזה
גוון שיהיה ככה האדם

בתחלת הויתו הוא מוכן לקבל

איזה צורה שירצה ואי[ דבר שיכריחהו כי הכל בידי שמים
חוץ מיראת שמיס  :והתכלת הוא רמז לשלמות השכל
הדבק בו יתברך וכשאז״ל התכלת דומה לים והים לרקיע
והרקיע לכסא הכבוד ו כו' .ולכן נ קר א תכלת כי הוא
נגזר מתכלית כי תכלית ה אד ם אינו אלא הדבקו ת בו
יח' ועוד התכלת רמז לו יתברך לומר כי אינו כ מר א ה

המצוה  .ולא יהיה עשיית המצוה מצות אנשים מלומדה כי
אם לעשות רצון ק ש ותכלית דבקותו הנרמז בפתיל
התכלת כמו שכתבתי  .וכיון שהאדם שלם בעיון ובמעשה
מיד משיג הדבקו ת האלהיי וזהו שרמז באומרו ובדברו
מכאן והלאה לנכח שאמר והיה לכ  0לציצית וראיתם אותו
וגו׳ כלומר שהאדם נמצא ע ם האל ית׳ וכן אמרו ה מחברי ם
כי שלמות המעשה מביא לידי שלמות העיון שכן כתיב שמע
עצה וקבל מוסר למען ת חכ ם באחריתך ומשלמות העיון
עולה לדבקות האלהי דכתיב אם תבק שנה כ כ ס ף
וכ מ ט מונים תחפשנה אז תבין יראת ה׳ ודע ת אלהים
תמצא אף כאן כיון שגעשה הציצית הלבן והתכלת על
הדרך שכתבתי שרומז שלמות המעשה והעיון מיד נמצא
הדבקו ת בו יתברך ולכן דבר בלשון נוכח וכן אז״ל וראיתם
אותו אותו ולא אותה שאם עשיתם כן כאלו אתה רואה
כסא הכבוד שהוא דומה לתכלת ובא לפרש איך זוכה
האדם לכל הכתוב לעיל  .ואמר כי על ידי חוטי הלבן
ישלים את עצמו במעשה וזהו שאמר וראיתם אותו וזכרתם
את כל מצות ה' ועשיתם אותם כמי שכתבתי לעיל
ומשלמות המעשה הזה יהיה נמשך שלא תתורו אחרי
לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם כי עינ א
ולבא תרי ס ר סו רי דעבירה וכיון שתהיו שלמים בשני'
פני ם במעשה בסיר מ ר ע ועשה טוב תעלו למדרגת שלמות

הלבן שהוא מראה מפזר הראות ולא כשחור שהוא מקבץ
הראות  .אלא מראה ממוצע ומתקבל לעין כל רואה  .כך

העיון וזהו אומרו למען תזכרו ועשיתם את כל מציתי .

הקב״ה  .ועם זה יובנו הפסוקי ם שאמר הקב״ה למשה

ר'׳ל המצות המיוחדות לי שהוא שלמות העיון והאמונות
המוטלות על האדם  .להאמין שהם מיוחדות בינו לבין

דבר אל בני ישראל כנגד התכלת שהיא שלמות שכלם .

אלה־ו ית' כמו מציאות השם השגחה אינו גוף משכיר

ולכן אמר לשין דבור המורה קושי כי שלמות השכל קשה

ומעניש וכמה אמונות באלהותו לבד ולכן יחד כאן ואמר
מצותי

אין לך דבר יותר מ פו ר ס ם בעולם מצד פעולותיו כי א ם

דברי
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פרשת ישלח

מצותי וכשתבא למדרגה הזאת אז והייתם קרישים לאלהיפם
והשיגו הדבקות כי מה

הוא קדוש אף א ת ם קדושים :

ובא לתת כיעם למה צוה הקב״ה על מעשה ועיון ואמר

שלום

בזה לי מי שלא יהיו ישראל משועבדים ומונהגים על ידי
ההנהגה הכוללת בעילם  .כמו שאר האימות ע כ ר ס כי
אס על ידי ההנהגה המחודשת הפרטית בזה העילם

שצוה על המעשה בבחינ ת הוצאתם ממצרים  .וזהו אומרו

החדש

אני ה' אלהיכם אשר הוצאתי א תכ ם מארץ מצרים ולכן

ו ה כנ ע ת ס לעבודת האל .יתברך

כמו ששם הייתם

עבדי ם בעבוד ת פרך

והוא

מעשה המשכן והמקדש כי כפי עבידתס
כנ ה

תהיה הנהגתם

אף כאן את ם

ועלייתם וירידתם  .כן דרך פ ר ט רצה הקב״ה כי כמו

עבדים לעשות מצותי דכתיב כי לי בני ישראל עבדי ם
עבדי ה ם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים  :וצוה על

שבעולם הכללי ע ס היות שלא יפלא ממני יתברך כל
דבר מ״מ להיות הקב״ה ר ם ונשא וגבוה על כל גבוהים

העיון לפי שהוא אלוה כל הנמצאות כלס והוא המציאם

ואין לחל ידם של הנמצאים כלם להיותם מישפעיס מאתו

מ ה א פס המוחלט  .ולכן מועל על כל נוצר להכירו ולרוממו

ית׳ פני ם בפני ם בלי אמצעי כי אין ה כנ ת ם סיבלת כך .

וזהו אומרו פ ע ם אחרת אני ה' אלהיכם כלומר שהוא
אלוה שלכם להיותו אלוה כל הנמצאות ו אתם חלק אחד

כי ע ם היות שאין כילות למעלה מ״מ צריך הכנת המקבל
ולהיות שאין הכנה ב מקבליס ברא הקב״ה שני מיני

מהכל ואל זה רמזו חז״ל ב מא מר הביאו הילקיט שלהי פ׳

אמצעיים להשפיע מ טי ט באמצעותם שני מיני שפע על
הנמצאים אחד רוחני ואחר גשמי להשפיע השפע הרוחני

למלך שנשבה בן אוהבו וכשפדאי לא פדאו לשס בן חורין

על שכל בני האדם בר א המלאכים שהם רוחניים ומקבלים

אלא לשם ע ב ד וכו'  .אני ה׳ אלהיכס מה תלמוד לומר

השפע מאתו יתברך בלי אמצעי ומשפיעים על שכל האדם
ולסבה זו מדמים שכל האדם לנקבה לרמוז שמקבל השפע

שגעשה וניטול שכר וכו׳ דוק ותשכח כי ממילא יובן מתיך

מאמצעי שהוא המלאך ולכינה זי שמעתי אומרים שכיוונו

שלח לך למה מזכיר יציאת מצרים על כל מצוה מלה״ד

אמר

שלא יהיו ישראל אומרים מפני מה

הקב״ה לא

דברי ה מ א מ ר מה שכתבתי שת־ולת הפשוק רמז למעשה

חז״ל ב או מר ם בזאת הפרשה וישמע משה מה שמע אמר

וסיף ה פ סו ק לעיון באופן שבשלמות שניהם משיג האדם
.

רבי שמואל ב ר נחמני אמר רבי יונתן  .מלמד שחשדוהו
באשת איש וכו' כלומר שלא היתה השגתו כמו שהעידה

שמואל

התורה ודבר ה' אל משה פנים אל פנים וגו׳ מבלי שוס

שלמותי ותכלית מציאותו
זהו מה שנראה

שהיא

דבקותו בו

לע״ד הצעיר יצחק
אדרבי זלה׳׳ה :

יתברך

בכ״ר

אמצעי  .אלא שהיה ב מ דרג ת אשת איש כשאר השמת
בני אדם  .ולהשפיע השפע הגשמי בר א שמש וירח ושאר

פר שת קרח

רבה

הככבי ם שבאמצעות תנו ע ת ם ופעולתם שששים ושמחים

דף קפ׳׳ג ע"נ ב ק ר ויודע ה׳ א ת אשר לו אמר
להם משה גבולות חלק הקב״ה בעולמו .

לעשות רצין קונ ס משפיעים בעילם ה־שפל ומולידים ומהוים
הדברי ם ה חו מ ריי ם .כמו שנאמר וממגד

תבואות שמש

וממגד גרש ירחים וכן מחייבים ב תנו ע ת ם על כל דרכי

יכולים א ת ם ל ערב יום ולילה הוא שאמר הכ תיב בתחלה
ויהי ע ר ב ויהי ב ק ר ויבדל אלהים בין האור ובין החשך

בני ארס מצד חומר ם .

בשביל תשמישו של עולם ונ שס שהבדיל בין אור ובין החשך

ישראל ו ה ב ד ל ם מעובדי ט כ בי ס כמו שברא ובנה להם

בשביל תשמישו של עולם כך הבדיל ישראל מן האומות

עולם חדש במלאכת המשכן כך בר א ועשה להס ב׳ מיני

הבדיל אהרן שנאמר ויברל אהרן להקדישו קדש קדשים

אמצעיים להשפיע עליהם שני מיני שפע אחד רוחני
ואחד גשמי  .מ ש ה רבינו היה אמצעי ריחני שבאמצעותו

עכו״ם שנאמר ואבדיל א ת כ ם מן ה ע מי ם להיות לי וכך
א ם י טלים א ת ם ל ערב אותה הבדלה שהבדיל בין האור

וטון שרצה הקב״ה לזכות את

ובין החשך א ת ם יכולים לבטל את זו לכך אמר להם ב ק ר

היכנו והוזמט כל ישראל לשמוע קולי של הקב״ה בסיגי
ושרתה עליהם נבואה וכן בכל יום ויום היו שומעים

והקריב אליו כב ר

תורה מפיו מה שצוהו האל ית'  :אהרן הכהן היה האמצעי

מתוקן ו כו׳ .דבר מ פו ר ס ם הוא שלהיות שמתחלת

הגשמי שבאמצעית עבודתו וקרבנותיו היי ישראל מקבליס
השפע האלהי לכל צרכיהם  .כמו שאמרו ז'׳ל כי כשהיה

ויודע ה׳ א ת אשר לו
הוא

ואת הקדוש

ברייתי של עילם נתאוה הקב״ה
בת ח תיני ם .

וכמו

לעשות שותפות ודירה
רבה

עילה עמוד עשן ה ק טור ת אם היה ניטה למזרח שבע

סימן ג'  .לכן כמו שצורת המשכן והמקדש וכל כליו ה ם

ב מז ר ח .ל מערב שבע ב מ ע ר ב .עילה באמצע שבע בכל

שאמרו ז"ל בפר שת בראשית

דמית העולם בכללו כמו שפירשו המפרשים ורצה הקב״ ה

העולם וזה שכיונו ע ד ת קר ח ב א מ ר ס ט כל העד ה כלם
קדושים

פריטת קרח

דברי

שמט
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קדושים ואינם צריפים למשה להיות אמצעי רוחני ביני ה ם

ימי בראשית  :ה מ ע ט מכם כי הבדיל אלהי ישראל א תכ ם

להקב״ה כי כלם שמעו א נ ט ולא יהיה לך  .וג ם כנגד
האמצעי גשמי אמרו וב תוכ ם ה׳ כמלך היושב ב תוך

וגו׳ פירש ה רב הגדול מרי ורבי זלה״ה שלא מצינו בכל
פקודי השבטים ס ך יותר מועט משבט לוי והסבה לזה

המדינה ואין המרינה ח ס ר ה כלום ומה צריך לאמצעותו
של אהרן וכיון שכן מדוע תתנשאו על קהל ה׳ לומר

עליהם והארון היה מכלה אותם זהו

שאתם עליהם אמצעיים ביניהם לבין אלהיהם ולזה השיב
משה בקר ויודע ה' את אשר לו כלו' כנגד האמצעי
הרוחני בקר ויודע ה׳ את אשר לו כלומר מי שיודעו
הקב״ה ידיעה פר מי ת בלי אמצעי אלא דבק לו ממש
נקר יתברר זה וגם האמצעי הגשמי.ואת הקדוש והקריב
אליו כלומר מי שראוי להיות קדוש ונבדל משאר ה ע ם
יקריבנו אליו שהוא
נאמצעות קרבנותיו

הוא המקבל השפע מאתו ית׳
ומשם נאצל לשאר ה ע ם ואם לא

יהיה שום אחד ממנז אשר יבחר בו יקריב אליו כי על
כל סניס צריך איזה אמצעי לפי שאין כל ישראל דרך פ ר ע
מוכנים לקבל השפע מאתו ית׳ בלי אמצעי ו ע ם הקד מ ה
זו יובן המאמר שכתבתי וזה שאמר משה גבולות חלק
הקב״ה בעולמו כלומר לא כל איזה דבר שיזדמן הוכן
לקבל איזו מדרגה שיזדמן אלא כל דבר ודבר יש לו גבול
כפי הכנתו ולכן ויבדל אלהים בין האור ובין החשך
הכונה קרא אור לשפע הרוחני וקרא לילה לשפע הגשמי
וקרוב לזה אז״ל ברב ה ויבדל אלהים בין האור ובין
החשך בין

שאמר להם משה א ם יש מ ע ט מכם הוא מפני שהבדיל
אלהי ישראל א תכ ם וזו היא עג מ ת נפש שלכם ובקשתם
גם כהוגה שהיא קרש יותר חמור ודאי אין זו טנ ת כ ם
אלא קינ טור  :אף לא אל ארן זבת חלב ודבש הביאותנו
וגו׳ פי׳ שהכינה לומר עדיין לא אל ארץ זבת חלב ודבש
הביאותנו ואתה מדבר דברים כאלו כבר נתתה לגו נחלת
שדה וכרם שמצינו שמצוה מצות כ ר ם ושדה שש שנים
תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך וגו'  .נר אה מדבריו
שמסמא אח עינינו לפיכך לא נעלה שאין בדבריך ממש :
א ם כמות כל האדם ימותין אלה וגו'  .שמעתי אומרים
איך משה רבינו הכניס עצמו בנסיון כזה שהרי
א ם היו מהרהרין תשובה בלבם לא היו מתים שאין
לך דבר שיעמוד בפני התשובה והרי בניי של ק ר ח
שהיו עמו וניצולו כמי שנאמר ויהיו לנס ואז״ל שנשארו
ביניהם כתורן בראש ההר על שהרהרו תשובה בלבם
לזה כיון משה באומרו אלה שהאדם השב בתשובה
אינו מי שהיה אלא הרי הוא כבריה חדשה שאין ארם
חוטא אלא אם כן נ כנ ס ה בו רוח שטות וכששב בתשובה

מעשיהם של צדיקים למעשיהם של רשעים

אז עומד בדעתו והרי הוא ארם אחר ולכן אמר משה

לבין האור המושפע

אם כמות כל האדם ימותון אלה האנשים בהיותם
ב מ ר ד ם שאם חוזרים בתשובה אינם אלה כי אם אחרים :

וכונתו לומר שהבדיל הקב״ ה בינו

על שכל בני אדם במה ששם באמצע מלאכים וגם הבדיל
ניט יתברך ובין החשך במה ששם באמצע הככביס
שבאמצעותם

כי עבודת הקדש

משפיע

הקב״ה

על הנמצאים החמריים

להיותם בלתי מוכנים לקבל השפע בלי אמצעי וכונתו
נזה לדייק יתור הפסו ק שהיה לו לומר ויבדל אלהים בין

! פ קו ד ת
י

כל ה אדם יפקד עליהם  .פירש הרב
הנזכר שהוא מלשין ולא נפקד ממנו איש

והכוונה לומר שמה שאמר הכתוב פוקד עון אבות על
בנים ר״ל שמנכה ו מ חס ר ו מ מע ט עין האבות

האור והחשך אם כונתו לומר שהבדיל בין האור והחשך

הבנים העתידים לצאת

אלא ודאי מדקאמר ובין החשך כונתו לימר שתי גזירות

נראה מתוך ענינו של הפסוק שבא לומר שהקב״ה חנון
ורחום וארך אפים ואח״כ אמר שנוקם ונוטר אלא וראי

אמצעיים כמו

הכוונה לומר שממעט עין האבות ב עבו ר הבנים ולהיות

שנתנתי כך הבדיל ישראל וסידר להם ב' מיני אמצעיים

שקרח היה סו מ ך על עגין זה כמו שאז״ל מה ראה ק ר ח

מגד הרוחני ואבדיל א תכ ם מן העמים להיות לי שאינם
תחת שר ומלאך כי א ם ואתם הדבקים בה׳ אלהיכם אבל

לשטות הזה אלא עינו ה טע תו ראה שלשלת גדולה עו מדת

ונ׳הנדלים הם הבדל אחד בינו ית׳
נינו ית׳ לחשך כלומר שהם

לא,ר והבדל שני

שני מיני

מהם ט

בעבור

ברא מזכה אבא וכן

הימנו שמואל ששקול כמשה ואהרן שנאמר משה ואהרן
בכהניו ושמואל

בקוראי שמו וגו׳ ולכן אמר משה אם

מ״מ לא הוכנו כל כך כלס עד שיהי' מושפעים פני ם
נפנים כ״א באמצעות משה רבינו  .כנגד הגשמי א מר

המיעוט והחסרון מהעין שמחסרין לכל ארם בשביל בנו

אותה

העתיד לצאת ממנו יחסרו מה ם בשכיל שמואל לא השם

הבדלה ולכטל סדרי מעשה בראשית ככה א ת ם יכולין

ב ע קרי כל התורה כלה לא יתלו
לו באחר :
בילק ט

כך הבדיל אהרן יכו׳

אם יכולין א ת ם

לערב

לי:יל סדר זה ווהו שרמז כבר הוא מחוק! ומסודר מששת

שלחני שמי

שכופר

דברי
פרעת בלק
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שלום

כושי  :בלק

מלאה ה א ק דעה את ה׳ ולא יתחייבו למות אז לא ימל
ולא יספר כמו שכתוב בתורה שאין להם מס פ ר :
י ל ק 1ט דף רמ״ג ע׳׳א אמרו חז״ל וישם ה׳ דבר
בפי בל ע ם מלאך ישב לו בגרונו רצה לברך
מניחו רצה לקלל בולמו ואינו מניחו ואין דבר האמור

ב י ל ק ו ט דף רמ״א ע״ד אמרו חז״ל מפני מה
נ תנב א בל ע ם מפני שמתי לין אומות העולם
פכו״ ם לומר ליום הלין רבש״ע אילו ניתן לנו נביא
כמשה כבר קבל ט תור תך לפיכך נתן להם בלע ם בן בעור

כאן אלא

שישמעו לי בחכמתו יותר ממשה במשה יתר אות אחת

אמר מ ס מ ר של ברזל נתן בגרונו רצה לברך מניחו רצה

אחת וכו' פירוש מא מר זה לע״ל

אלא

בבל ע ם ח ס ר

אות

נראה שהוא קושיא ותירוץ וזה שלפי שאמר שנתן הקב״ה
לאומות בל ע ם שיהיה נביא בתוכם ולא יהיה להם פתחון
פה לומר שלחסרון נביא לא קיבלו התור ה לזה הקשה
ואמר שמכל מקים יש להם

פתחין פה ו ה טעם שבמשה

יתר אות אחת שנאמר ויקרא אל משה שהוא לשון חבה
לשין שמלאכי השרת משתמשין בו כמו שנאמר וקרא זה
אל זה וגו׳ ומסתמ א נבואתו היתה גלולת ה ע ר ך שמתוך

לקלל בולמו

מלאך שנאמר ישלח דברו וירפאם רבי יוחנן
ואינו מניחו ואין דבר

האמור כאן

מ ס מ ר של ברזל שנאמר וכל דבר אשר יבא באש וגו׳:
כוונ ת המאמר לפי מה שפירש בו ה רב הגדול מרי ורבי
זלה״ה היא שמי שאומר מלאך כונתו לומר שכשבא לקלל
היה מס תלק ממנו רוח נבואה לבד שהיה שירה עליו
והיה נשאר בלי שים שפע נבואה והיה כאחד העם ורבי
יוחנן ס ב ר שלא לבד מס תלק ממנו רוח נבואה אלא אפי׳
הדבור האנושי המצוי בכל אדם היה מפסיד והיה נמשל

החבה השפיע הקב״ה נבואתו עליו בשופע גלול מה שאין

כבהמה ולכן אמר מ ס מ ר של ברזל נתן מ ר ו ט וכו׳ באופן
שהיה חונקו ממש ומונע מ מ ט אפי׳ הדבור האטשי ופירש

בל ע ם וכפרש״י לשון גנאי היא לשין טומאת קרי כלומר
ב ק ס י ובבזיון היה נגלה עליו ביום וכו׳ וכיון שכן מס ת מ א

עוד ואמר שהברכית שמברכין המברכים למבורכים הם

כן ב בל ע ם שחסר

אות אח ת שנאמר ויקר אלה־ם אל

לא היה הקב*ה משפיע שפע נבואתו עליו בשופע לזה
תירץ וא מר ראה מליאות ה ע ק שמציטבמ ש :ח ס ר לבר
אחד שאמר הוליעני נא את לרכיך ובבלעם היה יתר
דכתיב ויודע ל ע ת עליון נר א ה מזה שבבחינה מה השיג

לאחת משלש כוונות או ה ס תפלה שמתפללים לה׳ שישלח
ברכתו ית' על ה מבורך ההוא  .או הכוונה היא להכין
ולהזמין ה מבורך ההוא לקבל השפע האלהי כי צריך
שתהיה הכנה במקבל השפע ובאותה הברבה שמברכו
מכינו לקבל השפע ההוא או הכוונה היא שברכתו חלה
על ה מבורך ויגזר אומר ויקם לו ובברכ ת בלעם לא יצלק

בלעם יותר ממשה וכיון שכן אין כא; פתחון פה כלל :
ר ב ה דן* ק״צ ע״ד אז״ל אמר הקב״ה בעולם הזה על

שוס א' משלשה אלה אם ב חינ ת תפלה והלא זבח רשעים

סרחין ה ם נ מני ם אבל לעתיד לבא והיה

תועבה ואס בחינת שהכינם והזמינס לקבל השפע האלהי

מ ס פ ר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר
לע׳׳ד קשה שהרי מצינו שמנאס הקב״ה בלי ס ב ת סרחון

זה אי אפשר כי לא הוכ ט ישראל על ילי רשע זה ואס

ידי

בבחינה שיגזר אומר ויקם לו והלא

הקב״ה הוא היה

ב תוכם

ה מברך האמתי ומה צורך ללברי רשע זה אבל נאמר

מנ א ם ועוד כי לפום רהיטא דצישנא משמע שבא לומר

הסבו ת וילו בכל

כשיצאו

ממצרים מנאן

כשבקש לשרות שכינהו

שעם

היות שהקב״ה הוא ס ב ת כל

שבעולם הזה ס ב ת המנין היה הסרחון הקודם אבל לעתיד

מכל

לבא לא יהיה ס ב ת המנין הסרחון אלא דבר אחר יהיה

לעזזאל כלי שלא יק טרג נג ל ישראל ביום הכפורים כי

מקים

מצינו

שרוצה

הקב״ ה שיתנו גירל אחל

ס ב ת המנין והרי הכתוב אומר להפך שלא ימד ולא יספר

הודאה בעל דין כמאה עלי ם למי ולכן ע ם היות שלבד

לתרץ קושיא והיא

בלעם בב חינ ת ישראל אינן מעלין ולא מורידן מ״מ
להיותו הוא ה מ קנ ט ר האמתי והיותו מונה אמן בעל

לכן נר א ה

לע״ד

שכוונת

ה מא מר

שאחר שאמר הקב״ה ל אבר ה ם ה ב ט נא השמימה וספור
הככביס אם תוכל לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך .

כרחו ומברכם הוא דבר גדול ולכן רצה הקב״ה שעל פיו

ע פ ר הארץ

יבורכו  .וכונתו דרך כלל בשלש נבואותיו היא שתחלה בא

גם זרעך ימנה איך מצינו בכל יום שהיו ישראל נ מני ם

לומר שאין עינו שולט על ישראל כי הוא אינו ממין ישראל
ומדרגתו אלא למטה מ ה ם  .וכמו שאין עין הבעל חי

ועוד כתיב אשר א ם יוכל איש לספור אח
ונ כנ סי ם תחת ה מ ס פ ר

והמנין לזה תירץ ואמר על ידי
כלומר

בלתי מדבר שולט על החי מ דב ר כך אין עינו שולט טל

נ מ סי ם תחת גבול המנין והמספר אבל לעתיד לסא כי

ב ע ר כ ם נמשל כב ה מות  .בשניה אמר

הסרחון שעושין ישראל בעולם הזה ה ס נמנ״ם

ישראל

כי

הזא

שישראל

דבױ

שמם

פרעת בלק
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שישראל אינם תחת הזמן ולכך איו הזמן מחייב כבליהם עד

וזהו אומרו ע ם היות שמראש צורים אראנו

שיכוין שעה לקללם  .בשלישית אמר איך ישראל לא היו
נכנסים בכללות העולם אלא ה ם היו עולם אחר בפני

אשורנו והיה לי לתת עיני עליהם לרעה איני יכול לפי

עצמו והיו מ תנ הגי ם

על פי עולם אחר

וכמי

מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהררי ק ד ם

שיבאר
וגו'  .יש

לדקדק למה לא חי ב ר שם המקו ם יחד שהיה לו לומר

ומגבעות

שהם ע ם לבדד ישכון ובגויס לא יתחשב אינס נ כנ סי ם
ב מ ס פ ר א׳
מהם ונמשלו

ע ם הגוים עכו״ם להיות מ ד רג ת ם למעלה
כבהמות

העובדי

עכו״ס

ב ע ר כ ם וכמו

שכשיושבים בבית אחת שמנה אנשים ושתי בהמות לא
יאמרו עשרה יושבים בבי ת זה כי אין הבה מה נ כנ ס ת

מן ארם מהררי ק ד ם ינחני בלק מלך מואב אלא שהכונה
לומר מן ארם ינחני מצד היותו בלק ומצד היותו מלך

ב מ ס פ ר אחד

מואב נחני מהררי קד ם  .ויובן בזה כי א ר ם מורה על

ושני עכו״ם בבית אחת לא יאמרו עשרה אנשים יושבים

ת ר ח אבי

בבית זה כי אם שמנה יהודים ושני עכו״ס לפי שהעכו״ם
למניה מהם ולכן כמו שאין עין הבה מה שולט על האיש
כך אין עיני שולט עליהס  .וכל זה רמזו חז״ל ב א מ ר ם
הן ע ם שהם כמו הה״א והנו״ן שאין להם זוג כי א ס

חכמת התכונה והגלגלים והמזלות שכן מצינו

אכרהס שהיו לו אלילים וצלמים כלס מסודרים על פי
צגא השמים והיה מ אר ם וגם בלק יורה על זה כי הוא
היה ממדין ובמדין היה חכ מ ת ה תכונה שכן מציט ביתרו
שאמר עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלהיס וגו' שהוא היה
יודע בטיב מ ערכו ת השמים שהיו מחייבים שעבודם של
ישראל שם במצרים והקב״ה שידד וביטל חיובם והוציאם
משם ולכן אמר ע ת ה ידעתי כי גדול ה' מכל האלהים
ומואב מורה על חכ מת המכשפות כמו שנאמר וילכו זקני
מואב וזקני מדין וקס מי ם בידם  .והררי ק ד ם ג"כ מורה

ע ם האנשים  .ככה אם יהיו ח' ישראלים

באחר כמותו כי ב׳ ההי״ן עולין ל מספר עשרה וגם שני
נוני״ן עולין למאה לא כמו ט' וא' שהס עשרה או ח' וב'
שהם עשרה או צ׳ וי' שהם מאה או פ' וכ  ,שהם מאה כך
ישראל ה ם כמו ה״ן שאינם משתתפים כי א ם בפני
עצמם  .וזהו שכיון ב אומרו מי מנה ע פ ר י ע קב וגו׳ .
יר׳ כי כמו שאי אפשר למנות קבי ה ע פ ר אבל מ״מ

חכמת מכשפות שכן מצינו שנאמר וישלחם מעל יצחק בנו

ה מ ס פ ר שיש לעפר הוא אחד כי הוא אחד

קדמה אל ארץ קד ם ואמרו חז״ל שם מומאה מ ס ר להם .
וכן אמר בבחינת חכ מת התכונה מן א ר ם ינחני מצד

יסודות  .ג ס כן ישראל אין לו מ ס פ ר כי אם אחד כי
הוא גוי אחד מיוחד ב א רן וגם אם יש להם מ ס פ ר הוא

היותו בלק שהיה יודע בטיב חכמה זו  .ובבחינ ת חכ מת
המכשפות נחני מצד היותו מלך מיאב מ מקום הררי ק ד ם

בב חינ ת רובע ישראל כלומר ה א רב ע׳ דגלים שהם רמז
לד' יסודות העולם לומר כי כמו שכל הנמצאות כלם אין
להם מציאות כ״א מצד מציאותם והרכבת׳ והתמזגות'

לא חכמת המכשפות ולא חכ מ ת התכונה וזהו אמרו לכה

כך אין לעולם קיום ושארית כי אם מצד ישראל ובניו

כנגדו שום

בהיותם מקושרים ומיוחדים אלו באלו ולכן חמות נפשי

מכשפות שהרי בעוד שלא היה שמו כי א ם י ע קב כשעמד
בבית לבן הארמי ועשה כנגדו כמה מיני מכשפות ולא

מות ישרים וגו׳ ירצה ודאי שתמות נפשי מות ישרים א ם

ששם היתה החכמה ההיא מצויה ובא לומר שלא יועיל
ארה לי יעקב שזה השם מורה שאין מועיל

יכול לו וגם לא יועיל חכ מת התכונה וזהו לכה זועמה
ישראל שנקרא כן על שם וישר אל מלאך ויוכל  .ועוד

מ ארבעה

תהיה אחריתי כמוהו ר״ל כ עפ רו של ישראל שרצה לומר
שאפי' עפ רו וחמרו של ישראל עתיד לחיות ולהיות חי
וקים ונצחי כמו שנאמר ורבים מישני אדמת ע פ ר יקיצו

מה אקב ומה אקלל שלא יכנ ס בכלל קללתי האל כי מ א ח ר

אלו לחיי עולם וגו'  :ויאמר בלק אל בלעם מה עשית

שהם חלק אלוה ממעל כמו שנאמר כי חלק ה' עמו וגו'

לי לקב אויבי לקחתיך והנה ברכת ברך ברך נקוד בקמ״ץ

נמלא שאם אקללם אני כופר ב ע ק ר  .ואם ת א מ ר שהוא

נר א ה שהוא צווי שאם היה מקור היה נקוד כלו בצר״י

רוצה בכך הוא להפך שהרי מצינו שעשו ה עגל ולח ז ע ם

כמו וברך ולא אשיבנה והכונה שהמלאך שם בפיו לומר

אמרו ז״ל

ב ר ך שהוא עצמו צוה שיברכם וזהו שאמר בלע ם להלן
הנה ב ר ך לקחתי כלומר מלת ברך שאמרת לי זהו מה

כנגדם אעפ״י שהיה מן הדין

לזעום  .וכן

לגיון שמרד במלך יש לו חיים  .ואלו כפרו ואמרו אלה
אלהיך ישרהל לא היו ראויין לכליה אפי׳ באותה שעה
לא זז מחיבתן אלא ליוה עליהם ענני כבוד והמן ו ה ב א ר:

שלקחתי לסימן שרצונו ית' לברכ ם כיון שאתה ממש
צויתני לברכם  :וי א מ ר אל בלק התיצב כה על ש ל ת ך

כי מראש צורים אראנו וגו'  .בא לומר שמצד פחיתותו

ואנכי אקר ה כה יר' ששני כה זכו ישראל אחד כה יהיה

והיות מדרגתו למעה מ ה ם אין לו שלכןון עליהם להזיקם

זרעך והב׳ כה תברכו את בני ישראל כה הראשון זכו
בשביל

טז

16

דברי

122

פרעת בלק

בשביל הקרבגו ת ששם באותה פרשה רמוזים ה ק רבנז ה

שלום

כמו שנאמר קחה לי עגלה משולשת ועז משילשת ואיל
משולש ותור וגוזל ולכן בקש לעקור הכה ההוא באמצעות

יעקב וגו׳ כמה דאת אמר וימתחם כאהל לשבת  .כנחלים
נמיו כלומר כמו שהנחל ס מוך למקורו הוא קטן ואח״כ
הולך וגדל כך המשכן היה הולך וגדל כבודו והדרו בעילם

עילותיו וקרבנותיו וזהו התיצב כה על עולתך  .אבל הכה
האחר לא היה יודע מעמו לעקרו ולכן אמר ואנכי אקר ה

וזהו שרמז ג״כ באמרו כגנות עלי נהר שגדלים הצמחיס
ב הן .ע״כ :

כה כלומר אחפש הענין אולי יקר ה לפני סב תו ואדע מה
אעשה כנגדו  .לא איש אל ויכזב וגו׳ יר׳ שהאדם

פרשת דברים

לא

יעמוד בדבורו או מפגי שאינו יכול או מפגי שאינו רוצה
אבל הקב״ה איט כן כי יכלתו בב״ת וזהו לא איש אל
ויכזב כלומר שיחסר כחו ע ד שאין יכולת בידו להשלים

רבה

דף קצ״ה ע״ג ז״ל  .א מר רבי סימון כיון שאמר
לו הקב״ה למ 6ה שישגה התורה לא היה מבקש

דברו והוא נגזר מאשר לא יכזבו מימיו וגם הוא רוצה

להוכיחן על מה שעשו למה״ד לתלמיד שהיה מהלך עס

כי אינו בן אדם שיתנחם ו ע ם כל זה בשביל ישראל מציגו

רבו ראה גחלת מושלכת סבו ר שהיא אבן מובה נמל אותה
ונכווה ולאחר ימים היה מהלך ע ם רבו וראה אבן עיבה

שהוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה כמו שאמרו ז״ל
בילקומ דף רמ״ב ע״ד אתה מוצא כתוב זובח לאלהים

היה סבו ר שהיה גחלת והיה מתירא ליגע בה אמר לו

יחרם ועשו את העגל לא היו ראויין לכלייה והייתי ס בו ר

רבו מול אותה אבן מובה היא כך א מר משה בשכיל
שאמרח־ שמעו נא המורים נמלתי שלי מתחת ידיהס
ועכשיו אני בא להוכיחן א״ל הקב״ה אל תתירא וכו׳ .

שישראל אין הזמן מחייב עליהם ולא שום שר ומלת און
' היא כמו אין שאותיות אהו״י מתחלפו ת ורומז למלאכים
שהיו ב ה ע ד ר שיש להם התחלה ע ם היותם נצחיים וגם
להיות שאין להם מציאות מורגש לחוש נקר או אין על

ה כווג ה לע״ד במשל היא שיש מי שאמר מה שנענש משה
על אותו הענין הוא בשביל שנעל כ ע ס עליהס ואין

לקללן ולהכחידן ו מע מ עשו תשובה ובימל וינחם ה׳ על
ה ר ע ה וגו' :לא הבי מ און ביע קב וגו׳ הכונה לומר

דרך שנאמר והחכמה מאין תמצא ולכן אמר שאין מבימ
ולא שילמ המלאך בי עקב וגם לא ראה ולא מחייב העמל
והוא רמז לגלגל שעמל תמיר ב תניע תו בישראל וזה לשלש
מ ע מי ם  .א' שה׳ אלהיו ולא שום שר אחר כי חלק ה׳ עמו
וגו׳  .ב' שהוא עמו ושוכן

שלקח משה על הענין והיה ס בו ר שאותו התוכחת הוא כמו
אבן מובה ו ה מ ע ם לפי שחמא האדם סב תו היצר הרע
שהוא לב אבן כמו שנאמר והסירותי את לב האבן מבשרכם
וכשמוכיחין לאדם וחוזר למומב נמצא שאותו האבן היא

שנאמר ושכנתי

אבן מובה ולכן הוכיחם משה וב עבור שכעס עליהם היה

בתיך בני ישראל ולא אעזוב את עמי ישראל  .ג׳ ו ת רו ע ת

כגחלת ונ טו ה ע ת ה באלו התוכחות היה ס בו ר שמציאות

מלך בו ר״ל כשמלך הקב״ה בעולם היה על ידי ישראל
שכן על הים אמרו זה אלי ואגיהו וכן ה' ימלוך לעולם

התוכחות היה ר ע א״ל הקב״ה התוכחת שהוא ברצון מיג

וער באופן

שאל

בתוכו כמי

הנבואה שורה אלא מתיך שמחה וכמו שאמרו ז״ל לא
תר ת ח ולא חחמי ולכן המשילו לגחלת שהיא ההתלהבות

מוציאם ממצרים

ובדרך כבוד כמו זה שסתם את הדברים והזכירן ברמז

כ תו עפו ת ר א ם לו

מפני כבוד ם של ישראל  .זהו אבן מובה שלב האבן שיש

להקב״ה שעל ידי יציאתם ממצרים נ ת פ ר ס ם גדולתו ית׳

ב תוכם מחזירו למימב ולפי זאת הכונה פירוש הפסיק
הוא אלו הן הדברי ם שביושר דבר משה אל כל ישראל
מכלי שיהיה ב ה ם שום פק פוק ומה הם ב מ דבר וכו' להיות

כמו שנאמר ה׳ אלהי

גדלת מאד

ואמרו חז״ל

קוד ם

שהוצאת א ת ישראל ממצרים גדול היית משהוצאת את
ישראל ממצרים גתגדלת עד מאד  .כי לא נחש בי ע ק ב

דברים

ולא ק ס ם בישראל לידע העתידות אלא הכל יודעים מפי

ה' אלהי אבותיכם וגו׳  .רבו ת דף קצ״ה ע״ג הלכה ארס

ולישראל דוקא מה פעל אל כי משהוקם המשכן נ ס תל ק ה

מישראל שנתמנה חכם או דיין על הצבור מהו שיהא מותר
לו לדון לעצמו  .כך שנו רבותינו אל תהי דן יחידי שאין

הנבו אה מאומות עכו״ם ונשארה הנבואה בישראל  :מה

דן יחידי אלא אחד שנאמר והוא בא חד ומי ישיבנו ומהו

נוובו אהליך יעקב וגו׳ בא לומר הבחינה השלישית שישראל

והוא באחד אמר ריש לקיש שהקב״ה דן וחותם לעצמו

שהיה משיי בד מי ת היוילם  .וליה אמר מה מיבו אהל־ך

צריך לדקדק מה היא ט נ ת ה מא מר ואיך מוכיח מהפסוק
ש ה קל׳ה דן וחותם לעצמי ונר אה לצ״ר שחז״ל הרגישו

ה ג בו ר ה .ולכן ב ע ת הזאת שהוקם המשכן יאמר ליעקב

ה ם מ תנ הגי ם על פי עולם אחד מיוחד אצלס והוא המשכן

ס תו מי ם ונ א מרי ם בלי

שוס התלהבות ו כ ע ס:

פרשת דברים

דברי

שלום

סב !23

בפסוק שהיה לו לומר והוא אחד ומי ישיבנו מאי באחד

בב״ת נמצא שהמתנה ו ה תוספ ת הוא יותר מן ה ע ק ר כי

ולכן אמרו לא בא הכתוב לומר שהקב״ה אחר דפשיטא

עיקר השכר הוא ב״ת והתוספ ת הוא בב״ת ובעל ה מ א מר
ממה שראינו בעינינו בדברי ם

דשסוק מלא הוא כחוב בתורה ה׳ אלהיט ה׳ אחד אלא

מביא ראיה לדרוש הזה

בא לומר שאיזה ריין שיהיה כשהוא דן דן הוא פ ם השני

הגשמיים כי היא ראיה גלולה לגו כי אין אתה יודע הנעל ם

בעלי לין העומדים לפניו וכווענין טענותיהן ומגישים
עצומותיהן ויתט עדיהם אבל הקב״ה אין צריך שיעמדו
(ינןנננו לפניו כי הכל גלוי וצפוי לפניו ובוחן לבות וכליות
אלהים צדיק והוא העד הוא הדיין הוא הבעל דין .וזהו

כי אם בנגלה ו ע ם זה יתאמת לגו היות אמת כי שכר

שטון באומרו והוא באחד לומר כשהוא דן אין שם אלא

המצות הוא בב״ת לעולם שכלו טוב לעולם שכלו ארוך
(ועיין בדרוש עשרים) :
מ א מ ר רבו ת דף קצ״ה ע״א פרשת אלה הדברי ם
כתיב מרפא לשון עץ חיים אין ען חיים אלא

הוא עם אחדותו לבד כי אין שם שוס בעל דין כי אין
צריך לכך ואילו היה אומר והוא אחד היה משמע שבא

תורה שכתוב בה עץ חיים היא למחזיקים בה ולשונה של
תורה מתיר הלשון ותדע לך לעתיד לבא הקב״ה מעלה

לומר שהקב״ה אחר ואין כוגתו לזה אלא לומר שהוא דן
בינו לבין עצמו ולהורות זה אמר והוא*באחד כלומר הוא

מג״ע אילנות משובחים שמרפאין את הלשון דכתיב ועל
הנחל יעלה על שפתו וגו' וכתיב ועלהו לתרופה להתיר

פס אחדותו לבד דן כי הוא ואחדותו הכל אחדות אחד

פה מי שהוא אלם לועס הימנו ולשונו מ ת רפ א ומצחצח
מיד בדברי תורה שכן כתיב מזה ומזה ואין מזה ומזה

ולכן מי ישיבנו (ועיין בדרוש כ א)  :יוס ף ה׳ עליכם כ כ ם
אלף פעמים וגו  . ,אמרו חז״ל רבו ת דף קנ״ו ע׳'א למה

אלא תורה שנאמר מזה ומזה ה ם כתובים  .רבי אומר
מה נלמוד ממקו ם אחר צא ולמד ממקומו הרי משה עד

ברכן בלשון תוספ ת שתוספתו של הקב״ה יתירה מן ה ע ק ר
וכו׳  .כיצד יצחק היה ע ק ר לאברהם ומה שהוסיף לו יותר

שלא זכה לתורה כתיב ביה לא איש דברים אנכי כיון
שזכה לתורה נ תרפ א לשונו והתחיל לדבר דברים שנאמר
אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל  .כוונ ת המאמר

ואין צריך לא ט ענ ה ולא ראיה כי הכל גלוי וצפוי לפניו

מן העקר שנאמר ויוסף א ב ר ה ם ויקח אשה וגו׳  .יוסף
היה עקר לאמו בנימין שהיה תו ס פ ת מנין שגאמר יוסף

הזה נ פי מה

ה׳ לי בן אחר מה כתיב ובני בנימין בלע ובכר ואשבל וגו'

היא לומר מעלת התורה בבחינה זו וזה כי כמו שמצינו

י״ד שגה ומה

הפרש בין הגופים השפלים לגופים העליונים שהגופים
העליונים הם קיימים להיות שכל שלמותם וקומתם קבלו
במצב אחד ואינם פושטים צורה ולובשים,צורה משא״כ

הרי יותר מיו ס ף .חזקיה

ע ק ר מלכותו

שהוסיף לו הקב״ה יותר מן ה ע ק ר מנין שנאמר

הנני

שפירש בו ה רב

הגדול מרי ורבי זלה״ה

מוסיף על ימיך חמש עשרה שגה שתוספתו של הקב״ה
יתירה על ה עקר לפיכך בירכן בלשון תו ס פ ת  .הסב ה

בגופים

שלקח שלשה אלה הוא להיות שהסבות ה מעוררות לארס

בהדרגה ופושטים צורה ולובשים צורה כביצה שתחלתה

השפלים שלא

קבלו

שלמיתם ב פ ע ם א׳ אלא

לפעיל הם שלשה והם הקנ אה והתאוה ו ה כ בו ד .אברהם

ביצה ואח״כ נהפך לדם ואח׳׳כ געשה אפרוח כך מצינו

אשה דכתיב ויקח את

הפרש בין שכל העליונים לשכל התחתונים וזה כי המלאכים

רבקה ותהי לו לאשה וכתיב בתריה ויוסף א ב ר ה ם ויקח
אשה  .רחל רמז לקנאה דכתיב ותקנא רחל באחותה וגו' .

השיגו כל השגתם ו מדרגת ם מיד בתחלת בריאתם במצב

רמז לתאוה

שראה שנשא יצחק

אחד וב פ ע ם אחד משא״כ האדם שמשיג השגותיו ב הדרגה

ואמרה יוסף לי בן אחר שלא תהא ג רו ע ה מכל צרותיה

לאט לאט ובא לומר ה מא מר שהתורה נותן מדרגה לאדם

כבור המלכות

שישיג השגה בלי הדרג ה כדמות המלאך וזהו שאמר לשונה

שהיה לו  .וכונת המאמר לעניות דעתי היא מה שפירש

של תירה מתיר ומגדל לשון האדם שהלשון הוא שליח
השכל כלומר מתיר ומגדל השכל להשיג השגה בלי הדרג ה

שילדו לפחות שנים .חזקיה רמז לכבוד

הרב הגדול מרי ורבי זלה״ה על משנת שאין אתה יודע
מחן שכרן של מצות שפירש שהמתנה שנותן הקב״ה היא
מרובה מעצמות השכר וזה מ סכי ם ע ם הדרוש שכתב

שכן מציגו שדרוש אם העולם מחודש או קדמון הוא דרוש
עמוק ושכלי האנשים גלאים להשיגו על בי דיו והתורה

הה״ר בעל ה ע ק רי ם שמן הדין היה לו להקב״ה לשלם

מלמדו לאיש ישראל אפי׳ קטן שבקטנים שהעולם מחודש
שנאמר בראשית בר א אלהיס את השמים ואת הארץ אמר

כמו שהאדס ב״ת אבל הקב״ה ב חסדו משלם שכר המצ^ת

עוד שלעתיד לבא הקב׳׳ה מעלה מגן עדן וכו׳  .הכוונה

כפי ערכו יתעלה בב״ת כך נותן השכר לעולם הב א שהוא

לומר ללא מבעיא שהתורה עישה שהדרוש שאפשר להשיגו
שכל

שכר המצות לאדם נ ע ר ך כפי האדם הפועל אותם ב״ת

דברי
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פרשת דברים

שכל ה אדס כזמן ר ב וטורח גדול התורה מתיר לשון ה אד ם
ומשיגו בלי הדרג ה ובלי איחור זמן אלא אפי׳ הדרושים

שיהיה בלתי צריך אל עזר אחר נמצא זולתו אמר ואת
ידך החזקה שיש לו חוזק גדול ואין צריך עזר מאחר .

הע מו קי ם שאי אפשר לשכל האדם להשיגם התורה מגדלת
את האדם ו מרפ א שכלו עד שיהיה ראוי להשיגו וזהו שרמז

כנגד הד׳ והיא שלא יהיה שום נמצא אחר יכול לעכב על
ידו מלעשות רצונו א מר אשר מי אל בשמים ובארץ אשר

באומרו מי שהוא אלם כלומר בדרוש שהאדם אילם בו

יעשה כמעשיך וכגבורותיך  .וכמו שאמרו חז״ל בילקוע
דף רס׳׳ב ע״ב על זה ה פסוק שלא כמדת בשר ודס

לבא להשיגו וזהו שרמז באומרו מזה ומזה כלומר הן
הדברי ם שאפשר ב ח ק האטשי להשיגם הן הדברים שאי
אפשר בחק האנושי להשיגם הם כתובים ב תור ה ו מקנה

מדת הקב״ה מדת בשר ודם הגדול מחבירו מבעל דברי
חבירו אבל אתה מי יכול למחות על ידך וכן הוא אומר

שאין ב ח ק האנושי להשיגו התורה מצחצחת שכלו לעתיד

אותם ל א ד ם.

אמר רבי צא ולמד ממשה

שכיון שזכה

לתורה נ ת ר פ א לשונו והשיג מה שאפשר ב חק האנושי ומה
שאי אפשר ב חק האנושי להשיגו שמשה היה מס תכל
באספקלרייא

המאירה וזהו שרמז אלה הדברים

שדבר

שני דברי ם דבר שאפשי־ לו לאדס להשיגו ודבר שאי אפשר
לחק האטשי להשיגו  .ועוד אמרו ז״ל שם מוכיח אדם
אחרי חן ימצא וגו׳ ג ם זה שס ברבו ת מוכיח זה משה .
אד ם אלו ישראל שנאמר ואתנה צאני אחרי אמר הקב״ה
בשביל להביאן אחרי חן ימצא דכתיב וגם מצאת חן בעיני
וגו׳ שזה רמז להשגת ה עניני ם הע מוקי ם שאין ב חק האנושי
להשיגם כי א ס ב תו ר ת חס ד ומתנת חנ ם מאתו ית׳ :

פרשת ואתהנן
ך,׳

אלהים אתה החילות וגו' ידוע הוא מה שפירש ה ר ב
בעל ה ע ק רי ם ב מ א מ ר ד' פ ר ק כ״ח על ענין זאת

והוא באחד ומי ישיבנו  .וכיון שאתה ראוי לעשות החסד
א עברה נא ואראה את הארץ הטובה (ועיין בדרוש כ׳ כי
שם כתבתי פירוש זאת הפרשה בארוכה) :
י ל ק ו ט דף רס״ב ע״ג ז״ל אמר ר׳ לוי אמר לפניו
רבש״ע עצמותיו של יוסף נכנ £ו לארץ ואני
׳
איני נכנ ם לארץ אמר לו הקב״ה מי שהודה בארצו נקבר
בארצו ומי שלא הודה בארצו אינו נ ק ב ר בארצו יוסף
הודה בארצו מטן גבירתו אומרת ראו הביא לנו איש עפרי
ו גי ולא

כפר אלא גנב גנבתי מ א רן העברי ם ונקבר

בארצו מטן שנאמר

ואת עצמות יוסף אשר העלו בני

ישראל מארץ מצרים קברו בשכם את שלא הודית בארצך
אין אתה נ ק ב ר בארצך כיצד בנו ת יתרו אומרות איש
מצרי הצילנו מיד הרועים והוא שומע ושותק לפיכך לא
נ ק ב ר בארצו :
ה מ א מ ר עצמו אומר דורשני מכמה כיעמי׳ חדא דמה
שייכות יש להודאת ארצו ע ם קבורתו ומה

התפלה ומה שייכות כאן לכל אלו ה ת אריס שתאר להקב״ה

כיעם יש בדבר  .ועוד דהיכי ק א מר והוא שומע ושוחק
והרי לא היה שם משה שהרי כתיב בתריה למה זה עזבתן

אבל לע״ד נר א ה שידוע מה שאמר הרב הנזכר ב מא מר

את האיש קראן לו ויאכל לחם  .ועוד דאדרבה בזה עצמו

הנזכר פ ר ק י״ז שאי אפשר שיקווה חס ד גמור משום נמצא

הודה בארצו כי הורתו ולידתו של משה

אלא אם כן נמצאו במשפיע ההוא ארב ע ה ת ארים כמו

ושפיר קא מרה איש מצרי הצילנו וגו'  .ונראה לע״ד כי
כוונת המאמר יובן ע ם מה שאחז״ל במכילתא הביאו

שהביאי שם בא־רך ובזה אומר שכיון שמשה רבינו ע״ה
היה מיה ש מ תנ ת חנ ם כמו שאמרו ז״ל ואתחנן אין חיטן
בכל מקום אלא לשין מ תנ ת חנ ם לפיכך הוא זוכר כאן
ה א ר ב ע ה דברים הראויים שיהיו לו לתת חן וחסד ושאין

במצרים היה

הילקוט פרשת ואלה שמות ויואל משה לשבח את האיש
בשעה שאמר משה ליתרו תנה לי את צפורה בתך לאשה
אמר לו קבל עליך דבר אחד שאני אומר לך אמר לו משה

שום מונ ע וכנגד אחד מהד׳ והיא שיכול על שני הפכים

מה הוא א מר לו הבן שיהיה לך תחלה יהיה לעכו״ם מכאן

בשוה  .אמר ה׳ אלהיס כי שם אלהים נכ תב בשם ההויה
והנקוד ה היא נקו ד ת אלהים באופן שהוא ר ח מי ם ודין

ואילך לשם שמיס וקבל עליו א מר לו השבע לי וישבע לו

שהם דברים הפכיים והכל רמוז במלה אח ת לומר שאע״פ

שנאמר ויואל משה ואין אלה אלא שבועה שנאמר ויואל
שאול את ה ע ם וגו׳ לפיכך הקדים המלאך להרוג את

הכל הוא אחדות פשיעה וחינו

משה מיד ותקח צפורה צור וגו׳  .הרי שמשה עשה שלא

משתנה הפך ס ב ר ת הפלוסופים האומרים שיש שתי רשויות.

כהוגן בנדון הזה והלך אחר •חימרו למלאת תאותו שלא
כרצונו יתעלה כיון שהודה ג יהיה ראשית אונו לעכו׳׳ס

שפועל פעולות הפכיות
וכנגד הדבר

ה ב׳ מהד׳ והוא שאינו משתנה אמר את

גדלך שאין לך גודל גדול מזה  .וכנגד הדבר הג׳ והוא

וזהו שאמר לו הקב״ה יוסף הורה ששבח והילל הקב״ה
ב ח מרו

דברי

פרשת ואתחנן

נחמרו ובארצו וכבש את יצרו ולא נג ע אליה לעשות רצון
קינו לפיכך ראוי הוא שיקבר בארצו לפי שחוזר למקומו
ממקום שחוצב מבלי שום חלודה וזה שאמרו ז״ל ברבו ת
דך* ד׳ ע״ד על פ סו ק  .וייצר ה׳ אלהים את האדם ע פ ר
מן האדמה ממקו ם כפרתו נבר א כמא ד״א מזבח אדמה
תעשה לי אמר הקב״ה הריני עושה אותו מ מקום כפרתו

פג

שלום

לתת לכל אחד די מחסורו ולא יטה
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לאחד מן הקצוות

וכמו שרמז שלמה באומרו שמע בני מוסר אביך שהוא
רמז לשכל כמו שפירש המפרש ואל תטיש תור ת אמך
שהוא רמז לחומר ו ה ט ע ם כי לוית חן ה ם וגו' ני האדם
מצד הרכבתו כשאינו רודף אחרי שרירות לבו חן וכבוד
יש לו וכמו שפירשו על פ סו ק ותחסרהו מ ע ט מאלהים
וגו׳  .ולכן צריך לפשר ביניהם ולפלס דרכיו לאחוז הדרך

הלואי יעמוד  .ולכן כיון שהיה חומרו של יוסף נקי מכל
חטא ולא נ הנ ה מגוף העבירה יחזור למקום שחוצב שהוא

האמצעי וכל מה שכתבתי הוא כשאין לאדם נטייה לאחד

עפר ארץ ישראל כי כמו כשחוצב משם היה הח מר ההוא
נקי מכל חלודה כך חוזר לשם נקי מכל חלודה  .ו ע ם זה

מן הקצוות אבל כשהאדם כבר הו טבע מצד טבעו או מצד
הרגלו אל אחד מן הקצוות וב פר ט א ם הוא קצה ר ע צריך

יובן לע״ד מאמר אז״ל ברב ה פ׳ בשלח דף פ״ב אמר ר'

ב הכר ח שיטה עצמו לצד האחר כלומר אל הקצה האחר

לוי משל לה״ד לאדם שהכניס יינו ב מ ר ת ף נ כנ סו הגנבי ם
ונטלו החבית והלכו להם ושתו אותו ובא ב על היין ומצא

שכנגדו כדי שלא ימעד אשורו איזה פ ע ם ויטה אל הקצה
הר ע ההוא על כן צריך שיתרחק ממנו אל הקצה האהר

אותם שגנבו החבית אמר להם שתיתם היין החזירו החבית
למקומה כך משכם גנבו אחיו של יוסף אותו לפיכך אמר
להם בבקשה מכ ם משכם גנ ב ת ם אותי חי החזירו את

כדי שיהיה רחוק לו להגיע אליו כי כשימעד אשוריו יבא
אל האמצע ולא אל הקצה ה ר ע כמו שרמז כל זה שלמה
באומרו אל ת ט ימין ושמאל הס ר רגלך מ ר ע וכמו שפירש
המפרש עמנו אל ז״ל .ולכן נראה לענ״ד שזאת היתה

ישראל מארץ מצרים קברו בשכם  :ש ה כוונ ה לומר בזה

הכוונה האלהית כשיצאו ישראל ממצרים שהוליכם ב מ דבר
ארבעי ם שגה כדי להדריכם ולהנהיגם בחיים האנהיים

עצמותי לשכם לכך נ א מ ר ואת עצמות יוסף אשר סעלו בני
מה שכתבתי כי כעל שני המאמרים הוא רבי לוי וזה כי
כמו שבעל החבית אם היה איזה ס ד ק או פג ם בחבית
לא היה מצוה להחזירה למקומה כי מה תועלת יש בה כי
כלי חרס אין לו ת קנ ה אלא בוראי הצווי מורה היות
החבית שלימה כ מ עי קר א כשהיה היין בתוכה כך ב חז ר ת
עצמות יוסף למקומו הראשון מורה שהיה שלם בגופו ונקי
מכל חטא ואותן העלמות לא טעמו ט ע ם חטא ולא היה
בהם שוס ס ר ק כמו בזמן שילא משם מ ש כ ם .אבל משה
לא הודה ולא שיבח להקב״ה במעשה ההוא אלא עשה
כאיש מלרי ממש שיהיה בגו הראשון לעבוד עכו״ס לכן
בזה קכל משה חלודה מה בחומרו ולכן לא נ ק ב ר בארלו
במקום שחוצב כהוא ארץ ישראל כמו שכתבתי כי הקב״ ם
מדקדק עם חסידיו אפילו כחוט השערה זהו מה שנראה

ולא בחיים אנוש ים וזה שכיון שישראל עמדו במצרים זה
כמה היו מו טבעי ם ומורגלים בחיים בהמיים ויתערבו
בגוים וילמדו מעשיהם וכמו שאמרו חז״ל על פ סו ק נוי
מ ק ר ב גוי .ולכן אם היה הקב״ה מוליכן מיד לארץ
לחיות חיים אנושיים בחרישה וזריעה וכל עניני פעולות
אנושיות והיה מצוה להם גם מצות אלהיות  .באופן שהיו
חיים חיים ממיצעיס והיו מפשריס בין שכלם וחמרם
בנקל היו חוזרים לסו רס והיו פורקים עול מעל צוארס
להיותם מו טב עי ם זה בזה אחר חו מ ר ס לכן מה עשה
הקב״ה הדריכ ם בקצה שכגגדו והרגילם בחיים האלהיים
לא מקום זרע ותאנה וגפן ורמין כי אס לחם אבירים
היו אוכלים והיו כל זמנ ם פנויים ל עסוק ולהשתדל בדרכי
השם כדי שאם ימעד רגליהם לצאת מן הקצה ההוא לא

לע״ד יצחק בכ״ר שמואל אדרבי זלה״ה :

ילכו לקצה ה ר ע שכגגדו כי אם לדרך האמצעי  .והמשל

פרשת עקב

בזה למקל

ה מעוקל כשהאדם רוצה לישרו אין מכריחו

ומכבשו ביושרו כי א ס מעותו ומעקלו נגד מקולו באופן

האנושיים והגבלת ם הוא היות קנין עומד באמצע

שכשמתירו עו מד באמצע ככה היו ישראל מעוקלים
ומקולקלים במעשיהם במצרים ולהביאם לאמצע הוצרך

ולא יטה לאחד מן הקצוות כי כל אחד מן הקצוות ר ע

הקב״ה

והיו נתונים

ולזה כיון שלמה באומרו פ ל ס מעגל רגליך וגו׳ כמו שפירשו

במככש בהיות עין השגחתו נטויה עליהם על נ ל פר טיה ם

ד ב ר ידוע הוא

בין

החכמים כ• שלמות

המעשים

להדריכם בקצה

האחרון שכנגדו

המפרשים ולכן האדם להיות שהוא מורכב משני הפכים

עד ששבחו מעשיהם זה ארבעי ם שנה ואחר כך הכני ס ם

להשתדל בכל עוז לפשר כין שניהם

לארץ לחיות החיים האמצעיים ממוזגים בין החיים האלהיים

מחמר וצורה צריך

יק

דברי
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פרישת

ויין החיים האנושיים כי זהו הדרך האמצעי אשר שלמות
האדם תלוי ב ה ם לפשר בין שתי הקצוות  .ולכן היה משה
רבינו עליו השלום מצוה את ישראל על שתיהם בפרשת
עקב ב פ ר ט באומרו כל המצוה אשר אנכי מצ 1ך היום
חשמרון לעשות וגו  ,ובנקל יובן וזה כדי שיחיו החיים
האמצעיים והשלמים :

כל המצור! אשר אנכי מצוך היום תשמרון
לעשות וגר

שלום

ואתחנן

שרב ושמש היא צורת המצוה ומשלים לצורת האדם ולכן
כשהאדם עושה המצוה בלי כוונה לשם שמים אלא מצית
נמצא שאינו עושה אלא חצי המצוה
אנשים מלומדה
שהיא חלק חומרה אבל כשעושה המצוה כ תקנ ה אז ע ק ה
כל המצוה ולכן אמר הכתוב כל המצוה כלומר הזהר
והשמר לעשות כל המצוה הן חלק חומרה הן חלק צורתה
כדי שתשלים את עצמך בכל חלקיך צד הח מר וצד הצורה
כי זאת היתה כונת הקב״ה בבריאתך וזהו שרמז באומרו
תשמרון

לעשות כי תשמרון רמז השמירה בלב והכוונה

הוא מה שאמרו ודקדקו ב אמור כל המצוה ולא

שמצייר בלבו בעשיית המצוה ומלת לעשות רמז למצייות
העשיה ה חמרית למען תחיון רמז לשלמות הנפש והחיים

לומר א ם התחלת במצוה

האמתיים המושגים מלד האמונה והכוונה בעשיית המצוה

גמור אותה שאינה נ ק ר א ת אלא על שם גומרה  .אבל
לע״ד נר א ה לומר ע ם ה הקד מ ה שכתבתי שכוונתו של

ורביתם וב את ם וירישתם את ה א רן רמז לשלמות החמר

ידוע

אמר כל המצות שבא

הקב״ה בברי את
שאם

כן

ה אד ם לא היתה לעשותו מלאך ממש

כ ב ר בר א עליונים וגם

לא

לעשותו בהמי

והחיים הזמניים שיממדו בארצם שקטים ושאננים ולהיות
שמתה היו נ כנ סי ם לארץ והיה להם לחיות חיים אטשיים
מל ידי השתדלות ידי אדם ואולי יהיו נגררי ם אחר

גופני ממש שאס כן כב ר בר א התחתונים  .אבל כוונתו

ממשה ידיהם וישכחו את ה׳ אלהיהם לכן אמר וזכרת את

ו ה תחתונים

ה׳ אלהיך זה ארבמיש שנה

היתה לעשות בריה

ממוצעת בין העליונים

וכמו שאמרו במדרש משלי

על פ סו ק

ה׳ ב חכ מ ה יסד

ארן בחכ מ ה ב ר א ה ק ב ״ ה את העולם ביום ראשון בר א

כל הדרך אשר

הוליכך

ב מדב ר לממן מנותך וגו' וימנך וירעיבך
המן וגו' לממן הודימך

כי לא מל הלחם

ויאכילך אס
לבדו יחיה

את השמים מלמעלן ו ארן מלמטן בשני בר א ר קי ע מלמעלה

האדם וגו׳

בשלישי יקוו המים מלמטן ברביעי יהי מאורות מלמעלן

אלהייס בלי מ מל ובלי יגימה בלי משות שוס מין מלאכה

בחמישי ישרצו

המים מלמטן

נשתייר יום

ששי  .אמר

כלומר ראית בהיותך

כי אין ממצור לה' מהושימ ג ס

ב מדבר שחיית חיים
מתה אל תהיה נפתה

הקב״ה א ם אני בורא אותו מלמעלן הארץ מתרגז  ,ואם

ונגרר אחר המלאכה בחרישה וזרימה כל היום וכל הלילה

מלממן שמים מתרגזין מה עשה הקב״ה ברא גופו מלמנון

שאם כן תורתך אימתי נמשית אלא תד מ ותשכיל ממה

ונשמתו מלמעלן הוי ה  ,בחכ מ ה יסד ארן  .הרי שכוונתו

שהלכת ב מ דב ר כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי

של הקב״ה לעשות ה אד ם בריה ממוצעת אלא שלהיות
שעמדו ישראל במצרים ונמו אחרי שרירות לבם ויתערבו
בגויס וילמדו מעשיהם לכך הוכ ר ח הקב״ ה ל עכב ם

מל כל מוצא פי ה' וגו׳ באופן שברכתו של הקב״ה תהא

במדבר

א רב עי ם שנה להרגילם בחיים אלהיים שהוא

הקצה ההפכי כדי שיעמד בגבול האמצעי כמו שכתבתי
ממשל המקל ה מ עקל לכן ע ת ה שהיו נ כנ סי ם ב א רן צוה

מצויה אצלך אם

תלך בדרכיו יצליח

אמ״פ שלא תוציא

כל

זמנך במשיית

ב מדבר לא מקום זרמ ותאנה

את ממשה

ידיך

מלאכתך שהרי

וגפן ורמין ו מ ם כל זה

לא ח ס ר ת דבר שאפי  ,שמלתך לא בלתה ממליך וגו  ,כל
שכן

בהיותך ב ארן

טובה

ורחבה כמו שאמר

כי ה ,

הקב״ה שיחיו החיים הממוצמים ולכן ציוה להם שיזהרו

אלהיך מביאך אל ארך טובה ארן נחלי מים וגו  ,ארן

במכין המלות כי במנין שמירת כל מצוה ומצוה במשיתה

אשר לא ב מ ס כנו ת תאכל בה לחם לא ת ח ס ר כל בה וגו ,
באופן דפשיטא ופשיטא שאפי׳ לא תוציא זמנך בעשיית

מח מר וצורה ג ם המצוה יש בה חומר וצורה מציאות הפועל

מלאכתך אלא ב מבוד ת ה' אלהיך לא ת ח ס ר כל בת באופן

הגופני דרך משל עשיית הסוכה הוא חמר המצוה ואותה

שתחיה חיים ממוצמים ממוזגים בין החיים האלהייס ובין
החיים האנושיים  :ועוד תד מ שאפי' אס תרצה לחיות

כ ת קנ ה יחיו החיים הממוצמים וזה כי כמו שהאדם מורכב

העשייה הגופנית משלמת ח מיו של אדם שבגופו ואבריו
עשיית

חיים אנושיים לגמרי ולהוציא כל זמנך במשיית מלאכתך

גבורותיו של הקב״ה שהוציאם

והיא לא תללח אלא ברצונו יתמלה וזהו כוונתו באומרו

עושה הפועל הגופני

ממצרים והוליכם ב מ ד ב ר ו הקיפ ם ב ענני כבוד לבל יכם

להלן ואמרת בלבבך כחי ומוצם ידי משה לי את החיל

הסוכה שהיא

להודיע

והחמרי ההוא .

וכוונת

הזה

דברי

שלום
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הזה וזכרת את ה׳ אלהיך פי הוא הנותן לך כח לעשות

על כלו ועם כל זה הקב״ה הכניע ם אף מתה כן ו ה ט ע ם

חיל וגו' וכיון שאפי' תוציא כל זמנך בעשיית מלאכתך לא
הצלח זולת רצונו יתעלה וודאי שאין רצונו של הקב״ה בכך

כי הקב״ה שליט על הכל וכיון שמכניע ומשפיל השר מיד
ה ם נופלים כי אין להם עזר אחר כי א ם משם וכמו

שתוציא כל זמנך בעשיית מלאכתך ורצונו של הקב״ה היא
שלא תהא נג ר ר א חר החיים הזמניים ואחר המלאכות

שכתבתי בדרוש שלשים על פ סו ק הנה האדון ה' לבאות
מ ס ע ף פארה במערצה וכו' וזו היא כוונת מה שאמרו
חז״ל מה ה ם יוצאים עליך ב סו ס ורכב אף אתה וגו'

להושיע הן ברב הן ב מ ע ט כי הוא הנותן לך כח לעשות
חיל וכיון שכן מו טב שלא תוציא כל ז מנך כעשיית המלאכות

רוצה לומר כי אין להם שום חוזק כי א ס מצד השר
וזה אין ביד א ד ס לנצח כי א ס ב סו ס ורכב אחר ואיזהו

ולא תצליח ב ה ם להיות שאין רצונו של הקב״ה ככך אלא

זה הקב״ה שרוכב על הכל דכתיב סולו לרוכב ב ע ר בו ת

שתוציא קצת זמנך בעשיית המלאכות בחריש ובקציר
והקב״ה יצליח את דרכיך ותוציא ע ק ר זמנך לעבוד את ה'

וגו' ואז כי ת רכב על סוסיך מרכבותיך ישועה וזהו שאמר
אף אתה צא עליהם ב סו ס ורכב אחר ב ט ח בהקב״ה
שרוכב על סוסו ויש לו יכולת בלתי בעל תכלית להכניעו
וזה רמזו ג״כ חז׳׳ל ב או מר ם אינם בעיני כלום אלא

האנושיות לגמרי אלא אחוז מזה וגס מזה ואין מעצור לה'

אלהיך וכמו שאז״ל ראשונים שעשו מלאכתן עראי ותורתן
קכע זה וזה נתקיימה בידם  .באופן שתחיה חיים
ממוזגים ממוצעים בין חיים אלהיים כחיי מדבר ובין
חייס גופניים כחיי מצריים כי זהו שלמותו של אדם לפשר
בין שני הקצוות וזהו תכלית יצירת האדם  .זהו מה
שנראה לע״ד דרך כלל בהמשך אלו הפסוקי ם נא ם הצעיר
יצחק בכ״ר שמואל אדרבי זלה״ה :

פר שת שופט ־ם

כ סו ס אחד וזה כי כל יכולתם הוא בשר של מעלה וכיון
שהוא נופל כלם כאין  :אל ירך לבבכ ם אל תראו וגו'
חז״ל אמרו

כנגד

במלחמה ו כ ו  /קשה שהיה לו לומר ואל תיראו כמו
שאמר ואל תחפזו לכן נר א ה לע״ד שהירא מדבר מה
ויש לו רכות לבב מושה אחד משני דברים או פורש
עצמו וחוזר לאחוריו או א ס הוא נ כנ ם ב דבר עושה
הדב ר במהירות

ב י תצא למלחמה על אויביך וגו' ס פ רי דן* מ״ח ע״א
כי תצא למלחמה במלחמ ת הרשות הכתוב מדבר
על אויביך כנגד אויביך אתה נל חס  .וראית סו ס ורכב

א רב ע ה דברים

שהאומות

עושים

גדול <נחפז ללכת ולכן אמר אל ירך

לבבכ ם דרך כלל ואח״כ פ ר ט ואמר אל תיראו לא יהיה
הרכות לא לירא מה ם וליפרוש ולא להיות נחפזים ולכך

מה הם יוצאים עליך ב סו ס ורכב אן! אתה צא עליהם
בסיס ורכב  .ידוע הוא מה שכתב ה רב בעל העקידה

אמר אל תיראו בלא וא״ו כי הוא פירוש רכות הלב
שאמר לעיל  .ואל תערצו מפניהם רוצה לומר אף על
פי שאמרתי שלא יהיה לכם רכות לבב בשים אופן ע ם

בזאת הפרשה כי לא לבד מדבר ת על מלחמת החיים
הזמניים ה מפורס מי ם כי א ס גם תרמוז אל עניני ם

כל זה לא תחזקו והוא לשון עריץ כלומר לא תיחסו לכם
החוזק כי ל ה׳ הישועה וזהו שאמר כי ה' א ל הי כ ם ה הו ל ך

נפשיים שכליים כמו שכתב באורך שער צ״ז דרוש משם

ע מ כ ם להלחם

ולפי אלו השני דרכים אחוה דעי אף אני בקצת פסוקים
מהפרשה  .ואומר כי חוזק המלחמה יצוייר באחד משני

לא ב ח רב ם ירשו ארץ וגו׳ .כנגד מה שאמר אל ירך
לבבכם אמר להושיע א תכ ם וזה כי אפשר שאע״פ שהקב״ה

פנים או בשניהם אחד הכח של מעלה מהככב או השר
והשניה מצד מ ט ה היות האויבים רבי' בכמות ואיכות

עושה המלחמה וודאי שיהיה נוצח אפשר כי ביני וביני
יפלו קצת מישראל ורכות הלבב במקומו עומד לכן א מ 0

ואמר הכתוב

כי תצא למלחמה וראית

לכם והוא עושה המלחמה על דרך כי

סו ס ורכב ר״ל

כי כוונת המלחמה אינו אלא להושיע א ס כ ם זהו מכווט

שיש להם סיוע של מעלה שהוא השר הרוכב של סוסו
ומסייעם וגם ראית ע ם ר ב ממך עכ״ז לא תירא מ ה ם

לבבכם  .וזהו לע״ד ששמעתי

של הקב״ה ולכן אל ירך

אומרים על פ סו ק אנוס ה מפני ישראל כי ה' נלחם להם

והטעם כי ה' אלהיך ע מ ך המעלך מארץ מצרים כי שם

במצרים רוצה לומר כי כוונתו ית' במצרים במכות שהביא.

היו שתיהם שרו של מצרים שרכב לסייעם כשאחז״ל על

לא היתה להנק ם מ ה ם על כבודו שאמרו מי ה  ,אשר
אשמע בקולו וגו׳ כי אם הכוונה הראשונה במכות היתה

פסיק סוס ורוכבו רמה בים שרומז לשרו של מצרים
מילא קאמר סו סי ה ם ורוכביהם  :וגם היו ע ס רב דכתי?
ייקח שש מאות

רכב בחיר וכל

רכב מי רי ם ושלישים

בשביל ישראל על שמררו את חייהם בעבודה קשה וכו׳ .
להוציאם מ ע ב דו ת לחירות אף כאן הכינה היא להושיע
אתכ ם

דברי
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פרעת שופטים

שלום

א ת כ ם :או נ א מ ר שכוונת הפרשה לדבר במלחמה
האמתית והיא ב עניני ם הנפשיים השכליים וזו היא כוונת
חז״ל ב או מר ם כי תצא למלחמה במלחמת הרשות הכתוב

אתה חס עליך ולא תחזור בתשובה הפול במה שאתה
בורח ממנו והוא כי ה׳ ס ב ת הוייתך ומציאותן* ובידו
נפש כל חי ורוח כל בשר איש ויבלעך  :כנגד אל תערצו

רוצה

ע מ כ ם רוצה לומר אל תעריץ ותקשה את

מדב ר והוא על דרך הכל צפוי והרשות נ תונה
לומר ב מלח מת בחיר ת האדם ולכן אמרו ז״ל

חמר ההולך

עוד על

לבך לומר מה עשיתי ו ה ט ע ם כי אין דבר נ ס ת ר מנגד עיניו

אויביך כנג ד אויביך אתה נלחם הכוונה היא לומר כי

של הקב״ה כי מלא כל הארץ כבודו והוא הולך עמך
ממש ורואה ומשגיח בכל מעשיך  :כנגד ואל תחפזו אמר
להלחם לכם ע ס אויביכם רוצה לומר אס תהיה מסופק
באופן התשובה איזה דבר קודם אם הצום והתפלה או

כל איברי ה אד ם וכל כחות החומר כלם ט עי ם לצד
הדברי ם החומריים ו חסי ם על גוף האדם לומר למה
ת סג ף

כצמך

ב ע טיי ם ודברים אחרים

אלא כל אשר

בידך ובכחך עשה וכו׳ לכן אמר אע״פ שנראה שהס
חסי ם ו מרחמי ם עליך האמת הוא שהם אויבים אמתייס
המפסידים את נפשך  .וראית סו ס ורכב וגו׳ בא לומר
שיש שלשה דברים ועניני ם בזאת המלחמה שהם ס ב ה
להיות בלתי אפשר ה אד ם לנצח  .האחד הוא היות היצר
הרע

שולט בגוף זה זה

שנאמר לפתח ח ט א ת
זהו אומרו וראית סו ס
כחות הגוף  .שני שיש
וכחותיו נשמעים אליו

כמה

שנים מיום הולדו כמו

רובץ באופן שהוא מ תג אה ויכול
ורכב שהוא גובר ורוכב על כל
לו ע ם ר ב כי כל אברי הגוף
ונוטים לצד החומר ומסייעים ליצר

ה ר ע  .שלישי ממך רוצה לומר כי כשהאויב עימד מבחוץ
אין כל כך ס כנ ה להיות העיר נציחה אבל כשהאויב

השבת העושק והגזלה א מר להלחם

לכם ע ס אויביכם

הקב״ה ידריכך וישם לדרך פעמיך כי הוא נלחם בשבילך
כי בא לטהר מסייעין אותו  :כנגד אל תיראו אמר להישיכג
אתכם רוצה לומר אל היראו לומר איזה דבר יספיק
לטהרת חטאתי שחטאתי נגד רצון אדון העולם לכן אמר
להושיע א תכ ם אף על פי שהדין כך מ"מ כוונתו יחעלה
אינו אלא להושיע א תכ ם ומרח ם על הבריות וכמו שכהב
הרב י בעל ה ע ק רי ם על פ סו ק ארפא משיבתם וגו׳ :
ו ד ב ר ן השוטרים אל ה ע ם לאמר וגו׳ בא לזרז את
האיש כי צריך שיהיה לו ע ק ר ויסוד מגמת
פניו לעולם באופן שיוכל לצאת למלחמה הנזכרת וזה שיש
ה ע ר ה או דיוק ב פ סו ק כי כמו שבבית חדש אמר ילך
וישוב לביתו להיות הבית ס ב ת חזרתו גם בכר ם להיות

מבפני ם היא ס כנ ה עצומה וכמו שכתבתי על פ סו ק אך
בי ישוב יהפוך ידו כל היום וזהו שאמר על היותו ע ם

הכ רס ס ב ת

רב יש עוד דבר אחר שהם ממך ממש שהם בעצמותיך
ויודעים ס תרי ך ומוצאיך ומובאיך באופן שהסכנה היא

לביתו וגם באשה ילך וישוב לארוסתו הוה ליה למימר :
ו או מר לע״ד כי דרך כלל שלמות האדם תלוי בשלשה

גדולה וכ מ ע ט בלתי אפשר לנצח אפי׳ הכי לא תירא
מה ם ו ה ט ע ס כי ה׳ אלהיך עמך ה מעלך מארץ מצרים

דבריס  :אחד ויסוד הכל הוא היות ה א ד ם מאמין בו ית׳

ושם היו ישראל שקועים בדברי ם החמריים ואדוקים בכל
מיני גלולים כנודע ו ע ם כל זה כיון שהרהרו תשובה
בלב ם הקב׳׳ה סייעם וכמו שאמרו ז״ל על פ סו ק קול דודי

חזרתו היה לו לומר ילך וישוב לכרמו לא

שהוא נמצא ישאינו גוף ולא כח בו והוא אחד ומשגיח
שהם מקרים ויסודות גדילים  :שני הוא שמירת ועשיית
המצות  :שלי שי הוא היות ה א ד ם עו ס ק בתורה כמו
שנאמר ובתורתו יהגה יומם ולילה וכן והגית בו יומס

דופק פתחי לי פתחו לי פ ת ח כחודה של מ ח ט ואני אפתח

ולילה ואלו השלכה נוכל ליחסם ולכנותם בשם בית וכרס

לכם פת ח שיהיו אהלות נ כנ סי ם בו כי כא ל טהר מסייעין

וארוסה ה ע ק רי ם הראשונים ה ם כדמות בית כי כמו שכל

אותו  ,ואמר אליהם שמע ישראל א ת ם ק ר בי ם היום
למלחמה וגו׳ אמרו חז״ל אפי׳ אין ב כ ם זכות אלא קריח

קניני ה ארס אינם כלום א ם אין לו בית להניחם שם כך
אע״פ שיקיים האדם כל מצות התורה ויהגה בה יומם
ולילה מה יועיל אם אין לו אמונה במציאותו יתעלה וכן

שמע וכו  ,הכוונה היא כי יסוד הכל הוא קבל ת עול מלכות
שמים והאמונה ה א מפית בו  .אל ירך ל ב ב כ ם וגו׳ מדבר

בשאר

כנגד א ר ב ע ה דברים ה מ עכ בי ם את התשובה כמו שכתב
ה ר ב בעל ה ע קי ד ה ו ה ט ע ם כי ה׳ אלהיכם וגו׳ :

והמקבלים המצות והמעשים כמו שהבית מ אסף הקנינים
וכמו שנאמר יראת ה׳ היא אוצרו  .המצות ה ם כדמות

ירך לבבכם א מר אל ת חוס עליך לומר איך

כר ם כי כמו שהכרם עושה פירות ג ם המצות ה ם פירות
הצדיק ולזאת ה סב ה יחם הכתוב לישראל לכרם שנאמר

כי ה ,המורה היותו מהוה הויות ואיך ת חוס עליך שאס

כי כ ר ס ה׳ צבאות בית ישראל וגו׳ וכן כ ר ם היה לירידי

כנגד אל

א סג ף את עצמי ב ע טיי ם ובדברי התשובה לכן אמר ר אה

באופן

שהעקרים

הראשונים

הם

ה מ א ספי ם

כקרן

די רי

שלום

פרעת ישופצים

כקרן בן שמן התורה היא כדמות אשה ארוסה כמו שגת׳
תורה צוה לנו משה מורשה וג  ,ואמרו חז״ל אל תקרי
מורשה אלא מ אורס ה שהתורה מאורס ה היא לישראל .
אמר רבי יוחנן  ' 0תורה ציה לט וגו׳ ו ע ס זה יובנו

על עכשו חזר

ויסול הכל פן ימות במלחמה שזה

יהיה ס ב ת מיתתו

והפסדו והעלר השגת שלמותו ואיש אחר יחנכנו רמז
כאן ענין הגלגול שיצטרך שתשוב הנפש פ ע ם א חר ת
לעילם הזה על יל איש אחר להשיג שלמותה  .ומי האיש
אשר גטע כר ם ר״ל שעסק במצות אבל אינו עושה או ת ם
לשמה ט א ס לאיזו כוונה חיצונית וזהו ולא חיללו כי
בשנה הרביעית יהיה כל פריו קדש הילולים לה' אף

לרך כלל מי האיש הירא

ורך

הלבב מ עבירו ת שבילו וכו' ולא ימס את לבב אחיו ט
הרשע לא לבל לעצמו מזיק כי אם לכל העומרים סביבו
זהו מה שנראה לע״ד יצחק בכ״ר שמואל אלרבי זלה״ה :

הפסוקים ואמר מי האיש אשר בנ ה בית חלש ולא ח נ ט
ר״ל ט חינוך הבית הוא ישוב בעל הבית בו כן מי שבנה
והאמין ה ע קרי ם הגז׳ אבל לא נתישב רעתו עליהם ואיכז
קיים באמיתות ב ה ם ילך וישיב לביתו ויאמיגם ויתקעם
בשכלו במקום נאמן ולא יהיו רפויים בילו ט זהו ע ק ר

ואמר
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המורה בחלק ראשון פ ר ק ל״ר כ תב ה ס בו ת
המונעות לפתוח הלמוד באלהיות ולהעיר על

מה שראוי להעיר עליו ולהראות להמון חמש ס בו ת וכו'
ושלש מהן הן הראשינה קושי הענין בעצמו ודקותו
ועומקו וכו' ר״ל עו מק המושג ה סב ה השנית קצור דעות
האנשים כלם ב ת חל תם וגו׳ רוצה לומר קוצר המשיג .
ו ה ס ב ה השלישית אורך ההצעות כי לאדם ב טבעו תאוה
לבקשת התכליות והרבה פעמ־ם יכבד עליו ויניח ההצעות
וגו׳  .ולהיות שרצה הקב״ה לזכות את ישראל

לפיכן

עשיית המצות צריך שיהיה לעשות רצון ומאמר קונו לא

הרבה

לנונה אחרת ילך וישוב לביתו לא א מר לכרמו כי א ם
לביתו שבת כל זה הוא היות איזו חולשה ב ע ק רי ם הראשוני׳

וימנעו שוס אחד מישראל בשביל שום אחת מהשלש
ס בו ת הנזכר ולזה כיונו חז״ל לע״ד ב אומר ם שלשה

ולכן ישוב להם ויאמינם כרין וכשורה ואז יחלל כרמו ולא
ימות ו כי ועיין ב ר ב ה פרשת מ פפ טי ם דף צ׳ אמרו חז״ל
משל לאלם שאמר לחבירו יש לי אלף מלו ח של תבואה

מ אמרים ברבה בפרשה זו שבכל אחד ואחד מ ה ם רמוז
לומר שאין במצות התורה ס ב ה מונ ע ת להשיג תכלית
שלמוס יצירת ה אד ם והוא השגת חיי העולם הב א א ם
כנג ד ה סב ה הראשונה שהיא עו מק המושג אמרו דף ר״ד

וכו׳ .ומי האיש א כ ר ארש אשה רוצה לומר שעוסק־
בתורה ואינו עו ס ק לשמה וזכו ולא לקחה רוצה לומר לא
עשה בה ליקזחין כהוגן וכשורה ג ם זה ילך וישוב לביתו
לעקרים הראשונים שהחולשה ב ה ם היא ס ב ת הכל ט
אין ספק שהאלס שיצייר בשכלו ה ע ק רי ם הרא שונים על
מתכונתם לא יעשה שום ל ב ר לשם כונה חיצונית כי אם
לעשות רצון קוגו ולכן א מר ישוב לביתו ולא יהיה זה ס ב ה
שימות במלחמה האמתית הנפשיית בהיות נ ע ר ר מהשגת

שלמותו ואיש אחר יקחנה כמו שכתבתי  .ואומר אני לע״ל
שהסבה שמכנים התור ה לארוסה היא לפי מה שאמרו
ז״ל כל הגהנה מרברי חורה ט טל חייו מן הטולס
אבל הנאה ותועלת ה תור ה הוא בעולם הבא ק היא
הארוסה כי הבועל ארוס תו בבית חמיו כבועל נידה
והנאתה ותועלתה איגו אלא אחר הכניסה כך ההורה
שכרה אחר כניס ת ה א ר ס לעולמו וכן כתיב בשכבך תשמור
עליך והקיצות היא חשיהך אבל בזה העול ם הוא כארוס
מם ארוסתו שאין לו הנאה ממנה כי א ם הלטר עמה
נ״כ בתורה והגית בו יומם ולילה וכן כ תי ב ב א הב ת ה
השגה תמיר כארוס ע ם ארוסה אח״כ לפרש מה שאמר

להס תורה ומצות וסידרם באופן שלא יתרשלו

ע״א ב מ א מ ר אורח חיים פן תפל ס אמר רבי אבא ב ר
כהנ א אמר הקב״ה לא תהא יושב ומשקל במלותיה של
תורה כענין שנאמר ושקל ב פלס ה רי ס לא תהא אומר
הואיל והמצוה הזאת גדולה אני עושה אותה ששכרה
מרובה והואיל וזו מצוה קלה איני עושה אותה מה עשה
הקב״ה לא גילה לבריות מהו מתן שכרה של כל מלוה
ומצוה כדי שיעשו כל המצות בתו ם מנין שגאמר געו
מעגלותיה לא ת ר ע למה ה דבר דומה למלך ששכר לו
פועלים והכניס אותן לתוך פ ר ד ס ס ת ם ולא גילה להם
מהו שכרו של פ ר ד ס שלא יגיחו דב ר ששכרו מו ע ט
וילכו ויעשו דבר ששכרו מרובה ב ע ר ב קר א לכל אחד
ואחד א מר לו ת ח ת איזה אילן משיח אמר לו ת ח ת זה
אמר לו פלפל הוא שכרו זהוב אחד קר א
לו ת ח ת איזה אילן עשית אמר לו ת ח ת זה

לאחר אמר
א מר לו

שכרו חצי זהוב פ ר ח לבן הוא קר א לאחר א מר לו ת חת
איזה אילן עשית

א מר לו ת ח ת זה א מ ר לו זית הוא

שכרו מאתים זוז אמרו לו לא היית צריך להודיע אותנו
אחה אילן שכרו מדובה כדי שנעשה תחתיו א מר ל הס
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המלך אלו הודעתי היאך היה כל פרדס* נעשה כך לא
גילה הקב״ ה

של

מתן שכרן

מצות חון

משתי מלות

ה חמור ה שבחמורות והקלה שבקלות כבוד אב ואם
חמורה שבחמורות ומתן שכרה אריכות ימים שנאמר
כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך והקלה

שלום

התורה נחלקות לשלשה חלקים מצות עשה ומצות לא
תעשה ותלמוד תורה שהיא כנגד כלם כנגד מלות עשה
אמר פלפל הוא שכרו זהוב וזה כי כמו שהפלפל מחמם
האדם כך האדם מ ת ח מ ם ומתלהב ו מסעירר להוציא
לפועל המצוה ההיא ולפיכך שכרו זהוב  :כנגד מלות לא

שילוח הקן ומהו שכרה אריכות ימים שנאמר שלח
תשלח א ת האם וגו׳  :ה קו שי א היא מפו ר ס מ ת שאין

היות שאמרו אף לא פעלו עולה בדרכיו הלכו ויש לו

המשל דומה לנמשל שהרי המשל אין השכר שיה כי א ס
משיגה זהוב אחד וחצי זהוב ומאתים זוז ואלו בנמשל

לאדם שכר בהיותו יושב ובמל ואינו עובר על מצות לא
תעשה מ"מ לא דמי לקיום מצות עשה כי התם הוא

הכל שוה שהמצוה הקלה והחמורה שכרה אריכות ימים .
ועוד מה היא כוונת המשל במה שאמר פלפל הוא שכרו

תע שה שהאדם

תעשה אמר פר ח לבן הוא שכרו חצי זהוב ירצה כי עם

קום

עשה

אלא שב ואל

והכא אינו

מ ת ק ר ר מהעבירה שבא לידו

ולכן מדמה

אותו לפרח

זהוב פ ר ח לבן הוא שכרו חצי זהוב וכו׳  .לכן נר אה

לבן

לומר שהרי כ ת ב ה רב בעל ה עק רי ם מא מר שלישי פ ר ק

העבירה שמתקרר מלעשותה ואין שכרו כל כך כי אינו
אלא שב ואל תעשה  :כנגד תלמוד תורה אמר זית הוא

שם בדרוש הזה והעלה שנותנת שלמות בחלקיה ולכן
כשיעשה ה א ד ם מצוה אחת לבד כ ת קנ ה לשום שמים

ובכמה מקומות מצינו שהתורה נמשלה לזית וכמו שהמרו
חז'׳ל בשמזת ר ב ה פרשת תצוה על פ סו ק זית רענן יפה

יזכה בה לחיי העולם הבא וכמו שהביא הוא שם לשון
הרמב״ם על פירוש המשגה שכתב שרבי חגינא בן

פרי תאר וגו׳ ולהיות שתלמוד תורה כנגד כלם אמר
שכרו מ אתיס זוז  .ו הסב ה שלקח ס ך מאתים זוז פירשתיו

' תרדיון שאל את רבי יוסי בן ק ס מ א מה אני לחיי העולם

בדרישיס סימן כ״ז( עיין שם) :נ מ צ א שעלה בידינו שאין
השגת השלמות דבר ע מוק ואין כאן עומק המושג שהרי

כ״כן אם התור ה נו תנ ת שלמות בכללה או בחלקיה והאריך

הבא

והשיב כלום בא

מעשה לידך

לעשות מצוה כהוגן והשיבו

כלומר נזדמן לך

כי נזדמנה לו מצות צדקה

על דרך שלמות נ כ ל .מ ה שאפשר וזכה בה לחיי העולם
הבא וכיון שכן נמצא שסוג השגת השלמות והוא חיי
העולם הב א באיזו מצוה שיעשה האדם לשמה משיגו ע ם
היות שיהיה אמת כי כפי מ ד רג ת ואיכות המצוה כך
ישיג מדרג ה בחיי העולם הבא כי כמו שאין כל המצות

שהלובן מורה קרירו ת

דומה לאדם המתרחק מן

איזו מצוה שיזדמן מקנה לאדס אריכות י מי ם :כנגד קוצר
המשיג אמרו חכמים זכרם לברכה מלוה גוררת מצוה
ועבירה

גו רר ת עבירה אמר

הקב״ה

אע״פ שהתרתי

אותה לך אמרתי וגלחה את ראשה וגו׳ כדי שלא תמצא
חן בעיניך ותשלח אותה ואם לא עשית כן מה כתיב
אחריו כי יהיה לאיש בן סו ר ר ומורה מתוך כך כי יהיה

שיות כי יש קלה ויש חמור ה כך אין כל מדרגות חיי

באיש חמא משפמ מות הרי עבירה גורר ת מבירה ומצוה

העוה״ב שוות אבל בהשגת מציאות חיי העוה״ב מדרגה

גוררת מצוה מנין תחלה כי

יקרה קן צפור וגו׳ מחיך

מה ממנו באיזו מצוה שיזדמן ודאי שהאדם משיג באיזו
מצוה שיהיה הן קלה הן חמורה ו ע ם זה המשל הוא דומה

כך כי תבנ ה בית חדש מתוך כך לא תזרע כרמך כלאים
וגו׳  :הרי לך שאין

לנמשל כי כמו שהמשל הפועלים הה ם כיון שהם פועלים

באה מאליה ליד האדם כי מצוה גורר ת מציה  :ומה גם

ועושים מלאכה ודאי שיש להם שכר ואין ההבדל ביניהם

עתה במה שפירש

כאן קוצר ד ע ת להשיג כי המצוה
ה רב

הגדול מרי

ורבי זלה״ה על

אלא בפ חו ת ויתר כן ה אד ם באיזו מצוה שיעשה ודאי
זוכה להשגת מדרג ת חיי העוה״ב ע ם היות שיש הבדל

העבירה וכו  ,שדקדק למה לא אמר ובורח מן עבירה

בהשגת ה מדרגות כפי איכו׳ המצות  :וזהו שכתב הקב״ה

קלה  .ועוד מהו אומרו ששכר מלוה מלוה שנראה שהוא

אריכות ימיס הן בקלה הן בחמורה כי שם אריכות ימים

לו לומר אלא ושכר

הוא ת אר לסוג השכר המושג מצד עשיית המצות ובהשגת
הסוג כל המצות שוות.
ודאי

יש הבדל

לקלה וכמו
ש^רש

הרב

משנת בן

עזאי

אומר הוי רן למצוה קלה ובורח מן

ענין נמשך ממה שאמר לא
מצוה מצוה וכו׳ אלא

היה

שבא לומר הוי

רן למלוה קלה

אבל בפר מיו ת השכר לא כי

השתדל לעשותה ע ם היותה קלה ובזה גמלא שהיית בורח

מהמצוה החמורה

מן העבירה שכיון שבא מלוה לידך א ס לא היית עושה

שרמז בעל המאמר במשל שהביא כפי מה

אותה מהתרשלות עבירה היא בידך ועכשו שעשית אותה

גדול ביחוד השכר

כי מצות

נמצא שעשית מצוה ו ב ר ח ת מן העביר ה  .ועוד שמלוה

הגדול מרי ורבי

זלה״ה  .וזה

ןת>' ףיז ^צי ף
גוררת מצוה ובזנות מצוה זו

פרעת תצא

תבא מצוה א חר ת לידך

וסגירה גורר ת עבירה ואם לא היית עושה המצוה ההיא
הכזנרח היה עבירה בידך ואותה העביר ה היתה גורר ת
עבירה אחרת נמצא

שבעשיית

והמלבוש
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ש לי ם
והדירה

וכו׳ לתיקון שנים

אלו נתן ה ק ב״ ה

לישראל המן ב מ דב ר שהיה מזון אלהי רוחני והוא ידוע
ני המזגים נ קני ם מהליחות והליחות 'מהמזונות ו ל ק

מצוה אחת זונ ה לשתי

המטיר להם הקב״ה מן לאנול ודנן שמים נתן למו נ די

מצות גם זונה שנמנע מלעשות שתי עבירות וניטל שנר

שיקגו מ מ ט מזגים טובים ויזדננו שנליהם ב טוב ה הננ ה
וגס היו מלקטים אותו בנ ל ב ק ר איש לפי אנלו בלי
עמל ובלי יגיעה וגם היו גדלים ע מה ם מלבושיהם ומנעליהם

כנגד ארבע שתי מצות והעדר שתי עבירות  :והרגיש ה תנ א
בדבריו איך יצוייר שבשביל פעל אחד לבד יטיל שנר
כנגר ארבע לנן אמר ששנר מצוה מצוה ונו׳ נלי מר א ם
השכר שנותן הקב״ה לעושה המצוה היה מצר איזה תועלת
המגיע להקב״ה ודאי שהיה

מן ה ר אי שניון שאין שם

כי אם פועל אחד שלא יתנו לו שכר ני אם שכר עשיית
מצוה אחת אבל הקב״ה מה הנאה יש לו מעשיית המצוה
אס צדקת מה תתן לו וגו׳ אבל מה שנותן הקב״ה שכר
אינו אלא מצד ה נ נ ע ת האדם למאמרו ית׳ להיותו שומע
בקילו וטון שנן טון שאדם זה רץ למצוה הקלה ההיא
לעשותה לנונה שתבא לידו מציה א חר ת ני מצוה גורר ת
מצוה וגם השתדל לעשותה נ רי שלא תהא כ בי ר ה בידו
בהיות לאל ידו לעשותה והתרשל ממנה שזה ודאי עבירה
היא בידו וטון בזה נדי שלא תב א עבירה

אחרת לידו

כי עבירה גוררת עביר ה ודאי שנוטל שנר מ ג ד א רב ע
כי רחמנא ליבא בעי וזהו שאמר אל תתמה על זה לפי
ששכר מצוה אינו אלא להיות האדם שומע למצוה שצוה
הקב׳׳ה עליה לא שום הנאה שנמשך להקב״ה מעשיית
המצוה ולנן מחשבה טובה הקב״ה מצרפה ל מ ע ש ה.
הרי לך ני אין בהשגת חיי העוה״ב קוצר המשיג ני
במחשבה לבד משיג האדם חיי העוה״ב  :ננג ד אורך
ההצעות אמרו חנ מי ם ז״ל ט לוית חן ה ם לראשך אמר
רבי פנחם בר חמא לנל מ קו ם שתלך המצות מלוות אותך

ולא חסרו דבר נ מו שנאמר שמלתך לא בלתה מעליך
ורגלך לא בצקה זה ארבעי ם שנה  .באופן שלא נמצא
בהם שום סב ה מה ־!משה ס בו ת ה מונעות השגת השלמות
וגס נ שננג סו בארץ ניון הקב׳׳ה לתקן שתי אלו א ם זנו ת
המזונות להכנת המזגי׳ אמר א רן חטה ושעורה וגפן וגו'
שהם נ ל ם מזוגות ופירות משובחים כרי שיקנו מ ה ם
מזגיס טובים  .וגם ננ ג ד השנית אמר ארן אשר לא
ב מ סננו ת ת אנ ל בה לחם לא ת ח ס ר נ ל בה  .באופן
שהוננו ישראל לקבל ולהשיג השלמות האמתי בלי שום
מונע מהחמש ס בו ת ה מונעות השגת השלמות זהו מה
שנראה לע"ד יצחק בנ ״ ר שמואל אדרבי זלה״ה :
ב י ל ק ו ט דף ש׳ ע״ג ז״ל רבי תנ חיס ב ר חנילאי
פתח זנ רונינ ם משלי אפר וגו' אמר הקב״ה
לישראל בגי הוו זהירין בשתי זנירות שהנתבתי לכם
בתורה תמחה את זנ ר ע מלק וגו' ני מחה אמחה את
זנ ר עמלק וגו'  .משלי אפר משולי אפר אם זני ת ם הרי
את ם בניו של אבר ה ם אותו שהמשיל עצמו לאפר דנ תי ב
ואגני ע פר ואפר ואם לאו לגבי ח מר ג בינ ם התקינו
עצמינם לשיעבודה של מצרים מה נ תיב וימררו את
חייהם בעבורה קשה ב ח מר ובלבנים צריך לדקדק לע״ד
שהיא הקר מה ידועה שהקב״ה נשנותן לאדם נ פ רי מעלליו

כי תבנה בית חדש ועשית מ ע ק ה לגגך אם עשית דלת
וכתבתם על מזוזות ביתך א ם לבשת נלי ם חרשים לא

הן לטוב הן למוטב הוא מרה ננג ד מרה ויש שים שייכות
או הדמות לשנר ע ם הפועל הקודם לו וטון שכן איך
יצדק זה ב מא מר זה ומה היא ניונ ת המאמר אבל אומר

בדבר אלא מהלך בדרך המצות מלוות אותך שנאמר כי
יקרה קן צפור לפניך וגו׳  .הרי שבלי שוס הצעה ו הננ ה

שאמרו בילקיט על פסוק ויזנב

תלבש שעטנז וגו׳  .אמר הקב״ה אפי׳ לא היית עו ס ק

לע״ד שיובן ע ם מא מר

בך נ ל הנחשלים אחריך הנ ה אותם מנ ת זנב היו משתנין

שבשבילה משיג חיי העוה״ב

מילותיהן של ישראל וזורקין אותן נלפי מעלה ואומרים

כמו שנאמר בשילוח הקן ו ה א רנ ת ימים  .הרי לך שבהשגת

בזה ב ח ר ת הא לך מה שבחרת אם נן יראה מנ אן שנפרו

חיי העוה״ב אין שוס מונע מהשלשה מונעי ם הנזכר וגם

בברי ת מילה ו בנ פ ר ם בברי ת מילה נ פ רו ביחידו של עולם

השני מונעים האחרים שנתב שם הרב המורה בפ׳ הנזנ ר

דהא בהא תליא שנן אמרו חז״ל על פ סו ק ונתתי לך

באה המצוה ליד האדם

והס רוע ה הננו ת ה טבעיות וזה ני יש אנשיס שיש להם

ולזרעך

מתחלת הבריאה תנונ ה מזגית אי אפשר ע מ ה שלמות
בשום פנים ועוד ס ב ה חמישית והיא ה ע ס ק בצרני הגופות

המילה אהיה להם

אשר הס השלמות הראשון והוא צורך המחיה ו הנלנל ה

אחריך בפרשת לך לך אס מקיימין

בניך א ת

לאלוה ולפטרון ואם לאו לא אהיה

לפטרון שאם מקבלי! בניך את המילה ה ם מקבלין אלהותי
ואם לאו אין מקבלין אלהותי ו ה ט ע ם שבברית יש רמז
לאחרת
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דברי

פרשת תצא

שלום

לאחדות שבמילה נכרתו עליה שלש עשרה פרישות והוא
רמז לאחד שעולה י״ג וכן אהבה שהוא תכלית יצירת
ה אד ם א הבת השם עולה י״ג ועם זה כבר כתבתי מה
שאמרו חז״ל נשבע הקב״ה שאין הכס א שלם ואין השם

לשעבוד כי ה ם לא יצאו מהשעבוד אלא מ ס ב ת השתי מצות
ובהבכןל ה ס ב ה תבעל ה מסובב (עיין בפרשת יתרו ששם
פרשתי ה מא מר הנזכר לכוונה אחר ת) :

שלם עד שינקם מזרעו של ע מלק שנאמר כי יד על כ ס
יה (עיין בדרוש ל׳ז) והכוונה לע״ד שכיון שזלזלו במילה
אין הכס א שלם כי הכס א הם השמים שנאמר השמים
כסאי והשמים תלוייה במילה דכתיב אם לא בריתי יומם

זבור את איטר ע&ח לך עמלק וגו :

ולילה חוק ת שמיס וארץ לא שמתי והשם ג״כ אינו שלם
שחסר ו״ה מ מנו שהוא רמז למילה ט ו״ה עולה י״א והשתי

ה כ װ נ ה לומר שלא ישכחו ענין עמלק להיות שהוא
אויב על הכוגה הראשונה וכל מה שעשה
לא עשאו אלא לך ממש וזהו אומרו עשה לך עמלק שכל

אותיות עצמן ב' הרי י״ג והיא רמז למילה שנכרתו עליה

כונתו לא היתה אלא להשמידך וראיה לזה כי לפעמיס
עורך איזה ע ס מלחמה כנגד ע ם אחד לאחת משלש סבות

שלש עשרה ברי תות ורמז לאחד כמו שכתבתי ושם של
א ר ב ע אותיות רומז לומר ברא הקב׳׳ה מה שברא בי״ה

או לכביש איזה עיר או ממלכה לעשית לו שם תפארת
או להגקס מ ה ם בשביל אי זה קלון שקבלו מ ה ם או בשביג

שהוא העול ם הזה והעולם הבא כמו שנאמר כי ביה ה'

שיא ה ע ם ההוא לערוך אתו מלחמה וליקח את ארצו
מיד! לכן ק ם עליו והרגו כי בא להרגך השכס להורגו

צור עולמים ב ע בו ר זה שהוא רמז למילה והוא על דרך
א ם לא בריתי יומס ולילה וגו'  :ו כז ה יובן פ סו ק כי יד
על כ ס יה כמו שככר כתבתי ב מקו ם אחר שהכוונה לומר
ב ע בו ר ס ך י״ד שחסר מ כ ס ומיה לפיכך מלחמה לה׳ בע מלק
ועם זה יובן ה מא מר לע״ד שהקב׳׳ה ציוה לישראל שיזכרו
ואל ישכחו מלחמת ע מלק כיון שכפרו בשתי פינות גדולות
כאלו שבהם תלוי העולם וזהו הוו זהירין בשתי זכירות .
אמר עוד א ם זכיתם ושמרתם בפועל המלחמה ע ם ע מל ק

לכן אמר

הכתוב כי אין

בעגין עמלק

ע ם ישראל שים

אחד מאלו  .כנגד הא' אמר ט לא ער ך עמלק מלחמה
ע ם ישראל לכבוש את ארצם לעשית לו שם תפ אר ת שהרי
לא היה להם לישראל לא עיר ולא ממלכה לפי שהיו בדרך
וג ם לא היה להנק ם איזה קלון שהרי היה בצאתכם
ממצרים והיו ב ם לעבדים ולא עשו לשום אדם דבר רע
וקלון להיותם נכנ עי ם וכבושים ת ח ת אדוניס קשה וגם
לא עברו ישראל עליו ובקשו ליקח את ארצו מידו  .אלא

א ת ם בניו של א ב ר ה ם כמו שאברהם קיים מצות ברי ת
מילה אע"פ שהיה זקן וכן בימי א ב ר ה ם לא היה אחר

אדרבה ע מלק בי ק :לישראל היכן הוא וכמו שאז״ל טל קי ע

שיפרסם אלהותו ואחדותו יתעלה כי א ם א ב ר ה ם א״כ הרי

רבי יהודה הנשיא אומר חמשה עממין פ ס ע עמלק ובא

ע ת ה לאפר לומר שאין אור של גי הנ ם שולטת ב ה ם טון

ועשה מלחמה ע ם ישראל שנאמר ויבא עמלק וכתיב
עמלק יושב בארץ הנגב שהיה לפגים מ כלן .רבי נתן

א ת ם בניו שאתם מחזיקים בבריתו ובאמיגתו והמשילם
שהם נימולים כמו שאז״ל כמי שהאור אין שולט ב אפ ר
שכבר פירש מ מנו ואז״ל א ב ר ה ם עומד בפ תחו של גיהנם
ואינו מניח אד ם מזרע ישראל ליכנס לתוכה  .ואם לא
התקינו עצמכם לשעבודה של מצרים יובן לע״ד שאמרו
חז״ל שלא היה לישראל שום זכות לצאת ממצרים עד
שנתן להם הקב״ ה שתי מצות ד ם פ ס ח ודם מילה הדא
הוא דכתיב ואעבור עליך ואראך מ ת בו ס ס ת בדמיך וגו׳
ואין ס פ ק כי שתי מצות אלו הן הן השתי פנו ת שאמרנו
שכפר

ע מ ל ק .הא׳ היא מילה והשנית היא

דם פסח

שהוא רמז שהיו שוחטים לשרו של מצרים והיו מיחדיס
שמי של הקב״ה ואלו השתים היו ס ב ה לשיצאו מהשעבוד

אומר לא בא עמלק אלא מהררי הר שעיר א ר ב ע מאות
פ ר ס ה פ ס ע עמלק ובא ועשה מלחמה ע ם ישראל  .הרי
שהוא יצא ממקומו לפגוע בך נר א ה מכל זה שכל מה
שעשה לא עשאו אלא לך ממש על הכוונה הראשונה ולכן
כיון שהוא אויב אמיתי והיה ביום הגיח ה' אלהיך לך מכל
אויביך וגו' תשתדל למחות ב פ על את

זכר ע מלק אבל

כשתהיה ת ח ת השמים ר״ל כשישראל עושים רצונו של
מקום ה ם למעלה מן השמים וכמ״ש הקב״ה לאברהס
הב ט גא השמימה וגו' ואין אומרים הב ט אלא מלמעלה
למטה מלמד שהעלהו

למעלה מהכיפה וכו' אבל כשאין

מחזיקים ב מלח מ ת

עושים רצונו של מקו ם הם כבושים ת ח ת המזל והולכים
בגלות ואין לאל ידם לערוך אתו מלחמה מ״מ לפתות

ע מל ק להחזיק בשתי מצות ופגות אלו מיד ה ם מ תוקני ם

כשתהיה ת ח ת השמים לא תשכח מן הלב איבתו ושנאתו

ולכך כשישראל

אינ ם זוכים ו אינם

ותהיה
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ותהיה לעולם איבתו חקוקה בלבך וכן אמרי חז״ל זכור

אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך ה׳ אלהיך שמה ירצה

בפה ואל תשכח בלב זהו מה שנראה לע״ל יצחק בכ״ר

חשיב ללבך שהקב״ה מ תנ הג עמך במדת רחמים שזה
שם בן ד' אותיות וגם ב מדת הדין המורה שם אלהיך
ב עבור עונותיך וגם ב מדת רחמים שמרחם עליך והמו

שמואל אלרבי זלה״ה :

פרשת נצבים
ו ה י ה כי יבאו ע ל ץ כל הדברי ם האלה הב רכ ה וגו׳
לע״ד ראוי לעורר קושיות אחת כי לפום ריהטא
דקרא משמע שכוונתו לומר שכשיהיה להם יסורין שאז
ישוט להקב״ה כמו שאמר ישבח עד ה׳ אלהיך ואם כן
לא היה לו לכתוב הב רכ ה אלא הקללה לבד ועוד שזאת

מעיו עליך אבל הכל בא מאתו יתעלה (וכמו שכתבתי
דרוש זה על פרשת ועמי תלואים למשובתי וגו' דרוש כ״ב) :
א ן ירצה שכוונת הפרשה לדבר בענין התשובה ובראשית
אמריה תירץ קושיא שיקרה בענין התשובה והיא
הקושיא שהביא הרב בעל ה עקרי ם מא מר ד׳ פ' כ״ז
שאחר שנעשית העבירה בפועל מה תועיל התשובה
ב חר ט ה וודוי והוא תירץ שם באורך אבל כלל העולה

הפרשה מכופלת ומשולשת שבתחלה אמר ושבת עד ה׳
אלהיך ונו׳ ואח״כ ואתה תשוב ושמעת בקול ה' ונו׳ .
ועוד כתיב כי תשוב אל ה׳ אלהיך בכל לבבך ובכל
נפשך .ועוד אחר שכתב הכתוב ושב וקבלך מכל ה ע מי ס

הוא שכשמתחרט האדם מורה הע ת הפועל הראשון נעשה
ב ט עו ת ובבלי דעת והשכל והוה ליה כאיש אחר זהו שאמר
כאן כשיבאו עליך הברכה והקללה ותבין שבעונותיך
הצער הגדול ההוא והשבות אל לבבך כלומר תשוב אל

אשר הפיצך ה׳ אלהיך שמה למה כורח וכתב לן קר א
זימנא אחריתי אם יהיה נד חך בקצה השמים וגו׳ ועוד ד

לבבך ואל שכלך שעד עכשיו היית חון מלבך באופן שבתוך
לבריו תירץ הקושיא בתירון הנזכר ואמר ושבת עד ה׳

שיאמר הכתוב משם יקבצך ה׳ אלהיך ויקחך למה חזר
לומר משם פ ע ם שנית  :ונ ר א ה לע״ד שכוונה הפרשה

אלהיך כלומר שלא תא מר איך יקבלני השם כיון שלא
חזרתי בתשובה אלא כאשר צר לי וכמו שאמר יפתח ה ג ל ע ד
ומלוע ב א ת ם אלי ע ת ה כאשר צר לכם כי אין מ ל ס
ה ק ב ״ ה כ ך אלא ימינו פשוטה לקבל שבים על כ ל פ נ י ם

בכלל היא שהיא מדברת בשלשה מדרגות תשובה האחד
היא כשחוזר האדם בתשובה מכח יסורין הבאים עליו .
והשני כשעושה תשובה כשרואה יסורין בחבירו והוא רואה
ולוקח מוסר קודס שיבואו עליו  .והג׳ כשחוזר מ אהבה
שלימה מבלי דבר שיכריחהו לחזור ובא לומר הפרשה
שכשהאדם עושה תשובה אפילו שתהיה התשובה היותר
גרועה שבעולס הקב״ה מקבלו ומסייעו כי בא לטהר
מסייעין אותו וכמו שאמרו על פ סו ק פתחי לי אחותי
רעיתי וגז׳ אז״ל פתחי לי פ ת ח כחודה של מ ח ע ואני אפתח
לכם פתח שיהיו אהלות נכנסין בו זהו כולל הפרשה
ופרסיות הפסוקים אמר והיה כי יבואו עליך ונו׳ ירצה
כי הקדמה ידועה כי ה מק ר ה לא יתמיד והמשך והת מדת
הדבר מורה היותו מפעולת פועל לא בהזדמן ואם כן בא

וכמו שנאמר תשב אנוש על
ולכן ושבת ע ל השם אלהיך
תשובה שלימה א מר ושמעת
השמיעה לבל כלומר לפחות

לכא ותאמר שובו בני אל ם
וכיון שזאת התשובה אינה
בקולו ולא א מר ועשית אלא
תשוב לשמוע בקולו בכל לב

ובכל נפש וכיון שאתה פותח פ ת ח הקב״ה יסייע לך וזהו
ושב ה׳ אלהיך את שבותך וגו' ויסלק ממך הצרה שהיתה
לך בהיותך בגלות אמר עול א ם יהיה נל חך בקצה
השמים וגו׳ קשה לע״ל שאיך אמר בקצה השמים שהשמים
ה ם כלוריים ואין ב ה ם לא ראש ולא קצה אבל יובן
שהכתוב אמר מקצה השמים מוצאו וגו' והוא שאמר שהשמש
לעולם יוצא מקצה השמים משמע משם שהמזל שעולה
בכל חלש וחלש קור א קצה שהוא כמו ראש וקצה כל

לומר שלא יאמרו ישראל שכיון שמשה רבינו ע״ה א מר
והיה אס שמוע תשמע וגו' ברוך אתה בעיר וגו' ואם

אחל בחלשו מזל טלה בניסן ושור באייר ותאומים בסיון

לא תשמע ארור וגו' אם כן כשתהיה ב ר כ ה בה ת מד ה או

וכן כלם

שיכולת השם יתפשט

קללה בהתמדה אז נ ד ע שהכל בא מ א ת השם ונדע א ם

לבל לקבן מה שהוא הפין מרצונו כמו שאמר אשר הפיצך
ה׳ אלהיך שמה אלא אפילו יהיה נל חך ב עבו ר קצה השמיס

וזהו שאמר אל תחשוב

העבט ואם הרשענו אבל כשיהיה פ ע ם ברכ ה ו פ ע ם קללה
מורה היות הדבר ב מ ק ר ה לכן אמר שלא יעלה על לבבם

ר׳׳ל ב עבו ר איזה מזל או ככב שעומל על תלו ובגובה

אשר נתתי לפניך אל תחשוב שזהו מקר ה ואינו מפעולת

רו ם שלו ע ל שנקרא חצה ומחייב שתהא נל חה שם אפילו
הכי משם יקבצך ה׳ אלהיך ומשם יקחך ואמר משם פ ע ם

פיעל וכמי שאמר ואם תלכו עמי קרי וגו׳ אלא והשבות

כלם

דבר כזה וזהו שאמר כי יבאו

עליך הב רכ ה

והקללה

א ח ר ת לומר שלא

יהיה הקבוץ אחל

לאחל אלא

דברי
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כאחד ב ב ת אחת כמו שיצאו ממצרים רכתיב ובגי ישראל
יוצאים ביד ר מ ה ואם היה אומר משם יקבצך ה׳ א1הין־
ויקחך היה משמע שיקבצם לאחד אחד אבל עכשיו דכתיב

יערף כ מ טר לקח* תזל כטל אמרתי א מר שהשמים
ב תנו ע ת ם וכן הסבו ת ה טבעיו ת אינם מבחינים בין צדיק
לרשע אלא לפעמים נמשך מהם טוב לרשע ורע לצדיק

פ ט ם א חרת ומשם יקחך משמע שאחר הקבוץ עדיין ה ם
שם ואחר כך יקחם ויצאו משם בב ת אחת וביד רמה .
ובעבור שלא היה לך הכנה בארץ ה ע מי ס לעשות תשובה

וגס אינם נותנים לפעמים לכל אחד די צרכו אבל התורה
אינה כן וזהו שאמר יערף וגו׳ ואמרו ז״ל בתעניות פ״ק

כ ת קנ ה לכן יביאך ה' אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך
וירישתה אבל הכויבך והרבך מ ס י ת זכות

אבותיך לפי

שהתשובה הנ רו ע ה שעשית לא יספיק אלא לשתירש את
הארץ אבל לא ל תוספ ת טובה אלא זכות אביתיך גור ם
להכויבך ומ״ם מאביתיך מ*ס ס ב ה כמו מה׳ יצא הדבר
ובעבור שעם כל זה עדיין נא תוכל לעשות מא מר השם
ב ע בו ר שקנית מזג ר ע ומדות ר עו עו ת ומגינית בהיותך
בין העמים ענו ״ ם וכמו שנאמר ויתערבו בגויס וילמדו
מעשיהם לכן אמר ומל ה׳ אלהיך וגו׳ וכמו שתרגם ה מ ת רג ם
ית טפשות לבך וכו׳ וזה יהיה למען חייך ולתועלהך כי'
מה תועלת לשם בכל זה כמו שנאמר אם צדקת מה תתן
לו .הרי לך כי בא לטהר מסייעין איתו באופן שכבר
יהיה לך הכנ ה שאע״פ שנא יבאו עליך ממש היסורין
אלא על ראש אחרים תשוב בהשיבה וזהו שאמר ונתן ה׳
אלהיך את כל האלות האלה על אויביך וגו׳ ואהה תשוב
אתה מעצמך תשוב מבלי שיבאו עדיך ואז תהיה התשובה
יותר שלימה שושמעת בקילו  .ועשית את כל מצותיו מה
שלא היה כן בתחלה אלא השמיעה בקול לבד וגם השכר
יהיה יותר גדול והוא והותירך ה׳ אלהיך וגו׳ ו ה תוספ ת

תניא

היה רבי

בנ א ה

אומר

כל

ה עו ס ק

בתורה

לשמה תורת געשית לו  0ם חיים שנאמר עץ חיים היא
וגי׳ וכל ה עו ס ק בה שלא לשמה נעשית לו ס ם המות
שנאמר יערף כ מ ט ר לקחי ואין עריפ ה אלא הריגה
שנאמר וערפו שם את העגלה בנחל וזהו שאמר התורה
מב חנת בין צדיק לרשע שיערף וישטף כ מ ט ר החזק לקחי
לעישה שלא לשמה  .ותזל כטל שהוא חיים לעולם אמרתי
לעושה לשמה ועוד יש בתורה שמספקת

לכל אחר די

מחסורו וזהו אומרו כשעירים עלי דשא יר׳ כי שעירים
הם טפות ק טנו ת ודשא ג"כ הוא הצמח הקטן המתחיל
להיות צומח והמ טר הג ס שוטף אותו ועוקרו ממקומו
ואינו צריך הלא שעירים הדומה לטל  .ועשב הוא הצמח
הגדול שאינו מזיק לו ה מ טר וזהו שאמר שהתורה משפיע
לכל אחד כפי צרכו כשעירים עלי דשא וכרביבים עלי
עשב  :כי שם ה׳ אקר א  .בא לתת ט ע ם שני למעלת
התורה על כל הנמצאים לפי שהאדם השלם באמצעות
התורה מכריז ו מ פ ר ס ם שמו של הקב״ה המורה היותו
מהוה ההויות ואדון העולם כלו משא״כ השמ 1ס דאדרבה
לפעמים הם ס ב ה לטעות בני אד ם וחושבים שהככבים
והמזלות ה ס ה ם השולטים והמנהיגים וכמו שכתבתי על

טובה יהיה בשבילך ובזכותך לא בזכות אבותיך כבתחלה

פסוק אלוה מתימן

וזהו שאמר כי ישוב ה׳ לשיש עליך ובשבילך לטוב כאשר
שש על אבותיך ו ע ם זה כ ב ר תוכל לבא למדרגת התשובה

שאמר כי שם ה׳ אקר א התורה מכרזת ומפרס מ ת גדולת

השלימה האמיתית הנעשית מ א הב ת השם לבד וזהו שאמר
כי תשמע בקול ה׳ וגו׳ כי תשוב אל ה׳ אלהיך בכל לבבך
ובכל נפשך מבלי

נ תינ ת ט ע ם אלא מאהבה

יבא וקדוש

מהר

פארן וגו'  .זהו

מעלת שם ה׳ צפיכך את ם שמים וארץ הבו גודל לאלהינו
במה שאתם שיתקין ודוממין שודאי שהיא גדולה להקב״ה
היותכם נכנ עי ם למאמר האדם ה עו ס ק בתורתו ית׳  .או

גמורה .

ירצה שבא לומר מעלת התורה שאפילו המלאכים אין להם

זהו מה שנראה למ״ד יצחק בכ״ר שמואל אדרבי זלה״ה :

רשות לקלס להקב״ה אלא אחר שקילסוהו ישראל כמו
שאז״ל על פ סו ק ברן יחד ככבי ב ק ר והדר ויריעו כל בגי
אלהים  .אף כאן כי שם ה׳ א קר א ואח״כ הבו המלאכים

פרשת האדנו

ושמים וארץ גודל לאלהינו  :ה צור תמים פעלו וגו׳  .עשה
 } 1 3 1 *0הפרשה לומר איך התור ה היא יותר חשובה
משמים וארץ וזהו שאמר האזינו השמים
ואדבר ה ואמרו בילקוט דף ש״ה ע״ב בשעה שאמר כך

הצעה למה שאמר אח״כ שיחת לו לא בניו וגו׳ ואמר בזה
האופן שעם היות שהקב׳׳ה הוא תמים וכו׳ וצדיק וישר
ולכך היה מן הראוי שכשישראל משחיתים היה מן הראוי
לגרשם מעל פניו ולא יקראו עוד בשמו מ״מ כל כך היא

היו שמים ושמי השמים דוממין ובשעה שאמר ותשמע
הארץ היה הארץ וכל אשר עליה דוממין נמצינו למדין

מעלת התורה שקיבלו ב הר סיני שנעשית עצם ב ה ם ואין

שהצדיקים שולטים בכל העולם כלו ונתן ט ע ם לזה ואמר

לו ית׳ להחליפם  .וזהו שאמר שיחת לו כלומר כשישראל
השחית

פרשת האזינו

דברי

שלום

סח !35

השחית וקלקל ועבד עכו״ס כי אין השחתה אלא עכו״ס

הדברים כפשעם  .ועוד אמרו ז״ל שם ע״ב בשעה שאמר

באופן ששיחת ישראל לו להקב״ה הנזכר למעלה לא בניו
מומם כלומר מן הראוי היה שהעונש שלהם יהיה שלא

האזינו השמים היו השמים ושמי השמים דוממין וכשעה

יקראו עוד בניו אבל הקב״ה אינו עושה כן אלא שקורא
להם דור עקש ופתלתול אבל שם בני ם לעולם במקומו
עימד כמו שאמרו ז״ל בני ם משחיתים נקר או בני ם אע״פ
שהם משחיתים וזהו שאמר הכתוב וירא ה' וינאץ מ כ ע ס
בניו ובנותיו אע״פ שיש לו כ ע ס נ ק ר אי ם בניו ויאמר
אסתירה פני מ הם אראה מה אחריתם יר' אס תיר ה פני
מהם אבל לא יהיה ה ה ס ת ר לגמרי בהחלנן אלא מ״מ
יהיה עיני עליהם לראות מה אחריתם ואם ילכו לאבדון
אסייעם ו העע ם כי בזמן שאינם עושים רצוני ה ם נ ק ר אי ם
דור תהפוכות אגל שם בנים לא זז ממקומו כי לעולם
נקראים בגיס אע״פ שלא אמון

ב ס כמו שאמרו חז״ל

והמעם להיות התורה עצם כאיש י ש ר א ל(ו כ מו שהארכתי
בזה בדרוש השלישי .עיין שם) :
מ א מ ר בילקונו דף ש״ה ע״ב כ שהעדים באים
ומעידים א ס נמצאו דבריהם מכוונין כאחד
עדותן מתקיימת ואם לאו אין עדותן מתקיימת  .כך אילו
אמר משה האזינו השמים ושתק היו שמים אומרים לא
שמענו אלא בהאזנה ותשמע הארץ היתה ארץ או מרת

שאמר ותשמע הארץ היתה ארץ וכל אשר עליה דוממין
וכו׳  .שהכינה בזה לומר כי עליונים ותחתונים משועבדים
לתורתנו הקדושה ולשומרי מצותיה .ולכן כשאמר משה
האזינו השמים תנועות השמים דוממין ומשועבדים לתורה .
וכן כשאמר ותשמע הארץ וגו'  .אבל עדיין יוכלו לומר
השמים אנו לא צוה לנו משה שנהיה משועבדים ובעלין
מתנועותינו אלא להאזנה להיות שרומז לאמונות ועקרי
התורה שהם דברים שאינם תלוים בח מר והם למעלה
מהזמן שהם ע ק רי ס אלהייס ואמונות מ ית  ,שמשגיח
ושאינו גוף ולא כח בו מציאות השם משכיר ומעניש וכן
הרבה אם כן ראוי שנשעבד לזה אכל לשמיעה הרומז
למצית מעשיות ותלויות בזמן אין ראוי שנשעבד להם כי
פעולתינו למעלה מה ם  .וכן הארץ היתה או מרת אין
ראוי שיהיו הפעולות השפלות העבעיו ת בעלות מפעולתן
אלא בשביל השמיעה שהוא רמז למעשה המלות כי ה ע ק ר
הוא המעשה כי הוא תכלית העיון וכמו שתראה ב ע ק ד ה
שער מ״ז אשר יש בחינת לומר שמעשה גדול או עיון
גדול לכן אמר ישעיה שמיעה בשמים לרמוז שיהיו
משועבדים ג ס למקיימי המצות והאזיני א רן לומר שיהיו
הפעולות הטבעיות משיעבדות ג ם לדורשי העיון באופן

לא שמעתי אלא בשמיעה בא ישעיה וס מך לדבר שמעו
שמים והאזיני ארץ ליתן האזנה ושמיעה לשמים והאזנה
ושמיעה לארץ  :ו כונ ת ה מא מר לנג״ד נמשך ע ם מה

ששלמות התירה תלוי בעיון ובמעשה ולכן ראוי שישתעבדו
עליונים ותחתונים לכל כי התורה היא מ מדרגה יותר

שבא לומר מעלת ו מדרגת
כלס ושראוי שכל הנמצאים

עליונה מ ה ם ולכן א מר ישעיה שמעו שמים והאזיני ארץ
על מה שאמר משה ו ה ע ע ם כי ה׳ דבר כלומר העיון

עליונים ותחתונים יהיו משועבדים אליה  .ויובן בזה כי
לאמונות אלהיות

והמעשה ציה הקב״ה זה כמו זה א"כ ראוי הוא שתהיו
משועבדים לזה כמו לזה בלי שום בחינת הבדל :

ועקרים שהתורה תלויה ב ה ם  .ולמצות ומעשים שצונו

מ א מ ר ברבו ת דף ר״ז ע״ב למה ה דבר דומה לאחד

שנאמר מגיד דבריו ליעקב חקיו

שפקד פקדון אצל איש ואשתו והיה מכבדן
אמרו לו למה אתה מכבדן אמר להם יש לי פקדון אצל

שכתבתי בפסוקי הפרשה
התורה על כל הנמצאים

תורתנו הקדישה נ חלק ת לשני חלקים
הקב״ה לעשותם כמו

ומשפעיו לישראל  .מלת האזנה נ א מ ר ת וצודקת על עקרי
תורתינו הקדושה והדרושים האלהיים אשר בה כי אין

אחד מהם וכל היכן שפקדוני מונח שיהא יפה כך א מ ר ג

בהס מעשה כי א ס האמונה ב ה ם וכמו שנאמר האזינה

למשה למה את מצוה לשמים ולארץ אמר להם אני עתיד

עמי תורתי וגם בזה צודק לשון ואדברה שהוא לשון קושי
כמו דבר האיש אדוני הארץ אתנו' קשות כי הדרושים
האלהיים ה ם דברי ם קשים וכן כ תב הרב בעל ה ע ק רי ם

למות ואיני יודע נפשי להיכן הולכת א ס לשמים אם לארץ

כי מגיד דבריו ליעקב רומז לדרושים ה אל הייס .ומלת
 שמיעה נא מר ת על מצות מעשיות כמו שנאמר ושמענוועשינו וכן נעשה ונשמע  .וגס
סי שהוא נאמר על
כה תאמר לבית

אמרי

לארן מי יעלה לשמים  .ועוד איך א מר כל מקו ם שתלך

דברים פשועיס כמו שאמרו חז״ל

נפשי שתהא מונח ת יפה  .ואם היא הילכת לארץ מה
מניחה אפשר שיהיה לה  .לכן נר א ה לע״ד שיובן ע ם מה

יעקב אלו

צודק בזה מלת

שנאמר מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלס
לפיכך אני מצוה שניהם כל מקום שתלך נפשי שתהא
מונחת יפה כמ״ש והיתה נפש אדוני וגו'  .ראוי לדקדק
וכי משה נ ס ת פ ק אם תלך נפשו לארץ ואם הוא הולך

הנשים שהיה אומר

להם

.
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שכתבתי והוא שהאז־ט השמים רמז לעיון ולעקרי התודה
ותשמע הארץ רמז למעשה ולמצות התורה ופן נ ר א ה
מ תוך דברי תז״ל שאמרו האזינו השמים על שם שנתנה
תו ר ה מן השמים שנאמר א ת ם ר אי ת ם כי חן השמים
דברתי ע מ כ ם שזה רמז לעיון דכתיב ב תרי ה לא תעשון
אתי אלהי כ ס ף ואלהי זהב המירה על מציאותו ואחדותו
ופשיכוותו מנשם

יתעלה  .ותשמע הארץ שעליה עמדו

ישראל ואמרו כל אשר דבר ה׳ נעשה ונשמע שזה רמז
למעשה והוא ידוע שהוא דרוש בין החכמים א ס שלמות
האדם תלוי בעיון או במעשה כמו שאמרו ז״ל תלמוד
גדול או מעשה גדול ולכן עשו חז״ל משל מהפקדון המונח

שלום

ששם הולכה הנפש ביוצאה מן העולם ועו מד ת שם זמן
מה כפי הכנתה ואח״כ עולה למעלה לעולם העליון וזהו
מה שאמר משה רבינו שעם היות שהוא היה מבחר
המין האטשי מ״מ מצד שכונתו בח מר בהעולם הזה
אפשר שבפטירתו מן העולם הזה מיד לא תלך נפשו
למקום מושבה האמתי למעלה אלא שתצטרך לישב זמן
מה בג״ע של מטה ב א רן ולכך א מר האזינו השמים
ואדברה וחשמע הארץ וגו׳ :
מ א מ ר בילקוט דף ש״ה ע״ב עתידה כגס ת ישראל
שתאמר לפני הקב״ה ר ט ט של עולם הרי
עדי קיימים שנאמר העידותי ב כ ם היום את השמים ואת
הארץ אומר לה הריני מעבירן שנאמר כי הנני בורא

אצל איש ואשתו כי שלמות האדם תלוי ומיפקד אצל
העיון השלם המכונה בשם איש כי האיש איני איש אלא

שמים חדשים

מצד שכלו ועיונו וגם מופקד אצל האשה ר״ל אצל ה ח מר

מקומות שקלקלתי בה ם ובושתי שנאמר ראי דרכך בגיא

והוא בבחינ ת המעשה השלם הנעשה ב אב רי ם החמריים
והגשמיים המכונה בשם נ ק ב ה כנודע אצל ה מדברי ם .

אומר לה הריני מ עביר ם שנאמר כל גיא ינשא אומרת
לפניו רבש״ע הרי שמי קיים  .אומר לה הריני מעבירו
שנאמר וקירא לך שם חדש וגו׳  .הכוונה בזה לפי מה

שלמות האדם תלד שתהא נפשו הולכת לפנים ולא תחזור

שפירש

ורבי זלה״ה היא שאומרים

לאחור או נשארת ב מ קו מ ה כמו שתהיה כשיצאה לאויר
ה עול ם וכמו שאמר הרב מרי ורבי זלה״ה על פ סו ק אז
תלך ל ב ט ח דרכך וגו׳ ולכן אמר איני יודע נפשי להיכן

ישראל שלכאורה אי אפשר שיהיה להם שים מעלה ויתרון
לימות המשיח לג' סבו ת  .א ח ת להיות שעולם כמנהגו

ולכן א מר אינו יודע נפשי להיכן הולכת וכו' כלומר כי

ר״ל לאיזו ס ב ה היא הולכת לפנים אם בשביל השמים
רמז לעיון א ם לארץ רמז למעשה ולמ״ד לשמים ולארץ
היא למ״ד ב ע בו ר לפיכך אני מציה שניהם שיהא ה אד ם
נזהר בעיון ובמעשה לפי

הגדול מרי

נוהג ומערכות השמים וכסיליהם מחייבים בתנועתם
בעולם השפל לפ עמי ם צדיק ו ר ע לו רשע וטיב לו  .עור
שגית שהאדם כיון שקורץ מח מר נמצא שיש בו מסך
מבדיל גדול ה מ עכבו להשיג השלמות האמתי  .עוד ג׳

ר״ל

שגדר האדם הוא חי מ דב ר מת כי להיות האדם מורכב

מונ ח ת יפה הן

מהפכים עכ״פ הוא מ ת ב ה פר ד ת המזגת ההפכים כשהיסוד
האחד גובר על חברו  .לכן כנג ד הא׳ א מר הנני בורא

שכל מקום שתלך נפשי

לאיזו ס ב ה שתלך נפשי לפנים שתהא

הרב

וגו׳ או מרת לפניו

רבש״ע הריני רואה

שיהיה ה ס ב ה העיון או יהיה ה ס ב ה המעשה או שניהם
יחד אבל לעולם מקום מושבה היא למעלה ששם היא

שמים חדשים שאין הכוונה חדשים ממש שהרי הקדמה

אומרים על מ א מר

שהם קיימים באיש לעולם אלא הכוונה

מנו חת ה שמשם חוצבה  :ושמעתי

הנזכר שהכונה לומר שעם היות שיהיה ה אד ם שלם
בעול ם הזה מ״מ כיון שדר בעולם הזה בשכונת ה ח מ ר
כ שנפטר מן העולם הזה אין לו הכנ ה מיד לדור ב מ קו ם
אור גדול כמו ה א ד ם שיצא מבית האסורי ם שהיה יושב

מוסכ מ׳ היא

חדשים בגזר ת ם כלומר שלא יחייבו שום דבר בתנועתם
אלא הכל יהיה מישגח מאתו ית׳  .מ ג ד הב׳ אמר הריני
רואה מקומות שקלקלתי כלו׳ שמצד חמרי אני מקלקל
וזהו ראי דרכך בגיא כלומר להיות הח מר ממדרגה שפלה

במחשכים אין לו הכנ ה לראות השמש הבהיר פ ת ע פתאום

ונמוכה זו היא ה ס ב ה שהלך ב ד רך שהלך אמר הקב״ה

היא אחת מן ה ס בו ת שעשה

אני מעבידה כל גיא ינשא כלומר הח מר ההוא השפל יכשא

הקב״ה הארץ כדוריית כדי שיבא האור ב ה ד רג ה כדמות

ויהיה כח מר הככב והמזל ספיריי כמו שנאמר והמשכילים
יזהירו כזוהר ה ר קי ע ולא יהיה למסך מ ב דיל .כנגד הג׳

כי אם

בהמשך הזמן וזו

כדור שאילו היתה הארץ שטחיית היה בא האור פ ת או ם
*לא היו יכוליץ לסובלו כמו שכתב ה ח כ ם במקומו ולכן

אמר הרי שמי קייס כלו׳ שגדר השם מורה גדר הדבר

ה א ד ם כשיוצא מן העול ם הזה הנמשל ללילה אין לו הכנה

ומהותו וגדרו הוא חי מדבר [מת] לכן אמר הריני מעבירי

ו ה אספקלרי א ה מאירה אלא צריך

שנאמד וקירא לך שם חדש אשד פי ה' יקבנו כי יש לאל
ידו •ת׳ לעשות שיהיה אדם קיים באיש כ ח מר הככ בוכ מו

לקבל האור

הב היר

לעלות ב ה ד רג ה ולכך אמרו שיש גן עדן של מ ט ה ב א רן

שנאמד

דברי

פרעת וזאת הביכה

שלום

כט !37

שנאמר ומצדיקי הרביה כככבי ם לעולס ועד :

היה נופל ת ח ת הזמן לנן לא נ ה ת ה עינו ולא נ ס ליחה

פרשת וזאת הברמז
 1מ 4ש ה בן מאה ועשרים שנה במותו לא כ ה תה עינו
ולא נ ס ליחה ויבכו בני ישראל את משה וגו׳

(ינמי שפרשתיו בדרוש נ ״ ח)  .וניון שלא היה משועגד
לזמן ל ק מה שבנו בני ישראל את משה שלשים יום ויתמו
ימי בני אבל נלו מר תמו ימי האבל ו הבני אשר נ ב ר
תקנו דרך נלל על נ ל המתים ג׳ לבני ז׳ להספד ל׳

ויהושע בן נון מלא רוח חכמה וגו׳ ולא ק ם נביא עיד

לגיהוץ ולתספורת ואלו

הימים תמו אבל עצמות ה בני

שלא יהיה כל א׳ אחד גזרה בפני עצמה  .ועוד היתור

והאבל של משה לא ת ם מן ה ט ע ם שנתבתי לפי שניון
שהוא לא מצד שנלו ולא מצד חמרו לא היה נופל ת ח ת
הזמן גם הזמן ע ם היותו מיוחד להפסיד הדברים לא

בישראל כמשה וגו׳ ראוי

לדקדק בקשר אלו הפ סו קי ם

שיש באומרו ויתמי בכי אבל משה דפשיטא שמאחר
שבכוהו שלשים יום ודאי שבמלאת הימים ה ה ס ספו המו
ימי בכיתו  .ועוד למה לא אמר ויתוס בכי אבל מ נ ה
ונראה לע״ד שיובנו אלו הפסוקים ב הקד מה והיא שהשכל
מחייב שהדברים המשועבדים אל הזמן ונופלין ת ח ת הזמן
כשנאבדו ונסתרו מנגד עינינו ו עב ר זמן מה אינו מן
התימה שלא יזכרו ולא יפקדו ויהיו נשכחים לפי שהיא

היה מחייב עליו להיות נשנח אבלותו שאפי' עוד היום
ראוי שנתאבל עליו שבנל יום ויום הולך ומתגדל עלינו
ח ס רו ט להיותו משפיע עלינו אור התורה בעודו בחיים
וכד צלו מעלינו ועל זה הדרך א מר הנ תו ב א ם אשנחך
ירושלים

תשנח ימיני חה שלהיות ירושלים באמצעות

התורה והעבודה אשר שם נ מו שנאמר ני מציון תצא
תורה ודבר ה׳ מירושלים מדריך את האדם להשלים את

הקדמה בין החכמים מוסכ מת שעם היות שההויה וההפסד
מיוחס אל הזמן שהדברים הוויס ונפסדיס בזמן מ״מ
ניחס יותר ההפסד אל הזמן מההויה  .ו ה ט ע ם כי אין
הזמן לבדו מהווה הדברים אס לא בהצטרפות השתדלות

נפשו והוא מן הדברים שאינם טפלים ת חת הזמן ראוי
הוא שלא יפסידם הזמן ולא יהיה נשנש לעולם אף נ אן
במשה לא תמו אלא הימים הקצובים דרך נלל לבני

האדם והכנת הדבר לשיפעל בו הזמן כאלו תא מר שהזמן
לא יגדל החטים והזרעונים א ס לא יחרוש האדם ולא

ולאבילות אבל לא ה בני עצמו לפי שראוי שלא יהיה נשנח
לעולם להיותו בלתי טפל ת תת הזמן  .ואפי׳ הימיס כצ מס

יזרע אבל ה הפסד בלי שום הכנ ה ובלי שום השתדלות

אם תמו לא היה אלא בשביל שיהושע בן נון מלא רוח

אדם הזמן לבד מפסיד הדברי ם  .ועוד כי הוא בלתי
נמצא ני העתה אינו זמן ני אינו מקבל החלוקה ונ מו

חנ מ ה ני ס מ ך משה
ויעשו נלו מר שהיה
ונן במעשה שאמר
מקומו שלמשה ולנן

את ידיו עליו וישמעו אליו בני ישראל
משלימס בעיון נ מו שאמר וישמעו
ויעשו באופן שהיה יהושע ממלא קצת
ויתמו ימי בניתי אבל עצמות ה בני

פ׳ כ״ב חלק ב׳ ולנן איזה דבר שטפל ת ח ת הזמן בהוייתו
השכל מחייב דנ״ש שיפיל ת ח ת הזמן ב הפסדו ולנן

לא ת ם ואין ראוי שיהיה ת ס ינלה לפי שחסרונו גדול עד
מאד ואינו נופל תחת הזמן שהרי לא ק ם נביא עוד בישראל

כשיעבור עליו זמן מה יהיה נשנח ני הזמן לבד מפסיד

נמשה אשר ידעו ה׳ פני ם אל פני ם לנל האותות וגו׳

שאינם נופלים

ולכל היד החזקה וגו' אשר עשה משה לעיני נ ל ישראל
כלומר בעיניהם ממש היו רואים האותות והמופתים באופן

וכיון שכן להיות ששלמות משה רבינו לא היה מן הדברי ם

שהקנה להם האמונה השלימה והשלימו את נפשם ולנן

שהוא בלתי נמצא ונ עדר המציאות נ ך משתלשל מ מ ט
ההעדר נ מו שנחבתי בדרוש שמיני ע ם ה קד מ ת המורה

הדברים הנופלים

תחתיו אבל הדברים

תחת הזמן אין הזמן מחייב עליו לא ב ה פ ס דו ולא בהוייתו
הטפלים תחת הזמן שהרי שלימותו נמשך מהתורה והתורה

לאיש אשר אלה לו שעניניו ה ס למעלה מהזמן נ שנ חסר

אינה נופלת תחת הז מן(ו כ מו שפירשתי על פ סו ק לכל

ונ ס ת ר מנגד עיניני אין ראוי שהזמן יחייב עליו השכחה
אלא שלעולם ועד יהיה נגד עינינו ומתוך נ ך נמשיך

זמן וסת לכל חפן תחת השמים בדרוש שמיני עיין שם)
לכן לא היה הזמן מחייב על משה ולא לבד לא היה
מחייב על צד שכלו אלא אפי׳ על צד חמרו של משה לא

שלמותינו  :זהו מה שנראה לעניות דעתי יצחק בנ ״ ר שמואל
אררבי זלה״ה :

היה מחייב הזמן שהיה אלהי וזהו שכיון הכ תוכ באמרו

האל אשר לו היתרון

גן מאה ועשרים שנה ובדרך ה ט ב ע הזמן מחייב לכהות

שנחה ילקט ב קונ ט' א ח רון
יחנני להביא לזנרון
ויהיה לפניו למנחה ולדורון לסלק מעלי אף וחרון .

ומשה בן מאה ועשרים שנה וגו׳ כלומר ע ם היות שהיה
העיניס ולנוס הלחות השרשי מ״מ להיות משה אלהי ולא

יה

18

ל הננ ת השגת

שהוא ראשון והוא אחרון

השלמות אחרון :
משה

דברי
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קונטרס אחרון

ט ש ה קבל תורה מסיני וכו׳  .המפרשים דברו ה ר ב ה
במשנה זו והרגישו קישיות  ,אבל לפי מה
שראיתי לא הרגישו למה לא ס ד רו לשון המשגה שוה
בכל החלוקות שהיה להם לומר משה קבל תורה מסיני
ויהושע קבלה ממשה וזקנים מיהושע ונביאים מ הזקנים
ואנשי כג ס ת הגדולה מהנביאים  .או היה לו לומר
הקב״ה מ ס ר התורה למשה ומשה מס ר ה ליהושע ויהושע
לזקנים באופן שבכלם היה להם לוח׳ או לשין קבלה או
לשון מסי ר ה  .לכן נר א ה לע״ד שיובן זה ע ם מה ששמעתי
מ הרב הגדול מרי ורבי זלה״ה על מא מר שאמרו ז״ל
ברב ה פרשת וזאת הברכ ה א מר רבי אלעזר איזו היא
הב רכ ה שבירך משה בתור ה תחלה בא״י אמ״ה אשר ב ח ר
בתור ה הזאת וקדשה ורצה בעושיה וכו׳  .דקשה מאי ק א
בעי מ ה ב רכ ה בירך משה ודאי שבירך ה ב ר כ ה שאגו
מ ברכי ם ב תור ה תחלה היא אשר בחר בנו מכל העמים
ונתן לנו את תורתו  .אלא הכונה היא לומר שלפי גודל
מעלת

תורתנו הקדושה לא היו ראוים

ישראל ליתנה

להם וכמו שאמרו ז״ל פ׳ רבי עקיב א על פ סו ק מה אטש
' כי תזכרנו  .א מר רבי יהושע בן לוי כשעלה משה למרום
אמרו מלאכי השרת לפני הקב״ה רבש״ע מ ה לילוד אשה
בינינו א מר להם לקבל תורה בא א״ל חמדה גנוזה

שלום

*

שבחר הקב״ה בישראל לפיכך גחן להם ב מ תנ ה התורה
ע ם היות שלא היו ראויים לקבלה ואינה בידם אלא בתירת
מתנה  .אבל משה רבינו שמצד שלמותו היה ראוי לקבלה
אין לו לברך נופ ח א זו ולכך 'קא בעי מה ברכ ה בירך
ואמר שבירך ברוך שבחר בתורה הזאת וקידשה הכונה
לומר שכל התורה כלה

שמותיו של הקב׳׳ה היא וכמו

שאמרו חז״ל על קווצותיו תלתלים על כל קוץ וקין יש תלי
תלים של הלכות ולכך היא כתובה ב ס פ ר תורה בלי
נקודות להיות שמקבלת

התורה

כמה

צורות והבנות

אחרות באופן שאלו היה האדם יודע לקרוא התורה כמו
שיודעה הקב״ה היה בורא עולם כמו שבראו הקב״ה
בתורה כמו שאמרו חכמים ז״ל על פ סו ק ואהיה אצלו
אמון כלי אומנותו של הקב״ה הייתי וכו׳ וכמו שהארכתי
בדרוש זה מל מא מר אמרו חז״ל משל לאדם שהיה לו
בן והיה אותו הבן ח ס ר אצבע אחד והלך אביו ללמדו
סידקי ואותו אומגות צריכה כל האצבעות וכו׳ בחופן
שעלה בידנו שתורתנו הקדישה סיבלת כמה וכמה פניס
ומינים שוגים אלא שהקב׳׳ה נתן לנו הצורה הזאת אשר
בידינו להיות נאותה לנו להשיג שלמותינו באמצעות עשיית
המצות וזהו שרמז באמרו שבחר בתורה הזאת כלומר
בצורה זו שנתן לט לפי הכנתי ט לא ח ס ושלום שינוייר
שיש במציאות תורה א ח ר ת כי אס אותיות התורה לבד

ת ת ק ע״ ה דורות אתה מבקש ליתנה לבשר וד ם מה אנוש
כי תזכרנו וגו׳  .וכן אמר ה תנ א חביבין ישראל שניתן

מסודרו ת ומצויירות בצורה זו ובהבנה זו מן המצות אשר

בשביל שהיו ראויים לכך כל זה הוא דוקא לכלל ישראל

בידינו  .הרי שעלה בידינו שמשה מצד שלמותו היה ראוי
והגון לקבל את התורה  :ו ע ם הקד מה זו נר אה לע״ד

רבינו שמצד עצמו ושלמותו היה ראוי לקבל א ת התורה

שיובן מה שאמר המשורר עלית למרום שבית שבי לקחת
מ תנות ב אד ם וגו  ,שהכונ׳ לומר להלל לשבח למפה

להם כלי ח מדה וכו׳ שמצד חבה יתרה ניתנה להם לא
שלא היו ראויים וכמו שאמר חביבין ישראל  .אבל משה
וכמו שאמרו ז״ל שנקראת התורה על שמו כמו שנאמר
זכרו תו ר ת משה עבדי להיות שמסר נפשו עליה  .וכן

רבינו שנתעלה מכל ישראל שישראל התורה שבידם היא
ב תור ת מ תנ ה שהם מעצמם לא היו ראויים לה אבל משה
התורה שבידו היא ב תור ת לקיחה או בתור ת שבי כלומר

עסקי העולם להבין ולהשכיל

כי כמו שהאדם שלוקח הדבר בממונו או בחרבו וקשתו

במושכלות ובדרושים האלהיים כמו שנאמר וינהג את
הצאן אחר ה מ ד בר ויבא אל ה ר האלהיס ח ר ב ה כלומר

במלחמה מן הדין הגמור הוא שלו כך משה רבינו התורה

קבל תור ה

פירשו המפרשים משה
התבודדותו שנתבדד מכל

שעלה אל

מסיני כלומר מצד

דרושים גבוהים אלהיים חרבה

הוא שלו מן הדין הג מור  .וזהו שאמר כשעלית למרום

כלומר הוא

לקבל את התורה לא ני תנה לך ב תור ת מ תנ ה אלא שבית

מקו ם ח ר ב ה ושממה שהנכשל ב מ קו ם ההוא באיזו ס ב ר א

ממש מה שהיתה מתנות

כוזבת קוצן בננויעות ונ חרב מן העולם  .באופן שמשה
רבינו מצד שלמותו וזכות דעתו היה ראוי לקבל ה תורה
ולכן א מר רבי אלעזר
לומר שבירך אשר
תורתו כמו

מה ב רכ ה בירך משה שאין לגו

שבי ולקחת בשלמותך לקיחה
ב אד ם כלו'

התורה

שניתנה ב מ תנ ה לישראל שנקראו

אדם כמו שנאמר אד ם אתם ואמרו ח ד ל אתם קרויים
אדם ואין אומות העולם עכו״ם קרויין אדם אתה לקחת

ב ח ר בגו מכל ה ע מי ם ונתן לנו את

בתורת לקיחה ולא בתור ת מ תנ ה  .והתורה הזאת היא

ראויים

כל כך דב ר חשוב שאף סוררי ם כלומר שאפי' כשישראל

לימר שני־ייך

הקב״ה שיכן ב תוכ ם כמו שנאמר השיק

ישראל דבשלמא

ישראל שלא

להבל את התורה נ ה קנ ה נוסח י ר כ ה זו

היו

יה־ו סיררים

דברי

קונטרפ אחרון

אשם בתוך טימאותם כי אין לו להקב״ה אלא
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שלום

א רב ע

(ברכו ת פ״ק) הקב״ה מ ט ח תפילין דכתיב נשבע ה' בימינו
ובזרוע עוזו הקב״ה מתפלל דכתיב והביאותים אל הר

נששי לכם אש השורה לפרוש

קדשי ושמחתים בבית תפלתי בבית תפל ת ם לא נ א מר
אלא בבית תפלתי  :ה או פן השני הוא שהפעולות נחלקות

לקבל את התורה לכך א מר משה קבל תורה שהוא מצד
עצמו היה ראוי לקבלה אבל באחרי ם א מר מ ס ר ה שהם

לשני מינים אי פיעל שמשלים את הפועל או פועל
שמשלים את הפעולה הפועל שמשלים את הפועל הוא

מצד עצמם לא היו ראויים לקבלה אלא שמסרוהו להם
במתנה  .ועם זה יובן לע״ד מה שאמר הכתוב כי לקח

כמו העיון והשגת המישכלות העמוקים שמשלים בזה
הפיעל לעצמו ממש והשלמות ההוא נשאר בו ואינו יוצא
לחון ולכך אי אפשר שיהללוהו ויפארוהו בני אדם על זה

לכס אלא שהכונה לומר שהדבר הטוב והחשוב ליקח אותו
בדמים יקריס אני נתתיהו לכס מ תנ ת חנ ם ולא לקחת ם

לפי שאין השלמות ההוא נר אה לעין כל שהוא נשאר
בפועל  .הפועל שמשלים הפעולה הוא כמו הצורף שעושה
ק ע ר ת כ ס ף בציורים נאים כי כבר היה הפועל בעצמו
שלם שאותם הציורים היו חקוקים כב ר בדעתו ואין כאן

פסוק הוי כל צמא לכו למיס וגו'  .עיין שם) זהו מה
שנראה לע״ד יצחק בכ"ר שמואל א דרבי זלה״ה :

כי אם שלמות הפעולה שמוציא כלי למעשהו ונראה לעין
כל  .ולכך מהללים ומפארים לפועל ההוא  .ואמר רבי

ר ב י אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם וכו . ,
פירוש משנה זו כב ר כתבתיה בכ מ ה מקומות

שהדרך הישרה שיבור לו האדם צריך שימצאו שניהם
יחד שלמות הפועל ושלמות הפעולה שלמות הפועל רמז
באומרו כל שהיא ת פ א ר ת לעושה ושלמות הפעולה רמז
באומרו ותפאר ת לו מן האדם כלומר שמפארין לפועל
ההוא בני ארם וזה אינו נמצא כי אם בשלמות הפעולה

ומשובחת לפי מדרגת ו ע ר ך הפועל אותה שכבר אפשר

שיוצא הדבר לחון

ונראה לעין כל ולכך מפארין אותה

שיעשו  '3בגי אד ם פועל אחד שלם ויהללו וישבחו לאחד

באופן שרמז לשניהם  .ואיזהו הפועל שימצאו שניהם יחד
הוי זהיר במצוה קלה כב ח מורה שבעשיית המצות משלים
עצמי בעשותו רצון קונו ובאמונה שמורה שחקוקה בלבו

אמוש של עיון וכמו שאמרו חז״ל
מקרש ישככשי בשוכם

על

פ סו ק ועשו לי

הימינה איני יכול וכו'  .וכיון שמשה מצד עצמו היה ראוי

כיוב נתתי לכם וגו' שהיה לו לומר כי תורה עובה נתתי

אוחו לפיכך תורתי אל תעזובו לפי שהיא הכר חית להשגת
בענין זה

השלמות וכמו שהארכתי

(בדרוש שמיני על

בדרושים אשר חברתי ו ב פ ר ט בדרוש ראשון לעניות דעתי
עיין שם אבל מה שפירש ה ר ב הגדול מרי ורבי זלה״ה
היא בב' פנים  .הפן האחד הוא שהפעולה היא מהוללת

מהם על עשיית הפועל ההוא ולא לאחר והנזע ם לזה
כי כשהאדם גדול ה ע ר ך מעצמו אינו מן התימה שיפעל
אותו על המעשה ההוא

וגס יש שלמות הפעולה בעשיית חומר המצוה שהיא פועל
גאה ומשובח כמצות סוכה ולולב תפילין ציצית מילה וכן

כשיעשה איזה פועל שלם ראוי

כל המצות כלן שהן מעצמן גאות ומשובחות  .שאין אתה

להללו עליו  :ולכן א מר ר' שהדרך הישרה שיבור לו
האדם צריך שימצא בה שני דברים  .אחת שיהיה ת פ א ר ת

יודע מתן שכרן של מצות הכוונה לומר לכך אמרתי
שתהא זהיר בקלה כבחמורה לפי שאין אתה יודע ה מ תנ ת

לכנישיה כלו' שיפארו ויהללו למי שעשאה ועוד שנית שלא
יהיה העושה אותה קטן ה ע ר ך שאם כן אפי' שלא

חנ ם שנותן הקב״ה בשביל שכר המצות וכמו שנאמר מה
רב טובך אשר צפנת ליריאך וגו  ,וכמו שכתב ה רב בעל

ת פ א ר ת לו מן

ה עקרי ם שהשכל האנושי מחייב ששכר המצות יהיה בעל
תכלית כמו האדם שעושה המצוה הוא בעל תכלית אבל

האדם כלומר שיהיה השלם שבאנשים שבשני תנאי ם אלו

הקב״ה למען רחמיו נותן השכר נ ע ר ך אליו יתעלה שיהיה

היותו שלם שבאנשים וגם שיהללוהו על המעשה ההוא
ודאי שזו היא הוראה שהדרך ההיא היא בתכלית השלמות

מ תנ ה ולכן אמר מתן

פועל שלם ולכן אין מהללים
אבל כשהאדם

הוא

קטון ה ע ר ך ואין מ ט ב עו וממדתו

לפעול פעולת שלמות

תהיה הדרך ההיא בתכלית השלמות יפארוהו עליה לפי
ערכו אלא צריך שהעושה

אותה יהיה

בלתי בעל תכלית באופן שהוא

שכרן דאי לאו הכי היה לו לומר שאין אתה יודע שכרן

וכיון שהחדמה זו אמיתית לפיכך מזהיר ואמר הוי זהיר

של

במצוה קלה כבחמורה להיות שהקב״ה שהוא ת פ א ר ת כל
הגמלאים כלם עליונים ותחתונים כי אין ערוך אליו מ ת פ אר

ולשין משן הוא לשון משנש חנ ם ואיך א מר משן שכרן אלא

בעשיית המצות

ועושה

אותן .

וכמו

שאמרו תז״ל

מצות .

ועוד כי שכר מורה

הדב ר הראוי

שכיון למה שכתבתי שהקב״ה נותן מ תנ ת חג ם
שכר המצות והוא היות השכר בב״ת :
רבי

לתת
ב מקו ם
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רבי שמעון אומר הוי זהיר בק״ש ובתפלה וכו׳ :
ב ת ח י ל ת המחשבה היה נר אה לס פק כ מ ה ס פ קו ת

שרום

ס ב ר א כוזבת שיראה מזה שכשהאדם מתפלל ישואל אי
זה שאלה מהקב״ה נר אה בעיניו שהוא ראוי לכך ומחוייב
הקב״ה לתת לו די מחסורו וזה אינו כי א ס צדקת מה
תתן לו וכמו שאמר הכתוב מי

הקדימני ואשלם אלא

בענין התפלה א׳ שנראה שמתפעל הקב״ה
ומשתנה מצד תפלתו של אדס שקודם התפלה לא היה

ודאי כל מה שעושה הקב״ה ע ם האדם אינו אלא חסד

ממלא צרכו של אל ם ועכשו שהתפלל נשתנה דעתו וממלא

גמור כי

חנון ורחו ם הוא ו ל ק אע"פ שהרשיע האדם

שאלתו  .ועוד שנראה שמחדשים לו יתעלה דבר שלא
היה יודעו קודם והאדם הודיעו לו ב ת פ ל תו .ועוד

ישוב להקב״ה כי ימינו פשוטה לקבל

שמדרך

השלם הוא להשפיע

מטובו ומשלמותו לנ ע דר

שבי ם .זהו מה

שנראה לע״ד יצחק בכ״ר שמואל אדרבי זלה״ה :

בן זומא אומר איזהו חכם הלומד מכל אדם וכר :

השלמות מאליו ולא שימתין שישאלוהו מ מנו  .ועוד מה
שאמר ה תנ א שיהא אדם זהיר בק״ש ובתפלה ולמה

בבר

מזהיר על כך כיון שכל התפלה איני אלא שאלת צרכיו
של א ד ם א ם האדם יצטרך איזה דבר הוא יתפלל מאליו

במעלות אחרות כמו שיוכל המעיין לראות ב ספרי ם אבל

מבלי שיזהירוהו על

כך  .לכן לתרץ כל

אלו הקושיות

אמרו חז״ל שהתפלה נ ק ר א ת עבודה שבלב וכן אמרו על
פ סו ק אלהא די אנ ת פלח ליה בתדירא הוא'י שיזבנך
וכי יש פולחן בבבל אלא זו תפלה שנקראת עבודה .
ו ה ט ע ם שבהיות האדם מתפלל.מורה היותו מאמין מציאות

דברו המפרשים בפירוש המשנה הזאת לומר מה
ראה בן זומא לדרוש ב מעלות האלו לבד ולא

מה שנראה לעניות דעתי יובן ב הקד מ ה והיא שכל הדבריס
כל מה שהם דומים יותר להתחלתם ה ס יותר שלמיס
שזו היא ה סב ה שאמר הכתוב והלכת בדרכיו ואחז״ל מה הוא
רחום חף אתה רחו ם מה הוא חנון אף אתה חנון וזה להיות
הקב״ה התחלת כל ההתחלות כל מאי דאפשר לו לאדם

השם שמתפלל לו ג ם מורה היות הקב״ה משגיח בשפלים

להדמות אליו יהיה יותר שלם  .ועוד כתב הרב בעל

ושומע תפלתו ג ם מורה היותו יתעלה יכול יכולת בלתי

העקרי ם פ ר ק כ״ר מ א מ ר שלישי וזה לשונו תורת משה

ב על תכלית ויש לאל ידו למלאת שאלתו וכיון שכן אין
לך עבודה גדולה מזו  .ומצד עבוד ה זו זוכה ה אד ם ע ד

האלהית תקיף בכלל על שלשה חלקים יורו על שלשה
עניניס חלוקים שהם החכ מה והרצון והיכולת וכו' והם

שבשביל עבודה זו ממלא לו הקב״ה חס רונו נמצא שלא

דבריס חקים ומשפטים וזהו שרמז הכתוב באומרו מגיד

נתחדש אצלו יתעלה דבר שלא היה יודעו וגם לא נשתנה

דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל וכמו שהאריך שם :

ידיעתו אלא האדם נשתנה שקודם שהתפלל לא היה
ראוי לכך ועכשו שהתפלל ועבד עבודה שלימה נעשה

ונ ר א ה לעניות דעתי שלהיות שהתורה היתה כלי אומנותו

ראוי לכך.ולכך הזהיר ה תנ א הוי זהיר בקרי א ת שמע ובתפלה
להיות כי היא עבודה שלימה בשביל ה ע ק רי ם הנאצלים
מ מנה  :א מ ר עוד וכשאתה מתפלל אל תעש תפל תך ק ב ע
וכו׳ שראוי לדקדק שהיה לו לומר וכשתתפלל למה א מר
וכשאתה אבל יובן לעניות דעתי במאי דקא מר בש״ס פ ר ק

של הקב״ה בב רי א ת -ה עול ם וכמו שאמרו חז״ל על פסוק
ואהיה אצלו אמון כלי אומנותו של הקב״ה הייתי זאת
היתה ה ס ב ה שמכל חלק וחלק מחלקי התורה נאצל עולש
אחד וזה שמחלק הדברי ם ה מורה על החכ מה נאצל עולס
המלאכים

שהוא

עולם מלא חכמה

ושכל בפועל וכמו

שכתבתי על פ סו ק עיניו כיונים על אפיקי מים רוחצית

מי שמתו  .רבי יוחנן אמר הליאי שיתפלל אדם כל היום

בחלב וגו׳ ומחלק המ שפטים המורה על היכולת נאצל עולם

כלו  .ופירשו הפו ס קי ם דדוקא א ם יכול לחדש בה דב ר

הגלגלים שיש להם יכולת ושלטון בעולם ב תנו ע ת ם מניעים

בתפלתו יתפלל ואם לאו לא יתפלל תפלת נדב ה וזהו שכין
ה תנ א באומרו וכשאתה כלומר כשאתה מרצונך ב תו ר ת

כל היסודות ומרכיבים וממזיגים או ת ם .ומחלק החקים
המורה על הרצון נאצל עולם השפל המורה על רצונו

נדב ה מתפלל אל תעש תפלתך ק ב ע לומר הנוס ח ה קיו ע

יתעלה להיות שכל הנמצאים השפלים ה ם כלים ונפסדים

שתקנו חז״ל בב רכו ת אלא תחנונים שתתחנן לפני האל
באי זה דבר מחודש כי חנון ורחום הוא למלאת אי זה

ואין להם שום ע ר ך ויחס ע ם ה ס ב ה הראשונה כמו שהוא
מן הרח!י להיות שיהיה איזה יחס או ע ר ך לפעולה עם

שאלה שתבקש ממנו  .וכיון שהוא רחו ם וחנון אל תהי

הפועל זולת כשהפועל

התנא

רשע בפני עצמך לומר כיון שכבר חטאתי והרשעתי לפניו

ואמר שלהיות כל דבר שלמותו תלוי בדמיון ס ב תו ראוי
שתשתדל להיות דומה להקב״ה באלו השלשה תארים
המקיפים

איך אעמוד לפניו לבקש

מ מ ט שום שאלה כי זו היא

פועל ברצון  .ולכן בא
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שלום
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המקיפים חלק גדול מקצת שלמותו יחעלה ואמר איזהו

מבעי לי מסייע ליה לרבי חייא בר גמדא דאמר רבי

חכם הלומד מכל אדם לומר כי אע״פ שהאמת הוא כי
הקב״ה אינו לומד משום נמצא בעולם כי בהיותו יודע
לעצמו יודע ומשיג כל הדברים כלס להיות הוא וידיעתו

חייא בר גמדא אמר רבי יוסי בן שאול בשעה שהלדיק
נ פ ט ר מן העולם אומרים מלאכי השרת לפני הקב״ה
רבש״ע צדיק בא אומר יבואו לדיקים וילאו לקראתו יבא
שלום ינוחו על משכבותם ופירש רש״י ויבא בשלום הצדיק

סבת מציאות כל הנמצאים כלס לא מציאותם ס ב ת ידיעתו
מ״מ זה אי אפשר באדם אבל לפחות במאי דאפשר להדמות

ההוא ואח״כ ינוחו צדיקים על מ שכבו ת ם.ולפי זה הפירוש

הוא כי כמו שהקב״ה יודע כל הדברים ואין דבר נ על ם
ממנו שהוא יודע כללות הנמצאות ג״כ האדם ישתדל

ניחא שהכל הוא דברי הקב״ה ויבא שלום מדבר כנגד
הצדיק הנ פ ט ר וינוחו על משכבותם מדבר כנגד הצדיקים

להשיג זה וודאי שמי שירצה להשיגו לא ינוח ולא ישקיכן
מלרדוף אחר החכמה יהיה ממי שיהיה ולכן אמר איזהו
חכם הלומד מכל אדם  :כנגד תאר יכול אמר איזהו גבור

שיצאו לקראתו אבל לפי שיטה זו שהן כיתות מחולפות
ראוי לדקדק מפני מה אחת מדבר ת בלשון יחיד ואחת

הכובש את יצרו לומר כי כמו שהקב״ה יכלתו בלתי ב על
תכלית עם כל זה אינו רוצה לנצח אלא אדרבה רצונו
הוא להיות מנוצח וכמו שאמרו על פ סו ק כי לא לעולם
אריב ולא לנצח אקצוף אינו קוצף לנצח כי כשהוא מנצח
מחריב העולם כלו כמו שעשה בזמן המבול ורצונו הוא
להיות מנוצח שיחזרו בתשובה ולא יצא הקלף מלפני ה׳ ג*כ
האדם יתרמה לו ביכולת שיהיה ילרו מנולח  :כנגד תאר
רוצה אמר איזהו עשיר השמח בחלקו לומר כי כמו
שהעולם השפל אין ערך לו ע ם יכלתו יתעלה ע ם כל
זה מציגו שהקב״ה שמח עמו שנאמר יהי כבוד ה' לעולם
ישמח ה׳ במעשיו ירצה שבאמרו שהקב״ה שמח בפעולתו
מורה חסרון בו יתעלה כי אין הפועל שמח כי אם
בפעולה גדולת הערך אבל העולם השפל ב ערכו יתעלה
אמר יהי

הוא פיעל חס ר וכיון שכן איך ישמח בו לכן

כבוד ה׳ לעולם כלומר כבודו במקומו מונח במה שאני
אומר ישמח ה׳ במעשיו ולכן אמר כי כמו שהקב״ה שמח
בזה העולם אע״פ שאין ערוך אליו ג ם אתה תהא שמח

מדברת
המאמר
שהתורה
ונשמתו

בלשון רבים  :ונר א ה לעניות דעתי שכוונת
לבאר הדרוש אשר הארכתי בו בדרוש י״א והוא
לא לבד נו תנ ת שלמות באדם להיות נפשו
נצחית וקיימות כי אס גם להיות חי וקיים בגוף

ונפש כדרך שעבד

להקב״ה בגוף ונפש וכמו שהארכתי

(עיין שם) ובא כאן לבאר אופן אפשרות להיות כן שהאדם
הרמוז עצמו ששימש להקב׳יה ועשה רצונו בעולם הזה
הוא עלמו יחזור ויחיה ולא יהיה בריה חדשה  .ואמר
בשעה שהלדיק נ פ ט ר מן העולם אין ס פ ק שסבת פטירתו
היתה להיותה שאין שלום בעצמיו שבזמן שיש שלום
והתמזגות בין ה ארבעה יסודות שהאדם מורכב מהם
הוא חי וכשנתפרדה החבילה אז הוא מת ולכן אמר הכת
הראשונה אף על פי שאתה רואה שאין כאן שלום בין
ה ארבע ה יסודות אלו אלא שחלק לבם איש לבלעו מקלהו
מכל מקום עתיד לבא השלום וזהו יבא שלום שיחזרו
היסודות עלמם להתחבר אחר אל אחד ולעשות שלום
ביניהם  .ואם ת א מר איך אפשר זה אחר שכל יסוד ויסוד
חזר ליסודו ולמקומו הראשון ונ ת ע רב החלק בכל הרי
הוא כאלו הקב״ה עושה וממציא בריה חדשה כי אין זה

בחלקך  .ולפי שהכבוד משותף ע ם אלו השלשה כמו שכתבו
המפרשים לכך שיתף ע מ ס איזהו מכובד ה מכבד את

האיש הרמוז ההוא אשר נ פ טר כי כבר חלף הלך לו לכן

הבריות זהו מה שנראה לע״ד יצחק בכ״ר שמואל א דרבי

אמר ינוחו על משכבותם כלומר כל יסוד ויסוד מ ה א רב ע ה

זלה״ה  :גרסינן ב מ ס כ ת כתובות פ ר ק הטשא א ת האשה

יסודות אשר הצדיק הזה היה מורכב מהם כשמתפרדים
זה מזה וחוזר כל אחד למקורו וליסודו אינו מ ת ע ר ב

השרת יולאות לקראתו  .אחת אומרת לו יבא שלום .
ואחת חומרת לו יטחו על מ שכבותס ואחת או מרת

אותו החלק בכל אלא החלק ההוא נח ושמור בדמותו

מן העולס שלש כתות של מלאכי

בשעה שהצדיק נ פ ט ר

בצלמו מבלי שום שנוי ב טבו ר מקום היסוד ההוא וכמו

קשה דמה היא כוונת דברי

השלש

בלשון יחיד יבא

שלום

שכתב ה חכ ם בעל ס פ ר האמונות ב מא מר השביעי כי
חלקי גוף האדם הנפרדים במותו וחוזריס ליסודות אינם

משכבותם

מ ת ערבי ם כל חלק וחלק ביסודו אלא כל חלק וחלק שמור

הנזכר

שם בתוך יסודו מוכן לעת הפקידה והתחייה וכמו שכבר

דקחמר שבשעה שנפטר רבינו הקדוש מן העולם ילאת

הארכתי בדרוש זה בפרשת חיי שרה(עיין שם) זהו שאמר

בת קול וחמר? יבא שלום ינוחי על משכבותם על משכבך

באיזה אופן יבא שלום שינוחו ה א ר ב ע יסודות שנתפרדו
טל

לו הולך

נכוחו .

כיתות .ועוד שאחת
ואחת
שקושיא

מדברת
זו

מדבר ת

בלשון

מקשה

ר ביס
התם

ינוחו
בש״ס

על
בפרק
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דברי

על מ שכבותם וב מ קו מ ם

שלום

וב מ קור ם המיוחד להם ואינם

היסוד ובהמשך הזמן משתנה צורח היסוד ומקבל צירה

מ ה מ מ י ם כי אם שמורים ונחים ושקטים  :ו ה ט ע ם שזוכה
לזה הוא לפי שזה הצדיק היא הולך נכוחו כלומר היה

א חרת ובע ת השתנות הצורה הכר ח הוא שיש שם תניעה
בין הפשטת הצורה הקוד מת וקבלת הצורה האחרת באופן

שעומד נכוחו ולפניו לעולה ואין זה כי א ם

שבאמצע בא למדרגת ההיולי שהוא חמר בלי צורה והיא
מדרגה יותר שפלה מהשאול הנזכר וקראוה חז״ל דיונף

הולך למי

הקב״ ה כי כיון שמלא כל הארץ כבודו אין מקום ריק
ממנו נמצא לעולם עומד נכח האדם וכמו שנאמר

תח תונה ו ע ם זה יובן פ סו ק כי ארד אל בני אבל שאילה

היס תר איש ב מס ת רי ם ואני לא אראנו נ א ם ה׳ :

ולא אמר שאול  :ו ה כ ת השלישית אומרת שלא לבד הגוף

ו ל כוונ ה זו נר א ה לע״ד שאמרו ז״ל על פ סו ק עיניך לנכח

אין לו תחייה אלא אפילו נפשו היא נ פ ס ד ת ולכן אמר

יביטו בשעה שאתה עומד בתפלה שתכוין לבך

וירד ושכב את ערלים שעם היות שבדרך ט ב ע נפש הארס
היא עולה למעלה ע ם כל זה מעשיו גרמו לו שירד למסה

ועיניך לאביך שבשמים דקשה מאן דכר שמיה מאביו
שבשמים ב פ סו ק הזה אלא שמלת נכח רומז כן שאין לך

וזהו וירד ושכב את ערלים ערלי לב משמוע את התורה

מי שיהיה לעולם נכ ח האדם כי אם הקב״ה כי מלא כל

והמצוה כיון שהוא היה ערל כה ם ולא אבה שמיע  .או

הארץ כבודו וכמו שנאמר כי נכח עיני ה' דרכי איש
וגו׳ :ובשעה שהרשע נ אבד מן העולם שלש כ תות של
מלאכי חי ל ה יוצאות לקראתו  .אח ת או מרת אין שלום

אפשר שרמז למה שאמרו חז״ל ב ר ב ה פ ר ק מ״ח אברהם
יושב על פ ת ח גיהנם ואינו מניח ארס מהיל מישראל

אמר ה׳ לרשעים  .ואחת אומרת לו למעצבה ישכב ואחת
אומרת לו וירד ושכב את ערלים  .הכוונה לומר להפך

וכו׳ ואותן שחטאו יותר מדאי מהו עושה להם מעביר
את הערלה מעל גבי תינוקות שמתו עד שלא מלו ונותנה
עליהם ומורידן לגיהנס וכו׳ וזהו שאמר כאן וירד לגיהנס

ברשע בסגנון עצמי שאמר בצדיק  :תחלה א מר אין שלום

ושכב את ערלים שגם הוא ערל זהו מה שנראה לע״ד

כלומר שלא יהיה להם עור תחייה שהוא חזרת השלום

ואמר לי לבי הצעיר יצחק בכ״ר שמואל אדרבי זלה״ה :

וההמזגה ל ארבע ה יסודותיו ו ה ט ע ם לפי שלמעצבה ישכב
כלומר

מזמור ד

שכל אחד מיסודותיו כשחוזר למקומו אינו נ ח

ושמור ב מקומו כמו יסוד הצדיק אלא כשחוזר ושוכב הוא
למעצבה לעמל וליגיעה כיצד כיון שכל יסוד ויסוד מגוף
זה הרשע מ ת ח ב ר ו מ ת ע רב ע ם יסודו השרשי ואחר כן

ל מ נ צ ח בנגינות מזמור לדוד בקראי ענני אלהי צדקי
בצר ה ר חב ת לי חנני ושמע תפלתי כוונת

ה תחברו חלקים מן היסודות הה ם ו ה תרכב מהם נו ף שני

לבאר האמונה הא מתית שיש לנו להאמין

המזמור הזה

ואחר כן נימוקו כמותו אותו הגוף השני ושבו אל מוצאיהם

שעתיד הקב״ה להחיות את המתים לתת להם שכר בגוף

ואחר כן חזרו ונ תחברו פ ע ם שלישית ו ה תרכב מ ה ם גוף

ונפש יחד כמי שעבד הצדיק את השם בגוף ונפש (וכמו

אחר ואחר כן נימוקו כמותו אי אפשר שיהיה הראשון על

שהארכתי בזה בדריש י״א עיין שם) ולהיות מנין השחייה

שלמותו והשני והשלישי לפי שכל החלקים נ ת ע ר בו ונ כנ סו

דבר קשה לצייר שאחר שנתעפש ונ פ ס ד נופו של אדם איך
יצוייר שישוב אותו האיש הרמוז לעולם הזה לכן בא דוד

באחד ב ע ת שהתרכב כמו שהאריך בזה שם ה חכ ם הנזכר
ב פ׳ הנזכר באופן שהשכיבה אינה למנוחה אלא לעמל
ויגיעה שחלקי יסודותיו עמלים ויגיעי' ב ה ת ר כ ב ס ו ה ת ח ב ר ס
וה שתטתם מנמצא לנמצא

באופן שאין לרשע זה עוד

תחייה שכבר נשתנה לגמרי ולא ישוב עוד כל ימי עולם

לבאר אפשרות ענין זה ואופן מציאותו וגם ס ב ת זכותו
של אדם שזוכה לכך ואמר שזכות ה הב ט ח ה שהאדם ביטח
בהקב״ה בכל עניניו בשביל זה זוכה לתחייה ויובן זה
במה שכתב ה רב בעל ה ע ק רי ם מא מר ד' פ' מ״ז התקיה

לכנו הראשון ו ע ם זה יובן מה שאמרו חז״ל ישובו רשעים

והתוחלת הוא דבר הכר חי אל המאמין כדי שימשך אליו
ה ח ס ד הנמשך אל הבטחון וכו׳ ופירש שם שהתקוה היא

לשאולה לדיוטי ה ת ח תונ ה שבשאול וזה שהשאול והמדרגה
השפלה המורגשת בחוש הראות היא היסוד הפשוט ולזאת

על שלשה פנים ת קו ת ה חסד ת קו ת הכבוד חקז ת ההבטחה

שיסודיהס אשר

עיין שם ובא דוד לומר שהוא היה מקוה להקב״ה בכל

שאול  .אבל עומד היסוד שמור שם כצורתו ואינו משתנה

מיני תקוה  .כנגד תקות ה הב ט ח ה א מר בקראי עגני אלהי
צדקי כלומר אתה הוא אלהי ורואה צדקותי וכבר הבנןחח

לצורה א חר ת אבל יסור הרשע מ ת ע ר ב ע ם שאר חלקי

כי לא יאונה לצדיק כל און כי צדיק וישר הוא יה׳ וכן

ה מ ד רג ה אפילו

הצדיקים חוזרים

שם

נתמזגו מ ה ם כ שנפטרים כל אחד חוזר ליסודו והוא הנ ק ר א

אמרו

דברי

שלום
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אמרו ז״ל על זה ה פ סוק אמר רבי אחא א מר לול לפכי

לילה והאל ם נחשב כ מת שהשיגה אחת מששים במיתה

אתה ועליך לצלקני  .מ ג ל תקו ת הכבול

ו ע ם כל זה הקב״ה מחזיר הגשמה לנוף בכל ב ק ר וכמו

אמר בצר הרחבת לי ולא אמר בצר הר חב לי בלשון צווי

שאמרו ז״ל חלשים

רבי אלכסנלרי ע ר

כמו שאמר ענני חנני ושמע תפלתי להיות כי תקו ת הכבול

שאתה מחדשנו בכל ב ק ר ובקר אגו יולעים

הקב׳׳ה אלהי

הוא לפי שהורגל להושיעו פ עמי ם אחרות ואם לא יושיענו
גם עתה יהיה זלזול כבודו שיאמרו שמצל חולשתו ומבלתי
ינלתו לא הושיעו ולכן דבר בלשון ע ב ר בצר ה ר חב ת לי
כבר פעמים רבות ומפני כבולך אני מקוה לך  .כנגל
תקות החסד אמר ח:ני ושמע תפלתי כי אין חינון בכל

לבקרים אמר

שאמונתך

רבה לתחיית המתים  .וזהו ולומו סלה הוא לשון למיון
כלומר תלמו זה לזה ותאמינו בתחיית המתים ואע״פ
שהוא קשה לציירו מכל מהום זבחו זבחי צלק ובטחו אל
ה' שהוא מהוה ההויות ויכול על כל ובזכות הבטחון תזכו
לז ה .וביאר אופן אפשרות זה שיחזור האדם לדמותו

מקום אלא מ תנ ת חנ ם באופן שבא לומר שראוי לאדם
שיקוה להקב״ה בכל מיני תקוה כי הוא זכות גדול וכמו

בלתי מצוייר אצל השכל האנושי כמו שהגזים הענין באומרו

שנאמר ואני תמיד איחל והוספתי על כל תהלתך וכמו

רבים אומרים מי יראנו טוב ר״ל הטוב הוא המציאות

שפי׳ הה"ר בעל ה ע ק רי ם שם פ׳ מ״נן ובזכות זה ישליס
נפשו להיות נצחית וקיימת לעד לזמן התחייה בגוף ונפש

וירא אלהים כי טוב

ולק אמר בני איש והם האנשים הרשומים הנקר אי ם איש
שיש בהם תבונה להבחין הדברים עד מה כבודי שרומו
לנפש שהיא כבודו של אד ם תכלימוה ב א מ ר כ ס שהיא
נפסדת בהפסל הגוף שבזה וודאי תאהבון ריק והדברים

ולצלמו אחר

שנתעפש ונפסד ב ק ב ר אפילו שהוא דבר

כמו שנאמר בכל מעשה בראשית

וההעדר הוא ה ר ע ולכן אמר מי יראנו בחוש הראות
מציאותינו שנחזור א חר מותינו אחר שנתעפשנו ונ פ ס ד
האדם ב ק ב ר וחזר כל יסוד ויסוד מיסודותיו אל מקורו
ונ ת חבר ע ם יסודו וחזר והתרכב מהם גוף שני ואחר כך
נמוקו במותו ושבו אל מוצאיהם וכמו שהאריך בזה הגאון
רבינו ס עדיה ז״ל ב ס פ ר ה אמוטת מא מר שביעי איך

הריקים בחשבכם שאין לין וחשבון אחר מיתת ה א ד ם
ותבקשו כזב סלה אבל לעו הא מת כי אם היות שאין ערוך

אפשר לצייר שישוב האדם עצמו ממש לעולם הזה כשהיה

נאמנה ט הפלא ה׳ חסיל לו ט הוא חלק אלוה מ מעל

אם לא שיהיה בדרך ג ס ופלא גדול הנאצל מאור פניו של
הקב׳׳ה וזהו נ ס ה עלינו אור פניך ה׳  :א מ ר לול אני

אליו יתברך ימה אל ם וילעהו האל מכל מקו ם ילענו
כמו שנאמר כי חלק ה' עמו ומופת ראיה לזה שאני רואה
שה׳ ישמע בקראי אליו ב ע ת צרתי ואם לא היה ה א ל ם

בטוח על זה ע ם היות הענין פלא וזה בראותי מופ ת

לשמוע

ראיה וזה נ ת ת שמחה בלבי מ ע ת לגנ ם ו ת דו ש ם רבו וכמו
שאז״ל ב פ סו ק זה במלרש תהלים ובילקיט ריב״ל או מר

תפלתו .לכן רגזו ואל ת ח טאו אמרו בלבבכם וגו׳ כלומר

למלך שעשה ס עו ל ה והכניס האורחין והושיבן על פ ת ח

כי ב הס תכל

פלטין ע ל שעה שיכנסו והיו רואין כלבים יוצאין ובפיהם
פסיונין וכו׳ התחילו אומרים ומה כלבים אוכלים כל טו *
וכו' כך א׳׳ה עכו״ם נמשלו לכלבים והכלבים ע ד נפש

גבר יחיה ולא יראה מות ימלט נפשו וגו׳ כלומר מי הוא

והרי הן בשלוה ישראל על א ח ת כמה וכמה  .הכוונה לומר

הגבר שיחיה ולא יסתכל ב מו ת שעתיל למות שימלק נפשו

שאין הקב״ה מ קפ ח שכר כל בריה ונותן להס שכר פעול ת ם

אמרו

לגופם כמו שעשו איזה מעשה טוב בגופ ם כל שכן לישראל

בלבבכם על משכבכם וג ם צריך תנאי אחר שלא לחטוא

שלא יקפח שכר פעול ת ם לגופם שעשו בו המצות שיחזור
ויקימם וישלם שכרם ואם ת א מר איך אפשר זה א ח ר
שנימוקו ונ פסלו ונתקלקלו לזה אמר בשלום יחלו אשכבה

חשוב בעיניו ית׳ איך משגיח עליו
באיזה

אופן תעשו שלא לחטוא

משכבכם ומיתתכם

ב ע ת צרתו

תחשבו בלבבכם

שאתם ע תילים למות

על

האדם יום המיתה מונעו מלחטוא על לרך שאמרו מי

משמע שבהסתכלו במות ימלט נפשו אף

כאן

והוא ודומו סלה שתקיו הסלה והנצחיות של הנפש אחר
הפלדה מהגוף שאם ה אל ם לא יאמין שהנפש נצחית
ועתידה ליתן לין וחשבון מה יועיל הסתכלות המיתה אם

ואישן הכוונה לומר שעם היות שכל

יחשוב שאחר המיתה אין לין וחשבון  .ולכן אמר ודומו

מ ארב ע ה יסולות כשהוא נ פ ס ל חוזר כל יסוד ויסוד לי הו ה

סלה שהוא לשון תקוה כמו לום לה׳ כלומר תקוו הסל ה

יסול האש שבו ליסול האש ויסול האויר ליסול האויר וכן

והנצחיות :או ירצה שמדבר על ענין התחיה שעתיד

המים והארץ ואחר ששב כל יסול אל יסולו אפשר שחלק

הקב״ה להחיות המתיס

איזה ל ב ר מורכ ב

א מר רגזו ואל תח טאו ואמרו

יסור ההוא ישתנה צורתו לצורת יסול אחר כלומר שחלק

בלבבכם על משכבכם שאתם שוכבים על מ ט ה כ ס ב כ!

יסיל הארץ ישתנה לצורת מים או צורת ה מי ס לאויר אי

ציירת

דברי
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צורת האויר לאש שהרי מציני שכל היסורות משתנים
צורתם מזה לזה וכמו שכתב הר מב״ם ז״ל הלכות יסורי
התור ה פ ר ק ד' שחוזרין חלילה לעולם וכיון שכן נמצא
שהדבר ההוא המורכב שנפסד אי אפשר שיחזור לאיתט
ממש הראשון כשהיה שכבר נ ת ע ר בו יסודותיו ביסודות
הכוללים בעולם ומשם אבדו צורתם וי תערב אלו באלו
פ ע מי ם ר בו ת

מכל

מ קו ם ב אד ם

שדום

אינו כן אלא עושה

וזה לשונו ולא אבד דבר מיום שנברא העולם עד עכשיו
ר ק בענין זה וכו'  :ונ ר א ה לע״ד שסבת זה הוא להיוח
המצאת הח מר הראשון מ ה העדר ומה אפס המוחלט אל
היש פעולה מיוחדת לו יתעלה שאין מי שיוכל לעשית זה
כי אם הוא לבדו יתעלה לכן כמו שהוא יתעלה קיים לעולם
ג ם ה ח מר הראשון קיים ואינו נ פ ס ד והגרמים השממייס
ע ם היותם בעלי ח מר לא מבעיא

שיסוד ח מרס קייס

הקדוש ברוך הוא שבשלום יחדיו אשכבה ואישן כלומר
כשאשכב רמז למיתה ואמר ואישן לרמוז כי אינה מיתה

לעולם אלא אפילו צורת כדריות ם קיים לעולם ואין להם
שנוי כי אם בבחינ ת המצב המקומיי כי פ ע ם חלק הגלגל

כי א ם שינה שעתיד להקיץ הקדיש ברוך הוא עושה
שאהיה בשלום יחד כלומר שלא יפרד צורת כל יסוד

ב מ ע ר ב  .וכל שכן המלאכים שהס

עומד במזר ח ו פ ע ם

מופשטים מח מר דפשיטא שהם קיימים לעולם בצורתם

ויסוד שלי מהיולי שלו אלא שלעולם יהיה הצורה דבקה

ואין ב ה ם שום צד שנוי והפסד דומים לבוראם בבחינה

ס ס ההיולי ולכן א מר יחדו ההיולי ע ם הצורה ולא ישתנה
צורתו ובאיזה אופן אפשר להיות זה והלא היסודות לעולם

זו משום היחס אשר בין הפעולה והפועל  .כן ג ס כן נפש
האדם אחר שהיא אינה כח בגוף הכר ח הוא שתהיה

חוזרים חלילה ומשתנים מזה לזה לכן א מר כי אתה ה'

נצחית וקיימת אע"פ שגוף האדם מת  .שהרי אפי׳ הגוף
מצד יסודו אינו נ פ ס ד ללא דבר כי לעולם יסודו הראשון

הכללי אלא כל חלק וחלק מיסודי יישיבהו לבדו ושמור

קיים לעולם  .כן ג ם כן נפש ה אדם שיסודה הוא חלק אלוה

בפני עצמי בתוך היסוד הכולל כלומר יסודי מהאש ױשיבהו
לבדו ובפני עצמו בתוך יסוד האש הכולל ויהיה שם שמור
לבדד ולא י תערב בשאר חלקי יסוד האש ויהיה בזה

ממעל מופשטת מח מר ה כ ר ח  :ת ה י ה קיימה ונצחית להדמות
לפועלה בבחינה זו  :ו ע ל הקד מה זו אפרש הפסוקים אנכי

לבדד כלומר לא יערב הקב״ה חלקי יסודותי ע ם כל היסוד

אנכי הוא מנ ח מ כ ם יובן ע ם מה שאמרו ז״ל שרמז לתורה

האופן ל מו ח מוכן ליום התחייה וכן כל יסוד ויסוד שמור

שכתוב בה תרי אנכי אנכי ה׳ אלהיך וכתיב כי אנכי ה׳ אלהיך

לבדד ב תוך יסודו וזהו אומרו כי אתה ה' שאתה יכול על

אל קנ א ובא לומר כי תורתינו הקדושה היא ה מנח מת אותנו

י תערבו יסודותי ובזה האופן לבטח תושיבני וכמו שהארכתי

מיום המיתה ולא יחשוב ה אד ם כי במיתת הגוף תמות הנפש
כי התורה היא עצם ב אד ם ומשלמת את הנפש כמו שנא׳

בדרוש זה בפרשת חיי שרה  .זהו מה שנראה לע״ד הצעיר

תורת ה׳ תמימה משיבת נפש ומחזירה למקום שחוצבה

יצחק בכ״ר שמואל אדרבי זלה״ה :

וכיון שכן מי את ותיראי מאנוש ימות כלומר למה תיראי
מראוחך האנוש שימות לומר כי כמות זה כן מות זה

כל ואתה מהוה העולם תוכל לעשות שאהיה לבדד ולא

י^עיה פרשת אנכי אנכי הוא מנחמכם וגו׳ :
כ ב ר חקרתי ודרשתי והארכתי בדרוש אחד עשר על
ענין השארות הנפש עיין שם ונראה לע״ד כי

ומבן אדם חציר ינתן כלומר שמשתנה ב מ הר ה כמעס
בלי זמן כחציר שקדמת שלף יבש ולא שמת לבך ושכחת
הדרוש וההקד מה אשר כתבתי והיא שה׳ עושך כלומר
שפועל הנפש היא הקב״ה וכיון שכן ראוי הוא שיהיה יחס

פרישה זו מיוסדת על הדרוש עצמו ורצה להביא מופת על
ענין השארות הנפש והוא זה כי מצאנו ראינו כי כל פעולה

מה לפעולה ע ם הפועל וכיון שהקב״ה הוא חי וקייס

יש לה יחס מה ע ס הפועל אותה כי כפי מדרג ת הפועל

לעולם ג״כ הנפש להיות שהוא יצרה צריך להיות כן וראיה

תהיה מדרג ת הפעולה וזאת

היתה ה ס ב ה לע״ד שעם

היות שאין לך נמצא שיהיה לו ע ר ך ודמיון ע ם ה ס ב ה

לז ה .נוטה

שמיס

ויוסד א רן

שכתבתי שהרי השמים
אלא אפי׳

רוצה לומר רמז למה

לא לבד קיימים לעולם בחמרם

בצורת נ טיית ם .

ולכן א מר נוטה ולא אמר

הראשונה וכמו שנאמר אל מי תדמיוני יאשרה ונו׳ מכל
מ קו ם בבחינה מה יש לנמצאות דמיון מה וזה כי אפילו

נטה לרמוז שלעולם ועד תלויים ב מ א מרו יתעלה ובכל

ההויס ונ פ ס די ם ע ם היות שהם נ פ ס די ם אין

וגם כן מביא ראיה מהדברים

ה ד ב רי ם

ע ת ורג ע נוטה אותם

ה ה פ ס ד ההוא ללא דבר להיות א פ ס ותהו ו ה עדר גמור

השפלים שחף על פי שהם משתנים מ״מ היסוד לעולם

כי א ם בהפ שטת הצורה לבד אבל היסוד הראשון לעולם

קייס וזהו  :יוסד ארן ולא א מר בורא או עושה אלא וייסד
לרמוז כי אינם נ פ ס די ם ללח דבר כו ח ס בהפ שטת הצורה

עו מד וכמו שכתב המפרש ב הר מב״ ם הלכות תשובה פ״ח

והיסוד

דברי

שלום
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והיסוד הראשון וההיולי לעולם הוא קייס ו ה ס ב ה ששכחת

שנתן להם את התורה וזהו כ מ ע ט מל צר ה הכר ח וזה

הד־יש הנזכר הוא מפני שותפחד תמיד כל היוס מפני
חמת המציק אשר כונן להשחית ורמז בזה שהחים ה טב עי

כשכפה עליהם ההר כגיגית כמו שאמרו ז״ל על ויתיצבו
בתחתית ההר מלמד שכפה עליהם ההר כגיגית ואמר א ם

לעילס משחית הלחות השרשי ואינו מ ס פי ק לקיחה המזון
להחליף תמורת מה שניתך מהגוף להעמיד הלחות השישי

תקבלו את התורה מוטב וכו׳ וזהו שרמז באומרו ובצל

כמו שהאריך בזה הרב בעל העקידה שער ל״ב באופן
שלעולם ועד כונן להשחית ולכן חשבת כי כיון שהגוף
והנפש הווים וגדלים יחד ודאי שבמות זה כן מות זה אבל
החמת הוא כי זהו טעות גמור ה כי אין מזון הנפש המאכל
הגופני ולכן איה ח מ ת המציק  .מהר נועה להפתח כלומר
:היא צועה ונדדה ממקו מה ונחבשה ב תוך זה הגוף
ממהרת להפתח ולא ימית לשחת ו ה ט ע ם לפי שלא י חסר
לחמו כלומר שטעם מיתת הגוף הוא לפי שבכל יום ויום
הולך ומתמעט והולך ו חס ר הלחות השרשי ואע״פ שהאדם
אוכל מאכלו לתמורת מה שנתך מ״מ אינו מספי ק להעמיד
הלחות השרשי על עמדו כבתחלה אלא יחסר מ ע ט וכמו
שהמשילו הענין למי שנותן מ ע ט מים ב כו ס של יין שעם
שהיין גובר על זה ה מ ע ט מן המים ומשנהו אל יין מ״מ

ידי כסיתיך הרי שהשתדל הקב״ה לתת להם את התורה
וכל כך למה כדי שיהיה קיום ושארית לעולם וזהו שאמר
לנטוע שמים וליסוד א רן שאם לא יקבלו אח התורה אין
העולם מתקיים וכמו שנאמר נמוגים ארץ וכל יושביה
אנכי תכנתי עמודיה סלה הרי שכל העולם היה מתקיים
בשביל ישראל באמצעות התורה זו היא הוראה גדולה שהם
גדולי ה ע ר ך וקיימים ונצחיים שאס ה ם הווים ונפס די ם איך
יקנו הקיום לאחרים זהו שאמר  :ולאמר לציון עמי אתה
כלומר בני ציון העוסקי ם ומקיימים התורה כמו שנאמר
כי

מציון תצא תורה יוכלו לומר להם שהם

מיוחסים ודומים לו מהו נצחי אף ישראל ה ם נצחיים כי
נפשם חלק אלוה ממעל כמו שנאמר חלקי ה' אמרה
נפשי זהו מה שנראה לעניות דעתי וא מר לי לבי יצחק
בכ״ר שמואל אדרבי זלה״ה :

כבר יחסר מע ט מכת היין ער שבהתמיד זה פ ע מי ם
רבות והפך היין כלו למים וכן מיום אל יום הלחות
השרשי ממיר כחו עד שיהפך נכרי ױחוײב אז ה מות
באופן שלחס הגוף י חסר כי איט ממלא ח מו ר ת מה שנתך

עמו ית'

מזמור קא
ל דו ד

אבל לחס הנפש שהוא התורה וכמו שנאמר לכו לחמו

מזמור ח ס ד ומשפט אשירה לך ה  ,אזמרה
גרסינן בב רכו ת פ׳ הרואה על מתניתין דקתני

חייב אד ם לברך על ה ר ע ה כשם שמברך על ה טוב ה
ק א מר בג מר א א מר רב א לא נצרכה אלא לקבולינהו בשמחה

בלחמי וכו׳ תתקיים הנפש כמו שנאמר כי לא על הלחם
לבדו יחיה ה אדס כי על כל מוצא פי ה' וגו' לא יחסר
לא ישתלשל ממנו חסרון כלל אלא אדרב ה משלים נפש

אמר רבי אחא משום רבי לוי מאי קר אה ח ס ד ומשפט

שמדבר על השארות הנפש דבר תחלה בלשון נ ק ב ה כי

אשירה לך ה' אזמרה א ם חס ד אשירה ואם משפט אשירה .
רבי שמואל ב ר נחמני א מר מהכא בה' אהלל דב ר באלהים

האדם וכמו שנאמר תורה ה' תמימה משיבת נפש ולרמוז
נפש היא נקבה ואמר

מי את ותיראי וגו׳ וכיון שבא

אהלל דבר בה׳ אהלל דבר זו מרה טובה באלהים אהלל

נצחית

וקיימת הזכירה בלשון זכר ב מ ה
י חסר לחמו שכל

דבר זו מדת פו ר ענו ת רבי תנחו ם אמר מהכא כוס ישועות
אשא ובשם ה׳ אקר א צרה ויגון אמצא ובשם ה׳ א קר א

לשונות אלו לשון זכר להורות חוזק וקיום שיש לנפש כי

ורבגין אמרין מהכא ה׳ נתן ו ה' לקח יהי שם ה׳ מבורך :

להכריח שהיא

שאמר ותשכח ותפחד ולא ימות ולא

הדבר החלוש מכניס אותו בלשון נ ק ב ה וכמו שאמרו חז״ל
מבלתי יכולת תשש כתו כנ קב ה וכן כתיב ונשים משלו בו
רוצה לומר חלושים  :ו אנ כי ה' אלהיך רוג ע הים ויהמו
וגז׳ ומוד מביא ראיה להשארות הנפש ולגודל מ ר כ ה

הקדמה
1

ירועה היא שלהיות שהטוב ו ה ר ע ה ם
דברי ם הפכיים והקדוש ברוך הוא היא

אחד בתכלית האחדות פשוט בתכלית הפשיטות ואין בו

ממה שהקב״ה ב ק ע הים ביציאת מצרים ע ם היות שה׳

רבוי כלל ולא שנוי ומצינו בעולם טוב ו ר ע ל ק עלה על

צבאית שמי והוא אדון כל צבאות השמיס והכל בשביל ישראל
ולא תהיה הנפש נצחית מאליה למה חשובים ישראל כ ך

לב איזה אפיקורוס וכופר לומר אחד משנים או שהקב״ה

בעיניו יתעלה עד שרגע הים אלא בודאי שהיא גדולת
הערך ־ ועוד ראיה שנית ואשים דברי בפיך רוצה לומר

יט

19

אינו משגיח בשפלים ושהכל מסודר מצד ה מ ע ר כ ה תו על
צד הקרי וההזדמן כמו שכבר הארכתי בדרוש זה בדריש
ל י ב על פי ש ת מ כ תב לחזקיהו

עיין שם או ח׳׳ו עלה
בדעתם
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ב ד ע ת ם לומר שיש שתי רשויות אחד פועל הטוב ואחד
פועל ה ר ע ולבסל ה ס ב רו ת המשובשות והמזוייסות האלו
בא דוד המלך

עליו השלום בזה

המזמור לע״ר ואמר

חס ר ומשפט אשירה כלומר אינו כמו שעלה בלב
ה אפיקורוס כי להיות ה טוב ו הרע דברים הפכיים לכן
ייחס הכל ל מקרה והזדמן ומי שחושב שהדברים נופלים
ב מ ק ר ה ואינם מפעולת פועל למי ישורר אבל אני מאמין
אמונה שלימה שהכל מסו דר מאתו ית׳ הן ה טוב הן ה ר ע
כנגד ה טוב א מר חסד כנגד ה ר ע אמר ומשפט על הכל
אשירה כי לא נפלו ב מ ק ר ה וגם אינם באים ה טוב ו הר ע
משתי

שלום

ונראה לע״ד דרבי שמואל ב ר נחמני סביר א ליה דמפסוק
חס ד ומשפט אשירה אין להביא ראיה לומר שהטוב והרע
בא מאתו יתעלה שאפשר לפרש ח ס ד ומשפט שניהם על
מדת הטוב וההבדל ביניהם הוא כי חסד נא מר על הפלגת
גמילות ה טוב ביותר ומשפט נ א מ ר על נתינת הטוב במה
שראוי על הנדון וכמו שכתב ה רב המורה בחלק ג ,פרק
נ״ג וז״ל חס ד ענינו ההפלגה באיזה דבר שמפליגים בו
ושמשו בו בהפלגת גמילות הטוב יותר  .אבל מלת משפט
הוא לדון ב מה שראוי על הנדון יהיה חס ד או נק מה וכו׳
אמר עוד

שם ומשפט פ ע מי ס שתהיה

תולדתו נקמה

רשויות כי הכל מ סו ד ר מ מקו ר א׳ וזהו לך ה'

ופעמים שיהיה טוב  .הרי לך שאפשר להבין כי חסד
ומשפט שניהם נאמרו על מדת ה טוב לכן אמר הכא בה׳

תשובת הדרוש באומרו אשירה לך ה׳ אזמרה לומר כי
אפי  ,בב א עליו המשפט ו הפור ענו ת הוא משורר ומזמר

אהלל דבר באלהים אהלל דבר וסביר א ליה כמי שאמר

אזמרה לבד על שניהם כי מידך הכל ובתוך דבריו רמז

לה' שהוא מדת ר חמי ם בהכירו כי אין ר ע יורד מלמעלה
אלא אדרב ה ה ר ע ההוא הוא טוב להצילו מ ר ע גדול יותר

דכיון שהזכיר שם ה׳ הוא מדה טובה ושם אלהים הוא
מדת פור ענו ת המורה דין אבל מ״מ כיון שאמר אהלל
דבר בשניהם אפשר כי הכל דב ר אחד ולא בא הכתוב

ממנו באופן שכוונת ה ר ע ההוא אינו אלא לטוב נמצא
שאין כאן שנוי פעולות אלא הכל הוא טוב והכל מסודר

לומר אלא כי ה׳ הוא האלהים ולכן א מר כשאני מהלל
על הדבר הטוב הב א עלי מהלל לפעמים לשם ה׳

מה' שהוא מרת ר ח מי ם ולכן לך ה' אזמרה כמו שאמרו

לפעמים לשם אלהים לפי ששם אלהים ושם ה׳ הכל אהד
כי ה' הוא האלהים אבל אין ממשמעות הפסוק לומר

ו ה ט ע ם לפי שיודעים שהרע ההוא הוא ל טובת ם להצילם
מדינה של גי הנ ס שהוא עונש בלתי ב על תכלית או איזה
ר ע גדול וב מה דמייתי ה ת ם בש״ם פ ר ק הרואה ס מו ך

פעולות הפכיות ומשונות זו מזו לכן בא רבי

חז״ל הצדיקים שמחים נ שעה שמדת הדין פוג ע ת ב ה ם

שיש כאן

תנחו ם ואמר מהכא כוס ישועות אשא ובשם ה  ,אקרא
צרה ויגון אמצא ובשם ה' אקר א הרי כאן שמפורש בפסוק

למאמר שכתבתי תנ א משמיה דרבי עקיב א לעולם יהא
א ד ם רגיל לומר כל מאי דעביד רח מנ א לטב  .כי הא

א מר בשם ה  ,א קר א נר א ה שהכל בא מאתו ית׳  .רבק

לההיא מ ת א

אמרי מ״מ אין מכאן ראיה דאפשר לומר דמאי דקאמר

ב ע א אושפיזא לא יהבי ליה א מר כל דעביד ר ח מנ א לטב
עביד אזל ובת בדבר א והוה בהדיא תרנגולא וח מרא

צרה ויגון אמצא וגו׳ הכוונה לומר כשיש לי לרה שבאה
עלי מאיזו ס ב ה

ושרגא את א זיקא כבייה לשרגא אתא שונרא אכליה
לתרנגולא אתא אריה אפליה לחמרא אמר כל מאי דעביד

אקר א לשם ה׳ להיות שהוא שליט על הטוב שיוציאני
ל מ ר ח ב .אבל מ׳׳ מ ה ר ע והצרה ההיא לא נמשכה ממנו

דרבי עקיב א הוה קא אזיל באורחא מט א

ר ח מנ א

ל ט ב.

ביה בליליא אתא גייסא

בהדיא פעולות הפכיות כוס ישועות וצרה ויגון ועל כלם

או מ ס ב ה מקרית או מצד המערכה

שבייה למתא

להיות פועל הפכי לטוב לכן אמרו רבנן מהכא ה׳ נתן

 .א מר להו לאו אמרי ל טן כל שעשה הקב׳׳ה הכל לטובה

וה׳ לקח הרי שהנתינה והלקיחה שהם טוב ור ע מיוהסים

ופרש״י אלו היה נ ר דלוק היה הגייס רואים אותו ואלו

שניהם לה  ,שהוא עושה ופועל אותם ולהיות שאינם באים
ב מ קר ה והזדמן כי א ם מאתו ית׳ לכן יהי שם ה׳ מבורך

אותו  .הרי שנראה מתוך פשט מא מר זה הס מו ך לראשון

וגס לתרץ קישית השנוי בפעולה שהם דברי ם הפכיים
רמז באומרו ה׳ נתן וה׳ לקח וכמו שאמרו חז״ל בפסוק

היה החמור גוער או תרנגול קור א היה הגייס בא ושובה
שבא לומר מה שכתבתי לתרץ הקושיא שאפי  ,שלפום
ריהט א נר א ה דבר מה שהוא ר ע מ״מ ב ב חינ ת התכלית

זה בילקוט כשם כשנתן נתן ב מ ד ת רחמים כך כשלקח

טוב ולכן לך ה׳ אזמרה  .אבל צריך לדקדק

היה ב מד ת ר ח מי ם כלו׳ שהכוונה בלקיחה אינו אלא
לטובה להנצל מ ר ע יותר גדול ממנו באופן שאין כאן

ב מ א מ ר שהתחלתי במאי קא מפלגי שלא נ תפייס ב פ סו ק

שנוי בפעולתו ית׳ אף כאן דור א מר על הכוונה שכתבתי

כל אחד מביא פ סו ק בפני עצמו .

ח ס ד ומשפט אשירה לרמיז כי הפ עולות ההפכיו ת באות

הוא טוב באופן שאין כאן פעולות הפכיות משתנות כי
הכל הוא

שאמר חברו אלא
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מאתו יה׳ לא בדרך מ ק ר ה וגס מסודרות ממקור אחד
פשוט ולכן לך ה אזמרה לך לבדך כי ממך הכל וכיון

משגיח ולכן אותו אצמית וגס גבה עינים ורחב לבב אותו

שהכל בא בהשגחה ועיניך פקוחות על כל דרכי בני ארם

לא אוכל מפני שגם זה מורה בגבהותו שאין הקב״ה משגיח

לזמן שתבא  .אלי ותשגיח בי שתמצאני ת ם וישר להיות

בשפלים שאם היה מאמין שהקב״ה משגיח בשפלים מי
לנו גדול ורם ונשא ממנו ועם כל זה כתיב עליו ואל זה
אביע אל עני ונכה רוח והכתיב והלכת בדרכיו אלא ודאי

על כן .א שכיל ה ואתבודד בשכלי להליך בדרך ת מי ם
שהקב״ה הוא בוחן לבות ומבין כל נ על ם לא אעשה זה
לבד בהיותי בין רבים ובמקו ם מ פו ר ס ם וב מס תרי ם אלך

אותו אלא ודאי נר אה מפעולתו זאת ד שני שאין ה  :ם

נר אה דרוח אפיקירוסות נו ס ס ה בו ולכן אותו לא אוכל

בשרירות לבי אלא ג״כ אתהלך בחום לבבי אפי׳ בהיותי

ולא אמר כאן שיצמיתהו להיות כי אינו מזיק לאחרים
בגבהותו כמו המלשין לרעהו ב ס ת ר  .עיני בנאמני א רן

איש ב מסתרים ואני לא אראנו נ א ם ה׳  :לא אשית לנגד
עיני דבר בליעל וגו' א ח ר שאימת וקיים הדרוש בלשון

לשבת עמדי וגו׳ כמו שאני אצמית למלשין ב ס ת ר להיותו
ט פ ר ב ע ק ר האמונה ג״כ אעשה בהפך במאמיני האמונה

חיוב עתה דחהו בלשון שלילה ואמר לא אשית וגו׳ הכוונה

כי אתן עיני עליהם למובה לשבת עמדי ועל שולחני
ל ה חיו ת ם .וכנגד גבה עינים אמר מי שלא יהיה לו
גבהות לבב כי אם הולך בדרך תמים בתמימות לב הוא

בקרב ביתי שאין איש שם בבית לפי שעליך נ א מר הי ס ת ר

לומר שהבליעל והוא האדם שפורק מעליו עול תורה ועול
מצות כמו שפירש המפרש הוא הוא המפלפל ואומר שיותר
ראוי לומר שכל הדברי ם נופלים ב מ ק ר ה ואינם מפעולת
פועל ואין הקב״ה

משגיח

משנאמר

שהכל בא מאתו

יתעלה והוא משתנה ו ס ב ת ס ב ר תו זאת היא שעשה סיטים
אהב לילך אחר תאוותיו הגשמיות ולכן ס ב ר דלית דין
ולית דיין שישגיח על כך אבל אני לא אשית לגגד עיני ולא
אכניס בעיוני דבר בליעל ו ה ט ע ם לפי שעשה סיעים
שנאתי ולכן אפי' שאני שומע מפי אחרים ס ב ר א זו לא
ידבק בי ולא יפתה לבי אחריה  :כנגד ה ס ב ר א המשובשת
השנית והיא שאומרים שיש שתי רשויות א מר לבב עקש
יסור ממנו ירצה שמי שהוא עקש ופתלתול יעלה על
רוחו כן  .אבל מי שעיניו ברא ש; לא יצייר כך לפי שיש
כמה מופתים חוחכים שאי אפשר לצייר שם אלוה מחוייב
המציאות כי אם אחד לבד והמצייר שנים מחייב ה ע ד ר

ישרתני ואקיימנו לפני  .כנגד הסבר א המזוייפת השנית
והיא חושבם שיש שתי רשויות אמר לא ישב ב ק ר ב ביתי
עושה רמיה דובר שקרים לא י טן לנגד עיני כי ס ב ר א
זאת שקר וכזב ומרמה כמו שכבר כתבתי ולשלם להם
גמולם ולבעל ס ב ר ת ם א מר לבקרים אצמית כל רשעי ארן
ויובן ע ם הא דתנן פ ר ק קמא דברכות בשחר מברך שתים
לפניה יכו' וקא מר בג מר א מאי מברך א״ר יעקב בר
אחא א"ר אושעיא יוצר אור ובורא חשך ונימא יוצר איר
ובורא נוגה אמר רב ה ב ר עולא כדי להזכיר מדת לילה
ביום ומדת

יום

בלילה וכתבו תלמידי רבינו יונה יש

שואלים למה צריך לומר מדת יום בלילה ומדת לילה ביום
והיה אומר הה״ר אליהו הצרפתי ז״ל ה ע ע ס בדבר משום
דאמרינן בג מ' ההוא אפיקורוס א דאמר לרבי מי שברא

אלוה באופן שהעקש ופתלתול מצייר ואומר כך אבל מה

אור לא בר א חשך ומי שברא חשך לא ברא אור שנאמר
יוצר אור ובירא חשך כלומר ממה שלא אמר יוצר אור

בין כשבא עלי הכןוב בין כשבא עלי ה ר ע אין כוונת ה ר ע

וחשך משמע שכל א׳ וא' היה לו בורא לבדו אמר לו שועה

לרעה כי אם לכןובה כמו שכתבתי באופן שלעולם ר ע

שפיל לספיה ד קר א ה׳ צבאות שמי שהוא לבדו ברא הכל .
הרי האפיקורוס ההוא לראותו פעולות משיגות חשך ואיר

וכמי שכתבתי על פסו ק נ הפך עלי לבי יחד נכמרו נחומי

עלה במחשבתו שתי רשויות שאחד פעל החשך וההעדר
ו הרע וא׳ פועל האור והטיב והמציאות כי העוב הוא

אחר שבררנו היות א מ ת שעם היות שהקב״ה ר ם ונשא
עם כל זה משגיח בשפלים והכל בא מאתו ית׳ ולא יפלא
ממנו כל דבר לכן מלשני ב ס ת ר רעהו אותו אצמית להיות

מציאות ואור והרע הוא ה ה עדר והחשך  .ולכן אמר דוד

שאני גוזר ופוסק מהדרוש הזה הוא שרע לא אדע כלומר

לא אדע כי אם עובה ואין כאן שינוי ולא פעולות הפכיות
(רחש כ״ב) מלשני ב ס ת ר רעהו אותו אצמית וגו׳ אמר

שמורה בפעולתו היותו כופר ב ע ק ר הזה משוס דלא ימנע

לבטל ס ב ר ת זה ה אפיקורוס לא אכריתהו ואצמיתהו בלילה
שמא יטעה לומר שהכריחה והצמיתות ההוא בא לו
מהרשות השולט בלילה וב ר ע  .אבל אצמיתהו לבקרים

או נראה בעיניו שיפה הוא עושה במה שילשין לרעהו או

כדי שיכיר שהשילט ביום במציאות ובטוב ג ס הוא שליט
ב ר ע וב ה עדר ולכן אמר לבקרים אצמית כל רשעי ארן

אינו נאה מה יועיל בהלשיני ב ס ת ר והלא הקב״ה רואה

הכופרים ואומרים שיש שתי רשויות שמזה ימשך להכרית

אינו יפה אם הוא יפה ודבר הגון ילשינהו

בגלוי ואס
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מעיר ה׳ כל פיכנלי און ויכישו ויחפרו מ ס ב ר ת ם וישובו
בתשובה להכיר בור א ם זהו מה שנראה לע״ד וא מר לי לבי
בפי׳ זה המזמור אני הצעיר יצחק בכ״ר שמואל

לא בריתי יומס ולילה חקות שמיס וארץ לא שמתי ואם
ישראל שומרים התירה כ ת קנ ה העולם מתקיים כרכתיב
אם בחקותי תלכו וגו׳ ונתתי גשמיגס ב ע ת ם וגו' וכן אם

אדרבי זלה״ה:

שמוע תשמעו וגו׳ ונתתי מ ט ר ארצכם וגו' ואם אינם
שומרים ההורה ועצר אה השמים ולא יהיה מ טר וגו' וכמה

מזמר קיח

קללות כתובות בתורה  .נר אה מכ״ז שלעולם ועד העולם

ה ו ד ו לה׳ כי סוב כי למולם חסדו כוונת המזמור
להכריח ולברר איך הוא אמת שהקב״ה מצד
היותו מחיייב המציאות המציא העולם מ ה אי ם ורצה
להשפיע ממציאותו לנעדרי המציאות והמציאם מההעדר
ולא עוד אלא שאפי׳ אחר המצאתם אין להם מ ב ע קיים
אלא עדיין ה ם מסורי ם בידו יה' לעשות ב ה ם כרצונו
כח מר ביד היוצר ואפי׳ ה ט ב ע ה מו טבע ב ה ם עומדים בו

מסור בידו ית' לעשות ממנו כרצונו א״כ נמצא שהתמדתו
וקיומו הוא חס ד שעושה בכל ע ת  :וכנגד העמוד השני
שהוא העבודה אמר יאמרו גא בית אהרן וגו' כי להם
נ מ ס ר ה העבודה ועשיית ה ק ר בנו ת והק טורת הם יוכלו
להגיד ולהעיד כי לעולם חסרו שהרי מתוך עבוד ת ם היו
מכירים ויודעים השובע והרעב וכמו שאחדל שבעמוד
הק טור ת היו רואים א ס היה עולה ישר היה שובע בכל
העולם ואס היה לו נטייה לאותו הצד דוקא היה השובע

מצר הרצון האלהי הדבק בו יבהב טל הרצון ההוא באיזה

וגס באמצעות עבו ד ת ם והיותם זריזים בה היה הקב״ה

זמן שירצה הקב״ה יתבטל ה ט ב מ <לכן כנגד החלוקה
הראשונה אמר הודו לה' כי טוב רוצה לומר ההודאה
האמיתית שראוי להלל לה׳ היא לומר כי הוא טוב ומלת

משפיע ומשגיח מטיבו בעול ם ובביטולה נחבטל השפע
ו ח ס מ ו כל  :וכנגד העמוד השלישי א מר יאמרו גא יראי
ה׳ וגו' כי יראי ה׳ ה ס חפצים ורודפים אחר מצותיו כמו

טוב מורה היותו מחוייב המציאות וכמו שכתב הרב בעל^
דרך א מונ ה כי ־הטוב היא המציאות ו הרע הוא ה ה ע ד ר

שנאמר אשרי איש ירא את ה' במצותיו חפץ מאד ומציגו
שהמצית היותר מיוחדות ו מכו ט ת להקב״ה הוא גמילות

ולכן נא׳ בכל מעשה בראשית אחר צאתו לאויר העולם

חסר־ס רגרסינן ב סי ף פ״ק דסו טה דרש ר' שמלאי תורה
תחלתה גמילות חסרי ם וסופה גמילות חסדים תחלתה

וירא אלהים כי טוב ולהיות הקב״ה מחויב המציאות
י י ר א טוב כי הוא הטוב ההחלטי  .ולכן רצה להשפיע
מטובו וממציאותו טוב ומציאות לנעדרי המציאות ודאוי

גמילות חסרים דכתיב רעש ה' אלהיס לארס ולאשתו
כ תנו ת עור  .וסופה גמילות חסדים דכתיב ויקבור אותו

להודות לו וצשבחו על כך ולא על זאת לבד ראוי להודות

בגיא והקב״ה רמז לנו בתורתו לרמוז לט שאין העולם

לו אלא ג״כ  .שלעולם חסרו כלומר שלא לבד בשעה
הבריאה מ ה א פס עשה הקב״ה חס ד ע ם הנמצאים וכמו

מתקיים אלא בגמילות חסד ע ם החיים ו ע ם המתים לתת
לכל אחד די מחסורו אשר יחסר לו ובזכות כך הקב״ה

שנאמר אמרתי עולם חס ד יבנה אלא אפי' ה ת מד ת ה עו ל ם
ע ל תלו והיותו מו טבע ב ט ב עו הוא מצד ה ח ס ד עצמו
שעישה הקב״ה ע ם הבריות שלולי רצוט ית׳ הרוצה

זה ע ם זה ונותן כל יסוד ויקוד חלק מה מטבעו לחבירו

מחזירו לתוהו כהרף עין באופן

ע ם זה וגעשי הנמצאים המורכבים

בקיומו של עולם היה

שלעולס ועד הכל מ סו ר בידו ולעולם עושה ח ס ד ע מנו
באופן שראוי להללו באו מרנו כי לעולם חסרו  .והביא
ראיה לזה באומרו יאמר ^ ישראל וגו' יאמרו גא בית
אהרן וגו' יאמרו נא יראי ה׳ וגו' .ויובן ע ם מה שאמר התנ א
על שלשה דברים העולם עו מד על ה תירה ועל ה ע בו ד ה ועל
גמילות חסדי ם ולכן  .כנגד ה ממוד הראשון א מר יאמר

נותן שארית וקיום לעילם מדה כנגד מרה שיסודות העולס
עש היותם הפכיים זה מזה ע ס כל זה מתמזגים ומתערבים
עד שמתמזגיס זה

מ א ר ב ע ת ם -ובזה נתקיים העולם ולכן יראי ה׳ שהם
רודפי ם אחר מצות גמילות חסדים ה ם יגידו ויעידו כי
לעולם חסדו והכל מסור בידו יה׳ בכל ע ת ואין טבע
קייס לנמצאים כי לכך רודפי ם אחר גמילות חסד כלי
שהקב״ה יעשה באופן שיגמלו היסודות ח ס ד זה עם זה
ויחקיים העולם כי הכל מסו ר בידו י ת על ה :מן המצר
קר אתי יה ו גו' .בא להביא ראיה לדרוש הזה ואמר

נא ישראל וגו׳ כלומר ישראל שהם קבלו את התורה
יוכלו לומר ולהגיד ולהמיר כי למולם חסדו וה ת מדת וקיום
העולם הוא ח ס ד שמישה הקב״ה מ ם הבריות שתהא ה ט ב מ

לשם י״ה ית'  .להיות שבזה השם בר א הקב״ ה את המולם

קיים שהרי ה תורה היא אחד מממורי מולם דכתיב א ם

שגאמר כי ביה ה׳ צור עולמים ולהיות שהוא בראו יכול

בהיותי במצור ובמצוק שהמזל דוחקגי ומגגדגי

לעשות

קראתי

דבױ
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ידך אשר תעשה וכתיב למען תשכילו את נ ל אשר תעשו׳
וכמו שאמרו ז״ל מ״מ היה לך לעזרגי שצריך ההתעוררו ת
וההכנה מלמטה והקב״ה יצליח בידו וזהו שרמז כאן טוב

במצר ע״כ צ״ל שאפי׳ ב מר חב ובזמן שהמערכה והמזל
מסייעני אין לי לומר המזל סייע ט וג ר ס לי הטוב הזה

לחסות בה׳ מבטוח ב אד ם ומ׳׳ם זו אינה מ״ם היתרון

אלא י׳׳ה יתברך עז ר ט וסייעני כיון שהיכולת בידו לשדדו
ולבטלו  .ה׳ לי לא אירא מה יעשה לי ארם  .הכוונה

שאין צריך לומר שהקב״ה טוב מהאדם שמי לא ירע
בכל אלה אבל מ״ם זו היא מ״ם הסיבה כמו מה׳ יצא

לומר שעם היות שיש לאל ידו של הקב״ה לשדד ה ט ב ע

הדבר ובא לומר שטוב לחסות בה' מ ס ב ת בטחון האדם

ומערכות השמים בשביל הצדיק מ״מ נר אה לכאורה שאין
כח בידו לבטל הבחירה מיד האדם אם ירצה לעשות ר ע

האדם והשתדלותו

לאי זה שירצה אחת שהבחירה נ תנ ה לאדם וכמו שאמר
החנא והרשות נ תונה ונ מו שהארכתי בזה (בדרוש ששי)
פל פסוק ומאן הוא אלה די ישזבינכון מן ידי ועוד כתוב
בזוהר בפרשת וישב יפיל איטש גרמיה לאשא או לגובא
דנחשין ועקרבין ולא א ת מ ס ר בירא דשנאוי דזעירין איטן
דיכלין לאשתזבא ובגין כך אמר למען הציל אותו מידם
וגו׳ לכן אמר כי זה הוא לאיש שאינו כל כך שלם שיספיק
זכותו לבטל ה טב ע אבל לא לבטל בחירת האדם אבל
האיש השלם לגמרי יספיק זכותו שיבטל הקב״ה בחיר ת
האלם בשבילו  .וזהו שכיון באמרו ה׳ לי וגו׳  .ויובן ע ם
מה שהארכתי (בררוש כ״ז) על מא מר אמרו חז״ל גדול
כחן של צדיקים שאין כל העולם ומילואו מקלסין להקב״ה
אלא גחצי השם שנאמר כל הגשמה ההלל יה והצדיקים
מקלסין בשם שלם דכתיב רננו צדיקים ב ה׳ .עלץ לבי
בה' (עיין שם) וזה״ש דוד כאן א ס אזכה שה׳ לי כלומר
שיתפרסם ויתקלס שמו של הקב״ה שלם בשבילי ולכן לא
המד כאן יה נ מו שאמר מן המצר קראתי יה אלא הזכיר
מ ס שלם אז לא אירא אפי' ממה שיעשה לי אדם שהוא
כעל בחירה וכל שכן מן הדברי ם ה טבעיים ולא זו לבד
יהיה ל' אלא שגם כן ה׳ יהיה לי בעוזרי ואט אראה
בשונאי כלומר לא לבד יצילני מידם אלא שאראה

כלומר שיבטח בה׳ באמצעות בטחון

לא שיהיה יושב ובטל ונן אמר הנביא ארור הגבר אשר
יבטח ב א ד ם ושם בשר זרועו ומן ה' יסור לבו משמע
דוקא נ שסר לבו מה׳ אבל אם לא ס ר לבו מה' לא
יהיה ארור אע״פ שיבטח ג״נ בהשתדלות האדם והביא
ראיה לזה מנ מ ה פ ע מי ם שהיה במצור ובמצוק ועם היות
שהקב״ה היה עמו לא היה יושב ובטל אלא היה משתדל
בנל מאמצי נ חו וה' היה מצליח בי דו .וננג ד ה פ ע ם
הראשונה שהיא מלחמת גולית אמר נ ל גייס סבבוני שנן
נ תי ב שם ויאספו פלשתים את מחגיהם למלחמה וגו׳
ונן אמרו ז״ל שזה המזמור מדבר על דוד נשירד למלית
ואמר בשם ה' כי אמילם נלו מ ר אט הנ ר תי ם ואבדתיס
בהשתדלותי כמו שנראה מתוך העגין ההשתדלות האנושי
אשר עשה וה׳ הצליח בידו ששם בטחונו בו וכמו שאמר
אתה בא אלי ב ח ר ב ובחנית ובכידון ואנכי בא אליך
בשם ה׳ צבאות הרי שבשם ה' אמילם אט ע ם השתדלותי
ועוד ג״כ פ ע ם שנית כתיב ותוסף המלחמה להיות ויצא
דוד וילחם בפלשתים ויך בה ם מכה גדולה וגו׳  .וכנגד
זה אמר סבוני גם סבבוני לרבות ג״כ המלחמה שעשה
ע ם פלשתים שהכה מאתים איש ויבא דוד את ערלותיהם
באופן ש בנ ל פ ע ם ו פ ע ם הייתי משתדל בנל מאמצי נחי
בהיות מבטחי בהשם ועוד ג״כ פ ע ס שלישית סבוני נ ד בו רי ם
וזה רמז כשפלשתים נלחמים בקעילה והמה שוסים את

נקמתם בעיט כמו שעשה ע ם ישראל ביציאת מצרים

הגרנו ת ולכן אמר כאן סבוני כדבורים שהיו מזיקים בעוקץ

שלא לבד ניצולו מידם אלא שראו עיניהם נ ק מ ה מהמצריים

שלהם נדבורי ם ולבסוף דו ענו נאש קוצים בשס ה' שנן
נ תי ב שם ויאמר ה׳ אל דוד לך והנית בפלשתים ונ תיב

דכתיב ויושע ה׳ ביום ההוא את ישראל מיד מצרים ולא
נתפייסו בזה אלא עד שראוהו בעיניהם וזהו וירא ישראל את

וינהג את

נקמתך מהס כי אליך גליתי את ריבי נר אה ודאי שראיית

שרמז נאן למלחמת פלשחים שעלו על דוד אחר שמלך
על ישראל דנ תיב ויעלו נ ל פלשתיס לבקש את דוד ונ תי ב

הנקמות בחוש הראו׳ הוי רבות א טפי  .טוב לחסות בה׳

שם וינ ם שם דוד ויאמר פרץ ה׳ את אויבי וגו' ונ תיב

מנריס מת על שפת הים  .וגם הנביא ירמיה א מר אראה

מ קני ה ם ויך ב ה ם מנ ה

גדולה  .או אפשר

מבטוח בארס וגו׳ .הכונה לומר שכיון שהכריח שהכל

ויעזבו שם את עצביהם וישאם דוד וגו' שפירשו ששרפס

מסור ביד הקב״ה לעשות נרצוט א״כ לשיא הוא השתדלות

אסורים בהנ אה ולרמוז לזה אמר כאן דועכו נאש

שהיו

דברי
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האדם קשה בעיניו

להשתעבד לזולתו

ולקבל עליו עיל

בלשון נכח להקב״ה לומר שמאתו יהנגלה באה לו הצרה
ההיא בשביל עין אשת אוריה החתי שלקחה לו לאשה כמו

מלכותו בשביל א ר ב ע סבו ת  .א׳ כי האדם מטבעו יכסיף

כ כ סו ב שם שאמר לו הנביא כה א מר ה׳ הנני מקי ם
עליך ר ע ה מביתך ולקחתי את נשיך לעיניך ונתתי לרעיך

להיות חפשי ואע״פ שידע שהאדון ההוא לא יכבד עליו
עולו מ"מ לא ירצה להיות ת ח ת ממשלתו לכשירצה לרדותו .

יש:ב ע ם נשיך צעיני השמש הזאת וכן היתה עצת
אחיתופל דכתיב ויאמר אחיתופל אל אבשלום בא אל

ב' לפי שכל מה שיפעל ויעשה מייחסים ומכנים אותו לאדונו

פלגשי אביך ושמע כל ישראל כי נבאשת את אביך וחזקו
ידי כל אשר אתך וכן עשה שנאמר ויבא אבשלום אל
פלגשי אביו לעיני כל ישראל באופן שהצרה הזאת באה
לו מאתו ית' על עונו ולולי ה' שהיה לו לבדו הצילו לא
באמצעות השתדלותו כמו שעשה כמה פ ע מי ם ב מלח מת
הפלשתים שהוא היה השתדל והקב״ה מצליח בידו אבל
כאן וה׳ עזרני הוא לבדו שכן כתיב שם אחר שנתן אחיתופל
טצתו ויאמר אבשלום קראו נא גם לחושי הארכי ונשמעה
מה בפיו גם הוא וגו'

וכתיב ויאמר חושי לא

אע"פ שיעשנו

ויפעלהו הוא

מעצמו מחפצו ורצונו וזה

דבר שיתעצב השכל בזה  .ג׳ לפי שיפעל דברים שלא ידע
כונת תכליתם שאדונו אומר לו עשה כך וכך ולא ידע מה
היא הכונה וזה מושך עצב ועצלה בחסרון ידיעת התכלית .
ד׳ לפי שיכריחהו לעשות דברים הפכיים לגמרי לרצונו
ולחפצו אלו ה ם ה ס בו ת שמונעות לאדם להשתעבד לזולתו
חבל האדם שמשתעבד להקב״ה זהו החירות והחפשיות
האמתי ע ם היותו משועבד בכל הד׳ בחינות הנזכרות .
כנגד הא׳ אמר אב ר ה ם קר א עצמו עבד והוא כי בזמנו

טובה

פ ר ק כל העולם עול ה׳ מעל צוארם והוא לבדו הכיר את
בוראו וקבל עליו עולו ובזה נתגדל שביר׳ ליצחק ב ע בו רו.

אבשלום וכל איש ישראל טובה עצת חושי הארכי מעצת
אתיתופל וה׳ צוה להפר את עצת אחיתופל הטוב ה וגו'

כנגד הב׳ א מר יעקב כי אע״פ שעשה כל מיני השתדליוס

העצה אשר יען אחיתופל  3פ ע ם הזאת וגו' וכתיב ויאמר

הרי

שהצלתו היתה מאתו ית' לבד וזהו וה' עז רני .

עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה  .הכונה לומר שאע״פ
שבאותו מעשה נתלבש הקב׳י׳ה בדין ובאכזריות כמו שנא׳
וה׳ צוה להפר את עצת אחיתופל הטיבה לבעבור הביא

טבעיו ת לעשות חיל
ומכנה הכל

והנכסים והבנים מ״מ היה מיחס

להקב״ה כי

הכל

בידו וזהו ק טנתי מכל

ה חס די ם ומכל הא מת אשר עשית את עב דך כי במקלי
עברתי את הירדן הזה וע תה הייתי לשני מחנות ואתה
הוא ס ב ת הכל ג ם הקב״ה הוציאו לחירות ממי שיהיה ירא

ה׳ על אבשלום את ה ר ע ה וזהו שרמז ב אמרו עזי שרומז
דין ומשפט כמי שנאמר ועוז מלך משפט אהב  .וזמרת

קר א עצמו עבד דכתיב ה׳ אלהים אתה החילות להראות את

נגזר ממלת זמיר עריצים יענ ה מ"מ ויהי לי לישועה הצילני
והושיעני מידו  :זהו מה שנראה לעניות דעתי ואמר לי

עבדך וגו׳ והוא כמו שאז״ל אחר שעשה מלחמת סיחון ועוג
אמר דמיתי שמא הותר הנדר ולא היה יודע כונת הפעולה

לבי הצעיר יצחק בכ״ר שמואל אדרבי זלה״ה :

ועשאה בהשתדלות גדול ולזה נ תעל ה עבדי משה בכל ביתי

ב י ל ק ' ט נביאים דף ב' ע״ג על פ סו ק משה עבדי
מ ת וכן תהליס למנצח לעבד ה׳ את מוצא
1

נאמן הוא ועושה כל הדברי ם בנ א מנו ת גמור מבלי שום

שכל מי שהוא קורא עצמו ע ב ד קראו הקב״ ה עבד .
א ב ר ה ם קרא עצמו ע ב ד אל נא ת עבור מעל עב דך והקב״ה
קראו ע ב ד ב ע בו ר א ב ר ה ם עבדי יעקב קר א עצמו עב ד
אשר עשית את ע ב דך והקב״ה קראו עבד אל תירא עבדי
יעקב  .משה קרא עצמו ע ב ד להראות את ע ב ד ך והקב״ה
קראו ע ב ד לא כן עבדי משה  .דוד קר א עצמו ע ב ד אני
עב דך בן אמתך והקב׳׳ה קראו עב ד ביד דוד עבדי אושיע
ויש שלא

קראו עצמן ע ב ד והקב״ה קראן ע ב ד  .יצחק

ממנו ואתה אל תירא עבדי י עקב  .כנג ד הג׳ אמר משה

בחינה כי א ם לעשות רצונו לכן זכה שפה אל פה אדבר
בו וגו' .כנגד הד' א מר דוד קרא עצמו עבד אני עבדך
בן אמתך שאין לך שעבוד גדול מזה שהיה משועבד
להקב״ה לעשות רצוט על אפו ועל חמתו כמו שמצינו
כשאמר לו גד הנביא אחד משלשה אני עושה וגו' שאומר

שם הכתוב כה אמר ה' שלש אנכי וגו' התבא לך שלש
שנים ר ע ב ואם שלשה חדשים נו ס ך לפני צריך ואם היות
שלשת ימים דבר בארצך וגו׳ אחר כך א מר אלה הצאן

מה עשו תהי נא ידך בי ובבית אבי ונתגדל בזה שפל

לא קרא עצמו ע ב ד והקב״ה קראו עבד זכור ל אבר הם

ידו נישעו ישראל אבל יצחק ויהושע לא הרגישו בעצמם
היותם ראויים ל הרך א עבדי ה׳ ולכן לא קראו עצמם

עב ד וימת יהישע ב; נון עבד ה׳  :ה כוונ ה ב מ א מ ר לע׳׳ד

עבדים אבל מ״מ הקב״ה ק ר א ם עב די ם  .זהו מה שנראה
לע״ד יצחק בכ״ר שמואל אדרבי זלה״ה :

ליצחק ולישראל עבדיך  .יהושע לא קר א עצמו ע ב ד ונקר א
היא מה שכתב

ה רב ב על

ה ע ק ר ה שער צ״ח

והוא כי

מא מר

י

דברי
מזמור לד
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נשל שינו ממנו ונטלו אב ר ה ם יעשאו מ ט ת שן והיה ישן
שם וי"א כס א עשאו וישב בו כל ימי חייו נתנו לאברהם

בילקוט דף ק״ב ע״א יהי דרפס חשך וחלקלקות

נמרוד והלך עוג ובנה ששים עיירות הקטן שבהם היה
גבהו ששים מיל שנא׳ ששים עיר כל חבל ארגוב  .ומה
ושתייתו אלף

לפי שהרשעים חשוכים והיה במחשך מעשיהם
אין הקב״ה נ פ ר ע מ ה ם אלא בלילה  .סדומיים שנאמר

היתה אכילתו אלף שוורים וכן מכל חיה

ויבאו שני המלאכים סדו מ ה ב ע ר ב  .מצריים ויהי בחצי
הלילה .סנחריב ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך

וטיפת זריעתו ל' וליטרא  .ה מא מר הזה בא אלי שאלתו
מארץ רחוקה שהוא קשה להולמו ולידע מה כונתו ואני

במחנה אשור  .בלשאצר ביה בליליא קכןיל וגו׳ המן'בלילה

בעניי עיינתי עליו בקוצר דעתי ונ״ל שכונתו היא לתרץ

ההוא נדדה שנת המלך  .וכן לעתיד לבא כי הנ ה החשך
יכסה ארץ  .אבל הצדיקים ועליך יזרח ה' וגו' וחורת

קושיא שהקשו חז״ל בנדה פרק האשה על פסוק ויאמר
ה׳ אל משה אל תירא אותו מכדי סיחון ועוג אחי הוו .

צדיקים כאור נוגה  .קשה לע״ד שהרי בסדו מיים כתיב
השמש יצא על הארץ ולוע בא צוערה וה' המכויר על

דא מר מר סיחון ועוג בני שמחדזי ואחיה הוו מאי שגא
דמסיחון לא מסתפי ומעוג קא מס תפי אמר ר׳ יוחנן משום

שעה שהלבנה

ר' שמעון בן יוחאי מתשובתו של אותו צדיק אתה יודע
מה בלבו א מר שמא ת ע מוד לו זכות אבר ה ם אבינו דכתיב
ויבא הפליט ויגד לאברם העברי ואמר רבי יוחנן זה עוג

סדום ועל עמורה

גפרי ת ואש ואחז״ל

עומדת ברקיע ע ם החמה לפי שיש מ הם עובדים ללבנה
ומהם לחמה כמו שהביאו רש״י ואיך אמר נ פ ר ע מ ה ם
בלילה  .ונראה לע״ד שהכוונה לומר ולתרץ קושיא והיא

שפלט מדור המבול וזה

שכיון שהקביה הוא ר ב ח ס ד מ ט ה כלפי חס ד למה אינו

על פ סו ק הנזכר ובא לתרץ למה נתיירא משה מ מנו ותירץ

בחטאו ויחזור

לפי שהיה רואה בו שתי גבורות  .גבור ת גופו וגדלו וכחו
ועוצם ידו כמו שאמרו ז"ל ברב ה פרשת הדברים תלה
משה את עיניו וראה את עוג יושב על החומה ורגליו

מביא יסורין

על הרשע

באופן שיכיר

המאמר הנזכר הביאו

הילקוט

בתשובה ולא ימיתנו שהרי כתיב כי לא אחפוץ מות רשע
נאם ה׳ אלהים כי א ם בשובו מדרכיו וחיה לכן א מר
שאין מועיל בהם היסורין להיות כי הרשעים ה ם חשוכים

מגיעות לארץ וכו' עוד שם אמר ר' יוחנן אורך רגליו

והיה במחשך מעשיהם כלומר אינם מאמינים בהשגחתו

היו שמנה עשר אמות אותה שעה נתיירא משה וכו׳ עוד

יתעלה ונמו שאמר סיפיה דקרא ויאמרו מי רואינו ומי

שם עוג היה תולש הר וזורק על ישראל כו׳ הרי שהיה
גבור בגופו וגם היה לו גבורה מצד זכותו ומעשיו וכמו

יודיענו ומיחסים הכל למקרה והזדמן או ל מערכת השמים
אם כן מה יועיל ב ה ם היסורין לכן נ פ ר ע מ ה ם הקב״ה
במדרגת הלילה כלומר ב ה ע ד ר ההחלטי בלילה שהיא
נעדרת האור אבל הצדיקים אפילו בשעה שהקב״ה מר א ה
להם פגים זועפים ומביא עליהם יסורין הקב״ה זורח עליהם

שאמרו ז״ל ברב ה פרשת חק ת משה נתיירא ממנו אמר
אני בן ק׳'כ שנה וזה יתר מחמש מאות אלולי שהיה לו זכות
לא חיה כל השנים האלו וכו'  .הרי שאמרו ז״ל שהיה משת
רואה לו זכות והמאמר הזה בא לפרש שתי גבורות אלו

שהיסורין ממרקין עונותיה ם וחוזרין בתשובה וזוכים לאור

שהיו לו שלכך נתיירא משה א ם לגבורת הזכות שהוא
ה ע ק ר ולכך נ ק טי ה ברישא אמר עוג הוא אליעזר ששימש

שהכל בא מסודר מאתו ית׳  .וזהו שאמר הכתוב החשך

לאברהם אבינו וגדולה שימושה יותר מלמודה וגם גמל

יכסה ארן וערפל לאומים כמו שכתבתי אבל עליך אפי'

חסד ע ם יצחק כמו שאמרו ז״ל בילקוט פ' חיי שרה א מר

בזמן שמביא עליך החשך או איזו צרה היא זריחה אצלך
וזהו עליך יזרח ה' ו ה ט ע ם לפי שכבודו עליך יראה רוצה

אברה ם ליצחק העבד הזה חשוד על כל עבירות שבתורה

באור החיים מצד שאמונת ההשגחה חקוקה בלב ם ומאמינים

וכו׳ הביא הנ ע ר ה

האוהלה והוציא בתוליה באצבע אם

לומר שבכל ע ת ובכל רג ע נר אה כבודו עליך ואתה מאמין

טהורה היא בבתוליה הרי ראוייה לך וכך עשה והראה

שמלא כל הארץ כבודו ואין מקום פנוי וריק מהשגחתו

אותן ל אבר ה ם ואחר כך לקחה לאשה ובשביל שגמל
אליעזר חס ד ליצחק הוציאו לחירות ונתן לו הקב״ה שכרו

ית׳ .זהו מה שנראה לע״ד ואמר לי לבי הצעיר יצחק

בילקוט

בכ״ר שמואל אדרבי זלה״ה :

בעולם הזה והעמידו למלך והוא עוג מלך הבשן  .ו פ רסו ת

בפרשת ח ק ת התורה דף רמ״א ע״ד עוג
הוא אליעזר ופרסו ת רגליו ארבעי ם מיל

רגליו א רב עי ם מיל כאן רמז שניהם כאחד גבור ת גופו

ואברהם היה טומנו בכ ף ידו פ ע ם אחת ג ע ר בו ומיראתו

וזכותו ורומז למה שאמרו

חז״ל על פ סו ק ויבא הפליט

ויגד לאבר ם העברי וגו׳  .וגם ברב ה פרשת אלה הדברים
אמר
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א מ ר לו הקב״ה אי רשע כך א מ ר ת חייך שאני ט חן לך
שכר רגליך ומאריך לך שנים וכו'  .וזהו שכיון כאן בשכר
פסיעותיו ופרסוחיו ה־ה גדול ואולי לזה כיונו חז״ל ב מ א מר

רבתי והיה מ ס פ ר בני ישראל כחול היס
וגו' מהו ה ד ב ר משהוא נותן קצבה והיה
מ ס פ ר בגי ישראל חוזר ואומר אשר לא ימד ולא יספר

שכסבתי לעיל שאמרו אורך רגליו היו י״ח אמות כלומר

אלא שהראה הקב״ה להישע כשם שהראה לאברהם הבע
נא השמימה וספור הככבים א ם תוכל לספיר אותס

שבזכות ה פסי עו ת שעשה ברגליו ה־ה ח״י כל השנים שחיה
זרברו חז״ל בר מז זה להיות שגם כן היה גדול ה אברי ם :

להודיעך שהראה אותם ב מ ס פ ר וחזר והראה לו שלה
ב מ ס פ ר מתחלה הראה לו מזל אחד ואחר כך הראה לו

ו אבר ה ם היה מומנו בכ ף ידו בא לומר שאע״פ שהיה
גבור וכל כונתו ומאויו מתחלה היה להרוג א ת אב ר ה ם

שנים ואחר כך שלשה ואחר כך שנים עשר ואח״כ שבעיס

כמו שאמרו ז״ל על פ סו ק ויבא הפליכן וגם ברב ה פרשת

ואחר כך מזלות שאין מ ס פ ר וכך הראה להושע  .ולפע׳׳ד

דברי ם אמר בלבו הריני מבשר אותו והגדוד הורגו ונועל

יובן ה פ סוק הזה ע ם מה שאז׳׳ל ב ס פ ר הזיהר פרשת
פקודי דף רכ״ח וז׳׳ל מהו כחול הים תרין גוונין איטן הכא

אני א ת שרה אשתו  .עוד שם ויעש אבר ה ם משתה גדול
שכל גדולים היו שם אף עוג היה שם אמרו לו לא כך
היית או מר א ב ר ה ם פרד ה ע ק ר ה הוא ואינו מוליד כיון
שראה את יצחק א מר מה הוא זה אין זה כלום באצבעי
אני הורגו הרי שהיה עי ט עליהם ל ר ע ה מ"מ זכותו של
א ב ר ה ם וצדקותיו שהיה עושה בידו ובכפו כמו שנאמר כי
ידעתיו למען אשר יצוה א ת בניו ואת ביתו אחריו ושמרו

כחול הים בגין דימא כד סלקין גלוי בזעפא ורוגזא ואימן
גלין סלקאין לשמפא עלמא כד מעאן וחמאן חולא דימח
מיד תבין ואתברו ותייבין לאחורא

ואשתככי ולא יכלין

לשלטאה ולשטפא עלמא כגוונא דא ישראל איגון חולא
דימא וכד אינו; גלי ימא מארי דרוגזא מארי דדיגין קשין
בעאן לשלטאה ולשטפא עלמא חמאן להו לישראל דאינין
מתקשרן בקו דשא בריך הוא ותייבין ואתברו קמייהו ולא

דרך ה׳ לעשות צדקה ומשפע היא שעמדה לו שלא נפל
בידו וזהו שאמר מומנו וכובשו בזכות כף ידו  .פ ע ם אחת

יכלין לשלטאה בעלמא  .גוונא אחר א בגין דחולא דימא

ג ע ר בו וכו׳  .הכונה לומר מה שאמרו ז"ל ב רב ה על
פ סו ק אולי לא ת אבה האשה וגו׳ שכונתו היה לומר אולי

לית ליה חושבנא אף ישראל לית להו חושבנא אשר לא
ימד ולא יספר  :ו ע ם ה קד מ ה זו לע׳׳ד בא הכתוב הזה

אתן לו א ת בתי א מר לו אתה ארור ובני ברוך ואין ארור

לומר מה שפירשתי בפרשת האזינו על פ סו ק בהנחל עליו!

מ ת ד ב ק ע ם ברוך  .וזו היא הג ע ר ה שגער בו ושיבר שיניו

גויס כלומר שאפילו בזמן שישראל עומדים בגלות הקביה
משגיח עליהם להטיב אותם  .וזהו אומרו בהנחל עליון

ומתלעותיו שהיה מדבר ב ה ם ומשם עשה א ב ר ה ם מימת
שן שהיתה מיגיתו שלימה שלא נ ת ע ר ב ב ארור או עשה
כס א כלומר זהו כבודו כס א כבוד שאין בו ת ע רו ב ת ארור
ומי נתנו לאבר ה ם נמרוד שאפילו נמרוד שהשליט לאברה ם
לכבשן האש אחר שהכיר גדולתו שניצול מן האש נתן לו
בנו לעבד שכן אמרו ז״ל בילקוע פרשת חיי שרה אליעזר

גויס כלומר כשהקב״ה

שהוא עליון הנחיל

להם נחלה ואימתי נתן להם

לגויס ונסן

נחלה בהפרידו בני אדם

כשהפריד ופיזר לישראל שנקראו בני אדם כמו שאז׳׳ל
אד ם את ם א ת ם קרויים אד ם אז אפילו בזמן ההוא יצב
גבלות ע מי ם כלומר נותן הקב״ה התיצבות וקיום והעמדה

בן נ מרוד .והלך עוג ובנ ה ששים עיירות שכל זה נתן לו

לגבולות העמים מ ס ב ת מתי מ ס פ ר בגי ישראל העו מדס

ה קב״ ה לשכרו כמו שכתבתי שכל זה מורה שהיה לו זכות
ולכך היה משה מתיירא  .וגם היה גבור מצד גופו שהיתה

בתוך העמים ה ה ם והוא על דרך שאמרו ז״ל על

אכילתו אלף שוורים ושתייתו אלף וטיפת זריעתו ל״ו
ליערא הוציא זה ממה דכתיב הנה ערשו ערש ברזל תשע
אמות ארכ ה וד׳ אמות ר חב ה בא מ ת איש כ* ב הכ א ת
הרוחב ע ם האורך הוו ל״ו כי א ר ב ע פ ע מי ם ט׳ הוו
ל״ו  .ולשון ב א מ ת איש דרשוהו בלשון חכמי ם שאבר ה א ד ם
נ קר א אמה  .וכמו שאמרו ז״ל

בנד ה פ ר ק כל היד בין

שם

פ סו ק ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים
ולא געלתים כלומר לאויביהם הנז כ ר .לכלתם בשביל
ישראל שנקראו כלה אף כאן והיה מ ס פ ר בגי ישראל
כחול הים כלומר אפילו מתי מ ס פ ר מבני ישראל הס
כחול שמגינים על עלמא ממארי דינין דבעאן לשלניהה
ולשטפא עלמא  .ועוד יהיה להם אפילו בהיותם מלית
שלא ימד ולא יס פר כמו במצרים שפרו ורבו וכן אמרו
חז״ל ב פ ר ק חלק על פסוק ו ענ ת ה שמה נימי נעוריה

כשוי בין אינו נשוי לא יושיכן ידו לאמה כלל וכיון שהיה
לו גבור ת גופו וגבור ת זכותו לכך נתיירא זהי מה שנראה

וכיום עלותה מארץ מצרים מה יציאתם ממצרים בששיס

לע״ד ואמר לי לבי יצחק בכ״ר שמואל אדרבי זלה״ה :

דביא כן לימות המשיח בששים רביא  .וכיון שיהיה להם
שתי

קונטרס אחרון

דב רי

שתי מדרגוס אלו אפילו בהיותם בגלות ימשך מזה שבמקים
ממש אשר יאמר להם לא ענגי ח ת ם שהרי הגלם מעל
אי מתם יאמר להם שמ״מ הם בני אל חי כיון שהשגחתו
עליהם לעכב הפור ענו ת בשבילם שנמשלו לחול וג ם שפרין
ורבין על הארץ  .זהו מה שנראה לע״ד
שמואל אדרבי זלה״ה :

יצחק

בכ״ר

מאמי

ב מסכ ת חגיגה פר״ק ר' י! חנן כי מעי להאי
קרא בכי הן בקדושיו לא יאמין במאן יאמין
יומא חד הוה קא אזיל באורחא חזייה לההוא גבר א דהוה

מנקיכן תאני שביק הנך דמטו ישקיל הנך דלא מטו אמר
ל־ה לאו הני מעלן טפי אמר ליה הני לאורחא בעינ א להו
הכי נטרן והני לא נטרן אמר היינו דכתיב הן בקדושיו
לא יאמין ופירש רש״י דמטו נתבשלו  .הגי נ טרן אותן
כלא בישלו כל צרכן אין ממהרות לירקב היינו דכתיב וכו׳
הטובות ירא פן ירקבו כך הב חורי ם הצדיקים נאחזים
למיתה פן יחטאו ע״כ וקשה שהמשל הוא הפך הנמשל
שהרי התאנים המבושלין לא ליקטן ולכן הבחורים הצדיקים
שהם כבר מבושלים לא היה לו ללקטן ולהמיתן כי הלקיטה
היא המיתה  .לכן נר א ה לע״ד שכאן רמז לומר שעקר
שרשו של אדם ונצר מ טעו הוא למעלה בעולם העליון
עולם הנשמות כי משם חוצב וכן כ תב ה רב רבי מאיר
עראמה ז״ל על פסו ק היגאה גומא בלא ביצה וגו' ״ וז״ל
פלגי מים חיים למעלה ביד ה' שמה ע ק ר שרשי הצדיקים
ונצר מטעיהם נאחזים ומהמים החיים
ומסתפקים כי כן ראשו ׳ של אד ם שהוא

הה ם שותים
ה ע ק ר פוגה

למעלה למקום חיותו וכיון שכן גמצא שאחר שהצדיק הגיע
לתכליתו ונתבשל כל צרכו הנחתו בעולם הזה היא היא
עקירתו ולקיטתו מ ע ק ר שרשו כי אין מקומו בעולם הזה
כי אס במקום עליון ופטירתו מן העולם הזה היא נטיעתו
כעקר שרשו שתשוב הנשמה למקום שחוצבה משם למקימה
הראשון ולכן הבחורים הצדיקים נאחזים למיתה כי בזה
מניחין אותם

גאחזין ב ע ק ר

שרשם

ולא אזלי ב ארח א

של :ם
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הרין פייטנא כד הוה עביד חלפביטין זימגין חשל לה
וזימנין מחסיר לה אבל שלמה כד הוה עביד אלפביטין
היה מותיר לה חמשה אתיו; הדא הוא דכתיב ויהי שירו
חמשה ואלף  .כוונת המאמר בא לימר ששלמה המלך לא
לבד השיג החכמה שאפשר שכל האניש  ,להשיגה אלא אפי'
מה שאין באפשרות השכל האנושי להשיגה הוא השיגה
ברוח הקדש ודרך נבואה וזהו שרמז באומרו הדין פייטגא
ר״ל כל החכמים המדברים בדברי חכמה אין להם פה
לדבר כי אם האל״ף בי"ת רונה לומר מה שאפשר בשכל
האנושי להשיג כי כל החכמה ההיא רמוזה באותיות
האל״ף בי״ת כי חין לאדם מוצא או ת ט ע ה או הרגש
אחר כי אם ה תנועו ת היוצאות מאותיות האל״ף בי״ת
ובאותם ה תנועו ת מדבר האדם כל מאי דחפשר לו להשיג
בשכל האגישי  .אבל שלמה המלך נוסף על זה שה־ה לו
רוח נבואה וזהו שרמז חמשה אתוון והם מנצפ״ך ולזה
ס ד רו ם חז״ל בזה הס דר ואמרו מנצפ״ך ציפיס א מדוס ולא
ס ד רו ם ב ס ד ר שהם באל״ף בי"ת כ מנפ״ן לרמיז למה
שכתבתי שרומז נביאה כי הנביא נקרא ציפה וזהו שאמר
בעל ה מא מר ששלמה הותיר חמשה את! ון כלומר שדבר
ברוח הקרש ונביאה שלזה רומזות החמשה אותיות הנוספו ת
ואמרו חז״ל באלו האותיות מ״ם מאמר פתוח מאמר
ס תו ם נו"ן גון כפוף גון פשיט וכי׳  .והכוונה לומר
שהאדם כדי שיהיה ראוי לנבואה צריך שיהיה נאמן וצדיק
ולזה רומז הט״ן והצדי׳׳ק והשכר לזה הוא שמגלין לי רזי
תורה כמו שאמר ה תנ א ומגלין לו רזי תורה ולזה רמזו
חז״ל באומרם מ״ם מאמר פתוח מא מר ס תו ם כלומר
שהמאמר הס תי ם ו הנ ס ת ר מעיני כל חי יהיה לו פתוח
ונגלה  .ועוד שיהיה לו פה לדבר לעתיד לבא כמו שנאמר
ולך אתן פתחון פה בתוכ ם ולזה רמז אות הפ״ה הנו ס פ ת .
ועוד יהיה לו כתר ולזה רמז אות ה״ך ה ט ס פ ת וכמו
שאחז״ל צדיקים יושבים וע טרותיה ם בראשיהם וגהגיס
מזיו השכינה זהו מה שפירש הרב הגדול מרי ורבי זלה״ה :

שעריי! לא נתבשל כל צרכו עוקרין אותו ממקומו העליון

מ א מ ר בילקוט דף ק״ו ע״א תלים מזמור מ׳׳ח
כשמך אלהיס כן תהלתך וגו׳ מלך בשר ודם

ונח לעולם הזה רוצה לומר מגיחי! אותו בחיי העולם הזה

נכנ ם למדינה והם מקלסין אותי שהוא גבור ואינו אלא

שהוא דרך שהאדם הולך בו ואפשר שיתבשל באמצעות
פעולותיו ולא יתל^ע והוא קרוב לשכר ורחוק מ ההפסד
כי עדיין לא נתבשל  .זהו מה שנראה לע״ד הצעיר יצחק

ח!ש שהוא גאה ואינו אלא כעור שהוא רחמן ואינו אלא

שהוא העה״ז שמא יתליעו ויבאו לידי חטא אבל ה אד ם

בכ״ר שמואל אדרבי זלה״ה :
ב ח מ ש מגילות לרבות בקהלת דף ס״ ט ע״ג ונתתי
את לבי לדרוש ולתיר בחכ מה לתור ולהותיר

כ
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אכזר  .אבל הקב״ה הוא יותר מקילוסו מקלסין אותו שהוא
גבור והוא גבור שנאמר האל הגדול הגבור מקלסין אותו
שהוא נאה והוא גאה שנאמר דודי צח ואדום שהוא רחים
והוא רחום שנאמר כי אל רחום ה' אלהיך הוי כשמך
אלהים כן

תהלתך  .יש

לדקדק

בלשון ה מא מר מהו

דברי

1*4

קונטרס אחיין

אומרו ואינו אלא דלא הוה ליה למימר אלא מקלסין אופו
שהוא גבור והוא חלש וכולי ועור שאמר שהקב״ה הוא
יותר מקלוסו ואין מביא ראיה ליתרון שיש לו על קילוסו
והתירוץ לזה הוא שהיא הקד מ ה ידועה בין החכ מיס שאין
לתאר שום תואר להקב״ה וזה מכמה ט ע מי ם לפי שכשאני
אומר פלוני חכ ם אני מקלסו בבח־נה מה ומצד אחר
איני מקלסו לפי שתאר חכ ם מורה על שקנה חכ מה
שהיתה בתחלה נ ע ד ר ת ממנו שהחכמה מק ר ה בו ואינה
עצם בו אבל הקב״ה הוא ראשית ומקור הכל ואין שים
דבר נו ס ף על עצמותו יתעלה כי חכמתו ומהותו הכל
אחד  .ועוד כי מי יודע כוונת פעולותיו יתעלה עד שנוכל
לכונת לו שים כנוי ותאר על פעילותיו וג ם שהקב״ה אין
סוף וקץ לגדולתו וליכלתו שהוא היכול הבלתי בעל תכלית
וחיך נשים לו תאר וגדר לשים פעולה שיעשה וזהו שאמר
הכתוב נורא תהלות עושה פלא כלומר דבר נירא הוא
לתת תהלות להקב״ה כשעישה איזה פלא לפי שאין אד ם
יודע גדר פעולותיו עד שיוכל להללו עליהם  .וזהו שאמר
ה מא מר מקלסין אותו שהוא גבור ואינו אלא חלש לפי
שתאר גבור הוא דבר נו ס ף ב אד ם שהוא מק ר ה בו ולכך
הוא חיוב שהיה זמן מה שלא היה גבור ולרמוז לזה א מר
ואינו אלא בלשון שלילה שודאי לא היה גבור קודם אבל.
הקב״ה הוא יותר לפי שאין תאר בו נוס ף על עצמותו
אלא הכל אחד ולכן ס מ ך האל הגדול הגבור מה האלהות
נ על ם מעיני כל חי כך הגבורה גם מקלסין אותו שהיא
גאה והוא נאה ובהיותו נ אה הוא יותר ממה שאנו יכולין
לקלסו לפי שקצרה לשוננו ושכלנו להשיגו ותאר נאה אינו
נוס ף על עצמותו נמצא שהוא יותר מקילוסו והביא פ סו ק
דודי צח ואדום שהוא תשובה לשאלת מהו כמו שנאמר .
מה דודך מדוד היפה בנשים והוא ידוע שתשובת שאלה
איזה הוא הוא ב ד בר מקרי כמו איזה ראובן סו פ ר או בנאי
או אומן או ס פ ר שהוא מ ק ר ה אצל ראובן אבל תשוט*
שאלה מהו אינו אלא ב ד ב ר עצמי כמו מהו אד ם חי
מדבר שזהו גדר עצמות ה א ד ם וכיון שתשובת דודי צח
ואדוס היא לשאלות מהו נר א ה ודאי שהוא עצמות הצחות
בו יתעלה ג"כ הוא יותר מקלוסו  :ונ ם מקלסין שהוא
רחום והוא יותר שנאמר כי אל רחו ם דומיא דשם אל
יתעלה וזהו שאמר המשורר כשמך אלהים כן תהלתך כלומר
כמו ששמך מירה על עצמותך כי השם מורה על עצם
ה ד ב ר ומהותו וכמו ששמך נ על ם תכלית ההעל ם ואין
שוס

אד ם

יכול

להשיגו להיותו

שלום

מורה על

עצמוחך

כן הוא תהלתך דבר עצמותיי בך ואינו דבר ני ס ף על

עצמותך אלא שמך ותהלתך הכל אחד א ם כן בודאי
שהוא יותר מקילוסו  .זהו מה שפירש הרב הגדול מרי
ורבי זלה״ה :

מזמור פד
ל מ נ צ ח על הגיתית לבני קרח מזמור מה ידידות
משכנותיך ה' צבאות כוונת זה המזמור
להיות מקישר על ענין אחד מתחלה ועד סוף  .נראה
לע״ד שבא לומר גודל ומעלת בית המקדש עד שבאמצעותו
היה משיג האדם שלמיתי הן שלמות ראשון הן שלמות
אחרון עד שמגיע לתכליתו שהוא הדבקות האלהי ואמר
שאין זו לבד בהיות בית המקדש קיים אלא אף בהיותו
חרב יש כח ב אד ם על זה להיות כי ה ארס בעצמו הוא
ההיכל והדביר וכמו שאמרו על פ סי ק היכל ה' היכל ה׳
היכל ה׳ המה כי האדם הוא ההיכל האמתי של הקב״ה
בקרבך קדוש ו ע ם כל זה הוא מתפלל להקב״ה בהיותו
בגלות שיבנה בית המקדש מצד י ב חינ ה שאמר לבסוף
ואמר מה ידידות משכנותיך כי הדבר הנמשך ממנו
שלמות נ קר א יריד והוא אהוב וחשיק ולכן בית המקדש
נ קר א ידיד

וחמדו

חז״ל שגם

מי שבנאו נ קר א

ידיד

שנאמר ויקרא שמו ידידיה ומי שנבנה בחלקו נקרא ידיד
שנאמר לבנימין אמר יריד ה' וגו׳ וכמי שפי' הרב רבי
יואל שועב ז״ל ע״ש ואמר משכן רמז למקוס לפני לפנים
ששם היה משכן מיוחד להקב״ה על הארון כמו שנאמר
ודברתי אתך מעל ה כפו ר ת מבין שני הכרובים ואמר ה'
צבאות לומר שאע״פ שמיחס להקב׳׳ה משכן ולפים ריהטא
גנאי הוא לו ליחס לו מ קו ם זולת מקום כי מלא כל הארץ
כבידו לכן אמר כי מאמין הוא ויודע שה׳ צבאות שהוא
אדון על כל צבאות השמים אלא שהוא מחל על כבודו
והשרה שכינתו וצמצמה ב מ קו ם ההוא ולכן נכספה וגם
כלתה נפשי לחצרות ה׳ כמו שפי׳ המפרש שרמז לעזרה
ששם היה מע מ ד ישראל לא בהיכל  .ו ה ט ע ם לפי שפם
הייתי משיג השלמות האחרון וזהו אומרו לבי ובשרי ירננו
אל אל חי כי בראותי הנ סי ם וההשגחה הדבק ה במקים
ההוא וגלוי

שכינה

הייתי מכיר להקב״ה ובאתי לכלל

ידיעה להללו ולשבחו וג ם אני חושק ה מקו ם ההוא לפי
שבאמצעיתו הייתי משיג השלמות הראשון והוא צרכי העולם
הזה וטובו ובריאות הגוף ולזה א מר ג ם צפור מצאה בית
וגו׳ כלומר אפי' העופית משתדלות למצב בית וקן להעמיד
ולקיים אפרוחיה ג ם אני נכספ תי את מזבחותיך ולכן
זכר
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זכר כאן המזבח ולא משכן ולא חצר כדלנגיל  .להיות כי
עבודת המזבח מ ה קר בנו ת וההק טרו ת היו מצילים ומגינים
על האדם מכל הרעו ת המתרגשות לבא הן מלר ה מ ע רכ ה
הן מצד המלחמה והאויבים הבאים מחוץ הן מלד ההשגחה
ולשלשה אלה רמז באומרו ה׳ צבאות מלכי ואלהי כמו
שפירש הרב מ ז כ ר עיין שם כי ודאי הקרב; היה מכפר
עין האיש וניצול ממקרי הזמן וגם באמצעות ה ק טו ר ת היה
נידע השובע הבא לעולם כמו שאחז״ל כשעמוד הק טור ת
היה עולה ישר שבע בכל העולם ואם היה ניטה לימין או
לשמאל ללד שהיה ט ט ה שם היה השובע  .הרי שבאמצעות
בית המקדש הייתי שלם בין בשלמות ראשון בין בשלמות
אחרון ולא זו לבד אלא שמתוך כך זכיתי לחיי העולם
הבא וזהו אומרו א שרי יושבי ביתך שזכו לכל מה שכתבתי
ולא זה לבד אלא שעוד יהללוך לעתיד לבא שעתיד הקב״ה
בזכוחם להחיותם ויהללוהו וכן אמרו חז״ל סנהדרין פ ר ק
קמא אמר רבי יהושע בן לוי מנין לתחיית המ תי ם מן
התורה הללוך לא נ א מר אלא יהללוך כל האומר שירה
בעולם הזה זוכה ואומרה לעולם הבא  :א שרי אדם עוז
לו בך וגו׳ בא לומר שכל השלמות הנזכר אינו תלוי לבד
להיות בית המקדש קיים כי אפי׳ בהיותו ח ר ב וישראל
עומדים בגלית יכול האדם להשיג האישר ההוא וזהו אשרי
אדם במה שהוא אדם לבד שעוז לו בך כלומר שעוסק
בתורה לשמה לא לכוונה שניה כי אין עוז אלא תורה
כמשאז״ל שנאמר ה׳ עוז לעמו יתן כלומר שהתורה שלו
היא בך ובשבילך לשם שמים לא לשום כוונה א חר ת וזהו
מסילות בלבבם כמו שאחז׳׳ל אלין דשבילייא דאורייתא
בלביהון  .או ירלה האדם שעוז לו בך כל המסילות
והדרכים שהיו מביאין לאדם להשגת שלמותו בראותו
בנין בהמ״ק אם מלד בניינו ותכונתו שהיה רמוז לשלשה
עולמות לומר שהכל מעשה ידיו של הקב״ה שבראו לכבודו

אס מלד ההשגחה הפר טי ת הנמלאת שם א ם מלד הכיסים
הנמצאים שם בבית המקדש שכל אלו ה ס מסילות ודלכים

להביא האדם להשגת השלמות כל אלו המסילות הם
חקוקים ומצויירים בלב האדם שעוז לו בך כי ההיכל
האמיתי שהקב״ה יושב בקרבו הוא לב האדם השלם
באופן שיש לאל ידו להשיג השלמות האחרון מצד תורתו .
וגם השלמות הראשון אמר עוברי ב ע מ ק הבכא וגו׳ אפי,
בזמן שבית המקדש ח ר ב וישראל עומדים בגלות באופן
שהם עוברים ועומדים ב ע מ ק ושפלות ואין עושים לא
קרבן ולא אשם לכפר על עונותיהם מ״מ באמצעות
הבכה כלומר הבכי ושפיכות נפשם לפני השם ישיתוהו כמו

שלום
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ץ ׳־

(1 ^ .

מ עין נובע וגו שי ם נ ג ס ב ר ט ת יעטה הקב״ה שהוא
המירה כמו שנאמר והיו עיניך רואות את מוריך מצר
שמתפללים ובוכים לפניו נכמרו רחמיו עליהם עד שעושים
שיהיה הקב״ה כמעיין נובע ימשפיע עליהם ברכות עד
בלי די  .וקאמר הבכה לרמוז דאע״ג שבית המקדש חרב
וכתיב סכו ת בענן לך מעבור תפלה מ״מ אע״פ ששערי
תפלה ננעלו שערי ד מעה לא ננעלו הרי שהאדם לבד
הוא כמו המקדש כי תפלות כנגד קר בנו ת ת קנו ם ויש להם
יתרון כי הקרבן מכפר על השוגג והתפלה על השוגג
ועל המזיד כי תשובה ומעשים טובים כ תריס לפני ה פו ר ענו ת
וכמו שאמרו חז״ל עשה צדקה .ומשפט נב ח ר לה' מזבח
כזבח לא נא מר אלא מזבח זבח מכפר על השוגג וצדקה
ומשפט על השויג ועל המזיד  .וגס זוכה לחיי העולם
הבא וזהו ילכו מחיל אל חיל יראה וגו׳ ויובן ע ם מה
שאז״ל אמר מר בר רב אשי היוצא מבית ה כנ ס ת ונ כנ ס
לבית המדרש זוכה להקביל פני שכינה שנאמר ילכו מחיל
אל חיל יראה אל אלהיס בציון כלומר יראה לעתיד לבא
על דרך שאמרנו עוד יהללוך סלה  .הרי שכל ההשגחה
שמשיג האדם בזמן שבית המקדש קיים יכול להשיג אף
בהיותו חרב וכיון שכן מהו החשק הגדול שאמר נ כ ס פ ה
וגס כלתה נפשי וגו' לזה אמר ה׳ אלהים צבאות שמעה
תפלתי ולא לבד שמיעה אלא האזינה ותכוין לדברי להיות
שאתה אלהי י עקב ה עונה לו ב ע ת צרתו כמו שנאמר
יענך ה׳ ב ע ת צרה ישגבך שם אלהי י עקב וזה שעס היות
ח מת שהאדם יכול להשיג שלמותו מ״מ מגיננו ראה אלהים
והוא כמו תתן להם מגינת לב כלומר ראה ד אגת לבנו
על שהחריבו נוינו ושמם לו מקדשנו  .וגם ה ב ט פני
משיחך כלומר שפלות מלכנו שהיה משיח השם כי אין
אומרים הב ט אלא מלמעלה למטה ולדבר ה עו מד בשפלה
וכיון שיש לנו שגי אלה הדברים אין לנו הכנה לקבל
שלמות ולכן טוב יום בחצרך בהיות בית המקדש בגוי
מאלף יום ב מקו ם אחר ולכן בחרתי ה ס תופ ף בבית אלהי
מדור באהלי רשע כמו שפירש המפרש ו ה ט ע ם כי שמש
ומגן ה' אלהים כלומר ע ם היות שהקב״ה משפיע מטובו
וכמ״ש מעין ישיתוהו וגו׳ מה מועיל כיון שאין בי הכנ ה
לקבל מתוך הדאגה

כי אין הנבואה

שורה אלא מתוך

שמחה שהרי הקב״ה הוא כמו השמש ע ם המגן וה מסך
המבדיל וזה כי כשהשמש עולה על האופק ודאי שמאיר
לעולם אבל אינו

מאיר בכל המקומות בשוה כי בבית

שישבו חלונות מאיר הרב ה ובבי ת הסגו ר נשאר באפלה

כי

ה א מ ת ה־א כי חן וכבוד יתן ה' כלומר הן שלמות

השכל
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השכל הרמוז במלת הן ע"ד אהה חונן לאדם ד ע ת הן
שלמות הגוף הרמוז במלת כבוד הכל בא מאתו ית׳ אבל
לא י מנע טוב להולכים ב ת מי ם ומכין עצמו לכך באופן
תעל כל פני ם צריך הכנה לקבל וכיון שאין בי הכנה
בהיותי בגלות מח מ ת הדאג ה ושאר מקרי ם זו היא ה סב ה
שנכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה' וגו' וסיים המזמור
ואמר ה׳ צבאות להיות ה' אדון כל צבאות השמים יש
יכולת בידו לעשות כרצוני ולהיציאנו מהגלות ולכן א מר
אשרי אד ם בי טח בך כי בהיותו בוטח מורה היותו מאמין
מציאות השם ויכלתו והשגחתו ית׳ וכמו שכתב ה רב ב על
ה ע ק רי ם ה תקו ה והתוחלת הוא דבר הכרחי אל המאמין
כדי שימשך אליו ה ח ס ד הנמשך אל הבטחון ולכן אשריו
שמורה בב ט חונו היותו חזק ונאמן באמונתו זהו מה שנראה
לע״ד יצחק בכ״ר שמואל אדרבי ז״ל :

מזמור קו
ה ל ל ו י ה הודו לה׳ כי טוב כי לעולם חסדו מי ימלל
גבורו ת ה' וגו׳ הכוונה בזה לע״ד כי ידוע
היוא כי האריכות בתהילות הקב״ ה הוא מגונה וכמשאז״ל
בההוא דנחית קמיא דר׳ חנינא א מר האל הגדול הגבור
והנורא האדיר העוז וכו׳ אמר סיימתינהו לכלהו שבחיה
דמרך וכו' ו ה טע ם לפי שכל איזה תואר שנתאר לו ית׳
אינו דבר נוס ף על עצמותו אלא הכל הוא עצמות ומהות
א' ומי ישיג מהותו כי אלו ידעתיו הייתיו אבל אמר
המשורר כי הדרך

שאפשר

להללו הוא

שלום

בב חינ ת

נמצאים כמו שהוא נמצא ונדבו לבו לעשות כן וזהי שרמז
באומרו הודו לה׳ כי טוב ע״ד שכתב בעל דרך אמינה כי
מלת טוב מורה מציאות ו ר ע הוא ה ע ד ר ולכן נאמר בכל
מעשה בראשית וירא אלהיס כי טוב ולכן אמר הודו לה׳
כי טוב כי הוא מחוייב המציאות וזאת היתה הסבה
שהוציא הנמצאים מ ה א פ ס ו ה ה עדר אל היש לא על צד
הכרח שהיה צריך להם עוד בחינה שנית כל״ח כלי׳ חל
יאמר אד ם כי ע ם היות שברא הקב״ה העולם ברצונו
מ"מ אחר שברא הנמצאים אינם מ סורי ם בידו כי כבר
יתמיד ויקיים מציאותם זולתו כמו שיקרה לאיזה אימן
שיפתח פתוחי חותם מדעתו ומלבו שהפתוח ההוא אע״פ
שהוא המציאו והיציאו מן ה ה ע ד ר אל המציאות מ"מ אחר
שנעשה יצוייר ה ע ד ר הממציא והמצייר קיום והעמדה
לאותה הצורה ולאותו הפ תוח  .אבל הקב״ה אינו כן אלא
לעולם חסדו כלו׳ כמו שכשברא העולם היה מצד חסדו
כמי שנאמר אמרתי עולם חס ד יבנה אף בכל עת ורגע
שיש להם קיום והעמדה הוא בשביל ה חס ד הדבק עם
הנמצאים מאתו ית׳ כי אם ח״ו רג ע אחד לא היה עושה
ע מ ה ם חסד יהיו נמוגים ארץ וכל יושביה וכל הנמצאים
כלם אלו ה ס הבחינות שצריך האדם להלל להקב״ה מצד
פעולותיו שעשה במעשה בראשית אבל שנאמר שנוכל
להללו בכל פ ע ם ו פ ע ם שעושה ע מנו אות לטובה א״א
וכמו שנאמר נורא תהלות עושה פלא כלומר כשעושה
איזה פלא הוא דבר נורא להללו וזהו שרמז באומרו מי
ימלל גבירות ה׳ וגו׳ והכוונה בכפל הכתוב יובן עם

רבוי

מה שאז״ל א״ר אלעזר בן פ ד ת ראה מה כתיב לעושה
נפלאות גדולות לבדו אדם נתון על ה מטה והנחש בארץ
לפניו בא לעמוד הרגיש בו הנחש כיון שבא ליתן רגליו

וירח וגו׳ הללו את ה' מן הארץ וגו׳ כי ודאי פעולותיו
שעשה במעשה בראשית מורי ם קצת מגדולתו יתעלה
ולרמוז לזה אמר כאן הללויה כלומר הללו שם יה המורה
על ברי א ת העולם כי בשתי אותיות אלו בר א העולם

בר ח הנחש מלפניו ואינו יודע כמה פלאות עשה הקב״ה

פעולותיו שעשה במעשה בראשית ע״ד שאמר הכתוב
הללו את ה׳ מן השמים הללוהו במרומים וגו' הללוהו שמש

עמו ומי יודע הקב״ ה עושה נפלאות הוא לבדו יודע
פלאיו וכן הוא אומר ר בו ת עשית אתה ה׳ אלהי נפלאותיך
ומחשבותיך אלינו אין ערוך אליך לשני בני אדם א׳ גבור
וא׳ חלש החלש יכול לס פר שבחו של גבור לאו  .למה

שנאמר כי ביה ה׳ צור עולמים צייר עולמים א מר עוד
הודו לה׳ כי טוב וגו׳ לומר כי מלבד מציאות בריאת

שאינו יודע מה כחו אבל הגבו ר שהוא יודע מה כחו הוא

עולמות ה מורים גדולתו צריך שיבחין ה א ד ם שתי בחינות

יכול לס פר

המאמר

גדולות אחרות א ח ת שלא בר א הקב״ה אלו הנמצאות לשום
צורך אצלו כי הוא מ ס ת פ ק בעצמותו לבדו בלי שום
נמצא אבל בר א הנמצאים מהאפם המוחלט להיותו ית׳

שהקב״ה עושה שני מיני פלאים אחד שאין אדם מרגיש

מחוייב המציאות ואין א הבה אלא בדומי׳ לכן אהב ורצה

שבחו

באופן שנראה מתוך דברי

בו כלל ואין בעל הג ם מכיר בנ סו שגי שאף שירגיש
בג ס אינו משיג ערכו וגדלו להלל לה' על כך זהו שרמז
ה פ סו ק כנגד הא׳ א מר מי ימלל גבורות ה' ואמר ימלל

להמציא מ ה ה ע ד ר ההחלטי מציאות ונתן מציאות לנעדרי

ולא אמר ידבר או י ס פ ר להיות כי ימלל נגזר ממלת מלה

השם היותם

והמלה אין לה מום הכנה וגזרה י פני עצמה פמו את או

המציאות להדמות

לי דמיון מה בשיתוף

דברי
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אל כי אם בשיתיף לתיבה אחרת כמו וידכר ה' אל משה
וכמו את ה׳ הא מרת היום וגו׳ ולהיות שרומז כאן לנכי ם
שאין האדם מרגיש ב ה ם לא מבעיא שלא יוכל להללו שום
שיח של הכנה וגזרה אלא אפי' מציאות שום מלה לא
יחמר כיון שלא הרגיש בו ולא ידעו  :כנגד השני א מר
ישמיע כל תהלתו שאפי' שהכיר בנ סו אינו יורד לעומקו
וקצרה לשונו להשמיע ה ע ר ך והאיכות הגדול שיש בו וכמו
שאז״ל שהחלש אינו יכול לספר שבחו של גבור ולכן כיון
שאי׳ האדם ראוי להלל להשס ה ע ק ר הוא המעשה ולקיים
מה שציה הקב״ה וזהו אומרו אשרי שומרי משפט שלוה
מה שעושה צדקה בכל ע ת והוא רומז להקב״ה שעושה
צדקה עם העולם בכל ע ת בהעמידו ובהתמידו וכמו
שכתבתי כל״ח כי זהו מה שרוצה השם וכמו שנאמר כי
ה׳ אוהב משפט ולכן כתוב עושה צדקה בה״א ולא כתיב

שלום
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גזרה ונ ת ר ע ס אב ר ה ם ואמר זכות בן בני מספיק לעשות
ע ם ישראל תוספו ת טובה וזכותי אינו מס פי ק ט אם
להעדר ה ר ע והגזרה מישראל והקב״ה מפ יסו יאימר כחך
גדול מכחו וידי השמאלי כביש תחת ימינך שאפי׳ בשעה
שהקב״ה יושב על כס א דין והיו ישראל ראויים לעשות ב ה ם
דין זכותו של אב ר ה ם עימד כנגדו ומהפך מידת הדין
למידת רחמים וזהו שרמז באו' אני לימינך ושמאלי כבושה
החת ימינך וזכותך ומעשיך הטובים וזהי שאני מתפללים
בר״ה זכרנו בזכרון טוב מלפניך וכו' ואת העקידה שעקד
את יצחק בנו על גבי המזבח וכבש רחמיו לעשות רצונך
כן יכבשו רחמיך את כ ע ס ך וכו׳ נר אה שכבישת ה כ ע ס
בשעת ה כ ע ס הוא חוזק גדול וכן הוא אומר ויאמר
ארחמך ה׳ חזקי אז״ל אמלאך רחמים על בריותך כלומר

עושי ביו״ד לפי שרומז להקב״ה שעושה צדקה בכל ע ת
זהו מה שנראה לע״ד יצחק בכ״ר שמואל אדרבי זלה״ה :

החוזק שלי הוא שאני מהפך מדת הדין למדת רחמים
וזהו מייחד לאברהם כמו שנאמר ברוגז ר ח ם תזכור
הנלע״ד יצחק בכ״ר שמואל אדרבי זלה״ה :

 3י ל ק 1ט מזמור ק״י דף קכ״ד ע״ג נ א ם ה לאדוני
וגו' א״ר יודן בשם ר' אחא בר חנינא לעתיד
1

מ ד ר ש ה' מגלות לרבות באחשורוש דף מ״ם ע״א
אין א ס ת ר מגדת מולדתה מלמד שתפשה

מושיב הקב״ה למלך המשיח לימיני ו אבר ה ם לשמאלו ופני
אברהס מתכרכמות ואומר בן בני יושב לימין ואני לשמאל
הקב״ה מפייסו ואומר בן בנך על הימ־ן שלי ואני לימינך
הוי <עטתך תרבני המאמר הזה אומר דורשני שהרי
הקב״ה אין לו הדמות עד שנאמר בו ימין ושמאל ועור

שתיקה בעצמה כרחל זקנתה שתפשה פלך שתיקה וכו׳
הכוונה לע״ד כי אז״ל הקנ אה והתאוה והכבוד מוציאין
את האדם מן העולם  .ולכן אמר כי רחל היתה גדורה

מהו הפיוס שפייס הקב״ה לאברהם באו' שהקב׳׳ה יושב
לימיני של אברהם מ״מ היה א ב ר ה ם עומד לשמאלו של
הקב״ה  :ונראה לע״ד שהכוונה לומר שכשהקב״ה משפיע
מטובו ועושה חסד ע ם ישראל מכנים הפועל ההוא לימין
כמד״א ימיט פשוטה לקבל שבים וכשעישה דין או גוזר
ח״ו איזו גזרה עליהם מכני ם הפועל ההוא לשמאל וכן
אז״ל על פסיק ימינך ה' נאדרי בכח כשישראל עושים
רצונו של מקום הן עישין שמאל ימין שנאמר ימינך ה'
שני פעמים
'השיב אחור
בשביל מלך
וזהו שרמז

וכשאין כגושין רצונו עושין ימין שמאל שנאמר
ימינו מפני אויב  .ולכן אמר שלעתיד לבא
המשיח וזכותי ישפיע הקב״ה מטיבי על ישראל
באומרו שיישב לימיט של הקב״ה  .ובזכות

אברהם אע"פ שישראל אינם ראויס לגאילה והיה ראוי
לעשות בהם דין מ"מ זכות אבר ה ם מגין עליהם וכמו שאז״ל
לא זכו בעתה וזהו בזכות אבר ה ם ולכן מסדרי הברכ ה

במיד׳ התאוה ר אתה סבלונותיה ביד אחותה ושותקת ואז׳׳ל
שמסרה לאחותה סי מני ם וכו' כנגד הקנ א ה אמר בנימן
שהיה לו ליקח קנ אה גדולה על מפירת אחיו לנקום נקמתו
אפי׳ הכי שתק וכנגד הכבוד א מר שאול בן בנ ה ואת
דבר המליכה לא הגיד שהאדם רודף אחר הכבוד מ״מ
לא הגיד :

ומאמר

א ס ת ר קים דברי הפורים האלה ונכ תב
ב ס פ ר זה הפסוק יובן לע״ד ע ם מה שאז״ל
פר״ק דמגילה שלחה להם א ס ת ר לחכמים כתביני לדורות

שלחו לה הלא כתבתי לך שלישים שלישים ולא רביעים
עד שמצאו מ קר א כתוב בתורה כתוב זאת זכרון ב ס פ ר
כתוב זאת מה שכתוב כאן ובמשנה תורה זכרון מה שכתוב
בנביאים ב ס פר .מה שכתוב במגילה וזהו שאמר ה פ סו ק
ומאמר א ס ת ר קיס דברי ועניני ימי הפורים מציאותם
אבל אם נכ תב הוא בשביל מלת ב ס פ ר שנמצא מיותר
ב פ סו ק התורה באומרו כתוב זאת זכרון ב ס פ ר נ א ם יצחק
בכ״ר שמואל אדרבי זלה״ה :
א ל גגת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל לראות הפר ח ה

תיקנו בברכת אבר ה ם ומביא גואל לבני בניהם למען שמו
חע״פ שלא יהיו ראויים לכך וזהו שרמז באימר שיישב

הגפן וגי׳ קשה לעניות דעתי שבחד לראות סגי

בשמאלו להגין עליהם שלא יעשה ב ה ם דין או יגזיר איזו

שהיה לי לומר לראות י א י י הנחל הפר חה הגפן  .ונראה
לעניית

\
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לעניות דעתי שלראות ראשון הוא ס ב ת הירידה ולראות
שני הוא תכלית הירידה לימר למה ירד ויאמר בזה האופן
א מר הקב״ ה ירדתי אצל ישראל הנמשלים לאגוז מכמה
מ ע מי ם כמו שאז״ל ו ס ב ת ירידתי היתה לראות אבי
ולחלוחית הפירות שעושים ב ה ם א״ה עכו״ם ו ה ת קנו ת
והגזרות שגוזרים עליהם בכל ע ת ויחס לא״ה עכו״ס
בלשון נחל כי ה ם כדמו ת נחל שוקה ומים שומפיס דכתיב
הוי המון ע מי ם ר בי ס כהמון ימים יהמיון וכן אז״ל מים
ר בי ם לא יוכלו לכבות א ת האהבה אלו האימות עכו״ס
וכו׳ באופן שסבת הירידה היתה גזירת האומות שכן מצינו
בגאולת מצרים בסגנון הזה ממש דכתיב בפר שת שמות
ר אה ראיתי א ת עני ע מי אשר במצרים ואת צעקתם
שמעתי מפגי נוגשיו וגו׳ מ ה כתיב בתריה וארד להצילו
מיד מצרים וגו׳ וצאיזה תכלית ירדתי לראות ה פ ר ח ה
הגפן ר״ל א ם היה בישראל איזה זכות לגאלם כמו שאז״ל
בכ מה

מ אמרי ם משיבין ינ ד א ל ואומרים לא ידעתי וגו׳

מתמיהין ואומרים מה היא ה ס ב ה ע ת ה שהקב״ה מבקש
להם זכות *לגאלם יותר מבמצרים שהרי מציגו שבמצרים
לא היה ב ה ם שום זכות כי א ם הרב ה זיוף ומנוף כשאז״ל
על גוי מ ק ר ב גוי ו ע ם כל זה עלו ל מדרגה עליונה עד
שעשה ה קב״ה מה ם

מרכבתו
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נענשים עליהם אבל עכשיו כב ר נצמוו ואיזה דבר שיעשו
שלא כדת חייבים עונש ולכן צריך שיעשו תשובה ולק
א מר שובי וגו׳ ואמר א ר ב ע ה פ ע מי ם שובי כנגד ארבעה
מיני עבירו ת אחת ע ב ר על מצות עשה שהתשובה לבד
מועיל שנית ע ב ר על מצות לא תעשה שהתשובה תולה
ויום הכפורים מכ פ ר שלישית ע ב ר על כריתות ומיתות
בית דין שתשובה ויום ה כפורי ס תולין וייסורין ממרקין
רביעית חילול השם שהתשובה תולה ומיתה מ מרקת וכו׳
אבל התשובה צריכה לכלן ולכן אמר ארבעה פעמים שובי
עוד א מר ס ב ה שגית מה שהקב״ה מבקש מהם זכות לפי
שהם ע תידים להשיג מדרגה יותר עליונה ממה שהשיגו
ביציאת מצרים ולכן צריך שיהיה ב ה ם איזה זכות או הכנה
לקבלה והיא כי ביציאת מצרים לא היו משיגים כבודו ית׳
ולכן היה הולך לפניהם ב ע מוד ענן להיות להס מסך
מבדיל ביניהם לשכינה אבל לעתיד לבא כל אחד ואחד
מורה עליו באצבעו וישיגוהו וזהו שאמר שובי ונחזה בך
עדיין נר א ה ונחזה דבר חדש בך שלא ראינוהו ביציאתך
ממצרים ואם ת א מר מה תחזו יותר בשולמית יותר ממה
שראיתם השיב ואמר כמחולת המחנים ויובן ע ם מה שאחז״ל
על זה ה פסוק עתיד הקב״ה לעשות ראש חולה לצדיקים

בדגלים והשרה ביניהם

לעתיד לבא שנאמר שיתו לבכם לחילה לחולה כתיב ומראין
לו באצבע שנאמר כי זה אלהים אלהינו וגו׳ וכמו שפירש
מרי ורבי זלה״ה על פ סו ק והתהלכתי בתוככ ם ולא תגעל

היה לנפשי בהיותי במצרים ששמתני מ רכ בו ת עמי נדיב

נפשי א תכ ם שהכוונה היא שישיגוהו ולא ימותו אלא יהיו
קיימים בגוף ונפש וכן כתיב וכל בניך למודי ה  ,שישמעו

ועליהם שכינתו ו ע ת ה מדוע אינו עישה כן אלא שאומר
לראות הפ ר ח ה הגפן וגו׳ זהו שאמר לא ידעתי מה זכות
אז״ל ע מי היה מהלך נדיב חי העולמים שהאמת הוא שלא
היה בי זכות לזה כי א ס ברחמיו ריחם עלינו ועת ה
מבקש ס ב ה  :שובי שיבי השולמית שובי שובי ונחזה בך
וגו׳ משיבין לה לשאלתה ואומר שתי ס בו ת הא ח ת היא
כי ב היות ם במצרים לא היו מצווין עדיין על המצות ולכן
א ם היה ב ה ם מעשים ופעולות מגונות לא היו מן הדין

קולו של הקדוש ברוך הוא ו ע ם כל זה ורב שלום בניך
ולא יהיה כ מ ע מ ד הר סיני שפרחה נשמתם אלא יהיה
שלום רב להם וה׳ יברך את עמו בשלום  .זהו מה
שנראה לע״ד באלו הפ סו קי ם הצעיר יצחק בכ״ר שמואל
אדרבי זלה״ה :

רבײ

פירו׳ט מגלת רות

מ א ה ד ל מד ,ענין רות אצל עצרת שנקראת
בעצרת בזמן מתן הורה ללמדך שלא
ניהנה תירה אלא על ידי יסורין ועוני וכן הוא
אומר חיתך ישנו בה תבין בטובתך לעני אלהים .
אמרה תורה לפני הקב״ה רבש״ע תן חלקי בשבט
של עוני שאם עשירים עוסקים בי יהיו מתנאים .
אבל כשהם עניים הם מתעסקים בי והם יודעים
שהם רעבים ושפלים וכו׳ .

מאמר

הזה מ א מת ומקיים ט ע ם גלות מצרים
שכתבתי ב פ׳ וארא דלא היה אלא כלי להכין

את ישראל שיקבלו התורה ולא לעונש מון וגס ישראל
במנהגם לקרותה בעצרת מעידים מגידים זה  .וזו היא
הסבה שנכתבה בתוך כתבי הקדש מלבד ה ט ע ם שנתנו
חז״ל כמו שכתגתי להיות כי מתוך המגילה הזאת יתבאר
פעם גלות מצרים כי לא משה כן הקב״ה אלא לזכות את
ישראל ולהכינם ולהזמינם לקבל את התור ה  .ואין ליחס
לו עול חס ושלום שהענישם בלא מון  .וכל זה מורה
המגילה הזאת וזה שכמו שישראל דרך כלל ס ב ת יציאתם
מארץ ישראל לחוצה לארץ לא היתה אלא על ידי ר ע ב
כמו שנאמר כי חזק ה ר ע ב בכל הארץ  .וירא יעקב כי
יש שבר במצרים וגו' אע״פ שבאותה שעה היה ל הס מה
לאכול כמו שנאמר ויאמר י ע קב לבניו למה ת תראו וכמו
שפירש רש״י ז״ל  .ג ם במגילה הזאת ס ב ת יציאתם חיצה
לארץ היתה מפני ה ר ע ב דכתיב ויהי ר ע ב ב א רן וילך איש
מבית לחם וגו'  .וכמו שאחז״ל והא תניא בשעת דבר
כנס רגליך בשעת ר ע ב פזר רגליך  .ולמה נענש לפי שהפיל
לין של ישראל וכו׳ אלימלך מגדולי הדור ופרנסי הדור
היה וכיון שבאו שני רעבון א מר עכשיו יהיו כל ישראל
מסיבי! בקופתן על פתחי  .זה בא בקופ תו וזה בא בכפיפו
מה עשה עמד וברח מפני ה ם הדא גרמו ליה וכו׳  .הרי
שבסבת הרעב יצא ע ם היות שהיה לו די מחסורו :

שהוצרכה רות כלתה
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להיות מחזרת ב גו מו ת לפרנסה .

ומאחר דשייכי והיקשו בהני תרי נא מר ג׳׳כ שכמו שרות
לא נמצא בה עין אשר ח ט אה מקידם להמנישה מל כך
שתבא לידי עניות גדול כזה עד שהיתה הולכת יחפה וכמו
שאמרו חז"ל על פסוק  .ו ת ל כנ ה בדרך לשוב אל ארץ
יהודה מלמד שהולכות יחפות וגופן נוגעות ב א רן  .אבל
ה ס ב ה לזה היה שהקב״ה שיודע נ ס ת רו ת  .ולו נ תכנו
מלילות ידמ שמלכי ישראל ע תי דן לצאת ממנה שהרי
אפילו בומז אמר לה כן ברוח הקדש וכמו שאז״ל .
ו ת הי משכורתך שלמה שלמה רמז לה שלמה יממד מ מך
וכן אחז״ל מתידץ בניך להיות מנהיגן של ישראל
וכו  ,ולכן כדי להכינה ולהזמינה שתבא לקבל עליה עול
תורה מינה איתה במוני גדול ויסורין שאלי היתה משירה
עו מדת על תילה כבתחלה שהיתה בת מגלון כמו שאמרו
ז"ל ודאי שלא היתה מקבלת עליה עול תורה  .אבל ס ב ת
קבלתה מול תורה היתה המוני והיסורין שבאו מליה וכמו
שאמרו ז״ל ב מא מר שכתבתי שמתוך המגילה הזאת למדנו
שלא ניתנה תירה אלא מל ידי יסורין ועוני וכל זה לתועלתה
שזכתה לתורה למלות לגדולה להיות בניה מנהיגן של
ישראל  .כך גלות ישראל במצרים ומניים לא היה בשביל
מין אשר חטאו אלא כדי להכינם ולהזמינם לקבל את התירה
וכל זה לזכותם ולהעלותם לגדולה להיות מנהיגים של עולם
שהנהגת המולם כלו תלוי ב ה ם .וזהו שרמז המאמר
באמרו מה מנין רות אצל מצרת ללמדך שלא ניתנה תורה
אלא מל ידי יסורין  .כלומר כמו שמצינו ברו ת שלא
קבלה התירה אלא מתוך מוני כך קבלת התורה הכיללת
לכל ישראל הוכרח להיות מתוך מוני ולכן הקדים להם
הקב״ה הגלות ההוא וזהו שרמז באומרו וכן היא אומר
חיתך ישבו בה וגו' ויובן מ ם ה פ סוק שלפניו ס א מר גשם
נדבות תניף אלהים וגי׳ שהכינה לומר שכינה ודימה וייחס
גלות מצרים לגשם לומר כי כמו שהגשם האדם מיצר בו
וכמו שאמרו חז״ל ב מ ס כ ת תמניות פ״ג :

הזאת שעבוד ועניות ג דו ל .כמו שנאמר ראיתי
את עני עמי אשר במצרים וגו׳  .ג ם במגילה הזאת אחר

א מ ר ר ב ה ב ר שילא קשה יומא דמטרא כיומא דדינא
אמר אמימר אי לא דצריך לברייתא במינן רחמי
ומבטלינן ליה  .ופירש רש״י ז״ל שטירחין בני ארם ואינם

יציאתם מארן ישראל נשתלשל להם עניי ת גדול  .וכמו

יכילין לצאת ולבא  .הרי שהגשם מצמר את האדם ו מ ם

שאז״ל וימיתו גם שניהם לאחר שירדו מנ כ סי ה ם  .וגם

כל זה האדם שמח בו וסובלו בשביל התומלת שנמשך

לשעבר היתה מהלכת

ממנו שמחיה את המולם וכמו שאחז״ל ב פ ר ק הנז׳ גדול
יום הגשמים מתחיית המתים דאלו תחיית המתים
לצדיקים  .ואלו גשמים בין לצדיקים בין לרשמים כן גלות

מתכסה בבגדי סמרטיטין ופניה ירוקין מרטבון וכו׳  .עד

מצרים היה כגשם שאמ"פ שקבלו צמר שמררו את חייהם
ב מבוד ה

ו ג ם כמו

שדרך כלל נשתלשל

על פסוק הזאת נעמי  .אחז׳׳ל

לישראל מתיך הירידה

באיספקמיאות שלה ועכשיו מהלכת יחפה  .לשעבר מ ת כ ס ה
בבגדי מלתי! ופניה אדומות מתוך מאכל ומשתה  .ועכשיו

דברי
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בעבוד ה קשה ע ם כל זה היה לתוכגלתם לתת חיות וקיום
לעולם לה־ות הגלות הכנה לקבל ה תו־ ה וזהו שחמר גשם
נדבו ת וגו' כלומר הגלות ההוא היא כגשם נדבו ת שהניף
הקב״ה עליהם  .ובאיזה אופן היה כגשם שנחלתך ונלאה
כלומר שאע״פ שישראל הם נחלתך כמד״א והם ע מ ך
ונחלתך נלאה ונצכוערה בגלוח .המר ההוא מכל מקום
היה כגשם נדבו ת  .ולהיות שנמשך מזה שאתה ט נ נ ת ה
והזמנתה לקבל ח ת התורה  .שלא קבלוה אלא מתוך עוני
ייסורין  .וזהו שפירש אח״כ חיתך ישבו בה כלימר ישראל
בהיותם בגלות ההוא ק ר א ם חיה על דרך שאמרו חז״ל :

אמר

ר ב הונא אס משים אדם עצמו כחיה הזאת
שדורסת ואוכלת ואמרי לה שמסרחת ואוכלת
תלמודו מתקיים בידו ואם לאו א־ן תלמודו מתקיים בידו
א ם עושה כן א מר רבי נחוניא א מר ר׳ ינאי הקב׳׳ה
עושה לו ס עו ד ה

שנאמר תכין בכוובתך לעני אלהים .

וזה שאמר ישראל שהיו מוסרחי ם מ ל ו ת ההוא כחיה
בהיות ם יושבים בגלות ההוא לא היה זה ל ר ע ת ם אלא
ל טובת ם  .ומה היתה טו ב ת ם שהזמנת והכנת אותם לקבל
תור תך שנקראת טוב תך  .דכתיב כי לקח טוב נתתי לכם
וזה מושג באמצעות העוני  .וזהו שרמז באומרו לעני אלהים
שכשהאדם מ ענ ה גופו וממית עצמו מגלין לו רזי תירה .
וזהו שאמר ה מ א מר א ם עישה כן הקב״ה עושה לו ס עו ד ה
וכו׳ שהכוונה לומר שמסעידו ומאכילו סודות ורזי התורה .
וכמו שאחו״ל על זאת התורה אדם כי ימות באוהל  .הרי
הוכחנו שגלות מצרים לא היה אלא להכינם לקבל את
התורה  .וג ס ה ר ע ב הקו ד ם לו היתה ס ב ה ר חוקה לזה .
וגם במגלה הזאת היה

ה ר ע ב ס ב ה לקיים

וזהו שאמר

את התורה

הכ תוב :

 1י ה י בימי שפיט השופטים ויהי ר ע ב בארץ ויובן ע ם
מה שאחז״ל מדרש זה עלה בידינו מן הגולה כל

שלום

שלא כיחשה בחמותה ותוכיח את ישראל שמרדו בי וכו׳
באופן שהרעב היה ס ב ת ת קונ ם  .וכן אחז״ל א מר הקב״ ה
בני הפכפכים הם כ ר בני ם הם ט ר חני ם ה ם  .לכלותם
אי אפשר להחליפם אי אפשר להחזירם למצרים אי אפשר
מה אעשה להם איי סרס בייסורין וקונסן ברעבון וכו׳ .
שהוא דמיון קרוב ליציאת מצרים  .כימי עולם ושנים
קדמוניות ששם הוכנו לקבל את התורה :
ן י ל ך איש מבית לחם יהודה וגו׳ אז״ל שלא היו מעכבין
זה את זה מצרות עין שהיה בכלן בזמן שהאיש
רוצה ואשה ובניה אינם רוצים או אפכא  .הגזרה מסתלקת
אבל בזמן שאין אחד

מ ע כ ב על

חבירו

הגזרה חלה

עציהם  .ולכן נר א ה לע״ד שהשדון הכתוב והקישן באומרו
הוא ואשתו ושני בניו כלומר שכולן היו שוין במדה הרעה
הזאת מצרות עין ולא עיכב ההליכה אחד על חבירו:
ושם האיש אלימלך וגו׳ ויבאו שדה מואב ויהיו שם  .כלומר
כיון שסבת יציאתם מארץ ישראל היתה צרות עינם זאת
היתה הסב ה שכיון שבאו לשדה מואב נתהוו שם ומצאו
נחת רוח ליצרם לפי שמצא מין את מינו וכל עורב למינו
ואדם בדומה לו שגס מואב ה ם צרי עין דכתיב על דבר
אשר לא קדמו א תכ ם בלחם ובמים :
ר מ ת אלימלך איש נעמי וגו׳  .ירצה אף על פי שמת
אלימלך ומן הדין היה ראוי שיכירו עונ ם וישיבו
מצרות עינ ם מכל מקום לא שבו בתנזובה ותשאר היא
כמו שהיתה ושני בניה מסכי מי ם עמה מבלי שגוי ממה
שהיו עד ע ת ה  .או ירצה ב הקד מ ת שלש קושיות הא׳דלימא
קר א וימת אלימלך לחוד  .דהא ידעינן שהוא היש געמי
כמו שנאמר ושם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי עד
שבשביל קושיא זו אז״ל אין האיש מת אלא לאשתו  .עוד
יתור הכתוב באומרו ותשאר היא ושני בני ה .פשימא
שאם הוא לבר מ ת שנשארו אשתו ובניו  .עוד שאמרו
חז״ל וימותו ג ס שניהם לאחר שירדו מנכסי ה ם דקשה

מ קו ם שנאמר ויהי בימי צרה  .וכאן נ א מ ר שני פ ע מי ם
ויהי אחד לרעבון תור ה  .ואחר לרעבון לחם  .הראשון

שמלת ג ם ראוי

רמז לרעבון תור ה וזהו שאמר ויהי כלומר צרה גדולה
היתה לרעבון תורה  .וראיה לזה שפוט השופטים ששפטו

דרבוי ג ס רמז לאביהם שמתו הם כמו אביהם לכן נראה
לע״ד שכבר כתבתי שסבת ענשו היתה צרת עיט וכמו

א ת שופטיהם  .וכמו שאמרו חז״ל הדיין אומר לאד ם טול
קי ס ם מבין שיניך והוא אומר לו טול קורה מבין עיניך .

שאחז״ל אין אדם משייר יתומים אלא אם כן עינו צרה
בממונו דכתיב ונוע ינועו בניו וגו' יען אשר

הרי שלא היה ב ה ם תו ר ה ולתיקון זה ויהי ר ע ב בארץ .
כמו שהיה במצרים שעל ידי זה נתגלגלו הדברים וירדו
למצרים וקבלו את התור ה  .אף כאן על ידי זה נתגלגלו

עשות חשד וכיון שכן ידוע הוא שלא היה עונ ם שוה אלא
אלימלך שהיה ע ק ר הבית יש לאל ירו למחות בצרות העין
לגמרי ואחריו אשתו שגם היא לפ עמים מכ ר ח ת את בעלה

הדברי ם ויצאו חוצה לארץ ובאתה רות להתגייר ועל ידי

לעשות רצונה אבל הבני ם לא היה להם כח כנגדם ולכן

כך יחזרו ישראל בתשובה  .כמו שאמרו חז״ל תב א רות

בא להם העונש כפי מדרג ת עונ ס  .אלימלך נתפש תחלה

שירבה דומה בדומה

והיה להם לומר

לא זכר

ומת

דברי
ומת ולה נשתלשל עונש

שלום
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מ ת אלא

א״ר יצחק ד׳ מילין הלכה ע ר פ ה ע ם חמותה ועמדו ממנה

לאשתו ולכן אמר איש נעמי ונשארו בניה יתומים שהוא
קצת עונש להם  .אבל לא נתחייבו מיתה על זה כי אין
כח בידם למחות אבל נתחייבו מיתה בשביל שנשאו נשים

ארבעה גבורים שנאמר ואת א רב ע ת אלה יולדו להרפה
בג ת  .ויותר כבוד היה להן להפטר אלו מאלו ב תוך ביתן
ולא להיות הולכות יחפות פ ע ס בחון וברחובות :

מואביות וכמו שאמרו ז״ל תני בשם רבי מאיר לא הטבילום
ולא גיירום ולא הניחו הלכה להתחדש עמוני ולא עמונית .

ו נ ר א ך  ,לע״ד שכיונת הפסוק לומר שעם כל אלו הצרות
הבאות על נעמי מית׳ בעלה ובנוה והפסד
נכסי ה ע ם כל זה לא הכירה חטאה ולא חזרה מצרות
עינה ולכן אמר הכתוב ותשאר האשה משני ילדיה
ומאישה  .כלומר האשה הנזכר ת למעלה כאומרו הוא ואשתו

מואבי ולא מואבות  .ולכן אז״ל וימותו גם שניהם לאחר
שירדו מנכסיהם כי לא מתו אלא ב ע בו ר הנשואין שהיו
בעבירה  .ולכן פ ר ע להם מדה כנגד מדה שלקו ב מ מונ ם
ובגופם כמו שנהנו בממון ובהנ את הגוף :

ווזשאר

האשה משני ילדיה ומאי שה .יש לדקדק
דפשיעא ולמה ליה לקרא למימר ותשאר
האשה משני ילדיה וגו׳  .ועוד כפל הכתוב באומרו תחלה

וסקס היא וכלותיה ותשב משדה מואב  .וחזר ואמר ותצא
מן המקום אשר היתה שמה וכמדומה לי שזו היא הסב ה
שאז״ל וכי לא יצאת משם אלא היא והלא כנגה חמרים
וגמלים יצאו משם  .ר' עזריה בשם רבי יהודה אמר
כשהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה  .יצא משם
פנה זיוה פנה הודה פנ ה הדרה ודכוותא ויצא יעקב
מבאר שבע וכי לא יצא משם אלא הוא והלא כמה חמרים
כמה גמלים יצאו וכו׳ דקשה ב מא מר דמאי קושיא היא .
והלא כמה ח מריס וכו' וכי היה לו לפסוק להזכיר יציאת
החמרים והגמלים

אלא כונת הקושיא היא כמו שפירש

הה״ר מרי ורבי ז״ל יתור ה פ סו ק וזה שאחר שאמר
הכתוב  .וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדנ ה אר ם
למה חזר הכתוב ואמר ויצא יעקב שהוא יתור גמור  .ולכן
הקשה והלא כמה חמרים וכו׳ כלומר שסיפור יציאתו הוא
יתור גמור כספיר יציאת הח מריס והגמלים אף כאן בנדון
לידן סבת קושית חז״ל ב אומרם וכי לא יצאת משם אלא
היא והלא כמה ח מרי ם וכו' הכונה היא לומר שאחר

ושני בניו ושם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי וגו׳ .
שהשדון הכתוב לומר שלא היו מעכבין זה את זה מצרות
עין שהיה בכלן כשאז״ל אותה החשה הנז׳ נשארה כמות
שהיתה בצרות ע י נ ה .ממידת שני ילדיה ומאשה ולכן
ו ת ק ם היא וכלותיה כלומר ה סב ה שותקם היא וכלותיה
ותשב משדה מואב לא היתה בשביל שהכירה חטאה ושבה
בחשובה אלא בשביל ששמעה בשדה מואב כי פ חד ה׳ את
עמו לתת להם לחם  .וכיון שלא הכירה חטאה זאת היתה
ה סב ה שלא היתה כוונתה לשוב ממש למקום שיצאת
משם  .כדי שלא תתבייש אלא כוונתה היתה ויהי מה
ה תנו ע ה לכוונת מה שממנו כלומר לצאת מן ה מקו ם שעמדה
שם  .להיות שאירע לה ובאה עליה ב מקו ם ההוא את כל
הצרות האלו  .וזהו שאמר ותצא מן המקו ם כלו׳ כוונתה
היתה לצאת מן ה מקו ם ב ס ב ת מה שהיתה ומה שאירע
לה שמה  .ולא היתה הכוונה והתנועה לכוונת מה שאליו
אלא לאיזה מקום שיזדמן ב מקו ם יהודים  .ולכן לא היתה
מקפד ת

א ם שתי כלותיה ע מ ה .לפי שכוונתה
ללכת למקום שלא יכירוה :

היתה

ו ת ל כ נ ה בדרך וגו׳ כלומר כיון שהתחילו ללכת ב ד ר ך
וראתה נעמי האהבה והדבקות שהיה

שאמר ותקס היא וכלותיה וחשב משדה מואב למה חזר

לכלותיה ע מ ה .שהיו הולכות יחפות כמו שאמרו חז״ל
והיו סובלות כל אותן יסורין כדי שלא להניחה אז הכירה

ועוד מאי ק א מר ותלכנה

גיורת ולא

ואמר ותצא מן המקום וגו׳ .

בדרך שהוא מיותר  .שדי שיאמר ותצא מן ה מקו ם אשר
היתה שמה ושתי כלותיה עמה לשוב אל ארץ יהודה
וכמדומה לי שבעבור זה אמרו חז״ל א״ר יוחנן ע ב רו ע ל
שורת התורה והלכו ביום סו ב ד״א ותלכנה ב ד ר ך מלמד

חט א ה ע״ד שאמרו

חז״ל תבא רות שהיא

כיחשה בחמותה ותוכיח את ישראל שמרדו בי  .שהיא
נ ת פ ר ד ה מישראל ומהקב״ה בצאתה חוצה לארץ  .וכמו
שאמרו חז״ל ישראל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו
אלוה וכיון שהכירה ח ט אה גזרה והסכימה בעצמה לשוב ז

שהיו הולכות יחפות וגופן נוגעו ת בארץ ד״א עוס קו ת
בהלכות ג רי ם .ועור למה המתינה נעמי לדבר ע ם

אל ארץ יהודה אל המקום אשר יצאת משם כמו שנאמר
וילך איש מבית לחם יהודה וגו' לקבל עונש החט^>

כלותיה באמצע ה ד ר ך .ולמה לא ה פ צי ר ה /מ מנן בהיותן

שעשתה בצאתה מ שם .בבושה שתקבל בחזרתה בעירום

בבית שהיה יותר כבוד  .כי כל כבודה ב ת מלך פנימה

וב חוסר כל  .ולפי זה יהיה מלת ותצא מושך עצמו ואחר

ומציני שהלכה ערפה ע ם חמותה א רב ע ה מילין שכן אז״ל

עמו כלומר בתחלת כוונת היציאה  .לא היתה אלא ממה

נ א
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שממנו
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פירו'ט מגלת רות

שממנו וזהו ותצא מן המקו ם אשל היתה שמה  .ולכן שתי
כליתיה ע מ ה אבל לאחר שותלכנה בדרך הסכימה ב ד ע ת ה
שתהיה היציאה לשוב ממש אל ארץ י הו ד ה .והוי כאלו

*בלום

אמר ותצא לשיב אל ארץ יהודה  .וכיון שהסכימה בד ע ת ה
לשוב ממש למקום אשר יצאת משם בקשה לדחותן מעליה

לשם שמים ועל הכוונה הראשונה ובאמרן נשיב לעמך
נראה שכוונתן לשמים  .ועל הכוונה הראשונה להיות
לעם אחד ולכן להיות הדין שג' ימים דוחין את הגר
כשז״ל ולכך אמרה נעמי ג' פ ע מי ם שבנה לכן לנסותן
ולירד לסוף דעתן לקחה נ עמי המשמעות היותר גרוע

ולכן  :ו ת א מ ר נ ע מי לשתי כלותיה לכנה שובנה אשה לבית
אמה וגו' ויובן ע ם מה שאז״ל מפני מה מחזרת או תס .

מדבריהן ואמרה למה תלכנה עמי שאמרת! כי אתך
וגו׳  .העוד לי בני ם ב מעי להתמיד האהבה אשר בינינו

כדי שלא תתבייש בהן שכן מצינו כמה שווקים היו בירושלם
ולא היו מ תערבין אלו באלו שוק של מלכים שוק של
נביאים ושל כ הני ם ושל לויים ושל ישראל והיו נכרין
בלבושיהם ובשוקיהם מה שהיו אלו לובשים לא היו אלו
לובשים  .הרי שהיתה מתביישת להוליך ע מ ה שתי נכריות
להיות הליכתה לירישלם ששס

היה כל אחד מכיר את

מקומו כמו שכתוב ב מא מר  .אבל מתחלה שלא היתה כוונתה
ללכת שם לא היתה חוששת  .ותאמר נ עמי לשתי כלותיה
לכנה שבנה אשה לבית אמה יעש ה׳ ע מ כ ם •חסד וגו׳ .
ירצה חז״ל אמרו ע ם המתים שנטפלתם בתכריכיהם
ועמדי שויתרתם לי כ תוב תכ ם ולכן בירפתן מדה כנג ד
מדה זו לעומת זו  .ולכן א מרה יעשה ה׳ ע מ כ ם ח ס ד של
אמת כאשר עשיתם ע ם המתים

לפי מה ששמעתי ה טונ ה לומר דאיכא חרי ספקי  .ספק
אם מה שאתעבר יהיו זכרים או נ קבו ת  .ואם תמצא
לומר שיהיו זכרים ס פ ק אם יאמרו הן או לאו על
נישואוכן  .וכנגד אם יודו ויתרצו על הנשיאין ויאמרו
הן א מר׳ הלהן תשברנה וגו' כלומר תמתינו עד שיגדילו
לראות א ם יאמרו הן או לאו  .ועוד דאיכא ספקא
אחרינא אעיקרא דדינא הלהלן ת עגנ ה כלומר אולי יהיה
העבור הן שהוא רמז לנקבות ולא ה ם שהוא כנוי לזכרים :

מאמר

שנטפלתם בתכריכיהם

שהוא ח ס ר של אמת  .וכנגד מה שעשיתם עמדי שויתרתם
לי כ תו ב תכ ם באופן שנראה שכיון שאין לכן כל כך נדוניא
לא יקפצו עליכן אנשים לכן אני מ ת חננ ת לאל שיחן ה׳
לכן ב רכ תו ומצאן מנוחה
אנשים הגוני ם וע שירים:
מורי ורבי ז״ל שלא היתה
היתה עו מדת בזמן לברכן כי

וכו'  :כי אמרתי יש לי תקוה ג ם הייתי הלילה לאיש
וגם הייתי ראויה לילד בני ס הלהן תשברנה עד אשר
יגדלו קשה שהיל״ל הלהם ת שברנה הלהם ת עגנ ה  .אבל

אשה בי ת אישה  .שתמצאו
או ירצה כמו שפירש ה ר ב
כינ ת נ ע מי לברכן כי לא
נפשה מר ה לה  .אבל ה טונ ה

שהיא א מרה לכנה שבנה לפי שאגי יודעת שאין ה קב״ ה
מ קפ ח שכר כל בריה  .ולכן ודאי שידעתי נ א מנ ה שיעשה
ה' ע מ כ ם ח ס ד כאשר עשיתם ע ם ה מ תי ם ועמדי  .ואם
ת אמרו אם בהיותינו נשואות לבניך שהיו כשרים לא מצאנו
מנוח לכף רג לינו .איך נמצא מנוח בהיותינו נשואות

חז״ל אמרו הלהן ת שברנה וכי אדם מיבם
אשת אחיו שלא היה בעולמו  .דקשה לי

טובא למה אחז״ל שכוונת נעמי היתה להיות שהיו אשת
אחיו שלא היה בעולמו תיפוק לן גדולה מזאת דאין אדם
מיבם אלא אשת אחיו מן האב כדאמרינן בגמרא .
דילפינן גזירה שיה אחוה אחוה מבני יעקב נא מר כאן
כי ישבו אחים יחדיו ונא מר להלן שנים עשר עבדיך
אחים אנחנו  .מה להלן מן ה אב ולא מן האם אף

1נראה

כאן מן ה אב ולא מן האם :
לע״ד שכוונת חז״ל ב או מר ם זה הוא ללמדנו
פירוש ה פ סו ק וזה כי כשאמרה נעמי גם

הייתי הלילה לאיש וגו׳ אין טו נ ה לומר אלו הייתי הלילה
לאיזה איש שיזדמן כי לא
אשה הגונה וצנועה

ניתנו

דברי ם כאלו לאמרן

כנ ע מי אפילו

אבל

בדרך משל .

לערלים לזאת השיבה נ עמי שזו אינה ראיה אלא א ד רב ה

כוונתה

יחן ה' לכן ומצאן מנוחה אשה בית אישה כלומר בעלה
המיוחד לה ונשואה לו ב הית ר  .אבל נישואי בני עמכן
היו באיסור שלא הטבילום ולא גיירום ועדיין לא נתחדש
הלכה עמוני ולא ע מוני ת :

שנאמר וילך איש מבית לחם יהודה  .ושם איש אלימלך
וימת אלימלך איש נעמי ולכן א מרה לו הונח שגם הייתי
הלילה לאיש הרמוז שהוא אלימלך אישי וגם ילדתי בנים

! ת א מ ר נ ה לה כי א תך נשוב לעמך נר א ה לע״ד
שאלו הדברי ם היולאניים ויש להם ב׳
משמעיות

כי מלח

אתך

נר א ה שכוונתן ללכת

אתה

אינו אלא בשביל א הב ת ה והדבקות שהיה להן ע מ ה  .לא

היתה לרמוז לבעלה אלימלך שנקרא איש כמו

הלהן ת שברנה וגו׳ אי אפשר לפי שאין אדם מיבם אשת
אחיו שלא היה בעולמו והשתא ליכא ט ע מ א אחרינא :

אל

בנותי כי מר לי מאד וגו' אז"ל מכ ם בשבילכם
ועתה יאמר בזה האופן  .אל ננו סי כי מ ר מ אי

כלומר ה מ ר המאוד*

והרביי שבא אלי

והוא מיתת
בני ה

דברי

בניה שמתו על מיתת בעלה זה לא היה אלא בשבילכם .
כמו שאמרו ז״ל וימותו גם שניהם לאחר שירדו מנ כ סי ה ם .
תני לא הטבילוס ולא גיירום וכו׳ וזאת היתה ס ב ת
מיתתם .

הרי שהן

היו

ס ב ת מיתתם

שלום

פירוש מגלת רות

באופן

שהמר
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שלא דקדק ה ב ד ב רי ה .ומה שאמרה נשוב לעמך כדי
נ ס ב ה אבל הכוונה האמיתית לא היתה אלא כי אתך  .אבל
אני דקדקתי

בכל דברי וכונתי לכלם שכונתי להתגייר

על כל פני ם אבל אני רוצה לזכותך שתעשה המצוה הזאת

המאודיי היה בשבילן  .אעפ״י שיצאה בי ובשבילי יד

על ידך  .באופן שכל ה פ סוק מדוייק חחלתו וסופו  .כי

ה׳ שהיא היתה ס ב ת מיתת בעלה  .כמו שאז״ל שאלו
היתה היא מ ע כ ב ת בצרות עין שהיה לו היתה הגזרה

אתך הוא לומר שיהיה על ידך ונשוב לעמך הוא כי על
כל פני ם דעתי להתגייר  .ולכן א מרה אל תפגעי בי לשון
ויפגע בו וימת  .כלומר תזהר שלא תבא לידי פגיע ה

מסתלקת באופן שאני גלגלתי מיתת בעלי ויצאה בי
ובשבילי יד ה׳  .מ״מ ה מר הנוס ף על זה והמאודיי
שהוא מיתת בני היה בשבילכם  .ו ת שנ ה קולן ותבכנה
עוד  .אז״ל תש כוחן מהלכות ובוכות ה ס ב ה שעשו
הדרשה הזאת במלת ותשנה השני ולא בראשון כשאמר
ותשק להן ותשאן קולן הוא להיות כי מלת ותשנה הב'
חסר אל״ף ולכן דרשו תש שאינו לשון התנשאות כי א ם
לשון תששות כח אבל הראשון מלא באל״ף והסב ה שרמזו
הפסוק בשני ולא בראשון הוא כי בשני מיד חזרה ע ר פ ה
דכתיב ותשק ע ר פ ה לחמותה ונפכורה ממנה והיא הלכה
עמה ארבע מילין כמו שכתבתי שאז״ל ולכך שייך לומר
תש כחן מטורח הדרך  .מה שאין כן בראשון שאפשר
שאז התחילו להחזיק בדרך :
ו ת א מ ר

הנה שבה יבמתך אל ע מ ה וגו׳ א מרה
נעמי הנה ע ר פ ה סופ ה הוכיח על תחלתה

ומיתה בשבילי שאת מפצרת בי יותר מדי לעזבך לשוב
מאחריך כי מ״מ דעתי להתגייר וכו׳ :
א ו ירצה כמו שפי׳ ה רב מורי ורבי ז״ל כי ידוע הוא כי
החושש לכבודו כשמרגיש באיזה אד ם שאינו רוצה
חברתו מיד הוא פורש ובורח מ מ ט ונכוה בפושרין ולא
בחמי חמין עד שידחו אותו בשתי ידים  .זהו שאמרה רות
אם כונתי היתה לשוב מאחריך ואין דעתי להתגייר  .לא
היה צריך שתפגעי בי לעזבך שמיד כשהרגשתי ב ך שלא
הייתה רוצה חברתי ג ם אני הייתי בור חת ממך אבל
כונתי היא כי אל אשר תלכי אלך וגו׳ ולכן אני סובלת
כל הדחיות והדחיפות :
א מ ר ן ז׳׳ל אמרה לה אסור לנו תחום שבת  .באשר
תלכי אלך  .אסור לנו יחוד באשר תליני אלין .
מפקדנין אתרי״ג מצות ע מ ך עמי וגו׳  .דקשה היכי רמיזא

וכוונת דבריה שאמרה כי אתך נשוב וגו׳ היתה מלת כי

תרי״ג במלת עמך  .ושמעתי או ראיתי אומרים שהיחס
שיש לאות רי״ש על קו״ף ואות שי״ן על רי״ש ואות תי״ו
על שי״ן זה היחס עצמו יש לאותיות מנצפ״ך הנו ספו ת .

דבריה בודאי ששתיכן כוונתן לדבר אחד אם כן שובי אחרי

באופן שכ״ף היא הראשונה על התי״ו

חשבונו

יבמתך  .ובזה יתיישב שיש לדקדק שאז״ל בשלשה מקומות

ת״ק  .באופן שכ״ף ע מך עולה ת״ק  .ועי״ן מ״ם ק״י .
הרי תר׳׳י  .ושלש אותיות מהתיבה עצמה הרי תרי״ג .
כה יעשה ה' לי וגו' כלומר כל אלו העונשים והמיתות

שאמר נעמי ג' פ עמי ם שבנה עד שחזרה ערפה כתיב
פעם אחרת שובי אחרי יבמתך ומי התיר לנעמי לומר לה

בית דין שאמרת לי כמו שאחז״ל שרמז לה ד' מיתות בית
דין ושני קברי ם וכו׳ כזה וכזה היה עושה לי הקב״ה
ויותר אם המות יפריד ביני ובינך כלומר אם תהיה

אתך מדוייקת שבשבילי היתה באה ולכן כשהפצרתי ע מה
חזרה ומה שאמרה לעמך כדי נ ס ב ה ואתה דברתה

מצינו כתוב כאן שובנה כנגד ג' ימים שדוחין את הגר
ואם הטריח יותר מדאי מקבלין אותו וקשה שהרי אחר

פעם ד׳ שובי .אבל ע ם מה שכתבתי הוא נכון שכיון
שדברו שתיהן דבר אחד וראתה נעמי כוונת הדברים שלא
היו באים עמה אלא בשביל אהבתה לא לש״ש לכן א מרה
פ ע ם רביעי ת שובי :
ו ת א מ ר רות אל תפגעי בי לעזבך וגו׳ אז״ל לא
תחטאי עלי לא תסכין פגעין מני לעזבך
לשוב מ א ח רי ך .מ"מ דעתי להתגייר לא מוטב על ידך
מעל ידי אחר  .כיון ששמעה כך התחילה סו ד ר ת לפניה
הלכות גרים מזה ה מא מר יראה אמיתות מה

ועולה

מיתתי נ פ ר ד ת ומובדלת ממיתתך כלומר שאת ת מו ת
יהודית בא מונת התורה ואני אמות נכרית או ירצה כזה
וכזה יעשה ה׳ לי וכה יוסיף  .לפי שמזה נמשך שהמות
יפריד ביני ובינך  .כלומר שהמות יגדיל רשים מדרג ה
ביני וביניך שאחר המיתה הוא ההבדל העצמי  .על דרך
שאז״ל על פ סו ק קטון וגדול שם הוא  .העולם הזה מי
שהוא קטן יכול להעשות

ג דו ל .ומי שהוא

גדול יכול

שכתבתי

להעשות קטן  .אבל לעתיד לבא מי שהוא קטן אינו יכול

בפסוק כי אתך נשוב לעמך וזה שאמרה רו ת אינני כ ע ר פ ה

גדול אינו יכול להעשוח קטן .

להעשות גדול ומי שהוא

פירו'ם מגלת יית
וג ס אמרו חז״ל צ ו ק י ם יישביס וע מרו חי הס ברא שיהם ו ט'
ולכל א חל מחיצה בפני עצמה  .חופה בפני עצמה  .איש
ואיש כפי מדרגתו :

ותרא

כי מתאמצת היא ללכת אתה וגו׳  .פי׳ ה רב
מורי ורבי זצ״ל כי מלת היא חוזר לנעמי לא

לרוח ויוכן

שלום

אל תקר אנה לי נעמי קראן לי מרה כי ה מר שדי לי מאד .
ואם הכונה היא לתאר נעימותי שהיה לי מקד מ ת דנא
כיון שאגי מלאה הלכתי בבנים ובנות והייתי מעיברת
כמשז״ל וריקם השיבני ה'  .למה ת קר אנ ה לי נעמי שזה
השם אין צודק עלי כיון שאבדתי געימותי  :וה׳ עגה בי

שעד עכשיו היתה נעמי מתביישת להוליכה

וגו׳  .כלומר אע״פ שה׳ שהוא מדת רחמים ענ ה בי והליץ
טוב בעדי  .מ  /ו שדי ה ר ע לי מדת הדין קכןרגני עד

לשמים בלב שלם ונפש חפצה גזרה שאדרבה יהיה נמשך
לה חוזק ועוז ותעצומות וכבוד ב ח ב ר ת ה וזהו ותרא נ ע מי

שהרע לי  .כמשאז״ל הקב״ה מסתירו דכתיב וילך איש
מבית לחס יהודה וגו'  .ע מדה מדת הדין ופרסמו הה״ד

כי מתאמצת היא הנ ע מי ללכת אתה ע ם רות ולכן ותחדל

ושם האיש אלימלך מיד נגזר עליו וכו  . ,או ירצה ענה
בי הוא כמו לא ת ענ ה ב ר ע ך וגו׳  .ור״ל אמרה למה
תקר אנ ה לי נעמי שה׳ ענ ה בי וישימני לעדות לאות לבני

כל העיר וגו׳  .אז״ל שאותו היום קציר העו מ ר
היה כן״ז ^גיסן דתנינן כל העיירו ת הס מוכות

ממה שקרה

ממה ולכך היתה דוחה אותה אבל עכשיו שראתה דבקותה

לדבר א לי ה.

ותלכנה שתיהן

עד בואנה

לשון הכתוב

לומר מה נעמי לבה לשמים אף רו ת כן :

ותהום

לשם הע מ ת כנ סו ת כדי שיהא נקצר

ב ע ס ק גדול  .ולכן

מרי לכל באי

עולם שיראו ויקחו מוסר

לנעמי שאלו הייתי מתה כמו שמת בעלה ובניה היתה
מיתתי כפרתי  .אבל קיימגי לעדות ולאות לבני מרי ובזה

א מר כל העיר או כמו שאז״ל שמתה אשתו של בועז
ונ ת כנ סו כל ישראל לגמילות חסדי ם  .ואמר שהיו מתמהין

ודאי הר ע לי  .וכן מציגו שאמר דוד על אויביו אל תהרגם
פן ישכחו עמי הניעמו בחילך והורידמו וגו' וכן עשה לי :

על שתיהן בר או ת ב ת מלך שרות היתה ב ת עגלון והיתה
הולכת יחפה כמו שאז״ל  .וגם על נ עמי בהיותה ברומו

רות המואביה אל נעמי וגו׳  .ראוי לדקדק
שמציגו שכל זמן שלא נתגיירה לא קראה
מואביה אלא רות ס ת ם שכן אמר ורות דבקה בה  .וכן
ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך ועכשיו שנתגיירה קראה־

של עולם  .ועתה ירדה מגדולתה  .באופן שהיו

תמהין

על שתיהן  .אבל מה שהיו אומרים ומזכירים לא היה אלא
לנעמי וזהו ו ת אמרנה הזאת נ עמי וזה לפי שלרות לשמע
אזן שמעוה שהיתה בת מלך והיה לה עושר וכבוד אבל
לא הכירוה מעולם  .ואין האדם כל כך מ תפעל ממה
ששומע כמו ממה שרואה ב חו ש .אבל נ עמי שהכירוה
ועיניהם ראו ולא זר שלשעבר היתה מהלכת ב איספ ק מי אוס
שלה  .ועכשיו היא מהלכת יחפה לשעבר היתה מ ת כ ס ה
בבגדי מלתין  .ועכשיו היא מ ת כ ס ה בםמרנןוטין  .לשעבר
היו פניה מאדימות מכח מאכל ומשתה ועכשיו פניה
מוריקות מן רעבון  .לכן היו מתפעלין ואומרים הזאת
נעמי  .או ירצה ותהום כל העיר עליהן ה ם האנשים
שבעין שכלם היו מציירים גדולת רו ת להיותה ב ת מלך
כמו גדולת נעמי שעיניהם ראו  .ולכן היו מתמיהין על
שתיהן אבל הגשים שאין להם כל כך ציור מ הדברים
הנ עלמי ם מחוש הראות לא היו אימרות אלא הזאת נעמי
שהשיגוה בחוש הראות וראוה בגדולתה  .אבל לרות שמעולם
לא הכירוה לא היו מתמיהים עליה :

 1תאבד

אליהן ו ג ו  /דבר ה ע ם הגשים ואמרה להן
לא י מנע  .או אתן קורין לי נ עמי לשם

העצם שנקרא שמי כך לא לשום כוונה א ח ר ת או אתן
מכוונות לתאר געימיתי א ם הלווגה היא לשם העצם לבד .

ותאמר

מואביה  .ופי' מורי ורבי ז״ל שהכוונה לומר שהיתה ראויה
לבא בקהל כמו שאחז״ל עמוני ולא עמונית מואבי ולא
מואבית ולכן קר א ה מואביה או לרמוז שזה הזיווג הנמשך
מזה המעשה כוונתה לשמים אע״פ שלכאורה נראה מגונה
שהלכה היא מעצמה אליו ותגל מרגלותיו ותשכב  .ולכן
קר אה מואביה לדמותו לזיווג ת מר ויהודה שגם היא ישבה
בפתח עיגים והלכה אחר יהודה  .וכמו שהזיווג ההוא היה
לבם לשמים כמשז״ל ותשב ב פ ת ח עיני ם מלמד שהלכה
וישבה בפתחו של אב ר ה ם אבינו מ קו ם שכל העיגים
מצפים לראותו שכינתם לומר כי כמו שאברהם
בפ ת ח אהלו דכתיב והוא יושב פ ת ח האהל היה
ומופרש מכל תאוה גופנית שיום ג' למילתו היה
ביה ויהי ביום השלישי בהיות ם כואבים ועמידתו

שעמד
מובדל
דכת ב
שם לא

היתה אלא למצות ה כנ ס ת אורחים לראות אם יש עובר
ושב ויכניסם לביתו כך ב מד רג ה ההיא ע מדה תמר לכונת
שם שמים  .כשאז״ל שאמרה יהי רצון מלפניך ה׳ אלהי
שלא אצא מן הבית הזה רי קני ת .ולא היתה כונתה
לתאוה גופנית  .וכל זה רמוז בשם יהודה כי שם השם
ב ק רבו ולשם שמים היתה כונתה ככה בזיווג הזה שם
שמים חקוק בה כי במלת המואביה איכא ד׳ אותיות ה'
וגם

דברי
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זגם מ״ב הרומז לשם ארבעים ושתים  .וגם האל״ף הרומז
לומר ה׳ אחד וכל זה לומר שכל כונתה במעשה ידיה
לשמים :
א ל כ ה נא השדה ואלקמה ב שבלים .הכוונה שעם
היות שמתנות עניים ה ם לקט שכחה ופיאה .
עם כל זה לא היתה רוצה ליטפל כי אם בלק ט  .ו ט ע מ א
דמלתא דתנן ב מ ס כ ת פיאה פ״ד  .הפיאה ניתנה ב מחיבר
וכו׳ אפילו צ״ט אומרים לחלק ואחד חומר לבוז לזה
שומעין שאמר כהלכה  .לכן ע ם היות שחלק הפיאה הוא
גלול מהלקט שאינו אלא דבר מיעט  .מ"מ להיות שהלכה
כדברי מי שאומר לבוז אין כבודה של אשה לבוז בין
אנשים ולהיות מבולבלת וחו טפת ביניהם  .לכל מאן דאלים
גבר  .ולכן לא היתה הולכת אלא אחר הלקט :
א ח ל אשר אמצא חן בעיניו כלומר ואפי' הלק ט הזה
שהוא חלק העניים ויש לו יד וכח בו כמו בעל
הבית בשדהו  .ע ם כל זה לא אלקטנו אלא ברשות בעל
השדה ואחר^אשר אמצא חן בעיניו :
ו ת ל ך ותבא ותלקט וגו׳  .אז״ל אכתי לא אזלת ואת
אמרת אתית  .א״ר יהודה ב ר סימון התחילה
מסיימת את הדרכים  .או ירצה כי להיות שאמרה שלא
תלקט אלא אחר אשר אמצא חן בעיניו ושיראה לה בעל
השדה פנים צהובות יותר מלאחי־  .ומצינו שאז״ל כי בעל
השדה המסייע לעני זה יותר מלאחר הרי זה נוזל עניים
ולכן ותלך וחבא כי לא מצאה איש שיסכים ע מ ה לדבר
זה שישים עיניו עליה יותר מלעני אחר עד שותלקט
בשדה אחרי הקוצרים לפי שויקר מקריה חי-קת השרה
לבועז שהיה ק רונ ה  .או ירצה שבא הכתוב לומר שכשהיתה
נכנסה בשדה ללקיט לא היתה לוקטת מיד ב כני ס ת ה לפי
שהיה נמצא שהיתה הולכת כל כמות השדה במשאה שתי
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כ לי ה .כל הנשים משחקות ע ם הקוצרים וזו מצנעת
עצמה וכו' כיון שראה הנ ע ר כך השיב לו נ ע ר ה מואביה
היא וגו' כמו שאז״ל נ ע ר ה מואביה היא ואת אמרת
מעשיה נעי ם ונעימים  .ואס יש בה איזו מרה טובה אינו
אלא לפי שמתגרלת ע ם נעמי  .וזהו השבה ע ם נעמי
משדה מואב  .אבל מ טב ע ה אין בה דבר טוב לפי שנערה
מואביה היא  .ועוד שאינה ראויה לבא בקהל וזהו ותאמר
אלקטה גא

ואספתי בעמרים אחרי

הקולרים .

ותבא

ותעמוד מאז הבקר ועד ע תה זה שבתה הבית מ ע ט .
ויובן בזה שאז״ל ביבמות פ' הערל שאמר דואג האדומי
על דוד שלא היה ראוי לבא ב ק ה ל .א״ל אבנר למה
דקאתי מרו ת המואביה  .אמר ליה אבנר תנינא עמון'
ולא עמונית מואבי ולא מואבית  .אלא מ ע תה ממזר ולא
ממזרת ממזר כתיב פירש רש״י מום זר כל שיש בו מום
זרות  .מצרי ולא מצרית  .שאני הכא דקרא מפרש טע מ א
על אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים  .דרכו של איש
לקדם ואין דרכה של אשה לקדם  .היה להם לקדם אנשים
לקראת אגשים  .ונשים לקר את נשים  .אישתיק וכו' ומסיק
בג מרא  .מ״מ קשיא הכא תרגימו כל כבודה ב ת מלך
פגימה הרי דטעמ א דהיתרא מ שים אינו אלא בשביל כל
כבודה ב ת מלך פני מ ה .ולכן הנ ע ר הנצב על הקוצרים
היה מכריח שאין זו תשובה כלל להתיר הנשים שהרי
ראינו שזו ותבא ותע מד מאז ה ב ק ר ועד ע ת ה זה שבתה
הבית מ ע ט  .ואין זו מ הנ א מר עליהן כל כבודה ב ת מלך
פגימה א ם כן ודאי שהן פסולות :
ו א פ ש ר לדרוש אותם לשבח  .וזה שכיון שראה בועז
שהיתה נעימה במעשיה כמו שכתבתי וראה
בה שהיתה צדקת לכן אמר לקוצרים ה׳ ע מכ ם בודאי

פננמים אלא ותלך כל כמות השדה ע ד סופו בלי לקיטה
ותנא ותלקט  .כלומר וכשהיתה חוזרת ובאה אז ותלקט

שבמקום שהצדיקים עומדין שכינה ע מ ה ם וכיון שהצדקת
הזאת עומדת ביניכם ודאי שה׳ ע מ כ ם  .ויאמרו לו יברכך
ה' כלומר כיון שאתה מכיר בה שהיא צדקת  .יהי רצון

באופן שדרך ביאתה היתה לוקטת ולא דרך הליכתה :

שתזכה לברכה הזאת ושיהיה בחלקך  .ואמרו לו כן להיות

לומר שגזרו בית דין של מטה שאלת שלום בשם .
ויאמר בועז לנערו וגו׳ ויען הנ ע ר הנצב על הקוצרים

שלא היה לו אשה שמתה אשתו ביום שבאה רות כמשאז״ל
ולכן אמרו לו שיזכה שתהיה הצדקת הזו בחלקו :
ו י א מ ר בועז אל נ ע רו הנצב על הקוצרים למי הנ ע ר ה
הזאת  .מלבד הקושיא שהקשו ז״ל ואמרו ולא

ו ה נ ה בועז

בא מבית לחם וגו׳ אז״ל שבא הכ־הוב

וגו׳ ותאמר אלקטה גא ואספ תי ב ע מריס וגו׳:
אלו הפסוקים אפשר לדרוש אותס לגנאי  .ואפשר לדרוש

הוה חכים לה קשה שהיה לו לומר מי הנ ע ר ה הזאת לא

אותם לשבח אפשר לדרוש אותם לגנאי וזה שבועז
אמר לנערו למי הגערה הזאת  .וטעמא דמלתא כשאז״ל

למי כי כבר היתה רות ב ת א ר ב עי ם שגה כמו שאמרו ז״ל
ולא היה לו ליחסה כי אס לעצמה .אבל הכוונה היא

שראה אותה נעי מה במעשיה  .כל הנשים שיחחות ומלקטות

שכיון שהשיבו לו הקוצרים שיזכה לה כמו שכתבתי אמר

וזי יושבת ומלקטת  .כל הנשים מסלקות כליהן וזו משלשלת

בועז למי הנ ע ר ה הזאת  .כלומר למי היא ראויה להנשא
כלומר

דברי
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כלומר שאע״פ שהיא הגונה ונעימה במעשיס  .מ״מ אינה
ראויה לו ולמדרגתו  :ויען הנ ע ר הנצב על הקוצרים .
כלומר שהיתה ראויה לו מכל צד ואמר נ ע ר ה מואביה
היא כלומר וכיון שהיא מואביה ראויה היא לבא בקהל
שהרי אמרו מואבי ולא מואבית  .וגס ראויה מצד משפחתה
ז״ש השבה כלומר לא באה לקהל מחדש אלא שבה שהרי
היא ממשפחת לוע בן הרן אחיו של א ב ר ה ם שמת על
קדושת ה' שנשרף בימי נמרוד  .וגם הגונה מצד המדות
ז״ש ע ם נ עמי שנתגדלה ע מ ה  .ועוד ותאמר אלקכוה נא
כלומר אין נא אלא לשון בקשה  .והכוונה לומר שאיזה
עני שיהיה היה בא ונ כנ ס לתוך שדה של בעל הבית
ליקח חלקו בכ״כ חוזק ואומן לבב כמו בעל השדה עצמו .
אי ל זו לא היתה באה אלא ב תחנוני ם ובבקשה  .ועוד
אמרה ואספ תי ב ע מ רי ס אחרי הקוצרים כלומר אינה רוצה
ליקח חלק בפיאה כדי שלא לבוז ולחטוף חלק
כמו שהיו בוזזים

מהפאה

וחוטפים העניים כמו שכתבתי לעיל

שהדין כך לפי שאין דרך כבוד לאשה לבוז ולחטוף בתוך
אנשים ולכן א מרה ואספתי ב ע מ רי ם אחרי הקוצרים שהוא
הלק ט לבד אע״פ שהוא דבר מו ע ט :
ו ת ב א ותע מד מאז ה ב ק ר ועד ע תה זה שבתה הבית
מ ע ט  .הכוונה לומר דתנן ב מ ס כ ת פאה פ׳ ד'
שלש אבעיות ביום פשחר ובחצות ובמנחה  .ופי' המפרש
שלש אבעיות שלש בקשות מלשון אם תבעיון בעיו  .בשחר

שלום

ותקשרנו לנערותיך המאמר אומר דורשני שמה היתה
כוונת בועז לפי מה שדרשו חז״ל ב פ סוק :
 21ר ^ ה לע״ד שיובן ב מה שכתב בעל העקרי ם מאמר
ראשון פ"ד כי ה עיקרי ם הכוללים וההכרחיים
לדת האלהית הם ג׳  .והם מציאות ה'  .ותורה מן השמים
וההשגחה לשכר ועונש ואלו הג' ה ם אבות לכל העקרים
כי כל השאר אשר מנה הר מב״ם ה ם שרשים מסתעפים
מה ם  .ולהיות שבועז מעולם לא דבר ע ס רות והיתה
גיורת חדשה מקרוב באה לכן רצה לסדר לפניה עקרי
הורתנו הקדושה  .וב פ ר ט אם ראה שתהא זוגתו כמו
שפירש ה רב מורי ורבי ז"ל על פ סו ק וגם לא תעבורי
מזה ששם רמז לה שתהא זוגתו  .לכן רצה לסדר לפניה
השלשה עקרי ם הנזכרים כדי שתהא שלמה באמונחה .
וכנגד ה ע קר הראשון שהוא מציאות ה' אמר אל תלכי
ללקוט בשדה אחר על שם לא יהיה לך אלהים אחרים
שהאחדות הוא בכלל מציאות ה' כמו שכתב הרב בעל
העקרי ם ב פ ר ק הנזכר  .וכנגד ה ע ק ר הב׳ שהוא תורה
מן השמים אמר וגם לא תעבורי מזה  .על שם זה ל:.י
ואנוהו  .ויובן ע ם מה שחחז״ל התגאה לפניו במצית ,ה
לך ס פ ר תורה נאה וכו׳  .ובפ' רבי אליעזר דמילה עשה
סוכה נאה לולב נאה שיפר נאה  .כתיב ספ ר תורה נאה
לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה בלבלר אומן וכורכו

בשביל ה מניקות שהן מצטרכות לאכול ב ב ק ר  .או מפני

בשיראות נ אין .שכל זה הוראה היות התורה ;תונה מן
השמים בנבואה ועל כן מחשיבה ומסלסלה  .וכנגד העקר

שבניהם ישנים בשחר ופנויות ללקט פיאה  .בחצות בשביל

הג  ,שהוא השגחה לשכר ועונש  .אמר וכה חדבקין עם

הנ ע רי ם ה ק טני ם שהם ישנים ב ב ק ר ויתהלכו לאטם עד
חצות היום ללקט פיאה  .ב מנ ח ה מפני הזקנים שלא יגיעו

נערותי אלו הצדיקים וכו׳  .שזה רומז לשכר ועונש לפי

אלא עד אותה שעה וכיון שחלק הפיאה היה חלק גדול .
מי שהיה לוקח חלק היה די לו ב פ ע ם א׳ שילך לשדה
ביום  .אבל זו שלא היתה נוטלת חלק בפיאה מן ה ט ע ם

שידוע שאס אין שכר ועונש  .שיא עבוד אלהיס  .וחין
צדיק ב ארן אשר יעשה טוב  .וכל אחד היה הולך אחרי
שרירות לבו ה ר ע  .אבל אמונת השגחת שכר ועונש סי ה
למאוס בר ע ובחור ב טוב והיות צדיקים בעולם  .ולכן

שכתבתי אלא הלקט לבד והוא דבר מו ע ט היתה מוכרחת

אמר לה תאמין בהשגחה ויש שכר ועונש  .ולכן תדבקין

שתעמד שם כל היום כלו  .זהו שאמר א ס ראיתה אותה

במעשיך ע ס הצדיקים שנקראו נערי ם לומר מה הנערים

שותבא ותע מד מאז ה ב קר ועד ע ת ה שנראה שבביתה לא

לא חטאו שהרי אינם בגי עונשין  .אף הצדיקים כן שאינם
חוטאים  :ולפי הפשט ירצה שכיון שדבר ביעז עם הנער
הנצב על הקוצרים עליה אם היתה ראויה לו  .או לא

ישכנו רגליה זה שאמרתי לך שאמרה ואלקטה בע מרי ם .
הוא ס ב ה שבתה הבית מ ע ט לא תכונ תה ר ע ה ת״ו אלא
אדרבה שלמותה וצנעותה הוא כמו שאמרתי :

כמו שכבר כתבתי לכן אמר לה בועז הלא שמעת בתי .

ו י א מ ר בועז אל רות הלא שמעת בתי אל תלכי
ללקט בשדה אחר וגו׳  .אז״ל בשדה אחר על

כלומר אני יודע ודאי ששמעת מה שדברנו .ולכן אל
תלכי ללקיט בשדה אחר וגם אני יודע שלא תעבורי מזה .

אחרים  .וגם לא ת עבורי מזה

כמו שפי' מירי ורבי ז״ל כלומר כאן יהא זיווגך ולכן כה
תדבקין ע ם נערותי וגו'  :ו ת פו ל על פניה ותשתחו ארצה

התשחק בו כצפיר

ע מ ה שני עניניס אחד נ ס ת ר מענין

שם לא יהיה לך אלהיס

על שם זה אלי ואנוהו  .וכה תדבקין ע ם נ ערו תי  .אלו
הצדיקים

שקרויים

נ ע רי ם

שנאמר

וגי' להיות שדבר

הז־ויג

דברי

פירוע מגלת רות

הזיווג ואחד נגלה ממה שמצאה חן בעיניו שאמר לה אל
חלכי ללקוט וגו  . ,וצמית והלכת אל הכלים וגו  ,לכן עשתה
שתי פעולות כנגד הענין הנ ס ת ר והפול על פניה מפני
הבושה  .וכנגד הענין הנגלה ותשתחו ארצה והחדק' לו
טובה  :ו ת א מ ר אליו

מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני

ואנכי נכריה  .הכונה

שאמרה אני רואה דבריס

היא

הפכיים בענינך וזה שמצד אחד נר אה שמצאתי חן בעיניך
להכירני עד שאמרת וגם לא תעבורי מזה כמו שכתבתי .
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וזה שאמר כל ה ע ם אשר בשער והזקנים יתן ה' את
האשה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה זאת האשה שהיא
מעצמה באה אל ביתך יתן לך כרחל שגם היא חשקה
בי עקב שאמרה הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי  .וכל ׳;ה
שאמרה אלי תבא כי שכר שכרתיך  .ומאלו הפעילות נר אה
שהיה החמר ההוא מוכן והגון לצורה ההיא  .עד שבט
שתיהן את בית ישראל ופו׳  :ויהי ביתך כבית פ רן אשר
ילדה ת מר ליהודה שגם היא הלכה אצל יהודה כמו

וזה מכח שראה בה שמעשיה נאים והגונים  .ומצד אחר
נראה שחשדתני בנכריה  .וזה במה שאמרת עיניך בשדה
אשר יקצורון והלכת אחריהן הלא צויתי את הנערי ם
לבלתי נגעך וגו'  .ואם כדברך שמצאתי חן בעיניך להיות

השתדלות אטשי כי אם שהקב״ה ישלמנה אם יהיה דבר
הגון .וידעתי נאמנה ותהי משכורתה שלימה מ ע ם ה׳

זוגתך היה לך לומר שאלך לביתי ולא אהיה חוזרת על
הגרנות שאין זה כבודך  .אלא כל כבודה ב ת מלך פנימה .

אלהי ישראל כי אינו מקפח שכר כל בריה  :אשר באת
לחסות ת ח ת כנפיו כלומר לה היו לה שתי כנפים שהם

וכיון שלא עשית כן נר אה ודאי שאתה לועג עלי וכל
הדברים הנאמרים ה ם דברי הבאי  :ויען בועז ויאמר לה

כלי תנו ע ה .אחד מה שאמר ותעזבי אביך ואמך נ מו
שאמרו חז"ל מי שעובד ע״א היה לו הצלחה ב קניניס
המדומים  .כמו שנאמר ומאז חדלנו לקטר למלאכת השמים
והסך לה נ ס כי ם ח ס רנו כל  .והכנף השני הוא ארץ מולדתך
שהיתה בשכונתה ובאיפרכיה שלה כשחז״ל ועזבה שתי אלו
הכנפים וכלי התנועה שהיתה יכולה לעוף ולהתנועע
למקום גבוה ע מ ה ס ובאת לחסות ולהתכסות ת ח ת כנפי

וגו׳  .ח״ו איני לועג עליך כי את לא

עשית פעולות

שיוכל שוס אדם לשחק עליך כי הוגד הוגד לי כמו
שאמרו ז״ל הוגד לי בבית הוגד לי בשדה כל אשר עשית
את חמותך אפי' אחר מות אישך ועיד ותעזבי אביך
ואמך זו ע״א כמד״א אומרים לעץ אבי אתה ולאבן את
ילדתני וגו' וארץ מולדתך זו שכונהך כלומר עזבה אמונתה
ומעלתה וגדולתה שהיתה בת מלך וכל זה לא לשום ס נ ה

שנאמר ותשב בפתח עיניס וגו" ומשם יצא המלכות לישראל
וכמו שכל אלו מה' יצא הדבר ג״כ איני רוצה לעשות

הקב״ה  .הן באמונתה הן ב פ רנ ס ה להיות

מחזרת על

ה גו מו ת וליקטת השבלין כדין תורה ב' שבלין לוקטת ג'
אינה לוקטת כמו שאמרו חז״ל  .וחז״ל אמרו ותהי משכורתך

חצונית אלא לשם שמים וראיה לזה שותלכי אל ע ם אשר
לא ידעת תמול שלשום  .כשאז״ל שאלו באת תמול שלשום
לא היו מקבלים אותה שעדיין לא נתחדשה הלכה עמוני

שלמה שלמה יעמוד ממך  .ועוד אמרו ז"ל על פסוק כי
נחמ תני מה נח מה ניחמה עתידין בניך להיית מנהיגן של

ולא עמונית מואבי ולא מואבית  .אם כן בודאי שאין לי

ישראל  .ועתידה את לעלות לגדולה  .ועתידה את ללבוש

מקום לשחק עליך  .ובכל לבי אנכי דובר אליך ו ה ט ע ם

כתר מלכות :

שלא אמרתי ליך ליכי והכבד ושב בביתיך ושם א פ רנ ס ך .

 1 ?1ם אלו המ אמרים יובן כוונת הפסוק באומרו ותאמר
אמלא חן בעיניך אדני כי נחמתני וגו' .שנראה

כל איזה חמר שיזדמן יקבל איזו צורה שתזדמן  .אלא
צריך שיהיה החמר הרמוז מוכן וראוי והגון לקבל הצורה

שראוי לדקדק שהיה לו לומר ותאמר מצאתי חן בעיניך
בלשון ע ב ר שכבר מצאה חן כמו שנאמר מדוע מצאתי חן
בעיניך להכירני וגו'  .ועוד למה קר א כאן שמו אדני
ולעיל לא ק א מר אלא ותאמר מדוע מצאתי חן בעיניך

הוא לפי שישלם ה  ,פעלך וגו'  .הכוונה היא לומר כי לא

ההיא המיוחדת לו  .ולהיות כי הנ קב ה היא כדמות ה ח מ ר
והזכר כדמות הצורה  .לכן כשהאשה מתאוה לאיש הרמוז
נראה ודאי שהצורה ההיא היא נאותה לחמר ההוא כיון

להכירני ולא אמר מדוע מצאתי חן בעיניך אדני :

שהחמר מתאוה לצורה .וזהו שאמר בועז איני רוצה לעשות
השתדלות מיותר בזה העכין ופועל אכישי אלא שהקב״ה

א ב ל הכוונה לומר שאמרה אני יודעת נאמנה שאני
עתידה למצא חן בעיניך כל כך עד שתרצה להיות

ישלימנו ויעשט שבזה נר א ה אם הוא דבר הגון וראוי וזהו

לי לאדון ושתהיה אדוני ובעלי כיון שנחמתני  .כמו שאז״ל
שבודאי כיון שאתה יודע ששלמה יצא ממני ובני יהיו

ישלם ה' פעלך כלומר הקב״ה ישלים פעלך כמו שראינו
שהיה לבסוף שהיא הלכה אצלו .וכיון שהחמר ההוא,
נתאוה לצירה ההיא נר א ה ודאי שהוא דבר נאה ומתקבל

מנהיגן של ישרא;  .ודאי שגם אתה רוצה שיהיו מחלציך
אע״פ שאני רואה בעצמי ובשפלותי שאנכי איני ראויה
להיות
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פירוש כנל ת ררת

להיות כאחד שפחותיך .מפל מקום מתוך דבריך אני
גוזרח אומר שאמצא חן בעיניך לעתיד להיות אתה אדוני :
 1י א מ ר לה בועז לעת האוכל וגו' ויצבע לה קלי .
אמרו ז״ל אמר ר' יצחק ב ר מרון בא הכתוב
ללמדך שאם אדם עושה מצוה יעשה בלבב שלם שאלו
היה ראובן יודע שהקב״ה מכתיב עליו וישמע ראובן
ויצילהו מידם בכתפו היה מולי ט אצל אביו  .ואלו היה
יודע אהרן שהקב״ה מכתיב עליו הנה היא יוצא לקראתך
וראך ושמח בלבו בתופים ובמחולות היה יוצא לקראתו .
ואלו היה יודע מ ע ז שהקב״ה מכתיב עליו ויצבע לה קלי
עצלות מפו טמות היה מאכילה :
ש ר א ו י לדקדק ב מ א מ ר שנראה מתוך דבריו שלא עשה
שום אחר מהאנשים הנזכרים מה שעשה על
הכינה הראשונה שהרי אומר שאם היה יודע פרסו מו היה
עושה יותר מפני ה פ ר סי ם  .לא בשביל המציה גופה
בעצמה והכוונה הראשונה  .והאנשים האלה שלמים הם
אתנו ואין ליחס לפעולתם חסרון ומה ג ם ע ת ה שאחד
מ הם אהרן  .אבל נר א ה לע״ד שעם היות שהפעולות
השלמות הנאצלות מהאנשים השלמים אין נאה והגון להללם
ולשבחם כמו שהארכתי בדרוש הזה מכמה ט ענו ת ו ב פ ר ע
בהיות ט ב ע מו טבע כבר ב ה ם השלמות כי הוא קנין
בנפ שם והורגלו על כך וההרגל ט ב ע שני  .וכמו שהפועל
הטבעי לא נחזיק לו טיבה על פ עו ל תו .גם לשלם לא
נחזיק לו טובה על שלמות פכנילתו  .מ״מ ראוי להלל
הפועל השלם מפני השימעיס לפי שהשומעים השבח
וההליל ההוא הם מ ת עוררי ם ומקיצים משנתם ומכינים
את עצמם לפעול הפעולות המחישרית  .וזו היא כוונת
המאמר דרך כלל לעי׳׳ד שעם היות שכל אחד מהאנשים
השלמים האלו עשה מה שראוי לעשות בענין הפר טי
ההוא  .ומה שמיטל עליו בבחינ ת הפועל המאישר במה
שהוא  .מ״מ א ס היו יודעים שהקב״ה היה מכתיבו
ו מ פ ר ס מו .כדי שהבאים אחריהם ירחו וישמעו וילמדו
ממעשיהם  .ודאי שהיו עישיס יותר ויותר לעורר לב
השומעים ולהקיצם מ תרד מ ת ם  .שאנשים כאלו שהם עיני
העד ה צריכים לעשות לפנים מן השורה יותר מדאי כדי
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רואה מה שבלבי של אדם ומשגיח ויודע המחשבה והאביר
והמעשה  .כמו שאמר התנ א דע מה למעלה ממך עין
רואה כנגד המחשבה  .כי עינו של אדם באמת אינו רואה
להיות ני אינו משיג אלא שטח הדבר העומד מחוץ  .אבל
עינו של הקב״ה שרואה תוכיות ופנימיות ועומק לב האדם
הוא הוא העין הרואה בא מ ת ולכן נ קר א עין רואה כנגד
מחשבת הלב  ,ואיזן
ב ס פ ר נכתבים כנג ד
שעשה מציה בדבור
לעצמנו הנפש שאלו

שומעת כנגד הדבור וכל מעשיך
המעשה  .כנגד הדביר אמר ראובן
שאמר לא נכנו נפש כלומר לא נכה
נהרגהו אנו נכה לו גופו ולעצמני

נפשנו  .הרי שעשה מצוה בדבורו ( ה קל׳ ה השגיח עליו
וכתבו  :כנג ד המחשבה אמר אהרן שעשה מצוה במחשבה
ששמח לבו ייגל כבודו  .לצאת לקר את משה ההולך לשליחותו
של מקום אע״פ שנמשך לו לאהרן קצת גריעו ת כביד
כמו שאמרו ז״ל בשמית רבה רבנין אמרין סבו ר אתה
שהיה מ עכב משה לילך אינו כן אלא כמכבד לאהרן
שהיה משה אומר עד שלא עמדתי היה אהרן אחי מ תנב א
להם במצרים פ׳  :נ ה הוא שכתב ואודע להם ב א רן
מצרים  .אמר משה עכשיו א כנס בתחומי של אחי ויהיה
מיצר וכו' אמר לי הקב״ה לא כן אלא ישמח שנאמר
וראך ושמח בלבו  .והקב״ה השגיח עליו וכתבי ונתן לו
שכרי מדה כנגר מדה הוא עשה המצוה במחשבת הלב .
ונתן לו שנרי בלב שזכה לאורים יתומים שהיו על הלב .
וכן אמרו חז׳׳ל אמר רבי שמעון בר יוסי  .הלב ששמח
בגדולת אחיו ילבש אירים יתומים שנאמר והיו על לב
אהרן  :כנגד המעשה אמר בועז שעשה מציה במעשה
שעם היות בועז גדול הדור  .ע ם כל זה השגיח עליה
ועשה ע מה צדקה וחסד עד שויצבט לה קלי הוא עצמו .
והקב״ה השגיח עליו וכתבו  .והזכיר שלשה אלה לפי ס ד ר
קדימת זמנן לא לפי ס ד ר מדרג ת ההשגחה שא״כ היה לו
להזכיר בועז ראשונה או לאהרן ראשינה  .על ס ד ר ה תנ א
שאמר עין רואה ואוזן שומעת כמו שפירשתי :ו ת ע א ותבא
העיר ותרא חמותה את אשר לקטה יתוצא ותתן לה את
אשר היתירה משבעה הכונה לומר איך היתה רות מכוונת
לפייס ה .ולהסיר דאגה מלבה של נעמי חמותה בכל

שילמדו ממעשיהם אבל לעולם שבבחינת מציאות המצוה
עצמה ומה שמוטל על כל אחד ואחד ודאי שעשו מה

מאמצי כחה  .שהרי אחר שראתה חמותה את אשר לקטה
והיתה מפױיסת בכ ך שהרי א מרה אח״כ איפה לק טת
היום ואנה עשית יהי מכירך ברוך  .והיתה מחזקת לו

אלה היא לומר שיהיה ה אד ם שלם ויעשה המצוה בלב

טובה על מה שהניחה ללקט מה שלהטה שהיה הרב ה
וכמו שנאמר ויהי כאיפה שעורים  .ולא לקטה הכמית
הזה אלא בשביל שאמר בועז ג ם בין ה ע מ רי ם תלק ט וגו'

שראוי לעשות  .ו כונ ת המאמר דרך פ ר ט בזכרו שלשה
שלם הן במחשבה הן בדבור הן במע שה  .כי הקב״ה בוחן
לבות וכליות והאדם יראה לעי ט ם וה׳ יראה ללבב כלומר

וגם
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וגם של תשולו לה מן הצבתים ועזב ת ם ולקטה וגו׳ .

ולא א מר ה אל חמותה  .וכן לקמן ותא מר נממי לכלתה
ברוך הוא לה׳ וגו' ולא אמר הכתוב ותאמר לה חמותה

באופן שהיתה נעמי מחזקת לו טובה על מה שלקטה
והביאה וכבר היתה נעמי שמחה וטובת לב והיתה רו ת
יכולה להסתיר מה שנשאר אצלה  .ע ם כל זה ותוצא ותתן

איפה לק מת היום  .אבל מ ם מה שכתבתי הוא נכון וזה

לה ומה שהוציאה הוא מה שהותירה ממה שהיה ראוי
להיות אוכלת להיות שבעה  .באופן שבהיתר גמור היתה

שכיון שותשא ותבא המיר וראתה נממי הכמות הגדול
שהביאה מיד חשדה והרהרה הרהור ר מ בלבה כנגד ה .

יכולה להסתירו שבדרך ט ב ע היתה צריכה לו מ״מ ותוצא
ותתן ל ה .ומה שאומר הכתוב משבעה אינו רוצה לומר

ולכן כינה אותה בשם חמות  .וזהו שאמר הכתוב ו תר א

שלא שבעה אלא שסיגפה לעצמה ב ר ע ב כ ד להותיר .
שהרי כתיב ותאכל ותשבע ותותר אלא הכוונה היא מ ה
שאז״ל:אטר רבי יצחק כתיב צדיק אוכל לשובע נ פ שו.

ברוך הוא וגו׳  .כמו שאמר הכ תוב ותא מר לה ח מו תה

חמותה את אשר לקטה להיות שסתם ח מו ת סניא לה
לכלה  .דתנן ביבמות פ ר ק האשה שלום הכל נאמנין
להמידה חוץ מחמותה וכו׳ ולכן כינה אותה בחמות וא מר
הכתוב ותא מר לה חמותה איפה לקטת היום וגו׳ וכיון

זו מ ת המואביה ואת שמעת תרי או שרתה ב ר כ ה בידיו
של צדיק או במעיה של צדקת ממה דכתיב ותאכל ותשבע

שראתה מ ת כך שחשדה והרהרה בלבה השיבה כמשיב
לחמותה ולכן כתיב ותגד לחמותה  :וכיון ששממה נממי

ותותר נראין הדברים שהברכה שרתה ב מעי ה של צד ק ת.
א״כ נראה ששבעה ב פו ע ל .ומאי דקא מר הותירה משבעה
ר״ל הותירה ממה שהיה ראוי להיות אוכלת להיות שבעה
בדרך טבע  :ו ת א מ ר לה חמותה איפה לק ט ת היום ואנה
עשית וגו' .לתקן כפל הפסוק נר א ה לע״ד שמלת ואנה
הוא לשון הזמנה והכנה כמו והאלהיס אנ ה לידו  .לא
יאונה לצדיק כל און לא תאונה אליך ר ע ה כי השרש

שדברי רות טובי ם ונכוחים אז פ ס ק ה הרהורה מלבה
ולא קר א ה חמות אלא ותא מר נממי לכלתה ברוך הוא לה׳
ודאי שהוא ברוך וההכנה וההזמנה אשר נזדמן לך ממו
היתה הזמנה של קדושה  .שהרי דרכו בכך למשות צדקה
ו חסד  .שלא מזב חסדו א ת החיים ואת ה מ תי ם  .כמו
שאמרו חז״ל את החיים שזן ו פ רנ ס את החיים ואת המתים
שנטפל בתכריכהון  :ו עו ד לו הונח שלא היה ניכר מתוך

לכלס אנה ואמרה נעמי כראותה הכמות הגדול שלקטה

ממשיו מכל מקום אין כאן מקו ם להרהר דבר ר מ לפי

והביאה איפה לקטת היום כלומר באיזה מ קו ם לק ט ת .
ועל ידי איזו הכנה והזמנה עשית מה שעשית יהי רצון

שמצד קורבתו אלינו ומגואלינו הוא משה מה שמשה וויתר

שיהא מכירך ברוך באופן שתהיה ההכנה וההזמנה נאותה
והגונה ולא יהיה איזה אדם בלתי הגון שתהיה ה ה כנ ה
וההזמנה בלתי הגונה ולכוונה ר ע ה  :ו ל היו ת שהשאלה
השניה היתה נוגעת בכבודה של רות השיבה מיד למאי
דסליק מניה  .ואמרה שההכנה וההזמנה היתה נאותה
והגונה  .ומתוך דברי קדושה וחסידות ומעשים הגונים
שראה בועז וזהו שאמר הכתוב  :ו תנ ד לחמותה את אשר
עשתה עמו  .והכונה שהגידה לה איך שאל בועז כשבילה
בשביל שראה מעשיה הגונים כמו שכתבתי ל עי ל .וגם
איך סידר לפניה מקרי תורתינו הקדושה כמו שכתבתי
כאופן שההזמנה לבא לידי כך היתה הזמנה קדושה ומתוך
לכרי תורה לא מתוך דברי קלות והוללות ו ס כ לו ת .וכנגד

מה שויתר  .ו מ ם זה יתיישב יתור ה פ סו ק באומרו פ ע ס
א ח ר ת ותא מר לה נממי ק רוב לנו האיש וגו' שהיה די
שיאמר א ת החיים ואת ה מ תי ם וקרוב לנו האיש וגו׳ הלא
שכוונה ואמרה בחינות שונות  .ולכן חילקה דבריה בשתי
חלוקות ושתי אמירות  .ו ת א מ ר רות המואביה גם כי
א מר אלי וגו׳ לא א מר הכתוב ותאמר אל חמותה להיות
שכבר נתפייס׳ והסיר' כ מ ס מלבה ב מה שהשיבה לה חמותה
ואמרה לה ר אה מה טיבו של האיש הזה ואין בי שום
הר הנ ר ר מ כי א ם לבו לשמים שגם א מר אלי מ ס הנ מ רי ם
אשר לי תדבקין מד א ם כלו וגו׳ וכל זה הוראה שלבו
שלם ואינו חושד אפי׳ לנמריו מל שוס מבירה כי מושל
מקשיב מל שפת שקר כל משרתיו רשמים וידימת
ההפכי ם אחד  :או יר׳ ותא מר רו ת המואביה ג ס מ ת ה

שאלה ראשונה איפה לק מת היום א מרה שם האיש אשר

שאמרת ק רו ב לנו

עשיתי עמו היום בועז  :ו ע ם הפירוש הזה שכתבתי יובן
דקדוק אחד ב פ סו ק שלא מצינו בכל המגילה כלה שיכנה

בו טל כל מה ש א מר ת .ומהו כי א מר אלי מ ם הנ מ רי ם

לנעמי בשם חמות ס ת ם כי א ם בפסו קי ם האלו שהרי
כתיב לעיל  .ותאמר נממי לשתי כלותיה וגו׳ ותא מר נטמי
שבנה במתי וגו'  .ותא מר מ ת המואביה אל נעמי וגו'

כב
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האיש נתחדש אצלי דבר טוב והגון

אשר לי חדבקין עד א ס כלו וזה כי ירומ הוא כי כל אחי
רש שנאוהו ו מ נ ח שימשה עמו איזה ח ס ד הוא פ מ ם אחד
דרך מ ק ר ה  .אבל איט מ ק ר בו בצלו אלא א ד ר ב ה כופר
בו ואומר שאינו קרובו כשאסז״ל ב ר ב ה פ' ואתמנן על
פ סו ה

 0ז1
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פ סו ק אשר לו אלהים קרובים אליי וזה א מר לי ע ם
הנ ע רי ם אשר לי תדבקין פ ע ם אחר פ ע ם והמשך זמן
ע ל א ס כלו את כל הקציר אשר לי ואינו כופר הקורב ה :

נעמי אל רות כלתה טוב בתי וגו' כלומר
ע ם היות שהוא א דס כשר וטוב ו מ ס ת מ א
כל משרתיו כשרים א מרה טוב הוא בתי שתצאי ע ם
נערו תיו ולא יפגעו בך בשדה אחר  .כלומר שלא יחשלוך
אנשים בלתי הגונים שדרכם לחשיד כשרים  .וכמו שאז״ל
ולא יפגעו בך בשדה אחר אלו הן הפרסיים שהן חשודין
אפי׳ על הבה מ ה ומוטב לנו שתביא מ ע ט בצלו של זה .

עבורו של מואב לא היה לשם שמים אלא לשם ז ט ת .
שנאמר וישב ישראל בשטים ויחל ה ע ם לזנות את בנות
מואב וזהו עבר תו כלומר עבורו לא היה אמת ובתמים
אלא דרך זנות כמו כן בנות צלפחד  .בדיו לא כן עשו
לשם זנות אלא לשם שמים .שנאמר ותרד הגורן ותעש
ככל אשר צותה חמותה  :וזהו מה שהיתה או מרת לה
נעמי רחצי מהזרות  .והכונה השניה אשר לך בפועל בזה
כמו שמצינו בקדמוניך והוא מירוק הכונה השניה וסכת
הוא הזיכוך והתכווני לכונה ראשונה לשום כמיס למצית
וצדקות כלומר להקים זרע לקיים מצות וצדקית  .וא״ת

ותאמר

ולא ה ר ב ה מ מ קו ם אחר ותוציא שם ר ע על משפחתנו .

איך אפשר שפועל גופני כזה לא יהיה נעשה לכונה שניה

באופן שכלל העולה מן ׳הדברים שעם היות שהם כשרים
מ"מ ה ר ח ק מן הכיעור כדי שלא לתת מקום לחשוד  .וכן

שתחלתו וסופו תאוה גופנית  .לזה אמרה ושמת שמלותיך
עליך אלו בגדי שבת  .כלומר כי כמו שהשבת מצוה עלינו

עשתה ו תדבק בנ ע רו ת בועז שהיתה יוצאת ב ח ב ר ת נ ע רו ת
בועז  .ולא לבדה ללקט בין הנ ע רי ם כדי שלא יחשדוה
ע ד כלות קציר הח טי ם  :ו ת ש ב את חמותה כלומר היתה

לאכול ולשתות בו משים עונג שבת שנאמר וקראת לשבת
עונג ועם היות הנאה גופנית אלהים חשבה לטובה

בלבה ב חז ק ת חמות להיות שהיתה קפדני ת ע מ ה ו מ הר ה ר ת
אחריה שלא תב א לידי חשד :

ותאמר

לה נעמי חמותה בתי הלא אבקש לך וגו'
כלומר אע"פ שהיא חמותה א מרה לה חשובה

את בעיני כ ב ת ואבקש לך מנוח אשר ייטב לך  .וכל מה
שאני מ ק פ ד ת בעניניך אינו אלא לטובתך וזה שהלא
בועז מוד ע תנו אשר היית א ת נערותיו  .כלומר להיות
שהיית את נערותיו ולא ע ם נעריו זו יהיה ס ב ה קרוב ה

ולמצוה כשאוכל לשם שמיס בכח הפועל הזה ע ס היותו
גופני א ס תהיה כונתך לשמים וכו׳ תחשב לך וימלא ה׳
שאלתך  .וירדת הגורן אז״ל וירדתי כתיב א״ל זכותי תרד
עמך

באופן

ותאמר

שהיתה מצרפת ומקשרת
שם שמיס :

הכל

לכונת

אליה כל אשר תאמרי אלי אעשה  .כלומר
האמת הוא שלפום ריהטא פועל כזה הוא
תכלית הגנאי אבל כיון שאת לשעבר היית קפ דני ת כ ע ד
ומקנא לי וחוששת לכבודי זו היא הסב ה שגם ע ת ה אשמע
לדבריך  .ולכן כל אשר תאמרי אלי אעשה  .וזו היא
כינת חכמינו ז״ל שאמרו אלי קרי ולא כתיב א מרה לה

שיהיה נשמע בועז אליך להיות שאין לו ולאחרים מקו ם
לחשוד שום דבר בך  .נמצא שמה שאני מ ק פ ד ת ע מ ך
אינו אלא ל טובתך  :ורחצת ו ס כ ת וגו' הכוונה היא לשם

אע״פ שהדור הזה שטוף בעבירות שמא יבא אחר ויפגע

אלו מצות וצדקות  .ושמת שמלותיך עליך אלו בגדי שבח
שראוי לדקדק והלא כבר זה כמה נתגיירה וקבלה עליה

בי  .אע״פ כן כל אשר תאמרי* אלי אעשה  .עלי לישב
הדברים נ״א אלי יסורו הדברים  .כלומר זאת העצה
היא ודאי בלתי נאותה להיות הדור שטוף בזמה אבל

שמים כמו שאמרו ז״ל ורחצת מ טנו פ ת ע״א שלך  .ו סכ ת

עול הקב״ה ועול מצות  .כמו שאמרת ע מ ך עמי ואלהיך
אלהי  .ואיך א מר ה לה נעמי ורחצת ו ס כ ת מ טנו פ ת ע"א
וכו' אבל הכוונה היא שאמרה לה נעמי שבזה הפועל
שהיה אומר לה שתעשה ע ם היות שהוא גופני לא תכוין
להנאה גופנית כי א ם לשם שמים ו ע ם זה בא לטהר
מסייעין א ו תו .וזהו שאמרו חז״ל ורחצת מ טנו פ ת ע״א
שלך  .דקשה מאי שלך די שיאמר מ טנו פ ת ע״א כל
הכינה היא הפנ״א  .והכוונה השניה אשר יש בפועל כזה
מיוחדת לך פ מ ת חל ת הויית מואב היתה כוונתה לזנות
כמו שדרשו ז״ל בירמיה על פ סו ק אני ידעתי נ א ם ה'
ננברתו ולא כן בדיו לא כן עשו  .רבי סימון אומר תחלת

א ס היית נו תנ ת זאת העצה לאחרת לא היה ראוי לשמוע
לעצתך  .אבל להיות העצה הזאת

אלי

שהכרתי

בך

שהיית כל כך חוששת לכבודי לפיכך אעשה וזה עלי לישב
הדברי ם  .כלומר אני מחוייבת לישב העצה הזאת ולהכריעה
לכף זכות  .ולהיות שהיתה נוג ע ת קצת בכבודה של נעמי
באומרה אלי  .דמשמע דוקא אלי אבל לאחרת אין ראוי
לשמוע בקולה ולעצתה לכן הסתירה מלת אלי וקרי ולא
כתיב אלא כל אשר תאמרי ס ת ם יהיה למי שיהיה אעשה
ד מסת מ א לא יצא דבר בלתי מתוקן מ ת חת ידיך :

 1תרד

הגורן ותעש ככל אשר צותה חמותה כלומר
שכוונה לשם שמים  .ויהי בחצי הלילה ויחרר
האיש

דברי

פירוש מגלת רות

האיש וילפת ו הנ ה אשה שוכבת מרגלותיו אז״ל א מ ר לה
לוח את או אשה א ת א"ל אשה א נ ט  .פנויה א ת או אשת
איש את  .א״ל פטיה אנכי טהורה א ת או ט מ א ה את א״ל
מהורה אנכי א״ל מי א ת ותאמר

אנכי

רות א מ תך .

שראוי ללקלק מאין מצאו חז״ל מ קו ם ללרוש כל אלו
השאלות שהרי לא מציגו ב פ סו ק אלא ויאמר מי א ת אבל
נראה שכונתם ז״ל ל&ווש יתור ה פ סוק באומרו ו הגס
אשה שוכבת מרגלותיו שכבר א מר למפלה ותבא בל ט
ושגל מרגלותיו ותשכב וכבר היינו יודעים שהיתה שוכבת
מרגלותיו אלא ולאי כוליה קר א לררשא קא אתי כי מלת
אשה היא תשובת רוח א ת או אשה את  .ואמרה לו אשה
אנכי  .ושוכבת מרגלותיו היא תשובת שתי השאלות פנויה
אח טהורה את  .כלומר ראויה ונאותה להיות שוכבת
מרגלותיו להיותה פנויה וטהורה ועל זה א מר מי א ת :
ו י א מ ר ברוכה את לה׳ בתי ה ט ב ת ח ס ל ך האחרון
להיות בו ח ר ת בגואלי בעלה כי כן א מרה
ופרשה כנפיך מל אמתך כי גיאל אתה  .מן הראשון שלא
עזבה חמותה  .לבלתי לכת אחרי הבחורים אם לל ו א ס
עשיר  .וכמו שאמרו חז״ל אוהבת אשה בחור מסכן
מזקן עשיר  :ו ע ת ה בתי אל תראי  .כל אשר תאמרי
אמשה לך וגו׳  .כונת ה פ סו ק הזה לע״ל נר א ה שעשה
בועז חלקי הסו תר וחשב בינו לבין עצמו מה שהיה אפשר
שתחשוב רות ולכן היה משיב לה א מר אולי תחשוב זאת

שלום
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ש ט ע ת שוא  :א ב ל לפי הפשט ירצה לפי שעדין היתה
ההלכה רופ פ ת דרשת עמוני ולא ע מונית מואבי ולא
מואבית שזאת היתה ה סב ה שטוב  16נ אל ה כמו שאמרו
חז״ל אלמוני אלם היה בדברי תורה שאמר ראשונים ■ י
לא מתו אלא בשביל שנטלו אותם אני אלך ואטלנה לי ? .
שאגי מ ע ר ב פסול בבני ולא היה יודע שנתחדשה הלכה
עמוני ולא ע מונית מואבי ולא מואבית ולהיות שהיה
בועז חושש בה  .אולי תחשוב רות שהסבה שאינו נזקק
לה הוא מפני הפסול שבה לכן קפץ ינשבע וגאלתיך
אנכי חי ה׳ לפי שאני יודע עו מק ההלכה והדרשה עמוני
ולא ע מונית וכו'  .ולכך קפץ ונשבע וקיים שבועתו מיד .
כמו שאמרו חז״ל הצדיקים הן שלהם הן ולאו שלהן לאו
שנאמר כי לא ישקיט האיש כי אם כלה הדבר היום .
כ״ש ב מ קו ם שבועה עד שלקתה לו לאשה ונתיחד ע מ ה :
באופן שמלבד השייכות שכבר כתבתי בתחלת פי׳ מגילה
זו שיש למגילה זו ע ם גלות מצרים ג ם מיציאתש משם
שייכי גמי אהדדי  .וזה ט כמו שישראל בתחלה קבלו
את ה תורה מיד בצאתם משם  .כמו שנאמר בחדש השלשי
לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו
מדבר סיני  .ולא נתיחד הקב״ה ע מ ה ם ולא השרה
שכינתו ב תוכ ם  .ע ד שעבר זמן מה שהוקס המשכן בחדש
הראשון בשנה השנית כמו שנאמר ויהי בחדש הראשין
בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן  .ואז השרה
שכינתו בתיכ ם ונתיחד ע ם ישראל  .ג ס כן רות מיד

שהסבה שאיני נזקק לה הוא לאחל משתי ס בו ת  .או
נגניל שהפקירה עצמה לבא ע ל רגלי ו הלבר המצוי בא

כשיצאת משדה מואב קבלה עליה עול תורה ואמרה אל

נירי מיאוס כי מים גנובים ימתקו  .או בשביל שאע״פ
שאני מלבי אהא מרוצה על כך אולי לא ירצו גלולי

אשר תלכי אלך  .ובאשר תליני אלין ע מ ך עמי וגו׳ וכמו
שדרשו ז״ל אחר זמן מה נתיחדה ע ס גדול הדור והוא

העיר  .להיות שבועז היה גדול הדור ואין כבור ישראל
שישא את רות המואביה גיורת חדשה מ קרוב באה .

בועז שהיה גדול הדור  .כמו שאז״׳ל טל פ סו ק ויקח בועז
עשרה אנשים מזקני העיר שבו פה וישבו  .א״ר אלסכגדרי

לכן השיב לשתיהן  .א ם לאחת ועתה בתי אל תראי כל

מכאן שאין רשות לקטן לישב עד שיתן לו רשות הגדול

השר תאמרי אעשה לך כי נפשי חשקה בך  .ו א ם לשנית

לישב  .הרי שאן} על פי שהיו זקני הדור לא ישבו לפניו

כי יידע כל שער עמי כי אשת חיל את ולא יהיה מי שימחה
בידי  :ועתה כי א מנ ם כי גואל אנכי וג ם יש גואל קרוב

ע ד שנתן להם רשות שהוא היה הגדול שבכלן .וכמו
שישראל לא זכו שנתיחדו ע ם הקב״ה אלא בשביל התור ה .

ממני והוא טוב שהיה אחיו של אלימלך כמו שאמרו
חז״ל טוב ואלימלך ושלמון אחים היו אבל בועז לא היה
אלא בן שלמון  .ליני הלילה וגו׳  .חי ה׳ שכבי ער ה ב ק ר .

וכמו שאמרו חז״ל ב רב ה על פסוק ויקחו לי תרו מה ו ט׳ .

חז״ל אמרו ליצרו נשבע שכל אותו הלילה היה יצרו מ ק ט רגו

כן רות לא זכתה להתיחר ע ם ביעז אלא בשביל התור ה
שקבלה עליה  .וכמו שישראל זכו בשביל כך להיות ל ע ס
ס גו ל ה .כמו שנאמר א ת ה׳ ה א מר ת היום להיות לך

ואימר היא פנויה ואתה פ נ וי .אתה מבקש אשה והיא

לאלהים וללכת בדרכיו וכו׳  .מה כתיב בתריה וה׳ ה א מירך

מבקשת איש עמוד וטעלה ומקנה אותה בביאה ונשבע
חי ה׳ ליצרו  .ילאשה אמר שכבי ער הבקר  .לרשו ז״ל
כן דאי לא תימא הכי שטעה זו למה בלי צורך ל מי

היום להיות לו ל ע ם סגולה ולתתך עליון על כל הגוים
אשר עשה לתהלה ולשם וגו׳  .כך רו ת בשביל כך זכתה
שזרעה ע ם

סגולה

ומליון לתהלה ולפס  .שיצא

מלטש

מ מנ ה
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דברי

פירוש מגית יית

מלכות בית דוד וממנו משיח צדקנו שימלא ח ס רוננו כמו
שאמרו חז״ל כל הולדות שבמקרא חסרין ב ר מתרין אלה
תולדות השמים ו ה ארן  .ואלה* תולדות פרץ  .ומה אינון
ח ס מ ן  .ר ב י יו ק בשם רבי ר או בן .ו׳ דברים כנגד ו׳
דברי ם שנימלו מ אר ם הראשון זיוו חייו קומתו פירות
הארץ פ י מ ת האילן מאורות  .וחוזרין למקומן כשיבא בן
פ רן  .זיוו דכתיב ואוהביו כצאת השמש וגו׳  .חייו כימי
ה מן ימי עמי  .קומתו ואולך א תכ ם קוממיות  .תני ר׳

שלום

חייא בקו מה זקופה ואין יראים מכל בריה  .פ י מ ת הארץ
ופירות האילן דכתיב כי ז ר ע השלוס הגפן תתן פריה
והארץ תתן יבולה וגו׳  .מאורות דכתיב והיה אור ה ל מ ה
כאור הח מ ה ואור הח מה יהיה שבעתים ונו׳  .ה׳ יזכנו
להיות ק ב מ הרה בימינו ויראו עינינו וישמח לבנו זהו
מה שנראה לע״ד בפירוש מגילה זו ואמר לי ל בי.
הצעיר יצחק בכ״ר שמואל אדרבי זלה״ה :

