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א הקדמה
:לוחך דבש חולה לאיש דוטה . חיך לו ואין מגילתי קורא
:עכשיו בפיו בו המרירות כי .שוא אך והוא מר למתוק אומר

 להשכיל . כנשר לדאות והרוצה . טוב כי ה2מ/
 רוח כנפי על ירחף .גוזליו על ידאה .להטיב

 היד לכל .ילדו צור ה׳ יה תהלל נשמה כל תחיה הכמה
 בעק .העיון טוב עם .לילה וגס בקר עשה אשר החזקה
 עדיו. הן הן יחדו בשר כל קץ אין ספרים בעשותו ומעשה

 כל לו כל מרוב תמהו כן ראו המה . ידיו מעשה כי
 האדם אח יצר לכך ה׳נחןוה׳ • ודעת מחכמה אליו.
 כן הוצק בדורו יח־ד ובלשון .לגרגרותיו בענקים הגדול

 על בסלוה עליו נזקף משמים. לו חן מהחתן .בשפתותיו
 אומנותו מתורחו נפלאות מלפניו שיראו עשה. ,ה קדוש פה

 ולעולם תשכחנה. לא אלה נועםה׳ .ואמרי דור לאלף
 החכמה ביס ככרמל עליו וראשו .ארצה נצב דברו יהיה
 וקלפי .חטריו הגיון עלי .עציו קראנו בכל ויגאלנו יבא

 וברכת .חורה של מלחמה ולחם בר בקלפי טרף .יריעותיו
 . סביב לו נגה אור בעד אור .ישטן לדרך וצידה המזון

 .בחפניו יתירה רוח לאסף משכיל . חי לאיש אשר וקול
 מפנים סוב שם כתר בראשו .עינו החכם לב בעד יחן

 לא אשר לו ניתן אולם שם . מחודשות ומהבנות .חדשות
 העם כל ואמר . זה אל מזה הפתח צורח את יזכר

 .ראשונים של כלבן .מקר אין נבון לב רוחב לו שככה
 מוצא כל על ישראל נא יאמר אני חי אולם של כפתחו

 כל הדבר בגלל לשונו על ומלחו ט דבר ה' פי כי .פיו
 בעיט טוב ושכל חן מצא אפר הוא הדר .כתוב שממנו מה

 עד .כך שהדין לו שם שם . שמו גדול בישראל אלהיס
 דדש כיון פה כל כי . ירפה ורפה לדבר יוחל שהפה

 המרבה שכל .יטן בל לשון על נופל לשון ובל .כחו תש
 עליו מלגמור והדרו הודו בקרני .מסובך זה הרי לספר

 בשבחיה ומסוכסכת אוגרת הגרגרת ונפסקה .ההלל את
 והוא . בכל ידי גברה מאשר לאה היא והנה .דמריה

 ובמדרש .ורבא ובהויוחאביי .גדולות הלכות בעל היה
 . מלא ופסוק . ובקיאות חכמה ומכל .אומנותו רבה

 .נעים ומה חלקו טוב מה רואה פין ולאין מאין והחכמה
 . המיס ומאמת . מדרשו בית מכתלי .ונוכחת כל ואת

 הגולות. אח רואים העם וכל בארן. תהלך לשון ביד חיים
 משוש עטו. בפרי ישישו .מחכימות אותיות לכותרות אשר

 גדול.והס הוא מה ידעו לא כי כלס ואמרו . הארץ כל
 נפלאות נשמעו שבקולו עם . היום בלתי הכירוה לא

 כהגלוח . כמשפט כהלכתו הדבר נודע אכן . גדולות
 מלאים אם הס הריקים . לאחד אחד * מטריו נגלות
 המחזיק .כח שגיא מצאנוהו שדי. כקול המון קול .כרמון
 .לב משמחת הצובאות במראות האות ובא .לעצמו טובה

 . ברכות שבע .נ/חח על . כזאת לעת משכלת נפש וכל
 ענו באר עלי .לתורה יפות פנים מסביר לראש תתן נחון

 נתינת בהנאת אסור בדטר ידבר כי ראינו היום לה
 . דבש . צוף רצוף .מתוכו מקושר ישר ברצון .טעם
 .דבריו בכלל . נכונו שדים ברכת יטרך כן כי הנה

 ותקן. וחקר אזן אשר .הקדש כתבי . שאר וביאוריוילכל
. ומדוקדק אופניו על דבור דביר כל יהיה ולבעיזר

 1 א(”)ח אלף

 אשר עד היסב ,מהוד והוא . לאורו נבדק יצדק למען
 הניח ולא .יהלוך שמם שבלול כמו .ותבלול דק בכל דק

 פרשה כל שדרת מחוכו . ומלה מלה בחוליות מלחפש
 בבדיקה .וכתובים נביאים שבתורה . ופתוחה סתומה

 .עתה הקשה דבר לכל התיומת נסדקה ואס .כחקה דקה
 מתפוצץ. הברזל תחזה ואתה .לא אס דברי היקרך תראה
 рэ אשר ה׳ חננו המוח ומן .הלב סן נמוח הוא והאבן

 ולשאלות .וסתום חתום תעודה צורה כל על לעמוד בהס
 בתשובה .וחוזר משרק איהו דאיהומותיב המעולות.

 שלא וכהלכה כדת . האמת חמדת נקידה עד שמגעת
 ניתן לו שמיס בידי הכל כמסיני הגבול ועבר ב״ו כמדת
 .כתבו מפי עדות ויקם . אמת חות נביע זה אל .ליכתב

 ידבר משה האיש זה כי . הארץ מן יעלה העד הוא
 מבואר הוה דלא מאי לאתויי . הכל את יענה והאלהים

 עמוקות .לאורה מאפלה ולהוציא מאחר חוץ פני על נגלה
 לבריות. להם שליחות שתי עושה שליח ידי על . חשך מני

 מוצאת היא ושבכתב .משה דרש דרוש פה שבעל בתורה
 ודורנו .הולך הדור אשרי .העם אל ההר מן שלוחה והיא

 וראוי מותר .תורתו בכתר ומעוע׳ מוכתר שהיה זה
 . קם כשזה הוא כן .אותיות לכחרי אשר כתג .לקוראו

 ולצפיר׳ צבי לעערת .ישראל אלופי ראשי על הוקס
 לכטד האח נמוש י' לע הילך ישמע Р רהי • רה^תש

 לא זכרו וזה בעולם. שמו מרבן גדול הקריאה ולתפארת
 הנה אשר הוא .הזה הכמד כל את עשה ה׳ עם כי יסוף

 בדל. .הנבדל בשכלו האיש ויגדל .גדל לו ויאמר .בו
 מעלה ביתרון וגדולה . הגסה כותב והיד . שפתיו

 כל יעטר עד .ישועות חוסן עמו אומנות והיה .ותהלה
 מגדולות מגשת ־וייראו ; בלמודים אזן מעיר סופר עט

: מישח חושן יתרו ,פ
 לאותה לה סביב הריס ועוקר מסיני תורה קבל משה

. אורות מל נמלא שראשה . קדישא חברא
 עצום הגדול המעיין מעלת .הדורות פאר ולהורות להבין

 הרב. ומאורי מורי רבי של רבו זצ״ל מימצ״ק יוסף ר׳ ורב
 הוא . לנו האיר ה׳ אל .הגלות חשך מפני אור הכולל
 עשה אשר .ה׳ מעשה בעל נ״ע אשכנזי אליעזר ר׳ הרב

 תרנה.בבא בחוץ והכמות . האיכות רבי .הרבה ספריס
 יעבור עליהם וגם בעס המתנדבים דודים עת עתם
 סליקנא דניה הרב לחבורי שהיה כמעשה ישועות טס

 ומזה .טי״טצק הרב ע׳י מיס יצק אדוננו הוא .ונחיחנא
 בבחרותו. לעצמו קנה יתד ממנו פנה ממנו .מוצק הראי
 הרב של ממדרשו יצא כן ואחרי . רעננה כפתו בעוד

 תופש כל אבי .במעלה ואביו .בשם אחיו אל הזה. הגדול
 ראשו על נולה .הגדול המאור ליהודים אורה . חורה
 דת יודעי מכל סגלה גדולה זהב ועטרת הגולה. בתוך
 פירות עושה .מרובין וענפיו ששרשיו האילן הוא .ודין

 ר״י הדור מופת המופלא הרב .הארץ בהם שנשתבחה
 . יוסף בית בלעדי הלא לברכה. ופוט רב זכר קאר״ו
הלבן. על תיושחור להתוות .ידו את איש ירים לא להבא

 לפסק



המדמה י

 מה חכם . תחלה ט עין תעיף שלא . והלכה דין לפסק
 יהיה לא . בבית ומאתו ממנו גדול ואיננו ,אומר הוא

 מרס כגדול. קטן דבר פני על שורות בשתי גס אף בודק
 , המלך אחרי שיבא פוסק כל לעולם כי ידו מתחת יצא

 ועוזב . מורה יראה בל .פסקיך לי פסוק יאמר לו אשר
 ולא .ידבר לחוץ ימצא ובל ,יזכר טוב ועל בקרב שמו
 עמדה חכמתו אף .וישכחהו יוסף אח המסכים שר זכר

 . אדם כל אצל המצויים מן להיות . ספריו אח לזכות לו
 אין אשר בית אין היום ויהי .לחיים כלחם כהכרחייס

 למיעוטא .המה ארבעה העקרים. הספרים מאח .שם
 חדש זה ראה .מזה מהיום הבית ימעט ואם .דמיעוטא

 יודע. שאינו ואחד חם לאחד ישראל ביח להמצא ירחק כי
 באצבע מורה . שלו כנוטריקון מי״יס ט שאין רק והבור

 שנים. או מעיר לאחד אס כי מסרים. הבלתי הספרים על
 בעל ר״י מקרא הם ואלו כלס הבתים בחזקת שמציאותה

 ומקרא .מיימון בר משה ר׳ קארו יוסף ר' . הטורים
 אלן מציאות והיא . דשכיחא צמלתא טימנא דורש אני

 ביאורם להקפת . לכלל צריך שהיא בפרט .המפרשים
 והקרוב . הכתוב בפשט ראשונה היושבים המקרא לכל
 אות הוראת לישועה לי ותהי . ז״ל ורד״ק רש״י אליו

 כרותה הברית למסורה ואס . ולהם לו למקרא .המ״ס
 במלת רמיזתס ובאה יתפרדו ולא שיתלכדו וניניהם בי»

 לו .בישראל המוסכם .התואר שם באותו עצמה מקרא
 להקרא דאינשי בפומייהו ומרגלא . מהם ואחד לא׳ קם
 ולקרב רחוק באפשר באולי ואס . בכנויו ובמדינה ט

 לעולם לעד חיסר לא .מרעהו סר לנו מהם אחד לנמנע
 . לקמח במקרא הקו׳ף הוראת וזהו .היה יהודי איש מכל

 ולא .לאלשי״ך עכשו הלא האל״ף והוראת ■ לרש״י והריש
 פס בו ינתן כן . ספקספיקא בלי סוד אינו בשלשה שם

 לעולם הצדיקים מעשי הגדולים כשם .והפלימוח היחס
 אומר שאינו כל אמת והן .אדמות עלי בשמות ארץ ירשו

 . אותו משתקין .מודים מודים הזאת השירה דברי על
 ועתה . לשונו תחת וחלב מדבש מתוקים דבריו שכל

 במוס נשאוהו אשר . הלזה הכפר אשכל וראו הטטו
 ומר״י קארו מהר״י הללו הגדולים מושלים שבט . בשנים

 וגס זה .יוסף של ומחירתו תמורתו לנו שאין .טינוצ״ק
 אנחנו יוספי״ס אס . בפוקא איכא יוסף כהני דלאו מזה
 קטנה. אבן לגולל בדומה מוליד היה .ולהלל להודות באנו
 היורדת לרוחה פתוח באר ע״פ .עתיק למכסה איש ככף
 .בתחלה כאשר מיס עלי פתוח למעלה והוא למטה היא

 כלי אל בחיים חלקו קאר״ו הר״י אביט והוא
 ערוכה. בהלכה ברכה לו הריק וידוע גלוי .הלזה הלולים

 ספק אין הוא כדאי . די בלי עד ימים ארך לו בקול
 אח כאב גדלו . משה האיש זה הוא כי יאמר אשר ודאי

 עמו אשר כאיש ישק לשפתיס כרותה ברית בן שהוא .בן
 חייו ימי כל . הימים חייו ימי .צמיד בפתיל .התמיד
 ולא . ששבת אור תורתו אור היה לא ומעולם .הלילות
 חדיר ושעינו .חדיר יומן בני שאינן ולמודו שמושו נמצאו

 מדרשו בית ובחומות בביתו הימים כל פס היו ולטלא
 היה ועד בית ביתו שם כי . הלכות של חלים מדרש

 שלימתו ומהות . יוסף עצמות ויקחמשהאת . לעולמים
: כפורה נפשו בכל כי לה וגד. יקר לשבח טעם טוב נלקח

 2 )ח׳א( א

 וישב .לקבל מנת מל הרב את משמש היה וחפצו וישעו
 ונתיבותיו . מדרכיו צחורה הפנים שר לפני .שבי ממנו

 רבים הגיעו שלא . מאד גדל כי עד . סכמה נתיבות
 . האיש בשוקי ולא מתניו אזור לצדק .בלממה לוחמים

 הדק מן בא לא ודיין .שיצא מה יצא הדרך זה על וכן
 כנדון להיות . לה׳ הנסתרות .ולנשמתו ולרוחו לנפשו

 ומסתרתא עמיקתא די .דרבנן וקדיש עיר אלהין לבר
 הקדוש קבלה מלכי מלך מפי היו הנה הן . ליה מתגליין

 בראשי . נ״ע אשכנזי ליר״יא יצחק ר׳ החסיד הרב אלהי
 שידענו כמו . דעה דור בדורותיו היה העם, מכל גטה

 האמת חכמת היתה לשונו תחת .ודבש חלב זבח בו כי
 אשר מלאכתו מכל . ז״ל קורדוייר״ו הרב קדוש האלהי

 הימני . ולעמוד .לאדן .הככר בכל . נכר רשומו פפה
 אומר ומה שמו מה יודעים והכל .הוא נחשב בהחכמה

 אס . שבלב במחשבה אהיה היות לרחוק שהלוה .ע״ה
 כביב ראיט פס גס .ההלל את עליו לגמור אומרת זאת

 הסודות הכמת ים יורדי מדות אנשי ה׳ לפני אפר לשולחנו
 חקרי גדולים רזי מרי והכימיא סגיא .בם מדובר נכבדות

 דפר. צדיק צמח ופרח הציץ ובימינו ובימיהם . טהור לב
 הלבטת. ויחרדו ייראו ממנו אשר זצ״ל אשכנזי הרב הוא

 לא אז כי . בגבורתו הגבור בשמשון שהיה כמעשה
 אחרי שנה מעשרים למשה פנים כל מעל יראתו נמחה
 מעשיותיו של כחן גדול היום עוד אזן לשמע היה כך מותו

 והעם יצחק פחד עליהם נפל כי .פיהו ומשפטי אותותיו
 בשבחו ונספר והזכרנוהו הואיל .ממצרים כצפור יחרדו לו

 ויבא ויסע . עצמו הסיע נכריה גפן סורי מארץ וכיוג׳
 שופטים האלהיס אליו נגלו ושם תוב״ב בצפת אהלה ויט

 קרובה ט . וקרבים אסשנמיס הגבורים המה בארץ
 כפורחת הקדש. ברוח מדבר מדרגת להשג׳ חכמתו היתה
 עלמא לכולא דרבנן ספק בצי ט ונצנצה . נצה עלתה

 ביה אלהין רוח די בגויה להו דקים עלויה אסהידו
 לראש דלוק הנר אור כשלהבת . למטה מלמעלה היורדת

 מעלה שתהא .ודרך .ומסלול .בשביל בתוכם הפתילה
 אורה אז והורידה כנגדו יעלה ואיד . שהוא כל עשן

 שאפשר בדבר נוגע היותי ומדי .לתתא מלעילא ושמחה
 הרוצה שכל ולחשוב .מה הטעא׳ מתוכו וללמוד לשמוע
 נזק טרם דבורי ונמצא . לאירו ויזכה וימול יבא ליטול

 לבל ואורך אזכירך מפחד כאדם והנני .פיסול ומחשבת
 ט לך ואו»׳ בי כיוצא ותולדתו המעאיי הקש אליך קרוב

 לא מה׳. רצון שבע ושפע אר לקבל גמירי עלמא כולי לאו
 ולא . הנר לאור בדומה דומה ואינו .הזה הדבר כן

 . מזה מקצה יש מקום הממה לאור כ״א האטקה לאור
 וחקיי . מה ציור בתת אליו הדוגמא ולהסבירה להמשילו

 הוא בפגם שם ט . בגבורתו השמש מזרח מפאת ודמוי
 חזקה. וביד גדול בכח עליו האלהיס הפליטו אפר באקלי׳

 אפילו חמימותו מכל יאיר נר ממנו מדליק אדם אק
 גס הבן גס . באב שבא .הרב ומקום .תמוז בתקופת

 עלולים להיות מוכנים היותר ביבש יבש . רב מספא
 . מאליה עולה השלהבת אין .לו הדומה ומן האש מיסוד

 ’ ולבא לצאת דנורא ונצוצין אש רשפי יאותו בזאת אך
 באותו לקבל מוכן בכלי השמש לעין נגשים האנשים לאותם

פרטיים בתנאים תעשינה אשר הצובאות ממראות עין
 מזגיטוס



הקדמה

 השאור לישת ידיעת מלבד . ומירוק זיכוך מהליטוש
 הוא גס ונוסף . מעכב יהא שאל הזכוכי׳ אוחו שבעיסה

 נגד ובפגישה׳ .בו כיוצא או הוא לבדו הידוע הסמרטוט
 בזה כי באופן יחדו שניהם ובערו נוצצות הניצוצות השמש

 . דאש תולדה האיש יוליד הנכונה וההכנה ההמהכמו׳
 ודי .מדליקין אין ובמה מדליקין במה לדעת שיש לנו הרי

יבין: משכיל חי לכל המשביע מהרמז בזה
 הרב של קדושתו כי באמ׳ מקומי אל אשיב שוב ועתה

 בצל .עליון נתנוהו והתבודדותו פרישותו אשכנזי
 כח. אמיצי המה מעילם אשר הללו מהלכים לסגלה המעלות

 רוח במשיכה לקנות . הברזל שואבת אבן כמו המושך
 בדורינו ידע לא ומי . העליונה הברכה מצנורוח ממרום

 והיה שאמר מי רואה מעין יש מזה וגס השמועה. מפי זה
 קול מרוב יספר לא אשר מאח הראייה פי על מעיד
 כי .ימות ולא רישיה מעל פסיק דלא ליה אית קלא .גדול

 לו שנקדה החכמה מהנץ מנרתקו הוציא חדש אור לעולם
 נבהלו אז . המאוחר אל הקודם .מן הנרדף את לבקש
 מיחס גבי על מיחס לבס וחם .האמת חכמה הורת אלופי

 לו שיבור . וישרה הקצרה זו בדרך בה לדבקה . בתוכם
 חליולא לא הנלבב איש יבחרהו צום הלזה הגדולה האדם
 רגליו על עומד והוא נפשו. אדם ענות ויום לילה מרגיש
 דרך איזה יאמר כעת לדעת מחריש משתאה נדהם כאיש

 פמליא בין יעשו שלום ונתיבותיה החכמה נועם מדרכי
 המאירים הדברים עלפי לאחדים והיו .ומטה מעלה של

 סובב ומשם . המזרח האיר במאמרו אשר כסבירים
 עוד צריכים אנו שאין . היום נכון עד ואור הולך סובב
 בדברו נהיה שהכל .קץ אין ויגיעות הצעות כך כל לקרא
 ברב הגדול המאור ומנורת כסא משלחן לסעודה מתוקן

 השמועה ומפי .אליו זכינו קא ב״ה גבוה מעל הגטה חסד
 שבכתב. דברים והראויים העקריים לתלמידיו כי שמענו

 להם היה מעיר ר׳ אומרים ואחרים .נתן ר' אומרים יש
 בפחה כותב היה חגם ומי . זולת לא פה על בלמודים אזן
 ויצא . מצויה ברוח השכחה בא טרם בלקט הצד מן

 והוא ומאתו קבל ממנו המחבר זה ורבינו .מלט החצי
 . מאצילותו מרובה חכמתו אור כנגד מתחמם היה

 התלמידים בכלל עד .בארץ ותהלה לשם זכה והשפעתו
 מפי ולא החכם מפי האלה העומדים בין מזהב הנחמדים

 שיג ולהציג לילך דרכו שכן .וקביל וסביר גמיר כתט
 נוגע ואינו כנוגע .שם זעיר שם זעיר .סיג מכל נקי צו

 דרך פרישת איזו .לקבל מוכן במקום פוגע בהיותו
 אסור אבל פטור ומקים נחונה והרשות המותר מן נסחר
 במשמרת דבר הסתר ה׳ כבוד כי יכסה בשתים .גלוי משם

 זזו ולא זו. דרך אחזו קדמונים מעולם כמאז למשמרת
 ויכסוהו אתם להם סתר לדבר וההסתר ההעל׳ מחבב

 להם ויהי חופה כבוד כל ועל . הרמזים ולבושי בבגדים
 ומגן .מאתם וסוחרה לצנה והרמז בזה המשל למושיע

 בטרם ידיהם ישלחו אל שבסודות העם משוס תקנו אבות
 מאשר עליהם מיושבת אינה שעדין .דעתם ובישול קיץ
 יפוג כי חוט ואל נודף. שריחו בקנקן יתקלקל הטוב היין

 שב יהיה אשר ויש .טעמו אח בשנותו טוביוחו יוטל לו
 ודרכיהם הרועים בעקטח בא זה הנה צשיניס.לכן כחומץ
סודו גצה נידו אשל חסדו עציט גבר נזאח אן .דרכיו

м )3 )ח׳א 

ב

 •להאיר בקולמוסו יטריח ברי אף . אפשרי היושר צד על
 עצמו ודחה שאפ:ר מה כל .ואמת צדק מהלכי דברתו על

 רכה לשון ובירו' מהביאום יתר על כונותיו חצי לכונן
 עד . עבריות עיניס לפקוח החכמה מעלת גרם .תסבר
 מפוחים. של בשדה לשוח ויצא מוגעת הרשות שיד מקום
 לוח על ומתקבל נאה בדבור ה׳ ברכו אשר אפו ריח נחנו
 מהור ממולח היסוד עד . סוד שיח עלי מלוח הלב

 : מ^ה של בידו טפחיים ומכוסה מפח מגולה .קודש
 בלא . וביה מיניה מהימנא ראיה רואה היה משה

 נשבע אדם שאין . ליה דמסייעא מענא כח
 בכחגברא אס כי וצמוד. מכמה שוס נפשו לשובע ונימל
 שבקדושה. דבר לכל לנמילה המחובר מן הדין והוא .רבה

 כל בשגם .אחד גם אין ומעצמו ממנו ישוב שלם לא כי
 יגדל עתה ולא .לפניו נפתחים מתים וספרי חיים ספרי

 להתכבד. ראויה סמיכה בה שאין בישיבה איש יגבר כח נא
 לו אין כי .יוכיח ומופת ראיה להביא עליו צריך דין וליש
 נותן . ברך כל תכרע לכן .וערך היח׳ לשם .דרך

 והללו . עוזרים הללו . המאורות ליוצר העודף סרח על
 ההם בימים שורשם ובזכות . בתפלתם היו מעתיריס

 מונים של הכתות אותם אמונת ומצוק לצר צרותיהם ובכל
 מאמינים בלתי שהיו . ומגונים פנים עזי .הראשונים

 . פונים היו וקוסמים מעוננים אל . האדונים באדוני
 הבל .מאליהם כלים ובקדשים וגלולים באלילים ומהללים

 מהמטל מראש הדורות קורא אני עליהם זה את הבלים
 נמרוד ראשיתם ויהי .עולם של מקדמונו שנסעו . ופלגה

 המבלבל הוא ראשונים. עונות לחשבון הוא ראשון המורד
 מות זבוב ובעל פעור לבעל קראו לו אשר בבבל בל הנקרא
 העתים כותבי לדעת . ההמונים אותם הביע הבאיש

 הגבול ונסב .בראשית בפ׳ אברבנאל מהר״י שהביא וכמו
 וסיעתו. מאנ״י של בדיו ואת שומה הדת אל ומהמונס מהם

 ומדממות רע בשינוי עמו היתה אחרת רוח אתו משוגתו
 לאל חלילה מהשניות מאמין היה . הניעו המין הוא

 מהאי ליצלן רחמנא להזכיר לא כי הס וחם המיוחד
 קמו ואחריו .זה כראי זה ראי לא . הדומה ומן דעתא
 זה נכנס לא ואס מהזוגות שקבלו חשאים אנשים שרבות
 ממנו .למו הכסל הלז מהמין ונפרד הזוג תחת דרכם

 זולתיות . בדויות הזיות צפע יצא הנחש ומשורש הוא
 חשבום עטדות וסדר ההקטרות אודות על , בנויות

 מחרידות . במרידות למשה העליונים כחוח מורידות
 לבן מאב נחלו שקר אך האמת בחלוף אלוף מפרידות

 היו האמונה בזאת כי נזיקין אבות נחלת .ומורה סורר
 נגד רעה דעה הארץ ותמלא .רמיה ה׳ מלאכת עושים
 מכעיסים שהיו שוא ודור דור הדורות ובאותן . פניהם
 מין אמן העונה גדול פלוסוף איזה להם חיסר לא ובאים

 עם אחת וסיעה כחס יישר ויאמר . עמו את המברך
 כנושאים נראים . זו עם זו מפרכסות כזונות חברתה
 מרקד היה ביניהם והשמן בהם הם בהזושיהס ונושנים

 היה בפיהם זימה לשקר אותם ומלמד . קרניהם בין
 הבהמות מכאיב וקיץ קיץ כל ועל .יאבדו שלנצח משים
 ובתקנת• .המינים פירכת תקנו וכת כת כל .להם המה

 ונמשט .אתם ומשוגתס .משובתם ונתשובחם קלקלתם
למלכו₽נ השמש בוא עד • שונות ודעותיהם אומטסיהס

 היונים



הקדמה *

 המדומה החכמה תמות עמהס ה• אמר אז .היונים
 להורדת עשו ידיהם מהעטדוח וזולתן מהקמרות ההיא

 האדמה עבודת ולהצלחת . אוח במלסמ עליונות הכחוח
 החפן זה ובא .למו עתידות בהגדת יתפארו בהם אשר

 נטבע ושלא נתלכלך שלא כדי . זה אח ואיבד האלהי
 אלה כל הן . ב״ה ישראל שומר אימר היה וכך היון בטיח

 לפוקה לנו תהיינה לא למען עוד. תזכרנה ולא תשכחנה
 . הארוך בגלות שכן כן לא כמה אחת ועל .קדם כימי

 מצוא לעת ספק בלי היה .בהרעה לבט וגס רשע שוטה
 לנתר וכרעי׳ . הזה היום עד לעמוד רגלים השקר לזה
 אבדנו. כלנו ביום שבע .חטאנו כי לנו נא אוי הארן על
 למתיקות בעולם חוזר היה נמצא הריקות אוחו אס

 והחסרנו . השמים למלאכת לקמר החדלנו ולא העבודה
 לרשעים בפרוח ראינו מצאנו ומנוסה בדוק זה אח כל

 לט היו . יאמיט לה הס אמנה קטני בעלמא הנחמה
 נבלות בהבלי להכעיסט האון פועלי כל וישישו לאויבים

 זכו• ואלמלא ורעות. רבות בנרות צרחט וקדם אחור
 מורשה המאורשה הנערה אבדה .מסייעת היחה אטת
 .קרינן ונערה כתיב הנער ליץל ,ה וישמע .יעקב קהלת

 ואעידה יתעלהשמו. עושינו לבעלנו הבכורה משפט לו כי
 הללו והנרות .האלה הפורים ימי נאמטס עדים שנים לי

 הנה עד דברתי לכן קודם זמנים מסדר כי מדליקין שאנו
 פרק אוחו סוף עד באו הנה הראשונות שוטח מהאמונות

 כה הלא והלאה הוא ומן גרועות הדעות אותן כזבי כל
 . בוסר אכלו לאטת שאירע מה כי יאמר כעת דברי
 . א׳ ומזה אחד מזה . ינגח עמים בקרב לבנים אירע

 לעונוחיט הארץ ממעי חרבים בגולה הכבושה הכבשה
 שבס תחת בגלות אותנו להביא לט היה ה' ולולא .שרט

 . ומרורים מטח על פלילים ואוהבינו .מעולים מושלים
 שומר התיר לא הרצועה שהתיר פה בכל אכלוהו כבר

 טהג כמנהגו לעולם לעד יתברך הוא נים ולא תיר ישראל
 גדול הזה כיום לחיותינו . פשוטים ורחמים חסד נמדח

 נתננו לא .ישראל ומציל פודה וברוך קדוש נאמן הרועה
 ובתורתו בה׳ מאמינים בלתי קשים אדוניס לשני טרף

 . אפם ארור כמאז הפושעים ההם כאנשים .הקדושה
 . העבודה ועל התורה על חוזרת היתה האבידה אז כי

 ביד אותט נתן ה׳ האדון לכן .ישראל אין הורה אין ואס
 . חסדא ורב חינא ברב .עלינו מלכו אשר המלכים אלה
 בין להבדיל .הדין שקל .יקטין או יגדיל בהם א׳ ולא
 דמלכותאדינא. ודינא .יהודי הוא אפר בדיל .ואיש איש
 ולאזרח אחד.לגר משפט חפן מעל השוה המזג יחסר אל

 כונתם קוי שכל ומדיניות אמוניות דתות אנשי כמו הררץ
 מרכוז ועל אחה' לדעת שהחפץ האהבה שסח אל יוצאות
 ייטיבו אשר הטוב והיה יפרד ומשם . יתהלטן סביב
 ושפטו .דיננו את ודן ריבנו את רב להיות הוא .עמנו

 אוי ראשולענה. נעשה לישראל ולכלהמיצר העם. את
 כי לדין דין בין לדם דם בין הוא אם . ולמזלו לו ואטי
 שונות. ודתיהס מחנות לשני היו אלה הן המה חסד מלכי
 פרע. ולא מל שופכו בדם במקצת מודה הבריח שומר אחד

 איננו למיס. ויהי ברית הדם שנתהפך פתר כאשר ואחד
 דתו אחת אשר הכלל יבאר כאשר .כלל ט עמל ולא מל

והצד , במים מהול הוא בנפשו כי .הזה האוח להמיש
 4 )ח״א( א

 שמיס קינה בה׳ ויאמינו יודו הס הן שכן שבהם. השוה
 משכר .ויטל חפן . יודע ושהוא . צבאם וכל וארן

 החמשה אס המלכים הארבעה הארץ ומכנפות .ומעניש
 שקבלו ממה ראש למעלה קיימו .שבתורה הורה חומשי

 סליי והשנוי .בזמן ההתלות זולח אומן אמונה נאמנותם
 אומר זה .וההחמלסוח וההשתנות . מנגד להם ועומד

 ומבלעי .תחתו זה אומר וזה .חליפתו זה מצאתיהו אני
 מהם אחד כל .עינינו ראתה יקר כל התורה נצחיות

 לה הראויות מילי ממהדורי הקדושה לתורתנו נושן היה
 הקרב הזר כל . פיהו בנשיקות וחוזר שונה ונשיקות

 והמה .אליו והקריב הקדוש ואת ה׳ מפי האמור בדבר
 החיים בין היום כל נגינתם .האמת ובנביאי בכתובים

 והוא . בשמות לכלם ארצם דרך והתפללו המתים ובין
 קדש עם בבריח להכניס הרבונית חכמה מפלאות

 מקומו מכיר הנס בעל ואין . הזולת אח גס אף .ישראל
 הרוחות אלהי אל מכוון הולך עתה ולאן איו עולם של

 . יתברך אחו לו סחר דבר העין מן ונעלם . בשר לכל
 בתוך האופן יהיה כאשר . הנה עינא ביה שלסא דלא

 אין .לבס קרב ר חיה כעת הרצויה מהכונה .הזה האופן
 עממים באותם נוהג שבשנאה . ודברים דין עמהם לנו

 הבירה כמכחישיסבפל הס אשמים כי בפרשה. האמורים
 בו ומכוונים רבונם שיודעים כאלה לא בזה ובכיוצא ב״ה

 שומרוס כלנה היו לבקר.עלינו משומרים הס להמט גוחני
 שלויס מעש במקדש נחיה ובאמונחנו .בחיט ואת .אוחט

 הרי כעבדים. אם כבנים אס .שיהיה מה יהיה ושקמים
 כפריט לא .כי חורין р וחציו עבד שחציו כמי אנו

 לדרוש חייכי׳ אנחנו לנו.אבל ספרו אבותינו של שריה•
 מוביסהם . שלגליות טובים הימים כל ומוכתם שלומם

 יעט וכאשר עוד. ישובו ולא .הראשוני/יפלו הימים בבחינת
 מה .דת העתים מן בעת יעוררו ואס יעירו אס אותם

 לממשלת .ובפרש לנגדטתמיד אינט כרצוננו שלא לעשות
 .צדק במאזט ישקל שקול בדין המתונים נוצרים קראו היום
 האנשים הרבות ידע ומילא .במשפסעמט יורה יורה סרס

 מדותיות במדות השוה ומזגם לועז. מעם וחסד חן וענות
 שמו אשר ויניצי״אני שרינו מרוממות האוח ובא .ומדיניות
 בא גלות איזה וכאשר .למשקל׳ והצדקה לקו. המשפט

 מרובא .אומתנו התרועעה רוע אם כי זה אין .לעולם
 .בט ענו עונינו ואס המרובים. חמאינו פרישמפט קא
 ואנחנו .הזה הצער בשלנו כי ,חלונחנו עליהם לא

 על לשבח עלינו ה׳. גואלנו אלה כל על סבלט עונותינו
 מתוקן. בלתי יוצא מסוכן דבר שאין הפורקן. ועל הניסיס

 בכלרגעי. רע מפגע למכה. וארוכה רפואה בקדימה
 גבורותיו סן הן בה'. נושע ישראל ומהם נראהלט. כנגע

 יפול אס ה׳ וחי האדם אותם יעשה לא אשר וטראותיו
 מראש לנו המאורע מעין .אמת דבריט ראש משערות

 אבותינו ראו .נסים ממעשה ארצה אחר דבר סוף ועד
 בקיאי? אנו אין כי נדע Ы ואנחנו .אטתינו ואטת

 ונש .פלא פושה ה' ובתוכם .הבאים טעים במראות
 מוק בלתי המטון נכיר ולא נביט. מראה מתנוסס

 שמו-. לילה הגלות בחשך ללבן תכלת בין בגוון לבקי רק
 אהבה של ביכורים ה׳ יסרנו יסור הרתמים אב וכרחס

וס.ת .ז העלו לכל מהעלה הברית שומרת מסותרת.



1 הקדמה
 צרותיהם צרות שינו שלא זאת. היחה יח׳ הסטת כל

 מעשה הלוחות על אשר צדק ופועל מלה השם .ולנו להם
 ועם ,שבעים בהם שנוחנו ימי כגלות שלא .אלהיס

 מהסומהמונם שרה נשתכחה באו. לא גלות ארך בגבורות
 כל אבד לילה ובין . לשונם ונתבלבלה מפיהם נכרתה
 ה׳נביאיס• פס בתוך עלו ששם .ההואבלאיועיל האושר

 .זר כמו מרגיש משכיל חי כל ט מצא אשר הוא דבר הלא
 מלהאריך דמסתפינא לא ואי .בו יתפלאו ישובו ורעיוניו

 טוב דבר לבי שרחש ממה אמינא הוה . לקצר ש׳יש במה
 אושהיאושח חתי עד מאתי. עטי זו היה ולא ויפה.

 לן משמע קא .לבקרים החדושי׳ שמיס מעשי רבו מה
 ששה שמו יח׳ יחנועע לא והוא מתנועע. כל מניע

 ויהיה היה נכון אשר ועידן זמן כל רבות. כאלה גדולות
 .הקדושות מדרשות ובבתי כנסיות בבתי .השרה כבוד עגן

 דבר וללא ובזטחס האדמה על חיים אנו מפיה הלא
 המזיקים מן נשמרים ובניט אנו הרי .זולתה אחר

 נגעתי מזה וגס .קשין בישין מרעין ומכל .המציקים
 לפנינו זכרונו אשר ה׳ מעשה לחבור בהקדמתי קט מעט

 כנפשו ואיננו מעט עוד .היות פה ברחבה ואתהלכה בא
 וסטרני .אלי אומר לך מה מבינתיבא. רוח כי שובש.

 דבר על אות להראות עוד לי ומה .לשתוק כעת פי על
 . רואים הם אפוא ביום שבע הגדולים. עם הקטני אשר
 נא נגדם דובר פה כל .כרתי חתימה עדי המה הלא

 רבה אדרבה .חסדיו תמו לא כי לעמו סביב ה׳ לרחמי
 רבים כי . ירביץ ומחול בסלוח אשר .מאד אמונתנו

 ובשרנו. עצמנו אצל וקרוב .גבינו שנינו חומר לגבי רחמיו
 הכסה פשעים כל ועל ראשיהם עצמו מה מכירים ב>ו אנו

 ממנה :ה שהנס ולומדיה. השרה כבוד אח ה׳ אהבת
 לירידה בבה הביתוהעליה וחורבן .שעשס לידי הביאה
 .בו ישראל חטא אשר השן זה בא כאשר .ארן משמים

 ולקח אכל וקליפתה .לרעתו חובה הכף מכריע היה והוא
 כי לאמהזיבורית ראשונים עונות כל ופרע הא. אטו
 היקב ומן .היבוסי ארונה של הגרן מן מהעידיח אס

 והמשל .ית' שלו כרמו חמד. כרם הכטד מלך בו חצב
 בדומה דומה הדבר זה למה חכמים את הולך בז׳

 בהטיה ובקי גדול מומחה .למלך מיוחד אחד למנגן הוא
 אף .למעלות שיר כלי כל אל ובאצבעותיו .לקרב נידו

 נציב ויהי קרוב. בהיותו צרתו בעת לו עמדה חכמיו
 שיהיה .יגש דברים בעל מי יהי׳ חשוב ואדם שר בא מלך

 איןשוה למלך אשר תועבותעשה. ולהודעשבע להודיע
 שומע איננו וישוע יזעק כי גס ושלם. נקם בלי להניחם

 במשפט יבא אל .יקבל לא הרע ואת .מלחשים לקול
 שאינו את והצדיק .לנפשיה דינא עביד להיות .עמו

 . הוא למלכות רוב דק ישעו דשאינו הוא ונושע צדיק.
 במעונו. שהשמחה אשריחפון .לכל המנגן נגן ביד מלך ולב

 משא ברנה יבא .לבו ושמח ט להתפאר ידיו במעשה
 אוהו החש כי ויהי המות. ובין בינו פשע על ועובר שן

 הנה .ויבעט לט וישמן דחטאה סרסורי ולבא 'עינא המנגן
 מושכת ומלה .זולתו עם לו היו ריטת דברי הדברים פי על

 ברעהו. איש וחרב זה לעמת זה בא .עמה ואחרת עצמה
 מכהו מכת כי .המנגן של אחד כף על אף החרי ויצא

דידיה. דלגבי הימני היד כל הפרק עד ממנו ואיסס >כמ
6 )ח׳א( »

 בנגינות למנצח תרתי חדח חגב לקח האחרת אם כמו
 שיורדת ונקבה בכפו הבאה ומצעקתם .הידיס על שורה

 ברע כי שיח לשפוך ממהרים המקמריגים. מדת פי על
 נשמה. והקול הפליט כבא ויהי להסכנפים. ועשו הוא

 הלוהו המל־ ויאמר .שהיה ממעשה בראשו גמולו הושם אז
 ממנו ידים נטילת על כ! ויהי .כמעשהו לאיש לתת עליו

 יכפר ושן חטא לכל .יבלענו בכפו בעודו כי ומאתו
 נושרות היו ושירות זמירות מימינו נעימות מאותו עד

 דין מן נבל ועלי עשור עלי יעבור ולא חק מחקו.
 השיב עוד ישרר ולא כחו לריק תם וכאשר הנייןציה.

 יראה בעיניו א׳ מזה קדקדו על וחמסו בראשו. גמולו
 ניתנה הדת השמים. מן התורה סגלת מעלת יבין ובלבבו

 תהו ■בין . כנה על ימין נטעה אשר הנשמה בחרן לתקן
 להגדיל כדי . זמניות והטובות גשמיות התאות צוף בין

 .ולבנינו לנו התורה עסק אותו וחיבור ית׳. אתו שכרה
 הולך הצינה ונושא .חבא פלא צרה לכל הגדול המונע הוא

 לתורה פנים בהסתר כי .הפורענות בפני כתריס לפנינו
 תוסיף לא כאלו ציון בת נפלה קייס המקדש שבית בזמן

 עני לעם והייט הזה. האל הגלות לחרך קוםמלילה.
 ואת .וחומריות׳ אדן חן חיש יעזוב ע״כ .כמת חשוב

 . יגרש גרש כלו דופי מלח היופי והבל .יחונן לא עפרה
 שר יפיפיה של דתו באש ודבק .ראויה בלתי נכרי׳ כאמה

משה: בס אשר התורה
 רבו כשם שמו .הוא חותמו אמת אינו מת מעה

 צדקתו .שמש מזרח מפאת חסר אינו זה כמו׳
 מנת בבחינה זה מוח כן . דבריו בכלל לעד עומדת

 סודר .קנין נאדריבכח בימינו שלה גורל וגורלו. מלקו
 חי כמו אדם כל אמרתי אני במתניו אשר הסופר בקסת

 העת מחוך מדבר הקול אש יוליך ישערנו. גרון כמו
 עד .ליכשב ניתנה פה שבעל תורה השתכח שלא לעפות
 שליח הן הלב קולמוס הלשון כאשר כי .הבית שומרי יזועו
 קולמוסא הקן להשתדל יש .איש שאין ובמקום שליח. ששה

 האדם כל מוח כמותו. אדם של .שלוחו מגלתהלהיות וקן
 כפו מנחה יעשן אז כי העיה״ב מפני הזה העולם כעוזב
 ימי כל במאמרו קייס נצחי בדבור שמד והוא .קטרח
 יאבדו. המה לנצח בכפו נפשו קטני משיס .ומבלי הארץ
 .שבכתב בדברים פניו תאיר הדם חכמות תעמוד ועתה

 הגשם אס כי בהם. וחי בעלה על חוזרת האבידה ואין
 לח המוצלח חלק לך הרי בקבר. מושלך ופגרו עבר חלף

 צדקה .שמש תמת שיעמול עמלו לו שלח פדות . ורטוב
 ארך הנותנת היא .חורה בשמחת השוממת לנפש ומרפה

 ומונח מקופל הוא ובשגם למשכיל למע׳ המות אחר חיים
 . עליה שוכב עסה אשר הארץ .הי כל אס אמו במעי

 זוגתי בקול אז ראינו מצאנו .פתוח ודבורו סתום פיו
 קדש וכלי .וימצא יראה כלים בלא אומן והן .מדבר קול
 אדם כסוי על לא כי .לעולם יופיו מידי יוצא אינו כז'

 . שאת ביתר הארן מן ועלה יכוסה שמו ט כיוצא בעפר
 .ונד נע ולא נח .מונח במקומו כבידו אמריו ירד ולא
 דבר אחר הולך שהכל ויעל שאיל יורד אינו שוב שמו וזה

 באחרי׳ הידוע מעצמנו העצם שם לוז ואולם .המעמיד
 העצם זה ואל .יהללויה מתים להחיות יבא יומו .הימים

, ובקבר אדם נעצם למשמרת ניחן הגוף דשת לו אין
עד ־



הקדמה 6

 יבחר אשר כבתחלה ישוב שאר אל בפר כל קן עת עד
 והסומא. החיגר כצורת כחמר .הנה עפר מישני להקיז ה׳

 . קצת לדעת לעפרן חוזרין אינן ושוב כאדוניו. כעבד
 ככלי .הארן אל והעפר הגשם מוריד אינו הרוח שמשיב

 של ובמדרשו בתורתו דברי ומדי לה׳ קדש בו שנשתמש
 מהרבה מעט נא אדברה .המחבר פני ועבר הטוב. שם

 ועמו. אדמתו בעד השתדלתו ורב מעלתו ופרישות חסידות
 אלהים ראה אותו כי .ומלואה תבל עומדת היתה צדקתו על

 .פנה לאבן ה' ויורהו .ובראוי במוחזק בארן צדיק
 בקב די עולם ליסוד ונותן חונן צדיק ודור דור שבכל
 מוכי כל מנין שם אולילאימצאון אס הדחק לשעת ונקי
 .לטוב הזכור הגדול המאור מאת מוצל אוד זה והלא ל״ו

 מעגלי באישורי וכרב בדיני ישראל את שפס אמריו והוא
 ברוח שלא רוח. נצחה לא ומשלם בעולם. ושלום צדקו

 מי גשמי כבו ולא .אומנותו חורפו כבוד ענן עמוד ה׳
 בקרב כארי רבוצה המערכה ודין דת אש אהבה. שום
 תשלה לחשובה התמיד עלס .מלבד השהם אבן לב .לבבו

 . לעמו ומעוז למחסה ומעשה .עושה היה הוא וצדקה
 . וזריזות בזהירות דרט זה ראינו ובעינינו שמצינו כמו

 ועיניו החמלה. בעין שדרשה עד הקדושה ארן להעמיד
 והשקפתו מגמתו פני להאיר לחק שם .הימים כל שם ולט

 לחשוב כיודע צערהגרבים בהציעו ולהנאפס. צטוטחס
 להם המה .ומקריהם רצוטת ומולדוח תכופות. צרות
 .יתירה נפש נוסי דורו חכמי רבו כי גס ואף ללכת שבים

 נבחר זאת בכל שכתב בדברים בפיהם תמחק ולשונם
 ובפניו שממנו ממה ילין הוא למליציה אשר צדיק. לשון

 מחלוקת ימלט לא בידיו וקל .יעמוד לא הקסת חופת
 בדבר גס לא עשו גדול ומהכבוד מחוקק חלקת .דרבנן
 במחסו והחייט .בקולתסו לבלר יצא לא שכנגדו הזה.

 ממה .והתבוננות אומנות ביושר ולחבר לתפור בידו אין
 ומלה .באות אוח במחברת ומביא מוליך היה שהוא
 בעיניו יבחן מלין הקורא לכל לחכו לשוט מודבק במלה
 ע״כ .כקרט בלבו ושמח .וראה ממנו דעת פליאה יפלא

 כי .לשמו מגש מקטר מקום בכל למדברים ראש הרים
 ממליצתו ראו עינינו פריו אבןהראשה.וזה כמו יאחה צו

 לשון את קונה הכסף אין .ונאוה שחורה איכה מגלת
 מאד מעוררת קשה חזות בשם ונקראה .והאדרת הזהב

 מכאובות אומרת זאת .בעלה עם מספרת לב על ומדברת
 . עליה ולדרים בה כל תחסר לא אשר הארן והלאובות

 בכל בדומיםנוגעו דומים ונגעים. מכות נזיקים מסדר
 תקף ונחנה התורה. בספר כתיב רואה אדם הנגעים.

 הגלות לארן לב ואבירות התשררות .האגרת דברי
 בזהרי ופעל הכין בכתבים חום כל .כלו פני על ולרחבו
 לכתב הקיצו .העצלה מישני רבים ט עד .חכמתו
 תסובב הנקבה אח וסינן .הזכר אח זירז בו אשר זירוזין
 בבא .יפתח צא סטר שיהיה והלב. העין שתום גבר.

 בכנף ביום שנע והחזיקו .האנשים על רחמניות אנשים
 ויתחזק .יוכיח והמופת האות ובא ישן. לעמו עז האיש

 .בה יולד ואיש לאיש לו שעמדה המדה ראש על ישראל
 להפך ויהי .בלבו מבטלו והשאר .ממנו חון יחיש לבלתי
 בהיותם . בס הדוב' המלאך מעלת בסגלח הזה כיום

 וחבה רבה באהבה הקדישה בארן צדקה עשית באוהבים
 6 )ח״א( א

 . לעמו סביב לה' נדכה יביא' אשר אה והכינו ישירה.
 תרומח את להרים וסדרים תקנות .פסוח להם וישטחו

 קצובים. הם ומזה מזה ונדבותיהם פנו לדרכו .איש .!דש ה
 היה . לעשות החילנו וזה .היום פה עושים אנחנו כאשר
 וכן יראי ממנו מהקהלות רבות אהבה בעבותות מושך
 בעיניהם.ויערבולאחינו היינו וחן חסד כמוצאי כי יעפו.

 ועד .ממעשינו וילמדו .הגויס בין הנפוצים ישראל ביה
 . נכונות תקנות שחי לעפות .ה׳ רחמי חיל אזרונו הנה

 אני ולי .המדינה ומפרתי מנהיגי מעלת מאח מתוקנות
 כפוסרי לחנכני כדי .שבהם והקטן באלפיהם הצעיר
 .קדש מקראי חהפוכו׳ לשון .מעלייתא מלשנא דשטרי
 מעשה בחהלתס סופם ונעוץ .לא' א' הפוכים, וידיעת
 באדם להלין . יהב השליכו עלי .חבר וחובר שרשו׳
 ואען .במתני הלז הסופרים קסת וישימו .פורתה הלצה
 נריה בן לא .הביאני הלו׳ ברוך שמי נקרא הכי ואו׳

 ולא קלימ״אני שמ״חה הנני אבי הלא .אני השיפר
 אמרתי אני .ממני עדית ברי מענת ולא זה לא .הועיצני

 ונעדרי .רואה עין פה מחסר והיותי .אתנו הס רבים
 כמנהגו .העולם אהב כאשר במטעמים .מצוחצח צח לשין

 המצוים לכל להתאפק יכלתי לא אלה בכל .הערב אהבתי
 ,בהתנצלות מאומה עשיתי לא פה גם לה׳ ואעתר .עלי
 לדלףההפצר .דעתו ונלחצתילהפיס הרבהמדפים. עם

 כופים .הלב את מושכים בדברים .לעתיד האיש מורד
 .להן הקודם והלאו ללאו הקודם ההן מדעתו להוציא אותו

 שפה .הידור בלי לדבר לחון יצא .במעשה או בדבור
 מה' כי לו רב ידיו אין ואס והצליח ועפה .לפיו יהיה

 כי .חושב מעשה השבה מן המעשה וגדול לפון מענה
 אנכי כן לא גטה. צורך יצטרך אל לו פעמדה מחכמתו

 דעת קל ואין אדם כל בפני כקוף הנני אני והרי . עמדי
 במאזנים אם והיה .דידי לגב כממון מלא שאינו .בישראל
 לאחדים והיינו יתן מי .דילי הקשת עם יחד ישאוט
 שור הוא טלה ואני אריה. זה בעיני .כי תאומים והנה
 החסדים מכל קמנתי אמר כי .חשוב אני גדי ובפניו הדר.

 . מדרגתי ויגיד ויבא יעלה לא ולהם .לי אדם בינת ולא
 .עצמי לבין ידעתי . ביני ידעתי . אתי משוגתי כי

 לעיכוב מצאתי לא . אלה בכל מאד יודעת ונפשי
 מוצא דיטר כדי בתיך והנה .לשתיקה סוב התנצלות

 ממאמר הדומה ומן השיעור מן הרחק .עצמי את אני
 נפשו את נושא הוא .אליו שהכוסף מה לענין המצטרף

 אמרתי בצע גבר דרך המדבר לפי ואשמרה . וכונמו
 לאיתן ולשוב ולמהר להחיש יש דיטרא פלגיק כאשר כי

 מאמרי אלי אומר היה וכך .הפירוד ולחבר .האזרחי
 משני ארוג נא אורגני .צי עושה אתה ככה אס הלזה
 לכוננה עת נא כי . הרצויה הכונה פתיל וחובר .קצותי

 ממנו הרחקתי אשר מקומי אל שובי ואחרי .מועד בא כי
 ספר על להעוות צוותי אשר הסדר אל אשוב שוב נדוד

 שעבר הראשון הסדר הוא מעטי הא׳ .ויצא תקנותיו ויוחקו
 זה ומקובל .ידי מתחת מתוקן אחיו יצא ואחריו זמט

 בעש הלוחות על החרות פני על ויחן .ירחים כמשלש
 ישראל ביש אחיט לקראת בפעם כפעם ועופרת ברזל

 היה. עמנו צבאות ה׳ לכרס סחור סחור שלוחה. למנחה
הוא ס' המלך לים מעבר ואפילו חיל נעשות ונעזרנו

 האלהיס



ד הקדמה

 קא עלמא דמריה חנו״שלימוחיה .עשה הוא .האלהים
 ועד עולם מימות .היינו משועבדים אנחנו ולו . עבידנא

 .יתברך אחרכטדשמו כחייביס בעינינו .ונהי סלה עולם
 שמש צדק ממזרח האיר במאמרו אשר המופלא להרב
 היה בפיו יתהלך הלא כיהןכחו. אור ככבי וכל ווגה

 צדקה צמח פורחות אותיות הקצה. אל הקצה מן .מפריח
 עיר בכל ראינו מצאנו .למענהו פרי עושי לאל . יתהלך

 מצוה כל להכין מסוגל שב בכך. מורגל היוהו ומדי ומדינה.
 .בנקל הקל ובדבורו ברמיזה ולהקימה לסעדה אוה אשר
 . ומקולקל מעוקל דבר בהם אין .במשקל דבריו שכל
 לאמר מלא. ובפיו לבריות להם עינו בכיס נתן כי ויהי
 ובכל .טוב בכי ומסיים מתחיל דרכיו בכל היה תתני זה

 כופה היה .כוף צדיק פה עין אך .שם אשר הפניות
 גל ונעשה .הצדקת על במצחם להתוות חיים תיו .רישין

 ,א במאמר והלא פיו. מוצא כל על כאבנים כסף של
 הן תבלין .יקרבוהו מעשיו קצות אלה הן יכול היה

 האחתייסלשו׳ וסמיחיים.הם מעולין|בקדש מעלין ופלפלין
 ובבא בזה אלהינו. שברא בעולמות המוח אחר בחיים נפשו

 פה ובכבודו הוא שם .בעצמו עומד חי איש קייס להשאר
ביתר זכרו וזהו . לעולם שמו כבוד דבר על עמט

:משה ישאיר עז
 דורש נאה כמהו היה לא איוב. וספר ספרו כתב משה

 מבפנים דרש חדש לב נברא ולו מפרש. ונאה
 מגדל לבנות טורה ואיננו וריס. טעם של פנים בשבעים

 מן ובורא . זורח וכשמש כשושנה הפורח בביאורו פורח
 יוצא אור ויהי .ומחבבתו סובלתו אין .הדעת הישוב

 .וזה והצדק האמת דבר על הוקס למוטב ואס לטוב אם
 מבלי שפתים. לדבר מקום שאין יראה. ,ה בהר היום
 עלהפסולת. מרובה שהאוכל מחברתו. לעמת לומר יטלת

 כוננו . פריפה לאותת לה חן כן ויהי .סלת שכלו לפי
 מהפעולות והמה מגלות וחמש ומפלי תלים. לתלי ידיו

 ידי ממעשה הזה היום עד ולפניט לנו הנגלות המעילות.
 .הנעימים הטעמים כל מחזיק הוא מן .הנאמן האומן

 .בזולתם כמו קדש מקראי באלה כי חמים יהיו יסדו
 מידי יוצא מקרא מקום לי צר רעהו אל איש אמר לא

 מאד קרוב בהיותו .דוחקו מחמת עליו שאלין .השיטו
 בנותן עמו וטעמו .ישר דעת שבילי למהלך ובלבט בפיו
 לראות עינינו זכו .תורה רזי עם הוא .השמן לשד טעם
 הקבלה מגניזות חול ולא קדש טמוני שפוני .והס וביני ביני

 וכאשר נכותם. בתי מזוזות על שוקדות .ברמיזות נקבל
 כיוס לההיוחינו יואל .לאל תהלה ההתחלה לראות זכיט

 בישראל. שמחות והרבה שאריתו השלמת הזהלהראיתינו
 כמהס רט .באמת הנאמרים החטריס אלה זולת כי

 הלא .חכם לב עורר העתידים .בהם כיוצא תולדותיהם
 ותשובות .ושיטות סוגיות שלהלכות חבילות חבילות המה

 ועשרים ארבעה ותשלומי .רבה מדרש וביאור . שאלות
 . חדשות בהם ומגיד חוזר הנה שוב .תורה חומשי חמשה

 .שונים בפנים המצויינים שערים. מאה בקרב עשה אשר
 הגידים. צומח הוא החטר ואותו באופנים. החיה ורוח

 אגדות ומדרשים מאמרים של .וורידים .ועצבים העורקים
 מעדנות לקשור .במתכוין שלא הנושא גיד זה .וחקירות

 , אחותה אל חשה משולבות נכונות בכונוח מנעיהס.
 ן נח״א( א

 תבחן מלין חזן נשמע .ראשיהם ה״עריס נשאו ובטרם
 שעריה.כרעש כאין תבאר המעולה. הפעולה מזאת
 כמרגל .שומע מפי שומע יחסרו לא כי למיס וצמא ללחם
 או המכס מפי יגונב אליו הדבר בתור .הגנב מן וגונב
 בכליהם שמו וגס . הנשמע את ראו המה כתבו מפי

 לזה בדומה ומולידים .עישיהס יהיו הס ובחבוריהסכמו
 לזה בהקדמתו בעדו מדבר המחבר. מעלת נתרעם ממנו

 צועק ותלונה .ברנה יבא בו אוחו וראיתם .החבור
 הרה שאמר ממי .לו העשוי זאת מהחמס .עליו לשעבר

 כי בתם עמל לא אשר אלומות נושא .שקר וילד עמל
 בגלגול זכות עליו לגלגל ראוי רעהו בקמח מלילות הקוטף
 גנב משה האיש וחדושי משפטי אפר יש אבל .מחילות

 וזאת .ולכבודו לשמו ונחקקו .בספק מליו ונתן .מאד
 ממנו יגנוב כי לגנב יבוזו לא .בשער המדברים כת חקת

 . לטיבה נזכר חוטא ונמצא חכם יהגה .אמת השועל
 רשת מזורה חנם אמנם חובה. לכף נידון בדינו והצדיק
 חכמי נא ויהיו . השואבות צאת לעת שקר. שפת ארשת
 מים בין צופים מרמותיה . ראשונה היושבים הדור

 מפת בין יבחנו ביניהם והן .אחרונים למים ראשונים
 מעין ממימי אס תבא מאין .עליה תהא מה זו לטפה

 אין ואס מהזולת. ומכונסין שואבים ממים או הטבע.
 וחטריו ספריו אור. כשחר בהבקע אז כי אפס וניכר לו

 ליה כדאית למר כתוב תקפו מעשה וכל . וכהנה כהנה
 הדמות את ממעט שאינו רבוי אחר רבוי .מהחבוריס
 הספיק חיך .הלבטת כל ט יתפלאו ישובו מהשלימות

 מארן ארוכה לפניו פעולתו זאת ולעשות לשמור הזמן לו
 יאמר אשר .מלאכה ולא חכמה שכולה .ורחבה מדה

 ספרים במחברי שיבא כמו .בידו קיימוה שתלמידיו
 ומי מי עם לדון יכולת האדם שאין בקיאיוח ורבים פריס

 יום .ידיו בפתי שולט היה הוא ובפגם .מלתא נסתייע
 די ואין דיו אינו .בדיו בספר מלכתוב יפבתו לא ולילה
 האפשר בחק זאת כזאח״לא גדולה פעולה לו עלתה איך באר

 כל זולתי .עפהו יכול לבדו האדם היות .מעט תחסרהו
 אדם בני של הסופר לעזרה .לו להיות צוה דבר ב״ה יטל

: משה של רבו זגזגאל מרום
 גברי מהנהו לו ירושה שהיא .חורה בשמחת שמח מ$ה

 ופואבי .טוב הדעת מען עצים חוטבי .רברבי
 אחת בבת ותרב .ולמוציאיהס .למוצאיהם חיים מיס

 באפר .שקבל לחושיה כפלים .פיו במענה לאיש השמטה
 על .הקדש בכתבי בנ״י לכל לבניו אותה מוריש הוא

 .קורא אתה ועתה מכסים ליס כמיס דעה יריקו האמ׳ן
 .הדפסו אל לבא בושש מדוע .אודיעה כהלכה שואל משכיל

 ממנו גדול ויתרו .מחבירו הגדול הנורא הכרך יחד גם
 שאול והוא הזה בדבר ט הלכו שואלים בדומייך לך ואומר

 ומעצמו יפולממנו כי .לו שאין ממי לא בסלו פת שיש ממי
 להשיג .הדחק זה הלחן אל שנס׳ למי קרוב האפשר אל
 הנשאר המחנה להביא יכולת מבלי זאת היתה אולי לט אל
 על היא .העולה ההוצאה מרוב אחד בשעה הדפוס אל

 כיס כיס .לחסרון רוחו השב חתן לא .מרובה המלאכה
 וגרד ביד הכסא צרור לקח . הצריכה שעה בכל נץ־יא
 למעלת .יקרה זה כמקרה נמצא .ריקות והן ינקה. הלא
יפה כך כל היה שלא ז״ל המחבר בן נר״ו המדפיס הרב

?ח



הקדמה

 הוא לבדו החומש לסייס לו אץ טענה מכח .הבן בח
 .ומפייעין בעוזריו היו לא הצבור עם פרשיותיו ולהשלים

 1 .ומחנה זכייה בהליכות ולזה .ולוה מלוה בהליכות זה אותו
 י מלא .כוסס מנח ולענה ראש .הימים לו הקיפו כי ויהי
 1 מזה ויגר .זועף ים הזמן משברי .אדירים במים מסך
 1 בין המבדיל מקום בשמי הזה כיוס אחרת בארן גרוה
 ן בלא וילך .לה לחוצה הארן מן ויעטר בדיל להול קדש

 1 האוחזים כאלה לא .א' ומזה אחד מזה המושך כח
 י בפה חובע איננו האיש זה כי ויהי חבריהם. כל בטלים
 י וינהגם החבורים פעולות .הגלות בארך הדבר נמכך

 1 הנהיה .וחמהו התמהמהו ראו אתם והדור .בכבדות
 • נתגלגל איך כמוהו הנשמע או .כזה הנעימות גדול כדבר

 • מיום להגלות ונמשך .הגנוזים מחמדיו של הל הזה הגל
 1 שס״א בשנת הדפוס אל טאו זה עד .לשנה יום אל לשנה

 1 וראו הביסו אלשיך כמספר היום ט מונץ למנץשאנו
 י ריח כי לומר ומביא מוליך יפה עולה זוגו מה לענינינו
 ן מכוון האי כולי להיות נרים דשמיה עליו העיר ממרום

 י לתומו מושך . לי דאית ממניכא כחושבנה דדין חושבנה
 ׳ מספר גס כי די ולא ודאי ספק אין פלאי והוא לאל״שיך
 י האלף ואת עולם אלפי המש כנגד חמש בונות אותיות
 י על הוראה מורה מכפר. והן רמז שם ראשית שנקרא

 מחכימות אותיות החמשה לאותן .כלו האלפים כונת
 המספר יסכון הדרך זה על וכן הזה כמשפט במספרים

 בסימן זה האות ציון אח בזכרונו שא שם וגדול קטן
 מיניה דסליקנא למאי שובי ואמרי יו על יוסיף סוכוהמשיחו

 הכין לו יקיר הבן .רבנן מלכי למלך או׳ מה אני אומר
 כח בלא וילך ז״ל אביו מאמר ולעשות לשמור ? ופעל

 אביו עליו נטל כי יוצא א׳ ויהי ככף ושוה כסף המחזיק[
 אהתדברבלבט. המתוהאמת. שם את לקיים שבבמיס

 . זצ״ל וחביב האהוב אביו הרב צוה הדבר קיום והוא
 . לו מידו הרנה בחון מכמות העלומות כל לאור להוציא
 אגב בהורת יתפרדו ולא יתלכדו הספר עם אמר זו ושתים

 דדבר מאליו ונמשך .ובא ממשמש . מהתועלת חרתי חדא
 הזמן התהפכות אשר אמרי בהם ומי קונות מעות הורה
 בכאן היום הפחמים על חוזר היומי גלגל לתנועה דבק

_ , * ׳ ׳ י ו
 בתנועה לאחוריו. וחזר הפך כלו המדפיס* להרב

 מועיל בס אין ובגבורה .עצה אס ולהשחית לבלע הפכים
 שמטוהו ויאמר רדה דבר מלך בדבר הגזיר׳ טנגד.אס לשמד
 דבר לט רמש אשר המכה.ברכושו האיש זה אל זה וקרא
 לפי הגדול האדם עמל כל בו ולהשלים להדפיס חורה
 ועל דברו בקול לשמוע אב יכבד כן ויעמוד צוה שהוא

 יפול איך יודע ואיננו .יעננו והאצהים יהבו השליך ה'
 השמש ולקוי ירח בלי הנגד זה פגישה אותו לקח כי דבר.
 בעניןרעיורד ההוא ואבדיהאושר ביתו ובעד בעדו ומגן
 הלזה. החלומו' בעל פעול׳ נאמןוהיא בלתי הזמן מדוח ע״פ

 ויגרשהו דמר ענותנותי׳ ונחתם נכתב בפניו בפת החיש מבזה
 יוסכה דרך ובכה לך הולך מסכים וכדל בקר כענן וילך

 משך נושא חקו ולהשלים ונסכו במנחתו כה יום ודרך
 גברא דאבא להועיל ולו לעזר בו זרעו אשר קדש הזרע
 ולמען בגללו נפשו וחיחה ברא. מזכה כמוהו רבא

עתה עד בא לא כי לכס דעו כהוייחן הדברים קדש
8 )ח״א( א

 » אי אחד והוא .בראשיח סדר זולת הדפוס מנוחה אל
 ה באה סעמים הראשון ויצא חורה חומשי החמשה מן

 מעליח לבאר והיה שלישיה בא ועוד :נפש כל שהחפץ
 קיפציס הרבה לו היוח מדי והמועיל הטוב הערב

 ־ דחופי יצאו הרצים חרוצים מיד אשר אצים והנגשיס
 הזה והיום . גרפים אינם ונרפים .וכוסף בכסף

 4גומל נפש בעלי שאלולי ובתמים באמת שפתי תאמרנה
 וברוחב ראויות במנוח בו החזיקו אשר .לאלפי' חסד

 לתעל׳ המדפים להרב לו היה לא רב בידיו תמכו לב
 לשלם לב על ולהעלותו הדעת ובאומד ברצון התחלתו

 המנחה מפלג .הוה דהוה מאי קשה ההתחלה ואמרי
 טוב עושי לפני ההוצכת גדולה במנחה ולמעלה קטנה

 לסופו מראשו ויגיע יבא בשבחם המרבה אחד גם אין
 הטיט לבקרים חדשות לו ויכוננו עשו ידיהם טוטת

 כיס אומרת אחת כת .מחנות לב׳ והיו דברו אשר מאח
 זאת אחרת וכת הפועלים. את השוכר יהיה אחד

 .ראשון החומר זמן ובביאת ובשטר בכסף לקנות אומרת
 הן מאשר הפעולה להשלמת הכרחי המצוייר הנייר הוא

 כי מקיף וההטני ג״כ באמירה הנקנין הדברים הן
 לרב השיג ושעש המלאכה לחצי׳ הגיע טרם ההדפסה
 כחו בהרב תועה והיה .להויה קודם ההעדר המדפיס

 פרוטה עד וחיורא אזלסומקא .הזהב ונשל׳ הכסף חס
 מוורדא משל דרך .רע מראיהן ונשאר .הכיס מן

 .החמלה בעין הרואים ויבאו .דיליה לעניותא וסוסא
 הלזה חשר בעקר הכפר. לשקול יד ויתנו ויצילוהו
 כדבר הוא פרוע זמנים בסדר היוחרת ואת במקצת
 או סרוגין המגלה קורא הידיד ואתה . האמור

 הדברים לקרות הולכים פניך אין אם כמחנמנס.
 מעל חעטר נא אל האריכות כשונא כמשפט כהלכתם

 וקראת לבדם להם תביט בעיניך רק .הללו מאמרות י׳
 להנאתו הדברים עשרת אך דידיה עונג לסבת

 קול דברו בקול לשמור עצמך הגע ועתה .ולההנצלותו
 .בשפר הזכרון סבהלמניעוח שהיה מה ואומר קרא אומר

 משוד יהא לבל בעם מהמתנדבים בשמו מהם וא׳ א' לכל
 סובה לכפויו בכנויו במדינה . בשם ונקרא מהיר מאיש ,

 והפכו מדבר מדאגה לו באון חובל הוא נפש דעת בלי קבוע המזל את הכה אשר הוא * זולתי בגבר ולמחר
 .הפכית תנועה חניעהו הכרחית מהמניעה טנתו הפך

 מחמת בעגמשנפש לט ונמס הרצויה ומכוונחו פניו ממגמת
 חמם לא על אותו המציק חמת ונמצא .הלזה איסור
 דמו תפיס .בצדו ותשובתו מדתו אחרי מהרהר • בכפיו
 כאן הפל כאן אינו כ״א .ומישראל מה׳ נקי בנפשו
 קול .מללו ברור שפתי על שמותם לישא ושמד מצווה
 האח תדע ולמען .לחשי׳ כעת עליהם וגבוהים המון
 היו מאז כי לך דע אתה .מנהו שמן מזה מקצה נפש*

 מלאתס .על מתוקנים הדפוס לוחות ומזומנים. נכונים
 זה ופרס כלל עקר שהוא . תוספת שים צורך בלי

 היה רואה משם .הכל את ובלבל בא השם מהזכרת
 .בראשיהם ועטרותיהם האנשים שמות לראות הסר כל

 אני בלבי תרתי .מאד נשמרתי קפיר דקפיד מאן ומש׳
 .גדול ל בקי ואקרא • רכא מודע׳ ואמפר אלך אמרתי

 כמלא ואפילו יקחנו. כבוד למאוחר המוקדם אץ אשר
יצא אל .הימנו למעלה זכה הקודם כל שלא באמת נימא.

איש



ד הקדמה

 יעמוד הוא פס וכבודו .בו שידובר ביום ממקומו איש
 . עשתה ידי אלה כל הן .נעדר לא באיש וקייס חי

 ולא למשמרת. במשמרת הראשונים. על נוסף ואלה
 לשובה מראש יכול בחקנתי אלי לפנות החכמים הואילו
 מי בלי על כי גס ותחרות קנאה להשיל שלא .נתכוונו
 שנתקנאו ההקפדה ערלת מאוסה כי ועם הושבעו >^יה

 השוס קליפת בתלונת מעשים והנס .יחידים איזה בה
 ואמרו חכמים וגמרו נמנו .ואיחור .והקדימה וחניכא
 יאכל מעלליו פרי אשר ויפה סוב כי המדפיס לצדיק

 .מדטרא יפה שתיקותא למר ויאמרו .יחדו בשלום
 עליו גבר הדבר בגלל כי וארן שמיס עליו אני ומעיד

 לכל לו יכול לא כי וירא ועבר ושטף .הפנים בושת צער
 אותו דמעות עליו מוריד משבח להיות .בשמו מהם אחד

 ודמעותיו חכמה. שקנה זקן לאיש הוא דבר הלא .ראיתי
 חיים מיס וזבות .נצבות זויוח כשתי ובעיניו .לחייו על

 אגבחדא נתעורר ואולי נחמה נ אראה כה ראו עיני
 ובוכה ערכו חין על אורחין ואגב .לריעוחא חרתי

 יקר כל ונזכר מעשה ראה .אבותיו לבית למשפחותיו
 אזני לקחה יצא מפיו הגא לו שככה והווה עבר .מצט
 חשקה ונפשו יעשה ומה .זה לעומת זה את גס ותבן
 לשמו אני הרי כן כי הנה .עשוהו יוכל שלא במה

 .בדילוג והלל . בשירים דרכיהם את שח הנני ולכטדו
 הרוחה והיחה .א׳ בזכירה נזכרים כלס כלל דרך

 הלול שיש ובמקום העין מן הסמוי בדבר מצויה והברכה
 . עוד יהיו להרב בכבוד חולקים אין . כזה טלל השם

 קרח במרומי 'שלום זה והיה .בו פוגעים קנאים ולא
 תמימים החכמים עדת שלמים עס . האלה להאנשיס
 רבים וכן .זו בקהלה העגולה גורן כחצי היושבים
 המריקים הס .הארן נכבדי כנעניה שרים .סוחריה
 שלום .המלאכה אל לקרבם אותם לבס ונשא שקיהם

 היום כדת לעשות נפשו אמרה חלקו כי עמהס לו יהיה
 .מוכרחת ונוכחת כל ואח ואיש איש בנפש קשורה ולהיותה

 עומד להיות ברוחו שליט איננו אחרים בדעת ותלויה
 כנגדו מתהפך במאמר אותו ומלוה חוק . שפרע במי

 את ולשנות עטר ואל פן בהשמר מליו שמירתו כי
 הוא לא כאשר הבדלות סדר יעשה לא וכן .תפקידו

 והתאר העצם בשם ־נקראים ובלתי שבחם מונה היה

 חלק דרך ולא כל דרך נכאו האנשים. לו יאוחר ובזאת
 וכמשתפק ספק בלי מכשול לו אין זו בדרך .לעוה״ב

 . עמו מהמשיבים כלו הכל) אל אמר כה .בהכרחי
 משלימה .משכרתם תהיה חמים והנעימים החביבים

 בנים בבני ה׳ ברך זרע יראו ואחריהם .ולבניהם להם
 .ומתני׳ וכלות רואות ועיניהם היל יעפו בנות בניס ובכלל
 .יביטו לנוכח רבעים ואל שלשים אל ורעננים דשנים

 ושמורה חלציהם יוצאי בכל ערוכה תהיה הברכה וזאת
 בפועל היה לא עדן אשר את הברכה ובכלל תמיד ארוחת

 כדק לבבו חפן את ליחן אליו שעתיד לו לעזרתה יוצא
 הנשארת מחברת ויפויכח לתועלת ילוה כסף אס או

 במקנה גבר יטרך כן הדפוס לפועל להנשא עומדת
 ואשר הונף אשר עיניו נתן הזרע במשך נתן לו .כספו
 בסחר ומתי משא דרך פרעות בפרוע . ממנו הורס
 של .מקצה' העס כל יהיה ברוך גס לכיסו מלאי משיל

 יהיה שלוס ובשל יושב אפי׳ יחול ראשו על ברכה של
 כזאח לעת לדבר אכלה שרם ואני ילך לבו בשרירות כי לו

 הקשה יד נפץ הכלות כי ואומר מבכר בקול ואראה אבא
 הנזכרים החבורים אלה כל תחלינה .המדפיס להרב

 פנים פני את .וליראות ולבא לצאת בשוביהס שמורים
 ליושרה צורה לובכי בסיני עמדו שלו כפנים הס הרי

 עדיו יתנו ע׳ בהם ושנותינו בלימודינו צורותיהם וצורות
 המוציא ברכת תברך הי כל נשמח השמח אז בחותמיו
 כי אורה היחה ליהודים המעולה זו פעולה והמביא

 למה אפוא א׳׳כ .גאון האי ורב עצום גדול בקול נתגדל
 ירא ולא ויגע עיף ואתה ארוכה בדרך בא אנכי זה

 אחרי לבי הלך לחנם הלא .הנגשיס האנשים אח להלאות
 למשגיחים .גדול בכח נאדר מימינו שהוא מפני עיני
 .יחדיו בפר כל וראו .דחו אש מחוך דברים קול בבת
 הארץ על מלהאיר אחז במעלות שמשו פקעה שלא

 נגדו ומנגה .חמה כפני משה פני אור קרן כי ולדרים
 בה׳ הדבקים ואתם במזשטתס אור היה ישראל בני לכל

 לחמים רצה מלאכי אח לכס שולח הנני .חותמו אמת
 אומר ברוך הדבר הוא .חזון לחתימת הנבואות כל ט

ליהודים הגדול החותם הוא בספר. ונחתום ועושה
:משה תורת ™

המחבר הרב הקדמת
 יתפלא ושוב רצוא הומה לבי לבי בקרבי גבי לחש

 לאיש שמך מי אלי באמור אלי קול לי קול בי
 .והנורא הגדול בים לפרש לבך השמת .איש ולא תולעת

 אי קצרה ודעתך החרה מפרשי עס בשיירא יוצא או
 כמכבירה צרה .סברא אימא ואיבעית קרא אימא בעיה

 נגד כה ושיס ירא האלהים את בעיניך חכם תהי אל
 חושים ותחלץ שוטפים אדירים במים תעבור כי עיניך

 אדירים ח לשח השומה יפרש כאשר לפרש אצים נוגשים
 חכמתך וכל ים. בלב כשוכב והיית יבעתוך. ים משברי
עוגים שייטים של בחבית ותסיים בכד תפתח תתבלע

1 )ח״*( בית

 :תמצאנה וגא היבשה לחתור ומשוטים
 הר אתה מי לאמר בי ודברה עמדה בקרבי רוחי אה

 מדין על יושבי ודין. דת יודעי כל לפני הגדול י
 .ויקרא דבר ה׳ עולס אלהי שמעת לא אם ידעת הלא
 הגדולים עס הקטנים גחלים תאכל מפיו אש התורה זאת

 לנו דת אש .לנו צוה תורה אוכלה אש אלהינו ה׳ ט
 ילך זה ומי .כאש דברו כה הלא כי אש רשפי האש מתוך

 דבאתר יה שלהבה כויה החת כויה יכוה ולא אש במו
 :לתמן נפחת בר עייל מאן דאשא ובעורין דנור דזיקוקין

מפלאות אלהים חכמת ויבן חכס מי והבן שכל ושום
חמים



המחכר הרב הקדמת 10

 חכמה למדת לא כי עתה אהה גס ומה . דעיס המיס
 פעמיה .אלם האמנם כי תכלס והלא בבינה לך חלק ולא

 אחרית מראשית חובב מעפה תחשב חכם תתעלם שאתה
 קצרה דרך ברורה בשפה אזן לך להעיר קדמתי כן על
 אשיב זאת :חהלה דומיה לך כי מלה בלשוני אין כי
 בינת ולא מאיש אנכי בער כי ידעתי לבי ידעתי לבי אל

 .עדי בשמים הנה כי .לאמונה הלא אמנם אך .לי אדם
 לדבר .ממני ונפלאות בגדולות הלכתי לא כי .וסהדי
 כי דורש נאה אהיה כי אפרש אני עקיבא כרבי ולומר

 לא כי .ידע שא וישראל יודע הוא ה׳ אלהיס אל
 התלמוד עסק כאב גדלני מנשרי כי לכך מלאכתו כונחי
 חובה עד ורבא אביי בהוייות ובא יוצא .בישיבה מרבה
 הבין תשועה חצי מחצצים בקול הלכה והיום עיון הלילה

 .השמש בא עד הפוסקים אל ואחריו בבקר בבקר שמועה
 לעשות הלך לבי ולא כהלכה להשיב כענין שואל ואל

 אל לפני ה׳ הקרה אשר זולתי .ופשטים מדרשות קבע
 כי הששי ביום מההלכה מנוחה מצוא געת .צי ויאר ה׳

 פי על להם לדרוש העם אלי יבא .בשבחו שבת מדי
 פרשה במועדם אותה יקראו אשר קדש מקראי השרה
 רוחי אף לבי אל נתתי אשר שבח יום בערב ופרשה
 אשר את להכין .מילין בנועם ולתור לדרוש בקרבי

 תבואה פרי ביומו יום דבר הקדוש המלך להם וימן יביאו
 קצור כי מצער הלא קציר מספיח .שבלים כמלקט ואהי
 .זו שבת זו ושבח זו מגל זו מגל ולפי .שכלי רגל קצר

 מדבר ומדאגה .חסדיו ברוב ה׳ לי חנן אשר מעט הן
 הזכרונות ספרי על העלחי .שכחה יעשה הלקט פן

 שכל. לשוס לבבי עם והיה . הנוראים הימים דברי
 ארכו כי ויהי ופרטיה כלליה בכל הרחיב והעמיק .הבין

 משה וידי הזאת התורה דברי כל כחוב וימצא הימים
 רעות. ומאורעות ותלאות טרדות מזוקן כבדו כבדים

 בכור לצרוף .ודבר דבר כל על ידי להשיב כח עצרתי ולא
 אשר מעט טוב אמרתי כן על .בדיליו כל ולהסיר סיגיו
 כאשר והיה המה כאשר ודרושים פירושים לפני היה
 ולתור לדרוש נשוב עוד .ומרגזנו מעצבנו לנו ה׳ יניח

 תדרשנו לנפש .הטובה ה׳ כיד לקח ולהוסיף וללבן לברר
 .ובתריתא .מציעתא .קמייתא .מהדורא אחר מהדורא

 מרגזנו לנו ויניח ה׳ יחנן . תקוה לי יש אמרתי כי
 צר לו צרתיה ובכל צר כנהר יבא כי עמנו בני ומעצבון

 ואשנה ואפנה במנוחנו נא וירצה ויחליצנו ירצה אולי
 כל על ידי ואשיבה בספרתי הלא .אמרתי כל’ ואשלש
 בשלש חנופה אותם להניף משה שם אשר ודבור דבור

 כל לעיני אל בחסד אשאיר לאשר ואשלח נפה עשרה
 לעשות לבי אח נתתי אשר היום למן אמנה אך ישראל.

 אף יינה מסכה טבחה טבחה הרעה הדביקתנו כן
 ולא שקטנו ולא שלונו לא שנה של ימים שולחנה ערכה

 אחוחה אל אשה נבוש מש! מרובבוח צרורות צרות נחנו
 בימים באחי הנה אמרחי אז בעתה והנה מרפא לעח
 הקשה הדבר אעשה ומתי .נפשי אאריך כי קצי מה

 אלהים יודע כי למאורות יהיו אמרתי אשר המהדורות
 דרוש אשר מכל חרפי בימי עשיתי הזאת המהדורא כי

 שסני הגדלתי מלכתוב. חדלתי אז ומן משה דרש
 ;מפנים פנים .ושושנים פרחים וקוץ קוץ כל

 הוסש שפתי על .ענין באותו וענין ענין כל ועל
 .בספר כתיב לא אשר .פאר יכהן כחתן להתפאר עדים

 עם .העבודה ועל התורה ועל האמת ועל הדין ועל
 .דבר כל לקיים יד כמשיב הייתי .הצבור עם העוסקים

 למען .ושפרת ברזל בעט מלי יכתבין לבי את ואחנה
 לחכמים ט אין כי גס בעיניו. חנו יתן ה׳ אשר ט ילמד

: עישר לנבונים ולא לחם
 ספר על מילין העתיקו מקשיבים רבים כי שנית עוד

 מדינה ועיר עיר בכל בקהל יקום מי .בדיו
 שלי ט ואומר מבשר דמעלו מילי להם לדרוש ומדינה

 ה עיש .שברו בכסף עובר לכל ומכר טבח ויש שלי.
 גדלו ולא .ט עמל לא אשר .חברו של בפרתו סחורה

 הריאה יראה אתה כי .עיני פקחתי זאת על אף לכן
 ושב דברו בזדון אשר ישיב וגזלה .שאמרו ממי האמת
 אשר .התוספת אל ארוכה תעלה לא ואם .לו ורפא

 דברי הנה עד העיקר על די אומר .בספר כתוב לא
 שעד וזה השמים כל תחת אשר . החצונה שער בית

 אתיאותמהיא "ותשמע"הארץ. "יאזינו׳השמים השמים
 אמת בדרך הנחני אשר עילאה. אלהא עמי עבד די

 הראשה אבן . מורשה למשה הקדוש המלך בת את לקחת
 בשי מתן .עדנה גן שבלי לקט וללקוט .ענה לרשת
 מה כי .שמו וחושבי ה׳ יראי .לעמו אגיד פיו תורת

 ה׳ פי על .להם ולפרוש לדרוש העם אלי יבא כי אני
 מתחו למסעיהס יסעו ה' פי ועל .ישראל בני יחט

 מגישים הס .השוקת אל כדה תער לשוני כי לשומעיהם
 הוסיף ושד .ה׳ בעיני זאת ותקפן .מוצקת והיא אליה

 .עלי כשב ספר במגלת אל מקדשי אל אבא עד הפליא
 בעיני חט ויתן .ממקומו ברחמיו יפן ה׳ אל ואתחנן
 .במאמריו ולהשתעשע .דבריו את בצמא לששת עמו.
 מאורי בספר בעוסקים שכרם והיה .לצדקה להם ויחשב
 אנבן כי ועיניו לבו .לפניו הנחמדים אורי שרה ביאורי

 התה לה׳ בקרט אלה אושש כי .כעמלי לי ישתכח זכו
 . עושה היה הוא .עשיתי אשר וכל .שלו ושלי אני כי

 לו אקרא אשר . שש ביה כן על .למשה דבריו מודיע
 ואחד .המפרש ושם המפורש שם .יחדו לי חוברה

 אני ואומר משה תורת ועושה האומר בשם* קראתיו
 ה׳ לפניך ,צבי והגיון פי אמרי לרצון יהיו .החילי טרם

;וגואלי צורי

2 )ח״א( ב



1 בראשית תורת

 יאמר מהראוי הנה וגו׳. ברא בראיית א
 בראשונה או .ברוא בראשית

 בי״ת היא כי לומר רז״ל עם היתה זאת הן כי .ברא
 או .ראשית הנקראת ההורה בשביל באומרת .בעטר

 . אלו בדרשות וכיוצא .ראשית שנקראו בבביצצדיקיס
 )ב׳ר רז״ל וקבלו קיימו הנה כי יאמר הפשט ־ך41

 הכבוד וכסא חורה לעולם. קדמו דברים ז׳ כי פ׳׳א(
 שהיא באופן הכטד לכסא קדמה התורה כי והוכיחו כו'

 ובב״ר בחנחומא רז״ל אמרו שנית שד .לכל ראשית
 כי יתכן ובזה .וארן שמים הקב״ה ברא בתורה כי )הס(
 וז׳א .בראה במה לנו ספרה הבריאה מציאות תספר טרם

 לכל ראשית שהוא במה לאמר . ברא בראשית
 ברא בה הדברים לשבעת גס שהוא לכל וראש תחלה היא

 אותיות צירוף שע״י הוא והנה .הו׳ השמים את אלהיס
 )ברכות ז״ל כמאמרם .וארן שמיס אלהיס ברא התורה

 שמיה נבראו שבהן אותיות לצרף בצלאל היה יודע ל״ה( דף
 מעין אחרת רוח בב״ר )שם( לרז״ל מצאנו הנה אך .וארן
 בראשית מלח בביאור זו בבחינה בחרו לא כי .זו דרך
 .האומן שביד כפנקס אומנות כלי התורה היות על כ״א
 התורה אומן אמון אצלו ואהיה פס( )ז״ל מאמרם ל׳ וזה

 שבעולם בנוהג הקב״ה. של אומנתו כלי הייתי אני אומרת
 אלא עצמו מדעת אותו טנה אינו פלטין טנה מלך

 אלא עצמו מדעת אותו בונה אינו והאומן האומן. מדעת
 חדרים עושה הוא האיך לדעת לו יש ופנקסות דפתריות

 מביס הקב״ה היה כך פשפשין. עושה הוא היאך
 ברא בראשית אמרה והתורה .העולם אח ובורא בחורה
 ה׳ אמר דאת מה היאך חורה אלא ראשית ואין אלהיס

 קצת בו נעיר תכונתו עד ולבא .ע״כ דרכו ראשית קנני
 כו׳ אומרת התורה אומרו )א( .הראויות מההערות

 .האומרת היא התורה כי ידע לא כימי מותר דברי שהם
 היא התירה כי שיורה אומן אמון אמר תחלה כי )ב(

 נרמז איך )ג( .אומנות כלי שהיא אמר ואח׳כ האומן
 .בפירוש אומן נאמר לא ולמה באמון האומנות כלי
 המלך בנמשל הלא כי כלל צודק המשל אין כי )ד(

 סדר מספרת התורה כי )ה( . המה אחד והאומן
 שלמדים כפנקס שהיא יאמר היתהואיך היאך הבריאה

 מביט אומר )ו( .ופשפשים חדרים ולעשות לבנות ממנו
 בתורה להביט חלילה יתברך אליו צורך וטנההאס בתורה
 חדרים יעשה האיך ממנו היבצר בפנקס שמביט כאומן

 שהוא יראה כו׳ הקב״ה היה כך ומאומרו .פשפשין או
 אמרה והתורה או׳ )ז( .כלל לו דומה ואין בצלמו בדמותו

 או׳ )ח( .קשר ובלי צורך בלי א' זה למה כו׳ בראשית
 מנהגו כאשר ליאמר הוא זה ל׳ כו׳^טבע שבעולם בנוהג

 הוא הנה עתה אך שלפניט הנדון הפך הוא שלם של
 הקב״הכו'ומהראוי היה כך באומר ממש לדמותו רוצה
 הביאור אל לבא והנה :כו׳ פלטין שבונה למלך יאמר

 ע״יהתורה הנה כי )א( מפורסמות. הקודמת ב׳ נקדים
 תנחומא מדרש ריש ז״ל כמאמרם העולם נברא אלהיח

 בהן שנבראו אותיות לצרף בצלאל היה יודע וכמאמרם
 במקטת עצים כחרש בהן יפעל לא כי וידוע .וארן שמיס

 הפועל לבד והוא בס מהחוצב נפרדים כלים שהם ובגרזן
דעת מבלי אשם אין היסב וגס ישחיתו ולא ירעו לא כי

3 )ח״א( ב

 אמנם לפשות עץ בחרושת יחפון אשר לכל בם החוצב
 יתייחסו לא אומנותו כלי המה כי גם התורה אותיות

 וחכמתו יתברך הוא כי מלילה יתברך מאתו לנפרדיס
 עצרנו וכאשר המה ורוחניות חיות כי היא אחת התורה היא
 הן כי היוצרים המה בהן העולם את יצר בראשית יוצר

 כי הנה איטתו מן נפרדים בלתי יח׳ וחכמתו שמותיו הן
במעשה אומן שם יפול בהורה גס כי ימשך דבר ממוצא

:בראשית
הנבראים הדברים ספור כיהנה והוא ב הקדמה

 ע״ד יתפרשו כאשר בראשית ימי בששת 1
 רוחניים עליונים נאצלים דברים אל ירמזון הלא השוד
 קדמה התורה כי העולם נברא לא ועד תכלית לאין

 פי הכתובים בכונת הנרצה היה לבדו הוא שנה אלפים
 נבראו לא ועדיין כו׳ השמים את אלהים ברא יאמר איך
 בקשוה ההוא הדרך ועל הסוד ע״ד נדרשים המה אך

 ברא וכאשר אצלט היא כאשר פשטה ע״ד ולא השרת מלאכי
 יפה עשה הכל את צבאם וכל והארץ השמים את אלהיס

 הכתובים בטנת הנרצים הדברים אל ומקביל רמז בעתו
 בכל בראשית מעשה ותיקון סדר כל נמצא הסוד ע״ד

 לפי עשייתו ואופן דבר כל עשיית זמן ונקודות פרטיו
 כונת לפי בו כנרצה הכתוב כונת אל מכוון הוא פשטו

 הנרמזים עליונים הנאצלים והדברים הסוד לפי הכתוב
 היה העולם שבריאת אמר כן ואס .חן ליודעים כנודע ט

 כונת שהם ואצילותם עליונים דברים אל מתייחם וסדר ע״ד
 הנה נברא וענינס סודם פי ועל סודם לפי המקראות

 האומן פקס אל השלם בריאת קודם התורה תדמה
 פיהם ועל ופשפשין חדרים יעשה היאך בו ומצוייר שכתוב
 הדברים פי על צבאם וכל וארן שמים ה׳ עשה כן כי יעשה

 בחורה מביט ואמר שבה הנסחר ע״ד בחורה הנרמזים
 הנאצלים העליונים בדברים יתברך הביטו שע״י לומר

 הבטחו ע״י כמדובר בתורה הכותב ענין שהם למעלה
 היה בה אישתם כי עצמה בחורה הביטו שהוא בהם
 ומהוה למסה עד אורו משתלשל מהם דבר כל שפע

 התורה תקרא השנית הזאת הבחינה על והנה :דוגמתו
 הא' הקדמה בחינת ועל האומן כפנקס אומנותו כלי

 אלהות בתורה 'יצדקו כאחד שניהם כי באופן אומן תקרא
 שמהראוי להם הוקשה כי והוא המאמר ביאור אל נבא ובזה
 ית' אצלו מגודלת שהיחה האל״ף בפח״ח אמונה יאמר
 הבחינה על והוא אומן כאומרו הוא אמון כי אמר ע״כ

 לז״א בפירוש אומן שהיל״ל שהרגיש ומשני הראשונה
 תקרא שהתורה בחינה יש כי גס כלו׳ כו׳ אומרת התורה

 אינה המדברת היא עצמה שהתורה למה זה כל עם אומן
 הקמנה כ״א ההיא הגדולה הבחינה עצמה על אומרת
 התורה וזהו לומדיה אל ענוחנות דעת ללמד הימנה

 בפירוש אומרת אינה אומן היותה שרמזת אף כי אומרות
 בחינות שתי בה המצא ולהורות אומנות כלי היותה רק

 שבעולם בנוהג כאשר כי לומר כו' שבשלם בנוהג אמר
 ג׳ כך ופנקס ואומן מלך הדברים שלשת מעמד ימצאו

 את וטנה בתורה מביט ית׳ בהיותו יחד ימצאו אלה
 התורה בחינות ושתי המלך הוא יתברך הוא כי העולם

 איך לפרש הוצרך ולא והפנקס האומן הם הנזכרות
ונרמז פנקס היחה איך רק הוא פשוט כי אומן היחה

 היותה



и!™ שה ;בראשית«

 כאפר כי ובורא בתורה מביט היה באומרו 'פנקס היותה
 הוא כן ופשפשין חדרים יעשה האיר בפנקס מביט האומן
 מעשה שבתיבוח התורה סודות אל הבטתו יד על יתברך

 פרמי כל בורא היה .העליון אצילות בנין שהיא בראשית
 הנרצים העליונים הדברים אל להקבילם למטה הבריאה

 מהיכן לנו לגלות בא ועתה סודם. לפי הבריאה ספור לסי
 אומן אמר ולא הראשונה הבחינה להסתיר שלמה למד
 שלמד ואמר התורה במעלת מפליג שהיה עס ברמז כ״א

 כו׳ אלהיס ברא בראשית שאמרה עצמה מהתורה
 השמים את ה׳ ברא שבה אומנות כלי היותה שמורה
 הבחינה מורה שהיה השמים את ברא ראשית נאמר כו׳ולא

 הדמות שאק ולהיות כו׳ אמרה והתורה וזהו הראשונה
 אך הדברים ג׳ ט נמצא באשר רק המשל אל הנמשל
 במשל הס כאשר נפרדים בלחי בנמשל הם והכלי האומן

 ,כו שבונה למלך אמר ולא שבעולם בטהג אמר ע״כ
 היה כך אמר במשל הנמצאים הדברים ג׳ ט המצא ועל

 שהוא במה בראשית אומרו פירוש הנה כו? הקב״ה
 אומנתו כלי שהוא כו׳ אלהיס ברא התורה היא ראשית
 יברא שטרם המאמר דברי שי על הכתוב ושיעור יתברך
 על מתפרש הבריאה פרטי כל ביאור היה השפל העולם

 היהכל ודוגמתו לעוצם קודם שהוא העליון אצילות בנין
 ונשתלשל נתפשט העליון אצילות מבנין כי למסה שנברא מה

 דבר שצמטה מה כל נחהוו עליונים פרטים מכל שפע
 הוא ראשית שהוא במה בראשית יאמר ובזה ביומו יום
 כמדובר מ׳ השמים אח אלהיס ברא עליון אצילות בנין

 ז״ל כמאמרם .יאמר או :העולם אס וברא מניס שהיה
 כו׳ הכטד וכסא חורה לעולם קדמו דברים שבעה כי

 ובלעדם עולם לבריאת הוצרכו כלס כי במקומו וביארט
 בראשית יאמר ובזה שם הארכנו כאשר מתקיים בלתי היה

 ברא דברים השבעה שהם לכל ראשית שהוא במה שהוא ;
 ארז״ל הנה כי יאמר או :הארץ ואת השמים את אלהים

 ותרצו הן ס׳ בגמרא הקשו והנה העולם נברא ,בי'מאמרו
 איפה כן שאם לב לשים ראוי הוא מאמר נמי בראשית

 יתר ככל ותרן שמים יהיו אלהיס ויאמר נאמר לא למה
 ז״ל מאמרם על נם לב נשית הענין № ולבא מאמרות
 לחין כי הרקיע יחזק שהוא רקיע יהי השני ביום כאומרו

 הברא אחר למוכי הוקשה כי בשני ונתחזקו בראשון היו
 על פירשו כן על רקיע יהי בשני יאמר איד בראשון שמיס

 חלילה תקצר ידה' האס ופלא הפלא יפלא החזוקוהלא
 יתב׳ פעולותיו גס ומה שני יום שהוצרך בראשון מלהחזיקה

 עצמו בפני מאמר שהוצרך אלא עוד ולא הזמן תחת שאינם
 לבא אטנם הייה: הרחוק אל קרא למה ועוד להחזיקם

 במאמרות העולם הברא ענין לבאר נקדים הביאור אל
 הוא אך יותר. ולא פחות לא עשרה היו ולמה הוא איך

 בהבראו השפל העולם אל שסע להשפיע הקב״ה רצה הנה כי
 תשעה ולא עשרה המה הלא עליונים כחות בחיטח מכל

 הכלולה התורה עסק ידי וע׳כעל יצירה בספר כמדובר
 וזה .מטצן שסע ויושסע כולן יחד יאירו כנודע מכולן

 בראשית במעשה הנאמרים מאמרות ,מי האמר כל פנק
 הוא באמור ההן מהכמות מאמר הוא מהם אחד כל כי

 הוא מאתו היוצא סיו רוח אותו הראשון המאמר יתברך
ומתסשט המשתלשל הראשון הכח מבחינת רוחני שפע £ל

 4 )ח״א( ב

 יתב׳ חכמתו גזרה אשר הראשון המציאות ומהוה ומתלבש
 יתברך פיו ובהבל הארץ וחת השמים את שהוא בו לברא

 בכל וההיקש האור אורנחהוה יהי באמרו השני במאמר
 והוא יתברך מפיו היוצא הדבר איכות כת גדול כי השאר
 נעשה הקב״ה מפי היוצא ודבור דבור כל יוחק רבי מאמר
 כן כו׳ הגשם ירד כאשר כי דבר שהנביא מה והוא מלאך
 עשת אם כי ריקם אלי ישוב לא מפי יצא אשר דברי יהיה

 רבי פרקי במאמר עוד יתבאר כו'כאשר חפצתי אשר את
 הענין ובבאאל בס׳ד זה שאחר בדרך שנזכיר אליעזר

 ע״כ מכולם העליון היה מתי׳ הראשון שהמאמר אחר כי והוא
 דקוחרוהנייחו לגודל גשמיות מדברים ממנו שמחהוה מה

 כ״א בעצם ממשיי חומריי קנין הפועל אל יוצא אינו
 מאמר אח״כ שצריך מה בצד גשמית התלבשות מציאות
 בגשם ממשיית עצמית הויה לגמור אליה שלישית מבחינה

 בחס חזקה ממשייח הויה קנו לא השמים אפי׳ וע״כ חזק
 עד מה התלבשות רק היה שלא לחים היו כ״א הראשון

 והוא הימנו למשה מדרגות ג׳ שהוא השלישי המאמר בא
 עדין כי רקיע יהי נאמר וע״כ בעצם גשמית הויה הקנה

 במאמר שני יום עד בעצם קנינית הויה ברקיע היה לא
 להוות הוצרך יותר עכור שנובעה למה הארץ אך שלישי
 ושם גשמי יסוד שהוא המיס יסוד תוך ונחתה אותה
 עפר בצקם פסוק על ז״ל מאמרם והוא עצמוחה נגמר

 המים אל והשליך כו׳ עפר נעל ידובקו ורגבים למוצק
 האורה כי למ״ד סעס נמצא ובזה אצלנו כמטאר כו׳

 דק היותר הלא כי הכתוב כפשט וארן שמיס אחר נבראת
 מה הוא דקות יוסר כי הוא אך תחלה יברא ראוי היה
 כל ועם אחת בכת שנגמר מהאור השלישי עד נגמר שלא
 נהיה ע״כ הרקיע מגמר האור גמר הוא דקות יותר זה

 בראשית דבר אשר הטיב ובזה בשני לא שלישי מאמר ע״י
 כי וארץ שמיס יהיו אלהיס ויאמר אמר ולא כו׳ ברא
 מאמר עלים ויקשה בראשון שנגמרו נראה היה הלא

 אמר בינת גהשכילנו ע״כ רקיע יהי ב׳ ביום הכתוב
 רקיע יהי שלישי במאמר תראה הלא לומר כו' בראשית

 איפה דע כי בשני הויתו ר לגמ הוצרך איך תתמה אל
 הא' הבחינה שהוא ראשית שהוא במה שהוא בראשית כי

 שהכל ואפ״ס אלהיס ברא העליונים העשר מכל העליונה
 משמשת היתה לא העשירית ידי על הפועל אל יוצא היה
 לקבלו לגשמיות מבא היה לא וע״כ מעלה לשל למעבר רק

 ונתחזק נגמר אז כי רקיע יהי אלהיס שויאמר עד בעצם
 מאמרם אל לב בשום האמור מעין יאמר או :כמדובר

 .אלהים ה' עפות ביום וכתיב אלהיס ברא כתיב ז"ל
 הדין במדת העולם לברא במחשבה פלה בתחלה אלא
 .ע״כ רחמים מדת בו שיתף מתקיים היה שלא ראה
 ברא בראשית תורה דברה בסתר לא כי יקשה והלא

 לא אלהים בשם ממש בריאה היתה כי שמורה אלהים
 בפרקי ז׳ל מאמרם אל לב לשום ראוי עוד בלבד מחשבה

 וארץ שמיס הקב״ה ברא יגיעה ובלא עמל בלא וז״ל ר״א
 אבג נעפו שמיס וכבר נעשו שמיס ה׳ בדבר שנאמר

 צבאם כל פיו וברוח שנאחר בהו כתב יגיעה בחולדות
 יתברך בי יגיעה אומרו נחשב זר כמו והלא .ע״כ

 ראייתו פגם ועוד יגע ולא יעף לא כי חלילה בתולדות
ד' נקדים הענין אל לבא אמנם יגיעה זכר בה אין

 הקדמות



בראשית תורת

 העולם הברא כי למענה כתבנו אפר )א( .הקדמות
 הוא במאמרו היוצא יחב׳ פיו רוח כי היה ות המאה; ע״י

 כן יתברך במאמרו בו הנאמרת ההויה ומהוה הפועל
 עשה כ״א ריקם אלי ישוב לא מפי יצא אשר דברי יהיה

 מאמר והוא )ב( .בסמוך כמדובר כו׳ חפצתי אשר את
 כל נבראו הראשון ביום ראשון במאמר הנה כי רז״ל
 שמים חולדות כל היו ויום יום שבכל אלא כלס ות ׳ המצי
 . בראשון בכח היו מאשר הפועל אל יוצאים וארץ
 מחשבה ע״י יתב׳ הוא ועשה פעל לא למה לב בשום )ג(
 המחשבה דקות לגודל כי הוא אך בפועל »אמר יצטרך ולא
 כ״א ממשיי גשמי עצם מציאות בה המחהוית ההויה אין
 שמיס יתהוו הראשון ביום הוצרך ע״כ הרוחניות מעין דק

 ואח״כ דקה הויה מציאות בכח בהם הנכלל וכל וארץ
 ומתפשט נמשך המאמר פי הבל היה וג' ב׳ מאמר ע״י

 המציאות והנה עצמו המאמר דברי ענין שהוא מה ומהוה
 מחשבה רק הדבור הבל התפשטות בלי שהיה הראשון
 עמלויגיעה שבלא לומר בו יתייחס ההוא במקומה בודדת
 פיו הבל התפשטות ע״י להתהוות שצריך מה אך נברא
 שצריך למה שמיא כלפי ויגיעה לעמל יתייחס ההוא

 רז״ל אמרו הנה כי )ד( .הרוחניות ולהעבוח לשלשל
 דינו ובית היא ענינו וה' באו' כאשר כי רבה במדבר

 הוי״ו כי והוא דינו ובית הוא ואני יתברך באומרו כך
 גם והנה הב״ד היא אני או ה' ואומרו יתברך עליו הוא
 כי יכוין אלהים ורוח פה באו' כי דרכם ע״פ נאמר אנו
 חיבה שבראש והוי׳ו הב׳ד שהוא שכינה היא אלהים רוח

 כי והוא הענין אל נבא ובזה דינו ובית הוא כלומר
 שמיס ה׳ בדבר לשנים חילק למה א׳ בכתו' לרז״ל הוקפה

 שמים ה׳ בדבר אמר ולא וכו׳ פיו וברוח כך ואחר נעשו
 ובצבאס דבור נאמר בשמים למה ועוד .נעשו צבאם וכל
 עשה שמיס ה׳ בדבר יאמר מהראו כי ועוד .פיו רוח
 אמר ע״כ מאליהן נעשו כאלו שהוא נעשו יאמר ולא
 טרם כי והוא .לזה זה בין הפרש היה כי אומר גזר

 בעלות ארץ ולא שמים לא גשמית הויה מציאות היות
 וארץ שמים מציאות במחשבה נברא לבוראם במחשבה

 נתעצמה לא עדיין אך המחשבה ימס כפי בדקות אך
 רוחניות מעין בדקות כ״א בעצם עשיה להיות הבריאה

 ההפשטות ע״י באז שלישי במאמר שני יום בא עד היהה
 ממשית ההויה וקונה מתעבה היה ההוא המאמר פיו הבל

 בגשמות להתחזק שמיס נגמרו לא וע״כבראשון גשמי וחוזק
 הקב״ה ברא ויגיעה עמל בלא ז׳ל מאמרם וזהו עצמי

 נעשו שמים וכבר נעשו שמיס ה׳ בדבר שנא׳ השמים את
 בעולם גשמית עדיין היו שלא בא' וארץ שמים כי שהוא

 מתלבש הגשמי בעולם להתפשט הדבור הבל הוצרך לא
 וכבר במקור! בודד המאמר נשאר רק גשמיות ומהוה
 אל היוצאות בתולדות אך דבור הבל התפשטות בלי נעשו

 ומהוה ומתפשט הולך היה פיו רוח ימים בשאר הפועל
 המאכנר וביאור הכ׳ ענין אל נבא .ובזה .ממשי מציאות

 מחבבה דברים ג׳ תכלול פעולה כל הנה כי והוא הא׳
 יאמר ובזה המחשבה היא שלשתן ראשית ומעשה רבור
 אלהים ברא המחשבה בחינת היא ראשית שהוא במה

 שהוא אלא פועלת המחשבה שגס ולמה הדין מדת שהוא
 היא בריאה מציאות אך עשה אמר ולא ברא אמר בדקות

 5 )ח״א( ב

 הדין מדת ע״י הבריאה נגמרת אס־היה שע״כ אלא באמת
 הדורות בהתחלת מיד כ״א העולם יתקיים שלא נמשך היה

 ז׳ל למ״ש גס ומה ובהו לתהו חוזר היה ובאין המכעיסין
 ית' מלפניו שיראו כדי הארץ מן גבוהין מימיו היס שלמה
 וז״א .כעבע׳ הארץ פני על המים להציף רק צריך שאין

 כו׳ את אלהים ברא שבמחשבה אחר לומר כו׳ והארץ
 וחשך ובהו תהו היתה הארץ והנה ראה הדין מדת שהוא
 אלהיס ורוח ע״כ הארץ ויכפה שישוב תהום פני על הדין

 רז״ל כמ״ש כי ד' בהקדמה שכתבנו מה והוא כו׳ מרחפת
 הוא ואני ובאומרו דינו ובית הוא וה' שנא׳ מקום שכל
 הוא״ו שהוא הוא יהיה אלהים ורוח באומרו כן דינו ובית

 ביום בו כי שהוא אלהים רוח שהוא דינו ובית ורוח של
 רחמים שם בדבר מה ועשיה חוזק צד והשפיע שיתף עצמו

 המתייחסת העליונה במד׳ היה הכל כי בדק' הכל היה ועדיין
 בדין רחמים נשתתף כי רק היה לא ה׳ שם כי למחשבה

 על כד״א העולם את יציפי פן המיס פני על מרחפת להיות
 אחר הוא עשות ביום אח׳'כ שאו׳ מה ובזה ירחף גוזליו

 נעשתה בדקות שהוא במחשב׳ שהיתה שהבריאה הזה השתוף
 ויהיה המדה לדקית בגשמות להתקיים כלו׳ קנינית עשיה
 שם הוא ה׳ בדבר להיות כשנשתחף זה לפי הכתוב ביאור

 ,ה ויאמר לומר הוצרך שלא נעשו שמים כבר הרחמים
 רק דבור הבל התפשטות שהיא וארן שמיס יהיו אלהיס
 נעשו כבר אלהיס שס מחשבת עס רחמים שם בשטוף

 מדת ע״י שהיה ברא מלת על נוסף גדר שהוא ויתחזקו
 במחשבה המתואר ראשון מאמר בדק׳ הוא במחשבה אלהים

 צבאם כל פיו וברוח דכתיב בהו כתיב עמל בתולדות אבל
 ומהוה ופועל ומתענה מתפשט היה פיו רוח שהבל שהוא

 הדבר מתייחס ע״כ בה פועלת לבדה המחשבה היתה ולא
 ע״י שהוא בהו כתיב יגיעת בתולדות אבל וזהו יגיעה אל

 שמביא וזהו הדבור אחר המתפשט יתברך פיו והבל רוח
 צודקת יגיעה שאין למה אמנם צבאה כל פיו מוברוח ראיה

 וארן מיס נ בין בכתוב במחלק השאלה בדרך רק יתברך בו
 יגיעה באומרו הכתיבה אל הדבר ייחסו ע״כ התולדות אל

 היו וארץ שמים אך נבראו ביגיעה אמר ולא בהו כתיב
 ז״ל מאמרם הוא האלה הדברים וע״ם .יגיעה יחם בלי

 העולם את הקב״ה ברא יגיעה ובלא עמל בלא )פ״ג( בב״ר
 הוצאת עמל שבלא כמדובר. נעשו כמים וכבד ה׳ בדבר שנח׳

 ע״י התהוות יגיעת ובלא .הפועל אל הכח מן הדבור
 כל כי והוא .נעשו שמיס מהמאמר המתפשט פיו רוח
 דק יותר הוא ההתלבשות התחלת אל ראשון שהדבר מה

 השמיסותולדות מן תולדות להוציא אך .בקלות צורתו ומקבל
 כל היו בכח כי .גשם מתוך גשם שהוא למה .האדן מן

 ע״כ )ב( .בהקדמה כמדובר הראשון מיום התולדות
 בהן להקנות המאמר פי רוח והתלבשות התפשטות הוצרך
 הא׳ לדקות כי הרקיע ביחזק הקודם בדרך כחמור הויה

 לומר כו׳ ברא בראשית יאמר וזה .עדין גשמי חוזק קנו לא
 מן המאמר הוציא טרם המחשבה שהוא ראשית שהוא במה

:כו' השמים את ברא .הפועל אל הכח
 )ב״רפ״א( אר״י האתין ברבוי הנה .ט׳ ואת השמים את

 הארץ ואת .ומזלו׳ כוכבי׳ ונבנה חמה לרבות אתהשמיס
 חמה הלא כי יקשה והלא ע״כ וג״ע ודשאים אילנות לרטת

ביום כללם ואיך ראשון יום אחר נבראו כו׳ ואילנות ט'
הראשון _ . ... ,,
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 מכשול להרים לדעתו הכתוב כוונת אמנם .הרא.ין
 על זמן הוצרך כי רוחו. על יעלה בל ומפחי שוגה ראי:

 ע״כ כי לאל חלילה הוא כן .ולא ומלואו העולם בריאת
 . ימים ששת כו׳רקאמר ה׳ עשה ימים בששת נאמר לה

 וזאת .והאר; השמים עם ה' ברא ימים שהשפה יאמר כאלו
 שמרבה השמים אח אלהים ברא בראשית הכתוב כוונת תהיה
 השמים שבהברא .שבשמים תולדות כללות כו׳פהוא חמה
 ואת וכן .בדקות באיכות נבראים בכח תולדותיו היו

 ודשאים אילנות הארץ תולדות כל בכח נבראו שעמה האק
 יום שאמר בימים שנברא מה שכל נמצא .הארץ וג״ע

 ואלו השמים מן אלו ומתפרדים כיוצאים רק היו לא .א׳
 כי הארץ תדשא האח הוצא אמרו והוא .הארץ מן

 ושיעור כן. אחרי אותם ומוציאה הא׳ מיום היו בתוכה
 רק וארץ. שמים בלבד לא אלהיס ברא בראשית הל
 .ואת השמים תולדות כל שבשמים האח שמרבה ט׳ את

 נתהוה שהכל העולם כל שזה .הארץ חולדות כל שבארץ
 לפניו לו הנכון ביום פרס כל מתגלה שהיה אלא .בראשון

 . הארץ ג״ע הוא ישמעאל רבי שאמר והג״ע .יתב׳
 מקדם אינו מקדם בעק גן שנאמ׳ שמה )פט״ו( בב״ר המאמר

 וכן ותנחומא ב׳ר דעת הוא וכן .לאדם מקדם אלא לעול׳
 ופירשו כאחת. הכל שיצר הוא הכל יוצר כי פסוק על במכילתא

 :כמדובר הארץ תוצא ל׳ ודקדקו כאלהינו. צור ואין פסוק ע״ז
 על שאומר יראה הנה .ט׳ תהו היחה והארץ ב

 אחד חהוס פני על ואו' .המיס פני
 בב״ר ארז״ל הנה אמנם .שמס ישנה זה שלמה וקשה הוא

 הקב״ה וגלה .במים מיס עולם היה מתחלה כי )פ״ד(
 המיס חצי ונשארו ממנה השמי׳ את וברא אמצעית טיפה
 אל לב לשים ראויה והנה .למסה וחצים .לרקיע מעל

 ועוד .היו מיס מיני ב׳ כי שנראה .במים מים אמרם ל׳
 ולא מהאמצעית היה למה .אמצעית טפה שגלה אומרם

 המיס יסוד נמצא שא'כ ועוד .למטה או שלמעלה ממה
 הגשמים המיס מיסוד יהיו נחשב כמוזר .והלא לרקיע מעל

 שמאומרו בב״ר שאומרו לרז״ל גס ומה .השמים על
 הרקיע כי הרקיע. שעל אמר ולא לרקיע מעל אשר המים

 התחתונים שממיס מה כשיעור אליהם ומהרקיע באמצע
 הרקיע על ויפלו ירדו לא למה יקשה והלא הרקיע אל

 צריכים אלו דברים והנה לרקיע מתחת עד סביבו וישפכו
 פה אך .ב׳ר בביאור הדחבנוהו והנה .רחב כיאור
 יש כי שהוא .שס ממאמרט היוצא נאמר נמרץ כקוצר

 רוח היה שעליהם .רוחניות של הא׳ . מים סוגי ב׳
 היו אלהים רוח אל הקרב הקרב וכל .מרחפת אלהים

 המיסשכלפי חצי גטל חום עד היו זה וע״י רוחניס יותר
 מיס וז״א הגשמים מים הם התחתונים אך מעלה.
 התחתונים. לחצי העליונים שבין המים מיפת אך כמים.
 מעין רוחניות כחיטת כס שהיה .מיצוע בעלת היתה

 .ע׳׳כ התחתונים מעין גשמיות ובחינת . מהס שלמעלה
 רוחניות בין ממוצע זך גשס שהם שמיס נעשו וממנה

 השמים. את וברא האמצעית מפה גלה וזהו !גשמיות.
 מעל הס ע״כ היו. שרוחנייס למעלה היו אשר אך

 .הרקיע אל מסה של תהום מי שבין וכהפרש .לרקיע
 ששיעור באמרה ז״ל טוגו וזהו .העליוני׳ אל ממנו יש כן

 :לרקיע התחתונים שבין כשיעור עליוני׳ למיס הרקיע שבין
6 )ח״א( ב

 שהיו המיס שחצי למה כי והוא הל מנין אל ונבא
 רק ממה של מאיכות היו לא מעלה. לצד בתחלה
 מים במין מים מין שהיו במים מיס וז״א . רוחניים

 הבדיל הרקיע נברא באמצען וכאשר . אלה אל אלה
 הדברים פי ועל .למעלה הרוחניים ונמצאו למים מיס בין

 פר יקרא מעלה כלפי חחלה שהיו המיס כי יאמר האלה
 פני פניהם אח יקרא למעה כן אחרי והנשארים .המים
 שהיה וחשך ובהו חהו כי הל ענין יהיה ובזה . תהום

 ח ורו .אך התחתונים המים פני על הוא תהום פני על
 שהוא המיס פני על היה .שרי עמיה שנהורא אלהיס

 שהוצרך מה הוא שלמסה ועל . לרקיע שמעל המים על
 זה ובדרכנו .כו׳ אור יהי אלהיס שויאמר אור ליברא
 המיס פני תהום פני על .באומרו ז״ל רש״י ל׳ יובן אפשר

 מרחפת אלהיס שרוח שאחר לו שהוקשה הארץ שעל
 המיס פני על הוא אך .חושך היו איך .המים פני על

 פני מל אלא .העליונים המים פני על לא הארץ שעל
 לומרשיכוין נצכורך ולא .התחתונים המיס פני שהם תהום

 אין שם כי שמעתי. כאשר לארץ המיס שבין מה על
:שם להתהוות מקום

 ולא כ; ויהי יאמר מהראוי .כו׳ אלהיס ייאמר ג
 לאומר גם ומה היה. איך להזכיר יחזור

 רוח ידי על להתהוות הוצרך לא רוחני אור היה זה כי
 וברוח על למעלה כמדובר עולם צבאות ככל יתברך פיו
 : אור ויהי אור יתברך באומרו כ״א .צבאם כל פיו

 אורה מבלות רז״ל אמרו רבה)ב״רפי״ז( במדרש והנה
 מהאור הרמב״ן כמאמר שהוא .חמה גלגל .מעלה של

 .החמה אור ממנו ונברא נמשך בראשית ימי בששת שנברא
 על כי .אור ויהי כ״א כן ויהי נאמר פלא יתכן ובזה

 אור יהי אלהיס ויאמר הכתוב ושיעור ידבר אורות שני
 אור ויהי .שנית הויה ויהי גס כ״א .כן היה בלבד ולא
 ר׳ וז״ל )שס( בב״ר אדז׳ל עוד :החמה אור הוא

 לו אפר נחמני בר שמואל לר' שאל יהוצדק בן שמעון
 נבראת מהיכן אגדה בעל שאתה עליך ששמעתי מפני

 והבהיק כשלמה הקב״ה בה פנתעסף מלמד א״ל האורה
 . בלחישה לו אמר .סופו ועד העולם מסוף הדרו זיו

 לי או׳ ואת .כשלמה אור עוכוה הוא מלא מקרא א׳ל
 לך אמרתיה כך בלחישה. ששמעתיה כשם א״ל בלחישה.
 שאלה זו מה לב לשוס שראוי אמת והן : ע״כ .בלחישה

 יש להוות יתברך כחו זו הלא .האורה נבראת מהיכן
 הדברים יתר בכל ולא באורה שאל זה למה וגס מאין

 מאומרו הלא כי כו׳ שנתעטף מלמד א׳ ועוד .שנבראו
 שמלמדנו בכתוב ומוכרח כמפורש שהוא נראה .מלמד

 ענין מה ועוד מזה דבר שוס במשמעו אין והלא זה
 האורה לברא ולמה עטוף ית׳ בו יצדק ואיך .השלמה
 אמר וצא הדרו זיו הבהיק אומרו ועוד .זה לכל הוצרך

 אור עושה הל מאמר שזה אומרו ומוד .אורה הבהיק
 מעטיפת כי אמר הוא כי בהפך יראה הלא כי . כשלמה
 באור היה שהעיטוף אומר והכתוב האור. נברא השלמה

 .רוחנית היתה הזאת התורה כי דעתו הנה אטנם :עצמו
 מסוף בה רואה אדם שהיה י״ב( דף )חגיגה כמשז״ל
 בה להשתמש הדורות זכו שלא ועל .סופו ועד העולם
 כאור לא אך הימה רומניות כי הנה כמשז״ל .נגנזה

העליון
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שוכני לשכול יוכלו לא עדיין למסך ישים אויוה ואס זך לסובלו אדם בני ימלין היו לא ״כ6ש .ממש העליון
______כ״א זכו. שלא על העדרו לייחס לו היה

 שקודם מתושלח ימי בשבעה הלא כי ועוד .לסובלו יכלו
 פ״ג( )ב״ר כמשז״ל .הארן גויי כל אותו סבלו המבול

 מהיכן № וע״כ .וכו׳ הימים לשבעת ויהי פסוק על
 שכל רז״ל ריב כהסכמת דעתו כי והוא ,האורה נבראת

 שמיס נהבראת נברא בראשית ימי בששת שנבראת מה
 אלא .בהם בכח היו כן אחרי שנברא מה וכל .וארן
 כנודע הפועל אל הכח מן ודבר דבר כל יוצאים שהיו
 במאמר היה המוחלט מאין יש שהיה מה כל כי הנה

 כ״א מאק יש דבר נעשה היה לא כן אחרי אבל הראשון.
 מהיכן ואמר שאל וע״כ מיש יש הפועל אל הכח מן יוצא

 שנבראו הדברים יתר ככל היתה או ימנע לא לומר ,נבראת
 מהשמים הוא אס .העליון מאור או .והארץ השמים מן

 . גשמי דבר תוך רוחני דבר בכח היה יתכן לא וארן
 שיורה .אור יהי יאמר איך ממש מלמעלה הוא ואס

 ז״ל פירשו רקיע יהי באומרו כן .שעל חדשה עלהויה
 .ראשון ביום היה שכבר על הרקיע יחזק פ״ד( )שס

 הוא אור יהי שאס .חדשה הויה היתה החזוק ובבחינת
 רק אינה כי יהי אומרו יצדק לא .העליון אור שישתלשל

 ,לסובלו יוכלו לא שא״כ ועוד .העליון אור התפשטות
 ויהי אמר ולא אור ויהי אומרו בכתוב לו הוקשה ועוד
 דברים שאר על לומר האורה. נבראת מהיכן שאל כן.
 המציאות כל ויצאו נבראו וארן משמים כי .שואל איני

 שאס האורה על היא שאלתי אך .הפועל אל הכח מן
 מכבוד היא ואם הס. ולא רוחנית היא איך היא משס
 תקרא צא וגס אדם. בני סבלוה איך יתברך אורו

 מלמד ״ח6 .האורה והתפשטות המשכה אלא בריאה
 .כן ויהי אמר לא וגס אור יהי מאומרו כי וכו'

 מהאור היה כי והוא כו׳ נתעטף יתברך הוא כי מלמד
 המתעטף שכחשר כ״א .האור התפשטות היה ולא העליון

 כך .העולם אויר אל העטוף בין מפסקת היא בשלמה
 העולם לאויר יתברך בינו מפסיק מסך שם יתברך הוא

 מציאות יתפשט שלא באופן מעובה• רוחניות מאור
 עליון אור שמבהיקת כ״א .לעולם שריא דעמיה נהורא
 רוחניות מעין אור הלז בעבר יתהווה במסך המכה
 .האדם בני לסובלו יוכלו בגדר מעובה אך ,העליון

 יהל כי .שמש לאור משל שהוא נאמר הדבר ולהמתיק
 ט הגרים לסובלו יוכלו ולמען בבית. להאיר חלון ך ד:

 ויבהיק השמש בו שיכה זכוכית. של מסך בחלון ישימו
 הזכוכית ואס .עצמו השמש מאור ממועט אור פנימה
 יריעת שמלת מסך ישימו .מלהכילו בהיקתו חרבה לזכותו
 פנימה יבצר לא לדקוהה אפר הדקה מן דקה פשתן

 שבין ההפרש וכלל .בו המכה השמש אור מלהבהיק
 כי הוא הלא .דקה שהיא לבנה לשמלת זך זכוכית מסך

 אור כעצמיות הוא זכוכית המסך מתוך השמש בהיקש
 מחוך המפלש אך .הזה במסך המפלש עצמו השמש
 העצמיות ולא המתהוה כדבר הוא .דקה לבנה יריעת

 מהאור הארץ על יתברך האיר זה דרך על .השמש אור
 מסך לשוס ראה לסובלו תבל יושבי יוכלו למען .העליון

 דעמיה מגהורא הוא והמסך .המסך מחוך ולהבהיק
שאורה אורה בחינת ויש .סביב לו ונוגה כענין .שרא

7 )ח״א( ב

 מה בצד ומעוכה מגובש מחור מסך פשה ע״כ .ארן
 למסך הזכוכית מסך בין כמשל אשר כהפרש הוא אשר

 נתעטף כאומרו כלשונו המתיק וזה דקה, לכנה השמלה
 האור ועי״כ .לכנה דקה יריעה אל משל שהוא כשלמה
 יחשב לא .העליון האור מהכאת מזה מהעבר המפלש

 אור יהי הה״ד מחהוה כדכר כ״א .העליון אור כעצמיות
 זך מסך דרך יכהיק לא וגס העליון אור יתפשט לא לומר

 בו שהבהיקוח מעובה. אור מסך דרך כ״א מאד,
 ואמר חזר ובכן .להויה יתייחס מה בצד הלז מהעבר

 לרמוז שנית פעס הזכיר כי .כן ויהי אמר ולא .אור ויהי
 הזכיר. היה כיאור השלמה היא אחר אור היה זה זולת כי

 הנמשל הוא .אור שיתהוה אור יהי שהוא אור יהי וז״א
 מאשר שני אור ויהי כן וע״י • בה שנתעטף השמלה אל

 ויהי כלומר אור ויהי וז״א .הראשון אור דרך הבהיק
 משוף ואמר כשלמה. אור שעטה אחר על נושף אור

 שבהיות השמש כאור אינו כי לומר .סופו ועד העולם
 . הוא רוחני כי הכל כולל זה כי .כמערכ אינו במזרח

 כי .סופו ועד העולם מסוף בו מביט אדם היה וע״כ
 ובכן מהאור. תשאב מאשר היא העין ראית כי לנו ידוע

 וז״א .לראייתו מעצור אק רוחני מאור שואב בהיותו
 מסוף הבהיק מהדרו שפלש הזיו כי הדרו זיו והבהיק

 כמאמרם .הדר נקרא בה ונתעטף השמלה כי והוא כו׳
 נחלבו העולם את הקב״ה כשברא כי בפסיקתא ז״ל
 יק הכה וזהו ט׳ לבשת והדר הוד שנאמר והדר מד
 הדרו. שהיא שנכראמהשמלה זיו שהוא הדרו של בזיו

 לסבלו יכלו כן וע״י .אחר אור הכהיק הזיו אותו
 ,כו העולם מסוף והיה ,רוחני היותו עם אדם בני

 לבשת והדר הוד הכתוב מאמר וזהו .מרוחניוח נמשך להיות
 מהודך ונתת כד״א ההוד אל המתייחס שפע אור שהוא
. לבשת העולם לכרא מתגלה התפשטות הוא והדר .עליו

 ונעשה האורה להוות כשלמה אותו עוטה היית האור ואותו
 ובאומרו .בעולם להאיר אורה הבהיק זיו ומאותו .זיו

 ממוצע איר הנא כי למ״ש כיון סופו ועד העולם מסוף
 העולם מסוף העולם ממלא שהיה במה העליון מעין
 מסוף מבהיק אורו שאין השמש אור משא״כ • סופו ועד

 אינו .האחד בקצה זורח שהוא בעת .סופו ועד העולם
 שימצא כשמש לא וגס . כמדובר אחר במקום מאיר
 שתמיד כ״א .הארץ פגי על וחושך .הרקיע אחורי הולך
 לל שכ .סופו ועד העולם מסוף לילה ואין .יאיר בכל
 גבוליי היה כי גשמות מעין וגס .ומטה מעלה גס

 פשט יהיה זה הנה . בלבד סופי עד השפל עולם מסוף
 אחשוב וזה .הסוד לכי גמרן חזון לו ועוד . המאמר

 .שבו ה׳ סוד רמז על .בלחישה כשאמרו שמואל ,ר כיון
 מלא מקרא א״ל לו כשהשיב הפשט ע״ד ששאל ור״ש
 על שהוא בלחישה שקבלתיה כשם השיב אז .כו׳ הוא
 בלחישה. אמרתי באמירה כך .באצילות עליון סוד רמז

 מפשוטו לפנים בחינת אצל כן לא אך .בפשוטו משא״כ
:לך גליתי שלא

 העדר האור שאין התורה למדחנו .כו' אלהיס וירא ד
 גם ומה .עצמו בפני כח א׳ כל רק החשך

 אלהיס ויבדל באור להתערב החשך שבקשה ז״ל לאומרם
כו׳
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 כיאור .בעה״ז להם צר אשר ה׳ עבדי יקוצו ולא .לבקר

 פעם שוב ראינו מצאנו הזה הדבר ובכלל .ישמח צדיקים
 היה .סתם אור יהי שאומרו מרז״ל האומרים דעת אל

 למה שא״כ שקשה .למעלה ,הכ וארץ שמיס למעשה קודם
 הוא האיר אוהו כי הוא שדעתו גס ..ומה בהפוך נכתב

 לצדיקים הובדל וע״כ בבריאה הוקדם שע״כ .אורהעה״ב
 והעה״ז .ביו׳ד נברא העה״ב כי ידענו הלא כי ועוד לע״ל.
 ליכחוב היה ומהראוי .עולמים צור ה׳ ביה כי .בה״א נברא

 אך .השם אותיות סדר ישנה ולא החלה ביה שנברא מה
על לרמוז כן אחרי נכתב .תחלה שנברא שעם ספק אין

:כמדובר .העה״ב משמש העה״ז שאמר .העתיד
 יהי אומר הנה . ט' רקיע יהי אלהים ויאמר ו

 הלא הרקיע את אלהיס ויעש ואו' רקיע
 כן שעל .בראשון וארן שמיס הברא אחר נחשב זר כמו

 שעל רקיע הוא זה שרקיע )פ״ד( ר״א בפרקי אמרו
 יחזק רקיע יהי אמר )פר״ד( ובב״ר . החיות ראשי

 לפי ויתכן בשני וקרשו בראשון היו לחים כי .הרקיע
 מים ענין אל לב בשום למעלה שכתבנו במה הפשע

 בין )שם( ז״ל מאמרם אל וגס .תחתונים ומיס עליונים
 . ובנשים בינם כו׳ המיס ובין לרקיע מתחת אשר המים
 על שהרי ואמרו ,למיס מיס שבין האויר באמצעות שהוא

 מה לדעת וראוי . לרקיע מעל אלא נאמר לא הרקיע
 הקצוות: אחד אל נועה מהיות בנתיס. היות יוסיף ומה יהן

 אשר איש כל הנה כי נקדים הענין אל לבא אמכם
 דבר שאין למה כי .וירא ישקיף בו דעת רוח

 .בו נשבה רוחני דבר שפע כאשר לא אס מהקיים חומרי
 הלזו הארן כי ספק אין ע״כ .ונפסד הווה יהיה שאנ״כ

 העולם מן אלהי שפע הוא ולקיימה. להחיותה לה הנשמה
 בה לבא מבא .חומריות׳ מפאת בה כאין ולמה העליון

 וימודד עמד ע״כ .הרוחנית תכלית יתברך מאתו שפע
 מעולם השפע למען'יפחלשל .עולם על עולם הדרגות
 . הגלגלים עולס אל ומהם .המלאכים טלם אל העליון

 פד . לקו קו ומתעבה ויורד משתלשל השפע ידם פעל
 אל נבא מזה והנה .השפל בעולם להתקבל מוכן היות
 היות פרס נחשב זר כמו הלא כי והוא :ריאה. ה סדר

 יתברך מאתו העכורה הארץ נבראת איך .אלו הדרגות
 להשתלשל . וגלגלים . ,מלאכים עולמות היות כלי

 .העטרה הארן ברוא עד יתברך ממנו השפע באמצעיתן
 לא .לארץ קודם וגלגלים מלאכים נבראים היו וחלו

 ית׳ במאמרו יחד נבראו וארן שמיס הנה אך .יפלא
 כי וידוע .הארן ואת השמים את ברא;אלהיס בראשית

 ז״ל כמ׳ש ראשון ביום מלאך שוש נברא לא הכל לדברי
 של בדרומו מותח היה מיכאל יאמרו שלא פ״ג( )ב״ר
 איך לב לשית ראוי עוד . כו׳ בצפונו וגבריאל רקיע
 עד מזה זה נגדיים ואיכותן וארן שמיס יחד נבראו

 לזאת כי אחשוב .הנה השני הזה הדבר אל והנה .מאד
 הקב״האתהארן. ברא אין באומרם רז״ל עיניהם פקחו

 . כו׳ המיס אל והפיל הכבוד כסא מתחת עפר נעל
 .אש יסודות ד׳ השפל בעולם כאשר כי אצלי שרצונם

 בחינות עליונות ברוחניות כן . ועפר .ומיס . ואויר
 מבחינה כי ואמר . חן ליודעים כנודע דוגמתן

 ד הכב כסא שתחת הרוחנית העפר אל המתייחסת
נשתלשלה

 בפני והויה בריה שהחשך מורה לילה קרא ולחשך וכן כו׳
 שתי לו שהיו למלך משל פ״ו( )שם ארז״ל וכן עצמו

 ערב ויהי אומרו אל לב בשום יתכן עוד .כו׳ לגיונות
 אחר וגם .אחד יום ובקר ערב יהי אמר ולא בוקר ויהי

 יום ויהי לומר ראוי היה .לילה ולחשך יום לאור שקרא
 יהיה שלא אפשר היה הנה אמנם :אמד יום לילה ויהי

 אור שבתום רק .הלילה להפך היום אור בין שהות
 יאיר הלילה חשך ובחום הלילה חשך יתחיל השמש

 בקשו באומרם רז״ל כונו אפשר וזה . השמש אור
 הנה אך . בנתיים הפסק בלי שהוא בערבוביא לשמש
 אור בין להפסיק וראוי טוב כי האור את אלהיס וירא

 שם כי .החשך ובין האור בין אלהיס ויבדל וע״כ .נמשך
 בסילוק וכן .ללילה קודם הממה פקיעת אחר יום ערב

 כו׳ ויבדל וזהו .אור בוקר פס השמש צאת עד החפך
 . והחשך .האור .זמנים חלוקי ד׳ כולל היום נמצא

 לאור אלהיס ויקרא הש׳ מאמר וזה .והבקר .והערב
 ערב ויהי .הב׳ הוא ולחשך .הא׳ החלק הוא .יום

 הוא הלילה שאחר בוקר ויהי .הג' הוא האור שאחר
 בשום יאמר או :אחד יום הוא ארבעתם וכללות .הד׳
 כי והוא .ראשון יום אמר ולא אמד יום אומרו אל לב

 ובין המאורות. ולא רוחני היה זה שאור לאומר בין הנה
 יום עד בגלגל נתלו שלא אלא המאורות שהוא האומר

 סבוב ע״י היה לא הרביעי עד ולילה יום קצבת הנה .ד׳
 ויבדל לז״א .לילה ומדת יום מדת היתה ואיך . הגלגלים

 ההבדל נעשה היה יתברך ידו על כי כו׳ האור בין אלהיס
 אלהיס ויקרא .מחברו נפרד שיעורו אהד כל .לזה זה בין

 והיה כו׳ קרא ולחשך הגלגל. לסבוב .ולא יום לאור
 א׳ יום שיעור בקר ויהי ערב שויהי יתברך השגחתו ע״פ

 כ׳א ראשון אמר לא ולכן .הגלגלים סדר ע״פ הנודע
היום גס כ״א ראשון היותו כיון בלבד לא כי .אמד יום

 :א׳ יום שיעור גלגל סבוב גלי והבקר הערב בין
האור. נברא שלא עד שהיה החשך הנה כי עודיכוין
 הקודם העדר היה הראשון כי .הלילה חושך אינו

 הרשך שאותו לאומרים גס ומה .מומלס חשך והיה להויה
 שהובא חושן קיה גיהנסוהוא חשך הוא תהום פני על
 כסיתי האבלתי פסוק על ז״ל כמאמר .המצריים על

 בב״ר בא פ׳ ז״ל בדבריהם כמפורש .תהום את עליו
 לא האור בהביאו כלומר ויבדל יאמר וזה ,)פי״ד(
 לו הנאות למקום הובדל רק .לגמרי החשך אוחו נתבטל
 החשך אותו אין הפירושים לכל והנה . בגיהנס שהוא
 ולא .אמד יום שניהם ליקרא היום באור ליכלל ראוי
 יתחיל ראוי היה וא״כ .שני יום ליל של הלילה חשך הוא

 כן לא כי אמר .שאחריו בלילה ויגמר .מהבקר היום
 הנזכר ולחשך .יגס לאור ויקרא רק .יתברך הוא עשה
 היום בכללות ליכלל ראוי בלתי היותו עם .לילה קרא

 ואח״כ תחלה ערב ויהי כן שע״י כדי כן עשה ולמה
 יום ערב ואח״כ בקר להיות יתהפך ולא .בקר ויהי
 שאותו מה כי לומר ראשון יום אמר לא וע״כ .אחר

 .יותר ולא בלבד אחד יום היה .ביום נכלל החשך
 לרמוז העולם ברא מאז הקב״ה רצה כי יהיה והטעם
 העה״ז והוא .הערב ישמש תחלה כי והוא .תכליתו
שומרים ויהיו העה״ב אור ואח׳כ .ט הצדיקים וצרות

8 )ח״א( ב
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 .למיסהחחהוניס בהם מרחפת אלהים פרוח השפע מימי
 שמרבה הרקיע את אלהיס ויעש כי הכתוב והניד .כאמור

 עס המלאכים פולס שהוא .הס גס השמים שמי האת
 ויבדל באו' הענין ופירש . הגלגלים עולם הוא הרקיע

 שעי׳כ כדי .המיס בתוך רקיע ברא למה תדע לומר ,כ.־
 למיס עליהס היחה אלהיס שרוח כו׳ המיס בין ויבדל

 היה הבדלם שע״י הנאמרים ברקיעים בתוכם שהארז
 ותראה כו׳ המיס יקוו אלה־ס ויאמר שבו השתלשלות

 הדבר ובכלל . כמדובר ההבדל ע״י נתעבית כי היבשה
 נבראו מלאכים כי האומר אל מעם פוב ראינו מצאט הזה
 . בה׳ שנבראו לאומר כי .בכתוב נרמז היכן .בב'

 מ־ותראלא שיעופף הארץ על יעופף ועוף באומרו מפורש
 נרמז שכתבנו במה אך . יעופף ובשתים כדי״א שהוא
 האת יהיה בחמישי שנבראו ולאומר . כמדובר את באו׳

 ולהיות עצמם המלאכים על ויעופף . העולם על
 ממיס שיהיה יתברך עשה . פוה בהדרגה ההשתלשלות

 ב־־שתלשות כן וע״י לארץ. הרקיע כמן לרקיע עליונים
 איכות בארץ הקנות נמשך .בה פנתעבה בעולמות השפע
 המיס יקוו אלהים ויאמר ־."כ פא באופן ממש". גשמית

יבש גשמות עצה הראות פהוא היבשה ותראה .כו׳
: היה כאפר ממשיי

 )ב״ר ברזי׳ל רבו סוב כי בשני נאמר שלא מה על והיה
 הוא . עיקר יראהפעפו ואשר הדעות פ״ד(

 הוא . לנגדם ועזר המיס מלאכת בו נגמרה לא כי על
 בהגמר א׳ . פעמים ב׳ סוב כי נאמר שבשלישי מה

 הלא אך .היום מלאכת יתר בהגמר וא׳ .המיס מלאכת
 בשני יתברך הוא המיס מלאכת השליה Ы למה יקשה
 ג׳ היוה עד הדבר יאחר ולא . סוב כי עליהן ויאמר

 ששת כי ספק אין הנה כי ויתכן .פעמים זה בו לאומרו
 ויום .עלמא דהוי שני אלפי לשיתא רמז הה בראשית ימי

 רמז א׳ יוה נמצא . שבה שכלו עה״ב אל השביעי
 כי רמז .וחשך ובהו תהו הארץ שהיתה .הראשון לאלף
 ראוים והיו . ובאין מכעיסין רשעים היו ההוא באלף
 . ובהו תהו ויהיו .הכל ויציפו הארץ על המיה יעלו

 היא הארץ על דורך שכפהרשע ז״ל מאמר דרך על
 על הארץ הקב״ה רקע לא כי על אצלי שהוא .מתרעשת

 כי אמרו וכן .אתה׳ רקלשיעבדו .כטבען שלא המיה
 עשה האלהים כי הוא . מארץ גבוהים הים שמי מה

 מתקיימים. נם ע״ד כי האדם בני בראות מלפניו שיראו
 וירדו הנובע אל הדבר להניח רק מהם ליפרע וא״צ

 להעלותו. תהום פני על הרוגז וחשך וזהו הארץ על המים
 פני על מרחפת היתה כבד מדה״ד הוא אלהיס ורוח

 שקרא .אנוש בדור החל כאשר . הארץ על להציפן המים
 אלא והיהגומר. .עולם של שלישו עד וישפכם הים למי

 צדיק הוא . טוב כי האור את אלהים וירא ההוא באלף
 והעלהו הבדילו כי . כו׳ אלהיס ויבדל חנוך שהוא א׳

 כי אלהים וירא עולמו על ריחם כן וע״י .לרקיע מפל
 הנה כי והוא .הב׳ לאלף רמז הוא השני והיום . טוב
 ע״י ומפורסמים גדולים דברים ית׳ הוא עשה פעמים ב׳

 אלף בשנת פהיה המיס מבול והוא השני באלף א׳ המים
 ים קריעת עגין הוא השלישי באלף שנית .שנה ותרנ׳ו

של תחתונים מים שנתחברו המבול עגין והוא . סוף
מעינות

 ששפע השמים משא״כ . הארץ בריאת נשתלשלה
 הרוחניים ומיס אש מבחינות היה למטה הבריאה

 הבחינה. מכל השפע בא רגע שכמו באופן . העליונים
 הבחינה איכות כפי כוחן בא נגדיים דברים ונעשו

 הבחינות שכל היות עם . ופרט סרט לכל שנשתלשלה
 בא הא׳ הקושי אל אמנם . כנודע אחד אחדות במקומן

 חשובת בם המתבונן אל להגיד האלו בפסוקים האלהיס
 האק את אלהים ברא כאשר הנה כי היא הלא .דבר
 רק בס להשתלשל אמצעיים עולמות עדיין היו Ыв למה

 . בדקות רק הארן נבראת לא ע״כ בלבד. השפע המשכת
 ארן אלהיס ברא איך חתמה אל כו׳ ברא בראשית וז״א

 לך דע הלא כי . בנתיס עולמות אמצעות בל־ כזו עכורה
 עפר גוש היחה לא כי לומר . ובהו תהו היתה והארץ כי

 כלומר .תהו היתה כ״א . עתה הוא כאפר קשה ממש״
 הגשמות נתפס היה לא כי זה מה לומר תוהה שאדם דבר
 לא כי .עתה בה שיש הכח כל בה שאין ולא .בעצם בה

 אח״כ ממנה שנבראו התולדות כל ואפילו בה כל יחסר
 הכל כי )ב״רפי״ב( ז״ל כמאמרם בכה בה היו כלס

 "א ו . יום יום הפועל אל יוצא והיה בראשון נברא
 אל מיד יצא לא ונמה .הכל הוא בו כי כלומר . בהו

 חשך הנה כי . וממש״ עכור הארץ גשמיות הפועל
 והיה .הארץ בתוכו אפר תהום פני על היה ועכירות

 פיתעבה אלהיס רוח להשתלשל עולמות השתלשלות צריך
 ורוח כי היה קרוב אך הארץ הפך בעביות ממשות נתח

 פני אל סמוכים אשר המיס פני על מרחפת היה אלהים
 היתה כי ואיננו .להשתלשלות ריחוק שצריך באופן תהום

 כי למעלה מאמרנו והוא .הראשונה הסבה אל קרובה
 כי .המה א' צא .בכתיב הנאמר ■המיס ופני תהום פני
 המיס .ופני הגשמיים התחתונים המיס פני הס תהום כני

 אלהיס ורוח .וזהו שעליהם הרוחניים העליונים הסמים
 כי .,א . דברים ב׳ עפה ע״כ .המים פני על מרחפת
 חשך להכין אור ויהי .מהרוחניות חור יהי חלהים וישמר

 ובהו תהו היותה הרת וקיום כח לקבל השפל עולם עכירות
 מלקבל חעזרנה לארן אלסים קרבת ועדיין . כמדובר
 להרחיק ע״כ .עולמית השתלשלות צריך כי ממש״ גשמיות

 מקום מעל עליהם מרחפת אלהים שרוח העליונים מים
 בהדרגה השפע לשלפל בנמיס מקומות ולעפות בו שהארז
 יתברך הוא ברא עשה מה .בארץ עביית הקנות באופן

 השמים ושמי . הגלגלים והן . שמיס . למים מים בין
 לעולם העליון עולם בין ממוצעים המלאכים עולם הס

 עד העליון השפע מתעבה בהשהלשלותן כי . התחתון
 הראשון שביום גס הנה כי . עביות לקבל לארז יאתה

 בעצם נהם הראויה בנקודת שבהם מכון הוכן לא .נבראו
 עד ההוא השיעור מהם למעלה העליונים מים שיהיו

 לעולם. עולם בין ממזג שאיכותן למה כי והוא תפני. יום
 מיס שבין אמצעות מהטפה נבראו שע״כ למעלה כמפורש

 ומכון הויתם והתקין ראה ע׳כ . לתחתונים העליונים
 דרך למו יהיה למען . אמצעית נקודה במקום שבתם

 מהאיכות להתהפך נאות ואופן . מלמעלה לקבל ואיכות
 רקיע יהי וזהו .העכורה הלז הארץ על להתקרב הרוחני

 . האדר ואמצעות התווך במקום שיהיה המיס בתוך
שהם к העליונים מים בין מתווך מבדיל מסך יהיה למען

1 )ח״א( גימל
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 השמים ארובות כי . עליונים מים עם תהום מעינות
 ויסכרו ביניהם ויבדל יתברך הוא שריחם עד .נפתחו

 שני ביום נרמז . השמים מן הגשם ויכלא תהום מעינוש
 יכו' המים בין ויבדל למים מים בין מבדיל ויהי באומר
 סוף ים קריעת וענין .הב׳ באלף שהיה מה אל רמז שהוא
 . היבשה ונראית . נד כמו מיס שנצבו הג׳ באלף שהיה
 אחד מקום אל השמים מתחת המים יקוו הג׳ ביום נרמז

 שבשני המים מעשה שענין למה וע״כ . היבשה והראה
 עולמו על ה׳ שרחם שאף . מאד גדולה צרה היתה

 לא ע״כ . רבה רעה מהיות׳ יבצר לא . נח בהשאיר
 רמז שהוא שבשלישי המיס מעשה אך .ערב כי בו נאמר

 . שוב כי בו נאמר .מאד שוב שהיה סוף ים קריעש אל
 איך כי .אפשר בלשי היה בשני כו׳ המים יקוו ענין והיות
 לא הג׳.ע׳׳כ באלף להיות עתיד שהיה מה בשני ירמוז

 השלישי. עד סוב כי בו נאמר ולא המים מלאכת בו נגמרה
 שהוא פרי עושה ען הארז הוציאה השלישי ביום והנה

 שהוסיפה )פ״ה( במדרש פנחס ר׳ כמאמר מתקבל, היותר
 העץ ,כי פרי עושה פרי עץ כיהקב״האמר . עלהצווי

 והיא . סרק אילני לא אך .פרי עושה יהיה בלבד פרי
 היה פרי עץ היות שבלי פרי עושה פץ ותוצא הוסיפה

 ראשון בית נבנה שלישי אלף בשלהי כן . פרי עושה
 . פירות עושה היה שט הזהב אז כי בגמרא כמפורש

 עושהפירות הזהבשהיתה ומגפן ז״למזהבפרוים כמ״ש
 אפילו ג' שביום מה מעין והוא . משבען חוץ חדיר
 כי .הצוו על שעברה לאו׳ וגס . פירות עשו סרק אילני

 נאכל. יהיה עצמה שהעץ פרי עושה פרי פן אמר הקב״ה
 אל הרמז יהיה .פרי עושה פן רק עשתה לא והיא
 ושם . פרי עושה בלתי מין היה שהגפן .הזהב גפני

 נתלו הד׳ וביום .המקום איכות על פרי ויעשה הצמיחה
 . השמים ברקיע מאורות יהי אלהים ויאמר המאורות

 חסר. כתיב ומארת .שני בית נבנה ד׳ באלף כי רמז הוא
 אל נדמה שלא שעם ואמר ממנו. שחסרו הדברים על

 שלמעלה המקדש אל התחברותו ממנו נעדר לא .הראשון
 ביהמ״ק הוא הגדול המאור אש וזהו .בראסון היה כאשר

 במאורות וכאשר שלמשה. הקשן המאור ואת .שלמעלה
 מהאומות קשרוג ע״י היה שני בית בנין כן קסרוג היה

 קשרוגו ועל חסרונו על חסר מארת נכחב וע״כ .כנודע
 מארח. שני יחד נמצאו הד׳ האלף כי יאמר או : כמדובר

 השש והבית . בד׳ מציאותו ורוב בסוףהג׳ שנבנה הא׳
 וביום .בשני שנחסר מה על מארת וכתיב בד׳ שנבנה
 שמדו׳ גזרו אשר כנגד .הגדולים התנינים נבראו חמישי
 בתחלתןהששי ונס .החמישי באלף מלכות מהרוגי רב והרג
 יום שבתחלת ורמז בהמה רמז וזהו .ישראל אח הצרו
 דוד לבן רמז . אדם נעשה עצמו בששי ואח״כ .הששי
 נתן ע׳כ ט . כנודע עצמו אדם הוא הששי באלף הבא
 הוא ונס . הוא הוא כי .חייו משני שנה שבעים לדוד

 מד ומנהר ים עד מיס וירד . הששי באלף הבא משיחנו
 בדגת וירדו באומרו כנרמז . האומות בכל ארץ אפסי
 הרמז כי רביס.על ל׳ וירדו אומרו לפ״ז ויצדק כו׳ הים

 עם עתהעוןאדם נזכר לא וגס ישראל לכל הוא לעתיד
 אל רמז שהם מה אלא עתה יספר שלא למה בששי. היותו

כ״אאחד באדם. הנרמז משיחנו במלך העתידה השינה
2 )ח׳א( ג

 שבש בא .יוסהששי ואחר הימים מעלותישבעח סיפור
: השביעי שבאלף המנוחה אל רמז

 אומרו הנה .ט׳ המיס יקוו אלהיס ויאמר ט
 היה לא כי . מיושר הוא השמים משחש

 אך .לרקיע מעל אשר המים על שיאמר בדעש עולה
 על מיס וגס :לארץ משחש שהוס מי היו הנה ט יאמר
 ולא . השמים משחש אשר המיס יקוו אמר כולה הארץ
 ארז״ל והנה כו׳ אחד המקום אל .לארץ משחש אשר

 כל אמרו בר״ש יודן ר׳ בשס ברכיה ור׳ לוי )פ״ה( בב״ר
 א׳.אתמהא מקום אל אומר ואת במים. מים כלו העולם

 המלך נצרך בשרקלין. מונחים נפוחים לעשרנאדוש משל
 רותן.ומסלקן אס ומוציא מתירן להן. עושה מהו למקומן
 וסלקס בראשיס מי על הקב״ה דרך כך .א׳ בזויות

כלל. למשל דומה הנמשל אין והנה עכ״ל. .אוקיינוס בים
 :וסלקן אותן שדרך בהן רוח נתן מי וגס

.מיס. .ואויר .אש הן ד'יסודות כי ידענו הנה אמנם
 יסוד יש' הוא ברא למה יקשה והלא .ועפר

 בראשונה ,לפ שא״א שכ׳ רש״י וכמאמר 3לכ קידם המים
 למה וק .קדמו המיס שהרי כו' השמים את בראאלהיס

 בראה ולא . אח״כ להוציאו המיס תוך תחלה הארן שס
 ע״פ וגס . למעלה הפת׳ זולת המים על כאחד ורקעה
 . כלל הרוח יסוד בריאות נזכר שלא היה זה מה דרכנו
 . הפיס עד מהרקיע פנוי שנשאר מה שהוא נא׳ שאס
 . יסודיי כח כ״א . דבר העדר אינו הרוח יסוד הלא

 . בלבד פעי מקום היות ולא היסודות בכלל נכלל שע״כ
 כי ידעש הנה כי והענין . לנשב לרוח כח יש ע״כ כי

 . החשד מדת אל מתייחסים והמיס . יבנה חשד עולם
 ביתר וההיקש . הגטרה מדש חל מתייחס האש כאשר

 במדת העולם הבנות ועל בס״ד יבא כאשר היסודות
 עשה הבריאה מחלקי חלק בכל כי ראינו מצאנו . חסד
 מהיסודות א׳ כל בהן ושיתף . מהמים עיקר יש׳ הוא

 האש שיתף הרי .ומים מאש שמיס שעשה ז״ל כמאמרם
 על ז״ל כמ״ש .במים שיתף העפר יסוד וגס .המים עש

 שנעל מלמד . למוצק עפר בצקת ל״ח( )איוב פסוק
 ונעשית המיס תוך ונתן הכבוד כסא מתחת עפר הקב״ה

 העפר שיתף כי הנה כו׳ הרים נעשו ומהצרורות .הארן
 .זה מאמר ביאור אל לב נשית דרכנו פ’וע . המיס עס
 העולם שנעשה מאמין לבלשי המאמר בעל את תפש שיש

 אך . קדום חומר איזה שהיה בדעתו שהבין .מאין יש
 העליון העולם דוגמת הגשמי מציאותו היה בעה״ז כי הוא

 כן .גשמייה יסודות ד׳ למעה יש כאשר והנה .הרוחני
 כי יסודות מד׳ אהד מעין א׳ כל רוחניות בחינות למעלה

 עמוכו׳ ופחד המשל כ״ה( )איוב פסוק על ארז״ל כן על
 ומה ביניהם. ושלום .אש וגבריאל .מיס הוא ממיכאל

 האש.יעדר פל וזה . המיס שר שזה מפני האם שמיהה זו
 מבחינת הוא מיכאל של איכותו עיקר כי הוא אך חבורם.

 של איכותו ועיקר החסד. בחינת הוא הרוחניים המיס
 מהיות יבצר שלא והדין.עס האש מבחינת הוא גבריאל

 בכל בזה וההיקש . כנודע בחינות הד׳ מכל גס אחד בכל
 הוא מק אחד כל שעיקר המרכבה מלאכי ד׳ ישר

 והוא .הענין אל ונבא :הרוחניים יסודות מד׳ מאחד
כי נבראו מאין יש כי אמש הן תחתונים יסודות הד׳ כי

לא
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 ,משח לא נאכל.והיא העץ אף נאכל הפרי פרי.מה עושה פרי
 אף אמר פנחס כו׳ורבי פרי עושה עץ הארץ ותוצא אלא כן

 עושה עץ בוראה רצון לעשות שמחה .הצווי על הוסיפה
 זר כמו והלא . ע״כ פשופירות. סרק אילני אפילו פרי

 ורצון בחירה לה להיות לה הנשמה הלזו שהארץ נחשב
 לעבור לה יצה״ר האס גס . מדעתה להוסיף או לגרוע

 בין שינוי היה הכל שלדברי שאמר ושד . קונה רצון על
 :כן ויהי אמר הצווי על איך .וההויה הפועל אל הצווי

 במחשבה עלה בתחלה כי ז״ל מאמרם על הנה אמנם
 בראשית נאמר ולכך .במהיד העולם את לזרא

 מדת בו שיתף מתקיים העולם שאין ראה . אלהים ברא
 והקשיב ע״כ כו' אלהיס ,ה עשות ביום וזהו .רחמים
 יתברג שמחשבתו וכתבנו .ברא נאמר איך שא״כ למעלה
 ראע׳ ע״כ כי נתפס. גשם ולא בדקוה אך ובוראה פועלה

 המאמ כי .ויאמר נאמר לא .הוא מאמר נמי דבראשית
 וחיונית דקה פעולתו ע׳כ כי . למחשבה מתייחס האחד
 וארץ שמיס תולדות שכל ז״ל מאמרם יצדק ובזה .עדיין

 ברגע מציאותן נתהוה כלם . הימים ששת בכל שנבראו
 בכת שהיו אלא . הארץ ואת השמים אח אלהים שברא

 יוצא היה ביומו יום דבר ואח״כ .ובארץ בשמים בדקות
 לולא כי ספק ואין כו׳ הארץ תוצא כד״א .הפועל אל

 תוציא לה מנוה יתברך היה לא . חיוני כח אז בארץ היה
 ממהר ועד .כו׳ מהארץ יצא יאמר היה אס כי .הארץ

 של רומו זו חיה נפש הארץ תוצא פ״ז( )שם ארז״ל לזה
 רוח תוציא חומרית ארץ הדרך ואיזה . הראשון אדם
 . בה היה מה בצד רוחניות כי ספק אין אך . חיים
 שהיתה ראשון שמיום הדקה בבריאה עודנה גס ומה

 חנוא עד הלז העכירות קנתה ולא . ברוחניות עדיין
 בחירה בארץ המצא יפלא לא כי באופן ה'. ואררה אדם

 למ״ד מלילה קונה עם לחלוק שכיוונה ולא . ופעולה
 גס כי יתברך הוא יקפיד לא כי חשבה אך .שעברה

 בחינה יש הלא פסולת;. בלי שלם הדבר להוציא מלך שרצון
 גס ומה .האילנות גוף שיאכל מי יבצר לא הלא כי אחרת
 הסכים ע״כ כי . עץ מכל העולם ויצדה בעליהם לזולה
 לשבחו כיוונה .הוסיפה ולמ״ד .יתברך הוא אח"כ עמה

 עד סרק מאילני פרי נמנע אדם חטא שע״י אלא יתברך
 נאמר ע״ז כי רז״ל וכמאמר . העולם שיתוקן לע״ל

 פריו יחן השדה ועץ לעתיד שהם בחוקוחי פרשת בייעודי
 איך כי הקשינו אשר אל נבא ובזה : סרק אילני אפילו
 הוסיפה או עברה הלא כי . היה כן ולא כן ויהי יאמר
 הוא כן ויהי אומר גם כי לב לשית ראוי וגס .למ״ד

 במאמר ע״כ כי . כן שהיה נודע מאליו כי . מיותר
 יהודה ר׳ לדעת אך . כן ויהי נאמר לא כו׳ המים יקוו

 צויתי איך .תתמהו כן תראו הנא לומר יתברך הוא ן4כי
 כי מגיד אני לזה .כן היה ולא נאכל יהיה העץ שגם
 אס ז״ל כמ״ש והוא . לבשלה הדבר היה ולא כן ויהי
 ביום איך כו׳ ועץ כו׳ הארץ תדשא ה׳ צוה הג׳ ביום

 שאד עד הו׳ יהיה מרס השדה שיח וכל אומר הוא הששי
 . עץ וכל עשב כל יצאו ואז .אדם ונברא הארץ מן עלה

 אלא שלס. במציאות נברא הכל כי י״ב( )ב״ר ארז״ל אך
 לחון: יצאו ואז .הששי יום עד הקרקע פתח על שעמדו
הוא. כי .הלשון שנוי אל לב בשום הענין אל נבא ובזה

יתברך ־

 מכח נתהוה אחד שכל כ״א . חלילה קדמון חומר היה לא
 תצוייר לא .כי כנודע למעלה שדוגמתה .אלהיח הבחינה
 בשלשול לא אס .גשמיים יסידוח הד׳ את יתברך בריאתו

 למשה ומתעבה משתלשל למשה יתברך מרוחניותו שפע
 מיש יש שהוא זה על נאמר ולא .גשמי דבר ממנו להעשות

 גדול מאין יש ואין . מגשם גשס היה לא כי .חלילה
 וברוח הכתוב וכמאמר גשם ברא רוחניותו שבמן .מזה
 מבחינת יתברך מהוא יאמר ובזה . צבאם כל פיו

 שלשל ,העפר אל המתייחס הכבור כסא שתחת הרוחניות
 וקרא . העפר חיבר ובתוכן . המיס תוך Я והמשיך

. כמדובר רוחניות שהיתה למה .יציקה השתלשלות אל
 :הרים נעשה .יותר שנתענה ומהשתלשלות

.המיס אל האש צירף יתברך הוא כי הענין אל ונבא
 צירף הרוח יסוד וגס . המים אל הוא גס והעפר

 כמדובר והענין . יבא כאשר הארץ שעל המים תוך אל
 עשה ע״כ .אליו משל והמיט יבנה חסד שעולם למה כי

 המיס. תוך מהיסודות אחד כל את והלביש עיקר מהמיס
 כנוד . הרוח יסוד אל כלבוש המיס היו כי לפ״ז נמצא

 העולם היה ובזה .הנוד רוח אל לבוש הוא שהעור הנפוח
 . רומו ויצא הנודוח התיר הקב״ה עפה מה . מיס מלא

 הקוה ועי״כ . המיס מחוך הרוח יסוד והוציא דרך כי
 יחזיק מעט רוח משוללי שבהווחן . אחד מקום אל שמיס

 . המיס מחוך העפר יסוד גס כן ע״י הוציא ג״כ ואז
 :הערנו אשר כל נתיישב ובזה בהן. מלובש היה הוא שגס

 כללות אל ארץ קרא למעלה . כו׳ אלהים ויקרא י
 כאומרו היבשה אל ולא .השמים שתחת מה

 . המיס תוך היבשה היחה אז כי ש' תהו היתה והארץ
 להן ייחד ועתה . חהוס פני קרא שעליה מימות אל וכן

 שעס כיון שד . ימים המיס ולמקוה .ארץ ליבשה שמות
 רק ארץ קרא לא "מהארץ חלק הוא גס היס שקרקע

 כד׳א .ימים קרא הארץ קרקע ואל .בלבד היבשה אל
 ארז״ל ולאים. ימים שקראה ומה . מכסים לים כמים
 לעולה מעכו העונה דג טעם דומה שאינו פ״ה( )ב״ר

 יתברך שהוא שארז״ל למה רמז ואפשר . מאספמיא
 ע״ד כי בראות מלפניו לשיראו הארץ על הים מי הגביה

 כ״א מהם ליפרע א״צ ירשיעו ואם בעולם. מתקיימים נם
 עביד Ы כי . הארץ על ישפכו הטבע אל הדבר להניח

 שהציף אנוש בדור היה וכאשר . לשקרא ניסח הקב״ה
 אלהיס ויקרא לשון יאמר וזה . שלם של שלישו

 יבשה היותה כי לרמוז רצון. לשון ארץ גיבשה
 המיס ולמקוה הלא כי טבע. ולא הבורא רצון הוא
 בהשפכס רבים להעשוח נועדו כי לרמוז רבים. ימים קרא

 העולם שליש היה תחלה כי . היה כאשר הארץ פני על
 הים למי קרא אנוש ובדור יבשה. שלישים ושני . ים

 כהתראה והוא . ים העולם שלישי ,ב מעשו וישפכם
: הדורות: לכל

 מקרא של פשטו . כי׳ תדשא אלהים ויאמר יא
 עושה פרי עץ תוציא ית׳ צוה כי . הוא

 אילני שהוא פרי ששה שאינו עץ אך כלומר . פרי
 ש׳ הארץ ותוצא כי כן ויהי . פרי יעשו לא ־ק ס
 בר יהודה ר׳ )פ״ה( במדרש והנה :ש׳ פרי ששה גץ ו

 עץ הקב״ה לה אמר שכך הצווי על עברה אמר שלום
3 )ח״א( ג
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 והדשא אומר אינו ואח׳׳כ . תדשא אמר •חברך
 תדשא יתברך באומרו כי הוא אך . ותוצא כ״א האח

 העז שאפילו .שלם במציאות הכל נברא כך כו' ופן כו׳
 מיום היו כן כי .כן ויהי נאמר וע״ז . אכילה בר היה

 היה לא השנוי אך .הקרקע פתח על הששי יום עד ג'
 אז כי הארן ותוצא נאמר וע״ז .מפי לחזן ביציאה ;ר

 יאמר פנחס ר׳ ולדעת .פרי עופה ען והוציאה עברה
 לא סרק שאילני תמיד היה כן שצדתי מה לומר .שן ויהי
 אז כי . לעולם ההוצאה בעת זולתי פירות. בהן היו

 כי .אדם שחטא עד לשפה כ״א נתקיים ולא הארץ ותוצא
 .בחטאו שלקו דברים מהששה שהוא האילן פירוח לקו אז

 בררן אז היה שחיוניות זה דרך והנה :מרז״ל כנידע
 למאמר בו למשמאילים אך .אצלי אמת הוא .כמדובר

 כי יהיה במבע חעטר ואיכה * היא חומרית ן האר כי
 שהלב עם כי .באדם האדם ללב יקרה כאשר לה קרה

 לכל האיברים לכל דם לחלק בעבעו שמה ח ה׳ נתן חומרי
 כן .לעצמו מעשב הדס ומבחר .טבעו השנת לפי אבר

 . חוצה לה המטר מהשפע להוציא בארן כח ה׳ נתן
 עיכבה והיא . פסולת בלי בשח בה מהנשפע ששופע

 שמעשב באדם האדם לב יעשה כאשר .לעצמה המובחר
 להוציא בארן שח שניחן אז גס ומה .הדם מבחר לעצמו
 איכות מבלי לה זה אין כי .ודשאים אילטת זרע מבלי

 ומכלל ז״ל פנחס צר׳ זה וע״ד . מה בצד וחיוני זך
 ויהי נאמר לא בחמישי למה לשואלים חשובה מאמרנו

 דבר. בשום לאמר פלא היה הראוי אדרבה כי והוא ..כן
 היה שנכתב במקומות אך . ק היה כי ידע לא מי כי

 למר כתבנו כאשר כן ויהי נאמר האילנות בענין .לצורך
 המים בין ויבדל ב׳ וביום .ליה כדאית ולמר ליה כדאית

 לתחתונים עליונים מים בין כאין פ״ד( )בס ארז״ל כו׳
 נתקיים שלא לחשוב מקום היה וע״כ .נימא כמלא אלא

 גס ודאי הבדל יש כי .כן ויהי כי דע אמר לזה ההבדלה
 פ״ה( )שם שארז׳ל המיס ו יק ובאומר . הוא מעט כי

 התנה תנאי כי פהוא בהם. לעפות עתיד שאני מה לי יקוו
 משנה יתברך הוא היה לא שאל״כ . הים עס הקב״ה
 גי יקוו ואומר מתנה הנני יאמר וזה .שהטביע הטבע
 לא שאל״כ .ף ס יס בקריעת כן ויהי כן וע״י כו׳ המיס

 שברא אומרו אחר הד׳ ביום וכן . הטבע משנה היה
 גדול אהד עיניך נגד הלא אמר . גדולים מאורות ב׳

 והיו אמר ע״כ . השמש מן מקבל והקטן .קטן ואחד
 כי דע כי .דין מן דין לקבל צריך בלתי כלומר למאורות

 בראותה התמה ואל .הבריאה אחר אהד בשווי כן ויהי
 שני את אלהיס שויעש אחר כי .קטן ואחד גדול אהד

 ומאור גדול מאור היה כי שנוי אירע ־ הגדוליס המאורות
 הימים בשלשת כי הנה .כנודע וג הקט; ע״י שהוא .קטן

 לאומרו הוצרך שלא בחמישי אך . כן ויהי לומר הוצרך
:נאמר לא

 המשה הנה .כו׳ מארת יהי אלהיס אמר ו'י יד
 שערים במאה כתובים הנס אלו כתובים

 לאהבת פה להעתיקם ראיתי ולא .המזלות כשער
: הקיצור

 אומרו הנה . כו' המיס ישרצו אלהים ויאמר כ
 השף איך ועוד .מיותר ירתה ישפף

 4 )ח״א( ג

 . מהמים נברא סורח ע״כ כי הרוחני מיסוד שעיקרו
 גפש כל ואה ט׳ אלהים ויברא אח״כ אומרו ועוד

 כנף כל ואח למיניהם המים שרצו אשר הרומשת החיה
 הל״ל . המים מן היה העוף שגס אחר והנה .למינהו

 אמנם . הכל ויכלול . העוף אחרי המיס שרצו אשר
 מן כי דברו אשר המיט כ״ז( דף )חולין רז״ל לקושי׳

: לזה הכריחם ומי העוטה. נבראו הרקק
 נבראו שאיך ועוד .הקשינו אשר ראו המה אמנם

 דגי הלא ט .אהד בדבר הפכים ב׳ כאהד
 שגס והעוף ימותו. המיס מן בצאתם בס היסוכלרומש

 . השמים רקיע פני על הארן על עף הוא המיס מן הוא
 המים פן נבראו ודגתס שביס התנינים כי הוא אמנם

 נברא השף אך במים חיותן ע״כ .המיס יסוד שעיקרן
 .הארץ על יחיה ע״כ . רך כסיס שהוא הרקק מן

 הוא ט הנובר ד הים, היות אחר כי מעם צריך ועדיין
 ליברא לו היה יחס מה . יעופף שע״כ הרוח היסוד
 בה שאין בריה אין הנה כי הוא אמנם .מים ברקק

 וחלקיהם . ומיס עפר הס שהממשייס כ״א יסודות ד'
 אין ואש מרוח אך .והלחות הבשר בבריות יותר נרגש
 עיסט יש ע״כ .ונשימה חוס מציאות רק .ניכר רושם
 רמש הס בלבד כשותפין הס אמרים והג' .מעפר נעשה

 ויש . העפר הוא בס הגובר ע״כ .ארן וחיתו ובהמה
 . אליהם טפלים יסודות ושאר מהמים עיסתו שעיקר

 מן שבצאתם עד היה בבריות גובר המים יסוד ע״כ
 כבהמה עכור חומרו יהיה גבל באדם אך .ימוט המיס
 בידיו שעשאו מה מלבד .מיס בעיסתו שיתף .וחיה

 בס״ד נבאר כאשר .ממעל אלוה חלק נשמת אל להכינו
 בריות משאר נשתנה למה כו׳ אלהיס ה' וייצר באומרו
 נשמה באפיו ויפח שעי״כ על הוא הלא .בכפיו לעשותו

 בריה לברא ה' ברצות ובכן .שבתוכו ממה שהוא חיים
 .מרוח יברא לא שהנה לעוף האויר יסודה תגבורת שיהיה

 ית' הוא וישליט .עפר או במים רק . ממש ט מין כי
 יתברך הוא עשו מה ע״כ . השאר על עודף כחאויר

 שינועו כדגים יהיה המיס מן אותו אברא אם אמר
 .יעופפו לא ב״ח כיתר מהעפר ואם .'המים על בעופפם

 .קל שט שעפר הרקק מן רק עב מעפר בראו לא ע״כ
 יחוד כח בעצם במים המעורב העפר ברפיון וישנס
 . הארן על אמרו ייתור נבאר ובזה . לעופף הרוח

 זה הנה אך :הוא השמים רקיע פני על אומרו שבכלל
 תוך הרומשים הם ט׳ שרן המים ישרצו הכתוב מאמר
 על מתקיים הבלתי שדג יהיה שלא עוף וגס תמיד המים
 על יעופף כי .הרוח יסוד עיקרו שיהיה וגם .הארן

 ימות פלא שבשמים בעפר רק זה ואין השמים. רקיע פני
 האחד על .בעופפו יכבד שלא וגס . כדגים הארן על

 מה הצמרף צריך ה־ייט עם כלומר המרן כל אמר
 וגם . עפר שהוא שדגים ימות ולא .הארן על שיחיה

 וצריך .הניוח יסוד ט יגבר לא עי עב עפר שיהיה לא
 יסוד בו להשליט הוא . השמים רקיע פני על ידאה
 .רקק והיינו מעט העפר יהיה צריך וע״ש .לדאות הרות
 הזשירו קודם המים שרצו אשר אומר הוא אח״כ וע״ש
 רק . בעצם המים אותו פרצו לא העוף פי על .העוף

׳ : בהם המעורב עפר שהוא .הרקק
ויברא
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 ישרצו שאמלתי גם אמר .מ׳ אלהים ויברא »
 המשריצים הס שהמיס שיורה כו׳ המים

 כי בעינינו שנראה למה גס ומה מבעי כדבר שיראה
 בראשונה גס ומה .הוא כן לא .תמיד מפריצים המיס

 אשר כי לומר המיס. שרצו אפר כו׳ אלהיס ויברא כ״א
 . ה׳ ברא בריאה כ״א העושים הס לא המיס שרצו

 במבע מפריצים שאינן הגדולים התנינים הקדים ולראיה
 מצינו לא זה כי כנף שף כל ואח באומר סייס וגם

 כל מבע הפך וגס .הוא מבעם לא כי מפריצים במים
 :יתברך מאתו רק זה אין אך .פורח הבלתי במים אשר
 דגים נשתנו מה לב לפית ראוי . כו׳ ויברך כב

 ועוד .וחיה בהמה מכל להתברך ועופות ’
 המיס את ומלאו ורט פרו לברך הרבה בדגים כי

 דבר בדגים כי ועוד .בארץ ירב כ״א נאמר לא ובשף
 לנוכח פלא השף ואל .ורבו פרו לנוכח יתברך הוא בס

 על אלו פנתברכו כתב ז״ל רש׳׳י והנה . יד וכלאחר
 ב״ח פאר נתברכו שנא ומה . מהם תמיד שמחכריס

 אין והנה .להתקלל עתיד שהיה הנחש מפני .שבארץ
 מלת אל לב נשיס ועוד .הערנו אפר כל חקון די בזה

 :לזולת לאמר אינו כי .לאמר אלהיס אותם ויברך לחמר
 ושקר תכלית בהוא האדם כאשר כי אחשוב והנה

 לאדם יש אשר מינים ב' אלו כך . נתברך הבריאה
 גס נתברכו ועופות דגים שהם .מהם היזק ולא הנאה

 אבות בתוכן אשר ושרצים וחיות בהמות המהמשא״כיתר
 .והארי להזיק. שמתכוונים ותולדותיו קרן בפרט .נזיקין
 . ושרף .והנחש .והברדלס .והנמר .והזאב .והדוב

 . מיניהם נתברכו לא באלו וכיוצא .וצפעונים .ועקרב
 .מבעוף יותר בהם הרבה וגס .לנוכח בדגים דבר ואשר
 עתידים שיהיו וצפה זמה שונא ית׳ שהוא למה כי יהיה

 ז״ל כמאמר . מינן לפאינן ליזקק ועוף חיה בהמה נל
 דרכו את בפי כל השהיה כי על ק״ט( דף )סנהדרין

 לשחק שיצר לויתן בדגים & וגס .בדגים משא״כ .ט׳
 לברכן הרבה וגס . לנוכח דבר בלבד בהן ע״כ ט.

 . לאמר אומרו כיונת תהיה זאת והן . שף מאל יותר
 אך הנזכר פות ועי דגים חת אלהים אותם ויברך כלומר

 ברטי ורבוכו׳לדגיםפהוא פרו הוח לומר. פראוי מה
 והוא .בארץ ירב כ״א כן לא לעוף אך . ולנוכח

? שכתבו מהטעמים
 לב לשית ראוי .כי' הארץ הוצא אלהיס ויאמר כי

 תרץ חיתו ואומרו מיה נפש שהומרו
 יימס באחרונה למת ועוד .כפול והוא אהד דבר נראה
 ועוד סתם חיה נפש אמר ובראשונה .הארץ אל החיה

 חית . אחרונות ג׳ אלהים שעשה מזכיר הוא שקח״כ
 חיה נפש ותת .ורמש ובהמה .ארץ חיתו שהיא הארץ

 ואמר חזר למה כן ויהי אומר שאמר ועוד .הזכיר לא
 הארץ תוצא שחמר מרז״ל יש והנה .ט׳ אצהים ויעש
 נאמר המ״כ הלא כי וקשה .אדם של רומו זה חיה נפש
 ממומר איך ועוד מהמרץ. יצאה .ואיך ט׳ באפיו ויפח

 בפסוק הנה אך : יתברך כפיו יציר אדם נפש קורצה
 האדם ויהי שאומר מהדרכים לאחד כתבנו ט׳ ויפח
 האדם היה הנשמה נפיחת שמקודם הוא . חיה לנפש

 חיונית נפש ט היתה כי שהוא לנפשמיה. מצדעצמו
 5 )ח׳א( ג

 לדעת פ האמורה מיס הנפש והוא .החומר אל הקרובה
 הוא כי למעלה שכתבנו במה והענין . ההיא הסברא
 שברא ראשונה בעת .בעתו יפה עשה הכל את יתברך

 בשמים כמופקדים הדברים שהיו אלא ♦ העולם את
 .ביומו יום דבר לחוץ יוצא ודבר דבר כל והיה ובארץ.

 לארץ בכח הופקדה בחומרו הדבקת החיונות נפש והנה
 מהמאמר היה כי .רוחניות בה היה האחד ביום אשר

 אמר ועליה למעלה כמדובר מחשבת הנקרא העליון
 .שהוציאה הבריו׳ אל תדמה לא כי כו' נפש הארץ הוצא
 תצא זו ע״כ .בעצם חיות נפש זו כי אדם נפש זולת

 הופקד אשר הזה הקדוש מאיכות ובהשרוקנה .ראשונה
 להוציא בארץ ונשאר בניתן חיוניות מהכח אז .אתה

 ארץ וחית ורמש בהמה הוציאה .הנזכר הבריות ממנה
 להורות למעלה. האמורה חיה נפש משא״כ .ארציות הס

 אמר .ארץ וחיתו ורמש לבהמה שהזכיר חיה נפש הפרש
 עם נופים שתיו עשיה היתת אלה בג׳ כי לומר כו׳ ויעש

 כאלה לא אך .באיכות קרובים ונושם נפ״ס כי רוחם
 נעשית בלחי . היא בעצם רוחניות כי חיה. נפש חלק
 אל יאמר או : לילה אנו משוב אינם כי .גוף עם

 כי זו אצ״ל הלא כי מהארץ אדם נפש צאת על חתמה
 הנה כי . עשאן האלהיס .כו׳ האק חית אפילו אם

 עשה ידו אלה אפילו כי כו׳ ואש כו׳ חת אלהיס ויעש
 כי אמור אך . אדם נפש עתה נס ומה .הארץ ולא

: כמדובר לארץ כפקדון שהית״ אלא אינו
 ראשונה להעיר כו׳.ראוי אדם נעשה אלתי׳ ויאמר כו

 כדמותנו בצלמנו אומר רבי׳ לשון אד׳ נעש׳(1)
 האדם את אלהיס ויברא אומר הוא דברי׳.ואח״כ שני שהם

 לשוןרביס.ומהראוי וירדו או׳ בדמותו.)ג( נאמר ולא בצלמו
 . אדם נעשה באו׳ קראו אחד כי .יחיד ל׳ וירד יאמר
 שמלאי רבי מאמר היה אחשוב אלו קושיות מחמת והגה
 נברא אדם באומרו הכתובים הדר להפך פ״ח( )ב״ר

 .כדמותנו בצלמנו ואילך מכאן .מאדם וחוה .מאדמה
 שניהם ואין איש בלא אשה ואין .אשה בלא איש אין

 הכתוב הפך יראה אלו דבריו והנה .ע״כ .שכינת בלא
 מתחלה יאמר ואיך .ידבר אדה״ר בריאת על הלא כי

 שלשה אך .ידבר אדם על לא כי שמורה כו׳ נברא אדם
 בספר שנא׳ במה והוא .לכך הכריחוהו האלו הקוניות

 סיטרא הוא בצלמנו אומרו כי ע״א( מ״ז )ד׳ הזוהר
 שאומרו אפשר וע'כ דנוקבא א ה; כדמותנו ואומרו דדכורא

 ע״ד או .הדמות מן הבאה האשה על ידבר נדמותינו
 מציין הוה בנאה שר׳ נ״ח( דף )ב״ב בגמרא רז״ל

 והיה האטת את וראה המכפלה למערה ונכנס מערתא
 הסתכלת וא״ל . אדם את לראות פנימה ליכנס רוצה

 כי הנה .תסתכל לא עצמה בדיוקני . דיוקני בדמות
 נמשכים רק שאינם ולאבות אלהים צלם קרא לאדם
 אדם של צלמו דמות אלא שאינם . דמות קרא ממנו
 א ה, כי מאדם. נעשית שהיא דמות תקרא חוה נס ובזה

 וע״נ . הצלם הוא הדיוקן דמות וחוה .עצמו .הדיוקן
 יתברך הוא שאמר שמלאי רבי יפרש האלה הדברים

 כי׳ בצלמנו רבים לשון הוא איך ופירש . אדם נעשה
 וזהו . וחוה אדם בשותפות אעפנו יתברך הוא ואומר

הוא אשל ועם הארץ הוא צלמנו עם שהוא בצלמנו
כדמותנו



טשו! בראשית תייר &

 להם פאיסר הנה כו׳ עשב כל אח לכס נחש הנה
 וגס .בב״ח דיס רו הם אשי איפה איה וא״כ .הבשר
 הארץ שח ולכל באומרו הב״ח שיאכלו מה הודיעם למה
 כל את אלהיס וירא רו או )ח( .כו׳ ירק כל אח נו'

 . מאד סוב שנאמר פה היה זה מה כו׳ עשה אשר
 ואם . עוב כי רק נאמר שלא הקודמות הפעמים מכל
 הוא זה לשמת הלא .שבח והכנסת העולם חתימת על
 זיוו ונושל . אדם תשא בו אשר על מטות ומר רע

 . האילן ופירות הארץ ופירות ומאורות וקומתו וחייו
 האדס הן כי ידענו נא הנה אמנם :מאד שוב הוא ואיך

 האדם מהות בפער הארכנו כאשר העולם לקיום נברא
 אלהיס רוח בסוד לא אם מתקיים איש אץ כאשר הלא

 ולולא .ונפסד הווה להיות החומר שבע כן כי .בקרבו
 הלז ההמרי העולם כללות כל כן . יתקיים לא ט נפשו

 מהעולם מחני שפע ע״י לא אם להתקיים אפשר אי
 השמימהויקחהו לו יעלה מי מעתה אמור וא'כ .העליון

 עד השמים סן אש שפע חרד הדרך איזה וגם .לו
 סולם עשה יתברך הוא עשה מה כן על .לארץ למסה
 מדרגות ע״י למען . השמימה מגיע וראשו ארצה מוצב

 עד . ומתעבה יורד ו לק קו עליון שפע ישתלשל הסולם
. עולמות ג׳ המה הלא .משה משה עד להתקבל יוכן

 . המלאכים ועולם . הגלגלים ושלם .השפל עולם
 השפע ישתלשל משם כי . העליון שלם מהם ולמעלה

 ומביא שציא יהיה אשר צריך ועדיין . השלמות דרך
 עשה מה ע״כ .מאליו יצא לא כי .למשה מלמעלה השפע

 ואשר יוציאהו אשר הארץ על אדם בנא הואיתברך.
 הגוף עולסיש מד׳ כלול ויכוננהו עשאו כי . יביאהו
 בעלי הגלגלים מעולם המתנועעת והנפש . מהשפל

 מלאכיו ששה כד״א המלאכים משלם והרוח .התנועה
 רצון עטת ע״י למען .ליון הע משלם והנשמה .רוחות

 . השלמות מד׳ אשר יחד חלקיו ארבע יתקדשו .קונו
 ויתשרר . בהם שדם ונשמתו ורוחו נפשו שרשי אשר

 נתקדשו אשר העולמות דרך .שפע להריק העליון עולם
 גס אשר השרה קיום ע״י זה וכל .ידו על ונתקשרו

 כנגד הפשס . זו עם זו שקשורים .אלה בחינות ד׳ בה
 . השלישי כנגד דרש . השני כנגד רמז .השפל שלם
 היחה זאת ק .בארוכה שם כמשרש .העליק כנגד סוד

 אל כמדבר .רבים ל׳ אדם נעשה באומר יתברך כיונש
 יבא כאשר אדם יעשה כלס שבהחחברות שלשת ד' כל

 מרז״ל ידענו הנה כי והוא .הענין אל ונבא :בס״ד
 אדם בריאת על השרת מלאכי קמרוני גדלו מה )פס(

 ושא ט׳. תזכרנו כי אנוש מה יתברך אליו באומרם
 על שט המטל בדור ע״כ . לחסא משהד היותו על

 נמצאו הלש . יתברך לפניו ולומר לדבר משמרתם
 העולם את ומאבדים לפשוע הרבו הנה כי .דברינו
 לפניהם לשוס בא כי או׳ ע*כ .מאמרות בעשרה שנברא
 כי השרת למלאכי גס תועלת הוא ואיך הבראו כוונת

 .עולם לקיים ברכה שפע להריק צנירוח להיות מלאכתם
 חבל איזה בלעדו כי .אדם אלמלא יהיה לא הוא גס

 עליו אשר עם אף .החומרי ששפל השלם יקשר אשר
 .המלאכים עילם עם עתה גס ומה .הגלגלים שלם והוא
* והלכתן כסידרן השפע להשתלשל .העליון שלם עם וכ״ש

אס

 . באדם פושנין ג* ידי על שהיא .היאהאשה כדמותנו
 ואין . איש בלא אשה ואין .אפה בלא איש אין וזהו

 הים בדגת ירדו משלשחנו והבאים ,שכינה בלא שניהם
 אדם נעשה אומרו כי .רבים לשון וירדו אמר וע״ב ט׳

 משלשה לצאת העתיד המק על רק , אדה״ר על אינו
 אמרה .הברואים חלקי כל או' אחר כי והיא .שותפין
 .בג״ע ומניחו אדם יוצר יתברך הוא כי יראו הלא חורה
 מה מכל יעשה ומה . שם נשאר היה זוכה היה ואס

 אלהיס ויאמר כי דע לז״א .ופרמיה כלליה בארן בנברא
 .בשלפחנו אדם ונעשה שניהם עם להשתתף עתיד הנני
 .וחוה אדם שהם וכו' בצלמנו הוא הלא אתחבר מי ועם

 . ונו׳ בדגת שהם הנברא בכל ירדו משלשחנו והבאים
 אתם מתחבר שאח״כ תחלה שברא אלו הם היכן וש״ת
 עד שאמר מה כי לומר כו׳ אלהיס ויברא כי הוא הלא
 כו׳וע״כ בצלמו האדם אח אחרשויבר׳אלהיס הוא כה.
& «I' כי . בצלם רק נברא לא עצמו אדם כי בדמוש 
 מאיש שעה להסיר הענין כוונת גס .מאפה בא לא

 אנשים לברא יתברך רצה מתחלה כי יאמר פן .שוגה
 לאל וחלילה דעש נשתנה ואח״׳ג . ונקבה זכר שיתוף בלי

 יתברך הקדים ע״כ .ממנו נעלם עתיד אין כי .משנוי
 .בצלמנו אדם געשה כי דעו .כפיו יציר אדם יברא מרס

 .שמאכדשתינו אשתו פשף עם שאעשה צלמנו בשיתוף
 .בלבד בעצמו כו׳ ויברא כי הוא הלא צלמנו. הוא ושכן

 אמר ומתי . נעשה אלהיס ויאמר הנשב שישר או
 עכשיו שהוא בצלמו האדם את כבר שויברא אחר .כך

 . שת בהולד וע״כ כו׳ ואילך מכאן כו׳ מאדמה אדם
 והקדים .וחוה מאדם שהיה כצלמו בדשש ויולד נאמר

 ושד .זכר יולדת תחלה מזרעת אשה כי על .הדמות
 לדעת הוא זה בס״ד בשערים זה מאמר ביאור נרחיב

 מה על הוא אלהיס ויברא שאומרו שדעתו .שמלאי ר'
 הפשס וע״ד . הנזכר אדם נעשה לענין קודם שנברא
 להשיב נדריך אשר בדרך האלו קופיוחינו ארוכת נעלה

 כל כי היתכן )א( .והן האלה הבאות הקושיות על גס
 לא עצמו והאדם .האדם אח לעשות אלהיס ברא אשר
 בכל ולמשול ושפות דגים לציידי לא אם . נברא ולא היה
 הים בדגת וירדו ט׳ אדם נעשה שיאמר .האדמה רמש

 שבמלאכי פ״ח( )ב״ר לחז״ל נס ומה ט׳ השמים ובשף
 לברא ההיא החרדה כל אח חרד ולמה נמלך השרת
 מה האדם את או׳ )ב( .רמשים ושפלי ורועים ציידים
 ולא העלימה למה . האשה את הוא אס .האת ריבה

 ברא ונקבה זכר באו' הפסוק בסוף כאשר • פירשה
 .בצלש ויברא או׳ שאסרי .אותם כפל למה )ג( .אותם

 ונקבה זכר או׳ )ד( .אותו ברא אלהיס בצלם ואמר חזר
 ואם .ממנו לשתוק הקודם פירוש הוא אם .אותם ברא
 אומרו )ה( בסופו. הכתוב ראשית סותר הוא פי׳ אינו

 ט׳ ורבו פרו אלהיס להם ויאמר אלהיס אוש ויברך
 ויאמר אומרו כי נמצא .הברכה היא האמירה הלא כי

 או׳ )ו( . מיותר היא שנית אלהיס ואומרו . להם
 וגס .יכבישוה מי ומיד .הזה הכיטש הוא מה .וכבשה
 דגת זולתי . למעלה נזכרה שלא מה חיה ובכל אומרו

 כי ט שזר למה )ז( . ורמש ובהמה השמים ועוף הים
 אלהיס ויאמר או׳4הוא כו' הים בדגת ורדו אחרי(אומרו

6 )ח׳א( ג



יב פשרן ירא^יר! חורת

 הכתוב ככל התולה את המקיים האדם ע״י לא אח
 .והשני השפל העולמות. ארבע כולל הוא כי למעלה.

 התורה וגס .הנשמות ועילם .מלאכים ושל .גלגלים של
 שעל . למעלה כמדובר בחינותיה בארבע כולם כוללת

 ושפע ברכה וחורק העולמות ויתקשרו יתאחדו כן ידי
 היה לא היא ואלמלא .המדרגות דרך העליון מעולם

 שלש אל גס ומה .הארץ אל לבא העליון השפע אל מבוא
 ועפר .ורוח .המיס יסוד הס . יותר השפלים יסודותיה

 . חפשית שהבחירה למה כי אמת אמרי׳ ישיבו ולשמא
 ויתעתד יתקיים גס עולם. לקיים האדם שיתעתד כמו הלא

 תועלת יח׳ היא הורה הכתובים בהמשך ע״כ .לאבדו
 לפניהם מעם טוב העולמוח.ולחח וקיום שפע אל אדם

 ואמר והיחל . הלז הקושי אל ומרפא ארוכה להעלות
 הוא כולנו בין הנה לומר .אדם נעשה יתברך למלאכיו

 שהוא מאדמה כלומר אדם נעשה . העולמות כללות
 . ושלכם שלי .בצלמינו משותף .השפל מעולם החומר

 המלאכים ועולם הנשמה על שהוא העליון עולם שכולל
 רז״ל שאמרו כמו .בצלם נבראו הם גם כי .הרוח על

 לנו הדומה על הוא בדמותנו וגס רבה( בבראשית )שם
 הכתוב ככל הגלגלים מעולם הנפש והוא . מה בצד

 כי ימשך כן ע״י כי . עולם לקיים זה וכל .למעלה
 העליוני' העולמות שלשת הכוללים הנזכרים ודמותנו צלמנו

 .הרוחניו׳ אל הקרוב האש יסוד עד וישפיעו ירדו צ״ל אין
 שמתחת אפי׳ .המיס יסוד הוא הים בדגת ירדו גס כ״א

 כו׳ ובבהמה .האויר יסוד הוא השמים ובעוף .לארץ
 הרמש הוא באיכות שפל היותר עד הארץ. יסוד הוא

 ומאחדן המקשרן האדם אלמלא כי הארץ על הרומש
 במטה עד משתלשל העליונים העולמות רדוי היה לא

 אין כי ידוע והנה .האדמה רמש על גס ומה .לארץ
 כ״א .אפה ילוד אדם על כאחד באות ונשמה רוח נפש
 בשלמות הפליגו ואחר .רוח בו נותן זכיות וע״י .נפש

 בלבד ולא לנשמה זכה מיד אז כי אמר נשמה לו טחנין
 האדם את אלהיס ויברא וזהו . חוה גס כ״א .הוא

 ית' מאתו נשמה היא בצלמו .חוה את . האח שמרבה
 זכתה האשה גס איך התמה ואל .ונפש רוח שכן וכל
 .עליי כ״א הדבר עיקר היה לא הלא כי .מיד לכך

 גוף שהיו שעל אצא . אותו ברא אלהיס בצלם הנה כי
 . בדבר היא גס נכללה פר.ופיןנבראו. כידו אחד.

 כמו הלא תאמרו ושמא . אותם ברא ונקבה זכר וזהו
 אף יתעתד גם . טובה שפע להריק אדם4י שיתעתד

 מעולם חלק ט היות כאשר כי .עולם ולאבד להרע
 גם ולחול . מלמעלה קדושה להמשיך סיבה הוא העליון

 גדרו ולהיות .חומרו אח גס ולקדש השפלים חלקיו על
 מעוחד גס .בחומר מלובש עודנו גס .קדש שרפי של

 הומרו אל ולדמותה העליונה קדושתו חלק להשפיל
 גם להרים . עולמות מארבע נברא ע״כ כי .התחתון
 .התחתון על העליון להשפיל או .העליון לאיכות התחתון

 ומן העליונים מן שנברא שהזכרנו ז״ל מאמר והוא
 .והוא ימות יחטא ואס יחיה. יזכה שאס . התחתונים

 ע״ימהשויאמרלהם אלהיס. אותם ויברך לז״א האמיר
 ומה .הארץ אח ומלאי ורבו פרו הוא שברכה מה

מברך הנני אמר כי והענין :וכבשה הוא להם שויאמר
 7 )ח״א( ג

 ותכבשו צדיקים שתהיו בזאת אך .וארבו שתפרו אתכם
 מושלים הם יתברך רצונו עושי כי והוא .הארץ אח

 מושל צדיק כי .פלא עושי המבעים לפנות . בעולם
 ככל תחתיו כבוש העולם כל כאלו . אלהיס ביראת
 משועבדים שהם כשרים הבלחי הפך . למעלה הכתוב

 השמים ואותות המקרים ואל השבעים אל העולם חחת
 שחכבשוה ק שע׳י כלומר וכבשה או׳ וזהו .כנודע

 כענין והוא . הברכה שהפך בהעווחכס אך . חבורכו
 לא ואס כו׳ גשמיכם ונתתי כו׳ תלכו בחוקותי אס

 ומוסר בתורה יחזיקו כן שע״י למה והוא ט׳ לי תשמעו
 רז״ל אמרו בזה וכיוצא .עולם לאבד אורח מני ישו לא
 .מלפניו שיראו משה והאלהיס ג׳( )קהלת פסוק על

 להשכיל מזעמו ליראה למשמרת להם יהיה שזה באופן
 בדגת ורדו שהוא . הכבוש יהיה איך ופירש . להשיב

 ישראל בו שירדו לויתן והוא . שביס דגה היא כו׳ הים
 בקצה וגס . הדגה במעי יונה כענין וגס .צדיקים
 ( י )קהלת כד״א מלאכים. שהם השמים עוף הוא האחר

 המלאכי׳ יצירת נרמזה וכן הקול. את יוליך השמים טוף כי
 . בהם רודים וצדיקים .רז״ל כמאמר יעופף בועוף
 . קצוות הב' אומרו ואחר . לשליחתו ששלחם כיעקב

 חיות כי שהוא .חיה ובכל שהוא שבנחים מה על אמר
 תהי׳ וחתיתס שמוראס .ודומיהם ונמרים כאריות היער

 היותם על שבעולם גדולה היותר הוראה וזה .עליהם
 אם . ההם בחיות ימשול לא הלא כי .בעולם מושלים

 ושהרה בקדושה פניו על אלהיס וצלם אחו ה׳ אשר לא
 . ועקרבים נחשים בבור יוסף בענין כנודע . רבה

 אלהיס וצלם אתם ה׳ באשר כי אריותא די בגובא ודניאל
 חית כל על חתיחו חפול .ובשהרה בקדושה פניהם על

 . תחתס משועבד העולם היות על היראה וזה .השדה
 העולם שיהיה כשרון ע״י וכבשה .פה הכתוב מאמר וזה

 ובעוף הים בדגת חתכס שתהיה באופן .תחתיהם כבוש
 ובכל הים בדגת ורדו וזהו כו׳ בחיה תהיה וגס .השמים

 . השאר על ומושח בארץ ניכר שהוא כו׳ הרומשח חיה
 ואחרי בקודם משא״כ . זה בפסוק מיה הוזכרה וע״כ

 עושה בהיותו כי הדבר קיים איך הורה הזאת ההתראה
 לחמו כי . וחיה בהמה בכל מושל הוא .יתברך רצונו
 מהבעלי קשן הוא בהעוותו אך שולחנו: לחם והס .המה
 .כמשז״ל אחריהם נברא אלה בחינות שתי על כי .חיים
 עשב כל את לכם נתחי הנה אלהיס ויאמר אומרו והיא
 פעם ויאמר אומרו אל לב בשום והיא כו׳ זרע זורע
 .הנה מלת אל וגס .אליהם יתברך מאמרו באמצע שנית

 שנזדמן בדבר אלא לשמש דרכה אין וגם .מיותרת היא כי
 משעה שנתחדשה חדשה הויה על היא אמנם :מחדש

 כבודו לן שלא מלבד כי מרז״ל כנודע והוא .לחברתה
 .עפרו צבר פלונית שעה ואמרו .שעותיו מנו גם עמו

 בו נזרקה פלונית שעה . גולם נעשה האחרת ובשעה
 טל עבר פ׳ ובשעה . נצטוה פלונית ובשעה . נשמה
 אם כי היה לא .שעבר עד משנצסוה כי נמצא .ציוויו
 בפסוק הנה כי והוא .הענין אל ונבא : אחת שעה

 שהיה מה סיפר שאחריו ובזה .הציווי סיפר הקודם
 כי . כנודע שנית פעם ויאמר נאמר וע״כ עברו מדי
 את וקחתו ה׳ אוחו שיצר זו. פרשה אחר שכתוב מה כל

 חוה
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 בסטר ונכלל כששי. היה הכל ועונשם. וחסאהס .חוה
 על הנה לומר הנה לשון אמר .סוף ועד מראש ששי יוס
 מטה מטה חרד גוזר אני .שחטאת בפה שנתחדש מה

 תהיה לא כי והוא בהם רודה היותך תחת .מי מהבעל
 רק תאכל לא כי .הב״ח על לא אך הצומח על רק יהרונך

 הלא נאמר פלא .הנה באומרו רמז וגס .כו' עכב אח
 לז״א .יאשם ולמה יחטא אפר יתברך הוא ידע מתחלה

 מה על לומר . פס הוא באפר רק דן איני לומר הנה
 מהבעל ערכך אגרע ועוד .מפפטיך כה הנה שנזדמן

 לא מעולם פ״א( ד׳ )קידושין ז״ל מאמרם והוא .הי
 ומתפרנסים . חנוני ובועל . קיק וצבי .כבל ארי ראינו

 שחטאתי הוא אני אלא . בצער מתפרנס ואני »בצער פלא
 יחטא. פלא חי לבעל מפא״כ כלומר .מזונוהי אה וקפחתי

 הנה יאמר וזה .בצער בלא להם מזמין יה' הוא וע״כ
 . והזרע שהיגע . זרע זורע עכב כל אה האכל אהה

 הארץ חית ולכל הנה כי . מאליהם רק כן לא ב׳ח אך
 פלא .עפב מעצי כאצמיח להכלה. עכב ירק כל אה כו׳

 אדם בני הפך צער בצי בלבד לאכלה אס כי יצנרכו
 . זרע זורע באדם נאמר וע״כ . זרע לזרוע ביטרחו
 כולל מהיותו כי למעלה שכתבנו והוא .בב״ח מבה״כ

 ולפעמים . העליונים אל עולה לפעמים .עולמות הד׳
 .האמור אל נוסף טעם או .מעשיו כפי תמהונים י. אל

 שיתכן ולבניו לנח שהתיר בכר ת הכי ממנו מנע למה
 אחר אדם את הקב״ה ברא כי פ״ד( )סנהדרין כמשז״ל

 ושאם . לאכול שולחן לו כמכין . ועוף היה בהמה כל
 טובים הס כי כלומ׳ . קדמך ם יה לו לומר יחטא
 . מלאוכלם מנעו בהעותו שע״כ אחפוב ובזז .ממן
 תאכל Ы מהם ועתה מהם שולחן לך ערכתי הנה לומד
 לכס נתתי הנה באו׳ זה על ניחמו אך .ממך גדלו כאלי
 הבלתי השדה עשב אוכלים חיים הבעלי כי לומר ט׳

 וז״א .הנזרעות ירקות יאכל הוא אך .ליזי־ע זרע עובה
 אך כו׳ זרע זורע עשב כל את לכם נתתי הנה כמ.חמו

 הנא וש״ת . לאכלה עשב ירק כל ט' הארן היש ולכל
 . ונגרע זהומוחנחש בו ובאה ורע טוב הדעת ן ע אכל

 אלהיס מעשה כל ונמצא . דור מדור נקיון יוכל ואיכה
 עולם לבורא חלילה . לבטלה בראשית ימי בו ברא אבר

 אלהיס וירא ית׳ הורתו אמרה ע״כ .הזה כדבר יעבה
 במעשה העתיד הוא ראייתו ובכלל .עבה אשר כל את
 סוגי שני לרבות כל. את. .רבוייס שני וזהו אדם. בני

 . האדם בני אל והבהיריי העולם אל הכבש .עתידות
 כי מאד.כלו׳ טוב והנה הלא כי קלקול פחד אין ועכ״ז

 הטוב חלק הנה ורע. טוב הדעה מען באדם שיש גם
 וכל .והזכות הטוב כף אותו ויכריע . מהרע מאד הוא

 לעת וכלם ודור דור בכל קצתם לשוב שעתידים ישראל
 פחד ואין .משיחנו חבלי ע״י או . מאליהם או . קן

 הבטיח יה׳ שהוא ז״ל מאמרם והוא . קלקול שיוחלט
 כד״א .הימים באחרית ישוט פנים כל שעל ישראל את

 מאמר והוא כו׳ ה׳ עד וכבת כו׳ עליך יבאו כי והיה
 נדת ממ,ו ידח לבלתי חשבות י וחבב באומר החיי־וניס

 יתרון יש .הרע שמפאת שבעיסה שחור גשמה ־י והוא
; מאד שהוא כמדובר .בטוב

8 )ח״א(

 ה>ה . ס' פבה אשר כל אה אלהים וירא לא
 הששי באומרו והנה .הכתוב ענין כתבנו

 הששי יום על שהוא פ״ח( ד׳ )שבת ארז״ל .הידיעה בה׳
 ביום תלוי בראשית מעשה שכל .הורה מתן של לסיח

 . עילם אין לאו ואס מועב. ההורה יקבלו אס ההוא.
 שגנז אור כי פי״ב( )ב״ר ז״ל מאמרס ענין יאמר ואפשר
 ל״ו שהוא שבח מוצאי עד ששי יוס מבקר שימש הקב״ה

 .שביעי יום בקר ויהי ערב ויהי נאמר לא ובע׳כ .ששת
 ויהי שאומר הימיס בכל כי והוא .פה גס אפשר וזה

 כל בקר נקרא היה לא . שני יוס או .א׳ יוס בקר
 ומה .הערבים בין נקרא היוס חצי אמר הלא כי . היום

 ויהי הוא פירושו אך . הלילה עד התמה משקיעת גס
 זה אך .כי׳ וג׳ פני יום וכן .אמד יום ונמשך .בקר

 כל כי כלומר .הששי יום בקר ויהי אלא .הוא כן לא
 כלו הערבים בין אור נשתנה לא כי . בקר הבשי יוס

 שנסתלק עד .בינוי ההוא באור אין כי .הבקר מאור
 כל קיום סיבת היה זה יוס הנה כו׳ יאמר או :במ״ש
 שהתחיל בשי כל הערבים מבין כי .בראפיח מפכה כללות
 ימות כלא לאדם שבת הארת הלין :בת הוספת להאיר

 שבי עם כי נמצא .בראשית מעבה כל ויתבטל .ביום בו
 רמז היא כהה״א .הבשי יום וז״א .הימים לכל הועיל

 היו עכשיו כאלו .הזה בששי כנכללו ימיס החמשה פאר
 . כלם נתבטלו . פהגין זה יוס זכות שאלמלא נבראו

 .עתה היו והחמישי השכי כי הפשי. יום כו' ויהי וזהו
 בריאת שלהיות זה מעין או :הוייתס נתחדשה היום כאלו
 נמצא . ברחביה מעשה כל נברא ובשבילו .בככי אדם
הכשי. וז׳יא ימיה. הממפה שאר וכל עצמו כולל כשי שיום

: ימיס החמשה גם עמי לכלול
 זה פסוק הנה . כו׳ והארן .הבמים ויכלו א 2

 ויכל שאימר .שאחריו על מולק יראה
 כדבר ויכנו אומר פה למה ועוד .השביעי ביום אלהים
 ואס .האנזים אל הדבר מייחם ואה״ב מאליו. הנכלל

 פסוק כי ועוד .מיותרת אלהים מלת .א־ד ענין הכל
 .השביעי ביוה וינח ט׳ עבה ימים ככת כי הוא מלא
 אלהים ויכל יאמר ואיך כו' ויבבות או׳ הוא בזה וכן

 . מיותר פפה אבר מלאכתו או׳ ועיד .הבביעי ביום
 סנאכתו פל כי ידע לא ומי .פעמים כני עתה גס ומה
 שאמרו . ויקדש ויברך אומר ועוד .ידבר עבה אבר

 כי בהוא במן. וקדשו במן ברכו פי״א( )שם ז״ל רבותינו
 . בבבת מן ממטיר היה שלא וקדשו מכנה לחם היה הרן

 כי או׳ ושד .בזה המן עני? להזכיר צורך מה וקבה
 ברא אכר אומרו וק . כבר האמור הוא כו׳ כבה ט

 עפת כוא כי ובלתימובן. מיותר הוא לפכות. אלהים
 חלהיס ויכל הקשו רז׳ל הנה אמנם נ לפכות ברא ולא
 ט' הבמיה ויכלו אלא כו' ימים כבת כי נאמר והרי ט׳

 ע״כ מנוחה באת בבת בא מנוחה חכר הכולס והיה
 המניחה אין הנה כי כלום מתרן שאיט יראה והנא

 הכהוב מחמר אל לב נכים מאמרם להבין חך .מלאכה
 כתמרו גם כי .זו היא הנפשה מה .וינפש בב באי'
 אסמכהא .יהירה נפש שנסתלקה וינפש שכבת כיון רז״ל
 ביוס וינח באומרו וכן . ח מקנ של פשוטו זז ואין הוא

השביעי
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 ספק אין הנה אמנם :ושבת או .ונח היל״ל .השביעי
 יפסד .באיכותו רוחניות בחינת מבלי גשמי דבר כל כי

 רוחניות כהעדר . ימות כי אנוש כמקרה יתקיים ולא
 למה ית׳ הוא שברא מה כל והנה יפסידנו ממנו נפשו

 יום ויפסיד ילך כ״א ינוח ולא יתקיים לא .גשמי שהכל
 כי ידוע הלא כי והוא .הענין אל נבא ובזה :יום

 ממהר ועד .לעולם קדושה שפע נשפע .שבח מקדושה
 . הארץ את אלהיס ברא כאשר והנה .לאדם יתרה נפש
 מעותדת היחה .נשמה בלי כגוף חומרית שהיחה למה

 בה הקנה ומי .בקיומה תנוח ולא ונפסדת הולכת להיות
 בה הושפע בו כי . השבת הוא להתקיים ושפע נפש

 וזה . ונפסדת הולכת מלהיוחה ולנוח להתקיים שפע
 שפע והשפיע שבת בא . מנוחה חסר העולם יאמר

 . לעולם ההוא השפע והיה שנברא מה בכל קדושה
 נפש והקנה שבת כי וינפש שבת וז״א .האדם בגוף כנפש

 בלעדי כי . מנוחה באח שבת בא וזהו ,לקיומו לעולם
 ביום וינח רז״א . לעולם והעמדה מנוחה היחה לא זה

 מנוחה הקנה כי לשני יוצא הוא כי .ונח אמר ולא השביעי
 שלא ספק אין כי והוא . כו׳ ויכל יאמר וזה .לעולם

 בדבר משא״כ .גשמי בדבר רק בעצם עשייה לשון יצדק
 שהוא כו׳ השמים ויכולו אמר הענין אל ונבא :רוחני
 .הומרו גולם היותם שהוא השבח קודם ומלואו עולם

 מתייחם דבר כלומר .אלהים שהשלים אלהיס ויכל אך
 תשלום עשה כ״א .מעשה של דבר שעשה ולא .אליו

 זה ואין .הקודמים בימים עשה כבר אשר מלאכתו אל
 והנה המקיימו רוחניות שפע שהוא עשיה שאינה מה רק

 ומוריד הרוח משיב הקב״ה איך אחד גוי ששאל ארז״ל
 היחיד רשות ית׳ לפניו שהכל לו והשיבו .בשבח הגשם

 ועדיין .הגשם ענין אל מספיק זה והנה .בטלו לטלטל
 להשיב בא ויתכן .ודשאים אילנות צמיחת אל טעם צריך

 מה אם לומר כו' השביעי ביום ויפטח באו׳ זה על
 דשא מצמיח איך .בשבח עשה לא ממשיי מעשה שהוא
 מלאכתו מכל הוא אלהים שוישבוח מה כי לך דע .מארץ
 במה לא אך .העולם בחידוש מעשה שהוא .עשה אשר

 הכין במן למה א״כ תאמר ושמא .מאליו כן אחרי שהוא
 לז״א .בשבת מן המטיר ולא .השבת ליום הששי מיום

 עשיתי שתראה ומה .בזה קפידה שאין לך אימא לעולם
 פויביך אלא .בשבת להעשות ראוי היה שלא אינו .במן
 ברכות להורות הוא .מאתמול ניתן השבת שמזון מה כו׳

 הלוקט אפילו משנה להם נכפל היה שהעומר .השבת
 . בשבח המטיר שלא שמה . שנים נעשה אחד עומר
 קדושת ויכירו יבחינו למען עשה כי .אוחו ויקדש כי הוא
 כלפי לא אך .להול שבח בין להפריש הם ללמוד .שבח

 למה . בראשית במעשה הפרש שיש והטעם . מעלה
 פירש . וכיוצא האדמה בצמח כן אחרי יתברך שעושה
 מכל הוא . כבת שבו מה לומר כו׳ כבת בו כי ואמר

 בשאר לעשות כדי .ראשון ביום אלהיס ברא אשר מלאכתו
 אלא . בראשון נברא הכל כי למעלה ככתיב הימים
 .ביומו יום דבר מהיריאה פרט כל ויוצא בדקות שהיה

 שבת של דברים שהג׳ .יח׳ הוא ששבת הוא בלבד בזה
 הוא לעשות אלהיס ברא פלא במה אך . בששי עשה

.ימטירו ואשמים להצמיח לארץ טבע שהטביע רק .נעצמו
1 )ח״א( דלית

 .כשבין מליוכה עושה ית׳ אצלו נקרא אינו .טלם ויחנו
 וישבות יאמר או :רצונו וע״פ .בהשגחתו הכל כי גס
 וארן חדשים שמים עושה הוא כי הראה הלא לומר כו'

 והארץ החדשים השמים כאשר כי ז״ל כמ״ש חדשה.
 עושה אני אשר אלא .נאמר לא עשיתי אשר כו' החדשה

 כי הנה .לצדיקים טוב שכר לתת עושה שתמיד מלמד
 אלהיס וישטת לז״א .וארץ שמיס עושה בשבתות גס

 שאחרי ממלאכתו לא אך .עשה אשר מאכתו מכל דווקא
 אלהיס ויברך עתה גם הלא כי כו' החדשים השמים כן

 בשפע אותו ויקדש .אורות בו שחידש השביעי יום את
 רוחני דבר שהוא אלא .למעלה כאמור .בו שהשפיע

 היא גס כי וש״ת . ממנה לשטח מלאכה נקראת ואינו
 אינו .בך לחוסים פעלת כד״א .ופעולה מלאכה נקראת
 אלהי׳י ברא אשר מלאכתו מכל היא שבת שבו מה כי דומה

 עולם להיות יח׳ שבראו העה״ז שהוא . לעשות כדי
 האדם בני בו לעשות כדי שהוא לעשות וז״א .המעשה

לנוח רק . עש־ת לבלתי עושה אני אשר משא״כ .מעשה
: רוחני עולם שהוא .שכר ולקבל .

 בהבראם אומר הנה .כו׳ השמים חולדות אלה ד
 הוצרכו ע׳כ כי . מובן ובלתי מיותר הוא

 וכן .באברהם או .בראם בה״א לדרוש פי״ב( )שם ז׳ל
 .לארץ שמיס מקדים ובתחלה כו׳ עשות ביום מאו' הכפל
 שנאמר מה ועל . לשמים ארץ מקדים הפסוק ובסוף

 מקדים זה ובפסוק .לארץ השמים שמקדים ט׳ בראשית
 מראש למר הוקשה ולא .עולם גדולי נחלקו . הארץ

 באלהיס החילו אל לב נשים לזה אמנם .לסופו הפסוק
 עשוש ביום אומר זה ובפסוק , אלהים ברא בראשית

 במחשבה עלה כי זה על רז״ל אמרו והנה .אלהיס ה׳
 .מתקיים היה שלא וראה .הדין במדת העה׳ז לברא
 נאמר שהרי למעלה והקשינו רחמים מדת בו שיתף

 שיש ופירשנו . מחשבה ולא מעשה שהוא פרא למעלה
 מתייחם הרבה בדקות שהיא אלא .במחשבה בריאה

 בדקית שהוא ברא בראשית וז״א .למעשה ולא לבריאה
 היה שלא שראה אלא .במדה״ד אלהים היה וזה .רב

 ומשך ובוהו תהו כן ע״י היתה והארץ הלא כי מתקיים.
 מה ע״כ .העולם את יציף מיד כי תהום פני על הרוגז
 אלהים ורוח .ירחף גוזליו על אשר יתברך הוא עשה

 וה׳ שנאמר מקום ככל רחמים שיתוף שהוא מרחפת
 רוח כי אלהיס ורוח אומרו כן .דינו ובית הוא שהוא

 . רהטים של השם הוא והוי״ו דינו ובית הוא אלהים
 הענין אל ונבא :בלבד מחשבה ולא עשיה היתה ואז

 שלישי של ביום )שם( בב״ר ז״ל כמ״ש ראינו מצאנו הנה
 וע׳ד .השמים חולדות ד׳ ויום .מהארץ הולדות היו
 שהיות» למה כי נחשב זר כמו והלא .שם כמפירש זה
 . תחלה הבועל אל יצא ראוי היה .האיכות וזך דק

 . השמים הולדות הפועל אל לבא יקדימו ראוי היה ולכן
 תולדות אולי לומר אפשר היה וע״כ .הארץ מתולדות

 אך .לצאת קדמו וע״כ הראשון מהיום בכה היו הארץ
 כן אחרי נתה.ו רק בכח אז היו נא השמים חולדות

 והארץ השמים ויכלו ותאמר הקדושה חורתינו באה לזה
 באופן .יקראו השמים של גם כי שהורה .צבאם וכל

 תולדות אלה כי איפה דע ולז״א למקומה* הקושיא חזרה
השמים
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 והארץ השמים בהבראס היו ואלו אלו .והאח השמים

 בעת שהוא שהבראס אלא .בכח התולדות היו שם כי
 שהיה מחשבה. של פשלה שהיתה בריאה. אל נחייחסו

 ותולדותיהם שמיס היו אז .כמדובר אלהיס בשם אז
 בלתי בדקות מחשבה בריאה היהה כי .כהויה קודמים
 להיות מיד נתהוו השמים וע״כ .משיה ליקרא ממשיות
 מדת ששיתף כן אחרי אך .הארץ מאיכות דק איכותם
 . אלהים ה׳ עפות ביום שהוא עשיה ונקרא רחמים

 הפועל לצאת כח יותר ניתן אז כי .ושמים ארץ אז
 למען לא הרחמים שיתוף כל הלא ט .מהשמים הארץ

 מיד וע״כ רחמים. הצריכה הארץ על רק .היה השמים
 היא מהרה לבא הארץ אל יותר כה בתת התיקון הורה

 התולדות לשין כי אומר ואחרי הפועל אל ותולדותיה
 חולדות הפועל אל יצא לא איך לנו יקשה קדמה הארץ

 לז״א . בששי שהמסיר עד . הג' ביום האק חדשא
 מכהה הארץ הוציאה הלא כי לומר כו׳ השדה שיח וכל
 שסרם אלא . פרי עושה ועץ דשא בשלישי הפועל אל

 הארץ פני על שהוא .בארץ היו לא שעדיין בארץ יהיה
 עמדו כ״א .החוצה יצמח סרס השדה עשב כל וכן .מוצה

 הארץ מן עלה כשאד ובששי .בשלישי הקרקע פתה על
 : הכתובים ענין אל ונבא . למעלה נתגלו ונברא והקשה

 יצטרך זר דבר יראה הנה .כו׳ השדה שיח »יכל ה
 ולא הבריאה בעת האדמה להצמיח מטר

 ,באו קשה ויתר כו׳ הארץ תישא באו׳ ית׳ מאמרו יספיק
 עבוד' יתב'צריך מאמרו וכי האדמה אח לעבוד אין ואדם

 עשב הדשא היה לא שא׳כ ושד .הפועל אל לבא האדמה
 את אדם שעבד עד .בשלם פרי עושה ועץ זרע מזריע

כללות שבכל גם ומה . נחשב זר כמו והלא האדמה
 : העולם כל והוא לחרוש הוצרך דשא שיצא הארץ

כמ״ש לומר אפשר היה . המסר צורך ענין על והנה
 המטר מימי כי ה׳( )פרק קיר״א— במדרש

 כחץ. היורה זרע כמימי .זכרים מים הם למסת היורדים
 העליונים ואין . נקבות מים הס לארץ שמתחת ומים

 1 ומתחברים טפחיים שלה תהום שאין .טפח יורדים
 וע״כ .תולדות והוציאה הה והצמ הולידה הארץ כן וע״י

 . תולדותיה הוציאה ולא הקרקע פתח על בשלישי עמדו
 ולשירדו . ונקבה זכר מכח ויבא הארץ על ימסר עד

 מיס עם להתחבר הקפה כארץ תוך למטה המיס
 עדיין אך : האדמה עטדח צריך היה התחתונים

 הוא הנכון לכן : יפה מתיישב בלתי האחרון הקושי
 כי א׳ והוא . רז״ל דברי מתוך נלמדות הנחות בשחי
 הענין והיה . עולם של חלתו היה אדם כי אמרו הנה

 חלתה הסיר עד ליאכל ניתרת העיסה אין כאשר כי
 הפריש עד מהעולם דבר יתהנה לא כן לה׳ קדש ממנה

 המיטב מן העפר מיסוד וזה לה׳ קצת קדש חלקיו מנל
 יסוד בכל וכן כשמים שער נגד אפר כפרתו ממקום

 היה לא כי היא הלא שנית הנחה ושד . מהארבעה
 ימטיר עד הלה הפרשת שהוא האדם את לעשות אפשר

 המקשקפת כחכה פי״ד( )ב״ר ז׳ל אומרם והוא הארץ. על
 המטיר עד הקב״ה כן . חלה ומפרכת במים עיסתה

 יהיה והשין .בראי לא המיס עם מעפר ונטל הארץ על
 הקמח ראוי היוח עד ממתינים בקמח כאשר כי

 העפר היות עד כן מיס בו היוח אחר ממנגשהוא ליהנות
 החלה הפרי: לא . המכור אחר שהוא ממנו ליהנות ראוי

 זכות ע״י כאשר והעניןכי .החלה ע״י ליהנות לשיומר
 חת העובד הכהן תה א באכול העיסה מתברכת החלה

 מתברכת האר; . ה׳ את לעביד אדם הברא ע״י כן .ה׳
 . האדמה אה עובד האדם יקרא וע״כ .כתה ונותנת
 הב׳ מנין וזה ומתברכת ממעבדת האדמה .מצוחיו שע׳י

 יצאו לא כי כו׳ בארץ היה לא עדיין השדה שיח וכל
 כו׳ המסיר לא כי הוא והנועם . חוצה הקרקע מפתח
 דשא להוצ-א לה׳ מעצור אין הלא בכך ומה תאמר ושמא
 פ״כ. המסיר שלא מה ע״י כי היא г הל .מסר בלי מארץ
 כאשה המיס אל צריך כי .הארץ חלת שהוא אין ואדס

 הלא ההדס אל צורך ומה . במיס עיסתה המקשקשת
 כאומר לעשות שעתיד זכותו ע״י האדמה את לעטד הוא

 יהנה חיך וא״ב . עשה מצות אלו ואז"ל לעבדה למסה
 המברכת חלתה השריש עד צמחה הארץ ותוציא השלם

 עד דבר יצא לבל בארץ יהיה טרם פיה ע״כ . תה א
 יעלה ואד וע״כ לה׳. קדש ברכה בה שישלח מה הפריש

 את כו' וייצר אז בעפר מים היות וע״י .והשקה כו׳
:האדמה מן עפר האדס

 הנפש מהות בשער הנה . אלהים ה׳ וייצר ז
 בשוס נזכיר מנהו ושמץ .זה בכסוק הארכנו

 נחשב זר כמו הלא אפר מהדברים אחד אל והבין לב
 יעחק . ממעל הלוה הלק רוחני דבר איך .האדס בעיני

 והבין שכל ס בש וזה .עכור חומר תוך אל חוצה משרשו
 כי כו׳ ויפת כו׳ ההדס את אלהיס ה' וייצר שכ׳ המקרא

 ואמרו רז״ל בו התעוררו .יודי״ן בשני וייצר אומרו הלא
 הפשט וע״ד .כאחת יצירות שתי והן היו פרצופין דו כי

 או׳ ועוד .אלה המה מה ודעת טעס ולחור לדרוש ראוי
 אל הדבר ייחס למה כו׳ האדם ויהי כו׳ באפיו ויפה

 ויהי או׳ ועוד . חיים נשמת בו ולאאמרויתן . נפיהה
 התר כי . הקידס ערך מגרע יהיה כי היה לנפש אדס

 הא;' להרמב״ן ג.־ ומה . מאתוית' ויפחשהוא אומרו
 אח״כ היה איך .נופה הוא שבתוכו ממה . שטפח מי

 נפש באדם ויהי יאמר מהראוי כי ושד . היה לנפש
 נשית .העני; אל לבה אמנם :האדם ויהי ולא . חיה

 באפיו ויפה וז״ל .)פ״ה( ב״ר ז״ל מאמרם הל גס לב
 את בו וזרק הרקיע ועד הארץ מן גולם שהעמידו מלמד

 אבל . מת לפיכך בנפיחה הזה שבשלם לפי . הנשמה
 מייחס בכם רוחי ונתתי שנאמר בנתינה לבא לעתיד

 ולא .גולם העמדת ענין מה לדעת ראוי והנה . ע״כ
 הארץ מן היה ואיך .הארץ על מוטל נשמה בו נופחה

 ך מה נשמה בלה גיף מתקיים ה ה ואיך . לרקיע עד
 או׳ מנין ומה . נשמה בו שנופחה עד אורך ת״קשנה

 שבעה״ז לפי או' ועוד .נשמה בו ונתן אמר ולא וזרק
 ועוד . לנתינה נפיחה בין מה ט׳ מת לפיכך בנפיחה

 באופן נפיחה לעשות ככה ה' עשה מה על שח״כ
 הנה אמנם אך : כעתיד ויחיה בנתינה ולא . שימוח
 כי הזוהר מספר נלמד והיא .כתבנו אדם נעשה בשער

 ביני והמר דיבר . שברא העולמות כל עס ית׳ הוא
 העה״ז והוא חלקו יתן א׳ כל כי .אדם נעשה וביניכם

הגלגלים ועולם . החמרי הגוף הוא חלקו כחן הכפל
 כחינח



ין טשר. בראשית תורת

 ממנו מורם להתנועע צורה חיוני׳ הוא . הנפש בחינת
 נותן המלאכים ועולם . הוא התנועה עולם כי בו כיוצא

 עושה ק״ג( )תהליס כד׳א .בו צא כי. כן אמרי רוח
 . נשמה נותן העליון מעולם ית׳ ימאתו . רוחות מלאכיו

 ונשכיל נבין ובה ב׳. הקדמה עוד :כולנה על העולה היא
 שכתוב ומקרא .בה' הדבקים ואתם שאמר הכתוב ענין
 הדבקות היא איזה . מבדילים הי! עונותיכם כ״א

 דרכנו וע״פ .בחומר המלבוש לאיש בעה״ז וההבדלה
 .המרכבה הן האבות כי .רז״ל מאמר אל שעם טוב ניתן

 ארז״ל זה לעומת והוא . עליהם שורה היחה וששכינה
 אל שביעי מרקיע שכינה הוריד אברהם כי פי״ט( )ב׳ר
 על זו בשאלה וההיקש עליו שורה היתה איך וא׳כ .הששי
 החורבן אחר היו אשר ישראל. אמוני שלומי מקדושי כמה
 כי יורה . שכינתא חפי ונקראים . שכינה ק סיל בזמן

 יתכן ואיך . עליהם ששורה המה השכינה אל מרכבה
לקיים כבודה התפשטות לא אם .ממנה משולל שהעולם

מה: מצד מערבי בכותל .או עולם
. השכינה כנפי שמתחת רוחניות אור כי למה אטנם

 תפרד לא אז באדם להתלבש ממקורה בהתאצל
 מהכל חלק גשמי דבר כהפרד . עצמי פירוד ממקומה

 . האדמה מן עשר או . מהים מיס של קיתון כנופל
 מתפשש הרוחני הדבר אך .לגמרי מהכל החלק שיפרד

 יעתק לא הרוחני הדבר כי .מתפרד ולא ומשתלשל
 המלאכים הלכו הלא כי המלאכים בענין כאשר .ממקורה

 את להציל ורפאל .סדום את להפוך גבריאל . סדומה
 )פ׳ מדר״ר ולדעת . ויום לילה שמה ונתעכבו .לוס

 יעקב שנתאכסן שנה קל״ח עד למחיצתם עלו לא ס״ח(
 פסח בליל חזקיהו בזמן וכן .בשבילו ועלו המוריה בהר
 בבואו וכן . הלילה כל אשור במחנה ך וי גבריאל שבא

 ישתלח אשר עת בכל וכן . וחבריו חנניה אח להציל
 המרכבה היתקיחסרוןרגלי .לארץ למסה בהם מלאך כל

 הן ורפאל וגבריאל מיכאל והנה . ההם בימים העליונה
 כדבר להאמין וחלילה .המחשת ראשי המרכבה רגלי הן

 מציאותם אמנם אך : שנה קוי׳ח גס ומה . הזה
 וההיקש .בלבד הבא הוא והתפשטותו . נשאר ועיקרן

 הנעשה מילה ברית בכל נמצא אשר ז״ל באליהו בזה
 ובעת . ומפורד מפוזר עם והוא יעשה ומה .בישראל

 .במערבו ואלה .העולם במזרח אלה .רבים ימולו אחת
 .חלילה נקצץ ולא מתרבה הרוחני הדבר כי יתכן בזה אך
 כל נשמת פה בהשתלח וע״כ שכינה. גבי וחומר וקל
 הלא ט .ממקורה ויפרד יעתק לא .ישראל מבני חי

 כנפי תחת דבקה במ־!ורה עומד עודנה הנפש שורש
 וההיקש . באדם ונכנס הבא הוא והתפשטות .השכינה

 דבקום מהם יבצר לא באדם עודם כי .ונשמה ברוח
 או . יחטא לא אשר איש ימצא יצוייר ואלו .מקורה עם

 חוט יפסיק לא בעצם .עותו אשר את יתקן העוות. שאחר
 מרכבה הזה ובדבר .בשכינה הדבק ממקורו נפשו קדושת

 הנפש אל מרכבה שהאדם הצדיק.למה יתייחס השכינה אל
 אל משלשתן א׳ וכל הנשמה אל והיא הרוח אל והיא

 שע״י נמצא השכינה אל עצמיי דבקית ומקורה מקורה
אדם יהיה פירוד. בלי ההוא וההתקשרות ההשתלשלות

 3 )ח״א( ד

 לא שאברהם מה יפלא לא ובזה . השכינה אל מרכבה
 אליה. מרכבה היה והוא .הששי לרקיע רק שבינה הוריד

 הנכנסים זכאי שכלו דור ועי״ב .אליה בדומה וההיקש
 בהעווחס אך .משה קראם בה׳ דבקים .לארץ יהושע עם

 .ופוסק בנאים נכנסת העונות טומאת כי הדבקות נפשק
 וע״ז .שבשכינה שורשן אל ונשמתי מרוחו הנמשך החוש

 וע״כ כו׳ ביניכם מבדילים היו עונותיכם דיבר. הנביא
 רוב נשחשו כאילו מת קרוי בחייו עונות שרובו הרשע
 למה הרבה תרשע אל הכת׳ מר מא אצלי והוא .סימניו
 . מאות רע עושה עינינו נגד הלא כי .עחך בלא תמות

 הרבה תרשע אל יאמר אך . ושיבה זקנה עד לו ומאריך
 הקצוב עתך בלא מת תקרא למה . עונות הרוב שיהיו

 הלא כי והפעם מת תקרא בחייך כי בעוה״ז לחיות לך
 בהעדר הקדושה ותורתו אלהינו ית' הוא חיינו מקור

 ש נפש אל החיים ממקיר הנמשך חוש העונות שומאת
 .ומבדילות המקצצות הן העבירות אך .חי ונקרא קייס
 שהוא . יקרא וצדיק חי עודנו זכיות הרוב בהיות וע״כ
 יקרא שחי . קייס ורוט הקנה מיעוט שנפסק כעוף
 לעוף ידמה .עונות רוט אשר אך .השחישה בגמר וכשר
 קרוי ובחייו הנבלות כא' יחשב וכמת . נפסק הקנה שרוב

 חיים אלהים עד הנמשכים ורוח נפש חוסי כי .מש
 ובזה .טדאי מת הוא חיים מאלהים והנבדל .נפשקות

 ג׳( )איכה שבתוב מקרא אל מעם סוב ראינו מצאנו
 אפרתי ה׳ חלקי קי״ס( )תהלים כו׳ נפשי אמרה ה׳ חלקי

 כי . הזה כדבר ישמע השומע לב יתחמץ הלא כי ט׳
 ית׳ הוא ולא .ית׳ מהאל חלק נפשנו כי הוא נהפך הלא
 עם ית׳ דרכו כי . הוא הענין אטנם :מנפשנו חלק

 שבע הלא כי .מהכל המתפרד גשמי דבר כל הפך נפשנו
 אך . כנודע הכל אל ותאב חושק החלק להיות דבר כל

 .לה׳ חנתה שנפשנו עם כי .הוא כן לא ית׳ אתו נפשנו
 ושקדושים ה׳ עד שנשוב עמנו ית׳ לו אשר החשק דומה אינו

 נעשה כי נמצא .בו נדבק יש׳ לו אשר החשק עם .נהיה
 )שיר פ' על מאמרנו והוא .הכל ונפשנו החלק הוא כאילו

 גודל גא ראו כ״י שאומרים תשוקתו ועלי לדודי אני ז(
 שלו ואני הכל הוא כי לדודי אני הלא כי אלינו יח' אהבתו

 .תשוקתי עליו תהיה ראוי ה והי החלק שאני היות ועם
 המקינן יאמר וע״כ .תשוקתו ועלי אדרבה כי הוא נהפוך
 שאשוב חושק כך של מה בראות .נפשי אמרה ה׳ חלקי

 יתקננו עד עזבנו לא כי .לו אוחיל ע״כ .בו לידבק
 לא למען לומר ו׳ כ אמרתי חלקיה׳ או׳ הוא דוד וכן

 ה׳ חלקי ע״כ . קיני מעבודת לבשלני היצ"ה לי יוכל
 כל מחשבג* ית׳ הוא הלא כי .עצמי את להזהיר אמרתי

 כפוי אהיה בל הוא ראוי וא״כ .חלקי הוא כאלו כך
 אנחנו כי על הוא והטעם דבריך. לשמור ואזהר שובה

 בחשק להגדיל שבו הנפש את ומעכב מרגיש בלחי החומר
 חלקו מלחשוק מעכבו דבר שאין ית' הוא משא״כ קונם.
 . העולם אל הנפש שלח מעת גס כי עד . לו החביב

 ע׳כ .בו דבקה נשארה כ״א .ממנו הפרידה לא הלזה
 בסובת לראות התאב אב ככל .תמיד עלינו חשקי גדלה

 מאיכות ועדיין לגמרי נפרד לא כי .אליו מהבן יוסר בנו
 בבא כי הדברים כלל הזוהר. מם׳ כנודע בו. נפשו

אן כי העוותה עד .ית' ט קשורה עודנה שה הנפש
המון
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 »עין שנית .הגלגלים עולם מעין נפש בחינת א׳ .צורות

 האדם את צר צירות הב׳ באנו המלאכים. עולם רוח
 .העולמות ג׳ בו כצל באופן האדמה מן עפר היותו אשר

 הנשמה היא חיים נשמת ית׳ ידו על באפיו ויפת ואח״כ
 אמר .הגוף אל מאתו יעתק איך נתמה ולבל העליונה.

 מאתו והיות המקור. עס התקררות שיורה נפיחה לשון
 תאמר ושמא .בהקדמה הכתוב ככל נפסק בלתי יס'שהוא

 אחר נשמה ולא .הנפש אחר רוח לבא דרך אין הלא כי
 וישתלם .לזה זה בין רבים ימים עבור לא אם .הרוח
 באדם איך איפה וא״כ .שאחריה המדרגה אל ראוי להיות

 הראשון אדם אין כי התמה אל לז״א כאחת. שתיהן לו באו
 שפע כל לקבל מוכן נפר מהיותו הי׳ הלא .כי אדם ככל

 .נשמה נקבל ראוי היה ומיד .היה יח׳ כפיו יציר כי וקדושה
 שהיא נפש לקבל מוכן כלו' .היה לנפש האדם ויהי וזהו
 ייחס מבלי עצמה מצד היות בעלת היא .מעצמה היה

 היוהה יה'בודדה חלקו הנשמה היא . מהעולמות עולם אל
 .הפך מכולן יותר היא ממעל אלוה חלק .כי עצמה מצד

 לנפש מוק . לנפש הלמ״ד שימוש והוא .האדם בני שאר
 שהעמידו מלמד באפיו ויפת המאמר ענין וזה היה: שהיא
 שיורה וייצר אומרו אחר כי לו הוקפה כי והוא .כו׳ גולם

 שהיל״ל ועוד .באפיו ויפח אח״כ יאמר איך הצורה. על
 שהעמידו מלמד אמר ע״כ החומר. אל מוזר אס ויעש

 כי שהיא . העמידו גולם היותו שאמר והוא טלם.
 בו תת ע״י רק זה אין כי .נצב שהיה העמדה בו ;תן
 מעולם נשמה חיים הרוה הי׳ לא אך .לעמוד חיים רוח

 היתה כי .הרקיע עד רק .מהרקיע למעלה אשר הנשמות
 שני ביום האמור הרקיע ויהיה .בלבד לרקיע עד העמדה

 כמאמר . המלאכים עולם הוא הרקיע את אלהים ויעש
 ואמר .החיות ראשי שעל הרקיע שהוא )פ״ד( ר״א פרקי
 מתייחם היות ככולל .והיות ההעמדה היתה שם שעד

 יצירות הב׳ שהן המלאכים עולם ואל הגלגלים כולם אל
 יס׳ מאתו נשמה ט זרק ואח״כ .וייצר מלת על שכתבנו

 כמשלשל ולא .ואליו ממנו כזורק זרק ח״א השלישית. היא
 .הרקיע עד הגיעו אחר כי .העולמות דרך אצילו' נשמה

 עולמות בנסים אין . כמדו.ר החיות ראשי שעל הוא
 הרוח .1א נשמה יה׳ ממנו באויר כזורק רק .אליו לשלשל
 ושמא לזולת. שבידי מה כזורק .הנשמה אל מרכבה שהיא

 הגלגלים עולם מעין היה ויפח אומרה אם בשלמה האמר
 כל פיו וברוח כד״א .נפיחה לשון יצדק . המלאכים או

 צבא אל פיו רוח נפיחת שייחס .למעלה כספירש צבאם
 .פיו רוח ההפשטות ע״י למטה המשתלשל שהוא .השמים

 זריקה לשי; כשבע .לפניו מאשר שזרק שהוא .לדעתן אך
 .ונפש רוח בה היות אחר הנשמה שהיא .ואליו .ממנו

 נתינה ל׳ אמר לא .למה לרקיע עד העמדתו סללו שהמה
 .מאתו ממש רוחו שהוא וחייתם בכס רוחי ונחתי כענין
 נתינה כי .השתלשלות ויפח רוש פ אין כי לך אומר ע״כ

 הוא הטעם .ויתן נאזר שלא ומה .היתה אליו יה׳ מאתו
 לחידוש העולם בהירש אדם בריאת חידוש בין לחלק

 קיומס יתמיד לא הראשון כי התחייה. אחר העתיד
 בנפיחה היה בראשונה כי והוא יחיו לעולם ולעתיד וחיותם

 מהיות יבצר לא .ובהיר זך היה אדם כי גס כי והוא כו׳
ה נתחי לעתיד אך .חטא כ’ע כי .מה בצד יצה״ר כח ט

יהיה

 הקרא וע״כ .בתשובה שוט ע?• לבינה בינו כורח השן
 )יומא הוא זה וגס .נמאז דבקותו אל שב כי חשובה

 היא כי . הכבוד כסא עד שמגעת הכובה גדולה פ׳ו( דף
 נבין ובזה .עדיו ישוב .הכטד מכסא נפרדה מאשר
 כי והוא לאדם. נשמה יח׳ בתתו האמורה נפיחה תואר

 דבקה פיו בתוך אפר הרוח .זטכיח בכלי הנופח כאשר
 היה באדם. נשמה ית׳ בחתו כן .הכלי תוך אשר עם

 שיש אלא .ית׳ פט מה עס מקושר .באדם אפר חלק
 יה׳ לנפיחתו זכוכית בכלי ודם בכר נפיחת בין הפרש
 הקשר יפסק .הכלי לעשות כהתימו ב״ו נפיחת כי .באדם

 אך . הוא חומר כי .לרומו הכלי שתוך מה בין אשר
 עומדת המקשרה נפיחתו שרוח כ״א .כן לא יח' נפיחתו

 .לההוא חלפחא בן יוסי א״ר אשר הק״ו ענין וזה .לעד
 .התחיה שהכחיש ז״לבב״ר)פי״ד(על שאמרו כמה מינאה
 .תנפצם יוצר ככלי כתיב כך לא מדבקין הספון אחון ואמר

 כלי באור. והכשרו המים מן ברייתו מרס כלי א״ל
 .תקנה לו ויש נשבר זה באור והכשרו האור מן ברייתו זכוכית

 א״ל .בנפיחה עשוי שהוא ע״י א״ל הקנה. לו ואין נשבר זה
 של בנפיהתו שעשוי זה אס ומה .מדבר שפיך מה אזניך ישמש

 וכמה. כמה אחה על הקב״ה בנפיחתשל .חקגה לו יש נ״ו
 ר' הנה אמנם :הזה הק״ו עגין מה לדעת וראוי .ע״כ
 אוזן לו העיר . הנפיחה בענין לחלק יבא למען יוסי

 יש אחד ביסוד הנעשה לזטכית איך .ההיא בשאלה
 ויהי' יתהפך ראוי ויהי׳ .בפחים לנעשה משא״כ .תקנה

 ואמר .הנפיחה על שחילק המילק אומרו ידי על כי כן לו
 ארבע מכח שבא אדם בנפיחת אשר הרוח יסוד ני

 השיב אז .וקיום תיקון לקבל עזר לו היה שבו .יסודות
 שאחר .אדם מכח שבא מה ♦פימת אס לומר ט׳ ומה צו

 עם האדם לרוח אשר השייכות נפסק כבר הכלי. השתלם
 בו לחח מספיק הנפיחה. בעת החטררק .שאין הכלי
 מדבר היותו שזולת הקב״ה של נפימהו . וקיום זזקון

 נפשקת בלתי גס הכל אח המחיה הוא כי .נפסד הבלח•
 נפסק ואינו ומתפשט שמתרבה רוחני דבר כל כדרך

 הקדמות שחי ע״י והנה :וכמה כמה אמת על .ונעתק
 .עולמוח מד׳ כלול האדם הן כי והן .הנחנו אשר .ה הא

 מבחינת והנפש .השפל לעולם אשר יסודות מד׳ החומר
 מעין והרוח .הגלגלים שלם הוא הארן על אשר השלם
 הב׳ וההקדמה .העליון מעין והנשמה .המלאכים שלם
 .רק באדםממקירו הניתן נבדל העצס נעתק לא כי והיא

 .כמדובר :הנפיח מפל שהלא .כמקורו קשור ושדט נחרב׳
 עצם יעתק איך שהיא .הראשונה הקושיא שקטה נחה
 ולא יתרבה רק יעתק לא כי והוא החומר. זה אל נבדל
 גס כי שכינה. בו ששרתה מקום כל דרך כן כי .יפסק
 דעת ליודעי כנודע שמה קדושה שייכות נבאר ק אחר

 בחינה ראשונה בהדרגה בא כי הוא .מר בח שט והחיי
 על מה מנוח לה ומצאה .הגלגלים עולם מעין קלה
 ד' על הגלגלים עולם ישיב .תכונתם מעין ישודוח הד׳

 היחה זה רוחניות. בו היות ואחר הכפל. שלס יסודות
 כענין . המלאכים עולם משין שהוא מה לשבה הכנה

 הכנה ואחר הגלגלים. עולם על ההויה השלם החיצטח
 יהיה וזה .כאמור העליונה הנשמה יס׳ נפיחתו היהה זו

שהי הן יצירות שתי אלהיסשהן וייצרה׳ הכתוב ,מאמר
4 )ח׳א( ד



טו משרי בראשית תורת

 כי באופן לגמרי יצה״ר. שמרי בלי זך החומר יהיה
 שאחר חזית במדרש רז״ל מאמר כענין לו. יאמר קדוש

 לו לומר חזרו ונשמעה עמנו אתה דבר ישראל שאמרו
 והשיב .ישכחו לבל עמהס לדבר שיחזור מהקב״ה שיבקש

 לכם יהיה שלא לבא לעתיד עתהכ״א זה אי! משה להם
 כי הראשון אדם מעין היו הורה במתן והנה . יצה״ר
 . כאדם המות ממלאך חירות להם והי' זוהמתן פסקה

 .בעגל חטאו ע״כ כי לחטוא יצה׳ר כח להם עדין אך
 מהיות אטוס אדם שהיה באופן .כמדובר באדם הי׳ וכן
 ממנו שעופין בצק כפסח . העליונה הנשמה לקבל מוכן כלי
 דבר שום לקבל תוכיות משולל אטום שהוא .הזכוכית כלי

 .קבול כלי יעשה עד חוץ. לצד חומרו ודוחקין בו ונופחין
 הנשמה לקבל מוכן כלי מהיות מה בצד אטום הי׳ האדם כן

 ומרחקו החומר כדוחק בנפיחה בתוכו זריקתה ותהי
 הנשמה כן .לקבל כלי יעשה עד כנופח .ואנה אנה

 מהחומר להרחיקו ידה על להכשירו האופן בזה בו נתונה
 : בקדושתה יתקדש כי לקבל׳ מוכן כלי להיות ולהכינו
 יצטרך ולא .לקבלה מוכן כלי האדם יהיה לע׳ל אמנם

 וע״כ .קיבול בית לו אשר בכלי מפץ כנותן נתינה רק
 יצה״ר כיאין חטא אשר עון אסון יקרנו לא כי לעד יחי׳

 נשאר כי לרמוז נפיחה שאמר לומר רצה ולא .אחו נמצא
 היה ויתן יאמר כי גס זה כי .שנופח כמי למעלה שרשה

:מההקדמהשלמעלה כנודע .כך
 מקדם שפירשו מקדם באו׳ הנה .כו׳ אלהיס ה׳ V ליט ח

 שכרו ית' הוא שהקדי' הכונה ותהיה .לאדם
 דברים מז׳ שהיא .לעולם מקדם שהוא וי״א .לבריאתו

 אלהיס הודיע למה טעם לתת וצריך .עולם לבריאת שקדמו
 . הנוחרים בשפה כן עשה שלא מה .בתורה זה אותנו
 המיוח׳ בג״ע הכניסו למה ועוד .מיותר יצר אשר או׳ ועוד

 גדר אומרו אחרי אך :מצות יעשה טרם שכר לתשלום
 האדם היה הנשמה נפיחת טרם כי הקודם בפסוק האדם

 עפרו נזדכך כי .מאד זך חומרו שהיה חיוניות לנפש 4 *
 כי' כו' וייצר כאומרו בהם. נעשה אשר ית׳ כפיו ע״י

 היותו עם .עשאו אלהיס שה׳ במה .צורה חומרו נעשה
 כי .הוא כן כי תדע ואמר ופי׳ בא האדמת. מן מעפר

 אלה.ועוד שמותיו בשני ית׳ אלהיםבעצמו ה׳ ויטע הלא
 . היה רוחני ואיכות עידון שבמקום בעדן גן והיא שנית
 מאיכות .איכותם משובח שאילניתיו הגן דרך אשר גן והיא

 לבריאתו מקדם שהיה שלישית ועוד בו. שנטועים המקום
 זך איכותם .לעולם שקדמו הדברים שכל עולם של

 שם וישם זה כל ועם .הכבוד וכסא תולה כמו מהעולם
 לו יהי׳ יסודו מעפר אשר ואיך .ונפש בגוף האדם את

 שהוא למה כלומר יצר אשר הוא אך .בו לבוא .מבוא
 ורוחניות קדושה בו נקנה .כפיו יציר בעצמו אותו יצר ית׳

לומר השרת מלאכי שבקשו גדר עד .מאד עצום
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 הלא .מצדה שום עשות טרם בג״ע העמידו לאשל
 .גדול בעיקר לעוררנו יחב׳ הוא רצה כי היא

 כי .בלבו לחשוב שוגה איש לב על יעלה לבל הוא הלא
 ונותן המלך את לעובד ידמה שכר. ומקבל ה׳ אס העובד

 משתנה איכותו אין המלן את המשרת הנה כי .שכר לו
 דבק אינו ההוא השכר וגס .ישרתהו טרם הי׳ »אשר

 5 )ח״א( ד

 אך .עבודתו חלף לו לחתו מלך שרלן אם כי .במקבל
 ועבודה עבודה שבכל כ״א .הוא כן לא ה׳ את העובד

 חומרו וגס איכותו ומתעלה הולך הוא . יעבוד אשר
 אומרנו והוא .אבריו כמספר המצות ע״כ כי .קדושה קונה
 . מתקדשים אנו המצות ידי שעל .במלותיו קדשנו אשר

 טומאה דבר בו המצא ובלחי .בהתקדשו כי מזה ונמשך
 אשר בשורשה נפשו תדבק בטבע נפשו לשורש בינו החוצץ

 אשר גם כ״א .עשה מצות העושה אצ״ל כי .בג״ע הוא
 לא אשר מעבירה שנשמר במה רק .ה׳ את עבד לא

 .בנפשו דבק הצדיק שכר כי נמצא .הוא בה׳ דבק היטמא
 והוא בה׳ ונדבק הולך הוא צדק ופועל שהולך מה כ! כי

 הרי זכה באומרם פי׳ט( )ד״ר ז״ל מאמרם וזה .שכרו
 הרי כ״א לו נותנין אמר ולא .גיהנם הרי זכה לא ג״ע

 . שני טעם עוד בהפכו: וההק׳ מאליו. ג״עכלומר
 הגשם שיעצרנו רוחי על יעלה בל דעת לאדם ללמד והוא

 לומר צריך שאין כ״א .האושר מלהשיג לאדם והחומר
 כ״א הצדיק. ח'מר בחברת תפסיד שלא הרוחניות הנפש

 לשני ממהר ועד .הוחש בחברת אושר קונה החומר גם
 . חטא משולל בהיותו כי .הראשון אדם .האלה העקרים

 יעצרנה ולא בג״ע ודבקה בשרשה דבקה נפשו היחה
 .מצות יעשה טרם בג״ע ה' נתנו ונפש בגוף כ׳א .הגשם

 קשור׳ נפשו כי .טומאה השסק בלי טהורה שהיתם למה
 מעתה נדע למען זה. מעין עוד בג״ע: אשר בשרשה
 ונזכה .הארץ בכיר החומר שבהזדכך העתיד תכלית
 שחטא קודם כאדם בה׳ דבקים נהיה .ונפש בגוף ונחיה

 כנפיסכו׳ להם עושה שהקב״ה אליהי וכמאמר ויותר.
 בגוף השרת כמלאכי שיהיו .לא׳ כנפים ששש כאותן שהוא
 של ומים בעפר שנלוש כאדם הגיף יהיה לא כי .ונפש

:עליונים אורות בשל אם כי הארץ מן שעלה אד
 השכל לפי כי אמת הן הו׳. אלהיס ה׳ ויצמח ט

 בג״ע יהיו .נחשב זר כמו הלא אנישי
 הלא כי בארץהמה. אשר ופרדסי׳ כגנות ופרחים אילנות
 אך . באמת הוא רוחני מצות פכר כי לנו גדול עיקר
 האומרים והצדק האמת מקבלי נ׳ג( )ב״רפ׳ לרז״ל מצינו

 וכן .מג״ע שהביאתה .בפיה טרף זית עלה והנה על
 באצבע שיורו .מג״ע זמורה ה שהוציא שנטענחארז״ל בגפן

 אפשר היה מאמריהם ולולא . שם יש ממש אילנות כי
 זה לעומת אך .האלה ההורה מקראי אל צורה לתת

: חלילה גשמי האושר אין כי .הידוע העיקר
 עולם יש .השפל העה״ז כאפר הנה כי אומר אטנם
 למעלה כתבנו כאשר דוגמתו זה אשר ממנו למעלה

 את ובורא בתורה מביט היה מר בא .ז״ל כמאמרם
 הבריאה סיפור כל העולם יברא טרם כי שהוא .העילס

 העליון האצילות על פירושו היה הששי יום סוף עד
 והוא למסה נעשה שלמעלה מה כל דוגמת כן ואחרי

 : העולם את ובורא בתורה מביט וזהו הכתובים פשט
ישתוו לא לעומתו ש דוגמת שהאחד גם כי ספק אין והנה

 עולה ממנו והגבוה .גשמי התחתון כי .באיכות
 ג״ע יש הזה הדרך ועל הרוחניות תכלית עד באיכות
 לפי גבוה מעל וגבוה הימנו גבוה לעומתו ויש .בעה״ז
 כי ספק ואין .חן ליודעי אבי״ע שהם העולמות מספר

שלמעלה עם התחתון רומניות גדר איכות דומה אין
היסט



משה בראשית תורת 3>ו

 . הגדול התירה חור מלבד הנז׳ אורות התרי״ג והנה מהיות יבצר לא אמנם .מפלה מעלה עד ועד״ז הימנו
 משתלשלים ודוגמת; העליון. שבעולם העליון נגן ישנן עליון ליותר אשר ואורות קדושות מיני וכל מזה זה דוגמת

 אילנית מיני והנה .בארציי ודוגמחן .ממנו למפה בשל ועביות התלבשות בגדר הימנו למפה באשר משתלשלים
 ומין מץ כל המצות אורות הנס הארץ. בג״ע אשר באופן התחתון. עד בזה וההיקש העליון. מגדר מה

 מספר אץ עד יש .מין שמכל אלא .מצוה כל מעין .מעלה מעלה עולה וראשו ארצה מוצב כשולס שהתחתון
 לפי א׳ כל .ה׳ מצות העושוח הנפשות כל בהן ליהנות הס וקדושים רוחניי' אשר עליון למלאכי כאשר כן על

 רוב לפי כי האלה הדברים ע״פ נמצא .שרשה בחינת .השפל העולם אל בבואם מהם יבצר לא . באמת
 אילנות ויפריח יצמיח .בתורה ועושק מצות האדם עבות . גבר במראה ויתראו העה״ז מעין מלטש מהחלבש

 יעשה. אבר המצות הלאע״י כי .אותם ויעדן ג״עהארן וכן כו׳ אנשים שלשה והנה כאומרו באברהם כאשר
 רשהלשל .המצית שרשי מאורות מלמעלה שפע אור ישפיע בעצם רוחניים מהיותם יבצר לא כי אמה והן .בלוט

 .מפה של ג״ע של אל ומהם .העליון שבג״ע באורות מקנה העולם שאיכות כ׳א .הלזו בארן בעודם גס
 להיות ומהעדניס ומפריחים ומצמיחיס .האילנות הם ג״ע אורות שכל גם כי הזה הדבר בן .התלבשות בם

 בג״ע ויניחהו למפה וז״א .העושות הנפשות בהם יתלבשו בעה״ז שהם למה .המה בעצם רוחניים הארץ
 .פשה מצות אלו לעבדה וארז״ל .ולשמרה לעבדה כמקרה אך .גשם בעלי כאילנות ויראו השפל עולם מעין

 עטתי ע״י כי אצלי שהוא .ל״ח מצות אצו ולשמרה מהם יבצר לא שבהסלבשס .יקרם הס גס המלאכים
 אור משקה כי .ומצמיחה כעובדה היא .עשה מצות .במקומם עודם כן להם יהי אמנם .העצמיי רוחניותם

 המשיימסי' עק עצי לכל .די בלי עד העליון מהאור כאשר חוצה מג״ע זמורה או ענף יביאו יצוייר לו אך
 שבהשמר ל״ת מצות אלו ולשמרה שקיים. המצות אל השתנות על גשמי מלביש מתלבשים במקומם בהיותם

 בגן אשר הקדושה אורות כל שומר .ל״ח מצות מעטר הבד איכוח יתעבה חוצה משם בצאחם כן . מקומם גדר
 טומאה. הואכח זר מלהתערב .נפשו אל המתייחסים הגשמיים העה׳ז מאילטת כאהד יהיה עד ענף. או

 מן אומרו הנה כי כו׳ האדמה מן אלהים ה* ויצמח וז״א אויר איכות דומה אינו בעה״ז שהכל גס כי . בעצם
 משמעו התם האדמה מן כי ועוד .מיותר הוא האדמה נח וזמורת היונה של זית וכעלה .העולם שאר אל ג"ע

 לג״ע מחו; שהיא האדמה מן עפר כד״א הלזו הארן על ומשם כו׳ להשקות מפדן יוצא ונהר אח״כ וז״א .למ׳ד
 ונחמד אימרו וכן .כפרתו ממקום המוריה מהר שהוא אותו משקה שהגן היחכן ט .ראשים לד׳ והיה יפרד
 אומרו .הגן בתוך החיים ופן וכן .למאכל וטוב למראה עק שפע כי גס ומה .המה באק אשר כאלה נהר במי

 .באמצע שהיא לומר הוא ואם .מיותר הוא הגן בתוך והיה אומרו ועוד .הוא מלמעלה אוהו המשקה גן
 ועץ אומרו וכן .באמצע שהוא להודיע יוסיף ומה יהן מה לארבעה והיה יאמר ראוי היה כי ראשים לארבעה

 כי אומרו אחרי אך .הפשט צפי עניט מ־ כו' הדעת ספק אין הנה אך .למעלה להם אחד וראש .נההח
 .מצפיחן ית׳ הוא מהיכן אמר .הגן את יה׳ הוא נטע אס כי אינם .מעדן יוצא הנהר מימי איכות בג״ע כי

 מן אלהיס ה׳ ויצמח וזהו . האדמה מן הוא הלא משם צאחס שאחר אלא בליכפק. רומני איכות בעלי
 .ותפרח תצמיח הזאת האדמה מן שהוא .האדמה . ראשים לד׳ והיה וזהו .מג״ע הון ויצא באיכות יפרד

 וישבעו יצמחו .באדמה האדם שיעשה ומצות הורה ע״י כי אין . גשמיים להיותם המים איכות שמשתנה למה כי
 יעשה אשר ה׳ מצות ע״י כי כתבנו אשר והוא .ה׳ עצי כ״א .להם ראש ליקרא שבג״ע ראשיהם עם מהחברים

 יורק אשר השפע מאור עדן עצי כל .יצמחו האדם מתחילים. מעתה .כאלו מחדש ראשים להם נעשים עתה
 .המצות שרשי אורות שם אשר .מעלה של מג״ע עליהם יהי בפסוק )פ״ד( בב״ר רז׳ל מאמר מעין זה והוא
 .למאכל וטוב .למראה נחמד עץ כל בהם יש איך וסיפר הקב״ה וגלה . במים מיס היה העולם שכל כו׳ רקיע
 סיני של אורות הס עדן עצי כל כי שכתבנו מה זהו המיס מצי ונמצאו .הרקיע נעשה וממנה האמצעית טיפה
 וכל המשפפיס א׳ סוגים. ב׳ במצות יש והנה המצות. שמעל שהמיס ספק ואין למפה. וחצי לרקיע ׳מעל

 האדם אין כי הקים ויש .הדעת אל הקרובים המטח לפי רוחניים רק למסה הנשארים כמיס אינם לרקיע
 נפשייתיש הנאה ודאי כי שיודע רק • טעם בהם רואה הנה כי הענין. אל ונחזור : הזה הדבר כן 'מקומם.

 שלכל .למראה נחמד עץ כל אמר הא׳ הסוג ועל .בהם כ״א .בתחתון הנם העליון עק וחפטקי אורות מיני כל
 אמר החקיס סוד ופל נחמד. יראה האדם פיני מראה מצות. חרי״ג כי ספק אין והנה .כמדובר מלובשין שהם

 אירוח ה; המטת כל כי כתבנו אשר ועל וטובלמאכל. . מעלה מעלה ונשאוח רמות אורות שרשי חרי״ג .הן
 אור גזע והיא התורה מסביטת ומתפשטות מסתעשת העיקר. היא כולן יסחעפו ממנה אפר התורה ושורש

 באמצע ההורה היא .הגן בתוך החיים וען אסר .לכולם אורות יתפשטו וממנה .ורב עטם כאור אליה והמטח
 ויקראהו יהיו ממנו כי .סביבותיו המצות יתר וכל הגן. אור המקבל ידמה לא וכאשר סביטתיה. ועבים דקים
 .ותענוג אור יש ומצוה מצוה לכל כי לפה החיים ען המקבל אל .הגדול מן המסתעפים מהאורוח מאחד

 עצמה התורה אך .בתורה אחוזות היותן מפאת חיים וגס ואורו כטדו יהיה גדול כי .לכלס המאיר עצמו מהגדול
 .בה למחזיקים היא חיים עץ כי עצמה. מצד חיים היא מטה עושה כל הנה כי הזה הדבר כן .מאד במאוד

 חיים מצא מוצאי כי התורה שאומרת הכתוב מאמר וזה לא אך .בתורה המסתעשת מהאורוח בא' לנפשו יאיר
 הפשט וע״פ רמז. יש ורע פוב הדעת בפן והנה :,ט הגדול באור שממדכה ממש. בתורה העוסק עם יערוך

סןועת ככת 1ציל שם גס יש ט האמור ע״ש »אפר כנגדכלם. מרס ותלמד אפר כן ועל .לכלס ®מאיר
0 )ח״א( י
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 כח נותן בו והאוחז .טמא חצוני כח עה מעורב .וסוב
 ע״י הקדושה את ופוגם טומאת בו ומשפיע .בחצוניות

 .ורע טוב הדעת עץ ומאומרו .יעשה אשר הרע מעשה
 לבו בשרירות ההולך חל אחשוב .ורע טוב עץ אמר ולא

 על יסמוך ולא .הרע ואח הטוב את שכלו לפי לדעת
 מן והרהיקנו .הטוב את לנו הורה אפר שבשמים אביו
 תורתנו לנו רמזה וזה .אצלנו הדבור יופג פלא גס .הרע

 הלא .האדס לו שיבור ישרה הדרך זה בפסוק הקדושה
 .משה לנו צוה והורה .במצותה׳ לבו בטוהר שידבק הוא

 יפנה ולא . באמת אמת הורש היא כי .יהיה ובאמונתו
 החקירות ע״י .והבין פכל בפיס ואחקור אחפש לו׳ לט

 ואטרחוכל אפילה. שכלי ובמאזני והרע. הטוב לדעת
:נכרים ילדי אמונות פסולות מחוך .האמת דת
 כי .שאולה אבל וירד נפשו למות יערה כזה איש והנה

 החכמה והיא שכלית החקירה הפילה חללים רבים
 פני זו החכמה אל .בשומו יחיה מי אוי כי .חצונית

 מחרשי הרש אדם בינת תשיג הדרך איזו כי .שכלו
 אלהים מלאכי ישיגוהו לא אשר דרהמנא כבשי . תדמה
 הדוש ואיך .מלכותו כבוד איה ואומרים .חומר משוללי

 .ארן יסד מאיכותו .נפרדת הבלחי בחכמתו אשר עולש
 להבל .האדמה איש שכל ישיגנו .שמיס נטה ובתבונתו

 .לחומו ובתורתו ה׳ במצות יעסוק כי לגבר וטוב .דמה
 מאמר וזה .שכלו לפי והרע הטוב לדעת לבו ישית ולא

 סוגי בני שהם כו' למראה נחמד עץ כל כו׳ ויצמח הכ׳
 כלימר הקורה. היא החיים ועץ וגס שכתבנו. מצות
 .עוד לך ומה .בהנאה מאכל וטוב מראה חמדח לך הנה
 ע״י הצומח שהוא . ורע טוב הדעח עץ זה לעומת והנה

 וע״פ בשכלו לברר .ורע טוב לדעת שמתעסק איש
 אכול הגן עץ מכל .אדם את יח' הזהירו וע״ז .חקירתו
 תאכל .וכונה במחשבה אכול או .בעה״ב תאכל .בעה״ז

 אפילו תאכל לא כו׳ הדעת מעץ אך ועז״א במעשה.
 כי .בשלום לצאת תדע ולא תטעה הלא כי .במחשבה

 עם ראשי ויהא .ספון המפתה השטן כה חלקת שם
 תמות .בעה״ז מוח ממנו אכלך ביום כי וזהו שאולה. חבלים
 החרס מן מאומה בידך מהדבק ממך יבצר ולא .בעה״ב

 הגין שבת לולא . ומת הציץ כי .לו היה וכן .ההוא
 ז״ל מאמרם וזה הולדו ביום המות יום היה .עליו

 אמרו וכן .היה מין הראשון אדם פ״ד( )סנהדרין
 כי הוא כי והשקהו ענבים סחטה חוה כי פי׳ט( )ב״ר

 שנשתכר עד . ההקירה תמצית פד הדברים סחטה
 וע״כ .ונפגע שהציץ כמי לו וקרה .דעתו ונתבלבלת

 אחד בקרן קרק הקריב .עווחתו לתקן בתשובה בשובו
 מין ונעשה אחדות בשלילת שפגם למה כי והוא במצחו

 אמונת אל ושב לתקן בבואו ע״כ .ח״ו שקוצץ כמי
 הקרן כי והוא אחדות על המורה קרבן הביא .הייחד

 בשובו והודה דניאל בחלומות כמפורש המלכות אל משל
 במאמר אחרת דרך למעלה לנו ועוד • הוא א׳ המלכות כי

 הזהיר .ההיא חצוניח החכמה מכל השמר ועל ההוא
 נפת באומרו ה( )מפלי אצלנו ככתוב בחכמתו שלמה

 שכמת ב התפחה ואל פן השמר לומר כו׳ המופנה
 אמריה מתק תראה כי תתפתה הלח כי הזרה של המחקר

 כי לבה על ויעלה דבש הנוטף כנופת שכליות בחקירות
 7 )ח׳א( ד

 בנווט ימצא .דבשו אכלו שמדי נופח כאוכל יקרך
 מתונה בידך ידבק תחשוב וכן .דבקות בעלת שעוה
 מהדבק■ דבר המצא ולא בו שתדבק ממשיי דבר איזה

 ידבק■ ממשות דבר ט שאין חכה משמן וחלק אס כי
 .בה תנעל היא הבל כי בראזהך כי תאמר ושמא .בך

 .סברות מרורות בך להשאיר סופה כי מרה אחריתה הנה
 שבהדיח קל מרירות והיה יתן ומי ,ה כתורת לא אשר
 רוב אמר יבצר פלא כלענה הוא כ״א .יוסר פ־ך

 בישיבת שתרבה גס כי .מה מרירות מהשאר ההדמות
 יבצר לא .הזרה צואת אח להדיח חמימה ה׳ תורת

 מלאה היא הלא וש׳ת .מה בצד זרה סברה מהשאר
 שלא עד לליבונה קודם ממידודה ולטעום .חידודים
 לז״א .החידוד לחבת רק אכוין שלא אפרוש תשרפני

 הדה פהיא מה ואומר קול כמגביה רביע בטעם הדה
 כחרב לך הוא חידודים הלא בה ותחפוץ תבהרנה פע״כ
 הנפש את ובפני .גופך אח האחד בפה המותך פפיות
 רעות דעות שהם קירה ה־ אחר חכמיה הסכמת ואצ״ל

 שתי הס רגליה הנה כי התחלותי׳ אפילו כ״א .וכוזבות
 יורדות הס והנפקוחא החולד׳ להוציא ההיקש הנחות רגלי
 ודאי וא״כ האמת דת והפך שקריות הנחות הם כי מות

 פאול שאת .התולדות הס מרגליה היוצאים פצעדיה
 מתבטל שאול היה יונח שלו רעות הן שכ׳כ יהמוכו
 מספיקין אלו בתולדות המאמין עון .חוטאים להעדר
 גדול כי חלקו פמן באלה כי ימוט בל שאול את לתמוך
 וראה .בפבילס להתקיים יצטרך שאול וכל מנשוא עונם

 הדברים שני יהיו פן אני ירא הלא כי רבה רעתך כי
 לפלס ותבא .הזרה וכפירח ה' תורת בעיניך שקולים

 וזהו .זו או זו או .האמת היא איזו לדעת שכלך בפלס
 לך ואין אמת היא איזה תפלס פן התורה היא חיים אורח
 להכריע דעת לך והי׳ יחן ומי .הלילה מזו גדולה רעה

 .מעגלותיה געו הנה כי תעשה מה אך :והחרשתי האמת
 . עניינה עמקי על לעמוד אנושי לשכל מבא אין כי

 או נבוך וחשאר האמת לצד להכריע חדע שלא נמצא
 כמפורש כו׳ בניס ועתה לכן ותאבד הזרה אל תטה
 הזהירה כי הענק אל ונחזור :בס״ד במקומו אצלט
 ולא יאבד פן החקירה אחר ילך בל האדם את הורה

 .פירשנו כאפר לו ונתנה ענבים סחטה רק ק עשתה
 יהיה וזה לו ונחנה שכלה חקירת ע״פ הדברים סחטה כי

 אחרות דעות גס יש והנה : היה גפן האומר דעת
 אומרים ויש היתה תאנה אומרים יש מ'( דף )ברטת
 שדומה אתרוג שהאומר אפשר חסה אומרים ויש .אירוג

 שגם הוא חטה והאומר בלבד חטא שבלבו דעתו ללב
 .לארכה היתוך מעין לה שיש למטה ודומה בשפתיו חטא
 הוא תאנה והאומר .השפתיס שתי שבין חיתוך מעין
 כמשז״ל . בערלתו שמשך והוא . חטא במעשה שגם

 )פ׳ מילה פר׳ בב״ר באברהם ז״ל כמ״ש לתאנת ונמשל
 פסולת בה אין תאנה מה הקב׳ה א״ל יודן א״ר מ״ו(
 כו׳ הערלה אלא פסולת בך אין אחה כך עוקצה אלת

:התאנה אל הערלה משל משלו הנה
 :פשטו לפי כתבנו הנה .כו׳ מעדן יוצא ונהר י

 ארבעה כי פט״ז( )ב׳ר ז׳ל אמרו והנה
 מלך זה פיפון האחד שם ,גליות ארבעה אלו ראשים

 נבל
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 חדקל .מדי הוא גיחון כו׳ פרשיו ופשו פס על בבל
 היא והרביעי .בגזירותיה וקלה חדה שהיתה .יון הוא
 אין והנה :לפניו והצירה שהפרה .אדום הוא ברח

 יהיה לדבריהם ואפשר המלכיות. אל ייחס פה ■נראה
 .מעדן יוצא העולם לקיים השפע ונהר ,הפסוק רמז
 והוא הנזכר ההייס ען של חורה דברי על המתעדן הוא

 שנקרא דוד על ז״ל ופירשו .העצני עדינו הוא כד״א
 נהר כי ואמר תורה. דברי על מתעדן שהיה עדינו
 את להשקות .תורה דברי על מהמתעדן יוצא השפע

 ירד דודי על ו׳( )שיר ז״ל כמ״ש .ישראל אלו הגן
 מן העם שיתפרד יפרד ומשם כאשר אמנם :לגנו

 לארבע והיה אז .תורה ביטול עון שהוא .התירה
 שלא איכה( )מ״ר ז״ל כמ״ש .גליוח ארבע הס ראשים

 ועל ע״ז על הקב״ה שויתר .ה ההוג ביטול על אלא גלו
 ביטולחורה: על ויתר ולא דמים. שפיכת ועל ג״ע
 הוא מעדן. יוצא ונהר שרמז לומר לנו אפשר עוד

 .הגן את ולהשקות שפע להוריד תורה דברי על המתעדן
 .ידו על מתברכים עדן עצי כל כי .הנזכר הנן הוא
 העולם עניני אחר בהמשכו הס נס כי איש יאמר ואל
 שהוא משס הלא כי הוא כן לא כי .בתורה לידבק יוכל

 לאחד שהוא ראשים לד' יהיה אס יפרד .הנזכר מהג״ע
 .הונו ומרבה שפושה פישון הוא האחד ראשים מארבעה

 אשר מקום עד להעשיר כו׳ סובב הסובב האיש הוא
 כי אמת הן והנה :הממון אחר שלהוט .הזהב שם

 לעשות לטוב שמוציאו .כי' טוב ההיא הארן זהב כאשר
 ובהיר .לו להאיר צדקו לפניו הלך אז .ט וכיוצא צדקה

 כשוהם קונו לפני חן וישא . הבדולח כעין בשחקים הוא
 'הכבוד אחר הרודף הוא והב׳ .כנודע .לחן המסוגל

 מבטן גוחי אתה כי כ״ב( )תהלים מל׳ .גיחון ונקרא
 האדם את שמוציאים מהדברים א׳ הכבוד כי .הוצאה ל׳

 לו להרבות הכבוד אחר הלהוט דרך והנה :מהעולם
 כל את הסובב הוא וע״כ .לפניו ולרון לשרתו עבדים

 אשר והג' כנודע. העבדים מוצא שמשם כוש. ארן
 בחכמת ולא בחכמתו רק .וכבודו בעשרו יתהלל לא

 .ואינו קל חד חדקל וזהו קלים בחידודין רק התורה.
 .השכל מן למעלה איכותה אשר ההורה בחידודי חפן
 .עיניו מראות לעמת שהוא אשור קדמת ההולך הוא רק

 יביט אשר חצוניוח חכמות הן .אשורנו ומגבעות כד״א
 הוא והרביעי .בו נפשו ויאבד .הקל שכלו בעין בם

 שטוף והוא גופניות. תאוח קדמת ההולך הוא פרת
 משם אלו ראשים ארבעה כל כי ואמי .ולרבות לפרות

 ישא כי לגבר טוב לכן .ויתרחק יפרד הנ״ל הג״ע היא
 :ובעוה״ב בעוה״ז לו וייטיב .בזרה וינעל . הורה עול
 למעלה הנה כו׳. האדם את אלהים ה׳ ךרקךן טו

 חוזר ולמה .ט׳ האדם את שם וישם אמר
 למעלה אומרו כי לומר אפשר היה והנה ט׳ ויקח ואומר
 אומרו אחר אך :בגן ולא שם הנזכר בעדן הוא שם וישם
 ויניחהו מעדן אותי ויקח אז כו׳ גן אלהיס ה׳ נטע אשר

 גדול הוא עדן הסברא לפי הלא כי יתכן לא אך ,ןבג
 :כן אחרי ויורידהו תחלה יכניסהו ואיך מהגן האיכות
 בפסוק מצות ז׳ לו צוה איך להודיע ית׳ בבואו אמנם

 אין כי .ית׳ חיבתו נא ראו ואמר הקדים כו׳ עליו ויצו
 8 )ח׳א( ד

 המיהו הציווי קודם גס כ׳א .מצרה פשות קודם צ׳ל
 וזהו ,רחמים מדת שיתוף ע״י כ״א זה ואין .עדן בגן

 היה .אלהיט עט ה׳ שיתף היות כי אלהיט ה׳ ויקח
 ע״ד ויתכן כו׳ עליו ויצו ואח״כ כו' ויניחהו שלקחו סיבה

 נ״א עדן בגן יונח ראוי היה לא הגוף מצד הנה כי זה
 .ודין רחמים שהם אלהים ה' ויקח כי אמר .הנפש מצד
 על האדם ואומרו הנפש את .האת שמרבה האדם את

 ויניחהו בדין. הנפש ואח .רחמים בשם הגוף את הגוף
 כדאי שהיה .זך חומרו היות בפסוק עוד והורה כו׳

 דבר כי .איכותו דקות מצד שהוא יתברך בידו לילקח
 על יותר שזיככו או בו אחיזה ית׳ לו אין בעצם גשמי

 בגן להיות ראוי שיהא הרבה זך שיהא לקיחה. ידי
 ע״י ולא בעצמו אלהיט ה' ויקח וזהו .ונפש בנוף עדן

 לעבדה ואומרו כו׳ ויניחהו ונפש בגוף האדם את .מלאך
 מצות אלו לעבדה רז״ל מאמר כתבנו הנה ולשמרה.

 מצות ע״י כי שהוא ופירשנו .מצות׳ל״ת ולשמרה עשה
 .ומצמיחן פדן עצי את ומשקה עליון שפע יורק .עשה
 .זר מלהתערב שומרה ל׳ת מצית מעבור השמר וע״י
 .נפשו אל המתייחסת בבחינה בגן הטומאה כח הוא

 .מנוחה לו לתת ויקחהו באדם בחר למה לומר כיון ויחק
 .ולשמרה לעבדה לז״א .רצונו עושי למלאכיו כן עשה ולא

 .ומצמיחו הגן ושומר במצוחיו שפע מוריד האדם כי והוא
 אין .יצה-ר משוללי היותם שע״י למלאכיו שא״כ מה

 .עדן בעצי להשפיע פירות' על שכר להם קובע הקלה
יושבים צדיקים ז״ל מאמרם על אצלנו הכתוב והוא

:בראשיהם ועטרותיהם
 לאמר צודק בלתי הוא .לאמר או׳ הנה .כו' ליצר טז

 פירשו דףנ״ח( )סנהדרין רז״ל והנה לזולת.
 הואיל כי כד״א , ע״א זו ויצו .מצות ז׳ לו צוה פה כי

 הדיינין אלו אלהיס .הפס ברכת זו ה׳ .צו אחר הלך
 דמים שפיכת זו האדם על .תקלל לא אלהיט שנאמר

 הן שנא׳ עריות אלו לאמר האדסכו׳. דם שופך שנא׳
 הגן ען מכל .ט׳ מאתו והלכה אשתו את איש ישלח
 . התיכו׳ מן אבר זה ,כז ומעץ הגזל. זה תאכל אכל

 לחוה מצינו שלא היה מה לב בשום .יאמר הפשט וע״ד
 הוצרך מעת כי יהיה עובנה.אך על ונענשה אזהרה

 .ית׳ משמו האשה את יזהיר צוהו .האדם את לצוות
 לאמר צוהר וגס .עצמו על האדם על ויצו יאמר וזהו

 להזהירה שניח עשאו מעתה כי .לו יתן אפר לאשה
 פירשנו .כו׳ ומעץ כו׳ ען מכל ואומרו .לאמר וז״א

 שאילנות כתבנו הנה כי .אפשר עור : בס״ד למעלה
 שנשתלשל התורה אור החיים פן הס .הארז ג"ע

 אורות הס אילנות יתר וכל העליון. התורה משורש
 הוא ורע סוב הדעת ועץ למעלה כמדובר מצות יתד
 מעבירה והנהנה בקדושה. ומתאחז הדבק חלוני כח

 ית' הוא לו ואמר .ההוא האילן ומצמיח כח מוסיף
 תזכה .בעה׳ז ממנו ותהנה ובאכלך .אכול הגן ען מכל
 .הלז הארן מהג״ע למעלה אשר בעה״ב תאכל שגס
 בעה״ב. חמות בעה״ז מוח שהוא תמוח שס גם ט׳ וען
 ענג ושח דד החב כי .הגן ען כל מקדושח חהנה אם אז

 לך ימשך .אכילה אל נמשך שהוא .ומצות הורה בדשן
אך .תאכל אכל וזה ממך יפסיד ולא תמיד תאכל יכ

 אם



יז משה בראשית תורה

 תעשה טובים מעשים בכל כי ורע מטוב תהנה אס
 לאכול תיסיף פלא המות מוח . מהרע ותהנה עבירה

 על פעמים זה ממנו אומרו אל לב בשום או : עוד
 אכל כגן עץ מכל יאמר אך .ורע טוב הדעת עץ

 כל כי .מבדיו או .מעלהו בין .מפרי בין האכל
 ומעץ אך .לאדם טובים ומצוה תורה התפשטות סעיפי
 אכלך ביום כי .שממנו מה מכל תאכל לא כו׳ הדעת
 היא המיתה כן ממנו היא האכילה כאפר לומר כו׳ ממנו

 אס ס מהעץ נמפך בלתי דבר העונש שאין ממנו.
 כי .תשח שמות מה הוא ממנו כי .ממנו היא המיתה

 כח כי .כנודע תמיחך עד בך כרוכה הטומאה תהיה
:מטמא המת כן ועל בחטא הדבקה היא הטומאה

 מקום היה .הנה ט׳ טוב אלהיסלא ויאמרה׳ יח
 אשהלאיש ה' ברא מה החת איש יאמר

 והלא האדם על ה׳ קצף ולמה במין קיום להיות לא אס
 לך דע לז״א .נצחיים בחיים מלבחור נמנע היה כמעט

 ישאר ובין .חפשיוח הבחירה הנה אנהיס ה׳ ויאמר כי
 היות סוב לא הגה .וימות יחטא ובין .לעולם וחי זך

 יהרהר ואם .ט יצה״ר מציאות הלא כי .לבדו האדם
 וירא שאמרתי שמה באופן . יפגום לבטלה זרע ויוציא

 .יהיה טוב לא .סוב והנה עפה אשר כל את אלהים
 ע״כ .טומאה הארץ ימלא עיקר הוא שהאדם אחר כי

 מה לעומת כלומר .כנגדו העזר ויהיה עזר לו אעשה
 עמה שישמש מה בקדושתו ישאר הוא אס .הוא ש־היה

 יתעכר ואס .בהם ויתפאר ויעזר .קדושה כחות יוליד
 עזר שהוא במין קיים להיות עזר לו תהיה בהעוותו.

 :ז״ל כמ״ש הרוס הוא זרע בלא המת כי .כנודע לו
 היא והיחה פרצופין דו היו מתחלה הנה כי יאמר או

 במה עזר לו אעשה לבדו היותו טוב לא אמר .מאחוריו
 עזר י לא כי מאחוריו משא״כ פניו. נגד כנגדו שתהיה

 בלתי תהיה בין .זוגו בת תהיה בין יאמר או :ממנה
 .ההרהור מפני לבדו בהיות ולא בה לו טוב .זוגו בת
 .כנגדו שיהיה עזר לאדם שאעשה טובתו אכפול אך

 יאמר או :נפשו מפאת אליו המקביל כנגדו זוגו בת שהיא
 על כי ס״ג( דף )יבמות ע״ה חייא ר' מאמר ענין

 מן אותנו ומצילות בנינו שמגדלת דיינו אמר האשה
 טוב לא .אלהיס אמר אלה שתי הן כי ואפשר .החטא
.הרהור ע׳י החטא מן לינצל שהוא לבדו האדם היות

:בניו אח לגדל כנגדו עזר לו אעשה ונס
 האדם אל ויבא כו׳ האדמה מן אלהיס ה׳ וייצר יט

 אל הביאם למה לב לשים ראוי .ט׳
 )ב׳ר שארז״ל אלא עוד ולא ,שמות להן שיקרא האדם
 לא הס ט חכמתי שיראו למלאכים הקב״ה שאמר פי׳ז(

 שנעלם היה זה ומה הוא. אלא במות ן ל־ לקרא ישכילו
 ית׳ להקב׳ה גס שם שקרא אמרו וכן .מעלה ממלאכי
 אדם נעשה הקב״ה כשאמר מאמרם וז״ל .שמו ויתעלה

 מרובה חכמתו א״ל .טיבו מה השרת מלאכי לו אמרו
 שמו מה זה א״ל כז' הבהמה אח לפניהם הביא משלכם.

 א״ל שמו מה ל’א .אדם לפני העבירן .יודעין היו ולא
 נאה לך א״ל שמי מה ואני כו׳ שמך מה ואחה ט׳ שור זה

 ה' אני הה״ד .בריותיך לכל אדון שאתה .ה' ליקרא
 וראוי .ע״כ .אדה״ר שקראני שמי הוא .שמי הוא

 1 )ח׳<.( ה

 שקרא אלא בכחוב אץ כי ועוד .בזה נסהו למה לדעת
 :לעליונים ולא כו' הבהמה לכל כאו׳ .חיים לבעלי שס

 שהואשם שמי הוא ה׳ אני באו׳ לפרש הכריחו מי ועוד
 .ההוא שבפסוק השם הלא כי ועוד .אדה״ר שקראו

 וא״כ שקראני שמי הוא אמר ועליו .ההויה שם הוא
 הלא כי .בריותיו לכל אדון שהוא ואמר מעם נתן איך
 לשים ראוי ועוד .אדנות בשם אלא צודק זה טעם אין
 .שמו הוא חיה נפש האדם לו יקרא אשר וכל באו' לב
 :הבנה ומשולל מיותר הוא .חיה נפש או׳ הנה כי

 ואומרים מקטריגים היו שהמלאכים למה הנה אמנם
 יקנה ואיך .הוא מומר כי ט׳ תזכרנו כי אנוש מה

 בחכמה להשפיע .עליונים העולמות אל וישיג שלמות
 העולמות דרך משתלשל ית׳ מאתו שפע טובים ומעשים

 הוא עשה מה ע״כ .קורן שמחומר אמר עולם לקיים
 העולמות לקשר כמוהו אין כי איפה דעו אמר יתברך
 הלא כי .העולמות דרך למטה מלמעלה השפע ולשלשל

 חיונית .השפל מעולם חומרו .העולמות כל כולל הוא
 הרוח .התנועה בעלי הגלגלים מעולם להתנועע נפשו

 נשמה .רוחות מלאכיו עושה כד״א .המלאכים מעולם
 כי .אדם נעשה מאמר על כמטרש .העליון מעולם

 נעשהאדם. וביניכם ביני העולמות לכל אלהיס אמר
 הכל כולל להיותו וע״כ כאז״ל. ט חלק יתן א׳ כל כי

 .ומעשה ודבור .במחשבה גס ומה .ה׳ את בעבוד
 אשר מלמעלה שפע ומריק .העליון בעולם רושם עובה
 השלמות דרך ומשלשלו . שבו העליונה הנשמה משם

 מתקשרים כן וע׳י .המעבה עולם לארץ למטה עד
 עבד עולמות כל הכוללים חלקיו שבכל למה .ומתקיימים

 חלק להם שאין במלאכים זה כח שאין מה .ה׳ אח
 להם מקום היה והנה :כאז״ל בלבד א' בעולם רק

 יעצרנו .מאדמה קורץ שהאדם למה כי .ולומר לחלוק
 ית׳ עניניו ולדעת . העליונים הדברים מלהשיג הגשם

 העליונים הדברים אל יטה ואס .ית׳ מאחו להשפיע כדי
 להשפיע השפל שלם כח ט יהיה איך .נשמש מפאת

 יבלבלוהו .מזה זה ההפכיים חלקיו כי הדברים כלל .בו
 .עצמו מצד בעצם ועולם עולם כל אל הנוגע יחס מהשיג

 ית' הוא עשה מה ע״כ .ט המה ומנגדיס רבים כי
 כי .שמוח להם לקרא השכילו ולא הב״ח לפניהם הביא

 כי באיכותם. ולהשכיל גשם בבעלי עיניהם מראות סח
 כי יכיר באופן . ט חלק להם אין אשר הגשם עצרם

 שפע . ממרום ולשלשל להשפיע מקום היה ידם על לא
 לא ע״כ כי .בו שייטת להם אין כי .השפל בעולם
 לכל שם לקרא .בו היושבים תכונת עד לבא ישכילו

 האדם בפני העביר ואח״כ א־כותו. בחינת לפי מין
 הקצוות שני בפרט . שבשלמות הבריות חלקי כל את

 למעלה אשר וששית׳ התחתונה. הלזו שבארץ הב״ח
 כל טבע להשיג לו שיג וכי כח כי השלמות. מכל

 טבעו לפי אחד לכל שמות למו לשוס ,ענינס איכות
 השלמות. כל כולל להיותו רק לו זה ואין ואיכותו.

 שאר וטבע איכות מלהשיג הגשם יעצרנו שלא וגם
 לו גס ע״כ כי כלם השלמות אלהי ה׳ עד ת העולש

 מלידע העליונה הנשמה תעצרנו לא וגם .שם יקרא ית׳
משיגים הבלתי למלאכים משא״ס .השפלים הב״ח איכות

מה
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 אמר ע״ד .הגדול הפס הוא והוא .אדנות שה שהוא וע״י מהס ,מטה מה איכות ולא .מהם למעלה מה

 שאו׳ אלא עוד ולא שמי. ה׳ אני שהיל״ל ועוד וה'. והנה הלם העולמות כל מקיים הוא לאדם. כחזה היות
כי ושד .ידבר בכ׳ נזכר בלתי דבר שעל יראה .הוא היה יחטא טרם שהוא ההוא בעת אדם חומר אס

 או׳ זה כס יקושר איך ועוד .מיותרת אני מלס גס
 להודות ית׳ הוא רצה אטנם : אתן לא לאחר וכבודי
 כל על שמו כטד יכנה לא כי .עמו ישראל עם אהבתו

 והגה .שמו אוהבי על כ״א .ברא אשר בו הפושעים
 אוהבי על רק יתייחש לא הויה שם כ״א לומר מקום היה
 ליקדאגסעל הכל על יצדק אדנח שם לפחות . שש

 אני אמר ע״כ .בריותיו לכל הוא אדון כי בו הפושעים
 ה׳ כי .א׳ אחדות ה' אני אדנות שהוא אני כלו׳ ה'

 שמי הוא הלא כי .הוא כן כי חדש האלהים הוא
 לקרא נאה פלו אמר ההויה שם את כי . אדה״ר שקראני

 שם רק אליו נודע לא כי והוא .הכל אדון להיותו אדני
 שמי מה ואני ואמר יח׳ הוא לו שאל זה על .ביה ההויה
 .הבדיוח לכל אדון היותו על .אדני ואמר ט ליזכר
 .אדני קרא זולתו ידע לא אשר ההויה שם את כי הנה
 יכונה לא הוא גס ולכן .כבודו גדול כי שראה הנה
 הנקרא אדני שם שהוא וכבודי וזהו .ישראל זולת על

 שמשייס זה שאסר בס' והנה :אתן לא לאחר .כטדי
 לב כל יסהמץ הלא כנגדו עזר מצא לא ולאדה .ואומר
 ואיך .לאדם עזר ימצא שבב״ח היחכן באו׳ באמת
 )יבמות ארז״ל והנה .הארץ לבהמות יזוגנו לב על יעלה

 נתקרר׳ ולא וחיה בהמה כל על אדם ש:א מלמד ס״ג( דף
 שבא כ״א הדברכפשוטו. שאין גס הנה ט׳. דעתו

 ולא לו להזדווג שתאב מי בהן היה אס .שכלו בפפיטס
 צוה לא כי באוס׳ מהקושיא הקלו כי אמת והן כו׳ מצא

 שהוא כ*א .זוג בת בס ימצא אס וירא ישקיף ה׳ לו
 האדם על גס כי . יקשה פנים כל על אך .פשה מעצש

 ולא .כזאס מחשבה לחשוב לב על יעלה האס .יפלא
 :לארץ שמיס כמק .לבינם שבינו הפרש כי נט כס

 ולא ט׳ כל על אדס בא אומרם אל לב בשום ויתכן
 פנין ומה .לו שוה. מצא ולא אמר ולא .דעתו נתקררה
 האדם היה הנה כי יתכן אמנם :הלז דעת קרירוס

 נאמר ע״כ כי .הרהור יבצר ולא אשה בלא שרוי לבדו
Ы כי להרהר האדם בבא והנה .לבדו האדם טוב 

 .בשלו פת לו יש כאשד דעתו תתקרר הלא . לבט יחם
 )יומא הטשקיס קצת כמאמר אליה. יקרב שלא גס
 פלא .ליומיה בעי מאן קאמר דהוה רב על י״ח( דף

 כי לבו על בעלות דעתו מתקררת רק אליה קרב היה
 מהרהר והיה לבדו בהיותו אדס כי ואפשר .לו שכנת יש

 נא תהיה .ב״ח רשותי תחת גחן ה' אולי בלבו אמר
 עליהם בא וכאשר .דעתי לקרר בסלי כפת הכנתם

 ויפל מיד ע״כ .דעתו מתקררת היתה לא במחשבתו
 יחטא טרם ט׳ א׳ ויקח ויישן עליו תרדמה אלהים ה׳

:דעתו נתקררה ולא אמרו וזה .בהרהור
 למה לב לשיס ראוי הנה ט'. אלהיס ה׳ כא׳ויבל

 האדמה מן עפר בראה ולא .ככה ה׳ עשה
 הקשה פ״ח( )ב״ר במדרש והנה .האדם אח יצר כאשר

 ופסוק .בראם ונקבה זכר אומר אחד פסוק .אבש ר׳
 בתחילה אלא .האדם את אלהים ה׳ ויברא אומר א׳

,אחד אלא נרא לא ואח״? .שניס לברא במחשבה עלה מ

ומה

 מהשיג החומר יעכבט עסה. זה כחמרנו עכור.
 ובעל זך חומרו אף היה אז אך .בריס כל טבע איכות
 .דבר ממנו נעלס לא ע״כ .הרוחניוס אל קרוב חיות
 נפש האדם לו יקרא אשר וכל הכתוב מאמר וזה

 כאומרו .חיה נפש נקרא האדם כי והוא כו׳ חיה
 הכתוב ענין . שם שפירשנו וכמו חיה לנפש האדם ויהי

 תאמר ושמא .חיים נשמת באפיו ויפח הדרכים לאחד
 גדול רוחניות לסבול .מבוא לו יהיה מטר חומר איך
 .חיה לנפש האדם ויהי לז״א ית׳ פיו הסחת שהוא כזה

 היה ית׳. מפיו נשמה באפיו יופח מסרם כי לומר
 זך היה חומרו גס כי .חיה לנפש עצמו מצד האדם

 יפלא לא וע״כ .ורוחניות חיות לנפש ושכן מתייחס
 לו יקרא אשר וכל לז״א .זו השגה אל כח ט היות

 כל של שמו הוא ע״כ חיה נפש שהאדם למה האדם
 .דבר כל איכות להשיג ממנו הוא רק דבר לא כי .חי

 קרא ית׳ לו גס כי שם( )ביר רז״ל דרשו אשר והנה
 להם הוקשה יתכן .שמי הוא ה' אני הנ״ל מהפסוק שם

 וכן להם יקרא מה שהיל״ל .לו יקרא מה לראות אומרו
 יתור וגס .להם אמר ולא לו יקרא אשר וכל באומרו

 הנזכר ה׳ אל שחוזר פירשו ע״כ ט׳ אשר וכל אומר
 מה לראות כיון ג״כ הב״ח. אס יח' הבאש שזולת
 יתברך לו יקרא אשר וכל אמר זה ועל .ית' לו יקרא

 שמו הוא להיות האמיתות השיג מאדמה שהוא האדם
 .באמת לו יקרא אשר שמו הוא וז״א .האמחי ית׳

 לכל שמות האדם ויקרא אמר הב״ח דבר על ואח״כ
 רז״ל טוט לו. יקרא אשר או׳ זולה כו׳וגס הבהמה

 נאמר כי והוא . במדרשות לבקי כמנהגם ג״ש דרך אל
 שגס מלמד .שמי הוא ה׳ אני שס ונאמר .שש הוא כאן

 באומרו הנזכר השם כי הקשינו ואשר .שם קרא ית' לו
 לא אדון שאתה באומרו והטעם שיה שם הוא שמי הוא

 אומרם אל לב בשום הוא הלא .אדנות שם על רק יצדק
 .ה׳ תקרא אמרו ולא .ה' ליקרא נאה לך שאמר ז״ל

 בחורה ה׳ שם נזכר אדם הברא קודם הלא כי ועוד
 פסוק על ז״ל מאמר גזטר לזה אך .אדם חידש ומה
 .נכתב שאני כמו לא כי כתיב לעלם .לשלם שמי זה

 .דור לדור זכרי אדטת שם שהוא מה כ״א .נזכר אני
 כי לומר למזמה יומרוך הלא שאמר אדס כיק יתכן וזה

 לא ולרוממותו .כבודו השמים על שיה של הגדול שמך
 מקום יש שכינה שא אדנות שס על אך .בארץ ישגיח

 לך .אמר זה לשלול ע״כ .בארץ אדון שהוא להודות
 .גדולתך כל עם שאתה .אדני ליקרא נאה ההויה שם

 .בריותיך על ומשגיח אדון שאתה . בריותיך לכל אדון
 דור. לדור זכרי וזה בתורה וכתב יח׳ הוא הסכים וכן

 כו׳ ה׳ אני ישעיה ולמאמר .אדני יקרא הגדול ששמו
 הוא אני. ית' באומרו כי ידענו הנה כי ונאמר נקדים

 ונבאאלהענין. : אדנות בשם המתוארת השכינה על
 לא מי כי .שמי הוא אומרו למו הוקשה הנה כי והוא
 כי )פ״ג( רבה במדבר ז״ל וכמאמר .שמו הוא כי ידע

י7 בית שא אני כי .דינו ובית הוא ואני באומרו
2 )ח״א( ה



ברא׳שית תורת

 ועוד .כמחשבתו עשה לא למה הקושי הכפל בזה והנה
 וגם .בלבד מחשבה היתה ואיך .שבראם מעיד שהכתוב

 אלא נבראו שלא נאמר ואיך .אדם שמם אש כקרא אומר
 במחשבה עלה יתברך לפניו כי יתכן אמנם :אחד

 אך .האדמה מן עפר ונקבה זכר גופים שני לברא
 זיווגם יהיה ולא האשה ובין בינו פירוד יהיה כי ראה
 .ממש ממנו הנקבה שנבראת עתה אפילו כי .יפה עולה
 מראשיתם אס גס ומה .סוף ים כקריעת לזווגס קשה
 ולא אחד אלא ברא לא כן על .בפירוד נבראים היו

 ואצ״ל .אחד אלא כ״א .האדם את אלא ברא לא אמר
 נפש שהיתה נבראו פרצופין שדו ס״א( דף )ברכות לרז״ל
 גוף ושניהם בפרצופה הנקבה ונפש .בפרצופו הזכר
 ,ב כי יהיה .הכתוב כפשט נאמר אם אף כ״א .אמד

 בגוף היו .העפר מן גופים בשני עתידות שהיו הנפשות
 ממנו שנבראת בצלע הנקבה ושל .בגוף הזכר של אחד
 ספק אין כי והוא הענין. אל נבא ובזה דעתנו: כפי

 שהיא אלא .ופועלת רושם עושה יתברך מחשבתו כי
 שנים לברא מחשבתו עלה וע׳כ .בדקות והויה פשלה

 זכר אמר . שצבר מהעפר עצמו בפני בגוף נפש כל
 .המחשבה ע״י רב ת בדק! ממש בראם כי .בראם ונקבה

 שיהיה שכדי אלא .שצבר מהעפר בחלק אחד כל נפש
 וזהו .אדם קרא שניהם את ע״כ .עצום קירוב להם

 בשם שכללם דטר ידי שעל כדי אדם שמס את ויקרא
 זוגו בת היותה מצד כי שהוא .אחדות להם יהיה אחד
 שראה אחר ק ועל ונשמתם. ברוחם מתאחדים יהיו
 תתקשר ולא פירוד בהם ויהיה . שוה איננו זה שגס

 שניהם את כן גם בפועל כלל כן על .ביניהם אהבה
 שע״י גס כי והוא .אחד אלא ברא לא וז״א .כאחד

 במעשה ברא כאשר .שנים היו בדקות במחשבה בריאתם
 נפשה היחה כי באדם אותה כלל כי .אמד אלא ברא לא

 שתי היו בעפר כי אח״כ. שלקח ההוא בצלע בכח
 .מהכל אחד ועשה .חלק כל אחת במחשבה הנשמות

 הוצרך .בו כלול זוגו בת הנקבה מהות גם להיות וע״כ
 בידם היחה אשר בחיוניות ולקחה ממנו אותה קחה

 אלהים ה׳ ויבן ואז ט׳ ויקח ויישן כאומר .ישן בהיותו
 ושאח״כנפח טרפה בשדה כבשר היה לא כי הצלע. את
 וע״כ .באדם נשמתה שהיתה בחיוניות כ״א .גשמה בה
 הנבנה כבנין עשאה כי והוא .אותה לבנות רק הוצרך לא

 ובנה .חלקים לרמ״ח הצלע חילק כן .רבות מאבנים
 היתה אלהית והטנה .זה על זה אברים רמ״ח מהם
 נבראו שבמחשבה גם ע״כ . אחדות בס ימצא למען
 עצמה בפני נפש אחד כל כי .עניינם כפי בדקות שנים

 ראה עכ״ז .דנוקבא מםטרא וזו .דדטרא מסטרח זו
 שויקרא במה בדטר ובמעשה. .בדטר בב׳דברי׳ ליחדס

 בו. אותה שכלל אחד שברא ובמעשה .אדם שמם את
 :אחדות להם יהיה בהחפרדס גם כן שע״י באופן
 .אחריו נגררת תהיה באופן לעשות בזה כיון שנית עוד

 הזה ובדבר .הכל אחר חלק כל כמשק לוקחה ממנו כי
 באדם היה מציאותה כי .זאת לוקחה מאיש אומרו יצדק

 אומרו יצדק וגס היה. בעלמא צלע כי ממנו. ולוקחה
 :כמדובר בנין רק חסר היה ולא .היס המציאות כי ויבן
 של פשוטו לפי בנין לשון באומרו רמז אפשר עוד

3 )ח״א( ה

 את בס לקבל הדרים מיני ׳5 יש באשה הנה כי .מקרא
 וזהו .אותה יתברך בעשותו יתייחס לבונה ע״כ .הולד

 כי יכוון .מיותר שהוא ט׳ לקה אשר ובאומרו ט׳ ויבן
 ראוי היה וא״כ .אבידתו אחר לחזור האיש דרך הנה
 להביאה ולא אשתו אח לקחס ילך לאדם יתברך יצוה

 לומר ט׳ ויביאה ,ט לקח אשר לז״א ,בעצמו יתברך לו
 יחוייב כן פל .ממנו הצלע אח לקח יתברך שהוא למה כי

 האדם מן לקח אשר וזה .לוקחה שממנו לו להחזירה
 כי . הוא ק לא נשים יתר בכל אך האדם. אל ויביאה
 אבודה .למעלה לו חיברה אשר זוגו בת העולם אל בבואו

:אחריה ומחזר פה ממנו
 מעצמי עצם בלבד הפעם זאת ז״ל .פירשוויאמר כג

 עצם האשה תהיה לא זאת אחרי אך ט׳
 ועוד . דבר אותנו מלמד בלתי יראה והנה .מהאדם

 כי הוא ונהפוך ט׳ איש יעזוב שע׳׳כ מזה מוציא שאיך
 ידבק לא אשתו עם איש קרובים אדה״ר זולת שאין על

 אבהו דרבי מימרא למעלה כשבנו הנה אמנם :באשתו
 להלן ונאמר .בראם ונקבה זכר כאן נאמר שהקשה

 במחשבה עלה מתחלה האדם.אלא אלהיסאת ,ה ויברא
 האדם אח אלא ברא לא ואח״כ . שניהם את לברא

 את ויקרא בראם יאמר איך כי וכתבנו בסמוך כמפורש
 ספק שאין אלא .בטעל נברא שלא מה על אדם שמם

 דקה הויה בס והקנה .רושם עושה יתברך מחשבתו כי
 יהיה שבראותשלא אלא האדמה. מן נקבה ושל זכר של

 הזכר את ברא ע״כ .נפרדים בהבראס דבקות בהם
 שנתהוית נקבה של הבחינה ואותה . במעשה לבדו

 ההיא הבחינה ועל .בצלע בכח באדם נתנה במחשבה
 מאדמה .כי אדם שניהם נקראו בטעל שהיא הזכר שעם
 שנעשית שלו הצלע מצד מוכרח דבקותם נמצא . המה
 עם .נקבה וזו זכר זה להיות גופים ב׳ והס .ממנו
 . בסמוך כמאטרנו ט היחה הנקבה בחינת שגס היות

 ,נפרדות בחינות שהם למה ט׳ יתברך הוא כיון זה כי
 במחשבה ע״כ וזומעלמאדטקבא. מעלמאדדכורא. זה

 ולמען .המחשבה מעין דק במציאות מהאדמה נבראו
 נגררת והיא עיקר הוא שיהיה וגס אחדות. להם יהיה

 . ט נכללת היא כי אחד היה במעשה ע״ה אחריו.
 היא ותמשך אחרות להם יהיה ממנו בהלקחה וע״כ

 כו׳ הפעם זאת ,באו אדם מאמר זה כל והן .אחריו
 הקודמת הפעם יותרעל הפעסישייחוד זאת הנה לומר

 בבחינת אדם ונקראו .שנים לברא במחשבה שעלה
 מבשרי ובשר מעצמי עצם היא עתה כי .המחשבה הויית

 ני שני תחלה נקראים היינו כי . בינינו אחדות היה ולא
 נתאחד לא וע״כ . מאדמה והיא אני היינו כי על .אדם

 אמין עתה אך .היינו שמטנו בעפר נפרד כי באחדות
 לזאת כי הוא והמעס .לבינה שביני ייחוד קשר הנה

 .איש שנעשתי עד ממני נלקחה שלא ט׳ ט .אשה יקרא
 עשוח לבלתי יתברך הוא עשה אשר הטיב וע״כ כלומר

 שכלל כ״א .מעפר היא גם להיות כמחשבה המעשה
 אשהשלא יקרא לזאת וז״א .ממני ולקחה וחזר בי אותה
 יאמר או מאישכו'; כי וזהו איש. היותי עד נעשית

 היה לא .אותה וטרא מעט נוטל היה מעפר אס
כי .לוקחה שמאדם על אדמה בהקרא אחדות תורה

אדמה



טשוק בראשית תורת зв
 הפס .מאיש שלוקחה עתה אך .הארן שם הוא אדמה
 במה יאמר או :לוקחה מאיש כי אשה אחדות יורה

 כ״א .נשמה ט ונפח נפש בלי הצלע יצא לא כי .שכחבט
 אס אמר הצלע.ע״ז תוך ותצא בובכח היתה שנפשה

 . דומם מעצם בריה והיתה .בשדה כבשר הצלע היה
 אחר כי שלי. מעצם שהיא על אשה הקרא ראוי היה לא

 .מת חומר תחלק על הכל שם יקרא לא מת אבר שנעשה
 מאיש הלא כי על הוא אשה. יקרא שלזאת מה אך

 צלע לא .ממני הצלע כשניסל כי כלומר .זאת לוקחה
 במציאות כי . לוקחה עצמה היא כ״א .נוטל בלבד
 באומר דבר ממוצא והנה . כמדובר בעצמיי בכח שם היחה
 רק .זה דבקות יהיה פלא נראה היה אשה יקרא לזאת

 ואשה איש לכל כן לא אך .ממנו שלוקחה חוה עם לו
 יעזוב ע״כ ואמרה תורתנו ע״כבאת אח״כ. יולדו אשר
 איש סתם לכל זה יחס כי כלומר .באשתו ודבק ט׳ איש

 כי .היא רשב״י ודעת כו׳ יעזוב וזהו .שבעולם ואשה
 ט והיו בו נכללו לעולם הבאות נשמות כל אדס הנה
 טסדי היית איפה פסוק על בש״ר ז״ל שאמרו כמו בכח
 ועי״כ .הנשים נשמות זוגו בת בחוה זה וע״ד ארן

 .זוגו בבת איש נפש כל נכללות .באדם חוה בהכלל
 לך אחדות ימשך בלבד לא באדם חוה ששמתי וז״אע״ב

 בנפשיתס קשר להם יש כי אשתו עם איש לכל גס כ״א לבדך
 לבשר והיו שג״ה מה כ״א להם מסר ואינו מאז. נס

 עשה למה תדע .הענין שיעור או :ט׳ והיו וזהו ,אחד
 ט' איש יעזב מפנישע״כ .מעפרו ולא מאדם חוה ית׳

 להם יהיה שלא מעפר אסהיחה משא״כ באשתו. ודבק
 אחד הנחות. יאמרבב׳ או למעלה. כמדובר דבקת

 בכח בו היו .ממנו חוה הלקח טרם באדם כי האמורה
 לצד הנשים נפשות וכל . העתידים הזכרים כל נפשות
 שלא הנקבה פרצוף בצד פרצופים דו למ״ד או . הצלע
 .אחד בגוף הבאים כל של זומם הב׳ בחיטת מהיות יבצר
 עלמא הוא .היו״ד אל מתיחסות הזכרים נשמות כי שנית

 מעלמא הנשים ושל .באיש יו״ד יש שע״כ דדטרה
 אל ונבא :באשה ה״א יש שע״כ .ה״א שהוא דנוקבא

 הגוף יחס על שם לה לקרא אפשר הנה אמר .הענין
 היה הגוף מצד הנה אמר הנפש מצד או .ממנו ־,חה שלו

 כי א״א אך .מאדם שלוקחה על אדמה תקרא אפשר
 אדמה היא שתקרא עשר איננו כבר הפעם זאת הנה

 ע״כ מבשרי ובשר מעצמי עצם הלא כי .ממני שלוקהה על
 היו״ד נפשות היו בי כי .הנפש בחינת על רק תקרא לא

 מאיש כי אשה יקרא לזאת לכן ממני היא ולוקחה והה״א
 ובנות הזכרים נפשות שהן .הבחינות ב׳ בי שהיו לוקחה

 יעזוב ימשוך ע״ה כי על .עיקר נעשה זו ומבחינה .זוגן
 . באדם נפשה עם נתאחדה איש כל נפש כי וכו' איש

 .מהגוף ולא החשק ימשך מהנפש כי בה יימשוק ומצדה
 איך לתמוה אין לומר ט׳ הפעם זאת .עד״ז יאמר או

 . הפעם שזאת מה הלא כי נקבה. מזפלחבאבחינח
 עצם שהיא במה הוא אחדות יש המחשבה פעם על

 הזכר מאיכות אינה הנקבות מענין אך כו' מעצמי
 .מאיש שלוקחה כ״א מאיש. שנעשה תאמרו לא .כי נעצם

 שהיא נמצא .ממנו ולוקחה ט נכח בחינתה היחה כי
ט שהיתה נקבות מאיכות אס ט זכרות מצד נעשית אינה

4 )ח״א( ח

 לוקחה מאיש אך שעמו. ובשר עצם לק מהזכר ואין
 בלבד הפעם. זאת יאמר או ,הצלע מאיכות בחינת?

 ולא .להתקשר מבשרי ובשר מעצמי עצם היות הוצרך
 אל להתקשר צוי־ך אין והלא .ממני אך מעפר נעשית

 מאיש ני על אשה יקרא שלזאת שלמה עצסמעצמיו. היות
 נפש כל ונתקשר .בי יחד הזוגיס כל שהיו זאת לוקחה

 יעזוב שע״כ יספיק הקשר אותו ע״כ בחזונו. עם איש
 הדרך איזה לב בשום יאמר או . האמור מהטעם ט׳ איש
 בהזכיר הוא אך .ואמו אביו יעזוב שלא לומר מקום היה

 הגוףוהקב״ה עושק ואס שאב ל״א( דף )נדה ז״ל מאמרם
 יאמר .בלמ״ד לבשר אומר אל לב ובשום .הנפש נותן

 שלוקח אנשים יהר אך .בו תדבק מאדם בלוקחה זאת הן
 .לי מבאשהזרה .בס ידבקו יותר זה ע״ד .ואם מאב
 אביו את איש יעזב ע״כ .אדרבה כי הוא נהפוך לז״א
 הלא כי והראיה האמור מהטעם באשתו ודבק אמו ואת

 כ״א .נפש שניהם בין לעשות כדי אינה באשתו בהדבק
 והקב״ה הנוף עושים ואשתו הוא כי אחד בשר לעשות

 הילוד מן איך וא״כ באדכוכו׳ שותפין ג׳ כי הנשמה נותן
 שיש זוגו בבת ולא ואמו. אביו שהם בהם ידבק מהם

 חוה הלקח טרם באדם יחד היו אשר נפש קירבת בה לו
 יאות שהאיש מה אל טעם ירמוז עוד :כמדובר ממנו
 .הכל אהל החלק לחזר יתהפך ולא .האשה אחר יחזר
 וידבק 'ויחזר וילן היא אבידתו לוקחה שמאיש על וזהו
 דרך לנו ועוד אותה. ואיבד אשתו כבר שהיתה עמו

 אמרו למעלה ראשון שבזווג .אבדתו הקרא על אחרת
 הולדו אחר ואיבדה . עיקר שהוא לפלוני פלוני בת

:אחריה ומחזר
 כימהתדבקשם אמר .כו׳ ערומים שניהם ויהיו כה

 הומר בחלק ולא עליונים ובדברים בקדושה
 להם היו לא ובכן הרע. ואיכות מהות ויצה״רלאידעו

 כי ודומיהם וידים כחזנים כ״א .בעיניהם המשגל אברי
 יב־שו .מנינה לפועל הדבר להם היה לא בהזדווגס גם

 שמשו ז״לכי כמ״ש ושתה באכול כאשר כ״א מלואיהם
 בהיותם יהטפשו לא וע״כ לה. ונתאוה הנחש בפני

 רק כ״א הרע בחינת יבינו ולא ידעו לא כי ערומים.
 כי לב בבום והוא .כו' ויהיו הכתוב מאמר וזה .טוב
 .ואשתו האדם הס ערומים שניהם אומרו כי ידע לא מי

 .והאשה שהיל״ל ועוד .ואשתו האדם יאמר למה וא״כ
 רז״ל למדו מהיכן לב נשית לזה אך .האדם שאומר כמו

 .במשגל עשוקים אותם ראה שהנחש כ״ס( דף )סנהדרין
 בהיותם כי העולם דרך הנה כי הכתוב כיונת יהיו אך

 יתטבשו במשגל יתעסקו שלא גם ואשה איש ערומים
 ג״כ הזולת בפני במשגל ויתעסקו לטבים יהיו כי ונם

 עשוקים וגם ערומים בהיותם עתה גס ומה יתטששו.
 ערומים בניהם היו הנה כי וז״א .זולתם בפני במבגל

 בערן שהוא .ואשתו האדם וז״א .במשגל עסוקים וגס
 עם יתבוששו ולא .המשגל איכות שהוא אשתו היותה
 וכתפארת דעה בעל אז שהיה .בפניהם הנמש היות
 במשגל עסוקים אותם ראה כי לרז״ל יצא ומזה .אדם

 ;ואשתו האדס אומרו ייתור דרשו כי .צאשה ונתאוה
 .המשגל ע״כמהייתורדישו ט׳. היה והנחש שמיטת וגס

• אחריה הלך כן ומל .לה שנתאוה דרשו ופהפמיטת
והנה



יט »שה בו-אשייר^ תורה

 הנחש אח הכניס מי לב לשום ראוי הפשט. דרך על והנה
 יחן מה .כחו מאמצי בכל חוה את לפתות זה בתגר

 .האדם אל ולא אמר האשה אל למה ועוד .לו יוסיף ומה
 כי .אלהים אמר כי אף שאמר .הנף חכי מה ועוד
 לנחש הגיד מי ועוד .גזרה ומשולל הבנה משולל הוא

 .שיהיה דרך מאיזה ידע ואס ען כרי מהם מנע כהאלהים
 להשיב לה מה הגן.וערד ען מכל יאכלו שלא בבירור ידע איך
 כו' בתוך אשר הען מפרי לומר לה ודי .נאכל הגן ען י מפר

 למה ועוד לההיחרלאכול. שיש מה ולא המניעה שהיא
 ועוד .זה לה יצא ומאין .תגע לא באומרה הצווי על הוסיפה
 רק אמר שלא ית׳ מאמרו על שינתה ג׳כ .חמוחון פן באומרה

 פן אומרה אך .ה' ימיתנו כי .המוח מות כו׳ אכלך ביום
 וגס .מסופקת המיתה כי .פן באומרה יראה תמוחון

 6 למה חמוהון מות לא בתשובתו ועוד .מאליה שנמשכת
 יתברך שהוא קונו את להכזיב כח עצר איך ועוד .כפל
 ועוד .המוחץ מות לא אומר והוא .שימותו אמר
 יחב׳ הוא מקנה כי שיורה כו׳ אלהיס יודע כי אומר
 לו ישמע ומי .פתיוח והוא .כאלהיס יהיו פן להם

 מה ועוד מברואיו. יתברך כבורא המקנה הזה לדבר
 יימסו ענין מה .ורע טוב לדעת כאלהיס והייתם אומרו

 כי נודע הנה אמנם :ורע טוב ידיעת האלהיס אל
 ראה .המות מלאך הוא .סמאל הוא יצה״ר הוא שטן

 . לנצח הוא יבולע לעללס והי יחטא לא האדם אס והנה
 לא כי וירא .,להחטיאו ותעצומות עוז בכל השתדל ע״כ
 מאוד זך חומרו וגס בקונו. דבק לאלהיו הוא קדוש לו יכול
 אשר האשה. אל לו הלך עשה מה ע״כ .לטמאו יקל ולא

 התפתתה אחר למען .מהאיש להתפתות קלה בטבעה
 .לו ויכול עדיפותה לפתותו לעזור מעיר לו תהיה היא
 עמה אז היה לא בעלה כי כי״ט( )ב״ר למשז״ג גס ומה

 במקומות יישוב ■לגזור בארן לשוט הלך .כי הנחש לה בדבר
 ישבאדס ולא איש בה עבר לא פ׳ על כמאמרם .הראויס

 דור בכל אשר כנשים לא ההיא האשה גס ואף .שס
 להתפתות הקל ולא .הימה יתברך ידיו מעבה כי .היחה

 רעה מחבבה בלבה יחן שהיצה״ר .האדם מחשבהככל ע״י
 היצה״ר בה יתלבש כרכור צריך והנה ראה ע״כ .להרע

 שיהיה .בה ידבר פה אל ופה :סמאל הוא שטן הוא
 הוא לכרסיר לו בקש וכס חר^ ע״כ ודבור במחשבה

 מסמאל באיס דבריו וכל לרנפה יהיה הוא כי הנחש
 . עושה היה הוא עושה הנמש אשר וכל בו המלובש

 על סמאל רכב )פי״ג( ח״ל פר״א דברי בזה מתקו ומה
 .ומה אמריו למבין מאמרנו והוא הסוס על כרוכב הנחם
 יתחיל לא כי . יצרו יפתנו אשר כל בכגנון היחל עשה

 בשלום יכנס רק קונו אח יכעיס לו לחמר בראשיתו
 אמר וכן .עם משכילי לכל כנודע בהפכו ויצא .יתברך

 או מלך יצוה יקרה הי לומד כו׳ אצהיס אמר כי אף
 בהיכלי אשר פלוני דבר תאכל לא ירצה בן אל אב או כר
 . הבנות מב׳ יבצר לא אלה בדבריו והנה .המות אז כי
 ימיחנו הוא עצמו ענין מזיק בלתי שהדבר שעס כאומר או
 בעצמו הדבר כי הוא אפשר או .רצ-נו על שעבר על

 הנה אליה אמר כה והנה .בטבעו אוכליו אח הממית
 מן לאוכלים טבעות הוא אם . המיתה ענין ידעתי לא

שאין או .תמות מות ממנו אכלו ביום כי שזהו .הען
 5 )ח״א ה

 יתברך הוא יענוש שעטש רק בו מחדבק מיתה באכילה
 עצום בחסידות כמהנהג והיהל .להמיתו רצונו עוברי את
 אלהים אמר כי אף כי .הוא מהראו הנה ואמר ורב

 כי היות רק לאוכל נובעי היזק יהיה שלא עם כלומר
 את להעניש ציווי יאמר שלא וגס .בלבד אלהיס אמר

 הוא ראוי מאמרו לקיים הנה בעלמא אמירה כ״א העובר
 על היה מאמרו אס אפילו כלומר הגן ען מכל תאכלו שלא

 תהיה בלבד אמירה כי אף לומר כו׳ כי אף וז״א כולם
 וגם .טבעי יהיההיזק שלא עם כו׳ עץ מכל תאכלו לא

 ואמרה אזהשיבה מאמניו. לקיים ראוי הוא יענישכס שלא
 הגן ען מכל שהוא חשבת אשר אענך צדקת לא בשתים

 שקפידתו אמרת ואשר נאכל כו׳ הען מפרי כ״א הוא כן לא
 .מהאכילה הנמשך עצמות ולא רצונו עובר על הוא יתברך

 פן תאכלו לא כו׳ הטן ומפרי כ״א .אינו זה <גס
 וע״ס בטבע. המיתה תמשך ממנו כי שהוא .הטוחון

 מצוה שכר כי כו׳ הגן עץ מפרי באומרה רמזה דרכו
 והקרן בעה״ז סירותיהן אוכל כ״א ליכא. עלמא בהאי
 עצי פירות הן הגן. עץ מפרי וזהו לעה״ב. לו קיימת

 בעוה״ז. נאכל למעלה כמפורש המצות אורות שהן עדן
 ואמרה והוסיפה .כנודע סירות לה שאין בעבירה משא״כ

 המביא הדבר על גס כי צימר רצחה .בו תגעו ולא
 מת על בלבה אמרה כי והוא מיתה» יש עבירה לידי

 הוא .מה תמות מות ממנו אכלך ביום כי ואמר זהצוה
 אפשר .שאי ממנו אכלך ביום כי הוא אך הזה. המות כפל

 רק זה ואין . המיתות כתי הס נגיעה בלא לאכילה
 ולא אמרה זה ועל האכילה. על ואחד הנגיעה על אחד
 הוא כפל כאשר תמוחון. מות כי אמרה ולא .בו תגעו

 חלקה היא כי הוא אך . אדס את בצוותו יתברך
 ויהי .כמדובר מהנה אהד רק אמרה לא וע"כ המיתות.

 לאמותתמותון ואמר .לשוט אח הנחש מרן אז בשמעו
 מות לא הענין ובכלל . הדברים שני על המיתות ב׳

 . כלום לאוכליו המזיק העז מבע על מעצמכם. תמופון
 רצונו עבור על אתכם שממית השני מהסוג רק ואינו

 על קנס דרך תמות מות כו׳ ביום כי באו' יתברך וכונחו
 האמת לפי כי .היצה״ר טענת וזאת הוא. רצונו עבור

 ואמר .כנודע ימיתנו והוא בחוטא נכרך העין טומאת
 כי באומרו אחד .טענות שתי והן כו׳ אלהיס יודע כי

 לימר והעיין .ט' ביום כי כאומר והב׳ אלהיס יודע
 רצונו אעבור למה .כדבריך כן יהי אס גס תאמרי שמא

 את אש כלומר הלהים יודע הלא כי תחוש. אל וימיתני
 ס אלה• יודע הלא כי .תאשמי לא רצונו ותעברי תחטא
 ה' ידע מאז הלא כי במעשיך את מוכרחת ות״כ מעתה

 . אמת היא פירושך כ׳ וש״ת. .יענישך ולמה .החטא כי
 לא אך המיתה נמשכת ורע שוב הדעת מען מאכלך כי

 וחטא רע מהות יודעת אינך שכעת כ״א מיד. למות
 אך .והטוב החיים שהוא בקדושה דבקות רק .יצה״ר
 בך וידבק ערמומית .תקני ורע טוב הדעת מען באכול

 שאינכם התבוששו שלא עתה ויחשיאך.משא״כ הרע כח
 . כעיניסוכידיס לכס המשגל .ואיברי רע מהות יודעים
 הנה כי חמושי אל . חמיתיך .היא הרע שידיעת באופן

 כי לומר כו' אכלכס ביום כי והיא .אחרת טענה יש
אטומות שעיניכם עמה הלח ט . לכס טוב אז אדרבה

 מדעת
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 לא צדיקים.כי בהיותכם שכרכם יגדל לא מדעתרע.

 אכלכס ביום אדרבה בזה אמנם :רע עפות עתם י/
 תשיגו ועי״כ .והרע הטוב לדעת עיניכם ונפקחו ממנו

 שחדמו .לאלהים להיות יצרכם וכבוש .צדיקים בהיותכם
 זה ואין זכות. מרוב ולהתקיים בעולם לגזור ליוצרכס

 רק תדעו לא אם משא״כ ורע טוב יודעי מהיוחכס רק
 דרך לכם אין אם . כאלהים להיות תזכו במה כי .טוב

 הכתוב שיעור או .כו׳ יודעי כו' ונפקחו וזהו .לחטוא
 נמשכת שהמוח כדברך ואס כאמור. המותון מוח לא

 לחטא ימשך כן ע״י כי באמור .רע מדעת הזה מהעץ
 הידיעה או ימנע לא כי .אפם אין בעוני וימות תמיד

 יודע כי הנה מכרעת אס .מכרעת אינה או מכרעת.
 מכרעת. אינה ואס . אחס ומוכרחים תחטאו אלהיסאשר

 עיניכם ונפקחו ממנו אכלכס ביום כי רק ימשך לא הנה
 בהכרח. לחטא הרע אחר שתמשכו יחוייב לא אך לבחור.

 דבר אין כי והרע השב יודע יתברך הוא כאשר הלא כי
 רושם בו עושה הרע ידיעת אין ועכ״ז .ממנו נעלם

 תהיו לכס אפשר אתם גס כן לכל ה' וטוב .חלילה
 כי .יודעו היות עם .הרע אמר נמשך הבלתי כאלהיס

 רע: לעשות הרע יריעת אתכס חטה לא בחירתכם בטוב
 באמור .הלז הפתוי .אמרשע״י כו׳ האשה לתרא י

 למען הרע אח גם לדעת סוב כי אליה
 משא״כ רב זכות ויזכה ויבחין יראה כי להטיב השכיל
 על טוב, בעשותו שכרו יקל כי .רע מהות יודע בבלתי

 לקבל בשכ.ה שראתה מהחלוקות אחד והיא לבה שתה זה
 והענין .בסיד יבא כאשר להשכיל הפן ונחמד באו׳ .עצתו

 שקועים מעייניו וכל . בחטא נסה לא אשר הנה כי
 ולט לידו עבירה בהזדמן עבודחה׳כי בקדושת ודבקים
 כי נא ראה .לו אמריו ישיב הרע יצרו הנה נוקש.

 הזה החטא טעס טוב ממך תאבד ואל .טעמה טוב
 לומר הטוב יצרו אליו ישוב שד ואם לך ויערב ימתק כי
 מעוקצה תדאג ולא הדבורה דבש לטעום לך מה .לו

 מרירת ורב גדול כי חרדפך. שם כי .מטה בשאול
 הלא אליו ויאמר סמוך יצר ישוב עוד .מדבש עוקצה

 והמענג ושתה אכול .צופים נופת בידך נכון עיניך נגד
 . לבך תשיח אל מותך אחרי יהיה אשר ואל עובה ס ביו

 ישית הטוב יצרו כי תביס.וגם שבעיניך מה רק לך ואין
 דרכם נסחרה לא והעונש השכר הלא כי לאמר. אמריו

 . לפניך שנחים הן כאלו אומן אמונת דעח ממוצאי
 נא סרהלאמרלו.אל ט לענות הרע מהיצר יבצר צא

 נסית לא אשר חטא מטעם לפחות הפעם אך המגע
 אשר .ורע סוב הבחנת ותשכיל תדע למען ידעהו וצא
 חכם איש ואח״כ .ומציאותו הרע מהות כה עד ידעת לא

:חכך יטעם כלס את כי .בטוב צבחור אחה
 לבה בהיות רוחה ברעיון האשה ראתה אלה שלש והנה

 כי ראשונה תחדל. ואם תעשה אס בקרבה נדון
 השנש לבטל שנית .ההנאה הוא למאכל העץ טוב

 חאוה וכי טוב כי לבה שתה .כלענה מרה שבאחריתה
 לאחר ולא לשנים החסאהוא כיתאוח לשנים. הוא
 הנראה להניח שכל ואיככה . מיתה אחר של כעונש זמן

 על מאמרנו והיא .שניה תראינה לא אפר יעד צש;
 .רשע כיצסעיצסם פשק ועל נדרי שלמתי היום בשיק

 ונחמד אמר השלישית ועל .לאלתר פורע היצה״ר כי
 הדבר טיב לא כי ידיעה תבצר שלא גס כי .להשכיל העץ

 מהיות יבצר לא הלא .גיהנם חשך יוס בידו נכון כי
 טוב בין ולהבחין להשכיל לפחות האדס. יחמדנו כי

 ותקיז שלמה ידיה ע״כ .יפרוש ממה .מהות ודעת .לרע
 פי״ס(שהאכילה ארז'ל)ב״ר לאישה גס ותתן ותאכל מפריו

 אמרו עוד הגס. ירבה וזה זוצתהמול. הבריות. לכל
 : לו יקת ואחרת היא חמות פן מקנאה האכילתו כי

 .שבכתוב יתירה אחת חיבה אל להשיב כיוונו ואחשבה
 מאי ויאכל לחישה גם ותתן והצ״ל עמה אומרו והוא
 יאמר או . זולתה עם ולא עמה לשיהיה אלא עמה
 שמעת כי פשוק על פ״כ( )פס .ז״ל מאמרם ענין עמה
 ראוי הנה כי בקולה עליו מיללת שהתחילה אשתך לקול

 באו' גס ומה .להאכילו השמיעתו יללה קול מה לדעת
 שהיתה יראה גס מיותר. עליו אומרו כי עליו. מיללת
 עצמה על תיילל אדרבא והלא אליו. הנוגעת על מיללת
 ייתור הנה אטנם יללתה: על עצמו את הוא ימית ולמה

 ויהי לאשתך שמעת כי הל״ל כי הכריחם לקול. אומרו
 זוגך בת הנא כי במותי עליך לי צר לו אמרה כי הענין
 החשובות זוגך בת ונפש נפשך בין יפריד המות .וכאשר אנכי

 מי ז״ל כמאמרם .המקדש בית כחרק לך יהי כאחת
 ואללי .בימיו ביהמ״ק נחרב כאלו ראשונה אשתו שמתה

 פעם זוגם לבש יזכו שלא .אנשים כיתר תהיה צא כי לך
 הדבר זה אך . בהתגלגלס או בשנית לו תהיה .ראשונה

 לעולם חי יעמד הוא כי .עולמית אס כי הוא כן לא
 .עליו מילגת וז׳א .שד יתחברו לא ולשלם תמות והיא

 . עמה באו' כיון יתכן וזה אליו. הנוגע על כלומר
 הוא הלא .להאכילו לו אמרה טענה איזה כי לומר

 ,עמה שיהיה למה לאישה גס נתנה כי .והוא עמה לאישה
 יתפרדי לא ובשתם בחייהם להס וטוב זוגו בת יאבד וצא
 כי באומרו יחברך האשימו ובזה . אליה שמש עד

 :כמדובר אשתך היות ענין הקול שהיה .אשתך לקול שמעת
 הפקחות הנה כו׳. שניהם עיני ותפקחנה ז ג

 כי .לב לשים ראוי הלז עינים
 מקידס כי היא ואם .ולבס עיניהם נסתמו אדרבה הלא
 בהיותם יתטשש ולא .רע מהות יודעים בלתי היו

 כלי להם היו בקדושה שקועים להיותם כי .ערומים
 מהות השכילו עתה אך . ואזניס וחוסם כידים המשגל

 מהם יחסר האם .ויתבוששו הם ערומים כי וידש רע
 היתה אז ואם .תאנה בעלה לא אם ערוה בשר צכשת
 עירום כי ואירא אח״כ יאמר איך מתקיים. דבר העלה
 ולא ואבוש שהל״ל ושד נתכסה. הרי ואהבא אנכי

 איךיתחבא מאד. גדול גוש שהיה מי כי .ושד ואירא
 להתחבא יוכל מי כי ועוד הגן. ען בשך ואשתו הוא

 סאנה. עלה חפרו להתכסות כ״א .ועוד יתברך מעליו
 וישמש באו׳ ושד טלית. או כסות ולא חגורות עש למה
 התהלכות ענין מה .בגן מתהלך אלהים ה׳ קול את

 האס היום. לרוח אומר ענין מה ושד בקיל. שייך
 בא־תו .ועוד ארזים ושובר בכח ה׳ קול מוליך היום רוח

 .אומי קורא אס .יתברך הוא לו אומר היה מה הקול
 ויקרא ט' ויתחכא כאומרו הח^י אחי' היה זה הרי
 י״י</פ )י״ר רז״ל והנה חיכה אומר ענין מס ושד ש׳

 י' י אמרו
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 לו ששואל כ״א פשוטו זה ואין .איכה עליו שקונן אמרו
 מהרחחבא לשאול יצטרך יתברך לאל וחלילה אתה איה
 קשה בזה וכיוצא .עיניו מנגד נסחר אין כי .הוא איה
 העז המן אתה ערום כי לך הגיד מי אומרו .מאד עד
 ומהראוי .ממנו אכל האס ושואל כמסתפק שיראה כו'

 ועוד .ט׳ אטל לבלתי צויתיך אשר העז מן למה יאמר
 שבאטל הוא טבעי דבר הלא כו' לך הגיד מי באומרו

 מהיותו ויבוש ללבוש. ערום מהבין יבחין ורע. טוב
 כמה ולה לו ועשה שבראו מי ועוד ועניה. ערום

 או ללטש בגד להם ולתת להכין ממנו יבצר האס .חופות
 אלהיס אומרויעש הוא שאח״כ וגס כבודם לפי ארר כסות
 מתחלה כן עשה לא למה .עור כתנות ולאשתו לאדם

 המה והתקללס העוותס אחר עד ערומים. יהיו ולא
 כתנות שמפרש פ״כ( )שם לר״מ הלא כי ועוד .והנחש

 תרבה האור ברבוי הלא כי .בתקנתו הועיל מה הלא אור
 ועוד .ממשיי כסות מבלי ערותס בשר בהגלות חרפתם

 ודעת כו׳ עמדי נתת אשר האשה באו׳ קונו אל בתשובתו
 ודברי הרב דברי כי רוח דעת יענה יתברך כפיו יציר

 יתברך שהוא אלא עוד ולא .שומעין מי דברי התלמיד
 ם7הא היות טוב לא כאומרו לטובתו האשה לו נתן

 שמורה .עמדי נתת אשר האשה אמר והוא כו׳ לבדו
 שבגלל ה׳( דף )ע״א ז״ל אמרו עוד .לרעתו היתת כי

ה׳: קראם טובה כעפוי בני הזה. הדבר
 זך היה .אדם יחטא טרם כי ספק אין הנה אמנם

 עקבו תפוח שהיה ז״ל .אומרם עד .חומרו גס
 גלגל מכהה היה .האדם שבכל כעור היותר האבר שהוא
 מעין . זך שמרו שהיה למעלה שכתבנו וכמו . חמה

 העולם אל בבואו .עליון מלאך כל בו יתלבש אשר מלטש
 ז״ל מאמרם ממהר ועד . אדם בין להתראות השפל

 לולא )קדיש( .)הימנון( לפניו לומר השרת מלאכי שבקשו
 ניחן בהיותו כל על ונוסף תרדמה. בו ה' שהפיל ראו

 הלבישו אז ית׳ הוא כי אומר כן על .ונפש בנוף בג״ע
 המפורסם המלבוש והוא .דרבנן חלוקא והיא אור כחנות
 המצות ממעשה אחד בג״ע צדיק לכל שיש הזוהר בספר
 מטונת הרבה ובהיר דק ואסד .לנפש מטה של מג׳ע

 כתנות שין והוא .הרוח אל מעלה של בג״ע המצות
 מהאדם יבצר לא והנה :בס״ד לפנים נבאר כאשר אור

 דרך המצות יסוד שסק שהיה השד ע״ד שרה עסק
 ולשמרה מ״ע אלו לעבדה נאמר זה על כי .רוחניותם

 דרך רק אז היו לא כי ספק ואין . ל״ח מצוח אלו
 וגם . אמון יתברך אצלו שהיתה כתורה .רוחניותם

 לא ע״כ . ורט פרו מצות וקיים אשה נשא במעשה
 . למלטש המיוחס מקום שהוא בג״ע שם כי ממנו יבצר

 .ונפש בגוף רוחניות החלוקא אותם ה' הלביש שם כי
 יותר שנזדכך גס ומה .היה כמעט רוחני גופו גס כי

 להיוש דקותו על נוסף .למעלה ככתוב לג״ע להכניש
 .בידיו מטשיי דבר אלהיס יעשה לא כי יתברך כפיו יציר

 הוא . ערומים שניהם ויהיו למעלה שנאמר מה והוא
 ,ערומים היו ערוה בפר לכסות גשמי מלבוש בבחינת כי

 . בג״ע אור כתנות מלובשים היו קדושה כבשנת אך
 )בראכית הזוהר בם׳ כמ״ש דרבנן החלוקא מקום שס כי

 בגדי הס כו׳ בגדיו ריח את וירח פסוק על קמ״ב( דף
 ו )ח׳א( ה

 כמ״ש אלא . שס הביאם מי כי ואחשוב .שבג״ע יעקכ
 עמו ג׳ע נכנס יעקב כשנכנס כי פ״ה( )פ׳ במדרש ז״ל

 על ע״כ .היו ושס נמצאו שס כי .בגדיו ריח עלה וע״כ
 מלובשים היו כי .יתבוששו לא גשמי מלטש ערומים היוחס

 לכלום החומר בחינת את יחשט ולא ונפש בגוף בקדושה
 כמדובר איברים כשאר או לאבן. ערוה בשר להם ותהי
 הפשיטום בהעווחם אך .יחטאו טרם להם היה זה והן

 טהור יתן כימי אור. כתנור מהם וסרו דרבנן מחלוקא
 יהחשכו איש יחטא כאשר כי אמת והן .אחד לא מטמא
 והיותו . ט טומאתו אל מהביט לט ויתאטם עיניו.
 טרם בנפשו דבקה היתה אשר קונו מקדושת ערום
 נמצא כי על .ממרום רוח עליו יערה אשר כ"א .יחטא

 רבה אס נפשו קדושת איכות גודל על או .טוב דבר ט
 קדושתו והפשטת ברעתו. להכיר עיניו היאשיתפקחו

 מהשכיל שיטמט־ינו יצה״ר של דרכו זה שאל״כ .ט היתה
 נשמת איכות גודל והנה .כנודע בו נפשו וטומאת חסרונו
 ה.דול הדבר אל זכה ע״כ .בספרים מפורסס אדה״ר

 . שניהם עיני ותפקחנה וזהו . זוגו ובת הוא הזה
 . א.מהם על ולתהות ברעתם להביט עונס מטמטוס

 אור מהכתנות הס ערומים כי התעוררותם ע״י וידעו
 וז״א .חוטא לכל נרגש הבלשי בם היו אשר .הקדושים

 כי הנביא כמאמר להם יקרה . הס ערומים כי וידעו
 הנה אמר כי כו׳ ספקתי הודעי ואחרי נחמתי שובי אחרי
 כי .שכלי עיני לאוטם חשבתי . בתשובה שובי סרס

 והרהרתי התעוררות אחרי אך . הייתי כשר בלתי לא
 כי הודעי ואחרי .נחמתי אז במעשי ופשפשתי תשובה
 כי עצמי את ידעתי כי .כשר ובלתי מקדושה אנכי ערום

 על וספקתי נצטערחי אז .חשבתי כאשר אני צדיק לא
 ופקיחת התעוררות שאחר לאדסוחוה קרה ,ירךכו׳כן

 ממלבוש הס ערומים ט ידעו .ברעתם להביט עיניהם
 בחרו ע״כ . בטבע שלא שכלם בטוב וזה . הקדושה

 וחטאתי נ״א( )תהלים האומר ע״ה המלך דוד בעצת
 תמיד עונס מזכרת להם יהיה למען ולק .תמיד נגדי
 חפרו . אשמתם אל ובשממון בדאגה לשוב .פניהם נוכח
 .בפריה שחטאו מה תמיד לזטר . עצמם על תאנה עלי
 מתנים לזרוז להם זה שיהיה .חגורות להם ויעשו וזהו

 שהוא הזוהר בספר מאמר יהיה זה ומעין . יצרם לעומת
 זה זכות וע״י . המצות כל את לזכור שיהיה הציצית על

 שמיעט גס שאל״ש כו׳ וישמעו כי זכו . לשוב שהחלו
 נזכירה הכתוב ענין אל ולבא .מהם נמנע היה ה' קול

 הקול את וישמע ז׳( )במדבר פסוק על ז״ל רש״י מאמר
 .בח־ר״קהמ״ס מדבר אומרו לו הוקשה כי .אליו מדבר
 פנים ודס בשר עס לדבר אלהים כבוד אינו כי ואמר

 הקול את הוציא . עשה מה ע״כ .ה׳ עם לנוכח בפנים
 בעצמו מתדבר הקול כאלו . אצלו ומתהלך כמתדבר
 אל ונבא : שומע משה דרכו וע״פ . מאליו ומתהלך

 מלובש והיה האדם יחטא סרס הכה כי והוא .הענין
 הדק הגשם יעצרנו לא .ונפש בגוף אף דרבנן בחלוקא

 אתו לנוכח בעצם מדבר ה׳ קול את מלשמוע ההוא וזך
 ס הצדירך עס ית' הוא ידבר אשר ככל ירצה בן את כאב
 אשל אחרי אמנם . אורם בכחנות המלובשים בג״ע

וגע . כחנחו והופשטה כבודו חולל .בשן הוטמא
 שנחהלט



משה בראשית תורת 4а

 ק ועל .מחלאתו הסהר לא עדין אשמש על שנתחרש
 מדבר שהיה כמאז היה לא .אתו לדבר יתברך בבואו

 ומברך בנשואין צבור כשליח העשות עד .אש לנוכח ט
 עשה יקראנו פרם רק . שטח לו וששה חתנים ברכת
 כמתהלך רק עמו מדבר כבלתי בגן מתהלך קול יהיה

 ואף . יד כלאחר הברה שומע והוא .מאליו ומחדבר
 היום רוח בשביל לא אס אז. אדם זוכה היה לא זה גם

 היום רוח והיה .הרבה חצות אחר שבת ערב שהיה
 )ב״ר רז״ל כמאמר משקרב. שהיה השבת על קדוש

 השבת כי על .השבח ליום שיר מזשר אמר כי פכ״ב(
 המחקרב השבח שספת על שהוא יבא מסרם עליו הגינה

 לתקן לשוב שעתיד פנק ירצה או .היוס לרוח יאמר וזה
 היוס לרוח וזהו .משיהט מלך הוא אדס כי .העולס

 . רוח בשביל הוא .ממנו זה גס מנע שלא מה לומר
 מלך שהוא פ״ב( )שס שארז״ל מרחפת רוחאלהיס שא

 הבא היום הוא .הנזכר הידוע היוס של והוא .משיחנו
 זאת גס אף והנה . משיחנו יוס הוא במלאכי האמור

 קול רק לשמוע יכול היה לא וע״כ .לסבול יכול היה נא
 הלוקא מקדושת ערוס היה כי .ממש קריאה ולא הברה
 . והנורא הקדוש ה׳ קול לסבול כח עצר ולא .דרבנן
 יפול . מדבר קדוש וישמע קדושה המשולל ט והוא
 ויתחבא הלך עשה מה ע״כ .כנודע וכחד מורא עליו
 והלא ט. שחטא אילן שהוא ארז״ל והנה .הגן עץ בחץ
 הוא אך .ממט לברוח ה״ל אדרבא כי נחשב זר כש

 הכנת כפי ה' קול יבא מקוס בכג הנה בלט אמר כי
 בהפלגת שס יבא מאד. ורוחני קדוש במקום כי המקום

 יבא כ״כ. קדוש איננו אשר ובמקום .רנה קדושה דקוח
 יבא קלה שקדושתו .ובמקום מה ובהתלבשוח בהחפשפות

 יכול אינו פה הנה .אדם אמר ע״כ .יותר בעניות שס
 זך. רוחנית קדושה בדקות בא כי ה׳ קול את לפטל

 ע״כ .קדושתי שנתמעטה היום כמוני יטלנו ומי .מאד
 בחינת מפאת כי .ורע טוב הדעת עץ מקום אל צו הלך
 . מעובה הקול בס יבא .דקות משולל בו המשרב הרע

 .העץ באוש ряс הטא בעת אדם כח אל מתייחם
 בם כי כו׳ ויקרא ואז .הגן עץ בתוך ט' ויתחבא וזש

 עשה זה וכל .המקום הכנת כפי מטרשת קריאה שמע
 ט .הפסיד אפר את בעצם אדם יכיר למען האלהים

 ה׳ בקול שומע הקדושה רט הגן עץ בכל מהחלה היה
 אשר מקום אל ללכח הוצרך ועתה . כלל ההלבשות בלי
 יתברך מאמרו וזה .ה׳ משם הרחיקו אשר שפל הוא
 זה האס . אתה איה כלומר . איכה לו באמור אליו

 נפלת איך .שקולי לשמוע לך המיוחד שה המקום
 שלא רק 3כל עתה נטמאתי לא ואמר והשיב .משמים
 את הנה כי .זה מקום בזולת קולך את לששע כח עצרתי

 טפלת אימה שהיתה . שואירא אלא בגן. שמעתי קולך
 והיה . רב ברוחניות הקול שהיה הקדושה לגודל עלי
 היו אשר הקדושה ממלבושי אנכי עירום כי על לי זה
 .מאוד קדוש בבלתי מורא תטיל קדושה גודל כי .בי

 שאני צא אך . כמדובר פחד בלי לשמוע ואחבא ע״כ
 הגיד סי ה׳ לו ויאמר אז .זה באילן לידבק שד מפץ

 מתאסמות חוטא כל הנה לו" כו׳ אחה ערום כי לך
מן וע״כ .מהקדושה הוא ערום כי להכיר .שכלו עיני

 8 )ח״א( ה

 ממלטע! אתה ערום כי ט׳ לך הגיד מי .הוא התימה
 כשום והוא ט׳ לבלתי צויתיך אשר העץ המן . קדושה

 לבלתי מאי . ממנו תאכל לא צויתיך אשר הל״ל כי צב
 רצון פטר על דואג בלתי חופא יש אך . ממנו אכול
 בלט ואומר .רגז בלב ששהו והוא תוקפו ביצרו ויש קונו

 ישנה לא אך .יצרו תקפו כי עושה הוא הפעם אך כי
 לא ודאי . זה באופן העושה והנה . עוד לעשותו
 בהעוותו גם הלא כי רעתו מהכיר שכלו עיני יצרו יטמטס

 שהה לא חיה והנה . אח"כ שכן כל פקוחות עיניו היו
 גם וחתן ותאכל כו׳ סוב האשהיכי ותרא אם כי לבה

 :המעשה על כואב בלתי בלב כמוה כלו׳ . עמה לאישה
שנפקמת. ט׳ לך הגיד מי אמר .הענין אל נבא ובזה

 לבלתי בכוונה האס .צויתיך אשר העץ מן האם
 על רגז לב לך שהיה שאכלת מה היה שד ממנו אכול

 פקיחת השמה מן אינו כך היה שאם אוכל שהיית
 החזיק אך כלומר היה. ק לא .אך שנן להכיר עיניך

 .לגמרי תאבד לבל עיניך ופקחתי שהעירותיך פונה לי
 . ההיא העץ רעת עיקר כל כי למעלה שכתבנו ובמה
 בענין ט שסק היה שאס .ממט הנמשך פרי על הוא

 נכנס רק פריו אחר נמשך ובלתי . חצוניות חקירות
 אלהיס אסר ע״כ . כ״כ רע אין בפלוס ויוצא בשלום

 מהחקירה. הי־צא מהפרי לאכול הבא פן .ממט תאכל לא
 הוא הפרי שעל לומר ט׳ העץ ומפרי אמרה והאפה

 עם אפר הכל את גס פ״כ כי .ט׳ אלהיס אמר אשר
 ולא הפץ עסק אטלות רק בו נדבק היה לא שאם היות
 בחקירות ענבים סחט גס אך .כ״כ נאשם היה לא הפרי

 מק שנפשה ז״ל אומרם פד .לשתוחס פרורות השכלות
 . אתה ערום כי לך הגיד מי א״ל ע״כ הפרי. שהוא
 האם .חפחיס דרך מש־״כ .חסרונך להכיר מיד שזכית

 בלבד אכלת ממט תאכל לא צויחיך אשר פצש העץ מן <
 תתעפס שנא מהתימה אינו .היה כך שאס .מפריו ולא

 . הוא כן לא אך כלומר .אתה ערום כי הכיר לבלתי
 . לאישה גס וחתן מפריו ותקח כאומרו אכלת הפרי כי

 נתתי . שהכעסתני שעם סובה לי החזיק אך כלומר
 שהייתי נמצא . פגימתך להכיר עיניך לפק־ח דעת בך

 לך הגיד ש הכשב ושיעור :אתה ערום ט לך כמגיד
 האס כי הכרת השן לקלות לא כי .ה׳ אני נא אם

 והשיב שן כבד היית שלא באופן כו' הען מן אכלת
 להכיר פיני יפקחו לבלתי גדולה כ״כ אשמתי אק ואמר

 כו׳ לי נתנה היא עמדי נתת אשר האשה הנה כי ברעתי
 ע'כ ט׳ לבדו האדם היות סוב לא אמרת אתה הנה כי

 . רע לי יאונה לא לסוב לי שנתת ממה ט אמרתי
 תאכל לא צויתיך והלא וש״ת עמדי נתח אשר האשה וז״א
 לא אמרח הנה כי בדבר חילוק יש כי אמרתי הגה

 ממנו אמרת ולמה ממנו אכלך ביום ט ממט תאכל
 מהאילן הלקיחה היא הצווי שעיקר לא אם פעמים זה

 העץ מן לי נהנה היא כ״א ממט לקחתי לא ואני בעצמו
 בחת בעלילה הנה יאמר או : ממנו אני לקחתי ולא
 אשה נתחה לס־ ולמות לחסא מזומן הייתי לא כ״א פלי

 ולא בלבד במק קיוס ולהיות להוליד לא אם עמדי
 הדבר נתגלגל ע״כ כי .עמדי נחס אשר וז״א .באיש

האי׳ ולדעת .ואוכל העץ מן לי נהנה היא כי ידה על
 שהיו



כא משה בראשית תורת

 יאמר . יתברך הוא והפרידן פרצופין דו החלה שהיו
 נוף מעצמוחי נפרדת עמדי נחת אשר ה האש על חבל
 היתה אם משא״כ .העץ מן לי נתנה היא הנה כי אמד

 עמי בהיות מהנחש מתפתח היא היתה לא בי דבקה
 המקומות יישוב לגזור בארץ .הלך היכן אדם כמשז״ל
 שאס שם אדם ישב ולא איש בה עבר לא כד״א .הראוים

 רק . אותה פחה לא כי עמו הולכת היתה אהד גוף היו
 במה יאמר או .להתפשת קלה והיחה יחידה מצאה כי

 כי עליו מייללת שהתחילה ז״ל כמאמרם למעלה שכתבנו
 זוגו בת שהיא כיון . יתפרדו שלא כדי עשתה היא

 יתחברו ולא הוא תשח ואיך .בזו זו אחוזות ונפשית׳
 גס אומרו שזהו וכתבנו .לעולם חי ישאר הוא כי עוד

 היתה כאשר אליו מאמרה היחה זאת כי עמה לאישה
 נתת אשר האשה .פה יאמר וזה .בקולה עליו מייללת

 עמדי א׳ וזהו .ידך על שנתת זווגנו לשחתקייס שעשתה
: הדבר נהיה עמה כאו׳

 ב' הנה כלומר . עשית זאת מה כו' ויאמר יג
 את והאכלת .אכלת כי בידך עבירות

 מפי שמעת לא כי כמחריש הייתי הא' על והנה . אדם
 עשית זאת מה אך . מפיו א כ״ אדם שמע כאשר

 האכלתיו שאני אומרו הנה אמרה אז .אדם אה להחטיא
 השיאני הנחש כי ראוי אינו אשמתו עין עלי להפיל
 לא אם פתהו מי הוא אך . פשייו ע״י ואוכל ופתני

:אלי שמע בקלות למה לעשות בלט היה
 כי יתברך הוא שרה . הנחש אל כו׳ ויאמר יד

 מעל יצוריו כבוד על הקב״ה חס יותר
 מיתה וסבב ה*. נגד דבר הנחש כי והוא עצמו כבוד

 הוא . מקללך שאני מה ית׳ הוא אמר .ולאשתו לאדם
 זאת על כי השיאני. הנחש חוה שאמרה זאת עשיח כי

 כי כו׳ אתה ארור ואומר אותה שהחטאת חושש אני
 הלה״ר הנה כי .תלך גחונך על כי .מכלם רבה רעתך
 על לה״ר דבר הנחש והנה .והמקבלו האומרו הורג
 עליה גזר כי הרגה ית׳ הוא ע׳׳כ .קבלה והאשה קונו

 אין כי . הוא גס עליו נגזר האומרו וגס . מיתה
 זה כל אין ועדין . עולם יצירי כל גזרה מאוחה נקי

 איך כי )א( . בשנות בשתי וזה . הנושא לפי מסשק
 ומה . טמא והוא אלהיס גן לעדן ללכת לבו אל ערב

 רע לדבר תככים לאיש שערב גס כי )ב( .להרע גס
 כי זה על נוסף אך .פשוט שן הוא כמותו גבר סל

 ואלו שנשו על נוסף ע״כ לעד יתברך הכל יוצר על היה
 לתאוה כי )ג( . יענש ענוש ראוי אדם בן על היה

 עמה אהבה לקשר בקש בה לדבקה כי .נפרד יבקש
 תחת ע׳׳כ .הבר את לתבן ומה בטמא טהור יחן ומי

 שערב הא' .מיתתו עונש על עונשו נתוסף אלה שלש
 וזהו .רגליו נחתכו לענשו בעדן גן עד ללכת לבו אל
 ערב כי לפומיה עפרא ניתן השנית ועל .תלך גחונך על
 וזהו . טלם השלמות אלהי על בפיו לדבר לבו אל

 נגד דבר שאיוב הסובר מ״ד יהיה וע״ז תאכל ועפר
 השלישית ועל .הנחש כשנש דאיוב לפומיה עפרא ה׳

 והנה .בקש אשר האהבה תחת ט׳ אשית ואיבה אמר
 יצדק לא .זה את זה להמית זרעה עם זרעו איבת
תחת נפש גא ויהי .מח הוא גס מיתתה גלם הוא כ״א

 1 )ח׳א( ]אך

 רחש ישופר הוא לז״א . איבה עוד להם ומה .נפש
 זולת כי יזכיר זרעה כי לומר . עקב תשופנו ואהה
 שהיתה אדם קומת נגדעה כי .כנודע ראשו נחתך המות

 כמ״ש .לעילם לעד עד לזרעו נמשך וממני .לשמים עד
 .קומה לשון שפירשו קוממיות אתכם ואולך על ז״ל

 . ראשו הישפל אשר על שהוא ראש ישופך הוא ע״כ
 . עקב על חשופנו ואתה .מדה כנגד מדה בראש יכנו

 עפר איכלו על אך .המוח על נוסף עקבותך שנתחחכו
 )ב״ר ז״ל שאמרו כמו ברכה בחינת בה כי .יקפיד לא

 . זה מעין יאמר או . לעולם לחמו יחסר פלא פ״ב(
 לנעור לזרעה זכור הדבר יהיה ואיך כו' אשית ואיבה

 ורגליו ששל ראשו זרעה בראות כי הוא הלא .האיבה
 ישרפך הוא וזהו .זה ולא זה לא ישכחו לא .חתוכות

: עקב חשופנו ואחה ראש
 ארז״ל הנה . כו׳ ארבה הרבה אמר האפה אל טז

 לאפה מיוהדת מצות שלש על ל״ב( דף )שבח
 שלם של חלתו הפסידה היא הנר והדלקת וחלה נדה

 את תדליק שלם של נרו כבתה היא .חלה חפריש
 והלא נדה דם תשמור שלם של דמו שפכה היא .הנר

 אךפהכונה .א׳ מדבר דניים שלפה עושה איך יקשה
 חלקים ד׳ באדם הנה כי והוא . שוחה אשר את לתקן

 שהיה הנשמה והנה . והנשמה והרוח והנפש החומר
 תמצא לא כי שן על שנש מקבלת אינה אלהי החלק
 היא לחעא האדם שכשבא אס כי יחמא כאשר באדם

 החלקים שלשה האמת.אך חכמי כקבלת ממנו מסתלק
 והנה . הלוקים הס ורוח ונפש גוף שהם הנמצאים

 רצה ע״כ .האשה פ״י בשנו באדם לקו שלשתן מעמד
 שהיא חומרו על שתה אפר את ותתקן תבא הקב״ה

 הארץ מן יעלה ואד על משז״ל והוא עולם של חלתו
 וארז״ל .עפר האדם אח אלהיס ה׳ וייצר כו׳ והשקה

 ומפרשת במים עיסתה המקשקשח כאשה פי״ד( )שם
 המים ומן הארץ מן יעלה ואד הקב״ה עשה כן .חלה

 זו מצוה ע״י נמצא האדם את וייצר . הפריש והעפר
 בנפש היא הדס כי הנפש ועל .חומרו אבדן מתקנת

 ועל .נדות דם בצער לה ויכופר ישפך דמה .יכפר
 כנפש החומר אל מתקרב בלתי המאיר הנר הוא הרוח

 פבשבת יתירה נפש אור מעין שהוא שבח בנר מתקנת
 האומר אל נבא ובזה :הרוח מעין עליון אור שהוא

 ויהיה .והרונך עצבונך ארבה הרבה . האשה עונש אצל
 עצבונך אומרו אל א׳ .כפול שהוא ארבה הרבה אומרו
 על עצבון וקראה . ימיה כל נדות דם רבוי על שהוא

 אומר על הוא והשני . רוח עצובת בנדתה הדוה כי
 חלדי בעצב .העיבור צער של חדשים ס׳ שהוא והרונך

 מה על כי ויהיה . לה יבאו לידה חבלי על בניס
 . נדה דם על עצבונך אומר הוא עולם של דמו ששפכה

 כי והרונך אומר הוא שלם של נרו שכבתה מה ועל
 לנפש נר אור ,ה אור בה שמאיר חדשים ,מ מצטערת

 פסוק על ל׳( דף )נדה ז״ל מאמרם העוברבקרבה.והוא
 המלאה בבטן העיבור בחדשי שהוא ראשי עלי נרו בהלו
 אינו הנפש שא אס השא הגר מהו לב בשום והוא

 מעלה של הרוח הוא אך . בקרט כ״א ראשו על
הוא ומאז בגודלו יזכה אס .בו לבא העתיד מהנפש

 על
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 אשה קרב חושך תיך ימות פן .לולד להאיר ראשו על
 ע״י לא אם העובר לקיים כח החיוני בנפש אין כי

 ואלמלא חשך אלך לאורו כ״ט( )איוב כאו׳ . הרוח אור
 ולהוציאו מיד הולד לגמור יתברך הוא צריך היה זה
 עלו ששנים אדם בחולדות עשה כאשי .שם ימות פן

 הוא הנר ע״י הילד תקנת כי נמצא .שבעה וירדו למטה
 חדשים ט׳ תצטער שלמען האשה קלקלת היא הרוח
 היה שאל״כ . ההוא הזמן כל השבר ראש על תנוח

 שהיא על אס כי זה ואין מיד הולד ומוציא גומר יתברך
 ההוא והנר .ידו על תצטער ע״כ .ההוא הנר כבתה

 נשמת ה׳ נר הוא .ראשי עלי נרו בהלו בו שנאמר
 כלס או האדם רוב על שם כי . הרוח שהוא אדם
 הכתוב שיאמר לנשמה. זוכה דור בכל ומי ומי .ידבר
 ועל . אדם כל של בטן חדרי כל יתברך חופש שבה
 שהופרש האדם הוא . עולם של חלתו שקלקלה מה

 מבטנה הולד בהפריש בחבליה תצטער האדמה מן כחלה
 שהופרש האדם וכיצירת . העיסה מן הטרפת כחלה

 כי תאמרו ושמא וחבלים בצירים חלד כ♦ האדמה מן
 תפרוש אלה כל על היא כי לאדם רק לאשה קללה זו אין

 חבלי בעת שנשבעת ל״א( דף )שם ז״ל כמ״ש .מבעלה
 תשוקתך אישך ואל לז״א .לבעלה עוד תזדקק שלא יולדה

 מתחרטת בלדתה מיד כי . תפרוש לא זה כל על כי
 הרעה כל והנה . יולדת קרבן מביאה שבועתה ועל

 באומרה .היתה להאכילו עליו התקוממה על הזאת
 לרז״ל גם ומה .לעולם חי יעמוד והוא היא תמות למה

 נגמרה כן על . יד בחוזק עליו שקמה פי״ט( )ב״ר
 : בך ימשול והוא זהו .ו בה ימשול שהוא במה קללתה

. לאמר אומרו אל לב לשים ראוי .כו׳ ולאדם יז
 הארץ פשע מה ועוד צודק. בלתי שיראה

 שהוא לומר הוצרכו רז״ל והנה . היא גס שנחקללה
 היא מה ועוד .נאכל אינו עצמו שהוא р שהוציאה על

 דברים שתעלה פ׳כ( )שם ארז״ל והנה . ארירחה
 וקוץ באו' ועוד . כו׳ ופרעושים יתושים . ארורים
 כמו . האדם שיאכלס הוא אס . לך חצמיח ודרדר
 הזכיר לא למה .ועכביוח קונדס על שהוא רז״ל שאמרו
 ט׳ אפך בזעת אומרו ועוד .השדה בעשב רק אכילה

 עד באו׳ אפס.ועוד בזעת אוכלים האדם כל לא הלא
 אמר ולא .הלז באריכות אמר למה .האדמה אל שובך

 ושד . מיותר לוקחת ממנה כי אומר וגס .תמות עד
 ידוע . נעשה שמעפר הוא אס אתה. עפר כי אומר
 ועוד . הוא כן לא .עפר הוא שכעת הוא ואם . חזא
 .כו׳ האדמה אל שובך עד אמר תחלה כי .שינה למה

 האדמה ואל אמר ולא . תשוב עפר ואל אמר ואח״כ
 לדחות כיוון יתברך דבריו בפתח הנה אמנם :חשוב

 ט׳ עמדי נחת אשר האשה . האדם לו שאמר טענתו
 היתה שהאשה )א( .למעלה כמאמרנו דברים ב׳ שכלל
 באומרו )ב( בפירושו. שכתבנו מהדרכים אחד כל על סיבה
 פעמים ב׳ יתברך מאומרו כי .העז מן לי נחנה היא

 חשב . ממנו אכלך ביום כי ממנו. תאכל לא ממט.
 אך . מהאילן בהלקח רק הקפידה עיקר היתה שלא

 ע׳כ ממנו. אני לקחתי ולא הען מן לי נתנה היא עתה
 לקול שמעת כי הראשונה. הטענה על יתברך הוא אמר

 ב׳ווי האמורה לאמר מלח אל לב בשום והוא .כו׳ אשתך
 הוא לאמר אומרו כי .לאמר האדם על אלהיס ה׳ ויצו

 שליח האדם אח למנות יחברך הוא כיון אך .מיותר
 . האדם על ויצו וזהו .היא גס זה צווי לאשה לאמר

 הבחינות כל על הנה לו יאמר ובזה : לאשה לאמר וגס
 בית לך אין .הסיבה האשה כי .באמרה חתנצל אשר
 להשמר אני הלא כי פיה על קערה הפכת הלא כי .מנוס
 על עליה ממונה אותך שמתי .זה מכל ולהשמר מפיה
 במקום כי נהפכת ואיך שמועאליה לבלתי ק״ו שחשא דבר

 מנעת פלא אצ״ל אדרבה .תאכל שלא לה לאמר לך שהיה
 כי וז״א שתאכל לך באומרה לה ששמעת כ״א .אותה

 צויחיך אשר במקום פיה על ותאכל אשתך לקול שמעת
 י הב' השפנה וגם לאמר וז״א ממנו תאכל לא לה לאמר

 אינה זו גס העץ מן לקח לא והיא ממנו אומרו שדקדק
 והוא ממנו תאכל לא רק חקח לא אמרתי שלא שענה
 אומרי אל ולא ב״פ ממנו אומרי אל לבך שמת אחה לומר

 לא כי ממנו אכלך ביום כי ממנו האכל לא ב״פ אכילה
 ואוכל נופך תהיה לא אם תענפ שלא שכוונתו לב על יעלה
 רק זה אין אך .אנשים דרך זה אין כי האילן מן בפיך
 שילקח גם ממט האכילה על רק היחה לא הטונה שכל

 ארורה העונש ענין ועל ממנו תאכל לא וז״א אחר ע״י
 מתקלה הנה יתברך לו שאמר הענין יהיה ט' האדמה

 ורדו כאו׳ חי ובעל וצומח דומם הבריות בכל מופל היית
 גס כ״א .בב״ח תרדה שלא אצ״ל ועתה כו׳ הים בדגת

 האדמה כי בס חרדה לא הדומם הוא מהאדמה הטמח
 כמאמר יגיעה בלא אוכל כל לך מוציאה היתה מאליה

 מזריע עפב דשא הארץ ותוצא ס״ה( )שם בב״ר פנחס ר׳
 פריי עושה היה שלא עץ היה שלא פרי עושה ועז זרע
 כמו כי בארן בר פיסת כי בב״ר ארז״ל סרקטכן אילני אפי׳

 ותפוח המר פהן כמות הנאכלים זרועיה הוציא שהאק
 שאמרו כמה שהוא כמות נאכל יוצא היה הלחם גס כן

 ע׳ד היה פת לא כלומר לפת מאי רבה בבראשית ז״ל
 כי הדברים כלל בארץ בר פיסת שיהיה לבא העתיד
 אדם יגיעת ובלי עמל בלי צמחה מוציאה היתה האק

 . לחם .בר .שהוא כמות נאכל רק פסולת בלי וגם
 והב״ח הצומח וכן לאדם ’נשמעת הארז נמצאת .ומזון

 אמר אליו באים העופות גס שהיו פ״כ( )שם כמשז״ל
 בעבורך האדמה ארורה הנה כי הכל אבדת הנה עתה
 וע״כ .בתחתונים שכינה היתה העולם בהברא כי והוא

 מאליה צמחה תוציא האדמה על שורה שכינה בהיות
 הי׳ הלחם וגס פירות עושה היה הכל כי פסולת ובלי
 ונאכל עטדה צריך ובלתי וקש ומורסן סובין בלי יוצא

 האדם בהשות אך .האפוי כלחם וסועד .שהוא כמות
 פי״ט( )פס כמשז״ל לרקיע עד שכינה נסתלקה בלבד לא
 פרחה גם כ״א השביעי לרקיע עד עלתה שבעה ע״י כי

 רק להוציא אלא א״א וע״כ הארן על סומאה רוח
 .בס״ד נתבאר כאשר בפסולת מעורבים ארורים דברים

 שהשרה חטאו על שהוא בעטרך האדמה ארורה וז״א
 תהיה לא בסבתך שלקתה כיון וע״כ הארץ על טומאה
 כ״א בפסולת מעורב אפילו לחם להוציא לך נשמעת

 כבתחלה מאליה ולא .וזריעה בחרישה בה טרחך ע״י
 ארורה שאמרתי מה ופירוש תאכלנה בעצבון אומרו וזה

האדמה
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לא כי יעז . כן היה לא הארז על שורה שכינה שהיחה זאת לך הצמיח ודרדר והון כ• הוא בעבורך האדמה
 היות לבלתי . לגמרי הטומאה מן הלזו האק הוטהרה

 ההוא הזמן על שנא׳ .לע״ל עד . מה בצד טומאה עירוב
 ז״ל מאמרם והוא .הארן מן אעביר הטומאה רוח ואת

 .חסרים שבמקרא חולדות כל הי באומרם )פי״ב( בב״ר
 מפני מ׳ פח חולדת ואלה כו' השמים חולדת אלה

 פירות שהם אדם של בחטאו שחסרו דברים שששה
 אלה כשנאמר שלמים שהיו כי׳ האילן ושירות . הארץ

 .משיחנו מלך הוא .פרן בן כשיבא יחזרו השמים חולדח
 יפות עד יחוקנו לא והאילן הארן פירוח כי בפי׳ הנה

 מקום היה והנה .שכתבנו הטעם מן והוא משיחנו
 למה שלימה בתשובה מעשי אתקן אס הלא .אדם שיאמר

 כי לז״א . פעמים שוב מבלי כשהיה הענין יחזור לא
 נתקן דבר ואין .בך תלוי הכל הנה לומר כו' אתה עפר

 אל חשוב עד א״א בחיים עמך ותקונך אתה שתתקן עד
 . תחטא טרם שהיית מה עתה אינך כי והוא .העפר

 יצרך הלא העפר מן שנעשית גס כי . עפר היית לא כי
 . זכה הויה בידיו בך שהקנה חדשה יצירה בעצמו ה׳

 הסשיריוח ממך נסתלק עתה אך . ספוריות וקדושה
 עפר שכעת עד .נחש זוהמת בך נכנסה כי . ההיא
 והוא . זיווך פנה כי בך שנקנית הקדושה משולל עתה
 כי שגם זיוו והוא שנתקלקל מהדברים אחד כי שאז״ל מה

 חומרו גס ובהיר זך והיה איכותו נתעלה נעשה מעפר
 איכוחך נתעכר כי אחה עפר ועתה . רוחניות מעין

 אל לשוב תקנה לך ואין נחש זוהמת ע״י . כעפר
 העפר מן אעשך ושוב . תשוב עפר אל אשר עד .הקודם
 השלמות בכל . מאז עשיתיך כאשר .נחש זוהמת משולל
 )קהלת שלמה מאמר וזה ־. והותר כבראשונה בך שהיה

 מרם כאשר הדבר היה אס לומר כו׳ העפר וישוב יב(
 הרוח וזווג חבור היה .עפר היה לא שהגוף .אדם יחטא
 . עפר הוא הגוף עתה אך יתפרדו ולא יפה עולה והגוף

 לשרשו. ישוב אחד כל •לכן הרוח עם חיבורו יתמיד איך
 יוצר סרס כשהיה האדן אל העפר וישוט יתוקן עד

 שעה עד כו׳ אל שובך עד יאמר או .כו׳ והרוח אדס
 בר אחא דר׳ עובדא והוא . המתים תחיית קודם א׳

 שעה עפר נעשים שהצדיקים . זה פ׳ על שאמר יאשיה
 זכה האדמה תהיה אז כי . המתים תחיית קודם א׳

 נראה וכן במוחו עפרו אל שב לא ואדם לגמרי מטומאה
 בדיוקני .בנאה לר׳ שנא' נ״ח( דף )ב״ב בגמרא ממ״ש
 גם ומה .במערה בגופו קיים עודט כי תסתכל לא עצמה
 הזמן עד עפרו אל ישוב שלא מחטאו תשובתו אחרי

 וגס .עצמך מפאת כלומר . אתה עפר כי לז״א .הנזכר
 מיד כי .בלבד העפר אל שובך אס כי הרבה כך תהיה לא

 ועפר אמר ולא חשוב עפר ואל וז״א . עלה גס אעלך
 שם היותך התמדת בלי בלבד השיבה כלומר . תהיה
 .כמדובר .הוא המתים תחיית קודם א׳ שעה כי הרבה

 שתהיה גס כי לומר . חשוב עפר ЬЬ באומרו יכוון או
 יהיה איכות יתר איזה כי הארן לעפר חשוה לא עפר

 לא ע׳יכ . ממנו אותך יצרו ית' שידיו על .גופך בעפר
 .כמוהו עפר אינך כאלו . עפר אל כ״א חשוב ועפר אמר

 אמר ולא .ב' פעם עפר באומר וגם . אליו בא אם כי
:הוא באיכות אחד עפר כי יורה חשוב ואליו

ויקרא

 עליה השורה הטומאה מכח שהיא מאליה העשה
 בשבילך כלומר לך וזהו ומזיקים רקים דברים מוציא
 האדמה ארורה אומרו פי' הרי .בעבורך אומר שהוא
 ואכלת אמר תאכלנה בעצבון אומר ועל בעבורך ואומר

 לא תאכלנה בעצבון שאמרתי מה לומר כו׳ בזעת כו׳
 השדה עשב את ואכלת הנה כי תאכל אשר מאכל כל על

 זרעם אין אשר האיכות קלי עשבים השדה היוצא שהוא
 והוא לחס שתאכל מה הוא אפך בזעת שיהיה מה אך נס

 כדי צריך מלאכות שעשר נח( דף )ברכות כמשז׳ל
 ולהכשיר הפסולת לנקות כדי שהוא הארן מלחם לאכול
 כנודע בו הנעשים מצות וי׳ מלאכות עשרה ע״י האוכל

 ע״י והנה הפסולת סיבב אשר הטומאה כח להעביר
 להעבירו יטרח ע״כ הטומאה כח בא גרם אשר האדם
 השליטו לא כי הוא הדבר ובכלל קדושה כוחות בעשר

 בב״ח לא אך הלז הגרוע הדרך על בצומח רק עתה ה'
 זה כי ואמר לאכול לו יהיו ולמה בחטאו כבהמות נמשל
 פסח יהיה ולא לחם אפך בזעת שתאכל אדם לך יהיה

 כו׳ האדמה אל שובך עד פסולת ובלי מאליו בארן בר
 אל שובך עד אומר שאינו הערנו אשר אל לב בשום והוא

 הוא אך . חשוב עפר ואל אח״כ שאומר כמו . העפר
 אך . בקבר עפר להיות שיחזור . משמעו עפר אל בי

 : וקיס חי האדמה על להיות הוא .האדמה אל אומר
 . משיחנו והוא דוד הוא אדם כי ידעט הנה כי והוא

 אחרת פעם שובו עד הזאת הקללה חמשך כי ואמר ן
 אם כי . הראשונה בהוייתו בדוד ולא . האדמה אל

 משוללת תהיה כי לוקחת ממנה אשר תהי' האדמה באשר
 מן אעביר הטומאה רוח ואת כד״א . הטומאה רוח

 אל עצמו במשיח ישוב שאז משיחנו. בימות שהוא הארז.
 כפרתו ממקום כי משם לוקח אשר האדמה היא ב״ה

 הטומאה סלוק עם בארן שכינה תחול אז כי . נברא
 ובלי מאליה צמחה תוציא הארן .כך ע״י אז כי כאמור
 דף )שבת ז״ל וכמאמרם בארן בר פסח יהי כי . פסולת

 יהיה כ״א גלוסקאוח להוציא א״י עתידה כו׳( )יהי ל(
 גלוסקאות הארן שתוציא השומע בעיני נחשב זר נמו

 כי שהענין לבו אל ישיב זאת הלא .תנור מאפה בציורה
 הנאכל . ותפוח .תמר .עמה גס הארן תוציא כאשר
 נאכל שיהיה הלחם אז תוציא כן מהארן יוצא שהוא במוח

 כיסלת שהיא גלוסקאות תהיה וגס .הארן מן בהוצאתו ,־
 מון . בפסולת לחמה הארן תוציא לא כן ונקיה ממפה

 הנקיה כסולת פסולת מכל נקיה רק .ומורסן וסובן ותבן
 והמורסן הסובין יוסר איך האמנה לקלי שיקשה מה כי

 להסיר יצטרך שלא ידעו שלא הוא מאליהן והקמח
 נאכל סולח רק .וקמח סובין בלא יברא אס כי . דבר

 מכשיר ב״ו אם .הוא ק״ו האפיה למו יקשה ואס .כאפוי
 עצמו האופה אח שיצר מי .ליאכל אפיה ע״י הסולת

 ראשיתו. אל הדבר להחזיר רק זה אין כי גס ומה .לכ״ש
 ששרתה אלא . היה כבר להיות אשר כי חדש כל ואין
 יושבי מרעת ה׳ אשר^אררה האדמה על טומאה רוח
 . האדמה בצמח בעירוב פסולת הארן ותוציא . בה

 לא שאז מה . ומורסן סובין קש מון .עירוב יצא כע״כ
• ודומיהם ודוד מרע״ה בימי וע״כ . ימצא ולא יראה

3 )ח״א( ו
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כל על אם שהיתה על הנה .כו' האדם וימרא כ
 נדקדק לזה אך . חיה תקרא ראוי .חי ’

 . חי כל אס היא כי יאמר הראו ומן היתה. היא אומר
 . מתחלה ולא הקלקול אחר שם לה קרא למה ועוד

 כי שחסרה מה להראות שה קראשה עתה יאמר אך
. חיה ליקרא ראויה חי כל אס היתה היא מתחלה הנה
 וישוט ימותו כלס שבעטרה מת. כל אם היא עתה אך

 יסודות הד׳ חסרון על ע״כ .יסודות הד׳ כל העפר אל
 תקרא וע״כ וי״ו וחשאר . ד׳ שה של מהיו״ד יחסרו

 : חשוב עפר ואל אומר אל זה שין נסמוך וע״כ . חוה
 מאמר למעלה כתבנו הנה כו'. אלהיס ה׳ ויעש בא

 כתטת בחורש כחוב שמצאו )פ״כ( ר״מ
 . פה נאמר למה החטא קודם הוא כ״א והערנו .אור
 למה ועוד . באהלו חושך אור אדרבה אח״כ שא ואס

 כי למעלה שכתבט מה שא אך . מאז הלבישם לא
 דרבנן חלוקא היא . אור כחטת להם היה מתחלה
 .עב בלתי זך היה גופם כי .ט״ע ונפש טוף בהיוחס

 ונעשה דקותם נלבש אח״כ אך . שבנמצאים ובשר כשר
 אדם הפסידו מה ראו .פה יאמר וזה .בעצם גשמיי עור

 גדר עד . ונפש טוף זטם היו כ״כ הנה כי ואשתו
 אלהים ה׳ ויעש כי .ה׳ אל מלבושם עשיית חחיימס

 גופם להתלבש כדי רוחניים אור כחנות ולאשתו לאדם
 בהם שהקנה וילבישם ועתה דרבנן בחלוקא ג״כ ט״ע

 ויעש הכתוב ושישר . לעור מאור ויחלף . הלבשה
 שאח״כ מה על הוא .שר ומ״ש .אור כחטח מתחלה

 היו בחחלה כי תבין ומזה כלומר .הכתנות את וילבישם
 ר״ס. כוונת תהיה כן כי . מתחלפות האותיות כי . אור
 מאמרם לשון נעתיק הענין אל ולבא התיבה: להגיה ולא
 )שם( . בב״ר במקומו המאמר לשון זה והנה .ז״ל

 בגדי אלו אור כתמת כתוב מצאו מאיר ר׳ של בשרתו
 וצרים מלמטה רחבים . לפנס דומים שהם . אדה״ר

 ונאים . כצטרן חלקים אמר רביא ויצחק .מלמעלה
 מבית הבאים דקים פשתן ככלי יצחק א״ר .כמרגליות

 .דורשני אומר זה מאמר ענין כל והנה .עכ״ל . שאן
 ידבר אס ימנע לא . מאיר לר' הוקשה הנה כ הוא אך

 מקודם כי ושד .פה נא׳ למה . החטא שקודם עלמה
 ואיך . קדוש לפניו לומר מלאכים שבקשו זך חומרו היה
 אומר וגס . ג״ע ותוך רוחני והוא עור כתנות לו היו

 . עור כתנות ה׳ וילבישם ולומר לקצר לו והיה וילבישם
 ולא הלביפס עתה למה החטא שאחר מה על ידבר ואס

 הזמנים שני .ועל מתחלפות האותיות ע״כאמרכי מאז.
 ומלובש זך חומרו גס היה .יחטא מרם תחלה כי ידבר
 . עור ונעשה נתעכר ובחטאו . אור במלבושי ע״ע

 ששא הל ושיעור . היום בשנו איש בשר כל שר ככל
 אם וילבישם ועתה . מתחלה לו שעשה אור כחנות

 הוא ומה . לשר . כמאור בעביות לו שיהיו הכחנות
 משיג היה אור בכחנות מתחלה כי הוא הלא .ההפרש

 ים׳ ט דבק שהיה מלמעלה רחב דרך עליונים בדברים
 אך .שייכות כמעט בהם לו היה לא תחתונים והדברים

 ורחבים מלמעלה צרים נעשו . ונתעכר השוש אחר
 והתחשנים בצרות משיג היה עליונים הדברים כי מלמטה
ומשכיל שלה היה התחתונים רהב שע״י אן יייחב

 4 )ח״א( ן

 היל כלבד לא כי אמר רביא ויצחק .בצריח בעליונים
 מניניה משיג היה סחה גם כ״א . למעלה צרות עתה לו

 בצפורן חלקים שהיו אלא . כמרגליות ונאים חשוב-־ס
 ולשוכחה .ממנו להשמת חלק לט היה כן . זויוח משוללת

 ואומר .יותר כחו גורע יצחק ור׳ .שמרו שנתעכר על
 ולא מסך. כעין רק העליונים הדברים משיג היה שלא
 פשתן כלי כמאחירי כ״א . לבנה כזכוכית זך מסך

 כי ההיא היריעה דרך מתפלש שאחוריו שהאור .הדקים
 זך בלחי המסך כי . ובהסתר בעביות אך .היא דקה

 כי יאמר הכתוב פשת וע״ד דקה שהוא כ״א . כזכוכית
 למה גופו שגם . זך אדם חומר גם היה מתחלה הנה

 עקבו. תפוח היות עד זך היה יתברך. ידיו מעשה שהיה
 היה שלו שבעולם מראה יפה היותר לכל עטרה שהיא

 כד״א . הנפש היא האדם כי והוא .חמה גלגל מכהה
 . אדם של הוא הבשר כי יורה .יסך לא אדם בפר על
 גופו היה בתחלה והנה .כמלטש הוא והגוף האדם ולא

 אלהים ה' ויעש וזהו .כלוחות אלהיס מעשה זך אור הגלוי
 הכחנות היו אלהים ה' מעשה זכים כי . אור כתנות

 הלבשה הכחגוח את וילבישם בהעווחם .אך אורפלהס
 שמצאו מה ק לפרש ויחק . היום כמונו בעצם ממשייח
 מעשה ויעש כן שמפרש אור כתנות מאיר ר׳ של בתירתו

 מלובש שר שהוא מה כי אור. כתנות בידיו אלהיס ,ה
 כמלאך אור כתנית וזהו .אצלנו אור הוא . דידיה לגבי

 אור שהוא חך דק מלטש לשלם בבואו שמתלבש ה׳
 הכתנות אס וילבישם כשחסאו כך ואחר . משבה

: היום כמוט
 הפסוק כל הנה .,מ האדם ק ,ט ויאמר כב

הוא שאמר יאמר ויחק .הבנה משולל
 בהקדיס והוא ט׳ האדם הן .מעלה של לפמליא יתברך

 ולא וזרעייתיו אדם על מיתה יתברך הוא שגזר מה ט
 ברא מאז כי הוא הלא .לשלם חי ויעמד .אחר שנש
 בתחתונים. דירה לו לשחהיה היה . השלם יתברך הוא

 בגוף בעצם שכינתו על מרכבה האדם בני שיהיו שהוא
 כאשר זך יהיה שא נס ט .החומר מעכב בלתי .ונפש

 מאד ספיריי יהיה החומר גס כי .התחיה לאחר יקווה
 מאז היה כך אדם חטא צא אס והנה . הנפש מעין

 על ככתוב . שמרו ונתעכר חטא אשר עד . כמדע
 ראשיתו אל לשוב א״א וע״כ . וילבישם כו׳ ויעש אומרו

 בריה ויעשה האק בכור יתמרק עד . השמי לזכך
 כוללת המיתה הוכרחה ע״כ . העליון טל ע״י חדשה

 קודם אחת פעה לפחות מהם יבצר לא הצדיקים שאפילו
 בלתי חיותם בחיים ט .לעפרן מלשוב המתים תחיית
 ראפוטת לוחות ידי שעל שרה במתן אפילו כי .אפשר

בשל: נתקלקל . להזדכך מקום שהיה
 הן .הפרח למלאכי יתברך הוא שאמר הענק אל ונבא

 כמלאכים היה כי .שהוא ממנו כאחד .היה האדם
 .זך היה כן .שכינה בהם מלהפרות הגשם יעצרס שלא
 רפואות וע״כ .שמרו ונתעכר ורע טוב לדעת נמשך אך

 בנוף השכינה אל מרכבה היותו במעלה לעלות תעלה
 עדן בגן ישאר אם וע״כ .המיתה גזרת לו היחה ונפש

 לשלס וחי יאכל • ה”הח זמע ג® ולקח ידו ישלח פן
אומרן יחזור שלא נאמר ואס .ישקן ולא מת בלתי ונמצא

מבט
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: כו׳ וישלחהו ע'כ בקודם .
 מה לדעת צריך .כו' אלהים ה׳ וישלחהו כג

.שלחו לחרוש האם .הזאת העטדה
 או' ועוד . מיותר הוא משם לוקח אשר אומר וע־ד

 ואיך .שלחו כי חוצה היה הרי . האדם אח ויגרש
 רבתי באיכה אמרו רז״ל יצא.והנה שכבר אחר יגרשהו

 ונש . וגירושין בשלוחין שדנו כאדם( והמה )פתיחה
 לרו״ל והנה .הענין כפל אל לב לשים ראוי בדבריהם

 . דברים שני עושה האשה אח המגרש כי יהי׳
 .בגנו לבינה בינו שכורת )ב( .מביתו שמשלחה )א(

 בינו ככורח שיהיה .וגרשו מג״ע שלחו יתברך הוא כן
 הפשט וע״ד כו׳ מבדילים היו עונותיכם כענין .לבינו
 פסוק על כ״ח( דף )שבת ז״ל מאמרם בהזכיר יאמר

 אדה״ר שהקריב קרבן שהוא כו׳ פר משור לה׳ ותיעב
 ועוד .,בפ נזכר אין כי הקריבו זמן באיזה לדעת וראוי

 משור לה׳ ותיסב שאומרו בעצם לרצון היה לא למה
 של קרבנו היה שלם לא כי שיורה אדה״ר שהקריב פר

 )חולין ז״ל מאמרם אל לב נשיח דרכנו וע״פ .אדם
 קדמו קרנותיו אדה״ר שהקריב שיר שאמרו ס'( דף

 הקדימה ענין מה . מפריס מקרין שנאמר .לפרסותיו
 שהקריב פר האומר מאמר אל חולק הוא ואם .הזאת
 מקרין שנאמר במצחו לו היה אחד קרן הראשון אדם

 קרנותיו שבמספר ספק אין הנה כי .כתיב מק־ן מפריס
שנים כי מורה . קודמות קרנותיו האומר כי .חולקין
 :אחד קרן האומר כדעת בלבד אחד ולא .הן

בענין כ״א .יחלקו לא .פשמו בענין כי אפשר אך
 הוקשה אחד שכל .שבהן השוה והצד .הרמז בחינת

 פר שור של חסרונו מה )א( .דברים שני בכתוב לו
 להודיע בא מה ועוד ,ממנו לה׳ ייטיב שבעתיד ההוא
 . הוא כן פר השור כל הלא כי .מפרים מקרין שהיה
 טעם ולומר להשיב הכתוב בא כי הראשון האומר ודעת

 שהיו מפני .אדה״ר של פר משור לה׳ שייטיב מה אל
 . עון על בא כי כלומר .לפרסותיו קודמות קרנותיו

 סימני שהם לפרסותיו .בחטאו להזיק נגיחותיו קדמו כי
 יהיה עון קדימת על לא כי לעתיד משא״כ טהרתו.

 . אחרת בדרך טעם נותן שהכתוב הוא האחר ודעת
 קרניו שני כי יצחק של אילו על ז׳ל מאמרם מעין והוא

ימין ושל . זה לזמן תורה מתן של לשופר אחד .הועילו
:גדול בשופר שיתקע לע״ל גדול לשופר

 אדה״ר. של פר משול צה' ותיטב אמר הענין אל ונבא
. זה לזמן ההוא הקרבן זכות הועיל לא כי

 שהוא .לו היתה אחת קרן אם כי .יצחק כשל .ולעתיד
 שנה תתק״ל עד . ביומו מת שלא מה חירות לו להיות

 אך . עולם לדורות מהאלף שנשארו שארז״ל שנה וע׳
 על בא כי הקודם מהטעם זה וגם .לע״ל גס הועיל לא
 . הדבר יצא מה׳ כי . הכתוב לענין נבא ובזה :עון

 וע״פ . לו להאריך הקרבן להקריב לשלחו .שחטא אחר
 עם וחסדו ענוחנוחו גודל יתברך הוא לנו הורה דרכו

 לאן וגס . בזעף כלה לגרשו רצה לא וכי . בריותיו
 לקו קו לו לקט אם כי . בהחלט מוציאו שהיה להודיעו

למקום מג״ע שילך לו ואמר .קרבנו להקריב שלחו
כפרתו

בר<! הורת

 אל יתב׳ הוא כוללם היה ושלא . השרת מלאכי אל ממנו
 כדרך והוא הן. מלת אל לב בשום יתכן .חלילה עצמו
 אלה. אותיות שתי הנה כי . בה כיוצא תיבה לדרוש רז״ל

 עולים וטי״ח אל״ף כי .אות שום עם מתחברות בלתי הן
 לה אין הה״א וי״גאך דל״ת וכן .וז' וג׳ .וח׳ ב' וכן יו״ד.

 זה סדר על וכן מאה. עולים וצדיק י' כי .הנו״ן וכן חבור.
 בלתי דברים אל למשל היו וע״כ .יחידת הנו״ן נשארה

 חלקי ב׳ ט לומר . האדם הן יאמר ובזה . חברים י מ
 שהס .לזה זה נגדיים הם אשר .אותו הכוללים האדם
 שבחלקיו כמיוחד .ממנו כאחד הכל היה . וצורה חומר

 . האל״ף בפת״ח אחד מלת משמעות וזה הנפש הוא
 העם. אחד שכב כ״ו( )בראשית כד״א . המיוחד שהוא

 . עצמו שממנו כמיוחד היו שבאדם הנגדיים כי זהכונה
 בדבקות שכינה להשרות וראוי יחשב. לנפש חומרו גס כי

 ועתה ורע טוב לדעת בחר אך . החומר ערוב בלי עצמיי
 כו׳ ידו ישלח פן .נתעכר כי . לנפשו דומה חומרו שאין
 לכן . יתוקן ולא ממנו חומרו חלאת יוסר לא מיתה ובלי

 כענין יהיה . וחי ויאכל שיקח אומרו יענין כו' וישלחהו
 המלך דוד ל׳(כיבסלוק דף )שבח בגמרא ז״ל מאמרם

 ליגש ס״ה יכול ולא היום אותו כל בחורה עוסק היה ע״ה
 עד ע״ה ר' וכן .שפסק עד ממט נפשו את ליקח אליו

 .הפסיק השבירה הברת ומן מהגג. כלי השליכה ששפחה
 מען יקח בג״ע אדם ישאר אם יתברך יאמר ק .ונפטר
 דרך על כי . התורה סודות עסק ענין שהוא .החיים
 היה . ומצותיה בה עסקו ידי ועל .היתהלו הסוד

 למעלה. כמפורש עדן עצי ומגייל ומצמיח . שפע משפיע
 שהוא בתורה באחוז והנה . ולשמרה לעבדה אומר והוא
 כאוכל שיהנה יאכל .אפשר החיים מען גם ולקח אומר

 מלאך יוכל ולא החיים מען יתבטל לא באופן לו ויערב
 כאשר . יפסיקהו דבר שם אין כי . שמה לגשת המות

 כו׳. וישלחהו ע״כ .ע״ה וברבי .ע״ה המלך בדוד היה
 הוא .ממנו תאכל לא יתברך נפרש.שאומר אס יאמר או

 טוב חקירות בידיעת נכנס היה אס מקפיד היה שלא
 מינוח. סברת היא ממנו ונהנה אוכל היה לא אס .ורע
 היה לא ורע טוב הדעת עץ בענין נכנס אדם היה כ״א

 בידו ידבק שלא .בדרישותיו חוקר שהוא . ממנו אוכל
 כמאמר בשלום ויצא בשלום נכנס רק .החרם מן מאומה

 )סנהדרין ארז״ל אך . רע אין .באברהם האמת חכמי
 רמזו כאשד . מפריו האכילה שהיא מין שנעשה פ״ד(

משל שהוא .והשקתו רוש ענבי שסחטה פי״א( )ב״ר ז״ל
 : מפנימיותו לאכל הזה כסוחט . החקירות אל
ידבר אפשר הלא יתברך הוא אמר .הענין אל ונבא

 מקום לו שיהיה מכשול לפניו נחתי למה נגדי איש
 אם הנה יתברך הוא לז״א . ההוא העץ ענין אל לבא

 אך . קשה היה .ממנו לאכול אליו הבא לכל יחוייב
 ולא בשלום ויצא ורע הטוב וידע באמת יחזיק אפשר
 קודש שרפי ממנו כאחד היה האדם הן וז״א .יחטא
 . בשלום יצא רק יחטא ולא .כידיעה ורע טוב לדעת
 בלבד בידיעה עמד לא חך .מכשול לו נחתי שלא באופן
 ואם לתקנו צריך שרטא ומה .בחירתו על ואשם ואכל
 כמדובר נקיון יוכל ולא .כו' ידו ישלח פן .ע״ע ישאר

5 )ח״א( ו



משח בראשית мп 4В

 שבהר המזבח מקום הוא . משם לוקח אשר כפרתו
 מקרין פר שור קרבן הוא . עבודה יעטד ושם .המוריה
 את עובד נמצא ובזה .מרז׳ל כנודע .שהקריב מפרים

 ,ה אררה אשר לתקן להצמיחה ועובד כחורש האדמה
 הקרק ריצוי ע״י עתה בעבורך האדמה ארורה כאומרו
 שער הוא . תמיד קדושה שפע שם כי כפרתו. במקום
 כי משם לוקח אשר האדמה אח לעבוד וז״א . השמים
 בצד יתוקן בחשובה זה קרבן נבראשע׳י כפרתו ממקום

 העולה והנה . גמורים גירושיו שהיו לו הגיד ולא .מה
: אח״כ לחזור היה .אדם של רוחו על

 ויגרש וז״א . עוד ישוב שלא גירשו יתברך הוא אמנם
. ישוב שלא בפניו לו שאמר ולא . האדם אח

 מקדם וישכן כי . הוא הלא .הגירושין היו איך וא״כ
 יוכל לא כשישוב למען כו׳ החרב להט ואח כו' לג״ע

 ואח״כ כו׳ וישלחהו וזהו כו' דרך את לשמור וזהו .ליכנס
:כמדובר גירשו ואח״כ שלחו תחלה כי כו' ויגרש

 היה הנה .כו' אשתו חוה את ידע והאדם א ד
 והאדם ולא כו׳ אש וידע יאמר ראוי

 פכ״א( )ב״ר רז״ל כיוונו אפשר והנה .הידיעה בה״א
 לגיהנס. בניס להוליד שלא פירש שתחלה באו׳ . זה לתרץ

 . התורה את לקבל עחידין דורות כ״ו שאחר ידע ואח״כ
 . אלו תיטת ה' של ר״ח ממספר ז״ל להם יצא ואפשר
 חוה אומר וגם כי . אדם וידע אומר היה אס משא״כ

 ותקרא יאמר שהראוי לב לשים ראוי ועוד .מיותר היא
 ואומר ,קין את ותלד באו׳ אך . בהבל וכן .קין מו0

 כל שם .נודע היה מאליהם כאלו .הבל אח אחיו את
 אומרה על ואם .נחשב זר כמו הלא .יצרו מסרם אחד

 . כו׳ קניתי ותאמר תחלה הל״ל .קין נקרא כו׳ קניתי
 אמרה לא שבהבל היה מה וגס .קין שמו ותקרא יאח״כ
 אמרה ועוד .איש שקנתה הקנין היה מה ע״י ועוד דבר.
 בחר זה למה וגס .מוק בלתי הוא .ה' את איש קניתי

 מרז״ל ידענו הנה אמנם :בצאן וזה .האדמה בעטדח
 . באפה וה׳ . באיש י' .י״ה השם יש ואשה באיש כי

 היו׳״ד ית' הוא נוטל לאו ואס . ביניהם השם כשזוכים
 שם והנה.אשכו׳ אש ונשארו .מהאשה והה' מהאיש.

 לוקחה מאיש יקראאשהכי לזאת באו׳ שניהם בין היה זה
 ואשה. מאיש וה׳ י• נסתלקו כבר בהעוותם והנה .זאת
 שהוא והאדם וז״א . חוה בשם ו״ה רק מהם נשאר ולא
 היו״ד ולא .בלבד אשתו חוה אח כשידע ביניהם היו ו״ה

 ע״כ . אותיות הב' הן בה כי . חוה הוזכרה ולזה .ה״א
 הוא נולד והנה .החסרון מפאת קין את ותלד ותהי

 אח באו׳ האת רטי וזהו . ואשה איש שהם ותאומתו
 האל׳ף בין י׳ בו שיש איש קניתי הנה אמרה אז . קין

 וז״א . ה״א ובה אשה שהיא מאומתו אח וגם והשי״ן
 . באת שנרמזה תאומתו שהיא .ה' אח וגס איש תי קל

 ושיעור .ה׳ אח אומר חהו . שלם השם הרי איפה וא״כ
 שלם השם הרי .אפה שהיא אח וגס .איש קניתי מאמרה

 בשן הנה כי כו' ידע והאדם יאמר או בד׳אותיות.
 של ביןי״הלו״ה פירוד עשו שמא חששה .ואשתו אדס

 כס מל יד כי יתברך הוא אמר כן שעל אפשר וכן . שם
 ינקם עד . להתחבר יתברך הוא רם4יח לא כי כו׳ יה

והאדם אומרו וזה מודע. ההוא הנחש מצד שמה מעמלק
6 )ח״א(

 האדם בעבור היו . י״ה אותיות חבור בגי ו״ה כלומר
 ותלד ותהר כי ובראותה . אשתו חוה את ידע כאשר

 ז/ כמ״ש . יולדה חבלי ובלי .עבור זמן בלי בתכיפות
 רה א־ אז .הלידה כך צער בלי ההריון מה כ״ב( פ' )ב״ר
 כו'. והרונך עצטנך ארבה הרבה ענין בנו נתקיים לא הנה
 וחפקח;ה על שכתבנו כמו תשובתנו. קבל שה׳ כ״א זה ואין
 של פתח לו שפתח רז״ל אמרו וכן .וכו׳ שניהם עיני

 איש. כקונה ילדתי עצב שבלי איש שקניתי וא״כ . תשובה
 עש ונצטרף ששב .שלם ה׳ אח וזהו ה' עם אני כי יורה
 זה ן א .העיותי אחר איש קניתי יאמר או .שבשמי ו״ה
 אלהים בשם ולא הדבר היה רחמים הוא ה' עם כ״א

 או .אלהיס ה׳ שהיה ואשתו אדם בהברא כאשר .משותף
 היה שאל״כ .איש קניתי אישי את שהאכלחי במה יאמר
מאס שלא יראה .בן לי היה ולא אחרת ונושא ממני פורש

:ה׳ אח וזהו .ה׳ עם שאני כ״א . בי ה'
 זוהמא עביות אל מתייחם זה .היו אלה בניה ב׳ והנה

קניני דבר הוא כי .קין הוא מאליו וע״כ .וחומר
 פיו הבל . הנפש אל מתייחס היה הוא הבל אך .ממשיי
 עזר הבל ענין וזה• . כאדם נפש באפיו נפח אשר יחי׳

 כאלו כו׳ הבל את אחיו את כו׳ קין את וזהו .פה מהבל
 תחלה כי . ראשונה יצא קין כן .ועל עמו שמו כלאחד

 לומר הוצרכה לא וע״כ .העיקר ואח׳כ הזוהמא פלשה
 יצרף יתברך מאתו כמבקשת . בקין כאשר .בהבל דבר
 הוא היה כי צאן רועה הבל ויהי כן ועל לתקנו. שמו

 היחה לא קין אך .עליהם רועה .מהב״ח למעלה גדרו
 . הצומח להוציא אדמה ועובד .הדומם על רק מעלתי

 האמת חכמי מאמר והוא . חיים הבעלי על מלה לא אך
 מספרא היה קץ כי נ״ד( דף בראשית בזוהר )עיין

 דרך יסכן ובזה .דדכותא מספרא והבל . דמסאבותה
 המא1• ע׳י הלא כי והוא .וכו׳ איש קניתי באומרו אחרת

 לא כי . בקדושה זוהמא עירב בה נמצחו .בה שהופלה
לצאת מקום היה לא ובכן .לגמרי מהם הקדושה נתרוקנה

 :זוהמא עם מצורף בן כל כ״א . צדיק בן ממנה
הוצרך . זך יצחק שיצא שכדי באברהם כתבט והגה

 מזוהמה שט מחלק בה להטיל הגר אח לקחת
 הבחינה מושכת שהערלה .ערל עדיין היותו ע״י נחש

 הקדושה. מבחינת .משרה המילה אחר יצחק ויצא .ההיא
 בחינות בה להפיל ליקחת יכול היה שלא ביצחק וע׳׳כ

 השתי ושיהלקו .תאומים רבקה שתלד הוצרך . זוהמא
 . הענין אל ונבא :לעשו ואחד ליעקב אחד .בחינות

 . אתקין וראתה מאד יודעת היתה חוה הנה כי והוא
 הבחינה עם ממירב ולא הזוהמא מבחינת היה כי והכירה
 בתשובה ששבתי מה שע׳י כ״א זה אין אמרה אז .אחרת

 את איש קניתי כו׳ שניהם עיני ותפקחנה בפסוק כמדובר
 שלא א׳ כלאחדבק . הבחינות שתי את שחילקה׳ ה׳

 בל׳ ה׳ עם שיהיה איש קניתי א״כ . מעורבין יצאו
 ה!דתה והיא . בבטנה עדיין שהיה הבל הוא .זוהמא

 ככר דברה עליו כי . דבר אמרה לא בהבל וע׳כ לה׳
 משה הוא והבל יתרו הוא קין כי .האמת חכמי זכמ״ש
 קנית• ה,ה כי .קין מטומאת נחמתי ואמרה קץ את שתיקן

 הוא . ה׳ עם שהוא איש הוא הלא . חקון תשובתי ע׳י
,כבקודס חשובה ע״י יהיה והקנין .שיתקנהו משה האיש

>במה



כוי משה בראשית הזרת-

 את לשבת משה ויואל שנאמר איש נקרא שיחרו ובמה
 הוא .ה׳ עס שהוא איש קניתי כי נחמתי יאמר .האיש
 : עס כמו את כי .הבן זה והוא .,ה אל שידבק יהרו

.מנחותיהם נפחנו מה לב לשים ראוי .כו׳ מקן ויהי ג
 אחד כל ואס מהצאן. וזה האדמה מפרי זה

 והבל אומר ועוד .קין נאשם למה הביא ממלאכתו
 ועוד .מיותר הוא .הוא גס אומר כי .הוא גס הביא
 וכן .הבל מנחה אל שהל״ל מנחתו ואל הבל אל אומר
 קין אל אומרו כי . שעה לא מנחתו ואל קין ואל אמרו

 אומר ועוד .שעה לא קין מנחת ואל. והל׳ל . מיותר הוא
 ולא .זה בדבר צודקת פנים נפילת אין כי פניו ויפלו
 לך חרה למה באו׳ לשנים יתברך הוא שמחלקן אלא שד

 אומר ועוד .אחד דבר הכל ונראה .פניך נפלו ולמה
 אל שעם נתינת וה הוא איך כו׳ פאת חשיב אס הלא

 מה כו׳ חשיב לא אס ואומרו כו׳ לך חרה למה מאמר
 הוא תחלה כי .הוא פנהפוך כו' לפתח אומרו ענין

 פלא מה הוא ואח״כ .הלידה בעת רובן חטאת הפתח
.בו תמפול ואתה תשוקתו ואליך אומרו וק .יישיב

 : וקשר .ושעם .ענין משוללי דברים שהם
להביא יכול איש אין לה׳ יובא אשר המנחה הנה אכנס

 נפפו אח אפר כ״א .יתברך אליו ראוי דבר
 לפיסבלבו. אדם צריך לה׳ קרבן וע״כבהקריב יפא.

 והלואי .ולשרוף .ולנתוח .לזטח ראוי היה נפשו את כי
 ובכלל .ביצחק חפן היה כאשר יתברך הוא בו שירצה
 את כאלו • השה אח או הפור את בזבוח יכוין הדבר
 המזבח. על ונשרף .דמו ונזרק .ומנתח שוחט. הוא עצמו

 אדם הכתוב מאמר אצלנו והוא וחלבו• .וכרעיו קרבו.
 לה׳ קרבן עצמו את בטובהמחפבה תחלה מכס יקריב כי

 כו׳ הבהמה מן ואח״כ . מקריב הוא נפשו את כאלו
 ומרבה .עצמכם של קרבן כלומר .קרבנכס את תקריבו

 : ובהמתו הוא .יחד קרבים קרבנוח שני כאלו האח
 .האדמה מפרי הביא קין כי אומרו הענין אל ונבא
 כי הצומח על רק .יתרונו היה שלא למה הנה כי והוא
 כשרון ע״י הב״ח על להעדיף חש ולא . אדמה עובד היה

 את הביא שלא שנית צומח. הביא כן על קונו. ועבודת
 גס הביא הבל אך .לה' קרבנות מקריב כדרך עצמו
 כלו' .הוא גס כ״א בלבד ב״ח הביא שלא כלומר הוא
 הוא עצמו את כאלו בלט העלה תחלה כי עצמו אח גס

 הביא הבל כי נמצא .וחלבהן צאנו בכורות עס מקריב
 ה׳ וישע וזהו .בהמתו ואת .עצמו אח .קרבנות שי
 שלא תחלה לכתוב ראוי היה והנה .מנחתו ואל הבל אל

 הבל שאל יאמר ואח״כ .תחלה שהקריב קין אל שעה
 אל שעה כי קין בראות כי יהיה אך .שעה מנחתו ואל

 א״ע מקריב לכוקכאלו הוא גס כיון מנחתו. ואל הכל
 שאמר וזהו מלומדה. אנשים מצות היה כי .לו שזה ולא

 קין ואל אמר .מנחתו ואל הבל אל ה' וישע י^מרו
 ובבואו .מאוד לקין ויחר אז .שעה לא מנחתו ואל

 )עיין ז״ל מאמרם והוא .טעות לכלל בא כעס לכלל
 ולית כו׳ עלם וליח כו׳ דין לית ואמר נחפקר כי בח״י(

 נפשו מאבד כך ססקכיהמתפקר אין כו׳והנה שב אגר
 פניו. ויפלו וז״א פניו. מעל צלםאלהיס ומפיל ומסיר

 ויאמר .ממנו נסל .צלמי הוא בעצם פנים הנקרא קי
7 ס־ז״א( ו

 למה אומר אס הנה לומר כו׳ לך חרה למה קין אל ה׳
 .החשיאך הכעס כי תענה הלא פניך. נפלו גדר עד פשעת

 נמשך שעי״כ לך חרה למה .פירכא דדינא אעיקרא אך
 ששיחת .פניך נפלו ולמה והיא .אחרת תביעה עליך היות
 שהענין חשכת אשר כי מראךואיבדחצלסאלהים. מאיש
 אינך .קכלחי שלא על וכעפת .תביא אשר במנחה תלוי
 הוא מעשיך ותכשיר השיב 5א הלא כי .שועה אלא

 שמואל כמאמר .שוב מזבח שומע כי .והמנחה השאח
 שמיעה כי והוא כו' שמוע הנה ט״ו( א׳ )שמואל ע״ה

 השמים האזינו על ז״ל כט״ש .מקרוב והקשבה מרחוק
 כשרון בקלות שהוא מרחוק שמוע ז״א הארץ. ותשמע

 .אליס מחלב אפילו סוב מקרוב להקשיב אך .שוב מזבח
 הארץ מן וידעוני אוב קסם שביערת על פניך אשא ולא

 מפציר שאתה כזה קל עון על ואעבור גדול עון שהיה
 גדול זה כי לך דע אתה .כי .חסאתך על מלהודוח עמי

 שביערת קפס חשאת הלא כי שביערת מהקוסס וכשל
 יחשב ותרפים ואון אך .יחידי מרי הוא ,האח מן

 והקל .הקל תחמיר ואיך .מפציר שאתה הזה ההפצר
 השאת הוא .תישיב אס אמר הענין אל ונחזור :החמור

 .העון מסלקת המנחה אין תיטיב לא ואס .והמנחה
 כי . רובץ חשאת ממש בצאתך העולם לפתח כ״א

 כי אודיעך ושד .לבלעך לפניך ירבץ שעשית הקשיגור
 גוררת עבירה כי .להחשיאך תשוקתו אליך ימיך כל

 מתמיד הוא בעבירה. הנעשה המשחית כי עבירה.
 שתמשול נגדו תתאזר ואתה לק .יותר לעש־ת לפחות

 עד ולשוב לישהר שתבא חשיב אם הלא יאמר או .ט
 הבא שלא תישיב לא ואם ואסייעך אעלך כי .שאח .ה׳

 לך שפותחין לפתח הנה .דרכך האחוז כ״א לישהר
 .עוד מליכשל תתייאש אל .לו פוחחין לישמא בא כענין

 הלא כי .לך שפותחין כ״א .לישמא אסייעך שלא עד
 להחשיאך רובן שעשית החשאח הנה .אחסיאך לא אני אס
 העבירה בא עד תמתין ולא .עבירה גוררת עבירה כי

 הוא שעדיין .תשוקתו שאליך בשד כ״א .תמהר ואחר
 כעני עדיין והוא .בחשא ושלשת שנית שלא ואורת הלך

 שאין מה .בו תמשול ואתה אז .רצונו שתעשה משתוקק
 יאמר או .בך ימשול אז כי הבית בעל העשוחו אחר כן

 אקבלך. שלא בחשבך בתשובה מלשוב תתעצל אפשר הגה
 ממך יותר .חשא שלא אחיך את אאהוב שתמיד או

 שיצרו אחר באמרךכי שנית לסיבה או ושבת. שמשאת
 להתמיד הרצועה והתיר לו תוכל לא שוב החשיאך
 אני ע״כ .שנאתיך רך ובין כך בין כי באמור בשנות
 לך דע הראשונה על הלא כי הוא כן לא כי מודיעך

 על אעלך שאני .שאח .בתשובה ותשוב תשיב כ״א
 צדיקים אין עומדים תשובה שבעלי במקום כי . אחיך

:גמור צדיק שהוא לעמוד יטלין כאחיך גמורים
 כעת כי לך דע .תשיב לא ואס אמל השנית ועל

 ישנה קודם הרע היצר כי .רובן החטאת לפתח
 הבית בפתח הרובץ והלך השי הוא .בחטא אדם וישלש
 איעצך ולכן .יד לו שתתן תשוקתו ואליך .צדקה לשאול

 בו תמשול .בחטא ושלשת שנית לא שעדין כעת ואתה כי
:להשתרר תניחהו ולא

מ? בפסוק שאין לב לשית ראוי »נו׳ קין ויאמר ח
שאמר
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 ע״כ והנה . בשדה אוחו הרוג ענין ומה לו שאמר
 עסקי על אומרים פכ״ב( )ב״ר ז״ל רבותינו מחמר יש

 לשוח יצחק ויצא כד״א .הוא בהמ״ק על וי״א .נדה נחלת
 ועוד . מצאה בשדה כי כד״א האשה על וי״א .בשדה
 קין ויהרוג רק יאמר לא מהראוי כי קין. ויקס אומרו

 חחלה כי לומר )שם( רז״ל שהוצרכו עד .אחיו הבל את
 בספר הנה אך :מתחתיו קם ואח״כ קין חח הבל הפיל

 מסטרא והבל .,דמסאב מסמרא היה קין כי אמרו הזוהר
 ידענו עוד הנה כי .והוא הענק אל נבא דקדושה.ובזה

 מקום הס ומדברות השדות כי נ׳ד( )דף הזוהר מספר
 יתברך הוא והנה .ביישוב משא״כ .דמסאבא רוחא שליטת

 היתה אליו היצה״ר כח כי .תשוקתו ואליך לקין אמר
 היחל והוא .עבירה גוררת עבירה .כי להחטיאו תשוקתו

 פניו. ויחרכו׳ויפלו אומרו על כתבנו כאפר כרה לדבר
 חטא שלא שכעת אלא .אחרת לו תגרור עבירה חותה

 .יחטיאנו שלא בו למשול קין יכול עדין .אהד פע . ר
 .הבה בלשון הנזכרים הדברים קין ויאמר הנה כי הכ׳ המר

 יתברך לו שדבר כלמה לו אמר אמירה. לשין כטבע
 מושל כעת היה כי אחיו אומר וזהו אחוה בבחינת זה וכל

 שליטת שם כי בשדה בהיותם ויהי כן אמרי אך .ביצרו
 . ההיא מסטר' שהיה קין ויקס אז .דמסאטת׳ כטרא

 .שטן הוא .יצרו שם שנתעורר הקדושה על ויגבר קם
 קנאתו על ויהרגהו .ההיא שמהבחינה הרע יצר הוא

:לו ולא שעה מנחתו ואל הבל אל כי .קנא אשר
. הבל אי באו' לב לשים ראוי .כו׳ ה׳ ויאמר ט

 פה פתחון כנותן שיראה שאלה זו מה כי
 .הוא איה כמסתפק ית׳ שמורה במה כו׳ ידעחי לא לומר

 אחיך מלת וגם עשית. מה לזמר לו היה ומחחלה
 דעהו על עלה איך ידעתי לא אומרו ועוד .מיותרת
 דבר יתברך הוא והלא .דבר כל יפלא יתברך שממנו

 יעלה שלא היתכן .פניך נפלו ולמה לך הרה למה עמו
 .אחיו את בהרגו ידע לא לו שחרה שידע מי כי .לבו על

 עלה ואם .האדמה מפרי לה׳ מנחה שהביא מחמלתו■ וגס
 ועוד .מנחה לו יקריב איכה השגחה שלילת רוחו על

 .הבל איה לשאלת השובה זו אין .אנכי אחי השומר אומר
 עשית מה או' ועוד .הוא ידעתי לא אומרו 1בכל וגס
 . בפירוש אחיך את הרגת למה אלא לומר ראוי היה לא

 ארור ועתה אומרו ועוד .רבים לשון דמי אומרו וגס
 אררה אשר האדמה מן אומרו ונס .ועתה מאי כו׳ אתה

 ועוד .ממנה ארור שהוא שיאמר האדמה ארירת היא מה
 פשעה מה .פיה שפצתה האדמה את שמאשים כמורה

 וגסהיתכן מיותר. הוא מידך אומרו .וגס חטאתה ומה
 האדמה את תעבוד כי אומרו ועוד .פיה פצתה שהיא

 יאמר שלא הראוי ומן . האדמה עבודת יזכיר למה כו׳
 נתיחד למה ועוד תתכחהלך. האדמה תוסיף לא רק
 גישה הן אומרו ועוד .ונד נע שיהיה וגם .זה עונש לו

 פני מעל נתגרש היכן כי .היה לא זה כי כו׳ היום אותי
 יתברך שמפניו היתכן אסתר ומפניך או׳ ועוד .האדמה

 יירא למה מוצאייהרגני. כל אמר ואיך איש. יסחר
 שאיך קין הורג כל לכן או׳ ועוד .מוצאו כל שיהרגוהו

 מדברי יראה הלא כי .יוקם שבעתים או׳ הגזרה היה
 כי כאומרו .לקין יאריכו דורות הז׳ כי שהוא ,למך

8 )ח״א( ו

 ה וישם או׳ ועוד .המתרגם כמאמר קין יוקם שבעתים
 הוא קין הורג כל לכן אומרו ואס .ענינו מה .אות לקין
 אומר עוד .אית צירך מה .מוצאו כל יהרגהו לבל חיקן
 : ה' מלפני איש יצא יתכן איך .ה׳ מלפני קין ויצא

 אחיו הב, אל קין ויאמר באומרו כתבנו הנה אמנם
 בהיותן ואח״כ .בעצם לו כאח פיוסים דברי לו שאמר
 היכן .אחיך הבל אי ית׳ הוא לו יאמר וזה .הרגו בשדה

 אחוה הוראת שאחר .הענין להגזים שהוא עמו אחוותך
 במדרש )פיק ארז״ל קין בתשובת והנה .הרגו .רבה

 בי שנתת אלא אני. הרגתיו לא לו שאמר חנחומא(
 והנה .רע עשיתו אחה יתברך הוא לו והשיב .יצה״ר
 ידעתי לא אלא כלל בכתוב מזה אין כי לב לשית ראוי
 רע לא האס רע עשיהו אתה יתב׳ השיבו איך וגם ט׳

 הכתובים. ענק אל נבא בזה הנה אך .מעצמו הוא ומר
 נכנס אא״כ חיטא אדם אין כי ידענו הנה כי והוא

 לא יאמר חה .חוטא הוא דעת ובבלי שעות רוח גי
 שטות רוח בי נכנס כי דעת. בי היה לא כלומר ידעתי

 מאמרם פנק זה והנה .עשה והוא היצה״ר כח הוא
 בי שנתת אתה אלא אני הרגתיו לא באומרו )שם( ז״ל

 זה .ממנו לשמור יצרך נגד עמדת לא למה וש״ת .יצה״ר
 אני בטבע הלא לומר .אנכי אחי השומר כי לי א״א

 ואני דדכותא מססרא הוא כי .כנודע אליו נגדיי
 כלומרכ״א אנכי. שומרו אהיה איך וא״כ ממסאבוחא.

 ותישע לך ידמה כי .לשומר לו תהיה ראוי היה אתה
 יחטיאני בל יצרי לשמור לך והיה .מנחתו מ וא אותו

 גדול דבר כו׳ כשית מה ית' הוא לו ׳והשיב .להורגו
 בך שליטת נם כי שהוא .חושב שאתה ממה יותר עשית

 עשיתם אתם ז״ל מאו־רס ענק והוא עליך הוא היצה״ר
 הוא כי . השפחה ממשל הזוהר ספר ענק והוא רע

 שומע לבלתי טוב שכר לתת לאדם לטוב היצה״ר נתן ,יסב
 המתפתה והאדם .יצה״ר לאדם היה לא אס משא׳כ לי.

 שאתה אצ״ל וגם .בחירתו ברוע לרעה מהפט ממט
 רבים דמים כ״א .הרגת לבדו אותו לא כ״א .הרנתו
 .האדמה מן אלי צועקי׳ וכלס זרעיותיו ודס דמו שפכת
 .האדמה סן אתה ארור חשובה עשותך טרם ועתה

 לאחר לך שפור העונש עיקר הנה כו׳ ועתה יאמר או
 מן אחה ארור כי הוא .עתה לך שיהיה ומה .מותך

 .האדמה נתקללה אדם כשחטא הנה כי והוא .האדמה
 .קללתו על יתירה האדמה קללת היתה והנה .הוא וגס

 רז״ל ופירשו .בעבורך האדמה ארורה נא׳ עליה הנה כי
 ופרעושים יתושים ארורים דברים שתעלה פ״כ( )ב״ר
 השדה עשב את ואכלת לו שנא׳ ולאדם . ודרדר קוון

 בזעת באומרו עמו ית׳ היא הטיב עכ״ז מאליו היוצא
 יאכל האדמה את יעבוד שאם שהוא .לחם תאכל אפך
 כי לחם יצא שממנה .תשביעט חשים שחלב .לחם
 יותר אתה ארור אלא ק לא חתה אך .לו כחה את תחן

 כחה חח ממנו מנש לא כה עד הנה כי .האדמה מן
 כי גס ועתה .האדמה את יעבוד בשלא רק .לאדם

 האדמה. מן יאמר או תחןכחהלך: לא האדמה את תעבוד
 הטעם ונתן .האדמה מן לך נמשך זה עונש לומר

 היא עלובה הנה לומר כו׳ פיה את פצחה אשר באומרו
את שפצתה הראשונה הפעם הלא כי .ידך על האדמה
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 בדם היה העולם נברא מאז בתוכה קבור איש לקבל פיה
 אחיך דמי את לקחת כו׳ פצתה אשר וזהו .הרוג נפש

 .מידך לה בא וזה .הוא אחיך כי כפולה עבירה שהיא
 לחם לך להוציא לך כחה תחן לא כו׳ תעבוד ט וע״כ
 תהיה לא כי כו׳ ונד נע כן וע״י עטדתן־אותה. ע״י
 . למקום מממקום גולה נע כ״א .מיוחד במקום דר
 אשר הזמן ט תנוח לא .שם תגלה אשר מקום בכל וגם

 .וביה מיניה במקום ומטולטל נד אס כי .שס גר תהיה
 ויאמר ברעה. פיה פתיחת עשית כי לך מתקוממה ארן כי

 יתברך באמרו הבין כי והוא .מנשוא עוני גדול אלה' קין
 התודה ע״כ .בתשובה שובך טרם ועתה שהוא .ועתה
 להעביר יתברך דרכו כי והוא מנשוא עוני גדול ואמר
 עוני גדול הנה אמר .שלישי עין עד ראשון ראשון
 העון אם הנה כי יאמר או :השלישי עד וסבול מנשוא

 ובמה .יתברך ומחילתו רחמנות מאד גדולה .גדול הוא
 .גדול העון בהיות לא אם עון נושא יתברך היותו יודע

 מרדנו בי והסליחות הרחמים אלהינו לה׳(פ׳ על כמאמרנו
 לא אס וסליחות. רחמים יתברך לו כי יודע שבמה .בו

 גדול כמתמיה אמר לזה .מרד גדר אל אשמתינו בהגיע
 מחילה מהנשא שלי העון גדול יותר האס .מנשוא עוני

 ואחר גדולודאי. שלך המחילה כח כי יתכן לא שלך.
 עשית רעות שתי לומר כו' אותי גרשה הן אמר הוידוי

 נרשת הן כי זה. בדברך ובעוה״ב הזה בעולם למות לי
 תחת ונחון מת אהיה כי האדמה. פני כללות מעל אותי
 כי .מותי אחר נדון אהיה ולא יתן ומי .בקבר פניה
 כ״א הוא כן לא כלומר .כן אחרי אסתר מפניך האס

 ידי שמל שאמרתי מה ואמר ופירוש הנך. שאול אציעה
 ונד נע והייתי הנה כי הוא . הזה בעולם מת אני «רתך
 מהעולם גס איבדתני כי באופן .יהרגני מוצאי כל והיה
 או . העונש עיקר ששם הבא העולם מלבד .הזה

 בהל אז דרים היו הנה כי כו׳ אותי גרשת הן יאמר
 שהקריב מקום היה שם כי .השמים שער מקום המוריה

 ובמצב .וחלבהן צאט בכורות הבל והקריב אדם ט
 בארץ ונד נע יהיה עליו גזר יתברך והוא .זה היה סהוא

 האדמה. פני מפל אותי גרשת הן וז״א .משס שנתגרש
 כי האדמה. כל של הפנים שהוא המוריה מהר שהוא
 מאור אסתר מפניך וגם .לי מועיל היה המקום זכות
 ויפלו באו' כמדובר מפני סר אלהים צלם כי .פניך

 ומוראכם נאמר לא כי .יהרגני מוצאי כל והיה פניו.וע״כ
 צלסאלהים ט אשר רק השדה. חית כל על וחתכסיהיה

: אצל» כמפורש פניו על
 ז״ל ורש״י המתרגם הנה .כו׳ לכן ה' ויאמר טו

 לו תלו דורות ז' כי יוקם שבעתים פירשו
 משולל הוא קין הורג כל אומרו זה לפי והנה . שישוב
 גומר ובלתי להגזים כמתחיל שהוא פרש״י וכן .גזרה

 פ״ו( )ש*ר מרז״ל שידענו במה אחשוב לכן .הגזירה
 ית׳ הוא השביע כי אפשר ובזה .שבועה הוא לכן כי

 יהיה כי .הורג כל לכן וז״א יהרגוהו בל ברואיו את
 קין כבר כי והטעם .קין הורג כל על שבועה חומר

 הזמן ועד .חטאו על יאריכו דורות ז׳ שהם שבעתים
 הי׳ וכן .עוות אשר את יתקן אולי בו יגעו לא ההוא

כל את וימח נא׳ ועליו .המבול עד לו שחלו כמשז״ל
I )ח״א( זיין

 היה בחינות משתי והנה .ברפיון תלוי שהיה היקום
.בעולם המשוטטות הרוגז מנחות )א( . מתיירא

 הא׳ על ע'כ .ודומיהם רעות כחיות חיים מהבעלי )ב(
 לקין ה' וישם אמר הב״ח ועל כו׳ קין הורג כל לכל אמר

 התשובה שע״י ואמר .עליהם חתתאלהיס אותלשתפול
 . נד ונשאר .הנע ממנו ויסירו מחצה הועיל .ששב

 נוד באר׳ן וישב וז״א ל״ז(. דף ז״ל)סנהדרין כמאמרם
 במקום יושב יהיה שלא היה פירושנוכיהנע לפי ויהיה כו'
 לא ימצא אשר במקום גס כי הוא ונוד מטולטל. רק א׳

 בלי וישב עתה כי ויאמר .נד רק . בו מיושב יהיה
 כי ואפשר .ובה מינה נד היה ההוא באדן כ"א טלטול
 נד במלת ניתנה וע״ה .ו׳ האות הוא .לו ששם האות

 שנקרא .ביתר לבא נחעתד כי על ויהיה טד ונעשית
 למען עדן קדמת במקום היה ואפשר .יתירה בו׳ יתרו
 ברשעו.למען איבד אשר אלהים גן בעדן אבידחו יזכור

 לפני מהיות קין ויצא יאמר או .תשובתו יגמור כן ע״י
 כ״א .למענו בחשובה לשוב עיניו נגד ה׳ היה שלא .ה'

 החצי לו הועיל וע״כ .שבעדן השכר אהבת על פניו קדמת
 ניד בארן וישב וזהו .נד ונשאר .נע .ממנו שניטל
 ולא .עדן קדמת היותו על נוד בארן שישב עד קדמת
על .הנע ביטל כאשר .הנד את גס ית׳ הוא ביטול

:ה' קדמת היה שלא
 למך כי ל״ח( דף )שם ארז״ל .כו׳ שבעתים כי כד

 חיה ציד לצוד הקשת תופס והיה סומא היה
 ציד נגדו רואה שהיה הילד ואמר לפניו וילד עוף או

 תמה אליו כשהודע ואח״כ .והרגו החן וירה איש והיה
 .כפיו שתי בין שלפניו הילד ראש ומיעך כפיו אח ויספוק

 ממנו יפרשו בל לנשיו מתנצל והיה שוגג שהרג נמצא
 . ושבעה שבעים יתלו ואליו לקין. תלו דורות ז׳ כי ואמר

 מזיד חטא קין הנה כי הזה החשבון לו יצא ואפשר
 למזיד ידוח עשר כי בדעתו ועלה .שוגג חטא והוא

 שתלי מה על שבעה פעמים י׳ לו יחלו ע״כ .השוגג על
 סומא היה כי לאונס קרוב שהיה על שבעה ועוד לקין
 בשביל הרגתי איש כי וזהו .זולתו לשוגג דומה ואינו
 שעשיתי חבורתי בשביל וילד .אנכי סומא כי .שבי פצע

.כפי ספקתי חבורתי דאגת מצד לי חרה שכ״כ .באיש
:משוגג יגרע זו בחינה ועל בילד ופגעו

 ענין מה לב לשית ראוי . כו' עוד אדם וידע כה
 ועוד . לי ונתן אמר ולא לי שח אומר

 למה וגס . אחר זרע ה׳ לו נתן כי נתן זה לפי שיקראהו
 ונולד בן לו שמת כל כי ועוד .בן אמרה ולא זרע אמרה

 המת. תחת שניתן הוראה על שם לו יושת היצדק .אחר לו
 . החמר במקום ולא עצמו בפני הוא הילוד בן כל והלא
 קין הרגו כי אומר וכן .מיותר הוא הבל תחת אומר וגס
 מדבר בלתי בהיותו אחרת פעם קין עון להזכיר צורך מה
 ועוד . אחר בן אמר ולא אחר זרע אומרו ונס .בו

 תת אמר כי שת שמו את ויקרא אמר ולא לי שת כי אומרו
 . הבל שהוא ידענו שת הנה אמנם :כו׳ ליאלהים

 היה אליו כי .קין של הוא אחר של זרע הוא והנה
 איכות בסגולת הנה אמר ע״כ . יבוס ע״י הדבר נוגע
 אלהים לי שת עתה אף . לאחיו זרע הקם הוא . האח
הפח ואותו . הבל של אחיו של שהוא . אחר של זרע

המיוחד



בראשית תורת 50

 הבן זה הלא כי .באיכותו אלהיס לי שת .לאח המיוחד
 והטעם .הא׳ הבל תחת שבא הוא הוא כי הבל. תחת הוא

 הנה כי הוא הלא .מאחיו היה ולא בי ית׳ הוא ששמו
 . לעולם להביאו לשוב שהרגו מי יזכה ואיך .קין הרגו
 באמירתו. תלוי הדבר אין כי לי שח אמר כי נא׳ לא ולכן
 ומה .חייב ע״י זכות גלגל לבלתי הדבר יצא מה׳ כ״א
 ולא ״השי״ן בציר״י שת קראו וע״כ .ידו על שיהיה נס

 נפרד הבל שוב אל נפרדות נקודות בב׳ לרמוז .בקמ״ן
:השני ע״י הראשון שיבא ולא .לגמרי מקין

 יאמר . הוא גס אומרו .ט' הוא גס ולשת כי
 את שהולד כאביו הוא גס לו אירע כי

 הקריאה חלילה כחול נעשה אז כי אנוש היה כן ס .קין
 כו׳ אדם חולדות ספר זה הא׳ .בע״ג ודבקו ה' בשם
 הספר שפל ועוד מיותר. הוא ספר זה אומרו הנה
 המשך במספר מה על פירושו ואס .אדם חולדות אינו
 .המה אדס חולדות כי אלה בכל ידע לא מי .דורות הי'

 ביום ההולדות שהיו הוא אס כו׳ ברא ב־וס אוסר ועוד
 בדמות היה ברא שביום הוא ואם .היו אח״כ הלא .ברא

 ולמה .ובדמות בצלם נברא שהרי ועוד .פשינוא .אלהיס
 בראם ונקבה זכר אומרו ועוד .הדמות רק מזכיר אינו

 צורך מה אותם ויברך אומרו ועוד . האמור הפך שהוא
 :הבראס ביום ושהיה .אדם אותם ושקרא .פה לאומרו

 לא אפר נח ועד שמאדם דורות י' יזכיר סרס מגם.4
 .בנה ק״ל בן אדם היות אחר רק .השני הדור התחיל
 מה .עולמו את ברא תהו לא יתברך שמא ומאחר
 עושה היה ואם .ההוא הזמן עד הזרע מניעת היתה

 מתחיל היה הקושי והנה .החרשתי .קין מחולדות מנין
 להוליד מוכן בלתי .פרנופי; דו אדם אלהים ברא מעת

 מעש׳כן הצדיקים חולדות עיקר הנה אך .יזדווג איך כי
 לא שמת ח״ח כי הזוהר בספר כמ״ש .התורה וחלקי

 תולדותיו הוא תורתו כי אשתו את לייבם צריך היה
 יאמר וזה .אורותיה והרכה .שהוליד עזאי בן וכענין

 . אדם תולדות היא ההורה ספר הוא .ספר זה הנה
 כנגדו אשה בלא אדם אלהים ברא ביום הענק היה וזה

 עשה אלהים בדמות רומני הנה כי .באיש קיים להיות
 אודות הס .רוחניים רק היו לא תולדותיו אז כי .אוהו
 בדמות וזהו .לקונו דומה רוחני הוא כי .התורה ספר

 הענין אין כי צלם אמר לא וע״כ .אותו עפה אלהיס
 ונקבה זכר אח״כ אך .עמו יהב׳ לו ההדמות על רק

 אותם ויברך .במין קיימים שיהיו כשהפרידס .בראם
 צדיקים שיהיו שהוא .שס כמפורש ט׳ ורדו כו׳ ורט פרו

 את ויקרא אז גם וע״כ עלהכל. למו מושלת שידם
 שלא אלא .כשרונם אחדות על . יחיד לשק אדס שמס
 ילין בל ביקר אדם כי .הבראה ביום רק להס זה היה

 אדם שויחי אחר ר.לואי שעי״כ באופן .ונתקלקל שחטא
5"р ויולד אז כי הגון. דבר יצא תשובתו אחר שנה 

 יאמר או .מאז רק נמנה לא וע״כ ט׳ כצלמו בדמותו
 זרע מנה ולא .משח החילו אל טעם לתת שבא זה מעק

 באי.ומונה אלא עוד ולא ומהוייאל. !עירד חנוך קין
 כמזכיר רק .אדם חולדות סדר כמונה עיקר כל אותם
 .סופר שאני ספד זה לז״א .יד כלאחר למעלה קצתם

 שהיה קין משא״כ .עליו מתייחסים אדם הולדות הס

טשה
 אלהים ברא סיום מאז וזה .נחש זוהמת מפאת מס״א
 בלבד אלה היו שת הוא והבל קין נולד ההוא שביום .אדם
 הפך אוץ פשה אלהיס בדמות הלא כי .לימטח לבניו

 ית׳ לו היה הלא וא״ת .חצוני דמות דמותו שהיה קק
 את להרוג קק יקום בל פירוד בעלי יהיו שלא להכינם

 אנשים ברא לא באחדות להשרישם הנה לז״א .אחיו
 לקדשאיכוחס וגס בראם בלבד ונקבה זכר כ״א רבים.
 שמס את ויקרא אחדות בהס להקנות וגס .אותם ויברך
 בעלי יהיו עד עדי בניהם גס זו הכנה ע״י כי אדם

 כל ולא הבראס ביום רק זה התמיד לא אך .אחדות
 . אחדותם קלקלו מיד כי עמו כבודו לן לא כי היום
 .מקק יצאו אשר שהם שנה ק״ל עד שהולידו מה וע״כ

 :בצלמו בדמותו שהיה .משת רק .חולדות במספר באו לא
 יצדק לא הנה ט׳. נחלאמר שמו אח ויקרא כט

 ינחמנו זה נחמן או .ינחנו זה נח רק
 בלתי אל לב נשיח לזה אך .פכ״ה( )ב״ר שארז״ל כמו

 .אנוש את ויולד .הקודמים ככל נח את ויולד עליו אומרו
 יפרש עד שמו הזטר שלא לומר ואין .קינן את ויולד
 אומר ואח״כ קק את ויולד נא׳ שהרי .בה יקרא טעם
 אמר ולא .לאפר אומרו אל לב נשים וכן .כו׳ איש קניתי

 העולם נבנה מפנו כי יכוין אך .מ' ינחמנו זה אמר כי
 יתכן וע״כ .הדורות מאותן ידיעה נעלמה לא הנראה וכפי

 ימחו זולתו כל כי .ינוח לבדו הוא נח כי למך ידע ט
 אמר לא אך ס׳ נח שפו את ־!רא וי וזהו .העולם מן

 יקראו כי .ימח לבדו שהוא על נח שקראו הדור לבני
 באו׳ לנה עושים שהיי ל״ב( פ׳ )שס רז״ל כמ״ש תגר עליו
 אך .מטל לבא עתיד שהיה על החיבה עובה שהיה להס

 ינחמנו זה היא בגלוי. לאמר שהבין מה כלומר לאמר
 בב׳עח ה׳ ארדה אשר האדמה מן ינוחמו שבימיו .ממעשנו

. לבו כן לא אך .לזולת לאמר היה זה לחם יאכלו אפס
:כסשפעו לו יניח לבדו שזה רק

 נח ויולד או׳ ט׳. שנה מאות חמש בן נח ויהי לב
 את ויולד והיל״ל מיותר הוא שמו רח בהזכ

 כמי .לאביהם דוסים בנים הוליד זה כי יהיה ט׳ כס
 כשבא היו צדיקים בניס כי פכ״ו( )שם בב״ר שארז״ל
 טעם לשח הכתוב כמנת ותהיה .נצולו ובזכותם המטל

 אפי' זולתו מזרע נשאר שלא מה נח בגי השאר אל
 . ויולד שנה מתות חמש בן נח ויהי לז״א . קטניהס

 למען .שנה ת״ק בן היותו עד הוליד ולא מעיינו ה׳ שכבש
 יהיה לבלא במבול. שלמים שנה ק׳ בן הגדול יהיה לא
 .ח״א לאב דוסים היו כי ב׳ רז״לשס. כמ״ש עונשין בר

 סוף עד ט׳ האדם החל כי ויהי בר כמד נח ויולד
 ו׳ ובטפודה בס״ד: נח פ׳ בתחלת מפורש הפרשה
 אחד כל אותיות מב׳ סמוכות תיבות ה׳ של פסוקים

 בן לו זה גס ט )ב( .חס אח שם את נח )א( .מהן
 שולחן אל בא לא ע״כ .)ד( יה כס על יד כי )ג(

 כ״א זה אין )ו( יהיה. לא לך גס לי גש )ה( . המלך
 עש . היצה״ר ויכוח כעין הוא כי הרמז ויהיה .לב רע

 פשה לומר שם. את נח לאדם כיהיצה״ראומר היצה״ש.
 י 3טו שס בעל הטוב יצר הוא שם אח בין .־י רו נחת
 ־ ל ר1ח חן יתחמש שבחטא יצה״ר הוא חם את וגס
, 1 סהער מלך הבאה מהרעה תחוש ואל .לזה וגס

 :ס



ברא תורת

 שהוא המון גס כי .בן לך זה גס כי תיראי אל גס
 מאהבה כשהיא התשובה. ע״י בן לפעמי׳ נעשה אויב.

 דף )ביומא רשב״ל כמאמר כזכיות, נעשים וזדונות
 יד הלא כי יצרך. נגד תוכל לא שמא תחוש ואל ,פ״ו(

 יצהר הוא בעמלק לה׳ מלחמה להיות נשבע יה כס ל יי
 ילחם ה׳ כי יצה״ר הוא סמא״ל. הוא עמלק של שרו כי
 לזכות. הזדון להפך בתשובה תשוב עד היצה״ר עס לך

 עשותהאדסכן. על שהוא ע״כ. ואומרו היצה״ט משיב
 המלך שולחן אל בא לא .אח"כ שישוב בכוונה טא פה

 בידו מספיקין אין ואשוב אחטא האומר כי בג״ע.
 לא לך גס לי גס ואומר היצה״ר משיב חשובה לעשות

 במצות ולא עפה במצות לא יתעסק פלא יהיה
 .היצ׳ט את לא יקניט ולא מעמלבעה״ז וינוח .ל׳ח
 רע אט כי זה אין ואומר היצ״ט משיב .היצה״ר את ולא
 לעוןיחשב רע. ומעפות טוב מעשות בטל היות כי לב.

 ,כלו לב רע אס כי זה אין וזהו היצה״ר רצון עשות הוא כי
 לב רע אס כי . זה רצון ולא זה רצון עשות בלתי זה אין

:ממנו ירחק נפשו שומר כי .ועצתו היצה״ר רצון עפות הוא

נח פרשת
 ענין אל לבא הנה כו׳. נח חולדות אלה פז־ ו

 במקרא והבין שכל לשים ראוי .הפרשה
 . זו פרשה דברי ובפתח . הקודמת פרשה בשלהי

 ילדו ובנות ט' לרוב אדם המל כי ויהי באומרו )א(
 בנוס כי ידע לא ומי זו. בהודעה בצע מה להם
 ויראו שאמר מה על הקדים ואס כבנים. להם נולדו

 בנות כי הזכיר מבלי הלא כו׳ בטח את האלה־ס בני
 אומרו יתקשר איך )ב( .לאומרו אפשר היה להס נולדו

 אומרו )ג( .האלהיס בט ענין אל כו׳ ידון לא ה' ויאמר
 ופירושי אלהים. רוח זולתי ידון זה מי כו׳ רוחי ידון לא

 ,או וגם המקרא. לשון על מתיישב בלתי המפרשי׳
 על .בשר הוא בשגס אומרו )ד( .מתיישב בלתי לעולם

 אומרו סמיכות ענין מה )ה( .הנס מוסיף דבר איזה
 כי יוסיף ומה יתן ומה הקודם. אל בארן היו הנפילים

 וילדו האדם בטח אל האלהים בני יבאו כן שאחרי מה נדע
 רבה ט ה׳ וירא אומרו )ו( .ט׳ הגבוריס ושהמה .לכס
 על הוא כעסו כל כי יורה זה מפסוק כי .האדם רעת

 האדס מין על עשאו כי שהתנחם ומה .לבדו האדם מין
 • בארן האדם את עשה כי ה׳ וינחם כאומרו .הוא לבדו
 ויאמר באומרו .לבדו באדם נכנס השלישי בכתוב .יגס
 ועוף ורמש בבהמה יצא ואח״כ .האדם את אמחה ה׳

 האדם אח אמחה ה׳ ויאמר יאמר ומהראוי .השמים
 את אמחה מאומרו אך .השמים ועוף ורמש והבהמה

 ממין והתחיל וחזר האדמה פני מעל בראתי אפר האדם
 כבר שהאדס אחר בהמה עד מאדם באו׳ כבר הנזכר האדם
 ,ממט פנית להתחיל וחוזר אומר פגמר נראה .הוזכר

 כי ה׳ וינחם אמר ראשונה כי )ז( .הקודם הפך והוא
 עשיתים. כי נחמתי כי אמר ואח״כ אתהאדם. עשה
 הכתובים שסותרים )ה( .התנחם הכל על כי יורה

 נראה כו׳ האדם את אמחה אמר תחלה כי .זה אח זה
ואח״כ .ברא אשר כל את להשחית ית׳ חכמתו כגזרה

 3 )ח״א( ז

בו משה שית

 ואיך ,זרעו כל ואת בפועל והצילו כו׳ חן מצא ונח חמר
 כי כו׳ נח תולדות אלה אומרו )מ( .גזרתו הפך עשה
 ראוי שהיה )י( .הק־דמוח ,בפ הוזכרו תולדותיו הלא

 וכן . מיותרת היא איש מלח )יא( .ויפת חס שס לומר
 ראיתי אותך כי כאו׳ .בדורו אמר ולא בדורותיו אומרו
 עטן ומה .רמי לשין אמר ולא .הזה בדור לפני צדיק

 ותשחת אומרו )יב( .נח התהלך האלהיס את אומרו
 .היה האלהיס לפני כי ידע לא מי .האלהים לפני הארץ
 אלהיס וירא ואמר חזר למה האלהים לפני אומרו אחר )יג(
 שקשה הזמה הניח למה כו׳ בשר כל קץ אומרו )יד( .הו׳

 הלא כי )פו( .החמס חל העונש כל וייחס .הימנה
 אנדרלומוסיא זפת '5מו שאתה ס מקו כל כ״ו( פ׳ )ב".־ ארז״ל
 נשאר איך איפה א״כ .וטובים רעים והורגת לעולס באה

 עש הזה הקופי להשיב ואין .בניו ונשי ואשתו ובניו נח
 גזר החום לבלתי עשה האלהיס כי לאמר אליו הקודם

 השאיר למען הזנות. על ולא הגזל. על אלא דינם
 .ובניו נח את להניח פוה איננו זה כל כי .בארן שאריס

 אנא הזנות על דין שעושים מקום כל נא׳ לא הלא כי
 שלא גם כי באצבע שמורה .זנות מוצא שאתה מקום כל

 .עונוחס בכלל לבד בהמצאה רק הזמה על דין הגזר יחתם
 . וטובים רעים והורגת אנדרלומוסיא להביא מספיק
 אומרו )יז( .מובן בלחי שהוא .מפניהם אומרו )פז(

 .מיותרת ואני מלת כי .המטל את מביא הנני ואני
 והקימותי אומרו )יח( כו׳. את מביא והנני יאמר ומהראוי

 רז״ל והנה הזה, הבריח אל צורך מה ,ט בריחי את
 .ירקבו שלא הפירוח בשביל שהוא הירצו ל״א( פ' )שס

 ההנחה נקודת על יסוב האלו הספקות כל יישוב אטגם
 הפקידה שבין ההפרש על לנו אשר שערים במאה שהנחנו

 הנעשה כי .משחיח מלאך ע״י הנעשיח אל .יח׳ ידו על
 לא צדיק אל הן כי .ועקש נפתל בה אין יח' ידו על

 כי המשחית ק לא .לרשע צדיק בין יבחין כי .ירשיע
 ל למב ה׳ כאשר כן ועל יבחק לא רשות לו שניחן כיון אם
 האדמה .מלאך ע״י יפקוד פקוד אם והנה ראה .ישב

 כי .ובניו נח נפש חטאים עם יאסף כי .שממה חשאה
 אינו הוא גס כי גס ומה .לרשע צדיק בין יבחין לא

 יה לו בחר ע״כ .ז״ל כמאמרם .בעצם בצדקו שלם
 ית׳ הוא כי .נח אך וישאר .ובידו מאחו משפט יעשה
 מה .אותו הציל למען .בדין לזכותו בחינת וירא ישקיף

 המה וג׳ .ומדקדק מבחין משחית המלאך היה שלא
 .ידו על ודינו משפטו לעשות אלהים ראה אשר הבחיטת

 בי׳ ברא אשר עולתו על חס להיותו )א( .הנס והנה
 קטרגו אשר עליונים המלאטם הלא כי )ב( מאמרות.

 בראותה כו׳ אטש מה ואמרו .בארן האדם בבריאת
 סניהס ששני )שס( ארז״ל ובאין מכעיסין דורות הי׳

 מ אלינו אומר אתה ראה לאתר. ויאמרו יתברך לפניו
 את יעשה יי דברט אשר הסבת והנה אדם. לברא סוב
 הוח להם אמר אז .לפניך מכעיסין הנם והנה .הרע

 נפשם תחת נפשכם יש לו אסם גם אתם הלא יתברך
 כמעשיהם. תעשו הלא מסחת חומרעלהארן .גלובשי
 הסילס אז ה׳. בעיני הישר נעשה כי לא. ויאמרו
 בווס את האלהיס בני ויראו נאסר ועליה׳ .לארן למסה
 הרט כי כ״ו( פ׳ )שם רז״ל ופירשו ט׳ סוטס כי האדם

 לפשוע



נדו תורת

 זו מכל .איש אשת זו נשים להם ויקחו כי .לפשוע
 ברעתם להפליג כי ואחשבה .בהמה זו בחרו אשר . זכור
 להם יולדו ובנות כו׳ לרוב האדם החל כי ויהי נא׳
 ידם משלוח היה .פנויות להעדר אם כי והוא .כו׳

 אך .כך כל חפאתם כבדה לא .ובהמה וזכור בנשיאות
 ידיהם בעולתה ישלחו לבל .כו׳ האדם החל כי ויהי הנה

 יחזיקו למען .מבזכרים יותר בנקבות יתברך הוא הפליג
 המה זה כל ועם .היתר בנישואי אחד באיש נשים שבע
 אולי נאמר ופן הרע. בדרכיהם בררו האלהים בני

 ביופי עיניהם ונתנו .בעיניהם ישרו לא הפנויות הבנות
 ויראו הוא הלא כי .הוא נהפוך הלא אמר . הנשואות

 הפנויות הבתולות הם .האדם בנוח את האלהים בני
 כלזהויקהו ועם הנה. שובת כי בנות בשם הנקראות

 וכל ישעם כל כי ראיה ועוד .הנשואות מן נשים להם
 פובה מה כי .בבהמה גם בחרו כי . להרע אך חפץ
 ויתיישב בהמה. זו בחרו אשר ז״ל כמאמרם .יופיה ומה
 ויקחו יאמר די שהיה .צורך לבלי .נשים אותרו בזה
 הנזכרות בנות בין להפריש כק אך .בחרו אשר מכל נהם

 .נשואות שהן אח״כ שמזכיר ננשיס .פנויות שהן למעלה
 זכות היה בזה הנה לנשים. אמר ולא נשים אומרו וגס
 להשקיש מקום היה כי .הכל השחית לבלתי האדם לבני

 אדם על ז״ל מאמרם ע״ד והוא )ג( .המקפריגים
 היה אם כן כו׳ בהמה בזטת אדם .ה' תושיע ובהמה

 כן אחרי בצע מה הלא .האדם כל משחית יתברך הוא
 בעבור אלא נבראו לא והלא השמים ושף ורמש בבהמה

 שארז״ל וגס .יאבדו המה גם כן על .אין ואדם .אדם
 .היו כלס לא .מינן לשחינם נזקקים וחיה בהמה גס כי
 אל הבאים חיים הבעלי כל כי ל״ב( )שם ארז׳ל הלא כי
 ג׳ מעמד ועל .מינן לשאינן נזקקו שלא מאותם היו נח

 שארית והשאיר שלמו על ה׳ ריחם .האלה הפעמים
 אומרו אחרי כי והוא הכתובים ביאור אל ונבא :בארץ
 הרבו כי כו׳ נשים להם לקחו כי האלהיס בני רעת

 ,ה ויאמר מיד .ובהמה . ובזכור .איש באשת לפשוע
 כד״א .רוח הנקרא המלאך הוא .באדם רומי ידון לא

 .והפוקד הדיין הוא יהיה לא .רוחות מלאכיו שפה
 הוא והפעם .מפחית מלאך אל האדם את אמסור שלא

 לבל .נעטר למ״ד שהיא העולם בשביל כלומר .לעולם
 והוא .שני פעם ושד .אטד שלם ויהיה הכל ישחית
 הוא .הנזכר האדם הוא פגם בשביל בשר הוא בשגם

 תופלג ולא הפלא לא וא״כ .הנזכרים האלהים כבני בשר
 .שהזכרנו מהשלשה השני הפעם והוא האדם. בני יפעת

 .שנה ועפר*ס מאה עוד להם שהאריך אלא שד ולא
 תפש זכות עליהם למד אם וש״ת .כו׳ ימיו והיו וזהו
 א'כ האדם מבני להרשיע שהפליגו מהמלאכים ק״ו

 כינב.י .מלאנשים עמהסיותר חסד עשית למה איפה
 .א״י כטש עד הנפילים ולבני .שנה ק״כ הארכת אדם

 אמר ע״כ .ות.מי ששי אחימן היו ושם נמצאו שם כי
 ושד .דורות י׳ הארכתי לאדם הלא כי .הוא נהפוך

 הנפילים הלא כי בנבד. דורות שני ולנפילים . שנה ק״כ
 היו עצמם הן .השמים מן נפלו אשר ראשון דור הס

 בכטש מהם שתראה אח׳כ וגם ההם. בימים בארץ
דור הוא .הנזכרים האלהים בני יבאו אשר הוא החנן.

 4 )ח״א( ז

 כל» דור שהוא להם וילדו האדם בנוח אל ראשון.
 להם היפדים כי .השם א;שי מעולם אשר הגבורים המה

 .בהורה שם נקובי הראה אשר הגבורים אוחס המה הן
 כה עד הנה .בלבד ב׳דורוח רק האריכו לא כי פן בא

 ר?וה ?הי,די ישי'הש ולהזכיר .מעמים השני הזכיר
 הב״ה ע׳ לא העולם את לחייב השם שראה מה הנה
 כי התנחם לא וע״כ כו׳ האדם רעת רבה כי רק .היה

 ע״כ .בחרן האדם את עשה כי ה׳ וינחם רק .עשאס
 אז הוא אמחה אס אמרו כי והוא וכו׳ ,ה ויאמר
 אעשה מה אך . האדמה פני מעל בראתי אשר האדם

 שזהר .השמים סוף ועד ראש עד מאדם ימשך המימוי כי
 אלה גם .העולם מן הלכו נדדו בהמה ועד שמאדם

 כב״ח צורך מה אדם אין שאם .ימקו אתם בשנותם
 כי .מעשיו כל על רחמיו כי וידוע .הפאו לא והמה

 אשר מדברים ב״ה על רק היה לא בעצם שנחמתי מה
 שנהמתי. מה כי כלומר .עשיתים כי ,נחמת כי וזהו .נצפוו
 הוייתם פה־תה .האדם מין אח שהוא עשיתים כי על הוא
 .ס הי בעלי שאר לא אך .אדם נעשה שהוא .עשיה ע"י

 שנא׳ מה כי .כר׳ חיה נפש הארץ תוצא בהם שנאמר
 שתקנן ושו כפי. פרש״י הרי כו׳ חית את אלהים ויעש

 נפש הארץ הוצא אומר על יחלק שלא .וצביונן בקומתן
 הענין פירש .האלה הפעמים ג׳ להזכיר וכהתימו . חיה

 ופשפש הזר למה תדע לומר .כו׳ חן מצא ונח ואמר
 רצה לא זה כל ועם הפעמיםהאלה. אחר יתברך הוא
 הוא .עצמו ידי על רק .המלאך היא יתברך רוחו ידון
 הרואה .ה' בעיני הוא לימלש חן מצא אם נח כי על

 אך מלאך עין תשורם לא אשר ופניות. ומביפבחיפת
 יבחין ולא .יתברך כמוהו רואה הבלתי מלאך בעיני לא
 .בניו נמלטו איך איפה א״כ וש״ת .לרשע צדיק בין

 גם הולך היה יתברך רחמיו לולא אביהם גם כי אחר
 שנה ק׳ מבני קפניס היותר על שהוא להשיב ואין .הוא
 .ברזיל כנמצא ההם בימים עונשים לכלל הגיש ונא

 נח של מעיינו יתברך הוא כבש כן על כי כ״ו( פ' )שם
 הגדול יגיע לבל שנה. מאות ה׳ בן היותו עד מלהוליד

 צריכין אפ הנה כי .המבול בזמן שנשין לכלל שבבניו
 עולם באי כל גס כן אם כי והוא .זה על נוסף פעם
 ארז״ל והנה .לקו למה שנה מאה מבני הפחותים נח זולת

 וז״ל לזה זה סמוכים מאמרים שני נ׳( פ׳ )שם בב״ר
 יסוד וצדיק .המבול דור זה רשע ואין סופה כעטר

 המבול. דור זה ואינם רשעים הפוך נח. זה עולם
 .עכ״ל נח תולדות אלת נח. זה .יעמוד צדיקים ובית
 .אחת לדרשה כאחד הבאים כתובים שני יראו והנה
 תולדות אלה בשר אומר. נדקדק לזה אך מיותר. והוא

 בכתוב להם הוקשה .שהזכרנו הזה הקושי זולת אך .נא
 ועוד .למעלה נאמר שכבר אחרי תולדות אלה אומרו
 .ויפת וחס שם אמר פלא ועוד .פעמים וה נח אומרו
 את הציל נח זכות כי רוחך על יענה אל לומר וטופ

 רחמיו לולא מאזפם בכף היה הוא גס הלא ט .בפו
 הגיא ע״כ .בניו את גם יציל ואיך .חן מצא כי יתברך

 רבים לשין ואחד .נח על יחיד לשון א׳ .אלו כתובים שני
 נח הוא וצדיק כו׳ סופה כעבור כי לומר .בפו על

איך וש״סא״ב שאלבדו. כלומר ליסודשלם. נשאר
 ניצולו



כז משה נח תורת

 ק׳ ממנין הפחותים זולתו לבני כן שאין מה בניו ניצולו
 והוא נפשם הצילו בצדקתם המה כי אמר כן על .כנה

 נח חולדות אלי. כו׳ צדיקים ובית ואינם רשעים הכוך
 ומה . בעצמם צדיקים היו נח בני הס . צדיקים בית
 מה כי .המאמר לזה הקודמות ,בפ בב״ר לאומרם גס

 חולדות אלה וזהו תולדותיו. בזכות חן מצא ונח טעם
 בעל שכוונת אלא היו צדיקים כי דעחס כי הנה . נח

 ידרש ולפ״ז . לעצמם רק הספיקו לא כי היה זה מאמר
 למצא הוצרך הוא גס אם וש״ת כו׳ חן מצא ונח כך הל

 ראויים כלו׳ .נח הולדות אלה לז״א .בניו נצולו איך .חן
 מאמרם ע״ד אליו יחדמו כי נח חולדות וליקרא להתייחס

 ברי מה יסרחו כאשר לשלמה שבע בת שאמרה ז״ל
 שתדמה ככר אינך אס יאמרו לא שאמרה כו׳ בטני בר ומה

 בת של בנה זה שיאמרו ברי מה וזהו .אלי רק לאביך
 ,כלו הוא פלוני בן שאומרו הרי אליה דומה כלומר שבע

 שכל ט׳ו( דף )מגילה ז״ל או׳ הוא ועד״ז .אליו מתייחס
 וכדומה אמון בן ישעיהו כמו אביו ופס שמו שנזכר נביא
 .אליו דומים בתולדותיו אמרו ואחר נביא בן נביא הוא

 יד היכן ועד .האב מהכפרות ביאור חובת עליו חל
 .לינצל לו נדמו אשר גדר דעת למען .מגעת צדקתו
 נח אמר כן ועל .שבדור מאה מבני פחותי מכל יותר
 אשר נח .ואומר קול כמרים רבי׳ע ובטעם .צדיק איש

 ומה .כו׳ צדיק איש הוארו מה תדע .אליו בניו דמיתי
 אלה יעמוד צדיקים וביה באו' בזה המאמר דברי מתקו

 וצדקת נח חולדות גדע אליו בההיחסם כי .נח תולדות
 חיש אפרי על משז״ל כיון כו׳ צדיק איש ואמר .תולדותיו

 ירא איש שמהיותו מי אפרי .מקטנותו שהוא ה' ירא
 וז״א ־ היה תמים צדיק איש מהיותו יאמר וזה .ה׳ אח

 ואחד בקטנותו א׳ .דורות ב׳ רואה אדם כל כי בדורותיו
 מקטנותו שהוא צדיק ׳היה דורותיו בשני כי אמר .בגדלו
 וש״ח .תחתיהם שקם ובדור .בקטנותו הזקנים כדור
 .בניו את להציל זכותו יספיק לא למה לו אלה אפר איש

 לא צדקתו כל כי לומר .נח התהלך האלהים את לז״א
 לישע יצא ולא .חומותיו וב בביתו לה׳ ממנו רק היתה

 שזיכה מי כן על .כאברהם ,ה אח דעת ללמדם .עמו
 ויזכור כענין .בזכותו זולתו ניצולו כאברהם הזולת את

 נח אך .ההפכה מתוך לוט את ויפלח אברהם את להים א
 את רק הציל לא .לבד לקונו בינו התהלך האלהיס שאת
 האלהיס את יאמר או .בזכותו בניו נצולו ולא ו עצמ

 למה י .אליו דומים שבניו איפה א״כ לומר .נח התהלך
 .המבול אחר עד עונשין בני יהיו שלא מעיינו הוכבש

 נח התהלך האלהים את כי שלם הדמיון אין כי הוא הלא
 נח וז״א .לגמרי תולדותיו כן שאין מה . בעצם בדבקות

 לפני הארץ ותשחת איך הורה וסיפרה בכתיב שליבי פעם
 בכתר זה אך .זנות הוא זרע הפחתת שהוא האלהיס

 .הכל לעיני חמס הארן ותמלא .לבדו האלהיס לפני
 וירא הנה אמר .זו ע״י או זו ע״י וידונו אפשר היה והנה

 כו׳ הפחית כי .בזכה נשחתה והנה הארן את אלהיס
 רעים פהורגת לעולם לומוכייא א;דנ בא יתחייב וע״כ

 הלא .הקדמט כאפר יתברך כונתו כל והנה . וטובים
 יתברך ראותו אחרי ע״כ .וזרעו נח חת להשאיר היהה

השאיר לבלתי שיסוייב .בזמה נשחתה והנה הארן אק
 5 )ח׳א( ן

 הנה כי והוא .לפני בא בשר כל קץ הנה לנח אמר .שריד
 המות המלאך הוא .בשר כל שקץ פירשו הזוהר בספר

 המקרא דורשים שאין גם והנה .הבשר כל קץ העושה
 .דרכנו לפי ונפרש .קן מלה פירוש אקח מהם .כמאמרנו

 .האנדרלומוסייא דבר על הנה יח׳ הוא אמר כי והוא
 .וטובים רעים ההורגת הזמה על המיוחד המשחית שהוא

 שלא מתקן הייתי לכלות מספיק היה לא הגזל עון אס
 גדל הגזל ערן על גם הנה אך .הגזל עון על רק לגזור
 משחית ע״י אעשה אם לכלות מספיק לבדו שהוא עד מאד
 .האנדרלומוסייא ע״י הזמה על עושה הייתי אס כמו
 לפני בא קן העושה המשחית הוא בשר כל קץ וזהו

 ואין מפניהם חמס הארץ מלאה כי בידו המשפט לעשות
 בעיני הן מצאת לא כי הספה אתה נס כי באופן מוחה.

 .משחיתם בעצמי והנני כ״א תקנה אין לכן המשחית
 וביתךכמדובר. אתה ותהיה לרשע צדיק בין באופןשאבחין

 הקן את ולא האנדרלומוכייא את לא אשליש שלא באופן
 בני דרך יתכן עוד . המשחית המלאך והוא בשר כל

 . כלל דרך ראשונה לב בשום והוא הכתובים בביאור
 כי .יתברך בבמותיו פעמים כמה זה טעמו את בפנותו
 .כא' פעמים ה' ההויה שם הוזכר הקודמת פ׳ בסיום
 .ה' וינחם .,ט ה' וירא .כו׳ רוחי ידון לא ה' ויאמר
 וכנגדם .ה׳ בעיני חן מצא ונח כו׳ את אמחה ה׳ ויאמר
 את .יחד אלהים שם פעמים ה׳ .זו פ׳ החלת בסמוך

 ט׳ האלהים לפני האק והשמת .נח התהלך האלהיס
 ככל ט' לנח אלהים ויאמר כו׳ הארץ את אלהים וירא
 שם הזכרת אל חזר כן ואמרי .אלהיס אותו צוה אשר

 ככל נח ויעש כו' אתה בא לנח ה׳ ויאמר הרחמים
 ט׳ שנים שנים הדין שם אל חזר ואח״כ .ה' צוהו אשר

 השדות. ב׳ יחד נוסדו ואת״כ אלהיס. אותו שה כאשר
 פי ועל .בעדו ,ה ויסגור . אלהים אותו צוה כאשר
 הגנה לשון ולא סגירה לשון אומרו אל לב נשים דרכנו
 ויזכיר ואמר .הדין מדת אל חזר ואח"כ .בו וכיוצא
 ובכלל כו׳ הארץ על רוח אלהיס ויעבר נח את אלהים
 כל ואח נח את אלהיס ויזכור אומרו אל לב נשים הדבר
 אל יבא אוהו בצוותו בהחלה ולא .ההצלה בסוף החיה

 שהזכרנו הערות אל גם לב נשים דרכנו וע״פ התיבה.
 רעת רבה כי ,ה וירא באומרו ועוד .הראשון בדרך
 מאמרם וידוע .מיותרת בארן מלת כי .בארן האדם

 האדם חת עשה כי ה׳ וינחם על כ״ז( ם׳ )ב׳ר ז״ל
 שהוא ואמר .מיותר בארן אומרו שם גם כי .בארן

 גם ממריד שהיה .בשמים ולא בארן שבראם מתנחם
 ולא .בארן אדם היות על נחם כי אז״ל וכן .העליונים

 אלהיס ורוח כד״א .הארן על מיס שהיו בהחלה כאשר
 ועוד .הקב״ה את מקלסין שהיו .המיס פני על מרחפת
 .העתיד על כמחייבס כנראה ט' מחבבות יצר וכל אומרו

 אומרו ועוד .שם הוא באשר רק יתברך דרכו הפך והוא
 מעצה כלפי יצדק ואיך .הלז העצטן מה לט אל ויתעצב
 כי כו׳ האדם אס אמחה סי ויאמר אומרו ועוד .מלילה

 כי אומרו ועוד .האדמה פני מעל שהוא ידע לא מי
 עשה כי ה' וינחם נאמר הרי כי .עשיתים כי ניחמתי

 הגזרה סותר איך .מן מצא ונח אומרו ועוד .האדם את
ועול .האדמה על אשר האדם כל על מרון כליון שהיסה

 כי



טשה נח תורת §4
 צדיק כי לומר ראוי היה .חן מצא אומרו אל סמך כי

 אחד ולא .החן מציאת על טעם ויהיה .היה חמים
 צדיק אלו תוארים נתייחדו למה ועוד .נח חולדות הזכיר
 ירא כענין זולתו. על הנאמרים תואריס מיתר חמים.
 שם כפל וכן .לו ודומה באיוב האומר מרע וסר אצהיס

 בדרך שהערנו נח התהלך האלהים את ואומרו נח.
 ועוד .למעלה שנא׳ אחל .ויולד אומרו וכן .הקודם
 הרעה מעשה על פירושו שאם ט׳. הארן ותשחת אומרו

 והנה הארן את אלהיס וירא היינו זרעם אח שהשחית.'
 השחתת דין שנגמר דין הגזר על פי׳ ואס .כו' נשחתה

 ואיך .הגזל על היה דין הגזר הלא .אלהים לפני הארן
 יאמר ומהראוי .כמוסיף ותמלא יאמר .דין הגזר אחר

 לכל כי ועוד .כו׳ חמס הארן מלאה כי כו' ותשחת
 אחר הארן|. אח אלהיס וירא אומרו יצדק לא .הפירושים

 הוא הכפל זולת כי .האלה־ם לפני הארן ותשחת אומרו
 וגס להקדים ראוי היה הראיה מציאות כי .הפוך

 השי״ת ובדברו .בלבד זנות ואח״כ החמס מזכיר שמתחלה
 כי .לך עשה אומרו ועוד .לבדו החמש מזכיר נח אל

 .גופר מעצי בה־ותם רמז ומה .מיותר הוא לך אומרו
 .לכופר מזפח לשוט ושטחו .בכופר ומחון מבית ושתהי׳

 והנני למעלה נאמר הרי .מביא הנני ואני עני! ומה
 יודיעט . מיס מבול ע״י שיהיה להודיע ואם .משחיתם

 .המביא יתב׳ הוא כי ידע לא מי כי .ואני שאומר מבלי
 .התיבה אל ובאת אתך בריתי את והקימותי אומרו ועוד

 בריח שהוצרך לדחוק ל״א( פ׳ )ב״ר ז״ל הוצרכו הנה כי
 .הברית אל צורך מה שאנ״כ .ירקבו שלא הפירות על

 הדבר שלה למה יגוע. בארן אפר כל אומרו ועוד
 כאומרו אשחיח אמר ולא .מעצמה הוא כאלו בגויעחה

 כל אח וימח לפנים כאומד אמחה או בשר. כ' לברת
 החי ומכל באומרו ועוד .הארן מן וימחו .כו׳ היקים

 אמר שאחריו בפסוק ולמה .אתך להחיות חמר ׳ כ
 תביא אמר מתחלה כי שמהפך ועוד .להחיות אליך יבואו

 מאמרם ידוע והנה .אליך יבואו ואח״כ התיבה אל
 לשאינן נזקקו לא מאשר יביא יתברך הוא לו טה כי ז״ל

 אעשה אני יתב׳ הוא והשיב .אדע במה נח ואמר .מינן
 אומרו וגס נאנזקקו. אשר אליך יבואו מעצמן בהם

 קח ואחה אומרו וגם .אליך נאמר ופה .אתך למעלה
 לך תלך .לאכלה ולהם לו יקח שיצוה אמר .כו׳ לך

 גס .ואתה מלת וגס ט״ מכל קח והל״לואתה .מיותרת
 מאמר׳ נזכירה הביאור אל לבא אמנם :צורך לבלי הוא

 לעשות נח נצטווה כאשר והוא ק״ס( דף )סנהדרין ל ז׳
 ארזים נטע מאז כי .המטל קודם שנה ק״ך היה התיבה

 אומרשהקב״ה והיה זה. מה דורו בני אותו שואלים והיו ט׳
 מבול גיתי ואומרים מלעיגיס והיו מבול להביא עתיד ה ה

 אתאמבול הא אומרים היו זקנו מתושלח .וכשמת ביחיה על
 ימיו והיו כו׳ כשגם אומרו פי׳ הוא ואמרושזה כו׳ ביחיה על

 למעלה אומרו זה ולפי .להם שהאריך שנה ועשרים מאה
 אחר שנה כ' היה .ט׳ ויולד שנה מאות חמש בן נח ויהי

 וא״כ .היה כשהמטל נח היה שנה ת״ר בן כי התעה וי צי
 מאות ה' р נח ויהי באומרו הקודמים הפסוקים איפה
 ויאמרכו' החל ט ויהי שאחריו והפסוקים .כו׳ ויולד שנה
נח בהיות הוא הראשון כי .א׳ בזמן אי,ן כו׳ ידון לא ה׳

 6 )ח״א( ז

 שנה ת״פ р בהיותו היו ושאחריו .שנה מאות ה' בן
 טונת אל ככא ובזה :נח להולדת קודם שנה עשרים

 מש למה פכ״ו( ז״ל)ב״ר מאמרם בהזכיר והוא הכתובים
 עד אלא דורו מני הוליד ולא .נח של מעיינו הקב״ה
 שנה ק' בן הגדול יהיה שלא כדי .שנה ת״ק בן שיהיה
 עדיין והנה .למעלה עונשין בר יהיה שלא במבול שלמים

 ועם .לקו למה מאה מבני הפחותים נח בני זולת קשה
 בהקדמה דרכנו לפי אחשוב לזה אחר מעם לנו שעוד

 .אמריה טפס באמרי נועם מתנת התורה כי והיא .א׳
 נח שוטף הרין כליון היה הדין מדת פי על הנה כי והוא
 במיעוטו בשל היה כי .שריד השאיר בלתי עד .ובניו

 כדאי היה לא הוא שגס גס ומה כולו. העולם כל בערך
 בניו ונשי ואשתו בניו גס ומה .לבדו הוא אפילו לישאר

 מתבשל. העולם היה הפועל אל בא היה כך ואם .אתו
 אחר אדם לברא לחזור כי למה הארץ . אדם אין כ״א

 אל ישוב מה כי .וחש מלילה יתברך כבודו היה לא
 כי אחרי תזכרט. כי אנוש מה האומרים המלאכים
 מעתה להשאיר הוא כבודו לכן א' פעם היה כן כדבריהם

 הדין פ״ם יהיה צריך והנה .המקטרגים דברי יעמדו ולא
 כי יתברך הוא ראה אמנם .ארן יעמיד במשפש מלך כי

 הארץ תשחת לבדו הדין מדת הוא לאלהים המשפש אם
 מאז כאשר רחמים מדת שיתף ע״כ . עליה הדרים וכל

 מאמרות בעשרה העולם הברא וסייע .כן עשה הבריאה
 ועדיק .העולם נתבשל לא שעי״כ בשערים. כתבנו כאפר

 הדין להפשיר רחמים מדת מספיק כי לומר מקום היה
 הוא והשף והנשים בניו גם לישאר אמנם .נח אך ויפאר

 ת־קון לנו סיפר ית' הוא עשה מה ע״כ מאד גדול דבר
 והוא .רחמים במדת גס הארן השפם זולת שעשה פני

 ויהי הכתיבים ענין וזה .שנה ת״ק р היות עד יוליד שלא
 שלא לו היה זה ומה כו'. ויולד שנה מאות חמש р נח

 היה העולם הנה כי הוא הלא . ההוא הזמן עד הוליד
 לזמן קודם שהוא ט׳ האדם החל כי ויהי הלא כי אבד.
 ויקחו ט׳ האלהים בני ויראו שיתבאר כמו שנה כ׳ הנזכר

 בחרו. אכר .זכור זה .מכל .איש אשת זה נשים להם
 עולמו לקיים צו און מצא .כן יתב׳ בראותו אז בהמה. זו

 רוח הוא .רוחי ידון לא ואמר .הדין מדת ע״פ יחרב בל
 באדם. ידו־ לא .מדה"ד הוא בראשית ,בפ הנזכר אלהיס

 .לעולם לבדו מדה״ד ידון שלא מעתה כגוזר .למולם וזה
 על חבא לא למה וש״ת .רחמים מדת ישתף שתמיד אלא

 הלא .ופוביס רעים והורגת אנדרלומוסיא "הנזכר הזנית
 .קטרגו אפר הנזכר האלהיס כבני בשר הוא בפגם הוא

 האדם על להכביד שאין באופן .בעטר בית הוא שהבי״ת
 .שנה ק״ך להם שהאריך ימיו שהיו אלא עוד ולא .כ״כ
 כי מזה. יותר האלהים לבני הארכתי אס תחמה ואל

 היו הנפילים כי .דורות מב׳ יותר להם הארכתי לא הלא
 הוא ה׳ וירא ע״כ .בס״ד הקודם בדרך כמפורש ט׳

 הראיה היתה אס לומר .ט׳ רבה כי רחמים מדת
 היתה .אלהים שם בבחינת המשפט בהשגחת וההבטה

 נברא לא הלא ט .ובהו תהו להיות וחוזרת נחרבת הארן
 אך ובאין. מנעישין היו דורות וי׳ .מעלליהם לשייטיט רק

 האדם רפת רבה כ• .הרחמים בבחינת ה׳ והשגיח וירא
 המאבדים הרשעים רק .הארן תאשם לא וע״כ .בארן

אותם
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 נתאחדו יצריהם פני כל אפי׳ לבו מחשבות יצר וכל .וחם0
 כי על רק .הארן עשוהו על התנחם לא ע״כ .לרעה
 כי .הארן את עשה כי על ולא בארן. האדם את עשה
 כתבנו כאשר האדן קיום מפני א' להשאיר יוכרח ע'כ

 אל ולבא .לבו אל ויתעצב אז כו׳ מאמרות בי׳ במפנה
 שאמר ע״ה ברכיה ר׳ מאמר נזכיר זה דרכנו לפי ביאורו
 .הדריכל יד על פלטין שבונה מלך כ״ז( )פ׳ רבה במדרש

 על לא להתכעס לו יש מי על .לו ערבה ולא אותה ראה
 נחשב זר כמו והלא ..עכ״ל לבו אל ויתעצב כך .הדריכל

 .הדריכל ענין על בין .מעלה כלפי העציבות מציאות בין
 אולי .הדריכל על המלך שיכעוס יצדק במשל הנה כי
 הכל כי .הוא כן לא בנמשל אך .המלך כרצון עפאו לא

 ביארנו הנה אמנם :ית׳ עולם של מלכו ברצון עשה
 העדר הוא .יתב' בו הנאמר עציבות כי .רבים במקומות

 פניו שזיו העצב כאדם .החוצה מאתו שפע אור התפשטות
 כך הענין ויהיה ירוק חצוניוחו וישאר בפנימיותו נכנם

 שקראה ע״ישכינתו היה הואית׳. הארן ברא כאשר כי
 ויאמר .כו׳ רקיע יהי אלהים ויאמר הכתוב כמאמר .לבו

 בראותו ועתה . היבשה ותראה וכו׳ המיס יקוו אלהיס
 העולם יאבד . הוא ברוך הנזכר אלהיס שם פי ית׳שעל
 פעולה לפשל מאתו שפע לשלשל רצה לא ע״כ .כמדובר

 אל ויתעצב וזהו .ההוא השם ע׳י הזה המשפט הוא .זו
 השכינה ע״י נברא להיות כי ברכיה רבי מאמר והוא לבו.
 כי נמשך היה . הרחמים כח ע״י ולא .דין היא אפר
 והוא .ידו על ומשפטו העולם קודם יהיה ג״כ עתה
 לבדו ידו על הפעולה להעשות שפע שמונע הכעס נמשל

 דרכנו אשר בדרך מאמרנו והוא הנזכר מהטעם רצה שלא
 אמחה כו׳ הרחמים מדת הוא ה' ויאמר ע׳׳כ .כמדובר בו

 .צאצאיה עם הארן יהיה לא .אמחה אפר לומר וכו׳
 ארן עשיתי כי נחמתי לא הלא כי וכו׳ האדם את רק
 .הנזכרים חיים הבעלי ואת האדם את עשיתים כי רק

 איש נח כי וירא ישקיף מדה״ד גס הלא תאמר ופמא
 לא הארן כל השופט כי .הארן ותשאר וישאירנו .צדיק

 אלהיס בעיני חן מוצא היה נח אם לז׳א .משפט יעשה
 בעיני לא אך .ה׳ בעיני היא הן מצא ונח אך .זה ה ה

 לעפות עשה אפר יתב׳ הוא היטיב כן על .אלהיס מדת
 שניחשע״כ ועוד . רחמים מדת ידי על ודינו משפטו

 כי נח. תולדות על הוא הלא רחמים מדת הוצרכה
 . 'נמ אל דומים כלומר נח חולדות אלה הנה

 . רחמים מדת בשני רק חן מצא לא נח כאשר כי
 בעיני רק מצא לא נח כי אומרו ואחר .החולדות גס כן
 בזה אליו דומים בניו ושגס .הדין מדת בעיני ולא .ה׳

 בעיני רק הן מצא שלא נח של טיבו מה דיע לה חזר
 פאמרתי נח לומר .כו' איש נח ואמר .הרחמים מדת
 . צדקתו גדר תדע הפסידו נו ומיס 7 בניו היות שעל
 .העשה ואל בשב רק היתה לא צדקתו כל כי הוא הלא
 במה חטא שלא רק היה לא כי . קניני שלמות ולא

 לפי ההם וח הדו. פשעי ג' כי והוא .דורותיו שחטאו
 .ג׳ל )ב( בפר. כל הפחית כי זמה עון )א( .רז״ל דברי
 להלן ונאמר השהתה כאן נאמר שארז״ל כמו . ע״א )ג(
 דבק לא דורותיו פפעי מג׳ כי אמר . כר' חשחיתון פן

 הנודע והוא .צדיק איש שהיה אמר הא׳ על מאומה בידו
 7 )ח״א( ז

 מלחטוא בריתו השימו־ כי ג׳( דף )שמוח הזוהר מספר
 יוסף כן כיעל צדיק. תואר בייחוד יקרא ההוא בזנות.
 ועמד בקדושה מילתו ברית שימרו על .זה תואר נתייחד

 מתנהג בדורותיו היה תמים אמר הב׳ ועל .בנסיון בו
 היא והשלישית .עיושקם ובלתי לב וטוהר בתמימות אתם
 האלהים עם . נח התהלך האלהיס את כדכתיב ע׳א

 . הידיעה ה״א ענין וזה אחרים אלהיס עם ולא .הידוע
 מיראת עבודה שהיתה .האלהים את באומרו רמז עוד

 לא וע״כ .באהבה מתהלך ולא הדין מדת הוא אלהים.
 שחזר והוא .אליו בניו נדמו אלו בחינות ועל ה׳ את נאמר
 כ״א בניס. שלשה ויולד אמר שלא וזהו כו' נח ויולד ואמר
 מדת הוצרך וע״כ .אליו דומים כלומר להזכירו חזר

 .כו׳ ת׳ וינחם הק־דמיס בפסוקים אפשר עוד .רחמים
 הרב בשם ששמעתי מה דרך על והוא .כו׳ ה׳ ויאמר
 אשר הרעה על ה׳ וינחם פסוק על ז״ל מהרי״ב הגדול

 על אפו יחרה כי הרחמן אב דרך כי והא ברכו׳. ד
 כאש לבו כעסו. דברי בשפתיו הוציא לא אשר ועד בנו.
 הנה ואומרו .בדברים מפליג כעסו בשעת אך ,בוער

 כן וע״י .קשים בדברים וכיוצא .ואאבד ואשמיד אהרוג
 הרעה על ה׳ וינחם וזהו .עשהו כבר כאלו חמתו שככה
 וכן .בדבור כעסו הטיל . לעמו לעשות שדבר במה

 עולל אפר א׳( )איכה פסוק על עד׳ז אומרים שמעתי
 כעסו היפר לא כי המקונן שמתרעם כו׳. הוגה אפר לי

 כ״א . ;הם לעשות אפו ביום והוגה שדבר הדבור ע״י
 .ממנו הסיר ולא ביטל ולא .היגה אשר כל לי עולל

 מאד רב כי החרבן בעת אפו חרון ביום היה זה אך
 פה יאמר וזה .זולתו בזמן משא״כ .ועברה אף החרון

:לגמרי שהוא בארן האדם את עשה כי ה' וינחם
.במחשבה בלבד לבו אל הדבר היה בעוד ויתעצב אטנם

 ולהשתיק לזכותה רחמים מדת עשה מה אך
 אמחה לדבר שהפליג כו׳ אמחה ה׳ ויאמר .הדין מדת

 לגמרי. גדולה הגזמה שהיא כו' מאדם כו׳ האדם את
 אך וישאר .קצת ממנו שהחסיר כו׳ חן מצא ונח כן וע״י

 וירח באומרו .אמרח דרך אפשר שד .ונשיהם ובניו נח
 הוא שחש שכתבנו מה זולת כי והוא כו׳ רבה כי ה׳

 מדת ראה גס .הכל הפחית לבלתי עולמו על יתברך
 העולם יבטל אס כי .הדין מדת נגד לזכות רחמים
 עפר ישני חטאו מה .יושביה חטאת על הארן ותמחה

 הארן,ומהפשע בהמהות לושימוחו ודומים כמשותלח
 .ם מהבא ודור דור שבכל רבים וק .שלמים אדם בני כל

 האדם רעת רבה כי הרחמים בעל ה׳ וירא וז״א
 אינם אפר לא אך . המה בארן אשר כלומר .בארן
 )בראשית הזוהר ספר למאמר גס ומה .המתים הם בארן

 מפל באפיו חיים רוח נשמת אשר כל בפסוק כ״ו( דף
 נשמה בעלי צדיקים כל כי שהוא . מתו בחרבה אשר
 . הס גס ילקו למה איפה וא״כ המבול. קודם מתו כבר

 . והוייחם לידתם תמנע למה היו לא עדן אשר וכן
 אשר ולא .בארן האדם את עפה כי ה' וינחם ע"כ

 שלא עדיין נולדו שלא בשמים עוד כי . בארן אינם
 ה׳ ויאמר ע״כ .לארן מתחת אשר וגם .לעולם באו

 עדיין תשר את ולא .בראתי אשר וכו׳ האדם את אמחה
תחק אשר ולא . האדמה פני מעל גס . בראתי לח

פניה
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 אשר את לא אך . עשיתי כי הוא נחמתי כ״א .פניה
 את לא .עשיתים כי שנחמתי אותם וכן פשיתי לא עדן

 איך וש״ת עליהם. נהמתי שלא לארץ מתחת הקטרים
 אדם לכרא ולחזור .ממנו העולם ליכנות אין ואדם יתכן

 ונח אמר כן על , למעלה כמדוכר יתכן לא מהדש
: וכו׳ חן מצא

 נעשה ההוא המשפט היה אלו כי .הענין אל ונחזור
 מכלי . כלכד אלהים שם כחינת גזרה ע״י

 נשאר ולא .הכל שוטף חרוץ הכליון היה .מ״ר הצטרך
 לפני הארץ ותשחת הכתובים מאמר וזה . נח חף

 שלא הדין מדת דרך הלא כי והוא . כו' האלהים
 וז״א משפט יעשה הארץ כל השופט כי . דבר לוותר

 נשחתה כי . מדה״ד לפני האלהיס לפני הארץ ותשחת
 עון וכן כו׳ בשר כל השחית כי כד״א . זמה עון על

 אמת והן .חמס הארץ והמלא הנה כי .נזל הוא אחר
 הסכימה זה כל עם .תוותר לא אלהים שמדת גס כי

 .לגמרי עולם כהשחתת תחפוץ לא כי .רחמים מדת עם
 הסכימה . מתבטל היה הדין ע״פ כי בראות וע״כ

 ככחות אינו כי יתקיים למען רחמים מדת עם להשתתף
 כהיות ע״כ .כנודע בהשחתה החפצים חלילה המשחיתים

 . גזל ב׳ . זמה א' . ידם תחת היו עכירות שתי כי
 .בארץ היו הנפילים שנאמר כתבנו כגר הזמה על והנה
 הן כי . הדין מדת נגד פה פתחון היו שבהם לומר
 ואמר . אדם בני על רע ודוברים המקטריגיס המה
 הרעוחס . למטה כאדם לכפר הייתם אלו הקב״ה להס
 : כו׳ נשים להם ויקחו כו׳ ויראו היה וכן . כהם

 לא הנפילים כי .פה פתחון היה לא החמס על אמנם
 היה זה מה נכון טעם נמצא ובזה . בזמה רק חטאו

 הזמה על ולא . הגזל על אלא דינם גזר נחתם שלא
 על הוא אך .ורעים טובים להרוג אנדרלומוסיא שהבא

 וזהו .הדין מדת לעומת פה פתחון היה הזמה על כי
 הדין מדת שהוא האלהים לפני הזמה שהוא הארץ ותשחת

 חמש הארץ ותמצא וזהו .החמס ענין ית' לפניו הושם וגס
 הארץ אח ראה עשה מה ע״כ .אבד העולם שהיה באופן
 היא שנשחחה מה כי הוא .שראה ומה בזמה נשחתה והנה

 בשר שהי׳ מה כל כי ,כל דרכו את בשר בל השחית כי
 שכתבנו כמו .האלהים בני הנפילים המלאכים את שמרבה

 לאבדם ואין .דרכם את השחיתו . בשר הוא כשגם על
 כדאי בו שגם . החמס עון נשאר עדיין אך .כך על

 בא בפר כל קץ לנח אלהים ויאמר ע״כ .הכל להשחית
 מלאה כי .אתה גס תמלט ולא הדין מדת שאני .לפני

 גס השאיר לבלתי שהוא הגזל על שהוא ממס הארץ
 אמר לזה .יענשו למה חמם עשו לא אפר וש״ת .אחד

 ולא הנזכר. בשר כל של מפניהם חמס הארץ מלאה כי
 משחיתם מדה״ד והנני כן על .בידם שימחה א' היה
 בני ולא . זו סיכה על בידי מוחה אין כי הארץ את

 גס נשאר אין כ״א .עצמה הארץ גם אם כי בלבד אדס
 .הארץ את משחיתם והנני וזהו .בעולם צורך מה אחד

 אתה גם כי .העולם איבוד שהוא וצאצאיה הארץ שהוא
 . הארץ את משחיתם והנני וזהו .לפני חן מוצא אינך
 כמקום שאשימך א' .תיקונים שני לך אבקש כ״ז ועם

 גם מן תמצא כן שע״י . הדש י״ב בייסורי; התמרק

 מדל( אשתף . נתייסרת לא שעדין מעשה כי 5 .כעיני
 הנה לומר . לך עשה אמר הא' ועל ,לרחמך רחמים

 והוא .נפשך ותנצל שמה חנום אשר מקום לך שמתי
 שלא היה מה לב נשית כאשר והוא כו' תיכת לך עשה
 ועל .מא*י גנוה הר כראש .זה דרך כזולת ה׳ הצילו

 שגושמה •מר לא אף . מטר עליו מהמטיר יצוה העכיס
 והנה למקום פתחים הרכה הנה זה דרך וזולת . כמכול
 . הסוהר בכית כמונח שהיה אמרו וכתנחומא ככ"ר
 הרשהו ולא .כו' נפשי ממסגר הוציאה ואומר צועק והיה
 צער מרוב רז״ל ספרו וכן .חדש י״ב עד יתברך הוא

 גם להאכיל .מעיניו שנתו נדדה ואשר . שם לו שהיה
 כלל מנוח לו היה ולא . כלילה לאכול שדרכו למי כלילה

 שלא למה .עון לכפרת לו היה מה׳ כי ספק אין ע״כ
 משפט נגד . חדש י״ב שם ליננרק הוצרך כדאי היה

 מאמר וזהו .ימות ולא ויחיה חדש י״ב כגיהנס רשעים
 על יעלה אל לומר כו' תיכת לך עשה אליו הדין מדת
 ושאל׳ב היכה לעשות אצוך חיים הכעלי שנשכיל רוחך

 רק כן לא כי . צער כלא לשתנצל היו פתחים הרכה
 לכפרת אליה צריך אתה כי כו׳ תיכה בעבורך לך עפה
 כעד הנזכר התיכה אח תעשה קנים דרכך וע״פ .פון

 לשאינס יזדקקו כל נפרדים המינים שיהיו .חיים הכעלי
 נאמר כמשה למה שהקשו ז״ל מאמרם יתכן וכזה .מינם

 כי ואמרו .ומחוץ מכית זפת כולה ופה .וכזפת כחמר
 ר־ח צדיק אוחו יריח שלא כדי מכפנים חומר היה כמשה

 צדיק איש נח גס הלא כי זה על קשה והנה . רע
 שם הושם לא נח כי יתכן שכתכנו כמה אך היה תמים

 ז״ל מאמרם וזהו . ויריח יריח כן ועל עוץ למרק רק
 : צדיק זה ולא צדיק אוחו כלומר צדיק אותו כאומרם

 טעמו את הכתוב שנות אל טעם טוב ראינו מצאנו ובזה
 כמשה שאמר כמו כזפת אמר וצא .ככופר לומר

 ע״כ פץ. לכפרת מכית גס הזפת היות לרמוז הוא אך
 עוד . ככופר ומחוץ מפית ואמר כופר כלשון הוציאו

 חפן ה׳ כי והוא זה. דרך על לך עפה אומר ידוקד־ן
 אתה לומר . מדה כנגד מדה חודש י״ב כתיכה דכאו

 בעטדח ולהדריכם להיישירם . עמך לישע יצאת לא
 . אכרהם עשה שלא מה כיתך כתוך נסגרת רק .קינס

 לא ואשר . ותצטער אתה נם התיכה תוך חסגר לכן
 מעיניך שינה ומנדד .אדם כני את ומנהיג רועה היית

 וחיות כהמוח הרעה עתה להמיכס. להיישירם לרודפם
 כי כלומר לך עפה וזה• .להאכילם מעיניך פינה ומנדד

 קנים וגם .מדתך לעומת להנצל תיכה לעשות יאחה לך
 . ומין מין לכל וכהמוח החיות כעד התיכה את תעשה
 הדין מדת פ׳׳פ עם זה כל ועם .כידך ולכלכלה לזונם
 . נמחה היית אתה גם מחית שלא על נידון היית כלכד

 הוא . לך שיסכון מה הזה התיכה צער כל עם אך
 מלת כי והוא כו׳ מניא הנני ואני כי שהוא הפני הדכר

 כי רז״ל שלמדונו מה זולת הנה כי והוא .מיותרת ואני
 גס כי הס גס למדונו .דינו וכית היא וה׳ שנאמר כ״מ

 והוא .דינו וכית הוא ואני יתכרך כו שנא׳ מקום כל
 לקחתי הנה ואני פסוק על פ״ג( רכה )כמדכר מאמרם

 ככיכול ואני ט שנאמר מקום כל אמרין רכנין וז״ל כו׳
 רעם עליך דפר וה׳ שככלן אכ וכנין .דינו וכיח הקב״ה

עכ״ל
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 וא' .הנפש חולדות הנה שחים .תמים צדיק לאיש איש
 .בא׳ ויש .בשתיהן ויש בשלשתן שלם יש .הגוף חולדות

 הן כי .ומע״ט ממצות היא הא׳ .נפש של השתים והנה
 מלאך ממנה נעשית ומצוה מצוה כל כי .באמת בניו הה

 והב׳ .מהם וסוביס גדולים בנים לך ואין ,א׳ פרקלינו
 ידריך מאשר . ושרה כאברהם שיעשה הנפשות הם

 . תלמידים ילמד או . בתשובה אנשים ויחזיר ויישיר
 אשר הבנים היא והג׳ . באמת אמחייס בניס הס כי

 ונח לך אמרתי הלא לומר כו׳ חולדות אלה ואמר .לקח
 תתמה אל .הדין לפי כדאי היה לא כי שיורה .חן מצא

 לצדיק אפר תולדות מיני מג׳ כי .איפה דע כי החפץ על
 לו היו לא הנפשים מן ,חומרי והא׳ . נפשיים השנים

 הנה כי .בעצם שלם היה לא החומרים וגם .אחד רק
 תמים צדיק איש נח והנה .נזכיר אשר נח חולדות אלה

 האחד הסוג שהוא בעצמו בודד בכשרותו שהוא היה.
 . ב׳ פעם נח וז״א . בזולת ולא בעצמיחו כשרון שהוא
 האלהיס את אמנם : בעצמו עליו שהוא איש ואו׳

 כל רק . בתנובה להחזירן האנשים עם ולא התהלך
 הנפשיים מן כי הנה בלבד. האלהיס אל ממנו היה כשרוחו

 וכו׳ בנים ג׳ נח ויולד ומהחומרי .בלבד לו היה א׳
 שהא׳ שבלולב מינים ד׳ ל׳( פ׳ )ויקרא ז״ל מאמרם ע״ד
 נועם בו יש תמר הוא והלולב וריח טעם בו יש האתרוג הוא
 .ריח ולא טעם לא והערבה טעם ולא ריח ועבות ריח ולא
 ולא תורה בו שיש ומי ומצו׳ חורה לו שיש מי יש בישראל כך

 ולא זה לא בו שאק ומי תורה ולא לו׳מע׳ט שיש ומי מצות.
 ויגיט כלומר .אלו עם אלו יצטרפו הקב״ה אמר .זה

 הנה כי .הזה הכתוב בענין אהשיב וכן .אלו על אלו
 ערות שראה סופו ויוכיח .השר בלתי חס היה נח מזרע
 הוא באשר כי וגס . רבעו וי׳א .סורסו י״א .אביו

 ויפת .סובה הכנתו היחה לא עכ״ז .חטא לא עדין שם
 למען עשה מה כן על .שלם היה ושם .בינוני היה
 בנים. באומרג׳ יחד וכללם א׳ אגודה עשאס עליהם הגין

 שלמים כי להורות הוא אך .המנין הודיענו למה שאל״כ
 אגודה בהעשיחס זה על זה בהגין לא אם .בעצם היו לא

 הטיל ההשואה. העדר צד להורות ועכ״ז א׳. וכללוח
 מקומות בקצת ז״ל מאמרם כדרך .לחבירו א׳ כל בין אח
 זה על זה להגין ההתערבות ומכלל . אתא לאפסוקי אח

 .ממנו הגדולים השנים בין הקטן חס את הכתיב .היה
 ומזה מזה וע״כ עליו. הגינו אחיו כי להורות שהוא

 נבלע כאלו .משניהם נאחז בחוטם והוא .נזכרים הם
 : לינצל היה בעצם שלם לא הוא כי הנה .הדבקים בין

 רב ח״ל ל׳( ,)פ בב״ר ז״ל מאמרם ענין אל נבח ובזה
 צדיק היה בדורותיו אומר יהודה ר׳ . נחמיה ורב יהודה

 היה לא שמואל של בדורו או משה של בדורו היה אלו הא
 משל .נהור סגיא .ורא לע צווחין דסמי׳ בשוקא .צדיק
 ומצאה א׳ חבית פתח .יין של א׳ מרחף לו שהיה לא׳
 תושם ליה ין אמר .חוסם ומצאה ג׳ .כן שניה .חומן של

 . לא ליה אמרי .מיניה טב הכא ואיח להון אמר .הוא
 או משה של בדורו היה אלו הא צדיק היה בדורותיו סך

 אס ומה אמר נחמיה ור׳ . צדיק היה לא שמואל של
 או משה של בדורו היה אלו הא .צדיק היה בדורותיו

 לצלוחית משל .וכמה כמה אחת על שמואל של בדורו
של

 .וה׳ אומרו אל .ואני אומרו בפי׳ רז״ל השוו הנה .עכ׳ל
 כי הענין אל ונבא : הזוהר בספר מפורש ג״כ והוא

 . תיבה בצער תצטער צויחיך הלא .הדין מדת אמרה
 בהצטרף לא אס להצילך. לך שוה איננו זה כל כי לך דע

 ואמר .בעיניו חן שמצאת ה׳ עם שאסכים רחמים מדת
 ואני וזהו .לבדו אלהים רוח שהוא באדם רוחי ידון לא

 מביא הנני שעי״כ . יחד מדות השתי הצטרפות שהוא
 אל ובאת כו׳ בריחי אח והקימותי כי מזה ימשך מ׳

 וע״כ . לבדה הדין מדת ע״י כן שאין מה . התיבה
 תקטרג לבל שהוא . בריח קיום שהוצרך מה יתיישב
 אמחה ה' ויאמר למעלה אומרו יקשה לא ובזה מדה״ד

 כו׳ אלהיס ויאמר נאמר ופה .רחמים שהוא האדם אח
 .הדין מדת שהוא כו׳ מביא הנני ואני כו' משחיתם והנני

 מדת גמר^דברו ואחר כאמור יחד המדות הואלשחי אך
 . רחמים מדת בחינת דבור לו נתייחד .נח אל אלהיס
 אתה בא לנח ה׳ ויאמר וזהו כו' אתה בא לו ויאמר

 להצטער תצטרך אס חקון אל לומר והוא כו׳ ביתך וכל
 כי .חיבה צער בלי אחרת בדרך תנצל ולא . תיבה בצער

 מדת בפני ולא בלבד לפני צדיק ראיתי אותך כי על הוא
 רק זה כל אין והנה .בצער להנצל תצטער כן טל הדין

 שאמרו כמו שהם ונקבה זכר הבאים אמנם :נח על
 הנה . מינן לשאינן נזקקו שלא קי״ב( דף )סנהדרין ז״ל

 והבאים וז״א מדה״ד לפי גס להנצל זוכים היו בדין
 כי . אלהיס אוחו צוה כאשר כו׳ בשר מכל ונקבה זכר
 ה׳ ויסגור נח אמנם : להם עמדה אלהיס מדת גס

 באומרו ויתכן . בלבד רחמים במדח עצמו מצד בעדו
 החיות בעד לא בתיבה ליסגר שהוצרך מה סגירה לשון
 כן שאין מה הרחמים מדת ע״פ זה וגם .בעדו רק

 שנשפך אמר אמנם .צער בלי זכו בדין שנס חיים בעלי
 .נח בהם שנצטער רבים ימים ועברו הרוגז חמס נאש
 שנתמרק יום ומאת חמשיס הארן על המיס שיגברו אחר

 הדין מדת שאפילו נח אח אלהיס ויזכור אז .ביסורין
 כו׳ נח את אלהיס ויזכור וזהו .עליו וריחם אותו זכר
 אלהים ויעבר וזהו .הרעה סילק הדין מדת ע״י ואז
 אלהיס מדת רוח שע״י .המים וישוכו הארץ >ל רוח

 ענין אל ונחזור .כלל דרך הוא זה והנה :המיס שמו
 בדרן כתבנו והנה כו׳ חולדות אלה .הכתובים המשך

 רק היו לא צדקותיו כל הוא. הכתוב שענין הקודם
 לפרש יתכן סוד .בעצם קנייני אושר לא אך .עון שלילח

 הראוייוח הערות קצת בהעיר והוא וכו' תולדות אלה
 נח אומר )א( .הקודמים בדרכים שנזכרו עם .להעיר

 בפרשה הוזכרו תולדותיו הלא כי )ב( . פעמים זה
 . ויפת חם שם נח חולדות אלה שהיצ״ל )ג( • הקודמת

 .הקודמים תולדות על כמוסיף בוח״ו נח ויולד אומר )ד(
 לאשמועינן אתת מניינא וכי .בניס ג׳ אומרו )ה( .ואינם

 אח הקדימו )ז( .מהבנים א׳ כל בין .את הטילו )ו(
 אלהיס וירא אומרו )ח( .ממט הגדול ליפת הקטן מס
 . אלהים ראה החמס גס הלא כי וט׳ הארץ את

 עשה אומרו )י( .החמס רק הזכיר לא לנח למה )ט(
 הצריכו למה )יא( .מיותרת לך מלת כי וכו' תיבת לך

 על יתברך לפניו הצלות החמו כי .תיבה עשות יתברך
 חולדות המה ג׳ הנה כי נקדים אמנם ;ותלול גבוה הר

1 )ח״א( ח
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 הקברות בין ושנחת .פתיל צמיד מוקפת אפרסמון של

 כמה אחת על לקברות מון היה ואלו נודף. ריחה והיה
 ולא זוונות של בשוק שרויה שהיתה לבתולה משל .וכמס

 אחת על כשרוח של בשוקן היתה אלו רע שם עליה יצא
 היה אלו . צדיק היה בדורותיו אס ומה .וכמה כמה

 .וכמה כמה אחת על .שמואל בדורו או .משה של בדורו
 יהודה ר׳ בדברי )א( נעיר .טנתם אל ולבא :ע״כ

 .כו׳ משה של בדורו היה אלו הא צדיק היה בדורותיו
 . צדיק הוא רשעים בדור אס ומה .הוא נהפוך הלא כי

 שאפשר עוד כל הלא כי )ב( צדיקים. בדור עתה גס מה
 לדרוש יאות לא צדיק איש על גם ומה . לשבח לדרוש
 יהודה כרבי קדוש לחסיד היה זה ומה .ודאי לגנאי

 ובחר .השבה נחמיה ר' דרש להניח הכריש ומי .׳ה ע
 ייחד למה )ג( . חמים צדיק בכבוד להקל בהפכה

. זולתם מדירות . שמואל של ודורו משה בל דורו
 לר׳ )ה( .בלתו שבן והענין .המשל אל צורך מה )ד(

 אל צירך ומה . עניינו יובן משלו ישא בלי כי נחמיה
: משלים שני ממשל שהוא אלא עוד ולא .המשל

 הפשוק יפרשו כי הוא . שבשניהם השוה הצד אטגם
 כשרון היה לא צדקתו שכל .למענה כמאמרנו

 שאיירו ן האחר הזה הדרך ע״פ או .עון שללח רק קיניני
 הזולת рЬ להיישיר פניו שם שלא נח. ך התה האלהים את

 כי . הרעה מדרכם להשיבם או .רטת נפשות לעשות
 האלהים את וזהו בלבד לה׳ ממנו רק היה לא נדקו כל

 פעם נח אומרו וזהו .ואליו ממנו כלומר . הת־.לךנח
 . לבדו עצש את רק מעין השיב לא כי לומר .שלישית

 אומרו על נושף כך לדרוש יהודה ר׳ מקים מצא כן על
 . ן בד ולא היה מציאה דרך כי שיורה .חן מצא למעלה

 שמואל של בדורו או משה של בדירו היה ואלו וז״א
 או . הרבים היישרת מיני הנה שתים כי והוא . כו׳

 ויורם להם וידרוש המדריך א; ממקימו איש העם שיבאר
 במרושתס בששטתם הס אל הוא ילך או ה׳ דרך

 נצב העם כל במשה היה האחד הסוג והנה .להיישירס
 ואת האגהיס שקי מת להידיעם סרב עד מבקר עליו

 הולך סובב סובב שהיה בשמואל היה והשני .שרותיו
 . ולהדריכם צשופסס עיר אל מפיר ישראל מקימות בכל
 .מאלה א׳ שוס נח עשה צא כי כו׳ היה אלו אמר ק על

 אס מיכיח שהיה משה של בדורו היה אצו אמר ע׳׳כ
 תאמר מא ולש . צדיק הלה צא ה' דרך ומודיעם הרבים

 להדריכם יחפין כי בשומעם גס ומה אצלו. יב־׳ו צא אולי
 יבאו שאליו כמשה יעבה ואיך . לבם נאן תיכחת והמה

 לומר ששאל של בדורו או לז״א .עליו נצב העס יכל
 אחריהם ויחזור אליהם הוא יבא .אליו יבאו לא הס אס

 היו אס רבינו במשה אלו כי . שמואל עשה כאבר
 כששאל ששה היה הוא גס . אליו מלבא מתעכבים

 רק היה לא נח של שט כל כי יהודה י׳ דעת בניס עוד
 וז״א .קנייני מציאוס לא אך . וחסאים עונוס העדר
 שט כל כי .חומן ולא יין לא שהוא חוסם מצאה נמשלו

 ק כי לו הגיד מי וש״ח . חומן היוחו שלילת רק אינו
 מצאה המרחף שבעל במשל דברו המסיק ע״כ הוא

 סג לן אית ושהשיב . הוא חוסם לו ושאמרו .תוסס
. המרתף בעל כדברי אמרו הם שגס אמר ולא . שנה

 2 )ח׳א( ח

 כעיני חן מצא ונח הכתוב מאמר ראה הוא אמנם כי
 או הדין כמדת הזולת בעיני לא אך שיורה . הקב״ה

 צדיק שהוא מי הדבר קשה והלא . משמאילים מלאכים
 מי הלא כי . הכל בעיני גם חן ימצא לא .איך תמים
 כמאמר הואלינצל. כדאי א׳ מצו־ ועושה שנות לו באין

 משביו אחת מצות השמה כל דףל״נו( )קדושין התנא
 ומאומרו .כו׳ הארץ את ונוחל ימיו את לו ומאריכין לו

 הסכים הדין מדת שנס יורה . רבים לשון לו מסיבין
 היה לא צדקתי בכל אומר גזר כן על .ידו על מעכב ואין
 היה שלא .דורו בני בם נכשלי אשר עבירות העדר רק

 לא המשמאיליס או הדין מדת וקסריג . כהם חומן
 רק סובו אין כי . יין ולא הוא תוסס כי רק . היסה
 שהוא ה׳ בעיני חן מצא ועכ״ז . עבירה חשן שלילת
 היו הפלך שזולת חושם אותו שמצא■ המרחף אל נמשל

 על בו בחר שמלך אלא .הוא תוסס ואמרו ט עלים ט
 או מדה״ד מפנימים הי• לא בנמשל כך ממנו סוב שאץ

 על שלמה סובתי שאין באימרם . להניחו המקסריגיס
 סב לן г לי אמר ית׳ שהוא אלא .קנייני כשדין העדר
 התפייסו אל סעס סוב ולתת .חן מצא שע׳׳כ . מניה

 ריתחא בעידן ומתנם .בלבד עונות דר ה על יתברך
 עם בקרב היה כי.אחד ברוב שיבסל אמר ולא .רבה

 את מזהיר שהבלתי ושד . רשעה ששי הים כחול רב
 יבקש.כמאמרו מידו ונפשו . ט תלוי הזולת א .חס זולת■

 ע״כ . יס׳ הוא הציג נפשו אח ולמה . יחזקאל אל ית׳
 היין מרתף בעל מצא כאשר כי והוא .המרתף משל נשא
 . ממנו ימנע כלל. ת לשתי יין בתם אין חביותיו בכל

 הוא כן . לשתות יין ט לו אין אם במרתף לו בצע מה כי
 צדקות לו ויפרט שנהנו מה שע״י שלו מרחף שהשל׳ ית׳

 אם ע״כ .בסל הפילם היה לאו ואם . חקייש הצדיק
 כיון כי נמצא . אבד העולם היה בנח מתפייס היה לא

 רק היה לא צדקו כל ט א' . עניניס ,ג המשל בהביאו
 נתרצה למה נ׳ .כן לפרש שהכריחו מה ב׳ . חובה העדר

 וגס . זולתו אח המיר שלא היות עם .יס׳ היא ט
 ר׳נחמיהדןק״ו. אטנם : קניני זכות לו היה לא א ה

 יהידה ר׳ בנה עליהם אשר הדברים ב׳ ועל .ט' ומת
 צדקתו תיתה פלא ב׳ .רשע הזהיר שלא א' .דבליו יסוד

 הביא הא׳ על להשיב פ״כ 1 עבירות העדר תמימות רק
 במקים פתיל צמיד פח שק אפרסמון של הצלוחית משל
 פי היה לא אלו כי והענק . נודף ריחו והיה רע ריח

 בהיות . נודף ריח היה ולא פתיל צמיד שקף הצלוחית
 שלא באפרסמק דופי לחח אין . רע ריח כמקים נחון

 הקברות כבית סהיוש רק .ריש איבד סוב היות מבלשי
 היות עם אס אפגש : ריחו הפיג כן שע״י . פתיח ופיו
 כל עם .נודף ריחו עדיין הקברות בבית והוא סחוס פיו
 בית של רע ריח הספיק שלא סובה לו להחזיק יש זה

 הדור הנה ט .הזה הדבר ק . סעש להפסיד הקברות
 ומר. רע מעשיהם שטח הקברות לבית ידש הלא ההוא

 היה ונח . ממעשיהם בלשד אליהם הקרוב קלליאבד
 להוכיחם פיו פותח היה אם והנה .אפרסמון של שלוחית

 א׳ ואין השלם כללות בין א׳ והיא ולהזהירם וצה״בירם
 כה יעצור ולא • פה ׳בכ יאכליהי א'ה •עמו ?זז'מ₽

הרי ההשן כל נגד . השבה סברתו ולהחזיק לעמוד
ואדרבא
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 .בארן מקום לך שחשאיר לך ארגיע רוחך על יעלה אל
 גטה בהר חגצל ושה .המטל זמ עליו מהממיר אצוה אשר

 כי איפה דע כי .רגלך לכף מנוח אמציא כי . וכיוצא
 נשחס. בלתי מקום מהארן ישאר שלא כו׳ משחיתה והנני
 הנה .זעם טוס גושמה לא א״י כי לאומר גס כי והוא
 מאשר אך . משמה שלא אמת הן כי ז״ל הרמב״ן כתב

 אשר כל ומת . כולה פני על הציף לה חוצה ה' הממיר
 כל כלל דרך כי באופן .מההבל או . חיים רוח בה

 כנגד מדה גופר עצי תבש לך עשה ע״כ .נשחתה הארן
 לישע יצאת ולא . היית לבינו בינך האלהיס את .מדה
 ע״י תהיה הצלתך עת: ולהיישירס.גם להדריכם עמך

 למאמרם גס ומה .לך בשב כלומר לך עשה וזהו .הסגר
 האסורין בבית כחטש שהיה קי״א( דף )סנהדרין ז״ל

 כמדובר. נפשי ממסגר הוציאה . ית׳ לפניו ואומר צועק
 אשל כל ט׳ המטל את מביא הנני ואני לו אמר כן ועל

 כל לשחת אומרו אחר כי יקשה הלא כי .יגוע בארן
 באלן אשר שכל ודאי א״כ . חיים רוח ט אשר בשר
 אך .ימות או ישחת בארן אשר כל שהל״ל ועוד . יגוע
 יעלה אל יאמר אך .ס בצדיקי רק יצדק לא טיעה לשון
 המקימות בא׳ רגלך לכף מנוח אבקש כי לומר רוחך על

 מביא הנני שאני גס ט לך דע הלא כי .המה בארן אשר
 . בעלמא חיים רוח ט אשר בשר כל לשחת המבול את
 אשר שכל דע עכ״ז .נשמה בעל כמוך צדיק איש את ולא

 תתייחס שמיתתו . כמוך יהיה צדיק איש גם р א ב
 ע*י רק לינצל תזכה לא ט . ימלט ולא .יגוע לגויעה

 וזה .למחות ממחיצתך את י שלא מדתך כנגד הסגר צער
 החיבה אל ביתך וכל אתה בא . כן אחרי יתב׳ מאמרו

 כאסור שתהיה חיבה בצער שאושיבך מה והענין כו׳
 . לפני צדיק ראיתי אותך ט על הוא הלא .בור אל

 כן על .לזכותם יות הב. אל ממך ולא לפני ממך כלומר
5x15בטפר יכסנה צוהו כן ועל .כמדובר אתה גס ־ .

:הקודם בדרך כמפורש .גופר מעצי ותהיה
 לב לשית ראוי . כו' בשר מכל החי ומכל יט

 ף בס אתך אומרו הנה כי . בכתובים
 חיך ועוד מיותר. הוא זה נפסוק וכן . הקודם הפסוק

 . אליך יבאו או׳ ואח״כ .הסבה אל תביא עתה אומר
 ט למעלה כתבנו הנה אשנס :לך חקח אומר ואח״כ

 שהוא ם אלה לו ז״ש . ניצול היה לא מדה״ד ע״ס נח
 אתה גם כי .לגמרי שהוא לפני בא בשר כל קן מדה״ד

 שם שנצסער ט׳ לך פשה אך .כדאי אינך ט חשאר לא
 ואני כי הרחמים. מדת לצרף ועכ״זצריך .ערן לכפרת

 על . דינו ובית הוא וה׳ כענין רחמים. בצירוף א שה!
 לזה צורך ומה וש״ת .אתך בריתי אח והקימותי כן ידי

 היה בתיבה ,והנה ה׳ תושיע בהמה בזטת אדם והלא
 שאתה חתך בריתי את לז׳א ובהמה. ועוף חיה מין כל

 כי יאמר ולא . מיותר הוא שאל״ב . אתך וז״א העיקר
 חתך להחיותם כלומר אתך מאי .בניך ונשי ואשתך אס

 ולא אתך להחיות אמר כו׳ החי ומכל וכן בזטחך. נצולים
 אס כי כלס את מחיה אתה כי להחיות רק .לחיות אמר
 העולם ימלכו ולא במל העולם היה .צדיק היית לא אתה

 מקום או אדם על רק זה נאמר לא כי .בהמה בזכות
הספיק נהמות זטת אין חייב העולם כשכל אבג .פרמי

 לימשך .במכמרתס יאספוהו .בחרמם יגרוהו ואדרבא
 ואין בסברתו לעמוד לו אפשרות יש ואס . דעותס אחר

 כצלוחית . מלתו לאל וישים ישתוק כי הוא הלח .מכלי׳
 לו להחזיק יש כ״ז ועם .פתיל צמיד מוקפת אפרסמון

 מצדקתו.ובדבר יזיזוהו שלא לו תעמוד שחיקתו אס טובה
 . להדריכם עמו לישע יצא לא למה תלונות שקמה נחה הזה

 בשתיקתו הלא כשמואצט או כמשה העם את דעת וללמד
 שקרוב ממעשיהם למד שלא מונה לו להחזיק יש

 בטת אפרסמון ריח להפיג קרוב כאשר . להם ללמוד
 ודאי שאז . פיו טתח היה אס עתה גם ומה .הקברות

 מנוע על טוב ושכל חן ימצא וע״כ . אותו מאבדים היו
 סוב מצא לא ההם לאנשים כי . דבר מלדבר עצמו

 בנין יהודה ר׳ בנה שעליו השני הענין ועל .משתיקה
 בשב רק היחה לא תמימותו צדקת כל כי והוא .דבריו

 .השני המשל שא ק על .עבירות בהעדר תעשה ואל
 כאשר כי כו׳. זונות של בשוק שרויה שהיתה לבתולה משל

 ממעשי למדה שלא סובה לה להחזיק ההיא לבחולה ים
 . עבירה שלילת היא סובה שכל עם .הרעות שכינותיה

 להחזיק יש כן מעשיות. כמצות זה שקול המקום לפני כי
 סונים. מעשים כששה רעים מעשים העדר על טובה לו

 לרמוז כו׳ לבתולה רק . שרויה שהיתה לאשה אמר ולא
 רקשמתחלחו . בתשובה לו ורפא מסאושב תאמר שלא
 צדיק איש באומר למעלה שכתבנו מה והוא . צדיק היה

 פסוק על כמאמרםז״ל צדיק. היה איש משדו בי .חמים
 איש שמהיוחו .הבחרות מן שהוא ה' את ירא איש אשרי
 כי . שבהם השוה הצד ט הדברים כלל .ה׳ את ירא

 אילו הא אומר אוחו המזכה גס כי .שלם היה לא כעת
 כן אס וש״ת . היה לא עדן אך . ט׳ של בדורו היה

 ומשחת גדוללינצל.לז״א קצף בעת זה הספיק איך איפה
 ולא ממני סוב בשלם זולתו היה שלא למה כי שהוא הארן
 חפן ואינו .כלה שהיא הארן ותשחת הלא כי .לו דומה
 היתה לא והנה .השאירו ע״כ .שלם בהשחתת ית' הוא

 . האלהיס לפני רק נכרת מהזטת שהיא הזאת ההשחתה
 להשחתת להתיחס .היחה רע דבר צא ההמון בפיני אך

 ותמלא ט הכל בעיני רע היה החמס אכנס : האק
 היה שלא ל״א( פ׳ ז״ל)ב״ר למאמר גם חמס.ומה הארץ

 גוזלונגזצוכצס היה אחד כל חמס.כי צועק היה שלא איש
 הגזלנים עצמם והם . מהם שנגזל מה על צועקים
 לו נראה היה הגוזל גם הנה . עצמם על הצעקה שהיתה

 יביס ולא .ממס בגוזלו מה על וצועק . רע דבר הגזל
 את לבדו ויראאלהים למה ותדע . הוא שגזל אלמה
 הוא כן כי האנשים ראו ולא .בזמה נשחתה והנה הארן

 ואדם אלהים בעיני ומר רע הוא גס הזנות היות עם
 כדבר להם שנעשה בכך הורגלו כך שכל על הוא הלא

 האק. על דרכו אח בשר כל השחית כי גדר עד . סבעי
 האלהיס.פ״כ לפני רק הארץ נשחתת היתה לא ע״כ

 מלאה ט על וזה לפני. בא בשר כל קן לנח ה׳ ויאמר
 מפניהם. הוא הזנות. על נחתם שלא ומה . ממס האח
 על רק דינם גזר לחסום יתברך הוא רצה לא ט והוא
 משא״כ .מפניהם וז״א . קשה היה בעיניהם שגס מה
 זה כל ועם .נחשב זר כש לא בפניהם ט . הזנות על
. מרך שב זולתך אין כי על שאצילך גס כי איפה דע

л )3 )ח״א
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 כך ואחר . ותקוניה סדריה בכל אלהיס אוחו צוה אבר
 לב בשום יאמר או ,עשה כן תוכה אל פיהן מה מענין

 האלה. הכתובים המפך בכל להעיר הראויות הערות אל
 מכל שטם בפר מכל החי מכל אמר מתחלה כי והוא
 . לו יבאו מכל בניס והטהור הטמא ט שמורה .כו׳

 בבעה לך הקח הטהורה הבהמה מן אומר שא כן ואחרי
 אומרו כאחר ועוד . שנס טהורה לא ומאשר שבעה.
 כמורה . עשה כן אנזים אוהו צוה אפר ככל ויעשנה

 לציותו יתברך הוא והזר .חיים הבעלי הבאת ענין שעפה
 לשיח ראוי וגס .וכו׳ הבהמה מכל באומרו .הבאתן על
אומרו כפל אל וגס .הדמיון בכ״ף .ככל אמרו א; לב

4 )ח״א( ח

 לחיות וכו׳ השמים משף גס אומרו ושד . עשה כן
 שבעה כאומרו ככהמה הנה כי .הארן כל פני על זרע

 פנים זרע להיות כי והוא . זרע לחיות אמר לא . שכעה
 שנס אחר וא״כ .הקרבנות על שבעה היו אך .יספיקו

 ואם . זרע לחיות כהם אמר למה . הקריב מהעופות
 תכפל והשף הבהמה אל חוזר . זרע לחיות אומרו

 לימים כי אוסרו ועוד . ז׳ היו כן על לא כי .הקושיא
 ליאמר ראוי היה זה פשק הלא כי .וכו׳ שבעה עוד

 מסעיר. אנכי שבעה שד לימים הנה לנח ה׳ ויאמר תחלה
 עתה כנראה התיבה אל בא ולא .החיבה אל אז חכא לכן
 פי ועל .ט' ממעיר אנכי שבעה שד שלימים מה מל

 . יום והארבעים . השבעה מספר אל לב נשים דרכנו
 למעלה נאמר כבר הלא כי וכו׳ ומחיתי אומרו אל וגם

 עיד כו׳ הסטל את מביא הנני ואני כו׳ משחיתם והנני
 למעלה. נאמר זה פשק הלא כי .כו׳ ככל נח ויעש אומר

 р ונח אומרו ושד . הדמיון בכ״ף נאמר למה פה וגס
 בבא ימיו מספר הודיענו למה כו׳ שנה מאות שש

 הבהמה וסן העשרה הבהמה מן אומרו ועוד . המטל
 הלא כי . ט׳ באו כנים שנים וכו׳ כהורה איננה אשר

 היו העשרים כגם שמורה .למעלה האמור כל שהר זה
 כן לא כאס . מוכרח הוא הקודם והנה . כנים שנים
 הוא וכו׳ צוה כאשר אומרו ושד . נח הקריב ממה

 בפנת וט׳ שמים לשבעת ויש ואמר הזר ושד .מיותר
 כבפעם שה. מה וק .למעלה נאמר והרי וכו׳ מאוח כש

 אומרו וכן .וט' הימים לשבעת ויש נאמר לא הראשונה
 למה כו׳ כנים בניס הסיבה אל נח אל ויבאו אח״כ
 זכר והבאים ואסר ששילש ושד , שנית פעם נאסר

 נאמר כס כי הקודם הפך ושלשתן ט׳ באו ונקבה
 שנים בנים אוסרו הוא ק ואחרי .שבעה בהכשרים

 אימר בניס שנים באומר מקום בבכל ושד . וכו׳
 חוזר למה ושד . הקח אומר שבעה ובאומרו .יבאו

 כי . כתבט הנה אמנם :ט' אותו צוה כאבר ואומר
 וכן .בעיניו חן נח מצא לא .הדין מדת הוא אלהים בם

 כהוא . לפני בא בבר כל קץ בפירוש אלהים לו אמר
 תהיה. לא התה כנם באופן ,הדין מדת הוא בחינתו לפני

 עם שאתחבר וכו׳ ואט כי ושא . לך אעשה זאת אך
 .'וגם וט׳ אתך בריתי אח והקמותי ובזה . רחמים מדת
 כי . עליך וירחמו הייס הבעלי על שתרחם תעבה זאת
 . את־ להחיות רק איט זה אך . וט׳ תביא החי סכל
 הרעה תבא בכרם רחמיו ברוב יתברך שא הנה כי והוא

כי והוא . בנית פעם עוד ידחו לבלתי מחבבות יחשוב

 כיון זה כי אפשר ובזה .בהמה בזכות העולם כל לקיים
 המה אך . ותטעמו תביאמו זטתו כי .הביא באומר

 או .להחיות אליך יבאו בסמוך כאומר .לו יבאו מאליהן
 תצטער צריך רחמים מדת צירוף ע״פ גם הנה . יאמר

 להחיות לשתזכה . התיבה אל אליך ותביאם הטרח כי
 בגמרא ז״ל מאמרם ע״ד והוא . אותם שתחיה אתך

 ששחה העכברים ילדי על ר׳ בריחם מעשה ידי שעל•
 על ורחמיו כי ייסוריו נסתלקו .במכבדח מכבדת ־ה השר

 אמר ולא להחיות באומרו יכוון זה כתיב. מעשיו כל
 תרחם אתה גס . רחמים מדת צירף זולת לומר . להיות

 הם להחיות ותביא תטרח כו׳ שנים כי והיא . וירחמוך
 ויהיו . שתרחם מה ידי על אתך יהיו ע״כ הזולת אח

 • אתך וז״א . יחיוך שליח ע״י ולא ממש ידך על אתך
 להחיות שהוא . להחיות אליך יבאו . ואמר שחזר וזהו

 חיים הבעלי על רחמיו להורות לו צוה ע״כ . אותך
 הוא . אליך יבאו שאומר ומה . התיבה אל אתו שיביאם

 ואח״ה ,בתיבה יכנס טרם אליו יבאו יתברך מאתו כי
 תחלה יביאם למה הכתוב ופירש . פנימה ויביאם יטרח
 ולא . החיבה אל יביאם שא ואח״כ . אליו יתברך שא

 הבהמה ומן למינהו מהעוף לז״א .הכל אס הוא יעשה
 מין כל שיהיה כדי לומר .להחיות אליך יבאו ט׳ למינה
 )סנהדרין "ל מרז הידוע ושא . אליך יבאו צריך למינו

 אבר ולא במינן דבקו אשר רק בתיבה נכנסו קי״א(שלא דף
 וזה יו׳ למינש השף מן יאמר וזה .מינן לשאינן נזקקו

.,ית מאתו אליך יבאו למינהו להיות ע״כ .נח יבחין לא
:באמור אתה הביא אח״כ אך !

 אומר וגס .לך אומרו הנה .ט׳ לך קח ואתה כא
 קח יאמר אך .מיותר הוא יאכל אבר

 ג״כ יאכל ואפר .אדס מאכל הוא למאכל לך כלומר .לך
מאכל מיני כל טבע בדרך והנה . חיים בעלי ליתר

 שבתוך . התיבה לחות תוך סגור . חדש בי״ב מתעפש <
 חלון נח פחח לא כי . פולס אויר ואין . החמים המיס 1

. אליך ואשפת לז״א . רבים ימים אחר עד .התיבה
 אליך.פאהה שואספח חיים לבעלי יאכל שאשר מה ובזכות ,

 וזה.באופן זה שיתקיים אתה גס תזכה .עליהם משתדל
: יתקיים מאכלך פגם לאכלה. ולהם לך שיהיה

 אך .מיותר הוא עשה כן אומרו ט׳ נח ויעש כב
 ביעבה )ת( .צוהו ענינים ב׳ כי הוא

 עבה כי אמר .והמאכל בפר מכל שיביא )ב( . החיבה
 אוחו טה אשר ככל נח ויעש וזהו . פעמים בפני הדבר

 ככל התיבה עשה כי והוא .האחד ענין בהוא . אלהים
 ובאין.נתתייבו מכעיסין ההם הדורות היות על כאבר שה

 השלם שוב אחרי וגם . המבול מי את עליהם להביא
 עוד להוסיף סרה יוסיט שד אס יתעתדו הלא לאיתט

 . עולם אל שבע ל רק תקנה ואין .האדמה את לקלל
 מקום היה לא והנה . הארן על עוד נח סי מלהטא

 . היה כאפר נישח ריח קרבן ידי על רק .לזה חן למצא
 אוסף לא ה׳וט׳ ויאמר הניחוח ריח את ה׳ .ירח כי

 יהיו צריך הה . קרב; להקריב .והנה וט׳ שד לקלל
 .שרם מפנים יותר .הטהור ועיף העשרה הבהמה מן

 לגידל ערך אין ושה . זרע להיות ולהשאיר .נהקדב
 שבעה לך תקח הרוגז מעת מעתה לחמר .יתברך רחמיו
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 הביא תי’לב לפייסני לפני נימוח ריח להקריב שבעה
 רחמים. מדת פי על רק לזה מקום אין ע׳כ .מבול עוד
 עם הדין מדת בחינת כדבר ע״כ הדין. מדת פי על לא מך
 לך עשה לי אמר וכו׳ נח אל אלהים ויאמר כאומר נ נח

 . וכו׳ המי ומכל וכו׳ רחמים מדת ואצרף וכו׳ תיבת
 רק חושש אינו כי גסמהטהוריס. מכל שנים פנים אך

 לחוש אך . די המין לקיים שנים זה ועל .אתך להחיות
 רבוי מעתה תכין כן שעל .מטל להביא שוב לבלתי

 ואומרת .חופש אני כך על לישבע ניחוח לריח בטהורים
 ב׳ . חיים בעלי להביא א׳ .דברים מהשני הנה התורה
 בכף ככל נח ויעש אמר הא׳ על .מאכל מכל להביא
 כן . מהמאכל שהוא הפנית אך .בו בינה כי הדמיון

 מעשה גם בו שנכלל על .כל מלת ואמר .שנוי בלי עשה
 . שינה ולמה .השינוי היה ומה תאמר ושמא . התיבה

 להצילך הנה .לנח רחמים מדת היא ה׳ ויאמר כי לז״א
 בא לכן .לכך אחה צריך כי לך אפשר אי חיבה צער בלי

 צדיק ראיחי אותך כי והטעם . החיבה אל כו׳ אהה
 . עצמך למרק וצריך . רחמים המדח לפני בלבד הוא
 אך .הזה הדור לערך רק צדקתך אין כי הזה בדור וזה
 ראוי היה לא הדין פי שעל נם כי הוא .ארחם שעוד מה

 אצוך זאת הלא מבול. עוד הביא לבלתי .ארוכה להקדים
 ומן וכו׳ פבעה שבעה לך חקח הטהורה הבהמה מן

 לא כי .כך עושה אני ולמה .וכו׳ שבעה הטהור העוף
 להחיות המין לקיום .שם הוא באשר מטין אני בלבד
 .הארן כל פני על זרע להחיות כלל דרך אס כי .אתך

 במה זרע קיום ימשך באופן .קרבנוח להקריב שהוא
 ידי על שהוא .הארץ כל פני על כולל כ׳א . אתך שאינו

 כאשר חי כל את להכות יוסיף לבל ישבע .הניחוח ריח
 זרע לחיות אם כי .אחך להחיוח אמר שלא וזהו . עשה

 רמז בכתוב נזכר היות יחכן ובזה :הארץ כל פני על
 יתברך הוא כוון לכך כי מוסכם שהוא וכיון .הקרבנוח
 אשר כי לומר .חקח אומר .כנודע בטהורים בהרבות

 אשר אך .מאליהן יבאו שנים עד שהם המין לקיום הס
 בעצמך. וחקח תטרח .הן למצא מהם להקריב מוסיף אני

 בא לו באמור .לזכותו לנסוחו יתברך הוא רצה והנה
 עוד לימים כי על .התיבה אל מעתה ביתך וכל אחה

 ויכנס יהיה כן כי יאמין כי .וכו' ממטיר אנכי טבעה
 .הארץ על גפם יראה טרם .שבעה הימים מלאת קודם
 שהיו עד בא שלא .היה כאשר אמנה מקטני יהיה שלא
 קצת ממחה להיוחו כי רמז דרכו וע״פ .כרכיו עד מים

 על לכן .מגעת היחה המחרישה שיחד מקום עד מהארץ
 לרום .שבעה שד לימים כן על .ימים בשבעה שבראם

 ל״ב( פ׳ )ב״ר רז״ל ע״ד . בתשובה ישובו אולי עולמו על
 ממחה היותו ועל ימים. שבעה עולמו על שהתאבל שאמרו
 ארבעים ממטיר אנכי ע'כ .יום בארבעים שנוצר האדם

 אשר ככל נח ויעש ואמר . וכו׳ ומחיתי כדי וכו׳ יום
 אשר להבחין הנה אמר כי והוא .הדמיון בכ״ף ה' צוהו

 שנים שנים כי אלהיס לי אמר . מינן לשאינן נזקקו צא
 בעל ה' והנה מהסהוריס ז' Ы אך . מאליהן לי יבאו

 אקח אס .ז׳ הטהורים הן בעצמי פאקח אמר הרחמים
 אבחין איך .מהסמאיס ושנים .מהטהורים פבעה בידי

 לא .מאליהן פינתו עד אמתין ואס .נזקקו שלא באותן
 בידי לקת עשה מה ע": .סוג מכל משנים יותני יבא

 שיבחו מין מכל מנים והניח .הטהורים מן המטה המשה
 אשר ככל עושה נמצא .אלהים אוחו צוה כאשר .מאליהן

 אלא שבעה לקח שלא בשלמות ונא הדמיון בכ״ף ה' צוהו
 בין כן ועל . ה' צוהר אשר ככל נח ויעש וזהו .חמשה

 וזהו .שנים שטס אח״כ באו .מהסמאיס בין ים מהטהור
 אל נח אל באו שנים שנים וכו׳ ומן הטהורה הבהמה מן

 כאשר אס כי . הדמיון כ״ף בלא היה וזה .התיבה
 חמשה המשה עמו כלקח שאחר . נח אה אלהיס צוה

 . סיג מכל כניס בנים מאליהן אליו באו .מהמהירים
 אל ולבא להאמין בנסיון עמד לא כי תורה ספרה והנה

 אדרבא אס כי ימים. השבעה מלאת סרס התיבה. אל
 מאמרם והוא .המבול מי מפני היה וכו' נח שויבא מה
 עדכבאו נכנס שלא היה אמנה מקסט נח אף )שם( ז״ל

 צודק והוא . המבול מי מפני שנאמר ברכיו עד המים
 כדי . שנה מאות שש בן ונח ואמר והקדים .דרכנו לפי

 כש בן היותו עם בנסיון עמד שלא .אשמתו להכפיל
 כמדובר. המבול מי מפני אלא בא לא שעכ״ז .פנה מאות
 ה' כי הוא . מיד בתיבה נכנס שלא מה תאמר ושמא
 נתעכב. כן על באו. ולא אליך יבאו שנים שנים אליו אמר
 פנים כניס וכו' הבהמה מן היא כי היה. לא זה כנה לז״א
 הלא כי מיד. והיה נח אח ה׳ צוה כאפר מאז באו ונקבה זכר
 וכו׳. המבול ומי אליו באו כנים שפנים הימיס.אהר לז׳ ויהי

 שמי הזה. היום עצה עד החיבה אל לבא מאז מש לא ועכ״ז
 וכל המה וט׳ נח בא וכו׳ בעצם הארץ.וזהו על היו המבול
 החיה וכל המה לאחדים היו זו בבחינה כי וכו׳.כלומ' המיה
 הגשס.כי בא טרם לבא באמונה מהשכלתו נפחמש לא כי וכו׳
 סההיזק: נםהבעליחייסטרהיס אז כי המבול מי מפני אס
 פכתבנו מה הורה .וט׳ ונקבה זכר והבאים טז

 לקח הטהורים מן חמשה המפה כי
 מכלל והבאים וז״א . מאליק באו שנים ופנים .בידו
 צוה האלהיס כי הכתוב וענין . מובאים אחרים שהיו

 .לו שיבאו אחר התיבה אל שנים השנים יביא שהוא .לו
 הביאם ונח נח. אל באו שלא מעיד לזה הקודם והכתוב

 אל ויבאו באומרו התיבה אל וגס נח אל שבאו כ״א התיבה אל
 והיה צוויו. על שעבר כאפה יראה והלא מ' התיבה אל נח

 יתברך עשה מיד להטריחו ושלא באו כי לתרץ אפשר
 והבאים לז״א .יאשם לא וע״כ החיבה אל מאליהן שיבאו

 פצוה כמו שבאו אלהיס אוחו צוה כאשר במו ונקבה זכר
 אלא .כמצותו התיבה אל שיביאם אליו שבאו שהוא .לו

 איך תתמה ואל . החיבה אל הס באו ואז הביאם שלא
הדין. ממדת בעדו ה׳ ויסגור כי הוא כי כך על נענש לא

:מצותו עברו על ט יפגע פן
 ג' ענין מה לב לשית ראוי . כו' המבול ]יהי ין

 מעל רם ו המיס וירבו אלה הדרגות
 התיבה והלך מאד מחד וירבו ויגברו ואח״כ .הארץ
 מה . ההרים כל ויכסו מאד מאד גברו כך וארר
 שגם כיון . כאחת היו ולמה אלו הדרגות ענין

 ההתגברות היו הגכס.ומה ימות מ' אחר היתה הראשונה
 בפסוק ואמר מוזר למה וגט שלים היו גשם תוספות שבלי

 אמה עשרה חמש אומר ועוד .ההרים ויכסו שאחריו
 למהבתחלהאמר ושד למעלה. לומר לו והיה מלמעלה
 אמר ולא ההרים אומר כך ואחר הגטהיס. ההרים

 הגבהים 0 )ח״א^ ח
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 ׳ו הנאמרים מיתות חלוקי נ׳ אומרו ושד .הגבוהים
 ואהרכך כו' בבר כל וינוע הומרו תחלה זו. אחר

 משראח״כלשון רוחכו׳ נשמח תבר כל מיתה לבון אומרו
 ושד .אחד ענין והכל כו׳ היקום כל אח וימה מישי

 ובמיהוי .בהרבה אומר ובמיתה בא־ן אומר בנייעה כי
 המיס שרט אחר הדרגות ג' היו אכנס : אדמה אומר

 השיבה בוחרס עד מייוס גבס רב־י בפבע האר; על
 למקום ממקום מהלכת היתה לא ועדין .האדן מעל

 בלבד הלא עד הארץ על מאד גברו בטבע בלא ואח׳כ
 על מתהלכת היחה גה כ״א האר*. מעל החיבה הורמה

 ההרים כל שויכסו עד מאד מאד גברו ואח״כ המיס פני
 א״י הרי כל שיכלול השמים. כל תהה אבר הנבוהיה

 כשגברו המיס עליהם נחפבפו כי הארצות בנטהמכל
 כל מתו איך כן לא שאס גובמה. בלא לאומר גס ועלו.
 הנכסים שהם היקים כל ונמחה .בבה הייה רוח ט אבר

 הנזכר תגבורת מיני ב׳ ואחר .בסמוך יתבאר כאשר
 ביתור חובת עליו חל והלאה. יוה מהס' בטבע שלא בהיו

 כנפסקו יום מ׳ שאחר יתכן איך אהד דבריה. ב'
 מעל החיבה שטרמה שישר רק טה לא .הנשמים
 כל בויכסו עד גבס תוספת בלי גברו ואח״כ הארץ.
 ראוי היה יותר .טבע בדרך הגה כי הגטהיס. ההרים
 הטס אל הארץ כדוריות סביבות ישפכו המיס ברבוי

 ההרים כל כסות עד עולים מהיותם .לארץ שמתחת
 חשברות ב׳ הוצרכו למה שנית ועוד .אמה ט״ו הגבוהים

 כדי היה הארן מעל שטרמה שבמה אחר האלו.
 היה הראשון דבר על והנה .היו רותחין כי .להמית
 צפים רק היה לא ההרים שכסו מה כי לומד אפשר
 כי התמה. ואל אמה. אמרס״ו פניהם.לזה על מעט
 . הדין גבורות משני עליון מכח כלומר מלמעלה. היה
 . בטיע ולא .ההרים ויכסו המיס שגברו מה טא

 מעל המים וישובו לפנים אומר יוק ובוה :שלמטה
 אלא דקת צ ביבה לשק אין הנה כי .ושוב הלוך הארן

 .ולא ושוב הלך באומר אלא עוד ולא שהיה. למקום בשב
 דבר כל טבע כי הוא אך . ובביס הולכים היו יצדק

 אל שביה טו המיה וע׳׳כ .לשוב יסודו אל תאב להיות
 .הארץ מעל המיס וישבו וזהו .משם באו אבר התהום

 .ושוב הלוך היו באופן .מחזירן היה יתברך שהוא אלא
 וימסרו וע״כ .יסוק אל ושוב .הארץ על למעלה הלוך
 זה דרך ועל .מקודם ולא יום ומאח המשים מקצה
 ויורדת עולה היא שעה שבכל .שבאדם הנבמה על ארז״ל

 כי .אצלט כמפורש בהוא וכו׳ אלא .לצאת ומבקשה
 בבר כל וינוע אמר הב׳ הדבר ופל .מקורה אל התאב

 הראשק התגבורת שטה מה לומר .כו׳ אשר כל ט׳
 השישרהזהלא ט .הוא התיבה שותרם מה על שגברו

 .נושמה פלא א׳י של גס .מההבל לשיגוש מספיק היה
 ל שאך כש סחס ארן נקרא א״׳י המקרא בלכק כי והוא

 לא עד ופסוק .הארץ פני על מסר הטחן הפסוק על
 . האק כל טצל תואר טא וחרבה וחוצות. ארן עבה
 שהיה אמר ההגטרח על .הפנין אל ונבא : הים זולת
 א״י היא הארץ. על הרומש נשר כל וינוע כן כע״י

 בבעלי שהחל כטד יתברך טא לה וחלק מההבל. בנועו
שטצדך במה החשוב אל .האדם וכל ואח׳׳כ .הייה

6 )ח״א( ח

 עד המיס שרצו שכמה מפני היה .האחד התגטרת
 . הוא כן לא כי .להמית כדי היה לא החיבה כותרה

 רוח ט אשר כל כבר .בא׳י אשר כל גוש כאשר כי
 שהוצרך .ומה ח״ל בכל שהיא פחו בהרבה אשר מכל חייה

 הגטהיסאפרההח ההרים כל שויכסו עד הב׳ התגבירת
 כדי היו הם גם .ישראל הרי כל על שצפו השמיה כל

 ל״ד( )ב״ר רז״ל שאמרו כו׳ היקום כל את וימה כן פע״י
 אשר כל שטפו הספק שההבל גם כי .הנכסים בהה
 למחות כדי עצמה המיה ולציף לעלות אח״כ הוצרך .בא״י

 העופות וגה . הבריות כל עה .יקום דמחקרי מאי כל
:חמין במיה

П הדין מדת נס כי אמר כו׳. אלהיה ויזבור א 
 שאלהיה שע״י אלא עוד ולא .לפובה זכרו

 על אלהיה רוח הוא .רוח העביר הדין מדת הוא
 כן ידי על ואדנבה .הארץ להרעיש ראוי שהיה הארץ.

: המיס וישוכו
 יאמר היה מהראוי .וכו׳ השרב אח וישלח ז

 כאומרו המיה. הקלו לראות בעורב
 יודע במה .ועוד מיוחד שהוא מאתו אומר ושד ביונה.

 אל הזוב .המיס יקלו כי גה אולי .המיס קלו אה
 .נמחה אוכל כל כי .חוצה השאר ולא .לנפשה מקוהאיכל

 פני על היה כי כו׳ מנוח היונה מצאה וצא באומר וק
 האק כל פר על שמיה ט על לנח הגיד מי .האדן כל

 לס״ד בין ושד .מאכל הסרק עצ ולא .הדבר היה
 ללומרשמא״י בין מג״ע. הביאה זית עלה הפנית שבשעה

 ידע איך ונש פה. הלכה לא בראשונה למה היה.
 בלא לאומר סא״י או .מג״ע שהביאה במה המיה שקלו

 .האק כל אל ראיה משם אין הלא כי .במטל מבמה
 פ׳ )שה ארז״ל והנה .המיס קלו ט נח וידע שאומר

 כי ויתכן . בחיבה פמשו . ועורב וכלב . הס כי ל״ו(
 זה על יתברך ממנו היזהר כי הדבר. על לנח לו הרה

 . לגמרי הנבה בהכלא וע״כ .מין כל ועל האדה מל
 לו שישב .התיבה מן לשלהו העורב אה להפריש רצה

 לעבות היה שלא מה .העציס על לנוח כדרכו התיבה על
 לא אך .ויצא .ימותו לחיבה הון ט .ולכלב להש .ק

 )סנהדריןדף כספז״ל בחזונו. על ושב יצא רק לגמרי
 יבשת בעד עבה בק יאמר או היה. נא מ כי ק״ח(
 .ושוב התיבה על להיות יוצא .היה החיבה מן ויצאו המיה

 מאתו היונה אה וישלח כן אחרי אכנס אוכלו: לעתות
 ט הלך בלא פאז״ל .כשרב אינה כי והוא ט׳ לראות

 הבלתי היונה ט אפשר ובזה .זינו בה יקהו בלא ירא
 לב בה בפח )פה( .מרז׳ל כנודע .זוגה בה ממירה

 מלאכול נכבה שנאה הלא כי תתעכב לא וגס .בעלה
 . בטה פרף זית עלה והנה על אז״ל הנה כי נח ע״י

 לא .הקנ״ה ביד טית מרורין מזונוהי יהיו באמרה
 ט .מאמו באומר כיק יחכו וזה .בברודס ביט מחוקיה

 תמצא ופס .אתו להיוח טונה חפץ היה בלא נה ידע
 בטוח ט כלומר מאתו ח*א .עוד חשוב לא חוצה מטח

 בלא נס ט והענק .הנטון היה ב״ו בהיה מאש הליכה
 מלבוב ליסנע שכל ולא .בא״י אי בג״ע ברשק רק המצא

 לשדות הנה ט והוא .הסיס קלו אה אדע לפשת בהחלט
לא אה לה אמד אי .אדרס מהרי א״י או ג״ע עד

סטה
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 ע״כ . ושלש .פעמים או .פעם בדרך לגלה כף תנוח
 ע״כ כי .המיס קלו כי ספק אין .מכם ותביא תלך אס

 ראיה הוא דבר שוס תביא לא ואס העצים על מנוח מצאה
 .המיס קלו ולא בנחיס לנוח רגלה לכף מנוח מצאה לא כי

 אך . בנתיס המנחה על שהוא רגלה. לכף מנוח ח״א
 לה ומצאה קלו כי ידע .הביאה השניה בפעם כאפר
 תשחר לא כי לגמרי נשארה לא אך כנחיס לנוח מנוח
 לא נתקיימו לא גישמה שלא גם כי ח״י5 לא וגם בג״ע
 כ״א מארן ודשא ומזון ולחם בר כל ולא .חיים רוח בו אחר
 ולאיעצרנו ובחורף בקין .תמיד א1ה רענן בי . זיה עלה

 .כי ניס י. למאכל טוב עלהו ואין באבו מהיותו לגשם
 ה היי לבלתי חפצה וכל ישעה כל איך ראיה ו הוא מר

 ויקחה ידו וישלח כו׳ והשב אמר .בתיבה נח ע״י אוכלת
 אס אניו לשוב עליה קשה היה כי כו׳ אליו אותה ויבא

 הראשונה בפעם לדקדק ראוי עוד .הכניסה שבידו לא
 וישלח אמר ובשניפיח .התיבה מן ובפניה .מאתו אומר
 ברין עולם בל כיבו היונה ידעה שלא מחמלה ך י . סתם

 שהוציא לא אס .ולהתפרד לעוף תמהר לא .לחיבה
 השנית ובפעם .ממש ובידו מתחו ושלחה לחיבה חון ידו

 .החיבה חלון כפת עד הוציאה .כבר ממש עיניה שפקחה
 מזון מין יש כי שטעמה ואחרי .והלך פרחה ומהתיבה

 כפשלחה התיבה מחוך גס באדמה צמח וחקות . בחק
 הרקיע העולם אל רמז התיבה .רמז ודרך : הלכה

 . החטאים נפשות אל משל והעורב ההיא כתיבה המיס על
 ושב יצא שמתגלגלים מאד. רעים במעשים הטמאים

 וגופם חומרס .ארן מעל טובה לחלוחית מי יבשת עד
 טהורה נפש היא היונה כן לא .אך נשרפת .ונשמתם כלה

 לישאר רגלה לכף מנוח מצאה לא היא שטובה שעם
 אז .אשמומיה קצת על לה מנוח ממנה יחסר כי .בג״ע
 .ויחל בגלגול העה״ז היא . התיבה אל אליו אותה ויבא

 השנית בפעם ואז . בנה ע׳ האדם פנות ימי הס ימים ז׳
 יהיו רצתה כי , בפיה טרף זית עלה והנה בצאתה

 .ב״ו בידי קים ממת הקב׳יה בידי כזיח מרורים מזונותיה
 .השמים מן לו שניהן במה ויסתפק .מעשקוח בבצע פמאס

 הס השוטפים המים קלו כי הקב״ה הוא נח וידע אז
 שבעת עוד וייחל לכן .האדם הוא הארן מעל העונות

 נטהרה ואז .בגלגול שלישית פעם פנה ע' הם ימים.
:עוד המה״ז אל שוב יספה ולא

 לאמר אומרו .כו׳ התיבה מן צא כו׳ וידבר טו
 ועוד לזולת לחמר אינו כי צודק. בלתי

 .אתך אפר החיה כל או׳ ועוד .צאו אמר ולא צא או׳
 מלה היא אתך. היצא אומרו וכן פאתוהיו. •דע מילא

 לאמר.ש>הפך נח אל אלהים וידבר יאמר :אמנם מיותרת
 .דין שהוא אלהיס ובחינת .קושי שהיא דבור מראות לו

 שקבל שאחר אלא עוד ולא .התיבה מן צא לחמר לרחמים
 איך וז״א .היציאה עיקר הוא .חדש י״ב הייסורין
 יוצאים הס אדרבה כי .כלל חטאו לא אשר אליו בטפלים
 בארן ושרצו .אתו צאתם ע״י וגס אתך וז״א .כזכותו

 . היצא וקרי .הוצא הוא ובכתיבה .כו׳ ורבו ופרו
 . הגדול שם של אותיות ד׳ .לקרי כתיב שבין נמצא
 שעי״כ . אחו הרחמים בעל ה׳ כי לו לרמוז אפשר

:כו׳ ושרצו
 ד )ח׳א( ח

 . כו׳ ואשתך אתה לו נאמר הנה כו׳. נח יצא1 יח
 ומה . כו׳ ובניו ואכהו נח ויצא הל״ל ולק

 להתיר הוא ואשתך אתה באו׳ מדויק שהלשון לרז״ל גס
 נח ויצא יאמר ואיך .בתיבה להס שנאסר משגל להם
 .לבד ונשים לבד אנשים שהוא .בניו ונשי ואשתו ובניו

 מן צא באו׳ כי .הכתיב סעס אל לב נשים לזה אך
 יש .ויצא ובפסוק .התיבה במלח אחנ״ח יש החיבה
 התיבה מן צא הכתוב שיעור אמנם :נח במלת אהנ״ח
 . תשמיש לכס יותר כי ואשתך אתה תהיה היציא׳ ותחר
 .בחון היותם אחר על הוא ואכחך אתה אומר כי נמצא

 אז גס כי סמוכים יחד תצאו לא היציאה בעת לא אך
 אתנ״ח וע״כ כו׳ ובניו לח ויצא וזהו .הפריכה יורה
 עלמה ולא .היציאה עת על ויצא אל סמוך שהוא . כנח

 אנשים שיצאו עצמה. יציאה עת על ידבר כי ,זה כאחר
א׳ כל להתחבר רדופים שהיו יראה בל .לבד ונשים לבד

ליציאתם: אכהו עם
 יקשה .למשפחותיהם אומרו הנה .כו׳ החיה כל יט

.משפחה יקראו יצדק לא .ונרבה זכר ב׳ בב׳ כי
 ל״ג( פ׳ )ב״ר ק״ח( דף )זבחים ז״ל ס מאמ כיון ויתכן
 שהבין .ההקרבה ענין נח ידע מהיכן כי .אומרם והוא

 .מזבח נח ויכן וז״א .הטהורים מן שבעה יח׳פבעה ייצותר
 בבעלי ראה כי .הכתובים סמיכות ענין זה כי ויתכן
 שהסי׳דמכל שבעה שבע׳ הם אשר משפחותיהם חיים

 .וזהו היו להקרבה כי לט שת אז ונקבות. זכרים מין
 מפפהיתיהס בשביל כי לומר .למכפחותיהס של למ״ד
 .מזבח נח שויבן מה היה .זוגות שבעה בעלי שהס
 היא מה .הפשס לפי לב לשיח ראוי . כו׳ ה׳ וירח כא

 במלית ענין כפל אל וגס .לבו אל אמירה
 לאו בהוא ל״ו( דף )שבועות ז״ל מ״ש וידוע . שונות

 והנה .הלשין הכינוי אל טעם צריך ועדין שטעה. לאו
 כי ה׳ וינחם .למעלה אומר ענין אל גס לב נשית לזה

 המשילה כי ויתכן לבו. אל ויתעצב בארן האדם את עבה
 ומחשבתו לבו שבהשתנוה .חסד מלך אל הדבר חורה

 חפן שלבו למה כי .המקבלים חטאות על חסד מעשוח
 הוא כן מלהעיב לט שנשתנה מה עליו קשה .חסד

 האדם רעת רבתה וכאשר .להטיב חפצו כל יתברך
 מלהטיב מחשבתו נשתנית .כי האדם אח עשה כי וינחם

 מחשבתו על כנוי שהוא .לבו בשביל נתעצב .מעשיהם
 . ניחוח ריח קבל כאשר ועתה .הטיב לבלתי שנשהנית
 הניא לבלתי מחשבתו עתה ותהיה .הקרבן בזכות ונתפייס

 אמר כי .לבו אל חבה לבון ויאמר אז .מבול עוד
 וגמר .ששמח שנשתנה מחשבתו הוא .לבו בשביל חבה בל׳

 שהוא .תמיד חפצו שהוא מה .הפועל אל בא על אומר
 ופשט .כנודע השבועה והיא .כו׳ אוסיף לא .להטיב
 משחיתם והנני פסוק על ל״א( פ׳ )ב״ר כמשז״ל הענין

 אומנתו את והרג בנו על שכעס למלך משל הארן. אח
 סובה ושופע געגועין שמרוב על הענין ויהיה .עמו

 שהיתה והנאות טוטת רוב על כן . ט בעט לו שעשתה
 לארבעים שא׳ וכמשז״ל .בעטו .להם מוציאה הארן
 נתקללה כן על .רבים דברים זה וע״ד .זורעים היו בנה

 ק האד. את עוד לקלל אוסיף לא עתה אמר עמס האדמה
־ מנעוריו• רע האדם לב יצר הלא כי , האדם בעבור

כמשז״ל



משה
 שהוא וחמר לו. יכול ואינו בע״כ .כמחטיאו שונא קראו
 גס א כ בלבד. אופו להחטיא בעיניו יבזה הביח בעל

 קרא חהו .הזולת את יחטיא ההוא שהאיש עד ישתדל
 .שבימיו מכשול קראו ישעיה ע״כ הזולת. את להפיל מכשול

 היה עדין .זה לכל הגיעו וטרם בדבר. אדם מחסיאי היו
 אחר אך סרשעו לשוב מוריו לקול ישמע לו אפשר
 ויעשנו לבו את יקשה כי יוסיף עד .הנזכר לגדר שהגיע

 ולמוכיח ולמלמדו .מוריו לקול סלשמוע קשה כאבן
 הקשו בימיו ט העל .אבן קראו יחזקאל ע״כ .בשער
 יוסיףלחמא עוד .ואח״כ מוסרו אמרי שמוע לבלתי עורף
 בכר ומבקש .זמרי מעשי בעושה והוא .מזה קשה

 ובקרבו .סוב ועושה מוסר כמקבל עצמו מושה .כפנחס
 ז״ל כפאמרס צפוני. קראו יואל כן על רשעו. צפון

צפוןבלב: שהוא צפוני נקרא למה
 שארי מה .משב זר כמו הלא .ט׳ ויברך א ט

 אדס טרף לטרוף נמוד נמר. או י
 יעלה לא מורא הלא כי .מהאדם מוראו ואיה .אוכל

 כי הארץ. את ומלאו אומר נדקדק לזה אך ראשו. על
 בה אין מחלקים כמה כי .מהן מתמלאת הארץ אין הלא

 וחוה באדם בנאמר גם לב נשית לזה אמנם .יישוב
 הוא הטובה כל האס .כו' ורדו מ׳ ומלאו ורט פרו

 .שלמות הסרה עצמה מצד הארץ כי הוא .אך בב״ח רדות
 חסרונה וממלא שלמות בה נתן ומי עכור^יא. מומר כי

 הוא הלח .כבודה האק כל שמלא בכינה בה בהפרות
 מהאדם רודים י חיים הבעלי כל ואז .יושביה הצדיקים

 אלהים צלם האדם הן ט .הם ולחמו .אחת מדרגה
 .מראיהם מאיש משחת כי הרשעים כן ולא .פניו על

 בו בפגש וע״כ . השדה חיות בעיני כבהמות ונמשליס
 אמר ולכן .יבעהנו אלהים צלם ט אין כי ימיתנו. הוא

 המלוי ויימס .האק מלאו וגס ורבו פרו לאדס אלהים
 . ממש בה אינה בארן שהשכינה מה כי על אליהם.

 כאלו יטה ע״כ .המה ה׳ היכל כי שבה בצדיקים רק
 . נתרוקנה מאבר המעשה בכשרון אותה ממלאים הם

 הקב״האת מבברא כי פי״ס( מרז״ל)ב״ר כנודע והוא
 כמפירש .בתחתונים דירה לו שיהיה נחאוה .העולם

 בצדיקים .שטא בתחתונים אלא נאמר. לא בארן כי אצלנו
 את לעטד אדס את שצוה מה ע׳י לו זה והיה .כבה

 ז״ל רטתיט כמאמר .הכשרון ידי על לתקנה .האדמה
 .ל״ת מצות אלו ולשמרה .מ״ע אלו לעבדה פי״ס( )ב"ר
 באו׳ יתברך צוויו היה וזה הארץ ממלא כן ע״י נמצא
 מדרגות תעדיפו כי כו'. ורדו כן וע״י הארץ. את ומלאו

 שרודים סשא״כבהשותכס ותרדובס. עלהבעליחייס.
 לאכול מתחלה הורשה לא ולק באנשים. ונמרים אריות

 . לנפפוחם מטאו כי .להם המה כבהמה כי .גשר
 .אדם הנה אמר .ה׳ ויברכם התיבה סן נח צאת ואחר
 לסלקה הזר .האדן את ומלאו שכינה שרתה שע״י אחד

 ומלאו .הדבר את תתקע אתם לכן .בהעוותו למעלה
 ומלאי ורט פרו חט שכינה הוא נתרוקנה מאפר א־תה

 ט' ומוראכם כן וע״י .בצדקותיהם כלומר .הארן את
 ומיתת מורא כי בפניכם אשר אלהים מצלם ימתו כי

 קרה כאשד ומפחידן הב״ח על הנופל הוא אלטס צלם
 די בגובא ולדניאל ועקרבים. נחשים מלא בביר ליוסף

אריותא

נח תורתי 64

 יהנהמהאדמה מטרם אמו.שהוא מבטן משננער כמשז״ל
 .וגם חטאת לא והיא בעבורו היא גס תחולל למה וא״כ

 להכות אוסיף לא .וזהו חטאו לא הס גס הב״חכי בשביל
 .עשיתי כאשר ואמר .האדמה תקולל פלא גס .הי כל אח

 על .היאורה להשליך שנתחכם פרעה על משז״ל יכוין
 הקב״ה ואמר . לעולם מטל הביא לבלתי ה' נשבע כי

 יאמר וזה .המבול אל יבואו הם אך . אביא לא אני
 יעשו שהם רק .אני עשיתי כאשר להכות אוסיף לא
 עם שטעה. לאו לאו נלמד ועדין . המים אל יבואו כי

 פעמים ב' א׳. סגנון אומרו על .עצמו בפני ענין א׳ שכל
 .חיכו׳ כל את אכה ולא אמר ולא .אוסיף לא הוסיף לא

 עולם על גס חס השפל. עולם קלקול על שמס וההר
 המבול חדשי י״ב שכל ל״ג( פ' )שם שארז״ל .הגלגלים

 זרע כו' שד עתה יאמר כן ועל המזלות. שימשו לא
 מן דא שניין השנה ימות חלוקי כשה הס .כו׳ וקציר

 יום וכן החטאות צורך לפי הגלגלים סיבוב ע״פ דא
 הכוכבים גלגלי כל על .כלמעלה היומי גלגל ע״י וצילה
 כנודע .המבול בשנת שבחו כאשר .ישטחו לא .ומזלות

:ז״ל מאמרם
 שבעה נ״ב( דף )סוכה ארז״ל .כו׳ לב יצר כי כא

שנאמר רע קראו הקלה .ליצה״ר נקראים שמוה
 את ומלתם כנאמר ערל קראו מכה .כו׳ לב יצר כי

 ברא טהור לב שנאמר טמא קראו דוד .לבבכם ערלת
 רעב אס שונא קיאו כלמה .טמא דאיכא מכלל לי

 יחזקאל מכשול. הרימו מכשול קראו כו'.ישעיהו שונאיך
 ואת צפוני קראו יואל .האבן לב אח והסירותי אבן קראו

 מרמה שהיצה״ר ענינו ע'כ. מעליכם ארחיק הצפוני
 הנער ידע טרם כי והוא .עליו מולכו עד .לאט לאט

 .לרע טוב בין יבחין לא כי .ברע ומאוס בטוב במור
 בכל רע לעשות ללמדו מתחכם .אחר לדבר חטא בין

 לכשיגדיל אוחו שמכון רק ויזיק.ואקזה ירשיע יפנה אשר
 .מעש שד כשגדל מנעוריו רע וזט .ברמות להחטיאו

 .לפעמו היצה״ר רוח מתחיל .חטא טעם טעם לא ועדין
 . למעדנים ושחו .ואכול במשתאות המותרות לבועל כהת

 ז״ל כמאמרס .כן ע״י עבירות מיני לכמה המשיכו למען
 עושה לאכול ישיבה מוצא שאתה כ״מ ק״ו( דף )סנהדרין

 וכענקויהי .כו׳ יוסף את וימכרו לאכול וישבו . רושס
 .מוהר היא הערלה כי .ערל קראו וע״ז כו׳ הקיש כי

 .מותרות על היו דורו תלונות כל כי .על כך מכה וקראו
 .ובצלים ושומים ודגים. ואבטיחים. בשר. שאלות כענק

 ע״כ .כו' משפחות עסקי על בוכים .עריות והיתר
 .המותרות הכנת .ואחר לבבכםכו׳ ערלת את ומלתם אמר
 כי וכיוצא. וגזצות זמה. טומאות. בכל יטמאנו טמא

 כה עד והנה .טמא קראו דוד וע״כ .עושה יין הרבה
 בביס כהלך בקולו ישמע פניו כמחנה .בא כאורח היה

 . בע״כ עליו משתרר הבית בעל נעשה אח״כ .העכיר
 כי יבוש לא כי ידע כי וכשונא .נגדו פנים מראה
 להם שנדמה .רשעים על שכתבנו כענק .עליו יכתרר
 בעל נעשה כי ומצליח נגדו. פניו ומשז השערה. כחוט
 כי .לו שוה לא חכמתו כל אשר כלמה ע״כ .הבית
 והרבות .סיסים הרבות ידי על הבית כבעל נעשה הרי

אתלבט הטו שנשיו .אלי על אלו נכריות וגם . נשים
8 )ח״א( ח



משה נח תורת

 יתברך התירו אל טעם טוב ראינו מצאנו ובזה :אריותא
 .לאכלה יהיה לכם כו׳ רמש כל באומרו .נח לבני בשר

 והיו חטאו המה כי הוא אך• ולאשתו. לאדם משא״כ
 לברות להיות מהם יגרעו ואיך .חי כל מיתת סיבת

 .הבעליחיים אתכל והחיה קונו מצות עפה נח אך למו
 הוא הכשרון כי .זרעו וכל הוא ויאכלם עליהם יעדיף
 דברו אשר הטיבו ולכן .הב״ח על האדם את מעדיף

 לאכול אסור האדן עם מ״ט( דף )פסחים במאמרם רז״ל
:אין הבהמה על הארץ .עם מותר כי .בשר

צדיק האדם בהיות כי או אחר כו׳. דמכם את ואך ה
 .הב״ח על תפול שמוראו .הנפש על חטא שלא 1

 אלהי' צלם וקלקל הנפש על חטא אשר כי זה מ הנמשך
 ואך אמר ע״כ .השדה חית בו ימשלו כי .פניו מעל
 .לחיות עצמו הפיל אפר שהוא .לנפשותיכם דמכם את

 שאתבע עצמו. מיד אדרשנו .חיה כל מיד מיתתו שהיתה
 והיה אלהים בצלם שלם לא כי על .יפטר ולא דמו ממנו

 הוא הלא כי .בו שתשלוט יבצר לא אז כי .כבהמה
 אחיו שהוא איש מיד וכן מפניו. אלהיס צלם השחית

 אפטור צלםאלהים.אל בעל חשוב שהוא איש ט. כיוצא
 את אדרוש אס כי • חשובים שנים חסרון י לבל הממית את

 מיניה באדם האדם דם שופך כ״א עוד ולא .האדם נפש
 ואתי סוקמא דאזיל .חבירו פני המלבין שהוא .וביה

 מי ראשו את יחייב איך חתמה ואל .ישפך דמו .הוורא
 .הפנים שעל אלהים בצלם הלא .כי ממש נפש הוציא שלא
 כן ועל .כבהמה נמשל זה שבלעדי .החדס את עפה

 כי .מיתה חייב .אלהים הצלם שם אשר הפנים בהלבין
: אלהיס צלם במקום פגם

 . מיותר הוא ואתם אומרו .כו' ורבו פרו ואתם ז
 הפסוק כל וגס . ידבר אתם עתה נם כי

 מלמעלה. פה נשתנית מת שרצו מלת וגם למעלה. נאמר
 איש מיד לדרוש בצע מה לומר מקום היה הנה אך

 לז״אאל .השני נמית כ״א . אחד שמת די ולא אחיו.
 את אדרוש אחיו איש שמיד מה ידי על הנה כי .תתמה

 ושרצו ורבו פרו הנותרים שואתס ימשך האדם נפש
 הרוצח את יחיו אם משא״כ .בה ורבו כשרצים בארן

 הפריה ז ונמצא .רבים ויהסרו .העם כל שיתפקדו
 רק בה. ירט ולא .בארן ישרצו ולא . מתמעטת ורביה

•י. לארץ מתחת
 ,או אל לב לשית ראוי כו׳. ואני כו׳ אלהיס ויאמר ח

 או׳ ועוד .לזולת לתמר בעצם אינו כי לאמר.
 אומר אחרי ועוד .הדבור בחחלת הוי״ו ענין מה .ואני
 בריתי את והקימותי ואמר חזר למה .וכו׳ מקים הנני
 מדבר שעודנו אחר כי . אלהיס ויאמר או׳ ועוד .וכו׳
 ,או ועוד .שנית פעם ויאמר או׳ למה .יתברך הוא
 או׳ וגס .מתחלה נזכר לא למה כו׳ הברית אות זאת
 .הקודם בפסוק האמור גס והנה .עולם לדורות פה

 ועוד בשר. כל יכרת ולא באומרו עולם. לדורות הוא
 שאחר ועוד בזה. אם כי עולם דורות נזכרו לא למה

 והיה יאמר .חזר למה .וכו׳ בענן נתתי קשתי את אומרו
 זה ענין כי וכו׳ וזכרתי אומרו ועוד .וכו׳ ענן בענני

 הקשת והיחה או׳ ועוד .למעלה מהאמור יובן כבר
לזכור וראיתיה אומרו ועוד .למעלה נאמר הרי בענן

I )ח״א( ט

 ועוד .לזכור כדי לראות יצטרך יתברך היא האס .כו'
 ולמה .מדבר ית' עודנו הלא כי נח אל אלהים ויאמר אומרו

 אלהים ויאמר למעלה או׳ ועוד שלישית. פעם ויאמר אמר
 פסוק כי ועוד בניו. הזכיר לא ופה בניו. ואל נח אל
 ראוי כלל דרך ועוד .פעמיה כמה למעלה נאמר זה

 וגם פעמים. שבע ברית .בענין נזכר זה מה על לדעת
 דרך אל נכנס מבלתי .הברית נזכר הזה הקשת ע״י איך

 כי על יתכן .פעמים שבע האמור ענין אל והנה :הסוד
 . בראשית ימי ט׳ שנברא כלמה מקיים הברית אות זאת

 כמפורש .גוונים כמה בקשת הנה כי פשוטו לפי והענין
 .וספיר .ומירר .סומק .ירוק דףע״א( נח )פ* הזוהר בס׳

 בעין לבא. המתעתדת הצרה חשך אל רמז הענין כי ויהיה
 חצים לירות משפטו קשת הדורך .מדה״ד באודם הדור

 לעומתו שם .יתברך הוא עושה מה אך .פורענות של
 האדן על ומגין . האודם וממזג ורחמים. חסד מדות

 סמוכות קשתות ד׳ כמין היות וזהו .עליה הדרים ועל
 הוא לולא .דרוכה כקשת היה האודם כי .לדרוש לזו זו

 .לו סמוך חסד מדת של לבן בקשת קשתו הקיף יתברך
וגוון .כנודע רחמים מדת מעין שהוא ככרתי ירוק וגס

 :הרפה הדין מדת אל רמז שהוא ספיר אבן
.והרפה החזקה מדה״ד ב׳ הנהכנגד כי הענין וכילות

 יתברך הוא מצרף ,מזו או מזו הרוגז יהיה בין
 רחמים של ככרתי והירוק החזקה. נגד הסד. של הלבן
 להיות הדין מדות ב׳ יתקרבו לא ובזה .הרפה נגד

 בקשת כי .הרוגז לפעול דא מן ומתקבלין מתקרבין
 )פ׳ בב״ר מאמרם ענין וזה .וברחמים בחשד יתמזגו
 כל ובין .מעלה של מה״ד הוא אלהים בי וז״ל ל״ה(
 . הקשה מה״ד שלמעלה .שלמטה מה״ד זו חיה נפש

 ודילמבין: והואמ״ש ע״כ. הנפה. מה״ד שלמטה
מרז״ל ידענו הנה כי והוא .הכתובים ביאור אל ונבא

 כי .הפרשה בחחלת כמ״ש )פ׳ג( רבה במדבי
 כי .הענין אל ונבא .וה׳ כמו דינו ובית הוא ואני
 יש כי הוא אך .ויאמר פעמים ג׳ יש כי .הערנו הנה

 לזכור אות להם צריך שאין אחד .בדורות סוגים ג׳
 נראתה באו׳ עסרשב״י כעובדאדריב״ל והוא י־ברית.

 הברית מתקיים ממש בהם הצדיקים כי .בימיך הקשת
 בית עם מצטרף אני כלומר .ואני וזהו .קשת במקום
 שתהיו אתכם וזה בריתי. את מקים הנני ואומר דיני.
 אחריכם יהיו אשר זרעכם ועם .בריח אות במקיס אחס

 שלא .לע״ל שהוא שני זמן יש ועוד . לכם דומים
 לבדי אלהיס אני והקימותי כ״א מד״ר. עמו לצרף יצטרף
 והקימותי. אומרו .כי רחמים צירוף בלי . אתכם בריתי
 משמש מה א״כ תאמרו ואס .המדבר אלהים אל חוזר
 זאת .נאמר אחרת אמירה לז״א .בעולם בריח אות
 כי .בשבילכם לא .כו' נותן אני אשר הברית אות

 .ביני שביני עולם לדורות רק .אות צריכין אינכם
 האות שע״י הסוג שהוא .לבא לעתיד .שלכם דור שכין

 וגס .וירוחמו ה׳ אל וישוט .הס אשמים כי ישכילו
 .ומה נתקיימו במקרה ולא אנכי כימרחמם יכירו למען
 לא כי שרמז נ״ה( פ׳ )ב״ר רז״ל דברי זה לפי טובו
 לא וריב״ל רשב״י של דורו כי .אות הוצרך הדורות לכל

שהוא .חסר נכתבלדרת שע״כ .הקשת בימיהם נראה
בשביל



משה נח הורת

 שעור אל ולבא חסרון: שבהם הדורות אותם בשביל
 נפש כל ובין אלהים בין אומר ועוד . הכתובים שאר
 נפש כל ובין ביני אז .ובניכם ביני אמר ולא .מיה
 יראה .בשר כל ואו' חיה נפש כל באומרו ועוד .מיה
 רז״ל לב העירו אלו קושיות והנה .כפול אחד דבר

 .מדה״ד הוא . אלהים בין כי לומר .שם( )פ' בב״ר
 כמו . הרפה הדין מדת זו חיה נפש כל ובין .הקשה

 .הכתובים פנוי אל לב לשום ראוי עוד .לשונם שהעתקנו
 וביניכם ביני אמר ואח״כ הארץ ובין ביני אמר תחלה כי

 כל ובין אלהיס בין אומר ואח״כ .חיה נפש כל ובין
 מציאות אהד .הס סוגים שלשה הנה אמנם :חיה נפש

 . השחיתה לבלתי עליה לרחם וראוי .חטאת הבלתי הארץ
 שני וסוג .בקצתם היזק שנמצא חיים מהבעלי יותר

 שע״כ .האדם מבני יותר עליהם לרחם שראוי הסהנ״ח
 אל נבא ובזה :ה׳ יושיע בהמה בזכות אדם לפעמים

 שחרא־ צריך אינו הארץ לענין יתברך הוא חמר .הענין
 קשתי את וזהו .בענן נתינה היות רק . בעולם הקשת
 על אבל .הארץ ובין ביני ברית לאות והיסה בענן נחתי

 .בשבילם הברית ואזכור האדם בני יזכו אפשר הבריות
 בהמה בזכות שאדם בהפך או .חיים הבעלי יחיו ואגבן
 מה וע״כ לבהמה האדם יצטרך בל א ה וחפצי .יהיו

 חייבים הם כי לב ויתנו שיראוה הקשת להם אראה אעשה
 והיה וזהו .הברית להם אזכור ואז . תבונה וצריכים

 לבני שתתראה שהוא .הקשח ונראתה הארץ על ענן בענני
 לשוב לב שיתנו .האדם בני שיראוה ע״י שאז . האדם

 את ואגבן .אחכם שוזכרתי יזכו .מהם נראית שתהיה
 . חיה נפש כל ובין ואח״כ .וביניכם ביני וזהו .הב״ח

 לראות אדם בני לב ישימו שלא חחראה לא אם אך
 רק . יראוה לא בענן הקשת היות שעם .לשוב ולהביט

 שאז אלא .מלזכור אמוש לא .הם ולא .אני וראיתיה
 .עיקר אעשה הבהמות שמן .בהמה בזכות אדם יהיה
 בכל .ב״ח שהם .חיה נפש כל ובין אלהים בין וזהו
 ואחרי .הב״ח זכירת תועיל בשר כל בשביל שהוא בפר

 עם הצטרפו שע״י נח. אל מה״ד הוא אלהים אמור
 תהיה עצמם בהם כ״א .קשת להם צריך אין . מד״ר

 בלי אוצי הירא הלא אמר .רשב״י כדור . הזכירה
 כ״א הוא כן לא בהמה. לזכות הצטרך . רחמים הצסרף
 שהוא אלהיס ויאמר והוא .ובהמה אדם שווין שתהיו
 בשר כל ובין ביני יהיה הברית חות זאת .לבדו מה״ד

;כאחד ובהמה אדם .הארץ על אשר
Vבני ויהיו ״׳ «г ידע לא מי כי יקשה הלא .ט׳ 

 אומר וגס .החיבה מן היוצאים היו אלה כי
 כוש אבי גם כי ועוד נאמר. צמה כנען אבי הוא וחם

 לבנים אטת .אחיו ויפת שם וגס .היה ופוס ומצרים
 אומרו ועוד .יחוסו בסדר אחד כל כ״א הוזכרו ולא היו

 ידוע זה גס הארץ כל נפצה ומאלה נח בני אלה שלשה
 והמאוחר הקודם עם ייחס לו אין כי הדבקים בין ונכתב
 ויחל אומרו ועוד . חולדוחס בהזכיר ליכהוב ראוי והיה

 משולל הוא האדמה איש ואומרו ויחל אומרו כי כו׳ נח
 היה זה מה טעם טוב לתת בא אטנם .וענין טעם
 חחלתופסירס סיפועל ויוכיח התיבה מן לצאת חם שזכה

 אלא עוד ולח ורבעו, סרסו ולמ״ד רבעו או אביו את
 2 )ח״א( ט

 רק עצבו לא לאביו עשה אשי כל על כי מאד שקשה
 דע הנה ואמר הכתוב בא ע״כ .כנען בנו את קלל
 והוא הוחשם. באשר רק יתברך ודינו משפעו הין כי לך
 לאביהם מתייחסים היו טובים כולם התיבה מן בצאתם כי

 לנח מתייחסים היו כי לומר כו' נח בני ויהיו וזהו
 מן היוצאים היו וע״כ נח בני ליקרא ראויים בכשרון

 אליו מלהדמות אביו את עזב וחסאח״כ אמנם התיבה.
 בזמה שעוף שאין ומפורסם הידוע בנו לכנען וידמה
 ממנו כי הידוע כנען אבי הוא וחס וזהו .וזרעו כמוהו

 לכנען בנדמה ק וע״י בזמה שטף להיות הס למד
 היה כן לא באם .נפצה ומאלה נח בני אלה ג' כי נמפך

 . יותר הארן כל נפיצות תהיה שמהם יותר מוליד נח
 שלמד כנען הבי להיותו הם וירא כו׳ נח ויחל כי והענין

 יוליד בלא שסירפו הביו ערות את וירא כמדובר ממנו
 . הם אל ולא כנען אל קללו אל טעם ימשך ומזה ייתר.
 יתר כל היו מם אש מקלל היה ואם למד מכנען כי והוא
 :לבד זה אש קלל ע"כ יצאו ממנו כי .מתקללים בניו

 הולך הכל כי אמר .כו׳ האדמה איש נח ויהל כ
 ביין הנה ,כ והוא . הפועל כונת אחר

 והבדלה בקידוש אלהים לשמה והוא שמים בהינח יש
 שכר ולמשוך יין לשתות גבוריס בחינת רש וכיוצא.

 כי גס נח כי אמר .כנודע רע דבר כל השחלת שהוא
 לא מחשבתו תחלת עכ״ז לטובה כוונתו ממנו יבצר לא

 האדמה. איש נח ויהל וזהו חומרית בחינה על רק היתה
 בחינת על היה מחשבתו ענין בראשית התחלתו כל כי

 וע״כ .הכרם נטע זה ועל חומרי האדמה איש היותו
 ה׳ את עבוד העיקר היה שלא וישכר היין מן ויבש

 לשמח המצוה ואגב אבלים מנחמים או עליו כמקדשים
 היין מן לשתות היה העיקר כל כ״א .היין מן ליהנות

 הרואה( פ׳ )ברכות ז״ל כמאמרם תקלה באת וע״כ
 בוגד היין כי היין מן עצמו יזיר בטולה סוטה הרואה
 .זמה בו לעשות בא שע״יהיין היה .ועד״ז זמה לידי ומביא

 וזה זה או פרסו או שרבעו כו׳ חם וירא כו׳ ויחגל כי
 באומרם ל״ו( פ' )שם בב׳ר חז״ל כוונו אחשוב וזה .למ״ד

 שמדין שידא ביה אפגע כרם ליטע הולך שהיה בשעה
 ואס לחלקי תיעול דלא בך אזדהר אלא עמך שותפי א׳ל

 מרט מת כוונו ויתכן ע״כ. בך חביל אנא לחלקי עלת
 כחוח נעשים ידה שעל מצוה עפות אל כיון לא שמתחלה

 טומאה וכהות שדין שנעשין הרשות יין אל אם כי קדושה
 הכרם ליטע הלך מאז כי שמדין שידת ביה אפגע וזהו

 בחי' כי עמך שותפי לו ואמר .לחצוני כה בעצמו הפגיע
 לחלקי תיעיל דלא אזדהר אלא .זו לעומת זי ביין יש

 לדבר ממעל אלוה בחלק כ׳א הרשות לסעודת והוא
 אלא .יין נברא לא ארז״ל כי .זה מעין או • מצוה

 . לאובד שכר וזהו בעה״ז זכיותיהם שכר לרשעים ציסאכיל
 אחשוב והנה . נפש למרי ויין וזהו .אבלים לנחם וגס
 להרשיע הביאם שהוא מפני אלא בשכרם להם ניחן שלא

 עצמו יזיר בניולה סוטה הרואה וכענין עושה יין שהרבה
 שהוא לשטן וחלק לה׳ חלק יש ביין כי נמצא .היין מן

 יש ביינך כי עמך שותפי השטן לו אמר ע״כ .השכרות
 לחלה כ״א לחלקי תיעול אזדהר אלא שותפות לי

לפי הוא זה והנה אבליםוכיוצא; כניחום עבודתה׳
 הטסח



לד משה ГИ הורמ';
 נוסח אבכי״ר במדרש אבל רבה מדלש של הזה הנוסח

 רצונך לו ואמר השטן לקראתו בא כרם וישע וז״ל אמר
 א׳ רמלה הביא מיד הן א״ל ואתה אני יחד שנשענה
 הגפן על ושחשו ארי הביא ואח״כ הגפן על ושחשה
 עשה מה מפני .הגפן אותה על ורמש אחד חזיר ואח״כ

 עניו כרמלה הוא אחד כוס שותה כשאדם כי השטן כן
 כארי גבור נעשה מיד כוסות ,ב שותה וכשהוא .רוח ושפל

 פותה וכשהוא .כמוני מי ואומר גבורות לדבר מתחיל
 אף ורפש בשיש שמתלכלך כחזיר נעשה מיד ד׳ או שלשה

 מי יקשה והלא :ע״כ רגלים במי אף מתלכלך היא
 רצונך לו שאמר השטן עס בשותפות ליכנס נח את הכניס

 אך .בהמות הג׳ הביא למה וגס הן וא״ל יחד שנשענה
 .ע״כ שתה ביום בו נשע ביום בו )שס( בב׳ר ארז״ל הנה
 להיות כי אחשוב ע״כ א׳. ביום נשיעה יצאת יתכן ואיך

 לעפות שנתיס או שנה המתין לבלתי יין לשתות נחון נח
 שנשענה רצונך הפכן לו אמר ע״כ יין. ולשחות פרי
 ביום בו וע״כ .הן א״ל אז פרי לעשות תמהר באופן יחד

 דעבירה סרסורא היין כי לו והורה פתה ביום בו שנשע
 ביין לו יקרה כן בהעוותו לאדם יקרה הוא.וכאשר

 עושה מושא שאדם הראשונה הפעם כי והוא בוגד.
 העשיר לפני להתחנן ושפלות בענוה הבא כהלך היצה״ר

 כארי להתגבר מתחיל ב׳ כוס שתה .רמלה ששחש וזהו
 עד עליו כ״כ משתרר בשלישי וגאון גאה בו שמקנה
 וענין המלוכלך. כחזיר ת עביר! בכל יטמאנו שטמא

 שלשה כח כאלו ביין הרע היצר כח ניתן כי הוא השמיטה
 הרע היצר כמקרה לשותיו יקרה כן וע״י .בו דמים

 כי אפשר זה דרך פי ועל .בדבר עצמו ומרגיל למושא
 שימדון שידא לו שאמר )שם( רבה בבראשית שאמרו מה
 כוסות משני יותר תשתה לא שהוא כו' לחלקי תיעול לא
 ט שולט שאינו .שלך בחלק הוא עדיין השנים עד כי

 בעל נעשה כי שלי הוא כאלו שהוא .השלישי עד בעצם
 ז״ל אמרו עוד .כנודע החזיר מבחינת הוא וגס .הבית
 היין אחר להוט שהי אל לעולם יוחנן רבי אמר )שס(

 הה״ל .פעמים י״ד יו״ד וי״ו בה כתיב היין פרשת שכל
 וישימו ויפת ויקח ויגד ויקרא ויחגל וישת וישע ויחל
 כי הרמז היה ואפשר .ויאמר וידע ויקן ויכם׳ וילכו

 אבלים ולנחם בעה״ז לרשעים שכר לשלם היין שנברא גס
 לנחם שהוא וי במקום לשמש ליין די כי היא ,ה עצת

 כיון אפשר עוד .די כמנין וי״ו כתיב כן שעל אבלים
 אמר להוט היה כך כל כי ט׳ וישת כרם וישע באומר

 מיד כ״א תחלה הענבים מן לאכול לט שת לא כי היין
 וישת כ״א תחלה הענבים מן אכל לא כרם שנטע אחר

 בתוך שנתגל ואמר שנפגע. לו גרס זה וע״כ היין מן
 ולא אשתו שם אשר האהל תוך שהיה יהיה בה״א אהלה

 שלא אלא עוד ולא אמו בפני עמו מלקלקל מם ממנה טש
 היה אדרבה כ״א מתחרטים שכולם הרשעים כדרך היה

בחון: אחיו לשני להגיד ובא כמצחק אחריכן
אחורנית ופניהם אומר הנה .,ט ויפת שם וימח כג

 לא אביהם וערות אומר וגס .מיותר הוא ’
 ערות את ויכסו אחורנית הלכו שאס ידע לא מי ראו.

 אומרו אחרי הנה אך ראו. לא אביהם שערות אביהם.
הפכו זה למה מעם לתת הוצרך .,ט אמרניס רצט

 3 א( )ח״ ט

 עיניהם ויכתמר פנים דרך הלכו ולא .אחורנית פניהם
 .אחורנית ופניהם למה חדע לז״א .ערותו ראות לבלתי

 עתה כי הוא הלא .אטומות בעיגיס ישרה בדרך ולא
 כי .ראו לא אביהם וערות כי נמשך אחורנית בלכתם

 .אביהם ערות ראו לא הנזכר פניהם גס כ״א עיניהם אצ׳ל
 בהם ותצדק .הנזכר פניהם אל חוזר .ראו שאומר
 רואה לבו כ״ה( דף )ברכות רז״ל בלשון כד״א ראייה

 על אלהיס וצלם היו צדיקים הלא כי והוא .הערוה את
 .אלהים צלם קדושת בם אשר שפניהם רצו ולא .פניהם

 הדברים וק״ו .עיניהם שיטמטמו גס הערוה את יראו
 בעת הערוה את רואה לבו אשר על ז״ל הקפידו מאשר
 :בס נושסה אלהיס צלם אשר אדם פני וכ״ש .תפלה

.בכתוב איננו שם ברכת הנה .כו׳ ברוך ויאמר מ
 אלהי ה׳ ברוך באומר יתברך ברכתו רק

 והנה .בטלית שנתברך שס( )ב״ר ארז׳ל והנה כו' שם
 שנרמז שנאמר לא אס .זה בכתוב איננה זו ברכה

 לשון נאמר שע״כ .השמלה אח ויפת שס ויקה באומרו
 .הטלית הוא השמלה ולקה היהל אשר שהוא .ויקה יחיד

 ואפשר . ויקה אלא ייקחו נאמר שלא מה יהיה ע״כ כי
 קרח ויקה כי והוא רז״ל מדרשי כדרך ג״ש בדרך הוא

 שהוא שכולה]תכלת שלי׳ שאלת שלקה י״ח( פ׳ )במדבר ארז״ל
 זיקח כאן נאמר כי והוא .הקודמת פרשה סוף מסמיכות

 עם ויקה עולה קשן במספר וגס .ויקח להלן ונאמר
 ואחשוב .מיפת יותר נתברך שע״כ שלית כמספר התיבה

 אליו באמור והוא בכתוב. ומפורש מאד גדולה ברכתו כי
 יאמר לא בעולם שיאמר מה כי ברכו ומה כו׳ ,ה ברוך
 .כענין בייחוד אלהישם הס.כ׳'א אלהי או יפת אלהי
 אברהם אלהי ה׳ אתה וברוך .ישראל אלהי ה׳ ברוך

 הם אשר יתברך שמו יזכיר בישראל לבד כי וכיוצא כו׳
 והנה .לו עבד הל״ל והנה כו׳ כנען ויהי ואמר משם

 והלא שם. ואל ה' אל למו. אומרו שחוזר ,שפי מי יש
 באומרו לטללס אמר ודבר שמים שם יצרף נחשב זר כמו
 אין הנה שם אלהי בהקרא ברכתי הנה יאמר אך .למו
 ואיך .שם שמזרע העמים מכל אמד לעס רק זה שם

 :השאר על גס למו עבד כנען ויהי לז׳א .השאר יתברכו
 בשם להתברך כשס יזכה לא .ט' אלהיס יפת כז

 ועוד שכינה הוא אלהים בשם כ״א .,ה
 באהלי ישכון לא הנזכר שהאלהיס .לשם יהיה יתרון

 כנסיות ובתי המקדש בבית הוא שס באהלי כ״א .יפת
 .מלכיות בב׳ .ליפת אלהים יפה יאמר או .מדרשות ובתי

 כ׳א מלטתם שיתמיד לא אך ומלכותיון. מדי מלכות
 אהל ביה״מ שיבנה שם. וישכוןהאלהיסהנזכרבאהלי

 ויהי כן אחרי שנם אלא .יון מלכות ואחר מדי מלכות
 ממשלתם שיתבשל עם .וליון למדי למו עבד בלבד כנען

ישראל: מעל
 להעיר ראוי בארןכו'. גבור להיות החל הוא ח י

 מייחסה ואיך .היא ית׳ מאתו הגבורה כי
 . בחירה היא כאילו גטר להיות הימל שהוא לומר .לו

 גבול יהיה האס ,ה לפני ציד גבור היה הוא אומר ועוד
 דברים שהם יאמר ע״כ אומר ועוד .מלילה בפניו שלא

 צד שהיה ל״ז( פ׳ )ב״ר רז״ל קבלו אך .הגנה משוללי
 כ״ד( )פרק ר״א בפרקי גס .לע״ג ומקרבן הבריות

 אמרו
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 מעל בכינה לסלק המבקשים במגדל מלך שהיה אמרו
 היחל הוא יאמר וזה .בה החיצונים ולהשליט .הארץ

 כדי הקדושה חילל כי כו׳ היחל אז כענין הלול לשון
 ובהם בה להתגבר מצוניס כחות ע׳י בארן גבור להיות

 .ב׳ח הצד דרך כי ההוא השוטה ראה התירה אומרת
 צד .ציד גבור היה הוא זה אך . בעליהם בפני פלא הוא

 הארן כל הלא כי .,ה לפני עידנו ממנו יחי ברואיו
 .לגנ״ג שהוא לפניו שאינם למי מלפניו יצוד ואיך .כבודו
 כי ואומרת גוזרת אני ע״כ ההורה אומרת כו׳ וע״כ

 ה׳ לפני ציד גבור כמוהו שיהיה מי כל .יהיה כנמרוד
 אצל יס׳ שהוליכו אמרפל הוא כי .כמותו אחריתו פיהו

 והרגו ,לה ומקרבן הבריות כל אל מביא שהיה אברהם
:אברהם הפך מושה היה אפר לעומת

 מה לב לשוס ראוי . ש׳ הארץ כל ויהי א לא
 .זה ענין א׳ שפה הארן כל היות מנין

 .ארז״ל והנה :פשוטו לפי אחדים דברים ענין הוא ומה
 ועל . אחד ה׳ אלהיט ה׳ על אחדים דברים שאמרו

 ועוד .מפשיטו רחוק וזה כו׳ בארן אברהם היה א׳
 מציאה זו ומה נסיעה זו מה כו׳ בנספם ויהי באומר

 רעהו אל איש ויאמרו באומרו ועוד ההיא בבקעה מצאו
 והיל״ל .רעהו אל איש אמור ענין מה כו׳ נלבנה הבה

 ט׳ נבנה הבה אמר ועוד .כו׳ וישרפו לבנים וילבנו
 האדן כל היות יתכן לא והלא זה ומגדל עיר ענין מה

 בשמים וראשו ענין מה ועוד .א׳ ומגדל בעיר דרים
 מה שם לנו ונעשה או' ושד .אפפר בלתי דבר שהוא

 הכונה שאס ועוד ומגדל בעיר שיעשו הזה השם הוא
 הזה השם הוא מה יפוצו פן כולם א׳ בעיר שישכט

 מה כי נפיץ פן ומגדל עיר גט נבנה יאמר ומהראוי
 הוא כך כל האס ועוד .הנושן העדר אל השם ענין

 מה ושד .פס להם יהיה כן שע״י .ומגדל עיר עפות
 ה' וירד או׳ ועוד הארץ. כל פני על יפוצו אם להם

 בנין עגין רק הה הי לא רעתם כל האם כו׳ לראות
 רפה שונת על הוא ואס ית׳ לו איכפת מה ומגדל העיר
 א׳ עס הן אומרו ועוד . ומגדל בעד הדבר תולה נמה
 מהם יבצר לח ה׳ מבלעדי האם כו׳ מהם יבצר ולא כו׳
 לבלבל הזה העונש הוא מה ועוד .לעפות יזמו אפר כל

 ט׳ בבל שמה קרא ע׳כ אומרו ועוד .ולהפיצם שפתם
 : זה על לעיר פס לקרא הוא רפוס דבר כ״כ האם

 לב על עלה מה לב לשיח ראוי הענין אל לבא והנה
 )ב״ר רז״ל והנה .לעשות יזמו ומה ההוא העם

 א׳ ועג אחד ה' אלהיט ה' על פדברו אמרו ל״ח( פ׳
 איט הוא עקרה פרדה זה אברהם אמרו .אברהם היה

 את לבור הימנו כל לא אמרו אלהיט ה׳ ועל .מוליד
 לנו ונעשה באו אלא התחתונים את לנו ולישן העליונים

 נראה ותהי .בידו חרב וניתן בראשו ע״ג ונעשה מגדל
 הכניס מי לדעת וראוי :ע״כ מלחמה עמו ששה כאלו

 היחלו הסטל אחר שנחים כי גם ומת בזה אשרהס אס
 . ההם בימים אברהם אח גחן ומי .ומגדל בעיר ליטפל

 דברו ואז בנה מ״ח בן אברהם היה כשנתפלגו כי וגס
 התחלת שמספר רק מהכתובים נראה אין הלא . זה

 ואיט עקרה פרדה אברהם את להם מה וכן עניינם.
 היו היתכן כו׳ לבור הימט כל לא אומרו ושד .מוליד

 4 )ח״א( ט

 האס .באק יש׳ הוא ושיהיה .השמימה לעלות חפצים
 ,רוהניס Ьи . למעלה לחומריים מטא אץ כי ידעו לא

 למעלה אמר ולא ותחתונים .יונים ע אומרו ועוד .למטה
 בהיות ההם . בראשו ע״ג נעשה או׳ ועוד ולמטה.

 .ים' עולם ,אלה נגד כהו יגדל .מגדל בראש הע"ג
 חרב לה ישכון ה׳ נגד האם שבידה. הרב היא ומה
 מה מגחמה עושה כאינו נראה ותהי אומרו ועוד .בידו

 יכולה אינה שבפועג א' . נראה היות יוסיף ומה יתן
 אך . ק אמרו יה' כבודו מפני ואס מלחמה לעשות
 יקשה הלא הלילה ממש ית׳ ט להלחם היחה דעתם

 דעת ובלי מעשיהם והבל שוטים היו או .ימנע לא כי
 לולא הלילה לעשות ידם לאל היה או . יכבירו מילין

 אומר איך לעשות. ידם לחל היה לא אס ה׳. הפיצם
 . לעשות יזמו אשר כל מהם יבצר לא עתה יה׳ הוא
 ה׳ נגד האס יפלה הלא לעשות. בידם יכולת היה ואס
 נזכירה .מנין אל לבא והנה :דבר לעבות יוכלו יתכן

 ותקפמדייניןזה הסק וז״ל .כ״א פרפת בב״ר ז״ל מאמרם
 בשבילי אומר וזה השדה נזרעה בשבילו אומר זה . זה עם

 ואנו הגק עדשיבא המתינו החטים אמרו השדה נזרעה
 בעה״בלזרותה ויצא הגר; בא השדה נזרעה מי בשביל יודעי׳

 את נטל .האר; על והשליכו התבן אח נטל המון לו הלך
 אט אומרים עו״ג כך . כו׳ כרי אותם ועבה החשים

 בשבילט אומרים והלצו . העולם נברא ובשבילנו עיקר
 . היום שיגיע עד המתינו ישראל להם ואומרים .נברא
 יום הנה הה״ד . העולם נברא מי בשביל יודעים ואט
Ьз כו׳ הפא' ורוח הזרם אומרו הוא ועליהם .כו׳. 

 והיו ענין היא וק .ע״כ בה׳ תגיל ואתה ישראל אבל
 והוא .הכנין הל ולבא :כו׳ קיט אדרי מן כעור

. במקומה א׳ כל אצלט מטרפת הקדמות בהקדים
 טומאה כשת לעומתן כך קדופה כהות יש כאפר כי )א(

. האלהיס עפה זה לעומת זה כי .סצונים הנקראים
 במי.והיה כל כי האחדות תכלית היא א׳ הקדושה כי )ב(
 עולם ונקראים ורבוין פירוד יש בחצוניוח אך הן א׳

 וע״כ .תמה מהקדושה יפראל נפמות כי )ג( .הפירוד
 פבעיס כד״א א׳ לנפש מתייחסים עם ורוב א׳ גוי נקראו

 א׳ אס אפי׳ וע״כ .מהחצונים עכ״ם נפשות אך .נפש
 כי )ד( .ביתו נפשות עשו בבני כאומרו לרבים מתייחסים

 לא אס . הציני כח לשוס העמדה ומציאות קיום אין
 כנודע . הקדוש מאור מציאות ופנימיותן פבאיכיתן

 תמיד תאב עליון רציני כיכלכח )ה( . האמת מחכמי
 כמאמר .מהם נפפוהס על להריק .עליון משפע ושואב

 .לטרף שואגים הכפירים פ' על ע״ד( דף הזותרי)נח ס׳
 לישראל השפע נותן מקום פל רצונו עושים כפישראל אך

 מתהפך . עושים וכשאין . הס גם נהנים ומתמציהן
 אצלם גולים וישראל .לע״ג הכל והולך לחצוניס השפע
 מרגשת צפר יותר כי )ו( .פריהם ישאבון מאשר לתכול

 יותר . לט ולא החיצונים אל בהשפיע כביכול השכינה
 .מאד לה מר כי הזוהר ס׳ כמאמר .אנחנו נרגיש מאבר

 שעטר היה האח על אדם אלהים ברא מאז כי )ז(
 .שבגוף נשמות כל להשלים .קדושות נשמות נעלי .יבראל
 כי . פסולת מתוך אוכל יברור הימים באחרית למען
 והדקס ש׳ תתחבל לא לעלמין די מלכו פמיא אלהא קום
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 .חשאס ורוח תזרם ואומר קיט אדרי מן כעור והוו .כו'
 למה העה״ז אין כי )ח( .שהזכרנו במאמר כאמור

 העולמות מן שפע בהשחלשל לא אס מתקיים. גשמי שהוא
 צנורוח דרך הששלשלת יהיה אפשר והנה : העליונים
 ע״י הקדושה השפע לקבל והוכן השמים משער »קדושה
 יהיה אפפר או .כנודע .עניינה סוד כפי ציון ירושלים

 להפך בחצוניס הכנה אין אמנם .החצונים צנורוח דרך
 להם אשר הנגדיות דבר על .בעצם אליהס ההשתלשלות

 .הפרוד משלם והמה אחדות כולה כי .הקדושה עם
 בקעה וימצאו אמרו כי הזוהר ס׳ מאמר נזכירה וגס
 טומאה מיני לכל מוק מקום ההיא הבקעה כי הוא
 להביא .טמאה כחות צירופי לעשות לעזר הסצוניות מכל

:הפועל אל מנתם •■'■־׳־■>־ '־־
 ובאצטגנינותס היולהרע. חכמים האנשים כי נאמר ובזה

 נפפוחס כי ידעו וטומאותם כשפיהם חכמות ובמיני
 את להבוא יתברך הוא היה ושעתיד המה זמהחיצונים

 נפש בעצי אחריו זרעו ושימפך .מהקדושה בנפש אברהם
 העו״ג אח הימים ובאחרית הכבוד כסא מתחת קדושה

 . בה׳ יגילו וישראל .ישאם ורוח יזרס .שמהחצוניס
 החצוניס אל העה״ז כל יהיה דרך לעשות התחכמו ע״כ

 ושיתקיס . מהקדושה נפש בעלי בו יהיו ולא .לבדם
 הדורות שיסוף באופן . החצונים צנורוח ע״י העולם

 אם כי השאר אה ויפין ויזרה ישראל. את יבורלו לא
 ההכנות והנה . בעולם זולתם אין כי .לעד יקימם

 בהקדמה כמ״ש אחדות ראשונה הם . לזה הצריכות
 . נפרדים כמות הס כי בחצונים כן שאין מה .שמינית

 אחדים ודברים א׳ פפה הארן כל ויהי הכ׳ מאמר וזה
 כי לבדו שוה אינט זה אך . בזה אחדות להם שהיה
 ומצרים .א׳ חצוני מכח כוש .אחדים דברים יש הנה

 משפחה פכל שעם .משפחות בכל וההיקש .א׳ מכח שרפו
 .פירוד והוא רבים אחדים הם הלא .א' חצוני מכח היא

 .מיוחד מהאחדות הוא אשר השכינה תעשה יתכן ואיך
 העולם לקיים שפע לשלשל . נפרדים מהחצוניס .*עיקר

 בני נסעו שמשם בנסעם ויהי זה לתקן ע״כ .ידם על '
 אותה והיא .מצאו מציאה מזרח. מצד ל המס אחר נח

 מקום שם כי .ליחדס הטומאה כל לקבל המוכנת בקעה
 וימצאו וזהו .ע״ה( )דף הזוהר מס׳ כנודע .להם כולל

 חכמת בצרופי בנינים בבנות ייחודה ויהיה בקעה
 עפו מה .יתעצלו ולא בבחינות יבנוהו ולמען .טומאות
 והוא .חשוב שבמקרא איש שכל רעהו אל איש ויאמרו

 זה אומות ראשי שהם לכנען ופוט למצרים כוש כמשז״ל
 יזדרזו לא . בידט לעשות אנחנו נתחיל לא אם .לזה

 אמר ע״כ .ירובעל בן אבימלך כעצת לעשות ההמון
 בעצמנו נלבנה הנה בו. כיוצא רעהו אל החשוב איש

 . כמונו יעשו ימהרו .שעשינו שיראו ומה וכו׳ לבנים
 לשרפה ונשרפה אמרו .שם נמצאת אבנים שאין ובמקום

 להם ותהי וז״א .כאבן קשים שיהיו בכבשן לשרפם שהוא
 השמים שער והנה ראו שנית עוד .ט׳ לאבן הלבנה

 ומשם .למעלה ית׳ לשבתו מכוון וירושלים ציון נגד הוא
 הכנת ושם העולם לקיים השפע השתלשלות הוא

 הקדושה שפע לקבלת .הן ליודעי כנודע .וציון ירושלים
כעד עיר ומגדל עיר לנו נבנה הבה ויאמרו נועצו

3 )ח׳א( ט

 . ציון היא דוד מגדל כי .ציון כנגד ומגדל ירושלים
 מעין כי ההס המקימות אל שפע לשלשל אותם להכין

 נגד למעלה דוגמתו כפי . וירושלים לציון שיש ההכנה
 דוגמתן מעין אלה ומגדל לעיר יהיו כך .השמים שער

 הן זה לעומת זה כי . ההיא הבקעה שכנגד בחצונים
. זה ומגדל העיר אל השפע יורק איך וש״ת .כנודע

 אל מרמז מגדל של ראשו כי והוא .בשמים וראשו
 :סמ״אל הוא לכל: ראש מצונים דרך המשפיע זכר כח

 כי והכוונה .ידו על לשלשל הבקעה נגד בשמים יהיה
 .הפסק גופו התנשמות לכל .נבר ראש בין אין כאשר

 ראש יהיה הנזכר הכת כן הכל. יושפע מהמוח אס כי
 דרך ומשתלשל מתפפט רק .הפסק יהיה שלא .למגדל

 העו״ג כל כי הוא הדבר ובכלל . לממה עד צנורותיו
 יהיה באופן .סמ״אל הוא א׳ ראש להם לשוס יסכימו

 אל בלהטיהם יהפכוס הטומאה כחות כל חמדות להם
 כן וע׳י . יעבדוהו הנ״ל וכל . הנזכר הוא א׳ ראש

 ויהפך .דתם עב ע״י ההיא בקליפה אומץ יוסיפו כי ימשך
 מהשכינה השפע לקבל יוכן ובאחדות .אליו הכחוש כל

 כחות כל של הרבוי וע״י .ומגדל בעיר למטה ולהשרות
 שכינה להשרות לבא .מבא יהיה לא .בעה״ז הטומאה

 נסתלקה .שחטאו שבעה ע׳י כי .כנודע הלזו בארן
 . עין טומאת במקום שורה חינה כי שביעי רקיע עד

 זה ע״י וא״כ .הזאת הטומאה כל ע״י עתה נס ומה
 קדושי אל ולא . לגמרי לההצונים העה״ז כל ישאר

 הוקשה והנה .קדושים אלהים חלק שנפשוחס .עליונים
 יבא כי שלהם ובאצטג״נינית בלהטיהם ראו כי להם

 כוונתם ומתבטל השפל העול׳ אל הקדושה וימשוך אברהם
 במה והוא כו׳ יוליד ולא עקרה פרדה שהוא אמרו ע״כ

 בחרן עפה אשר הנפש כל כי ר״נ בפרקי רז״ל שכתבו
 . כלל אחר לדור גרותן נמשך לא . המקומות ובשאר
 כמפורש אחריו לזרעו רק הקדושה נמשכה לא באופן
 שיעדנו מה אמרו וע״כ כו׳ למען ידעתיו כי בפ׳ אצלנו

 לא כי . יתקיים לא לארץ הקדושה להמשיך אברהם
 אשר שהנפשות . בעולה הקדושה להמשיך זרע יוליד
 והנה . מחשבותינו תעשה בחופן .יתמידו לא יעשה
 ית׳ לו בצע מה הלא כי להם שוה אינו זה כל עדיין

 פא״א אמרו ע״כ כי יבטל והלא .קדושה משולל בעולם
 ונעשה אמרו .זה לתקן ע״כ .כנודע ישראל בלא לעולם

 בלעדי לחצונים קיום אין כי במ״ש והוא . פס לנו
 ולעשוק .בה לידבק חפן וכל יפעם כל וע״כ .הקדושה

 )קהלת פ' על האמת חכמי כדעת אצלם קדושות נפשות
 הנה אמרו •וע״כ .מנחם להם ואין העשוקים דמעת ד׳(

 השכינה ותסתלק בארן טומאה כתות השראות בהפליג
 וגם .צנורותס דרך הקדושה משתלשל אחדות ע״י הנה

 שם אז השאר. על ולא ישראל על נקרא ה׳ שס באשר
 גס .בזה זולתם אין כי החצוניס אחדות על יקרא ה׳

 .■ ההם הקליפות תוך יתלבש־ מהקדושה רבות נפשות
 שמו הוא . שם למו וימנו למי יתלבשו כן שע״י באופן

 »ישראל בלי העולם יתקיים כי וע״י .עליהם שיקרא ית׳
 ;ואמרו אז גלו זה כל וכהתימם .שס לנו ונעשה וזהו
 ;כי והוא כו׳ נפון פן ואמרו .זה לכל הכניסום מה

ישראל את ית׳ הוא לו *בור לעתיד ני ילעו המה

הננץ־אים



Т0 נח הורת

 ע״ג ואת . נשמתם מפאת עליונים קדישי הנקראים
 כו' תשאס ורוח תזרם כד״א ישאס ורוח יפיצס החצוניס

 כי בה׳ שנגיל שם לנו ונעשה אמרו ע״כ כו׳ בה' תגיל ואתה
 והוא .לעתיד ישאנו ורוח נטן פן בעולם זולתנו יהיה לא
 ז״ל מאמרם וזה .מפץ וכל ישעם כל היה שזה ככתבנו מה

 ה׳ ישראל יאמרו למה שאמרו אחד ה׳ אלהיט ה׳ על שדברו
 ישראל ע״י יהיה ולמה אימות יסר של יהיה ולא אלהינו

 לא וזה .יתיחדו הס גס ע״כ כי ידם על ולא אמד ה׳
 הנקראים ישראל הס העליונים אח לו לבור הימנו כל

 חלק להם ואין מהקדושה נפשותם שכל עליונים קדישי
 במיטת הס התחתונים החצונים אס לנו ונסן .בחצוניס
 בקוכנו יחן ולא מהחחתוטס נשמותינו שיהיה חחהוטת

 כל זה כי הקדושה מכהות העליונים מן הקליפה סוך
 אמרו פשו מה ק ועל כמבט כאשר חפץ וכל ישעם

 שכתבנו מה והוא ע״ג ונעשה מגדל לנו ונעשה באו
 עשו הנ״ל האומות כל כי . בשמים וראשו על

 האומות כל נבנהכו׳ וזהו א', ראש את עבדו כי ע״ג
 רבים שרים תמת היו ולא לזה ונתאחדו הסטמו הנ״ל
 ההוא בראש בזיון ואומץ כח שטסיף מה הוא מרב ונותן
 הכחוח כל והפך אותו האומות כל עבוד ע״י סמאל הוא

 עושה כאילו נראה יהיה כחו ובזו באחדות אלו המצוניס
 שעכו הנזכר ההכנות ע״י כי והוא .השכינה עם מלחמה

 אך . השכינה של מהקדושה ליונק כח הנזכר בראש יש
 מאז לה מר היא כי מלחמה כעושה הוא אותם בהניק

 נמצאת .בהקדמות כתבנו כאשר החיצונים אל בהשפיעה
 ונראה החרב מפל שהוא ההכנות כל מדעתה שלא טחנת

 ההקדמה והיא .מרצונה מק שהוא על מלחמה כעושה
 להשפיע שצריך ישראל אשמח על יחברך לפניו שקשה

 הפלגה דור אמרו כי קדמוניט שסדרו ומה .בחצוטס
 הרקיע בקיעת והיה . ט להלחם הרקיע נבקיע

 יהיה ירושלים נגד מתחלה השמים שער שהיה מה כי
 חדש ובער בקוע דורא סננקטח ומגדל עיר נגד מתה

 ככסבט מה הוא ט להלחם ואמרו .משם שפע להריק
: כמדובר מלחמה עושה כאלו נראה ותהי שעל

 אותם. לדון היא זו ירידה הנה ט', ה׳ לילד ה
 וי״ו וזהו דינו בית עם רחמים מדת כי ואמר

 ה' ויאמר .הדין לעומק ירדו הבחיסת שתי כי .וירד של
 לפט׳ כי גס לומר לכולם א׳ ושפה א׳ עם הן בעדם להלין
 בקשו כי ביניהם אחדות זה כל עם .כיוונו יס' רטט הפך

 כשפס ואע״פ לעפות החילם וזה הקדושה. אל להדמות
 ראוי לסיטחא חדא שהוא אחדות הוא שהמילס כיון לרעה.
 חדא שהוא האחדות הוא זה לעומת אך . עליהם לרחם

 יזמו אפר כל מהם יבצר לא ועתה כי לריעותא לטיטס׳חדא
 ונמצא . כנזכר להרע והכנתה האחדות ע״י .לעשוס
 . כעת ימותו לא ע״כ .העומאה בהגביה אבד העולם

 הבה ולכן הפועל אל כוונתם הבא לבל ההכנה נסיר לן
 ולא השפל. בעולם שנרדה דרך נכין אמרה' ני נרדה
 טנתס היתה כאשר מסנה מסולקת שכינה תמיד תהיה
 . האחדות ויתבטל שפתם שם שנבלה במה יהיה ואיך

 ע״כ .לעשות יזמו מאשר דבר לעשות יוכלו שלא באופן
 ויחדלו יצליחו.אז לא ע״יפירוד כי ויפןוט׳ובראותם

בצל שם כי א' • דברים ב׳ שהיו באופן העיר לבנות
0 )חיץ( ט

משה
 אוהס ה׳ רפן ט ב׳ .רעהו שפת איש ישמעו שלא שפתם
 • באתת משא׳ג ט׳ ויחדלו אלה שתים ע״י ואז בארץ

 את ,ב:ות חדלו אם יקשה הנה .ט׳ קרא כן סל ט
 עוד נקבה ולזה .בבל שמה קרא איך .העיר

 אבר ט' הפיר את לראות ה׳ וירד נאמר למעלה כי
 ויחדלו יאמר הוא ואיך אותה בנו כי והנה ,וכו׳ בנו

 אך הפיר מלבנות ויחדלו שהל״ל נעיר לזה אך ט׳: לבנות
 .ואח״כ הנזכר הכונה על לבנות התחילו מתחלה בי היא

 על ולא הפיר לבנות רק לב שמו ולא מענינם ויחדלו
 ולא .בבל נקראה למה לב לשים וראוי .ההיא הכונה

 מורה השם אין .בלל נקראת היהה אם אף ועוד .בלל
 ה׳ הפילם השם ט פל גס שהוא יאמר ואיך הנפוץ על
 על .בלל ולא בבל נקראת למה תדע יאמר אך .ט׳
 על לא אך ה׳ בלל שם כי על רק מורה היה לא כי

 הפיצם ומשם כי והוא .אחר העם ים אמנם .זה זולת
 נמלא .למיד במקום השניה הבי״ת בהיות כי והוא .ה׳

 במשבר התיבה עם מחוברים כמספר שעולה כ״ח מסר
 מחוברים היותם משם הסר כאומר היא והרי .קנון
 כי הנה ט׳ ה" הפילם ומשם וזהו יהיו, נפילים כי

 הביית ובחילוף ולמ״ד. בבי״ה רמוז בלל אשר כעם
 למה יאמר או .הב׳ הכעם רמוז למ״ד במקום השניה

 במשבר כי והוא ,ה׳ הפיצם משם כי על .בלל קרא לא
אוסיוס וב׳ .ל״ד עולה בבל כי הפני הכעס רומז בלל

: קכן במשבר והפיץ בלל כמספר ל״ז הרי
 כנען ארצה ללכת אומרו הנה .וט׳ הרח וימח לא

 ויבאו ס׳ קרח ויקח והל״ל .ותר נד הוא ׳
 שהרי .מיותר כשדים מאור אומרו וגס וט׳ חרן עד

 ועוד .כשדים אור היחה מולדתו אק כי למעלה נאמר
 כי .ט׳ בחק תרח וימס ט' סרח ימי ויהיו אומרו

 ואיך . הרח כשמת אברהם היה כנה קל״ה בן הלא
 בן שהיה ט׳ לך לך יתברך ציוויו קודם סיסתו נכתבה

 שהוא ל״כ( פ" )ב״ר ז״ל רבותינו אמרו ומת .ע״ה
 וע״כ . כמס נחשב כי אב מכבוד פכור שהיה לומר
 .בחרן או׳ פשוכו לפי קשה ועוד ,וכו׳ לך לך לו נאמר

 אין כי הודיענו אך . המקום בהודעת צורך מה כי
 . בגללה אליה להולך לא אס א״י לדירס זוכה אדם

 הכבשן הוא . כשדים מאור לברוח ט׳ תרח ויקח אך
 .נישא מתרחיש שעתא כל לאו כי .אברהם ט כהולך

 ולא האש סן לברוח שהיה ואחר . כשדים מאור וזהו
Ьэ כנען ארצה ללכת שהיה גם ע״כ .כנען ארץ חיבת. 

 תרח כחי גם ובזה . שם וישבו חרן פד ויבאו פכ״ז
 זכה כלא הורה סיפרה זאת אמרי קל״ה כהוא ר״ה

 דשם פד עמד כשם כ״א כנען ארצה ללכת עוד בטלן
 לחיבת יצא כלא וע״י כו' כפדיס מאור ויצאו וזהו . כס

 בחרן סרח בוימה פד כו׳ חרן עד ויבאו ע״כ .הארץ
 זכה פ״כ .הארץ מיבס על שיצא פעל אברהם סבא׳כ

 כנען ארצה ללכס ויצאו אח״כ וז״א .במקום נכאר שלא
: כנען ארצה ויבאו

לך לך פרשת
 ט׳. מארצך לך לך אבנים אל ;׳ ויאמר א יב

נ־יס . הפקר^ס ביאור אל צבא
צג



לך מדת

 ה׳ ויאמר אומרו )א( .המה הלא הערות קצת אל ב5
 ואח״כ .,ה אליו וירא חמלה יאמר הראוי מן כי כו'.
 שהי' ראשונה פעם זו הימה אם נס ומה אליו דבר מה

 שהיא לך מלח )ב( : ההתראות הדוש יודיע ראוי
 אל לך לך באומרו כי כו׳ מארצך או׳ )ג( .מיותרת

 וממולדתו יצא מארצו כי ידע לא מי .אראך אפר הארץ
 כי האמחי הסדר הוא נהפוך כי )ד( .אביו ומבית
 תחלה כי ומארצך וממולדתך אביך מבית יאמר הראוי

 ומה .מארצו ואמ״כ ממולדתו ואח״כ .אביו מבית יוצא
 .פלך איפרכיא זו מארצך שפירשו )שם( ז״ל לרבינו גס

 אלא .כמשמעו אביך ומבית .שכונהך זו וממולדתך
 על כך .זה פסוק פירשו מאפר אחשבה רז״ל שדעת
 שדעתם .אביך. ובית עמך ושכחי מ״ה( )חהלים פסוק
 פרידת על ידאג ולא .שישכח על הכתוב סיר קושי לתרץ

 ידאג ולא .סוגים הג׳ אלו אברהם שישכח שהוא יודעיו
 אל הקדים ראשונה הנשכח כן ועל . מהם פרידתו על

 פשוטו אור ישכון דרך לבקש ראוי עדין אך . המאוחר
 ימנעהו למה .עמו לבא אביו יאבה כ״א )ה( . נכון על

 או׳ )ו( . ויעזבס אביו מבית ילך שאדרבה לו שיאמר
 לו אמר כאשר . אליך אומר אשר אמר ולא אראך אשר

 . אליך אומר אשר בארץ שכון ליצחק וכן העקידה על
 קונו מצות שלעשות היתכן כי כו' ואעשך אומר )ז(

 הבטיחו ולא העקידה קושי רב ומה .הבטחות יצטרך
 נתייחדו למה )ח( .הדבר מעפות נמנע ולא הבטחה שוס

 כי .ואברכך או׳ )ט( .מזולתן פה האלה ההבטחות לו
 או׳ )י( .ברכה הוא גס גדול לגוי אותו בעשות גס הלא

 ובנפלאות בגדולות אברהם מפץ כי היהכן שמך ואגדלה
 . הברכה הוא יהיה איך כי .ברכה והיה אומר )יא(
 שיברך לו יוסיף ומה יחן מה מברכיך. ואברכה אומר )יב(

 .ולא הוא חסד חפץ כי גס ומה .מקללו ושיקלל מברכיו
 כי ט' בך ונברכו אומר )יג( .מקללו בקללת יחפוץ

 ואיך . המה האדמה ממשפחות הס גס מקללו הלא
 . יארר מקללו אם המשפחות כל התברך יתקיים

 לא מי כי ה׳ אליו דבר כאפר אברם וילך אומר )יד(
 אתו וילך או' )טו( . הלך ה׳ אליו דבר כאשר כי ידע
 שרי את אברם ויקח לומר עתיד שהוא אחר כי .לוט

 וגם לוט את תחלה פה הזכיר למה כו׳ לוס ואת אשתו
 כו׳ שנים חמש בן ואברס או׳ )טז( .לבדו אוחו הזכירו

 עם יתקשר ואיך .זאת כל את אותנו אלהיס הודיע למה
 . כו׳ ללכת ויצאו או׳ )יז( .המאוחר עם או הקודם כל
 או' )יח( . כנען ארצה וילכו רק יאמר לא מהראוי כי

 ובלתי צורך ולבלי מיותר הוא כי . בארץ אז והכנעני
 הוא כי ידע לא מי .אליו הנראה לה׳ או׳ )יט( .מקושר
 בשס ויקרא לה׳ מזבח שס ויבן אומר )כ( .אליו הנראה

 :ה׳ בשס שויקרא ראוי .לה' הוא שהמזבח אחר כי ה'
 נוסה הדעת היה הנה כי .יאמר אפשר לכאורה אטנם

 אבי אח מלזטת טוב לי מה .בלבו אברס יאמר
 הטוב ה׳ בנחלת ואטעהו ואביאהו .בתשובה אחזירהו כי

 כנען. ארצה ללכת שהיה .כשדים מאור בצאתו היחל אשר
 הוא כי אליו נטפל עמו ואבואה גמור לו אומר עתה
 הרח היה מהרן אברס צאת אמרי הנה כי .אב בית ראש
שנאמר מה כי )כה( ז״ל כמאמרם . שנה מששים יוסר

ן )ח״א( ט

רו פשה רך

 יש׳ הוא שפטרו אלא איט .הזה הצתי קודם תרח רמת
 עושה הנני יאמר כי היא הלא שנית עוד .ואס אב מכבוד
 ומולדתי ארצי בני בתשובה להחזיר לי יקל ויותר נפשות

 .ולא אזן לשמע רק ידעוני לא אשר הגוי מן ידעוני אשר
 הדברים פי ועל ומולדתי. מארצי שהם כאלה לי ישמעו
 . הקב״ה לו שאמר לכאורה אפשר זה דרך לפי י האלה

 הולך להיות אביך אל טפל עצמך תעשה אל הא׳ על
 לך לך כ״א אחריו אחה תלך הוא. ילך שכאשר .אחריו
 אביך ומבית וממולדתך מארצך אמר השנית ועל .לעצמך

 אשר הנפש לא אך . כלום ממך למדו לא עדן אפר
 אראך. אשר האר׳ן אל אתך תביאס אס כי בחרן עשית

 שאתה מה כל הלא כי .יותר לגייר שס תתעכב לא אך
 .מזרעך שאינס )א( .חסרונות שתי בם יש . שס מגייר

 שם אך . נפשותס מפאת האיכות גדולי יהיו שלא )ב(
 אעשה עצמך שאת גדול לגוי אעשך אראך אשר בארן
 האיכות. גדול לגוי שיהיו שנית ועוד .להוליד חדשה בריה
 אשר גדול גוי אומר פ״ב( )דברים ז״ל מאמרם והוא

 אשר שהם . ממך מעמיד אני כו׳ קרובים אלהיס לו
 טוב טוב כי תאמר ושמא .ממעל אלוה חלק נפשוחס

 גדול גוי אותי.מעשות שמכירים במקום רבים עמים אגייר
 וממולדתך. מארצך יותר עצום ברבוי ואברכך כי תחוש אל

 בלתי על לבבם יהחמן אל . אביך ומבית אומרו ועל
 הלא כי .אחריו לימשך ממנו אב בית וראש עיקר עשיתי

 אומרי ועל . אליך ספל הוא יהיה באופן שמך ואגדלה
 ידה על כי הקנה אשר היתרון דע אראך אשר האר; אל

 יצטרך שלא באופן שכינה בך תשרה שם כי . ברכה והיה
 נשמתך כי . הברכה בעצמך אתה כאלו כ״א לברכך
 . מברכיך את רק לברך אצטרך ולא יחב׳ בו קשורה
 אין לארץ בחוצה כי אלא עוד ולא . למקללך וההפך

 לא אך .שם אתה אשר המקום בני רק ידן על מתברכים
 ברכתך שיורי מתמצית ההיא בארץ אך העולם שאר

 היה הדרך זה הנה . האדמה משפחות כל גם נברכו
 קדש במקראי דרכי אבחר אפר אמנם :לכאורה נראה

 לאברהם ללמד ה׳ עולם אלהי כי הוא הלא .אלה
 בחוצה היותו בין מה .הישראלי איש ישכיל למען . דעת
 יאמר הלא כי והוא . הקודש באדמת היותו אל לארץ

 בדבר יתרונם דרך ממני המהנפלאו ד׳ הלא . איש
 ע-ילם )ג( .הלזו הארץ )ב( .עצמו האדם )א( . הלזה

 הא׳ על כי והוא .עליו אשר הרוחני עולם )ד( הגלגלים
 הוסיף ומה זן ת מה יאמר עצמו על כי . האדם הוא
 ואם טוב אם בארץ איכותי בח״ל כאיכותי והלא .בי א״י
 הארץ הנה יאמר הלא .הארץ עצם היא הב׳ ועל .רע

 סדנא כי . הוא א׳ גוף מטאו עד פמש ממזרח וח״ל
 ועל . זולתו לחלק זה חלק בין ומה הוא רד דארעא

 לחלק .ח״ל לעומת אשר הגלגל חלק בין מה יאמר הג׳
 בחוצה ישפטו השמים הוברי ואשר הארץ נגד אשר
 סובב הגלגל כי גס ומה .בארץ ממנו יגרע למה .לארץ
 .והטמאה הטהורה הארץ עצם כל אל סביב הולך סובב

 לעומת אשר חלק בין מה יאמר אמור הוא גס הד׳ ועל
 העליון עוצם שכל אחר הארץ לעומת הוא לאשר .ח״ל

 ללמד״לאדם האלהיס בא אלה ארבע כל על . נורא עליון
 לו ויאמר ויורהו • האמת על אברס את ולהעמיד דעת

על



Т2 משה לך לך תורת ־
 מה בח״ל אינך כי לך דע אתה לומר .לך לך האחת על

 ידע הוא .לב חכם איש כל הלא כי והיא .בארן שאתה
 כי אברהם• אלהי עם נפשות ,הרשעים כנפשות לא כי

 עולם הקדושים מן ואלה .הפירוד עולם מהחצוניס אלה
 כד״אכלנפש יקראי א' הצדיקים נפשות כל ע״כ האחדוח.כי

 כי ביתו. נפשות בעשו שנא׳ ברשעים שאין מה .ושש ששים
 האמת מחכמי ידענו שד .לזה זה ערבים ישראל כל ע״כ

 ויעקר שיעחק. ממקום הולך קדוש רוחני דבר אין ט
 .שורפו עיקר ישאר ששם כ"א .בו שהיה ממקום לגמרי

 איפה כ’א .החפץ מקום אל והולך מהפשע וממציאותו
 .ממעל אלוה חלק הנה הן אשר .ישראל בני עם נפשות

 תחת למעלה שורשיהן ישאירו 1 השה״ז אל בטאנה הלא
 ארן לעומת היא אשר העליונה ארן היא .השכינה כנפי

 באופן .יקראו החיים ארצות שתיהן כן על כי . הקדושה
 שורשה ישאר שלא .לארץ למעה באה קדושה נפש אין כי

 דבקות הצדיק ולאיש . אלהים עסה׳ .העליון במקומה
 כן ע״י דבק נמצא . פה נפשו אל משרשו אליו נמשך

 מסך המוסך החוטא משא״כ . מי יקרא וע״כ באלהיו
 ומבדיל .הנמשכת הקדושה חוט ומפסיק נפשו על טומאה

 רשע שהוא מי כן שעל . חיים האלהים הוא לקונו בינו
 חיותו. סימני רוב שנחתכו כמי .מת נקרא עונות פרוט

 ביניכם מבדילים היו עונותיכם . דבר הנביא אפר וזהו
 השוכן ישראל העבד כי יצא דבר וממוצא .אלהיכס לבין

 . בשורשו דבק העליונה ארן לעומת היא אשר בא״י
 איכות ישרה דרך בו וימשך .הוא קדוש א״י אויר כי

 יקרא שלם כי .נמצא בקרבו אשר נפשו אל .נפשו פורש
 בה״ל. בהיותו משא״כ לשרשו. ממנו וביה מניה שרוד בלי
 בארן אשר נפשו שורש איכות ימפך הדרך איזה כי

 טומאת אל עקלתון דרך התחתונה. לעומס אשר העליונה
 : טומאתה בתוך אתה השוכן איש קרב אל ארץ אויר

עבדו. אברהם אל ית׳ מאמר זה הלא כי הענין אל ונבא
 בארץ ומהותך בח״ל מהותך כי רוחך על יעלה אל

 עם דבק אינך בחו״ל בהיותך כי דע הלא כי היא א׳
 מקצתך. קצחך נפרד כאלו כ״א שלם. בעצם ואינך שורשך

 הארץ אל בלכתך אך . ושורשך מעיקרך אהה נפרד כי
 . לך לך וזה ושורשך. עצמך אח ומתחבר ההולך אתה
 הדבק השורש הוא הולך אתה ולעצמך לך כי שהוא

 . בזה ומשתלם ומתקדש מתעלה אימתך כי .באלהיך
 השניה ועל .בארן כעצמוחך בח׳ל עצמותך אין כי הנה
 . הוא א׳ הארץ גוף כל כי תאמר אל לומר מארצך אמר
 דארעא סדנא כי בארצך עודך הארץ קצות אל תלך ואפי׳

 .הולך אתה מארצך כי הוא כן לא כי לך דע כי הוא חד
 גס ומה אתה אחרת ארץ בגוף כאלו הוא שם בלכתך כי

 א״י אלהיס ברא בתחלה כי האומרים פ׳ב( )ב״ר לרז״ל
 ועל .וחוצות ארן עשה לא עד שנאמר ח״ל ואח״כ בלבד
 המולד כי דע לומר .וממולדתך אמר הגלגלים עולם

 נא פה מולדתך שגוזר מה כי הולך אחה ממנו בח״ל שלך
 כתלך הוא הארץ אל מארצך בלכתך כי בא״י לך יגזור

 שלך המולד ט וממולדתך וזהו המזלות שליטת מתחת גם
 . שלך המולד תחת אינך כאלו יתבטל תוליד שלא הגוזר

 בית לאדם אין כי והוא . אביך ומבית אמר הד׳ ועל
ימיו דמה ולהבל ללון נטה כאזרח הוא גר כי בשה״ז

 8 )ח״א( ט

 )קהלה כד״א למעלה היא האמיחי הבית אף .ר5עו כצל
 כי הפרש היש חלא .עולמו בית אל האדם הולך כי י״ב(
 שם כי השכינה כנפי תמת הוא צדיק איש של עולמו בית

 ושרים מלאכים היתהחחת בנינה יתר כל ובית .ביתו
 כאלו הוא .לארן מחון בלכתך לו אמר ע״כ החצונים
 ארן לעומת שהוא ממה . העלוון בעולם גס מתהלך

 שלא אביך בית מדרגת שהוא ממה גס . התחתונה
 שרי תחת ואינך מתעלה אתה כי השרים בין שהוא נתגייר
 אשר הארץ אל לו אמר .לך לך אומרו ולעומת .מעלה
 נאמר לא כי .הערני אשר אל לב בשום והוא . אראך

 אומרו וגס . מאמרויח׳ יספר מרס אברם אל ויראה׳
 : מיותר שהוא הליו הנראה לה׳ מזבח שם ויבן ק אחרי

עס אברהם מפלח גדלה מה יתברך למדנו הנה אכנם
 . הקדושה הסרן אל בא ידי על .שלם היותו

 ואין ממאה היא הרן שאדמת למה הנה אליו אמר כה כי
 מקדושת נפרדת שם האדם נפש .וגס בה שורה שכינה

 שיזכה קדושה השראת לקבלת זוכה איננה ע״כ .מקורה
 יחודע אליו שבמראה .ית' הוא אליו להראות בעליה

 נאמר לא כי . בח״ל עודנו ביעקב כאשרמצינו . שם
 בחלום האלהיס מלאך אליו ויאמר רק ה׳ אליו וירא בי

 אל אלהיס וירא או׳ הוא .הארן אל בבואו אך .כו׳
 נאמר .בא״י שהיה בברמו אל בבית וכן כו' שד יעקב
 הזה כדבר .ט׳ בברהך אליך הנראה כו׳ אל בית עלה
 ,בו מדבר ית' הוא היה בח״ל עודנו כי לאברהם קרה

 אל ה׳ ויאמר נאמר ע״כ .אליו מתראה היה לא אך
 שמד שדנו ט .אברם אל ה׳ וירא נאמר לא אבל . אברס
 באמור לבבך יתחמץ אל .יתב' הוא לו אמר ע״כ .בח״ל

 בצד אלי יתראה לא למה . בי ודובר ה׳ בי הפן אם
 ממום הוא פה כי .גורס המקום כי איפה דע כי . מה

 הקרב בהוא לך לך אך . משרשך רחוק אתה שאפי׳
 הארץ קדושת ודע . הקדוש בשרשך והדבק אליך עצמך

 עד כי והוא . אי־אך אשר הארץ אל הבא הלא ט . בזה
 עתה אך .מראה אליך מראה ואינני בך דובר הנני כה

 מראה. לפניך מראה שאהיה אראך אשר הארץ אל הבא
 ויעבור כי לו היה וכן .מראה משולל בלבד דטר ולא

 שם ויבן אז .אברסכו׳ אל ה׳ וירא ט׳ בארץ חברם
 לזה . ההודאה ועלמההיהה .ה׳ לשם להודות מזבח
 הראותאליו. שיזכהו לה׳ שהוא הנראהאליו. לה׳ אמר
 סעס ובזה . בח״ל עצור עודנו כה עד זכה בלא מה
 שהיה ז״ל לרש״י משא״כ . בכתוב מפורש המזבח בנין
 מפאת לא זה ואושר הארץ בשורת ועל הזרע בשורת כל

 קדושת ידי על .מעלה מעלה ביוצרה תדבק אשר נשמש
 הדרגות שלשה באברהם נמצאו .שכינה עליו שרה הארץ
 כי בארן היותו מרס והיא )א( . מזו למעלה זו נטאה

 זולתי רואה איננו ומראה אליו מדבר הקול את שמע
 אך .אליו נראה ה׳ שם כי בארן עבר כאשר )ב( .קיל

 ערלתו בשר את בהמולו )נ( בהנבאו. נופל היה עדיין
 מאמר והיא שלשתן. מעמד שלמות אליו יחד נוסדו מאז כי

 כי לומר ט׳ יושב והוא כו׳ אברס אל ה׳ וירא הכתוב
 והעדר . מראה שהם לו נתוספו אשר הדברים שני הנה

 שהיא ה׳ אליו וירא כי . המילה ע״י הגס הנה . נפילה
הוראות לך הנה . נופל ולא יושב שהוא עס וגם .מראה

ל



לן משר לריר תורת
 כי )ב( • ממך יהיה גדול טי פה יאמר כן . ממך יהיה . מארצך לך לך שאמרחי מה כאמח הנאמרים הדברים ,ג "

 כן. אמרי ואברכך יאמר ואיך היא. גדולה ברכה זה גס כי גדול לגוי ואעפך אמר וממולדתך. אומרו ולעומת
 הברכה מעין שהוא ברכה לוהיה ואברכך בין למה )ג( ולעומת גדול. לטי אעשך אני זרע ממך מונע שמזלך גס

 עיקר והיא )ד( .שמך בואגדלה הפסיק . האמורה .שרים או המלאכים עולם שהוא אביך ומבית אומרו
 שהיל״ל .הבנה משולל שהוא ברכה והיה או׳ קושייתו או שר ע״י ולא עצמי ע״י אני כלומר ואברכך אמר

 יהיו שהברכות היא הכוונה אס או׳ :מבורך ותהיה הוא . לברכך עצמי ע״י שאצטרך שאמרתי זה וכל מלאך
 אין .כי קשה ברכה או' אך . מברך והיה יאמר בידו. אגדלה כאשר שהוא זמן יבא אך . אברם ששמך בסוד
 והוא ט׳ ברכה לך אני קובע אמר ע״כ .הברכה האדם כי . אברהם ליקרא שמך על א׳ אות להוסיף שהוא שמך

 לכנות המלכים מלכי מלך גס ומה .המלך דרך אין כי שתהיה באופן שכינה בך הדבק שמך. שאגדלה אחר אז
 באומרו ע״כ .גדול גוי על כ״א אחד איש על אלהותו אתה כאלו .הברכה תמשך ממך בך להיותו כי .ברכה

 שאבנה . גדול שאחשיבךלטי הוא .גדול לגוי ואעשך וזהו זולתך. אס רק לברך אצטרך ולא הברכה. בעצמך
 אלהי שאומר וזהו . גדול טי על כאשר עליך אלהותי ע״י יהיה שלא ומה .במקללך וההפך .מברכך ואברכה

 דרשותיהם רוב כי במדרשות לבקיאים נודע אברהס.והנה וזהו . האדמה משפחות ליתר יהיה .השרים ע״י רק
 .הלשון הכרח דקדקנו באברהם הנה ובזה .בג״ש הס האדמה. משפחות כל בך ואברך אמר ולא וכו׳ בך ונכרכו

 גור נאמר כיצחק כי והוא . ואברכך מאומרו וביצחק אין האלה הדברים עפ״י והנה . בזכותך בך זה וגס
 שאומרים זה ואברכך אומרו וזהו ואברכך כו׳ הזאת בארן ויקבל המצוה שיעשה .הבסחות להבמיחו יחב׳ מונחו

 .ביצחק נאמר כאשר ואברכך כאן נאמר כי . יצחק אלהי לארץ. לחוצה א״י בין מה לו להגיד בא רק . חלילה פרם
 נאמר כי והוא יעקב אלהי שאומרים זה שמך ואגדלה וכן אח הרואה לב על יעלה אפשר היה דרכו פי על והנה

 וזהו שמך יהיה ישראל כ״א ביעקב ונאמר .שמך כאן אזנו פתחה כן ע״י אם יודע מי ולומר לדבר . זאת כל
 הוא הלא המאמר כוונת ולענין .כו' זהו שמך ואגדלה הוא בא כן על . הגרכות רוב על הדבר לעשות
 בנוסח לו הוקשה גס .בכתובים לו שהוקשה מה מלבד כי שהיה למה רק אברהם עשה לא כי והעיד יתברך

 ברכת או אבות ברכת היא או ימנע לא כי .עזרא שייחד וילך אומרו וזהו . ההבטחות על ולא בלבד ה' דבר
 מגן לחתום לנו היה אבות ברכת היא אס .אברהם מה על כלומר . ,ה אליו דבר כאשר אברס
למה . אברהם ברכש היא ואם . עקב יצר,קני אברהם רוב לו היו הברכות רוב על ולא . אליו שדבר

וי״ו הטיל לא ביצחק צמה ועוד .ויעקב יצחק בה מזכיר : ההודאות
 פעמים. ג׳ אלהי אומרו ועוד .ואלהי שאמר ביעקב כמו יאמר אפשר .האמור זולת . ס׳ לגוי לא^של ב

:ויעקב יצחק אברהם אלהי הנוסח נעשה ולא בני הן העוה״ז אושר מיני ג׳ הנה כי
 . יעקב מאמר פסוק על שכתבנו מה הענין אל לבא אך . גדול לגוי ואעשך בני על .יאמר שלשתן על .ומזוני חיי
 יעקב ויבא ובפסוק .לאלהים צי ה׳ והיה באומרו ועל . ואברכך אמר עצמותו מציאות על שהוא מיי ועל

 לכנות שלא דרכך הנה יעקב אמר כי והוא .ט׳ שלם לומר צריך אין כי והוא . כו' שמך ואגדלה אמר מזוני
 אמרת סומא היותו לאבי אך . בחייהם הצדיקים על שמך גמילות ע״י שהוא . שמך ואגדלה גס כ״א לעצמך מזוני

 כי עמדי העשה אשר חסדך זה והנה . יצחק ואלהי לי והיה זה כל ועל .העולם לכל וחפרנס שחטיב חסדים
 רע מכל בשלום כלומר . אבי ביס אל בשלום ושבתי ואעשך קי״ז( דף בגמ׳דפסחים )גס ובמדרש : ברכה

 שמך שיקרא לאלהים לי ה׳ והיה זה כל ועם פגס ומכל ברכה לך אני קובע לאברהם ב״ה הקדוש אמר גדול לגוי
 נקראת .סומא שהיה שלם העדר שעל כאבי. ולא .עלי . אברהם אלהי שאומרים זה גדול לגוי ואעשך .בי״ח

 שלא בממונו שלם בגופו שלם ויעקב כי לו היה וכן אלהיו זהו שמך ואגדלה . יצחק אלהי שאומרים זה ואברכך
 שלם וגס . כמת ליחשב בגופו שלס בלתי סומא היה ת״ל .בטלן חותמין יהיו יטל .יעקב ואצהי שאומרים

 אלהי אל לו ויקרא ועכ״ז . כמת חשוב עני ולא בממונו גדלה מה יורה . ע״כ בהם ולא חותמין בך ברכה והיה
 ישראל אלהי עצמו אח יתברך קרא כי הנה .ישראל עד משם.. לששורשה בא״י הדר ישראלי איש נשמח מעלת

 שלשה בשצשתן נמצא . פגם מכל שלם היותו עם .בחייו מי )א( .לב בכוס והוא .בייחוד אלהיו ה׳ הקרא גדר
 ית׳ שמו נקרא לא באברהם . מזו למעלה זו הדרטח באומרו איך )ב( . הברכה על הכתוב לפרש הכריחם

 וביעקב .סומא בהיותו אך נקרא וביצחק .כלל בחייו עליו ואברכך אומר )ג( .אברהם אלהי אומר על מורה ואעשך
 ית׳ ראה כי והענין .בכל שלם אוצס בריא בהיותו אפי׳ שאומרים זהו שמך ואגדלה .יצחק אלהי שאומרים זהו

 יאמר פן ברכה לאברהם לקטע חכמתו גזרה כאשר שיברכהו לאברהם ברכה הוא וזה זה הלא יעקב.כי אלהי
 ממני גדולים הלא כי הזה הגדול כבודי איה אברהם . יעקב ואלהי יצחק אלהי מזה יובן ואיך . שמו ויגדל ה׳

 אלהיו יקרא מהם לא׳ כי יעקב. ואח יצחק את החשבת אמר ולא שאומרים. זהו באומרו לשונו נדקדק )ד(
 . אולם בריא בהיותו גס ולאחד . סומא בהיותי בחיי׳ אלהי שיאמרו ואברכך .אברהם אלהי שיאמרו ואעשך

 איש כלן את כלל .אברהם ברכת בנוסח יח' הוא ע״כ הדבר לייחס הפליג ביעקב למה )ה( . ביעקב וכן יצחק
 . אברהם אל מהם אחד כל ברכת וייחס .כהשגתו אשר יהיו אס ליה איכפת מה ואברהס.)ו( גדולתשמחנביצחק אל

 לא כי לומר . אלהייצחק שאומרים זהו ואברכך וזהו הוקשה אמנם ברק׳: והיה ת״ל יכול בטלן.שאומר חוסמין
 ואברכך כ״א . שוין אינן כי ויעקב יצחק נאמראלהי מתיישב. בלחי הלמ״ד זאת כי גדול לגוי ואעשך או׳ לו.)א(

אלתי שאומר זהו וז״א הקודם על נוספת ברכה שהוא גויס וקהל גוי ביעקב כאומר יאמר היה טוב וטוב
יצחק 1 )ח״א( ילד
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 אל אוחו סמכו ולא יצחק אלהי שאומרים שממה . •צחק
 על יורה וי״ו בלא נאמר וגס , ויצחק לומר אברהם

 מעין שאינה עליו ,ית אלהותו שס בכנות נוספות ברכה
 הנודע והוא .בחייו וזה במותו אלהיו זה כי .אברהם של
 אך יצחק. אלהי ליקרא בחייו עליו ה׳ שם נקרא ביצחק כי

 שם גדולת שהוא שמך ואגדלה כ״א יעקב. כשל אינה
 על כ״א זה אין ע״כ .ליצחק האמורה הברכה על יותר

 פס נקרא בגופו שלם שדנו גס כי .יותר שנתגדל יעקב
 שנא׳ יעקב ואלהי שאומרים וזה .אלהיו ליקרא עליו ה׳

 שאלהוח למה כי שהוא .ביעקב נוספת ובוי״ו . ,ג פעם
 אברהם. של מעין הוא .כמת משוב בהיותו הוא שביצמק

 שיש וי״ו בלא אומר . שנית פעם אלהי שאומר גס ע״כ
 כלומר .יעקב ואלהי שאומרים זהו וז״א . מה הדמות

 כי האמור והוא .ביצחק כאשר יעקב אלהי אומרים ולא
 שהוא יתירה הגדולה שהוא ביעקב אך .הדמות יש ביצחק
 אל לאברהם לומר והכוונה .בוי״ו נאמר .בריא בהיותו

 כי הדבר תלוי בך הלא כי . יהרונותם על לבך יקנא
 אלהי שאומרים וזהו .ואברכך וזהו .תחשב לך זו ברכתם

 וק .לכך זוכה היה לא אביו אתה היית לא כ״א יצחק
 נשתלם כי לכך בזכה מה יחשב שמך להגדלת כי ביעקב
 ולא בי תלויה זו גדולתם כי אדע ובמה וש״ח . הזכות

 לפלפתנו והלא .ברכת לך אני קובע תאמר ולמה . בהם
 בך. כמו בכלה חותמין יהיו יכול כי הוא הלא . תתייחס

 בך כי הברכה תהיה אתה כי . ברכה והיה לומר תלמוד
 א׳. בכל האלהוח הזכרת ענין ואין . בהם ולא .חוהמין

 יזכה .בארן שבתאברס זכות שע״י לאברהם זכות אלא
:כמדובר . ולהגדילם האלה הפלמים את להוליד

 לב על לתעלות אפשר היה הנה .כו׳ אברה וילך ד
 נגע . האמורות הסטת חמדת כי .איש י

 קבלת לקראת הלך לבו לא כי אמר לכך .וילך לט על
 דבר כאשר רק היה לא .אברס שוילך מה גס כי .סרס
 או .גדולות רהבים אל פנה ולא .,ה שדברו במה אליו

 מאביו עיקר יעשה שלא .ה׳ לו צוה כאשר כי •אמר
 מעצמו עיקר יעשה אס כי אליו. סמוך הוא ולבא להביאו

 שלא ח״כ וש״ת . עשה שהן האמת לפי העיקר הוא כי
 איך עמו שיבאו זאת אחרי אביו בית את לפתות לט שת

 כי .מעצמו כלומר לוט אתו וילך לז״א .עמו בא )לוט(
 וש״ת . עשה כן מהם יעזב צוה ית׳ שהוא אחר אברם

 כלם שבאו תרח הוא אב בית ראש אס לוט עזב איך
 אמרואברסבן ע״כ אהראברס. והלך .אצלו סמוכים

 גס אברס להיות כי לומר כו׳ שנה ושבעים בניס ממש
 ונטפל סמוך להיות ראה .שנה ושבעים חמש בן גדול הוא
 אתו בא כי ראה כאשר ואז כו׳ ואברם וזהו . עמו

 שרי את אברס ויקח כ״א .לדחותו ראה לא אז מאליו
 הוא אתו אומרו כי אתו ויצאו אמר .כו׳ לוט ואח אשש

 כאשר או׳ .וכן הערנו כאשר ללכת אומרו וגס מיותר.
 אנרס בין מה וראו הביטו יאמר אך :ה׳ אליו דבר

 כשרים מאור כשיצא כי היות עם תרח הלא כי .לזולתו
 לא עכ״ז כנען ארצה ללכת יצאו הנלויסאליו. וכל הוא
 כי להיות . שם וישבו מרן עד ויבאו רק כנען ארצה באו
 כ״א .קדושחמקו׳הי׳ תאוח על תרח.לא חפן וכל ישעו כל

 חש לא קרצה ללכת שייצאו גם ע״כ .כשדים מאור לברוח
2 )ח׳א( י

משה ך‘
 וילך כאשר אך . כו׳ כשדים מאור ויצאו וזהו . יותר

 כאשר וזהו .קינו רצון לעשות הכוונה שהיחה למה אכרם
 ויכאו כנען ארצה ללכת אתי ויצאו אז .ה׳ אליו דבר

 עד ימשך לא קדוש בלתי להיותו תרח כי .כנען ארצה
 כשבא כנען ארצה ללכת שיצאו שעם הקדושה כנען ארן
 עה ולא אתי שיצאו למה אברס אך . שם נשאר חרן עד

 עד שקע לא כך .כנען ארצה ללכת חשב כאשר .תרח
 גמר ה׳ כי . כנען ארצה וילכו הקדושה עד וימשך הדבק
 שמתחלה היות עס . הפועל אל שובתס והביא בעדם

 איזו ידע ולא .אראך אשר הארן אל רק לו נאמר לא
 •ן א איזו ממנו הסתיר ית׳ שהוא גס כי יאמר או .היא

 זו ויצ מתחלה ומאליו האמת בלבו נתן עכ״ז . היתה
 ויבאו כי יברך מאתו היה וכן . כנען ארצה ללכת

: כנען ארצה
 טוטש מעלות כמה כו׳.הודיענו בארן אברס ויעבור ו

 ישראל בני לפני משה שס אשר לתורה
 לעשוק ה' בחר כישס . לקיומה א״י מתייחסת וכמה

 אצלנו כמפורש .לכך מיוחדת היא כי .מצותיה ולקיים בה
 ושמרתש כו' הירדן את עוברים אתם כי פסוק על ראה פ׳

 שני כי והוא .העני; אל ונבא .כו' החוקים אח לעשות
 מראה )א( .לארן בכניסתו לקבל אברהם נתעתד דברים
 עד אברם אל ה׳ וירא נאמר לא כי למעלה כתבנו כאשר
 ויעבר הנה אמר האק מתנת לקבל )ב( . בתוכה היותו
 שיעיר •מחצי יותר שהוא .שכם מקוד עד בארן אבדם

 . שכס עד משם שנכנס א״י של מצפונה הקדש אדמת כל
 הגיעו עד האדן לו נתנה ולא ה׳ אליו נראה לא ועכ״ז
 את ישראל לקבלת משחד מקום הוא . מורה לאלון

 אז ונתת )שם( שנאמר כדבר ושבועה. באלה התורה
 כו׳ רק ה בעבר המה הלא כו' גריזים הר על הברכה

 ההוא המקום אל בהגיעו אז כי ואמר .מורה אליני אצל
 ז מרע והשפע הקדושה השראת אל ,מניע קצת היות עם

 וימלאו .הם גומאים כי בארן אז והכנעני הלא כי בה יושבי
 עש הארז זכות נצשרפה עכ״ז בתועבותיהם גלולים אותה
 עליו ששרתה אשרם. זרע אותת לקבל העתידה התורה זכוה
 הארץ את אתן לזרעך ויאמר וגס ה׳ אליו וירא ה׳ רוח

 התורה על .זו מתנה אל יחש מקום הוא פס כי .הזאת
 ועל למו ניתנת גכך כי שמה יקבלו אשר הכבודה ופל
 אשר שובות מתשת שתי כנגד והנה . מודע כן מנח

 . ה׳ אליו שוירא מראה השגת אחת . שם אז לו ניתנו
 העמים גלולי על עדין הוכן בלתי המקום היות עם

 מקומות שם כי בחזיונו ראה .הארן מתנת פנית אצילים
 ישראל עתידים היו מתם שבאחד . לזה זה קרובים
 הפך שהוא . ע״ג טומאת שם ולשום הקדושה להבריח
 א׳ ירבעם יתן שם כי .אל בית הוא . האחת המתנה
 קבלת המונע דבר לעפות עתידים היו ובשני .מעגליו

 שם ימעול אשר החרם מעל על . העי הוא הארן מתנת
 המדאה על היה המזבח בנין שעיקר עם ע״כ . עכן

 יכביד בל . מה בצד מעתה להגן ג״כ חס הארן בזכות
 לירש תיקון ימנע לבל ההם העונות עונש יתברך הוא

 מיס אל בית .המקומות ב׳ בין אהלה נטה ע״כ .הארן
 מז_ח שם ויק .עק בדבר החרם דבר על .מקדם והעי

ועל .ליכבש נוחה תהיה למען ההיא בארן שם כלומר
 »־7.



לך תורת

 הקדים ע״כ ע״ג בשם שם לקרא המעותד .אל בית דבר
 היו למה טעם לתת יתכן ובזה .מעתה ,ה בשם ויקרא
 .בדן ירבעם שם אשר העגל אחר ישראל יותר טועים

 . לזה מה בצד הועיל כי אל בבית שם אשר מהאחר
 זה זולת טעם שיש עם . ה׳ בשם אכרם שס קריאת
 הנקבה ואת . עשאם ונקבה זכר כי הזוהר בספר

 יותר: העם את בטומאתה מושכת היתה וע״כ . בדן נתן
 והלוך נטוע יאמר מהראוי הנה .כו' אברס טויסע

 . הנסיעה היא ההליכה בכלל הלא כי ועוד
 .מיותרת הנגבה של ראשונה ,ה כי ועוד .יזכירנה ולמה

 היא השכינה שם אשר המוריה הר כי ידענו הנה אך
 שמה. ולקרב ללכת חשק לו ואשר .ישראל לארן נגבה

 .במתרחק והפך אליו. מתקרבת המקום קדושת גס
 ממך ירבה וכי י״ב( )דברים פסוק על אצלנו ככתוב

 ותתרחק הדרך רב כי לך הראות על כי . המקום
 להפוך אך .ממך ירחק הקדוש המקום גס .מהמקום

 על כי . המקום בקדושת לידבק ^מפן באברס היה
 נוסע היה . לעומתו הלך הוא הולך היה כאשר כן

 ונוסע באה קדושתו כי .המוריה הר מקום הוא הנגבה
 משה ויוצא י״ט( )שמות כענין פניו. להקביל לקראתו

 אל בלכתם כי שארז״ל . האלהיס לקראת העם את
 . סיני מהר נוסע היה האלהים כן סיני. הר פני
 בא מסיני ,ה ,באו הכתוב מאמר והוא .לקראתם ובא
 ונסוע הוא הלוך אברס וילך יאמר כן .לסיני אמר ולא

 . פניו להקביל ולא המקדש בית מקום הוא .הנגבה
 . חיבה בראש ה״א גס כ״א נגבה אמר לא כן ועל

 כאומרו בסוף וה״א . עצמו הנגב טסע היה מי לומר
 הב׳ .ההי״ן שהשני באופן לנגב. הולך אברהם כי לנגב

 :לקראתו נושע שהנגב היא והראשונה לנגב הולך שהוא
 אל הזאת הנפש את ית׳ בשלחו כי .יאמר רמז ודרך

 בעיניה יקשה לבל בחומר. צהלבישה השפל העולם
 במדרש אותה כנו כאשר הנפש הוא אברס אל ה׳ אומר

 ולמובך להנאתך לך לך . ע״ו( דף לך לך )זוהר הנעלם
 א־ך שהיו הנפשות הן וממולדתך . העליונה מארצך
 הנוף הוא הארן אל יח' אביך ומטת משרשך. דעותיך

 אתגרש כי לי אויה ולומר לדבר תחושו ואל .אראך אשר
 .ית׳ ט ולדבקן עולם של ובמלכו ,ה בנחלת מהסתפח
 כן ידי על הלא כי .אדמה מחרשי בחרש להתלבש

 חיל וטוטם גדולים בנים הוליד כי .גדול לגוי ואעשך
 תקנה אשר קודש שרפי פרקציטין המה הלא .ועצום רב

 דומה אינו כי פנית ועוד .כנודע תעשה אשר במצותיך
 שובך אחר אשר לאורך . באדמה התלבשך ■טרם אורך

 .ה׳ יברכך כי שבעתים אורך יתיר אז כי האדמה מן
 בשערים יהללוך כי שמך. ואגדלה וגס ואברכך וזזו

 בקולי שמע אך . שלמטה ובישיבות שלמעלה בעיטת
 כי .עצמך אח תכשיר בלבד לא ט ברכה והיה איעצך

 תאמרי ואל .ברכה לעס אתה והיה הרבים את תזכה אס
 . ידי על מעכב שבעיסה ושאור .אעשה איך בלבבך

 ואשמות חטאת לידי ויקרבני הטוב אח מעשות וימנעני
 אשר את תעשי כאשר הלא כי לב חשיתי אל .מספר אין

 וארחיקך . מספר אין זכיות לידי אקרבך אני צויהיך
פי מובוש. היצר הם מברכך אח אברך הנה כי .החמא מן

 3 )ח״א( י

לח פשה לך

 מהס מציה כל אשר . השובים בממשיך בראח אשר קדש
 לידי אקרבך כי מאד שירבו אותם אברך .מצרה גוררת
 אאור ומאבדו מקללך הוא היצה״ר ואת . רבות זכיות
 כל בזכותך ויושפעו בך ונברכו כן וע״י .כתו ואתיש

 אין אז כי . כלס את כמזכה ותהיה האדמה משפחות
 היית תמיד השמים על נשארת אלו מאשר .לזכותך קצה

 האלה הדברים ע״י אז הזאת. והטובה האושר מכל ריקה
 וילך וזהו .לארן למטה היא יורדת . באמת הנאמרים

 אתו וילך .כן ובהחנהגו .ה' אליו דבר כאשר אברס
 אקו הולך אך .רובן חטאת לפתח כי יצה״ר הוא לוט

 מתחלה היצה״ר ק . ושרים מלך לפני יעטוף כי כעני
 עוד ולא . בשמלה לוטה כמד״א לוט וז״א .כהלך הוא
 בכל ה'.כד״א את לעבוד בעזרו אתו היצה״ר שגס כ׳א

 נאמן לבט את ומצאת על ארז״ל וכן .יצריך בב׳ לבבך
 ה׳ את ועובד נאמן אתו היה הרע יצרו שגם .לפניך
 ן תרו הוא .מהרן בצאתו ואברם כן וע״י .הטוב כיצר
 שנים חמש חן בלויית מלווה בסלוקו יצא .העה״ז אף
 בעה״ז חי אשר שנה והשבעים .חורה חומשי ה׳ הם

 על א׳ כל להעיד ומחקרביס והולכים מקדימים כולם
 דף )ויחי הזוהר בספר כאמור .בו נעשו אשר המצות
 דוד ימי ויקרט .למות ישראל ימי ויקרבו על רי״ז(
 .לתורה ה׳ כבן שהיה שנים חמש בן ואברם וזהו .למות
 העה״ז הוא מחרן בצאתו שנה שבעים אתו היו וגם

 ויעמוד ינוח .בעצמו יבטח מי זה כל ועם .מרון שנקרא
 איפה דע כי .להתגלגל יצטרך ולא הימין לקן לגורלו

 .העולם מן חן בלוית וצאתו הטוב הדרך כל אחר גס כי
Ы שרי את אברס ויקח וזהו .וישלש ישנה ממנו יבצר 

 פעם אותו שלוקח כאשתו חליו המתייחס אומר הוא אשתו
 אחר הרע היצר הוא אחיו בן לוט ואת .בעה״ז שנית

 ואת .הראשונה מהפעם אחיו כבן אליו קרוב שנעשה
 .בראשונה הנזכרים יחד רכשו אשר זכיות רכושס כל

 יוצאים כלס זכות . בתשובת החזירו אשר הנפש ואת
 ליכנע . כנען ארצה ללכת הכשרון אל לו לעזור אתו
 ללכת וזהו ב׳ בפעם טהרה שיורי לגמור העולס בזה

 כמד״א .כנען ארצה וילכו וזהו ג׳ ועוד .כנען ארצה
 הכשיר אס הוא זה כל והנה .גבר עס שלש פעמים
 עטרות שעבר הנפש הוא ויעבור אם אך .מעשיו
 שהגיעו שכס מקוס עד הגוף הוא .בארן בהיותו

 . שכמו עד בהם כשוקע היותו גדר עד . אשמותיו
 . הוראות מורה אלון עד יבא כי הוא הלא מאי״תקנתיה

 לבית משכהו כו' בך פגע אם כד״א המדרש בית הוא*
 הוא והכנעני וזהו . כו׳ נמוח הוא אבן אס המדרש
 שסל לארץ כי בארן הוא המדרש בית ע״י אז היצה״ר

 בביס השתקעו צו יועיל בלבד ולא יכנע אז כי .רומו
 כ* .ה' אליו וירא גס כ״א .טומאתו לטהר המדרש
 בינה חכמת עליו ויופיע יתברך השס אליו יתראה

 את אתן לזרעך לו יאמר כי שנית ועוד .קדשו מרוח
 תמוש שלא יבטח כי .המדרש בית של הזאת הארן
 זובח שם כי מזבח שם שויבן מה זולת .מזרעו הורה

 הוא גס השם את לעמוד וטיהרו וקידשו וקיטרו יצרו את
 יובל לקברות שהוא ההרה משם ויעתק כאשר כן ע״י ואז

מקדם תלך אז העולם מן יועתק כאשר .ההרים באחד
לבית
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 בהמ״ק היא אל בית קדמת הולך הוא כי .אל לבים

 . הטובים מעשיו ומפות צל אהלה שם ויט .שלמעלה
 . ים שנקראת השכינה מפאת היא מיס אל בית והנה

 מעשיו חל הוא והעי .אחד מצד שעזרתו במערב היא כי
 כ! ועל . השדה לעי אמר דאת כמה .מקדם הסיבים

 על נפשו להקריב מזבח .שלמעלה המקדש בביס שם ויבן
 כי .השכינה בשם בלבד ולא .מיכאל הגדול השר ידי
 ויסע ומאז .והנורא הגדול השם ה׳ בשם ויקרא נס אס

 הגדולה האורה מקום הנגבה ומשיג מולה הלוך אברס
: בדרום מנורה ק על כי

 אחר האס .לב לשים ראוי הנה .כו׳ רעב ויהי י
 ואעשך לארץ לכתו על שהובטח ההבטחות כל

 סיד כ״א . בארן יתברך יפרנסהו לט שת לא . ט'
 נתרוקנה לא הלא כי מצרימה ירד בארן רעב שראה

 לא האס גויס עריצי הנוהרים את זן ואשר ישראל ארן
 . בה׳ בטח אשר הבטחון ואיה באק אברס אח חון

 : מצרימה בניו גלו זה שן על כי כתב ז״ל הרמב״ן והנה
 ומט .אברס על חפטהו לזטח פ״ח( )ב״ר רז״ל אך
 .אלי היא ורבה שנית קושי שד .נסיופח י׳ בכלל זה

 . חלילה נפשו לאבד חמטלה יען כאברהם גבר היחק
 אליה יטאו ,בנטאות ממנו הגדולה שיה אח להניח

 בני סצוח משבע והיא בעל בעולת והיא ויחללוה גויס
 ומר . תבשילין ערובי אפי׳ שקיים מי גם ומה .נח

 בעטרן־ לי ייסב למען וכו׳ נא אמרי אליה באמור מטח
 אס והיא אתנניה דודי לו טובים כי באצבע שמורה ט׳

 אזניו תצלנה ולא הזה כדבר ישפע ומי .השכב ערלים
 גס אך . שן לו לאברהם הרמב״ן השט זה גס ואף
 עציו שבחים אמרו ונס .הנפיופס בכלל רז״ל מגו זאת

 סיד שם בהגיש ואדרבה . הבטחות כמה ה׳ שהבסיט
 ושד . הרהר ולא מצרימה לבא והוצרך ט' רעב ויהי
 אפס והן . מקומוח מבפאר במצרים במר למה

 הקודם כסוף אומר אל סטך שהוא לומר אפשר לזה כי
 כאשר וע״כ .א״י של דרומה היא .הנגבה ונסוע הלוך
 דרך היא גס היא ט .מצרימה וירד באק רעב ויהי
 לבא הקריב כאפר כי להעיר ראוי שד . הארן נגב

 אוסס ראה כי (,מ ח׳ )ב״ר לז״ל גם ומה .מצרימה
 פן וחש . ברה יופי בערכם לפניו גדל אז שחורים

 . הפה זמה שסופי כי גס ומה .יצרם אש בם תבער
 מדרט שב לא למה כו' ידעתי נא הנה אמר שע״כ

 כל כי ט׳ יראו כי והיה אומר ועוד .אחרס ארן אל
 . ליה מיבש קינה ואדרבה שמחה היא והיה מלס
 לשתוק עת היא אדרבה והלא ט׳. נא אמרי אומר ושד
 ואולי . דעתם תסקרר עד בקרבם נדונים יהיו והם
 פוסריס או ימנע לא כי .הוא אישי לומר שה סוב סוב

 בשלס אל בא לבלתי שומרים אס .לאו או נח בני פצוס
 לו הגש ומי . דם מלשפוך ישמרו כן גס הלא .בעל

 ט׳ אברס כבא ויהי באומרו ושד .דם לשטך שימהרו
 אחרי אותה שראו למה אלא .גזרה לו אין זה פסוק כי
 בפסוק הנאמרים המצרים שאינה . פרפה שרי ק

 חושב ה׳ אצהיס אל כי . ספק אין והנה . הקודם
 .אחריס מראשית ומתקן נדח הפט •דה לבלתי .מחשטת

ישראל שעתידין .יס׳ לפניו ה ה גלוי הנה ט והוא
4 )ח״א( י

 צמקומוש והנה גליוח לארבע כן ואחרי .מצרימה לגל*ת
 בין סהר. יאבדון אבוד אפשר היה שמה ידחו אשר

 ליאבד התעתדו . אחרים בגליות בין מצרים בגלות
 וילך מ,אך מבא פסיק על ז״ל באמרס כנודע במצרים

 ליאבד אה ליגא, אס בדין נתונים שהיו וכו' מאחריהם
 לא שם מעש עוד פוהין היו שאס אומר הזוהר בס׳ וגס

 היו וגס . הטומאה בכח שישתקש תקומה להם היסה
 ארבע רז? שאסרו מה אס כי .לסו שוה ולא ע״ג עובדי
 שנשמרו היא והעיקרית ט׳ במצרים להם שהיו מדוח
 כו׳ נעול р וזהו אטדים היו כן שאלמלא .זמה ספון
 בזכות ט ואפרו . הזכרים אלו נעול גל הנקבות אלו

 הנכים זט .הערוה מן עצמה וגדרה סצריס שרה שבאה
 גדר במצרים שיוסף ובזטח . עצמן לגדור במצרים

 רז״ל אסרו ועד .עצמם הזכרים גדרו הפרוה מן עצמו
 שם לישראל אירע במצרים לאברהם שאירע מה כל ט

 כבד והרעב ובישראל . וירד ט׳ רעב ויהי באברהם
 והרגו ש|ברהס .ט׳ שמה רדו כי' יעקב וירא בא,ק
 וכל ט׳ היאורה הילוד הבן כל ובישראל יהיו ואותך אותי
 בהראל וכן שלחה ק וע״י ט׳ וינגע באברהם החיץ הבס
 ואחרי וביתו פרפה פל א׳ נגע ועוד מטח עשר פ״י
 יצאו וישראל ט׳ במקנה כבד יצא אברס .שלמם ק

 למען ט והוא .הפנין אל ונבא : כו׳ גדול ברכוש
 יאבדו בל ההוא מהגלות לצאת לישראל תקוה ותת תקל
 וגם . ושרה לאברס צערם מעין מעתה הכין . שמה
 נגאלו ק ידי שפל הפרוה סן עצמה בגדרה שרה זכות

 לאברהם זה נסיק יתברך הוא גלגל ע״כ .כפדובר ישראל
 שלא גליוש הארבע ופל .מצרים גלות על לבניו להפיב

 הוא גלגל פ״כ .מתוכם בשלום לצאת ישראל יתייאשו
 כהס .אברהם תחת יחד מלכים ארבעה שיפלו יתברך

 סלך אמרפל ז״ל כמ׳ש . גליות הארבע אומות פלט
 יק זה כדרלפומר סדי זו אריוך . כו׳ בבל זו שנער

 אל המה אברהם שצער הנה ט׳ זה גוים מלך ותדפל
 האמונה להחזיק בפחון וגס .מאליהם להקל הבנים
 יפלו ככה . אברהם ביד יחד נפלו כאשר כי .בלבם

 .בס״ד לפגים יתבאר כאשר באמרית״הימים ישראל ביד
 ההבטחות לקיים התחיל מעתה כי יח׳ בכוונת יתק שד

 והוא .א״ע הפגעים בהם ט' גדול לגוי ואעשך שבפסוק
 הגוי אוהו פ״ב( )דברים ארז״ל כו׳ ואעשה באומרו ט

 התורה מקבלים שהם .ט' גדול גוי ומי עליו שיאמר
 מצרים גלות ט במקוט כתבנו והנה . ממך אוציא
 הברזל טר ההוא הגלות שהיה .התורה קבלות אל הכנה
 והכנת נחל גר לשיקראו התורה לקבל הזוהמא להתיך

 מצרימה אברם רדת ידי על היה אלהטעל הטונה צאת
 בארן רעב ויהי סמך ע״כ בס״ד במקומו נבאר כאשר
 מאד כבד ואברם הוא ואברכך אומרו ועל .וכו׳ וירד
 אפרפל ניט ויהי פנין היה שמך ואגדלה ופל .וכו'

 שוה עמק אל כמ״ש .בשלם אכרם נהנדל פס ט וט׳.
 והושיבוהו גדולה בימה לו ופשו האוטם כל שהושוו

 המילה וע״י .וט׳ אדוניט אתה מלכנו אהה ואסרו עליה
 היה עצמו ככל .ברכה והיה נתקיים הה״א ותוסטת

 ומכל . ופגם פיסיל ט שיהיה אבר היה שלא .ברכה
קצות"דרכץ חלה הן והנה . ברכה נמשך היה פצט

ית׳
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 אשתו יאמרו מיד כ״א זולתו ביד אישך עזבך כשתיך
 למסור תהקוממי . אותי יהרגו שאם תאמר ולא .זאת

 לא פנים ובשום יחיו ואותך הלא כי עלי לשת עצמך
5 )ח״א( י

 עניינים בסמיכות .עליהם אדם לב יפול אשר יתברך
 .לתומו עשה מעצמו אברהם הנה אך .ומציאותם אלו

 נסע מה חמת .לאברהם טעם סוב צריך עדין ובכן
:שמה ית' אותו יזון בטח ולא .מצרימה

 שלשה על .פ״א( )אבות התנא מאמר ידוע הנה אטנם
 העבודה ועל התורה על עומד העולם דברים

 ז״ל רבותינו אמרו זה על והנה . חסדים גמילות ופל
 עמוד על העולם שמד היה חורה מתן עד כי רבי בשם
 .שנים היו חורה ומשנחנה .חסדים גמילות והוא אמד

 הראשון העמוד כי ידוע והנה .ג' היו המשכן ומשהוקם
 לכל טובים חסדים גומל שהיה אברה חסד ע״י היה

 .ולעבדו ה׳ את לדעת מקרבן היה р ידי ועל .העולם
 אל לב בשום והיא .הענק אל נבא ובזה :כבמדרש

 אמר כי מצרימה אברס וירד באו׳ .אברס שס הזכירו
 מצרימה וירד יאמר די היה . נזכר הקודם שבפסוק

 פרשה היות על כי לומר ואין הנזכר שמו אל ויחזיר
 כי . הקודם אל סמך לא . לפשק פסוק בק פתוחה

 אברם אל אמר ולא אליו וירא שאומר וירא פ' בראש הלא
 הקודמת פרשת בשלהי הנזכר אברהם אל סמך כי הוא
 ע״ד לדקדק שראוי .הקריב כאשר ויהי אומרו ושד
 נאמר לא קרב הקריב וארעה על פכ״א■( )ששת רז״ל
 אין חסדו שבלעדי אברם שראה למה אמנם אך :וט׳

 גם אשב פה אמרתי אס בלבו אמר .מתמייס העולם
 וחסדים הוותרנות אעשה איך אך .פה מליזון יבצר שלא

 אין אם ולרבטת לאלפים שלם באי כל עם . שבים
 . שבע למקום ללכת נוע; ע״כ .בארן ומזון ולחם בר

 מהארן שיצא אלימלך הפך .שבים חסדים לעשות יוכל
 ויהי וז״א .העולם לקיים כיון נמצא . חסד עשות לבל

 דף ברכות )ז״ל מאמרם בהזכיר והוא .ט׳ בארן רעב
 אב היית בהחלה כו׳ גויס המין אב כי פ׳ על י״ג(
 הנה . העולם כל של המון אב עכשו . מדינתך לבני

 שהיה לארצו אברם היותו הוא אברם שם כי שירשו
 : השכינה כנפי תחת ולהביאם להאכילם . להם אב

 אל שהוא בארן רעב ויהי אומרו הענין אל ונבא
 . השד עמהס ויעשה אליו יבאו שכולם באופן א״י כללות
 לבני אב אכרם שהוא למה . וירד ע״כ אין ולחם

 לא שעתה מה ולהכשירם להאכילם מצרימה .מדינתו
 וגס שם לגור כ״א להשתקע ירד לא וגס .לעשות יוכל

 נאמר לא קרב . הקריב כי ויהי וע״כ . וכו׳ כבד כי
 אשר הנפש אוכלוסים עמו הקריב כי . הקריב כ״א
 .עמו ומתלוי' המהיהדיס הארן מעמי ורבים .בחרן עשו

 ידעתי נא הנה היה אשתו שרי אל בויאמר מה וע״כ
 יכלכל מי כי . אמר שב לא אך .נו' נא אמרי כו'
 שב היה אם .אתם הסד לגמול אליו הנלויס העם כל

 אל . אשתו שרי ויאמר ואז . השבע ממקום
 הלא כי .שיקחוך מסוכן מקום אל שהבאחיך תאשימני

 שאילו כלו׳ .את מראה יפת אשה כי ידעתי נא הגה
 אותך יראו כי והיה לכן הגה באחי לא מקודם ידעתי

 שאשה לבס על יעלה ולא הזה הגדול ביופי המצרים
 מראה יפת אפה כי רו הכ מיד . החשה את המצרים

 להחריש הפשר שהיה הכתובים להמשיך אפשר שד .היא
 עליהם ששמך שעצותיו הועילו איך מר .בא. אברהם נגד

וסיכן

 אחותי מלומר תאחרי אל לכן .בך להשתמש ירצו כי יכוך
 תמטלה כי יוכר כל במצרים המצרים שיתבעו עד .את

 . שם בואנו ערם מעתה כלומר נא אמרי אס כי היא
 הדבר יהיה באופן . שומע כל לעיני את אחותי אמרי
 בשום והענין .למנכלת יחשבוך ולא כל בפי מעתה שגור

 לי ייטב או׳ אחר . בגללך נפשי וחיפה או׳ אל לב
 אס לי אוי אמר כי הוא אך . החיים על נוסף שהוא

 לי ואוי יהרגוני כי גופי יסתכן כי . את אשתי כי או׳
 לשכב סבה שאהיה .נפשי ואובד .אחותי אומר אם

 עשה לכן בעל בעולת ואח גויס פריצי עמך להיות אצלך
 שלפנינו צרות מהשחי ה»ה כי והוא .והנצלי איפה זאת
 של זאת הנה . אותך שיקחו והב' אותי שיהרגו הא׳

 כי והיה וזהו . מיד ומוכנת ודאית יותר היא הריגתי
 . אופי והרגו זאת אכפו יאמרו מיד כו׳ אופך יראו

 על לגופי שהוא .ייטב למען את אחותי נא אמרי לכן
 ואז . לו ייטיבו אדרבה אס כי .יהרגוני שלא ידך

 . ממות גופי שהצלת בזכות מיד .הזה הצלה שתעשה
 נפשי אשחית שלא באופן בך יגעו שלא .בה' אני מובטח

 פלא נפשי והיפה כ״א . אותך קחהס סבת היותי על
 יגעו שלא כ״א .קיחתך שחסבב על בעה׳ב נפשי חמות

 גם להציל תזכה גופי. הצילך שע״י בגללך והוא בך
 וחיתה וכו׳ לי ייטב וז״א .בך יגעו שלא במה נפשי
 חהשדם למה לומר אפשר היה עדיין והנה :וכו׳ נפשי

 ל׳ שהוא והיה אמר ע״כ .מבה״א יותר דמיס בשפיכות
 יקר הון כל על גדולה שמחה השמח כי והוא .שמחה

 . וירגיש יתעצב יותר ממנו הו יקהו מיד אס .מצא אשר
 הנה אמרו ועד״ז .לידו בא סרס בעליו יצטער מאשר
 כמוצאי הרבה ישמחו כלומר המצרים אותך יראו כי והיה

 רוב ואמר .שמחה לשון והיה וז״א .מאד גדולה מציאה
 כלומר .זאת. אשתו ואמרו לבם אל יפני מיד שמחתם

 . בבירא כריסם נפל כי מאד ויתעצב בעל בעולת והיא
 להשיב אותי יהרגו נפשם ובמר .לאבל שמחתם חהפך כי

 כיון דרט פי ועל . יחיו ואותך כן ועל .בס שמחתם
 עד את אחותי להזכיר שלא הס .טוב הלא תאמר בל

 ןתחון שניהן ולא .בלבבם רעה אס דעתס גלוי נראה
 כי הנה לז״א .אני אחותך בחומרי לתובעני בידם פה
 וכו׳ יראו כי והיה אך פנאי נותנים היו אס היה כן

 תהפך לא את אחותי נא אמרי אך .אותי והרגו מיד
 ממנו עושה .אחותו שהיא באומרת כי הוא אמי לומר
 יבאו אלי כי לי ייטב למען .אליו סמוכה ושהיא .עיקר

 שאהיה לי ייטיב האס תחושי ולא . להם שאמהרנה
 .בטחתי בה׳ כי נפשי ואשחית ואמית .למו לחתך מוכרח

 : הקודם מעין והוא בך יגעו לא כי וכו' נפשי ומיתה כי
 כי . גיזרה משולל פסוק הנה וכו׳. כבא ]יהי יד

 יפה המצרים ראוה מאשר נפקותא ■ שום אין
 היה ולכאורה .זה שאמר פסוק אלא הל״ל ולא .מאד

 עם היה г הו כי אברהם. מעלת שהורה לומר אפשר
 עתה עד היהה יפה אשה כי ידע ולא .שנים כמה שרה
שויראו א׳ בראיה וכו׳ אברס כבוא הזמה שטופי ואלו



 .אברס לב על עלה שלא מה כו׳ ותוקח כן שע״י כו׳
 למלך חלקח כמוה אשה כי לחשוב לו היה הלא וש״ת

 ויראו וז״א . פתאום לקוחיה אופן הכתוב הורה לכן
 מיתון בלי כו׳ ותוקח וכו' אותה ויהללו ומיד כו׳ אותה

 בנחיצות כך כל קשה דבר יעשה לבו על עלה ומי .כלל
:כזאת ששב שלא על אברס יאשם לא ולכן גדול

 הוא אברם אשת אומרו הנה .וכו׳ ה׳ וינגע יז
 ה*ן לא כו׳ דבר על אומרו ואפילו .מיותר

 מ״א( ם' )ב״ר רז״ל והנה .הוא ידוע כי לאומרו צריך
 הכה אומרת והיא אכה אותה שואל המלאך שהיה אמרו

 מיותר אברס אשת או׳ עדיין והנה .שרי דבר על וזהו
 אמר הוא והלא ה' נגעו למה טעם לתת בא ואחשוב
ט׳ שרי דבר על לז״א .הוא אחי אמרה והיא היא אחותי
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 נלקחה היא אחותי אומרו ע״י שאדרבה .אשתו את והיכן
 נתיירא לא אברס כי והוא וכו׳ אברס כבוא ויהי לז״א
 הבלתי למלך תלקח בדעתו עלה לא כי .מהמצריים רק

 לא הוא כי היה כן דמה וכאשר ודחיות תואנות מקבל
 אותך יראו כי והיה כאומר . מהמצרייס רק חשש

 מצרימה אברם כבוא שהרי נגדם לו והועיל כו׳ המצרים
 עשו ולא .מאד היא יפה כי החשה את המצרים ויראו
פרעה שרי אותה שראו לא אס . העלימוה ולא דבר

 .ההיא בצער עצמה את שרי בראות ט ספק אין כי והוא
 וע״כ . אשתו כ״א אברהם אחות אינני ח״ל ודאי כי

 פרעה את ה' וינגע יאמר וזה ה׳ נגעו אליה שומע הי׳ פלא
 דבר על הוא הלא למה תדע .מוחים הבלחי ביתו את וגם
 ומה אליו שדברה שרי של דבורה על שהוא חברם אשת כרי
 ואומרת צועקת אברס אשת אומרת שהית׳ הוא דבורה היה
 רמז דרכו וע״פ הוא אחי ולא בעל בעולת אנכי אברם מכת
 ט' דבר על כ״א עליה. שבא על ההנגעפרעה שלא

 שלא באופן נתנגע מיד .ממאן והיה שדברה מיד כי
 בראתן שלקה שאומרו )שם( לרז׳ל גס ומה . שימש

: ט׳ וינגע וזהו .תשמיש המבטל
 יחורי יש הנה . הו׳ לאברס פרעה ויקרא יח

 לו . יאמר אמנם . זה בפסוק דברים
 היא אבתך כי .הארן מעם להעלים ראוי שהיה יונס
 כי .ממני הדבר להסתיר ראוי היה לא .אחותך כ״א

 לא האק כל השופט כי נקי דם להרוג נחשבתי לא
 לי הגדת לא למה לי עשית זאת מה וז״א .משפט יעשה
 אחותך כי העם לפני ואמרת קול שהוצאת אחר כי וש״ת
 אשתך כי לאמראלי לשוב פה פתחון לך היה לא היא.

 למונעה דעתך יראה לבל אכזב כמו תהיה כי .היא
 למה שאמרתי מה הלא כי .אחותך היותה עם .מהמלך

 שאמרת במה עשית שיפה הונח לא הוא .לי הגדת לא
 דדינא אעיקרא האמת לפי אך .היא אחותי העם לפני

 שלא באופן .היא אחותי מתחלה אמרת למה כי פירכא
 מהעם א׳ שמא וש״ת .היא אשתי אח״כ לי לומר יכולת
 . למלך רק ראוי' אינה כי יתכן לא . לקחתה יהרגך

 למלך ראויה זו שאמרו פרעה אל אותה ויהללו על כמשז״ל
 ראויה היפה בלבד לי לומר .לאשה לי אותה ואקח וזהו

 היה מעיקרא וא״כ .זולתי יקחנה יראת ולמה .לאשה
 שאהרוג ירא היית לא ממני כי .היא שאשתך לומר לך

 בעל בעולת אקח וכ״ש אני במשפט מלך כי חותך

 דומה אין הנה ט׳. מאד כבד ראררח ב יב
 כבד להולך ריקן. ההולך מסעות

 שתקצרנה .רב וזהב ובכסף המלאכה לרגל במקנה מאד
 מאד כבד היה ממצרים בצאתו אברהם כי אמר .מסעיו

 בעודו בהן שבא למסעיו וילך יגע ועכ״ז .כו' במקנה
 במצרים. לו קרה אשר מדאגת הטעם ואפשר ריקם.

 בם שעבר במסעות ע׳כהלך רשע. אנשי בו יפגעו פן
 פן חש .לח׳ל שיצא למה כי .כיון עוד .כשרים והיו

 באלון בה נתבשר אשר הארן במתנת ויפגם יאשם
 אהל תקע לא .א״י של הנגבה בהגיעו ע״כ .מורה
 נטה כאורח למסעיו וילך רק .קבע דרך מקום בשום

 נעה אשר המקים עד ומשם .אל בית עד מנגב ללון
משם נסע כ״א .אהל עתה שם נטה ולא כו׳ אהלה שם

משה לך ך
 אשתך הנה ועתה הנה כי . פחד אין שממני והראיי!

 ע,ה״ינ &׳ \כיו גם •חתהליו הורגך שאיני ולך קח
 אשתך שהיא למה רק .מהזירה אני הנגעים שמחמת לבך

:ילך קח
 בעלה הוא היות שנתפרסם עתה .כו׳ עליו ויצך כ

 פן בראשונה שפחד בסכנה אברהם היה
 ,ללושו אנשים עליו צוה ע״כ .אשתו דבר על יהרגוהו

: המתרגם כמאמר .לויה הוא וישלחו שאו׳

 המזבח הוא בראשונה. שם עפה אשר המזבח מקום עד
 ושם הארץ. שם לו שניתנה מקום שבאלוןמורה. הא׳

 בשם כקרא במקום ולא .תודה לו לתת ה׳ בשם ויקרא
 כי על והוא .כו׳ אל בית בין השני במזבח בתהלה ה׳

 • ממנה שיצא מה לתקן הארן מתנת במקום להתחנן כמן עתה
 ליאמר צוהק היה זה פסוק הנה .כו׳ ללוש וגם ה

 באה אך .ט׳ מאד כבד ואברם פסוק אחר
 וה' .ה׳ בשם א:רם שקרא היה זה מה טעם לתת רה ח

 מלונו לבית כבא עתה גם ומה . מאומה לו דבר לא
 על ית׳ הוא הקפיד כי לומר מקום היה ע״כ .ממצרים

 .ית׳ רצונו נא ראה אמרו לזה .ח״ל יצא אשר על ברם א
 לו והיה ה׳ כרכו אברה עם שהיה למה ללוט וגם כ,
 כו׳ ריב ויהי וכו׳ אותם נשא שלא גדר עד .וט׳ צ

 הירדן ככר כל אח ללוט והוצרך .להתפרד שהוצרכו עאז
 דבר לא למה איפה א״כ וש׳ת .קנינו מקנה לרוב כד׳

 אמר וה׳ הנה כי . ללוט התחברו על הוא הלא . ה׳ ל'
 .ממנו יפרד שרם משא״כ לוט הפרד אחרי אברם אול
 לרשע ומשך רשע עם צדיק בחברת כי להורות כיין עוד

 ללוט וגם הגה כי .לצדיק מהרשע וההפך .סובה מהצדיק
 ליפרד הוצרך פד כו׳ צאן היה אברם את ולך י שהיה למס

 כי . מחברתו רעה נמשך לאברהם אך .מקנהו רוב על
אך . לוס הפרד אמרי היה חברם אל אמר שוה׳ מה

: ט נדבר לא אתו סודנו .
 היה כי )א( .טעמים ב' אמר .כו׳ אותם נכא )לא

 הפט עם צדיק אין כי )ב( . רב רכושם
 1 וט׳ יכלו ולא וזהו וכו' טהור יחן מי כי . מהקשרים

 ובלתי מיותר ט׳ והכנעני אומר וכו׳ ריב ויהי ז
 רועים לוס רועי שהיו )שם( ארז״ל .פה צודק

 ,מוכיחי אברהם רועי והיו והפריזי. הכנעני שטאות בשדי
 היא לאברם האיץ לכ אומרים ומלמעי י’וה » אותם
" ואומרים אברם רועי ומשיבים .יורשו ולוט לו אין »רע

והכנעני



לף תורת

 .לאברהם ניחנה לא עדין כי בארן יושב אז והכנעני
 יאמר ומהראוי יושב אומרו לב נשים הפשע וע״ד

 ואח״ט ריב לשון תחלה או' אל לב נשית ועוד . יושבים
 או' ושד .מריבה תהי נא אל כאו׳ .מריבה לשון
 ועוד .היתה כבר הרועים בין הלא כי כו׳ רועי ובין
 למי אוי יאמר אך .אנחנו אחים כי היל״ל כי אנשים או׳

 עממין שני הנה כי מק״ו וזה .הע״ג מן ללמוד שצריך
 וז״א .ביניהם ריב היה ולא .יחד היו ופריזי כנעני
 נתעורר ע״כ ושלום. באחדות היו כי יחיד לשון יושב

 אנחנו. אחים אנשים כי חהיכו' נא אל ואמר אברס
 .ביניהם ריב ואין אחים שאינן אומות מב׳ נגרע ולמה
 והנה כו׳ ריב ויהי הכתוב ושיעור .בעיניהם לבוז ונהיה

 כו' אברס ויאמר ע״כ .באחדות יושב אז .ט׳ הכנעני
 בינינו שלום יהיה שראוי ומכ״ש .אנחע אחים אנשים כי

 בגמ' ז״ל אמרו הנה כי והענין .אלו אומות מב' יותר
 כיון דמיא לבידקא דמיא תיגרא האי ח׳( דף )סנהדרין

 הרכה ונעשית במעט להתחיל הריב דרך כי .רווח דרווח
 הנה שאמר אברם כיון יתכן וזה .אנשים בין שמתרחבת

 בין וגס .הרועים בין רק בינינו הקטטה אין כה עד
 ומתרבה כנקבה יולדת מריבה לגדר הגיע לא הרואים

 הריב נא אל וע״כ .זכר ריב לגדר כ״א . ומתפשטת
 נקבה מריבה שתעשה מריבה תהי .מוליד שאינו הזכר
 הרועים בין וגס ג״כ. וביניך ביני יהיה עד ותתרבה שתלד

 עתה תהיה .לריב מתייחס היה כה עד שאס .תתרחב
 קצת רבו כ״א ט׳ רועי ובין וזהו .ביניהם גס מרינה

 בלתי זה כי כלם בין תהיה עתה .רועיך קצת עם רועי
 בין רק מריבה תצדק לא כי א' .טעמים משני ראוי

 בין תצדק לא וכן .חשובים בין לא אך .הערך פחותי
 אין. סבות משתי כי . אחים אנשים ט וז״א אחים.

 אנשים שכל .כנודע חשובים שהוא אנשים כי א׳ .ראוי
 אנשים כי וזהו אחים להיותנו וגס חשובים שבמקרא

 שאינן והפריזי מהכנעני ק״ו לישא וראוי .אנחנו אחים
 בארץ יושב באומרו ביניהם ואחדות אומות ב׳ רק אחים

יושבים: נאמר ולא
 הוא ממך שאבקש מה אמר .ט׳ הארץ כל הלא ט

 לא אך .מעצמו שהוא מעלי נא הפרד
 הכנסת במדת ראיט וכן .בביחי נהגת אשר מדרכי

 .מהפאר שנפרד שיראה גס .מכניס לוט שהיה אורמיס
 רק הפירוד יהיה שלא לומר כו׳ השמאל אס וזהו

 לוס שויסע גס כי הב' והורה כו' השמאל אס במקומות
 כ״א בלבד נפרד שלוט נא׳ לא במקומו נשאר ואברס

 ויפרדו וזהו .ממנו ויתרחק נפרד אברהם גס כאלו
 מהקדושה. כיבהפרדהטומאה והוא אחיו. מעל תיש

 ז״ל מאמרם מעין .ממנה הקדושה מתרחקת כפלים
 .ממנו פורשת היא גס התורה מן הפורשת כי שם( )כ׳ר

 שבמהלך .למערב וא׳ למזרח פי׳ א׳ אנשים לב' משל
 אומרת התורה כן .ימים ב׳ מזה זה רחוקים א׳ יום
 כי התורה והודיענו .אעזבך יומיס תעזבני יום אם

 ואנשי סדום עד ויאהל כי ברשעים נדבק לוט בהפרד
 נתראה מיד כי יח׳ ט נדבק ואברם וכו׳ רעים סדום
 ממנו. לוט הפרד אחרי אברס אל ה׳ ויאמר אליו.

הארץ. ירושת שישר לו נא׳ לא למה לב בשום כיון עוד
1 )ח״א(

מ משח לך

 ויאמר בארץ אברם ויעבור כאשר ית' אליו באומר
 ללוט אברם שאמר עתה כי הוא אך .כו׳ אתן לזרעך

 .בארץ עמו כחולק נראה שהי׳ כו׳ ואימינה השמאל אס
 לוע בהפרד אז ע״כ .בירושתה שייכות ללוט שיש או

 בלבד ולזרעך לך כלו׳ .כו׳ עיניך נא שא אמר מעמו
 אפר גם כי .חלק בה לו אין לוס אך .הארץ ירושת

 . שם אתה אשר המקום מן וז׳א .הוא לך .לו בחר הוא
 כמפורש לו בחר אפר כל אח רואה אחה משם אשר

 .כו׳ ככר כל את וירא עיניו את לוט וישא באומרו
 מתראה שאני לוט כלו׳נאשיפרד עיניך. נא שא ואחר

 את לראות בעיניך כח יש כך עמךכיע׳״י ומדבר לך
 נתתי הכל את פרסה ת׳ על פרסה ח׳ הארץ גבולי כל
 ענין בין הפסיק ואפר .הכתובים המשך ולענין :לך

 אשר או׳ כפל וגס .כו׳ זרעך את ושמתי באו׳ הארץ
 כעפר או׳ בכלל הלא כי וכו׳ למנות איש יוכל אם

 העפר בברכת )שם( רז״ל והנה .ימנה שלא הוא .הארץ
 העולם כל ממלא עפר מה א׳ .הפכים ב' אמרו הזה
 זרעך כך עולם באי לכל דייש עפר ומה כו׳ זרעך כך

 .ט׳ זרעך כך כלה אינו עפר ומה .למלכיות דייש
 ושמתי באו' הוא דייש היותם ענין בל הכל כי ויתכן

 והיותם .יכלו ופלא דייש שיהיו הארץ כעפר זרעך את
 .הענין אל ונבא .וכו׳ איש יוכל אם אשר באו׳ נא׳ ריבוי
 דייש שיהיו’ ליה קמצער צשרי לנחומי אתא כי לב בשום

 הקב״ה רצה שאפשר והוא .הפכים ב׳ שירמוז וגס .כו׳
 הארץ בענין כסדרן המלכיות ענין לו להורות מעחה

 יזכו ואם הארץ. את לנחול בניו עתידים כי והוא
 .וב׳ א׳ בחרבן לגליות דיש יהיו לאו ואס . בה יתמידו
 אברהם עם ירשוה שאז .האחרון בזמן יחזרו ואח״כ

 .יהושע נחלת שיהיה כו׳ עיניך נא שא וז״א אביהם
 זה אך . עולם עד וז״א .יזכו אם לעולם ימשך וזה
 צופה שאני מה הנה אך .הבחירה אפשרות על הוא

 ושמתי הנה כי .מהם ותעזב תאבד כי שא . ומביט
 .ומדי בבל למלכיוס דייש .הארץ כעפר זרעך את

 יכלו שלא הוא הדבר ובכלל א׳ בחרבן סמוכים שהם
 עטרה תחזור כן ואחרי .הכל את שמבלה כעפר ביניהם
 כו׳ למנות איש יוכל אס אשר ואז .ג׳ בבית ליושנה

 יהיה ואז .יספר ולא ימד לא אפר העצום הרבוי והוא
 הוא גם כ״א זרעו ירושת בלבד ולא הארץ ירושת
 לך כי כו׳ בארץ התהלך קום לו נאמר זה ועל עמהס
 ד לעת לעצמו גם לקנותה מעתה בה שיחזק .אתננה

 ש א אלהיס הודיע ואחר .אתננה לך כי וז״א לבא
 תחזור ושלעתיד לעולם. דייש שיהיה הגלות ענין

 להורות הקב״ה רצה .בגליות יאבדו ולא ליושנה מטרה
 הוא כי יראה בעין עין הלא כי יהיה ק כי מעתה לו

 הנמשלים .ועצומים גדולים מלכים ד׳ יפילו ואליעזר
 יבא כאפר .זרעו לוית עורר העתידים מלכיות לד׳

 אמרפל בימי ויהי מ״ב( פ' )שם ז״ל ממאמרם בס׳ד
 .ט' מדי זו אלסר מלך אריוך .בבל זו שנער מלך

 יציל לזרעו גם כי .בטוח לבי נכון יהיה כן ע״י למען
בימי ויהי שסמך וזהו ארץ. לרשת וירומם מידם ה׳

 :כו׳ אלסר מלך אריוך שנער מלך אמרפל
לב לשית ראוי .וט׳ אמרפל בימי ויהי א יד

.נאומו!



ל לך הורת 80

 התעוררו שמתחלה נראה ,וכו מלחמה עשו כאומרו
 הוא כך ואחר . החמשה אל אלה מלכים ארבע
 אתםמלחמה. ויערכו וכו׳ סדום מלך ויצא באומרו נהפך
 הכו ואפר כדרלעומר בענין בנהייס הפסיק למה ועוד

 או׳ שאמר היה ומהראוי כו' והעמלקי כו׳ רפאים אח
 ועמק שהוא .בה הנעשה כל ישפר כו׳ מלחמה מכו

 כדרלעומר שמענין כלמה יאמר ולא בארותוכו' השדים
 לענין הוא צורך אין כי השדים ועמק עד והלאה

 אחו אשר והמלכים כדרלעומר שביא׳ ועוד אברם.
 .בו שמרדו הנזכר מלכים החמשה מרד על שהיה נראה
 ויכו היל״ל .כו׳ רפאים את ויכו אומרו במקום וא״כ

 .משפנו עין אל וישובו אומרו ועוד .כו׳ סדום מלך אח
 ששבו עתה שיאמר .שם שבאו כה עד נאמר לא כי

 היא ונדול .הערה נעיר הענין אל לבא והנה .שמה
 לרדוף להתאפק אברס לב על עלה מה היא הלא אלי

 חמשה והכי הניסו אשר עולם גדולי מלכים ד׳ אחרי
 לקח לבדו לעזר א את כי לאומרים עתה גש ומה . מלכים

 ואיך .מאוח ושלש עפר שמונה שמו מספר פעולה .עסו
 .ונערו הוא גדולים מלכים אמר לרדוף לבו אל ערב
 אין שמא כמשז״ל .בסכנה עצמו לפיס לאדם אין והלא

 לך ואין .מזכיותיו לו מנכים עופים ואס נס לו עושים
 מהמצרים הלבב ורך הירא והאיש מזה. גדול מסתכן

 כן היא אחותי לאמר לה וצוה .אשתו את הרואים
 אחרי לרדוף עתה יתגבר איך .אשתו דבר על יהרגהו

 מאמרם אל לב נשיח ועוד .האלה העצומים מלכים ד׳
")Ь אריוך .כו׳ שנאמר בבל זה שנער מלך אמרפל באמר׳ 

 . יון זה עילם מלך כדרלעומר .מדי זה אלסר מלך
 הלא כלל דרך הנה .ע״כ .אדום זה גוים מלך והדעל

 אדום זה אומרו נם ומה .פה עניינם נחשב זר כמו
 אל לב נשים ועוד .נברא ולא היה לא אדום שעדיין
 הוא נתייחד למה .כו׳ מיכאל זה הפליט ויבא אומרו

 בפלסו שאמרו גס כי פליס נקרא ולמה זה שלימות אל
 נרמז למה לארץ. יח׳ הוא שהפילו המלאכים מן אל

 הקב״ה רצה כי למעלה כתבנו הנה אמנם :כה זה מנין
 מצרים גלות ל ע להקל .גליות וד׳ מצרים גלות בא כרס
 ממצרים גדול ברכוש יצאו מעתה ולבשרם .עמו מעל
 יראו כולם ד!גמח כ״א גליות בד׳ וצא פס יאבדו ופלא

 .למעלה שכתבנו במה והוא העתיד. על ויבטחו מעתה
 שם אירע .במצרים לישראל שאירע מה כל כנגד כי

 ויקל גדול. ברכוש ויצאו הצילם וה׳ לאברהםופרה.
 על וכן למעלה. כמפורש ידם על ההוא הגלות עול

 יתקיימו איך .שומעם לב שירך העתידות גליות ארבע
 ע״כ בסמוך. שכתבנו כמו יאבדו ולא בתוכם ישראל
 .כלם יהד אברהם יד תחת ויפיל® דוגמתם הביא מעתה
 נ,להא יקים כד״א לעתיד. יהיו ככה כי מעתה לרמוז
 שהם .כו' והרקת תתחבל לא לעלמיא די מצכו פמיא

 . אליהם משל היה תכונתו במיני שהצלם גליות הארבע
 כו׳ בבל זה שנער מלך אמרפל באומר' ז״ל כיוונו וזה

 הס הן .העתידים הארבעה פשרי .גליות ד׳ שהם
 הדוס זה גויס מלך וחדעל אמר ע״כ כי .אלו של נרים

 ואיך .יצחק הולידו נא עדין כי יקשה הלא כי .ט׳
חמת מנכותו כהים הוא אך .אומתי על מלך תדעל היה

8 )ח׳א( י

משח ך‘
 בבטנך. גויס ,ב שוהמאומרו מגזרה נלמד והוא שריו.
 מיכא׳. יבא נזר .ולהחזיקו אברהם את להעיר וע"כ

 ואין כד״א ההם. בימים לישראל יעמוד אפר הוא כי
 הפליטמהמלאכי׳ והוא פרכס מיכאל כ״א עמי מתחזק אחר

 .וז״א מקיימו אברהם אשר העולם בריאת המנגדיסעל
 מיכאל אח ה׳ פלס כאפר כי יראה פממנו לו׳ הפליט

 והוא מהמלכים. אברם אח יציל ק ההם. מהמנגדיס
 מלאך הוא כי לאברהם חסד מבחינות הוא מיכאל כי

 אחשוב וזה .כאברהם חסד גומלי אח העוזר החסד
 וכו׳ירדפס כמזרח העיר מי באומרו הנביא כוונת היא
 העיר מי ואו׳ קושייתנו שמקשה והוא .כו׳ פעל מי כו׳

 אברס הוא ממזרח. אפר את העיר מי לו׳ ממזרח
 כי הוא הלא גדולים מלכים ד׳ לרדוף לט אל שיערב

 היו טובות מדות ב׳ כי הוא .לרגלו יקראהו צדק הנה
 חסד מדת ב׳ .ונותן מפזר שהיה צדקה מדת א׳ .לאברס

 ברגליו מהלך בגו® עושה היה הצדקה מציאות שזולת
 .העיקר שהיא הצדקה עם חסד שהוא למקום ממקום
 מדות וב' .שבצדקה חסד לפי .מסד לפי קצרו כמז״ל

 כמשז״ל)שס העולם, ליברא המליצים כהות בל הן אלו
 אל או׳ אמת .חסדים מלא שכולו יברא או׳ חסד פ״ג(
 מלא שכולו יברא או׳ צדק שקרים מלא שכולו יברא

 והענין .קסטות מלא יברא.שכולו אל אומר שלום .צדקות
 במלכים אברם שעשה מה כי לגלות הקב״ה רצה כי

 חיל לעשות כח הנוהן הוא צדיק כי ידוע והנה .ההם
 יהיה .וט׳ תטנני בצדק כמד״א .ההם בימים לישראל

 את להגביר העתיד צדק הנה אמר .מהניו אזור צדק
 כי והוא לרגלו. המתייחם אל יקראהו הוא ישראל.

 .אוריאל רפאל גבריאל מיכאל הן המרכבה רגלי ארבע
 . לאברהם החסד שמבחינת א׳ רגל הוא מיכאל והנה

 :ודוד ליעקב וד׳ והג׳ .ליצחק המתייחס רגל וגבריאל
 יקראהו .אברהם בעשה צדק כי אמר הענין אל ונבא

 החסד רגל .מיכאל הוא אברהם של רגלו בהוא למי
 שיבא .חסדו בגמילות לאברהם המתייחסת כבמרכבה

 .ההם המלכים אחרי לרדוף ולהחזיקו אברהם את לעורר
 .ירד ומלכים טיס לפניו יתן אשר גם הוא ההוא והצדק
 ידרשו. גויס שאליו משיחנו. למלך יעשה אבר מעין
 הוצרך ולמה אזורמסרו. יסע״יצדק עד לים וירד

 אברסקומן שיזרוק כעפרחרבו. בהואיחן כדי מלאך
 כי מתאבקים שעמו אנשים וכל .אחד איש על כפר

 כקש וק .מוכים רבים היו איש את אברהם בהטח
 הנמצאים. אנשים קבוץ כל אל הקש שמגיע מהרוח .נדף

 באיש כח אין וזה .רב קבוץ אל מגיע היה קבחו הן כן
 כ״א .חברם אל קשתו ריז תייחס לא אך .לעשותו

 מרוח נדף קשתו היה כך ה׳ עשה אשר מהרוח נדף כקב
 מלאכיו עושה כמד״א .מיכאל הוא החסד שמצד אלהיס
 יקראהו אברהם פל צדק כי הכתוב וביעור .רוחות
 ביתן כדי ולמה .כמדובר למיכאל היא לרגלו

 יאמר ואס .קשתו ממט נדף כקש חרט כעפר מיכאל
 אם . צדקות אברס עפות על צדק יועיל מה איש

 גם ומה . מלכים ד׳ עם קטטות לעשותו ע״י שלום ינגדהו
 אוי או׳ אברס שהיה האומרים מ׳ד( פ׳ )שם לרז״ל

הקב׳ה לו פאמר עד ,צדיקים היו בתוכם שמא לי
אל



לך תורת

 אולי פה יאמר וזה קוצים. היו כלן כי אלהיראאברס
 כי וארז״ל .טובים בהם היו שמא שלום מדות יעבור
 או׳ פלוס .יברא אימר צדק .אדם לברא הקב״ה כשבא

 אומר לזה . קטטות מלא שהאדם באומרו יברא אל
 ,קטטות לכונת היה ירדפס כאשר אס לומר כו׳ ירדפם

 חוזר היה שלא יבא*. לא ברגליו אורח שלום עבור שהוא
 לעשות כונתו היתה אדרבה אך .השלום קטרוג מפני
 פעל ומי הארן מן גלולים בהעביר בעולם. פלוס
 ד׳ אברס שיפיל טבע בדרך שלא הזה הנצחון כל ועפה

 העולם מבריאת מראש הדורות קורא שהיא מי .מלכים
 היא כו' הדורות קורא וענין . העתיד על להבטיחו
 נמלך צדיקים פל בנפמות ח( פ׳ )שם בב״ר ז״ל מאמרם

 .חסשית שהבהירה למה כי .פס אצלנו כמפורש שהוא
 ע״כ .ובאין המכעיסים דורות על העולם יחרב יחוייב
 לכל הנאותים ייחד מאז אפר הצדיקים בנשמות נמלך
 .יתבטל לא כי בראו ועי״כ .סופן עד לקיימן ודור דור
 בהם לימלך שקראן מראש העתידים הדורות קורא וזהו
 יתעתד בל ולהבטיח .ודור דור בכל יהי״ה כמספר שיש

 ואס .ישראל בס יאבדו פן גליות בארבע ליאבד העולם
 שהשלטתי ראשון ה׳ אני ע״כ . עולם אין ישראל אין

 שואת תבטחו ובזה .אברהם ביד מלכיות לד׳ וכליתי
 עשיתי כאשר .הוא אני אחרונים שבדורות אחרונים

 והוא .ישראל בידי גליות הד׳ לכלות אעשה כן בחברם
 החזיק למען היתה יתב׳ כוונתו כל כי שכתבנו מה כל
 ביד גליות הד׳ את ה' יתז ככה כי .וישראל האבות לב

 ולרדוף להתעורר מלאכיו ע״י אירס בלב נתן וע'כ ישראל
 ההערות כל יהישט ובו .ב׳ דרך יתכן עוד . אחריהם
 פ׳ )שם במדרש שאז״ל במה והוא .בכתובים שהערנו

 להציל יצא הוא כי אברס על לבא היהה כונתה כי מ״ב(
 לולא היה כאבר ויהרגוהו עליו ויקומו .אחיו בן לוט את
.אברם אצל להס מה לב לשים וראוי .לו היה ה׳

 :להורגו עדיו יכלו ולא בעקיפין ילכו למה ועוד
באומרם )פס( ז״ל מאמרם נזכירה הענין אל לבא אמנם

 עין פפמו מקום מצינו לא .קדם היא מפפט עין
 בקשו בשלם הדין מדת שעשתה עין אלא . משפט

 האש בכבשן הקב׳ה של שמו שקידם קדם היא .לסמותה
 .בשלם הדין מדת שעשתה עין מהו לדעת וראוי :ע״כ
 אליעזר ר' בפרקי ז״ל רבותינו אמרו הנה כי הוא אך

 בדור מגדל בונים עולם בני כל בהיות כי כ׳ד( )פרק
 והיה טניס אותם וראה הרח בן עבראברס הפלגה
 .שפים אתם מה אברס ואמר .עליהם מלך נמרוד

 והשיב לנמרוד אמרו .תצליחו לא מורדים אתם ה׳ העל
 אברס עמד מיד מוליד. שאינו עקרה פרדה אברם וחמר

 ואת העיר את לראות ה׳ וירד מיד .ה׳ בפס ויקללם
 חשובת אל לב נשית דרכנו פי ועל .ונתפלגו המגדל
 פהיה באומרו אברס תוכחות על השיב מה כי .נמרוד
 השובת כי אצלינו מבואר חרר במקום אך .עקרה פרדה
 שנמרוד למה עקר ס אבר כי באומרו .הימה נמרוד

 ניס החצ כח להגביר כוונתם היהה המגדל בוני וכל
 בעולם הקב׳ה של שמו מקריא היה ואברהם . בשלם
 יזמו אפר מהשטחם מבעל שהיא למטה שכינה ומוריד
מיום פנים כמה בארן אברם נטמן ק ועל 4 לעפות

1 )ח׳א(

מאי טשה לך
 השיג כי שהוא להורגו נמרוד בקש מאז כי הולדו

 מ״א בן אברס ובהיות .עניינו כל יהפך שהוא בחכמתו
 הוא כי יצליחו. שלא אמר במגדל והביע ועבר שנה

 נפשות ועשותו ותורתו. בה׳ בהדבקו מחשבוחס יבעל
 והוא .עקרה פרדה אברם ואמר השיב ונזה .רבות

 לא ושרה אברס גיירו אשר כל כי ר״א פרקי כמאמר
 וע״כ .לבדם הה כ״א באמונתו אחריהם בניהם עמדו
 הנפש לכל זה דור אחר נמשכת אברם אמונת אין אמר

 באמונתו אחריו זרעו שימשך מוליד אינו והוא שעושה.
 בחייו רק אברה ענין יהיה לא כי .מחשבותינו ויבעל
 לעשות דיע בבית ה׳ וירד ה' בשם קללם אז .בלבד

 לא שאס הדין מדת אברס שהעיר הנה .בעולם משפע
 על להם מאריך יה׳ הוא עדין היה .מעורר הוא היה

 מן לנקיס אמרפל הוא נמרוד בלב היה וזה .אחדותם
 אברהם של עין כי .משפע עין אל וישובו וזהו .אברם
 קללו ע״ז בעולם הדין מדת ועשתה המגדל בבוני שהביע

 נמרוד הוא אמרפל בקשו .בם בהביע ה׳ בשם אתם
 כאלו וישוט אומרו יוצדק איך וש״ת לסמותה. וחבריו

 כו' שקידש קדש היא אמר לזה .עליו באו אחרת פעם
 שהתחיל האש לכבשן שהפילו אמרפל הוא נמרוד כי והוא

 וסיעתו הוא שבו עתה .לו שוה ולא ממנו להתנקם
 .הדומם מהאש נצול שאם לו׳ .אנוש בחרב להכותו

 שקדש קדש היא וזהו .בחירה בעל אדם מידי ינצל לא
 עין לסמות בקשו למה הענין שיעור או .באש ית׳ שמו

 מתנחם היה עלזה כי מוליד. אינו והוא כו׳ שעשתה
 פן ירא והיה .ט׳ שקידש קדש היא ני לז״א .נמרוד
 כוונת ותתבעל .באמונתו העולם כל יחד ידבקו עי״כ

 פעם לפנינו הנה .עמו מהחזק עוד היה לא פי נמרוד
 ומדוקדק אברס. על נמרוד הוא אמרפל משטימת

 ראוי ומעתה .כו׳ ויבואו וישובו כן כיעל בפסוק
 ונסוע הלוך מתחלה לכת לבלתי בערמה עשו למה לדעת
 מלכים ארבע וכ״ש מלך כבוד אינו כי הוא אך עדיו
 באופן הולכים היו שאם שנית .א׳ איש אחר ללכת

 כל אתו מלקבן מאברם יבצר לא יבאו. שאליו שיורגש
 על כמשז״ל בגויס שמו גדול כי מסביבותיו עמים רבים
 על כי להראות קהחנלו על כו׳. שוה עמק פסוק
 .ישרה דרך באו לא סדום על ואפי׳ באים הס זולתו

 למען לוע את משם לקחת לבא אמרפל כוונת היות עם
 פנאי היות פרס יד כלאחר ויהרג להצילו אברם יצא

 ביאור אל נבא ובזה : רבים עמים לקבן לאברם
 ויהי אומרו אל לב בשום והוא .והתנחם הכתובים

 ט׳ אמרפל בימי או' וגם .כס היתה צרה מה .בימי
 על שבא כדרלעומר ענין אחר נמשך הענין שכל אחר כי

 ומזה .אתו אשר המלכים עם בו המורדים המלכים
 בימי ויהי מהחלה הל״ל א״כ . ואברס לוט ענין נמשך

 שבאו על ווי היה כי וי״הי אמר הנה אך .כדרלעומר
 הוא בזה שהעיקר .העולם המקיים אברם את להרוג

 אמרפל בימי ויהי אמר ע״כ .שונאו נמרוד הוא אמרפל
 אל מתייחס היה הוי כי איש יאמר ר״ל והענין .כו׳

 הקדים ע״כ .הדבר נתגלגל ידו על כי .כדרלעומר
 אמרפל אל הוי כי לומר כו׳ אמרפל בימי ויהי ואמר

כדרלעומל שע״י שתראה גס ני .אברם של אוישו יתייחס
נתגלגל



משה "ך
 מדלוק מהם יבצר לא .אליהם יצא לא ואס כוונו אליו כי

 הענין ביעור או . אחריהם וירדוף כו׳ וירק ע״כ .אחריו
 לש/ת חמיו להיותו היה שנכבה מה כי אברס והבין וישמע

יניחוהו: לא יצא לא גס כי יצא וע״כ .להצילו
 כי נוטה הדעת היה הנה .כו׳ הרכוש כל אח וישב טז

 אותם בג כי הוא . הרכוש כל אח י^ישציל מה
 חברם בעזרת הרודפי׳ אל נהפך הנם העם .אכרם אח

 כן היה לא כי אמר לוט את וגם הרכוש כל את והצילו
 הציל הכל ואמר .הרכש כל חח הציל לבד חברם אס כי

 הרכוש אמר מהנצוליס העם היו כי באופן .העם את
:אותו ס מהמציל׳ ולא

 פשוק אמר יסמוך מהראוי הנה .כו׳ מלך יצא ל יז
 בגתים יפסיק ולא .סדום מלך ויאמר זה

 סדום מלך בין מה נא ראו יאמר אך .צדק מלכי בענין
 וחטאים מרעים שהוא למה סדומה מלך כי פלס למלך

 את להטת בבאו פניו להקביל אברס לקראת יצא לא
 כדרלעומר את מהכוח שובו אמרי עתה אם כי אויביו.

 . כו׳ בוה עמק אל כ״א נתעורר לא עתה וגס ,כו'
 ועשו האומות כל שהושוו מ׳ג( פ׳ )ב״ר ז״ל כמ״ש שהוא

 הוא כוה עמק אל וזהו .עליהם והמליכוהו בימה לו
 במקום סדום מלך יצאו בס כי ואמר . המלך ממק

 נוסף אותו ומנשאים פניו מקבילים האומות כל בראה
קבל אבר בלבד בהוא מס .עליהם כהוספת הוא גס
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 סדום מלך אדרבה כי הראה ."וגס סדום ערן נחגלגל
 נהפוך .מלכים ד' נגד מלחמה למשוש יצאו המה ומכיריו

 הס .מלכים הג׳ ואחריו בראש אכרפל הנה כי הוא
 כי .ס׳ ממורה ומלך סדום מלך אח מלחמה משו אשר
 חפן וכל ישמס כל כי יובן כי בערמה שעפו אלא באו לכך
 .ויהרגהו אברם אמריו לשיצא .לונו את לשבות כדוס על

 כי לך דע הנה .זה הפך הענין כדר שתראה גם כי
 כל שחברו מה כי .כו׳ הפדיס עמק אל חברו אלה כל
 שלפני השדים עמק אל לבא רק היה לא אלה מלכים ד׳

 .אליהם וחבריו סדום מלך יצא למען שהוא .כדום
 .הזמן מלכי מכל .הגדול אמרפל אח נתן מי שאל״כ

 ריבו לריב אחריו יצאו .מכדרלעומר הגדול אריוך וגס
 ובארבע וכו׳ כדרלעומר את עבדו שנה י״ב הגה כי

 נתן ומי .אחו אשר והמלכים כדרלעומר בא שנה פשרה
 הלכו לא כי והראיה .אמריו נגררים יהיו ממנו גדולים

 כו׳ רפאים את ויכו כ׳א בו המורדים אל אתו מיד
 כל אך .באו כדרלעומר נקמת לנקום צא כי להורות
 הוא כו׳ משפנו עין אל וישובו כי .היה חפן וכל ישעם
 סביבותיו כל את וע״כ .כוונו להשיגו כי .כמדובר א־רס

 כו' היושב האמורי אח וגם העמלקי אח הס ס כד בל
 .להם הסמוך השדים עמק אל ט' כדוס מלך יצאו למען
 הד׳ שיבאו ולא .ימד מלכים חמשה לצאת מוב כי באו'

את מלחמה ויערכו וזהו .עצמו בפני אחד כל אל
 הד׳ על הבאים הס הה׳ כי נראה והיה כו׳ כדרלעומר

 כ׳א .האמת לפי הוא כן לא אך .כו' ויערכו כי כנראה
 וכל יבעס כל מתחלה כי .החמשה אח מלכים ארבעה

 כלאחר בערמה שעשו אלא עליהם לבא היה ארבעה חפץ
 לבל מחמלה באו ע״כ כי יובן בל סדום על לבא יד

 רצו צא מלכים הג׳ ועל .אברס על תחבולתם ירגישו
 כדרלעומר )в ריבו לריב חפץ וכל ישעם כל כי להורות

 כוונת והורו .ממנו גדולים ר.ס כי כבודם לפי אינו כי
 ב׳ ויקחו אומרו אל לב בשום והוא .כו׳ ויקחו באומרו
 כו׳ לוט אח ויקחו כו׳ רכושם כל אח ויקחו .פעמים

 .פעמים ב׳ וילכו אומרו וגס .אחת בבת הכל נאמר ולא
 למה אך .מיותר שהוא בסדום יושב והוא אומרו ועוד
 רק .כו׳ ועמורה סדוס אל בעצם היה לא חפצם שכל
 לא ע״כ .לוט אחר אברס צאת מענין שיתגלגל מה על

 כ׳א .שביים ולשבות שללם לשלול הערים תוך נכנסו
 שהוא אכלם כל ואת ועמורה סדום רכוש כל אח זיקחו

 .וילכו השדים בעמק חוצה בממניהס שהיה מה כל
 .לוש נלקח לא כי כוונתם עשו לא שעדין בראות ואח״כ

 כלומר אברס אחי בן שהוא למה לוט את ויקחו חזרו ע״כ
 להצילו שיצא שהוא אחיאברס בן היותו על לקחוהו לכך כי

 ולא . בסדום יושב והוא הנה כי והראיה .ויהרגוהו
 לקהת נכנסו זה כל ועם .לעיר שחוץ החיל עם היה

 כי .זולתו ורכוש זולתו אח ולא רכושו כל ואת אוהו
 רכופס לעיר מון הנמצא את כ״א לקחו לא מהבאר
 על רק היחה לא כוונתם כל כי יורה זה אך .ואכלם

 עוג שהוא הפליט בבא וע״כ .אברס אחי בן היותו דבר
 ושמע הוא קנאי( )פי׳ קוניון אברס עוג שאמר ז״ל כמ״ש

 כי אברם כשמוע ולכן .ויהרגוהו ויצא לוס אחיו שנפבה
 שיורה .אחיו כ״א נשבע לא כי כלומר אחיו לשבה

 2 )ח״א( יא

 צדק מלכי אך .רקניות בידים אז וגס .בפרסות טובה
 כהן בהוא מם ויין לחם הוציא שלם מלך בהוא למה
 .דורון לו יביאו שהכל מהראוי ואדרבה .עליון לאל
 על היה בבר האכילי שלא ה נ כי כהן והוא יאמר או

 כמאכילי יראה ולא קרבנוה מקריב עליון לאל כהן היותו
 לחם על הממנים וכענין . כדת לא אשר הזבח מכפר
 הקטורת ומפטמי נקיה פח בביתם היה שלא .הפנים

 .מהקדש שנהנים ימשדוס .בל בביתם מתבשמים היה בלא
 כי .בשר ולא ויין למס רק הוציא לא צדק מלכי כן

 נסכי היו לא ההם בימים כי .מפד היה לא ויק בלחם
 )פס( בארז״ל כמו .הפנים לחם או מנחות ולממי יין
 הלחם בחי על רו ביב לפניו שנחן ויין לחם בזכות כי

לחם הוציא מלך בהיא במה כי רמז עוד .לעתיד ונסכים
:וכו' ויברכהו עליון לאל כהן פהוא .ובמה ויין

 פ׳י״ט( )בם בב״ר אכז״ל כו׳.הנה ויברכהו יט
 שכינה נסתלקה שחטאו שבעה ע״י כי

 הא' כי .בראשית פ׳ מנאום כאפר שביעי רקיע עד
 שהשביעי עד .לבני והשני ראשון לרקיע מהארץ סילקה
 הורידה זכותו ע׳י אברם וכשנולד לבביעי. סילקה

 .הביאור אל ונבא כו'. לרביעי יעקב לממישי יצחק לשבי
 והיה נברא החסד צד על העולם כי ידענו כיהנה והוא

 שבמדת בעלהחסד. הוא לאל ברוךאברס ואמר מתקיים.
 .וגרמו הארץ כל מלא כבודו והיה העולס ברא אל מסד

 אל במדת בנברא עם .השביעי עד להסתלק העונות
 ונאבד משם גם מסתלק היה מעט ועוד חסד. שהוא

 השביעי עד מסולק היותו פעם אתה ברוך ובכן העולם.
 נמנע צא זה כל שעם זכותך הספיק עליון. בהוא

 להיות הוא .ברוך להיות אברם שזכה והטעם .מלברכך
בתורת עולם היה מהחלה כי .וארן שחים בזכותי קונה

 קשד



לך הורת

 והיה משם גס מסתלק היה מעט ועוד . חנם חשד
 מעשיו בדמי קנאס ואברם . והרן שמיס אבד העולם

 בלא מקיימם הוא כי .בלו וארן שמיס כאלו השובים
 ברוך כי עמך עשה מדה כנגד ומדה .הנם חשד חורת

 מפס לא .שביעי ברקיע עליון היותו שעם עליון אל
 .להושיעך לארן למטה עדיך בא גס כ״א עליך משפיע

 שיפקוד ית' דרכו כי והוא .בידך צריך מגן אפר וזהו
 השר אח מכניע שבחו שממכון .במרום המרים צבא על

 לא .אך האדמה על האדמה מלכי ואת ואח״כ חחלה.
 לומר ואח״כ במרום המלכים שרי את להכניע כן עשה

 ומסר מגן האדמה מלכי שרי את גם כ׳א השמד לך
 רחמים עוררת רחוק בהיותו עם כי נמצא בידך למטה

 .מתחת בארן גס עמך היה יה' הוא וגס .העליון רקיע עד
 נמרוד כי למעלה במ״ש והיא .האמור מעין יאמר או

 .בעולם החצוניס להשליט מגדל .שבנו הפלגה בדור המולך
 . שביעי רקיע עד שכינה נסתלקה עד הקדושה ולסלק

 חזר .העולם בכל ית' שמו הקריאה ע׳י אברהם ובא
 שנסתלק עליון לאל אברס ברוך וזהו .בזכותו העולם וקנה

 שהיו .וארן שמיס קונא להיותו הוא ומהשיבורך למעלה.
 אמרפל היות עם כי והוא .הוא וקנאם ההצונים ביד
 כיון .לא האש לכבשן הפילו כי לאברהם צר נמרוד הוא

 אטדים שהיו וארן שמים לקנות רק ממנו לינקס אברם
 .לע״ג ומקרבו הבריות את צד ציד גטר שהיה .ידו על
 .היה מלכם כי הפלגה שלדור בטומאתו מחזיק עודנו כי

 אל הנוגע על אברס ביד מסרס שלא עליון אל וברוך
 עולמו ומאבד לע״ג העולם ממשיך שהיה עצמו כבוד

 מעל הצדיק כבוד על יותר שהש אברס כבוד על רק .ית׳
 עד מסתלק עליון היותו עם אשר וזהו .עצמו כבוד
 להיותם צריך מנן אשר ועכ״ז .נמרוד ע״י שביעי רקיע
 עתה ובאו האש לכבשן הפילוהו וסייעתו נמרוד כי צריך

 .ברכו ממנו מעשר מתנת שקבל על כי נאמר ולבל .להרגו
 .מכל מעשר לו ויחן שברכו אחר אדרבה הלא כי אמר

 . אברס ברוך ואומר ית׳ אליו קונה אומרו יחזור או
 העולם .שהי׳ וארן שמיש עליון אל הקנה בארן שבהיותו

 ברוך הל ושיעור .ובאים מכעיסין שהיו בדורות אבד
 שמיס קונה עליון אל היה ידו שעל .עליון לאל אברם
 הקנה מארן אברס וכאשר .קיים קנין נעשו כי וארן

 משם עליון היות שעם אל ברוך גס עליון. לאל העולם
 על ולא אברס ברוך כיון עוד .בארן בידיך צריך מגן

 אל שע״י זכותו כ״א .גדולים מלכים ארבע שנצח גבורתו
 עשאו לא והניצוח הגבורה אך .וארן שמים קינה עליון

 הוא כי בידיך צריך מגן אשר עליון אל ברוך כי אברס
ולאאתה: עשה

 א׳ מעם כתבנו למעלה הנה כו׳. מלך ויאמר כא
 סדום מלך ויצא אומרו שאחר מה אל

 כ״א ומהענהו. אברס אל דבר מה מיד הזכיר לא ט'
 כי והוא שני דרך אפשר עוד צדק. בעניןמלכי הפסיק

 כי הרכוש כל לו יחן אברם אולי סדום מלך חשב כה מד
 אך .אחיו כן לוט על רק היה לא חפן וכל ישעו כל

 בדעתו היה לא אס אמר אז .מכל מעשר לו שנתן בראותו
 מעשר ממנו טחן היה לא להחזירו. כ״א לעצמו לקחתו
סדום מלן ויאמר מכל מעשר לו וימן שסמך וזהו מכל.

 3 )ח״א( יא

מי משה לך

 ג״כשבתחלה אפשר ועד״ז קחלך. והרכוש כו׳ חן כו׳
 .צריו היו לא אך לוש אח להציל רק הענין שהיה חשב לא
 . כיון ג״כ צריו היותם על שיורה .צריך מגן באומרו אך

 :לך קח והרכוש כו׳ חן אמר ע״כ צריו שלל יאכל וא״כ
 אקח ואס של הנהוי״ו .כו' אברם ויאמר כב

 מאשר יקח לא שגם הוא ואס .יתירה
 בחרבו שלקח הרכוש אס כי לאומרו צריך אין .בביתו לו

 אל לב נשית לזה אך ביתו. מזון ק״ו יקח לא ובקשתו
 ארז׳ל הנה אך .האנשים לי חן אמר ולא הנפש לי חן אומרו

 ערלות גזרו ושהם הבנים את אברם שגייר )שספ׳ל׳ט(
 וגיירת עשית אשר הנפש לי חן יאמר ובזה .אבותיהם

 לי חן וזהו .בחרן עשו אשר הנפש ואת כד״א .מעמי
 . לך קח והרכוש ילדם כאלו קנאם כי כבר היו שלו כאלו

 עלהנפש השיב שתיהן ועל בעצם. כנפש קניתם לא כי
 אתןשאיירתיחן מהם שרוך ועד מחוגו כו׳ ידי הרימותי

 .הרכוש היא לך אשר מכל אקח ואם השבועה ובכלל .לי
 חילול על רק .לעצמי הצלתי הלא כי שלי שאינו על לא
 אני תאמר בו זכיתי שלא החושב אחה תאמר שלא ה׳

 ממני מופרש כלומר בלעדי ואמר .אברס את העשרתי
 קדוש מפני ממני אכלתי שלא לך לחתו כדי הרכוש הוא

שנת המעשר רק במלת מיעוט כו׳ רק בלעדי וז״א .,ה
 ן :היה אברהם של הדין מן כי על והיא לכהן

 מ״ד( ם׳ )שם הנהברז״ל .הדבריםט׳ אאחר טו
 שמא מהרהר אברס שהיה א׳ דעות ג'

 כן על .עליו ויענש כשר אדם היה המומחים בתוך
 דעת ויש כו׳ תירא אל הוא ברוך הקדוש לו אמר

 גואלי עליו יקומו פן ירא אברס שהיה שהוא אחרת
 וכו׳ אברס תירא אל היא ברוך הקדוש לו .אמר הדם

 זכותובנצחון אכל שמא מהרהר שהיה אחרת דעת ויש
 מעמד כי ויתכן וכו׳ תירא אל הקב״ה לו אמר ההוא.

 .אברס תירא אל אמר ועליהא׳ חורה. כיונה הדעות ג'
 הרבה שכרך אמר הג׳ ועל . לך מגן אנכי אמר הל ועל

 שהיא לאמר. אומרו אל לב לשוס ראוי והנה מאד
:מיותרת מלה

 עשר מ״ד( פ' )פס בב״ר ז״ל רבותינו אמרו הנה אטנם
 .דביר אלא מכולן קשה ואין נבואה של הן לשונות

 .לי הוגד קשה חזות כד״א וחזון וכו׳ האיש דבר כד״א
 של יתרונו מה לב לשים וראוי .אברם התנבא ובשתיהן
 סיבתו ללמד יהיה אך קושי. בלשונות שהתנבא אברהם

 בעונתו השכימו הדין כחוש שאפי׳ אבינו אברהם של
 לומר .לאמר יאמר ובזה .כו׳ אברהם תירא אל .זאת
 כחותשלקושי שבשני אברהם. זכה האלה הדברים אחר

 בחינת לאמר שימשו קופי שהם ומחזה שדבר זכהלאמר
 :וכו׳ אברם תירא אל שהוא חיבה לפון שהוא אמירה

 שני אומרו אל לב לשים ראוי .כו' אברם ויאמר ב
 אל סתם ענה ולא אדנ״י אלו תואריס

 מעשה יאמר היתכן ועוד .חואריס הזכיר מבלי בו הדובר
 והאם ערירי הולך ואנכי או׳ ועוד .לי חתן מה לעושהו

 ערירי. ילך ואיך גדול לגוי ואעשך ית׳אליו מאמרו שכח
 וכן ,או ועוד חלילה. ההיא בהבמחה מסתפק היה או

 שם הזכיר ולמה ביתי. משק בן קראו למה ביתי משק
כו' אברסקלי ויאמר שנית אומרו ועוד עירוושמו.

 כי
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 כעס ויאמר נאמרה לחה מדבר עודנו שאברהם אתר כי
 אנכי אומרו בכלל כי וכו׳ לי הן ועוד דבריו. בתוך שנית
 יורש ביתי בן והנה אומרו וגם .הוא עיירי הולך
 היה כו׳ הוא ביתי משק ובן אומרו בכלל הנה .אותי

 בית לבן משק מבן הוארו כינה למה וגס יורשו שהוא
 הן אמר ולא זרע נתת לא לי הן או׳ לשון ענין ומה
 בן או׳ ועוד .מעלה כלפי כבוד יותר שהיה זרע לי אין

 עיקר ואין מהירושה עיקר עיפה שנראה אותי יורש ביתי
 ויאמר והצ״ל .ה' דבר והנה או׳ ועוד . לכך הבנים

 אה כי ואומר כפל למה ונס .דבר והנה ולא ה׳ אליו
 ממעיך יצא אשר ויאמר יקצר מתחלה או כ!׳. יצא אשר
 הוציאו למה החוצה אוחו ויוצא או׳ ועוד יורישך. הוא

 מהוךאהלוהחוצהשיראה שהוציאוהו כפשוטו הוא באס
 יכול היה .הכוכבים אברס ביראה מבלי הלא הכוכבי׳

 . בהם להביש הצריכו ולהה .ככוכבים יהיו זרעך לומר
 זרעך יהיה כך אה״כ ולומר אותם לספור יוכל ושלא
 מהון וכי צה. הח אוהו ויוצא אמרו )שס( רז״ל והנה

 ואמר הרקיע מכיפת למעלה שהעמידו אלא הוציאו לעולם
 אלא הכם ואין .טכב׳ דרוך ברגלך דסנדלך עד לו

 כי לומר ראי מה לדעת ראוי והנה .למסה מלמעלה
 האהל מחוך שהוציאו הפכס והגיהו .הוציאו לעולם מהון

 הוא ואם כו׳. וספור הבס לו לומר הכוכבים לראות
 הבס אין באומרו למשה מלמעלה שהיא הבסה לטן על

 אדרבה כי הוא כן לא הלא כי קשה זה גס והלא כו׳.
 נחש אל והביס כד״א למעלה. מלמסה הבטה מציגו

 אחרי והביטו פסוק וק .נם על הנחש והיה ט׳ הנחפת
 נכים דרכנו וע״פ .צוארו על מביטין שהיו וארז״ל .משה

 דור לך אץ . זרעך יהי׳ כה )שם( ז״ל מאמרם אל לב
 נזכר אין והלא כמניןיהי״ה. צדיקים שלשים בו שאין

 אומרו ועוד .הצדיקים נזכרו והיכן רטי כ״א בכתוב
 שהאמין לאברהם סובה להחזיק יש האס .בה׳ והאמין

 ואס . צדקה לו ויחשבה שאומר אלא עוד ולא .בה׳
 מי כי פשוט זה גס .לה׳ צדקה חשבה באברהם הוא

 המתייחס השם ט ידוע הנה אמנם :ס ויש הקדימו
 .השורהבעה״ז בכינה היא אדנות שם הוא .העה״ז אל
 המתייחס הוא אלהיס כנקידות גס ומה ההויה שם אך
 ב׳ הן הנה אברס אמר הענין אל ונבא העה״ב. אל

 והפנית .אדנ״י והיא עה״ז אל המתייחס א׳ .בחינות
 מאמרך והנה .אלהים בנקודת יהו״ה וזה העה״ב אל
 העה״ז טובח על אס ידעתי לא .מאד הרבה שכרך זה

 חתן מה הואשלהעה״ב אס העה״ב של על או הוא.
 להולך שם שלם אובר ואין ערירי מהעולם הולך ואנכי לי

 תלמוד בעה״ז המניח הלא כי וש״ת .מהע״ז ערירי
 כ״ח( )יומא ארז״ל ואליעזר .בן במקיס לו עולה הגון

 לי בוה איננו זה לאחרים מתורתו ומנקה דולה שהיה
 מדרכו מהורהיילבית שמשקה ביתי משק בן הוא אשר כי

 בני והענין ט׳. הואדמכק כי והטעס לי. פו'ה אינו
 כי והוא אליעזר באו׳ וא׳ .דמכק באומרו א׳ כעמים

 זרע כי .רצה ה מעמי אבותינו זרע הובדלו בזה הנה
 מתייחסים הס בח״ל בהיותם אפי׳ ישראל האבותיהס

 אזכיר פ״ז( )תהליס פ׳ על אצלנו ככתוב ירר
.בציון יולד זה אליהם יאמר תמיד שישראל כו' ובבל ג־הב

 4 )ח״א( יא

 ה ה.,ב ,ו שחה. כי מארצך לך לך על כשבט וכן
 משא״כ ולפירשך לעצמך לך .א״יב נפשך שורש לאברהם

 . ח". אחר מתייחסים בא׳י בהיותם שאפי א״ה זרע
 הנה יאמר זה הנה .ה״ל שכנגד מהחיצונים נפשוחם כי

 דמשק אחר מתייחס בא״י עמי שהוא פגם .דמשק הוא
 אחדות כהוא אי׳י כנגד שלמעלה ממה לא נפשם שורש כי

 ואינו .מקומי ממלא להגיח אתייחס איך וא״כ . הקדש
 כי והיא שנית שענה ועוד .מהחצוניס רק נפשי משורש

 אתריו לזרעו ממש נמשכת וכשרותו תורתו היתה אלו
 ולא לבדו היא כלומר רקאליעזר. אינו החרשתי.אך

 בפרקי ל ז" מרטתינו שידעש במה והוא .אחו לז־עו
 נמשך לא בחרן עשו אשר הנפש כל כי כ״ד( )פרק ר״א

 דבריו ובכלל בלבד בעצמם הס רק .כלל אחריהם לזרעם
 מאמרו זכר ילא .ערירי הולך אומרו אל שעם נתן
 .יתקיים התלמיד על אולי אסר כי גדול לגוי ואעשך יח׳

 אליעזר דמשק היותו על בזה דעתו נתקררה שלא אלא
 מאוד הרבה ככרך אומר אס הוא זה והנה .כמדובר

 זה על .העה״ז שוב על הוא ואס .עה״ב שוב על הוא
 הקודמת. אל זו אמירה בין הפרש ולהיות ט׳ לי הן אמר
 ויאמר בה נאמר וע״כ .עצמה בפני אמירה מסנה ככה
 שובעה״ז פג וזה שובהעה״ב. על זה כי שנית. פעם
 עושה ולהיות .ממונו שיירש מי לו היות דבר על כהוא
 אמרו עה״ז דבר ומל התחיל בו עה״ב מענין עיקר

 הקודסולמעלה. אל ישתוה לא עצמה.כי ובפני באחרונה
 שהוא משק р עבדו את קרא .ידבר העה״ב שוי בעל

 .לעה״ב לו מהנה מתורתו משקה תלמיד להיותי פן חב כי
 אמר ממש שיירש מי שיהיה העה״ז סוב על כידבר ופה

 אין זה גס השובהזה על אס הכתוב וענין ביתי. כן
 לי שיהיה אפי׳ פנים בשום זרע נתת לא לי הן כי .לי

 והיהל .ראוי אין מזה שליותר גס ליורכני רוח נחת
 שאני .חטאת פלי תשח נא אל לומר .לי הן באומרו

 . ביתי בן על גדול לגוי ואעשך באמור הבטחתך כפרש
 מחייבנישלא שהמזל לי. להיות כלומר לי הן הלא כי

 לזה מסייע וגם .יחיד בשביל מזל שודד ואינך אוליד
 איתרת לא לי לחת דעתך היה ואס כה. עד נתת לא כי

 שהן מרז״ל ידוע כי .הן באו׳ כיון יתכן וגם .השובה
 יש הן כאותיות כלומר .זוג בן להם שאין אותיות ב׳
 כוכב מפאת הולדה לי שאין זוג בת אין^לי כאלו לי

 .כה עד זרע נתח לא נגדו מאתך מחנה וגס .מולדתי
 מזומן דבר על חורה הנה מלת כי והוא כו' והנה
 מוק כדבר הרי כי עדיין. זמן יש ט תאמר אל כלו' .כבר
 :סילוקי קרוב כי כלומר .אותי יורש ביתי כבין הוא כבר

 עשה אברהם כי כתבנו הנה .כו' ה׳ דבר והנה ד
 אלא היתל וט עה״ב אל מהנוגע עיקר

 .העה׳ז בחינתי אל אחרת אמירה עשה יד שכלאחר
 היה העה״ב מבחינת יתב׳ שהוא כ״ש הלא כי יקשה והלא

 זה ירשך לא תהיה תשובתו שכל ולא . עיקר לבכות לו
 ולא כו׳ והנה לז״א .עיקר הוא הנכסים ירושת כאלו כו׳

 להשיב בא יתברך הוא כי לומר .ט׳ ה' ויאמר אמר
 אל ואה״כ .הבניה אל ואח״כ .מיניה דסליק מאי אל

 על לא .תירה שאמרה ה׳ דבר והנה וז״א .הראשונה
,ט' זה ירכך לא אמר העה״ז משוב עיקר יח׳ עשוהו

כי
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 וז״א .סמוך שהוא מה על לדבר שהתחיל אלא אינו כי
 הוא וגס הסמוך והנה אל חשובה מזומנת כלומר והנה
 עליה להשיב הממון ירושת ענין מחשיב היה לא יחב׳
 . לאמר אליו אומרו וזה . אברס שהזכיר לא אס

 .דברו על להשיב ה׳ הזכירו לאמר אליו שלהיות
 ירפךזההוא לא ואמר זה. מחשיבענין לאשהואיחב'

 אך .זה יהיה לא כי לבך על יהיה ולא .הנזכר אליעזר
 . כ!' ממעיך יצא כ״אאפר רועיו. כמאמר לוט יהיה

 שהעלהו מ״ד( פ' )ניר כמשז״ל כו׳ דבר והנה יאמר או
 שידענו במה .והוא כו' הבט ויאמר הרקיע מכיפת למעלה

 וממציאים שמזמינים דבר על הוא הנה לפון טבע כי
 לא תיבות י' עמו שדבר ראינו הנה כי והענין כעת מיד אוהו
 ואחר .מתחת הארץ על אברהם עודנו .כו׳ זה ירשך

 .וחזר כמשז״ל הרקיע מכיפת למעלה החוצה הוציאו כך
 מיד. העלהו לא ולמה וכו׳. נא הבט ואמר כמו לדבר
 כו' זה ירכך לא מאומר שם לו ידבר הכל את וגס

 על חציו ידבר ולא אחד. שהכלענין כו׳כיון נא הבט
 והנה כי שתראה מה אמר לזה .השמים על וחציו הארץ

 הוציא עד זה גס לדבר המתין ולא מיד. אליו דברה'
 כו' זה ירכך לא לאמר להיות הוא הלא החוצה. אוחו

 לא הירושה דבר על רק הדבר היה לא א’כ להורות
 .כוכבא ולדרוך הרקיע מכיפת למעלה להוציאו צריך היה
 ממנו היציא למען היה אך .זה דבר לפניו הוא כאין כי

 וז״א .בס״ד הכתוב בביאור יבא כאשר כטכביס צדיקים
 אוחו העלות סרס מיד מזומן שהוא .ה׳ דבר שוהנה מה

 ויוצא אך . זה יירשך לא לו לאמר כדי הוא .השמימה
 מציון ונהנו זיככו כי שהוא הבט. לומר הוא כו׳ אוחו

 פהוא בניוקדישיעליונין. גדולת לו לאמר העולמי׳ כל על
 והואבא' נסייר. Ьу כאפר ירופה מציאות אל טפל דבר
 בא מניה דסליק מה על כהשיב אמר כי א׳ .דרכים מפני

 החת שהיה חבב כי שהוא וכו׳ לי הן אומרו על להשיב
 . יחיד בשביל הו א שודד יחב׳ הוא היה ושלא .המזל
 .החוצה אוהו ויוצא לכן .זרע כה עד לו מלתת איחר שע״כ
 ואמר הרקיע מכיפת למעלה שהעלהו ז״ל כמאמר שהוא

 ז״ל לרבותינו הוקשה הנה כי והוא .כוכבא דרוך לו
 למ״ד במקום חיבה בסוף ה״א כי בידינו כלל הלא כי

 רשעים ישובו מפסוק הוקשה כן על כי בראשה
 . בראשה ולמ״ד התיבה בסוף ה״א שיש . לשאולה

 .שבשאול התחתונה אמבטי עד הדבר להפליג הוא כי ואמר
 בסוף ה״א יש כי החוצה. באו׳ להס שהוקשה ועד״זיהיה

 הורה היא שבראשה ה״ת־הידיעה והניי ובראשה חיבה
 ע״כהקשו . חיבה שבראש מלמ״ד מצוניות כי,ם יותר

 .בלבד האהל מתוך וצא הוציאו לעולם מחוץ וכי ואמרו
 כי .בסופה ה״א היות עם החיבה בראש בה״א שנאמר

 שהעלהו היא כן כי ודאי אלא החציוניוח הפלגת על יורה זה
 . ברגלך דסנדלך עד לו ואמר הרקיע מכיפת למעלה
 למשול מזלך כוכב יפלוט שלא כוכבא דרוך בחומר מלובש

 הנה כי הוא למפה. מלמעלה אלא הבט אין ואמר בך
 והוא .ג״ש דרך הס .בהם לבקי כנודע הגדה מדרשי רוב
 אלא הבטה אין אמרו לא כי בדיוק. דברו בחכמחס כי

 שהוא מצינו כמה כי .הוא כן לא זה כי■ למטה מלמעלה
 והוא הבט. אין אומרו אך למעלה. כנזכר כספך

מג משה לך

 מלמעלה שהוא וראה משמיה הבט מפסוק ללמוד כדעתם
 שאמרח ועלמה . ממש זה כלשון הבט שהוא למשה.

 וש״הלמהאני .,נו הכוכבים וספור ערירי הולך ואנכי
 אל הזרע. אמהר שלא תראה שמא או הדיר. מאריך

 ולא .הרקיע מכיפח למעלה העליתיך ע״כ הלא כי חהוש
 למען היה אך .המזל על שתמשול מלמטה לך אמרתי

 ממך להוציא הפץ אני אבר והזרע .לפני חיבתך הודיעך
 באלה ז״ל מאמרם בהזכיר והוא .זרעך יהיה כה הלא כי

 לכוכבים הצדיקים נמשלו למה שאמר )פ״א( רבה הדברים
 ולבנה פחמה אלא ט' ככוכבים הרבים ומצדיקי באומרו

 . החמה ובושה הלבנה וחפרה שנאמר .בושה להס יש
 הענקאמר אל ונבא :לעולם בושה להם אין כוכבים אבל
 ככוכבים כלומר . כה הלא כי תחוש אל יתמהמה אס

 שיצאו צריך וע״כ .זרעך יהיה לעולם בושה להם שאין
 מ״ו( )פ׳ בב׳ר כמ״שז״ל גדולה. ובטהרה זקנה בעת
 וביטלה יצרו שביטל עד יצחק את אברם הוליד שלא

 ואמר שבישרו יהיה או :דמו ונקשר דמו ונצרר .חאוחו
 הארץ על לך אמרתי ולא המזל על לדרוך העלתיך הנה

 למעלה שאיכוהן .זרעך יהיה כה כי להודיעך הוא מתחת
 או זה לדרך ובין .המזל על שולטים הרקיע מכיפת
 שלשים יש דור שבכל באומר׳ רז״ל אכרדברו הטיבו לקודם
 הכתוב ידבר זה על כי .כאברהם צדיקים יהי״ה כמנין
 לא הלא כי למו שהוקשה אלא .צדיקים שיהיה לבשרו

 כמנין שהוא אומרו כן על .כך הס אברהם זרע כל
 אל חוזר יהיה בכה נפרשהכתוב. שאס ראו עוד יהיה.

 לספור תוכל אס היל׳ל .א־תס לספור יוכלו שלא הריבוי
 אך .דבריו בתוך לו ויאמר מאי זרעך יהיה כה אותם

 על שהוא עצמה בפני אמירה .הריבוי זולת על הוא
 והוא .כו׳ בה' והאמין אומרו יצדק ובזה . הכשרון

 ומה . מזרעו הצדיקים יחסרו שלא שהבטיחו מה כי
 הבטחה החשב זר כמו הלא .דור בכל שהוא לרז״ל גס
 חוץ במים בידי הכל כי בבחירה תלוי זה הלא כי .זו

 אלא .זו הבטחה הצדיק איך וא״כ . שמים מיראת
 יקיים איך ידע ית' הוא כי בה׳ האמין זה כל פעם

 לו ויחשבה וע״כ .י).׳ כמדהו שלא היות עם הבטחתו
 . הבחירה גוד נ חג חש ולא שהאמין צדקה יתב׳ הוא
 יתב' לו אברהם ויחשבה יא״ר אברהם אל יחזור ואם

 מטעם . בכך להבטיח הוא הדין שורת לפי לא כי צדקה
 זרעו קיום מפני כך שיעשה לא אם .הבחירה הכפיות
 הר א כי .זה דרך על הכתוב שיעור או .צדקה בהורת

 להוציאו יח׳ לו היה תה;ה המזל. עלנגוד בחשאברס
 ירשך לא לו יאמר ואח״ב כוכבו ידרוך לו ולומר .החוצה

 שתראה מה כלומר .אליו ה' דבר והנה אמר לזה .זה
 שהוא .זה דבר שאחר מה אח״כ לאמר .אליו ה' דבר
 כך ואחר .מיניה דסליק במאי שהיחל אלא כו' הבט

 וצא והנה באומר יכוין או .כו׳ לי הן שאמר מה אל
 למה מ״ה( פ' )שם רז״ל מאמר ענין .ה' ויאמר אמר
 של לתפצחן מהאוה שהקב״ה מפני עקרות האמהות היו

 שיוציא לו לנשר יתב׳ היה חפץ כי יאמר ובזה .צדיקים
 תפלל ש מתאוה שהיה אלא ככוכבי׳ ושיהיו שירשנו מי ממעיו

 זרע נתת לא ני הן ואמר התפלל כאשר ע"כ .תחלה הדבר על
מיד האמור ע״י והנה .נכו׳ דבר והנה וזהו .בשרו מיד כו׳

דבר
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הזאש הארץ אה לך לחח שרצוני למה . כך לך עשיתי : ט׳ לאמי אכרם אל בא מתאוהלבא. ה'שהיה לבר

הכתוב ושיעור . זולתיהקב״ה מלאך שוס עליה שאין עס הלא כי לב. לפיס ראוי .כו׳ אליו ויאמל ז
חרץ לך שאחז הבטה לכן בעצמי. ה־צאתיך אשר ה׳ אני היחה .הארץ אש לו נוחן היה פלא

אח להראות הקב״ה רצה כי יאמר או . לי המיוחדת הדבר חולה ולמה . כשדים מאור אוהו הוציאו הטבה
 אח ויירש אברהם ישיב המתים בתחיית איך .אברהם אדע במת מאברהם שאלה זי מה ועוד .הארץ ת1בנח
 על מ״ה( פ׳ )שם ז״ל מאמרם בהזכיר והוא . הארץ ט', אדע במה ששואל יתב׳ בו האמנתו היא זו וכי ט׳

הייתי לא נמרוד הרגני אלו שהוא .ואפר עפר ואנכי פשוק בניו גלו כן שעל אומרים מ׳ד( פ׳ )ב״ר מרז״ל יש והנה
שהפות הנה .אפר הייתי לא אמרכל שרפני אלו .עפר כ״א .ה׳ עליו קצף לא כי מאד קפה והוא . למצרים

 לתת נדרתי עצמך את הלא יאמר ובזה .זו עם זו את ,כו עגלה בקחתו איך ועוד כו' לי קהה בנחת השיבו
התהייה על התמה אל . התחייה אחר פתוח .הארץ את .בריח עמו שכרת על ואס .ירשנה כי אליו הודיע

. ישרכך פלא החש מן מניעתי היא גדולה כי מהעפר ועוד .הארץ על בדית עמו כרת זה מקום בזולת גם
 אשר ה׳ אני והנה . יכלך שאל העפר מן ממניעתי לכרות יכול היה הללו חיים הבעלי בתר מבלי הלא כי

 . החייתיך אפר מהיותך כאלו כשדים מאור הוצאתיך בתר שלא הצפוד אח ועוד .זה כל הוצרך ולמה .ברית
 מי . בע׳מה לך .הזאת הארץ את לך לתת הבטח ובזה .הפגרים על העיט שירד הודיענו למה ועוד .לקהה למה

 .עפר מהיות יקימך .בטבע בלא אפל מהיותך שקיימך למה לבא השמש ויהי אומרו ועוד .אבדם בהם ושנשב
 אהד רק זה ואין לעצמו לו שהוא לך לחת אומר וזה הנה כי .כו׳ חשכה והנה אומרו ועוד .הזמן הודיעני

 לו׳ .אידשנה ט אדע במה ואמר ב הם וע״ז .התהייה אימה .לו שהראה גליות א־בע פהס )פה( רז״ל אמרו
 התחייה אחר עד קיומה נמשך לזרעי אוח כפחחן עם הנה מדי זו חשיכה .כו׳ ותקיפא ואמתני כמד״א בבל זו

 יאבדו לא וביר שביני אדע במה אך בזה. אהיה מובטח שהיו יון זו גדולה . בצימות ישראל של פניהם שהחשיך
 באופן .הגיים בין גם ומה .הזמן כאורך בחירתם ברום באצהי חלק לכם שאין השוד קרן על כתבו אומרים

 לו שנרמזו בגליו׳ גם ומה . מהעולם מציאותם שהפסק לו שאמר ז״ל ואמרו אדום. זו עליו .נופלת ישראל
 . התחייה ערן ויבטל למעלה כמדובר המלטם בערן עשןמ׳. חניר בהוא ניהנה או גליות לבניו שיבחר הקב״ה

 תירא אל לו אמר ע״כ . אירשנה ולא להם נס לי גם בגלות עשן לחנור מלכיות הד׳ בין הפסיק צמה קפה ולפ׳ז
 וז׳ל )פס( ז״ל מאמרם והוא . וכו' עגלה לי קחה כי ידוע אומרו כפל מהו ועוד וכו׳. תדע ידוע באומרו מצרים

 אויל .נבוכדנצר .שלשה שמעמדת בבל זו משולשת עגלה מאות ארבע והענוי העבדות שימי יאמר איך עוד .חדע
 .שלשה שמעמדת מדי זו משולש ועז ובלשאצר. . מרודך יהיה גר יחיד בל׳ החילו ועוד .ר״י רק היו ולא . שנה

 ותור .ט׳ יין זו משולש ואיל . ואחשורוש ודריוש מרש ואחרי אומרו ועוד .כו׳ ועבדים רבים בל׳ וצאתו .זרעך
 גליות הארבע ית'שכל הוא לו והראה הרביעי זו וגוזל ואמר מצרים את שינצלו הוא אס גדול. ורכוש יצאו כן
 כמאמרם . יכלו לא כי בתר לא הצפור ואת .יהבתרו ישתעבדו מעות ריוח שבשביל היתכן .השעבוד לנחמח זה
 ושמא . כלים אינן והם כליס חצי בס אכלה הצי ז״ל כדי . וענוי עבדות איש יסבול והאם .שנה מאוח ד׳

 הפלה נצטרך ולא הגליות לבטל היה סוב הלא תאמר מכל החירות הוא טוב והלא .באחרונה מעות לו שיתנו
 והוא וט׳ העיט וירד אמר לזה . מהם לינצל ובקבה היוצאים שלשים בגי לקחו ההון כי ועוד בהון. ענוי

 הם הפגרים על .דוד הוא וט׳ העיט וירד ז׳ל מאמרם נש־.עבדו אפר ב׳ ודור א׳ ר ד ינוחמו ובמה . ממצרים
לפצות דוד רצה כי ופירושו .אברס אותם וישב . הגליות שיגלה .יתב׳ לו וזהב כםף יחסר האם ועד .נהנו ולא
לבניו שבירר במה שהוא אברהם והשיבי . האומות כל אלא עיד ולא . ככף בצע על ישראל בכורו בנו את

דוד את ה׳ מנע וע״כ . גיהנם במקום הגליות את .והמה וכסף מזהב עיק־ כעושה גדול רכוש שיקראנו
אויבי ארדוף באומר דוד מאמר הוא ויתכן .בדמי' מלבא אטתיו אל שיבא פה הודיעו למה ועוד .ית' לפניו הבל
 ענין יהיה וזהו .במקומו אצלנו כמשרש וט' ואשיגם שהשמש הידיענו למה כו׳ באה השמש ויהי אומרו ועוד
 ביד מליפול הפגרים על . דוד הוא העיט וירד הכתוב אומרו ועוד .כו׳ עשן תנור כשראה .היה ועלטה באה
 שם כי וט׳ לבא השמש ויהי כי והוא . דוד הוא העיט מיותר: הוא .ההוא ביום אומרו כי כו' כרת ההוא ביום

גיהנס ואת .וכו׳ אימה הם .הגליות את יתב׳ הוא לפניו הארץ בירושת לבו להחזיק יחב׳ הוא רצה הנה אמנם
 סיבה היה כן ע״י הגליות אברס ובמר וכו׳ תנור הוא זה ענין כי . הראשונה הפעם היהה זאת כי

 את ישתעבדו איך יכלם שאס . דוד ביד השם נתנם שלא וכו׳ באק אברס ויעבור למעלה הכתוב למאמר קודם
 הנה כי והענין . בידים ימנעו כאלו בזה נמצא .ישראל בן היה אז כי . וכו' לזרעך ויאמר אברס אל ה׳ וירא
 הדין זמן שהוא .העתיד זמן טרם אחד .זמנים בני יש כי ע״ו בן היה הבתרים בין כל זו ובמראה . שנה ע״ה
 הוא .ההוא הזמן ועד יום. וערב לנשף המתייחס הגדול ויהי נאמר פע״כ .שנה שלשים היו יצחק שנולד עד מאז

 ברוגז היוס יחשך שטרם מי אשרי והנה . יום בעוד ידענו הנה כי והוא .כו׳ שנה מאות וארבע שנה נשלפים
 ואס רקע״יגלות. זה ואין . מפשעיו נקי הוא הדין. כי כ"ו( פ׳ דר״א פרקי )עיין מ״ד( פ׳ )ב״ר מרז״ל

 עלשכמם. צרורותבשמלותס אשמותם .נשארו גלות אין אור הוא האש לכבדן אברהם את נמרוד כשהשליך
 מאמר וזהו . העתיד בגיהנס לידון ההוא הדין פד ולא גבריאל וכן .אצילנו אני ואמר מיכאל בא .כשדים
 קודם יחשיך סרס אל רמז . לבז השמש ויהי הכתוב יאמר ובזה .בעצמו ית׳ הוא שהציל עד יהב׳ הוא הניחם

נפלה נבואה של ותרדמה אז . הגדול דין של היום סוף ולמה • מלאך ולא בעצמי אני . חיך‘הוצ אשר ה׳ אני
על 6 )ח״א( יא



מד- משה יולד תורת

 : מצרים לגלות טעם שהוא ואמרנו
 ארבע אתאברם יח׳ בהראותו כי והוא .הענין אל ונבא

 אברם לב מהתחמן יבצר לא והנה ראה ,גליות
 ולמה בטוב יבחרו אס יודע ומי הגליות גזרת בהחליט

 אני כאשר לומר כו' תדע ידוע לו אמר ע״כ .יגלו
 כי יגלו פלא אפשר כי קדע ג״כ . הגליות ענין מודיעך

 שזרעך בעוד כי והוא .כו׳ יהיה גר כי ג״כ תדע הנה
 ימי ורוב .יצחק בימי שהוא יחיד בלשון נזכרין מועטין

 גרות כ״א שעבוד לא אך .גרות לו שיהיה יהיה גר יעקב
 אך להם איננה שעדיין בא״י שהוא . להם לא באלן

 אז שהוא אותם וענו ועבדום אז . ריטי לכלל בהגיעם
. כנה מאות ד׳ הוא והשעבוד הגרות ובין .במצרים

7 )ח״א( יא

 שיברור .גליות ארבע שהם וכו׳ אימה והנה . אברס »ל
 בגיהנס לדון ויצטרכו יחשך טרם . להם טוב שזה

 .השמש ביאת ובהזכירו .השמש בא אחר שהוא . העתיד
 י׳ד( פ׳ )ב״ר ז״ל כמ״ש .חשך הנקרא גיהנס אז כי נרמז

 .כדי כו׳ עשן תנור הוא גיהנס ועיקר . ם מצר רשך על
 וכו' ידוע באומרו דעהו שהפיס מה ע״י כן ויהי שיברור
 ידי על כי כן אירי ואמר . בס׳יד ביאורו יבא כאבר

 שבירר מה ע״י לפניו שהעביר הגיהנס כי נמכך הבירור
 ויהי באומרו שרמז וזהו .במבעבדיס ישלוט הגלות אח

 בא שכבר ההוא בזמן אז כי .רמז היה ועלטה באה השמש
 גיהנס הוא .עשן תנור והנה אז באה הדין ועלטה הנמש

 הס האלה הגזרים בין יהיה . לפניו עבר אשר העתיד
 ומה . השעבוד לבניו בירר כי ישראל על ולא .האומות

 הגליות הוראות בין . כו׳ ר.דע ידוע באומר שהפסיק
 החליט לבלתי יח' דרכו זה כי הוא הלא .גיהנס להוראת

 יבחרו אפשר כי ,הבחירה חפשיות דבר על העתיד הרע
 הצרה ענין רק יזכור לא ואלו .הרעה ויתבטל בטוב

 הידיעה שאין גם י כ .במעשיהם מוכרחים יהיו הפחידה.
 הוא א׳ל ע'כ .אצלנו כמפורש מכריח הדבור .מכרמת

 וח״ל .בס שתבחר כו׳ גליות ארבעה לפניך בס הנני ית׳
 להם יהיה כיאנשר אינוממוייב. זה שעבוד גס הנה

 כתוב הנה כי והוא .בחירתם בטוב משעבודיהס חירות
 אח לזכות הקב״ה רצה כי .מצרים גלות בטעם אצלנו

 חירות לכם יהיו ידה על אשר . ההורה להם לתת שראל י
 לא אס .אפשר היה לא לישראל לינתן אפר גליות מ
 זכו כ’פעי . במקומו הארכנו כאשר זוהמתן ל.פכק ש

 הורה יח׳ מפיו לשמוע .בהקיץ בפנים כניס להנבא ישראל
 לא אס ליפסק כח היה לא נחש זוהמת והנה .בפיני
 זה דור לאלף צוה דבר פ״א( )ביר כמשז״ל . דור באלף

 חלאת להחס . מחשבות חשב ית׳ שהוא תורה.אלא
 וגירוחו יצחק לידת אופן ע״י דורות בכ״ו ההיא הזוהמא
 כמצרף . במצרים הברזל בכור ואח״כ . יעקב וגירות

 פרכת כמפורש מכפף פגים הגו עד הכור בתוך ככף
 וכאשר . הזוהמא ותמרק נכנסח כי . היה וכן חולדות

 הזוהמה סיגי היה ואשר ממצרי׳ יצא צרוף כפף והיה נטהר
 למיד או מה׳ א׳ רק יצאו ולא .החשך בימי ומתו פירשו

 קנו והיוצאים .אלפים מחמשת או מאוח מחמש או מג'
 גדר פד זוהמתן הוהכה כי . עצום וריווח גדולה כעלה

 לגמרי. זוהמתן פכקה סיני הר על שעמדו ימים שבמעט
 . שמות כרשת אצלנו ככתוב חורה יח׳ מפיו לשמוע ויוכלו

 שיוכנו כו' כן ואחרי כי הוא תדע שאמרתי ומה כו׳
 שם יאבדו פן תירא ואל . למעלה כמדובר תורה לקבל

 וכהתימו דאי. ב הנה ישוט רביעי ודור כי ארן ירשו ולא
 . גליות ארבע לו שהראה מה אל נמשך מצרים גלות ענין

 שיבחר לו לאמר גיהנס לו להראות כוונתו ענין סייס
 וגמר כו׳ לבא השמש ויהי כאומר .לבניו ייטב כאשר

 שאשר .בשעבוד במר כי לומר .כו׳ עבר אשר באומר
 ולא . הגליות הם הגזרים בין היה .עשן התנור עבר

 פה עשן תנור אם כי תנור עשן אמר שלא ומה בישראל
 עשן הוא בי שכלים תנורם כי .כלו בעשן כלו ענין הורה

 " וחיות כח בהם ניחן התנור כעשן שכלים ואחר אש ולא
’ ;כלו כעשן כלי וזהו אש בלפיד וכלים ומוזרים

ביום

 עבדם שא? ופועם .אנכי דן כי ילקו כו׳ הגוי אח וגס
 וריוח . גדיל ברכוש יצאו כן ואחרי הנה כי הוא הלא
 בו שיוכנו .השעבוד ע״י הנחש זוהמת סילוק שהוא גדול

 רש מגל' חירות הלוחות על חרות להם ויהיה חורה לקבל
 בודאי שהוא מה אך .בפסק היא הגליות ענין כי באופן

 ך אבות אל תבא ואחה כי בימיך. הוא רעה האונה שלא
 הברזל כול בתוך יאבדו שמא תירא אל וגס . כי׳ בשלום

 ומה .כו׳ הנה ישובו רביעי ודור כיהנה . במצרים
 א ה . מ("' והוא להם לא בארץ זרעך יהיה גר שאמרתי

 עד היא לבניך לא וע״כ הנה עד האמרי עון לאילם כי
 אל תבא שאמרו ברש״י( )ע״ש ז״ל ולמאמרם . ד' דור

 תקבר . תשובה תרח שיעשה נתבשר בשלום אבותיך
 שאמרתי מה יאמר .הבובה ישמעאל שיעשה כוובה בשיבה

 יהיה שגר מה כי רוחך על יעלה לא שנה. מאות ד' שיגלו
 שיקרא אצ״למה הלא כי ככר. זרע יהיה לא כי הוא זרעך

 חשובה יעשה עע׳ג שהנחתו תרה אפי' כ״א . זרע לך
 הד' בסוף הנה ישוט רביעי שדור ומה . ישמעאל וכן

 עון שלם לא כי הוא . מעתה ארן ירשו ולא שגה מאות
 דרכו וע״ם . מזרעך העיכוב אין אך . הנה טד האמגי

 בא׳י היו לא רביעי שדור היות עם . ישובו באו' רמז
 שורש כי . זרעו קדושת איכות לו רמז אך .מעולם

 לדים הנו אפי׳ נמצאו א״י שלעומת .חיים מארן נפשותס
 . יצאו שממנה מקום אל כשבים אליה בבואם לה חוצה

 יולד ואיש איש פ״ז( )תהליס פפוק על אצלנו וכמפורש
 כמ״ש . כו' מארצך לך לך פסיק על האמור וכענין שם
 כו' אדע במה אברם שאמר בעון כי ל״ב( )נדרים ז״ל
 הגלות זולת כי . הכתובים ענין ויהיה . למצרים גלו

 אחד גלות תדע . אדע במה שאמרח ידוע בעון גס הנזכר
 מ? על תצר ואל . למעלה כמפורש כו' גר כי והוא

 ברכוש שיצאו קוני׳ דרכם ע״פ כי . בשבילך פמשתעבדיס
 שעורך ארחם ועוד כדלעיל הזוהמא פיסוק שהוא גדול

 אבותיך אל תבא ואתה כ״א . ליצחק גרות יהיה לא חי
 ימנו מלידתו ועכ״ז .יצחק בימי שנה ע״ה שהיה עם כו׳
 היו ואס . הנה ישובו רביעי ודור הלא כי שנה הת׳

 השעבוד היתל שמהם .מבניהם או השבטים מדור נמנים
 היו קודם וגס שנה ק״ן עוד כי . רביעי דור ישובו לא

 יאמר או .הנה עד האמורי עון שלם לא כי לא אם שבים
ЬЬ על ולא הצרה על לא שאודיעך גלותם על הצטער 

 ידוע כאשר כי הארן לרשת יזכו ולא שם יאבדו שמא
 גר כי הוא ידוע שאמרתי מה ופי׳ . הריוח הדע הגלות
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 אמר הענין בהחלת הנה .ט' כרת ההוא בלם יח
. כו' לך לתת כו׳ הוצאתיך אשר ה' אני

 כאשר והנה לרשתה. הארץ עצמו ברהם4ל לתת שהיא
 ואחר אטתיךכו׳ אל סבא ואתה א״ל הארץ. •ריפה פירפ

 מתנת בריש כי נמצא כו׳ הנה יפו־ו רביעי דיר סילוקך
 איך וא״כ רביעי בדור אביתיו אל טאו אחר הו( התק
 לז׳א . הארץ את יו־יש עצמו אברהם שעל מתחלה אמר
 מה אינו . ברית אב־ם את ה׳ כרש ההיא שביום מה

 הקני את כו' לזרעך לחמר כ״א ארן וירפו יבאו ד׳ בדו־
 ההוא הדבר אין אשר עממין י׳ הארצית שהם כי׳

 אחר שהיא . הנזכרים גליות הד׳ עטר עד משקיים
 מהעשרה א׳ כי מוכרח והוא .עצמו לאברהם החחייה

 ישוט רביעי שדור מת אך . כנודע אדום ארץ היא
 שבימים הברית כ״א .עתה ברית מהשכרת אינו .הנה

 כו׳ תדע ידוע יאמר או . עממין ז׳ ארצות שהם החרים
 כי .בפניו ויוציאך פשוק על הזוהר בס׳ כמאמרם והוא
 אברהם אר. הביא ממצרים ישראל את הקב״ה ציא כפה

 את והוציא מצרים אש הכה איך שיראה . שם והעמידו
 דף )בשמות הזוהר בס' עוד ואמר גדול ברכוש ישראל

 לא אראך נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך כימי ח(
 אברהם אש העמיד כאשר כי שהוא אראנו אלא נאמר

 ויראנו העתידה בגאולה יעמידנו כן . מצרים תת ביצי
 אירפנה. כי אדע במה אמר הנה יאמר ובז־ . נפלאות

 התכלית אל יזכו ולא בגליות בניו יכלו או יתקלקלו יולי
 כי יש׳ הוא לו ב והש . אביהם אברהם עם ארן לרפת

 החצים כי .בתר לא ישראל הוא הצפיר ואש . יתחברו
 היא זו כי תאמר הלא אמר . כלים אינם והם כנים

 .עומדת במקומה חדע במה שאלת עדין אך . הבעחה
 חבשת .ביצ״מ ידוע מאשר הנה כי תדע ידוע אמר ע״כ

 ידוע. שאמרתי מה ופי׳ תדע ידוע וזהו .לעתיד תדע שג״כ
 תדע .ומזה תהיה שם כי יצאו ואח״ב ט׳ יהיה גר כי הוא

 . נפלאות יראוך ממצרים צאתם כימי אז גם כי לעתיד
 פן .דואג אני מצרים גאולת שקודם מה על נם ת וש׳

 ,מעתה לסימן יהיה דבר ואיזה . מצרים בגילולי יאבדו
 )ב״ר כמשז״ל שהוא בשלום אבותיך אל תבא ואתה הנה ט
 בשיבה תקבר . חשובה תרח שיעשה שבישרו ל״ת( פ׳

 שתראה וממה כלומר . תשובה ישמעאל שיעשה סובה
 .חשובה יעשו הם שגס לבניך סימן הקת בחייך בעיניך

 לישראל כרותה ברית מ״ב( פ׳ )ב״ר ז״ל מאמרם והוא
 בגלות. אינן אילו כי וש״ש .הימים באחרית הפובה שיעשו

 ,לז״א ויאבדו ממעשיהם ילמדו אפשר בגלות יפראל אך
 גלות אחר שהיא רביעי ודור שהוא . עוד אחר סימן

 לרשת אביהם מקים אל לשוב שיזכו הנה ישובו . מצרים
 גס וכן מצרים בגילולי שהתערבו מה יעכבם ולא ארץ

 סוב הלא וש״ת .הנה ישיבו בגליות שיתערבו גס לעתיד
 ולזרעי לי איך בעיני שאראה .מעתה סימן לי יהיה היה
 לא כי לז״א .רביעי דור עד ולא .הארץ את נותן אתה
 את ובירר אברהם קבל אז . הנה עד האמורי עון שלם

 כי למעלה כמפורש כו׳ באה השמש ויהי וזהו הגליות
 בין יהיה עבר אשר הנם גי הוא . ט׳ עשן מנור הנה

 אברם לב שבסח ההוא בישראל.וביום ולא האלה המדיה
ויכרות שלו את עפה הואיח׳ גם אז .יח׳ בו והחמין

8 )ח״יה( יא

מעיה לך •

 הקני את יהן הימים שבאחרית מה על שהיא • כרית מפו
 אגרתם אז שיירש . עממין עשרת ארץ שתם ט'

: בניו עם
 אשת אימרו הנה אשתאברסוט׳. ושרי א №

 ידע לא מי ט מיותר הוא אכרם
 . עקרההיתה הלא עצרני ועודאימרת שאשתיהיא.

 שעצרת אלא היא ראיית כי שמורת עצרני תאמר ואיך
 למעלה כתבנו תנת אך .מיותרת נא מלת ונם . .מלדת

 עד ב״ה הקדוש לו שאמר מ״ד( פ׳ ):"ר ז״ל מאמרם
 ולא המזל. על מושל שהוא . כוכבא דרוך ברגלך דסנדלך

 הוא שמאחר שמת אלא להוליד יכול ומעתה .בו המזל
 קדוש הוא ממני להוציא חפן יתברך שהיא שהזרע למה
 מעמיד אני קנמון )שספ׳מ״ו( כמשז״ל רק יוצא ואינו

 פ' אצלכו כמפירש ו תאית כשבועלת .יצרו כשביסל כו׳
 זרעך יהיה כה באו׳ שכיון כתבנו וזה שמות ופ' חולדות

 באו'ברוב צדיקים יהיו ז.־עו כי יתמהמה אם יקוץ שלא
 יצא למען ט הנזכרים בעקימות כתבנו וכן .הימים

 שיצא בהיר הזותמא להשיל היצרך קדושת. משישה יצחק
 להוליד לשרה נקי יותר הזרע וישאר .מזיהמא ישמעאל

 ושרי אמר . אלהענין נבא ובזה .המולו אתר יצחק את
 כי . לו ילדת לא ע״כ זוגו בת אברס אשת שהיא למה

 איננה אך .הוא עתה לא ממנה לו לצאת העתיד הזרע
 ששתה ולה . תחתיו המזל ניתן כבר כי ההולדת נמנע

 הנה שרי ותאמר כעת הזוהמא בה להשיל ראויה מצרית
 בזרע ה׳ שבישר נא הנה אך . לעקדה נחשבתי כת עד

 תזקיןיותר עד בלבד שעצרני אלא .עקרותי הוסר ודאי
 בה והשל • שפחתי אל כעת נא בא ע״כ .זיהמתך ותתך

 לתאריך תצטרך ולא מעתה ממנה אבנה אולי הזותמא
:להשיבה בזקנה

 הגר אם לב לשום ראוי . וכו׳ שרי ותאמר ה
 שתמסור בדבר אברהם פשע מה חטאה

 הדין מסירת כי )שספ׳מ״ה( ארז״ל והנה .עליו דין
 ה׳ פקדני . ערירים הולכים אני הנה אמרת אילו היה
 א״כ ותנה .לך ונשנו עצמך על כ״א שאלש לא אך אני גם

 גם זו מלונה הלא בעיניה קלה שהיסה במה תלה למת
 באומרו תקן מה לפ״ז כי ועוד . ישנה בעיניה ־!ל ח שלא
 בהבריח לשרה בצע מה ועוד .וכו׳ בידך שפחתך הנה

 האם .וכו׳ באת מזה אי המלאך שאלת מה ועוד .אותה
 באומרה לו חידשה מה היא וגס באה מאין מהמלאך יפלא
 הוא ה׳ מלאך ט הכירה היא הלא כי כו׳ כרי מפני

 כי )שם( מרז״ל והוא סרש״י הנה כי ועוד .ז"ל כפ״ש
 הלא כי יקשת ולפ״ז .עצמו בפני מלאך היה אמירה בכל

 שפאל כ״א כלום לה חידש ולא לה צוה לא הראשון מלאך
 ומלאך .וכו׳ פרי מפני היא לו והשיבה וכו׳ באת מזה אי

 המלאך לפה ועוד . וכו' שובי לה אמר אחר
 לה אמר והרביעי הזרע מרטי לה אמר השלישי

 .תחלה היא הלידה כי הוא ונהפוך והלידה מההריון
 ענין הכל כי מספיק היה וא׳ מלאכים ד׳ היו למת ועוד

 אליה הדובר ה׳ שם ושקרא אומרו ועיד .אחד שליחות
 ועוד , ה׳ ולא אליה הדוברים היו מלאכים והלא וכו׳

 נ הבנה משיללי דברים שיראו כו׳ ראי אל אחה אומר
 מת פן פרי חששה ט לומר אפשר לכאירה הנה אטנש
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 כולדה כי ה5 אמר אברהם כי היה’ בעיניה שהוקלה
 .שפחתי נתחי אנכי הנה אמרה וע״כ .זרע לו יקרא

 ואיך לי נכנעת )שם( כמשז״ל מלוג שפחת שלי שהיתה
 כ״א זה ואין בעיניה.כלומר ואקל הרתה כי וחרא כאשר

 . תקוה לי אין וא״כ לפניך נבון זרעה כי ממך שהבינה
 והיה עלי התפללת לא כי כו׳ ה' וישפוט עליך חמסי ע״כ

 עדיין כי וכו׳ שפחתך הנה השיב אז .בי זרעך מתקיים
 פניה תעיז ואם .זרע לי יקרא בשפחה ולא היא שפחתך

 יהיה או .למוטב והביאה הטוב לה ועשי הוא ממ.י לא
 אבנה זה שבזכות בחיקר שפחתי נתתי הנה אמרה כי

 ואיך ותחרות קנאה בי ומכנסת בעיניה ואקל .ממנה
 חמסי ע״כ . ממנה לבנות זטח לי תמשך זה עון ע״י
 ידי על ליבנות בא הייתי ולא עלי התפללת שלא וכו'
 השיב ע״כ .עון ויקרני בעיניה ואקל לך אותה תת
 וכו' הטוב לה עשי כ״א ותחטא ותכעסי תקנא אל לה

 אברם זכות על והנה שפחתה: אח כגברת אותה לייסר
 ושכינה המרכבה מלאכי ד׳ לה להמציא הקב״ה רצה

 עמס מדבר זכתה לא ושפחה אשה ולהיות׳ . עמהם
 המלאך תראה ראשונה בהדרגה תעלה רק מיד השכינה

 הימנו למעלה אשר ואחריו .המרכבה רגלי מד׳ הקטן
 להשיג שהוכנה ואחר . שבהם הגדול הוא הרביעי עד
 בהדרגה. ארבעתן הכנת ע״י השכינה בה תדבר .לקו קו

 יימס דבור שע״י מלאכים ד׳ ממה לדבר הוצרכו וע״כ
 הארבעה כי והוא הקדושה אל הכנה קונה היתה אחד כל

 ט וידוע . נוריאל רפאל גבריאל מיכאל הם מלאכים
 בחינת ורפאל מריאל היא הרפה הדין מבחינת הוא הקטן

 מבחינת ומיכאל הדין גטרח בחינת וגבריאל רחמים
 שרי שפחת הגר לה ויאמר הימל והקטן .כטדע המסד
 מזה אי לה וגבירה שרה והיא שפחה את הנה כלומר

 שתקני תלכי ואנה .עליה שחגדלי באת ימס מאיזה באת
 אלה והן . לה נכנעת שפחה תבהיוחך יותר שלימות

 עמך הדין וא.זרה הודח אז בחינתו מעץ ורוגז דין דברי
 הנה בעיני שד תקל ולא גברתי היא כי אני מודה כי

 ערכה שתכיר למוטב והביאה עניט כלה היה המלאך
 רחמים. שמבחינת רפאל בא הקטן ע״י קצת שהוכנה ואחר
 כי ידה תחת והיי והתעני גבירתך אל שבי לה ואמר

 הימנו שלמעלה גבריאל המלאך אל עלתה ומזה חרחמך
 כנודע מבחינתו הוא שהרטי וכו׳ ארבה הרבה לה ואמר

 על ובישרה מיכאל המלאך אליה דבר אל עלתה ואמ״כ
 החסד צד על שהכל עניה אח ה׳ ושפמע .והלידה ההריון

 את לבשר בא השר הוא כי זו לבשורה נתיירם הוא וגם
 בה דברה ואח״כ . р ולשרה מיה כעת הריונה על שרה

 ותקרא אז כו׳. אדם פרא יהיה והוא לה ותאמר שכינה
 כי והוא .כו׳ ראי אל אתה אליה הדובר ה׳ פס את
 רוחה והיחס לא׳ א׳ מלאכים ארבעה בה דירו כה עד
 יהיה והוא שמעה ואמ״כעתה אליה הדובר מלאך כל את

 אמרה אז בה הדובר את ראתה ולא .כו׳ אדם פרח
 ואיט רואה שהוא ראי אל אתה כ״א מלאך א־נך ה ה

 הלום היא אשר כהוא הלום הגם אמרה כי . נראה
 שהוא . באחרונה לי שדבר מיכאל הוא עתה לכני שהוא
 ממנו. הקטנים מת רואי תמרי לראותי זכיתי בהם הגדול

הגדול רוחי ממרי ראיתי לא למה מלאך ה:א זה גס ואס
I )ח׳א( יי

р“ ?טשי Пй
 אתה יאמר אי . מלאך ולא אל שאתה כ״א אינו אך

 כי פה שהשכינה ספק אין הלא כי מלאך ולא ראי אל
 שלפה הנה כי פה הנם המרכבה מלאכי ארבע הלא

 הראשון ולמה הראשון אהר ני לדבר נחוספו מלאכים
 מלאכי ארבע שאראה רק זה אין אך הכל דבר לא

 מעליהם השכינה כי אדע למען בהדרגה ושאעל׳ המרכבה
 . כן אחרי השכינה בי לשידבר ההדרגה ושהיחה . פה
 גס לשון טבע р כי הראשון על נוסף הגס כי אומרה וזה

 והלאה ממנו הלום אחר וכן הקודם על ולהוס-ף לרבות
 הראשק אש רואי אחרי שלפה שהם ראיתי אחד שד וגם

 אחרי כ״א האחד הספיק ולא ארבעתן הראיתי ולמה
 אל שאתה לא אם .שלשה עוד ראיתי האחד את רואי
 לשמוע זכיתי הדרגתן ידי ושעל פה אחה כי שאדע ראי

 נראה: ואינך רוחה ראי אל אתה כי ראיתיך שלא עם מפיך
Р לשום ראוי הנה .כו׳ תשעים בן אברם ויחי א 

 אצל פה זה ית׳ שמו התייחס ענין מה לב
 .מסולתה זו במצוה לפני התהלך או׳ וכן .הלזה הצווי

 נתינת מנין וגס מבזולתה זו במצוה תמים והיה או׳ וכן
 מס וכן . הבנה משולל שיראה ובינו ית' בינו הברית

 על שהוא שנראה המצוה ע״י לו שייטיב מה הזכירו צורך
 הכתובים. ענין חל נבא טרם והגה : פרם לקבל מנת

 השואלים אליהן לב שמו אשר חקירות זכרון נעלה
 יוצר יתכן איך באמרס )א( .המילה בענין ודורשים

 רק חלילה דופי שוס משוללות עלילות נתכנו לו אשר סכל
 ראה רבה במדרש ז״ל וכמאמרם להתפאר ידיו מעשה

 לו יעשה אס הלא טי . מעשהןהאלהיס טובו מה והביטה
 את יצר והקב״ה יגונה הלא בפתחו ביב ויחן בית אדם

 הא הפתח על שופכים ביב שהוא החוטם וישם האדם
 הלא דבר ממוצא והנה .הדרו א ה הודו והוא השה

 מעשה היה האדם הן כי באמור באמז אנוש לבב יתחמץ
 וימלא רמה אנוש אחריו שיצא במום עשתו והיתכן ידיו

 נשר בהחסור אלהים נרא אשר אדם מתפארת חסרון
 היס מס יגאלו שאול )ב( . ט נראו אשר מבשרו

 ושבעל שבכתב חורה מכל מלקיים עזב לא א:ר לאברהם
 הגדולה המצוה את עזב ואנה .הבשילין ערובי אפי׳ פה

 כל על כי ושלא הפלא ית׳ הוא בה הליא אשר . הזאת
 שלש מילה ברית ופל .בריתות ג׳ רק כרת לא התורה
בארעא כיציבא בפגיה חבשילין ערובי תהיה הלא .עשרה

:שמיא בשמי וגיורא
 לכל דרושים אל ממנו הסתעפו הראשון ענין על והנד,

 >ו המדות לתקן אס .המילה בעניןתועלות חפציהם
 איננה. הקושיא האמת חכמת :פי כי אמת והן זולתי דבר

 בראו ערלה משולל שלם אדה אלהים עשה נאשר הלא כי
 וערבוב הצמרות קלקול ע״י כן אמרי אך דרכנו כפי

 הנפש וגם זוהמא משולל דבר יבא בל גרס .הנשמות
 לא כן על בחצוניות מה אחיזה מבלי . לבא תמלא לא

 האדם יתקן עד החצוניות דבקות הוראת מציאת יבצר
 . מהולים לדו פנ בשמות נקבו אשר זולתי . בעצמו

 בחינתם לפי בהם לשלוט החצוניות כח עבר שלא
 אל לרז״ל לב שתו לא כן ועל . חן ליודעים כנודע
 בשי נ״א זו ,ושיא נמצאת ולא האמת ידעו כי זו קושיא
איזהו עקיבא לר׳ טורנוסרופוס מאמר הטבעכענין חכמי

מעשים



לך תודת 00

 וכן .מ׳ אדם" בני של הקב״האו מעשה נאים מעשים
 .שימול לאברהם יה׳ באומרו כי לאברהם ההומות כללות
 אצלי באים האומות כל היו מלתי שלא עד לו השיב

 שלהיות לפנים אצלנו כמפורש שהוא .ט׳ משמלתי תאמר
 לעשות אלהים ברא מאשר להחסיר בעיניהם זה הדבר

 ע״כ . באדם מום היה כן לא ואם .שלם האדם את
 שאלת היתה וכן בעיניהם מעשהו זר כי מאברס ירחקו

 לא מה מפני המילה היא חביבא אס הושעיא לר׳ המין
 למה כי לומר .נעצמו הענין שהוא הראשון לאדם ניחנה
 .מהול נולד אדם כי להם באמור מקבלים הגויס שאין

 ע״כ שינוי היה בנבראים שגס לבס על יעלה לא כי
 איזו להשיב תוכל כן שעל המילה היא חביבה אס שאל

 לאדם ניתנה לא צמה .כן אחר לעשות ה' שרצה חשובה
 לס אין זו היהומצוס לא מעולם כי ודאי אלא הראשון

 ואמר .הפשט לפי טעם טוב בקש הרמב״ס והנה .שחר
 למעביר המל שיחשב .חלילה יחשב בבריאה מוס לא כי

 כח התיש ע״י במדות להחכשר תיקון לעושה כ״א מוס
 האומר דעת ודוחה רשת והכנו׳ המותרות לכל המביא

 על כתבנו אשר הא׳ :בדבר דעות ג׳ נמצאו מוס שהוא
 לפי )ב( ההיא. הדרך לפרסם דרך שאין מה הסוד דרך

 ההוא דחה אשר הדעת )ג( .הרמב״ם דעת הפשט
 ושם נמצאו שס אלה שלש והנה באדם קבוע מוס היות
 אחד פלוסוטס וז״א י״א( )פ׳ בב״ר ז״ל במאמרם היו

 ניתנה לא למה המילה היא חביבה אס הושעיא לר' שאל
 מגלח האיש אוחו מה מפני לו אמר .הראשון לאדם

 עמו שגדל מפני לו אמר .זקנו פאת ומניח ראשו פאת
 רגליו אה וישבר .ידיו אס יקטע א״כ ליה אמר בשטות
 ולאלק לו אמר .בשטות עמו שגדלו ראשו את ויקטע
 אלא 0 אפשר אי חלק להוציאך א״ל אתמהא אחינא מלייא

 החטים למחוק צריכין התורמושין למתוק צריך החרדל
 המאמר זה והנה .ע״כ תיקון צריך אדם אפילו ליטחן צריכין

 קצת שהמחסר דעתו היה כי אחשוב לכן מקשה כלו
 חלילה פגום ה׳ שמעשה מורה .ה׳ שברא מבריאה

 ולהכריח נחשב. זר כמו והלא פגימתו מתקן ואדם
 ואינה ית׳ לפניו המילה הי חביבה אס אמר זאת דעתו

 מאדם זה החסיר למה שברא במה פגימה הוראה
 לא מהול שנולד לו אמור כי פגום והניחו לבדו ידיו מעשה
 הרמב״ס כדעת לו לומר הושעיא ר׳ רצה והנה .יאמין
 פגומה בריאה מתחלה היות הוראות המיצה אין כי ז״ל.

 טעס ג׳כ יהיה שהוא מה שישוב. דבר לו שאל לכן
 נראה מדבריך לומר כו׳ מה מפני או׳ והוא .שאלתו אל
 ית׳ מאתו שנברא מורא ה' ברא מאשר המחסיר כי

 נברא הראש שער אשר יגלחרחשו למה וא״כהוא .פטם
 תקון הוא זה לו לשיאמר זה יהיה הזקן משא׳כ בו

 .יאמר כה .ואס בבריאה פגימה השער היה ולא בעלמא
 הוא אך תיקון הוא ג״כ מילה ויאמר הישעיא ר׳ לו ישיב
 שהוא בשטות עמו שגדלו מפני לו אמר כך לו ישיב לבל
 בזקן משא״כ דעת לאדם כאין בזמן גדל הראש שער כי

 גס שא״כ אותו דחה שעיא1ה ור׳ .דעת לו כשיש שגדל
 העגין מן שיצא הע״ג ובראות .כו׳ רגליו ואת ידיו את

 העני מן חון שהיא אתינן מלייא ולאילן אמר
אלין! לומר ר!צה שהי׳ מה דעתו הגל אז אלין. באמ6

2 )ח״א( .?נ

סשח ק•
 אפשר אי חלק להוציאך ואמר והיחל .מ׳ החרדל באומרו

 . שכתבנו הראשון הענין שהוא בדבר סוד יש הנה לומר
 ש׳א לקבל שתוכל מה אך .לקבלו ראוי שאינך אלא

 והוא .כי׳ החרדל שהוא ,הב הדרך הוא מלק להוציאה
 לעשות האדם אס הממשיכים הדברים המה שלשת כי

 שכלו חריפות אחר המשכו )א( . קונו כרצון בלא
 רוע אחר המשכו )ב( נפסדות. דעות לקנות בחקירות

 גאה אתר המשכו )ג( גופניות. בתאווח ומומרו כובעו
 בןמהללאל עקבית במשנת וג׳אלההן ודרךרע. וגאון
 שמתיש הערלה השרת ע״י נתקן והכל תיקון צריך ולכן
 התאוה ומתמעפת מהתגאות החומר ונכנע .הגויה ראש

 ההכנעה כי .שכלו חקירות יפנה לא כן וע״י גופניות
 כי נמצא שכלו. לפי הכל למשיג עצמו המחשיב מבטלת

 שדעתו ז״ל הרמב״ם מאמר והוא תיקון רק זה אין
 נמצא לתקון. רק שבאדם ומום פגם הסרס המילה שאין

 מוס שהוא הרנוב״ם שדמה מה הוא הפלוכוף דעת כי
 כיון האלה הדברים בלפת וחקון .הושעיא כר׳ ודעתו

 טבע רוע ט שאין החרדל במשל החריפות. על במשליו
 משל הוא השניה ועל .אותו וממתקין חריפות רק

 ועל .החאות אל האדם כטבע מר שטבעם התורמוסין
 כן ליאכל נתקן והכנעה טחינה שע״י החטים משל הג'

 הוצרך באדם עניןשנשסן צורך ולהיות .תיקין צריך האדם
 נזכרים שהזכרנו הדעות שלשת נמצאו .מבשרו בשר הסרת

 .אפשר אי ק1ח להוציאך באו׳ הנסתר הדרך ההוא במאמר
 דעת והוא כו׳ החרדל באמרו משליו בשלשת והשנית

 .!וסוף הפ דעת היא אשרדחההרמלס והג' הרמב״ס.
 באומרו בכתוב יתפרש הרמב״ס דעת שגס אפשר והנה

 הלא לומר בעיניך יקשה אל לומר .כו׳ שדי אל אני
 ולצקת להתפשט הערלה אח הטח לבלתי הי׳ סוב טוב

 כי יראה בל רה להעב עליה ולצווח סלהניחה .באדם
 שאמרתי שדי אל אני הלח כי יח' במעשהו מוס היה

 והולכים נמתחים שמים היו שעדיין כמשז״ל .די לעולמי
 בבריאת יטלטלו׳ הייתי שג״כ כלומר די להם שאמרחי עד

 לעולם ותצא שהתפשט לערלה הניח ולבלתי .די האדם
 תהיה כי ידך על וזכות חקון חעשה לזכותך רציתי אך

 טומאת כת לפני ולא לפני. מעשיו ע״י אתהמחהלך
 משולל היית מאליך משא״כ המילה. קודם כאשר הערלה

 גס ומה .איבריך רמ״ח בכל תמים יהיה ונס ערלה
 ע״י תתקן רצוני כי הפגם היה שם כי הטיה בראש
 הזכה עצמך ע״י לפני במהשתחהלן כי והטעם .עצמך

 על הנעשה מלאך אס כי .ובינך ביני בריתי ואתנה
 אם משא׳כ .ובינך ביני למתווך אתן המילה מצות יד

 לא כי לכך זוכה הייה לא כי ערלה משולל היית מאלך
 תמים שתהיה מה ע״י וגס וטראמלאך. מצוה עושה

 מטומאה הגויה ראה לקדש .תעשה אשר מעשה ע״י
 בכללמאמרני והנה כו': אותך וארבה כי תזכה לסהרה
 מום יא ה הערלה כי לומר. הג׳ הסברה על דופי דברט
 מ״ו( )ש׳ בב״ר ז״ל מאמרם עינינו נגד והלא .באדם

 בה אין זו תאנה מה .לאברהם הקב׳ה א״ל יודן א״ר
 העבר הערלה אלא פסולת בך אין כך עוקצה אלא פסולת
 . לזרה לרז״ל היה לא הנה ע״כ .המום ובטל אותה
’ כוונתם תוכן אל לכא אשנס מוס; הערלה שם אח לקרא

?שית



לך הורת

 ומה התאנה שוקן אל הערלה מפל נושאם אל לב רח5נ
 בך אין לומר .כונחו לומר יכול היה מפל מבלי ט גם

 עלה לא כי ספק אין אמנם .,וכו העבר הערלה אלא מיס
 דעתו אך .ית׳ בבריאתו מוס יתייחס כי יודן רבי לב על

 אלא .המרות לתקון שהיה ז״ל הרמב״ם כדעת הוא
 ומתוקן שלם מאברהם גדול לנו מי הלא כי לו שהוקשה

 כשנמול כי האומרים גסלרז״ל ומה מדהטובה. בכל
 .דמו ונקשר דמו ונצרר חאותו וממלה יצלו. ביטלה כבר
 .בעולם מעמיד אני קנמון קדושה מטפח יצחק שיצא כדי אלא
 שבצוותו באופן מדותיו לתקן לולימול צורך מה איפה וא״כ

 למתק וצריך עדין הוא שלם לא כי יורה .לימול יח׳אוחו
 הקב״ה לו שאמר יודן א׳ר שע׳כ וטבעו יצרו מרורות
 שהוכן פירות יש הנה כי לומר .כו' הזאת התאנה

 נאכל שברה פרי ויש . ונזרקת קשה והקליפה לאפל
 שתוכה התאנ׳ משא״כ נאכל ואינו בתוכו קשה והגרעינן

 אמר כך בלבד עוקצה אלא ,ל פס! בה ואין נאכל וברה
 בפנים לא מדות רוע בך אין הנה לאברהם. הקב״ה לו

 עם .רעות מדות כהרגל בחון ולא ודומיהן סברות כרוע
 ואינך ומבחוץ מבית רעיתי יפה כולך כ״א טוב שהלב
 מותר אלא בך אין כי .מדותיך לתקן אברך להתיש צריך

 הערלה כי התאנה כעוקץ בעלמא כמוס .בלבד הבשר
 תיקון על לרבות לא כי נמצא .בכולך תוכלא שדיא לא

 היה לא זה גדר גס כי ולומר למעט אס כי בא המדוח
 בעלמא. תאנה עוקץ כמעביר המיט פחות כ׳א באברהם

 האלה הדברים וע״פ . מום קראה בלבד זו בחינה ועל
 לקבל רק עצמו לתקן זו במצוה צורך לאברהם היה לא כי

 הלא כי הוא שני. בדרך הכתוב לפרש אפשר שכר.
 הזאת המצוה דברי את בשמעו אברהם לבב יתחמץ
 או ימנע לא . דאברהס מריה באמור באמת

 עור העברה רק אינו או .לתקן וצריך טהור בלתי אני
 שכר לקבל כ״א .ליתקן צריך בלתי היותו עם בעלמא
 עמך. אנכי כן לא מתוקן איני עדיין כי אמרתי אס בעלמא

 ונעשה שאמר לו׳ מה שכר לקבל רק הענין אין אך
 המקיים עמוד מלפני זו מצוה תדחה לא ולמה .רצונו
 .אצלי עמים כל עוד יבאו שלא חסדים גמילות הוא עולם

 העולם מקיים אז שהיה יחידי עמוד שהוא מג״ח ואתבטל
 הי׳ שע׳כ .)שם( ז״ל מאמרם בסמוך ד6בס שיבא כמו

 בפתח האלהיס לבטבא ישב מלמול.ע״כלבעבור מסרב
 .ז״ל כמאמרם והוא ,כו שדי אל אני ואמר דבריו
 טוב שכר לשלם בריה לכל באלהותי די שיש הוא אני שהוא

 . לתומכם סעד מהצריכיס תהי ואל הזמר וע״כ .לכל
 עוד ולא .כלל מלהרהר חמים והיה לפני התהלך כ״א
 האחד בשלם. כמותן שלמיותשאין שני לך יהיו שהלא כ״א

 .וביניך ביני מפסקת הערלה טומאת מסך היות תחת כי
 ברית »נקרא בה הנעשה מלאך הוא הברות מצות עתה

 י״א( )פ׳ רבה במדבר שאז״נ מה דרך על שמה על
 יפליא כי שם על פליא. נקרא שמשון נזירות שמלאך

 זרעך ,שיה שנית .וביניך ביני תה•׳ נזיר נדר לנדור
 ליוצא הערלה מתוך היוצא זרע דומה .שאינו מאד קדוש

 בבריאה כי והוא .מאד במאד אותך וארבה וזהו מהמילה
 שהכוונה כמקומו ביארט ושם מאד. טוב והנה נאמר
אף קשה והיה ורע. טוב לנבראים. שיש גס כי לומר

 3 )ח״א( יב

טו »0 לך

 וירא כי לחוש אין הרע. צד אל יטו פן העולה קיום אל
 הוא הטוב כי מאד טוב והנה עשה אשר כל אלהיסאח

 הוא כי הרוב הוא הטוב החלק כי .הרע לא אך מאד
 במאד שארבהאוקך תזכה זו מצוה ע״י .ובזה מאד

 ,יהי המאד בבחינת כי מאד טוב והנה שהוא . הידוע
 בני עה היא הקדושה מבחינת הכל שהוא .מאד עוד

 לדברולו׳ מלין יחקרן אפר ,הי החקירה ועל ישראל.
 תבשיליןמבלי אפי'ערובי קייס אשר אברהם ,הי זה מה

 ית׳ צוהו עד חלילה שכח אלהיו בריח ואת .יח' יצוה
 פקחו לזאת אף כי להשיב אפשר והנה :שנה ק׳ בן והיא

 אמר וז׳יל מ״ו פ׳ סוף בב״ר במאמרם ח״ל עיניהם
 אצלי באים ושביס העוברים היו מלתי שלא עד אברהם

 עד הקב״ה לו אמר אצלו באים אינם משמלתי תאמר
 אני עכפו .אצלך באים ערלים אדם בני היו מלחה שלא
 באלוני ,ה אליו וירא הה״ד עליך ונגלה בכבודי בא

 קונו מצות על יסרב נחשב זר כמו והלא .ע״כ ממרי
 ושביסנגדמצותו העוברים ערלים בטענת גס ומה .ית׳
 האס וכי .עליו שיגלה ית׳ הוא הטיב מה ועוד ית׳

 כוונת הנה אמנט : ית' מצוחו יתקיים לא זה בלעדי
 כמו העולם מקיים הסדים שגמילות שאחר אביהם.

 עומד העולם עמודים שלשה על רבה.כי בכמות שאמרו
 שלא עד חסדים. גמילות ועל העבודה ועל המורה על

 .הסדים גמילות הוא אמד בעמוד מהקיים הי׳ חורה ניחנה
 .רותת העולם והי׳ שנים על עומד הי׳ חורה משניתנה

 הנה יאמר ובזה ע״כ: עבודה והיתה המשכן שהוקם עד
 . מלבאאצלי ושבים עוברים ימנעו זו עשותומצוה ע״י

 ברא מאפר יסיר מי כי .זו מצוה יחשבו לזר כי והוא
 .לחסרון כ״א יחשבוהו לשלמות ולא .באדם אלהים

 יתקיים ואיך . הסדים גמילות יתבטל מלבא ובהמנעס
 לו אמר ע״כ .הוא ולא זרעו שימול ודעתו העולם

 ידי על העולם קיימך דומה אינו הנה יתברך הוא
 כי והוא . מילה ידי על כאשר ערל עודך ערלים
 מאתו שפע יד על או .העולם יהמייס דרכים מב׳ באחד

 שכינה השראת יד על ב׳ .למטה מלמעלה הנשפע ית׳
 להיות כדאי .בארץ צדיק בהיות מזה ולמעלה .בארץ

 טובה לקדוש'ושפע קצה אין אז כי השכינה אל מרכבה
 בזכותך באתה מה הגה ית' מאמרו וזה .לעולם הבא

 אינו לערלים. חסדים גמילות ע״י העולם מקיים
 צריך אין שתמול ע״י אך למעלה. שכינה כי בשלמות

 הוא .בכבודי בא שאני כ״א פה שכינה שהשר׳ לומר
 ונגלה אלי מרכבה מלהיות ומניחם .מרכבתי במלאכי

 מס והוא . עליהם ולא מרכבה אעשה שממך ממש עליך
 אנשים שלשה והנה ה׳ אליו וירא על אצלינו שכתוב

 . לחם לאכול לפניו עליו נצבים המרכבה מלאכי שהם
 . עליהם ולא עצמו על השכינה כי וירא עיניו וישא אז
 כוונו וזה ממש עבדך על מהיות תעבור נא אל אמר ואז

 הקודם מעין בכטדי ,באו רמז עוד .עליך נגלה באמור
 מאתו שפע התפשטות זכותו גורע המילה בהעדר כי
 להגלות ממש בכטדו ,יש טאו הוא עתה אך .לארץ ,ים

 יביןלאשורו. איש כל הלזה ז״ל מאמרם ע״פ .הנה עליו
 צא ערכה וחין מילה נריח מצות אברהם ידע יונח לו כי

לבא ימנעו בל .העולם תקון משני הימנה ידו משך
 אליו



И לך תורת

 חסדים גמילות מצות ממנו ויחבטל עמים רבים כל אליו
 מללו ברור זה בלעדי מה אסנם : העולם ותתנעל

 ,הי שזמן ש' זק לכל פשק על מ״ד( ,)פ נב׳יר רז״ל
 לומר בדבר והאריכו ,ש פילה לו שניחנה לאברהם לו

 כדי .ישמעאל לידת קודם לימול אפבר לו הי׳ שלא
 במקוש אצלנו כמפורש כשא .קדושה מכפה יצחק שצא

 פסק לא סיני הר על ישראל עשד כעד ידוע הלא כי
 . התכחס להתחיל ע׳׳כ ש אצלנו וכשב .מחש זוהמת
 בחינה עיקר בה להטיל הגר אח לקחת אברהם שצרך

 מטעם שגס לומר. רז״ל)שס( שסיפו ובזה הזוהמא.
 רצה כי ושא .ישמעאל לידה קודם אברהם נשל לא זה

 הוכרח ע׳׳כ בהגר הזוהמא כשנח אברהם יל יט הקב״ה
 הזוהמא בחינת לו חמכך הערלה ש .ערל אז יש׳
 כדי קדושה ממפה ,יהי יצחק אס להוליד שכשינא כדי

 לימול וגס .הקדוש בחינת אליה סמשוך המילה שקדושת
 באומרם כס סיימו כאשר »צסוה לא ישמעאל לידס אחר
 יצרו שבוטל עד בעולם מעמיד אני קנמון הקב״ה אמר
 סן קדוש יצחק אח שציא למען רז״ל דעה ומה .וש'

 יצרו שטול זמן אל יצחק ולידת המילה יח׳ עיכט .הבטן
 עוד יראה וכן .יצה׳ר מכח שלדה בלי כמעט שיצא

 סודה׳ליראיו כחיב )פ׳מ״ס(וז״ל בב״ר ז״ל מאסרם
 אותה גלה שלא .טילה זו ה' שד איזהו .לשדיעם ובריש
 לו. ונחנה אברהם שעמד עד דור ריס עב ועד מאדם

 הקב״האסתמול אמרלו ובינך ביני בריתי ואתנה ,סנא
 ארבעה ,ד כשה ,ו ששים ס׳ .,ה סוד מה ה׳ סוד מטול
 המילה בזטח ממך מעמיד אני כבעיס . שבכיס הדי

 אני ומעמיד .מצרימה אבותיך ירדו נפש בשבעים כנאמר
 מזקני איש כבעים לי אספה ,שנא .זקנים עיס שב מהם

 לשון בהורהבע׳ הוגה שהיא משה מהם אני ומעמיד ישראל
 ,כנח החילה בזכות ש בזכות .,ש באר מכה הואיל שנא׳
 שיהיה לעבד דיו לאברהם א״להקב״ה ליריאיו ,ה שד

 מיד בעצמך אחה אמר חוחי ימול ומי לפניו אמר . כרט
 הגיד מי לב לבים וראוי :עכ״ל ש׳ סכין אברהם נטל

 ובריתו מאומרו .שאדרבה מילה הוא ,ה שד שאוסר לו
 ולא אחר דבר הוא ,ה סוד או׳ ש נראה לשדיעם

 נראה וכו׳ גלה כלא ,וכו סוד איזהו או׳ ושד . הברית
 עכריס אותה גלה שלא על סיד ה אוח קורא ע״כ ש

 קראה כלא שנראה וכו׳ ה׳ סוד מה אומר ואר״כ . דור
 זה נלמד איך וגם . שבעים מספר רמזו על רק שד

 סיד תסול חשל אס חומר ושד .,ש בריחי שאחנה
 כשא אמר ובחמלה הבכר אל קורא ששד נראה ,ה

 מה אלה ,ע מספרי שלשת או׳ ועוד .בעצמה המיל׳
 יצדק שבעים מספר כל ואס .המילה אצל להם יימס

 .,ע שמספרים עניינים חולת סנהדרין פ׳ גס יכלול גה
 והוא המיל׳ בזכות מי □טח ואומר מוזר למה עוד ו

 הומרו ד וע .,כו ה׳ סו־ ספ׳ זה למד איך וגס האמור
 .יח'המדבר הי׳ פה פד הנה פו׳ להברהם הקב״ה א״ל

 לאברהם אומרו וגם הקב״ס לו אסר ואמר חזר ולמה
 ,או ושד .אמר לאברהם כי ידע לא מי כי מיוחר שא
 . לרבו ידמה במה כי הבנה משולל הוא ,כו לעבד דיו
 שו לו אמר ש אברהם מבקש היה מרט יותר ה הי ונס
 היחשרלומוהל אותי ימול ומי באלה ז׳ מה ועוד ;!׳.

 4 )ח״א( יב

&№ לך

 ל א למה ועור .ודומיה׳ וממרח אשכול עגר אתו והנה
 :אחר ולה הוא יהי׳ יחוייב ולמה .בעצמך אחה ית׳ הוא

 כי פ על )שה( בב״ר הובא זה מאמר הנה אמנם
 ,ויהי .ש' ה׳ דרך ושמרו ש׳ יצוה אשר למען ידעתיו

 התורה מ. שקילה מילה שברית אחר להם שהוקשה
 כלש׳ עליה נפרסו ההורה שעל יושר. וגדולה כלי

 שזכר כאשר ולכה .ברימה י״ג המילה ועל בריתות
 ששא שאז״ל כמו חסדיה גמילית שהוא ה' דרך פה

 כל תלוי שבה ,הפיל הזכרה לא למה ומשפע צדקה
 ש שהזכרנו הגדול הקושי הוא הדבר ובכלל .היהדו'

 מעצמו. סבשילק ערובי אפי׳ קייס שאברהם אחר
 צ״ט אחר נצטווה שלא פד מילה בריח קייס לא למה
 הוקשה כי ושא .וט׳ ,ה סוד פ׳ הביא ע״כ .כנה
 ליריאיו ,ה בריס יאמר צודק שה יותר כי בם׳ להם

 ובבריחנתינה. הידע׳ הצדק שבסוד .להודיעם וסודו
 מצות קייס לסהלא הנזכר. הקושיא לן ש:,שה ושד
 ,פי ע׳׳כ .שנה צ״ה עד מצות כיחר יהיו ימיו כל מילה

 אותה גלה לא ש הנדלה מציאות הוא ,ה סוד אומרו כי
 לא .ושם ונח ומתושלח וחנוך אדם כי .וט׳ מארס
 מאז ולא .אברהם שעמד עד בפרס זו מצוה להס נתגלה
 ,ה סוד חש .לו שנהנה עת עד אל טראו אה הכיר
 שיראאלהיס ט ,שנא אברהם הוא ליראיו ששר היה

 .שהוא להודיעם זמנו בא עת עד אלא מיד ולא אחה.
 רז״ל מ״ש והוא .מקודם ולא הודיעם שאז בנה צ׳ט בן

 היה לא ש מאמרזה. למעלה שם מ״ו( )פ׳ בב״ר
 אס להוליד ראוי כהי׳ עד לאברהם מילה הנהן זמן

 יצר משטשל דש מכנצרר דמו מבנקשר כשא .יצחק
 .קדושה מעפה יצחק שיצא ימלכדי ואז .האותו רשטסלה

 נמול שה .מהחלה לו רגלה היה שאם לומר והוא
 יצחק יוצא היה ולא .המצוס כל קייס כאבר מעצש
 ההוא. במאמר היטב כמפורש קדוש׳חנשןבעולס מפכה
 שכתבנו מה ירמעאלששא אח יוליד כרס נשל לא כיפ*כ

 מבחינת שפה בהגר ישל הערלה פע״י כדי שם.
 בסמוך הבא ששפתו ביצחק וההפך .נחב זוהמה עיקר

 . צ״ס בנה כד שהוא הביו כל יצרו בכול אחר למינה
 לא כה בעד שיורה בריהי ואחנה ,מפ ראיה והביא
 .שמורה ובריש אומרו לו שקשה ועתה כלל. לו ניחנה
 והסוד היל״ל י שא" . ־.חור ה העוד ולא אחר דבר בהוא

 כהוא »־יהי יאמרו ולא .לשדיעס בבתו או .לשדיעם
 למה ועיד .הסוד זולת דבר מל ביורה אחר בם

 אם הקב״ה שאיל אמר פ״כ .סיד בל׳ למילה אפקה
 דברים ב׳ כילל ה׳ שבאומרסוד באופן ש׳ השל הלול
 )ב(מדאפקיה .וש׳ אותה גלה שנא עצמה המילה )א(

 מציאות על שא ובריש אומרו אך הנכר. רמז סוד ,בל
 רמזי בלש׳ וענק .שארה נבחנה וע״כ .בלבד המילה

 לבב יתחמץ כלש חחח הלא כי היא האלה הבבעיס
 הפריה ועל הנטאה ועל התורה על זו במצוה אברהם
 כי והוא .לרוב השמים כשכבי לו שנאמר .ורשה
 נפלינו בהן ש והנבואה התורה על הס ישראל עיקר

 ,ית עמו הדבקות הוא לבדס בהם כי . האח גויי מכל
 שא הזרע רטי וגם .חודה במתן כא׳ זכו ולשתיהן

וגם גדול לנו■• ואעפך אברהם שנתברך הראשון הדבד
סחרי



טז כשהרך לךר^רית

 מתמעטים אלה שלש והנה הבסנאהשמימהוט׳. р אחרי
 אדסוהנטאר של כהו מחשת התורה כי כה. תישוח יד על

 < ההומר מתשח השראת׳ קדושת כי הגבורה מתנאי׳היא אחת
 הבריח ע״י והלא .חיזוק צריכה ג״כ ורביה הפריה וגס

 ,מאהב קבל יוכל ואיככה .הגויה ראש כח מתיפין פילה
 רמז ע״כ .כאלה דברים פלשה רבוי המבטלת מלוה
 הנה כי .יחרבו בזטח' אדרב* ט .הוא נהפך ית׳ הוא
 הביא לא וע״כ .ט׳ ירדו נפש בשבעים הזרע רבוי על
 אס כי . שבעים מנרימה הבאה הנפש כל התורה מן

 השמים ככוכבי אלהיך ה׳ שמך ועתה שאומד זה מפסוק
 ולרבות לפרוח כמביעיס .השבעים אותם היו ט . לרוב

 .איש שבעים לי מאספה הביא הנבואה ועל .ביותר
 הנבואה נמנע לא ממצרים ומדוכאים זקנים היותם שעם
 ל׳ בשבעים שהוגה . ממשה הביא התורה ועל .מהם

 הוא ט׳ משה הואיל .מאוחר ולמד .כחו שתש ולא
 מה . היסב באר להלן ונאמר באר כאן נאמר .בג״ש
 מאומר נלמד ולהלן .,ל שבעים כאן אף ,ל שבעים להלן

 עס ויו״ד ה״א ה׳ ה״א מרובע במספר שהוא .היטב
 העשרים עם וסי״ת ויו״ד ה״א .עשרים הרי החמשה

 צריך ועדיין שבעים. הרי המ״ד עם התיבה וכל מ״ד
 בזכות הס האלה הדברים ששלשת לי יאמר מי סעס

 פחות לא אלה לש ,ה סוד באומרו ושיכלול .המילה
 . מי בזטת ושלשתן לז״א .שבעים ממספרי יותר ולא

 כי בג׳ש והוא .ליראיו ה׳ סוד שנאמר המילה בזכות
 ברבוי כי .סוד בהם נאמר וטרה ונבואה עס בריטי

 ישראל רטא בס' וגה .ועדה ישרים בסוד כד״א עם
 גלה כ״א נאמר ובנבואה .החים חכם ברוך אומרים

 ישרים ואת כד״א וטרה .הנביאים עבדיו אל סודו
 לו יאמר מקום ,הי האלה הטעמי׳ כל על והנה .סודו

 ימולו וא״כ .לזרעי הם האצה הדברים כל הנה אברהם
 שאמר )שם( בב״ר ז״ל למ״ש גס ומה .אני ולא בני
 בתים אדם בני היו מלחי פלא עד להקב״ה אברהם לו

 לבלתי מחזר שהי׳ .אצלי שיבאו משמלתי תאמר .אצלי
 מר דעתובמ ביארנו כאשר בעצמו הוא זו מצוה הוא מנשות

 תשלט׳ חמול אם יתברך וא״כאומרו ההואבס״ד.
 .כו׳ דיו לאברהם הקב׳ה לו לז״אאמר לו. כוה איננו
 היא ה׳ סוד חשל חמול אם לו שאמר שמה גס לומר

 דבר כלו׳ לאברהם ־,ב״ה ה לו אמר ג׳כ הנה בזרש.
 שיהיה לעבד דיו לו אמר ומה עצמו. לאברהם הנוגע
 טרם כי .במהול רמוז שדי שם הנה כי והוא .כרבו
 ונשלם היו״ד מגלה ובהמולו . ודל״ת שי' לו יש ימול
 ששמו מלאכתו על יחב׳ לו ידמה ובזה .הקדוש השם

 וכ׳ש שדי. כמניןשס מטטרון שם ששלה על בקרבו.
 לרט שדומה עליו שיאמר .בבשרו השם שנרשם בבנמול

 הדבר תדמה לבלתי .די זה כ״א לך היה בלא גס מר כל
 לו אמר למעל׳ כמ״ש אמר ולא לאברהם וז״א .לזרעך

 כי הוא אך .לאברהם נאמר וגא ט׳ חמול אם הקב״ה
 וכשמוע .כמדובר עצש אברהם אל הנוגע על כיון פה

 בי כרושם ,ויהי לך אדמה עי״כ א״כ אמר כך אכרהם
 . לכך ראוי שיהי׳ אותי ימול מי קדושה. של שם וכותב

 לכך ראוי בדורך איי כי בעצמך. אחה לו ע״כחמר
 . הכתוב לבאר יתכן האלה הדברים פי ועל .דלתך

 אוי סי אלה. פמיקי בשני אלי תדמה לויסגיך אעל8

 לי דימה אתה ובזה .אל חסד כי חשד ששה שדי אל
 דומה אינך ובזה .שדי אני וגם .תמיד חסדים גו»]

 הוא שאדרבה .יו״ד ולא ודל״ש שי״ן בך מסייימיס כיי לי
 והיה זו במצוה לפני התהלך ע״כ שדי. קדושת הפך
 גומל אתה כי אל שם .אלה שמותי בשני ושלם ,תמי

 מצוהזושישלךשי״ןודל״ח.וחעשה וע״י שביס. חסדים
 . שדי אל שאני כמה חמים נמצאת השם. יו״רלהשלים

 חסד הפן אל תואר כי והוא .כו' בריתי ואתנה ובזה
 השם זה חסרון על מעכב שדי שם אך להרטתאותך.

 בהמילך .אך יוצא הזרע שממנו בבריח הוא פגמו כי ממך
 שדי שש יעכב שלא אצ״ל אז .שדי שס בך תעשה כי

 ואתנה אדרבה כ״א רבויזרעך. חסד לעשות אל משם
 במאד אותך שארבה יעזור עצמו והבריח ובינך ביני בריתי
 לשלמי לומר שהוצרכתי שדי אל אני הנה יאמר או .מאד

 כן .תכלית בעל בלתי שאני גדולתי שלפי למה .די
 שאין ועכ״ז .תכלית בעלי בלתי .ק יהי' יאות מעשי

 . ל גב בעל שהוא כמות לאלוהתי כדאי כלו העולם כל
 עד כי .בך שכינתי להשרות אכסיף ידי למעשה עכ״ז

 מיד כי עליך. שכינתי בהשרות רוח נחת לך אין כה
 ,שתהי אלא .שפול שלא שאצ״ל רצוני אך .נופל אתה

 לפני אתה שאז עליך שורה שאגי לפני עוד מתהלך
 היה לא ימול מרם כי . ערל בהיותך משא״כ

 שכינתו בהשרות יתברך לפניו שדנו להתנועע ל יכ
 אצ״לשלא נמולר אחר אך .נושל היה כי בהנבאו עליו
 על והשכיל ואנה אנה מתהלך הי׳ גם כ״א .נופל הי׳

 יחב׳ מלפניו לבקש צרך שה בש״ד נכתוב כאפר .ראשו
 שלא אותה ולהכין המלאכים סשד׳ לבקש בהתהלכו

 אל בעיניך הן מצאתי נא אש אדנ״י באו׳ מעליו יעטר
 •לך ה שאברהם אלא שד ולא .עבדך מעל תעביר נא

 .הולך שדנו מעליו סר לא וה׳ .רומה ס לשלהם עמס
 תיקון והוא .ה' לשני שמד עודנו ואברהם כאומרו
 לורקע״י זה ואין .כו׳ עודנו וה׳ יאמר כאלו סופרים
 הנמיך הוא מבקש יתב׳מהשאני הוא לו יאמר וזה .המילה

 לפנישא-ישורהענך שדך .כי מתהלך לפני תהי׳ לגדר
 כבה מ תהי׳ אני כוסף כי .ניפל ולא מתהלך ,תהי

 :כמדובר לו הי׳ כאשר מתהלך תהי לפני שדך כי אלי.
 תהיי לפני רות לנחת כי .אלי הנוגע על הוא זה והנה

 פגם יהי׳ בל .עצמך אל הנוגע על וגש .לפני מתהלך
 אוהו ישולל בלבד לא וגם .תמים והיה כ״א באבריך

 ביני חהויך המצוה ע״י קדושתו גם ש״א ,משם אבר
 יבורכו כ״א .עליך יהי' קדושה כסוי בלבד ולא .וביניך

:,ט אותך וארבה וזהו .ממך היוצאים
 שהיה מה לב לשים ראוי .ז׳ ט׳ אברם ויפול ג

. חיבה ל׳ שהוא .ויאמר בלשון שהתחיל
 כל הלא כי ועוד .קושי׳ ל׳ שהוא וידבר בלשון וסיים
 בדבר יש קושי ואיזה .שבים ויישדים ברכות דבריו
 .לאמר אומרו נדקדק וגס . וידבר לשון נו שיצדק
 למה .ערל שעודנו אחר כי ועוד .לזולת לאמר שאינו

 שרי אל אני אתו לדבר כשהתחיל .דסול ר נא לא
 בפסוק . אני אומרו אל לב נשים לזה אמנם :ט׳

 . רחמים מדת עש דברה שחלה אך ובזה שלמעלה.
» הבטטח והבשיחחו ודק מחסד ממוזג כנודע שהיא

5ואח׳׳ 5 )ח*( יב
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וההילה היא גס הבטיחהו שנינה היא הדין מדש ואה״כ

משה

 מזוגה שמידתי שדי אל אני ה׳ ויאמר וזה רהמיס. מדת
 תמים והיה לפני התהלך .שדי אל שהוא .ודין מהסד
 למעלה כמפו' זו מצוה ע״י אלה חואריס שני שיהיו
 דבר ואח״כ .,ט וביניך ביני בשמי בריחי ואחנה ובזה
 ;והבטיחו לך דבר ה׳ פס הנה ואמר . אלהיס אחו
 כמאמר בריתי ואחנה לך לומר הנה ואומר מוסיף אני

 ט הסך בריתי הנה אני כי צריך. אין הגדול השם
 .מוסיף שאני מה ובכן .ט דבקה היתה המיד שכינה

 מפד״ר הראשון הדבור ולהיות .כו׳ והיית לומר הוא
 ויטל וזהו נפל אלהיס אתו לדבר בא כאשר אך נפל לא
 שיבא כמו דבריו בהמשך קושי יש וגם .ט׳ וידבר כו׳

 יהיה ולא לארץ יכנסו לא ימולו לא שאם שהוא .לפנים
 טעם יהיה או .וידבר לשון וז״א .ולפטרון לאלוה להם
 אוסרו וידוקדק .ויטל למעלה נאמר שלא למה .אחר

 יה' הוא לו הורה ס והוא .לזולת לאמר אינו כי לאמר
 וס בצ אפילו העשייחה.כ״א אחר אצ״ל כי המילה מעלת
 צפני התהלך לו באו' כי .מליפול עליו הגין .לו אותה
 היאהמילה. בריחי ואחנה הערלה בהסרת המיס והיה
 הזרע רבוי אל תעכב ושלא .המילה ציווי שהוא זה ככל

 אב שיהיה בה שירויח מה לדבר כשנעחק אך .נפל לא
 ושיתן אוט ושיפרה אברס. יקרא ושלא טיס. המון

 ליטל הוצרך האלה לדברים .אחריו ולזרעו הארץ את לו
 עתה נפל ולמה .פניו מל אבדם ויפול וז״א ,כדרכו

 שוידבר למה היה ט הוא הלא .בקודם היה בלא מה
 לאמר שכדי . מ' בריסי הנה אני לחמר אלהיס אט

 בעיקר לא אך שנפל. הוא המילה ציווי שאיק אלו דברים
 וידבר אומרו אל טעם טוב ראינו מצאנו ובזה .ציוויה

 : מדבר היה אט כה עד גם כי היות עם . אתו
 מ״ו( )פ׳ בב״ר ח״ל הנה ט׳. עיד יקרא ולא ה

 רמז . אבהם ליקראאלא ראוי היה שלא הקשו
 של נוטריקון להשלים הרי״ש שנשארה ותירצו גויס. הטן לאב

 והפרתי או׳ כי בהעיר ויתכן כלום בכטב מזה אין אך .רמ״ח
 עצמו שהכתוב הוא אך .כו' וארבה באו׳ למעלה הל״ל כו׳

 : כו' המון אב כי כו׳ יקרא לא שאמר לדבר טעם טחן
 אבהם ואקרא בה' הר׳ תתחלף איפה א״כ תאמר ושמא

 ומלכים לגויס ונתתיך כו׳ והפריתי הלא כי הוא כן לא
 מלכים ותיבת גויס תיבת הנה ט הר׳. רמז צריך וע״כ

 כן על .ר׳ החיבת כללוח ועם .קצ״ס עולה מספר׳
 למען למ״ס ה״א בין הפסיקה ולא הר' נשארה זה לרמוז
 ומלכים גויס אל והר׳ .אב עם הטן אב דרשת ידרש

 רז״ל דרך כי והיא .אהרת כדרך או :ההמון שבקרב
 שנכתבה היטב באר כאומרם . מרוכע מספר לדרוש

 עולה היס״ב הי״ט ה״י ה' .היסכ כמספר .לשון בע׳
 הענין אל ונבא .ה׳ שד במאמר למפלה כמטרש פ׳

 ב' הוא . נחסיך גויס המון אב כי באומרו כי והוא
 נמצא .הנותן בס )ב( .המון אב היוס )א( .דברים
 נתט אלהיס ששם וגס הטן אב היוח לרמוז שצריך

 הוא אלהים שם כי נסתיך האומר שא כי .המון לאב
 אב כי על אבהס .אברהם שמך והיה ואומר .הדובר

. נסתיך אלהיס שם אני כי לשוח והר' .גויס המוז
:ל* שלה הנזכר במספר כאני

6 )ח׳א( 3י

 לג. п׳й ראוי ׳0 נריח׳ את והקימותי ז
 . לאלהים לך לשוס באומר )א( י

 . לאברהם לאלהים ,ה היה לא המולו עד כי היחכן
 כי היה כן לא . בחייו לאלהיס עליו שיכונה הוא ואם

 כו׳ ונתתי אומר )ב( .מושו ארור עד אלסיו נקרא לא
 למה )ג( .סה הארץ ענין הכניס סי .מגוריך ארן אש

 הלה למעלה כי )ד( .לאלהים להם והייחי ואמר הזר
 למעלה כי )ה( .בארץ ושה מילה בברית לאלהים היותי
 ,ולזרעך לאלהיס לך להיות באו׳ באברהם. האלהות סלה
 היות עם אברהם את הזכיר ולא .לאלהיס אמר ופה

 וכו׳ בריתי рЬ ואחה או׳ )ו( .הס׳ בהחלת שהזכירו
 בריתי ואס אומר )ז( .למעלה נאמר כבר זה שהרי

 והקימותי למעל׳ נאמר כבר זה גס כי וביניכם ביני ט'
 אלה כל הנה אמנם :זרעך ובין וביניך ביני בריסי אח

 לך ונחתי )שם( וז״ל בב״ר יוק לר' הוקשו אהשוב
 .המש אומר ירדן רבי .מגורך ארץ אח אמריך ולזרעך

 .ולפטרון לאלוה להם אהיה אני אלהוסי בניך מקבלים אס
 נכנסים אם .ולפטרין לאלוה להם אהיה לא לאו ושם
 אינם לאו ואם . אלהותי מקבלים הס לשרן בניך

 נכנסים הם המילה אס בניך מקיימים אם .מקבלים
 בניך מקבלים אה .לארק נכנסים אין לאו ואס .לארץ

 נכנסים אינם לאו ואס לארץ נכנסים הס השבח אח
 אומרו א׳ מאמרו על לשיס ראוי הנה כי והוא .ע״כ
 ועוד .ל״ל מניינא כי ועוד .ד' רק סונה ואינו המש
 ואומר טפל למה ועוד . ופמרק אלוה או׳ כסל מט
 .לאו שומע אחה הן מכלל והלא ט׳ אהיה לאו ואם
 ולא הארץ בנהלח יס׳ אלהוסו קבלח הלה למה ועוד

 לא למה ועוד .בבחירסס חצויה אינה וגס אמר בדבר
 לאלהי להס אהיה לאק בניך נכנסים אם ואמר קיצר

 ובשבס בפילה תלויה לארץ הכניסם אס ועוד .וסטרון
 . עצמה בפני א׳ כל יאמר ולא .וציחנינהו ציערבינהו

 הכניסה אל פצוס יחר מכל אלו דברים נסיימדו למה וגם
 . אומר ׳#נצם : מחוב אינה שבת כי ועוד .כארץ

 והוא דארעא מלכותי כעין דרקיעא מלטחא הנה כי
 אשר ממלכתו עיר כי .הארץ על המולך המלך דרך כי

 יפקד העיירות שאר אך .ידו על תתנהג בה יושב הוא
 מנהיג ושופט שר איש כל להיות .ושרים פקידים המלך
 כל מלך ,ההוא המלך כלל דרך כי באופן .פירו אנשי

 אך יקרא עיירות יתר כל וליושבי עירו ליושבי הארץ
 ממלכתו כעיר אחו הדריס על זולת .מנהיג יקרא לא
 הארץ כל אלהי כלל שדרך עם . דרקיעא מצפוחא ק

 . א״י כ״אצכוכני ידו על ההנהגה יימד לא אך יקרא.
 )דברים הל מאמר והוא כנודע לשבחו ה׳ נחר שם כי

 וזה .ט׳ סמיד אותה דורם אלהיך ה׳ אשר ארן י״א(
 וגם אלהיו יתברך שיקרא .ופטרון לאלהי אומר עני;

 א’וז ומישל שר ביד יתנהו ולא .ולהנהיגו לפטרון יהיה
 . ופטרק לאלוה להם אהיה אלהוחי בניך מקבלים אם

 זה לא להם אהיה שלא השלילה תהיה אל לאו ואס
 ולפטרון לאלוה להם אהיה לא לאו ואם פ״א . זה ולא

 להנהיג לפטרון ג״כ לא אך . בלבד לאלוה כ״א כלומר
 זה ובדבר .ט׳ לאו ואם ואסר שהזר וזהו .עצמי ע״י

והל»{ כסדרן בהו ני . הנשנים קושיות כל נחיכט
אמרים



לך לך תורת

 באומרו שהניח בהקדמה והוא .אמריו כל אמור אומרים
 הכתובים רואה כל הנה לומר . חמש אומר יודן רבי
 .שנים והם .הארץ ונחלת מילה בריס רק ימצא לא

 ימצא לאלהיס לך להיות באומרו האלהוס קבלת ועם
 והנה . במקומם הכתובים קושיות כל ועדיין שלשה
 שאומר כימה לומר. מקום היה קושיותיו קצת לתרץ
 ענין הוא וביניכם ביני תשמרו אפר בריחי זאת כך אחר
 ועדין דברים ד' נמצאו אך .בנ״י ובין ביני כד״א שבת
 דברים ה׳ הנה יודן א״ר ע״כ .במקומם הקושיות רוב
 נמצאו פטרון היותו שהזכרנו הד׳ על שמוסיף והוא .הס
 ושבת מילה וברית והארץ ב׳ כחן הרי ופטרון אלוה .ה׳

 ביני בריתי את והקימותי הכתובים ענין וזה .ה' הרי
 אלוה והיינו בנתים שר יכנס פלא .פטרון דהיינו וביניך
 אין לאלוה היות כי גס ומה .מנה ר׳ שבכלל .ופטרון

 להם פאהיה ומה . היה כה עד גס כי . לומר צריך
 ביני וזהי אלהותי בניך מקבלים אס הוא ופסרון לאלוה
 לפטרון גם שאהיה שמה .לאלהיס לך ח להיו כו׳ ובייך
 האלהוח קבלת היא מה ופי' אלהותי מקבלים אס הוא

 היא וזו מגוריך ארץ את כו׳ ונתתי וזהו לארץ הכניסם
 להם והייתי ואמר שסיים וזהו .שאמרתי האלהות קבלות

 דומה בסורית הדר כי .אלהוהי שתקבלו שהוא .לאלהים
 הס המילה את מקיימים ואס .אלוה לו שאין כישראל
 מה .לו׳ תשמור בריתי את ואהה וזהו לארץ. נכנסים

 בריתי את שאתה בתנאי י.וא לארץ. שיכנסו שאמרתי
 אס וגס .נכנסין אין לאו שאס .מילה בריח היא השמור

 ואמר שסמך היינו .נכנסים הס השבת את מקיימים
 שאמרתי מה לומר וביניכם ביני תשמרו אשי בריתי זאת

 אשר בריתי וזאת כי בתנאי הוא . לארץ מהכניסה
 כד״א .שבת היא וביניכם ביני שהיא אות היא .תשמרו

 הכתובים הקושיות כל נתישבו ובזה :כו׳ בנ״י ובין ביני
 קבלת על שהוא . לאלהיס ית' היותו פעמים ב' ואו׳

 אס יתברך ה־ח שאו׳ הענין וכונה .ית' אלהוחו ישראל
 ואס ולמנהיג לאנוה להם אהיה אלהותי בניך מקבלים

 א.הותיאינו מקבלים שאמרתי ומה בלבד. לאלוה לאו
 נכנס־ס אם בתנאי נכנסת אינה הא' הפנה כי כמשמעו

 ידה על ולמה אלהותי קבלת לזאת קרחתי ולמה .לארץ
 לה צריך כי על הוא הלא .לפטרון וגס לאלהים אהיה
 .האלהות קבלת הוא מילה ברית וע״י .ושבח מיצה ברית
 שהיא שבת קבלת וע״י . לאלוה להם אהיה כן שע״י
 יכנס שלא לפטרון אהיה גס כן ע״י .בנ״י ובין ביני
 הדברים באלה שאז״ל וכמו .בנ״י לבין ית׳ בינו שר

 שע״י נמצא .והמלכה המלך בין נכנס כי )פ׳א( רבה
קבלת תקרא .אלו דברים ב׳ ע״י שהיה לארץ כניסה

: ולפטרון לאלוה לנו להיות .לזכות האלהות
 מיותר הוא ב׳ פעם אתה אומרו .כו׳ ויאמר ט

 ימשך שממך נמול שאתה במה יאמר אך
 נמול אתה כאלו אחריך שימול מי כל .זרעך לכל נם

 אל נמשך יאמר או .בך תלוי זכותם כל גס כי .עמו
 ואל .* שבפסוקים ל׳ ייחורי אל לב גשום .זה שאחר מה

 . יהיה אחריך זרעיך יחיד ל׳ ואח״כ .רבים ל׳ אומרו
 שגייר הנפש כל כי ל״ט( פ׳ )ב׳ר מרז״ל שידענו כמה

על צייתי הלא יאמר בזע . לזרעם נמפך לא אברהם
7 )ח״א( יב

מד! משח

 הנה כי .גרים שאר אל חדמה צא כי דע .המילה
 זרעיך כך השמור שאתה וכמו .השמור כרישי אש אהה

 מזרעך לא אשר לא אך .לדורותם ישמרו נלכד אחריך
 ואש לו. זרעו להשוות שנית. פעה אתה וז״א המה.
 לא .הבריח שישמרו צהס ודומה כישמעאל אומה תהיה
 זאת כי דע כי .זרע ט לך יקרא אשר למילחך ידמו

 מה עם . וביניכם ביני כלל דרך תשמרו אשר בריתי
 .הכל ביי פוה נד ן א־ מיעקב שהוא אחריך דעך שבין
 חינו .אבל . המילה מציאת שהוא זכר כל המול אלא

 ודלתה וזהו פוליס נקרחיס אין האומות מולי כי .דומה
 תקראו אתם כי הנזכרים אחריך זרעך ערלתכם בשר את

 . המילה ע״י לה׳ שקדשחס למה כי והטעם .נמוליס
 . י' אות שהגלה כי וביניכם ביני אמיץ קשר תהיה

 כי קדושים לבלתי משא״כ .קדוש בקרבך שדי שם ויושלם
 וזהו משדי היא שמו מאותיות אות הויית הההוה בכס
 יצדק שבזה .וביניכם ביני י' אות הוא ברית לאות והיה

: וביניכם ביני ה שיה שאמרתי מה
 תקרא לא אמר .כו' הקרא לא ט׳ ויאמר טו

 או . לך שרה שהיא שיורה שרי שמה
 סתם שרה כי הנשים מגיירת שהיתה מקומה לאנשי
 מאז כי לו׳ שרה שמה והיה אמר ולא . שמה הקרא

 נשאר לאברהם מציה נמלקה שלה הי' אברהם נקראת
 בלעדי לכל שיה להיות חשיבותה וראה . תמה שרה

 בידיך הברכות שמסרתי היות עם הלא כי .זכותך
 . בעצמי אותה וברכתי עכ״ז ברכה והיה על כמשז״ל

 שיקרא מי ממנה נתחי וגם איחה שתברך לך הנחתי ולא
 בנה נקרא שישמעאל בישמעאל הגר משא״כ .בן לך

 והוא . עיד וברכתיה כי כו' האמה גרש בפ׳ כמפו'
 והיתה היא אך .מתנה דרך לגויס ונתתיך אמרתי לך כי

 יצאו ממך ומלכים אמרתי לך וגס כמאציה והיתה לגוים
 . ומשיח שלמה הס עמים מלכי כי מוסיף אני ובה

 : לך יהיו ממנה כלל דרך העמיס בכל המישליס מלכים
 אס )א( .לב לשית ראוי .כו' אברהם ליפול יז

 ,ית׳ למאמרו ישחק היחכן שחוק לשון הוא
 איך )ב( .ומסתפק שמח הוא איך שממה ל' הוא ואס
 אמר ההוא .ית' במאמרו יסתפק באברהם נאמין יתכן
 יתברך דברו ואחרי יעשה ולא בן לך ממנה נתתי וגס
 הבת שרה ואס יולד שנים מאה הלבן תמיהה זו מה

 מיותרת הלבן של הלמ׳יד כי )ג( . תלד פנה תשעים
 . יוליד והל״ל יולד ,או )ד( . שנה ק' הבן והל״ל
 ישמעאל הלואי כאו׳ שיראה כו׳ יחיה ישמעאל לו או׳ )ה(
 שרה לבדו בזה יתרצה הוא אם והלא .יצחק ובלי יהיה

 שנותן מי ועוד .ישמעאל בטובת לה מה כי תתרצה לא
 הקטנה זו יאמר האם גדולה מתנה יתברך הוא לו

 שאומר הוא ואס לי שנתח בגדולה וא״א לי תספיק
 יחיה שישמעאל הוא בן לי שתתן שאמרת מה לי א

 ממנה נחתי וגס אמר שרה על הלא כי יתכן לא .לפניך
 שאל אשר החיים הס מה לפניך יחיה או׳ )ו( .בן לך

 .ית׳ בפניו שלא חי יש האס לפניך או׳ וגם ית׳ .ממנו
 במלת לשלול בא מה כו׳ שרה אבל אלהיס ויאמר או׳ )ז(
 לך ממנה נתחי וגס למעלה לו נאמר שהרי )ח( .אבל

 V (מור ב . במו אח מעתה לו הזכיר למה )ט( .בן
וקרי!ק



פשח לך לך חורת ©в
 פניו על נפי אשר על הוא ואס .יצחק שמו אח וקראס
 שנקרא מה נ״ג( )פ׳ וירא פ׳ ברבה ז״ל פירשו הנה ויצחק
 בת שהיתה שיה על צ . הדברות י׳ על י .הוא יצחק

 שאברהם על ק המילה. ימי ח׳ על ח .אותו בלדתה צ׳
 לומר לרז״ל הכריחו כי כתבנו ושם .הולידו שנה ק׳ בן
 בס״ד לפנים יבא כאשר .שה הנאמרים הפסוקים כך

 אתו בריתי את והקמותי לו׳ צורך מה )י( .במקומו
 ח־רהס שברית ודאי ושרה לאברהם ק שהוא אחר כי

 אומרו כי שמעתיך ולישמעאל אומרו )יא( .ט יתקיים
 אש ששמע ידע לא מי כי מיותרת. מלה היא שמעתיך

 גס מה . הדבר על והשיב שמע בלבד בלט שהיה על
 אותו ברכתי הנה אומרו )יב( . בשיו שדבר מה עתה

 שאלת זו אין כי )יג( .עתיד ל׳ הברכות ושאר עבר ל׳
 ואומד שמעתיך יאמר .ואיך ית׳ לכניו שיחיה רק אברהם
 יצחק את אקים בריתי ואת או׳ )יד( .אחרים עניינים

 . אתו בריחי את והקמותי למעלה נאמר הרי כי
 : וכו׳ הזאת למועד ואמר־ זמן לו כייס למה )טו(

 הלא ואמר בלבו ושמח צחק בשומעו אברהם הנה אמנם
 נעשה היה לזולתי האס כי לי זאת היא רצון עת

 כי יולד שנה ק׳ הלבן וזהו . הזאת וההטבה הנם לו
 לו יולד שנה ק' בן שהוא הלמי כלו' .התימה ה״א היא

 שרה ואס וכן .לזולתי כן יהי׳ כלא ודאי כלומר .בן
 כי באופן .תלד שנה צ׳ הבת .לזולתי נבואה היסה אלו

 רצון עת זו כי אמר וא״כ .ית׳ הוא כן עושה למעני
 מצד היה מת כי .רשע שהוא ישמעאל על אשאל .לי היא

 בעוה״ב שהוא ית׳. לפניו שימיה כמת חטב החצוניס
 להחזירו עמו יהיה כי ית׳ לפניו היות אל המתייחס

 היה בעוה״בוכן שחיותו חי שיקרא שלמת. בתשובה
 ישמעאל שיעשה טכרו .טובה בשיבה תקבר נמשז״ל לו

 אברהם שאומר . זה מעין הכ' שיעור או .השובה
 יתברך יעשנו וצריך .הקדושה מצד תינו ישמעאל הנה

 לעה״ב חייו שיהיו הקדושה אל ־הביא חדשה. בריה
 ההיא לעת קודם לבו אל מצת לא זו ה שא ו כישראל.

 וברכתי יתברך אליו באמור עתה אך .לשאר. יקשת כי
 וגס לנערותה שיחזירנה מרז׳ל ש׳י כפ שהוא . אות־

 בן שהוא הלמי ואמר ושמח שחק אז •גן ממנה לו ינסן
 שהוא כ״א זה ואין כלומר .ילד לו יוגד זולתי פנה ק׳
 שנה צ׳ הבס שרה ואם .לטובה אותי נה ומ. מחזקני ית׳

 חדשה בריה אותה עושה יה׳ שהוא כ״א ודאי הלא חלד
 ממנה לי חח למען לנערותה. מחזירה כי שנה ך׳ כבת

 ישמעאל אס שיביא נחשב זר כמו יהיה לא איפה וא״כ בן
 שיחיה הקדושה אל ויבאהו לטוב שישנהו הקדישה אל.

 יחים .ישמעאל לו ויאמר צבו אל ערב אז ע״כ .בעה״ב לפניו
 כוללת זו שאלתך הנה לו והמר ית׳ הוא לו הביב ואז .לפניך

 שנית חשובה שיעשה עצמו בישמעאל א' . דברים ב׳
 אבל עמו גס בריתי את להקים זרע. לך יקרא בו פגם

 זונך בת שהיא אשתך שרה הלא כי ה*א השנית זו
 שיקרא כלו׳ .בן לך היולדת היא .כמוך קדושה ונשמתה

 שפחה בן לא אך כלו׳ זרעך שיקרא אחריך מיוחס בן לך
 את וקראת הלא כי והראיה .דשמאלא פמסטרא מצרית

שהוא זרעך שיקרא מי ממך לצאת כי שהוא יצחק שמו
 8 )ח׳א( יר

 וירא ,ס בב״ר זיל מאמרם והוא זה. שם ט שיצדק
 ז שכר זי .הדברות י׳ כנגד י׳ יצחק נקרא למה )שה(
 ־.רהס א שהיה ק׳ לשמנה. שנמול ח׳ .שנה צ' בת היתה

 שמו חת וקראת וט׳ אשתך שרה וזהו . שנה ק' בן
 שיקבל שנדי הדברות עשרת על היא שהיו״ד .יצחק

 תשעים בת והוא שרה אותו שתלד צריך הדברות עפרת
 שהוא לשמונה נמול יהיה צריך וגם וצ׳ י' וזה שנה

 הח׳ וזהו :ה ש ק' בן אתה שתהיה צריך חמימה עולה
 אפשר אי חה כלומר . בם״ד וירא פ' כמפורש והק׳

 לישמעאל שילדה הגר את לשלול שרה אבל וז״א בישמעאל
 בלבד משרה אבל כדברך לא כלומר אבל משמעות וזה

 אתו בריתי אח אקים ומשרה ממך שהוא בן את וע״כ
 שכיוונת השני הדבר שהוא .אחריו ולזרעו עולם לירית

 ולישמעאל אך לפניך יחיה ישמעאל לו באמור בשאלתך
 אל וישוב שיחיה הראשון הדבר שהוא עצמו מצד כלומר

 שאחזירהו אותו שאחיה שמעתיך כבר לזה הנה .ה׳
 מה שהוא . כתבט כאשר לעה״ב לפני ויחיה בתשובה

 בשינה תקבר באומרו בדבר ית' ובישרו הפועל אל שבא
 וגס .ט׳ אותי והרבתי כי ברטי לזרעו אשיב וגס טובה

 להקים לא אך .וכו׳ יוליד נשיאים עשר שנים כי במעלה
 תלד אשר יצחק את אקים בריתי ואת כ״א אתי בריתי

 קראתיו ע״כ כי המצרית הגר ילדה אשר ולא פרה. לך
 ואחה פנה תשעים בת שרה היות זכות הוצרך כי יצחק

 האחרת בשנה הפסח חג למועד הוא הזאת למועד ק׳ בן
 ואברהם כד״א שנה הק' משלי׳ אתה אז כי .קודם ולא

 שנה צ׳ בת ושרה בט יצחק אח לו בהולד שנה ק' בן
 כמשז״ל היה הפסח במועד כי וכו׳ למועד ואמר .כו'
 ואכלו לסדום הלכו חיה כעת המלאכים באומרם כי

 פסח כי פ״ו( דף )ב״מ ז״ל כמאמרם .מצות לוס ביית
 מה יולדת דוקא שדה אבל הכתובים שיעור או .היה

 ג׳ כי והפעם המצרית הגר לא אבל . р לך שיהיה
 לך היה זה אך . והקב״ה ואמו אביו באדם שותפים

 אבל וז״א הגר עם לא אך .עמכם שאט שרה עס
 כי בן. לך יולדת אשתך ששרה מה יהיה לפני להיותו

 כלו׳ יצחק שט אס וקראת וז״א הג׳ אט שניכם ע״י
 יש בשם כי והוא .הטעם לך יתגלה השם מקריאת כי

 כי וירא פרשת בב״ר שארז״ל מה והוא שלשהנו הטר
 בת היסה שהיא .אברהם ובקו״ף שרה רמוזה נצדי״ק
 אלו איתיות ב׳ מהא נקוט .ק׳ כן והוא שנה תשעים
 עם העולמים חי בו שירמח ח״י הם הנותרות והשנים
 ג׳ ע״י העפוחו יצחק גשם יחד רמוזים נמצאו שניהם
 עם באברהם היה אם ק שאין מה .שבאדם שותפין

 ית׳ הוא השלישי השותף להיות הכנה בה אין כי הגר
 בלבד ליצחק ולק .יצחק עם הדמות בישמעאל להיות

 . כו׳ עולם לברית אחו בריתי את והקימותי או' אני
 ואני יקראו פרם עטן .קיימתי ביצחק כה עד והנה
 חך . ועטתי קראתם לא עליו בקשתם לא ט אענה

 על מפיך השאגה שמעתי עד אם כי כן לא ולישמעאל
 איחרתי גא ועכ״ז שמעתיך ולישמעאל וזהו כדאי איט כי

 כו׳ אותי ברכתי הנה שדברת מיד כ״א הטובה לגזור
: כדלעיל והשאר

וירא
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ГГ ראוי .כו׳ ממרא באלוני ה׳ אליו וירא א 
 לא שמו ואח אליו אומר אל לב לשיח

 הנזיר אל לכמוך אין פתוחה פרשה להיות כי הזכיר
 ושהיה יושב היה היכן לדעח צורך מה ועוד .נקוד׳

 רץ למה ועוד .פעמים בני וירא או' ועוד .היום ס כח
 שהיו בלבו היה אס ד וע .עליו נצבים והם לקראתם
 וישתחו ההיא החרדה כל אח עליהם חרד למה ערביים

 דבר לא למה וישתחו לקראתם רן כאבר ועוד ארצה
 נא אל והל״ל העבור נא אל תמר ועוד .כלום להם
 שהוא קדש הא זה שם אס וגס תעלה. נא אל א הלך

 וירן לאומר קודם נאמר לא למה צודק הי.חר הפירוש
 : הסדר הפך פנכחב לומר ז״ל רש״י שהוצרך לקראתה

 המצוה מקנה טובות מעלות כמה להורות בא אמנם
 כבריההדשה. יהיה וחזככנועד כיחקדבנו בעוביה.

 מצוהיו ע״י כי . במצותיו קדשנו אשר ברכותינו כנוסח
 רמ׳־ח הס וע״כ . אותם העושים האברים מתחדשים

 כנגד ל״ח מצות וכס״ה איברים רמ״ח לעומת מ״ע
 את י״ב( )קהלת פסוק על וכמאמרנו גידים. שס״ה

 האלהיס את שהוא . שמור מצוחיו ואת ירא האלהים
 מ״ע לקיים שמור מצוהיו ואת .ל״ת מצות מלעטר ירא

 .ליקדש וגידים איברי׳ בין האדם כל כללות זהו כי
 האדם כל כללות היא .ל׳ח מצות ופס״ה מ״ע רמ״ה גס

 ענין וזהו .כמספרן גידים ושס״ה איברים רמ״ח שהוא
 ראה לומר . ה' אליו וירא באו' פה הורתנו מאמר

 הנזכר המילה עיי אברהם קנה אשר המעלות והביטה
 בכמה מהחלה שהיה מה על כוחו א נתקדש הנה כי

 ז״ל מאמרם ענין והוא .ה׳ תליו וירא כי א׳ . דברים
 . מזמור לדוד ופעם לדוד מזמור פעם שמציגו מה על

 . וילבישני לבכתי צדק פסוק על פירושם ע״ד ואמרו
 אמר כך .כו׳ לו נאה שלבושו ויש ללבושו נאה אדם יש

 להתלבש נחה והיא בה להתלבש לצדקה נאה רני איוב
 דוד גס כ״א לדוד נאה המזמור בלבד לא כך . בי

 עד״ז . מזמור לדוד ג״כ נאמר וע״כ המזמור אל נאה
 עד הנה כי . המילה עיי אברהם נקנה יאמר

 אברס אל ה׳ וירמר רק ר נא לא אברהם נמול שלא
 ה' כי . אנרס אל ה׳ דבר היה אברם אל ה׳ וירא

 ולהתנאות להתפאר אברם אל נאה הוא תחלה שנזכר
 להתפאר בעצם לה׳ נאה הוא היה לא אך אברם בו
 השראת לכבול יטל היה לא ע״כ כי . היה ערל כי

 מר א אינו שנימול עחה אך .יפול מבלי נבואה קדושת
 לדוד ע״ד לה׳ נאה הוא כי .ה' אליו כ״א אליו ה' וירא

 אמר ולא הנזכר הנימול אל כלומר אליו וז״א . מזמור
 ליקרא בו ש-ימוספה שה׳א יראה בל . אברהם אל

 אליו אה כי אברהם הזכיר לא ע״כ .לו גרמה אברהם
 זאת עשתה המילה כי .בסמוך הנזכר הגמול אל שהוא

 אגרהס נקרא היה אס משא׳׳כ לגמרי אבריו כל שנתקדשו
 פחח יושב והיא כי והיא שנית. ועוד . ערל וטודנו
 ועוד . יושב ולא נופל שהיה בחמלה משא'׳כ האהל

 ודד ליה: הנביא דרך כי האהל פחח והוא ם,ישיח
 .כוח עההע״י אך הנבואה. להשיג אנשים באין במקום
 שנכנסים מקום האהל כהח ה׳ אליו נרתס הנצוה

כחום והיא רביעית עוד שם להתבודד אפשר ואי ויוצאים
 1 )־׳״א( יג

מט

 ולא שממה מחוך אלא פורה נבואה איי כי והיא היום
 בהיה הרבה מצטער היה אברהם והנה . נמר מחוך
 מ״ח( פ׳ )ב״ר ז״ל למ״ש גס ומה ושמש כרב בו מכה

 מזה גדול צער ואין מנרהקה ממה הקב״ה שהוציא
 היות עם להובלה ויכיל נבואה ממנו נמנעה לא ועכ״ז

 זכות כ״א זה אין אך הגוף כל כח מחשת המילה כי
 לב נשיה דרכנו וע״ם .כמדובר לו שעמד׳ היא המילה

 ומהם . מנרהקה ממה הוציא שהקב״ה ז״ל אומרם אל
 יצא מהיכן .העולם והרתיח מגיהנס נקב שנקב אמרו
 היה למה למכה יפה שהחום מפני א ה אם וגס להם

 לבא שלעתיד הגיהנס שהוא מנרתקה ממה או מגהינס
 נא יום הנה פסוק על ז״ל כמ״ש . הרשעים המלהט

 שהוא .הבא היום אותם וליהט כו׳ והיה כתנור בוער
 הנה אך . ותלהט׳ מנרתקה חמה יוציא הקב״ה כי

 היום במום אמר ולא .היום כרום אומרו למו הוקשה
 שאמר . הידוע היום אוהו מוס כמו כהוא אמר ע״כ

 ולמה .הבא היום אותם ולהט לה׳ בא יום הנה הנביא
 כבא לתו׳ גס ומה אהבו לאברהם יה׳ הוא כן עשה

 והוא העתיד מעין הקב״ה שהטעימו יתכן אך .לבקרו
 היא העתיד גהינס בהוא מנרתקה חמה כי ארז״ל כי

 וכו׳ בא יום הנה וזהו .הצדיקים ותרפא רשעים תלהט
 וזהו . הצדיקים תרפא והיא הבא היום אותם ולהט

 ויתכן .וכו׳ צדקה שמש שמי יראי לכם וזרמה שסמוך
 הוציא היום באותו ,באברהם יתברך הוא עשה כן כי

 וביעור וכו׳ מרפא היא רשעים שמלהט מנרתקה חמה
 יען .ונתח בבובה האהל פתח יושב והוא זה לפי הל
 הרשעים אח ששורף שמה היום אוהו כרום לו היה

: הצדיקים ומרפא
 אברהם לבא לעתיד לוי ר׳ אמר )כס( אמרו עוד

 מהל אדם מניח ואינו גהינם פתח על יופב
 מהו מדאי יותר שחטאו ואותן .לתוכה לירד מיבראל

 הנוקוהשמתו גבי מעל הערלה את מעביר .להם עובה
 והלא .כו' לגיהנס ומורידן עליהן ונהנה מלו שלא עד

 ולמה גהינם פתח על ביוכב בכתוב נזכר היכן יקכה
 .זה אצל ההם התינוקות מלח ענין מה וגס .פה נרמז
 מלו בלא חנוקות כך כל שיהיו ואלו אלו מנה מי וגם

 מה הוא אך :מדאי יותר ולא החוטאים כמכפר
 והוא פי׳ ע״כ .כמום של כ״ף לו הוקשה כי שכתבנו

 כמו הוא הלא .האהל פתח הי' וצמה .האהל כחח יוכב
 .לבא שלעתיד גהינס שהוא הבא היום הוא היום חים

 דוגמתו עשה *ימחה בניו ל להצ גהינס בפתח יושב אז כי
 פ;חהאהל. יושב כהי׳ זה כי אומרת שהתורה והוא
 כי יבצר ולא .העתיד גהינס בחום שיהי' מה כמו היה
 מצטער שיהי׳ אז לו עיל כי מה הוא ה ע מעשהו זכות
 להציל זוכה כן ע״י כי .מילה במרמת בחולי האהל פתה

 מביא עירובין במסכת והנה .מגהינס הנמולי׳ מיו כל
 בה ומסיים . כו׳ מהול מניח נו א כאברהם זה ענין

 בב״ר ייחדו לא כי ואפשר .כו׳ תינוקות ערלת מעביר
 מטמאי כג לכלוב ..י מד יותר ו מט: כ״א ההוא העון

 מעליהם יעברו קודש שבשר .שבו ולא בענית מילתם
 מגינוין ואינן בגלגול ית׳ כמבימןה׳ כו' מעביר !זהי

?5 ומבטל למקומה ראשונה הערלה חוזרת כאלו למלה
המילה
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 החנוקות הס הן ט נמצא .לו כשהי׳ שמטמאה .המילה
בראשונה: המילה טמאו אשר

 לב נשית העטן אל לבא .כו׳ וירא עיניו ב
.הקודמת פ׳ סוף בב״ר ז״ל מאמרם אל

 עוברים היו מלתי שלא עד אברהם אמר פ״ז( )פ׳ ח״ל
 אצלי באים אינם משמלתי תאמר אצלי באים והשביס

 באים ערלים אדם בני היו מלחה שלא א׳להקב״העד
 הה׳דוירא עליך ונגלה בא בכבודי אני עכשיו אצלך.

 על ראה מה להעיר ראוי והנה :ע״כ כו׳ ה׳ אליו
 שיו את פצה שלא מי ית׳ מאמרו נגד לשעק אברהם ככה

 לאמר כו׳ יחידך את בנך אח נא קח ה' אליו באמור
 איך .זרע לך יקרא ביצחק ט אמרת אהה הלא לו

 ולעוברים לו מה וגם . ליפשר שענה בקש זה בציווי
 ית׳ תשובתו ועוד ית׳ צווי נגד ערלים ערביים ושביס
 בא היה שלא יונח לו האס .ט׳ בא בכטדי אט עכשיו
 .ית׳ ציוויו לעבור אברהם עס הדין היה .עליו ונגלה

 בכבודו ט ידע לא מי כי בכטט אומרו אל לב נשים וגס
 הה״ד שאומר כו׳ וירא מאומרו זה צמד איך וגס .בא

 שלשה על כי ידעת הנה כי נקדים לזה אך .מ׳ וירא
 רבה בשמות וארז״ל כו׳ התורה על עומד העולם דברים
 העולם היה תורה מחן עד העולם משנ׳״רא כי )פ״א(
 אברהם של הוא חסדיס גמילות שהוא א׳ עמוד על שמד
 שסובל .הקורה שבאמצע כמריש שהיה ז״ל כמ״ש והוא

 אחריו ושל שלפניו הדורות כך .ומכאן שמכאן קורות
 בעל כי והוא הענין אל ונבא :עליו סמוכים היו

 אל אמר ולא אליו וירא אומרו לו הוקשה המאסר
 וביש אברהם בין דבריס עברו ט אמר ע״כ .אברהם

 קיום על יותר חש היה בעטהנוחו אברהם כי .ים׳
 נא קח יח׳ אומרו על ע״כ .עצמו אל מהנונע העולם

 המילה עטן על אך .מאומה דבר לא כו׳ בנך אח
 ברא היחכן באומרם ההמון בעיט זר דבר להיותה
 ברא מאשר החסיר עד .מוס לבעל שיחשוב אדם אלהיס
 מעשה טורנוסרופוס חמיהח והיא . שלם לשיהיה אלהיט
 אמר ע״כ .כו׳ נאים אדם בני מעשה או נאים הקב״ה
 גמילות ע״י אלא מתקיים העולם אין הנה אברהם
 וכי . יתבטל זו מטה ע״י והנה עושה שאני חסדים
 הגמילוח אעשה איך וא״כ באי׳ יהי׳ משמלתי תאמר

 שמקיים מה מפני א׳ מצוה תדחה לא ולמה .הסדים
 .כו' מלחה שלא שמד ואמר יח׳ הוא לו השיב אז השלם

 העולם לקיים המילה ע״י כחך יהיה גדול הנה לומר
 רחוק השכינה אשר ערלים היו כה עד הלא כי מעתה
 להם גומל שהיית ידם על זה כל ועם .כנודע מהם

 שכינה היחה שלא גם כי ’מתקיים העולם חסדהי׳
 היה חסדים הגמילות שזכות יבצר לא .בעולם שרה

 תשרה המילה שע״י עכשיו כ״ש .לקיימו שפע משפיע
 אלא עוד ולא .אליה מרכבה ממש שתהי׳ שכינה עליך

 מרכבה ויעשה אותם שיניח מרכבתו מבמלאכי בך שיבחר
 ואיך .המלאכים כשלם השלם זה יהי׳ נמצא .ממך

 כלו׳ בא בכבודי אני וז׳א יותר. אז השלם יתקיים לא
 . עליך ונגלה אותם ומניח בא מרכבתי מחנות בד׳

 כל כמפורש ממך מרכבה אעשה ט ממש עליך כלומר
בא כי הי׳ וכן .המילה ציווי בפ׳ למעלה זה מאמר

 2 )ח״א( יג

 מימתו הלאט ואח .ממש עליו מרככחו"ונתרא׳ במלאכי
 חסד. להם שיגמול אברהם לשני ויציבם .כאנשים הלביש
 שהוא עבדיך מעל חעבור נא אל דבר אשר היעיב וע״כ

 הה״ד ואמר . בס״ד יבא כאשר ממש עליו יל מהיוחו
 .אליו אומרו יחיישב בזה כי לו׳ והוא כו' ה' אליו וירא

 ,כמדו המילה בזכות הי' שהענין הנימול אל שהוא
 אך דבר אליו דבר מצינו שלא יתיישב בזה וגם .למעל׳

 ניתר שהיחה המראה. מציאות להודיע כ״א זה אין
 מרכבה לעשות מלאכיו מרכבת להניח הקודמת על שאת
 עוד הנה אמר הכתיבים ענין אל נבא ובזה :סמנו
 הוא בא כי זכה מילה ע״י כי והיא חמישית מעלה קנה
 ועשהמרכב׳מאברהם. והניחם מלאכיו. במרכבת יש'

 .מעצמו למעלה עיניו נשא כי וירא עיניו וישא וזהו
 שלשה והנה .ממט מרכב' שעבה ראשו על בשכינה וירא

 מרחיק באים אותם ראה שלא כלומר נצביסעליו אנשים
 כ״א אדם בני של כדרכן .אליו גשתם עד ומתקרבים

 וירא למעלה עירו שוישא אחר כי עליו נצבים כו׳ והנה
 אנשים שלשה והנה .למשה להביש מיד וכשבא בשכינה

 והוא .עין כהרף לפניו נצביס היותם וירא עליו נצנים
 מלאכי הוריד מאברהם מרכבה בערותו יה׳ הוא כי

 מלובשים .לפניו והציבם .רפאל גבריאל מיכאל מרכבי«
 הנה להשעידם. אברהם את זכות למען כאנשים
 בפנינה עצר! ראה שראה אלו ראיות בשתי אברהם

 שפתח מ״ח( )ב״ר רז״ל אמרו הלא כי והוא .גדולה
 ראה לא כי ובראותו הדרן. אורח לפני היה אהלו
 כנופלים לפניו נצנים אס כי ומתקרבים בדרך ם בא אותה

 לב על מלעלות יבצר לא וע״כ .הי׳ כאשר השמים מן
 שאמרו לרז״ל)שס( גס ומה . הס מלאכים אולי אברהם

 אניש לבב ולחם כד״א לבבכם ולא לבכם וסעדו אמר כי
 פלא באופן א׳ לב אלא להם אין שהמלאכים על .יסעד
 בני או .המה מלאכים אם מלהסתפק לפחות יבצר
 לבבכם אמד לא זה ספק שעל מאד המרק קלי אדם
 לא ע״כ ט היו. מלאכים אולי בקרבו נדון שהי' ומה
 בדמות והיו כרגע לפטו נצנים כ״א .בדרך באים ראם

 למען ששה האלהיס כי הוא .גשמיות מלובשים אנשים
 .ויאכלו לפניהם שיתן חסדים גמילות מצות בהם יקיים

 אותם ירגיש שדם כי מרון קלי הס אנשים כי אפשר או
 מעלות שתי הנה אמר ע'כ .שליו נצביס ראם מרחוק
 . השכינה אל מרכבה היותי א' שחה זכיתי שוטה
 אולי ג״ח במצות אטפל אס חסדים גמיטת מצות שנית

 נא שאל ית׳ לפרו אמרתי ואס .משלי תסתלק השכינה
 ובין בחפלה להאריך אצטרך אולי .אותי ויעזוב יעטר

 . אנשים הס אם נס כי האנשים יסתלקו כך ובין כך
 או' אם לי ואוי להסתלק יקלו לבא מנשרים קנו כאשר

 לא כן כי .יח' ט דברי עד לי המתיש תחלה להם
 הוא ט ית׳ עסו אדבר טרם בס לדבר להתחיל יעשה

 בחכמה עשה הכל את לתקן ע״כ . אין דרך מישוש
 ליבר חס! שהי׳ להם רמז רק .דבר אתם דבר ולא
 קרוב היותו עם לקראחס וירן וע״ה .שיחעכט כדי נס

 אם הוא וזה בס לדבר חושק ט יבינו למען האהל מפתח
 ועי׳כ ארצה וישחתו ע׳כ מנאכים הס ואס .הס אנשים

כי .ית׳ עמו ידבר בעוד יסעו ולא צו שימתינו לט בשח
*מה
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 ואז .אתם ידבר עד ישקוט וצא נס חפצו ני יכירו המה '
 נא אל נעיניך חן מצאתי נא אם ואמר ית׳ אתו דבר

 ,מלאכי שאם והוא מרכטחך מלאכי על עבדך מעל תעבור
 ממנו וימנע השכינה אל מרכבה להיות יסתלקו .הם

 אנשים ואס .השכינה אל מרכב׳ היות וגם .ג״ח מצות
 בשד השכינה אל מרכבה היותו ממנו יחסר לבל הם

 כי שאמרו לרז״ל גס ומה .חסדים בגמילות שתתעסק
 למתנות ולעתיד. ובארץ במדבר בניו זכו זה ג״ח ע״י

:מאד עד גדולות
 אמר לא למה לב לשים ראוי .,ט מעט נא ПрР ר

 גס ומה . שליח ע״י יוקח אס כי אקח
 .אלהיס לו שלם כ! .עשה כאשר כי שאמרו )שם( לרז״ל

 והלחם משה ע״י לבניו ניתן שליח ע״י שאמר המים כי
 ממטיר הנני כאו׳ .ידו על נתן ,ה גס .ידו על שהי׳
 למה .יפלא אברהם על איפה р ואם כו׳ להם לכס
 הפרש ממנו יבצי־ לא כי .עצמו ע״י נתן לא מימיו גם

 סחת או׳ וגס .שלוחו יד על לעושה בידו המצוה העושה
 כמיצר תעטרו אחר אומרו ועוד .באהל לא ולמה עץ4ר

 ק על כי אומרו וגס .יעשה לא וכן . התעכבם על
 מלחמו שלאכול לאורח הבית בעל היתמר . עברתם

 כאשר תעשה כן הבית לבעל יאמר אס אורח וגס בא.
 שאמרו )שם( בב״ר אמר ע״כ כי והאכילני. דברת

 הנה אמנם :לך דיתייליד דכר לבר תעביד כדין
 השבדים ערביים היו פן אברס חשש כי )שם( ארז״ל
 להיות וע״כ .רגליהם לרחון צוה שע״כ .רגליהם לאבק

 שדם הנעשה שירות כי אפשר .ספקותיו בכלל זה גם
 אך ידעצש. על עשוהו לצה לא רגליהם. על בע״ג

 ולהחכת .ידו על עשה .מע״ג המהרס אחר שהוא מה
 סיבות מארבעה אמד תחת הנה כי יאמר הכתובים

 הטריח לבל )ח( .הבית בעל אצל מהתארח אורחים ימנש
 הביס בני טורח על )ב( . בשירותם הבית הבעל אח

 לבלתי )ג( .למקום סמקיס ומטלטליו הבית כלי לפטת
 .לדרכם ללכה נחפזים להיותם )ד( .ממון הפסידו

 כי כלומר .שליח ע״י ט׳ נא יוקח אמר הא׳ על ע׳כ
 אכילתם בעיקר רק כי .לשרת לי יש שלוחים הרבה
 והשעט אמר השנית ועל .לחם בפח בעצמי אעשה

 אמר השלישית ועל .לפנות דבר שם שאין העץ תחת
 ועל רבה. הוצאה בזה שאין וכו׳ לחם פת ואקחה

 שלא מה .סמוך אחר שהוא חעטרו אחר אמר הרביעית
 .עבדכם על עברתם ע׳׳כ כי הוא .מועט דבר רק אמרתי

 תהיה אל ויאמרו .במצוה לזטתני רק רב פיזור על ולא
 פן . כשך הצדיקים כדרך .הרבה ועשה מעט אומר
 ולא . דברת כאשר מועט תעשה רק לטורח עלץ נהיה

:לבבך עם כאשר הרבה
 טוטס הדרטת שהי הורט .,מ אברהם וימהר ו

מצרה. כל בעשותו האדם אוהו יעשה אשר
 בעצמו בכבודו לעשות שיכול מה שכל )ב( .הזריזות )א(

 הא׳ שעל וזהו .רטנו עושי למשרתיו יניח ולא .יעשה
 לושי אמר לא אליה בדברו וגס . אברהם וימהר אמר

 לומר .מהרי אמר הצווי גלותו טרה כ״א .במהרה ,ט
 .והמהירות הזריזות פניה נגד תשים דבר כל קודם פי

נשם והוס ט׳ לושי אמר השנית ועל .הציווי אמר _אח״כ
 3 טירא( *

 ספת עשיות סדר ללמדה האם כי .לושי אומרו אל לב
 העוגות. יעשה לישה שע״י ידע לא מי כי .אברהם בא
 הן וחברותיה הגר שפחתי הנה תאמרי אל כיון אך

 . העומס ועושה מקטפת וא׳ לשה א׳ ותהיה .יעזרוני
 .לושי את כי עצמך ע״י במצוה אוחזי אליה אמר ע״כ
 מצות לוש שע״כ היה פסח כי ולמ״ד . העוגות עשי וגס

ואב .עוגות עבה ומיד לושי כיון אפשר .ויאכלו אפה
;העוגות ועשיית לישה בין תאחרי .

דףפ״ז(כי )ב״מ אח״ל הגה מ׳. רן הבקי ואל ז
 .מוב וגס .רך וגס .בקר בן .שחע בהמות ,ג

 בהמות ,ג למה לדעת וראוי .בחרדל לשונות ,ג להאכילם
 שא׳׳כ ועוד .משתים או מאחת טובים נתחים ,ג היו ולא
 ובן אומר וכן . ליה מיבעי אותם .אותו לעשות מאי

 רך הבקר ובן הל״ל היו ג׳ אם כי .עשה אשר הבקר
 הבקר ובן כו׳ חמאה ויקח או׳ ושד .עשה אשר וטוב
 האורחים לפני יתן תבשילין ערובי אפי׳ שקיים מי כי כו׳

 שלשה או שנים איש יזמן יקרה הנה אך .והלב בשר
 הגדול על כוונתו כל אן־ .היטב וישקם ויאכילם אורחים

 .הערך שווי הס ואם .השאר כל יאכלו ואגבו . שבהם
 הנה אברהם חמר הזה כדבר .וא׳ א׳ כל בשביל יעשה
 הזאת החרדה שכל ולא מהם א׳ כל נפש ,יקר בעיני
 שחס וע״כ לבאר אעשה ואגט .האחד בשביל היחס

 יעשה ואס .וא׳ א׳ כל לכטד אחד בהמה .בהמות שלש
 איפה יודע במה א׳ כל לפני ויתן .בשר נתחי שלשה

 ג׳ היו לא אס ,א׳ כל אל א׳ .שחט בהמות ,ג כי
 כי .בהמות מג׳ בפחות לשנות ג׳ אין הלא כי לשטח.

 בבהמה לזה זה דומים ג׳ או ב׳ שימצאו .כנחח אינן
 אח לזכות וגס .זקן להיותו והנה .בשתים או אמד

 לקח הא' .הלשוטת ויחלק עמד עשה מה בנו ישמעאל
 וזהו במצות לחנכו ישמעאל לנער נתן והב׳ הוא לנשל
 לעשת הנער אל שניהם רימן וטוב רך אך בקר בן ויקח

 וימהר ע׳כ .יותר במצות זריז אברהם להיות אך .אותם
 ובראותו הא׳ הבקר р את הוא .מיד אותו לעשת הוא

 מיהר ולא .וטוב הרך את עדיין עשה לא הנער כי
 ע״כ מהרה. לפניהם לתת ורצה עשה כי והוא כמוהו.

 אחתוך אם אמר ואז .הנער אותם שיעשה עד המתין לא
 להורות שרצה גם ומה .כבוד אינו חלקים לג׳ הלשון
 החשיב שלא יראה ולא .לבדו א׳ מנה נותן א׳ שלכל

 ראשונים בימים וגם .השאר את זימן ואגט .הא׳ אח רק
 מה ע״כ .עצמו בפני מנתו לפניו ניחן היה אורח כל

 וק .לשני וחלב .הא׳ לפני לתת חמאה לקח עש־
 הנער לעשות נתן אשר כי . עשה אשר לשלישי הבקר

 כאומר .שלו את לעשות מיהר הוא כי .עדין עשאו לא
 היו אה מסתפק שהיה ולהיות .אותו לעשות וימהר

 להיות ומצטער וחולה זקן שהיה עס .כמ״ש מלאכים
 המאכל הסתלק אם או יאכל־ אס לראות עכ״ז בעמידה

 בראותם והס .עליהם מלעמוד סר לא ע״כ .מלפניהם
 וקן שהוא הידוע הוא כלומר עליהם שמד והוא כי

 .ויאכלו מסט ביכו ע״כ .מאהלו חון העץ ותחת . וחולה
 .והוא של הוי״ו рфъ או .מאליו המאכל סלקי ולא

 .ממט מרכבה עשה כי עליו שכינה שהיחה מ״ש והענין
על נוסף והוא כ״א .בלבד הוא לח כלומר והוא מ״א

 זולתו
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 .לעיל הנזכר השטנה עם כלומר כו' והוא וז״א .זולתו
 הכתוב אחר דרוש יאמר או ויאכלו. טשווהכלמו וע״כ
 למרום משה שכשעלה ז״ל מאמרם על בנערים אצלנו
 .ממנו בושים אתם אי הק־״ה א״ל .מה״ש בו לפגיע ורצו
 .שכתבנו כו׳ ביתו בתוך ואכלתם אצלו ירדתם ארש
 כלם צריכין היו כי למלאכים להורות ית׳ הוא שכיון

 גס מתקיים חסדו שע׳י .אברהם של חסדים לגמי,וח
 להורות יאכלו שם כי ית׳ רצה וע״ה .המלאכים עולם

 .ומקיימם מהם הוא גדול כי .מג״ה הם נהנים ט
 כי .ממנו מרכבה ועשות אותם בהניח יתב׳ רה ה ו;ה
 .גדעון את כמלאך עשי ולא ויאכלו הם נכנעו בזה
 נה השב אל מרכבה שהיא .עליהם עומד והוא יאמר חה
 הוא ואיך . במעלה עליהם עומד והוא זהו . למפה והס

 השכינה תחת ולא הען החח הם כי הוא . עליהם
:אליו כצריטס מפתו ויאכלו וע״כ .כמוהו

 נראה שרה איה שאלתם הנה כי .אליו ויאמרו ט
 לשאול ארן דרך מיעע ונם צורך לבלי

 שרה אל הבשירה יתסו למה וגס .האשה איה האורחים
 תלד. ששרה בישרו ה׳ גס ט ועוד . חברתם אל ולא

 בשורה צורך ומת וגו׳ בן לך מכנה נתתי וגס באו׳
 שיגאלו באהל .ה בהי מהמלאכים היפלא ועוד עתה. זו

 ע״ז(לומר דף )יבמות רז״ל שהוצרכו עד שרה. איה
ברכה: כוסשצ לה לתת או ע:בעלה. לחבב:

 והוא או׳ ענין מה וגם אכוב שוב באו׳ כפל למת ועוד
 ארז״ל הנה אטכם :זו הודעה צורך ומה .אחריו

 פירסת ששרה מפני לחם צפ.יהם הובא נא למת ט
 יבצר לא והנה העיסת. ונטמאת :ה ל כשתיתת נדה
 זו מציה ז להעשו זכתה לא אשר מדבר מדאגה לת תצר

 ט להורות ע״כ .היא הגינה לא לי א .ידיה ממעשה
 התחילה מאז ה׳ אותה פקד אדרבה כי הוא נהפך
 לנערותה יתב׳ החזירה כי זות ל נוא ה הדם ה והי .במות

 כלומר .אשתך שרה איה שאלו וע״כ הריון. לה לסת
 אל היש עשתה מאשר ולא עשית מאשר אכלנו הלא

 ואליה הזוכה היא אדרבה הלא ט .אחריה חתרהר
 א:תך. שרה איה הלא כי . היא ראויה ט הבשורה

 בירכתי צנועה כצומר .באהל הנה ויאמר שיענה כדי א וה
 בן והנה וגו׳ אשוב שוב ולימר אחריו לענות . ביתה
 ם׳ על כמשז״ל לבנים ראויה צניעותה בזטת כי לגרה

 אימתי .ביתך בירכתי פירית כגפן אשתך קכ״ח( )תהלים
 שוב ויאמר .ביתך בירכתי כשהי׳ פיריה כגפן אשתך
 ממלאכי מלאך כי לגלות היחל בזה הנה אליך אגו:

 הנה כי והוא . אשוב שוב אומרו בכפל .הוא המרכב־
 .מלאכים ושלשה שכינה היו .אברהם אל אז הבאים

 שכינה אין כי אשוב ידה ועל .שוב אמר השכינה ועל
 תבא ספק אין יצחק בלידת כי המרכבה מלאכי בלי

 טוב ט אותו וחרא תרע״ה בלידת כענין שמה השכינה
 היה וכן .השכינה מזיו אורה הבית שנתמלא .הוא
 ושרה וגו׳ אליך אשוב למועד אליו אמר ית' היא ני

 ביתה בירכתי צניעותה איה וש״ת .האוהל פתח שומעת
 אברהם כי אחריו והוא לז״א .האורחים לפני בפתח היא אס

 בין מפסיק אברהם נמצא .בו הדיבר המלאך :ל אחריו הוא
:פנימה היתה שאל״כ .שס כשרה הפחח ונין הרלאך אחורי

 4 )ח״א( יג

 הצדשוה כי אמר .,וגוזקנים ושרה ואברהם יא
 נאים זקנים ושרה אנרהס כי .שנהם

 ,כלו .כנשים אורח לשרה להיות שהדל מה אך .כימים
 דרך שהוא כנשים שלא אורח אך כנשים מבעי אורח

 לנערותה חזרה כי .ממנה חדל לא שנה תשעים אחר נם
 ותצחק כן ועל .הנשים הפך זקנתה אחרי נדה ופירשה

 הנה לאמר היה .הנה דברה שלח וגס בקרבה שרה
 לי היתה כבר בלותי אחרי הנה כי עיכוב אין ממני

 העיכוב אך לנערוהי וחזרתי נדה פרשתי כי עדנה.
 בב״ר רז״ל כוונו אפשר וזה :זקן ואדוני כי אלא אינו
 שאין גם .עדונין לי תהי דסיבית בתר באומר מ״ח( ,)ש

 מכאן באומרם ז׳ל מאמרם יתיישב ובזה .ברור לשונם
 זקן ואדוני אמרה שהיא השלום מפני לשנות שמותר

 אינו מקרא של כפשוטו ואם .זקנתי ואני אמר והקב״ה
 והקב״ה שניהם על אמרה שהיה כ״א .מאררה משנה

 שאחרי שאמרט במה אך .מאמרה חצי כ״א המר לא
 חזרה שהיא רק .בתמיה אינו עדנה לי היתה בלותי

 יתברך והשיב .בר כמדי ז״ל מאמרם יצדק לנערותיה
 חנם האס המבשר זה היה למה כלומר .זה למה ואמר

 הנה .בפיה דברה כלא וגס שרה צחקה כי בלההיו
 היא ודאי אמנם כי האף לאמר היהה הצחוק כוונת

זקנתי: אני כי אתמה עכ״ז שאלד.
 מן אינו הנה אמר .,וגו דבר ,מה היפלא יד

 אולי כי כמספקת שרה שצחקה התימה
 היה אס גם ומה .נכונה דבר נא האורח כי חשבה

 מלאך כי בדעתה עלה אם וגס .ערביים שהיו בדעתה
 או .הדבר יצא מה׳ אס מסתפקה .הוא צבאות ה׳

 אומר ה׳ אני עתה הנה ע״כ .ברכה דרך או מעצתו
 ממלאך כלומר בתמיהה. דבר מה׳ ויתכסה היפלא

 אומר עצמי אני עתה והנה .יתכסה שלא ודאי אינו
 אין המדבר שפי עתה .בן ולשרה ,וגו אבוב למועד

: להסתפק
 כחשה למה לב לשים ראוי וגו׳. שרה ותכחש טי

 .יראה כי אומרו ועוד .ה׳ מאמר
 על ה׳ יקצוף פן להודות לה היה ע״כ כי הוא שנהפוך

 ואדוני באו׳ צחקה היא כי שינוי ראתה היא אך .קולה
 הצחוק והגה .זקנתי ואני לאמר שצחקה א״ל והוא .זקן
 שתותר ידעה לא והיא זה. משעם לא אך אמת היה

 ואדוני ,ית מאתו לו נאמר אולי אמרה ע״כ .לשנות
 יריב הצחוקואח״כ במציאות אודה עד משנה והוא זקן
 כלו׳ הצחוק הכחישה כן על העכוב ט שתליתי על אתי

 כי ,הואית ומעיד אומר היה דעתו מאומדן בהוא
 פן יראה ט רק .כיחשה בנבואתו האמנה מבלתי לא

 גם כי .,לה באמור בצחוק תודה אס עמה יחקומט
 הבין אז .אמת הוא זקן ואדוני כי על שהוא הפעם

 אולי אה כי כיחשה הנם על לא כי בחכמתו אברהם
 עליו רק היה לא מעמה אך .השלום משני שינה הוא

 הפעם הנה לומר צחקת כי לא ויאמר ע״כ .זקן שהוא
 שינוי היה אולי .הפכו או אמרתי כאשר היה אפשר
 ואל הוא אמת בעצמו בלבד הצחוק אך השלום. מפני

:והודה שתקה אז .חכחשי
 אסר כי יאמר .,וגו האנשים משם ויקומו טז

שהאכילם 1



גאדרא מורת

 לויה למציח בעצמו לזכות רצה והשקם שהאכילם
 . המתרגם כמאמר ללותם שהוא לשלחם וילך

 וישקיפו בתו׳ וכן . מיותר יראה האנשים או׳ והנה
 עשו כי תורה סיפרה הנה אך .סדומה וילכו הל״ל

 הראות הנה כי והוא .לויה במצות אברהם שיזכה באופן
 אחרי אך .אברהם יאכילם למען רק היו לא שים כא

 ימצאו וברגע רוחניוהן. אל לשוב יכולים היו אכלם
 הוא עולם של שלישו כי אנשים. בדמות ואפי׳ בסדום
 ויקומו כי ואמר .בסדום ימצא א' ובפסיע׳ .המלאך

 .ונסוע הלוך ההולכים אנשים כדרך שהוא האנשים משם
 כרגע קפצו ולא .כדום פני על משם וישקיפו וגס
 .לשלחם עמם הולך ואברהם כי על הי׳ .השקפה בלי

 ,הוא לשלחם כדי אברהם מהילוך יותר הלוכם הי׳ שלא
 היה לא רגע כמו קפצו ואלו לויה מצות קייס למען

: המצוה מקיים
 זו מה לב לשית ראוי .וגו׳ אני המכסה אמר ТП יז

 היתכן רגו' מאברהם אני המכסה תמיהה
 תחלה יודיע שלא דבר יתב' הוא עושה היה שלא

 בלתי ואברהם או' ועוד .תמיהה זו ומה .לאברהם
 לגוי ביהי׳ מה הענין הל יוסיף ומה יחן מה כי .צודק
 .וגו׳ ידעתיו ט מרו א וגם וגו׳ בו ושנברכו .וגו׳ גדול

 למען מרו א וכן .צודק בלתי ויראה טעם נתינת שהיא
 יאמר איך כי .בניו על הביא למען היל״ל וגו' הביא
 אל הביא למען ה׳ דרך אתריו ושמרו בניו את שיצוה

 ובית הוא וה' כי .שידענו במה יאמר אך .וגו׳ אברהם
 וישקיפו הנה כי והוא . הקודם תחר נמשך והענין .דינו

 .רוגז הבטת בהתלבשוח שהביטו .לרעה השקפה שהיא
 .לרעה השקפתם וירא לשלחם עמס הולך אברהם והנה
 הפוכה הדום את מיד אברהם בראות פן יתב׳ הוא וחש
 בלבו יהרהר הלא .השמים מן ואש וגפרית .רגע כמו

 צדיקים נ׳ היה לת היהק .ממה האכזריות זה מה לומר
 שנתן רשות כ׳א זה אין אך .ההוא במקום יותר או

 צדיק בין הבתינו ולא .להשחית למלאכים ית' הוא
 הדין מדת ע״ם כי יחשב לפחות או .הכל ולו לרשע
 ויגדל ההוא הכליה נעשה .רתמים שחוף בלי לבדה
 ההולכים את ללווס הולך היה הוא ט מאי: הכאב
 הנה ואמר יתב' הוא בא ע״כ .כרצונו שלא לעשות

 ט שמורה .סדום פני על לרעה השקפה .וישקיפו
 צדיק בין הבחינו לא ע״כ כי ויחשוב .הס משחיתים

 הולך הוא וגס .הענק ורואה עמם הילך ואברהם לרשע
 ובית וה׳הוא ע״כ .רצונו הפך עושי את ללוות לשלהם

 לא כי מאברהם אני המכסה אמר א' באחדות דינו
 .הנזכר הוא אני אשר כ״א .הענין הוא המשחיתי׳ מאת
 מדה״ד לא וגס .המשחיתים ולא בעצמו עושה וה׳ שהוא
 יעשה וש״ת .העושה רחמים מדת בשהוף כ״א .לבדה

 לז״א .המהרהר אל יחוש ולא צדקו משפט יהב׳ הוא
 ואברהם כי )א( ממנו. לכסות אין מעמיס מכמה הנה
 שיאמר בבמחון יפקפק וע״כ .ועצום גדול לגוי יהי׳ היו
 ככה אם .גמר לידי גדול לגוי ואעשך ברכה חבא איך
 או . המשחיתים אל הדבר להניח מתנהג יהב' הוא
 יבצר לא והלא . רחמים שתוף בלי הדין מדת את

עם וכ״ס .מליצה לכליה ויחעתדו .דבר אשמת מזרעו
5 )ח״ה( יג

 ד
 ,עו לז״א .זולתם הארן גויי עס רק כך יתנהג לא בניו

 גוי כל בו ונברכו לו אמרתי הלא כי )ב( . שעם יש
 1מ כלו גם כ׳־א .נברט פלא די לא ועתה .הארז

 צדקה לעשות וגו' ידעתיו כי והוא )ג( ועוד .העולם
 שיצוה בניו את הוא אליו צווי הנה כי והוא .ומבפש
 ה' דרך להם שיאמר וגו׳. לעשות ה' דרך ושמרו

 עושה הוא ומה .הס יעשו עושה יתברך שהוא שהדרך
 אין אברהם בעיני והנה .כן אתם אף ומשפט צדקה

 כאומר סדום. בענק היה לא משפט אפי׳ כ״א . צדקה צ"ג
 יאמר איך וא״כ .משפט יעשה לא הארן כל השופט
 ולדעתו ומשפט. צדקה שהוא ה׳ שעושה דרך יעשו אברהם

 וגו׳ ידעתיו ט וזהו . הלילה עושה אינו משפט אפי׳
 . האמת אודיענו ע״כ . ומשפט צדקה לעשות ה׳ דרך
 אל נוגעים בלבד לא בניו שיעשו ומשפט הצדקה כי ועוד
 עשות ע״י כי ממנו אכסה ולמה עצמו אל גם כ״א .בניו

 עד הדג־ות ויתקיימו ימשכו . ומשפט צדקה ישראל
 משא״כ ולזרעו לאברהם הארץ מתנת שתתקיים לעתיד

 צדקה העדר על הדורות בקיום הפסק יהיה ח״ו אם
 ובראות לאברהם לעתיד המעיתד יתקיים שלא .ומשפט

 . פט ומד צדקה הם יעשו לא חלילה ה׳ דרך זה אין כי
 על ה׳ הביא למען וזהו .עצמו מאברהם גם טוב וימנע

 אתן. ולזרעך לך דבר ממש עליו כי והוא .וגו׳ אברהם
 שאז .כנודע לע״ל הוא הלא לך אומר . יתקיים ומתי

 וכל . וגו׳ והקניזי הקיני את עממים עשרה יתקיימו
 כד׳א שיקדימו ומשפט בצדקה הוא נבא שלעתיד האושר
 וכמשז״ל בצדקה ושביה תפדה במשפט ציון א׳( )ישעיה

 ש״ת והוא .וגו׳ ידעתיו ט יאמר א וגו' לי וארשתיך על
 אדרבה והלא .וגו׳ ואברהם וגו׳ המכסה אומר אני איך
 ט וידע סדום אל קרוב שהיה אברהם הוא עונש בר

 בל את כדרכו ית׳ לה' השיבם ולא וחטאים רעים המה
 שידעתיו מה כי .זה על יאשם לא לז״א .רבים עמים

 אם כי גויס מגייר שהיה מה על אינו . בעצם ואהבתיו
 ר״א בפ׳ משז״ל והוא . וגו׳ בניו את יצוה אשר למען

 הנוים מכל אברהם עשה אשר הנפש כל כי כ׳ד( )פרק
 .בלבד עצמם הם כ״א כלל אתטהם זרעם אל נמשך לא
 ידעתיו כי יאמר וזה .עילם עד נמשך כ״א זרעו כן לא אך
 .אחריו ביתו ואת בניו את שיצוה על אלא אינו .וגו׳

 אתריהם זרעם אל היה שלא עשה אשר הנפש משא״כ
 לו שאין ולא . בסדום עשה שלא מה על יאשם לא וע״כ
 שאשר אלא .בחרן עשה אשר הנפש כל שגייר מה על זכות
 משא׳כ וגו' הביא למען מספיק גדול הוא בניו את יצוה

: כזה גדול איננו ט עשה אשר הנפש
 השקפה שראית מה אמר .וגו׳ זעקת ה׳ יאמר1 כ

 הנה כי . החפץ אל תתמה אל .לרעה
 לא יקרה ולפעמים . רבה כי ועמורה סדום זעקת

 . עליהם שצועקים כצעקת החוטאים חטאת כ״כ היה
 כבדה והחטאת .רבה הזעקה כ״א היא נהפוך בזה אך

:הזעקה על מאד
 למענך אעשה עוד הנה אמר וגו׳. נא אלדה כא

 נא ארדה הדין מדת השקפת בלי כי
 הכצעקהה אס כי . מדה״ד בחינת ולא הדין עומק אל

רחמים מדת אלי ׳.מגעת הצעקה אס כלו׳ .אלי הבאה
מא
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 עם צדיק להמית או .מאלה אחד . יתברך כונתו אפשר
 אש יצילו לא אך הצדיקים המית לבלתי או יחד רבע
 אפשר או .נפשם יצילו בצדקתם המה כ״א . עירם יושבי
 הוא כעת ראוי לי נראה ואשר .יצילו זולתם את שגס
 כרך לכל י׳ ים ואס .עצמם אח יצילו מי׳ פחות יש שאם
 י׳ מחולקים הג׳ יהיו שלא גס . הכרכים ה' כל אה יצילו
 הספה האף היחלו וזה . א׳ בעיר חמשיס כ״א כרך בכל
 פחות שיש קרובה היותר בבחינ׳ שהוא רשע עם צדיק

 . נפשם אח הצדיקים יצילו לא האם כלומר . מממשים
 חמות ולא בצדקתם נפשם את יצילו הוא ראוי כלומר

 היותר שהוא צדיקים נ׳ שאין יונח אם וזהו .אלו עם אלו
 .עיר לכל עשרה שיטאו צדיקים נ' יש אוני אך .קרוב
החמשיס יהיו אשי׳ כ״א עיר בכל עשרה יהיו חס אצ״ל

 את תכריע הרחמים שמדת ראוי אדרב׳ .הרחמים מדת
 ולא כמתמיה ח״א .בזכותם כולן על למחול הדין מדת
 ומת האף מדת אם והכריע .בי הדובר הרחמים שם תשא
 חלילה כי הוא . האף אל והכליון האסיפה מייחס שאני

 מספיקים אין כי וש״ת הזה כדבר לעשות הרחמים שם לך
 וא׳ אלן יהיו רשעים אלף יש שאס .הרוב אחר כ״א לכל

 לפניך שוים ורשע צדיק כן כ״א יתכן לח זה . צדיקים
 רשעים כנגד מכריע אתד צדיק ואין . הכף להכריע

 . אחד מדר כרשע כצדיק יהיס כי יאות ונח . רבים
 צדיקים ועשרה . טובה מדה מרובה הלא .כי לך מלילה

 וכ״ש הרחמים מבחינת זה וכל עירם יושבי כל את יצילו
 יעשה לא האיז כל השופס מ״ה ע״י נעשה היה שאפי׳

רשוחאיט ט שכשניתן כמשחית חליצה אינו כי .משפט __.......... _
 שודאי האדן טפס אתה כי .לישע צדיק בין המבחין־ שה סדום על חשב והוא . לבדה האחת העיר בתוך

יעשם 0 )ח״א( יג

 כ״א משפט לשאעשה משפקח בלתי . בך הדובר ה׳ הוא
 .אלי הבאה אל כ״א אליה א-יט לא מדה״ד. אל הבאה

 א־ כלה אעשה לבאאלי כדאי שתהא שיעור עשו ואם
 תעבה ראוי להיות .מדה״ד אל הנאה רק עשו לא ואם

 שני היו כי יאמר עוד ם. וארח אדעה דין. ההיא .דה ה
 ויש .להם שעושים הרעה על צועקים יש .זעקות מיני

 יקה הח לא ואביון עני יד כענין להם הטיט שלא על
 עשו משפט ת לעש אלי הבאה הכצעקתה אמר . וכיוצא
 לא ואם . כלה אעשה . שעשו מעשה על צעקה שהיא
 בצירוף אלא לנליתם אלי באה להיות שיעור שאין אנא

 יאמר עוד .וארחס אדעה . מעשה בני טובה העדר
 לא אשר עליהם שצועקים מה בחשבון אעלה לא,

 כנודע היה שרב עם ושבים העוברים המה עירם מכני
 .כו׳ עשו עצמה )של( הכצעקתה כ״א ס״ט( )פ׳ מרז״ל

 קונם את יודעים וכו׳ וחטאים רעים ז״ל כמ״ש כיון עוד
 אמר . מהמעשה קשה הכוונה כי . למרוד ומכוונים

 עשו כו׳ הכצעקתה וזהו . בחשטן אעלה שעכ״זלא
: בדינם זנו לא ועכ״ז

 אברהם בטחון גדול הורה .כו׳ משם ויפנו כב
 הבריות את לזכות השקו וגודל . בקונו

 בגזירתו להשחיתם לסדום המלאכים לכת אחרי שאף
 ה׳ לפני עומד עידנו רק מתפלה ידו השיב לא . יתברך

: כו׳ בצלו משמש המתרגם וכמ״ש רחמים. לבקש
 יאמר לבשטרס לשים ראוי . וכו׳ אברהם ויגש כג

 יש אוצי יאמר ראוי היה . תספה האף
 האף ואו׳ חוזר השני בפסוק למה ועוד .כו׳ חמשים
 האף ובשני .רשע עם צדיק נאמר בא׳ כי ועוד . חסכה
 כך ואחר במקום ויצא בעיר שנכנס ועוד .סתם הספה

 המקום אל ויחזור . בקרט אמר ולא בקרבה אשר אמר
 צדיק להמית כו' לך חלילה אח״כ שאותר ועוד דסמיך.

 למקום תשא שלא לך חלילה יאמר מהראוי כי .רשע עם
 ואומר כופל למה ועוד .בקרבה אשר הצדיקים למען
 זר כמו שיראה ועוד . לך חלילה כרשע כצדיק והיה

 יש אפשר הנה אמנם : וגו׳ הארן כל השופט או׳
 היותר וזהו עיר לכל י' לכלל יגיעו לא אך . צדיקים

 ואולי כרך לכל י' נ' לסכום שיגיעו אפשר גם .קרוב
 . מכלן א׳ בכרך נ' או .י' כרך כל תוך יהיה אפשר י׳

 אלו בחינות г ולעומ .אליו לוטוכלהנלוים בסדום כגון

 הידיעה בה״א העיר וז״א . הנלויסאניו וכל ובישר לונו
 אלא החד שאינו רשע עם צדיק אמר ולא .הספה האף

 השא ולא נותרוס ה העיירות הד׳ אש א! .צדיקים זולת .א
 ולא מקום בשם שנכללים השרכים לחמשה לומר .למקום

 למקום השא ולז״אולא . בלבד החמשים שבה העיר אש
 וז׳א .הא׳ עיר של בקרבה אשר קים הצדי חמשיס למען

 את הכולל המקום אל חוזר אינו כי בקרבו ולא בקרבה
 ועל ,א' שבעיר הג׳ בשביל כונן את שישא כ״א .טלןי

 שהוא רשע עם צדיק הכפה ף הא שאמר הח׳ החלוקה
 להמית הזה כדבר ממשות לך מליל׳ חמר ׳5מ פחות בתיות
 זו חנוקה על והנה . נפשם שיצילו כ״א רשע עם צדיק
 המה גס ברשעים מיחו שלא כיון .לו לחמר אפשל היה

 שלא על המרק בעת הדין מדת כקטרוג והוא .חייבים
 להשיב חמלוע״כ ממקודשי .וממקדשי שנגזר מיחועד

 ראוי אין . מימו שלא על מחייבם אם גה המר זה על
 מיתה יהחייט הרשעים שאס אלא שוה לקוחס תהיה

 מלילה כרבע כצדיק והיה וזהו יסורין. צדיקים יתחייבו
 א׳ בעיר היותם שאס ממשים יש אולי הב׳ ועל לך.
 דן אתה כרך כל כי תאמר אל המקום. כל את יצילו
 . בה שנמצאו העיר אס רק יצילו שלא באופן עצמו בפני
 אס כלו׳ .משפט יעשה לא שופט להיותו השופט הלא
 יעצרו שלא מעלה לשרי או הארץ ממלכי לא׳ המשפט היה
 כרך כל אל ישקיף לאיפלא כא׳. כלהארן לשפוט כח

 צדיקים ממשים על א׳ עיר אל יממול ולא .עצמו בפני
 כל השופט אך . עצמו בפני ,א כל ישפטו כי שבחברתה

 פה יעשה לא כא׳ העולם כל את דן שלפעמים התרן
 זכיות מצרף יחד הארן כל שופט להיות כי והוא .משפט

 , בהפך או זכיות הרבה א׳ בעיר ולפעמים .העולם כצ
 בכל בשוה הזכיוס להיות .עצמו בפני עיר כל שופט ואינו
 כאחת כרכים החמשה כל כי אתה מעשה כן . ועיר עיר

 החמשיס היות הוא כך וע״י . אתה הכל אדון כי יחשט
 או .יחד חמשתן מדונם כי .מוחצקיס ;היומן כ א׳ בעיר
 יראה וכן .,תבל הברגז שאומר המתרגם דרך על יאמר
 ף הא הנה ואסר .מדה״ד אל חף יקרא כי והוא .בב״ר
 לא שהצדיק של רשע עם ק צדי תספה הרוגז. פדס הוא

 מדת של ה׳ שם מדתך כן לא אך .ק בחג כענין מימה
 צדיקים ממשים יש אולי כי שק וכל . בי הדובר רחמי־

 אש שתכריע הנזכר מטעם אספה האף הנה כי .כו׳
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 למקום ולישא .רשע עם צדיק המית לבלתי משפט יעשה
 שכתבנו במה יתכן עוד . בקרבה אשר הצדיקים בחמשיס

 . חימת או אף ע״י העון דת כק ♦ח׳ בעשותו כי נח בס׳
 רשות שניתן כיון ז׳ל וכמאמר לרשע צדיק בין מבחין אינו
 הנה יאמר ובז־. , מבחין ית' ידו על בהעשוח אך כו׳

 על או .משחית בהוא האף ע״י זו פקידת תהית אפשר
 כיון רשע עם צדיק שתספה היא האף מדת והנה . ידך

 וכו׳ המשים יש אולי ב אלא עוד ולא . כו' רשות שנישן
 כן לא מדתך אך .ט׳ תשא ולא שחשפה הוא האף מדת
 ולא .וגו׳ לך חלילה וזהו הבחין לבלתי חלילה כי . הוא

 מיחה שלא על ליענש ראוי הצדיק בהיות גם כ׳יא בלבד זו
 ש־שאלה מה וע״כ . לזה זה של פקידה מדמת אינך
 וזהו .ידך על כ״א משחית ביד המשפט הניח לא ממך

בעצמו הוא יעשה לא .לחייב או זכות1 הארן כל השופט
:הדין במדש יהיה אפי׳ שיבחין פן בא המשפט

 יהיו שאם שאמר עמו הסכים .וגו׳ ה׳ ויאמר כו
 תוך כלם שיהיו עם .צדיקים חמשיס

 אם וזהו כרכים ה׳ הכולל המקום לכל ישא .א' עיר
 ונשאתי וכו' צדיקים נ׳ אמת עיר שהוא בסדום אמצא

 סדום וסיים .א׳ גם אין שבארבעתן עם .המקום לכל
 עיירות משאר יותר שם ימצאון שאפשר העיר היא כי על
ונשאתי כ״א אשחיתם שלא אצ״ל ואמר . לוט שם כי

:עליהם חוב ישאר ולא לאשמותם
 דברתי כה עד אברהם אמר .וגו׳ אברהם ויק כז

אל לדבר הואלתי נא והנה הגדול השם עם י
 השם לפני לסרב בוש כי והוא . אדנות שם הוא אדני

 :וגו׳ ואנכי בחשבון ומסור הולך בהיוסו גס ומה הגדול
העיר. כל את אמר אברהס הנה .וגו׳ יש אולי כח

 סתסוגסהצ״ל אשחית לא השיב והקב״ה
 וגו' יחסרון אולי תמר אברהם אך . העיר ולא המקום

 תשחית שלא כ״א להם ותמחול או׳שחשא איני החסרון ועל
 במ״ה כי הוא העיר אל כ״א . הכרכים כל אל לא ואף

 את בה׳ השמית אמר .וחצי כרכים לד׳ כפרה כדי יש
 . הצ*ה את החמשה יצילו ולא כולה החמישית העיר כל

 השמחה אעשה לא כלו׳ כחס אשחית לא ית׳ הוא והשיב
 אשאיר ואיזה אשחית חצי איזה כי חציה. את אשי׳ לגמרי

:טלם את אייסר אס כי
 אשחית לא אמר למעלה הנה . וכו׳ כט

 אעשה לא אמר והשלשים המ' ובמנין ’
 בל' משת״ש בעבור אמר ובעשרה ובעשרים ובארבעים

 אמר תחלה כי ז״ל סרש״י המנין ירידת בענין והנה
 על ובלשים הד׳ על מ׳ והח״כ .כרכים עלה' ממשים

 מה אל לב בשוס אחרת דרך ויתכן . לאמת עשרה עד ג׳
 חלוקה. בכל חנינה ספת ת ושתהיה אחר באו,ן שהערנו

 לפי שוה שעניינים לד׳ מ׳ וצא לחמשה חמשיס ולא
 הכל על בקש .הראשונות בפעמים כי והוא . הערך
 חמד לנג י' שהיו ל׳ עד כי והוא . קצתם על ואח״ש

 ברוב השתים יתבטלו בקש . החמשה רוב שהם עהשלשה
 בקש .המיעוט כנגד שלם בי׳ או בך׳ אך הס גס להנצל

 זים וחט רעים שהיו הרב אחר לא׳ולא לב׳וי׳ הך' יספיקו
 ובזה .הל׳ נעבור אמר לא ע״כ . ברוב יתבטלו בלא

אס אשחית לא נאמר תחלה והוא .הערנו אשר יתבאר
 7 <ח״א( יג

נב משה

 אברהם כי על הנחתה לשון אמר וחמשה מ׳ שם אמצא
 כל את ישחית בלא העיר כל את בחמשת התשתית אמר

 כל אשחית לא סתם אשחית לא והשיב .החמישית העיר
 ימצאין אילי אברהם אליו באמור אך .יסורין כ״מ העיר

 ית׳ הוא לו משיב היה אם .השחתה הזכיר ולא מ' שם
 כליון שהוא השחתת גרר יעבה שלא נראה היה אשחית לא

 וזהו .עשית שום כלומר אעשה לא אמר ע״כ מענו כ״א
 החמישית וע״כ .מהד׳ ח׳ לכל י' יש הלא כי המ' בעבור
 על אך .הד׳ זכות בעבור ד׳ בין א' גדול ברוב הבטל

 עדיין כי כלל יעשה שלא אעשה לא שאמר גם הפלשים
 רק הל׳ בעבור בעצם אי.ס עכ״ז . ב ר מציאות יש

 Ы> כלו»־ אשחית לא אמר ב,־׳ אך .ית׳ ברחמנות*
 יתבטלו חלא היא וההטג׳ אשאיר השתים כי הכל אשחית
 שלא להיות והנה טובה מדה מרובת כי ברוב השתים

 הב' אל כי הך׳ בעבור אומרו יצדק . השתים רק יצילו
 אומרו ונס . אשחית ל־ בי׳ אמר ועד״ז זכותם מסטיק

:העשרה בעבור
 משק היה שכ״כ יאמר . וגו׳ כאשר ה׳ וילך לג

 שוילך שעל .להצדיקם בפרץ לעמוד אברהם י
 דבירו. אתרי נתעכב ולא אברהם אל לדבר כלה כאשר ה׳

 מעט עוד .עכב מ היה שאם למקומו שב ואברהם ע״כ
 בראותו אך . להתמק בפעם כפעם שב אברהם היה

 .למקומו שב אז כלל נתעכב ולא לדבר כהתימו הלך ש
 באו לא ל־יקומו שב שאברהם ראותם עד המלאכים וגס

 פן חשו כי כו׳ ויבאו למקומו שב שסמוך וזהו .סדומה
:תאלהיסלמו יתעשת

 שלמעלה היה מה להעיר ראוי וכו'. ויבאו א יט
האנשים. משם ויקומו אנשים קראם

 בדמות שלא בתו שעתה הוא ואס מלאכים קראם ופה
 אנשים. קוראם כן אחרי וגס לוט בבית אכלו איך אנשים

 איך ועוד . סדום בשער יושב לוט כי יודיע למה וגם
 פן חש ילא ט׳ נא סורו להם לאמר לוט לבו אל ערב

 בתומר ועוד . אורחים הכ׳יסו על הייקים אנשי יהרגוהו
 חמר למה וגס מיותרת הנה מלת כי .אדוני נא הנה

 הפך .הלינה אחר ורחצו באומר ועוד .הסרה בל הגשה
: תחלה הרחיצה על שצוה אברהם עשת אשר

 הכנסת במצות לוט את לזכות הקב״ה רצה הנה אמנם
 יבאו כ״א ית׳ ראה אך .הצילו למען אורחים

 שיש מקום המש־ס בשער יושב והוא אנשים בדמות אליו
 יסתכן הלא נדונים עם המון עם .הארן אילי אנשים

 שני ויבאו ע״כ .המצוה יעשה ולא עליו יקומו אי לוט
 שלוט מפני והטעם .מלאכים בדמות כלומר המלאכים

 יראו שנא רואים מקום המשפט מקום סדום בשער יו.ב
 אך ראת לוט לומר .לוט וירא וזהו לבדו לוט כ״א אותם

 בית בני כל כי מ״ה( פ׳ )ב״ר כמשז״ל והוא . הם לא
 . הכירתם הגר שע״כ במלאכים מכירים היו אברהם

 לזכות ורצת . ביתה הליכות צופיה פסוק זה על ודרשו
 במקומי אדב־ אם בלבו ויאמר . מאברהם למד כי בג״ח

 .ויחרדו מזמינ׳ שאני ישמעו הלא בפניהם הזקנים בשער
 ם מק עד . מהם רחק עד לקראתם ויק מתחם קס ע״כ
 ויאמר ארצה וישחתו ואז .אתם בדברו קולו ישמע שלא
מתייחסים רוחניים אתס נא הנה כלומר .אדני נא הנה

אל
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 נא סורו בג״ח לזכות כדי אך אדנ״י בם הוא הרכינה אל
 . לזכותני עבדכם בית אל לאנשים והיו . זה מ״ציאוח

 הפשטת הוא רגליכם ורמצו השכם בקר ואח״כ ולינו חהו
 ואז .כנודע לרגל הנמשל התלבשתם אשר גשמות מלבוש

 הייתם אס יאמר או .ירגישו שלא והלכתם והשכמתם
 גס כי .ג״ח מצות עשוח יכול הייתי לא ממש אנשים

 בלכתכם אך אתכם להחביא אפשר היה בבית שבהיותי
 אתכם ללכת שלוחי או אני צריך הייתי ביתי עד בדרך

 מתייחסי׳ אדני אתם נא הנה אך לחנותכם ביתי לראותכם
 לא תצשרכו לא ע״כ . שכינה לשם דומים לרומניי'

 וגו׳ נא סורו כ״א בדרך אתכם להוליך ולא מקום למורה
 עבדכם בית אל הנכס .מפה שתסורו בלבד בהכרה כי

 מההתלבשות רגליכם ורחצו כך ואחר ולינו .תשנו ולא
 המיוחד לדרך הוא לדרככם. והלכתם והשכמתם הגשמיות

 שלא נלין ברחוב כי לא ויאמרו . הרוחניות היא לכם
 ומורה ומנהיג הליכה שבלי כמאמרו ועשו בך ירגישו

 סמוכים הליו ועודם ויסורו וזהו . ביתו אל הלכו ביתי
 ובעוד ביתו בתוך נמצאו רגע כמו כי .ביתו אל ויבאו לו

 להם בעשה לאהירגשעדאמר הכדים גמילות עשותו
 כ״א מיד האוכל אחר לא גס ויאכלו אפה ומצות משתה
 אכלם אחרי’וששהו המזון ברכת אמר שהוא ישכבו טרם

 הבית על נסבו למה לב לשים וראוי וגו׳. ישכט סרס עד
 ולא שיוציאם לו אמרו למה וגס הבית תוך נכנסו ולא

 האנשים איה אומר נדקדק לזה אך . להוציאם הס נכנסו
 אורחים כי ידעו המה הנה אך .צורך ולבלי מיותר שהיא

 לבית מבית שהלכה אשתו ע״י פ״ג( )שם כמשז״ל או .שם
 וזהו .מלח נציב נעשתה שע״כ לאורחים מלח לשאול
 אנשים קול שומעים שהיו או ומריבה מצות ל׳ אפה ומצות

 היה שעדיין הכתח אל נגשים והיו הבית תוך מדברים
 כגר והדלת לוט עליהם שיצא עד נסגר לא כי פתוח
 רואים היו ולא משש הביעו פתוח הפתח ובעוד .אחריו
 החלה וע״כ להם מתראים היו לא המלאכים כי אדם
 ויקראו מסביב מנוס בית לרו יהי לבל .הבית על נסבו
 חיה לו ואמרו אותם רואים היו לא כי בפתח אוחו

 אותם הרואה אתה לכן . לנו נראים אינם כי האנשים
 על נמירך פן מלהוציאה תירא ואל . אלינו ם הוצי

 דבר אשמת עליך אין הנה כי .כמשפטנו אורחים הכניסך
 אשר וז״א מעצמי אליך באו הס כ״א אתה קראתם לא כי

: הרגשת לא הלילה ובחושך הלילה אליך באו
 להרע דעתכם או יבצר לא אמר . ט׳ ויאמר ז

 הביתה שאספתיס על אותי במוצאכם אותי
 לבל העיר הסכמת על אותם לקנוס או להנאתכם או

 אחי נא אל לי להרע הוא אם .אורח שם וישתה יאכל
 לפר אותי שמניתם עתה להיותה א׳ . סבות לב' הרעו

 . הרעו אל האהבה בבחינת אחי להיותכם וגם .ושופט
 דבר על הוא והס וגו' לי נא הנה להנאתכם הוא ואס

 לשהות ולא לאכול לא ע״כ כי יאשמו גא הלא .ההסכמה
:באו בלבד קורתי בצל להיות רק .באו

 ועוד הלאה הפך הוא גש הנה .וגו׳ גש ויאמרו ט
 עבה משפט לא הלא כי שפיט וישפוט

 או מאמרנו תעשה הס גש יאמר אך .במאמרו לוט
 להיות גס ומה עוד נרצך לא כי . תעשה לא אם הלאה

8 )ח״א( יג

 עושים וכך .עלינו אתה דיין הלא כי וש״ת .עלינו דיין
 וככר לגור г ב האחד .א ה כי כלום אינו זה ושופע לשר
 אחר ושתים פעם הייס שפסת אשר לך ודי שפונו. שפנו

 לך נרע מהדיינות אישך מעבירים שאנו עשה גר. היותך
 היותו בבחינת חשיבות דרך באיש תתלה ויפצרו מהם

 חשיבות בחינת בלי בלוש ואח״כ חשוב שהוא לתיש מתייחם
:בליש באיש וזהו

 ויביאו בלוש יד שלומם אמר הנה .כו׳ וישלחו י
 מבפנים סגדו שהדלת וכו׳ואתר לוש את

 בפתח שאפיל! . רים בסנ חוצה שהיו האנשים את הכו
 הדלת אמרו ולא הפתח וז׳א . הפתח למצא נלאו פתוח
 לא פתוח שהפתח שגם הנה כו׳ לוש ויצא או׳ שאח״כ וזהו
 הבית פתח בהיותם איך לב לשים באנו אם .נכנסים היו

 כי יראה וילאו מאומרו כי וגם . הפתח למצא נלאו
 שהוא הה״א בפת׳ח הפתח או׳ וגם . מצאוה הלאות אמר

 בקשו למה בסנורים שהוכו אחר כי ועוד .הידוע הפתח
 אפשר אך .ימיתום פן לברוח להם היה אדרבה .הפתח
 למצוא וילאו לברוח בחרו סומים בהיותם כי יאמר

 להמלכו החצר פתח הוא חסויים היותר הגדול הפתח
:נפשם על

 אומרו על לב לבים ראוי .כו׳ האנשים ויאמרו יב
 מחן או׳ וכן .לו היו לא ובנים ובניך

 היה לא חתניו כי מהם יבצר לא הלא כי ועוד שנים והיו
 המה אך .חתן פה לך מי עוד אמר ולמה צינצל ראוים

 .מהן בניס ב׳ שיוליד בנותיו עם לו יקרה אשר את ידעו
 מי אל תמוש אל כלומר כה לך מי עוד לו שאמרו וזהו
 ולא א ה פה לך ימי עוד הלא כי . מהבית מוץ שינך
 לא שבחוץ חתניך כי אלה זולת לך אין כי כלומר . בחוץ

 חתן הוא פה לך שיש במה הנה כי היו כלא היו כי יהיו לך
 וגס פה הוא בעצם בלס חתן כי כלומר ובנותיך ובניך
 ומהן ממנו ובסתיו עצמו הוא כי והוא . ובנותיך בניך

 ובנותיך ומואב עמון הן ובנים .לעצמו מתן הוא כי התן יב
 והבנות בניו והבנים בנותיו בעל הוא כי .בנוח הבחי הן

 . המקום מן הוצא בעיר לך אשר כל זה כל ועם בשמיו
 . מועיל בה אין כי יראה הוא כי כלומר למו יועיל אלי
 כמו להם כ״כ הדבר ויהי כו• חתניו אל וידבר יצא ואז
 : מלבו ולא מצמק הוא שהיה כ״א חבבו לא שאפילו זר
 נהפך איך ית' הוא הורה . וכו׳ השחר וכמו טו

שהוא השחר עלות אמר כי הרחמים. למו
 אל לב לשים וראו* . פקודתם להם היתה רחמים פת
 תשפה פן אומד ואמ״כ .העיר בעון תכפה פן תחלה או׳
 המלאך בביאת אחר כי ועוד . הפיר בעון אמר ולא

 ופן המלש ההרה ואומר מפחידו למה בשבילו היתה
 אל שינך הוא ההרה שאומר ז״ל צרש״י גם ומה . תספה

 שתי וביד בידו האנשים ויחזיקו אומרו עוד .אברהם
 ויוציאוהו באומר לבדו אותו רק הוציאו ולא בנותיו

 כהוציאס ויהי או׳ שאח״כ ועוד .לעיר מחוץ ויניחוהו
 פה אומר ועוד . הוציאום יחד כי יורה אותם

 אשתך קח קום לו יאמרו מקודם ולא עליו ה׳ בחמלת
 שחומר הנשים אח ולא אותו הפחיד למה ועוד .וגו׳

 הזהירו לא למה ועוד תספה. פן וגו׳ נפשך על המלש
החוצה אומרו ועוד . החוצה מוציאם רה הוציאו שרם

בה׳
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 היו שהשנים אחר כי ועוד .בראשה וה׳ תיבה גה׳נסיף
 נאמר ולא המלט ויאמר אח׳כאומר למה בידם המחזיקים

 בלתי אדני נא אל אליהם ויאמר אומר ועוד .ויאמרו
 ותגדל ונו' חן עבדך מצא נא הנה אומר ועוד .מובן

 ולא העושה ית׳ הוא הדבר זה הלא כי . וט׳ חסדך
 הנה או׳ ועוד .ה׳ מבלעדי להציל בידו אין כי . מצאך

 או' כי ועוד .לה׳ רק צודק זה אין כי וגו׳ פניך נשאתי
 ועוד בלבד א׳ עם כמדבר היא והאמירה אליהם ויאמר

 איזה הרעה תדבקני פן ההרה להמלט אוכל לא ואנכי או׳
 אחר כי ועוד . בעיר בו תדבק שלא שס הדבקנו רעה

 היתה מה להצילו רק היתה לא מיכאל המלאך שביאת
 מצד מיכאל כי אמת הן אמנם ; הזאת הגדולה יראתו
 הלך הדין מצד שגבריאל כמו לוט את להציל בא החסד
 ידו להיות הסכים גבריאל נס ומתחלה סדום את להפך

 קח קום ויאמרו עליו האיצו ויחד . בהצלה מיכאל עם
 חטא מיד אך עון בך שאין נס .העיר בעון תספה פן ונו׳
 אוהו גס ויחזיקו ועכ״ז . אמנה בקומן ויתמהמה כי

 . עליו מדה״ר ה׳ בחמלת כ״א מלבו ולא הדין שמצד
 עם לעיר מחון ויוציאוהו . להצילו חפן ה׳ כי שראה
 דוכא בן חנינא כר׳ להם וקרה . כדאי בלתי היותו

 לירושלים נדונה אבן להוליך שרצה חזית במד׳ שאומרו
 בדמות מלאכים ה' הקב״ה לו וזימן פועלים וביקש

 ואח אותו ונשאו בידינו ידך חן וא״ל .והפכירם פועלים
 ידו תת שע״י אצלי שהכונה לירושלים עין כהרף האבן

 כי יהיה ועד״ז .כרגע האבן את לישא גס זכותו תועיל
 כהרף היא נושא היה לא .לנשים היה שלא מה לוט עון
 חנינא ר׳ כמלאכי עשו ע״כ . הרוגז נחיצות טרם עין

 מלכות להוציא העתידות ובנותיו אשתו וביד לוס ביד שאחזו
 וזהו . לוט נס נישא ואגבן .לצדקחן מהן דוד בית

 לעיר. מחון הוא גס ויוציאוהו .וגו׳ בידו האנשים ויחזיקו
 ויוציאוהו כו׳ ויחזיקו וזהו זוכה היה לא הוא כן לא שאס
 העיר מן הרחק להוציאם ובא לעיר חון צאתם ואחר וגו׳
 כל את וירא שנא׳ . לוט בו בחר אפר הככר כל דרך
 עם להתחבר בא שעליו מה עון לו נזכר הירדן ככר
 כהוציא ע״ה הראשון עם היא נס ונהוסף . סדום אנשי

 ה״א יש ע״כ כי . הרבה רחוק שהוא החוצה אותם
 בראשה ה׳ וגס .בראשה למ״ד במקום שהיא תיבה בסוף
 ה״א שיש לשאולה על כמשז״ל . הפלגה להורות שהוא
 התחתונה אמבטי אל לומר שהוא .בראשה ולמ״ד בסוף

 שע״י הככר ממקום הרבה הוא החוצה כך .שבשאול
 כח שורה שם בו חוטא שאדם שמקום וידוע .לוט חטא

 גבריאל המלאך ממנו הרף וע״כ .בשן שנפשה טומאה
 המלט ויאמר אז להצילו שבא מיכאל כך ובראות

 אל חטאת שאתה נפשך על רק הנשים. נפש מצד ולא
 הככר בכל תעמוד ואל שהחמהמהת מקום אחריך תביס
 כפי׳ המלט ההרה העברה דרך רק שע״יחטאת. מקום
 זכותו לך שיעמיד אברהם מקום עד בנחיצות שילך רש״י

 אל אליהם לוט ויאמר אז אלו עונות ב' ע׳י תספה פן
 שאליו אדני אל כ״א אליהם לדבר עת פתה לא אמד . נא

 להחיות וגו׳ חן עבדך מצא נא הנה אמר ואליו השלטון
 אוכל לא ואנכי לך חטאתי אני כי בפרט .נפשי אח

 גס הנכר דרך בעברי פן המלאך כעצת ההרה לה׳י-לט
1 )ח׳א( יך

 הוא הרעה כי וחאיזו תדבקני פן .כו אעמוד שלא
 אלך שאס או .ומתי בעברי הנכר שע״י אשמתי טומאת

 מעשיו עס מעשי ית׳ יערוך כי אסתק אברהם עד
 העיר נא הנה כי לי וטוב .ומתי שעשיתי הרע והדבקני

 כ״כ בה שאין מצער והיא .הככר עבור מרס קרובה
 כי שמה נא אמלטה .מהם חדשה שהיה כשאר עונות

 גדול אני בערכה כי ממל היא מצער הלא כי בה לי טוב
 עס משא״כ נפשי שותחי אזכה עמה וכשאערך .בזכות

 שהיא שנית פעם אומר מיותר איט ובזה אברהם
 לבלתי פלך נשאתי הנה ה' אליו ויאמר אז מצער.

 שאינו קשה המלאך דברי שהם לומר כי .וגו׳ הפכי
 פ' על ס״ג( פ׳ )ב״ר שאז״ל כמו שהוא ואחשב' בידו

 .נח בן שם ע׳י שהוא .וגו׳ גויס שני לה ה׳ ויאמר
 ויאמר פה אומר כך .,ה בשם שם רק לה דבר שלא
 . המלאך ע״י ה׳ דברי הס וגו׳ פניך נשאתי הנה אליו
 דברי שהס וגו' אוכל לא כי הפ׳ סוף יקשה לא ובזה

 שהוא אלא כך הכתוב ראש שגס לומר טוב לכן המלאך
יתברך: מפיו

 וגס מיותר ה׳ מאת או׳ הנה .וגו' המטיר ה׳1 כד
 הגה אך ה׳. נזכר כבר כי מאתו הל״ל

 יוצא רע דבר אין כי ק״ד( דף )סנהדרין רז״ל אמרו
 גפריח נעשה ואח״כ ממר יצא מתחלה אלא . מלמעלה

 ממש ממר שהוא המטיר וה׳ יאמר זה לפי ויתכן .ואש
 המסיר שאמרתי מה ופי' .ואש גפרית נעשה ואחיה
 גפרית שנרא' ומה ה' מאת בצאת הוא .ממש מטר שהוא

 אמר שלא מה יתכן או .ולמטה השמים מן הוא .ואש
 מה כי רוחך על יעלה אל לומר .ה׳ מאת כ״א מאתו
 לא אך .הב״ד בהכרעת הי׳ גזרו דינו ובית הוא שוה׳

 גס כי איפה דע כי .הרחמים שס נתינת פי על הי׳ כן
 מד״ר שמהפפין הרשעים ארורים כי .ה׳ מאת היה

 לא כי להורות השמים מן אמר כן ולהורות .למה״ד
 אס כי האש מיסוד למטה באויר ואש לגפריח נהפך

 גבולה מסוף השמים מן המטר בצאת השמים מן גס
 ז״ל כמ״ש יאמר או .חזקה עליהם ה' יד כי להורות

 ששס רקיע הוא מכון כי י״ב( דף )חגיגה דורשין אין פ׳
 הקשו ובגמרא .וגו׳ וסערה וקיטור וברד שלג אוצרות

 ומשני .וגו׳ השמים ה׳ את הללו שנאמר הם בארץ הלי
 בשמים היו בתחלה כי הנה .לארן והורידן התפלל דוד

 שם נס אשר ממעון למעלה מכון כי .השרת מלאכי מקום
 . ונו׳ המטיר וה׳ אמר הענין אל ונבא .מלאכים כתות
 לשחתה ה׳ וישלחנו שאמרו המלאכים עשו מה א״כ וש״ח
 אך ית׳. מאתו היתה הגזרה כלומר ה׳ מאת לז״א

 וזה .הששי הרקיע מן הוא .השמים מן היה הפועל
:המלאכים ע״י היה

 יושבי הלא כי להעיר ראוי ונו׳. ויהפוך כדי
 ע״י הפורענות בהם היחלה הערים ’

 .והככר העריה הפיכת אמר מזכיר' ואיך .ואש גפרית
 וצמח הככר .יושביהן מפני נהפט הערים אס ועוד

 טובה כל יהי׳ הנהרצההקב״ה אך חטאו. מה האדמה
 .תבל יושבי כל הנאה שוס מכלם יהנו בל .הנדחה כעיר
 . הדומם )א( .מציאותה חלקי המה ארבעה והנה
 א« .האדם בני )ד( .חיים הבעלי )ג( .הצומח )ב(

 כי
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 אח ויהפוך הדומם .מהן עוד יחהט לבל לקו כלס ט
 אלה שנים אשר חיים ובעלי והצומח האל. הערים
 הבעלי מחיה הוא כי .משקה כלה ט בככר הוייה׳
 האדם בגי ועל .הככר כל ואח אסר עליהם .חיים
 האדם בני הוזכרו וע״כ .הערים יזשבי כל ואח אמר
 . כסדק הדרגות הארבע להזכיר והככר הערים אחר

 .בצומח ית׳ הוא יקפיד שלא לומר אפשר הי׳ ועדיין
 על שנעשה נמה אלא לבריות הנאה מהם תהי׳ שלא
 בידם ונטש שזרעו ופרדסים וגנות וזתיס ככרמים ידן
 אמר ע״כ .יקפיד לא מאליה שצמחה האדמה צמח אך

 לא שגם .בו שהיה ממקום ה׳ הפך האדמה צמח שגם
:בחייהם שצמח ממה יהנו

 ולא מאחריו שאומרו יתכן וגו׳. אשתו לתבט כי
 אש וראית כמד״א שהוא מאחריה אמר

 ויהפוך וב״ד הוא המטיר וה׳ אמר כי והוא .אחורי
 הוזהר וע׳׳כ .ית' ע״י היתה הערים הפיכת ט .וגו׳
 בחינת אל שהוא מאחריו אשתו וחבט אחריך חבט אל

 .מהן במאוחר אחוריים מקצת אלא הביסה שלא אחוריים
 ג׳ כי והוא .מלח נציב ותהי הנזכר ה׳ של מאחריו וזו

 גפרית שנאמר ואש ומלח גפרית .בסדום היו דדריס
 אלא .וגו׳ סדום את ה׳ כמהפכת ארצה כל שרפה ומלח
 ולא ואש גפריח אלא וגו׳ המסיר וה' בפ׳ הוזכר פלא
 ועל .השמים מן שהי׳ מה רק הזכיר שלא לפי .מלח
 :נשרפה ולא מלח רק ואש גפרית באשתו שלטו לא לוט כטד

 הודיעט למה לב לשים ראוי וגו׳. וישכם כז
 ואם . ההוא המקום אל שהשכים

 קיטורהארץ. עלה והנה ראה משם כי לומר הסונה
 קיטור ראה מאשר לט יצא מה כי גיזרה בלי עטן הוא

 אומרו ושד .שם עמד אשר המקים מן ושהיה .הארץ
 סינר אשר אחיי עתה לנו חידש מה וגו׳ בפחת ויהי

 העטן מתחלת כי ועוד .פרסותיו בכל ההצלה כל
 אומרו ועוד .לאומרו ראוי הי׳ להצילו מלאך כששלח
 הענין אל ולבא אלה. בכל ידע לא מי ט' בהפוך
 לתפלתו מקום הקובע כל ו׳( דף )ברטת מז״ל נזטר
 אל אברהם וישכס שנא׳ .בעזרו יהי' אברהם אלט

 כי מדבריהם למדנו הנה וגו׳. שם עמד אפר המקום
 אח או׳ אל לב נשים גס להתפלל. היהה זו השכמה

 ויט באו׳ וכן .שם חילה ה׳ פגי כי ידוע כי .ה׳ פני
 הזכירו ערן מה וגו׳. אלהיס ויזטר אצטס בשחת

 בראות ט יתכן אך .אלהיס בתואר פעמים זה יח' שמו
 שם בחינת אל הי' סדום על שהתפלל מה כי אברהם

 להציל )א( .דברים שני כלל בתפלתו והנה .הרחמים
 ילקו לא משפט בהם יעשה אם פגם )ב( .הערים חת

 צדיק להטת לן חלילה כאומרו .הרוב אגב הצדיקים
 ט על הואית׳. לו הודה לא הא׳ על והנה .רשע עם
 ובכלל לו הודה הב׳ אך צדיקים. עפרה נמצאו לא

 על להתפלל שב השכם ובבקר לוס. שינצל הוא הדבר
 שם עמד אשר המקום כי הוא לכך שהוצרך והטעם לוט
 אל רוגז בבא פן וחש .רחמיה מדת הוא ה׳ פני אח הוא

 וירא וישקף מיחה. שלא עד מדה׳ד חקמדג השועל
 מדה״ד כי ידע ולא .וכו' הארץ קיטור עצה סנה ט

)יט וזהו ,אברהם בזכות מלאך שלח מאז כי הסכימה
 2 )ח״א( יר

 ממ׳ה אסר המר ערי את מדה״ד הוא אלהיס נשחת
 אנהיס ויזכור כי מאז לישועה לו ,הי אברהם ירא הי׳

 עד .עצמו מצד לוע אל הניס ולא אברהם אח מדה״ד
 עם .סדום עד ויאהל כי דבר על ליספוח ראוי היות
 את בהפץ וזהו .וחטאים רעים סדום ואנשי כי היות

 הערים. בכלל לקה לא כי .לוע בהן ישב אשר הערים
 או • וחטאים רעים פס בהן שישב על ראוי היות עם

 על הי׳ פשר" שם ימצאון אולי אברהם באמור כי יהי׳
 ובאומר צדיקים י׳ יהי׳ ביתו בני עם שלוט חשב כי סדום

 כך הי׳ אס נסתפק . העשרה בעבור אשחית לא ית׳
 פני על ובהשקיף לאו אם ותנצל עשרה בסדום שיהיו

 בסדום היו לא ק אס אמר וגו׳ קיטור וראה סדום
 וגו' וישנם הכתוב ושיכור .לוס על התפלל אז עפרה

 על השקיף כי הוא הלא .לכך הוצרך ולמה .להתפלל
 התפלה ע״כטתה וגו׳. עלה והנה וירא וגו׳ סדום פני
 בהי׳ מאז כבר כי ידע ונא .העיר ככלל יספה בל סל

 והיצר" אברהם. בזכות וגו׳ וישלח וגו׳ אנהיס בשחת
 הי׳ לא כי לוט בהן שישב הערים אח בהפוך להיות זה

 יבטלברוב: בל תפלה הוצרכה בעירו. צדיקים עשרה
.במערה וישט שהל״ל קבה .וגו׳ לוט וי^ל ל

 אפשר אך .בנותיו וכסי הוא שהן וידוע
 מפורכס כמקום כשהיו כי .בצניעות שתתנהג להורות בא
 במערה היו כאשר אך עמו. בנותיו כתי יחד היו

 הוא כלומר .וט׳ הוא וישב מהן פירש .ייחוד מקום
 ייחוד ,יהי כלא .אמר לצד בנותיו ושתי .עצמו בפגי
 :דבר צריך הי׳ וצא במתיו שהבנות היות עם .גמור

 אין זקן אביע אופר .וגו׳ הבכירה ותאמר לא
 ראוי כאיס הוא שאס . מנין לו

 .אמרה אך .זרע מאביע ונחיה אמר־ איך א׳׳כ .להוליד
 .זק: אביע אומר ולא וכו' לבא בארץ אין איש אומר אם

 טענה ובאיזה .חכר להש ירצה לא אוצי אחותי תענה הלא
 אבינו )א( .דברים ב׳ אמרה ע׳כ .שישתכר לו נאמר

 זקן אבינו שאמרתי מה .וכו׳ בארץ אין ואיש )ב( .זקן
 בעיניו זר כמו צי יהי׳ פלא כו׳ נשקה לכה לכן וכו׳.

 הוא זקן ט שלההזיקו נאמר כי .יין להשקותו פנרבה
 מז ופל וטלטול. צער אחר גס ומה פושית. אס

 ולח עפו ונשכבה אמרה וט׳ בארן אין ואיש שאמרתי
 זרע טאביט ונחיה רק נתמיד לא כי משגל. לחיבת

 או .לדעתנו סוד יוסיף ולא לנו ודי .זרע מציאות
 לבלתי נבלה ונעשה נתעבר לא אולי תאמרי אל יאמר
 על עשוהנו וע״י ט׳ בארץ אין ואיש אמרה לזה .הועיל
 מאבינו ונחיה נצליח ודאי .העולם קיום על זו טונה
 בני היו שלא שחשט שנראה מה לפי והנח זרע:
 פשו למה לב לשית ראוי .בעולם ואביהן הן זולת אדם

 אין ט .זרע מסך נחיה לאביהן אמרו ולא בערמה
 שאס אפשר אך .יעשה והוא ע״י העולם לקיים זולתן

 יד על המצוה תעשה ולא מהן אחת יקח יאמרו כה
 כלומר .ונחיה ק וע״י וגו' נשקה לכה וז״א .השנית
 פ׳ )ב״ר ולמשז״ל .בלבד אחת ולא זרע מאבינו פנינו
 ו שהוצי אלא ראשונה מביאה מתעברת אשה אין כי נ״א(

 הנקרה בתוליהן דם בידן שהוציאו אצלי א שה! .לחוץ עדותן
שנחיה שן ו ב־ נעשה .וגו׳ ונהיה יאמר נסמאו.בזה ;לא עדות

 החנינו
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 :תחלה בתילים הסרת 'ע״י שהוא .זרע מאבינו
נא׳ ובצעיר׳ .טא לה בל אומר .וכו׳ ותשמן ־ול

 אל לב נשים לזה גס הטא. בליל׳ ׳
 ויהיו .ובשני׳ בא׳ הסיבה בטף ה׳׳א חסר והשקין אומר

 ב׳ ע״י החצוניס מבי; לצאת עחידית היו נששת ב׳ כי
 ע״כ .זרע מאבינו ונחיה על )פס( כאז״ל .העיטריס

 נשמות ב׳ נרמזו ההי״ן ב׳ בהעלם הראשונה בלילה
 .האמת לחכמי הנקבה אל רמז ה״א כי . נעלמוס שהיו

 ה״א גלוי והיק .הא׳ נתעברה שכבר הפנית בלילה אך
 יסכן שד .הטא פל ולא ותשקן של ה״א כ״א חסרו לא
 טרה שרמזה טא נאמר .רות ממנה שיצאה בבכיר׳ כי

 . קנון במספר רוח כש י׳ב שלה טא כי עליה.
 .כ״א אוחיוס הארבע עם שעולה .ההוא נאמר ונצעירה
 ק קרא׳ הבכירה כתולדום וק .קנון במספר כנעמה

 י״ד החיבה עס קנון במספר שעולה מואב ממנה היוצא
 היוצא הבן אח קראה והצעיר׳ .מרוח היוצא דוד כמספר

 .כ״ד האותיות עם קשן במספר שעולה .עמי בן ממנה
 התורה אך .התיבה עם מנעמה היוצא רחבעס נמספר

 עם רק השם אותיות שבלי .עשן רק קראתו לא
 נרמז שט וגם .רחבעם כמספר עולה התיבה נללוח

 )שם( רז״ל הפליגו ומאשר נעמה: גיבח עס אש
 משיחנו. מלך מזה להוציא שכיונה הבכיר׳ בחכמת
 נחיה אחר ממקום לצאת העתיד זרע אוחו שאמרה
 הולדה ל׳ אמרה ולא ונחיה באו׳ נרמז שאחשוב .מאבינו

 משיחם שטא וקייס ט ישראל מלך דוד שעל .הזרעה או
 ממך שאל טיס כ״א( )חהליס נאמר ושעליו כיוונה.

 חסד וששה י״ח( )שם כד״א זרע מלח וגס .לו נסח
 ע״כ .וכו' אדם זרע פטק וכן .ולזרעו לדוד למשיחו
 .מנעמה ושלמה צדקת שהיחס רוח עצמה שהיא אחשבה

 רוח שנביאות אע״פ .רום שלה קשן במספר בכיר׳ וכן
 . טעם יש ומשלשתה .הצעירה טא נעמה שגס כתבנו

 ולומר .השני בלילה אטמה את לצווח שחזרה מה אל
 .זרע מאבינו ונחיה שניח ;ואזמר .וגו' אמש שכבתי ק

 כטא ק כי .ביאה לחיבת חטוני כל הזהרי לומר
 וכשני .הדבר לי טס זוג ק להן שחין ה״ן באוחיוח

 שנחיה רק הכונס אין כמוך כשני ט .ונו׳ שכני בואי
.שמים לשם שטא וט׳ הזרע אוחו שטא .זרע מאבינו

:אח גס הטוני ולזה
 )שס(שרמז הנהארז׳ל .וגו׳ בנוח שתי ТППЛ1 לי

 בקומה ט מא .ובקומה של נקודה ״
 נתאוה מתחלה לוע כי אומרו ושד .בשחיהן ידע

 לוש בנוח שחי ומהרין יאמר אפשר וע׳׳כ לבשהיו.
 ננוחיו טונם שלהיות אחשוב וע״כ .הדבר יצא מאביהן
 הנקטח טחר אל סייע זה לשם .הוא ק ולא לשמים

 דוד בים במלכוח חלקן וגס .הזכרים ולא בקהל לבא
:זכר ע״י ולא נקטח ע״י

 זרנחשב. כש הנה וגו', אברהם ויאמר ב כ
 סן מש ולא טא. אשתי לו׳ ישב

 .הנס על סמך ולמה .פרעה עם לו קרה כאשר יקרנו
 אבימלך במאמר ושד .גיסא מתרחיש כעתה כל ולאו
 מס וק .דמי שטה דכר סאן .ההרוג צדיק גס הגוי

.צדיק בטוש פיהרגש לו הגיד ש ושד הנס. מרבה
 3 )ח״א( יד

 ויחפא ישיבנה לא אם הוא. יח׳הנךמת מאמרו אולי
 יאמר שלא ומהראוי היא. גם ו.יא אומר ועוד בה.
 או׳ ועת־ .מיושר והיא או׳ אך .אמרה היא וגס אלא

 יח׳ כמאמרו ועוד צודק. ובלשי מיושר כפי ובנקיון
 .וט׳ ע״כ ט וגו׳ ואחפוך כפל למה .,וגו ואחשוך

 שנראה ועוד .אל״ף בלא מחכו אומרו נדקדק וגס
 .בה לחנוא יש׳ הוא מניחו היה עושה הי׳ ברשע שאילו

 סיהה שלא חשב היא שגס לפרעה אס הדברים ק״ו הלא
 אה גס ומה .בישו כל ואח ה׳ נגש .אברהם אשש

 ומיס. בעדך ויתפלל או׳ ועוד עושה. היה ברשע
 אברהם יתפלל לא אס .ימוש שישיבנה אחר בגס שנראה

 אחוחי אסר הוא הלא כי .עשה מה יומת ולמה .עליו
 ט וט׳ השב או׳ ועוד הוא. אחי אמרה והיא היא.
 אין שיתפלל נביא היה לא שאם שיראה הוא. נביא

 הם וט׳ ראיס מה אטמלך במאמר ועוד . להשיבה
 לך חשאחי ומה לנו עשית מה .ומכופליס כפולים דברים

 שהוא .וט׳ ראית מה לו׳ חזר ומה .וגו׳ מעשים וגו׳
 דברי בתוך ב׳ פעם ויאמר שנא׳ אלא עוד ולא הקודם
 .וגו' רק אמרתי כי אברהם בהתנצלות ועוד .אבימלך

 כאשר ויהי אומה יעוד .בעיניו נותן הוא קוצי׳ שאדרבה
 הנה או׳ וכן .תבנה משולל שהוא .ונו׳ אוחי החש

:טעם משוללי דברים יראו .וגו׳ כסף אלף נתסי
 לו קרה אשר עיניו נגד לטוס אברהם הנה אמש

 אהושי אמרי אחה לה אמר לא פרעה. עם
 מעצמה כך לו׳ שיניה בין אצבע טא חתן פלא .אח

 .פרעה להעם שקרס מה על מאד לה מר ט גס ומה
 אברהם ויאמר וזה .טא אחוסי עליה אומר היה טא אך
 אמח והן .אוחה הכריח לא אך .היא אחוט ונו׳
 לשאליה תאמר הטיט לבלתי מעצמה שהיא יבצר שלא
 כדרך לינשא יתנשה שאס טחה וכוונתו .הוא אטה ט

 עליה לדבר יומיים או יום לו יבאו זווגיס. מזווגי
 טא נשואה אמור כענין . תואנות לבקש שיוכל .אליו
 לטותו שאבימלך אלא .וכיוצא טס שבמדינת פלוני לאיש
 אלטם ויבא ואז . פרה אס ויקח פלח פחאוס .מלך
 נשית הענין אל ולבא .וט׳ מס הנך לו ויאמר .וגו׳

 רחם כל בפד .וט׳ ס׳ עצר כי ענק סוף מאמר אל לב
 בכל ידע לא ט .אברהם אפח שרי דבר על .וט׳
 הענין. ביאור הנה אך הענין: שרה דבר כיעל אצה
 בעינינו יקשה בל .דעח ללמדט יש׳ הוא בא כי טא
 תפלח וטצרכה וגו׳ רחם כל בעד ה׳ עצר למה לו׳

 החזיר׳ וכשידע לקחה. כפיו בנקיק והלח אברהם.
 ויתפלל ית׳ לו שאסר אלא עוד ולא .רבים בנכטם

 יחיה לא אותה החזירו אחר שגס ששרה .וחיה בעדך
 טרחנו באה ע״כ טה. בדים צדיק כי פלא והוא

 סתימת שטא ,ה עצר עצור כי ואמר .הענין בהיסוס
 .וימות להתקיים א״א מהם א׳ יסחס אם אשר .נקביהם
 שהוא שרה דבר על פמא .החפץ על חתמה אל ואמרה

 שדבר׳. הדבר טא ומה שרה. ספי היוצא הדבר על
 כי . אברהם אשס אליו אומרס היסה ט שא הלא

 ומה .פנויה ולא אני אברהם אשס ט׳ אליו מאמרה
 אחוט לי אסר טא הלא באו׳ אבימלך דברי מסקו
רק .לי אמרה אסר לא ,ונו טא גס והיא ובאי׳ .טא

 מסרס
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 היחה היא כי לו הוגד כי הוא אך ,היא אחי אמרה
 לא לו אך .הוא אחי ממנה לשואלים בביתה אומרת
 אברהם אפח אומרת היתה שאדרבה כ״א . אמרה

 האומרת גס והיא הל ושיעור לה. שוה ולא כמדובר.
 אחי לזולתי אמרה היא גס .אברהם אשת שהיהה לי

 הוא א׳ל ע״כ כי והיא .הענין אל נבא ובזה .הוא
 והוא .במאמרי שהשיבנה גס האשה על מת הנך ית'
 .כמאמרה בעל בעולת והיא לדבריה חש לא כי על

 סתימת הוא .למטה האמור רמס כל עצור ע״י והוא
 אפילו אבימלך יד בה תגע ולבל בס ימותו אשר נקבים

 .א׳ שעה אפילו התקיים שלא מת הנך אמר .באצבעה
 אשר על מת הנך וז״א .מיד תמות חבעול ערם רק

 קריבת שוס אסי׳ אליה קרב לא אבימלך כן וע״י .לקחת
 נסתמו נקבה עד מזכר ביתו בני שכל ובהיות נגיעה.
 לומר .וגו׳ גס הגוי אמר מיחו שלא על למות נקביהם

 סבה שהיה אברהם )א( . זו בפעולה היו ד׳ הנה
 גס היא כי .)ב( .היא אחותי באמור שאקחנה ראשונה

 המון )ג( .הוא אחי אמרה חלקח ערם לשואליה כי היא
 כתו שלא .מיחו שלא ביתו בני כל עם העיר עם כל
 אש־ו דבר על יהרגוהו פן מדבר מדאגה כי לבס על

 אמר .שלקחה עצמו המלך )ד( .היא אחותי אמר
 עכ״ז תחשבני ואס .כלל אשס לי אין אני הנה אבימלך

 אחותי אמר מיראה כי חששתי שלא על ותענישני לאשס
 את גס .ביחי בני אח בלבד ענשח למה ע״כ הלא .היא

 עצמו אברהם את וגס .להעניש חבא מוחי׳ הבלתי העס
 שאמרח מה לפי וז״א .הסבה עיקר הי׳ הוא כי . מכ״ש

 הוא צדיק וגס מיחו שלא הגוי אח שגס ימשך .מת הנך
 העיקר הי׳ שהוא .תהרוג לצדיק המפורסם אברהם
 ואברהם ושרה הגוי שלשה כלל נמצא פרה. על הגס וריבה

 הלא אמר הנזכר הצדיק ועל .צדיק גס הגוי באומרו
 אברהם הלא אמר לא ובזה .היא אחותי לי אמר הוא

 והיא הנזכר הצדיק אל שחוזר .הוא הלא כי לי אמר
 אמרה היא גס הלא .אנכי אברהם אפח לי שאמרה

 אמרה לזולתי הלא אמרה לא שלי גס כי .הוא אחי
 עיקר אעשה ולמה .לי אמרה אמר שלא שכתבע כמו

 הנה יאמר או .עשיתי לבבי בתס כי באופן מחזרתה
 .למעשה חצרפה רעה שמחשב׳ מישראל הפרשת לגוי
 וזהו .תהרגני אנכי גוי כי על האס בטעות מחשבה אבל
 אמר כי עשיתי לבבי בתם והלא תהרוג צדיק גס הגוי

 בעלה אח אהרוג פן מיראתה כי לומר ואין .וגו׳ אחותי
 מששך נקיוח היו כפי גס הלא כי כן אמרה לקחתה

 יס' הוא לו והשיב .זאת עשיתי כסי ובנקיון וזהו דם
 גס .שבמחשב׳ לבבך חס ממני שנעלם רוחך על עלה
 גס ואחשיך וע״כ זאת עשית לבבך בתס כי ידעתי אנכי
 מלשכב לא החמא מן שחשכחיך שאמרח ומה אותך. אנכי
 על הרשע שבט ינוא לא כי .עשיחי בשבילה זה כי עמה
 טעל היית שאס שהוא לי מחטו הוא אך .הצדיקי׳ גורל
 מחטיא גס חשכתיך אני אך . ולבעלה לי חוטא היית

 אפילו אליה לנגוע נחתיך ע״כלא כי שהוא לבדי לי
 רע מהרהר לבדי לי חטא שהיא .אליה נגוע מציאוח

 בוא״וולא מהטו באו׳ רמז אפשר וזה לבטלה. וזרע
 הא' על שדף נמצא שפה פולה ו' כי והוא יאל״ף

4 )ח״א( יד

 »:פו כי לרמיז ה״א. כמקומה להיות ראויה פהיחה
 השג ועתה .ה׳ בהה באצבעותיו אפי' אליה לנגוע יחב'
 כמדובר בעיצר ימות אח״כ שישוב גס שאל״כ והיה וגו׳
 . והיה בעדך ויתפלל יחב׳ ,או ומרס . שדה דבר על
 או;י בחשש והוא עלי יתפלל איך אבימלך יאמר פן הש

 .הוא כהן כי לו נפסלה אנוסה אפי׳ אשתו את טמאתי
 איש אשת השב אמרת ואיך .צדק מלכי לפני נמצא מאז
 וצא .הוא נביא כי ואמר הקדים ע״כ .אשתו אינה הרי
 גס .והיה ונו׳ ויתפלל ובזה .בה נגעת שלא ממנו יבצר

 על מת הנך למעלה כאו׳ עליך יתפלל לא אס שתשיב
 הלא . בהשבה אועיל מה א״כ תאמר ואל .לקהת אפר
 נעה׳ז מולה מיתה חמות מות .משיבה אינך כ״א הוא

:ובעה״ב
 להעדר לי יחשב או ימנע לא אמר .ונו׳ ויקרא ט

 או לעון ולא זה דבר והרסה כבוד
 .לנו עשית מה הראשונ׳ החלוק׳ הוא אס לפון יחשב
 הנשארת החרפה דומה איני כי לנו ולא עשית לה כלו׳

 .לך מפאתי מה הב׳ החלוקה ואס .לאיש מאשר לאשה
 לךדבר. הכאתי לא כי גדולה מסאה עלי הבאה פע״כ

 אלא נך הכאתי לא ואם . זה גמול לי תשלם שתחתיו
 מה זו רעה גמול לך לשלם נשאר ופלי .לי הכאת אתה

 דברים הלא כי רעתך אל מתייחס גמול שיהי׳ לך אעשה
 פלא אעשה האס כי .עמדי עשית כהס יעשו לא אשר

 כיוצא שיהיה לי עשית כאשר אשתי את הקח במתכיין
 והנה .וגו׳ יעשו לא אשר מעשים וזהו לי שעשית במה

 והוא עליו כטעם נראה והיה תלונה דברי היה כה עד
 דלך לדבר כ’ע בעדו שיתפלל לפייסו כ״א נצבווה כן לא

 ראית מה לו לאמר עצמה בפני אמירה עשה ופיוס חיבה
 הנס על ולא הלילה כיוונת לרעה לא כי ודאי לומר ונו'

 הדבר היה מה שתודיעני רק שאלתי אין אך .עשית
 לבל עשית אס כיון מאמרו ובכלל וגו׳. עשית כי שראית
 או זה עשית האס ראית מה אשתך דבר על יהרגוך

 יראת אין רק אמרתי כי לו השיב ואז לזולתך ט כיוצא
 שאמרתי כ״א חשדתי אותך לא כלו' .הזה במקום אלהיס

 בכללות כלו׳ . ממעט הוא רק כי והוא וגו׳ יראת אין רק
 . הרק מיכה שזה בך כ״א אלהיס יראת אין המקום
 לא וגע אתה ולא העם המון כלומר יהרגוני פן ויראתי
 לא למה איפה א״כ וש״ת .וגו׳ אמנם וגס כי שקרתי
 במקום אלהים יראת שיהי' אחר במקום לברר הלכת
 לא היא למה .אחותי אמרת אחה שאס ועוד .ההוא
 .הוא אחי באומרה יהמאוה שלא .עצמה על חששה

 שהוציאני אלהים אותי התעו כאשר ויהי אמר הא׳ על
 הארץ אל כ״א להיכן לי אמר ולא אבי מבית יח' הוא
 זרים במקומות למקום ממקום כתועה והייתי אראך אשר
 אשר חסדך זה לה אמרתי כלל דרך אז נזכרים בלתי

 שלא נמצא .וגו׳ נבא אשר המקום כל אל עמדי תעשי
 .אלהים יראת שאין ואמרתי יראתי בלבד זה מקום על

 כך הוא המקומות כל על וא״כ נבא אשר מקום בכל כ״א
 שנא כיון הדבר ושכלל .אחר מקום אל הולך הייתי ואיך

מצווה הלא כי הוא אחי אמרה היא שגס שרה תאשם
:היסה ועומדת

 בר ל שיירגוך תירא אל .וגו׳ אבימלך ליאמר י
אשי־ך



וירא הורת

 > תהי׳ כי .שב בעיניך בעוב לפניך ארצי הנה כי אשתך
 ; מה ראי אמר ולשרה לראשך שומר אהי׳ כי בעיח

 צ הוא כי הוא אחי לומר אישך לקול לשמוע גהרוחת
 י נתתי הנה כי הוא שהרויח מה כבודיך הפסדת ואת הרויח

 כי הרויח הוא אחיך כי אומרך שעל כלו' לאחיך כסף אלף
 לכסות לבושה לך הוא הנה אך להועיל לו היית את

 לכל לראות עיניס לך יהיו לא כי אתך אשר לכל עיניס
 מהבושה הכירוך שלא זרים בפני וכ״ש אתך אשר ר^מצאיס

 שמוע על רק לך זה ואין למקולקלת בעיניהם תהי׳ כי
 שהי׳ לקונך עובה להחזיק לך ויש הוא אחי לאמר בקולו

 שלא ני לדבר ית׳ בעיניו נחשבתי כי אתי זה מכשולך
 בבחירתו מניחו יח׳ הוא הי׳ זולתי הי׳ אס כי אחעא

 אם בחינת הבימה כלו׳ ונוכחת כל ואת וזהו והתקלקל
 אדם בני כללות כל עם הוא .כל עם זה ענק לך ׳ ה

 הזה כדבר עוד יקרך בל ומוסר תוכחת ותקבלני נוכחת
 יאמר או .בי כיוצא עם תמיד יקרך לח כי הוא אחי לומר

 לך יעשה בלבד שלא בצדקתך תבמחי כי תאמרי אל
 בכלעובעושר תצאי כ״אאדרבה הוא. אחי באומר נס

 ותהי׳ שיקחוך כטדך אינו כי .ובי בפרעה כאשר ונכסים
 בך הביע לבלתי עימם כסות לך יש אס הנה כי לבוז
 מכירים כי אתך אשר לכל הוא מקולקלת היותך בעין

 לא ההמון שאר עם שהוא כל ואח אך :וזכותך צדקתך
 :כזה עוד יקרך שלא ונוכחת ע״כ חרפה בעין בך ויביעו כן
 כפרעה נגעים ולא זה עונש לו היות .וגו׳ עצר כי יח

 למועד מאברהם ללדת עתידה היתה כי יהיה
 לו׳ הדור ליצני יוכלו בזמן והי׳ אלהיס. אתו דבר אשר

 ויסתום רח׳ כל ה׳ עצר ע״כ .נתעברה מאבימלך כי
 המעשה על נסתמו פתוחים אס יאמרו למען נקביהם כל

 ללדת רחמה נפתחה רחמה סגר שה׳ שרה איך ההוא
 כי וגו׳ שרה את פקד וה' וגו׳ עצור כי שסמך וזהו .ממנו
 ק״ו כי לשקרי ניסא שעשה ולא פקד ה׳ כי יוכר בזה

: כנזכר הוא
 ההערות אל לב לשים ראוי .וגו׳ פקד וה׳ א כא

 וה׳ של וי״ו )א( . להעיר הראויות
 לרז״ל שבידנו כלל כענין הוא ואס .מיותרת שהיא

 הלא כי יקשה . דיט ובית הוא וה׳ שנאמר מקום שכל
 פועל כשהוא מלך וה׳לקח. נתן ה׳ פסוק על ארז״ל

 עד נותן אינו מחנות נותן כשהוא עצה נועל אינו דין
 עישה תינו מעיב כשהוא הקב״ה אבל .שריו עם שמתייעץ

 . בביתידנו נמלך אז מלקה כשהוא אך בו ב״דלהמלך
 וזהו נמנו דיע ובית הוא וה׳ כשלקח אך נתן ה׳ וזש״ה

 גדולה כמעע הסבה אין הלא כי קשה ולפ״ז .לקח וה׳
 באמור דינו בבית נמלך כי ויראה .לשרה פקד ה׳ כי מזו
 נכנס ולמה .וגו׳ ויעש .וגו׳ פקד כפל למה )ב( .וה׳

 . בדטר ויצא באמירה ונכנס בעשיה ויצא בפקיד'
 לזקוניו כי ידע לא מי לזקניו בן וגו׳ ותהר אומרו )ג(
 אומרו )ד( .לזקוניהם שיאמר ראוי שהי׳ ועוד . היה

 על עולה היה האס .זה להודיענו צורך מה וגו׳ למועד
 את באומרו )ה( .אלהיס דבר אשר המועד יעביר צב

 אשר ואומרו לו הנולד אומרו כי וגו' לו הנולד בנו שם
 אברהם וימל אומרו אחרי כי )ו( . מיותר שרה לו ילדה
 בהולד שנה מאת בז ואברהם אומר ימים שמונת בן וגו׳

0 (3)ח״ יד

נהי משה
 ההמיל אל הלידה זמן דים שיק הי׳ ומהראוי .וגו׳ לו

 השר ותאמר אומרו )ז( .כן אחרי ימים לשמנה שהיתה
 ראי הי׳ יצחק קראתו שע׳כ א ה הכוונה אם וגו׳ צחוק
 לי־הש וגם יצחק קראו אברהם כי יאמר מרם לאו׳

 הנוגע על לבניה שם שקראה ה בלא כאשר אליה הקריאה
 היות מבלי שנית פעם שרה ותאמר אומרו )ח( . אליה
 שאס .וגו׳ ימלל מי אומרו )נו( .בנחיס זולתי דברי
 . עצמה מעל אברהם על תמיהה זו מה דבור ל׳ הוא
 הראוי מן כי )י( ז״ל. כמאמרם מזקין אינו האיש הלא

 הנקת ענין אך .בנים ילדתי כי לאברהם מלל מי יאמר
 מהנוגע הנס עיקר עשתה למה א( )י מהענין. אינו בנים

 וזקנה עקרה כי גס ותה .אליה מהנוגע ולא אברהם אל
 לאשר הנה אמנם :לה הי׳ לא מערון עקר ואפילו .היתה

 בא מה וה׳ של מהוי״ו פשוטו לפי ראשון בפ׳ הערנו
 גר שם בשם כי אל נפלאות והתבונן עמוד יאמר .להוסיף

 ה׳ עצר עצר כי וזהו העקרה רחם פתח היולד׳ רחם
 פקד עצמו ב הנזכר וה׳ וגו׳. אבימלך לבית רחם כל בעד
 ה' עצר שעצר הי׳ למה תדע יאמר או .וגו׳ שרה את

 להודיע אחר עינש היה ולא .אבימלך לבית רחם כל בעד
 ולא מאברהם שהוא מר א כאשר שרה את פקד וה' כי

 כל נעצר שרה את שלקח על אס יאמרו כי מאבימלך
 .רחמה נפתח ממנו להתעבר ואיך אבימלך. לבית רחם

 נתן ה' על ז״ל מאמרם הפך שנראה שהערנו ובמה
 ע״ד יאמר דינו בביס נמלך אינו להעיב כי .לקח וה׳

 שאמרו חילו לפני קולו נתן וה׳ פסוק על פסיקתא מאמר
 ישראל אלו מחנהו מאד רב כי .השנה בראם קולו נתן וה׳

 אך ר ידב ר״ה שעל לרז״ל מאין כתבנו שס כי .וכו׳
 וקשהוא איזהו כי דינו ובית שהוא וה׳. מאוסר הוא
 הוא כלל כי והוא .ר״ה זה אומר הוי יחד דינו ובית

 יאמר דינו ובית הוא וה׳ שנאמר מקום כל כי בידינו
 כדי כי .מז״ל הערנו אשר בי ויתיישב הנזכר בדרך

 והוא נתן ה׳ שנא׳ .דינו בבית נמלך הקב״ה אין להעיב
 . וכו׳ שרה נפקדה בר״ה י׳( דף )ר״ה ז״ל כמאמר

 הוא ית׳וב״דיחד הוא להיות מיוחד יום כי ידוע הנה
 דינו ובית הוא בהיות כלומר וה׳ יאמר ובזה .ר״ה
 הוצרך לא הפועל אך .שרה את פקד בר״ה שהוא יחד
 בלי מאז דבר כאשר לבדו ה' ויעש אס כי .הב״ד אל

 הצדיקים אשריהם ז״ל מאמרם ענין יאמר או . ב״ד
 ברוגז שנאמר . הרחמים למדת הדין מדת שמהפכים

 לרשעים להם ואוי אתנח. ויזכוראלהים רחםתזכור.
 את אמחה ה׳ ויאמר .למה״ד רחמים מדת שמהפכים

 אבימלך הס לרשעים כי פה. יאמר ועד״ז האדם.
 הוא ה׳ עצר עצור כי .לדין הרחמים הפכו .וביתו
 כאברהם לצדיקים אך .אבימלך לבית רחם כל בעד מד״ר
 הדין כי וכו׳ שרה את פקד דינו ובית הוא וה׳ ושרת

 ארוכת עלתה ג״כ ו>זה לרחמים לו נהפך הוא גס
. להעיב בב״ד המלכה הוצרך איך .שהקשינו הקושי

 לה הי׳ הב״ד שגס כ״א ב״ד שהוצרך הכווג׳ אין הלא .
 הדין כי נדע במה וש״ת לרחמי׳ ונהפך ולהועיל לעזר 1

 מבלי .הרחמים מדת אל שהודה ולא .לחיבה נהפך
 . ואמר בלשונו דקדק ע״כ .לרחמים הוא גס שיתהפך

לידס כשורת היסה ־,ומות מ כשני ני והוא אמר כאשר
יצחק
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 ויאמראלהים נאמר ואז השלו אחר א׳ .יצחק'אברהם

 ואומר .קונו' לך מסנה נתחי וגם וגי' אשרך שרה
 דבר היה ה׳ בשם ,וא׳ אשתך שרה בל ג־ ים אל ויאמר

 .ממעיך יצא אשר כ״א זה יירשך לא וגו' אברה א: ה'
 ל׳ נא' .מדה״ד שהוא אלהיס כס ע״י לו כבנה׳ והנה

 וגס וגו' אלהיס ויאמר כאו' .חנה ל׳ כהוא אמיר׳
 אשתך כרה אבל אלהי׳ ויאמר ונ&ו׳ .בן לך ממני נתחי
 וז״א .לרחמים נהפך שהדין כ״א זה ואין .וגו׳ יולדה

 אל שהודה ולא .פרה אס פקד דינו ובית שהוא וה'
 הלא כי לרחמים לו שנהפך כ״א . הרחמים בחינת

 כ״א אמר דטר בל' לא האלהיס אז ט אסר כאשד הוא
 לפרה ה׳ ויעש ט ושד . חנה כמורה אמירה נל׳

 יירשך וט׳לא ה׳ דבר והנה באומרו והוא . דבר כאשר
 מאמרם בהזכיר והוא .דבור בלשון ה׳ פס וגו'שהיה זה

 וז״להיהדנר . ההיא המראה על מ״ד( )פ׳ ז״לבב״ר
 דטר הספה חזון נבואה י'לשונות כמחזה אנרס אל ה'

 חזק אלעזראמר ר׳ שככול: קפה איזהו וכו׳ אמירה
 שנדבר אברהם של כהו גדול וכו׳ דבור אמר יוחק ר׳ וגו׳

 במחזה אכרם אל דברה׳ היה שנא׳ .ובחזון בדבור עמו
 כפול קושי לו שהיה כמו זו מה לב לשים וראוי .פ״כ וגו'

 ודין רוגז של כחוח ב' גס כי יאמר אך .בנבואתו
 שכרך לך מגן אנט וברכה סונה יישדי לייעדו נתאחדו

 גדול כח ואץ ירשך. הוא ממעיך יצא אכר ובנך וכו׳
 כ״א . בשבחו יודו והרוגז שהדין לו׳ צריך שאין .מזה
 ה׳ ויעש אמר זה ופל יאשרוהו. והרוגז הדין כח פגם

 לשרה מדתרחמים. הוא ר״לויעש לכרהכאכרדבר.
 סוטס ברטח כמה .ודין הדבור קוני ע״י דבר כאפר

 היבתמדה״ד הוראת הוא ההוא. דבר ובשורתהזרע.כי
 כי ובכוונתהכהונ כמדובר בכתוב הנרצה והוא אליו.

 .עשה לאברהם р כ״אשיהן שרה. זכרה נ לא שכס נס
 יתכן שד .דבר כאשר אחרת מאפה ולא לפרה ה'

 שפתים לזוח להסיר ט ושא .הכתובים כללות בכל
 . ויעש אמר היא כי יח׳ השגחתו ולשרות .אדם מבני

 . חלילה שעה ה׳ על אדם יהרהר לבל האלהים בא
 ולדבר להקנות מקום היה הס׳ בענין הנה כי הוא

 כי הוא הלא משיש. ונגד ה' נגד להרהר או ולומר.
 עד מילדות׳ אברהם עם כרה שהה ט .הרואה יראה
 בבית א׳ לילה שבח' ואחרי .הרחה ולא זקנתם אחרי

 דוברישקר. מסי מחשס ישכור מי וילדה .הרה אבימלך
 מגעת חולה רעה ושא שרה. נתעברה מאבימלך כי ׳ ל

 שרה אבל בן לך ממנה נסתי וגס דבר אשר ה׳ עדכטד
 וחדל .אברהם נגד וקצף בזיון .וכדאי בן לך יולדת אשתך
 כבידה על קלון קיא כ״א ושמחה. אורה לשרה מהיות

 כי ושא .אלו בכתובים האלהיסי בא הדבר לתקן ע״ה
 פס רשעי מלב עשה.להסיר אשר האותות הנה שחים
 מאמר בהזכיר והוא .שרם נתעברה מאבימלך כי הארץ
 לנערותיה יח׳ שא החזיר׳ שרה כי נ׳ג( פ׳ )ב״ר רז״ל

 נתן לא ע״כ כי .ופתה לה וחזרה .חדשה בי־יה ויעשנה
 באוכלי בהיותם .עליון מלאט לפני להם פח אברהם

 אל ונבא .העיסה לשה שדנה נדה פירס׳ ט ולחט ב
 מאביסלך ולא שרה אס פקד וה׳ אמר .הכתוב הענין
כאשר שוס )א( .מופתים ב' הכל בעיני ושה סלילה

 6 )ח״א( יד

 יי (ב) • Р ולנדה מיה כעת הזה למועד שהוא חמר
 ממבני עשייה בה פשה ט דבר. כאשר לפרה ה' ויעש

 . מחיה כל בפיר חדשה בריה כשש' לנערותה חזרה
 .פלא יח׳עושה הוא היה לא מאברהם להוליד לא ואס
 באומרו משרב והדר ופני ,לסקרי ניסא קב״ה עביד דלא

 ני אוסיס ב׳ לך הנה כלומר .’,וגו לאברהם ופלד וההר
 לאבימלך.והיחל ולא כלימר לאברהם פרה ופלד וההר

 ויעשה׳ הא'שאמרתי האות לומר מרה. בסאידסלק
 לזקיניו היה ט כלומר לזהוניו. ק ילדה כי פירושו .לפרה

 אל הוחזרה הלא כי סרה של לזקוניה ולא אברהם. סל
 כאשר שנאסר ומה חדשה עשייה בה נעשה ט הילדופ

 וט׳ דבר אשר למועד הוא האחר. האוח שהוא אמר
 כתני הנתוטם שר נמצאו .ביה דשפח האות והוא
 .,וני ימלל פי באיסרה שרה דברי אלה והן .מפרש והדר
 . הסועד מאוס יופר הנעמה מאות עיקר שעשתה אלא

 על יתבאר דרכנו אןלט .ההבנה קשה הפסוק הלא כי
 .חותך כסופס וממלל כדובר ודבר. מלל מי אמרה כי אופניו

 ומונח .אות שרה ברם הרקה לאבימלך ולא לאברס כי
 לזקוני׳. ולא לזקוניו הוא р שילדתי מה הוא הכל לעיר

 ראיות ב׳ הנה ט והוא .לכל גלוי לנערותי שחזרתי כ״א
 . מועד טוס היות ב׳ .הנערות אל חזרתה א׳ .הנה
 שהוא הנערות אל החזרה יראה .מוחך היותר מופס והנה
 ע״ב פקפוקמה. הי׳ השניה על כי . בחוש ניכר דבר

 במופת וחסך סלל אשר הוא האותות משני מי אמרה
 זקנה ולא נפרה כתיתה היא הלא .לאברהם שהוא חותך

:הקידמיס הכתובים אל ונחזור .כמדובר כמוהו
 רז״ל מאסר נזכירה הביאור אל לבא .ט׳ ויקרא ו

 חטשיה יצחק א״ר ל ח׳ .זה ם' על )שם(
 הבת כרה ואה פשעים צ׳ הדבחפ עשרת כנגד עשרה י׳
 מאה ק׳ .לח'וכו׳ בניחג׳ המילה כנגד ה׳ .חלד שנה צ׳

 הניח מה תחת לב לשים וראוי ע׳׳כ. שגה ק׳ הלק
 אשתך שרה צו שאמר ה׳ ע״פ כך המקרא.הנקרא פשה

 שויפול מה ויהי׳ .יצחק כמו את וקראת בן לך יולדת
 והלך שרה שצחפה מה על או .ויצחק פניו על אברהם

 אברהם צחק על היה כ״א ראה אך .גימכריאוס לדרוש
 צחוק על ואס עתיד ל׳ יצחק ולא .עבר בל׳ יקראנו

 ט פליה הקפיד יתברך שהוא אמר ט א׳ קשה . שרה
 ואיך וגו׳. שרה צחקה זה למה כאומר עשתה סוב צא אשר
 . פץ צמזכיר לה הוא פיהי׳ בזה .ק הצדי כס אס יקרא
 פנה והיה .פסיד ל' שהוא ועוד .זכר ל׳ הוא כי ועוד

 האותיות דרש ע״כ יצחק. אותו אביו יקיא סרס .סמימה
 כל בכתובים המאמר לבעל לו הוקשה כי שא הכל ועל

 שהוא לו הנולד בס שם את אומרו )א( .הערנו אשר
 ילדה אשר אומרו )ב( לו שנולד ידע מילא .ט מיותר

 מה לספר שהקדים )ג( כלל צורך לבלי זה כגם שרה לו
 הי׳ שנים כמה בן לסיפור קודם ימים לח׳ אותו שמל

 אברהם שהיה להודיענו צורך מה לידתו)ד( בעת אברהם
р הכתובים פ׳ט ע׳׳כ יצחק. אס לו בהוצד שנים ק׳ 

 אות כל מספר על שהם .יצחק נקרא למה מפרשים
 .שרה שנוח על צ׳ הדברות עשרת י׳ שהוא .ארבעתן

 ק׳ אברהם שנות על ל • מילתו ימי שסונס על ה׳
’יצחק היא לאברהם זיע לובו יקרא אשר הק כי והוא

 *ין
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 משא״כ .הדברות עשרת לקבל שעתיד דבר על רק זה ואק
 . יצחק כ״א לאברהם נולד לא כאלו הוא והרי .ישמעאל

 . הדברות עשרת על שהיא היו׳יד רמז היה זה על וע״כ
 ויקרא חה .בלבד לו לנולד יתייחס אשר הוא זה שע״כ

 . לו המיוחד הוא שזה כלומר .לו הטלד בנו שם את
 ועל .הדברות עשרת לקבל הראוי שהוא על שהוא

 . שנה צ' בת שהיחה וגו׳ שרה לו ילדה א*ר אמר הצי
 . ימים שמונת בן וגו׳ אברהם וימל אמצי החי״ת ועל
 ע׳פ כי הנה .וגו׳ שנה ק׳ בן ואברס אמר הק׳ ועל

 ומשוללי מקומו על איש נכון על הכתובים .יבאו אלו דבריו
 יהי׳ בצע מה .מעם טוב לדעת צריך עדין אך ייחור:
 .ואמו אביו שטת ומהסר . הדברות עשרת .בשמו ברמז

 כי ושרה. אברהם נפרדו למה ועוד בח׳. ושטמול
הפריד וגס מילה. ימי ח׳ ברמז הפסיק שניהם שנוח בין

 : שרה מהפרשנות של כצ׳ ותורה. ברית בין
 דברצוה פ״א( )ב״ר ז״ל מאמרם על כחבט הנה אמנם

 הורה לקבל ראויס אין כי .חורה זו דור לאלף
 ניחנה לא היא ע״כ כי .נחש זוהמת משוללי דור לא אם
 אצלנו ז משרש הקדמה והיא זוהמתנו. פסקה עד לנו

 במתן נעדר לא איש יתכן איך . השואלים שאלת לתשובת
 התנבאו שכלם .הנבואה אל הראויות ההכט׳ משולל הורה

 האומר חשובת ודחיט בפנים פנים בהקיץ כ׳א נחלום לא
 בתשובה מוכנים הבלתי שמעו המוכנים באמצשת כי

 להשגת לקוט אדם בין מבדיל דבר אין כי הוא אך .נצחח
 אדם מענין שם הכרחט כאשר נחש זוהמת כ״א נבואה

 פסקה סיני הר על שעמדו ישראל וע״כ .הראשן
 .נביאים כלס היות וצורך .לנשאה כלם ויוכט .זוהמתן

 כלההורה מישראל וא׳ אחד לכל לתת סקב״ה רצה כי הוא
 שהי׳הדשר ס׳ע״ט( )ש״ר ז״ל כמאמרם כלל דרך ולא

 הדברות עפרת לשון שכל וזה .מישראל א׳ כל עם מדבר
 בל .נחש זוהמת באיש יהי׳ בל הוצרך ע״כ .יחיד לשק

 .וראה ובהקיץ נבואה שהיא יתב׳ מפיו מלשמוע תעכבנו
 אלף צריך הי' .טבעו אל הדבר בהניח כי יחב׳ הוא
 . רעה בחירחס אם שראה אלא .הזוהמא להתיך דור
 הוצרך וע״ה כ״ו. ונשארו דורות. סילקתחקע״ד ע״כ

 יותך דור באלף להתיך עתיד שהי׳ שמה .דרך עשת
 יצחק את שרה תתעבר שלא יתב׳ עשה ע״כ דורות בכ״ו

 מחלאת הוא אשר נדותה מדם יחהוה בל .בבחרותה
 מתהוה יהי׳ לא יינק כי שדים מלב ונם .נחש זוהמת

 סירסה אס גס אז כי זקנתה אחרי רק .טומאה מדם
 רקנסיי מןהזוהמא. הבא טבעי דם איט למ״ד נדה.
 עלי ית׳ נרו בהלו .נדות דם זוהמת בלי שיתהוה שע״י
 הדבק .התורה כל לו מלמדים אז אשר .בבטן ראשו

 .זוהמא ע״י בבטן הגדל משא״כ .בעצם התורה אישה ש
 אך .בצאתו ממט תשכח שע״כ ש רפויה שהתורה

 יתברך רצה .התורה לקבל המעותד שהוא למה ביצחק
 )בב״ר מז׳ל הוא עוד .ב?׳ דבק יהי׳ באוק יתהוה
 יצרו ישטל עד יצחק יצא ית׳ הוא רצה לא כי פמ״ו(

 בו ומשנצרר דמו ותתקשר חאוחו ותתבטל אברהם של
 .כו׳ בעולם מעפיד אני קנמון הקב״ה אמר כי .דמו

 .באברהם הרע יצר כה היות בלי כיתהוה מאמרם כוונת
רק בדבר יהרהר פלא תמימה. עולה שעי״כיהי׳ והוא

 I )ח׳א( יד

 )ב״ר ז״ל כמ״ש ,יצה״ר כמשולל מאהבה ליעקד ירצה
 מה יתכן ע׳כ כי יחדיו. שניהם וילכו על נ״ו( ס'

 על כי הדברים כלל .ליצחק נתייחס לא העקידה שנסיק
 הזוהמא להתיך שהוא .התורה לקבלת ההכנתו דבר

 כאשר זקנה אמו תהי׳ הוצרך להשגתה. המננדח משרה
 .המים קרבן להיות מוכן ולהיות .שנה צ׳ בת היתה
 כי בשמי נרמז וזה .שנה ק׳ р אברהם יהיה הוצרך

 שהוא .התורה מקבלי לצאת מיצחק עתיד שהי׳ למה
 עי״כ .הדברות י׳ כנגד שהיא יו״ד שהיא שמו רמז ראש

 היו״ד אל הצ׳ נסמכה וע״כ .שנה צ׳ בת שרה היתה
 עולה להיות עתיד שהוא למה לח׳ שנימול שהיא והח׳.

 .מילה בברית ליכנס לה׳ ניתן בח' שע״כ .בגדלו תמימה
 תתנו הרו' וביום אמו עם יהי׳ ימים ז׳ בבכור כד״א

 ק׳ בן אביו הי׳ ע״כ .לה' קרבן להיות שעתיד על לי
 וע״פדרך אלהח'. ,ק נסמכה ולכך יצרו. שבועל שנה

 אברהם וימל אומרו שאחר .הסשס ע״ד נאמר אנו אף זה
 בן יצחק המול אל מעם אמר כו׳ ימים שמונת בן ש׳

 ויעשה יגדל עד יתברך הוא המתק ולא .ימים שמונת
 ושהיד בחוריי בזמן יהיה וגס .עצמו ידי על מילתו
 מאת בן לז״אואנרהס יצה״ר. כלו בקטנותו כי יותר.

 ועהורהי׳ בהעשוחו. הרע יצר משולל הי׳ באופן שנה
 לה' לינתן ומוכן .בגדלו כאשר הרע יצר ומשולל .מאז
 חנחומא ממדרש כתבע וכבר .שמונה בן כבכור מאז

 וכשמוע כמוהו. לשמונה למול נצטוו אדם כל אחריו כי
 מזכרת יצחק שם יהי׳ פן חששה . יצחק קראו כי שרה
 ע״כ .כו' בלותי אחרי באומרה היא שצחקה מה עון

 אלהים לה עשה צחוק כי רק הוא. כן לא קדמהואמרה
 .האחר ולא זה הוא הפירוש כי יוכיח ומי .ה׳ שמחה כי

 אומרו נפרש הזה בפירוש כי והוא כו׳ השומע כל לז״א
 אם אך .יצחק השומע כל כי שם על .עתיד לשון יצחק
 והיה .כלל עתיד ל׳ ש יצדק לא .האחר הוא הפי׳
 כו׳ יצחק השומע כל וזהו .עבר ל׳ צחק יקרא ראוי
 קריאת הוא מניה דסליק מאי על שהשיבה מה וזהו

 לכל להוכיח עעמים ב׳ למעלה שנרמז מה ועל .השם
 עשתה זאת על מאבימלך. ולא נתעברה מאברהם כי

 ההכרח כי לומר וכו' מלל מי ותאמר .עצמה בפני אמירה
 לזקוניה וצא לזקוניו נערהשהיתה שנעשית מה הוא הגמור

 והכריח מלל מי הכתוב שיעור או : למעלה כמפורש
 כי הוא הלא .מאבימלך ולא לאברהם זה ילד היות

 פ׳ )שם כמשז״ל החלב רבוי הוא .שרה בניס הניקה
 כל והניקה לנסותה ילדיהן עם השרות כל שבאו נ״ה(

 לז׳א מאברהם שהוא סימן זה הוא איך כי ואמר ילדיהן
 ה׳ החזרני כי .לזקוני ולא כלומר לזקוניו בן ילדתי כי
 לא .לזקוני גס הי' כ״א הוראה זה כי .הנערות אל
 ית׳ הוא החזרני שלא ודאי ובכן .חלב כך כל לי הי׳
 ניסא הקב״ה עביד דלא מאבימלך ללדת הנערות אל

 מהכר׳פניה. יותר החלב מרבוי עיקר ותעש לשקרא.
 ולא מתחלה ראוה לא לאשר נס לכל ניכר זה להיות
 רוב ידעו זה כי .עוד לה היו לא סניה כי פניה הכירו

 הכרה לק היתה. ביתה בירכתי צנועה כי העולם
 .הנערות כאחד לה הרזלב ברבות הי׳ .לכל מפורסמת

 כל שהניק׳ ז״ל כמאמר .שרה בניס הניקה כן ע״י כי
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 .כמעינות דדיה היו כי .לה הבאות ומלטת השרות ילדי
 הגמל כיום גדול משתה אברהם עשה הזה הדכר ובילל

 כי .ויגמל ויגדל אומר אל לב בשום והוא .יצחק אח
 הוא אך .ההגמל זמן הי׳ כן אחר אס הוא גדלות איזה

 נחעברה מאכימלך לא כי לומר החותך המפח כ למה כי
 מכירה לבלתי גם שהוכר .לנערות מהחזרת׳ הי׳ .שרה
 אחר בזה ק להחז ע״כ .כמדובר החלב ידי על .מאז

 יקרה כאשר זמני קודס גמלוהו לא כי ויגמל הילד שויגדל
 חלב לחוסר כי לה קרב ספק או .זקנה בימי ליולדות
 .ספקו למלחת לאמו אין כי .הדש הכ׳ד ערס יגמלוהו

 גוריו מחמת ויגמל ואח״כ הילד ויגדל פה כן אמר
 .מאד הוא רב חלבה כי ותגמלהו אמר לא שע״כ .כמאליו

 ב״ר לרז״ל גם ומה .ומפורסם גדול מפתה עשה ע״כ
 הן א״י מלכי ל״א כל שהם גדולי׳ משתה שהוא נ״ג(

 ואינה .בדדה רב הלב אז גס כי יראו למען .ונפיהן
 ובכן .הוא גדול כי בוריו מחמת רק בנה אח גומלת
 קב״ה עביד ולא הנערות אל מזרה כי הכל אומר יגזרו
 זה שאין חלב מרוב והראיה .מאבימלך להתעבר ניסא
 הדבר יצא מה' כי הכל וידעו .לנערות׳ שחזרה אלא

 ביום קי״ט( )פסהיס ולמשז״ל .לאברהם דגר אשר לקיים
 . בו שנמול השמיני ביום שהוא מל ג׳ ה' ביום .הגמל
 מלהניק שהניחה מה לרמוז לישנא בהאי דאפקיה יתכן
 רביי להראות . השרות ילדי כל להניק כדי יצחק את

 מה ולהורות .מאברהם היותו אל הוראה שהיא המלב
 הניק׳את לא כי השרות. ילדי היום להניקכל שחשקה

 רז״ל דרשת מפני וגס .גמלתו כאלו הגמל אמר .בנה
 :וכו' יצחק של לזרעו חסד לגמול הקב"ה שעתיד לרמוז

 נחשב זר כמו הלא .וכו׳ גרש לאברהם ותאמר י
 לבל .בנה ואת אותה לגרש שרה שתבקש

 אפשר הי׳ והלא יצחק. עס אברהם את בנה יירש
 עשה כאפר .מעתה ליצחק לו אשר כל את שיתן לתקן
 .הירושה על אמו ואת אותו יגרש גרש כלה ולא אמ׳כ
 .העה״ז מעובות עיקר תעשה לא כמוה אשה כי יעוד

 .עמו ישמעאל יירש אס .צדיק נפש ה׳ ירעיב לא כי
 . נקלה על שניהם גס לגרש רחמיה איפה איה וטוד
 בע אודות על אומר כי כו׳ הדבר וירע אומר ועוד
 כ״א אמתו על לו הרע שלא לומר הוא ואס .מיותר היא
 בצע מה כי .לאומרו שלא היה סיב הנה .בנו אודות על

 ית׳ אומר ועוד .חיקו שוכבת על ריחם לא כי להודיע
 מיותר הוא כו׳ תאמר אשר כל או' כי בעיניך ירע אל
 כל על לומר בא כי לומר ואין .הקודם בכלל הוא כי

 נותן הוא אח״כ הרי כי .זה ענין זולת תאמר אפר
 .הכתיב ענין על רק זה ואין .כו׳ ביצחק כי ואומר מעם
 אם כי .דברים רפוי בלי כל מלח אומר אל לב נשים וגם
 .יצחק עס יירש לבל האס .יפלא ה׳ על וגס .א׳ ענין
 ותרא אומר על הנה אמנם :אמו ואת אותו לשלח יצוה
 אין נ״ג( )ב״ר ארז״ל מצחק המצרית הגר בן אח כו׳

 כד״א רציחה זו וכן .לצחק ויקומו כד״א ע״ג אלא צחוק
 כאשר ובזה .בי נצחק כד״א ג״ע זו וכן .לפנינו וישחקו

 אם באמור באמת ותתאבל .הזה הרע הדבר שדה ותדא
 חיים. לי למה כאלה ישמעאל ממדות א׳ יצחק ל.קח

 ולבל .ממנו יצחק ילמד בל כו׳ גרש לאמר חרדה כן §ל
 8 )ח׳א( יד

 לל5צ אוני ראשית הוא אשר מחלצי כני האם לה יאמר
 כ ע .פני מעל אגרשנו .ה' בו הבמיחני אשר הזרע

 לומר .בנה ואת הזאת האמה גרש לו ותאמר הקדימה
 שפחה ו אי וזו .בנה קרוי השפחה מן הבא בנו כי לו

 וז״א .בנך ולא יקרא בנה ולכן .כמוני אשתך ולא היא
 כי בנך קרוי זו שאין והראי׳ .בנה ואת הזאת האמה

 זה ויצא .ונו' הזרת האמה בן יירש לא הדין נין הלא
 לך יולדת אשתך שרה אבל באומר יח׳ ממאמר לפרה

 והנה .כולם לברית אתי בריחי את והקימותי ,כו בן
 לכל ומינה .יירש שלא ואמר הארץ ירושת הוא הכרית
 הנה אך .בניך יקרא לא ■כי והראיה אכרהס ירושת

 מתן קודם שלהיות שדעתו .עמו אחרת דעת אברהם
 .ז יקר בני ממנה זרעו אישות לשם לו וייחדה .חורה
 תני׳ אביה־ ירושת .יצחק את יקים ה׳רץ בריח ואם
 על אברהם בעיני מאוד הדבר ירע ו וז״א שניהם בין

 הפך ,יקרא בנו כי בעיניו שהי׳ כלומר .בנו אודות
 גס כי ואמר .כנו ולא בנה שקרוי באומרה שרה מאמר
 היה מאד קשה לי שהיה מה זה כל עם גרושין שקשי׳

 .בנה קראתו והיא בעיניו בנו היות שהוא בנו אודות על
 ועל הנער על בעיניך ירע אל לוהואיתב׳ השיב ע״כ

 שאמרה מה על גם אם כי גרושיהם על בלבד לא אמתך
 בקילה שמע שתאמר מה כל כו׳ יירש ושלא .יקרא בנה כי
 בנה וא״כ פלה כראיה ליירש זרע לך יקרא כיצחק כי

זכוחך לו ויועיל האמה בי שיקרא וגס בנך ולא יקרא
:הוא זרעך מה בצד כי אפימנו גדול לגיי כי

 נתן למה לב לשים ראוי כו׳. אברהם וישכם יד
 מאז כי לנער. נם נתן ולא להגר הכל

 אירי גדל אשר הלבד שנה. עשרה שלש בן הי׳ נימול
 ז׳ל רבותינו למאמר שנה ועשרים שכעה בן שהיה כן

 על שם ולא שכמה על ותשם שהיל״ל ועוד נ״ו( פ׳ )ב״ר
 הלחם אחר יד כלאחר הילד. את הזכיר .וגם ה שכה

 .עמה ה׳ היה אם ועוד .אמו עם הזכירו ולא .והמיס
 למקרה הניחה איך .כן אחרי לה דבר מאפר כנראה
 ועוד .מיותר הוא החמת מן אומרו וגם .ותתע שוחלך

 ולא קולה את אלהיס וישמע היל״ל ככתה היא שאם
 פעם מנגד ותשב ואמר חזר למה ועוד .הנער קול את

 כי ד ועי שאלה. זו מה הגר לך מה אומר ועוד .שנית
 ימותו ערירים .בנו ואח אפתי את איש יפלח יפלא הלא

 על ירכיבם ולא מעבדיו אחד אתם ישלח ולא במדברות
 והלא .ספוק׳ די נתן לא ומיס לחם וגס .חמורים צמד
 הנה אך .לפניך יחיה ישמעאל לו יחב׳ לו האומר הוא

 הקב״ה לפני הפרת מלאכי שאמרו נ״ג( פ' )שם ארז״ל
 בצמא כהונה פרחי אלף פמניס להמית שעתיד הי

 הק־.״ה לו אמר באר לו מעלה אתה נפוחים. בנודות
 לא כי יתכן והנה .הוא צדיק עתה כי שם הוא באשר
 מלכות חלוק ממנו נעלם לא כאשר .מאברהם זה נעלם

 עליהם שהתפלל .העי וענין אל בית וענין כשכם דוד בית
 ויכן שכס מקום עד ויבא על ל״כו( פ׳ )שם ז״ל כמ״ש
 שאמר ר״א לפרקי גש ומה .העי ובין אל בית בין אהלה

 לפמיע א:י עתיד שמעתיך ולישמעאל ל׳( )פרק שם ז״ל
 אמר ע״כ . ישמעאל בני לו שיעשו ממה ישראל נאקת

מימיו יחשרון אולי .לישמעאל ומים לחס נותן אני אס
במדברות
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 להגר נתן ע׳׳כ העתיד. על בצמא וימות במדברות
 על כמשא אליה ספל ישמעאל אך .עיקל תהי׳ שהיא
 שרשעו באופן הילד ואת שכמה על שם וזהו .כשפה

 דידה אהכא והוא .עון אין שבהגר כיון יפגום לא
 שאמרו כמו לייה שהוא וישלחה ידה ולחזק קסמיך.

 המלאכים קטרוג על ואעפ״ש .פרעה בשלח על בהנחומא
 ותתע ע״כ .במדבר לעשות עתיד זרעו שהי׳ מה על

 החמת. משבש כלו׳ החמת מן המים שויכלו באופן במדבר
 עתיד שהי׳ נכוחות ההמתות על למזכרת צו היתה גם כי

 גס במדבר תועים להיותן והנה .בהן ישראל אח להמית
 הילד את השליכה היא עשתה מה בצמא מות בסהנת שניהם

 האל״ף הנקד אל לב אל בשום והוא .השיחים אחד תחת
 ידעה שלא גם אך שבאילנות. מיוחד שטא בפת״ח
 אותו ותשם . מצחק היותו על חשבה .העתיד הענין
 אחד כי אברהם זכות לרמוז .השיחים מיוחד תחת
 שבזכות לרמוז .ק־ח כמטחוי והרחק . אברהם היה

 שהיה מה כי . קשת רובה היותו ה׳ ירחיק אברהם
 וישחקו אמר דאת כמו .דמים שפיכות הוא מצחק
 נראה כי .להתפלל מנגד לה ותשב .קשת ע״י היה לפנינו
 למה כי באוש' מתפללים היו שניהס כי נ״ג( )שם מרז״ל
 ויותר חולה שהיה על הנער קול את אלהיס וישמע

 הנה .עליו מתפלל מאשר עצמי החולה תפלת נכמעת
 כי יתק דברנו ולפי . מתפנלים היו שניהם כי למדנו

 התפלל לבלתי התחכמה היא כי .ואחשוב מננד או׳ זהו
 לה וז״א .עליו רק בצמת תמות היא שגס עס .עצמה על
 במות אראה אל אמרה כי מנגד שמה לה הנוגע כי

 אראה אל הוא . בתפלתה שאמרה מה כי לומר .הילד
 חך . צערה היא עליו כי תחלה שתמות .טלד במוח

 אצלה ראתה ולא שהתעכבה מנגד ותשב כי בראותה
 על המתפלל כל הנה אמרה אז .מים נש שנעשה

 ואיך . תחלה נענה הוא דבר לאותו צריך חבירווהוא
 ותשא אז נעניתי לא בני על והתפנלשי מיס צריך בהיותי

 ועס . ננעלו לא דמעה שערי כי על . ותבך קולה אה
 וישמע כי . במקומה מים להוציא לה כוה לח זה כל

 מרח היתה ע״כ קולה את ולא הנער קול את אלטס
 על הגר לך מה לה ויאמר כו׳ מלאך ויקרא לכן . נפש
 כן לא כי ה׳ שנאך אולי באמור תראי אל . נענית שלא
 לא קולן את ולא הנער קול את ששמע מה כי הוא

 באשר אומר בהתפלל קולו שהיה על רק .הוא למענו
 בשביל אס כי עצמו אל יתב׳ הוא יביט שלא . שם הוא
 בשלחו שם שיהיה שסיבב אברהם הוא שם הוא אשר
 תחת שם אותו שם שאמו שם שהוא מי בשביל או . אוהו

 .מיוחד אילן שהוא אברהם זכות לזכור . השיחים א׳
 יותר נשמע וע״כ .אשימנו גדול לגוי כי נאמר ושאליו

 . מחליו להקימו לו תעמיד הגר גסזכוחך מהגרועכ״ז
 ידך לי הב ה׳( דף )ברכות כענין וכו׳ באי קומי כי

 מיס ישתה שרם כי פאי קומי כן . מהיסורין ואוקמיה
 שלחם מאשר למעלה שהקשינו ובמה .עמדו על יקום

 לך מה יאמר בעצם צרכם סיפוק וכלא יתידיס אברהם
 והוא אחרת בדרך יהיה שם הוא באשר ואומר כו׳ הגר

 התחכם ישמעאל שעל קטרוג על חושש להיות קברהס כי
למען ונעוב כמגורש אדרבה כ״א במעדנים שלחו לבלתי

1 )ח׳א( טו

ק סשה

 כענין השמים מן ירוחם כן שע״י יעטוף ט כעני יהיה
 וישמע ע״כ ט היה וכן .יאספו וה׳ עזבוהו ואמי אבי כי

 אמו היתה כי ספק אין והנה קולהנער.. אש אלהים
 עריצי כל עם אברהם חשדו איה באמור באמש נפש מרש
 צווח לבלתי עליו ששאכזר אמתו בן ולישמעאל . גויס

 צרכו סיפוק ובלי ורגלי בדרכי׳ עמו להיוש מעבדיו א׳
 אל מדאגשף הגר לך מה ה׳ מלאך לה אמר ע״כ .הראוי
 . הנער קיל אש ה׳ ששמע מה כי איפה דעי כי תראי
 והיותו עמו אחר ולא לבדו הוא כלו' שס הוא באשר היה
 כמדובר: אברהש לב עס היה וזה כל בחיסר מושלך שם
 באר ה׳ ברא בריאה אש . וכו׳ אלהיס ויפקח יט

 היה עינים פקיחת מה . לכל גלוי מיס
 . לה רק נראה בלתי רוחני דבר שהיה יראה אך .צריך

 שטה באר מעין כי ויתכן . עיניה אש אלהיש שפקח
 שם הוא שכינה מבחיג׳ רוחני היתה כי .במדבר לישראל
 זולה למקום ממקום עמהס הולך היה כן .שעל אלהיס

 פקח ע״כ בו נעשים שהיו מספר אין אל נפלאות יתר
 משש כי השכילה והיא .מיס בהר ותרא עיניה את יש'

 ממימיה שה שיש מה כי בלבה ושאמר . הוא האלהים
 וכן ט מושכב הוא אשר מחליו לקום לרפואה לו יהיה

 ע״י ואז . הנער את וחשק כו׳ ותמלא ושלך כי עשתה
 כי האלהים. מאש רפואה ט הושפעה .יא ה ההשקאה

הוא הים אל באר כי .ויגדל הנער אש אלהים ויהי מיד
:כמדובר

 הנזכר ההוא בעת כי אמר .כו׳ בעת ויהי כב
 עת שהיא . אשתו אש לו שהחזיר למעלה

 לכוש וראוי . כו׳ ויאמר או אברהם בעיני חן למצא
 איך )ב( .לאחרים לאמר אינו כי .זר לא או׳ אל )א( .לב

 אוח' )ג( . כו' עמך אלטס או׳ שאלתו אל מתייחס
 אומרו )ד( הנה. או׳ וכן שרש מי. תיבה שהיא ועתה
 או' :( )ולנכדו. לנינו מינו עמו עשה אער כי כו׳ כחסד

 ידעתי לא או׳ )ו( .מיד עשה ונא ייעד למה אשבע אנכי
 היה מי ממנו с ונעל הגזלה שידע שיורה מיעשהכו׳

 לו היה שיהיה מי שיהיה . התנצלות זה ואין העושה
 על לי. הגדת לא אתה וגס אומרו )ז( ולמהות. לדרוש

 הכתוב שאר וכל השני הגם וכן לרטת הזה הגס בא מה
 ידעתי צא אמר תחלה כי הקודם שסותר )ח( .מיושר

 לא או׳ ועתה . ידע הגזלה במציאות שנראה .עשה מי
 '0 )ב״ר רז״ל אמרו הנה אמנם . היום בלתי ידעתי
 אבימלך עם ברית כרת אשר על יש׳ הוא שהקפיד נ״ד(
 לט של ישן אברהם פן .אבימלך פחד היה זה כי ויתכן

 הברית את אברהם מכרות נוחה אלהים רוח יהיה לא פן
 . עליון לאלהיס אקרא אברהם יאמר פן ויירא . הזאת

 הערים ע״כ . לאו אם לך אשבע אס פיו את ואשאלה
 .היו בא לימלך צריך ואינך כלימר .כו׳ עמך אלהים ואמר

 מעצמך עושה אשה אשר בכל עמך אלהיס כי תחצה
 ולומר לשאול שרצה מה אל הקדמה וזו . מסכים הוא

 באומר יכוין וזה . ימלך עד ימאן לבל כו׳ לי השבעה
 היא .דבריו פתח אברהם אל שויאמר שמה . לאמר

 אמר שעליה ראשונה אמירה כי ופירש שאלתו לאמר כדי
 מה לאמר שהיה ומה .וכו׳ עמך אלהיס הוא ויאמר

כלו׳ ועתה וז״א .לי השבעה ועתה לאמר הוא שאח״כ
עתה



משת וירא 114
 г הוא שנע אישרו כי באופן נשבעו הבאר שע״י היוח על

השבועה על
 )וירא הזוהר בספר שאמרו מה לפי .וכו' ויטע לג

 ,היה בכך .העץ המש והשענו על ק״ב( דף
 מאכיל היה •פתהחיו עץ לו שהיה אברהם של דרכו

 .איכותו מבחין היה האילן קולע שהיה ולמי לאורחים.
 האכיל וע״י .אילן הוא אבל נטע שם גס כי יאמר ובזה

 היו שאשר . כו׳ ה' בפס קורא היה אורחים תחתיו
 כ״א עולם אל שהוא או' היו לא בהחלה ה' שם מזכירין

 ה׳ בשס כי בפיהם הקרי׳ והוא . כבודו השמים שעל
 ה׳ שיאמר עולם אל ולומר בשם לסמוך מזכירים שהיו

 ויגר ואמר •עולם אל בו הזכיר בלי ה׳ ולא עולם. אל
 לא רבים ימים שם היותו שעם רבים ימים פלשתים בארץ
 . נלפתים אק בכללות ונוסע הולך כגר כ״א מקום קבע

 שהיה ויגר וזהו ההיא הארץ בכל הקב׳ה פל שמו להקריא
: רבים ימים שם היותו עם כגר

 נמשך איך )א( .לב לבית ראוי .כו׳ ויהי א 2כ
 אחרי ויהי שיאמר מהקודם זה

 על פירשו נה( פ׳ )ב״ר רז״ל ע״כ כי האלה הדברים
 או וישמעאל יצחק דברי אחר ואמרו .פה שעל דברים

 קרבן בוס הקריב בלא שאמרו הברת מלאכי דברי אחר
 יקריב "ו על בנו את אפילו ית׳ הוא והשיבם .בנו לידת על

 .בכתוב שאיני מה על יחזור נחשב זר כמו והלא בשבילי
 והאגהים ,או )ב( .באצבע כמורה האלה באו׳ גם ומה
 זה והלא . לנסותו יח׳ הוא היחל עתה האס כי וכו' נשה

 אנוש לבב יתחמץ זאת על הלא כי )ג( .הוא עשירי נסיין
 את לנסות פיבא .עמוק ולב חיש קרב מה׳ היפלא באמור

 כמוהו מי והלא יצרנו אשר אש יחדל ואם יעשה הם איש
 ועד מראש האדם יעבה אשר מעשה כל ומביט צופה
 . ליצחק ולא לאברהם הנסיון ייחס למה )ד( . הוף
 יאמר מהראוי הלא כי אברהם אליו ויאמר אומרו )ה(

 בם בקריאת צודקת אמיר׳ לשון אין כי אברהם אליו ויקרא
 ויאמר ואמר הזר הרי נא קח אומרו על הוא ואם . בלבד

 לפון באמרי מה הנה כי נא קח אומרו .)ו( וכו' נא קח
 עתה כאומרו הוא ואם . ה׳ נאם לה־ותו יצדק לא בקשה

 שאמרו וכו׳ יחידך אה בנך חת אומרו )ז( . מיוסר הוא
 יחידך את א״ל .הם שנים א״ל בנך את שבאו׳ )שם( רז״ל
 א״ל אהבת אפר א״ל לאמו יחיד וזה לאמו יחיד זה א״ל
 אמר מאז כי יקשה הלא כי יצחק сЬ.УЬ אוהב אני לב'

 שכח לא כי ידבר יצחק על כי מובן היה יחידך את לו
 . זרע לך יקרא ביצחק כי אליו באומר יתברך מאמרו

 אך ז״ל סי' דברים והרבה המוריה פס ענין מה )ח(
 והעלהו אומרו )ע( . התיבה במשמעות מתיישבים בלתי

 על לעולה והעלהו באומרו כי מיותרת שם מלת כי שם
. :הוא שם כי יובן ההרים אחד

 . מאד הוא רב כי הנסיון מציאות זרות על והשה
 בב״ר ז״ל במאמרם ארוכת* להעלות אחשבה

 הזה הפפהני יונתן אי׳ר וכו׳ יבחן צדיק ה׳ וז״ל נ״ד( )פ׳
 פוקעת שהיא מפני ביותר עליו מקיש אינו לוקה כשפשתנו

 שהיא למה ביושר עליו מקיש הוא יפה וכשפשחנו
 הרשעים אה מנסה אינו הקב״ה כך .והולכת משתבחת

 הצדיקים את מנסה מי ואת , לעמוד יכולים שאין למה

שנאמר

תורר

 -השבועה . בזולת תמלך או בדבר התיישב סרס פתה
 אלהיך הוא . הנה הוא אשר באלהיס הוא .תשבע אשר

 התפללת כי אתנו פה נמצא והוא .כבודו הארץ כל שמלא
 ועל ניני ועל עלי היא והשבועה . עצורנו נתקן ומיד עלי

 ניני על גס ולא עצמי על שתשבע די תאמר ואל .נכדי
 שכחסד ודאי כי שבועה צריך חין עצמי על הלא כי ונכדי
 בלי כו׳ הארץ ועם עמדי תעשה עמך עשיתי אשר

 ועל ניני על רק השבועה צורך שאין באופן .שבועה
 ולא כלומר בתמיהה אשבע אנכי אברהם ויאמר .נכדי
 . אתה לי נאמן כי צריך אינך אתה כי לומר ואין .אתה

 אשר המיס באר אודות על סוכיחך הנני כי הוא כן לא
 כי . כו' אבימלך את אברהם והוכיח וזהו .כו׳ גזלו
 אשמת כי עמך אם כי עבדיך עם לריב כבודי אינו

 מזה ידעתי לא אבימלך ויאמר .אדונם על היא העבדים
 שאל ידע שלא אומרו ואחר .ידעתי לא וזהו . כלום

 את עשה מי יחד היו שלשתם כי שעמו צבאו שר פיכול את
 יותר בעיר הנעשה יודע השר הסתם שמן הזה הדבר

 הגדת לא ידעת הסתם במן פיכול אחה וגם כי מהמלך
 וגס ואמר שכול השיב . אברהם הגיד שלא כמו לי

: היום בלתי כמוך שמעתי לא אנכי
 מלומר אברהם בוש כי אפשר .וכו' אברהם ליקח כז

 צאן דורון ע״י ע״כ .הוא גס שישבע למלך
 ויקח וזהו .הוא גס שישבע לו לאמר לט אל ערב ובקר

 :ברית שניהם ויכרתו לאבימלך ויתן .ובקר צאן אברהם
 כבשות שבע ענין מה לב לשום ראוי .ט׳ ויצב כח

 שזאת נאמר ואס .לבדן הציב אפר הצאן
 שבע אח כי באו׳ לו השיב מה אבימלך באלת היהה

 ע״י איך .וכו׳ לעדה לי תהיה בעבור מידי חקח כבבות
 ההיא הבאר את שחפר לעדה לו תהיה .לבדן אותן הציב

 מריבים אברהם רועי שהיו נ׳ד( )ב״רפ׳ ארז״ל הנה אך
 רועי ואמרו .הבאר מפרו מהם מי . אבימלך רועי עם

 מי יעלו אברהם צאן בבא אס . יבחן בזאת אברהם
 צאן לקראת יצאו ואס . חפרנוהו אנו לקראתם הבאר

 העדות היא זה כי ויתכן .אותו חפרתס חתם אבימלך
 כשנתן והוא . לעדה לי תהיה בעבור אברהם אמר אשר

 אחרי לתקן כבשות ז׳ לעצמו השאיר ובקר צאן לאבימלך
 לבדנה הצבת אפר כבשות שבע מה אבימלך א׳ל .ק

 ומה מידי תקחאח״כ כבשות שבע אח כי אברהם והשיב
 בעבור הוא הפאר עם נחתים ולא לבדן אותן שהצבתי

 אלו לקראת המים שיעלו מה ידי על . לעדה לי חהיה
 מספר כי לבי שמתי וכן הקחם ואח״כ שלי הן שעדין

 שבמקרא( את תיבת מלבד )פי׳ בעבור שמחיבת אותיות
 לקראת כמספר עולים . הטלל עם הפסוק סוף עד

 נראה היה והנה .הבאר מן המיס עלו אברהם כבשות
 כי אפשר אי וזהו שבע באר לבאר קרא כבשות הז׳ שעל

 שא׳ל )שם( ארז״ל הלא כי לאברהם היה יפה סימן לא
 שמחת משהה שאני חייך כבשות ז׳ נתח אתה הקב״ה

 . צדיקים שבעה מבניך הורגים כן וכנגד דורות ז׳ בניך
 שיהיה שבע באר ההוא למקום תמיד תקרא התורה ואיך

 על לא כי עתה ראו אמר ע״כ .הרעות אל זכרון חמיד
 בצר״י שבע נקרא היה שא״כ . כן נקרא כבפוח שבעה
 ,בקמ׳ץ שבע באל מקום1» קרא ע״כ אך נקמ״ץ ולא &ך״ן
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נח משה וירא תורת

 ותפח האלה הדברים אחר ויהי .יבחן צדיק ה׳ פנאמר
 הדברים אחר ויהי . יוסף אל מיניה את אדוניו אשת

 שלו הכבשן אח בודק ככהוא הזה היוצר יונתן ח״ר האלה
 מספיק כאינו למר . המרועעים הכלים אה בודק אינו

 הקב״ה אין כך . שוברו כהוא עד א׳ עליו להקיש
 יבחן צדיק ה׳ . הצדיקים את אלא הרשעים את מנכה

 כמה אמת פרות כתי לו שהיו הבית לבעל אלעזר א״ר
 על לא העול את נותן הוא מי על . רע כמה ואמת יפה

 את אלא מנסה הקב״ה אין כך . יפה שכמה אותה
 בפ׳ גם בב״ר היבא זה מאמר והנה : ע״כ הצדיקים

 . נח זה יבמן צדיק ה׳ הפרות במשל בה ומסיים ל׳ב
 אברהם пЬ נסה והאלהים בה מכייס היוצר ובמשל
 . היוצר משל להביא זה בפסוק מתחיל פה גס כאשר
 היוצר ובמשל . מיוסף מביא הפכתני במשל ט נמצא
 שאם יקהה והלא מנה הפרות ובמשל מאברהם מביא
 נסיון בכל אלו בחינות מג׳ א׳ .היא נסיק כל כוונת
 ענין מה וגס מהמשלים א׳ כל צודק יהיה ראוי היה

 הגדול הקושי כי ספק אין הנה אמנם :האלה המשלים
 לבבם יתחמן ט .האלה המשלים כל יא לה; הניעם הזה

 אם . המעסה מעשה אח לדעת ה׳ ינסה האס באמור
 דבר יפלא לא יתברך ממנו כי אחרי .יחדל ואם יעשה
 מטרש טעם )שם( ברז״ל מצינו באברהם והנה .חלילה
 אשר הטובה כל על תמהים היו האומות כל ט שהוא
 מוששין והיו .בידו צריו מגן ואשר אברהם עם ה׳ עשה

 יש' הוא לפרסם רצה ע״כ חלילה בדבר פנים משא להיות
 אך .ממנו יחידו בט את חשך לא כי שלמותו גודל

 אס הלא כי בלבד זה בטעם הז״ל דעת נתקררה לא
 יוסף של בנסיון הלא כן אחרי אברהם מעשה נתפרסם

 ושמו איש באשת חשדוהו שאדרבה . זה טעם יצדק לא
 מנסה כי .יסוריו ע״י שהוא נסיק יש וכן .בבור אותו
 לומר ט יצדק ונא יבעוס או יסבול אס הצדיק את השם

 יחשדוהו שאדרבה יסורק שסובל להמון צדקו להודיע
 משלו נשא ע״כ וגו׳ בד נקי הוא מי יאמרו כי לחוטא

 ינפה יש נסיוטת מיני ג׳ יש כי והוא .ט׳ הזה מפששני
 חלאת ממט ולהכיר . הצדיק אה וקדם הכשיר למען ה׳

 כי והוא כשף וכמצרף כמטהר מהם למהר יצה״ר מיני
 והיצה״ר היצה״ס מלחמה יערכו ואז עבירה לידי יביאנו
 ו הלח. כיום תחתיו ויכבשט .יצרו על יגבר בצדקתו והוא

 יטל הרע יצרו .ומעלה ההוא היום ומן .קרב ס בי
 מחשבות סיגי כל ואגטגס ראם ירים לא עוד רגליו תחת

 בלתי מדוח או עונות מדברי טרענוח שיורי או .רעות
 יש עיד . לו יאמר קדוש עד עמו יפלו הם גם טובות
 שיתפרסם לזולתם צדקתו הודיע למען והוא שניה בחינה

 כמעט העולם בני שהיו אברהם כענין והוא שלמותו
 חלילה. פנים לו שא מ שהיה,בעיניהס ית׳ בכטדו טגעים

 בחינה יש עוד .קונו עם תבהו גודל יה' פרסם ע״כ
 עליו בהביא הצדיק אח ית' הוא שינסה והוא כלישיח
 הענין ושיעור הדור בעד באהבה שיקבלם לנסותו יסויין

 ויכשיר שיטהר המנוכה תועלת היא )א( .הבחינה כי
 בפרסס יח׳ המנפה תועלת )ב( .קונו בעטד׳ בעצם

 תועלת )ג( חלילה פניה לו לטשא יחשד בל אהוט את
חליים ט עליהם ולהגק לכפר ייסורין שיסטל הדוד

3 )ח״א( פו

 ט הוא הדבר ו#.סובלם הוא ומכאובם נושא הוא
 ייסורין. )ג( עשה )ב(במטת עבירה בדבר נכיון הוא )א(

 בהכות כאשר כי וכו׳ הזה הפשתני ואמר היחל ובראשון
 והיא הצדיק בנסיון כן .משתבח הוא הטוב הפשתן אח

. יוסף של פשוק לזה הביא וע״כ לו ודומה יוסף ענין
 לזולת הצדיק כשרון להודיע שהוא הב׳ הבחינה ועל
 עושה אינו שלמים בכליש שהמכה כמו כי מהיוצר הביא

 .לקנותם ויחשיבוס הם שלמים ט הרואים ידעו למען רק
 הביא וע״כ מרז״ל כתבנו נאשר אברהם ענין היה וזה
 צריך ובזה אברהם נשיון של הדברים אתר מויהי זה על

 דבר בפועל עושה שיראו עשה מצות על יהיההנסיון
 בנסיון אך .פשה בקוס בנו את שוחט כענין .מבהיל

 שימנע מה ההמון בעיני ישונה לא העפה לא מצית של
 ביושף אך עפה מצות באברהם היה ע״כ .רע מעשוה
 הוא הנשיון עיקר יצרו את כטש ע״י להשתבח כהוא

 יושף כענין חומדתן אדם של יצרו אשר תעשה לא במצות
 שלתועלת הפרות משל הביא הג׳ הבחינה ועל .לו ודומה
 חזקה היותר על העול טחן .השדה תנובת להוציא ההמון

 אשר על אשמתם עול יהב׳ הוא נותן הדור לתועלת ק
 מה והוא מנח הביא וע״כ . יבעוס ולא לסבול בו כח

 .בחבה לנח היו גדולים ייסורין עול כי במקומי שכתבנו
 א׳ .רז״ל מאמרי שני נזכירה הכתובים ענין אל ולבא

 את כבדו על אברהם על יח׳ הוא הקפיד כי אומרם
 אלהיס לו אמר כי ובקר צאן מנחה לו והביא אבימלך
 .אחר מעם לראש אטפים עליו ילמד .למה אליו קרובים

 כן ועל ישראל כח והתיש החצונים כח הגביר בזה והנה
 לפני האומות על ימלוש מנכים שמנה ט' חייך אליו אמר
 על נ׳׳ו( פ׳ )ב׳ר ארז״ל עוד . ישראל בניזי נ.לך מלוך

 עוקד אברהם שהיה בשעה ט וט' סורים עד כי פסוק
 שלמעלה השרים עיקדאת ממרים הקב״ה היה יצחק את

 הגלות הנביא עליהם בהנבא ישראל סומפיס היו ושע״כ
 אל הנביא להם אמר ואז ה׳ כפתם הלא אליו באמרם
 במאשריהס בערה עוטתיכס אש הלא כי זה. על תבטחו

 סטאיס וכשבאס .שבכים סירים עד ט הה״ד . ותאכלס
 ית׳ הוא כי והוא הענק אל ונבא . מלא יבש כקש אכלו

 הפלשתי׳ כתות תחח כבושים ישראל בני עם ילדיו בראותו
 מנחה לו שהביא כחאנימלך את אברהם הגביר ע״י

 אתה הקב״ה שאפר י״ד( )שם כמשז״ל הברית עמו וכרוח
 בניך מלכות אשהה דורות שז׳ חייך כבכות שבע לו נתח

 חשב מרחם אלהינו אז . מבניך צדיקים ז׳ ושיהרגו
 פלח מה אברהם ז א לטות והוא השיטה להפך מחשבות

 יעקידאת עקוד גס אם כי .ישראל כח בה יגביר בלבד
 באופן בנו תת עקוד ע״י רק זה ואין .מ״ה האותות שרי

 .האלה הדברים אחר אומרו וזהו עוותו אשר את שיתקן
 כח את אברהם שהגביר אבימלך ענין אחר שהוא

 היה וע״כ . אברהם את נסה והאלהים אז . האומות
 בט את לשחוט הדין מדת רוגז אל מתייחס קשה נסיון

 אין הנה לומר אברהם את והאלהיסנסה וז״א בידו.
 הנסיוטס היו חך אברהם נתנסה כה עד גם כי ספק
 אך הרחמים מדת אל ליחשס מקום שהיה כזה קשים בלתי

 הדין מדת בחינת הוא האלהים כי היום יאמר זה על
נתנסס כה עד כ״א לומר טי״ו יטין וזה אברהם את נסה

 בשם
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 שהוא לך צך אברס אל ,ה ויאמר כענין .רחמים בשם

 ק גס והאלהיס עתה אך . השאר וק הנסיונות מן א׳
 הוי״ו לפרש ואס כה עד שנסהו רחמים כמדת ונו' נסה
 אס יאמר דרכנו לפי יתכן דינו ובית הוא שהוא וה' ע״ד

 הלא כי החפץ על תתמה אל . כזה קשה נפיון תראה
 בחינת יש שאס כלומר נתאחדו דינו וביש הוא והאלהיס

 ולזכרון ע״ג שרי את לעקוד בה רחמים בחינת יש גם רוגז
 מצאנו ובזה כמדובר. וזהוהאלהיםכו׳ .לישראל טוב

 יחידך את בנך אח אומרו כפל אל טעם סוב ראיט
 היה אשר השרים הנה כי והוא . יצחק אח אהבח אשר
 בבל של שרו . המה ארבעה הלא אותם לכפות צורך
 המה הן כי אדום של ושרו יון של וברו מדי של ושרו
 הוא הראה אשר והם . כנודע לויתן עורר העחידין היו
 וא״כ . כמשז״ל ,וגו הסיכה אימה שהם לאברהם ית'

 בגינו לעקיד אי עקידה זכות כח יעצור איככה איפה
 .צו לאמר אברם אל ה׳ דבר היה ע״כ . שרים ארבעה

 ד* כי .עולה מעלה שאתה עליך מעצה אט בניס ד' הנה
 גם בנך היות הא' . מזו למעלה זו בזה ימצאו בחיטח

 מבניו אחד יתן זה מי הלא כי בנים שבעה לך היו אם
 שנית בחינה עוד . בידו לשוחטו עתה גס ומה להריגה
 אשר גם כי יחידך את והיא מזו גדולה הדרגה על שפולה
 יותיר. תשר בניו יתר עם וינחם הבנים בין בן ימן אספר

 ולהורגו להסכים כח יעצר לא לו יחיד בן יהיה אס אך
 לינחס לאבלו שריד אין כי . בשר ועד מנפש לו יימר כי
 עדין והנה צו יחשב לכנים יחידו אח בתתו כי נמצא ט

 כמו בל צט כי לאביו אהוב ובלתי יחד בן יהיה אפשר
 ויחמול יחוס זולתו לו אין כי להיות זה כל ועם נעצם

 חשתלש הרבה לו אהוב הוא אס אך . הכתוב ככל עליו
 אמר זה ועל נפשו תחת נפשו לשום עליו רחמיו מדת
 להעלותו לפטל שכמו יטה זה כל על ואם אהבת אכר

 הבחינות שלכת על יתייחס בניס לכה ש כמקריב לה׳ עולה
 בלתי הוא הבן אס גס יהיו אלה כל והן זו על זו העולות

 גדול הדס היא עצמו מצד גס אס הך . ושלס רפוס
 על תחרת מדרגה עיד תעלה הלא .בעונם ורשום זשלס
 בעלות אז . הכל גבי על עולה סוב כס כהר כי כגנה

р ארבעה .,.מעלה לשוחטו טובות מעלות ד׳ לו אכר כזה 
 . יצחק את אמר זו ועל . יחשב המזבח גבי על בגיס

 הזה הדבר ובגלל כנודע בעולם רשום היה עצמו מצד כי
 ארבעה ידה על ית׳ הוא לעקוד יצחק עקידת גדר יקל לא

 שהיא אחד היה כאלו בחינות ד' בו גס כי .שרים
 כאלו יצחק שאהבת יחידך בנך אמר לא וע״כ .ארבע

: עצמו בפני ט ארבעה בחינות כל
 את נסה לאמר לאברהם הנסיון ית׳ יחסו כל והגה

 יצחק נסיון היה גדול גס כי היות עס .אברהם
 וחת אברהם את נסה שיאמר מהראוי והיה .היא גס

 זה כי ז״ל הלוי הרשב״א בכס שמעתי הגה . יצחק
 החנה הדברים אחר באומרם נ״ה( רז״ל)ב״רם׳ כיווט

 תהה כי גדול אני אליו באומר .ישמעאל עס יצחק של
 בן ואני לממן כח בך היה ולא ימיס שמונת בן נסולס

 יצחק לו והשיב סרבתי. ולא לסרב יכול שהייתי שנה י׳ג
 א ה היה אס ואני א׳ 'яЬ בחלק לך היה זה הנה

 הדברים חסר אז . מקיים הייתי לשוחטני רוצה יתברך

 למד והיה .ח״ל מנין ע״כ .וגו׳ נסה והאלהיס האלה
 ככר כי יצחק אה לנסות הוצרך לא כן מל כי מזה הוא
 .לנסות כצריך מה אך .הרמתה בתשובתו מנוסה היה
 נסיון. הוא הדבור אס כי לי קשה אך אברהם את הוא
 לו : יחש כ; גם בנו את לשחוט אברהם יודה אס גם

 הנסיון היה אלו כי ועוד .בפועל יעשה מבלי לנסיק
 הכל אך לבו את גלה כבר לומר טוב היה לבו אה לדעת

 בחיניח משלש א׳ על רק הנפיק ואין .יחב׳ לפניו גלוי
 לשום מספיק צט התגצוח שאין באופן למעלה שהזכרט

: מהם אחד
 זה כויןכי ויצחק אברהם מדות אין הלא כי ואחשבה

 לבלתי הא יצחק מדת וע״כ . דין וזה חסד
 סיז( פ׳ )כה כמכז״ל . ית׳ מאמרו עוברי על חמול
 גזול התולה מל יעקב בני יעברו אם עכו אח שצוה

 מפץ כי אברהם כן לא אך תחמול ולא שמדות עליהם
 להיות ופ״כ .לזטהם טרח סדום לאנשי ואפילו הוא הסד
 הדין יקוב כי ך יתב: מאמרו קיום על למות יצחק מדת

 על להקריבו יהב׳ הוא שבאמור ודאי ע׳כ . ההר את
 חפן וכל ישעו כל זה ואדרבה יהרהר לא כי המזבח גבי
 ונידו לדן שיהפך לו לאמר הוא הסד חפץ כי ,אברהם אך

 לנסיון יחשב זה . בנו את וישלוט כלת המ את יקח
 להיאמר ואפי• יחודו בט על ומדתו טבעו כמהפך גדול
 והאלהיה יאמר וזה . ,וגו יקרא ריצחק כי אמרת הלא

 אך מדתו הלך לעכות מברהם אח נסה יצחק מדת שהוא
 מדתו היא כך כי נסיון אינו יצחק את האלהים נסות

 ה־ה עוד . יש׳ .מרו ס לקייס הכל נגד להתאכזר וטבעו
 יצחק הולדת על מ״ו( )פ׳ בב׳ר כמשז״ל להמר אפשר
 אני קנמון הקב״ה שאמר כנה מאה בן אברהם בהיות

 משנצרר .האוהו משטטלה יצרו שבוטל כ בעולם מעמיד
 יצחק עתיד כהים למה כי והוא . וכו׳ דמי מכנקכר דמו

 לא .ע״כ הכבה בל ונכפלה תמימה עולה קדוש להיות
 כבר כי יצה״ר ע״י כלא אלא לעולם יש׳ הוא הוציאו

 מקים ימצא לא באופן ודמי ותאותו אברהם כל יצרו טכל
 הדרך איזה מעתה אמור איפה וא״כ למכולבו היצה״ר

 טפו נעשה בהולדתו גם אס למאן ביצחק היצה״ר ימשול
 הנסיון יתייחס צא איפה וא״כ . בעטרכן יצה״ר בלי
 ארו אמר .אתו ית׳ הוא לדבר ובבאו לאברהם כ״א

 אובו ויקרא יאמר שמהראוי הערנו והנה .אברהם
 שס קריאת נא אברהם אליו באמור הנה אך . אברכם

 על בהנחומא ה,ה כי הוא ו ,אמירה אם כי כיון בלבד
 הנה יתברך הוא צו כחמר אמרו אברהם ,ה קראו אשר

 והנה ,אברס רמ״גכמנין רק נתקנו לא איבריך מרמ״ח
 כמכין אברהם ותקרא המילה ע״י אברים ס׳ לתקן צריך

 שנח׳ אזניס ב׳ . ערלה בהם שג׳ אברים ה' והס רמ״ח
 וערלת .שפתים ערל כנא׳ השפחים .אזנם ערלת הנה
 מצוה ב כ הענין היה ו .הגיף וערלת לב ערלי כנאמר הלב

 וכן בלב. ערלה ט יהיה שאז נגדה בלב יהרהר לא ההיא
 בשפתיו יבטא לא וגס האזן ערלת בהי׳ מלשומעה ימנע לא

 הרהור בלי הגוף מילת בקיום כי נמצא ועי״כ .בה למאן
 מתוקן נמצא . נגדה דבר ידבר ולא לעסות אזט ויטה

 א' נבא ובזה לברכם. יקרא ויצדק אברים בחמשה גס
 בס' אח לשחוט לי לאמי יתברך הוא בא כי . הענין

לעולה



טשה ’ נטוירא

 הקרבן דומה אינו כי והענק המוריה. ארן היא שם ט
 פס הוא הלא כי . אחל במקום לנעשה שם הנעשה

 . מעלה של המקדש בית כנגד מטו! השמים שער
 לך לך יאמר וזה למעלה. כמקריב הוא שם והמקריב

 . יה שם המורה מקום אל כלומר .המוריה ארץ אל
 והעה״ב בה״א העה״ז עולמים. צור ה' ביה כי והוא

 לא אם אלו אותיות שחי מתקשרים היכן והנה ביו״ד.
 . ממס של הה״א כאלו .העליון כנגד המכוון במקום
 שהוא המוריה וזהו . שם מתחברים מעלה של והיו״ד
 ומה שם. מתחבר יה שם כאלו שהם יה המורה מקום

 שם. והעלהו כי היא הלא ההוא. במקום היות % לנו
 היו״ד של במקום גם כי האותיות ב׳ של במקום כלו׳
 )בם ארז״ל וכן העליון. מקדש על לעולה העלהו שם

 הכבוד. כסא כנגד מכוון לעצים ממעל אותו וישם נ״ו(
 ושיעור .לו ממעל עומדים שרפים ו׳( )ישעי' כד״א

 אהד על היותו עם למעלה שהוא שם והעלהו הכתיב
 אשר וזהו אליך. הוא צאמר שאצטרך מה וכל ההרים

: אליך אומר
 ויגיע בדבר ירגישו לשלא .כו׳ אברהם לישכם ג

 לשאול מקום לה הניח ולבלתי שרה לאזני
 הפה ואיה והעצים האש והנה מועדות פניכם אנה

 חמורו את בעצמו ויחבוש בהשכמה מיהר ע״כ לעולה.
 או החמור הס יחבשו כ״א נעריו. אפי' ירגישו טרם
 ועלמה זה מה שדה להם מלשאול יבצר לא לפניהם הוא
 נעריו ב' את ויקח ואח׳כ חמורו. את הוא חבש לכן זה.
 בנו יצחק ואת יד כלאחר ואח״כ אחריו. נגררים מיד אתו

 שאגבן אלא הנערים. כ״א בדבר נוגע יצחק כי יראה בל
 אל לרמוז חסר. חמרו נכתוב כי ואחשוב יצחק. גס יצא

 כד״א חסר נכתב החמר כי אותו. וכבש שחבש חומרו
 כן אחרי אבל ובזפת. בחמר וכן לחמר. להם היה והחמר

 הוא כי .מלא נכתב החמור עם פה לכם שט באו׳
: רמז שם ואין כמשמעו

 פ׳ דר״א )פרקי ארז״ל הנה כו׳. אברהם ליאמר ה
 אומר זה מדברים. הנערים שהיו ל״א(

 אבא. את אירש ואני יצחק. את אברהם ישחוט עתה
 זקן שאני אירש אני אך כברגרשך. אביך הנה אומר וזה

 .ואפשר יורש שאינכם פה לכס שבו אברהם להס אמר ביתו.
 שהוא . דרכם לפי הפסוק ולהשלים אחריהם לבא לנו

 בנו שיתקיים הוא כה עד שנלכה מובטחני והנער ואני
 שישחט. מבלי ויתרצה ה׳ יחנן אולי כי זרעך. יהיה כה

 והנה . לבדי אני ולא .אליכם פנינו נשובה כי באיפן
 ונשובה אליכם ונשובה במקרא פשה ונשובה במשרה

 .ונשובה וכו׳ נחפשה .ה' עיר אל ונשובה מצרימה.
 הענין ויהיה .ה׳ אל ונשובה לכו .ונשובה כו' השיבנו

 הי שהוא אלו. בפרשיות הנעלם מדרש רמזי דרך ע״פ
 מרוח שלמעלה העליונה הנשמה אל רמז הוא אברהם

 אל האדם בבא כי אמר הענין. אל נבא ובזה ונפש.
 הנערים שהם האברים, אל הנשמה אומרת העה״ז.

 ואני בעה״ז פה לכם שט ה/ את לעטד ומשרתים
 עד למעלה כה עד נלכה מסכן ילד יצה״ס הוא והנער
 כנודע. אליכם ונשובה כן ואחרי למצער. שנה הי׳ג

 משיבים .ושנים ימים עד מיד באה הנשמה אין גי
האברים

הורת

 שמוע.או לבלתי או . להרהר לו אפשר והיה . לעולה
 לך יקרא ביצחק כי לי אמרת אחה כענין .דבר לדבר
 . אברהם אליו ואמר יתברך הוא הקדים ע״כ . זרע

 שעניינו . אברהם בשם מחזיק עודך האס כלומר
 ותשמע בלב תהרהר לא באופן .מתוקנות ערלות פהחמש

 אליו ויאמר מיד הנני. לו אמר אז צווי נגד תדבר ולא
 הנני. ויאמר ארז׳ל והנה וגו׳: יחידך את בנך את נא קח

 נחשב זר כמו והלא למלכות. הנני לכהונה הנני שאמר
 יש שייכות זה מה וגס הנני. במלת אצה שתים יובנו
 הקשינו אשר לרז״ל הוקשה הנה אך .אלו לשתי בזה

 אמירה כי פירשו ע״כ ויקרא. אמר ולא ויאמר מאומרו
 מלכי הקדים מאז הנה כי והוא .בזה לו אמר וענין
 ולא ה׳ נשבע .מקים של לברכתו אברהם ברכת צדק

 בפסוק כמשז״ל במקומו. כהן אברהם אח להעמיד ינחם
 הוכשר לא והנה צדק. מלכי דברתי על ה'־ נשבע ההוא
 התהלך ית׳ כמאמרו ערלתו. בשר הסירו עד כהן להיות

 מ״ו( )פ׳ בב״ר ארז״ל וכן .וכו' חמים והיה לפני
 זו להקריב כשר ויהיה ימול מהיכן ישמעאל ר׳ בשם

 הערלה תקון על אברהם נקרא אז וע״כ הגוף. ערלות
 ע״י וגס .כמדובר אליה הסמוכים הערלות שאר עם

 ומלכים וגו׳ אברהם שמך והיה לו נאמר אברהם הקרא
 .כיון אברהם. ית׳ הוא לו באמור ובזה .יצאו ממך
 אברהם הקראך ע״י . לך שניתן למה מוכן אתה האס
 בה״א. הרמוזים אברים החמשה תקון ע״י כהונה. שהוא

 ומלכים שהוא זה. שם ע״י לך נתייעד אשר במלכות וגס
 אז ולמלכות. לכהונה הנני ואמר ענה אז יצאו. ממך
 הכהונה וחנוך וגו'. נא קח איפה א״כ ית׳ הוא לו אמר

 כמו המלכות וגם . בך ויתקיים לעולה בנך בעלות
 מעלה של השרים יש׳ הוא עקד שעי״כ מרז״ל שכתבט

 במלת אלא ארז״לזה ולא לישראל. המלטת יתקיים למען
 דרך רז״ל דרשות רוב כי והענין אברהם שהשיב הנני
 הנני פנחס כשנתכהן נאמר והנני בדבריהם. לבקי ג״ש
 הנני וכן .עולם כהונת ברית לו והיהה וגו' לו נותן

נגד בי ענו הננו לשאול. המלוכה שמואל כשהדש נאמר
: המלך הוא משיחו. ונגד ה׳

 יצדק לא נא אומר הנה .וגו' נא קח ליאמר ב
 יאמר מקום היה הנה אך בקשה. לשון

 גם כי הזה. הדבר יעשה פתאום לא הלא אברהם
 נער מי כי יצחק. יאבה לא אולי לעשותו אחפוץ שאני

 לפחות לבבו יתחמץ ולא לשוחטו. לו יאמרו ימיו במיטב
 לדבר לנער. לי לאס הוא טוב טוב וע״כ מעט. לסרב

 נא קח לז״א לרצונו. אותו אקריב עד יום יום לבו אל
 מרז״ל כמ״ש והוא שלם. לבו הזאת בעת עתה. כלומר
 ישמעאל. אל יצחק דבר היה ההוא בעת כי פ׳נ״ה( )ב״ר

 הלא .מאנת ולא שנה י״ג בן אותך שמלו חתפאר מה
 ה' יצוה אלו ואני .א׳ אבר בקצת כ״א לך זה היה לא

 לא כי נא קח יאמר ובזה עושה. הייתי לשמו לשוחטני
 לך ולך עמך קחט כ״א דבר. לו לאמר תצטרך ולא יסרב
 רוצה כי מעתה. דבר לו שתודיע מבלי והעלהו .וגו׳
 וז״א אליו. ולא אליך .כ״א דבר לומר תצטרך ולא הוא

 שאצוה ומה בלבד. אליך הוא לו׳ אצטרך אשר כי אליך.
 הוא הלא תראה. אשר מקום בכל ולא לך. לך לאמר

5 )ח״א( טו
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 ונשובה .היצה״ר את ראש נתנה תעזבני אם האברים
 הדבר. בעיניה׳ רע ואס התועטת. גילולי אל מצרימה

 עד בעצם נשוב שלא גם כי ה׳ עיר אל ונשוב נחטא
 הקדושה אל שנדבק העליונה. ה׳ עיר עד נשוב .ה'

 ולמה הנשמה משיבה ה׳. עד שלמה חשובה לא מה. בצד
 ונשובה כו׳ נחפשה וטוב .עצמו ה׳ עד השובו לא זה
 הוא ישיבנו צריך זה לגדר האברים משיבים ה׳. עד
 נשובה וזהו כו' השיבנו וזהו מעצמנו. נוכל לא כי .ית׳
 לך אעזזר אנכי הנה אמריה. היא תשיב אז ה׳. עד

: ה׳ עד שיהיה ונשובה לכו וזהו היצ״ט. עם
 . וכו׳ על וישם העוגה עצי את אברהם ויקח ו

 שעפה ואפשר כתפו על שצלובו כצלוב ארז״ל
 נוגע אליו כי יתעורר למען •צחק. על העצים לשים כן

 ולא לאט לאט הדבר לו ושיבא בפיו. מה לראות הדבר
 לאמר יצטרך ולא מעצמו שיבין וגס רגע. כמו פתאום

 . השה איה יצחק שישאל הוא וטוב בפירוש. הדבר אליו
 דבר על כמשיב .כו׳ השה לו יראה אלהים לו וישיב

 פתאום כח יעצר לא כי .מאליו לאומרו כמתחיל ולא
 לשוחטך בא הנני יחידו לבנו לאמר .מעצמו להתחיל

 ויבא מאמריו. ומתחיל מעצמו יבין יצחק אם שא״כ מה
:דבריו את וימלא אחריו אביו

 .מיותר הוא אברהם או׳ הגה .ט׳ יצחק ויאמר ז
 כי ועוד אברהם. שמו כי ידע לא מי כי

 הראשון הויאמר גזרת הלא כי . מיותרת ויאמר אומרו
 בויאמר גזירה שום אין כן לא שאם אבי. מלת אל נמשך

 מיותרת, היא בני מלת כי בני. הנני אומרו ועוד הראשון
 המאכלת גם הזכיר לא למה האש, הנה באומרו וגס
 כי ,צו יראה אלהים אומרו ועוד והעצים, האש כ״א
 בין תמה בחינות שתי על הנה אך :מיותרת לו מלת

 פל אפי׳ לכל, ומרחם חסדים גומל אברהם היותו על
 ב׳ עליו, ירחם לא ואיך וחטאים רעים סדום אנשי

 שכולל אביו אברהם אל יצחק ויאפר וזהו אביו, להיותו
 רק אמר לא באמירה כי אבי, ויאמר אך , הדברים כני

 אברהם, היותו לא אך אבי, כאומר אביו היותו בחינת
 לא כי ויאמר לז״א ,בפניו אביו שם מזכיר הבן אין כי

 אביו בהשיב אך ענין, אמירת כ״א היתה בלבד קריאה
 הנני כלומר בני, הנני וזהו הבחינות שתי על השיב

 , ורחמים חסד במדת מחזיק עודנו כי ,עצמי מצד
 לומר ,וגו׳ האש הנה ואמר בני, היותך בבחינת וגם
 אש אך בהר, ימצא לא כי יפלא, לא מהמאכלת הנה

 יאפשר אש וגס , פצים שכלו בהר נמצאים יותר ועצים
 שהבאת ממה אך עמך. שתביא וכיוצא מרעפים להוציא

 שנמצא מה להביא הכינות ואיך מיד למהר הוא מוכן
 השה ואיה וזהו . שם נמצא הבלתי השה ולא .בהר

 אברהם כי היה רוחו על העולה יצחק כי ויתכן לעולה.
 שאם בנו. לשלה בהעלות ה׳ את לכבד נתעורר מעצמו

 לו השיב אז .מאומה דבר לא הדבר יצא מה׳ כי ידע
 דורון כל לא כי לו. והוא וגו׳. לו אלהיהיראה אברהם

 לפי יקרה נפש לא אם .המלכים מלט המלך אל יאות
 אלהיס ויאמר וזהו הבהמה מן קרבן ולא .ית' כבודו
 יהיה כי כטדו גדול כי לו הקרבן להיות כי . יראה

 כי אפשר עוד זולתך. ית׳ לו ראוי אין כי בני לעולה
 6 )ח״א( טו

 זרע. לך יקרא ביצחק כי עכין היה יצחק. מאמר בכלל
 כן לא לישמעאל. אב נקרא אתה האם כלומר אבי וז״א
 יתקיים איך איפה כן ואם כלומר בלבד. אבי כ״א הוא

 אלי אמר הרחמים שם אס אביו לו והשיב .בי הזרע
 לו יראה הדין. מדת הוא אלהים הנה .וגו׳ ביצחק כי
 שמצינו פעמים כמה כענין בני. יהיה לעולה השה כי

 מ'( )יחזקאל כענין ומהפכת. מקטרגת הדין שמדת
 גם הדין מדת שקטרגה .,וגו מצמית על תיו והתוית

 אומרו אל לב בשום יהק עוד מיחו. שלא הצדיקים על
 ליקרב. ראוי בור היה אולי כי הבהמה אמר ולא השה

 ממט לצאת יעקב שעתיד מיצחק נעלם לא כי הוא אך
 רצה לא יעקב ע״כ כי צ״ו( פ׳ )ב״ר כמז״ל פה. שנקרא

 לא .המורים ומצרים שה אני אמר כי במצרים לקבר
 כי ואפשר בבה. תפדה המור ופטר כענין .בי יפדו

 הדבר. ניגע אלי כי שיורה והעצים האש הנה רמז זה
 .לעולה בהיותי יצא איך כי העתיד השה איה וא״כ

 הנה שם הוא באשר אך השה. לו יראה אלהיס והשיב
 לומר יחדו שמהם וילכו ואמר וחזר בני. לעולה עתה

 לקבל אביו כלב לבו היה בספק כשהיה מתחלה כי
 עשה כאפר כך כל טובה לו להחזיק אין אך עליו.

 יסדו שניהם וילט זה כל ועם בני. לעולה לו שפירש
: אחד בלב

 ויערוך אימרו אחר הנה .וגו׳ המקום אל ךיראו ט
 די היה ק אם המזבח. על שהוא העצים את

 המזבח כל ט וידע לעצים. ממעל אותו ויבם יאמר
 לזה אך .מיותר הוא המזבח על אומרו וא״כ . היה

 כנגד מכוון לפצים ממעל באמרם כ״ו( )שם מז״ל נזטר
 כי והוא לו ממעל עומדים שרפים כד״א הכבוד כסא

 .פוה לגזרה היה אך .העצים על שהיל״ל למו היקשה
 כי למעלה והזכרטהו שידענו במה יתכן זה דרך ועל

 ב׳ה של במזבח מקריב כאלו מטה של במזבח המקריב
 שם ויבן הנה יאמר וזה הוא. נגדו כי מעלה של

 ט איפה דע אך ההר. על שם המזבח אח אברהם
 על כ״א הושם. זה מזבח על בלבד לא אותו שם כאשר
 המזבח הוא לעצים ממעל הוא אשר המזבח אותו

 לעצים. פתרת המזבח על בלבד ולא מעלה. של שבמקדש
 שם ט .כפשוטו הענין יאמר שוה הגזרה מבלי ובזה
 אפר על ולא לעצים ממעל שהוא המזבח על אוהו

 על ולא ממפל באומרו דבר אשר והטיב לעצים מתחת
 העליון: שהוא ברחוק ממעל שהוא מה על לרמוז העצים

 ית׳כאלו הוא עליו להעלות כו׳. אברהם ]ישלח י
 ובדביר המחשבה הושלם עד המתין שחטו

 השה באומר בדיטר הלך. לכך כי במחשבה ובמעשה.
 ויקחט׳. ידו את אברהם וישלה כי במעשה בט. לשלה
 או בו יחזור .לבו בטח בה׳ כי על עשה שלא ואמר

 בט את לשחוט כ״א בזה הלך לבו לא כי בשה. ימירנו
 מה וראו וטעמו .וכו׳ ה׳ אליו ויקרא מיד לבו, בכל
 שיקח אותו בקרא המצות בצווי כי אברהם. חשק גדל
 אך הספיק א׳ פעם אברהם בקריאת וכו׳ בט את

 פעם קריאת הספיקה לא ישחסנו לשלא אותו בקרא
 שהוצרך עד נמרן בחשק במצוה עוסק היה עדין כי א׳

: ב' פעם אברהם לקראו

 ויקרא
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 אומרו בכלל הנה .כו׳ ה׳ מלאך אליו ויקרא יא
 לו יעשה שלא הוא ידך. תשלח אל

 אמרו ע״כ תשחטהו. אל חמר לא למה ועוד מאומה.
 דמעות שלש נשרו כי במדרש וירא( פ׳ )ב״ר רז״ל

 אל אמר אחנקהו. אמר הסכין ונשחת השרת מטלאכי
 ואל ח״ל . דם מעט ממנו אוציא .כו׳ ידך תשלח
 דמעות הס איך לב לשים וראוי ע״כ. מאומה לו תעש

 .למו נערוך בכי ומה .המה בשר לא כי המלאכים.
 עולה היה איך ועוד הסכין. נפגם כך ע״י איך ועוד

 הפלח אל לו לומר שהוצרך שיהנקהו ה׳ ירצה לב על
 א׳ הקדמות. שתי נקדים לבאאלהענין אמנם ידך:
 קדש בשרפי או .ית׳ בו האמורה הדמע ענין מה לבאר

 הוציא הוא דמעה גדר הנה כי והוא בשר. משוללי
 חורה הדמעה באדם כן כי הפנימי יגון הוראת לחון
 הוראה מלאך או ית' הוא בעשות וע״כ הלב. יגון

 הקדמה עוד דמעהתקרא. עליו שדואג מה על לחוץ
 טבע ביטל ית׳ שהוא שמנו אותם שבכלל מז״ל והוא ב׳

 ושיני .למשה פרעה הרב כענין .בשבילם טבעי דבר
 ליצחק הסכין גס מנו לדניאל. אריות ליעקב. עשו
 אל ונבא בבשרו. מלהתוך הברזל שקהת נראה הנה

 אברהם כששלח )שם( רז״ל אמרו הנה כי והוא הענין
 ואמרו השרת מלאכי בכו .בנו את לשחיט ידו את

 אורח. עובר זכות שבת ושביס. עוברים של מסילות נשמו
 ואת ברית היפר כנשים. אורח לשרת להיות כד״אחדל

 ובין קדש בין וישב ערים מאס יצחק. את אקים בריתי
 . ע׳כ לאברהם זכות השבח לא אנוש חשב לא ברד.
 זכות אברהם זטת זכיות ג׳ הזכירו לבס בדאגת כי הנה
 דאגת הורו שהזכירו זכיות בג׳ והנה יצחק. זכות שרת
 היא שגדרן דמעות. צג' יתייחסו ע״כ .שבפנים לבס

 אלו זכיות פלש ע״י וע״כ . שבפנים דאגות הוראות
 מת והוא .ביצחק לשלוט יכול ולא השטן נשחת שהזכירו
 . ליצחק הסכין הקב״ה שהשלים )שם( מרז״ל שכתבנו

 רוחו על עלה כי אמראחנקנו. אברהם כן בראות והנה
 וחצוני. קטיגור הוא ט לעבודה. פסול ברזל כלי כאשר כי

 קדושת שאין משוס אלא הקרבנות לשחיטת הוכשר ולא
 .ז״ל הרמב״ן שכתב כמו השחיטה לאחר אלא הקרבן

 ומקודם היה קדוש כי שאני יצחק כי אברהם השב אך
 ברזל. ע״י לעולה ישחט לבלתי לו. יאמר קדוש השחיטה

 קדושת על הברזל קהה אס כלומר .אחנקנו אמר ע״כ
 מאז הלא המזבח וכבנין המקדש. בית עבודת ככל יצחק

 .לעולה להעלותו צוית זה כל ועם כן. ידעת צויתני
 כח. ידי על שיהיה הכוונה היתה כי הפק אין וע״כ
 תשלח אל לו אמר אחנקנו. לכן ברזל. ע״י ולא .קדוש
 ואל ליה אמר .כשחוט ליחשב דם ממנו אוציא ידך.
 יתחמץ עתהידעתי. כי באומרו והנה לומאומה. תעש
 איש קרב ממנו נעלם לא אשר עולם אלהי איך אנוש לבב
 ידיעה לו נתחדשה כי ידעתי עתה יאמר .עמוק ולב

 )שם( ז״ל רבותינו ממאמרי אמד לפי והנה וחס. הלילה
 כי אומרם והוא המלאך'החרשנו דברי שתם שנראה
 אחה מי לו אמר .ט' ידך תשלח אל יברהס בשמוע

 תבטל ואתת חטט באש לי אמר הקב״ה א״ל מלאך א״ל
ט .ה׳ נאם נשבעתי בי הקב״ת לו שארר עד דבריו

 1 )ח״א( טו

ס סשה

 היו פה עד כי נראה היה לכאורה והנה .הוא ה׳ נאס
 ארז״ל בפי׳ וכן .הכהוב פשט כן לא אך המלאך. דברי

 כי למשה יתרון היה זה כי )פ״א( רבה ויקרא בהחלת
 עמו. מדבר והקב״ה אותו קולא היה המלאך אברהם

 לא כי הנה הקב״ה. היתהע״י הקריאה גם מפה אבל
 .בלבד אברהם אברהם הקריאה רק המלאך דבלי היו
 איפה וא״כ ית/ דבריו הס הכל כו׳ ידך תשלח אל אך

 שהכל רוחו על שעלה הוא מלאך וא״ל אתה מי מ״ש
 .הקב״ה מאמר הפך שהוא א״ל ע״כ המלאך דברי היו
 לך שאמרתי שמה נשבעתי. בי ית׳ הוא א״ל אח״כ אך
 בייעוד התחיל ואה״כ היה. ה׳ נאם וכו׳ ידך תשלח אל

 נשארה זה מאמר פי על שגס באופן .כו׳ יען כי ואמר
 עתה שהוא ומה עתה הנה יאמר ויתכן במקומה. הקושיא

 למען הוא הלא .נסיהיך למה וש״ת מתחילה. ידעתי
 ירא הנה מהחלה כי נסיון. לידי בואך ע״י בכשרון תוסיף
 את בנך את לשחוט זה גדר עד אך סתם. אתה אלהים
 .בפועל בידך לשחפו בפבעך כח עוצר היית לא יחידך

 בנך את חשכת שלא מה אך אהה חסד וחפן רחמן כי
 סייעתי בנסיון. שהודית שעל לך היה ממני .יחידך את

 אומרו אל לב בשום יתכן ־עוד .תעשה זה פגם אותך
 ידך תשלח אל יאמר אך ה׳. ירא אמר ולא אלהים ילא
 חניחני אס הדבר שאגמור בי הבטח האם וש״ת ט'.
 . אעשנו כי ידעתי והודיתי אלי דברת מאז גס הנה

 כי מאז למעשה וההודאה המחשבה צרפת לא וא״כלמה
 להשיב. יכולים היינו והנה כן. ידעה מאז גס כי עתה אס
 בני. לעולה השה באומרו דבור על גס לזכותו כן עשה כי

 אותו ועקד העצים וערך המזבח בנה כי מעשה ועל
 לצה מזה יותר אך . המאכלת את ויקח ידו ויפלח

 ולא עתה שמנעתיך מה לאמר והוא לו לאמר הקב״ה
 הנס כי וביני. ביני הרווחת כי הוא הלא הודית. מאז

 . ידעתי באתילצוותך מאז בלבך. מהשהיה בלבד לא
 כי והוא מאז. ידעתי עתה. בך שנתחדש מה גס כ״א

 כאשר כי אתה אלהיס ירא כי א׳ .מציאות שתי הן
 הדין מדת ע״י היתה .כו׳ בנך את נא קח לך נאמר

 ט׳. בנך את נא קח ויאמר נסהכו׳ והאלהיס כאומר
 . הודית מדה״ד מיראת כי אתה אלהיס ירא מעצמך

 שלא שמה עד העדפת. במצוה ועסקת שהתחלת וע״י
 .מהאלהיס שהוא ממנו לא יחידך. את בנך את חשכת
 בך. הדובר רחמיס מדת ממני כ״א הדין. ממדת שהוא
 דבר הנזכר והשם קראו. המלאך כי מלאךה׳כו׳. כאו'

 המצוה עסק ע׳י מאהבה. לעשות דעתך נשתנה כי בו
 .רחמים כ״א דין בך יעשה לא שאפי׳ טוב קנין קנית

 ע״כהנחתיך ידעתי. מאז זה וכל מלהעלותו. תמנענו לא
 מאהבה שתעשה זו. קדושה בך להקנות תזכה עד לפעול

 לומר בתמים ידעתי עתה יאמר או הדין. מיראת ולא
 עופה. היית מלבך לא כי יראה לבל לפרש תתקשה אל
 ע״י בהמיה אלהיסאתה. ירא כי ידעתי עתה האס כי

 .בנך את חשכת שלא מה הלא כי הוא כן לא הפועל
 היה שלא מה רצונך. נוב עם שגמרתי הדבר יצא ממנו

 שנתחדש אפשר ואיך עזרתי. בלי הדבר הגמור בלבע
 לשון ידעתי פי׳ יהיה או .ממני יצא שמאז מה לי

 ט׳, ידך תשלח אל ויאמר אלהיס, וידע כד״א רחמים
 וש״ת



וירא הורת

 כי הוא הלא .הפיעל עד הבאחני למה י%א״ר מ״ש
 לא העקידה. ע״י בניך על לרחם הרחמים?כוונתי

 כי וזהו הפועל. בא עד לעשות. שהודית מה ע״י היה
 אלהיסאתה. ירא בהודאה הלא כי ורחמתי. ידעתי עתה

 עתה אך .הדין ממדת ויראת אותך נסה שהאלהיס
 לשם קרבן אין כי בך. הדובר הגדול לשם היא שפעולה
 בנך את חשכת לא עתה ואתה לה׳ קרבן כ״א אצהים

 יקרא ביצחק כי לי אמרת הלא אמרת שלא .ממני כו׳
 אפשר והיה הרחמים. שם הוא הקרבן שבעת זרע. לך

: ולדבר הגדול בשם לבטוח
 אברהם ראה מה לב לשום ראוי .ט׳ עיניו ךישא יג

 באיל. יצחק את להמיר היה ה׳ שחפן לדעת
 מה וגם .בנו תחת לעולה ויקחהו ויראהו עיניו שנשא
 ועוד וגו'. נאחז איל והנה יאמר והראוי אחר או׳ מנין

 שהי׳ וגם בסבך נאחז היה אם טדע כי יוסיף ומה מהיתן
 תחש תמורה להביא ככה ה׳ עשה למה ועוד בקרניו.

 מבין בראו למה ועוד . שמירתו אל צורך מה יצחק
 שנתיס או שנה בראו ולא בריאה של ע״ש של השמשות

 ז״ל מאמרם נזכירה הענין על לא והנה לעקידה. קידם
 השמשות בין שנברא איל אותי והוא ׳א( ל פ׳ דר״א )פרקי

 של נבלי מישרי י' הן גידיו .לבטלה דבר בו היה צא
 שמאל של קרניו אליהו. של במתניו אזור עור עורו דוד.

 בשופר יתקע ההוא ביום והיה ימין של חורה במתן
 לדוד נתן מי תמוהים דברים יראו והלא .ע״כ גדול
 אותובמתניו שם ולמה לאליהו והעור יצחק. של אילו גידי

 למה דוד וגס . מזולתו יושר היא בו עצמו עזר ולמה
 קרן כי היהכן קרניו שתי וכן מלזולהו גידיו לו נ־ייחדו

 והלאארז״ל)ש״ר( איל. של יהיו גדול ושופר תורה מתן
 כקולו אינו הקב״ה של קולו וחזק הולך השופר קול ויהי

 קול כי הנה .וחזק הולך כ״א ונחלש. שהולך ב״ו של
 על יעלה ואיך הקב״ה של קולו הוא הורה מתן שופר

 אחר כי ועוד .איל של שופד תוך ית׳ קולו נותן לב
 לא ימין של קרן יהיה השופר גס צמו. דש חש שמימינו

 יצחק של אילו אמר שלא בלשונו נדקדק וגם שמאל של
 .השמשות בין שנברא איל אלא לבטלה דבר בו היה לא

 צמה שהקשינו עלמה להשיב הוא רז״ל כוונת כל אמנם
 לעקידה. קודם שתים או שנה ולא השמשות בין בראוית׳

 יקנה או .שלו מהעדר שה יקח אברהם על יצוה או
 כסף בלא לידו הבא מן שיקריב ולא מזולתו. קרוב ממקום

 .השמשות בין שנברא איל ואמר היהל ע״כ סחיר ובלא
 ממקום נברא היה משא״כ׳אס לו היה מהיתרון תדע
 כי לבטלה דבר בו היה לא כי הוא הלא אחר בזמן אחר

 ההוא. הכבוד כל אל איכות לו היה ההוא בזמן בהבראו
 היצר מקום מצא ואשתו אדם קלקול שע״י צמה כי והוא
 העשרים בכל ע״כ והנה אמין. בכח בעולם לשלוט הרע
 ובאין. מכעיסין הדורות כל היו אברהם ועד שמאדם דור
 כל ועדיין והלאה. מאז כ״א ישראל זרע יצא לא ע״כ כי
 ועודנו מאז כחו חשש שלא היצה״ר נגד שוה איננו זה

 איננו אדם קלקול תקון והנה דור. דור בטומאתו מהזיק
 עד אם גמר לידי התקון יבא ואיך .צבא לעתיד עד

 לפשוע ירבו משיחנו ימות ועד שמאדם הרב הזמן עטר
 הראשח קלקולו אל הרע וישוב בריח יעברו וכאדם

 8 )ח״א( טו

פשה

 צמען יצחק אח אברהם יעקוד הוצרך ע״כ יתוקן. ואיד
 אז כי .פליחה ביום ישראל לבני זכרון עקידתו ההיה
 יהיה שהעולם ימשך כן וע״י .כמשז״ל עקידתו היתה
 נ״ו(שאמר ש׳ )ב״ר משז״ל והוא הסוף. עד ונתקן הולך

 בעבירות ישראל שמסתבכים מה שכל רצון יהי אברהם
 אם והנה . וכו׳ יצחק עקידת להם תזכור השנה כל

 ידה על נתקניס היו הפועל אל יוצאה עקידתו היתה
 עלה כאשר אך בחעאו. המסתעפים הדברים יתר כל

 איל תמורתו להשאיר הוצרך לאביו להשאירו במחשבה
 נגד תמיד להיות מסוייס דבר ישאר למען לעולה

 והנה .יצחק של אפרו רואים כאלו ישראל על המנגדים
 לפקידה. סמוך נולד אמר חיל נא יהי לומר אפשר עדיין
 ידו על לתקן יוכן למען השמשות בין שהיה אמר ע״כ

 קרניו בב׳ ואחד בעורו ואחד בגידיו אחד .דברים ג'
 נקדים הביאור אל לבא והנה .לו המיוחד בזמן א׳ כל
 העולם נפגם אש: פגימות הנה כי אחד הקדמות ג׳

 המות מלבד כי אחד עבירות. גופי ג׳ תחת בג׳ יוכללו
 הזוהר בספר כמ״ש קללות י׳ ואשתו אדם נתקללו

 י׳ יעקב נתברך לעומתן שע״כ קמ״ג( דף תולדות )פ׳
 ובחינותיו היה. בעיקר כופר למ״ד או היה מין כי ברכות.

 בערלתו משוך להיותו שנית חן. ליודעי כנודע י' הם ית׳
 קלקולי יצאו ומזה ירכו. ציוצאי זמה שעוף נמשך מזה כי

 לב להשיב אליהו הוא הברית מלאך יבא עד המשפחות
 .הכשף את כצרוף אותם ולטהר ונו׳ בנים על חבות

 על זה שהיה לדורותם ולזרעו לו היה המות שלישית
 יבצר לא הסברות לכל גם כי ההוא העץ מן שאכל

 כי י״ט( פ׳ )ב״ר כמשז״ל ממש. אכילה נם שהיתה
 ומי עוף( שם )פ׳ החול זולת ומתים אכלו הב״ה כל

 פעלהא׳ יתכן וע׳כ ימים. ארבה וכחול שנאמר לעולם
 בעצמו כי כמז״ל בה. שכפר השנינה זיו הוא זיוו כופל
 ועל .חייו קומתו דוו ממנו שניטלו דברים בג׳ לקה
 בריתו השומר כי השמימה מגיע שהיה קומתו ניטלה הב׳

 כך .פולס יסוד והוא האמת חכמי כדעת צדיק תיארו
 , עולמות הב' ומחבר מקיים השמימה מגיע יסודו היה

 הפמימה. איכותה מהגיע קומתו נגדעה ערלתו ווייישוך
 השראת תקנת בפלה כי חייו וניטלו הג׳נעכרחומרו ועל

 וישוב הנחש זוהמת מפאת ימות עד האדם על שכינה
 ב׳ הקדמה עוד . לעולם והי אורות סל ע״י זך בהמיה

 סמוך שבת בא לולי כי כ״ב( פ׳ )ב״ר משרז״ל והיא
 .עליו הנין ששבת אלא ביומו מת היה אדם של לחטאו
 ג׳ הקדמה עוד .השבת ליום שיר מזמור חימר ועמד
 ונשא רם איכותו השמשות בין שנברא פה כל והיא
 ויכלו בת׳ למעלה שכתבנו מה והוא עולם יצורי מכל

 שמים העולם כל היה שבח בא עד כי וגו'. השמים
 רוח באה השבת וכבא נשמה. בלי כגוף צבאם וכל וארן

 פ׳ על שכתב וכמו .נשמה בו כנופח ויהי לעולם קדושה
 איפה וא׳ב לעולם. נפש נישן כי וינפש שבת השביעי וביום

 מאיכות אינו ההיא בעת שנברא מה כל כי ספק אין
 . נשמה בלי לגוף מתייחם עודט בעולם הנברא כל

 שנבראו דברים הי׳ כל וע״כ .הנשמה שפע בעת ליברא
 מהנכרא מןל הדומים כאיטת אינן השמשות בין בע״ש

בול איש יכייה כי כאשר אינו הארץ פי והוא תחלה.

או



סא פשה וירא תורת

 .בק־ניו בסבך נאחז מיד ו ראי מסובך בלתי שראהו לתקן שבח קדושת ופרח הצק אדם קלקל מאז והעניןכי
 בג״ע שם קל ק אסר עצמו ובמקום .עוחו אטר את

וכס אחד איל ברא מאז כי .תרופתו ישועת הצמיח
 החיים ען שת־ח המיס ומן רועה היה החיים ען מתחת

 בו כנברא המקום מעין והיה ז״ל כמאמרם שוהה היה
 גופו וזולת .בה נברא אבר שבת קדושת למען האיכות זך

 יועילו ט הנמצאים הדברים כל גס תמורתיצחק. יבא אשר
 הדברים כל ארוכת מעלה דבר כל זכוה יהיה הקרבתו שע׳י

 כי והוא .מאז נברא אשר השמשות לבין סמוך אנרנחקצלו
 לתקן כנודע אדם שהוא דוד זכה קללות העשר לעומת

 ידו על לתקן יה ויברך ישבח יהלל כי עשור נבל ע״י
 קללות העשר ולבטל כופרבה׳היה. או שמין מה לעתיד

 להודות טוב אדם שאמר אצלנו כמפורש .אדם פנתקלל
 היה וע״כ .כו' עבור עלי בהודוח חקונו יבא בי .כו׳

 בכלל יכנס לבל יחד נשמי שיחין ישן לא כי שינה בשלילת
 חי עליו נאמר טן על כי הזוהר ספר וכמאמר .מות

הביא אשר בעד מתקן להיותו דרכנו לפי ויהי' .זקיס

 יעבור כי בתוכה הנופל יפול כי בור איש יפתח כי לו
 הבור פי ימשיכנו לא מפיו יהיה רחוק אם אך .פיו על

 היה הארץ פי אך . חיים רוח בו אין כי ויבלענו עדיו
 בתאנה בכורה איש פי כבלע ובולעס מרחוק מוכנס

 אהד אסאכת באפי' שאמרו לרז״ל גם ומה .בראשיתה
 הארץ פי היה המחנה שבקצה לאפה כברה השאילה מהס

 הולך רומני היה הבאר פי וכן .ובולעו אליו ממשיכו
 .נמשעטח׳ נהרות ממנו וממשיכים מסעיהס בכל ישראל עס

 איברים ישראל מחנה לפני האמורייס הע״ג ושוטח
 כח בו כ״א אתונות כיתד אינו האתון פי וכן .איברים

 שהיו לוחות הב' וכן .השמשות בין הבראה על רודני
 מי' א׳ כל היו תורה במתן כי ונשחז״ל באמת רוחניות
 קול כ״ט( )תהלים שנא׳ הלוח על ונחקק הולך הדברות

 להבות הלוחות אל קראו כי הנה .אש להבות חוצב ה'
 מכה ביד אותם בתת יח׳ בידי היו איך וגס .אש
 בידי ליתפש ה׳ הלבישם כן כאחרי אלא היו גכס אס
 כאבר דברים העברה שתר בכל וההיקש אדם, בני

 ענין יהי' הזה דרך על והנה .בס״ד במקומו יתבאר
 כאפרו יח׳ לכניו תכרו הנסנחכב על שלא יצחק כל אילו

 חיה חנה על ולא עדיין קייס והוא .עצמו יצחק כל
 בג״ע ה ה וגם . העקידה זמן עד מאז כנה ומתת אלפים

 נזכיר כאכר הגן כבתוך החיים עץ תחת הזמן אותו כל
 הוא החיים עץ תחת והנה בס״ד. בסמוך ז״ל מאמרם

 ירעה שם ואיך .ז״ל כמאמרם הצדיקים לנכמות ם מק
 אפי׳ כזה נמצא האס .ונפש בגוף ארן מבהמות איל
 ואיך לג׳יע חיים שנכנסו נמנו אבר בלעדי האדם למין

 כיתר לא כי ספק אין אך .תחיה בצלו הבקעה ח המ3
 אבר היי הסרן כל כני על אפר ועוף חיה בהמה כל
 האיל יה י. .הגשמיים המיס שרצו ואשר האדעה ציאה ה

 אשר .׳מרוח מאיכות; גבוה מעל גבוה אס כי ההוא
 שהי׳ .וקיום חיות לעולם לתת האדן על יה׳ הוא נשב

 לא אשר האיל של רוח היה שבת קדושת מהתפשטות
 זה כי והוא ן העני אל ונבא .וחיה בהמה נפש בכל

.רפואתה ישועת הצמח מאז המכה בא בעת כי ית׳ דרכו

 זכהלהעפות זנוח .ובאיזה טעמה יטעום פלא מי ע״י
 חלות שהוקרב האיל גידי בזכוח ידו על ההוא החרון

 יצחק מבחינה פהוא צפונית הרוח היה ק ועל .יצחק
 כיכלזהע״י ה׳ אח להלל לעוררו הנבל במיתרי מנכב
 יצחק עקידת כי האומרים . האמת חכמי כמאמר יצחק
 על אדם גלגול צד הי׳ בו כי .אדם בעד לכפר היהה

 העורמהאיל ובזכוח לאדם חקון היה יצחק של באילו כן
 איטת היה בו גס כי עורו כנגד נס שהוקרב ההוא

 אליהו הוא הבריח למלאך מתנים וזירוז כח ניתן כנודע
 שיהיה מילתם. בממאס ערלתם עור משכו אשר לתקן

 הבא פיסול כל ויזקק יטהר פע״י עור בעד עור זכות לו
 אחת כעס נתקן הנה השלישית ועל הברית. מטומאת
 במתן המוח ממלאך חירות להם והיה .זוהמתן שפסקה

 ולא המות ממלאך חירות להיות השופר היה כי חורה
 ולא .שמאל של היה כי בעגל וקלקלו חזרו כי הועיל

 בימינו במהרה ימין של קרן זכות בא עד הקנתו נמשכה
 הוא והימין השמאל וכרן .לנצח המות יבולע אז כי

 דבריהיו ישראל כש־מעו כי ארז״ל חזית במדרש כיהנה
 הרע יצר ממנו ויסיר הקב״ה לפני אמור למשה אמרו .ית׳

 קרן כי יהמר וזה .לע״ל אלא עתה זה אין להס אמר
 כי שמאל צד כי שמאל כל היה חורה מחן של החירות

 והזר העגל אח עשי כן ועל .עדין היה הרע יצר הוא
 וללשיטרא מ ימין כל אךלעחידיהיה למקומו. הקלקול

 .נאונן לנצח המות יבולע ואז האב; לב שיוסר דשמאלא
 השמשות בין :נברא למה חיל אותו הקרבת בזנות כי

 מצד ונוח .לגופו הטפלים אפילו פרטיו כל זכות הועיל
 אדם על ש־.נין הכבה כפע מצד רוחו והיות איכותו

 .בר כמד האיל היה גדול צורך כי ראה לפ״ז והגה כמדובר.
 ויקרבנו ־.יל ה אה לבקש לב ישית אברהם את העיר ע״כ
 כוי תעש ואל ט׳ ידך השלח אל אלהים אמר כי והוא

 הנער אל כיון אף . מיותר לו ומלח הנער מלת הנה כי
 כלומר ,כי לו תעש אל וכן .לזולתו כ״א יד תשלח אל
 מה לבקש אב־הם נ־־עורר אז לזולתו. כ״א תעש אל לו
ואתר תיל והנה וירא לראות עיניו וישא האחר. זה

 מה אמר אז .מהחלה ולא נאהז סמוך שהוא אמר וזהו
 מחאחז איך שאקרבנו זה הוא יה׳ מאתו אם כנאחז זה

 בקרניו היה לסבך כנאחז מה כי בהסתכלו אך .אח״כ
 .ה.זכרי׳ לדברים יועיל זה שאיל כ״א זה אין פי אייל אז

 שטן הוא המית ממלאך חירות להיות הקרנות בבכללס
 מתן כופר על כי בררניו אוחו מארז השטן וע״כ כנודע.

 .ו״יצר מקפי לנצח המות שיבלע לבא ובלעחיד הורה
 וכו׳ וילך נריץ אז ע״כ בר״ה. בשופר שמתערבב מה ע״ד
 : הנאמרים מהטעמים והוח ממש בנו תמת יח׳ מאתו ויהי
 קפיס אלה דבריס הנה ט׳. אברהם ויקרא יד

הל׳. טבע על מיושבים ובלחי להולמם ׳
 חבלות ציון דרכי על הזוהר ספר מאמר בהזכיר ואפשר

 נעשה ד המלאך ינוח שם מצוה שנעשה מקום בכל כי
 רבה מצרה או בהתמדה היא אס גס ומה במצוה.

 ס הה בדרכיהם נבראו אשר המלאכים כי כזאח.ואמר
, 1>ч " ...... "______ .. . אמר ה ועליה .בחרבן המתאבלים הם רגלים עולי ע״י

 רנה מנוה בהעשות זה ע״ד והנה אבלות. ציון להיותדרכי הוצרך לתקן לה׳ הוראותיו יועילו למען המות את
ז'יזא 1 (א)ח״ טז



משה וירא Ш ועדת

 היהימלאך ופס נמצא שם כי ספק אין .,ה בהר כזאת
 על סובה ומצין לה׳ ומשבח מהלל מהמצות הנעשה
 משז״ל מלבד וזה .יחידו בנו את חשך לא כי אברהם

 שנשרו דמעות שג׳ טכים מלאכים שם שהיו נ״ו( פ' )ב״ר
 היה הלא ט והוא הענין אל ונבא .הסכין פגמו מהס

 מריב יצילני אומי באמור באמת .גדולה במטכה אברהם
 ומעשהו אביהם גדולת איה הגוים יאמרו למה . לשונות

 בנו את לשחוש הלך שלם שבלב רוחנו על היעלה כי
 כמתפלל .עכ״א דעתנו גנב כ״א זה ואין עמו שב והנה

 היום יאמר כאשר כי והוא .וישגיח יראה ה׳ ואומר
 יראה אשר הוא .במצוה הנעשה המלאך מפי ה׳ בהר

 ויהללוה ע״ד והיא .בעולם ויתגלה שיתפרסם בעולם
 המלאכים הם עצמם המעשים ט .מעשיה בשערים
 מעשיה הפל בלב וישימוהו יפרסמוהו המה בס הנעשים

 רוח גם היות לזה סייע והנס .בסהר עשתה אשר
 התפרסם בו הנעשית סהוד.כיהמצוה האילמכחרוחניית

 מא:.רם בכוונת אחשוב וזה בה. הנעשה המלאך ע״י
 היה החיים עץ מתחת השמשות בין שנברא הא־ל וז״ל ז״ל

 ריחו והיה שו־.ה היה החיים הען שהחת וממים רועה
 לתת כיוונו ואפשר .ע״כ סופו ועד העולם מסוף נודף
 משים איש היה ולא העולם בכל זו האמנה יצאת איך מעם
 ט החמה אל לז״א בנו. עם שוט עם לדבר ספק שום
 השמשית בין נברא הלא כי אחרת. קושיא לך תקשה הלא
 החיים עץ החת כי הוא אך .פנה וק׳ אלפים היה ואיך
 יפלא לא וא״כ .שותה החייסהיה ען שתחת וממים רועה היה

 מלאך כי הארץ בכל פעו ט שיצא נודף ריחו מהשהיה
 נס שאיכותוגדול. למה העולם בכל נודף ניחוחו ריח

 אם בך ה־ה שלה מה עמו. יעלה בו הנעשה מלאך
 אפשר גס .בנו אז עקוד לבלתי ברהס מי היתה החבולה

 שכתבנו מה והוא הקודם המאמר כענין זה .;אמר כוני.
 השמשות בין שנברא למה ההוא הזיל זכית כי למעלה

 מאדם להבין הקרבתו זכות הספיק ע״כ .גדול גדרו בהיה
 יתבשל ולא .סוף עד ;ן ונח אדם פגם הולך שיהי׳ לע״ל עד

 לסהרם בבא שהזכרנו .הפגימות מיני כל על בנת־ם
 זך השמשות בין שנברא איל הנה יאמר וזה .כמדובר
 רועהיממים היה החיים עץ טע״כפחחח היה האיכות

 זה ואין .התקיים שע״כ שותה היה החיים עץ בתחת
 ובהמה חיה שאר במקום רסן היה שלא איכותו שרב כ״א
 שהספיק. חתמה אל עימדים.וע״כ שצדיקים במקום כ״א
 מאדם שהוא וכו׳. העוצם מסוף נודף להיות ניחוחו ריח
 העולם ומכלכל ומחקן הולך להיות צבא לעתיד עד

 אברהם ויקי־א יאמר או :באמת הנאמרים מפגימושו
 אל שמה ה' מיום העיר ישם נאמר הנה כי והוא וגו׳

 וכמו .ה׳ יקרא עצמו המקום כי שמה אלת במה חקרי
 ודהוי .עמך ועל עירך על נקרא מך כ כי ע״פ שכתבנו

 שהוא ואפשר .הוא ס י. מאיזה מיום אומרו מהו לב לשים
 יאמר אשר באמור פה הנזכר יום הוא העקידה מיום
 ה׳ המרום שם את אברהם ויקרא שאמר והוא .היום

 הר על ה׳ שם תכנה איך וש״ת .,ה למקום קרא כי
 לו יהיה ט יראה ההוא המקום כי יראה לז״א דומם

 ורוחניות ראות לו יהי עצמו שהמקום גדר עד רוחניות
העם יאמר אשר כי לעתיד כ״א .עתה זה הין הן .מופלג

2 )ח״א( טז

 ע!ץ йр»в И אך .המנר ה׳ שנהר רק и נדר אינו
 ואל המקרא אל סעם סוב ראינו מצאנו ובזה יראה.

 הוא באשר ני שמה אלא שמה תקרי אל לן' המסורת״שהוצרך
 לעתז אך יראה. ושה ודאי הוא שה כי שמה שהה׳

 , יראה ה המקום שה ויקרא הויאמר שמה: יקרא ה■
 . הימ-ס כל שם ולט עיניו שיהיו תמיד אותו שיראה

 בשמיה זה בזכות היום יאמר אשר כי לאל אור,ילה ועוד
 ה׳ בו יראה זמן יבא עתה הר שהוא ה׳ בהר כי יהיה

 יזרח ועליך ואו׳ ה׳ כטד ונגלה כד׳א והוא .הנזכר
 הר קראו אברהם מפז״ל על שכתבנו מה ולפי .ה׳
 ליחרב עתיד היה אברהם בזכות שנבנה ראשון בית כי

 הרה׳ בהעשית כי רצון יהי עד״ז יאמר .הר וציעשות
 .שם יראה הנזכר שה׳ ויבנה שישוב כ׳א ישאר שלא

 עין ממך למעלה מה דע על שכתבנו במה יאמר או
 שמקבלת רק באמת רואה אינה האדם עין כי .רואה
 רואה ה׳ עין אך .באפלה תראה לא שע״כ העולם מאור
 אל ונבא .ללבב ורואה בחשיכת מה ידע שע״כ באמת
 הנתתיו מעצמי ט יאמרו פן אני ירא אברהם אמר הענק

 ה׳ כי או' לכן .להשיט מחחלת לבו היה כך פי ,חי
 מה כי ואוחילה אדם בני ולא ללבב שהוא יראה ודאי

 השוק ה׳ לפני גוזרת שתהיה .ה׳ בהר פה היום שיאמר
 ה.בנם שהוא יראה שה' מה בעולם יראה כי יהיה ט

: היה שלם
מה לב לשוס ראוי וגו׳. שנית ה׳ מלאך ויקרא טו

 נאס אומרו ואל הזאת השבועה אל צורך ׳
 הלא כי וגו׳ חשכה ולא הזה הדיר אומרו ועוד .ה׳

 ני ידענו הנה אך .בנו את חשך שלא הוא הזה הדבר
 יצחק.והלא של כאפרו האיל של אפרו יתב' הוא החשיב

 כאלו האיל קרבן חשב כי יתב׳ הוא לו יאמר אמיר אס
 הנס אמר .ע״כ בעיניו יחשב זר כמו הלא יצחק נקרב

 ה׳ נאם כ״א מלאך דברי שהם תחשוב ואל נשבעתי בי
 הב׳ הנה כי .צדיקים דברים רק כמגזיס מדבר שאינו

 ומס האיל הקרבת מחשיב שאני בעיני שקולים דברים
 הדבר אז פשית אשר יען וזהו .בנך את חשכת שלא
 ובמס .בנך את חשכת לא וגס האיל הקרבת הוא הזה

 כרך אברכך ברך ט היא הלא הם שקולים כי תראה
 על ארבה הא׳ על והרבה .הב׳ על אברכך הא׳ על

 ויירש .הב׳ על וככול הא' על השמים ככוכבי .הב'
 וש״ה .הב' על הא'והסבר© על אויביו שער את זרעך
 על פכר הקבל ואיך שאעשנו גלוי היה מתחלה הלא

 הלא אמרת ולא בקולי. שמעת אשר עקב לז״א הנסייו.
 זרע לך יקרא ביצחק וכי גדול. לנוי ואעשך לי אמרת

 בין נאמרה הכוכבים שברכת וגם אשחכוהו. ואיך
 התברכו ו למעלה נאמרה והתברפובזרעך וברכת .הבתרים

 הייעידיס. נאמרו שם כי הוא .וגו׳ ובזרעך וגו׳ בך
 לשי' רא־י שנית באומרו והנה יהיו מה בזכות נאמר ופה

 אל לבנם נכים המנץ א: ולבא מיותר. יראה לבכי
 ולא הזה הדבר ז א משית או׳ נ א .ועוד בני תחת אומרו
 בנך את חשכת שלא ולומר להפך לי שהיה וגו׳ השכח
 אומר שהיה )שס( רז״ל אך .הזה הדבר את ועשית

 של הוא כאלו איל של ו-יא: שחתכיכ מרצ'יה, אברהס
אש מעלהו הנ:י .כלומר בגו ז״אחתת ט ויהי׳ יצחק.

סקבלהו



משהויירא תורוא

 נמצא .אקרבנו בני הנה לאו שאס בני תחת אקבלהו
 יקבלהו לא אם האיל אחר להקריבו הפן היה עתה גס כי

 וזהו .הראשון בפעם כאשר למונעו יס׳ ובא .בנו תחת
 למנוע כראשונה הוא הפעם זאת גס ט ,כלו שנית אומרו

 .האיל של הזה הדבר את עשית כי יען וזהו יצחק הקרבת
החשבת לא שאלו יחידך את בנך את חשכת לא זה ועל

:הוא נס בנך את מעלה היית כבנך האיל את
 ,פ דר״א )פרקי ארז״ל הנה .,וגו אברהם וישב יט

 לנ״ע הלך יצחק כי אמרו יש כי ל״א(
 אמרו ויש בו לחתוך הסכין הימלה מאשר להחרפאח

 כתבנו הלא כי העניןוהוא אל נבא ובזה אחר. למקום
 יצחק עם עליהם ישוב .,בה בסח אברהם כי למעלה
 אסר כן ועל .ואשובה אמר ולא אליכם ונשיכה כאומרו

 ישוב אם והנה .שנינו שנשוב להם אמרתי הנה בלבו
 . רבים לשון ונשובה אמר חנם על נא יאמרו הלא עמי

 לשוחש ילך כי מורה בדעתו זה היה שמאז אם כי
 עשה כן והנה אמר כאשר עמו להשיט רק לט כן לא אך

 עש יצחק ולא .לבדו הוא נעריו אל אברהם וישב ע״כ
 לשוחש התחיל כי ידש ואז .להרפא שהלך ממקום שובו עד
 אם אמר ק ואחרי .מהשחימה מהחרפא בא הנה כי

 ותשאל שרה שם הלא .ביתו שם פי חברון % לי אנך
 ותמות וחתפעל הענין לספר ויוכרח לנער היה מה

 אלא נשחע שלא אליה באמור שאפילו .זולתו ע״י כאשר
 על נשמתה. סרחה המות ובין טנו היה כפשע שכמשו

 ידו על ,שתהי מיתתה גורם הוא יהי׳ סן אברהם חש כן
 קבע ישיבה שבע בבאר אברהם וישב .,וגו וילכו ע״כ
 ויהי אחר, ע״י תדע כי משרה תהיה מה יראה עד
 ולא אברהם וישב אומרו נדקדק ואם .שמעת כן לה

 המגידים טו מי רמז נזה כי ,שבע בבאר וישב נאמר
 בבאר ישב לבדו אברהם יחד לכתם שעם .מור ב לשרה
 כן שע״י לה להגיד חברונה הלכו הם אך כלומר שבע

:מחה ט לשרה לספוד אברהם ויבא כן ואחרי מתה
 שהיה הדברים אחר ויט אח״ל הנה .,וט אחר ויהי כ

 עשיתי יסה לא וחומר בלט מהרהר אברהם
 לעת הלא כי שנים כמה זה ליצחק אשה לקחתי שלא

 העקידה ע״י נשחע היה ואילו בניס כמה לו היו כזאת
 הייתי איך נשחע היה אלו עתה אך ,בזרעו מתנחם הייתי
 האלה הדברים אחר ויהי מיד ע״כ .ונכד נין בלא נשאר
 אמר .,וגו רבקה את ובתואלילד וגו׳ לאברהם ויוגד

 עד יצחק של זוגו בת נולדה לא עדין הנה הקב״ה לו
 לא הלא כי לאמר אומרו ענין אל נבא ובזה .עתה

 הוא אך .הענין אברהם לאפר יתעתד למי כי יתיישב
 לו שהוגד מה לאברהם יוסיף יתןומה מה שעם לתת

 אמר ע״כ .כי' טז ואת שן את ברם מלכה ילדה כי
 מצד כו׳ וטז עוץ בשביל אינו לאברהם שהוגד מה

 ילד שבתואל מה מאלה שנמשך למה אם כי .עצמם
 המרגליות מצוא עד בכברא ככובר שיהיה .רבקה אח
 שהיא בשורתו היה כי והיא ונועלה. ההול את זורק ואז
 שיוגד מה .כלומר .לאמר אומרו וזה יצחק של זיגו בת
:רבקה את ילד ובתואל г שהו הנמשך יר לא כרי א ה .וגו׳

3 )ח״א( טו

סל

שרה חיי פרשת

 אומרו אל לב לשים ראוי .,וט שרה מיי ויהיו א 3כ
 ונס . שרה ותמי אפר ולא .ויהיו

 חיי שני וכלל חזר ולמה וסרס שרט בכל שנה אומרו
 הזכיר למה חברון היא ארבע בקרית אומרו וק .שרה

 וגם היא ידוע כי כנען בארן אומרו וגם .שמותיה שני
 וגה .ולבכותה לסופדה והל״ל מיושר היא לשרה אומרו

 הנה אך ולקוברה ושדשהיל״ל לבכי ההספד הקדים למה
 את לתקן באו ופרה אברהם כי האמת מחכמי ידענו

 באומרם מרז״ל נראה וכן .וחוה אדם עותו אשר את
 שקלקל שמה מפני תחלה אברהם נברא לא למה בב״ר
 תחלה הוא נירא היה ואם ותיקן. אברהם בא אדם

 כי והוא . אברהם בא לתקן כי הנה אחריו יתקן מי
 הביאו ושרה ואברהם לשלם מיתה הביאו וחוה אדם
 אדם .,וגו בך ונכרכו ואלו קללה גרמו אלו לשלם חיים
 מרקיע ה הוריד ושרה ואברהם הרקיע אל שכינה סילק

 הנפש קלקלו אלו י״ע( ;,)ס בב״ר ז״ל כמאמרם שביעי.
 . בחרן עשו אשר »סש ואת שנאמר הנפש עשו ואלו
 אכלו ואלו *לשלם מיתה שמביא מה והאכילו אכלו אלו

 פהיה מה ע״י כי . לשלם חיים שמביא מה והאכילו
 .רבה מות בש כמשז״ל השלם נתקיים חסד וגומל מאכיל

 שמד היה בתמלה עליהם שמד שהשלם דברים מג׳ כי
 .,וט אברהם של חסדים גמילות הוא .אמד עמוד על
 ב׳פעמים נלקחה ושרה בהנחשזוהמא הסיל חוה וק

 מעם ראינו מצאע ובזה .זוהמא בה יופל לבל ונשמרה
 גדולה צרה כי בנסיוןההוא. שרה את ,הואית הביא אל

 רבקה וגם חוה קלקולי לתקן הוא אך .לה היחה
 והוא התיקון נגמר לא עדין .ט במקומה לתקן הוצרכה

 כנודע אדם עם שייטת להם יש האבות ,ג כל כי
 שע״כנצשו חוה שקלקלה דברים ג׳ וגס .חן ליודעים

 פע״ר שרה ע״י נתקן הנר והדלקת וחלה בנדה הנשים
 מתברכת כרה עיסת שהיתה פ״ב( )ב״ר ז״ל אסרו
 שבס מערב דלוק .ונר החלה דבר על סשק בלי שהוא
 על אהל ה פתח על קשור וענן הנר דבר על שבת לערב
 רבקה במקומה ונכנסה מהן עשרה שהיסה נדה שתחי

 האהלה יצחק ויביאה אוסרו בשין כמטרש אלה בברכות
 ראוי היה שלש תחת ט והיא אלהענין. ונבא .,וגז

 תיקון אל הנוגע על )א( .שרה על אברהם להתאבל
 צרח על )ב( כמדובר. לקייש מתקנ׳ שניסה העולם
 די ה שמס שעל מ״ז( דף )ר״ה לרז״ל גם ומה עצמה

 אל הנוגע על )נ( .שנה ל״ג מחייה חסרו אברהם טל
 נחרבבהמ״ק כאלו ראשונה אשתו מתה אשר כי אברהם

 למעלה ו אומר אל זה הכתוב סמך הא" על .ע״כ בימיו
 נולדה שכבר רבקה אס ונחואלילד ,וכו לאברהם ויוגד

 שלא עד נ״ח( פ" )ב״ר משז״ל והוא .מקומה ממלאה
 וכמו .רבקה של שמשה זרחה שרה של שמשה שקעה

 כי הנה .אמו שרה האהלה יצחק ויביאה על שכתבנו
 ויהיו הנה כי השנים על לא וגס להתאבל אין זו מבחינה

מהן חסרו ט חייה הוייס שנשסניס גם כי לומר .,וט
 אה



שרה חיי תורת128

 הנותרות בשנים מצות עשתה לא כי לומר מזה פגם לה אין
 כל אל צריכה היתה לא הלא כי .משלכוחיה ויחסר
 במדרש ז'׳ל כמ״ש לה הראוי לשלמות שנותיה חשלום

 יאמר וזה .כבמרובות מועסות בשנים זוכה יש מזיח
 מאה בסוף שנה אמר ולא ונו׳ שנה ועשרים שנה מאה

 כל לומר .פרש בכל פנה כ״א .שנים ושבע ועשרים
 נשלם מאה :השלימה כ כי .חייה נשלמו כאלו הוא פרש

 כל כאלו שהוא שנה מאה שרת חיי ויהיו וזה . שלמותה
 הייה הודית קנתה בם כי .שנה ק׳ היו שרה היי הויות

 בהן שעשת׳ במה די הי׳ כן שאחרי בעשרים וכן בעולם
 נמצא פרש ככל הכל שאחר שנים בשבע וכן לשלמותיה.

 לא אלו ראויים היו אשר שרה היי בני כל הייתה כא:ו
 הג׳ ועל .דבר חסרו לא כאלו אברהם על דין מסרה

 מיתתה תת עש שלא כלומר ארבע בקרית שרה וחמת אמר
 ראוי כשרותה מצד אך .לבעלה ולא לעירה כ״א רושם

 והוא כו׳ חברון היא זו ארבע קרית הלא כי להספידה
 מפרה של התחברות על הוא יתכן .חברון הקרא כי

 כניסה היא כי .אצלנו כנודע העליון העולם עם ההיא
 לא ושלמותה לכשרותם כי יאמר ובזה .הארץ לג״ע

 כי .מעלה של ג״ע אל ההתחברות אל מוח בין בהתה
 כי לו׳ הזה השם הזכיר וע״כ .למעלה נתחברה מיד

 המיוחד מקום הוא כנען וז״אבארץ .בה נתקיימה בחינתה
 לאפל לבכותה. אין אלה בחינות עלב׳ כי הנה לזה.

 וגס .לעצמה תיקון העדר על ולא העולם תיקון העדר
 המקדש בית נחרב כאלו שיהי' לאברהם הבא פגם על לא

 אליו הנוגע על לא אברהם שויבא שמה כ״א .בימיו
 להם ואין המרכבה הן הן האטת כי .לשרה לספוד כ״א
 מרכבת שיהא עמנו אלהינו ה׳ יהי כענין .בהמ׳ק צורך

 לא וגם . האבות שהם אבותינו עם היה כאשר .עליש
 שרה שהיא למה לשרה רק שלמותה העדר על להתאבל

 או שנפשר: צדיק כל על להתאבל חוב׳ כאשר .עצמה מפאת
 . ולבכותה לסופד׳ אומר היה שאס לשרה לספוד יאמר

 הוא כן ולא .בזה נתחייב אשתו היותה שעל נראה הי׳
 להשכיר רק לבכותה ולא בעצמו חייבלסופדה האיש אין כי

 על א1ש לומר לשרה לז״א .ומק־ננית חלילין שני לס
 עצמה מפאת שרה שהיא למה רק .עשה חפתו בחינת
 . כשר אדם על דמעות ולהוריד להספיד אדם שחייב

 לקוביה שהוא חייב כהוא במה אך .לברה לסטד וז׳א
 מתו פני מעל אברהם ויקם אמר זה על .מחה אם

 . קודם והוא ההספד ואו׳הבכיאחר .מחו להיותה שהוא
 אדם מתחלה כי שהוא ולבכותה של אלוי״ו לב בשום הוא

 ק. אחרי בכי גורס וההספד .מספידין וכשנלאה בוכה.
 חיי ויהיו יאמר או .שנית לבטח׳ ולשוב לשרה לסטד וז״א
 על הזוהר בס' רי״ז( דף )פ'ויחי ז׳ל כמאמרם .וכו' שרה

 גם בהם מצות ועושה חי שהצדיק הימים כי דוד ימי ויקרבו
 קדוש רוחני וקיום הויה קונים .ממש אין למהותם כי

 וזה .בהן הנעשה זכות כל להעיד|על למות בעת ומתקרבים
 שרה היי ום וק הויה קנו כי לומר שרה היי ויהיו יאמר

 השבע בין שנים העשרים בין שנה המאה כללות בין
 . מצות בהן שעשתה בשנים יצדק זה הלא וש״ת . שנים

 מה כי לומר .שרה חיי שני לז״א .הקשנות ימי לא אך
גס שכולל הויה קנו הנזכרי׳ הפרשים שכל שאמרתי

 4 )ח׳א( V ׳

משת

 הלו•: .קדושה משפיע הכל כללות כי על הוא קסטת של
 שני כ: שישוו כאופן .שבכללם קשנות של המיעוש אל
 .למיתה סמיך ומתקרבים באים הימי׳ ולהיות .שרת חיי

 שנותיה הוייתקיוס ענק אמר מיתתה הזכיר קודם ע״כ
 אפר באשה בא־פן ויאתיון קרבי חברו אלה כל כי לומר
 בלתי ברקים חמת ש אלא והספד לכבוד ראויה לה אלה

 ע״כרבא .ארבב בקרית שרה וחמת כי לכבדה ראויים
 בכל נמשך כלל דרך יתכן עוד :זולתו אין כי אברהם

 . והמערה השדה את אברהם קנה אחר שרב לקת ענין
 לעיר שמותיקראו לב׳ שעם מה והבין שכל בשוע והוא

 כנען. בארן אי׳ וגס חברון היא ארבע ק־ית ההיא.
 לא זה ולמה ט' לספיד אברהם ויבא אומרו ועוד
 היא לקוברה כי גס ו-.ה העיקר שהוא ולקוברה אמר
 לבכוז חיב האיש שאק לבכות׳ משא״כ עליו. מושל

 .־רתם א כי היא אך .בעצמו לסופדה לא וגס אשתו את
 הפיעלוה׳עזרו אל כוונתו להביא להתנכל בחכמת עשה
 מתה לא כי והע.ין .אברהם רצון לעשות לבם את ויסת
 עפרון ויראה ממש קבורתה בעיר ולא אחרת בארץ שרה

 אז הלא .ההיא במערה לקובר׳ עיר אל מעיר יביאוה
 בה שמתה בעיר קברים אין המבלי .זה מה ,לו יחרץ

 ההיא המער׳ היא יקרה כי הוא דבר הלא פה הובאת
 אי .לעצמו ויקתנה ה׳ בהיר אברהם אל הודה ונגלה

 במקום חמות יצא מה׳ אך .מאוד רב בהון כ״א יחן לא
 כלו׳ ארבע בקרית שרה וחמת וזהו .לקטרתה מיוחד
 ד׳ קרית שהוא ארמי קרית וזהי קבורתה במקום מתה
 לא באופן מהם היא אפר שם ליקבר המעיחדי׳ זוטח

 מקום הי׳ ועדין לקוברה. אחרת עיר אל ללכת יצטרכו
 שם קבר אחוזת מבקש אברהם אולי לומר לעפרון

 נבנתה הברון כי מאד שוב ההיא העיר מושב היוח
 ט״ז( פ׳ )במדבר רביטז״ל אמדו מצרים צען לפני שרם ז׳

 קידם שניה שבע הקשן בנו לכנען עיר טנה אדם וכי
 שהוא מצרים היות שעם אלא הגדול בנו שהוא למצרים

 צוען זה כל עם מצרים כארץ ה׳ כגן כי העולם משאר יפה
 שריו בצופן היו כיע״ב מצרים כללות כל בהיאמישב

 וע״כ מציען יותר פעמים ז׳ ביופי מבינה היתה הברון
 ההיא בעיר קבר אחוזת מפז עפרון יוקיר אפשר היה

 הנה כי והוא . כנען בארץ חברון היא לז״א החמודה
 שמראים ־ים התג כדרך כי׳ בנגב זה עלו בס' )שם( ארז״ל

 סובה פעמים ז׳ חברון היות עם כי . הפס־לתתהלה
 משאר סיבה היא אשר מצרים ארץ מיסב שהות מצוען

 לבית ה הקצ שע*כ ישראל ארץ פסולת היא עכ״ז לס הע
 שובת שהיא גם כי יאמר ובזה . שרשים שכולה הקברות

 יקום ב אברהם בחר ע״כ כי עפרון לב ישית לא מצוק
 ארצות שאך בערך היא מנובחת היא אם הלא כי ההוא

 ארן של פסולא היא אדרבה כי כנען ארץ בערך לא אבל
 הקצות כן שעל )שם( ז״ל כמאמרם שרשים שטלה כנען
 יקרה ארצות שאר שבערך גם כי באופן הקברות לבית
 לא וכן . תחשב לפסולת כנען ארץ בערך .א ה היא.

 הדבר יוקר בל יצא שמה׳ יפן בא .אותה לחומד יחפטהו
 התנכל עד .אברהם בשח לא זה כל עם ו .פפיון בעיני

 כ״א ההיא במערה ולבו עיניו היו לא כי להראות עוד
 • מא; לקנותה בקש לא א£ר מלבד כי והוא .יד כלאחר



טג משה שרה דדי הורת

 עפרון יאמר פן שבתוכה מה וירח שמה הבקר בן נכנם
 לפניו מוטל שמחו .עתה עד אחר וע״כ . הוא דבר הנא

 עשה. שניה עוד ימצא. באשר מלפניו לסלק■ רק חפץ כבלתי
 לקנות הימה ביאתו שעיקר רה ה & חברונה בבואו כי

 רק . מיוחד ממקום עיקר כעושה או . קבר שם לה
 אמר בלא וזהו ולבכותה לברה לספוד רק בא לא כאלו
 המשך הוא אשר בהספד בהטפל אלא עוד ולא ברה ולקו
 רק קבורה עסקי על בבואו מיד לבו שת ולא מבכי יותר

 כלומר .מתו פני מעל אברהם ויקס ואח״כ .ט׳ לספוד
 כמי רק כמוה יקרה לאשה משובה קבורה כמבקש לא

 ולא מתי פני מעל וזהו .להעבירו ומבקש לפניו מת שיש
 . לסופדה אמר ולא לשרה לספיד כאו׳ כרה פני מעל
 . בהעיר והוא . תחלה חת בני אל לדבר התחכם וגם
 הדברים שיאמנו הוא אס לאמר. אומר ענין מה )א(

 בעפרון לי ופגעו שמעוני אומר הוא בפי׳ הרי .לעפרון
 ידברו שצוה ובמה מקום סיים לא פה כי (3).צוהר בן

 הדבר הגדיל למה )ג( .בפי׳ המערה על היה לעפרון
 ויגן עפרון באזני מיד דבר נא וידבר .סרסורים לבקש

 . ממנו ימנעהו לא מלא בכסף פדהו קצה מערת את לי
 לבקש סתם לדבר מת בני אל דבר להסתיר צורך מה )ד(

 צורך מה )ה( המערה מיד הזכיר ולבלתי קבר אחוזת
 תיבה היא מלפני אומרו וגט והושב גר היותו הזכירו

 את שאומרו וגו׳ חת בגי ויענו אומרו )ו( .מיותרת
 חח בני ויענו ויאמר .צורך לבלי הוא לו לאמר אברהם

 לו. לאמר ושהוא לאברהם שהיה וידוע וגו׳ אדוני שמענו
 ל׳ והב׳ רביס בל' ח׳ תיבה שהיא אדני שמענו אומרו )ז(

 ענין כפל )מ( . וגו' אלהיס נשיא או׳ יחס וענין יחיד
 . ונו' קברו אח ממנו איש וגו׳ קברנו במבחר באו'
 דכר מאן המרץ עם וגו׳ הארין לעס ויפתחו אומרו )ט(

 מלת הלא כי לאמר אתם וידבר אומרו )י( שמייהו.
 וגו׳. בי ופגעו שמעוני לומר тввв אחרי מיותרת לאמר
 ולא .את מלת מרבה מה מתי את לקטר אומרו )יא(

 . מתך אח אמר ולא מתך קבור לממלה אמרכמ׳ש
 אומרו )יג( . מיותרת מלה שהיא בתוככם אומרו (3)י

 היה אליהם ולא בזה הכניסם מי לאמר עירו פער באי לכל
 אומרו )טו( . שחר לו אין לאמר אומרו )יד( .משיב

 אדני לא ויאמר שלילה בל' מאמר יתחיל איך כי אדוני לא
 והל״ל שמחלקן )טז( .שמיה דכר מאן שדה וגס שמענו
 לעיני אימרו ענין ומה .וגו׳ לך נחתי והמערה השדה

 וישתחו שנאמר זו השהחויה ענין מה )יז( . עמי בני
 או׳ )יה( .דבר נגמר לא ועדיין הארץ עם לפני אברהם

 בני יניח .למה לאמר הארץ עם באזני עפרון אל וידבר
 לה אין לאמר מלת )יט( . הארץ עם באזני וידבר חח

 ממעט מה כמעני לו אתה אס אך מלת ג״כ ולא טעם
 השדה יזכור למה )כ( מיותרת. היא גס אתה ומלת האך

 . ממני קח השדה כסף נתתי ואומרו המערה ולא
 מהי ואקברה אמר ולא שמה מתי את אומרו נין ט )כא(

 לשונו ושנה הזר עפרון וכן מתך קבור עפרון כמאמר
 שאמר .קבור מתך ואת Ьрв מאוח ארבע באומרו למטה

 אברהם את עפרון ויען באומרו )כב( .אח מלת פה
 וישקול באומרו ועוד מיותר הוא לו לאמר או׳ כי וגו׳
גס הלא כי . חח בני באזני דבר אשר הכסף אח וגו'

 5 )ח״א( טז

 למקנה לאברהם באומרו )כג( . היה הארץ עס באזני
 באו׳ )כד( . עירו שער באי בכל או' עגין מה .וגו׳

 שידוע וגו׳ אברהם ויקבור ויאמר וגו׳ קבר כן ואחרי
 הרי וגו׳ השדה ויקס או׳ )כה( .היה כן שאחרי הוא

 :עפרון מאת רק ואיננו .חת בני או׳ )כו( .למעלה נאמר
 והוא ז״ל הימב״ן מאמר נזכיר הביאור אל לבא אמנם

 מקום לחת שלא ההם בימים להם היה מק כי
 הוא גל אס ט מתיו כל לקבור לאיש לאחוזה מיוחד

 דרך אל נבא ובזה .בלבד לחובב כ״א ההוא במקום
 לשרה לא אברהם הנה כי והוא בס׳ד נכון על הכתובים

 צריך היה לכן זוגות הד' לכל ג״א המקום מפן הוא לבדה
 עפרון לבקש פניו בם ואלו .כתושב קבר אחוזת
 גר כי קבר אחוזת לו ימכרנה לא הלא המערה לו ימכור

 גדולי הלא כי הימנו כל לא בכך יתרצה כי וגם היה
 גס ומה לגר אחוזה קת לבלתי לקיים בידו יעכבו העיר

 הארץ אילי כי ידו לאל אין כי ויאמר יתאנה עפרון גס כי
 גדולי אל תחלה לו וילך התנכל עבה מה ע״ה בידו יעכבו
 כתושב להחביט חסדם נא יהי מאתם וישאל .הארץ
 הודאתם תהיה למען ההיא בעיר קבר אחוזת לו שינתן
 . לעכב לין שהיכ אלא עוד ולא .עפרון אל לדבר הכנה

 פה פתחון עוד לעפרון יפאר לבל סרסורים יהיו הם הן
 שדבר מה כלו׳ .לאמר חח בני אל וידבר וזהו .לעכב

 אח״כ לאמר כדי הוא המערה בעלי הס ולא חת בני אל
 פתרון לו יהיה ולא קבר לאחוזת המערה למכור לעפרון

 תשובה הם לאמר כדי אליהם שדבר לאמר יאמר או . פה
 ואם יקנה אם יעשה אפר לדעת לאו אם■ באחוזה יודו אס

 לפי לו׳ וגו׳ ותושב גר אמר אליהם דבריו ופתח .יחדל
 עמכם כלומר עמכם אנכי ותושב אך אני גר האמת

 שוב יבחן ובזה החשבוני שלתופב מדחכס טוב כפי
 לי חנו והוא . זאת בשאלתי תחפטני פלחושב לבבכם
 אתייחס פלא הכבוד מפני אלא זאת שאלתי ואין קבר אחוזת

 צדקה בתורת מלפניו מהו קוברים הארץ שתושבי . לגר
:מלפני מתי ואקברה כ״א

 אצלנו אמרתשיחרונך הנה .מחוגו׳ בני ה
 דבר שמץ מה והנה .לתושב שנחשיבך הוא

 נשיא וגו׳ שמענו כי בעינינו באתה מה בערך זה הוא
 מדתם חניפיח כי אפשר ה*ה והנה וגו׳ אהה אלהיס
 לחמר לז״א כן דוברים היו אברהם לזולת וגס זאת עבתה

 נשיא אומרים היה בלבד לאברהם לו מר לא כי לומר לו
 א ו כאברהם גדול להם אין כי לזולק משא״כ ונו׳ אלהיס
 והנה . שלם בלבב כ״א . הדבור היה תנופה ממדה

 למבוב מקום היה אך כלס בעד ידבר א׳ היה מהראוי
 ע׳כ המדבר כדברי כן לא מדברים הבלחי לב אילי כי

 כל לב אין שמא לבך על יעלה ולא כלנו אח במענו אמרו
 וז״א וייחור פחח בלי א׳ בלב כלנו כ״א א' המדברים

 ואומרי׳ א׳ איש כלנו כאלו כלו׳ אדונינו אמר ולא אדוני
 אלו כי אומרים אנו שאלתך על והנה אתה אדוני לך

 אותך ממנה שהיה ב״ו כר או מלך מצד עלינו נשיא היית
 .נמוסנו מעטר לנו חלילה לו׳ לנו אפבר היה . עלינו
 בעביר יחפוץ לא המלך גם כי לגר קבר אחוזת לחת

 אלהיס מאת עצינו נשיאוהך כי . אתה כן לא אך הנימוס
ונמוסיע אנו ולכן בתוכט אתה אלהיס נשיא ני . הוא

 משועבדים
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 באומת יתכן עוד .וכו׳ במבחר לכן לך מדועבדיס
 ושכנתי מקדש לי ועשו שכת׳ מקרא ע״ד והוא בתוכנו
 וקרבם בתוכם הוא בתוכו נאמר פלא ממה כי בחוכם

 פה יאמר ועד״ז .המה ה׳ היכל כי הנזכר ישראל של
 דבר אך כי בעיניך יראה אל לו שאמרו והענין בתוכנו
 כי לגבנו ועקש פתלתול .אך אדוני לך נאמר שפתים

 יותר כי הוא נהפוך הלא כי .בלבנו אחה לנו אדון לא
 הנה כי בקרבנו לבנו לוח על כחוב לפניך נדבר מאשר
 לא אדוני אך אמרנו הוא שתשמע מה כי אדוני שמענו
 אחה אלהיס נשיא הלא ט .בקרבנו הוא זה גדר בלבד

 בפועל ראה והנה אדון מגדר יותר שהוא ובקרבנו בתוכנו
 לרבות אח כל כי ידענו הנה כי והוא . וכו׳ במבחר כי

 בין הפרש ראו המה כי והוא הענין אל ונבא .בא הוא
 אחוזת לי תנו באו' ההל כי לסופן אברהם דברי פתח
 מהי ואקברה אמר ואח״כ הרבה למתים אחוזה שהוא קבר
 היהה לבדה שרה על כי יורה מתי את ואקברה אמר ולא

 כפקח הוא סוכתך עיקר אה לו אמרו ע״כ הכוונה עיקר
 מתך את קבור קברינו במבחר .הרבה מחים על דבריך

 ואס קבר אחוזת שהיא הרבה מתים על האת שמרב"
 מחי ואקברה באומרך . זה מתך על הוא הכונה עיקר

 הכטד מפני רק אחוזה שאלת ולא .מחי את אמרת ולה
 ממנו איש גם כ״א קברינו במבחר צ׳ל אין הוא א׳׳כ

 אשר יכלה לא קברו את איש אר ת שהוא חשוב היותר
 וזהו .ט מתך מקבור ממך יכלה לא לעצמו והפר הכין

:מתך מקבור כ״א את בלא וצאתם באח החילם
 הודאתם על שבה להחזיק בא וגו'. אברהם ויקם ז

 והנה וירא .כמוהו לגר קבר אחוזת לתת
 ונם העיר בגדולי תלוי לגר קבר אחוזת חת עכוב

 הארץ אילי הודאת אחר שגם . העם המון בכללות
 אסר ע״כ . הנימוס בישל על ההמון להתקומם יכולים

 הארץ אילי שהם חת לבני אשהחוה אם בלבו אברהם
 ויתקוממו ההמון יקפידו ההודאה טובת להם להחזיק

 עם כלפי היחל . השתחויתו ובתנועת בחכמה עשה ע״כ
 הולך הכל כי מהם רץעי כעושה חת בבני וסיים הארץ

: החיתום אחרי
 אברהם ויען שיאמר ראוי היה הנה .וגו׳ וידבר ח

. אליהם דבורו החלת אינו כי וידבר ולא
 היה אחס כה עד גס .כי מיותר הוא אתם אומר וגם

 בעיקר נסחפקו חת שבני כתבנו הנה אמנם :מדבר
 על או רבים למתים אחוזה על היתה אם אברהם כוונת
 טנתו לגלות ב׳ פעם אתם לדבר רצה ע״כ . לבדה שרה

 אתם שד לדבר צורך מה לו שהודו אמר שאל״כ .אליהם
 וז״א . חח בני בתוך היה שם כי לעפרון מיד דבר ולא

 הוא .לעפרון ולא אתם שוידבר מה לו׳ וגו׳ אחס וידבר
 לבאר וכו׳ שמעוני כו׳ נפשכם את יש אס לאמר כדי

 על הוא העיקר אם בדברי נסחפקתס הלא לומר דבריו
 מחם וסי אחוזה בהודאת והתחלתם ,שרי על או רבים

 את שים מה חובן הוצאתם בסוף כי היא אולי .כא׳
 כ״א דעו לס בעלמא כבוד דרך היתה וההתחלה נפשכם

 ואינו שב שתוככס החלה אמרתם כאשר נפשכם אח יש
 מתיך את קבור קברינו במבחר באמרכס ולחוץ השפה מן

רטי שזהו הרבה למתים שהוא מהי את לקטר שהוא
 § )ח״א( טז

 ל יבתן □א.» פנימה מהנפש שהוא הוא כך אה האח.
 אני מזה כי קבר לאחוזת כו׳ לי וישן כו׳ ופגש שמעוני

 מיראתו .בעפרון הפוגעים הה יהיו ורצה עיקר עושה
 כסף ביתך מנח לי החן אה לו לאמר עפרון יתאנה פן

 קבר אחוזת מנור לבלתי הנימוס לעבור אוכל לא וזהב
 שלא כי שטעמים לפנים מההוא בני שמודים ומה לגר

 שבהם האדן בגדולי עשה ע״כ העיר היק על אעבור
 פיו יסכר באופן ט הפוגעים יהיו הס תואנה לו היחה

 נפשכם שהתנדבה מה כל אשאל ולא תואנה מלבקש
 בקרן שדהו בבקצה מערה קברינו״כ״א במבחר באמור

 מלא בכסף כ״א כדבריכם בחנם לא וגם פלו זוית
שהוא למה . לי יתמה זהו חנם למתנת ואהשיבנה

:ככה חשביה אנשים בקרב . בחוככה
 נמרץ בזיוף דיבר הנה . כו׳ ויען כוי׳ ועפרון י

 קבר לא־וזת שחרצה זה מאמרך .ואמר י
 ראוי עירו שעד בתי לכל כי בי. תלוי אינו זה הנה

 . הכל אל נמע קבר האחוזה ענין כי גי. ולא .זה לאמר
 לאברהם עפרון שאפר שמה הכ׳ ופישר לאמר וז״א
 אדוני לא אך לאמר ראוי עירו שער באי לכל זה כי הוא

 כי לך להעיב אוסיף וזה שמעני רק קבר אחוזת תבקש
 בחנם לך אתן ואני מלא בכסף לבדה המערה רצית הנה
 המערה אך . לך נתחי שעתה הוא והשדה . השדה נס

 עמירתא כסהנקא לא וזה נתחיה לך דברתי מאז .ט אפר
 אך לך נתחיה עמי בני לעיני זמפור־סמת גלויה כ״א

 . קבר אחיזת שהוא מהך את לא . בלבד מתיך קטר
 ותחתיה . נדיטס כמראה והיה .לך יודו הכל בזה כי

 והשאיר אברהם רצון זה אין כי ידע כי הבהרת העמוד
 ביניהם. מונן זה והיה המשח סך ידע עד האחוזה ענין

 ויען זז מעין או .ההמון בעיני חנם נדיבות ומראה
 כמישה נדרה .חש בני באזני הנכנסים דבריה עפרון

 פירו שער כאי לכל פה פתחון מתן א' ומצד למענה
 באזני שאמר ומה ערשר ולדבר לאמר כלומר . לאפר

 שעשה ומה ,ט נפחי השדה הוא למענם כששה חח בני
 . מתיך קטר אומרו הוא . לערער ההמון את לעורר
 והנה . רבים על שהוא מתיך אח ולא בלבד זה כלומר

 רצונם אין כי הורו .דבר ענו לא הארץ עה וכל חת בני
 ע״ד . הארז עם לפני אברהה וישתחו וע״כ לערער
 אל וידבר אז .לו כסודיס לכל שבה כמחזיק הקודם
 חלית הלא לומר .,ט אך ואמר הארץ עם באזני עפרון

 . רבים למתים קבר אחוזם לענין עירך פער באי בכל
 אך לומר .שמפני לו אתה אס אך באזניהס אומר והנני

 כו׳ נחתי לק . מודים כלס כי הדבר תלוי לבדך בך
 או רבים. מתים על האש שמרבה מהי. את ואקברה

 שהוא . לאמר פירו שער באי לכל כו׳ עפרון ויען יאמר
 רק . מלא בכסף זה מאמרך אדוני לא הוא לעיניהם

 שאלת אחה כי .כמשמע! אינן כי מאמרי תכוון אתה שמעני
 אמר וע״ז . נותן אני והמערה השדה ואני . מערה
 .במחיר להרבות כ״א השדה גס מוסיף אני כי כלו׳ שמעני

 יעבה ולבל כינילבינך לא לךנחתיה עמי בני ני’על 'כ
 תנאי השיל ע״כ במתנה מבין,יחזיק כבלתי עצמו אברהם
 מחך קטר אומרו והוא . הדבר לפרש מקום להשאיר

 ויהיה . אברהם יודה לא בזה כי . מתך את אמר ולא

מקום



סד משה צרה

 חת בני מאת ולא עפרון מאת הל׳ל .כו׳ ויקם כ
 ההם למקימות חק כי שכתבנו במה אך

 אט שגט באופן לתושב כ׳א לגר קבר אחוזת תת לבלתי
 מלהיות למחות יכולים הארץ גדולי היו .עפרון מוכר היה

 שויקס מה כי נמצא . הארץ לאזרח רק קבר אחוזת
 רק האתת לפי היה מעפרון לא קבר לאחוזת כ!׳ השדה

 : בידו להחזיק אברהם עט ידם שהיחס . חח כני מאח
 ביאור אל לבא . כו׳ זקן ואביהם א כד

 מה אחד לב נשים הכתובים
 לחמר לבנו אשה בקשת אל הקדים אשר זו הקדמה ענין

 כי בכל אברהם את ברך ושה׳ . בימים ובא זקן שהיה
 כי אשה יצחק את להשיא ראוי .אלה כל בלעדי הלא
 אל יחס האלה לדברים אין וגט .שנה ל״ז בן היה כבר

 בכל ברכו ואבר מיותר בימים בא אומרו וגט .העני!
 אברהם לאבינו היה זה מה ועוד הקודם אל ושר מ בלתי
 והלא העבד את לצוות והלך הלזה הצווי מיצחק מנע אשר

 מבנות אלא אשה יקח שלא לו צוה לא למה היה קען לא
:אביו מצות יקיים והוא . בחואל

 לר׳ דעות שלש נט( פ׳ )ב״ר לרז׳ל בכל באומרו והנה
 № הוא נחמיה ולר' נקבה לו שהיתה הוא יודן

 והנה . ביצרו שהשליטו לוי ולר׳ עיקר כל נקבה לו נתן
 האומר לדעת כי כך יהיה הענין אצל פירושם כל ימס

 לא אברהם למה טעם לתה הכתוב כוונת בת לו שהיה
 אצל אדם קרוב כי בנו בנישואי יטשל טרט אשה נשא

 ואח״ב עצמו על המוטלת המצוה תחלה יעשה וראוי עצמו
 מב׳ הנשואין חיוב כי וידוע .כנודע בנו על המוטלת

 פריה מצות לקיים בנית מהרהור להנצל א׳ . סכות
 ירא היה שלא בימים בא זקן ואברהם לז״א , ורכיה

 לו שהיתה קיים. כבר פריהורביה חיוב וגם מהרהור
 יטפל ראוי וע״כ ונקבה זכר לו שהיו קייס וכבר ג״כ בת

 ארז״ל בזה כיוצא ועל .כלל קיים לא שעדיין בט בנישואי
 . ,וכו אשה קח ו אברהם ויוסף על בב״ר)בספ׳ס׳(

 שאט לעצמו ואח׳ב אשה בנו гЪ אדם ישיא ראוי ושמתחלה
 . עצמו אל שקרוב קודם שהאב ספק אין קייס לא האב

 ומה הבת על ההט בימים קפידה היחה פלא הב׳ ודעת
 זרעו שהיה .לו להשיאה ראוי אז נמצא בלתי בהיותה גם

 אברהט החזיר אבר כל כי . כנודע יתב׳ לפניו רצוי
 . ישראל זרע כ״א אחריהם זרעם נמשכו לא למוטב

 בלא מה ואם . נקבה הוליד שלא ביצחק מצינו והרי
 הוא גדול קושי אז ,לחסרון יתייחס ונקבה זכר לו היה

 אלמלא יעקב ואפילו תמימה עולה ביצחק זה והיה
 שתלד אחותה בשביל לבת הריונה יתהפך לאה בקבה

 בעל נחמיה ר׳ לדעת דינה אח ילדה לא זכרים שני
 להם היו שלא יעקב בני נשאו עניות שכ זה מהמר
 פע״כ ,ן ואברהטז הכתוב כוונת שהיה ולדעתו . אחיות

 היה לא .וגם הרהור לו אין שהרי תחלה עצמו השיא צא
 נתעסק לכן הבן ינשא קודם בנשואיה שיטפל בת לו

 עשו כאשר אחותו השיאו לא למה כיון או .הבן בענין
 את בירך וה׳ לז״א . ההוא בזמן ורבים יעקב בני

 ולדעת זולתה בקש וע״כ בת לו הי; שלא בכל אברהם
 לתת היא הכתיב כיונה כל ביצר.׳ מושל שהיה האומר

1 חחלס עצמו השיא לא ההרהור מו להנצל למה טעם
, זאמל

חיי תודת

 בחכמה עבה אברהם והנה .הכסף להזכיר לשוב מקום
 או לרבים אחוזה כ׳א הפן אינו לו או׳ אס בלט אמר

 ישוב כי הכל יתבטל הלא . במחיר כ״א חנם אקח לא
 . א׳ ולמת חנם אלא נדרתי לא אנכי גס עפרון יאמר

 בו חוזר והנני היה לא כאלו בטלה מתנתי כל נמצאת
 והשתהוה קם עשה מה ע״כ .בכסף ולא בחנם לא לגמרי

 מתנתו ומקבל טובה כמחזיק הארן עם כל בפני לעפרון
 וידע א׳ למת רק לו הודה פלא ועל . ממנה ישוב לבל

 אל וידבר ע״כ מעות סך שמע לא •עדיין כי על שהוא
 ואקברה וכו' אך לאמר כדי . הארץ עם באזני עפרון

 שישמעו האת רטי שהוא רבים מתים על שהוא מתי אח
 אתה אס אך ואמר ופירש .ממני פה פתחון ויוסר ויודו

 גם אך . המתנה וקבלתי חנם נתת הנה לו׳ .שמעני לו
 מה ופי׳ .ממני קח השדה כסף נחתי ג״כ מתנה נתתי א;י

 מתי אח ואקברה כהוא לתמר הארץ עם באזני שאמר
 אך . מתנחך קבלתי המערה על יאמר או .כמדובר

 כי דרכו הבין והוא .מקח בתורה ממני קח השדה כסף
 ע״כ . לבדה המערה על כסף לשאול בוש היה עפרון

 על הנם מחנתך אמר אברהם ע״כ השדה עמה צירף
: ככף חקח .שדה ומ קבלתי המערה

 שדבר הוא אפשר לו לאמר אומרו . כו' ןי^ן יד
. לעפרון לו אברהם לאמר כדי דברים י

 לו אברהם יאמר ההם הדברים שע״ס הכסף סך שהזכיר
 כמדובר כלא יאמר או . היה כאשר ההוא הסך שיקח

 הי׳ כו׳ מאות ד׳ פארן אלא יבינו בלא הארן עם אזני אל
 המבין אברהם צו ואו׳ כמדובר אלא . כמתנה צו נותן

 הבינני כצו׳ שמעני אדוני וז״א . יכוין שצקבלס הכוונה
 ברבוי מתך ואת ועי״כ . ט׳ ארן כי כפשוטו שאינו מה

 באומרו רביס.עודכיון צמחים אחוזה שהיא קבור האח
 ועל .המת קבירת תהיה הכסף שאחר קטר מחך ואת

 הבין לבדו אברהם כי כו׳ אברהם וישמע אמר אלה ב׳
 אין כו׳ שקל מאות ד׳ ארן שאו׳ )א( . כווטתיו ב׳

 שוישקול )ב( . זה מהיר שרוצה כ״א הנם זה סך לחת דעהו
 .כו׳ קבר כן ואחרי ט׳ ויקם ואח״כ הכסף את החלה

 סיבב הסובב יקרא סוהר כי אפשר לסוחר עובר ואומרו
 . סוהר הוא סביב של תרגומו כי למקים ממקום הולך
.ותקיצין יפיס שקלים צריך למקום ממקום המהלך והנה

:לסוחר עובר וז״א .מקום בבוס בס יגענו בלא
 עפרון תומר היה בהחלה הנה .וכו׳ השדה ויק□ יז

. והמערה השדה במתנה לו נותן שהיה
 המערה אם כלומר . השדה ככף נחתי אומר ואברכם

 איך נתברר העגין בגמר עתה אך . בכסף השדה חנם
 הכל כו׳ והמערה השדה . במכר הכל ומערה שדה

 שער באי בכל וזה קבר לאחוזת וגס למקנה לאברהם
 כי הכלל בפני להורות * עפרון משב כאפר ולא . עירו

 אברהם כ״א בממיר שהיה יבין ושלא . נתנם במתנה
 רקהיתה הכסף יחן לבינו שבינו עפרון דעת והיה בלבד

: עירו פער בא־ כל לעיני המקנה
 ואקברה אמר אברהם כי אמר . וכו׳ כן ואחרי יט

 ולא מתי הקובר אני שתהיה מלפני מתי
 ואחרי כי לו היה וכן מלפניו. קוברים העיר שבני כגר

־. מלפניו מהו קברו שהם ולא ט׳ ט אברה קבר כן
1 )ח״א( טז
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 פלא יתכן איך וכו׳ מלאכו הואישנח או׳ אחר כי כו'
 או׳ ועוד .יפה המלאך כח מה וח״כ ללכת האפה תאבה

היה אחר דבר איזה הלא כי הדברהזה. ויפבעלועל
:הזה הדבר על שיאמר שם

 פניות אל בנשותיו האדם כנות ע״י כי בהיוח אפנם
 בת ולאבד להפסיד כדאי הנה . טובות לת אפר

 גם כי בימים בא זקן עצמו את לרמות ע׳'כ ממנו זוגו
 זה כל עם )שם( ז״ל מרס כמ פתאום ט זרקה שהזקנה

 לא ולכן .בימים בא גם כ״א טבעית בלתי שתה לא
 לבדו יצחק ויותר למוח. ימיו יקרבו פן וחש עש חה ידע
 יצחק יתנהג יחוייב מב׳סטת ונחחד ביש זקן עבדו עם

 ביתו משק בן אביו בית זקן הוא כי ח׳ .עבדו בעצת
 וכל אברהם כעלפיוישק בבית כמנהיג ושא מילדותו

 פה׳ עם כי ב׳ .ממנו ההוא בטח גדול איננו כי ביש כני
 זה כל עם לאוצרותיו קצה ואין בכל אברהם את בירך
 לו אפר בכל המוטל הוא כי .ידו החח היו פולס יחד

 הנה . בכל אברהם את שה'בירך שאמרתי כלוררבמה
 חיפה וא״׳ג ט מושל הוא באברהם החמור ההוא בכל

 פיו ועל .והמביא המוציא יהיה היא אברהס מוח אחרי
לא והוא יחטיא ולה יתנהג בעצתו וע״כ .יצחק גס ק5י

8 )ח״א( טז

 ואפי' .הרהור לו היה לא בימים בא זקן שלהיותו ואמר
 . ביצרו מושל שהיה אותו כירך ה' כי הרהור לידי יבא

 אברהם ויאמר אומר אל עוד לב נשית הפשט אל ולבא
 הודעה אל צורך מה כו׳ המושל ביתו זקן עבד אל

 ועוד .לו אפר בכל מושל הוא וכי . ביש זקן היותו
 אל צורך מה כו׳ פקח לא אפר כו׳ ואשביעך באומר
 рЬ לקחת כשאל ביתה ילך הליך יכביענו . זו שלילה

 . כנען מבנית יקח פלא יהיה הדבר ובכלל ליצחק בתו
 ארצי אל כי ט' תקח לא אבר כו׳ ואכביעך באומרו ועוד

 יב להתח יוכל איך הלא כי ולקחת ולא לקחת היל״ל כר׳
 להתחייב יכול היה בזה ו;בד . בידו אינו כי לקחתה

 אומר וגס .לו יתנוה לא אולי אס לא אך .לקחת ללפת
 ידע לא ומי .ליצחק כ׳א יאמר לא מהרחוי ליצחק לבני

 המשה תאבה ЬЬ אולי העבד במאמר ועוד .הוא בנו כי
 & מי הואתכי הארץ חל באומרו הן .לשון כפל יש ט׳

 .יתירה אחרי מלח וגס . ידבר הזאת הארך על כי ידע
 הפי״ן היות וגס . כפול שהוא אביב ההשב אומרו וכן

 אומר וכן בחיר״ק והשניה צר״י בנקודת ראשונה שבתיבה
 הארץ אל או׳ וגס .אפיבנו ההשיב אמר ולא בנך אח

 שמה. בנך אח ההפיב יאמר שמהראוי . מפס יצאת אשר
 . פעמים שתי יצחק את ההשבה אזהרת ענין באו׳ ועוד

 השב לא בני אה רק פנית תשיב פן לך השמר ראשונה
 והפני לך ה.מר ו' ב החיזוק קף ת בכל והא' . שמה

 ראוי מי. יהיה ונהפך תשב לח בני את רק באו׳ ברפיון
 והפני הפי״ן בחיר״ק הח׳ היות וגס וחזק הוצך להיות
 ..ר א לא למה השמים מלהי הי בתומר ושד . בצר״י
 אבי מבית מר בא ועוד .למעלה שחמר כמו ההרן ואלהי
 משם. לקחני אשר ולומר לקצר יכול והיה מולדתי ומארן

 לי נשבע ככלל לי נשבע ואשר לי דבר ום.ר חו׳ וגם
 לחמר כמשמעה הצדק לח לאמר מנת וג .הדבור היה

 מלאכו ישלח הוא באומר וגם . מיותרת היא גס לזולת
 בה לאת ואס ועודבאומר . מיותרת הוא מלת כי כו'

 לו יקח בל לסמלים היתה השבועה פי דברי ושחלת
 כי׳ מרצי מל כי אמר ואח״כ פנים בשום כנען מבנות
 רמז וזה .במלך התחתן תקות מליו כלאה כי ידע למען

 נבאו גס כי יבין למען .בקרבו יושב אנכי השר בש׳ לו
 וחז .כנען בכניה התחתן לו היא תועבה כי בחר לא

 .ישיב אדוניו ונפש שליחוש לעשות עיז בכל יתאמן עי׳כ
 הכתוב בא כי ושת כו' זקן ואברהם באו׳ יתכן שד
 ונא עבדו ע״י כזה שלישת אברהם עשה למה טעם לתש
 ימאנו פן חש ולא חורין ובני גדלים הנשים או עצש ע״י
 מחד ער יפה בשלה מוסרם על או .פניו הסתר על

 חל ימושו יהי׳ נחמן אם ואף .ומדברות בדרכים לעבד
 לא אם איש עבד יד על ולשלחם בתם את לחת הכבוד
 גז״א כמותה. גדולים בז אל כראוי לפטדה ביטאו

 ולא מרחקים הרן אל לצאת יוכל ולא כלו' זקן ואברהם
 את ברך ה׳ כי .פניו יראו לא כאפר ימאנו פן חשש

 וטח הוא כי יחטיא ולא יצליחהו עניניו בכל אברהם
 מפני חש לא וגס כנודע וה' או׳ וזהו לברכו נמנו דינו

 שישתדל עבדו אל אמי היא כי הכבוד מפני אי הקפד
 הנה החשד ענין ועל ומנפש מלב טדאי כח מאמצי בכל
ט.נ וידע מקטנוש אצלו גהגדל כי ביש זקן הי׳

מדוקיו

 נ״ס( ש׳ )שם זל כמאמרם כנענית פיקח רק שחו ייעץ
 הכחוכ רמז כאשר . כתו יצחק את להשיח בלבי שהיה
 כידו כנען כפסוק זה על ודרשו . וי״ו חסר אלי כמלת
 לינשא כתו ראויה אם שוקל שהיה וכו׳ מרמה מאזני
 יכסלנו שחשש מי על הצתי של צשת נתחכם ולכן ליצחק

 יעצוהו יומו כא בכורם וע״כ .סניגור הקטיגור מן ות לע
 גס ומה כוונתו יכטל האפשר את ישכיע השכע .כליותיו

 עתה כי כתו להשיאו לבבו עם היה כי האומרים לרז״ל
 ים הכתוב ושיעור . הששה יהיה הוא אדרבה כי יתהפך

 והנה ככל אוהו וה׳בירך עתו ידע ולא ט׳ ואכרהסזקן
 כרכו אשר ככל ששל הוא גס כיתו זקן עבדו היות זולת

 ע״כ .כאשר כעצש מההנהג יצחק ימיש לא ע״כ כו ה׳
 כא יאמר או , כו' כה׳ וישכיעהו יריכו תחת ידו שם

 להגיד הכתוב בח כי והוא הזה הדרך ע״ם כימים
 ני הוא הלא .עליי נפלה שת שאימת אכרהם ראה מה

 נס׳ ז׳ל מאמרם ענין והוא כימים כא היה כי ראה
 ישראל ימי ויקרט פסוק על רי׳ז( דף וימי )פ' הזוהר

 להעיד ימיו מתקרבים . הצדיק פטירת זמן בהתקרב כי
 ,ידו על ט נעשה אשר והמצוה השרה כל על א׳ כל
 ורוחניות הויה הישם ק.ו .ט הנעשה הכשרון ע״י כי

 כלא׳ הקדוש המלך לפני ולהתייצב לעמוד ונצחי קיים
 ני חברתם כי אפשר וע״כ .בו עשה אשר על מהם

 היה נביא כ• .קדט ברוח מאז אליו מתלים ימיו היו
 כבר היו ק לוית כי בימים וכא זקן ואברהם וזהו

 סרוג כי רק היה ולא .יומו בא פן חש וע״כ ברתשו
 עבדו את השביע וע״כ .מאז לו ויתלוו קדמו קדושש
 ילך להשכיש עיקר אעשה חם בלבו ויאמר .כשדובר

 מכשות לו יקח לט, ולא רבקה את לקהת דתי ש ארן הל
 החשה תאבה לא החם רוחו על יעלה חולי .כנען

 לו טוב ואז כנענית לו לקחת ויוכל השבועה שהיתרה
 ירט באופן בפלישת ידו ירפה ובזה .בתו שישיתנה

 אברהם התחכם כ פ כוונתו. ותעשה ואמש מטה ידי



סה משה שרה חיי תורת

 אקונין זיו שהיה ז/ שאמרו למה גס ומה »דוחיו.
 ולענין לחשדו. אין שודאי שקנהחכמה זה זקן או לו דומה

 עבדו שהי׳ אף וא״כ .לו אשר בכל המושל אמר הכבוד
 של תקפו מעשה כל כי הכל אצל יחשב בעולם וגדול שר

 בכל המושל )שם( בב״ר ורז״לאמרו ידו על היה אברהם
 באו׳ שדעתו נראה .כמותו ביצרו מושל שהי' לו אפר
 גס כי ואמר ביצרו שהשליטו בכל אברהם את בירך

 הנזכר בכל הוא לאברהם אשר בכל מושל היה אליעזר
 מה ע״ד הכתוב כוונת ותהי׳ .היצה״ר שהוא באברהם

 כי מהחשד נשאר לא למה מעם לתת שבא שאמרט
 )עיין בחולים לה מצא כשלא חושש היה יצחק גס הלא

 לך נזדווג שמא לה ואמר ז״ל שאמרו כמו ס״ז( פ׳ סר״א
 מעל שנפלה מקום אל להוליכו והוצרכה בדרך העבד
 וגס .עץ מוכת נעשתה שם כי לו בתוליה והראה הגמל

 יערב לבל הארץ לו וקפצה זה על שחשש ארז״ל ית׳ הוא
 לזה חשש לא ולמס עמה יתייחד ולא בדרך השמש להם

 שס)ב״רפ׳ שאמרו כמו ביתו זקן שהיה לז״א אברהם
 צדקתו על שמורה לו דומה איקונין זיו שהיה נ״ס(
 בכל המושל לז״א .נכשל הצדיק אף שלפעמים ומפני

 ארצי אל כי נגדו. ולעמוד לכובשו ויוכל שהואהיצה״ר
 שהרי השטעה מן אינו ולקחת אומר כי הוא ידוע .ט׳
 רק צריך אינך כלומר היא הבטחה אך .לחיים בידו אין

 והן סבות ב׳ בהכפל ספק בלי ולקחת בלכתך כי ללכת
 בני שהוא במה כלומר לבני וזהו יצחק ובעבור בעבורי

 ליצחק ואמר שחזר במה והנכון .ליצחק וזהו עצמו ובעד
 שודאי לו לרמוז ליצחק לבני אלא יצחק לבני אמר שלא וגס

 .פני ישיט ונא לבני שהוא במה ימאנו ולא יקחנה
 בת שהיא ליצחק המוכנת היא חקח אשר האשה כי ועוד
 שאחר נ״ז( פ׳ )שס כמשחז׳ל אברהם זה וידע זוגו

 משיא הייתי הלואי ואו׳ מהרהר אברהם שהיה העקידה
 עכשיו שוחטו הייתי אם שהרי שנים מכמה ליצחק אשה
 בת נולדה עכשיו הקב״ה לו והשיב בניס בלא מת היה
 את ילד ובחואל וכו׳ מלכה ילדה הנה מיד ונתבשר זוגו

 המיוחדת אותה כלומר ליצחק אומרו וזהו .כו׳ רבקה
 והנה .בעיניך יכבד ולא יעשה מעצמו וא״כ ליצחק
 ישלחהו בל מתאנה היה בו התחתן העבד טנת להיות
 להיותה כי אמת הן לומר .,וכו תאבה לא אולי ואמר

 הבאתה בענין ימאנו אך אליו להשיאה יחרצו זוגו בת
 לא אבל לבא שחלצה או .פנים משני באחד וזה .פה

 ע״י או אנכי עבד כי ממני ונכבדים רבים עם רק עמי
 .עמי לבא ותמאן שתחשדני או כבודה הוא זה כי בעלה
 לא זולתי עם שאפילו אפשר שנית .אחרי ללכת וזהו
 בה נסתה שלא הזאת בארן לדור תחפוץ לא כי הבא

 ועל .הזאת הארץ אל וזהו אביה מבית נדוד ולהרחיק
 .השטח מיני שתי בכפל שרמז אשיב אמרההשב אלה שתי
 העכבה תהיה אם משם להביאה ללכת יצחק שיצטרך א'

 לא ושמא החשד מפני או הכבוד מפני מצדי תבא שלא
 ההשב אמר זה וכנגד בעלה ע״י לא אס לבא תתרצה

 שהי׳ השנית וכנגד פה לדור להביאה בעלמא השבה שהוא
 שמה לדור ותרצה הזאת הארן אל לבא תאבה לא אולי
 אברהם פס גר כאשר גמורה השבה שהיה увЬ אמר

זה וכל זוגו בת את לקחת שם לדור יצחק גם שי^וב
р 1 )ח׳א׳ 

 מונחו ותעשה בעדה ישלחנו בל בלבבו מורך לחת היה
 אח אשיב כלו׳ההשב משם יצאת אשר רלז״א שהזכרנו.

 אשר הארן אל חמימה עולה והוא בארן הנולד בנך
 ומה מאסת באשר לרצות כה תעשה לא ודאי משס יצאת

 לארץ חוצה לצאת ליצחק רשות היה שלא ידע אס גס
 אלה שתי ופל ז״ל. כמאמרם תמימה עולה להיותו

 אברהם דברי כפל אל טעם לנו ויצא אברהם. השיב
 לא אמר ואח״כ חשיב פן אמר תחלה טעמו את ולשנותו

 מ והוא .בהחלה כאשר חשיב אמר ולא שמה חשב
 שאמר השיב שהוא מניה דסליק למאי השיב ראשונה

 אל האשה תאבה לא אס שמה יצחק דירת על העבד
 את תשיב פן לך השמל ואמר השיב ע״ז .הזאת הארץ

 אלהי ה׳ כי לעשותו מוכרח שאהיה תחשוב ולא כו' בני
 דירתי לעקור השתדל שכ״כ כו׳ לקחני אשר השמים

 מולדתי ארץ מכל אפי׳ אלא בלבד זו ולא .אבי מבית
 נין לי ודבר הזאת בארן דירתי לקטע השתדל ואח״כ

 מובטחני א״כ וכו' לאמר הבריח בצווי ונשבע הבתרים
 הלקוחין שתעשה כלומר אשה ולקחת לפניך מלאכו ישלח

 לא ואח׳כ משם לבא חתרצה שהיא כלומר משם ויהיה
 נ״ס( )ס׳ בב״ר ארז״ל וכן שמה לשוב ללכת בני יצטרך

 לעקור וא׳ אליעזר את ללוח א׳ הלכו מלאכים שני כי
 מלאכו ישלח יאמר הב׳ זה ועל .משם רבקה את ולהוציא

 יצטרך שלא מובטח היה השני שהעיכוב אמר הרי וכו׳
 אס לבא תמאן אפשר היה עדיין אך .שמה לגור יצחק

 לא ואס לז״א .העבד ביד ולא לקחתה בעלה בבא לא
 צריך היה שלא אף כו׳ ונקיש אחריך ללכך האשה תאבה

 אך מהשטעס שינקה תרצה לא שאס הוא שידוע לאומרו
 .זאת משטעחי כ״א תנקה לא תנקה שאז מה לומר כיון
 וצווי לך. אפטור לא בזה כי שמה חשב לא בני אח רק
 .רבקה אח להביא שהוא ההשב הא׳ ההשבה על הוא זה

 ושתי השבה ל׳ אליעזר פעמים כ׳ אומרו נתיישב ובזה
 ,הא ובפעם תשב ובא׳ תשוב אמר ובא׳ באברהם תעמיס

 להיותו כו'שהוא לך השמר באומרו יתירה אזהרה או׳
 חשב לא בני את רק באו׳ משא׳כ .שס הדירה על מדבר

 יתיישב וגס קשה כ״כ שאינו להביאה לכתו על שמדבר
 לפניך מלאכו ישלח או' אחרי כו׳ תאבה לא ואם או'

 רק זאת משבועתי באו׳ כיון אפשר ועוד .כו' ולקחת
 משטעתי רק חנקה לא א׳ דברים ב׳ למעט .כו׳ בני את

 לבל וזה .כנענית מלישא לא אך מהשליחות שהוא זאת
 בל שמיעט מה לו ופירש בו התחתן זו בתואנה יחשוב
 שמה.ולענין חשב לא בני את רק שהוא ואמר יתחלף
 השמים אלהי ה׳ באומרו ועניינו הכתוב תיטה כל התכת

 מה כו׳ השמים אלהי ה׳ אמר אפשר כו' לקחני אשר
 הייתי לא שם כי על אלא איט כו׳ אבי מבית שלקחני

 סאק יצחק אך כי שתאמר המזל ינגדני כי לבנים זוכה
 השמים אלהי ה' הלא כי שם ללכת ויוכל זו טענה לו

 לשדדם יוכל הס שלו והמזלות וצבאם שהשמים הוא
 יתכן עיד :ית׳ לפניו ח״ל מאוסה כי לקחני ואעפ״כ

 ישלח שהקב״ה לעבד או' אמור אם אברהם שאמר
 לז״א .ית׳ ידו על יעשה לא ולמה יענה הלא אתו מלאכו

 הקב״ה היה בעצמי אני הולך הייתי אס הוא בהדרגה
 וזהו שלוחו יד על יהי׳ שלוחי בלכת אך עצמו. ע״י עושה

 ה׳



טשה שרה חיי חורת ן 0

 כל שכהס הצבאות אלהי היותו שכולל מיס ה אלט ה׳
 לקחת ממשרתיו אחד ישלח אפשר והיה עליון מפרחי

 ועשה פעל מהם אחד ע״י לא ואעפ״ב . מפס אותי
 הוא עתה אך .כו׳ אבי מבית לקחני בעצמו רק עמי

 ואו׳ קול. כמגביה רבי״ע ובסעם יתירה מלה שהיא
 קר קהיא לא עמך ילך בדעתך יעלה בעצמו כלו׳ הוא

 יאמר .ולבל לשליח שליח לפניך שהוא למה מלאכו ישלח
 היה עמך כי והיא .אחרת הדרגה אעשה אני העבד
 ועמדי מלאך ע״י יהיה בנך אס אך עצמו ע״י עושה

 נפבעלי ואשר לי דבר ואשר ע״כאמר זה. ולא זה לא
 ע״י ג״כ הי׳ שלבפורותוהבסחתזרעי כו׳ לזרעך לאסר
 שרה כבשורת מלאך ע״י ולא אמרה בעצמו שהוא ע'מו

 .זרעי למען ונשבע ושב אחת פעם דבר וגם .בהריון
 ולזרעך לך שאמר אלי הנוגע על היה זה הלא כי וש״ח
 אחרי ונגרר עצמו ע״י אמר .לעתיד אלי הנוגע ואגב

 .ולזרעך לאמר כדי שנשבע כלו׳ לאמר לז״א זרעי גס
 ולפעמים לך נאמר לפעמים כי ולזרעך לך להמר כדי ולא
 ומה לפניך מלאכו שישלח תהיה הדרגהך וא״כ נאמר לא
 :ליצחק לבני תהיה שנינו אל הנוגע ענין הוא בזה כי נם
 לב לשים ראוי .ט׳ אדוני אלהי ה׳ ויאמר יב

 אמרי אליעזר אל טעם סוב ולבקש
 ומי .היה איש כי אותנו נ׳ו( פ׳ )ב״ר רז״ל הודיע
 ומשקה ולה7 אליעזר דמשק הוא ורם ורב חכם כמוהו

 ראה מה .לאברהם דומה איקונין זיו לאחרים מתורתו
 הדבר לעשות לו היה צורך ומה אליו הגיע ומה ככה על

 אליהם אפר הדברים הס פנים כי אומר אמנם : ההוא
 ספק אין הנה אמר כי )א( .כן לעפות לבו אל נתן

 אדוניו אחי כי ואולי אדס כל ביד חפשית הבחירה כי
 לחת וימאנו .דבריו אל שמוע לבלתי סוררת ככף יחנו
 גס ומה .ידעוהו לא אשר לאיש ארן למרחקי בחם את
 מסלע קשים ההם האמרי׳ כי לו היה דעת גלוי אם

 הלזה בנסיון פיהם את לסכור רצה ע״כ .המה וע־ומים
 ה׳ ויקס .,ה מאח שאלתי וכזה כזה הנה להם באומר

 או׳ אפר התשה כי אמרתי כי מפי היוצא ככל דבר• את
 היא חשקה לגמלי נס כי ותענה .כו׳ נא השקיני אליה

 הפנמה ואין היתה וכן .אדוני לבן ה' הוטח אשר האשה
 הדבר. יצא ,שמה כ״א זה אין כי מזו גדולה מוחשת

 בדבר למאן פניו יעיז כנמר עז מי הזה הדבר ובגלל
 לא הדבר יצא מה׳ ואמרו ענו כי היחה כן דמה וכאשר

 פן וחרד ירא היה כי )ב( .סוב או רע אליך דבר נוכל
 הנה ואמה אביה לו יאמרו כי ידו על וצא הדבר יעשה
 כ״אעם עמך תלך לא אך לאשה. אדוניך לבן רבקה
 לתת לנו היא חרפה כי חורין ובני גדולים ונכבדים רבים

 אמר הא׳ על ע״כ .כסף מקנח איש עבד ביד בתנו את
 כלו׳ ליצחק לעבדך הוכחת אותה כו׳ אליה אומר אשר
 ובה אמר הב׳ ועל .לחתה הממאנים פי אסכני ובזה
 הנסיץ מציאות כפי כלו׳ .אדוני עם חסד עשית כי אדע
 שהוא עשית כבר כי כלומר אדוני עם חסד עשית כי אבין
 והוא .זולתי ע״י לעשות עדיין שיתעתד ולא ידי על עתה

 הנסיון במציאות דקדק כאשר כי בכו׳ד ביאורו יבא כאשר
 כי אדע ובה אומרו ובזה .ה׳ יצליחהו ידו על כי ידע

 אותה אומרו אחרי מיותר אינו אדוני עם ההד משיח
 2 )ח״א( יז

 אל לב בשום הכתובים כיאור אל ונבא :,וט הוכחת
 למס ,ט נא הקרה או׳ )א( , להעיר הראויות הערות

 שהוא היום אומרו )ב( . מקרה אל הדבר סנה זה
 אברהם אדוני אלט או׳ אל לב נשים דרכנו וע״ס מיותר

 הנה או׳ )ג( . הארן ואלהי השמים אלהי אמר ולא
 וטס המיס עץ על שהיה נאמר הרי כי .כו' נצב אנכי

 .ט׳ לשאוב יוצאות העיר אנשי בנות הנה יחמר מספיק
 לראות כד״א העיר בנות שהיל״ל מיותר תנשי אומר ונס

 האומרים ח״ל חששת אל חשש לא איך )ד( .הארץ בבנות
 .שפחה או סומא או חגרת תהיה שמא כהוגן שלא ששאל
 בזה בחר ולמה הנדון אצל הזה לנסיון יש ייחס איזה )ה(

 ריסי שמלת לדבר כלה מרס הוא ויהי אומר )ו( .מבזולחו
 ,או וגס .כו׳ כלה ומרס יאמר ומהראוי מיותר הוא

 ותרד או׳ )ז( .רבקה ותצא היל״ל וכו׳ רבקה והנה
 ירידתה היתה כדה ותמלא או׳ בכלל הלא כי העינה
 והיה אמר הוא כי שינה למה )ח( נאמר. ולמה העינה

 אמר ואח״כ כדך נא המי אליה אומר אשר הנערה
 אמרה לא היא ט מאמרו נעשה לא כי )ט( . נא הגמיאני

 .להשקיט כלותה אחרי עד כ״א אפקה לגמליך וגס שתה
 מיותר׳. עוד מלה כי לשאוב הבאר אל עוד ותרן או׳ )י(

 משתאה היה כי ידע לא מי לה משתאה והאיש או׳ )יא(
 היה היתכן כו׳ ההצליח לדעת מחריש ,או )יב( .לה

 שאל אשר כל אח ית׳ הוא צו חת אתרי מסתפק עדין
 ט׳, ה׳ שהצליח ידע מחריש היותו ע״י איך וגס
 כלו אשר עד אפה על הנזם מלשים המתין למה )יג(

 חלד הנסיון היה לא כי שותים עידס ולא לפתות הגמלים
 דרכו ,ה הצליח אס מסתפק היה אם )יד( בזה. גס

 ואם הספק נסתלק ובמה והצמידיס הנזם לה נתן איך
 והצמידי׳ הנזם חתו פרס עמה ואת מולדתה מגדת היחה

 ק לא אך הספק מדאגה שבת בו כי באמור החרשנו
 היא והמרה הוא נתן דבר להניד התחיל סרס כ״א עפה
 מחכמה לא נתן הספק על ואס הוא מי בת ק אחרי

 באחריתה יעשה מה פ; וירא להשקיף לו היה כי לו תחשב
 כי (,)ט .היא אדוניו ממשפחת חון מולדת כי תגיד אס

 ג״כ היל״ל .ידה על הצמידים שימו שיחו מספר כאשר
 р אחרי אליהם כמאמרו אפה על ג״כ החס שם כי

 הלא ק אמר לא האריך לבלתי ואס .ט׳ הנזם ואשים
 ויאמר לה לתת שלקחם מהלקיחה בנתינה יזכיר היה סיב
 הגידה באומרו )מז( .,ט האיש כו׳ולאויקח האיש ויתן

 יפלא )יז( .שאלחו היתה לו להגיד כי ידע לא מי כי לי. נא
 ומהראוי כ׳כ לפין תרחיב פה תאריך כמותה שלימה על

 ותאמר אומר )יח( .אנכי בתואל בת רק תאמר בל היה
 כי ט׳ מספוא גם הבן )יס(גם . מאמריה בתוך שרת
 בתבן לו השיבה ומה ללון מקים עצמו על שאל הוא הלא

 למה כו׳ ה׳ נחני בדרך אנכי באומרו )כ( .ומספוא
 על ושיבחו הצליחו על חסדו עזב שלא העיקר הניח

 אנכי מלת וגס אדוניו אחי בית ה׳ נחהו שבדרך מה
 כי )כא( .מיותר עצמו בכתוב שניה פעם השם והזכרת

 חוזר העין אל החוצה האיש אל ויחלק אומרו אחר
 היתה בעין לא והלא .כו׳ הנזם אח כראות ויהי ואומר

 את ראה העין אל לכתו אחרי ואיך בבית כ״א רבקה אז
אומרי )כב( .דבריה את ושמע אחותו ע״י ט׳ הנזם

וכשמעו



&ו משה שרח חיי תורת

 לעבדך הוכחת אותה אומרו אל לב נשים באשר יתכן בדרך בלכתו כ״א השדוכין בעיקר בלבד ולא אדוני אחי
 במ עשה כאשר לאברהם ולא ליצחק הדבר שייחס ליצחק נחני בדרך והיות אנכי היות עס ט בדרך אנכי וזהו

 מעצמו להוסיף צדקו ■:מדת מציט ביצחק והוא הענין שאר הנה כי כו' נא הקרה באומרו יתכן עוד :וכו׳ ה׳
 כמשחז״ל אליו הנאמר על יותר טובים במעשים יתרון שלא שאלו אשר בכלל אליעזר את מנו פ״ב( )שם רז״ל

 נסה והאלהים הדברים אחר ויהי על נ״ה( ס׳ )ב״ר או חיגרת או שפחה לו הזדמן אפשר היה כי כהוגן
 ישמעאל שא״ל וישמעאל יצחק שבין דברים אמר ארז״ל וגו׳ פקח ע״ז כי יתכן וע״כ כהוגן שנענה אלא מום בעלת
 р ואסה פכבתי ולא שנה י״ג בן שנמלתי ממך צדיק אני גס כי שאלתי זאת כלו׳ לפני נא הקרה ואמר עיניו
 לו והשיב מעכב היית גדול היית אם ואולי ימים שמנח שייקר נא הקרה כהוגן שלא הוא הענין פבע שלפי

 מעכב היית שלא אצ״ל ואני אמד באבר נחולת אתה יצחק ליצחק שהוכחת שאותה בפבע שלא יצחק מלקת מקרה
 הייתי לא אותי לשחום גוזר הקב״ה היה אפי׳ אלא בזה הלא כי תאמר ושמא .כו׳ ואמרה ט׳ לה שאומר תהיה

 ע״כאסר לו. שאומרים הפונה על מעדיף נמצא מעכב דברים שני לשאול כיאינוד״א זו בשאלה עשו הסכלחי
 תהי' אשר היא זוגו בת אשר יבחן בזאת בלבו העבד ט אשר הזה בדבר איפה וא׳כ דגמרא כעובדא כאחד
 יתירה והטבה נדיטת מעצמה לעשות כמדחו מדה לה כל אולי א׳ יחשב כמוזר הלא כאחת שאלות שלש שתים

 ותוסיף ואשתה וגו׳ הטי לה שאומר ממנה הנשאל על מדלח יהיו הארץ מבנות יהיו אם ואף שפחות השואבות
 לעבדך הוכחת אותה וז״א וגו׳ לגמליך וגס ותאמר כבתואל עם עשירי הארץ עם ראשי מבנות לא אך העם
 לו אותה והזמנת הוכחת אותה בריית׳ שמתמלת ליצחק עם וזהב וכסף ושפחות עבדים למג יחסר לא כי ולבן

 שאר בכל משא״כ יצחק הזכיר וע״כ .היא זוט בת כי ישלמו שלא רטח שאלות נמצאו יביאו במחיר מימיהם
 בס שהיא וע״יידיעתי הכללאברהם. שמתייחס הענין לבת בזיון וכדאי בסס את כ״א כדרכם אמתם אח

 אדוני עם חסד ותעשה ידי על שתצליחני אדע זוגו כע׳ .וכו׳ לגמליך גס לו אמריה שתשיב וגס מלטם
 לשון עשית ואמר חסד עשית כי אדע ובה וזהו אברהם עין על נצב אנכי הלא כי בלבד שאלתי אחת ואמר ענה

7ע״ ולס נעשה נבר כאלו שהוא עצמו ע״י שיהיה יוצאומעבל ולאשפמוש בטת כי אני רואה בעין ועין המים
р )ססר ־ 3 )ח״ה

 מלח הנה ט כו' לאמר אחיתו רבקה דברי אח וכשמעו
 .מיותרת וגס לזולת לאמר באינה כדרכה שלא צאסר
 לבן וירן נאמר כבר והלא כו׳ האיש אל ויבא )כג(

:ביאה אל מריצה הלשון שינוי וגס העין אל כו׳
 אל אברהם לו אמר כי למעלה כתבנו הנה אמנם

 הייתי אס הלא כי כמוני מושגח תהיה תדמה
 הוא כי בי הפועל בעצמו ית' הוא היה בעצמי הילך
 עבדי כי אתה אך .כוי אבי מבית לקחני בעצמו אשר
 ישלח וזהו שרותיו מלאכי מעבדיו א׳ ישלח ה' גס אחה

 ללותו אחד עמו הלכו שניס כי היה וכן לפניך מלאכי
 כאשר ע״כ אתו ללכת רבקה את להוציא וא׳ בדרך

 לא וגס המלאך לו ניחן לא לזה אשר .בזה לנסות בא
 מאד פד גדולה שאלה לשאול הקשה שליחות שחי יעשה
 היותך כ׳א אברהם אדוני מעלת גדלה מה הנס ואמר
 וא׳׳כ אברהם אדני אלהי מהקרא המנע לא כל בורא
 שעמו כ״כ ממדרגתו יורדת מדרגחי נא תהי אל איפה

 אזכה לא ארד כ״כ שאס מלאך ע״י ועמי בעצמך תלך
 עם רק כהוגן שלא בשאלה גס ומה כרגע קולי שתשמע

 פ״א במקרה יהיה עמי .בעצמך תמיד דבק אחה אדוני
 הלא כי ונם בעצמך היום הקרה לפני נא הקרה וזהו
 )ב״ר כמז״ל הארץ לי הקפצת כי היוס החלות אתה

 נמצא באליעזר פצמח׳ באברהם ארן הרעשת נ״ם( פ׳
 כדאי איני ואס היום וז״א מן למצא רצון יוס שהוא

 הנה אברהם עם רק בעצמך תעשה לא כי זו להדרגה
 בבחינת ט אברהם אדוני עס מכד ועפה עתה גס

 כאשר כי רמז דרכו וע״פ עמו הוא זה גס האמת
 ואל כענין שליח ע״י ולא בעצמו מסד עושה היה אברהם

 מדה כנגד מדה עמו אתה עשה גס אברהם רן הבקר
 בדרך אנכי אח״כ וכמאמרו לפניו ה׳ הקרה כי היה וכן

 חסדו הפליא אשר נא ראו לומר אדוני אמי בית ה' נמני
 בית בעצמו ה׳ נמני אדוני ולא אנכי היות עס כי ית׳

 שרים ק העיר אנשי בנוח כ״א ענייה בנות בלבד ולא
 אחל וא״כ השובים. שבמקרא אנשים כל כי כנודע
 והיה והיא אחת כ״א שאלתי אין הנה גדולים שבנות

 לו עשה שתים שאל א׳ והנה .וגו׳ אומר אשר הנערה
 כמאמרם מעולם יצאה שלא יוצאת רבקה והנה כי ה'

:כו׳ והנה וז״א פ״ז( פרק אליעזר רבי )בס׳ ז״ל
 שן אל ירא הנה הקודם ע״ד וגו׳ נא הקרה יאמר או

 או ששחה תהיה אולי כהוגן שלא לשאול אתייחס
 ז״ל)נ״רש׳ כמאמרם סומא או חגרת או העם מדלת

 .כהוגן שלא לשואל ייחסהו סומא או חגרת על כי ב׳(
 הנסחרות כי לפני נא הקרה שבסהר מומין על יאמר אך
 עין על נצב אנכי הנה כי אדע אני הנגלות על אך .לה׳

 עם דלת בנות ולא באות שפחות אין כי אל ורואה המיס
 בנות שהם יוצאות העיר אנשי בנות רק לבדן הארץ

 אשר הנערה והיה סומא או חגרת על אם החשובים
 לבלתי ואשחמר׳ לי אחזה אל כי כלומר .וגו' אליה אומר
 בלס כי לו לעשות הפליא יח׳ והוא .מומין לבעלת דבר

 רבקה והנה לדבר כלה פרס והוא שס היו לא גדולים
 כי וגס ר״א( ם׳ )שם כמשז״ל מימיה יוצאת שלא יוצאת
 לשאול חק היה סומא או למגרה גם כי יורה רז״ל מאמר
 הנה יאמר או הכתוב. התכת יורה זה בס״ד יבא כאשר
 לנסות לו היה זה מה והבין שכל בשוס וגו' נצב אנכי

 שמדת למה כי יתכן לכאורה והנה מבזולתו הזה בדבר
 אס ומלה ומשקס ומאכילם אורחים להכניס היה אברהם

 בל של זוגו מבת יבצר לא ע״כ כמעשהו לעשות בניו
 הבא האורח הכנסת טיהור נסה ע״כ .אליהם להדמות

 מר שיהיה ראוי היה הנסיון עיקר ט אמת והן .אליהם
 .לעוצם חנם שהם במים ולא כסף שוה שהה ומזון ולחם
 סוב פוב כי יבצר לא לומר וגו׳ אנכי הנה אמר ע״כ
 המים עין על כצב אנכי הנה אך .בלחם לנסות היה
עוד וני׳. הנערה והיה בנמצא נא אנסה אמרתי ע״כ
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:כן אחרי שינא אחר
 הוא ומלח ויהי מלח הנה .וגו' הוא ויהי מי

 ס׳( פ׳ )פס בב״ר הנה אמנם :מיותרת
 ומשה אליעזר .פיהם במענה נענו ג' רשב*י אמר

 הדברים כל את לדבר ככלותו ויהי פנא׳ מסה ושלמה
 ככלות ויהי שנא׳ ושלמה .וגו' האדמה ותבקע האלה
 או׳ והנה .השמים מן ירדה אלהיס ואש להתפלל« שלמה

 ,וגו׳ יהושע ידבר אז שנא׳ יהושע את לשלול יהיה מנין
 .תעשה ואל בשב תהיה יהושע את למעש ג' אסר >ג״כ

 מיד כ׳א יומים או יוס אחר נענו לא כי הענין וכוונת
 שאת יתר בזה ראינו מצאנו באליעזר והנה .דטרס אחר
 נתאחר לא גם כ״א מה זמן הדבר נתאחר לא בלבד שלא
 .יוצאת רבקה והנה לדבר כלה מרס כ״א לדבר כילותו עד

 ויהי יאמר וזה .ית׳ אז הוציאה עד מעולם יוצאת שלא
 במענה הנענים מבזילתו לו מיוחדת הויה לומר הוא.
 כלוחם אחר והאחרים לדבר כלה שרם היה הוא כי סיהס

 מהזולת. נפחנה הוא כי כלו' הוא ויהי וז״א לדבר.
 אחד הוא בהיותו .לשובה כ״כ ישתנה התימה מן והנה

 תעניות כמס' У(' כמאמרם .כהוגן שלא שאלו מאפר
 שלא שאלו ג' יונתן א״ר נחמני בר שמואל א״ר ד׳( )דף

 ואלו .כהוגן שלא השיט לא׳ כהוגן השיט לב׳ .כהוגן
 .הגלעדי ויפתח קיש בן ופאול אברהם עבד אליעזר הן

 יכול וגו' אליה אומר אשר הנערה והיה דכתיב אליעזר
 דכתיב שאול . רבקה לו נזדמנה סומא אפי׳ חגרת אפי׳
 ואת גדול עושר המלך יעשרנו יכנו אשר האיש והי'

 דוד. לו נזדמן ממזר אפי' עבד אפי׳ יכול .בתיוגו׳
 .וגו׳ ביתי מדלתי יצא אשר היוצא והי' דכתיב יפתח
 .הראויות הערות וג׳ שתי׳ על לב נשיח הענין אל ולבא
 ולא נדר נדרו ויפתח שאול כי )ב( .ל״ל מנינא )א(

 .כהוגן שלא שאל לא אליעזר כי )ג( .דבר מה׳ שאצו
 צולעת ואם ויבדוק ויביס יראנה הלא סומא או חגרת כ•
 השקיני לה יאמר לא בצהרים ממשמשת או ירכה על
 לו השיט שלא מי הזכיר למה יפלא רז״ל על וגם גא

 נכלל הלא כי .סמא דבר אפי' יכול אומר ושד .בהוק
 אפי' יכול יאמר ואיך .בהו היא כהוגן שלא הוא אשר
 היא הבת הזדמנות כאלי .בתו לו נזדמנה סמא דבר

 כללות אטנם כמוהו: הוא והרי סמא הדבר תיקון
 שמים כטד יהי דעת לאדם ללמד בא אחשבה המאמר

 ט וטמח יתב׳ מאש השואל כל כי עיניו נגד תמיד
 אפשרי דרך ישאל שלא בזאת אך ריקם ישוב לא נאמת
 שלשה הנה כי והוא שמים כבוד איננו אשר דבר לצאת
 באופן שאל אליעזר מזה זה בחינות כשלש נפרדו אלה
 רק מפסיד היה לא כהוגן שישיטהו יזכה לא שאם
 יקחנה לא יצחק כי לה נותנם היה אס והצמידם הנזם

 שהמשיבה בראותו אליעזר אס גס ומה .סומא או חגרת ,
Г יהי׳ שלא דבר לה יחן לא סומא או חגרת היא כך לו 
 הי' בשאול אך ,בלבד לו כבוד העדר מעס רק הפסדו י

 מפסיד היה כהוגן שישיטהו יזכה לא כ״א מזה יותר
 עבד ג׳׳כ בתו בגורל שעלה לו כבוד והעדר .גדול עוכר

 העדר היה לא אלה בכל אך .לו חנתן שלא גס ממזר או
 ישיבוהו לא שאס דבר שאל יפתח אך .באמצע שמיס נטד
היה חתול או כלב ביתו מדלתי *וצא והיה .ןהוגן

V 4 (3)ח״ 

 ממא דבר ה׳ מזבח בגורל יעלה שמיס בכבוד לא אפר
 שמיס כבוד על חס לא אשר הזה הדבר בגלל ע״כ

 המאמר לשון יורה וזה בתו. ויצאה כהוגן שלא השיבוהו
 סומא או חגרת הוא להיות יכול שהי׳ מה באליעזר כי
 וכן רבקה לו נזדמנה ע״כ כבודו העדר רק היה ולא

 מה כלו׳ ממזר אפי׳ עבד אפי' יכול אומר הוא בשאול
 רק אינו ועדין ממזר או עבד יזדמן הוא להיות יכול שהיה

 בגורל ממזר או עבד שיעלה לו כבוד והעדר ממון הפסד
 יכול שהיה מה ביפחח אך שיקחנה. ולא ישראל מלך בת

 העדר והוא חתול או ככלב שמא דבר יצא הוא להזדמן
 כטדו לפי שלא יזדמן אפשר יהיה דבר לשאול שמיס כבוד

 יכול וז״א בראשו אשמו הושב ע״כ .יקרב שלא עס ית׳
 שנהעתד בעון כלומר בתו לו נזדמנה שמא דבר אפי׳

 .קונו כטד על חש ולא שמא דבר לצאת זאת בשאלתו
 ההערות יתר ועל הכוונה כללות זהו לובתו. נזדמנה ע״כ
 כהוגן שלא שאלו שלשה באו׳ במנין שכיון מה זולת כי נא׳

 נאמר בל כיון גם למ״ד בגמ׳ הנאמרים אחרים לשלול
 בעיניו יראה שהרי כהוגן שלא שאל לא אליעזר הלא כי

 ג׳ אמר ע״כ מומין יתר או היא סומא או חגרת אס
 אחד בכל והיה נאמר אלה בג׳ כי הרגיש הנה כי והשעם

 ואין וכו׳ יכש אשר האיש והיה וכו׳ הנערה והיה מהם
 בין יבחין שלא הנסיון. על סומך כך שכל לומר כ״א זה

 הנערה והיה וזהו .שתהיה מי תהיה כ״א ,לרעה סובה
 אחת מלנסות ימיש לא כו' לגמליך גס הא' תענה לא כ״א
 סומא או חגרת תהיה אפי׳ שם. הנמצאות הנערות מכל

 אליה אומר אשר הנערה והיה זהו בעיניו מומה שיראה
 לא שאול וכן מום בעלת זוגו בת אם יודע מי כי וכו'

 אס למקור הפלשתי. את להכות בה' שיבשח באו׳ ידקדק
 רק יחןלו לא כשר בלתי יהיה כ״א ממזר או הוא עבד

 כהוגן שלא היה וע״ה כו׳ האיש והיה וזהו גדול. השפר
 דעסו שהיה אלא .היוצא והיה באומרו ניפתח וההיקש

 אפשר גם כי לבו שת ולא עז. או כשב או שור יהיה בין
 ויפתח שאול גם כי הוא הדבר ובכלל .שמא יהיה

 והיהשדקדקנו. אומרו הבנת זולת כי יתייחסו. לשאולים
 יכנו חפר האיש יאמר מהראוי כי מיותרת תיבות הן גם

 כוונו יתכן אך ביפהח. וכן האיש והיה מאי כו׳ יעשרנו
 ס לבקיא כשדע בגז׳ש דרשותיהם שרוב המדרש בדרך

 מאליעזר הפנים וילמדו והיה נאמר בשלשחן וכי בדבריהם
 בעל עיניו פקח זה על וגס כמוהו מה' שאלו הם גס כי

 שאול אח לשלול אפשר היה כי המנין בהזכיר המאמר
 מן לא אס שואלים ולא הס נודרים כי מהכלל ויפתח
 הפק גודל ראינו מצאנו דבר וממוצא .שכתבנו השעם
 ושליחותם השלם אבות רצון לעשות זה .ושאול אליעזר
 כבודם את ששמו כראוי ה׳ מלחמת לעפות וזה .כראוי
 גודל על נפלא לא ע׳כ .ה' הצליחס ע״כ מנגד. ושובם
 אשר ככל שאלתו את לחת ה'. בעיני אליעזר חן מציאת

 הכתוב הגיד כי והוא הענין. אל ונחזור .ית' מאתו שאל
 לס■ אפשר כי ית׳ הוא לו השיב זו שתים דבר אמת כי

 היוצאות העיר אנשי בנות שמכלל רוחו על עלה הפשש
 גס כ״א היה כן ולא .אדוניו אחי בת גס היתה לשאוב

 רבקה והנה כו' הוא ויהי כי הפלא צד על היתה היציאה
היתה הלא כי )א( .שעמים משני וזה מקודם ולא יוצאת

 בת
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 והלא כי )ב( .ט' בחואל בת וזהו הארץ אילי גדולים בת
 יפיפיה ילדה מדרך אין אשר מאד. מראש טובת והנערה

 על משאבים בין אנשים שיש במקום גם ומה לצאת כמוה
 באו' והנה ותמלא העינה ותרד כי תורה וסיפרה העין

 שחק כאשר מגיה ולשחוק העין רדתה נודע היה ותמלא
 וירץ או' על ב׳( פ׳ )ב״ר רז׳ל הנה אמנם השאיבה. מן

 והנה לקראתה המיס שעלו ראה כי אמרו לקראתה העבד
 מעליית בכתוב רמז ימצא ובל יראה שבל התימה מן

 יתר דרך כי . הכתוב מאמר זה כי אחשבה לכן המים.
 לא זאת אך .ולמלא ולשאוב העינה לרדת היתה נשים

 אס זה ואין .שאיבה בלי ותמלא ומיד ותרד רק נצרכה
 כך בשביל העבד וירץ וע״כ לקראתה המיס מעלות לא

 יבצר לא עלותה שאחר הכריחם עוד .לקראתה וזהו
 היל״ל וא״כ לביתה ללכת התחילה או עומדת שהיתה

 שכזה רק יצדק שלא לקראתה מאי אחריה או אליה וירן
 לה שהיה הקרי בשביל וירץ הוא אך נגדו. בא וזה הולך
 היות שאחר יתירה למ״ד והיות .לקראתה המיס שעלו
 מיותרת. הראשונה בראשה למ״ד במקום תיבה בפ*ף ה׳א

 שהי׳ למעלה מהעין עלו המיס שכ״כ יתכן האמור ונענין
 וזהו .ממימיה ירודה שהיתה ירדה העין כאלו נראה
 ראוי והנה .העין על גם הירידה שרומז העינה וחרד
 בפ׳ עבד בשם לכנותו מעמו את ית' שנותו אל לב צש־ם

 ב׳ כי תורה סיפרה אמנם הכתוב. ביתר משא׳׳כ .זה
 הריצה א' חשובים. אנשים כדרך שלא עשה דברים

 יפה נערה לקראת לרוץ משוב איש יעשה לא וכן לקראתה
 כי יאמר כי יפוח בלתי בקרב גס ומה אליה. צדבר מאד

 לאמו ללכת היה מהראוי ע״כ לרוץ הרדיפו יצרו רתיחת
 המעלה איש כי שאלתו בדרך שנית עוד . יד כלאחר

 כמקשה לו יראה לא עצמו בעיני יקר להיותו והחשיבות
 רווח עד מיס ישקהו כמוהו השובה או מחשוב לשאול
 כי חשובים אשה או מאיש איש עבד משא״כ .ומאונו

 . נפש להשיב גמיעה כדי בתחנון כ״א לבו אל יערב לא
 על )א( .העבד וירץ אמר כעבד שהתנהג אלה שתי ועל

 ויאמר כי )ב( .כבוד העדר על חס שלא כמדובר הריצה
 הכיר כי בקשה ל׳ נא אמר וגם גמיעה כדי ממיאני

 בחכמה פתחה פיה ע״כ .איש עבד והוא חשיטתה
 לגברת אותי בהחשיבך הלא כלומר אדוני שחה ואמרה
 נהפוך אך .שחיה כדי שאלת לא וגם .ודל לעבד »אותך

 אתה אדוני כי לבד גמיעה ולא לגמרי שתה אומרה אני
 במסכת רז״ל וכמאמר אדוני שתה וזהו .בעיני משוב

 אדם אם הוא ואמר היא נתנה שאס ה׳( )דף קידושין
 ממנה שקבלו על רוחה בנחת כי מקודשת הוא קשוב
 שחה. רבקה אמרה עד״ז כי אפשר לה כנותן ירשב

 .אדוני אקראך ע״כ כי טובה לך אחזיק ממנה ובק־לך
 אליה אומר אשר אמר כי ממאמרו ששינה מה יתכן מזה
 . כו׳ נא הגמיאני אמר ואח״כ .ומשתה כדך נא ספי
 והנערה הקודם הכתוב בהמשך הלז השינוי על יתכן עוד
 אליה אומר אשר הנערה אומרו אחרי כי והוא .בו׳

 פניו נגד והנה וראה בה לדבר בלבו והיה כו׳ נא הפי
 בלט אמר אז שכמה על וכדה מאד מראה שובת נערה

 בהפוח הלא ט ואשתה כדך נא המי לה אמר אס לי אוי
 מרחוק יביט ואשר שניה בצד כדה פי יבא משכמה כדה

 5 )ח״א( יז

 ומאי זה אגב זה או בפיה או הכד בפי פי אס יבחין לא
 כאשל יחשד לא יפה בלתי היתה לא והן וקצף. בזיון

 וע״כאמרה מאד. מראה נווטת וידבק השואבות כל בעזט
 אז .ט׳ מראה שובת והנערה כי בראותו ט חורה
 מכדך. נא הגמיאני רק נא המי אמר ולא שעמו את שינה
 זאת למען ידה על כדה ותורד לבה. שתה היא גס והיא

 לבנת ארץ. דרץ הוראת זו ט׳. להשקותו תכל1 יד
.אשאב לגמליך וגס אדוני שתי לו אמור

 המתינה ע״כ .לגמליו אוחו ומשוה כפומכת תראה בל
 .כי' לגמליך גם ותאמר כן ואחרי להשקותו כלוחה עד

 עוד. וחרץ באו׳ המיותרת עוד מלת אל לב בשום והנה
 .ית׳ הוא לה חסדו הפליא אשר את הכתוב הורה יתכן

 שהוא לשתות כלו אס עד אשאב לגמליך אמרה היא כי
 מן בטאס גמלים י׳ סיפוק די מאד. הרבה שאיטת

 נצרכת לא כי עשה והאלהים .וצמאים נלאים הדרך
 גמליו. לכל ותשאב א' פעם כ״א הבאר אל לשאוב ללכת
 הקודם על עוד שהיה היה אחת ריצה כי עוד יחרץ וז״א
שהספיק ידיה במעשה ברכה ונשתלח רטח פעמים ולא

: גמליו לכל
 יבא שכתבנו במה הנה .ט׳ משתאה והאיש כא

 מעם שוב לחת הכתוב בא כי נכון. על
 על הנזם שוס לבלתי אליו הגיע ומה לו היה מה ודעת
 כהוגן עלה נפיוש ראה מאז ידיה על והצמידם אפה

 כי כמחריש היה כ״א אשאב לגמליך וגס אליו באומרה
 אולי או בנסיון. מפקפק היה אולי לחשוב מקום היה הנה

 והאיש אדרבה כ׳א הוא ק לא לז״א .בעיניו ישרה לא
 ומתעצל מחריש שהוא ומה אליה משתוקק לה משתאה

 הנה בלבו אמר כי והוא .וט' לדעת הוא לה מתת
 אדוני לבן ה׳ הוכיח אשר האשה היא ני ידעתי מהנסיון

 ע/ רק זה בדרכי ע״י ולא הדבר יגמור אפשר עדין אך
 .אליו להוליכה חורק ובני גדולים אדוני מאת זולתי בא

 על ומתמיה קול כמרים גדו״ל זק״ף במעס מחריש וז״א
 שהוא עם .מחריש שהוא הסעה כי ואו׳ ומשיב הדבר

 שלו הדרך כלומר דרכו ה' ההצליח לדעת הוא משתאה
 .זולתו ע״י כ״א חבא לא אם עתה זה בדרכו ידו על

 לשחות הגמלים כלו אשר בראותו ולכן .לא אם ודא
 דעתו נחה אז כמדובר אחת שאיבה ע״י והי' .לגמרי
 ותלאה להשקותם שהתחיל כ״א זה. נס בלי גס הלא באו׳

 עשרה להשקות אני ואגמור היא. קמנה נערה כי
 השיבה כבר הלא כי מה. בצד הנפיון מתקיים היה גמלים

 החשיב כ״כ ית' הוא אד .כשאלתי אשקה לגמליך גס
 בטעל גם לגמרי דבריו כל שיתקיימו שרצה אליעזר את

 או גמלים סי׳ כל לשחות יכלו לבדה ידה שעל ההשקאה.
 לסצליחני יחשבני גס .ית' הוא החשיבני שכ״כ אחר אמר

 בראות וגם .זולתי ע״י ויעשה בי יגעלו ולא ע״י שיגמ'
 האלהים ממסר כי הורה א׳ שאיבה ע״י לשתות כלו כי

 ע״י אח״כ העשות עד יאחר שלא ומכ״ש הדבר לעשות
 וגו? הנזם וישם וגו׳ הגמלים כלו כאשר ויסי וזהו זולתו

 הפניה על כ״א מחריש היה ולא לנסיון. האמין כי והראיה
 את מי בס ויאמר ואח״כ וגו׳ הנזם וישם הלא כי הנזכר

 נותן היה צא סכסיון בהאמנת שלם לט היה לא אלו כי
מי לי ויתאמת ,היא עי בס ישאל סו וצמידים נזם

 "ממשפחת י



ни דזיי אויח

 לה משתאה והאיש יאמר או :הוא אברהם ״שפחת ס
 ראותו מעת הנה כי .והוא הקודם הדרך אל קרוב ,וגו

 כי אליו הודע ית' מאתו שאל כאשר הנערה לשון מענה
 לה משתאה והיה אדוניו לבן ה׳ הוכיח אפר הא:ה זאת
 לה ולשאול והצמידם הנזם מלחת מחריש שהיה מה אך
 כי והוא .וגו׳ ה׳ ההצליח לדעת הוא הלא היא מי בת

 באומרו שאלתו את עצמו הוא יעשה יתברך מאתו שאל
 אליו רבקה השובת ובראותו וגו׳ נא הקרה וגו׳ אלהי ה'
 ע״י הדבר ויעש ה׳ החשיבו אם מסתפק היה עדין נכון על

 דרכו ה' ההצליח לדעת וז״א ממלאכיו. ע״יא׳ או עצמו
 כאשר ויהי אך מלאך. ע״י אלא לא אם בעצמו ה׳ שהוא

 כלו שאיבה שע״י כמאמרנו שהוא לשתית הגמלים כלו
 כי הדבר יצא מה׳ כי הכיר אז ופלא. נס שהיה לשחות

 הדברים רבקה בפי לשים שנשתלח מלאך ע״י היה אלו
 לברך זאת אח גם ששה השא המלאך היה לא האלה

 אהד מלאך אץ כי גמלים עשרה להשביע ח' שאיבה
 כי איננה הברכה מציאות כי גס ומה .שליחות שהי ששה

 'ж ע״י היה הנסיון כל כי הבין ומזה יתברך ממנו אס
:וגו׳ נזם האיש ויקח נחרן אז

 בה היה סובה אבן ס'( ס׳ )ב״ר ארז״ל ובמדרש
 לוחות. שתי כנגד צמידים ושני בקע ומשקלה

 וראוי כ.’ע ,הדברות עשרת כנגד משקלם זהב עפרה
 יקרה. אבן הוזכרה והיכן .זה לכל הכריחם מי לב לשים
 ואבן הנזם רמז ולא ומשקלם הצמידים רמז דרשו ולמה
 סבלונות אצל הלז הרמז ענץ מה וגס ומשקלה יקרה

 וכל גמלים עשרה הנושא איך כי להם הוקשה אך דבקה.
 סבלונות משלח גדול כמלך היה אשר .בידו אדוניו כיב
 דלוח. של דורון שהוא זהב משקל בקע בנויחידי. בעד
 עפה דבר לרמז רק חנם על ולא שבה אבן על פירשו ע״כ

 הנמשך לפי כי ספק אין כי ויהיה הוא. נביא כי אברהם
 וע״כ הפשלה. הצלחת תהיה רע ואם סוב אם מהפשלה

 עפו לצאת עתיד היה יצחק עם רבקה במנישואי למה
 כי בניו יתעתדו גם הלא יעקב פלעומתו ונס לעולם.

 הזההלאתמנע הדבר ובכלל לו. ויפתחוו בחורב עגל יעשו
 הדברים אליו נגלו אשר אברהם ע״ה .הזווג הצלחת

 כמשז׳ל בפכס להיות שעתיד מה ידע כאשר העתידים
 מכירת מל להתפצל שכס מקים עד שהלך ל׳ט( פ׳ ;שם

 להתפלל הפי ובין אל בית בין אהלו ונטה צרות ויתר יוסף.
 האמורים. הדברים ממנו נעלם לא כי וכו׳ עכן דבר על

 חקון מזכרת בהן יהיו סבלונות שלח .עשה מה פ״כ
 והוא .הפעולה הצלחת אל סמננדיס הרעים. הדברים

 הזווג הנה כי יקרה אבן מתו לע הגה עפו יבא אס כי
 באומרם מליהם מתקו ומה ישראל. אבן רועה מפם הלז
 אבן אל לרמוז כדרכם טובה מרגלית אמרו ולא אבן

 זה לשמח הלא בשל חוטאים יצאו מיעקב ואם ישראל
 לגולגולת בקע יביאו אשר נפשם כופר שהוא בקע משקל
 רמז הנגוד סילוק רמז ואחר .העגל עון על לכפר

 בפני .הדברות וי׳ .הברית לוחות הם העחרים הדברים
 יאמר מהראוי .וגו׳ האיש ויקח :ומשקלם הצמידים

ол בפיס יתכן אמנם בידיה. צמידים וב׳ באפה זהב נזם 
 בת אותה ואשאל באומרו אליהם אליעזר מאמר אל לב
שלא שאומר המס. ואשים וגו׳ בסואל בת ותאמר את מי

 ל( )ח״א( יז

משה שררן

 והנה בהואל בת שהיתה אימר עד אפה על הנזם שם
 החיש ויקה מיד בנטיון בבטחו כי אפשר אך בהיפך. היה
 אכן בו שהיחה למה אך צמידים. ושני לה לחתו זהב נזם

 בח М& עד בידו ועכב הזד .מרובים שדמיה יקרה
 הצמידים אך היא אברהם אבי מבית אס לדעת אח מי

 האיש ויקה וזהו ידיה. על נקן מיד הרבה שיים היו שלא
 ב' כ׳א מיד נתן לא אך מוכנת בידו שתהי׳ זהב נזם

 אחי מבית כי וידע את מי בת כשאל עד ידיה על צמידים
 אליהם מאמרו והיא אפה על הנזם שם אז היא אדוניו
 האיש ויקה בחהלה כי אפשר או :וגו' ואשים וגו׳ ואשאל

 כדרך בזרועה צמידים וב' באפה לתלות שהוא זהב נזם
 שיראהו הרואים מפני וחש מזר אח״כ אך הצמידים
 בזרועה הצמידים ומשים .נחירה ונוקב בפניה ממשמש

 מה ע״כ .לבוז והיה עם המון עליו ויתקבצו ויחשדוהו
 באף הנזם ולא ידיה על נתן הכל והצמידיס הנזם עשה
 ושני וגו׳ נזם האיש ויקח וזהו בזרועה. הצמידים ולא

 באו׳ יקשה הלא לבן ענין יובן ובזה .ידיה על צמידים
 אץ העין אל שרץ אחר כי וגו׳ וירן לבן ושמו אח ולרבקה

 '■ הנשאר׳ אחותו ידי על הצמידים ואת הנזם את ראה אח׳׳כ
 ועוד וגו'. וכשמע שאומר אחותו דברי את ושמע בבית.

 טל שיורה האיש אל ויבא ואח״כ וירן נאמר מתחלה כי
 בו יצדק לא כי נאמר או' וגס ריצה בלי לאעו ביאה
 את ראה לא נץ שלא עד כי היחכן ועוד . לזולת לאמר
 האיש אליה שדבר מה שמע ולא הצמידים ואת הנזם

 : וגו׳ וכשמעו וגו׳ כראות ויהי כן אחרי שאומר
 תקבל אמה כי אמה לבית ותגד רבקה בבא הנה אמם
 אהבים שהתנית יחשדוה ולא ואביה מאחיה יותר דבריה
 כי הדמיון בכ״ף האלה כדברים ותאמר אתק וקבלה

 איש לי נתן וצמידים נזם הנה רק אמרה לא בהגיעה
 הנס סיפרה וצא גמליו. ואת אותו פהשקיתי על אהד

 אחי בית שהנחהו לה' הודה ואשר ייחוסה על ושאלתו
 מיס מעש על כי היתכן באומרו קנאה לבש אז אדוניו.

 זמה או . בה משק אס כי זה אין אך . זה כל לה נתן
 לאביה ילא אמה לבית רק הגידה לא כי והראיה עשה.

 .שהור כלתי דבר על היראה מפני כ״א זה ואץ ולאחיה
 וירן. נחלהבלבן מיד האלה כדברים אמה לבית והגד וזהו

 ימצאהו אם בין . האיש אל ללכת הייתה ריצתו וכוונת
 אל החוצה וזהו עמו. לריב העין על בץ .החוצה מיד

 . המצונה במצר עודנו לרוץ החילו אחרי מיד אך העץ.
 הנזם והנה וירא .רע אין אולי וראה לשוב לבי אל נתן

 סביב והצמידם באפה הנזם במקומם איק והצמידם
 אמר הידים. על והצמידם הנזם רק הנחתן כדרך זרועה

 את כראות ויהי וזהו .צניעות דרך כ״א זה אין בלבו
 וכשמש והוא ב׳ עוד אחותו. ע״י הצמידים ואת הנזם

 לאמר כדי דבריה שמע אשר אחותו רבקה דברי אס
 . ורע סוב אס אליה הוא שדבר מה לפי דברים לאיש
 כדי שהוא לאמר אחותו רבקה דברי את וכשמעו חש

 האיש אלי דבר כה ממנה שמע כי לאיש הוא לאמר
 דברי בזה אץ כי מכדך מיס מעש נא הגמיאני שהוא

 ממנו למהנה סובה שמחזיק אדרבה אס כי עגביס
 וגו׳. מקום אביך בית היש מאומרו וגס פכרו. ומרבה

חש^ כי בביתה ללון רודף היה לא כי צניעות הוראת יש
 מ



סח משה שרה חיי תורת

 שאין תאמר שאם שמורה מקום. היש שאל הלא כי בה
 ברוך בא לו לאמר למד ומזה אחריה. מלכת ימנע מקום

 דעתו נחה אז הערך. לפי מתת לו ירבה למען וגו׳. ה׳
 ויאמר וגו׳ האיש אל ויבא וזהו לאסו. ויבא מרוצתו ונישל
 זה איש בלב רעה כי בחשבו כי הפגין ושיעור וגו׳:

 הנזם את בראות אך סרה. לו לדבר ובדעתו אליו בחפזון רן
 .המעשה רע היה לא כי הכיר אח־תו ע״י והצמידיס

 סביב ידיה על והצמידם אפה על הנזם שם יא שע״כ
 טעמו את בפנותו כוון וזה ממריצתו. נס וע״כ זרועם.

 סרה לו לדבר כיון אשר ותחת ויבא. ימרו לא וירן מאו׳
 .האיש אליה דבר אשר אחותו דברי לשמוע לבו אל נתן
 וכשמעו וז״א ההם. הדברים פי על אליו הוא לאמר כדי
 ה' ברוך בא ויאמר וע״כ לחמר אחותו רבקה דברי את

 . וצמידים נזם נתן מים גמיאת שעל אחר כי וגו׳.
 וע״כ וכבוד הבה בדברי אותו הכניע על יעשה מה

 אמר אפה על הנזם את ואשים להם ומ״ש .וגו׳ ויאמר
 כאכת החשיבה מיד כי בנסיון בטחונו להם להורות כך
 אפה על אלא באפה אמר לא זה כל ועם לו וקישטה !יצח

 אפה על כ׳א .כמנהג האף בנקב איתו שת שלא לומר
 ומה הנזם לשים כמוה נערה אף לנקוב ארץ דרך שאינו

 תשימנו היא כי אמר כי יחשד פן .רואים במקום גם
 עם בידים ונתנו לקחו .עשתה לא כי ובראותו באפה.

:הענין אל ונחזור . הצמידים
 דרך היות ממנה יפלא הנה .וגו׳ בת ויאמר בג

 שאל אחת כי בדברים להרבות לה נשים
 אנכי בתואל בת שתאמר לה די והיה .השיבה ושתים

 ב־יוריה והלא לנחור. ילדה אשר מלכה בן תאריך ולא
 דרך באיזה אומרו על שוטה גלילי הגלילי לר״י קראה

 זה כל עתה גם ומה ללוד. באיזה אמר ולא ללוד נלך
 למעניתם האריכו אשר הנשים בננות רז׳ל סיפרו וכמה

 הנה כי ועוד . הרואה איה באומרו שאול שאלת על
 בת בהגידה יזכר לא היא אברהם ממשפחת אם לדעת

 מה וא״כ .נחור בת מלכה בן שאביה תפרש עד היא מי
 שהיא תאמר שאם אחרי את. מי בת רק שאל שלא לו היה
 נשים לזה אמנם כוונתו: נעשה לא עדיין בחואל בת
 בת אומרו אחרי מיותר שהוא לי נא הגידי אומרו אל לב
 אמירה בין הפרש יש כי ספק אין הנה אך .אח מי

 ענין על גס יצדק הלא ודבור אמירה כי להגדה ודטר
 ספור דברי על רק תצדק לא הגדה אך המציאות. קצר

 אחפוץ ולא את מי בת וז״א המכוון. גמר עד וארוך נמשך
 ר״ל לי נא הגידי רק בלבד פלו׳ בת שתאמרי באמירה

 בדבריו הבינה היא ע״כ .היחס ראש עד באורך הגדה
: נחור עד שהוא תימס עיקר עד והגידה

 אמרת פלא מה .וגו׳ תבן גס אליו ותאמר כח
 בהמית מאכל רק ומזון ולחם בר

 במים עשתה כאשר במזון לעשות רצתה כי הוא הלא
 גס הוא כי והוא הגמלים. בזד גם השאלה על להוסיף

 לנו מקום אביך בית היש אמר בזת. גס לנסות רצה הוא
 ואמרה הוסיפה אז .לגמלים ולא בלבד לאנשים שהוא ללון

 תבן לגמלים גס כ״א המאכל לאנשים שאוסיף חצ״ל
 ולתוספת המזון הוא מוכן שהיותר אלא עוד ולא ומשפא.

 מלים לו וגם הרבה לינות ללון מקום גס אומרת קני
 1 )ח׳א( י■

 כ״א האנשים מזון פירשה שלא א׳ דברים. בשני ותתחכם
 הש־ות לבלתי )א( סבוש. לשתי הגס ברבוי הסתירה
 בהזכירה ביישס לבלתי )ב( בהמתם. למאכל מאכלס

 אמרה ולא עמנו באומרה התחכמה עוד .לפניהם אותו
 ית׳ מאתו הוא עמנו פקדון רק .היא לנו לא כלומר לנו
 אברהם מאמר מעין והוא לו. יתנו וממנו הכל ממנו כי

 פיחא דהאי למריה בריכו אומר שהיה כמשז״ל לאורחיו
 לאל כ״א הוא לו לא כי מודיעם והיה י׳(. דף )סונוה

 הרבתה אשר על להסיבה יחזיק מזה נמשך והיה עליון.
 לראוי סובה החויק רק עשה כן לא הוא אך אליו. לוותר

 לס' וישתחו האיש ויקוד וזהו הכל. ולעושה לו להחזיק
 אודה ש מה ואמר סבת היתה ית׳ מאתו דבריה כל גס כי
 כדאי איני כי הוא בשלי לא כי ידעתי עמי שעשת לה׳
 אלתי ה׳ ברוך אומרו וזה .אברהם אדוני למען רק

 היה ואלו למענו לי חשדו הפליא אשר אברהם אדוני
 ה׳ יעשה יפלא לא זה בשליחות בא היה עצמו שאברהם

 לו עבד שאני אנכי להיות אך הזה. הכבוד כל למענו
 כי ועוד .אדוני אל ית׳ חיבתו גודל על הוראה הוא
 נכריה כארץ זולתו קרובי או קרוביו לבקש הבא דרך
 לחצר ומחצר לרשות מרבות בעדם ושיאל לעיר יכנס

 אך ג״כ. לו יקרה נוסה הדעת היה כן לבית ומבית
 : שמה ה' נחהו בדרך עודנו כי לפניו הקדה ית׳ הוא
אמר אברהש כי והוא ה'. כיוןבאו׳נחני שלישית עוד

 אמר ליצחק לבני אשת ולקחת אשך מלאנו ישלח לו
 ה׳ אם כי זה עמי עשה המלאך שלא היה מזה יותר

 אל נתייחד לא שהרי אדוני אחי בית נחני הוא כביכול.
 . זה באופן שינחתו ולא האשה את לקחת רק המלאך

 אמר הא׳ ע! וגו׳ בדרך אנכי אמר ועלשלשההדברים
 ומפני ה׳. נחני אמר הג׳ ועל בדרך אמר הב׳ ועל אנכי
 וגם לו לתתה יתרצו לא ושמא הענין גמר לא כה שעד
 ת איד אמר ע״כ ממולדתה. לצאת תמאן הנערה שמא

 וזה בדרך אדוני אחי בית שהנחני שעבר מה על ה׳ נא
:העתיד על יפת סימן יהיה

 נשא הי כתבנו הנה .וגו׳ ה׳ ברוך בא ויאמר לא
 ע״י וצמידים נזם רואה הנני ואמר ק׳ו

 אותו שהשקתה שעל אחותי דברי את ושומע .אחותי
 ואכל במלון כשאנבדהו יעשה ומה לה נתק גמליו ואת

 לבולאמר אל נתן ע״כ גדול עושר הלאיעשדני ושתה.
 על המתלונן נעשה בדבר ולהפליג .וגו׳ ה׳ ברוך בא

 יכיל שהיה ומפני בחון תעמוד למה באומרו חון עומדו
 זולתך ולא אתה לא באת שלא תלונתי זאת הלא להשיב

 כי הבית פניתי ואנכי לז״א כה עד אחרתי ולבן בשבילי
 בעיני יקרת מאשר כי לקראתך מלבא נתעכבתי בזה

 ואם עבד או שליח ע״י ולא הבית פניתי בעצמי אנכי
 ומקום הוא שפניתי מה בכנל גס כי הוא הרבה אחרתי

 היה והצמידיס הנזם חמדת שעל יראה ושלא לגמלים.
 ברוך בא אמר ומתן. מהר הוא גס ירבה למען עושה

 על אם כי זה אין אכבדך כבד אמרתי אס לומר וגו׳ ה׳
 עם אכבדך אשר כי חבא %( ובכן ה׳ ברוך היותך

: עושה אני האלתיס
 )ב״מ רז״ל שאמרו מה הוא .וגו׳ האיש ליבא לב

 וגו/ ואכלתם וגו׳ עשב ונחתי צ״ב( דף
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 וזהו האדם לפני ואח״כ לבהמה מאכל שחלה תנין סט
:וגו׳ לפניו ויושם וגו׳ תבן ויחן

 מה על )א( לשיםלב. ראוי וגו׳.הנהויושם לג
 למה )ב( דבריו. דבר עד לאכול נמנע זה

 הודעה צורך מה )נ( .אנכי אברהם עבד היו דבריו פחח
 .וגו׳ ובקר צאן לו ושנתן מאד. אדוניו אח ברך שה' מה
 יוסיף ומה יתן מה זקנתה אחרי יצחק שנולד אומרו )ד(
 כלל לא למה וגם בבחורחה 1א זקנתה אחרי הולדו למו
 הודיעם למה וגס זקנתם אחרי לאמר אברהם את גס

 אדוכי וישביעני אומרו )ה( .,ל אשר כל את לו שנתן
 אומרו גס השבועה. בהודעת צורך פאין מלבד כי לאמר
 אם אומרו )ו( לאחרים. לאמר אינו כי יצדק לא לתמר

 וגו' ארצי אל כ״א אמר אברהם כי שינה למה וגו׳ לא
 וגו׳ התהלכתי אשר ה׳ אומרו )ז( וגו׳. לא אם אדר והוא
 לקחני אשר כ״א אברהם דבר כן לא אשר דברים שהם
 אמר והוא לפניך מלאכו יפלח אמר >ג:אברהם וגו׳.
 . כן לו נאמר שלא ונו' חנקה אז אומרו )ח( .אחך
 לא זה אין כי וגו׳ דרכי מצליח ;א יבך אם אומרו )ט(

 שלא דבר אין הנסיון אמרי ספיר בכל וכן כלל שאלתו
 נערה במקום למעלה מהנזכר והלשון הנסיון משונה יהיה

 העינה ותרד במקום השקיני הגמיאני במקום עלמה
 הוא גמליו לכל ותשאב ובמקום ותשאב או׳ הוא ותמצא

 בת ישאל טרם הנזם נתן ושם השקחה הגמלים וגם או׳
 וגו׳. הנזם ואשים וגו׳ ואשאל אומר היא ופה חח מי
 פלא מה וגו׳ שבירך ומה לה׳ שהשתהוה הודיעם למה )י(
 אומרו )יא( .וההשתחויה הקידה מציאות רק למעלה זכר

 חזרו איך וכו' עשור או ימים אתנו הנערה חשב
 הוסיף ומה ולך קח לפניך רבקה הנה למעלה ממאמרם

 שאמר מה על וגו׳ אוחי תאחרו אל באומרו אח'כ הוא
 יאמר מהראוי כי וגו' לנערה נקרא אומר )יב( חחלה.

 הוא לנערה נקרא אומר וגם פיה. אח ולא לנערה נשאל
 : הקריאה היתה לנערה נשאל או' בכלל כי מיותר

 פן מלבם להסיר בא אליעזר יענה טרם הנה אסנם
 אותו השקאתה על נתן פיזר והצמידיס הנזם כי יחפבי

 לה בחת כן על כי והאכילה המלון על או גמליו ואח
 לנו מקום אביך בית היש לה אמר והצמידיס הנזש

 ק על חפציו יפסיד ג בזו ימאנו שאס באופן ללון
 . וגו' דברי דברתי אס עד אוכל לא ואמר הקדים

 אוכל הוא אשר הלחם על לא כי הידיעם למען
 : לה נתן הזווג סבלינות בת״י( )עיין רק נתן פיזר
 עשרו כבוד אח להם חמדו כי זיל במאמרם יתכן עוד
 הקערות היפך אתו אשר והמלאך ליורשו ראש ברותו ־ ויתנו
 אכלם אחרי כן ועל בחואל לפני שם הסם בה ואשר

 ויושם אומרו ג״כ יורה וזה ואמה אחיה אס כי נזכר לא
 לפניו אומרו וגם .וגו׳ חבן ויחן כאומרו ויתן נאמר ולא

 לבלתי הושם לזולתו אך לאכול. הושם לפניו לומר לאסל
 אלהענין נבא ובזה :בחואל והיא להמית אס כי אכול
 כמאמר עמו בא היה שהמלאך למה כי יתכן כי והוא

 )ב׳ר רז״ל למאמר נס ומה .צפניך מלאכו ישלח אדוניו
 להוציא וא׳ ללוותו א׳ אתו הלט מלאכים כני כי נ״ט( פ׳

 מלאכו מעשה ידיעת ממנו יבצר לא כן ועל רבקה את
ה׳ במלאך שהכירה בהגר ז״ל מאמרם ע״ד אחו אשר

8 )ח״א( ין -

משה

 ג« ומה אברהם. בבית צמאות למודה היסה כי בדרך
 שידע וחסיד גדול חנם ביתו זקן שהיה אליעזר פתה

 אמר כן על ;ערות ה בהפכו המלאך מעשה אס ספק בלי
 על אדבר ואיך .וימות בתואל יאכל עתה הנה בלבו

 מנשיאין מדברותיך כלך לאמר לי יענו והלא בתו נשואי
 ביתו וכל הכלה אבי מת כי היא רעה עת כי ושמחה
 מצליח יהיה לא באופן הימים יארכו פד ואניה בחאניה

 בעוד ושתו אכול וערם יותר התחכם כן על דרכו
 כזווג הוא גם בתואל שיודה דבריו דבר חי בתואל

 ואדרבה למאן אביו מות אחרי ללבן פה פתחון יהיה לבל
 מה יודעו אחרי וז״ת . המת דברי לקיים כמצווים ו יה

 שהוא דברי דברתי אם עד אוכל לא לאכול לפניו שהושם
:כמדובר כונסו וחקולקל אל בתו ימות באוכלם פן
 נאמן כציר הנה .וגו׳ אברהם מבד ויאמר לד

 לפגם שעם כל מכשול להרים ראה
 שאלתו מפות לבלתי ולומר לדבר ידם לאל היה אשר

 בא לא כזה גדול דבר פל למה )ח( .המה הלא ובקשתו
 אחים אנשים כי כביד העדר היה ולא עצמו אברהם

 ידעו לא אשר לתיש בהם אח יתנו למה כי )ב( . המה
 מצא לא מאשר ואדרבה חשוב. בלתי או משוב הוא מת

 ועל הוא המידות איש לא כי יורה בארצו טוב מצא אפה
 לא יאמרו אם )ג( .ידעוהו לא אשר למקום שלח כן

 מוהר לה למרבה לא אם כזאת ומלכים גדולים בת ניתן
 רבים ננסים לו ושיהיה כבודה לפי מאד הרבה ומהן

 לאמר תואנה יבקשו פן )ד( אחיו. בקרב לבדו לו ידועים
 פלח לא למה לכבודנו ויצחק אברהם בא פלא גם ני

 כנמסור ולא .כבודה לפי להוליכה שם אנשי פדה נשיאי
 ב' כי ככף מקנת איש לעבד מאד עד יפה מלכים בת

 כי החשד מפני )ב( .הכבוד מפני )א( רעותבדבר.
 ז״ל כמאמרם מזה השהר לא אותה הוליכו אחרי גם

 אמר בתולים. יצחק לה מצא צא כאשר כי פט״ו( )פר״א
 במקום בתוליה הלכהלהראוח אז בידך פגע העבד אולי לה

 לקראתה אותו בראותה פניה מבושו׳ .מגמל נפלה אשר
 קטנה להשיא הדבר נכון לא יאמרו פן )ה( .בדרך
 בעיניהם ירחק הזה הטעם ומן שנה ל״ז בן לאיש כזאת

 כת מהביא ית׳ הוא יאחר יתכן לא כי .זוגו בת היותה
 . אליהן קרוב או שנה ל״ז בן היותו עד איש של זוגו
 כמז״ל קטנים עודם נשים נושאים שהיו ההם בימים גם ומה

 שש בן עודני מלכה אה הוליד הרן כי ל״ח( )פ׳ בביר
 מהרן גדול להיות לפחות יבצר לא אברהם שהרי .שנים

 בת יסכה שהיא ופרה .בנתייס נחור נולד י כה. פנים ב׳
 שהיה נמצא אברהם צידת אחר פנים עפר נולדה הרן
 אחותה הלכה של ולעיבורה שנים שבע בן בעיבורה הרן

 שנים ז' בני אפה נשאו ואונן ער וכן .שש בן לפחות
 מערכת ערך האלה העיכובים ה׳ דבר על כן על .כטדע

:לאחת אחת מלפניהם ולפנותם לסלקם מאמריו
 אל ;ומר אנכי אברהם עבד ואמר היחל הראשון ועל

 לדבר אברהם אדוני בא לא מדוע בעיניכם יקשה
 אס כי לבא ראוי ובלתי הוא גדול מלך הלא כי . כזה

 תראוני הלא כי גדולתו. תראו ממני כי והראיה שלוחו
 ומהעבד אנכי. אברהם .עבד הזאת וגדולה הכבוד בכל

גדולתן תפארת יקר וראו והביטו האדון ?נעלות תוכר
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 וה׳ וזהו .לברכו נמנו ית׳ דינו וכיח הוא ,וה הלא כי
 את כי מאד. אדוט את בירך וה׳ בכל אברהם אח בירך
 עיקר היהה ולא צדקתו רוב לפי עליון בדק זכה הכל

 ויגדל אס כי אדם בני כדרך העושר מטאוס הגדול׳
 ואח״כ כנודע עוצם ברואי כל על עצמו מצד במעלה

 הזכיר דרט פי ועל .וגו׳ וזהב כסף ובקר צאן לו וייון
 לומר והמורים. וגמלים וזהב וכסף ובקר צאן בין העבדים

 היה שפלה במדרגה אברהם לפני העבדים היות שעם
 גס ומה .הגדולה באותה אברהם עבד בהיותו הוא

 : אנכי אברהם עבד באומר שרצה מה שהוא אדוניו
 טוב כי וראו טעמו לומר וגו׳ שרה ותלד אמר הב׳ ועל

 הגבירה בן הוא הלא כי .אדוני בן הוא לפניו ורשום
 לאדוני בן הוא שע״כ כישמעאל ולא שרה ותלד זהו

 בנה שקרוי השפחה מן הבא כבן ולא האב. אחר מיוחס
 וחת הזאת האמה גרש שכתוב מקרא על אצלינו ככתוב

 אחרי שהיה שנית לאדוני. בן אומרו וזהו בס״ד. נגה
 הלא כי יופיו ומה טובו מה וראו הביטו כלו׳ ומנתה

 הלא ט לעולם להביאו ית׳ הוא לעשות הפליא נס דרך על
 נסתלקה כי .זקנתה אחרי אם כי בזקנתה אמו ילדתו לא

 ממט להתעבר לנערותה חזרה כי לה. והלכה הזקנה!
 אחרי וז״א הריקים אחד להוליד ניסא קב״ה עביד ולא

 ועל :המות רק הזקנה אחר אין כן לא שאס זקנתה
 ויתן אמר .מעט או הרבה יירש ואס ומתן ממוהר הג׳

 ממנו עשיר בעולם שאין באופן .לו אשר כל אח צו
 תאמרו ושמא ומהן מוהר לה ירבה כי הוא הדבר ובכלל

 שכ״כ אמר בביתו כנגדו עזר ימצת לא אץ איפה א״כ
 דבר וממוצא כו' אדוני וישבעט כי איפה דש .הוא הגון

 לקח לא וט״כ אברהם בעיני כנען בנות לפות כי חדש
 וגס .לזולת לאמר שאיט עס לאמר ואומרו .אשה משם

 אבי בית אל כ״א אמר ולא אבי בית אל לא אס אומרו
 להם להעלים רצה דרט ע״ם הוא הלא אברהם כמאמר
 הדבר היקר פן .אביו בית אל לבא גס השטעה שהיחה

 רק היה לא שהשביעני מה אמר ע״כ ויסרבו בעיניהם
 אל לא אס הכנעט מבנות אשה תקח לא .אלי לאמר

 אקח יחנו ולא אביו בית אל אלך אם אבל .תלך אבי ביה
 כנעני על רק עיכב שלא לש רמז וגס הכנעני. מן

 שבכל ממים מיתר אי אחרת שבארץ לא אך .שבארט
 לו׳ ט׳ תלך לא אולי לאדוני ואו׳ אמר הד׳ ועל :מקום
 כי לאמר שאנה לבקש יכולים הייחס אשר ראיתי הלא
 היראה ומפני הכטד מפני משיבים ותהיו אנכי עבד

 בת מאד פד יפה נערה היות טוב לא כי .חשד של
 אל ואומר קדמתי וע״כ .בדרכים איש עבד ביד גדולים
 . וחשובה אשה שהיה למה האשה תאבה לא אולי אדוני
 .והשיב אנכי עבד כי אחרי ללכת הידיעה בה״א כנרמז

 מלאכו ישלח ה׳ כי חשש. אין הכטד לענק כי לי
 מאש שלוח ה׳ מלאך בא כי מזה. כבוד להם וא״כאק

 שטוף עבד כתם כי החשד הדבר ועל בחכם. בעד ית'
 ישלח ה׳ אלי אמר הנה כי תחושו אל כן גס בזמה

 טפל המלאך את עשה כי וראו ומעמו .אתך מלאכו
 כי אתו אבא שאני ולא אתי יבא שהמלאך אמר כי אלי
 העבדים כל כשאר איני כי על רק זה ואין העיקר אני
 וא״כאיפה ממט חשוב אני עלכן כי אני וצדיק כשר ט

1 (3>ח״ /יח

 כצאת עמה אצא לא כי .אתה בדרך בלכתי אחשד לא
 ביצרו מושל לו בכל^אשר המושל ארז״ל וק זולתי העבדים

 הוא כי אברהם מאמר כינה הענין ולהחזיק .כמותו
 מלאכו ואמר שינה ופה לפניך מלאכו ישלח אליו אמר
 מישאל בחנניה כי ל״ג( )פר׳א ארז״ל הנה כי והוא אתך

 די וריויה נהם נאמר גדולים צדיקים להיותם ועזריה
 רביעאה אלא נאמר לא קדמאה כי לבראלהין דמי רביעא׳

 אמנם אחריהם. והמלאך החלה שלשתן מהלכי! שהיו מלמד
 אפר הזה הכבוד בכל אברהם החשיבו לא הלז העבד

 . אחריו ואתה לפניך ילך הוא בי לפניך מלאכו ישלח כי
 בעצם אליו מפל המלאך כי להורות אתך אמר הוא אך
 הראיה אסר .שכתבנו המעס מן והוא לפניך אמר וצא
 אמר לא הלא כי .אלי טפל והמלאך העיקר אני כי

 אס אקח שלבדי בי במח וע״ז אתי המלאך שיבא רק
 אין כי כיון עוד :לבני אשה ולקחת אמר כי האשה

 הוא ה'ט׳ וז״א .בעצמי הש״י כ״א דרכי מצליח המלאך
 אין. כי דרכך והצליח הנזכר ה׳ וגס אתך מלאכו ישלח

 כמאמרו חשיבתו להורות דרכיך בכל לשמרך רק המלאך
 שתים כי להצליח אמר ונא כו׳ ותצליח וז״א .אליהם
 אסר וע'כ כו׳ והצליח כו' ישלח הנזכר ה' לך יעשה

 אתיחש לא דרכי מצליח שהוא אחרי כי לו' כו' ולקחת
 והצליח אוסר כי נאמר ואס לעצמי ללוקח ,כ״א מכם

 ט יאמר למבין. ישראל שמארץ הדרך על הוא דרכיך
 ביום בא כי .מעצמו האשה שיקח ימשך בדרך שיצליח ממה
 וע״כאמר מלמאן ויבושו יראו כי .הארץ לו שקפצה אחד
 )הנ־.דרין ז״ל כמאמרם שהוא היוס/אלהעין. ואבא לתם

 רמז דרכו שי ועל באמי. והיום יצאתי היום ד׳נ״ד(
 אך עמו בואה על רק אדוניו עם הויטח היה לא כי למו

 .אותה ולקח דרכו הצליח ה׳ כי היה במוח הזזוג מציאות
 כל עם אותה ליקת שבידי שעם אלי אמר זה כל ועם

 אהיה בבחירתם יתנו לא שאם כ״א .ארץ דרך אינו זה
 יאמר מהראוי והנה וכו' יתנו לא אס וזהו מאלתו נקי
 נקי והיית שנית או' וגס יתנו צא ואם מאי לך יתנו וצא
 אס בין כי לתם לאמר כיון עוד אך . מיותר הוא

 אךלא לתת יאמרו אס כלצבין אותה תת לבלתי יחליטו
 מאלחו נקי הוא מאלה צד צכל .זולתו ע״י רק העבד ע״י

 אל חבא כי כו׳ הנקה אז וז״א .אחרת להשיאו ויוכל
 יתנו לא אם וגס יועיל שלא עם בלבד בזה משפחתי

 נקי והיית בזה גס חורין בן ציר לזולתך כלו׳כ׳א לך
 אפשר יהיה שלא מאוד יקרה לא היא כי להורות' מאלחי
 .אדוניו בעיט הוא יקר כי עצמו להחשיב וגס בלתה

 ישיאוהו זולתו ע״י שיודו גס בעצמו לו חתה בלתי שעל
 ראו לומר העין אל היום ואבא אמר הה׳ ועל :זולתו
 מאתו זוגו בת היא לגדול קטנה שהיא גס איך עתה

 באחי. והיום יצאתי שהיום ט׳ היום ואבא הלא ית׳כי
 כו׳ אדוני אלהי ה' ואומר הנה כי הנפלא הנפיץ ,א

 היא זוגו בת אס לדעת היה לא הנסיון כי לו' והתחכם
 אם וזהו המצליחו הוא בעצמו ית׳ הוא אס לדעת כ״א
 ידו על תהיה ההצלחה אם שנית .כו׳ מצליח נא ישך
 פי ועל .ט׳ דרכי וז״א זולתו ע״י רק בזוג שיודו ולא

 הייתי אם אדוניו לו אמר כי למעלה שכתבנו מה רמז דרכו
ה׳ וזהו עצמו. ידי ית׳מצליחניעל הוא היה הולך אני

א־-ר
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 ע״כ .מלאכי ישלח ההולך אחה להיות אן כו׳ לקחני אכר
 אני אפר היות עם דרכי מצליח בעצמך ישך אס אמר
 עניינו הגדיל למען זה וכל בעצמו אברהם ולא עליה הולך

 וגס הנערה אמר ולא העצמה ואמר ושינה בעיניהם
 הוא .בנסיונו כן אמר לא והוא לשאוב היוצאות אמר
 נשתה ולא מלכים בת היחה כי ר״א בפרקי שאמרו מה

 היה ומה׳ פנימה מלך בת כבודה היחה כי מים לשאוב
 היה אם וע״כ .שכמה על וכדה ההיא בעת שיצאת
 והיה מיס לשאוב יוצאות העיר אנשי ובנות להן אומר

 שדרכן הבזויות המן לו' פה פתחון להן היה כו׳ הנערה
 יאמרו ועוד .אדוניך לבן הראויה היחה מים )באוב
 שלא זאת על ולא לצאת הנהוגות על רק שאל לא שהוא

 להשיב לה היה הוא ומקר' הזאת בפעם רק באלה נסהה
 והיה אמר ע'כ . נסיונו מחמת ולא האלה כדברים לו

 עתה היוצאות והצנועהיבביח הנעלמות כאומר העלמה
 רבקה והנה וזהו .תמיד לצאת הרגילות מן לה לשאוב
 שכמה על בכדה ושתצא הנסיון בכלל היציאה שגס יוצאת

 שינה הנסיון הצלמת גודל ולהורות בדבר נשתה כלא מה
 מיס מעס נא השקיני אליה אומר אשר אמר ט בלשונו
 אך .הכד את ומניח נא השקיני אומר ואח*כ מכדך

 דבר מאתם בשאול מיד לב נדיבי אדם בני יש כי כיק
 אמר מחנים. לבסואח״כ מתאמן שבראשונ׳ ויש נותנים

 מכדך מים מעס נא השקיני לומר בדברים הארכתי הנה
 היא מתאמצת אס להתנדב לשוב שהות מקום לה לחח

 הספקתי לא כי נדיב׳ כך כל היחה היא אך בראשונה.
 'ЬЬ סרס נא השקיני באמרי מיד כי דברי לגמור
 שתה אתה גס ותאמר מיהר׳ מיד ט׳ מים מפס לומר

 כו׳ ותמהר נא השקיני אליה ואומר אומרו וזהו .כו׳
 ימאנו פן הוא רב כי בעיניהם ערכה מין הראות ולבלתי

 ע״כ .לשאול יקשו או גדולות מתנות למו ירבה עד
 דקדקנו כאשר לקראת' המיס עלו אשר הנס דבר הסתיר
 ותשאב נאמר ולא ותמלא העינה וחרד שאומר ככתוב

 אמר עתה אך .כדה ותמלא המיס עלי שאיבה בלי ט
 שאמר חמד לא הזה הטעם מן .ותשאב העינה וחרד

 תהיה לבל השקיני רק . שהיה כמעשה הגמיאני לה
 את וגם להשקותו מגמיע׳ רב ויתור הוראת חשובת׳
 מיותר אני מלת כי לדבר אכלה סרס אני ובאו' גמליו.
 כי לדבר כלה טרם הוא ויהי על למעלה מאמרנו הורה

 אחדים מהשנים הוא נשתנה פיהם במענה שנענו משלשה
 וזהו .לדבר ככלותס והאחרים לדבר יכלה טרם שהיה
 אחר ולא הוא אני כלומר אכלה סרס אני ג״כ פה אמרו
 והורד נאמר ולמעלה ואשת מעליה כדה ותורד ואמרו

 מידה לשתות שחשק יחשדוהו בל ותשקהו ידה על כדה
 למעלה שינה וגם .הארן שעל בכד מעצמו ששתה אס ט

 ופה אח מי כת שאל והצמידיס הנזם תת שאחר אמר
 כ״א .מחנות לה נתן ההשקאה על לש כי להורות היפך

 לא הזה הטעם ומן אדוניו אחי בת שהיחה החיתון על
 יראה פן ללון לנו מקום אביך בית היש לה שאמר אמר

 ואשתחוה ואקוד ואמור החיתון על רק לה גוחן לילה ששכר
 בדרך למעלה כמאמרו אמר לא וט' ואברך לה'
אחי בת את לקחת רק . אדוני בית ה׳ נחני

2 )ח״א( יח

 היתה ודאיתס ועל בלקוחין מסופק היה צא כי לכנו אדוני
: ,לה ההודאה

 כי הוראתי הנה ט׳. עושים ישכס עתהאס1 טט
 לקחת הנחני אפר אני ולא הדנר עשה ,ה

 כ• ואמת לחסד מאתכם הדבר מידם הנני ועכ״ז .,כו
 ,מס כי שהוראתי ועתה לו׳ ועתה וז״א .אשם כשיריים

 להם רמז דרכו וע״ש עושים. ישנס עכ״זאס הוא
 שעבד יעקב ן כעני .הנערה לאבי ומתן מוהר יקוו שלא
 שהוא ואמת הסד עושים שכם י אס כ״א כנים ז׳ לבן את

 מפורשת ששובה שהית הגדה כלו׳ לי הגידו קנס חסד
 והודאה הגדה שתראה באופן ולא הגדה ענין שהוא

 לי הגידו לא ואם מה החבולה הבהרת תעמוד ותחתיה
 בין תחפצו שלא מלומר תבישו אל כלו' לי ואמר חזר

 ולכן אני כ״א .בפניכם אברהם אין הלא כי אברהם
 ולא חומרים אתם לי כי לי הגידו וזהו .טשה כאן אין

 אצלנו כתב הנה .וכו׳ ובתואל לבן ויען )ג( :לאברהם
 אדם לפעולות תכריח לא כי .אלהית הידיעה דרוש על
 .יח׳ מפיו יצא לא שהדבר עוד כל רע ואם סוב אס

 יאמר ובזה .יפה אצלנו כמפורש בלבד מחשבה כ״א
 .בזווג נודה אס ואמת לנזס׳ אלינו שתייחס אמרת הלא
 יח׳ לפניו בלבד ידיעה היתה אילו כי הוא כן Ы אך

 אך .נחירתינו אל נשאר הדבר היה מפיו יצא ולא
 פלוני בש יש׳ מפיו שיצא ואחר הדבר יצא מה׳ הנה

 מלכה ילדה הנה פ' על נ״ו( פ׳ )ב״ר כמשז״ל לפלוני
 יפה לא מהרהר אברהם שהיה העקידה כאחר ט'

 שאילו כניס כמה זה ליצחק אשה לקחתי שלא עשיתי
 לו ואמר .בניס אחריו הניח לא נעקד היה עתה

 כ• .זוגי בת נולדה עתה הנה כי תחוש אל הקב״ה
 כלל .רבקה אש ילד ובתואל מ׳ מלכה ילדה הנה

 בחירה להם אין ולכן .ית׳ מפי יצא הדבר כי הדברים
 זה סוב או רע לו׳ אפי׳ אליך דבר נוכל לא וזהו

 אס טדה אם לדעש הוא טוב או רע סיבו מה החיתון
 : מהעשוח יבצר לא כי בחירתיכו בסלה כי אין

 ויאמרו ובחואל לבן ויען ב׳( פ׳ )פס וז״ל רבה ובכדרש
 בר יהושע רבי יצא ק^היכן הדבר יצא מה'

 יצא. המוריה מהר אמר יצחק בר חנינא רבי בשם נחמני
 כאשר אדוניך לבן אש־ ותהי יצא מהיכן אמרין ורבנן
 יצא מהיכן כאלה זו מה לב לשים וראוי ע״כ ה׳ דבר
 יצא המוריה מהר או׳ ועוד .יצא מה׳ או' הכתוב הלא
 הוא דעתם אס גס לרבנן ועוד .ההוא מההר יצא איך
 מפורש שאינו זה שאחר מפסוק הביאו למה יצא מה׳ כי
 הדבר יצא מה׳ מפסוק הביאו ולא .מהיכן היציאה ט

 מהיכן לומר חזרו רבנן למה ועור :יצא מה׳ כי שמפרש
 ויאמר .יצא מהיכן מתחלה האמור אל סמכו וצא יצא

 . לב נשית סערן אל ולבא אשהכו': ותהי אמרי ורבק
 תפסו ולא יצא מהיבן לפאול ובתואל לבן מויען הפסו למה

 הנה כי להם הוקשה הנה אך הדבר יצא מה׳ מאומרו
 יראה בנסיוניך דבריך פי על שגמר הוא הכתוב פשס

 אחד להס והוקשה .כו׳ נוכל לא ולכן הדבר יצא מה׳ כי
 בשמשון נאמר כאשר .הוא מה׳ או .הדבר מה׳ שהל״ל

г הוא מה׳ כי הוראה אלא אינו בנסיון שנענה במה כי
כי



חיי הורת
 כד״א יצא ל׳ תצדק דבר מדבר יתברך הוא היה אלו ט

 מאומרו אך מפי יצא אשר דברי יהיה כן צדקה מפי יצא
 מה׳ מקום באיזה שיצא דבור על יורה הדבר יצא מה
 בהירת׳ ביד יעכב מי ,,וכו נוכל לא או' ועוד .יצא

 מאומרו ותפס לתרץ בא ע״כ טוב או רע יאמרו שלא
 זה מה על לו הוקשה דרכו שע״פ והוא .כי' לבן ויען

 יש זה שעל ובתואל לבן באומרו לאב. הבן הקדים
 שקפן מוסר רוע לבן שהורה י״ח( דף )מ״ק אמרו מרז״ל
 מהיכן אמר הכל על להשיב כן על לאביו קודם בראש

 אך יצא הל״ל לא הנסיון מהוראת הוא שאס כלו׳ יצא
 ית׳ הוא לו שאמר ממה שהוא יצא המוריה מהר כי הוא
 שכתבנו כמו או יצחק של זוגו בת נולד׳ כבר כי פם

 האלה הדברים אחר ויהי על נ״ז( פ׳ )ב״ר ז״ל מאמרם
 .יצא ועכ״א .וכו׳ רבקה את ילד ובחואל ט' ויוגד

 יצא אמר ע״כ ית׳ מפיו הדבר יצא ההוא מההר כי
 גס כי סוב או רע אליך דבר נוכל לא אמרו וע״כ

 מכרחת אמירתו לאדם מכרחת אינה ית׳ פידיעתו
 משא״כ .נובל לא וע״כ יצא מה׳ וזהו יח׳ מפיו כשיוצא

 .אמירה ולא ידיעה שהיא הנסיון הוראה יד על היא אס
 בזה כי כו׳. לבן ויען מאומ׳ לתפוס התחכם וע״כ

 למה כי והוא לבתואל קודם לבן ויען אומרו נתיישב
 הי לבן אך .המוריה בהר שהיה מה לו הגיד מי שבח־אל

 סייע ואביו היחל הוא ע״כ . ממנו יבצר לא הוא נביא
 יצא מה׳ יאמר יתכן איך להם הוקשה רבנן אך .אמריו

 הכל כי לו׳ בחרו ע'כ .יצא מהיכן בכתוב יפורש לא1
 וזהו מפרש והדר כתני וידוא ־ ובתואל לבן בדברי שא

 שאמרו דבריהם פירוש והוא וכו׳ אשה ותהי יצא מהיכן
 אומרים עצמם והס .נוכל לא וע״כ הדבר יצא מה׳
 הלא .יצא מהיכן תדע הדבר יצא מה׳ שאמרט מה

 לפלוני פלוני בת שהוא אדוניך לבן אפה ותהי הוא
 הולד יצירת קודם יום ארבעים מאז ה׳ דבר כאשר

 בפירוש דבר ואז .לפלוני אשה תהיה פלונית שאומרים
 בלבד ידיעה אינה כי .כו' אליך דבר נוכל לא וע״כ
 .תחילה לבן את הזכירו יהיה ולרבנן ממש אמירה כ״א

 פלוני בת שמכריז׳ במה בקי היה לא בשואל גס כי
 גם הנסיון על חוזר היה אם אך . לק כ״א לפלוני
 מחלקוחס תהיה או : אליעזר דברי את שמע נהואל
 בזווג כאן בענין אצלנו הנכון הדרך כי והוא אחרת נדרך
 יצירת קידם כי האמת חכמי דעת הוא כו׳ ראשון

 .הא' הזווג והוא נפשו אל המתייחס הזווג יכריז ד הו
 כפי ידינוהו . נשוא עת והגיע לעולם טאו אחרי אך

 .ממנו יעבירוה לאו ואם יסלנה יזכה ואם מעשיו
 . מעשיו לפי ב׳ זווג והוא ממנו הטוב לאחר וחנתן
 .ובתואל לבן בכוונת האלה החולקים דעת יהיה ונזה

 זכות לולא כי .קרוביה אמרו כי יהושע ר׳ לדעת כי
 לאשה רבקה לו נתנה לא המוריה בהר יצחק עקירת

 בעקירה מעשיו לפי שני בזווג כאן אותם כשדט כי
 שוה היה לא ראשון זוג מעת אולי כי לו נתנה היא

 הר של מעשיו לפי לו זה שהיה נמצא אליה כשרונו
 אשר כל וידוקדק יצא המוריה מהר וזהו המוריה
 שהיה אמרו שלא רבק ודעת .בכתוב לדעתו דקדקנו

אשה ותהי יס׳ הוא שאמר א׳ זוג לפי כ״א מעשיו לפי
3 )ח״א( יח

ע , משה שרה

 שנוי היה לא מאז כי לפלוני פלוני בת שהיא וכו׳
 ,ט׳ לפניך רבקה הנה )נא( . אליה ראוי היותו לבלתי
 הזווג מציאות א׳ .לפנינו דברים שני הנה אמרו

 הוא שיבא מבלי ידך על שנשלחה ב׳ . לו שנמהרנה
 בבחירתי» שתלוי מה חורין ובני גדולים אנשים או

 הנה כי לך מודים אנו .לאו או עמך לשלחה שהוא
 אינו הזווג מציאות מענין אך .ולך קח לפניך רבקה
 ולא .ה׳ דבר כאשר כו׳ אשה ותהי אס כי בידינו

 ארז״ל הנה כי והוא כיוונו יתכן עוד :לעכב טכל
 .לפלוני פלוני בת למעלה שמכריזין נ״ו( דף )כתובות

 והוא פלוני לבן פלונית או לפלוני פלונית אומרים ואין
 משא״כ בשמו נזכר עצמו מצד חשוב שהאיש למה כי

 העבד הנה כי יאמר ובזה אביה. אחר אם כי האשה
 השמים מן אמתי הזווג הוא אמת בדרך הנחני אשר אמר
 פלא אדוני אחי בת רק ליצחק בתואל בת אמר ילא

 אל אותה ייחס כ״א .ביצחק להתחתן בתיאל אח החשיב
 לא ביצחק גס ואגבה אדוני אחי בת באומרו אברהם
 בחיריים זה כל עם ואמר לבני אמר רק .בשם הזכירו

 .כו' נוכל לא הזווג בערן והשיבו .ט׳ ישכס אס אתם
 רבקה הנה ־ לבנו אדוני אחי בת שאמרת בסגנון אך

 מכירים הי! החכמה אנשי ההם בימים כי והוא לפניך
 איקונין זיו אליעזר והנה בפנים הפכו או האדם כשרון
 ומושל לאחרים מתורתו ומשקה ודולה לאברהם דומה

 הוא שגם ספק אין .כמותו ביצרו מושל לו אשר בכל
 .לפניך רבקה הנה אמר ק ועל .בפרצוף מכיר היה

 במקחך זכה חשובה שהיא ואחר .בפניה הסתכל כלומר
 עצמה מפאת עיקר נעשה ממנה זה ולפי .ולך קח

 אדוני אחי בת תאמר מבלי .רבקה הנה אמרנו כאשר
 לבן אס ט ליצחק נאמר לא בחתן אך פלוני בת או

 לומר ית׳ שדרכו גס כי כלומר ה׳ דבר כאשר אדוניך
 מצד חשובה שאינה האשה שאת לפלוני. פלוני בת

 אך .פלוני בת לו׳ האב אחר אותה יחסים מ עצמה
 אומרים ואק במו פזכירין מעצמו חשוב שהוא האיש

 רבקה רק אמרו ולא הדבר נהפך בזה אך .פלוני בן
 לבן אשה וכו׳ רבקה וזהו .לחשיבותה אברהם לבן

 פלוני בת אסר שלא מאז ה׳ דבר כאשר וזהו אדוניך
 .ט' כאפר ויהי )נב( :פלוני לבן פלונית אם כי לפלוני
 אליו כי ובתואל ללבן טובת החזיק לבלתי דעת למדנו

 שני על וה.ה לי להשיב בלבם כזאת נתן אשר יתברך
 הודאות על א׳ יתברך. אליו בה ,ט. להחזיק ראה דברים

 ידו על לשלחה שהודו . ולך קח אומרם על ב׳ .הזוג
 אמר הב׳ זאת ועל ,כטדה לפי ואינו עבד היות עם

 את אמר הזוג מציאות ועל אברהם. עבד שמע כאשר
 יאמר או :לה׳ ארצה וישתחו הדברים שני ועל דבריהם

 : להם ולא לה׳ הפתחוה .אברהם עבד היותי על כי
 ולך קח או׳ אחרי נחשב זר כמו הלא .כו׳ וייאמר )נה(
 לבן הנה אך .כו׳ הנערה השב ויאמרו בהם יחזרו

 נזם נתן מים מעט בעל ראה כי .בממון עיניו נתן
 .וגמליו אנשיו ואת אותו הסעידו אחרי גם ומה .וצמידים

 וע״כ המתחתנים כדרך הכלה לקרובי יפה מנה יתן אז
 קח לפניך רבקה הנה באומרו לבם טוב להוראת הפליגו

כ.י ויוציא עצתם הוביש הוא אך לתם יותר למען .ולך
כסף
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 > אך .אשה טת עמה ישארו כי נמקה ויתן וזהב כסף
 י בראותם אך ולאמה לאחיה שנתן מה הוא בלבד ומגדנות

 ל והכילו לו נהפכו אז מחולס לאבל ונהפך שמרו לשקר ט
 > אח יתקן ולמען .להכעיסו כי' הנערה חשב באומר כעסם

 אחר כ״א חוליכה אחר אמרו לא וגס בממון עותו אשר
 רוחכם על יעלה אל הוא השיב אז עמך ולא כלו' סלך

 כי מכעיסים אחס לה' אם כי מפחידים אחס אותי ט
 מנגדים אתם ואותו ומצליחני עושה שאני מה הששה הוא
 בגין עשו וגם .דרכי הצליח וה׳ אותי תאחרו אל וז״א

 מעל האשם להסיר אז .לאדוני ואלכה שלחוני וזהו אדור
 .שתמאן בלבה לשוס וכדי כו׳ לנערה נקרא אמרו עצסס
 ואמרו תלכי האס כלומר הסלכי תמיהה בל׳ לה דברו

 הזה וגס .כבוד ואינו איש שהוא כלומר הזה האיש עם
 ותאמר זה כל ועם וחשד כטד העדר והוא עבד שהוא
 מיותר הוא לה ויאמרו או׳ .כו׳ תברכו )ס( : אלך
 זרעך וירש אומר וכן את ואומרו אח.תיט אומרו וק
 כבר זו בברכה הלא х בברכה לה חידשו מה ט .ט׳

 ויירש לאברהם נאמר כי העקידה אחר יצחק בה נתברך
 בזה כי ידעו המה הנה אך .שונאיו שער את זרעך

 שיירש מה בין זרעך יהיה כה כענק ברטי בין יצחק נתברך
 יקרה פן שחשפו אלא אויביו. שער את אברהם זרע

 האחת ובזרע נשים שתי שנשא לאברהם קרה כאשר ליצחק
 יצחק אולי חששו כן השנית בזרעה ולא הברכות »קייש

 ע״כ יצחק ברטת כל ממנו בזרעה ויתקיימו אחרת ישא
 ממנו בזרעה יצחק ברכות שיתקייש רבקה את ברכו
 הוא ברוך כי יצחק את ולא כלו' רבקה אח ויברכו וזהו

 ולא היי את אחותנו והוא לו ולא לה כלו' לס ויאסרו
 השנייה הברכה וכן .הרבוי על שהוא רבבה לאלפי אחרת
 :אחרת זרע ולא שונאיו שפר אח זרעך יירש והוא

 ופנים כו׳ היי אח .במקרא ארבעה רבבה ובכברה
 רבבה ירדו® רבבה מכס ומאה רבבה יניסו

 שלא שכדי מ׳( פ' )ב״ר משז״ל יאמר ט׳ השדה כצמח
 לא כן על .ת פירו עשתה תפלחינו ואמה אהיה יאמרו
 לאל® היי את יאמר וזה יצחק שהתפלל פד רבקה ילדה

 .ואמו לבן שהן שנים כי מתקיים היה ולא ,רבבה
 .הרבבה להוציא רבקה חלד לבל זו רבבה ברכת יניסו

 כלה של אמה לעומת אך פירוח עשתה שחפלחן יאמרו פן
 שנה לק׳ שנולד מי היא מכס מאס רבבה שיניסו ואחיה

 רבבה ברכת רבקה היא מכם שהוא מי פס יצחק שא
 .זה בזוויות וזו זה בזוויות זה מתפללים שהיו בתפלתן
 צמח כאפר .נתתיך השדה כצמח רבבה וזהו .ירדו®
 הגשמים. הארץ על להמטיר ישראל תפלת ע״י באה השדה

 יצחק תפלח ידי על אם כי באים אינם יצחק זרע קך
ואמו: לבן ידי על ולא ואשתו

 הגמל על להרכיבה אפילו כי אמר .ט' □рГП הא
 היא אם כי האיש ידי על היה לא ’

 וזהו אחריו והן לפניהן הולך והוא .ותרכבנה ונערותיה
 והשובבה בדרך החזיקו וכאשר האיש חחרי ותלכנה
 עמה לינה שוס לן לא רבקה את העבד ויקה . המלוות

 ופגעו כו׳ בא ויצחק ומיד הליכה מציאות הלך אם ט
 בשובו גס הארץ לו קפצה כי )שם( ז״ל מאמרם והוא בו

 הנגב בארץ יושב והוא ואמר עמה יתייחד שלא כדי
4 )ח״א( יח

 בניפואי מומשל היה כי הארץ קפצה לעבד כי להורות
 אך .אמש זרע יעקב אש ומרבקה ממנו להוציא יצחק

 לא ההוא זרע להוציא קשורה אש להביא בא שהיה ליצחק
 כביתי ולא העב בארץ יושב והוא אם כי הארץ. קפצה

 יתיישב ובזה העב לארץ המתואר מהיישוב חוץ אס כי
 לחי מבאר בא אמר ולא יתירה שהיא . מבוא מלת או'

 כהלכתה מביאה בא כלו׳ . מבוא בא כיון אך רואי
 אך .א מב בא ויצחק הכ׳ ושיעור .כאליעזר מקפיצה ולא

 •צחק ויצא )פג( :מקפיצה כ״א .מבוא בא לא אליעזר
 על לנו אל נתן לא עיניו נשא כאשר כי אמר .כו׳ לשוח

 והנהנמליס אס כי הבאעמליו. הוא שמא אליעזר.
 האמור מהשעס והוא באים גמליה ראה כי והוא באיס

 עם חזר היום ואיך .אברהם מעם אליעזר יצא הנה כי
 ובהמזרה בהליכה הארץ לו קפצה כי ידע שלא .האשה

 יצחק לב על עלה ולא א׳ לילה אס כי לבן בבית לן ולא
 ועוד .כמדובר מטא בא והוא קפיצות ב׳ יהיו שלעבד

 באים גמלים והנה וירח בשדה לשוח יצא הנה כי ב׳ מעם
 בית שס אשר למברק כבושה דרך תפסו ולא בשדה

 .הגמלים על ההולכים אל בו ל שת לא וע"ב אברהם
 מענותנותו סתר או :עצמן הגמלים על כ״א הס מי

אשתו כי ידע לא כי .הגמל שעל רבקה אל הביש שלא
 : גמלים והנה וירא וזהו הגמלים אל רק היא

 מעל עצמה שהשילה מה ט׳. רבקה א תש ל סד
אלהים צלם מזיו שנכפתה אפשר .הגמל _
 ממנו חוץ פי כי .יצחק הוא אולי והששה .פניו שעל

 באומרו האס ריבה הלז הזיו ועל כן לו יהיו אביו או
 ה עיג את באו׳ האח ריטי על צב נשית ואס . יצחק את

 .עמו היתה ושכינה המרכבה הס הן האטת כי יהיה
 עמו שראתה שארז״ל הילד את ותראהו כמכין האת וזהו

 והפול ונבעתה השכינה זיו שראתה רבקה וכיש שכינה
 וזה שעמו בכינה וזיו מחתנה טשה כי הגמל מעל

 לאמרלו והוא ט׳ הלזה האיש באומר'מי אליו מאמרה
 לבי אל נחתי כאלו הגמל מעל עצמי שהפלתי תתמה אל
 ,פי תמה כן ראיתי דברים ב׳ הלא כי אישי הוא כי

 האיש מי וז״א .נמרץ חשיבות שמורה פרצופו זיו הא׳
 כמ״ש הלזה אומר וכן השיבות לבון הוא איש כי .הלזה
 .הליה ט שנא׳ כיוסף הדור שראתהו מ׳( פ׳ )ב״ר חז״ל

 יוסף. אח ה׳ ויהי כד״א עמו ה׳ שהיה כיוסף שביוני
 בשדה ההולך או' אל לב בשוס והוא ב׳ כעס ועוד

 בשדה אומרו וגם לקראתנו בשדה בא שהל״ל .לקראתנו
 אצלו בא יצחק :в זוגו להיות כי הוא אך מיותר הוא
 יצא ומה׳ .בכדה לשוח יצא כי בזה גס בז״ל כמו

 יצחק לעומת בשדה ויכנסו כבושה הדרך הגמלי׳ יניחו
באים גמלים והנה וירא וז״א .אצלו בא זווגו היה כי

 והן לעומתו באים בהיו באים כ״א עוברים אמר ולא .
 הולך שאינו בבדה ההולך באומרה .רבקה תמיהת זאת 1

ואיך דרך מכולל השדה בתוך בשדה רק כטשה בדרך
 עזבנו ואנה .השדה בתוך הכניסנו מי כי לקראתנו היא י
 לו היות יורה זה אך לקראתנו היות נזדמן ואיך הדרך !
 בכוונה ושלא חזו ומזלו ומזלי .השמים מן שייטת אצליט ו
 הוא אולי באמור עצמי הפלתי וע״כ כלו׳ הדבר נעשה י
בא שזווגו הוא וכדברך .אדוני הוא ואמר השיב אז זה :

אצלו



עא טשה שרה חיי תורת
 הארץ מן יפלה ואד ק . חלתה ומפרשת במים עיסתה היחה לא כי כראותה אז ינשו בא׳ ח׳ בכוונה ושלא אצלו

את וייצר נפל במיה השרוי ומהעפר כו׳ והפקה פו׳ י־ А־А“ ־־ '־־׳
 להפרשת נתייחס אדם נברא שממנו עפר כי הנה האדם

 הארץ כל בערך האדה מין היות הוראת והוא .חלה
 ושאר קדש היא כי העיס׳ שאד כל בערך כהלה וצאצאיה

 .אדם יברא עד הארץ מכל הנאה ושאין חול העיס׳
 ממקום וע״כ חלתה הפריש עד מהעיסה נהנית אין כאשר

 כי השמים שער כנגד מזבח4י מקום הוא נברא כפרתו
 טפל ומשם הארץ פוב והוא .השכינה קדושת שם

 עכירות היסבה חוה והנה .לה׳ קדש עולם של חלתו
 . חלה במצות תתקן כן על והפסדו ומיתתו החומר

הוא הדס כי נדה במצות תתקן אותה שקלקלה הנפש ועל

 הצעיף וחקח אז באמת אם כי בעלמא ואומד השערה
 האומים וילדו בצעיף נתכסו שנים ובמדרש ותחכם.

 צניעות רוב לפי כי להירות הכוונה ותהיה והמר רבקה
 אשתך קטב( )תהלים כענין בבנים הפקד כן האשה
 נתכסו ב' כי בזה יורה וזה ביתך בירכתי שריה מפן

 שנים שנים ללדת ונפקדו יתר ועהוף כסוי שהוא בצעיף
 מן בעצם כ״א הוא מקרה לא בשתים שהיה ואחר

 הכונהללמד שעיקר ויתכן .ביותר צניעותן על השמים
 . הנון בלתי יראה תמר שענין עם כי מרבקה לחמר
 שווי יורה כרבקה האומים ולדת׳ בצעיף הכסוח היקש

יהודה מזולת להכסות צניעות דרך היה שם נס כי
 אורו כבסה והיא יותר המאירה הרוח וכנגד . הנפש
 כדעת בשן נפגמת אינה הנשמה אך .שבס בנר מתקן

 ועולה מסתלקס היא לחפא אדם בבא כי חכמיהאמס.
 .הג׳ רק סתקן הוצרך לא פ״כ .פגם בידה יבדק ולא

 .הענין אל נבא ובזה .האדם על שבה היא ובסיקונן
 .יודע במה חוה קלקולי מהקנס היא ששרה במה כי

 שכנגד במה .וברכה טובה שפע בהוראת לא אס
 כנגד כי והוא חוה שקלקלקלה מה תיקון שהם הדברים

 דולק היה הנר וכנגד .מתברכת עיסתה היתה המלה
 .הדברים ב׳ שתקנה להורות שבת לליל שבח מליל

 להורות לרוחה פחומוס דלתות היו הנדה ענין וכנגד
 שהיתה או לה. היה לא נידוס דם זוהמת כיפומאת

 נדהשאל״כ פסחי כנגד פתוחות דלחוס והיו .בה זהירה
 ההיא בפומאה אהלה תוך שם שורה ברכה היסה לא

 אך נדוסה. בימי תמצא לא פהרתה בימי היחה ואלו
 .לרוחה פתוחוס דלתות היו קיימת שהיסה הימים כל
 ימים כל וז״א שמה שרויה קדוש׳ להיות רק זה אין כי

 בתיקון השורה מהכל שלמעלה הנשמה ועל .ט׳ שהיחה
 רמז פתחאהלה. קשור עק היה ע״כ שנפגמו השלשה

 שם היה השכינה ענן כי והוא הכל: שעל הנשמה אל
 שלם כל על השורה שכינה כדרך .הנשמה עם קשור

 . הבשר ועד הנפש עד ומתפשטת הנשמה על ששורה
 בעל כשבא .,כ״אהג היו לא לתקן שהוצרך שמה וגם

 ארבעתן אח הזכיר .חלקוה ד׳ בכל שבחה לספר המאמר
 לה שהיה ואפר היחל .העליונה הנשמה היא ובגדולה

 הוא הסדר פל במאמר הובאו שלא ומה .ט׳ קשור ענן
 האהל. פל א' .קדושה השראת על המורים השנים כי

 .ונר עיסה וברכס .יחד אותן סמך האהל תוך והב'
 שבת פרב ועיקרן פרפיים דברים בב' ברכה שהיתה
 ולהורות הם. גם יחד סמכם לעין. ברכותם ונכרים

 נוגע ולבלתי במוסה שפסקה אמר . היה זכותם שעל
 אותם פשקה אמר וק אוחו פסק אמר אברהם בכטד
 גם ט לו׳ .הנר אוחו ברכה אותה אמר וכן . רווחה

 טמי כאשר כ״כ היה לא אך אברהם בזכות יבצר שלא
 בחייה שהיה המציאוס אותו הוא שפסק ומה .שרה

 שרה: טמי כאשר ס׳ רוחה אותועקאותה היא וכשחזרה
 כי הכתוב פנין אל נבא האלה הדברים פי על והנה

 היא אמו מקום תמלא אס רבקה אס לנסוס יצחק רצה
והוא טמטם ואחות בת שהיסה גס ומה אליו ראויה

יהיו אם לגתות האהל׳ י^זק ויביאה ע״ג חמימה «ולה

במקימו: כמפורש
 בא אל נוקפו לט יהי לבל .וכו׳ העבד ויספר סו

 איש עבד ביד מאד. עד יפה אשה
 איך עשה אשר הדברים כל את לו ספר ע״כ .בדרכי׳

 הצלחת ופרפי פיו במענה ענהו וה׳ .בנסיונו ה׳ ענהו
 נישא קב״ה עביד צא צדקו מרוב לא שאם כלו׳ .הדרך
 ה״א האהלה או׳ הנה .ט' ויביאה )סז( :לשקרי

 במקום היא תיבה שבסוף ה״א כי מיותרת תיבה שבראש
 ולא האהלה שהביאה לנו יגיד למה ועוד בראשה למ״ד
 היעל׳ ויאהב׳ אומרו ועוד .רבקה את ויקח אלא היל״ל

 מה כו' יצחק וינחם אומרו ועוד .יאהבנה שלא לב פל
 יצחק ויביאה )שם( וז״ל ב״ר במדרש והנה פה ענינו

 על קשור עק היה קיימת שרה שהיחה הימים כל מ׳
 רבקה שבאת וכיון פסקה שרה שמתה וכיון אכלה פסח
 דלתות היו קיימת שרה שהיסה ימים כל .ענן אומו מזר

 .רוחה אותה פסקה שרה שמתה וכיון .לרומה פתוחות
 שהית' ימים כל .הרווחה אותה חזרת רבקה שבאת וכיון
 שמתה וכיון .בעיסה משתלחת ברכה היתה קיימת שרה

 ימים .כל חזרה רבקה שבאת כיון ברכה אותה פסקה
 ליל מד שבת מליל דלוק נר היה קיימת שרה שהיתה

 לשים וראוי :וכו׳ הנר אותו פסק שמתה וכיון .שבת
 ולרבקה. לשרה שנתייחדו הללו דירים ארבעה ענין מה לב

 וחוה אדם שקלקלו מה כי במקומו כתבנו הנה אך
 נם ומה ורבקה יצחק ואחריהם .ושרה אברהם מקנו

 שייכות להן יש כלן ויחי( פ׳ )ע׳ש האבות כי הזוהר לס׳
 נתייחדו כי אחשוב וע״כ .שם כמפורש עתו הגלגול פ״פ
 חוה שקלקל מה על והנה .והאבות אדם בקבורה שם

 .הנר הדלקת חלה נדה מצות שלש לתיקון לאשה ניחן
 של נרו כבתה היא ל״ב( דף )שבת ז״ל כמאמרם והוא
 השפך שלם של דמו שפכה היא הנר את תדליק שלם
 שלם של חלתו קלקלה היא .נדה מצות ותקיים דמה

 .דבריה מארבעה מורכב האדם הן כי והוא חלה הפריש
 את כי השלשה קלקלה וחוה וחומר ונפש ורוח נשמה

 ט האמת חכמי דעת היא הלא כי .קלקלה לא הנשמה
 אשר יחטא טרם כי בשן נפגמת אינה העליונה הנשמה

 הנוהרים השלשה בחטא יופגמו אך מעליו תסתלק ט היא
 ואחשיב .האדם אס בהחטיאה חוה קלקלה שלשתן ואס

 כמו והוא .שלם של חלחו היסה אדם של חומרו כי
 יעלה ואד פסוק על י״ד( פ׳ )ב״ר ז״צ חכמינו שאמרו

שמקשקשס, כאשה ארז״ל כו׳. וייצר ט׳ הארז מן
5 )ח״א( יח



שרה חיי חורת 12־2

 ע׳׳כ לאמו שהיו הסימנים בה יראו אס אמו מדות לה
 כאלו היה כי אמו שרה והנה וירא אמו באהל הכניס

 הל״ל כי .יתירה בה״א יכוין אפשר וזה אש. שרה היא
 במקום חיבה בסוף ה״א כי לאהל כאומרו בהוא .אהלה

 כי לרמז יתירה ראשונה ה״א נמצאת בראש׳ ;"ד ל
 היא דברים חמשה באהל היו האהל תוך היא בהיותה

 אז כן כי ובראותו במאמר הנאמרים דברים וארבעה
 בעצם ניחם לא ועדיין .הנישואין שהוא אותה ויקח

 שבמישע גרס אמו זכות טדל כי אמר כי אמו אחלי
 כענק היה שכבר מה להחזיר יספיק .רבקה צדקות

 כל על ימלא מענן שבשסשח להמלאו׳ הקרובה מדה
 יעקר לא המסתלק קדושה א*טח שכל גס ומה ח' גד

 אותה שלקח אחר ע״כ .שם מציאוש נשאר כ״א .לגמרי
 לאשה לו היא כי וירא ומעשי' בצניעות׳ הסתכל ונשאה
 נערכת היא תשמה עולה היוש שאם אליו נאותה

 מה וגו׳ וינחם ויאהבה אז לאשה. לו להיות אליו
כןמתחלה: שאין

 .חי אשר אומרו נועם .כו׳ שני ימי ואלה ז כה
 זונתו צדיק בשום נאמר שלא מה

 את יראה שלא על כי ס״ג( פ׳ )ב״ר ז״ל במ״ש אפשר
 .זמנו קודם שנים חמש מש רעה לחרטת יוצא עשו
 ש אשר כ״א חייו כל היו שלא כלומר ש אשר וז״א

 ג׳ р למ״ד גר היה אברהם כי על אפשר או מהם.
 שגה מ״ח בן ולמ״ד בוראו את אברהם הסר שנים
 הולדו מאז צדקות ימי לו יחשט שלא אפשר שה והנה

 .הוא כן לא כי אמר ע״כ .בוראו את הכיר מאז רק
 מפ׳ י״ח( דף )ברטת כמשז״ל הצדיק נקרא חי כי והוא

 מתים בני עלמא כולי וכי חי איש בן יהוידע בן ובניהו
 יאמר ועד״ז חי נקרא שהצדיק צדיק ששה אלא נינהו
 ק׳ חי אלו שנים בכל שיקרא אברהם חיי שני יש אלה
 אומרו הנה .כו' ויגוע )ח( :הולדו שוס שכולל וכו׳

 יתן מה ימים ז׳ הוא ואס מובן בלתי דבר הוא ושבע
 בב״ר ארז״ל והנה .ימים ז׳ שהלך זו שדעה יוסיף ומה
 של שכרן מתן כל ט׳ לטשה והדר שז כש׳ ס״ב( )ש׳ וז״ל

 שהם הקב״העד להם ומראה לע״ל להם מתוקן צדיקים
 ונפשם לע״ל להם ליחן עתיד שהוא בכרן מחן .בעוה׳ז
 שעשה לסשדה משל אליעזר א״ר ישנים והס שבעה
 שהן מה להן והראה האורחים את וזימן המלך אותה

 כךהקב״הסראה להן. וישנו נפש; ושבעה ושותק אוכלין
 מה שכרן מחן הזה בעולם שהם עד לצדיקים להם

 והם שבעה ונפשם לבא לעתיד להם ליחן עתיד שהוא
 סילוקן בשעת הוי .ואשקוט שכבתי עתה כי שנא׳ יכניס

 דמך כד .שכרן מתן להם מראה הקב״ה צדיקים של
 דכיא דאפרסמונה נהרי עשר חלת ליה חזו אבהו ר׳

 דאבש אלין אמר דידך אמרו דמאן אלין להון אמר
 אכן כליתי כחי והבל לתהו יגעתי לריק אמרתי ואני

 זקן פשוק לבאר כוונו ספק אין והנה .ה' את משפטי
 לו הראו אשר שב. מרוב נפשו ששבעה שהוא ושבע
 גם כלל דרך המאמ׳ ביאור אל ולבא :שכרו סמן
 . לב נשית ממנו ודבור דבור כל התכת אל נבא שלא
 להם משקן ט׳ שכרן מתן כל באו׳ זו הקדמתו אל )א(

 מראה הקב״ה יאמר די והיה כו׳ להם ומראה לע״ל
6 )ח״א( יח

משה

 ג״כ וראוי :מתוקן שהוא וידוע כו׳ שכרן מחן להם
 יאמר ומהראוי התיקון היא מה מחוקן מלת אל לב לשית
 שכעס נפשם להס שמראה ע״י איך )כ( .להם צפון

 מיתה שעת נשתנית למה )ג( יותר. השתוקק ואדרנה
 מה ,ט לסעודה משל ר״א מאמר )ד( .זולתה מעת
 לסעודה או׳ )ה( .משל מבלי סובן הלא כי המשל אל צורך
 ,ולו לקצר ליה והוי הלזו. האריכות הוא מה ט׳

 .,ט שהם מה להם והראה אורחים שזמן למלך
 הביא הלא מ׳ שכבתי עתה כי פ' מביא למה )ו(

 פסוק יביא ראיה משם אין ואם אחרון ליום ותשחק ספ׳
 .הנפש שביעת הזה בפסוק אין כי )ז( .בלבד זה

 יאמר כמוהו איש האס יפלא הלא אבהוכי ר׳ בענק )ח(
 שכר פפכל היה האם ט' יגעתי לריק אמרתי ואני
 זס מקום בזולת הנה אמנם חלילה: לצדיקים שב

 והוא קצרה דרך כעס אליו ואטאה המאמר ענין הזכרנו
 וגס הוי״ו בנו״א ותשחק שהיל״ל בכתוב לו שהוקפה

 כל אמר ע״כ .בלמ״ד ליום ולא אחרון ביום היל״ל
 צדיק נפש בצאת כי ספק אין הנה כי והוא כו׳ מתן

 ולחומר עצמו מצד לנפש מהצר יבצר לא למות בעת ממנו
 אפסיד כי לי אויה באומרת תאבל נפשו .עצמו מצד

 כע;ין די בצי פד בדשן להתענג ומע״ס מצות מלסגל
 במצטער הוא .אך נאבד נאמר לא כי ט׳ אבד הצדיק
 הועיל לבלתי מצות מלסגל שאבד הדור בשן בלכתו

 .יכאב עליו בשרו וגס .ט׳ לב על שם איש אין כי לש
 אס ועטד ביסורין מאוד עניתי אני כי לי אוי באשר

 אובל לקברות ואני מפריו תעלהלאטל הנפש ופתה ה׳
 ארוכת הפלוס למען ע״כ .וחוצעה רמה עפר למ$ס
 . ט' שכח מסן להן מראה יש׳ הוא ששה פה פניהם

 אשר הנפש שבאמצעות באופן .מהגוף הנפש צאת סרס
 קדושה שפע בה שנחוסף למוח בעת גם ומה עדיין ט

 אז יטמון. רוחם שסף פ' על הזוהר בס׳ כפ״ש רנה
 שבעה ט שכר מחן של הארה מאותה שפע קונה הגוף גם

 שיערב פריטח שבאוש באופן .התענוג" האור בעריבת
 מה על פצירה ובלתי .תשבע הנפש ראיה באותה לשת
 רק בקבר ירקב לא השמר וגס מצית שד תעגל שלא

 על ידאג וצא לו הראו מאשר עריבות שינת כישן ישאר
 ר״א כענק .יישן אס כי ירקב לא כי יתבלה אשר
 ישיני שהם ודופיהס יאשיה בר אחאי ור׳ שמשן נר׳

 אחאי רב כמאפר המתים תחיית נץדס א׳ שעה פד פס*
 .העני! אל סעס שב לתת הדבר ולהמתיק .בגמרא
 שמעלות גס ס כידעש והוא ט׳ מסן כל ואסר הקדים

 הוא השכר פתן עיקר בדשן תתענג למעלה הנפש
 יש׳ שהוא משקן וז״א .ונפש בגוף התחייה אחר לע״ל
 שהן כשח נאכלים בלתי מדברים סעודה שמחין כמו

 לשמר נאכל בלתי מרד רוחני שהיא שכר מחן ק שים
 הנפש עם הגוף ממנו ליהנות נאות באופן ית׳ מחקנו

 גם כי לבא לעתיד להם מסוקן וז״א הסשיה אחר
 יהיה סמנו רחוק זה כל אס .אז יהיה זך שהשסר

 משזג מציאות בהיות וע״ה מה בצד הנפש איטת אל
 יס׳ בהראותו ע״כ .ההוא הגוף עם הרוח אל ומתייחס

 בבחינת עריניסס ידבק יחד. עודם ונפש לגוף ההוא האושר
 יססרמ צא באופן יחד לשניהם העתיד מעין התחברות׳

צגכרי



שרה היי תורות
 לגמרי מגופו נפשו תעקר שלא כישן היה אס כי .לגמרי
 .תשבע עריביח באותו הנפש ונם החומר יפסד לא באופן

 בעת כי באופן .כמדובר ישיניס והם שבעה נפשם וזהו
 שפעלה אורות וראותה בשבעה הנפש יהנו שניהם החחיה
 עד .עריבות שינת ישן בהיותו והגיף .למעל׳ ותעש׳

 לו' מקום יש עדיין והנה .יחד שכרן שיקבלו הסחיה
 יותר אז לה יערבו .ההיא הטובה בראותם אדרבה כי

 ר׳אלעזר בא לזה .ישנו ולא ישבעו ולא אליה וישתוקקו
 כמה יש הלא כי לומר והוא .כו' לסעודה משל ואמר

 כיש סעידה הנה כי והוא וילינו ישבעו שעליהם בחינות
 שהוא )ב( .עשאה בעצמו שהמלך )א( .בחינות כמה בה

 בני ולא אורחים שהם )ג( . האורחים את זימן נעצמו
 גמילות רק אינו כי כלום להם חייב אינו כי )ד( בית.
 מה להם הרא' בעצמו שהמלך )ה( .לאורחים חסד
 הסעודה לזולתן יושן להם פרד שאין )ו( .כי׳ שהם

 : זולתם ולא ודאי ושוחים אוכלים שהם מה אס כי .ההיא
 כך כל אלו יתרונו׳ כל בראותם אלו אורחים ודאי הגה

 וישנו כי נהנה הגוף נפסוגם ששבעה למו יערב עריבות
 בלי שינה אין כי לומר להם באומר דקדק וזה להם.
 כאוכליס להם נרא׳ כימעריבותס להנאתם. אם כי הנאה

 הוא כי בנמשל היא זה וכל .שנתם וערבה ושבעים
 טובך רב מה ל״א( )תהליס כד״א הסעודה עשה ית׳
 הצדיקים את מזמן ית׳ צך.והוא לחיסים פעלת ב׳

 בית בני ולא אורחים והס בסילוק. לצדיק מתראה ב־גצי־ו
 הקדימו מי כי כלום חייב אינו הנפש מצד וגס .החומר מצד

 הוא וגם בסילוק השכר לו נירא' יה׳ היא וגס .וישלם
 כל אז . ה יה להם כי בטוחים ושותין אוכלים שהם מה

 יתפרדו לא באופן ונפש. בגוף יחד נכנס עריבית אחי
 ששפתותיו .האושר בעיינות ישנים והם שבעה ונפשם בעצם

 ושכבת פסוק על אצלינו הכתיב והוא בקבר כ־ינבות
 עם במקצת חולק ר״א כי לומר יתכן עוד :£חיך וערבה
 לאחר הוא השכר עיקר שכל אמר הקודם כי והוא הקודם

 אורות בראות השבע העריבות רק בנסים לנפש .ואין זהיה ה
 תתענג היא שהנפש אס כי ר״א דעת כן לא אך .זכיותיו

 להם שמראין במה אלא .שכרה למתן קצה אין עד זים בג
 המלך שעושה כסעודה .לשניהם מיוחד דבר היא בסילוק

 שמטיב מה שהוא .מלאכתו לבעלי שכר שנותן מה לח ז
 אומרו נתיישב בזה והנה :התמיה אחר יחד ונפש לגוף

 בפת״ח ותשחק אומר לו שהוקשה אחרון. ליוה ותשחק
 והואכיהנה . ביום חמר ולא ליום מרו א וגס סוי״ו.

 . צדיק נפש על רז״ל אותה פירשו ביתא האלפא כל
 העילם באותה גה שיש לבושה והדר עוז יאמר ועליה
 גם אם כי מהעולם צאחס אחר בלבד ולא .כנודע

 בשביל ותשמח ותשחק כבר . בסילוקה פה היחה מאז
 לה יהיה אפר ראתה מאז כי תחייה של אהרון יום
 שנפשושמחה מהנפש רק זה בפסוק נמצא לא והנה .אז

 הפסק הביא .לזה כישן שיהיה מהגוף לא אך ושבעה.
 שנקראת המיתה זמן על שאומר כו' שכבתי עתה כי

 .הגוף על ישנתי .הנפש על ואשקוט .שכבתי שכיבה
 • לו אותו מראים מאז ני לעתיד לי ינוח שאז במה

 .כו׳ נהרין י״ג ודאחזוליה אב ג״כראיהמר׳ והביא
 נוג ו עשיר שהי׳ למה כי אפשר כו׳. אמרתי ואני המר ן

1 )ח״א( יה

עב טשדג
 קיסר.' בבי גדול היה ואשר בגמרא. הפליגי כאשר מאד
 וזהו זכיותיו. כל גופו בהנאת ניכה אולי בלבו דואג היה

 נהרין בראותו הנה כי יאמר או :יגעתי לריק א־ירתי
 וגס .בזה הכיר מלובש אור הוראת שהוא דאפרסמון

 .לנפש כן לאתרי ולא הסילוק קודם לו שהראו בהיות
 כישן להיות אושר יקנה החומר שגם כ״א זה אין כי

 אבהו מן כלומר .דאבהו אלין כל אמר ע״כ .כמדובר
 כי אמרתי ואני יהנו. שכלם ונפש לגוף שהוא כמו

 הגוף כי לנפש רק שכר לו אין מאומה .הגוף שהוא היגע
 יגעתי לריק ואומר .עליו מצטער והייתי בקבר יכלה

 לנפש האושר כל כי .כליחי כחי בקבר והבל תהו להיות
 מקפח שאילו הרחמים. בעל ה' את משפטי אכן ההיה

 עדיין אך מהפסוק. ראיה הביא והנה :בריה שלם שכר
 הביא והנה .אמרח בדרך הכתוב לפרש אפשר היה

 אפשר היה ועדיין .אבהו מר׳ מהחוש ראיה כן אחרי
 לוי בן זבדי הביא לכן ק. יהיה הצדיקים לכל לא כי

 .ן ש1 ם כי כי׳ פרטא בן יוסי ורבי לוי בן יהושע ורבי
 הויא בתל־א והנה .שכרן מתן בסילוקן ראו כי הורו
 של סילוקן בשעת הוי המאמר בסיף אומרו וזה חזקה

 כיון עוד :כו׳ ־ס ל מראה הקב״ה .מהעולם צדיקים
 ברורה ראיה שהביא.אין הראיות מכל עדיין הנה כי
 בעצמו "ה שהקב לא אך .שכרן מהן להם שמראין רק

 שלשת ענין הביא לכן .שכר המתן להם המראה הוא
 כי מהם שמורה הפסוקים אותן '־מרו ש האלה השלמים

 בפסוקים כי והוא להם. שהראה הוא יתברך הוא
 עתה כי פסוק וכן .כו׳ ותשחק פסוק שהה דמים הק

 .בהו א רבי שאמר כו׳ אמרתי ואני פסוק או .כו׳ שכבתי
 לא אך שכרן מחן סילוק בעת שרואים רק ראיה אין

 שכל האלה הגדולים בשלשה אך .הקב״ה ע״י שהוא
 יתברך עמו כמדברים הס בסילוק. מאמרו הפסוקים

 בך חוסי כל וישמחו אליך חסיד כל יתפלל זאת על לנוכח
 כתיב המאמר וביאור כו׳ מובך רב בחצריךמה יום טוב כי

 כל כי יהיה עמיו אל ויאסף ואומרו :בשערים אצלינו
 בו.והסהמחעו־ריס כיוצא הצדיקים מחיצת אל הולך צדיק

 אשר עון קצת להן שיש צדיקים יש והנה .פניו להקביל
 חטא אשר כל לו ינכו עד במחיצתו יכניסיהו ולא חטא

 כיוצא צדיקים במחיצות עמיו אל ואח״כיאסף .הנפש על
 על נאסף כשמת מיד אברהם כי אמר .מחיצתו שהיא בו

 טהור כי .תחילה וליטהר לנכות דבר לו היה לא כי .עמיו
: לגמרי היה

 ברכת שברכו רז״ל אמרו .כו׳ מות אחרי יהי ל יא
 הברכות ית׳ הוא שמסר אמרו ויש .אבלים

 ישמעאל את גם לברך יצטרך פן ברכו ולא אברהם ביד
 מות אחרי ויהי וזהו .יח׳ הוא ברכו אברהם כשמת לכן

 בנו מלת אל לב בשום יאמר ועד״ז .כר' ויברך אברהם
 אביו אח הקובר דרך הנה כי יאמר א• מיותרת שהיא

 פחד אין צדיק כשהוא אך .מעליו צלו סר כי על להצטער
 לו והות לאב לו יהיה ית׳ הוא כי לה׳ הוא בן הלא כי

 מאמר יהיה ווה בלמה. על יח׳ וכמאמרו לבן ית'
 כי מזה יבצר לא כי אביו סיליק על יצחק צער על הל
 של בנו יצחק את אלהים ויברך אברהם מות אחרי ויהי

 לי בן הלא מת אברהם אס לי באו׳ הסכר. האלהיס
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 לבו את לחזק ברכו ולכן לעד קייס אביך ואני אתה
 לו למושב ויבחר ביוחר ית׳ בו דבק כן יצחק ובראותו

 מקום והוא לוהאלהיס נגלה נס אשר רואי לחי באר
: לשכינה מוכן

תולדות פרשת

 ראוי הנה כו׳. אברהם בן יצחק חולדות ואלה יט
 בא מה כי הברהס בן אומרו אל לב לשים

 עשית וז״ל ס״ג( )פ' רבה במדרש ארז״ל והנה .ללמדנו
 אברס אברהם בן יצחק חולדות ואלה .בנים בני זקנים
 חולדות ואלה דכתיב אברהם נקרא יצחק אברהם נקרא
 . ישראל כמו נקרא יעקב . אברהם אברהם בן יצחק

 יצחק כו' ישראל אם כי שמך עוד יאמר יעקב לא ד^היב
 הבתים ישראל בני שמות ואלה דכהיב ישראל. ו שי נקרא

 אות׳ נתן ר׳ ישראל נקרא אברהם .יעקב אח מצרימה
 בארן ישבו חפר בנ״י ומוסב .היא עמיקהא מילתא
 .ע״כ שנה מאוח וארבע שנה שלשים גופן ובאר; מצרים
 שאינו אברהם נקרא שאברס אמר למה לב ל.ים וראוי

 אברהם ולמה ישראל נקרא יעקב אומרו וכן .הדרוש מן
 נקרא לא יעקב וכן ישראל שנקרא כמו יצחק נקרא לא

 נקרא יצחק ולמה אברהם נקרא כפושיצח אברהם
 בן חומרו לו הוקשו כחלה הנה אך : אבראל אברהם
 פסוק הביא העגין לתרץ זה ועל .מיותר פהוא אברהם
 אמר לא למה בו קשה הגה כי . טיס בני זקנים כפרת

 בני ותפארת אמר לא למה ועוד בנים בני תם ני בנים
 בעצרת שנכנס ועוד ראשוזכתוב מעין מטתם בניס
 :יה ש שלמות קנה אברהם הנה אמר לכן . בתכתרח ויצא

 אברהם ונקרח מדינתו לבגי' ראש כמשז״ל חברם חתנה
 זו מעלה קנה כן נם שיצחק קמר גויס המק לכל ראש
 גס כי אברהם אברהס בן וזהו גויס המון לכל אב שהי

 בן או׳ היה לא ואס אברהם נקרא אברהם בן יצחק
 אברהם כי והוא אברהם שנקרא היה?דרש לח הס אב

 אברהם שבן לומר ולכאן לצאן עולה פנית פעם הנזכר
 מאמר דרך על כו׳ הוליד שאברהם ולו' . אברהם נקרת
 לא כספך את פסוק על ס״א( דף )ב״מ בגמרא רבינח

למעלה שמשמש שמע .ובמרבית בנשך כאומר וכו׳ לו החן
:האוכל אל ולמעה הככף חל

 ישראל נקרא כי מזה גדול שלימות קנה יעקב אסנם
 גס אם כי גויס המון על גדול הוא בלבד שלא

 כו׳ אלהיס עם כרית כי כי׳ יאמר לא .וזהו מלאכים על
 .יצחק הוצרך כאשר אברהם ליקרא צריך יעקב חין לכן
 להתעמר צריכים והס כלם על שלה הוא אדרבא כי

 . ישראל נקרא ואברהם ישראל נקרא שיצחק . בכחרו
 עערה .ויצחק אברהם כי בנים בני זקנים עשרת וזהו

 אליו חותס ית׳ הוא שמשוה עשרה שהוא .ישראל שלהם
 אינם ויצוק יעקב אך מלאכים על משתרר כהוא בעה

 מתעמרים ויצחק אברהם אדרבה כי באברהם מתעמרים
 תצא עטרה נקרא ן א כי והוא . ישראל שנקרא ביעקב
 יצחק הקרח כי מלאכים על שמשתרר ישראל הקרא

 יקרא בלבד תפארת אדס בני להמון אב שהוא אברהם
 ומושב מאומרו '־.ביארתים אבותם. ב.ים ותפארת וזהו

 8 )ח״*( לח

 מתחילי! יצחק מלידת כי אברהם בני על ישראל בני

 אברהם אומרו הב׳ שבע על קשה ושד .הנזכרים השנים
 במאמר תירצו :קצת וגם מיותר שהוא יצחק את הוליד
 ארז״ל והנה ןיתורו ארוכות להעלות מספיק אין הנזכר
 נתעברה מאבימצך איטרים הדור לצני פהיו נ״ג( פ׳ )ב״ר
 הכל והיו לאברהם דומה יצחק כל שניו קלסתר צר כרה

 כמו והלא .כחן עד יצחק את הוליד אברהם אומרים
 אחר ההוא ר הד מלב זו תועה ית' הוא להסיר נחשב זר

 למה יצחק כנולד מעת היה ואם בנה ששים בן יצחק היות
 בעת יהיה אמנם : שנולד בזמן ולא פה זה ית׳ הודענו
 לאל וישימו הדוד לצני ל לק. העם המון יאמינו לא הלידה
 בראות עתה אך הפל בעיני ושרה אברהם גדול כי מלחם

 רק מהנר כישמעאל משפחה ולא מרבקה עשו לד ע כי
 קיאם אל לשוב הדור לצני כח יחליפו לכן הצדקת מאשתו

 מסע יצא כן ועל יצחק ונולד שדה נתעברה מאבימלך כי
 כיערה יצחק תולדות לספר התורה בבא כן ועל .עפו

 לדרך הוא זה יצחק. את הוליד כאברהם היות הוראה
 ושד מקרא כל פשושו לפי להשיב צריך ועדין ;ז״ל רבינו

 לאומרו ראוי היה זה כל הנה כו׳כי יצחק ויהי אומרו
 וגס שנה עשרים תחר הלידה בעת ולא הנישואין בעת
 . רבקה את בקחתו היה שנים כמה בן לדעת בצע מה
 אין ומפדיארס הארמי בתואל שהיתהבת הודיעו וגם

 אומר .ושד ;מעלה תר נא השל כי גם ומה לאומרו צורך
 ט׳ ויעתר אומרו ועוד מיותרת לו מלת כי לאפה לו

 כהיו דחקו סיד( דף )יבמות רז״ל כי . »אשת ליש כהו
 אשתו רבקה ותהר חומרו ועוד .וכו׳ וזו זו בזוית זה
 ותאמר אומרו ועיד . תשתו היתה רבקה כי יניע נא מי

.גפקוכא להוציא הוא א״כ אומרו שבע כ אנכי זה למה
 נפר\שא: ולא תענה היא וכו׳ למה ימרו א אך
היה מהזה באמור אנוש לבב הנהלבליתחמן אכעס

 בי שנית ושד . הדום הוא עשו הוליד ליצחק
 ומה ס״ג( )ב״רפ׳ כעתדכמשז״ל הרבה תפלות הוצרכו

 כיונה ע׳׳כ תפלה הרבית עד הוצדתו להמנע יצחק השא
 בת היא אשר . ה ייחום עתה לתזכיר הקדושה תורתנו
 בחואל בת להיותה כי הארמי עלבן7אן6 הארמי בתואל

 הרט עד מיצחק ולהבנות . להתעבר זוכה היתה לא
 : האס לאחי דומה עשו יצא גבן אחות ולהיות להתפצל

הק׳יימה . זה ענק הקדושה תורתינו גלות שרם והגה
 הלא יאמר בל ומ.תי שוגה מאיש פה פתחון להסיר

 הלא צדיק אביו כי גס כי .לו אלה לשני קרוב יצחק גס
 הס הרי בנים ובני היה צלמים עובד אביו אבי תרה

 אחיו וגם . הוא גס יחשב ליצחק וכאב כבנים
 בתואל בת היא שאם באופן ישמעאל הוא

 קודם ע״כ ישמעאל ואמי תרח כבן הוא גס לבן ואחות
 נא אל לומר אברהם בן יצחק תולדות אלה אמר דבר כל

 .ישמעאל יאחי תרח לבן יצחק את ההולדות מחמת תייחס
 העולם מתחיל מאברהם כי אברהם בן רק חינו הנה כי

 שטבר כמו הוא אברהם עד כי היה כלא ותרח כטדע
 ישמעאל לאחי לא וגס המרגליות ימצא עד פ בכבר החול

 אז ולא יצחק את כמוליד רק יחשב לא חברתם הנא כי
 וזהו . זרע לך יקרא ביצחק כי הכתוב כמאמר ישמעאל
וא״ק ישמעאל את ולא כלומר יצחק את הוליד אברהם
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 בטרם עליה וקרו יוחנן ר׳ מיניה ונפק דעתה ונמת הוא
 דעתה אתייפבא לא אחריתא ואתתא ידעתיך בבטן אצרך
 כים והרשעים עליה וקרו פרי אוצר פבהי מינה ונפק

 העובר. רשעת הוראת בבטן עובר הרעשת כי הנה ש נגר
 בהיות אם כי רוצץ היה לא לבדו יעקב היה אס והנה
 היה אליו הנגדיי רואה יעקב שהיה ועל עמו עט

 .לבן אמית מהיות לה נמשך וזה הוא גס לנגדו מוכרח
 העובר פאולי רק זה אין הנה אמרה הרצוץ בראותה וע״כ
 למה וא׳׳כ .לבן אחות היותי על רק זה ואין כשר בלתי

 צדקת שאני עצמי מצד אנכי הועלתי מה כי אנכי זה
 הדרך זהו הנה .אמי נזק גרמת לתקן מספקת איני אם
 פיטר ישרה דרך יתכן עוד :בכתובים האפשרי הא׳

 מענין אלה מלבד הערות גס יתיישט בה כי האדם לו
 כי .חולדות שטאלה וי״ו אל לב שום ראשונה והן רב

 ואיך הראשונים על מוסיף ואלה ט בידינו כלל הנה
 הסדר על וגס למעלה האמור ישמעאל תולדות על יוסיף

 אברהם חולדות ואח״כ יצחק תולדות מזכיר תחלה כי
 רבקה. עם יצחק ניפוחי כך ואחר יצחק את שהוליד

 היה כי יפלא לא ישמעאל את אברהם הולדת כי ועוד
 רבקה פשעה מה וא״כ משרה לא אך ־. המצרית מהגר
 להוליד עתיד אס ולמה הרשע עשו ומיצחק ממנה שיצאת

 רבקה זולת אשה ית' הוא השיאו לא למה ורשע צדיק
 את להוליד הגר שנשא כאברהם כאפר עפו ממנה שיצא

 אח ית׳ הוא הוציא שלא היה זה מה ועיד . א^עיי=י
1 )ח״א(

 נאמר ולבל האם ממשפחת כ״א התולדות ענין אין איפה
 פגם. לו שתגרום רשעים בת יצחק לקח למה איפה א״כ

 מב' מאחד יקרא הלא לו הגונה בלתי אשה הנושא והנה
 שת לא בנערות כי ורך נער מעם בחור להיות או סבות

 ביופי עיניהם לתת הבחורים יעשו כן כי משפחתה אל לבו
 במקומו כי והיא אחרת לסבה או . ואחיה באביה ולא

 ולבקש לטורח עליו ויהיו הימנה טובה מצא לא ועירו
 .בזה היו לא אלה שתי הנה כי אמר ע״כ .ארץ ממרחקי

 בתואל כו׳בת בקחתו שנה מ' בן יצחק ויהי הנה כי הא׳
 בת בקחתו ורך נער ולא היה לבינה ארבעים בן גדול ט

 לבלתי לא כי אינה הב׳ הסבה .גה הארמי בתבתואל
 אדרבה כי לו המזדמנת נשא ממרחק לבקש עצמו הטריח

 וישלח .עירו בנות וכל וממרא אשכול ענר בנוח הניח
 לבן אחות בחואל בת לקחת ארץ במרחקי ארס פק עד

 לו לז״א . לקחה צמה איפה וא״כ . ארם מפדן וז״א
 ברייתה ממחלת לאשה לו היתה זאת כי כאומר לאפה

 ואחר החוחים בין כשושנה היחה ט כמוה צדקת זוגו בת
 בתואל בת מהיותה המתגרשות הרעות פירש זאת הקדמתו

 רטי שהוא להעתיר הוצרך כן על כי כו׳ יצחק ויעתר
 ה' שישקיף לומר אשתו לנוכח ההפלה והיתה חפלה
 אליו מקבל' היא כי אשתו היותה נוכחיות בחינות וירא

 היא אס ט אביה אל וצא היא זוגו בת כי נפשה באיכות
 יאויעתר4י עקרה כי וז״א מולדתה על מצדה הוא עקרה

 עם אשתו היותה על רבקה ותהר אליו הביט כי ה׳ לו
 היות׳ ועל בתו. להיותה במואל מפאת עכוב לה היות
 והוא . כו׳ ותאמר כו׳ הבנים ויתרוצצו אמר לק אחות

 איתתא ההיא פ״ב( )דף ארז״ל יומא במסע' הנה כי
 הכפוריס דיום באזנה לה ולחשו הכפוריס דהריחהביוס

 מכלם בהפסק לא אם אפשר בלתי היה אשר א' גס יבצר
 פסקה סיני הר על עמדו כשישראל ע״כ כי נמש זוהמת

 חורה יח׳ מפיו לפמוע והוכנו התורה לקבל זכו זוהמתן
 נעדרמהפגה לא ואיש בפנים ופנים ובהקיץ נבואה שהיא

 באר במקומו כמבואר זוהמתן שפסקה על אצלי שהיא זו
 בלי זך הארץ על אדם אלהיס ה' כשברא והנה . היטב
 חוה הוטמאה וכאפר בג״ע ויניחהו בראו זוהמא שמרי

 חלאת להתס והנה יחב' הוא ראה הוא גס ויטמאהו
 דבר וזהו דור אלף צריך היה . לה לאס ההיא והמא ה

 בלי דור באלף כי בראות אך התורה זו דור לאלף ציה
 בחירתם רעה כי הזוהמא חותך לא המכשירתן חורה

 חתקע״ד סילק לכן תורה בלי מתקיים הבלתי העולם ויאבד
 בעטר למען ית׳ שמו אוןזיות כמספר כ״ו ויפאר דור
 בעולם חורה תהיה פלא גם העילם יתקיים הגדול שמו

 להתיך ימנע כדבר היה והנה ראה אך .המקיימתו
 מה לכן להחיכה דור אלף צריך שהיה מה דורות בכ״ו
 שיעור דורות בכ״ו למרק מהפבות משב הקב״ה עשה

 מאברהם והוא מהם זוהמא חלאת כל הטהר עד מופלג
 לארץ והביאו האש בכבשן שצרפו והוא חורה מחן עד

 רב חלק מירוק באופן נסיונות י׳ תשלום עד ישראל
 ר טה כמעט יצא למען .יצחק את להביא כן ואחרי מאד

 תשאב מצרית שהיא למה אתהגרכי מזוהמאסיבביפא
 г של ית׳ הוא עשה שנית -וזאת .הזוהמא בחיי׳ מזרעו

 ׳ ח אלו דברים פני שע׳י ישמעאל נולד עד לושימזל צוה
היית ־״4,״

 והיה' עכורים בשני עצמו בפני אחד כל ועפו יעקב
 הפסידה כן ע״י ט לאומר נס ומה רבקה צער נתקן

 שבטים עשרה שנים להוציא עמידה שהיחה בנים עשרה
 לא אחד אחד היו ואלו ז״ה מנין אנכי זה למה ואמרה

 מצטער היה לא וגס .בנים עפרה הפסידה ולא נצטערה
 קנות נחקן היה וגס מדפיס ט׳ עשו בשכונת בבטן יעקב

 . הבטן מן בכור ראשונה יעקב נולד היה כי הבכורה
 היה בכור יעקב בהיות כי הברכות ריב ישקיט וגס

 מאומרו הנה ברכותיו.כי יעקב יגנוב מבלי אביו מברכו
 היה הגדול את כי יורה ט׳ הגדול בנו עשו את ויקרא

 טוב כי תאומים היותם אחר אפי' יקשה וכן לברך חפן
 :וברכה בכורה ריב היה ולא ראשונה יעקב יצא היה

 בפסיקתא ז״ל מאמרם נזכירה הביאור אל לבא והנה
 אמי בבטן פכפהיה למה אדמוני הראשון ויצא

 נחשב זר כמו והלא : ע׳׳כ אמו נדות דם כל שתה
 בחיריי. אינו העובר וגם .למעוברת נדות דם אין הנה כי
 תאכל מאשר אס כי יבחר אשר לשתות בו אין כח כי

 ישתה ואיך . כעשו כיעקב כחלק חלק וזה אמו ותשתה
 נזכירה ב׳ ועוד .א׳ בבטן והמה חבירו ישחה שלא מה הא׳

 אלא התורה זו דור לאלף צוה דבר פ״ח( )ב״ר ז״ל מאמרם
 נטלתחקע״ד כו' מכעיסין הדורות שיהיו הקב״ה שראה

 היה למה לדעת ראוי .והנה ודור דור בכל ושתלן דור
 חחקע״ד מהם החסיר ולמה דור לאלף דת להנחן ראוי

 במקומה כתבנו הנה אמנם : יותר או פחות ולא דורות
 מכלם וא׳ א׳ לכל כי ישראל שידעו הקב״ה שרצה שלמה

 לו לאמר וא׳ א׳ כל עם לדבר הוצרך התירה כל נותן היה
 בהקיץ נבואה הפגת שהיא אלהיך ה' אנכי יחיד בל׳

 ולא ישראל איש כל ויתנבא׳ מפיו שישמעו בפנים פנים
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 אברהם והיות הזוהמא לשאוב כלי המצרית הגר היות
 ההיא הבחינה תמשוך היא גס הערלה כי ערל עדיין
 אחר יצחק משם לצאת הקדושה בחינת תשאיר למען

 למה מ״ו( )פ' בב״ר ז״ל מאמרם והוא .אביו שנימול
 מטפה יצחק שיצא כדי ישמעאל שנולד קודם נמול לא

 והוא ית׳ הוא הוסיף ועוד .שכתבנו מה שהוא קדושה
 ק׳ בן אברהם יהיה עד יצחק נולד שלא הנזכר במאמר

 משנצרר דמו משנקשר חאותו כשטטלה יצרו כשנוטל שנה
 שהוא כו׳ בעולם מעמיד אני קנמון כמשז״ל שהוא דמו

 הוסיף ועוד . הולדתו היחה הרע יצר ע״י פלא כמעט
 דם ע״י שמחיילד בנערותיה אמו ילדתו שלא יח׳ הוא

 כנודע נחש זוהמת מחלאת הוא נדות שדם דבר על נדות
 ואז בזקנתה אם כי הולד יצירת עיקר היא ומהדס
 שאז שאפילו באופן נסייתה בהשגחת לנערותה השיבה
 מזוהמא הבא טבעי דם אינו זקנתה אחרי נדה פרסה
 ליצחק מאברהם מופלג שיעור מתמעטת הזוהמא נמצאת
 ולכן זוהמא קצת עדיין ביצחק מהשאר יבצר לא ועדיין

 להוציא להוליד וכשבא עקידה ע״י אוהו מירק ית׳ היא
 עשות צריך היה הנה . שלמה מטהו שתהיה יעקב את

 היה אך . בהגר הזוהמא שהטיל אברהם עשה כאשר
 בעקידה נקדש כי הקדושה זוגו בת זולת לישא אפשר בלתי
 תלד אס יתברך הוא אמר וע״כ . תמימה עולה והוא

 בן כל מהיות יבצר לא עבורים בשני בנים שני רבקה
 . בבחרוחה עודנה אמו נסכי ומה בזוהמא מעורב מהם
 . הזוהמא מחלאת והוא ולדה מחהוה נדוש׳ דה וע״י
 מקצת יבצר לא זקנים שניהם יהיו עד ית׳ הוא שימתין וגס

 למען תאומים יצאו בחכמתו גזר ית׳ הוא לכן שמא זו
 ע״י יתפרדו בעיבור מעורבות הנמצאות הבחינות ב׳

 מאתו קדושה נפש נפשות מיני פני בבטנה יח' הוא בלוח
 זו בחינתה תשאב אחת שכל ליפה מהק חצונית ונפש יח׳

 עשו ממנו ויצא הזוהמא וזו יעקב ממט ויצא הקדושה
 כי הסכמתם שעלתה ואנטונינוס ר׳ ממהלומת כנודע
 מאמרם יהיהענין וזה שמה באה הנפש הולד יצירת מעת

 כל שחה אמו בבטן עשו בהיות כי מפסיקתא שהזכרנו ז״ל
 כל פאב כי שהוא אדמוני יצא וע״כ .אמו נדות דם

 וע״כ .שכתבנו כמו נדות דס אל המתייחסת הזוהמא
 החלה היוצא והעיפוש הדם עם יצא למען עשו תחלה יצא

 יצא פ״ג( )פ׳ רבה מאמר והוא . כמדובר בחינתו שהוא
 שרוחן כמי שהיה אמרו וכן .עמו סריוחו יצא עשו

 כל רמזו ספק אין כי בנקיות יעקב שיצא תחלה המרחץ
 הלא כי והוא הכתובים ביאיר אל ונבא : זה מאמרנו
 מיצחק עשו צאת היה זה מה באמור באמת אטב לבב יתחמץ
 היו למה וגס נשאה למה קרוביה נגעי על ואס ורבקה

 למעלה. הנאמרים ה־,שים הדברים כל שנתרגשו תאומים
 מוסיף הנה לומר יצחק חולדות ואלה תורה אמרה וע״כ

 שהוא הנזכר ישמעאל תולדות הנזכר הראשונים על
 יש יצחק בתולדות כן אברהם שהטיל זוהמא נח בח

 בן כ״א לגמרי לא אך בא' שהוא זוהמא בחינת עדיין
 צדיק הוליד אביו כאשר כי לאביו דומה כלומר אברהם

 זוהמא בעטרת מעורבת יצחק טיפת צאת לבלתי ורשע
 עטרת משולל יעקב יצא למען .ורשע חס היליד יצחק כן

על יעלה אל עכ״ז . הוא תולדתו שבכלל וגם . זוהמא
2 )ח״א( יט

 ולא הגבירה בן היוה על זרע נעשו ליצחק יקרא רוחך
 לומר יצחק את הוליד אברהם הלא כי כישמעאל האמה בן
 כאשר ט הוא לאברהם אוחו מדמה שאני מה בכלל כי

 ולא יצחק את רק בניו שני את למוליד יחשב לא אברהם
 הדבר ק זרע לך יקרא ביצחק כי כד״א ישמעאל את

 כי יעקב אח שהוא א׳ למוליד רק יחשוב לא כי ביצחק
 יצחק ועקידת אמרו הזכרון ביום חפלתינו מסדרי ע״כ
 על וכמ״ש יעקב לזרע אמרו ולא תזטר לזרעו היום
 יאמר ואס בס״ד יצחק אבי ואלהי אברהם אבי אלהי

 להשיל כהגר שפחה יצחק לקח לא למה איפיא א״כ איש
 שהוא שנה ארבעים בן יצחק ויהי לז״א . הזוהמא בה

 יאות לא וע״ס רבקה את בקחתו בעקידה שנתקדש אחר
 יצא איך לדוכחא קושיא הדרא א״כ וש״ח . לזולתה לו
 שהיותה א׳ בה היו בחינות שסי כי דע לז״א . ממנה זה
 מקומהרשעיס שאנשי ומפקארס רשע שאביה בתואל בת

 לא וע״כ . הזוהמא מתוך יצאת כי הרשע לק ואחות
 עצמה מפאת אך ברחם׳ זה אח לקבל בחינה ממנה יבצר

 לאשה לו יז״א • יצריק של זוגו בת גמורה צדקת היתה
 בחינות ב׳ בה נמצאו לאשה לו ומיוחדת המזומנת היא כי

 ובעלה עצמה ומפאת עשו את לקבל ראויה מ־לדתה מצד
 יצחק קחת בלתי אל שני שעם ועוד . יעקב אח לקבל
 כו׳ יצחק ויעסר כי והוא זוהמא בה להשיל אחרת אפה

 הוא אשתו לנכח מאי פ״ד( דף )יבמות כמשז״ל שהוא
 הזאת הצדקת מן אלא בניס לי חתן לא זה בזוויות מתפלל

 ועי׳כ . הזה הצדי? מן אלא לי חתן לא אומרת והיא
 איך וא״כ מזי אלה יוליד שלא תפלתו קבל ה' לו ויפחר

 ית׳ הוא עשה מה כן ועל באחרת הזוהמא משיל היה
 רבקה ותשר .וזהו כמדובר כאחת בה בחינות שתי נתן

 מולדתה מצד אליה מהמתייהס שהוא עשו בחינת על אשתו
 זוגו בת היות׳ ובחינת יצחק צדקת ומצד רבקה אמר

 פה הבחינית שתי הנרמזו ולהיות אשתו אמר בצדקת׳
 הבנים ויתרוצצו אמר ע״כ . ונגדייס הבנים שני בהוא
 באומר יתכן עוד : הוזכרו כבר כאלו הידיעה בה״א
 היו שניהם כי )שס( במשז״ל והוא כו׳ יצחק ויעתר

 את ה׳ וישב פסוק על משז״ל כיון יתכן ובזה . עקרים
 מכאן שלמדו רעהו בפד בהתפללו למשנה לאיוב אשר כל

 נענה הוא דבר לאותו צריך והוא הבירו על המתפלל שכל
 לנוכח רק עצמו על לא לה׳ יצחק ויעתר יאמר וזה החלה
 צריך היותו פס עליה התפלל כי היא עקרה ט חשתי
 על ה' לו ויעתר ט תחלה נענה הוא כן ועל דבר לאותו
 עשה ממנו כי אשתו שהיא למה רבקה ותהר לו הנוגע

 לומר הוצרך ופ״כ .זולתו בעד התפללו על עיקר ית׳ הוא
: זה דרך לפי אשתו

 ס״ג( פ׳ )ב״ר ארז״ל .ט׳ הבנים ויתרוצצו כב
 היה בה״מ בפתה בעברה כי

 . נץ עשו היה ע״ג בפסח ובעברה . לצאת נץ יעקב
 אמת הדברים וב׳ .כי׳ זה אח להרוג מבקש זה אסרו וכן

 התפעל וסאו׳ל׳ הא׳ גזרו ריצה ל׳ מאומרו כאחח בלשון
 וזה הקדושה אל זה נפרדו מאז כי כמ״ש והענין הב׳. למדו

 .ברודס כו/ זה למה כן אם ותאמר השומאה אל
 במלות ענין כפל יראה הנס .כו׳ לה ה׳ ויאמר בג

 ציעאל מה .וגס כפול קישי והוא שונות

 ■תיקון



עד סשה תולדות תורת

 אך .כו' יאמן מלאם ולאס לה לאמר צערה תיקון
 וכן . המדרש ביס בפתח רן א׳ . שתרגישי מה יאמר

 הס בבטנך גויס שגי כי הוא הלא ע״ג בפחח בעוברך
 הבחינות שחי אל הכנה בו כי בבטנך וזה אמונות. שתי

 זה שמתחבטים ומלחמה קרב שחרגיכו ומה .כמדובר
 אח להרוג מבקש וזה זה את נהרוג מבקש שזה .זה עם
 לאס אין כי .מלכיוח שני הס לאומים ושני כי הוא . זה

 ואל . זה עם זה להלחם המלכים ודרך מלכות אלא
 הלא כי השלם לאויר צאתם טרם המלחמה היות תתמהו
 בא המעים מן והנגדיות הפירוד כי . יפרדו ממעיך

 כל שאב כי .אמו נדות דם שאב השני זה כי . להם
 נפשוחם כי . חבירו הפך שבמעיה הזוהמא במינות

 ואיבת פירוד להם יש מאז הן.וע״כ שם נגדיות מבחינות
 מתקוטטים בלתי מלכים שני יש לפעמים כי ומפני עולם
 ויקל ינוצח פן ירא אחד שכל או סבות משתי לאחד
 ובוש ערכו מכיר משניהם שהקטן שנית . וטובו כבודו

 שני הנה אמר כן על .ממנו ונכבד הגדול על מלהתקומס
 .חבירו נגד מלחמה מלערוך ישקוטו לא האלה המלכים

 מלאם ולאס הלא כי הכבוד מפני ולא היראה מפני לא
 הוא הב׳ את שמכניע ממה הא׳ המלכות כי .יאמן

 שום ישקוט לא וא״כ . קם זה נופל כשזה כי התאמצותו
 כבודו קלות אל לב ישיב ולא חבירו את יפול עד אחד

 אם מלטח חדר לו אין כי יען . מלחמה ע״י ומלכותו
 ו׳( דף )מגילה ז״ל כמאמרם . עסמבירו לאבהלחם

 של מחורבנה אלא צור נתמלא לא החרבה אמלאה על
 מהלאם האחד הלאם כי יאמן מלאם ולאס וזהו .א״י

 יעבוד ורב אמר הב׳ הדבר ועל .שיאמן מה הוא השני
 חילוק מחמת השקט האלה במלכים אין לומר .צעיר
 הצעיר את יעבוד עשו הוא רב כי הוא הראוי כי כבוד
 וגם .גודלו מפני בדבר יודה לא וזה . הקדוש שהוא

 שאין באופן קדושתו מפני לרב כבוד יחלוק לא הצעיר
: כבוד חלוק מפאת שלום ביניהם

 ה׳( דף )ברכות ארז״ל הנה . כו׳ וימלאו כד
 ובחמר .ימיה וימלאו אומר הוא כאן

 ימיה מלאו לא שבתמר אלא . לדתה בעת ויהי אומר הוא
 לב לשים וראוי .ילדה ימים ושלשה חדשים לששה כי

 ברבקה ראוי היה ויותר בתמר ית׳ הוא מיהר זה מה
 בנים בעשרה געלה שע״כ . מות עד מצטערת שהיתה
 כי . צודק בלחי הכתוב גזרת הנה כי ועוד . אחרים

 חומים והנה כי יצא . כו׳ ימיה וימלאו מאומרו איך
 בבטנה. תאומים היו ימיה ימלאו טרם גס והלא בבטנה

 להשמיענו. בא מה שנים שהיו הוכר שבלידה הוא ואס
 והנה .ידבר הלידה קודם שעל נראה ללדת שבאו׳ ועוד
 נאמר בתמר למה אמרו ס״ג( )פ׳ רבה במדרש רז״ל

 ובכאן צדיקים שניהם היו שם אלא . חומים ובזו תאומים
 שהצדיקים למה כי ואפשר . רשע ואחד צדיק אחד

 משח״נ . אחד שהיה חלק בהם יש . בנפכוחס יתאחדו
 וימלאו יאמר ובזה .ביניהם רב הפירוד כי ורשע הצדיק

 ויחמו .חמו כאשר כד׳א .השלמה מל' חומים כי והוא .כו'
 בבטן שהיו זמן כל כי למעלה שכחבנו מה והענין .כו׳ ימי

 יעקב ונפש הזוהמ׳ כל ושואב קולטת עשו נפש היסה
למה תדע אמר כי הענין אל ונבא : הסהרה במיני כל

 3 )ח״א( יט

 שילדה בתמר כאשר יש' עשה ולא . ללדת ימיה וימלאו
 הלא רבקה בצער ממעש והיה .ימים וג׳ חדשים לששה
 תומיס והנה הימים במלאת כי נמצא כן שע״י כדי הוא

 וזה הזוהמא בקליטת זה בבחינתו א׳ כל שלמים שנמצאו
 בפתיחת ראשונה היוצא הוא כו׳.כי וע״כיצא בהפכה
 לצאת קופן היה וע״כ .הוא חלקו כי שוחח בדם הקבר

 ראשונה הנראית קליפה כהגלות חלאחו עם ולהגלות
 עשו צאת עד שוקע היה הקדוש שהוא ויעקב לפרי.

 השעם מן הראשון הוא כי הראשון יצא וזהו .חלאחו עם
 בגופם ידועים מקומות שיש אדם בני ודרך . האמור

 אנשים. כדרך ולא שער כלו היה זה כי אמר שער לגדל
 שמו קראו רואיו כל ע׳כ שוה שכלו שער כאדרת אם כי

 שבעים כל הם שוא של כחוח שבעים כל כי לו' .עשו
 גבורת כל והראו נחלבשובו השומאה גבורת של כחות
 פי .ועל שוא הא .עשו )שם( רז״ל דרשו זה ומעין הדין

: מדוקדקת הע״ין דרכנו
 אוחז שעל נחשב זר כמו הנה .כו׳ כן ואחרי כה

 שהוא . יעקב כמו יקרא עשו בעקב
 לנו חספר למה יפלא התורה כל וגס עקריי בלתי דבר
 שנת ס׳ בן ויצחק אומרו לזה יתקשר ואיך . זה ענין
 )שם( ארז״ל הנה אך . להודיענו בא מה וגם כו',
 כתב אחרינו המלכות חופם מי ר״ג אח אמד הגמון באל

 היא הענק אל נבא ובזה . עפו בעקב אוחזת וידו לו
 הוא אך עבר לשון עקב ולא יעקב אומר אל לב בשום

 ולא ראשון עשו הולד אל פעם סוב לתת הכתוב בא כי
 שהעהי׳ז למה כי והענין למעלה הכתוב מעין והוא יעקב.

 על כתבנו כאשר .הקודם הוא ע'כ העה״ב אל הכנה הוא
 אל רמז להיותו קודם ערב כי בקר ויהי ערב ויהי

 ועד״ז . העוה״ב אור שהוא בקר כך ואחר . העה״ז
 וכמו הבא לעולם ויעקב הזה בעולם חלקי עשו הנה

 העולם נטל עשו סבסן מן שחלקום )שם( רז״ל שאמרו
 ויעקב היה מאיכותה כי ע״ג רןלפחח היה כן ועל הזה

 עשו כי . בעניים יעקב בני נחמת זאח יע״כ העה״ב
 הכתוב מאמר וזה יעקב יטול ואח׳כ ראשונה חלקו נוטל

 ויהיה הקדוש הוא כי ראשון היה ולא .אחיו יצא כן ואמרי
 חלקו כי עשו בעקב אוחזת שידו נמה נרמז הוא הלא בטר.
 ראשונה הנוטל עשו של טובו וסוף בעקב הוא וטובו
 שנוטל שזה לומר יעקב שמו ויקרא וע׳׳כ .בעה״ז שהוא
 באחרונה טוט יאחר כי שיעקב .העתיד על הוא עשו עקב

 כל מעתה ליצחק הגיד מי תאמר ושמא .עשו בעקבות
 לזה שם קרא לא למה ליעקב שם קרא כאשר וגס זה

 השכלתו במיטב שהוא .כו׳ שנה ששים בן ויצחק אמר
 שלא באופן .עליו מתוספת שדעתו הזקנה ימי ובאו
 р על .לרשע צדיק בין להבחין הקדש רוח ממנו יבצר

 וידע .לרשע ולא לצדיק שם וקרא האמת הכיר מעתה
 נרחיב כאשר וזה .העה״ב וזה העה״ז חלקו זה כי

 האמח נעלם לא כי בברכות בס״ד לפנים הביאור
 שהיו נודע לא בבטן עודם כי הענין שעור או :מיצחק

 על לרבקה והודיע לבדו לה׳ בלחי רשע וא׳ צדיק א׳
 כבסנך גוים שני לה ה׳ ויאמר כאומרו נח. בן שם ידי
 ע״ס הכירו׳ רואיהם כל בלידה ואח״כ כמדובר ט'

שמו ויקראו שערוע״כ כאדרח אדמוני כלו זה מראיתם
 עשו
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 זה כי הטומאה כשת משבעים שהיה שכתבנו כש עט

 שיצא ביעקב כן שאין מה האלהיס עשה זה לעומת
 זה מה יפלא מזה והנה .כו' יעקב שמו ויקרא חלק
 הא' את וקראו ההפרש הכירו העם המון כי היה
 חלילה חסר שדעה נאמר ולא יצחק ולא מעשיו על עשו

 במיטב אותם בלדת פנה ששים בן ויצחק הלא כי
 לבו שת שלא שנ׳ גם כ״א שד ולא להבחין השכלש

 הוראת אל לא וגס כו׳ בבטנך גויס שני לה שנא׳ מה אל
 במקומות אף כולו. כאדרת שאר ובעל אדמימותו דם

 .הקליפה ארסיות ששר׳ שער פרע לגדל אנשים דרך שאין
 ויהי הנערים ויגדלו הלא כי ישפוט עיניו למראה לפחות

 הבריות את ומלסטם אנשים נשי צד כו׳ איש ציד יודע איש עשו
 חריפות מהעדר ולא תם איש כ״א .יעקב חלק כאלה ולא
 פי על בתמימות מתנהג היה אהלים יושב להיותו רק

 בהיותו עשו את יצחק ויאהב למה איפה וא׳יכ התורה
 להסיר ע״כ שדה איש ועפו אהלים יושב יעקב כל לעין
 אמר אוהבו היה לבו שבכל יצחק על החושבים מלב
 המועיל אהבת שהיא בפיו ציד כי הוא הלא היה למה תדע

 כי היא שכן תדע היה רע כי הטוב אהבת לא בעלמא
 יד הגיע לא יתכן ואיך .יעקב את אוהבת ורבקה הלא

 .רבקה שכל יד שהגיע מקום עד יצחק של שכלו מרום
 יעקב את אהב יצחק שגס כ״א זה אין אומר הוי אך

 היה לא עשו את אהבתו אך טוב שהוא במה השב
 הדרך והוא .קל דבר שהוא בעלמא המועיל לאהבת רק

:בס״ד לפנים שיתבאר כמו הנכון
 .עדשים יעקב ויזד יאמר היה מהראוי .כו׳ ПГ1 כט

 ונזיד כו׳ נתן ויעקב יפרש ואח׳כ יסתום ולא
 .אך פעמים שני האדום האדום אומרו וגס עדשים.

 דבר של ואחד עדשים של אחד היו חבשילין שני כי יהיה
 ויזד באו׳ נזיד פעמים ב׳ אמר שניהם ועל אחר.
 אדום היותר בדבר רצה עיף עשו ולהיות .נזיד יעקב

 הלעיטני וז״א .דם נעשה יותר כי אומן שמוסיף משניהם
 הזה שהוא יותר האדום שהוא . האדום האדום מן נא

 למה תאמר ושמא .אנכי שף כי עדשים של על והראה
 כו׳ קרא ע״כ לז״א העדשים מן אמר ולא אדום קראו

 נזיד של שמו קרא לאכול להוט ונבהל עיף שהיה ע״כ לו׳
:בשש קראו ולא אדום

 אז היתה הבכורה הנה . כו׳ יעקב ויאמר לא
 יאמר ובזה . לעבודה בכהונה לשמש

 מכהן כנודע מעבודה ונפסלת הנפש את הרגת היום הנה
 גשר ואמר .למ״ד בתשובה יתקן עד הנפש אח בהרג

 לך שעלת הבכורה שאין הזה כהיום למכור בדעתך
 באומרו הזה דרך ועל הבאים בימים תתקן אם בבחינת ולא

 טענות משתי לאחת הנה יאמר או :כיוס לי השבעה
 שהוא מטעם או .אונאה מטעם או בך שתחזור אפשר

 אמר הא׳ על בחליפין. נקנית ואינה ממש ט שאין דבר
 גמרת עייפותך שמחמ׳ הזה כהיום לומר .כיוס מכרה
 מחמת אם כי . אונאה שוס אל פניו׳ בצי ומכרת

 כמשיב יקר הנזיד בעיניך היה עוף והיית רעבתניחך
 כן על ממש בו שאין דבר שהוא השנית ועל . נפש

:פקפוק לבדו ט שיש הקנין על נוסף לי השבע
 עדיןבןט״ו כי יפלא הנה . ט׳ עפו ויאמר לב

 4 )ח׳א( יט

 הנה אמנם : למוח הולך היה ואיך היה שנה
 הת:א כמאמר למות הולך איש יולד מיוה כי ידענו

 )קהלת הכתוב וכמאמר הולך אתה ולאן פ״ג( )אבוח
 הויה לשו׳ שהוא עולמו בית אל האדם הולך כי י״ב(

 מרז״ל ידענו עוד למוח: הולך הוא מראשיתו כי
 העה״ז עשו עולמות חלקו ועשו יעקב כי ס״ג( פ׳ )ב״ר

 נמצו< בעה״ב חלק לעשו היה לא ובזה העה״ב ויעקב
 לו היה לא כי באמ' ,באמ מת הוא מהע״ז בצאתו כי

 באותו למות כדי הולך הוא ימיו המשך ובכל חלק שה
 לחיות כדי בחייך הולך שאתה כמוך איני יאמר ובזה .פולה
 למות הולך אני ההולך שהוא בעה״ז אני אבל בעה״ב. בעצם

 :לה׳ כהן בהיות לעה״ב שאושרה בכורה לי זה למה וא״כ שה.
 כדרך הלעיטני אמר עשו הנה .כו׳ נתן ליעמב לד

 התבשיל אש שישפיך הגמל שמלעיטיןאת
 בלענים דרך שהוא יעקב ראה אך .לחה בלא פיו דרך

 לו לרמוז עדשים ונזיד לחם לי ע״כנתן רעבתנים
 לאע יאכל אך .רעבתן כהוראת כהוגן שלא שאל כי

 לחה צעשו נתן ויעקב כיון עוד :אנשיה כדרך בלחה
 . אכזריותו אדמימות לו ד׳ כי יין Ы אך עדשים והיד

 נתן לא אשר עצמו משל וישת ואח״כ ויאכל הוא אך
 כי לחלוק דין לבעל מקום היה עדיין הנה .יעקב לו

 מחילה שתועיל כדי וערב׳ הבכור׳ שווי ידע לא עשו
 לשאול בה וכיוצא ועבר שם למדרש שילך עד ולפחות

 ממנו בשלה כי נא ראו לז״א בו לחזור נשוי' ידו שד
 קם שתה ואחרי בשוכר אכלו אחרי הנא כי .זו שענה
 כו׳ ויקה וזהו .כן אחרי גס הבכור׳ את ובזה לו והלך
 לו אפשר והי׳ לכתו אחרי גם כי כו' הבכור׳ עשו ויבז

 :לגמרי והקנ׳ גמר כי כו׳ ויבז רק צבו שת לא לשאול
 הוא כו׳ מלבד אומרו )א( .כו׳ רעב ויהי א *2

 אשר באת שכין אומרו )ב( . מיותר
 מקום אל להולך רק צודק. ובלתי מיותר היא אליך אומר
 במקום שכון יה׳ הוא לו אומר מקום לאיזה ידע ולא אחר
 המקום על היה ים׳ שרצוט אחר כי אליך אומר אשר

 מתחל׳הל״ל כן אם הזאת בארן גור כאומרו ההוא.
 חזר נמה שכון אומרו אחרי )ג( .הזאת בארן שכון

 .לגור משכין הלשון שינה למה )ד( .כו׳ בארן גור ואמר
 לקבל מנח של שסצוהו שרה כו׳ ואברכך מרו ח )ה(
 השבועה את והקישהי כו׳ לך כי אומרו )ו( .פרש

 לאברהם שבועתו יקיים כי לו יוסיף ומה יחן מה כי
 הרי לישמעאל יתנם שלא הוא ואם בה נתחייב מאז והלא
 הברכות ייחם למה )ז( זרע. לך יקרא ביצחק כי נאמר
 הנה אמם :ליצחק ולא לאברהם כו׳ והרביתי האלה
 הרעב מפני מצרימה ללכת הורשה אברהם כי כתבנו
 אולי כי לומר מקום היה והנה .מרז״ל נרא׳ וכאשר

 על היה מצרימה מרדה יצחק את ית׳ הוא שמנע מה
 לז״א .אברהם שבימי כאותו גדול הרעב היה לא כי

 השני כי כלומר ט׳ הראשון הרעב מלבד כו׳ רעב ויהי
 לא הורש׳ כאברהם ועם כשהו גדול אליו מתייחם לו

 אבימלך אל הלך והנה .היה תמימה עולה כי יצחק הורשה
 בצלו להשתופף אביו ברית בעל היותו על פלשתי׳ מלך
 לגרר היא גם הלך וע״כ אבימלו״בגרר שהי׳ מקרהו ויקר

 הי' כי "'Ь שם נם מהיות עיקר שעש׳ לא א׳י שהיא
 לו
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 אל יצחק וילך וזהו אביו יצא כאשר לצאת כהיתר לו
 צריך עדיין והנה גררה. והיא עיקר עפה מזה כי אבימלך

 מהארץ צאת לבלתי מעצמו יצחק יחוש לא למה טעם לתת
 על לצוותו ית' הוא שהוצרך עד לה' עולה היותו אל

 לכת היה טוב טוב כי יצחק לב עם היה הנה אך .הדבר
 שבש׳ שנה מאוח ד' מעתה ממנו יחשבו למען .מצרימה

 להס כי בא׳י משא״כ להם לא בארץ זרעך יהיה גר כי
 ע״כ .למורשה ולזרעו לאברהם ניהנה הלא כי היתה
 לך לך פ׳ שכתבנו מה והוא כו׳ ויאמר ה' אליו וירא

 ויאמר אס כי ה' אליו נראה לא בח״ל אברהם עודנו כי
 הדבר בא כי והוא אליו הראות מבלי אברהם אל ה׳

 אליו יח׳ מאמרו וזה בארץ מםא״כ מסך השתלשלות ע׳י
 משא״כ מראה בה שאראך אראך אשר הארץ אל מארצך לך

 תצטרך לא אשר בארץ יצחקשכון אל ית' אומרו וזה בח״ל
 תהיה ואליך ממנו כי אליך שאומר אם פי מהך השתלשלות

 חרד אל זה מעין או :בח״ל משא״כ אמרתי בה לך
 אדם בני בו ישכנו אשר שבמקום מקום א ה. כי מצרימה

 כצאתי שאמר במרע״ה מצינו כאשר אתך מדבר אני לין
 פי״ב( )ש״ר רז״ל ואמרו .כו' כפי? אפרוש העיר את

 העיר גילולי יישוב תוך עמו מדבר ית' הוא היה פלא
 בכורות במכת זולתו ,חוצה רק גילולים מלאה היא אגר
 בפלטין והתנבא פרעה פני עוד לראות שלא הכרח שהי׳

 שתשכון במקום כו' או' אשר בארץ שכון יאמר וזה שלו
 לצאת שתצטרך במצרים ולא בך ואדבר אליך אומר שם

 איך איפה שא״כ וש״ח .אליך דבר לשאומר מהיישוב
 ישראל וארץ להם לא בארץ זרעך יהי׳ גר כי בך יתקיים

 הגירות שאותו מודיעך הנני כי ע״ז תחוש אל היא לכס
 הזאת בארן גור אומרו וזהו . הזאת בארץ לך אהשנהו

 עמך ואהי׳ כי בזה ותרויח פה העפנו הגרות אותו ני
 הולכת שכינה היתה ח״ל הולך היית אס גס כי והוא
 עם מצרימה ערך ארד אנכי ליעקב ית' הוא כמ״ש אתך

 שם אתך בלכתי יהיה לא פה השיג אשר המדרגה זה כל
 אהיה כי וז״א פבשכיג׳ אהי׳ בחי,ח מדרגת היא שם כי
 לא כי בנית חרויח ועוד עמך: אנכי כי אמר ולא ך ע

 וע״פ בעצמי ואברכך אם כי מלאך בהשתלשלות הה:רך
 גררה אליו שהלך אבימלך על יסמוך שלא לו רמז דרכו
 כ״א ברו. ע״י שיושפע שלום לו יהיה בשלומו כי לאמר

 ע״י רק הוא משא״כ ואברכך עמך אהיה אני אדרבה
 ולזרעך לך אמרח לאברהם כי היא ארצנו הלא וש״ח .שרו

 גר אמרח ואתה הארץ מאז ניתנה עצמו לאברהם כי ה כו׳ה
 בארץ הגרות יתקיים ואיך להם לא בארן זרעך יהיה
 ולזרעך לך אס כי נתחיה לא עדיין כי תמוש אל לנו שהיא
 זו כי וש״ת .מעתה ולא לעתיד אתן שהוא כו׳ אגן
 . ניתנה כבר הזה בזמן אשר החחיה שאמר המתג' היא
 לא עדין כי וכו' השבועה אח והקימותי אח״כ לז״א

 שנאמר מה כי והוא בס״ד בכמוך נתבאר כאשר קיימ' נ
 אך כגר נתנה כאלו ודאי שהוא לומר הוא נתתי למעל׳

 במה תאמר ושמא מעתה שתחשב ולא היא לעתיד הברכה
 תתקיים ולא כדאים יהיו לא אולי כי לזרעי כן יהי אבטח

 החסד מצד שהוא אברהם ברכת בשלמא כי ברכתי בם
 מדחי ע״פ תהי׳ הלא ברכתי אך .מדתו פי על תהיה
Ы כי הירא אל לז״א בדין יזכו לא חולי הדין מדת והוא

 צ )ח״א( יט

 שאקים אס ט מדחן־ ע״פ שתהי׳ עצמך בפני לך אשבע
 שאני אביך לאברהם נשבעחי אשר השבועה את לך

 על שהיא לאברהם שנשבעתי שבועה לך להקים עמך כורח
 אברהם את כרת אשר הכתוב אצלי'מאמר והוא החסד צד

 לו ולא ליצחק אברהם של שבועתו א שה; ליצחק ושבועתו
 ודאי אחשוב וזה הדין מדת פי על תהיה לבל עצמו בפני

 :ליצחק ולא וליעקב לאברהם ית׳ השבעו אל טעם שהוא
 שנשבעתי מה הלא תאמר פן כו' והקמותי יאמר או

 א'׳כ התחי׳ לאחר בו שמתקיים ולזרעך לך הוא לאברהם
 לז״א .אמרתי ולזרעך לך כי בך יהי׳ לזרעו שנדרתי מה

 אביך לאברהם נשבעתי אשר השבועה את והקמותי
 שנשבעתי מה ואקיים לומר כיון אך מיותרת אביך שמלח

 העקידה שאחר מה שהוא אביך כבר שהי׳ אמר לו
 באופן בלבד הזרע רק נזכר שלא ולזרעך לך שם נאמר שלא

 מעתה אינו ונס .מעתה אס כי לך אומר כשיתקיים
 והיה השמים ככוכבי זרעך היות אמר רק .יצחק בימיך
 ככוכבי אלה־ך ה׳ שמך ועתה שנאמ׳ משה ימי בסוף

 זרעך את ארבה והרבה שסנאמ׳ כי והוא לרוב השמים
 כל בזרעך והתברכו כו׳ זרעך ויירש כו' השמים ככוכבי

 הכתוב מאמר וזה .בקולי שמעת אשר עקב הארץ גויי
 אותה היא שבועה איזו כו׳ השבועה את והקמותי פה

 ונס .ונתתי השמים ככוכבי זרעך את והרביתי שאמרתי
 אותה העתק שהוא כו' עקב וגם כו׳ והתברכו אמרתי
 ויאמר יצחק יהרהר אפשר היה ועדין . כמדובר הברכה

 ואולי ויברכני עמי ,ית הוא ויהיה בי הגלות יתקיים איך
 גסוהרבתי כ״א בלבד לחזו הנה זכיותי.לז״א ינופה

 אביך זכות כ״א עצמך זכות צריך אין כו' כו'והתברכו
 בקולי שמע כי זכיותיו רבו הלא כי תתמה ואל כו׳ עקב

 יח׳ בדברו אך .ותורתי חקחי מצוהי משמרתי וישמר
 מקצת אומרים כי כך כל האריך לא עצמו אברהם עם

 כל בזרעך עניןוהתברט הביא זה ועל כו׳ בפניו שבחו
 עקב בזרעך מתברכס הארץ גויי כל אם לומר הארץ נוי

 בזכותו שתתברך יחידו בנו אתה כ״ש כו׳ אברהם שמע
 יבטחבאבימלך בל לו רמז .וע״פדרט זכותך נכות ומבלי
 מתברטס הארץ נויי כל כי היא נהפוך כי אביו ברית בעל

 מגויי א׳ יד על בנו יצחק יה׳ שלא כ״ש אברהם בזרע
 ולא בגרר יצחק וישב מעתה ע״כ אבימלך הוא הארץ
 עליו כנשען אבימלך אל בעצם שהלך בתחלה כאשר

 אמרי אבימלך בית שם כי גררה היות נמשך ומאליו
 על בגרר יצחק וישב מאז זאת כל אח אותו הודיע
.אבימלך שם היות על לא אך .המקום חן בהירת

:עליו מהשען נפשו נקטה כי
 לו ולא לאשתו ששאלו .כו' המקום אנשי ויגאלו ז

 פן מות מאימת אחותי יאמר הוא כי
 לאשתו שאלו ע״כ .להם יש בעל בעולת כי לנושאה יהרג

 נדוש ולא מוראה זה כי יקמוה פן אישי תאמר היא כי
 . אביו עם לאבימלך כרותה ברית כי בעלה יהרג פן

 הוא אישי תאמר פן להשיב הניחה לא בשומעו הוא אך
 ולא היא אחותי ויאמר הוא והשיב קפץ ע׳כ .ויהרג

 כרת אשר על בו בטוח לט היה הלא כי אבימלך מיראת
 פרה עם לו שאירע מה יזטר וגם .בריח אברהם עם

המקום; אנשי על הוא אשתי שיראלאמר מה אך אמו.
 חנו
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 שם לו ארכו וכאשר כו׳ המקום אנשי יהרגוני פן וזהו

 לא כי באומר .בדבר להסתכל לאבימלך לב נתן הימים
 וישקיף .רבים ימים אשה בלא שרוי יצחק היה יתכן
 כו׳ ויקרא אז וחבוק נשוק ענין שהוא מצחק אותו וירא
 כי למעט הוא אך ואומר היא אשתך כי לפנינו הנה

 הצחוק שהוא אליו קרוב כ״א ממש התשמיש ראה לא
 אמרת למה אמר ולא .היא אחותי אמרת ואיך כמדובר

 כמ״ש הדבר מקרבים אתם לשקר כדי הנה כלומר
 אחותי אמרח איך אתה אך כו' אני בת אחותי אברהם

 בם זאת אין הלא כי שבקשת התואנה הוא איך .היא
 היתה אברהם לומר אך במלת כיון יתכן וזה . אביך
 בלבד אשתך הנה זו אך .אביו בת ואחותו אשתו שרה
 אמרתי כי יצחק אליו ויאמר .אביך בת אחותך ולא
 להרגים נשבעים ע״ד מוח מאימת לשקר ומותר אמות פן

:כו' ולחרמיס
 שהתנכלת חשבת הנה אמר .כו׳ אבימלך ויאמר י

 לנו עשית זאת מה כי הוא ונהפוך עלינו
 כלומר לנו עשית זאת ומה .לנו עבות חשבת כי כלומר

 שכב כמעס הלא כי .לנו ולא וחרפה היזק עפית לך כי
 שאחותך זו בעדוחך אשמים היינו לא אשתך את העס אחד
 והיית צוארך על תלוי העון היה חרפתך וזולת .היא
 הבאת אותניוזהו שהחטאת אשם קרבן עלינו להביא צריך

 אלא ראויה שאינה לו רמז דרכו וע״פ .אשם עלינו
 .לזולתו ולא המלך הוא שבעס המיוחד הוא העס לאחד
 לא המלך וגס לכך לבס ישיתו לא המקוס אנשי וא״כ
 אותך הורגים היו שלא יוכיח מי וש״ת .זאת נבלה יעשה

 חשק על דה שפוך לבלתי או . היא שאפחך ידעו אס
 מה לכן . למלך רק ראויה אינה כי ליודעם או . זמה

 הזה באיש הנוגע לאמר העם כל את המלך ויצו עשה
 אין כי ויראה .היא א״א כי לכל יודע למען כו׳ ובאשתו

 מעכב היה מי .זמה אחרי להוטים היו ואלו בו ע נוג
 גם המיתה עונש על שאס במסתרים. יהרגוהו שלא

 .ומוראו האדם דם השופך מוח בן הוא המלך מצות מבלי
 מלת אל לב בבום יאמר או :עימד במקומו הראשון ן

 שליח ע״י שצוה הוא ואם יאמרו למי העם כי לאמר
 . את ולא בלמ״ד אל היל״ל כו׳ הנוגע כל לעם לאמר

 היה לא כי יהיה אך .האומרים הם העם כי שמורה
 .לזולתו ראויה היחה לא כי למלך רק רבקה סלקח פחד
 יד שולח היה המלך אס והנה לקחתה לבו אל יערב ומי

 ויצו ע״כ .בליעל דבר למלך יאמר מי .לו לקחתה ביצחק
 כל ואס כו׳ באיש הנוגע לאמרכל אבימלךאחכלהעס

 העם כל הלא . האזהרה תהיה מי על .אומרים העם
 נוגע המלך אל כי לרמוז אלא זה אין אך . מזהירים

 מעתה שהוא להודיע לו לאמר יצוה אליו שגם הדבר
: מיתה עצמו על מעניש

 יצחק. היות )א( זכיות. ב' נצטרפו כו'. ויזרע יב
 . ודבש חלב זבח ההיא הארץ היות )ב(

 פעמים מאה .רעב מארח שנת ההיא בשנה וימצא כן וע״י
 היה לא כרי העמדת אחר כי .הכרי ששיערו מה על

 א' על כשנמדד פעמים מאה נתרבה .העין מן סמוי
 ולא בשנה וימצא ה׳ ויברכהו הל״ל והנה בשיערוהו.

 אחר וגס שערים. מאה ומצא שמדד אח״כאךיאמר
 6 )ח״א( יט

 וגם העין מן סמוי בלתי שהיה באופן מדוד ג״כ שהיה
 ויברכהו שב זה כל עה .בהם שורה הברכה שאין מדוד

 הולך היה זאת ואתרי .זאת כל אחר עוד ונתרבה ה׳
 אתת בבת ולא .בהדרגה מאד גדל כי עד לקו קו וגדל
 .גלוי, כ׳כ סובו היה שלא כה עד והנה .העין מפני

 בו קנאו לא באוצרות הניתנים וכיוצא תבואות הי' כי
 בקר ומקנה צאן מקנה לו ויהי כאשר אך .פלשתים
.הארץ בכל בשדות המחפשס דבר שהוא רבה ועבודה

:פלשתים אותו ויקנאו קנאה לבשו אז
 מלאמר אבימלך בוש . כו׳ הבארות וכל טו

 עמו אח והניח עצמו ע׳י מאסה שילך לו
 המלך עוד כל א וה .מאתם ילך אולי הב'.רוח לסתום

 אל עבדיה להלשין רצה לא גם שתק רעה לו עשה לא
 לו דבר . בפושרים נכוה שלא אבימלך ובראות .אדונם
 .בס״ד ביארו יבא כאשר אבימלך ויאמר וזהו .בעצמו
 שילך כדי אם כי היה לא .אביו בארות שסתמו ולהיות

 חזרו ולא .אותה לחפור שב לו שהלך אחר כן על משם
: אותם לסתום

 כל את אבימלך ברבות .כו׳ אבימלך ויאמר טז
 כן היה שלא מה יצחק ברכת סוב שפע

 ועל עליו המשפיע השר כי רוחו על עלה .ולעמו לו
 יותר יצחק שלהיות אלא .יצחק גדל היה ממנו עמו

 ומשיוריו אליו בא העיקר היה כן על השפע. לקבל מוכן
 יהיה לא אס כן שאין מה .עמו ואל אבימלך אל בא

 אוכל הוא נמצא בשפע עליהם בא הכל שיהיה פס הוא
 מהשעצמח כלומר מאד ממנו עצמת כי וז״א שלהם אח

 אמר אך .מעמנו לך ע״כ משלנו כלומר הוא ממנו
 לכתו על שפע לה: נתוסף לא כי וראו לנסיעתו זמן

 ובא חזרו אז עתה הצלחתו אז כהצלחתו והוא מעירם
 '1כ יצחק להס ויאמר מרעהו ואחוזת אבימלך מגרר לו

 עלינו שגדלת מה ראו לומר .כו׳ ראינו ראו ויאמרו
 שפע לנו נוסף שלא ראינו כך ואחר .עמס בהיותך
 מושפע היית שלנו גהשר לא כי בזה והכרנו בלכתך

 עתה ונאמר כן ועל עמך ה' היה כי רק עמנו בהיותך
 תעשה אס נזק הרחקת על כו' בינוחט אלה נא ההיא
 גם תועלת הבאת על וגם נגענוך לא כאשר רפה עמנו
 כאשר מתפייסים אנו בזה עמך רבות הסבת עשינו פלא

 מה והוא .מוסס דבר בהוא סוב רק עמך עפיס
 גסבזהנתרצה הנה מאתנו ששלחנוך וגס בארצנו פקבלנוך
 בפלוה יהיה מארצך אותנו תשלח שאם ברית בהכרות

 .בבואינו שבקבט מה הערנו הנה בשלום ונשלחך וזה
 הפנית הראיה שהוא עמך ה׳ היה כי ראינו באמרט ומה
 כי ה' ברוך עתה אתה כי הוא הלא .זה ראינו במה
 ככל ה׳. ברוך לבדך אתה מעמנו לכתך אחר הלא

 כאשר רק אנחנו כן שאין מה עמנו לך שהיה השפע
 אבימלך בכונח יחק עור :עמנו בעודך בהחלה היינו
 עוני אח להזכיר אלי באת פסוק על ז״ל מאמרם כענין

 מעשי מעריך ית' הוא היה בתחנה הנה אמרה כי .כו׳
 אך מצליחני ה׳ והיה טובים והיו עירי בני מעשה עם

 מעשיך אצל וזפיותי מעשי ונערכים אצלי שבאת עתה
 לך יאמר זה דרך ועל .עוני ונזכר ודלים כעורים ופלי

בהעריך .סוב פוצסרב לך נמשך ממנו עצמת כי מעמנו
 הוא



תולדות תורת

 לבא הראוי הטוב כל מעביר במעשנו מעשיך ית' היא
 לך כן על מצדנו ממנו עצמת כי נמצא אליך עלינו

 לכס שיתפשטו השיורין הלא יצחק יאמר ולבל .מעמנו
 .מאד לז״א לבדכם תהיו אם לכס שיהיה ממה יגדל
 עריכת על הוא אך מאד עד העוצם היה לא כן שאם

 כי .ראינו ראו ואמרו אליו חזרו אח״כ אך .המעשים
 היה כי והא׳ אחרת ראייה ועתה א׳ ראייה ראינו אז
 המעשים בערוך אנשים במקום עמנו בהיותך לבדך עמך ה׳

 כי הוא השנית הראייה שראינו ומה .כו׳ ונאמר ע׳׳כ יחד
 .אנשים שאין במקום גרר בנחל עתה לבדך אתה הלא

 שנפרדת גס אנחנו ולא ה׳ ברוך לבדך עתה ואחה
 לא פה שמתחלה אלא עוד ולא .עריכה ובטלה ממנו
 היחה שהברכה ואפשר .עמך אלהיס שהיה אס כי היה

 אך .לנו כן שאין מה מזל או שר ידי על לך מופכעת
 שמברכך ה׳ ברוך אנשיס. שאין במקום עתה אחה
 שירבה פה בואך לנו יהיה וטוב אנחנו ולא עצמו ע״י

: שיורך לנו
 מהם חסדו רב כי להם הורה .כו׳ להם ויעש ל

 בבאו ולא .מאתם אותו בשלחם הס כי
 בעל אבימלך היות עס משתה לו עשו לא אליהם.

 כי ועוד :משתה להם עושה הוא ועתה ;אביו ברית
 וילך רק מעמנו לך לו כשאמר יצחק את ליוה לא אבימלך

 מרז״ל כנודע לויה שהוא יצחק וישלחם ופה מעצמו יצחק
: כן לו עשו לא שהם מה ס״ד( פ׳ )ב״ר

 הקדים הברטת. ענין הביא מרס כו׳ ותהיין לה
 רעות יצחק סיכל לא כי להורות זה י

 נבאר כאשר הוא אך הענין משפט כנראה עשו בית
 א׳ כי אמת הן .כו׳ זקן כי ויהי )א( :בס״ד בענין

 לקרב היא הלא מאוד היא וגדול ית' חסידתו מדרכי
 רז״ל וכמאמר החטא מן ולהרחיק זכות לידי הצדיק אה

 הקב״ה אין צדיקים של בהמתן אפילו ז׳( דף )חולין
 דרבי כעובדא לכ״ש עצמם צדיקים ידם על תקלה מביא
 דוסא בן חנינא דרבי דחמריה וכעובדא יאיר בן פנחס
 מעליו הסירם עד מהלך היה ולא אוהו מכין שהיו

 צ״ג( דף )ב״ק ז״ל וכמאמרם בעליו זולת של מנעלים
 יום לך אין להמיתו ומבקש לצדיק רשע צופה פסוק על

 עוזרו הקב״ה ואלמלא עליו מתגבר אדם של יצרו פאין
 ולפי בידו יעזבנו לא ה׳ כו׳ צופה שנאמר בידו נופל היה

 היה שע״כ לומר כו' ירשיענו ולא אומר יהיה דרכם
 מדה״ד תהטרג כי .בדין הצדיק את לחייב נותן הדין

 עזרו ה' לולא .חוטא היה בחירתו ע״פ הלא לאמר
 ירשיענו ית׳!שלא חסדו זה אמנם .בדינו צדיק יהיה ולא

 דמכרזי אלמלא ולר׳מ לר״ע השטן וכמאמר בהשפטו
 מחטיא׳ הייתי ובתורתו בפלוני הזהרו ברקיעא עלך
 ישמור חסידיו רגלי א׳( א׳ )שמואל הכתוב מאמר וזה

 ראוי היה הרשע את אדרבה כי טעם טוב לתת והוא
 כי או׳ אחר כי והוא לגמרי יאבד בל החטא מן להרחיק

 צדיקים שם ית׳ הוא כי תבל עליהם וישת ארץ מצוקי לה׳
 ימוט בל עולם לקיים ע״כ כי אמר .עולם ליסודות

 הרשעים את צא אך .בחטא מהכשל ישמור חסידיו רגלי
 להם אשר מעשיהם טומאת משך כי ידמו בחשך כי למה

 וצורך עבירה גוררת עביר׳ כי משדי עזר מונעחסמלקבל
 7 )ח׳א( יט

)ןןי משה

 בו יגבר לאיש בכחאשר לא כי הצדיקים אל הוא משדי עזר
 : כמדובר בו׳ רשע צופה כענין העוזר ה׳ מבלעדי

 שומע איש כל מפי עתה יצא זה מאמרנו מכלל והנה
 מאת הרשע את אהוב .מכפלת תהיה אבינו כיצחק גבר

 ולולא יעקב מאת עשו בברכת וחפץ .ידו תחת הצדיק
 נוסיף ועוד .הברכות עפו נעל בערמה רבקה עשתה

 וצדקת עשו רשעת היתה בסתר לא הלא כי .להפליא
 איש ציד יודע עשו היה גדלו מאז כל לעין כי יעקב.

 יעקב כי גם ומה .אוהלים יושב חס איש ויעקב שדה
 בקטנותו נמול ולא ערל ועשו הבטן מן מהול נולד

 אותו יאהב ואיך .למ״ד מיאן ובגדלו .לאדמימותו
 שאמרו אם כי עוד ולא שמנה למילת ראשון והוא יצחק
 בית קבעו ויצחק אברהם )פ״א(כי רבה שמות ריש רז״ל

 שלחוהו ואז חכמתם כל למדוהו עד יעקב עם תלמוד
 בתורה מאסו וישמעאל עשו אך .ועבר שלשם למדרשו

 מלילה ברע ויבחר בפוב יגעל כיצחק גבר ומי ומוסר
 עמודו שכלובעמדן עיני בזקנתו כהו בשרו עיני ואם

 באומרו .דברו קול על לבי נפחה נחשב זר כמו והלא
 ברוע מראות עיניו ייעציס .התבן אח מעשרין היאך

 פ׳ )ב״ר לרז״ל גם ומה .הכל לעיני המפורסמים מעשיו
 נשיו וגם ובועלן. אנשים נשי צד ציד יודע האומרים ס״ה(
 עד .ורבקה יצחק לעיני לע״ג יום יום יקמירון הקטר

 רוח מורח ותהיין על )שם( ז״ל כמאמרם בחייהם שקצו
 בב״ר רז״ל מדברי כי אמת והן בהן. כיהה לא ועשו
 צדקת ובתמים באמת יצחק ידע יודע כי .באצבע יורה

 יצחק כשמוע כי אמרו הלא כי .הרשע ורשעת הצדיק
 עשו כי אני יודע יצחק אמר .לפני אלהיך ,ה הקרה כי

 במישוש לנסות רצה וע״כ .בפיו שגור שמיס שם אין
 בל זיינך מאני שחוז כליך. נא שא )שם( רז״ל אמרו וכן

 וחמסים. גזלות תאכילני בל זיינך מאני סני נבלות תאכילני
 ויחרד עפו עם גיהנם שנכנס ס״ז( פ׳ )שם ארז״ל ועוד
 כאן נאפה מי חרדתו כו/שהיתה איפה מי ואמר יצחק

 אס כי בנך. ולא אתה לא הקב״ה לו ואמר בני או אני
 שבצרת הנה .דעתו נתקררה ואז עשו הוא ציד הצד הוא

 לקוראי לבן אזי ייחסו לא וגם שנא עשו ואת צר לו יעקב
 יעקב קול הקול על פ״ה( )שם רז״ל אמרו ועוד .בני

 ממה ביתר בחרבן יעקב בני צעקת קול על שנצטער
 צוה כי אמרו וכן קיסר. אנדריאנוס בהן להרוג שעתיד

 ט שימשול . מהתורה מתרפה יעקב שבזמן עשו את
 ה' את העובד הוא יעקב כי הנה .שמדות עליו ויגזור
 אח איפה כן ואם .עברו מדי לרדותו השוט הוא ועשו

 המנה השוט את או .התורה שומר אש לאהוב יאות מי
 של שכלו עיני סמיות קושי שקטה נחה זה מכל הנה . ט

 שנים פי אמנם :הרשע ואת הצדיק את מהכיר יצחק
 ולא ה׳ שנא אשר את לברך חפץ זה למה אשמתו חכפל

 את לברך בידו הברכות מסר ית׳ שהוא מאברהם למד
 כמשל לישמעאל חלק הגיע לבלתי ומיאן ירצה אשר

 משקה אני אם אמר כו׳ חיים אילן בו שנטוע הפרדס
 עתה גס ומה עמו שוחה המות עץ נמצאת החיים. עץ אח

 קושי ואגב החיים. עץ את ולא לבדו המות עץ את לברך
 יד ואניפה הכתובים הערות אל לב נשימה עוד הלז

ותכהין. באומרו )א( .ית׳ בעזרתו טלם יחד ליישבם
 עיניו
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 כהות הוא מראיה כי ידע לא מי כי .מראוח עיניו
 אליו ואומר צורך. לבלי הגדול בנו אומר )ב( העיניס.

 וגם כו' זקנתי נא הנה מיד לו ויאמר מיותר שהוא בני
 אומרו )ג( כרגע. באה הזקנה אין כי יצדק לא נא לפון

 אליו .שאמר יצודם במה לו בהראות בצע ליומה לוצודה
 )ה( .נא שא אומרו )ד( .השדה ושיצא כו׳ כליך נא פא

 ולא .לצוד יצוה ולא בייתיות בבהמה בחר לא זה למה
 .רז״ל כמאמר הצידה מלנבל לצוותו שהוצרך אלא עוד

 לו )ו( יעקב. ע״י לו ערכו הבייתיוח מטעמי גס והלא
 ואחרי ושיאכל המטעמים. על יצוהו זה למה לברכו חפן

 בירך כאשר מחיר ובלא כסף בלא ברכו ולא יברכהו. כן
 פעמים שלש זה לו אומר ענין מה )ז( .בניו את יעקב
 הוא ציד אומרו וגם כו׳ לי הביאה לי עפה לי צודה

 בעבור אמר ולא נפשי תברכך בעבור או׳ )ה( .מיותר
 ואוכלה לו ויאמר .יתירה בעבור מלת וגם .אברכך
 יאמר מהראוי שומעת ורבקה באומרו )ט( . ואברכך
 ותאמר היל״ל אמרה ורבקה אומרו וכן רבקה ותשמע
 יעקב אל אחד בפ' פעמים זה לאמר אומרו )י( :רבקה

 יצדק בהם א׳ ולא לאמר אחיך עפו אל מדבר לאמר בנה
 אמר שלא מה ה׳ לפני אומרה )יא( .לזולת לאמר בו

 בטרם רק אמר לא ויצחק .מותי לפני אומרה וכן יצחק
 אל נא לך מיד ותאמר תתחיל מהראוי כי )יב( אמות.

 הפסוק שכל בקולי שמע ועתה הקדימה ולמה הצאן
 וגס צי ענין מה משם לי וקח אומרה מיותר.)יג( יראה
 )יד( .מותו לפני יברכך אשר בעבור לומר חזרה למה

 .כו׳ אבי ימו־ני אולי כו׳ שעיר איש אחי עשו הן אומר
 היא אשר המישוש על וחפש . הקול על חשש לא למה

 . מאד קרובה אחרת אל יחוש או ממנה רחוקה חששה
 כגנב ויתפוש שם וימצאנו השדה מן עפו יבא פי והוא

 .הברכות יקבל טרם לאטו אופל שיצחק בעוד במחתרת
 יהיה לא הלא כי כמתעתע. בעיניו והייתי באומרו )טו(

 ומרמה ומהתל .אביו רצון עובר כפושע אלא בעיניו
 למעט באה מה )טז( הגדול. אחיו את וגוזל אוהו

 להשיב מהראוי כי )יז( .בקולי שמע אך אליו באומרה
 סי עז גדיי עורות אלביש כי קללהך עלי הוא תוכחתו על
 .טעם של דברים והן המישוש תיקון שהוא .כו׳ ידך על

 ויקח וילך המאורע בספור ומפסיק ירחמו השמים מן ולח
 איך מגיד יד כלאחר כך ואחר .כו׳ רבקה ותקח כו׳

 ויקח וילך באומרו כו׳ עורות ואת באומרו המישוש תקנת
 .אמו היא כי וידוע לה ויבא יאמר די היה לאמו ויבא
 ולא אבי. תחלה אומרו ענין מה אביו לפני בבואו )יח(
 או'אנכי )יט( מצידי. ואוכלה שבה נא קום מיד יאמר

 זו מה )כ( .כמהתל יהיה קדוש פה איך בכורך. עשו
 הפלא מן הוא האם בני. למצא מיהרת מהזה תמיהה
 ולמעלה יעקב אל יצחק ויאמר אומרו )כא( .צידה להזדמן

 אומרו כפל ענין מה )כב( שמו. הזכיר ולא בנו אל אמר
 ואמר הזר למה )כג( .כו׳ ידי והידים יעקב קול הקול
 מה לי. ושקה נא גשה אומרו )כד( עשו. בני זה אתה
 וענין ויחן של וי״ו ענין מה )כה( ההיא, בנשיקה בצע

 אל לב נשים הביאור אל נבא טרה והנה : הברכה
 מטיבות עיקר יצחק עפה איך והיא המפרשים. הערה
כי ואו׳ כו׳. הארן ומשמני השמים מטל הגשמיים העה׳יו

8 )ח״«( יט

 יציין וקדושת טוב שכל מרום יד קצרה לא שהן המת הן
 לא לאהד אלהים עובד בין לרשע צדיק בין מהבהין

 ת העולמ מלקו שניהס בין הלא כי ידע ב' עוד עבדו
 העולם ועשו היא העולם לחלקו נטל יעקב כלס
 כאשר והיה לחמר עשו אל דבריו היו כן על כי הזה

 . בו ילוט מצית עול יפרוק יעקב כאשר כי כו׳ חריד
 אבר ומצות תורה לקיים יה לו בחר יעקב כי ידע הנה
 בעה״ו למשול רק חלק בו לו אין ועשו העה׳ב טוב המה
 חלפתא בר יוסי לר׳ גס ומה עברו מדי ליעקב להצר
 אחיך ראית אם עשו אל ינהק שאמר ס׳ז( פ׳ )שם בב״ר
 ואהה שמדות עליו גזור מעליו תורה של עולה פורק
 ישעו וכל מבפט אוהב שיצחק למה אמנם אך בו. שולט

 .רעהו גבול איש ישיג ולא ההר את הדין יקוב חפץ. וכל
 מטובות ישולל יעקב גם בעה״בכן לעשוחלק אין וכאשר
 עולם הנחילו למען הוא חלקו לא כי ומותריו. העה״ז

 יאושרו להם טוב כי כל. מכל בכל בשלמות טוב שכלו
 קרוב דעתו לפי עצמו חח בראות ולכן .מעתה אז

 כברכתו. אשר איש בניו את לברך לבו את נתן לאסיפתו
 וליעקב מלקו הוא כי העה״ז בטובות להגבירו לעשו

 מצאנו והנה לו. כאשריאתה בטובותהעה״ב אחריכן
 עלי והבאתי ס״ה( )שם וז״ל בב״ר ז״ל באמרם לנו הון

 ליחנה עתיד שהוא אחד ברכה אפילו ברכה. ולא קללה
 היחה ליעקב כי הנה .ע״כ לי נותנה אינה בסוף לי

 כי רק זה ואין בסיף לו לתת ושמורה ערוכה ברכה
 ומשמני השמים מטל בעה״ז להנחילו חפן היה לעכו

 חלקו הוא כי הזה בעולם גביר להיות דגן ורוב הארץ
 להיחל יק בעשו היחל ולא לו הצפון בחלקו ליעקב ואח״כ
 יתבארו זה דרך פי ועל יכלה. בקטן כן ואמרי בגדול

 אוזד מאמר והבין שכל בשום והוא היטב. באר הכתיבים
 הכלים ואת בבל זו כליך נא פא וז״ל )פס( בב״ר שאמרו

 על המן את ויתלו מדי זו תליך .אלהיו אוצר בית הביא
 השדה וצא קשת. יהודה לי דרכת כי יון זו קשתך העץ.

 לשים וראוי : ע׳׳כ אדום. שדה שעיר ארצה אדום זי
 וע״ם .יאדוס ויון ומדי בבל אל מטעמיו מנין מה לב

 כונתאישה. להפר רבקה ראתה מה ונראה נשקיף דרכנו
 שבעודו יקרה או .אביו ימישהו אולי יעקב את ולסכן
 ויתפס השדה מן עשו יבא .יברכנו טרם אוכל יצחק
 עליו אביו אף ויחרה אחיו בחרב ויפול במחתרת כגנב

 מאמר אל לב נשית הדבר ובכלל .קללה עליו להביא
 מאמר והוא שאז״ל חריד כאשר והיה עפו אל יצחק

 .כו' אורייתא פתגמי על יעקב בני יעברון כד המתרגם
 :בו תרדה יחטא כאשר והיה יאמר מהראוי א׳כ כי

 כי והוא בכוטתיהם. חלקו וריקה יצחק הנה אסנם
 הנוחל הוא לבדו יעקב כאשר כי לבבו עם היה יצחק הנה

 כי והוא .בהחלט הזה העולם ינחל עשו כן .הבא עולם
 ויון ומדי בבל מלכיו" לד׳ נחלקה העה״ז פליטת הנה

 . נבוכדנאצר בצלם הרמוזים מלכיוח ד׳ והס ואדום
 תתחבל לא לעלמין די מלכו שמיא אלהא יקום שבתריהון

 לו יהי .פה רק מלק לעשו שאין אחרי בלבו יצחק ואמר
 בעשו כולם מלכיות הד׳ שליטת ותתקיים לגמרי לו אשר
 עזדן-.5 מ:ד״פ ישראל תחתיו ישתעבדו אדום היא

שא )שם( ז״ל מאמרם כונת זאת מצכיוהוהן צד׳ לגלות

נא
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 ד׳ ע״י .זו מצוה עשותו ע״י כי כו' כבל זו כליך נא

 בשליטת תטרך .הכלים למיחת יד על .אלה דברים
 וע״י .מדי בשליטת תבורך תליך וע״י לבבל. המעותדת

 .שדוד נפל לא שם כי .נתלה להיות המן יפול לא כן
 וע״י .למדי רק היתה לאדום לא הממשלה כי על רק

 כד״א ליון. העומדת בשליטה תבורך בקשת המצוה עשוהך
 צאת וע״י כו׳. יון בניך על כו׳ קשת יהודה לי דרכתי כי

 הוצרך לא שלו שהוא ע״י כי שלך. למלכות תזכה השדה
 כך בין כי .השדה יציאתו רק הניקח. דבר אליו לזכור

 העתידה בבל מלכות וכנגד .היא שלו המלכיות כך ובין
 .אתה חצודם למען לי צודה את בבלה. יעקב את לצוד

 את שהאכיל משתה שבשביל ע׳י ביין. המן מטעמי ׳,וכנגד
 המלך מטעמי ושע״י ונענשו. עברו אחשורוש בימי ישראל

 . בשושן דת ותנתן הספרים בשלוח לפתוח שישבו והמן
 שיהיה ולא .לך הממשלה תהיה למען מטעמים לי עשה
 ובאו חיילותיו המביא יון וכנגד .מדי המלך תחת המן
 וכנגד .לי והביאה פרצות ופרץ .וההיכל המקדש אל

 ואוכלה ישראל. חללי בשר תאכל שחרבך הד׳ המלטת
 יעבדוך ענין יהיה וזה .בממשלתך אז החזירך למען
 ולעומת לעבדו לו נתתי עליו שנא׳ בבל לעומת עמים

 עבדי ולא לאומים לך וישתחוו להמן. ומשתחויס כורעים
 החריבו שלא יון ולעומת . היא שלך המלכות כי המלך

 לפרוץ ידם שגברה רק .ישראל את הגלו ולא המקדש
 לך וישתחוו העצמיי ממשלתך ולעומת גביר הוה פרצות

 רבקה אך .ע״ה יצחק כוונת היתה זאת הן אמך. בני
 עצת אס בלבה אמרה כי הוא הלא .עמה אחרת רוח

 בגלות נפלו אחרי יעקב יקום מי .תקים היא יצחק
 ית׳ מאמרו אל לב בשום והיא . יחיה מי ואוי הראשון

 מה כי .דור מדור בעמלק לה׳ מלחמה יה כס על יד כי
 לפניו עמלק המת הכלב הוא ומה לו. ית׳ להאריך לו

 ולא דורות לדורי עמו מלחמה יתברך לו ש׳־היה .ית׳
 ישראל ואת יהושע את שיצוה אלא עוד ולא כרגע יכלנו
 באזני ושים כד׳א עמלק עשה אשר את ישכחו ולא יוכרו

 תשכח. לא כו׳ עמלק לן עשה אשר אח זכור וכן יהושע.
 כמו עמלק את ולהשחית לבלע ה' כח חלילה קצר והאס
 לב להשית ראוי ועוד .שנאה תכלית לו שונא והוא .רגע
 לא בזה כי הראשון. מן האחרון הזה גלות נשתנה מה

 מאלינו אז ישראל איש כל ה׳ עד נשוב עד עוד. נגאל
 שאין מה משיחנו. חבלי ע״י בעתה או הקץ. עת טרם

 בעוד אחשבותינו. שבה׳ כי הראשון. הגלות בגאולת כן
 בניס והולידו נכריות נשים שנשאו וכמה כמה אתנו נמצא

 מה ידעו לא כי העם מהמון מצות כמה ונשכחו ובנית.
 שהעיקר למה אס כי זה ן א אמנם .בזה וההיקש הוא

 כד״א תחלה. שרה חפול עד נופלת אומה שאין רצלינו
 סמאל כי ידענו ועוד .כו׳ המרום צבא על ה׳ יפקוד

 .המות מלאך הוא יצה״ר הוא שטן הוא .עשו של פרו
 איפה ובחיילוחיגוא״כ בוכח מוסיפים אנו בהעוחינו ע״כ

 המקיימים וחטאים עונות רצפת .ובידנו ארץ מייורדהו
 לאתפול. הוא גס אומתו תעמוד בעמדו כן ועל אותו.
 האריכו אל ודעת טעם טוב ראינו מצאנו הזה ובדבר

 הסהרנו שלא עוד כל הפילו לבלתי .עמלק עם ית׳
 מפלתו תוחלת ולכן .מעללינו רוע ומעצבון ממעשנו

1 )ח״א( כ

עד

 הבטיחנו אשר .הימים אחרית עד דור מדור ממושכה
 חשובהשלמה. אלהינו אלס׳ נשובמעוכיכו ית׳. יוצרכו
 פנים. כל על אז מלשוב יבצר רז׳לכילא ממאמר כנודע

 לב יצר כי ולהיות אומתו. ולכל לעמלק נוכל יכול ואז
 ע״כהוכו מאליהם. כולם יחד לשוב אפשר ואי לע. האדם
 אל אל צרתם בכל אז כי .משיחנו חבלי אל בחסד

 והנותרבירושלים. בציץ הנשאר ה׳ אל וישובו יקראוהו.
 ושולמחו עשו יד היתה לו כי ונבין נשקיף דבר וממוצא
 וראינו נוכל איככה .מדי ובגלות ראשון בית בחרבן
 .מולדתו ובאבדן שרו ואת עמו את ימצא אשר ברעה
 על צרורות אשמותינו ומשאלות ציון שיבח את ה׳ להשיב
 של שלו שמו סמאל יהיל זד ומאשליס מחזיקים שכמנו

 משמלתה על כליותיה ייעצוה אמנו רבקה ע״כ .עשו
 עשו את השליכו לבלתי .אישה יצחק עצת להפל תעמוד

 אליו אביו מאמר וזה .לו המיוחדת בממשלה אס בלתי
 אל כו׳לומר כאשרחריד והיה עצתו נעשתה לא כאפר
 היה שלא מה זולתי הברכות בהעדר אבדת לא כי תחוש

 לך אשר רדוי עת בהגיע חריד כאשר והיה אך שלך
 .רבקה לבב עם היה עוד .כו׳ ופרקת אז מלכות הוד
 נמרן בשופע בעה״ז להם ייסב לישראל טוב אך הנה כי

 מאחרי ידחו לבלתי אלו בברכות מעלליהם ייטיבו כאפר
 להס. יצר מעלליהם בהטיבס גס כי באומרם בהעוהס ה׳

 יושפע ילכו ית׳ בחוקותיו כאשר כי בראותם משא״כ
 עד לשוב יחרצו אז כי בהעוותס. ונהפוך טוב רב להם

 ושבת והקללה הברכה אליך יבאו כי והיה ית' כמאמרו ה׳
 בטרם באומרו יצחק מאמר בשומעה חששה ,ג עוד כו'.

 יאסףסרס וחול• הוא נביא כי עתו את ידע פן תמות.
 לצדיק מעט וטוב .ברכתו את הוא גס יעקב אח ברך

 כל על לכן .השעה תדחה אס ומזה מזה קרח מהשאר
 : הכתובים ביאור אל ונבא הדבר. לעפות לבה שתה אלה
 לא כי החושב מלב להסיר היחל כו׳. יצחק זקן כי ויהי

 דרך אין כי להיות כי והוא הדבר. עשה מחכמה
 ושיבה זקנה עליו הכביד ידי על רק עיניו שיכהו הזקן

 לו אלה אשר ואיש .חושיו ולחלש כחותיו ליאסף שהחילו
 מתוקן בלתי דבר לצאת הדבר וקרוב צלולה דעתו אין

 מעשהו זר היה ע״כ כי איש יאמר לבל ע״כ ידו מתחת
 שכהו שמה ואמר הקדים לכן .ה׳ שנא אשר את לברך
 מה בצד לפגום וחושי׳ כחות אפיסת הוראת איננה עיניו

 הראות אל הנוגע כלומר מראות רק .דעתו בצלילת
 מה אך כמאז. היה ושלם חמים השאר בכל כי בלבד

 רק מברכה יעקב את לשלול לא עשו אח ויקרא שהקדים
 וזהו בגדול להחל אנשים דרך וכן .הגדול בנו להיותו
 הוא רשע כי ומיודעו הגדול. בנו עשו אל ויקרא אומרו

 . בברכה להתברך חלקו הוא לאשר נס לברכה יצלח ולא
 האב אל כבן אלי המתייחס כלומר בני ואמר הקדים
 ואמר ממך תרחק לא לברכה לזכותו מה כושר שיהיה

 הנה ויאמר אליך. ומתדמה כדברך הנני כלומר .הנני לו
 חפב כי הזקנה אלי בא כרגע עתה כלומר זקנתי נא

 פלא ראה והוא עיניו כהייח גרמה הכחוח שאפיסות
 בדרך פלא כרגע רק .מעט מעט החולשה אליו היחלה
 בלי ואפסו כרגע הזקין מעתה כי ואמר גזר לכן מבע

. קרוב שסילוקו סימן רק זה אין כי כחוחיו הדרגה
׳וכאשר
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 לכן במות יקרנו כן פתאום הזקנה אליו קפצה וכאשר

 וזה .יפנה לא שמא מעתה בניו אח לברך חפן היה
 קו ולא .זקנתי ברגע נא כלומר זקנתי נא הנה אומרו

 כליך נא שא לק כאמול מותי יום ידעתי לח לכן לקו
 ורשעו בצעו בשן כי והוא אברכך שאני דרך לך והכן

 לו אין בלבו יצחק אמר ע״כ סוב ברכת עליו תחול לא
 הברכה מעין גדולה מצוה בעשותו כ׳א להתברך דרך
 כבוד נא יעשה .גשמית הנאה ברכהו להיות כי והוא

 אשראהב. במטעמים גשמית הנאה אותו והטעים .אב
 , מטעמים לו יעשה צוהו כן ועל לברכה יזכה כן וע״י
 יצר אשר רעותיו ינגדוהו הלא כי ראה זה לעומת והנה

 כלי בכל הבריות את מלסטם שדה איש שהוא הזולת אח
 למנוע הברכה על יעמדו ואלה הנאותיהם. ומונע זיין

 איפה. זאת עשה לו ויאמר התחכם ע״כ ממנו. הנאותיו
 תעשה אשר הכלים כי לטובה רשעחך מעשה כל נא והפך

 כליך נא שא .וזהו זאת מצותי תעשה לסטאוחךבהס בס
 השדה הוא הרעות תעשה אשר ובמקום וקשחך תליך

 ציד יודע היה כי השדה מן עשו ויבא כד״א לך הידוע
 ומעשה השדה וצא וזהו הזאת, המצוה עשה שם שדה איש

 ציד לי צודה עתה נפשות תצוד אשר הצידה הוא הרעה
 באוקשתהפך ציד. שחינו מה ולא ציד שהיא מה כלומר

 וטובות להנאות תזכה ולמען לטובה רשעתו הכנות כל
 העה״ז הנאת בס שאהנס מטעמים לי עשה העה״ז

 צוהו .יופר להכינו דרכנו וע״פ מדה כנגד מדה לך וחבא
 ׳הכ מהטעם לי צודה וזהו שליח ע״י ולא בעצמו יצוד

 אהה לי והביאה ע״יעצמך לימסעמיס ועשה וכן למעלה
 משלשתן פשלה שכל לומר פעמים ג׳ לי ואמר שליח. ולא

 עד להתברך תזכה לא אלה כל ועל .לשמו לו תהיה
 לברכך אחפוץ אס הלא וש״ח ואוכלה. וזהו ואוכל שאהנה

 תברכך בעבור לז״א האלה. ההכנות כל אשאל זה למה
 המתברך על חל הצדיק ברכת שפע אין כי והוא נפשי
 ה׳ באשר ואז הצדיק נפש על כשורה שכינה ע״י •זולתי

:המתברך אל המברך נפש ע"י ישתלשל אתו
 אל אמר לכן הדבר רע היה עשו בעיני כי ידע והנה

 כי אלה בכל לצווהך ארבה אס החפץ על תתמה
 הטמאה נפשך אל הקדושה נפשי שפע ילך דרך איזה הלא

 ע״י להן לטמא מטהור יחן מי כי צברכך נפשי ותחפוץ
 יאמר או לברכך: עמי ותסכים נפש• תברכך אלה הכנות

 לפני המטעמים מהיות ולא שאוכל עד אברכך שלא מה
 כמדובר ממך רחוקה היא כי נפשי תברכך בעבור הוא
 בלכתו הלל כמאמר עמה מסד וחגמל אכלי אחרי לכן

 שתעשה מצוה וע״י נפשו עם חשד לגמול שהוא לסעוד
 ממנה להשתלשל מבא להיות מה בצד תתקרב עסה גס

 מה הנה ט'. שומעת ורבקה )ה( :טוב ברכת אליך
 אביו לפני בהיותו אולי הוא למוש בדבר קרוב שהיה

 ורבקה כו׳ שומעת ורבקה לז״א שמה. וימצאהו טשו »בא
 רק .מיצחק שומעת היתה לא אס כי והוא כו׳ אמרה
 זמן עבר אפשר היה מיצחק ששמע מה ע״פמגיד יודעת

 צד עשו היה כך ובתוך רבקה לידיעת יצחק מאמר בין
 . בגניבתו ויחפשהו שם יעקב אח וימצא ומביא ומכין
 וגס .שליח ידי על ולא כלומר כו׳ שומעת ורבקה ל׳״א

יקאחל שודאי המןכן מן ולא להביא ציד לצוד עשו ?«ילך

 אכלי איחרה לא וגס המזומן. מן יעקב יבא כך ובחוך
 שלא וזהו אמרה ורבקה מיד רק ליעקב. מלהגיד שומעה
 ורבקה כלימר מרה א ורבקה רק רבקה זתאמר נאמר

 לבב יחממן חמש החת והנה :חמרה מאז והיא שומעת
 בהברת יצחק ירגיש אולי )א( הדבר. עשות לבלתי יעקב
 פיו באמרי ינקש פן )ב( .היה יעקב קול הקול כי הקול

 יצחק בין עבר מחפר יעקב בדברי שינוי אביו יראה פן
 יעקב יאמר כי )ג( .יחדיו נדברו אז כאשר עפו אל

 גשמיות ברכוש כ״א .עשו אח יברך בל אבי את ידעתי
 אני בוחר כי בהן חפן לי ואין חלקו הוא כי העה״ז של

 במובנן המרובה אפסיד ולא העה״ב הוא נחלתי בחלק
 אחי הלא יאמר כי (7) שולחנות. לב׳ זוכה אדס כל לח כי

 ממנו יפדו ה׳ ימנע לא ולכן אביו מצות לעשות הולך
 רנונו ולהפר אבי את להכעיס בא אני אך .מלהצליחו

 הצלחתו יעבור ה׳ וגס .לאלהיס וחטאתי אותו לרמות
 השדה מן עפו יבא פן )ה( .הזה הדבר בגלל ממני
 כעס ויהיה במחתרת כגנב נתפש ויהיה אביו לפני עודנו
 בל יעקב מלב להסיר ע״כ דרכה ומשולל ולאחיו לאביו
 בהגדת הב' הקדים החמשה בעבור נחלתו את ישחית
 הקול לענין כי והוא חמשתן ארוכת שהיה איך אליו רבקה

 במת ארוכהה העל׳ לשנותה הוא אפשר בלתי כי נס
 פי כאלו באצבע מורים מפיו היוצאים הקול דברי שהיה

 שחשות מה הקול דברי יתקנו כי אליו המדבר עשו
 קול דברי כי בשמש עמו ושוברו קול יהיה כי הברחה

 ורבקה וזהו יחדו. צדקו עשו אל יצחק פי דבר ואשר יעקב
 עשו אל יצחק דברי לו שאמרה לאמר בנה יעקב אל אמרה

 בהן שיכיר הדברים תכונת אביו אל יעקב לאמר כדי
 יחטיא ולא לעשו בינו היו אשר הדברים הס הן כי יצחק

 .בס״ד אביו אל יעקב בדברי נבאר כאשר לעשו ויחזיקנו
 עדיין והנה למחרים. לאמר שהוא לאמר משמעות מהו
 דברי כל אל היטב לבה שתה לא אולי לחוש מקום היה

 מרבקה שנשמטו דברים ביניהם עברו ואולי עשו אל יצחק
 השני העיכוב והוא ויאחז ויתבדה יעקב בהס וישנה

 לו שאמר לז׳ש .הא' תיקון וימנע הנזכרים מהחמשה
 את זולתי ע״י ולא בעצמי כלומר אביך אח שמעתי הנה

 כדי בכווני שמיעתי והיתה אחיך עשו ל מדברא אביך
 אל לבי שמפי ספק אין כי באופן הדברים אס לך לאמר

 גס ואפשר :לאמר וז״א אחטיא ולא בעצם הדברים כל
 שמעה אסר ונא שומעת ורבקה באומרו למעלה כיוון זה

 יעקב אס לספר דבר תפל בל ושומעת עומדת כלומר
 כו׳ הנה אמרה שמעה מאשר דבר שכחה שלא לו ולרמוז
 הווה על הורה הנה מלת כי שמעתי כעת הנה כלומר
 אביך דברי הן ומה משכחה אירא לא באופן כעת ומזוק

 דברות שלש אל פניך שים לומר כו' לי הביחס כמסויימות
 והעושה המביא הוא שיהיה )א( .בצוותו דקדק אשר

 )ג( מןהמוכן. ולא ציד שיהיה )ב( בעצמו. המטעמים
 דברי הן והן אוכלו טרם ולא יברכנו ואח״כ החלה שיאכל
 העשיה הרי אלי דברת כאשר עשיתי אביו אל יעקב

 הרי הברכני בעבור הציד הרי מצידי ואוכלה בעצמן
 בלשון לאומרם כלא בחכמה ויעש האכילה אמר הברכה

 בשינוי אמר לכן .ומערים כמלומד יראה בל . ממש אמו
 השלישית ועל מהחמש השנים הותקנו .הרי יורגש סן מה

אסר י
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 פן יראה כי לשנות. ראתה בזה כי ה'והוא לפני אמר
 בו היחלה ע״כ .העה״ז בברכות יבעט כי יעקב ימאן

 ה' לפני ואברכך היו עשו אל יצחק דברי כי ואמרה
לבבו על היו גשמיות ברכות לא כי רוחו על להעלות

:ה׳ לפני אל המתייחסות רק לברכו
 אמרה ורבקה באומרו למעלה הכתוב רמז זה כי ויתכן

 למעלה בזה האמור זולת רבקה ותאמר אמר ולא
 .עשו אל יצחק בדבר שומעת שרבקה היות שעם לומר

 אעפ״כ .בפרטות דבריו כל ידעה באופן מגיד פי על ולא
 ולא אמרה שרבקה מה בדבריה יש כלומר אמרה ורבקה

 כי מותי לפני אומרה וגם ה׳ לפני אומרה והוא .הוא
 .ה׳ לפני שאמרה אחרי כי והיא .אמות בטרם אמר הוא

 הלק לעשו אין כי יודע אבי הנה יעקב יאמר פן ח.שה
 כדברך יהי לו והן בטובותיו יברכנו ואיך בעה״ב. ונחלה

 שיסכים .הברכה בטחון לחזק כוונה תהיה לו אמר שכך
 ואמרה עוד שינחה לכן רוחניות שתהיה ולא בה יה׳ הוא
 חגעל לא תהיינה גשמיות כי גס כלומר .מוחי לפני

 אתה גס ויברכך באיס ימים הנה בסבבוטחךכי נפשך
 סמוך שהוא שיורה מותי לפני אמר הנה כי הע״ה בברכת
 אל חושה מהרה לכן לברכך יפנה לא ושמא למיתתו
 אמרה־ לא לכן ריק. מלישאר לצדיק מעט וטוב חעמוך
 אשר כד״א תכיפות. להורות מותי לפני רק אמות בטרם
 כפרש״י למיתתו סמוך שהוא .מוחו לפני כו׳ משה בירך

 שנחה ביום שהיה ס״ה( פ׳ )ב״ר רז״ל וכמאמרם שס ז״ל
 ולא מצוה לעשות הולך עשו כי הרביעית ועל ט. נפשו

 ואתה כלומר בקולי. שמע בני ועתה אמרה לכך נחה.
 לרמות או ברכות קנות לכוונת הדבר תעשה לא ג׳כ

 מצות עושה שנמצאת בקולי לשמוע כדי זולתי אחיך
 בני שאתה במה כלומר בקולי שמע בני וזהו .אס כיבוד

 מצוה. תעשה אתה שגס באופן בקולי שמע בכטדי וחייבת
 .כעשו ברטת קניית כוונת .המצוה בכוונת תשקף ואל

 גס כי .הוא ולא אתה עליו מצליח אתה תעדיף למען
 כלומר . אותך מצוה אני לאשר רק תהיה לא מגמתך כל

 כן לא שעשו מה זולתה לבחינת לא מצוה שאני למה
 אמרה החמישית ועל .ברכות קניית משתף רק ידמה

 מזומן אשראצוךהוא כל הנה כלומר כו׳ הצאן אל נא לך
 ואף יתאחר שודאי להביא ציד לצוד הלך ועשו בבית אתי
 שנצסוה מעשו יותר שאמהר המטעמים אעשה שאני גס

 ומזורזת רגילה היא היתה ספק אין כי עצמו. ע״י לעשותם
 יבא מרם .תוכל וגם העשה באופן ממנו יותר בדבר

 למעלה רמזה ג״כ אפשר יזהו אביו. לפני במטעמיו עשו
 שמעתי עתה הנה כלומר .שמעתי הנה אליו באמור
 שהגיד עד משומעו שיאחר שאחוש הזולת. ע״י ולא בעצמי

 לשון שאי; עתה הנה כלומר .כו' שמעתי הנה אני רק לי
 דברי וגס .והריה מזומן שהוא במה רק . צודק גנה

 התחכם לכן יתעכב. באופן כו' ציד לי הביאה הוא אביך
 נא לך לגובאומרה תוכל יכול כי סוב לברכות והקדמט

 ע״י המצוה כל עושה עשו הנה יאמר בל ג׳כ כוונה כז׳
 קח אחה גם לז״א כן. לא ואני והבאה ועשיה ציד ■עצמו

 המטעמי׳ שאעשה ומה אם. כבוד לשמילשס לי כלומר לי
 מתד יודעת שאני רק .התרבלותך מסאת לא אתה ונא

אביך רצון מה בצד תעשה ובזה .אהב כאשר לעשותם
 3 )ח׳א( כ

 אהב כאש: בעצם לעשותם ידע לא הוא כי מעשו.
 מצוההבאה גם לך הרי לאביך. ואח״כוהבאת כמוני.

 אכילה ידי שעל הזכירה הנה . ואכל לאביך והבאת
 הנמשכת הברכה כי לה יאמר פן הרגישה .תבורך

 ברכה מהיותה היא גס תבצר לא . גשמית אכילה ע״י
 אשר בעבור ואמרה חזרה לכן . האכילה מעין גשמי

 אומרי אל לב ותשית תמאן אה לומר מותו לפני יברכך
 סמוך הוא מותו לפני כי זה לעומת ראה . וכו׳ ואכצ

 כד ות־ יסתלק מרס ידך תנת אל מזה וגם . למיתתו
 אמר אז עכוביו ה' נסתלקו כי יעקב ובראות . זאת גס

 רחוקה כי וגס אחרת עוד אל לבך שמת לא אמי הלא
 ימושני אולי יזהר.והוא הכל על הנולד את הרואה היא
 תאמרי ושמא .יעשה אולי . בודאי שאינו גס כי אבי
 לז״א . כזאת רחוקה חששה אל לבך תשית זה למה

 עצמי על מביא אני להיותי לומר . כו' עלי והבאתי
 וגס .פקפוק מיני כל אל לחוש יאות . גדול הסתכנות

 הברכה שאותה ס״ה( פ׳ )ב״ר כמרז״ל והוא ברכה ולא
 מאבד ואהיה .יברכני לא בסוף אותי לברך עתיד שהוא
 שאהיה כו' והבאתי וזהו .יקבני קוב ושגס הרבה טובה

 והבאתי הכ׳ שיפור או : ח״ו עלי קללה המביא אני
 יברכני. לא ברך גס לפחות יקבר לא קוב כו׳.וגסכי

 מענו וטוב .העמוד אל חושה מהרה לכן ברכה ולא וזהו
 לו המעותדת העה״ב טוב ברכת ריק מלישאר לצדיק

 ישרה והדרך האלה הדברים פי על והנה :כמדובר
 )שס( בב״ר רז״ל מאמר דברי יתבארו בה דברנו אשר
 שעיר איש אחי עשו הן אמו רבקה אל יעקב ויאמר וז״ל
 חלק איש ואנכי .שס ירקדו ושעירים כד״א שיידן גבר

 משל אמר לקיש .ריש כו׳ יעקב עמו חלקה' כי כד״א
 הטון ומלה הגורן שפת על עומדים שהיו וקרח לקוון
 על ידו ונתן בקרח המוץ עלה בשערו ונסתבח בקווץ
 ימות כל בעוטח מתלכלך הרשע עשו כך והעבירו ראשו
 בטנות נתלכלך יעקב אבל .יכפר במה לו’ואין השנה

 כי שנאמר יכפר במה לו ויש יוה״כ ובא השנה ימות כל
 וצא לה הוא שאול נא אמר יצחק ר׳ יכפר הזה ביום

 בשאלה רק שהם משלים כשאר אינו )ם* ליה היא שאילה
 זה עליו השעיר ונשא אלא לעיקר( ולא בעלמא לזכר
 עינות עונוחם כל אח שעיר איש אחי עשו הן שנא׳ עשו
בעיניו והייתי אבי ימושני אולי חס איש ויעקב שנאמר חס

:ע"כ ע״ג וכעובד וכתועה כמת כמתעתע
 יתר המשך ביאור כלות טרם ביאורו אל לב ונשימה

ונלכה נסעה ואח״כ בגבולו להיותנו הכתובים
 ומהראוי .בס״ד עוד הזה בדרך ההתוביס שאת יתר אל

 מי שיידן גבר שעיר איש או׳ א׳ .דבריו על לב לשיח
 שאלה לל-א נדרש שיראה ועוד הכ׳ פשט להניח הכריחו

 שייק גבר עם לריב יחפון שלא לומ׳ דעתו ואם .אמו
 איך ועוד .לפניו יעמוד מי ה׳ תלק הוא להיות אדרבה

 שאמר לר״ל וטד . אבי ימושני אולי אומרו לזה ימשך
 ואיך . אמו עצת אצל זה ענין מה כו' וקוק מש.לקרח

 לזה ימשך איך וגס . הברטת לדחות טעם הוא זה
 הכפוריסמאןדכר יום .ועוד כו' אבי ימושני אולי אומר
 הוא שאיל לא יצחק רבי ענין מה ועוד .בכתובים שמיה

לכל גס כי שאילה זו מה ליה היא שאילה ולא לה
הסיחשיס
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 מתנצל רק שואל הוא ולא שואלת היא לא הפירושים
 זה השעיר ונשא אומרו ושד .עפו אל ברכה להניח

 . ישראל שנוח כל עשו ישא יוה״כ שכל היתכן .עשו
 כמשמעו. הוא שששר הכתוב פשט לשנות הכריש מי ושד
 פשט יעזוב למה .חם שנות שטחם אומרו הימנו וקשה
 אחרת אוח ובהוספת לשנים התיבה בהפריש ויפרש הכ׳

 תם לאיש אין כי ידענו כי תם איש יעקב שנוח ולומר
 הוא אם ט שאנו בה׳ יפרש מה זה שלפי ושד . שטת
 שנותיו כל עליו שישא שעיר. איש אחי עשו הן לומר
 ששני י אולי אומרו וגס . אמו דברי על חשובה ו מה
 אומרו ועוד הקודם אל מקושר בלתי זה ט'גם אבי

. בתיבה כלל מזה אין וכעובד־ע״ג וכשעה כמת ׳־כמתעתע
 ולא . בה שאין מה לדרוש וילך משמעותה יהנה׳יעזוב

 והוא למת שיחשבהו ועוד . יחד דברים ג׳ שדורש שד
 למזיד יחשדנו ואדרבה תועה. הוא ואיך לפניו חי יעמוד
 ועוד ע״ג וכעיבד שיאמר ע״ג בזה נתן מי וגס .ורמאי

: כלום זה כל על משיכה אש שאין
 . שעיר איש אומרו בכתוב להם הוקשה הנה אסנם

 ואנכי אומרו ועוד . שער בעל יאמר ומהראוי
 שעיר איש אחי עשו הן ויאמר . מיותר הוא חלק איש
 שום בלי יראה חלק שאומרו ושד כו' יששט אוצי

 אלא ספק בלי אדם ככל רק היה כן ולא .שער מציאות
 מלק יאמר ואיך .שער כאדרת שהיה כעשו משנה שאיט
 א׳. טענה היא ש׳ אחי עשו הן אומרו כי או׳ גמרו ע״כ

 זה דרך פי ועל . ב׳ טענה היא ט' ימושני ואומרו^אולי
 כו' שיידן גבר שעיר איש ואמרו האלה השלמים דרכו

 אשר בדרך ידרכו כולם יחד האלה הפלמים ג׳ כי והוא ׳
 וליעקב ולרבקה ליצחק היה שסכם דבר כי . ט דרכט
 כמאמ׳ העה״ז ניחן ולעש העה״ב ניחן ליעקב כי .ועשו

 לו היה ולא חיצוני מכח שהיא עשו השלשת שחלקו ז״ל
 הוא קדוש כי ויעקב העה״ז יירש בעה״ב ונחלה חלק
 העה״ט חנחן להם ממעל אלוה חלק ירכו יוצאי נפש וכל
 בדבר תכניעני זה למה לאמו שאמר הא׳ מאמר וזה

 והפדים הטומאה מכח שייק גבר אחי עשו הלא . הזה
 עמו ה׳ חלק כי חלק איש ואנכי .העה״ז טוב יאו׳ ואליו
 . העה״ז טוב לחמוד בצע מה חלקי ה׳ ולהיות יעקב
 לי וטוב למעלה כמדובר לו לתת מפן שאבי מה הוא אשר
 וטוב העה׳ז משב בעה״ב ואדבק נפשי אמרה ,ה מלקי
 נקודות אין כי ראה לוי ר׳ ו . בשלו א׳ כל יעשד סוב
 צודק האומר כל אין כי ועוד . כפשטן באות חלק מלת
 דור בכל לצאת העתידים מהצדיקים וכיוצא ביעקב אלא

 ימנעום שטתם אשר בעבירות המסתבכיס אך . ממט
 מעכו גרועים ויהיו העה״ז גס מהם יגרע למה . מעה״ב

 לחמר מאש יעקב שאל אשר היא זו טענה כי אמר לק
 טוב הטומאה אחי וחלק .ה' חלקי כי אמי ידעת ק

 אך .העולמות חלקט כאשר לו כראוי לעשד אחד לכל
 בהם יהיה אולי כי .חלצי יוצאי על הוא דעתך אפשר
 גם אטול לי וטוב . שנותיהם על לעה״ב זוכים בלתי
 ולא לפשת עוה״ז ליהנות מבא להם ויהיה .העה״ז חלק

 תראי אל לה לז״א .והעוה״ב השה״ז שניהם גס ישכצו
 אחריו המתייחסים ורעיו הוא כי .כו׳ אמי עשו הן ט

השנות יחדבקו הטומאה מכח להיוש כו/כי לקוק ידמו
 4 )ח׳א( כ

 ונדבק מינו את מין מוציא כי .במערות כמוץ שיעשה ט
 ומאת ש חלאת וחין .הקדושה מכה הם ישראל אך : ט

 כמטאר בחלק כמון כ״א בעצם בהם נדבק שיעשו העונות
 ואמר .כו׳ שחרחורת שאני תראוני אל פ׳ על אצלינו

 . היד משל והוא יוסרו יד שבהעברת ראשו על ידו ונתן
 לשוב ובבחירתו אדם של בידו העושת סהרת היות אל

 יום ואז .ראשו על ושורה עליו הנקרא אלהיו אל בתשובה
 וכלס . נפרה חלוקי מארבעה כנודע מכפר הכפוריס

 שהם גס . יחטאו אס זרעו גם וא״כ השובה ע״י
 כןלפתחחשאח . הגורן בשפת כעומד לכך מעותדים

 ישהרו ובקלות . עצמם מפאת הם קדושים אלא רובן
 ובזה .בעוה״ז הס גס להם בצע מה וא״כ . לעה״ב ויזכו

 שעיר ס אי אומר וגם .נקודותיו ע״פ יתכן הלק אומרו
 לומר ששעיר. בל׳ דאפקיה אלא שער בעל שהיה לו׳ ענינו

 והביא לכפר. שעיר ט שנאמר הכפורים יום אל ולרמוז
 גם לכלול א( .) שעמים משני כו׳ הזה ביום כי מפסוק

 אומר על )ב( . יום של עיצומו רק לנו שאין הבית אחר
 תקנתו אדם של שבידו שהוא פי' ראשו על ידו ונתן

 מעביר ויוה״כ חשובה שע׳י הכשרים יום עם בתשובה
 ענין וזה .אלהיו לבין בינו המבדילין ראשו שעל עונותיו
 הזה ביום כי ית׳ הוא שאומר בס״ד אצלנו ככשב הכתוב

 הממהרת ראויה בתשובה תשהרו ה׳ שלפני ע״מ ט׳ יכפר
 שאילה ולא לה שאיל הוא לא ואמר יצחק ר׳ ובא . באמת

 הוא שעיר שאומר נמצא לוי ר' בדברי כי לו׳ .ציה היא
 יום על לדרוש שעיר בל׳ ושנה .שער בעל הוא שעש

 כי שוה גזרה דרך והוא . ליעקב שמועיל הכשרים
 .ועל רז׳ל דרשות רוב כדרך שעיר נאמר הכשרים ביום

 כי . המלה אל שאיל עבו כי נמצא כי יצחק ר׳ הקשה זה
 להיותו שעיר נקרא השאלה שבדרך אצא שעיר שמו אין

 ומושאלת נעשו היא כי שם מושאלת התיבה וגס שער בעל
 זה ועל . בו ונדרשת יעקב של הכפורים יוס מנין על

 הוא כי . ליה שאילה איהי ולא לה שאיל הוא לא אמר
 היה הטומאה וכח שד כי שעיר נקרא שהוא אלא דוחק

 שהוקשה .כו' השעיר ונשא שהביא הכ׳ והכריחו באמת
 .ידבר הנזכר השעיר שפל ידוע כי .עליו ונשא שהי״ל לו

 בני שנות כל את עליו והתודה נאמר למעלה כי ועוד
 מיני שלשה שכלל חכאתס לכל פשעיהם כל ואת ישראל

 עונותם כל את ס׳ ונשא והיל״ל בא' יצוה ואיך .עבירות
 № אומר הסקרא אין כי אמר לכן .וחטאתם ופשעיהם

 הנאמר שעיר איש היא הידוע כלומר השעיר ונשא דורשני
 לא ע״כ כי הס שנות עונוחם כל את שעיר איש אחי עשו

 זזל ועז סמאל כה עיקר כי והוא .וחטאות הפשעים נזכרו
 ממש שד הוא שעיר נקרא ובכן .עצמו נפש איטת היה

 ישראל שנות של הכומאה כחות כל עליו כנושא והוא
 וישר חם שנות כל את עליו השמיכה ע״י . השעיר על

 מאז כי לרמוז אביהם שם על חס הנקראים ישראל
 העה״ז. לו לקח עשו ועשו יעקב והכחות השצמות חלקו

 הקדוש בעה״ב לו הלק ולא הטומאה עיקר היה כי
 אשר עשו יק ח ילק היא קדוש כי העה״ב לו לקח ויעקב
 לחרג כי תם שנוח שע״י הטומאה כחות הס הן בו ישמח

 עש הן אש אל יעקב דברי יהיו ובזה : מערטלו הס
סמאל משרש וגזע הוא שד כי בעצם שעיר איש הוא אחי

והוא



עט טשה תולדות
§

 ויקנו וילך וההבאה והקימה ההליכה לשמה הפעולות ג׳
 אמו שהיתה למה כלומר לאמו עשה אלה שלש ויבא

 מיני בכל הזדרז' גודל הכתוב סיפר ועתה מצותה לעשות
 היה עדין מיצחק יחסר הראות שחוש אף כי והוא זירוז.
 עשו או יעקב אס לפניו הבא זה הוא מי להכיר מקום

 אם להבחין השמע בחוש והוא . הנותרים חושיו בד׳
 לו יביא אם הטעם ובחוש עשו או יעקב קול הקול

 לי ועפה לעשו צוה כן כי אהב אשר המיוחדים מטעמים
 תבשיל ועושה משנה היה ואס .אהבתי כאשר מטעמים

 עשו לא כי יכיר .יותר החביב אופן בלא מינים משאר
 את בהריחו הריח בחוש גס אהב כאשר נצטוה אשר הוא
 יכיר ובהעדרן בהן עשו ישמש אשר החמודות בגדיו ריח
 ידיו אס אביו שימושנו המישוש בחוש וכן .הוא יעקב כי

 התחכנג׳ אשר כתבנו הלא השמע בחוש והנה . שעירות
דברים קול כקול יתן זולתי אביו לפני יעקב קול ישמע בל

טשד. תורת

 שע״י חלק איש אנכי כי ישראל עונות הנישא והוא
 יתכן ולא .ביובזרעי נדבק העונות טומאת אין הקדושה

 ויהי . מעה״ב רק עיקר לעפות מבא לי יהיה זה לפי
 תס. עונות באומ׳ וגס חלקו הוא כי בעה״ז לו אשר לו

 ידבק לבלתי וזרעו יעקב של המלקות על חס קראו יתכן
 )במדבר ז״ל כמאמרם קדושתם מצד הטומאה בעצם
 כצמיד שהיה פעור לבעל ישראל ויצמד על כ'( ם' רבה

 הדבקים ואתם בקדושה אך .בזרוע בעצם נדבק הבלתי
 כמתעתע בעיניו והייתי פירושו כן וע״י עצמיי דבקות בה'

 את שמתעה הכונה שאם להם שהוקשה והוא כו׳ כמת
 לו היה מתעה והלא הדמיון בכ״ף יאמר איך .אביו

 עצמו שהוא הכונה ואס כמתעה שהיל״ל ועוד .בעצם
 ואמר גזר ע״כ .כמתעתע מאי כתועה היל״ל .תועה
 להבין האפשריו׳ ההבנות כל אל לרמוז מורכבת זו חיבה

 ולהיות ראשונות אותיות השלש שהוא כמת ואמר . בה
 קול יצא’באופן המדברי עשו 'כאלו ומורים מוכיחים שנא'בל' ועל כהועה אמר בעצמה בודדת מלה מתעתע

בשלשה הבחנתו גם ממנו להסיר עתה ובאה .עמו ושוברו המה הבל כד״א ע״ג כעובד אמר .כפולות אותיות של ׳זה המה הבל כד״א ע״ג כעובד אמר .כפולות אותיות של ׳זה

5 )ח״א( כ

 הלא אמר כי והענין .בע״ג הנאמר תעתועים מעשה
 כמת בעינו ואהיה .אני יעקב כי ויכיר אבי ימושני אולי
 פני שמתי כי בראותו מת קרוי בחייו אשר כרשע הוא

 . רצונו הפך לעשות לבו את ולהכעיס . אחי את לגזול
 ל׳ בפי ולהמציא מרמה ולעשות ומוראו כבודו ואיה

 באופן . כו' ולא עולה יעשו לא ישראל ובני חלמית
 שעיקר למת זה בל׳ ואמר ח״ו הרשע שהוא למס יחשבני
 . 'הכבוד הפך והכעיסו אביו רצון עבור הוא החטא
 .המות ותתחייב הפכו וזה .ימיך יאריכון למען בו שנא׳
 העה״ז מטובות עיקר בעשותי לחועה ימשכנו שנית

 זוכה אדם כל לא הלא כי שלישית . מעשו שחמדתיס
 בבעה״ב כמואס בעה״ז בבחרי נמצאתי שולחנות לשתי

 . כנודע ע״ג לעובד דומה וזה . חלילה בו טפר או
 הנה ט׳ קללה עלי והבאתי אלו דברים מכעס וע״כ

 אשר דרכנו באצבע מורה ס׳ה( פ׳ )ב״ר ז״ל מאמרם
 המשך אל ונשוב יחטיא ולא הכתובים בהמשך בו דרכנו

 : אומרו הוא בו היינו אשר הכתוב והנה . הכתובים
המקובלת התשובה הנה כו'. עלי אמו לו ותאמר '*ג

 היתה ט׳ אבי ימושני אולי אומ' אל •
 לא אך .כו׳ אלביש העזים גדיי עורות את אליו לאמר
 .חששתו על לחוש אנושיו' מתחבולות עיקר לעשות ראתה

 להביא מספיק זה אין כי העזים גדיי עורות בהלביש
 יבחין אם יודע ומי .ח״ו קללה עליו הביא בסכנת עצמו
 ישמט אולי או . אדם לשערות העזים שערי בין אביו

 בחוזק ימשמש או צואריו מחלקת או ידיו מעל העור
 . ופניו במצחו ימששנו או . וירגיש העור וינדנד קצת
 בלבו יתן אם לומר כו׳ עלי ואמרה בחכמה השיבתו ע״כ

 אך . הלז האסון יקרך לא כי הירא אל לאו או יימששך
 .ברכות להנאת הזה במעשה רוחך על יעלה שלא בזאת

 יהיה ה׳ אז כי אמך מצות לעשות רק אחיך את לנצח או
 אינן מצות בירך הולכי בידנו הוא גדול כלל כי בכסלך

 שלכך בזאת אך לומר בקולי שמע אך וז״א . נזוקן
 מצותי לעשות לשמי תהיה הקימה גס ומעתה .הטין

 עלהצווי שהוסיף הכתוב והורה .צי קח ולך אני חמך כי
 עשה והוא לשמה הקיחה שתהיה רק אמרה לא היא כי

 מטעמים אמו ותעש אמר הטעם חוש על . הנותרים
 הריח חוש על .לעשו צוה כאשר שהוא אביו אהב כאשר
 החזיקו כן ידי שעל הגדול בנה עשו בגדי את רבקה והקח
 ולתקן . כו׳ בגדיו■ ריח את וירח הכתוב כאומר .לעשו

 אל חששה ולא . לקחתם עצמה הכניסה זה חוש חששה
חוש ועל .לזולתו בגדיו נלקחו כי בראותו עשו הקפדה

:כו' גדיי עורות ואת אמר המישוש
 והיחל לבב במורך נכנם יעקב היה עדין אלה כל ועל

 הקול הברת על בפרט .אביו אח לנסות תחלה
 כן על מהותם תנה ת: לא כי הפחד עיקר היה בו אשר
 קולו השמיע מטעמים לו להביא בא כי לאביו השמיע טרם
 היה לא עדי; אז כי יבחין אס לראות אבי לומר לפניו
 הקדים לכן לבקרו בא כי לאמר יתנצל כי .כגנב נתפס
 ויאמר יענה אביו בלב נתן עליו ה׳ ובחמלת אבי ואמר

 בודאי ליעקב אותו כמחזיק ולא כמסתפק בני אתה מי
 . הדברים וק״ו בעזרי הוא ה׳ הלא בלבו יעקב אמר אז

 שהבאתי או בכורו עשו שהייתי שומעו טרם אס ומה
 המטוליס דברים הס אשר עשו את צוה אשר מטעמים

 אנכי מי בקולי בי נסתפק עשו או יעקב אני אס ספק
 שאזכיר וזס עשו שאני אליו באומרי וא״כ קולי הכיר ולא

 המטעמים ואביא .לעשו דבר אפר המיוחדים הדברים
 לאמר כח עצר עשגצכן היותי צד אל יטה הלא אפרצוהו

 יספיק שלא אף בהחלט כמהתל יראה ולבל עשו אנכי
 עכו אל איכותו נתהפך כי בלבו כיוון יתכן .אנכי במלת

 זה כדבר במקומו ונכנס ממנו לקהה כי הבכורה בבחינת
 בכורך היותי בבחינ׳ כלומר בכורך עשו אנכי אומרו וזהו

 אמו: לו שרמזה סימנים בשלשה לו רמז איך כתבנו והנה
 תברכני אמר כי דבריו .סוף אל לב לשית ראוי ועדיין

 רק כלל נפש אמו לו הזכירה שלא מה נפשך
 תברכך אמר עשו אל יצחק שדבר ואף .ה' לפני ואברכך

 פי על רק ידע לא והוא ליעקב דבריו מגיד מי נפשי
 אך בעלה נפש את להזכיר שלא ראתה מה וגם .אמו
 נפשי תברכך לו נאמר עשו בצדקת לא כי כתבנו הנה
 עשות שהצרכחיך מה . אביו לו שאמר ברשעתו רק

 אל תתקרב זו מצוה שע׳י כדי הוא לשתחברך מטעמים
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 להיות לכן .ממך רמוקה היא כי לברכך היא ותחפוץ נפשי
 בברכה נפכו הגעל בל מיעקב זה דבר הסתר רבקה כוונת

 יברכנו ולא אביו בעיני הוא רע כי .לעשו המיוחדת
 בקשה גם אס כי עוד ולא . ליעקב נאותות טוב ברכות
 כאשר .לברכו יצחק חפץ היה רוחניות ברכס כי לו לרמוז
 יצחק מאמר הסחירה כן על .ה' לפני באומרו כתבנו

 . הפכה המורה נפשי תברכך בעבור אמר אשר עשו אל
 לפני עשו היה אשר הגדר מאד יודעת נפשו כי יעקב אך

 על נוסף אביו לו אמר כן כי בחכמתו דן אביו
 כן אמר עשו היותו האמין יצחק בידי להחזיק זה

 הוא כי ספק בלי הוא עשו כי וישטט יצחק ירא למען
 וז״א אביו נפש לשחברכט הכנה ושצריך נפשו מרת יודע

 מצוה בלעדי כי להורות ולמעלה זה במקום פי׳ .בעטר
 גזר לא כה עד והנה ממנו ותרחק ברכה מעשו יחדל זו

 לכאן פנים ראה כי יעקב או עשו היה אס בדעתו
 יורו ודבריו יעקב היותו הורה הקול הברת כי .ולכאן
 אליו דבר אשר הדברים הן הן כי המדבר עשו פי כאלו
 לעמוד ולדרוש למקור כקש בקרט נדון ובהיותו .יצחק

 כאשר . ט׳ מיהרת זה מה ואמר דבר של אמתו על
 הכת' אמר .בעיניו שקול הדבר ובהיות .בס״ד יתבאר

 אל רק זה שאחר בם׳ כאשר יעקב אל אמר ולא בני אל
 ידע Ы אך . בנו שהיה רק ידע לא כי היולי לשק בנו

 . למצא מיהרת זה מה אמר הדבר ולחקור מהס איזה
 כתבנו כאשר להתברך ראוי בלתי ידעתיך הלא כלום׳

 למצא מיהרת ואיך .הכטח לו הרבה כן על כי למעלה
 יאות ולא . אחריך רודפת הברכה כאלו פשו אתה אס
 ביד המציאו׳ שאין היות עם מיהרת ואמר ליעקב רק זה

 כי גס יאמר אך .מהרת שיאמר למוצאה למהר מוצאה
 מהרת זה מה מיד למצא וזכית בתשובה שהזרת אפשר
 והשיב בדברים הבין ויעקב למצא כדי וזטת הכנה לעשות

 והגון ראוי ובלתי עשו אנכי כי גס לו׳ .כו׳ הקרה כי
 כי בזכותך רק לפני ה׳ המציא בזכותי לא . להתברך

 כי הנאתך לקרב לפני אלהיך שהוא למה .כו' הקרה
 למצא שמיהרתי אל יעקב היותי מדין ולא . היה לצורכך

 הפחד מתוך נס והוא למעני ולא הדבר עשה זכותך כי
 היה אם מסתפק יצחק היה כה עד כי . בפח ונלכד
 ית' שמו מזכיר אותו בראותו עתה אך .עשו או יעקב

 כי יעקב אס כי זה אין בלבו אמר אז ה' הקרה באומרו
 כמאמרם . בפיו שגור שמים שם אין עשי כי אני יודע

 אל יצחק ויאמר אומרו יהיה וזה ס״ה( פ׳ )ב״ר ז״ל
 כי הקודם בפסוק אמר כאשר בנו אל אמר ולא יעקב
 קול הברח איטת זולת עתה כי . ל״עקב החזיקו עתה

 עתה לנסותו רצה ולכן יעקב היותו הוראת באמריו גס
 מה ואמושך נא נשה ואמר בעצם הדבר לאמת במשוש

 נא גשה יאמר מהראוי והנה . מקודם כן אמר שלא
 פעמים זה בני או׳ אך . לא אס עשו האחה ואמושך
 למעלה שכתבנו במה יאמר אך . מיותר הוא זה ואומר

 לי לבן המתייחס לו שאמר בני אליו ויאמר אומרו על
 למה לכן .לברכה לזכות מה בכשרות אלי מתדסה כללמר
 על היה הלא . הוא יעקב כי עחה לו מהאטת שהיה

 ואמושך. גא אמרגשה שמיס שם בהזכרת כשרון הוראת
 אני ק על כי לי מתדמה כלומר בני היותך מאה אני כי

 ' б )ח״א( כ

 זה האתה כלומר עשו בני זה האחה ואומר משמיה
 כמחמי׳האהה הכתוב .ושיעור עשו בהיותך לבני מתייחס

 אס וזהו .,ב היהיע או עשו בני ה׳ הקרה האומר זה
 על מיס ונשפכו לאחוריו יעקב שנרת' ארז״ל והנה לא

 שלח לולא . הפחד מרוב קומתו מלא נופל והיה ברכיו
 הרתע אל אליו אמר ה' ונס צדיו משני מלאכים שני ה׳
 יצחק אומרו יתור אל שכל בשוס ואפשר אלהיך אני כי

 יעקב ראה כי וימושהו יעקב ויגש יאמר די והיה אביו
 כי קללה עליו להביא אסון יקרנו ולא לגשת זה בטחון

 כי אומרי על אליו מתדמה לו לבן מהזיק אותי הלא אמר
 אל יעקב ויגש חהו .יקללני לא איפה וא״כ ה' הקרה
 במה עזרו וה' לו מתדמה אביו שהוא במה אביו יצחק

 רעד. אחזהו זה מה על לדעת לב בשום והוא שוירושהו
 אמנם .ידיו על היו עזיס נדיי עורות והלא )שס( כמז״ל

 אדם בן לשערות עזים משערות יבחין פן מיראתו היה
 מחלקת העזים עור ויחנדנד . מה בדוחק ימשש פן או

 שלא עמו היה ה' אך . ורגז פחד ע״כ וירגיש בשרו
 ולא וימושהו וז״א בקלות ידיו בנגיעת רק בעצם כנש

:בצהרים ממשש מגזרת וימששהו אמר
 הקולות בכפל יכוין . ט׳ קול הקול ויאמר כב

 הקול בחינות בשתי כי לומר והידיס
 עשו היותו יראה הידיס בחינות ובב׳ .יעקב היותו יראה

 הקול דבר )ב( .הקול הברח )א( . הם הקול ובחינות
 ועל . שמים שס שהזכיר אלהיך ה׳ הקרה כי באומרו
 חסר הראשון שע״כ ואפשר פעמים זה קול אמר שניהם
 על הוא והב׳ ההברה על הוא הראשון כי . מצא והשני

 היא הוי״ו ונס . ההברה על ועיקרית התוכיות האמירה
 . עשו ידי והידים . בפיו שגור שראה מהשם אות
 מטעמים שעשה ידיו בפועל )ב( ,שעירות בממשות )א(

 .עשו ידי מעשי היותן שיורה עשו אל בשאלתו אהב כאשר
 היה וא״כ משניהם צד כל להורות סימנים ב׳ כיו והנה

 מאל עשו היותו צד אל להטות ראה מה וא״כ שקול הדבר
 להקל ברכות ספר! בעיניו יהיו לפחות או .האחר הצד

 מה לומר והו' הכירו ולא לז״א תעשה ואל בשב ויהיה
 אל להטות ראוי יותר כי הוא התנכרות צד אל שנסה

 וע״כ הקול הברת ממשוח מאל . המישוש היש ממשות
 ואל בשב היה ולא ויברכהו וזהו פועל ועשה הכירו לא

 מאפר עפו היותו אל דעתו נטתה שעתה ונהיות .תעשה
 ע״כ הכשרות הוראות על תמיה עדיין שהיה גס בתחנה
 זה אחה היתכן כלו׳ עשו בני זה האתה נאמר מתחלה

 ממשות שראה עתה אך עשו היותך עם לבן שהתייחס
 אמר ולא .עפו בני זה אתה ואמר בתימה היקל .הגוף

 שהיה עם כמאז תמיהתו גדלה לא כי בה״א כאמה
 ויאמר ושב הכשרון הוראות על מה בצד לבבו מתחמץ

 יותר להתחזק כדי זה אתה לשאול לחזור רצה יתק .אני
 ולא ביותר קיצר יעקב עשה מה ע״כ • הקול בהברת

 הקול הברת אין אחת שבמלה כדי אני רק עשו אנכי אמר
 אם כי נקודות ג' שבה אנכי אמר לא וגם . יפה נכרת

 להבחין הקול הברח נקודות בב׳ כמעט יורגש שלא אט
 כי להיות והנה . מאומה דבר לא שיצא עד כן אחרי וגס

יצחק נסה אינני כי הראות זולת החושים מארבעת
בשניהם
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 עם שקול הדבר היה ועדיין ובמישוש בשמע . בשניהם
 בשנים אעפ״כ לנסות רצה המישוש אל מה בצד נוטה היותו

 המטעמים הם אס לראות הטעם בחוש והיחל .האחרים
 ואמר אהבתי כאשר באומרו עשו אל צוה כאשר אהב אשר

 מאשר היה אס כלומר . בני מציד ואוכלה לי הגישה
 .נצודח בלתי בהמה טעם או צבי טעם שיהיה וגס אהב

 ויבא ואעפ׳כ לצבי גדי טעם קרוב כי הרגיש ולא ויאכל
 הפרש בדקדוק יכוין לא היין שבעריבוח למען יין לו

 רצה . הבחין לא שבזה ובראות לגדי צבי שבין הטעם
 גשה יאמר אס כמכביד יראה ולבל הריח בחוש לנסות
 כדי בני לי ושקה נא גשה אמר . בגדיך ריח ואריח

 :כו' וירח לו וישק ויגש באומרו היה וכן יריח שבהגשה
 נבשו והתקשרות התערבות לחח יהיה הנשיקה אל וטעם

 ויחי. פ׳ בס״ד נבאר כאשר הנשיקה ענין הוא כן כי נפשו עס
 בני ריח ראה ואמר היה עשו כי בדעתו גמר זה ע״י ואז

 רז״ל שהוצרכו ויחן של וי״ו אל לב לשים ראוי הנה כו'.
 אל .כו׳ ריח ראה אומרו אל גס ויחן ויחזור יחן לומר

 עמו מדבר שהיה ואחשבה ראה לו שיאמר יצחק ידבר מי
 כי עשו את לברך יח׳ הוא ימאן סן מיראתו והוא .ית׳
 והוא . הטומאה שדה הוא החיצוני שדה איש הוא רע

 והוא .כו׳ ראה להקב׳ה אמר ע״כ היה עשו כי חשב
 לו ואמר עמו ג״ע שנכנס ס״ה( פ׳ )ב״ר ז״ל כמאמרם

 לא אשר החצוני שדה כריח שאינו בני ריח נא ראה ית׳
 שדה הוא ה׳ ביכו אשר שדה אוחו כריח רק .ה׳ ברכו

 לך ויתן ולכן אליו הברכה נאותה וא״כ . הקדוש תפוחים
 .כו׳ ויתן ג״כ הנזכר השדה את ובירך שנהן כמו כו׳

 יהיה שאמרג״כ בני אל יחזור ברכו אשר אומרו ואם
:וכו׳ לך יחן ועוד ברכו אשר על נוסף לומר הוי״ו

 יבורך יקרה הנה לו׳ כו׳ ראה ית׳ אליו כמדבר יאמר או
 חסכים לא הדין מדת אך הרחמים מדח ע״י גבר

 למעלה אין לרחמים לו מתהפך הדין שגם בהיות אך עמו
 אליו הברכה נאותה הנה . ית' אליו אמר ע׳כ מזה

 אומרו וזה מטרך הוא כבר הרחמים מצד כי הדין מפאת
 אשר יורה זה כי ג״ע כריח הוא שדה כריח בני ריח ראה
 אוסיף מה וא״כ הרחמים. מדת לפחות הוא ה׳ ברכו כבר
 לך ויחן וזהו .יברכהו הדין מדת שגס כ״א לברכו עתה

 הברטת בכלל ה׳ אותך שבירך כמו כלומר האלהיס
 השמים מסל יבורך מאפר מטר העדר בשנת שגם .היה

 אף כענין וחרוש דגן רוב לו יהיו הארץ ומשמני בלבד
:למעלה מטר' יעבדוך .טל יערפו שמיו

 יראה בל יעקב יראת הורה כלה. כאשר ויהי ל
 המתברך היות שעם אביו לפני עשועודט לפט

 כ׳א עשה כן לא הוא אך .המברכו לפט מעט להתעכב
 יעקב צאת והויית הברכה כלות הוויית כי עד נחפז

 הוייות הוקשו לו שחוצה ומחצר יצחק שם אשר מהבית
 .כו' כלה כאשר ויהי וזה א' רגע היו יחד כי להדדי

 ומהמקום יצחק שט מהחדר יציאות ב׳ שהן יצא יצא אך ויהי
 שהמקום בתנחומא( )עיין רז״ל אמרו והנה :לו שחוצה
 מכאן יוצא זה מכאן נכנס זה היה מפולש יצחק בו שהיה

 לא כי אך מלת מיעוט וגם יצא. יצא מלת שכפל ואפשר
 יציאות ב' על מיעוט שהוא אך וז״א .פסיעות ב׳ גמר

 השגחתו מגיד שהה׳ זה הפך אפשר או ב'פסיעות: הן
 היה שהמלאך שאמרו ס״ז( פ׳ )ב״ר לרז׳ל גס ומה .יה׳

 יאמר ובזה יחאחר למען קושר עשו שהיה צבי כל משיר
 כי עשו יבא ערס לצאת יעקב שמיהר מה ספרו אחר

 יציאות ב' יצא שכמעע יצא יצא אך ויהי כו׳ כלה כאשר
 היה לא יעקב את ה' שבאשר אע״ס כמדובר גמורות

 עשו עדיין אלו יציאות אחר כי ההוא הכזפזון כל צריך
.כן אחרי עד הממעמיס עשה ולא בלבד מצידו בא

כו': הוא גס ויעש וזהו
 .כו׳ אני ויאמר אתה מי אביו יצחק לו ויאמר לב

 שאמר חבי״ר בפעם אבי מלת והיות
 תתנכר עתה האס כלומר אתה מי אומרו על כמתמיה

 בחבי״ר אבי במלת האריך ע״כ .הולדי מאז יותר אלי
 להודיעך צריך אני האם ואו׳ ומצטער כמתמי' קול והנמכת

 אם שתסתפק בכור אני אם לדעת. הוא ואם אני מי
 שהברכה כלומר בכור אני אס ותשאל הבכור׳ מכרתי
 הפסיד לבל והיתל אני שבכור אודיעחך בזה תלויה

 שנכנס ס״ה( פ' )שם ארז״ל והנה כו' ויחרד אז הברכות
 מ■ איפה מי לומר החרדה היתה זה ועל עמו גיהנס
 דרכנו וע'פ .כו׳ ציד הצד הוא לו ואמרו בגיהנס נאפה
 גדולה נאמר וגב׳ הנזכרות האלו החרדות ב׳ אל לב נשית

 יצחק כי כתבנו הנה אמנם .בראשונה ולא מאד עד
 הזה ולס הע היה עשו חלק כי נעשה אשר כל אח ידע

 להגביר חפן היה וע״כ הבא העולם הוא יעקב וחלק
 העה״ז פובות לעשו לו בראוי ולהחזיקו אחד כל את

 שכתבנו למה גס ומה .למעלה כמדובר העה״ב וליעקב
 ולשעבדנו בעולם למשול העתידות מלכיות הד׳ כל כי

 יעבדוך לו לאמר דעתו היה ולכן בעשו המלכות יתקיימו
 ירים לא כולם מלכיות הם לאומים לך וישחחו עמים

 גביר הוה וזהו ישראל את לשעבד זולתו מלכות ראש
 חרד מחשבתו נעשתה שלא בראותו ועתה כו' לאחיך

 על והשנית .חלקו שהפסיד עשו על אחד חרדות שחי
 המירה כי הבא שבעולם חלקו הוא גס שהפסיד יעקב

 אדם כל לא הלא אמר כי הזה העולם הבלי בטוטח
 את לישראל בירר אברהם כן שעל שולחנות לשחי זוכה

 כן על הבא העולם לחיי ונחיה שנזכה כדי המלכיות
 כן ועל עשו מאבדת מאד גדלה יעקב אבדת כי ראה

 ועוד .בעה״ז ברכתו שאבד עשו דבר על יצחק ויחרד
 פירש השני׳ זאת היא ומה מאד עד גדולה חרדה ב׳

 בעה״ז איפה נוטל מי כלו׳ איפה מי לבו ואמר במרירות
 איפה שהוא במה העה״ב טוב ליעקב הומר האס כלו׳

 1 ויאבד לעה״ב גבוה לשלחן יזכה לא עתה כי בעה״ז
 | ואמר חזר אך בהן להתברך העתידות רוחניות ברכות

 לא כי נראה הנה לומר יהיה ברוך גס כו׳ ציד הצד הוא
 את אהב כי שיתברך הדבר יצא מה׳ הלא כי יעקב יפסיד
 1 הוא הנה כי והוא כיון האמרות להפסידו לא וא״כ יעקב

 היה לצוד ומתאחר מלומד הבלחי הוא כלומר ציד הצד
 צריך היה זה לכל כי מכל אוכל וגס לי ויבא וגם .ציד הצד

 תבא בטרם נעשה זה כל עפ״כ ואף .הרבה שהות
 לצוד המלומד אחה הלא כי הוא מה׳ כי יורה זה הנה

 .לי ויבא וגם . חחלה צד הוא והוא מטעמים ולעשות
 שלא יורה זה הנה .באש לא ואחה הכל מכל ואוכל וגם

 גם כי אומר אגזור לכן מילתא לך אסתייעא ולא זכית
 הברכוק יהיה ברוך גס כי האחרות יפסיד לא שאוברכהו

הרוחניות 7 )ח״א( כ
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 יהיה וזהו .הרוחניות הברכות שיבורך הס גס הרוחניות

 סובות לפרש הורה של דרכה אין כי ולהיות לעתיד כלו׳
 והן יהי' ברוך גס רק פירש לא ברמז רק הבא העולם

 יעקב את לברך יצחק עתיד היה אשר הברכה זאת
 ולא קללה עלי והבאתי על ס״ה( פ׳ )שם ז״ל כמאמרם

:למעלה כמפורש ברכה
 יהיה כה אצל שכתבנו מה יהיה במלח לו רמז ואפשר

 וספור לו שאמר הככביס אל שחוזר .זרעך
 והוא כהס. זרעך יהיה כה כך אחר לו ואמר הככביס

 לבא.וחפרה לעתיד להסבושה יש והלבנה החמה כי
 .לשלם יבושו לא הככביס אך .החמה וטשה הלבנה

 ומצדיקי על )פ״א( רבה הדברים באלה ז״ל כאומרם
 שלא העה״ב הוא וזה .ועד לעולם כככבים הרבים

 רמז אפשר וזה קן פת עד יתענגו שס אס כי יטשו
 מספר שהוא לברכה יזכו זרעו שגס .יהיה באומרו פה לו

 דף )נדרים שאז״ל כמו יעקב מזרע דור שבכל צדיקים
 יהי״ה כמנין צדיקים שלשים ט שאין דור לך אין ל׳ב(

 ישראל יזט איך דבר ופל לפס״ב. זוכים שיהיו זרעך
 בהיות שיתקיים יהיה .יצחק חרד כאשר שולחנות לב׳

 או .רבקה דעת שהיה כתבנו כאשר צדיקים ישראל
 את וכשמועעשו משיחנו. לישת שנשארו שאז״ל מה

 אביו ענין הבין אפשר מאד. עד ט׳ ויצעק אביו דברי
 החרדה כי יעקב ברכת כפל ואשר .דבריו משך כלו

 דבר על מאד עד והגדולה .עשו דבר על היה הקסנה
 מאד חרדת לא אלי הנוגע על כי לי אוי אמר לכן .יעקב
 תקנת כאשר קלקלתי תקנת לא לק כי .יעקב על כאשר

 מאד עד מגעת ומרה גדולה צעקה צעק לק .קלקלש
 עד נצסערת לא זה מה על לאמר .מאד יצחק שחרד
 אוש ברכת כאשר שתברכני מזה שימשך דברי על מאד
 בל וכיון אבי אחה נם כי .אבי אני נם ברכני וזש

 ממך אשאל לא כי לך ואתננה ממנו ברכש אסי׳ איך תאמר
 כי אחר מבורכים שנינו ונהיה אני גס שתברכני רק

 אעשה מה אביו לו והשיב לך הזאת הברכה באה מה'
 המיוחדת כלו׳ .ברכתך ויקח במרמה אחיך בא הלא כי לך
 לא אשר העה״ב טובות ולכן העה״ז מטובת שהוא לך

 מחנה הלא תאמר ושמא .אליך יצדקו לא לך יחוש
 בא אמר שלא בלשונו דקדק כן על .חוזרות נטשת

 כלו" .במרמה אחיך בא רק .ברכתך במרמה ויקח אחיך
 רה הברכה קבלת לא אך בביאה רק מרמה היתה לא

 עמו נכנס הלא כי והוא .עצמית קיחה כרכהך ויקח
 משלו כלוקח ומאתר .עמו ה׳ בא כי פדן גן שדה ריח

 לוי' .אחיך אומרו אל במרמה יחזור אפשר גם .לקחה
 אחיך הוא בזה כי .אחיך המרמה בחינת הוא אשר
 הרמאי הוא לו׳ כו' שמו קרא הכי אמר אז כו׳ ויקח

 .ויעקבני יעקב שמו קרא הכי כי ובפועל בשם בעצם
 יצחק לא כי וישב. פרשת הזוהר לספר גם ומה יאמר או

 הכי פה נאמר שלא וזהו .יתברך הוא רק יעקב קראו
 .יעקב שש הקב״ה קרא הנה יאמר קרא אס כי קראת
 אוחזת ידו היות על היה לא כי לדברים הבנתי ועתה
 .אחיו אח עקב כד״א עקב יקראנו כן שאס .עשו בעקב

 את ה׳ ידע כי .לעקבני עתיד שהיה הוא יעקב אך
לך ומה הוא שמה' כן אס תאמר ושמא . יעשה אשר
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 די הלא כלומר .פעמים זה ויעקבני לז״א .חלונה עוד
 ק על פעמים זה היוח אך .בשם שרמזו אחת כפעם
 הלוניות. יעקב מלת הלא תאמר ושמא יסחר. נוחם

 כי' לקח בכורתי אח לז׳א ,רבות פעמים נס ותכלול
 הבא השלם ענין בה יש אשר בכורתי אח הנה לומר
 לי המיוחדת ברכתי לקח עתה הנה אך .והחרשתי לקח
 במה יאמר או :הסבל כח כשל כן ע) .העה״ז של הוא

 כי על שהוא .עפו בעקב אוחזת וידו על למעלה שכתבנו
 לז״אאת .לבא לעתיד עשו ממשלת בעקב תמשול ידינו

 שאחר לעה״ב לזטת קרבנות להקריב שהוא בטרתי
 על שהוא עתה הנה אך .והחרשתי לקח הנה .העקב

 יאמר או .ברכתי לקח .העקב סרס עתה שהוא מה
 אך .פעמים ויעקבני אמר ולא .זה מלת שכל בשום
 הלא כי .פעמים הוא בזה אתה שעקבני במה לנמר הוא

 לסובח הוא לקח בכורתי את והנה .הס שנים העולמות
 פתה אך העה״ז אירש הלא כי .והחרשתי העה״ב

 .הכל הפסידני עתה כאלו נמצא .העה״ז גס הפסידני
 נמצא פתה כי פפמיס הוא זה פועל• כי פעמים זה וזהו

 מה הענין שעור או .כאחד השלמות שני הפסידני
 .וממכר למקח רק לעקבה חשבתי לא בבכורה לי שעשה

 פ למש: מילתא אינלאי בזה לומר פעמים זה ויעקבני אך
 מעין שהיה לקח בכרתי אח הלא כי וזה זה עקבה שהיה

 אך החרשתי שם חלק לי אין כי באומרי ואני .העה״ב
 קרח פתה נמצאחי העה״ז של ברכתי לקח עתה הנה

 .אחד יום שניהם נם אשכל עתה כאלו ומכאן מכאן
 אפלאמעקבתיעקב לא לומר הכשר.. סוף אל ימשך או
 .ויעקבני ופ״כ יעקב שמו קרא הכי כי . נרים שמא כי

 ממךאפלא אך פעמים זה היות על אחפעל כי האמנם
 לי אצלת הלא כי .עש שידך כמעס שמורה .יותר

 נדון היית לא או בקולו נסספקת לא היתכן כי .ברכה
 היה אולי .ברכה להאציל לך היה הספק ופל בקרבך
 ,בעקבה כמפס ידך נמצא פכשיו . לי וסתמה מרמה

 .זה היקש רמאי אביו אל שקורא בעצם יראה ולבל
 האמור ויאמר וזהו . אצלח הלא לומר מפס הפסיק לכן

 ויאמר יצחק ויען .כאשר ההיקש אל שטונתו פס בנתיס
 מה וא״כ לך שמתיו גביר הן כי .אצלתי שלא נא ראה

 ואמר שלו יהיה שלא לך אתן ומה .רט קנה פבד שקנה
 אעשה מה ולך איפהשהל״ל ולך אומרו וגס סמכחיו.

 גביר הן כי .העה״ז סוב בעל עשו עליך לי צר יאמר
 האושר שעיקר לא זה וכל כו׳ ותירוש ודגן כו׳ לך שמתיו

 הוא רק .מלקו היא בעה״ב הלא כי .זה הוא שלו
 ש־סמוך מה כל דבר בו היה שלא בעה״ז שסמכתיו

 שאין ולך כלומר . איפה ולך ובעה״ז בעה״ב לו שיש נמצא
 :ריקן תשאר שבחלקן־ בני אעשה מה בעה״ז. איפה רק לך
 גביר הן כי הוא .מספק שאצלחי מה יאמר אפשר או

 כאשר .בעצם עבד לו שתהיה ולא לך שמתיו בלבד
 עליך לי צר עדיין אמנם .לעבדים לו נתתי אחיו כל ואח

 סמך רק חלקו שאינו במקום סמכתיו ותירוש דגן כי
 גס .בני אעשה מה איפה הוא חלקך שכל אישה ולך מה

 לו ירשז אפשר .לכה ונאמר ה״א נחוספה לך באומרו
 איפה שהוא .בה״א הנברא בעולם ולך לומר זה גס
יראה הוא אומרו ט׳ עשו ויאמר .בני אעשה מה

 ייתור



פא פשה תולדות תורת

 יאמר אך .,כו לך אמת הברכה יאמר ודי . ייחור
 את שברכת אותה צומר היא ושתהיה .אחת הברכה

 ברכני לכן אפשר אי זה זולתה. לך יהיה ושלא יעקב
:זולתה ברכה אבי אני גס

 הנה מלח .כו׳ ארן משמני הנה כו׳ יצחק לט
 ויאמר ט' ויען יאמר ודי .מיותרת תראה

 שעד ליצחק היה מה לב נשית לזה אך .כו׳ משמני אליו
 רגלים. שלש זה ותלונתו זעקתו לקול כרכו לא פה
 רז״ל דברי על גם נעיר לזה אמנם לפניו. שבכה עד

 שתיס דמעות ג' על היה אדום טוב כל כי האומרים
 למה לב לשים וראוי .ירדה ולא בעינו נשארת וא' ירדו
 שהאחת אומרוס וגס .אביו ברכת ולא בדמעות חצו

 לא האבות שברכות ספק אין אמנם תלויה: נשארה
 ובא יוצא הדבר היה מה׳ רק המתברך אל היתהמהס

 )בתנחומ׳( ז״ל כמאמרם המתברך על וחל ידיהם על שפע
 ונסתלקה לברכם יעקב בא שהיה ואפרים מנשה על

 כי לברכה זוכים שאינם אלה מי אמר .שכינה ממנו
 השפעה תמנע במקבלה. הכנה היות מבלתי הלא

 היה צא להתברך בעשו הכנה לעדר בזה כן מהמברך
 הקב׳ה היה לא לברכו יצחק רצון שהיה שעם .מברכו
 והוא .לו עמדו לא צעקותיו כל ולכן .ידו על מסכים
 שלא ובראות .והתרעם צעק הדבר בא מאביו כי בחשבו

 ברכה רק לך אין כי הוא העיכוב אפשר אמר לו שוה
 מסורות שאינן הוא או יעקב את שברכת היא וזו .אחת

 .אחת הברכה הא׳ מהטענה היא אס לה' אס כי לך
 .תימה והוא כלומר יעקב של שהיא היא היות וגם
 לבדו לה׳ ולא מסורה לך אס לומר אבי לך אשאל וגס

 ועדיין פעמים זה אבי וז״א .אתה אבי הלא כי כו׳ ברכני
 החריש ולכן העדר היה מאביו לא כי לו שוה לא

 יתברך לפניו בכה אז .הוא כן כי בראותו ואז .יצחק
 ולהיות ויבך קולו עשו וישא וזהו תלוי הדבר בידו כי
 לו להשפיע שכינה נתרצה אז ננעלו לא דמעות שערי כי

 הנה כלומר כו׳ משמני הנה כו' יצחק ויען וזה ,ברכה
 הוא הנה לשון כל כי כו' משמני כעת נתהוה מאשר

 שהדמעה זארז׳ל הדמעה ע׳י והיא .והזמנה הכנה לשון
 שלש בדמעות הל״ל כי הוא .לגמרי ירדה לא השלישית

 היו השתים כי באופן לגמרי נשתלשו שלא הוא שליש מאי
 משמני מושבו יהיה ברכתו והיתה .השלישי ולא גמורות

 ותירוש דגן ברוב מברכו היה אם הלא כי והוא .הארן
 רק ברכו לא ע״כ .רבו קנה עבד שקנה מה כו׳

 :ט׳ השמים ומשל הארן משמני במקום שיהיה במושב
 חיותו ענין מה לב לשים ראוי .כו׳ חרבך ט

 מאימת בעולם שישחרר הוא אם בחרב.
 זו מה וגם .מעלה ל׳ רק חיות לשון הל״ל לא חרבו
 ועוד .כו׳ תעבוד אחיך ואת אומר אליו היא ברכה
 לשון הוא משמעו הצא כי חריד כאשר והיה אומרו

 עליו יהיה לא ירדה כאשר כי וידוע וממשלה רדוי
 ישראל כשיעברו שהיה ידוע מדרשו והנה .ישראל עול

 זה אין אך .שמדות עליהם ושיגזור בס שימשול התורה
 חורה וספר סייף כי במ״ר אמרו רז״ל הנה אך משמעו

 ינצל התורה הספר שהמקיים .השמים מן כרוכים ירדו
חרב והנה .תורה בספר דבק בבלתי וההיפך מהחרב

 1 )ח״א( כא

 הלא המר הארוך נגלות גס ומה התורה במבטלי ה׳
 עצמו חיים רבית שמדות עשותס ועס חרבעכו. הוא
 למצא יכונו למען .אותם יחיו שעונותינו רק זה ואין
 לסוס כשוט חרבם תהיה למען חיים הם חרבם שעל

 כו׳ אחיך ואת והוא .טובה עצה לו אמר אך .עלינו
 ס״ה( פ' )ב״ר מרז״ל על למעלה כחבט הנה כי והוא

 בברכותיו יצחק שבקש כו׳ מדי זו תליך בבל זו כליך נא פא
 לויתן עורר העתידות מלכיות ד׳ בו שיתרךימו עשו את
 כו' עמים יעבדוך אוחו בברכו בגליות ישראל על

 אמר אז .עצחו נעשתה לא כי ובראותו למעלה כמפורש
 עד להם תצר ולא תעבוד אחיך שאת עצתי זאת לו

 וזהו היא. שלך כי הד׳ המלכות הוא שלטנותך בא
 ופרקת אז שלך הרדוי עת בבא שהוא חריד כאשר והיה
 עשה כן לא והוא לנצח תאבד פן מהחלה לא אך .כו'
 את להכרית הפרק על עמד .בבל ע״י גלינו מאז רק

 .הנביא עובדיה הוכיחו אשר ככל לאידנו וישמח פליטינו
 את להכרית הפרק על תעמוד אל א׳( )שבדיה ואמר

 עד כח עצר לא כי כו׳ אחיך ביום תירא ואל .פליטיו
 • יצחק כעצת הד' בגלות ושלטנותו רדויו עת בא

 לו שעשה אמר דברים ב׳ הנה .כו' ישטם1 מא
 עתה והנה לקח בכורתי את .יעקב

 על היה אותי שהשמים מה עיקר כי אמר ברכתי לקח
 הבכורה על לא אך . העה״ז כבוד עושר שהם הברכה

 היה לא הוא שפי' הטעם אך ה׳ את לעבוד שהוא
 על לא אך אביו ברט אשר היה זה רק .זה מסעם

:לו מכרה בבחירתו הוא כי הבכורה
 אל סמוך היא אפשר ימיט׳. יקרבו בלבו עשו ויאמר

כמשז״ל שהוא .תריד כאשר והיה הקודם הפסוק
 בו ימשול התורה מן יעקב שבהבטל ס״ז( פ׳ )שם

 אסור שאז אבי אבל ימי יקרט אמר לפן .חרבו בברכות
 בחרב ואהרגה יעקב קול הקול יהיה שלא בתורה לעסוק
 אחי מלת אל לב נשית ואס .אחי יעקב את ברכתי
 רבקה מאמר אל וגס .אהבה ותורה מיותרת שהיא

 אל צורך מה להורגו רוצה אם לך מתנחם באומרה
 חנחומין. טס עליך שתה שאמרה לרז״ל גם ומה .הנחומין

 ספק אין אך .כו' קום ועתה אומרו אל לב נשית וגם
 אמר כן על מיתתו על לו ויצר הוא אחיו סוף סוף כי

 הלא ט יעקב את ואהרגה ואז אבי אבל ימי יקרבו
 ט אחי על אתנחם אבי על נפשי במר ואז הוא אחי

 וזה חנחומין הכוס והוא הקטן על נחמה גדול האבל
 החלטית משטימחו שאין באופן לך מתנחם אמו מאמר

 לכן להנחם המצאה חושב הלא ט לעולם תשכח לבל
 ולקחתיך ושלחתי ואח״כ לברוח שתצטרך הוא בלבד ועתה

 והוא אמוה זוכר עודנו כלומר אחיך עשו וז״א .כו׳
 חקוה יש כי יורה חנחומין בקש וגס אחי ויעקב אומר

 טרם עתה לומר ועתה באומרה כיון וגס .כמדובר
 לא כי ברח קום יהרגך שלא אביך אבל ימי יקרבו

: אביך בחיי ירדפך
 כבאה הוי״ו נראה ברח וקוס אחר .וכר ועתה טג

 אך .וי״ו בלא ברח קום והל״ל .להוסיף
 עתה כי מיד תברח או׳ אם לי אוי הנה אמרה כי הוא
 עד רגע כמעט תחבא היה וטוב ירדכך ואולי לבו חס

 יעבור
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 ימי יקרבו אולי כי אומר לא אם א ואוי זמם יעבור

 חסן שלא בחייו לברוח תספיק ולא מהרה אביך אבל
 עוד ומעסה איפה זאת עשה לכן חי אבץ עוד המיחך

 אך החוש אל כעת כעסו חמימות ועל ברח הי אביך
 מעבות עיקר עפה רק לברוח כוונתך תהיה לא כי בזאת
 באופן בקולי שמע בני ועתה וזהו ,אלך לכבד מצותי
 ואחר נזקין איק מצוה בדרך והולכי מצוה בדרך שתלך

 ספל שני דבר הוא כאלו ברח וקום מזה עיקר עשותך
הוי״ו: ענק וזהו מצוחי עשוס אל

 עד אחדים ימים באומרה הנה .כו׳ וישבת מר
 בעשו כטסמח נראה ס' תשוב אשר

 נראה כו' ושלמתי באו' אך חמתו חשיב אחדים שבימים
 אמר ושד .אחריו תפלח פד בו יבשח שלא כמזהרס

 אף פוב עד ואמרה חזרה למה כו׳ חמת תשוב אומרה
 לא ובא׳ אף ובשני הימה א' בפסו׳ אומרו ושד .כו׳

 הנה אך :בשני כאשר לו עשית אשר את ושכח אמר
 גטרס כיתרון גדולמחימה אף כי משלי בביאור כהבט

 והוא התימה כה עצר משה בשל ק ועל מהנקבה זכר
 גדר אס רבקה אמרה הענק אל ונבא .האף את ית'

 אשר עד אחדים ימים עמו וישבת הימה היא אחיך כעס
 אף שוב פד להמתין נצטרך ומס אחיך הפת תשוב
 יספיקו לא אז הנה עתה לו אשר הוא אף גדר כי אחיך
 לו עשית אשר את יפכח אשר עד רק אהדיס •מיס

 לך יגיד מי כן לא שאס אודיעך עד משם תזוז לא לכן
 סרס לקחתך אשלח סרס חבא שאם בלבבו אשר את
 כגס וריבה אחד יוס שרכם גס אשכל למה אפו שוב
 :אהיו להרוג הסכים שש ביום ט אביו מיתת על
 כפסי נטיח היהה רבקה הנה .ט׳ ותאמר כי

 .קש שעכו ליצחק אומר אס אשוח
 חשוב שמא היוש צער לו ודי ידאג יעקב אח להרוג

 או׳ ואיך יעקב על ישאל ט צו׳ לא אס לי ואוי כמת
 יתבסל הלא בלבה אמרה שד . הוא ממות בורח כי

 אש מצות שעושה ונס .דרכו יצליח ואיך אב מכטד יעקב
 התחכמה לכן .כרצונו שלא אביו רשות בלי הוא הלא

 מבטח יקה פן יעקב נישואי על כמצסערה עצמה ותעש
 הכל נמצא לבן מבטח לקח־ יצחק ישלחנו למען .הארץ

 אפה ליפא והולך .אש במצות טרח הוא כי תוקן ר
 אל כו׳ אביו אל יעקב וישמע אח״כ וז״א אביו במצות

 לומר צריך אי! ויצחק לברוח אמו ואל אשה ליכא אביו
 זה ובכל .ומברט לנכת שמצוהו אלא רשות לו שנתן

 ובריחת עפו ומפטמת .אח־ס פבין מדנים יודע יצהק אין
 מצות .בידו מצות ג' ט תצליח יעקב ודרך .יעקב

 ליכא לכתו ומצות .אשה לישא אב ומצית לברוח ים
 אשה יעקב לוקח אם באומרה לשנה ובמחק .אכה

 יצחק יאמר לכל .הארץ מבנות אמרה כו׳ חת רבנות
 לוס משפחות אל ילך או עשו של מאלה כובוח לו לבקש

 שילך כ״א כלו׳ הארץ מבטח אמרה לכן .ישמעאל או
 אל לברוח השעל אל כוונתה הבא למען אחרת לארץ

 .לב לשוס ראוי 1 יצחק ויקרא )א( :הרנה אחיה לבן
 אומרו היא אס . היא ברכה איזו אוש. ויברך באומרו

 ויצוהו לאומרו קודם הוזכר למה .ט׳ שדי ואל אה״כ
 אומרו ושד .אותה פירש לא למה אחרת היא ואס ט׳

 2 )ח״א( בא

 מרעת הוא ,ט לך מוס אומרו בכלל הלא כי כו׳ הקח לא
 הוא לך אומר כי לך וקח אומרו וגס .מק בטח

 לו נתייחסו איך ,ט שדי ואל אומרו ועוד .מיוחד
 לאברהם אלהיס נק אשר אומרו ועוד .פה אלו ברכות
 מיני שני כי למעלה כשבנו הנה אך :מיותר שהוא

 של רוהניוס ויש השה״ז נווטת ברטח יש .הן ברכוש
 ושל לעשו. ראויות עוה״ז של כי כתבנו והנה עוה״ב
 .בתורה מטרשת עוה״ז ששל כתבנו גס ליעקב עוה״ב

 יהיה ברוך גס אומרו על כמדובר בלבד ברמז עוה״ב ושל
 הברכה יעקב אס יצחק שכשבירך מרז״ל ג״כ וכתבנו
 ברכה יעקבעיד את לברך עתיד היה עשו דהיה במושט

 העה״ב סוטת של שהיא ספק אין כי וכתבט .אמרת
 ממנו. אותו בהפרידו פה אותו בירך אשר שהיא יתכן וזה

 לא עה״ב של הרוחניות כי פירש ולא אותו ויברך וזהו
 סוד כממתיק אמרה ולק כנודע בפירוש בתורה התפרש

 לבדו יהיה שקראו יעקב אל יצחק ויקרא וזהו לבינו ביט
 שהברכה אהה שקדוש אחר לומר .,ט ויצוהו ואז אט

 מבטח תשה הקח שלא תסמא אל היא לך עה״ב של
 וקום בטהרה הדבק מהסומאה תרחק וכאשר .כנק

 ממך אגרע למה אט קדוש אס וש״ח פדנהארסכו׳ לך
 ללכת הצוה ואוחי פה זוגתך והביאו .לה״ל יצאת כלא
 משם בעצפך קח לומר אשה משם לך וקח לז״א לח״ל
 ויתכן כמוני לה׳ עולה נתקדפח לא כי .לך שהוא למה
 שזווגו רש .זווגו אצל הולך יש ז״ל סאמרס לו רמז
 יצחק על כך ואמרו .הנשמות סוד כפי שהוא אצלו בא

 לך כי לך. וקח יאמר וזה יעקב הפך אצלו בא שזווגו
 סעס ועוד :ק לי היה שלא מה זווגך אל ללכת יאשה

 פ׳ )ב״ר כמז״ל מסויימס אשה לי היתה אני ט והוא ב׳
 כי יצחק בל זוגו בת טלדה הנה אברהם שנתבשר נ״ז(
 אתה אך .רבקה את ילד ובהואל .כו׳ מלכה ילדה הנה
 שהוא לבן מבנות לך קח אס הי מסויימת. בהזוגך אין

 :אחריה שנשלח לומר היא מהן איזו נודע ולא מק אחת
 פמעעת דברים ג' ממעסס הדרך .ט׳ שדי ואל )ג(
 אפשר היה ד׳ עוד .והשם ורביה ופריה הממון אס

 והוא בא״י נשאר עשו הלא כי והיא מאד יעקב יירא
 הוא יצחק בן כי למורשה לעשו תהיה פן .אותה שזב
 אותך יברך הראשונה על אמר ארוכחס להעלות לק ג״כ
 עמים לקהל והיית השלישית ועל וירבך ויפרך הב׳ ועל
 אח לך ויחן אמר הד׳ ועל .מזה גדול בס לך אין כי

 ט .נאמר עט על לא כי והראי' .ט׳ אברהם ברכת
 אלהיס נתן אשר הוא מגורך ארץ אס לרשתך הלא

 היורש הוא והגלית המגורים סובל אשר כי לאברהם
 כי והוא ומטמה יישיב רק לו אין כי עשו ק שאין מה

 גר כי לאוסרו סמוך הארץ נחלת נאמר לאברהם הנה
 וזהו ומזוני ובני בחיי שברכו יאמר או :ט׳ זרעך יהיה
 וירכך ויפרך .חיי דהיינו בעצמך אותך יברך בדי ואל

 צדיקים הבנים היות היא הברכה שעיקר ולהיות בני היינו
 עמים ממט שיהיו שעם שהוא עמים לקהל והיית אמר
 אחד ששום וישמעאל עשו משא״כ א׳ קהל יהיו כלס
 כ״א א'. קהל ותושניהם לה אחיו עס נתייחד לא מהם
 ארץ אברהם ברכת את לך וימן שלמה שמשתו יעקב
לך שיוסיף האת ורינה מזוני. היינו ודבש חלב זבת

גס
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 ששמע ישכן לא להורגו מבקש שעשו אמו לו שדבר שמה
 הודיע צורך מה )ד( .דברה בסתר כי ספק שאין עשו
 כי .וט' אותו ושלח יעקב את יצחק בירך כי שראה לנו
 מעלה אינו ישמעאל אל שהלך מזה לעפו שנמשך מה אל

 בנות שרעות מה רק .כו* בירך כי שראה מה ומוריד
 אומרו וגם מיותר הוא אותו בברכו אמרו וכן וכו׳ כנען
 צודקת לאמר מלת אין הייתור מלבד לאמר עליו ויצו
 ושלח הסדר הפך שהוא ועוד לזולת לאמר אינו כי כלל

 ויאמר יהפך היה והראוי . לאמר עליו ויצו ואח״כ אותו
 ויצא אומרו. )ה( . כו׳ אותו ושלח ואח״כ כו' עליו ויצו

 היציאה והלא ארס פדנה וילך למעלה אומרו אחר יעקב
 ויצא הפסוק כפול )ו( .המפז מקום הגעת אל קודמת

 אומרו )ז( , שיצא ידע לא מי הלך שאם כו' וילך כו'
 במקום פגע אח׳כ איך צמרן הלך כבר אם חרנה וילך
 היותו שאחרי לומר צ״א( דף חולין )רז״ל שהוצרכו עד
 התפללתי ולא אבותי שהתפללו מקום על עברתי אמר שם
 במקום ויפגע אומר )ח( :כו׳ ויפגע ואז לחק וחזר
 אומרו בבלתי ללמדנו יוכל הארץ לו שקפצה להודות שאם
 האפר הארן להם קפצה רבים הלא כי פגיעה לפון

 ולא פצמח׳ ארץ הרעשת בפ׳ נ״ס( פ׳ )ב׳ר רז״ל מנאס
 הוא רק דבר ולא פגיעה לשון בו נאמר בהם אחד

 דברים שני להרכיב שהוא זה על ז״ל רש״י מאמר וידוע
 ובא המוריה הר שנעתק ז״ל ולרש״י האין וקפיצת חפלה
 ולא .המוריה להר וילך לוז יעחק ראוי היה יותר לכאן
 אותנו אלהים הודיע ענין מה )ט( .צעיר יעבוד שרב

 ההוא במקום וששכב המקום מאבני ושלקח השמש בא כי
 השמש בא כי שם( )חולין ז״ל למאמרם )י( ע׳דהפשט.

 להלינו לה' מעצור ואין ככה ה׳ עשה למה בעונתו שלא
 מה )יא( .בעונתו שלא שמש העריב מבלי אחר באופן שם

 בלתי ישר דרך אל נבא הבא חלם אשר הזה החלום ענין
 הכתובים פשט גזע בשורש לא אשר אמרי׳ בסבכי תסתבך

 אם ויורדים עולים אלהיס מלאכי ענין מה )יב( .המה
:ז״ל כמאמרם הכתות פתי יחד או תחלה עולים

 יעקב יציאת אל טעם טוב נשאלה הביאור אל לבא והנה
הוא הולך כי עשו בידיעת חרנה וילך כנען מארן

 אותו בברכו אביו יצחק מפי ושמע עשו ידע הלא כי
 אחי עשו כי לאמר ורגז פחד ולא ארם פדנה אוהו ושלח
 בטח כי נאמר ולא לקראתו יצא בחרב ופן לבבו יחס

 ארז״ל הלא כי יהרגנו לא אביו בחיי כי ידע כי או בצדקו
 עיני אשא ואמר מעשו אימתו שגדל סח( פרשה )ב״ר

 יבא מחין ואמר האבות הס ההורים אל ההרים אל
 מעם עזרי ואמר לבו אל השיב זאת כן שאחרי וגס .עזרי

 ולהביא הנם על לסמוך צדיק לאיש יותר לא עכ״ז כו׳ ה'
 ולכאורה כתיב רגע כמעט מבי שהלא סכנה לידי עצמו
 וילך. וגס ויצא אומרו כוונת זאת הן כי לומר אפשר היה

 : כו׳ ויפגע אומר הוא אח״כ הלא כי ללכת שהיל״ל
י״ז( דף )מגילה ז״ל מאמרם שנזכירה במה יאמר אך

 בבית נטמן שנה וי״ד יעקב נתברך שנה ס״ג בן כי
 לבן אח עבד שנים ושבע ע״ז הרי ועבר שם של מדרשו
 מדבריהם יראה הנה אשה נשא שנה פ״ד בן כי הרי ברחל

 רק . לחח דרכו צדיק החזיק לא שבע מבאר בצאחו כי
 הלך שנה י״ד ואחר ועבר שם של מדרשו מקום אל הלך

מרנה

 ברכת על יותר כו' ימה ופרצה העולם כל את נם
 לה שיש ולרחבה לארכה שנא׳ ממצרים בעלותו אברהם

 זה נשבע כבר במצרים רק לך יהיה לא שאס ורוחב אורך
 ושיעור .העודף רק לברכה לך יחשוב ולא לאברהם אלהים

 בלבד מגורך ארן את לרשתך רק לך יהיה לא שאס הכ׳
: לאברהם אלהיס נשבע כבר אפר היא זו הלא

 יקשה ועשו יעקב אס אומרו הנה .כו' וישלח )ה(
 למדחנו אשר אמנם : אלה בכל ידע לא מי כי

 אמות בפסוק האס לאחי דומים הבנים שרוב חורה
 זאת את אצהיס לנו דהודיע מעת גס כי יתכן .נחשון
 הצדקת מרבקה .עשו יצא מי מבטן הרואה הלא כי והוא
 יעקב על וגם .יעקב את ששלה יצחק על יפלא הלא

 צדקת רבקה היות עם כי לב שתו ולא הלך איך יפלא
 ומפדן לבן ואחות בתואל בת היותה על רשע בן ילדה
 יצחק על יתמהו זה ועל רמאים מקומה אנשי שגס ארס
 בתואל בן לבן בנות היות על לב שתו שלא יעקב ועל

 .לעשו דומה מתוקן בלתי דבר יצא פן ארם ומפדן
 חשו ולא הוא וילך וגם יעקב את יצחק וישלח יאמר ע״כ

 רמאים. מקום פדנהארס היות אל וההולך המשלח
 ומקומם קרוביה מנגעי פן בתואל בן לבן אל והיות

 אין כי הוא הטעם .מתוקן בלתי דבר לבן מבנות יצא
 לבן שהיה למה הלא כי .אהיה על רק האס אבי על למוש
 בתואל בת היותה על ולא ועפו יעקב אם היחה רבקה אחי

 איפה וא״כ למצאין רק לבן פגם לא צדקתה דבר על ועכ״ז
 צדיקים ילדיהן יהיו צדקניות והן אחים להם שאין לבן בנות
 בניס ללבן היו לא כי מ״ב( )ברכות ז״ל מאמרם והוא

 יעקב של לרגליו אלהיס אותו שבירך עד בנות אס כי
:כן אחרי

 בתחלת יתבאר הפרשה סוף עד .וכו' עשו וירא נ
: זאת שאמר הפרשה

ויצא פרשת

 במקראות והבין שכל לשוס ראוי . כו׳ יעקב ויצא
 הלא להעיר הראויות מההערות קצת בהעיר

 עשו לכת אל כו׳ יעקב ויצא אומרו קשר )א( . המה
 זולת כי עשו בענין יעקב ענין בין והפסיק ישמעאל אל
 ענין שיהיה טעס אחר לחפש ראוי ז״ל רש״י שכתב מה
 ארס פדנה יעקב הליכת כי )ב( . ליעקב הנוגע אל

: רגלים שלש זה נאמר
 . כו׳ ארס פדנה וילך יעקב את יצחק וישלח א

 פדנה וילך אמו ואל אביו אל יעקב וישמע
 וירא למעלה באומר )ג( . שבע מבאר יעקב ויצא .ארס
 אומר הוא כן ואחרי וכו׳ יעקב את יצחק בירך כי עשו

 שני בין והפסיק .כו׳ כנען בנוח רעות כי עשי וירא
 הלא כי אמו ואל אביו אל יעקב וישמע בפסוק הכתובים

 וריחק . א׳ פעם שראה מה כל גמר לא למה יקשה
 יתכן ולא יעקב ששמע מה הדבקים בין וישם ראיותיו

 אביו אל יעקב ששמע הוא עשו שראה מה שבכלל לומר
 איך כי ועוד . פנית פעם וירא אמר למה שא'כ כו׳

 הוא ונהפוך כנען בנות רעות כי ואח״כ פדנה שוילך ראה
 ד וע יעקב לכת טרם אביו לו כשדבר מיד ראה זה כי

3 )ח״א( כא
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 לא העיר את בצאתו מיד כי ידע כי רק זה ואין מרנה
 לכן .אביו מבית התרחקו אמר רק ימיתנו לא הרחיק

 בארץ לו והלך הדרך אח עלץ דעחו§עיקם לגנוב עשה מה
 . פנה י״ד שס להתחבא עבר מדרש אל עצמה ישראל

 ממון כי וכו׳ מדרשו בביח נממן )שם( שארז״ל וזהו
 ידע לא אשר חרנה נסע מפס כן ואחרי שס היה מעשהו

 הל מאמר הוא יתכן וזה : בו ילך אשר עחו את עכו
 שלא שבע מבאר יעקב ויצא אחד עשה נסיעות שהי כי

 חרנה ללכת לא בי עשו אשר המקום מן יציאה רק היה
 חרנה וילך כן ואחרי ועבר פס בבית נשמן אשר והוא

 כוונת ואין שבע מבאר יציאה בלי לארץ הליכה אז שהיתה
 ויפגע אומרו עלינו שיקשה לחרן הגעתו ללמוד הכתוב

 . ויצא )א( . מסעות ב׳ עשוהו רק חרנה שוילך אחר
 אשר כל ליישב אור ישכון הדרך אך : כו׳ וילך )ב(

 אזן לנו העיר הקדושה תורתנו כי הוא הלא הערנו
 מעור מרעהו הצדיק את הציל למען יה׳ הוא כי להשמיענו

 בכונת למשפש חשבתי זאת והן עוריס ופוקח פקחים
 במקום יעקב פגיעה ענין ואל שלפניה אל הפרשה סמיכות

 ויורדים עולים המלאכים והיות בעונתו שלא השמש ובא
 לפניו הצדיק כבוד גדול כי יען והוא עליו נצב וה' בו

 מעמד כל ואת כלס העולמות אח מקיים הוא כי ית׳
 עבודתו אל לו המה נתונים ונתונים בצדקתו קנה שלשתן

 הלא אחת מסרה והבין שכל בשום והוא : משאו ועל
 ועיני רכות לאה ועיני . במקרא הס ועיני ג׳ כי היא

 הנה כי והענין . תכלינה רשעים ועיני כבדו ישראל
 דרך ליישר מעייניו כל ושום השגחתו גודל ית׳ הורנו
 למיכורלמען המעקשיס ולשים המכפלות ולהרים הצדיק

 הן כי ידענו הלא כי והוא יגוף לא ורגלו דרכו לבשח ילך
 בקולם ולשמוע הוריו את לכבד עשו עם היתה זחת

 עצמו המשבח אל צ״א( )דף קדושין במסכת ז״ל כמאמרם
 שהיה למה הגעת לא עדיין לו אמרו הוריו אח שכיבד
 גדולה תקלה יוצאת הימה הלז מהדבר והנה .עשו מכבד

 והבן אזנו שמעה עשו הלא כי והיא וללאה יעקב אל
 יצחק בעיני לבן בנות וטובות כנען בנות רשת כי לה

 לך קום כנען מבנות אשה תקח לא אמר כה כי אביו
 והנה אמך אחי לבן מבנות ט' לך וקח ט׳ ארס פדנה

 כן גס ישים כנען בנות רשת כי לט על שם כאפר אם
 כאפר לבן אל הולך היה אביו בעיני לבן בנוח שוטח כי

 לאה הגדולה את הוא יקח ולפחות ישמעאל אל הלך
 נופל היה עושה היה כה ואם ליעקב הקשנה рЬ ויניח

 ילוה לפחות או מיעקב מנוח יאבד כי בבירא כריסא
 כי הקשה בחרבו ויפגענו ממנו בורח והוא בדרך אליו

 מאד לה יימר ללאה וגס בנו כאליפז פנים לו ישא לא
 כל מלבכות היה הלא רכות לאה עיני היה אשר הלא כי

 והקשנה לגדול הגדולה ימהרנה מהר פן עשו בגורל חפול
 שניהם גם והתקין ראה יח' הוא עשה מה לכן לקשן
 אביו דברי כל אל לב ישיח בל בלט שומה שם באפר

 בנות שוטח כי אומרו אל יפנה בל והוא מחצית' על רק
 אל עשו הלך כן וע״י .כנען בנות רשת כי רק לבן

 והוא .שבע מבאר יעקב ויצא ועי״כ . ,וכו ישמעאל
 נמצא היה ולא ישמעאל אל עשו שהלך יעקב ,ראות כי

 שאלמלא חרנה וילך כן ע״י וגס ויצא אז . בעיר אחו
 4 )ח׳א( בא

 אליפז הניחו כאשר שם להגיע הניחו עשו היה לא כן
 לבלתי מקום היה והנה .אביו בצואת פה נשאר אשר

 היות חלוקת מאביו עשו שמע לא אולי ולו׳ הנס הגדיל
 כי גס או כנען בנות רעות כי רק לבן בנות שובות
 בבנות מבחור לא כי .הקשה רוחו אל עלה ששמא לאמר

 נקש מנייהו חדא רק עליהן צוהו ישמעאל מבנות לבן
 אשה תקח לא רק היה לא יצחק מאמר עיקר שכל או

 שירצו מקום לו שהראה דרכו ע״פ אס כי . כנען מבנות
 וירא ואמר הקדים לכן . הקורבה מהמת בו להתחתן

 . ארס פדנה אותו ושלח יעקב אח יצחק בירך כי עשו
 שת לא ארס פדנה אותו שבלח שמוע מבלתי לא לומר

 והוא יצחק בירך כי עשו וירא הלא כי . לזאת גס לבו
 מאמרו החלת ששמע לומר אין וא״כ .אשה משס לו לקהת

 מאמרו בסוף אותו ברך ואשר כנען מבנות אשה הקח לא
 השענה וגם ראה לא לבן מבנות בהוא בנתיס היה ואשר
 עליכן צוה לבן בבניה בהדבק אושר מהיות פלא לו׳ הב׳

 אותו פלח הוא .עכו שראה מה בכנל הנה כי איננה
 מבנות קהת צווי היה דבק כי אותו בבייכו ארם דנה פ

 היה וכן .אותו בברכו וכו׳ ובלח וזהו הברכה אל לבן
 את לך וישן אמך אחי לבן מבנות אפה מפס לך קח

 הדבר עיקר אולי לו׳ השלישית וגס . אברהם ברכת
 אחת בעצה שגמר אלא כנען מבנות תקח לא צווי היה
 כי הוא כן לא העיקר אל חוזרות הברכה תהיה כן ואס
 לא לקמר כליו ויצו הוא .עשו שראה מה בכלל אס

 לא אפה חקה ,א עליו שצוה מה כי כו׳ אפה חקה
 מה אל הכנה רק . הדבר עצמות על העיקר היה

 העיקר הוא כי כו׳ ארס פדנה לך קום ולו׳ לגמור שעתיד
 כדי היה זה ציוי כי כו' הקח לא לאמר עליו ריצו וזהו

 שת שלא היה מה ק ואס . עצמו הדבר למען ולא אמר ל
 יעקב וישמע לז״א .כנען בנות רעות כי אל רק לבו
 צדקת זולת הלז שבענין מה ידי על כי לו׳ .ט' אביו אל

 אביו אל וישמע ואס אב כיבוד מצות ג״כ פשה יעקב
 שהפליא נמשך כן ע״י ארס פדנה ללכת שצוהו אמו ואל

 שובות כי ולא כו׳ רעות כי עשו שוירא ית' הוא עפות
 ושיצא . ישמעאל אל עשו שוילך נמשך ומזה לבן במת
 שאס כזרנה ושהלך עשו גס יצא ולא שבע מבאר יעקב

: חרנה מגיע היה לא כן לא
 כי ט׳ יעקב וישמע באומרו יח׳ הוא לנו הורה ועוד

 הקב״ה עליו העלה אמו ואל אביו אל שמע מאז
 מצרפה הקב״ה שובה מחשבה כי חרנה וילך כבר כאלו

 כי למעשה צרופה ואמו אביו מצות לעשות שהיא למעשה
 עיני את שור ית׳ הוא כי נמצא .כמדובר כו׳ עשו וירא
 בשעור כאמור מחציהם רק אביו דברי כל מראות פשו

 עס כו' פשו וירא כי הכל שראה שאע״פ הכתובים
 אל לשמוע אזנו שפתח כו׳ יעקב שוישמע בזכות זה כל

 רק ראה ולא עשו עיני ביד ה' סגר , אמו ואל אביו
 וירא וזהו והלבן ב׳ שוטה כי ולא כנען בנות רשת כי

 .ס א יל. עקב ל שגוס זה והיה כאמור. וכו׳ רעות כי עשו
 וזהו . הרשע בגורל תכול לבל קילבכיה ה׳ שמע כי

 בתים הלא כי והוא וכו׳ הס ני ע ו שלשה המסרה פנין
 בגורל תפיל שלא )א( • לאה 'עס יח׳ הוא עשה זו

בערב נאשר אס והגה . ליעקב שתנשא )ב( . עשו
 החניף



ויצא תורת

 מאמרם יעקב מקיים היה בלאה רמג את לבן מחליף
 יפה בודקו כן אם אלא בכוס שותה אדם אין חזקה ז״ל

 טרם לאה היא הנה כי רואה היה כן ידי שעל יפה
 עבדתי ברחל הלא באומרו מביתו משלחה היה אליה יבא
 פקוחות עשו עיני היו אם וכן אותה נושא היה ולא

 לוקח היה .אביו יצחק בעיני לבן בנות טובות כי לראות
 יתברך מלפניו ננעלו לא דמעתה שערי והנה . אותה

 בה מהסתכל יעקב עיני הכביד ית׳ הוא עשה :ה לכן
 סימא עפו עיני ואח . אליה יבא סרס בה יגעל פן

 יגעל ולבל עשו יהמדנה לבל לבן בנות טובות כי מראות
 לאה שעיני מה ידי על המסרה שיעור וזה .יעקב בה

 לכן . ליעקב שחנשא אס כי עשוי בחלק תפול פן רכית
 . אותה מלבדוק כבדו ישראל שעיני אלהיס עשה מה

בנות טובות כי אל יביט ולא תכלינה כעשו רשעים ושעיני
 :כמדובר כנען בנוח רעות כי אל רק לבן

המבעים את ומחליף החושים משנה ית׳ הוא כי הנה
 כי כן לעשות ה׳ בעיני הוא ונקל הצדיק לעבודת

 בראו ולכבודו לעובדו לו נתן שברא העולמות גס הלא
 ליעקב הואית׳ לו הורה אחשבה וזה .יצרואףעשאו

 .עשו של הפחד מתוך בצאתו ופן עשו מפחד יירא לא
 עצמו את בראות גס ומה .לבן של הפחת אל יפול
 אדמה אל השכינה כנפי מתחת הקדושה ממקום יצא

 אלהיס מושב עיר אל ללכת לבו אל נתן לכן כי .טמאה
 תחנתו להפיל המוריה הר הוא . שורה שכינה שם אפשר

 בעיניגהלא הוא קטון אם כי ית׳ הוא לו והראה . שם
 בעיניו הראה והנה . המה למענו שברא העולמות כל
 צ״ל אין השפל עולם כי והוא משמעתו אל סריס כלס כי

גס אס כי כלס על העולה ישראל ארן או השלם כללות
 ה' בחר בו כי . המוריה הר הוא תבל עפרות

 לקראתו ויבא ממנו יעתק הוא גס שס שמו לשכן
 וילך לוז שיעתק ית׳ הוא יהפך שלא וזהו .פניו להקביל

 אל מקוס נתקרב שלא ז״ל כפרש״י והוא המוריה להר
 יראה וזה . לכאן ובא המוריה הר שנעתק רק .מקוס
 וזה .הארץ קפצה פעמים ד׳ כי באומרם ז״ל רבינו כוונת
 פצמת .אברהם בימי ארץ הרעשת נ״ט( פ׳ )ב״ר( לשונו
 כי יעקב בימי שבריה רפה אברהם עבד אליעזר בימי
 שיטיי הד׳ לדעת ראוי הנה כי בנוב ישבי בימי ממה

 הארץ קפצה ד״פ הנה אמנם ההם. המקומות בד' מוארים
 אברהם ברדוף כי הוא הלא .מחבירו משונה אחד וכל
 ופסיעה פסיעה בכל מ״ג( פ' )שם ארז״ל מלכים הד׳ את
 קפיצת שהיתה נמצא מילין ג' היתה אבינו אברהם של

 יתייחסו והנה .מילין שלש שלש של קטנה אך פסיעה ככל
 זו הקרובות הפסיעות כללות שבכל כלם הקפיצות קבוץ

 מבית שיצא שביום אליעזר אך .הארץ הרעשת חל לזו
 הארץ נפתחה כי פצימה היחה נהריס לארס הגיע אדוניו

 אל אברהם בית אל הסמוכה לזו זו שפתיה ונתחברו
 הר שנעתק ביעקב אשר אך ס נהר׳ לארס הסמוכה
 ב׳ נעשו למקומו חזר כן ואחר בלוז ונתקע ובא המוריה
 . שנכנס במקום וא' . משם שנעתק מקום א׳ דברים

 בנוב אךאשרבישבי .יעקב בימי שבריה רפה או' וזהו
 השטן אחר דוד שכשנמשך בגמרא ז״ל כמאמרם בהוא

אבישי ושאל .בנוב ישבי מקום עד והלך לצבי לו שנדמה
 5 )ח״א( כא

משח

 לו ונשנה לבקשו מלך של סופו על ירכב אס לחכמים
 בנוב ישבי שזרקו דוד אח ומצא הארץ לו וקפצה רש!ת

 השס את אבישי והזכיר . מניחו בלהב לקבלו השמימה
 אשל הארץ בקפיצת בגמ׳ שס אמרו .באויר והעמידו

 הסיכוו העולם בסוף היה אפי׳ הזה הלשון לאבישי קפצה
 הסעה אל הדבר ייחסו הנה :ע״כ קלה לשעה הקב״ה

 ומעדן הארץ את הקב״ה ונדנד הסיע כאלו . והחלקה
 כן אמר ויתכן כרגע ההוא המקוס עד מירושלים קרסוליו

 הארץ המה משם לכן הארצות מפל גבוה שירושלים למה
 דעת כי הנה בנוב ישבי בימי מעה כי וז״א כרגע ונשמע

 המוריה הר שנעתק כפירש״י צ״א( דף )חולין רז״ל
 רפה באומרם מאמרם יצדק בזה כי לכאן ובא ממקומו

 להורות שהוא במאמרינו הדבר מעם עוב ויצדק שבריה
 מפלים העולמות פלשת כל הלא כי יירא שלא יעקב אח

 ויוצרך יעקב בוראך ע״ס וכמרז״ל לו ומשועבדים אליו
 בראך יעקב בראך מי עולמי עולמי הקב״ה אמר ישראל
 וכן . עולמי עולמי או׳ כפל אל לב בשום יצרך יעקב

 יתפרדו העולמות ג' כי הוא אך יצרך בראך באומרו
 מלאכים ושל גשם בעלי הם והגלגלים השפל באיכות
 פעמים. שני עולמי עולמי אמר הסוגים שני ועל רוחניות

 בעל הרוחני סוג ועל בראך יעקב הגשמי סוג על והשיב
 נבראו שבזכותו אמר כי יחויב ובכן יצרך יעקב צורה

 שלשת כל כי פה ית׳ הוא לו הורה יתכן ולכן לו ישתעבדו
 לא כי לו והורה ובשפלהיחל אליו משועבדים העולמות

 המורים הר גס כ״א *Ь ערי כללי או ח״ל אדמת בלב'
 עפר משם שלוקח המזבח מקום השמים שער שכנגד
 עולם של חלתו שהוא כפיו יציר אדם את ית׳ ממנו שעשה

 לעבודתו מוכן השפל העולם טוב כל הוא אשר הוא גס
 עולם וגס לקראתו ובא ממקומו נעקר קדש צבי הר כי

 בעונתו שלא השמש בא הלא כי אליו משועב׳ הגלגלים
 אלהים מלאכי והנה המלאכים עולם וגס שם ילין למען

 ילווהו. ואשר בארן לווהו אשר לו לכהנו בו ויורדים עולים
 באו אשר המלאכים כי נ'( פ' רבה )בראשית לרז״ל או

 לא . אנחנו משחיתים כי אומרם על סדום את להפך
 האורח בא עד . שגה קל״ה מחיצחן אל לעלות הניחום

 את ית' הוא קבן ולאהבתו יתברך מלונו בית אל הקדש
 .עולים אלהים מלאכי והנה וזהו השמים שיעלו נדחיו
 והם אליו צריכים המלאכים כי לכבודו יורדים כך ואחר

 מכל הימנו למעלה עליו נצב יעקב על ואין וילווהו ישרתוהו
 אלהים רכב אפילו לבדו ה׳ אם בלתי כלס העולמות יצורי
 נצב ה' והנה וזהו לו למרכבה בחר בו אך כי בם שה׳
 עולמות הג' כי לו הראות ה' שרצה דרכינו פי ועל :עליו
 באים והנה . משמעתו אל וסרים לשמשו נבראו כלם

: שם ילין ית' הוא רצה כי נאמר ולשרתו לכבודו
 מאבני מראשותיו ויחן ההוא במקום ישכב1 יא

 ז״ל כמאמרם . יצחק עקידת מזבח
 תמתין משועבד המקום כי יכיר למען ל״ה( )פ׳ בפר״א

 שם היותו אל טעם מוב מצאנו ובזה .התקיימו הוא כי
 לא ידע שאלו והוא .בלוז אם כי היה שלא דעת בבלי
 ויפגע הכתוב מאמר וזה המקום קדושת על שם שכב

 המוריה הר ונעקר בלוז שהיה כך היותו שע״י במקום
אדמת עליה שוכב הוא אשר הממס כי ידע לא שם ובא

 קדש
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 חשב אס תאמר שמא ו . שם וילן כן על לוז רק היה קד:

 השריה הר עד כו דר צדיק החזיק לא למה בלוז שהיה
 שלא השמש בא כי אמר р על . כחאותו שם להתפלל
 מאבני ויקח כי נמשך היה. בלוז כי בחשבו ק וע״י בעונתו
 וגם• .מהן שנשתמש מראשותיו וישם המזבח של המקום

 . הנזכר מהטעם ית׳ כרצונו הוא ה במקום וישכב כי
 על ז״ל כמאמררש״י . המקום קדושת ידע משא״כאילו

 : כאן ישנתי לא ידעתי שאלו .ידעתי לא ואנכי אומרו
 מה על .יפלא יעקב בעיני גם הלא כי ספק אין והנה

 רגליו תחת שת וכל ידיו במעשה יח׳ המשילו זה
 כי הודיעו למען וכו׳ ויחלום הסולם מראה הורהו כן ל ע

 .גביהן על עולה הוא העולמות כל מקיים צדיק כל כי גם
 . ונפסד הזה הוא חומרי השפל שהעולם למה הלא כי

 אל הסבות מסבת שפע בו לבא מבא יהא הדרך ואיזה
 עד העליון העולם מן ישלשלהו חבל ואיזה . עכור חומר
 מלמעלה דין מן דין מקבלים להיות יקשרם ומי השפל
 את גם השפל את גס להחיותם רוח בהם ימן ומי למטה
 שפע ע׳י לא אס כאחיו גשמי הוא גס כי הגלגלים עולם
 יתברך הוא לכן העליון מהעולם יח' ו מאח היורד רוחני

 אשר קדושות גשמות מכונות על . ארן יסד בחכמה מאז
 בל עצמיי קיום ימו ולקי עולם לתקן בהן כח אשר .ברא
 מפני ודור דור בכל הראויות נשמות ה מאז ויחלק ימוט
 ודור דור שבכל בצדיקים ולקיימו להקימו העולם חקון
 האדם את והתקין ראה גס עולם יסוד באמת הס אשר

 העליון אל השפל מן עולמות הד׳ כל הכולל קטן עולם
 הכוללים. כנודע יסודות הד׳ יכולל החומר הלא כי והוא

 הוא הב׳ והחלק ליס הגלג עולם עד השפל השלם כל
 היא הלא בחומר והטעה חיות הטתנח החיונית הנפש

 והחלק תנועתם להתמיד וחיותם הגלגלים עולם מתיכות
 ק״ד( )חלים כד״א המלאכים עולם מעין הרוח הוא הג׳

 אשר הנשמה היא הד׳ והחלק . רוחות מלאכיו עושה
 . באדם אשר האלה חלקים וד׳ העליון מעולם מלמעלה

 . במקומו אליו מתייחס מוצאו שורש יש אחד לכל הנה
 אלה חלקיו בד' יעשה אשר ומצות תורה בקיימו כן וע״י
 . המצות קדושת ע״י כלס שרשיו ויקדש ישרר הלא

 חלקיו ד' באחדות והמצוה התורה קיימו ע״י ויתאחדו
 למסת עד השפע מלמעלה ישלשל כן וע״י העולמות יקשר
 זאת והן : כמדובר השלם מקיים ק ע״י נמצא לשק
 נס ואף יעקב אח הואית' הראה אשר הכתובים כונת

 אשר תמים צדיק איש כל על .מעלתו גדלה אשר הורהו
 כל הנה לו לומר והוא חלקיו ד׳ בשלמות מגדרו למטה
 . ס סדרנו אשר כסדרן עולמות הד׳ לכל יכלו האדם
 מפאת ארצה שצב סולם אתה כי כלס על עלית ואתה

 מה בצד החומר אל הדבק הנפש הוא ך ורחש . החומר
 עד שמגיע אדם בני כשאר אינו כטדע בקבר גס

 בעולם העליונים השמים הם השמימה רק הגלגלים
 תיבה בסוף בה״א השמימה אומרו יורה כי המלאכים
 התחתונה באמבטי בלשאולה שארז״ל מה לעומת ובראשה

 בראשה. ולמ״ד חיבה בסוף ה׳א היות על . שאולה בל
 משלם להיות דרכו השר הרוח הוא הג׳ החלק ועל

 ממחיצתם עולים שהם מהם למעלה הוא זה .•לחכים ה
 החלק ועל הוא מהם מלמעלה כי מחיצתו עד בו ויורדים

0 )ח״א( א כ

 מתחת נשמש שורש אין כי עליו נצב ה■׳ ומה אמר הד׳
 השם אל המתייחס עליון מאיכות רק . השכינה כנפי

 והנה וזה עליו אשר לכדו הוא השם אוחו כי .הגדול
 המשילו מנס על לא כי הודיע למען זה וכל עליו נצב ה'

 לעכודחו קרנה העולמות חלקי כל ואת .ידיו כמעשה
 כמאמר . כראם וזכותו מקיימם הוא הלא כי כמדובר

 כרמך יעקכ כראך מי עולמי עולמי הקכ״ה שאמר רז״ל
 רז״ל דרך שאין למה כי כסמוך כיארני כאשר יצרך יעקב

 כמפורסם . לשנים הגלגלים ועולם השפל עולם לחלק
 למה האחרונים דורות כחכמי מליהם כטעם לכקיאים

 הגשמים לשנים השלמות כוללי המה לכן גשמיות הכל כ•
 פעמים זה אמר שניהם ועל השני הוא והרוחני אהד

 ועל בראך יעקב אמר הא׳ ועל כראך מי עולמי עולמי
 בפשיטות יותר זה דרך על או :יצרך יעקב אמר העליון

 העולם כחדוש נכללו כאשר שלשתם הכולל העה״ז על
 כי הדכריס כלל . הנזכר הדרך על העה״ב ועל כא'

 והמה משלה ככל וידו מקיימם והוא העולמות ברא זכותו
:עבדהו ועוכדי משמרתו שומרי יהיו

 המקום על רק .עצמי על אינו הסולם משל כי יתכן עוד
 למה כי והוא עליו שוכב הוא אשר המקדש כית של
 ומושפעים חיצונים כתות חמת נכנס לח״ל מא״י שהיוצא

 פס גר הוא אפר והממלכה הגוי על השורר השר יד על
 שם כי • השריה כהר ה׳ ככיח הסתופף כהר כן ועל
 ע״כ .שר ע׳׳י הרעה איכה נפשו על לכקש אלהים בית

 יותר ית׳ בעיניו הוא חשוב אדרבה כי ית׳ הוא לו הורה
 להקכיל לקראתו ההולך הוא המקום הלא כי המקום מן

 כאפר כי ידע למען ממט גדולה קדושתו ואדרבה פניו
 ממנו תזוז פלא ידק מק״ו השריה מהר זזה שכינה אין
 אלהיו יהי שם ימצא אשר מקום בכל כי לח״ל יצא כי נס

 עמך אנכי הנה באומרו בפירוש אליו ית' כמאמרו עמו
 והנה שראה הוא שם לבנות העתיד המקדש ועל כו׳.
 המקום ממכר הסולם כאשר כי והוא ארצה מוצב סולם

 היותו שעש כסולם הוא המקדש כן הנמוך. עם הגבוה
 ומחבר הפמימה מגיע ואיכותו ראשו הנה . ארצה מוצב

 ויורדים שליש אלהים שמלאכי אלא שד ולא העולמות
 . בארן שוכנת השכינה למטה הקב״ה בהיות כי .ט

 לעלות שכפיצטרכו באופן פה דירתם אלהיס מלאכי ועי״כ
 למטה יורדים ואח״כ תחלה שלים פליחות לאיזה למעלה

 עם כי והראהו המה אלהים מלאכי כי ביתם פם כי
 כי יעקב של מעלתו גדולה למקדש אשר הזאת הגדולה

 רק בו מתייחס אין המקדש כי והוא .עליו נצב ה' והנה
 כי ה׳ והנה ביעקב אך הנזכר אלהים שם הוא השכינה

 לעתיד ולא עליו. נצב הוא ההוא והנורא הגדול ה:ם
 יחב' הנזכר בעת כלומר והנה רק ההוא במקום כאפר

 כי הקדמנו אשר לו להורות זה וכל . יעקב על נצב
 לא ולכן . לפניו כמוהו גס ומה הצדיק מעלת גדולה
 הוא כי .עולמו כל מעל יותר עמו יעשה בעיניו יפלא

 :לתשמישו רק נברא לא השלם וכל .ומייסדו המקיימו
 הכתיבים הענין אל לבא הנה . כו׳ נצב ה׳ ЛЗГП יג

 אברהם אלהי אומרו אל .לב נשים הבאים
 ולא ביצחק ראוי היה אביך אומרו כי יצחק ואלהי אביך

 מזה נמשך איך ועוד . הדבר נכסך ולמה באברס

אומרו
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 אשר הארץ כי ועוד .כו' שוכב אתה אשר הארץ אומרו

 והיה אומרו ועוד . אמות ארבע הוא בה שוכב הוח
 הככבים או החול ברכות הגיח למה האיץ כעפר זרעך
 ונכרכו ברכת וכן פת זו. ברכה יחס מה וגס בעפר ואמר

 נצי ה׳ היה אס עמך אנכי והנה אומרו ועוד .כו׳
& אומרו בכלל כי ועוד .עמו ית׳ שהוא ודאי עליו

 : הפסוק מתחלת ולשתוק הכל הוא . כו׳ אעזבך
 כי .גדרו רב כי אוחו אלהיס הודיע אחרי הנה אמנם

 למעלה והוא ממשלתו תחת עולמות השלשה כל
 )ב״ר ז״ל כמ״ש .בזכותו עלו השרת מלאכי כי .מכלם

 כמפורש בזכותו עלו ממחיצתן שנדחו שמלאכי' נ׳( פ׳
 מאבותי גרעתי למה יעקב יאמר מקום היה וא״כ למעלת

 לחת כשדים מאור בעצמך הוצאת אברהם אה הלא כי
 הארץ אל לבא עליו וצוית בח׳ל והיה הזאת הארץ לו

 הנחתו לא יצחק ולאבי .כו׳ מארצך לך לך לו ואמרת
 ואברכך. עמך ואהיה הזאת בארץ גור לו ואמרח לצאת
 ליצחק אמרת כי ועוד ממנה כנדח ויוצא בורח אני ולמה

 כן לו יהיה לא כי נראה עמך ואהיה הזאת בארן גור
 . שם שהיה במקום השורר שר החת בח״לכיאסיהיה

 כי ועוד .עמי מהיותך משולל אהיה מדוע איפה וא״כ
 השפע כי שהוא ואברכך כו' בארץ גור אמרת לו גס

 וא״ב כדרבח״ל ידךולאע״ישר על לו תהיה והברכה
 בארץ כאפר ידך על ולא שר ע״י אוכל אני למת אישה
 שהוצאתיו אברהם אלהי ה׳ אני הואית׳ לו אמר לכן הלזו

 גרעתממנו ולא כו'. מארצך לך לך לו ואמרתי מאורכשדיס
 להביאו כשדים מאור שהוצאתיו אלהיו שאני מה אדרבה כי

 שאין כמי שהוא בכשדי׳ לדר משא״כ אלהיו ליקרא לארץשהוא
 כמ״ש אביך להיותו לו זה היה כשדים באור מת ולא .אלוה לו

 יצחק כל ולא זרע לך יקרא ביצחק כי ל״א( ד׳ )נדרים ז״ל
 אלא האש מכבשן אברהם ניצול לא ז״ל מאמרם והוא

 ליהרג השלטון לפני דינו שיצא למי משל יעקב של בזכותו
 הגה .כו׳ למלך שנשאת בת להוליד שעתיד המלך וצפה

 לו שאמרתי יצחק ואלהי וגס ניצול יעקב של אביו להיותו
 בכשדיס הדר הפך .אלהיו להיותו הזאת בארץ גור

 זה כל עמהס שעשיתי ואני . אלוה לו שאין כמו שהוא
 כי הוא והטעם . חלילה שנות׳ ולא ללכת מניחך הוא

 הארץ כל לך כי והוא אתננה לך עציה שוכב שאתה האיץ
 העולם כל ויקדש בסוף שלך הכל כי .כולה לארץ ורוצה

 אשר הארץ אמות בד׳ כלול העולם כל כי שהוא ידך על
 רז״ל מאמרי שני אל לב בשום והוא עליה: שוכב אתה

 ממקום אדם מר׳ א א' זה אח זה כסותרים הנראים
 מכל הקב״ה צבר אמרו זה ולעומת כו' נברא כפרתו
 אדם נולד שאס .האדם אח בו וברא עפר העולם
 , הארץ אותו שתקליט אחר במקום ומת אחד במקום

 דבר הכל הנה אך כפרתו ממקום הוא איך שא״כ וקשה
 בא״י זרעפלפלין שלמה כי במדרש כמשז״ל והוא א׳

 הנה ואחד הנה אחד רק .נמצאים הבלתי הדברים וכל
 וארז״ל הארץ בקצות מהם א׳ לכל ידועים במקומות

 דברודבר. לכל בארץ המיוחדים במקומו׳ בקי ש;יה
 שכנגד הנקודה הנה וכדורייח גדולה שהארץ גט כי והוא
 הבחינות כל נכללו שם .המזבח מקום הוא השמים שער

 רצועות יתפרדו ההוא האמצעית ומנקודה הארץ טבעי כל
 שלפי אלא הביב האיץ כל קצות עד מכלן. ,בחינ כל

 יהיר כן .סביבותי׳ סיף של מנקודה הארץ ההרחקות
 שטבעה הרצועה כי באופן ומתרחבות. הולכות הרצועות

 ימים ז׳ מהלך רוחב הארץ בקצה והיא פלפלין להוציא
 . שעות שלש או שתיס מהלך א״י סביבות בתחום יהיה

 בזה .וההקש האמצעית הנקודה עד וצרה הולכה ועד׳ז
 שלמת חכמת היתה וזאת הארץ חלקי טבעי יתר בכל

 היותן עס מין מכל ורצועה רצועה כל בא״י מכיר שהיה
 כי הדברים כלל :מהנה א׳ לכל הראוי וזורע .דקות

 ראשי שס כי העולם כל כולל מקום הוא המזבח המקום
 יפרדו ומפס העיקר שם כי .העולם חלקי בחינות כל

 ומא־ירס .נברא כפרתו ממקום אדס כי ז׳ל מאמרם ובזה
 וזה הכל שם כי יחדו צדקו העולם מכל עפרו שהיה

 . עליה שוכב אתה אשר הארץ פה הכתוב מאמר ג״כ
 לך ל״ה( )פרק בפר״א כמשז׳ל המזבח מקום שהוא

 ל ח" צאתו אל מעם נתינת והוא העולם כל זה כי אתננה
 פם נס כי באופן כארץ ח״ל אצלו הוא וכך .שלו הכל כי

 . הארץ כעפר זרעך והיה הנה כי ועוד עמך. אהיה
 .וחוצות ארץ עשה לא עד פסוק ארז״לעל הנה כי והוא

 ואח״כ בלבד אס כי •ת׳ הוא ברא לא תחלה כי
 וחוצות ארץ עשה וזהו .ארן אפסי כל עוד נתפששה

 קדושת אל מתדמיס קדושים היותם פעס זרעך יהיה כן
 וקדמה ימה ופרצת כי העולם כל עד יתפשטו .רץ הא
 רצה לכן .מצרים בלא נמלה העולם כל זה כי כו'

 מעתה להחזיק שם הנולדים בניו שיהיו ח׳ל ילך הקב״ה
 להשפיע לכן .כו' בך ונברט והוא נ׳ מעם ועוד :בכל

 אמרתי ומאשר .ח״ל לצאת לך טוב וקיום ברכה בהם
 לא שבח״ל שמורה עמך ואהיה הזאת בארץ גור ליצחק
 וגם .כו׳ עמך אנכי והנה כי תירא № . עמו אהיה

 בהיותו כי שמורה .ואברכך לו שאמרתי שתירא מה
 אל מזה גס שר י ע" ובח״ל .עצמו ע״י יברכהו בארץ
 .כו' אברהם אלהי אנכי יאמר או ט' אעזבך לא כי תירא
 אם הלא באומרו )א( יעקב לבב יתחמץ הלא כי והוא

 ועוד )ב( .אחי לעשו שג״כ ויצחק אברהם אבות זכות לי יש
 . יירשנה ואולי בח״ל ואני בארץ דר שהוא עודף לו

 דומה ואינו בח״ל אוליד ואני בארץ מוליד הוא כי )ג(
 ישראל )ד( .הטומא׳ במקום לנולד הקדושה תוך הנולד

 ית׳ אלהות שם ישולל ממקום אילך ואיך כו׳ בח״ל הרר
 מעשו הנצלי בהנחת הוא זה כל הלא כי )ה( .מעלי

 והוא נפש ויכנו אחריו עשו ירדוף פן כלן על גדולה אך
 יהיה ומה לעשות יזום אשר כל ממנו יבצר ולא בחירה בעל

 ויאמר ית׳ הוא בא כן על הטוב. מכל ראה אשר חלומו
 אל כמוך אטת זנוח לעשו גס כי חשבת אשר הא׳ על

 אביך אברהם אלתי אנכי הלא כי . רוחך על כן יעלה
 מאמר והוא לך אם כי אברהם יקרא לעשו לא כלומר

 כל ולא כו׳ לך יקרא ביצחק כי ל״א( דף )נדרים ז׳ל
 אחה אשר הארץ אמר הב׳ ועל ביעקב כ״א יצחק
 הוא ההיא הארץ כי למעלה שכתבנו מה והוא וכו׳ שוכב
 ועל בקדם. כמדובר העולם כל כולל המזבח מקום

 שנולדים גס כי שהוא .הארץ כעפר זרעך והיה אמר הג׳
 רק ח״ל לעפר ידמו ולא קדוש יהיה גופם גם בח״ל
 הכ״ף בנקידת כעפר שהל״ל והוא היאא״י הארץ ,כעם?

הידוע הקדוש הארץ כעפר בפת״מ.שהוא בשי״אולא
 ההגס ן )ח׳א( כא
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 בניס היה טוב טוב הלא תאמר ושמא .א״י של ההוא
 .בקודם כמפורש כו׳ ונברכו כו׳ ופרצת לז״א בא״י יולדו
 כו׳ והנה לשון ואמר עמך אנכי והנה אמר הד׳ ועל

 שהורדתי אנכי הלא כי בך דבקותי איך ראה לומר עמך
 הנחתיךבשמירת'בפקיד לא למה ויורדי׳. עולי׳ מלאכי׳
 כאומרו .לשומרך עליך נצב בעצמי אני כ״א עליך אליהם

 שהם אלה אפי' כי הוראתי בזה אך עליו נצב ה׳ והנה
 פרי החצונים כשרים ולא המרכבה מלאכי קודש שרפי
 בכל וגס בעצמי אני אס כי ישמנוך חפץ איני ח״ל.
 אלוה לו שאין כמי תהיה לא בכבדים שהוא הלך אשר

 השר אניחךתחת לא כי ממר. משולל תהיה לא הלא כי
 ירא אתה הלא הכתוב שיעור או : ההם שבמקומות

 תחת הוא בח״ל הדר כי עמך אהיה לא מא״י בצאתך פן
 אתה יותר לא4י כי .הוא נהפוך כי לך דע הפריס צל

 על לזכות שתחשוב עצמה מהארץ עליך שורה להיותי מוכן
 עמה הקב״ה אין א״י או המקדש מקום כי והוא .ידה

 הוא אך הארץ על אלהיס ישב האמנם כי .ממש בארץ
 שורה העליונה שהמרכבה שכינה קדושת שפע התפשטות

 רכב מ״ה( )תהלי׳ כענין המרכבה על והפכינ׳ .עליה
 כיני בהר ולא בס שהוא .לס ה' כו׳ רבותים אלהים

 כבודו שאינו בסיני הקדש נאמר לא זה כל ועס עצמו
 האבות אך .אתי מקום הנה כענין בקדש סיני רק ית׳
 ה׳ היכל כי השכינה עליהם ששורה המרכבה הס הן

 בך תבא תחפוץ איך אליו ית' מאמרו וזה המה.
 איני אני כי ממנה גדול אתה הלא א״י יד על אלהותי

 אחה אך .שעליה המלאכים של המרכבה על רק .עמה
 מקום בכל בן ואם השכינה. אל מרכבה ממש אנכי הנה
 ושמרתיך אמר הה' ועל .ממך אסלק לא תהיה אשר
 .מציל מידו ואין בחירה בעל עשו הלא תאמר ולא כו׳
 את עשיתי אם א.ר עד אעזבך לא הלא כי תחוש אל

 ואס מצרים בלא נחלה לזרעך שאכן לך דברתי אשר
 תכלית כל והנה .מהבטל הכל נמצא כעת בך ישלוט

 הכל שיאבד אניח ואיך .זה על הוא העולם בריאת
 נגד רק מועלת רשע בהירת אין כי וידוע עשו .ירת בב

 .העולם וכל ישראל כללות כל נגד וכ׳ש רבים נגד לא אך יחיד
 :וכו׳ אפר אח עשיתי אם אשר עד אעזבך לא כי וזהו
זו מה לב לשים ראוי .כו׳ משנחו יעקב וייקץ טו

 נעלם היהכן ועוד ידעתי לא ואנכי תמיהה ’
 ממה ויירא אומרו וגס המוריה בהר ה׳ יש כי ממנו

 אכן אומר טרם ויירא נאמר לא ולמה יראהו היחה
 זה אין כו' נורא מה חלוקות שנש הנה מה ועוד כו׳
 המוריה הר ונעתק בלוז היה הוא הנה אך .כו׳ וזה ט'

 צ״ח( דף )חולין מרז״ל שכתבנו כמו שם אצלו ובא ממקומו
 הכן המה בלוז היה חשב והוא בהקיצו לכן .למעלה

 בהר רק זה ידעתי לא ואנכי בלוז הזה במקום ה׳ יש
 שנעתק הוא המוריה בהר כי ישכיל למעל כן על המוריה
 ע״י מורא. יהב׳ הוא עליו הטיל .לכאן ובא ממקומו

 אז .כנודע יתירה מורא המטלת ושה ק הופעה גודל
 על מורא להטיל שהספיק הזה המקום נורא מה אמר
 הר לכאן בא כי אלקים בית אם כי זה אין כמוני איש

 תחלה בחשבו כן על כי כזה זילתו במקיס אין כי המוריה
כלומר ה׳ יש רק הזה במקום ה׳ אמר לא ,ןזל היה«

8 )ח״א( כא

 רגלי מקום )א( שראה דברים שלשה ועל .מה שייכות
 מגיע ראשו )ג( הסולם )ב( ארצה מוצב שהיה הסולם

 אמר הסולם ועל וכו׳ נורא מה אמר א' על השמימה
 הוא לו שהראה הסולם כי שכתבנו כמו * כו' זה אין

 עוד . השמים שער וזה אמר ראשו ועל המקדש בית
 כי חשב הוא אך .היה המוריה שבהר ידע כי אפשר

 השמים חלק לא אך ממקומו ההר נעתק המוריה הר
 ואמר תמה כן ועל השמים. שער שהוא המזבח שכנגד

 הפלגת שיורה ממה משולל והוא .הזה במקום ה' יש אכן
 עליו שהועלה ויירא כאשד אך .בשמים שכנגדו קדושה
 בלוז שאיננו אהד .פה יש יתרונות שני אמר אז מורא

 שלמטה מה בלבד ולא .אלהיס בית אס כי זה אין כי
 מקום נוכח ההולם שבראש זה גס אם כי .ויבא נעתק
 שנכחו ממה נעתק גם כי השמים שער הוא שוכב שאני

 שדחקו למה נצטרך לא ובזה לכאן בא המקדש בית של
 ראשו משופע ההולם שהיה ואמרו ס״ח( פ׳ )ב״ר רז״ל

:בלוז רגליו היות עד ומשופע בהמ״ק נגד
 אל משל שהוא ההולם כנגד .כו׳ יעקב ם שכיו יח

 מצבה אותה וישם האבן את ויקח בהמ״ק
 שנעפו האבנים כי לרמוז המקדש כבית בה להקריב

 המה ה׳ היכל כי .ב״ה יהיו הס לבניו סימן שהוא אבן
 . מלמעלה השפע שיורד הפמימה משער ראשו ועל

 מלמעלה בו הפכעתורק זה שבזכות ראשה פמןעל ויצוק
 ויקרא הסוריה הר הוא ההולם רגלי מקום ואל בשופע

 החסד שם שיצטרף .אל בית ההוא המקום שם את
 אומרו וגם עיר. בלשון ויצא מקוס בלשון ונכנס ט

 זאת את אותנו אלהיס הודיע צורך מה כו׳ לוז ואולם
 מה כי הוא אך בראשונה והל״ל לראשונה אומרו ועוד

 המקום אל רק .לוז על כיון לא .אל בית שס שקרא
 (ל העיר שם הוא לוז אך .לשם ובא שנעתק לבדו

 הר שב כי בירושלים הוא כבר כי עתה. בה שיעקב לוז
 יעקב בה שבא לראשונה הוא אך למקומו ט מוריה ה

 שהיה מה שם על זה שם לה שנשאר אלא לוז הוא
 יתכן עוד :שס המוריה הר בהיות יעקב בא בראשונה

 האמורות מההערות קצת להזכיר ונשוב אחרתבענין דרך
 אומרו )א( .והם בזה שמתיישבות זולתן אגב למעלן

 וילן אומר )ב( במקום פגע איך לארץ לכתו אחר כי
 הודיענו למה )ג( .שם וילן השמש ויבא בהל״ל כו׳

 היה לא כו׳ וילן אומרו שאחר )ד( המקום מאבני שלקח
 אומרו וגם »סולם מראות ענין מה )ה( וישכב לומר צריך

 ארצה אומר )ו( ובראשה תיבה בסוף בה״א השמימה
 בדברשמשליכין רק זה לשון יצדק ולא לארץ כאומר שהוא

 עולים אומר )ז( באדן מוצב והיל״ל הארץ אל מלמעלה
 אומר זה מה )ח( ועולים יורדים והל״ל בו ויורדים

 ומלאכי כו' סולם והנה יאמר די היה והנה פעמים ג׳
 אברהם אלהי אומרו )ט( כו׳ עליו נצב וה׳ כו׳ אלהים

 מבאברהם ביצחק אביך או׳ צודק היה יותר כי אביך
 ארבע האס כו׳ עליה כוכב אחה אשר הארץ אומר )י(

 א״י כל תחתיו שקיפל לומר דחקו ורז״ל .לו נתן אמות
 או כחול לא למה הו׳ כעפר זרעך והיה אומרו )יא(

 זרע על נאמר כו'מה בך ונכרכו אומר )יב( ככוכבים
אומרו )יג( ליעקב עהה צאומרו 1הוצר מהלו קיצח

 והנה
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 הוא .עמו ית׳ היותו בכלל כי כו' עמך אנכי והנה
 אל שישיבנו הוא ילך אפר ובכלל ילך אשר בכל שישמרנו
 לא כי באומרו להוסיף ג״כ בא ומה . הזאת האדמה
 כי הבנה משולל אס אפר אומרו )יד( .וכו' אעזבך

 ראפונים פסוקים ג׳ והנה :צודקת בלתי אם מלח
 אל לב בשום אחרת דרך אפפר ועוד .למעלה מפורשים

 לאלהי הריעו וז״ל ס״ה( פ' )ב״ר במדרש רז״ל מאמר
 לבנות ובקש אוהבים שלפה לו שהיו למלך מלה״ד יעקב

 מבקש שאני המקום ראה לו ואמר הא׳ הביא לופלטין.
 לשני קרא .בהחלה הר שהיה אני זכור לו אמר .לכנות

 לו אמר .פלסין לי לבנות רוצה שאני המקום ראה א״ל
 א״ל לשלישי והביא הניחם מתחלה שדה שהיה אני זוכר
 אוהו בונה באני חייך א״ל מתחלה פלטין שהי׳ אני זוכר

 יעקב יצחק אברהם כך .שמך על אותו אני וקורא
 הר לבה״מ לו קראו אברהם .הקב״ה של אוהבים היו

 כריח בני ריח ראה בדה קראו יצחק יראה ה׳ בהר
 אס כי זה אין שנ' כלטין אוחו קרא ויעקב וכו׳ שדה
 אלהים בית אוחו קראת חייך א״להקב״ה כו׳ אלהיס בית
 על אוחו וקורא אוהו בונה פאני דע נבנה פלא עד

 אלהי בית אל ה׳ הר אל ונעלה לכו שנאמר פמך.
 . יעקב אלהי פטת את פב הנני ירמיה וכן .יעקב

 :ע״כ יעקב אלא הזכיר ולא לדבריו קשט אסף וכן
 המלך קצף למה בנמשל בין במשל בין לב לשים וראוי

 את יפבח ולמה .הגידו ראו אשר הלא אוהביו שני על
 אמר וכן פלטין ראהו הוא הלא פלטין היותו שזכר חי
 הזכירו אברהם אם כן גס ובנמשל .יגיד יראה א:ר כי

 כן כי קולס על אלהים יקצוף למה .שדה ויצחק הר
 פלטין קראו למה יפלא יעקב על ואדרבה .ראוהו
 מה לאוהבים להראות צורך מה ועוד היה. שדה ובימיו
 זוכר שהיה מה א' כל אמר במשל ולמה לבנות שרוצה

 כל אמר במשל כי .לנמשל דומה המשל אין כי וגס
 הלו זולת הערות וק בנמשל משא״כ זוכר שהיה מה א׳

 את ית׳ הוא כשהראה הנה אמנם :הנזכרות אגב ויחיפט
 כבר היה ליצחק וכפהראהו .הר היה לאברהם המקום

 ידי על שדה היותו עם ליעקב וכשהראהו .ניר שדה
 בית נבנה פעמים פלשה כי והענין בית קראו חלומו

 שהים בידי יהיה והשלישי .אדם בידי השנים המקדש
 ממנו שיצא ועל .אברהם בזכות הוא הראשון והנה

 בחרבנו ישמעאל בידי נפלו כן ועל התמיד לא ישמעאל
 ועל יצחק בזכות והשני כהונה. פרחי אלף שמונים

 : אדום הוא עפו בידי ונפל נתקיים לא עשו ממנו שיצא
 אפו ית' האריכו אל טעם טוב ראינו מצאנו ובזה
 דינין בתי שבעה עבדו עד מלהחריט ראשון בבית
 האריך לא בלבד הנס שנאת שעל בשני כן שאין .מה ע״ג
 ולא בראשון שהיו יתרונות המשה אל וגס .כך כל להס
 לאברהם הסד בבחינת היה הראשון כי הוא .אך בשני היו

 יעקב בזכות השלישי אך יצחק ופחד דין בבחינת והב׳
 הראשון כן ועל .לעד קייס יהיה שלמה שמסתו ועל

 כי השני אך כבתחלה הר להיות חזר אברהם שבזכות
 שדה וציון מישמעאל קשה יותר היה .עשו הוא המנגד

 כשראה כן ועל .שני בית את טורנוסרופוס חרש כי יחרש
להיות שמעוחד מה ע״ש ראהוהר בתחלה הס אבר אותו

 1 מ׳א( ככ

 את יעפו ככה כי שדה. ראהו יצחק ומראהו מקדשו
 רמז הקרקע לו הראו לא יעקב אך .ממנו מקדשו

 הרמז לו הראו רק פדה וזה הר ראה שזה .המקדש
 . הפמימה מגיע וראשו ארצה מוצב רוחני בסולם

 המקדש שביש שיורה בו ויורדים עולים והמלאכים
 שאין ט ויורדים עולים ומלאכים . רוחני יהיה

 : עליו נצב ושה׳ מזה גדול אלהיס ומוכב פלנוין לך
 הנבנה .בית להיות שעתיד מה הראהו מתחלה כי הגה

 קראו ע״כ בס״ד ביאורו יבא כאשר שלמה מעתו על
 ס״ח( ש׳ )רבה במדרש ארז״ל והנה .קיום שהוא בית
 בגוי המקדש בית הקב״ה לו שהראה מלמד כו׳ יראה ה׳

 בהר היום יאמר אשר .בנוי הרי יראה ה' ובנוי והרוב
 ה* ששמם ציון ה־ על (׳ד )איכה כד״א חרוב הרי

 )תהליס כד״א . לבא לעתיד ומשוכלל בנוי הרי יראה
 שאמר הרי .עכ״ל בכבידו נראה ציון ה׳ בנה כי ק׳ב(

 לב לשית וראוי .לבא לעתיד אוהו שטנה הקב״ה לו
 אין שהרי ועוד .ההרבן לו שהראה הכתוב מגיד למה

 ויקרא כאו' אברהם דברי שהם אלא הכתוב משמעות
 הלא כי ועוד .כו׳ יראה ה׳ ההוא המקום שס אברהם

 אם כי לו הראה לא ולמה פעמים שתי היו וחרב בגוי
 בעתיד לו להראות הקב״ה רצה כי הוא אך אחת פעם

 ולא שלו שיחרב אמר שהוא קייס בית שם לו לבנות
 רק יחרש. וששדה משלו גרועה להיותו יצחק של לו הראו

 ירתה ה׳ אמר ראה וכאשר בו ויתנחם שישמח באהרון
 יאמר אשר אני וזוכר דואג זה כל עס אך .פלי שיבנה
 שיבנה יראה ה׳ כי ומתנחם הר. שיעשה בהר היום

 .ואצסעל מלהזכיר אמנע לא לעד קייס ית׳ ידו על לעתיד
 שהמשיל ט. שאנו מאמרינו והוא הר נעשה שלי כי על
 שאני המקום ראה לו באמר המלך לאוהב אברהם את

 היה כן כי הר שהי׳ אני זוכר לו ואמר .אותו בונה
 בונה בעצמו ית׳ שהוא המקום ית׳ שהראהו באברהם

 כי הר שהיה אני זוכר שאמר .הר וקראו לעתיד אוהו
 הר נעשה כי מלזכור אמיש לא לעתיד הבנוחו אחר גס
 שהוא וחרב בנוי וזהו . בזכותי כשנבנה סיבתי על

 ריח ראה אמר יצחק הג'וכן שהוא ומשוכלל ובנוי הא׳.
 הקב״ה לו הראה אפר המקדש בית הוא .שדה כריח בני

 ששלו אמר .יעקב בזכות שם לבנות שעתיד קיים בית
 יעקב בהכנס כי כו׳ ריח ראה וזהו ונצטער שדה יעשה
 לבנות העתיד ב״ה שפע נכנס .עמו ג״ע נכנס כאשר

 שלי כריח בני ריח ראה וזהו .ניחח ריח שט בזכותו
 מה ודואג זוכר בהבנותו שנתבשר גס .כי שדה שנעשה

 תמיד אשר מי אך בזכותי. שם נבנה אשר תחרש ששדה
 כי יעקב הוא פסול בזרעו אין כי על בית קראו

 וע״כ .לעד קייס השלישי ליבנות בזכותו נתעחד מהחלה
 כן ועל .מצדו בא חרבן שאין אלהיס בית קראו מתחל׳
 1 ידו על בזכותו ליבנוח נתעחד שמאז כיון יבנה מטרם

 אמר כן ועל .בבית יקראנו ראוי מעתה כן על ית׳
 . נבנה שלא עד בית אותו קראת אתה ית׳ הוא לו

 בית מלקוראו למרנאך פיסול בזרעך היה שלא כלומר
 אני רוחני בעצמי אוחו בונה שאגי גם כן על .מעתה
 המלך הקרא המשל מעין והוא שמך על אותו קורא

אותן רואה שאתה לומר כו׳ מקום ראה ואמר .לראשון
 עתה
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 שאחר במקום בצע מה והשיב .אותו בונה אט כי פתה
 ולא .מתחלה הר בהיה ואדאג אזכיר הפלמי/ שתבנה

 ראהו אשר הפני וכן מתחלה ראהו מאז פלפין היה
 היה שלא וידאג .פדה שהי׳ כן אחר שיזכור ואמר שדה
 שלא אני זוכר אמר השלישי אך .ראהו מאז כלפין

 כך . פלפין אלא בדה או הר עודנו המקום הראיתני
 לעולם מתמיד מאז פלפין היה שלא דואג הי׳ אברהם

 אהה הקב׳ה לו ואמר .כאמור יעקב מבא״כ יצחק וכן
 ידי על זכית מאז כי נבנה. שלא עד ביה אוהו קראת
 . קייס בית בזכותך הנבנה להיות שלמה מפלך היות
 על אקראנו רוחני שהוא אוחו בונה שאני כעס חייך
 אפכר היה משל בלי והנה .ביהך אותו שאקרא שמך
 מאברהם שיצא מה שעל הזכיר פלבל אלא זה ענין לומר
 שני ביח נחרב מיצמק היוצא ועל א', בית נחרב

 הר קראו אברהם אם כי לומר יכול היה לא
 המשל נשא כן על הענין יובן ולא .בדה קרא־ ויצחק

 וכני הר שהיה זוכר היה שהאחד אוהבים. שלשה אל
 אברהם כי כן הוא פה שגס לו׳ שדה. שהיה זוכר
 הצער הוא פאליו הר בתחל' שהיה מה על ודואג זוכר

 .שידאג לזכור מה לו הין ויעקב .ודואג זוכר יצחק וכן
 דבר להכתיר אפשרי כיותר כי כענין יובן בקלות ובזה

 שעשה אמר וכן .הראוי הוא ויצחק אברהם כבוד על
 כמעפ גלוי הנביאים במאמר כי דבריו אה בקשס אסף

 יעקבשקוראו אלהי בית אל ה׳ הר אל באומרו הדבר.
 כמפרש שזה יעקב. אל הבית מייחס ואח״כ הר

 . בית יעקב ועל הר נקראו הראשונים פעל הדברים
 אלא אמר שלא . ומיכה כישעיה כך גלה לא ירמיה אך
 תחלה הקרא הזכיר ולא . יעקב אהלי פטם את שב
 רמז שהוא לבדו שמזכירו רק שמו על בית ואח״כ הר

 הראשונים שטת רמז אם כי יעקב אהלי באומרו בלבד
 כבית קבועים בלתי שהיו על אהלי וקראם יעקב בשל

 ירמיה קשס כאשר דבריו קשס אסף וכן ואמר .יעקב כל
 אלא הזכיר פלא והוא מירמיה הוש קשס כן מיכה בערך
 שהיה אמר שלא ברמז אלא אמרו שלא קישוס שהוא יעקב

 :בית נקראו לא אבותיו של כי יובן בל יעקב של בית
 ראה לא כי מתחלה בית קראו שיעקב במה יתכן עוד
 השמים בער וזה בב״רעל רשב״י שמפרש במה והוא בית.

 י״ע( פ׳ ארז״ל)ב״ר כיהנה והוא שלמעלה. כהואב״ה
 ערטת עד השכינה סילקו ואילך מאדם שבעה כי

 . ס׳ לזבול יעקב למעון יצחק למכון הורידה ואברהם
 ב״ה כנגד מכוון והיא שלמעלה ב״ה שם זבול והנה

 ובהיות לך ל זבו בית בניתי בנה על כמשז׳ל .כלמסה
 . שלמפה עד נשתלשל ידו על כלמעלה בב״ה השפע

 ובכן .ל זב ביס נקרא כן על כי למסה בהבנות גם
 כדוגמת בית קראו מאז ק על הממשיכו שם יעקב בהיות
 שהיה בחמלה כאשר זה אין וגז״א .שם הנשפע העליון

 להר השכינה שפע אור ונשחלשל הוריד פלא שדה או הר
 שהוא עתה הוא כאשר אלהיס טח שהוא ממקום המוריה

 ביה שבא אלהיס בית אס כי זה אין הע' ושעור .בזבול
 בזמן ולא עמה היה זה ולמה בסולם ונשתלשל העליון
 משתלשל שמשם ההולם ראש שהוא וזה כי הוא הלא אבותי

 שכינה היא ושם מעלה של ב״ה הוא השמים שער הוא
 2 )ח״א( כ5

 הראוהו ועני; .מפס הבלישי מעין דוגמתן ונשפע עתה
 זה אין מכהה כי ואומרו האחרון ב״ה ליעקב יתברך

 בכוונת דרכינו יהיה במאמר האמור ביתאלהיס ס ר כי
 שהראו מה מיעקב נעלם לא הנה כי והוא המקראות

 .כמזובר וקליצמק .ובנוי ומרב בנוי ב״ה לאברהה לו
 גש הי? ו כלמה לפתו תהיה לא אולי ירא היה עדין אך

 כח( פ׳ רבה )בראשית כמפז״ל .מלילה פגם בבלישי
 יהיה כלא ידע יתאמדו באם ואמר המקום אבני בלקה
 ן ו .,כ: הזאה והאבן כאומר אמד ונעשו בזרעו פסול
 ל פיס יש מ״ו שלא לבניו אמר כילוקו בשעת כי אמרו

 יעקב ויצא כאבר כן ועל כו׳ ישראל שמע לו ואמרו כו׳
 כמאה אדמה לסרן בעצמו קדוש מקום שבע מבאר

 דר ה; על אולי בלבו אמר מקומו ואנשי לבן בהברה
 ימשוך שכה ולהוליד לדור הולך באני במקום קדושה
 מכייס הנבנה בב׳יה לבותי וכמקלה חלילה בזרעי פיסיל

 ויקי שת פר שכתבנו במה עתה גם ומה יקרני. אני נס
 מרבן כי א בה כאריה רבן כרע יעקבבאמרו במאמר

 לרוך בהוא מרב; אך .בלבד כריעה היה שון ר. ביה
 לכקן לבה כי ראוהו על כן בעל יקימני מי כרביצה

 פיגול ה״ו יהיה פן מצפער היה מהא׳ בני מרבן
 מאמרם יהק ובזה . מלילה תיקון יהיה ולא בזרעו

 הפלח הקן אברהם באומרם כיו( דף )ברכות ז״ל
 הפלת הקן יצהק בבקר אברהם וישכם כנאמר כמריח
 יעקב עלב לכפת בבדה לכוח יצחק ויצא כנאמר מנחה

 כי בס וילן במקום ויפגע דכהיב ערבית הפלת תקן
 שהיום השדי כיפי לכה לב לשיח ראוי הנה כי .כו׳

 ויהי כרב ויהי הפ׳ וכמאמר .ש’בק הלילה אמר הולך
 שהריח ויצכק ערבים תפלח יתקן אברהם ראוי והי׳ בקר

 אברהם ויתחיל היום אמר הלילה כילך ולא פנמה ויעקב
 הלא:ון הבית פג התכלל אברהם כי הוא אך :מהבקר

 הועיל ולא הרביעי האלף של בבקר שהיה שבזכותו
 כהוא במקום התפלל יצחק בצהרים במשו באה כי לגמרי

 איף בל נעלב שיחרב שמטחו הבית על כרב לעת
 משך ערב הי ו היום מכך כן ואמרי מקום באותו ההוא
 אור הבקר לו שיאיר ערביה תפלת יעקב וע׳יכהיקן .אפלה

 ויפגע זה דרכנו לפי ויהיה נבקר מבומרים לה׳ נפשו כי
 הוא בו שהיה המקום בעד בהתפלל תכלה לבון במקום

 יה׳ הוא בו ידבר כה לראות הלילה כס וילן .ב״ה
 דף ויצא )פ' הזוהר לכפר גס ומה . כלילה בחלום
 נבא מ: ה ה לא אבה בלא כרוי עדיין בלהיוהו קי״כ(

 על בהוא השלש בא כי על התפלל מה ופל בחלום רק
 הוף של ערב היא הכמש בא אז כי שני בית מרבן מנך
 .נכח־גו כרו ערביה הפלה ענין בהוא .הרביעי אלף

 יש מה פי בלכה כפתו בהיות תלוי כהדבר ולהיות
 כמקום מאבני ויקר כן על .למעלה שכתבנו כמו תקום

 להתגבר יתאחדו אס לראות ס׳יס( פ׳ )פס כבכז״ל
 וישם א' והיסה ובהחאמדס זרעי הכפר מאחדות

 הוא המקנם אבני כל ההוא במקיס ויבכב מראשותיו
 אבני שהיו נ״ה( לישה א בפרי כרשז״ל .המזבח מקום
 הקדושה נקודת היא בס כי .יצחק עקידת כל מזבח

 בוהה רוח בחלומו יושפע ובם הבסיס. בער שכנגד
ויחלים ואז תפלתו על ישוב ומה מ ידבר מה לראות

 והנה



פו משה ויצא תורת

 ו־גהזה או' אל שהערנו במה והוא וכו׳. סולם והנה
 סולם שהיה פון ביחרל שהראהו הוא אך רגלים. שלש

 ונבואה השמים אשמן מגיעהשמימה וראשו ארצה מוצב
 בין מתווך כסולם שהיה והומים ואיריס ומנורה רון ו

 יתירים בו שהיו דברים הה׳ ועל והעליון. השכל עולם
 ה״א שיש .השמימה במלת יהירה ה״א ייתר השני על

 בראשה אחרת וה״א בראכה למ״ד במקום תיבה בכוף
 לו הראה שאחריו שני הבית ועל וכו׳ סלם והנה וזהו
 הוא לסולם היה שלא השמימה. מגיע ראשו היה שגא
 אלהיס מלאכי והנה כ״א כבראשונה גדולה כ״כ שני ב׳יה

 כקודם השמימה מגיע היה שלא בו. ויורדים עולים
 רק בו נבאר ולא עליונים. דברים ה'• ממנו חפרו כ

 היו אלהיס במלאכי באופן בארץ למטה השכינה בהיהה
 כי הארץ על האלהים עם יורדים רחלהואת״כ עולים
 המרכבה מלאכי וע״כ .למטה בב״ה היה אלהיס מושב

 עם יורדים ואח׳כ .ביחס שם כי תחלה מלמטה עולים
 ויורדים עולים הדין מלאכי וה,ה או :הארץ על האלהים

 הבית הראה כן ואחרי מהראשון גרע כן ועל בו
 שם הוא עליו. נצב ה׳ והנה נאמר שבזכותו כשלישי

 שכינה השראת בו שהיה בלבד לא כי הגדול רחמים י.
 ימוס שלא באופן עליו נצב הגדול הכה נס אס כי

 יעקב אמר מקדשים ג׳ הס כי הזה דרך ולפי לעולם.
 נבואה בו היה כי .הזה המקום נורא מה הא' הבית על

 שרמזם בו שהיו דברים ה׳ הס כו׳ השמים מן ואש
 הה׳ בו שחסרו הב׳ ועל .שבהבמימה יתירה בה׳

 אמר כו׳ אלהים מלאכי והנה למעלה אמר ועליו דברים
 היותו רק יתרונו אין לומר אלהיס בית אם כי זה אין

 אס כי זה אין או .שבראשון כיחרון לא אך אלהיס בית
 חכר כן ועל יצחק מפאת הדין מדת אל המתייחסת בית

 להם האריך לא ע״כ וגם .החסד שמצד בבראשון יתרון
 עבוד עד שהאריך הראשין בבית כאשר .כ״כ יח׳ הוא

 ויתר התורה ביטלו כלא עוד וכל .ע״ג דינין לחי שבעה
 מדת ע״פ היוהו על רק זה ואין .בפני מכא״כ להם
 לו שהראו הג' ועל נבנה שבזכותו יצחק מדת היא הדין

 כמפורש השמים כער וזה אמר עליו ה׳נצב והנה למעלה
 בו רבו אפר הא׳ הבית כנגד השכם ובבקר .למעלה
 ירבעם מלכות מתחלה הבנוחו אל קרוב .ע״ג עובדי
 האבן את ויקח כן על .לבניינו שנה ל' מלאת מטרם

 אותה וישם )פרקל׳ה( ז׳ל שאמרו כמו השחיה אבן היא
 כאשר והחמדה התייצבות לו יהיה זה שבזכות .מצבה

 שבו הב' ועל .ע׳ג דינין בתי כבעה עבוד עד היה
 .על מאד לישראל ולהצר פלצוח בו לפרוץ יון גלות עתיד

 כהניס ידי על חשועחן היא ראשו על שמן ויצוק מאז כן
 ועלהג' למנורה. בשמן נס וגם ראשם על שמן משוחים

 אצהיס בית קראו אשר ההוא המקום פס אח ויקרא אמר
 כבודו להגדיל יח׳ הוא אל חסד אליו שיטה .אל בית

 שהיה ללוז הוא שם שקרא מה הלא תאמר ושמא .וקיומו
 שם לוז ואולם לז״א .המוריה בהר יתקיים ואיך בו

 בה שלן לראשונה אס כי .עתה שם שקרא לזו לא העיר
 ממקומה שנעתקה לאחרונה לא .אך במקום יפגע כרס
 כמדובר זה שה שקרא הוא אח״כ הבא אח כי .פה ובאה

הבית על היה החלום ענין כל כי יהיה או :בקודם
 3 )ח׳א( כב

 והראהו .מלקו הוא כי ענינו לדעת האב שהיה .הג'
 גשמים מדברים הראשונות כאיכות איכותו שאין א'
 .לארץ השמים מן יח׳ הוא שישלשלהו רומי אס כי

 לארץ כאומר תיבה בכוף ה״א שהוא ארצה מוצב וז״א
 נאמר לא כן שעל מלמעלה. לארץ שהוצב שמשמעו

 מכלם העליון הרקיע עד הוא איכותו והתפשטות בארץ
 ה׳א שהוא השמימה מגיע וראשו וזהו .רקיעים ז׳ הס

 עד העליה להפליג שהוא בראשה וה״א תיבה בסוף
 לשאולה על ס״ח( פ׳ )ב׳ר ז״ל אומרס ע״ד .ערבות

 אמבטי על לרמוז בראשה ולמ״ד חיבה בסוף ה״א שיש
 העליה בבחינת פה הוא זה ע״ד .שבשאול התחתונה
 אלהים מלאכי עדגדרשוה.ה התפשטותו .^שתהיה בהפלגה
 אור ההפשטות דרך מעולמם עולים המלאכים שבעולם
 וירידתם ועלייתם גבולם עד וחוזרים .למעלה המקדש

 ראשו הוא המלאכים מעולם למעלה כי במקדש. בו
 על לו אחרת גדולה עוד .התפשטותו יעלה אבר

 שכינה ולא עליו נצב הגדול ה׳ והנה כי והוא הראשונים
 כל את אליו ית' הראוחו ואחר .בקודם כמדובר בלבד

 מה כי רוחו על יעלה בל יעקב. מלב להסיר בא זאת
 כי על .הוא שבזכותו הג׳ ולא מקדשיהם שני שיחרבו

 ע״כ .עשו עם וליצחק ישמעאל עם יחם לאברהם היה
 יתיחס לאביך כלומר אביך אברהם אלהי אנכי ויאמר

 זרע לך יקרא ביצחק כי כאומרו .לישמעאל לאב ולא
 שיצחק שכן ומכל ביעקב שהוא יצחק כל ולא ביצחק

 היותו עם שאברהם כיון . לעשו אב יקרא לא
 חזר לא ולק עשו בכלל נכנס אין זרעו יצחק
 של גדרו קל לא כי לו רמז אך .ביצחק אביך ואמר
 ועכ״ז בחייו עליו שמו מכנה הלא כי יח' לפניו יצחק

 כי אליהם א׳ שכס לך נחתי הנה לפני הם שחשובים
 לך המזבח מקים ב״ה הוא עליה שוכב אתה אבר הארץ

 כדבר הוא כי להם כן שאין מה מוחלטת מתנה אתננה
 חלקך כאלה לא אך פעמים שתי מהם ביעזב הפאול
 ושמא .לעולם ומזרעך ממך מקדשיך ימוט לא כי יעקב

 בלתי דבר יצא ח״ל בהולידי פן אני ירא הלא תאמר
 זרעך והיה לז״א .הנזכר’ הטוב לכל יזכו ולא מתוקן
 שהוא בפתח ככ״ף הנקוד אל לב בבוס והוא כו׳ כעפר

 אך הכ״ף בשבא כעפר והיל״ל הידוע כהעפר כאומר
 שממטנברא האדמה מן עפר הוא הידוע כהעפר יאמר
 אדם נשמת לקבל שהוק המזבח ממקום קדוש שהיה אדם

 בזוהמת אחריכן נתעכר לולא כי בפיו יח׳ הוא בו שנפח
 הוליד פן תמוש אל ואמר לעולם רשעים יצאו לא נחש

 .הארץ קדושת כעיקר יהיו הלא כי בח״ל טהורים בלחי
 כו' ופרצת כי הוא הלא מוצה אוליד׳ למה תאמר ושמא
 הפל כי שם חוליד ע״כ מצרים בלי נחלה העולם כל שהוא

 האדמה משפחות כל בך ונכרכו כי שני מעם ועוד .שלך
 מי תאמר ושמא כדלעיל. במושבוחכס שם יהיו ע״כ
 קיים שיהיה שבזכותי השלישי הבית זמן עד מעתה יודע
 דברים יתגרשו אוצי מצרים בלא נחלה לי ותהיה לעד

 פחדו ועיקר מפשיר. הבחירה כי ההיא הטובה המבטלים
 נמצאת האומות בין לח״ל ישראל שיגלו הגליות כתי על היה

 תירא אל אמר כן על מסופקת האחרונה הטובה כל
 שדך עמך אנכי והנה כי .לבייך סימן אתה הלא כי מזה
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 .וכו׳ אשר בכל ושמרתיך ח״ל גולה בצאתך ואפילו פה
 מזה הזאת האדמה אל והשיטהיך וזהו אשיבך משם וגס

 שאשיב כו' אם אשר עד אעזבך לא נם ט העתיד תדע
 הנה לו׳ לך שדברתי המונה כל אל פה בניך אש גם

 והנה .הבחירה אל מסורים מסופקים לך שדברתי ייעודים
 אעזבך לא אמר ודאי אפר ומלת מסופקת אס מלת
 אפר אעשה ספק שהיא אם שהוא שמה אעשה עד

 המסופקת הוא ומה .עשיתי אם אפר וזהו ודאי שהוא
 והוא השלישי מהבית לך פדברתי מה הוא ודאי ־'עפנו ש

 העתיד שהטוב גם כי פ״ב( רבה )דברים ז״ל מאמרם
 ויביא נשיב שודאי הבסיחנו ית' הוא .בתשובה תלוי

 כו׳ לך בצר הכתוב שאמר כמו .המונה כל את עלינו
 כי והיה אומר הוא וק .כו' ושבת הימים באחרית

 את ׳ אלהיך ה׳ ושב וט' ה׳ עד ופבת .כו׳ עליך יבואו
 בניך יתקלקלו תהרהר אל הכתוב ושעור .וט׳ פטחך
 ושמרתיך עמך אנכי והנה כי שביים ארן תוך בהיותם בגלות

 עמהסבארן אנכי אהיה כי לבניך אעשה כן והשיבותיך
 יקבצם שמזרהישראל והשיבותים בגלות ושמרתיך אויביהם

 וכאשר .כמדובר ט׳ אעזבך לח כי הזאת האדמה הל
 לכאורה הוא כי והוא .כו׳ ה' יש אכן אמר משנתו הקיז
 גשמית ארן עפר המוריה שהר למה כי רוחו. על עלה

 הבית יהיה הלואי כי הגדול הבס השראת תסבול נא
 ואמר תמה ולכן .הגלגלים כעצם זך גפם הארץ פעל
 לא ואנכי הזה הארציי המקום על שורה ה׳ יש אכן

 מעין השפיע כי מורא ט יש'המיל עשה מה לכן ידעתי
 . ויירא הקדושה. לעוצם מורא המשיל הג' הבית אור
 איכיתו יהיה לא הזה ההר מקום ט ספק אין אמר אז

 נבראת מאז כאשר כראשיתו זך כ״א .עתה הוא נאשר
 נפש הארץ תוצא ה׳ עליה שאמר איכות בה והיה הארץ
 מעפה האדם את ועשה מעפרה לקח ית׳ ושגידו מיה.
 כן ותהי .כהיום עכורה היסה שלא רק זה שאין ידיו
 הזדכך ולעתיד .ותתעכר ונתקללה אדם חמא אחר עד

 ע״כ כי ,בהבראה היתה מאשר הרבה יותר ירושלים
 חומת לה יהיה .הארן על ישב לא אמנם אפר האלהיס

 ס המק על יעקב מאמר וזה . בתוכה יהיה ולכטד אש
 ט ב״ה ע״י לעתיד ה׳ ט היות על לתמוה אין שבאק

 על ולא לעתיד שיראה באיטת הזה המקום נורא מה
 ה׳ מיום העיר שם כמשז״ל .ה' תקרא ירושלים חנם
 אין אמר הסולם ועל . שמה אלא שמה תקרי אל שמה

 אם כי השמים כעצם זך מגשם שיהיה חשבתי כאשר זה
 הטלס ראש ועל .הוא רוחני אלהים מעשה אלהיס בית

 כטד יהיה גדול כי .השמים שער הוא הפמימה שמגיע
 יח׳ שבתו מטן עיקר כי השמים מאיכות האחרון הבית
 לשאול השרת מלאכי יבאו שלעתיד וכמשז״ל .למטה יהיה

 ז״ל מאמרם דרך על .עושה הקב״ה מה למפה לישראל
 אל יצא ה׳ מבקש כל והיה על ס״ה( פ׳ רבה )שם,ה

 מלמעלה יורדים היו השרת המלאכי כי .מועד ההל
 הלא כי ראוי וכן .משה של מדרשו בבית ה׳ נבקש
 מאמר וזה . אלהים מעשה רוחני יהיה האחרון הבית
 ט יורדים ואח״כ עולים אלהים מלאכי ראיתי הנה יעקב
 השמים שער הוא הסולם ראש מקים כי או׳ אגזור וע״כ

כ״א אלהיס בית השמים יקראו נא ט הבית. אל ניכנס
4 )רי׳ייס שג

משת

 . הכיח אל ליכנס שער שבו כחצר והשמים שלממה ב״ה
 אל מהבית כיוצאים תחלה עולים אלהים מלאכי היו וע״כ
 שם כי ב״ה אל העקרי מושבם אל יורדים ואח״כ החצר

: השכינה אל מרכבה ביתם
 לאמר אומר אל )א( .לב לשית ראוי .כו׳ לידר כ

 יהיה אם אומר )ב( לזולת. לאמר אינו כי
 מה כמסתפק יאמר למה כי כו' ושמרני עמדי אלהיס
 .ט׳ ושמרתיך עמך אנכי הנה בודאי לו אמר ית׳ שהוא

 לי ונתן או׳ )ד( מיותר. שהוא הולך אנכי אשר או׳ )ג(
 ערוםורעב, ויניחהו בדרך ישמרהו היתכן ט', לחם
 ית׳ כמאמרו והשיבני אמר ולא בשלום ושבתי אי׳ )ה(

 כמו הלא כי לאלהיס לי ה׳ והיה 0) .כו׳ והשיטחיך
 הוא לו יעשה לא האס כי הרבה זה מאמרו נחשב זר
 באומרו )ז( .לאלהיס לו יהיה לא האצה הדברים כל ית'

 יהיה ולא אלהיס בית תהיה היל״ל כו' הזאת והאבן
 ב״המהלואס בנה שהואית' אחר כי )ח( זכר. ל׳

 )ב״ר ארז״ל הנה אמנם :זולתה או ההיא האבן יהיה
 ע״כאפשר צרה. בעת לנדור לזרעו ללמד שרצה ע( פ׳

 לדורות וללמד לאמם נדר יעקב וידר כלומר לאמר אמר
 אם ואמר זרעו. גם יאמרו שנדר נדרלאמרכדי וזהו

 שם הוא עליו נצב ה׳ והנה נאמר כנה כו' אלהיס יהיה
 הוא ירא. אני האלהים את כנה אמר ע״כ הרחמים

 כי סכנה מקום בדרך גס ומה חנגדני פן הדק מדת
 מרז״ל כנודע תחלו וממקדשי כענין מקטרגת מד״ה לפעמי׳

 הוא עמדי אלהים יהיה אס אמר ע״כ נ״ה( דף )שבס
 כי ועוד לרחמים, לי שהתהפך וכו׳ ושמרני הדין מדת

 בארן עהה הוא אפשר עמך אנכי הנה יח׳ באומרו
 לא אך ושמרתיך ח״ל בלכתך אך עמך אנכי ישראל
 ממש אלהיס יהיה אם אמר ע׳כ עליך פורה עמך אהיה

 שהוא יהיה כמשמעות מא״י בצאתי לעתיד שהוא עמדי.
 שהוא בזה לבד ולא הזה בדרך ושמרני וגם עצמות הויה

 ג״כ כן אחרי אס כי .ועבר שם מדרשו בבית סירה ללמוד
 הולך אני אשר שהוא .לחרן שנה י״ד אחר משם בלכתי
 של מדרשו לבית ההליכה כי לי המיוחדת הליכתי שהיא

 № פן .שחלה ש: נסמן להיות רק היה לא ועבר שם
 ל׳ יורה וזה שסה. ילך כי חרןשידע בדרך אחריו עפו
 וגם שם של מדרשו בבית שנה י״ד נממן באומרו רז״ל
 .בח״ל פן אני ירא אך שיפרנסי ידעתי לומר ט׳ ונתן

 בזה חפן לי ואין שם המושל השר ע״י פרנסתי ישלשל
 להם ע״י יהיה בלבד ולא יח׳ עצמו ידי על לי ונתן כ״א

 וספל חלוני דבר שהוא הבגד גס כ״א בו נפשי קיום שהוא
 מה לי תעשה אצה כל אם הנה ית'. בידו לי ישן זה גה

 צריך ואין הוא שכן כל האדמה אל והפיטתיך שאמרת
 אמר״והפינני ולא כמעצמי כלומר בשלום ושבתי וזהו ייעוד

 אב כטד מצות עזבי על אני ירא עתה כי הוא והמעס
 ,מ דומה ט הדר שישראל מקום ח״ל והולך וא״י ואם
 ושבתי בפובי אך כו׳ תפמרני פמיד רחמים מבקש אני ע״כ

 ינחוני והמה עמי גדולות מצות ב' כי הוא והמעס מאלי.
 בא שאני )א( והן. כמעצמי פמירהכ״אושבתי צורך בלי
 בצאתי משא״כ וחמי אבי בו אכבד מקום אבי בית אל

 לי שיהיה מקום הוא ח״י אל הוא בשובי כי )ב( .עתה
לאלהים לי ׳ה יוא ט שהדר "^בח ״כאמש היסלא׳

 בעצם



משה ויצא הורת

 ־יד יא או : אלוה לו באין למי ידמה כ״א בעצם
 ית'שומרו שבהיותו יכיתכן כי בשלום אומרו אל לי בשום

 הנה יאמר אך בשלום יהיה שלא לא״י וישבהו ח״ל בלכתו
 בשובי עלי יתוסף יש׳ מאתו שואל אני גדולה א׳ כאלה

 שמך מכנה אינך ה׳ אתה כי הוא הלא בא״י אבי בית אל
 אמדת כי רואה והנני בחייו הצדיק על פלוני אלהי ליקרא

 לאברהם הנה ואלהייצהק. אביך אברהם ליאנכיאלהי
 על מדריגה הוספת .בחיו עליו שמך לכנות כן פשית לא

 סומא היותו על היא אך ואלהייצהק בחייו שאמרח יצחק
 על יהירה מדריגה לו מהיות יבצר ולא כמת חשוב

 מדריגה אך .כמת ב לחש המת דומה אינו כי אברהם
 זכות לו היה אברהם כי ממך. שואל אני זו על אחרת
 והוא שלשתנו זכות ואני שניהם זכות ויצחק בלבד. עצמו

 אם כי חלהיו נקראת סימא היותו שעל כיצחק לא כי
 אלהוחך שם תכנה כמת חשוב בלתי בגופי שלם בריא
 כמת ליחש: פגע שום בלי בשלום ושבתי וז״א עלי.
 היה וכן יעקב אלהי שיקרא לאלהים לי ה׳ והיה ועכ״ז

 )שבת וארז״ל כו' כלם יעקב ויבא הכהוב שאמר וזה לו
 ושלם כמת חשוב בלתי שהוא כו׳ בגופו שלם ל׳( דף

 ואומר הענין גומר ועפ״ז כמת. משוב עני שאינו בממונו
 ישראל אלהי לו ויקרא כי .ישראל אלהי יח׳ הוא שנקרא

 לב לשיש ראוי שעדיין מפני אל לו ויקרא לומר והקדים
 הוא הצדיקים על שמו הקב״המכנה שאין שמה מאחר כי
 לבעל כן עפה למה וא״כ יאמין. לא בקדושיו הן כי על

 יעקב את שהא אל לו ויקרא ואמר הקדים לכן בהירה.
 קרא שהקב׳ה מנין י״ח( דף )מגילה בגמרא כמשז׳ל
 את קרא שיעקב אלאיס״ד לו ויקרא שנאמר אל ליעקב
 אל לו ויקרא אלא אל יעקב לו ויקרא הל״ל אל המזבח

 לדעת וראוי .ע״כ ישראל אלהי יעקב את אל קראו מי
 אל ה' לו ויקרא שהל״ל ועוד .אל שקראו הודיענו למה
 איך להודיע הכתוב כוונת אך ישראל. אלהי יאמר ולא

 חשיב ובלתי חי עודני כי ששאל עבדו דבר יש׳ הוא הקים
 שלם יעקב ויבא הנה כי עפה וכן עליו שמו יכנה כמה

 בגופו שנס היה שלא כיצחק לא בממונו שלם וגם בגופו.
 חשוב עני ולא בממונו שלם וגס כמת חשוב סומא שהיה
 אלהיו יש׳ הוא ליקרא עליו יש׳ שמו כינה עכ״ז .כמת

 לא בקדושיו והן כן יעשה ולמה איש יאמר ולשמא בחייו
 אל יעקב את קרא שהקב״ה אל לו ויקרא הקדים לכן יאמין
 אלהי יאמר עליו לכן בו האמין לבלתי נש בר דין ליח לומר

 :לעולם תמוט לא צדקתו כי בחייו עליו שגני שאכנה ישראל
.תהיה כהל״ל הערנו הנה .ט' הזאת והאבן כב

 )ב״רפ׳ס״ח( האבןארז״ל כי הוא אך י
 ולא צדיקים שיהיו בניו לי״ב סימן א׳ נעשו אבנים שי״ב
 אחדות אל משל הזאת האבן כי נמצא בזרעו פיסול יהיה
 אחדות אל .אלהים בית יהיה אומר כי לרמוז לכן בניו.

 הבית עיקר כי והענין זכר. לשין יהיה אומר מכיון בניו
 הצדיקים אם כי הבית אינו שכינה להשראת המקדש

:כנודע המה ה׳ היכל כי שבדור
 שהוא כו' והאבן כי ה' מאתך עוד אשאלה אמר לכן

 עמהם שתהיה אלהים בית יהיה בני אל רמז
 מרכבה אלהים בית יהיו שהם צדיקים שיהיו לעוזרם

 ואפשר כ,־' לי חתן אפר וכל הוא והנדר .השכינה אל
 5 )ח״א( ב כ

 כי אלי המעשר אעכב לא וכהן בכור היותי עם אמר
 החומש על רז״ל דרשו הכשל ולענין לך אעשרנו אם

 רז״ל דעת והנה .ממומש יותר יביבז אל שהמבזבז ודרשו
 הבכורות כי המעשר בכלל הבנים גם כי ע׳( פ׳ )שם

 יששכר יהודה לוי שמעון עשירי, לוי נמצא ימנו לא
 הראשון אל מוזרים שמינה הרי אשר נפתלי בנימין זבולון
 אפשר בבנים שעד״ז שלהיות עשירי לוי נמצא לוי שמעין

 אמר כי ו:וא אעשרנו. עשר אומרו והוא מעשרות ב' הם
 אל המרכבה אלהים בית הם שיהיו בני את הכין למען

 ואעשרנו מעשר יהיה לוי כי לה׳ קדש אעשרס השכינה
 המעשר מ מעשר יהיה אהרן והוא המעשר מן מעשר עוד

 ויצהר עמרם ושמעי לבני והוא כ״ג להיות תרומה שהיא
 עשירי שהוא משה אהרן ומישי מחלי ועוזיאל והברון

 שסירב פעל אלא .גדול כהן להיות ראוי היה והוא
 פ״ג( )ש״ר כמשז״ל אהרן. במקימו הושם מצרים בשליחות

 הלויס כן ועל כו' הלוי אחיך אהרן והנה פשוק על
 וישא א :מעשר תרומת לכהן ונותנים המעפר נועלים

 וחז״ל. ילך. רגליו נשיאת ידי שעל ידע לא מי וכו׳. יעקב
 ויתכן רגליו הקילו טובה הבשורה שעל ע׳( פ׳ )ב״ר

 ועברי שלשם מדרשו לבית תורה ללמוד לכתו ש:צטרף
 אדם כל כדרך וילך ומשם רגליו את לבו נשא כן ועל

 נושא אינו המהלך כי לב בשום וייתכן קדם בני חרצת
 ישאונך כפיס על ט שנתקיים אם כי כאחד רגליו שתי
 ית׳ מלאכיו כי הארץ על מדריך רגלו ב׳ נישאו כי כו׳

 נושאיו את שנושא כארון בו נפשו היתה כי או נשאוהו
 נושאיה את נושאת נפשו היתה זו מראה א־ר יעקב כן
 שנשא פשיעות ובב׳ הארץ לו קפצה כי אפשר או רגליו הן

 ארצה שם בל מדרשו מבית הלך זו אחר זו רגליו שתי
 רובצים אותם בראותו הנה .כו׳ ויאמר ה • קדם בני
 שי מעל האבן גלילת לעיכוב חשב לא והוא הבאר על

 ומה יעשה לא וכן במלאכתם למתרפים הבאר.חשבום
 היום עוד הן להם לומר חפץ והיה שכירים היו אם גם

 פושעים שהיו מוכיחן שהיה ע׳( פ׳ )ב״ר כמפז״ל
 יקשה .להוכיחם בהגיעו היחל לו כן ועל במלאכה
 שפוע ישפוט לגור בואו טרם כי בשמרם מאד בעיניהם

 יודעו עם באתם מאין ואמר אחרים בדברים התחיל ע״כ
 הידעתם ולומר לדבר והו-יף היה לעיר קרוב כי הדבר

 כו׳ היום עוד הן מגולה בתוכחת התחיל ואח״כ .כו'
 להם לשאל הגונים בלתי אנשים הרואה אל שיקרה ולהיות

 נהגדלתם כשרים בלתי בעיר אולי כלומר באתם מאין
 כערכי אנשים כולם אחי קראם דבריו עפתח כן על

 :שואל היה רעתם שעל יחושו לבל אתם ן מא שאל ואח״כ
 )ש״ר ארז״ל יתרו בנות בשבע הנה .כו׳ שלום ויאמרו ל

 שהושיען משה לולי לאונסן רועים שבקשו פ״א(
 עירו אנשי שנדוהו ליתרו שלום העדר על הטעם שם והיה

 שלום לו אלה אמרו כי ירצה ובזה .בע׳ג כפרו על
 לא אס כי .הצאן עם באה בתו רחל והנה כי והראיה

 יחידיה גם ומה .בתו בוטחת היתה לא לו שלום היה
 שהיו חשדם שקצת ואפשר הרועים. משכנות על לצאת

 מים לשאוב היוצאת הארץ בבנות לראות מתעכבים
 רז״ל והנה ט׳ גדול היום עוד הן ואמר הצאן ולהשקות

 רתז לימר לנו גס ואפשר .רמז ע״ד אלו פסוקים דרשו
 על
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 מקדשנו. ומטת מארצנו שגלינו בגלות הדורות שלשלת על
 והוא .ב״ה ממקום גולה יעקב בהיותו עתה זה לנו ורמז
 בשדה לשיח כד״א .בהמ״ק הוא בשדה באר והנה וירא

 שם והנה שפע. נובע באר היה ההוא הקדוש הבית כי
 וישראלים לויס הכהנים הס רובצים צאן עדרי שלשה
 ההיא הבאר מן צאן.ט בתואר נכללו שכלס ראשון ב;יח
 בשמחת גס ומה .הנז׳ מהשפע הנזכרים העדרים ישקו
 )שם( כמשז״ל הקודש רוח שואבים שהיו השואבה בית
 הושמה אבן הנקרא היצה״ר הוא והאבן העונות גרמו אך

 חרבן והוא מלשאוב השפע מונעם הבאר פי על גדולה
 ט הנז׳ האבן של הגדולה הרעה ובראות .ראשון בית

 שמה ונאספו כן ועל .ע״ג של יצה״ר הוא היתה גדולה
 פי מעל האבן את גלל! עזרא בימי שנית העדרים כל

 ע׳ג של יצה״ר שהסירו לה הגד כנסת אנשי אז הבאר
 שהיתה הבאר פי מעל .העולם מן גדולה אבן שהיתה
 להם להשקות חזרו כי הצאן והשקו ואז .אוהו סותמת

 מושפעים והיו שני בית נבנה כי ההוא. מהבאר שפע עוד
 האבן אח והשיבו העונות גרמו כן אחרי אך .כמאז בו

 השפעוהטוב. למנוע הבאר עלפי היצה״רגמק־מו. הוא
 חנם בנאת של אם כי כבראשונה גדולה היהה שלא גס

 המיצר יעקב להם ויאמר .שני ביה ונחרב לכך הספיקה
 פסוק על ז״ל כמ״ש האטה. משאר יותר צרותינו כל על

 אשר לישראל כאומר נעשה כן ועל כו׳ ביעקב ותבער
 גליהם עון מאיוה באחס מאין .השני החרבן בגלות

 שנאת הוא רעהו. על איש מחרון לומחרן אומרים והס
 הוא .לבן אח הידעתם להם וואמר גולים אנחנו חנם

 חבלי וחרון ניחור יד על עונותיכם את ללבן שעתיד מי
 ויאסרו מיד בו חש ולא עצמכם תדכאו לכם ומה .משיח
 על שמים שאינכם עמכם לו השלום להם ויאמר ידעני.

 שלום איך .שלום ביניכם אין ואס שלום ויאמרו לב
 פשע על שעובר למי עון נושא למי והלא לבינו ביניכם
 טטחים שאנו מה אמר לזה .פשע על עוברים ואינכם

 זכות ע׳י כי הצאן. עם באה בתו רחל והנה כי הוא בו
 ואומר ושב לגבולם. בניס ישובו בניה על מבכה רחל
 מאליכס שביס אתם ואין טטחים אתם זה על אם להם

 והתרחק תאריך כי גאולתכם עת הוא גדול היום עיד הן
 אחישנה זכו לאם תזהו ולא בעתה. תהיה כי גאולתכם

 תחזירו ט הבאר. משפע מעתה צאן והשקו עצה קבלו לכן
 בארן בר מפסת כן ע״י רעו ולכו בתשובה ההמון את
 וזריעה חרישה יגיעת בלי ירעה עדרו כרועה עמל בגי
 יאמרו כי הארץ עם המון כתשובת משיבים אז .ט'

 לבבט הנה שיענה. לבבס ויקראו ה׳ אל ישוט אליהם
 מבשרנו היצה״ר הוא האבן לב יוסר עד להולמו קשה

 העדרים כל יאספו אשר עד טכל לא יאמרו וזהו לעתיד.
 כל בזפת ית׳ הוא שיסיר האבן את וגללו הגליות. הם

 . בשר לב לנו ויחן היצה״ר הוא בן ה לב את העדרים
 :השמים שבשער החיים מים מבאר הצאן והשקינו אז

 היא רועה כי לאביה אשר פה אמר .וכו׳ טן
 יתב׳ בא כי הוא למעלה כן אמר ולא

 פ׳ )שם כמשז״ל . לצדיק המתחבר טוב רב מה להורות
 ללבן היו לא .לבן בבית יעקב בא לא אשר עד כי ע״ג(

יעקב בבא עתה יאמר מה .זכרים בנים ולא נכסים לא
6 )ח״א( כב

 יוחר לאביה היו לא כי לומר כו׳ הצאן עם באה ורחל
 וגם היו מעט כי כולן את תרעה קטנה שנערה מאלו.
 זכרים היו ואס .היא רועה הלא כי לו היו לא בניס

: ריעה היא היתה לא
 לבו שם .חחון חיבת לסיבת לא כי אמר ט׳. ויהי י

 למה רק . צאנה להשקית האבן את לגלול
 והנה .אמו אחי לבן של הצאן וגס אמו אחי בת שהיתה
 .צלוחית פי מעל צרור כנושל האבן אח שנשל ארז״ל

 לגלגלס. צריכים שהיו וגלש נאמר למעלה ט הוא ואחשוב
 :‘אותה גלגל בלי שהגביהה ויגל גילוי ל׳ נאמר ופה
 עקיבא דר׳ עובדא מעין היה אפשר .כו׳ ישק1 יא

. ושחק ובכה שרק .טורנוסרופום באשת
 :ופרא ההוא 1ע וברה .היא סרוחה משפה כי על רק

 והנה לו. לינשא עתידה עלשהיתה ושחק .בארעא דבלי
 .קרי לידי ובא הרהר לבלתי ספק אין הרקיקה שעם

 . היא סרוחה משפה כי לו יכיר בה יצרו הכניע כן על
 שהי׳ ליעקב צורך אין זה אך .בלבבו יפיה יחמוד ולא

 שעד צ״א( ם׳ )ב״ר כמשז״ל .מאד עד תחתיו כבוש יצרו
 אך ראובן. היה ראשונה ושפתו קרי ראה לא בנה פ״ד

 מה היה עקיבא ר׳ ששחק מה כנגד האחרות הב' על
 והוא לו ותנשא היתה זוגו בת כי שמחתו מרוב לה שוישק
 עקיבא ר׳ בכה השר ועל .כמדע בנשיקה הנפשות חיביר

:מראה ויפת תואר יפת היתה רחל כי יעקב בכה
 ועוד היה. אביה אחי לא הנה כו׳. יעקב ויגד יב

 רבקה ק אביה אחי כי ולומר לקצר לו שהיה
 למה וגס .רבקה בן וכי הוא אביה אחי ולא .הוא

 ע׳( פ׳ ורז״ל)שם נשים כדרך לאמה ולא לאמה הגידה
 שמע את לבן כשמוע ויהי אומרו ועוד אמם. שמתה דחקו

 וינשק לו ויחבק וגם אחותו. דברי את רק היל״ל כו׳לא
 ללבן ויספר אומרו ועוד .וינשקהו ויחבקהו הליל לו

 רק יצדק לא האלה באומרו כי .האלה הדברים כל את
 על ברח ט לו שהודיע הוא ואם דבדיט־־עלפניו על

 האלה אומר יצדק לא ממט ממונו ושנטלו אביו שברכו
 כאיש ב ש מכל ריק בא כי בראות כי ספק אין אך בזה:
 .און כאנשי יחשבהו טרח בהיותו שיוכר גם ומה נדה

 יחשטתו הלא ט באופן אותם מהמייסדים הבירחיס
 לאה שעיני )שם( ז״ל במ״ש גס ומה .ופוחז צר לאיש

 נודע היה ס בירה ט בראן משו. בגורל רכותבלחפול
 זה את ובראותם רשע. ובן צדיק בן לרבקה היו כי

 הבלתי הוא זה אולי להרהר מהם יבצר לא כמשולח הולך
 התנצלות תת חובת עליו חל דברו בפתח כן על .צדיק

 לב בשום והוא כו' הוא אביה אחי כי ואמר ענייניו על
 והמשך באורך סיפור שהוא ויגד. באו׳ הגדה משמעות אל

 שאל לומר והוא המכוון מקצר שהכתוב עם יפה הדברים
 .כמשולח סוב מכל ריק ברגליו נם אוחו בראותו תתמה

 הוא לעשו אח בהיותו ט לומר הוא אביה אחי הלא כי
 ט כלומר ברשע מלובן כמשז״ל שהיה .ללבן אח בהיותו

 הבנים רוב ט ללק דומה שהוא מעשו טרח אני ק על
 לו. אדמה אני גס אולי תאמר ושמא .האם לאחי דומה

 לומר הוא רבקה בן וכי אמר כן על הוא גם אמי אה כי
 לאחיה להדמות .והלאה מאמי קורבתי התייחסות אין
 באופן הוא רבקה בן וכי וזהו לבד עצמה אל אם כי
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 בל דאגה חתן אשר אחר ולא הוא אני משנינו שהכשר
 להגיד. הוצרך ספק אין הנה כי יאמר או .• בגורלו חפול

 והוא וכבוד בעושר שבא אברהם מעבד גורע אינו כי
 .הוא בורח כי הוא אך הריקים כאחד בא הבית עיקר

 יחשבוהו לרמאי והנה ברכתו ויקח אחיו אח שרימה על
 רצון על ועובר אחיו את וגוזל עשה. טוב לא כאשר
 . בברכות לאחי רמאות עשיתי אם אמר כן על אביו
 כי ובינו ביני יש הפרש אך אני הרמאי אביה אחי הלח
 *בן וכי וזהו .לטובה הרמאות כי אני רבקה בן הלא

 היה שמיס ולשס .אליה מחדמה הצדקת הוא רבקה
 תאשימני אס יאמר זה לפי יתכן גם :בברכות רמאותי
 רבקה בן להיותי .ברמאות הברכה שנטלתי על שנסתי.
 מצוה אני לאפר בקילי שמע בני ועתה לי שאמרה עשיתי
 הרמאות אעשה בנה באני שלמה ותאלצני כו׳ אוחך

 ולא פניו להקביל ובאה לאביה והגד ותרן אז .בברכות
 על בנזס רבקה כי והוא לאביה אס כי כרבקה לאמה
 פן אביה אל לבה אל ערבה לא ידיה על והצמידיס אפה

 ולאין מאין באמור בדבר יחקר טרם עליה מיד יקצוף
 יחשדנה פן וע״כ .הידיס וצמידי האף נזם אליך באו

 תמתיק כי אביה אל בעדה מלין .אמה בית אל הלכה
 דבר היה לא רחל אך לאט. ממנה תשמע כי לו אמריה

 הוא כי אביה אל הלכה כן על דברים קול אס כי בידה
 . יעקב פני להקביל לבא איש והוא אשתו. ולא הקרוב
 אחי כי שכתבנו הראשון הדרך ע״פ כי ספק אין והנה
 שזה ללבן הדומה לעפר אח היותו על אמר הוא אביה

 הוא רבקה בן כי אומרו כ׳א .לאביה רחל אמרה לא
 כלו׳ .אחותו בן יעקב שמע את לבן כשמוע ויהי וז״א
 רבקה בן כי שהוא אחותו בן היותו רק ממנה שמע שלא
 לקראתו רץ אז ע״כ הוא אביה אחי היוח לא אך ,הוא

 :לפניו רן היה לא הוא אביה אחי כי שומע היה שאס
 ימיש לא הלא כי והיא השני הדרך פי על יאמר או

 לרוץ לי יאות ולכן .מאליעזר רבק״ו לו שיש לט מחוך
 נכסים כי^ין רחל דברי את לבן כשמוע אך לקראתו

 ראה לא וגס .טעונים גמלים בעשרה שבא כאליעזר עמו
 גנבים לומר לבו נשאו כן ועל .צמיד ולא נזם לא בידם
 ידיו ורפו .בידו מאומה כל את השאירו ולא .לו גאו

 שמע את קריה מהמון בשומעו אך פניו להקביל מלרון
 העיר רועי כל צריכים שהיו גדולה האבן שגלה יעקב

 שגס לאומר גס ומה .נטלה צלוחית פי כמגל' לגלגלס
 שעיקר ספק אין בלבו אמר אז הצאן והשקה המיס עלו
 לסטים אותו ששלו לומר ואין .מהעבד ק״ו ריקן יצא לא

 מי .כזאת אבן לגלול ידו לאל שיש מי שהרי .בדרך
 השמים מן גם לקראתו עולים המיס ואשר לפניו יעמיד

 אבני או בחיקו זהב יש אם כי ספק אין לכן יעזרוהו
 אשיג ארדוף אמר כן על .חט בתוך מתנוססות נזר

 . הוא גס בפיו מה אראה אין ואס חיקו אחפש
 לראות לו ויחבק וירן כן על מביא הוא בפיו אולי
 כמאמרם בפיו מה לראות לו וינשק . בחיקו מה
 בן יעקב שמע את לבן כשמוע ויהי וזהו .)שם( ז״ל

 והכריחם .כו׳ וירן אז הבאר פי שעל האבן מעטן אחותו
 אבנים על לו וינשק בחיקו. מה לראות שחבקו לרז״ל
לו אומרו אך וינשקהו ויחבקהו אמר שלא ממה יפרוס

ו )וי׳א( נב

פלו משה‘

 של בשבילו לו וינשק עצמו בשביל שהוא בשבילו א1ה
 הוא חביב אורח לביתו 1המבי& דרך והנה :להנאתו לבן
 עמו אחו משתעשע ביתו. עד אותו שמלוה בדרך גס כי

 הביאו ומי מולדתו ושלו' מעניניו ושואלו בו ומדבר
 בידו מאומה כל את ראה לא כי על זה כי אמר הלוס

 לא אח״כ וגס ביתו אל ויביאהו אס כי לו דבר לא
 יעקב אס כי אנשים כדרך דבריו ועל קורותיו על דבר

 מעללים לרע יחשב פן קרהו אשר כל אח לו סיפר מעצמו
 ואתה ונקלה כרש כסף בלא .בדד באת איכה באו'

 עשית עוב & אשר אס זה אין מאוד עשיר איש בן
 האלה הדברים כל את ללבן ויספר קידם ע״כ ותברח

 היא רבקה בן וכי הוא אביה אתי כי לרחל אמר אשר
 ובעצת .לטובה ושהיה הברכות רמאות ענין שהוא
 ללבן ויספר עתה ורמז בקוצר אמרה אשר רבקה
 הנאמרים האלה הדברים כל את שלם סיפור כלומר

האלה: וז״א בסמוך
 ולא ממון הנאת לא בך אין .כו' לבן לו ויאמר יי

 רואה אני שלי ובשר עצם אך סיפור הנאת
 אחי כי בפסוק הראשון בדרך מ׳ש על יאהר או :בך

 ובזא לאלה דבריו כל העתיקה בתו כי ואפשר הוא אביה
 אלי דמית וע״כ אחיך את שרמית אמרת הנה יאמר
 כ״כ והנה הוא אביה' אחי כי כמאמרך אחי. ליקרא

 . ברמאות אחי שאתה תאמר שלא ההיא הרמאות היה
 ובשר מעצמי עצם אני אתה כאלו ממש ובשלי עצמי כ״א

 אתה מדותיך פי ועל כלומר בלבד אלי דומה ולא מבשרי
 שאלת בלי ימים חדש אותו עובד עמו וישב ריקן
 לב בשום והוא ,כו' הכי ליעקב לבן ויאמר אז .שכר

 שאמי על האס והל״ל הבנה משולל שהוא הכי אומר אל
 אמרתי הכי כד״א הוא הכי אך .חנס ועבדתני אתה
 הכי אי כמו ארמי לשון והוא כן כאומרו שהוא לי הבו

 יעקב שקרא מה כי ארמי. היה לבן ולשון שבחלמיד
 אך גלעד של תרגומו שהוא שהדושא יגר לבן קרא גלעד
 היה ולא .ימים חדש חנס אותו שעבד לבן ראה כי הוא

 ולמה חנם שתעבדני היתכן לבן אמר .שכר חובע
 לבבי את לגנוב רמאות אס כי זה אין אך .שותק אתה

 כן ועל עיניך נתת מזהב או מכסף גדול דבר איזה על
 בזהב. או בכסף משתלם שרותך שאין כלומר חנס תעבוד

 אתה אביה אחי כי לרחל אמרת הלא אתה אחי הכי וז״א
 כן כלומר אתה אחי הכי כי .וצדקת ברמאות שהוא

 וע״כ .חנס ועבדתני האס כי והוא .ברמאות אתה אחי
 .רצונך היא וזהב כסו< לא כי משכורתך מה לי הגידה

 מציאות הוא מה כנו' מה כ״א כמה אמר שלא וזהו
 :בבתו רק חפצו שאין הוא כן לו גלה אז .הדבר

 ומבינים רמאים שנינו כי אתה אחי כן הענין שעור או
 חפן אינך כי הבנתי אני שחששת מה ועל .זה את זה

 הגד וע״כ .ומחריש עובד אתה כן ועל כסף בבצע
 אז בפה ההגה זולת ממט חסר אין כי משכורתך מה לי

: כמדובר גלה
 כו' לאה ועיני או׳ הנה .כי׳ בטח שחי וללבן טז

 היתה ורחל אומר וכן .פה מיותר נראה י
 כי ע׳( פ' )ב״ר ארז״ל הנה אך .מקושר בלתי כו'

 אמרן כי עשו. בגורל תפול פן מלבכות עיניה רכו
ל:בקק
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 לגדול הגדול ימהרו .בנות שתי וללבן בניס שני לרבקה

 באומרם הכתובים כוונו אחשוב וזה לקפן. והקטנה
 פגי לה שיש רבקה אל מקביל כלומר .בנית פתי וללבן
 כן על .רחל והקפנה לאה הגדולה כי ולהיות .בנים
 יאמרו פן יראה לאה כי רחל עיני ולא רכות לאה ועיני

 תורתנו הודיענו והנה :הגדולה והיא לגדול הגדולה
 ה׳ אה הדרוש .לנפש טובות מעלות כמה הקדושה
 גדולים נחות כל הלא כי יה׳. אליו ותת.קנן אנהינו

 יועילו לפכנגדולא היו אפר נמרן. והשתדלות טבעיים
 טבע בדרך היקה רחל הנה כי וראו הביטו כי לנצחו

 שהתח.נה רכות לאה ועלפעיני .לאה ולש ליעקב העוגה
 ד' כחות לה היי פרחל גם כן על הבכה ובכה לה׳

 הרתויה קטנה היתה כי כבר שנרמז ־.ע הט .)א( לנצחה
 . מראה ויפת הואר יפת היתה ורחל כי )ב( ליעקב.

 השתדלות .)ד( לאה את לא רחל את יעקב ויאהב כי )נ(
 רחל את אם כי לאה את יקח לגלתי יעקב עבה חש.־
 ו,שלא ברחל. שנים שבע אעבדך ואמר ההגה כי והוא

 השוק מן רחל ששמה אחרת לו לתת מרמה גבן יעשה
 הגדולה את ויקרא שמותן יבנה ולפלא .בתך תמר כן על

 על ניהף אלה ארבע׳ וכל הקטנה חמר כן על .רחל
 פלקחה לומר צריך אין .לאה ולח זוגו בת רחל היות

 אין כי אומר הוי לה. קדמה שהיא אם כי היא גם
 א.ר ב ט וטב באמת. יקרעוהו אשר לכל כאלהינו
 שבעוגם כהות בכל קום משכימי מכל .ית' הוא יעזרנו

 :הענין ממשיכין הכתובים כסיפור קדמה לאה הלא כי
נחשבה נכריה כי לומר נתבייש .,ט לבן יטויאמר

 מה אחותו בן לשעבד וגם .מכרה כי לו
 . לך אותה תהי ב ט אמר כן על .כן עפות ראוי שאין
 כלו׳רנם . לך אותה תהי וטוב נושנה אני מהנה כט׳

 זולתך או-ה מחתי מתנה. לבון התי משמעות ש.וא
 שאני זה כל ועם נותנם הייתי לו גס כי אחר להיש

 . עמדי שבה השמור שפתיך מוצא אתה חנם. כותנה
 נקייה בל׳ אמר .יעבדהו חפן היותו הדבר ולהעלים

 :כו׳ אעבדך יעקב כמאמר עבדני אמר וגא עמדי בבה
 ;נים כבנו כי הרמאים התגרים כדרך עשה אפשר או

 על בלא עצמם עושים שוויכחורהם מכדי יותר להם
 כן .אהובו היותו על אס כי לו נותנים שווי שנותן מה

 יעבדני מוצאי בלתי שעל החשוב חל אמר נבן עשה
 כי על רק .אמצא כי לך נותנת אני עלי' הזה כביעור

 בזאת אך .אחר לאים אותה מחתי לך אותה תתי טוב
מעתה עמדי שבה רק תעבוד ואח״כ תשאנה שגא

:תקחנה טרם
 ויהיו החלה היל״ל כו׳. ברחל יעקב ויעבוד כ

 ואח״כ כשהודה אחדים. כימים בעיניו
 כימים בעיניו שהיו להודיענו צורך מה ושד כו׳ ויעבד

 שציותה .אמו מצות כעובר נראה היה הנה חך .אחדים
 התנה ואיך מועטים ימים יראה ש אחדים ימים עמו וישבת צו

 אהבתו שבערך אמת הן אמר כן על .רבים ימים על
 מלאת עד .שנים אלף לו נראה היה ויום יום כל אותה
 שנים שבע יעקב שיעבוד אחר .אך רקחנה שנים שבע
 אותה באהבתו אחדים ימים רק עבד שגא לו נראה היה

, שנים שבע לעטי שנדר ומשפה העטדה כל שכח כי

8 )ח״א( כב

 נאמדים שיהיו העבודה שאמר מה בבחינה בדעתו זה שיער
:אמו מצות עובר אינו ובזה

 שנתיירא למעלה כתבנו הנה .ט׳ יעקב ויאמר כא
 שעל .בשהותה או באחרת ימליפנה פן

 פן הגדולה ולא הקפנה .אחרת ולא בתך ברחל אמר כן
 הבא שהינ״ל הכתוב ענין אל נבא ובזה .במותן יחליף

 וגם שפתי והיל״ל .ימי מלאו אומרו וגם כו׳ רחל את
 .הריקי׳ אחד כדברי הלילה שיראה אליה ואבואה א'
 נגמר" לא שעדיין באמרך לפנותה יכול הייה כה עד אך

 ההליפנהכי ולא אשתי את הבא עתה אך רשל. מכירת
 שכירי כדרך היה לא השנים בשבע כי ימי מלאו הנה
 במוך יתנפלו ימים עשרת או יומים או ביום .שנה

 מלאו הנה כי עמך אנכי כן לא אך .יקפידו ולא השנה
 שהיא באופן כלל יום פהות בלי שנים ז׳ היו כי ימי

 שאם מודיעך אני ועוד .להחליפה ואין לי קנויה
 רחלאבוא׳אלי'לו׳שאםהחליפנ׳ היא אשתי את לי חתן
 החליש׳ כי לו שוה לא ועכ״ז לבוז ותהי' אלי׳ אבא לת

:אור בוקר עד הכיר' לא כי אני׳ וכא בלא׳
קרואים להזמין המתן דרך .כו׳ לבן ויאפה כב

 בערמה נק עשה כי אמר אז .למשתה 1
 ולמהלאעשאו משתה. ויעש וכו׳ כל את לבן וישסף
 ויבא לאה היא והנה ערב ויהי כי על הוא הלא יעקב
 רקענכיבושומלבן זה ואין אזנו, אז גולה ואין אליה

 העיר אנשי כל את אסף וע״כ משחה להם ויעש שהזמינם
 ליעקב לבן שהשיב מה על .וגס כוד ויגלה א׳ יבצר בל

 המקום אנשי לו שיודו כו׳ במקומנו כן יעשה לא ואמר
:המנהג הוא שכך באמור

 ולא . מיותר כו׳ ברחל הלא אומרו .כו׳ י“וי כה
 תשובת היא מה וגם רמיהני למה רק היל״ל

 בתך ברחל דבריו היו תנאי הלא כו' כן יעשה לא לבן
 עשית ולא לי להרע ששבת הנה יאמר ^מנס הקטנה

 מר כל לדעתך לי עשית מה וז״א ובוז ת^פה לך רק
 ומחויב עמך עבדתי ברחל הלא כי .עשית לך הלא
 .ממנו סמנעג' למה אומר איני כן על .לי לתת אתה
 לאה תחזור הלש כי ברמאות בצע מה רסיהני למה רק
 לא כי מקומי מאנשי הייתי אנוס ואמר לו והשיב .לך

 במרד Ы כי לגרשה לך אין וע״כ .במקימנו כן עבה
 לך היא קנוייה כי שאמרח ומה .תביישני ולמה היה
 שנוע מלא אם כי .ממך אמנעג' לא כי עמך הדק רחל
 לא אש לומר כו׳ ונתנה זו חושה ימי שבעת ואחר זאת

 וז״א .מתחייבים המקום אנשי וכל אני הנה בי תבטח
 התייחס לכולנו כי .רבים בל׳ זאת את גם לך ונתנה

 שלא לך אעשה זאת הפבה .הרמאות וחלף הנתינה
 גס לך ונתנה כ׳א .פנים שבע עוד תעבוד עד אעכבנה

:כן אחרי תעבוד אשר בעבודה מעתה זאת את
 שלא שנראה נחשב זר כמו הלא .כו׳ גס באי1 ל

 ועוד אלי' שבא אחר רק רחל אח אהב
 לאה. את אוהב היה שיותר נראה רחל את גס שבאומרו

 מכל כי ועוד ,רחל את אהב שיותר מורה מלאה ומאו'
 ארמידוי אמר .ואיך לאה את היה שאוהב נראה זה
 עקרה שהיסה רחל פשע מה ועוד .לאה שנואה כי ה'

 ויאהב נאמר למעלה הנה אפגס :לאה עס הפינה והלא

י^'>



פט סשה ויצא . תורת

 באהבתו שיקל נוטה הדעת היה והנה .רחל את יעקב
 ע׳( )ב״רפ׳ וכמשז״ל ברמאות ידה היחה שהיא על

 מסרה וגס .לו אמריה חשוב והיא מדבר יעקב שהיה
 מיד ממנה אהבתו חעטר שלא יהיה ואס סימנים לה

 אשר חכור כי אהבתו תקל אליה טאו אחרי לפחות
 שנאה חאותו מלא שאחר אמנון למעשה קרוב .לו עשתה

 ויבא אם ט .יעקב מלק כאלה לא ט אמר כן על
 עדיין שאהבה ומה עדיין רחל את ויאהב ואח״כ אליה
 . לאה עם חסד עשתה מאשר שאדרבה .מלאה נמשך הוא
 כשרונה על אותה אהב ע״כ .עמה גדול חסידוח ה שה
 . תחתיה אחותה .שתה אומו אהבה מבלי לא כי הטי ט
 את אוהב היה ועדיין צדיק בגורל לשההיה אס כי

 .צדקתו על לאהבתו טשה בסכנת עצמה ששתה .לאה
 .לאה באהבת וממעס הולך היה רחל הכנס שאחר אלא
 שהיה ע׳א( פ' )שם וכמשז״ל שנאה גדר אל בא עד
 את שעשה ולא רחמה את ויפתח וע״כ . לגרשה לט

 כל כי והוא עקרה ורחל שמאליה אס כי .עקרה רחל
 האמורים הפעמים מן .ית׳ מאתו עקרות היו האמהות

 את שפתח בלאה. יתברך הוא ששינה אלא במדרש
 :עקרה נותרה ורחל .כאחרות הראף מעקרותה רחמה

 ז׳( דף ארז״ל)ברכות הנה .,ט לאה “1ЛГП לב
 .חמי לבן בני בין מה ראו שאמרה

 מכרה לא וזה עליה וערער הבכורה את מכר שהוא
 .הטר מן להצילו שבקש אלא ערער שלא די ולא ליוסף
 אנה ועוד .בזה לאה את הכנים מי לב לטס וראוי
 סעמים ובקשו ט׳ ראה כי אמרה כי הכתוב סעם יעזט

 כבן שאינו נרמז ראובן באומר איך ועוד .החוץ מן
 :נראה שאינו במה ט׳ מה ראו יאמר איך ועוד חמיה

 תולדות פ׳ למעלה מאמרנו נקדים הענק אל לבא והנה
 לקרב ימים בקרב נחש זוהמת להתיך הקב״ה רצה כי

 הגר את לקח אברהם ולק .זוהמא בהעדר תורה זמן
 ערל עודנו בו עדיין מהנשאר .נחש זוהמת בה והטיל

 שהוליד קודם נימול לא שע״כ .מ״ו( פ׳ )ב״ר כמשז׳ל
 כמפורש .:הוא קדושה מטפה יצחק כדישיצא ישמעאל אח

 מוכן בכלי הזוהמא בחינת המשיך הערלה כי אצלנו
 סיפה תמשך הצדקת שרה וע״י שבמילה כדי .הגר היא

 שנה מאה בן אברהם בהיות וגם הקדושה מבחינת
 ג״כ צריך היה ועדיין .קדוש יצחק יצא צ' בת ושרה

 אחרת לישא יטל היה ולא רו זוהמא צד עוד מאשר מירוק
 ילדה לכן זוהמא בה להטיל זוגו בת רבקה זולת

 והקדישה עשו ויצא אחד לצד הזוהמא והלכה .תאומים
 נקרא לא ולכן למעלה. כמפורש יעקב ויצא אחר לצד

 היתה לא כי בעשו ליצחק ולא זרע בישמעאל לאברהם
 כי ל״א( דף )נדרים כמשז״ל .הזוהמא הפרשת רק

 הנה יעקב שהוא .יצחק כל ולא זרע לך יקרא ביצחק
 р נקרא היה עשו ואס ועשו ישמעאל את סילקו כי

 אברהם או' בכוונת וכמ״ש .מאברהם מיעטו למה ליצחק
 הפסול אחד כל כי הדברים כלל . יצחק את הוליד

 היה כי והוא הענין אל ונבא :נו כן נקרא צא שבזרעו
 שהראשון . ויצחק לתברהס קרא כאשר כי לחשוב אפשר

 ביעקב ג״כ היה כן .בן נקרא ולבלתי פסול היה בבניהם
 בכס יש שמא לבניו שאמר בעת עצמו יעקב חשב כאשר

 ז )ח״א( כג

 Ь1 עשו אח ויצחק ישמעאל את שהוליד כאברהם .ט׳
 .יוסף על בהחקוממם השבעים שחשבו העקידה בעל דעת
 לאה. לשלול שבאה כה( )ברכוש רז״ל כוונו אחשוב ווה

 קראתו בעניה ,ה ראה כי על שאס להם הוקשה כי והוא
 ראיה ותקראנו עתיד לשון ולא עבר לשק הל״ל .ראובן

 ראה כי והל״ל .אמרה כי אומרו ועוד .ראובן ולא
 שני כי אמרו כן על .ראובן שמו ותקרא בעניי ה'

 אמרה אשר והוא בכתוב הנזכר אחד .בדבר פעמים
 אומר וזהו ט׳ ה׳ ראה כי והוא .הכל לעיני בפירוש

 . זה הוא בפרסום אמרה אשר כי לומר כו' אמרה כי
 בל' הראיה באומרו רמז והשני ראיה לשון מל וזהו

 :כו' ממי לכן בני בין מה ראו והוא בן ובאומרו עתיד
 היוצא כאשר כי לומר איש לב על יעלה אל והעלן

 מיעקב ראשונה שיצא זה כן ק נקרא אינו מיצחק ראשון
 והלאה מהשני אס כי בן יקרא ולא זוהמא קלס הוא

 המי ככן ואינו הוא בן ט ראו רק מרחל היוצאים או
 ההפרש אל והראיה .ראובן וז״א .בן נקרא הבלתי

 מבקש היה לאחיו הבכורה שמכר אחר עשו כי הוא
 והוא להצילו בקש בחנם יוסף שלקחה עם וזה .להורגו

 הקדושה אל בעבע נגדיי כעשו פסולת זה היה אלו כי
 לקח שבכרתו אחר גם ומה תמיד המיתו מבקש היה

 ונא פסולת. ולא יוסף כערטשל אנוש רק וא״כאיןזה
 ישויהו פן לא אך .לעט אותו ישוי לבל אם כי נשמרה

 גבירה בן היה כי לספות מקים היה בזה ט על לישמעאל
 היותו בבחינ׳ בו והביסו ראו לומר בן ראו וזה כמוה

 שהוא ויבחין לעתיד יקרנו אשר את ראו או כאמור בן
р מעתה תראה במה שאמרה ראו מלת ליישב ואפשר 

 עתה הנה כי עניי אח ה׳ ראה הלא כי אמת. שנבואתי
 אישי יאהבני איך פסול זרע היה ואס .אישי יאהבני

 . הוא р ט הראו יאהבני כאשר אך הוא נהפוך הלא
 חמיה כבוד מפני ט' בני בין מה בפרסום אמר׳ לא וזה
.פרסמה ט׳ ה׳ כי אומרה אך מאד. ולקרוביה לאישה רק

:ט' כמדובר ט׳ אמרה כי בו וז״א
 ראוי היה הראשון הבן הנה .כו׳ עוד “ЛГП לג

. היא שנואה כי שמע כי שמעון. הקראנו
 מאי ועוד ע שמ ובשני ראה אמרה בראשון למה ועוד
 והנה .בלבד אהבה העדר ויש שנאת יש הנה אך .שמע

 לא אך אהבה שלילת רק היה לא לה מראה שהיה מה
 עתה כי ט׳ ה׳ ראה כי אמרה בראשון כן על .שנאה

 היה לא אם אמרת אז שני בן בראות אך .יאהבני
 להקנות א׳ בן מספיק היה .אהבה העדר רק הענין
 לבות שבוחן כ״א זה אין ,אמר שנים בהיות אך .אהבה

 .אנכי שנואה כי והוא גלוי נהיה שלא מה הבין ה'הוא
 אדוני שמעני כד״א שמע ויהיה זה את גס לי ויתן וע״כ

:שמעון קראתו כן על הבנה לשון
 לאחנקדיו״ד ראויה היה הנה .כו׳ עוד ותהר יי

 ילוה לומר בשב״א אלא נחיר״ק ילוה של
 נאמר ובזה . קראה כתיב בכולן למה וכן אותי אישי
 ביהודה באומר ועוד .ה לוי לקוראו יצדק שיותר ועוד קרא

 בג׳ גס לה׳ ות להד סוב והלא ה׳ את אודה הפעם
 ג׳ כנגד בנים ג' ראתה היא כי ויתכן הראשונים.

 במלח ט והוא .,וכו ילוה הפעם אמרה שם. של אותיות
 ילוה
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 ילוה הזה שהילד ספק ואין .ה״א וי״ו יו״ד הן ילוה
 יהיה וע״כ אחרונה בה״א השם שישלים מי עם ויתחבר

 וזהו .שבשמי ה״א אל הלווי יהיה בי כי עד .אלי אישי
 וע״כ השם להשלים אלי וצריך ,בניס ג׳ לו ילדתי כי

 שילוה וי״ו שהוא הנולד אל שחוזר בחירק ילוה של יו״ד
 ולהיות לויה לקרותו דעתה והיה .פנים כל על מהה״א

 שאמר יהודה עם שיצטרף כ״א .האמת לפי כן הדבר שאין
 .אותיות הד׳ כנגד שהם דכורסיא סמכין ארבע שהם זה

 הפעם שאמרה ואחר למלסיה לסיומי שבקה לא ע״כ
 הניחתו ולא שמו וקרא הוא קפץ הפס תקרא פרס יצוה

 להשלים .לויה קוראחו היחה דעתה שלפי כס לו לקרא
 שבה יראה בל ה״א פוס בלי לוי קראו רק בה הפם

 והתחברות לווי מציאות שיש לרמוז כ״א .השס יושלם
 הבינה אז יהודה את ילדה וכאשר כמחשבתה לא אך

 .אותיות בד׳ שלם ה' את אודה הפעם ואמרה ב־בריס
 אותו קראה ע״כ אחרונה הה׳א השלים יהודה כי

 יש בניס בד׳ כי לרמוז .הוי״ה ושס דלי״ח שבו יהודה
 שכינה היתהשס רחל באהל ט ז״ל אויאמרכמ״ש השס

 יצועיה שבלבל על ראובן נאשם וע״כ .זוגו בת היחה ט
 מהשכינה מלוה היה רחל באהל יעקב בהיות ט נמצא

 הפעםילוהאישי ע״כאמרה לאה. באהל יוהרמבהיוח
 .בניס שלשה לו ילדתי כי ג״כ אלי בהיותו מלווה שיהיה

 לאה עם ד' שהן דשטנתא דכורסיא סמכין חלת בהם
 יעקב להיות .רחל כאהל שכינה להשראת ויוכן .עצמה
 לוי אוהו קרא ע״כ .כמדובר וילדיה עמה שם מלוות
 כי ינדתי הפעם רמזה אפשר עוד .בני לווי כלומר

 ילדתי כי רחל עס ולא .הקבר בזוגות אלי אישי לוה י
 קדש מפשר הוא שלישי להיות׳ זה אבר בניס שלשה לו

 וע״כ .למעשר מספרם בסדר בסמוך נזכיר כאשר .לה׳
:הזה הבן בסיבת שהוא שלי לווי לוי אותו קרא

 מלת כי הפעס עתה אומרו אל לב בשום יתכן עור
 ותקרא ע׳א( פ׳ )ב״ר ארז׳ל הנה אך .מיותרות עתה

 מכסו מרפא ומי שונא להעמיד עתיד זה שמעון שמו את
 ופ״ד . ע׳׳כ מלוי לעמוד עתיד שהוא פנחס זה אח גם
 המעשר הוא זה הנה אמרה לוי את בראותה יאמר זה

 ע׳( פ׳ )שם מרז״ל כנודע שלישי שהוא במה לה' קד:
 . וגד ק יוסף ראובן קדש שהם בכורות ד׳ בסלק כי

 בנימין זבולין יבשכר יהודה לוי שמעון כשירי הוא השלישי
 ובמעון בראובן הנה אמרה ע״כ .לוי שמעון אשר נפתלי

 ממעשה ובזה אביו מיצועי בזה .בכשרותם פקפוק יש
 פלא בחופן .ישראל שונאי כל כליה מחייבים שהיו הבסיס

 עסה אמרה ע״כ בעצם ליעקב התחברות ידן על היה
 משא״כ אישי הואשילוה .בלבד הפעם עתה כלומר הפעם

 מלווה יהיה הוא כי .פירוד הגורמי׳ ושמעון ראובן ע״י
 בחירק וזה ובשישים בעגל זה וע״י ית׳ וממנו מבניו

 בלבה לו ילדתי כי .אלי יהיה כן וע״י ילוה של שביו״ד
 המחבר הוא כי הקדוש הוא ממנו הבלישי שלהיות בניס

 לכלול בודד לווי שהוא לוי שמו אח יעקב קרא כן על
 השס ואין יה כס על יד נבאר עדיין אך ,הלווים ב׳

 דוד בן משיח ע״י יהודה יד על אס כי .כביכול שגס
 בהוא דוד אמר ק על ט .ועמלק באדוס נקמות הנותן
 , אקרא ה׳ ובבס אשא ישועות כוס קפז( )תהליס משיח

 2 )ח״א( כ;

 ,בד השס שהוא זה ע״י ה׳ את אודה הפעם וז״א
 ואות השס שט יהודה אוהו קראה ק על .אותיות

 ויתעלה ישתבח הפס של אותיות ,הד אל לרמוז דל״ח
:אמן לעד שמו

 . מיותר הוא ליעקב אומרו .ט׳ רחל לתרא א ל
 לא האס בניס לי הבא אומר׳ ועוד

 וגס בניס לה לתת הוא אלהים לא כי השכילה
 אבר תשובתו ועוד .מיתה מנין מה אנכי מתה אומרה

 ממני ממך מנע ע״א( פ' ס )ש ז״ל פירשו כי ממך מנע
 במענה לבבה יחמץ נחשב זר כמו הלא ט מנע לא
 יעקב אש שציערתי רה אולי בלבה אמרה כי ואפשר :פיו

 שילם עימניס לה ומסרתי לאה אח בהחליף היתה שידי
 .לו חששתי אבר על ממנו ילדתי לא שע״כ אלהיס לי

 .בשהותה ותקנא כן מל ליעקב ילדה לא כי וחרא ח׳א
 רק מהרמאות האומנות כלי הייתי שלא אני באומרם
 אז .בניס רבת הדבר בעלת והיא לוקה אני שעזרחיך

 אין מושיע פלי הזה הצער בשלך כי אחר לו ותאמר
 פשעי על עברת כי ה׳ יראה עלי בהחפללך כי בלתך
 בקנאה אחזיק כי אנכי מתה אין ואם .בניס לי ויהיה

 בחיי למשה ואתחבב והחרות שנאה וחמבך אחותי על
 אנכי אלהיס השחת ואמר לה השיב אז . זה בעון

 אל אנכי פתה אסרתי אשר ועל .בנים לי הבה שאמרח
 אינך הלא ט .שתקנאי ילדת לא זה עון על שלא תחושי
 עתה זסתיך ילדת אס ובזכוחיך ורביה פריה כל מצווה
 בחינת כלו׳ בלבד הוא בשן כדי ממך מנע אשר ט באופן

 זכות: חשרת ולא חייבת אינך כי חיוב בחינת לא פרי
 אליה ויבא בבלהה אומרו הנה .כו׳ אלהים דגני ו

 אליה שבא מיד ט יהיה אך מיותר הוא יעקב
 מצליח ה׳ כי יראה הנה אמרה אז .ותהר מיד יעקב

 מלדת. פרס הסתר לי היה זה לעומת ואיך ידי מל
 אלהיס דנני כי הוא הריהי לא כה שעד מה כי הוא אך

 מבעלישטע עצמי :מנעתי על בשמים. הדין מד• הוא
 .דברים בני מכרש אני .בבלהה מצליחני ה׳ ומאשר אחד
 הנזכר הדין המדש וגם עונשי וקבלתי דנני שכבר אחד

 אבנה באומרי בקולי שמע וגם כי לרחמים לי נהפך
 למעלת נזר כבד כי בן לי כיויהן ידעתי וכבר ממנה

 ילדה מיד מאשר כי לאישי שנתתי בזכות .בן לי לתה
 כי ובראותה .א׳ р ממנה אני שאבנה ידעתי בן בלהה
 השבתי כאשר הדבר אין אמרה אז שני בן לבלהה ינסן

 ודנני לאה חליפי בערמת שעשיתי מה לי נחשב לערן כי
 היה ק שאס ק לי וישן מתנה דרך ואח״כ .אלהיס

 לי נחשב לזטת אדרבה כי יורה זה אך אמד. בבן די
 היה האלהיס מאת .ההוא ברמאות נתבקשתי אשר ט
 מה האלהים מאת כי דמעתה את שראה הדבר לי

 גם .אחותי עם כפבעי שלא לרמות שנתעקשתי שנפתלחי
 על וע״כ .ב׳ו כובע הפך כזאת קנאה לסבול יכולתי

 שאבנה לי סימן שהוא שפחתי לי ילדה פנים זה זכות
 לא החרק בעת ט פ׳( פ׳ )ב״ר ארז״ל והנה משנים
 האבות תחנוני בכל לגבולם בניס להשיב יש׳ הוא נתפייס

 וסבלתי אשה אנכי ותאמר רחל שדברה עד ומרע״ה
 בניך שפשו מה תסבול לא ואתה במקומי אחותי הכנס

כי כו׳ מבכי קולך מנעי ית׳ הוא אמר אז וססאסס.
 יש
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 ספק אין והנה אויב. מארץ ושבו ט׳ לפעולתך שכר יש
 ממנו ידח לבלתי מחשבות החושב מרחם אלהינו כי

 ותעמוד רחל את נסה אחרית מראשית ומתקן .נדח
 .בעתהחרבן פיה במענה ישרה את זכות למען .בנסיון

 אמרה יתכן וזה ישראל. על לרחם סבלנות׳ תזכיר כי
 ברמאות היה ונפתלה עשתה אפר כי הכירה כי רחל

 אלהיס נפתולי וזה לנסות׳ יצא האלהיס מאת ההוא
 שעזרני לסבול יטלחי שגס היה ית' מאתו וגס .נפתלתי
 מעתה ידעה שלא שאפשר ועם ,בנסיון עמוד שאוכל

 עתיד שהיה האלהים מאת כי הבינה לפחות החרבן ענין
 לה זה יהיה למען הזה הדבר יצא .ורוגז דין לעשות
 את גס לי נתן מאשר אומרה וזה .חימה להשיב לזכות

 ילדה שנים כן על כי .ה׳ לי יחן שנים כי שמורה זה
 דנתי ממנה אבנה שככה להורות לאישי שנתתי שפחתי לי
 הוא כו׳ נפתולי אומרו ואם :נפתלחי אלהים נפתולי כי

 אך בדבר שחטאתי חששתי הלא יאמר , חיטר לפון
 אדרבה כי אומר׳ אני זה את גם לי ה׳ בתת אדרבה
 עם שנתחברתי מה היה עמו ודבקות אלהיס חבורי
 לא כן לא שאם במקומי אותה שים ידי על .אחותי

 מה׳ כי וראיה עמה חיבור לי היה ולא נושאה היה
 כמו הנה יאמר או :לסטל יכולתי פגם במה היה

 המתחבר כאשר כי אחותי עם נתחברתי ה׳ אל המתחבר
 מתחבר בזה כי ה׳ כבוד מנגד נפשו אח ישליך ה׳ אל

 .מנגד עצמי את שהשלכתי אחותי עם נתחברתי כן אליו
 בבשר נמצא זה התחברות אין כי יעקב בי שיגעל בסכנה

 התעוררתי שלח יכולתי גס אישלאלהים. בין רק ודם
 עד יכולתי גס אס כי הדבר כלות טרם קנאה ללבוש
 שידוע האמת דרך ועל .ותקראט׳ ע״כ הדבר. כלות
 מדה עם אלהים הנקראת לשכינה התחברות היות

 בנקודת הויה פס שהוא . זה לשם לאחות המייחסת
 יחשב ולא אחותי עם שנתחברתי מה לזה רמזה אלהיס

 כי התורה נתנה שלא גם .אחיות ב׳ להיות עון לי
 אבנה כי סימן לי ויש עמי ה׳ כי רואה שאני בזה

 דוגמת אחותי עם אני כי אומר אני .בב׳ משפחתי
 שמתחבר אלהים חבורי כי ה׳ מאת היתה עליון מבור

 אחותי עם ונחברתי שנפתלתי מה שהיה .בדוגמתו זה שם
 .נתחברו שעי׳׳כ אלהים בחינות השתי דוגמת והיא אני כי

 שהוא לסבול יכולתי שגם ועזר זכות היה החיבור וע׳י
 בזה גס ית׳ בעיניו אני סובה כי באופן טבע בדרך שלא

:ט׳ ותקרא כן על
 ילדה כי ראתה הנה .ט׳ לאה ותאמר א ל

 ללדת אמתה גס והתחילה .ארבעה
 בזכותא דלאו כ״א זה אין אמרה אז .עקרה שדה ורחל
 כן לא שאם גד בא אמרה ע״כ במזלא אלא מילתא תליא

 כן שעל .שפחתה משל זכותה גדול רחל כי ספק אין
 עמדה מאז הלך כלומר בא ואמרה מזל שהוא גד קראתו
 שהיתה אפשר אחת בתיבה שכתוב ומה .עתה ובא מלדת

 תמיד או ובא מזלה נסתלק מלדח משעמדה אס מסופקת
 .בנתייס שהות קצת התימה מן ואיט .הטוב במזלה היתה

 גודו כד״א מהול שנולד אומר ע״א( )שם מרז״ל ויש
 לנו אפשר כריתה. לשון שהוא דרכם פי ועל .אלניא
שהוא .לפניהם הולך והחלוץ על ז״ל פ״ש שטונה לומר

3 )ח״א( כג ־י־־■

 בכיבוש כנען ארץ טיי את הכורת היה שהוא גד שבס
 וטרף על ז״ל כמ׳ש שבשבסיס גבור הוא כי .הארץ
 הכורת בא לומר גד בא אמרה אפשר וזה קדקד אף זרוע

 ולא בארץ יבחר ראוי היה כיע״כ רמזה דרכה פי ועל
 .בגד ואמרה תיבות השחי בחיבור רמזה וזה בח״ל ישאר
 שריקות על בה וגעל בארץ והצליח שכבש בזה בגד כי לומר

 על לגד זו חלונה שנרמזה הזוהר בספר מצינו וכן עדרים
בארץ עמהס נכנם לא שהמן הוא גד כזרע והמן פ'

:גד כשבס
 פסוק על צ״ס( פרשה )ב״ר ארז״ל הנה .ותאמר יג

 היו אשר שבס שבנות רגלו בשמן ומובל
 זה כי ויתכן .בשמן המשוחים ולמלכים לכה״ג נשואות
 שהוא לינולדת. שיש באושר כלומר באשרי לאה מאמר

 שחשבתי .אנכי מאושרת כי עלי האומרות בנות אשרוני כי
 באושר כיעקב עולם גדול בגורל ונפלתי עשו בגורל ליפול

 כי ז״ל וכמ״ש .לגדולים ינשאו שבנוחיך אתה נולדת זה
 יבא הבטרה קנייה ידי על עליון לאל כהן היה יעקב

 נשאתי בנות שאשרוני שלי באושר שיאמר יותרמדוייק
: גדולים לכהניס בנותיך שינשאו אתה נולדת לכ״ג

באומרו )א( .לב לשים ראוי .כו׳ ראובן וילך יד
 אדרבה הלא כי .אישי את קחתך המעס י

 לכן ותאמר לה הודה איך וגם רחל איש את לקחה היא
 לאה עם מזדווג היה בשכירות האם )ב( ט׳. ישכב
 אז והיה נשיו ארבעת בין מתחלק הזמן שהיה הוא ואס
 לא למה .הלילה ממנה לאה שכרה כן ועל רחל זמן

 .היחה רחל עונת ליל שאס )ג( .זמנה בא עד המתינה
 כי לקחתה לא הלא .אישי את קחתך המעט אמרה איך
 לאה צאת נחשב זר כמו הלא כי )ד( .היה רחל זמן

 כי )ה( .שכרתיך שכור כי תבא אלי לאמר לקראתו
 וישמע או' )ו( .וכו׳ שכרתיך כי והל״ל מיותרת שכר "מלת

 אומרו )ז( .אליה שישמע ההפללה »יכן לאה אל אלהים
 בלוי ולא רביעי ביהודה р אמר שלא מה .חמישי בן

 אומרה )ח( .ראשון בראוק ולא שני בשמעון ולא שלישי
 רמזה לא למה .יששכר שמו ותקרא כו׳ שכרי אלהים נתן
. היה זה מה לב לשים ראוי )ס( .אישה את ששכרה על

 לאומרו גס ומה .להורה ההיא בלילה הנולד שזכה
 נאמר ולא הוא בלילה נאמר כן שעל .שם שכינה שהיתה
 הולדה נשתנית ומה והוא אני כד״א שהוא .ההוא בלילה

 .סה׳א חסרון לב נשים הפשט לפי וגס .השאר מכל זו
 שהליכת התורה הודיענו למה )י( .ההוא נאמר שלא

:חטים קציר בימי היה ראובן
 הקדושה תורתנו דרך הנה כי נקדים הענין אל ולבא

 לגבר טוב כי הוא הלא באמונה גדול שורש ללמדנו
 כי לבדו ה׳ על כ״א טבעיים דברים על מהשען לברוח
 מהרה ארוכחו בה' הבוטח כי לעד ית׳ בלתו אין מושיע
 אין טבעייס בדברים או בהשתדלותו והבוטח תצמח

 באצטגנינות טעה כי וירא יכיר עד באלהיס לו ישועתו
 אמר אשר זכירות שתי על כי הצדיק יוסף ממהר ועד שלו
 בבית שנים נ׳ האריך והזכרתני זכרתני המשקים לשר

 מעשה על חזיה במדרש ז״ל מאמר נזכירה ועוד :הסהר
 והלט ילדה ולא שנים כמה נשואה שהיחה באשה בצידון

שלא באומרם כריתות בגט ליפרד מוסכמים רשב״י לפני
 היה ׳
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 בשמחה שהזדווגתס כשם להם ואסר בזווגם תועלת היה

 לאשש אמר ובלילה .משחה ועשו .בגרושין כן ובמשתה
 ויהי .אביך בית ולכי בכחובתיך בעיניך השב טול

 עבדיה אח צווחה מהיק שנה עליו כבדה כי בראותה
 וייקן בבקר ויהי .אביה בית אל מסש טל יפן וישאוהו

 כמצותך וחאמר וחען הלום הביאני סי לאשה ויאמר
 עשיתי אבי בית אל ואלך בעיני השב שאשל שאמרח

 בית והבאתיך ולקחתיך בעיני ממך סוב ראיתי לא כי
 השלמים רטן אמר וכשמש ז״ל רשב״י לפני הלכו אז אבי
 ברם שלידו ומאז בניס לה חן בבעלה שחשקה כיון

 בראות שראה כפי ט והוא הענין אל ונבא :ובנות
 שנים מהאמהות אחת ולכל בנים ארבעה ללאה כי יעקב
 מאצל רחל באהל יותר מתמיד היה עקרה ורחל שנים
 לילה לאיזו מתייחסת בזטח תפקד אולי והלהטת לאה

 כשבלבל ראובן קנאת היה אפשר וע״כ .אצלה מהיתריס
 רחל בשי די לא ואמר .רחל במקום שהיסה אביו יצועי
 דירש עיקר ששה היה כי .כו' מוחה אחרי גס כ״א

 השוחד ובאהל רחל אש באמנה כאשר בלהה באהל
 ראובן מצא כאשר ט והוא הכשבים יצדקו ובזה :לרחל

 להתעבר האשה את מכינים בטבע אשר בשדה דודאים
 להכין לאמו ויבא ק על מלדת עמדה אמו כי וראה
 מרובהשוקתיה כך רחל וכראות להתעבר ולסעדה אותה

 לומר בנך מדודאי לי נא תני אמרה ללדת לבה מנהמת
 אישי את קחחך המעט לה אמרה אז יותר צריכה היא כי

 לכן רחל השיבה כן על בקצבה ולא יותר אצלך שהוא
 הנה לאהבלבה. אמרה אז כו׳. הלילה עמך ישכב
 שפחתי נחתי הנה כי אהד בהס לזטת דברים ג' לפני

 הכטת על השען מבלתי סוב לי מה כי שנית ועוד לחישי
 בנך סדידאי שאלה היא כי מדודאים לאכול טבעיות

 דודאי תחת כאומרה כלס לה אתנס ואני מקצתם כהוא
 כי לשרות כלם שהוא בדודאיבני היא חמרה וכן כנך

 ע״כ כי לה שתעשד זכות היא כי בה׳ בטחונה כל שתה
 שתי לאה שילדה אחר עד מלפקד רחל ששהתה אפשר
 את אלהיס ויזכור ואח״כ הדודאים ענין אחר ובת בנים
 הדודאים על אדרבה ט מהדודאיס אלהיסולא כלו׳ רחל

 זמן אחר בהיות אך לה שעמדו שהם החשב בל שהתה
 ט שהראה על שהתה וע״כ אלהים אותה זכר כי יזכר

בדודאיס: מה בטחון שמה
 דרשב״ישעל כמעשה בחכמה עשתה כי שלישית עוד

 אישה וחשק דבקות ההיא האשה שומה שיתה
 החשק בהראותה לאה עשתה ק ה׳ אותה פקד בלבה

 יוסר לינטת ג״כ מזה העזר למען בצאתה הזה הנמרץ
 שיצאו השרה מענין הערנו אשר ועל ההוא מהצדיק
 השתדלותה ז״לועל כמ״ש שטנה שם והיות ההיא מההריון

 עונתה ליל בא עד כת עצרה ולא הוא כלילה עמה שישכב
 אל לב בשם יהיה ההוא ממלת ה״א חסרון עם להמתין
 לא חסים קציר בימי ראובן לכת שהיה התורה הודעת

 כי כזה צריך בלתי דבר התורה לנו הודיעה הנס על
 החשם קציר בימי היות אל או החשס אצל לדודאים מה
 התנצלות שרתי» רמזת הענין בתחלת כי ספק אין אך
 טעם גס אישה את לשכב כרודפת תראה בל לאה אל
 השרה דגל נושא היותו ובייחוד קדוש הרק צאת אל

4 )ח״א( כג

 אפשר ט הנזכר זולתי גילוי מצאתי שלא גס ואחשוב
 יצילנו וה׳ הורה מחן הוא שטעות ליל ההוא הלילה שהיה

 נאשר כי והוא חלילה הוא לא אשר דבר בתורתו מלומר
 השטעות ח׳ כן השעורים קציר אל הפסח חג נתייחס

 השעורים עומר קרב היה בפסח ע״כ כי החמים קציר אל
 חורחינו יחסה ובפירוש מהחמים לחם שתי השטעוח ובחג

 השטעות חג על באומרה .החמים קציר אל השבועות חג
 אוסרו לדבר חכר חמים קציר בכורי תשא כי פרשת
 נל ביטר המיס קציר בימי ראובן וילך ע״ב( ם' )בב״ר

:,ס הקציר וחג משפסיס ופרשת כו' מיני
 קציר בימי ראיס וילך הכתוב מאמר זה כי יתכן ובזה

 חסים לקצור מצווים שאנו שטעות ערב הוא חמים
 חורה מהן ליל הוא שטעות ליל הוא שהלילה באופן

 על מ סימן ותאמר התורה תדבר שלא ספק אין כי
 המצווים חסים קציר ימי על רק מצוה משולל חמים קציר
 ליל כמספר בס״ק שלה חמים קציר וכן ית׳ מאש

 לילשטעות. היא רחל שאמרה הלילה זה ולפי שבושת
 לכן באמר׳ רחל מאמר אל מעם שב ראינו מצאנו וזה

 ללאה יחסר האם הזאת הגדולה ההסבה מה עמך ישכב
 עמך ישכב לק לה דברה גדול דבר אך אמרת לילה

 הוא כד׳א הזה הלילה אומר מקום בכל כי הלילה
 סמך ישכב לרמוז הזה אומר אין וכאן לה׳ הזה הלילה
 מחן של רצון ליל שהוא הלילה זכות הוא עצש הלילה
 בשבסו. היה ישראל שרת שכל יששכר יצא כן ועל שרה

 כן ועל שרה:שסשי ממשה אל לרמוז חמישי וז״אק
 לומר הריקות כאמת לקראש בצאתו חלילה האשם לא

 נמצאו בזיון כדאי ח״ו שנראה אוהו וששכר׳ שבא אלי
 הזה במעשה’לעטח לאה כוונה דברים ארבעה כי

 סיפרה השלשה והנה .הזה והרביעי שהזכרנו השלשה
 דרשב״י כשבדא והוא חבא אלי באומרה א׳ לבעלה

 לאישה שפחתה שנהנה ככר על שהוא והשני שהזכרנו.
 אמרה ט׳ שפחתי נחשי אשר שכרי אלהים נתן כשומרה

 שכר על היא אך מיותרת שכר מלת כי שכרתיך שכר כי
 ששלה הג׳ שהוא ט׳ שכרתיך וגם .לאשה שפחתה חתה

 סוב כי כו׳ בדודאי שכרתיך וזה .סבעיח בהכנה כגעלה
 טרה אמרה והרביעית .מהדודאיס בהשגחה זכורהך לי

 רצון עת הלילה אותו ט הוא בלילה עמה וישכב באומר
 שא בלילה אלו חיטת שני וכן תורה מחן ליל שא

 השתי כללות שטשחעם בליל כמספר כ׳ו במ״ק שלים
 נזכר ולא תשא ט בפרשת מסר הוא שטשח וחג שטת

 .לאה ענין הרואה כל והנה .שרה במשנה אס כי מלא
 בטאו אישה לקראת אשה שתצא בעיניו ייסב לא הנה

 כמנהג חלילה שנראה אוש שכרה ט לו לאמר השדה מן
 לאה אל אלהים וישסע אומר הוא כן על שטח לא אשר

 כד״א הכתוב בכל כיוונה תמים לשם כי דרכה שהבין
 ,ה שרת בעל צדיק בן הריון לה נתן ע׳׳כ אדוני שמענו

 ותאמר שרה שמש מחמשה שרמזנו כמו חמישי בן וזש
 להרהר אין כי טונחי טוב על שכרי אלהים נתן לאה
 ט השא הלילה לשכרו כוונתי ביאה לחיבת אולי עלי
 זאת אחרי רדופה שיחי ואלו לאישי שפחתי נתתי הנה
 רק זה אין אך שנחי למעט לאישי שפחתי נתחי למה

שיני״ן בשתי יששכר שש ותקיא שרה כתר השיג לטונח
שמא



צא משה לצא תורתי

 אוהבי על שהוא שכר יש וזהו תורה על כוונתה על שהוא
 על אומרת המורה ט שהוא יששכר שבש הוא התורה
 עולמות י״ש הס יש אוהבי להנמיל ואוהביה לומדיה
 כי יששכר שמו קראה מיששכר אוהביה עיקר ולהיות

 דודי פסוק על אצלנו סתום זה שלווענין השכר הוא יש
: לך צפנתי

 ששי על לרמוז ששי בן ט אמר .כו׳ עוד “1ПГП יט
 שביום לתורה כבן שהוא הורה מחן של

 .ט׳ זבדני ואמרה הכסף בצל החכמה בצג ט ההוא
 אם ט זבדני הל״ל לא אוחי לומר שעתיד אחר והנה
 הס כתריס שלשה הנה אמרה אמנם אותי אלהיס זבד
 היו ממש והנה .מלכות כתר כהונה כתר חורה כתר

 תורה מיהודה מלכות מלוי כהונה שלשתן מעמד לה
 חורה ששים אחדותן כללות עם במ״ק עולים מיששכר

 כי זבדני באומד נו״ן יו״ד ייתר כן על מלטת כהונה
 הוא בידו התורה המחזיק ועם רמזים השמות רוב

 העולה סוב שם כתר שהוא סוב זבד גס שהוא זטלון
 ילדתי כי אישי יזבלני הפעם אמרה זה על גביהן על
 יו״ד הרי אשה והיא איש הוא כי והוא בניס ששה לו

 עיקר יעשה לק .ו׳ הרי בניס ששה לו ילדתי ועתה ה״א
 שס של רביעי אות בי להשלים עמי והתחברותו דירתו

 ב׳ ובה אותיות שחי ט נמצאו אחרונה ה״א בשמה כי
 וז״א .לאפה ולא יתייחסו אליו בגיס הששה כי והוא

 עמו נקברה לא ט במערה בעצם זה ונתקיים לו ילדתי
 יזבלני אומרו אל לב בשום יאמר או לאה: אס ט רחל
 הנה אך .יזבלני הל״ל זבדני לפון על נופל הוא שאס

 יבא ז״ל כמ״ש .סוב שנקראת לתורה אכסניא הוא זטלון
 אלהים זבדני יאמר ובזה .לסובים מסוב סוב ויקבל סוב

 של הוא סוב של זבד שהוא זטלן הוא טוב של זבד אותי
 פסיק על כמאמדנו אהלים יופב יששכר את זן שהוא תורה

 שודאי תשמח לסחורה צאתך מעת כי בצאתך שמחזבולן
 לו שהכינות באהליך יושב הוא יששכר הלא כי תצליח

 אשר לתודה אכסניא יש זה שבבן כשם ולכן בממונך
 כאשר כי אישי יזבלני כן כנודע שכינה יש שלו באכסניא

 )ב״ר רז״ל אמרו הנה ט .לשכינה אכסניא עפה הוא
 ואברהם שביעי רקיע עד שכינה העלו שבעה כי י״ט( פ׳

 .זטל הוא לרביעי ויעקב לחמישי ויצחק לששי הורידה
 לי שיעשה לו שילדתי אישי יזבלני הפעם יאמר ובזה

 שהוא לי יעשה כן שטנה שם שהשרה לזטל משה כאשר
 שכינה ידו על בי תשרה באופן עמי דירתו עיקר בעשותו

 בנים ששה לו ילדתי ט יזבצני וז״א .בזטל השרה כאשר
:לכסא מעלות שש כנגד הם אשר
 זכר עיטרה שהיה ארז״ל .ט׳ בת ילדה כאואחר

 לבל .לאה בתפלת נקבה נהפך ואח׳כ
 .שבסים מהי״ב שנים לה שישארו השפחות מן רחל תגרע
 בשביל האם תאמרו אל לומר דינה שקראה אפשר ובזה
 אל כי לומר כך קראחה ע״כ כדין שלא לזו יעשו רחל

 להיות זו ילדה של דינה עצמה מצד גס ט ידע דעות
 ומתייחסת דין ובחינת נקבה השביעי מדוח ו' אחר כי כך

 שנהפכה תתרעם ולא בניס ו' אסר דינה וזהו ה׳ לאות
:בלבד רחל בשביל

 וישמע לומר לו היה הנה .,עי ויזכור ע
 5 א( )ח׳ ■כג

 תחלה מאומרו ט רחמה אש ויפתח רחל אח אלהים
 זכר אליה שמוע שמבלי נראה וט׳ וישמע ואח״כ ויזמר
 מהסעמיס אחד והנה .השמיעה צורך מה וא״כ אותה
 עקרות האמהות היו למה נ״ג( פ׳ )ב׳ר במדרש שאז״ל

 ובזה .צדיקים של לתפלתן מתאוה שהקב״ה משני הוא
 שלא אחותה על הסה שלאה מה בעיניך יקשה אל יאמר
 עד שכחה צדיקים אוהב ית' והוא משנים פחות חלד
 .שכחה ולא רחל את אלהים ויזטר כי דע הנה כי .כה

 לא ט שהתפללה אלהיס אליה שוישמע עד שהמתין אלא
 יאמר <;ו :כו׳ מתאוה שהקב״ה ע״ז כ״א עקרה היתה
 עדשוישמע שהמתין אלא כה עד רחל אח אלהים ויזכור

רחמה: שהדודאיספתחו יראה לבל כו׳
 כדאי הייתי לא אמרה ענותנות׳ מדוב .כו' ותהר כג

 חרפתי את אלהים וקב; שאסף אלא .לזה
 מנע אשר שאמר יעקב מאמר חרפה בעיניה היו כי והוא
 מנע צא ממני ע׳א( סי )פס וכמשז״ל .בהן פרי ממך

 שפחתה לאה נהנה ט חרפה לה היה וגס ממך אם ט
 הטלה שפחתה נתנה והיא זה בזכות לאה וילדה לאישה
 כלל דרך וגס . ממנה נבנית לא והיא וילדה לאישה
 אליה לאה מאמר וגה .מהשפחות גרועה כה עד היותה
 .היה ונהפוך העיקר היא כאלו אישי את קחתך המעש

 שאחד גס ואמרה רבות מבחינות חרפה לה היה כי הנה
 .הריון ה׳ לי לתת מספיק לה היה לא חרפתי מחלקי

 היה זה ולפי בן לי לתת הכל אח אלהיס אסף סנה
 לפני לאמר יוסף שמו ש־תקרא אלא .אסף יקרא ראוי
 מהי״ב הנשאר הנן יהיה ולא אחר בן לה ה׳ יוסף קונה

 לאמר באומרה כוונה יתכן או :לי אס ט אמרת לאשה
 צאמר כ״א מאחותי בן שימנע חלילה הכוונה אין כו׳

 תלד שתמותי שגס אחר לי יבצר שלא זה על בן לי שיורף
 על ולא מהכפחית אגרע שלא כ״א מקפדת אינה יותר

 ואח״כ מלאבוי״ו יוסף שמו ותקיא ואמר מאחותי שלילה
 יהיה יוסף כי לאמר וי״ו חסר אחד בן לי ה׳ יסף אמרה

 .ושמעון כראובן ומנשה אפרים לשנים שיחשב מילוי צו
 אמדה כן על לפנים לה זה יחשב כי אפשר . היה ובזה
 יוסף לאמר רק כיונה לא כשנים שהוא שמה כלו׳ צאמר

 נכתב ולמה בנימין והוא מבטני לי שיהיה אחר ליבן ה'
 לשנים ליחשב מילוי בעל בלתי שעל לומר וי״ו חסר

 . בזה נכללים שנים שיהיו ולא כלו׳ אחר וז׳״א ידבר.
 לידת שעל שכתבנו ובמה מיותרת אחר מלח אין ובזה

 יסף נכתב שנים חלד היא גם כי ידעה שנים בלהה
 זה כל ועם מאז לה שיסף בסוחה היה כבר כאלו

:מה עיכוב יהיה בל מבקשת
 כי )א( .לב לשים ראוי .כו׳ נשי את תנה כו

 היה עבודתו בשכר לו שויתן מבלי הלא
 כו׳. עבדתיך אשר שעם נותן ולמה לו יתנם ראח
 אומר כפל )ג( .כו׳ ידעת ואתה ואומר כופל למה )ב(
 נא אם לבן אליו ויאמר אומרו )ד( .ט׳ עבדתיך אשר

 .היה החן מציאת גזרת היא היכן כו׳ מן מצאתי
 אומר )ו( .כו׳ נמשתי שאומר הזה הניחוש מה )ה(

 עודנו כי מיותר ויאמר אומרו כי כו׳ שכרך נקבה ויאמר
 ט מתיישב בלתי שהוא כו׳ נקבה אומר )ז( .מדבר לבן
 היה בשכר לשרתו שסם; ליעקב אומר שהיה אמר אלו

 בודק
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 ובמה נזכר לא השירות אך ט׳ שכרך פרש לו ישיב צודק
 כי ואומר כו׳ ידעת אחה אומר )ח( .השכר לו יפרש
 עצמו ומגדיל עטדתו כשמשבח זה בכל נראה כו' מעט

 גודל כמדח שלא והוא לרגלי אותך ה׳ ויברך באומרו
 ועתה לו לאמר שבא מה אל הקדמה היא ואם מטתנותו

 .ההיא הקדמה כל אל לזה צורך אין כו׳ אעשה מתי
 היה הנה אמנם :לרבות בא מה אנכי גס אומרו )ס(

 כל הלא כי לאה את תענה פן אני ירא לבן יאמר מקום
 עבדת ברחל הלא פעמים זה שנים שבע עבדת אשר
 בלבך טינא היות יבצר ולא לאה לך היתה ברצונך ופלא

 בהרחק ולכן היא שנוא׳ כי ואפשר עלי וגס הרמאות מל
 את תנה ואמר הקדים כן על אותה תענה ממני נדוד

 רוחך על יעלה ואל אצלי אחת בהשואה כולן כי נשיכו׳
 גס רחל בעד ראשונות שרם שבע עבדתי אשר כי

 רחל את לי שתתן על רק עבדתי לאה על לא השניות
 באופן לי נוחנה היית לא ק אחרי עובדך הייתי לא שאס

 אשר הנה כי הוא כן לא כי לאה שנואה כי תחשוב
 ברחל השבע שתיהן בעד בשוה היה בהן אותך עבדתי
 לחן הייתי לא כה עד הנה לבן אליו ויאמר בלאה והשבע
 את חנה אתה אומר והנך בלאה רמיחיך כי בעיניך

 עבדתי אשר באמרך וכן . לפניך שוות שחיק כאלו נשי
 בדבר עתה אתה ששמח הנה .כמדובר בהן אותך

 מצאתי לא כה עד אך בעיניך עתה חן ומצאתי למפרע
 שעור או :זמן לאחר תשמח כי מאז נחשתי אני אך חן

 בעיניך הוא חן מצאתי מאז ולא בלבד עתה אס הכתוב
 עלי לבך היה אשר כי חן מצאתי מאז ה׳ בעיני אך

 נחשחי אני כי יצא מה׳ כי רמאותי הוא כן לא שרמיתיך
 ה׳ ויברכני הלא כי והראיה הטרא כוונת בפעולתי

 לך מצר בזה היותי ואולי אתה יח׳ אהוט כי בגללך
 שרמאותי כ״א זה אין אך .בגללך ה׳ מברכני היה לא

 מכלל היוצא על השבתי הנה .שכרי ונתן ית׳ רצונו היה
 אין נשי את חנה שאלתך עיקר היה אשר אך .דבריך

 נקבה לק לפרנסם. נכסים תקנה עד תוליכס ראוי
 ויאמר וז״א .נשיך את ואחנה ואז פטדה שכר שכרך
 נקנה ואמר השאלה עיקר על חזר זה כי שנית סעס

 ז׳ בעטד כאשר משכורתך אחליף פן לרמאות תחוש צא
 בעצם פרש נקבה עתה כי לאה אח ונתתי ברחל שנים

 אפר אליו ויאמר לשנות מקום יהיה שלא עלי דבריך
 לפרנסם במה לי יהיה למען עליך שכרי אפרש אמרס

 שהצלחת הוא דעתך או יבצר לא הלא כי תחוש אל מזה
 או מהמערכת או בהשתדלות תלוי ביתו לפרנסת האיש

 השתלשלות ידי על או פנים משני בא' וזה ה׳ מברכת
 והגה .האדם אל ית׳ ממט או ההיא בארן השורר השר

 בנותיך אח לפרנס שפע ממני יפדר תירא אל אלה על
 אתה בהשתדלות תלוי שהדבר דעתך כ״א .ילדיהן זאת

 וכ״ש כחי בכל שהיה עבדתיך אשר עבודתי את «דעת
 טוב מזלי הלא המערכת של הוא ואם לעצמי שאשתדל

 היה לא אצלך כי אתי מקנך היה אשר ואת כי משלך
:אתי בהיות כאשר מצליח

 אשר מעט ק כי שקר ק האלה הבחיטח שסי מעה
 בהשתדלות תלוי זה אין כו' ויפרוץ לפני לך היה

כך כל לרבוי ימזל ולא לרוב המקנה לפרוץ מועיל אינט עי
 (5 )ח׳א( כג

 הוולדות עהן שויפרוץ ומה מעט היה המקנה שכל עצום
 שהוא לומר ואין אלהיח השגחה רק זה אין כי לרוב הן

 לך יש שייכות יותר שא״כ השר יד על השפע שלשל ית'
 תהיה לא למה וא״כ אצלי הוא חצוני כי ממני השר אצל

 ,ה שויברך אס כי זה אין אך לפני כ׳א מקנך הצלחת
 לברכה עמך ית׳ לו היה שייכות איזה תאמר ושמא אוחך

 )שמות כד״א בחברתי להיוחך לרגלי לז״א . שר ע״י שלא
 היפה הברכה כי ברגליך אשר העם וכל אתה צא י״א(

 וז׳א .יסב׳ הוא אצי קרוב כי באמצעותי יח' מאתו לך
 אני כי ברגלי להיותך כלומר לישנא בהאי דאפקיה לרגלי
 כ״ש איפה ית׳וא״כ מאתו בך ולשלשלו שפע לקבל כצנור

 אנכי גס אעשה מתי וזהו ביתי לפרנסת מוצלח שאהיה
 יחי׳ מאפו שפע לשלשל כלי הייתי כה עד לומר לביתי
 שיהיה לביתי אנכי גס אעשה ומתי תחתי אתה כאלו אליך
 ופן וילדי נפי בבית ולהריק ידי במעשה משפיע ית' הוא

 ע״כ כי עבודה חיוב עליך בהיות דומה אינו תאמר
 ביתך. ללחם תעמול שלא חורין בן בהיותך באפה עבדתני

 אס כי עבודה בגדר יהיה שאעמול שמה אומר איני הנה
 יש׳ מאחו אתברך עכ״ז אך . מה עשיה מעשה בחינת
 אין כי אעשה ומתי וזהו צדיקים בית שהיא לביתי להיות

 יתב׳ הוא ואז ובטל יופב אהיה שלא רק חפן הקב״ה
 .עיקר יש' שהוא אנכי גס אעשה וזהו בעצה העושה

 יהיה כי ובטל יושב אהיה שלא ית' אליו טפל אנכי וגס
 עשיה שאעשה רק עבודה גדר מבלי לקבל שמוכנים לבישי

 היא .עבודתי אש ידעת אחה יאמר או : כמדובר מה
 השנים כי .רחל על הראשונים שנים שבע ק הממיינת

 חפן הייתי לא מנס אפילו כי היו עושק לאה שבעד
 שלא עס עבדתיך אשר וזהו נמנעתי לא ועכ״ז אותה
 . לך שהכנתי מה ודי כלו׳ לך מסוייב׳ עטדתי הימה
 לי פעבדת אמרח כו׳ חן מצאתי נא אם לבן אליו ויאמר

 נא אס כלו׳ נא כ״א הוא כן לא ואניחך זה ופאכיר חנם
 שענדחני. במה לא אך בעיניך חן שמצאתי אומר תעבדני

 הנה כי . היה ראוי לאה על גס שעבדת מה כי כלו׳
 שאל״כ הטרח טונח הימה זאת כי לך אותה בתח נחפשי

 .אומרו על יעקב ששתק ובראוחו בגללך ה׳ ברכני למה
 חנם לא הנה ואמר בעיניו רן ימצא יעבדהו עתה שאם
 לא וגס כן אחרי השכר ואתן שתעבוד לא וגס .חפן אני

 מעצמך חפרש אתה רק לך אתן וכך כך אומר אני שאדבר
 . מרמאות הירא פן עטדה עשוהך טרם ואתנה ומיד

 אומר ואיני . עבדתיך אשר את ידעת אתה יעקב והשיב
 לאה ושל לבד ברחל עבדוה לחלק עבדתיך אשר עטדתי

 לך מודינא כ״א . מחוייבה בלתי לאה של כי לומר לבד
 ויברכני אמרת אשר אך נחשתי כי בחיוב והכל הנה שאחת

 ית׳ ממנו כי בזה שהוראת .בסיבתי שהוא בגללך ה׳
 באמצעותי אותך ה׳ ויברך רק כן אינו כי אותך בירך ואליך

: בקודם כמדובר לרגלי מה
 .במחיר חרבה אס יעקב אמר .כו׳ ויאמר כח

 ואין יעקב אס העשרתי אני תאמר הנה
 רועים כפאר איני הלא כי ית׳ זולתו אלי בראוי מה יודע

 יבאו יחד אס לשמור יוכלו לא אך . הצאן את שירעו
 לא ולפעמים ומקלות רועים שיצטרך ודומיהם זאבים
 אשמור צאנך ארעה שאשובה במה כי כן לא אני אך יועילו

 שבהיותי
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 מאומה בצאנך ידבק לא כי שמורים. הס הרועה שבהיותי
 ית׳ מאתו כ״א מאתך שכרי רוצה איני ולכן פגע מכל

 יוציא . בשכרי הראוי ככפי לו הראוי את היודע
 שיהיה התנאי שיהיה מהגוונים הצאן מן יח׳ בהשגחתו

 בעבודתי צדקתי כי לומר כו׳ צדקתי בי וענתה וזהו שכרי.
 נושל שאני . שכרי הוא מה לראות חבא כאפר תמיד
 שמושי תכיר אז .ית׳ מאתו שכרי שהוא התנאי מגווני

 ביום צדקתי בי וענתה וזהו שכרי ה׳ ימציא צדקתי לפי כי
 שכרי על חבא כי כ״א . מדוייק אינו מחר ואומרו מחר

 מרז״ל כנודע ה׳ לי המציא אשר שכרי מה 4 לראות שהבא
 לבנינו ממר בניכם יאמרו כי זמן לאחר שהוא ממר יש כי

 אל כחוזר לפניך וז״א לפניך הוא צדקתי שהעיד ומה
 שכפי שאמרת מה ועל הן לבן ויאמר . הנזכר וענתה

 לו שכרך שיהיה מה בלידחך יתברך הוא ישגיח עבודתך
: כדברך יהיה

 היה זה מה . אנוש לבב יחחמן הלא .כו׳ ויקח לז
 ועוד . כזאת מרמה יעשה שבאבות לבחיר

 לו אמר כאשר עמו הסכים איך ה׳ על יפלא מזה יותר
 כי שעמו את לבן שנותו אל לב נשית לזה אך בחלומו

 חישיס הזכיר לא כי שהכו׳ כל משם הסר אמר יעקב
 התישים את ההוא ביום ויסר אומר הוא ובלבן שה כ״א
 אמר למעלה כי ועוד ,כו נקוד כלשה ויסר אמר ולא
 ולא חוםבכשביס וכל אומר הוא ובלבן כו׳ חוס שה וכל

 הזכרים עזים הס תישיס כי אחשוב אך .שה הזכיר
 שהוא בכשבים בין בעזים בין הבינוני . הוא ושה .הגדולים

 .עזים ושה כבשים שה י״ד( )דברים כד״א . כולל שם
 שהכבשים באומרו אך בקקסנים גדולים בין כולל וכבשים
:יבא כאשר בזה גס ומה הבנונייס על יוסר יצדק
 שכרו יהיה יעקב התנה הנה כי והוא הענק אל ונבא

 וחום בעויס ושלוא נקוד ההוא מהיום הילודים
 יבא ואז וגדיים הסלאיס שיגדלו עד שימתין .בכשביס

 כאומרו שכרו שהם . המנומרים ויפריש שכרו על לבן
 שמורה .אתי הוא גנוב כו׳ וסלוא נקוד איננו אשר כל

 אפשר בלתי שיהיה שנה כבני יגדלו עד מפרשן היה שלא
 הגדולים התישיס יסורו שאס יעקב ראה והנה בו לשעות
 כל וגס ומלוא נקוד בהן אשר הגדולות הנקבות והעזים
 הצאן שיטסו מה ישאר לא . ובינוניים וקסנות קסנים

 אס בכשביס וכן . וסלואיס מעקודים כזאת להתעבר
 חוס ילדו לא ט חום אשר כל וקטנים גדולים יסירו

 הנקראים הבישניס משם הסר יעקב אמר ע״כ בכשביס
 הנולדים שבין אמר כי והוא התישיס לא אך . שה

 כשיגדלו למעות אפשר זו שנה לשל העברה בשנה
 נקוד שה כל משם הסר אמר ע״כ . זו שנה של
 שאפשר . תיישים וצא שה הנקראים שהם כו׳

 הנקודות והעזים הגדולי' התישיס אך בהם לשעות
 רצה אדרבה האמהות שהן היולדות הגדולות והסלואוח

 נקודים שהיו כדי וטלואים נקודים הבלתי בכלל שישארו
 אמר בכשביס וכן .ומאלו מאלו שילדו באופן בהן להביס

 לו׳ הוא אך מיותרת שה מלח כי בכשביס חום שה וכל
 שעברה. מהשנה מהשלדים שהם הבינונים רק יסיר שלא
 לבן אך התישים למעש שהוא בעזים הנזכר השה מעין
 כל ואת ט׳ התישיס אח ההוא ביום ויסר הכל את שקר

 מהשנה ילודים היו אשר שה הנקראים עם היולדות העזים
 שה כל הסיר לא בכשביס וכן .בו לבן אשר כל שעברה

 היה והאמהות האבות הנה אמר אז . חום כל כ״א חוס
 הגדולים בכשבים וחוס ושלואיס הנקודיס ישארו ראוי
 יבצר לא למען בכשבים חוס והבלתי נקודים הבלתי בכלל

 פחד ללבן אין כי ומאלו מאלו וילדו בהן להביש נקודים
 ענין עשה ע״כ . הנולדים בין הרבה הגדולים יתחלפו
 לצאן שהיה מה תמורת . המנומרים בהקלות הבשתם
 כיון גם . כאמור המנומרים ואמהות באטת להביס
 למעלה אומר כפול אל לב בשום . ט לבן כל באומר

 וטלוא ואמר וחזר כו׳ וסלוא נקוד שה כל משם הסר
 ויש נקוד ומעושו שלוא שרובו יש כי הוא אך וכו׳ ונקוד
 מלוא השני ועל וסלוא נקוד קרא האחד ועל .בהפך
 שהסיר ע״כ ט לבן אשר כל עתה אמר שניהם ועל ונקה־

 במקלות ההן ההמצאות לעשות לו הותר הגדולים לבן
הגדולים והכשביס והשלאות הנקודות התיפים במקום

: בס שלבן
 אל לב לפיס ראוי .כי' דברי את וישמן א לא

. לזולת לומר שאינו לאמר אומרו
 יאמר ואיך השאיר שלא יורה כל אח באומרו ט ועוד

 אומרו אך אשר. כל ולא מאשר שנראה לאבינו ומאשר
 בערך כאין לבן לפני שהנשאר הכל שלקח הוא לאמר הראוי

 מאשר מקצת שהוא שכרו אלא לקה לא שאם שליעקב מה
 כל אח יעשה לאבינו אשר כל ולא מאפר כי היחכן לאביש
 שהוא רטת צאן ליעקב הנה יאמר או : הזה הכטד
 וחמורים וגמלים ושפחות עבדים שהוא כטד וגס ,עושר

 אס עבדים קנה ומהיכן ביישוב גס בס ומתכבד שמתהדר
 הנקראים כו׳ עבדים וקנה שכרו שהיה מהצאן מכר
 לאמר שראוי מה אך . רטת צאן לו נשארו איך כבוד
 והוא לאבינו אשר כל את לקח מהצאן שכרו זולת ס הנה

 מכל דבר ממנו נעלם צא כי וזהט כספו נכסיו קרן כל
 עבדים כטד הנקרא כל את עשה לקח ומאשר נלבן אשר
 הסתם מן לא כי . שלקח מה כל בזה שהוציא ולא ט׳

 לאבינו אשר כל ולא מאשר כ״א . בידו ממק השאיר
 מעצמן כי אפשר היה והנה .הזה הכבוד כל את עשה
 שהיה לבן פני את יעקב וירא ע״כ .לבן לב כן ולא דברו
 עמו איננו והנה ראשונים חסידים ככל פניו בפרצוף מכיר

:כפניו לבו רע כי הכיר מפניו כי שלשום כתמול
 אטתיך ארן אל שוב הגדול שם הוא .ה׳ ויאמר נ

 אל שהוא ולמולדתך . א״י זכות שהוא
 בלבד אלהים הויהולא שם עמך ואהיה ואם. כטדאב

 שם כי עמך ואהיה יאמר או .לארן בחוצה עמך אשר
:עמך יהיה אהי״ה

 בפרצוט אביכם. פני את אנכי רואה להן ויאמר ה
 כתמול אלי איננו כי רואה זולתי שאין מה

 .עמי סוב היה שלשום תמול זה שקודם ומה . שלשום
 עתה אלי לבו שאין ומה .עמדי היה אבי ואלהי כי הוא

 שלא מכעס מרשעו כ״א עמדי אלהיס שאין מפני לא
 כהי בכל ט ידעתן אתנה הנה כי לי להרע אלהים נתנו
 כו׳ משכורתי את והחליף ואח״כ בלאה בי התל ואביכן כו׳
 כה ואם כו׳ יאמר כה כ״א ט' אלהיסלהרע נתנו ולא

 כועס וע״כ .עמדי להרע לו שוה שלא באופן ט׳ יאמר
 עלי
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 לי שיש מה ה׳ לי נתן בהפגחה כי .עמו הדין ואין עלי

 לי ויתן ובלעדם לי אביק מקנה אח ה׳ הפריש כאלו
 שלו ממקנה לא כאילו הדבר היה בסבע לא כי .מאתו
 בעת מקלות בהציג עשיתי שערסה חחשט ואל .נולדו
 . הדבר היה יס׳ מאתו כ״א . הוא כן לא הצאן ייחם

 כו׳ עיניך נא שא ויאמר כו׳ הצאן יחס בעת ויהי הנה כי
 מצאן להסיר תנאם היה צא ט למעלה שכתבנו מה והוא

 . שעברה שנה של ים הקסנ רק המנומרים העחודיס לק
 בל הגדולים את הסיר וצק זו בשנה בנולדים יתחלש בל

 הוא פשה מה ע״כ .כמותן כו׳ נקודים עקודים יולדו
 לק בני מעדר אותם מביאים והיו מלאכיו שלה יתברך

 נקודים עקודים השלים העסודיס וזהו .דמותן או
 אמר כי אמר לזה . ככה ה׳ עשה מה ועל וברודים

 שלקח שאמרנו מה שהוא לך ששה לבן אשר כל את ראיתי
:הגדולים הוא

 לומר דחק ז״ל רש״י .כו׳ אל בית האל אגבי יג
 כנען הארן אל כמו יהירה האל של שה׳א

 ג׳׳כ היה .אל הוא אשר כי ידע לא מי כי קשה זה וזולת
 לו ושנדר האבן משיחת לו מזכיר למה וגס .אל ביס אל
 לדבר מתחיל ועתה המלאך. ־דבר כה עד אך נדל שה

 מלאך וצא האל אני ידבר שלם אמר וע״כ .הואית׳
 והאבן אמרת הנה לומר כו׳ אל בית הוא ומאמרי כקודם
 כמשרש שהוא אלהים בית יהיה מצבה שמתי אשר הזאת

 שנתאחדו האבן מפל הוא צדיקים בנים לו היות כי למעלה
 עצמם הס כי אלהים ביס יהיה וזהו אחת אבן ונעשו

 שבניך מעתה הוא אל בית הנה אומרו וזהו .המקדש
 בית אותה וקראת מצבה שם שמשהה אבן אוהו סיבים
 כו׳ צא קום עתה כו׳ לי שנדרתי היה זה אשר .אלהים

 שהעשה מה כ״א 3א בית עד ללכת עתה מחייבך איני צו׳
 מולדתך ארן אל ושוב הזה המקום מן צ־ת כ״א אינו עתה

 ואגב היה כאשר הל בית הלך זמן אחר מכם שאח׳כ ,כלו
 כתמול עמו לבן שאין שאמר .יעקב חסידות למדנו אורהין
 לבן בני דברי ששמע ומה אליו. ה׳ דבר ואשר שלשום
 : כרכילות שהיה להן הגיד לא מ׳ יעקב לקח לאמר

 סבות מג׳ לאחד הנה אמרו .כו' ולאה רחל יד.
 מבחינת או מאבינו הפרד לבלתי לנו היה י

 התחלק וזו . גשמות להנאה הטף מבחינה או הנפש
 שייטת נשאר אולי הנפש מבחינת בס״ד יבא כאשר לשתים
 נחעסדי לבן משפחת קליפת חלאת מתוך כי והוא קדושה

 רחל ורבקה שרה סובות פרידות ארבעה מכס לצאת
 קדושה חלק נשאר היה עדיין שרה בצאת והנה .ולאה
 יצאו שכבר עתה אך הנותרות הג׳ הן . אביה בית

 נפרדית עתה נמצאו מאיכותן חלק טס נשאר לא ארבעתן
 ישראל שטן המפרש ככל נפשוחן באיטת אביק מבית
 חלק לנו העוד הנפש שייטת מפאת אס מאמק וזה לע״ג

 . לצאת מעותדות אנו שהיינו ורבקה לשרה היה כאפר
 גשמית הנאת על ואס קדושה בחינת כל נגמר כבר הלא
 .לו יש זכרים כי יורשות אנו אין . ירושה בחינת על אם
 והשבות מחנות ממנו לקבל ואס כו׳ ונחלה אומרת וזה

 ואיך מכרנו כי לו נכריות״נחשבנו הלא . במות או בחיים
 לעצמו. המכר דמי שלקח נעיות כמוכר היה כי משלו יק

 היה . ונותן מהר דרך גדולות בנוח כשכר היה שאילו
8 )ח״א( כג

 ,ז הוא ויאכל אך שנה הי״ד של המכר דמי לנו נותן
 זה לעומת כי וא? השניות אטל נם . הראשונות שנים

 העוכר כל ט שא ק לא המקלות במרמות מאבינו לקהת
 מדמי חייב היה ט הוא לנו מאבינו אלהיס הציל אבר

 בלא שנים השש עבודת ונשארה שנה מהי׳ד מכירסינו
: ממיר ובלא כסף

 לכתו על א׳ זטות ב׳ על סמוך .מ׳ יעקב ימם1 יז
 זכות ועל .אביו יצחק אל וזהו אביו לכבד

: כנען ארצה וזה אל ישר ארן אל לכתו
 הגיד שלא פה ט קשה הנה .כו׳ יעקב ויגנוב כ

 מניד היה כאילו ועוד . לב נניבת אינו לו
 יאמר ואיך אני כ״אהולך אני בורח לומר לו היה לא לו
 בלי מל אומרו ועוד הוא טרח ט לו הגיד בלי על כי

 ראוי היה הניד של ה״א ונס .הגיד שלא לומר לו והיה
 מה לעורר לאדם לב דרך כי יאמר אך בפת״ח חנקד
 כי לו לק לב שיתן קרוב היה ולק לו לעשות חברו שבלב
 מלעשותו לק לב גנב יעקב אך ממנו. הוא טרח יעקב

 ללבן יעקב מראה היה כי יעקב בורח כי לט לו הגיד כלא
 אתיומי״כ כבת לו סוב ט לו מראה והיה .עמו לו סיב ט

 היה אס כאשל הוא טרח ט אותו לק לב הגיד לא
 שלפום. כתמול אתי לק פני אין ט שהכיר יעקב מראה

 בלי על הארמי לק לב את יעקב ויגנוב אומרו חהו
הוא: טרח כי לו הגיד

 בלי הולך יושג לבל הבורח הנה . ט* ויברח בא
 ויברח אמר לאס ההולכים ומקנה סף

 דרך הלך לא יושג לבל ספה מה וע״כ . לו אכר וכל הוא
 ללכת הגלעד הר פניו פס הנהר עברו אחרי רק המלך
 ילך שלא גס לכפות יוכל לא באופן אליו הגיע פד נכחו

 דרך צא בתוהו .הר אוהו נוכח רק הכטכה בדרך
 בדרך ההולך צנן ישיט וצא ועולה מקצר יהיה באוק

 ומקנה סף משוללי אחיו את לקח לבן וכפמוע הכטכה
 דרך יעקב הלך שלא ולהיות המלח קלי אנכים טנס כ׳׳א

 כן על ימים שבפת דרך כאומרו לבן הלך כאפר המלך
 הוא אס אותו וידבק אמט והנה הגלעד הר עד מצאו לא

 יעקב. אס לבן אומרויכג הוא כן אחר הרי פם שהפיגו
 הלשון שינוי וגם ט׳ ויבא באומרו בנתיס יק שהפס ועוד

 צרתם בעת ט הצדיקים גס ומה ישראל דרך הנה אך
 תפלה ע״י יותר מתדבקיס ה׳ אל ס קרובי היותם על טסף
 בכל נדבק שם ישיגנו לבן שממוראת יאמר וזה לב בכל
 ידבק טבב כלבן הפעיל לשק וידבק וז׳א .,ה אל לט

 לק אל אלהיס ויבא תפלתו עה נשמ כן וע״י בקונו יעקב
 שלא להנאתך לך כלומר ט׳ שמר ה לו ויאמר ט׳ הארמי

 אנכי: שומרו ט יעקב אל הנוגע ל ע ולא ראשך את תתחייב
 לק יבא פן מיראתו יעקב הנה . ט' לבן שגי1 כה

 ונשים סף אהלו אס תקע .הכל את לעקור
 לק אך מצה. מנגד עצמו אס שם והוא למעלה בהר
 הכין אשר אחיו את ותקע משב אשר מרעתו שב כבר

 ובא הגלעד והשאירם'בהר אותם תקע . דם לשפיך לו
 ימהרו לבל בפנים פנים אתו לדבר יעקב נגד לבדו הוא

 ותברח לבבי גנבה מאשר ויאמר צדיקים דם אחיו לשפוך
 עשית מה .תהו ותירא לי עשית רמה שאיזו מראה אתה
לבבי אס לגנוב שהוצרכת רעה לי עשית מה לו׳ ט׳

 ותנהג



צג משה ויצא תורת

 אני ועוד . יראת למה דבר עשית לא שאם כו׳ ותנהג
 . ובשמחה בעובה לעשות יכול שהיית מה ט עליך תמיה

 לבי גנבת כאשר הלא ט וחחטלה בערמה עשית למה
 מי בהחבא וברמת .לברוח חפן שהיית אחשוב לבל
 בא שטית במה . בגלוי לבי גונב והיית יחן

 בשמחה משלחך הייתי ט אותי והחשיב רשות ממני ליעול
 למוד שאתה גה כי לברוח נחבאת למה וזהו ט׳ ס ובשיר
 גנבת פס וברחת אחיך ברטת גנבת כי .ולברוח לגנוב

 לבי גנבת ט ממש אותי ותגנוב עתה אך ממנו בחון מה
 אס כי . לי הגדת ולא לבי תגנוב ולמה מגופי שהוא

 לחוש לך היה ולפחות ט׳ משלחך והיית אותי ותגנוב
 .כו׳ געשתני ולא ט׳ ולבניתי לבני לנשק ראוי שאטה

 עתה אך החרשתי בסכלות להתנהג דרכך היה ואילו
 אחרת דרך יאמר או . עליך ואתמה׳ עשו הסכלת בלבד

 האמורות הערות ,ד אל לב בשום ט׳ יעקב ויפגע מפסוק
 לו שהיה . עשית מה אומרו ועוד .הסכר פסוק על

 אומרו ט ועוד .כו׳ לברוח נחבאת למה מאמרו להתחיל
 נחבאת למה ואומר חוזר ולמה הבריחה שהוא עשית מז

 לבבי את ותגנוב הללו גנבות שחי הנה מה ועוד לברוח
 . אותי אמר ובשני לבבי אמר באחד אותי ותגנוב וארי״כ

 את ותנהג אומרו ושד .לזה זה בין הרבה הפריד וגם
 לשון יצדק לא .לקחם כרחן שבעל הכונה שאס מותי
 למה אומרו ושד מרב כשכריות היו במה ועוד והנהג

 נחבאת כך אחר לברוח שכדי שיורה . לברוח נחבאת
 טחנן לי הגדת ולא אומרו ועוד .היה כן ולא בתחצה

 ט כו' ואשלחך אומרו ועוד לו ויגד ממנו בורח היה כי
 בהנחה הענין יהיה או כן לו שיעשה יעקב חשב לא הלא

 עשו ברכות גנב כי . בא מאז ללבן הודיע לא שיעקב
 הבנים שרוב הוא אביה אחי רק חרנה ממנו בורח ובא

 הזווג אל הקדמה הוא ייבקה בן וכי . האם צאחי דומים
 ועבר שם מבית שבא שאמר דעתו גניבת תהה וזאת
 מאז לו הגיד בלי על הארמי לבן לב את יעקב ויגנוב וזה
 תמיד ביעקב בטיח לט היה שע״כ .מעשו הוא בידה כי
 יעקב ברח כי ללבן ויוגד עתה שברח זה מעשה ידי על אך

 שבא ומה . ברכותיו שגנב על שטא אחיו מעשו בא מאז
 ולא שסי״דשנה שנחבא טה ועבר שם של מדרשו מאת

 ע״כ .חרן דרך עשו אחריו ירדוף פן ישרה דרך מיד בא
 ממנו גנב עתה גס אולי אהד . דברים ב׳ על אפו הרה
 הברכות על הקשת בחרבו עשו שגיתפןיפגענו וברח דבר

 האס עשית מה אמר ז׳ ה ועל .אגבי בנותיו ויסתכנו
 לבבי את ותגנוב כי נשמרתי לא ואני וברחת לו גס גנבת
 את ותנהג אמר השנית ועל מעשו ברחת כי הגדת פלא

 כי תאמר ואל עש ליד חרב כפבויות והן לתומן בניתי
 ועבר שם בבית נחבאת למה הלא כי כך כל עשו כעס אין

 גדול אחיך כעס אין אם מדנה כך אחר לברוח יי׳דשנה
 ותגנוב כי שהוא עשית מה אמרתי זה פחד ומלבד .מאד
 למה באל״כ לאחיך עשית כאשר וברחת דבר איזה אותי

 בשמחה ואשלחך מעפו שברמת ידיעתי קודם לי הגדת לא
 אלא מעשו יעקב ברח כי לו הוגד שלא שמא כו׳ ובשירים

 ולפחות בריחה ונזכרו מעשה שראו .זאת בריחתו אחר
 במה והנה . פאנשקס בנוחי בהפרידך לחוש לך היה

בי חוזר אני עליך שהזטרני אביכם שאלט לי שנתחדש

1 )ח״א( כד

 סתנהנס: בדעת א של עשו שהשכלת אס כי .רעה מחשבת
 בעל להיותי ידי לאל יש אמר .כו' ידי לאל יש כט

 אמר לא אביבס .ואלט ט׳ לעשות בחירה
 לנביאי בי הוא לאננר ט׳ואימדו השמר שאמר רק שימנעני

 ע״י רק אליהש בעצמו מדבר הקב״ה אין הישמעאלים
אמר כי . לאמר אלי אמר וזהו והשרים העומאה צנורות
: כו׳ אלי שיאמר שלי לשר שאמר לאמר שאלי כדי ה׳

 שלא נתחדש עתה אמר .ט׳ הלכת הלוך ועתה ל
 עתה כי והוא להולך אס כי לבורח תתייחס

 שכינס ט הכרתי עליך. מזהירני אבץ שאלהי שראיתי
 הליכה הלכת הלוך וזהו היא גס הולכת ובלכתך עמך

 עתה ידעתי לשכינה מהלוך לומר ליעקב והליכה לשכינה
 .עמך ה׳ הלא כי לבורח ולא אתה גם תתייחס להולך כי

 נה לבח שעמך שכינה בחינת נכסוף כי הלכת הלוך וזהו
 ובזז .אביך לבית אתה גס ונכספת אביך שבבית שכינה

 , עמך אביך פאלהי אחר אלה־ את גנבת לייה תמה אני
 ומעטן . כו' יראתי כי הוא שברחתי מה יעקב ויאמר

 יגידו שלבל תחשוב ואם . כו' תמצא אשר את ץ אלה
 אחר כו' נא הכר . לקחנום ממך שגנבו מה התרשים לך

 שמצתת דבר איתו כו׳ כלי כל את משבת כי ואמר .החפוש
 אין כי טשתי על החוש ואל ואחיך אחי נגד כה שים

יוכיחו מצאת לא ואם . ואחיך אחי אס כי אתנו זרים
:שנינו בין

 אילי אכל היתפארשלא כו׳יקשה .ואולי כו׳ Г11 לח
 תדע שכנו שלא ית' מהשגחתו יאמר אך צאנו

 לגנבי נישא קב״ה עביד דלא .אכלתי לא צאנך שאילי
נאמנותו: על עדות והוא

 הנשאר אליך הבאתי לא נערפה אס ט'. פה טל לט
 אינו מכרתיה שלא שתראה . ממנה

 חסרתי אני אחסנה שאני רק הודעתיך ולא שנערפה
 .מהעדר שה חיה ערפה שלא נמנעה שבזכותי . שרפה

 כי כו' יום גשבתי וכן .חותה מבקש היית מידי הלא כי
 מחשיבו בלילההייתי בין ביום בין בהחבא נגנב מהשהיה

 שהיה השינה עת אל חשת ולא גנבתי אני כאלו לגנובתי
 וע״כ שינה בלי אפשר אי כי פעור שכר ושומר אונס

 . השמש הוא ביום הייתי ולכן מעיני שינה לנדנד הוצרכתי
 בפני החום ומצרבת חורב אכלני היום כחום כד״א

 חורב שאלני במקום לי מכאיב היה בלילה הקרח וכשהיה
 הייתי אומרו יצדק ובזה . מעיני שנתי וחדד ומהכאב

 תחת ולא מאד לשמור בשמש שהיה הוא אך מיותר שהוא
:מורב שאכלני במקום אם כי הצללים

 עשרים לי הוא שאמרתי הנאמנות זה כו' לי П1 טא
 עשרה ארבע שעבדתיך מה בין בביתך שנה

 מורה להורות יטל שהייתי היות עם . בנותיך בשתי שנה
 שנים בשש ובין בגזל שזיו השניים שנים בשבע היתר

:כו׳ משכורתי את שותחלף היות עם בצאנך
 בלבד החסד צד על אם .כו' אבי אלט לולא מב

 הדין מן תנגדני אפשר היה .זוכה הייתי
 מדת הוא יצחק ופחד החסד בחינת אברהם אלט אך

 ריקם עתה כן לא שאם זכיתי בדין גס כי . לי היה הדין
 הוכיח הלא כי בעזרי. הדין גס כי והראיה . שלחתני

זמן שהוא הלילה בחלום לבן אל אלהיס שויבא אמש
 הגטרת
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 בל׳ גם ומה כו׳ מדבר לך השמר ואמר .הדין תגבורת י
 יגיע ואת עניי אח אומרו וזהו הלילה בחמלת שהוא אמש
 הוא ומזה אמש ויוכח הדין מדת הוא אלהיס ראה כפי

: כו׳ אמש אביכם ואלהי באומרו העד
 בא ומה בנותיו שהבנות הוא ודאי .כו׳ לבן ויען מג

 שקר הוא צאני והצאן ובאומרו להודיע י
 וגס רואה היה לבן גם . רואה אחה אשר וכל ואומרו

 ואמר כלל ולא והשאר הצאן א׳ והכל לשנים חולק למה
 לאלה ומלת כו׳ אעבה מה ענין ומה הוא לי לך אשר כל

 שלחתני עתה לי אמרח הנה יאמר היום.אך ומלת מיותר׳
 שממיתים עם הבנות כאשר כי טשל אני בלי עשית אילו

 כבנים. הן הרי בנים בני כי בני והבנים הן בכוחי ונשאו
 יולדות היו המקלות ידי על כי צאני הצאן גם וכהנה

 ושפחות עבדים צ״ל אין רואה שאתה מה כל וגס מנומרות
 בלבד שאתה הממון גם אס כי לכל הנראים כו׳ וגמלים

 שלקחתה מהצאן מוכר היית מאשר משלי הוא גס רואה
 כמוני כי להן ויהיה כלומר ולבנותי כי אחוש ולא בערמה

 שאתה היום לאלה אעשה מה הוא לי שצר מה אך כהן
 לכן .כו׳ לבניהן או עליהן אשגיח איך מאצלי מרחיקן

:להן חצר לבל כו׳ בריח נכרתה ועתה
 מצבה היו למה )א( יקשה . כו׳ יעקב ויקח מה

 הפר׳ הודיענו מה ב( עליו.) שיאכלו גלעד
 ולכי' גלעד וקראו לבן הזר למה אהרשהכלאחד.)ג( השמות

 אומרו )ה( עד. הגל יהי׳ יתכן איך אחח.)ד( בתיבה נקרא
כך. קראו יעקב גס הנה כי כו׳ שמה קרא ע״כ
.שהדותא יגר לקרותו יכול היה כן גם יעקב כי )ו(
 שהיה לפרש״י גס שמה דכר מאן והמצפה אומרו )ז(

 מה )ח( .במקומה הקושיא גלעד מצפה שנקרא מקום
 אומר פעמים כי )ט( ה'. יצף באומרו להוסיף בא

 כו׳ וביניך ביני עד ה׳ אומר ופעמים . עד אלהים
 אני אס )י( .המצבה ועדה העד הוא שהגל ופעמים

 לומר הוא צורך מה )יא( . ענינו מה כו׳ אעבור לא
 נחור. ואלהי אברהם אלהי אומרו אהר . אביהם אלהי
 יצחק אביו בפחד ולמה .לבן ולא יעקב נשבע למה )יב(

 יעקב אמנם : אחד שהכל עם אברהם באלהי וצא
 לומר מצבה וירימה עצייו על אבן לקח יפראל אבן להיות

 לבא הם גם פיתאחדו בניו ועל תמיד באמונתו נצב כי
 לאין מחייהם כ׳א שגס אבנים לקטו להם אמר .בברית
 אם לראות גל שיעשום להם אמר ולא כהונה בבגדי

 אבן אחד כל שעס לרמוז והמה .אחד באחדות כלס לב
 האחדות היות ולהורות .גל עכו א׳ יחשבו עצמו בבני
 אמר לבן ‘והנה .לכס שייטב שם ויאכלו לבב בטוב
 אין כן שעל לחיצונים מיוחד לשון שהוא הרמי בלשון
 עולה שהדותא יגר וכן . אוהו מבינים הקדם מלאכי

 במספר ל' עולה התיבה ובכללות כ״ש קטן המספד
 ובל׳ .קדש כל׳ גלעד קראו יעקב אך אחרי' אלהים

 במספר ועולה האמת העד שהוא אהד ה' אל לרמוז יחיד
 גלעד אמי כן ועל והקדוש הגדול הפה כמספר י״ז קטן

 שהיה ומפני . וקדושה אחדות להורות אהה בחיבה
 היותו עם הגלעד את שקרא יעקב את להפיס &קוס
.סהדא אמר ולא שהדוהא שאמר לבן כן שאין מה .דומם

 • '1 )ח״א( כד

.משה :א

 הזה הגל לכן שויאמר על כי הוא נהפך כי דע אמר לזה
 פמו יעקב קרא כן על .עד עצמו הגל חת שקרא עד

 שהוא מורה שאינו אהד בתיכה אומרו זה כל ועם גלעד
 העד שהוא המיוחד שם על בעלמא רמז רק .ממש עד

 כי . זה על שש ח יעקב היות אל ראי׳ ועוד :כמדובר
 כמו ה שהית יעקב שהרים המצש׳ היא וההצפה הלא

 כשן שהיה ע׳ד( )פ׳ רבה כבראשית ז״ל רבותינו שאמרו
 שהוא . שם רש״י כפי׳ גבוה הר של שן שהוא .שבריא של

 לא שנעשה מה למרחק ומגלה צופה עליו להיות כמצפה
 אם כי . ביניהם ומבטה צופה היא שתהיה עצמה על

 יעקב ייחס כי הנה כו׳ נסחר כי ה׳ ויגלה יצף אמר אשר
 יעקב על הנופל הקושי שתקן ואחר יתברך אליו הרמז

 לומר .כו׳ בנוסי את תענה אם לכן דברי סיום על מזר
 .ה׳ אם כי .לעד מספיק הגל שאין בזה מחזיק אני גם

 אעשה אם וביניך ניני אחד .הם דברים שני הנה אמנם
 במקומך עודך אם שנית .רעה לי תעשה אם או רעה לך

 ברמז דברת יפה ובינך שביני במה והנה בנותי אח תענה
 שהוא הפני בדבר אך רחמים מדת הוא ה׳ שיצף המצפה

 מדת סי על רק חפן איני בזה .בנותי אח תענה אס
 .וביניך ביני עד הדין מדת הוא אלהים כי ראה וזהו הדין
 עדותן אין כו׳ הזה הגל הנה אחרת אמירה ואמר והזר

 כי בארצך לך להרע מארצי אלך אני אם רק .מועלת
 לפני כעדים ויהיו אזכיר והמצבה הגל אח בדרך בראותי

 תפגוש עברך מדי לי להרע תבא אס אתה וכו הבריח על
 אני אם אך כי׳ הגל עד וזהו לפניך כעדים ויהיו בהן

 .אמרח בדרך אלא תעבור לא אתה ואם כו׳ אעטר לא
 מצדך אברהם אלהי .ודיינים עדים נברור מעתה ע״כ

 .נתור אלהי לך יחפב זר כמו ולא מצדי בחיר ואלהי
 אלהי כי ונחור אברהם של אביהם אלהי הוא הלא כי

 שלא אומר אס אמר כך יעקב וכראות נמור של היה הרח
 אומר ואם .יבינו ביני מריבה חהי .נחור באלהי אחפוץ

 ומצאתי נחור באלהי והוא אברהם באלהי שאשבע אני
 בשבועתך הפן לוא־ני אמר כן על פיך על ישמע בלא שבר
 כלומר יעקב ויכבע וזהו אחה ולא אשבע בלבד אנכי

 .יצחק אלהי או אברהם באלהי אומר היה ואם .לבן ולא
 ע״כ .אביו נחור באלהי שיגעל .לבן לב מתחמץ היה
 בשי אבי אמר נגרר הנני לומר יצחק אביו בפחד אמר

:ממנו הוא שירא
 י״ה( )שמוח נאמר ביתרו הנה .כו' יעקב П2Г1נד

 לפני משה חותן עם לחם לאכל ויבבו
 שהנהגה מכאן (,ז דף )ברכות רז״ל ואמרו האלהים

 מזיו נהנה כאילו בה מסובין הכמיס שתלמידי דה מסע
 רנה שלא רפשר בזה נתגייר.אך שם והנה השכינה

 ותהיה שם הוא מ*סב יהיה ראוי אין כי עמו לאכול יעקב
 נתעסק ע״כ .נתור באלהי הדבק שם אוכל ולבן פנינה

 :כו' לאחיו ויקרא אם כי עמהם היסב לא אך בזב-הה הוא
 פנפרד לבן שויבב אהר .כו׳ לבן ישכם1 א לב

 לו ויפגעו לדרכו הלך ויעקב מיעקב
 שלו ופמליא בכינה משרה מהצדיק הרשע הפרד כי כי׳

 ושאר .כו׳ לוש הפרד אהרי כאומרו האמור דרך על אצלו
;דבמיא בסייעהא וישלה בפרשת בסמוך יתבארו הכותבים

וישלה
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 הסברא על לב לשית יעקבט׳,ראוי וישלח י
 הידועים ההכרחיות פי על .מתקבלת היותר

מבאנשיס. בהם בחר למה )א( מלאכיםממש. שהיו
.עליון ממפרתי לצרכו להשתמש קשה הדבר הלא כי )ב(
 והוא .לאחוריו היו שלא ידע לא מי כי לפניו אומה )ג(

 היו מאפר פלח בי שהוא אומרו ויש צורך לבלי הודעה
.מלפניו יאמר מהראוי כן ואס המלאכים הס לפניו
 )ה( .אחיו הוא כי ידע לא מי אחיו עט אל אומה )ד(

 אומרו )ו( . אדום שדה שער ארצה המקומות סיימו
 תאמרו כה היטב באר אומרו אחרי כי .לאמר אותם רצו
 די היה וגס לאמר מלח מקדים למה .כו׳ אמר כה כו׳

.כו׳ ן תאמרו מכה ולשחוק .כו' עבדך אמר כה יאמר
.ממנו נעלם לא ט גרתי לבן עם אומרו ענין מה )ז(
.כו' פור לי ויהי אומרו וכן עתה עד ואחר אומר )ח(
 הלא כי הוא ונהפוך .בעיניו חן למצוא זה היה איך )ט(
 .כו׳ ויפוט אומרו )י( .אחו הוא גנוב כי ויאמר יקנא

 ט' באנו אומרו )יא( .מיותר הוא יעקב אל אומרו כי
 .בא וגם היל״ל הולך וגם אומרו ובמקום .הלכנו והיל״ל

 הוא. פשו כי ידע לא מי עשו אל אחיך אל )יב(אומרו
 .לרבות בא מה גס ומלת .עשו אחיך אל הל״ל וגם
 ככה על ראה מה :יעקב טל קושיא להעיר ראוי )יג(

 הבטחותיו כל עזב ואנה הזאת החרדה בל אח חרד כי
 לו מרו לא כי כו׳ עמך אנכי והנה שהבטיחו יתברך

 אע־אבך ולא שלחם אשר המלאכים אל קושיא וגס .כו׳
 האלהיס בי יעקב תירא אל ומנחה מלאכים משלח זה למה
 שלא לאלהינו קושיא וגם .לשומרך שלחנו לחנם ולא טמך
 והנה נאט׳. הצילני התפללו אחר אפי׳ אזנו את גלה
 הקודמת פרשה בסוף אומרו אל לב נשיח הענק אל לבא

 אומרו )ב( .לדרכו אומרו ענין מה )א( לדרכו. הלך ויעקב
 נכחו בדרך לא כי פגיעה לשון בס יצדק לא כי ט ויפגעו

 וירא והיל״ל .השמים מן שם יולדים אס כי באים היו
 .אלהיס מלאכי והנה וירא עיניו וישא או .אלהיס מלאכי

 שהיל״ל )ד( .זה אלהים מחנה באומרו חידש מה )ג(
 : מהנים ההוא למקום קרא למה )ה( .מלאכים סמנה

 ליעקב לו היו מה׳ אביו ברכות כי אמת הן אמנם
 אץ לא יעקב אך .הטיב באר הזוהר בכפר כמפורש

 לרצוח צריך והיה עמו היו גניבות אולי בקרנו נדון מהיות
 אם כי .עמו יתברך הוא כן לא אך . דיט בטל אח

 והוצרך הדבר יצא מה׳ כי .יתברך מאתו לו המה נתונים
 דף )וישלח הזוהר בספר כמפורש ערמה דרך להיות
 והנה הנחש עם וחוה אדם ענין אל מקביל קמ״ו(

 ע״י גדול כטד יתברך כיבדו הארץ אל יעקב בבא
 ללכת המורים מהר בצאתו לו נעשה שלא מה מלאכיו.

 בו ויורדים עולים אלהיס מלאכי פס כי והוא .הרנה
 יורדים אחרים ומלאכים עלו בארץ שלוותו מלאכים

 מלאכי מחנה זולה בשוט מתה אך. .לארץ בחוצה ללותו
 ארץ מלאכי פניו להקביל יצאו אתו הבאים לארץ חוצה

 כטד פהיה באופן .עמו הבאים יסתלקו סרס ישראל
 בנית . לכבודו ח״ל יצאו ישראל ארץ שמלאכי כפול

 ישראל ארץ מהנה באו לארץ מוצה ממנה הסתלק שגורם
 למהנתוסף תאמר ולפמא יחד. לשני'מחמס שם והיה

באו את; אשר עלות פטרם האתד הזה. עתההכטד לו
 3 (3)ח״ ׳כד

צד ן

 ח״ל לצאש רצו לא מתחלה אשר כי ב׳ .ישראל ארן של
 כי לומר . לדרכו הלך ויעקב לז׳א למענו יצאו עתה

 לו המתייחס לדרכו הולך היה לא המוריה בהר בהיותו
 הלך עתה אך שרשו הפך .לח״ל רק ישראל לארץ הוא

 וזה אלהיס מלאכי בו ויפגעו כן על הקדושה אל לדרכו
 מלאני כי ההוא מהשמים ירדו שלא פניעה לשון אומרו

 הוא המוריה בהר רק יורדים ואין המה. ישראל ארן
 בארן ודאי אך . לארן חון באייר ולא השמים שער

 הנא כאיש ט ויפגעו יעקב נגד באו ומשם ירדו ישראל
 כאפר ויאמר זה הכיר והוא פניו להקביל חבירו לקראת

 אשר מחנה היו כאשר מלאכים מחנה זה אין .ראה
 המיוחדים המרכבה מהנה הם אלהים מחנה רק אתי

 בעצם ישראל ארץ מלאכי הס הפנימים הס אשר לאלהיס
 .יבוק מעבר יעבור מרם ח״ל יצאו איך כמתמיה והוא
 לווהו אשר תחלה עלו לא איך שנית תמיהה חמה עוד

 ויקרא ע״כ ישראל ארן של אח״כ וירדו . לארץ חוצה
 לפגי זכה ההוא המקום כי לומר .מחנים ההוא למקום
 אחד מחנה כ״א . המוריה הר כן שאין מה יחד מחנות
 היה אם כי יהיה או . אחרים יורדים ואח״כ עולים
 להסתלק להם היה הפני בא אחר .לארן ביאתו טל בלבד
 .חפן שה׳ אם כי זה אין כי בלבו אמר כן על .מיד

 מלאכי והגיח .ממנו שנטלתי הברכות על עשו אח אפיים
 יעקב וישלח כן על .חמתו לשכח אליו פאשלחס ח״ל

 סתם מלאכים הנקראים לארן חוצה של כלו׳ .מלאכים
 אנשים ולא מלאכים היותם אל וטעם אלהיס מלאכי ולא

 . בס׳ד ביאורו יבא כאשר כו׳ לפניו באומרו כיוון
 מלאכי הגה .מרחוק ראם באשר יעקב ויאמר יאמר או

 פעמי לארץ חוצה מלאכי שהם שלפני זה הוא אלהיס
 זה כי הוא אך . האחרים אלו באו ולמה .הוא גס

 כמדובר מהם שאשלח אס כי זה ואין מחנים בו המקום
 יעקב מאמר אל לב בשום כו׳ יעקב ויאמר יאמר או

 הנה לו נאמר הלא כי עמדי אלהיס יהיה אס למעלה
 עמדי אלהים יהיה אם כמסתפק אמר ואיך עמך אנכי

 באומרי הרחמים שם היה אז המבטיחו השם הנה אך
 והוא .כו׳ אברהם אלהי ה׳ אני ט׳ עליו נצב ה׳ והנה
 מדת פי על פהוא .כו׳ ושמרתיך עמך אנכי הנה אמר

 ואשר . מקטרג הדין מדת לפעמים והנה .הרחמים
 יהיה אס אמר כן על לו הטיב הדין מדת שאף מי

 בבואו ועתה .כו׳ ושמרני עמדי הדין מדת הוא .אלהים
 אלהיס מלאכי שבאו . הזה הגדול הכבוד שראה גה

 מפחד בטוח איני עדיין ראם כאפר אמר פניו להקביל
 מדת הוא אלהיס מלאכי הלא כי .לו חייב אני פן .עשו

 כי . בטוח איני הדין מדת פי על ואולי . זה הדין
 כיתות יש כי .הזוהר מספר כנודע רחמים מלאכי אינן

 גדול. כבוד זה לעומת ראה והנה ה׳. מדת אל מיוחדים
 המחנה מזה נסעו לא כי . מחנים הוא הזה המקום כי

 בברכות. עמו יח׳ הוא הסכים אם בספק הי׳ כן על .הא'
 סתם באומרו כי כתבנו והגם מלאכים. וישלח כן על לא אס

 :חוצהלארן של .הם אלהיס מלאכי אומר ואינו .מלאכים
 אנשים ולא מלאכים פלח למה ביאור חובת עליו חל ועתה

טעמים. ה׳ ד׳"או ונתן לארץ מוצה של היות וגס
 ? ודורון ולתפלה ולמלחמה לפיוס עצמו להכין בא כי והוא
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 מלאכי© מחנו׳ ׳3 לפניו היו כי רצון פת כיהיתה וראה
 וגס .ההיא בעת לכל עצמו ולהכין רחמים לבקש וטוב
 שם עכב לבל .ישראל לארץ יבק מעבר לעבור נחון היה

 לעטר בלילה לקום טחון ק על כי .הרבה א״י מלאכי
 ואפילה. לילה באישון לו אשר כל אח ויעבר ההוא. המעבר

 כן על בס״ד. ביאורו יבא כאשר הבקר עד המתין ולא
 .לפני אנשים אשלחה ואס בשש צריך זה אין בלבו אמר

 .מלאכים יהיו צריך כן על הדבר יתאחר ושלש יומיס מהלך
 כתרשיש וגוייתו דכתיב עולם של שלישו אחד מלאך כי

 אומרו וזה .עשו אצל הנה אחת :בפסיעה באופן שש חרי
 עשו אל הם לפניו עודם למען מלאכים וישלח למה תדע

 ב׳ כי אחיו עשו אל והוא שני סעס עוד :איחור בלי
 שמרה ועברתו הוא רשע כי עשו היותו א׳ .לו בחינות

 אפשר האחוה ומפאת אחיו הוא כי שניה בחינה .נצח
 ממך אחיך אף שוב עד רבקה .כמהמר ממנו אפו שב
 סוב אם בלבו אשר יבחינו מלאכים צריך באופן .כו׳

 ולכסות לחפות יוכל כי ודם לבשר כן שאין מה ואסרע.
 שעיר ארצה והיא שלישי סעס ועוד :יבחינו ולא שנאה

 בשדה בחון פעם רגליו ישכנו לא בביתו כי והוא ט׳
 אשר המקום האנשים יכוונו ולא .בשעיר פעם אדום

 מלאכים הוצרך כן על ואנה אנה ללכת ויצסרכו שם הוא
 והוא השמות באומרו כיון רביעית עוד יחסיאו שלא

 פטמותיו מזכרת .אדמות עלי שמות לפניו היו הנה כי
 יזכור שעיר.ובה עירו כי ממנו ישכחו בל יעקב על

 עבו כידי ידיו היות יד על היו אשר הברכות משטמת
 האדום האדום ע״י שהיא הבכורה ומשסמת שעירות. אחיו

 משתכנים. אנשים היו שאם באופן .אדום שדה ע״י שיזכור
 יתקרר בל לפניו תמיד מזכרת כי באש חמתו תעלה פן

 מלאכי היות אל סעס רמז דרכו וע״פ .ויהרגם דעתו
 חוצה שהוא אדום שדה שעיר ארצה באומרו לחרן חוצה
 כיון חמישי טעם עוד :א״י של שם לשלוח ואין לארן

 חושש היה יעקב הנה כי והוא .לאמר אותם ויצו באומרו
 הוא אך .בעליהן לסייס ובקש הברכות חיוב עליו פן

 ז״ל כאמרס .עשו לפני הכנעו על יעקב על הקפיד יח׳
 כאבר לראש אלופים עליך אותם למדת ואח פסוק על

 :הישן את הקיז שהוא באומרם במדרש בזה הפליגו
 בלבו אומר כמסתפק הי׳ יעקב גס בי כתבנו והגה

 זאת כל את הראני למה עשו ביד להניחני ה׳ חפן לו
 כי ידעו המה המלאכים והנה .ית׳ מלאכיו ממנות ב׳
 והרא׳ אותם פלח הענין יגלו למען הוא אך פחד הי׳ צא

 לעש לאדוני חאמרון כה להם באמו' ופחד מורא להם
 אליו ויאמרו יענו אולי לראות יעקב עבדך אמר כה

 לו ודומה מעשו לשמרך לא אס עליך ה׳ שלחנו החנם
 ג״כ הוא נהשך ואם .לבו יישב ובזה ממט תירא ולמה
 אותם שריצו מה כלומר לאמר אותם ויצר וז״א .אזנו יגלו
 כי .לו הס לאמר כדי לאמר היא הלא .לאנשים ולא

 משלח היה אס משא״כ .הדבר ויגלו העטן לו ♦אמרו
 גם ממנו הסתיר ית׳ הוא כי ראו המה אנשים.אך

 בעצם בטח לא אשר על הסתיר ית' והוא .הסתירו המה
 כאפל הדבר על לפניו מתנצל שהוא עם לפניו ונכנע

 על השחירו יח׳ כונחו שידעו עם והמלאכים .בס״ד יבא
באומרו הכתוב מכוונות אחד אצלי וזו .ית' הסתירו

4 )ח״ח( כד

 אליו ששבו מה כי כלומר .לאמר כו׳ המלאכים וישובו
 האמת שלפי לא .אותו כמייראיס ההם הדברים לאמר

 הדברים הין תשובה לאמר כדי יעקב אל רק .פחד היה
 :יה׳ מאתו האמת כן לא אך .שליחותו לעשות ההם

לאמר. באומר שכתבנו מה כו׳.זולח אותם ריצו ה
 כי׳ להורות יעקב דעת היה הנה כי יאמר

 ולא .היה בלבד עשו דעת להפים אלה הכנעתו דברי
 שברי לרפאת אמונים ציר דרך כי והוא עמו לבו כן

 אמוניה וציר פסוק על במאמרנו שלום לשוס משלחו. דברי
 יעקב אס יודע מי עשו יאמר פן יעקב חשש ע״כ מרפא.

 תיקון ואולי .יעקב ועבדך עשו אדוני למלאכים אמר
 שיצא יאמר אם וגס כן מפיו יצא ולא הוא השלוחים

 מדבר כשהוא אך .אלי לאמר דברי׳ בסדרו הוא .מפיו
 סידר הראשונה על א״כ .ידבר כן לא אנשיו פס בביתי

 גרתי לבן פס יעיב עבדך אמר כה .לאמר הדברים
 כה לומר השליח דרך כי והיא כו׳ לי ויהי .כו׳ ואמר
 ומשלח כו׳ לו ויהי פחה עד ויאחר גר לבן שעם ש׳ אמר

 לא יעקב אמר אמנם .בעיניו חן צמצא לאדוניו להגיד
 עמו. המדבר אני כאלו מפי כיוצא לעכח קרק תעשן

 זה וכל כם אל מפי היוצא ככל לומר כו׳ אמר כה וז״א
 עיניהם שקריו זה על גס אם עשו ישכיל למען עשה

 ודאי גם כי רה י העולם כדרך שנוח לבלתי השולחים
 כה וזה מפיו היוצא היה כך כי יעקב עבדך באומרו

 שאינן בדברים אולי לומר אפשר היה ועדיין כר* אמר
 המעה מודה אינו בביתו יעקב שמדבר רק לעש לדבר

 .,ש האחרון כה לאסר אותם ויצו ואמר הקדים לזה
 איק לעשז לאדוני חאמרון כה אליכם אמרי הנה לו'

 אמר כה מאומד כ״א .לפשו לומר הכרחיים דברים
 שבינו דברים שתם במה שאפי׳ להורות שרצה אלא .כו׳

 כי לאדוני אותו הקורא הוא לעשו ליאמר ולא לשלוחים
 ולא כן שאמד פשו ידע ובזה .לאדוני חאמרון כה אמר

 זה שגס ואמר צוה לזה כו׳ אמר כה לעשו תאפרון כה
 אותם ויצו וזהו ש׳ אמר כה מאומד יתחילו ולא לו יאמרו
 לאמני תאמרון כה שאמר לו לאמר אותם שצרה לאמי

 .השליחות מענין שאינם בדברים גס כי להורות ט׳
 יראה למען לעש לאדוני אמר לו שיאמרו להם שאומד רק
 יחושו פן כיק גם .מהשיש לו לאדון ביתו בקרב גם כי

 הורה כן על יעקב עבדך יאמרו שלא כבוד על המלאכים
 • לו הנאמר על להזהירם לעשו נאמ׳ בבלתי גס הכנעה

 אביך ברכות כי רוחך על יעלה אל הענין וכוונות
 היו זונות ג׳ הלא כי הזה הכשד כל את לי ועשו גברו

 דגן ורוב כו׳ השמים סל סובה שפע הא׳ .הברכות
 הוה האחים על )ג( .כר עמים יעבדוך )ב( . ותירוש

 אומרו אל הראשק א; מהאחרון והיחל נו׳ לאחיך גביר
 כה כי הגביר הוא עשו אדרבה לאחיך גביר היה

 אדרבה אמך בני לך וישתחוו ועל לעשו לאדוני תאמרון
 מתייחם לו אשר עבדך אני כי עבדך אמר כה

 אחיו דלת שהוא ממיס יעבדוך וכנגד לאדון ההשחחויה
 שיעידוצי ובמקיס הוא אח לא לבן הלא כי נתקיים לא

 יכו' הארץ משפני ועל לו’ כעבד גרתי לבן עם עסיס
 דתי בעב הסיבה אלי שאבא הברכה ייתה לא הנה
כי הרבה שביס ככף מקנת איש כעבד אעבוד אשר

 הלא
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 הוא ולילה יום שכיר עתה עד שואחר ידי על הלא
 מאליו הבא רק מברכה זה ואין וחמור שור לי שויהי
 לקהות אינו לאדוני להגיד שואשלחה מה זה כל ועם
 כי אלה כל עם בעיניך חן למצא אדרבה אם כי שניך
 חן אמצא ובו רבו קנה עבד שקנה מה וכל עבדך אני

 כי המערה על לעשו נתן שהכל רז״ל קבלו וכן .בעיניך
: בארץ ברכה להם אין לארץ חוצה נכסי אמר

 יתברך הוא שהקפיד אמרו ע״ה( ם' )ב׳ר רז״ל והגה
 ואפשר הזכרנו כאשר עשו תחת הכנעו על עליו

 מעשה בספרם בדבר ליעקב סברא קצת לרמוז רז״ל כוונו
 וכתב אפס ,ר יד על לקיסר כתב ר' שהכתיב שהיה

 הכתב את ר׳ וקרע אנטונינוס מלכא למק נשיא מיהודה
 וצוה יעקב עבדך שאמר מסבי טב אנא וכי ואמר

 סיפרו חנם על ולא כו׳ יהודאה יהודה עבדך מני לכתוב
 זרעו את ללמוד עשה שיעקב כוונו אלא שהיה מעשה לנו

 כן על לו שהיו הבטחות להם אין אשר הזה החל בגלוי.ז
 לנו ועוד מיעקב שלמד רבי עשה כן כי רז״ל הורונו

 : בס״ד יבא כאשר יתברך אליו בדברו אחר התנצלות
 יהושע ממנו שיצא סף י, זה שור אמר במדרש והגה

 ממנו שיוצאים יששכר זה וחמור בעמלק שמכה
 יששכר ומבני שנא' בעולמו עושה הקב״ה מה שיודעים

 יעבה ומה ה׳ יעשה מה לדעת לעתים בינה יודעי
 זה ועבד כו׳ צאני ואתן שנאמר ישראל אלו וצאן ישראל

 שנאמר אביגיל זו ושפחה אמתך בן עבדך אני שנא׳ דוד
 דרשוני אומר הזה מאמר והנה ע״כ לשפחה אמתך הנה

 שור אומרו לו הוקשה הנה אטגם : מקשה כלו כי
 שם על נדחק ז״ל ירש״י יחיד לשון הכל .נו׳ וחמור

 אלו בתואריס המכונים על דרשו )שם( רז״ל אך .המין
 כי עליו מיתתו שאין לו רמז הכנעתו כל עם כי והיה
 כאשר כן על כי עבו של שטנו יוסף זה שור לי ויהי הלא
 מעליו הוסר אז כי כו׳ שלחני אמר יוסף את רחל ילדה
 בעמלק תחלה שמכה יהושע ממנו שיוצא עשו פחד

 יוסף זה שור וז״א הדרלו. שור בכור נאמר שעליו
 משה ירים שכאשר משה בימי רק זה אין וש״ת .נו׳
 פקודת ליום יעשה מה משה אחרי אך ישראל וגבר ידו
 רצועות הוא כי אדום בס ימשול כי חטא אשר עון

 .,כו יששכר זה וחמור לו רמז כן על .לישראל מלקוח
 עוש׳ הקב״ה מה הקדש ברוח יודעים יששכר ט,בני והוא

 שיעשה לישראל להודיע הרוגז ועתו' הרצון עקות בעולמו
 לדעת וזהו .ית' חמתו להשיב עותו אשר את לתקן חשובה

 אדום פחד אין ובזה .ישראל יעשה ומה ה׳ יעשה מה
 יעברון עד אלא .ישראל על שליטה להם אין כי עליהם

 מבנים חכמה אבוד אחר תאמר ושמא אורייתא. פתגמי על
 וז״א .אדום בידי יפלו אז מיששכר זה תועלת להם ואין
 )פ׳ רבה בויקרא רז״ל מאמר והוא ישראל אלו וצאן
 נקראו ישראל כי ה׳ תושיע ובהמה אדם פסוק על כ״ז(

 סובלין ישראל כך . בועט ואינו אוחו מכין צאן מה .צאן
 אשמותס ינכו שסובלין בייסורין הלא יאמר וזה .כו׳ יסורין

 באורך הלנצח תאמר ושמא .חרבך עליהם תניף ולא
 .לומר דוד זה ועבד לז״א ייסורין לסבול כח יעצרו הגלות

 הנקרא דוד יבא אז מייסורין יצאו הגלות בסוף כאשר ני
בחירתו הלא תאמר ושמא באדום ה׳ נקמת ויחן לה׳ עבד י י

5 )ת״א( □ד

 ותפסיק רבות נפשות בדם ליכשל יתעתד והנה חפשית
 אדום שהרית כל יפול ואיך לשאול קדה כאשר מלכותו
 /בל השאיר לבלתי בחפזון יבא כי בה תשא והנה בחרבו

 הסירה אביגיל הנה לז״א בקיר משתין .קר ה אור עד
 לך זאת תהיה ולא אליו באמור מלפניו הזה המכשול

 מאהבת לי אהבתך נפלאת׳ ז״ל מאמרם וזה . לפוקה
 בעה״ב ואביגיל הזה בעולם מיכל .ואביגיל מיכל זו נשים
 והברית׳ הזה בעולם ממות גופו אש הציל מיכל כי והוא
 ואביגיל . במקומו העזים וכביר התדפיס ותשס אותו

 מכשול שהיא הבא. העולם משוב המונעו מעון הצילתי
:לעתיד גם ומה במלכותו הפיגם עון

 באומרו שכתבנו מה זולת .כו׳ המלאכים וישובו י
 המלאכים ו אמרו כי לומר יכוין עוד לאמר

 בשמת ובזה .אחיך היא עשו שהוא שעם אומר אתת
 כו׳ וישלח הכתיב כמאמר ממנו אפו שב שאפשר לשלחנו

 אך , אחיו הוא עשו שהוא פעם שהוא אחיו עשו אל
 וז״א עפו הוא אחיך :הוא אע״פ אדרבה כי הוא נהפוך
 עשו אל אחיך אל הוא לאמר שראוי מה כלומר כו׳ לומר

 . אותנו בשלחך משבת כאשר אחיך עשו אל לאמר ולא
 אין הלא כי לקראתך הולך וגם אומרו יצדק הזה ובדרך
 הולך וגם באנו לומר פעולתם על תוספת עשו פעולת

 כאח ואינו אחיך אל באנו כי הוא הבל בזה אך .עשו
 בפועל וגם כי לבו רוע על ונוסף הלבב רע עשו רק

 שהית )ב״רפ׳ע״ה( והנהארז״ל לך להצר לקראתך הולך
 אח״כ למצא המלך מאת המכס לקהת למצרים ללכת רוצה
 מלת למו הוקשה כי והוא לו להרע יעקב עם יאחז במת
 אהדדי דסתלן תיבות שתי שהן לקראתך בא שהיל״ל הולך

 להאחז לקראתך כן ע״י לבא מצרימה הולך פירשו כן על
 הליכתנו הנה יאמר הפשע וע״ד . נכסיך מכס ע׳י עמך
 . הלב בקירוב היתה כי לביאה מתייחסת היתה אליו

 פניך להקביל אינו כי הליכה תתייחס לקראתך וביאתו
 עשו אל באנו וזה הלב פירוד דרך רק קירוב בבחינת

 הלכנו לומר הענין כטבע היפך ולא לקראתך הולך וגס
:לקראתך בא וגם כו׳ אחיך אל

 פגם עשו של שרו שמרבה הגס ברבוי רמז אפשר ועור
 נתאבק שרו תחלה כי היה וכן לקראתו בא הוא

 אל יחזור הגש ורבוי אליו עשו הגיעו כך ואחר עמו
 כ׳א אינו השר אך כלומר עמו באים איש מאות וד׳ השר

: אליו שיקדים
 ויירא הכפל אל )א( לב לשית ראוי .כו׳ ויירא ח

 ובשנית מאד אמר ובתחלה כו׳ לו ויצר כו'
 . מחנות לשני חילו שחצה במה תיקן מה )ב( .היקל
 את יכה אס שהיל״ל כו' יבא אם ויאמר אומרו )ג(

 למלחמה עצמו הכין אס )ד( יבא אם ולא האחד המהנה
 האתת המחנה את להכות יניחהו למה )שם( כמ״שז״ל

 הנשאר המחנה והיה אומרו )ה( מיד עמו ילחם ולא
 הוא הנצל גם והלא הנשאר שימלט ידע במה לפליטה

 כו׳ אחי מיד נא הצילני התחנן הלא כי בספק היה עצמו
 ואם .לפליטה הנשאר המחנה שיהיה לגמרי בטח ואיך

 . מתחלה בו ילחם לו“שיוכלו בוטח אם בו שילחם כהוא
 לאמר עירבם לא למה ט׳ אברהם אבי אלתי אומרו )ו(

 אלי האומר ה' אומר )ז( כו׳ ויצחק אברהם אטתי אלהי
ולא
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 אמרת ואתה אומרו ע׳ד כו׳ אלי אמרת אתה אמר ולא
 היה יצחק אבי ואלהי אומרו שאחרי )ח( ט׳ אשיב הישיב

 . השם את הזכיר בלי כו׳ אלי האומר מיד לומר לו
 נעשו אלו הבהמות כל בהזכירו אדרבא שהלא )ע(

 שגס כו' קנונתי באומרו )י( ומוראו פחדו על כאבם
 אומרו )יא( . הבשיהו חסדים עמו שיעשה ידע כי

 עשו. אחי מיד או עשו מיד היל״ל כי עט מיד ארי מיד
 אנכי ירא כי אומרו )יב( פעמים ב׳ מיד מ־ד אומרו מהו
 מתפלל היה אוהו ירא היותו שעל ידע לא מי אוחו
 ואח״כ .הבנים על באס ויצא עצמו על שנכנס )יג(

 שלימות הקדים למה הענין בכללות )יד( הזרע בהבסהת
 ולהתפלל. דורון לשלוח עתיד היותי רקניחאחר המלאכים

 וגם .התפלה אל קודם למלחמה עצמו הכין למה וגס
 היה יעקב הנה אמנם :דורון שלח ההפלה אמר למה

 אשר את ושכח ממנו אחיו אף שב אס ראשונה .מסתפק
 שלח הזה הספק מן להסתלק כן על .אין אס לו עשה

 היה כאשר בלבבו אשר את אליו יגלו המה כי מלאכים
 לו הגידו עמו א׳ בלב איש מאות ארבע היות אפי׳ כי
 אליו נתאמת וכאשר כפירש״י למרע לבבם והס הוא כי
 עשו יחוס אס אחר ספק לו טלד אז .רעתו מבקש כי
 אבל ימי יקרבו עד .יצחק בחיי אוחי המית בלתי אל

 באומרו .ליעקב אפר העופר כל על כעסו ויגדל .אביו
 על גס או . ההוא הכבוד כל את עפה מברכתו כי

 : כלבו להשמיד כי להמיתו המט ישפוך עצמו יעקב
 זכיות ימצאו להמיתו עשו בבא אס נסתפק שנית עוד
 וכבד הארץ ישיבת כענין ביעקב והפכן להעזר. לעט
 היה בדין אס הכל ועל .חרנה יעקב יצא מאז הוריו
 הוא הסכים או אצלו. ברכות הן גנובת כי לעשו חייב
 זה כל עם אם ליעקב היו מה׳ כי יונח ולא עמו. ית׳
 מציל מידו ואין להמיתו ברשעו עשו יוכל .לו עון בלי
 הקב׳ה אין כי .כנודע הוא בחירה בעל כי הדבר על

 אח בהשליך בחר ראובן כן על כי .אדם בחירת מונע
 אחיו ביד אותו מלהניח .ועקרבים נחשים בבור יוסף

 עיניו יעקב פקח זה כל על והגה במקומו. כמפורש
 כי והוא המקראות. סדר על נבאר כאפר ביראתו

 אז אחיו לב ומר רע כי ויודע .הא' הספק בהסתלק
 דף )ברכות רז״ל אמרו בגמ׳ והנה כו׳. יעקב ויירא

 חשאה א״ל . מתיירא תלמידו אח שראה פלוני ר׳ כי י׳(
 פסוק לפרש והוצרך כו׳ חעאיס בציון פחדו כדכתיב אח

 כי יתכן והנה .חורה דברי על תמיד מפחד העם אשרי
 מאד יראתו היתה והנה ראה .זו במבוכה יעקב כהיות
 יודע לב הנה באומרו כך על לו וייצר אז .לכו בקרב
 הגדול המורא היה לא .עון בי שיש לא ואס נפשו מרח
 והיה .המורא על לו ויצר ויירא וזהו .לבי נקרב כזה

 .בדבר וכיוצא בידו הן גזל אולי הברכות על שהיא חושש
 רק .אשמתו היתה לא האמת שלפי מה לו ויצר כן על
 פ׳ )ב״ר ז״ל כאומרם לעשו ששלח בשליחות שנכנע מה

 אלופים אליך אותם למדת ואת ית׳ הוא שאמר ע״ו(
 כו' ויחד עשה מה כל על ידמה כן לא והוא .לראש
 א׳.'ואת מחנה אתו אשר מהעם עשה אס כי והוא
 .אחר מהגה רכש אשר קניינו מקנה כן שהוא כר׳ הצאן
 ראשונה הנכסים מחנה את לטס והוא מחנות כשני וזהו

6 )ח״א( כד

 ובנים ונשים העם מחנה ואת תחלה עשו בו שיפגע
 לפ.י עבר יעקב והוא לפנים הנז׳ כשדר! אחרון במחנה

 על יעיל עשו כעם כל אפשר הנה ויאמר .מחנות שני
 בי ידו לשלוח לא אך .משלו הם כי באומרו הנכסים

 כעסו שמרוב אפשר או יד בי יגע לא אבי בחיי כי
 יבא אם יבחן בזאת חמר כן על .כוס יעביר עלי גם
 ויניח הנכסים של הראשון הוא .האחת המחנה אל

 לא כי אדע בזה הנה ראשונה בי שפוגע עם אותי
 והנהו רק .דבר לו אומר לא ולכן .בלבבו להמיתני
 ני ינוכה ואולי הממון על אחוש לא כי להכותו אניחהו
 אם כי לפלעה הנשאר המחנה והיה אך .דבר אשמת

 ני גס ה׳ ישלענו לא כי . נגדו פני אשי׳ בי ידו ישלח
 הוא וגם ברכותיו שמעין הנכשים הכותואתמחנה אחרי
 כעסי העלת אחר ממני ימנע אבא בחיי המיתני לבלתי

 אל יבא אס הוא זה והנה ט׳ וה־ה וזהו בראשון.
 רק כן יעשה לא ואם .יעקב את ויעזוב האחת המחנה

 אלהי ואמר היתל זאת חלקה על להמיתו יעקב אל ילך
 .בהם טין שנינו כי שיראה זכיות יש הנה לומר כו' אבי

 זכיות שתי לעשו ויש .ויצחק אברהם בני היותנו והיא
 זה הוריו וכטד הארץ דירת והן .ליעקב אינן אשר
 שלא הוא אם .הברכות עון זה זולת ויש שנים כמה

 אלהי אמר הראשונה על ע״כ בלקיחתן ית׳ הוא הסכים
 כי .אביתי זכות לעשו אין הנה לומר כו' אברהם אבי

 רז״ל מדרש והוא לי רק אבות להיות מתייחסים אינם
 ולא ביצחק זרע לך יקרא ביצחק כי על מ״ז( פ׳ )שם

 ית׳ הוא טון אחשוב וזה .עשו ולא יעקב רק יצחק כל
 אביך אברהם אלהי אנכי מהארץ בצאתו ליעקב באמור
 כו׳ הארץ לן אומר שאני מה לונו־ כו׳ יצחק ואלהי

 את אתן לזרעך הלא כי ותאמר תהרהר אל אתננה לך
 אברהם אלהי אנכי הלא כי מזרעי עשו וגם נאמר הארץ
 אתן לזרעך לאברהם אמרתי ומאז עשו. אבי ולא אבץ
 לא יצחק גם ט .מנה מאתים בכלל והנה כמשי עליך
 מאמר חה לאברהם כנאמר ליעקב רק לעט אב יקרא
 אבי אלהי אתה מאשר לומר כו׳ אברהם אבי אלהי יעקב

 אלהי גס ט אומר אני .אלי אמרת כאשר אברהם
 יחד כללם לא ק ועל .עשו אבי יקרא ילא יצחק אט

 וכבוד הארץ זכות ועל .ויצחק אברהם אטתי אלהי
 נחשבו אלה ששתי יתכן לא יעקב משא׳כ שנה לי׳ד הוריו

 ה׳ כי לי להעיב הבסחתני בשתיהן הלא כי לעין לי
 הורי הם ולמולדתך א״י היא לארצך שוב אלי האומר
 היית איך לך חעאתי אלה בשתי ואלו עמך ואשיבה

 ואתה אמר שלא במה טון עוד .הבשחות בהן מבשיחני
 כמתחיל והוא אלי האומר ה׳ אם כי ט׳ לארצך שוב אמרת

 חתני שהנס אומר אני הנה לומר התנצלות לתת דרכו פי על
 מקטני חלילה החשיבני כן שאם תאשימני והלא כ״כ

 עצמו ומכניע מעשו ירא אני הבנוחוח כל שעל אמנה
 הוא הרחמים בעל ה׳ הלא כי חעאוח אלי חשש אל אליו

 ירא אני האלהים את כן ועל כו׳ לארצך שוב אלי האומר
 .טאת הסכנה בשעת עלי קישרגה סן הדין מדת הוא

 מצחות על תי״ו והטיח נ״ה( דף )שבח ז״ל מאמרם כענין
 הצדיקים במצחח תחיה תי״ו להתוות ה׳ שצוה נו׳ האנשים

 שנהקך עד למחית להם היה ואמרה הדין מדת וקיעלגה
׳ עליהס



צו משה וישלח תורת

 כו׳ וממקודשי חמלו וממקדשי ונאמר דק גזר עליהם
 יעקב עיניו פקח זה על כי למעלה שכתבנו מה והוא
 כו׳ עליו נצב ה׳ והנה באומרו הרחמים שם הצשיחו מאז

 ,ה ידעתי לומר כו׳ עמדי אלהיס יהיה אם יעקב והשיב
 מדת פן מסתפק הנני אך .הבשחתני רחמיך ברוב כי

 .לזה דומה או מאחי הברכות לקיחת על חנגדני הדין
 זה ועל כו׳ עמדי הדין הוא אלהים יהיה אם ולז״א
 עמדה הדין מדת גם לאבוחי הנה .עתה אמר עצמו
 מדת שהוא כו׳ ואלהי אברהם אני אלהי וזהו .להם
 אלי אומר הוא רחמים המדת הוא ה׳ לי אך .הדין
 רחמים מדת תתחזק ולא הדין ממדח יגורתי וע״כ כו׳

 שלא מתיירא אני ועוד כו׳ מכל קשנתי הלא כי לי לעזור
 הן גנובות אולי הברכות דבר על הדין מדת ביד תמחה

 שהסכמת הונח ואם בדבר הסכמתך ראיתי לא כי אתי
 בחירת בעל ולהיותו להרגני עלי יקום עון בלי שן אני ירא

 או בדין לו חייב שאהיה גם אמר זה ועל т לאתעכב
 עשה .תמנענו לא שמהראוי בהירה בעל היותו מפאת

 כי אחי היות בחינת כין הנהוג הפוך נא והצילני איפה זה
 במרמי אחיך בא כד״א .חלקו שכשלתי לו חייב אני כן על

 אם כי בדנו רשע שאינו כלומר אחי וז״א .ברכתך ויקח
 בכחי׳ שהוא רק בדין זוכה אינו אם כין לאחי מתייחס

 על ס״ג( פ׳ )ב״ר ז״ל כמ״ש נפשות שהורג עשו היותו
 וש״ת .בחירה בעל להיותו תמנע נא אל אנכי ף עי כי
 למה כן שאס לבי שמתי ולא כלל אירא למה אלהי נא

 והברכות החסדים יודעי עם האלה השוטח כל הבסחתיך
 מאשר בי אותו אנכי ירא כי על הוא מיצר שאני מה הלא

 למעלה כאמור לו חטאתי פן חושש אני חתיחו עלי נפלה
 מירתת דהוה כההוא וחרד ירא לבי חנם על לא כי

 רשע הוא אם הב׳ הבחינה ועל .את חטאת לו ואמרו
 יבא פן ה׳ נא ראה תמנעהו לא בחירה כעל ולהיותו

 חסת שאתה צפור מקן גרוע ואהיה כנים על אס והכני
 כתפשיות תניחהו לא כזה דבר ועל הבנים על האס מליקח

 הבטחתי לא הלא וש״ת רבה חורבה מיניה דנפיק בחירתו
 שאמרת כו׳ אשיב הטיב אמרח ואתה הלא עצמך על רק

 .כגופי שהיה זוגי בח ועל עלי רק זה )אין השבה כפל
 כיד תניחם ואיך .כו׳ את ושמחי אמרח הבנים על גם
 :הבטחותיך יקיימו שלא השם חילול שיש במקום זה
בלתי יראה שם וילן אומרו הנה .כו׳ שם ויק יד

 נאמר וגס למטה ולא למעלה לא מתקשר
 והנה .בידו הבא מן אומרו ענין מה וגס צורך לבלי

 ומרגליות שובות אבנים שהם צ״ו( דף )חולין רז״ל אמרו
 כי ויתכן אחרים בפירושים דחקו וכן .פירש לא ולמה
 ועל יותר אז ונתיר' נרתע בתחלה ה׳ ענהו שלא למה

 מתקרב יהיה כל מה תיקון יבקש' עד שם ולן עמד כן
 ההוא בלילה שם וילן וזהו .יתקן עד עשו אל יותר
 על כי דינו בעל את לפייס בדורון לתקן מיהר ומיד

 יגן למען או הדבר ולנחץ חששחו עיקר היחה הברכות
 רק עדריו רועי עבדי׳ כיד אפר מהמקנה נתן לא זכותו

 בידו הוא רועה היה אשר מקנהו חלק הוא בידו הבא מן
 יזכור בל עשו לבב יתחמץ לבל כי יאמר או :אתו ונמצא

 ומגדנות ארן זמרת או תבואות מנחת שלח לא הברכות ;
הארץ ומשמני השמים מטל באיס דברים הה כי וכיוצא

 7 )ח״א( כד

 כפיי מיגיע מידו לו היא מן רק שן מזכרת ויהי* .כו׳
 הוא ך נהפ כי למעלה נתכנו והנה .נידו הנא מן וזהו

 וגם .הבטחותיו אחר עשו תחת יכנע יעקב שחש על כי
 מחנה פניו להקביל שלח לתפלה מלאכים לשלוח הקדימו על

 גם כי הראהו כן ואחרי כעת ענהו לא כן על אלהים
 שנתן שהפר וכמשז״ל .בס״ד ינא כאשר הגבירו שרו על

 לע״ג ללכת אליהם נמשך היה לא הבעל לנביאי אליהו
 ויקח פה יאמר כן ה׳ מתקדש בו שגס לו ודבר לקחו עד
 מנחה וזהו .לעשו שילכו בידו לקחו ובמה .הבא מן

 :אחיו לעשו :מנח שהיה למת .בידו לקחתה ושהוצרך .לעשו
 מכאן כי ע״ז( פ׳ )כ׳ר ארז״ל הנה .כו׳ טי

 אדם לכל העונות חיוב הפרש אל סמכו
 כעיילים שהם נקיבות. י׳ נתן ואיל תיש לכל כי כחו כפי

 לכל ד׳ פועלים מעין שתם ולפרים .מלאכה להם שאין
 לכל למלאכתם לעיר חון הולכים שהם ולעייריס .פר

 עשו את ללמד האם לב לשית וראוי :בלבד שנים עיר
 שידע למה אך .כיוון חיים הבעלי בתשמיש יתנהג איך

 עשה מעתה כן על .עמלק ביד ליפול בניו עתידים כי
 העתיד ורמז לפניו ההולכת במנחת .עזאזל שעיר מעין

 שרימז .כו׳ עדר בין תשימו וריות על )שם( כמשז״ל
 ועל עמלק ביד הבאים לבניו לצרה צרה בין ינחןריוח

 .)פ״ב( רבה בשמות ז״ל מאמרם דרך על נאמר זה דרך
 לרעות ט בחר .מהעדר שלה על משה שחמל על כי

 מרעיתם. באופן הצאן על דוד שחמל ופל .עמו את
 העכברים על שריחם ע״י ר׳ וכן .ישראל למלך הקימו
 רחמיו יגמרו שכיוקיעקב יתכן זה דרך ועל . נתרפא
 על אפילו יעקב חס הכ״ח על אם ומה לומר .יתברך

 יותש ולא שאת יוכלו באופן יהיה ולרבות לפרות תשמישן
 לא .ישראל בניו על יחוס יתב׳ הוא עתה גס ומה כחן

 כמם לפי רק .עולם להבביד עליהם עמלק את ישליש
 השבעתי פסוק על ארז״ל וכן .להם לאס שאח יוכלון כאשר
 בגלות העול יכבידו בל לאומות שהשביע .כו׳ אתכם

 לפי האלה הב״ח פרשי כל מספר הודעת והנה .לישראל
:צורך לבלי יראה הפשש

 ע׳פ מספר שפניני אחר משפר רמז לומר לנו ואפשר
 עדרים ה׳ כי שם( )ב״ר רז״ל שלמדונו מה

 עדר בין תשימו וריוה נאמר ושעליהן .לצרוח רמז אלו
 .תכופות יהיו בל לצרה צרה בין ריווח ה׳ שישים עדר ובין

 עזאזל כשעיר שהיה לעשו זה שוחד ע״י הוא ואפשר
 מה ביארו לא רז״ל והנה .הקטרוג למעש שרו והוא
 הנה כי ואחשבה .האלה לעדרים הנמשלות הצרות המה

 בבא )א( .ישראל על עמלק ידי שליחות מצינו פעמים ה׳
 .כביד לענני חוץ הנחשלים כל ויזנב כרפידים עמלק

 הנגב יושב כו׳ הכנעני וישמע שנא׳ אהרן בסילוק )ב(
 הנגב בארן יושב ט׳ו(<עמלק פרשת רבה )במדבר כמשז״ל

 בימי )ג( .שבי מישראל וישבו כנעניים בדמות שבאו
 . כו׳ להשמיד מעמלק שבא המן שבקש אחפורוש

 אדריינוס ביתר בכרך )ה( שני. בית בחורבן )ד(
 הכנת ולפי .בוניה יעקב עין היתה אלה כל ועל .קיסר
 יכול לא כי .שלישה לו ניתן מהנה א׳ בכל אשר הדור
 אז שהיו .הראשונה הפעם על כי והוא .לגמרי לעכב

ידיהם רפו כי .מה עזות בצד העזים כהעדר ישראל
׳מהתורה



משד׳ וישלח תורת Ш!

 )שם( ז״ל כמ״ש פס שהיו רבן בית פל תינוקות ריבוי ועל
 יאפי כמספר התיבה עס י״א פהס עשרה ועיריס אמר

 הרמוזים כל יהיו רבן. בית של תינוקות פל חיבות
: כולנה היו זכיות קוטן על כי .קטן בלספר

 לדבר יצוה לא למה לב לשיש ראוי .כו' ויצל יח
 .כו׳ אתה למי החלה הוא ישאל עד לעשו

 שאלות שלש הנה מה וגס .מיותר הוא לאמו אומרו וגם
 אומרו צורך מה ועוד :לעשו לאדוניו היל״ל וגס * אלו

 .כו׳ השני את ויצו אומרו ועוד .אמרינו הוא גס והנה
 מעבדיו אחד כל אח ויצו לומר .כאמת .ס או כלל לא למה

 כי .לאמר העדרים אחרי באמור ועוד .כו׳ יפגפך כי
 אחר כי כו׳ ואמרתם אומרו ועוד מיותר הוא לאמר או׳
 כי כו' עבדך הנה וגס יאמר די היה ט׳ ואמרתם או׳

 באחרונה.וכן צכלם ולא אחד לכל אכפרהט': ארר
 המוליך איש עבד דרך והנה :מיותר הוא גס מלת

 המקבל האיש ישאלוהו שאס .וגדול לשר מנחה מאדוניו
 לאדוני עבד אני ולומר לענות .אלה ולמי אתה למי

 ישאלוהו לא אס אך .פלוני לאדוניו דורון ומשלח פלוני
 פלוני עבדך יאמר .לדבר יתחיל הוא אס כי .דבר

י 8 )ח׳א( בד

 עמלק שליטת כי והוא .מאתים עזים אמר מהתורה
 .פולטן הענן שהיה אותם )א( .מינים ב׳ אז היחה
 האחד השוג ועל .לענן חון כן גס פהיו רב מהערב )ב(
 מאתים עזים עולה р"пз כי והוא מאתים עזים אמר
 בפ' האמור אמריך הנהפליס כל והוא .ל״ד הכולל עם
 אמר רב הערב בני ועל .ל״ד במ״ק עולה הנחשלים בל

 ועל .במ״ק עשרים עולה רב הערב כי .עשרים ותישיס
 שעולים מאתים רחלים אמר .שפחה שפבה ערד מלך

 .הכולל עם שבי ממנו ישב עולה וכך .ל׳ב אלו חיבות ב׳
 אמר .שציערס רק בפועל המן שלט פלא מדי גלות ועל

 רבה )ויקרא רבה במדרש כמשז״ל והוא מניקות. גמלים
 שנקרא .מדי גלות על ט'שהוא הגמל ואת על י׳ג( פרשה

 והוא הענין אל ונבא :שבו טהרה של אהד סימן על כך
 הדור שבאותו ישראל עון עיקר עשו חזית במדרש כי
 קרובים היו האמת לפי הנה .אחשויש פעודת על

 .מניקות גמלים ירמוז וזה .לחייבם האכילום כי לאנוסים
 וגס .והאכילום הניקוס לגמלים המכונים המדייס כי

 צומות זכות הם שלשים היו היונקים ישראל של ובניהם
 או .ל׳ עולה התיבה ועם .כ״ט קטן במספר שעולים

 .מכאיבים קוצים אוכל כגמל שהיו ישראל אל גמלים יקרא
 להם היה אז מכאוב קוץ להם שהיה מה הס אכלו כן

 )מגילת ז״ל כמ״ש . לתלמידים הורה מניקים שהיו זכות
 תלמידים ויתר מרדכי תלמידי על קי״ז( פ' רבה אסתר
 כבמדרש. מיכאל פי על ישראל נצולו בכייתם שעל .קטנים

 בית חורבן ועל . כקודם שלשים ישראל של ובניהם וגס
 יו״ד חכרת וירושלים ציון הם .ארבעים כרות אמר פני

 עולים ירושלים ומלת ציון שמצת . הושע עד במקרא
 במספר ישראל שעולה יפראל הם עשרה ופריס .ארבעים

 במספר תיבות הג׳ עולה חנם שנאת על גס עשרה קטן
 .אז שהיו פריצים ועל .נחרב כן על כי .ארבעים קטן
 ויו״ד צ׳ ונשאר פריס יש בפריצים כי עשרה ופרים וזזו

 תיבות פשתי ביתר אנשי ועל .קטן במספר עשרה שעולים
 .עשרים אתונות אמר עשרים הכולל עם עולים אלו

 .עשו ישאלהו עד מדבר היה לא עדר כל אחר מהבאים
 כן ולא אותו להחניף מלומדה אנשים מצות נראה היה

 הס גם לתמר וגו' השני את גם ויצו כן על .יעקב לב
 תדברון הזה כדבר רק שאלתו אחר לא אך כראשון

 ואמר וחזר ישאל טרם אוחו במוצאכם מיד עשו חל
 מה על הלא בלבו עכו יאמר כי והוא .ט׳ גס ואמרתם

 פהוא אלי אמר הא׳ הנה במנחתו. הוא בא בלא
 סמוך שהיה נראה והיה המנחה מביאי כל אחר בא

 העדרים אחרי ההולכים כל עברו הנה אך לאהרון
 עם שמשלח שררה דרך רק זה ואין איננו יעקב ועדיין
 י . רחוק ועודנו מנחתו עם ליכנע בא ובלחי .עבדיו

 כן על לו. אשר כל להעביר הלילה שם נשאר כי
 אנחנו כאשר לומר וגו' כלכסגסהנה בהגיע אמרתם

 יעקב עבדך הנה גם .עבדים אם כי שררה בעלי בלתי
 עדיין אחרינו שהיא ומה .משתרר בלתי כמונו כלומר

 .וגו׳ אולי אמר כי היא הלא אחרונים היותנו עם ולא
 שיבין רצה ולא מיותר הוא תאל״כ .גס אומרו יתישב ובזה
 פןיחרהאפו .רחוק היה האחרון מהעדר שגס משחלה עשו
 :באחרונה יקבל הפיוס כל ואחר לו לאט הדבר יבין כי מיד

׳,ותעבור ■х"־

 להרהוא יעקב חפן להיות וגכן . זה דורון לך משלח
 כעבד רק בשררה מתנהג בלתי היה בביתו גם כי .לעשו
 עשו וישאלהו יפגשהו פן לדבר שלא לראשון צוה .לעשו
 יעקב לאדוני עבד יענה שלא יראה למען .אתה למי
 עש יעקב עבד אל בנוגע שאפי' ליעקב לעבדך אם כי

 המדבר כמשפט עשו בפני אדוני יקראהו לא .אדוניו
 דרך על המלך זולת אל אדון בשם יכנה פלא המלך לפני

 החתי אוריה חייב שע״כ נ״ו( דף )שבה ז״ל מאמרם
 .המלך בפני יואב אש אדוני שקרא .למלך ראשו את

 כאשר לאפר שציוהו .כו׳ יפגשך כי לאמר אומרו וזהו
 אתה למי שישאל ואמר מקודם. ולא וישאלהו יפגשהו

 יענה . אתה למי באומרו אס לדעת יחפוץ כי והוא .כו׳
 לשלוח מקדים הוא אם לדעת ירצה וגם .לעשו לאדוני
 ואנה וזהו .לו היא מנחה ולא אביו יצחק לבית נכשיו

 .לי הוא שאם כלומר אלה ולמי .דורון הוא ואס .תלך
 גנוב עושרו כל כי .שלי שהכל אחר לי אלה מה הלא
 .לפניו ולא לפניך היא הדורון למה וגס .אתו הוא

 דורון ונותן וגדול לשר עצמו מחזיק הבלתי איש דרך כי
 למה וא׳כ .עבדו ביד ולא מביאו בידו שהוא ממנו לגדול
 מה .ואפרת תענה אז כן על .לפניו ולא לפניך אלה

 אס נשתתקת ואשר .ליעקב לעבדך . אתה למי שאמרת
 . שלומה היא מנחה הלא .הוא דורון או לביתו משלח

 שלי הוא אצלו נשאר כל גס עבדי הוא אם תאמר ולא
 שלקח הוא לי צו אשר כל כי אונא. מגמלא משלח ואיך

 עבדו שאני אני. גם הלא כי הוא כן הנה כי ברכתי.
 תקפי׳ לא בך שבוטח אלא לעשו. לאדוני וזהו אני פלך

 לפניך א־מרו ועל .הפאר ותממול לך נתן מידך כי
 אל לפניו המנח׳ מביא עצמו יעקב ראויה פהיה כצו'

 אל לב בשום והוא .אחרינו הוא גם והנה כי תחוש
 אך הא׳ זולת כעת נזכר לא כי .אחרי אמר ולא אחרינו

 אן עדרו אחר בא היה זה עדר רק היה לא אם אמר
 כראשון מנחה מביאי אש .הגס שמרבה .הוא גם והנה

 א׳ כל עם והנה המביאים כל של אחרינו והוא המדבר



צז משה тп וישלח
 ראש )א( .יקפה הנה .וגו׳ המנחה ותעבור כב

. סופו עם מחקפר בלתי הפסוק
 לא אס ילין ואנה .במחנה לן כי מודיעני מה )ב(

 ולהעביר בלילה לקום הלז הנחינו־ת מה )ג( במחנהו.
 יעקב ויותר ־ר,יומח )ד( .הבקר בטרם לו אשר כל אח

 איךנהבלן )ה( לבדו. שיותר יודע הכל עבר אם לבדו
 שמרוהו לא ואיך .אלהיס מחנה כל ואיה .עמו איש

 לו יכול לא כי וירא באומרו )ו( .יעקב ירך כף ותקע
 אשלחך לא אומרו )ז( .יריכו כף הוקע איך יוכל לא א

 אמר הרי הברכות קיוס אס חפץ היה ברכה איזו וגו׳
 לקיחת היתה שלא שארז״ל וגו׳ עוד יאמר יעקב לא לו

 שלחו לא ולמה ברט הרי כן ואס .וכו׳ בעקבה כברכות
 אותו ויברך אח״כ אומר )ח( .שמך מה ואמר שמזר עד

 ואס נאמר כבר הנה .הראשונה הברכה הוא שאס :ש
 הוא שס אומרו וגם נתפרשה לא למה אחרת היה

 לו )י(שהשיב לשמו. יעקב שאל זה למה )ט( מיותר.
 שמו: ישאל שלא מה אל טעם נתן ולא לשמי תשאל זה למה

 ח״ל מלאכי הלכו טרם כי למעלה כתבנו הנה אמנם
 ההוא למקום וקרא אלהים מחנה ט פגעו .אתו אשר

 המלאכים שליחות אחר והנה המחנות שתי שם על מחנים
 מחנה הס אלהים מחנה ונשארו ח״ל מחנה משם נסעו

 :לא״י יבק מעבר עמו ליכנס פלו להקבל שקדמו א״י
 עשות לבלתי הצדיקים דרך כיהנה והוא הענין אל מבא
 והנה הסיועהאלהיס מן רק טבעיות. מהכנת עיקר
 שעמו אלפים מחנה הוא .אלהיס סיוע ליעקב היה
 .בזה בטח לא פניו על המחנה שותעמר שאע״ס אמר

 מחנה הוא הידוע במחנה ההוא בלילה לן והוא אס בי
 .מיראתו לפניו שהיה המחנה תוך למעלה הנזכר אלהיס
 ישראל ארץ מחנה הלא לט אל נתן שם עימד ועודנו

 הבקר עד ימתיל לא בח״ל פה אתעכב אס ואילי זה
 ראוי אין יתעכבו לכבודי ואם ישראל לארץ בנחל שאעבור
 בלילה גם א״יומה מלאכי והס בח״ל יתעכבו שלמעני

 הוא בלילה כןויקם על בעולם, טומאה השראת זן
 מעבר הוא עבר כאשר והנה .לו אשר את ויעבר וגו׳

 לועברגסמחנהאלהיס אשר כל את העביר וגם עק.
 .קטנים פכים על הוא חזר וכאשר .כיון לכך כי אתם

 ויאבק אז הוא גס אלהים מחנה בלי לבדו יעקב !יותר אז
 מיכאל אס ע״ו( פ׳ )ב״ר רז״ל חלקו והנה .עמו איש
 הכתובים המשך פי על והנכון :עשו של שרו סמאל או

 יעקב נצטער אשר אחר כי והענין .עשו של שרו שהיה
 הקב״ה רצה אז .לעשו יכנע מבלי ית׳ בו בטח שלא על

 עם כאשר לו יעשה ולא ית׳ לפניו הוא גדול לו להראות
 על ה׳ יפקוד כד״א השר את למעלה ה׳ שפוקד זולתו.

 תחתיו אשר העם את מוסר ואח״כ .במרום המרום צבא
 בידך אתן שרו את גס אס כי .ה׳ בעיני הטוב ניד

 אחרי ומכ״ש אלהים ממחנה א׳ שום בלי תכניעהו שאתה
 אבק נתמלא מי עמו איש ויאבק וזהו .עשו י.ח כן

 וט' אלהיס עם שרית כי לו וז״ש שרו הוא שעמו התיש
 המרים צבא את פוקד עצמו שהוא ית׳ דרכו הנה לומר

 אלהיס תחת אך וגו׳ האדמה מלכי ואח״כואח במרום.
 שעם ומכ׳ש באדמה השר הוא אלהים עם שרית כי אתה

:יכולת כבר כאלו עבר לשון ותוכל • שתחתיו א׳שים

 1 )ח״א( כה

 .הוא בלילה וקם אומרו אל לב בשום הענין שעור או
 ההוא בלילה לן הוא הנה אומר אך מיותרת הוא מלת כי

 לילה ובעוד .כמדובר המחנה תוך הוא אלהים במחנה
 ובראות לא״י מעבריבק ועבר עזבו. ההוא המחנה

 ויקה וזהו וגו׳ ויקם בלילה קס מהם. משולל עצמו
 להיות היה להעבירם בלילה שקם מה כלומר הוא בלילה

 ויקח כן ועל עבר כבר אלהיס מחנה כי לנד,י כלו׳ הוא
 כי על שהוא הטעם ופי׳ לו ח׳כר כל את ויעבר .וגו'

 את גם בי להראותו עשה והאלהיס .לבדו יעקב ויותר
 כי .כמדובר עצמו עשו את גס ומה יוכל עשו של שרו
 לבדו יעקב היה לא אס .בו להלחם אצלו בא היה לא
 שליטתו אז כי לילה באישין והיה .אלהים מחנה בלי
 אל יערב למען יח' הוא הכין אלה כל ואת .בח״ל וגס
 .ובזה כו׳ ויותר וזהו ביעקב להלחם עשו של שרו לבו

 ישליטנו בו גס כי יח׳ הוא ויראהו עמו איש ויאבק
 )שס( לרז״ל וגו׳ ויאבק וזהו .הכתוב ככל האלהים

 נאבק היה מי הפשט דרך על או וכו'. אבק נתמלא מי
 עד והיה נפעל לשון הוא ויאבק כי האיש ממי ונאחז

:לחיצונים שליטה יש אז עד כי השחר עלות
 בא עשו של שרו הנה .וגו׳ לו יכול לא כי וירא כו

 יש כי והוא .עצמו בכל לשלוט בו לפגוע
 א׳ אל פרטיות ויש האדם עצמות בכל הפוגמים עבירות
 וכבוד עזב אשר א״י דבר על לו יוכל חשב והנה מאבריו

 .כלו האדס הכוללים מדברים וכיוצא שנים כמה הוריו
 לו בקש אז עצמו כל את הוא .לו יכול לא כי וירא
 אחיות שתי בדבר רק מצא ולא ופשפש .פרמי דבר

 בטן פרי על יריכו יוצאי כד״א הירך אל המתייחסות
 מקום היה והנה .לנוח הפגם מקום מצא כי וגו׳ ויגע ואז

 לז״א .יריכו נקעה והלא אלהים עם שרה איך לומר
 הנם נהפך לא יריכו שנקעה נס כי לומר עמו בהאבקו

 עודנו כי .עמו בהאבקו היה עדיין כי .הרודף אל
 נאבק בהיותו דרכו ע״ס או .מיעקב אבק מתמלא האיש

:הענין נתהפך ולא מידו האיש עדיין ונאחז
 אמר עשו של שרו להיותו .וגו׳ שלחני ויאמר כז

 שליטת ועברה השחר עלה כי שלחני
 היה יעקב והנה .לי שתוכל תפארתך תהי׳ לא וכעת חיצונים
 השחר עלה כי אומר והיה .קדוש מלאך היה אס מסתפק
 אז כי על והיה עשו שר או .שירה אומרו עת שהגיע
 אם כי אשלחך לא אמר כך ובין כך ובין שליחתו עברה
 עשו שר הוא אס אביו. ברכות לו שיקיים שהוא כו'.

 תברכני אמר ולא ברכתני רז״א .לו שיודה דינו בעל שהוא
 גס הוא קדוש מלאך ואס .היא שעבר מה קיום על כי

 לברכו רצה לא הי׳ סמאל ולהיו׳כי תעזרנו. ברכתו
 יעקב לא וזהו יברכנו יח׳ שהוא בישרו רק לו ולהודות

 . שביארנו כמו כו׳ אלהים עס פרית כי וגו׳ עוד יאמר
 יעקב כשמוע אז .שתחתיו אנשיו עס השרכ״ש עס יכולת

 היה אצלו ספק שהיה כימה זנו א פתחה אז דבריו. אח
 שמורה .שריתכו׳ כי אליו באמור .סמאל היותו לצד נוסה

 לכן פתחתיו. לאנשים יוכל עלהשר. שיכול אחר כי
 יאמר אם לראות שמך נא הגידה לו אמר בדבר להתחזק

 מלהגי׳ ופהפד רגז בשומעו והוא .סמאל או מיכאל
עגה זה מדבר מדאגה לכן .ישברנו שברון משנה פן שמו

 ואמר
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 הוא חפציך כל הלא כלומר לשמי. תשאל זה למה ואמר

 . שם אותו ויברך וזהו מודה הנני הברכות הודאתי על
 שיברטה׳ מה שבישרו רק כן עשה לא כה שעד מה

: אל בבית
 של סיבו מה )א( לב. לשים ראוי .,כו ויהלא לא

.קריאתו התורה הודיענו ולמה .זה שם ’
 איך .תמה ולא קיש שרפי מחנות ב׳ שראה מי )ב(

 ותנצל .ט׳ ראיתי כי ואמר ההמי־ין מן היה אחד מראות
 . זרח לבדו לו האס השמש לו ויזרח אומרו )ג( .נפשי
 פניאל את אמר ולא פנואל את עבר כאשר אומרו ועוד

 כו׳ פלו יא לא ע״כ אומרו )ד( . יעקב לו קרא כאשר
 ותקע יריכו בכף ויגע אומרו אחרי ליכתוב ראוי היה
 מקים אל שנסע סיפור אחר ולא ט׳ יאכלו לא ע״כ כו׳

 והינ״ל הפגם ולא כו׳ נגע כי מזטר למה )ה( .אחר
 הכירו אתר אטגם :הנשה גיד יעקב ירך נקעה כי
 המלאכים הפך .והרוגז הדין הוקף הוא היה עשו בל פרו כי

 זה אין ואמר ית׳. לו תודות שינס אז אותו המלויס
 אלהיס מלאכי של מחנים בו שהיו הזה המקים כ״א

 חכמי מאמר בהזפיר והוא .פניאל אותו וקרא לי עוזר
 כי .יום בכל זועם ואל ז׳( )תהלים פסוק על האמת

 תפעול בל אלהיס מדת את זועם החסד הוא אל מדת
 נפשה המקום בזכות הנה יעקב אמר ועד״זיתכן .רוגז
 . חלהיס פני נגד נזעם כי .אל היו שלי פנים כאלו

 זה אלהיס ראיתי הנה כי פשו של כרו רוגז כח זהו
 שום של חדשות פנים עמי היו לא כי פנים. אל ס פני

 פני רק .זולתנו אדם פני ולא אלהיס ממחנה מלחך
 ט שידענו במה עד״ז יכוין גם :נפשי ותנצל ופניו

 רואים שנים וניזוק רואה אחד איש חצוניס כחות את
 עמי אחד איש היה אילו יאמר וזה .כו' נזרקים ולא
 אל פנים והוא אני היינו אך .נזקתי שלא יפלא צא

 ולמ״שז״ל . פליאה הוא נפשי ותנצל ועכ׳ז לבדנו. כניס
 אל פנים משה אל ה' ודבר פסוק על מ״ה( פ׳ )ב״ר
 . בכעס ואתה בכעס אני הקב״ה לו שאמר .כו' פנים
 ראיתיו אלו כי הוא . ושלא הפלא שיפלא מה פה יאמר

 פלא היה לא עליו כועס הייתי לא שאני או בכעס שלא
 בכעס והוא בכעס אני פנים. אל פנים היינו אך כ״כ

 שני לז״א .ירכך נקעה והלא תתהלל מה תאמר ושמא
 הוא גדול דבר לו' נפשי ותנצל באומרו אחד טעמים

 הנה כי .נרפא מיד כי ועיד .נפשי שותנצל מה בערך
 בפסוק פ׳ע״ה( )ב״ר מהשארז״ל והוא לוהבמש ויזרה

 השמש כי .כו׳ ומרפא צדקה שמש כמי יראי לכס וזרחה
 כו' בתנו' בוער בא יום הנה כי הרשעים את שבוער
 ,הצדיקים הת מנרתק׳ירפא חמה שהיא אותסכו' וליהט

 צדקה שמש במי יראי לכם וזרחה ואמר שסמך וזהו
 שהיה לבדו כילו השמש. לו ויזרח פה יאמר וזה כו׳

 ולמה ומרפא צדקה שמש הידוע השמש יזרח ה׳ ירא
 .כדילרפאותו עליריכו צולע והוא כי על הוא הלא הוצרך

 המקום. איכות אל פניו אור בענוחנוהו יעקב שיחס ועל
 צו ויזרח הלא כי הוא כן לא כי תורה אמרה ע'כ

 המקום אותו ואלו פכואל את עבר כאשר לרפחחו ה,מש
 אין אך .שם תהיה היא ראויה רפואתו גם הגורס היה
חלקי אל בהן שורה עצמן מצד בקיע בסני זק

2 )ח׳א( כח

 ט לומר .פנואל עתה קראו זה להורות וע״כ .ישראל
 תואר בהם שהיה הגורמים הס בציד יעקב של פניו
 ולא לפעלה כמדובר הרוגז כת את לזעום .אל יחש

 שב שמיד א״כ תאמר שמא .חלילה חסרונו ימלא שהמקום
 לז״א . הנשה גיד את ישראל בני יאכלו לא למה לו ורפא
 אח״כ שנמשך מה על ולא ט׳ נגע כי כו׳עג יאכלו לא ע״כ
 .הנשה בגיד בליעתו שייכות נרפא' לא הירך נרפא כ״א
 כיון לז״א הירך כל את גלו יא לא נאמר בל יפוץ עוד

 מש הוא יאכלו צא ש מה ע״כ .הירך נרפא כו׳ שיזרח
 .ההוא באבר לנגוע הושלכו כי ט' נגע כי שהוא הנשה גיד

 יאמר או .שנגע במה ודי .מצא מה אחיזה כי יורה
 בני יאכלוהו לא .אחיות שתי נושאי על היה הפגם אס

 לז״א .היסה בהיתר הראשונה כי הלחנות ובני השנית
 כי דבר על .הנבה גיד את כלש ישראל בני יאכלו לא ע״כ
 כל ביעקב מה הפגם היות ובבחינת יעקב ירך בכף נגע

: רוכס מקבלים יריכו יוצאי
 ילדים כל שם למה .לב לשיש ראוי .כו׳ לישא א לג

 .כו׳ וישם כך ואחר .ש אמות אצל
 .ראשונה ילדיהן עס השפחות את לשום מתחלה לו והיה

 שניי׳ולא וילדיה בלאה היל״ל וגס .כו׳ לאה את ואח":
 ב׳ לעפות נכו אל נתן אך :רחל ביוסף רק אחרוניש
 ילדיה וגס לאה אמס אצל בנים כל נשום )ח( דברים.

 רחמיו יכמרו .למען יעדיהן עם ושפחות יושף עם ורחל
 חם מאשר הפך . בניס על אש יהיה ויכם יבא כ״א .יה׳
 וילדיהן השפתות את לשים )ב( . צפור קן על ית׳ הוא

 וילדיה לאה את ואח״כ ראשונה עשו ש בה שיפגע ראשונה
 ישיס מתחלה אש והנה וירא .ויוסף רחל מת ובאחרונה

 אמריה׳ וילדיה לאה את את״כ1 ראשונה וילדיהן השפחות
 השפחות יקפידו הנה תמרונים ורחל יוסף את נאח״כ

 שמרחק תקפי׳ ונאה המלחמה פני מול א, שנותנס ובניהם
 ע״כ וילדיה. מלאה יותר עבו מלפני ורחל יוסף את

 אצל אם כל כס מושבם מקום אל הפקפה מבלי רמכ/ה
 רחמיי שישמרו חש בהן גס כי השפחות יראו למען ילדיה

 בהם שגעל יהרהרו לא ובזה . בני׳ על אס על ית׳
 שם היה מתרצה אס משא״כ .המלחמה פני אל ונוסנס
 אל כיוון ג״כ כי יהפבי לא כי ראשינה ינדיהס עם אותם
 להיותן כי לחשוב להן קרוב וגס .בניס אל אס היותם
 מהם ה־חל אתן ילדיהן. באחרונה בשומו בהן פשוק
 תקפיד ולבל וילדיה ;ה ל את ואה״כ .ראשונה אותה וישס
 ילדים כל כס כאפר :מתתל ע״כ באחותה. ותקנא לתה
 להורות .רחל ועל נאה על כאומר מלאה היחל חמש אצל

 וסיים .לרחל קודם בה בניס על אס לרמוז עליה חש כי
 ראשונה אותן לשוס בהן •חל ה בהן עסוק ועודנו בכפרות

 ויוסף רחל אח מיד בס לא כי וגו'אחר/ניס. לתה ואת
 כטת נראים ה כה באופן מעט שהם רק אחרונים
 רחל את שם יד כלאחר ההפש' אחר ואמ״כ .אחרונים

 , הכתובים בב' ניס אחר! נאמר כן ועל אחרונים ויוסף
 לפניהם עבר שהוא במה ג״כ הקנאות כל תקן ואח׳כ
 שומר והוא . יעקב אחורי שהיו וילדיהן השפחות קנאת

 .מלאה משמירתו רחוקים ויוסף רחל ונמצאת נראש׳
 במחנה להכות נגכת עשו מאת איש נשמט היה אס

 יאמן• הפשט ע״ד וט׳ עבר והו« )ג( .הלז מהעבר



צה □יטה וישלח תורר!

 במה מהותו מצד кЬ) .לעשו היו במינו׳ ב׳ הנה ני
 והנה טוביוח צד בו שיהיה אחיו שהוא במה )ב( עשו שהוא

 .אחיו או עשו בבחינ' מהנהג היה אס מסתפק היה בחחל׳
 וישתחו יאמ; ובזה למעלה. המטרש אחיו עשו אל כאומר
 ממת מרורות למחק אחיו עד גשחו עד פעמים שבע ארצה
 הנה כי לו שוה ולא הקר׳יאחיו גדר עד .עשו היותו בחינת
 להמיתו לקראתו .עשו היותו בבחינת לקראתו עשו וירן
 שלא על זה ויבכו וישקהו זכותו הגין אליו שבהגיעו אלא
 יהיה ובזה ממנו: הנצל האמין שלא וזה בו לשלוט ל יט

 )ב׳ר ובמדרש עשו ואח״כ אחיו בהחלה אומרו מדוייק
 ופירשו ית׳ אליו אס כי השחחוה לאחיו לא כי אומרו שם(

 והוא כד״א .השכינה שהיא לפניהם עבר והוא אומר
 יתכן זה ולפי .ההדסים בין עומד והוא .בזיקים אסור

 וירא שהיל״ל עשו שבא יזכיר טרם כו׳ גשחו עד אומרו
 לא אך אליו גפהו עד ט' ארצה וישמחו אחיו עפו את

 וגם .תחלה רחוק שהיה נאמר פלח מי אל גשחו עד יצדק
 לא וגס אחיו עד גפסו עד פעמים ב׳ עד מלח אומרו
 כי .הוא אך למי הזכיר בבלתי .ויפתחו אומרו יצדק
גשמו עד ז״ס .ויפתחו לפניו עבר שכינה שהוא והוא

 אחיו: ואה׳כעד והוא השכינההנז'במלח מד
 יראה הילדים יעקב אומר הנה .כו׳ וישא ה

 הנה אך .כו׳ חנן אשר והיל״ל מיוהר
 הגדולה בסו מהן אחת אולי .טשים עיניו נחן עשו

 אפר הס הילדים ואומר השיב לכן לאשה לו וימהרנה
 אינן .רואה אתה אשר הנשים את כלומר .ט' חנן

 אל לב נשים ואס .בנותי ואינן הן נשי כי חנן מאפר
 הילדים קול בהרמת לו שאמר יהיה הילדים שבמלת טעם

 נשאת הנשים על ולא שואל אהה ודאי עליהם כי כלומר
 עבדך את ה׳ חנן אשר הס בכך. נחשדת לא כי עיניך
 יחמדם שלא לו ברור כאלו זה קול הרמת בתמע' והוא
 שאל שהוא מלחשוב הדבר יעקב שמרחיק תו ברא ויבוש

 יהיה אפי׳ ני לו רמז ונס .לו חלילה כי הנשים על
 כי בעיניו. מן למצא הוא לו אשר שכל והוא בת ליעקב

 כשל יחשבו הנכסים כי .רבו קנה עבד שקנה מה כל
 .עבדך את ה׳ מנן אפר הס כי הילדים כן לא טשו

 .ה׳ מאת אלי מנוניס הס עבדך היותי פעם כלומר
 שההורה הילדים מלת שעל בטעם כיון אפשר זה וגם

כלומר הילדים באומרו קול כמרים שכיוון מה רמזה
:כו' מנן אפר הס כי הנכסים מסוג אינן

 ותפתמויןיורה ולא ויפתחו היל״ל ט׳. לתגשן י
 מיותרת הנה מלה וגס .בלבד השפחות על ’

 היותם על הוא ואם וילדיה. לאה ויגפו היל״ל ונלאה
 באומרו מיוכף עיקר עושה ברחל למה אמס. אגב מפלים

 ואחר אומרו וגס .וילדיה רמל שהיל״ל ועוד ורחל. יוסף
 .ולא ורחל יוסף נגפו היל״ל וגס בלאה ולא ויוכף ברחל
 מנן אומר יעקב את השכמות כי-כשמוע ואפשר נגש:

 עבד נעשה הוא אס וחומר קל נשאו .עבדך אח ה'
 להשתחוות הסכימו כן על .העבד שפחות אנו כ״ש לעשו

 אמוהן לפני היו ילדיהן והנה הבנים לב כן לא אך צו
 ממקומן לבדהן השפחות ותגשנה .מאמותן לפניו משוכים

 הנהראטנם היות עד .וילדיהן הנה וזו ילדיה! לפני עד
פייחס הזאת הקדימה ועל במקומן אחריהן !ילדיהן לשניו

3 )ח״א( כה

 וילדיהן עיקר היו הן כי והשחוין כאומר אליהן י־השחמוי׳
 ט הוא להן שדמחה מה לאה אמנם .אחריהן נגררות

 לפניה שהיו ילדיה מקום עד ממקומן כהן לאה גס והגש
 השואשן ועל השפחות כמו לפניהם עצמה שהה לא אך

 פנימה מעשו רחוקים שהיו רמלויוסף אך וישתחוו. אמר
 סחלה יוכף והזכיר כו׳ נגש ואחר וזה להחקרב הוצרכו

 עלי פורם כן פסוק על כ׳א( דף )ברכות ז״ל מ׳ש הוא
 כיופי עשו יסתכל כל אמו בשני יוסף עצמו ששם .עין

 עד נגש לבדו הוא כי ורחל יוסף יאמר כן ועל .אמו
יהדשבשמיה והשתחוו מעומד בהיותו בו ונסתרה אמו לפני

ניראה: אינה
 שנית מיותר. לך אומר הנה .׳לךכו מי ויאמר ח

 יאמר אך לו. הגידו המנחה מוליכי הלא שאלה זו מה
 מברכתיהוא כי כלומר .לך להיות הס מי כלומר לך מי
 מן למצא לו והשיב .בעה״ז פה לך מה שאל״כ לך זה
 אשר שכל שגם עבד דרך וכאשר אחה אדוני לומר .,כו
 חן למצא לאדוניו מנחה משלו מפריש .לרבו הוא לו

 )ב״רפרפה רז״ל אמרו וכן .ט׳ חן למצא וזהו בעיניו
 המכפלה שבמערת חלקו על לו נתן הכל אה כך שאחר ק׳(

 ונתן מממונו כרי שעשה לי כריתי אשר בקברי שנאמר
 סי .)א( בקרא לך מי ג׳ הכפרה בטנת אחשוב וזה .לו

 לך מי )ג( .כו' המחנה כל לך מי )ב( .ההן פה לך
 ראשונה כי שכתבנו מה והוא .קבר פה לך הצבת כי פה
 היסס אס כלומר לך. אלה מי ואמר בנשים עיניו נתן

 שהשאלה כלומר חתן פה לך מי וזהו לנושאה בת ליעקב
 יטל וכשלא לך מתן שאהיה במה שה לך מי היחה הא׳

 דינה את הטמין וגם .כמפורש יעקב לו השיב כאשר
 כי המחנה כל לך מי אמר והוסיף בממון עיניו נתן אז
 וזהו הקבר על לקחו כי ריקן יצא לא מזה אך יאחה לא
 לומר המפרה שכוונת קבר פה לך חצבת כי כה לך מי

 פי שאלתי מאשר הלא כאומר הוא לך מי שאמר שמה
 מהנכסים .למתן רציהני שלא ריקם הוצאתני לך אלה

 אני תת! לא אס כי לך הס מאין כי לך מי כי תוציאני לא
 כי ארז״ל והנה :הקבר על והוא לך יהיו שלא אעשה
 חרב זיין בעלי בדמות בעשו פגשו המלאכים מחנה
 כי הניחוני אומר והיה הכאות ט מכים והיו כו׳ וחנית

 הטהו לומר זה אל זה מוסיפין היו ואז אברהם בן אני
 אמר רבה מכה להטתו ויוסיפו אני ליצחק בן ויאמר שב
 כל לך מי שאל זה ושעל הניחוהו אז אני ליעקב אח

 כי יקשה והלא חן למצא יעקב והשיב פגשתי אפר המהנה
 היהה לא יאמר אך .ההם גדולות ה במכות חן מוצא איך

 במהשיניחוך חן אמצא למען רק להכותך. טונתם עיקר
אתה: אחי כי ך באומר

 אומרו הנה )א( להקשות יש כו'. עשו ויאמר מ
р רב מלך כל כי מספיק העם אינו רב לי 

 אומרו )ב( .מנחה אחור ישיב לא לו שיש עם הליט
 שיהיה אמר מה לו הוא כבר אס לך אשר לך יהי

 לך יהי היל״ל .ברטתיו לו ומוחל שנותן הוא ואם לו
 משיללות חיטת הם נא אם נא אל אומר )ג( לי. אשר

 לא אך מנחתי קח שהיל״ל ולקחת אומרו )ד( .הבנה
 מנחתי סקח וגם שאומר ד״א על שמוסיף שיראה סח

לשבס• מעם נתינת אינו ,ט р על ע אומר )ה( מידי,



משה וישלח תורת

 על מוסיף מה )ו( . מתיישב בלתי ותרצני אומרו וכן
 ממנחה מעמו את שנוהו ונם כו׳ נא קח באומרו הקודם
 אוסרו )ז( לו חידש מה לך הובאת אומרו וגם לברכה

 אמנם אך . בעיניו קוץ כנותן יראה נו׳ חנני כי
 היא מנחתך או ימנע לא אליו אמר עשו הנה

 להעשירני אס .הברכות על לפייסני או חסרוני למלא
 לפייסני הוא ואס מתנותיך צריך ואיני רב לי יש הנה

פוני שני הנה כי והוא .לך אשר לך יהי הברכות על

 ז״ל כמאמרם והוא4. ט׳ הפגים המיס כי אלהים פני
 הש;ומ מפני הרשעים אח להחניף מותר ל״ח( )פרק בפר״א

 פםוק מל קל״ז( דף )חולין ארז״ל .,ט נא Пр יא
 לא יביאו יביט מנחה ואיים תרשיש מלכי

 עתידים .לעשי יעקב ששלח מנחה שאותה ישיט אלא נאמר
 רקת ז״ל בפ״ש יתכן חה . לבא לעתיד אלינו להביבה

 ק כעל ומרגליות מוטת אבנים הס בידו הבא סן
 תמנע גא אל אמר יעקב יתק ובזה :ההשבה מחשב
חייב היית לבלתי הוא אם . סיבה לשוס המנחה מקחה

 תמידית המהנה אין הלא כי תחוש אל כוונה להחזיק לך זה גס עמים יעבדוך וכן עושר לך להיםוהנה4ה
 בלבד היא כהה כלומר נא קח וזהו לחזור. עתידה אליוט שלח וכן עבדיו ביד ויחן כאומרו עבדים לך יש כי

 ויהיה משלך הכל ט להיות הוא ואם . לעילם ולא בסוף אמנם ושפחה. עבד כו׳ שור צי ויהי לאמר
 ט אינו זה נם . השאר אה לזכור עון מזכרת לפניך
 לא אינו כי משלך לא .היא ה' ברכני אשר ברכה הנה
 אמר ונא ברכתי את וזהו הארץ משמני ולא השמים מכיל
 הונאת כבר ט ושוד .שלי מהברכה כלומר מנחתי אח
 הובאת אשר אחד מלפני תהשבליהחזירנה והרפה לך
 ביש השיב הפ״ה וחלקי שחלקנו שאחר תאמר ושמא .לך
 אתנהו ואץ בה לי ניתן פס משכרי שמלק הוא .פה לי

 בעוה״ו שוב אלהיס הנני הלא כי שחוש אל .מזה לך
 ,העה״ב כל מזכותי מקצת אפי׳ נכיתי ולא הנס מתנת

יהיה או :הבא בשלם מהשכר הוא כל לי יש וכי אס ט

/1 ;им׳׳ч ■׳י м ли חס;ם
 אדרבה כי לך אין כו׳ לאחיך גביר הוי שהוא הברכות

 אני ע׳כ .לך ואדון לנביר ומהשבני לי משחחוה אתה
 דווקא אם כי הכל לא אך מהם לך יהי הברכות על אומר
 לך איננו אשר אך .הברכות בטח שתי שהוא לך אשר
 ארצה לא כי לך יהיה לא זה נביר הוי שהוא כעת

 אל יעקב לו והשיב זו חלוקה לך מוחל ואיני עלי שתמשול
 להפיס כי רוחך על יעלה לא ונס זאת על לבבך יתחמץ
 הנה כי המנחה הבאתי הברכות בי שנתקיימו על דעתך

 לא הברכות יתר כל עם לך גביר באהי׳ לא כלו׳ נא אל
מרבותינו הנודע והוא :לבא לעתיד אם כי הוא עתה

 לעתיד רק מתקיימות ברכות אותן פ״ו(שאין פ׳ )ב׳ר ז״ל
 לא עתה שאינו מה ועל כלומר נא אל וז״א .לבא

 היה זה כי לבא לעתיד ולא חלקרקבשה״ז לך אק כי הקפיד
 חשבת אשר ועל תולדות פרשת כמפרש ביניהם נודע

 יש אמרת כן שעל מנחה שאלתי חסרונך למלא אולי ט
 אם דעת למען הוא המנחה אך אינו זה נס רב. לי

 במה בעיניך חן מצאתי נא אם יבחן בזאת כי רציתני
 והוא כו׳ ראיתי ק על הלא כי מידי מנחתי שלקח׳

 כי אמר שעליו עשו של שרו הוא פה האמיר האלהיס ט
 יעקב ראה כאשר הנה כי והוא כו׳ פנים אלה־ס ראיתי

 למעלה כתבנו והנה נלחם. זעם סל בפנים ראהו שרו אה
 . בא היה הוא אף בזעם לקראתו עשו רץ כאשר כי

 ודבר כח השש ובהחקרט בעדו הנין יעקב אלהי לולא
 ט אלהים פני כראות פניך ראיתי הלא כי וז״א פונות.

 לגלות ק על ותרצני ואמ״כ פלי זעם של בפנים היית כן
 משמשת הוא וזה מידי מנחחי לי תקח רציתני כי לבך

 קורתי בצל באו כן על כי כד״א .כן על כי של אמתי
 וכן .המפרשי׳ לכל כמוסכ׳ באו כי על יאמר כאלו
 שרו על אלהים כה שאומרו ע״ח( פ' )שם ז״ל רמזו
 כאן הארור שאלהים נאמר אם נם יתכן זה וע׳ד אבר
 פניך ראיתי כן על כי אליך הנחתי ראויה לומר קדש הוא

 אלהים פני שרואה כמי בידך אמות פן ממך וניהלתי
 אלהים פני ראות פד מת אדם שאין המות כיום כלומר
 יראני לא כי ל״ג( )שמוה כד״א ממנו ניציל אינו ומאז

 יאמר או :ותרצני לי נהפכת זה כל ועם וחי האדם
 שניתנים בלבותם ידידות מנחת רק פיופין מנחת אינו

 מצאתי נא אס וז״א .פנים בהתראוהם לזה זה דורון
 אמר ומי מנחתי שתקה הוא רשי שאהבתני בעיניך חן

 בךכמישרואה שמחתי כן כיעל נישאהבהניהלאהוא
 כי .ותרצני אחה גם כי מכיר אני ומזה .אלה־ם פ:י

 כרואס בעיני היית צא רצימיי לא שהם כמראות מבטס

 .פ״ו( פ׳ )בב״ר ז״ל מאמרם בהזכיר הכתובים ענין
 ודהוי ומרגליות. שוטח אבנים בידו הבא מן ויקח

 רק עבדיו שהוליכו נראה לא ט מהן נמשה מה לדעת
 שנחה בידו שטש אבנים לקח >י ויהי אן .העדרים

 עזים אך כעט. להפר זה נס יצשרט אס למאום .לעשו
 והנה עבדיו. ביד שייתן מה הוא זה ט' מאתים

 פי עבדיו שביד העדרם על לו אמר פנים בהתראות
 כעסך להסיר שהוא מן למצא אמר .ט׳ המחנה ל לך

 לא .מן עדין מצאה שלא דעתך אס לו השיב אז חן נמצא
 יופר לא רב פן ובכל רב לי יש הלא ט בזה נם המצה
 לך אשר לך יהי וגס בדורון חפץ לי ואין .בזה ככפו

 בראות ע״כ רק ומצאת לי אין חימה כי הברכות הם
 ערך לפי לטיט כדק צריך כי ראה דבריו אש יעקב
 יהי ככאמרך כבר מן מצאתי נא אם אמר ע״כ .ממונו

 ומרגליו? שטס האבנים הס מידי מנחתי גס ולקחת ט׳ לך
 לך הוא ראוי ט בידו הבא ק ויקח בהן שנאמר ־.ם או
 ולא ולקחת אומרו וזה כמטרש כו׳ ראיתי כן כל ט

 ואח״כ עבדיו שביד מה על נוסף ולקחת אם כי קח אמר
 ע״י לך היבאש ברכתי את נס זה כל עס נא קח אמר

 :ט׳ אלפס חנני כיהנה וזה זה אתן אם תחוש ילא הכבדים
 שאין רז״ל השכימו הנה .כו׳ נסעה ויאפר יב

 שמאמר אלא כפשושן. אלו פסוקים
 פשו לו שאמר כל היה .ט׳ אדוני נא יכבור יעקב
 יעקב לו ושהביב בשלמך עמך שותף שאהא אני מבקש
 אדוני אל № אשר עד אמרו וכן .ט׳ אדוני נא יכבר

 עשו הר אח לשטש ט׳ מושיעים ועלו שהוא שכירה
 פא ונלכה נסעה שאם )א( . להם שהוקשה ויהיה
 שותפות מורה בלתי שהוא לנגדך ואלכה מאי יחד ללכת

 אותם ישא לא פן אליי קרו: לנגדו שיהיה שאם בהליכה
ולא יעקב לנגד ילך שהוא יאמר למה יחדו לשבת האר;

 שיעקב 4 >ח׳א( כה



צט משת וישלח תורת

 .רכים הילדים כי חשובה זו מה )ב( .לנגדו ילך ביעקב
 אחיו את שאיש יחד יהיו הוא טוב טוב כן על ואדרבא

 עשו אם שידופקו הס מי ודפקום אומרו )ג( .יעזורו
 .שידפקוס יחוש למה וגם .אחד יום ותדפקס היל׳ל
 מזכיר למה הצאן כל ומהו הוא הענין שגזרת שאחר )ד(

 שמוראו אחר כי מיותר הוא עלי אומרו כי )ה( .הבקר
 . עליו היות יוסיף ומה יחן מה הצאן ימותו פן הוא
 .בס״ד דרכנו פי על שיחישבו במקרא דקדוקים קצת יש וכן

 רבים במקומות מרז״ל לנו הנודע אל לב בשים והוא
 לצאן וישראל החג פרי כענין לפריס נמשלו האומר: כי

 פ׳ )ב״ר במדרש ז״ל מאמרם בהזכיר הענין אל ונבא
 והצאן ואהרן משה אלו רכים הילדים ח״ל . ע״ז(

 לולי ודפקום ׳ כו צאני ואתן כד״א . ישראל אלו והבקר
 :ע״כ קיסר אדרייאנוס בימי הצאן כל ומחו ה׳ חסדי
 ראיה מביא אינו ישראל אלו והבקר והצאן אומרם והנה

 הם הבקר שגס מנין קשה עדיין אך .הצאן על רק
 על רק ישראל אלו לומר כוונתו שאין ודאי אך .ישראל

 נסעה אמר עשו כיהנה והענין הבקר. על ולא הצאן
 על בעלות יצחק בכוונות שכתבנו במה ודעתו כו' ונלכה

 ישראל על אדום את להשליט שהיה עפו את לברך לבו
 ולא אדום ביד ארבעתן שיהיו הגליות בד' פעמים ד'

 מצד חלקו הוא כי בלבד הד' בגלות בשליטתו רק לו שוה
 .בס״ד שם כמפורש כו׳ חריד כאפר והיה כאומרו עצמו

 על שליטה לאדום אין אדום גלות שקודם מה על אך
 בשותפות יחד נסעה מעתה הנה עשו אמר .והנה יבראל
 היות בקש זה שאמר פסוק על ע׳ח( פ׳ )שם ז׳ל כמ״ש

 : יעקב של בעולמו באמרו אלא . עמו שותפות לו
 בשותפות יחד נסעה הוא הנזכר במדרש דרכנו ולפי

 אל איש כי וקיום התהלכות לט יהיה כי ונלכה בעה״ז
 בגלות לנגדך ואלכה לסוף כי בזאת אך חזק יאמר אחיו
 אז נגדך אתקומם אז כי שליטתי היא אז כי הד׳

 משה הס הילדים הלא כי אפשר אי ואמר יעקב השיב
 אומות שתי וקיום הנהגת עול מהעמים רכים ואהרן

 כו' לבדי אוכל לא אמר לבדן ישראל על אפי׳ כי יחד
 .שכמי על אותן ואשא זכותי שאשתף אלי תאמר ואס
 הד' בגלות שליטתך זמן בבא אך כעת יהיה זה הנה
 כי ישראל כל יסתכנו בביתר קיסר אדריאנוס בימי

 שליטתם עת בבא כ״כ ידם תחזק בנחלה אלי בהתחברם
 וז״א חלילה שריד השאיר בלשי עד כ״כ ידם תגבר
 נקראים שהם אדום מלכי הבקר עם ישראל שהם והצאן
 עלי שעלייתן עלי יעלות תהיינה האומות ב׳ ואס פריס

 שומתו עד ידם תחזק כך כל הנה .בזכותי ידם ך שאסמי
 אח ידפקוס הנזכר הבקר כלומר ודפקום וזהו הצאן כל

 על הכתוב ושעור :הצאן כל שומתו עד הנזכר הצאן
 אומרו ועל רכים הילדים אמר . ונלכה נסעה אומרו
 ובקר צאן יהיו מעתה אס כו' והצאן אמר לנגדך ואלכה
 אדני נא יעבור אך הצאן כל ההוא בזמן ומחו עלי עלות
 כי עבדו לפני וזהו בע״הז תחלה ושררה אדנו׳ לנהוג

 לבדי אוכל שלא תאמר ושמא בעה״ב שחלקי אחרון אני
 ואיך כלל בעה״ז חלק להם פאין כיון העה״ז צער לסבול

 בעה״ז עמך שאתחבר סוב טוב ולכן כלומר יתקיימו
 בע״הז לעזור מעיר לנו תהי׳ כי ונלכה נסעה במאמרך

 5 )ח״א( כה

 אין הנה .בעה״ז לי ייטיב לך ומאשר’ חלקך ה־א כי
 עמוד שאוכל ומה בעה״ז לאמי אחנהלה ואני כי צריך

 זכיות ב׳ ע״י הנה העולם. בזה חלק לי שאין עס בגליות
 בכל תבצר שלא זטח א' מזרעי יעדרו שלא אתנהלה

 כי חורה שהיא לפני אשר המלאכה לרגל וזהו דור
 בחורה המההלכים זרעי כי ואמר היה אהלים יושב

 זכות וגם .היה אהלים יושב כי לפני אשר מלאכ׳ שהיא
 ולרגל וזהו חטא ט שאין הבל רבן בית של חנוקות
 אל שאבא זמן עד אתנהלה אלו זכיות ב' ע״י הילדים

 את לשפוט כו׳ מושיעים ועלו זמן שהוא שעירה אדני
 ניחנה לא שעדיין כך ובין כך בין עשו ויאמר .עשו הר

 המצווה גדול כי הנתינה אחר כאשר זכוחס ואין חורה
 אציגה כעת אינן הנזכר זכיות שהשתי באופן כו׳ ועושה

 לך שאין בע״הז לעזר לך יהיו אתי אשר העם מן עמך
 ועוד אטריחך זה למה אחד טעמים שני והשיב בו חלק

:בעיניהם לא אך אדוני בעיני הוא מן אמצא שאס
 צורך מה לב לשים ראוי .כו׳ שלם יעקב ויבא יח

 פ' )שם ז׳ל למ״ש ואפי׳ שלם שבא הודיעו
 .אז זו הודעה צורך מה .בממונו שלם בגופו שלם ע״ט(

 צורך מה וגם .מיותר הוא כנען בארן אשר אומרו וגס
 במאה השדה חלקת שקנה העיר פני אח שויחן הודיענו
 אלהי יתברך הוא אותו קרוא ענין מה וגם .קשיטה
 בשלום ושבתי פסוק על פירשנו למעלה והנה ישראל.

 בית אל בשלום בשובו כי יעקב שבקש כו' אבי בית אל
 הנה כי . אבותיו על יתי־ון ית׳ הוא לו יעשה .אביו

 .מותו אמר היה אך עליו שמו את יח׳ הוא כנה אברהם
 סומא היותו על היה אך בחייו שהיה יצחק עליו נוסף
 ,ואלה אביך אברהם אלהי אנכי באומרו והוא כמת. חשוב
 בחייו יצחק ואת מותו אחר אברהם אח שהוא יצחק

 עמדי תעשה אשר המסד זה אלי אך . סומא ובהיותו
 לא . פגם שום בלי בשלום ושבתי כי יצחק על גם יתירה
 לאלהים לי ה׳ והיה ועכ״ז בשלום רק סומא שהיה כאבי

 שאל וכאשר בחיי יעקב אלהי ליקרא עלי שמו ה' שיכנה
 .בגופו שלם יעקב ויבא הנה כי יח׳ הוא לו עשה כן הוא

 .כנען בארן אשר שכס עיר שהוא אביו בית אל בשובו
 חשוב ג״כ שהוא עני היה לא וגם אביו ביח פס אשר
 נכסיו נתן לא שעדיין ארם מפדן בבואו היה הנה כי כמת
 מתנות להם שנתן העיר פני אח ויחן עשרו ומרוב .לעשו
 שם לנטות כדי השדה חלקת קנוח עד מווחר והיה רבות
 וממונו בגופו שלם שהיה ועכ״ז קפיטה במאה אהלו
 עליו שמו כנה מזבח הציב כאשר כמת חשוב בלתי בחייו

 איש יאמר ולבל . בחייו ישראל אלהי יש׳ הוא ליקרא
 אין כי יאמין לא בקדושיו הן והלא ככה ית׳ עשה למה

 לו ויקרא ואמר הקדים לזה בחייהם ודם בבשר אמונה
 אל שרה כי אל רק אנשים כיתר נש בר דין לית לומר אל

 לא אם לו יכול אדם כח שאין עשו של שרו והוא אלהיס
 המקום שם קרא כן שעל .למעלה שכתבנו כמו אל כח

 רוגז מדת היא אלהים את שזועם כאל היו שפניו פנואל
 ליקרא עליו שמי אכנה הוא ראוי כן ואם עשו של שרו

 וזהו . כמדובר כמת חשוב היות בלחי בחייו ישראל אלהי
:עליו יכונה ישראל אלהי כן וע״י אל לו ויקרא

 קי והוא כו׳ דינה ותצא שלמטה מה אל מקושר יאמר או
 באה



Н תורת 198
 אשה דרך ומר רע כי ארץ דרך ללמדנו המורה באה

 יעקב בת דינה הלא כי טהור בלתי מקרה יקר פן יצאנית
 הקרובות הסבות והנה ונאנסה הארץ בבנות לראות יצאת
 הלא בה יצדקו לא נזקה גרמת היו הנה כי ולומד לדבר
 יעקב בת את לתפוס התימה מן אינו איש יאמר כי המה

 במקומות דרבים להולכי יקרה ההם כמקרים הלא כי
 אולי ב' מעם או . חביבותם ידעו ולא יכירום לא אשר

 :הסבות מן לסבה אביהם עם המקום אנשי לב נכון לא
 ה' בעיני טוב ולא עון בלא ייסורין אין כי ג׳ טעם או

 אשום כי הארץ יושבי בעיני כטדו והקל הנערה אבי
 ולא זה לא כי ותודיעני הורה הקדימה כן על .לה' אשם

 יעקב ויבא הלא כי איננו הא' הטעם כ״א גורם זה
 ארן כנען בארן אשר שכם עיר פגם שוס בלי שלם

 ארן ממרחקי ארס מפדן בבואו חפצו ומחוז מולדתו
 עד רע פגע ולא שטן לא לו נזדמן לא ההוא הדרך ובכל

 לא ונס לו גרס זה לא כי הנה חפצו מחוז אל הגיעו
 למדינה שהנחה העיר פני אח ויחן אדרבא כי הב' מטעם

 בעיני היה טוב כי ע״ט( פרש: )שם ז״ל כס״ש עשה
 אפילו הנה כי שכס אבי המלך בעיני וגה הארן עם

 לא וגם קשיטה במאה ממנו קנה אהלו שנטה המקום
 הנה כי .היה האלהיס בעיני שוב הלא כי הג׳ מהטעם

 אלהי שהוא מי .אל ית' הוא לו ויקרא מזבח פס ויצב
 ט' צו ויקרא אומרן יהיה או הנזכר. הדרך על ישראל

 מנינא ר׳ בימי היוצא קול בבת .ית' מאמרו על מאמרט
 די בני וחנינא בני חנינא בשביל נזון העולם כל דוסא בן
 הוא שאומר הוא בדעתנו . לע״ש מע״ש חרובין בקב לו

 לשבעה לאכול תורתו פירות חנינא מר' יבצר לא כי יסב׳
 אלא הבא לעולם קיימת והקרן בעוה״ז עתיק ולמכסה

 בזכותו להשפיע עצמו שמצמצם . לנו נרפא שבחמרתו
 ולה בני חנינא בשביל נזון כולו העולם כל וז״א זולנ.ו על

 שע״י חרובין בקב לו די כי הוא נזה המיוחד זכותו הוא
 העולם כל שהיי באופן לעולם וטוב לו יפה שמצטמק מה

 בזכותו כלו העולם את כזן יתב׳ בעיניו ויחשב ט תלוי
 כאשר כי לומר אל ליעקב לו ויקרא יאמר יתכן •ה וע״ד

 ה' ואני זה בתואר יתואר יעקב כן יבנה עולם אל במסד
 אלהי אל לו ויקרא וז״א . אלהיס במדת עטו מתנהג
 בתואר עולם ומקיים בונה אל ליעקב שקראו .ישראל

 ביסורין אלהיס בתואר עמו מהנהג יתב' היותו עיי אל
 בעיני גס היה טוב כי הנה ישראל אלהי שהוא וטלטולים

 לאנוס נבל חרפת לו גרס מי איפה כן ותם בעצם ה׳
 לה. גרמה יציאתה כי דינה שוהצא אס כי זה אין בתו את

 שאיי מה . יצאנית להיות כמוה קדוש מזרע יפלא והלא
 )שם ארז״ל והנה בתולות נערות גס ומה נשים דרך

 ותצא כדכחיב יצאנית אמה מה לאה בת שז״א פ'( פרשה
 יצאת אמה כי דומה אינו עדיין אך כו' לקראתו לאה

 מעשו שמנעה דבר שעל אמרו עוד . בעלה לקראת
 ל,ן . מספיק אינו יצאנית היותה מדת אל ועדיין נתפסה
 באומרו לדבר טעם סוב לתת התורה באה כי אחשוב

 בת שהיא זו הודעה אל לב בשום והוא כו׳ לאה בת
 . טענות שלש שתים חתן אך ליעקב אומה ושילדה לאה
 )ברכות מרז״ל כנודע והוא כו׳ נאה בת באומרו אהד
я> )שאחר אצא היחה בן כי בת ילדה ואחר פסוק על ס׳

 6 )ח״א( כה

משה לךן1
 לנקבה. התהפך רחמים לאה בקפה חמים מזכר הורתה

 להפלים אמד רק תלד פלא מהפפחוח רחל תגרע בל
 אלא זכר היתה בהורהה דינה כי הנה פבטים הי״ב

 התמה מן איט זכר בפרשה מי ולכן . אח״כ שנתהפכה
 אתר הולך דבר וכל הזכרים יעפו כן כי יצאנית תהיה
 הלא כי יציאתה על התמה ואל דינה ותצא וז״א .שורפו

 זכר הוא כי יעקב פל ולא לאה של היא בתם היא אס
 ליעקב בת היות כי לומר .ליעקב ילדה כאשר כי עפאה

ליעקב. ילדה אפי לאה בת וז״א בהריון לא אך בליד׳ הוא
:יצאנית היותה על חתמה אל וא״כ

 בה ולהתהלך בארן לשוט כיונ' לא הלא כי שני טעם
 לערב הארן בבנות לראות רק עם במורי לראות

 לא כי . בעצם תאשם לא בזאת וגס הבטת עם דעתם
 בן שכס אותה ראה לולא הלא כי . תאחז פן לבה שתה
 יערב שלא מה נתפסה לא היא הארץ נשיא שהיה חמור

 עיד ולא .המלך בן יפגפנה ידעה והידוע זולתו לט אל
 כה. יפגוש למוש לה היה מלוקה בטבע אם פגם אם כי

 שבשטף לא אך ואחיה מאביה יחבענה רק לב על יעלה לא
 חשב לא זה כי ויענה אותה ויפכב אותה יקח עובר
 הקורה ומדיעתט . כו' ויפכב כו׳ וירא וזהו . אטש

 והדבק כי עמו ברית כרתה לא שעשאהכלי אלהיתשעס
 ט נפשה דבקה לא היא אך . יעקב בת בדינה נפשו

 כללות .אהבתו לא היא אך הנערה ויאהב וכן לקדושתה
 האשה יציאת רעת גדלה מה התורה נמדתנו כי הענין

 מצד קדושה היא גס והיא . יעקב בת היותה עם כי
 לה טה לא .טובה בלתי פנייה מכל ומסולקת עצמה
 גס ומה יטמאנה טמא ומר רע מקרה לה יקרה לבלתי

 תחת הזאת המכפלה כי כמוה תרחק לא אפר אפה כל
 ג׳ התורה למדהט יתכן עור : ומכפלת כפולה ידה

 נפש בין להבחין הוא הלא גדול בעיקר )א( למודים
 במינות בג׳ וזה מסמא. טהור יתן מי כי לטמא טהור
 בקדושה הידבק לחבוק טמא דבר כל טבע כי )א(

 קדוש בדבר לידבק הטומאה תוכל לא כי )ב( ולטמאה
 . איכותם לנגדיות תחלה ויטמאט זוהמא בו יטיל עד
 .בטהור המטמא וידבק הוטמאה אשר אחרי גס כי )ג(
 . זוהמא ט הטיל אחרי גם במטמאו הטהור ידבק לא
 ומיד טמאה נפש בעל שכס אותה וירא הכתובים ענין וזה

 אותה וישכב בה לידבק זוהמא בה ולהטיל לטמאה משק
 פד כי לומר כי׳ נכפו ותדבק אמר השנית ועל .ויענה
 כפולה זוהרא בה שהפיל ויענה אותה וישכב טמאה אפר

 ג״כ הורה והג׳ • במינו כמין שנמצא בה נפפו דבקה לא
 .ט נפשו דבקה לא היא אך בה נפשו דבק הוא כי □ה
 כאמנון בה קן ונא הנערה את שויאהב אס כי שד ולא

 עם פיופין דברי הנערה לב על לדבר והוצרך בתמר
 הבחינה מן והנה הטבעה. לפי הוא ונהפוך כלי שעפאה

 בהו נפש קדושה כח תעצור לא פן יעקב נתיירא הג׳
 ויעקב הכת׳ מאמר וזה .ותאהבהו אהבה ט סלקפר

 הוממאה אפר ע״י פן חם כי והוא כו׳ טמא כי שמע
 ישלח ואם . ט נפשה ותדבק בעצם במינו כמין נעפה

 . הלוה ועצה דבר ויתנו כו׳ והחריש ע״כ .תמאן אחריה
 שהטיל גס כי . לטהורה טמאה בין מה ראו כיון גס
הבל את לסבן מה כי בנפשה נפשו דבקה צא זוהמא בה



р ויישלח תרדא
 ותדבק חהו טהזוהמא. שהוטלה בגופה משו אם כי

 החביאתה אשר יעקב בת להיותה זה וגס בדינה נפשו
 שאל״כ הנערה את שויאהב נמשך הלז השווי וע״י מעשו

 כסדע השויס בין אלא חתהוה לא כי . אהבה היתה לא
: הנערה לב על וידבר וזהו .פיוס קבלה כן וע׳י

 לאמר אומרו )א( יקשה הנה .ט' שכס !יאמר לי
 את לי קח אומרו עם צודק בלתי הוא

 ויעקב פ׳ כי )ב( לבינו שביס דברים הוא הכל כי הילדה
 ויתעצט באומר )ג( הדבקים בין נכנם יראת כו׳ שמע
 להם ויחר כך ואחר מעט התעצט תחלה כי נראה נו׳

 האיש אף יחרה תחלה אדרבה כי הוא ונהפוך מאד
 ,ט נבלה כי אומר )ד( ושוכך שלך כן ואחרי מאד

 לקצר היה ועוד המלות ומשנה ומשלש הענין שטפל
 אח שסתו )ו( יעשה לא וכן אומרו )ה( חורה של כדרכה

 אתם חמור וידבר אומר )ז( . ליעקב מישראל סעמו
 כי לזולת לאמר ואינה מיותרת לאמר מלת כי לאמר.

 חשקה בני שכס אומרו )ח( היו יחד שם ואביהם המה
 רק הרעה מעשה על נותן הוא התנצלות איזה כו׳ נפשו
 אומרו )ט( לחשה אותה לשאול בא עשה צדקה אשר כגוי

 על ט׳ אותנו והתחתנו באומרו מתקן מה )י( מיותר נא
 אמנם ונדבות הבטחות יתר כל כן עשה אשר מבלה

 אביה יאמרו פן שכס משש הנערה לב על דבר סרס מה
 וידבר מחלה ע״כ .פיה את ונשאלה לנערה נקרא ואחיה

 לאמר . אביו אל שכס ויאמר ואח״כ הנערה לב על
 .לאמר הכושר שעת ראה שעתה כלומר .ואחיה לאביה
 . דבר לחמר עת היה שלא לבה על דבר טרם מש״כ

 .אביו אל בפניה דבר הנערה לב על שבדברו יאמר או
 הוא לו שאמר ומה .שבלבה מה היא שתאמר לאמר כדי
 לקחתה בה חפץ כי בשומעה אז כי כו׳ הילדה את לי קח

 צריך מרוצת שהיא גס כי ואמר .לבה את תגלה לאשה
 אח לי קח וזהו . ילדה שדנה כי אביה מאת לקחתה
 לשני שא ששחק ויעקב הנערה את אמר ולא שלדה
 וכבר בתו דינה אש כבר טמא כי שמע כי א׳ .סעמיס

 להוציאה ממהר היה יטמאנה טרם היה שאלו . נעשה
 את היו ובניו כי יאחרו לא בניו כי ושד .יטמאנה טרם

 להחריש בלבו היו לא אך . יחרידם ולמה בשדה מקנהו
 שבין מה אל צב בשום יאמר או : טאס עד אס כי

 ושא אביו דברי בתוך והכנסו חמור לדברי שכם דברי
 חפץ יחשיב לא זהב . בה נפש דבקה מאשר שכס ט

 :כו׳ מהר מאד עלי הרבו כמאמרו יקרים בדמים לקחתה
 היא קימה ולשון כהף בלא הוא מחנה לשון כי אמת והן

 כנלמד . בכסף שהוא אשה איש יקח כי כד״א בכסף
 והנה . ומוכר לוקח לבון וכן עפרון משדה קיחהקיהה

 הקרובים דברים לאביה לאמר כדי אביו אל אמר שכס
 לשון ששא לי קח ומתן מוהר בדמי לקנותה שהיא לשיודו
 הוא לאמרגס פיהו ישכיל מזה למען בכסף. לקימה

 צא שאביו אך . חנם ולא יקרים בדמים מקח לשון להם
р כסף. אין חנם שהוא אותה נא תנו אמר רק . עשה 

 בתוך קפץ ע״כ הנם לחת ימאנו פן חש כך שכס וכשמע
 מה בכל .לי אומה בתתכם מן אמצא ואמר אביו דברי

אס כי חפן אני חנם וצא ט׳ עלי הרבה אלי שתאמרו
:בס״ד ביאורו יבא כאפר יקרים נדמים

 7 )ח״א( כה

 אמר ט׳ לי קח רוביו שת מוותו ט הפח אל תחזור
 דהו שתחתיה או אביה את אדבר מי את בלט

 להתפייס' קרוב הוא כי באומרו הזקן אל לדבר לבו אל
 שמע ויעקב וז״א .והחריש היה בעיר כי שמע הלא כי
 חפן אולי חמור אמר כן על כו׳ והחריש ט׳ טמא כי

 ט׳ חמור ויצא כן על .שידעה אחר לאשה לבני שתהיה
 השדה מן באו יעקב ובני ידבר ומרס אתו לדבר יעקב אל

 מבעוד ובאו ערב עדי לבא להס היה לא כי ויהיה כשמעס
 אפשר מיותר שהוא האנשים ובאומרו . כשמעם אז יום
 אנשים לכלל באו אשר אם כי כ״כ התפעלו כלם לא ט

 שהיו השאר משא״כ שנה י״ג בני שהיו הגדולים שלשה שהם
 על האנשים יאמר או : שנים עשר כבן הגדול קמניס
 איש ויאמרו כד״א אנשים תואר בהם שנאמר ולוי שמעון

 אחת ומצד האנשים ויתעצבו אחת ומבחינה אלאחיו.
 הוא האנשים שויתעצבו מה ואמר ופי׳ מאד להם ויחר

 .ישראל שמו הוסב עתה כי בישראל עשה נבלה כי על
 .המתבייש לפי הכל כי הנבלה תגדל חשיבותו גודל וכפי
 . ישראל שנקרא משכם נעדרה זו הדרגה דעת אס וגס

 את לשכב וזהו יעקב בת לפחות מהיות יבצר לא הלא
 על שהוא ט׳ לשכב שהיא שויתעצט מה וזהו יעקב בת
 ישראל היותו מפאת בין כדרכה שהוא שוישכבאותה מה
 הוא . מאד להם שויחר ומה יעקב בת היותה מפאת בין
 מה שהוא כדרכה שלא שהוא יעשה לא שוכן מה על

 שדרך ועם כשמעם השדה מן באו כי ובראות שויענה
 .כמחרישיס היו ואדרבה אפס חרון כסות לבלתי בחורים

 שתו כי השיאת׳ החמדה כי בלט אומר אתם וידבר אז
 אז לו אותה חתה ושוב הארץ נשיא עצר יורש הוא כי לב

 אפשר היה הנה לומר כו' חשקה בני שכם לאמר אתם דבר
 זר לעשות וחלהעהו בו בערה גופני חשק אש כי לחשוב

 חשק רק היה גופני חשק לא כי האמת כן לא אך מעשהו
 קדושה ניצוץ איזה אולי כי בבתכם נפשו חשקה כי רוחני

 נאמר וז״א הקדושה משורש בבתכם וחשקה בנפשו יש
 גושו ולא נפשו חשקה כי הוא לאמר שראה מה כלומר

 ששכב אחר בה קץ היה גופני חשק היה אס כי והראיה
 אומר אדרבה זה אך .בתמר אמנון כמעשה ויענה אותה

 לו אותה תאותי ששבעה אחרי בקשה לשון נא חנו אני
: נפשיות חאות רק זאת אין אך .לחשה

 ישגלנה מרם היה סוב סוב הלא תאמרו אס יאמר או
 הלא זו נבלה יעשה ולא אישות דרך ממס יחבעס

 עתה אך לו לחתה ממאנים הייחס אולי אז כי הוא הענין
 . בע״נ לאונס לחמה הוא בנמוסיכ׳ הלא שנאנסה אחר
 ולא מקודם משא״כ עתה נא כלומר אוחה נא חנו וז״א
 אני ועתה שלחת יוכל שלא להכריח דרככם אם כי שד

 זיווג יש הנה .יאמר או : בקשה דרך אותה חנו אומר
 שני וזווג הזה לשלם טאן מטרם הנפשות מפאת ראשון

 את איש יקח כי הוא והצודק בגופים טאן אמרי הוא
 חשקה בני שכס הנה מאמרו וזה נפשו זווג בת הוא אשר
 היה גוף משונל נפשו מהיותו כי יורה גופני משק ולא נפשו

 הוראת לשי לפליני פלוני בת שאמרו בבתכם מאז ימס לו
 היא שלו כי לו אותה שני בזווג עתה נא חנו לכן החשק
 , הנבלה על חרפתכם את שליט אנה כי מאמרו ושמא
בנות. רטת אתם תקש כרחם בעל שנטלו אחד על הנה

 כי
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 תחנו רק בזאת כאשר נקח לא בטתיכס כו׳ והתחתנו כי
 רק לגרים תחשבו ולא רשותט בלי צכם תקחו בנותינו אך

 בזמנים דברים לכמה כי תשבו ואתנו וזהו לתושבים
 קבר אחוזת כענין לחושבים גרים בין הפרש היה התם

 ולא עתיד ל׳ לפניכם תהיה והארץ ומאומרו .בה וכיוצא
 להיות עתידה הארן הנה יאמר אפשר לפניכם הנה אמר

 הטוב ומה לזרעכם לכם ניתנה כנען ארן כי .לפניכם
 בה האחזו ומעתה וסחרוה שבו כי היא הלא עושה אני

 אין אמר אביו את להשי׳ מחרישים שדם כי שכם ובראות
 שיתנוה ירא' ט׳ נא תנו באומרו אבי שמדברי אם כי זה
 וגס בעציצו שישתה אותה לאונס בתו הנותן כדרך לו

 לא אמר לכן .מחיר ובלא כסף בלא מחנה לשון שאמר
 אותת כמטיליס ולא בעיניכם חן אמצא רק אבי דבר כן

 תאמרו ואשר כ״א חנם בקמת חן המציאה אין וגס .עלי
 חשוב לאדם מחנה הנותן דרך כי כיוון עוד :אתן אלי

 לקבלמירוד עצמו שהשפיל על לנותן חשוב האדם שיחשב
 שמקודשת חשוב מאדם המתקדשת אשה כענין .ממנו

 אחס חשובים כ״כ יאמר וזה .הוא ואמר היא בנתנה
 אתן אלי שתאמרו במה בעיניכם חן שאמצא בעיני ממני
 זולת כי לעשות אוסיף זאת ועוד ־. המקבל אני כאלו

 מהר מאוד עלי הרבו לנערה גס מתנה לכם שאתן מה
 ליפרע יהיה ולא .התוספת הוא ומתן ומשלי כתובה היא
 מעתה ואתנה רק הבנות כמשפט גירושין או מיתה לעת
 תחלה ואתנה ט'כי לי וחט וכו׳ ואתנה וזהו אק־נה כרס

: כו׳ לי ותנו ואח״כ מקודם
 יעקב ענה לא למה לב לשים ראוי .כו׳ וי^נו יג

 הקדים למה וגס .במקומו ענו למה והס
 ועוד מיותר הוא וידברו אומר וגס . לאב הבן הכתוב
 הוא ואם .כו׳ טמא אשר על שהיל״ל טמא אשר אומרו

 ויאמרו כך אחר אומר איך כו׳ טמא אשר להם שאמרו
 לא אומ׳ ושד אליהם דברו כה עד גס הלא כי אליהם

 ושד . העיר אנשי בכל ויצא בשכם נכנס למה כו׳ נוכל
 והיינו אחכם וישבנו וכן מיותר הוא כמונו תהיו אס אמר
 את והיל׳ל בתט את ולקחנו אומרו ועוד מיותר. הוא

 ולא . להורגם במילתם התנכלו הנה אך : אחותינו
 כן אחרי כאומרו אביהם יעקב לב כן לא כי מהם נעלם

 ויענו הקדימו אביהם יענה טרם ע״כ כו׳ אותי עכרתם
 שכס אל תשובתם עיקר עשו כי עשו שנית וזאת .הס

 חמור את ואגבו שכם אל וז״א פניהם מגמת שמו ואליו
 ועל בדבר יסרב ולא בקרבו לבו חס שכם כי יען אביו
 פעם שהוא יעקב בני ויענו הא' על אמר הדברים שני

 חמור ואל שכס אל והב׳ . בפניו הס ענו בניו היותם
 הלא אלה שתי עשו ולמה הבן מן עיקר ועשו שהתחילו

 לא שאם כלומר לבסוף שנתגלה מה והוא במרמה הוא
 ונתנו הפועל אל יוצאת המרמה היתה לא אלה שתי ע׳י

 וז״א . ענינם יסדרו טרם הדברים שני אל טעם להם
 עשותם על הדברים שני על להתנצל דברו ומה וידברו
 ועל טמא אשר וז״א דינם בעל הוא כי הוא משכם עיקר

 כי לו׳ אחותם דינה את אמרו אביהם במקום השיבם
: כאביהם דין בעלי הם גם

 אין . אביה עלבין אל לכ לשים באנו אש יאמר או
 אך כו׳*. נבלה כי למעלה כאומרם הוא רב כי תקנה

 8 )ח״א( ׳כה

 אשל על רק כעש נשגיח כי על הוא עונים שאנו מה
 אין אבינו גדולת לפי יאמר או :אחותם דינה את טמא

 נייחש אשר כי ואמרו דברו רק ט לפגום משפיק זה
 לבדם הס ולק פגם בהם כי אחותם דינה את הוא שטמא

 להזכיר שהוצרכו ענייתם אל התנצלות בתת והנה יענו
 תשובתם דברי בהחילס אך קושי לשון וידברו אמר חטאו

 אמירה לשון נאמר . חבה דרך שלם בלב כמדברים
 אין אמרו .כו׳ לעשות נוכל לא אליהם ויאמרו כאומרו

 ארן דרך איט כי אחת. שאלה רק ומתן במוהר חפן לנו
 אז לתת לט אפשר היה אם כי והוא שאלות שתי לשאול

 הא׳ השאלה היתה ערלה לו אשר לאיש בדין אחותינו
 שימולו לשאול מבקשים היינו לא ואז וישאנה שכם שימול

 לא בדין הנה אך שאלות שתי היו כי הארץ עם שאר גם
 שאם נמצא ערלה לו אשר לאיש לחתאתאחותט נוכל
 בשבילנו דבר עושים בלתי נמצאת .וישאנה שכס ימול
 אס והוא היא א׳ שאלה כי לכם נאות בלבד בזאת לכן

 כ׳ אמרתם הלא אמרו ואפשר זכר כל להמול וגו׳ תהיו
 מה שנסבול )ב( לשכם הילדה את שנתן )א( דברים.
 .מכם רטת אט נקח זה שלעומת על באונס כבר שלקחה

 ערלה לו אשר לא־ש אחותנו את לתת נוכל לא הא׳ על
 שלעומת הב׳ ואל שטימאה היא חרפה כי שימול גם עתה

 ואז וגו׳ לכם נאות בזאת אך . רבות נקח שלקח מה
 .♦ א׳ שלקח מת תחת לנו נקח בנותיכם שאת מה יתקיים

 ונטמא טמאים בת בחזקה שנקח בצע מה שאל״כ
 בנותינו את ובק אחותט טמא שהוא מה לעומת עצמנו

 . לט נקש המילה אחר שהולידו בנותיכם ואת למולים נתן
 ביני הנה תולידון אשד עד! נשבר הלהן תאמרו ושמא
 והיינו אתכם וישבט והיא אחרת טענה יש וביני
 מפני с: את לשבת נוכל לא הנה כי והיא אחד לעס

 אשר אש בזכור הערלים בעיני נבזים נהיה כי התרפה
 אתכם וישבנו העם כל בהמול אך . בתנו אנס מהם ערל

 ז את כמשפחת אחד לעס והיינו הלא כי חרפה אין אז כי
 נחשבנו לאחדים כלנו כי יהיה להם גס פגם הוא ואם
 לנכבדים חשביט ההיא החרפה שאחר בהיות גס ומה

 וזהו . אליהם שבנו לא ואנחנו אלינו המה שבו כי מהם
 שלם עם ואתם . אנשים י״ב שבהיותנו אתכם וישבט
 בשנתנו ברוב בסלים נהיה ולא א׳ עם לפנתיה אלינו באתם
 בגדלה שטימאה לשכם תקנה אין א״כ תאמרו ואם אתכם

 חסד כלו׳ תנו ולק וגו׳ תשמעו לא ואם אומרים אנו לזה
 שעשה ואל בשב רק אותה נקח שלא בשמעכם נעשה זה

 אפר איש אומרו אל לב בשום יתכן עוד : שם נניחנ׳
 והיינו אומרו אל וגס . ערל לאיש אמר ולא ערלה לו

 מילת עכוב אל וגס כמונו תהיו אם אומרו אחר אחד לעם
 לתמול אלינו תשמעו לא ואם שאומר שכם נשואי הל העם

 העולם אימות מולי כי ידוע הנה אך בתט את ולקחט
 הנודר ל״ח( דף )נדרים כענין יקראו ערלים ע״ג עובדי

 אל אמר ובזה .בם דבקה הערלה כי וכו' הגנרלים מן
 בתכם לוקחי הבלחי העם יתר כל ולא שכם ימול תאמרו

 ערלה לו אשר לא־ש אחותינו את לתת נוכל לא הלא כי
 עדיין כי שיס-־ל גם ט שדבקה שלו .לו היא שהערלה

 נאות בזאת אך הוא ערלים של מעם הלא כי ערל יקרא
גמורים גרים כלכס וגו׳ המוט תהיו אם לכס ונשוב

וקיינו



קא סשה וי^לח הורת
 אטליז מעקה ארז״ל .העירה כבואם הנה והוא הס צט

 אהלו שם שנטה השדה והלקח ומהנדס בכר להס וחילק
 כו׳ מקניהם זה דרך כעל באופן קשימה במאה קנה
 .מושבם לאנשי נכסיהם להפקר קרוב כי הס לנו הלא
 כל אל שחרר אפשר אחנו הס כלמים אומרו גס ובזה
 )ב״ר ז״ל כמ״ש והמכות מהנות קבלנו שכלנו העיר אנשי

:העיר פני אח וימן על ע״ו( פ׳
 אל לבס שהו ולוי שמעון כי אמר כו׳. ביוס ויהי כה

 אשר ס אביה כבוד על )ח( .בחינות שתי
 עצמם כביד על )ב( .ועמו אביו מיחו ולא ככס חילל

 הבחינה שהיא יעקב בני שני ויקחו וז״א .אחוהס שטמאו
 היותה בבחינת ולא דינה אחי אמר ,הב ועל .הא•

 והם לעיקר חשט שאותה לה אחים שהם רק .אחותם
 לא באשר והיחלו דינה אחי אמרו אחריה כמתייחסים

 רבה אשמתם כי בטח העיר על ויבואו חמלה מיחו
 ואת ואח״כ .בדבר הנוגע ומאביו הלבישו שיצרו משכם
 כניו היותם עם יעקב בני שאר אך כו' בכס ואת חמור

 לב שחו לא כי יען להרוג יעו ס ולא החללים על באו
 יאמרו כן ועל אחותם טמא אשר רק אביהם כטד 0)

 דינה אחי היותם בחינת אל לא וגס .שללם לבלול די
 ידעו כי והוא אליהם טפלה היא כי אחותם שהיא רק
 מפן ובלתי בזה כטדו על חש היה לא אביהם כי

 כי אחותם טמאו אשר באומרה רמזו וגם .בחלליהס
:טמאוה כלס כאלו מוחים הבלחי על מעלים

 מותר בהן יש אלה אמריו הנה .כו׳ יעקב ויאמר ל
 הכנעני עתה הנה ויאמר יקצר ראוי והיה

 הוכחתו על השיט מה ועוד .ט׳ והכוני אלי יאספו כו'
 אך .מוראם סרה בזה ואיך וגו' יעשה הכזונה באומר

 טעם דברי אל לב ישיתו ההם האומות כי ספק אין הנה
 כי הארז יושב רוח על יעלה לא יעקב אמר כי והוא

 באומרם יתקוממו לא הלא הדבר עכו אביהם בעצת לא
 חס שנה י׳ב י״א בני נערים ב׳ כי עושה ילזות הרבה

 עדעשותנקוה. להתאפק כח עלרו ולא בקרבם לבס
 ימשט לא אך .יעקב יאשם וצא שאלו לא אביהם ופי
 האיש זה אין יאמרו וע׳כ הדבר. יצא שמאביהם אם כי
 לנס חל יערט ובזה אשמה. חלאות שמרי בלי זך

 הייתי כה עד כלומר אותי עכרחס וז״א עלי להתקומם
 פלוס דובר בלבי שמרים בני לזך הארץ יושב כל ני בע
 כשמן עשיחוני אותי עכרתם עתה אך שויס ולבי ופי
 אהיה כן וע׳י .אני הלב עכור כי יחשבו פן עכור ויין

 להתקומם לבם חל ויערבו המקים אנשי בעיני נבקש
 ביני כי להם אוכל ולא והכוני כן וע״י יחד ו;אסםו עלי

 לומר ואין אחדות עמהס אך בזה פירוד יש וביניכם
 שלא מסער מחי אני הלח כי בידי ויכהנו הארץ לי בנ־תנה

 הכוכבים וכפור לו שנאמר גדר אל אברהם זרע הגיע
 מסבר מהי יהיו שלח זה גדר שעל כו' לספור תוכל אס

 ועתה שנאמר משה ימי סוף עד הרק נמלת שם נאמר
 ע״י הרן ננהל ואז נרוב השמים כככבי אלהיך ה׳ שמך

 כא׳ עלי ונאספו פר מ: מחי ואני יאמר ובזה יהושע.
 אפר כל מהם יבצר ולא אחדות בהם יש אבר והכוני

 יאספו כי עלי ונאספו וזהו . הס בהירייס כי לעשות יזמו
י״ג( )בראשית ע״פ כמאמרנו ופריזי כנעני ?אחדות

והכנעני -

 בנו דבקה הערלה אין כאשר כן אחדשע״י לעס והיינו
 בכללם מכם שבהמול באופן אתם גס ק אותה נהסיר

 אומות שמיתר כמהול אינו שהרי ערל עדיין יקרא צא
מילת ע״כ ממש א' לעס נהיה ישראל שמכלל כמהול כ״א

:בשכם מעכבת היחס העם
 .אביכם כפי מה נראה תאמרו אל .וגו׳ לא ואם יז

אס הלא כי כלנו שנמול דעתו אס הוא גס
 אמרו ולא בתט את ולקחנו לימול בלבד אליט תשמש צא
 כי אותה עמט נקח בתו דינה אשר גס כי אחוהינו את

 לבבט ירך ולא לנו גם בת היא כאלו עמט יסכים
 כי ראשנו על יעלה לא ומורא והלכנו נקח כי .מפחדכם

 טוב שלא ועם דרכם הבין יעקב והנה .אנחט גבוריס
 חם כי גדול בט כמכה יהיה בל מיחה לא בעיניו הדבר

 דבריהם וייסט וז״א כל מפני ישובו ולא בקרבם לבס
: יעקב בעיני לא אך לומר וגו׳ ממזר בעיני

 וכל אביו בית ימאנו פן חש .וגו׳ אחר ולא יט
 עד אחר ולא כן על לימול עירו שער יוצמי

 והוא עצמו ומל עשה מיד כי הדבר, לעשות אתם ידבר
כי בעצמו שהיחל אחר ן ק למ ויטשו אביו בית מכל נכבד

 אדם כל שאחריו כמוהו יעשו ימהרו רק היא חרפה •
 כי .ט׳ בט ושכם חמור ויבא מיד המולו ואחר ימשוך
 הס רק אחריהם בלח לא פניהם מהשי? יטשו למען

 הקדמת אליהם וידברו עירם שער אל באו בעצמם
 כדי וגו׳ וידברו וזהו המילה ענין להם לאמר כדי דברים
 לאמר כדי וגו׳ האלה האנשים היא שדברו ומה לאמר

 לט מה עירם אנשי יאמרו פן והוא וגו' בהמול וכו׳ אך
 אמרו כן על אנחט נמול בתם את תקח למען האס ולצרה

Ы אנחנו אתנו הס שלמים האלה האנשים כי הוא כן 
 • שכתבנו כמו שכס נימול כבר כי . וחמור שכם שנינו

 בארץ וישט הנה כי להנאתכם עתה היא הכוונה אך
 ותהיה לפניהם ידים רחבת היא כי בה חשקו כי וגו׳

 ואת רשיונם בלי בבחירתנו נקח בטתס חועצתכסכיאת
 מישיבתם כי בעינינו ייסב אס בבחירתנו להם נתן בטחנו

 ולא אחד לעם להיות בזאת אך . זה כל נמשך אתנו
 כל לט בהמול רק יעקב בני דברי הפך נו בדת שנגעל

 הכל להיות להתהפך אפשר היה אס וזה בלבד זכר
 ליעשות א״א אך אהד לפס בזה גס היינו כן גס ערלים

 נפולים: הם כאשר נמול רק ערלים אנו כאשר ערלים הס
 להרגנו הוא מרמה אולי רוחכם על יעלה חל יאמר או

 האנשים הלא כי מק״ו יתכן צא זה טאביס נהיו כאשר
 ומה . וחמור שכם אהט הס שלמים למו שהרעט האצה

 כל אך למו הרעוחס צא כי העיר אנשי אתם עתה גס
 לשבח הארץ אותנו ותשש וגו' בארן ויבבו רק איט חפצ׳
 אח כן ידי ועל לפניהם ידים רחגת והאיץ ט יחדיו

 נתן בנוהנו חך אני עשיתי כאשר לנש־ס לנו נקח כטתס
 אח קמת בעיניך קלה האס יאמרו ולבל בבחירתנו להם
 כן אמרי להרגנו יעצו פן נחוש והלא בבדה הס עודם בתם
 בנות להם האס העם כל במילת להם מה כן לא שאם

 שבהם על כי אתנו לשבת וגו׳ בזאת אך אמר ע״כ לכולנו
 מאוסה כי א׳ לעס להיות הזה התנאי ישאלו אתט בלבד
 ומה יחנו מה תאמרו ואל בשר ערלי בין לשבת ערלה להם

הלא מ׳ מקניהם הצא כי אתכם בשבתם לכס יוסיפו
1 )ח״א( כל
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 רק יושבים נאמר שלא בארץ יושב אז והפריזי והכנעני
 ביושב אמר פה ונס האומות שבב׳ אחדות להורות יושב
 מהם יבצר שלא כו׳ והכוני כן וע״י .אחדי׳ האומות שב׳

 בהרוג ממני נפרדת׳ כי וביניכם ביני פירוד שנמצא למה
 אני כי וביתי אני וזהו .רצוני הפך שכס עיר כל את
 וביתי אני ונשמדתי וזהו אחדים ואויבינו לבד וביתי לבד

 נמשך שמזה אותי עכרתם שאמרת מה ואמרו עט אז
 אין זאת לעשות צויתנו אתה כי יאמרו כי שהוא פחדך
 כי יאמרו לנו ולא לך כ״א היתה לא החרפה כ״א פחד
 כי ז החרס נגעה לנו גס הנה אך .הדבר יצא ממך

 הארץ יושב בעיני גס וא״כ אחוהינו את יעשה הכזונה
 מעצמנו עשינו לנו הנוגע שעל לשער חרפחינו יגדל
 פלא נמצא .חרפתינו על לבנו פחם כ״א מלבך ולא

 בערה הילדות חוס פאט כ״א יאשימוך ולא אותך פכרט
אתה• תאשם ולא בנו

 למה לב לשים ראוי .כו׳ אלהים ויאמר א לה
 יעשה ולא אל לבית ללכת יה׳ פלחו

 אליו שנראה במקים יהיה יחויב ולמה המזבח שם
 שהוא שם שב אומרו וגס .עשו מפני בברחו האלהים

 ישיבה יקבע עד מזבח שם ינשה שלא הוא ואם מיותר
 .לה' המזבח לעשות יחיש ימהר הוא טוב טוב הלא שם
 מצבת גס רק .יתברך כמצותו מזבח עשה לא למה וגס
 כו׳ ונקומה כו׳ הנכר אלהי את הסירו אומרו וגס .אכן

 היה לא אל בית לעלות חפציה להיותם צח כאם כנראה
 בהם שינה למה וגס הנכר אלהי את יסירו אותם מצוה

 בברחי אלי ז הנרא לאל אמר ולא כו׳ העונה לאל באומר
 למה כו׳ חתת ויהי ויסעו אומרו ונם ית׳. כמאמרו

 טרס שם עליו קמו שלא מה אלהיס חתח אל ייחם לא
 הזכרת צורך מה .אל בית היא לוזה אומד וגס יסעו.

 עדן מה .כו׳ למקום ויקרא אומרו ונם .שמותי׳ ב׳
 ויקרא והיל״ל .הבנה כמשולל כהוא אל בית אל אומרו
 פעמים שלשה זה מקום נקרא נמה ונם .אל בית למקום

 לפנים )ג( .זה בפסוק )ב( .ויצא ח בפרש )א( .חל בית
 מודיענו למה וגם .אל בית כו׳ דב־ אשר למקים ויקרא
 אומרו וגם . בכות אלון למקום ושקרא דטרה מיתת
 למעלה הנה אמנם :מיותרת עוד מלת כי עוד ט׳ וידא

 כי אליו הנראה לה׳ מזבח פס ויבן פסוק על נחבט
 בנה אליו שנגלה על ית' אליו טובה להחזיק אברהם
 לך לך אברם אל ה' ויאמר נאמר למעלה כי המזבח

 גלוי בלי דבור שמע כי ה' אליו וירא נאמר ולא ט׳
 בארן אברם שויעבור עד לארץ בחוצה להיותו שכינה

 לה׳ מזבח שם ויבן טובה ולהחזיק ה׳ אליו וירא אז כו׳
 הענין אל ונבא :אליו שנראה על שהוא .אליו הנראה

 עליו יאספו פן גדולה באימה היה יעקב הנה כי והוא
 לך עשה יתברך הוא לו אמר וביתו הוא וישמד ויכוהו

 כי פס ושב אל בית עלה קום )א( .תירא דבריסונא ג׳
 היה שם כי לך חסכון המקום זטת פס דירתך בקבוע

 כי .כנודע יתירה קדושה כס נשארה ומאז עליך נצב ה׳
 נשאר בהסתלקה גס שכינה ט ששורה מקום בכל

 שנמצאו מדוש שתי לך עשה )ב( .שם ממציאותה
 שבמראה על טובה שהחזיק הנזכר האחד .באברהם

אליו. הנראה לפניו מזבח ובנה המודע. ה' אליו
2 )ח׳א( בו

 'ישנם כד״א .•ס׳ לפניי לתפלתו מקום קובע שהיה )ג(
 וכמו .,ט שם עמד אשר המקום אל כו' אברהם
 להסיקו מהים הקובע כל ו׳( דף )ברכות ז״ל שאמרו

 ועל ט׳ :ה אבר וישכם שנא׳ בעזרו יהיה אברהם אלהי
 ועשה הא׳ על אמר אלה הב׳ ועל בעזרך אהיה כן ידי
 כ־וצא על בניאפונה מזבח שעשית במקום שהוא מזבח שם

 מגבה להחזיק כ״א כובה כפוי תהיה לבל והשני בזה
כו׳: אליך הנראה לאל

 שנא׳ בלוז והיה א׳ פעם לו נרא׳ ית׳ הוא כי והענין
 במראות שנינה בגילוי והיה עליו נצב ה׳ והנה

 ובח״ל .הזה ם במק ה׳ יש אכן אמר כן שעל הלילה
 ,הלילה חוס במר האלהים מלאך כ״א ה' אליו נראה לא

 זה והנה .אליו להגלות הקב״ה רצה לארץ שנכנס ועתה
 שהעיב העבה על עובה לו מחזיק הבלתי כי ית׳ דרנו

 בלתי על ק ועל .העבה אותה לי להעיב יחזור לא .לו
 ה־השבומתראה לא אליו שנראה מה על עובה החזיקו

 וזהו אלץ. שנראה על מזבח שם לעשות צוהו ע״כ .לו
 אליו נראה כן וע״י .אליך הנראה לאל מזבח שם ועשה

 יעקב והנה .ט׳ עוד אליו ה׳ וירא כאומר . שנית שם
 אבן מצגת הקים רק מזבח בנה לא ההוא במקום

 י״ב נתאחדו כי ס״ח( פ׳ )ב״ר כמשז״ל אחד.והוא
 וצדקות אחדות על לו להורות כשיצא .א' ונעשו אבנים

 במקום מזבח לעשות ית׳ צוה עתה כי ראה וכאשר .בניו
 לאמר לבו אל נתן ע״כ .כמאז מצבה תהיה ולא ההוא

 אליהם המצבה דוגמא להיות .בבני כשרון אחדות אין אולי
 אין בלט אמר אז .צויתי כן כי רבות אבנים מזבח לק
 ע״זשל נעשו בהם משזכו כי הנכר. אלהי אס כי זה

 אמר ע״כ מהם ליהנות ואסור ביטול לה ותק ישראל
 את איש ייסר תחלה כי ה״ה דעת ולמדנו .כו׳ הס־רו

 ואח״כ ביתו אל יעקב אמר וזהו לו הקרובים ואח״ש ביתו
 אסורים ה־ותס דיע׳ כו'וה השירו עמו אשר כל ואל

 ושמלותס עצמס יטהרו צוה ההסרה על נוס' וע״כ בהנא׳
 למה המלח ליס הטיל׳ ולא החלה תחת אותם ויסמן
 כנודע סביטתיה בנל ים ואין .שכם עם אשר שהוא
 התייהר לבלתי והוא דעת למדנו ועוד שכס. עש אשל וזהו

 הנראה לאל מזבח בס ואעשה לבניו אמר לא כן טל כי
 אותי העונה רק .ה׳ אליו שנראה כמתפא' יראה פן אלי
 Ы כה עד הנה לומר כו׳ עלה קום יאמר או .ט׳

 מלאך ע״י בח״ל אם כי אל בבית היית מאז לך נתראיתי
 להתראות חפן והנני מראה. בלי אך אל ובשםשקראתיך

 נפלו מות באימות זה במקום בטירדוח אתה אך .לך
 תקנה כלו׳ ושבשם. אל בית עלה קום כן על עליך.

 מוכן להיות פלטולך מטרדת דעת ותכונן יישוב. שם
 וזז תשב ושם בעיאצילותא ההוא נביאה גדר כי לכך

 שאתה שכם ממקום מרוחק שאתה )ח( . בחינות לשתי
 כי מוכן המקום כי )ב( .שם ושב וזהו משכניה ירא
 ממקומו ?מוריה הר כבנעתק כי . יתירה קדושה שם
 בט/־דא בהיותך שאפי' המקום הכנת אל וראיה נתקע שם
 מזבח שם ועשה וזהו חניך נראה מהיותי ממך מנעתי לא

 גדולה רדה ט׳ אחיך עשי משני בברחך אליך הנראה לאל
 לעזר לך היסה המקום קדושת זה כל ועם .הימנה

קי כלומר וגו׳ בברחך וגו׳ שס ועשה וזהו ,ולהועיל
 ?‘עי
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 והוא היה וכן .הטירדה יעצורך ולא אליך אראה עי״כ

 שאומר .וגו׳ עוד יעקב אל ה׳ וירא הכתוב מאמר
 שם לו שנראה .הא׳ הפעם אל נוסף עוד כלומר עוד

 הנה כי והוא וגו׳ קום יאמר או :המקום באמצעות
 .ית' ממנו פנים הסתר בראותו יעקב שנצטער ספק אין
 להכין והוצרך מות שערי עד הגיע כי עשו בענין בין

 ולתפלה ולמלחמה לדורון גם .מלאכים השלוח זולת עצמו
 מקרה לו שקרה כן אחרי וגס .תפלתו על ה' ענהו ולא

 פן .רעד אחזתו כן אחרי וגס בתו בדינה טהור בלתי
 .להבטיחו אלהיס מענה אין אלה כל ועל ויכוהו עליו יאספו
 אולי מדבר דאגה ממנו יבצר שלא באופן לבו על ודבר

 הוא. נהפוך האמת לפי אמנם .הוא ית׳ לפניו לרצון לא
 כאו' בליז הבטיחו אשר על לבו בטח שלא על אדרבה וכי

 קצף ה'עליו קצף .וגו׳ והשיבותיך וגו׳ עמך אנכי הגה
 אותם למדת ואת פסוק זה על והביאו ז״ל כמאמרם

 גם ההיא הצרה עליו באה כן ועל . לראש אלופים עליך
 עלי ונאספו באומרו נפשו צרת ית׳ בראותו כן ועל זאת

 עלה קום אליו באמור הענין ית׳ לו גלה אז .וגו׳ והכוני
 שם ויבא ממקומו המוריה הר יעקר שלא וגם אל. בת

 .לוז הוא הנזכר אל בבית שם ושב כי .החוש אל כמאז
 הכונהרק אין כי .המוריה הר במקום יהיה שלא נס

 לחח .בברחך אליך הנראה לאל .וגו׳ מזבח שם ועשה
 טובה לו להחזיק כלומר .ההיא המראה על חודה לו

 כן על ט כלומר כה עד עבית שלא מה הבטחתך על
 יום את תזכור למען שם והיה .האלה הצרות אליך באו

 עד בטחת שלא מה לך שעמדה הוא כי ההיא המראה
 לאל מזבח שס ואעשה באומרו לפניו מאמרו וזהו .כה

 מפני בברתו ההוא בלילה שהוא צרתי ביום אותי העונה
 אשר בדרך עמדי ויהי ההיא ההבטחה שע״י .אחיו

 ועל ויראתי כה עד הכרתי שלא מה כלומר .הלכתי
 להראות חפצי הנה יאמר או :לרצותו מזבח אעשה ק

 אש השמיעך כ״א מראה בלי רק כעת וא״א .אליך
 ששמע .לך לך אברם אל ה׳ ויאמר על שכתבנו כמו קולי
 טרוד אתה זה במקום כי והוא מראה בלי אלהיס קול

 אל בית עלה קום כן על ההוא נבואה לגדר מוכן ואינך
 משולל מיושב כלומר שם ושב הפחד. ממקים רחוק

 וגו׳ הנראה לה' הודאה מזבח שם ועשה וגה טרדה.
 וגו׳ עמדי אלהים יהיה אס באו׳ יעקב מאמר והוא

 אמר שלא למעלה שהקשינו מה והענין וגו׳ בשלום מבתי
 כ״א .וגו׳ והשיטשיך באומר ית׳ כמאמרו והשיבני

 צריך שאני מה לומר הוא אך מאליו כשב בשלום שבתי1
 אנכי אשר בדרך עמדי טלהיס יהיה אם הוא חפלה
 ושמרני אמרתי וע״כ הטמא לח״ל מהארן שהוא הולך
 .ושבתי כ״א והשיבני אומר איני החזרה על אך .וגו׳

 זכיות שתי הלא ט והטעם .בשלום אשוב מאלי כאלו
 כי )ב( .אב כיטד לקיים אבי בית אל בואי )א( .לפני
 משא״ה לאלהיס לי ה׳ שיהיה מקום ישראל לארן בא אני

 סאמרו בעצמו זה והנה .כו' דומה בה שהדר נח״ל
 החזרה על לא .טובה לי להחזיק מזבח שם ועשה .יס׳

 שהיתה בברחך אליך הנראה לאל כ״א לארן ששבת
 טועה אלא אינך בארן עתה ע׳׳כ כי כלו׳ בהליכה.

.והפריזי הכנעני הארן ומיושב מעשו פחדת סאשר
3 )ירא( כו

 ואעשה לבניו מאמרו וזה .לירא כעת לך שאין באופן
 בכרמו שהוא צרתי ביוה אותי העונה לחל מזבח שם

 מארן שהיה הלכתי אשר בדרך עמדי ויהי עשו מפני
 כלומר .צרה לי אין כי פחד לי אין עתה אך .לח״ל

 שאמרתי בשובי עשו דבר על בהתפללי ענני לא שע״כ
 בשבתי כי .צרתי עת היתה לא כי וגו׳ מיד נא הצילני

: כמדובר פחד היה לא
 פ״ד(ויפב פ׳ )ב״ר ארז״ל הנה וגו'. ויהי ויס^ן* ה

 .כלבים סבבוהו לאשר משל הוא כי יעקב
 את בראותו עשה כן .ירדפהו לא יהלך ולא ישב שאס

 שיושב בראות' כי והיא יעקב וישב אז עשו. אלופי כל
 עמו שאלהים כ״א זה חין יאמרו .יחיתנו לא ומורא׳
 רדפו עזבו אלהיס לאמר לב יחנו כי בלכתו משא״כ

 בהיותו הנה כי פה יאמר ועד״ז .מציל אין כי ותפשוהו
 אך והט׳ עליהם טספו שלא מה יפלא לא ובוטח יושב

 .הוא ונם מפחד כי לומר מקום והיה .ויסיעו כאשר
.ט' עמו ה׳ היה לכן וירדפוהו נסה נפילה ותחלת

:וגו' רדט ולא וגו׳ אלהים חתת ויהי
 על סובה להחזיק ית׳ מציתו קיים .וגו׳ שם ריבן ז

 ויקרא באומר ויצא פ׳ כתבנו והנה .העבר ״
 אסר ולא ההוא המקום אומרו כי אל. בית וגו׳ יעקב
 וגו׳ לוז ואולם באומרו וגס .אל בית למ־ןוס ויקרא
 .מיוסר שהוא לראשונה אומרו גס ומה צורך לבלי והוא
 ט ארז״ל הנה כי הוא אך .בי״ס במקום למ״ד וגס

 היה והמצבה שראה מה וכל לכאן ובא המוריה הר נעקר
 אין אמר ההוא המקום ועל לוז אל שבא המוריה בהר

 העקום שם את ויקרא נאמר ועליו . אלהים בית כ״א זה
 וז״א .אל ביס המוטה הר הוא . המיוחד שהוא ההוא
 לא כלו׳ .לראשונה העיר שם לוז ואולם וזהו ההוא

 לראשונה כ״א .אל בית שקרא זה מקום של העיר שם
 שבא׳ לשניה אך לה הנק׳ היא המוריה להר שקדמה

 קום ית' באו׳ עתה אך .לוז שמה היתה לא כן אחרי
 על אס בלט אמר אז .מזבח שם ועשה אל בית עלה
 .אוסר היה אל ביש שקראתיו למקומו ששב המוריה הר
 זה אין אך .מזבח שם אעשה ולמה המצבה שם הרי
 המוריה שהר גם כי והוא .אל בית קורא לוז את כי רק
 מהישאר יבצר ולא היה. לוז קרקע על הלא לכאן בא
 לסברת כי לוזה יעקב ויבא וז״א .קדושת שייכות שם

 לא אל בית היא גס היא האמת לפי אך .היה לוז יעקב
 כל גם כ״א הסוריה הר שס עמד אשר המקום בלבד

 אשר העם וכל הוא בא אשר מקום גס שכולל תחומה.
 המקום שם היה לא הלא וש״ת .מזבח שם ויבן אתו

 .המוריה הר הוא כי אל בית יעקב שקראו הראשון
 קראו לא שיעקב גס לומר אל בית אל למקום ויקרא לז״א
 נגלו שם כי והמעש אל בית קראו האלית׳ הנה אל בית
 .שגב ושם לכאן בא המוריה שהר גם כי והוא וגו׳ אליו
 זה מקום כי האלהיס אליו נגלו בס כי יבצר לא הלא

 אליו נגלה שס וכאלו .המוריה הר את סבל שבלוז
 ויקרא יאמר או :אל בית הוא גס יקרא וראוי .האלהיס

 אליוהאלהים נגלו שם הלא ס וש״ת אל בית אל למקום
 ס ש־ מה כי תתמה אל .אלהיס בית תקרא ראוי והיה
היות על הוא הלא .אל בחינת ולא האלהיס אליו נגלו
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 יותר לקבל כח עצר לא טרדתו ומחמת .,וגו בברהו
 שיקרא ז יאו המקום כי יבצר לא אך ,אלהיס מבחינת

 ה׳ עתה חננו בלבד ולא .קדושה רמה כי ..‘ביתא
 שגס אס ט .מרוד עתה גם עודנו .אליו להגלות
 אלון שמו ויקרא וגס דבורה וחמת כי עצב בהיותו

 שעם .היא גם אמו מיתת על נתכפר בם כי .בכוח
 פעם אלהים וירא עכ״ז שמחה צריכה הנטאה כמראה

 והנה הקודמת על הוספת V כי עוד וז״א . שנית
 מיתת תחלה הש״י השמיעו .אחת בבת התפעל לבלתי

 ועכ״ז לקו קו אצלו שיבא רבקה מיתת ואר״כ .דבורה
 כח עצר כן ואע״ש .בכות אלון למקים וקרא התפעל

 וקהל גוי ובפרו ,ה ברט אבר ואחר .המראה לקבל
 להחזיק מצבה יעקב ויצב אז ,וגו הארץ ואת וגו׳ גויס

 .המקום מאבר ויקח על כמפז״ל והוא .טובה ית׳ לו
 )פרק בפר״א כמ״ש יצחק ט שנעקד מזבח אבני שהיו

 כלמה תהיה מפתו כי ידע יתאחדו כאם ל״ד(ואמד
 ויסך מצבה וירימה .אמת אבן נעשו ואז אחדות ובעלי
 והנה .בניו וכשרון גדולת אל לרמוז בהוא כמן עליה
 מסופק היה . רבות אבנים מזבח ועבה אל ת בב בבתו

 את להסיר הוצרך הלא כי .בהם שלמה אחדות היה אה
 על .מחום דבק בידם פן וחש . בידם אפר הנכר אלה

 את שמע כאשר אך .אלהיהס בפסילי ידם את שכלתו
 כו' הארץ ואת יצאו מחלציך ומלכים .אומר ה׳ ל ק

 לחת ית הבטיחו בזולת הארץ את אפי אמריך ו,זרעך
 אין הנה המר .אחריו אותם מייחס הארץ את לזרעו
 ויצב ע״כ .,יה לפניו נחבט וצדיקים לאחדים כי ספק

 .המוריה בהר אבן במצבת רמז א:ר אל לרמוז מצבה כס
 מצבת כוונת אל לרמוז אק מצבת ואמר זר ש־ וזהו
.ראשה על שמן ויצוק כן ועל הקודם שבמקום אחת אבן

:כמדובר שם הנזכר הכוונה אל לרמוז

 אומרו אל לב נפית הכוונה אל לבא .ט׳ ויקרא ט
 הודעת צורך מה אלהיס מעליו ויעל למעלה

 ולא .אתו דבר אפר במקום שהיה וגם .יתברך עלותו
 .רגלים שלש זה אחו דבר אפר המקום שמזכיר אלא עד

 אשר במקום וכו׳ ויצב .אתו דבר אשר במקום נו׳ ויעל
 דבר אשר המקים שם תת יעקב קרא .וכו׳ אתו דבר
 גם ומה ה׳ אליו נראה כאפר כי הוא אך .ט׳ אתי

 הכנת כי יעקב לב על יעלה אפשר היה .עצב בהיותו
 במקום היה שלא עם ההוא הכטד אח לו עשה המקום
 הוא פשה מה כן על .שברתשונה עצמו ההוא המזבח
 באמצעותו אדרבה כי הוא. נהפוך כי לו הורה יתברך
 המקום זה היה לא כי .שכינה בם שרתה אתו לדבר
 נסתלקה אתו דברו אחר ט והראיה המוריה. הר הוא הא׳

 במקום אלהיס מעליו ויעל וזה .ההוא המקום מן בכינה
 מדבר שהיה מה רק בס שכינה שרתה שלא יורה כי כו׳
 גרס שהמקום וצא במקום שכינה המשרה הוא כי .אתו

 פ״כ .,ה אליו הראה גדר עד שכינה בו השראת לו
 המקום זה שזכה אחר איפה א״כ אמר .כך בראותו
 סובה לו תהיה הדבר טוב לא .למעני בכינה ט שתשרה
 מצבה יעקב ויצב כן על לעולם שס תשרה כ״א .עוברת
 המצבה מעשה שיצטרף כדי אתו. דבר אבר במקום
.לעד בטנה שם לשתשרה .אחו דבר ששם מה גזטח

4 )ח״א( גו

 • אתו אשר המקום פס את יעקב ויקרא כי ק ויהי
 אל בית קרחו אלהיס שם ממנו כמעל מקום היא אפר

 נתייחדו מקומות ג׳ כי נמצא .,יש; לאל קבוע בית כלומר
 המוריה הר הוא שבכולם הגדול )א( שעינה לקביעות

 לכטדו ובא ההר כשנעהק .אל בית יעקב לו שקרא
 כך נקרא הכיר כל גס זה שס שעל עס .לחה
 המקום הוא .ללוז בבואו בנה אשר המזבח מקום )ב(
 .שמה ובא כשנעהק המוריה הר את עליו סבל אפר

 כשנראה אתו דבר אשר המקום )ג( .אל בית האל וקראו
 וקראה מצבה ובנה מבס שכינה ונסתלקה שם אליו
 חל ונחזור תמיד. שעינה בס להיותו אל בית יעקב

:הענין שבאמצע פסוקים
 אומרו הנה ,,יעקבוט שמך אלהים לו ויאמר י

 יהיה אומרו וכן מיותר הוא יעקב שמך
 לא יב( )ברכות ארז״ל והנה .ספוק פוף עד שמך

 באברהם למה לב לשים וראוי וט׳ ממקומו יעקר שיעקב
 במה אחשוב אך .ביעקב ולא לגמרי אברם שם נתבטל
 היו ט .היה אברהם הקרא כי . בתנהומא שאמרו
 בהם נאמר אפל הסרים איבריו בברמ״ח איברים המפה
 ידי ועל .הגויה וראש ושפתים ולב אזנים פתי ערלה
 אם ק ועל איבריו רמ״ח בכל נשתלם הגיף ערלת תיקון

 חסרים היו שעדיין נראה היה .אברס בס נבאר היה
 אברהם תמיד נקרא ע״כ . היבריס החמשה אותם

 ביעקב כשא״כ .נשתלם שבעולם שמורה רמ״ה בעולה
 ביד .עכו בעקב אוחזת שידו בס על יעקב נקרא כי

 לר במדרש כמ״ש עבו ממשלח בעקבות גו מושלה זרעו
 מלאכים עם גם כי אה״ע הוסיף ועוד ס״ג( )פרכה
 ט בא כי ״כ1ו אלהיס עם ברית כי כד״א . נשתרר

 פני זו בבחינה והנה יבראל. נקרא אלהים את ברת
 יעקר ולא .יעקב שמך אמר כן על טובים כאהד השמות

 כי עיקל שיהיה יעקב שמך יקרא לא זה כל ועם זה שם
 מטעם . כמקודם יעקב שמך הכתוב ושיעור .ישראל אם

 ועכ״ז .אדום אחלי המלטה שתופס מצדו בעת שנקרא
 טעם ועוד :כיקר יהיה ישראל כי יעקב שמך יקרא לא
 שמו אס ויקרא והוא יעקב שם עקור בלתי אל פט

 מיותרת שהיא .את מלת אל לב בבום והוא ישראל
 שמו г א קרא כי הוא אך ישראל. שמו ויקרא שה־ל״ל

 קרא יעקב שלך כאומר .שמו שהוא יעקב שם את שהוא
 שהיה מה כ: היה ביושר כי לומר .ישראל השם אותו את

 השנוי רך5.שה באוק האת רטי וזהו בעקבה בהי' נראה
 עי על )נ( א;הים את שרה כי על )א( .מעמיס פב׳

 לו היו ,מה ט יושר היה עקבה היות חבבו אשר כל
 בידו על טעמים מש;י ק גס יעקב שם והשאר הברטת

 ולא יושר היה העקבה שגס מה ועל פשו בעקב אוחזת
 :ליושר נשתנה ומעתה עקבה לו היה כה שעד שיאמרו

 לומר איש לב על יפלה לבל הכתוב בכוונת אפפר וערד
 עוד יאמר יעקב לא כאומרו ישראל קראו המלאך הלא
 יעקב שמך פדק כלומר יעקב שמך אמר לזה כו׳ שמך

 .שם כמסורש העתיד כמבשר רק היה לא המלאך ט
 מעתה כלומר שמך יהיה ישראל כ״א כו׳ יקרא לא וזהו

 הוא ט כלומר ישראל שמו ויקרא וזהו .מאז ולא יהיה
בשס הרמוזה השררה ובכלל המלאך ולא קראו יתברך

ישראל
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:יצאו מחלציו ומלכים שירבה אמר .ישראל
 מיותר. יראה הארץ אח אתן אמר .כו׳ הארץ ואת יב

 לאברהם נתתי אבר הארץ את יאמר אך ו
 במצרים נחלה בהיא לגבולותיה כנען ארץ שהוא ליצחק

 לזרעך כי אוסיף ועוד .ולישמעאל לעשו ולא אתננה לך
 העוצם כל היא סתם הארץ את אתן אחריך המיוחס

:האת רבוי וזהו .מצרים בלא יעקב נחלת
 כי יקשה כו׳ תראי אל אומר .כו׳ בהקנותה ויהי יז

 מה וגס .מלמו׳ מוראה הוסר איך בן בהיותו
 אך .מיותר הוא לך אומרו וכן זה גס אומר לרבות בא

 ממך יהיה גויס וקהל נוי ליעקב אמר ית׳ הוא הנה
 הוא הא׳ . בניס שני עוד שיוליד הוא מקרא של וששועו

 ב׳ פי׳ או גויס קהל והוא לשנים ביחץ אחד הוא וב׳ נוי
 לשני יוסף שיחץ הוא גויס וקהל בנימין הוא גוי כי

 וזה הראשון כפירוש נראה היה רחל מות ושרם שבשיס
 ממך הוא ואחר זה כי מלמות תראי אל המילדת מאמר

 מרבה הגס כי זה גם כי אומרה וזה גויס וקהל גוי שהם
 בן לך והוא אחר ללדת תחיה שעדיין לומר השלישי את
 במיתה אך .בניס הלמינות כאחת חלד יתכן לא כי

 שדי אל יוסף אל יעקב מאמר והוא השני הפירוש הוכרח
 הוא העמיס ואותם עמים לקהל ונתתיך כו׳ אלי נראה

 כראובן כו׳ בניך שני ועתה וזהו . שבעים לב׳ שחמצה
 גויס קהל מחדש וליד ש־ הראשון הפי׳ כו׳כי ושמעון

 :במקומו כמפורש רחל עלי מתה מפדן בטאי א הל כי א׳א
.מיותר הוא מתה כי אומרו .כו׳ בצאת ויהי יח

 סותר הוא וגס במתה אחר דברה איך וגם
 מתה כי ואומרת מיתת עת הוא נפשה בצאת כי מאמרו

 .רחל והמת כך אחר אומר איך וגס .מיתה אחר הוא
 קרא היל״ל .לו קרא ואביו אומר אל לב לשים ראוי וכן

 הנה אך :צודקת בלתי לו מלת כי אותו קרא או שמו
 עוב סימן במשפחה בן נולד כי פ״ב( )פ׳ מז״ל ידוע
 המשפחה. כל תדאג מהמשפחה אהד מה המשפחה לכל

 כי בשביל אמרה בן ולידת אמד מיתת יחד באו והנה
 על א ה יפה סימן לאו מהמשפחה אחד ומיתת .מתה

 האנינות אל הנן יתייחס כלומר אוני בן שמו ותקרא כן
 תתקן שלידתו באופן האנינות בזמן מותי אחר נולד כאלי
 באופן מותה קודם לנולד תתייחס ולא מיתתה סימן

 שאפילו לומר בנימין קראו אביו אך . להיפך שיהיה
 וכלו בא״י שעצד ימין בן הוא החלה מיתתה התייחס

 שקרה יהיה או :מיתתה סי׳ של שמאל על ויגבר חסד
 כך עהור באומרו נשמתו שיצאה נחמני בר כרבה לה

 בן שמו הנזכר נפשה ותקרא מתה כי נפשה בצאת ויהי
 אנינות שעל לומר אוני בן אומרת נפשה שיצאה אוני

 שעל זה לק זכתה בניה על מבכה ישראל על להתאונן שעתיד׳
 שהוא בנימין לו קרא אביו אך אויב מאח ישוט ידה
 על ידה על שנבנים ושלישי שני המקדש בית זכות על

 שבחיבס בנימין לו קרא ע״כ ראשון חורבן על שבכתה
 ביס כמספר נ׳ שהיא מ׳ י׳ עודפות בנין אותיות בה זו

 ביס בנין כאו׳ נמצא קנון במספר ושלישי שני המקדש
 אל הנו״ן תרמוז או .בנימין במלת ושלישי שני המקדש

 לשכינה אכסניא שהוא במ״ק כי לשכינה אכסניא בנו״ן היות
אביו לה שנוגע מ>־ על קראהו שהיא ועל ,נ טולה

5 )ה״א( בו

טשוז

:כמדובר לו הרגע פל כלומר לו קרא
 והקברו'.אאמני מאומרו ה:ה .כי׳ רחל תמת1 יט

 שי שפל )פס( ז״ל מאמרם מורה ויקברה
 על רחמים חבקש למען .בבחירתו ולא שם אותה קבר הדבור
 ותקבר כי נרמז גס .אויב מארץ שישובו בלוח בעברס ישראל
 :במ״ק ישראל אלהי פני על אשר כמספר אפרהה בדרך

 בא מה לב לשים ראוי .כו׳ ישראל וים?} כא
 למגדל מהלאה אהלה ויש שוסע ללמדנו

 אהלס נשות אי במקומו שבת יוסיף ומה יתן ומה עדר
 שהיה אלא מקום מסיים שאינו וגס .ההוא במקום
 רז״ל שדקדקו דרך על לב נשית וגס פלוני ממקום להלאה

 אהלה אזלה בתוך ויהגל שה שג׳ בנח ל״ו( פ׳ )שם
 אזלה ולא אהלו לכתוב ראוי היה פה גם כן .כו׳ כתיב

 שהוא ההיא בארן ישראל בפכון ויהי אומר כנין מה וכן
 ממשה אל ההיא בארן ששכן במה יש שייכות איזה כי מיוהר
 בכולל ההוא בארן אלא מקום מסיים שאינו ועוד .ראובן

 השמיכה אין כי ישראל וישמע אומרו ועוד א״י כל
 או קל היה אש הענין מציאות אס כי ומורדת מעלה
 עשר שנים יעקב בני ויהיו מיד יסמוך ראו• והיה המור

 במספר עדין כ״א . כנשופו דבר אין כי להורות
 לבא והנה .ישראל וישמע באימרו יפסיק ולא יבא אחיו

 נ״ה( דף )בבת .ז״ל מאמרם אל לב נשיח הענין. אל
 שנתן אביו יצועי שכלכל אס כי מצילה שכב לא שאמרו
 כאשר שס מושבו עיקר יעקב לעבות רחל מקים לבלהה

 רחל בחיי די לא באומרו ראובן ויקנא רחל. עם ה-ה
 .המשכנות והיפך לאמו כן יעשה במותה גס אש כי

 מס רמז. אפילו מזה יהיה שלא היהכן מאד יקשה והלא
 מידי יוצא מקרא שאין גס כי ואחשוב : בכתובים

 ממקימו נסע כי לו׳ כו׳ ויסע באומרו נרמז פשוע׳
 הנזכר׳כי רחל כל חהלה וים רחל באהל שהיה העיקרי

 צאן פדר מגדל שהיא לתה במקום ולא כתיב אהלה
 עדר ורוב שבה ילדה כי בנים רבת היא כי יבראל
 וים אס כי והורה מלטת ל:יה וכהונה ממנה ישראל
 שהיא בה ילא ממנה להלאה עדר למגדל מהלאה אהלה

 כמנין מ״ב עולה התיבה עם הלא״ה וכן .בלהה עם
 להלאזכיאם זמר נ שלא במה הרמז יהיה או בלהה.
 רחל כל אזלה ונעה ישראל שנסע לרמוז שהוא מהלאה

 בשביל וא ש עדר למגדל עשה וזה הידוע לאה מהנקרא
 בקטרהה ה׳ לעדר עוז מגדל בהי׳ רחל היא עדר מגדל

שנבנה לבלהה כבוד חלק ק על החורבן בזמן הנזכר
 ההיא בארן ישראל בשכון ויהי כ וע״י שלה והיתה ממנה
 כי הנרמזת בלהה היא ההיא בארץ שכנו מקום שעשה
 בתורה נאמרים כאלו דברים תמפלכיאין לקרקע האפה

 .שהוא וט׳ וישכב :אתו בק ראובן וילך כן על ברמז רק
 ותעל שם שוכנת שכינה שהיחס המקום קדושת שהילל
 והוא .כטדז שחילל עמה שוכב היה כאלו מפס

 עלם יצוע• חללת אז וגו׳ משכבי עלית כי אליו מאמרו
 ועוד קסן במספר התיבה עם שבלבל הוא וישכב וכן

 רק הכתוב כפשע רעה עשה שלא בפירוש ביאר
 אליו אביו שמע כי ישראל וישמע הלא כי ט׳ שבלבל
 וישמע כאמור אמו על שקנא אם כי זה ואין רצונו ויעש

אס ולא רחל נמקןס אפו את לשוס כן ויעש ישראל
 בלהה



בשה ויישרה תודת 20в
 אליו כשמע מה רק הדבר היה שלא וע״כ . ס בלה
 אחיו במכפר כי פכר שנים יעקב בני ויהיו ע״כ .אביו

ן כפשוטו שכב לא כי יבא
 טפל למה לב לשים ראוי .וכו׳ יצחק וינוע כט

 שניהם בין בשמו מפסיק וגה וימה ויגוע
 ימים שבע אומרו ועוד עמיו אל אסיפה מנין מה וגס

 וגם .ימים שבע בו נאמר ולא ממנו יותר חיו כמה כי
 עשו אח מזכיר למה ויעקב עשו אותו ויקברו אומרו
 הוארגויעההוכרח אמנם בן. בתואר יעקב עם וכוללן

 מאמר נזכיר הענין אל ולבא .צדיקים מיתה הוא כי
 נפטר כשהצדיק כי רי״ה( )דף ויהי פרכה הזוהר ספר
 אתם והאכף מחיצתו בני כל לקראתו שיצאו כרוז יוצא

 ספק ואין עמיו אל אסיפה תקרא אחשוב במחיצתם
 בני עם מחיצתו אל מיד ללכת זיכה אדם כל לא כי

 איזה על זמן קצת ממחיצתו חוץ יעכבוהו יש כי גילו
 וימת צדיקי׳( פאר )אצל יאמר לא וע״ז .פבידו חטא

 בנימחיצתו. עמו אל נאסף מיד לא כי עמיו אלויאסף
 למרק צריך שאין כיצחק מחיצתו אל מיד בהולך רק

 אחכוב וזה עמיו. אל ויאסף וזהוויגוע.דבר בום החלה
 מלאה״ש של כתות ג׳ נפטר כשהצדיק מז׳ל בכונת
 הולך או׳ וא׳ כלום. יבא אומרת אחת לקראתו. יוצאין

 לב שית מלבד כיהנה .וכו' ינוחו אומרה וא׳ ככוחו.
 וחלוקי אחת כת הכל אמרה ולא הנחות מספר ענין מה

 לכיס ראוי נס נכתוב. זו דרשה הכרית ומי מאמרם
 הונך נאמר כס כי הכתוב. סדר ז״ל הפכם א: לב

 יבא באומרו כי בכתוב לו הוקשה אך .באחרונה ככוחו
 לשון אומר ואמר .משכבו טל ינוח יאמר הראוי בלום
 כעמו אח פנוהו וגם יחיד לשון נטרו הולך אומר .רבים
 כו' כיתות שלש אמר כן על . הליכה לל׳ ביאה מלשון
 ההולך ה' כבוד )א( דברים. שלפה יש הנה כי והוא

 .כהות שלש היו הבחינות חילוק ועל .הצדיק את להקביל
 למחיצתו המתייחסים )ב( . יאכפך ה׳ כבוד כד״א

 והענק עצמו בנפטר הצדיק )ג( .פניו להקביל הבאים
 . שורשו אל ביופר הולך שמיד הצדיק על דברו רז״ל כי

 שעדיין הצר בל ואומרה לצדיק מבכרת ח' כת כי ואמר
 הקדוש הוא פלוס יבא כנה כי ליקבילך בטנה במה לא

 מידו הולך הצדיק הנה ומבשרת או׳ ונשנית !הוא ברוך
 להתעכב צריך וחין מחיצתו בנקוד׳ הוא רפו ש גונחת
 אם ואומרה השלישית כה מפינה .מירוק כוס על מהגה

 להקבילו מחיצתו בני ממככבותס שקמו הנשמות ן3
 שהבליכית אחר ולנוסח מבכ-ותם על ינוחו ונס בוא

 בעצמו הדבר הוא מככביחם על ינוחו פלוס יבא אומרת
 בכלום יבא מיד נכוהו הולך הוא שכב־ כיון .שאומרת

 הכתוב אך מככבוהס על והוא המקבילים ינוחו ובכן
 מיד הולכים אין הצדיקים רוב כי להיות .הסדר היפך
 להקבילו יוצאים :הצדיקים מחר כן ועל כורבס. נוכח

 . חטא מאיזה יטהר עד ממחיצתם חוץ להמהן יחויבו לא
 הוא ואח״כ .כעת לבדו הס יניחו הקבלתה באחר אם כי

 רק ממה שאול יורד אינו יתמהמה פחם נכוחו הולך
 על ימחו נאמר כן ועל סולר ולנוכח בעלייתו סאהר

 הנוחים בכלל שחינו להורות נטרו הולך קודם משנביחס
 מיד ההולך בפרטי דברו רז״ל אך .משכבוחם על כעת

 ונבא .כתות הג׳ מציאות על מהפסוק ומביאים .נכהו
 הצדיקים הם נפטר של עמיו כי והוא .הכתוב מנין אל

 נאסף וימת כאשר מיד כי ביצחק יאמר וזה .מחיצתו בני
 ומה מיד. נכחו הולך כי אוהו המקבילים עמיו אל

 מפנישויקברו באברהם. כמו שובה בשיבה נאמר שלא
 ישמעאל בעשה באברהם משח״כ .רשע שהוא כו׳ עבו אוהו

 במה כישמעאל הכובה עפו עפה שלא ורמז .השובה
 בישמעאל כמו ועשו יעקב אמר ולא ויעקב שמזכיראתעשו

 בעבה כיון שה כי .וישמעאל יצחק אוהו ויקברו שאומר
 משא״כ ליצחק. כבוד חולק היה כן שעל השובה ישמעאל

 עשו נאמר כן כעל ליעקב כבוד הלק שלא בעבו
 שמזה דףי״ד( )ב״ב בגמרא מאמרםז״ל והוא ויעקב.

 שרה היי ס׳ הוף ענינו מפורש ימים כבע ואומרו נלמד
:דפמיא בהייעתא

פרעת־ויעב
П מהפסוק .כו׳ אביו מגורי בארץ יעקב א 

 ולא למעלה לא מקושר בלתי יראה זה
 יעקב בק: פ׳ד( פרכה )ב״ר רז״ל אמרו והנה .למכה
 לצדיקים דיין לא יוסף בל רוגזו עליו קפץ בשלוה ליבב

 הכתוב שקשרו הנה וכו׳ אלא לעה״ב להם כמתוקן מה
 ענוש הלא כי במאמרם קשה עדיין אך שאחריו מה אל

 כי .נחשב זר כמו הלא בעוה״ז שלוה בקשו על לצדיק
 לעה״ב והקרן בעה״ז ומצות תורה פיחות יאכל לא למה

 בקשה לשון באומרו תירץ זה כי אומרים שמעתי, והנה
 הכוביקבל אס גס כי רצה. אמר ולא בקש באומרו

 והן .אחריו ויחזור שיבקשנו לא אך אלהים מאה איש
 אומרו משפר אץ פעמים אה ע במדרשים בהבקי אמת
 הענקבהתימולומר תירץ אחשבה אך בסקיסרצה. בקש

 אומרו אל לב לשים ראוי הייתור זולת כי וכו׳ דיין לא
 וכיוצא להם במזומן מה אמר ולא להם כמתוקן מה
 מה להם כמתוקן כמורה הקון לכון ולא .אלו ונוח בל:

 יאכילם בלא רצינו צדיקים כמה והנה הקץ חכר כה־ה
 בעה״ן בירותיהן להכיל המיוחדות ומצות. הורה ח פיר
 ומה ודומיהם פדת בן אלעזר ורבי דוסא בן נא חג כר'

 ז״ל מאמרם כל והנה .ומע־-יהם תורתם מכרי נעשה
 וכבוד עובר בכמאלה כתיב הקב״ה לפני תורה אמרה

 ומה כו׳ יש אוהבי להנחיל והשיב .עניים בני למה
 בעוה״ז. והסירות הקרןבעוה׳יב ינחילם השובה זו ומה
 .בעה׳ז פירוח אאכילס אם יח׳ הוא שאומר א ה אך

 ולא העה׳יז כובית כהוא הבל שנוא במה ס היה פיר ילט
 .לעה׳יב קיימת קרן מהשירות יעשה כן על כהואיב במה
 יחסר החם תאמר ושמא וכו׳. יעקב בקש כה יאמר וזה

 צז״א .בעה״ז שירוש שיאכל מה אוהלים יושב ליעקב
 שהוא מעשיהם מפרי להם כמתוקן מה לצדיקים דיין לא

 רוחני עוב ונעשה להם מתוקן הבל העה״זכהמה טובות
 :בעה״ז כוב גם שמבקשים אלא מזה גדול תיקון שאין
 יאמר בלמשה מה אל כן גס מקושר הפשט דרך ועל

 מיותר כהוא אביו מגורי בארן אומרו אל לב בכוס
 מאמרינו נזכירה לזה אך כנען. בארץ יעקב וישב והיל״ל

אל לב לכיס כראוי וט׳ ׳רעך יהיה גר כי תדע ידוע פסוק מל
 ?כנס]



וישבתודת

 בגרות נכנס וכן .רבים בלשון וצאתו יחיד בלשון מכניסו
 הארבע מתחיל מיצחק כי הורה אך ועינוי. בעבדות ויצא

 שעבוד ויש בעלמא גרות יש כי והוא .שנה מאות
 שהוא גר כי אהד .ידיעות שתי תדע ידוע אמר .עצמיי
 לך בא מעת שהוא זרעך יהיה בעלמא וטלטול גרות
 לכלל הגיעם טרם זרע לך שנקרא מיצחק שהוא זרע
 רבים כשיהיו ועבדום אז רבוי לכלל בהגיעם אך . רבוי
 הס והעבדות הגרות ובין במצרים שהוא אותם וענו

 יצחק אל יהברך מאמרו יובן ובזה :שנה מאות ארבע
 שינוי וגם וגו' בארן גור כו׳ בארן שכון באומרו

 בארץ ישכון יתברך צווחו אחרי כי הוא אך .הלשון
 הזאת. בארן אשכון איך לומר יצחק יוכל הנה כנען.

 אך להם לא בארן זרעך יהיה גר אמרת אתה והלא
 לז״א .הגרות בה ינוכה ואיך .היא לנו הלא כנען ארן
 לזרעך כי היא לנס לא כי הזאת בארן גר תחשב גור
 בארן באומרו כיון כן גם וזה .מעתה ולא לעתיד אתן

 היה ביעקב ועדיין להם אינה עדיין כי להם לא
 מוט נפסק היה בשלוה היה ואלו הגירות. נמשך

 הפסד והיא שנה מאות הארבע מאז ימנו ולא הגירות
 יעקב וישב הנה הורה אמרה כן על .ורב עצום

 לקיים אביו בה גר שהיו בארן . ובשלוה ביישוב
 להם לא ארן כי .אביו מגורי בארן וזהו הגרות
 עדיין לישראל ולא כנען בארן הוא כי היא אף החשב
 הארבע .ויתחיל הגירות מוט נפסק היה ביישובו כי באופן
 פע״י וגו׳ יעקב תולדות אלה לכן יעקב מזרע פנה מאות
 השעבוד אל אמריו נמשך החולדות עיקר יוסף היות

 מספר מבל יפסיק ולא מעתה שלותו ותמנע .האמיתי
 הקודם עם גס הכתוב ויקושר אפפר עוד :הגרות שנות
 והוא .יעקב לבחירת עשו בחירת בין מה להורות והוא

 .אמיו יעקב מפני ארן אל וילך בעשו נאמ׳ למעלה כי
 כנען ארן היא נמלה לנו הלא עשו אמר כי ז״ל ופירשו

 מונו פורע אביו אח שנוהל מי .מצרים גלות הוא וחוב
 אך .מצרימה יגלה לבל הארן המום מכל וילך כן על

 וישב וזהו . יצמק בו פהימל בגירות במר כי היפך יעקב
 במר כי כן עשה טעם ולאיזה אביו מגורי בארן יעקב

 כי .כנען ארן בשביל זרעך יהיה גר יתקיים שבזרעו
 כנעןשהבי״ח בארן וז״א נחלתו יורפ אביו חוב הפורע

 בארן בנאמר אמר מיותרת חינה ובזה .בעבור בי״ת
 לנו בסמוך אמין הקשר ויהיה יחכן עוד :אמרת פעה

 כמה דעת ללמדנו תורה באה כי והוא .ולמטה למעלה
 שביב עליו רע כי ביתו שלום על אדם יזהר צריך וכמה

 מחנות מכל בנאה לידי המביאה ביתו בתוך קנאה אש
 כי . ומוצה ביתו שמדלהי מלממה אנשי פונאין

 ואלופיו עבו בני מאד ועצמו גדלו מה וראה הביטה
 אלה כל ועם .הנזכרים יעקב נפש שונאי ימדו ושריו
 היות עם .מכלם ממריד ואין ושלוה בייפוב יעקב וישב

 מרגפת אביו בם ומטולטל גר שהיו אביו מגורי בארן
 ככנים סוגים שני ליעקב היו באופן הארץ. חושבי
 הארז וחושבי עשו אלופי .נפשו שונאי וחטאים רעים
 כל ועם ייסורין ע״י שהיא כנען בארן היות על נוסף

 אך .ביישוב היה קנאה בלי בארמנותיו שלוה בהיוח זה
 ושנאה קנאה שנתגלגלה שע״י הו׳ יעקב חולדות אלה

הל משת

 כהמשך נח ולא שקט ולא כלו לא מאז ובמומותיו בביתו
 אויב* כל כי כ ל הורה הזה הדבל מעין או :הסיפור

 נען. ובביתו בו שאין עוד כל לו. להצר יבלטו לא איש
 כי ראה לומר כו' וישב וזהו כו' ממיס ערוד אין כי

 עם .ושלוה ביישוב יעקב וישב הנזכר האלופים כל עם
 שגתגלגלס כו' שואלה עד כו׳ אביו מגורי בארן היות

 № ויתעתדו והקנאה מהדבה מה אשמה ביניהם
: צרות לגלי

 אלאומר! )א( לב. לשיח ראוי .כו' חולדות אלה ב
 אח רק מזכיר ואינו יעקב תולדות אלה

 פנה עשרה פבע בן שהיה מודיענו למה )ב( .יוסף
 והיל׳ל בצאן אומרו )ג( .בצאן אחיו את רועה ושהיה
 כו". בלהה בני את נער פהיה יודיענו למה )ד( .והצאן

 אח יאמר די ׳שהיה מיותר זלפה בני ואח אומרו .וכן
 נשיו כי ידע לא מי אביו נשי אומרו )ה( .וזלפה בלהה בני

 הקודם אל כי׳ יוסף ויבא אומרו יקושר איך )ו( .המה
 כאפר .יעקב ולא ישראל קראו למה אהב וישראל )ז(

 כי כו׳ אחיו ויראו אומרו )ח( .הקודמים בפסוקים
 : אוחו שישנאו זה על יוסף פשע מה .אהבו אביו אם
 השבעים מעשה הרואה מלש תומה להסיר הנה אך

 יראה מי הלא כי האלהים איש אביהם והקדוש יה שבטי
 שוא שמע ישא כיוסף אלהיס קדוש ־*פלא ולא .כאלה
 קדוש כאביהם ומי .אביהם אל רעה דבחם את ויביא

 את ישנאו■ עליונים קדושי כשבטים ומי יקבלנה ה׳
 ואותו .מוח פערי עד ויביאוהו בו ויקנאו .אחיהם

 ועקרבים נמשים בור אל אותו וישליכו להרוג דמו
 אמת אנשי האם לישמעאלים מכרוהו אוהו ובעלותם

 ופתי שוגה לאיש מקום היה כן על .כמעשיהם יעשו
 לאמר יעקב זרע על טובות לא אשר מחשבות לחשוב

 וישוו ידמו ואולי אל עם לבם נכון לא וחם חלילה אולי
 דמות איזה ראו אדום הוא עבו אביהם אחי לזרע

 וגס איבה נוטרי ואלה .דבה מוציא זה ע״כ כי למו נערוך
 דבת קבלת על לשונם רסן ישלחו לא יעקב על אס

 במן שמקובל הרע ללשון כרותה בריח כי באומרם .יוסף
 לאיש כראוי שלא ימפביהו לבב יושר לבל גם הלא .מנהו

 חמימה ה׳ הורס באה האלו הדברים כל על ע״כ כמוהו
 חלילה. בליעל בני אל אלהיסדמיון זרע על יחכבון מה ותאמר

 בפסוק האמורים אתיו וכל יוסף שהם אלה הלא כי
 יאמר הולדות ואלה בוי״ו ולא .יעקב חולדות אלה

 כי הקודמת. בפרשה האמורים עשו של על להוסיף עליהם
 טובים בלחי מעשיהם הלא תאמר ושמא .אמת זרע כלו
 הלק כל אשמת גדר מודיעך הנני כי אשמותם תכביד אל

 שבע בן יוסף ואומר ביוסף והחיל ראשון ן ראש על מהם
 יוסף ואומר קול כמגביה גריש״ין שני ובו שנה עברה

 עון לכבד אל עיניך. מראה לכל עשה טוב לא אשר
 . היה ורך נער שנה עשרה שבע בן הלא כי חמשבנו
 חכמה מרוב. בצאן בהיותם ומדריכם אחיו את ומנהיג
 אביו כי אביו בבית ולא בצאן היה וזה בו אשר וכשרון

 ימשד איך כן ואם .ובהומותיו בביהו אותם הרועה היה
 . בוא שמע להביא גדולה חטאה לחטוא .כזה

 מגאוה היה אחיו את רועה שהיה ־מה כי תאמר ושמא
 קי הוא כן לא .וכשרון חכמה מרוב לא לבב וגודל

הלא
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מ* פעם ראותם סס לי פחו ולא ומנהיגם. 'אותם ומשרח. מפר עמס מהנהג בלהה בני אח נער והוא הלא

 רק מחשיבם היה שפחות לבע לא כי להורות והטעם
 שפחת בלהה לבני בלבד ולא .אביו נשי ח״א אביו לנשי
 ארבעתם בהיותם בלבד ולא זלפה לבני גם כ״א . אש
 כל את אס כי זלסה. בני אח גס יכבד בלהה בע שאגב יהד
 בניזלפה ואח בלהה בני אח אומרו וזה עצמו כפני וכת כח
 הגדל עתה כן אס תאמר ושמא וזלפה. בלהה בני אמר ולא

 הדבר כך כל יקשה אל .רעה הדבה הביא למה אשמש
 היה Ы .רעה דבתס אח פויבא מה הלא כי .בעיניך

 וידריכם בדרכיהם יחפש למען אביהם. אל אם כי
 דבה מוצאי ככל לזרים ולא לבנים כאב יפרה בדרך

 בעיני ריש ולהבאיש עליו שנאמר מי את לבייש נתם שכו
 תאמר ושפא :יוסף טל מה התנצלות ניחן הנה העם
 על יותר אהבו שע״כ .הדבה שקבל באשם יעקב יהיה א״כ

 וישראל לז״א מכולם לכפר החזיק בלבד איש כי בניו כל
 ישראל שעל רבי״ע שעם אל לב בשום והוא .וט׳ אהב
 אשיב מה נא תאמר ואס יוכף אשמת הקלע הלא לומר

 .וישראל .ואומר קול כמגביה אמר ע״כ אביכם על
 יעקב לא ע״כ כי כן תעשה אל להאשים בא שהיית

 שאהב מה היה לב ביושר כלו׳ .ישראל כ״א כאן קראתיו
 בן ט על רק .הלילה הדבה קבלו על לא .יוכף אח

 שקנה בנית כמשמעו אמד .זקונים שני בן לו הוא זקונים
 פסים כהונת רק היה לא הנה .אה־ו על ף העד ואשר חכמה
 .המלבושים שבכל התחתון המלטש הוא נתינה כי ושא

 רבה )בראשית רז״ל אמרו כאבר כמכס נגלה הבלתי
 .עליו אבר הפסים כהונת על פסוק על פ״ד( פרשה

 הוא עליו אשר התחתון הוא הפסים כתונת שאמרו
 יוסף באשמת הקלת הנה תאמר והלא .העליון המלבוש

 אשמתם יותר הכבד שעתה .אחיו על תשיב ומה ו ואג
 . הראשונים אח שפסל יעקב חולדות אלה אמרח ואח:

 ואבר ושנאה קנאה לבשו ואיך צדיקים כולם יעקב זרע כי
 )שם( ז״ל כמ״ש משי יד פסח מלא על עשו ס.ב לא

 קול כמרים .אחיו במלת רבי״ע בפעם אחיו וירהו לז״א
 כשנח שבראיית מה על אתיו אשמח כהכבד מה .ואומג

 בחינת על לא כי הוא כן לא . רעה עשו הפשיס
 אך .לשנוא ולא לקנא להם היה כן באס עשו המלטם

 קבל פן חששו וכו' אביהם אהב אוהו כי ראו כי היא
 ק על בעיניו. צדיק היה לבדו והוא רעה. דבהס
 הביאו ידי על עבה הוא כי באימים .אותו ויש,או

 את לדון לבס שמו ל' למה התמר ושמא הדנה.
 הדבר עשה הוא זקונים בן כי שעל זכות לכף אביהם

 על באם לומר .אחיו מכל לז״א הדגה קבלת על ולא
 .בנימין הוא זקונים בן יותר הלא .א ה זקונים בן היותו
 זה אין אך .הפסים נתינת יעבה ראוי היה ובוש

 תת בהוא אחיו מכל וז״א .הדבה קבלת מרב אס ני
 מכלם אמר לא וע״כ בנימין על נס לרמוז לגמרי נלס
 עיקר ט לו הבר אח גס לרמוז אריו מכל אם ני

 שחל מלמעלה כי יתכן עוד .הבאר מנל הארוה
 התנבא על לא כי נא ראו אמר כי אריו. !התנצלות

 לא אם הדבה הביאי לא וגס בנאוהו עליהם »וסף
 בן הלא כי ממנו. קבל כאביהם לבם על עולה היה
 רועה עליהם מששא בצאן חמיו את רועה בנה י״ז

 ם א( )חי ,גי

 יוסף ו־בא ונס .קנאה לבהו ולא כנער היה הלחנים
 אוחו כי ויראו כאשר אך שנאוהו ולא רעה דבתם אה

 וישנאו וגעלבהסאז האי קבל פן וחששו .,וכו אהב
 כי רק היה לא עחה וגס הרבה סבלו כי הנה .אוהו

 כל ועס אביהם ישראל בעיני מוסאיס היותם להם. מר
 .לשלום דברו העדר אל רק .סרה לו לדבר הגיע לא זה

 וטססת הולכה הישה לחול מקום השנאה מצוא ואחר
 ומשלילה אוחו שנוא הראשון החלום יד על ומתרבה

 ואחר וכוי. חסלוך המצוך למלחמה לדברו באו לשלום דברו
 מעשה לידי באו וקנאה שנאה בהוספת עוד הדבור
 בס׳ד. יבא כאשר בעיניהם היתר בהוראת הוא וגס הרעה

 עם ולא הס שנסים ההם האנשים כל כי הדברים כלל
 חסידיו עס מדקדק יתב' כ״אשהוא .חלילה היו עון כבד

 )שם( ז״ל רבותינו כוונו אחשיב וכן השערה. כמוט
 באומרם במדרשי כמאמרם .השבעים בעד התנצלות לתת

 חזו לכו וז״ל ים הס אלא פסים הקרי אל .פסים כהונת
 לפניהם שיקרע כדי אותו וישנאו למה אלקיס מפעלום

 וישנאו למה כאלה זו מה יקשה והלא .ע״כ הים את
 כו׳ וישנאו ט' אחיו ויראו הוא מלא מקרא הלא .אותו
 לו עשה למה היל״ל .כסיס מלת שדורש כיון ושד

 באחי/ יתלה ולא הים אח לפניו שיקרע כדי פסים כשנח
 פסים כי לסו הוקשה הנה אך .זה שכוונו היסק ושד
 לבושי ממס שששים דבר או .משי מין שוס שם אינו

 כמאמרם והענין .ים פס שהוא אומרו ע׳כ .מכלול
 יוסף של ארוס ראה מה . ראהוינס היס פשוק ז״לעל

 מ . החוצה ויצא וינס בזכות מדה כנגד מדה כי והוא
 מדרשי כרוב . וינס שוה מגזרה נלמד והוא מלפניו הים
 שירן למדנו זו מדרשה הנה לומר כו' חזו לכו ואמרו רז?

 ט והענין .אותו וישנאו למה הוא .אחת קושיא אל
 עבירה כי ידו על השא בא יפלא לא .עונות בידו אשר

 .נחשב זר כש הלא נקי הוא אפר אך .עבירה גוררת
 תקלה מביא הקב״ה אין צדיקים של בהמתן אפי׳ ט

 דחמריה כעובדא שק כל לא עצמם צדיקים .ידם על
 דושאשלא חנינאק ,דר וחמריה יאיר ק פנחס דר'
 יש אולי ר״ח אומרו עד ט מכיס שהיו עם מהלך היה
 אחד איש של מנעלים סליו ומצאו אחרים משל דבר עליו

 לצדיק רשע צופה פסיק מל רז״ל אמרו וק .והלך ונשלוס
 ואלמלא .מליו סתגבר אדם של יצרו שאין יום לך אין

 רגלי על אומרו וק .בידו נושל היה שזרו הקב״ה
 השסק כל פ״ו( )אבות הקנא מאמר וק .ישמור חסידיו
 יקשה וא״כ .החשא מן ומרחקתו כו׳ לשמה בתורה

 הוא החטא מן והרחיקם הצילם ולא אותו וישנאו למה
 היה וזה .בחירתם אל הדבר בזה הניחם כ״א יקב׳
 עם יקרע באופן .יוסף שימכר כן ע״י יתגלגל למען

 גם יעס הים ק שע״י כדי .החוצה ויצא שינוס אדונתו
 שנמשכה כשנת לו ועפה הכתוב ושישר .מפניו הוא

 נמשך כו׳ אח־ו ויראו כאשר ובזה הים. קריעת סמנו
 הקב״ה היה שלא שנאוהו לא כן לא שאס .אותו שוישנאו

 ואין . בחירתם אל הדבר והניח ידם על הקלה מביא
 חבא לבל ה׳ עזרו ולא • הכתונש עשה למה יעקב לומד
בעשיהחשא, אין כי היה להם שיקרע כדי תקלה להם

כי



קה משה ב1׳

 להם ספר מציאות )א( . הן כמינות ,ג הנה אמנם
 גם ומה לשלום דגרו יוכלו לא כי ביודעו . חלום

 לסם ובספרו לאוהב אס כי חלום לספר דרך אין כי
 ידברו וכמכריחאוהס לפניו היל שנאתם כי מורה היה

 מנץ היות )ב( . יותר אז לבבם לחמן כרחם על לו
 . וקנאה שנאה ומרבה עליהם השתררו מורה החלום

 פלא בראותו כי שהוא הא׳ הבחינה על הספור אופן )ג(
 ולהגיד אמס אמרים לרדוף לו היה לא לשלום דברו יכלו
 זו בחינה על שיניהם להקהות כבא שהוא חלום להם
 בחינה שום בלי כי וגו׳ ויגד חלום יוסף ויחלום אמר

 לאחיו רנד שבא נמה חלום מציאות על רק יהס א נוגעת
 ועל . אותו שנא עוד שייוסיפו גרס הא״ הבחינה שהיא

 נא שמעו אליהם ויאמר אמר והשלישית השנית הבחינה
 גס .עליהם שדרה החלום הוראות היות ושמלבד וגו׳
 ומקהה לפניהם שררחו על כמתפאר סיפורו אופן היה

 כליסר . וגו' הזה החלום נא שמעו באומרו שיניהם
 . סלסתי אשר הזה בחלום גדולתי אה וראו נא התיצבי

 אוחו שנא עוד ויוסיפו ואמר מזר אלו בחינות שחי ועל
 על שרעיורו אליו ממי־חסיס שלו כלומר חלומותיו על

 סיפורו אופן הוא דבריי על ועוד .להשתרר סליקו משכט
 כסקהה חלומו הוראות על ושש כמתעלה מורים בדברים
 החלום פתרון היה חשבו הס והנה דבריו ועל וזהו שיניהם
 ואחיכ . ומושל שוער כקצין עליהם מושל בהחלה שיהיה

 מה. קימה שהוא אלמתי קמה יזהו מלכות אל יעלה שד
 כאדום כד״אאיןמלך למלוכה. ואח״כוגסנצבהשיצלח

 היה לא הדבר יוצא היה מה׳ אם אמרו ע״כ .מלך גצב
 רק זה אין אך עליהם גדולתו על לקנא רק לש;א מקום

 ט הבל והכל . תתאוה אשר אותך מחלמים שרעיונך
 א׳ .חלומך מורס דברים שני הנה לומר כו׳ המלוך הלא

 השני כאשר והנה כך אחר תמלוך שגס שנית ששל היותך
 שתהיה עלינו תמלוך שהיתק המלוך כי הראשון גס פקר
 בלבד עלינו ואחה מלוכה זו אין אנשים עפרה על מולך

 הגוים מלך יהיה בדעתם עולה היה שלא גס ומה חלמת
 שתהיה שהיא הראשונה גם נמנעת זו חלוקה כאשר וא״כ
 כי בתמיהה תמשול מפול אס וזהו הבל היא גס מושל

 לא כי בגדולתך לקנא לנו אין וע״כ כמלכות שקר זה גס
 .ברעיונך אותך למלים גורס שאתה רק הוא ס השמ מן

 כיוס לכך מרעיון חלומוחך על לשנאחך ראוי כן ועל
 . חלומותיו על וגו' ויוסיפו וזה המה עלינו להשתרר

 וטוצא זה כי חלומותיו מציאות כל על רבים לשון ואמרו
 המפורש מן סחוס ילמד כי ביום שמהרהר במה חולם בו

 והנה , כמפורש דבריו על וגם זה לגלות שהיתל אלא
 כפת השני ולא הא׳ לא החלום בפתרון צדקו לא המה

 <0 האמת לפי פתרונם זה כן אחר; יתגלה מאשר כי
 כל וג״כ השבע שני בשבע בר לצטר יוסף עתיד היה
 מאלמים וזה .אחיו ובכללם כנען וארץ מצרים ארן בני

 סביטתיס אשר העיר שדה אוכל כד״א השדה ך בת אלומים
 דשן התקוממות יוסף אלומת קמה והנה בתוכה נתן

 р שאין מה ירקב בל לב זמן מתקיים נצבה .וגס ושמן
 וחשחחוין אלומהם תסובינה באופן וזולתם אחיו של

 אלומות בעד מצרימה ארן אפיס שיבואו תבואתו לאלומת
דרך סי על לשמוע וקרוב שמר אזר אוכל לשבר יוסף

זה

7ךי הורות

 גרמ' שנמשך אלא .לו הוא זקונים שבן מה על עשה ט
 הקב״ה אין אמרו ולא השנאה. אל וממנה הקנאה. אל

 בהמשך אפשר שד .משן להרחיקו אלא תקלה מטא
 .מאורשת הוא חולדות שמלת .פרש״י דרך על הכתובים

 מאירשת. רואה כל יסלא הלא כי והוא יום יולד מה כד״א
 כוס ששתה חטאתו ומה פשש מה .ליעקב אשר הרעות
 הרעה כל לו שגרם יוסף פשע ומה יוסף צרח הרעלה

 שארעו יעקב תולדות אלה ואמר היחל כן על .עליו הנא
 שנה עשרה שבע בן יוסף הנה כי היא הלא סבתם לו

 כשר ומנהיגם אחיו את רועה משתרר היה .ורך נטר
 בני מם כן עושה היה שלא מה .בצאן בהיותם עליהם
 לקנא מקום שהיה באופן לפניהם כנער רק ט׳ בלהה

 ושד .להם בזיון וכדי השפחות מבני בעיניו גרש כי ט
 דברים ג' שהם רפה דבחס את יוסף ויבא כי הוסיף

 עבדים קוראים ושהיו .החי מן באבר שנחשדו כמ״שז׳ל
 ויהיו .הארן בבנות עיניהם חולים ושהיו הלחנות לבני

 .הג׳ היא רעה .הב' היא דבתם הא׳ מרבה אח מלת כי
 מה על הוא יוסף על ששלטו שתראה מה ט והענין
 . כחנתו שהובא ומה .אותם ורועה משתרר שהיה

 אביהם אל שהיה ומה .כו׳ יוסף שויבא מה כנגד הוא
 וככלל .ט גפר שלא על אליו בנו כתונת הובאה כן טל

 כנודע דטח הג׳ כנגד שהן מאורשת ג' מל הדבר
 נכנם יעקב גס כי איש יאמר ולבל פרשהפ״ד( מרז״ל)ב״ר

 אהב פ״נ כי כמוהו לאיש חלילה הרע לשון מקבל כגדר
 ביושר כו׳ יוסף את אהב וישראל לז״א בניו מכל יוסף את

 בן כי על שהוא זה בשס פה קראו כן על כי . לבב
 פסים כתינת לו ועשה .בקודם כמדובר לו הוא זקונים
 שמישר .חיטת ראשי פעמים ארבעה שנמכר רז״ל אמרו

 הכתונת ע״י כי והוא . מדינים ישמעאלים סוחרים
 שעל למה כי .מדה כנגד מדה ויהיה מכירותיו נתגלגלו

 נמכר לעבד הלחנות לבני עבדים קורים אחיו שהיו אומרו
 שלארבע אומרו כנגד פעמים ארבעה נמכר כן על יוסף

 :אחד פעם אחד כל כנגד עבדים קורין היו הלשנות בגי
 אומרו אל )א( .לב לשים ראוי .ט׳ ויחלום ה

 ספק אין הלא ט אוחו שנא עוד ויוסיפו
 אוחו בנא רק נאמר לא למה לב( .חלומותיו מל שהוא
 ויאמר אומרו )ג( . הספור אחרי כן שאין מה סתם

 לומר לו והיה מיותר זה פסוק כל כי כו׳ נא בעש אליהם
 בדברי )ד( .כו׳ אלומים מאלמים אנחט הנה ויאמר

 חוסם׳ ומהו צורך לבלי כפל נראה נצבה וגס קמה החלום
 והיל״לוחבתמוין מיותר שהוא תסובינה והנה .)ה( הגס

 למה תמלוך המלוך אומרו )ו( .לאלומתי אלומותיכם
 לשון או שאלה לשון הס ואס שררה מיני שני יזכיר

 הן דבריו כי דבריו ועל חלומותיו על אומרו )ז( .תמיהה
 יראה אשר כי חלומותיו על פשעו מה )ח( .חלומותיו הס

 , הוא אחד חלום ט חלומו על שהיל״ל )ס( יגיד.
 ויספר שד ויהלום שהיל״ל אחר חלום שד אומרו )י(
 ובספרו אחר. עוד מאי כו׳ אחר חלום ויחלום או בו'

 אמר ראשונה כי )יא( . אחר ולא שד להס אמר החלום
 מהו )יב( אחיו ואל אביו אל אומר ואח״כ לאחיו ויספר
 ויוסיפו כבראשונה אמר ולא אחיו ט ויקנאו אח״כ אוסרו

:וט׳ שמר ואביו ענין ומה אותו שנא שד
I )ח״א( מ
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 תטאחס שתרקב סובין מלשון חסיבינההוא באומרו זה
 צבר אשר לאלומתו ישתחוו כן וע״י סובין כולה ושתהיה
 תחלום ענין נמשך תבואתו אחרי ביאס ואחרי ינתקייס

 איכל לשבור באו עבדיך לו ויאמרו תחתיו פיכניש השני
 הפתחוית רחל ששתת בלהה וגס אבינו עבדך אמרו וגס

 רבה )בראשית ז״ל כמ״ש יעקב את הבאים בתוך בטאה
 כבר והלא ואמך אני נבא הבא יעקב מ״ש על פ״ד( פ׳

 השמש וזהו שפחתה בלהה אל מגיע הדבר והיה מתה
 אחד וגס . רחל שבמקום ובלהה יעקב הוא והירח

 יצדק ובזה . לי משתחוים הפנסים הם כוכבים עשר
 כי . אחר חלום עיד ויחלום באיפרו התירה מאמר

 וזהו מהקידס נמשך שהוא שד חלום הוא אחת בבחינה
 הוא אחרת ובבחינה .הקידס על תוספות שד אומרו

 הכנעם על וזה . חטאתו לקנות בואם על זה אחר
 עם והיה זה פתרון להם נידע לא עדיין אמנם ;תחתיו
 שאמרו שכתבנו כמו עליהם וימליך ישתרר כי שהוא לבבם

 לא כי כוזב חלום לך ונדמה סליקו משכב־ אל רעיונך
 אחר יוסף השיב כן על אחים הי׳ על מלוכה הואר יצדק

 אחר אמר ולא שד חלים חלמתי הנה ואמר הב׳ חלוש
 כי מאחריכם ומכזיב . הקדם ומפרש שסיף שד כלו׳
 .בכס למשול תאב ביום בלבי שהיה שמה חשבתם אשר

 הנה כי הוא ק לא כוזב חלים והוא בלילה אלי נדמה
 והנה הק־דם ומשרש . מוסיף כלומר עוד חלום חלמת־
 היום בלבי עילה היה ותיתכן משתחיים כו׳ והירח הפמש
 כי הר־שין על גס יוכיח זה אך לי ישתחוו ואמי שאבי
 הת־גצט לאחיו השני החלים ובספרו השמים מן הכל

 לו מתדמית היתה לט סאות לא כי הוכחה כשומעם
 באופן ודאי מהרהר היה ואמו אביו על לא כי בחלוש

 על לקנא אך לשונאו ראוי אץ וא׳״ב היי השמים סן כי
 צו עני ולא עמדו ק ועל השמים מן עליהם פיגדילוהו

 יחד אחיו ואל אביו אל ויספר ראה אז . לבם מדאגת
 יקנאו לכל הדבר לההביל ואז אביו בו ידבר מה לדאות

 נבא יצדק אחיך בא האם לומר וגר נבא הבא אמר ט
 הכל. כי הוראה זה אך מתה והיא היתכן ואמך אני גם

 יצלח כי מצנם הדבר להסיר הספיק צא זה כל ועם הבל
 לא כי פנאה היסישי לא כן ועל השפים סן למלכה

 אך הרהר אביו על לא כי הגידם הדהורו אץ כי יאשם
 אוח־י כנץ אל נהו ולא אחיו ט ויקנאו וזהו ה קנא לבשו
 בלהה על הוא או בעלם דברים בלא חלם אץ כי ואמך
 בלהה ענין נעלם האס וש״ש נ״ד( דף )ברבות ז״ל כמ״ש

 את שמר ואביו לז״א החלים כל מהביל שמזה מיעקב
 כלבם: קנאה להסיר הוא בלהה שעל גלהו ולא בלבו הדבר

הכתובים ענץ אל לבא . וגו׳ ישראל יבר
 לב יפיל אבר הספקית ראשונה נעיד

 כי והוא הענין בכללות כלל דרך א׳ . עליהם האדם
 מי כי ה׳ על ית׳ משיחיו ועל ה׳ על יפלא נוראות הלא
 אחר ילך חקה׳ כילו יוסף בדבר ה׳ דרך ידענו יחן

 ויאמרו לקראתו יצאו אלהים מלאכי את ציה למה אחיו
 מלאכים ההוא שבמקרא אנשים כי כיארז״ל מזה נסעו לו

 בלשנים האחוה את להפר מזה נשעו כי אזנו גלו ממש
 אל אחריהם ילך רצה לא ה' כי אמרנו ואם אחים עפר

 ערם אביו אל להשיט שדם אותו להציל לו ילוה מלאכיו

 הפס הלא ס יפלא י»׳ מלאכיו על ונס אליהם יקרב
 אש יחמיצי לא ילך הלזה הוא ,מה ואס 7ה דרך ידעו

 זו לא כי אשם בדרך שלך אל לו ויאמרו אץ לבט׳ואם
 ק כי פדדט רכוב אביך ביש פוב אור ישכן הדרך

 ופה ככה עי. ראה מה נכלא יעקב על וגס יאמין בקדושיו
 כי נפשו מבקעי ביד לבבי מידעי אש לשליח אליו הגיש

 הודאת זוכר יעקב כעהיה כי פ״ד( פ׳ )ב״ד ארז״ל הלא
 אל רש לא איך . מתחתכץ מעיו היו בשליחות יוסף

 חון יחוש פי כי עצמו על יתמה לא ולפה .אישו שנאשם
 נפגוש עשק הנא בעכק אצלו הדבר היה אס גם ספני

 אפרנו להשיב אשכר יעקב על כי אמת והן : להחמיר
 צדיקים כילם שלמה מששו על כזאת חש: לא כי לאפר לו

 אבד איך . ושלא השלש ישלש יוסף על אך רעה יעשה
 וחמתם קנאה׳ ואש קשתה כי עברתם ידע ובינתי הכמשי
 יחמלו ולא נשלים דברו יכלו לא אפר מאד בם בערה

 ימהרו אילי לשניהם זאה המכשלה ישן ולפה נקם ביום
 לו •כשר מעיני כעלם ואם בכשו נששו שם וגם דש לשפוך

 באומרם עליינין ,קדיש מאמר פעפוע אזני יאעם לשה
 .תו לב ויחשוב וילך מנתיבתם רגלו וימנע מזה נסעו אליו
 שבכי ישראל אמיר שלימי על דבר אשמש יתגדל הכל ועל
 כי ההוא הרע כמעשה יעשי לפמועשם יאמין סי יה

 ויאמרו להמיתו איתי ויתנכלו ברעה החילו מתחלה
 נחשים אב; ,ב מים אץ בבור אותו והעגיכו ונהרגהו לכו

 נעלים בעביר צדיק בכסף ומנרם בי יש ועקרבים
 הולי רעה דרשת יוליכו אנה הם שלמים ההם והאנשים

 מלא ומקרא . מיש מששב שנוא שהוא כ״א שד ולא כזו
 באר די ואין יימש מיש וגוי ומש־ו איש וגינב שהיה דברה
 ההיא ובעת ההם בימים תורה ניתנה מהפלא זו קיעיא

: מאז וקבלי קייס הכל את גס כי
 לקו קי המקראית דקדוקי אל לב נשית כנין ה אל ולכא

 באז׳ )א( .בש־ד בהם הנרצה אל ונביאה ונקרב
 פה ישראל בשם נקרא למה .וגי׳ יוסף אל ישראל ויאמר

 *ההפך מהראוי כי ואשלחך לכה ,באו )ב( .מקומות מביתר
 מיופיםבהוצנן יום מה .)ג( אליהם ונכה אשלחך לאפר
 וישלחהו אומרו )ד( . בפרשת׳ בשם וע שנופם לדרוש
 הופרו )ה( נסיעתי מקום עי בהיר בצע מה חברון מעמק

 נועז ,שהי כמשמעו א כ בשדה שיעה יהנה איש וימצאה׳
 בשב״א הבי״ת הנקד פהדתיי העיר משדות באחד בדרך

 אגל הידיעה א בה •שהשדה אומרו כ שהיא בשת"־ ולא
 . ואינני בזכור אי נודע שדה על בדברי רק יצדק לא
 כאשר דרכו יישר איך הכתיב יודיענו ראוי היה כי )י(

 כ* )בשנחימא( ז״ל במאמרם )ז( . היעה היות הודיע
 והכ-ח׳ צו נזדווגו מלאכים שלשה כי וקבלו קיימי הנה
 דגנים שלש זה חיש נאמר למה כמשמעו הוא שאם לזה

 היה שאם יעיד האיש ייאמר האיש וישאלהו איש וימצאהו
 והיה השכור כל אל צורך מה שעמים ג׳ לי ודבר א׳ איש

 ממש מלאכים בהיות מבאי'כ בדותן שימצאם יאמר די
 ז״ל לדבריה: גם הנה כי והוא .בם־׳ד ביאורו ישא כאשר

 ות׳ סליהם צורך מה כעם כוב צר? היו מלאכים בג׳
 לא למה מאד עד קשה )ח( . דברו אשר לכל יששיק

 פס ישאל איך היה מלאך שאם )כ( .אביו אל החזירוהו
מקים יודיענו לחה הג׳ )י( • ישנא ממנו האם תבקש

ליסיו



וישב קיתורת

 השלישי הלא כי הפשט לפי גה )יא( .נפשו מבקשי אחיו
 יוסף ואדרבה לי יועיל מת השני אך לו היה מקום מורה

 לרז״ל וכ״ש ידע לא הוא כי מבקש היה מי את לו הודיע
 . צדיק איש אזן לגלות יתב׳ מלאכו ישלח היחכן כי

 ואף יודיענו והצדיק דבר יסכל המלאך כי היא ונהפוך
 באומרו )יב( כמדובר היישרחו נזכרה לא הראשון גם

 ויתנכלו באומרו )יג( . יתירה היו״ד ענין מה דותינה
 הכלבים עליו שהשיסו ז״ל אמרו הנה כי להמיתו אוחו
 הנה אומרו ענין מה )יד( .כן לעשות ככה על ראו מה

 טוב משוללי משטמה דברי שיראו .וגו׳ ההלימות בעל
 מלה היא כי ועתה אומר )טו( • בתורה ליאמר מעם

 כלס יחד הלא כי ראובן וישמע אומר )טז( . מיותרת
 רק יאמר לא ומהראוי אליו השמיע׳ ייחס ולמה שמעו

 המעט בו תשלחו אל ויד אמרו •)יז( .מידם ראובן ויצילהו
 ועקרבים נחשים מלא הבורה להשליכו ידם שלוח מהם

 עצת היתה זו מה )יח( .עולם עד שם הניחו ובכוונתם
 אחיו חמת איך הם גס להם וערבה ונמכרנו לכו יהודה
 .אחיו וישמעו נאמר ועתה ונהרגהו לכי האומרים שככה
 לשלול בא הדס כסוי איזה דמו את וכסינו אומרו )יט(

 נזכר לטה לישמעאלים רק נמכר לא אם )כ( .ולמעט
 אל ויד&ו אומרו )כא( .סיחרים מדינים אנשים שעברו

 . ט תהיה לא ידם ימכרוהו שאס ידע לא מי בו תהי
 מה ואני יאמר ראוי והיה .בא אני אנה ואני אומרו )כב(

:בא אני אנה אומרו ענין מה כי וכיוצא אעשה מה
 ההם בימים ה׳ מפן כל כי יגידו חכמים אמת הן אמנם

 חלוקות לסבות מצרימה יוסף את להוריד היה
 פ׳ )ב״ר ז״ל כמאמרם יעקב כטד על המדרש לחכמי

 ברזל של בשלשלאות מצרימה לירד יעקב היה עתיד פ״ו(
 משל . תחלה יוסף את והוריד הקב״ה שהקדים אלא

 הישה ולא המטבחים לבית אותה שהיוממשיכין לפרה
 ולדעת .אחריו אמו ונמשכה בנה את משכו . נמשכת

 לשכינה מרכבה יהיה למען קפ״ד( דף זו )ם' זוהר חכמי
 בגלות ישראל בני עם על לרחף מצרימה לרדת שקדמה

 בימים להעשוש ראוי היה שלישי ענין עוד : ההוא
 הוא הלא . עיקר הם הראשונים שהטעמים עם ההם
 לימכר אביהם על רעה אחיו דבת הביאו עונש יוסף לקבל
 הלחנוש לבני עבדים קורים אחיו שהיו אומרו תחת לעבד

 אחיו כי אמר יען אדוניו אשת היא בו שכול דוב ולפגוש
 אחיו כי ולהורות וכו׳ הארן בבנות עיניהם חולין היו
 אבר על נחשדו לא כי לאכול שלא אפילו שוחטים בכל

: עליהם רעה כדבתו החי מן
 היא הלא ההוא בזמן להעשות ראוי היה רביעית עור

 תחת אליו בנו כתונת הבאת רעל סף יעקב לשחוש
 . בו גער ולא אחיו על שוא שמע נושא אותו שמע אשר
 העושה ה׳ עולם אלהי אלה ד׳ תחת כן על קבלו שלא גם

 הוא הלא כלס יחד ועשה ופעל כאחת רטח פעולת
 אהב אשר לו יקיר בן את ישלח שלח .יעקב רוח את בהעיר

 יקראנו פן לבו ולאשת לפורענות המוכן שכס מקום עד
 ולא אביו רצץ לעשות כנשר הקל הוא גס ויוסף אסון

 ועל חלומותי על והרגוני אלך איך לאמר אליהם פחדחו
 מצרימה ירד נשתלשל כן ע״י שנאוני שנאה תכלית כי דברי
לעומת אך .בספר הכתיב הכל ענשו יקבל דרט פי ועל

 3 )ח״א( כז

 כח אשד קשוח המתרגשות רעות ב׳ יתברך הוא ראה זה
 יה שבטי שבטים ראה כי הוא הלא . עולם לאבד בהם

 באש כי להרוג מטים ואחיו למות לקוח יוסף גדולה ברעה
 קדושים כי אחרי יחיה מי ואוי דם לשפוך ימהרו קנאתם

 עולם יסוד צדיק דם עון יהי שמים עמודי כארץ אשר
 את לשלח נמהר יען אשי ה' עצת וגם .צואר׳ על תלוי
 ויחפרו מתבטל' היתה לטובתם מצרימה אחיו לפני יוסף

 שלוח והתקין ראה עשה מה ע״כ . ההוא בגלות ויאבדו
 למען הדרך לנחותו ייסף אל ידברו מלאכים ג׳ קדש שרי

 יעבור למען אחיו עם מצוא לעת .יעשה אשר את ישכיל
 לולא כי .בס״ד יבא כאשר ידם תחת יהרג ואל מצרימה

 מומת• היה אליהם יקרב טרם אליו קדש שרפי אמרי היחה
 דבר •וציאו קנאתם נס ושנאתם בחירתם חפשיות כי בידם
 . הענין כללות זה הן והנה : ירם מתחת מתוקן בלתי

 כי והוא כהלכתן בסדרן הכתובים ביאור אל נבא ובו
 קטנה אם סף י את אחיו כשנאת מסתפק היה יעקב הנה

 עצמו יוסף משא׳׳כ .לפניו מהראותם יטשו כי גדולה או
 רבה אזניו ומשמע עיניו ממראה ועד היודע היא כי

 מצער מצטער אשוח בשתי נכוה היה יעקב ע*כ .חשטמה
 גם ואף . לפורענות מוכן מקום בשכם היותם על בניו

 לנקום לבבם :יח פן שכס בעלי דם גואלי מדבר מדאג׳
 ב׳ . אותה המחריבים יעקב בני מאת שכם עיר נקמת

 בניו שלום את לראות לשלח מוכן אתו איש עמד לא כי
 לבלט ידם משלוח יהיה עליו פן לו ויצר יוסף בלעדי

 אשר אח לדעת יוסף את לנסות רצה ק על : ולהשחית
:כמדובר גלוי לפניו כי בלבט

. לבב ותמימות ביושר ישראל ויאמר הכתוב מאמר ווה
 אחיך הלא ישראל אם כי יעקב נאמר לא כן על כי
 הכנתו מרוע ההוא המקום טרא כי כלומר בשכם רועים

 מאמרי אחליט לא אך .עליהם ואדאג משטמתו רבה וכי
 תוציא מלבך עד וטובתם שלומם לדרוש אליהם לשלחך
 אשלחך אומר איני כלו׳ ואשלחך לכה אומרו וזהו מלין.
 אס תחוש לא צוויי על עברך לבלתי פן אני ירא כי ולכה

 ואחר לבך ועצת בחירתך פי על כעצמך לכה רק תסתכן
 אליהם ואשלחך ואז נוקסך לבך היות בלי מעצמך לכתך
 עד ק ועל אביך מטת לעשות מטה בדרך הלך למען

 ראה נא לך אמר לא סלחני פחד אין כי מוכן הנני אומרו
 ל^וסף אומר אס לי אוי בלט יעקב אמר כי והוא . וגו׳
 בכשרים חושד אהיה אולי כי יהרגוך פן אחיך את אני ירא
 היה לכן יחטיאהו ק הושדם אם ליוסף לאמר לא וגס

 רגלו ישמור תעשה ואל ובשב יחוש אולי ברמז מטמין
 וירא על פ״ד( פ׳ )שם ז״ל מאמרם בזה ויובן : מלוכד

 יוסף לו שרמז אותו לשאת יוסף שלח אשר העגלות את
 עגלה בהלכות עסוקים שהיו ממט הפרדו יום שיזכור
 אז התעסקו היה במקרה לא כי אחשבה כי ערופה

 תלמיד כההוא עשה אך . ההם בהלכות ההוא בעת
 אשר ליוסף לו רמז מסתפק להיותו כי עוקצין במסכת

 כי ט יתקיים פן יחוש בלבבם אשר מאד יודעת נפשו
 שמואל כמאמר לו ויאמר לט אל יחן אולי באדמה חלל ימצא

 דשכיח היכא כי והרגני שאול ושמע אלך איך הנביא
 אחי השטימוני כי אבי כן לא יוסף יאמר כן חוששין היזקא

בטיז אז .הנני ויאמר נחרץ א» אדרבה כי בראותו או־
 לט
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 זאת עשה לומר .כו׳ ראה נא לך לו ויאמר וישלחהו לט
 לך רק .כרגע פס תתעכב ולא מחששתי והגצל איפה

 בדרך הולכי כי והוא דבר והשיבני סוב וסיד וט׳ נא
 רואה עודך רק שם חהיצב לא וע״כ . ניזוקין איק סצוה
 עוסק תמיד נמצאת כי מיד ושוב הצאן וכלום אחיך שלום

 לא ובזה אלי ובשובך שלומם ובראותך בלכתך .במצוה
 Ы נזוקין איק מצוה בדרך הולכי כי תזיק לא כי שמיש

 תעמוד יומיס או יוס אס משא׳כ .בחזרתן ולא בהליכתן
 .שבהו עד למצוה לו יחשב לא שם בהאריכו כי שם אתם
 פס עמד אפר מקום חברון מעמק לפלחו הוסיף ועוד

 להיות העתידות רשת המא־רעוה על התפלל אשר אברהם
 הוא הברון מעמק וישלחהו וזהו .יגןזטתו למען בשכם
 התפלל זה על כי לשכם הולך שהוא למה אברהם מקום

 אמנם ז״ל כמאמרם שכס מקום עד בא כאשר אברהם
 תומר עמו אמרח רוח בלבבם רעה כי ידע ט גס יוסף
 כה כי אחי על עלה גם העלני וה׳ ארן יורדני מי בלט

 השדה בתוך אלומים מאלמים אנחט והנה ה׳ הראני
 אצא לי אלכה אם כי זה ואין לאלומתי אלומותס רשחהוו

 למה איפה וא״כ לי וישתחוו יקדו ושם . צאנם אל השדה
 לי כעומדת שעה לבטל הס יוכלו האס אתי וה׳ אירא
 להסיר היה בו הדובר המלאך דבר תחלת ע״כ יש' מאתו
 פתרונו זה יהיה אם גס כי בחלומו יבטח בל מלבו שעה

 הרצין קנה במשענת יבטח ואל מהם בחירתם תמנע לא
 יהיו מה בס תבער קנאתם אש כ״א בחלוש ההוא

 גם ומה סהרה עליו יהיה ויעזרוסו יקומו האס מלוששיו
 וימצאהו וזהו . כמדובר ההוא חלוש פתרון זה אין ט

 למה כי והוא בס״ד שנתבאר כמו כשדה סופה והנה איש
 הכתוב ככל מצרימה לרדת ילך הלוך היה ה׳ חפן שכל
.יסתכן פן מדבר מדאג׳ אך מדרכו ישוב רצה לא ע״כ

:קדש שיפי ג׳ ע״י והתכין ראה
 כאשר עמהם בשררה מתנהג היה יוסף הגה ט והענין

 עליהם. ומתגאה בצאן אחיו את רועה על כחבט
 בתחלה כאבר שררה והנהגת תוכחות ימצא פיו ואולי

 באש ימיתוהו כי נפשו ימלט לא הלא בחלומו במטהו
 הדרך לנחותו מלאכיו ביד האלהים בא ע״כ . קנאתם

 דבריו בספח המלאך היה אס והנה . אתם ט ילך אבר
 אל ויעלה אחור יסוג הלא עליו אכזריותם דבר מניד
 מצרימה יוסף את להוריד ית׳ עצתו נפשית היתה ולא אביו
 דרכו צדיק יאחז באופן הודיעו לאט לאס עשה מה ע״כ
 עבדים כעיני קולו ויחנן יכנע אז אם כי אחור יבוב ולא
 ידם תחת ימיתוהו בל דעתם לקרר אדוניהם יד אל

 המלאכים באו לולא כי והוא .מצרימה ללכת מידם זיעמס
 מה וגס .כדרכו מצחם לעומת מצחו מחזק היה הנה

 הראשון בא ע״כ . ידם תחת מת והיה בחלומו בבסתו
 כי והודיעו עיניו מנגד בו בטח אסר חלוש מגן ותסיר

 וז״א בחירתם נגד החלום במעוז ישז ולא .הוא עה ה
 והנה חלמת אשר בחלום אתה תועה כלומר בשדה תועה
 כי רוחך על שעולה השדה בתוך אלומיס מאלמים אנחט

 כי בזה אחה תועה . יגדלוך עתה בשדה אתה בהיותך
 נקודת וזה . בעדך חלומך יגן לא וגס פתרונו זה אין

 הידוע בהשדה כאו׳ שהוא בשו״א וצא בפת״ח הט״ח
.אשר ישוב פן עליו הכביד ולא החלום שדה הוא הנ׳ל

 4 )ח״א( כז

 אם בקלט נדון היה ועדיין .ברפיון הדבל הניח רק
 . תבקש מה לו ואמר הב׳ בא ע״כ יחדל ואם ילך לפניו

 מי את אמר לא וע״כ מלחמה או שלום' התבקש כלומר
 וע״ז . מירא אל ושלום אחוה תבקש האם לומר תבקש
 יבקשו לא שהם גס לומר מבקש אנכי אמי את ואמר השיב
 אומר מיותר אינו ובזה אהווחס 'מבקש אנכי . אחוה
 אישה לי נא הגידה אך אחי את אומר אחל מבקש אנכי
 הוא כי אני ירא בשכם הס אס כי כלומר רועים הס

 השצמי פירודם אליו נגלה לא ועדיין .לפורענות מונן
 לומר המלאכים שני לב אל עלט לא כי רחל בני מארות

 . מבקש אנכי אחי אח אומרו אחרי אך מדרכו יחזור פן
 בא אז לבם כן לא שהס עס עמהם אמוה יבקש שהוא

 היא מזה נסעו בפירוש לו לאמר לט את ומצא הג׳ המלאך
:זה מסרן זו( פ׳ )תנהומא ז׳ל כמאמרם האמוה

 ולא דוחינה באוסרו טון זה כי אחשוב דרכם שי ועל
 ולא לבדם מהעשרה אחוה עשו כי לומר . דוחנה

 נאסר אשר אחרי והנה . רחל בני שני את בתוכם כללו
 מזה נסעו מתחלה ולא ונחת ובשובה לאס לאס אליו זה
 שליחתו משמרת על רק לברוח להתחבר התפעלות גדל לא

 הוא מקום מראה כי הג' המלאך ראה כי גם ומה נצב
 למה פחד היה לו בלט אמר אז . בדותן הס כי לו

 והפיל היקל שהא' רק זה אין אך . יביט ועמל און יראני
 יותר זרזני והב׳ • מצה אתן בזדון פן סמני בטחוני טעות

 למען פרוד כוצס הודיעני והג׳ . ושלום השה שאבקש
 נשבר בלב תחנתי אפיל גם אס ט שלום אבקש בד ב לא
 כל ברגלי וטכה מהאבק שהיה היה וכן בלבבם רעה כי
 ראינו אשר באומר פ״א( פ׳ )ב׳ר כמשז״ל מהם וש׳ א׳

 ונוחרת חנינה מצא כן וע״י . אלינו בהתחננו נפשו צרה
 הסעוהדת המעלה ואל המנוחה אל מצרימה וירד נשמה ט
 זה במאמרט ויצדק וביני ביני שנש' ולקבל השמים סן לו

 איש וימצאהו הוא הלא ל״ח( )פרק ר״א פרקי מאמר
 היה השני זה ולפי .גבריאל שהיה בשדה כופה והנה

 מיכאל היחל ולא כסדרן כלא היו ולמה רפאל והג׳ מיכאל
 יבטח בל מלט להסיר בא הראשון כי כחבט באשר אך

 נמשכים החלופות כל כי גבריאל ע״י יהיה הוצרך בחלומו
 החלום שנקרא הזוהר בספר אמר כן על כי ממט
 סהדרגת ששים המדרגה שהיא בנבואה מס׳ אחד

 אל המתייחס ממקום כי הן ליודעי כנודע הנטאה
 . מדרגות ס׳ יש• גבריאל מדרגת עד למעלה הנביאה

 )דף ברמת בסם׳ החלום בעל גבריאל נקרא בפי׳ וע׳כ
 ומבקש חסד מושך יהיה הורהו החסד בעל ומיכאל נ״ז(

 וגטרה חסד מדות המחבר והשלישי כן לא שלבם גם שלום
 נסעו כי לחברה יוכל בו יבטח לא כי הודיעו ברחמים

 ממדוב נסעו למ״ד או . אמווחס מחטר בבחירתם
 . השלום לתוך המדות והפשרת חיטר והוא הקב״ה

 , ולסעדו אותו להכין הדבר יצא מה' כי הדברים כלל
 במלטת השתרר גס להשתרר מצרימה ונסיע ילך הלוך

 השכי״ה תהיה למצרים ישראל ישתעבדו טרם למען כלמה
 ישראל זרע יכנפו לבלתי האדן על מושלת יוסף אח אכר
 גם נס ומה חלילה ויאבדו בעצם מצרים טומאת תחת
 באר זה כל אצלט כתב כאשר לעטקע״ג התעתדו אשר

בכוונת הלזה הפנין דרכט פי על ויתכן : היסב
המפרה



ן5 משה רשצ
 בשדה תועה במקרה* שלש תועה ט שאמרו הה»יס

 כאשר והוא כו׳ השכל מדרך תועה אדם שעה חמורו
 על כד׳א הנפש רק האדם שא המומר אין כי ידענו
 . האדם הוא הבשר אין כי הרי ייסך לא אדם בפר
 נטך כאיש בשדה תועה יוסף אח שתראה מה יאמר ובזה

 התועה הוא לו אפר החומר הוא חשרו הנהגת להעדר
 היודעת הרמתה נפשו שהו׳ אדם שתאמר אך .והנבוך

 וזהו .השכל מדרך תועה התחשבהו ה׳ מעשה את מאד
 כן לא בתמיהה השכל מדרך תועה הנפש שהו' אדם
 כי הטבחים שר בית הוא רפאים בקהל הלא כי הוא

 יחשבו רפאים כי ועמו פרעה בית הוא שם רפאים
 למלוכה ויצלח יגדל שם לו יטח שם כמתים הס אף

: כמדובר לו היתה מה' כי
 כי השלם דרך הנה .וט' מרחוק אותו ויראו יח

 כאשר רשק בהיותו שנאו את שישטום גס
 יכבד ולא אפו מחרון ישוב פניו נגד והוא אליו יקרב

 כדבר כי חורה אמרה אליו יקרב מרס כאשר כך כל
 אוש ויתנכלו אליהם יקרב בטרם כי לש קרה הזה

 עוד אליהם קרב כאבר אך כלס. בהסכמת להמיש
 .מהם שנים רק רובם נפש נשאו לא המיתו אל מעט
 כאפר אך ונהרגהו. לכו וגו׳ אחיו אל איש ויאמרו וזהו
 אהד לא אך וגו' ויפשיטו אז בעצם אחיו אל מסף נא

 ויתנכלו פ״ה( פ' )ב״ר אר׳זל והנה :המיתו חפן נהם
 ואחשבה שימישהו הכלבים את ט שהשי® להמיש אוש
 יראים היו ה' אח ההם השלמים הלא כי דרכם ע״ס
 אך שלם יסוד בצדיק יד לשלוח לבס אל ערט ולא

 יבחן בזאת באומר הכלבים את עליו לגרות לו התחכש
 דבה בהביאו הנפש על חטא ולא הוא וישר צדיק אס

 האיש נאן אס או אבינו יוכיחנו למען פשה כי רפס
 לא כי יודע אז ט תשלח בהמות שן כ״א .ה' אח הזה
 .נדעה לא ואם בו תהי אל וידנו ימות ובשנו הוא צדיק

 מאמרם מהם נעלם לא כי אחשבה בזכותם יותר ולהפך
 מכאן שוא שמע תשא לא פסוק על ל״א( פ׳ )ש״ר ז״ל

 תשליכון לכלב שנא׳ לכלבים להשליכו ראוי רע כס בהשציא
 ויחכן כן לו ויעשו שוא שמע תשא לא ציה וסמיך אוש

 הוציא כלל דרך הגה )א( . דברים שלשה אמרו הס ני
 גמול כי נחטא ולא לכלבים להשליכו וראוי שוא שמע
 הא' הלא כי )ב( .בו תהי אל וידיט לו יעשה ידיו

 .החי מן אבר ידו על שנחשדנו על שא הלא שבדבות
 אל פנינו נשא )ג( .חי יאכלוהו מדה כנגד מדה והנה
 הזה הדם את שפכה צא ידינו אליו באשר אביט יעקב

 לישא בא והיה חשבוהו לזר נפש פזי הכלבים אס ני
 אין ט לאשורו יבין והו׳ ויכלוהו ואכלוהו מהעדר שה
 נעשתה לא אך רעה דבחס חת הביאו חרב כ״א זה

 עליהם נפל ומתיש ומוראו יוסף אח ה׳ ויהי כי עצתם
 אכן .לשוט אח עליו כלב מרן ולא הוא וישר צדיק ט

 . דעתם נתקררה לא הארי כלב לבס ט ולוי שמשן
 ועתה וט׳ החלומות בעל הנה אחיו אל איש ויאסרו
 להיותו אס כי נפש מלט בצדקתו לא אמרו כי וש׳ וט'.
 ועל שעת׳ ליה קייס׳ כי להתקיים שעהידין החלומות נפל

 כענין הוא שת בן ט יבצר לא אך .המישהו לא כן
 שעחא לה קיים' דשה דעל כ״א( דף לתענית יומט ל׳

5 )ח״א( מ

 הלזה החלומות בעל הנה וזהו .גוד׳ ביה מלאל שדא לא
 כלבי ידי מתחת לפנינו בא היה לא כן לא שאס .בא

 כי חלומותיו לו יסכוט מה ונראה .וגו' ועתה לכן צאננו
 .לעשות נחשון אפר כל ממנו יבצר ולא אנחנו נחיריים

 גבריאל כי נ״ז( )דף ברטה במס' מרז״ל שכתבנו ובמה
 שלמים ולוי שמעק כי אפשר החלוס בעל נקרא המלאך

 לאטם מ הג׳ משו לא כי יוסף וגס .גבריאל אח ראו היו
 נצול אס נחמה אל והמרו .לויה כבני עמו מלהיות

 נא הלזה גבריאל הוא החלומות בעל הנה כי מהכלבים
 מצאו אפר האיש הוא כי ז״ל כמאמרם אליו ומתלוה עמו

 המלאכים. הניחוהו לא כי מרז״ל שיראה .בשדה תועה
 לו נזדווגו מלאכים ג׳ פ״ד( פ׳ )ב״ר רז״ל לשון זה כי

 להציל יוכל לא והנה לשומרו עמו והיו נתחברו כי שהו'
 בעלי כי כנודע .מידינו לא אך .בחירה ממשוללי רק

 חבצלת בספר אצלכו כמבואר בידם מוחה אין בחירה
 בעליו הוא כי החלומות בעל אומרו בזה ויוצדק השרון

 ממנו. והאמתיים הצודקים החלומות נמשכים כי .ממש
 מס ונראה בהירה בעלי אנו כי ונהרגהו לכו ועתה לכן
 ויקר' . יוסף על החלומות בעל יאמר או :חלומותיו יהיו
 כי .ממה ובעל ה׳ נוקם פסוק על ז״ל מאמרם ע״ד כה

 בעל שהו׳ כזה בדופי ה׳ את יכנה איך למו הוקשה
 כב״ו שאינו לו' להפך שהו׳ בב״ר ואמרו .חלילה ממה

 ט. הבער כי מטבש יותר לעשות עליו מושלת שהמימה
 אך כך אינו יח׳ הוא אך באפו חמתו עוד די יאמר ולא
 ולמונעס ולהארי׳ לקצר עליה ואדון החים' בעל הוא

 שהו' החלומות בעל הנה פה אומר יהיה ועד״ז .כרצונו
 רעיוניו היו אלמל׳ מעצמו אוהו חלם ולא בס ושליט בעל

 לו׳ בא הלזה ואמר כליקו משכבי' על וע״כ .בט למשול
 לו עומדת שעה כי .לו נוכלו לא כי לבו בטח ע״ז האס

 שאס .ספק אין לו' ונהרגהו לט ועתה ואמרו בנו למשול
 יבצר ולא .בנו ימשול ומשול לגדול׳ יעלה ויחי' נניחהו
 אשר על ויהרגט .אוחו גמלט אשר אח לגו ישיב שהשב

 החלומות בעל שהו' אחר א״כ .להמיתו אותו התנכלו
 טוב סוב לכן .בראשנו גמולט ולשלם בנו למשול מעוהד

 ימיתט סרס להורגו שנשכיס בידט שהו׳ ועתה כי הוא
 .והורגו השכם להורגך הבא ע״ד .וגו׳ וז״אץעתה הוא

 צשמועתט יאמין .דבר לפניו נאמר אבינו ירגיש ולשלא
 יאמר כי דברינו יאמנו בזם כי .אכלתהו רעה מיה והו׳

 היו אחיו כי דבה הוציא הוא מדה כנגד מדה הוא כי
 ויתן חי שהו׳ כמות נאכל כן על .החי מן אבר אוכלים

 הרגתהו רעה מיה אמרו ולא .הדבר יצא מה׳ כי לט אל
 אכילתם דבת כננד חי בשדנו אכיל׳ שהוא אכלתהו רק
 מה ונראה רעה דבהס כנגד רעה ואומרם .הסי מן

:בחירחט נגד חלומותיו יהיו
 כקוצים היו כאשר הנה וגו׳. ראובן וישמן כא

 היו כן .ודבריו חלומותיו אחיו בעיני
 בשמש כי בעיניו כמבשר היה כי למשק כדבש לראובן

 ה'ואעשיר ברוך אמר כי .בלבו שמח ככבים עשר ואחד
 כי בלהה דבר על גרעתי ולא השבטים בכלל והנני

 שת לק כי אפשר היה כן ועל .י׳ רק היו לא בלעדי
 ונראה אומרם ראובן וישמע לז״א .אחיו מיד להצילו לט
 ,ששה היה כן שעל «מיה הדעיי והיה חלושתיו יהיו מה

לזה



משה וישב תורת

 כן עשה כי איש לב על יעלה אל חורה אמרה לזה
 רק היה לא כי . ידו על נתבשר אשר בשירתו ל־ען
 כאשר זולתה בחינה לשום ולא .מידם אותו הציל למען
 וכו'. ראובן ידע אילו באומרו בס״ד המאמר ביאור יבא
 מכלל הוא כאלו עצמו עשה דבריו לשיפמעו עפה ומה

 יותר עליו להכביד ראוי שאין אם כי .רעתו מבקשי
 המכים בכלל אנכי גס כלומר .נפש נפנו לא וז״א מדאי
 מלבו לא ואומרו נפש עד עליו נכביד ראוי שאין אלא

 אחר אך .עושה היה יוסף שלאהבת יחשבו לבל אם כי
 דם תשפכו אל ואמר דעתו גלה אז להתפייס החילם
 אתם רק דם לשפוך מעולם רוחי על עלה לא כלומר
 .רוחכם על העולה תעשו אל אומר אני ואליכם .בלבד

 להשליכו עצתי וגס .דם נשפוך אל המר לא כן ועל
 אתם שתעשו רק לי חלילה עמכם שאטפל לא הבורה
 חזר כן ועל וגו׳ הבור אל אותו השליכו וז״א .לבדכם
 המדבר הוא כי גס .ראובן ויאמר לומר זה בפסוק

 הראשונים שהדברים למה אליהם אומרו ייתור וגם כה עד
 לט בכל האמתייס ראובן דברי אך .לבו כן היו לא
 שיוכלל לא אליהם היה וזה דם תשפכו אל רק היה לא
 אל ויד ואומר . לבדם אליהם רק עמהס הוא גם

 פסוק על צ״א( ם׳ )ב״ר ז״ל במאמרם יובן בו תשלחו
 היה שמעון את כשאשר יוסף .לעיניהם אוחו ויאסור
 כטר יוסף את כשהשליך ושמעון .פטומות לו משליך

 יעשה פן ראובן חשש יתכן ובזה .אבנים בו זורק היה
 ויד ואמר הקדים ק על .בחירה בעל הוא כי ויוכל כן
 בבחירת להניחו טוב כי .כן אחרי כלומר בו תשלחו אל

: בס״ד יבא כאשר אדם בני מבחירת נ״ח נחשים
 נסית׳ הנה .לאמר היתה אליהם ראובן טנח והנה

 ובייחוד .שוא שמע נושאו על לכלבים להשליכו
 איפה זאת עשו .לכם שוה ולא החי מן אבר דבר על

 האחת בחינות לשתי הזה בבור אשר נחשים לקראת ולכו
 הנותן והו' הרע ■לשון שסיפר הראשון הוא הנחש כי

 על ז״ל חכמינו כמאמר הרע לשון מספרי על נקמות
 פורף אריה לנחש אומרים לחש בלי הנחש ישוך אם

 משיב . לך יש הנאה מה את ואוכל דורס זאב ואוכל
 מה הרע לשון המדבר הלשון לבעל יתרון מה ואומר
 של השנית הבחינה דבר על פני' עוד .לו יש הנאה
 הארץ בבנות עיניהם תולים שהיו והיא .רעה הדבה

 עיניו תלותו ידי על שהיה נחש של לה״ר אל מתייחם
 ונתאיה במשגל פסוקים שהיו י״ט( פ׳ )שם כמז״ל בחוה

 המיוחד הזה הבור אל אותו השליכו וז״א . כו׳ לה
 למען היה חפצו וכל .ט יש נחשים אבל ט אין כמיס
 ולא בחירה בעל שהה מידם כלומר מידם אוחו הציל
 ב״ח בהיות משא״כ . לעפות יזמו אשר כל מהם ייבצר

 וצלם הוא וישר צדיק כי עליהם תפול וחתיתו מוראו כי
 אך . אוחו ישחיתו ולא ירעו ולא בפניו שלם אלהים

 באבן ירגמוהו מגבוה פן אותו השליכם אמר פן מש
 הס בחירה בעלי כי ט תשלחו אל ויד אמר ק על

 אחר לחם לאכול שבתם והנה . כן ויעשו .כמדובר
 צדיקים אנשים נחשב זר כמו הלא .הטרה אותו השליך

 רעה עשותס אחר לבם ולהטיב לחם לאכול ישט כהס
 יוכלו אולי חמסם אש שכך למען עשו זאת אחשבה $־

6 )ח״א( כו

 וכ| .וירחמוהו מהם אפס חרון יערון הואיל הועיל
 וישמעו . מטנו ויקלו מהם אשס שש כן ע״י כי היה
 והנה'אמרו רוחם. על כעולה המיתו לבלתי יהודה לקול
 כי עמו וישכרו וישתו פסוק על צ״ב( פ׳ )ב״ר רז״ל

: יוסף מהם נפרד מאז לא אך יין שתי עמו
 שתות לנלחי החילו מעתה כי .דרכם לפי ואחשבה

 כי באומרכו ויצדק אחיו על מדאגתם יק
 מעליו להקל שנאה ורפיון האהל לבקש לבבם עם היה
 .שותיו ויתאכזרו יתאדם כי היין מן עצמם הזירו כן ועל

 לחם. לתכול וישבי אומרו וזהו כאמור כונתס הפך והוא
 לקרחת הלך כי יהודה ובראות יין לשתות לא אך כלומר
 מכלים ן ואי אתם גר והוא מאומה לו עשו ולא נחשים

 כה עד הנה כי לומר כו׳ בצע מה ויאמר יהודה נתרן אז
 להציל אתו ה׳ היש לנסותו ובאנו בכשרותו מסתפקים היינו

 ראה הנה ועתה ועקרבים הנחשים מן ובבור הכלבים מן
 כי על אס כי זה אין פעמים זה עמו ה׳ היה כי ראינו
 איפה כן ואס בצדקתו יתייחס אלינו ואח הוא ויפר צדיק

 כה עד הנה לומר והוא .אחינו את נהרוג כי בצע מה
 לכו מהאומרים ראשונה מועצותיהס היו רעות שתים

 מהבור העלותו לבלתי מהסכמתם העולה שנית ונהרגהו.
 יעמוד יומיס או יום אס .ומיס ללהס יערב כי יגוע עד
 אני אך .מאליו יומת נחש ישכנו לא ואס משם יוקח לא

 אחינו, אה נהרוג כי בצע מה כי .זה כדברי לא אומר
 .יומת עד בבור להניחו אלו כדברי ולא ולוי שמעון כעצת

 בין אין כי כלו כדברי להיות אגו דברי קרובים הלא כי
 דמו הכסות אס כי נטר אוהו להשאיר אותו הריגהכם

 ט יבלע בבור במוחו כי אותו בהרוג כאשר יראה בל
 וכסינו קמר השנית העצה על כן ועל עמיו אל ויאסף דמו
 לכו דברי נא .שמעו אך ראוי בלתי הוא גס כי דמו אח

 להשליכו נסיתם הנה לומר והוא וגו׳ לישמעאלים ונמכרנו
 ונא החי ק אבר דבר ועל שוא שמע הוציאו אל לכלטס

 בבנות פיניט תליית דבר על השנית על וכן לכס שוה
 לא אס .מהמות עתה נשאר מה אין כי ותראו האין

 החלומית קנאת וגס הלמנות בני אל עבדים קראנו דבת
 אתקן אני כן ועל בנו. ימשול ומפל לגדולה יעלה פן
 .העבדות דבת כחת לעבד ונמכרנו לכו הראשונה על

 מצרימה להוליד בהולכים למה לישמעאלים יהיה השנית ופל
 מצרים מזל יחייב הלא כי אליכם גדולת' פחד אין שם כי
 יתברך א ישדדם ולא לגדולה שס עולה עבד אץ כי

 אש נחייב הלא חאמר ושמא .יחיד בשביל השמים הוברי
 וגונב הורה דבר׳ מלא מקרא כי עולם של למלכו ראשיט

 וידנו כי הקנתנו זאת הנה יומת מות וגו׳ ומכרו איש
 פעמים. ג׳ נתינת אצלי והוא .וגו' אחינו כי ט תהי אל

 אבא ותני ז״ל הרמ״ע בשם פה בעל פעם שמעתי הא'
 וגס ב׳ פעם אוסיף ועוד .אלמדני ה׳ ומתורת אחרה
 )סנהדרי ארז״ל הנה כי והוא .בכתוב אותו אני מוציא

 אצל! למצוי פרפ בידו ונמצא ומכרו איש וגונב פ״ו( דף
 באומר! הכתוב ונו כ רכבתי זאת והן .וכיוצא ואח כבן
 ייתר אצלינו מצוי ואין כלומר הוא. בשרנו אחינו כי

 כי ההיא. בברייה׳ נאמר שם כי ב׳ פעם עוד מזה.
 תחלה לזכות ט ותוקף ומחזיק בגינב במי רק החיוב אין

יאמר יבזה .ומכרו בו והתעמר שנאמר .מוכרו ץאח׳׳כ
 וידינו
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 כי באופן .תחלה בו להקיף כלומר בו תהי אל וידינו
 תהי אל וידיט באומרו )א( .פיטור טעמי ב' נזכרנו

 .אחיו וישמעו זה כל וע״י כו' אחינו כי באומרו )ב( .בו
 רצו לא וסוחרים מדינים שעברו גס הזה הדבר ובגלל

 מצרימ׳ להוריד הולכים שהם למה לישמעאלים רק למכרו
 ויובטחו לגדולה עוד יעלה בל בטוחים ויהיו ימכרוהו הס

 מקרא נכון על יבא ובזה .עלימו ישחרר פן .מדאגתם
 מה כי וגו'. סוחרים מדינים אנשים ויעברו ככתוב

 לא שאיסן אחר .בכתוב וסוחרים מדינים בהזכיר בצע
 כל כי וראו הביסו יאמר אך כעת קונים ולא לוקחים

 אנשים עברו הלא כי לגדולה יעלה לבלתי חפץ וכל ישעם
 אין כי אומר הוי מאלה לא׳ מכרוהו ולא סוהרים מדינים

 יורידוהו ולא אחר מקום אל יובילוהו פן שחששו כ״א זה
 ומזה מצרימה להוריד שהולכים כישמעאליס . מצרימה

 להוריד המיוחדים המה כי מצרימה יוסף את שויביאו נמשך
 יוסף אין והנה הבור אל ראובן ובשוב מהשאר מצרימ׳

 שלקחוהו אם כי זה אין אמר כי בגדיו אח ויקרע בבור
 לא אחיו אל וישב כאשר אך .מיתתו על וקרע למות
 כמוציא יהיה בל שהמיהוהו להם לאמר לנו אל ערב
 הנדוי מפני לו הגידו לא והם הוא כן לא אולי .דנה

 ואהה חי ואם מת אם איננו הילד הנה אמר אך שגזרו
 כעיני כמבשר היה חלומו יוסף בספר כי והוא מק״ו עלי

 עשר ואחד אומרו כ״א בשור׳ עוד לי מה באומר .ראובן
 על ואילו .שבטים י״א יש יוסף שזולת שיורה .כוכבים

 כ״א אינם שבטים. בכלל בא בלתי הייתי בלהה דבר
 בשורת שעיקר הילד אם אליהם אמר ועתה .עשרה

 וא״כ .איננו זה כל ועם .עליו היה בעצם החלומות
 כלאחר הי" .אחי בכלל בא שהייתי שבשורתי אני איפה

 בכלל לבא אזכה האס בא אני אנה .דרכו ע״ס יד
 שהבי׳ .אחיו בכבוד שנוגע טון על הילד יאמר או .אחי
 שבלבלתי אני איפה וא״כ .ואינט נענש רעה דנתם אח

 לזה קרוב או .חלקי יהיה היכן בא אני אנה אבי יצועי
 בי שיש ואני איננו הצדיק הילד כי כך רצונו לעושי אם
 אחיו אל זה ואמר .חלקי יהי׳ היכן בא אני אנה עץ

 חלקם יהי׳ .אנה הס ק״ו כי .מאמרו בצרבת יכוו למען
 .לקרוט צרידה בן יוסי ר׳ מאמר והוא הילד. דבר על
 הקפידה כמה מאד עד נאה לימוד למדנו דרכנו סי ועל

 את יעשה אשר איש על סרה בדבר הקדושה תורתנו
 בשם הרעה עושה את להזכיר שלא הס הכתוב כי .הרע

 סיפר אחיו אל איש מאמר הלא כי . רעתו בהזכיר
 שהם בשמם אותם הזכיר ולא .ונהרגהו לכו באמרס
 הדוברים גס ומה .אמת דבר על היות עם ולוי שמעון

 בשבח המספר מדת חביבה וכמה .חטא לא אשר על
 יוסף.כ״א את הציל שלא ראובן את הלא כי חבירו.
 * כי ועקרבים נחשים מלא הבורה להשליכו צוה אדרבה

 זה כל ועם .לו ורע מצטמק היה .שם נשאר היה לו
 ויצילהו ראובן וישמע שכתוב מקר׳ בחיל קרי ככרוזא

 כאלו בשבחו הפליג רק שמו הזכיר בלבד לא כי מידם
 הפועל. אל בא לא אשר הכוונה טוב דבר •על הצילו
 .ראובן וישמע )חנחומ׳( במדרש .ז״ל מאמרם ענין והוא

 יהא מצוה עושה שכשהאדם ארץ דרך תורה לימדחך
שהקב״ה ראוק יודע היה שאילו .שמח בלב אותה פושה

 ד )ח״א( כז

 היה בכתפו .מידם ויצילהו ראופן וישמע אחריו כותב
 שהקב״ה אהרן יודע היה אילו אביו אצל ומוליכו טוענו
 וראך לקראחך יוצא הוא הנה וגם י׳( )שמוח עליו כותב
 4$.לקראתו יוצא היה ומחולוס בתופים .»לפו ושמח

 .קלי לה ויצבכו (,ב )רות עליו שכותב יודע בועז היה
 אדם היה לשעבר .לה ומאכל מביא היה ופטומות עגלות
 נביאים שאין ועכשיו אותה כותבים והנביאים »צוה עושה

 ידם על חותם והקב״ה .ומשיח אליהו אותה סוחב מי
 ביא;ר 'אל ולבא : כו' ה' יראי נדברו אז דכתיב

 כי )א( בו להעיר הראיות הערות אל לב נשית המאמר
 מצוה עושה כשאדם לומר לו היה כי סופו ראשו אין

 היה בכתפו כו׳ ראובן יודע היה שאילו .בשלמות יעשנה
 אותה יעשה יאמר או בעצם משלימה שהיה כו׳ טוענו

 אמריו כתב .שמח בלב ראובן שעשאה שעל .שמח בלב
 שמח בלב שעשאה לנו מאין )ב( . מידם ויצילהו הקב״ה
 בלתי לבו היות מורה בשלמות עשאה לא מאפר ואדרבה

 כראובן לא שמח בלב אותם יעשה הכוונה ואס .שמח
 טוענו היה ט' עליו כותב שהקב״ה יודע היה שאס
 בשלמות עשאה וצא לט שמח לא כן יודעו לבלתי אך כו׳
 רא־£ בגנות לספר המדרש בא שא״כ .יתכן לא זה

 הפך הוא וגס יעשה צא וכן משבחו שהתורה במקום
 שא״כ ועוד בצט ששמח הכתוב עליו שמעיד אהרן ענין

 ויצילהו באומר הצילו כאילו עליו מעלה הכתוב היה לא
 יורה כו׳ ראובן יודע היה אילו מאומרו כי )ג( .מידם

 המציין גמר לא יודעו לבלתי כי מבקש הוא יוהרא כי
 זה בקושי וההיקש מזה גדול דופי לך ואין .כראוי
 ובנפלאות בגדולות ללכת עולם לגדולי וחלילה וטעז באהרן
 רגלים ג׳ זה אק דרך יה׳ הודיעני זה למה )ד( כאלה.
 תורה כיוונה לו הגיד מי )ה( .ובבעז ובאהרן בראובן

 מרו א )ו( .בלבד ראובן בשבח לספר ולא ארץ דרך
 אותה טתבים והנביאים מצדה עושה אדם היה לשעבר
 לשעבר שהיה מה הקדמה אל צורך מה כו׳ שאין ועכשיו
 .ה עליו כתיבה על כ״א )ז( .עתה שהוא מה על לשאול
 ומש,ה יתברך לפניו נכחב״ן שאין לו אמר מי ידבר
 שר בס מעשיך וכל דבר התנא פ״ג( )אבות שלמה

 אשל מצות כל האם .בעה״ז כתיבה על ואס .נכתבים
 ועכשיו אומרו )ה( . נביאים כתבום הארץ על נעשו
 לפניו היבצר שאלה זו מה אותה כותב מי נביאים שאין

 ח ומש אליהו נתייחדו למה )נו( . יכתבנה מי יתברך
 אז מפסוק נלמד ואיך שנים הוצרכו ולמה .מזולתם

 אימרו . בכתוב לרז״ל הקשו הנה אטנם : כו׳ נדברו
 והוא לגמרי שהציל שמורה מידם ויצילהו ראובן וישמע

 מעוהד עודנו אך .בידים הריגתו שמנע רק ק עשה לא
 או . ועקרבים הנחשים ביד הבור בתוך בידם למות

 ברעב ימות עד שמה ישאירוהו כי מהעלותו בהמנעס
 באימרו יהודה מאמר לולי .לבבם על היה כאשר ובצמא
 ואומל גזר כאלו על למעלה כמפורש דמו את וכסינו

 עליו הכתיב שמח בלב הסצוה עשותו על רק זאת אין כי
 לגמר* הצילו כאלו שכר עליו מעלה כי שהצילו הכתוב

 כוונת שאין לומר אפשר היה פעמים זה נאמר לא דאילו
 ללמד לא אך ,ראובן כוונת בשבח ספר רק ה׳ חורת
 הקא השכלח אל הדבר ישאל לק לזולתו ארץ דרך

 ללמוד
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 הכתוב חזר מאשר אך כמעשהו לעשות מראובן ללמוד

 מידם אותו הציל למען ואמר ידבר שט .כעצמו הזה
 הוא . מידם ויצילהו אומרו אחר אביו אל להשיט

 ראובן כן שעשה על כי שמח בלב יעשה דעת לאדם ללמד
 ושמא . אביו אל והביאו הצילי כאלו הכתוב עליו העלה
 ולשים . הדבר לגמור השתדל לא מאשר אדרבה תאמר
 הניחו ברסק אס כי אביו אל ולהשיט לסועט מנגד נפשו

 . בעצם בלבו שמח לא כי יורה במלאכתו כמחרפת שס
 ראובן יודע היה שאילו לז״א ומנפש מלב הדבר בעשותו

 כתפו על ולטענו לעשותו הדבר גמר שלא מה לומר ס׳
 ויצילהו בתורה שיכתוב ידע שלא מדבר מדאגה רק היה לא

 בלט אמר הנה כי .והטעם כן עושה היה ודאי ידע שאילו
 בדבר אחאיק אם ואדרבה שמים לשם לעושה יחשטני לא

 על יקנא ולא הבכור הוא ט היתכן יאמרו הלא תקף בכל
 אם כי זה אין אך ממנו יותר עלינו המשחרר יוסף

 שראה אמר כי לו טוב אז כי חלומותיו אמיתת להורות
 גדולה בשורה וזו לו משחחויס כוכבים עשר אחד בחלומו
 .בלהה דבר על נדחה ולא השבטים בכלל שנכלל לראובן

 למען הן בשורתו מאהבת הן להצילו מתחזק הוא כן ועל
 ראובן את להחשיב חלומותיו לקיימים יחזיקו בהחיותו

 תפרסם שהתורה יודע היה אילו אמנם יה שבטי מכלל
 היה לא אחרת לבחינה ולא להצילו רק היתה לא טנתו ט

 כן ואם . להכחישם נאמנה ה׳ עדות כי לחשדתס חושש
 כאשר גמורה הצלה הצילו כיאלו לצדקה לו תחשב הוא ראוי
 יעשה ארץ דרך ללמוד לגבר סוב איפה וא״כ לבבו עם היה

 שמחת על המצוה גמר שלא מי ואם מק״ו שמח בלב המצוה
 העושה גם עתה מה עשאה כאלו הכתוב עליו העלה לט

 :יתברך לפניו זכותו אל ערך שאין הלב ובשמחת אותה
 למען אומרו אל טעם סוב לתת ק גם כיוונו ואפשר

 שעשה רק אליו מייחס שאין שיורה אותו הציל
 כבר הצילו כאלו ויצילהו אמר ומתחילה הציל למען הכנה
 נתינת הוא אך אביו אל להשיט אומרו הוא וגס ממש
 סוב על . מידם הצילו כאלו עליו העלה למה סעס

 רמוז וזה אביו אצל ומוליכו כתפו על טועט שהיה הטנה
 באהרן וכן אביו אל להשיט כו׳ הציל למען ב^מרו

 המלך בין ונביא סרסור להיות שררחו ליטול משה בבא
 לפניו ואמר . יקפיד פן חושש משה והיה העם ובין ה׳

 שאמר )ש״רפ״ג( כמ״שז״ל תשלח ביד נא שלח יתברך
 יתב׳ הוא ובישרו תמידי שלוחו שהיה אהרן ביד שישלח
 .בלט ושמח וראך אדרבה כ״א שיקפיד תחוש אל ואמר

 יצא שלא מה אמר לבב שמחת הוראת שעפה ולאמצינו
 הקב״ה שיהיה ידע לא כי רק היה לא ובמחולות בתופים

 ליחשד ירא היה כי והוא בלבו ושמח וראך עליו טחב
 אחיו על יקנא לא היחכן באוסרם למחניף הרואים בפס

 ידע אילו אך מלבו ולא חלילה . חנופה רק זה אין אך
 הלא כי באומרו חושש היה לא כך בתורה נכתב שהיה
 בלתי על אך ויבושו ויחפרו התורה עדות כן אחרי יראו

 צט בחשדת ושישאר לחושד פה פתחון לתת רצה לא יודעו
 כדי לה לתת חסדו גמילות זאת האם בעז וכן לעולם

 לבית באה אשר קרובתו לצדק׳ קלי אצבעות ב׳ חפיסת
 המיעוט בספרו בזטחו כממעט יראה הכתוב וגס מלונו
 אל רק הניט לא שהכתוב כ״א זה אין אמנם אך ההוא

 בלט שמחה היתה אילו וש״ת סמנה וטוב הלבב שמחת
 טעז יודע היה אילו אפר ע״כ . בשבילה הרבה לא למה

 ומאכיל מביא ה־ה פטימות קלי לה וילבש עליו שטתי
 להאכילה גדולה חדדה אליה חרד היה כיאה והוא לה

 עיניו הלא לאמר מהרואיס יבצר לא ופטימות משמנים
 הוא אהבים ומתנת פנויה. והיא פנוי הוא כי . בת נתן
 שנכתב ידע אילו אך ממנו הרחיק שפתים לזות כן על לה

 . להאכילה בשבחו משפר היה שהכתוב קלי לה ויצבע
 ולא עשה שמים לשם כי עליו מעיד שהכתוב מורה שהיה

 יסיר הכתיב כ• לחשדתם חושש היה לא זולת לפנויה
 שמים לשם שלא כונתי היתת אילו יאמרו כי מלבם תועה
 בשמחת הכונה טוב להורות כותבו הכתוב היה לא חלילה

 :מקומו על איש דברים של פשוטו הוא זה לבב
די אמר ולא .שלשתן מעמד של קצובן כללות אל ולבא

 יתחלקו שהמצות למה אפשר . מהם ב׳ או בא׳
 שמחת צריך מהם אחד וכל ומעשה דבור מחשבה לשלשת

 פעולת בה אין אשר לבדה מחשבה היא אפר ולא לבב
 שכל מחשבת על מאהרן הביא וע״כ מעשה. או דטר
 תדטר ועל אחיו בגדולת שמח להיותו רק אינו הענין
 נכנו לא שדבר במה שהצילו עליו שנכתב מראובן הביא

 אלא קלי לה שויצבט מבעז הביא ומעשה וט׳ נפש
 בזמן הקודם כל מציאותן כסדר להביאן בראובן שמתחיל
 לא׳ כי משלשתן בהביאו יתכן עור : תחלה הזכירו

 . שתהיה מצות איזו מעשות איש ימנע סיבית משלש
 הרואים יאמרו פן או שלמה בשמחה תהיה לא יעשנה ואס

 שלא גס מת הנאה פניית בת יש כ״א לש״ש שאינה
 אס הימנה גדולת שנית איסור נדנוד חשדת בה יתערב

 להחניף בדבר איסור שיש לחנופה שמכוין יאמרו פן ירא
 אותו פחושדין הימנה גדולה שלישית דעתו לגנוב זולתו את

 בלב מעטתה ימיש לא כי אמר עבירה לכיונת שהיא
 הא׳ ועל לט נכון כי בעצמו שיודע אחר יחוש ולא שמח
 שעל שיאמרו .אחיו חשדת אל חש שלא מראובן הביא
 'מאהרן הביא הפנית ועל .עושה היה יוסף בטרת הנאת

 דעת וגונב למחניף ויחשדוהו יחושו סן היתת שהחששה
 מעידו והכתוב שמח בלב לקראתו *צא רק עשה ולא אחיו
 פן מש ולא בשמחת שעשה מבעז הביא השלישית ועל

 חילול שהיה כסו« לאיש גם ומה אהבים למתנת יחשדוהו
 מצוה כל לעשות איש ילסוד אצה שמכל באופן בדבר ה׳

 סוב על מאלה א׳ כל עשה אשר מעט שתן לבב בשמחת
 הרואים מפני להגדיל שנמנעו למה למרובה נתשב הטונה

 .יחוש לא אלה כל ומפני יסור ולא ירבה איש כל ק ועל
 ידע אלו ידעראוקוט׳ אילו אמרת הלא תאמר ושמא

 המצות היפה לשעבר הנה תאמר והלא . אהרןכו׳
 אס סשק לאדם והיה הזה בעולם נביאים יד על נכתבת
 ההוא הספק ועל נכתבת היתה ומצות מצוה כל לא כי הכתב

 תכתבולא לא שמא יחשדכי פן בשלמות מעשותה נמנע היה
 כותב אין שודאי הזה בזמן איפה כן אם לטא טוב יודע

 לשלא טונחו טוש שתתפרסם איש יבטח במה למעלה רק
 היה לשעבר וזה . האפשריות מהחשדות אחת אל יחוש
 אותם כותב מי נביאים שאין ועכשיו כו' מצות עושה אדם
 ותוא ידם על חותם והקב״ה ומשיח אליהו אמר לזה
, מעשיה בשערים ויהללוה ל״א( )משלי על שכתבנו פנין

 כי



משת ויעב חגרת

 המפרסמים הס הן עושה שהאדם עצמן המעשים כי
 הנעשים מעשיו קדושת איכות ס .אותו ומהללים מעשיו
 מעשיו המפרסמים הם הן קודש ושרפי קדושה כהות

 נראה הלא מצוה העושה טוב חן האדם בט בלב ומשימים
 . בסתר ומצות בתורה ועוסקים ה׳ משרתי חסידים כמה

 מעשיהם כי רק זה אין אך ופנה עבר בכל הולך מעם וש
 טוב מתפרסמת לשמה עישה ואס יפרסמוהו הס עצמם

 הוא התפרסמן ודרך .ידם על העולמות בשלשת כוונתם
 זה ענין אל ולבא נכתב. ומשיח אליהו ידי שעל באומרו

 נכתבין. בספר מעשנו שכל העליונה הכתיבה פנין מה ננין
 מצוה כל כי האמת מחכמי שידענו במה הוא הלא אמנם
 העליוטם. מהעולמות אחד בכל עליון שורש לה יש ומצוה

 ליודעי כנודע אבי״ע שהם דקותו איכות לפי מהם א׳ בכל
 דבקים מעלה מעלה הוא שרשיהס שעיקר גס כי הן.

 כטדו התפשטות מהיות יבצר לא זה כל עם .יתברך ט
 לא כי המצות פרשי כל ואגבו .ועולם עולם בכל יתברך

 בעולם ומצוה מצוה כל איש בעשות כן ועל .כטדע יתפרדו
 . עולם אל מעולם ונרשמת שלה קדושתה איכות המעשה

 העושהבעולמות. והרושם הנשמות. מעולם למעלה עד
 ומס .לעד העומדת הכתיבה היא המזהירים והאורות

 העליוטם השרשיס משפע משפיע מלמעלה יתברך שהוא
 הנקראת היא .השלמות בכל הנעשים הרשמים להחזיק
 הנרשמים והאורות בחותמיו ומוחזק המתקיי' כשטר חסימה

 שאמרו במצות הנעשים מלאכים הס חותמיהם ידי על
 מלמעלה הנשפע עם הנרשם האור כי והסהפרקליטין ז״ל•
 מעשה עליית .כי יוקהענין ובזה בחיניוחו: מלאך הוא

 כי . ומשיח אליהו עיי תהיה האדם יעשה אשר המצוה
 באמצע מגוו שנשאר העולמות ,בג שייכות לו יש אליהו

 יקרא מלאך כי שלשתן סוף עד אותן מעלה בבאו להתלבש
 והקב״ה הנשמות בשלם הוא נשמה כי ומשיח .כנודע
 שהכתיבה למה כן ועל .כמדובר העליון מעולם חותם

 בארבע שייכות לשניהם שיש .אלו ידי על נעשה והרושם
 המקומות בכל הדבר ומתפרסם מתפשט ידן על העולמות

 מצוה העושה לאיש פחד אין ובזה .שייכות להם שיש
 שמים לשם שלא שהוא לחשוב שאפשר כמקים .שמח כלב
 מפני להתרשל לו שאין כאופן הכונה טוב יתפרסם שלא

 היה שלא שעם בעקידה לאברהם קרה כאשר והוא כך
 לימנע יצא מה׳ כי בשלם נתפרסם זולתם ההוא בהר

 ראיה והביא מפרסמו. עצמו המעשה כי מלשהטו
 כד״א איש נקרא אליהו כי והוא וגו׳ נדברו אז מפסיק

 איש כאן ונאמר שער בעל איש לקראתינו עולה איש
 .ג״ש היא בהן נדרשת שהאגדה מהדרכים א׳ כי וידוע
 איש באומר שניהם הרי .משיח שא אליהו של ורעהו

 המצוה ומעלה דובר איש הנקרא אליהו כי רעהו אל
 ויקשב וממט הנשמות שלם אל .משיח הוא רעהו אל
 לפניו ואח״כ .ומשיח אליהו ע״י בספר ויכחב וישמע ה'

 ידברו מי ועל ונחתם הנכתב היא ומה .לחתום יתברך
 כי המצות עושי הס שמו ולחושבי ה' ליראי שא הלא

 ליראי וזש .יקרא שלהן והספר הנכתבות הן מצותיהן
המחשבה: טוב שנכתבת .שמו ולחושבי ה׳

 הכניסם מי )א( .לב לשים ראוי .וגו׳ וימחו לא
 ילומר הדבר להסתיר היה טוב וטוב בזה 1

 1 )ח״א( כח

 לו. היה פה ידענו ולא אלינו הגיע ולא ראינו לא
 נהרג או ממת עליו ששמעו או הרוג שמצאוהו יאמרו או

 ולומר אביהם אל ולהניא ולשלחה הכתונת לצכוע ולא
 מש יעקב בדנרי )כ( רעל כוס להשקותו נא הכר
 ערוף אומר )ג( אכלתהו רעה חיה כי שהכיר ראה

 עורף ערוף שהיל״ל )ד( הזה הכפל הוא מה עורף
 ענין מה ונס הענין כסדר אכלתהו רעה חיה ואח״כ
 מה שלכם אמרו המה הנה אך :וגו׳ ארד כי מאמרו
 היה מה ידענו ולא אלינו נראה לא אמרנו אס .נאמר
 וישאל ובמקומות בדרטס לחקור ישלח או ילך אולי לו.
 ויתגלה הלכו ואנה שכס דרך עברו אשר השיירות בעל
 ויפשפש מצרימה להוריד הלכו אשר ישמעאלים אורחות אליו

 לא למה יאמר הלא מת מצאנוהו אמרנו ואס .וימצא
 ועוד .קכרו את הראוני אותו קברחם ואם אותו קברתם

 וימצאו הוא חי כי יודע או ויבא. יעלה זמן אחר אולי
 לכן .שקר נדבר שמת ט שמעט אמרנו ואס .בדאים

 שהומת יאמר מעצמו והוא נא הכר לומר הוא טוב עוב
 אנא קאמריחו אתון כענין אט ולא אומר הוא נמצא

 כאשר הכתונת אח להביא אמרנו ואם קאמינא. לא
 ומשלם מלבקשו יתייאש ולא חי ועודט הפשיטוהו כי ידין היא

 יתייאש אז בדס צטעה הכתונת בראות אך ימצא עד לחפש
 שאין למה שלמה. הניחוה ולא הכתונת את וישלחו יחפש ולא

 כי יאמר עתה אך . בדם כסבתו שחצבע הנשחט דרך
 ויהיה בדם כולה והוטבלת .ומת הוכה חרב מדקרוח

 יש כי .הדבר היה רעה דבתם על כי .מה סמך להס
 במקצתה בדם הראוה לא וגס .הרב כמדקרוח בוטה

 זאת ויאמרו אחר ממקום הדס בה שידבק יחשוב בל
 אצלם יוסף את מוצאם בכלל כי שקר. דברו ולא מצאט

 ;ודאי היא בני כתונת אמר ובהכירה עמו אשר הוא
 דבה הביאו זולתי חטא אשר עון ט נמצא לא ומאשר

 )ש״ר ז״ל כמאמרם אכלתהו רעה חיה כי ואומר גוזר אני
 שנא' לכלבים להשליכו ראוי שוא שמע המוציא ל״א( ס׳

 . שוא שמע השא לא ליה וסמיך אותו חשליכון לכלב
 צלם הלא כי חי אכלוהו יתכן לא הנה ואמר חזר אד

 ע״ה .הדבה הביאו אחר פניו על שלם לו היה אלהיס
 הבעלי לו יכלו יתכן לא כן ועל הדבר על אביו עצט לא

 ש׳( )בראשית כד״א .עליהם חתיתו נפלה ולא .חיים
 השהית לא אשר על למעלה המפורש שהוא כו' ומוראכם

 טריפות ב׳ כי אומר אגזור כן על .מפניו׳ אלהים צלם
 הצדיק שצדקת בהירה בעל אדם בידי אחד .לו היו
 חיה ואכלתו טרפו אפשר ואח״ה כנודע ממנו תצילנו לא

 ט פגע שחשב למשז״ל גם ומה יוסף עורף טרוף וזהו
 לכפרת במחניו שק וישם בנו על ויקרע ואז .מבניו א׳

 . הדבה הביאו על יוסף נענש שאס משב כי והוא .עון
 לדבר או לבייש שלא למעלה שכתבט אביהם אל היות עם

 אני גס א״כ .אירחוסס יישר שאביהם כדי רק כיוון סרה
 קבלתיה.ע״כ שלא עם ט גערתי ולא ששמעתי באשמה

 ובנותיו בניו לבס אל ערט ולא במשניו. שק וישם
 שויתאבל עד מאד הכאב גדל כי ראו כי מיד לנחמו

 אז שלשה רבים שנים ימים לפחות שהוא רבים ימים בנו על
 הנה כי והוא .ט' ארד כי ויאמר וימאן לנחמו כלס ויקומו

משניהם שהמת באופן יוסף בנפש יעקב לנפש גדול יחס היה
 אמרה י
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 בעון כי יעקב בחשוב והנה .הראשון אצל הולך אהרון
 עצבו שלא עצמו על גס חופש היה .יוסף הומת הדבה

 שבמקום אחר חנחומין אקבל איך אמר פ״כ .כשומעו
 בני אל הירידה פחהיה שנית ארד .אדרבה במותי עלותי

 עמי אעלהו שאולה וברדתי יתן ומי •רודים שנינו שנהיה
 שאול דרך יעבירום שבמותם הגדולים הצדיקי׳ כדרך
 בדרך היורד כי שס מהנדוניס קצת אתם להעלות מטה

 חמור כך כל היה זה שעון אחר אך .לו היא שמחה זה
 אבל שארד אני ירא כן אס יוסף טורף שטרוף שהספיק עד

 עמי אחר אח להעלות שאולה שמח ולא לידון שיהיה שאולה
 )ב״ר רז״ל דברו אפר הטיבו ולכן .הנס על צערו והיה

 כי והוא יצחק. הוא אביו אותו ריבך באומרם פ״ד( פ׳
 היה לא האמת שידע יצחק אך .יוסף על בוכה היה יעקב
 זה: צערו על מדבר שעליו יעקב אח הוא אוהו. כ״א בוכה

מקומו היה זה פסוק הנה .כו׳ כרו ר והמדנים לו
 מצרימה הורד ויוסף לפסוק קודם לפנים

 יעקב הנה יאמר אך בכך. הפסוק חצי מקצר והיה
 אל ארד אמר כי ניבא מה ידע ולא ניבא מאמרו בקצת

 שע״י באופן מצרים אל אותו מכרו הנה כי .היה וכן בני
שמה: בנו אל יעקב ירד כן

 יהודה וירד יאמר מהראוי .,וגו בעת ויהי א לח
 ארז״ל הנה אך ההיא בעת ויהי מאי

 ותועבה יהודה בגדה נאמר יהודה על כי פ״ה( פ׳ )שס
 בת היא נכר אל בת ובעל וגו׳ יהודה חילל כי עשה
 קהת לבלתי יכפול נחשב זר כמו והלא לקח אשר שוע
 זה מה לב נפיח דרכנו פי ועל :אליו הגונה אפה

 בלתי שנים ז׳ בני ואונן בער לפגוע יתברך הוא מיהר
 הוזכר לא למה וגס .לארץ ולא לפמיס לא עונפיס בני
 בתמר מפא״כ אביה שם רק יהודה אשת שוע בת שם

 עסוקים היו שבטי׳ )שם( אך־הנהארז״ל :הענין שנהפך
 מלך את להוציא עסוק והקב״ה ט׳ יוסף אח למכור

 עד פרן בא עד עברו שנים כמה כי יקשה והלא המשיח
 יהודה אליה ובא ומחו חמר את ולקחו ואונן ער גדלו כי

 למכור עסוקים בהיותם כי יאמר ואיך . פרץ את ותלד
 מאז הנה ך :*המשיח את להוציא עסק הקב״ה היה כו׳

 חמה או תמר את הגונה אשה יקח ית׳ חפצו היה
 היה שאז יבוס ע״י ולא מיד פרץ אח ממנה ולהוציא לה

 מכח דוד בא על כי האמת מחכמי כנודע גדול כחו
 יהיה ראוי היה לא בהולדו ואפי׳ כחו הורע הייבום

 ומי האדם משנות שנים ע׳ מאז לו ניחנו לולא נפל רק
 בלתי נכר אל בת כנענית איש בבת כנכשל אלא לו גרס
 יצאו וע״כ .שמה הוזכר לא ע״כ כי עצרה מצד ראוי
 חזר עד דוד בית מלכות מהם להוציא הגונים בלתי בניו
 שהיה ייבום דרך חמר מבטן שנית כעם והוציאם ית׳ הוא
 אל מכלי הורקו אבר אחר למלוכה <חו ויצ טהור כלי
 . מתחלה שוע בבת יהודה וטעה נתגלגל ואיך .כלי

 ארץ דרך והוא וגו׳ ויהי ואמר׳ חורה הקדימה ע״כ
 המתחבר טובות וכמה כמה כי הוא הלא מאד גדול

 אחיו עם יהודה היה כ״א .ריקים מהמרדף לצדיקים
 חבר לו בקנוח כאשר שוע בבת נכשל היה לא אביו ובית

 בעת וי־.י וז״א היחה. רעה עת כי עדולמי איש אח
ירד כי ההיא בעת היה ואבוי ווי הנה לאמר ההיא

 2 )ח״א( כח

 ע״י כי עדולמי איש עד ויכו הצדיקים אחיו מאח יהודה
 כנעני איש בת יהודה שס וירא הביט עיניו למראה כן

 ויקחה כי היות ועם כשרותה ואל ייחוסה אל לבו שח ונא
 ט לו שוה לא אליה ייבא ואח״כ ואישות ליקוחין דרך

 .,ה קראה נכר אל בת ע׳כ כי אל עם לבס טוב לא
 להטיב הוכנו יא כי ארצה שיחת ואונן רע ער ויהי וע״כ

 ער הוא פרץ כי יהודה בייבום למהר עליו ה׳ ובחמלת
 ע׳צ מידהיחה שמית־ם באונן כנודע אונן הוא וזרח

 הוצאות למהר ה׳ וימיתם וזהו . טובם למהר הרחמים
 סיגופי את יהודה בראות .,וגו יהי ו יאמר או המשיח.

 אל ארד כי ואומר להנחם וממאן במהניו בשק אביו
 יוסף נמכר לעבד מצרימה יוסף ירד ידו ופעל וגו' בני
 ההיא בעת ויהי חהו צרה. ווי עצמו על גלות קבל ואז

 ישראל כבוד בא עדולם ועד אחיו מאת הוא גס וירד
 שקבר הוא גם יסרהו ויסור בתשובתו הסכים ה׳ וגס

 יאמר, או ז״ל. כמ״ש גמרהמצוה שלא על ובניו אשתו
 כאשר כי מגדולתו אחיו שהורידוהו ז״ל מאמרם בהזכיר

 היי אביו אל נשיבהו אומר היה אם ונמכרנו לשו אמר
 ראינו מצנט זה ולעומת בו בעטו כן ועל לו שומעין

 יוסף דבר בניעליחכיפל מטרף ואומר משבחו אביו כי
 גס כי יתכן כן על גאונו הורד ואיך .' במעלה עלה

 היתה וצרה וי ההיא בעת ויהי .פה יח' מאמרו זה
 להיות יהודה יאשם ע״כ לא אך .מכרוהו כי ההיא בעת
 באחיו גבר יהודה כי יבצר לא הלא כי ית׳ לפניו ירוד

 בבור מת היה יהודה אלמלא כי יוסף נפש ממוח והציל
 ליוסף יהודה אז לו היה ולמחיה למים ומצמא ללחם מרעב
 כלומר יהודה. וירד וזנו עליחובמעלות. נגזרה מאז וע״כ

 קבר ואשל מהקב״ה לא אך .בלבד מאחיו הוא שוירד סה
 אשר הגונים בלתי נשואים על רק היה לא בניו את

 יצאו כן ועל כו' כנעני איש בת יהודה שם וירא כי עפה
 את הוליד כך אחר אך .ה' וימיתם הגונים בלתי בניס
 פלא על זה כל ועם ישראל ממלכת הופחת שממנו פק
 ממות הציל כאשר מעבדות נם להצילו המצוה גמר
 גם ומה .אחיו מאה נדחה בהיות נצטער כן על נפשו
 בני מטרף יהודה אריה גור פסוק על שכתבנו במה
 כלא כי שהוא לכיפה ומפייס לנוכח שלא שמתחיל עלית

 גור היה מתחלה כי דוד בית מלכות על ידבר לנוכח
 ואח״כאריס כניס שבע בחברון יהודה על מולך קטן
 הוא והטעם בחיות כאריה כולו ישראל על גמור מלך

 .במעלה עלית בנייוכף מטרף יהודה בני אתה כי על
 מפלת לא מחלה כאשר כי לדוד גס יקרה כמקרך וע״ט

 ונהרגהו לכו באומרם החיך על ולא עצמך אס כי
 רק .למונעם בם מפלת לא כי הבורה אוהו ובהפליכס

 מושל היה תחלה דוד כן כמעשיהם מלעשות עצמך על
 בני מטרף ק אחרי וכאכר לבדו יהודה הוא שבטו על

 והצלתו. כו׳ נהרוג כי בצע מה ואמרח כלם על משלת
 אפר ובן הפשעים בבל מופל כאריה יהיה דוד גם ק

 נימי ורבץ ירבעם בימי כרע דוד בית מלכות בחחלת
 כי והוא בני בטרף לך שאירע עלמה זה גס החורבן.

 זולת מגדולתו שהורידוהו אחיו מאת יהודה ירד כאשר
 אוחו דהו רחבעם כן בזה נכנם היה שלא בנימין

והרביצה בנימין ושבט שנטו שהוא יהודה זולתי השבטים.
 X מעין



קי משח וישב תורת

 בטנת יתכן וזה .ובניו אשתו במות ביתו חרבן מעין
 ויהי )א( .במסורה ג׳ ההיא בעת ויהי והיא המכרה

 .כו' אברהם אל כו׳ ופיכול אבימלך ויאמר ההיא בעת
 בעת ויהי )ג( .כו׳ יהודה וירד ההיא בעת ויהי )ב(

 ידי בעל ארז״ל הנה כי והעני! כו׳ יצא וירבעט ההיא
 מלכו אבימלך עם אברהם ברית כרת ההיא שבעת מה

 אל ונבא :בישראל מלך מלך לפט באומות מלטס כמה
 אל דבר שאבימלך ההיא בעת וי היה כאשר כי העטן

 וי כן .ישראל שרר׳ ינתמעטה זרים שמלכו אברהם
 היתה ומה :אחיו מאת יהודה שוירד ההיא בעת היה

 מירושלים יצא וירבעם ההיא בעת ויהי היא הלא הרעה
 י׳ מלכות על שבישרו כו׳ השלוני אחיה אותו תמצא

יהודה ירד מאז היה זה כי .דוד מבית שיוסרו השבעים
:כמדובר אחיו מאת

 היה לא כי יודעו על כי אפשר הנה .כו׳ ותהל ג
 ער קראו אמר כשרון העדר על .הגון

 אותיות כי בכשרות וזרוז לער מרע יהפך הפלה כמבקש
 מער נהפך אדרבה כי לו שוה ולא דדין כאותיות דדין
 יהודה בכור ואמר רע יהודה בכור ער ויהי כאו׳ לרע
 בעיני רק רע היה שלא יהודה וכו׳ הועיל׳ לזה כי לומר

 שבין במה היה רשעו כל כי .הבריות בעיני גס ולא ה׳
 וגם .לחבירו אדם שבין מה על גס ולא למקום אדם
 במה מהחוטאיס היו שלא הגינה אביו שזכות ירמוז
 במה .בסתר רק הבריות בעיני בפרהסיא למקום שבינו
 .ה׳ וימיתהו כן ועל בחשוכא מה הרואה ה' בעיני שהוא
 ע״י ולא בהסאו הנאסף גמור צדיק ככל יח׳ מאתו בכח

 רשעו שכל פ״ה( פ׳ )ב״ר למשז״ל גס ומה .רע מלאך
 מחייבי באשתו זה עון אין הנה כי .כו׳ שהיה היה

 שבע בן אם כי עונשין בר היה לא וגה .כרת או מיתה
 שנים בקרב חנם על ולא ,עולם בסדר כמ״ם שנים

 .האמת חכמי כדעת ישראל טוב כל אבי בפרץ נתגלגל
מיתתו שהיתה .ה׳ וימיתהו למעלה כמדובר ירמוז וגס

:כמדובר בפדן תיקונו לקרב רחמים מדת פ״פ
 שאחד יראה כו׳. עוד ותוסף כו׳. עוד *ПГП י

 .אמו הפני ואח שם האב לו קורא היה
 היות ראותה על כי ואפשר .אונן שמו את ותקרא וזהו

 .ער לבכור קרא כן על כי האס לזרע חושש יהודה
 .ואטנו׳ רוח עציבת מהיותה יבצר ולא לער מרע להפכו

 שם היה זה דרך ועל ,אנינות לשון אונן קראתו כן על
 ותקרא יאמר ואיך .שמו את שיקרא לאב נוגע השלישי

 בעיר ולא אותו בלדתה בכזיב והיה לז״א שלה שמו את
 ואפשר .שם היא לו קראת כן ועל שמה היא שהיסה

 נעשה שלו היה אשר כי לומר שלה קראתו כן על >י
 על .עמה לט שלם שלא גס כי שלוה ל' יהי׳ או שלה
 עתה כי שלה קראתו ע״כ אליו ראויה היותה בלחי

: בניס שלשה לו ילדת כי . לה שלום זה יהיה
 שם את כי למעלה כתבנו הנה .כו׳ יהודה ימח1 י

 על .שוע בת אם כי הזכיר לא יהודה אשת
 להזכיר שלא הם כן על .ראויה בלתי עצמה מצד ס

 באשה עיניו יתן בנו הניח לא כי אפשר ובזה .שמה
 אשה בעצמו הוא ויקח כן על הגונה. בלתי תהיה ואולי

 צדקת כי סמר ושמה וזהו שמה. להזכיר הראויה לו
 3 )ח״א( כח

 הם הזכי־ לא כן ועל )שם( מרז״ל כמדע היתה גמורה
 בח היותה שעל יראה לבל צדק מלכי היוחו עם אביה
 לא כן על .עצמה בחינת על ולא לקחה ההוא לצדיק

 את נס ומה .הביע עצמה אל כי שמה את רק ר הזכ
 ;יפרח כתמר צדיק כד״א .חמר בשם צדקות' נרמז

 לשם ער שכיון למה הנה .כו׳ יהודה ויאמר ח
 תתעבר פן לאשפה שעירה נכשל .הנאה

 וזהו .כראשון יקראנו בל לאונן צוה כן על .ותחעכר
 אח אשת תהיה בל לתנות לא אריך אשת אל בא אומרו

 ,בערוה כפוגע כמעע יהיה כי .מצוה במקום שלא
 מצות לשם אותה ליבם כדי אם כי אחיך אשת אל וז״א
 זרע הקמח חהי׳ באופן רק ער כמעש׳ יהא ולא ינוס

 וע׳פדרכו .לאחיך זרע והקם וזהו כדרכה שהוא בדבר
 שיקים מי והוצרך שמת כאחיו יקרנו פן יזהר לו רשז

זרע: לו
 לא כי ידע כי היא הכתוב פשע הנה .כו׳ וידע ט

 אביו כמאמר לאחיו אס כי הזרע יהיה לו
 ידיעה לשון יצדק לא כי יקשה והלא .לאחיך זרע והקם

 לאחיך זרע והקם אביו לו דבר בסתר לא והנה בנגלה
 אך .הזרע יהיה לו לא כי אוכן וירא או וישמע והיל״ל

 .אביו בדברי גלויה בלתי ידיעה על יורה וידע באומרו
 זרע לחת רצה שלא וחטאתו אחיו פשע מה כי ועוד

 מאמר על נ״א( פ׳ אמרורז׳ל^שם הנה אך לאחיו:
 שבא הזרע אוחו שאמרה זרע מאביט ונחיה לוש בת
 כי הי: וכן אבינו ע״י נביא .משיח הוא אחר תקום מ

 לא כי ויתכן .העמונית ונעמה המואביה מרוח בא
 .לוש מבת נעלם שלא מה העיק־ הוא כי יהודה מבן נעלם
 . פרן שהוא המלכות לצאת עתיד היה מער כי וידוע

 ממנו יצא .לאחי זרע אקים אס יאמר כן ועל
 פרן שיצא כך אחר היה כאשר המיוחד. הזרע

 בכור ער שהוא דוד. ביח מלכות הושתת שממש
 הקמת ובהמנע .זרע לער מלהקים אמנע אמר ע״כ יהודה
 מאשה ממני לצאת העתיד הזרע יתקיים אולי זרעו

 יקום אס כי אליו נתגלה כי אונן וידע וז״א .זולתה
 לזרע כ״א לעתיד הידוע הזרע יהיה לו לא .לאחיו זרע

 .לאחיו זרע נתן לבלתי ארצה ושחת כן על לאחיו שיקים
 נמנע היה ואם בעצמו העתיד הזרע יתקיים ואולי

 יהיה ולו לאחיו זרע ויקיים .שלה ייבם פן חש מליבס
 יקיים לא הוא ושגס .משלה למונעה לקחה כן על הזרע

 ט הזרע יתקיים לעילם הזרע אוחו יבא לא אולי זרע
אמר: כמקום

 בן כי עולם בסדר ארז׳ל הנה ט׳. ויאמר א
 כשהגיע אונן וכן .ער נשאה שטם שבע

 מש כי יהודה כוונת שהיה והנה הוא. גס נשא לשבע
 פי על מלהתנהג חסרו דעה .קטנים היותם על אולי

 שלה יגדל עד אלמנה שבי אמר כן על .ומתו התורה
 ימות פן וזהו . ער על אונן גדל מאשר יותר שהוא

 .שניס שבע בן ה אש נושא להיותו שהוא כאחיו הוא גס
 .ז״ל כמ״ש אחת שנה שהוא הימים רבו כאשר כן על

 היא אונן שנשאה לזמן בהגיע שלה גדל כי על נתעוררה
 ידמה כן לא והוא .ה של ללידת אונן שמלידת ההפרש שנת

:כמבואר יותר יגדל עד
ויוגד



’וישב «יא? МО
 אומרו )א( .לב לשים ראוי .ט׳ לאמר ויוגד יג

. לזולת אומר ואינו לאמר לתמר ויוגד
 ההוא יום עד האס .נו׳ שלה חמיך הנה אומרו )ב(

 להתראותוהזדמן שתוכל לשוםמקום. יהודה הלך לא
 ובמקום שלה אומרו )ג( .תמנתה בעלותו לא אס לפניו
 )ב״ר רז״ל הוצרכו והנה .חמנתה וירד אוסר הוא אחר

 מלמטה לה שעולים ההר באמצע שהיא לומר פ״ה( פ׳
 שלא שאז״ל שנים בפתח או׳ )ד( .מלמעלה ויורדים

 אברהם זרע שהוא אלא שנים פחח ששמו מקים סצינו
 אברהם על שלא קשה ועדיין .שניהם בו שתחק שהכל
 מלת כי .כו׳ ניתנה לא והיא אומרו )ה( . פה ידבר
 חשבה שאם לזונה ויחשבה אומרו )ו( .מיותרת והיא

 כי מרז״ל שידענו למה גס ומה .עליה בא איך לזונה
 .להם יש בעל בשלח נח ו»י איש אשת אלא זונה אין
 באומרו .קדשה אותה וקורא שמה משנה ק שאחרי )ז(
 נהפוך כי פניה כסתה כי $מרו )ח( .כו' הקדשה איה
 .היא כשרה כי מורה פניה שכסתה על כי הוא
 הולך היה בדרך הלא כי הדרך אל אליה ויט אומרו )ס(

 ומלאך מהדרך. יצא כי לומר ז״ל הוצרכו כן על כי
 ט נא הבה אומרו )י( . לה להזדקק הדרך אל הטהו

 . נא הבה לה יאמר ואיך .נדנה את נותן הוא אדרבה
 כן אומרו כי עזיסכו'. גדי אשלח אנכי אומרו )יא(
 ערבון מיני שלשת סיימה למה )יב( .מיותר הוא הצאן
 .מיותר לו מלת כי לו ותהר אומרו )יג( .מזולתם ההם
 אומר ומיד .קדשה ופעם אשה אותה קורא פעם כי )יד(
 ואומר שחוזר מצאתה לא ואתה הזה הגדי שלחתי הנה
 ששלח ידע מילא כי כלל צורך לבלי אמר ששלחו. מה

 לאמר ליהודה ויוגד אומרו )טו( .מצאה לא ושרפתו
 הנה וגם אימרו )טז( . לזולת לאמר נו וא מיותר שהוא
 אומרו )יז( .מיותר הוא לזנונים אומרו כי לזנונים הרה
 שליח.ואח״כ שהואע׳י נראה ט׳ חמיה אל שלחה והיא

 צורך מה יהודה ויכר אומרו ועוד לנוכח נא הכר אומר
 יכירם שלא לב על עולה היה האם ויכר אומרו
 שאמר הוא הכתוב פשט הלא כי ממני צדקה אומרו )יה(
 היה הרהולפ״ז היא ממני הלא כי אשת ודברה צ־קה
 לרבותינו גם ומת .צדקה במלת מפסיק טעם יהיה ראוי

 אמרו השמים ומן צדקה רק אמר לא הוא כי )שם( א״ל
 .ט׳ ותקשור המילדת ותקח יד ויחן אומרו )יט( .סמני
 .כלל מוריד ולא מעלה זו שאין מה התורה חשש׳ למה
 על שהיל״לעליופרןכי פרן עליך פרצת מה אומרו )כ(

 יצא ואחר אומרו )כא( .עצמו על ולא וקפן פרן אחיו
 על העילה והיא )כב( .צורך לבלי שהכל כו׳ אשר אתיו
 כיענין )שם( רז״ל וקבלו קיימו הלא כי היא הלא טלן

 מה נחשב זר כמו והלא היה ייבום דרך ותמר יהודה
 היה לא ולמה האח שע״י היבומים מכל זה ייבום תנה נש

 כ״א .היה מה' כי לומר ואין התורה יטמי ככל משלה
 הלא ט אותו מוליכים בה לילך רוצה שאדם שבדרך
 ואמר .והולך פורש יהודה שהיה רז״ל אמרו אדרבה
 צוה ואז מלכים יצאו מהיכן תלך אנה יהודה הקב״ה

 כי הנה . הדרך על התאוהיטהו על הממונה מלאך אל
 ב׳ על תסוב הלז הענין תכונס אטגם :הדבר יצא מה׳

עת בשמים משתנות עתות יש אדם לכל כי א׳ הקדמות
 4 )ח״א( בח

 וכעצץ הסטת מסיב ידע כאשר לעלות ועת לרדת
 אחרת ארן אל שהלך דשמואל אבוה על בגמ' מאמר׳

 אצלה לשכב בעדו ושלחה אחת מטרונה ראתהו ושס
 שא״כ לזונה תחשבני אל לו אמרה אז וימאן. ט וחפצר

 כי איפה דע אך .בך דבקתי זולתך אנשיס המלבעדי
 תתעבר הלילה עמך תשכב אפר כי באצטגנינות ראיתי

 וברגע השם אח ויזכור בשומעו ויהי .בעילה גדול אדם
 בקר ובפרס לו וסהר עמה וישכב אשתו מקום אל הגיע
 האשה הרתה וכאשר למקומו ושב השה את להזכיר חזר

 הוא בלילה עמה ושכב בא כי ידעו לא כי נגדוה
 אדוני באשת ק״ט( דף )סנהדרין רז״ל אמרו לזה וקרוב
 עתיד מיוסף כי ידעה כי חפן. וכל ישעה כל כי יוסף
 . בתה אל נוגע הדיר היה כי ידעה ולא מלכים לצאת
 ע*» גס ומה .כלתו מתמר תבצר לא ידיעה כל והנה
 גויס שני לרבקה המגיד היתה נח בן שם בת כי אביה

 :פס ע״י לה ה׳ ויאמר ז״ל שאמרו כמו .,כו בבפנך
 על האומר פ״ה( פ׳ )ב״ר ז״ל מאמרם אל נבא ובזה
 במרחץ כשבאתה יהודה ביאת אחר כי לזנונים הרה פסוק
 שעון כי כרסי אלתדחקו אצלה ליושבות אומרת היתה

 אביה יד על שידעה לא אם זה לה הגיד ומי הוא מלכים
 דוד בית מלכות כל והיא שנית הקדמה .לו דומה או

 כאשר יהודה בטר מער רק לצאת עתיד היה לא העתיד
 במות ק ועל איש בפר כל רוח בחינת ,ה דעות אל ידע
 בית מלכות יבנה לא יביס ע״י לחזור והוצרכו ואונן ער
 וכמ״ש .אוק ספל ולא ער של זרע מהקמח לא אם דוד
 או למלוכה ויצלח מפרץ דוד היה אס שאול ששאל ז״ל

 אונן הוא תמו ער הוא פרן כי וידוע ימלוך ולא מזרח
 סיההכלמטקן•" לאחיו זרע מקיים איכן היה אם וע״כ
 מייבש היה אס .הוא גס ומת ארצה שיחת כאשר אך
 כיבית כנודע. לאוק כ״א פר זרע מחיים היה לא שלה

 ער חוזר היה שלא באופן בתים שני ולא בונה הוא א׳
 אל ויחזור זה יטס ישתנה ית' הוא יען כן על לעולם

 ,היבוס בהיות כי ואונן ער יצאו שמהם הגזע שהוא האב
 פ* היה וכן .לעולם פניהם את להחזיר יוכל ידו על

 זה ואין אונן הוא וזרח ער הוא פרן לשניהם זרע הקים
 :שניהם חצט שממט צור האב ידי על היבוס היות על רק

 הורד עת בא אחר הנה כי והוא .הענין אל ונבא
 שלפ שלא מה על מגדולתו שהורידוהו אחיו מאת יהודה

 יהרגוהו לבל שלש כאשר אביו אל יוסף את להשיב בהם
 כי פולס בסדר ז׳ל כמ״ש שהוא שנה י״א ירידתו ותהי

 והוא שנה ח׳ בן היה לו נתנה לא והיא שלה נדל כאשר
 נתנה לא והיא שלה גדל כאשר כי עולם בסדר ז״ל כפ״ש

 ומנשואי/ שוע לבת שלישי היה והוא שנה ח' בן היה לו
 I אתי שהורד שנים כמספר № הרי שנים ג׳ לידתו עד

 וגם ירידה של שנה הי״א עבור אחר ע״כ .מהם יוסף
 גס עלה לקח אשר הכושית האשה נכר אל בת מתה
 ח על בני מהרף כענין .מלכים ממנו לצאת במעלה פלה
 לכך המוכנת בתמר גם ומה .לו שהמזדווגס זמן ובא
 ,לממרוג קרה כאשר לחמר ויקרה מלכים ממנו לה יצאו

 מה, מתחת לתמר. ויגד וז״א דשמואלהנ״ל עסאבוה
 , ירידה במדרגה כה עד שהיה יהודה וירד נאסר שהיה
 к הנינן .כי עולה חמיך הנה הוא לאמר שראוי מה עתה

 •ץ עס



№3 משה _ וישב מורת
 והיכן לאמר וזי׳א עולם. מלט ממנו לצאת עלייתו עת
 ב׳ שהיו לומר בזה נצטרך ולא ט׳ חמנתה הולך הוא

 לה שירד למשה וא׳ יהודה לה שעלה למעלה א׳ חמנת
 כדי ויוגד זה ע״ד או :ההר באמצע שהיחה או .שמשון

 לאביה שהוגד במעלה עולה חמיך הנה .לאמר שלסמר
 חמיך הנה לאמר לתמר כדי לו לדומה או הקדש ברוח
 וע״כ . מלכים ממנו להוליד לו הזדקק עת וזו . עולה

 היתה מיד כי פ״ה( ש׳ )ב׳ר רז״ל דברו אשר הטיבו
 אז .טעון הוא מלכים כי כרסי תדחקו אל לנשים אומר
 יקשה הלא כי והוא עיניס בפתח וחשב ט׳ טדי והסר

 כי לשלה חנהן לאמר חמיה אל תשלח היה מהראוי ט
 מיבם היה כ״א ידעה הוא אמנם כלה: גדל הלא
 טנה הוא א׳ בית כי לאונן רק זרע מקיים היה לא שלה
 יתגלגל לא אם יוצאים מלכים ומהיכן .בתים שתי ולא

 אל לחזור הוא התיקון כן על .יהודה בכור ער שישוב
 בפתח והשב וז״א . שניהם יצאו שממש והגזע הפתח
 שפח רק היה שלא .שלה אל ולא יהודה הוא עיניס השתי

 ממנו ויצאו כמדובר שניהם זרע יקיים יהודה כי א׳ עין
 מלכות ממנה שיצא חפן וכל ישעה כל כי . מלכים

 )שם( ז״ל מאמרם יובן ובזה .עד עדי בנין דוד ביס
 הולך אתה אנה יהודה יהודה בדרך בלכתו הקב׳ה שאמר
 ויכן ההארהכו' הממונ׳על מלאך וצוה מלכי' יצאו מהיכן
 כי מלכים יצאו מהיכן אומרו יקשה שהלא ט'. אליה
 ספק אין חך .אמר בן יהודה שהוליד ה משל יצאו הלא

 יהיה מוכרח היה יוצא המלטת שממנו ער את להביא ט
 עיניס בפתח ותשב באמור כי נמצא כמדובר מיהודה

 :כיוונו שמים ולשם מאד יודעת נפשה כי זו כוונתם הורה
 ויחשבה במקרא ג׳ ויחשבה כי המשרה בכוונת אחשוב וזה

 פירשו ויש .לשטרה עלי ויחשבה לזונה ויחשבה צדקה לו
 לאשהחחשב אהד כוס כי יין טסות שתיות על שהמג:

 דכרשמיה מאן אך :לזונה השלישי לשכורת השני לצדקה
 הוא האמת אך המקר׳ מסדר מהופך הסדר וגס דכום

 דעי חומר כן על ומר רע יראה תמר מעשה הלא כי
 עליה שנא׳ מי צדקה לשמו ית׳. הוא ויחשבה כי איפה

 לשכורה עלי ויחשבה עליה שנא' מי כמו לזונה ויחשבה
 כבקשת יהודה את המר בקשת יח׳ לפניו היה כך כי

 והראי׳ הכוונה אחר הולך הכל כי מבעלה ניבטת הנה
 ולא כאמור בתים שני לבטח עיניס פתח על ישבה כי

 ראוי היה יותר לה תאוה דרך אס הלא כי גופנית לתאוה
 גדול איש אחר מלכת נער הוא כי שלה עם להזדקק

 אנא .לנשאה וראוי שלה גדל כי ראתה כי וזהו נשנים
 לו חנחן רצתה לא כי לו נתנה לא עצמה מצד שהיא
 ראתה כי יאמר או :הבחורים אחרי הלכה לא כי לאפה

 כי . ממט נמנעה עצמו מצד ולא בלה גדל כי והכירה
 לצאת ראויה שהיתה למה הטוב איכותה מצד והיא אם

 הדבר היה מה׳ כי השמים מן לו נתנה לא ממנה מלכות
כאמור: ליהודה שתזדקק

 וחשוב גדול להיות יהודה הנה יהודהכו׳. ליראה טו
 העדולמי רעהו ואחריו ראשון הולך היה

 עצמה מראה היתה לכל מזומנת קדשה היתה אס ושזה
 לידבק חפן וכל ישעה שכל להיות אך ולרעהו ליהודה

פניה גלתה לא כן על ליהודה ליזדקק ית׳ לשמו גקדושה
5 )ח״א( כח

 אך רעהו ולא כלומר יהודה ויראה חהו צבדו לו רק
 לפני תעשה כן לו פניה הראה כאשר כי חשב יהודה
 יראה שלא פניה כסתה כי אך .לזונה ויחשבה ע״כ רעהו
 :ט׳ אליה ויש היא כשרה אשר אז .רעהו גס שניה

 לה לדבר אליה המה ט אמר .ט׳ אליה יט1 טז
 לומר הדרך אל היתה חקירתו ותחלת בלחש

 בה״א הדרך וז״א היא שהורה או לה נשים דרך אש
 )בראשית כד״א לאשה הידועה הדרך אל שהוא .הידועה

 עצמך הכיני נא הבא אמר ועוד לי נשים דרך כי ל״א(
 עיטב אין שבליותאמר כמשפר נא וכן אליך אבא בטבילה

 מוכנת מצדי כי כלומר לי שתתן מה על רק זה. מכל
 עם עולה חתן מה כי לו שאמרה תורה רמזה וכן אנכי

 שפתם שדעת שגם נטהרחי.כ״א כבר כמספר חתצ׳ו הכולל
 אמריה ובפשט בלשונה לנו רומזות התירה מללו ברור

 התני אל כלומר ט׳ חתן מה אך .אנט מוכנת תאמר
 יהיה תועלת מה אך עובר לכל זמה רודפת בליעל לבת

 קדיכה איני כי זולתך ולא לבדך אתה אלי הבא ט לי
 א״כ אמר אז חפצה. נפשי בקדושה לידבק רק

 ,ט גדי אשלח כי אשלים אנכי . שלם שלבך איפה
יתבאר: כאשר

 לידבק טונתה סוב בראות ט׳. אנכי ויאמר יז
 השבתו נרמז שבו מה לה זכר אז בקדושה

 משורש יהיה בגדי ונמשל שנרמז הילד כי והוא .לה
 כי והוא ט׳ אשלח אנכי וזהו צאן הנקראים ישראל נפשות
 יאמר דרכנו ולפי : ט כיוצא גבוריס לו ותהר ארז״ל

 כוונתי ע״י אעשה יאמר וזה לו המיוהד מלכות על לו
 בחישת ב׳ בעל שיהיה .הילד אל מפל הוא גדי שיפולח

 אמר המלטת עוז ועל ישראל. נפשות ומגזע מלכות עוז
 חתן אס ותאמר הצאן מן אמר מישראל היותו ועל עזים
 הביאה אחר לפחות ג'ימים עד כי והוא .כו׳ ן ערבו

 שארר חפצה איני אמרה כן על לעובר. משתלח׳ הנפש אין
 בשני לבן שהורה נפש בי ישלח ית׳ מאתו תבקש הביאה

 שלחך עד ערטן שיהיה לכך בביאה תכווין מעתה כ׳א
 כי .בדבר במוח אהיה בערבון הרמוזה הכוונה ע״י כי

 ׳,ט הערטן מה אמר אז טוגתך בקדושת תכוין אליה
 כל אל נתייחדו דברים שני כי והוא ט׳ חותמך ואמרה

 קיום )ב( . קדש ברית אות חותם )א( .ישראל איש
 ליהודה בייחוד שלישית עוד אלה על נוסף המצות כל

 שלשת כל על ביהודה חשקה והנה .מלטת שבש היא הלא
 ישעה שכל אמרה כן על .למעלה כמדובר אלה הבחישת

 שום אל Ь:в שלשתן מעמד אל מעתה יכוין חפן וכל
 שייקייס לבטחון בערבון יהיה וזה חלילה גופנית הנאה

 ברית אות חותם אל רמז וחוסמך וזהו .כוונתו הואית׳
 )במדבר כמד״א .המצות כל אל רמז הציצית הוא ופתילך

 אשר ומטך כו׳ כל את וזכרתם אותו ש וראית ט״ו(
 נסתפקה היא כי והוא .המלכות שבט אל רמז בידך
 עו» על או גטרה מציאות על הוא אם עזים מלת ברמז

 באומלה בפירוש פירשה מלכות של הבחינה כן .על מלכות
 р על ליהודה מיוחדות הג׳ זאת כי ולהיות .ומשך
 והחותם שהפתיל אפשר שגם עם בידך אשר בו אמרה

 בה להוליד בביאתו שטרן וכוונתו .היו בידו הס גם
גדי לה שישלח ערבון יהיה וזה .הבחינות שלשת בעל

 עזים
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 ישראל הה הצאן מפורש עוז בעל ילד יהיה“ הצאן מן עזים
 נפשה כשלפתן כי . טונש' סוב פירשה שבערטן אלא

 שממט ער את להניא שכיוונה היא כ' והוא חפצה
 מלטש של אלו דברים שאלה ייטם. בדרך המלטת

 כלתו כי ידע שלא עיניסמשא״כהוא פתח על במאמרנו
 בסחה ובזה .הוא גם כיון הכל את זה כל עס היהה

 הוא מלכי׳ כי כרסי חדתקו אל במרחץ באומרה היא
 הג' יהיו כן כפל . הייטס ענין לו גלתה ולא .כעון

 שלש שהיו באופן ויפרוש היא כלתי כי יכיר פן בחינות
 היא הצאן סן עזים גדי בלוח אל במפטן .אלו כוונות

 כלשהן מעמד אל כיון הוא וכן ישראל מלטח מנפשות גשש
 כיויקלה כולן היו וכן ייטס דרך שהיה ידע שלא עם

 ומיד .בחינות הג׳ כל לו שהיו ט כיוצא לו כהוא לו וסהר
 ישיננה ביתה אל בואה סרס פן .והשתנית ותלך והקם
 סימנים נידה יהיו ולא .מידה הערטן ותקח טדי שלוחו

 .דרכה הסתירה כן על לישרף ויוצי־וה עוברה כביוכר
 היה לבינה שביט עס והנה .ערטנה וילקח תמצא פן

 הגדי כלהו עד הערבון לה נתן שבטעל יבצר לא .הרמז
 אך .כפשטן הדברים רק הבין לא רעהו שחיר׳ ז אל

 אס על יצאה מאפר הנה בלט אומד בקרט נדון היה
 אמר ומצד .עובר לכל היא קדשה כי יורה הדרך
 .כי הקדוש אברהם זרע אל רק לבה כהה לא ט ראה

 שאמרו וכמו כמדובר ליהודה רק פניה גלתה לא כן על
 ככל סי אל עיניס בפתח אומרו על פס( )ב״ר ח״ל

 לקחם הגדי ויוצך הדבר לגלות רצה כן על ט טניס עירם
 . סתם האבה מיד רק הקדשה מיד נאמר ולא העדכון

 מיד לקמת כו׳ יהודה .ח ויש וזהו יהודה מאמר ובוא
 אך היהה קדשה לא כי ספק לו היה לא כי האשה
 אמר .הדבר אמת׳ על לעמוד ורצה מסופק היה רעהו
 מפורספח כי .להתעלם תוכל לא קדשה היה אס בלט

 זה ט מצאה. לא והנה הדבר לחון ותצא וגלוי׳ תהי:
 כי דעתו נתקררה לא ין ועד .קדשה היתה לא כי יורה
 אנשי ליחידים רק .לכל לא אך קדשה היא אולי אמר

 הישובים מקומה אנשי את וישאל כן על . השובים סגולה
 כהוא לאמר כדי שאלתו והיתה .כבמקר׳ אנשים ככל
 ואמר צו. אפר הספק ופירש .עניינה מה שיאמרו כדי
 לעומס הלא כי לקדשה בעצם שאחזקנה לא הקדשה חיה
 רק .לכל עצמה הפקירה שלא בעינים היא כי ראיתי זה

 על כמשז״ל .ט פונים העיני׳ שכל מי אל בעיני׳ היא
 כ’א תאמרי ואס לזולת נתגלית ולא .פינים בפתח וחשב
 על היוהה על היא הלא .קדשה קראתיה למה חיפה
 עט אז ביתה בירכתי ולא ברא נפקת שהיא הדרך
 עצמה הפקירה ולא בעינים שהיא כדברך אס ואסרו
 .קדשה זו בדבר היסה לא כי . קדשה לה תקרא אל לזטת

 אומרו יהיה או :בקדושה לידנק מבקשת צנועה אס כי
 הקדשה איה אמר טיבה. מה לו הס לקמר כדי כי .צאמר

 מסופק הנה ט לקדשה אותה מחזק היה בעתה לא
 הוא זה ולעומת בעיניס שהיא אחד הצדדק שני על מיה
 לא ויאמר יהודה אל וישב אז .כמדובר הדרך על

 הדרך על שהית׳ ומה קדשה כאינה סימן שהוא מצאתיה
 קדשה סה היא היחה לא אמרה המקים אנשי הנה

קדשה בהיות׳ מצאתה לא איך מטכהך ז הל יהודה ךאמר
 6 )ח׳א( בח

 אמרי המקום אנשי כי מטכתך הומיה מר הדרך פל
 לא באברך שתצטער מה ואס .קדשה בזה היסה לא

 הקיז ומכה ופסילים מסס שנפסיד מה כל הוא מצאתיה
 לנח נהיה כן .הגדי פן יותר הרבה ששוים מס .לה

 אל .עוד אחריה הקור ידי על שיהזיקנה היא וחרפה
 הי.סה המורה דבר נשיר ועדיין זמה. כסופי היותנו
 התמה אל .עזיס גדי כמתיר עשתה כי והוא קדשה

 על ואעמידך הענק הוד לך מגלה הנני כי הספן על
 הגדי שלסקי הנה כי הוא הלא דבר לך יקהה ולא האמת

 .מצאתה שנא הוא ואתה .אצלה והוא לה שנדרתי הזה
 קדושה נפש היה הגדי כי והוא . מצאתה הגדי אך

 .מצאפה לא אהה ואס בבסנה הוא הילד וכבר מישראל
 יהודה כי ואפשר .שניהם בדברי כמדובר מצאחה היא
 דברים היות אס או .הרמז הבינה אס מסתפק היה

 ק ,ועל רמז כוס בלי הגדי על ערנון שלקחה כפשטן
 ושגס .מצאה כלא רעהו והודיעו .הדבר לגלות שלה
 א״כ אתר אז קדשה בזה היסה לא אמרו המקום אנשי

 כי לה הקת כי שלקתה החפציס על לא לידאגה. אין
 על אנכי כ: כי ועוד משוויין הנמשך הטז הוא גדול

 קדשה לא כי שנתגלה עסה כי .ר: שלל כמוצא אמרהיך
 .בקדושה ככיוונהלידבק יורה נתעלמה הלא כי היסה.

 דבקה וכבר קדושה לנפש הכנה בה שהיסה ודאי ובכן
 הזה הגדי שלחתי הנה כי באמת ידעתי בזה כי .בה

 כמדובר: מצאהה שלא בלבד הוא ואתה קדישה. הנפש הוא
 ז״ל כפ״ש יהיה לאפר אומרו .וגו' כמשלש ויהי כד

 חדחקו אל במרחץ אומרת היהה כי )שם(
 סימן הרגישה מאז זה ולפי סעון הוא מלכים כי כרסי
 כמשלש כד מלהגיד איחרו ולמה כך אומרת כימה הריון

 כמשלש כעד כה לז״א .לזולס עוברה שהוכר מדשיס
 זנתה לאפר כדי הוא .מקודם ולא ליהודה ויוגד הדפים

 להגיד ימליס היו שלא מתחלה משא״כ . הרה כנה וגס
 )ב״ר ז״ל בפ״ש יאמר או :כדבריה בלבד זנתה רק
 והפר .ראכונה מביאה מהעברת אבה אין כי נ״א( ש׳

 ויוגד יאמר ובזה .באצבע סיעך שיהודה מפני הרתה
 אחרת לאמר כדי .אמת הגדה לו שהגיד לאפר ליכודה

 גס ט והשנית .ראשונה ביאה חמר זנתה היא הא׳ ג״כ
 ט .זמנים כני שהיו באופן .מהשני שהוא הרה הנה

 לזמנים וז״א .מתעברת היסה לא בלבד ראשונה כביאה
 היסה שההגדה למה יאמר או ההיפוך: ידעו לא שהם

 מה לא אך וט' זנתה רק אמרו לא ק על לאמר. ליהודה
 הדבר ניגע אליו פן משו כי .בכריסה שמלכים שאסרה

 לאפר לנס אל ערט לא ולק .יצאו מחלציו מלכים ט
 שיעיר או לאפר. ליהודה וזהו וט׳ זנתה אס ט .לו

 הוא לאפר כראוי פה ק ועל .ליהודה ויוגד הכסיב
:מאפריה ולא וט׳ זנתה

 היא כפנים פנים ביישו לבלתי .וט׳ מוצאת היא כה
 הכר אליו שיאמרו וגס .שליח ע״י שלחה

 .בפירוש הרה היא ממך או .וט׳ החותמת לסי נא
 פעליו יובן שלא .הלה אנט לו אלה אפר לאיש כ״א

 פוה בלא ובראותה המטרה עצמו ליהודה לא אם תדבר
 אז תדבר פעליו שיורה ביכירם לו לאסר ורצחה .לה
שלא לבינה ביט כ״א .בדבר »לתו שירגיש חצתה לא

יתבייש



וישי

יושתת שממנו ער

תורת

 הכר ואמרה פנים לו נחראיח כן על .רבים בפני יתבייש
 כן גס לה קרה פן יחוש אוצי יראה כי והוא .כו׳ נא

 הנה לו רמזה ואחשוב :לו וחהר כמעשהו זולתו עם
 ואין .כמתנכר ועשית השליח ביד כליך שהכרת יבצר לא
 עמך היותי ואמר אני כשרה בלתי אולי שחששת כ״א זה

 ע״י הכרת פלא מה לכן ממנו והריהי זולחך עם הייתי
 פני בצורת נא הכר לפניך הנני כי .עתה הכר השליח

 הצדיק צדקת מכירים היו ההוא בזמן כי .אני צדקה אס
 גפו אחיו אל יוסף במאמר אצלנו וכמפורש כנודע בפניו

 כו׳ החותמת למי כי בי נא הכר ואמרה .כו׳ אלי נא
 כוונת לו רמזה דרכה פי ועל .הרה אנכי לבדי צו

 הנה למעלה כמדובר הדברים שלשת רמז ע׳׳פ .הביאה
 למ״ש או ליפרף יצאת היותה על כי .שבמה הורה כפרה

 זה כל ועם לישרף התחילה שכבר יו״ד( דף )סוטה ז״ל
 ע״י פלחה רק בפניו דבר לו חמרה לא .ביישו לבלתי
 שלא רק כרה אנכי ממך לאמר לא וגס חחלה. שליח

 אמר׳ לא אחו בדברו וגס .כו' לו אלה אשר לאיש לנוכח
 .החותמת למי רק אלה ומטך ופהילך חותמך אם נא הכר

 אל חוזר שאם ועוד ויכיר׳ נא' לא וע״כ בה ויכר נ.ז
 ויכר הוא אך הכירם השליח שע״י הא׳ מהפע׳ ר,סימני׳

 יהודה מאמר אל נבא ובזה .זולתו משא״כ יהודה בה
 נא הכר לו של מה כי והוא .ממני צדקה ואמר שהכיר

 .מ׳ בנך הכתונת נא הכר אביו אל מאמרו כנגד היה
 .ממני יותר בזה היהה צדקה כלו׳ ממני צדקה יאמר ובזה

 ע׳י לא וגס החילה שליח ע״י לאבי שלחתי לא אני כי
 אמרה לא שהיא וגם .נשרפה כמעט שהית׳ .כזאת אונס
 החותמת למי רק .כו׳ ופחילך חותמך אס נא הכר
 היא. בנך הכתונת אמרתי אונס ובלי עצמי ע״י ואני כו׳
 ממני יותר משמעו ממני ואומי־ו הכתונת למי אמרתי וצא

 היפה א״כ וש״ת ממגי הזה בבית גדול איננו כמד״א
 הלא לומר נתחיה לא ע״כ כי לז׳א בדין מחויבים פניהם

 שלא מה ע״כהיה זה. דבר שיארע ועל שלה. גדל
 כל פעל הוא כי העיכוב היה ית׳ מאתו כי לשלה נתחיה

 אח גם להביא ייבום דרך שהוא זאת
 והוכיח .פלה ע״י לצאת אפשר סי׳ שלא מה המלטת

 תאומים והנה לדתה בעת עי פר במה .למבין יה׳ הוא זה
 הביא למען היבר יצא מה׳ כי שיכירו פנים שהיו בבטנה

 בית כי בשלה משא״כ .לשניהם זרע להקים ואונן ער את
 בלדתה ויהי אח״ש ומאומר .בתים פני ולא בונה הוא א׳

 היות שהוכר .הלידה קודם הוא לדת׳ בעת או׳ כי יורה
 שיאמר מה אל הקדמה ונאמר צדיה לשני בבטנה ב׳

 ומי .ראשונה יצא זה לאמר שני ידו על המילדת קשרה
 לרתה בעת כי הקדים לכך זה זולת אחר שהיה לה הגיד

: בבטנה חומים כי הוכר
 ער הוא פרן כי כתבנו הנה .כו' בלדתה ויהי כח

 גם לפניהם זרע הוקם כי אונן הוא וזרה
 כן על כי המלכות. ממנו תצא הפץ הי' אונן כי כתבנו
 עודנו עתה גס כי ויתכן למעלה כמדובר ארצה שיחת

 תומך ויהיה ראשון יצא כי לומר יד ויתן .בדבר מחזיק
 על כי ער הוא כי חשבה והמילדח .המלכות בשבט ידו
 .ראשון גופו כל לצאת יגמר כי בהשבה ראפון יצא כן
 בטר ער שהוא המלכות התופס הוא מי לדעת רצחה גי

 7 )ח/( גח

קיב משה
 קפץ ואז הב' גוון שהואיאדמוני .דוד ממנו שיצא יהודה

 ויצא . הראש להוציא ידו כמשיב זרח בהיות אחיו עליו
 .השני בידו היה כי הדבר אז׳נהפך כמשפטו קודם ער

 .פרצח מה ואמר ראשונה ביצה הוא היה Ы כי להכיר
 זו אין כי וקשה . ויצא שקפץ על כפשוטו הוא פירושו
 הגה כי הוא אך .חצדק לא עליך מלת כי ועוד .פירצה
 .יבמה לבן היא ופירנה ירידה כי אמרו הזוהר בספר

 ושהיצ׳ .יכורין לו יתעתדו כן ועל אמו נעשית שאשתו
 פרצת מה לו אמרה ע״כ .כנודע מיבמה בואו על לדוד
 אשתך תהיה שהוצרכח בעיניה' בהיויךרע פרץ עליך

 ולא פרץ כמו ויקרא פירצה עליך ופרצת ירדת כי .ך אס
 מרח.ה והפסדו הבכור. זה כי זרח על כ״כ נצטער׳

 התיבה ופרצת ער היית הלא יאמר או .גדולתו לפי
 עליך עתה פרצת מה וזהו רע ונעשית האותיות והיפכת

.ה' בעבודת נעור להיות לער צהמרע פ לעשות מוטל
 :פרץ שרו ויקרא כן על פרץ עליך וזהו

והמדנים נאמר למעלה הנה .כו' הורד ויוסף* א ט ל
 כו' טיפר לפ מצרים תל אוחו מכרו 1

 וישמעאלים לישמעאלים אחיו בב״ר רז״ל אמרו והנה
 וקשה מצרים אל ולדינים למדיניס וסוחרים לסוחרים

 כי ועוד .הישמעאלים מיד הוא מלא מקרא הלא כי
 לישמעאלי׳ חורה לתת הקב״ה כשבא כי רז״ל אמרו הנה

 זאת היא אומנותינו והלא הגנוב לא בה כתיב מה אמרו
 את וימכרו הוא מלא מקרא והלא כו׳ ייסף אח פגנבנו

 כי לב נשיח לזה אך .גנבוהו ואיך לישמעאלים יוסף
 הם כי .שמה הורידוהו אשר באומרו נראה זה מפסוק

 הם היכן וא״כ מצרימה להורידו מאחיו אותו קנו אשר
 הורידוהו אפר אומרו ייתור נדקדק וגם סוחרים מדינים

 הורידוה ולא שקנאוהו ישמעאלים יש כי הוא אך שמה
 מכרוהו אחיו כי והוא .קנאוהו ולא שהורידוהו ויש שמה

 מכרוהו והם מצרימה להוריד ההולכים לישמעאלים
 ם למדיני והס .מצרימה ללכת בדרך שעברו לסוחרים
 אחרי׳ ישמעאלים גנבוהו .שמה הגיעם וטרם .פעמהס

 מיד פוטיפר ויקנהו מצרימה והורידוהו מהמדנים
 שמה ואח״כירדו . פמה הורידוהו אשר הישמעאלים

 והוצרך מצרים שופטי בפני הגזל על וערערו .מדינים
 והמדנים וזהו .בעליו מהמדיניס לקנות לחזור פוטיפר

מכרו נאמר שלא ומה .לפוטיפר מצרים אל אותו מכרו
 מה היא .לפוטיפר מצרים אל אלא .לפיטיפר אוחו

 לקנותו והוצרך מצרים ברי לפני מדינים שערערו שכתבנו
 לפוטיפר מצרים חל אותו מכרו נאמר כן פל מהמדיניס

 שרי קנאוהו כן על מערערים עוד יקומו פן שפחד וכו'
 לפומיפר: מצר־ס אל וזהו פוטיפר. בשביל המלכות

 ויהי אומרו אל )א( לב לשים ראוי .וגו׳ ה׳ הי י ל ב
 בבית ויצליח והיל״ל .רגלים שלש זה בפסוק

 וי יאמר ואיך .צרה היא ויהי מלת הלא כי )ב( .כו׳
 מרו ח, )ג( .מצליח איש היות ועל .יוסף עם ה׳ היות על

 . היה שם כי ידע לא מי י המצג אדוניו בבית ויהי
 עושה הוא אשר כי שהינ״ל .כו׳ אדוניו וירא אומרו )ד(
 אחו ה׳ כי ראה במה טעם נתינת שהוא בידו מצליח ה׳

 וימצא אומרו )ה( .מצליח ה׳ עושה הוא אפר שכל במה
 ф חינו הקודם פסוק על גזרה הוא אם וגו', רן יוסף
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 הלא כי אותו וישרת אומרו )ו( .אחו ה׳ באשר כ״א בחן
 נפקיתא היא מה גס ומה אוהו. מפרח היה מהחלה נס

 .הפכים שני שהוא )ז( .הוא דבר הלא כי החן ממציאת
 נגיד הפקיד כי .ביתו על ויפקידהו אוחו ויברח

 אחר יאמר די היה כו׳כי מאז ויה• או׳ )ח( .ישרת לא
 מאז כי יובן ומאליו כו׳ ויברך בידו נתן לו יש וכל או׳
 אומרו )ט( .מיותר הוא יוסף בגלל אומרו וגס .הוא
 במלח גם ומה הבנה משולל הוא מאומה אתו ידע ולא
 כו׳ הואר יפה יוסף ויהי אומרו )י( .מיותר כהוא אתו

 וגם בידו לו כל שעזב אחר 6כ״ יפה היה לא האס
 שעתיד מה על הוא ואס טעס ובלי צורך לבלתי נאמר הוא

 נשאה תואר יפה כלהיותו כו׳ אדוניו אשת ותשא לומר
 :בנחיס פתוחה בפרשה להפסיק לו היה לא אליו עיניה

 .ביתו ובני בניו צרת על וגס יעקב צרת על יצר אמנם
 .יוסף ירד מאז לגלות החילה אבר בכינה גלות על שלישית
 אליה מרכבה להיות הוריד כן כעל הזוהר ספר כמאמר

 עם ולא בלבד יוסף אס ה׳ שהיה הי׳ וי יאמר וזה
 לבלתי ממנו כסר זו( פ׳ )הנחומא ז״ל כמ״ש . יעקב
 לגלות שלא בגזור עמהם שיתפו כי יוסף מכירת גלות

 ובית אחיו ולא מצליח אחד איש שהיה וי וגס .הדבר
 אביו ובי׳ ואחיו אמד מצד יהודה גדולה בצרה רק אביו
 בבית עמו ה׳ בהיות שהי׳ וי כהוא ויהי וגס אחר מצד

 לומר כו׳ יוסף את ה׳ ויהי יהק עוד :המצרי אדוניו
 הלא כי .ית׳ מחשבותיו כמחשטהיט לא כי עתה ראו
 כמשפט ראש ירים לבלתי מצרימה מכרוהו יוסף חמי
 מצרימה הורד כיהלאוי״סף שוהלמו. ולא מצרים מזל

 לו היה ולא ומצליח חשוב איש להיות בלו הוי והומר
 אדוניו בבית ויהי וזהו .מצרי איש ביד היות רק וי

 לזה גורס היה אדוניו מזל אולי תאמר ושמא כמצרי
 כו' אתו ה׳ כי אדוניו וירא הנה כי הוא נהפוך אמר

 .כו׳ ה' ויברך כו׳ אוחו הפקיד מאז ויהי כו׳ ויפקידהו
 ה׳ באפר מחברך המצרי בית היה בשבילו אדרבה כי הנה
 באומרו .תחלה כסתם מה אל לב בשום יאמר או .אחו

 ואומר מפרש כך ואחר מי ידי על אמר ולא מצרימה הורד
 ענין מה ועוד .שמה הורידוהו אכר הישמעאלים סיד

 ירידת כי הזוהר מכפר ידענו הנה אך .ויוסף של י*ו1ה
 ט והוא מצריה גלות התחלת היהה מצרימה. יוסף

 כלי היה ולא עמהס שכינה תהיה רצה עמו על ה' בחמלת
 חסדיו וברוב כיוסף ההוא בגלות שכינה עליו להשרות

 והוא .הענין אל ונבא :לישראל השטנה הקדים ית׳
 ישועה יצמיח יצין .מכה מרס כי יתברך דרכו זה כי

 למכור עסוקים השבטים כ״ה( )פ' במדרש ז״ל וכמאמרם
 להביא עסוק והקב״ה וגו׳ בשקו עסוק ויעקב .יוסף אח

 יח׳ הביאו מענין שסיפר במה והוא המשיח מלך להם
 ומשיח דוד בית מלכות צמח הוא כי לעולם פרן אח

 לומר מקים והיה פרן לידת לספר בהתימו והגה צדקנו
 ממט יח' הוציא מצרימה יוסף מכירת שגלגל מי ע״י איך
 יהודה יאשם אל מצרימה יוסף ירד אס אמר לזה ישי גזע

 כלומר מצרימה הורד ויוסף הלא כי נמכר בעצתו אשר
 יעקב כמאמר טובה לו להחזיק יש ואדרבה השמים מן

 כי הורד לבדו לא כי הוי״ו רמז וזה עלית בגי מטרף
 ויוסף אומר וזה עמו בגלות ירדה כבי״רול השכינה ;ס

 8 )ח״א( נח

 לההחיל כיי ולפה כן גם ויוסף שירד זולתו על כמוסיף
 אשר הישמעאלים מיד וגו׳ פוטיפר ויקנהו מיד ט הגלות

 מן שהוריד היות עם ידה על שהיה שמה הורידוהו
 מיוסף הגלות התחיל נמה תאמר ושמא .כמדובר השמים

 ירכב׳ שהי׳ למה הוצרך כי שהוא יוסף אה ה׳ ויהי לז״א
 אין שכינה של שהגלות שהוא ה׳ ויהי וזהו השכינה אל

 שוב היה בזה והנה .כמוהו עמו ה' להיות יוסף זולת
 הלא כי .ה׳ לכבוד אינו אך מצליח איש שויהי ליוסף

 יה׳ כבודו ואינו המצרי אדוניו בבית הנזכר ה' ויהי
 .יה׳ הוא עשה מה ע״כ .מצרי אדון בבית שכינתו תהיה
 למען .יוסף עם ה' כי יכיר .אדוניו עיני פקח

 אדוניו וירא חהו .פקיד בתואר .כו' ביתו על יפקידוהו
 שראה פ״ו( )ב״ר ארז״ל אתו שה׳ שראה ומת וט׳

 למה כי הפשט. ע״ד ויתכן :ראשו על שכינה אור ממש
 ק על שם ראש ירים לא שעבד מחייב מצרים שמזל

 אמר המצרי לאדוניו עבד עודנו הצלחתו גדול בראות
 מצליס איש ויהי יאמר ובזה .אלהי כח אס כי זה אין

 חשוב כאיש אם כי עבד כתואר ולא מצליח איש נעשה כלו׳
 ק ע״י .מצרים מזל הנך המצרי אדוניו בית היות עם

 מערכות שודד אין כי .אתו ה' כי בחוש כרואה אדוניו וירא
 מצליח ה׳ עושה הוא אבר שכל אם כי עוד ולא זולתו
 הכיר כי שליח או שרף או מלאך ע״י ולא .ממש יח׳ בידו

 איך יאמר או .המה אל״יס מעשה הצלחותיו כי בעניניו
 :בד ויד מצליח הוא אדוניו מזל ואולי יוסף על כזאת חשב
 וגו׳ עושה הוא אשר וכל כי ראה הנה לז״א רבו כיד
 .יוסף של בידו מצליח ה׳ עושה הנזכר כאדון כה שכל
 העושה היה מזלו ואם עצמו אדוניו עיי בהעשות לא אך

 יוסף: פס שה׳ אם כי זה אק אך הראוי הוא נהפיך הלא
 חביבותו יש׳ הוא לנו הורה .ט׳ חן יוסף וימצא י

 מעלהו שהיה מה כל כי הצדיק עם
 איש היה בתחלה כי והוא . אדוניו מצליח היה לגדולה
 ט ולחון ממנו יוצאת הצלחתו ה״תה כלא כלומר מצליח

 .אדוניו נכסי בפאר לא אך בלבד בידו בעצמותו אם
 משרת כלומר המצרי אדוניו בבית ויהי הלא ט והכעס

 וכל .אתו ה׳ ט אדוניו וירא אך שפלות כהוא הטת
 במה כהוא בידו דוקא אך מצליח ה׳ עושה הוא אשר

 ית׳ כטדו ואינו אתו שה׳ למה אולי אמר אז בידו כנוגע
 מתברכת. אדוניו בית אין כן על הבית מכרת אהובו יהיה

 אם ט הבית מלשרת ויעלהו בעיניו הן יוסף וימצא לק
 לפניו הכוס כמזיגת לבדו אדוניו את שהוא אוהו וישרת
 את בפרת כי באמו׳ חכיטה של שירות בהוא וטוצא
 לא ועדיק לו אכר כל וממנו עצמו יבורך אדוניו
 אדק שמו כי שירו' מכל שהסירו עד ביתו נתברך
 ועד נגיד פקיד שהוא ביתו על ויפקידהו וזהו לביתו

 שאיט מה אפילו לו יש וכל והוא אחרת מדרגה כהעלהו
 ה׳ בירך הכל על שהשתרר אז בידו נתן ובחומותיו בביתו

 וגס בביתו אותו הפקיד מאז ויהי וזהו המצרי בית את
 ובראותו המצרי. בית את ה' ויברך מאז .לו אשר כל על
 ולא מהכל לגמרי עצמו שסילק כי׳ אשר כל ויעזוב כך

 כ״א מאומה יוסף ביד ולא אתו שיהיה דבר כום ידע
 שדברה מ״ב( דף )ברכות ז״ל כמ״ש אשתו הוא הלחם
היה שהזכיר הלחם שהוא אשתו אפי׳ נקיה לשון תורה

שזב
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 אחו תהיה מקפיד היה ולא הוא נאמן כי יוסף ביד כוזב
 בטח לא מראה ויפה תואר יפה יוסף ויהי כי מפני אלא
 הדברים אחר ויהי לו שוה ולא ט עיניס מלישא בה לבו

 לזה קרוב הכתובים המשך יהיה או :ט׳ וחשא האלה
 הנמשך שפע בין ית׳מה הורה כי והוא . אחרת בדרך

 ה׳ ברכת שפע בהמשך הלא כי מהפכה לנמשך מקדושה
 אשר באמצעי בנתיס יפגע אם השתלשלות דרך לבא
 והוא .החפן ממקום ויעדר השפע יפסק טהור איננו

 תחת היה ויוסף . יוסף עס היה יתב׳ הוא הנה כי
 במשך כן ועל מצרים בגילולי טמא הוא אשר המצרי אדוניו

 יפסיק .יוסף שם אשר הבית אל ית׳ מאתו ברכה שפע
 ומיוסף יוסף אל מה' יוצא השפע היה הלא כי בנתיס

 וע״כ .ביתו אל ומאדוניו הבית אדון שהוא אדוניו אל
 דרך ית׳ מאתו שפע ישתלשל הדרך איזה כי יפסיק הלא

 המצרי בית נתברך לא מתחלה ע״כ טמא והוא טטיפר
 הוא אשר הבית לא אך מצליח איש היה עצמו יוסף כ״א
 לא וע״כ המצרי אדוניו בבית ויהי הלא כי והטעם שם

 ויהי וז״א המצרי רשות תחת הוא כי ברכה הבית יקבל
 והנה טהור הבלתי כלומר מצרי הוא אשר אדוניו בבית
 מצליח ה׳ עושה הוא אפר וכל אך אתו ה׳ כי אדוניו וירא

 חשב ולא המצרי בית לא אך בידו שהוא מה דוקא אך
 הבית משרת שהיה על כ״א השפע מונע שהשהלשלותו

 אותו שישרת אמר כן על אתו ה׳ באשר כטדו לפי ואינו
 גדולה לו אתן אמר אז הספיק לא כי ובראות כטד שהוא

 :וכו' בביתו ויפקידהו וע״כ ביתי יברך אתו אשר וה׳
 שיוסף שעתה כ״א יח׳ מחשבתו מחשבותיו לא אמנם

 דרך כן ועל מצרי רשות תחת אינו הבית אדון
 אשר כל ואל הבית אל טוב ברכת תבא הפסק בלי יפרה

 אח ה׳ ויברך ט׳ הפקיד מאז ויהי וז״א יוסף ביד לו
 בגלל הוא הטעם מצרי ביש היות עם כלומר המצרי בית

 באמצעות ולא יוסף בגלל הברכה שמתגלגלת למה יוסף
 לגמרי ויעזוב אז הדבר טעם אדוניו ובהכירו פושיפר
 : כבקודם והפאר קדוש השפע להחזיק רשותו מתחת
 ונססרס לתשמיש לקחו כי פ״ו( פ׳ )ב״ר ארז״ל והנה

 אומרו שאחר בכתוב שנרמז לומר אפשר דרכם ולפי
 היה תחלה כי והוא סריס נעשה איך רמז פרעה סריס

 הורידוהו כשהישמעאליס סריס ולא איש כלומר מצרי איש
 איש ויהי וזהו איש היה לבדו יוסף כן אמרי אך שמה

 אס כי מצרי איש עוד יקרא לא כי אדוניו לא אך מצליח
 ועם המצרי האיש אמר לא אך המצרי אדוניו בבית ויהי

 פה׳ אחר אמר אוהו וישרת בעיניו חן וימצא זה כל
 שאבורך מתרפא אהיה . אותי בשרהו אולי בידו מצליח

 :וכו׳ שויפקידהו אחר לביתו כ״א לו שוה לא אך וארפא
 אחד האדם את מחטיאים דברים ג׳ הלא כי כוון עור

 היופי )ב( .ויבעט וישמן כד״א .טוב ורב העושר
 המסיתים )ג( . הנזיר עס הצדיק דשמעון וכעובדא

 הנה כי העושר ליוסף היו אלה שלש והנה אותו מפתים
 כי והב׳ כשלו הכל שהיה יוסף ביד לו אשר כל ויעזוב

 אשת ותשא וגו' ויהי כי והג׳ , ט׳ תואר יפה יוסף ויהי
 רק זה אין הנה כי כו׳ וימאן זה כל ועס ט' ותאמר ט׳

כאמור: אתו במהשה׳
 יחס איזה )א( .לב לשית ראוי :כו׳ אחר ויהי ן

1 )ח״א( כט

 ויסי שיאמר זה ענין אל הקודמים לדברים יש
 אמר עד אליו עיניה נשאה שלא היא ואס ט' אחר
כך. כל להמתין כח עצרה איך יוסף ביד לו אשר כל עזבו
. ההיא הזמן עד נשאה לא עיניה שאפילו היחכן )ב(
 אדוני р ויאמר מאומרו כי מיותרת וימאן מלת כי )ג(

 שהיל״ל אדוניו אשת אל ויאמר )ד( . שמיאן יובן מאליו
 אוסרו )ה( .אדוניו אשת שהיא הוא ידוע כי לה ויאמר

 הרי בידו מסר שהכל הוא שאס בבית מה אתי ידע לא
 מאומה ממני חשך ולא בידו נתן לו יש וכל בפירוש אומר
 והדר תני בענין הוא ואס בתחלה יסתום ולמה . וכו׳

 כלומר ט׳ וכל ולא .כו' לו אפר כל כי היל״ל מפרש
 יוחל לשון אריכות מלבד האומר על נוסף אחר דבר

 אדוניו אל מהמגע עיקר כעושה נראה כי )ו( .מהצורך
 וחמאהי יד כלאחר שאומר לה׳ בעצמו מהחטא יותר

 אל כדברה ויהי אומרו )ז( . מאמרו בסוף לאלהים
 ולא יום יוס שהתמידה לומר הטונה שאם .כו׳ יוסף
 אך שמע ולא יום יום אליו ותדבר יאמר ראוי היה שמע

 זה לשון מבע כי גזרה משולל הוא כדברה ויהי באומרו
 יום אליו כאמרס ויהי כענין נפקותא בצאת כ״א יצדק לא
 להיות הצלה לשכב אומרו כפל )ח( .כו׳ להמן ויגידו יום

 ויהי יאמר מהראוי הזה כהיום ויהי אומרו )ט( . עמה
 ואיננו באצבע כמורה יראה הזה אומרו כי ט׳ ויבא היוס
 בלחי והוא הדמיון בכ״ף כהיום אומרו עתה גס ומה
 אומרו )י( .כהיום שאמר הידיעה ה״א היא מה וגס מובן

 ותתפשהו באומרו ()יא .מיותר שהוא הבית מאנשי
 וגס לזולת לאמר אינו כי צודק בלתי הוא כי לאמר בבגדו

 ותאמר אומרו )יב( .ותתפשהו ולא ותחשוש לומר לו היה
 אומרו וגם לאחרים לאמר אינו כי .ט׳ ראו לאמר .להם

 ותדבר באומרו )יג( . בה לצחק רק אינו כי בנו לצחק
 . לזולת לאמר אינו כי לאמר האלה כדברים אליו
 אשר אשתו דברי את אדוניו כשמוע ויהי באומרו )יד(

 לא וגם צודק בלתי זה לאמר גם כי .לאמר אליו דברה
 ממנה ששמע אומר ואיך בי לצחק אלי בא רק לו אמרה

 רז״ל שאמרו למה גם ומה עבדך לי עשה האלה כדברים
 כדברים לו שאמרה בעלה עם משמשת שהיתה שבשעה

 לצחק תלי בא רק אמרה לא והלא עבדך לי עשה האלה
 לס שעשה אמרה שלא שמורה וגו׳ קולי כהרימי ויהי בי

 : החוצה ונס קולה והרימה בה לצמק שבא רק דבר
שמהיות שהם כו׳ האלה הדברים אחר ויהי יאמר אטנם

 שאדוניו גדר עד לקו קו במעלת עלה עבד יוסף
 אובל הוא אשר הלחם אס כי .בבית מה אחו ידע לא
 לא ליופיו שחתאוה גס לגדולה יעלה טרם כי אמת והן

 . כטת לשתי עמי שכנה לו לאמר לבה אל תערב
 .לה היא חרפה כי עבד אל להזדקק כבודה שאינו )א(

 כי העבד אלי בא לאמר תוכל לא יתגלה כ״א )ב( ועוד
 . לתועבה כסף מקנת עבד לבו ערב כי יאמינו לא
 שויהי על טסף ממט בבית גדול שאיננו מאד שגדל עד

 האלה הדברים אחר אז . מראה ויפה תואר יפה יוסף
 עידנו כי כלומר יוסף אל עיניה את אדוניו אשת ותשא

 אחר אך לה נחשב עינים להורדת בו עיניה חת בשפלות
 ט ט׳ ותשא אחר וז״א , לה הוא עינים נשיאות גדולתו

אל עיניה תת תחשב עיניס נשיאת אדוניו אשת היותה עס
יוסף



משח וישב תורת 2?6
 לא שאס עמי שכבה לאמר לבה אל ערבה כן ועל יוסף

 משתי בפה חובעהו היתה לא אדוניו אשת י שהיא במה ק
 שראתה ק״ט( דף )סנהדרין ז״ל ולמ״ש שאמרנו הסטת

 היה שלא ומעתה גדולה ממנו לה ביוצא באצטגנינות
 שעלה שראתה האלה הדברים שאחר יאמר מבתה רק

 אל להביס לבה אל נתנה ימים בקרב רבה לגדולה
 עומדת גדולה כי ותרא טיבו מה לראות . האצטגנינות

 עיניה אח אדוניו אשת ותפא .ט׳ אחר וזהו ממנו לה
 יוסף אל כן ע״י לבא השמים בכוכבי להביט השמימה

 שאל״כ . עמי שכבה שותאמר נמשך אז ראתה ומאשר
 שנה סוף עד אליו עיניה מלישא נמנעה לא כי ספק אין

 מלת כי עיניה את אומרו אל לב ובשום . אצלה שהיה
 סרסורי ושנא ליבא כי ז״ל מאמרם יאמר מיותרת את

 ואין .גומרים והאברים חומד והלב רואה עין דעבירה
 על האת רבוי וזהו יוסף אל ולבה עיניה היו כי פסק
 ותאמר אברים יגמרו ורצתה .עיניה עם הוא גס הלב

 כן על זה ולא זה לא בו שו לא הוא אך .עמי שכבה
:.התיבה שעל כשלשלת בשומעו וילפת ויאמן

 בבא אנשים דרך ט והוא בחכמה התנהג יוסף והנה
 והוא עבירה לדבר לפתותו כסילות אשת או רשע

 אך .להשתיקו המפתה נגד טעניח יתן כי ידמה ק לא
 יהיה יקרה כי רע מעשו' נפשו את להציל הדרך זו צא

 הנפתה דברי ישחית חלקות שבשפת לשון איש המשתה
 לא בקדקדו לו שח אשר אך ,ברשתו וילכד הנעימים

 יעשה שלא ולומר למאן אומר יחליש מיד אם ט כן יעשה
 ג״כ יסדר ירצה אס כן ואחרי .ינוצח ט גס פנים בשום

 ראשונה ט . יוסף ענק היה וזה המפתה נגד טענות
 אמר ואח״כ בשלשלת עצמו שקושר כמי וימאן החליס
 ט מרז״ל שידענו במה והוא . כו׳ אדוני ק טענות

:נפרדת אחת כל כי זוג בת להן אין ן' ה׳ אותיות
 שסיפר כי פ״ו( פ' )ב״ר ארז״ל הנה הענק אל ונבא

 כמאמרם נסתרס ומיד לתשמיש יוסף את קנה
 ראשונה יאמר ובזה . נכרת רשעים וזרע פסוק על

 את הקב״ה סרים אסמא לכל הלא והיא גדולה סענה
 כאותיות לומר כו׳ אדוני הן אדוניו א:ח אל וז״א .אדוני

 ופירש זוג מבת . נפרד עמך אדוני כן נפרדות שהן הן
 אתי להיותו ידע לא כלומר בבית מה אתי ידע לא ואמר

 ומשמש יודע ואינו אשה אלא בית אין כי בבית מה
 ערך תשמישו איבד אתי להיותו כי אשתו היא ביש עם
 שהוא עצמי את אני ואיךאסמא כלומר .,יטמא: לבל

 תאמרי ואס .אדוני את סירס י׳־.'מאשר לפניו עון ודאי
 בשר בקירו׳ אצלך אהיה רק כדברך עמך אשכב פלא
 יש וכל הנה כי .לאדוני טובה כשוי אהיה הטמא בלי
 ממני הזה בכית גדול איננו כי גדר עד בידי נתן לו

 בך לידבק אפילו כ״א לתשמיש צ״ל ואין ט׳ הפך ולא
 אס כי ממני חפך וצא וזהו ממני מנע כלבד קירוב
 זה שאם בלבד בשר קירוב שהוא אשתו את באפר אותך

 היות לבלתי הוא וזה בכל שוים היינו ממני מונע היה לא
 אעשה ואיך וזהו עמך לשכב שאמרת למה כ׳ש . אצלך

 שהוא לאל״יס וחטאתי ממש תשמיש שהוא הגדולה הרעה
 ממני הפך ולא זה ע״ד יאמר אד :ממנו מנעני יח׳

אם כי בו פאק השמיש בלבד ולא אותך אס כי מאומה
 2 )ח׳א( כט

 זאת ואפילו בעלמא. בשר קירוב שהוא אשתו שאח במת
 להיות הזאת הגדולה הרעה אעשה איך אצלך לשכב שהוא
 כפוי שמהי׳־תי הוא גדולה שקראתיה ומת . סובה כפוי

 ז״ל כמ״ש .לה׳ סובה כפוי להיות אבא ודם לבשר סובה
 לא אמר יוסף אס ידעתי לא שאמר הפה ה׳( פ׳ )ש״ר

 ואיך .כו׳ חכך ולא כו' אדוני הן וזהו ,ה את ידעתי
 לבשר סובה כפוי להיות הזאת הגדולה הרעה אעשה

 וזהו . לה׳ סובה כפוי גס אהיה אעשה כה שאס ודס
 שלשלת בסעס וימאן ־.ומרו ב נרמז כאשר צאל״יס וחסאתי

:בצוארו שן שלשלת טתן שהוא ברמז כאומר
 נסתרס למעני אתי להיותו אדוני הן הענין ששר או

 ולא אותי ישנא ראוי היה שע״כ בביש מה ידע ולא
 איננו כי פד . ט׳ יש וכל אדרבה כ״א שנאני לא בלבד
 קסנה רפה זאת והן סובה כפוי שאהיה באופן .ט׳ גדול

 הגדולה הרעה אעשה ואיך כי כ׳ש ודם לבשר לחסא
: העיקר שהוא לאלהיס שוחטאתי מה בערך
 ארז״ל הבקר פד שכבי ה׳ חי פשק על רוח ובמדרש

 יצק בא ג׳ יישא א״ר ק״ס( דף ־)סנהדרין
 הם ואלו בשטעת ואחד אהד כל עליו ונזדרזו לתקפן
 הגדולה הרעה אעשה ואיך דכתיב יוסף ובועז ודוד יוסף

 וחסאתי הסר קריא כלום אידי ר׳ בשם חוניא ר' הזאת.
 לאל״יס וחטאתי אלא כאן כתיב אין לה׳ וחטאתי לאל״יס

 הרפה ששה אלי״ס ולא לאלי״ס עושה אני חטאתי אס
 וחטפים סתופיס אלו דברים והנה :ט' הזאת הגדולה
 שם שהיה ללשד רצה תחלה הנה אמנם הבנה. ומשוללי
 . הגדולה הרפה יאמר די שהיה הכתוב מייתור שטעה

 הוא הגדולה הרפה א׳ דברים שני הם אלא הזאת מאי
 ונזדעזע סכלים ומיס אש שאין מה שמכלה .השטעת

 ור׳חוניא הזמה. היא הזאת וגס תשא כשנ'לא השלם
 והרי מהייטר ללמוד שתצרך מהכתוב חסר כלום אמר

 והוא .ט׳ כאן כתיב אין לה׳ וחטאתי ט שא במפורש
 לקיימה נשבע לא אשר ה׳ מצות על שעובר ט בהקדים

 יקרא. בלבד רעה עושה חורה מתן שקודם ההיא בזמן
 רעה ששה יקרא עליה ועבר לקיימה נשבע גס אס אך

 העריות על נח בני כשנצטוו כי והוא שנית הקדמה גדולה
 ה* ריצו נ״ה( דף )פס בגמרא למ״ש אל״יס בשס שה

 אחרי הלך הואיל כי ע״ג זו ויצו . לאמר האדם על אלהים
 את איש ישלח הן לאמר כד״א עריות אלו מר צא צו

 :והרוגז הדין על מורה אל״ים שם כי ושד .ט' אשתו
 לה* שיחטא היתה הכתוב כוונת אם אמר הענין אל ונבא

 אשר תשד שאומר התירה לשון תפס לא למה
 ומה חטאלאל״יס נמצא לא ומעולם לה׳ יחטא לה׳ חטא

 וכשפירש . כאטתיו התורה כל ידע כיוסף לרז״ל גם
 שנרמז על רק זה אין אך .ערופה עגלה בפרשת היה סמנו

 אל ונשא .אל״יס בשם שהיה נח לבני עריות צווי על
 הרפס באומרו הענין שמגדיל לו שהוקשה והוא הענק

 באוסרו ואח״כפקסינו גדולה חטאה שמשמעו הגדילה
 האל״יס הנה אמר אך . סתם חטא לאל״ים וחטאתי

 נשבפתי ואני לקיים השביענו לא הזמה על בצוותו
 צווי בעבור . גדולה שתהיה הרעה את ששה נמצאתי
 פשאס לא בצוותו כהאלהיס מה כאחד שבאין ושבועה

הזאק הגדולה הרעה את ענה אלהיס ולא זוהו .גדולה

שהוא



וישב מידתורת
 «הורה ניחנה לא עדיין כי השביענו לא כי שהוא
ע״י הזאת הגדולה הרעה אעשה ואיך הכתוב וזגיעור

 שאס לאל״יס שחסאחי נמצא כי השבועה עברי
 ברוגז רטי עושה שאני אל״יס למדת ששה אני הכאתי

 צוויו לקיום שנשבעתי מה ע״י החמא שהגדלתי במה
 שעשיתי לאל״יס עושה אני שבזה בחטא רטי שעשיתי

 אני תהו . עליו עובר ואני צוויו עק להגדיל הכנה
:לאלי״ס עושה

 כדברה אומרו אל לב לכיס ראוי .כו' כדברה ויהי י
 יפלא ועוד . בדברה אמר ולא הדמיון בכ׳ף

 מאנשי איש שאין ביום הביתה לבא לט אל מרב איך
 בו ותחזק חחרץ אז כי . לט שת ולא בבית שם הבית

 במקום במסתרים הלא ט עצמו להאמין לו היה לא ונס
 וימלס ימיה מי ואוי עליו מתגבר אדם של יצרו אנשים שאין
 באומרו נדקדק הי גס ומה .כאל בעתות מסט נפכו

 שטא .בראשה והיא תיבה בסוף הידיעה בה״א הביתה
 מאמרם פ״ד .מבית לפנים בית היה כי בפנימיות להפליג

 באמבסי שטא לשאולה רשעים ישוט פסוק מל ז״ל
 שיבה בסוף ה״א היות על שטא .שבשאול התחתונה

 ואיך .להתגבר לו אק יצרו ימצא כי באוק בראשה ולמ״ד
 הזה כהיום אומרו אל לב נשית וגס לזאת גס לבו שת לא

 יום שמדמה טרה הדמיון כ״ף ט היום ויהי אסר ולא
 על רק יצדק שלא הזה אומרו ושד . זולט יום אל זי

ביום: צודק ואיננו האדם לפני שהונח דבר
 ואס ואורח כהלך תחלה .לבא היצה״ר דרך הנה אמנם

. הבית בעל יעשה שתים או פעם רצונו יפיק
 כי בחזקה קנהו ט בע״כ להחסיאו השתרר גס וישתרר

 כנגדו עזר ימצא ט גס ומס סימאו ט ט המזיק כבר
 אס אך . עבירה גוררת עבירה כי עצמה העבירה את

 לו יאבה לא לפשוט היצה״ר שיבא הראשונה מהפעם
 ואס . ט מלהחזיק כמו ויותש יכנע אז אליו ישמע ולא
 היחל אשל העבירה מציאות לפניו (яр ובתים פעם שד

 לא עוד . ולדחותה בה לגשל נגדו ויעמוד בה לפתותו
:רגליו תחת שש ט כנגדו יצרו ראש ירים

 ליוסף קרה האלה כדברים ט והוא הענץ אל ונבא
 . הביתה שם להסתר לט אל ערב כן על ט

 שמד האורב ט לט שת ולא שם הבית אנשי שאץ מקום
 פעם ט יוסף ראה הנה אך . סשך יצר פס בהדר לו
 אדור הן אליה ואמר במאט )יכניעהו יצרו על התאכזר א'
 דטרה אל שבה לא ט יום אחר יום התחכמה ואשר .ט׳

 דומה ההוא כדטר אם כי עמי שכבה לו לומר הראשון
 היה איך ופירש . אליה שמע לא והוא יום עם בלבד לו

 עש שכבה אפרה לא כי שהוא יום יום הדמיון בכ״ף
 אחד יום היה וזה בלבד אצלה לשכב אס ט כראשונה

 ייטד בבית עמה להיות ואמרה מיעטה האחר והיום
 זאת הגה בלט אמר אז לזה גס אליה שמע ולא בלבד

 לשכב עמי משכבה יום יום בשאלתה ופותחה הולכות
 וראתה בלבד יטד שמא עמה להיות אצלה נמשטב אצלה
 . ורפא טלך יצרה ט הנה אליה שמעתי לא לזה שגס
 אעשה אם שגם באופן הראשון לדבר חטב לא עוד א״כ

 .בעלמא בייחוד עמה להיות שהוא האחרק הזה כהיום
ליי בפח סס מ על יותר תשאל ולא דעתה הספרר

 3 )ח״א( כש

 שאץ בזמן להיות יחוד שהוא הנזכר הזה כהיום ויהי
 כה עד כי כאמור כו׳ הביתה ויבא אז שם הביש מאנשי
 שמע ולא בלבד יחוד עד שאלתה ופוחתת הולכת היהה
 כיונה והיא יותר תשאל ולא תתרצה בזה כי ודאי פחה
 להסקוסלאטז תהיה עמה בייחוד בהמצאה אז כי לצודו

 אץ ט בראותה ט היה וכן .עמי ששבה לומר בו
 ותתפשהו יצרה כחש בערה אז בבית שס הבית מאנשי איש

 בבגדו ותתפוש אמר ולא כו׳ עמי שכבה ותאמר בבגדו
 והוא לה להודות אותו חפשה כמעת כי ותתפשהו אם כי

 נצול ולא קשט נמתח שגס פ׳ז( פ׳ )ב״ר ז״ל מאמרם
 של יתדות ההיי׳ן בשתי נרמז אחשוב ג״כ וזה :לגמרי

 כי ששב אמר ולא שכבה ושל אמרותתפוש ולא ותתפשהו
 שוס שלא היה ומה ותתפשט וזהו מה בצד אותו חפשה

 מתחת הקלה חבא לבל ישמור חסידיו שרגלי ומה צדקו לו
 כידו עבירה היחה שלא גס כי והוא בבגדו לז״א ידה

 מפלפל שהיה מה הלא עבירה גוררת שעבירה לומר
 לאשמת יתייחם כמוהו לצדיק אשד בבגדיו ומהנאה בשערו

 וגס מה הסיס לו לגרום אחיזה השסן ט לשימצא דבר
 זה גס .בבגדו שתפסה ממקומו זז אינו עמקרא שפשע

 ט שמורה ותתפשהו אס כי ותחפש אמר שלא במה כיון
 כרב לו קרה רק הלילה לגמרי לא אך הפס עצמו את

 הרביס שפד׳ כ״ב( דן< תענית )במסבת מסידא עמרס
 הסולם וישס לה ניזקק לעלות הביאו ויצרו בעלייט ויחנה

 אישר אחורנית אחז במפלות שלה ושדנו .לעלות והתחיל
 לרדת נתנו לא הרע היצר ט מרעיד ויעשד הסוב יצרו

 צעקה צעק ליצרו יטל לא ט וירא מלעלות מעכט והיצ״ט
 אליו ויאמרו כה המק אליו ויתקבצו מסרס בי נורא גדולה

 שאץ ובמקום .בי בערה יצרי אש להם אמר התש איה
 אמרו .אנשים באו עד ואקרא לו יכול הייתי לא אנשים

 והוא בעה״ב ולא בעה״ז אתבייש שסב א״ל כסיפתינן לו
 רצון יהי כ״ח( דף )ברכות לתלמידיו ב׳ז יומק ר' מאמר
 אצלנו כמטאר ט' ב״ו כמורא עליכם שמים שרא שיהא

 בהיותו ט ממרס רב כענין שהיא משלי ספר בביאור
 איש להיות היצה״ר משתדל אנשים שאץ במקום בסחר

 .ית׳ משראו לפרוש מחד *וקשה . כט מאמצי בכל
 עמרם. רב עפה כאשר מהם ויבוש וירא אנשים יטאו עד

 בצער עצמו ראה ט יוסף ענין היה זה דרך על והנה
 .קצת מעהו והיצה״ר בידו מתחזק הסוב יצרו כי מתחולל

 לימצא בלט נוע׳ן ק על רעה ויעשה יתפתה פן וירא
 לבת יהיה אנשים יבאו שם לקרא כי וירא .אגשים עם
 מקים החוצה הוא ללכת לו בחר כן על וגטרט טא
 *צרי יששני אולי אתעכב אם אמר כי שם אנשים אשר
ועשה כו׳ וינס כו׳ ויעזוב מיד כן על .להמלס אוכל ולא

:אנשים שיש למקום לצאת חסידא עמרם כרב
 אלי בא אומר אם לי אוי אמרה .ט׳ ותמלא יד

היחפן יאמרו כי . ט״ העברי העבד י
 י״ח בן נער והוא . כסף מקנת איש עבד לט אל שערב

 שהוא מוכיח הבגד עזיבת וגם בגבירט לתפוס שנה
 לאנשי אמרה פשתה מה р על טא והניט ,ט חפשה
 בם לצחק חפן שהיס מיוסף הם נס שיחרעמו ביפה
 סם גס לאמר להם אמרה כי לאמר להם ותאמר וז׳א

עברי איש לט הביא ראו העם צפני בעלה על מהרעמים
 לצחק



чй 5דש
 שיאמר כדי והוא רבים לשון בנו אומרו וזהו בנו לצחק
 עליו אומרים הבית אנשי גס כי היא עלילה לא כי הוא
 עד ושתקו הוא גדול כי להלשינו לבם ערבו שלא אלא כך
 באמור בעלה יאמין למען וכוונה .גביר' בשחת שמזל כה

 הבגד עזיבת ועל דרכו זה כי הא עביד הא יעביד דסאן
 לא איך תתמהו אל אמרה והניחה ט שתפסה שמורה

 שוכבת הייתי כי לשכב אלי בא הנה ט .בבגדו ברח
 היה שלא ערום מוכן כלומר עמי לשכב אלי ובא לתומי
 צריך והיה נחון הדבר ובראותי . עמי לשכב רק חסר
 וע״כ . גדול בקול ואקרא ע״כ להציל פתאום יטאו

 כח עצר לא אנשים לבא וימהרו קולי הרמותי כי בראתו
 יאשימוהו לבל כי יאמר או כו׳ בגדו שויעזוב לגמרי ללבוש

 כיון עוד . בו שתפסתי אל האשם להפך בגדו עזב
 ואח״כ גדול בקול ואקרא שאמרה שעמה אח בשנותה

 אומרה אחרי כי והוא ואקרא קולי הרמוחי ט אפרה
 קראת כאשר הלא לה יאמר פן חששה גדול בקול ואקרא

 לשירפה לשכב בבואו כדבריך ואם בחון היה ככר לגו
 ובקול כן אחרי ולא גדול ובקול לצשק לך היה אותך
 ע״ק^זזרה הבית לאנשי בעלמא קריאה רק גדול בלתי
 אלא ביתי לאנשי בשם קראתי מיד הנה ואמרה לתקן
 שאין גדול בקול הקריאה תיטח ודרך גדול בקול שטה
 כן על הקול רעם מגודל לנקראיס מובן האותיות חיתוך

 בקול ואקרא וזהו פחד לא והיא באתם ולא הביטתם לא
 גדול. בקול שלא ואקרא שבתי גדול הקול שאחר עד גדול

 בשמעו ויהי וזהו ונס פחד אז לשומעים מובן באופן אס ט
 שהיא ואקרא רק גדול בקול ולא אח״כ קולי הטמותי ט

 שלחה ולא וגו׳ ויעזוב בהחילי אז נשמעת בנוניח קריאה
 אס כי להנצל ומבקשת כמפמדת תראה פן אדוניו אחרי
 ממנו לינקס רצתה כו' אליו ותדבר ט' בא עד כו' והנח

 ערומים לשון שבחרה אלא בפועל שאנסה לו רמזה כן פל
 האלה כדברים אמרה אך מיותר הוא אלי אומרה כי והוא
 שמיני אלא ממש עלי בא כי שהוא לאמר שראוי מה היא

 עשה לא אך בי לצחק לנו הבאת אפר אומרת אני הכטד
 שבא קלין ומכסה עליה שבא בעלה הבין ומזה לאמר וז׳א

 דברי את אדוניו כשמוע ויהי וז״א . עפה ולא לעפות
 ויתר בפועל עשה האלה כדברים לאמר שמשמען אשתו

 שהטמינה אלא שעשה לאמר רצתה כי לאמר וז״א אפו
 במה יאמר או עשה האלה נדברים לאמר וזהו ברמז

 הביא עצמם על לאמר ביתה לאנשי שאמרה למעלה שכתבנו
 על לדבריה יאמין כן ידי שעל בנו לצחק עברי אי: לט

 כדברים לו שדברה היא עשתה כן כי עתה אמר עצמה
 בס לצחק פבא על נתרעמו ביתה אנשי על הנזכר האלה

 לצחק כו' העבד אלי בא אח״כ ■לאמר כדי כן ואמרה
 שע״י כן ויהי כו' ותדבר וזהו לה יאמין כן שע״י .בי

 ויהי יזהו אפו והרה לדברי׳ אזן הטה .ההיא ההקדמה
 הקדמה שהיו אליו דברה אשר אשתו דברי את כשמוע

 הבית אנשי של שהם האלה כדברים אח״כ לאמר כדי
 יותר כי ואחשבה .אפו ויחר האמנה צד נתן כו'. לי עשה
 שעפסה אשתו דברי את כשקוע אדרבה כי לומר ישכן

 שיאמנו .כו׳ האלה כדברים לאמר כדי .שקריית המצאה
 ויהר .לשקרה רגלים לעשות באה כי הכיר בזה דבריה

כאשר .הסוהר בית נתנו קלון כוסה ולהיות עליה הפו
4 )ח״א( כט

:בס״ד ביאורו יבא
הקימה היא מה )א( לב לשית ראוי .ט׳ וימח כ

 בית אל יוסף את אדוניו ויתן הזאח.והיל״ל 1
 המלך. אסירי במקום בהר למה וגס . כו׳ הסוהר

 אליו ויכן אומר )ג( .מיותר שהוא כו׳ שם ויהי אומר )ב(
.חסד המיית אל צורך מה עמי ית׳ היותו אחר חסד

 אומר )ה( .,ט חן לו ויחן והי״לל הנו ויתן אומר )ד(
 על היל״ל כן .ששה היה הוא שם עושים אשר כל ואת
 שהוא יראה עושה יהיה הוא אימרו כי עושים היו פיו

 אין אומרו )ו( .הבנה משולל והוא מעשיהם עושה היה
 מביס היה שלא הוא שאס .וכו' רואה הסוהר בית שר

 היה בידו. שררתו מסר כי יוסף יעשה אפר במעשה
 שלילות כלשון ולא .בכל השליטה על מורה לשון יאמר ראוי

 יאמר והראוי צודק בלתי הוא מאומה אומרו וגם ראיה
 .מאומה רואה היה א1ש הראיה אל חוזר ואם .בידו הכל
 אחו ה' נאשר אומר וגס לזה מתקשרת נידו מלח אין

מצליח ה' ששה הוא אשר וכל אומר .למעלה נאמר הרי
:צורך לכלי נאמר והיא

 מאמין יוסף אדוני היה אם כי הפק אין הנה אטנם
 רק הסוהר ככית נותנו היה לא אשתו לדברי

 כמ״ש אתו ה' כי ראה מאשר אך .המיתו עד רודפו
 ,פ )כ״ר לרז״ל גס ומה אחו ה׳ כי אדוניו וירא לתעלה

 נכוה היה ק על ראשו על שכינה שראה שאמרו פ״ו(
 עס האמת כי אימר אס לי אוי נלט אומר אשוח בשתי
 אומר לא אס לי ואוי יוסף עם אשר לה׳ וחטאתי אשתי

 כן ועל .אשתי על רע שם שתצא לחרפה לי תהיה כי
 אל״ים ביראת זה וגס הסוהר בית ויתנהו הדבר הפשיר

 יוסף. בעיני ייחר אל טובים בדברים לקחו יענש פן
 וגס .אותו יוסף אדוני ויקח וזהו ,עליו אדוניו ויענש
 וזהו עמו להם ייטב כי . האסורים אל מתנה כטחן

 אשר במקום כי .היטיב עמו כי הסוהר טת אל ויתנהו
 היה לא הוא ס בכבל שהוא אסורים היו המלך אסורי
 מאסר בלי שם הויה .הסוהר בבית שם ויהי רק אסור
 אתר היה רגליו בכבל ענו ק״ה( )תהליס שנאמר ומה
 לפון ענו אומרו וזהו הצלחתו מקנאת אדוניו ע״י שלא כך

 עם שהיה למה כי יאמר או :לפנים יבא כאשר רבים
 ט הוא אשר והבית עמו וה' יוסף טוב כי לבבו

 ואתנהו משנש אפטרני לא אשתי שלכבוד גם אמר מתברך
 .אלי קרוב ויהיה מגטלי יצא לבל אעשה אך .הסהר בית
 המלך אסורי אשר מקום וגו׳ ויתנהו עשה מה כן על

 ויעשו ביתו שם כי הטבחים שר בית שהוא אסורים
היו כי .הסוהר בטח שם ויהי .־וזהו כאחד דברים השני

: הסוהר בבית הוא וגם בביתו שהוא שם
 יוסף ביאת כי למעלה כתבנו הנה .וגו׳ ה' ויהי כא

 לשיטה שהיה הזוהר בספר אמרו מצרימה
 לישראל שם שקדמה מצרים בגלות השכינה אל מרכבה

 ועתה ה י בצד גלות שהיא במצרי׳ היתה בתחלה והנה
 כטד ואינו יוסף עם הסוהר בבית שהית׳ הדבר הוכפל

 ז היו והוא כלימ' יוסף את ה׳ ויהי וזהו .שכינה כלפי
 חסידוחי נא ראו ואמר .הסהר בבית יוסף עם שס שכינה

 מאצבעותיו שיצאו טיפין עשר ע״י היסב יוסף .י יש׳
נמצא האמת מחכמי כנודע בבי/הסהר שנים עשר להיות

כי



משח х ויישב תורת

 בכבודה שלא הסוהר בבית שכינה היות היסב הוא ט
 בסוהר יוסף את ה׳ ויהי .הסהר בבית שס ויהי וזהו

 המה ה׳ ועכ״ז לה׳ צער כבי״כול עשה כי הלי ההוא
 נתן עש לו שהיה ה׳ של שחנו וגו׳ חנו ויחן חסד אליו

:הסהר בית שר בעיני
 שאינו מאוד. גדול הסהר בית שר הנה .וגו׳ ליתן בב

 רק בידיו וההתרה האסירה מלאכת 'עושה
 . המלך בית נגיד פקיד שר איש והוא רצונו ששי משרתיו

 . המלך אל עניניהס בהביא .הסהר מבית יצאו פיו על
 • המלך מאת ידו על לבא ישועתם וקרובה יבאו פיו ומל
 אמר כמנהג. מרובה במתנתם עליו השבה המלך כיד
 הסוהר בית שר ויחן וזהו .עליהם בידו זו כהו נתן ט

 עושים אשר כל כי והוא וגו׳ האסורים כל את יוסף ביד
 משם מהם אחד כל את להוציא .והאסורים יוסף בין שם

 ששה היה הסהר בית שר הוא המלך מאת עיותם ולתקן
 במה תאמר ושמא .יוסף פי אח ימרה לא כי ומקיים

 כי הוא הלא יוסף חפץ ככל ששה להיות חן מוצא היה
 אין הלא כי .עניינם על מפקח היה במחיר לא כי ראה

 לאמר יוסף של בידו מאומה כל את רואה הסוהר בית בר
 ראה לא כי .להם ומעיב מפקח היה שבידו אלו במשת
 הסהר בית לשר ולא לעצמו לא .יוסף של בידו מאומה

 . אש ה' באשר לז״א . יוסף חפץ כל ששה היה ואיך
 על מעשהו שבכל מצליח ה׳ עושה הוא שאשר שנית

מסכים: המלך האסירים.היה
 אחר לומר ויהי לשון אמר .וגו׳ אחר ויהי א מ

 אחר לו ויהיה אמר .יוסף הצלחת הזכירו
 ידם על אצלו.כי וינתנו וגו׳ חמאו כי האלה הדברים

 על ז״ל שאמרו כמו הסהר בבית שנים שתי שד האריך
 המשקים לשר זכירות ב׳ אומרו ידי שעל .וגו' מקץ ויהי

:השהר בבית שנתים עוד היה
 בהודעה צורך מה לב לשום ראוי וגו׳. ויפקד י

 ויהי מלס על שני דרך נאמר בזה אך . זו י
 .לשבה עיניו יוסף על השבחים שר שם תחלה כי שא
 היו המלך אשרי אשר במקום כי למעלה שכתבנו וכמו

 השהר בבית שם ויהי רק .אסור היה לא הוא .אשריס
 וענו ט קנאו .הנזכר ההצלח׳ אחר עתה אך אסור בלתי
 הנזכר האלה הדברים אחר היה וי יאמר וזה רגלו נכבל
 יסב׳ שא סיבב כן על .ט' רגלו בכבל שענו מצליח שהי׳

 קפקד .שע״י האלה השרים את במשמר נתן שפרעה
 .בעלמ' במשמר היו הס כי שדאג יוסף את השבחים שר

 תואנה ובקש בכבל שם אשר יוסף היה אשר במקום
 וישרת ט׳ ויפקד וזהו אותם שישרת כדי אותו להתיר
 המשקים שר אמר ולא .והאופה משקה ובאומר . אותם

 לאדוניהם במלת וכן . ק אתרי כמאמרו האופים ושר
 משרתים תחתיו לו יש שר כל כי עניינו . מיותרת שהיא
 היין שומרי עבדיו תחתיו המשקים שר כן מלאכש ששי

 על הטס את טתן והשר המלך שולחן עד אוש ומביאים
 אם כי י הפס אופה איננו האופים שר וכן פרפה כף

 .המלך שלחן אל מביאם והוא ואופים לשים לו עבדים
 יד שתחת המשקה פשע .ביין זבוב נמצא כאש׳ ק ועל

 האופהו פשע בגצוסק׳ צרור ובהמצא כראוי. שמר שלא השר
 והאופי מצרים מלך משקה חעאו וזהו .בצלור אותה ושלש

 5 )ח״א( כט

קטו

 וגם לאדוניהם מהו שריהם הס לאדוניהם לשנים וחמאם
 הזהירו .כלא סריסיו שני על פרעה ויקצף אך מצרי׳ למלך

 עד במשמ׳ נתנם .להם יעשה מה ולדעת עבדיהם את
 ממקום ויעלהו נו' שרהמבחיס ויפקוד וזהו בדינם יעיין

 כי .בעלמא למשמר המיוחד מקום אל .הסוהר מאסר
 .ט׳ וישרת דבר עליהם נגזר לא עדיין כי הוא טוב

 אל והאופה המשקה מאומרו כתבנו אשר ההפרש והנה
 כתבי אדרי כן מצאתי האופים ושר המשקים שר אומרו
 שת לא הוא והנה .לדעתו כוונתי כי יצחק חולדות לבעל

 למלך אשר והאופה המשקה ק אחרי אומרו אל לבו
 הס והאופה שהמשקה שיורה כו׳ אסורים אשר מצרים

 הנס כי זה לסי ויתכן .עצמם השרים הס וא'כ החולמים
 אתד כל כי .חלומו כפתיון איש שלהם חלום ויחלמו

 .פרעה כף על הכוס את נותן זה .פתרונו מעין חלם
 כה שעד מספיק מעם ויש .ראשו על אוכל העוף וזה
 בראות יוסף שתמה מה יאמר ומרם .ידבר השרים על
 כיון וט' מדוע חמיהא זו מש שקפה רעים פניהם אח

 למלך אשר והאופה המשקה כי דע לז״א אסורי׳ שהיו
 אך כלומר .הסוהר בבית אסורים היו אשר הס מצרים

 אסורי׳.ומזה ולא בעלמא במשמר רק היו לא השרים
 ועל . ובאושה במשקה רק היה לא הכעס כל כי יבנוהו

 את .וישאל וזהו רעים פניהם שהיו עליהם חמה ק
מאסר ולא בלבד משמר שהוא במשמר אשר פרעה סריסי

ט׳: פניכם מדוע
 פחרולם לבדו לאלהיס הלא אמר .כו׳ ויאמרו ח

 אולי לי נא ספרו זה כל ועם . לאדם ולא
 עצטננועל ואין .הלמנו חלום יאמר או לפותרו. אוכל
 העדר כל רק .הוא טוב אם ידענו לא כי החלום רעת
 לטתר. ולא פתרונים לאל״ים הלא אמר אז ונדעה שתר
 ובמה הדבר אמיתת חדש לא לכס יפתור שאדם נס וא״כ
 :לי נא ספרו פותר שהתאוו זה כל ועם .בסוחיס שהיו

 ועוד מיותר הוא בחלוש אומרו הנה .כו' ויספר ט
 דבר בפחרק אין זה חלים מכל הנה כי

 מה אך פרעה כף על הכוס ותת השריגים מנין זולתי
 שר בחלום וק .בפתרון דבר אין כו׳ כשרחת שהיא

 בזה הנה אך .בפתרון העליון הסל ענין אין האופים
 בחלומו׳ פתרו אשר הדרשות כל לרז״ל הגיד מי .יובן
 היתה לא כי ספק אין אמנם .ישראל ענין על הכל אלו

 אם הפתרון אל נוגעים הבלתי החלום כל מספרת תור׳
 אדרבא כי הוא אך .החלום בתוך בעלים דברים היו

 אלא .פרסיו בכל ישראל אל הנוגע הוא הפתרון עיקר
 לפני גפן והנה בחלומי וז״א .אליו נוגע קצת יש שאגב

 .סופו רק החלום כל אלי נוגע אין כי רואה הנני לומר כו׳
 ענין היה אלי הנוגע בחלומי אך ט׳ הענבים את ואקח
 ואפשר ט׳ כפורחת והיא כו׳ לפני גפן הנה כי והוא נוסף
 הלא אמר ומתחלה ביוסף. הקודש רוח נצצה כי מזה

 כלומר לי נא וספט .לך ולא לו כלומר פתרונים לאל״ים
: לכם נוגע שיהיה מה שאגיד

 והנה .בב״ו מבפחו ישים נחשב זר כמו .ט׳ כי יד
 שתי שעל שאמרו .ז״ל מאמרם אל נב נשית

 שחיפים שם האריך והזכרתני. זכרתני שאמר זכירות
מציאית. על ולא .זכירות ב׳ י/ימרו על הדבר למה

אשמש



וישב תודת В30משת
 נר»♦ אפשל הן יצא טד',י אמר העשר ששלמו כיון ובכן

 סלו תיטה ארבע שעולים הזה הניח מן והוצאתני כאומרו
 לא אם יוצא היה ואז .אצבשתי חפא כל התם כמספר
 נא וכאומרו כמדובר זכירו׳ נ' כעד אחרוח כשנתים שנענש

 הזכירני היית שאס איפה כידע כך לטשח התני אליכוין
 העשר של הימים מלאו לא כי והוא הייתטוציאני. לא מקודם

:וט׳ הוצאתני ט ידעתי הזמן ששלם נא להיות אך שנים

מקץ פרשת
 מק אומרו אל לב לשים ראוי .מקן ויהי א מא

וגם ימים שנשי׳ אחר ויהי אמר ולא
 טוסי היא ימים או׳ וכן .בקץ אמר ולא מקץ כס״ס ו׳ א

 אמנם :כרעה ויהלום אמר ולא הוה לשק מולם אומר וכן
 לו נתוספו השנסיס ד (פ״ע פ׳ )ב״ר רז״ל הודיענו הנה
 זכירות ב׳ ויסמר המשקים בשר טפחו בעון הסוהר בבית

 ההוא שבזמן להם הגיד מי לב לשים וראוי ,זכרתני
 השנתיס שאלו .מאסרו ימי שלמו .המשקים פר אל שדבר

 סיפק העשר ידעו הפה הנה אך עליהם: מסכות הם
 בביש היה פנים י' ט וראו .אצבעותיו מראשי שיצאו

 אדירו מית ושנה אביו פכיח יצא שנה י״ז בן ט הכלא.
 בניס י״ב טה נמצת פרעם. צפני בטאו היה שגה ל׳ ובן

 והוצאתני עמדי נא ועשית אמר קודם ושנתים הסוהר
 ט מנעהו פס לא ט בקפה לפון שס האומר נא ואין ס׳
 אתה ועשית לופר הוא אך .בקשה דרך לדבר כך כל

 חן אמצא כלא יפי קצבת סוס עת לטוס ט .כו׳ עמדי
 ששלט אס ט זה אי; איפה וא״כ .בסמיך הזכרע כאשר
 היסה אהר דבר אשמות כן ואס נדפק הכשר מספר בעת

ט ומא שגי מעם ועוד ישים: הפנסים מאסר גורמס
 וגס .טוהר שהוא ימים אומרו וגס פנסים אומרו

 היה בהשגחה ט איפר הוא אך היוה לשק חולם אומרו
 קפידה ואין פנים וכך כך נמנים לפעמים ט והוא .הדבר

 יאמר וסה .לימלאס ימים קצס יוסירו או יחפרו אס
 טו ק על הלא ט שנים הב׳ היו בהשגחה איך פתה ראו

 ח״א יותר ולא פחוס לא יום אל טוס כלומר יטס ס פנסי
 גרמסיפועסו לעס חולם ה .הי ההוא הקץ ונעה ימים

 אין ט אום׳ גזרו כלל.פ״כ כן אחרי מקודם.או ולא
 למה כתבע ולמעלה . כמדובר הזכירו׳ ב׳ דבר על רק זה

 כליות טונות אל נבא ובדה ־ בזכירוס הדבר ח״ל סלו
 דעת ללפדע והוא הקודמת פרפה סוף אל סמוך הפסוב

 וס ה או .המועיל הוא לאדם החריצות ט איש יאמר בל
 לולא באומר .נחלץ מצרה ידם על להיוס אהוטס לו

 וגס פרפה אל תכרע המשקים שר לפני לבקש יוסף חריצות
 היה וטציאו פרעה לפע שהזכירו אטט ההוא השר היוס
 סועה להסיר פ״כ .חייו ימי כל הסוהר בביס נשאר
 טא :החריצות רוחות מל יעלה בל ישראל איש כל מלב

 הטעמים לכל לבדו ה׳ רק לו המנדב הוא והאוהב העוב
 שר זכר ולא אדרבה . האוהב דבר על כי אמר . כר

 השירו ט למעלה כמבואר וישכחהו יוסף אח המשקים
 חריצותו דבד טפלו על אדרבה החריצות על ואס . סלט
 שנסים מקץ ע״כ . פעמים זה שיזכרהו צימר
ולהורות שנים טה שלמו מאז ולא . מולם ופרעה יסיס

על

 פשע הנה ט הוא אך .זרועו בשר שס ט אשמתו
 כח שכל הראשון כמשפט כנך על ישיבך הוא הכתוב
 אפי׳ .נא ועשית זכרתני כ״א גדר עד .לרצון תהיה
 עד חן ותמצא ט׳ והזכרתני עמך להעיבו סמוך פחה

 כל שבאומרו אלא ט טעח בלתי נמצא כו׳ שהוצאתני
 כטפח יזכרנו זכור לו כרומז נראה היה .זטרות כך

 רק צו שסר פלא שכתבע ובמה נאשם כן ועל .קצת
 פרעה. ליד הכוס ושיתן ימים. ג׳ שנם שריגים ג׳

 לא נצה עלתה כפורחת ושהוא לפניו הגפן ענק אך
 שהבק שיזכירהו לומר ליוסף התנצלות לתת אפשר .פתר

 שהוא יוסף הוא .לפניו כגפן שראה הוא לפני גפן ,שאומ
 .כפירהח ההיא והגפן לפניו והיה גפן הנקראים מישראל
 כפותר לו אמר כן על .במעלה עלתה פס שהוא ממקום
 בשום יסק שד .ט׳ והוצאתני ט' זכרתני כ״א .הדבר

 וגם חסד עמדי אומרו .וגס אתך אומרו ייתור אל לב
 כפל .שטא וישכחהו ט׳ שר זכר ולא כן אמרי באומר

 .רעהו אש יאהב אשר כי יאמר אך .צורך לבלתי ענין
 להעיב ענק לפניו בבא ק ע״י בלבו אהבהו זכרון וישים

 לאישים מתחלה אס אך .לו וישיב עוד יזכרנו זכור .לו
 שנית עוד .הועילו יוכל עת בבוא לו ייעיב לא בלבו איתו

 .סוב לאוהב להחזיק לו יש אשר העוב יח׳.ט לימדנו
 מה ט כעס בלט אותו ושם לבינו בינו בזוכרו מה טח

 שמסיבק במקום מזכירו אצלו. זכור שהוא מה ע״י כן שאחרי
 הלמוד יאמר וזה לחברו ולא השובה להחזיק הוא לה׳ .לו

 זכור אהיה ובך מינך נ כלומר אתך זכרתני אס כי הא'.
 אם ק פאק מה .פרעה אל והזכרתני כי ימשך אתך

 וגס .אותו זכרו לא כי היה וכן בלבך תשימני יא מעתה
 נפט שראה עד אז וגם . בנתים סוף כד לפרעה לא

 לבינו. בינו ט׳ זכר ולא וז״א כ״ע( פ׳ )ב״ר כמ״ש יוצאה
 השל והלימיד .פרעה אל מלהזכירו וישכחהו כן ידי ועל
 אתך. זכרתני כ״א אליך אומר .ני ש מה שאמר מה הוא
 וזהו חסד עמי שתעשה מה הוא בזה עתה ובך ממך

 מה אך עובה כפוי אהיה לא כי חסד עמדי נא ועשית
 הדבר עדיק כי׳ והוצאתני ט יהיה כו׳ שהזכרתני ידי פעל

התנצלות לי צריך כי לה׳ ונשאר ביציאה. לי יישב אס בספק
:אלי ראויה ט׳ גונב כי

 לך שוב הלא בלבבך תאמר אל אמר .כו' גונב *י טו
 על לא ט באומר במעשיך יפשפש פן אזכירך כלא

 בגניבהך. נמכרת אולי העברים מארץ לימכר הובאת חנם
 ט אמר האחד על ע״כ הזה נתנוךבטר בצדקתך לא וגס

 אני ט הוא נהפוך ונמכרתי גנבתי אולי חששת שהוא גונב
 וכו' עשיתי לא פה וגס השני ועל .העברים מארן גונבתי
 ממק כחייב בטר א»ותי שמו ט והראיה .גברתי מיצרה

 להפיס רק להמית דהו אחת במל בעולת על חטאתי צו כי
 שאם ובטחונו הזכירני אם אסון יט׳ לא כי באופן .דעתה

 עק טו החח אשמות ב׳ ראה ט הוא יצא שודאי תכירהו
 החי סן האבר דבת שן כי .שפין העשר ושן הדבה

 אומרו ועל בדם כחנתו שהושבל׳ במה נתמרק כבר
 ד״ם לעבד נמכר הלחטס לבני עבדים לאחיו שקוראים

 בבנות עיניהם נושאים שהיו אומרו ועל .בניהן ד' כנגד
 . יוסף אל עיניה אס אדוניו אשת ותשא כן על .הארץ

הסוהר. בביס שנים עשר היה כבר זרע שיטת העשר ועל
в )ח״א( כט ׳



מקץ תורת

 חריצותו כי חולם פרעה שנחים מקן אמר הזמן צמצום על
 וסוף . כאמור שנים שתי החריצות גדר כפי לו האריך
 .בס׳ד לפנים יתפרש כו' בבקר ויהי פסוק עד הפסוק

 צודק בלחי יראה לאמר אומרו .כו׳ שר וידבר ט
 הוא היום אומרו ונס לזולת לאמר שאינו

 אח שציער )שס( ז״ל רבותינו אמרי הגה אך : מיותר
 נפשו שהיתה עד יוסף דבר .מלהגיד בהשהותו המלך
 צער על כאשם עצמו את בהרגיש כי יאמר ובזה יוצאה
 שנתאחרתי תאשימני נא אל אמר התנצלות דרך . המלך

 להגיד אפשר שאי היום מזכיר אני חטאי אח הלא ט
 קצף פרעה לומר חטאי אח בהזכיר לא אם יוסף ענין
 מלהזכיר בושתי וע״כ כלומר חטאי על שהוא .עבדיו על
 מה כי לאמר אמר וזה עתה עד זה זולת תיקון אפס עד

 צריך אני חטאי את הענין לאמר כדי כי הוא שאחרתי
 חטאי את )שם( ז״ל רבותינו אמרו והנה : היום להזכיר

 שחטאתי ומה הנה עד הזכרתיו שלא ליוסף שחטאתי מה
 למה לדעת וראוי .עתה עד לך להניד מכרתי שלא לך

 מצרים מלך משקה מטאו למעלה האמור חטאו הניחו
 שלפחות ועוד . פרעה ועל יוסף על לבקש והלט ט׳

 המה אמנם . שלשה ויהיו השנים פס לכללו להם היה
 עון ואותו רביס לשון מסאי אומרו אחד דברים שני ראו

 רק החוטא הוא היה לא כי ועוד אחד היה נאסר שעליו
 חטאו אומרו על למעלה כתבנו כאשר ידו שתחת המשקה

 האופים ושר המשקים שר חטאו אמר ולא ט׳ משקה
 עבדיו על קצף אמר וזה . אחרים חטאים לו בקשו ע״כ

 עבדינו על רק החטא לא אך עבדיו על היה הקצף לומר
 המשקים שר שוידבר מה כי יהיה לאמר אומרו זה ולפי

 או מטקשו לאמר פרעה שאל כדי רק יוסף לאהבת לא
 גונב כי באומ׳ יוסף שחשש למה חש כי גיסא לאידך

 אותי בהזכירך פנקסי שיטקר החוש אל ננבתילאמר
 .כו׳ גנבתי גונב הנה כי בבור שמני מנס לא כי אמור

 את הוא לאמר שראוי מה פה יאמר וזה כו' מה וגס
 אס כי בו שאדבר זולתי חטא לא אך מזכיר אני חטאי

 במה אלא שס אסור ולא במשמר כמונו כלומר ושסאחט
 מלך ידי על ולא ביתו שס’ כי .הטבחים לשר עבד שהוא

 הכביד דרכו פי ועל . הנפש על חטא לא כי במשפט
 חיה כעת היה זה לפי כי היום באומרו ליוסף שחטא במה

 היזם עד מאז היו ימים שנחים כי יוסף צווי ענין אל
:יותר נרגש עון מזכרת והוא למעלה כמדובר הזה

 קצף באומרו כי לב לשים ראוי . ט' קצף י
 במשמר אותנו וישן לומר לו היה עבדיו על

 פעס מוחו ואומר וחוזר תחלה לבדו עצמו אח יזכיר ולא
 כך כל יפרט למה כו׳ אתנו ושם אומרו ועוד שנית

 בבתי נכוה היה הוא הנה אך .אתנו אומרו וכן סימנים
 פותר בקי ההוא אומר אס לי אוי בלבו אומר אישות

 ימצא אם אשמתי שתגדל )א( .רעות שתים שיש חלומות
 פ״ט( פ׳ )ב״ר לרז״ל נס ומה כה עד שאיחרתי על בקי

 לא אילי )ב( .יצאה נפשו בראה עד נגיד פלא שהמרו
 שהוא אומר לח אס לי ומוי בדאי ואמצא לפתור בקי ימצא
 כן על בקי וימצא המלך לפני יובא זה כל עס פן בקי

 והתחיל ולכאן לכאן פנים ומראה כמסתפק עצמי אעשה
שהוא לומר פצים יש הנה לומר וכו׳ קצף פרעה ואמר

ד )ח״א( כט

1קט סשת
 השערה דרך כי לומר אין הלא כי בקי חלומות פוחר
 שר מעל האופים פר על טעם יותר שהמלך ידע כי אמר

 הוא נהפוך כי הצלה ולזה תליה פתר לזה כן ועל המשקים
 כעסו הורה ויותר כאחד עבדיו על קצף פרעה הלא כי

 לבדי'במשמ׳ אוחי ויחן הלא כי האופים פר מעל עלי
 וזהו האופים שר מעל יותר עלי היה והמשמ׳ תחלה

 זמן השערת על וכן האופים שר ואת אותי במשמ'
 הנה כי הזמן לפי שפע או ששיער לומר אין החלום

 היות שיורה באופן והוא אני אחד בלילה חלום ונחלמה
 הנה לז״א כה עד הזכרתי לא למה א״כ וא״ת .חכמה ט
 בפתרון צדק מחכמה לא כי שאפשר אחרת בחינה יש
 איש כל כמעט כי חלמנו חלומו כפתרון איש הלא כי

 כף על הכוס את נותן ראה זה כי פתרונו. מלס ממנו
 שעל ואפשר :ראשו מעל אוכל העוף ראה וזה פרעה

 כתר מחכמה בלא סברא ועוד בפשיסוח פתר הדברים פי
 חלמין מפשר להיות הלא כי לו היה הוא מקרה אס כי
 .גדול חכם להיותו )א( .בחינות מד׳ לאחד יבצר לא

 בהשערת החלוס כוונת אמיתת אל כיון חכמתו וברוב
 . אלהיח נבואה ידי על )ג( .כישוף ידי על או חכמה

 וכל אחד כל מולד וירא שישקיף אצטגנינות ידי על )ר(
 אחת אליו נייחס לא אלה מכל הנה אמר עליו נגזר אשר
 אתנו ושס הלא כי יתכן לא גדולה חכמה על כי מהן
 ארבעי' עד לפחות בנער נמצאת גדולה חכמה ואין נער
 שאין עברי הוא הלא כי כיפוף מפאת לא ונס . שנה

 אין הלא כי הוא נביא לא וגס כמצרים ביניהם כישוף
 לפר עבד הוא כי וו השגה ההטדדוח^הל מקום שס

 לא וגס התבודדות מדרך משולל מקום הטבחים
 . תחלה ודורש חוקר היה כן אס הלא כי באצטגניטח

 מולדתו כוכב משפט על ולעיין ממנו אמד כל מולד לדעת
 ומיד לו ונספר אס כי עשה לא זה אך אה״כ ויפתר
 כי ענה ושקר דבר הסחיר דרכו פי ועל : לנו ויפתר

 . צי נא ספרו פחרוניס לאל״יס אליהם אמר יוסף הלא
 המלך יכול ובזה שיספרו שאל לא אומן בקי הוא ולולא
 פותר כי שידעת לא אס חלומך לו ספרת איך לו לאמר

 וא״כ היא בקי כי לו תספר ממך ושאל .הוא חלומות
 ט׳ אתנו ובס ואמר שינה לזה המלך אל חטאת
 ויפחר כי היה מקרה התחברות מחמת מעצמנו כלומר

 השגה מיני ד' כולל הנך המלך נאמר ולבל .כו׳ לט
 רק זה אין פחר איך כן ואס . ט׳ וכישוף חכמה לפחוד

 מה כי אפשר כי פתר כחלומו איש לז״א רבה השגה על
 זה פחר א׳ כל כחלוס כי באצבעו הראה בעיניו שראה

 .וזה כנו על שישיב אמר פרעה כף על הכוס את ראהןנוחן
 בשרו העוף ויאכל שיחלה אמר ראשו מעל אוכל שהעוף

 אתה כך ככל איפה א״כ המלך יאמר ולבל ראשו מעל
 הנה לז״א לפני יובא ולמה תזכירנו למה חכמתו מהביל
 ויהי הלא כי ידיעה אליו לייחס במינה יש זה לעימת
 אחר כי והוא .כו׳ השיב אותי היה כן לנו פתר כאשר

 כאמור במשמר החלה נתן כאיתי ונם בשוה היה שהקצף
 ולזה כנו על השיב .לזה קצוות ב׳ לדון לבו אל נתן איך

 רק ־מר לא ראשו על כל א העוף שראה במה והלא הלה
 .תור י,ל יח ולא פרעה מאכל מכל כבו בסל אוכל שהיה

•5 קצת יורה אך חברו מפתרון אחרון קצה סיף עד
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 אפפר יוסף בידיעת מסתפק שהיה זה ולפי חכסלט.
 שהוא לאמר פרעה את המשקים שר וידבר אומרו לפרש

 איני הנה דבר מלהגיד שאיחר מה על כמתנצל אמר כי
:חעאי הזכרת אלא בדברי ודאי רואה

 שאולי . מסתפק אני יוסף בידיעת המלך בתיעלת אך
 שאין מה על עון בהזכיר בצע ומה תועלת ט אק

 אח המשקים שר וידבר יאמר וזה . למלך תועלת ודאי
 אני מסאי אח כי ספק בלי לאמר שהוא מה פרעה
 קצף פרעה אומרו נדקדק ואס ספק הוא השאר כי מזכיר

 וא.חו כני על השיב אומר וכן קצפת אמר ולא לנוכח שלא
 אל שחוזר נ״ה( דף )ברכות רז״ל אמרו כן שעל חלה
 לפרש אפשר היה הפה אחר הולכים שהחלומות יוסף

 עם לדבר זולתי עם המשקים כר דבר כי לאמר אומרו
 וידבר אמר לזה בפיו המלך בפני רמאי הזכיר לבל המלך

 השליש אל ומאמרו לאמר פרעה שאל מי אל המשקים שר
 הוא ידבר לא הן ועל מזכיר אני חטאי את הנה הוא

 עד .כו' קצף פרעה כי הוא למלך שתאמר ומה בעצמו
 שהיה לשפוע פנים שהראם שכחטו במה או ן הער סוף

 א״כ והיה במקרה שפתר לדון ופנים לפתיר חכמה לו
 יאמר אם לו שיראה מה שיאמר פרעה אל הדבר נשאר
 וזהו ויניחנו היה מקרה או אחריו וישלח הכס שהוא
 לאמר פרעה אל שנשאר דברים המשקים פר וידבר יאמר
לדבר והתחיל כמסתפק היה המשקים שר ט הגזירה הוא

: כו׳ חטאי את ואמר דבריו .
 אח נתן איך ית׳ הוא לנו הורה .כו׳ וישלח יד

 כי יראנו ממרס פרעה בעיני יוסף הן
 המשקים שר כדבר .עבד הנער את לו שיקראו אמר לא
 ידע במה לב לפית ראוי והנה :כבוד דרך יוסף רק

 ויגלח עצמו שקישט .המלך בעיני הוא טוב כי יוסף
 אדונתו מעשה למלך נודע סן מש ולא שמלותיו ויחלף

 שלוח אחר יתעכב ראוי שאין ועוד . במשפט ויעמידהו
 ראה הנה אך .שמלות וחלוף בגלוח אחריו המלך

 על ואם .לבדו אותו רק קראו שלא )א( .דברים שני
 אח ויקרא וזה הוא גם אדוניו את יקרא גבירתו דבר
 לצאת רק פרעה אל לכא הריצוהו לא כי . )ב( .יוסף

 לצאת שימהר .הבור מן ויריצוהו וזהו בלבד הבור מן
 אמר אז פרעה אל ילך לאטו כך אחר אך ממסגר

צר כי :נפשי ממסגר להוציא הוא המלך נחיצות הנס
:ט׳ ויגלח כן על אבא יו״ט על כן ואס עלי לו

 אותו אין ופותר אמר לא .כו׳ פרעה ויאמר טו
 אותם פותר ואין למעלה כאומר לי

 היו סוחרים פ״ט( פ׳ רבה )בראשית ז״ל כמ״ש לפרעה
 הלא יוסף יאמר פן וירא זחל כן על .לפרעה לא אבל

 . הפה אחר הולכים החלומות וכל חכמיך לך פתרו
 הוא כבר שהיה מה כי וחפחור שאחזור מה יסכון ומה

:כלל אותו אין וסוחר ואומר לו כיחש כן על
.לזולת לאמר אינו כי לאמר אומרו אל לב לשים וראוי

 בלתי הוא לאמר פרעה אל אומרו יוסף בתשובת וכן
 וק .לפותרו עתיד היותו עם בלעדי אומרו וגס צודק

 פרעה חש אך .זו ענייה היא מה יענה אל״ים אימרו
 פותר אחד גס אין חכמיך שכל אחר יוסף יאמר סן

אמר כן על .אנכי נער כי אני עתה גם ומה .&וחו
8 )ח״א( נ&

 אתה אלי נודע לא כלומר . לאמר עליך שמעתי ואני
 כחך♦ וכמה אותך לדכר אתך חכמה רוח יהלך הדרך

 לפתור חלום תשמע לאמר ראוי שעליך שמעתי סתם אך
 לעיין חלום ששומעים אחרים חכמים כדרך ולא .אותו

 והשיג .יפתרו כן ואחרי חכמותם כחינות פי על בו
 שראוי מה אדרבה כלומר בלעדי לאמר ואמר יוסף

 א״כ תאמר ושמא .הזה המדע הוא שבלעדי הוא לאמר
 אל״ים כי הוא הלא חכמיך ידעו שלא דבר אגיד איך

 לא וגם יעבדוהו לא כי בם דבר אל״ים לא והמה יענה
 פרעה שלום למען אם כי .למעני יעשה עצמי אשבח

למלכות כבוד לחלוק דבר וכה
 החלום השנות אל לג לשיח ראוי כו׳. פרעה וידבר יז

 פרעה סיפור אל ההורה מספר שינויים כמה
 על אמר ופרעה היאור על עומד נאמר למעלה כי

 תואר יפוח ולמעה מראה יפות נאמר למעלה היאור שפח
 לא ולמעה היאור מן אחריהן עולות נאמר ולמעלה

 ודקות מראה רעות רק אמר לא למעלה .היאור הוזכר
 מאד הואר ורעות דלוח ואומר מפליג ולמעה .בשר

 וכל תיאר ולמעה מראה ולמעלה . לרוע כו׳ ראיתי לא
 .כלל למעלה הוזכר לא וגו׳ קרבנה אל ותבאנה פשוק

 בחלומי וארא אמר ולמעה שנית ויחלום וישן אמר ולמעלה
 ולמעה בריאות נאמר ולמעלה .כאחת היה הכל כאילו

 למעלה נאמר לא ולמעה צנומוח אמר למעלה .מלאות
 הנה אפנם :העוטה ולמעה והמלאות הבריאות אומר

 חכמיה כל ואת מצרים חרעומי כל את סיפר פרעה
 ויספר כאומרו .למעלה הכתוב ככל החלום נוסח

 אלא .ככתט הנזכר החלום כל אה שהוא להם פרעה
 .הקודם ענין הוא השבלים שחלום פרעה דעת שהיה

 אמר ולא חלומו את אמר וזה .הפתרון ידע שלא אלא
 שנים כי הפני לרטת אח שאמר אלא ־.יו חלומו את

 אך .בעיניו אחד ענין להיות אחד חלום וקראם סיפר
 בענינם נפרדים המה ששנים אם כי .לבס כן לא המה
 לברכה זכרונס פכחט מה והוא .אותם פותר ואין וזהו

 אומרים היו כי .לפרעה ,לא אבל היו פותרים )שס(
 שבע .קובר אהה בנוח שבע מוליד אתה בנות שבע

 ערב ולא מאבד אהה אפרכיות שבע כובש אחה אפרכיוח
 כחכמיו יוסף לו יפתור פן מפחדו והנה .פתרונם לו

 פתרונם להרחיק לחכמיו סיפר מאשר החלום בלשון פינה
 בלב הכניס מי בלט י פרעה אמר כי והוא יוסף: מלב

 שפת על אמרתי מאשר בנות שבע היו כי מצרים. חכמי
 זה אין אמרו פרות שבע עולות היאור ומן . היאור

 בנות שבע יצאו ליאור הדומה זרעו שעף שמתחת אלא
 מראה יופי ואק .מראה יפות להם אמרתי מאשר וכן

 כן על תואר. יופי רק אדם בבני כאשר בפרות צודק
 מעין בה שראיתי שנראה .מראה יפות מאומרו כי אמרו
 וכן בנות הוא הפתרון כי אומר גזרו אדם בני יופי

 אין אשר בשר לבריאות מראה היופי הקדמתי מאשר
 .התואר אל תחלה להביע שמנות בפרות המביע דרך

 ראשונה בהביעה כי אדם בבני רק השומן אל ואח״כ
 בחלום וכן השומן אל ואח״כ .המראה אל אדם מביע

 ועונות בריאות להם אמרתי הלא פרעה אמר השבלים
,בשבלים ולא אדם נמי רק צודק בריאות לשק ואין

אמר



מקץ הורת ־
 מעין בחלומי’אלי מחדמה שהיה חשבו כן על ?מרבלבו

 פרעה עשה מה כן על בבנות. פתרו ולכן גריאות
 ר יפת פן מדבר מדאגה יוסף אל החלום לספר בבואו

 שנחלו חושש שהיה הדברים כל ע״כ בבנות הוא גס לו
 על אמרו ובמקום אותם שינה כך לפתור חכמיו בס

 יאור שטף על יפתור בל היאור שפת על אמר ה*אור
 מן הזכיר לא הרעות בפרות וכן יצמח שמתחתיו זרעו

 הזכיר למעלה יפוח שהזכיר מקום בכל וכן כלל. היאור
 אדם בבני רק צודק הבלתי מראה ולא .תואר ליוסף

 הואר יפוח כך ואחר בשר בריאות תחלה הזכיר וכן
 מלאות רק בריאות הזכיר ולא שונה השבלים בחלום וכן

 כן גם עפה בנות השבע פתרון דבר על עשה וכאשר
 הכניס מי אמר כי והוא .האיפרכיות פתרון גס לשלול
 פרות שראה אלא ט׳ אפרכיות ז׳ לומר החרטומים אומר

 זה אין אמרו . שבלים אוכלים ושבלים פרות אוכלות
 חיים האמרות את ואיפרכיות יאמץ מלאום לאוס אס כי

 היאור מן ואומרו ,אלו את אלו המלטות כדרך יבלעו
 מתפרנסות מדיטת כמה כי .כנודע ממנו שיתפרנסו הוא
 היות ועל .סופו עד מראשיתו ההוא היאור מהלך דרך

 ובריאות מראה יפוח אומר היה ודשנים רבים אנשיהם
 הפרות אצל ותעמודנה אומרו יצדק וק בשר ח ומלא!
 .לאלו אלו סמוכים יהיו האפדכיות כי שהוא להם נראה
 הבריאות אצל היותן לו שהראו במה צורך מה כן לא שאס

 . חלושות היו הכובשו׳ שהאפרכיות גס ט הוא אך
 ידעו כי סמוכות להיותן וטובות המלאות את כבשו

 ככה יוסף לו יפתור לפלא כן על ומובאיהם מוצאיהם
 למעלה מ״ש השמיט עשה מה כן על .לו יערב לא כי

 לדון שהביאם מה עיקר ועל .הפרות אצל ותעמודנה
 כן על הסובו׳. השנעה אח יכבשו אפרכיות ששבעה
 להזכיר כשהגיע עשה מה הפתרון מזה יוסף את להרחיק

 בתכלית בחולשתן הפליג בשבלים בין בפרות בין החלישות.
 לכבוש כח להם שיהיה לידון בכשלו יעבור לבלתי

 ראיתי לא מאד תואר ורעות דלות אומרו וזה .הטובות
 לב על יעלה שלא באופן לרוע מצרים ארץ בכל כהנה

 בשבלים וכן האחרות את לכבוש כח בהן שיהיה לפתור
 לכבוש. כה משולל דבר יהיה בפתרון כי צנומות. הוסיף
 נעזורו השמים מן אולי כי לומר אפשר היה שעדיין ומפני

 . זה גס לשלול כן על הטובות לכבוש הרבה החלושות
 קרבנה אל ותבאנה .למעלה האמור על ואמור הוסיף

 .זה גס לשלול בתחלה כאשר רע ומראיהן כו׳ טדע ולא
 שלא אפשר אי .נסתייעו השמים מן ט שנאמר גס כי

 החולשה בס תשאר ולא .המלאות מהטובות ימלאו
 קרבנה. אל באו כי נודע שלא גדר עד הקודמות.

 והרכוש השטה ו והשלל הבזה מכל כלל יעדיפו שלא
 חלושים ויהיו .בהמתם וכל וקנינס ומקניהם והעבדים
 לפתור מקום יהיה שלא באופן בהחלה כאשר אחריהם

 חכמיך את נא קרא יוסף יאמר ולבל .האיפרטות טל
 העלה ואשר .הס גם בפיהם מה ונראה יחד ונעמדה

 עמהס יסכים פן פרעה ויירא האמת הוא ההסכמה
 אל ואומר ואמר החליט כן’על, . באיפרכיות או בבנות

להתווכח דבר בפיהם אין כלומר ל• מגיד ואין החרטומים
 :תדבר לבדך ואתה עמהם
1 )ח״א( ל

קיץ משה

 באומרו )א( .יקשה הנה .,ט יוסף אמרי1 כדי
 לפטר מתחיל הוא א׳ פרעה חלום

 יאמר .הפתרון אחר או 'לפתור החילו שקודם ומהראוי
. הפתרון במוך ולא לפרעה הגיד עושה שאלהיס מה
הראה. עושה האלהים אפר ואומר שנית חוזר למה )ב(
 על החלה אומרו )ד( להוראה. מהגדה שרתו )ג(

 הוא באומרו מהפרטים הא׳ על ואח״ה .החלום כללות
 .הב׳ בפסו׳ שנית פעם א׳ חלום אומרו )ה( .הדבר

 .רעב או שבע הם אס פירש לא החלוקות בפלש כי )ו(
 שבע יהיו ואומר מפרש וברביעית הנה שנים שבע רק
 הטובות פרות שבע הכל ביאר לא למה )ז( .רעב שני

 שביאר שאחר ולא .השאר בכל וכן הנה השבע פני שבע
 שנים שבע הנה ואמר ההחלה אל שב רעב שני שבע

 הזכיר הרקות שבשכלים כמו )ח( .כו׳ גדול שבע באות
 בפרות למה .הקדים שדופות הרקות סימניהם כל

 הטובות רק והבריאות המראה יפות אמר לא הטובות
 פעמים ,וגו החלום השנות ועל באמרו )ט( .בלבד
 איך )י( .הוא אחד ופעמים השנות אומרו כי כפל למה

 דברים שני כי לעשותו האלהי.ם ופממהר נכון שהוא יראה
 הפרות חלום כי לדון מקום היה הנה אמנם :הס

 ב׳ מהצטרך אך .לזה זה יתדמו כי הוא אחד והבבלים
 מקום יש שנית ומלם בנתיס הקיץ מאשר וגס חלומות

 פרעה בין היה ההפרש וזה .הם עניניס שני כי לדון
 דבריו פתח בזה היהל ע״ע . בדבריהם כנרמז לחכמיו

 וש׳ת .שבלים ושל פרות של הוא אחד פרעה חלום ואמר
 הוא הלא בראשון די והיה השני הראוני למה איפה א״כ

 כי בשני הגיד בראשון ורמז .עושה האלהיס אפר כי
 הוא .הפתרון לך הוגד כך ואחר חלום ראית בראשונה

 מלוי כי . בפשיטות ורעב שבע שהוא השני חלום
 הלא כי יתכן לא וש״ת .רעב ורקותן שבע השבלים
 בשר יש הפרות ובכהש כלל להם אין השבלים בריקות

 מזונות יורה זה רעב טמן הוא ואם .מעט שהוא אלא
 אמד שלא באופן לגמרי כל חוסר יורה וזה . מועטים

 . הוא אחד חלום וגו׳. פרות טבע אמר לזה המה
 אל רמז הס הטובות שהפרות רוח על יעלה אל לומר

 מועט מזון על יור' שהרעות באונן השבלים וכן השבע
 מציאת אינן הטובות הפרות שבע רק הוא כן לא כי

 הרעות זה דרך ועל השבלים וכן הנה שנים שבע רק המזון
 והיותן תואר היפות הוא השבע וא״כ הנה שנים שבע

 הכפרות ומציאות הרעב הוא הכחש וכן .בריאות
 הוא אחד חלום ובזה .ז׳ שהם השנים הן הכחושות

 עצמותן הטובות פרות שבע אמר וזה .הפרש אין כי
 הואר ויפות שמנות שהם שיתרונן כלומר שנים שבע הס

 הנה שנים שבע הטובות השבלים וכן .השבע הוא
 שבזה באופן השבע הוא והבריאות מליאות והיותן כלומר
 הן שהשרות שאמרתי בזה ואמר ופירש הוא א׳ חלום

 שנים שבע הרקות פרות שבע גס כי בזה יתכן השנים
 רק הרעב סימן עצמן הרקות הפרות שיהיו ולא .הנה

 הכחושות הפרות יהיו שלא בזה יכריח ומי .בלבד הכחש
 כי הוא הלא .לגמרי רעב ולא מועט מזון אל סימן

 שיהיו לומר אין הקדים שדופות הרקות השבלים ושבע
ושדופות הריקות כי רעב שני שבע יהיו רק .המזון מועטי

אין



 שבלים היו אם ט והוא הדבר גטן פי הוא .בלבד
 ולא לו דומה דבר על א:תו לפתור יבקשי אולי בלבד

 הפשטן היה פתרק לו כיש הלום ככל רק כפשוסו שיהיה
 איזהו בקרבך נדון ותהיה הפותרים דעת אל נשאר

 כך ואחר פיות של שקדם פשה אך האסתי. הפתרון
 והגדה פתרון הוא שהשט רק זה הין כבלים של בא

 שיהיה ולא ורעב שבע כפבוכו והוא רא:ק של ופירוש
 שאמרתי זה כי שהוא הדבר נטן כי וזהו .פהרק כליו

 היא פתה ט אחר פתרון ואין נטן הוא ורעב תשגע
 הנפק שהוא בחלומך לך פתר עצמו שהוא האל״ים סאת

 הדבר נזק ט חה אדם. בני ששרי מאת ולא ואמש
 ממהר כי פעמס״הוא בשני שהיה פעמים שהיה ומה

 הדבר לגהץ ברצותו המלך כדרך לעבוט. האל״יס
 שעיר או :לאימרו מיד בניס כעם וחוזר האד פעם אוסרו
 ה.-רוס חלים היה ולא בשבלים אמ׳׳כ סגש־נה הפח
 משק שפקדתי הדבד ג:ק ני תדע למען הוא בלבד

3 )ויא( ל

מקץ חודת 234

 .הרשת שרות שילש הוראת מהו כלל בהם נשאר א?
 מלבו שרכס שנדה מה שהוא צנומות הזכיר לא כן על

 שיש הוא צנומות ט .שקר והיה למפלה נזכר שלא
 היה כי ידע והוא .זמנם קודם שנתקעו אלא גרגרים

 ילמד אדרבה וש״ח בעצם. הרעב שהיא לגמרי רקות
 שני שבע יהיו הרקות והבבלים מהפרות השבלים מלוס
 .אפשר אי זה אמר לזה .ממש רכב ולא מועס מזון
 האלהיס אשר פרפה אל דברתי אפר הדבר הוא הלא ט

 חלמת מאפר שפה האלהים אפר כי וגו׳ הראה מופה
 שהשבלים אחר ק ואס הבבלים. בחלום הלאה בפרות

 .מהראשון השני הלום ילמד איך הפרות פתרון הס
 ואסל הראשון פירוש להראות הפני נא יח' שהוא אמר

 חלוקת כל על דבר שלמעלה למה הגיד אמר וצא הראה
 ורעב שבע שהם בחינות כתי כי .והרכב השבע החלום

 המלאות בבבלים שובע שהוא בבני הגיד הראשון שבחלום
 יחויב לא המלאות בחלוקת כי והוא .ברקיח ורעב
 אך בינוני שבע או בלבד רעב העדר אפשר כי גדול שנע

 כן כל באצבע כמראה בעצם רעב הוראת הוא הרקות
 שבע מציאות הוראה מהשני יבצר פלא הגיד אמר למעלה

 הרקות סהשבליס הפנית החלוקה על שידבר פסה אך
 בעצם הוראה ט הראה אמר . רפב בגי שבע שהם

 מהשכלים המפורש מן סחוס שילמד אומרו ואחר רעב פל
 פירש לא ט מלמפלה מלפרש שנקאר אלמה חזר .הרקות
 פתה הנה שנים שנפ השטת פרוס שבבע רק למעלה

 הנה ואמר ובריאות. מראה ינוס הוא מה לפרש בא
 ותאכלנה פנין ועל .ט׳ גדול פבע באוס בנים שבע

 ונשכח אמר ט׳ ט׳וקומבלענה שבע את כו׳ הפרוס
 .וכסה ,ט יודע ולא חמר ט׳ באו כי ולאטדע ועל ט׳

 קשה הוא א׳ חלים כי זו הנחה לפי הלא ט הרגיש
 בשבלים ופעם בפרות פעם החלום נבחנה למה פא״כ

 הראשון ענין והגדת פתרון השני כי למפלה לחמר גס כי
 פרות ולא השבלים חלום מתחלה יהיה מספיק היה

 בהקיץ פעמים בב' היוה ועוד .לפרשו לבא שיצכרךהשני
 הבטת ועל אמר ,הא על .ב׳ פעם וחלם טיבן וחזר

 הב׳ ועל .שבלים ופעם פרות פעם שינוי שהיה החלום
 בבלים היה ולא שנשתנה מה כי הוא הלא פעמים אמר

 ובניו ב יע־ ירדו ללחם רעב על כי לו׳ בעתיד מה אל
 מצרים ובארץ בארן פבד והרעב יאמר די כיד מצרימה.

 אומרו אשנס כמה: יספרהליכת: זה ופל למס טה
 ,הארץ על השליש היא ף יו: ובהיות הלז פרעה בחצים ט

 מגלוש ישראל ג^לח ה ה.ו שנים שבע אופל כל את ויצבר
 פנק מה ונראה נבטל וט: מתחיל אז שהיה מצרים
 שם אותך וכלכלתי לאביו. לחמור אחיו אל יורף מאמר
 זו יראה הלא ט והוא .כס״ד במקומו נבאר כאשר
 שם אוסרו ונס יכלכלוהו בהוא אקלאמר דרך טשס
 יכלכלוהו לוא: ף יוס ומה יתן מה ט .צורך לבלי יראה

 לב על פלה מה לב ת נש וגם .תחר במקום או בם
 רבה )בראשית ז״ל שאמרו המצריים ערלת לכרות יוסף

 בשר כ־ות כד לחם להם צהת רצה כלא צ׳( פרשה
 ערלים. וירח טיק לגיירם לא הלא ט פרצתם

 מצרים גבו מקצה לערים העביר העם אה זה למת ופן
בלק• ידאה הל־. ט דימקיהם. בלבל קצזולשה •ד ו

משביה

כשה. ק

 [ האל״יס מאת בשירי ט .בפתרון נטך ההיה ולא האל״יס
 ׳ מא לבדו. הב׳ ולא פעמים שהיה .ומה הסתרק בא
 גזרתו ואומר שחוזר כסלך לעשותו האנ״ים וממהר כי

 י פרות תחלה הדבר שנשתנה מה יאמר או :אותה לנחץ
 ל להורות הוא הראשק מספיק והיה שבלים ואח׳כ

 סכחוס טזב הלום ולא האל״יס מאת הוא ואמת נטן
 מכיסה הוא התל״ים במאת מה כל כי והוא .התחתונים

 אח״כ ונתגלה בפרות במכוסה בא כן ,ומתגלה והולך
 ומהנ&׳ שמתגלה תחתונים שמכחות מדות הפך בשבלים

ממהר ט על הוא פעמים היותו ועל יטלע עד אח״כ
:כבקודם כו׳

 היועץ )א( .מאד קשה הנה .ט׳ ירא ועתה לג
 אוחו לפתור חלום ישמע רק נתטהו למלך

 נטן אומרו )ב( .ט׳ פרעה ירא צימר הכניסו וט
 אין אוכל לצטר כי )ג( .ונטן חכם היל״ל כי וחכם
 צורך מה )ד( .והכס נבק ולא משתדל איש רק צורך
 אוכל אוצר שמירת על יושת לו ודי מצרים ארן על יושת
 פרעה ירא אומרו אל חמר אם .פרפה יעשה אומרו )ה(

 נאסר הרי איש למטה כן שיעשה שאומר וישיתהו
 להפקיד שיעשה הוא ואם . כו׳ וישיתהו א׳ פעם

 ויקבצו אומיו )ו( .יהירה ויפקד של וי״ו פקידים
 ויצברו יקבצו הפקידים ט שיורה . ט׳ ויצברו ט׳
 ט׳ אופל כל אח ויקטן אומר הוא כך ואחר בר

 הפקידים צברו לא ולמה . ט׳ בר יוכף ויצטר
 רוס אשר איש כזה הנמצא באומרו )ז( .כמאמרו

 הוזכרה לא לפה וגם ומפס נבון איש היל״ל ט .,ט
 .ט׳ אלהיס הודיע אמרי אומרו )ח( .עבדיו תשובת

 גס לו ה׳ יודיע כמוהו וחפס נבין יהיה בלא לו ד הג ט
 לב נשים הפנין אל לבת אמנם : זאת לכל דומה הוא
 וכל פרעה חלומות דברי כל תורה לנו סיפרה זה למה

 . ט׳ פרפה ירא ופתה .אליו יוסף ועצת פתרוטת
 יאמר די ופיה זה. כל לנו יוסיף ומה יהן מה ט
 את ויקרא וישלח רוחו ותפעם חלום פרעה חלם ט

 על ויעמידהו .חלומותיו אח לו ויפתור הטר רן יוסף
 וירחיב יאריך ילא מרט גזל הכסא רק מצרים ארן

הכנה הוא ואם פתרונם כרכי ופל החלומות דברי כל



קירו סעה מקץ
 גולים שם חרפת להעביר פשה אומרים פטם מספיק
 הזוהר בספר ז׳ל מאמרם נקדים לזה הנה אך :מאחיו

 להגלות ית׳ חכמתו גזרה כתפר קפ״ד(כי דף ויבב )פרשת
 להם שקדמה אס ש שד ולא .,ט מצרימה ישראל אח

 אל מרכבה להיות מוכן היה לא כי שמה יוכף ירד מאז
 לשים ראוי והנה .מצרימה הוריד כן ועל כמוהו השטנה

 ברדתם כמהס ירדה ולא הזאת הקדימה אל טרך מה לב
 .חלם אפר יוסף החלום אל לב נשית עוד וגס .שסה
 והתייצבות הקימות ענין נצבה,מה וגס אלומתי קמה והנה

 היתה החטאה והצלחת קימות כי ספק אץ אשר ההוא
 הרקיבה שלא .וההעמדה התייצבות וכן יוסף יש על

 כמדובר ק שאתרי רעב שגי ושבע שבע בני בכבע
 כי באומרם צ׳( פ׳ )ב׳ר מרז״ל יראה וכן .למעלה
 מסן היה שלא לאמר .סרעה לפני יוסף על הלינו כאבר

 אתם ס שמר־ לא למה להם שהשיב שישלו פד לחם להם
 אס להם ואמר והרקיבה שמרנו לו ואמרו תטאחכס

 בחשש עליכם גוזר היה שתרקב חטאחכס על גזר כתפר
 לכו אס כי תמנעו ולא כשלו לק .מסים שיחס לא
 הצלחת כח כי הנה .תעשו לכם יאמר אשר כל יוכף אל

 אל ונבא אש: ,באברה ביוסף תלויה וקיומה החטאה
 נבאר כ' ה ככל החלום פותרו אחרי הנה כי והוא סערן
 בב׳ גס . אחר דבר מות מהחל! אהד בכל לפתיר עדץ

 שאר. על שסד היותו חלם אבר והוא הראבון שמפרש
 שראה מה הבבלים בחלום וכן הפרוס עולות שאר ושמן

 קטם בשבעה ולא אמד בקנה עולות בבלים פהשנע
 בא כן ועל עצמו בשני בקנה שבולת כל לעלות כדרכן
 הגולים שה כי והעטן .ט׳ פרעה ירא ופתה ויאמר

 רבה מצרים טומאת זוהמת חלאת בשם למה מצרימה
 ועצומים מרובים כמיס רחמי הוצרכו כן על וגדולה

 ילכדו ש שמחתה בתוך ויאבדו ישקש בל ממנה לצח
 כרס לגאלם הקן את יס׳ הוא חושב כן על כי ברשתה
 למהר ההוא הררדה כל אס ה׳ חרד כן ועל פה יטמאו
 שנגלה פד להתמהמה יכלו שלא בצקם יחמץ פרס לפלחם
 האמת חכמי מטן והוא .מיד ונאנס הקב״ה עליהם

 נכנשם שו מעט עוד מתעכבים היו אם בי האומרים
 . הקדושה שלשמת טומאה בערי בל ההמשים בשער

 והנה תקומה עיד להם הית׳ ולא שלם פד שם ויבקש
 ,מצרי גלות צרך ה כי כמוס וס׳ שלדות פלשת כחבט

 היסה ק .מכסף סיגים לשו מצרפים כור בטרך לישראל
 מחלאת כסה לצרפם הברזל כטר לישראל מצרים ארן

 ישו אשר כי .השרה לקבלת אותם להכין נחש זוהמת
 המתים והס כסה וישארו מצרים בטומאת יסאמזו סיגים
 אחד הםשוצאיס הן צרוף הכסף הם ואבר החשך שמי

 אלפים מחמשת או .מאוס מחמש או מחמשים או מחמשה
 זוהמת חלאת קושי סן בסכנה היו אמנם דאמר. למאן

 סבלות תחת וישענדם עליהם יגבר מצרים שמאת
 מהשטת חשב מאז מרמס אלהיט כן סל טומאתם.

 שכינה בשלוח א׳ דברים בפני שמה ישראל ידש )בלתי
 העצר בל תרחף טזלף על קנו יעיר כנשר למק פמהס

 )שם( לרז״ל גם ומס תחתיהם להכטעס מצרים כח
 מהשכינה לישראל אז היו אשר שטת מדות קצת שאפילו

לבלש מא הלא יס׳ שא עשה שנית שד .להם היו
 3 )ח״א( ל

 והוא .מצרים של שרו צל תחח מצרימה כבואם יסתופפו
 ידי על הנשפע הארן מפטר אוכלים היו בטאס כי

 הולך היה לקו וקי שלישה מאז בהם קינה היה השר
 לצאס ודרך מקום אפס פד השתרד נס פליהס ומשחרר

 р פל .עוד יגאלו ולא שלם סד שליטתו מתחת עוד
 ארץ בכל גדול שבע שנים שבט נתן ית׳ הוא עשה מה

 * השר ידי על ההוא השבע שפע היה לא אשר .מצרים
 יעקב נמצאו יוסף באמצעות השכינה ידי מל סס כי

 מתחמ מתפרנסים הרעב שני שבע בימי מצרימה והבא'ס
 אלי רדה לאמר אביו אל יוסף מאמר וזה .השר יד

 כלומר אותך וכלכלתי מצרים. כח אל ולא אלי כלומר
 וגס הפר ידי על ולא אתי אשר מהשכינה בהשהלשלוהי

 השר טומאת שליטת בה אין אשר גושן בארץ שם יהיה
 . לקהה מאז פרעה מאח לשרה טחנה היא כי למה
 שייכוס שם היה ומאז כ״ו( )פרק פר״א ב ז״ל כמ״ש

 ׳ פלהיאר שמד שהיה פרעה חלום היה זה והן קדושה
 .■ שבלים שבע ראה אשר וגס וכו׳ עולות היאר סן והנה
 (כיאור במצרים היה יוסף הלא כי והוא אמד בקנה עולות

 י הים יוסף ק הגן אס להשקות ממוצאו מים המושך
 רב לחם להוציא אתו אשר מהשכינה השפע ממשיך

 1 השורר השר ע״י כמהו רב כח היה שלא מה ולקיימו
 ,הקרא יוהף מדת האמה דרך על וק ההיא הארץ על

 היאור׳ על שמד והנה פרעה מלם אשר עטן וזה .נהר
 ן יגדל הכשא כי יוכף על שמד היה פרעה כי .וכו'

 סנע שלות כרעה יד שתחת היאור ומאותו .ממט
 ■ השבלים בהלום מפורש וכטעם ממט נשפשח שבע פני

 באומרים והוא .כמדובר הפרות חלום אל כפתרון הוא אשר
 לומר .ושטס מלאות אהד בקנה שלוח שבלים פבע

 קנם. ידי על תהיה פבע פט שבע והצלחת עליית ש
 י עם אשר ה׳ כח הוא אחדות כח יד על פהוא אחד
 מתייחסים הם אשר פרים. ידי על ק היה שלא מה יוסף

 עולם התיבה מס שגמטריא קנה וק .ופירוד רבוי אל
 להיוס ברכת השרה .אהד הקנה ידי שפל ואמר .יוסף

 פרעה ירא ועתה באו* יוסף מאס׳ וזה .ושט* מלאות
 שאר שפס פל שמד שהיה סרפה ראה אפר לו׳ וכו׳
 ט הוא הלא א׳ בקנה שלוח וגס ט׳ שלות היאר ומן

 על היה אשר ש .כו׳ ויצטר ט׳ פרעה ירא ופסה
 .השבע היא הסטאה יוצאות שתחתיו ומהיאור היאור

 שעד בלבד שעתה זולתך עליו ישתרר לא אשר ש הוא
 היה ראית ואשר השבע פר שבע יוצאות ממט עציו
 ההוא ש הא ש שא .שבלים שבע שלוס וט אהד קנה
 ז״ל שכתבו כש סהרוט זה ש ושא .וחכם נטן ישה

 לחכמה יצפה בחלום קנה הרואה נ״א( דף )ברטס
 צב מוס כפשוטו או .בינה קנה חכמה קנס כד״א ובינה

 ראוי שה כי הסדר הסך והוא וחכם. נבק אומרו אל
 איש ינק אשר היא בינה ש שא אך ונטן חכם יאמר
 אל סה שילמדוהו מס שא וחכמה דבר. מתוך דבר בשכלו

 לפשר חלים תשמע פרעה במאמר פכתבט מה והוא סס
 דבשו משך ולהבין לשין סלוס מסע אינך שהוא .אוחו

 ולא הססרון השמיעך השמים סן כאלו רק .הפתרון
 וזה .מיד לפתור תשמע רק להבין לששע תצטרך

דבר מסיך דבר להבין נטן לו׳ סכם נטן איש יאמר
סכם
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 ילמדוהו כי חכמה דרך לו באה ההוא הבינה כי חכם
 להבין נבון שהוא באופן נטאה דרך השמי׳ מן הבינה

 שהיא חכמה דרך צו באה בינה שהיא ומה .דבר משוך דבר
 . ביה קדישין אלהין רוח לאפר זולתי שאיננה מדרגה

 . מעלה שרי לכח ק שאין מה האחדות מפורש שהוא
 הכל והוא הפתרון בענין גדול עיקר הוא זה והנהענין

 את בה לפרנסם קיומה ולא תבואה הפלג׳ אין שבלעדו
 היתה ית׳ כוונתו ועיקר .רעב שני בשבע גס הכל

 מצרים של שרו יד ובניו-מתחת יעקב את האכיל לבלתי
 בלתי אל שעם טוב ראיס מצאנו ובזה :האמור מהפעם

 למען שהוא למה ימולו. עד לרעליס מלחמו י,סף חת
 לשקע למשול כח יעצר לבל .ההוא השר כח התיש

 כי .ערלתם בשר הכריח כן על בטומאתו ישראל את
 כי .תתייחס הערלה טומאת אל מצרים שר טומאת הלא

 מאמרם על כמאמרים תקרא הארץ ערות מצרים כן על
 יש האדם כאשר כי .צ״ג( פרשה רבה )בראשית ז״ל
 רחבת תבל עפרות ראש כד״א .האר; כן אברים לו

 היות עם כאשר כי והוא הארן ערות הארן מטר ידים
 אברים בחינות אין זה כל עס א' גוף האדם אברי כל

 דארעא דשדנא אחד גוף הארן היות עם כך .שויס
 אל מתייחסים יש כי שוים חלקיה אין זה כל עם הוא חד

 חלאת מהמת שפלה היותר הבחינה אך ט׳. הראש
 של שרו בחינת היא הארן ערות הנקראת היא טומאתה
 ערלות להכרית צוה זו. כתו להכניע כן ועל מצרים.

 העם מצרים מזל שפע כח להתיש וגס עמו ערות
 דירתם שינה מקומו בחינת לפי אחד כל המושפעים

 אלה כל וכן .כו׳ גטל מקצה לפרים אותם והעביר
ישראל את מלהכניע והמזל השר כח להחליש עשתה ידו

 באמת הנאמרים הדברים כל ובגלל כמדובר חחתם
 בימים כי רבים ימים מצרים אל להקדים שכינה הוצרכה

 כמספר כ״ב הקדימה שנות מספר היות על פסף ההם
 היה גם .לקבל ישראל עתידים שהיי התורה אותיות

 שתהיה הקדושה תחת מצרים ומזל שר הכניע למען
 ובניו. ליעקב הרעב בש׳ כלת והנא השבע שבש׳ התבואה
 חצונים ע״י .מהבאה ולא .שכינה שפע שע״י מחטאה

 .כו׳ לאכול לי ונתן באו׳ יעקב ששאל מאמרם והוא
 הדברים כלל :ארן של בר ע״י ולא ית' ידו על שהוא

 לעצמו וחכם נבון איש פרעה ירא ועתה אליו באמור כי
 וע״ב .כמדובר הפתרון בכלל הוא גם כי דורש היה
 ראה כי גס ופה .בו יבחר ודאי כי יבוש לא כי ידע

 מאלמים אנחנו והנה . חלם אשר חלומו וזכר מעשה
 טובה תהיה אשר היא תבואתו פי והבין .כו׳ אלומיס

 ויתן .אוכל לשבור אליו האר; כל ויטאו .ומתקיימת
 מה׳ הנה כי ככתוב והוא לו שמדת זו שעה כי לבו קל
 בהיותם השכינה אל מרכבה להיות מצרימה יוסף ילך יצא

 אחרי והרעב השבע היה זה למה לט אל ויתן בגלות
 ויכנעו ישתעבדו לבל הקב״ה שרצה כ׳א זה אין אך כן

 ראה כן על בגלותם יאבדו פן .מצרים שר תחת ובניו יעקב
 לאכול רד״ו מנץ בהתחיל הביאם לבלתי יתברך הוח
 יוסף בהשתלשלו ה' ידי על רק השר ידי על המושפע למס
 בכח אוכל יצבור הוא כי ית׳ אליו מרכבה. הוא אשר

 והנה .הרעב בימי ממנו אותם ויאכג עמו אשר אלהים
 4 )ח״א( ל

 עצרו לא כס קנא ובאש .כמוהו שאין הוא כן כי ראו כי
 ואמר ליוסף פניו הפך אז .מלין מפיהם להוציא כת

 חכמתא יהב יסב׳ הוא כי והוא .ט׳ אצ׳ייס הודיע אתרי
 .ט׳ אל״ים הודיע אחרי כי ודאי כן ועל .כו׳ פין לחש•

 .כמוך וחכם נבון חין כי יורה מצרים חכמי את ולא
 וחכם נטן היית לא כה שעד הונח לו אמר אפשר ■עוד

 בינה בך השפע הפק אין מזה ט׳. ה' הודיע אתרי
 ט׳ הידיע אמרי יאמר או .כמוך שאין עד .וחכמה

 שלא שמעת והנה .ומכס נטן איש לי אמרה הלא לומר
 אל״יס רוח אשר איש כזה הנמצא רק לעבדי אפרתי

 על יעלה לא .וחכם נבון איש כזה אמרתי ולא .ט׳
 כי בעמי. כמוך וחכם נבון יש כי . הוא שדעתי רוחך

 .בך אצ״ים רוח שאתר .לראיה אלא כך אפרתי &
 אומרו וזה ,כמוך והכם נבון אץ זאת כל את להודיעך

 שהוא זאת. כל את אותך אל״יס הודיע אמרי אליו
 כי לומר .כמוך וחכם נטן אין בך אל״ים רוח מהיות

 אל״ים רוח אשר איש כזה הנמצא באמרי נתטונתי לכך
 כל את אותך אל״ים הודיע אל״ים רוח שע״י כהוא .בו

 יאמר או .כמוך וחכם נטן אין כי יודע ומזה . זאת
 ואילפא יוחנן צר׳ שקרה כ״א( דף )תענית שארז״ל כענין
 מצאך יוחנן ר׳ ושמע א׳ כותל בצד וישט וציתן צישא שיצאו
 עו׳־ם חיי שמניחים אלו על הטתל נשליך לחבירו אומר

 חד דאית לו. ואמר האחר והשיב שעה. בחיי לעסוק
אילפא יומנן רני ליה אמר . שעתא ליה דקיימא בינייהו

כמעת

та
 אוכל פיו על לשמור אליו ישמעו למען שכוון אמר לפרעה
 השבע שני אוכל למען היה בלבו אשר אך ושמרו בערים

 בכל המושל יוסף עם אשר השכינה השתלשלת ע״י יבא
 על הבא אוכל מה אביו בית כל אח האכיל למען הארץ.

 ט פרעה. לב על יעלה ולבל .הנזכר מהפעם ישב׳ ידו
 איש פרעה ירא אומרו אחרי כן על דורש הוא לעצמו

 לומר ,ט פרעה יעשה והיא אחיש חלוקה אמר .ט׳
 ירצה שאס או' והנני וחכם נבון איש לבקש אמרתי הלא

 ארן על איש לשיח ירצה ולא בעצמו הדבר פרעה יעשה
 פקידים זולהו גס ויפקד צריך בעצמו הוא רק .מצרים

 :האוכל יתקיים ולמען .כו' ויצברו כו׳ יקבצו והס כמו
 האוכל לינתן שהוא .לארן לפקדון יהיה יעשה זאת

 יבחר ולבל . בערים אוכל לארץ לפקמן שלו בקרקע
 יהיה לא ידם על בהיות כי אמר השני הזה בדרך פרעה

 על ט כלומר ברעב. האר; תכרש שולא רק תיקונם.
 אם ט יכרח שלא לומר צריך אין וחכם נבון האיש ידי
 שני מהשבע שיתקיים במה סוב רב שבע יהיה גס

 לשים הראשונה בעצה רק בחר לא פרעה כן ועל .שבע
 שהפקיד כן אחרי נאמר לא כן ועל .וחכם נבון איש

 ויצטריוסף ויקטן רק ויצברו ויקבצו לא גס . פקידים
 פרעה והנה . כמדובר הראשונה בעצה בחר כי שהוא
 .עבדיו יעכט ולבל .ף יום את למנות לבט עש היה

 ט׳ כזה הנמצא עבדיו אל ואמר אשם כסתיען עשה
 ,וחכם נבון איש כזה הנמצא אליהם או׳ אש אמר
 .המה וחכמים נטניס מצרים חכמי גם כי יאמרו הלא
 כי .ט אל״יס רוח אשר איש כזה הנמצא אמר עיש

 אס הלא כי . מצרים בחכמי כן כי לומר יוכלו לא ס בז
 .ענו לא עמדו הס והנה .פרעה חלום פשרו לא לפה כן



מ תורת

 דשמענא אנכי א״כ אמר .לא ליה אמר .דבר איזה שמעת
 שכה אפשר זה וע״ד .ביה והדר שעתא לי דקיימא היא
 נבון האדן על א׳ ראש באשים אמרת הלא .פרעה אמד

 לאיש שעתה דקיימא הפתרון בכלל שזה שכתבנו וחכם.
 כל את אותך חל״ים הודיע אחרי והנה .ומכס נבון
 שהוא זאת וגם החלומות פני פתרון כל את וא г ש .זאת

 ארן כל על אשית וחכם נבין איש שאת .זה ענין על
 לאיש עחא ש דקיימא היינו מצרים. כל על לאדון מצרים

 נבון שאין ודאי לאחר ולא הודיע שאותך ואחר וחכם נטן
:שמתא לך דקיימת הוא ואתה .כמוך וחכם

 בסידרי היפוך נראה הנה וגו׳. תהיה אתה ט
 עודנו פרעה ויאמר אומרו וגם .השררה

 ראי׳ תצדק איך .נתתי ראה אומרו וגס .עמו מדבר
 למעלה אמר הרי . פרעה אני יוסף אל אומרו וכן .בזה
 ולא לאמר לו היה עמו חל כי ועוד .וגו׳ הכסא רק

 וגו* איש פרעה ירא אמרה אתה יאמר אך ליוסף.
 והנני הארץ. על להשתרר שהוא מצרים ארן על וישיתהו

 שיצא על אולי כי והיא .ביתי על תהיה כי יותר עושה
 יחשבוך לא אולי המשקים שר כמאמר עבד שעתה שמעך

 פיך על זה ובראותם ביתי על ומתנך מתחיל אני כן על
 זה וגס אגדל הכסח שרק גדר עד שיהיה .עמי כל ישק

 דבר ויצדק .כסאי על מושיבני אתה כאלו ממך לי יהיה
 שלא יגלה בל פרעה שהשביעו ז״ל במאמרם בעצם זה

 נותן יוסף נמצא חקם לפי יעבידוהו פן הקודש לשק ידע
 כי העם יאמרו חולי תאמר ושמא .ממך וזהו הכסא לו

 זה שדרחך יודו ולא .ביתי על נתתיך בית נאמן כעבד
 היה ובמה מצרים ארן כל על אותך נתתי ראה אומר אני
 אותו וילבש .וגו׳ כוכעתו את ויסר כי הוא הלא .זה

 ולא ללבוש יכול במצרים עבד שאין מה חורין בגדי
 לפניו ויקראו וגו׳ אותו וירכב וז״א מעלה. לרטבדרך

 ובכלל לו כעבדים לפניו ברכיהם על יברכו שהכל .אברך
 לעלות יכול עבד שאין מה .וגו׳ אותו ונתון היה הכרוז

 ראה הנה .ועושים מודים כלס ועכ״ז .לגדולה שם
 המעשה ואחר .מצרים ארן כל על אותו נתן כי בעיניו

 מעתה שעשיתי ידי על הנה .יוסף אל פרעה אמר הזה
 שררה בתואר עצמי מכני חיני כי וגו׳. פרעה א.י

 אני אם כי מצדים מלך פרעה חני לומר .מלך ובתואר
 חהיה. לך השררה אך העם כאחד בשמי נקרא פרעה

 אומר הייתי אס פרעה. אני יאמר או .וט׳ ובלעדיך כי
 אני פגם נראה היה כו'. איש ירים לא בנעדיך סתם
 ועל .ופררתי במקומי עומד כלומר פרעה אני לז״א ככלל
 באופן .כו׳ היש ירים לא יך ובלע; אומר אני זולתי

:בלבד העם המון ולא לך יכנעו השדים שגס
 הנאמרים הדברים ג׳ .וכו״ פרעה ויקרא פח

 מה וגס מקושרים בלתי יראו בכתוב
 היה .זה שם קריאת וגס .אשה לו חת בהודעת בצע
 יוסף ויצא אומרו שחס ועוד .מיד הפתרון בהגידו ראוי
 הדי כו׳ לו אשר המשנה במרכבת כשהרכיבוהו הוא .ט׳

 את פרעה עשה בחכמה לא הלא כי יאמר אך .נאמר
 אברך לפניו ויקראו המשנה במרכבת להעביר! הזה הדבר
 וגדוליה קריה המון יתקוממו אפשר יהיה כי ט'. ונתון

לו מלהיות מעכב במצרים ומזל הוא עבד הלא צאמר
5 )ח״א( ל

קיט משה ןץ

 נחשד אחמול יאמרו וגס המלטת מק אינו וגס מעלה.
 יפתרר מצרים חרפת והיא בבור והושם אדונוחו על

 יעבידוהו פן מהעם ירא היה פרעה והלא .עליהם
 ל׳ על יגלה בל יוסף את השביע השבע כי .ממלך
 הדבר ולתקן מזה המלך נשמר כי אמר ע״כ . הקרש

בחיל. קרא בכרוזא אותו ציאו ה מרם .דברים ב׳ עשה
 לאמראיןזה .כו׳ צפנת יוסף שם פרעה ויקרא כי )א(

 וגם .ידע הוא ממפל הלוה צפונות הלא כי המזל תחת
 עם רעה לעושה לא .חשבו לעבד לא אדוניו שגם ראיה
 על בין .בתו את לו נותן היה לא היה א״כ כי .אשתו
 לעיני ראיה זה אך אשתו. מעשה על יבין .עבד היותו

 ושגם העברים מארן גונב כי .נחשב לא לעבד כי הכל
 .העם יתקוממו פחד אין ובזה .מאומה עשה לא מאשתו

 את לו ויתן וגם .ט׳ יוסף פם פרעה ויקרא או׳ וזהו
 ף יום שויצא מה היה אלה הכנות ב׳ ידי ועל כו׳ אסנת

: למעלה האמור
 צודק היה .בבואו למעלה .כו׳ פלשים בן ליוסת מו

 לבלי הוא פה וגם .בניו מסבר יאמר י
 נאמר הרי .מצרים ארן בכל ויעבור אומרו וכן .צורך

 ארן בכל עבור אפשר היה איך כי ועוד פעמים. זה
 מלפני ויצא יאמר ולמה . כרעה מלפני צאת בלי מצרים•
 החכמה כי איש יאמר אל יאמר אך :הו׳ פרעה

 .מיוסף ראיה ויביא .במעלה יעלהו המזל או .והחריצות
 לצוות חריצותו וגם . פרפה כריסי בפתרון התחכם כי

 מחלומו כנראה מזלו וגס שיזכיר. המשקים שר על
 שנה ל׳ בן הלא כי .כו׳ תמלוך המלוך אחיו לו שאמרו

 .בסוהר להיות לו היה ולא .פרעה לפני בעמדו היה
 לדבר וחריצותו ובחכמתו .טיפין עשר על שנים עבר רק
 שעל בירות ז שתי אמר .השד עמו יעשה המשקים שר אל

 מקן עד מיד צאתו החת נשתהה האסורים בבית ידם
 ושמנה עשרים בן ולא .שנה ל׳ בן היותו עד ימים ם שנתי

 בחלום חכמתו כי לומר אין וגם .גבולו היה כאשר
 ראוי היה כך אס הלא כי .הקימו מזלו או .פרעה
 כי .למלוך יצא השורים מבית זה אך .בהדרגה יהיה
 .פרעה מלפני ויצא ומיד .פרעה לפני עמד הסוהר מבית

 על ויעבור פרעה אני כאומרו .הבס רק לו נשאר שלא
 הוא כאלו .למעלה הנזכרת הגדולה בכל מצרים ארן כל

 .לקו קו לעלות זמן עבור בלי .הארן כל על מלך לבדו
 אין כי באופן שנה הל׳ תשלום ביום היה הכל אס כי

:לו היתה שמה׳ אם כי זה
 למעלה שכתבנו מה אמר .כו׳ הארן מז

 ע״י הענין היה אם כי . יוסף שרמז
 אמר וזה .הרעב לשני לצבור האוכל ירבה לא .זולתו
 »בלבד לקמציס השבע שני בשבע .בטבעה הארן ותעש
 ידו על כו׳ ויקטן כאשר אך .משביעים הקמצים שאין
 .מספר אין כי ר לספ יחדל כי עד הברכה את ה׳ צוה

 כך ואחר שערים נ מא ההיא בשנה וימצא הכתוב וכמאמר
באשמיך. הברכה את ה' יצו ואומר ה׳. ויברכהו

:באוצר שירבה
 בן ליוסף ויולד לומר לו היה .כו׳ יולד וליוסה נ

 .כו' ותלד עוד ותהר כו' שמו ויקרא י
 בטרם הודיענו וגם כו׳ יולד וליוסף ויאמר יקדים ולא

 מבא
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 אסרו י״א( דף )תענית ז״ל ויטמינו הרעב. שנש תבא
 מהיק .אסור הוא ואס .רעטן בפני שימש שלא שהוא
 וגס .התנצלות עליו לתת הכתוב פבא .לחשדו לט היה

 שנשא הוגד שלא טון .ט' אסנת לו ילדה אשר אומרו
 היה טוב שוב ט ועוד .היה שממנה הסתה מן אחרת
 ותהר לומר לו היה .כו׳ אסנת את שלקח באומרו כמיד
 .כו' לו ילדה אשר עתה לומר יצסרך ולא .ט׳ ותלד
 .וישב פ׳ ש״ד( פ' רבה )בראשית ז״ל רטתיט אמרו והנה

 עתיד ושהיה .ליוסף אירע ליעקב שאירע מה כל כי
 שיצאו סיפק י׳ אלמלא כמוהו. בנים י״ב להוליד

 הזכיר שרס יאמר וזה .,ב רק הוליד ולא מאצבעותיו
 .לאביו פדומה הידוע וליוסף כלו׳ .וליוסף הרעב התחלת

 ששימש על היה אולי איש יאמר ואל .לבד בניה '3 יולד
 תחת וא״כ .הרעב שנת הבא בשרם לז״א .ן רעב בש׳
 דרך אינו כי והוא .ט׳ לו ילדה אשר לז״א היה מה

 אה כי כמוהו צדק על הגו! בלתי מנין לפרש כטד
 בת אסנת ילדה אשר לאמר הרמז ויהי ברמז להשמין

 שע״י כלו׳ .אשתו היא מי בת נא זטר כלו׳ פושיכרע
 :שיפין מהי' אמה מעשה והוא . הדבר נתרגש מולדתה

נשני אמר ט לומר לו היה .ט׳ יוסף ויקרא נא
 איך ועוד הו׳. הפרני אסר וכן ט׳

 בארן באומרו וגה .שנשהוכלביתאביו יחשיבלשובסה
 יתכן אך :ורביה מפריה יטלל ענייו בתק האם .פניי
 בלתי .נחשב זר כמו הלא כי .ויגש כרשת שכתבט במה

 במצרים חי היה כי שה בעל או בכתב לאביו יוסף הודיעו
 אותו שמו כאשר ולא המצרי אדוניו בביש בהיותו לא מאז
 ולא .שנה עשר פנים הסוהר בביש שס ויהיה .נטר

 אל נתן ט הוא אך : הרעב ושנתים שבע שני בשבע
 לא אה .שס הורד חנס אל לא ט אתו ה׳ באפר לט

 .אליה מרכבה הוא שיהיה במצריה שכינה להקדים
 בביס ויהי כן על .יוסף את ה׳ ויהי כי בראות ק על
 וזהו מאדוניו יפדנו לאביו הודיע וצא המצרי רו אד.
 היה הזמנים שאר בכל הזה הדרך ופל .ט׳ ה׳ ויהי

 טש עודט שלפחות נושה דעת טה והנה .כמחדש
 אך .ידו בכזב ירון רן ע״י לאביו יפיחנה דאגתו הסוהר

 בן את ע״כ .נש בר דין לית גלות לבלתי כח עצר אבר
 האצ״ים נשני ט .לה׳ להודות סוב לומר כנפה קרא הבכיר

 עסי מצריה בגלות הוא אשר האל׳יס כי .עמלי כל אח
 כח עצרתי יח׳ ידו שעל אבי ביש כל ואש עמלי הנשל
 מביש במצריה כרט להיות ;עבד דיו באמור .זה לשכוח
 לבל פשה והאל״יס אבי לבית מגיד הייתי שאל״ה אצ״יה
 לארצו ישוב עליו ויצו .ביתו הון בכל מצרתו אביו יגאלנו
 והתקין ראה אפר הגלות תקנת כל מתקלקלת וה־שה

 .אליה למרכבה יוסף ואת מצרימה שכינסו בהביא יס׳ הוא
 .אפדה קרא השני ששם ומה ט׳ אל״ים נשני ט וזכו
 בארן היותו עה כי לרמוז .ט׳ הפרני כי על רק איש
 סודם נתן חוסר לו ומחייב הסוסאה כת מקים והוא עלו
 מציל כח מאת ולא האל״ים מאת היה שהפרה מה ט לה׳
 ט ולהיות ט׳ אל״ים הפרני ט וזה .עון בחינת או

 .כך שאסר על מונסו טדע לא אלו שמוח של הטעמים
 היסה זאת כי . ידע ללב הרואה דעות שאל כ״א

הפרט אמר ט ש׳ נשני אמר ט נא׳ לא ע״כ .הכוונה
 в )ויא( ל

 נמה האפס על אס כי .מסיו היוצא על הדבר אין ט
 :מטו יוצא היה שלא גה .הסדני כי כו׳ נשל כי אמת שהוא

 :,מר .גדול בשבע יוסף הנה .כו׳ שנע ותכלנה גג
 .ברעב אמר וכן .מצריה בארן שיהיה

 נאק היה אשר השבע בני שבע ותכלינה עתה אסר
 בחחלת ותחלצה :ע ש היה לא הארצות בכל כי מצריה
 שאת׳ב אלא .בלבד במצריה שהי: יוסף אמר чвОв הרעב

 שבמצרים גה ועדיין הארצות בכל רעב ויהי כי . נהפפס
 .לחה עדיין היה עכ״ז באדמה. צמח היה פלא רעב היה

 ארצות בשאר עשה שלא עד השבע משנות שמרו מאשר
 ארן כל גה ותיעב מענו ועוד . דבר ידעו לא ט

 ללחש שרעה אל העה ויצעק .פרוסת׳ שכלתה .מצריה
 לכל פרעה ויאמר .מארן דשא לבהמות היה עדיין כי

 יוסף.לס שאצר בר איצרות .בכל משתרר איני מצריה.
 חנה לסת ירצה אה תעשי לכס יאמר אפר כל יוסף אל
 כל כל היה והרעב ואח״כ .ביוקר או בזול במחיר או

 נס אה כי בלבד לחה לא למצרים חון גס האק פני
 כלפניהארן ט לבהמה חציר הוא ן הא: פני שעל מה

 ולא למצרים וישבור .כו׳ יוסף ויפתח' אז לגמד יבשו
 ט מצרים בארן הרעב ותחזק ואז .ארצות שאר לבני

 לפאר משביר היה שלא בעון .במזונם מארה הימה
 יוסף. אל לפטר מצרימה באו וכלהארן ק על ארצות

 הרעב חזק היה כי ומאז לקחת. לבא רשות נתן ט
 השבירו בשבות הנז׳ כחוק במצריה ולא הארן בכל היה
 לתת רצם שלא אמרו צ׳( פ׳ )ב״ר ורז״ל .הארן כל את

 אל לכו המלך להה ואמר .שימולו פד למצרים לחה
 כדרך בג״ש דרשו אפשר תעשו לכה יאמר אפר כל יוסף

 לכה כאן נאמר אך מיותרת לכס מלת ט והוא המדרש
 :פס הוא פגה כל מלת או זכר כל לכה המול להלן ונאמר
 הטונה אס )א( יקשה .כו' יעקב לירא א מי

 בפח כשבעים יתראו מיצר שהיה
.כו׳ לבניו ויאמר בארן רעב יש כי וירא היצ״ל .רעיק

 להתראות ת״ת ט .לחם הה4 שהיה נראה כישא )ב(
 עודנו כי )ג( האמת. כפי רעביה המה אה כבעיה
 תחלה ט )ד( .פנית פפה ויאמר נאמר ולמה מדבר
 אומרו )ה( .שמעתי אומר ואח״ש שבר יש ט וירא אפר
 אומרו )ו( .ימותו לא יהיו שאם ידע לא מי ט נפות ולא

 לא מימין שאת אומר אמר ט כו׳ יוסף אחי וירדו
 בתוך אומר )ז( . עפרה נא׳ ולמה הה י׳ כי ידוע שלח

 בארן הרעב היה ט או׳ )ח( .ללמד בא פה הבאים
 ב׳ נקדים הפגין אל לבא אטנם :מיותר הוא כנען

 ריסחא בעידן ט הזוהר מהפר הנודע )א( .דברים
 שם הנמצאים מצינים כתות בפני להתראות לאדה אין
 יעקב ידע ט צ״א( )פה רז״ל למדונו ט )ב( .סשק בלי

 מנין שהוא כמה רדו באומר רמז שזה מצרים גלות משנין
 נסתלקה ט גס הנה ט וירא אמר העני; אל ונבא .רד״ו

 ראיה קצת סמנו יבצר לא .שנס הכיב כל נטאה מיעקב
 חלום: בדרך או בעצה רואה ואינו כרואה נטאיי
 לבניו נשלח וצריך במצרים כבר יש כי יעקב וירא ובזה

 פצרימה רדו להם אומר אה אמר ק על מסצדם לשטר
 מה ק על טוסף כאפר ט יקנאו הלא בנימין ויפאר

 על כמצשער הקדמה הקדיש דבר יאמר מרם פשה ,
צרפה



מקץ תורת

 צרה באה למה לי איי כלומר תתראו למה ואמר .צרתם
 פן מקטרגים במקום להתראות תצטרכו כי .שתהראו

 עליו קשה כי שהורה מה אומר ואחר .בכם יאחזו
 מאמר אח״כ עשה לומר שרוצה מה אל הקדמה צערם

 .כו' שבר יש כי שמעתי הנה הענין כמפורש ויאמר .שני
 מקום .במצרים הוא שיש שהשבר שמעתי הנה לומר

 לי וצר בכס יאחזו מתי מקוים המקום שכחוח הגלות
 .לשעבדכם המקוים כתות בפני שמה התראו כי עליכם
 את חושד היה הנה כי ראיתי אמר ולא שמעתי ואמר

 אכלתהו רעה מיה שאמרו ז״ל כמ״ש יוסף דבר על בניו
 .בנבואה שראיתי אומר אם חמר ובזה :יהודה אריה על

 אמר כן על ביוסף מעשיהם אחנבא גס פן יצטערו
 צער שיש זה כל עם ואמר ראיתי אמר ולא שמעתי הנה

 הין הלא כי הוא טוב טוב כי אני מתנחם תתראו כ
 ממות שם צער הוא וטוב מוח של עליכם למצרים כת

 ונחיה גלות מקום היות גם שמה רדו ,או וזהו בכאן
 פן חשו לא איך א׳כ וש״ח ברעב פה נמות ולא שם

 אמר לזה .והלכו לשוב יניחם ולא בגלות שמה ישתעבדו
 יוסף אחי היותם )א( דברים ג׳ פניהם מגמת שמו כי
 )שם רז״ל שאמרו כמו מהאחוה נסעו מאשר בבי בי
 הארוה לקשר עתה וחזרו זה ממנין מזה נסעו פ״ד( ש׳

 וזה פ״ח( פ׳ )פס מרז״ל כנודע . נפשם עליו ולמסור
 מצוה בדרך והולכים לבקשו שהוא יוסף אחי וירדו יאמר
 .עמהם שכינה כי עשרה היותם )ב( ,ניזוקין אינן
 מצוה שהיא אביהם בית כל להחיות גר לשכיר )נ(
 וירדו וזהו .ממצרים שהוא גס חשו לא ובזה .רנה
 בנימן מקנאת יעקב שחש מה ופל ממצרים בר לשבור כ׳

 מצטער היה כי הראותו אחר כי אמר כהס משלחו שאינו
 שאינו מה כי .עליהם הצטערי הוראת להם די עליהם
 כי אפון יקראנו סן אמר כי הוא הנה בנימין אח משלח

 לפגוע הדין מדת שהתחילה וכיון מאמו נשכר לבדו הוא
 וכו׳ בנימן וחש יזהו כמדע בשאר לפגוע קל .בבניה

 חשובה להם שהין טענה והיא .וכו׳ יקראנו פן אמר כי
 .שהומת לאביהם אומרם הפך הוא חי יאמרו איכה כי

 שחס מה על הקפדה בלתי שלם לבבם היה כי ולרמוז
 שרמז במה וגס מעליהם. יותר בנימין על אביהם

 אמר יתבאר כאשר לבקשו ומכוונים יוסף אחי שהם
 לבם יופר על לרמז .יעקב בני ׳א ו ישראל בני ויבאו

 ואמר . הם כבניו שידוע מיותר הוא כן לא שאס כאמור
 צ״א( פ' )ב״ר רז״ל שאמרו כמו הבאים בתיך שבאו

 כך כל היו היכן וש״ת .העין מכני העס בין נפרדים
 לזה .חברתם יורגש ולא בתוכם עשרה שיתפרדו עם

 גס בתים היו כן ועל .כנען בארץ הרעב היה כי אמר
 לפני יחד נמצאו ואיך .בתוכם ובתו כנען ארץ יושבי כל

 ונו׳ ר המשב הוא ויוסף חמר נן על .לו וישתחוו יוסף
 כו׳ ויבאו וע״כ ממנו לשבור לפניו להתראות והוצרכו
 האיץכו׳. על הבליט ויוכףהוא )ט לוט': וישתחוו

 גלל דרך לב נשית הכתובים ביאור אל נבא טרם והגה
 על יעשו לא אבר ס ממש הלא כי לאחיו. יוסף .עש אשר אל
 אתם דבר תעשה. תחלה הלא ט למו עשה כמוהו צדיק אי: יד

 עד והגיעס .תזם מרגלים ה: קשותועודמעטויאמרא;
כי היה דברים קול כי ידעו לא הס כי מ!ח םרי5

7 )חיא( ל

קב בשח
 כמשכש .להשמידה אומר היה דעתו וכל לגט שבכל אם

 לא ועדק להמית. דחס אחת כי האח את למרגלים
 אסרם כי הבורה אותם וישליך רעה מפחד הסהרו
 אש מאתס ויקח אותם ובהציאו ימים פלשת במשמר
 איש כסף השיב ויפלסם ה׳ עזרם כי ובחשבם .שמעון

 ויצא הרחיקו לא העיר את יצאו ומאז .אמתחתו בפי
 מריקים בהיותם גס ומה כגנבים יהרגו פן מיראתם לבס

 המא פחד פחדו שם כי כפפיהס. צרורות והנה שקיהם
 שמחם חשבו כי ויהי .עליהם נפלו מות ואימות ואביהם

 שמעון ואת תו א מנינים והיו בנימין את הביאו כי ה׳
 שמחה כל וערבה לאבל שמחתם וההפך .אביהם אל

 גזרתם פי על גס כי .בנימין באמתחת הגביע וימצא
 כמאמרם .לעבדים אחיו כל ואת בנימין את להמית היחה
 לעבדים נהיה אנחנו וגס ומת מעבדיך אתו ימצא אשר
 יין להשקותם .כמוהו צדיק איש ככה על ראה ומה

 לא לאו על מעבור לו וחלילה .פעמים כמה זה הרעלה
 והנה ראה רחמן כאב הנה אטנם :חפור ולא תקום
 עליתם אשר .אחיו צוהרי על מלוי עונות ממשה קולר

 והראו כנאוהו אשר )א( ה״ה גיהנס צרות לגלי יתעתדו
 ריבית דברי אם כי לשלום דברו יכלו ולא זועפות פנים לו

. וגו׳ המשול משול אם עלינו המליך המלוך כאומרם
 רז״ל שאמרו להמיתו אותו ויתנכלו בבואו.אליהס )ב(
.יאכלוהו הכלבים את עליו שהשיסו פ׳ד( פ׳ )שם
 . צדיק בכסף מכר׳ )ד( .הבורה אותו השליכם )ג(
 מרם בא .אביהם ישראל אל תרעלה סס השקותס )ה(
 אותם מאהבתו כן ועל הוא בנך הכתונת נא הכר אליו
 גם ומה מולדתו באבדן וראה יוכל איככה כי למו דאג

 לא ידו על לצדיק ועונש ידו על נתגלגלו כלס יחד כי
 חמשת לידי להביאם מחד שוב והנה ראה כן על .טוב
 .הנאמרים עושת דברי מיני חמשת אל מקבילי' .צער מיני

 להם היא גדולה טובה כי גיהנס עונש בהם לנסת
 למו וימיר יחליף כי ינחןלהם. אשר ומתן מו.ר מכל
 היה זאת גם ואף המומר בצרות הגדולים הנפש צרות
 מות החל. את זכר לולא ידו על להעשות לו נחשב זר כמו
 מצא כן על .תמתיו ליכנעו עתידים שהיו להם חלם אשר

 הכתוב מאמר וזה יאשם לא כי למו אלה לעשות לנו אל
 מרגלים אליהם ויאמר חלסלהס אפר החלומות את ויזכור

 ר ־ לא לבו אל ערב החלומות את שזכר מה על אחסכי
 בקופי לו כדברו מה לעומת כי והענין :אתם מרגלים

 להמיתו אוהו התנכלו אפר ועל .קשות אתס דבר ורוגז
 לנם־ת והיהלו .ידם החת יעבור ואל יהרג דרך מחפשים

 איזה ודורש הדוקר המרגל כדרך צאנם כל־_י ידי על
 ועל אתם מרגלים להם אמר העיר תלכד הדרך

 הסיהר בבית אסרם הבורה אוהו הפליכם והיא השלישית
 ועל .בבור אותי שמו כי אמר דאת כמה בור הנקרא
 יותר עליו הכביד הבור אל השליכו אפר היה שבמעון

 ועל . לעיניהם אותו ויאסור שמעון את מאתם ויקח
 דאת כמה בככף וימכרוהו יוסף את גנבו אכר הרביעית

 בצער הביאם . העברים מארן גיניתי גרב כי אמר
 . שב המ הכפף ידי על כגג•-ים יתפסו בחופב׳ גניבה
 ולעימח כסף ע״י בזה ציערם בשבילו כסף קבלס שכנגד
סנת ה אויו באמור ,ס הבי חת השקו קשר הקצף גביע

וט׳



תורת משה240 מקץ
 0) כלל דרך הוא זה הנה .הגביע ידי על ציערם וגו׳
 הכתובים ביאור אל ולבא .יוסף עם אותם הקורות כל

. להעיר הראויות הערות קצת אל לב נשים והתכתם
 השליט הוא כי ידע Ы מי השליט הוא ויוסף אומרו )א(

 המשטר הוא היה כי יאמר ומהראוי למעלה נאמר הלא
 ויבאו אומרו )ג( .פעמים זה הוא אומרו )ב( . בלבד
 להשתחוות בר לשטר הבא כל דרך אם וגו׳ יוסף אמי
 ולמה באתם מאין שאל למה )ד( ,< הס שחדפו יגיד מה

 השיבו למה )ה( .אתם מאין באל לא קשות ידבר טרם
 לשבר השיבו והם באו מאין שאל הוא כי ש־ל מאשר יותר
 שנא׳ אחר וגו׳ יוסף ויכר ואמר הזר למה )ו( . אוכל

 נמשך איך החלומות את יוסף ויזכור אומרו .)ז( למעלה
 הכפל הוא מה )ה( . אתם מרגלים אליהם אומרו מזה
 . וגו׳ הארן ערות את לראות אתם מרגלים הזה
 באמרס תביעתו דוחים איך אדוני לא אליו אומרם )ט(

 .הס פמתאניס אפשר והלא אוכל לשבור באו ועבדיך
 ישיבו. ומה אהד איש בני כלם כי להגיד הכריתם מי )י(
 בניו כל מניח אב אין כי נאמר אס כי בזה תוכחתו על

 אביהם שברשיון יחוייב לא כי יתכן לא כזה באומנות
 מרגלים אחד דברים פני אומר הוא כי )יא( , עושים הם

 לא והס באתם הארץ ערות את לראות פנית . אתם
 והוכיחם הזר והוא אתם מרגלים אומרו על רק השיבי

 מה )יב( . וגו' הארץ ערות את לראות רק יזכיר ולא
 זה כי .וגו׳ עבדיך עכר פנים באמרס כן אחרי הועילו

 בזה ולא מעט יותר פמאריכין אלא למעלה מאמרם היו
 מה להזכיר למו בצע ומה תביעתו על ישובו בקודם ולא

 באומרו ג(י) . ישנו הם או איננו אם מהאחד נעשה
 אליו זה ממאמרם איך . וגו׳ אליכם דברתי אשר הוא
 מרגלים אומרו וגס וגו׳ דבר אשר הוא כי נפקוחא תצא
 אומרו )יד( . וגו׳ ערות כי כראשונה אמר ולא אתם
 אס ומהוה מגיד הקטן הבלח איך וגו' תבחנו בזאת

 וגו' אהד מכס כלהו באומרו )טי( . אין אם הס מרגלים
 הם מרגלים כי יודע אחד משלהם היותם בלחי על איך

 אמר מתחלה כי הלשון שינוי וגס אמריו בכולחס וההפך
 הבחינה ייהס למה דבריכם ויבמנו אומר ואה׳כ תבחנו

 זאת באומרו )טז( .דבריהם אל ואח״כ עצמם אל הא׳
 כי יורה בזה הלא כי ירא אני האלהים את פשו'וחיו

 כן על ט .אלהים יראת מבלי הוא כה עד שעשה מה
 עצמו. את מאשים ובזה הא׳ זולת כלס את מפלח פתה
 . הם כניס כי יודע אחיהם אש בהביאם איך )יז(
 בתהלה כאשר אמר ולא כס דבר ויאמנו באומרו )יח(

 אבל באומרו )יט( .תבחנו בזאת או דבריכם ויבחנו
 הזולת שלילת חורה אבל מלח כי אחינו על אנהנו אשמים
 בשלילה כיוצא או זולתנו ולא הארמים אנחנו אבל כלומר

 תולים למה וגו׳ נפשו צרח ראינו אשר אומרם )כ( .כזו
 במעשה ולא שמיעתם והעדר מנינתו ראיות אל הדבר

 הסוהר בבית אסורים עודם למה )כא( . המכירה
 שהיו התודו לא מרגלים חביעת דבר על מות בסכנת
 . ספק בלי הוא ונהפוך פוטר׳ אמרי אם כי אשמים

 הלא להדש בא מה כו׳ אמרתי הלא ראובן בתשובת )כב(
 פעמים זה לאמ־ אומרו )כג( . חטאתם התודו הם גם
 דמו וגס באומרם )כד( .לזולת לתמר בהם אחד ולא

 » )ח״א( ל

 וחיו פשו זאת אמר הרי נדרש היה כמה נדרש הנה
 לומר ככה על ראו ימה .הקטן בהבאת כלס את ופטר

 חכמים אנשים כי ספק אץ הנה אמנם : נדרש שעתה
 הן כי הכירוהו שלא הוא החימא מן הלא יוסף כאחי
 פ״ח( דף )יבמות ז״ל במאמרם ז׳ל רבינו שצדקו אמה

 איך יפלא עדין אך . זקן חתימת בלי הניחוהו הם כי
 הארן מל פליט חיש אל להשתחוות לבא שנזקקו בראותם

 החלים בא כי להמר לבם נהנו לא תבואה עסקי על
 וגו׳ אלומיס מאלמים אנחנו והנה . יוסף חלם אשר

 נבא תבואה דבר שעל שמורה לאלומתי ותפתמוין
 בריאותם גס ומה החלומית בעל הוא זה ואולי להשתחוות

 כי הזקן אביהם והשלום ולמולדתס להם שאל שאול כי
 בא כי אומר ע״כ . אביהם משלום מצרי לאיש לו מה

 . בלבם אמרו המה כי והוא לדבר טעם לתת הכתוב
 איש עבד אשר מקום למצרים אותו מכרנו לעבד הנה

 כנודע מצרים מזל כמשפט לגדולה לעלות ראם יניס לא
 אפר פסוק על מאמרט והוא לברכה זכרונס מרבותינו
 נחשב זר כמו והלא עבדים מבית מצרים מארן הוצאתיך

 וזה יחיד בשביל השמים ומערכות כר יח׳ הוא יפדד
 שהשתחוו אחיו כי לומר השליט הוא ויוכף הכתוב מאמר

 לא הוא נמכר לעבד כשר יוכף בי )ח( .דברים ב׳ לו
 הכתוב מאמר וזה . השליט הוא שיהיה לב על יעלה
 היה אשר יוסף כי )א( . הדבר סבלם חל טעם לתת
 .יוסף יהיה בעיניהם זר כמו הלא השליט הוא כבד
 הוא השבלים כלים או ימנע לא אמרו המה כי )ב(

 או .וגו׳ תמלוך המלוך כאומרם השררה סבל בפתרונו
 אליה ונצטרך מסבואתנו תבואתו כתיטב כמשמעו הוא
 על מדבר שהוא נאמר שאס זה ולא זה לא יתכן ולא

 הבינו לא והס כלה הארן על שליט הוא הנה הממשלה
 עלינו תמלוך המלוך באומרם לבד אחיו על רק מחלומו

 ועל עליו הוא כן גם התבואה על כמשמעו הוא ואם
 לכל המשכיר הוא אך כו׳ מאלמים אנחנו כאומרו ההיו
 פתרון הכולל יהיה איך וא״כ כלל דרך האדן עם

 לו וישתחוו יוסף אחי שויבואו נמשך כן וע׳יי . הפרטי
 על גס כי רמז יתכן ועוד . הוא יוכף אולי חשו ולא

 שאמר משתחויס כוכבים עשר ואחד שהיא הב׳ החלום
 ארצה לך להשתחוות וכו׳ נבא הבא אביהם יעקב להם

 .הזה השליט הוא ליוסף הוא הזה הדבר אולי חשו לא
 להשתחוות ואמו אביהם ולח כלו׳ יוסף אחי ויבואו הלא כי

 ויבואו וזהו . לבם אל נחנו לא ע'כ והירח השמש שהוא
 ע״כ והירח השמש ולא האחים שהס למה כלומר יוסף אחי

: הוא יוסף לי א חשו ולא לו וישתחוו
 בראיתו מיד הכורם הוא הנה .יוסףכו׳ לכר ח

 שן על הם גס יכירוהו פן חשש אך אותם
 עדין אך הוא יוסף כי לבם אל יחנו לבל אליהם ויתנכר
 יאמרו אם כי באו מחין לשאול רצה ההכרה לגמור
 בלט ואמר .המה ק כי בעצם לו יתאמת כנען מארן

 . ההכרה לגמור כרי באתם מאין מיד אסאשאללהס
 כן על אליהם הוא קרוב שמא לב יתנו כן ידי על אולי

 באתם מאין לאמר כך ומתוך . קשות אתם לדבר התחיל
 שאל המה וחטאים רעים חם דעת למען כי יראה למען
 מחמת ולא המה רעים ממקום אולי כלומר באתם מאין

 קורבה



קכא משה מקץ הורת

 לבדוק השאלה היחה כן על כי בחשבם ע״כ .קורבה
 כוונה לשלול .אוכל לשבור כנען מארן אמרו ברעתם

 ללא נדרשים היו כן צא שאס אוכל לשבור רק רעה
 שאמרו השובהס ובראותו אוכל לשבור באומרם שאלום
 ויכר אמר ע״כ .בעצם הכרחו נגמרה אז כנען מארן

: יוסףכו׳
 רוח על יעלה אפשר היה הנה .כו׳ יוסף ליזכור ט

 האלומיס חלום נתקיים כאפר כי יוסף
 וישתחוו כן ידי ועל .תבואתו ונתקיימה אלומתו שקמה

 ט׳ וירח השמש והוא הב׳ החלום יחקייס כן לאלומתו
 והיה אבינו עבדך לו אמרו פעמים כמה כי היה כאשר

 ש־פפילומעלת יתגלגל דברים עלילות ידי על פן למוש לו
 החלומות את יוסף ויזכור אמר כן על לפניו אביהם

 להם שחלם מה רק זכר לא כי לומר כו׳ להם חלם אפר
 לבו אל נתן לא זכר שלא ידי ועל לאביו שחלם מה ולא
 אתס מרגלים אליהם ויאמר כן על אחיו בחינת ■אס כי

 על שם היה שאס אליו הוא גס אביהם הכנעת שנתגלגל
 אביו במאמר היה ויחפן . עושה היה לא אביו ענין צב

 ל״ד( דף )ברכות ז׳ל רטנו שאמרו נבא הבא באומרו
 אפשר אי כן מתה שכבר באמך אפשר פאי כשם לו שאמר
 והירח השמש שענין יוסף חשב אפשר זה דרך ועל בפאר

קיים: באחיו ואשר שבחלום במלים דברים היו
 דבריו בעלילת ואחיו יוסף ויכוח בכוונת והנה

 הדעות רבו מקרא של פשוטו לפי ותשובותיהם
 מנוח לבקש היבשה לחתור מאד טוב הנה כי ואחשבה

 הנה כי והוא הכהובים פשטי על אגדה מדרשי רגל לכף
 לא אשר כמספרים צ״א( פרשה )ב״ר במדרש ז״ל רטנו
 בגי בהכנס כי אמרו הם שהיה ממעשה בספר כתיב
 שערים פתחי בי׳ נכנסו הבאים בתוך במצרים יעקב
 תתקין והובאו העין מפני אחד בפתח אחד כל בעיר

 כל של פחקא ובכל העיר שערי באי מכל העיר מבוערי
 כל לסגור ויצו .בו מאחיו אחד שם מצא ושער שער

 עם לכל משביר עצמו הוא ובו א' רק החטאה אוצרות
 ג׳ ובעיד לפניו מצא עת מהם יבצר לא למען הארן
 וימצאוםבשוק לבקשם שלח אז א׳ גס מהם בא צא ימים

 שמרגלים רואה אני ואמר בגביע הנקיש . זונות של
 אמר א' בשער חכנסו אל אבינו צונו כך לו מרו א אתם
 אבדה אבידה לו אמרו טיבכם מה זונות של בשוק להם

 החריט מכה שפנים בגביע רואה אני להם אמר .לנו
 אחד לערבי אחיכם מכרתם ואח״ת שכם של גדול כרך
 הם היכן והשנים כו' עשר ס שני ואמרו נזדעזעו מיד

 להם אמר היום אבינו את והקטן איננו האחד לו אמרו
:ט׳ אחיכם הביאו

 בשפר כחוב דבר אין השאלות ב׳ על זה ויכוח מכל והנה
 המשרה בכונת שאחשוב מה לפי כי אמת והן

 כלנו )א( .במקרא ה' נהנו כי היא הלא דבריהם נמצאו
 עלינו הלינו כי מה ונמנו )ב( . נחנו אחד א־ש בני

 על כי תלונותיכם עלינו לא מה ונחנו )ג( .י״ג( )במות
 . ל״ב( )במדבר חלוצים נעבור גחנו )ד( ה׳)שם(.

 בה כי והוא ג׳( )איכה כו׳ ומרינו פשענו נחנו )ה(
 . נחנו אהד איש בני אמרו כי ויכוחס טענות כל נסדרו
 אין מרגלים שאנו לומר עלינו חליט כי מה נחט וע״כ

 1 )ח״א( לא

 אשינו על אס כי עלינו פתחים שעשרה שואט חלונות
 זה שנודה גם יוסף והשיש . העין מפני כך שצוונו
 ללכת לה׳ חכואתם למה מרגלים הייתם שלא אלינו הנוגע

 מהיותכם עיקר שעשה מה ונחנו וזהו .זונות של ק נש:
 היא אלינו שהצרו על עלינו לא הלא כי מרגלים עלינו

 ,לה שחטאתם ה׳ על כ״א עליכם לנו שיש תלונותיכם
 נעבור נחנו ואמרו השיבו אז זונות של בשוק ללכת

 שאמרו צ״א( פ׳ )ב״ר ז״ל וכמ״ש אחינו את לבקש חלוצים
 שנמכר כדברך בו פשענו נהנו כי והטעם . לאתקטלא

 . מראה יפה היה כי זה לשוק באנו כן ועל אמד לערבי
 בספר כתוב לא אשר אך מהמסרה סעד להם מצאנו הנה
 בעשר נכנסו כי לומר שהכריחם מה כי אמת והן הוא

 ופתחון תואנה מצא למין מאין שאל״כ אפשר העיר שערי
 של בשוק שמצאום לומר אך אתם מרגלים להם לומר פה

 זאת גס אף כי ,אומר כן על כמתנבאים נראים זוגות
 כל נתיך אלה הקדמותם כחי וע״פ :בספר כתוב נמצא

 שנצא עם הספקות תל ויותרו נכון על המקראית תיבות
 נינקיט המקרא יישב למען הענין בהמשך מאמרם ממרכז
 האחד רז״ל הקדמות בתי פי על ואומרה תרתי מיהא

 ג׳ זונות של לשוק שהלכו והב׳ שערים בעשרה שנכנסו
 מרגלים האחד על אליהם יוסף דברי אלה הס כי ימיס
 כל נכנס אהד בפעם הארץ את לרגל כן על כי אתם
 את הלא כי אתם כשרים לא כי והראיה אהד בפער אהד

 וערוה זמה מקו׳ שם כי זונות של שוק הוא הארץ ערות
 ממי על והם הא עב־ד הא דעביד ומאן לרתוח באתם
 לשטר באו ועבדיך אדוני לא ואמרו השיבו מיניה דסליק

 לדחות אס כי עמוקות ראיות לזה צריך אין לומר אוכל
 לשטר רעב מזי באו ועבדיך הלא כי אדוני לא ולומר
 ח להתא לבו ישיטט לא איה ס לל הוא נודד ואשר אוכל

 בכונס לא כי אדוני לא וזהו .□מה ליטמא המשגל חאות
 בטרדת באו ועבדיך הלא כי באנו הארץ ערות לראות

 פנינו לבך על יעלה ולא נפש להשיב אוכל לשבור רעב
 אנחנו מרגלים כי האח' ועל . זמה טומאת חמדת אל

 בשערים נתחלקז העין ומפני בניאישנחט הנהכלנו
 לרמוז אנחנו אמרו ולא האל״ף וחיסרו הבאים בתוך לבא

 מרגלים היינו לא אנחנו כנים ומעתה האחד חסרון אל
 בשוק שנמצאתם לא ם א לו׳ ט׳ ערות כי לא ויאמר ויען

 נשענים שנכנסתם על התנצלותכם מקבל היינו זונות של
 זו טענתכם יד שבר רואה אני אך .העין מפני רבים
 להשיב אמרתם אשר כי לראות באתם •הארץ שערות במת

 מספקת טענה אינה אוכל לשבור באו עבדיך כי עלזה
 לראות באתם הארץ ערות מאשר כי ההוא הערעור לבטל
 ,לו כו׳ הארץ ערות כי לא או׳ וזהו זה על ראיה אקח

 הארן ערות הלא כי אתם מרגלים שלא כדבריכם לא
 הזולת מעיני עצמכם שמרחם היתכן כי לראוח באתם

 מרגלים כי ראיה ומזה בזונות מהביט שמרחם לא ועינכם
 כו׳ אחים ך עבד י״ב ואמרו השיבו זאח על ע״כ אחס
 כדרך זונות של בשוק מבקשים אנו כצו'ואותו איננו והא׳

: משולח נער את לבקש
 אמר איננו והא׳ כשומעו . כו׳ אליהם ויאמר* יב

 מרגלים לאער אליכם דברתי אשר הוא
שהוא קשות אתם וידבר אומרו אל לב בשום והוא אחס

דבור
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 ונחת חיבה שהוא אמירה בלשון ואח״כ קופי של דבור
 בשמעו כוון וזה ויאמר באומרו אתם מרגלים להם אמר

 ובאתם א' אבדתם כי שאמרתם פתה לומר אינש האחד
 אתם מרגלים לכם אומר שקודם מה תבינו עסה לבקשו

 הרע הדבר בהזכיר וא״כ דבר לא על נראה קשות תי דב.
 Ы כי הוא אך .קצף ובשצף בנחת היה אתם מרגלים

 פה טאכס קודם שעשיתם מס ועל מעשיכם ממני נעלמו
 היתה מידכם כי אח אבדתם כי עתה שאמרתם מה הוא ש

 בגביע להם אמר שבפירוש )שם( לרז״ל גס ומה לו זאת
 רע יותר זה כי אחד לערבי אותו מכרסם כי רואה אני ?

 וזה ספק זה כי מרגלים עתה היותכם מעין אמתי ויותר
 והא׳ שאמרתם לו׳ ט' אליכם דברתי אשר הוא אומרו
 לשון שהוא קשות אליכם דברתי אשר הוא כי תביש איננו
 אתם מרגלים ונחת אמירה בלשון אח״כ לאמר כדי דבור

 היה מרגלים היותכם בהזכיר כי הראוי היא נהשך כי
 תחלה כי הוא אך מקודם משא״כ ברוגז ליאמר ראוי

 לחחד תחלה עשיתס מאשר בקרבי שהיה מה על רגזתי
 דברתי לא מרגלים עתה היותכם בענין ואח״כ שאיננו >
 באמת אחיכס מענין הזה החשד הוא קל ט כך כל ברוגז *
 איננו והאחד שאמרתם פסה יאמר או : הדבר היה <
 אשר הוא כי מביעותי אל חוזר הנני הוא מעולם שאטד 1
 הייתם לא היה כשר אם הלא כי אתם מרגלים דברתי ן
 ראיה אקח וממנו בייחוד זונות של בשוק אותו מבקשים ;

 המלכים דרך והנס . כמוכם כמוהו כי עליכם ללמוד
 ראוי וכן למרגלים הנחשדים את רעים ביסורין להכות
 בבא תבחנו בזאת אך .מלהודוס קשים אתם אך לעשות
 לי יגיד קלים ייסורין קצף בשצף הוא ט הקשון אחיכם

 הבחנת כי באופן שאיננו לאחד עשיתם ומה מעשיכם מה
 אחיכם בבא תלויה אתם מרגלים או כנים אם נשרנתכם

 הגדתו פי ועל ייסורין לסבול הוא ורך נער כי ן הקש
 היה מהראוי והנה אתם כנים אם אשכילה ממשיכם מ
 אחיכם בא עד מכס אחד אפילו מזה תצאו אם פרעה חי

 עצות בדרך תיעצהו פן מזולסכם שליח ע״י הנה הקסון
 בעצם עצמכם תבחנו ובזאת רעתכם יגלה שלא שקטות

 אעכב שלא לכס מוותר הנני אך מעשיכם יגיד הוא כי
 וגס אחיכם את ויקח אחד מכס שלחו אס כי כלכס את

 בעצם כך כל יהיה לא אותו ליען יוכל האחד שאותו
 לעצת כלכם עצת דומה איננו כי עמו טלכם בהיות כמו
 הדברים מתוך אבחין שלא חזקה כך כל תהיה לא כי אחד
 תבחנו שלא וגס . המה שקר מועצות או אמתיס אס

 הנה מכס איש הולך היה לא אס כאשר בעצם עצמכם
 בפנימיותכם כלומר אתכם האמת דבריכם ויבחנו לשמות

 אם הדברים יבחנו שכלית וחקירה והשערה האומר ע״י
 תבחנו בזאת אמר מעלה של וזהו הס שקריים או אמתייס

 דבריכם ויבחנו אמר ועתה עצמם אל הבחנה שייחס
 להם הורה דרכו פי ועל הדברים אל ההבחנה שיחס

 כלומר האסרו רק אתכם אאסור אמר שלא רחמנות
 מקום אל אספם אלא במאסר נתנם לא וגס מדעתכם

 אשלח אמר לא וגס משמר אל אותם ויאסוף כאומרו שמור
 כשמעם והנה .בחירתם פי על מכס שלחו רק א׳ מכס
 ט הקשון יבא אם בלבם אמרו כי מות עד להם המר

 מעשיהם מה מאתו כשאלו הלא כי מתיס כלנו אותו יחקור
ю )2 )ח״א 

 לבקשי ובאו איננו והאחד שאמרו הא׳ ומאותו אלו של
 היה ומה נאבד ואיך האחד של סיבו מה זונות של בשוק

 שאה כ״א לו היה מה ידעתי לא ויאמר יענה הלא כי לו
 אחיו שלום אח לראות אביו וישלחהו היה תמים צדיק
 אביהם אל באו לה א שאחיו כ״א שב ולא הצאן שלום ואח

 כמדקרוח רה ודקו בדם מגולה אחיהם כתנות ובידם
 אם היא בנך הכתונת נא הכר אביהם אל ויאמרו חרב

 והנה .עליו ויתאבלנו בכינו גם ישבנו ושש ויכירה לא
 האקלאמר אדוני האיש יתרן אז האלה הדברים שי על

 הרגתם אחיכם את כי הם א דמים אנשי כי הנה
 מלך כי ז״ל למאמרם גס ומה ראשיכם אח ונחחייבתס

 )ב״ר ז״ל אמרו כ’ע כי נען כ בארן מושל אז היה מצרים
 ך לקראה הולך וגם אחיך אל באנו עלשהוק ע״ה( פ׳

 ארן מכס עליו ליקח מצרימה ללכת רוצה שהיה שאמרו
 בדברי יהפשס וגס . רים ברב יעקב עם להאחז כנען
 איננו יאמרו עתה א׳ץ מת כי אביו אל אמרו כ״א שקר

 מרגלים כי במאמרו להחזיק יוסיף ועוד אותו ומבקשים
 רע כי הדבר לעשות נו מא ע״כ להמית דחס וא' הס

 יוס עד ט' משמר אל אותם ויאסוף אז המעשה עליהם
 בני כי אני רואה לו' וחיו עשו זאת אליהם ויאפר הג׳
 אחקור הקכקפן אחיכם יבא מאנתם ע״כ כי אתם מות
 כי דבר אחקור ולא אחכס אוותר תחיו למען ע״כ אותו
 הס אני כי אסם ולא כלומר ירא אני אתהאל״ים הלא

 יאשר בד בל א׳ אחיכם כי והויתור חשתם לא חם וא עליכם
 ויאמנו אלי תביאו הקמון אחיכם ואת כו׳ משמרכס בנית

 דבריכם להבחין אותו ואדרוש אחקור לא כי דבריכם
 אומר כי אחכם אאמין מיד כי . דבריכם ויאמנו כ״א

 אח לכס יש כי אמרתם אפר ואמת צדק היה ר שכשאש
 וההסבה אמס אמריכם יתר כל גס כן אביכם עס ן הקשו
 המוחי פלא כדי רק האמת הוא שכך שאחשוב לא הזאת

 וזהו בחייכם חפן ואני רעתכם תגל כי .אחקור אם
 שאלה העדר על ו ח פס ואז .תמותו ולא דבריכם ויאמנו

: כן ויעשו לקסן
 יורה אבל לשק שבע הנה . כו' איש ויאמרו כא

 אחר דבר ומקיים אחד דבר שדוחה
 כי ראות" שעל אמרנו ואס . בזה צודק שאין מה זולתו
 ואמר מהכוהר שהוציאם ן אר אדוני האיש עליהם ריחם

 אשמים אבל תמרו זה שעל תמותו ולא דבריכס ויאמנו
 שאינו הוא כי הזה האיש ולא כלומר אחינו על אנחנו
 אחינו על ריחמנו שלא אנחנו משח״כ ו עלינ ריחם אחינו

 לו נתחנן מבלי והיא בהתחננו נפשו צרת ראינו כי זר היה
 זה כל אך הוא ולא אשמים אנחנו אבל ע״כ .לנו הישיב
 אדוני האיש ינצל לא פנים כל על הלא כי כלל פוה איננו
 ואסרם חמס לא על עלילות העליל כי אשס מהיות האדן
 אינו הוא כי יאמרו ואיך כמשפש השוהרשלא בבית
 עודם מתקלה כי יתכן אמנם .אשמים אנחש אבל אשם

 דתה שאחת מרגלים ערעור על הסוהר בביס אסורים
 לא כי בעיניהם נראה היה להרג ס מסי והיו להמית
 דם שפכו לא אחיהם דבר על היה אס כי היו אשמים

 אבינו את אשרציערש דבר על ואס עליו יסתכנו ואיך
 הלא דם כשפיכות לש זה והיה נא הכר אליו באומרו

 יניחש לא הנה כי הוא גם מצסער איך איפה א״כ
 להוליך
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 באומרם תמהים היו ע״כ . נפש להשיב אוכל לו להוליך
 כך על באשם והוא חלילה יוסף דבת קבל אבינו אולי
 אשמים בלתי כי בחשבם בעיניהם יפלא עצמם על וגס

. דברים ב׳ בראותם אך .וישב בפרשת ככתוב המה
. דבריהם שיאמנו והבטיחו׳ ממאסרם שהוציאם )א(
 בתיכם. רעבון שבר הביאו לכו ואתם להם אומרו כי )ב(

 כה עד הנה לומר .כו' אנחנו אשמים אבל אמרו אז
 מנעו כן על כי . כאשם היה אבינו גס כי נראה היה

 לכו ואתם צונו אשר עתה אך נפש להשיב אוכל ממנו
 אשמים אבל כי אנחנו מודים בתיכם. רעבון כבר הביאו
 גוזרים אנו לרוחה מהצרה יצאנו ומאשר הוא ולא אנחנו

 על אס כי אבינו דבר על הצרה היחה לא כי .ואומרים
 ולא תחינתו צרת ראינו כי רק מות משפט ולא . אחינו

 ועברה כבר באה נקל הדבר בהיות כן על כי שמענו
 של טעם היות וזהו . לרוחה ויוציאנו הזאת הצרה ממנו
 ולא כבר באה כי והוא מלעיל בבי״ת באה מלח

 כן על כי והוא הווה שהביאה המשמעות שהיה מלרע
 והיינו אבינו דבר על היה אס כי נפשינו. ממסגר יצאה

 הכירו לא כן ועל . בצרה היינו עדיין מיתה כמחוייבי
 כלו׳ לאמר אותם ראובן ויען אז לרומה צאתם עד הדבר

 כי . כמאמרם ולא האמתי בדרך הוידוי הס לאמר כדי
 טכה כבר כי אמרו אך .היו אשמים כי שאמרו אמת הן

 רעתם יכירו באופן אם כי כך לאמר אין עבר וחלף העון
 אמרתי הלא להם באו' והוא לאפר וז״א .מעונם וישובו

 היתה הטנה תחטאו ולא בפי׳ אמרתי שלא גס כי כו' לכס
 נשליך אמר לא כי והוא למבינים בילד תחטאו אל לאמר
 המעשה עליו רע כי יבינו למען השליכו רק הטר אל אוחו

 שכבר אינו ממאס׳ יצאתם ואשר . אוש חשב ולחטא
 מה על רק לקיתם לא כה עד כי הוא אך העון נוכה

 ועל להמיתו אותו שהתנכלתס מה ועל קשות שדברתם
 שדבר מה דברים הג׳ היו שע״כ .הבורה אותו שהשלכתם

 בבית שאסרם ומה אתם מרגלים להם ומ״ש קשוח אתם
 או דם שפיכות שהיה אח״כ שעשיתם מה אך הסהר
 כי נדרש עתה הנה היה איך ידע לא ראובן כי לו דומה

 ענין היה איך . ממט לדרוש בנימין בעד שולח מאשר
 ענין עזב הלא כי . נדרש כבר כאלו הנה שאיננו הא'

 שנעשה מה אל הובאה וזה . דמים ודורש המרגלים
 כו׳ דש וגס וזהו . העונש לקבל והתעהדו בשמים

 .הזקן דם את הגס שמרבה ל״א( ם׳ )ב״ר וכמשז״ל
 על כי אמרתם הלא )א( .טעו דברים ג' על כי יאמר

 חמור דבר לא על אחיכם ועל . לוקים הייתם לא אביכם
 הצרה כי אמרתם וגס . ט' בהתחננו ראיתם אפר רק

 דם כי דמו וגם כ״א הוא כן לא . ועברה באה כבר
 דמים שפיכות שהוא חמור דבר הוא וגס עליכם שניהם

 כי .התחלתם Ы עדין כ״א ועברה כבר באה לא וגס
 בבית שדם כי יתכן ועוד .כמדובר ליפקד נדרש הנה

 מחייבם היה המכירה שן כי בלבם אומרים היו הסוהר
 ממהר ועד .יחב' לפניו מכירתו כמות עזה כי מיתה
 ומקבלים שותקים היו ע״כ .מלכות הרוגי י' ענין אצלינו

 המכירה לגלות שלא החרס מפני וגס הדין אח עליהם
 והיה נעשה מה ידע שלא כראובן יודעה הבלתי לפני
לא אמרו לאורת מאפלה בצאתם אך . עמהס כעת

 3 )ח״א(

 לא .עלינו היה מיתה ערן כי דמינו אשר כי כמחשבתנו
 על ולא .בלב־ מה אשמה אנחנו אשמים אבל כי היה כן

 בפר* כמפורש לדעתם לכך היה ראוי כי המעשה גוף
 הלחנות לבני קוראים שהיו שוא שמע הביאו על .הקודמ׳
 איש גונב במצודת ילכדו לבל שחקנו במה גס . עבדים
 .כו' הוא בשרינו אחינו כי .בפשזק שם כמפורש ומכרו

 בהתחננו נפשו צרת שראינו כ״א אינה אשמתינו אך
 לכן .תשובתו ומקבל פשע על מעבור קשים והיינו כו׳

 ושמיעה. בראיה חטאנו כי והוא מדה כנגד מדה לקינו
 שמענו לא וגם עינינו עליו חסה ולא כו׳ צרח ראינו כי

 הזאת הצרה אלינו באה ע״כ באזנינו תחנוניו נכנסו שלא
 ודבר* קשוח שמענו תחנוניו שמענו שלא על והוא בייחוד
 הושיבום במחשכי׳ זה כנגד כו׳ ראינו אשר ועל .עלילות

 אחר וזהו מלראות עיניהם נסתמים שם כי הסוהר בבית
 אין המעשה עצמות ועל . מדה כנגד מדה הזאת הצרה
 שקשה ונחה ועבר׳ . כבר באה ע״כ .שן כובד עלינו

 תאב ראובן והנה . דברינו יאמינו כי המרגלים תביעת
 אז נמצא לא כי ידע לא כי . מיוסף נעשה מה לדעת
 וכששב אביו אל להשיבו היה הטר אל שב כאשר כי אתם

 אין .בגדיו את ויקרע בבור יוסף אין והיה הטר אל
 שהיו ראה אך • ידע לא ושא הנדוי מפני אזט את גילה

 שמוע בלחי על רק אשמתם הי־ה לא כי אומרים
 כד* כלומר לאמר אותם ראוק ויען ע״כ . תחינתו
 והיו לאמר או׳ וזה .תאוחו זאת כי הדנר ויגלו שיאמרו

 כ״א .ש״ד אינו שעשיתם מה אה לו׳ אמרתי הלא דבריו
 מזה גם הלא קל לחטא מתייחם . חי ועודנו אחר דבר

 תחשאו אל לאמר אליכם אמרתי הלא כי .אחכם התרתי
 בלתי יחשב לילד הלא כי קל מציאות אפי׳ כלומר בילד
 שאמרתי גס כי .דבר אשמת עליו אין כי ללקוח ראוי

 שלא ד״א כי הכוונה היחה לא דם תשפכו אל
 לאש הקדמה עשיתי רק תעשו דם שפיכת יהיה
 לאמר אליכם וזה בילד כלל תחשאו אל אח״כ לאמר .לכס
 .להורגו לוהטים שהייתם .אליכם שהי׳ למה כי .כו'
 לומר הקדמה כ״אמהשהיתה מידאלתחשאו אמרתי לא

 .קל חשא היה אס הוא זה כל .והנה תחשאו אל כן אחרי
 כ״א .שא כן לא רואה שאני מה .אך דמו שפכתם ולא

 לא עמדו והם נדרש הנה דמו גס הלא כי שפכתם שדם
 יאמר או .לגלות שלא עומדת עודנו כי החרס מפני ענו

 כל כי )שם( רז״ל לימדונו כלל כי והוא כו' אשמים אבל
 גם ולוי שמעון הס אחיו אל איש ויאמרו ,Ьзб מקום
 איע ויאמרו כמד״א .העיקר יוסף בצרת היו הס כי ידענו

 ונהרגהו לכו ועתה בא הלזה החלומות בעל הנה אחיו אל
 שהשליכו שא שמשן כי כ״א( פ׳ )ב״ר ארז״ל וכן כו'

 אחיו אל איש כתמהיס אמרו עתה כי אפשר ע״כ . הטרה
 על האחין שאר ולא אנחנו אשמים אבל ולוי שמשן הס

 אך .כלנו כא׳ לקינו ואיך העיקר היינו אנחנו כי .אחינו
 אלינו בהתחננו נפשו צרת כלנו ראינו כי כ״א זה אין
 הזאת הצרה כלנו אלינו באה ע״כ .כלל דרך שמענו ולא
 ויען :מוחים הבלחי משפש הוא העושים כמשפש כי

 כלו לאמר אותם ויאמר. המדברים ולוי לשמעון ראובן
 לאע* זה מאמלכס ры .אחינו יתר את שהוא אותם
 рр כי מחיתי כבר אני כי בכס מיחו פלא על שלקו

 אמרתי
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 שאמרתי גם כי .תחטאו אל לאמר אליכם אמרתי
 .שע״כ תחטאו אל לאמר היחה הטונה כו׳ אוהו השליט

 .הבנת׳ שלא שמעתם שלא אלא .נשליך לא אמרתי לא
 או .להוטים הייתם הכנה.כ״כ ל׳ אדוני שמענו כד״א
 אשמים אבל האומרים ולוי שמעון אותם ראובן ויען יאמר
 ראוי אותם כי או׳ אני .כלם על האשם שמטילים אנחנו
 כי ונהרגהו לכו אמרו אשר הם כי האשם ענין לאמר

 ככבי' י״א אומרו שעל יאמרו פן לי. נוגע שאני בלעדי הלא
 אליכם דברתי הלא מהשאר הגדולים אתם אך .מצילו אני

 אם .בילד תחטאו אל לאחרים לאמר ראוי .היה בפרט
 וכן הקטני׳ מוכיחים הגדולים לו להרע רוצים הס היו
 שהוא ראובן אליהם ויאמר באומרו דבר פניהם אל כי הוא

 ׳,מקבל היום והנכם שמעתם ולא הנזכר ואחיו איש אל
 כי אני רואה אך עשיתם מה ידעתי לא ובלכתי .הדבר

 בזה והנה .מכלכס נדרש הנה דמו גס כי כלכס על דם
 שופט יאמר כי יוסף ישמע אם ראשם. אח מחייבים היו

 הש׳ אמר ע״כ אתם מרגלים כי ראיה יש וגם .אתם דמי׳
:כו׳ יוסף שומע כי ידעו לא והס

דברים ג' ראה יוסף הנה .כו׳ מעליהם ויסב כי
 אשר )ב( בהתחננו נפשו צרח שהזכירו מה )א(

 ראובן מאמר )נ( גמלוהו אשר מהרע ושביס תוהים היו
 מצרתו ויבך מעליהם ויסב הא' על ע״כ נדרש הנה באומרו

 מעליהם צט נהמת התעוררות ולהשקיט הזכירוהו אשר
 על וניחמו שט כי על אליהם וישב הב׳ ועל .בכייתו ע״י

 שמשן אח מאתם ויקח הג׳ ועל .אליהם וידבר הרעה
 לט האו' היה שמשן הנא ט ראובן לקול למעןיאמיט

 הס ט׳ אחיו אל איש ויאמרו כי ז״ל כמאמר .ונהרגהו
 יוסף שלח )שם( ח״ל אמרו. בב״ר והנה :ולוי שמעון

 שמצאתי מאצלך ליע׳גטרים שלח לו ואמר פרעה אצל
 אצלו שקרט כיון ככלים עליהם ליתן מבקש ואני .לסטים

 ונשתברו פניהם על נפלו קולו ששמעו כיוק בהם צווח
 .נתש כפירים ושיני שחל וקול אריה שאגת שנא' .שניהם

 ממד מיד אתה קום לו אמר אביו לפני יושב מנכה והיה
 והנה כו׳ האסורין בבית והכניסו א׳ מכה והכהו מנשה
 האלה הדברים כל את לרז״ל הכריחם מי לב לשים ראוי
 הגטרים תענין אמנם :ממנשה בין גטריס סהע' בין

 שחל וקול אריה שאגת באו' ד׳( )איוב אליפז דברי הכריח
 כפירים דרך אינו שחל וקול אריה משאגת הלא כי ט׳

 כנין לו אין ט׳ אובד ליש שאחריו פסוק וגס שיניה' לינחק
 בני אס יוסיף ומה יחן מה וביה מניה וגם .הקודם אל

 להם אין הקודמים עם הכתובים שני וגס .יתפרדו לביא
 לומר כו׳ נא זכור פסוק אחר ימשכו אמנם :כלל ענין

 לרשעים וההפך לטובים להטיב יח' השגחתו והביסה ראה
 כיעקב .אבד נקי הוא מי נא זטר הלא ט מחשבתך הפך

 לא למצרים ונמכר שנגנב יוסף או .לאבדו ארמי שבקש
 נכחדו ראיתי כאשר נכחדו ישראל הם ישרים ואיפה אבד

 ישראל. של למושיען לו נתחכמה הבה באומרם .און חורשי
 להשליכם בפועל עמל וזרעו .מטל להביא שלא שנשבע

 אלוה מנשמת כי .מדה כנגד מדה יקצרוהו .המים אל
 וברוח כמד״א אש ומרוח .יעבדו ט׳ ברוחך נשפת כמד״א

 רשעים. ומאבד צדיק מציל בלבד ולא הוף בים יכלו כו׳ אפיך
 שונאיה' על אומן בהם ומוסיף הצדיקים את מחזיק גס כ״א

4 ׳<(Л) לא

טשה !קץ
 וקול . יהודה אריה שאגה הלא כי .פקודתם עת שרם גס

 הקורא והנה .וקולם משאגתם נחעו כפירים ושיני .שחל
 שחל. שיקרא בשמעון משא״כ .מפורסם הוא .אריה יהודה
 אובד ליש ואמר הנז׳ שחל קול היה מתי לפרש היצרך וע״כ
 א׳יאסר אתיכם יוסף להם כשאמר והוא טרףכו׳ מבלי
 לבלתי אז כי .בתיכם רעבון שבר הביאו לכו ואתם כו'

 הפרדם אל חשו לא .ברעב אובד אביהם את הניח
 בזמן זה היה מתי לומר .ט׳ אובד ליש׳ וזהו משמעון

 ע״כ ביתו מרף מבלי אובד יעקב הוא .ליש שהיה שעל
 הוא שחל מקיל אז כי־ . מאחיהם יתפרדו לביא ובני

 פרעה גבירי הם נתעו כפירים שיני .מאחיו הנפרד שמעון
 אח״כ כי ואומר" נתעו כפירי׳ של ר״ת כמספר .ע׳ שהיו
 וידבר אליהם וישב אומ׳ למו הוקשה יהיה נאסר מנשה ע״י

 אליהם. וידבר וישב יאמר שמהראוי מיותר שהוא .אליהם
 לא באומרו ומנשה יוסף בסמוך הוזכרו בפסוק הנה אך

 היא המלין .והנה בינות׳ המלין כי יוסף שומע כי ידעו
 וישיב אומרו וע״כ .רבה בבראשית )שם( ז״ל כמ״ש מנשה

 .תחלה השכר יוסף אל חוזר אליהם וישב .ויבך מעליהם
 יחזור .אליהם מוישב מוחלק שהוא אליהם וידבר ואומרו

קושי דברי וידבר שבא מנשה הוא הנזכר המלין אל
• : שמשן את ויאסור ויקח

 להודיענו ראוי היה לא כי לב ת לש ראוי וכו׳ ליצר כה
.אמתחתו בפי איש ככף להשיב צוה כי רק

 אין .צידה להם ולתת בר כליהם את ימלאו צווחו אך
 אח וימלאו רבים בלשון החילו וגס .מזה צורן לסיפור
 ועוד כן. להס ויעש ואמר יחיד בלשון ויצא בר כליהם
 וישיבו בר כליהם את וימלאו שהיל״ל מיותר פסוק שסוף

 ויחזור לדרך צידה להם ויתנו שקו אל איש כספיהם את
 קייס הזכיר השקים שבמילוי וכמו .ויצו אומרו אל הכל

 י»נור .הצידה ושת הכסף בהשבת דבריו.ק מצותוולא
 ויבא אומרו וכן ט׳ מויעש ולשחוק מצותו דברי ולא הקיים

 כספו מצא שהא׳ הי׳ מה ועוד מיושר הוא ט' שברם את
 מריקים היותם עד כספיהם צרורות מצאו לא ואחיו במלון

 רק במלון לחמורו מספוא נתן שלא היתכן בבית שקיהם
 מלכל ולוי שמעון אש לצער יוסף כוונת אך :בלבד הא׳

 היחל ובגדול בצרתו עיקר היו הם כי לכפרהס השאר
 באופן לוי כסף בם הכסף ובהשבת שמעון את מאתם רקח

 ירגישו לא באופן ולאחיו מיד יצטער למען מיד לידו יאונה
 האחד ויפתח באומרו הכתוב בלשון והוא ביחס קרב פד
 כי יראה .וכו׳ אמתחתו בפי הוא והנה וט׳ כקו את

 השק פי אל וקרוב לאנשים. ולחם בר מלא השק היה
 עליה. תפור השק ופי מספוא|לחמור מלאה אמתחת היהה

 .בפנים בשק הבר בתוך מהם אחד כל כסף להשיב וצוה
 בפי שם לוי כסף ואת שקו אל איש כשפיהם להשיב וזהו

 .במלין בפותחו מיד ימצאנו למען השק. בפי אשר אמתחת
 ובזה .הרגישו לא שקיהם מריקים היותם עד אחיו כן ועל
 דרך על למלא. שהינ״ל וימלאו באומרו הכתוב מחמר יובן

 כי שקו אל איש כספיהם ולהשיב באומרו וכן ולהשיב אומר
 אומרו אחר ולא .שקי אל איש כסף ולהשיב יאמר מהראוי

 וגס .שקו אל ם היש האיש כאלו וכו׳ איש לומר כספיהם
 אמר! ולא ויעש אומרו ועוד בשקו אמר וצא שקו אל אומר
צוה דברים ש:שה על אך .וימצאו אומרו דרך על ויעשו

 צבא



קכג משה מקץ תורת

 כליהם את ביתו בני ימלאו )א( הפועל. אל כוונתו לבא
 וגס הכסף בהשבת ירגישו לבל .כמנהג בעליהם ולא בר
 תוך שהוא .הנזכר בבר כספיהם ולהשיב )ב( .מדה בלי

 .לוי הוא מהם איש כי איש להנקרא ישנו אך שבשק הבר
 בבר כספו יושב לא ולוי שמעון שהם אחיו אל איש כמד״א
 .רק פנימה השק תוך שה,א בעצם בשקו לא וגס הנזכר

 שהוא השק אל כמופקד .החוץ אל קרוב כדבר שקו אל
 מטעם והוא .עצמו בשק לא .למעלה שבשק באמתחת

 בפי הוא והנה כספו את וירא באומרו כיוון וזה הנזכר
 שלו כספו כי יאמר אך .מיותרת הוא מלת כי אמתחתו

 לדרך. ציד: להם ולתת )ג( בלבד. אמתחתו בפי היה הוא
 השקים. שבתוך ולחם מבר יקחו בדרך לאכול פן חש כי והוא

 צידה מוןמפקיהם להם נתן כן על .כספם צרורות וימצאו
 .בדרך מהם לקחת או שקיהם להריק יצטרכו לבל .לדרך
 וזהו אחד. אם כי ביתו בני עשו לא הללו הצוויים מכל והנה

 להם ולתת כו׳ כספיהם להשיב אך בר. כליהם את וימלאו
 כסף השבת גדול ויתור שהיה בעיניהם קשה היה .צידה
 עד הסרפו כן על .כליהם מילוי זולת אחרת צידה וגם
 כי יתכן וגם .ההם בימים יקר היה המזון כי השנית יצוה

 לו. המיוחד בשקו לתתו איש לכל מיוחד כסף איזה ידעו לא
 שהוא האמתחת בפי לוי של לשום הנזכר באופן גם ומה

 .על לטין ידע ביתו מגרי ,ומי בעצם בשק ולא השק אל
 וקם עושים היו שלא וראה רבים בלשון להם צוותו אחרי כן

 אך מיד. עשו זה כי כו׳ וימלאו מצו וזהו .בעצמו כן מעש
 הוא כלומר כן להם ויעש כו׳ ולתת כו׳ להשיב שצוה מה

 .בעצמו עשה כמצוחו כן להעשות כי כן אמר וזה .בעצמו
 איש כסף והנה יוסף בית על לאשר ואמרו שינוי בשובם אך

 יאמרו פן יראו כי ללוי. רק כי היה שלא מה אמתחתו בפי
 לאמר ימצא. אם תואנה למצוא הבר תוך הטמינוהו שהס

 כסף אמרו כן על בההפזם שם נתנוהו השקים ממלאי ני
 שמים היו לא העושים הס אה כי לומר .אמתחתו בפי איש
 הכתיב וסיפר .כגנבים מיד שיתפסו .האמתחת בפי אותו

 למו תתרגש פן מצרים מתוך לצאת נחפזים היו כך כל כי
 המתינו לא כי אביהם ביה רעבון מדאגת וגס כקודמת צרה
 שברם תה וישאו רק .מהעיר צאתם עד המשואות קשר עד
 אחרי אך לצאת. האמינו לא כי מכס ויצאו חמוריהם על

משואותם: יקשרו צאתם
 האחד כי .נחשב זר כמו הלא .וכו' האחד ויפתה כו

 והמה חרד לא אמתחתו בפי הכסף שנמצא
 וכן מיותר. הוא והנה אומרו וגס .כו׳ ויחרדו לבם יצא

 היציאה ענין מה .לבס ויצא אומרו וכן הנה וגס אומרו
:לזולה לחמר אינו כי לאמר אומרו וכן ההיא הלב
 כי בעיניו וכמבשר פלל כמוצא היה לוי כי יתכן אמנם

 כאם באומרו אתו תביא אפר כספו הושב כי ראה
 הכסף אוחו שמיס היה לא .שימה היתה עליו להעליל

 ולחם בר לו ניתן לב על יעלה לא לומר יוכל כי עצמו
 רק זה ואין ממני קבלו ודאי אך .ככף בלח רעב בשנת

 יצדק לא שלקחתי לומר כוונו אס וגס .לי להטיב השבה
 ראיה ועוד לקחוה. פלא היה משגה לומר שאוכל שלי בככף

 פאס המהמתי בפי לימצא ומזומן מוכן במקום ניתן היה כי
 במקום אותו שמיה היו לא המשימים כוונו כגנב לתופסי
 במקום הגזלה ושם גוזל אדם הין כי ויחביאנו ,מצאנו

 5 )ח׳א( לא

 הוא והנה כספו וירא הכתוב מאמר תה :מיד ימצאנו
 שנתתי כספי הושב להם מאמרו וזה .לימצא מוכן כלומר

 שאם כלי הוא וגס והושב ודאי פנתהיו ידעתי כי אני
 והראיה עושים. היו עצמי של בכסף לא כוונו להתעולל

 לשון כמשמעות ומזומן לימצא באמתחתי הוא גם הנה כי
 לי ניתנה מהנה כי בשורה רק זה אין כן ואם כלומר הנה
 ויצא כי התפעלו כך כל אתיו וכשמוע נצטער לא כן ועל
 היחה טובה כי חשבת הלא לומר וכו׳ וימרדו ודעתם לבם

 לכלנו. אם כי לבדך לך ולא רע רק אינו כי הוא נהפוך לך
 עכה זאח מה הוא לאמר כראוי מה כלומר לאמר וזהו

 רתמים שהיה מאמרך הפך לנו הדין מדת הוא אצהים
 כספי עכבתי אולי כי המשכו אל יאמר או :טובה ומהנה

 שבתי אולי לומר ואין פנהתיו אמר שהושב רק אינו כי
 שם יהי ה ולא באמתחתי הנה וגם כי גניבה דרך ולקחתיו

 על מציאה רק זה אין אך לגנב מיד אתפס במקום אותו
 יתכן עוד :כבקודם לאמר והשיבו בקודם האמור דרך

 מציאה המוציאה כי ההורה מדין שידענו במה זה דרך על
 כעת לברך חייב כמנה רעה לו המשך כי שיודע אע״פ

 הוא אם והמטיב הטוב או לעצמולבד הוא אם שהחיינו
 ועצי כלומר כספי הושב אמר כן על עמו ולאחרים לו

 אין וגם .מזה רעה המשך שאפשר עם שהחיינו להודות
 עמי לאחרים ולא לבדי אלי רק והמטיב הטוב ההודאה

 רבינו למדרש גס ומה בה וזכיתי באמתחתי הנה גם כי
 אסר לא יוסף כי האומרים צ״א( פרשה רבה )בראשית ז״ל
 וכהן חכם לוי הנה אמר כי כמעון אח אם כי לוי את

 ידע כן ידי על כי והכינו עלי כלם יקומו אקהנו אם גדול
 ועלי כספי הושב הענין שיעור או :התורה מדין יותר

 המשך שלא כ״ש כן אחרי רעה נמשך שהיה גס להודות
 לומר יוכלו שלא באמתחתי הנה וגס כי .גניבה רעות

 על נוסף באמתחתי אותו לשום לי היה לא כי פגנבתיו
 נאמר חשבת הנה ואמרו אתיו השיבו אז כספו היותו

 אם כי הוא כן ולא כעת טובה היא רעתך כי על הודתה
 מה לאמר וזהו .החמת דיין ברוך הוא לאמר בראוי מה

 תאמר לא כי לנו החמת דיין הוא לנו אלהיס עשה זאת
 כי עשה שכבר אם כי טובה היא וכעת עשה לא עדיין כי

 כן אס ענינו לההעולל החבולה היא זאת כי אחר הלא
 כבר כי לומר אלהים עשה אמר וזה היא רעה מעתה גס

 היתה לוי טענת האמה לפי והנה .ליעפות עתיד ואינו עשה
 כסף שמים היו לא הכוונה היהה להחעולל אס כי .טענה
 להודות. ראוי היה ואדרבה כמדובר אמתחתו בתי וגם עצמו
 ודעתם לבס יצא התפעלות מרוב כי לבס ויצא אמר לזה
 דףק׳( )תענית דעתרז״ל אחשוב וכן דברו: כן ולא

 כו׳ דרכו תסלף אדם אולת שלמה מאמר זה כי האומרים
 מה ואמרו מתלוננים היו ה׳ ועל סילפסדרכס אולהם כי

 כזה דבר ש,מיס עשו יתכן .ואיך לנו אלהיס עשה זאת
 מהם דעתם שיצא הוא לבס ויצא אומרו שלדעתם לא אם
 וגם .ואת מה אומרו נדקדק ואם : דברו בדעת ולא

 שמעון עם בהיותו לוי כי נאמר זאת במלת הבי״ר בטעם
 הוא ועתה נאסר שמעין כי וראה יוהף בצרות מחזיק

 אומרו וזה הרפה היהה לבדו עליו פן חש לקה בפרטות
 נוגעת אלי כלומר בפרטות באמתחתי הנה וגס כספי הושב

וראה הביטה כלומר זאת מה לאתר ואמרו השיבו אז הרעה
 מק



תורתי מקץ246
 תכי״ר כרמז משוכה הכנעה כהמשך כמודיס זאת מה

 אשר מעין שהוא כסף ידי ועל גניכה צרת שהיא כלומר
 לאמר שראוי מה וא״כ ככסף ונמכרהו אחינו את גנכנו
 כדכר אשמנו כלנו כי לנו אל״ים עשה זאת מה הוא

 כירידה זאת מה כהכרח לאמר שראוי מה הכתוב ושיעור
 לך ולא לנו אל״יס עשה הוא התכי״ר כדמוז ושפלות

 ר׳ דמך כד לוי ר' צ״א( פ׳ )רכה ובמדרש : לנדך
 ואנו לכס ויצא כתיב מצאו מציאה שכטים אמר מק שי

 וראוי . ע׳כ וכמה כמה אחת על סימון ר׳ את שאבדנו
 יראים היו שם כי פירכא לו יש זההק״ו כי לב לשיח

 כאכידת כן שאין מה לכס ויצא כן ועל .כגנבים יהרגו פן
 והוא לוי אל השכפים תשוכח דרך על יהיה אך הצדיק

 ורשכ׳ג ישמעאל ר׳ סילוק על נכא כן יהודה ר׳ כמאמר
 ראוי היה זמן כאיזה לט להטיב הפן היה הקכ״ה אס

 לכא עתידה שצרה ודאי אלא ופלוני פלוני כימי אלא
 כן אחרי צרה כיאת הוראת הוא הצדיקים סילוק כי הנה

 אס ומה הק״ו וזהו השכפיס של הכסף למציאת דומה
 והמטיב הפוכ לכרך וראוי מוכה היא שכעת שאם השכפיס

 האפשרית הרעה על לכס ויצא עכ״ז שם הוא כאשר
עתה שהוא מה נין צרה הכל כי ט׳ שאבדנו אנו לימשך

 :וכמה כמה אחת על לעתיד נין שם הוא כאשר
 כלתי הוא לאמר אומרו . ט׳ יעקכ אל ויבאו כט

 למה וגס לזולת לאמר אינו כי צודק
 .אותם הקורות כאומרו מקרה אל הדכר התורה תייחס
 לא והוא הדמיון ככ״ף הארץ את כמרגלים אומרו ועוד
 כלתי ויתן מלת וגס דמיון כלי אתם מרגלים רק אמר

 הזכירוהו לא להם שנ׳ הארץ ערות אח לראות וכן צודקת
 את אסר ואשר ימים שלשת כמשמר אשרם אשר לא וגס

 דרך ועל האחד כאמתחח המושב הכסף את ולא שמעון
 שאמר אומרו ועוד .שהיה ממעשה ס רכ שינויים זה

 מרגלים לא כי אמרו ולא אתם כנים כי אדע כזאת האיש
 את והכיאו כאומרו דכריס שני מזכירים ואח״כ אתם

 כניס כי אתם מרגלים לא כי ואדעה אלי הקטן אחיכם
 לא כי הוא כנים היותם ככלל הלא כי ויקשה אתם

 אותם הקרח מלח אל לב נשית לזה אמנם :הס מרגלים
 אשות כשתי נכווים היו כי ואומר ווי״ן חסירת שהיא

 אשר הרעה כל אח נאמ׳ אס לנו אוי כלכס אומרים
 כקרש הכניסו לכל בנימין את לחת אנינו ימאן כי מצאתנו

 נשאל טענה כאיזה כי נאמר לא אס לנו ואוי צרה
 והסתירו ספח וגלו נקלה דרך ספרו ע״כ בנימין את מאתו

 כמרגלים רק ממשי למרגלים החזיקם ושלא טפחיים
 כל אש וז״א . שמעון ואת כמשמר שאסרם לא וגס

 לאמר אמר לזה כחסרון להגיד כן עשו ולמה הקרת
 שעתידים מה לו לאמר כדי ׳הוא כן שעשו מה כלומר
 היה אם או הכל יסתירו שאס כנימין את שיתן לאמר
 אומרו טונה תהיה או : משלחו היה לא צרתם כל שרוע
 השגחה צרת לו תראה שלא כאופן שהגידו לומר לאמר
 . הם מקרים כי כעיניו שיראה רק לכט ירך לכל כעצם

 מה הוא אותם הקורות כל שאס כאופן לו ויגידו וזהו
 פחד יפול כל ורעות עונות שמצאום ולא לאמר שיאות

 ואמרו החילו כי והוא אתכנימין לשלח וימאן יעקב על
כעצם צרה איננה כי נא ראה לומר .וט׳ האיש דבר

 6 )ח״א( לא

משה

 כ♦ נדני אפון וכלי דניים כקול כעלמא כתקרה רק
 דנרי דכרו שמשוך אה כי למרגלים משכנו מתחלה לא הלא
 ולא מרגלים ענין ולומר לדכר הפליג הכעש מתוך קושי

 ולא כמרגלים נראים שהיינו רק כעצם דעתו כן שהיה
 כמאמר כצאתו כי ע״כ גדול כקושי שנכנס אלא עוד

 כי הקודם כערך מהנה כמקכלי נמשכנו כמרגלים היינו
 דכר אומרו וזהו . תחלה כעינינו היינו המוחה לכני

 כאומרו כך אחר צאתו למתנה שהשכנו עד כך כל קשות
 והוא אותנו וישן וזהו . יושר נקל זה כי כמרגלים שהיינו

 קולדכריס כי הוראה וזה .הדמיון ככ״ף שהיה כמה
 לנחשדי' הנעשה כדרך יסורין כלי כי והראיה .היה הכל

 עם כו׳. אנחנו כיס אליו כאמור לנו האמין .למרגלים
 אס מרגלים חשדת לכפל מספקת סענה היתה שלא

 אנחנו כיס לו אמרי כי והוא . כעצס החשדה היחה
 כי סרגלים היינו לא כי מעתה אמור וא״כ אמס אנשי

 לאנשי לא אס . כזה עצמם לשוס אמת אנשי דרך אין
 אס תנצלו כזאת להם כאסור למלכם מוח חייכי רשע

 הם זה כלעדי כי יססכנו ושם פלוני עיר את לי הרגלו
 עצמס יאכפו לא אמס אנשי אך יהשוכו אם להרג מפיס

 עכר שנים כי הוא אנחנו אמת אנשי כי והראיה .ככך
 עלינו ידרש האלו הסמים פי ועל .,כו אכינו כי אחים
 אנכי או כי׳ אם יגידו והם אלינו מהקרוכיס כנען כאין
 שהיסה ארז״ל מצרים. ממלכות כנען ארן אנחנגכי רשע

 עשו חפן שהיה ע״ה( )פ׳ ככ״ר אמרו כי ההס כימים
 יעקב עם להאהז מצרים ממלך כנען ארן מכס ליקח

 .כנען נאק כאומרו אחרת דרך כוונו אפשר כזה או
 ירגלו נס מושלים שאתם כנען ארן כני יתכן איך לומר

 מה אל התנצלות כזה והיה . לקחתה מצרים אר׳ן את
 יושני שאר כל כי אח להם ושעוד עשר כנים היותם שגלו

 :ירגלוה פי ובעד אתם חיכור להם אין כנען ארן
 כנדה ידו אין כי נא ראה אמדו כי הענין אל ונחזור

 כי אדע כזאת אלינו ואמר השיב הלא כי עלינו
 כמס אם והוא אתם מרגלים לא כי אדע וכזה אתם כניס

 כ והוא אתם כניס כי אדע שקרהס לא אלי שאמרתם
 שקרחס. פלא שאדע כמה אכיכס את שהקפון אמרתם

 היא אמת כי אישה יודע וכמה לכנים אחשיככט כזה
 ואראנו אלי אותו כהכיאכס לא אם שם לכס קסן שאח
 האחד אחיכם אתם כניס כי אדע כזאת אומרו וזהו
 אמת איש חזקת קונה אדם אין אמר כי והוא .וט׳

 על חזקה הויא בחרתי כי דכריס כשני לא אם וכשרון
 על שהרחמו כפה אתם כניס כי אדע כזאת אמר האחת
 סכם אחד עזיכת על תחושו שלא ,כתיכ ואנשי אכיכס

 הניחו האחד "אחיכם וזהו .כרעכ להחיותם כדי אתי
 אנשי פעולת הוא זה כי ולכו קחו כתיכס רעכון ואת אתי

 חזקה להיות יספיק לא כלכד כזאת אך . לרחם אמת
 אמנם . אתם מרגלים לא כי מזה ללמוד אסם שכנים
 כי יודע שכו הב׳ הדבר שהוא אלי הקפן אחיכם הניאו

 אתם מרגלים לא כי ואדעה וכזה .אתם אמת אנשי
 הנאמרים הדברים כשני אתם כנים כי שאראה כמה

 נא ראה ,וט כרס כי כו' לא כי ואדעה וזהו . נאמת
 על מלכו ישיר כלכד לא כי אותנו להרע כוונתו אין כי

שאת לנו יסיכי גם אס כי סרגלים היותנו כד ידי
■ הארץ



קכד־ סשה מקץ תורת
 האח צרח הין כי והוא כלנה היו עלי כי הוא הלא ששינו . חכמיו הארז ואת אמר !.ס נסחרו. הארץ

כי .עליכם ולא כלומר היו עלי וזהו . האב לצרת דומה :השלום מפני
צרח אני ארגיש כאשר אחיכם צרח תרגישו לא פן על מה )א( .להכין ראוי . כו' מריקים הס ויהי לה

 לומר שכלתם אותי דנריו בפתח כן גס אומרו וזהו .בני לבם יצא אמתחתו בפי לוי כסף בבהמצא היה
 לב אל שמיס אינכם כן על לכס ולא אותי הוא השיכול כלס של כספיה׳ צרורות שמצאו ועתה גדולה מרדה ויחרדו
 מה בצד ראובן אליו דבר אשר הישיב כן ועל .כמוני שכלתס אותי יעקב במאמר )ב( .וייראו כ״א נאמר
 הלא כלומר אליך אביאנו לא אס תמית בני אח באומרו יוסף כי ראה באו מאז הלא כי כו׳ איננו ושמעון יוסף

חששנו לא לבדך אס כי לנו כיהשיכוללא על כי אמרח . דבר אמר ולא יקחו בנימין ושאת אינם ושמעון
 גס כן ידי על עתה כי בני שני את ממשכן הנני כן על מעתה שיתעתד הוא שאם כלנה היו עלי אומרו )ג(

כיון הדבר ובכלל נהי׳ כמוך וכמוני שיכול אדע אני . עבר לשון יהיו ולא יהי יאמר ראוי אחרות לצרות
 גס אחינו צרת מרגישים אנו שאין כמאמרך כי לומר . המית בני שני אח לומר ראובן לב על עלה מה )ד(
 אביו צדק זה כל ועס בנך בן בצרת תרגיש לא עתה שגס אס כי עוד ולא אביו היה נקיים נפשות הורג וכי

 שאמר )פס( לברכה זכרונס כמאמרם אליו בתשובתו צ״א( פרשה רבה )בראשית כמשז״ל הס יעקב של בניו
 הנה כלומר בני הס לא בניך וכי שושה בכור אליו לא אס אומר שאחר )ה( .פושה בכור קראו כן שעל

 אליך קרוב בלתי הייתי אס צודקת היחה זאת שענחך שהיל״ל וכו' אוחו חנה ואמר חזר למה אליך אביאנו
 שיכול להיות תשובה היתה ממש בני היו לא שבניך הנער שלחה כן אחרי יהודה כמאמר או לי אוהו חנה
 כבנים הס הרי בניס ובני לי בן בהיותך אך שיכול כנגד אשיבנו ואני באו' הייתור וזולת ע״י אותו חנה ולא אתי

 ראובן וגס .לנפשי שיכול זה גס כי כלום אמרח לא לשים ראוי גס )ו( .אייאנו לא אס אומ׳ אחרי אליך
 אביו לשיטת שהלך היות עס זו חשוב' ממנו נעלם לא לא כי לאמר באו' )ז( .להפב׳ מהבא׳ השיגו אל לב

 מה לראות כיוון גס כי עינו פקח זה על אף אך כמדובר . כו׳ בני ב׳ את ראובן לו אמר לזולת אביו לשיאמ׳
 בנץ וכי אליו יאמר אם כי דרכו ע״פ בו לענות ישיב ענין מה מהמסון שירא הכונה אס וכו' ירד לא או׳ )ח(
 יוצאי אנחנו הלא ויאמר בתריה יענה בני. הס לא ומה בעדו הממושכן משמעון יעשה מה וגס ממכס. או׳

הנה כי בגינו את מתה גס ומה שחשבנו לזרים חלציך . בנימין את יתן לא אס למס בלא ביתו וכל הוא יעשה
אסון יקראנו פן ונשוב נלך אם לב על שס אינך עלינו מיותר: שיראה נשאר לבדו והוא אומרו )מ(

 אדיו אל ראובן ויאמר אומרו וזהו בנימין אסמל כי תכלא כימלפא האומרים רז״ל משל ידוע הנה אמנם
 אליו אביו לומר כדי אביו אל דבר שאמר כלומר לאמר והמרובה מבעית מועט הרע כי בהתא לא

 מה לראות כן אמר נכון בלתי הוא ראובן שמאמר שעס בלבד הא׳ באמתחת בהמצאהכסף כי יתכן כן משקיט
 :כאמור דרט פי על הוא גס לענות אביו לו ישיב כספו צרור איש שראו ועתה לבס ויצא גדולה חרדה נחרדו

 פרשה )דברים לברכה זכרונס מאמרם דך7 על והוא :בלבד וייראו וז״א מהפלגה. ושקטו יראו בשקו
שפירשו לאמר ההיא בעת ה׳ אל ואתחנן פסוק על ב׳( לוי באמתחת הכסף בראותם מתחלה כי •'>כן עוד

 זז איני שאמר חשובה ה׳ לו שיאמר כדי לאמר אומרו זה אין בלבס אמרו יוסף בצרת עיקר היה אפר
 ירד לא ואמר דרכו הבין ויעקב לי. שתשיב עד מכאן כי נדרש הנה ודמו בגנבתנו שנמכר יוסף חרבעון כ״א
 גס ילך לא ללכת אהכס שאניח אף כי עמכם. בני כ׳ תחת כגנבים נהרג המושב הכסף דבר על עתה

 מת אחיו כי רק כמוהו בני אינכם שאתם ולא הוא אשר ראובן ולא האשמים וילקו במכירתו שלקחנו הכסף
 לאסון קרוב והוא אמו בבני לפגוע הדין מדת והתחילה אשר ראובן גס כספו צרור איש בראותם אך . חטא לא
 קמא )בבא לברכה זכרונס שכתבו מה דרך על יותר וא״כ יוסף דבר על זה אין בלבם אמרו אז .בו חטא לא

 המשפחה כל תדאג המשפחה מן אחד מת צ״א( דף בנו אין יוסף עון זולת כי קלה צרה רק תהיה לא איפה
 ליפול קרובה אליה הקרובה כי מקיר אבן כנופל שהוא האמין כה עד והנה .מוראם כןהיקל על בעצם זולתו
 אסין קרה דברי לפי גס כי תאמרו ושמא .היא גס בראותו אך ובנימין שמעון מענין צו סיפרו אבר לכל להם
 גס אחוש לא ולמה איננו ושמעת שאמרתי שמעון את אמר כי ויתמרמר בקרבו לבו נהפך כספיהם צרורת את

 דומה ואינו נשאר לבדו הוא זה כי דומה אינו עליכם משא למו יותן מאד גדול הרעב בהיות כי לב על היעלה
 נפילה מקרבת האחד שנפילת לבד אבנים שני של בנין ובלא כסף בלא שאת יוכלון כאשר אוכל חמורים עשרה

 אף כי רטת אבנים לגדר .לסמוך במה לה שאין השניה אס עי זה אין אך . אחור כספיהם הושב כי חיר נ
 לגלים יסעתדו לא מהנה אחת בנפול התרועעה שרועה שמעון וחלוף שוברים אשר בשבר שמעון את שהחליפו

 שאגי באופן זו על זו ונסמכות הנה רבות כי הגותריס ויאמר התמרמר כן ועל עמוסות נשואות□ כל הוא
 עמו בה תלכו אשר בדרך גס כי אסון יקראנו מתיירא כי טורף לא כי יוסף על גס אדון ומזה שכלתם אותי
 :אסון יקראנו כל אפחד שם כן גס מצרה בטוחים כי שויס היו ויחדיו מכרתם אותו גס כי שאיננו אס

 לא אס כו' חנה ואמר וחזר אביאנו לא אס ובאומר את גס כי אשפוט ומזה .איננו ושמעון איננו יוסף
 חשדם הנה כי אביו דברי כל על השיב כי יהיה אשיבנו ולא כאחיו הוא גס למכרו מעצמכם תקחו בנימין

 צ״א( פרשה )ב״ר ז״ל רבינו לדעת שהרגוהו שמעון על בנימין ואח אומרו וזה . הדבר יצא הארץ מאדוני
 באומרו בנימין על וגם דרכנו לפי באוכל אושהחליפוהו לא האם מאלה כלאחד וכי תאמרו ושמא הקחו
האחך על לכן בסמוך כתבנו כאשר תקחו בנימין ואת כזה אכזריות על תהשדנו ולמה הוא בשרינו אחינו
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סשה

 זולתו ממס שדי כאל רחמים כיקש למה )יג(
 את ,ה להם ישלח כי שכלסי שכלתי כאשר אומרו )יד(

 יוסף הוא אחר אומרו אם גס ומה בנימין ואת אחר אחיהם
:שכלתי שכלתי כאשר יאמר איך כן אם

 דבר לדבר הוסיף לבלתי נועצו השבטים הנה אמנם
 אביו ימאן לא אז כי הסל מן פרופה תכלה עד

 לו הניחו שאמרו קע״ג( דף )ב״ב ז״ל כמאמר למו לתת
 שאומרים מה אס לאמר מחשבות השב הוא וגס ט׳. לזקן

 מפצים שהה אלא ואינו היא תואנה הארץ אדוני מהאיש
 נודדים והמה בביתו שלו הוא כי קנאה מטעם לקחתו
 הוא גם בצרה עמהס יהיה רצו וע״כ .,ובצרו ללחם
 לכן שקמו מימין ואת כמאמרו זולת מטעם או כהם
 ירעיבו לא אז כי פרוסה יכל׳ עד אמתין אעשה זאת

 מעלילת הוא ואם קנאה מחמת ברעב וטפס ונשיהם מ׳5ע
 אעשה זאת עוד כן על בדבר סכנה ויש הארץ אדוני
 ממצרים יקט שלא להם אומר אותם בשולחי כי והוא

 אס הוליך לבלשי יתרצו אולי מעט אם כי רב שיעור
 אולי הארץ אדוני לפני בלכתם שינסו באומרם בנימין
 יאסרו אין ואם הזקן מצער אליו באומרם לו ויוכלו יפותה

 רק יהיה לא כי אוכל יקחו אפר הוא מעט הן כי אליו
 בלכתם ואז ובמזרח בהליכה עודם צורכם סיפוק כדי

 כלתה כי יראו אם עמהס יביאוהו אוכל לשבור לשוב
 השוה הצד פ״כ יביאוהו לא אם הקנה ואין הרפה
 את לאכול כלו אפר עד דבר והם הוא דבר שלא שבהם
 אוכל מעט לט שברו שוט דברו היה ואז כמדובר השבר

 דברים שני להם רמז דרכו פי ועל הנזכר. הטעם מן
 ההוא בדרך מורגלים הם כי כלומר שובו באומרו אחד

 ללכת. נסה לא כי בבנימין מפא״ה להם הוא הזרה כי
 אותם חושד איט האמת לפי כי לומר שברו באומרו פני

 ושוט בדמים שקיטם אם כי בבר שמעון את שהחניפו
 שכלתם אותי באומרו שהחלישוהו להם שרמז גס כי כברו

 וגס כך לאמר ההיא בעת תקפתו הצרה פתאומיות
 וטפסכאשר עצמם על גס חס היותו רמז לנו באומרו

 יהודה השיב כן ועל .להם בחוסר כלם כי עצמו כל
 אוכל מעט להביא ללכת שנוכל רוחך על יפלה אל ואמר

 כי בנימין מבלי הא־ש יתפייס אס כך ובין כך בין לנסות
 לנסות א״א וא״כ ט׳. פני תראו לא דבריו אלו הלא

 ונשברה נרדה משלח ישך אם וזהו מעט לקנות בלכת
 רב בין איכל מציאות לפטר אפילו כלומר אוכל לך

 משלח אינך אס ואמר החליט וס״כ שתפלחנו צריך למעט
 אפשר לאמר ואומרו ברפב נמית אם גס כלל נרד לא

 אחיו כל ולא יהודה אליו ויאמר טעם מה תדע יאמר
אנכי לאמר הוא שעתיד מה כלומר לאמר הוא הלא

 לדבר הוא התחיל מעתה כן ועל .כו׳ אערבנו
 אומר אפוש בשתי נכוה היה יהודה הנה כי ישכן עוד

 אם מרגלים בסכנת שאנו אומר אם לי אוי בלט
 אס כי יאמר כי ערטשי יקבל לא כן שאס ילך לא
 ערבא וערביך בנימין את אבטיח איך מוח בסכנת אני

 להוסיף יבא איך מצטער הוא הראשונים על ואם צריך
 לא אם לי ואוי בסכנה הוא גס להכניסו בנימין את

 כי עליט קצף בשצף אחינו את לראות שרוצה אלא אומר
עשה מה ק על לט לתתו אביט ימאן מאן אומר כה אם

/ הסתיר

מקץ הורת 24?

 אביאנו לא אס המית בגי שני את אמר שמעון על שהוא
 אפיבנו ואני ידי על אוחו תנה אמר בנימין על .אליך
 לפון אמר פקדון בתורת פנוטלו בבנימין כן ועל אליך

 אוהו הפלח אם יאמר בנימין על הכל הזר ואם .הפבה
 תמית בני שני את פקדון בתורת שלא כמוהו כמונו עמנו

 איש ביד חמסרט הל פקדון בהורת ואם אביאנו לא אם
 כלם אח לא וגס מאחריותו האחרים יסתלקו פן אהד

 לך יהיו לבל ונם .שותפי דבי כקדרה יהיה פן כאחד
 ערב ואני אחי לכל אוהו חנה כן על יחד רבים נתבעים
 הנה אמר כן ערב ואני לו תן קבלן ערב שהוא עליהם

 מזה רצה גובה מזה רצה שהיא אביאנו ואני להם אותו
 בלשון אמר פקדון דרך השניה החלוקה היות ועל גובה

 שאמר )שם( לברכה זכרונס רבותינו דרך יעל הפבה:
 כי דרכנו לפי יתכן בני הס לא בניך שוטה אביו לו

 אמר אביאנו לא אם תמית בני צני את לומר כההימו
 ערבות כו׳ אותו חנה והוא אחר דרך אל פנה ואז כן לו

 רק .שוה איננו זה כל הנה ואמר יעקב והשיב כמדובר
 לא אך האין אדוני מהאיש או מכם היתה יראתי אס

 ט' בני ירד לא וזהו הדרך אסון על רק הוא כן
■ :למעלה כמפורש

 אם )א( לב לשים ראוי .,כלוט כאפר ויהי ב מג
 נפש שבעים רבים והמה כבד הרעב

 את לאכול שכלו אחר גם ומה אוכל מעט על יצוה איך
 לא למה כו׳ העיד העד יהודה השובת )ב( .הפבר
 היה הם מרגלים לא אם שלדעת למעלה מאמרו הזכיר

 לא שאם האיש בנו העיד יאמר ומהראוי בנימין את רוצה
 לאמר אומרו )ג( .אנחנו מרגלים כי אחינו אח נביא

 למה )ד( .לזולת לאמר שיהיה בהם אחד ולא פעמים זה
 כי כו׳ משלח אינך ואם כו׳ מפלח יכך אם ואמר חוזר

 אומרו )ה( כבר. נאמר זה כל הלא כו׳כי אמר האיש
 תלונתו צודקת היחה הלא וכו׳ להניד לי הרעוחם למה
 האין אדוני לאיש שאמרו מתחלה אליו באומרם זאת

 האיש כאל שאול או׳ 0) .כו׳ אנחנו אחים עשר כניס
 מה נדע הידוע באומרו וכן כפולה שאייה זו מה ' כ
 ענין מה כו׳ העוד לאמר אומרו )ז( .כפולה ידיעה זו

 ונקומם אתי הנער שלחה אומרו )ח( .לאמר אומרו
 ונהיה אומרו )ס( מיותר. הוא ונקומה אומרו כי ונלכה

 באומרו ריבה ומה ימותו שלא ודאי יחיו שאס נמות ולא
 עצמם את הקדים ולמה טפינו גם אתה גס אנחנו גם

 אוסרו על הוסיף מה אערבנו אנכי אומרו )י( .לאביהם
 אותו ישלחנו אמר לא ודאי כי אתי הנער שלחת תחלה

 מידי ואמר כפל למה וגם באחריותו להתחייב לא אם
 הנפקיחא היא מה )יא( .עצמו הערבות והיא תבקשנו

 הארץ מזמרת קחו צוויו נמשך ואיך איפה א״כ שאמר
 ומה לכן מקודם ולא יהודה של זה ממאמרו בכליכם

 הכסף ועל העלילה על לשחדו הוא ואם המנחה ענין
 הארץ לאדוני דבש ומעט צרי מעט היה למה המושב
 השיט בידכם קחו אומרו )יב( .במרובה יתפייס ותלותי
 אנו שאומר הטעם וגם .אתכם השיבו אמר ולא בידכם
 פקיס בעפרה מפנה יהיה יתכן שלא מלבד הוא משגה

 הארץ מאדוט נעלם משגה הוא אס כי לפגם מעם הוא
גניבה. מחמת פיתבעם ימשד כי אוחו יעורר למה

8 )ח״א( לא



קב »שה־' »קץ חורת

 רק היה לא כי ואמר הסבה והיקל הככנה דבר מחיר
 רק דבר אין כאלו אחיכם בלתי פני תראו לא אמר מ

 הסכנה בכוח יהי׳ למען בהתראות הפליג חפצו עפות
 כי ■ לשלח הוא מלון אס מוח אימות ושיש משולח בנער

 התראות כלו׳ העיד העד וז״א .להתרותו הפליג כן על
 רצונו בעבור התפעלות עוצם יורה זה כי התרה כפולות
 מרגלים אמר לא כי הנער ילך אס בטחון ורוב ונסתכן

 תראו לא אס כי יבא לא אם אהרוג בחרב ואתכם אחס
 ובכללו מהם פנים הסחר אס כי עונשם שם לא כי פני

 פעמים זה לאמר אומרו ענין וזהו :אוכל מכירת העדר
 לאמר ,וכו העיד העד לאמר יהודה אליו ויאמר באומרו

 עלילת טעם אמר ולא ,וכו אליו שויאמר מה לומר והוא
 אערבנו אנכי לאמר שעתיד למה לאמר הוא המרגלים

 לא פן מרגלים מסכנת ולא ,וכו העיד אמר כן על
 על ערב יהיה ואיך בסכנה הוא גס כי בערבית יבטח
 כפולה התראה שהזכיר העיד העד שאמר מה וכן זולתו
 עחידלאמר שהוא למה כלומר וכו׳ תראו לאמרלא הוא

 והיה בלבד פניס ראות העדר רק סכנה ומשולל קל טעם
 הפליג כן על פחד אין כי באומרו למאן לאביו מקום

 כי בדבר החזיק כאשר הראות למען ויכפלס בהתראות
 .רעה ויעשה המלך חמת תעלה אתם אחיכס ירד לא אם

 אימת עליהם חזקה לא כי דברו את יעקב בפמוע ויהי
 פניו יראו שלא שאמר אם כי המרגלים דבר על מוח
 להשקיט כי שאמרתם כה עד הנה אמר אז אחיכם בלתי

 החרשתי דבר להגיד הוצרכחס הארץ אח החרים עלילת
 כי שתאמרו עתה אך ממות נצלתס שבזה אמרתי כי

 שמעון ופגם אחיכם את לראות שהאב אס כי רע אין
 למה איפה אסכן בנימין חקחואח לא אם בסכנה אינו

 ואמרו השיבו כן על אח לכם העוד לאמר לי הרעוחס
 מהביא נחבך אם להרג מטיס היינו לא כי הדבר כן

 יצאה כשגגה כי הוא הבל המרגלים דבר כי בנימין אח
 לנו התיש שאל פאול כי הוא אך .הפליט מלפני

 התנכל אפר אח נא ראה לומר וכו׳ לו ונגד ולמולדחינו
 שאל שאול הלא כי אח לנו יש כי להגיד נבא למען
 אנחנו אחיס אס כלומר לנו )א( .שאלות שחי האיש

 למולדחינו )ב( .-גדולחינו וסדר מחבירו הגדול ומי
 העוד אח״כ לאמר כדי זה וכל הולדנו אשר צאצאינו
 ונגד אח לכס היש ולומר עוד לשאול ומזה חי אביכם

 התחיל כי הראשונות השאלוח שלשת פי על מהאח לו
 לגנוב האח שאלת אל לקו קו לימפך רחוקות בפאלוח
 כי דבר אין ראשונות בשאלות כאשר כי שנחשוב דעחינו

 הרביעית השאלה גס כן דברים לספורי מלך רצון אס
 האלה הדברים פי על הרביעית זאת לו ונגד וזהו

 לומר וכו' יאמר כי נדע הידוע וזה .הדברים בהמשך
 הורידו יאמר כי באחרונה נדע ראשונות משתלות הידוע

 וכל ישעו כל כי יצא הדברים מכלל הנה אחיכס את
 קטן נער לראות שחפן רק .מוח סכנת על אינו חפן

 יהודה אמר אז .פריד אין כי באופן בנו כיוצא ממנו
 כי . תירא אל הדרך מאסון כלומר אתי הנער שלמה
 בדיך הולכים כי חכלרנו כי ילך ובמצוחיך הנער שלחה
 .היא רבה כי אב כיבוד מנות גס ומה נ׳וקיס אינם מצוה
דבר יעשו לא כי אחי שלחנו אותך אנו שנכשל תירא ואס

 1 )ח״א( לב

 צריף אין כי . ומועצות כדברים עוד חחעכב ולא בלעדי
 חלויים נפש ס׳ו חיי הלא כי ונלכה ונקימה אס כי בשש
 מתביעת ונחיה לומר .נמות ולא ונחיה ואמר . מנגד

 בעת גצה מות אימת הסחיר כה שעד גה כי מרגלים
 פרוסה כלתה כי ברעב נמות לא וגם .הצרה דוחק
 את הגס שמרבה אנחנו גס הוא ונחיה שאמרתי ומה

 שמרבה אחה גס הוא נמות ולא שאמרתי ומה .״ שמעון
 ההכנה בכלל הוא פה ישאר אס גס כי .בנימין אח הגס

 ליכנם ועוב .בנימין טף את הגס מרבה טפינו גס
 והוא בודאי נפש שבעיס בדם מלבא אחת נפש בספק
 .ונלך נקום אמרו ולא ונלכה נקומה ובאומרם :בכללס

 ושכינה עשרה יהיו אחס בנימין בהיות כי רמזו יתכן
 ההי״ן שתי הטילו כן ועל בהליכחס ויצליחו עמהם
 שמורה קנאה יטיל הלא כי ראה יעקב והנה .יתירות

 ועוד .יהודה עס אם כי אחיו יתר עס משלחו שאינו
 .מרגלים מעלילת מות סכנת להם היות גלה הלא כי
 כי יהודה בראות ובכן כמדובר ונחיה אמר כן על כי

 .,וכו אערבנו אנכי אמר אז .לבו שח ולא בתק אביו
 שמורה אתי הנער שלחה אומרי על בעיניך רע אס לומר

 שב הנני .באחריותם אתס לשלחו כאחי תבטח לא כי
 מאתך המופקדים והם עליהם ערב רק איני כי ואומר

 מאמר והוא .אערבנו אנכי כי אחריות עליהם וגס
 אדוני מצרת הפנית ועל .קחו בנימין ואח אח״כ יעקב
 כ״ש בידי הגדול בכוחי עמי שאלחס תבקשני מידי הארן

 ושתהיה אליך והביאותיו אם כי . להלחם אצטרך שלא
 והצגתיו אומרו והוא .לפניך חי יעמוד באופן ההבאה

 האיש ישקוט ינוח אותו שבהוליך ידע כי והוא לפניך
 .לעיל שנזכר דבריכם ויאמנו כאומרו .תביעותיו מכל

 עצמו את יהודה הכין כי דבריו את אביהם וכשמוע
 .עשו עם לו קרה אשר את זכר .כאמור למלחמה

 .הצליח ק וע״י ולדורון ולתפלה למלחמה עצמו שהכין
 . למלחמה עצמך שהכנת עתה איפה כן אס אמר כן על

 והורידו כז׳ מזמרת קחו לדורון. עתה גס עצמכם הכינו
 לכם יתן שדי ואל והיא .אעשנה אני התפלה אך כו׳
 יתן הבטחות ,ית הבטחני אלי ית׳ בשמותיו אשר כו׳

 המורה שדי שס כי יאמר או .האיש לפני רחמים לכס
 לרחמים לכם יתהפך כי רחמים לכס יחן ודין שידוד

 במדרש והנה :בחירה בעל היותו עם .האיש לפני
 רבי בשם לוי רבי אמר כ״א( פרשה רבה )בראפיח

 אח שהחרדתי החרדה אותה תאמר חנילאי בר תנחום
 ולפי .כאן עלי שנזדעזעה הוא איפה מי ויאמר אבא

 אימת היתה חשבתי כה עד הנה אמר אפשר דעתם
 המישב. מהכסף או מרגלים. מעלילת עליכם מוח

 איננו שיוסף מה היתה מידם כי .שכלתם אותי ואמרתם
 ועל חקחו בנימין את וגס .נדרש ודמם .איננו ושמעון
 גודל בראותי אך .כלנה היו ועלי כולכם תסתכני שנשתס
 אין א״כ אמר והצגתיו הביאותיו באומרו יהודה בטחון
 מה כנגד .לפנים אלי חרדה רק עליכם מוח סכנת

 כאשר ולכן איפה. מי שיאמר אבא את שהחרדתי
 גס .ונתברכתי מטעמים והבאתי .אבא מצות עשיתי
 עשו זאת וזהו אביכס כמצות מטעמים הוליכו אתם
 ,וכו יחן טדי ואל כן וע״י .וכו' קחו במצותי קחו

כאשל
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 וישלחני אלו שמוח בשני ברכני כשהמרדתיו כאשר
 באומר יתכן עור :וכו' אותך יברך שדי ואל באומרו

 חיה בפסוק כ״ח( )שם ז״ל כמאמרם והוא איפה א״כ
 אריה שהוא יהודה את רק משד לא כי .אכלתהו רעה

 ירא היה כן ועל לו יכול בחירה בעל ולהיותו שהרגו
 האדמה מן עליהם צועקים אחיהם דמי קול כי .אסון יקרם
 כי שראה עתה אך . מוחים הבלתי ועל ההורג ;על

 לאבי ומשאתי אמר כן גם בנימין על נפשו בשם מלבד
 חטא כבר עליו יוסף דם היה אלו בלבו אמר וכו׳

 לא והוא .לאביו חוטא היותו בעיניו יפלא ואיך .לאביו
 איפה כדבריך כן אס אמר כן על .זולתו את חושד היה
 עתה .מת כי איפה היה פלא חשבתי אשד כלומר הוא

בהירה בעל אס כ׳ .הזה בעולם הוא איפה כי יראה
 היה ק צדי כי לו יכלו לא חיים שבעלי ודאי ט פגע לא

 לאיש והורידו תיראו אל נפש. דס עליכם כאין ולכן
 .וכו׳ רחמים לכם יתן שדי אל כי יספיק ובזה .מנחה

 .צרי מעט דבר מכל מעט רק הרבה תורידו לא אך
 ובזה .בעיניכם אתם אשמים כי יראה בל .דבש ומעט
 .שמעון הוא אחיכם .אחר אחיכם אח לכס ושלח אמר
 כי בנימין ואת ל״א( )שם ז״ל כמאמרם יוסף הוא אחר
 דבר על גס כי ימשך ומזה .חי יוסף כי .לבו בטח

 משנה וכסף כן על . יגנבים התפס פחד אין הכסף
 ואל בידכם תשיט עצמו המושב הכסף ואת בידכם קחו

 ליתפס עון למזכיר עליכם עצמו הכסף שיהיה תיראו
 מות משפט עליו לכס שיאונה נפש דם עליכם אין כי
 תחת אחר ממקוס שחטאתם הוא שוגג ערן איזה אש כי

 הזאת החרדה עליכם באה כבר ההיא החומרית ההנאה
 עון ולא בכם אשר הוא משגה אולי וזהו . לה והלכה

 יאמר או :תרוחמו השמים מן בה׳ נבטח כן ועל מזיד
 בידכם השיבו וכו׳ הכסף ואת בידכם קחו משנה וכסף
 היוקר בעתות תבואה לקנות ההולכים דרך הנה כי .וט׳

 .בשקו כספו צרור מוליך א׳ שכל הקונים ברבות
 שמוצא המעות כשיעור שק בכל טחן הבר והמשטר

 .הקונים רוב לפי לפעמים יקרה כך ומתוך .בתוט
 ימלאוהו בשק הצרור ועודנו .תוכו אל מהביט ישכחו

 משנהחקחו שכסף יעקבהזהרו אמר כן על ולחם. בר
 הכשף וכן . השק לתוך ולא .לחתו מזומן .ממש בידכם
 אולי השק. בתוך ולא הוא. גס בידכם תשיבו המושב
 עודס בשקיס כספיכס שמחם כי .זה הוא שנעבה משגה
 הכסף נמצא כן וע״י .תוכם אל האוכל ויחנו ריקים

 קחו אחיכם ואת .בידים מושב היה ולא .האוכל תוך
 כבראשון ולא השני כמאמרו יהודה בערבות כולכם כלומר

 שדייתן ואל .למעלה כמדובר אתי הנער שלחה באומרו
 פרידת אם אדע לא אני הנה לומר וכו' רחמים יכם

 מה כן על .ואראנו יבא טרם .מיתתי יקרב נימין
 את לכם ושלח רחמים לכס יחן שדי שאל הוא *אבקש
 עד שכלתי כאשר ואני כי אלי. ישלחו שלא גס אחיכס

 .מותי יום עד מעתה מבנימין שכלתי .ושמעון מיוסף כה
 יהודה מאמר והוא .לפני יביאוהו טרם אמותה אס

 ועזב אטו את לעזוב הנער יוכל לא יוסף אל באומרו
 )שם( רז״ל וע״ד כפירש״י מצרתו אביו .ומת אביו את

 שניהם בחיים שיהיו שהוא באופן יוסף הוא אחר שאומרו
2 )ח״א( לב

 :חי יעמוד כי אותו בשלהי מבנימין לשכול חושב
 ט .אביהם מצות עשו כי אמר .וכו׳ וימחו יד

 כדי הכסף ומשנה המנחה אח ויקחו
 לכם יחן שדי שאל שהיא התפלה תתקיים זה שבזכות
 יוסף לפני ויעמדו הלט כן על .האיש לפני רחמים

 . כמנהג תחלה ביתו על אשד לפני ולא .האיש שהיא
 האיש: לפני רחמים להם שיתן התפלה שתמול כדי

 מלומדים להיותם מלאטל ימנעו פן חש .וכו' טי־וירא
 מקיימים היו הכל כי .ומליחה בשחיטה

 עד .הבישול ויכיני ישכחו פלא יוסף צוה ע״כ .כנודע
את הבא וזהו . בכשרות הכל כי ויראו הביתה טאם

משה
 שכאשר רצון יהי ואכ* כי .הוא ההפצה וככלל .יאמר

שאני מה יהיה כן .בחייה שהה לכה מהמשולחים שכלחי

 . שחיטה היא טבח שיהי׳ טבח וטבח ואז . האנשים
 .בכפרות הכל כי שיראו .ובשול מליחה שהוא ותכן וגס
 בית משא״כ .יוסף ביתה האנשים את האיש ויבא וזהו

 :יוסף ביתה רק בכשרות נעשה היה לא כי וכיוצא פרעה
היראה-. זו מה להבין ראוי .וכו׳ האנשים ויראו יז

.יוסף בית להיות היחלו היום האס )א(
 גס בידו. יעכב מי עליתם להתגולל יחפוץ האס )ב(

 להתגולל הכפל הוא מה )ג( .יוסף בית יבאו שלא
 על טכיס .עצמם על בכייתם שאחר )ד( .ולהתנפל

 .פעמים פתי הלכו כאלו בתחלה אומרו )ה( .חמוריהם
 לא כי בראותם הנה אמנם :הראשונה על ויערער

 הארץ ע: לכל משביר שפס קביעותו במקום בם דבר■
 אס כי זה אין אמדו . יוסף ביש ת כ" פרעה בית ולא

 במקום כאשר אנשים שאין במקום .מעוקל משפט לעשות
 כ״א והוא .מהם שיבוש וטובים גדולים שם כי .הוועד

 ומשימים גוזלים שהיו היתכן אומרים היו שם היה
 הראשונה בפעם האם ועוד .ויתפשו באמתחותסשיחפשו

 להם ימכרו לא שעוד .לגזול חמדו אוכל לשביר שבאו
 השענה על . מכלים אין בביתו אך ,ברעב וימותו

 ועל .באמתחותינו השב הכסף דבר על אמר הראשונה
 דבר אליו דובר שאין במקום מובאים אנו אמר השנית

 לגלגל עליט להתגולל והיא . פה אותנו בהבאתו כיו■ וגם
 צדק כן .זאת עשיט כאשר כי לומר .הראשונה אל מזו

 מה .האחרת עשה זה העושה כי . מדגלים בתביעת
 יעידון שם כי הועד. בבית לעשות יכול היה שלא

 דבריהם יאמנו הקטן את יביאו שאם נדר כי .יגידון
 יביא איך וש״ת .עלינו להתגולל וזהו .עוד יחקור ולא

 שם כי .עשה הוא שזו כיון .הראשונה אל רזו ראית
 עתה כי .עלינו ולהתנפל לז״א .באמתחותינו כספנו

 גדול בכח בבית עליט עצמו יפיל בכסף. עשה אפר
 התחכם שעליה אחרת סיבת ועוד .עשינו אנו כי לומר

 והוא .וכו׳ אותנו ולקחת הוא הלא ביתו תוך להביאנו
 .לפניו אשר המלטת גדולי במקום מועדו בבית אס הי
 מפני חמוריט גם לקחת יספיק לא שנתחייט גם

 .חמורינו גם לקחת כרצונו יעשה בביתו אך .האמתלאות
ביתו. וכל אבינו נפש להשיב בתוכל לשלחם נוכל ולא

 :יסתר נוחם בזה כלם. יחד ברעב וימיתו
 למה לב לשום ראוי )א( .וכו׳ ויאמרו וכו׳ ריגש* יח

 כי .בי ל׳ או' )ב( .הבית פתח דברו
אינו
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.לפניו מתנצלים רק דבר בקשו לא וגס . בקשה ל׳ אינו
 כיוונו אפשר זה הנה כי ירדנו. ירד כפל מהו )ג(

 שהוצרכנו לנו היא ירידה באומרם צ״ב( פ׳ )שם רז״ל
 מעלה היא ראשונה הירידה כי נמצאו .אוכל לשבור

 מיותר שהוא בתחלה אומרו )ד( . מצרימה ירדה והשנית
 כי ויהי אלא היל״ל ולא אוכל לשבור שהוא ידוע וגס

 לשתוק להם היה טוב כי )ה( .וכו׳ במלון בדרך שבנו
 איש כסף והנה מידבאומרו כי )ו( .דבר הובע אין כי

 באמתחותינו. כספנו שם מי ידענו לא היל״ל אמתחתו בפי
 כספם שם מי ידענו לא כי הוא שכן מוכח מאן )ז(

 אל ואמר הזר למה לכם שלום באומרו )ח( וכו׳.
 לב ישית איך וכו׳ מטמון לכס נתן אומרו )ט( .תיראו
 שישימוהו מילי כפטומי ויראה פליאה שהוא מה לומר
 יוסף בית הובאו המה הנה אמנם :האמתחות תוך

 כי התנצלות יקבל אם לראות הבית פתח אל בלבד ויגשו
 סוב יקבל לא ואם .בערמה עשה זה כי חשדו הס

 שהאנשים הועד בית וידונו לצאת קרוב שהוא בפתח לדבר
 דרך לא אדוני בי יחיד בלשון א׳ כאיש ויאמרו .כס

 עם .כאחד כלנו של אדוני אתה ובלבי בי רק הניפוח
 .וט׳ ירדנו ירוד ויאמרו והתחילו לשר עבד היותך

 רק הא׳ בפעם יהיה לא מהשר שיגנוב מי הלא לומר
 אך . יורגש לא כי בחסידות שהתנהג שלש פעמים אחר

 שהולך מי כן יעשה לא כי ב' טענה עוד : בהחלה לא
 וימות אוכל לו יתנו לא עוד כי .רעבון בימי בר לשבור
 תימה דרך לומר ירדנו ירוד אלו טענות וב' .ברעב
 בתחלה רק היה כן לא פעמים ב' ירדנו ירוד האס

 לשבור היה כי ועוד .גנבנו שבתחלה והיחכן הא׳ בפעם
 החזרנו ולא נפש להשיב אוכל לנו יותן לא שעוד .אוכל
 היה אולי לומר ואין .כמלון בדרך עד ראינו לא כי .מיד

 .עליו הבר ושמתם ושכחתס .אמתחתו בשולי איש כסף
 .והחזרנו שגנבנו לומד ואין האמתחת בפי מצאנו הלא כי
 אם שלנסות לומר חין וגם בידנו אוחו ונשב הלא כי

 ראות עד להטמין לנו היה שא״כ .השבנו תרגישו
 בידים הושם אך .לתת בידינו מוכן וזה זה אך דבריכם

 :אהה אלא כספנו שם מי ידענו לא שאנו אלא הספק והין
 על יראים אתם הגה אמר .וכו׳ שלום !יאמר כב

 לתת וחפצים חמוריכם על ולא עצמיכס
 ועל לכס שלום עצמכם על והנה . ראשונה כסף

 כיהנה נקבל לא המושב והכסף תיראו אל חמוריכם
 כפול פלא על תתמהו אל לומר וכו׳ אביכם ואלהי אלעיכס

 הלא כי האמתמות תוך ג״כ ושומו מממון ית׳ הוא תת
 אלהי וגם אלהיכס ית' הוא כי כפול זכות לכס גס

 אלהי ומהיותו .מטמון לכס נתן אלהיכס מהיותו אביכם
 יתבענו אדוני פן תפחדו ואם באמתמושוכס נתנו אביכם

 ומידי אלי בא כי^כספיכם מורה הנני כי פחד אין מכס
 .בשקו כספו צרור איש מצאתם הלא יאמר או :יבקשנו

 לא אס שלו בצרור עצמו כסף Ь'0 כל שגנבתם וא״א
 הכסף מתיר הייתי שאלו שלו בצרור איש כל כסף שהנחתי

 מכם אחד כל בירר יתכן איך .ת המע יתר בכלל ונותנו
 כיכספיכם מעיד והנני שלו. בצרור וצררו מעות? בין כספו
 יאמר או החשדה. בלתי באופן אלי בא צרור בלתי

ונשאר נתתם לא או כספיכס לי נתתם או ימנע לא
 י 3 )ח״א( לב

 ואס מממון לכם כחן וכו' אלהיכם נחתם אם בידכם
 וז״א ,השמים מן מעצמי אלי בא כספיכם נחתם לא
 נש מהיות יבצר שלא באופן לי נתתם אמר ולא בא
 נתן ה׳ כי עתה ראו יאמר או :אצליכס או אצלי או

 מטמון ובכן אלי בא כספיכס כבר הנה כי מממון לכם
 כן לא אדוני לב אולי תאמרו ושמא ה' לכם נתן משלו
 כן על מעצמי לבבכם על המדבר הוא ואני עמכם היא

 אדוניו לב סוב להם שיספר שמעון את עליהם ויוצא
 בלבד לעיניהם לעיניהם אותו ויאסור צ״א( ר )ב׳ כמשז״ל

 היה .בבור י יוסף בהיות כי או׳ וכן מיד הוציאו רק
 לו זורק עתה היה ויוסף ■אבנים עליו זורק שמעון

 הורה הסוהר בבית אסור בלתי שמעון היות וגם .פטומות
 מהסוהר ההוצאה היתה שלא עליהם אוחו ויוצא באומרו
 בלבד מהם כי אליהם רק העולם כל אל יציאתו שתהיה

:נסחר היה
 יקחם פן שיראו מה כנגד .וכו׳ האיש ויבא כג

 וירחצו מים בעצמו האיש ויחן . לעבדים
 אומרש וכנגד רגליהם לרחוץ יעבדוס שאדרבה . רגליהם

 .מנס מתנת לחמוריהם מספא ויתן אמר חמורינו ואת
 ואמר .עצמו ע״י לחמוריהם מספא ויחן אומרו וזהו

 עד במקומו מיד אליו הוליכוהו ולא המנחה את ויכינו
 נותנים היו כ״א והוא .וכו׳ שמעו כי הוא הביתה בואו

 .שוחד ונותנים אשמים עצמם עושים היו תחלה אותה
 על מנחה מביאים אין אוכל לשבור הבאים שאר הלא כי
 כמחזיקיס לחם אתו יאכלו שם כי ששמעו במקום הכינו כן

: שמאכילם מה על טובה
 אביכם. השלום אומרו אחר .,כו להם וישאל כז

 שלום בתשובתם וכן חי שעודנו הוא בכלל
 באומרו אך .חי עודנו לומר צורך ומה .לאבינו לעבדך

 הוא האמתי חיותו כי ציד( )שם ארז״ל יעקב רוח וחחי
 יוסף על עצבותו וע״י תמיד. בו שהיה קדשו רוח

 זה ועל יוסף מענין ידע לא כן וע״י .ממנו נסתלקה
 אדע ובמה אביכם. השלום ואמר יוסף ששאל מה יהיה

 רוח הוא בו היותו האס חי העודנו ביודעי לו השלום
 רוח נמנעה שלומו והעדר שמצרהו היה ובלבו .קדשו
 עודנו וכו׳ שלום ויאמרו הסתירו והמה .ממנו קדשו

 יאמר אולי בו קדשו רוח שעוד יאמרו לא שאם .חי
איננו והאחד עליו שאמרו אחיהם את שהוצרו שעל

: הדבר נהיה
 .מיותר אמו בן אחיו בן אומר .וכו' עיניו ישא1 כח

 הוא זה כי ודאי אחיכם. הזה אומרו ולכן
 מאמרם וידוע יחנך אלהיס ברכת לו נתייחדה למה וגס
 אליו המלאך מאמר זכר אמנם :צ״ב( פ׳ )ב״ר ז״ל

 בני עם אחוה חשבו ולא ז׳'ה ממנין נסעו כי מזה נסעו
 בגדר בנימין על מרחמים היו כי יוסף ראה והנה .רחל

 בשבילו שהתעצמו ממה יהודה. סיפר כאשר *אחים
 מאשר וכן. .אביו אח לעזוב הנער יוכל לא אליו ואמר

 הורתה שהיא שנה ארבעים בן היותו עם קטן קראוהו
 אחר לאח חשבוהו איך כמתמיה יוסף והיה .חיבה רוב

 וירא וז״א .עמו חיבה בחינת והראותם מרחל היותו
 בן להיותו לבדו לו אחיו שהיה כלומר אחיו בנימין את

אס והוציאו ז״ה ממנין נסעו כי .אחיהם ולא רחל אמו
 »י
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 חשבתם* הזה לומר הקטון אחיכם הזה ואמר .רחל בני

 בן שהוא עם אחיכם חשבו ממט שנסעתם ז״ה למנין
 בן גדול הוא זה וגם לכס לאח התחשטהו אחרת אשה

 חיבה בזה שתורו .קטן שהוא ואמרתם שנה ארבעים
 תמיד בעיניהם חנך שיחן .יחנך אלהיס אמר אז יתרה

 שם כה עד אס או : הוא התימה מן כה עד כי
 הוא אלהיס שגס רצון יהי בעיניהם חנך נתן הרחמים

 :הדין מדת בהסכם הפסק יהיה שלא כדי יחנך הדין מדת
 נחשב זר כמו לבטת ויבקש אומר .וט׳ ויאמר ל

.יבוקש בלי בא מאליו הבכי הלא כי
 שנצטער הפנים כל על רחמיו נכמרו אחיו את בראותו אך
 ובקש לו עצורה בוער׳ כאש בקרט והיה .צרתו על

 .להעבירו פניו ורחץ ובכה החדרה ויבא האש לכבות
 וירחץ וז׳א להתאפק והוצרך חציו משוס אשו נכבה וצא

:כו׳ ויתאפק ט׳
 אח השוו לא השלחן שרכי וט׳. לו וישימו לא

 לבדו לו וישימו זולתו עם אדוניהם
 והושיבום לפניו וישבו רק רצה לא הוא אך לבדם. וצהס

 ולא בכורות ארבעה היו כי הוא וט׳ כבכורתו הבכור
 יושוה לא כי כבכורתו בכור כל רק יחד הבכורות השוה

 כצעירחו הצעיר וכן גדרו לפי בטר כל רק לראובן וגד דן
 הפרטים בכל השגיחו ועל צעירתו ערך לפי פרסי כל

:וכו׳ ויתמהו האצה
 כי היו בנימין של שחמש אומרו יש וכו׳. וישא לג

 אחת מנה נתנו יוסף ואשת מבניו אחד כל
 בפניו אחיו את יוסף ראה כי לומר ואפשר הוא והשלים
 נ״ה( דף )שבח כנודע חטא סתם פעם לא כי והכיר

 יתרונו מהם והראה נחש פל בעטיו שמחו מד׳ הוא כי
 המש עליהם יתר היה כן ועל חטאו המה כי בפניהם

 א׳ ככל טסו על לו שניחנה אחת מנה מלבד כי ידוח
 על לנפשו שיש ששת ה׳ כנגד ידות חרש לו שד מהם
 שלא נשמ״ה רו״ח נפ״ש חי׳ה יחי״דה בחיטתיה חמש
 על בנימין יתרון כי יהיה או :מיעה באחת פגם

 לס אכסניא שהוא בחלקו פורה ששכינה הוא השבטים
 :ידוש ה׳ עלקהיהיתרוטעליהם ה״א נקראת שהיא וידוע
 אס אחיו את לנסות יוסף רצה והנה .,וט 1ויצ בד

 בענין צר להם בנימין ובצרת מדרכם שט
 לאמר ביתו על אשר את ויצו .באמתחתו שנמצא הגביע

 אמחשת אח למלא הבית ממשרתי לא׳ לאמר וכו׳ מלא
 על רק היה לא הגביע שימת אך .לאמר וז״א וט׳
 גביעי ואת וכו׳ כסף וישם וזהו בשד יהיה למען ידי
 דבר אשר ואמר וחזר יוסף כדבר ויעד וט׳ תשים וט׳

 . ט' אור הבקר והוא שאחריו שבעשק מה על •היה
 שיניחום היחכן . וחמוריהם אומרו אל לב בשם זמא

 מצער לאהסהרו עדיין כי עליהם תימא יש ושד . שם
 בדקו לא ולמה אמתחותיהס בפי מצאו אשר הכסף

 אחר כי .התחכם הנה אך .משם צאו טרם החמתחות
 ,עליה רוחם על עלה לא שם באהבה עמו וישכרו ששהו

 .מיושב בלתי שדעתם השכרות גס ונוסף .סוד יערימו
 וט׳ ביש על לאשר ויצו אז המילוי. בעת להסתכל

 ואמחחותיהם וחמוריהם והמה .ונו' גביעי ואח וט׳ מלא
 מסרונשואותיה׳ שלא העצה והיתה יוסף. בית אתם היו

4 )ח״א( לב —

 יכניסו הטענה אגב פן . ממוריהם על הש שיטענו
 את טענו אס כי .הגביע וימצאו הם ,אמתחות בפי יד

 הבקר באור .עמוסות נשואותיהם היות ואחר .בעירם
 וחמוריהם המה הולכים כאחד שהיו באופן .שלחום

 . אותם צטעק חמוריהם את להוציא הם הצטרך מבלי
 פנאי למו ניתן שלא באופן שלחום יחד מוכנים רק

 י״ח( )בראשית כמו פלחו אומר נפרש ואם .לחפש ודרך
 שפירשו וכמו .לאלויותהון שתרגמו לשלחם עמם הולך

 יותר יצדק ,לויה לשון פרעה בשלח ויהי בתנחומא ז״ל
 לויה בני שהלכו שלחו וז״א אותם. מלויס עמהם שלח כי

 . בפניהם לחפש טפו .אותם מלוים עודם כי אתם
 לא אמנם .ללכדם שיחה שכרו אותם שחושדים שירפה

 . אנשים שאין במקום מהעיר שבהחרחק שאפשר .יבצר
 ע״כ :שלות ,ויחפש .אמחחותיהס יריקו הארץ על

 ירחקו הרס מהעיר שבצאתם יוסף צוה .מזה מדאגה
לעשוחקירדוףמהראחריהס:

 לגנוב רעה פלמתס למה אמר .וכוי יצאו הם נ
ואין והמטח. הסעודה טובה תחת הגביע.

 ישתה אשר זה אך כי . הורגש שלא המושב ככסף זה
 למען עשיתם ואם חסרוט. ירגיש ומיד בו. אדוני

 ינחש נחש הוא א דוק כי .לכם יסכון הלא . ט תנחשו
 אשר הרשתס זה במעשה והנה .אתם לא אך ט

 עשית׳ אפר חסידות נראה היה הלא והוא .עפיחם
 היתה רפה כי הוא נהפוך כי נתגלה ועתה כסף בהחזרת
 הם להביט עין נפקח ולא . בכס ננסח למען .בלבבכם

 .הגביע לגנוב מועט והפבוחם . יותר חשוב דבר תגנט
אשר רע היות הוראתם בזה כי .וכו׳ הרשחם וזהו

:הכסף בחזרת עשיתם
 אשר לעבדך חלילה .וכו׳ ידבר למה ויאמרו ז

היותם עם הזה כדבר לעשות בביתך
 שחלילה אומרים אנו להם וגס .לגנוב שחזקתן כבדים

 מה כי .אנחנו וכ״ש .להם מהמטיביס לגנוב להם
 הוא נהפוך השבב הכסף החזרה אל מזה ללמוד שרצית
 לפי מציאה שהיסה מצאנו אשר כסף הן )א( .מק״ו

 .ועיד .באמתחותיט מטמון לנו נתן ה׳ כי .דבריך
 ב שגנ סברא היהה שלא אמתחותינו בפי שהיתה )ב(
 אמתחתו בפי ויפים יגנוב פתי מי כי .אתנו היה

 מבלי כי )ג( .במחתרת כגנב וימצא אחריו שירדפו
 .כי כנען מארן היות )ד( אליך. השיבונו דבר תתבע

 ; ואיך .וימצא לחפש יבאו פחד היה לא שמה היותט אחר
 ששוב וגם .עמנו שהיטיב אדוני מבית וגס .בידים נגטב

 הניחוש סגולת מפני עשינו כי וא״כ .אוכל ישברט לא
.זהב א׳ ככף כחתיכת רק אינו אצלנו הלא ט שהיה

 ן מזה ללמוד שרצית מה כי באופן בו ננחש שלא ידוע כי
 ולבל .מק״ו לזה ראיה גשם אדרבה .הכסף השבח אל

 אחכם גניב היה לא הכסף אותו שגס יאמר מי להס יאמר
 למה ואמרו הקדיש כן על הפחד. מתוך והחזרתם

 לא זולתך על הנה לומר .האלה כדברים אדוני ידבר
 בא כספיכם שאמרת עתה אך . בזה יחשדט נחמה

 לא כי ידעת כי . האלה כדברים לדבר תוכל לא אלי
ועכ״ז הכשף השיב כהוא לבבם עם שהיה גם ומה גנטהו

:וכו׳ אתו ימצא אשר
ויאמר
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 שאקל אם אני שאגזור במת .עתה גס אלריו ’
 הפרש אחו כי .הוא כן כדבריכם בדבר

 דרך הנה כי יאמר או .אליו לנלוים אתו הנמצא ביי
 ראשונה גזלה על מות משפט יניס שאין רבים מלכים נמוסי

 זה וע״ד .בגניבה ישלש או ישנה עד אחר עונש כ״א
 יהיה א׳ פעם על כי .הלז הויכוח בעלי בלב היה יחנן

:עליה יומת מלך מבית גס ומה הב׳ ועל עבד
.הק׳ו אומרם אחר כי והוא . הענין אל נבא ובזה

 אל זה ממעשה ללמד שרוצה האיש מאמר הפך
 להשיב והתנכלו גנבו רעה עשו אז שגס .המושב הכסף

 שימצא מי אמרו כן על .הימנו שגדול מה לגנוב כדי
 שלפחות ואנחנו .כבר עשה רעית ב׳ כי .ומת בידו
 לעבדים לאדוני נהיה בספק והא' עשינו. לא ודאי זאת

 אשר ועל עבדות. ראו א׳ גניבה ספק כיעל ודעתם
 .חיזלתו .על סופו יוכיח כי ימות ב' פעם ט נמצא
 היה שלא בנימין באמתחת ימצא רוחם עלה לא כי והיא

 היא זאת ולא הרוב אחר הלכו אם כי הכסף בענין
 בנימין באמתחת כי באמת ידע הזה האיש והנה .הא׳

 אמר ע״כ .הקטן באמתחת אותה שם בידו כי היתה
 .מק״ו פשעתם שלא לזו ראיה מהכסף כי המרתם הלא
 סופו יוכיח כי ומת בידו שימצא מי שפשעתס ימצא ואס

 והשאר ימות ועליהן עשה רעות וב׳ .הכסף מעשה על
 והנה .ימיו כ״א ימותו פלא גזרתם .בלבד א׳ מעשה

 מדת כפי . הוא כן כדבריכם שאומר במה עתה גם
 דבריכם וגס הב׳ עד ימות ולא עבד יהיה שבאחד דינכם

 בזה חטא לא גס בכסף חטא שלא שמי אמת מק״ו כי
 בכסף כי לו היה א' זאת שעשה מי אני יודע כי כלומר

 אתו שימצא היה בנימין ידע כי והוא בנימין. נמצא לא
 ואתם עבד לי יהיה כן על באמתחתו הגביע שם הוא כי

 אלי בא כספיכס באומרי כעדותי א׳ אפי׳ עשיתם כלא
 את כי בפי׳ והורה .ממש כדבריהם והוא נקיים תהיו

 . נקיים ההיו ואתם באומרו חושד היה השוחק בנימין
א' בדבר ההיא האיש התנכל כו׳ בגדול ויחפש יב

 מהאמתחות אחד ככל הלא כי והוא
 סכרו איך קשה והלא מהם איש כל של שברו כסף היה

 גס שברנו בכסף נזהרתם שלא היתכן אמרו ולא פיהם
 באסהותינו כספינו עתה גס ששם מי וא״כ .הזאת בפעם

 האמתחח עתה מטמון לנו מן ואםה' הוא גם הגביע כס
 היתה ובזה לנו ונתנו שלו הגביע מאדונך ה׳ הציל ג״כ

 אך כן. עשו שלא למו היה ומה מתגלית התחבולה
 ולפתוח להוריד רק הניחם שלא האיש חכמת היתה זאת
 ויחפש אס כי הכשף ימצאו פן לחפש לא .אמתחתו איש
 בלבד הגביע גלה והוא ידעו לא והמה בידו הוא
וט׳ איש ויעמוס רק לחפשו לב שחו ולא נבעחו ומיד

: העירה ויבאו
 יתבאר . הפרשה סוף עד וכו' להם ויאמר טו

האל: בעזר׳ הבאה פרשה בריש

ויגש פרשת
 הגשה מה )א( .לב לשום ראוי .וכו׳ אליו וילש יה

 שאם .אדוני בי אומר )ב( .הפשט לפי זו
5 נח״א( לב

 קכ • משה

 )ב״ר ארז״ל והנה .אדוני נא היל״ל . הוא בקשה לבון
 או אעין למפצע ואס טוב׳ממנו אני למלחמה אס צ׳ג( פ׳

 בו לפרש כוונו הנה .מניה פב אנה בבית לשרת
 .וזריז נטר בעבד לחשוק האדון שדרך מה לומר כפשוטו

 עליו לשים או למלחמה או דברים משלשה לאחת הוא
 הפלחן על לשרת או עצים החטוב משא עבודת טורח
 תחול בי אדוני בי כי צדקת לא חפצת באלה ואם

 לכל הנון אני כי הבחינות בכל בזה ולא באלו אדנותך
 היתכן כו׳ נא ידבר אומרו )ג( .ממנו ייתר מאלה אחד
 הלא כי אפך יחר ואל אומרו )ד( .באזנו ללחש רצה
 שכתבו ולמה למלך ומשוהו מכבדו והוא אפו יחר במה

 ונס .בכתו׳ נזכר אין קשות אתו שדבר מלמ' )שם( ז״ל
 בכללות )ה( .כמוהו הוא במה כפרינה כמוך באומרו

 כו׳ עבדיס הננו אמר מתחלה כי ליהודה זאת מה הענין
 הגביע נמצא אשר ואמר מעליהם וכשהקל נפשו ברצון
 נם ומה וכו׳ אליו ויגש כעס אז עבד לי יהיה בידו

 הננו אומרו נדקדק לזה והנה למלחמה הגשה שם למשז״ל
 החייב הוא כי אנחנו וגם בנימין שהיל״ל וכו׳ עבדים
 למה )ו( באלרטח. מה הגם ב׳ ונסמהענין בעצם

 אמר מאז אמרם לא וכו׳ שאל א״וני אלה טענותיו כל
:עבדים כלס להיות יודה טיס לאדוני נאמר מה
 נאמר מה .מאמרם כפל אל לב נשית דרכנו וע״פ

 אליהם אמר יוסף הנה אך .נצטדק מה נדבר מה
 לא כי ידעתי הנה לומר עשיתם אשר הזה המעשה מה
 השבתם הלא כי היתההכוונה לגנוב הגביע כסף שווי על

 סגולת על כי ספק אין אך באמתהותיכם הנמצא כשף
 דעת בלי הזה המעשה ומה .אותו חמדתם שט הניחוש

 בחכמה אשר.כמוני איש ינחש נחש כי ידעתם הלא כי
 מאימתכם הנה יאמר או .יגעתם ולריק אתם לא אך
 השיטהם הגביע ידי על כלקרחם מהכסף אנחש פן

 מי אנחש לא הגביע בקחתם כי חשבתם ועתה .אותו
 כי עשיתם מהכמה לא אך .מעשיכם שאר כל ולא גנבו
 אשר איש גביע מבלי גם ינחם נחם כי ידעתם הלא

 חפאני אלו לומר והו׳ נאמר מה יהודה ותשיב .כמוני
 או פיוס דרך או דרכים משלשה באחד באים היינו לך

 פעם אתם מרגלים פעם המפורסמות עלילותיך בכעס
 ידעוך השומעים כל כי אמתחתו בפי איש כסף בשום

 עתה אך עצמינו להצדיק טענות סדור דרך או לחובה
 וז״א ופיוס חיבה של אמיי־ה בלשון לאדוני נאמר מה

 בדרך אי .אדוניו לפני כעבד הפיוס בחלוקת אדוני
 א־וני האיש דבר כד״א נדבר מה קושי בלשון השני

 כ$ הלא כי נצטדק מה הג' בדרך או .קשות אתנו האדן
 כי רק צרוחיט ואין לך חטאנו לא □לא הי לנו יסכין לא זה

 התיקון ואין אחר ממקום עבדיך עון את מצא האלהים
 והיה המוך ההשגחה שליח ולא.אל המכה עד נשוב רק

 הדין אח הצדיק וע״כ .צדיק בכסף מכרם על בלבו
 גס אלא .שמכרנהו אנחנו בלבד לא עבדים הננו ואמר
 הגביע נמצא אשר גם מכרו שלא ראובן אח לרטי אנחנו
 אותו השליכו אמ׳ שלא מראובן יותר פטור שהוא בידו

 רא' כאשר אך כוון. שלט־ב׳ עם כראובן הבור אל
 אז .עבד לי יהיה בידו הגביע נמצא אשר יוסף חשובת

 אם כי . הדבר נהיה ההוא עון על לא איפה א״כ אמר
שלהיות
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 נחרץ אז מציל מידו אין בחיריי הזה השלטון שלהיות

 מדברים היו כה עד כי והוא .כו׳ יהודה אליו ויגש נגדו
 באזני ידבר הוא כי ליהודה יוסף בין מליץ ידי על

 כי אמר .ליוסף מצרי בלשון משמיע והמליץ .המליץ
 עומד המליץ שהיה במקום אליו קרוב יוסף אל נגש עתה

 הייתי ומתחלה .עתה פני שמתי כי הקפיד אל ייאער
 שאמרתי מה אדוני בי הלא כי .עבדים כלנו להיות מודה

 מצא האלהים ואומר הדין את מצדיק שהייתי למעלה
 .מכרו הוא כי והוא העון אותו אדוני הוא בי עון את

 בסוף גלה וזה עבד. והוא פטור אני אהיה ואיך כלומר
 אל יאמר או :וכו׳ עבד ט' עבדך נא ישב באומרו
 הדבר בי הלא כי .בדבר אכנס לבדי אני אס תחמה

 ערב עבדך כי באומרו בסוף שפירש מה והוא תלוי
 כי ויגש באומר שכתבנו מה אדוני בי יאמר או וכו׳.

 ולשון דברים בעל כי והוא המליץ. במקום נגש
 זיקים לירות וכמתלהלה משפט לאור להוציא .למודים

 רק בינותם מליץ יהיה יחפוץ לא .לשונו במתק נגדו
 אחר ע״י משא״כ דבריו להמתיק בו ידבר פה אל פה

 אדוני בי באומרו ליהודה וזאת .טעמו את ישנה שיקרא
 בך דברי מונעות יש סבות ב׳ והגה .'במליץ ולא תדבר

 משוה שאני יראה בל הכבוד מפני )א( .אמצעי בלי
 לבון יודע אינך שמא )ב( .אמצעי בלי לדבר אליך עצמי

 נא ידבר בקשתי הנה כי .אינם אלה ב' והנה הקדש
 תקצוף ואל המליץ באזני ולא .אדוני באזני דבר עבדך

 . בעבדך אפך יחר אל הנה כי .אליך עצמי אפוה כי
 ועל .אליך להשתחוח עצמי אחשיב ולא אני עבדך כי

 אפשר אי זה הקדש לשון ידיעות ממך יבצר אולי הב׳
חק כי מרז״ל שידענו במה והוא כפרעה כמוך הלא כי

 שידע לא אם .מלך מלוך לבלתי .היה מצרים מלכות •
 :הארץ על שליט נעשה היה לא יוסף וכן לשון שבעים

 שמחרתו בלילה לשון ע' גבריאל המלאך שלמדוהו לא אס
 ט ראה .פרעה עם יוסף בדבר כי וכן .מהסהר יצא

 שלא יוסף את והשביע הקדש לשון מפרעה חסר היה
 יחוייב כאפר כי הנה .ממלכותו יעבירהו פן הדבר יגלה
 יוסף לדעת יחוייב כן .למלוך הקדש לשון פרעה ידע

 צורך אין יהודה מאמר וזה .הארץ על שליט להיות
 .כפרעה כמוך הלא כי הקדש ל׳ ממך העדר על מליץ

לשולטונתך אתה כן ליודעו. חייב למיוך פרעה כאשר כי
: יודע אתה ובודאי

 .יפה צודק בלתי לאמר אומרו ;וכו׳ שאל אדוני כ
 זו שאלה אל רמז למעלה אין כי ועוד

 אתם מרגלים לאמר העליל מאשר לו הזכיר לא ולמה
 באמתחתו איש כסף ושוטו במשמר אותם שם ואשר

 מה וכן .אלו סיפורים ולא הכסף גביע ואת לצערם
 כי לומר יהודה טונח כל אמנם .הזה סיפור של טיט

 היה .צא חפץ וכל ישעו כל עמהס ועשה פעל אשר כל
 כמשז״ל ומראה תואר בעלי שהיו אותם שראה אס כי

 כחוארם קטן נער תאות התאוה כן על צ״ג( פרשה )ב״ר
פני את לסבב דברים עלילות למו ושם שלחנו. על לשרת
 אליו יורידוהו כדמוחן קטן אח להם יש אס יגידו הדבר

 ואמר התחיל כי והוא . הגביע כמכין לעכט ויתנכל
 לכס היש כמתמיה אמר כעסו ובשטף .כו' אתם מרגלים

6 )ח׳א( לב

 תאמר ושמא .רצונך עשוח רק מיתתם לב על שם אינך
 לא למרגלים אתכם מחזיק להיותי כי תדעו בזה הלא

 בחפץ ואיני אחיכם נפש על ולא גידל שזה מי על אחוס
בטאו

 או .להועיל ילמדכס אב מבלי האש כגומ׳ אח או אב
 אש לדעת עשה והוא מרגלים היות לחרבות יצאתם את

 והנה דבר להגיד פתח להש פתח כי ואחיו אביו שלוש
 היוע\לותכדי עשה אשר כל כי לו לאמר רצה יהודה

 האמור כי אומר אש לי אף ואמר .כונתו אל לבא
 עלילות כי מתוכן יובן דברי׳ דבר כן על בליעל למלך

 ישע! כל לומר כו׳ שאל אדוני באומר והוא .דבריו היו
 מה ולא יד כלאחר אומר שהיית מה היה חפן וכל

 שהיית אב לכש היש אמרך כי והוא .עיקר שעשי׳
 היה כן לא כמתמיה רק לדעת כשאול היית שלא מראת
 אר לכש היש לאמר שאלה היתה כונתך אם כי האמת

 כי והראיה בלבד חמיה ולא לאו או הן שנאמר כדי
 אב לכם אין האש בהפך השאלה תהיה ראוי היה הלא

 .וכו׳ לכס היש חיוב בל' היה אך ליסרכש כלומר אח או
 השאלה ה״א רק בתנועתך התימה ה״א היחה לא כי הרי

 לכל כי לאפר ן יכו או לך. לשנאמר שהוא אמר ל
 לבל האב את והקדמת הוספת מבקש היית שאחינו יורגש
 לכם היש לאפר וז׳א .בלבד האח אל כוונתך כי יורגש

 רק הזכרת לא כך ואחר בשנים פתחת כי והראיה אב
 ששאלת אם כי זה אין אך וכו׳ הורידוהו ותאמר הבן את

 ונכין .באב פתחת דבר ולהסתיר .מכורעת לפניך האח
 לנו יש )א( .יבא לבל מענות שש לפניך ונשים הדבר

 וילד )ב( .מלשמשו מלפניו להוציא אין לזקנותו זקן אב
קטן הוא כי )ג( מלפניו. הסירו הרבה לאב ויצר זקונים

 בדרך אסון לזה יקרה הדבר וקרוב מת ואחיו כי )ד(
 לכדו הוא ויותר )ה( .באחיו הדין מדת שהתחילה הר א

 ואיך אהבו שאביו )ו( .יושר מרובה שאסונו לאמו
 אואחהיתה אב לכם היש. שאלתך ואלו נפרידהוממנו.

 שאין אמרנו כאפר כן אש שניהם על חש היית כי
 חשת ולא הבן את ותפשת האב את עזבת למה להפרידם

 עיני ואשימה שניהם אח הורידו אמרת ולא פרידתם על
 אלי הכן את הורידו כ׳א במקומם לכלכלם או עליהם
 אס כי זה אין אך האב את עוד הזכרת לא ולמה

 הזכרת הדבר ולהסתיר עיניך. נתח הבן על שמתחלה
 שאחיו אמרנו כי הסת לא הבן על גס כי ועוד האב אה
 ובאומר בדרך ימות פן יראים ואנו וכו׳ ויותר מת

 מיתתו מתוקן איך עליו עיני ואשימה אלי הורידוהו
 על לא אך טאו אחרי עליו עינך שתשים במה בדרך
 ימות אס לך ומה תפצת רצונך לעשות אם כי הסח הנער
 ונאמר. שבנו הנער אפון אל לבך שמת שלא ואחר .בדרך

 לבך היה ואס .וכו' אביו את לעזוב הנער יוכל לא
 לא למה אח או אב לכם היש כשאלתך שניהם על טוב

 יחד אס כי יעזבמבנו ולא האב במות אחפוץ לא אמרת
 צא אס אמרת אך עליהם עיני ואשימה פניהם יטאו

 לקחת רק אינה כוונתך כל הנה .וכו׳ הקטן אחיכם ירד
 אביו מיתת על וצא מיתתו עצ לא מס ובלתי הנער את
 הורידוהו אמרה מת אחיו כי הבן שימות כשאמרנו כי

 שימות אמרנו וכאשר בדרך ימות פן עליו חסת וצא אלי
כי הנה וכו׳ ירד לא אם אמרת בנו יעזבנו אס האב



קכח משה * רגש תורת

 אי זה אתם מרגלים או כניס חס לדעת רק בבואו
 אהרוג אחיכם ירד לא אם לומר לך היה כן שאס אפשר
 עונש זה ואין פני לראות חוסיפין לא אמרת אך .אתכם

 לקקת חפץ וכל ישעך שכל רק זה אין אך .למרגלים
: הנער את

 השבר מרפא אני כי תאמר שמא וכו'. כי ויהי נד
 וגניבת מרגלים ענין ומשמיט נקלה על

 היה לא כי ואומר הדברים בסבכי ונאחז והגביע הכסף
 שלא ואמרת׳ .וכו׳ אב לכס היש שבאלת רק הדבר

 מות בספנת שאתם העיקר עזבתם והנה . לבא יוכל
 כל כי נא שמע כן על .אחר לדבר הענין ומשיחין
 הלא כי הוא ותואנה הבל כי ההיא לעלילה יצחק השומע

 תגדל קטנה והצרה מאבינו יותר צרתנו על יחוש מי ראה
 עלינו כי ויהי הנה כי כמצחק היה זה כל ועם .בעיניו

 .באורך אלא הגדה אין כי אדוני דברי את לו ונגד וכו׳
 כמרגלים שנחתנו דבריך כל כי שהוא .מרבה האת וגס
 הדבר על להשיב אפילו חש ולא .לפניו ספרנו הכל

 לו אמרנו לא כאלו אלא למרגלים השבתם איך ולומר
 אוכל מעט לנו שברו שבו אמר חשש שוס היה ולא דבר

 ואמרנו לו הודינו אנו גס ואז .המה הבל דברי עלילות כי
 לראות תוסיפון לא לנו שאמר רק א^סכנה כי אמת הן

 מלילה מרגלים מענת בענין נסתכן יבא לא שאס לא פני
:וכו׳ לראות נוכל לא כי אם כי

 בדעתו עלה היה לא איך ראה .וכו׳ עבדך ויאמר כז
 תדע בזאת כי אמרת באשר ממש היות

 לו סיפרנו כאשר הקטן אחינו יבא אס אנחנו כנים כי
 עלינו כ״א דבר אשמת ממיל היה עליך לא הנה כי

 מאמריך היו והיתול שמוק כי הכרח בלי להוליכו שהודינו
 גס ולקחתם וכו׳ ידעתם אתם באומ׳ עלינו אך
 שנשא הכתוב וכונת .וכו׳ והורדתם וכו׳ זה את
 אשתי לי ילדה שנים כי ידעתם אתם ואמר ק״ו

 זרעה צרח כאב יגדל כי לי ועיקרית המיוחדת
 כי אסון לשיקראנם בניה מעותדיס כמה וראו בעיני
 ועוד .בבחירתו ויצא רק בחזקה מאתי לוקח לא הא'

 וזהו אמו בבני הדין מדת פגעה לא שעדיין הא׳ חהיה
 לא כי ועוד .שני ;ו היה עדיין כי כלומר הראשון
 לראות לי סמוך מהיותו מאתי יצא רק נדוד. הרחיק

 תעשו ומה טורף טרוף אך אמר ועכ״ז .אחיו שלום אח
 כראשא מעצמו יוצא זה אין הנה כי בהפך ששלשתם עתה

 גס וזהו הא׳ אכון על הוא וגס .בידים ולקחתם רק
 למקום אינו וגס .בא' מה״ד פגעה כבר כי זה אח

 רחוק שהוא פני מעם רק מאתי שהיה כאחיו קרוב
 סביבות מכל נפרד שהוא פני מעם רק מלפני שאינו

 כד״א סמוך כאומר הוא עם שמלת פני אל הסמוכים
 שהוא מה מכל כך משיכה לספק קודם שהוא משיכה עם

 כאשר שאולה אבל שיבתי תורידו ולא רחוק כ״א סמוך
 והנה שאולה. ברעה ויהיה יכביד האחרון כי בראשון
 מסורה נזכירה זה את גס באו׳ הכתוב רבוי כל לדקדק

 את גם ולקחתם )א( .במקרא ו׳ ולקחתם והיא אחד
 ביום לכס ולקחתם )ג( ,אזוב אגודת ולקחתם )ב( .זה

. הארץ מסרי ולקחתם והתחזקתם )ד( הראשון.
מן ולקחתם )ו( .ה׳ בריח ארון אח ולקחתם )ה(

 7 )ח״א( לב

 ורבו* הגם רבוי אל מעם לתת הענין ויהיה .החרם
 ,ג על גס ואומר .את ואומר זה אומר כי יאמר האת
 ,מג פחוס אגודה אין כי .אזוב ולקחתם וזהו ידבר
 הגם שריבה מה שהוא האחד ואזיל ומפרש כנודע בדים
 הוא .הדר ען פרי הראשון ביום לכס ולקחתם הוא
 חיים ען צדיק פרי והוא יוסף פורח בן שנקרא יוסף
 שמעון את הוא והאת לו .הדר שורו בכור מהודר והוא
 שכתבנו מה והוא הארץ מפרי ולקחתם והתחזקתם והוא

 שכלתם אותי כספיהם צרורות בראות יעקב שאמר למעלה
 עשר לכם נהנו כזה רעבון שבימי היחכן אמר כי וכו'

 מחיי ובלא כסף בלא ומזון ולחם בר מעונים חמורים
 את שהחלפתס אס כי זה אין אך המעות מקחח ושכחו
 איננו ושמעון אתכם כספכם כן על כי .באוכל שמעון

 שהתחזקתם וכו׳ והתחזקתם וזהו בר מלאים ואמחחותיכס
 .הארץ מפרי בדמיו לקחת שמעון הוא בע׳כ למוכרו עליו
 ארון את ולקחת׳ אמר בנימין על שהוא זה אומרו ועל

 ושעור .ה׳ ברית ארון שבתחומו בנימין הוא ה' ברית
 אז ותבקשו שמעון ואח יוסף אח ולקחתם הנה הענין
 הקחוהו. לא אמרתי אשר הוא בנימין זה ה׳ בריח ארון

 אח ולקחתם וזהו .יהודה שקבל חרם בקבלת אם כי
:החרם מן ולקחתם ה׳ ברית ארון

 עם צדיק נפש כי ידוע הנה .וכו' כבואי לעתה ל
 כנודע זו עם זו מתקשרים בלתי חוטא נפש

 בלתי נפשו הוא גנב שבנימין כדברך היה אס אמר
 ימות פן מצטער הייתי לא הקדוש אביו נפש עם קשורה

 נפש שבין היחס הפרש כי הנער אין כי בראותו אביו
 להזדבק אביו נפש צאת לבלתי יעמוד הבן לנפש האב
 נפש יתפרדו לא כי היא דאגתי אמנה .בנו נפש עם

 .בנפשו קשורה נפשו אס כי הבן חטא על הבן מנפש האב
 הושם בידים כי היה שקר הגביע ענין כי כלומר

 אין כי בראותו התקשרותם לרוב כן ועל באמתחתו
 הלא לאמר ליוסף אפשר היה הלא כי והוא ומת הנער
 .בדרך אסון יקראנו פן רק היתה לא אביכם יראת
 והוא בגופו שלם בא כי אליו ואמרו עלו עתה והנה
 לא אס אמר כן על לו ינוח ואז הארץ לאדוני אהוב
 קשורה נפשו הלא אך הדבר טוב עמו נדבר טרם ימות

 אך בנו חי כי לו נדבר עד לעכבה כח יעצר ולא בנפשו
 אין כי ויראה לפניו מרחוק באים אותנו בראותו והיה

 מותו אחר לו נדבר ואיך אביו ומת מיד אתנו הנער
 לא מיד שימוח גם תאמר ושמא הנער על יחוש שלא

 שלא גס הלא בנו שחי כיון כמאמרו שאולה ברעה יהיה
בחשבו ביגון מהיות יבצר לא שאולה ברעה שיבחו נוריד

:שאולה ביגון כו׳ והורידו וזהו בנו מת כי
 טעם נתינת היא כי מלח הנה .וכו׳ עבדך כי לב

 רואה יוסף שאמר צ״ג( פ׳ )ב״ר ארז״ל כן ועל
 לו והשיב אחיך ולא אתה תדבר למה פטיט אוחך אני
 והורידו אומרו על יקושר ואפשר וכו׳ ערב עבדך כי

 אל הרעה אייחס אם לי א״ח עתה ואמר • וכו׳ עבדיך
 בעובי נכנס אני איך כו' עבדיך והורידו אמרו כי כלנו

 יהיה או .וכו׳ ערב עבדך כי הוא הלא לבדי הקירה
 שהוא אדוני בי באומרו .לדבריו הקדמה אמר למעלה כי
הדוברים אחי ולא לדבר לבדי נגש שאני תאשימני אל

יחד
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 .באחי ולא תלוי הדבר אדוני בי הלא כי כה עד יהד
 לפרש שב לכלס פוה סיפור שהוא דבריו כל דבר ואחר

 הדבר תלוי שבי דברי פתח שאמרתי מה ואמר הקדמתו
 ולענין .הס ולא וכו׳ ערב עבדך כי הוא מבאחי

 לאמר אינו כי לאמר אומרו לב לשים ראוי הכתובים
 באומר ויצא ערב היותו בשרם שנכנס ושד .לאחרים

 אחיו עם אומרו וכן .אבי את שימצא ברע אראה פן
 .אבי צרת על צרתי עתה ראו יאמר אך .מיותר יראה

 שאעבור )א( .רעות שני יש בנימין שוב בבלתי הנה כי
 ראה והנה אט. את המצא אשר הרעה )ב( החרם. על
 ערבותי דרך הנה הי .אבי צער עלי קשה כמה ראה ;ס
 אביאנו לא אם לאמר רק בנימין ישוב לא אם היה לא

 זה כל ועם החרם חל ע״י ולא יושב אם נס כי בעצמי
 תחת פה ואשב שקבלתי העונש עלי שאסבול אומר אני

 עונש אסבול כי עמי ולא אחיו עם יעל והוא .הנער
 בחרתי זה על כי בעצמי אביאנו לא אס שקבלתי החרם
 וחטאתי וכו׳ ערב עבדך כי וזהו .אבי אל הרע ממצא
 זה כל ועם בעצמי. אביאנו לא אם שהיה החרם שהוא יו׳
 בעצמי אביאנו ולא פה עבדך נא ישב ועתה כי אומר אני

 גס כי אבי בצרת מראות יותר אסטל זה כי יעל והנער
 איך כי מרכחי אבי צער ארגיש יותר בלעדו בעלותי
 קשה זה כי וכו׳ ברע אראה פן וכו׳ אבי אל אעלה

 אמר ולא וכו׳ נא ישב ובאו' כאמור החרס מעברי עלי
 אהיה חרצה פלא יונח לו יכוין .וכו׳ עבד עבדך נא •הי

 :אחיו עם יעל עד לעבד אשב לפחות במקומו עולם עבד
 לבטח מבקש הי' הנה .וכו׳ יכול ולא א מה

 ב׳ היו והנה עצמו לעצור יכול ולא
 הנמצאים הארן מגדולי עליו הנצניס )א( .אצלו סוגים

 שמה היו ונכבדים רבים כי .זה בתגר גס ומה אתו
 )ש:( ז״ל לרבינו גס ומה הנער מפפש יהיה מה לראות

 ושור אריה איך לראיה באים השרת מלאכי אפילו שהיו
 :ומשרתיו בניו ביתו גרי היו )ב( .זה עם זה מדיינים

 אנשים בפני ולהתודע מלבכות בוש שהיה מה והנה
 וזהו ביתו מגרי לא אך עליו. הנצבים בפני רק כיה לא
 כי עליו הנצבים בשביל מלבכות להתאפק יוכף יכול ולא

 לבדם עלי לנצבים אומר אם בלבו ואמר בוש היה מהם
 ל 5 הוציאו ויקרא כן על להם בזיון כדאי הוא שיצאו

 בני אגב למען אליו הקרובים כל גס שכלל מעלי איש
 אתו איש עמד שלא נמשך ומזה .הנצביס יצאו ביתו

 בני פס שימצאו היה רצונו כן לא שאס וכו' בהחודע
 כמו ויזיקוהו אחיו עליו יקפצו פן לו טוב אז כי הבית

 וחזרם המלאך ודחפם להרגו בקשו כי )שם( ז״ל שכתבו
 וכמ׳יש .הלז ז״ל וכמאמרם אלי נא גפו ואמר אח״כ

 .ושיר אריה מדיינים איך לשמוע שם היו השרת שמלאכי
 לא אך כלומר איש כל הוציאו באמור כיון זה כי אפשר

 הוציאו לעבדיו שבאומר והוא .אחיו מפחד המלאכים
 כס יהיו שחפן המלאכים יבינו לשון אמד איש. כל

 אחיו את דחפו והם המלאכים כ״א איש עמד לא ונזה
 המה כי זה להם לרמוז והוצרך מידם אותו הציל למען

 פלוס בעת עתה לכן מדיינים היו איך רק לראות באו לא
 אין .וכו׳ קולו אח ויתן )ב( . להם שילכו אפשר היה
 הול בהרים נתאמן הוא אך למרחוק נשמע הבכי קול

 8 )ח״א( לב 4

 הרמת ונצטרף לעכב כח עצר ולא הבכי בא מרס בקריאה
 מצרים וישמעו ועי״כ בבכי קולו את וימן הבכי עם קולו

 :פרעה בית עד נשמע וגס עליו נצנים שהיו היוצאים
 נשית הכתיבים ביאור אל וכו'.לבא יוסף "'ויאמר1

 ונבא להעיר הראיות הערות קצת אל לב
 ליוסף היה זה מה )א( .אלה קדש מקראי כוונת אל בהן
 ישראל כבוד דבר על לבו שת לא אשר אליו הגיע ומה
 שתים בנו על מהאבל ממות מר וזעף סר והניחו אביו

 אשלחה .ההם הימים מן ביום אמר ולא שנה ועשרים
 ירבה כי זהב רבת כסף ויבוז מי עודנו כי לאבי ואגידה

 פה ועל בכתב מגיד לקראת ומגיד רן לקראת רן לשלוח
 ויהי .מצרימה הגיפו מאז ממנו יסירנה בלב דאגה עד

 מצט. משוב לבשרו המצרי אדוניו בבית מצליח איש
 שליש בהיותו או .אביו יפדנו אולי הסוהר בבית ובהיותו

 יפלא הלא כי הרעב ושנהיס שבע שני שבע ן האר על
 לדבר איש שיוכל אמת והן שתיקה. זו מה ופלא הפלא
 חפן לו אמר כי ליוסף קרה אביו יצחק כמקרה כי ולומר

 ועל בעצמו יה' הוא לו יודיענו ליעקב כדבר יודע ה׳
 היה נכון שעם עיד כי אחשבה אך הוא: גס פתק כן

 המגידים המקראות פי על ומתקבל נאה יוסף עס כמום
 ייעדנו אפר הפרות יתר בהעיר .אחיו אל יוסף דברי

 יוסף אני אומרו )ב( . באה הנה והראשונה עיר. ל־.
 כמתמיה רעחו להגזים כבא יראה הנה כי חי אבי השד

 אתא כי נחשב זר כמו והלא .מצרתו אביו מת לא איך
 מצער קא וצשרי בעיניהם אשמתם ולהקל לנחמינהו

 בושו כי הוא כ״א וכו׳ אחיו יכלו ולא אומרו )נ( .להו
 בעצם לא וגס בראוק יצדק לא לו הרעו אשר על ממנו

 שבקשו )שס( רז״ל אמרו אדרבה כי ועוד .הלחנו' בבנים
 שהוצרך עד כמלאך ודחפם למו שעשה מה על להורגו

 אשמים היותם על טשו ואיך .אלי נא גשו להם לאמר
 אומרו )ד( .ממנו נאמר ולא מפניו אומרו נדקדק גס
 והמה הגשה זו מה יקשה הפשש לפי כי אלי נא גפו

 הרי כי וכו׳ אחיכם יוסף אני ויאמר אומרו )ה( .לפניו
 אותו מכרתם אפר אומרו )ו( .הקודם בפסוק זה אמר

 בא כי יורה ובהזכירו הוא נודע הלא כי מצרימה
.הכתובים בשאר הכוונה הפך והוא .אשמתם להכביד

 מיותרת ועתה מלח כי .כו׳ תעצבו אל ועתה אומרו )ז(
ט. שיעצט ההיא זולת זמן יש כי יורה הוא וגס
 .וכו׳ אותי מכרתם כי בעיניכם יחר ואל אומרו )ח(
 שלא הוא ובכלל תפצט אל אמר שעליו הדבר זה הלא
 אחר ענין כמוסיף הלשון ששבע אלא עוד ולא להם יחר

 יחסר האס כי .כו' למחיה כי אומרו )מ( אחד. והכל
 שלחני אומרו )י( .אחרת בדרך המחיה להביא מה׳

 .לפניו למחיה ה׳ שלחם כי הוא ונהפוך לפניכם אל״יס
 .הקודם והוא לפניכם אל״יס וישלחנו שנית אומרו )יא(
 ממעש כ יראה שהלא בארן שארית לכס לשום אומרו )יב(

 להם הנותן שהוא עצמו אח ומגדיל ואחיו אביו בזכות
 ולהחיות אומרו )יג( .מתים כלס היו ובלעדו שאריח

 כי הפכית ובחינה יתור שהיא גדולה לפלטה לכס
 שארית להם היה לא בלעדי כי מורה שאריח אמר ראשונה

 לשתהיה רק הועיל לא כאלי ט׳ ולהחיות אומר כי ואחרי
אתם ועמה'לא אומרו )יד( קטנה. ולא גדולה הפלטה

 פלחחס



קכם משח דגש הודה

 היה עתה לא ונס מותרת ועתה מלת כי ,וכו שלחתם
 .שלחו ה׳ כי פעמים זה נאמר הרי ט )סו( :הפילוח

 מ־של אדון אב .שררה במיטת ,ג אלה המה מה )עז(
 הוא למלך אב היותו בכלל כי ועוד . מפרעה והחילו

 הלז הנחיצות ענין מה )יז( .הפאר על משחרר היות
 חלקי משלשה כי שינה למה )יח( .אבי אל ועלו מהרו
 לכל לאדון רק לאביו כיאמרו אמר לא שהזכיר שררה
 יראה אלי באומרו כי אלי רדה אומרו )יס( .מצרים

 בארן ויכבת אומרו )כ( .אלי אביו שירד עצמו כמחשיב
 מצרים גבול מכל גושן ארן להם שבחר היה זה מה טפן
 בארן כאשר אליו קרוב ט גס יהיה ם מק יבצר ולא

 זר כמו הלא כי פס אותך וכלכלתי יומרו )כא( גושן.
 אומר )כב( .אביו את שמכלל. כמחגאה יראה כי גחפב
 כמוש אחר חילקם למה .אחי ועיט רואות עיניכם והנה

 המדבר פי אומרו וגם ובהם בנימין הוא אחד הראות
 את לאבי והגדתם אומרו )כג( .המדבר אני אמר ולא
 אמר כה למעלה מאומרו שינה למה במצרים כטדי כל

 כל אה לאבי והגדתם עתה ואמר כו׳ שמני יוסף בנך
 הלא כי ראיתם אשר כל ואח אומרו )כד( .ט׳ כטדי

 על ויפול אומרו )כה( . במצרים כבודי ה:א שראו מה
 הנפילה היות בהודיע יוסיף ומה ישן מה ט׳ בנימין צוארי

 מקדש בתי שני על לפרש רז״ל פהוצרכו עד הצואריס על
 ויצטרך .צואריס פני אמר ק שעל בנימין בחלק שנבנו

 אחד כי שילה משכן על יוכף בצוארי זה נפי לדחוק
 למה .עליהם ויבך אחיו לכל וינשק אומרו ו( )כ .היה
 ויבך כ״א צואדי׳ נזכרו לא ובהם לבנימין ולא להם נשק

 בכה כאשר עליו בט צא הם ולמה ממנו ■נשתנו עליהם
 להעיר הנראה הוא זה . עליהם הוא אס כי עליו בנימין
 הראוי נעיר הכתובים יתר ועל אלו בכתובים כעת

 אל לבא אמנם :לקו קו ביאורנו פי על נם להעיר
 אליו הגיע ומה ליוסף היה זה מה לב נשימה הביאור

 ירא ועתה לו. לאמר חלומו את לפרעה פתר כאשר
ומ נסטהו למלך היועץ כי .כו׳ וחכם נבץ איש פרעה

 ראה מה ועוד .אוהו לפתור חלום ישמע אס כי לו
 כי מצוה במקום שלא המצריים ערלות לכרות ככה על
 פמיאן צ״א( פ׳ )ב״ר רז״ל אמרו והנה נתגיירו. לא

 לחמר לפרעה והלכו ימולו עד לערלים ולחם נר לחת
 אצרחס לא למה פרעה להם ויאמר .לפאול הקפה אסר

 על שגזר מי אמר ונררנה אצרנו אמרו כמוהו תבואה
 מוסב ע״כ בחמותו עליכם יגזור לא ונרקבה החטאה

 .חעפו לכם יאמר אשר יוסף אל לכו בזה אחס לו פחודו
 גטל מקצה לערים אותם בהעביר בצע מה קשה וכן

 ז״ל במאמרם זה קושי בקר די ואין קצהו ועד מצרים
 ישרפום שלא אחיו כבוד על כן שעשה (,ס דף )חולין
 קצ״ד )דף הזוהר בספר אמרו רז״ל הנה אך :בגרות

 השכינה אל מרכבה להיות למצרים יוסף שולח ע״ב(כי
 בזה ויתכן מצרים בגלות וזרעו יעקב עם היא היורדת
 משא״כ ממצרים. ישראל צאת עד יוסף פס השאיר
 מרכבה שם יוסף נשאר כי חברונה שהוליכוהו יעקב

 משאלת בזה הסהרנו לא עדיין והנה השכינה: אל
 חחח יוסף וישאר יעקב עם יוסף בא לא מדוע הקדימה

בספר הנה אמנם :השכינה אל מרכבה במותו אביו
 1 )ח״א( לג

 לשלחם למהר יש׳ הוא לעסות הפליא כי אמרו הזוהר
 בגלות פס מתעכבים היו מעם עוד אס כי ממצרים

 של שרו טומאת מלואוה ממשלח חחח משתקעים היו
 מחוךסוכאותס עוד לצאת ודרך מקום אפס עד מצרים
 היא מצרים פר סומאח בחינות כי למה הסעס ויהיה
 ראשי על אפר טומאות יתר מכל ומזוהמת עכורה היותה

 הארץ ערות מצרים נקראת כן על כי .עמים יתר כל
 אחשוב כאפר שעוף מזוהמת היותר בחינה היא ני
 האדם באומרם. מליצתם בנועם ז״ל מאמרם הוא כי
 עפרות וראש כדכחיב ראש לה יש הארץ כן ראש לו יש

 שבור על אמר דאת כמה וכי׳ ידים לו יש האדם .תבל
 את לראות כד״׳א ט׳ והארץ ערוה לו יש האדם הארץ
 עם כאשר כי לומר כיוונו ספק ואין באתם הארן ערות
 מס יקרא אהד אדם איברים רמ׳ח חטר שהתכוננת היות

 לא כי לאבר אבר בין א־כוח הפרש היות יבצר צא זה כל
 גם р .בפאר וההיקש הרגל אל הראש איכות ידמה
 בחינת הדמה לא הוא הד דארעא דסדנא א׳ הארץ כחוג
 זולתו לאבר הנמשל הלק בחינת אל לראש הנמפל חלק

 ממעל בשמים לעומתו אפר הרוחני כח בחינת ע״ס והכל
 כן ופל הארץכשדע. ניחנה להם אשר פרים משבעים

 הטומאה כח עכירות מבחינת היא מצרים שארן צמה
 בה לצרף הברזל כור היתה היא לכן .הערוה אל הנמשל

 .הטר תוך אוחו בהיהוך מכסף סיגים כהגו' יפראל את
 למען מצרימה ישראל את בהגלות האלהים עשה כך

 זוהמת סיגי כן ידי שעל מצרים בעוני בה ויתלבנו יצרפו
 א:ר בה ויוחס מצרים טומאת זוהמת אל יחדבקו נחש

 אחד מזוקק והכסף ההפך ימי בשלשת המהיס הם הן
 לטנס לינמר המוכנים מאות מחמש א׳ או מחמשים

 כנסי על היוצאים המה התורה לקבל יום חמשים בעוד
 שעמדו ישראל כי כ״א( ס׳ )ש״ר ז״ל כמאמרם נשרים

 בס׳ד הביאור יתרחב כאשר זוהמתן פסקה סיני הר על
 ספק אין האלה הדברים פי על והנה :שמות פרשה

 תחזק פן מאד הכאב יגדל הצרים טומאת הוקף לפי כי
 היכלה כאפר אחריה להמשיכם ישראל בני עם על ידה

 אס במהר כמעט שריד לנו הותיר צבאות ה׳ לולי לעשות
 מהשטת חשב נאבד לבלתי מרחם אלהיט כן על הקן

 הבא ולא מצרים צל תחת נסהופף שנא באופן לעפות
 אס כי שמה בבאיט לפחות ידו מתחת אלינו פרנסחינו

 גלוש עת טרם כנים כ״ב כן ועל .,יה שבינתו יד מתחת
 כ״ב קדושת בכח באה כי .שמה שכינה עלהה מצרים
 תהיה לבל כן אחרי לקבל שעתידים ההורה אותיות
 הלא כי קורתו בצל באו כי לאמר מצרים בר תפארת
 כ״ב זה כמה המשתררת היתה היא בעצמה השכינה

 יעקב יאכלו אפר הלחם וגם יוסף. באמצעות פנה
 באמצעות ה׳ נתן אפר לחם י. הוא במה בבואם ובניו
 אס ,ה ציה כן על כי מצרים. פר באמצעות ולא יוסף

 מס רעב שט שבע לפרנס הכבע פני נשבע הברכה
 האלהים אשר וזהו .מעלה משדי לשר בזה כח שהין

 הצמיח כלא רעב בימי באו כן ועל כרעה אש הראה עושה
 האדמה בצמח הצדיקים ישלמו Ы למען .כלל האדמה

בשבע ה׳ שהצמיח במה אס כי ידיהם הפר מכח הבא
: יס' מאסו אפר השטס

ובזה
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מצריס מטמאת נאחזים היו מעט עוד שהו ואצו ביציאה

 שאין באחו וחרענה באומרו הכתוב מאמר יובן ובזה
 הפרות שבשבע היה מה וגס בזה צורך לפתרון

 מהיאור עלותם ענין ומה באמו וחרענו נאמר לא הרעות
 בקנה הסוטתעלו למה השבלים בחלום וגם .ואלו אלו

 השבע פני שבע כי הורה אמנם :הרעות ולא אחד
 היאור השבע פני היו לא כי במבע ולא האוכל היה מת׳

 להשקות מים הפר היאור רעב שני והשבע הארן משקה
 וזהו האדמת את היאור הפקה ואלו שבאלו אם כי

 הטובות שהפרות אלא .בכולן האמור היאר מן עולות
 השכינה היא נרחב מכר השפע במקבלות באחו תרעינה

 הטובות בשבלים וכן מצרים משר הוא הצר מהצינור ולא
 מאחדות שהוא זטוטת מלאות ההד בקנה עולות נאמר

 ק ועל הפירוד מעולם שהוא מהשר ולא הסכינה היא
 אשר כי נרקבה זולתו וכל נתקיימה יוסף שאצר התבואה

 שאר של אך שעמדה היא עמו שהשכינה ידו החת הימה
 אפשר וזה הרקיבו: המה מצרים כר יד החת אשר מצרים

 והצלחה עליו' ט אחד בקנה באומרו הפונה היתה ג״כ
 השכינה אל מרכבה יוסף הוא אחד קנה ע״י הימה הגבע

 ירא ועתה אמר כן ועל משתלחת. שבאמציעוחוהברכת
 קדושים אלהים כח כזה למה כי יחכם נבון איש פרעה

 .השפע ימנע כן לא שאם אמצעי להיות מוק איש צריך
 הכמת' יהב ב׳( )דניאל כד״א וחכם נבון צריך פן ועל

 אשר הנטאיי רוח שפע על דניאל כמאמר .וט׳ לחפימין
 מן כיוון עצמו על ויוסף .ההוא בלילה עליו שרקה
 ולהסתופף להתפרנס ואחיו אביו יבאו שלא האמור הטעם

 שם איתך וכצגלתי באומרו מאמרו והוא מצרים כר החת
בס׳ד: מקן ופרשת לפנים בס״ד יבא כאשר

 עסהגכינה יוסף ביאת בקדימת הכוונה היהה פנית עוד
 מצרים כר טמאה כח הכניע למען מצרימה

 יאבדו ישראל על ידה והגבר תחזק פן כחה ולהחליש
ליאבד קרוב היו עמהם שכינה בהיות גס הלא כי .חגילה

 פסיק על מתמרנו והוא טומאה שערי בחסכים משתקעים
 התנא מאמר והוא להתמהמה יכלו ולא י״ב( ת )פס

 היתה לא אס גם ומה .סיד וגאלם הקג״ה עליהם בנגלה
 צוה לכך הנזכרות בהכנות אתם להיות מקדמת שכינה

 מצדים טומאת כה התיש למק ערלת' בשר לכרות יוסף
 יהובא אשר לזה וסייע כמדובר הארן ערות הנקראת

 לעבות כחו עצם בנשיון עמדו וכו׳ שע״י ערוה בנכיון
 מלשעגד המצרים כח התיש למען וגס .א הה הדבר

חותם העביד צלם פר סומא׳ החת ולהכניע׳ .ישראל את

.ופו׳ מיל אנשי ומי מי .פניהם בהכרת תחזה אתה הנה

 צנורוש כח ולהחליש כלי אל מכלי להריקס לערים
 דברי כל על כן ועל ;ועיר עיר ליושבי המיוחדים
 מאז לבו חכם כי יוסף עם היחה אשר הזאת ההקדמה

 עודט כי לאביו ולהודיע להזכיר פלא הס מצרימה הורד
 אחר כי אביו לכבוד כנען ארצה לגא יוכרח פן מי

 מרכבה הוא ושיהיה מצרימה לבא היתה יש׳ שכינתו פרטן
 השראש ויבטל אחת שעה אפילו משם ילך איך אליה

 :עליו שכינתו שתשכון מי פס היות מבלי שכינה
 איש ויה• יוסף את ה׳ ויהי הכתוב מאמר אנלט זוטא

 שהיה במה עט ה׳ ט ראה ס לומר וט׳ מצציח .
השסדל ולא המצרי אדוניו בבית ויהי כן על מצליח איש

 2 )ח״א( לג

 אנכי רואה באטד יעקב מאמר על מאמרנו הוא וגם
 רואה זאת את יבין נא זולתי כי נס כלו׳ אביכן פני אה
 כלומר אנ.י רוחה בי ענתה פניו הכרת כי פניו את אני
 ששי פי על והגה :זולתי ולא ומכיר הרואה הוא אני

 קדש מקראי ביאור אל ונטאה נקרב אלו. הקדמות
 נכמרו אחיו מל יוסף בהתודע והנה כי הוא אלה.
 קולו את ויהן הבכי לעציר להי״אפק יטל ולא רחמיו
 כל בלבבם יאמרו ולבל יוסף אני אליהם ויאמר בבכי

מאוד הכאב גדול ומאשר .לו עשינו אשר זכר רעתם

 האשל• לפדותו עתיק הון לשלוק ירבה כי אביו לבית לשוב
 והגי במצרים כשפינה הס כי זה אין אמר כי לו יודיע׳יו
 לשלוח וגס .דבר אחריש סוב עד אמיש ולא אגיה מרכבת
 רד״ו מנין השהר עד טאו עלן היה לא עדן אחריו

 וישב פרשת כתבנו זה ומסעם .שנה מסות מהארבע
 החזירוהו לא ככמה בלכתו ליוסף שנזדווגו מלאכים שג׳

 ילך למען ללכת מקום לו נהנו אדרבה כי מהדרך
 כי והיא בניס ועוד זאת הקדמתינו פי ועל :מצרימה
 לפנינו היו אכר בארן אשר קדושים ישראל אמוני בשלומי
 זוהמתן חולשת ומלאת נפשם ממוהר אשר ראשונים בימים
 הוא הצדיק איש פני גם הדם פני אל בהבימ וידעו יכירו

 פניו בהכרת איש מעלני פרמי ויעידוןיגידון הרשע.
 זה הוא כי עליו שנאמר מי יאמר אגר עד יחטאו ולא
 בשפר כנמצא בפניו הכיר אשר הצדיק עיני מראה ככל

 העברים מילדי החד על גס ואף רבים במקומות הזוהר
 ור׳ יצחק ר׳ ע״א( קפ״ו )דף וז״ל בלק פרשת סיפרו
 ספנין דכפר אתר לההוא מטו באורחי חזלי הוו יהודה

 זעיראוכל להבראחדא דהוה הדא באתתא אתארחו
 ואשא ספרא מבי סליק יומא ההוא שפרא בבי היה יומא

 קריב אסיה ליה אמרה חפימין לאלין לון המא לביתא
 קריב ברכאן מינייהו ותדווח עילאי׳ גוברא אלץ לגבי

 בעינא לא לאמיה א״ל לאמורא אהדר קריב לא עד לגבייתו
 אולפו והפי ק״ש קרי לא דא יומא דהא לגבייתו לקדבא

 ההוא כל הוא בנדוי בעונתיה ק״ש קרי דלת סאן כל לי
 ודאי אמרו ליה ובדיט יהו יד ארימו אימן שמעו יומא
 לן הוה דלא וכלה חתן בהדי השתדלנא דא ויומא הוא

 נש בר הוה וצא לחזדווגא מתאחרו והוה צריכייהו
 ק״ש קרינן ולא בהו ז אשתדלג וחנן עלייהו לאפתדלא

 מאמר והוא :המצות מן פסור במלית דאתעשק ופאן
 אנשי העם מפל תחזה ואתה א,יו באמור משת אל יהרו
,בפני׳ להגיר יחכמו רבים לא כי גם לומר וכו׳ היל

 באמרס מאוד ויתעצט פרעה בית נשמע עד בבכיה געה
 נבכי היחל מיד כן על מאתו הרעה אליהם כלתה כי

 שגעיתי מה כלומר חי אבי העוד ואמר יוסף אני לחמר
 צרת על אש כ־ צרתי על לא ובוכה מדבר ואני בבכיה

 לומר אפשר והיה .חי אבי העיד חני תסיה אס כי הבי
 לא ט התפעלותו מל היה אותו לענות יכלו שלא מה כי

 מס כי הוא כן לא כי תודה אמרה כן על התנצלותו קבלו
 ט מפניו שנבהלו מה על רק היה לא .וט׳ יכלו שלא
 אני פכחבט הקדמוהינו ע״פ יאמר או :ספג! טפו
 כאופן מהכשחן שניתי ולא הוא אני אני כלומר יוסף

אם ואשמה חי אני לוט אמור לאבי תחשב מורז ט
העוד



7р סשה ויגש הורי־
 איך אביו יעקב רוח חי שהי' אז כהיותו חי אבי העוד

 לא כי והוא .לו הגידה ולא ממנו הסתירה השכינה
 על לגזור עשרה למנין עמהס אותה כללו המה כי ידע

 עד פנה כ״ב ממנו נסתלקה ע״ה כי .הניד בלתי
 .אביהם יעקב רוח ותהי נאמר אז כי מיוסף שנתבשר

 הקדש רוח נסתלקה העצבון שמרוב חושש היה אך
 להביס לבם שמו נשתנה לא הוא כי כשמעם ואז .מכנו

 כאשר ומזהיר מאיר בו עודנו אלהים הצלם אס פניו אל
 נבהלו בעצם הסתכלו שלא עם ראשונה בהבטה במחלה

 ועל בפניו אפר אלהים מצלם מה הארה ראו כי מפניו
 כי מפניו נבהלו כי וכו' יכלו ולא וזהו לענות יכלו לא ק

 .מפניו בו פשעו אבר בושת׳ תגדל קדושתו גודל לפי
 כי ידע לא והוא ענו ולא עמדו כי בראותו יוסף אמנם
 תהת פמצסעריס רק זה אין בלבו אמר היה פניו מזוהר

 הוסמאה אולי נפשו. אל הנוגע על )א( סיבות. ד׳
 ארז״ל זה מדבר מדאגה כי זמה מקום שם אשר במצרים

 זו ומכשלה זונות של בשוק אותו פבקשו צ״א( פ׳ )ב״ר
 הנוף צרת אל הנוגע על )ב( .ידם מתחת היתה
 צער והיה מכרוהו אשר המכירה מציאות אל והיא

 היות על והוא גופו אל הוא גס )ג( מתחולל.
 עולם עבד היות בטנת' שהית׳ מצרימה להוריד המכירה

 יהיה אשר שעבד הוא ומזלו מצרים של פרו חק כי כנודע
 הנה היה כן פלא וגם לעולם. במעלה יעלה לא שם
 דההוא כעובדא כוונתם זו מהיות למעלה כמדובר יבצר לא

 על )ד( .איכוני לאיבורא מיהא אנא דאמר דגמרא
 . ממנו הסתירו כה עד כי אביהם יעקב על הנוגע
 ואיך אביהם № יעלו ואיך אליו רעתם חגלה ועתה
 אם ט אכלתהו לא רעה חיה כי אליו בהודיע פניו ישאו
 להעלות р על .אביהם יעקב רוח אח ועצט מרו המה

 נא גשו הראשונה על ואמר ענה אצה ארבעה ארוכת
 מעשי קלקלתי כי הוא רוחכם על העולה כס כלומר .אלי

 בעצם אלי נא גשו לאלהיס וחטאתי הזה הרע במקום
 כי ותדעו ותכירו צי אפר אלהים בצלם בפני והביטו
 היה אשר מהכרה למעלה כמדובר אני בצדקי עומד

 ויטרו .ט להסתכל וינשו ואז ההם בימים לשלמים
 מאפר כלומר אחיכם יוסף אני ואמר ענה אז צדקתו

 אפבר אשר תחת דאגה הושרה כי מגיד אני ראיתם
 והענין אחיכם: יוסף אני כיהנה והוא עלי משבחם

 בשבטים .מה בז ומסמ׳או בריתו מחלל חלינה היה אלו כי
 על נ״ה( דף )שבת ח״ל מאמר דרך על יתחשב לא

 ויהיו וט׳ אביו פלגש בלהה את וישכב בו שנאמר ראובן
 הדברים שאין ללמדט שהוא משר שנים יעקב בני

 שבלבל אלא אחיו עם נמנה היה לא כן שאס כפשוטן
 בחלום כי פ״ד( פ׳ )ב״ר רז״ל אמרו וכן בלבד אביו יצועי
 היהכמבפר לו. משתחוים כוכבים עשר שאחד יוסף

 המטמא כי למדנו הנה בכללם. שהחשיט ראובן בעיני
 יוסף אני יאמר ובזה ימנה. לא בשבטים בריטמהס

 שמכרתם עם אחיכם ונקרא עמכם נמנה כלומר אחיכם
 :הברית לחלל מוכן זמה מקום כאן אשר מצרימה אוחי
 מהאחוה דחיתני שדחה גס למו רמז דרכו פי ועל

 נסעו באומרו יוסף אל המלאך כמאמר המכיר' בעח
אוחי שמכרתם עם אחיכם אני אס כי р לא אני »זה

3 )ח״א( רג •

 הראשון לבטצהענין וכהתיפו מאהוותי בהפרדכס מצרימה
 גדול כלל זה הנה כי והוא וכו׳ תעצבו אל וגתה אמר
 לאישאזיט יציק אשר פורעניות וככל משתית מיני בכל

 היא כי בעצה צרה אינה הגוף אל היא א:ר הצרה כי
 לו ותחשב למחילה וניתנה העובר כגוף עוברת צרה

 המגעס היא גמורה צרה תקרא אשר הצרה אך לזכות
 איו כי חבט המחמיא רעת רבה כן ועל .הנפש אל

 רז״ל דברי מתקו ומה .תשיבה לעשות בידו משפיקין
 אש המחמיא גדול באומרם כ״א( פ׳ רבה )במדבר

 ישראל אז להרוג בקשו ומצרים אדום מהורגוכי חבירו
 לקראתך אצא במרב פן כ׳( )במדבר כד״א אדום .בחרב

 וכו' הרבי אריק וכו׳ אשיג ארדוף אויב אמר ומצרים
 אדומי מתעב לא כ״ג( )דברים אומר הוא שניהם ועל

 המדינים אז צרור נאמר שהחטישוס מדינים אבל וכו׳ ומצרי
 באומרוועזס אחיו אל יוסף מאמר אותם.חה והכיתם

 עליכם חשבתי אשר הדאגות מד' הנה לו׳ וט׳ אלחעצט
 צרש כי ראיתם הנה הגוף אל והשאר הנפש אל נוגעת שהא׳
 לאה.םיטתםלהחטיאנגולכןעתהאלתעצט כי איננה הנפש

 השנית נס כי עזה נם ומה לגופי מצירים שהייתם הונח לו
 בעצם אינם הם גם ובשרי עצמי אל הנוגעים והשלישית

 .השנית שהיא איתי מכרתם כי בעיניכם יחר ואל וזהו
 עבד שאץ מקום הזאת בעיר הנה המגירה היות על וגם
 הנה. אותי מכרתם וזהו השלישית. שהוא לחירות יוצא

 הוא .השניה על והפעם .ושלישית שניה בזה שכלל
 תתימש אליכם לא כי עתה ראו ומר וט' למחיה כי

 כי מובה בחינת על הדבר יצא שמה׳ אם כי בעצם
 לפניכם מלכת לימנע לי ראוי היה כוונה בדרך הלא

 כי ידעתי כי בנפשי מחייב הייתי הלא כי שכמה מחברון
 מאמרם והוא מאתכם: הרעה אלי וכלתה בעיניכם נבאפתי

 סזחתכין ומעיו יעקב זוכר היה פ״ד( ס׳ )ב״ר ז״ל
 אליהם ואשלחך לכה כשאמרתי שנאך שאחיך בני ידעתי

 יתברך שמאתו אם כי ספק אין אך .הנני אמרת איך
 כן יעשה צא ראוי היה סבות לב׳ והנה :הדבר היה
 חסידיו רגלי הנה כי .אלי הנוגע על )א( .יתברך היא

 .נפשם ממות להציל רעה במצודה סהלכד ישמור
 צדיקים ידי מתחת סקלה תצא בל אליכם הנוגע על )ב(

 מביא הוא ברוך הקדוש אין צדיקם בהמזןשל אשי' ט
 אי! אך .נפש בדם לבז. גם ומה וט׳. ידם עד תקלה

 לולא כי למחיה שהוא למוכה חשבה שה׳ אס כי זה
 בזנחומא ברענכמ״ש העול־אבד ה הי ה ה'מצרים הביאני
 מכרו שבסים כי רשעים מצדקת צדיקים עבירות גדולה

 :ברעב מלמות העולם כל נתקיים ק ידי .ועל אחיהם את
 למחיה שהיה למה לומר וט' למחיה הכתוב יאמר וזה
 כן לא שאש לשכם מחברון לפניכם אלהים שלחני כן על
 הוא ש כה לפני להיות ונם אלי הנוגע על משלחני הי׳ לא
 דרך על Г ל כי ם לפניכ אלהיט לחני וזהו אליכם הנוגע על

 זה כי היא הלא המתי׳ היא ומה מאתי הדבר הי' מבע
 תאשמו לא איפה р ואס הארן בקרב הרעב שנחים

 .הנה להיותם והוא השלישי על וגם בעצם המכירה על
 כי איפה דעו כי היא מש׳ זו גם כי הזה במקום

 קדמתי שאני אלא מצרימה לבא כולכם הייתם משחדים
 ומעש לפניכם אלהיס וישלחני וזהו .פה לפניכם לבא

אל
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 פנין והוא וט' לכם לשום הוא הלא זו קדימה אל
 לצרפם יתברך הוא שייעד למס ט לתפלה הקדמתנו

 על למפלס כמדובר מצרים כור נטך סכהף את כצרוף
 לגמרי מצרים טומאת בחלאה ישדנקו פן מדבר מדאגה

 ממגריס שיצאו מאוס מחמש או מחמשים אמד שאפילו כאופן
 בא כן על מסס שריד נאבד היה כי יוצאים טו צא

 של צלם שר כח להתיש .מקודם מצרימה יח' כאלטם
 יחסו יח׳ ט ט שמה ישראל יבאו טרם כאסור מצרים

 לא אס אפשר בלתי היה וזה מצרים בצל ולא עמו עניי
 שכינהו אל ומושב מרכבה יטה למען שמס יוסף כבא

 לפניכם אלהים וישלחני אחיו אל מאמרו וזה .♦תברך
 לפני אדוני נא יעבר כד״א ביאתכס לפגי לכם קודם שהוא
 שארית עלי השורה הנזכר האלטס לכס לשום כדי עבדו
 הוא השטנה עם ובא מקדים הייתי לא שאם בארן

 היו כי והוא בארן שאריח לכס היה לא הנזכר האלטס
 שארית להם ישאר ולא מצרים טומאת כח אל מחדבקיס

 כי שארית לכס היה קדימסי שבלעדי יונח וצו במחבר
 טוח הוספת היה לפחות מבלעדי להושיע לה׳ ר פעל אין

 מבלעדי שאם גדולה לפליטה לכם להטות כדי בביאת♦
 מחמשים או מחמשה מאחד פחוס שאריס מציאוה טס
 יאמר או .גדולה הפליטה ההיה זאת ידי על פסה

 פסוק )פ'פ״ד(על בב״ר ז״ל כמאמרם וכו׳ ולהחיות
 שיקרע כדי אוחו וישנאו ז״ל וט" פסים כתונת לו ועשה
 יקשה והלא ים כס אלא פסים סקרי אל הים אס צהם

 .והמקרא מסברא הפך והוא שנאוהו כך שבשביל טהק
 שם שאיט פסים מלס ישב שלי נסנץמו ביארט הנה אך

 וישנאו למה וטא אחרת קושיא הקשו לו דומה או מכי
 ודומה בר״ע מגק היה כאשר יתברך הוא הגין ולא אוחו

 עלך דמכריז אלמלא השטן להם שאמר בגמרא שאמרו צו
 ואם מחטיאך הייתי וחורכו פלוני ברבי הזהיו ברקיע

р אתם ה׳ יד היסה וצא אותו וישנאו למה איפה 
 כדי אצא כהם בשלמים יחטאו לבלתי אליו לבבם להטות
 מבחירתם יתברך עזרתו סילק כי טס אח לפניהם שיקרע

 ויצא וינס אדונסו ענק צו ויארע מצרימה שילך כדי
 מאמרם וטא הים להם תקרע זה שבזטת כח החוצה

 יוסף של ארונו ראה וינוס ראה הים פ״ז( )פס במדרש זי׳ל
 גס כי והוא מפניו ויכם ראה הים החוצה ויצא וינם □כוס
 הפלטה היהה לא אך .אותם מציל היה יס' קרוא
 פסוק על מ״א( פרשה )ש״ר רז״ל אמרו הנה ט שלמה
 וטס׳ ישראל על שנ״סרגו וכו׳ האלהיס מצא' ויסע
 המצריים. על והקב״ההפכה יכראל על מתוחה הדק מדת
 והטביעסוהיוהמצרייס טם נקרע היה לא אם כן אס

 תחת מלמות יבצר נא הים שפח על ישראל עם לוחמים
 שאריס ישארו כי וגם בעונם ילכדו כי מישראל קצת ידם

 הים בהקרע כאשר גדולה הפלטה ההיה לא אל לחסד בארן
 וזה יוסף של ארוט ידי על להם טה וזה .וימותו
 שאריס לכס לשוס לפניכם אלטס וישלחני אחיו אל מאמרו
 מצרים בתוך חספו בל ממצרים ישראל בצאת וט' בארן
 מל שטא גדולה לפלטה לכס ולהחיות והיא שנית ועוד
 ים קריעת ידי על גדולה הפלטה סהיה ידי שפל . הים
 כמו ואיט מצרימה לבא קדמתי לא אס р שאק מה סוף

נהמ״ק שעתיד ידע כאשר .ליוסף זה שנודע נלעג זד
Л 4 >ח״ס 

 מימין ציארי על נכה פע״כ העמים ליחרב בנימין שנחלק
 ראייזפן מניאק אין ני חאמרו ושמא בנ״ר. ז״ג כמאמרם

 ׳א ועתה אמר ע״כ ט׳ יהיה לא אולי כי ההווה אל העתיד
 לא ט והדש תכירו עתה שהוא ממה גם הנה לומר וט׳ אתם
 מאי הוא סלהים מעשה ט וכו׳ אותי שלחתם אתה
 שהר♦ .נשבע נעשה דבר אל חתיהם ולא מצרימה הנה
 וגס מאוד גדלתי ואני במצרים לגדולה טולה אינו עבד

 החלה ס׳ שסני הנה כי הטבע הפך הגדולה סציאום
 ומטל ן כ ואחרי ביתי לכל לאדון כך ואחר לפרעה לאב
 שהלה למשול רק טבע בדרך משת״כ מצרים ארץ בכל
 לעלות ואח״כ .המלך בית בני אל כך ואחר ארן ה עם על

 השרים דרך ט שנית ועוד :אליו ישמע שהמלך יותר
 אל הקרוטם על לא אך העם על גדולתם עיקר להיות
 אל שר המלך יהיה שלא עצמו המלך על שכן וכל המלך

 שהוא אב היה למלך ט בהפך היה כה אך משמעתו
 למסת כהוא ביתו לכל ולאדון לאב כבן יוסף אל נשמע

 שררה שהיא מושל היה מצרים ארן ולכל זו ממדרגה
 ולא הדבר היה מה׳ ט יורה זה כי מהנזכרש פחותה
 אף ט לפרעה לאב באומרו כיון דרט כי ועל כשבע

 אך שררוס משאר יותר הק על גדולה האב שמעלת
 האמן כבדולח בחזקה ולא ארן דרך אל קרובה היא

 מפני פרעה על וסף י גדולת היסה ק עבדו על המושל
 דבל על והיא הרביעית ועל .היראה מפני ולא הכבוד
 בן אח סכרו ט אליו רעשם סגלה פתה ט אביהם

 וכו׳ אבי אל ועלו מהרו אמר עליהם ויקצוף לו קיר
 כמוצא♦ בבשורה וממהרים רדופים אחכם ביראה כמה כי

 באמרנס לבא בהחשזו וגם יתפייס. יוסף על רב שלל
 ירע ואל לט ישיח מפזוןלא עת להיות העמוד אל אליו

 יטה סן רד׳ו מנין דבר על מצרימה בואכם על בעיניכם
 טלה עבד שאין מחייב מצרים שמזל למה קשה הטרקן
 הלא ט המערכת לשדד זטת יחסר ואולי .לגדולה

 אני р .ואם עבד היוני תחת מצרים לכל להדק ה׳ שמני
 אלי רדה ק ועל לבני׳ סימן למלוך יצאתי המפירים מבית

 הקדמה היא זה במאמרו סלולה הדרך והנה תעמוד: אלי
 מק כי יעקב ניד היתה מסורת כי למעלה ככתבט

 פג אצלינו ככתוב מצרים עלות להיות עתידם היו רדיו
 ענק לו משר כאשר ליוסף ומסרה וט' שמה רדו אומרו
 גם ז׳ל סרביס כנודע חכמתו כל וגם .כטלה פקידה

 למצרים לירד יעקב היה עתיד כי פ".־( פרשה ארז״ל)ב״ר
 כה אמר הסנין אל ונבא .וכו׳ ברזי, כל בשלשלאות

 לבינך ניני הנודעים אלה בדברים כלומר יוסף בנך אמר
 אלהים שמני והנה יוכף בנך אני ט תכיר מכנקרד״ו

 .רד״ו מנין של הגלות עת בא ט ידוע הנה לומר וט׳
 שכינה ישראל גלות ובכל כביט״ל צר לו צרתך בכל ט ידוע

 מצרים לכל לאדון השטנה כהוא אלהיס שמני והנה בגלות
 וכל לגלות העתידים ואתה ואני בנך היותי תחת כי יתק ך וא

 אלטס שמני ט הוא נהפוך ואדרבה .עמנו והשכינה זרעך
 היותך ונחת מלך רחמנא חם ט רק זה ואין מצרים לכל לאדון
 טותי ע״י עתה ברזל של בשלשלאות פרעה אל לירד עתיד
 אוסרו וזהו בבטר׳וכטד אלי רדתך הטה מצרים לכל אדון
 ט אלי רדה וז״א מצרימה בשבי פרעה אל ולא אלי רדה
 אלטם כנינילאק/שמני גסלשכינה הגיע הגלות שעת אמר



קל# טעית רגש הורת

 אלי ירידחך שתהיה לכטדי לא אס לאדון מכינה הוא
 דין ליח כי חושה מהרה אס כי תעמוד אל ולק במדובר

 זאת מעלתי אין הגלות עת שהיא אמר כי בשפ זריך
 לו ורמז לכטדך היא שעה מעלת כי ההתמדה נפוחה

 רד״ו מנין כל יהיה לא כי דרט ע״פ שימו וה סניןרד״ו
 . הדס מהחל המכות שנת כי רד״ה אם ט הגלות

 לו אמר לא ק ועל .שעמד תחת שמחה היחה ליהודים
 מנין על לרמז מצרימה מרדה רק מצרימה מרדת ה׳

 למען . לט להשיב גדולים דברים שלשה כיון .עוד רד״ה
 והוא אלה מכל ידע לא זולתו ט יוסף הוא ט יאמין

 אל ולא פרעה אל לבא הצילה יעקב כבוד אין הלא ט
 טומאת צל החח טמאה באדמה להסתופף לא וגס .צלו פר
 מצרים שר ידי על ניתן לחמו שיהיה לא וגס .מצרים שר
 באומרו יעקב עירו פקח זה על כי לאלהיו הוא קדוש ט

 שחש במקומו אצלנו כמטאר כו' לאטל לחם לי ונחו
 ונתן אמר כן על לארן חוצה שר יד מתחת מזוט יבא פן
 ע״י ולא לחם לו יתברך הוא שיחן כלומר לחסוט׳ לי

 אומר אס הלא הא׳ על אמר אלה שלש על ע״כ שר
 שמך מי יאמר הלא ופרו פרעה אל ולא אלי ירד לאבי
 לזה בא אני פרעה אל אליך ובבואו פרעה. לא אס אדון

 לאדון שמני אלהיס אס ט פרעה שמני לא ואמר הקדים
 שאינך באופן אליו מרכבה אני האלהיס תחת ט וט'
 ועל שמני לאשר אס ט אבי אלי ולא פרעה אל לא נא
 הב' ועל השכינה אל כרדת היא אלי רדתך כי אלי רדה ק

 טומאת החת מסתופף אינך לומר גושן בארן וישבת אחר
 מרחפת טומאה אין כי טשן בארן וישבת הנה ט .הפר

:מצרים גטל טהר שמה
 אליעזר רבי בפרקי כמפורש רז״ל קבלו הלא ט והוא

 גמורה במהנה ניהנה גושן ארן ט כ״ו( )פרק
 פרתה ומצדה . מצרימה ירדה מאז אמנו לפרס

 ולבל גושן בארן וישבח וזהו ההוא במקום קדושה
 כלומר אלי קרוב והיית אמר מעליו מרחיקו היה כי ידאה

 באופן במצרים מקומי שלעבר הגטל בקצה אושיבך שם
 וכלכלתי אמר הג׳ ועל .בזכותך להועילני אלי קרוב תהיה
 מתחת להתפרנס לך השפע מבא תהום אל לומר שם אותך

 כלכלהך שהבא כלומר אותך וכלכלתי הלא כי השר ידי
 ויסייע למעלה כמדובר שעמי השכינה מאח שהוא פ״י

 החפץ שלא לומר תחוש ואל שם וז״א .המקום איטח
 הלא כי הצדיקים כל כדרך מחיר ובלא ככף בלא ליהטה

 הורש פן וט׳ פנים חמש עוד כי סוים הזמנים כל אין
 כן ושעל עליכם אני מתגאה כי רוהכס על יעלה ואל וכו׳
 הנה הלא כי לרגלי יבואו אבי בית כל אחר מפלח אני

 הוא מתורגמן ע׳י שלא המדבר פי כי וט׳ רואות עיניכם
 אתכם מתנהג איני ט לזולת כן שאין מה בלבד אליכם

 זה והגדתם והשואה בשפלות אס כי מצמח בטכסיסי
 וזרש עמו לא אך במצרים דוקא שהוא כבודי כל את לאבי
 בהשוחה אתכם מסדי הרבתי מאשר ראיתם אשר כל ואס

 כן שהין מה וכיוצא מתורגמן בלי ולדבר יחד לאטל
 וכו׳ והורדתם ק וע״י .זולתכם ונכבדים רבים לשרים

 רואות עיניכם והנה מפסוק יסכן עוד .ימאן לא ט
 יעצט שאל לבם על דבר כה עד הנה כי והלאה ט׳
אליז שיביאוהו אביו אל הנוגע ועל . וכו׳ לסטים ט

 5 )ח״א( לג

 לדבר וכסשימו,ט וכלכלתי ט׳ יוסף בנך אמר כה ושיאמרולו
 שאחרי זה מה בלבו אמר דבר אוחו עונים היו לא ט ראה

 הרי משני נבהלו ט הוא שאם יענוני לא בם דברי
 ט חושטם אילי מחשטת השב כן על .לבס אל דברתי

 פתחון וקלח בלט שימה עליהם ולא עמהם לט כן לא
 וכלכלתי באומר אביו עס אותם כלל לא כי לזה שה

 שנית סיבה על או אתו בכה היו שגס עם ,וכו אותך
 אבי אל ועלו מהרו אומרו על תמהים הם אולי והוא
 באומרם וכו׳ רדה וכו׳ לאדון אלהיס שמני אליו ואמרו וכו׳
 הטראותאשרשלח כל מאוד גדל ט להם יאמין לא כי

 לומר וכו׳ עיניכם והנה אמר האחד על ע״כ לאמר אליו
 ועיני רואות עיניכם הנה כי עמכם בל שלבי תחשבו אל

 אתם ולא בנימין בעצם אחי היותו עם ט בנימין אחי
 אליו דטרי מייחד איני כי רואים ואתם הוא זה ל. עם
 כי יורה זה כי לו ולא אליכם הוא המדבר שי אם כי

 מוסיף הנני השנית הסבה על הוא ואס אתכם שלם לבי
 אמרתי כאשר מצרים לכל לאדון תאמרו בלבד לא כי ואומר
 שידענו במה והוא וכו׳ לאבי והגדתם אס ט לו לאמר
 אחריהם נוסע מצרים והנה בפסוק כ״א( ,פ )ש״ר מרז׳ל
 מצרים של שרו כי כו׳ מס מצרים את ישראל וירא ופסוק
 בלבד לא יוסף אמר הענין אל נבא ובזה :שמו מצרים
 אס ט מצרים לכל לאדון אלהיס שמני כי לאבי תגידו

 אס ט אדם בני על בעצם אינו כטדי כל כי והגדתי
 למעלה כמדובר והוא .מצדם ששמו השר על הוא במצרים

 ואל עליו שטנה שרתה כי יוסף את ,ה היה כי על
 את הגידו גס הלא ט מק״ו הקודם יאמין לא פן תחושו

 כי בפניו בהסהכלס ראוי אשר והוא ראיתם אשר כל
 אלי נא גשו באומרו כתבנו אשר והוא הוא וישר צדיק
 וכוונתו שכינחא אנשי שהי' בפניו להסתכל שהיה ויגשו

 הפר על הוא שכטדי האמין בעיניו יפלא אס לו׳
 באמור באמת בפני ראיתם אשר שהגידו ע״י יאמיטהו

 השתרר גס השתרר ט יצדק בפניו אלהיס צלם אשר כי
 יאמיןע״יכךכי כך וכל אתו ה׳ באשר מעלה שרי על

 : יאחר ולא יבא בא ט הנה אבי את והורדתם מיד
 בקש .אתו לשידברו שוה איננו זה כל כי כראותו ויהי

 בנימין שעל אתם שלם לט כי בה שיכירו הוראה לעשות
 ולא נבאר כאפר זרעו צרת על הוא צוואריו על בכה

 אחיו יתר כל ואל נשקלו צא גם לעצמו. שהצר מה על
 ידי ועל בס״ד נבאר וכאשר עצמם צרח על ובכה נשק

 שני וכי צ״ג( פ׳ )ב״ר רז״ל הקשו והנה .דברו כן
 שבה״מ הקודש ברוח ראה אלא .לבנימין הי׳ צוארים
 הוא צואר כי והוא פעמים יחרב בנימין בחלק שיבנה

:הלבנון כמגדל צוארך על ז״ל שכתבנו כני! בה׳׳מ
 בנימין שבש חללי צוארי על שבכ׳ יתכן הפשט דרך ועל

 תם שכמעט עד בגבעה בפלגש נפלו מלל צוארי כמה ט
 שלשים ליפול העתידים צואריו על בכה ובנימין השבט

 ביד ונפלו הקן שהקדימו מצרים ליציאת קודם שנה
 כימי אפרהים אלף ומ״ב מאפרים אלף מאחים פלשתים
 מה אחיו לכל וינשק ומיד רבים ל׳ צוארי וזהו יפתח.

 עם בנפשם קשורה נפשו כי להורות לבנימין כן עשה פלא
 חבור הוראת היא פס אל פה הנשיקה כי אוחו שהיצרו

וג® .העמקים שושנת בספר אצלינו כמטאר בנפש נפש
 להסתכל
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 פניו נגד המשרה כל היו לא כי בסרהס נעצם לההתכל
 יתקרבו למען אמד אהד אחיו לכל נשק ק על כקרוב

 אליהם לבא מעותדח רעה כי הכיר ואז אמד אמד צו
 עליהם ויבך וזהו . מלכות בהרוגי בהתגלגלס כעצמם
 על רק בכה שלא בבנימין ספא׳׳כ עצמם עליהם כלומר

 ועתה באומרו מתחלה להם שרמז ומאסה מזרעי זולתו
 הרגישו שלא אלא תעצבו זמן לאחר אך כלומר תעצט אל

 וע״כ .עליהם בוכה שהיה להם פגלה כה עד הרמז
 יוצאות שהדמעות מלבו אליהם רחמיו נכמרו כי בראותם

 אחיו דברו כן ואחרי וזהו עמו. אחיו דברו אז מהלב
 הוא לחמר אומרו הנה .ט' נשמע והקול )פז( :אחו

 יוסף אמי באו כי הוא עצמו הקול הלא ט הבנה משולל
 הזמת הבטה קול מה פרעה בית שישאלו ספק אין אך

 או לבד יוסף אמי באו פרעה לבית יאמרו אפשר והיה
 והנה .ויבכו מכרוהו ט להם ויזכור אמיו באו שיאמרו

 יהיו אמת לאנשי לא אמת שהוא עם הפני הזה הדבר
 פרעה בית שנשמע הקול כי היה ה׳ מן אך פרעה לפני

 ט׳ באו לאמר וזהו .יוסף אחי באו לאמר4רק היה לא
 שמעו לו משא״כ עבדיו ובעיני פרפה בעיני ויסב כן ועל

 תרעה ויאפר )יז( בעיניהם ייסב לא כי מהמכירה
 עפו זאת נותן הוא יפה בעק כי להורות אמר .כו׳

 את טענו משלכם כלוקהיס רק לכם א־ן מבלי כלימר
 אש טעט לטעינה ולא לרכיבה לכם אשר כלומר בעירכם

 ט לרכוב במה לכס יהסר ולא וכו׳ באו ולכן כולם
 ט׳ עגלות לכס קחו עשו זאת צויתה ואחה הלא כי

 שגם אמר דרכו פי ועל :בהליכה לרכוב תוכלו ונזה
 מארן להם יקיזו שהם רק יהיו לא פרפה ע״י העגלות

 דרך איט ט ראה יונף אך .משלהם כלוקחים מצרים
 שיקחו ולא פרעה ע״ס עג'וח להם ויתן רק ארן

 לא זה גס בעירכם את טעט אומרו על וגם .מאליהם
 המצטרך כפי בצמצום לדרך צידה להם ויתן כי .רצה

 צויתה ואחה אומרו אל לב בשום כיוון עוד לדרך: בלבד
 אך .זו אחר זו כמצוה יהד הדברים שני צוה ולא ט׳

 בעירכם את טענו אמרתי אס אבות בפתי נכוה היה הנה
 שאם בארצה שיפארו רק המלך כוונת אין יוסף יאמר

 צידה להם ודי בעיריהס לטעון יציה למה שיבואו הוא
 . יוסף דעת להפיס לפנים הוא שיבאו שמצוה ומה לדרך

 בטכס בהיותם מצרים טוב כל יאכלו פן :בו ן . לא אך
 לא כי יאמרו לבד לדרך צידה די להם ביתנו אומר ואס

 עגלות יקהו תחלה לומר התחכם כן על נותן אני יפה בעין
 עשה ומזה בביאתם. לבו טוב כי להורות להביאם

 זאת אחיך אל אמור אמר כן ואחרי דבריו פתח עיקר
 נתחי לא ט רוחך על יעלה ואל ט׳ בעירכם אח כענו עבו
 להם לרמוז אם בעיריהסכי אח וטענו מצוה אני יפה בעין

 אש וקחו היא מנתי הלא כי אוכלס בטעונות בארצם שיפארו
 בעירכם את טעט אמרתי מאפר’בו כחוזר ואינו אביכם
 אני הכבוד מפני ע-.ה אך .שמה שיפארו מורה שהיא
 р על הלא ט כן ציט ט אביכם את וקחו ואוסר מוזר

 עגלות לכם קמו עשו זאת מתחלה צויתה אהה כי קדמתי
 שהוכפחי מה הוא ההיא ההקדמה ועל מ׳. לספכם
 לשתי רק זה אין כן ואס .בעירכם את טעט ואמרתי

 אבחר אוצי לומר אפשר היה עדין והנה .יפה בעין
 סס .לפרנסתם שלוקחים מה לראות סס להביאם לרכס

 р על אמרת לעיר בהשתלת לראות אפשר בלתי שהיה
 כלומר ט׳ אלי ובאו ט׳ אמיך אל אמור אמר עשה מה
 '5אליהם ממך לדעת אוכל בלא באופן פרעה א ולא אלי
 לאמי מצוך אני מעתה הלא ט ועוד .להס חתן מה

 חלב את ואכלו מצרים ארן סוב את לכם ואתנה .להם
 ולהיות .מעתה בידם הרשות כן יעפו כי גס וא״כ הארץ

 או דירתם לפנית ימאנו אפפר היה דברים ב' על כי
 שימכרו כליהם על או .ורכיבה לצידה הדרך הוצאת על

 עליהם יהיה יוליכם ואם .אמס יוליכוס לא אס בזול
 בעירכם את סמנו הצידה ע: אמר ב'אלה על למשא
 אל הכלים על ואס העגלים הנה הרכיבה ועל .אוכל

 ובאתם אביכם אסונשאתסאש כי .בתיכם כלי תביאו
 . הכלים את צא אך ונשיהם טפס את האח וריבה

 סוב הלא כי כליכם על מחום אל ועיניכם בזול ימכרו ואם
:הוא לכם מצרים ארן כל

 על כי ז״ל בתיי הר׳ כתב כו׳. נתן לכלח כב
 חייבים האחים והיו יוסף את שמכרו

 הם עבד דמי שהם שקלים שלשה פעמים עשר במטרתו
 קונסים לע׳ג עבדו המוכר שאמרו ממה .וזה מאות שלש
 שלשים שהם העבד בדמי כלומר בדמיו עשר עד אוהו
 לתש להם היה האחים זה לפי הלא כי וקשה .פכ״ל
 ;אפגם. : לבנימין יוסף ולא ככף. פאות בלש ליוסף
 . עבדות בצער בנימק את יוסף שציער לפי כי .יתק

 עבד לי יהיה הוא בידו כגביע ימצא אבר האיש באוסרו
 עד לו נתן כן סל מצרי איש שהיה בנימין אז שסבב לפי

 י שהפשיטו» לאחיו ט אפשר החליפות ועל .בדמיו עפרה
 כהונת את א־ה הרי כתנחו את ז״ל כמ״ש מלטשים שני

 אחד לכל והלבישם טובה פילס .שנים הרי כו׳ הפסים
 בנימין כן ואס במלות חליטת לאיש דכחיב מלטכיס. שני

 עפה ,בניס נופל היה המפשיטים בכלל היה אס שאף
 היה שם אס אדרבה אלת המפשיטים מן היה שלא שאציל

 היה ה'»נים כילביכוהו מא בדין .יוכל אם מונע היה
 יעדיף ראוי הפשיטו שלא ועל מפשיט היה אם גם לו

 בהן במצות. חליטת לאיש חיו ל־ או חמשה הרי אחד
 או» במטר בלקחו ככף עברים כנגד עברים כלס בק

 ולבנימין .רעה תחח בה ס והשיב .מהל כי למרות
 ונצטער עבד שיהיה בתמר אחד דבריה ב' לו שעשה
 מאות שלש צו נתן הראשונה על לגנב בהחזיקו פנית
 לגנב אותו שהחזיק ועל כמדובר בדמיו עשרה עד ככף
 שגנבת כאלומשדהיך עצמי עצ אני מעל׳ חליטת חמש
 שוה על נהרג נח р ני .גביעי בגניבת עצמי את

 נקרא ואני עצמו חיי הממון ט בעליה עונב פרופה
 הבור.ולאביו החת לך אפרע חניקות ממש р על טר.
 הסרים ועפרה לאחיו שנתן כמו וחליטת ככף כזאת שלח

 יעקב ירא ארז״לשהיה הנה .,ט ואשר מצרים חפצי משוב
 יתכן בזה המוטס הנקראים מצרים ט יפדו פן שה הנקרא

 המשולים כהומיה בעשר סצרים סומאח כי לאביו הורה
 כחות הסי׳ אמנות י׳ וגס תחתיו משועבדים אדרבה ס ,לזכר
 משועבדים ק גס למפה. להריק מהם המקבלים ־.יהם שתח

 :,ט אפונוס ועשר ט׳ ממורים עשרה וזהו לשירותו
 בתנמומא פירשו רז״ל .כו׳ אחיו את שלחי1 כר

ואברהם כמד״א .לויה פרעהעגין בשלח
טלן х) 6״л) לג



קרב סשה ויג^ תורת

 לאלויותהק. אונקלוס הרגום וכן לשלמם. עמהס הולך
 וילכו אותם שליוה אחיו את וישלח פה יאמר יתכן ועוד

 שהבלתי רז״ל כמ״ש והוא .בדרך תרגזו אל אליהם ויאמר
 לויה שע״י יורה דמים כופך כאלו התורח את מלוה

 תרגזו !Ь זו לויה יאמרע״י ובזה מי.דרך: רוגז מסלק
 חפלה לפון היא אפשר‘או בדרך. רוגז לכס יהיה פלא

 חורה וסיפרה .בדרך חרגזו שאל רצון יהי כאומר
 מגוריהם ארן אל ממרחק הבאים אנשים דרך היות שעם

 לעבות עסק איזה להם שיהיה שעם .ביחס שם כי
 ביתם אח לבקר מעשיהם חמלת חפן וכל ישעם כל

 גס ומה בשליחותם יתעסקו р ואחרי ומפס נשיהם
 יביאו וממרחק נפש להשיב לחם אין בביתם אם

 אלה כל והן נפשם את ישיבו עד דבר יעשו לא כי לחמס
 היה כי מגוריהם ארץ אל יוסף בשליחות יעקב בבני היו

 וילדיו ביתו את איש כל לפקוד עיקר יעשו נוסה הדפס
 כן ואחרי ברעב להחיותם לחם לשבוע יבצרו אליהם
 היו כך כל כי אמר . יעקב אל יוסף בשליחות יטפלו

 מאז ט אביהם אח לבשר יבאו טובה בשורה על להוטים
 כל ביתם בס כי כנען ארן אל באו וכאשר .ממצרים עלו

 דרך הלכו ואליו יעקב אל רק היה לא חסן וכל ישעם
 ויבאו כו' ויעל אומר וזה .דבר כל קודם לבשרו ישרה

: אביהם יעקב אל
 סובה בשורה השומע הנה . כו׳ לו ויגידו כה

. מסתכן לו מהמביב פתאום
 בעלה שבא מנינאי בן דחנינא דאפחו כמעשה
 בר ממא רבי כן שעל .רוחה ופרח לבה וס.י פתאום

 אתא כד מדרשות בבית פט הריסר יתיב דאזל ביסא
 במדרגא יתיב עייל .הכינאי בן כדעביד אעביד לא אמר
 . הבבסים לבב עם היה זאת והן . ט* לביתיה פצח

 ויסתכן ישתומם הי יוסף לאבינו נאמר פתאים אם להמר
 כדי . מתייחסים דברים בהגדת התחילו עשו מה ע״כ
 הודיע הדבר סוף ויהי ענין בתוהו לשין מענין צבא

 הגידו כלומר .לאמר לו ויגידו וזהו חי יוסף שד אוחו
 יוסף סוד לאמראהריק כדי והקדמה בהכנה הגדות לו
 אדון.כמאמרו שהוא לומר בשררהו הפליגו לא וגם . חי

 יבטיח לבל בעלמא מושל רק לאדון אלהיס שמני .אליהם
 ונת־לף בהוסר .לבו ויפג ק ידי וכל .הבשורה בגודל

 מעט שנשתנה ומה . הקודם מן ונשתנה . המר לט
 עם .הבשורה מגודל רוחיה ופרח לביה סוי ולא בלבד

 האמין לא כי הוא הלא האמורות ההקדמות הקדימם
 לאס אך . מסתנן היה בעצם מאמין היה אלו כי להם

 דברים בהם יוסף דברי כל את אליו וידברו הוסיפו לו
 שהניע שרמז רד״ו מנין כענץ . יוסף הוא כי מסויימיס

 חל בצער יורידוהו כרס ושימהר . לרדת יעקב ענין
 השכינה ידי על מזוטח ושיבא .גישן ארן וענין .פרעה

 ת הורא שהם . למעלה ככתוב הכל הפר ידי על ולא
 וגס . האלה בדברים ידע לא בלעדו כי יוסף היותו

 רוח והחי אז כו׳ העגלות את וירא כי .זה על נחוסף
 יוסף כי בודאי ידע אז .הקדש רוח עליו ושרתה יקב
 . הדבר שאמת אס כי זה ואין נסתלקה כה עד כי נע
 כמוסיפים הלא לומר .חי בט יוסף שד רב ואמר ענה אזי
 אמד .ט׳ ששל הוא וכי לי אמרהם חייו בפורח על

ד )ח״א( לג

 לא כי נם . הי שיוסף מה בעיני הוא גדול ודבר רב
 והיוש זה על אחוש לא כי . קדם ועל גוי על ימפול
 ז״ל רבותינו המרו . דעהו לייבב סימן העגלות ראותו

 כעגלה עמו עוסק בהיה מה זכר כי צ״ד( )פרשה ב״ר
 שוס שאינני יראה עדיין והנה . ממנו כשפירש פרופה
 יוסף כי להס מאמין בלתי היה אם אדרבא כי .להאמין

 אך .יותר אז לבו אה יקשה פרידתו עת שיזכור מה לוי
 היה יעקב כי למעלה שכהבנו במה דרכם לפי אחשבה
 הים לא בפניו המיחעכי פד שנאתם הגיע אם מסקכק
 ולבלתי עצמו יוסף בפני כאשר והקנאה הכנאה מראים

 שהניע באחיך הראית בפירוש לו אמר לא אותם חשוד
 בעת עשה מה אך . מיתתך שערי עד וקנאתם שנאתם

 עגלה ענין על ועסק הקדים .לגלחו יעקב רנון על עלה
 לו לרמוז . באדמה חלל ימצא כי הנעשית ערופה
 יקרחט אולי ימוש אס שכמה ילך אליו באמור

 עם ידע שאס . באדמה חלל שימצא כך
 חפץ היה כך כ! חש ולא . יחוש למרע לבבם כי לבבו

 . נזוקים איט מצוה בדרך הולכי כי כאמור אביו במצות
 רצה אפר את זכר העגלות אח יעקב בראות כן ופל

 עגלהערופה^וא״כ רמז אל חש לא אביו. מצות לעבות
 . מי והיא נסתכן שלא סצוה בדרך לכהו על כי בודאי
 ממט עצמה והוסר . האמנתו נהקרבה כך כ״י ובכן

 אביהם: יעקב רוח והחי ובזה .הקדש רוח הבראה המונע
 יעקב .ואומר מיותר שהיא אביהם מלת אל לב ובשום

 פסוק בראש ישראל ואומר . זה פסוק בסוף
 עמהם. ישר בלתי יעקב לב היה כה עד כי יהיה באחריו

 שפל בהיות אך בפרפו חושד שהיה יהודה עס גם ומה
 כי )שם( ז״ל במ׳ב נס ומה אליו הקדש רוח בבה ידם

 .עת ג. שלח אשר ולא יוסף שלח אשי העגלות את ראה
 שיורה בהן חקוקה ע״ג .ה שהי יהודה כרף אותם כי
 בחינת צד רוח ותמי אז השד בלי יהודה הוא צדיק כי

 בחינת עליהם בו ונקנה אביהם בהוא מי עקבה הרהר
 ויאמר באומרו שמו את בנוחו וזה מעתה לבב יושר

 לו ויגידו דם הק דרך על יאמר או . ט׳ רב ישראל
: בידיהם יהד היו בשורות כחי הנה כי ט׳ לאמר

 היה והנה . כו' מושל היוהו )ב( חי יוסף היות )א(
 ובכלל . מצרים ן א: בכל מושל יוסף הנה לומר יכולים
 גדולת בנורה נאמר אם אמרו אך מי שדנו הוא הדבר

 קו הדבר לאסל התנכלו כן על וישתומם ינהל כא׳ כזו
 ט/ מושל הוא וכי ואח״כ חי יוסף עוד קמלה לומר לקו

 לאמר כדי אחד הגדה הגידו כי לומר לו ויגידו וז״א
 לאמר כדי חי יוסף שד שאמרו והוא .אמריה אחרה
 היה מאגר נכחנה לבו ויפג .ט׳ מושל הוא וכי כן אחרי

 הבנה והלא . פיהם על נשתנה איך וש״ש לבב מר
 היה מה כי שהורו .,ט נא הכר חמלה אליו האומרים

 הוא לט שויפג מה כי כלומר להם האמין לא כי לז״א
 מסתפק היה כי ראשונה בבכורה להם האמין לא כי על

 ,לט להשנו׳ עתה היקל ע״כ מי או מת היה אס בדבר
 מהמלה אס משח״כ .הי יוסף עוד כי אליו ,אומר ע״י

 יאמר או לט בקרב מת היותו )האמה( ]ודאי[ היהה
 כל כי למעלה שכחבט מס והוא כו׳ לאמי לו ויגידו
הנש? אל הסנפת בערך המה הבל לנוף המגיפות צרות
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פשה תש תודת 284
 מכל באדם האדם יעשה אשר אמד עון פוגם יותר כי

 מלילה אס כן על .בגופו יכהו אשר ורבות רעית מטת
 פלס יהיה ט גם מטא אשר ערן ביוסף נמצא היה ומס

 שלם בהיותו אמנם . לאביו החשב רעת בשורה נגוט
 רבות רעות מצאוהו כי גס . הוא וישר צדיק כי בנפשו
 כתבנו והנה .לו יגיד השר יבא סובה בשורה על וצרות
 בהוראת בצדק• עדין עומד כי להראות׳ יוסף השתדל כמה
 עשו וכן אביהם אל יבכרו למען . מאמרו וסיפורי כניו
 עוד מלת אל לב בשום והוא ט׳ לאמר אומרו וזהו

 כתבנו הנה אך חי. יוסף כי יאמר ומהראוי המיותרת
 כי להגדה ואמירה דבור לשון בין מה כרה. היי פרכת
 עפו המה כי יאמר ובזה . רש סיפור המשך הוא הגדה
 צדיק הוא ט אומרים היו ואס . כשרותו מבכורה עיקר

 ראו מאפר רך בא הגידו עכו מה כן על יאמין לא
 הי יוסף עוד כי אליו לאמר כדי . מצדקתו בו והכירו
 הצדיק כי . הי נקיא צדיק עודנו כי כלו״ר
 .הי איש בן וכו׳ ובניהו כד״א הי נקרא בלבד

 אומרם נכון על יבא הגדהס הקדמות יד על כי
 מי יוסף עוד לאמר לו ויגידו וזהו הי יושף כי אה״כ

 . כו׳ מושל הוא וט הוא יד כלאחר עלזה ותיספח
 ע״כ בלט רפוי' האמנתו היהה כי ט׳ ויפג ועדיין

 אליהם דבר אשר יוסף דברי כל אח אליו וידברו הוסיפו
 מצרים לכל לאדון וישימהו עמו יכאלהיס צדקתי המורים

 ידע ושהוא רד״ו מנין ושידע . בו אלהיס רוח והכר
 בכטדו עתה שירד בהר ולכן בשלשלאות לירד שעתיד

 . למעלה האמור מהטעם גושי בארן ישב וכי אליו
 . הוא וישר צדיק כי יורה זה כל כי להם פניו והוראת
 בלח אשר העגלות לו הראה מושל הוא אשר ולהורות

 ת העגל ראה כאפר אז . מלכות עגלות פהם יוכף
 לבו אל נתן מזה .מושל הוא כי בשורת אמית׳ המורות

 שאם היא אמת צדיק עודנו כי הראשונה הבשורה גס כי
 מצרים מזל היה כי .ראש מריס היה לא צדיק היה לא

 יעקב רוח ותחי ואז במעלות. יעלה לא שעבד מחייב
 אשר עד בתחלה כאשר הקודש רוח בו וכרתה שמח כי

 אשר השכינה כי והוא . שליוסף רוגזו עליו לאקפן
 שע״כ יוסף מכירת תתגלה בל לגזור עכרה להשלים צרנו

 עתה . הדבר לגלות תזדקק לבל מאז מיעקב נסתלק׳
 נם יתעצב לא ולכן צדיק עודנו מכפרותו נתבשר שכבר

 יקפידו לא זה מטעם הס וגס נמכר כי אליו יודע ט
 כר אכן ט אליו שכינה חזרה כי קדשו רוח ותהי כן על
 ישראל פס בהזכיר באומרו יתכן עור : המכר מר

 אליו הזרה בלבד לא כי להורות שהוא זה שאחר בפסוק
 יפראל יקרא טרם בו היסה אפר הקודש רוח בחינת

 כן על יכנה יפראל שבשם אהר בו כהיה מה גם אס כי
 ישראל ויאמר רגלים שלש זה יכראל אותו רא ק מעתה

 אין כך הנפש כפגם פגם אין כאשר כי ולהיות .ט׳
 על הלא לומר כו׳ עוד רב וז״א . הנפש כמעלת מעלה

 הייתם כי ט׳ מושל הוא וכי לומר הוספתם צדקתו בפורח
 כי הוא כן ולא הקודם על יותר אז בעיניכם כמבשרים

 שהוא מי בני יוסף עוד היות הוא מעלה כל על רב הנה
 א׳( )דבריה כד״א די מלשון רב נפרש צדיקותם הייחו

 יהיה פלא גס לי זה די יאמר הזה בהר גבת לכם רב
 8 )ח״א( לג

 . הוא וגדול רב דבר הנה יאמר או :הארץ על מופל
 להיותו להאמין קשה מועם ואני וצדיק הי בני יוסף שד

 ,ואראנו אלכה כד דעחי התקרר לא לכן זמה במקום
 היו שק אין אס הוא צדיק אס פניו בפרצוף ואכיר:
 סאמל והוא למעלה כמדובר ההם בזמנים מכירים

 ואראנו, אלכה וזהו ט׳ אביכם פני את אני רואה יעקב
 וירא אביו ישראל לקראת ויעל לפנים אומרו יתכן ובזה

 אל יוסף שנתראה מה יגיד נחשב זר כמו הלא כי .אליו
 אמי מיותר הכל וגם אליו נראה אביו שגם עם .אביו

 יעקב במאמר וכן .פנים שנתי־או ודאי צואריו על שיפיל
 השנים שמפרש אותך אמר ולא פניך את ראותי אחרי
 מיותר: הוא חי עודך כי אומרו וגס את מלח מיותר וגס

 לראות היה יעקב הפן וכל ישט שכל למה הנה אמנם
 ק ועל הוא צדיק אס בפניו להכיר יוהף פני

 צדיק עודט כי בפניו יכיר למען . אליו וירא יוסף בא
 נראות ואז ליוסף נראה יעקב גס כן לא שאם ויכירנו

 השעם אמותה ויאמר מיד קדושים אלהים בצלם פניו
 ב׳ מת היית דרכיך מרשיע היית ח״ו אש לומר .כו׳

 העולם באותו )ב( , העולם מן ביציאתו )א( .פעמים
 י׳( )דף סוכה ז״ל •כמ״ש . הגק בלתי בן לי היות מל
 אס הקב״ה לו שאמר שאולה ברעה בני אל ארד כי על
 גיהנס. לו ן שא ידע בניו מצדקת שהוא בחייך בן ימות לא

 אחרי אח׳ פעס רק ת אמ לא עתה אך יאמר ובזה
 האס רנוי שהוא בך אלהיס צלם הוא . פניך את ראותי
 אס כי ז״ל כס״ש יאמר או . חי נקרא צדיק מי שעודן

 לפני קשה היה הפעם אמוחה אומר יעקב היה לא
 ונזה מת היה לא ששאל לא ואם . שימוש לומר הקב״ה

 אני חפן אהה צדיק כי בפניך שראיתי הפעם שאמר יצדק
: ממך להיות למוח

 למס )א( לב. לשים ראוי .וכו׳ ישראל 57רים א 1מ
 אמר לא למה )ב( שנש בארה הלך זה

 אמר ולא זבחים אוסר )ג( .הוא גס אברהם לאלהי
 ויאמר אומר )ד( . הקריב דברים ב׳ על כי שיורה זבח

 תירס א אחר עד דבר לו אמר לא כי לישראל אלהים
 כי )ה( .אמירה ולא ויקרא יאמר .שקראו הוא ואס שנית

 ויאמר נאמר הרי ט מיותר. הוא שנית פעם ויאמר דרו או
 הוא יעקב. יעקב אומר הלא כי )ו( דבר. עדין לו אמר ולא

 סנסקוס בזה יעקב יעקב כפל .)ז(למה אמירה ולא קריאה
 אנכי אמר ולא אבץ אלהי האל אנכי אומרו )ח( זולתו.

 אביו אלהי שהוא מה לומר הוצרך למה )נו( .אביך אלהי
 תירא אל אומרו )י( . אליו שנראה מקומות מבשאר
 לגוי כי אומרו )יא( .מצרימה מרדת אמר ולא מרדה

 איך בודאי שעבוד מצרת היא שהיראה אחר כי כו׳ גדול
 אימרו )יב( ישימנושם. גדול לגוי כי על טעם ניתן
 די והיה מיושר הוא ואנכי אומר כי . ט' ארד אנכי

 מיושר שהוא עלה גס אומר )יג( .וט' ואעלך כשיאמר
 אומרו לזה מתקשר איך .בניו על עלה גס הוא ואם

 על ידיו יוסף שית ענין מה )יד.( .ט' ידו ישית ויוסף
 גר כי לאברהם יש׳ אומרו כי ידוע הנה אמנם נ עיניו
 ט שס ודקדקנו יצחק מלידת נתקיים . זרט יהיה
 זרעך יהיה נר ט וזהו .בלבד גרוה יהיה מועטים עודם

ט* וענו ועבדום אז מרובים בהיותם אך • יחיד לשון
ובין



ןמ5 'םשה י < רגש ׳׳ תורת

 ביצחק הגרות ונתקיים שנה מאות ,ד הוא הכל מין
 כי כתבנו ובזה .יעקב בזרע במצרים והעבדות ויעקב

 אחר . הזאת בארן גור צחק ב שכתוב מקרא ענק זה
 אומרו אחר הנה כי .אליך אומר אשר בארן שטן אומרו

 זאת הלא לומר יצחק יכול היה ישראל בארן ישכין ית׳
 אדמתי על בהיותי גרות לי יחשב ואיך . היא לנו האנין

 גר Ьв הגרות כי ׳,לו הזאת בירן גור ית' הוא לו אמר ע״כ
 ליעקב גס ונמשך הזאת בארן לך יהיה זרעך יהיה

:אביו מגורי בארן יעקב וישב פסוק על כמאמרנו
 היה דברים שני על הנה כי והוא . הענק אל ונבא

. זרעו רטי על )א( .לו ויצר מאד יעקב ירא
 נכחנתי במה בלבו אומר .מצרימה גולה היותו על )ב(

 נאמר שבע בבאר הלא כי אלה משתי להעדר יצחק מאבי
 את והרבתי וברכחיך אנכי אתך כי הירא אל ליצחק
לגוי ואעשך ברכת שהיא .עבדי אברהם בעטר זרעך

 האמור זרע רבוי והנה .בארן שיהיה נאמר ושם גדול
 כי רואה היה ועתה . יעקב על הוא ליצחק שבע בבאר
 בלי בוי הר יתקיים ואיך . מצרימה יורד היה מעט במתי
.הזרע את הממעט פעטד ע״י וגס .ישראל ארן זטח
 יגרע למה ו בלב מר א ח״ל גולה היותו מציאות על )ג(

 גרוש ויהיה הזאת בארן גור יה׳ הוא לו שאמר מיצחק
 זרעך יהיה נר ויתקיים עמיו אל יאסף עד בארן הוא גס

 אברהם זרע הוא גס יעקב ט . ביצחק כאשר ביעקב
 )נדרים וארז״ל זרע לך יקרא ביצחק כד׳אכי . נקרא

 וכאומר . ביעקב כהוא יצחק כל ולא ביצחק ל״א( דף
 אחרי ואשאיר ואחראסיכהי אביך אברהם אלהי אנכי

 וענו ועבדום בבניו יתקיים אז . בא״י הזרע רטי ברכת
 גר כי גרות ובלשון יחיד לשון התחיל ע״כ כמ״שכי אותם
 ועבדום עבדות ולשון רבים בלשון ויצא . זרעך יהיה
 בארה הלך הא׳ על לרמז כן ועל .כמדובר אותם וענו

 לאלהי זבחים ויזבח הב׳ ועל . ליצחק נאהר שם שבעט
 הניחו שלא אביו אלהי תמיד שהיה למי כלומר יצחק אביו
 אלוה לו באין למי מתייחס שיהיה מקום למצרים ללכת
 למי דומה ט שהדר מקום למצרים שילך מניח יעקב ואח
 להיות יעזרנו אביו שזכות לומר חלילה אלהיו ה׳ שהין

 בחייו יצחק אלהי נקרא יח׳ הוא כי ג״כ ורמז .כמותו
 . הדברים ב׳ על זבחים ב׳ רבים לבון זבחים ואמר
 יתקיים ט שגס יצחק את ׳א כ אברהם אח הזכיר לא וע״כ
 .ויאמר ית׳ שא לו השיב אז ט׳. זרעך יהיה גר בארן

 נקרא אלהיך איני אני האס לומר . ט׳ ישראל הים אל
 שאני במה אביך זכות לבקש הלך כי . בחייך עליך שמי

 למעלה מאמרנו והוא אני לישראל אלהים גס הלא אלהיו
 . בחייו עליו יחב׳ שמו שנקרא זה יתרון היה ליעקב כי

 . בס״ד ויצא פרשת אצלנו כמפורש מאתו שאל כאשר
ויקרא שנאמר כדבר ישראל כשנקרא והיתהלומעלהזו

:ישראל אלהי אל לו
 ויאמר יצחק אביו לאלהי זבחים ויזבח הכתוב ושיעור

 אלהים כלו׳ ליבראל אלהיס הנזכר יצחק אלהי
 במראת כך לו נאמר ומתי ישראל נקרא מאז עליך מכונה
 ולא הוא ענין אמירת כי ויאמר לשון יצדק ובזה . הלילה
 מהכתוב חסרה האמירה אין גס ובזה בלבד קריאה

 מארן אצא למה התלונה הכפל איפה א״כ תאמר ושמא
 1 )ח״א( לד

 שהשיגה סי כי לומר .יעקב יעקב לז״א הזאה הקדושה
 בריא שדנו בחייו עליו שמו יחב׳ הוא מכנה להיות ידו
 בארן שה לו שיש האיכות .כאביו כמת תשוב שמא ולא

 מאמר וזהו .מהשגתו ח״ל מעצרנו לא כי בח״ל גה לו יהיה
 ישתנה. ולא שם יהיה כאן שהוא יעקב כי לומר יעקב יעקב
 ויאמר וז״א ח״ל בצאתך עמך אנכי הנה יהב׳ אומר והוא
 :לבדה קריאה ולא .עניןהיא רת אמ כי יעקב ויקרא ולא.

 אינך הזרע לענין הנה אמר .וכו׳ אנכי יאמר1 ג
 האל אנס כי .אביך מפאת לבקש צריך

 לארץ בבואך וט׳ ורבה פרה שדי אל אני לך אמרתי אשר
 אשר אביך אלהי אמר באדן ולא במצריה הגרות היות ועל

 מצרימה שתרד אומר אני ולך הזאת באין גור לו אמרתי
 .סאסף אחר עד כמוהו בארן גרותך אפשר שהיה עס

 שם גס כי .בארן רטייס אחר מצרימה בניך וישתעבדו
 . רד״ה טמנין תירא אל הראשונה על אך .אלקיך אני

 שיהיה למעלה כמפורש אלי רדה באומר יוסף לך שרמז
 ומס ,באדן כאשר הזרע לרטי תזכה לא שם כי מוראך

 למען ס ולומר להרהר לו אפשר שהיה שכתבנו במה גס
 ואעשך וט׳ הארן אל לך לך לו נאמר לבנים אברהם יזכה
 אשימך גדול לגוי הלא כי מזה תירא אל לו אמר .גדול לגוי
 גדול לנוי ואעשך לאברהם שאמרתי מה כי לומר שם

 סוק יעשנו ששם אס כי בארן יולדו גדול ■שהגוי אינו
 המוכן יצחק את לו יתן שם כי גדול גוי ממנו לצאת

 גדול הנוי מציתות .אך אברהם ברכת בזרש להתקיים
 ל״ד( )ב״רם׳ ז׳ל רמזו אחשוב הדבר וטעם :שם אשימך

 מי כי עליו שנא׳ טי אותו .גדול לגוי ואעשך באומרם
 והוא ממך אוציא אליו קרובים אלהיס לו אשר גדול נוי

 לרדת ישראל הוצרט כי מצרים גלות בפעם מאמרנו
 ך1ב־ כסף כהתוך למען הברזל כור היה אשר מה מצר
 שמאס כח יהיה כי ויתלבנו ויצרפו ההוא בעינוי יותכו כור

 בס אשר מכשף סיגים הם הזוהמא את קולט מצרימה
 עד שמאז גדר פד במירוק והזדכס נהש זוהמת עיקר

 היא במלכם יתדבקי זוהמתן לפשק תספיק הודה מהן
 מג׳ או מה׳ א׳ אס כי יצאו לא וע״כ עמהם אשר שכינה

 ויצדק . האיכות גדול גוי הס אשר מת״ק או
 ועל אליו קרובים אלהים לו אשר גדול גוי בהם

 היותם הכנת תהיה שם כי שם יהיו הוצרך כן
 הגרוס יעקב השלים לא למה הב׳ ועל :כמדובר גדול גוי

 אם כי ילך לא ובגולה שמריו על שקט ויונח כיצחק בארן
 ,מ עמך ארד אנכי אליו אמר אביהם מות אחרי זרעו

 גאולת הקות תאבד הלא זרעך עם הולך אינך אם לו׳
 ע״כ מקומם ואין מצרים בטומאת יפקעו כי חלילה בניך
 על קנו יעיר כנשר עליהם מחופפת עמהס שכינה צריך

 מאמר והוא מצרים שמחת בס תשלוט בל ירחף גחליו
 השלם כל אין אשר בהם שנמצאו דברים ארבעה כי חז״ל
 . לשונם את שינו שלא שמם את שיט שלא להם כדאי
 אחת כי העריוס על נחשדו וצא הרע לפון על נחשדו שלא

 פ׳ רבה )ויקרא ז״ל וכמאמרם . הכ׳ ופרסמה היתה
 נטול גל הזכרים אלו נשל גן הל מאמר זה כי ל״ב(

 שאמרה וארז׳ל הזמה מן עצמם גדרו שכלם הנקטת אלו
 מהיות כי רע שם קונים אין עמהס שאני עוד כל שכינה

בד׳ הטמא לבלתי כח עצרו עליהם מרחפת השכינה
דברים



משהויגשהורה

 . מצרים בטומאת לגמרי הדבק ולבלתי .הללו דברים
 • כו׳ קט יעיר כנשר באומרו הכתוב כונת ההיה וזאת
 כי בניו אל בטאו הנשר דרך כי ארז״ל הנה ני והוא
 יעוררס כי ישנים הס ואולי פתאום יבא אס יבעהס לבל

 : אברתו על ישאהו נאח״כ . עליהם ירחף ואח״כ תחלה
 עם יה׳ עשה כן ט כוונו משלם בנועם כי ואחשבה

 התעוררות שכינה בס נתנה מתמלה כי במצרים ישראל
 בטומאת ידבקו בל בה׳ דבקים להיות דמותם מחד יקיצו

 אין עמהס שאני שד כל שכינה שאמרה כמשז״ל מצרים
 ישראל בכורי הם ירחף גוזליו על ועי״כ רע שם קונים
 יפרוש צאתם ובעת ל הצ ואותם מצרים את לנטף שעבר
 מקרב גוי לו לקחת כד״א טומאתם מחוך ויקחהו כנפיו

 אשר שנינה מלאכי הס אברתו על יבאהו ואמ״ב נוי
 השרת מלאכי שהם סטתה מרממכס ממצרים נשאוס

 כנפי על אחכם ואשא ם׳ על (,כ פ׳ )ש״ר ז״ל כמאמרם
 במצרים ישראל עם ,יה שבינתו הימה לולי כי הנה נשרים:

 שכינה אין כי והוא הענין אל נבא ובזה . אבודים היו
 ע״כ אליה מרכבה שיהיה מי שם אין אם בעיר •בורה
 מצרימה בניך עם חבא הוכרח הנה ליעקב ית׳ הוא אמר

 ראוי איש אין ובלעדיך מצרימה עמך ארד אנכי הלא כי
 הועלת• מה ח״כ וש״ת מצרימה לרדת עליו שכינה תשרה

 משוללי וישארו עמה שכינה תעלה אותי בהעלות אם להם
 לא אעלך שאנכי עם לו' וט' אעלך ואנכי לז״א . שכינה
 אח עלה גס שהוא עלה גס הנה כי בלעדי בניך יבארו
 יוסף היה והלא שכינתך בשביל הורידני למה וש״ח . בנץ

 למעצה כמדובר הזוהר בס׳ כאמור אליה מרכבה במצרים
 יעקב במקום נשאר מי לכך כדאי היה שלח נאמר ואם

 ידו ישית ויוסף לז״א .השכינה אל מרכבה להיות בסלוקו
 ,כלו ויוסף ,ואו קול כמרים גדול זק״ף בטעם עיניך על

 אל טרך ומה מאז השכינה אל מרכבה הוא אשר ויוסף
 ט הוא הלא השטנה אל מרכבה אהיה למען ירידתי

 מרכבה להיות מקומך ימלא כלומר עיניך על ידו ישית
 השורה שכינה השרת גדר דומה איט כי ,כלו מדרגתך אל

 אשר גדר הנה כי יוסף על שהיחה השראה לגדר עליך
 ירד מאז עמו לבא קדמה אפר הוא ערכו לפי יוסף על

 גדול גדר אמנם .ט׳ אלהים שמט אמר שעליה למצרים
 דברים הד׳ על הבחינה נגד המגין עליך אשר הוא מזה

 אל בהשתלשלותם מרכבה להיות מ׳ ידו ישיח ויוסף
 ,עליו היתה אשר על היא רבה כי עליך אשר המדרג־

 והיא כמדובר יוסף ע״י בניך אש עלה גס אמר ועליה
 ,וכו ה׳ אנכי וכו'והיא האל אנכי אמר שעליה הבחינה
;יוכף מבחינת למעלה שהיא כו׳ הוצאתיך אבר

 ,ט וישתו שהנ״צ גרותר ט׳ ויקה או׳ . כו׳ ויקם ה
 בבאר לו מהאמור לו היתה קימה אמר אך

 1שי וח בשלשל מצרימה לירד עתיד היותו המת ט שבע
 אשר בשגלות נישא אדרבא כי זכה פרעה אל ברזל
 : פרעה פי על יוסף שלח השר הן אותו לשאת פרעה בלח
 יוסף אל יהודה את פלח יעקב .,ט יסודה כח

 להורות חשוב שליח שיהיה יוסף כבוד על
 אל שיקביל מי עמו יושף שיש;ח :.גשג יעקב של לפניו
 גובנה יוסף אח׳־כ שם שילך כדי גשן. דרך ויוידהו אביו

גשנה יהודה עם בא ייכף עשה ומה לגראותלאטו
 2 )ח״«( לד

 ואהר גשן ארצה ויבאו וזהו לאביו מקום להכין חמלה
 לכטד ע״יעצ־ו מרכבתו יוסף ויאסור מיד לו שהכין
 אביו לקראת ויעל . הכורת מקלקלת אהבה כי אביו

 יהודה את והניח . גושנה לפניו ולהורות פניו להקביל
 והני צואריו על ויפו; אליו יירא לאביו הכין אשר במקוס

 כי אמר ויבך אחיו בנימין צוארי על המלה נפל יוסף
 צוארי על בכה מאבר עוד אביו של צואריו על בכה עתה

פרידתו. צרת עול אביו צוהר שכבל מה על לו И כי בנימין
:אמיו בנימין סבל מאשר

 כמפורש כו' אליו וירא . ט׳ ישראל ויאמר ל
 : כו׳ ואראנו אלכה פסוק על למעלה

 כל כי למעלה כתבנו הנה .כו׳ יוכף ויאמר לא
 החת ואחיו הביו יהיה בל היה יוסף מפן

 לשרה היהה אבר גושן בארן רק מצרים של פרו צל
 ע״כ . מנדה קדושה שפע המקום בקנה למעלה כמפורש

 נא ישנו אמרתי אם אמר כי והוא לכרעה אגידה אמר
 פרעה בבית יורגש לבל שהוא יחשוב אולי גשן בארן אחי
 אני ובית אמי לו אגיד הנה אמר ע״כ .להם שאתן מה
 רועי והאנשים במצרים אצלי כלומר סתם אלי באו
 הוא מצרים תועבת כי פה יהיו ואיך כלומר צאן
 הלא כי אפבר כאי אומנותם ישנו כי לומר ואק

 והראיה אומנותם עזוב יוכלו ולא היו מקנה אעי
 יאמר למען זה וכל מכם הביאו כו׳ ובקרם צאנם הנה כי

 גושן בארן ־.היו ב הדבר יקל ואז מפה שירחיקו פרעה
 להציג בלבו היה כי והוא אליכם ידבר אעשה כי והוא

 ע׳י ואז . מעבינם מה לשאול שימשך פרעה לפני מקצת
 והקם הסנין ימשך כו׳ מקוה מנשי שתאמרו תשובתכם

 בינינו היה שעצה יראה בל כמאמרי צאן רועי תאמרו לא
 בכלל הצאן שיהיו סתם מקנה אנשי לומר אמר בסגנון רק
 איך אמר . נרעה לפני יוכף בגא והנה : מפורש ולא

 אומר איך ועוד הכל אדו; אני כי שיורה אלי באי אומר
 מבקש אני תואנה כי יבין אולי צאן רועי ושהם באו

 מה פרעה בית יורגש בל הנזכר מהטעם מעלי להרחיקם
 בלי בביתה בקט המלך ימוב פן ג׳ . ממנו שמשלים

 רק אלי באו אמר לא הא׳ ועל יוכר התחכם ע״כ רטט
 בצאנם ואומר המאורע כמספר אמר הב׳ ועל .סתם באו
 רק לדור לא כלו׳ גפן בארן והנם אמר הג׳ ועל .באו כו׳

 רועי היות להזכיר שלא והם . לרביונך שם מוכנים הנס
 מעשיכם מה פרעה להם ישאל כי מאליו יעבה עד צאן

 ויאמר כו׳ ויציגם וע״כ לתומם האמת גידים כ? יאמרו והס
 מלאפהט לבנות ותק צאן רועי ויאמרו מעשיכם מה כרעה

 מיד הזכירו ולא אביתיט גם אנחנו גם ב;ו ככמה מ היא כי
 כאלו הורו אך ביניהם עצה הראה פן גושן בארן שירכצו

 בפני אמיר פרעה אל ויאמרו ואמ״כ מריררס את גמרו
 גרות שעל באט בארן לגיר פנית פעם ויאמרו וזהו .עצמה
 להשתקע באינו כיון ,כלו ועתה המלאכה. לבנות אין מיעט

 לכוונת לא כה עד כי כלו׳ עבדיך נא יכבו עתה ;גור רק
 ס מק גופן בארן יכבו ברשיונן• ועתה .שם היינו יכיבה

 באו יוסףמלוח. נשמר אשר את כרעה מרעה.ובראות
 גפן בארן לשנת רשיון כשואלים ונס .סתם באו כ״א אלי

 בלו ו״חיך אביך אמר ל כ״א הוא כן לא כונה ר־ על אמר
אליך באו ואמיך אביך כי הוא לאמר בראוי מה כלו׳ אליך

כי



ур טשה ליגש תורת
 לפניך מצרים ארן כי הכל ובידך הארץ כל אדון אחה ס

 אביך להודיע בא מה )א( .קושיות ב׳ יהיישט ובזה .הוא
 לפרעה. המגיד הוא יוסף אדרבה אלא אליך באו ואחיך
 אחר אמר הב׳ ועל .לזולת לאמר אינם כי לאמר או׳ ועוד

 כי היה מדעתי גפן ארן על רשיון כשואל הייתי שבעטחך
 רצונם כי ואחר .וכו׳ הושב הארץ במיטב אתה מבלעדי

:ט׳ גופן בארן ישבו גפן בארן

 דק״ק ור׳ט אב׳ד והמפורסם הגדול הגאון אדמ׳ו בשם

וז״ל ;נר׳ו שאול מהור״ר כבוד אמשטרדם

 ושפתים דפח״ח ז״ל הרב כבוד של יושר אמרו נמרצו מה
 המקראות ליישב מפליבעזה״י נופך ואוסיף ישק.

 על לב בשום והוא אופניו על דבור דבר ככתבם דברים
 אהיך ואת אביך אס הושב הארן במיטב בצווי בתמלה אומרו

 שבארץ המובחר דארןגשן מזה נשמע וגו' גשן בארן ישבו
 להם ויחן וגו׳ יוסף ויושב אמר במעשה ואח״כ מצרס
 ארן הרי רעמסם בארן הארן במיטב מצרים בארן אחזה

 בפגם זא״ז סוהרים המקראות ונמצא המובחר רעמסס
 על שקשה מה ברא״ם עיין זאת את לתקן רצה ז״ל רשי

 דף סוטה מס׳ רז״ל מאמר ע״פ יובן אמנם ז״ל. פירוט
 טוב מרעה היה שב־ז״י טרשין שהוא דחברון ע״ב ל״ד

 מהא שמעינן .ע״ש קנינא ושמן רעיא דעידא לבהמות
 .מקומות כשאר משובה אינו לבהמות מרעה שהוא דמקום

 במיטב באומרו פרעה על מאד הדבר יפלא איפוא א״כ
 מקום היה גפן ארן הרי גבן בארן ישבו וגו' הושב הארן
 באותו אכן הארן במיטב עלי' אמר ואין לבהמות מרעה

 חמשב היא אף גשן ארן .שמה וקציר מריש אין אבר זמן
 לבהמות ודשן שמן מרעה בה שנמצא לפי האדן למיטב
 פרעה דברי יצדקו כן כי הנה חרב היה הארץ כל ועל עכ'פ
 ישבו אחיך ואת אביך את הושב הארן במיטב ליוסף שאמר
 ואולם הזמן לפי מילימיטב לכל הנקרא׳ היא כי גשן בארן
 השנים והתחילו בשם הרעב פסקה ובניו יעקב שבאו לאחר

 מן גשן ארן היחה אז ובקציר בחריש כסדרן ציעשוח
 פרעה נצטוהמאח יוסף .והנה כבתחלה שבמצרים הפסולת
 הארן במיטב ה אה: להם נתן לכן הארן במיטב להושיבם

 לזרעים ההיא בעת המיטב היפה הוא כי רעמסם בארן
 ויתכן .הצאן למרעה גשן בארן היהה ישיבתם עיקר ומ״מ
 ישבו וגו׳ שב ה הארן במיטב באומרו הפסיק לשון בזה

 את שב ה הארן במיטב היל״ל הכי ל׳ כפול הוא גפן בארן
 הימה ודאי רעמכס ארן אמנם גשן בארן אמיך ואש אביך
 ודחי אמר ולכן .הגרוע גשן וארן לזרעים הארן היטב
 לפי הכל גשן באדן כעחישט הארן במיטב להשיב׳ ראוי
 וגו׳ אחזה להם ויכן וגו׳ יוכף ויושב אמר ג״כ ולזה .הזמן

 ויתן רעמסם בארן הארן במיטב וגו׳ יוסף ויושב אמר לא
 גבן רן ב־ היה מושבם עיקר ודאי אלא שתה אהזה להם

 רעמסם בארן היתה אחוזתם אבל .הצאן למרעה הטובה
 הכל נכון בס״ד כנ״ל ולאכלס השדה לזרע הארן טוב

:עכ״ל . ויפה יפה
Ш פ״ו( פ׳ )ב״ר מרז״ל ידענו הנה .יוסף יבא1 ז 

 למצרים לירד יעקב היה עתיד כי
 יוסף שיקדים הקב״ה שעאה אלא ברזל סל בשלשלאות

 3 )ח״א( לד

 יעלה אל פה יאמר וזה כבוד. בדרך יעקב אמריו ויתגלגל
 זרעו וגלות אביו טלטול גרס יוסף כי שונה איש לב על

 אש יוסף ויבא כי הוא נהפוך כי שמה באו יוסף יד שעל
 סבה והיהה יוסף ע״י רק אויבים ע״י הובא ולא אביו

 בשלשלאות. בהכנעה ולא פרעה לפני בהעמדה שויעמידהו
 ויברך כי נמשך זה בדרך כי בדבר הרויח פרעה וגס

לרגלו: נילוס לשיעלה שארז״ל כמו שהוא פרעה את יעקב
 בסקלם יתבאר .ט׳ יעקב ויאמר .כו׳ פרעה ויאמר )ב(

: בס״ד ויחי פרשת

ריחי פרשת

 הכתוב ביאור אל לבא וכו׳. מצרים בארץ יעקב ויחי כח
הפשע לפי הפרשה סתימת אל )א( לב לשים ראוי

 מצרים בארן ישראל וישב נאמר הקודם בפסוק כי )ב(
 מה )נ( מצרים. ארן כ״א הזכיר לא גשןובפ׳זה באין
 פרע נמה )ד( . בה האחזו כי להודיענו הקודס ׳בפ צורך
 ארד בכל שהיה מה כרע לא ולמה .מצרים בארן חייו

 כל לכלול שעתיד אחר כי )ה( .שס נר אשר מהמקומות
 יפרם ולא ט׳ שנים שבע יעקב ויחי מחמלה יאמר ימיו סך
 יאמר ראוי היה מיותר הוא יעקב ימי אומרו כי )ו( .כלל
 .ויהיו יאמר מהראוי כי ויהי או׳ )ז( .ט' חייו שני ויהי

 אל יעקב מאמר ראשונה נבאר הביאור אל לבא והנה
 שני ימי אמר חייו. בני ימי כמה שאלת מל להשיב פרעה
 הלא כי ט׳ הי׳ ורעים מעט פנה ומאח שלשים מגורי

 ולא או' וגס .שנה ק״ל על ורעים מעם או׳ נחשב זר כמו
 לימי ישיג כך ימיה שלא לו הגיד מי הלא כי כו׳ השיגו

 ופעם חיים שני פעם הל׳ שינוי אלה מה וגס .אבותיו
 הנה אך מיותר הוא מגוריהם בימי או' וגס מגורים שני

 יש וכי חיים ושנוח ימיס אירך כי פסוק על רז״ל אמרו
 של הם שלוה חיי שחייו מי אלא .ה־ים של שאינן שנות
 והוא הענין אל ונבא :חיים של אינם צער היי אבל חייס

 יעקב בשמוע .חייך פני ימי כמה פרעה אמר כה הנה כי
 ש,ות לא ואמר ענה ושלוה חיים שנות על במורה חייך בני

 פלביס וזהו .וטלטול גרות מגורים של ר״א לי היו חיים
 כבין היהנן קאמר ושמא .מגורי בני ימי היו שנה ומאת

 כי איפה דע לז״א חיים. שנות קצת היו לא המגורים שני
 היו ורעים מעט וזהו .שנית יקראו אשר היו ורעים מעט

 בצד צער לו היה בס גם ט רעים וקראן מיי שני ימי
 ימי להם היו אבותי גס כי תה על אדאג שלמה וש״ת מה

 כי כו׳ השיגו ולא לז״א חיים שנות ומעט רבים מטרים
 גם.שלאבותי כי לומר ט׳ השיגו לא כי מועטים היו כך כל
 הפני תוך מובלעים אמנם אך .ג״כ מגורים פני היו

 מר כי רעתי זאת אך חיים שנות קצת להם היה מטרים
 השיגו לא מגורי ימי בתוך חיים שנוח לי היו אשר המעט כי

 מגוריהם: ימי בתוך להם היו אשר .אבותי של חיים לימי
 יעקב ויחי הנה כי .והעידה פה ההורה באה זה ועל

 מצרים בארן רק היו לא מייס שנוח שיקראו כלו׳
 יעקב ימי ויהי ובזה כו' ויהי וזהו .פנה עשרה שבע
 ימיה שנים אלף כ״א .אדס בני של דרכן זה כי והוא .ט׳

 ביגון ירד עד שנים בקצת מרה ואחריתו .ונחת בשובה
 בעיניו ויהיה .יפלו הראשונים הימים כל הלא .שאולה

כאלו
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 כי והראיה :כמדובר בה שתה קדושה גס כי .אחיזה
 לא מצרים שר ממשלת החת היו ואלו מאד וירט וישרו
 חוץ ורבים כריס ידו מתחת המושפעים להיות כח ט היה

 שאמרו א׳( פ׳ )ש״ר לרז״ל גס ומה .מאד הרבה הטבע סן
 לישראל ההוא הרבוי כן גס ושיהיה .אחד בכרס ששה שהיו
 שר של עיקרו בהיות .שם עמהס הדרים למצחים ולא

 עוד ולא .וטובה חיים שנות יעקב ויחי כן וע׳י למצטיס
 וצער מגורים ימי שהיו הראשונים הפנים כל שגס כ״א
 נאחזים היו זרעו פכל למה כ״א זה ואין יקראו. חיים שטת

 סתם וע״כ להם עמדה גושן בארץ היותם כי בקדושה.
 חיים. שטת יעקב ויהי ע״כ ט׳ שויאחזובה על כי.הפרש'
 נם כי .גושן ארץ צריך שה לא עצמו מצד שא ט ולהיות

 לאלהיו הוא קדוש כי באמת חי יקרא מצרים בטל שער בכל
על ספק בלי לו חיים שנוח במצרים כס גס .רוש ותחי

 לבלי וקברוש הספידוהו הגס וגם חנטוהו ובחנם היה
 בדרך להקשות ההנחה לו להכחיש סוב טוב והלא .צורך

 ט .המקרא ל׳ על נתעורר הענין על ולעמוד :שכתבט
 בשם ליעקב המיתה יזכיר אשר המקים Ь כי יפלא הלא

 בלי ואשפה גויעה יזכיר אשר וכמקיס יכנהו ישראל
 ויאמר נאמר הנה כי אוהו יכנה יעקב בשם מות הזכרת
 אנכי הנה יוסף אל יפראל ויאמר הפעם. אמוחה ישראל

 רק נאמר לא ביעקב אך .למוח ישראל ימי ויקרט מת
 ויאסף רגוע ט׳ בניו את לצוות יעקב ויכל שנא' גויעה

 בעוז הכס גבר ראיתי זו קושיא מחמת והנה .עמיו אל
 משם יעקב שם גדר גדול כי להעמיד מתאמץ ותעצומות

 והלא ביעקב ולא בישראל מיתה נמצאה ושע״כ .ישראל
 חשבתי אשר אמנם ספק בלי ופלא והפלא נחשב זר כמו

 אז .ישראל שמו נקרא כאשר ט הוא נהפוך כי למפפס
 מאד במאד ונשא ר® יקר אור יתרון ונשמתו ברוחו נהוסף אין יעקב ט והוא .מצרים ארץ כ״א גושן ארץ »זכרה לא כן
 הוא מיתה גדר כי ידוע »הנה מתהלה ט היה אשר על משובח כן שאין .מה ט למבול יכולה העמיס ארן ומאח ס

־סילוק К> 4״П) לד

 כל כאשר וההפך וחשכה. וצרה מכאובים ימיו כל כאלו
 בשיבה וימות באחרונה. לו וייסב יהיה צער חיי חייו מי‘

 ויהי • עמלו כל אח ינשה פובחו שני במספר ט .סובה
 וזה .צסובה שויס .יכלן אחדים טמיס בעיניו ימיו כל

 שני קראן .שנותיו Ур כל כי היות כ״א הכתוב מאמר
 פובההיו של ימיו מעם .'וגס חיים שטח ולא מגורים
 יעקב ויחי שבסוף אחר כי .נהפך עתה הנה .ברוב בפליס

 ימי כל ויש כאלו נעשה .ופובה חייס שנית של שנה י״ז
 חדשה. הויה קני עתה כי מגורים. ימי ולא חייו. בר יעקב
 וע״כ חייו פני יעקב ימי ויהי וזהו .חיים שנוח כלס ונעשו
 שנות כלס נחשט כאחדים כי לו׳ .יחיד ל׳ ויהי אמר
 היו במצרים בהיותם זרעו וכל הוא אס והנה :וכו׳ חיים

 שרו בצל בעצס וחסים מצרים. בסומאת ונדבקים נאחזים
 כי ממאה אדמה חלאת עיקר שם כי גס ומה מצרים של

 .מחולו לאבל נהפך היה הנה ה' קראה הארץ ערות ע״כ
 ארעו אשר וצרות רבות רעות מכל זאת לו היתה ורפה

 לחבר זו פרשה התורה סתמה ע״כ .מגוריו ימי בכל לו
 נאמר שם כי והוא .הקודמת פ' שבשף פסוק אל זה משק
 מאמר אל לב בפום והענין .כו׳ מצרים בארץ ישראל וישב
 שבתו יוסף ומה יחן מה כי גושן בארן וישבח אביו אל יוסף

 כי רז״ל אמרו כ״ו( )פרק בפר״א אמנם מבזולתו: בגופן
 נעשתה שלא בכתובה.וגס לשרה גבן ארץ כתב פרעה
 . פלה והיתה לה מאז נחנה זה כל פס לקחה ולא עצתו
 ארץ כל כעל עליה חופף היה אפר הסומאה כח וע״כ

 מאמרם דרך על .בה קדושה ושרתה ממנה נסתלק מצרים
 עיי כי .כו' הפדה ויקס כשק על כיח( פ׳ )ב״ר ז״ל

 ההוא להמקום ויתרון לה שהה קימה אברהם שקנאה
 וזרעך אתה אם החוש אל .לאמר אביו אל כזאת כלח וע״כ
 בארץ הלאויפבת כי מצרים. סומאח תחת מסתופפים תהיו
 מהאחז המקום יעצרכם ולא טומאה שם אין כי .גפן

 הכשב מאמר וזה .היה וכן .נפכותיכס שורשי בקדושת
 כל עם .טומאה מקום שם אשר מצרים בארן ישראל וישב

 נפשם מליאחז עצרתם לא גושן ארץ בחלק שהיו למה זה
 בשורשם שהוא בעצמה בה ויאחזו אם כי .הפליק בשורשם

 יש ישראל כל כי כפשוטו יותר או .בה היותם עם הקדוש
 מצאו גשן בארץ כי ואמר לקדושתה בא״י אחיזה להם

 להיותם גושן בארן להיוח זרעו בשביל הוצרך וע״כ .שלמותו
:שרשם בקדושת דבקים

 עמן סה )א( .לב לשים ראוי .כו׳ ימי וימרבו כט
 הקודם בפסוק כי מעמו. חח שכוחו י

 אומרו אל לב מיס )ב( .ישראל קראו ופה .יעקב קראו
 למ״ד )ג( . כולם את צוה לא למה ליוסף לבנו ויקרא

 הכריחו למה )ד( . מיותרת לבנו וגס מיותרת ליוסף של
 וישלח במצרים יוסף ישאר די והיה בעצמו הוא שישאהו

 תקברני נא אל אומר אביו.)ה( אה לקטר וילט אחיו את
 אל נא הל״ל כן שאס בקשה לשון יצדק לא נא אומרו כי

 אומר וגס . מיותר הוא פתה לשון הוא ואם תקברני
 ועשית אומרו אך עמדי לעשות היל״ל .ט' עמדי ועשית
 אומר )ו( .ואיננו הקודם אל נוסף ענין שהוא יראה

 עם שכיבה הסיתה אל קרא למה אבותי עס ושכבתי
 עצמותיו אח יפלו בניו את צוה לא למה )ז( .האטת
 יעזוב יוסף אח יפריח ולא . יוסף עשה כאפר עמהם
 אנט אומר ככלל הלא כי )ח( . מיד להעלותו מלכותו
 וא״כ לו וישבע ירכו תחת ידו שיפיס הוא .כדבריך אעשה

 שתיהם לו ומלה לי מלח וגס .לי השבעה שנית אמר למה
 אחר הרפה ראש על הפחחוייחו ענין מה וגם .מיותרות

 אל לב נשיס .הביאור אל לבא אמנם :יוסף בטעת
 יעקב שאמר (,ה )ד' שענית במסכת יוחנן ר׳ מאמר
 וספדו רינפיא חנפו בכדי וכי והקשו מת לא אבינו

 עבדי הירא אל ואתה . דורש אני מקרא ומבני ספדיא
 מה לזרעו שא מקיש שביס מארץ זרעך ואח ט' יעקב
 מה יקשה הלא כי . ע״כ . בחיים הוא אף בחיים זרעי

 על וט . דוי־ש אני מקרא באומרו קושייתו על לו משיב
 תתבפל ואדרבה הקושיא תתבפל מקרא דורש בשא

 לו הקשה לא למס להעיר ראוי ועוד . ההיא הדרשה
 ימי ויקרט ומל מס אנט ישראל ויאמר שאו' מהפסוק

 היה פלא ועוד .עמיו אל ויאסף ויגוע ומל למות ישראל
 והמיחוש הי היה וט אס כי כו' חנפו בכדי להקטח צו

 גם החנפים דרך ק כי מעיו בני והוציאו גוט שפתחו
 מעיו הוצאת בלעדי אותו הנטו אפשר להקשות לו היה

 שמורה נראה חנפיא הנפו בכדי וכי מאומרו אך חי ונשאר
 חי כי שיפריח פחד היה לא כי שאו׳ אלא .חי עודנו כי
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 אשר הגדול הגדר הנה כי ואומרה מהנוף הנפש סילוק
 אשר הוא ישראל כשנקרא ונשמתו רוחו נפשו על נהוסף
 הבחינה כי מיתה ל׳ בו יצדק וע״כ .בעצם ממנו נסתלק
 אשר המקום כל וע״כ לגמרי מיעקב ונסתלקה מתה ההיא
 הוא יעקב בבחינת אך יכנה ישראל בשם מיתה יזכיר
 כמי גוע רק נסתלק לא מחחלה בו היה אשר הגדר

 ט דבקים ונשמתו ורוחו נפשו כחית כל שעדיין שנתעלף
 כאמור ולא ויאסף ויגוע רק נאמר לא ביעקב ע״כ בעצם
 דברו אשר הטיבו כן ועל וכו' ויאסף וימת ויגוע ביצחק
 פהיה בעת יעקב בחינת על שהוא מת לא אבינו יעקב
 .ישראל שמו נקרא טרם שהוא בניו את בהולידו אבינו

 צדיקים שיתר גם כי בבשרו שקוע נשאר הכח אותו וכל
 רבינו ממהר ועד בעצם מתים ולא עפר ישני נקראים
 בר׳ אליעזר ור׳ שבת ליל בכל בביתו מקדש שהיה הקדוש
 הדרו בתוך שנים כ״ב ישראל את שופט שהיה שמעון

 נחמן ר׳ עם שדבר יאשיה בר אחא ור׳ . סילוקו אחר
 מהנפש מה כח רק בם היה לא אלה כל הנה קטרחו מתוך

 יעקב עליהם יתר מהם נסתלקו כי ונשמה מרוח לא אך
 השכינה תעלה ית׳ בישרו וע״כ .כמדובר ט היה הכל כי
 אשר נפשו כהות כל בו נשארים כי הוא גס גופו את גס
 הדגלים סדר על בקדושה נשאוהו וע״כ בחייו. ט היו

 מיתה בם שנזכר מפסוקים לו הוקשו לא וע״כ כנודע
 בטנו פחח מאשר לא וגם ביעקב גויעה או בישראל

 בעט פתחו לא כי בס״ד לפנים נכתוב הלא כי והמיתוהו
 כמות פלס כ״א הכתובים מהכרח קרביו הוציאו ולא

 . כו׳ חנטו בכדי וכי רק הקשו ולא .אותו הנטו שהוא
 ונשמתו ורומו נפשו כח כל ממנו נסתלק שלא אחר כי לומר
 כיתר שאיני יסריח בלא בודאי א״כ מתחלה ט היה אשר

 צורך מה וגם בהניסה בצע ומה מסתלק שהכל אדם בני
 היה אלו לו׳ דורש אני מקרא השיב ע״כ וקבורה הספד

 מפניה. זו דרשתי דוחה היית שמה המקרא מן קושיא לך
 אין כי אהה ולא דורש אני מקרא הנה כי הוא נהפוך אך

 תדחה לא הלא כי בהניטה היה צורך מה רק מקשה אחה
 ניכר פלא בדבר צורך לבלי פטרחו מה מכני הררשא

 הדבר והסתיר יוסף כן ידע כי גס ומה מח לא כי להמק
 היה הניסה כבלי יראו אס אלוה יעשוהו פן חש ואדרבא
 וראיית אביו את לחנוט צוה ע״כ רבים ימים מתקיים

 ויהיו שיושיעם וזרעו הוא יקיש יחכן לא כי מוכרחה כ׳0
 אס כי המתים תחיית אחר יעקב ואח שביים מארן הס

 זרעו מה אמר ולא כו׳ בחיים זרעו מה א׳ במציאות שוהיו
 הוא ההיקש אך לניעור היש; דומה אינו כי מי הוא אף חי

 חלקי כל כי חי זרעו מה אמר ולא כו׳ בחיים זרש מה
 היוהו עם כאמור ט נפשו חלקי כל הוא נס כו׳ בס נפשם
 יעקב כי שאמרוז״ל מה הכתוב וענין לרואי׳ נרגש -בלתי

 נאמר לעתיד וגס משם זרעו בצאת במצרים היה בעצמו
 אראנו מצרים מארן צאתך כימי שביים מארן זרעו

 ע״כ כי רבה בשמות כמשז״ל יעקב אל חוזר כי נפלאות
 היתרון בחינת כי הדברים כלל לנוכח שלא אראט אמר

 הוא ישראל שמו נקרא כאשר נפשו חנקי בכל אשריקנה
 היה אשר כל אבל במוחו לגמרי למעלה יסתלק אפר לכדו

 לא כי מת לא אשר הוא יעקב המו אשד מתחלה לו
נשאר צדיקים יתר של הדרך על בכת בו שדנו רק נסתלק

 6 )ח״א( לד

 אשר כל ק רואיו אל נרגש בלתי בו מנפשו השפל חלק
 ההוא האופן על ט נשאר יעקב שמו בעוד לגמרי היה
 נאסר לא וע״כ יחשב ט נפשו חלקי שכל נרדם כמי כן ועל

 הלק כי . ויאסף ויגוע רק בישמעאל כאפר וימח ויגוע
 אל נאסף ליבראל המקייחס והלק גוע ליעקב המתייחס

 הקדמה עוד עמיו אל ויאסף וזהו למעלה עכאבוהיו עמיו
 הנשמה שבס הסילוק קודס יוס ל׳ על כי והוא אחרת
 וזה .למות קרינה נאמר מקומה ופוקדת לילה בכל עולה
 יצחק דר' כשבדא ההם בימים ה,פער עצמו לצדיק ניכר
 והוא ג׳ הקדמה עור :ע״ב( רי׳ז דף )ויחי הזוהר בס׳

 ארץ אל השמימה עולות ישראל נשמות כי ידוע הנה כי
 אויר ע״כ כי הרחף עליה כי א״י לעימת אפר העליונה

 עליה כי היא כן לא מצרים ארן אך לו יאמר קדוש א״י
 ולמות לדור הישראלי לאיש טוב ע״כ חיצונים שרים ירחפו
 דרך נפשו ובצאת הקדושה בתוך גדל בחייו כי בא״י
 אשר האלקיס אל פרשה עד תעלה הקדושה בתוך יפרה

 הטומאה תיך ימיה כי במצרים הדר לישראל נחנה]ונהכוך
 שלא ההיא הארץ מציניות טומאת נקרב נפשו הגלה ובמו

 עד הפרד ומשם החצונית מגבול למעלה עד בטובה
 לגדולי לא אך בדרך התחתים ממנה יעדרו ולא האלקים
 לא בח״ל יככון כי בגס אפר יש כי כה יקרם השלמות

 בצאתו לו שנא׳ כיעקב מצרים טומאת חלאת בו הדבק
 בקרב תעלה לא נפשו בצאת וגס עמך אנכי הנה מ״ל

 על מאמרט והוא יבא כאשר אתו ה' באשר החצונים
 עם משיח משה פהיה י״א( פ׳ רבה )דברים ז״ל מאמרם

 לפני אתהלך לו אמרה לילך עתידה את היכן ואומר נפשו
 בקרב יוליכוה פן ירא היה כי שהוא החיים. בארצות ה׳

 לא כי לו ואמרה .למעלה עד פס שמת המדבר חצוניות
 מעתה כי החיים ארצות בדרך ה׳ לפני אתהלך רק כן

 יתב׳ הוא כיון הפשט ע״ד יתכן וזה יתברך בו דבקה אני
 בך הדבק בל מצרימה עמך ארד אנכי ליעקב לאמר

 אל אעלך אנכי במוחך וגס מצרים ארן אויר טומאת
 פעל הגיף אל עלה גס החצוניוח בתוך העלה בל הנפש
 י״ג( דף )סוטה רז״ל שאמרו כמו בכינה היתה ארונו

 הדגלים כדר על בניו זולת בארונו נגעו לא כן שעל
 כי והוא למעלה כמדובר שנית בכורה בישרו גס כנודע

 הככינה אל ומושב מרכבה להיות במצרים ישאר יוסף
סומאוחס: בתוך אתם השוכנת

 י ישראל הנקרא הלק ימי ויקרבו אמר הביאור אל ונבא
 יום הפלשים בתיך והוא למעלה ולהסתלק למות

 לבנו ויקרא אז מקומה ופוקדת עולה נפשו כי שמכיר
 השכינה אל מרכבה מקומו ממלא אליו המתייחס ליוסף

 רק מלך שהוא על לא כלומר ליוסף אומר וזה .במקימו
 ישית ויוסף נאמר עליו כי עצמו מפאת יוסף בהוא למה
 מה לומר ושו׳ נא אם לו ויאמר כמדובר עיניך על ידו

 מענין כי לי שתשבע כו׳ ידך נא שים הוא ח־ שאמצא
 והענין ואמת חסד בעצמך עמדי ועשית כי ידעתי החס־

 שבועה הוצרך כן שעל היה כאשר פרעה ימנעהו פן חש כי
 הניחו כן על כי וט׳ לאמר השביעני אבי לו לאמר כדי

 שהיה ל״ו( דף )שם ז״ל כמאמרם מונעו שהיה אחר
אבי שבועת לעבור אותי תאטס אס שא״ל עד מונעו

 אעטר
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 יודע אינך כי אגלה שלא שהשבעחני כטעחך גם אעטר
 השביעני באומרו כיוון אחשוב וזה ממלך ויסירוך לה״ק
 ידע כי למעני לא להשביעני שהוצרך מה כלומר לאמר
 נא אם וזהו תמנענו פן לך לאמר כדי רק עמדי הסד

 זה דרך על הכתוב שעור או :כו׳ ועשית וט׳ מצאתי
 שאחרי ימשך לי לישבע חן מצאתי הזאת בעת עתה אס
 כי תעשה לא כעת נשבע אינך אס אך .וכו׳ ועשית כן

 פרעה שעל בפירוש לו גלה ולא מלך מאימת והוא תוכל לא
 יבא כאשר השבועה לו באמור כן אחרי עד שימאן חש

 בשום והמכין במצרים תקברני נא אל הוא והחסד בס״ד
 מניעתו אל טעם נתינת על צ״ו( פ׳ )ב׳ר מז״ל אל לב

 עפרה להיות עתידה כי על י״א .שם מהקבר
 יפדו שלא וי״א .ע״ג אותו יעשו שלא וי״א כניס

 כבוד עזבו אנה יפלא הלא כי וכו׳ המצריים בו
 בערכה קלים דברים על לדרוש והלכו ישראל ארן קבורת

 הראוי נא ממלת הקשינו אשר למו הוקשה ט אחשבה אך
 יעשה יוסף יאמר בל הזהירו אך תקברני אל יאמר

 יעלוהו בניו את וישביע מצרים כארץ שיקבר כמעשהו
 אפילו כלו׳ נא אל אמר כן על ממצרים בהעלותם עמהס

 כלל במצרים תקברני נא אל להשאירני שלא מנח על פתה
 ועל תקברני שלא עמדי תעשה אשר החסד הוא זה הנה

 שבין זמן על אם כי טעמים לתת הוצרט לא רז״ל ק
 והטעם טסף לעשות רצה שלא מצרים ליציאת הסילוק

 וקברתני בעצמך אתה ונשאתי וכו׳ ושכבתי הנה ט הוא
 האטת אל שכיבה המיתה תקרא למה תחלה ונבאר וט'
 שוכבת מיד מגופו הצדיק נפש בצאת ט על הוא אך

 יעקב ונפש אליה המתייחסות נפשות כס למעלה ונדבקת
 עצמה יעקב מיתת תקרא כן על אטהיו אל מדובקח

 לו יאמר פן חש כי הענין אל ונבא .האטת אל שכיבה
 חוצה מצרים לתחום סמוך או גושן בארץ פה השאר יוסף

 ואמר הקדים ק על עמהם יקהוך בניך צאת ומדי לה
 מיד ממני רוחי בצאתי הלא לומר והוא וכו׳ ושכבתי
 החיים ח אבותיבארצ עם "עבג אבותי אל ונדבקת שוכבת

 י״א( פ׳ )ב״ר ארז״ל כאבר הוא ישראל לארץ מעל אשר
 אחר כן ואס עלה גם אעלך בפסוק ושמדובר במרע״ה

 אשר העליון המלוא מוטות נדבק ממני היוצא שהחלק
 החלק יפרד למה לא׳י מעל אשר השכינה כנפי החת

 העולה הלא כי עצמיי פירוד העולה מהחלק בי הנשאר
 פה בהשאר תאבל טלי הנשאר וכל א״י לעומת העולה היא
 עם הנשאר אמיץ קשר תתקשר ולא טמאה אדמה על

 כמדובר ישראל בארן הקבור לצדיק יהיה כאשר העולה
 .בקבורתם וקברתני ממצרים ונשאתני כן ועל למעלה

 ומפני .נפרדים בלחי זה לעומת זה החלקים ב׳ שיהיו
 אשאר ונא אני א״כאעשהקגם לומר יכול היה שעדיין

 מרכבה יהיה מי כן שפה היה ואם הזה הטעם מן פה
 ממצרים ונשאתני לו אמר כן על במצרים השכינה אל

 שויס הדברים אין כי ראה גם ראה לו׳ וכו' וקברתני
 העולם חלק בין הפריד לבד במוחך לטשאך שהקפוד
 מעלת גדולה מה נא כיראה בך הנשאר לחלק מנפפך

 יספיק לא הלא כי בכה בי הנשארים ונשמה רוח הנפש
 ונשאתני כ״א פה תעמוד ואהה אחיך עס אותי השלח שלח
 ולא עליך שורה שהשכינה אתה וקברתני בעצמך אתה

6 )ח״א( לד

 כמה המת אהל עמך השכינה הוליך כהוגן שלא יהיה
 שהשכינה גדר עד אתי הנשאר פרך גדול הלא כי ימים

 גס אומרו על שכתבנו כמו כמטה אותי ומעלה ני דנקה
 ל אס כי זה ואק עולה השכינה גופו עם שגס עלה

 לנדה ישראל נתינת רק כאמור מת לא אבינו שיעקב
 שירוד עשוח איפה כן ואס שכהט כמו שנסתלק מה היא
 היא בעצם הדבקות הגדולות האלה הנתינות שתי בין

 לכל כן שאין מה יעשה לא וק מאד עד גדולה רעה
 טצנס נתן דרכו פי ועל כמוך יהיה גדול צדיק גס זולתו

במצרים: היא וישמר אתיו יוליכוהו שלא מה אל
 שלשת מעמד כי שנודע במה אחרת בדרך יתכן או

 כלל ביניהם להפריד ואין המרכבה הס הן האבות
 ימלוך בניך אח הצוה כי כמוך אני לא אבנר ע״כ כנודע
 יחד אטתי עם ושכבתי אני הלא כי עלותם מדי עמהס

 ספק ואין המרכבה והס אני כי עמהס מיד עולה נפשי כי
 ושכינה קדושה יש יהד האבות שם אשר במערה גס כי

 נפשותס מחלקי גס ט למעל׳ נשמותיה׳ היבור מהשתלשלות
 במעמד לא אס בלמה המרכבה ומין בקברם שם נשמר

 וקלקס .כטדם השמים בעל חלקם למעלה יתד שלשתן
 מיד בסלוקי הנה אמר וע״כ .בהשתלפלו׳ שבקבורהס

 אשל חלקיהם עס העולה תלקי אטתי עם ושכבתי
 בקבורה הנשארים וחלקי חלקם מהתקשרות אך .למעלה

 שלמה שבקטרה המרכבה בחינת ,תהי ולא .תלקי יגרע
 יהיה בל ממצרים ונשאתני מיד ע״כ במצרים קבור בהיותי
 לאחדים ונהיה באתם לחלקם הנשאר חלקי בין פירוד

 היה אוני יוסף חש והנה . ומטה מעלה כל מכל בכל
 ע״כ משביעו היה וע״כ בעצמו הוא יוליכוהו לא פן ירא

 השביעני מבלי כלו׳ כדבריך אעשה אנכי ויאמר השיב
 כל שהוא הדמיון בכ״ף כדבריך שהוא מה אעשה אנכי

 ואין ממש דברך שהוא זה עתה גם ומה לדברך הדומה
 כמו כלומר צי השבעה ואמר מזר ע״כ שבועה צריך

 מטעם והוא .לי גס השבע פרעה הוא לזולתי שנשבעת
 פן זו שטעה ע״י ויודה פרעה ימאן פן לעיל הסכר
 יוסף הבין ואז למעלה. כמדובר שטעתו גס יעטר

 נעשה כי יעקב בראות ואז .הוא גם לו וישבע בדברים
 אז עלה גס אעלך באומרו ה׳ הבטיחו אשר ,הבטחת

 ששמר על המשה ראש על אשר השכינה אל השהחוה
 אומרו נדקדק ואס עלה. גם אעלך בהבטיחו הבטחתו

 הוא ישראל בחינת כי יהק יעקב אמר ולא ישראל
 חסד גמלה אבר השכינה אל השתחוה העילה מדרגה

 ליעקב המתייחס הנשאר מחלק בעצם חפרד לבלתי עמה
 לההפרד לה מר היא גם כי במצרים יעקב נקבר היה אם

 עצמיי דבקות באיכות לאחדים והיו עמה הדבק מחלק
 שפע ידו על השתלשל ע״י יתרון קנה העליון חלק וגס

 גדול הוא גס כי הימנו שלמשה חלק דרך לעולם היורד
 בהשהנשל היסט למעלה אבר אור יתרבה גודלו מאד.ולפי

 קבלת חרבה המקבל הכנת רוב לפי כי ידו על השפע
 החלק ע״כ יבראל בומר גבוה מעל מגבוה המושפע שפע

 : שניהם בין התיטר קיום על לה׳ טובה יחזיק העליון
 איזה )א( לב לשים ראוי .אחרוט׳ ויהי א מה

 שיאמר הקודם אצל לזה יש שייכות
ליוסף ויאמר אומרו )ב( האלה. הדברים אחר רהי

,וס
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.הגיד ומי אמר מי נזכר ולא וכו׳ ליעקב ויגד ,וכו
. אפרים ואת מנשה אח באומרו האת ריבה מה )ג(
 נראה שם באיזה יודיע למה וט' שדי אל אומרו )ד(
 למה וכו׳ הזאת הארץ את ונתתי אומרו )ה( .ה' אליו

 ענין מה וכו׳ בניך פני ועתה אומרו )ו( .פה הזטרו
 היא מצרימה אליך בואי עד אומרו )ז( .ועתה אומרו
 ובאומרו כבר הס שלו נראה הס לי אומרו כי )ח( .מיותר

 מה )ט.( .לעתיד שיהיו נראה לי יהיו וכמשן כראובן
 מתקשר איך )י( .אמריהם הוליד אשר מולדתו אלה המה

 עלי אומרו ענין ומה וכו׳ מפדן בבאי ואני אומרו לזה
 ישאנו רצונו איך יוסף יאמר פן פהוא כפרש״י ואם

 לומר ?וצרך וע״כ .לאמי הוא עשה כן ולא ממצרים
 לאומרו לו היה שא״כ קשה הדיבור ע״פ שס פקברה

 מאז הנה אמנם .וכו׳ הדברים אחד ויהי לאומרו קודם
 יהיה גויס וקהל גוי לו ואמר בלוז יעקב את ה' בירך
 יעקב צריך והיה לנחלה שבטים שני להוציא שהוא ממך

 הארץ בנחלת גורלות שני להס יהיו למען הדבר להודיע
 שנולדו על יוסף בני את לברך יעקב רצה כי זה על מסף

 לא והנה .הקדושה אל להכניסם טומאה מקום במצרים
 בפני יוסף בני את ברכו על קנאה אחיו מלטש יבצר

 בברכות נכללו כ״א אחיו לבני כן עשה שלא מה עצמם
 עד מקנאים שהיו צ״ז( פ' )ב״ר ז״ל כמ״ש אבותיהם

 ע״כ .וכו׳ קדושיו ה׳ את יראו אביהם להם שאמר
 כבנים יחשט איך יעקב שיודיע גלגל הואית׳ עשה מה

 סרה השבטים בכלל היותם ואחר ומנשה אפרים ליעקב
 וכדי ברכתם על יוסף אחי מלב ומנשה אפרים קנאת

 אביך הנה ליוסף ויאמר כי היה ככה על יוסף אח לשרר
 מאמרי פני בהזכיר והוא וכו׳ ליעקב ויגד .וכו׳ חולה

 יעקב עד כי ס״ז( דף )סנהדרין אומרם )א( רז״ל.
 והיחל .חולי בלי מתים בהחלה שהיו חולשא הוה לא

 פקיימו מה )ב( .בניו את יצוה אשר למען ביעקב
 ראש על ישראל וישתחו שאומרו י׳( דף )שבת רז״ל וקבלו

 הענין אל ונבא .המטה ראש שנקראת שכינה היא כמטה
 אחר אמר ולא האלה הדברים אחרי אומרג אל לב בשום
 אחר והנה כמוך אחר מופלג אחרי כי ההפרש וידוע
 כי לו׳ אפשר היה חברונה לנושאו יוסף שנשבע אומרו
 עם שעשה בזה >יו פרט ההיא הטובה על גמול לו לשלם
 ושמעון כראובן ומנשה אפרים השבטים עם שכללם בניו

 והוא .וט׳ אחדי ויהי כי אמר ע״כ עצמן בפני ולברכם
 נמשך אביו את ליפא יוסף נתחייב מדבר לא כי לומר

 הנזכר האלה הדברים אחרי ויהי הלא ני .זה גמול לו
 סמוך היה ולא .כו׳ ליוסף ויאמר מופלג הוא שאחרי

 שמה' כ״א זה תחת זה היה שלא הנה שלמעלה מה אל
 וקהל גוי ויאמר יעקב את בירך תפר לקיים הדבר היה
 מנשה הס גויס קהל בנימין זה טי שהוא ט׳ גויס

 .הדבר על ויוסף יעקב לב להעיר כי והוא ואפרים
 פסוק בסוף שנזכר מי ליוסף ויאמר ט' תמרי ויהי ע״כ

 הוא הנזכר הרחש ויחמר כי המטה ראש הוא הקודם
 וט'כנו'הנה חולה אביך הנה יוסףברוה״ק אל שכינה

 היה לא יעקב שעד החולי א שה. כה עד באינו מה
 רק זה אין כלו'כי באביך הוא החדוש זה הנה חולבא
טרם בברכה יכינס אולי כו׳ ויקח ע״כ בניו את לשינו'

 7 )ח״א( לד

 ויאמר ליעקב ויגד כא ליוסף הדבר שאמר ומי .ימות
 את שמנחיל מה לצוות התחיל ואז .כו׳ יוסף בנך הנה
 חלקים ב׳ הארץ בנחלת יוסף זרע פיקחו והוא .בניו

 די שי: מי הגה .וט׳ שדי % ואמר .ושמעון כראובן
 ברכתי והיתה .אותי ברך שדי אל הוא ולקיים לברך בידו
 גוי עוד להוליד שברכני לומר וחין .כו׳ מכרך הנני

 לא וגס .והרביתיך מכדך אומרו כמשמשת גויס וקהל
 השבטים שאר על עמים וקהל .בנימין על גוי שאמר
 שהוא א׳ ששבט כ״א א׳ כעס א׳ כל היות עד שירט

 השבטים כלל כי לו׳ שאין ומה .עמים ב׳ יעשה א׳ קהל
 גוי עמים וקהל גוי באומרו הנה כי הוא .עמים יהיו
 כל ואת ,א׳ גוי קרא לבדו בנימין את ואיך בנימין הוא

 שכבש רק זה אין אך א׳. קהל יקרא יחד השבטים
 כי ו׳( דף )הוריות ארז״ל והנה .עמים לב' יהיה א'

 כ״א ליחס לא אך .הארץ לנחלת רק יוסף בטרת אין
 ואמר ששמן־ מה יהיה וזה הימים בדברי כמפו׳ בראובן

 שד שאוליד לו׳ אין וגס .וכו׳ לזרעך הארץ את ונתתי
 אה״כ שנולד טי שנקרא בבנימין היה כאשר עמי: קהל
 ולא למי־ עת עתה הנה כלו׳ ־.ה וע הלא כי אפשר. שאי

 .בברכותיו די שיש שדי אל יח׳ והוא . עוד הולדתי
 לב׳ שיסלקו ברך ב׳ על הוא אך יקיים שלא א׳א

 .לי כילדו כאלו הס לי וכו׳ בני׳ ב׳ ואמר . ׳בכ כמפו׳
 תאמר ואל והרביקיך מכרך לי נא' בנימין ועל עליהם כי

 על ויקראו ג׳ הרי לך אני גס ואני הס לך אלו א״כ
 ושמשן כראובן ומנשה אכריס לז״א .מולדתי יתר שמי
 על וכו׳ ומולדתך כי .שלישי אתה תהיה לא אך .וכו'
 בפני שבש לך להיות .שמך על לא יקראו אחיהם ש:

 יעשה קהל .גויס קהל רק לו נא׳ לא כי והוא .עצמו
 גדולים ראיתי כי אמת והן .וגויס קהל נא׳ ולא גויס ב׳

 .שד הוליד לא באומרם .ט׳ ומולדתך על עצמן דוחקים
 וההורה אמת ה׳ חורת אותיות לדגל אתנהלה אני אך

 אחר כי ויאמר אחריה יבא ומי . אחרים שהוליד העידה
 שלא מה ובשביל .הולידס שלא התורה הזכירחס שלא

 כס על כי יאמר ולא שהזכירה. מה נכחיש הזכירה.
 וז״ל ולברייתא .נזכרו לא .אחיהם שה על נקראים שהם
 .מיעקב שיצאו כדרך פנסים ממנוי״ב לצאת יוסף ראוי
 כדרך באומרו הל׳ נדקדק לזה מצפיניו. שיצא אלא

 יוסף בשם או עצמם. בכני שבסים שיהיו שהוא שיצאו
 למנשה אכריס הקדים דרכו וע״פ .לאחיהם נשפליס לק

 כשמעון ומנפה כראיבן אפרים יהיה כי ולו׳ .לחשיבותו
 הראוי נושל שאני חלקים הב׳ הלא תאמר Ыв לרמוז

 בכרך כי הב׳ מנשה וימול ג'. חלקים הב׳ עשות הוא
 לשמשן כ״א מנשה אח מדמה איני כי .כן לא לז״א .הוא
 שהיה לראובן מדמה אני אפרים ואח .בכור אינו אשר
 ראוי אפרים כך והעברהיסממנו שנים. פי ישול ראוי

 העבירוה ראוי היות שעס .כראובן שיהיה אלא .ממנשה
 כמעש ה ה כי פ״ז( ם׳ )ב״ר כמבז״ל אפשר שד .ממנו
 נדמה לולא .מלאכתו לעשות ויבא מאדנותו נפתה יוסף

 כא.ר .כהה באפוד אבנו שתהיה לו ואמר יעקב צורת לו
 שאינו איש אך כנו׳ וט׳ מאנשי איש ואין באו׳ דקדקנו

 מקשתו זרש צאת נמנע וע״כ .היה שס הבית מ־נשי
 על בס״ד נכתב כאשר עשרה ואבד ♦ מצפרגיו ויצאו

 אומרו
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 ואלו .יעקב אביר מדי וט׳ קשתו באיתן ותשב אומרו

 השנים גס .מקשתו יוצא והיה יעקב לפניו היה לא
 הנולדים בניך שני ועתה יאמר ובזה :לו היו לא אלה

 כן על לך היו לא אני שאלמלא הם לי באמת הנה .לך
 רק .לי יהיו בני כשני אמר ולא לי יהיו ושמעון כראובן
 טוב .ראובן בהזכיר לרמוז הוא הלא .ושמעון כראובן

 פי לירש אונו ראשית ראובן במקום יוסף הכנס אל טעם
 .כו' כראובן לז״א בנים עשרה אחר נולד והוא .כנים

 רחל היתה חשבתי כי .ראובן היה יוסף תחת הלא לו׳
 יוסף בא היה כמחשבתי רחל היתה ואלו לאה היא והנה
 עתה ע״כ .ושמעון ראובן כחלק ברו נופלים והיו .מאז
 ומנשה אפרים ויהיו .המעשה על המחשבה הגבר ג־כ

 לפני אפרים את שם מעתה דרט וע״ס .ושמעון כראובן
 שמעין במקום ומנשה .ראובן במקום אפרים כאלו מנשה

 .היא שכך צי אמר מי וא״ת .כדלעיל וכו׳ ומילדתך
 שתוליד היה .וכו׳ מפרך הנני ית׳ הוא לך באמור אולי

 כי הוא גויס וקהל בנימין הוא גוי .ברם ג׳ זמי מ
 שבלדתהאת אלא לעמים שיהי׳ קהל ממנה הוליד חח״כ
 לא אלהיך את תמצא אשר את לתך בק .מתה בנימין
 יונת לו כי ועוד ,גויס הקהל נתבטל ובמותה .יחיה

 לנחלה בכור להיות ה׳ בחר כבי יוכיח מי כדבריך יהי
 פה פתחון יבצר לא לכהות או אונך ראשית שאיני עם

 לב׳ בניו יחלקי מהם א׳ שאולי .יתרון לי בתתך מאחי
 בהזדווגך. עלי מחשבתך שהיהה מה אל יחישו ולא חלקים

 למה לב בשום והוא .וכו׳ מפדן בטאי ואני אמר פ"כ
 י׳ח שבת אחרי שכשמחההיה כיון מפדן, בואי הזכיר

 אל לבית ומשם לשכם הלך ואח״כ נסבות. חדשים
 יעלה אל לו׳ הוא אך ,מתה ההיא ובדרך לאפרת ומכם

 אחרי שאוליד .וכו' מפרך הנני ברכת היתה כי רוחך על
 הלא כי העני; ונתבטל שמתה אלא .מרחל שד בנימין

 הברכה אחר מתרגכת היתה מיתתה סבת אלו .היה זה
 אלי נראה שדי אל הלא כי הוא כן לא אך . ההיא

 .כו׳ מפרך הנני אותי ויברך כאבר .כנען בארן בלוז
 מה היה ללוז הגיעי טרם שהוא מפדן בבואי ואני א־

 תמצא אשר עם קללות על בשבילי כלו׳ .רחל עלי שמתה
 כי נמצא מיתתה נגזרה מאז כי ט׳ יחיה לא אלהיך את

 . שמחה בזמן למות מעותדת היתה כבר הברכה בעת
 הברכה היתה בנימין אמרי שתלד על שלא ודאי וא״כ
 הבית עיקר היתה היא אס דבר ועל .כמדובר אלא

 ראשונה במפה כי מעשה במקום עליך מחשבתי ליחשב
 לאחיך אין אתה נולד ..והיית רחל שה־תה דעתי היתה
 תלוי הדבר שאין באומר׳ .זו טענה לבטל פה פתחון

 כס ואקברה הלא כי אינו זה גם כי .במחשבה כלל
 מבכה תהיה למען .הדבור ע״ס שהוא .אפרת בדרך

 יקשה שהלא .לשם עברם מדי .החרבן בעת בניה על
 תקבר טוב טוב אדרבה והלא בניה ישראל כל יקרא למה
 שהיא ודאי אלא ,ממנה ישראל כל שכמעט . לאה כס

 היחה ובזה .לבן עם עבדתי שעלי׳ . הבית עיקר
 יהי כאוליד מה ושכל .ראובן את בהוליד גם מחשבתי

 ליכנס בני עיקר אתה גם וא״כ עיקר שהיא באופן ממנה
:כאמור ראובן תחת

 הוא מה )א( ,לל לשים ראוי ,כו' ישראל וירא ח
 » )ח״א( לד

 שהזכירם אהל אלה מי שאמר הלז ההתנכרות
 אמרו וק .ישיבתו ראש היה שאפרים ארז״ל וגס .כפניו
 כני יוסף השיכ ומה לפניו ותלמיד כית כבן אתו שגדל

 אלהים לי נתן או׳ מנין מה )ב( .לו חידש מה הס
 או׳ )ג( . כטבה שסר לו שהראה לו׳ רז״ל והוצרכו בזה

 . לברכם אליו יגשו קראס לא ולמה .אלי נא קחס
 כשהגישס )ה( .אביו כמאמר יוסף לקחם לא למה )ד(
 להם וינשק להם חיבק כ״א . אותם בירך לא למה אליו
 ואברכם אומרו שכח האס וחיבוק ניפוק אל עתה צורך מה

 פניך ראה אומרו )ו( . וחיבקס נשקס הברכה שתחת
 רדס בעת רק .אלה דבריו יצדקו לא כי .פללתי לא

 שללתי לא פניך ראה יאמר אז אליו וירא מצרימה יעקב
 מה כל אליו ידבר מרם לבקרו בניו עם בבאו או .ט׳

 ולא .ברכיו מפס אותם הסיר למה )ז( .שלמעלה
 .יוציאם ולא כראוי יתקנם או שיברכם שם הניחם

 ,ההיא בעת צורך לבלי ההיא הפתחויה ענין מה )ח(
 סי .ט׳ מנשה ואס כו׳ בימינו אפרים את אומרו )מ(

 ושמאלו .אביו שמאל נגד תהיה יוסף ימין כי ידע לא
 וישלח באומרו )י( .בפנים פנים בהיותם אביו ימין נגד

 החליף ולא у על זו ידיו הרכיב למה ימינו את ישראל
 .בשמאלו סנפה ואס בימינו אפרים את ויפם מקומם את

 שכל שלא נראה שאדרבה .וכו׳ ידיו את שכל או׳ )יא(
 יוסף את ויברך אומרו )יב( .הבכור כאינו חבב אם כי

 והכל הנערים אס יברך אמר כן כי הנערים את שהל״ל
 הוא ואס יוסף את שבירך יאמר ואיך עליהם ידבר

 ויברך יאמר אביהם את כמברך הוא בניו את שנברך
 .אביהם יטרך מברכתם כי נודע ומאליו הנערים את

 והל״להאלסיס במלאך ומסיים באלה־ם שמתחיל )יג(
 יזכיר מסחלה או הנערים את יברך כו׳ אותי הרועה
 שאין ועוד .פעמים זה האלהיס הזכירו וגם המלאך

 .כו׳ מהמלאך מתחיל הענין כי גיזרה מהם ת' בשום
 ולא . הנערים אש יברך האלהיס אמר לא למה וגם

 וט .התהלכו באבוסיו אומרו )יד( .מלאך ע״י יברכם
 זה ולא זה לא או׳ אינו הנערים ובהזכיר הרועה אמר

 הקרא פנין מה )סו( .רפ מכל אותו שגאל מה רק
 נקרא ישראל בכל נם הלא כי אבותיו ושם שמי בהם
 .ויצחק אברהם אטתיוהס כי ידט לא מי )טז( . כמס
 וירא אומרו )יח( .מיותר שהוא הארץ בקרב או׳ )יז(
 ידיו הרכיב מאז מיחה ולא כה עד שתק למה וכו׳ יוסף
 שנראה אני כן לא אומרו )יס( .ברכהו כל יברך פרם
 נגד ארן דרך ואינו עשית טוב לא כי אבי כן לא כאו'

 שים הבכור זה ט אבי, לא יאמר והראוי יעקב גדולת
 .בשגגה או עשה בטונה אס יגלה אביו ואז .כו׳ ימינך

 ויאמר אומרו )כ( .עתיד ל׳ ישית או׳ אל לב נשית גס
 יד וישמן יאמר די והיה ,מיותר שהוא אביו אל יוסף
 .ט׳ אבי כן נא ויאמר . מנשה ראש על כו׳ אביו

 .שתיהן בין בני ואו׳ ידעתי בני ידעתי אומרו כפל )כא(
 גם שאומרו הנטר הקשינו אל טעם נותן איך )כב(

 יוסף. היאסלונת זאת הלא כי ט׳. לעם יהיה הוא
 .ראשו על ימיט שיח י’ע .ממנו גדול אפרים יהיה למה

 ברכס גס הלא כי .ההוא ביום ויברכם או׳ )כג(
 אפרים את וישם אומרו )כד( היסה. ההוא ביום שלמעלה

 לשני



קל! משה ויחי תורת

 על )כה( .צורך ולכלי הכנה משולל שהוא מנשה לפני
 בברכת להגדיל שכיוון יעקב ראה מה הדבר. עיקר

 שצפה )בתנחומא( ארז״ל הנה אטנם :הגדול על הקטון
 בלתי ואחאבוהיה ירבעם מהם לצאת שעתידים יעקב

 את ישראל וירא יאמר דרכם לפי ע״כ . לברכה ראויים
 יוסף בני הס הנה כי שראה לומר וכו׳. יוסף בני
 אביהם יוסף מפאת לא כי ספק ואין הוא צדיק כי

 הם אולי חש ע״כ צדיקים בלתי אנשים לצאת יתעתדו
 כלומר אלה מי שאל ע״כ .ככרים בלתי עצמם מצד

 כלו׳ הס בני ואמר יוסף והשיב רעים אס הם הטובים
 חלאה שתראה ומה הס צדיקים כי .אלי דומים בני

 אדמה במקום .בזה אלהיס לי נתן כי על יהיה מעכבת
 .היא הארץ ערות כי מקומות מיהר יותר הזאת טמאה
 ערותה היא ומצרים אברים לה יש הארן כי ז״ל כמ״ש

 יעקב אמר ע״כ .המקום טומאת חלאת בס ודבקה
 בב׳ להכינם ראה כי והוא .וט' אלי נא קחס ליוסף

 אתו ה׳ באשר בידיו יוסף אליו שיקחס )א( .דברים
 .מיעקב ברכה לקבל מוכנים להיות יושפעו ובקיחחו

 בהשתלשלות אליהם ברכה להריק יכוין יברכם שכאשר )נ(
 מאד גדולה יעקב שמדרגת למה כי והיא אביהם יוסף

 התחכם ע׳כ ממט לקבל יוכנו הדרך ואיזה .ממדרגתם
 דרך כפריק אביהם יוסף בהשתלשלות ברכה להם להריק

 :בס״ד יבא כאשר כו׳ יוסף את ויברך וז״א צנורו
 להכינם שאמר הא׳ הדבר הנה כי הענין אל ונחזור

 חמר זה וטל .בידיו אליו יוסף שיקחס היא ברכה לקבל
 תכינם בידים אותם קחחך יד שעל ואברכם אלי נא קחס

 קחם וזהו שאברכס ידך על יוכנו שסע בס תשפיע כי
 לקחתם שהצריכו בראותו יוסף והנה .ואברכם אלי נא

 אמר אז .צדיקים שהם באומרי לי האמין לא אמראולי
 אמר צדיק הייתי אם אבי בהסחפק הנה בלבו יוסף

 פרצה למעלה כמפורש אמות בטרם ואראנו אלכה
 דרך כי והוא אני צדיק אם להכיר בפני להסתכל
 אס איש כל בפרצוף מכירים שהיו הראשונים חסידים

 ואז .בפניו שיסתכל יוסף אליו וירא שע״כ רע ואס טוב
 והכרתי פניך את ראותי אחרי הפעם אמותה אמר

 זה מה יוסף אמר ע״כ .חי נקרא צדיק עודך כי בפניך
 .צדיקים הס אם לדעת אלו בפני מסתכל איט שאבי

 לראות יוכל לא מזוקן כבדו עיניו כי על רק יהיה Ы אך
 אליו הגישם עשה מה ע״כ . הרבה בקרוב לא אס

 לא שע״כ מזוקן כבדו ישראל ועיני וז״א .בס שיסתכל
 להביס שיוכל אליו אותם ויגש ולפיכך בפניהם לראות יוכל

 היה שלא באו׳ יבושו לבלתי יעקב עשה מה ואז בפניהם
 הושדס שהיה בפניהם הראות לבלתי וגם .ליוסף מאמין

 למען . להם וישק ע״כ יוסף עם מגודלים היותם עם
 פני אל קרובות עיניו יהיו א׳ כל של בפיו פיו קרב ע״י
 כיוון וחבק נישק של מראה .בעצם בפניו להביט א׳ כל

 עד בכשרותם מסתפק שהיה ולא לפניו חביבים להיותם
 להכינם סייע דרכו שע״ם זה על נוסף .להניסם יוסיף

 אל פה בנשוק נפשוחם עם נפשו יעקב בדבק מה. בצד
 בביאור באורך אצלט כל בחטק גופו עם וגדפו פה
 נפשי לו׳ הוא וחיבוק נישוק כוונת כל .כי השירים פיר

כי או׳ הזוהר בס׳ וכן .לאחדים כגופך וגופי כנפשך
 1 )ח״א( לה

 עיני קרט כי ויהי :ברוחא חא מ לאדבקא הוא הנישוק
 ראה ואמר ענה אז הם צדיקים כי וירא פניהם אל יעקב
 כשכלי דן והייתי כנען כארץ כשהייתי לומר .ט׳ פניך
 הייה חי שאס כשכלי דן הייתי לא .היית מת או חי אם
 בלכתן לך שהיו צלסאלהיס של הראשונים פנים לך יהיו

 זמה מקום שם כי כמצרים נתקלקלו כי כחומרי .מאתי
 משכח אני בניך כפני עתה שראיתי כמה והנה פללתי לא

 . זרעך את גם כפניהם אלהיס אותי הראה כי ואו׳ לה׳
 כצאהך לך שהיו פניך ראה וז״א כמוך צדיקים כלו׳

 היה לא עדין והנה אותך ראה אמר שלא וזה .מאתי
 ע״י הכנה צריכים היו .צדיקים היותם עם כי מכרכם

 כמאמר כמצרים לידחס היות מצד אותם אכיהם קיחת
 כי לקחם לא כה עד והוא זולתה לסכה או אביהם.

 כלכו יוסף אמר ע״כ .כפניהם שיביט כלכד הגישם אם
 סוכה להחזיק א׳ .לעשות אני צריך דכריס כ' הנה
 ע״י לקחת׳ צריך וגס שכשרני צדקתם כשורת על לאבי

 אותם יוסף ויוצא ע״ה לכרכה. ולסעד׳ אותם להכין
 שיוכנו לפניו להחזיר אח״כ אותם קחת למען כרכיו מעם
 ארצה לאשיו הפחחוה יקחס וטרם להכרך כך ע״י

 יוסף ויקח ואח״כ .בניו צדקת כשורת על טוכה כמחזיק
 מיוסף הלקחס שע״י לפ״ז והנה .האמור להכינם .וכו׳

 כקחת כי לו׳ מקום היה להתכרך ושפע הכנה פקכליס
 להשפיע כיוון כשמאלו מנשה ואת כימינו אפרים את יוסף
 כן שחין מה כימין לקחו ע״כ כי באפרים יותר שפע

 מה כי הוא כן לא כי לז״א בשמאלו. שלקחו במנשה
 .יותר ט להשפיע היה לא בימינו אפרים את שלקה

 הביו בשמאל אותו לשים ישראל משמאל שהוא למה רק
 מנשה את לקח ואשר אותו. בקרבו ימינו שלעומת
 וז״א ישראל לימין לשיכא רק הכנתו למעט לא בשמאלו

 להשוותם רק כיון לא כי לומר .מיותר שנראה שניהם את
 יהיה למען לזה קרוב או :זה על לזה להעדיף ולא כא׳

 ישראל לשמאל שיבא כימינו אפרים אח לקח שוים שניהם
 ויחדו א׳ בכל ושמאל ימין יהיו למען .וכו׳ מנשה ואח
 יוסף הכנת שכפי למה כי לו שוה לא אך תמים יהיו

 כימין שנלקח .יותר אפרים הוכן ע״כ הברכה בם תחול
 .ימינו יד ט פלח הכנה יותר שהרגיש ובמקום יוסף
 להפליג רצה אם וש׳ת .זכו׳ ימינו את ישראל וישלח וזהו

 וטוב עקלתון דרך ידיו ירכיב למה .אפרים בכרכת
 לשמאלו מנשה ואת לימינו אפרים את יעכיר טוכהיה

 והחכי׳ שכל כך בעשותו כי לומר ט' ידיו את שכל לז׳א
 ומהשכלה ממט נעלם ולא הבכור מנשה כי ידיו את

 יד ראשו שעל לו די בכור להיותו הי שעשה מה עשה
 באופן ישראל שמאל לצד שיהיה ג״כ יגרע ולא .שמאל
 על ימינו שמאלו לצד אשר .בחינות ל א׳ לכל שהיה
 ועל .ימינו בצד הוא ראשו על השמאל ואשר ראשו
 ברכה לקבל כח להם יהיה שלמען שאמרנו הב׳ הדבר

 יוכנו למען יוסף את לברך כיון יעקב קדושת מגדולת
 בם משתלשל יוסף יד על למען בעצם הכרכה שפע לקבל

 את יברך אומרו והוא יוסף את ויברך זהו גדולה ברכה
 בניו הם והנערים יוסף על הוא האת רבוי כי הנערים

 אל ולבא :ברכתם תגדל אביהם השתלשלות יד שעל
.שאמר הזאת ההקדמה כל אל לב נשית הברכה ענין

 האלהים



ויחי . תורת ד 4
 הרופס האלהיס אח״כ אומרו וכן גיזרה ובלי ט׳ האלהים

 האלהים אמר לא ט גיזרס ובלי אמרח הקדמה הוא .וט׳
 ואמר אח״כ התחיל אס כי הנערים. את יברך כו׳

 חפץ שהיה למה כי יהיה אך .ט׳ יברך כו׳ המלאך
 וחש .וכו' הנואל המלאך באומרו המלאך ע״י לשרה׳

 מאביו הוא נתברך כאשר בשם ברכם שלא יקפידו פן
 .וכו׳ אשר האלהים ואמר הקדים ע״כ האלהים לך ויחן

 כד״א אלהיס בשם נחברכתי אני הגה כי אמת הן לו׳
 מקנה את אלהים ויצל וכן .וט' מפל האלהים לך ויתן
 הנה אך .כו׳ אותו ויברך יעקב אל אלהים וירא וכן כו׳
 אשר האלהיס הנה כי והוא בהדרגה הס הדברים כל

 ל׳( פ׳ )ב״ר מרז״ל שידענו מה והוא .וכו׳ התהלכו
 שנאמר לנח .לפני התהלך ט שנא׳ אברהם שבין שהפרש

 צריך היה לא אברהם ט היא נח התהלך האלהיס את בו
 יסעדט יס׳ הוא צריך היה נח אך .לתומכו סעד

עטתמסו ברוב יעקב והנה קונו אח לעבוד וימשיכנו
 : נח מדת רק אבותיו מדת עצמו אל ייחם לא
 התהלכו אשר הוא אלהיס הנה אמר הפנין אל ונבא

 אך לתומכם סעד צריכים היו שלא לפניו אטתי
 ומנהיגני אותי הרועה הוא האלהיס רק כן לא אני

 אלהיס. נחברכתיבשם שאני גס לצדקיע״כ עדני ומס
 יגרעו אלה גס כן מאטתי א׳ מדרגה גרעתי כאשר הנה

 אלהיס בשם להתברך יזכו לא ולכן ממני א׳ מדרגה
 .הנערים את יברך ט׳ הגואל המלאך כ״א .אותי המברך

 והוא אבותי ושם שמי בהם שיקרא מברכם אני ועוד
 את וזכרתי נאמר לישראל רחמים ית' בהזכירו הנה כי

 ארז״ל והנה .כו׳ יצחק בריתי את ואף יעקב בריתי
 ולא אף כתיב ויצחק באברהם למה ל״ו( פ׳ רבה )ויקרא

 :שלמה מפתו כי ביעקב אף שאין מפני ביעקב
 אף ביעקב אין למה שאלה זו מה כי יקשה ולכאורה

 אך .אף ט יצדק ואיך ראשון נזכר הלא כי
 באופן הסדר נהפך למה השאלה היא זאת כי ספק אין

 . שלמה מפתו היסה ט והשיב אף ביעקב היה שלא
 הנה כי אחכם אהבסי ראו יס׳ הוא שאו׳ הענין ויהיה

 מאברהם מתחיל הייתי אבותיכם זכות עליכם בזכרי אס
 אחד בכל כי פל עליכם רחמים אתמלא לא .מיצחק או
 יצא זה כי בעצם רחמים שסע להרקת .מה עיכוב יש

 אך .לקפרג לו מקום ויהיה עשי ומזה ישמעאל ממנו
 פסחון ואין שלמה שמפתו חחלה יעקב בריתי את וזכרתי

 בהזכיר גם בו החילי ואזע״י רחמים. לעכב ט פה
 שוס יעכב ולא אזכור אף ט שיש יצחק את אח״כ

 לא רבים ומיס תחלה יעקב זכירת קדם הלא כי קפרוג
 בריתי את וגס חרוחמו מיצחק גס ואז .לכטח יוכלו

 כרז׳ל אף נפרש שלא וגס .וט' אזכור אח״כ אברהם
 וק הועיל יצחק ברית גס יעקב הזכרת אחר כי יאמר
 בלשון מדאפקיה אלא ח״ל דעת יהיה וכן אברהם בריח

 אמר הענין אל ונבא :העיכוב רמז גס אמר ולא אף
 האלו הנערים על שמט שבהקרא מברכם הנני יעקב

 בי שאין מתחלה שמי בהם ויקרא וזהו .משמי יתחילו
 . אלה שני שיעדיפו אברכם וטד אטתי ושם ואח״כ .אף

 עוטת יח'כשיהיו הוא ייעד מאשר המקום בהזכרסלפני
מזכיר יעקב אחי שם כי .ויגלו ישראל כללות לכל

 2 )ח״א( לה

טשח

 אחל .לבדם ומנשה אפרים פל אבוחי שם בהקרא יצחק
 ויצחק אברהם כ״א מיצחק אחרי יתחילו לא שמי הקרא
 אין כי דברים ב׳ על יצחק ואח״כ אברהם תחלה שיהיה
 פשו. כשל גדולה כ״כ הסונה לעכב ישמעאל חלאת

 לאברהם חסד כי וגס תשובה ישמעאל פשה בסוף כי
 זכוחו זכירת תהיה והדין הרוגז אל שמתייחס מי ואח״כ

 לרוב וידגו וגס ויצחק אברהם וזה מסד. זכירת אחר
 כי מסבתס ולא .הדגים רבוי בחינת להם תהיה כי

 .הבריות מעיני מכוסים היותם על הוא הדגים רטי סבת
 הכל עיני שם אפר הארץ בקרב בהיותם ירט אלו אך

 נגמ׳ וק .אשא בני בגו המתרגם למ״ש גס ומה בהם
 שהיס במקום עצמו שס היה יוחנן ר׳ כ׳( דף )דברטס

 ושעור .מה דיוסף שמזרעא באומרו בו מסתכלים הכל
 אלו אך הרבוי. בחינת על שהוא לרוב וידט הכתוב
 רואם: אין ט על שמא הדגים הפך האין בקרב יהיה

 שטנת חשב מהחלה הנה . וכו׳ יוסף וירא יז
 לכרך רק ברכתם השווה לבלשי יעקב

 שהיה ראה כי .משה על יתירה ברכה אפרים אח
 על ימינו טחן היה ושע״כ מאחיו וראוי מוכן יותר

 מדתם שהשוה בראותו אך מיחה ולא שתק ע״כ .אפרים
 וירע אז א׳ שהשואה שניהם הנערים אח יברך ואמר

 להכין יוסף שרצה יעקב לב על שעלה חשב כי בעיניו
 לשמאל לו ובא ט בימי ילקהו הבכור מנשה את יותר

 אני כן לא אמר ע״כ עליו ימינו נתן ושע״כ .יעקב
 אביו וימאן .לימינך לשיבא בשמאלי שלקחתי הבכור זה כי

 ידעתי גס הבסר זה כי וכו׳ ידעתי בני ידעתי ויאמר
 לעס יהיה הוא גם הלא כי תחוש ואל . העתיד את
 ממט יגדל הקפן ארדו ואולם ימיני בצד הוא כי על וכו׳
 הנה ט .גדול פזי צדך הוא וגם עליו ימיני היות על

 שיוכל ברכה ו*דיך יהושע והוא הגוים מלא יהיה וזרעו
 יתכן עוד .הארץ בכיטש ועצומים רבים גויס כנגד
 כי והוא .עתיד לשון ישית כי אומרו אל לב בשום
 סאן יוסף סיחה שלא מה אל טעם לתת בא בעצמו מ'

 וירא הגה כי א׳ .היו הדרגות ג' הנה כי ואמר
 ראש על יסיט שומו מסרס שהוא אביו שיח כי יוסף

 אותה שת כאשר אח״כ וק .בעיניו וירע מאז אפרים
 ט וכראותו יכול ולא אותה להשיר כו' ויתמוך ראשו על
 כמתמיה להזטרו אבי כן לא לו אמר אז .לו שוה לא

 שאתה במה אבי היה ק לא האם כלו׳ .אבי כן לא ואו׳
 כתונת בקנאת אחי ובין הצעיר ביני קנאה ששמת אבי

 לפחות הבכור זה כי בני בין קנאה תשים ולמה הפסים
 פד כי סמים יהיו באופן ראשו על עתה ימינך שוס
 מנשה על תשימנה מעם עוד אפרים על אותה שמס כה

 רצה כי הפגין ושיעור :מיוסר איני אבי אומרו ובזה
 אחיו. לבין ביט קנאה פס אשר ענין לאביו להזכיר יוסף

 תהיה זו זכירה והנה .עתה גס לעשות שנית ישוב בל
 הקדים כן על אשמתם שמזכיר ואביו אחיו לעיני כפשן
 מאז כי .סבל כבר הנה כי בזה יוסף יאשם אל ואמי
 р אחרי וגס שתק בעיניו רעה היה וכו׳ ישיח כי ראה

 אז עוד לסבול יטל לא אז .לו שוה ולא וט' ויסמוך
 לו והשיב .כמדובר לך קרה אבי כן לא לאביו ויאמר
ידעקי וגס בני שאסה נמה לן שאירע מה בני ידעסי

ט
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 לא הלא כי מחלקם. פנס את מחסר שאני אחרת.

 יאמר או :ובקשתי בחרבי לקחתי׳ הלא כי .היתה להם
 קודם כאמור .הארן בנחלת לו שנתן .שנים פי דבר על

 מתנה הלא כי אלי תאמר אל אמר .בסמוך בניו לברכת
 . כומירתה מהנתא היא כי א׳ .בדין עולה אינה זו

 הלא כי ועוד ובינך. ביני רק ומפורסמת. גלוי' ולא
 בראוי שנים פי טפל הבכור ואין שלי. אינה הארץ עדין

 מצוה ונמצאתי .סת אנכי הנה אמר הא׳ על ע׳כ .כבמוחזק
 .ומפורסמת גלויה להיות צריכה מתנתי שאין .מיתה מחמת

 אל אתכם והשיב ממכם אלהים והיה אמר הב׳ ועל
 שלכם אבותיכם ארץ היא כבר כלו' אבותיכם. ארן

 אתכם שמשיב רק ממכם עוש' אלהיס ואין מעתה.
 לך שינתן מה כי תחשוב ואל .מחדש לינתן ולא שמה

 .הוא כן לא כי .אחיך לך שעשו מה על הוא שנים פי
 כמדובר לכס הוא מה׳ האבות ג׳ ארן שהיא מה כל כי

 שלשחני של אבותיכם ארן אל אתכם והשיב וזהו .למעלה
 שעשו על שהוא אחיך על זהו א׳ שכס לך נתתי משלי ואני אך
 מתנה רק בנחלה פנים פי שחסול מה לא אך שם אחיך לך

 :לבדי שלי שהוא כו׳ לקחתי אשר היא לי כי .משלי
 אל לב לשים ראוי .כו׳ •עקב ויקרא א מט

 הלשון שנוי ואל וקבון אסיפה כפל
 בני ולא יעקב בגי לא מזכיר אינו האספו וכשאומר

 .ישראל ובני יעקב בני אומד הקבצו וכשאומר ישראל
 ישראל בבני וא׳ יעקב בבני א' שמעו פעמים זה ואומר

 האסיפה המה מה ועוד מיותר. הוא אביכם הומרו וכן
 בפני וא׳ א׳ כל פס כ״א מדבר אינו ואח״כ וקיבון

 שהוא . עליהם ידבר מה או׳ באסיפה כי ועוד .עצמו
 :ממנו ישמעו מה או׳ אינו ובקטן אותם יקרא אשר את
 כי )א( .דברים ב׳ צ״ח( פ׳ )ב״ר מרז״ל קבלנו הנה אך

 שבשעת )ב( .ממנו ונסתם הקן את לגלות יעקב בקש
 וענו כו׳ פיסול ח״ו בכם יש שמא לבניו אמר סילוקו

 ברוך ואמר הזקן ופנה .וט׳ אלהיט ה' ישראל שמפ
 לו' ראה מה לב נשית דרכינו וע״פ .וכו׳ כבוד שס

 ימיו כל עץ בהם ראה שלא מה .בכס פיסול יש שמא
 הפרש יש הנה כי והוא .בכתובים נרמז זה שכל ויתק

 . הרבה נפרדים על הוא קנון כי לקבון אסיפה בין
 ואסיפה .ישראל נדחי מקבץ יקבצנו ישראל מזרה כד״א
 יחדכד״א הרבהמתאספי׳ רחוקים בלתי גספל תאמר
 הקן את לגלות יעקב בקש והנה .כו׳ איש ע׳ לי אספה
 בקרוב סוד ונמחיק . האספו ויאמר בניו את ויקרא
 כו' ואגידה וז׳א . בלחישה הנאמר דבר הוא כי הרבה

 או יעקב בני לו׳ הוצרך לא ובזה ט׳ יקרא אשר את
 היות חשש לא כי להבחין צריך אין כי ט׳ ישראל בני

 ממט נסתם כי בראותו אך .הנון בלתי דבר בהם
 . ממנו נסתם וע״כ במו בקצת פיסול יש אולי אמר אז

 אתם רחוקים אולי לומר ט'. הקבצו ואמר חזר ע״כ
 אנשים יהיה כי כטדע מזה זה וגס ממט באיטת

 ועשו כיעקב .רשעים וקצתם צדיקים קצתם אחים
 מי כי מהם יוסי מזה זה נפרדים בעולם ואין וכיוצא

 ספק יעקב רוח על בעלות וע״כ .מטמא סהור יחן
 שהיה דרך על האמונה בפטן בבניו פיסול היה אם

 ע״כ .בעצם יחשט לנסרדים שע״כ רצחק אברהם בבר
על

 מעצמו כלו׳ ממנו יגדל הקטן אחיו אך .הבכור זה כי
 .יעקב אל ישיבה ראש שהיה מרז״ל כנודע משלמותו

 יהיה זרעו וגס .קנאה אין ניכר כשרותו להיות ופ״כ
 .בגבעון שמש שמעמיד יהושע ממנו שיצא הגוים מלא

 שיצא הגויס מלא או' שהוא כ״ה( דף )ע״ג ז״ל כמ״ש
 . להגדילו לו עומדת זכותו ומעתה .הארן בכל שמעו

 שעל .הוא כן כי מעידה התורה יוסף דעת ולהפיס
 יעקב שחשב מקרה שקרה ולא הגדולה לו נתן כשרותו

 כי והראיה . יוסף מימין לו שבא לשמאל מנשה שהיה
 כי מקרה שקרה ולא הזה היתרון לו נעשה כשרוחו על
 הברכה זולת כי לאמר ההוא ביום ויברכם הלא כי

 אחרת ברכה ברכס גס . העתיד על שהוא הקודמת
 ההוא שמהיום לאמר ההוא ביום רק העתיד׳ על שאינה
 והיא מלאך בשם ולא אלהים בשם וגס .א׳ בשווי תאמר

 את או בט את איש כשיברך כי לאמכ ישראל יברך בך
 . וכמנשה כאפרים אלהיס ישימך לו שיאמר .ידידו

 ואדרבה .שמאל ולא ימין לא היה לא הברכה ובאותה
 להשוותם כי בכם אמר ולא א׳ שניהם כאלו בך לו׳ יחדם
 שלא מנשה לפני אפרים את וישם זה כל ועל כיוון.
 כי היות ועם .וכאפריס כמנשה אלהיס ישימך אמר

 אפרים או תחלה מנפה יאמר אס יודע מי המברך
 כוונתו היות עם אפרים את תחלה הזכיר יעקב ועכ״ז
 יעקב בבחירת זה אין ט או׳ הוי לכן .להשוותם עתה
 הדבר יצא מה׳ אפרים של ותורתו כשרותו שעל כ״א

 ומזה למנשה תמיד והקדימו יעקב. של בפיו לשים
 :והגדילו ימינו יד עליו נתן שע״ה הקודם אל ראיה יוקח
 זה פסוק הנה כי יקשה הלא .כו׳ ישראל ויאמר כא

 לבדו ליוסף ולא בניו לכל לו' ראוי היה
 שידעו אחיו כל בפני לאומרו ראוי היה שאחריו פסוק וגם
 אלו פסוקים ב׳ וגס .ירושתו לו נהיתה מאתו כי

 סילוקו סרס כי ואפשר :כלל מקושרים בלחי יראו
 ית' מאמרו בהזכיר והיא .בניו בין שלום לשים רצה
 ויוסף עלה גם אעלך ואנכי עמך ארד אנכי יעקב אל

 ברדתך הצר אל ית׳ הוא לו אמר כי והוא .וכו׳ ישית
 יהיה ומי .עמהס שכינה למצרימה גלו הלא כ* .מצרימה
 מצרימה עמך ארד אנכי כי .אתה אלא אליה הרכב׳

 גס אתם היה ע״כ כי בניך את עלה וגס אעלך ואנכי
 אותי בהעלותך לו אומר ולבל . בגלות בהיותם מעתה

 יתקיים עד .שמה השכינה אל אתרי מרכבה יהיה מי
 כי כו׳ ישית יוסף כי הוא הלא .בניך את עלה גס

 פה יאמר וזה .אליה מרכבה יהיה והוא .מקומך ימלא
 הלא ט מצרימה מכרוהו כי אחיו על יוסף לב יהיה לבל
 וזה .השכינה אל מרכבה יהיה למען .הדבר יצא מה׳

 נוגע יוסף אל כי כלו׳ .יוסף אל ישראל ויאמר אומרו
 אנכי הנה אמר כי והוא .כולל בל׳ שמדבר גס .הדבר

 הוא אלהיס והיה .המערה אל מכאן וטלה .מת
 היה מאשר ידעת והלא כלו׳ * במצרים עמכם השכינה

 אלהים והיה שאוסרו .יוסף את ה׳ ויהי כד׳א .עמך
 עמכם אלהים היות וע״י .עליך ששורה שהוא .עמכם

 עמכם היא ע״כ כי כו׳ אתכם והשיב כי ימשך .במצרים
 הנה ואט ע״כ .בשכם שם שנצטערת וע״כ .מעתה

 פידקנאס תהי* בזה הלא ט וש״ח שכם. לך נתתי
3 )יזיא( לה
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 הקבצו וזהו אלי התקרט לו' הקבצו אמר זה חששא על

 כשישראל כי והוא יעקב. לבני המתייחסים ושמעו
 נקראים יתהפך וכאשר .יפראל בני נקראים צדיקים

 כאפר כלומר .יעקב קראת אותי ולא כד״א יעקב בני
 יגעתי כי אך עקבה המורה לפס הס תחיי קראת אותי לא
 כי יעקב בני או' וזהו .ישראל תקרא אז בשבילי בי

 פמע אמרו בשמעם כי ולהיות .פלמים כולכם אינכם
 שפמי אני שאפמע אמרתם אתם ואמר השיב אז ישראל
 אביכם ישראל אל ושמעו אתם גס אלהינו ה' כי ישראל

 יתייחס ישראל עתה כי אלו בברטת לכם אומר אשר כל
אביכם: ישראל אל וזהו יעקב ולא אביכם ליקרא

שלא נחשב זר כמו הלא .וכו׳ בכורי ראובן ג
 הספיק שלא ברכתי זאת יאמר אך .יברכנו ’

 לפחות או חשבת כאשר אחיך מכלל תמנה לבל אשמתך.
 זה ולא .אחיך מכלל שתהיה כ״א כבכורה ממך להעביר

 בכורי וזהו היחס הדבר על עליהם בכור גם כ״א בלבד
 מעיקר שנולדת כחי היותך מצד כי הפסדת זה אך . אתה
 לי פהי׳ הפרי ראשית .אוני ראשית היותך וגס כחי

 הרהשון הבן היותך מצד כי אונו ראשית הוא כי כד״א
 וזהו .שנים פי לשאת הבכורה משפע לך .אוני ראשית

 הוא עז יתר לך יאות כחי היותך וכנגד .פאת יתר
 יתרונות תותר אל כמיס פחז ע״י אך המלוכה. נטרח
 הנה אך תמיד. בכורי ליקרא הטרך יאמר או אלו.

 ראוי היה מהולדחך אשר טובות בלתי מדוח ב' לך היו
 בלתי היותך היה טעותך כל כי והוא .הפכן לך יהיה
 עוד .בקנאתך רצונך לעפות להתקומם נחפז רק סיבל
 היות עם קנאתך פעולת לפעול החילך אחרי כי שנית

 מעשות לשוב כח עצרת לא מתחרט. אחה הסתם ק כי
 היו אלה ושתי .המשכנות להפך כלותך עד הדבר
 כי ממנה באח אשר הטפה מצד לימשך ראויות כלתי
 שיצאת הראשונה הטיפה היא ט . כחי עיקר היית
 טפה הוציא לבלתי שנה פ׳ד פד סבלתי כי . ממני

 אשר לי עצורה שהיחה ההיא הטפה כנגד וע״כ .מגופי
 . סבלנות שהוא שאח יתר לך יהיה ראו היה .באח ממנה

 קדוש הוא והבכיר בכור שאתה איני ראשית היית ומאפר
 יצרך נגד כנמר עז להיות .עז יתר לך יהי ראוי היה

 כי בהפך לך היו אך .לעשות המילות אשר לתקן לשוב
 . כמים היה וגס שאת יתר הסך שהוא פחז לך היה
 בך חזרת לא אתה כן ליאסף ישובו לא בהשפכס אשר
 הפסיד שלא אברכך זה כל ועם .עז יתר הפך וזהו

 ליחס בכורי היות לבלתי ולא .אחיך עם המנות לבלתי
 בלבד.שהיא היתרונות כ״א תפסיד שלא תותיר שאל רק

 בבלבלי פשעי מה תאמר ואל .בארן שנים ופי מלוכה
 משכבי עלית כאשר הלא כי .זה כל להפסיד המסות

 שנעשה משכבי חללת אז כי הדבר בעיניך יקל אל .וכו׳
 משכבי על פרוש שהיה שכינה קדושת מצע יצועי כי חול
 מה הנה יאמר או .חול אביך משכבי ויפארו עלה אז

 מיתר לי הי' הנה .אוני וראשית כחי אתה בכורי שראובן
 שנה פ״ד ספה והוציא הרהר לבלתי בעצמי וסבלנות פאת
 לידי מביאני היה הס פעול לבלתי יצרי נגד עז ויתר
 לך והיה לו נהפכת ואיך .עמו לוחם הייתי והרהור נסיון

 היה לא וגם סבלת שלא כמיס פחז לך היו כי בהפך
4 )ח״א( לה

 שאל ברכתי זאת אך .לכובשה הקנאה אחר .עז לך
 שם ולא אחיך בכלל המנה שלא להפסיד לא אך חותר
 הוא .אחה שבכירי מה יאמר או :כדלעיל לייחס בכור
 אך .הפעילה מצד כלו׳ .אוני וראשית כהי שאתה במה

 על רעיונו כי יוסף את להוליד רק המחשבה מצד צא
 שהיא ידעתי לא כי ממנה הבכור להעמיד .סליקו רחל
 של שאת יתר .יוסף ולא אתה בכורי היות נרם ומי לאה

 אותה לשים יצרה על עז ויתר .רחל שהיא שסבלה מי
 וסבלוניח שאת שמסרה הוא .לה ששלמת והגמול במקומה

 .נגדה כמים פחז לך שהיה . כבודה נגד יצרך על ועוז
 ויתרון ההעדפה רק החסר שלא הותר אל זה כל ועם
 עס אביך משכבי במעלות עלית אפר כי .נאות והוא
 כמיס בפחז חללה אז עציה אותה .בכור להיות לאה
 מצעשכינה. היא יצועי .ידך על כי .מדה כנגד מדה והוא

 תפסיד אתה כן .ונסתלק עלה לי שהיה יתרון שהוא
 משכבי עלית במקרא שלשה עלית ובמטרה :יהרונך
 תראה אס ויאמר למרום. עלית עלית בני מהרף אביך.
 הקדושה שהילל מי . חללת אז עלית כי בו שנאמר

 לחיי ראובן יחי .משה עליו שיאמר זכה איך העליונה.
 כי .החפץ על התמה אל הבא, לעולם ההוא עלמא

 פירעניות מפדת מרובה הובה מדה כמה תדע בזה
 שהל כ״א הפסדת לא אביך משכבי שעליה מה ע״י כי

 אח שהצלת עלית בני מסרף המצוה ע״י אך .תותר
 ע״כ מידם ויצילהו שנא׳ בחירה. בעלי אחיו מיד יוסף
 :העליון בעילם שהוא עלמא מיי להיות .למרום כלים
 ית׳ לפניו בעדם הלין .כו׳ אחים ולוי שמעון )ה(
 והיא שובה א׳ מדות ב׳ נמצאו ולוי בשמעון הנה ואמר

 ממהרות ידים והיא רעה וא׳ .זה עם זה הלב אחדות
 . בעצם עיקר צמר תחשוב הא' הנה אמר דם לשפוך

 הוא אליהם לייחס שראוי מה אחים ולוי שמעון וזהו
 חרב אחוזי שהם הב׳ כי .אחדות בעלי אחים היותם
 מכרותיהם חמש כלי הלא כי מהם. ותעזוב אתם היא גנובה

 להסעודמדה יש הנה אמנם כפרש׳י. מעשו וגניבה
 איזה אל טעסין כשהם כי והיא .להקנה שראוי ג׳

 לוי כשבט לשובה שיש אמת והן . לרצות קשים קנאה
 .לשובה אינה שאש: אך .וכיוצא בשישים ופנחס .בעגל

 וכשבאים הרעה לעשות ומהרהרי׳ שכועסים מדתם אק
 שיפסיקו בסודם כאשר רק ומתחדשים אחור שביס לפעיל

 . ט נפשי חבא שאל רע דבר הוא דבר לעשות סוד
 .שוב בלתי דבר על הוא כי אז עיניהם נגד ישימו שלא
 לפעול יבאו כשאח״כ .ההוא בדבר מבא לנפשי שאין

 ייחדו לא כי .כבודי חחד לא הדבר לעשות שיקהלו
 עמו כאהדיס שאש אבינו כבוד אינו ,לו . אתם כטדי

 הרגו באפס הנה כי והראיה שיעשוהו. כ״א כן לעשות
 עפו שלא גס כי ונהרגהו לכו שאמרו יוסף זה איש

 ככל גמרו כי .הרוג היה האף בבחינת הלא .בפועל
 באפו הפכם אשר מל .אצלינו הל ע״ד להורגו דעתם

 שנחפייסו וברצונם הלא כי * הס לרצות קשים איך וראו
 .להחיותו לגמרי שט לא דם חשפכו אל האומר ראובן ע״י
 דעתם והיה הטרה שהשליכוהו יוסף זה פור עקרו כ״א

 שבבור ומקרבים שהנחשים נם כי ימות. עד שם יפאר
ויהיה תמיד שם עצור בהיותו ברעב ימות ימיתוהו. א1

עקדו



מורה

 . הרגלים חיתוך הוא תעקר סוסיהם את כמו עקרו
 לתקן ראוי זו מדה ע״כ .עוד ממקומם יתפעעו בל

 .עזות מפאת עז כשהוא אפס ארור כי והיא .בברכתי
 לוי כשבס .,ה וקנאת חסידות מפאת כשהוא משא״כ
 של ולא רתמים של אף היה ט . בשמים ופנחס .נעגל
 רחמים עשות כי .אכזרי רשעים רחמי כד״א .עזות

 .טובתם שהיא אכזרי הוא שעליהם מי הוא הרשעים עם
 שקשה מה על שהוא קשתה כאשר עברתם תקולל וכן

 אחר כי אלו שבסיס שני צדקת וראוי .יתב׳ לפניו
 ומטיבים סובים יהיו כ״כ ועברתם אפס מדת והכניע הסיר

 פ' )ב״ר כמשז״ל ביעקב אחלקם ישראל את לזכות כי
 שבכל ישראל את לזכות והוא לוי של שבסו זה .צ״ח(
 וכן בעריהם. ולוים כהנים היו ושבס שבס נחלת

 כי ישראל את לזכות שמעון שבס זה בישראל ואפיצם
 בספרותם ישראל את המזכים ועניים .ומשנים סופרים הס

 יוכר כי .מהם צדקה ובקבלת .בניהם ללמד ומשנתם
 בעה״ב. עם עושה העני העני עם עושה שבעה״ב ממה
 וכמשז״ל טעז היום עמו עשיתי אשר ב׳( )רות שנא׳

 הוא בישראל ואפיצם לוי. בשבט הוא ביעקב שאחלקם
 שהיותם רק לזה צורך אין דרכנו שלפי גס .שמעון על

 עכ״ז .אותם מזכים הם בישראל ואצו אלו מעורבים
 אומרו שמעון שבס על וזה לוי שבס על זה בהיות יתיישב

 הוא יעקב תואר כי כנודע והוא ישראל ובזה יעקב נזה
 והוא .השלמים על ישראל ותואר שלמים בלתי היותם על
 הסובהתחלקם שלמים ולוים כהנים שם לוי שנס הנה ט

 ליעקב בערכם כמתוארי לפניהם העם יתייחסו בעם
 בשם מתוארים בתוכם שהם העם שיהיו הוא שמעון אך

 כלס היו אלף שהכ״ד השטים מערן כנראה ישראל
 בני הרגו למצרים אחור ששט אהרן ובסלוק משמעון

 . מצרימה לשוב מחזיקים שהיו משפחות ה' משמעון לוי
 להפיצם עשה וה' . ועברה מהאף חלק להם נשאר עוד כי

 אג כעסם ישרת ומשנים ושהסופרי׳ .אפס להכניע
באף הנלמדת תורה ט מרה עליהם לזרוק תלמידיהם

 :ועברתם אפם נכנע העניים וכן העומדת היא
שכשראה )שם( ארז״ל הנה .וכו' אתה יהודה ח

 נרתע היה הראשוני׳ נגד שדבר יהודה
 ומעין וט׳. יהודה ואמר אביו קראו אז לאחוריו.

 לו מרה נפשו שהיתה ספק אין יהודה הנה כי יאמר זה
 מגדולתו הורידוהו אחיו גס כן על כי צדיק בכסף מכרו על
 יוסףשע״כהורידוך מענין הלאחחירא לו אמר כן טל

 יטל היית ונמכרנו לט אמרת כאשר כי על .מגדולתך
 היא אתה אלמלא כי הוא. נהפוך אביו אל נשיבהו לו'

 הלא כי תירא אל לכן ברעב ימות עד בטר נשאר
 מדת היחה ליהודה ט והוא . אחיך יודך אדרבה
 .לישראל ורחמן לאומות אדמוני שהיה רז״ל שאמרו דהע״ה

 כ׳א לו משמשת היתה לא .צו שהיתה אריה גטרת ט
 אריה שהיה עם כי הוא גם ליהודה זאת הנה לאומות

 במצרים לעשות בקש כאשר לאומות כ״א אכזר היה לא
 על אביו בית על הקמים כל ואת עשו את הרג ואפר
 כאומרו מאד רחמן היה לאחיו אך כמשז״ל. שכס דבר
 הענין אל ונבא .הוא בשרס אחינו כי וט' בצע מה

כארי. וגבור מלך שאתה אתה שיהודה במה הנה אמר
5 )ח״א( לה ..

קלט טשת

 או עליכם ימלוך המליך ביוסף לקנח לך היה שע״ה
 ריחמת אתה ואדרבה .שררתך שנוסל בכס ימשול משול
 בלבד לא .אחינו את נהרוג כי בצע מה ואמרת עליו
 הרממס עליהם תמלוך אשר כי יודוך אחיך גם כ״א יוסף

 אחה יהודה אויביהסוזהו האומות על תקיפה וחהיהידך
 שע״כ .כארי ונטר מלך שאתה אתה שיהודה במה
 מלכותך ליפול שרצה מאחיך יותר ביוסף לקנא לך היה

 אחיך הורידוך אשר תחת ע׳כ עליו ריחמת ואדרבה
 בעורף רק אינה החזקה ידך כי בראותס יודוך אדרבה

 : אביך בני לך ישתחוו עתה שגעלוך מה ותחת אויבך
 אריה גור אוסרו אל לב לשים ראוי .,וכו אריה גול ט

 אתה. אריה גור אמר ולא .לנוכח שלא יהודה
 . לנוכח שלא וכו׳ רבן כרע . לפכח מלית בני מטרף

 וש״ס . אביך בר לך שישתחוו אמרתי הלא יאמר אך
 . רעות עלי שאפפו היה ואיך • לי תחשב זכות כי אחר

 ואחריו .הראשון בני מת ואח״כ .מגדולתי שהורידוני
 זכות לי יש ואם . משמר לבנות הוצרכתי עד .השני
 בהשגחה ל הכ כי איפה דע לז״א .לי היצר איך .בדבר

 בחינת ויש זטת. בחינת יש כי הפרסים. בכל גמורה
 הוא .ממך הבא למלכות פעולת מעשיך וכל הפט.

 כ; פשית וכאשר .לבניך סימן אתה כי .ע״ה המלך דוד
 המלכות לך בא יוסף שמענין למה והוא יעשהלהם:

 גור וזהו עשית אשר במעשה כיוצא ע״כהי׳ דוד. של
 דודוכשמדכר על ידבר לנוכח שלא כשמדבר כי וכו׳והוא

 אריה גור והנה יארד וזה עצמו יהודה על הוא לנוכח
 רק שול ימ שלא קפן גור יהיה תחלה דוד הוא יהודה כי יהודה

 כאריה כלו בישראל מושל אריה ואח״כ יהודה על בחברון
 הלא .א׳ בבת ממשלתו לו היתה לא ולמה .החיות בכל
 למעלות וזכית .מלית בני מפרף בני אתה הנה כי הוא

 לכי ואמרו .להמיתו אותו התנכלו כאשר ולכן מלכות
 למשול רצית ולא מחית לא . הבורה ונשליכהו ונהרגהו

 את וכובש שוחק שהיית בלבד. בעצמך משלת רק .בם
 שבס הוא שבטו את כבש תחלה דוד כן .בלבד עצמך

 ואמרת אחיך כל את כבשת אח״כ וכאשר .לבדו יהודה
 ימות עד בכור הניחו לבלתי בם ומשלח וכו' בצע מה
 אריה ויקרא השבסיס בכל דוד ימשל כן אחרי כן .שם
 שלא אביו. אל נשיבהו לו׳ גמורה שלאהיהשררתך על

 גס כן אחיך את מ הורדת .ז״ל כמ״ש המצוה גמרת
 ולא .רחבעס בימי אחיו מאת מלכותו תרד דוד במלכות

 הורדת לא פה גם כי .ובנימין יהודה רק לו ישאר
 רביצה ולא כריעה היסה כי כרע ואח״כ בנימין מאת

 כאריה רבן המלכות חילוק כריעת אחרי בעצם ונפילה
 עם הבית שנחרב דוד בית מלכות שבימל א' בית בחרבן
 אשתו מיתת מעין שהוא המלוכה וזרע .צדקיהו הריגת

 תקוה היחה כי בעצס נפילה היתה לא ועדין ביתו הוא
 כת בו שיש כאריה רכן וזהו . לאחיו זרע יקום אונן ע״י
 ביכניה כח עדין היה ראשון בית בחרבן כך כשרובן גס

 .שגה ע׳ במלאת מיד ונבנה דוד מזרע ונחמיה וזרובבל
 כי כאריה חזק לחי אריה מין שהוא וכלביא ואח״כ

 בית בחרבי כן .יקימנו מי ימצא עד .בעצם יכנע ברביצתו
 נשיאים כ״א לאריה. הנמשל דוד בית מלכות היה שלא שני

שהרביצה כלביא שרבן .מאריה החלוש ללביא נמשלים
מתמדת



ולדר תורת 2Т8
 נפלה על הזוהר בס׳ כמ׳ש .יקימנו מי בא פד מתמדת

 מאליה קום תוסיף שלא .ישראל בתולת קום תוסיף לא
 הרביצה היא וכלביא פה אומרו וזהו יקימנה. מי בא עד

 והוא יקימנו. מי בא עד יקום שלא חלוש שכחו שניה
 כרביצת רק בעצם היהה לא ער נפילת כי יהודה מ-ין
 להקים לתקן יטל אונן היה כי .לקום כח ט שיש אריה

 שלה כי ער את יקימנו מי אונן הקמת אך שמו. אח
 את רק לעולם מביא ולא בתים שני ולא בונה הוא א׳ בית
 את גם שהקים עצמו יהודה הוא יקימט מי בא עד אונן
 . בס׳ד במקומו כמפו׳ אונן. הוא וזרח פרן הוא ער

 החרבנות ב׳ אל רמז שהוא ואונן ער ממיתת וכאשר
 לאנגדעזרפיהודה המשיח. מלך שהוא פרן לידת עד

 שני החרבן בין לעתיד כן שלה מיהודה היה עדין כי לגמרי
 יבא כי עד וכו׳ מיהודה שבס יסור לא .המשיח למלך
 שפנין הרמז נמר והוא .דוד הוא .המשיח מלך שילה

:המשיח סלך והוא העתיד דוד דוגמת הוא יהודה
 זכו כי ז״ל מאמרם ידוע הנה .כו' לגפן אסרי יא

 יבא זט אמרו וכן בעתה זכו לא אחישנה
 ועל חמור על ורוכב עני זכו לא גדול בכטד קל עב על

 .חמור על שרוכב מהימנא ברעיא ופירשו .אתון בן עיר
 לישען רכיבתו תהיה ישראל. מזכיות עני יהיה כ״א הוא

 ליששכר הדומים .הורה עמלי זכות על שיבא לשנזכה
 עד אומרו אחרי כי והוא . הענק אל ונבא חמורוט׳:

 מתואר המשיח ושהיה שיבא זכו אם שהוא שילה יבא כי
 ביקהח שיבא וכטד גדולה בשלום שהוא .שילה תואר אל

 זט לא אס כן שאין מה . אחישנה בהיות שהוא עמים
 ועתה .חמור על ורוכב עני אז שיהיה בעתה שיהיה
 כי א׳.והוא קושיא ביאור חובת עליו חל דבר ממוצא

 תופשי זטת על אז לסמוך בעתה של קן זמן עד להמתין
 זכת ויהיה ימחק למה דור. בכל יעדרו .שלא התורה

 ויביאהו .ההוא הזמן עד שמור .דור בכל המצוי זה
 כי .זכו לא מדיין אס גם .לאחישנה ממיוחס בזמן נא

 ההוא כזמן זכו בשלא התורה חופשי זטח תספיק כאשר
 תתמה אל לז״א בעתה בל ליזמן קודם עתה גס תספיק

 גפן נקראו ישראל ט והוא .וכו׳ אסרי כי החפן על
 בד שכל גפן נקראים אחדות בהם כשאק .ושירק וסורקה

 פורק נקראים בעצם אחדות בהם וכשיש .מחבירו נפרד
 קל הייחוד וכאשר שורק נטעתיך פ׳ על אצלינו כמט׳
 אמר .הענין אל ונבא נקבה: ל׳ שורקה נקראים ורפוי
 שהם הגפן בשביל ומעכב שאוסר אסרי תראה אפר

 שאינו התורה חופשי זכות הוא העיר אותו .ישראל
 בנו כשאין .ואסור עצור ומניחו .זטת מאורו משתמש

 שישבה לגפן נמשלים .כ״א אחישנה בזמן ואחדות זכות
 בעיקרם כ״א שאקחיטרה מזה זה נפרדים הרבה פארוח

 אלא .מה בצד אחדות שיש .א' לשירקה כשנמשלי' וגם
 אסור עכ״ז .שורק ולא נקבה כשורקה ברפיון שהוא

 שאין הוא הטעם אחישנה בזמן נבא מלמהר אתונות בני
 . אדום סאת שתמלא בעתה יהיה עד .בלבד מועיל זה

 יהיה או כגפן. יהיו אם לטשו ביק כבם ויתקיים
 שרוגז .סוסו ענבים בדם שיהיה .מזה רוגז יותר עליהם
 ענבים הנקראים מישראל להם. נמשך יהיה לדם הנמשל

 שיעשו תשובה ע״י ישראל מצאתי .כמדבר כענבים כד״א
 אדום מדוע הל מאמר והוא בעתה: זמן כשיהיה אז

 אם גם הלא וש״ח וכו׳ לבדי דרכחי טרה וכו' ללבושך
 .זכו שלא זק הוא גם כי לישראל. הרוגז יותר הכבד

 תחוש אל לישראל חזקה תהיה גס .לבבל ובהתמזקמדה״ד
 שהוא לי הניגע החכלילו׳ .לו׳ וכו׳ חכלילי הלא כי

 מראה שהוא חכלילו׳ אמר ולא חכלילי כאומרו מישראל
 נין וכע .חיצון רק פנימי רוגז אינו .בואן טרם הצרות

 ואודם חכלילות כן ברצוני חיים באפו רגע כי ל( )תהליס
 מראיית ואסלאתשוב מייןהצרות יותר לעיניס לפרס יהיה דין

 עליל יערכו עד .אויבי׳ הכאות ע״י שלא מצרו׳ או הצרות
 דריסת פעול׳ אל משל שהוא לשיני׳ מלחמ׳שהסנמשלי׳ אויבי׳
 שתשובו מחלב ילבינו ונושכים דורסים השינים כן כי הרוגז
 ית׳ בו כשנתחזק ה׳ יצילנו מכלם כי לרחמים יתהפכו ומיד

 משל מחשל כי עוד אפשר זה וע״ד :מנגד נפנינו ונשים
 השדה חיות אל ההוא בזמן י״ה ייסדנו ידם שעל .האומות

 בחימה זופפית בפנים יבואו בבואו כי ואוכלת הדורסות
 כיההבטהכאשר ואמר .בשיניהם ידרסן ואח״כ שפוכה.

 בטאן אח״כ אך מיין עינים חכלילות יהיה להשחית ט-ן
 לכן .יהיה הנקמה פעולת אל משל שהוא בשיניהם לנשך

 המציק חמת ואיה .תאמר להשחית כונן אשר אמר כי מחלב
 יותר בחכלילות המשל והמתיק .ההוא בל אצלנו כמטאר

 יתהפך בעצמו הדין כי לרמוז בחלב. ויצא הדם שהוא מיין
 נאמת דם היה כי .אמו משדי התינוק שיונק כחלב לרחמים

 תקרא האומות כללות הנה כי אפשר עוד :לחלב ונהפך
 ענבים: לעשות ויקו כד״א ענבים הם שבה והצדיקים .גפן

 וה״א שבאסרו יהירה יו״ד אל לב בשום הענין אל ונבא
 חסרוי״ו שרק ולא .שבולשרקה וה״א וא׳יו וכן שבעירה

 מעין אך״י״מר :שורק נטעתיך בפסוק אשר כמו וה״א
 ועכבתי שאמרתי בכס שנעלתי רוחכם :ל יעלה אל הקודם

 הורהכמדובר זכית שהוא בעתה עד המשיח. מלך של עיר
 שהם .גפן כשנקראים לישראל ומעכב אחר אני כ״א

 כי מאסתים. לא רביס הארות שבה כגפן אחדות משוללי
 יו״ד חהו יקראו יה שבטי כי מעליהם יבצר לא י״ה שם

 על ה״א וי״ו צירפו לא עדיין אך שבעירה וה״א שבאסרו
 בעלי שהם שו:קה בהיותם אך ליגאל. אחדות חסרון
 שלם השם ויקרא וה״א וי״ו בהם גס יתוסף • אחדות

 צדיקים הקב״ה של בשמו נקראו שלשה כמשז״ל עליהם.
 אתונו בני יעכב ועלז .וכו׳ בשמי הנקרא כל דכתיב כו׳

 שנרמז .אחד כבן יהיו שכלם התורה תופסי אחדות שהוא
 קורא ית׳ שהוא הקורה תופסי שעל בן ולא בני בהכתב

 כבס יושלם פד תורה זטת הוא אתונו יעכב .בגי אורם
 מדת הוא .ביק מפיח בחבלי אז ימרק כי והוא לטשו ביק

 הם ישראל כי והוא ישראל. הס הגפן של לבושו הדין
 מעמיס יתברך והוא להן לבוש הס והגופים .הנשמות

 א״כ וש״ת .לטשו ביין כבס וזהו .הנפש לטהר בגוף הצרות
 ,דור בכל אפילו שבישראל הצדיקים על צרות יהיה למה
 שבישראל הצדיקים בדם הוא ענבים לז״אובדס באחרון וגס

 והוא .ישראל של סומו יכבס ית׳ היא .ענבים הנקראים
 לטש יש ג״כ הגוף הוא הלז גשמי לבוש לנפש יש כאבר כי

 וקראום .חטא אשר החטאים של הטומאה מכח דק לחוטא
 בגיהנס. הנפש נדונת שבהם הצואים בגדים האמת חכמי
 הוא מכבס ענבים הנקראים הצדיקים של בדם כי ואמר
אשר כסות הוא .עולם באותו ישראל של פותו יתברך

לנפשם 0 )ח״א( לה



קט משח ויחי תורת

. שטעות ליל סיה ההוא הלילה כי שם שכתבנו מה הוא שדמן מנין האזינו פרשת רז״ל כמאמל מאשמותס. לנפשם
 זמן שהוא תפיס קציר בימי שהיה שה נאמר פ״כ כי

 כל רשב״ן אמר רות מדרש מאמר זה ויורה .שטעות
 מדבר. הכתוב הפומר בקצירת שפורים קציר שנא׳ מקום
 שכחנו זו וראיה מדבר הכתוב הלחם בשתי חפים קציר

: במקומה מלכזתבה
 יראה לפתוח שהדיין העולם דרך הנה כו' ידין דן טז

בדייניתו שמשון על אמר וקהילו עירן לבני פני׳ י
 כאהד לו המיוחד פמו ידין רק שבפי מחניף היה לא כי

:השבפיס יתר מכל ישראל שבפי
 דרך מלי כנחש יהי שמשון כי אמר • כו' דן יהי יז

 איבה נופר היותו ע״י החילה תשועחן כי
 הלך למרפהו יפדה לו אשר האשה שנתנו שפל כנחש

 זית כרס ופד קמה ועד מגדיש בלפידים ושרף במשפמוח
 לו היה ובאחרון . איש אלף הכה החמור בלחי ואח״כ
 מאחוריו סוס עקבי שמשך צר אורח עלי שפיפון כמשל

 אחור רוכבו ומפיל ידיו הסוס ומגביה .עקביו ומכאיב
 לו קרה כן הוא גס וימות השפיפון על ורוכבו הסוס ונופל

 הבית אשר העמודים בכח שאחז לשפיפון שנדמה לשמשון
 ויהי סוס לעקבי שידמו הבית עקבי שהם עליהם נכון

 הבית על ויושבים הרוכבים כל ויפלו בהם ואוחז כנושך
 ע״י ישראל תשועת היחה באופן הוא גם וימות הביס עס
 אמתית תשועת זו ואין כימה עצמו את הושיע שלא מה
 ענין והוא זה הפך שהיא ה׳ קויתי לישועתך אם כי

 הקב״ה של שחשועתו מצינו מקומות בכמה זי׳ל מאמרם
 בישועתו ונשמחה נגילה לו קויני ה׳ זה ישראל. של חשועחן

 שאת שמשון הפך והוא אותנו יופיע עצמו אח ובהושיע
 את שחושיע לישועתך אך פשענו ואנחנו הושיע לא עצמו
 ואין ודאית הוא ישועתך ה' נושע תשועחך שע״י עצמך

 ישועתך כי בישועתך כ״א ודאית ישועתנו להיות זכות לנו
 השם והזכיר בתכלית ודאית היא כי קוינו ולך תשועתנו

 יד כי ענין והיא יתב׳ שלו הישועה לפרש ה' קוינו ואמר
 ינקם עד אותיותיו בארבע שלם השם שאץ יה כס על

 ישועתי קויחי שבה ישועתך כי השם קויתי וז״א .מעמלק
 הישועה היא יחד אוחיותיך בארבע השם היותך היא

:חשלימנו עד תשקוט לא שודאי
 נס כי מרז״ל ידענו הנה .ט׳ יגודנו גדוד גד יט

 וחצי וגד ראובן חלוצים שיעברו בחורה שנאמר
 מאד גבירים שהיו גד שבס היה החלון עיקר מנשה שבס

 והולך קדקד אף זרוע ופרף על צ״ח( פ׳ )ביר ז״ל כמ״ש
 שאר כל ואח״כ אחריו כנספלים ראובן שבס והיו בראש
 בפני לגדוד נחשב אינו בתחלה גד הנה יאמר ובזה ישראל

 של הדגל היה כי שיגודס אמר גדוד אל במפל רק עצמו
 עליהם ונספל שמעון מפה עליו והחונים ראובן מחנה
 אל גדודנספל שיעשנו יגודנו אחר בגדוד נמצא גד שבס
 אחרים אח יגוד הוא כי יתהפך באחרונה אך ראובן גדוד
 כמשל שהוא באחרונה יגוד כלומר עקב יגוד והוא וזהו

 להיות היתרץ לו ניחן הארן בכיטש לגבורתו כי העקב
ומנשה: ראובן ואחריו בראש

 אך . יתירה מאשר של מ״ס הנה .כו׳ מאשר כ
 חלקו ודבש חלב זבח שא״י גס כי אמר

р לא כי מהשאר דשן חלקו סבע כי אינו מהשאר שמן

 זבולון :)יג( וכו' שנאמר וכו׳ ישראל לכל כפרה צדיקים של
 כי אמר .ורביה פריה ממעטת הדרך הנה כו׳. לחוף

 הולך תמיד אם כי ינוח לא והוא .ישכון ימים לחוף זבולון
 הרבה לאניות המיוחדים למקומות שהולך .אניות לחוף

 והדרך וארחותימיס בדרכים תמיד שהוא ועכ״ז למרחקים
 יהי עד וירבה יפרה זה כל עם ורביה פריה ממכסת

 רובן כוי יששכר כי על והטעם .עם מרוב צידון על ירכחו
 :לתורה המפרנסו לזבולון מטיב שזכותו המשפתים בין
 להיות תמיד צריך והיה .ישכון ימים לחוף זבולון יאמר או

 הן יעשו ולא .באניות הים דרך יבאו שלא מאויביו מרצו שומר
 הם שרחוקים לומר ואין אניות לחוף והוא ארצם יניחו רק

 על תחומו קצת וירכתוהוא הלא כי מתחומו. אויבים
 בכיבוש ישראל הורישום לא כי .אויבים מלכות מקום צידון
 :כבקודס כו׳ יששכר כי הוא הלא יבטח במה וא״כ
 אך .דרשונו אומרים אלו פסוקים .וכו׳ יששכר )יד(
 מחנות ג' כי ה׳( ד׳ )ברכות מרז״ל ידענו הנה כי יהיה

 כי באופן ועוה״ב וא״י חורה .יסורין ע״י ניתנו טובות
 בחרי יחפון ואשר מיסורין ימלט לא מהן בא׳ יחפון כאבר

 מעמד בכל והחפץ .ייסוריו יוכפלו יחוייב .חלתא מגו
 הבא ובעולם ישראל בארן ולדור בחורה לעסוק פלשחן
 אחד אפילו .כי מאד לו ירבו אס יקון ולא ייסוריו יפולשו
 כי אמר .כא׳ פלשחן גם ומה מייסורין נעדרה לא מהנה

 עול ישא אשר עצמות בעל כחמור כי גרס חמור יששכר
 בהורה עוסק יששכר הי' כן הארן על ורובן תמיד סובלו
 היה ולא ו׳( פ' )אבות התנא כמאמר ישן הארן ועל המיד

 מלך במעדני אותו יזון זבולון והלא כן עשה ולמה קן
 כי ראה הנה לומר וכו׳ רובן לז״א .בתורה שיעסוק כדי
 .בשלשתן בחר והוא מהן אהד כל ייסורין ע״י הס דברים ג׳

 בין המשפחיס בין רובן וזהו .משולש עול עליו נטל ע״כ
 שהיה מה כי בעצם תורה עול עליו נטל כי .המדרשות

 התורה בשביל ישן.היה הארן על עצמות בעל כחמור
 כי מנוחה וירא גס כי שנית ועוד .המשפתיס בין וזהו
 אלהיס וירא כד״א סוב כי הבא העולם מנוחת היא סוב
 שנים כאן הרי הבא לעולם שגנזו ויבדל טוב כי האור את

 הארץ ואת והיא .השלישית ראה וגם הבא ועולם חורה
 ויט ע״כ .השלישית שהיא ישראל ארן היא נעמה כי

 רק אינה משלשתן אחת כי באומרו יסורין לסבול שכמו
 הרויח ומה עליו ישתלשו .כי יחד כששלשהן כ״ש יסורין ע״י
 לעמל אדם ענין והוא • עובד למס ויהי כי הוא הלא בזה
 לו שאין אדם אין כי שמא בחורה שעמלו מי ואשרי יולד
 .שכר מקבלים ואינם עמלים שיש אלא .העולם בזה עמל
 שבין אחר וע״כ תירה עמלי הס שכר ומקבלים עמלים ויש
 עליו תורה עול ישא לגבר טוב .יולד לעמל כך ובין כך

 .עובד למס ויהי וז״א .שכר ומקבל ה׳ את עובד בו ויהיה
 בעמל כן שאין מה .ה׳ את בו שעובד ועמל למס היה כי

 וכל .ישראל לכל יוצאים שהיו הוראותיו המס ויהי זולתו
 יששכר ומבני דכהיב לחורה זכה שיששכר כנודע הוא זה

 )ב״ר ארז״ל כי צודק טעם במקומו כתבנו ושם כו׳ יודעי
 מלמד הוא בלילה עמה וישכב אליעזר א״ר ע׳ב( פ׳

 כי יורה לילה באותו ומאמרו צילה באותו סייעו שהקב״ה
אך לתורה שיזכה ההוא בדבר לילה לאותו שייכות היה
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 וזכותו היא מזכותו לחמו ששמנה נמשך שמאשר כ״א הוא
 אוכל היה לא לעצמו כי מלך מעדני לצדקה יחן והוא בי

 נותן היה יפה בעין ולעניים הכרחי סיפוק רק למעדנים
 הוא הקדים כי כיוון עתיד לפון יתן ובאומרו מלך מעדני

 כן אמר יחן שהוא מה זכות על מקודם לחמו להשמין ית׳
: למעשה צירפה טובה מחשבה כי מלך מעדני

 והחיבה . תיבות שבע א' שבכל פסוקים ג׳ ובספרה
 מאשר הא׳ והוא היא פסוק שבכל האמצעיות

 על והוא יעץ נדיבות ונדיב והב׳ . וט׳ לחמו שמינה
 אח ידע והוא דרכה הבין אלהיס והג׳ . יקום נדיבות
 הדרגות שלש יש הנה כי העניו יהיה ואחשוב מקומה
 שמנה הוא כי אוכל שהוא מה על משובח פיתן א׳ בצדקה

 למעלה מלך מעדני יתן לעני אך מעדנים ולא לעצמו לחמו
 וזהו אחרים ויחנו שיתן ומעשה עושה שיהיה הוא מזה
 זו חין עדיין יקום נדיבות על והוא יעץ נדיבות נדיב

 מפני בסתר מחן ג״כ שתהיה אם כי בעצם הצדקה שלמות
 לא שהנותן הצדקה הדרגות כל על העולה היא כי צדדין
 וזהו הנוהנה מי ידע לא והמקבל המקבלה מי ידע

 והוא וגס המקבל ולא למקבל שבאה דרכה הבין אלהיס
:הנותן ולא המקבלה את הוא מקומה אח ידע ית'

 לא אך מחבירו יותר ליחן מרבה יש כי אחרת דרך או
 הוא יפה שבעין אתחבירו פרואה אם כי מעצמו

 שמנה מאשר וזהו הרבה עליו מוסיף והוא ומתברך נותן
 בהוא לחמי ששמנה מי את זה רואה מאשר שהוא לחמו

 .שרהעשר בשביל עשר כענין צדקה נותן היותו מחמת
 אך מלך מעדני את ויתן יוסיף הוא להתעשר כי נמשך
 וגס ממנו שילמדו יעץ ונדיבת מתחיל היא אשר ממנו טוב
 הטתן מפניהם וטוב יקום נדיבות על שהוא יותר נותן

:כדלעיל דרכה הבין שאלהיס בסתר מהן
 והוא . בעה״ז לחמו שמנה לעני מטיב מאפר יאמר או

 תת טוב לא אך מלך מעדני הבא בעולם לו יתן ית'
 רבות נדיבות אס כי לבדו הוא ותת מועטות פעמים

 יודע האדם אין כי והטעם יקום רבית נדיבות ועל יעץ
 כדי לרבים רבות פעמים לחת וצריך הראוי מקום איזה

 דרכה הבין לבדו אלהיס לא4י כי בראוי א׳ פעס שיפגע
:מקומה את ידע והוא

 נקבה בלשון שנכנס יקשה הנה וט׳. נפתלי כא
 יאמר צודק יותר והיה זכר בלפון ויצא

 פסוק על עי׳ח( )פ' בב״ר והנה וכו׳ הנותן שלוח איל
 שנקראת התירה שם על שהוא אמרו וכו׳ אלהים נפתולי

 פירש״י זה ופשוק בארצו הרבה תורה פהיהה צופים נופת
 ממהרת שהיתה ארצו על וט׳ שלוחה אילה והמפרשים ז״ל

 יתברך הוא כי יאמר ויתכן כאילה פירותיה לבשל הרבה
 פירותיה מהר מבשלה שלומה אילה תהיה ארצו הכין

 ע׳כ התירה בעסק שפר אמרי הנותן הנזכר נפהלי היותו על
 : מזונוחס ארצו להכין שממהרת כמאליה נעשית מלאכתם

 בן אומרו כפל אל לב לשום ראוי .וכו׳ פורח בן כב
 ועוד בנחיס פמו ונזכר פעמים שתי פורח

: צעדות והל׳ל צעדה בנות אומר
 מצד יוסף היותו מצד .פורח בן היה הנה יאמר אמנם

 ליעקב שאירע מה כל כי שבטים י״ב להוליד עצמו
 שיפרה פורח בן הוא הולידס לא ועדיין ליוסף אירע

 8 )ח״א( לה

 עלי גס כ״א עין להלום רואים שאין במקום אצ״ל בשנים
 תשלח בו שיביעו העין על עליו עין נושאם שעל עין

 כי הלא בו מבטח היקה עין ואיזה פורח בן ברכת
 במרכבת כפהרכבהו בו להביע שיצאו מצרים של בנות

 פור עלי הנזכר שלהם עין צעדה בעיר וסבבוהו המפנה
 הי״ב חשלום ממנו שמסרו גס יאמר או :שלהם הבעה על

 פלו העין זכות על פורח בן להיות יבורך עדין שבעים
 שהיחה בה צ״ל ואין עין עלי וזהו באדונתו הביע שלא

 בצאתו בו להביס הנצטת שהן במת אס כי בעל בעולת
 פלו עין כי צעדה בהולות בנוח שהיו מצרים ארץ על

 יביע פלא וההבעה מהפור למעלה צועדת היתה הנזכר
:עמדן ממקים למעלה אם כי בהן

 זה פסוק הנה וט׳ וישעמוהו ורט רימררוהו כג
 בין מה יאמר אמנם להולמו קפה

 הפומאס כחוס למפעמת לאדם אדם בני אויבים מפעמת
 בחירה בעלי היותם מם אדם מבני כי להחטיאו הבאים
 . להחטיאו הבאים טומאה מכחוח יותר נהמלע אפשר

 בן לצאת אפשר אי זכיות או זכות עמו הצערף עם כי
 סוגי שני הנה לומר וכו' וימררוהו וזהו לגמרי חורין

 הטומאה כחות )ב( אחיו )א( . ליוסף היו רודפים
 4מזרכ ליהנות לפחות או באדונחו להחעיאו המבקשים

 אשמת להקל ואמר הרהור ע״י ממני שיוציאוהו לבעלה
 אחיו וימררוהו הנה מלאכתו לעפות הולך שכמעט יוסף
 נהפכה שאליהם עצמם חת ורוט אדרבה כלומר ורוט

 לגדולה עלה אדרבה הלא כי עליו לא אך והצער המריבה
 הטומאה כחות הם מיצים בעלי ויפעמוהו כאפר אמנם

 כי שניצל גס מזה הנה טמאו למכן זרעו ממיצי הנהנים
 לגמרי ניצל לא עכ׳ז מאמתו יצא שלא קשתו באיתן ותשב

 אצבעותיו מעפר נפזרו כי ידיו זרועי ויפוזו הלא כי
 שנתן יחבמך הוא כי יעקב אביר מידי היה שניצל ומה

 נס זה היה מידו זרעו יצא שלא שנה פ״ד ליעקב אבירות
 רמזו זה ואפשר לאביו שהיה זה זכות ידי על ליוסף

 ית׳ הוא לו שרמז יעקב לו שנתראה צ״ח( פ׳ )פס ז״ל
 ספה ממנו מלצאת שנה פ״ד עכב ש כאביו להיות יתאמץ

 מאצבעותיו צאת לבלתי הועיל לא כאשר ואיך ראשונה
 כי לזה נצטרף כי הוא הלא מקפחו צאתו לבלתי הועיל

 אכן רועה שהוא מי שבא הנזכר מקשתו שהוא משם
 ישראל שארית את רועה שהוא יוסף בן משיח זהו ישראל
 יסמא לבלתי סייע זטת ואותו בידין № די אבן שנקרא
 הוא כי גדולה תקלה תהיה לבלתי יצא שממנו המקור
 לישראל והתחילו ואשר עמלק את להפיל אז העיקר

 אחר הנחשלים כל מילת כורתים שהיו עליה בקערוג
 ואומרים הפמימה ומשליכים מערלותיהס ופורחים הענן

 וע׳׳כ . אלו בהכעשות וכיוצא שבחרת מה לך כול
 מסומאת מאומה וממקורו בידו ידבק לא צריך המכניעה

 שיצא כיון יעקב הועיל מה הענין שעור או : קדש ברית
 מפס כי הוא הלא מהאצבעות צאת הועיל מה תדע זרעו

 אקיפראל רועה יוצא משם הנזכר מקפחו הוא פ
ההולדה אבר ית׳ הציל להולדתו ענוב יהיה לבל וע״כ

:זרעו מוצא הוא יוסף מקפח כי מליפגם
 מאל ולא אביו אל הצ״ל הנה . כו׳ אביך מאל כה

 ויברכך ויעזרך יתירות וד״ן כ׳ וגה במ״ס
בפתי



קמא משה ויהי תורת

 אל ונבא ואל שהל׳״ל שדי ואח מלת וגם התיבות בשתי
 צופה פסוק על נ״ב( דף )סוכה ז״ל מאמרם בענין המכוון

 מתגבר אדם של יצרו שאין יום לך אין כו׳ לצדיק רשע
 נופל היה עוזרו הקב״ה ואלמלא לטורדו ומבקש עליו

 לא שהאלהיס אלא וכו' לצדיק רשע ציפה שנא׳ דו ב
 ירשיענו ולא הפסוק הוף יאמר זה ולש• בידו יעזבנו

 לא אם הנה עמו בהשפטו י..׳ הוא יאמר שלא וכו׳
 וא״כ בידו עזבתיך שלא הוא אני כי חיטא היית עזרהיך
 בהשפסו ירשיענו שלא ית׳ חסדו זה כי אמר גדין אושיעך

 יאמר ובזה יצרו את נצה מעצמו כאלו הצדיק על ויעלה
 מידי היה מלחטוא שנצלה מה כי בני אמרתי הנה פה

 זאת והנה .יצרך ביד עזבך ולא לך שנתראה יעקב אביר
 ולא אביך מאל לך היהה הצלתך כי היות עם כי ברכתי

 בהשפטך ירשיעך כלא לומר צריך אין זה כל עם ממך
 אל שם עם בדי שם יצטרף כ׳א וש״ח ויעזרך גס כ״א
 ברכתך אל עיכוב יהיה שדי באל שהיו האבות ברכת ככל

 צד שם לך היה בך הרשומות זה שם שבאוהיות מפני
 פועל היית משם גם אביך ולולא קשחך נמתח כי פגס
 יצאו טיפין עשר כי החטא מן לגמרי נצלת לא זה כל ועל

 השי״ן שדי שם ציור בו יש איש כל הנה כי והוא ממך
 שמרח והנה הגויה בראש והיו״ד בזרוע והדל״ת בפנים
 השי״ן אך ידיך זרועי לא אך מה בצד תפגס בל כיז״ד
 אשר אך פניך שעל אלהים בצלם שתה בקד: עדין ודאי

 מהטעם הדל״ת מצד חלילה זה בשם לפוגם אותך יירפו
 אל עם שדי יצטרף אם שגס ג׳ב ברכתי זאת אך האמור
 כרוב שדי ואח וזהו ויברך עכ״ז כאבות שדי באל להיות

 שדי ועם כאומרו עם כמו הוא שאת שבמקרא את
 שדי שם לשיהיה זרועך ענין לפגם לך תתייחס שלא

 הפסוק סוף אל ולבא שויברכך אלא עוד ולא ממך משולל
 תחת רובצת אומרו וכן מיוחרת מעל מלת אל לב נשים

 חיי הנה כי הוא אך הבנה לל משי ורמס שדים ואומר
 והכנה הזה העולם אושר כל כוללו המה ובני ומזוני

 חיי על תבורך שלשתן במעמד אמר העה״ב אושר אל
 שהיא עצמך ברכת וזולת עצמך אח שהוא ויברכך אמר
 מעל שמים כרכות וזהו במזוני חטרך גם ראש־ חיי

 תהום כי המזונות מתברכים אלה שני שע״י תהום ברכות
 מעל זה ונם יורד וזה עולה זה וכו׳ קורא תהום אל

 ישמשו שלא מעל אס כי השמים מן לבא השפע יתחיל שלא
 שעליהם העליון מעולם הבא לשפע למעבר רק השמים

 אל תהום כאשר מהעולה בלבד לא תהום ברכות וכן
 אל קרוב היותר תחת הרובצת מהחלק גם כי קורא סהוס

 ונס . יתירה ברכה משם כי לא-ן שתחת השמים חלק
 העולם דרך כי והוא ורחם שדים ברכות והיא חטרךבבני

 העובר יזיק תתעבר ואם מתעברת אינה המניקה כי הוא
 להניק שדים שאין באיפן החלב שמתעכר הנולד את
 בהצלחה כאחת ישרתו ורחם שדים כי לך ברכתי זאת כא׳

 חוזרות וכן .ייחד ומחעברוס מגיקוח שבטך נשי יהיו כי
 העיטר תזיק ולא .לעטר היניקה תעכב לא באופן חלילה
 קטנים וקטני מהם וקטנים גדולים תמיד בבית ויהיו לחלב
 על כמאמרנו והיא אותם הארן תמלא באופן זה ע״ד

 ככרמי שהוא פוריה כגפן אשתך קכ״ח( )תהלים פסוק
ענבים שיש שעמים שבע פירות שעושים נדי שין

1 (3)ח״ לך

 כלם וסמדר דק וטסי גס וטסר ומורים ובלתי גמורים
: אחד בזמן

 שנתנו שמה לפרש״י הנה אביךוכו׳. ברכות כי
 האות שהוא מצרים בלא נחלה ליעקב

 גבול ל׳ והתאויחס ל״ד( )במדבר כמו שלם גבעון
 מה אל גבול לקרא וקשה .העולם קצוות אל גכול וקרא
 יאמר אך .ממשמעו תאוה לשון ולהוציא גבול בו שאין

 הברכות מלבד יוסף בברכת לדבר הפליגו אחרי הנה כי
 התהלכו אשר האלהיס ויאמר יוסף את ויברך .הקודמים

 חש יוסף לזולת הן עשה שלח מה .וכו' .לפניו אבותי
 ברכית הנה אמר ע״כ הקודמת הקנאה אל שיחזרו

 על למשול שהוא .כו׳ עמים יעבדוך אבי שברכני אביך
 קיום הוא אז כי כנודע המשיח בימות שהוא ומגוג גוג

 אבי ברכות ואותן .הורי ברכות על גברו ההם הברכות
 גבעות שהן האמהות חאות עד הוא גבולן הורי וברכות

 ולא יצחק שיירש החאוית שרה כי .ורבקה שרה עולם
 באומרה מלכים ל״א ארן שהם הורי ברכות נחלות ישמעאל

 עכו ירש שלא תאותה ורבקה וכו׳ האמה בן ירש לא כי
 עמים יעבדוך ענין שהוא .לעתיד העולם כל בנחלת

 .יוסף לראש הורי ברכוה היא הא׳ הגעתן תהיין וכו'
 מי וראש לקדקד והב' .מיוסף הבא ראש יהושע הוא
 הוא ממנו יוצא זה שבזכות אחיו נזיר שהיה ממי שבא

 לגדולה ויעלה ייסוריהם וסובל שמצטער יוסף בן משיח
 ויימסו בשבילם צרה וסבל מאחיו שפירש יוסף כדרך

:שם שהיא המשיחה על לקדקד
 רז״ל דברי נכונו .כו׳ בבקר יטרף זאב בנימין כז

 יאכל בבקר האומרים צ״ט( ש׳ )ב״ר
 המן בית הנה שלל יחלק ולערב בכרמים וחטפתם עד

 .המן בית על מרדכי את אסתר ותשס לאסתר נתתי
 לרמוז יהיה בז אמר ולא ארמי בלשון עד אומר וטעם

 עד לאמר בס שיצדק קצתם אם כי חטפו כלם שלא
 מבנות לקחו קצתם כי הכל ולא פלוני סך עד כלומר

 דרך מלכות יטרף כזאב בנימין יאמר או :גלעד יבש
 לעשות כדי לשאול וניתן ליהודה היא המלכות כי טריפה
 החרימו שלא עד יאכל שבבקר שקלקל אלא בעמלק נקמה

 אנכי אשר הצאן קול ומה .שמואל כמאמר המקנה שהניח
 שמואל כמאמר מלכותו נמשכה לא כן ידי ועל שומע
 שאיל את המלכתי כי נהמתי ט״ו( א' )שמואל מיד אליו
 שעל יחד דברים השני לרמוז עד בלשון נאמר וע״כ וכו׳

 סבא סה שעד למלפוחו גבול היה »ד הנקראת הבזה
 כי עונו נרצה כי להורוש אליו ברכתי וזאת תוסיף ולא

 על יאשם שלא לומר צריך אין מרדכי בימי שהוא לערב
 נ* המן שלל לו שויתן שלל יחלק כ״א עמלק שלל קהת

:למרדכי ותתן שללו אסתר חילקה
 אשר הרואה הנה .וכו׳ ישראל שבטי אלה כל כח

 אפשר היה ולוי ושמעון ראובן אשמת הזכיר
 אלה כל אמר ע״כ .לו נחשבו צדיקים לבלתי כי למשוב
 לתואר לא וגם .ישראל לתואר מתייחסת ישראל שבטי
 עצמו בפני לצדיק א' כל שיחשוב לו' לא וגם .יעקב

 רב ההפרש על אחד בכרך ליכלל יחד שיושוו Ы אך
 .כאחד כלס ליחד לכלול ראויס רק לשאר קצתם שבין
התרים■ הלא כי יתכן איך וש׳ת .עשר שנים אומרו וזהו

כנגדם
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 מס לומר .אביהם להם דבר אשר חאת לז״א .כנגדם

 ט דע .אביהם להם קושי לשון דבר אשר אח ז שתראה
 רק קלל לא ולד בשמעון קלל אס הלא ט אותם ויברך
 .למעלה כמשרש עצמם אס אותם דברך אך .אשם

 .לבכור שיתייחס וגם אחיו בכלל שיהיה ברט בראובן וכן
 בקצתם גס ומה באחרים לברך הרבה שתראה ומה

 השאר את אהוב לבלתי הדבר תייחס אל ויוסף כיהודה
 הקודש ברוח כברכש אבר איש כ״א נהירה דרך שהוא

:אותם בירך
 על עיקר עשה שלא יראה לבל וכו׳. אותם ויצר כט

 ונשאתני לו שאמר מיוסף כ״א קטרש ציאח
 אליהם ויאמר חותם ויצו כלל דרך ע״כ .ט' ממצרים

 יפקוד עד פה השאר לו יאסרו בל ושא וכו׳ נאסף אני
 זה אמר ע״כ עצמותינו עם עצשתיך נישאו אותנו ה׳
 אצליט כמש׳ שהוא עש על נאסף אני הלא כי ראוי אין

 אליו המתייחסות הנששס אל מתחבר הוא כי כהוא
 בספר כמפו׳ פניו להקביל השכינה עם שבאות למעלה
 להתעכב צריך חיני אני וזהו . רבים במקושת הזוהר
 עם מחיצתי ה׳יאשכניאל לשכטד .סילוקי אחר ימים

 פמי הם אטתי אל נאסף אני בסילוקי מיד כי אבותי
 אבותי עם אתם אותי קברו לכן ביצחק ביארט כאשר

 היא הנפש הלא כי בניכם את ה׳ יפקוד עד מישן בלי
 .אטהי עם נפשי השמים שעל^ ואחר בקבר הטף על

 במצרים אתי להיות קברי עד השתלשלותה תפסק למה
 יהד ונהיה אבוהי אל אותי קברו לכן .טמא מקום

 תאמרו ואל .וכו׳ המערה אל ולמטה למעלה נפשוסיט
 מפיצים ואין שם. הקבורים לט די ט לומר ימאנו רולי

 ככשב והוא כ׳הם הארן ששבי אינם אשר שד רו יק
 מיוחד מקום הניח לבל ההם לטיס חק ט למעלה

 ולא ־.ושב ל לא אם ממשפחתו רבים קברים לאחוזת לתיש
 בשדה אשר במערה הוא הלא ט יעכט לא הנה אך י לגר

 2 מכפלה נקראת כע״כ זונות בס ליכשל בשא המכשלה
 השדה גם אם ט המערה קנה בלבד לא הלא ט ושד

 המערה גם אם כי קבר בלי השדה שמניחים להם ודי
 רבר לאחוזת אותה קנה ועוד .בה בנקבריס יצמצש האם
 להיותה שמכרו מה כי .וש״ס לגמרי כתושבים להיות שהוא

 אברהם זוגות ב׳ הכפל על בעדהזוגור^יהיה שהוא מכפלה
 .וט׳ קברו שפה הלא כי יתכן לא ורבקה יצחק יושרה

 לא ואש .לאה את כן אחרי קברתי ושמה זוגות ב׳ שהן
 את כשקברחי עכט לא למה זונות ב׳ על רק בדעתם כיה
 שעפרון גס כי תאמרו ושמא .הג׳ הזוג התחלת ששא לאה

 יעכט וגדולים הארן ששבי חת בני אולי יעכט לא חרש
 הם חת בני מאס וט׳ השדה נקנה כי פחד אץ מזה הנה

 יעכבו בל במקיש כמש׳ מהם כקנה הארן שכבי עיקר
 ש שעש להם יראה בל לאה בני אם פייס דרכו וע״פ .הס

 אותם לטות הזר הנה ט הקבר בצוואת מיוסף עיקר
 זוט בת היסה היא כי לאה היא חטבה ט ליזם והורה
 אחר טעם לומר השדה מקנה יאמר או רחל: ולא בקבר

 זמן יעטר פן אותם ה׳ ד( יפ עד יעקב אס עכב כלח־ אל
 יודו שצרך מאז אשר והמערה השדה מקנה כי א וה רב

 תושבי להיותם המקום בעל שאינם עם הס בני כל בדבר
 בקרוב הדבר למהר טוב ע׳כ הומן ברוב וישכח ארן“

2 )ה׳א( לו

:מיכל הודו הס כי ישכח נורה
 לשלוט הצורם כשת דרך הנה .וכו' יעקב ריכל מ

 יכולים שאץ וכמי טומאסו מעה הוא כי במה
 לסמת היו זה על כי למסש סביב ילט נריחהו לשלוט
 בממש לשלוט ימשט בל לה הביב גטריס ששים שלמה

 ויאסוף שלמו לא בפטש יעקב כי אמר בה הוא אשר
 כי הנה ישלמו לא שם כי בו ידבקו בל המטה אל רגליו
 טומאה מכח מאומה ברוש דבק ולא טהור היה הגוף
 מה במחיצתה מיד מהדבק דבר בה עיכב לא נשכו וגס

 אך .המא אשר שן איזה ימרקו תחלה כי לזולתו ק כאין
 עמיו אל ויאסיף ומיד .וט׳ רגליו ויאסוף כמוהו קדוש

 סילוקו היות על נוסף ביצחק עמיו אסיפה כמשישענין
:ככת עצמי פירוד שאינה גויעה

 יעקב כי ה׳( דף )תענית והנהארז״ל .וכו' ליצך ב נ
 אל לב נשית לזה .אך ואיךנהנש מת לא הבינו

 ויחנטו או׳ עוד את מאי הרופאים את עכדיו את אומר
 ויחנטו והיל״ל .אוש חנטו שהרופאים ידוע ט הרופאים

 ויחנטו יאמר די והיה מיותר ישראל אומרו וגס ישראל את
 לחנט זיצו הארן כל כדרך מת כי השב יוסף הנה אך .אוש
 קרביו יוציאו כימות המלך שעבדי העולם דרך .והנה אוש

 צרה כי חמר .אוש יחנטו הרופאים ואח״כ במים וירסצום
 לפשח עבד־ר כשא לחמס הרופאים את וגס .עבדיו את

 אס כן ואסרי .ממט שיוציא וקרט קרביו ולקנח בטנו
 ויחנטו רק על בש ק היה לא אך .להניס הרופאים
 יוסף ט הכיר ט ושא דבר עשו לא עבדיו אך .הרופאים

 ט נגעו צא ופ״כ מת לא אבינו יעקב כי ממש מת לא ט
 שהוא כשח ישראל את וזהו קרביו את להוציא לפתש
 למה וש״תא״ב נחנט וקרבו קרביו שעס לו׳ האת ורינה
 מ' לו וימלאו לז״א יום. ס׳ לו והשליש חנטייא הנטו בכדי
 ימלאו כן כי על רק היה כסי כי כ״כ צריך שהיה לא יום
 לז׳א .כמס ואינו אוש לחטט צוה צמה א״כ וש״ש .וט׳

 ש כי אוש ימו לא שאל׳ב .וכו׳ מצרים אוש ויבט
 פן כמשז״ל כיראש ויעבדוהו לאלוה ויהשטהו יחזיקוהו
 ובמקום כמת ממש יחניטוש צוה ע״כ לאלוה ימשטה

:עבדוש ולא מיחש על אותו בכו אדרבה עטדה
 ל״ו( דף )שסה פרז״ל ידעט הנה .וט׳ וידבר י

 שלא יגלה V: יוסף אס שרעה השביע כי
 שרעה הודה כן ידי ושעל ממלך יעבירוהו פן הקודש נ׳ ידע

 .פרעה כטשת שא גם יבטל פן אביו שטעית שיקיים
 אמר כי והוא רגלים שלש זה צאמר אומרו אל נבא ובזה
 ימאן אם וט׳ השביעני שאבי לבינו ביני אדבר אם יוכף

 יודע שאינו ואגלה .אני שבועת לבטל ויכריחט פרעה
 למי טובה לנשי יחשבט ט שפע יחרפני הקודש לשון

 למי אדבר פ״כ .אב• שבועית מענין ידעו לא ס .שנדלני
 באופן וכו' השביעני אבי למלך שידברו פרעה לבית ידבר ש

 ואס פרעה לטס וגם למדברים אביו שטעת ענין שיודע
 לא הקודש לבק ידע שלא מה יוסף ויגלה ימאן פרעה

 .אביו שטעת לבטל שהכרישש יודעים יש ט יאששש
 אס יוסף וידבר הכשב מאמר וזה :עש הדין ט ויאמרו

 ילט שרפה כיס שאל לפי שדבר לאפר פרעה ניס שאל סי
 דברים ששא לאפר פרעה באזני נא דברו להם לאפר

לאפל שהוא זזלש בפני ולא לאמר יאות פרפה שבאזני
למל



קיום על להשביעני צריך היה לא שאבי כלומר לאחר

 ותהי שלך את אעביר גס זו שטעה טל העבירני אס סן
זמן אחר ולא כו׳ אעלה ועשה וכו' מת אנכי הנה מצוחו

:יך ■ הרשי לא הכבועה על לא שאס
 ואיך לאבלי! הוא האבל הנה כו׳.קשה יושב וירא יא

 על הוא האבל הנה אך .למצרים חסו מי
 אותו האובדים והנה עצמו על ולא השלם את האובדים

 בזכותו. מתברכת ארצם היתה כי המצריים וגם .זרעו היה
 בגורן האבל בראותם תמהו כן ראו המה הארץ יושב והנה

 במקום .וגס ס ש המה במקום ולא הירדן בעבר החסד
 כן על .האבל כבדות רמז.על שמורה וקוצים אשדים

 ועל האשד גורן במקום הוא כן בעל זה כבד חבל אמרו
 אוהו ומאבדים המספידים כי הוא ממצרים רחק היותו

 מצריים אך .הס שלמים כי וזרעו יוסף ולא מצרים הם
 ,אפי הצדקמה: שמתרחק מה כל האובדים.וע׳כ הם
 ארו״ל והנה .פה גם האבל עשו לכן מהגדל אבלם ה: במ

 וכמה כגורן אלאכנעשי לאטד גורן יש וכי ח׳( ,פ )ב״ר
 לנו אין הארץ יושבי אמרו בסכר ובזה :כו' מלכים

 הוא. כבד אבל אם הלא כי הזה הצדיק סילוק על להתאבל
 ההיה להם תי כבר ולפי .מהם שנפקד למצרים הוא זה

 בזכותו נ־,ברך אשר יחרוננו יהיה חסרונם לפי כי שמחתנו
 כ.!: כאחר כ׳( נרשה )שם שארז״ל ובמה בגבולנו בא כי

 והרג ובניו יעקב על רב עם נתקבצו .שכס ממעשה שנים
 מצרים אם אמרו כי יאמר יתכן בזה .רב הרג בהם יעקב

 כבד אכל כי .עמהם להתאבל לנו אין .עליו מתאבלים
 בנו הרג כי .לנו לא אך . להם שהשיב למצרים הוא

: ואבדן והרג מרב מכת
 ראייה כי )א( .יקשה הנה . מת כי ט׳ ויראו טו
 ראו ואיך זולתם ולא ראו המה איך כי .מובנת בלתי זו

 .יכשמנו לו או׳ )כ( .כה עד ולא .מלקיברו שובם אחרי
 שהוא ישיב השב אומרו )נ( יששמנו. פן יאמר ומהראוי

 ויצוו או-רו )ד( .וכל את רטיאומרו הוא וגסמה כפול.
 אביך והיל״ל .פעמים זה לאמר או׳ ענין מה כו׳ יוסף אש
 הזה הכפל מהו לה( ליוסף. תאמרו כה רוסי לפני צוה
 החלה ולמה כ׳ לפשע נא שא כו׳ואנס אחיך פכע נא בא

 בכה זה מה על )ו( .אביך אלהי עבדי ואח״כ אחיך. אמר
 לעבדים לך הננו אומרו ענין מה )ז( .אג־יו בדברם יוסף
 אלקיס התחש כי או' )ח( .יוסף חפץ היה בעבדוחס האם
 תמיהא זו ומה .לכס לכרע אוכל אני האם הוא שאם אני.

 אומרו וכן לעשות ידו לאל ויש .הוא בחירה בעל הלא כי
 אתם הלא שאומר כפירש״י אם .,ט עלי משבתם ואתם

 שאחשוב גס כן .לשובה חשבה ואלהיס רעה עלי חשבתם
 כירכא יש הלא כי.לשובה יחשבנה אלהים עליכםרעה.

 וכן מכרוהו כאשר חציהם הוא ולא .לו חטאו הם הלא כי
:ועתה אומרו ענין מה תיראו אל ועתה או'

 מות .־י אח שבין הפרש ויכיר) ראו המה הנה אמנם
 אליהם יוסף פני אין כי בחחלה לאשל .אביהם

 שתומר הקודם פסיק אל לב בשום והוא .שלשום ממול
3 )ח״א( לו

קמב משה ויהי תורת
 .מיושרת הוא מלת כי .כו׳ ואחיו הוא מצרימה יוסף וישב לומר אין כי פרעה שבועת שהוא שבידו משכון ענין למלך

 .לבדם והס לבדו הוא רק אתם בחברה בא שלא כיוון אך השביעני אבי הוא לו שיאמרו ומה המלך עם איש בהיות זה
м-,» .י<י. м רושם הוראת ראו כי משאביהם כי אחיו ויראו כן על »יי« 1« יי-יי יייייי

 )ישטמנו יתן מי ׳,צ .כו׳ יששמנו לו אמרו ק על מיתתו
 הרעה על וינחם הוא צדיק כי בפועל ינקם ולא יוסף

 יראים אך .בה חמתו ותככך .במשטמה כעסו שיחיל
 יששסט הלואי יאמר או וכוי: ישיב והשב גס כי אנו.
 ועתה כאומרו ,אוהו שהששכט המשטמה כנגד .יוסף

 שיהיה אך .כפילות השטת ישיב והשב .כו׳ ונהרגהו לכי
 על יחיה מי אוי כי .נא־ינו גמלנו ולא אותו גמלנו אפר

 לפני צוה אביך אמדו עשו מה ע״כ .ההוא העון פקידת
 לנו ל תמה; ש ממך שמבקש במה שאביך באופן .כו׳ מוחו
 בשום יאמר או :אליו הטגע על הוא מחל שכבר נראה

 שקבלה במה והו.־. .ל;ו ואומרו הכתיב. ייתורי כל אל לב
 ובזה .יוסף מכירת בעון היו מצום: הרוגי י' .כי בידנו
 מעת .צו שהעטמנו מה כנגד יוסף ישטמנו הלואי יאמר

 ט'.כי ישיב .ב וה ט׳ עלינו תמלוך העלוך אמרנו
 אח״כ ג״כ והרתויה .עולה שפעלנ לנו הראייה הפקידה

 לעשרה ולא בחיים לנ יהיה לו הבבות שמי מיטת גי להד
. דברים ג׳ על וזהו ישיב הסב וזהו .ההם צדיקים

 אח עליו שהפיסו מה והוא להמיתו אוהו שהתנכלו )א(
 .ועקרבים נחשים ־. מל בבור שהשליכוהו (5).הכלבים

 כל חמר הב׳ ועי. את אמר הא׳ ועל .המכירה )נ(
 כ״א מיתה ה לשיה לא אך וכו'. הדעה חמר ועלהג׳

 ויצוו ע״כ מדה כנגד מדה עבדות כהוא אותו גמלנו אשר
 לשתי הנה לומר .צוה אביך ליוסף לאמר זולתם את

.אביך שהוא למה )א( .זאת תעשה ראוי סיבות
 מיתה מחמת צואה כ״א אמירה היהה בלבד שלא )ב(

 כך אם תאמר ושמת .צוה וז״א המת דברי לקיים ומצות
 מונו. אחרי עתה כ״א אמרתם. לא בחייו למה היה
 מוחו שלפני כדי הנההואצוה כלומר לחמר אמרו ע״כ

 ה צו וז׳א .לעשותו נו נזדמן לא אך לך אותו מר לא
 ושא החיך פשע נא ז ש אנא דבריו והיו לאמר מותו לפני
 חשאת שתעשנו ואחר לשוגג וחשבהו פשע מהיות אותו
 פסוק על וכמאמרנו המות׳ בני אינם כי אותו תשא

 חטאתם כל וכו׳ ותשליך עונותינו ש יכב ז׳( )מיכה
 שכבש העונות של נס חטא הוא אך .חשאתינו שהינ״ל
 .מיתה ונא שנמלוך הוא בלבד רעה כי .כשגגות ועשאם

 הרוגי הם אביך אלהי עבדי פשע מעתה נא שא ואנא
 ועתה להם באמור זה להם רמז היא אס גם ומה מלוכה

 »מ.וכה הרוגי על שהוא זמן לאחר כ״א שהוא תעצבו אג
 הרוגי גזרת שהזכירוהו אליו בדברם יוסף ויבך זה ועל

 גם ויבאו אז .ובכה רחמיו נכמרו כי ובראותם מלכות
 ויאמרו בשליחותם כה עד לו שדברו האנשים זולתי אחיו
 אנו בחנם שתמחול בקש אביך הנה לו׳ לעבדים לך הננו

 מדה העון יכופר למען לעשדים נהיה אלא נחטן לא
 כי היראו אל אמר אז .מיתה תהיה ולא .מדה כנגד
 רק .זולתי אינו יתברך מרכבה אלהיס החת יש האם

 השכינה אל מרכבה פה להיות אבי במקום נשארתי כי אני
 שאתם אלא .לבא שהוכרחתי באופן כנודע במצרים
 נמצא .לשובה השבה כבר אלהים אך רעה עלי השבתם

מתקלה כי חציה רק טלה ולא מחשבה רק אינו פשעכם כי
ה׳
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 וישלחהו פ״ד( פ׳ )ב״ר ז״ל מאמרם והוא לסיבה חשבה ה׳

 תדע ידוע .חברון ישני של עמוקה מעצה חברון מעמק
 קפ״ד( דף )וישב הזוהר בסכר כמ״נ והוא .וכו׳ גר כי

 שקדמה השכינה אל מרכבה להיות למצרים יוסף שהקדים
 והוא ככרים שיהיה שהוא הזה כהיום עשה למען שהיה

 זמן כל אמרהקב״ה עמהס. שכינה גלתה למה ז״ל אימרם
 מן עצמם גדרו "נ שע רע שם קונים אין עמהם שאני

 במס את שינו שלא והו' דברים ד׳ בהם ו וה הערוה
 היתה לא אס משא״ה רב עם להחיות כן וע״י .וכו'

 מחים שיהיו רב עם להחיות הוכנו שלא עמהם שטנה
 שתלקו עלמה א׳ שאמרתם ומה .הח־ך בימי יומר
 אל עתה שהוא מה על מלוכה הרוגי עשרה על וא׳ עתה

 .במקומו הדבר עוד .זמן שלאחר מה אך כלומר תיראו
 כי תיראו אל עליכם אשתרר פן קנאתכם ראשית ועל
 אנכי ט היא לאלומתי משחהויס שהייתם החלומות כל.

 אומרו אל לב. בשום יאמר או :כו' אתכם אכלכל
 כי הוא אך .פה אביו נזכר למה אביך אלהי כבדי

 שקדמת הדבר יצא מה׳ או .עשינו אנו או ימנע לא אומרו
 אם ברזל של בשלשלאות ירד ולא אחריך אביך לשימכך

 . גמלוך רעה כי אחיך פשע נא שא אנא העושים אנו
 שא אנא .אבינו יעקב כבוד על הדבר יצא מה׳ ואם

 במכירה שעשינו מה לו' .אביך אלהי עבדי לפשע נא
 אותו מאהבתו אביך אלהי כי אביך אלהי דת עב היהה

 מהר להוליכך מחשבות חשב ברזל של בשלשלאות יובל בל
 אלהי עבדי בזה נמצינו .אחריך אביך את להמשיך

 אשר זכר כי יוסף ויבך .רצונו עושי אותו עובדים אביך
 מיד הענין זוכר היה הי ובראותם ונצטער לו הרעו
 אל שהרעותם מה על אליהם ויאמר .וכו׳ לפניו ויפלי

 קנאת ועל בקידס. כמדובר וכו' התחת ט תיראו.
 אל ועתה הנה .לי משחחוים שהייתם על החלומות

ינוכה. ובזה בהשחחוי׳ לפני נפלתם כי נתקיים י ה כי תיראו. ־
 וט׳: וכו׳כבקודס אתכם אכלכל אנכי האלומות החלום ועל

 מרכבה היה יוסף כי כתבנו הנה .וכו׳ יוסף ויאמר בג
 בהסתלק כן ועל במצרים. השכינה אל

 .מת אנכי אמר ק על יעשו איכה כי ידאגו הלא יוסף
 ובית הוא הים1 וא אך מאתכם הנעדר הוא לנכי כלומר

 שומר יישן ולא ינוס לא כי .וכו' יפקוד פקוד דינו
 ז״ל מאמרם אל לב נשית .הענין אל ולבא :ישראל
 האומר ט מיעקב בידם היחה מסורת כי ג׳( פ׳ )ש״ר

 יפקוד פקוד וזהו .האמתי הגואל הוא .כפולה פקידה
 אתכם פקדתי פקד ה׳ חמר כה לישראל משה מאמר והוא
 אמתת אל סימן הפקידה כפל היות אל טעם טוב וצריך

 ליגאל לישראל להם היה גדול משכון כי הוא אך הגואל
 . במצרים היו כ״י מעלה של פמליא וכל שכינה כי והוא
 שכינתו יתברך הוא יעזוב לא כי ומשכון בטחון והוא

 ירך אל יוסף יאמר וזה .רז״ל וכמאמר שם ומלאכיו
 דיט ובית הוא ואלהים הנה .מש אנכי אס כי לבבכם

 שכינתו את יפקוד הלא כי משכון לכס והוא יתפרדו לא
 :אחכם יפקוד ואז .במצרים יסשנה לא כי וצבאיה
 אומרו כי .לאתר וגו׳ וישבע או׳ ענין אל באנו ובזה
 הפקידה מסירת כי הוא אך . בעצם צודק בלשי לאמר

 שמסורת ולהיות .לאחיו ויוסף .ליוסף יעקב מכרה כפולה
 אפרים בני אליו לב שים בלתי על כי .לגלותו מוכרח זה

 שנה שלשים פלשתים ביד ונפלו אפרתי איש עם יצאו
 טפלו על אמיתי גואל שהיה למשה והאמיט .מקודם

 .במקומו כמפורש וכו׳ פקדתי פקד באומרו הפקידה
 שטעת י בכלל להשביע עיקר יוסף עשה מעתה ע״כ

 אתיו את יוסף וישבע וז״א .זה על גס עצמותיו הולכת
 לאמר השביעם כי יפקד פקד לאמר אחד דברים בשני

 את והעליתם השביעם וגם .כפולות אלו תיבות לזרעם
 את השביע השבע כי בשלח בפ' אמר וזה .וגו׳ עצמותי

 אחת .כאחת היו שבועות שתי כי ,לו וכו׳ ישראל בני
:וכו׳ עצמותי אס והעליסס שנית .,וכו פקד לאמר
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