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א משת שמות פרשת י™"
 איזה על זו וי״ו )א( .לב לשיח ראוי ואלהא א

 למה )ב( . להוסיף בא הראשונים אלו
 ואס רגש בפר׳ שהוזכרו אחר גס ומה שמוחם מזכיר

 השבעים כל בשם הזכיר לא למה חיבתם מחוך הכוונה
 ואח״כ שבטים הי״ב אח אם כי ויבש ,בפ כאשר נפש

 לא אפר נם בכולל וכו׳ נפש כל ויהי . הכל סך עושה
 ישראל בני כי ידע לא מי ישראל בני אומרו )ג( .הוזכרו

 נאמר והלא יעקב אח מצרימה הבאים אומר )ד( . המה
 ופעמים פעמים זה אביהם נזכר למה )ה( , ויגש בס׳

 דרך שפל אלא עוד ולח יעקב בשם ופעם ישראל בפס
 .בישראל ויסיים ביעקב יתחיל ראוי היה בקדש מפלים

 לבאים השב לא ולמה מהבאים היה יעקב גם הלא כי )י(
 לומר אם כי יעקב את הזכיר ולא הבנים אח אס ט

מצרימה הבאים לומר היה סוב ושוב עמו בנאו
: ובניו יעקב

 לרדת, יערב אח הכיהו שבניו מכרש יש ט ואשמע
 איש אומר )ז( .הכתוב הפך והוא מצרימה

 השבסים במנה באחר )ה( . מיותר שהוא בהו וניסו
 עם יוסף את יזכיר ראוי היה ט׳ נכש כל ויהי לאו׳ קידם
 כל ויהי ואמ״כ במצרים היה ויוסף ואשר גד לזמר אחיו
 מיתתם. הזכיר למה כו׳ יוכף וימת אומר )ט( .כו׳ נפש
 הדור כל אמרירות ישראכ״א וישרצו כרו פלא לומר שאס

 היו ההם הצדיקים האס כי נרכב זר כמו הלח ההוא
 יעקב תרז׳לבלהסת הלא ט ועוד :סע.ביסהרטי

 פרו מאומרו הי )י( .יריט מיוצאי רטא ס' שראה עד
 בדרך הגלות שהיה נראה ונו׳ נ.לך ויקס וכו׳ וישרצו
 נתהכמס הבה ואמר חדש מנך קם עלרטיים כי סנעי

כבלי ההם הדברי׳ היו לב על עלו ולא וכו׳ ירבה פן לו
: מלילה השגחה

 לדרוש לבב הכס איש כל ראיי .העדן אל לבא ומה
 לקדושים ככה ה' פשה מה על כחכמה ולתור

 החח לתס מצרימה הבאה הנפש וכל יעקב .באין אשר
 בחומר שנה ר״י בניהם ובני בניהם את מצרים סבליה

 מסאהס ומה פשעם מה כשדה עבודה וככל ובלבנים
 : חליצה דינא בלא דינא דעביד קב״ה ר-שיד לא והלא

 הוא כי מהמפרשים לב חכם איש כתב ספר ראיתי והנה
 לא באק כנה מאות ד׳ שיהיו רק גזר לא יס׳

 והלא אותם ועט עבדום מעצמם שהמצריים ;א א להם
 יש* בחוריו לבני הקשה העבודה שכל יהכן פלא מה ז,־לת

 בדרך בחרו לא ז״ו רטתי,ו גם השגחה: משוללת היהה
 יעקב היה עתיד כי פ״ו( ם׳ )ב״ר אמרו אדרבה ני הזה
 ב׳ה שהקדוש אלא ברזל של בשלשלאות למצרים לירד
 נמשכת היסה שלא צפרה משל . החלה יוסף ירד גלגל
 כך אתריה ונמשכה בנה את והמשיכו השחיטה לניס
 ענין הקדים יעקב כטד למען יח׳ הוא כי הנה וכו׳

 שאמרו אלא עוד ולא חלילה היה מקרה לא כן ואס יוסף
 הנוהרים שנה הק״ן על צועק מצרים של שרו שהיה רז״ל

 ד ביה מצרים גלות לישראל היה מה׳ ט יורה זה ט
 אברהם עון שהוא כתב ז״ל הרמב״ן והנה .הס־א במקום
 אס וישם מצרימה אברם וירד בארץ רעב ויהי שנאמר

נזה גס רז״ל הנה אך : לנכרים הלקח נסכטס שרה
1 )וז׳ב( אלף

 מצרימה אכרם ירידה אח מט אדרכה הלא כי בחרו לא
 העברוס ממט ואיכה נסיוטת לשני שרה קימת ואח

 למק שהוא אומרים שמעחי עוד : ונסיונוח לזכיות
 להם נתת יסב׳ ט יאמיט למען הגדול כמו אח הודיעם
 ככל והחזקה הגדולה יה׳ ידו אה ראו עיניהם כי ההורה

 נזה סעד ויש כמצרים עשה אפר והמופתים האותות
 וק מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלהיך ,ה אנכי מאה׳כ

 אך .וגו* כנך וכן בנך באזני תשפר ולמען אוסר הוא
 ביד שהוציאם מה היות אל כ״א שוה אינט זה כל הנה

 ידעו לממן שהיה ההם הגדולות המכות בכל חזקה
 למס פירכא דדינא אעיקרא אך :יח׳ גדולתו ישראל

 ביציאה מטת יראו למען כי יתכן האם ישראל גלו
 הרווירע ומה שגה רד״ו ובלבנים במומר גלותם הקדים

 שסה ומהו השעטד בהם שהיתל והשני הראשון הדור
 וסוג ההיא הארץ מכות אח שיצאו הג׳ הדור שיראו כדי
 טלא ט מעשיה* אש יראו היאשין הדור כי היה סוב
 בתועלת צרתם על מתנחמים והיו ה׳ את לדעת הוא

 יטל אפר הראשונים המעמיס כי אמת והן :יציאתה
 והנמהר המר הגלות לפגם כעם תת עליהם אדם לב

 צו׳ )ב( .צדיק בכסף מכרם מל )א( . המה הלא ההיא
 אח השקו אפר רעה כשירה תרעלת כום על שהוא

 . ונו* היא בנך הכתונת נא הכר א'יו באמור אביהם
 אשר העאו אשר עין זולת על או וזעף סר ידם על שהיה

 מצרימה ויגלם ישראל שבסי יהד בכללות מצא האלהים
 יוסף סיבהראשינז ושעטדם לכלגלותם כי לומר )ג(

 נכספה אותו לאהבתם כי מהמפ־שים אמד דעת והוא
 אכלכל אנט כמאמרו שולהט להם ולשטע לראותו נפשם

 סוד יה ט להם קרה כנף בעל וכמקרה אליו באו אחכם
 ילכד אכלו ומדי פרושה ברשת השר ו.עורה ממה גרעין

יוסף אחרי ירדו נפש להשיב באוכל כן רעה במצודה
 :מנסר כסוא רגלם נלכדה ובהתמהמהם מצרימה

בא האלה הכעסים לשלול כי . למשפט חשבתי ע׳ב
 ר לסיח! המוקדמים האלה קדש במקראי האלהים

 בעיני הדבר סוב לא ט והוא מצרים גלות חהלת
 לקי צדיק בכסף מכרם על ט רוחנו על יעלה האלהים

 לא ונם בדבר ידם היסה לא אשר ובנימין ראובן אגב:
 האנשים אח נחזיק לקב״ה ציה ניחא לא כי שני טעם

 צדיקים לבלתי שבכייה באיכות רבים וכן .האלהשלעים
 לחשוב )א( . רעות ב׳ בה כי הג' הטעם לא וגם

 . מיוסף גדול לט מי ט זכאי ידי על חובה שנתגלגל
 פרסי׳ בהשגחה ולא הדבר היה במקרה כי שיראה )ב(

 ואלה באומרו הכתוב פשכ שנבאר במה והוא מלילה
 כאומרו יוסף נזכר הקידמת פרפה בסוף הנה כי שמות
 שפות ואלה עתה אמר וכו' ק׳ בן יוסף וימת
 אחיו ולא צדיק הוא יוסף כי רוחך על יעלה אצ ,לו וכו׳
 אלו אף צדיק הזא סה הנזכר יוסף על מוסיף ואלה ט

מוסיף יעקב עם הבאים וט' ותלה הכתוב ושעור צדיקים
:יעקב עם שלא בא אפר על

 שהוא סא׳ הסעס לשלול בא ראשונה . הענין אל ונבא
 הבס כלו׳ שמוח ואלה וזהו צדיק בכסף מכרם על

ס>עם ני סדע זססס לפניך אזכיר אשר שמות אלה נא
סא*



משה שמות תורת г

 ראובן שבכללם יבארס כאשר והוא שחר לו אין הא׳
 . ישראל בני הם הלא כי הב׳ הטעם לא וגס ובנימין
 או יעקב הקראם כבין מהפרש כנודע צדיקים כלומר
 כאשר שהוא וט׳ יעקב קראת אותי ולא כענין ישראל

 בשבילי בי יגעת כי אך ליעקב תכונה קראת אוחי לא
 על שמוסיף ואלם ,לו טי״ו וגס בנ״י וז״א ישראל הקרא

 מה על הוא כי הב׳ הטעם לומר אין וגם כמדובר יוסף
 הראויים לבדם הם איפה א״כ הלא כי לאביהם ברטאו

 הביאה עיקר הלא כי הוא נהפוך והלא אביהם לא לגלות
 כנודע והוא יעקב את מצרימה הבאים וזהו ליעקב היה

 ברזל של בשלשלאות לירד יעקב היה עתיד כי שם( )ב״ר
 מה על היה לא וא״כ עמו לבאים יתייחסו שבניו וכו׳

 .באו וביתו איש הלא ט הג' הטעם לא וגם לו שחטאו
 זרע כל ובאו דירת׳ עקרו למה יוסף בשציל נתגלגל ואס

 וישארו פניו לראות האנשים יבאו די והיה וביתו איש יעקב
 אם כי זה אין אך כנען בארן ומקניהם ופפם נשיהם

 ופירש מצרים גלות בם לקיים כלס יבאו הדבי־ יצא שמה׳
 הא׳ הטעם לשלול שהוא שמוח ואלה שאמרתי מה ואמר

 ראובן שבכללם וכו' שמעון ראובן המה כי הוא הלא
 ישראל בני שאמרתי ומה יוסף את מכרו לח אפר ובנימין
 כל ויהי הנה כי היא הלא צדיקים שהם לומר הוא הכונה

 ויהי כ״א ויהיו לשין בהם לאמר שאין לומר וכו׳ נפש
 יהד לקדושתה כי נפש אס כי רבים לפון נפשות לא וגס
 כאשר צדיקי׳ בבלתי כן שאין מה ירכבו אמד לנפש כלס

 צדיקים קצתם היו אם וגם ביפו נפשות בנא-ר נעשו
 וטמאלאא־ד טהור כי אחדות בהם יצדק לא כלם ולא

 היה ויוסף הלא כי הוא באו תו וב חיש אמרתי ואשר
 נש: שבעים עקדו יתכן ואיך .לבדו הוא כלומר במצרים
 אחד איש פני לראות לבא ומארצס ממולדתם דירתם

 אש כי .באו אמריו נגררים לא כי כפק אין כי פן בא
 הבאים בכלל יוסף כי אחרת בדרך או הדבר: יצא מה׳
 יחכבו שלא בחופן להם קודם במצרים כבר שפיה אצא הוא

 הגולים בגלל הוא כגם כ״א גלותם שגרס בפבילו לבאים
 כהוא בשבילם במצרים היה כבר אנאשזוא עוד ולא

 לדחוס ראיה ועוד להם שקדמה לשכינה מושב להיות
 הדור וכל אחיו וכל יוסף וימת הלא כי הטעמים כלבת כל

 היה ואלי מאומה ממ׳ו טעמו ולא הגלות קודם הזוא
 או אשמים כשבטים כל שהיו ־.שונים הר טעמים בני מ

 כלל. הגלות צרות ה׳ הטעימם לא למה רע־.ס גורם יוסף
 . ספלו עונותיהם ובניהם הפיאואינם אשר הס אם כי

 ואחרי גזז הדם את כפכו לא שידיהם אס כ זה לין אך
 ביאור חובת עליו חל הנאמרים הטעמים שלשת מיעטו
 ישראל ובני אמר האמת על להעמידנו האמתי הטעם

 : דכמיא בשייעתא ביאורו יבא כאשר וכו׳ וישרצו פרו
 יהיה ה׳ בחר זה מה טל לב נשית .הענין אל ולבא

 נקרא ולמה ארצות מבשאר במצרים הזה הגלות
 הוא הקדים מה תחת לב נשית ושד הברזל כור מצרים

 למאמר גס כי . שנים כמה זה מצרימה יוסף ירידת ית׳
 לרדת שהקדימה השכינה אל מרכבה שהיה הזוהר ספר
 פי וכל שנים כך כל היות יפלא עכ״ז בניה עם עמה

 חלים לשמוע רק שהיה ליוסף היה מה )א( לב נשית דרכנו
 איש תרעה ירא ועתה ואמר שענה אותו ר צפת פרעה

2 )ח״ג( א

 ,ולו ליען נחמהו למלך היומן כי יסלא הלא כי כו׳ נבון
 הלום לשמוע כ״ש בזה הכניסו מי וכו׳ פרעה ירא ועתה

 מקצה לער-ס המכיר העם אה למה )ב( .אוחו ולפתור
 לא כי צ״א( פ׳ )שם ז״ל מאמרם )ג( .,וכו מצרים גבול
 ערלתם בשר הכריתם עד מצרים של לנפשם אוכל נ־.ן
 את כי אתרי אליו הגיע ומה ככה על ראה מה הלא כי

 בצע מה . יראים היו לא ה׳ ואת היוטובדין אלהיהס
 ■שכתבנו כמו ן רקב• הפיל למה יפלא ה׳ על וגס במילתם

 :היה יוסף יד מתחת לא אפר אוכל בכל )שם( ז״ל
יוסף את יתב׳ הניאו אל טעם טיב נמצא דרכנו וע״פ

 זו שאלה באר די אין כי אדנותו עם ההוא בנם־ון
 לא אם הארץ בברת עיניהם נו.אים היו שאחיו מ״ש

 דרכט וע״פ גורס וזה זה שהיה אחר דבר בהצטרף
 וסלטגיהם צרותיהם וע-צס האבות נסיונות אל לב נשית
 את מלהוליד ושרה אברהם מעייני ית׳ הוא כנש ואשר
 אל וגם צ׳ בת ושרה שנים ק׳ בן הוא היותו עד יצחק

 נחש עם דר כאדם שהים א׳ בכרם עשו עם יעקב הוליד
 הוא ציער ולמה בקרנה הבנים נתרוצצו ע״כ כי בכפיפה

 צאת וגם א׳ א׳ ילדתם ולא רנקה ואת יעקב את ית׳
 לשרה ככה ה' כשה שלא מה יפלא טהורה מבטן טמא
 דבר על נשכיל דרכנו וע״ם .ישמעאל את היא ילדה שלא

 כשהיה אלא -דמוני עשי יצא למה בפסיקתא ז״ל מאמרם
 אוסרי׳ דברים הם כי המו נידות דם כל שתה אמו בבטן

 אל לבא אמנם : במקומו ביארנוהו כאפר דורשונו
 לאלף ציה דבר פ״א( )שם ז״ל מאמרם אל לב נגיה הענין

 שראה אלא דור לאלף לינתן עתידה שפיתה רם ת זו דור
 .דורות ושפה להכשרים נתנה רשעים שהיו :ב" הקדוש

 פניםשבדורו׳: עז■ וזן ודור דור בכל שתלן והת״מקע״ד
 עד הנהן לבלתי ראוי היה למה . לב לשים רפוי והנה

 בקושיא ולחור לדרוש תביאנו זאת והנם דור אלף
 אדם רבוא ,ס יתכן איך . היא וגדולה המפרשים הקשו
 פנים נטאת מלהשיג נעדר לא איש מבלס אפר במ״ת

 להשגת צריכות הכנות כמם ידוע והלא ובהקין בפנים
 לנביאה הוכן לא אפר איש מהם נפקד לא והיתכן נטתה

 בחול כי להגיב ודחקו . פלא והו׳ת בהקץ גם ומה
 : מוכנים הבלתי על רף ההול המוכנים על הנטאה

 הלא כי זו טענה דר.י,ו וגם ישבנו שם במקומי והנה
 הרעה על להגין רק מועלת המוכנים הכנת אין

 שהיה יוכיח אהרן ו בואה ל לא אך ברכה שפע לקבל או
 בלי כהוא שומע היה ולז אצלו ואהרן למשם ז ב הקול
 נחשב זר כמו והלא משה למדרגת הוכן שלא על ספק

 לאהרן ולא כלל נביאם למשוללי מוכנים הכנת חשפוק
 שלח נאמר שעליו במצרים לישראל מובהק נביא היה אפר

 כמדובר הוא אצלי ואמת הנכון תטעם אך השלח ביד נא
 כ״א נטאה להפיג לאדם הכנות רך צ אין כי על במקומו

 ישראל אך מעכבת שהיא בו הדבקם נחש זוהמת מצד
 מוכנים כלם ונמצאו זוהמתן פסקם סיני הר על שעמדו
 איש כל בלעדה כי לעכב בעיסה שאור אין כי לנטאה
 היה א:ר מהפרש למדט כאשר לו יאמר קדוש ישראל
 ועדיין .כך שאחר למה בו הזוהמא הדבק מסרם לאדם
 זוהמתן שפסקם האומרי' פ״ח( ,ד )פבת לרז״ל טעם צריך

;בס״ד נמאמריט ויתבאר בלם יחד נשזרו איך

והוא



ב טש* שמות תורת

 ככר כי אמת זרע כלו מיעקב יצא כן ועל וכו׳ יעקב עמי
 לא עדין ני מעט עוד יבצר שלא עם ההשתלשלות השתלשל

 ליעקב שלישי בדור כי ספק אין והנה :לגמרי הטהרו
 שמעט עם זוהמתן חלק אח לכבוש בנפשותס כח היה לא

 יתברך הוא עשה מה כן על באבות כה היה כאשר היה
 והסיגים חמד לצד הזהב שמפריש כור בתיך כזהב הניחם

 נור הנקרא מצרים הוא הזה הכור והנה . אחר לצד
 כי המזוהמת החצוניות הורף שם כי הוא הלא הברזל

 . ישראל ארן לעומת והוא הארץ ערות נקראת ע״כ
 לעומת זה כי פרסה מאות ד׳ על פרס׳ מאות ד׳ ושעורה

 אחשבה כן כור בתוך כסף כהחוך האלקים עשה זה
 משנתם הזוהמא חלאת בס גברה כאשר כי למו שקרה

 בימי המתים היו המה והן בכור כסיגים מצרים טומאת
 לא וע׳כ ממנה יצאו קדושתם יד גברה ואשר מצרים חשך
 מחמשת או מאוח מה׳ למ״ד או מג׳ או מה׳ א׳ כ״א יצאו

 היוצאים נם ואף מצרים טומאת קלסה רובם כי אלפים
 הטהרו לא עדין כי נאבדים היו הם גם ית׳ רחמיו לולא

 שבועות ימיז׳ ימלאו כן כי יום. שספרונ׳ עד לגמרי
 בס׳ כמ״ב הנדה דם טומאת סר שאחר נקיים ז׳ לעומת
 פשקה אז כי סיני הר על ועמדו צ״ז( דף )אמור הזוהר

 פן מצרימה ברדתו מוראתיעקב זאתהיתה והן זוהמתן
 עד גדי ויא בה וישתקעו מצרים טומאת שר בצל יסתופפו

 הנה כי ונו׳ מצרימה מרדה תירא אל יתב' הוא לו אמר
 יורדת השנינה בהיות הבטיחו כי והוא וכו׳ ארד אנכי
 מצרים שר כח יעצר ולא עליהם תרחף היא כי אתם
 שנה כ״ב . יהב' הוא מהעשה וע״כ עליהם חרר לה:

 הקדימה בצאתם לקבל עתידים היו אשר התורה כאותיות
 מצרים כחות כל את הכניע למען יוסף עם לבא שנינה

 בטומאה ישתקעו בל ישראל את במור ולמען תחתיה
 עם שאני עוד כל שנינה שאמרה )בהנחומא( כמבז״ל

 שינו שלא מדות ד׳ להם היו שע״כ רע שם קונים אין בני
 ית' הוא השליט וע״כ וכו׳ לשונם את פינו ולא סמם אח
 כל יהיה בהשתלשליתו למען מצרים ארץ כל על יוכף אח

 שעליו השנינה ע״י כ״א השר ע״י שלא מצריה ארן שסע
 הימה מהשר המושפעים המצריים תבואת כל וע״כ

 למען מתקיימת אתו ה׳ באשר יוסף על ואשר נרקבת
 לא מצרימה ישראל ובבוא . השכינה ע״י הכל יתפרנסו

 ובאו ידו על ולהתפרנס מצרים שר החת להסתופף יטאו
 מצרים כר ע׳י היוצא וקציר חריש אין אשר רעב בימי

 יוסף יד על נתקיים מאשר השנים ז׳ מאוכל אוכלים רק
 גושן בארן היה וגם אחו אשר השנינה יד על פה.א לבדו
 אמנו משרה היא כי השר תחת בעצם איננה אשר

 פ׳ על וכמאמרנו כ״ו( )פרק ר״א בפרקי כמשארז״ל
 וכלכלתי כלו׳ שם אותך ובס'וכלכלתי גושן בארן וישבת

 פתר מאז וע״כ שם שיהיה וגם שבי השכינה יד על אני
 פרעה ירא ועתה ואמר יוסף בדברי׳ הבין פרעה חלום

 מתחת השפע יבא למען הארן על שליט יושם למען וכו׳
 ידו מתחת להתפרנס ויטאו במקומו ומפו׳ כמדובר ידו

 הסובינה והנה חלם אשר חלומו והוא השכינה ע׳יי שהוא
 מקן בפר׳ זה כל כמט׳ לאלומתי וחשתחוין אלומותיכם

 כי העט׳ אל מתייחס מצריים טומאת בחינת היות ולמען
יש אדם ז״ל כמאמרם באדן ישים האדם איברי בחינות כל

לו

 אש מימינו לעמו לחת יה׳ רצוני למה׳ישהיה הנה כי והוא
. ית' חכמתו גזרה בפנים פנים ■:ס ולדבר דת

 כל עול את מלשים איש ישמט בל כלל דרך דבר לבלתי
 אנכי וא׳ א׳ כל אל ולומר לדבר אם כי עליו כלה התורה

 שאמרו טוב( שוחר )מדרש לרז״ל גס ומה אלקיך ה׳
 עליך אתה מקבלני וא׳ א׳ כל עם מדבר הדבור שהיה

 שפסקה למי זולתי אפשר בלתי וזה בהקין נבואה והיא וכו׳
 טעם שהוא במקומו אצלינו ככ׳ לגמרי נחש זוהמת ממנו

 : לנבואה מוכן בלתי איש רבוא בס׳ הנמצא בלתי אל
 הזוהמא ולהת׳ להתיך ט .ית׳ הוא ראה מאז והנה

 )ב״ר ז״ל מאמרם והוא . דור אלך צרי־ היה
 שמחמת שראה אלא הורה זו דור לאלף צוה דבר פ״א(

 . ומתמעטת הולכת בלתי הזוהמא היתה הבחירה רוע
 ונשארו ודור דור בכל ושתלן דור ח״תקע״ד עקר ע׳׳כ
 באלף להעשות עתיד שהיה הצירוף כי נמצא דור כ״ו
 שעד אנא עוד ולא . דורות בכ״ו להעשות הוצרך דור

 מתמרקת הזוהמא היחה ולא ובאים מכעיסים היו אברהם
 המירוק להיות הוצרך ע״כ הנוהרים דורות בשש־ רק

 אח נסה האלקים ע״כ . ימים בקרב ונהפלגה בעצם
 ולמען . מהזוהמא רב חלק להתיך פעמים י' אברהם

 דברים. כמה יתברך הוא עבה זוהמא במיעוט יצחק ז 5י
 פנה ק׳ בן אברהם זקנתם עת עד אותו יולידו שלא א׳

 משבוטל .יצרו מפבוטל מ״ו( )פ׳ בב״ר דל וכמאמרם
 רק זה אין כי . דמו משנקשר .דמו משנצרר .תאותו

 בת שרה וגס יצה׳ר משוללת נמעט הולדתו תהיה למען
 הזוהמא מחלאות מציאותו אשר הנידות כלות בזמן שנה צ׳
 לא המלאכים עיסת כשלשה נידה לאו׳פפירסה גם כי

 שלא שנית .נסיי רק מזוהמא הבא טבעי בחרות דם היה
 יצא למען תחלה ישמעאל את שיוליד עד אותו יוליד

 את הוליד עד נימול לא שע״כ .הזוהמא חלק מבחינת
 טיפת את הערלה ותשאב תמשיך למען תחלה ישמעאל

 מ״ו( )פ׳ בב״ר רז״ל כיוונו אחשוב כאפר הזו׳המא בחינת
. ישמעאל לידת קודם אברהם נימול שלא שמה באומרם

 : ע״כ .קדושה מטיפה יצחק שיצא כדי היה
 הוא רצה כי הוא אך .כענין פלא מפיבים יראו והלא

 תשאב למען ערל עודט ישמעאל את יוליד יח׳
 . ליצחק הקדושה בחינת וחשאר הזוהמא בחינת ;הערל

 תקלוט היא גם איכותה למען המצרית בסגר היה כן ועל
 יצחק את להוליד בטאו ונמול ההיא הבחינה ותקבל

 הקדושה מבחינת הזרע עיקר המשוך המילה שת קד. למען
 הזוהמא בחינת יטול ביצחק ראוי היה הזה הדרך על והנה

 עולה שהיה אלא ברבקה הקדושה ובחינת זרה באשה
 .תאומים להוליד הוצרך ע״כ זרה לישא יוכל ולא חמימה

 משתי מהיות יבצר לא זה אחר זה יולידס כ׳א א וה
 שחי מעירוב למען יחד באו כן על אח׳ בנל הבחינות
 נפשו בחינת אל המתייחס ואחד אחד כל ילקוט הבחינות

 דם כל שהה אמו בבטן כפו כשהיה כי פסיקתא מאמר וזה
 . הזוהמא בחינות כל קלט כי אצלי שהוא .עכ״ל נדוהיה

 יצא כן על . כנודע הוא ממנה כי הנדות אל המתייחסת
 שאמרו צרז״ל גס ומה הלק איש ויעקב שעיר איש טשו

 כמד״א . שעיר איש תרגום שיידן גבר ס״ג( )פ׳ בב״ר
 ה׳ חלק כי כד״א חלק איש ויעקב שם ירקדו ושעירים

к )3 )ח״ב



שמות תורת •

 ידים לו יש אדם חבל עפרות וראש ג״כ וסירן ראש צו
 ג׳כ והתרן פטר ישלו אדם ידים רחבת הנה והארן
 כן גם והארן ערוה לו יש אדם הקרן פטר על היושב
 נתנסה מצרים בר להכניע הבא ע״כיוסף הארץ ער.ת

 השר כח להתיש יופל ועי/ באדונש מילתו ברית בקדושת
 לפמאםולפקעסבהלאתסומאתובו ישר׳ על יגבר לנל

 להכרית צוה הארן ערות אל המתייחס כה להכניע זפ״כ
 הבא אוכל אותם האטל פרם המצריים ערלת נשר

 העביר יניקתם צנומות קלקל ולמען כאמור מהשכינה
 כל את קנה וע״כ .קצהו ועד מצרים גבול מקצה אותם
 יד מתחת אותם הסיר למען השא באיכל מצרים אדמת

 החליש למען קדושה ע״י הבאה בלחם מהשר המושפעים
 הכבד לבל ישראל יפטבה אפר הארן מעל הפר כה

 אנשים לשמור הוצרט וע״כ שם לבקעם עליהם שליפתו
 ערות את כתפו ופבהם1הש מלפמאערוהסבל וכיס

:ההוא בענין יוסף נסיון אל שני פעם והוא האדן
 בזכוש הערוה מן עצמו גדר יוסף ז״ל מאמרם והוא

 וגדרם למצרים ירדה שרה . הזפרים עצמם נדרו
 ש׳ כי הנקטת כל עצמן גדרו בזטתה הערוה מן עצמה

 .שנימולו עד משס יצאו לא וע״כ הכשב ופרסמה היה
 שם נשארים היו יהב' רחמיו לולא האלו ההכטת כל ופל

 נ׳ עד . נחש זוהמת של מההלאה לגמרי הפהרו לא ט
 עצמם שמסרו בנסיון פסח קרבן ע״י זאת גס ואף יום
 אשר את מפתם בכרעי שש בקשרס השם קדוש על

 באומרם המצרים יהרגום פן ויסתכנו המצריים כס עבדו
 יצא מה׳ כי הדברים כלל :יסקלט ולא וט׳ נזבח ק

 זוהמת חלאת להתיך כטהם למען מצרימה להגלותם הדבר
 והיה מכסף סיגים והגו כור בתיך כפף כהיתוך נחש

 כל המה הן הנותרים והפוגיס כמצרים יצאו אדר הכסף
 מג׳ א׳ רק יצאי לא וע״כ כמדובר אפילה כימי הסתים

 כוונת אל נבא הזה ובדבר ז״ל שאמרו כמו מאות פה׳ סו
 ק ואחרי וכו׳ זרעך יהיה גר כי מדע ידוע שרת׳ מקרא

 ששא תדע ידוע אומ׳ יקשה הלא כי גדול נרטש יצאו
 וצאש זרעך יהיה גר יחיד ובל' בגרות הכנש וגס כפול

 ברכוש יצאו ואה״כ או׳ וגם רבים ובל' ועי״וי תעבדום
 וזהב כסף מכלי מצרים את שנצלו על הוא באם גדול

 לך ואתן מכות אלף אותך נכה לאיש היאמרו ושמלות
 שד ולא בהפסדו שכרו יצא הלא כסף אלף כן אחרי

 ט .השעבוד בנזק שוה אינו השא פהרטש אלא
 בשאלם הלכשדרוס בימי המצריים את נצחו נזה

 ישראל שהשיבו ושמלות זהב וכלי כסף כלי כאתט
 כי ועוד . שנה מאית ד׳ עבודתם שכירות להם שיפרש

 שמה: ומרו עבדו אשר ולא העושר נפלו היוצא הדור הלא
השעטד. ידוע .לומר תדע מאמרטידוע פי על יאמר אך

 ששא זרעך יהיה גר כי הוא הפעטד השעלח תדע
 .והלאה מיצחק שהוא .זרע לך יהיה מאז .בלבד גרות

 בביאת אך .ליחידים מתייחסים שעפים בהם שד כל
 בעטדש שהוא אותם ועט ועבדום אז מרובים. שאר נכלל

 וש״ת .שנה מאוח ד׳ הם והפעטד שריח ובין • מצרים
 .גדול ברכוש יצאו כן אחרי כי שא הלא כזה. בצע ומה
 ונטאה לתורה שיזנו . נחש זוהמת חלאת משוס כי שא

נדול. באומרו אך רב ברכוש יהמר הראוי כי ושיא .כאמור
4 )ריב( מ

©ש®
 כסה .שרה כססן ישראל נהיימש שט שאר אל ירשז
 לגר ואעשך שסרו וכן .וכו׳ גדול טי מי כי אומר דאס
 זה אושר ואל .מסך אוציא גדול גיי הנקרא אותו .גדול
 הוא. גדול בלתי רטש כי .הנכסים לגבי גדול רכוש קרא
 הנרמז הוא הלא בבנים ועבדות באבות הגרות היות ומנין

 .סאד האיכות גדולות האבות בנפש למה כי .לסמלה
 משא/ .זוהמת; מלק להכניע סשפיק היה בלבד גרות

 .התירה לט רמזה יתכן זה וכר .שאתריהם בדורות
 מצרימה הבאים י’בנ אבינו שארי את פעמה את בשטחה

 בעצם הקדושה בחינת כי ряэ אין כי והוא . יעקב אם
 בחינת בתערובת ובחינתה ישראל. בשם היאהנרמז'

 צדיקים בנ״י. כמות ואנה וז״א יעקב. בתואר נרמז זוהכא
 כצריכה באים היו ואשר .בעצם הקדושה אל מהיירסיס

 זוהמא ערוב יש שעדיין על .שהוא יעקב עם הוא .בגלית
 יהיה וזה .האסד והוא יעקב שם אל המתייחסים .מה

 הסנלי .לב בשום והוא .וט' וישרצו פרו ובנ״י אומרו כנין
 המשיל* ישראל רבוי למשול במה כהורות בבריות מין

 נמען .הגלות בשמם מאמרינו כיוון אחשוב אך :לשרצים
 לך דמיתי ה.א יאמר וזה כמדובר. מכסף סיגים הגו

 בפסוקים מצרים גלות עליהם להיות הקרובים שעמים ג׳
 ט הוא. הלא השעם הוא מה איפה כ’א . הקידמים

 שרי כעט סרו מהם מעורבים סיגים ב׳ היו בבנ״י הלא
 מבחינת ומהם .פרו אוסרו וזהו .באטת כיוצא שהוא

 הפני גם וירבו האחד והסוג וישרצו וזהו כשרצים זוהמא
 ותמלא השט .סאד בסאוד היו האחד הסוג ואם .ויעצמו
 הברזל בטר נתונים יהיו הוצרך וע״כ כלו' .אותם הארן

 הפעוכניס כילדים את משה כשראה ארז״לכי וק .כמדובר
 כי תמוש אל הקב״ה לו אמר .ה׳ אהה ואמר בכה בנדן

 והוציא ותראה והוציאהו באחד אמוז הרצה ואס .ידעתים
.ישראל את והמשיא הפסל את עשה אשר סיכה ויצא א׳

 :כמדובר מכסף סיגי׳ להגו׳ היה מה׳ כי הנה
צד. סיד לס ג־ אשר פסוק על שוב שוחר במדרש והנה

 .כתבנו אפר הלזה הדרוש המורה רז״ל מאסרם
 המיתו מבקש אם .יד הצ ביד נתונה שהצפיר כפם וז״ל
 המצריים ביד משוקעים ישראל היו כך מיה. מבקש אם

 ה' רושע אוס־4הוא וק . מצרים מיד להצילו וארד שנאסר
 ישראל היו .*כך רביט בפס א" בר א״ראבא ההוא ביום

 של מעיה בפוך נתון שהוא כעובר .מצרים בתוך נשנים
 כך ושופשו מעיה בתוך יד טחן שהרועה וכשם .בהמה

 טי.א׳׳ר מקרב טי לו לקמת לבא שנא׳ הקב״ה עשה
 ידיו ששס הזה שהזהבי כשם זימרא р ר״י בשם איבו

 ממצרים ישראל אש הוציא כך .הכור מן הזהב וטפל
 : ממצרים הברזל מטר אחכם ויוציא ה׳ לקח ואתכם שנא׳

החולקים שלפת קמפצט במאי .לב לפית ראוי והיה
 חפן אס המיש הפן אס הא׳ מאמר ועוד : האלה

 או* בכלל כי .שא מיותר חיה חפן אש אומרו כי היה
 תלויים חייהם שיהיו היתכן ועור :הוא המיש חפן אס

 האטת פטעת הישהמתקיימת להמיתם.ואיך בידהמצרי׳
 מפסק זה למד ואיך .כנען ארן להם ולתת יצאו ק שאתרי

 מה ועוד מעבדות: הצלה היא .אולי וכי׳ להצילו ותרד
 איזה . בכסה במעי כעובר שהיו אבא רבי של הזה המפל
שישי אל לב נשית וגס .בהמה במעי כשבר היו הדרך

כלשין



©שרו[ שמות תודת

 :נתונים אמר והשני .משוקעים אמר שהקוד® הצפק
. ־.וניס נ ולא משוקעים לא אומר אינו שהשלישי חמד

 ידו פושט אומר ועוד :משם הוציאה דרך אלא
 נאמר וצמה .ידו שפושט הוא טסל היותו בלל כי וגומל
 הכני במשל אומרו נדקדק וגם :לזהבי המשילם ולמה

 השלמים באו הנה אמנם רבים: ל' ידיו ובשלישי ידו
 שמורה צר מני אמר ולא .ציר מיד פסוק לדרוש האלה
 אומרו פירש מהחולקים אחד כל כן על .בידו כבר שהיו
 רבה בשמות ברז״ל נמצאו הנה כי והוא .דרט לשי מיד
 פסוק על א׳ מצרים גלות סבת על טעמים שני א׳( ,)ם

 גלו למה ואומר מצטער מכה שהיה .כדבר נודע אק
 אחה הלהרגני שאמר .דתן שעשה מה כשראה ישראל
 הדבר נודע אכן .אמר המצרי אח הרגת כאשר אומר
 למה פסיק על שני טעם ועוד :הם חוטאים ט גלו לפה

 שאמר על אס ישראל גלו למה מכה שאמר .לעמך הרשם
 או עשו גלו לא למה .אירשנה ט אדע במה אברהם
 שהיו כתבט אשר והוא ,ג טעם יש ועוד ט׳־. ישמעאל

 לפרוש הכור תוך כזהב .נחש זוהמת מחלאת לימרק שם
 להוציא נקי הזהב ולקחת ולהשאיר ,א לצד ופסולת היג כל

 מהטעם כי הוא הראשון דעח הנה כי והוא .למעשהו כלי
 .גיו בעוטתיהם כי הגלות היה מרז״ל פכהבגו הראשן

 דבר על שגלו שהזכרנו השני הטעם הוא הפני ודעח
 שהיה הג׳ ודעת .אירשנה כי אדע נמה דבר אשר אברם

 חלאת למרק שם שהיו שהוא .שכחבט השלישי סהסעס
 הדבר ובכלל .בכור כזהב טומאתם סיגי להט' .זוהמתן

 הוא .צר מיד גאלם אפר או' הראשון לדעת ט היא
 שבועות היתה פלא גדר עד הגיעו. בכשפיהם כי כפשוטו
 לגורמים נשבע צא כי .הצר בהם מלמשול מעכבם האנוש
 כצפור וזהו .הארק נכר אלהי עבדם פד ברשעתם רעשם

 ואין ההפקר מן הצפור לצוד נתונה רשת כאשר כי .וט'
 לפרוש חזהר בלא .ושטוחה בבחירתה ונצידת מעכב

 .בחירתם פי על ישראל היו כן נפח ותלכד המצודה ממקום
 שאין כהפקר הגולה בתוך סכמר כחוא נלכדים בשנתם

 יחפצו אס המצריים ביד והיו מעכבת. אניהס זכות
 שלם. עד הגלות בשעבוד יהיום יחפצו אס או .להמיתם

 כמאמרם .מהכל גדול השבי כי כנודע מהמוח קפה שהוא
 לשבי לשבי ואשר וכו' למוח לשח אשר פשק מל ז״ל

 צרה והיא המיתו מפן אס וזהו .מטצס קשה זו שארז״ל
 .היה כ״א משלש אומר אינו כלום חיה אפן אם שברת

 משועבדת חיה מנימה רק לנפשה משלחה שאיט לומר
 ישראל היו כן .לזולח שכרה או .בכלוב סגורה אליו

 האבות פטשת בסלה כי כהפקר היו הדין שרת שלט
 להמיתם. המצריים ביד להיות ויתעסדו הבנים לרשעת

 היו. כאשר משועבדים המה באפר חיים להנימס או
 ממות מר .והיה הצר מיד גאלם אשר יס' מסדו לולא

 על )פ׳כ״א( רבה בשמות החומר לשיטת והילך .כמדובר
 ישראל שהיו מלמד ׳ וכו' האלהים מלאך ויפע פסוק

 :המצריים על הדין אם הקב״ה שהחזיר אלא ליאבד ראויים
 .עובדים היו מצריים אלהי אס כי אמת הן כי השני ודעת

 האבות .לבסל,שטעת,יח לפניו רעתם גדלה לא אך
 בעבדות. להחיות או להמית כהפקר היותם גדר פד להגיע

לפרוע שמה שניתט אם כי ברשעתם גלותם היפה לא 4
и )5 )ח׳ב

 ישרחג היו אמר שהקודם וזהו .אביהם אברהם חוב
 נתונים כי .נתינים ישראל היו אמר והשני משוקעים

 לא ע״ג שעבדו תראה ואשר .אביהם מצד היו נתונים
 ים בגו שנתערבו אם כי .להם זה היה עצמיי לב מרוע
 כמאמרם שכינתם מרפת מעשיהם וילמדו אביהם. בסבת

 .נער בנו שהיה למלך משל להקב״ה משה שאמר ז״ל
 ישראל כן .,וכו זונות בל בשוק בשמים חנות לו ופתח

 על מאמרנו והוא .גילולים במקום ונותן ישראל נער כי
 .משלו נועם וזהו . ונו׳ החוחים בין כשושנה פשוק

 בהמהוט'. של מעיה בתוך נתון בהוא כעובר באומרו
 מעיה בתוך וגדל נתן שהוא למה העובר כאפר כי לומר

 בקרב להיותם ישראל כן .בה כיוצא הוא בהמה של
 היך נולדו וכס גדלו שם כי כעובר היו ההוא הגוי

 מיד הכתוב שאמד ומה . כהם היו כן ועל . המצריים
 אם כי .להחיות או להמית בידו כמשורים שהיו אינו צר

 .שנה מא.ית הארבע מלאת עד ,לעכב .בידו כמעע שהיו
 וכן .שנה מאות ארבע אותם וענו ועבדום יש׳ כמאמרו

 לפני ואומר צועק מצרים של פרו עוזא שהיה ארז״ל
 .שנה מאות ארבע אותם וענו בתורתך כתבת . הקב״ה
 מיד גאלם אשר ית' עשה וזה .שנה ק״צ עדיין ונשארו

 וכשם אומרו וזהו .זמנם קודם מידו הוציאם כי צר
 .הקב״ה עשה כך ושמטו מעיה בתוך ידו נותן שהרועה

 מעיה תיך ידו בפום הרועה שעשה מה כאשר כי לומר
 ספק אין אך לעילם. צאתו להקדים הוא העובר והוציא

 העובר היה עבורה ימי במלאת ימים שאחר יבצר שלא
 כהקדים הוא .ים׳ שעשה מה ישראל כך .מאליו יצא

 עם .הזמן קידם המצריים מתוך ישראל אש והפמיש
 . שנה מאות ד׳ הגלית קצבת ימי שבמלאת יבצר שלא
 כדעת פלא הכתוב מהשעם האבות בשבועת יוצאים היו

 כדעתו פאמר והראשון .בשוחה היציאה היתה פלא הקודם
 ראיה הביא .לחיים אס להטיהם אם המצריים ביד שהיו

 כדעתר׳אבהו באם מצרים. מיד להצילו וארד מאומרו
 לומר אפשר היה שעדיין ומפני .להוציאו לומר ראוי היה

 וכן אמר כן על .הצלה לשון יצדק משעבוד הגאולה גס כי
 מצרים מיד ישראל את ההוא ביום ה׳ ויושע אומר הוא
 לומר כיוון אך .מיותר הוא ההוא ביום אמר כי והיא

 שהוא .ההיא ביוס עליהם שהיה ממה התשועה שהיחה
 תשועת שהיא .כו' חרבי אריק וכו' ארדוף אויב אמר כי

 .גוי מקרב גוי לו לקחת מפסוק הביא והשני .נפשם ממות
 הנז' המשל להמתיק הוא אך צודק. בלתי מקרב אומרו ט
 בה. כיוצא הוא שע״כ בהמה וקרבי במעי כעובר היו כי

 משם שיצא לגוי דומה שהיה מה כלומר גוי מקרב גוי וזהו
 ,ה ויושע שנאמר מה ולדעתו .בקרבו שהיה למה הוא

 הקודם סברת פי על לא אס .מיותר שהוא ההוא ביום
 פסוק על בס״ד שנכתב מה הענין ר'אנהו לדעת הוא

 שאמר פ״ג( )ש״ר ז״ל כמאמרם .מצרים מיד להצילו וארד
 אמרת אתה .פרעה אל ארד ט אנכי מי להקב״ה משה
 אחה ואיך בניך את עלה גס שהוא עלה נם אעלך אנכי

 לומר .וט׳ ההוא ביום ה' ויושע מניר כן על .אותי משלח
 אעלך אנכי נתקיים אז כי ההוא ביום היה ה׳ שעשה מה
 יוצאי כי איבו ר" ודעת .לפנים היסב כמפורש עלה גם

לישאר צא וגם .המצרים ביד למיתה נהעסדו לא סצרים
ד׳
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 להם היה מצרים כי נקי כזהב היו לא ט רק שנה מאות ד׳
 החשך בימי ומתו הזוהמא פירשה ושם .הברזל ככור

 בזמן ליגאל ראויים היו והנותרים . למעלה כמפורש
 לימרק ראוי שהיה מה כי בכור המירוק שהושלם שנגאלו

 כשם וז״א ביותר שהעבידו© במה נעשה . כנה בת׳
 מתי לדעת .בקי אומן שהוא כלומר .וכו׳ הזה שהזהבי

 פישט הזהב פלחביבות ועוד .לנוטלו הצירוף גמר הוא
 הקב״ה כד .מידו ישפך פן מנעריו ע״יאחד ולא בעצמו ידו

 מלאך. ולא הוא הוציאם אותם ומאהבתו הצירוף גמר ידע
 הקודמים כדעת שלא .אצלו חביבים שהיו הוראה זה כי

 פחוזק .מדה״ד ע״י שבנמשל ;מה ידיו ב׳ באומר רמז וגם
 על כמאמרט .הזמן אורך תחת היה באחרונה הגלות יד

 ב׳ הס הידיס שתי כי יהיה או :וכו' הראה עתה ק פס
 משא״כ להוציאם השכימו רחמים ובל דין של .מדות
 פה וז״א .בלבד רחמים מדת ע״י שהיה הקודמים לדעת
 יד שהוא ידו נותן הרועה אמר והקודם .ידיו שתי פושט

 .וכו' ידיו פישט שהזהבי כשם וזהו הרחמים ימין ח׳
 יד טל כ״א בעצמו ידו על להוציאם יה' כבודו היה לא כי

 ורכיבים טובים כי הורה אך . שליח או שרף אי מלאך
 שהוא זהבי בהוא למה כלומר הזה הזהבי וז׳א .לפניו היו

 מתי יודע בקי אומן וגם .עליו וחביב ויקר הזהב נעל
 בעצמו ידיו פישט ואז .הכור מתוך הזהב להוציא פת הוא

 מדק־ק יהיה לת כי זולתו ע״י ולא הכור מן הזהב ונוטל
 הסוגים בתוך הנקי מהזהב קצת יכסד לבל .כמוהו ובקי

 והוציאם עצמו ע״י ידיו כשט הקב״ה כך אוהו בהוציבו
 עצמו ע׳י להוציאם יתברך שדקדק אי נ כי לומר דובר כי

 יאמרו וזהו .ה׳ לקח ואתכם .וזהו זו לסברא ראיה הורה
 הצר מיד בעצמו הואית׳ כלומר גאלם. אשר ה׳ גאולי

 להודיע רק זה אין כי חפ ;א ומגואל טמא הצר היות עם
:ישראל בכורו בנו את חבתו

 )במדברכ״א( כד״א מרשותו. נלד אומרו לפ״ז יהיה או
 ואתכם מאמרו ראיה והביא מידו ארצו כל את ויקח

 ואח״כ הוציאם תחלה כי יקשה г.הל כי והוא וכו׳. לקח
 והוצאתי .וארא בפרשת הכתוב כמאמר . אותם לקח

 .מאז ישראל היו צדיקים כי היא,לו' אך .ולקחתי וגאלתי
 וע״י סוגיהם הוסרו כי בידו צילקח ראויים יו,יאם טרם

 לקח ואתכם מאומרו כי כיוון. עור :וכו׳ ויוציא כן
 הסיגים אח ולא אתכם הוא אך .זולתם ששולל יראה

 יוסי ר׳ דעת לפנינו הנה כמדובר. הכור ך ח הנשארים
 הגלות בטעם כחבני אשר הדרוש ככל בדעתו :מרא בן
 הדבר מכל ושנויה סלולה דרך והוא לדעתו הסכמנו כי

למעלהכאמור: שהקשינו הקשה
 יתכן עוד .שכתבנו מה וזולת הכתובים ענין אל ונחזור

 עתיד כ״ז( פ׳ )נ״ר ז״ל מאמרם לנו לרמוז כיוון
 מ:ל .וט׳ ברזל של בשלשלאות למצרימה לירד יעקב טיה

 ולדה משכי . השחיטה לביש נמשכת הימה פלא לפרה
 החלה יוסף את הקב״ה הוריד כך אחריו ונמשכה □חלה
 לומר אלי רדה באום׳ יוסף מאמר והוא אחריו ונמשך

 ואל אלי בבחירתך רדה כעת לכן וכו׳ חלהים שמני הנה
:שם כמ״ש פרחך על פרעה אל יורידוך גן תעמוד

 וכל לבניו גם הועיל יעקב זכות כי יאמר יתכן וזה
 מובאים ולא מעצמם הבאים שמוח ה וא כי ביתו

6 )ח״ב( א

 הגינה שזכותו יעקב עם להיותם הוא ככלות כרחם פל
 וביהו ואיש איש כל זרעי כל אס ני השבעים בלבד ולא
 צדיקי' כלם היות עם וכו׳ ראובן ופירשם הובאו ולא באו

 . מצדקתם א׳ נכש כלם שיקראו וכו' נפש כל ויהי כי
 היה ויוסף כי הוא הלא יעקב גס הובא שלא היו ואיך

 והוא זרעו וכל יעקב אתריו ירדו וע״כ .תתלה במצרים
 עד׳ז הכ׳ ביעוד או . החלה ולדה במשכו הפרה מפל
 וסכם נשיהם ישראל זרע כל שהלכו היה איך שעם להת
 כאות׳ בנו לראות בלבד יעקב הלך ולא .א׳ נשאר ולא

 בניו נסעו •עקב בנסוע כי היא הלא כו׳ 'ואראנו אלכה
 . הס גס ילכו ולא הולך ובניו יעקב את ראה ומי מתו
 אשר בלבד השבטים שהוא ט׳ ישראל בני שמות ואלה וזהו
 יעקב עם באים אלו שלהיותם אלא יעקב עס בשרות נקבו

 וכו' נפש כל ויהי כי הוא באו וביתו איש הכל שגס נמשך
 ע׳י הוא כרחם בעל מובאים ולא באים שהיו זה וכל

 השרה כמשל עשה האלהים כי במצרים היה שיוסף
 אחר והשבעים יוסף אחר הולך יעקב נמצא . כמדובר

:ימשוך אדם כל ואחריהם יעקב
 מעלה של פמליא וכל שכינה כי מרז״ל שידענו למה והנה

כ׳( בש׳ר)פ' שאמרו כמו במצרים ישראל עם היו
 מלכים Ь: לקברניט משה הלך ממצרים ישראל בצאת כי

 וישראל שלמעלה פמליא וכל פנינה הרי יוסף יוסף ואמר
 ארד אנכי שאיכר בתורה מפורש וכן וכו' לך ממתינים

 פמליא בלא שכינה אין כי ספק ואין וכו׳ מצרימה עמך
 אלה כלומר ישראל בני כמות ואלה יאמר ובזה עמה בלה
 יעקב אח מצרימה הבאים אך כשמות אכנס משר הם

 וכו׳ ארד אנכי ויגש בפרשת כאמור שלמעלה פמליא בהם
 ה׳ שהנה באו וביתו איש לומר אם כי בשמות נזכיר לא

 היא וביתו עמך ארד אנכי ליעקב אמר אשר איש הנקרה
 איך אומרו ואחר .סתם כלי בפמליא ביתו הנקרא כל

 כל ויהי הנה כי במספר גס כי אמי בבמות הכניסם
 שכינה החשיבה כי ,הורות והוא .נפש שבעים וכו׳ נפש
אמר שלה תמציא את כי פלה מפמליא יותר ישראל את

:ובמספר בשמות הכניסה ישראל ואת סתם ביתו
 בפסוק הכתוב זולת וט׳ יישרצו פרו ישראל ובני ז

 כי יתברך הוא לימדנו בזה הנה למעלה זה
 השעבוד הלא ט פורעניות ממרת טובתו מדת מרובה

 הזרע וריבוי וכו" ועבדום וכי׳ תדע ידוע לאברהם נאמר
 אשימך גדול לגוי כי וכו׳ תירא אל ליעקב זמן אחר מר נ

 אל המאוחר היותו עם הטוב הקדים יתברך והוא וט׳
 וכו' פרו ישראל ובני וזהו .מקודם היותו עס ד השעב
 שהוא וט׳ חדש מלך ויקס כך ואחר ליעקב. האמור בהוא

 הארן היתה אוצי נאמר ולבל לאברהם הנאמר השעבוד
 אמר לזה שלה מבע׳ או בעבעה אוכלוסין מרבה ההיא

 ולא זה היה ישראל בבני כלומר כו׳ פרו ישראל ובני
 כבטלים המצריים היו כי אותם האר; שנתמלא בסצריכעד

 כרי ענותם ואחר פרו יאמר התיבות ולהתכת ברוב
 באיפן ויולדות ומהעברות חוזרות מיד היו בנים ויולידו

 בביש שנים היה חדשים י׳ או ט׳ בני הראשיניס שבהיות
 קטני עם קטנים מרחיבים כשרצים שהיו וישרצו וזהו

 גס ומה מקרוב הילודים עם חדשים י׳ בני בבית קטנים
לברכה זכרוגם רטהינו כדלנת תאומים היו פעם בכל אם

כפות
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 פנה הסדר על .וירבו רך ואחר (,א כרכה רבה )שמות
 מהם יבצר לא הזה הדרך על הגדולים כי ולהיות שנה

 אמותס בההענר כי רוח סכנת או ותחלוניס שלבה
 ויעצמו נמר כן על כפוקס די יהיה לא נו מלבם עכר ח

 נערך נס כ״א הטבעי כמועט בערך ולא עצומים שהיו
 אמר ולא מאוד במנוד וז״א מנוד זה היה מרוד כהוא מה

 :המיעוט בערך ולא מנד היה במנוד כלומר מאד מאד
 פרי שהיא פרו תחלה לקו ו ק היה העין מפני כי יאמר או

 פפה כשרצים וישיט כך ומחר אחד אחד כנהוג בטן
 כ״א חלשים ולא מששה יותר וירבו כך ואנר אהד בכרם

 לא וגס והכח העוצם מאד היה הרטי ובמאוד ויעצמו
 אותם ההרן ותמלא אם כי קצתם וקוברים מולידים היו

 הארץ ותמלא אמר לא כן ועל . הנאמרים כל את כלומר
אס כי מהם המלא אפשר המה קצתם במות גס כי מהם

: הנזכרים כל את כלו' אותם
 כבדרך יראה כי להעיר ראוי .,וגו חדש מלך רקם ח

לא יוסף את ידע שאלו הגלות היה מבע
 כאפר הדבר יצא מה' הלא כי הוא כן ולא משעבדם היה
 בלשון תמיד ישראל את מזכיר למה וגס לאברהם אמר
 הבה אומר ונס וגו׳ לו ה נחהכמ ועצום רב ,כתו יחיד

 עם עתה רבים הן כי נהחכמה הבו אמר ולא נסמכה
 פן אומר וגס עמו על ויאמר כאו׳ בם ידבר אפר הארן
 וירבו באומר הכתוב כמאמר נתרבה כבר והלא ירבה
 מאמרו יספר כאפר ועוד ועצום רב אמר הוא גה והוא

 לא למה ועוד אליו עמו תשובת יסכר לא למה עמו אל
 מן ועלה הומר וגה מ,ממה יקרם מבלי גס מישראל יראו

 הוא והנקל יפראל בני טד יפלו אכבר גס הצא כי הארן
 נסים כרי עליו וירימו אומרו ועד הארן מן עלותם

 ואח״ט ועבדות הסבלות יודיע ראוי היה המלה הנה ני
: עליו גשמו מסים הפרי

 הגורמים הדברים והנה .ראה מצרים מלך הנה נם אט
 כה כי והוא ביכראל הנס הנה גוי אל גוי נצו□

 אח .ממלכה א גוי ינצח סבות מד' לאחד הנה כרעה אמר
 להיותם )ב( . אחדות בעלי להיותם )א( , ככנגדה
 . מנע נדרך כלא הנמים מן בהשגחה נעזריס

 חזקים יותר להיותם )ד( .ועצה חנמה בעלי להיותם ג( )
 . באלה הנס הנה ארבעתם והנה כנגדם מב כח וגטרי

 היותם )ב( . אחדות הורה מלה שהיא עם הנה ט )א(
 בניו אבר אביהם אתישרנל ידעו כי גס ומה יבראל בני
 פרעה בית ובהכנסו הרעב פסק מצרימה מטאו כי הס

 נפר זרה לעבודה כשוחה יראה לבל הפתח משקוף הוגבה
 מחירא היה כן על כי כהנה ורבות הנמוך הפתח נוכח

 ,כלו רב אמר הג׳ ועל . פס יקבר אס ע״ג יעשוהו פן
 א׳( )איכה רז״ל כדרשת מנמחס על שהוא האינות רב
 : ועצום אמר ,הד ועל . החכמה על בגויס רבתי על
 טל או זולתו. אח גוי ינצח בלם תחת כי הענין שיעור או

 ועצומי הקומה רמי שהם בטבע או השגחה על או אחדות
 הש־׳ישי ועל ישראל בני עם אסר והשני האחד על נכח
 גבוהים . וקמה באבנים הכמות רבי ועצום רב אמר

 .אחדותם הורה מהפרטים אחד בכל וכן נכח ועצומים
 למלחמה גדול עיקר שהוא יחיד בל׳ הזכיר כלס את בי

סן נעשה אינם ורנן דעו ס אלי? כרטהלאמר וכוונת
ו )ח״ב( א

 ט העבריים אש ונעבוד עלינו אויכהררו יהרגוט.
 הבס ואמרו מלכם אל עמו הכינו אז .,ונו עם הנה

 מאמך כח המלך אתה לנו הבה כלומר לו נתחכמה
 :הבחינות שאר אל שמש ואל ממט ירבה פן לו ונהחנמה

 אל מצרים בארן ישראל שדם הנה אמרו כי והענין
 ראש ירים לא שעבד גוזר מצרים מזל הגה כי חמוש

 גדר עד ירבה פן הוא לההחנס שנצטרך מה אך להשתרר
 יחטאו כן כרובם מבחין עלינו מלחמה תקראנה שכאשר

 עלינו תהיה פן מדבר מדאגה ואז בנו יכראל ונלחם לנו
 בצאתם ואז הארן מן לעלות נניחס ומחון מבית מלחמה

 ראש ירימו בל הגורס מצרים כח מזל יד מתחת יצאו
 לא פה שדם אך .הארן מן ועלה וזהו עלינו ידם ותגבר

 לא ירבו לא אם אך . מלחמה בעת אפילו מהם נירא
 אומרו לדקמן באנו ואם :בגו להלחם לבס אל יערבו

 מזלם יצטרף ן בח שונאים בהיות כי יאמר הואיהק גס
 אמר ולא הוא גס ונוסף שאמר וזה :החצוניס מזל עס

 לבו אל יערב כן ידי שעל מזלם אח לרטה הוא ונוסף
:מזלנו שליטת מתחת הארן מן ועלה בנו להלחם

 עמנו הוא גס וטסף זה דרך על לומר נס־ר עוד
 לוחמים ותינו ובהי מלחמה בכלי שונאינו על להלחם

 מלחמה לט תהיה ולכל בנו ונלחם אלינו יתהפך שונאנו מס
 אותה כי ממנו צ-ירפו התק מן יעלו גניהם ואחור פניה

:כמדובר מזלנו שליטת מתחת לצאת מבקשים הס
 היתה העם ובין המלך ובין אליהם המלך שסע אז

 מפריס אותם מעכבים עליהם לשוה הסכמתם
 שהוא עליו רשיש מסים שרי עליו וישימו וזהו . ורביה

 מגשים . מסים שרי עליו שמו ועמו לך הר הנזכרים כל
 גס כי א׳( פרשה רבה )שמוח ז״ל רנינו ככתבו כמו

 מפריה למעסס בבתיהם אותם מניחים היו לא בלילה
 כי והוא אין דרך עינוי כהוא ענוהו למען וזהו ורביה

 העטדס ת ממציא המגשים רדוי העובד מרגיש עטי יותר
 כי מסים שרי של בהבלותס ענותו למען ,וגו וישימו וזהו

 קודם עבדו כבר הלא כי היומרגישיס לא העבודה מציאות
 הלא והנה וגו׳ כסכנות ערי ויבן .גפים הג עליהם שוס
 שהסכים ההוא המלך דעת על עלה מה נחשב זר כמו
 הארן מן בעלותה רק מישראל פחד היה שלא עמו עם

 בארן שדם אך מהעבדים שררה המונע המזל שתחת
 ההוא המלך מסר דעה והלא להשתרר יוכלו לא ההיא

 עבדא־ש אס כי היה. עצום ולא רב לא יוסף הלא כי
 האסורים מתוך מצרים תוך בעבודתו ועודנו כסף מקנת

 עצרו ולא הארץ על השליט הוא בלמה מלכות למלוך יצא
 מלך ויקם ואמר הקדים כן על ראש מלהרים מצרים מזל

 .ו קר אשר וכל ועגיט יוסף את ידע לא אשר ,ונו חדש
 בעצתם היה לא עכו אח בדברו בדבר והשכיל ידע באלו
 נהיה שהכל עמו עם מאמרו כל סיפר ההקדמה ואמר

 לשמוע לו זה היה כי יחדיו ונועצו לעצתם ששאל בדברו
: יוסף את ידע פלא במה אליהם

 הכינוי ערך שכפי אמי וגו' אוהו יעט אשר0ל יב
 ובכן הרטי גדר שלה לעומתו היה

 היותם על מה׳ אם כי ענינס היה בטבע לא כי הכירו
 ידיהם משכו וע'כ קדוש מזיע השלשת בעלי יבראל בני

ז״ל כמאמרם שהוא בסין רק יל מחק מלהעבידם

&
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 שהוא ישראל בני אח מצרים ויעבידו וזהו רך נשה )שם(
 קשה היתה העבודה כי וגס בפרך ישראל בני להיותם

 אש זה כל עם וגו׳ במומר חייהם אח וימררו כי מאד עד
 וזהו יענשו בל רכה ולשון .בפרך עששה ידם אלה כל

 אמרו זה ומעין בפרך בהם עבדו אשר עבודתם כל את
 • הילדים אש להמית המילדות אש צוה למה )שם( רז׳ל
 כל אש אומר בזה ויתיישב העונש מיראת עמו מש ולא

 . בפרך וגו' ויעבידו למעלה הומרו אחר וגו׳ עטדתם
 ומשלכת כפילה קשה עטדה שהיתה גם לומר הוא אך

 שלשתם כל נם .בשדה עבודה ולכל ולבנים חומר בהוא
 כל הא׳ אתכלעטדחהשאשמרבה וזהו כיתהבפרך.

 כנותו אל לב ובשום : השלישית ועבידחם השנית"
 את אומר ועוד רבים לשון אל יחיד מלשון טעמו אש

 וגו' ויעבידו אומרו אחר כי ועוד אותם המר ולא חייהם
 עבדו אשר עטדשם כל קת ואחר חזר למה בכרך
 דבקים צדיקים ישרחל בהיות כי ששק אין אך בפרך. בהם

 ומושגחיס יכנו ישראל !בגס יקרהו ההדים א: בקנס
 יענו כאשר אחדים היו כזכר כן על . טבע בדרך כנה

 .מהעונש פחדו כן על בטבע. שלא ירבה כן אוחו
 בפרך ויעגידו כן על ישראל בני היותם מכני ויקצו וזהו
 עם מצורף להחטיאם בקשו ע": .פחדו זה כל וטס

 בני של חייהם השר חייהם את וימררו וזהו .הענוי
 בדרכיוובמצוהיו ללכת ובתורתו .ה' את עבוד היה ישרהל
 והשגחה זכות יתבטל כן ידי שעל מיינם הו. כי כד״א

 מדרך להפריכם ועבודה וגו׳ בחומר העני עם ובכן
 עטדהס כל חת דום העב גם .נכדה עבודה .וא ש הרן

 זאת וגס .עובדים שמצרים עטדה כהות מצרים כל
ס נאטם ימשט לבל .רך בפה היה בהם עבדו אשר

ה׳: לעני
 בפסוק ויאמר אומר הנה .וגו׳ מצרים מלך ויאבד )סו(

 צא זה בפסוק הלא כי .מיושר הוא ש־יח״ז
 והנה .כמותן מזכיר ט לבד דבר להן שאחר הוזכר
 .צמשכב שתבען באומרם )שם( רז״ל כיוס זה כי אפשר
 הדברים והניח המאמר רק כזה. דבר חלהיסהסשר וכבוד

 ציוויו על .שנית פעם ויאמר כך אחר וממר פה על
 כאשר עכו וצא אומרו זה לפי כן גש וישכן וגו׳. בילדכן

 ולא ישמר אך .כפול ה;א כי מצרים מלך שניהן דבר
 אליהן הנוגע המשכב ענין בה.א אליהן דבר כאשר עשו
 ז״ל ולדעתם .הילדים חת ושתיין אמר הילדים צווי ועל

 ומרים יוכבד אם גם ומה .למשכב לטבעם פרעה כונת
 להראות היתה אפשר .שנה ק״ל בת יוכבד היהה כי היו.

 ההוא הרע לדבר לו ישמעו לא כי שגם באופן לפ.י.י שיבתן
 במאמרם יאמר הפשט. דרך ועל ;הילודים בדבר רצונו יעשו

 כפרה נקראת והא' .ומרים יוכבד היו כי )שם( ז״ל
 טפטש שהיתה פועה והב' הולד אח משפרת זיתה ש

 בשמותס אלה אומנותן כי כפק אין והנה לחזקו ביין עליו
 :הידועים בשמן נזכרו לח ע"כ כי לכל מפירסם היה

 על יצוה טרם הנה כי והוא .הענין אל נבא ובזה
 באופן שהוא האבנים על הילדים את ס להמ המילדות

 הולד צאת יתחיל טרם שהוא רז״ל כמ״ש .נוגש בלשי
 כי לנקבה זכר בין להכיר סימן להם ומסר חוצה.
 אל תסתכל פי נקבה הוא מעלה לצד בפגים ?באה

н )8 )ח״ב

 הוא ספה כלפי פרו ונהיות נבראת. שממנה הצלע.
שממטלוקח: הקדמה. עפר אל מביט זכר

 ה:אמר:כוןאו צו. יאמרו חשפן כי ספק אין והנה
 נטילה פצשך ונמצא עוד יקראוט לא שנמיש בני

 הקדם: להן הניח דבר. יגיד טרם עשה מה כן על
 אס ומתקנות חזקות כס מוחזקות אתן הנה לומר .והנחה

 כשפרס שהיא על בפרה האמת נקראשן כן על כי הילדים
 ועל קו. להז עלכטפעסט פועה והשנית כולד. אש
 למשט׳ אתכם יחשדו לא ילדים ימותו ידכם שמחמת גס ק

 ו׳ וג מצריה מלך ויאמר ב הכת מאמר וזה : דרככם
 השניס ושש שפרה האחת שם אגר הוא להן חמר ומה

 החז־קכש על אלו בשמות הוחזקתם הנה כלומר פועה
 וצווי׳ .אמרתי מזינה ה זו הצעה אחר כן וחס הילדים

 נמצא שהפכשס שנ אתכם יחשדו לא כי וגו׳ בילדכן והוא
 .וגו׳ החמה כס אשר ההצעה לאמר היה הא׳ הויאמ׳ כי

 ארז״ל והנה כצווי. להן לחמר היה הב׳ והויאמר
 צרכם מהפקות שהיו .הילדים את ושתיין באומר )גם(

 שיצאו ,לה ומתפללות והמזיקים החיותם למען שלילדים
 כאוס שהיו אותם ו ימשד לכל .וחזקי׳ בריחים כלם

 יתר ביאור אל א ובזהנב :והדקים יכלו ולא להמיתם
 כלא )א( .ה׳ מאש ביק היו ית «כ מצות שתי כי הכתוב

 . הילדים להמית מצרים מלך אליהן דבר כמכר עכו
 ,עשווגו ולא וזהו להם ומסיטן מחיים שהיו מה )ב(

 .מצדים ממנך בר הד נעלם צא והנה .וגו׳ והחיי;
 נכנעחם העבה ואל שנשב ממה הנה אליהן ויאמר

 נקום מדוע היא הצונושי אך .החרפתי תי מצ מעשית
 וק 1נם כילדים את וזחיין הזה הדבר עשיתן עשה

 כי ואסרו הכל אח עקרו ק והנה .חיותם ושקרן צרכם
 כי מילדות ה אמר משלחות שאין אצ״ל כי וגו׳ כנשים לא

לעשות מאליה׳ וגי׳ המינדוש אליהן שבא בשרם אם
:וילדו מנושך

 עצמו ו כוירבהעס מה הנה .וגו׳ אלהים *ייטב כ
 יאמר ואיך העם אל הטבה היא הנה .מאד

 ובמים בנח המילדו' היו הנה אך לסילדום. וייטב
 כי מפרעה מישראל לגו אוי מפרעה לנו אוי באומרן

 וילדו העבריוש אש לילד נספיק שלא יאמין Ы הנה
 מהילדים איזה אם כי מישראל לנו ואוי . מילדת בלי

 וכיוצא יד שבר או רגל בשבר או חלש לצאת ישעשד
 מילדת שה אם כי זה א־ן מלאמר העם מלב יסיר מי

 להחלישו רק לו יכלה ולא להורגו בקשה פרעה רצון לעשות
 להמיתו לידת אנה לא ה׳ כי מאבריו אחד לשבר או

 אחד למילדוש ה׳ הסיב הטבוש שתי כן על בדס ותחשד
 לא כי פרעה מק שיא באיפן גדול רט העם שוירב

 הילודים אלף פני לאחד ולא להן מילדות כהי יספיקו
 עצומים טלדיס כלם ה־ו כי מאד :יעצמו העם חשדת ועל

 : כלל לחשדן מקום היה לא כי באופן וחזקים ובריאים
 לנו פירשו )שם( רז״ל הנה .וגו׳ יראו כי ויהי )כא(
 מלכות בשי לויה בזי כהונה בשי שהוא הבתים ענין

 נאמר כן כיעל ז״ל בדברם וצדקו ומרים מיוכבד שיצאו
 ניס או מלכות בית יטנה לא כי בנו״ן ולא במ״ס להם

 תשונס בזה והבא ודוד אהרן לזרע אם כי לנשים כהונה
בסיס להם ויעש ואומד אלהיס וייסב אומר כי ?ישי

לא



סשה שמות תורת

 שאם צזרכין והב׳ ,עצמן על הא׳ אם כי הוא אחד לא
 מאמרינו לפי ונם בלשונם. ושינה חילקן למה כן לא

:הועלת הבאת והב׳ .היזק סילוק הוא הא׳
 אח משפרת שהיתה שפרה היא יוכבד כי הענין ויהיה

 ישראל שמשפריןאח ולויה כהונה בתי ממנה יצאו הולד
 היא ומרים וזמרה ושירה בקרבנות חטאתם מכעירוס

 בית מלכות תוציא לחזקם הילדים נופעת שהיתה פועה
 אין הנה כי להעיר וראוי :ישראל את המחזיק דוד

 לומר צורך ומה .זכו אלהיס יראת דברת על ט ספק
 מחשבה יח'איך הוא לנו הורה אך וגו׳. יראו כי ויהי

 נאמר פרעה אליהן בדבר כיהנה למעשה מצרפה טובה
 מצוהו עשות לבלתי שהוא האלהיס את המילדות ותיראן

 אלהטעלוחחיין הדבר בבא טובה'זו. מחשבה ואחר
 שכר להן לקטע ית׳ הוא המתין שלא אמר הילדים את

 את והחיין בפועל המצוה עשוחן עד בתים להם ולעשות
 להן ויעש יפעלו טרם אלהים יראו מאז כ״א טלדיס
 נאמרוחראן תחלה כיהנה לזה קרוב יתכן עוד בתים.

 .וגו׳ עט ולא אומר כפל על כתבנו והנה .וט׳ המילדוח
 המילדוס ותראן כי )א( .היו דברים פני כי וגו׳ ותחיין

 . ועוד המיתום שלא שהוא וגו׳ עשו ולא האלהיס את
 וחחיין וז״א ותם ולהחי לילדים להשיב גס הוסיפו )ב(
 המיותם ית'עד .הוא המתין לא כי אמר הילדים את
 לבלתי האלהים אח יראו כי מאז כ״א . הילדים אח

להחיותם גס יסכימו טרם מיד מצרים. מלך כדבר עטת
:שכר להן קבע מאז כי בתים להן ויעש

 רצון לעפות היחלו הנה כי זה דרך על אפשר עוד
מדת הוא .אלהים מיראת היחלו מאז קונס

 המילדות ותראן כי והוא מאהבה. להשיב וגמרו הדין
 מיראת שעשו מה הדין מדת הוא האלהיס. את

 ולא וזהו . פרעה מצות עשות לבלתי הוא הדין
 עשות לבלתי רק יראה מחמת היה שלא וגו׳ כאשר עפו
 ולהחיותן הילדים צורך לספק הוסיפו מאהבה אך . רע

 כי מאהבה רק זה אין כי . הילדים את והחיין שהוא
 לא כי .הדין פחד היה לא מזה בהמנעס גם הלא
 אלהיס פחד מפני עשו מאז כי תורה אמרה למו ירט

 הרחמים מדת בלבד לא כי שנית עוד :להן הטיב ה׳
 יראו כי .וזהו הדין מדת גם אם כי בטובתן הסכימה

 כענין בתים הנזכר האלהים להם רעש האלהים את
 :הרחמים למדת הדין מדת שמהפכין הצדיקים אשריהם

 הילדים את שיהיו עד להסכים. איחרה ועודשלישיחשלא
 מאהבה להוסיף עתידות היותן על אלהים יראו מאז כ״א

:כמדובר בתים להם ויעש
 .למה לב לשוס ראוי וגו'. עמו לכל פרעה ריצו ב כ

. הבנים את להמית המילדות על בצוותו
 מלך ויאמר באומרו מצרים מלך רק פרעה קראו לא

 מלך אליהן דבר כאשר עשו ולא .וגו' למילדות מצרים
 הזה הדבר עשיתן מדוע מצרים מלך אליהן ויאמר מצרים

 אומר הוא היאורה הבנים השלכת בענין ועתה .וגו׳
 ז״ל במאמרם והנה : מצרים מלך נאמר ולא פרעה רצו

 ויאמר אומרו שלדעתם .למשכב שתבען למעלה שכתבט
 עשו ולא אומרו וכן .המשכב על הוא מצרי׳ מלך אליהן
לדעתם אפשר למעלה ככתוב מצרים מלך אליהן דנר נאשר

1 )ח״ב( בית

 פ מצרים לפלך אוהו כינה . . המשכב ענק כלרפוז
 ע״כ פי וגלולים זמה מקום ששם מצרים ארץ כמלך עשה

 כי .ז״ל בס״ש יחכן הפשט וע״ד .הארץ ערות נקראת
 שהורד )שם( ארז״ל ע״כ כי העונש מן ירא היה סרעה

 לישראל להצר לעמו שהודה עד .חדשים ג״ מגדולתו
 בהם לשלוח רצה לא הבנים אל גס כן ועל .והקימוהו

 לסילדוס שצוה מה כי נאמר ובזה .המילדות ידי על רק יד
 שאין בחירה בעלי ביד למוסרם שהוא הזכרים. להמית

 מצרים מלך להיותו רק .מלט שלא עפה מידם מציל
 בצוש אך .המליכוהו כן מנת שעל עמו כרצון לעשות

 רק בידם להמיתם בחירה בעלי בהן יד לשלוח שלא
 השגחתו פ״י .להנצל אפשרי פהיאדבר היאורה להשליכם

 מדעתו להסכים לט אל ערב זה גדר עד כנודע יס׳
 בשום יסכן עוד פרעה: נאמרויצו וע״כע״ז עמהס.

 לו נתחכמס הבה י״א( דף )סוטה ז״ל מאמרם אל לב
 ועל .פדה כגגד מדה פורע ית׳ שהוא ישראל של למושיען

 מטל להביא שלא נשבע הוא כי היאורה נשליכס כן
 מאסרם על יקשה והלא .וס מעונש ונפטר .לעולם

 היה .לו נתחכסה הבה אומרו אחר מיד כן אם כי .זה
 . ונד היאורה הילוד הבן כל פרעה ויצו יאמר ראוי

 הנה אך :המילדוס וענין מסים השרי ענין אחר ולא
 .סרז״ל כנראה מפרעה אלא יצא לא זה התחכמה ענין

 לא העם המון אך :לו נסחכמה הבה באומר ונרמוז
 הילדים ולהמית מסים פרי עליהם לשוס כ״א .עצתם זאת

 שהוא רבים בל׳ מסים שרי עליו וישימו אומרו וזהו בידים
 הנה .כי לסו שוה לא כי ויראו בעצתם כן עשו העם כי

 בחרו אז וט׳ ויקוצו ונו׳ ירבה כן אותו יענו כאשר
 שלסרעהכ״א מלב לא זאת ונם .בידים הילדים להמית
 פלך שמא במה כלומר .למילדות מצרים מלך ויאמר
 עי׳י ולא .לפילדות צוה עמו רצון להפיק ורצה מצרים
 ובלאוס .א׳( פ׳ )ש״ר ז״ל כמ״ש העונש מחמת עצמם
 שתי ע״י נס ומה נבערה עצה היסה כי הכל לעיני

 לדתוילדו המ אליהן בטרסתבא כי רבוא. לס׳ מילדות
 מקום היא אביתם שלא עצתי כי הנה עתה אמר אז

 הקודמות כמועצותיכס ולא ישראל של למושיען להתחכם
 לכל פרעה ויל• וזהו .היאורה הילוד הבן כל להשליך רק

 מס כ״א .פרעה עצת נזכר לא כה עד כלומר וגוי עמו
 מצרים מלך אמר ואשר .וגו׳ מסים שרי עמו עליו שוישימו

 כל לאער עמו לכל פרעה ויצו אך ארצו. בני לימשךאחר
 כפו הלא כי לאמר אומרו יתכן ובזה .וגו' הילוד הבן
 אס שהניח אחר אך לזולת. לאמר אינו כי נחשב זר

 כל את ויצו אז .עמדו שלא ויראו מועצוסס לנסות עמו
 הוא וציען לאמר שראוי מה כי לתוכחתו ישובו כי עמו

 והוא לאמר באומרו יתק עוד :היאורה הילוד הבן כל
 ט .אליו פרעה אצטגניני הודיעו )שם( У'г כמאמרם

 מי על והיא מיס ידי על ללקוח עתיד ישראל של מושיען
 לא והפה .וט' בי האמנתם לא יען שנאמר .מריבה

 להשליך צוו .ע״כ במים ללקוח בארובה כסומא רק ידעו
 מישראל אס ידעו שלא אמרו וכן .המים אל הילוד הבן כל

 הבן כל צוו כן שעל .המושיע האיש מצרי איש או הוא
 אומרו יצדק ובזה .תשליכוהו היאורה מצרי אפילו הילוד
גס כ״א .לישראל לאמר בלבד לא פרעה צוה כי לאמר

אל
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 :בניהם את ישליכו הס שגס לאמי עמו כל אל
 את מלהשליך יבצר לבלתי הנה כי יאמר הפשס וע״ד

 שלא א׳ גס ימלס שלא צריך היה .להושיע העתיד הבן
 זה על לעמוד יוכל ומי המושיע הוא הנמלט פן יושלך

 עמו לכל צוה ע״כ כשרצים ורבים הפריס רטא בששים
 מוסלח האזהרה שיהיה וכו׳ הילוד הבן כל לישראל לאמר

 מזה הנמלס כי .מקסל א׳ בן ימלט לבלתי עמו כל מל
 .וכו׳ היאורה האמירה שתהיה כיון עוד :מזה ימלס לא

 כי .ידענו הנה כי והוא .תשליכוהו ליאור אמרו ולא
 מהראוי זה ולפי .בראשה למ״ד במקום תיבה בסוף ה״א

 בסופה וה״א תיבה בראש ה״א ולא ליאור או יאורה יאמר
 רשעים ישובו פסוק על ז״ל שאמרו מה דרך ל הוא אך

 והרצו בראשה ולמ״ד חיבה בסוף ה״א שיש .לשאולה
 אפשר זה דרך על .שבשאול החמתינה באמבטי שהוא
 פן שפתו אל ולא היאור עומק אל שהוא היאורה לאמר
 יכוונו וזה עיניהם. פקחו וע״ז במשה היה כאפר .יחיה

:משה עם היה וה׳ .לאמר באומרו
ההליכה הזכירו הנה .וט׳ לוי מבית איש וילך א ב

 לוי מבית איש ויקח יאמר ומהראוי מיותר 1

 שהלך היה שההליכה י״ב( דף סוטה )ורז״ל לוי. בה את
 רשע פרעה אשתו אח כשגירש לו באמרה .בתו בעצת

 מתקיימת וגזררך צדיק ואתה מתקיימת גזירתו ואין
 ק״ל בת הלא כי קשה ועוד :משלו גדול׳ שלך נמצא׳

 סמוך הוא כי יאמר אך :בת אותה וקורא היחה שנה
 הזוהר מספר שידעט במה והוא .הקודם הפסוק אל

 לצדיק קל רעות וחיות ומים מאש כי קפ״ח( דף )וישב
 כי מאד קשה אדם בידי הנמסר אך .נס לו ליעשות

 יתכן ע״כ .ממנו בחירתו המיות ית׳ הוא יסור לא
 הזכרים להמית מחזר פרעה שהיה עמרם בראות ט יאמר

 נתן לא עמו יד על יעשה מעט ועוד . המילדות ביד
 צוולאמרהיאורה בראות אך אשתו. את להחזיר לבו אל

 . וכו׳ איש וילך אז בחירה בעל בלתי שהוא חשליטהו
 בה׳ ויבטחו מלהוליד גם יחושו בל העם אח דעת ולמד

 והנה .שנה ק״ל אחר הריון בת אינה אשתו כי גס
 ללקחה כשהגיע לש״ש הליכתו פסיעות בשכר ית׳ הוא

 וזהו .לילד ראוי בת הנקראת כנערה ית׳ הוא עשאה
 תצטרך כשיעור לא בת שנעשית וגס לוי בת את ויקח

 הריון לענק כי .להריון ראויה היותה עד .להמתין
 יתכן עוד :האשה וחהר וזהו גדולה כלומר אשה היחה

 בכתוב נרמז ג״כ זקנה היתה אפר גם כי זה דרך על
 והנה .בשנים גדול אל תואר רק אינו איש כי והוא

 בחי כי .גדול איש לוי של בנו בן בהיות כי הסתם מן
 עלומיה לימי שתשוב לא אם קטנה תהיה לא ממש לוי של

 גדול שהוא איש שהיה מי וילך ויאמר וזהו .נס דרך
 נכדו שהוא מביתו רק בנו שאינו לוי מבית היותו עם

 .מאד גדולה שהיא עצמו לוי בת שהיתה מי את וקח
 אלהיס ראה כוונתו טוב זה כל ועם לילד ראויה בלתי

 עמרם וילך אמר שלא מה יצדק ובזה . ותהר בת ונעשית
 הזכיר שלא מה הראשון הדרך ועל .יוכבד את ויקח

יורגש לבל .הדבר עשו בהסתר כי לרמוז יהיה בשמותס
: עבורה ימי למטת תתעבר אם

3 1ПГП" .הללו, ירחים שלשה אל טעס האשהכו׳ 
2 )ח״ב( ב

 אומרים י״ב( דף )כינוה ז״ל מרבותינו יש הנה
 מעוברת היתה ונבר . הגזרה מחמת בעלה גרשה כי

 לא והמצרים לעיבור. חדשים שלשה לה היה וכשהחזירה
 יכלה לא וע״כ מהחזרה אלא חדשים ,ש מונים היו

 שהוא אחשוב זה ובדרכם . ירחים משלשה יותר הצפינו
 במקרא יש ירחים ארבעה כי ההוא המפרה ענין
במספר' )ג( ירחים גרש )ב( .ירחים שלשה ותצפנהו )א(

 ־ :תמלאנה ירחים הספור )ד( .יבא אל ירחים
שגרש מפני .ירחים שלשה ותצפנהו שעם מה לומר והוא

 יבא אל ירחים במספר גרושין של ירחים ג׳ הם ירחים
 . ירחים היא תספור כן על המצריים אותם ספרו שלא

 והלאה' מאז לעשות העיבור ירחי התשעה אח תמלאנה
 אומרו שנדקדק במה יתכן עוד ביותר: מעולה שמירה

 לא שאם לומר נחשב זר כמו הלא כי הוא שוב כי
 והמסרנו צופנתו היסה לא הוא סוב כי רואה היחה

 )שם( ז״ל אומרם אל לב נשית דרכנו פי ועל .למיתה
 :ההיא האורה ענין מה אורה הבית שנתמלא הוא שוב כי

 ביום לוני שעמדה היא תורה זכות כי ארז״ל אפנם
 לפני השרת מלאכי ואמרו . ביאור הושם לסיון שישי

 ביום חורה לקבל שעתיד מי העולמים רכון .הקב״ה
 ;לו שעמדה היא ההורה זכות כי הנה זה ביום ילקה זה

 סוב יבא זיל כמאמרם שוב נקרא זה יחס על והנה
 ויקבל שוב שנקרא משה יבא לשונים משוב סוב ויקבל
 לכל בה׳ ש שנקרא מהקב״ה שוב לקח שנקראת תורה

 ,ה השיב־ קכ״ה( )ההליס שנאמר ישראל הס לטובים
 יוכבד ראתה כאשר כי והוא הענין אל ונבא :לשובים

 אמרה כן על .אור חורה כי אורה הבית נתמלא כי
 עד כן ואס לו לעמוד מקבלתו חורה זכות מעתה הנה
 זכות כי פחד בלי בבית להצכינו אוכל הורה מתן יום

 )מגילת וקבלו קיימו הנה כי והוא .לו תעמוד תורה
 מאז כי נמצא משה נולד לאדר שביעי ביום כי י״ג( דף

 יום נשלם שהיא וכשראתה ירחים ג׳ תורה מתן יום ועד
 יכלה לא אז ההגנה יתבשל יומו ויעביר .הורה המתן

 בחכמה עשתה ועוד :וגו׳ לו ותקח ואז הצפינו עוד
 .השישי ביום אם כי השביעי יום עד המתין לבלתי

 שעתיד מי השרת מלאכי שאמרו א׳( פ׳ )ש״ר כמשז״ל
 ני על יהיה זה ביום ילקה זה ביום חורה לקבל
 וכאשר המים מן ינצל למים הנמשלת הורה מתן ביום
 אומרו זה ולשי .כמדובר השרת מלאכי עליו הליצו
 היתה כן לא שאם הכונה אין הוא שוב כי אותו והרא

 'צפנה .הוא שוב כי ידי פעל אלא . ערלים ביד מניחחו
 עשתה שלישית כוד :לזכותו המייחסים ירחים שלשה אותו

 זכרון ית׳ לפרו ויראה יעלה למען הנזכרת הכוונה על
 אוהו ולשום ידו על לינתן העתיד יקבל אשר משה תורת

 עצי ארון ועשו כד״א .ומחוץ מנית :מצום ען באדון
 את הארון אל ונתת .ומהון מבית וכו׳ וצפית ששים

 התחכמה זה סוב קלזכרון על . התורה היא העדות
 כמאמרם .ומחוץ מבית ותהמרה גמר חבת לה והקח

 ובזפת רע ריח יריח פלא מבפנים בחומר )פס( ז״ל
 אל לרמוז ומחוץ מבית מצופה ען תבח נמצאת .מבחוץ
 מבית מצופה ען כארון תהיה לקבל שעתיד ההורה
על דבר נעשה שלא במה טונה רביעית עוד ;ומהון

י7י



V משח שמות תורת

 גומא חבת לו וחקח כאומרו .לבדה היא רק בעל ידי
 דבר לא כי בעצמה בסוף ותשס בעצמה והחמרה

 אנשים מלאכות אלו הס יותר הלא כי .הוא ריק
 אשר בידים כי בחכמה עשתה אך . נשים ממלאכות

 כן על כי העברים ילדי את משפרת היתה בהן
 בהצלת תטפל בהן הילדים אח ותחיה .שפרה נקראת

 זכות עוד .ילדה על לעזור מעיר לה תהיה ל^ען בנה
 לו לזכור שהוא בסוף שוחשס במה כיונה אפשר אחר
 אש להציל ליבקע סוף ים עתידה ידו שעל מה זכות

 רמזה וזה . ההוא הזכות לו תעמוד שמעתה ישראל
 שבזכות .סוף ים מי כנגד המיס על בסוף החבה בשום
 .אלו ממיס עתה הוא גם ינצל ידו על אז ישראל הנצל

 אמרו היאור שפת על משה שכשהי' )שם( ארז״ל וכן
 לפניך שירה לו׳ שעתיד מי .הקב״ה לפני השרת מלאכי

 אמו ידי זולת כי נמצא .וכו' במים ימות סוף ים מי על
 עליו מגינות ידו על ליעשות עתידה זכיות שחי לו היו

 ואמרו שהליצו תורה זכות .השרת מלאכי ידי על .מעתה
 שכתבט כמה כו׳. זה ביום תורה לקבל שעתיד מי

 שכתבנו כמו סוף ים קריעת זכות על הליצו וכן למעלה
 והוא המסרה כוונת תהיה זאת כי ואפשר :בסמיך

 השולח )ב( .גמא חבת )א( במקרא יש גמא פלשה כי
 בצה בלא גמא היגאה )ג( .גמא ובכי צירים ביס

 על גמא בחבת ילדה את שומה בשיתה כי וכו'.והוא
 . וכו׳ השולח השרת מלאכי אמור סבה היתה היאור

 בבקוע והכאיב .ומבלים צירים ביס לשלוח שעתיד מי
 ראה הים על כ״א( פ׳ )שס ז״ל כמאמרם הים שר אח

 ינצל ולא מיס פני על גמא בכלי יהיה האס וינוס.
 מי ואמרו השרת מלאכי עליו הליצו וכן .זכות באותו

 וכו׳ בצה בלי גמא היגאה וזהו וכו׳. חורה לקבל שעתיד
 הם אחו ישגה לא כן בצה בלי גמא יגאה לא כאשר כי

 בלי .בארץ אמד גוי ישראל שהם אחוה בעלי ישראל
 ינצל ראוי ולכן כלו' . למים שנמשלה התורה היא מיס

 שתה אשר והנה : שכתבט הזכיות שחי והס בזטתה
 )שם ארז״ל .זולתו עץ מבחנת יוחר גמא בתבת אוחו
 ולא קשה ובפני רך בפני לעמוד יכיל שהרך פ״א(
 ידעה היא כי בחכמה עשתה היא כי ואחשוב : יכבר
 רז״ל קבלו אשר והוא .היאור אל הילדים השלכת סבת

 ישראל של מושיען כי אליו אמרו פרעה יועצי חכמי כי
 לא היאורה אותו בהשליך כן ושעל .במים ללקות עתיד
 ענק על שהוא הבינו וצא ראו כי והוא . להמלס יוכל

 נתבטלה ביאור ניתן כאשר כי )שס( ארז״ל וכן .מריבה מי
 מושיען כבר אליו פרעה יועצי חכמי אמרו כי הגזרה

 היא גס היא ק ועל .היאור במימי נתון ישראל של
 כדברי׳ לפרעה ידברו למען ביאור החבה את נחנה

 זולת עץ חבת אעשה אס בלבה אמרה ואפשר .האלה
 הפסק יש ט במים אינו כי .באצמגנינותם ירגישו גמא
 שגדילתו שלמה .במיס הנדל גמא חבת עשתה ע״כ

 הפסק שיש כמו נראה בתוכו הנתון ואין חוצץ אינו במים
:המיס אל בינו

 יהיה מה שיאמר מהראו .וכו' אחוחו ותתצב י
 נ(’׳ דף )הופה Ь'пб מה אך .מהנער

 חלד כן הנה ולאמה לאביה וחאמר הסנבאה יולד סהרה

3 )מ׳ב( כ

 על ססחוה ביאור וכשהושס ישראל. אש שיושיע אמי
 כי ספק אין והנה .נביאותיך היק לה ואמרו ראשה
 כי הכתוב אומר ע׳׳כ נבואשה באמונש מתחזקת עודנה

 מה ידעה שלא אלא .נס לו שיעשה בודאי ידעה הנה
 יהיה פה כלומר לו יעשה מה לדעה וז״א הנס. יהיה

לו: יעשה אשר הנס

 מאלו איך .יש׳ הוא הורה .כו׳ פרעה בח "ЛГИ ה
 על העולה פרעה יועצי חכמי צוען שרי

 אשר ה' עולם אלהי עצש להפר ידם לאל יש .רוח׳
 הבן כל פרעה אל באו' .ישראל אח מושיע לברא יעץ

 שאחרי יש׳ הוא והורה . היאורה להשליכו יצוה הילוד
 אליו אומרם בעש כי עוד ולא יפר מי יען צבאוש שה׳
 חלציו יוצאח אז היאור ישראל של מושיען הושלך כבר

 ניסחה לא אשר .פנימה מלך בח כבודה חושים שחלץ
 מרחץ יחסר לא כי הרקות כאחת היאור על לרחוץ לצאת

 וחפעהובהיכל הביאהו המשהו המיס ומן המלטת להביש
 עד ירבץ ושם ירעה ושם נפשו אס המבקש אביה המלך

 הפליא אשר את הכתוב והורה .סעיפיו וכלה גדל כי
 היה המבע לפי הלא כי משה עם לעשות יה׳ הוא

 בו מלפגוע משה עם נערותיה יפגעו יותר הדבר קרוב
 פרעה ובת .היאור שפת על היה הוא הלא כי פרעה בת

 הולכות ונערותיה .פנימה ממש היאור על לרחוץ ירדה
 הראויות הנה והן היאור שפת על שהוא היאור יד על

 פרעה מבית יומר היאור שפת על אשר השבה אש לראות
 .עליו ותחמול צדקת שהיתה היא כי עשה והאלהים

 ונערותיה וזה .ראו לא ונערותיה השבה אש ראשה
 שבסמוך ונערותיה החבה את וחרא היאור יד על הולכות

 מן נעלם הסוף בתוך שהיתה אלא עוד ולא .ראוי לא
 סרס ותראהו עיניה. את האיר וה׳ הסוף בדי בין העין

 . שלפון המלך דבר על ימיתוהו סן נערותיה יראוהו
 כמס אמסה שנשתרבב )שס( ארז״ל אמתה אש וששלח
 אמר ולא אמחה את אומרו לזה הזקיקם ואפשר אמות

 ירבעם וישלח .ידו ישלח פן כמד״א ידה את וששלח
:ידו אס

 . שטנה עמו שראתה ארז״ל ותראהו. ПГЮГП ו
 האחרונה הוא״ו או האת רבוי דרשו ואפשר

 שקורא מה א׳( פ׳ )ש״ר ז״ל הקשו והנה .שטתראהו
 שהיה האומר סברת ודמו נער אותו וקורא ילד אותו
 כי מאד במאוד ויעצמו ע״ס במשז׳ל ויתכן כנער קולו
 הנה ט יאמר ובזה .וגדולים עצומים העברים ילדי היו

 בוכה נער והנה האמת לסי היה ילד כי הילד את ראתה
 גס מה הילדים מיתר ורב עצום כנער היה בעיניה כי

 ז״ל כמאמרם אמות עשר בן ;גדלו שהיה משה האיש
 גער בהיותו כזולתו היה ילד בהיותו גס זה ערך ולפי

 לבכות הנער דרך אין כי הפכים שני שה:א טכה וראתו
 תמיהתה ועל עליו ותחמול בכייתו מצד הילדוע״כ כ״א
 כמות איך הוא ילד ואס נער הוא אם טכה הוא איך

 העברים מילדי ואמרה לה אמרים השינה היא לזה גדול
 הלא כי בכמותו נער הראות על לתמוה אין כלומר זה

 מאמר והוא ועצומים גדולי׳ שהם זה העברים מילדי
 וע״כ האמת לפי הוא ילד אך מאד במאד ויעצמו הכתוב

 עליו ותחמול טכה נער והנה יאמר או :בוכה הוא
להחיותו
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 גדול הוא ע״כ ט זה העברים מילדי ותאמר ל&חיואואך

 אבי ושמע ארחמט רחם ואיך כלומר »■ר מסוס
 גם ומה העברים ילידי של בחיים יחטץ לא ט והמגט

 להעיב מבקשת у במטכה עודנה אז ובהומוהיו בביתו לגדלו
 אביה נפש שנואי העבריים מילדי היותו על והושבת

 לך וקראתי האלך פרעה בם אל אחותו ותאמר פיד
 והמלך ביתה בקרב הילד את לך ותינק וגו׳ מינקת אבה

 והלך אמר לא .וגו׳ העלמה ותלך )ח( :דבר ידע לא
 בהתעלמות הלכה כי העלמה רק לאמה ומקרא אמתו

 רק בקורבתה נוגעת ושיוכבד אחותו שהימה פסהנכרה
 ט כן עשתה הילד לאהבת לא כי להורות הילד אס אח
 פרעה להבת ותאמר )ע( סלך: בת מצות לקיים אם

 בבית שם ואח״כ לביתך אותו הוליכי כלומר וגו׳. הליט
 פן בגלוי פה תניקהו לא אך לי והניקהו באסתר שהוא
 הינק לבלשי כח עצרה לא אמו שהיא למה אך יורגש
 את האשה וחקח רק ביתה אל אותו הוליכה פד אוהו

ותניקהו: ומיד הילד
 .משה קראתו איך מקשים יש .וגו׳ הילד ויגדל י

 למי רק יצדק שלא המים מן שהומשהו על
 קראה לא למה לב שמו לא אך .הקודש בלשון שמדבר

ж הוא אך .אליה ותביאהו אמו גמלתו אשר אחר עד 
 לו לקרא ורצתה הוא העברים מילדי כי אמרה היא ט

 הביאתו עד ידעה ולא עברי בלשון המאורע שם על שס
 אל ותביאהו הסמיכות וזהו משה קראתו ואז ותלמדה אפו
 ואין משה הנזכרת פרעה בת לו ותקרא ואז פרעה גת

 ארז״ל וכן .פרעה בת על אלא כלל סשיתוכו לשון מנת
 שבעה לו היות שעם עמה חסד גמל שהקב״ה )פה(
 אך פרעה בת שקראתו בשם אלא תמיד קראו לא שמות

 המיס מן אותו משיכתה הנה כי הוא להעיר שראוי מה
 הלא כי ועוד כן על שם לו לקרא כ״כ מקריי דבר אינו

 חקראט וט׳ המיס מן כי על הוא שאם להפך פעם טחנת
 ידוע הנה אמנם : המושך הוא כאלו משה ולא צשוי

 רחב מקום הוא היאור שפת על סוף ט שגדל מקום כי
 משוללי למטה או שלמעלה המיס מן רחוק עסוק ובלתי

 היא והנה לרהון אדם בני יורדים ששם מקום וכוף קנה
 והרד כאו׳ היאור שפת שעל מהסוף רחוק במים היתה

 למיג אפשר היה ואיך .היאור על לרחוץ פרעה בת
 )סוטה ז״ל כמאמרם אמתה שנשחרבבה לא אס משם

 משה קראתיו למה תדעו וז״א פליאה והוא י״ב( דף
 כי הוא הלא משוי קראתיו לא וגס .ההסבכה דבר על
 משולל רחוק שהיא המיס מן כי ר״ל משיתוהו המיס פן

 זה ואין בסוף בהיותו משיתוהו ומשם הייתי שם ט סוף
 זרועי ומשך להעריצו כבודו מקום עד אותי משך שהוא רק

 שסו ותקרא יאמר או :וגו׳ המים סן כי וזהו עדיו
 המיס מן הלא כי הוא הממס הזולת את מושך שהוא משה

 מלך בת כבודה נתן ומי משיתיהו ביאור שהוא שם שהיה
 מהיכלי שמשכני אלא במצרים מרחצאות אין המבלי ביאור

 ותאמר מנת אל לב בשום יאמר או :שאמשהו היאור אל
 מן כי משה שמו ותקרא יאמר והראוי מיותרת כיא3

 חבשה משה אותו קוראה אחרי אך פשיתיהו: מזים
 חכמיו שאמרו ישראל של מושיען זה אולי פרעה יאמר פן

 ותאמר ע״כ • להחיותו משם משכתו ואח במים היה שכבר

 ליזחנצל משה אוחי קוראה שאמר .וכו' המיס מן ט
 הלא כי זה שהוא ישכן לא לומר וכו׳ ותאמר אז מאביה

 אפשר נ,תי היה המושיע זה היה ואלו משיתיהו המים מן
 אחר כי ודאי אלא לקוחו הוא בם כי המיס מן לינצל
 יאמרו ולבל .מכה שמו ויקרא לזה קרוב או :הוא
 המים על היה דף איזה שעל אלא המושיע הוא אולי

 הדבר אל האצטגנינים חשו וצא נשבע לא וע״כ שמשכתו
 של מוציען היה שבבר ואמרו המים פני על צף בו שהיה

 המיס מן כי ותאמר ק על .הגזרה ובישלו במים ישראל
ואס המיס שני מעל ולא משיתהו ממש מתוכן כלומר

כמדובר.* ניצול היה לא זה היה
 מיותר הוא ההם כישים ויהי אומר הנה וכו׳. ויהי יא

 אך גדל היה ההם בימים כי ידע לא מי כי
 וגזה .צרה הוא ויהי שנאמר מקום בכל כי ידענו הנה
 מישראל איש ט ללמדנו בא כי והוא הענין אל נבא

 לומר לו ראוי אץ בצרה ישראל שכל בזמן לגדולה שעולה
 הנה יאמר חה בצרה עמהם להיות רק נפשי עליך שלום
 משה יגדל ואז ההם בימים היה וצרה אוי שהוא ויהי

 ולא המלכות בבית וגדול המלך בת בן לגדולה כעלה
 וירא אחיו אל ויצא כן על מצרתם שורש להיות לו יאות

 וכו׳: מכה עברי איש וירא בצרת׳ ומצשער רואה בסכלותם
עברי. איש וזה מצרי איש זה נקרא הנה .ט' רפן יב

 דהן היה דהעברי ס״ד( דף )נדרים וארז״ל י
 מצדו או במצרי השיבות יש אולי בלט משה אסר ויהק

 חביטת ט אין ואם להתגייר עתיד אולי זרש מצד או
 בלחי המונה עברי האיש אולי לחוש ראוי ליהרג וראוי
 הוא כי כן אמרי היה כאשר הדבר ויגלה באיכות חשוב
 וזהו למלן הדבר והגיד וכו׳ אומר אתה הלהרגני אמר
 ני וירא כברי ובאיש מצרי באיש כלומר וכה כה ויפן
 מהם אחד בכוס איש תואר איש אין ט כלומר איש אין

 ועברי מצרי רק עברי קיש וזה מצרי איש זה לקרא
 המוכה אולי ליהרג המצרי שראוי גס כי נטך היה ע״כ

 המצרי את ויך זה כל עם דבר יגיד משוב בלתי כהוא
 חששת ועל הוא איש לא כי מצרי האיש את ולא כלומר
 חול הנקראים ישראל בכלל הלא כי לאמר לט שת העברי

 :א׳( פ׳ )ש״ר ז׳ל כמאמרם בהם הדבר ויסמן הוא הים
שהמרים אחד דברים שני למדנו הנה .וכו׳ ויצא יג

 בני רשע נקרא הכהו שלא אע״ס לחברו יד
 ’ יד הרמש מבלי רשעים נקראים ריב מחרחרי האנשים כי

 ז״ל כמ״ש חכה למה לרשע ויאמר מאו׳ הא׳ הלמוד
בא»׳ השני והלימוד תכה אלא נאמ׳ לא הכית )שם(

:שכמותך רשע רעך
 או .משלש מאחד יבצר לא אמר .וכו׳ ויאמר יד

 דברי שנספר נדי רעך הכה למה שאלת
 אנשים כדרך בינינו שלום ולשים לפשר הכנס למען ריבט

 מוותרים שלמענו של־ס לתווך עצמם המכניסים משובים
 ביטנו ולשפוט לדון כדי שאלת או שלום ועושים זה את זה

 או ישראל בדיני מבירו אש למבייש או למכה כמשפס
 המכה לנכרי הוא א׳ משפס תורה ניתנה לא שעדיין למה

 )שם( רז״ל למדו כאשר חבירו אס המכה ולעברי ישראל
 כמצרי ה מי■ חייב אט כגם ודעת,־ המצרי אח מהריגשו

הב׳ ועל חביטת לשון בהוא לאיש שמך מי אמר הא׳ ועל
אמר



שמות ןי משתתורת
ז

 כאשר וכו׳ הלהרגני אמר הג׳ ועל ענינו ושופט שר אמר
 וכו׳ אכן ויאמר משה ויירא אז .וכו׳ המצרי את הרגת
 ישקוט לא כי למלכות הדבר כבר נודע בודאי כלומר
 היה כאשר היום הדבר גלה אס כי הזה הרע האיש

 :פרעה אל דתן הלשינו מיד כי )שם( ז״ל כמאמרם
 את מפה הרג שס ע״י כי ארז״ל .וכו׳ וישמע טי

 אומר אתה הלהרגני שנא׳ המצרי
 את פרעה ויפמע מ״ש שזהו ואפשר הרגו שבאמירה

 ויבקש כן על הרגו בדבור כי שהוא מדחן הזה הדבר
 מי את להרוג שיוכל דרך מבקש שהיה משה את להרוג
 להרגו הבא אל משה יהפך פן דבור ע״י להרוג שיודע

 לבל שם יזכיר או הוא גס ויהרגהו עצמו פרעה אל או
 אומר הנה .משה ויברח :לו ישוה ולא להורגו יוכלו
 ברח כי הל״ל משה אח אומרו שאחר מיוחר הוא משה
 הוא הקודמת בתיבה הנז׳ משה כי וידוע פרעה מפני

 ירד כי האומרים )פס( ל רז׳ מאמר יכוון אך הטרח
 וזהו וברח משה שנשמט עד וחפשהו כדמותו מלאך
 אז ברח ולא שס נשאר אחר אך כלו׳ .משה ויברח

 הוא פרעה מפני אומרו והנה .שבדמותו המלאך והוא
 בפני בהיותו שברח א׳ דברים ב׳ כיון ואפשר מיותר
 לברוח פרעה לפני יוכל מי כי פליאה שהוא פרעה

 אפר רבים כי המלכות בית אנשי כל ידי על יתפס ולא
 עומד נמצא עין שבהרף פנית דברו עושי כח גטרי אחו
 מפני כי מדין בארן וישב פרעה מפני וזהו .מדין ן באר

 שלא וזהו בדרך. הליכה בלי מדק בארן נמצא פרעה
 יפלא ולא מדין לארן וילך פרעה מפני משה ויברח אמר

 כשיש צוארו שגעשה ומי המצרי את בדבור שהרג מי כי
 :זאת את גס לו שיעשה יברח עד במקומו מלאך הושם או
 לנו יכפר למה לב לשית ראוי וכו׳. ולכהן טז

 גם ומה ותמלאנה ותדלנה שוחבאנה ’
 צאן אומר ומיד ותמלאנה אומ׳ בכלל שהיא ותדלנה מלת

 הצאן אח וישק ואח״כ צאנם אח אומר ואח״כ אביהן
 ועוד בנו״ן ויגרפון אמר ולא ויגרשום אומרו ועוד סתם
 מלאו הן כי אומר הוא ראשונה כי בכתוב להעיר ראוי

 האיש כי מעידות הן ואה׳כ הצאן להשקות הרהטים
 יהמר אמנם :הצאן את וישק דלה דלה אשר הוא מצרי

 לדבר ה באר בבואן נשים דרך כי צניעות בהן הכיר ני
 אשר זר איש בהיותו גס ומה שם ימצא אשר האיש עם
 עם מזה ואי ארצך מה ישאלו שאול כי היא מארצן לא

 חלק כאלה לא אך אלו עם אלו לדבר לפחות או אתה
 וכו' ותמלאנה ותדלנה ומיד ותבאנה אס כי אלו נשים

 ממנו בשו כי אלו עם אלו אפילו בדבור הוטפלו ולא
 כו' ותבאנה יחדו שתקו וע׳׳כ הבאר על וישב וזהו

 דעת קירוב להן היה לא כי ראה פנית עוד :כמדובר
 על ויגרשום הרועים ויבאו אדרבה הלא כי הרועים עס
 ולא רבים רועים על לבדו לקום מנגד נפשו את פס כן

 שבקשו )שם( ארז״ל והנה .גולגלחו את ירוצו פן חש
 הנערה צעקה כמד״א ויושיען משה ויקס לאונסן

 בכתוב נרמז זה כי ואפשר לה מופיע ואין המאורסה
 ותמלאנה וחדלנה באו כאשר כי והוא במ״ס ויגרשום באו'

 הן ויגרשום ואז להן להתחבר אצלם הרועים ויבואו אז
 לבקש הנערות צעקו כי בצעקן מעליהם הרועים את

5 )ח״ב( ב

 אפו הרה הרועים על משה ואז להושיען יבואו מופיעים
 צאנם את ויפק מימיהן הציל וגש מליאנס ויושיען ויקס

 שגברו במה כי ולהיות .עדריהם אח מהם ישקו בל
 נאמר לא אנשים כדרך שהוא לגרשם הרועים על

 להשקות תחלה ואומרו .ויגרשום אם כי בתי״ו ותגרשוס
 כי יתכן הצאן ואח״כאח צאנם את "כ ואח אביהם צאן

 אביהן מאח להן היו נשואיהן לצורך גדולות בנות להיותן
 אביהן כבוד על והן לבד אביהן של וצאן לבד עצמן של צאן

 ותדלנה וזהו אביהן. צאן בעד ולמלאות לדלות היחלו
 גם הספיק לא אך אביהן צאן להשקות וכו׳ ה ותמלאג

 האת שריבה צאנם את ויכק אז להושיען שה מ ובבא לצאנם
 וזהו שלנו צאן בשבילנו שהיא לנו דלה וגם אביהם של גם

 כי והוא אביהן צאן את גם שכולל סתם הצאן את וישק
 לשתות והתחילו אביהן צאן צורך סיפוק כדי דלו שהן גס
 הו הספיקו בלא באופן הרועים בתגרת השחי׳ גמרו לא

 מרהטיס משה והשקתן הרועים שגרשום על להשקותן
 את והשקה דלה ואח״כ הוא גם וידלה הן שמלאו

כאמור: צאנם
 למעלה למה לב לשים ראוי .וכו׳ ותבאנה יח

 שמו ואת במת שבע מדין ולכהן אמר
 פה. במר למה וגם רעואל אל אומר הוא ופה הזכיר לא

 מרז״ל ידענו הנה אמנם :שמותיו שבע מביתר זה בשם
 ארז״ל עוד לאל ריע שנעשה על נקרא רעואל כי )שם(

 בו מאסו כן ועל עירו יושבי ונדוהו בע״ג כפר עתה כי
 הרועים גרשום כן ועל הצאן לרעות בנותיו והלכו רועיס
 מדין ולכהן הכתוב רמז זה כי ויתכן :לאונסן ובקשו

 כי בנות שבע לו והיו נולדו מדין כהן בהיותו כי בנוח ז'
 בבואנה, לא אך מדין כהן בהיותו היה בנות שבע לו היות

 ו,כהונתו גדולתו שהוסרה אמר כ״א בהרהמיס למלאות
 ,כלו אביהן רעואל אל באי ההוא המאורע ואמרי ממנו
 כפר שאביהן לאל ריע שנעשה להיות כי לומר שבאו
 ואמר הוא השיב אז עירו בני כל ששנאוהו להן באה בע׳ג
 מדוע כדבריכם אם כלומר היום בא מהרתן מדוע

 שמהרתן יותר הצלחחכן עתה אדרבה כי היום בא מהרתן
 הצניחו שכפרבע״ג בזכות רק זה אין כי כלומר בא

 מצרי איש הנא כי הוא נהפוך ואמרו השיבו אז בנותיו
 שעם, הרועים מיד הצילנו עע״ג המצרים הסתם שמן

 כזה מועט בזמן וגס רבים רועים כנגד יכול יחיד היותו
 שאין' הצאן וישקאת לנו לבדו דלה דלה שמהרנולבא

 .וכו׳ דלה דלה יאמר או : אדם בני מסוג למעלה רק זה
 וזהו הצאן את וישק המיס נתברכו דליות בשתי כי

 בע״ג שכפרת שעל תאמר ואיך .דלה דלה אומרו
 :הצילנו אשר הוא ע״ג עיבד שסתמו המצרי הנה כי הצלחנו

 בצאן הצליח מצרים אלהי הוא שהצאן שעל רמזו ואפשר
 היא אמרתן מאשר כלו׳ ואיו ואמר רעואל השיב אז

 שלא• הלא כי הצלחתן בע״ג שגעלתי על כי לדברי ראיה
 החזקה' היד וחת הטובה את עשה אשר היה טבע בדרך
 רק' זה ואין הוא ,ה מלאך כי רק זה אין לכן הזאת
 אשר, כי איננו כי כלו׳ ואיו וז״א מהע״ג פרישתו בזכות

 נתעלס הסתם ומן הוא איש לא כזה גדול כח לו
 רק מצרי איש יהיה לא הוא שאיש יהיה ואס .ופרח

כחש. יישר לא עע״ג המצריים כי מצרי לווי שם כלא איש
לעשות



משת שמות תורו? 14

 כלו׳ האיש אח עזבתן זה ולמה האלה כדברים לעפות
 עמכן להביא ארן דרך שאינו גס כי מצרי כנוי משולל

 למה וזהו לזולתו ידמה לא כזה כח לו שיש מי איש
 את ולא מצרי האיש את אמר ולא האיש את עזבתן
 לפחות הוא מצרי איש כי הוא ק כדבריכם ואס המצרי

 שה אל יד לשלוח נוכל שלא גם כי לחם ויאכל לו קראן
 את יאכלו לא המצריים כי וסכן מבח וכטח מהעדר
 רוב הותכו ובזה לבדו. לחם נאכילהו מצרים תועבת

:מיותרת קצת שהיו הכתוב חיטת
 חכמי דרך רמז ואפשר מיותרת ואיו של וי״ו והנה

 וזה .הבל הוא ומשה קין הוא שיתרו האמת
 שנא׳ איו אחת פעם מ ,שנא מי הוא זה כי לומר ירמוז

 שנית פעם ,ואו חוזר ועתה אחיך הבל אי ד׳( )בראשית
 איו באלת תוספת על תורה הוי״ו כי ואיו וז״א איו

 :יודע היה לא שרשאל גם בהורה שנכתב רמז שהוא
 לחשוב מקום היה הנה כי אמר .וכו׳ ויואל נא

 את קחת למען משה עשה אלה כל שאת
 הכתוב בא לזה סופו הוכיח כאשר לאשה רשאל בת

 היה לא מפצו כל מ לומר וכו׳ לשבת משה ויואל ויאמר
 שמרעואל אלא חיתון לחיבת ולא בלבד האיש את לשבת רק

: למשה מעצמו בתו צפורה את וימן כי הדבר יצא
 שהבן עש יתרו התנה כי ארז״ל .וכו׳ ותלד כב

 איש לב כל נמס והלא לע״ג יהיה ,הא
 הרע כדבר יעשה משה האיש היתכן הזה כדבר שומע

 הלכו בע״ג כפרו שעל גם ומס לע״ג מזרש לתת הזה
 לע״ג בט את יחן חתנו עם יחנה ואיך הצאן עם בנותיו
 את אברהם שהוליד למעלה במ״ש אמנם . חלילה

 הזוהסח ומריק התיך למען היה עשו את ויצחק ישמעאל
 בישמעאל זוהמתו עיקר בחינת אברהם הטיל וע״כ נחש

 הפליא יצחק וק ממנה מזער במעט יצחק יצא יצא למען
 הא׳ שישאב תאומים יצר רבקה שבבטן ית׳ הוא לו חשדו

 אותה הקל למעלה כמדובר עשו שא הזוהמא עיקר כל
 יתכן וכן .בע״ג דבקו ועשו ישמעאל וע״כ !ב יע מעל
 שהא׳ והתנה כהם למשה יקרה פן חש כי יתרו כיוון
 איזו בחינת להטיל תשתו אל בקרוב בכוונתו משה יטין

 כל יצאו למען הא׳ בבן בו היתה אם זוהמא חלאת
 ויעקב כעש ,והב הא׳ כן וע״י וטהורים זכים השאר

 שאב אשר הבן אברהם הנה אמר כי והענין לו יהיו
 מצרית משפחה כ״א היתה מסוגו זוגו מבת לא זוהמתו
 איט שפחה לישא כי וביצחק בקרבה הזוהמא ששאבה

 לשליד נם ית׳ לו עשה הוא תמימה שלה כי יכול
 טשא שאתה אתה ועתה הזוהמא הא׳ ששאב תאומים

 שלקח כאברהם לעשות תכוין אולי מאומתך שלא אפה
 יצחק שיצא כדי הזוהמא בחינת ספת בה והטיל הגר

 למען זאת את תקח אתה גם כן משרה קדושה מטיפה
 אשה ואח״כ בך יש אס זוהמא בחינת איזה תשאב

 וטהורים קדושים בניס ממנה להוליד לך סקח ישראלית
 עם ויצחק לישמעאל שהיה הבחינה כי עמו החנה כן על

 מאם היותם עם צפורה לילד תהיה אמשת משתי היותם
 טונה למשה היות ע״י למען כמדובר ויעקב כעשו אחת

 בראשון אותה יטיל זוהמא בשנת ט אם בהולדה זו
אליעזר האחד ושם ,או י^ן ובזה .משרים ישו והשאר

6 )ח״ב( ב

 לפי הראשון עם יח־בר לא הלא כי השני ושם אמר ולא
 ע״גכי של החרס מן מאומה ממנו דבק לא אך חנאס
 עדיין לידתם שבעת אלא הזוהמא מן האב היה כוהור

 היה ע״כ הע״ג מן דבר ט ידבק לא כי נגלה לא
 גרשם שקראו לומר אפשר היה והנה .מאליעזר כמתחיל

 אמר ע״כ ע״ג אל אביו מקדושת הבן נתגרש כי על
 כי על רק היה לא גרשם קראו שמשה מה כי הכתוב

 אל הגרושים ענין ואין נכריה בארן עצמו משה היה גר
 7 ממשה גדול לנו מי כי היה שטר כי הבן אל הנוגע

 עה שם ויהי שמיס ה עש מי כי זוהמא חלאת מכל ונקי
 וע״כ .רגלים שלש זה לילה וארבעים יוס ים ארבע ס׳
 דבר על ריקם יצא לא אכן מאומה בגרשם דבק לא

 ל שנוא הוא בבנו השן וגרם הזה הדבר על שמו שנקרא
 .רז״ל מאמר כנודע לנו נכל לאל שנ הוא וגם .גרשם בן

 כי הוא מיוחד כי אליעזר האחד נאמר זו בחינה ועל
 .האחד באו׳ מ״ש על נוסף .בזרעו גס מאומה דנק לא

 והייתי ימן פי ואומר כמצסער הוא וכו׳ הייתי גר ואומר
 הגרוש והיה .זרעך יהיה גר ט שנתקיים כיצחק גר

 אצלטשם. ככתוב הזאת בארן טר ית׳ וכמאמרו .בא״י
 שגס .ה׳ אם אודה ועלז . נכריה בארן הייתי גר אך
 .כאב לו שהיה ליתרו סובה כמחזיק או .עמי היה שם
 .נכריה בארן היותי בערך רק היה לא גר היה אם כי

 נסוך כאלו כ״א יחשב כגר לא .שלו אכסניא בערך אך
 שהחשיב ז*( פ׳ )ש״ר מרז״ל נראה וכן .יושב הוא עמו

 לכבדו יותר לו חייב היות גדר עד .עמו יתרו השבת
 אל וישב על ד׳( )פ׳ בש״ר ז״ל מאמרם וזהו .פלאביו

 בכטדו חייב לחברו פתחו שהפותח מכאן חותנו יתר
 נאמר לא למס לב לשית ראוי והנה :ע״כ מאביו יותר

 אלהי כי אליעזר שש ויקרא בן ותלד שד וסהר פה
 שלא לומר ואין .יתרו בפרשת כמ״ש .וכו׳ בעזרי אבי

 משה ויקח נאמר .מצרימה בלכתו הלא כי עדיין נולד
 קודם וא״כ . החשר על וירכיבם בניו ואח אשתו אס

 .אליעזר לידת יאמר ראוי היה .מצרימה הליכתן סיטר
 היה שמשה ספק. שאין למה אמנם שש: וחריצות
 שלישת היתס שם נם כי פרעה ממרב שברח מסתיר
 .בשחל' היה מיועציו יתרו גס כי .ההם כימים פרעה
 ה׳ שהצילו על אליעזר שקראו מסתיר. שהיה ודאי וא״כ

 לא ע״כ הוא. טרח כי יודע בזה כי פרעה. מחרב
 היה עצש שמשה עסה עד .הדבר שעם התורה הזכירה

 .פרעה פחרב שניצל על כך קראו כי .הכל לעיני שלה
 במדבר סלך בישראל והיה . מצרים יציאס בזמן שהוא

:האלהים הר שם חונה הוא אשר
 )שספ׳א׳(כינצסרע ארז״ל .,וכו בימים ויהי כג

 ישראל ילדי שחס והיה כמת חשוב והיה
 שמימח בכשב נרמז היק לב לשוס וראוי . בדמם לרחון
 אגדה מדרשי רוב כדרך שהוא אפשר אך .ילדים

 ולהלן נאקתם את כאן נאמר כי והוא בג״ש. שדורשים
 ,ד אל גס לב ונשים .חלל נאקת את ונאק אומר שא

 .נאקה .שוע .זעקה אנחה. הנאמרים. דאגה ני מ
 לא האחרים השנים ועל .העבידה נזכרה השנים ועל

 נאמר בשעה כי ושד יש.ישית. בראשונה רק נזכרה
עלייה ולא ששעה ונאנקה .השפיעה וצא שועתס וסעל

 מוד



ת משה שמות תורת

 ראיה ענין מה .יש*אל בני את אלהים וירא אומרו ועוד
 אומרו וגס .ה' יראה תמיד הלא כי חדושה ומה זו

 העלים ולא עליהם לבו שנתן שאמר לפירש״י בין .וידע
 הפסוק בכלל הלא .וגאלם שריהם למתרגם בין עיניו

 שנתן הוא .וירא אומרו ובכלל .שריהם הוא הקודם
 ענין מה .ניישב דרכנו פי ועל .עיניו העלים ולא לב

 צער שימי )שם( ז״ל מ׳ש וידוע .הרבים בימים אומרו
 מי כי .להודיענו בא מה כי קשה ועדיי[ .רבים נראין

 היו רעות שתיס הנה אמנם :היו צער ימי כי ידע לא
 כמה זה בס עובד אשר הקשה העבודה )א( .להם

 שוחטים והיו שנצטרע מצרים מלך שוימת מה )ב( שנים.
 ההם. הרבים בימים ויהי אמר ,הא ועל הילדים.

 .רעים ופן .רבים כ״א .מועטים ימים ולא ויהיה כלו׳
 הימים ועל .הילדים וישחטו מצרים מלך וימת כי ב׳

 העבודה מן ישראל בני ויאנחו עבודה. של הרבים
 מצרים מלך שוימת מה ועל . ההם הרבים שבימים

 מה ועל .הילדים ששחטו המלך מיתת על .ויזעקו ע״כ
 מן ששועו עד .אנחתס עלתה לא עבודה על שנאנחו

 לא הילדים שחיטת על אמנם . עלתה ואז .העבודה
 .נאקתם אח אלהיס וישמע מיד כי .שועה לעלות הוצרכה

 על ואז .חלל נאקת כד״א .בעצמם החללים נאקת היא
 את וכו׳ אלהיס ויזכור כי נמשך .צעקה בלי כן ידי

 ישראל בני אל פנה לא למה תאמר ושמא .וכו׳ אברהם
 מה ידי על הנה כי הוא הלא .לאבות ולא .עצמן מצד

 שכאשר נמשך .תחלה האבות ברית את אלהיס שויזכור
 בחינת .בחינותס בכל ישראל בני אח ראה כן אחרי
 גס כי .אלהיס וידע .זכותם העדר ובחינת צרתם
 רחמים ל' אלהים וידע וזהו .לרחם הסכימה הדין מדת

 לא מהם מתחיל היה אס אך אליהם. וריחם שידע
 .גוי מקרב גוי שהיו צדקתם העדר על מרחם היה

 .וכו' והללו עע״ג הללו שאמרו כ״א( פ׳ )שם ז״ל כמ״ש
 ואח״כ .וכו׳ בריתי את הקימותי וגס הכתוב מאמר וזה
 יאמר או :וכו׳ מעבידים מצרים אשר וכו' שמעתי אני וגס

 מתוך צועק קנה דעה אשר יקרא מןהמיצר אשר הנה כי
 .ירחמהו ה' אל וצועק אלה הטו שעוטתיו מהודה תשובה

 אוי יצעק רק המכהו עד ישוב לא חסר דעה אשר אך
 ראוי בלתי וזה .בזה וכיוצא כבדה כי צרתי על לי

 מהבחינה שהוא העבודה מן האנחו ישראל והנה .ליעשות
 כובד על זעקה רק בלבבה יתב' אליו זעקו ולא השנית

 אז .למו שוה ולא .העבודה מן ויאנחו וזה .העבודה
 אל שועחם והעל ואז .ויצעקו וזהו .צעקה גס הוסיפו

 מן היות בבחינת אך .מעלה של ב״ד הוא .האלהיס
 .לרחם ראה לא האלהים ע״כ .הדרךהב׳ שהיא העבודה

 .נפשם צרת היא נאקתם את אלהיס וישמע אח״כ אמנם
 מן היות בחינה אל הביט ולא חלל כנאקת רבה כי

 .לגמרי הגונים שאינם אם כי שראה במה . העבודה
 .אבות ברית בהם לקיים מהם טובים האטת בזרע אין
 ויזכור וזהו וישמעאל עשו בערך מאד הס טובים כי

 בעצם הספיק ולא ,כלו .אברהם את בריחו את אלהיס
 והוסיף .עשו לו שהיה יצחק את וכן .ישמעאל לו שהיה

 זרע בכל הביט ואז שלמה. מטחו שהיה יעקב אח
יעהב בני שהם ישראל בני את אלהיס וירא .שלשתם

ן )ח״ב( ב

 .למוכים הס האחרים בערך כי אותם ובראותו הנזכר
אלהיס: וידע וע״כ

 עד יתרו חותנו נקרא לא הנה .כו׳ ומשה א ג
 חובב נקרא שע״כ .התורה את שחיבב

 . בתורה א' פרשה שיתר על יתר ונקרא .לאל ריע ונקרא
 מוכים ומעשים מצות שהוסיף על בשמו וי״ו לו והוסיפו

 .שלמיותיו גדרי אמר הוא זה שם כי נמצא .יתרו ונקרא
 ועוד .זה בשם קראו מעתה ולמה .התגיירו שאחר
 הוא בזיון וכדי מדין כהן קורהו הזה הכבוד כל שאחר
:מדין כהן היה הוא כי ידע לא מי כי ועוד לו

 בחברת לשלם הנמשך הדבר שבין ההפרש . יאמר אך
 היות לו נמשך חמיו עם משה בחברת כי .הפכו

 .ישרו שנקרא משה בחברת קנה חמיו אך .צאן רועה
 כעת שהיה עם .חותנו שהיה למה השלמות תכלית שהוא

 היותו נמשך למשה כי .רועה היה ומשה וזהו .מדין כהן
 גדר אל בא עד .ממשה לו נמשך ולחותנו צאן רועה
 המתחבר לאיש שלמות נמשך בלבד ולא .יתרו נקרא היות

 מה וע״י .וכו' וינהג כי לדומם גם אס כי הצדיק עם
 ההוא ב?הר המצא ידי שעל נמשך וכו׳ הר אל שויבא

 בו הנתן ע״י האלהים הר ליקרא המקום אותו זכה
 הרב מקום היותו על חורבה הוא שכעת עס .תורה
 וראשית ,התבודדותי שם שהיה מה ידי שעל .ושמם

 הזה ההר על האלהיס את תעבדון שס לו נאמר נבואתו
 רועה היה ומשה .הכתוב ושיעור :חורה במתן שהוא

 שכעת עס חותנו היותו ע״י .יתרו שנקרא מי צאן את
 וגם .אליו השלם בהקרב חמיו שקנה .מדין כהן הוא

 :וכו' וינהג כי אליו משה בהחמבר מעלה קנה ההר
 המקום זכה שם ביאתו ידי שעל .המקום אל ויבא

 .חורבה כעת היותו עם .האלהים הר ליקרא
 .סוף יס קריעת שמעו עד נתגייר לא שעדיין ולהיות

 מעורכת דעתו היות לבלתי כן שעל יתכן .עמלק ומלחמת
 עד נתרחק כן ועל .מזולתם זו במלאכה בחר .עמו
 כהן היותו על כי וכו' מדין כהן אומרו וזהו המדבר אחר
 הב׳ מראש זה כיוון אפשר עוד .וט׳ וינהג ע׳כ מדין

 בחר לכן מדין כהן הוא שעדיין למה וכו׳ רועה היה ומשה
 להרחיק המדבר אחר הצאן אח וינהג וגס .רועה בהיות

 ב׳( פ׳ )ש״ר רז׳ל הקשו והנה .דעתו מהתערבות עצמו
 היותו הודיענו וגס לגאולה. מוכן שהיה על ואמרו היה אומרו
 יחש׳ לקחו בצאן מרחם מהיוחו כי שהוא ארז״ל .רועה

 שבומשהשחמו וי״ו אל לב בשום ויתכן .בעמו לרעות
 יתרו הוא וקין הבל הוא משה כי האמת מחכמי ידוע דבר

 עתה . הרגו צאן רועה היות ידי ועל קני. הנקרא
 זה ומשה ירמוז וזה .הקון צאן רועה היותו ידי על

 בחורה הכתוב צאן רועה אותו כלומר .צאן רועה היה
 מדין כהן באומר קין ונרמז צאן. רועה הבל ויהי שהוא

 מה יתרו תיקן אשר .הטלל עם קין זהו כמספר שעולה
 עה פ. מהרב בברחו משה אח שהחיה במה הבל את שהרג

 שהיו תאומותיו שני לו שחמד מה כנגד .בחו לו ונחן
 אחר הצאן אח נהג הבל בנכסי קין חמדת לתקן כן נשיו

 שהיה מה ידי ועל .אחרים בשדות ירעו בל . המדבר
 מזכה שיהיה יתברך עשה זולתו את לזכות עושה משה

הכתובים; עניןהמשך והוא ישראל. כל אח

ניר?(



16тлפשהשמרת
 לו דבר לא שהמלאך אמר )א( .יקשה .,וכו וירא ד

 ויקרא הכתוב וכמאמר האלהיס אם כי מאומה
 וירא אומרו )ב( .המלאך נתראה למה .,וכו אליואלהיס

 . ט הדובר הוא ששסאלהים אחר כי .אליו ה׳ מלאך
 לבת הוצרכה למה )ג( .האלהים מלאך יאמר מהראוי

 אליו שנראה )שם( ז״ל מאמרם .וידוע בסנה והיותו אש
 ומשה אבות זכות על לרמוז ממשה חמשה שעליו בסנה

 למה )ד( משכינה פנוי מקום שאין להודיע או . ואהרן
 דיבר ולא אוכל ושאיננו באש בוער כסנה ית׳ הראהו

 .אוכל איננו והסנה אומרו )ה( .הנבואה ענין מיד לו
 יאמר ומהראוי ידבר עליו כי מיותרת והסנה מלת כי

 יאמר מהראוי כי )ו( .אוכל ואיננו באש בוער והסנה
 הפך הוא .יבער לא באומרו אך הסנה אוכל לא מדוע

 לראות סר כי אומרו )ז( .באש בוער למעלה אומרו
 והצ״ל ואראה נא אסורה נאמר הרי כי .מיותר הוא כי

 לראות סר כי ראה כי על כי שנראה )ח( .,וכו אליו מיד
 נמשך .לראות סר כי מראותו איך .וכו׳ ויקרא כן על

 סר היה לא אס כן היה ולא .,וכו ה׳ אליו שויקרא
 בל׳ הגשה אומרו אל לב נשית דרכנו פי ועל . לראות
 .וכו׳ לראות סר ובאומרו .נא אסורה באומרו .הסרה

 קודם אביו את הקדים למה .אביך אלהי אומרו )ט(
 שעל לומר (,ג פ׳ )שם רז״ל הוצרכו כן שעל .לאבות
 עמרם בקול הב״ה להשמיעו הוצרך .לנבואה טירון שהיה
 אלהי אלא אביך איני לו ואמר קוראו אביו שהיה .והשב
 . פניו שהסתיר לנו אלהים הודיע למה )י( .אביך
 שהוסיף במה כן אחרי פניו הסתיר לא למה )יא(
 פנית פעם ה' ויאמר נאמר למה )יב( עניו. לדבר
 . אלהים נאמר למעלה כי )יג( מדבר. ,יהב עודנו

 ראיתי. ראה הכפל ענין )יד( .,ה ויאמר ואח״כנאמר
 במצרים כי ידע לא מי כי . במצרים אשר אומרו וגס
 במצרים אשר באומרו שנראה אלא עוד ולא .,ה עם היו

 אומרו אחר כי )טו( .אחר במקום אשר עמו את ששולל
 נוגשיו מפני שהוא ידע לא מי שמעתי צעקתם ואת

 ירידה הצדק איך .וארד אומרו )טז( .מכאוביו ושידע
 .מצרים מיד אומרו )יז( .עליון אל והוא • יתב׳ בו

 שבח עתה לו הודיע למה )יח( .ממצרים אמר ולא
 •:׳( ,פ )שם ארז״ל רבה בשמות הנה אמנם .הארץ

 שכמו הקב״ה והראהו .המצריים אל משל הסנה כי
 אש יכלו לא מצרים כן הסנה את מכלה אינו שהאש
 .לקוצים ישראל את ידמה נחשב זר כמו והלא .ישראל

 . מ׳( )פרק ר״א בפרקי שאמרו מה היה טוב וטוב
 .הקב״ה אל משל אש והלבח המצריים אל משל שהסנה

 ישראל שם שיכלו .משה לב על עולה היה איך ועוד
 שבועת ואיה יכלו שלא לו להראות יתב׳ הוא שהוצרך
 גלות בטעם למעלה כתבנו הנה אך .וזכותם האטת
 זוהמת מחלאת ישראל בני את מרק למען כי ׳ מצרים

 כור הוא מצרימה להגלותם יתברך חכמתו גזרה .נחש
 הכסף ויוצא ומחמרק כור בתוך כסף כהיתוך .הברזל

 יהיו הקב״ה רצה כן .מכסף סיגים ופורשים הטהור
 טומאת חלאת מעין מצרים טומאת חלאת בקרב ישרתל
 הבועט יבעוט .העבדות המירוק ע״י למען נמש זוהמת
אפלה משך בימי ,ה הרג ואותם מצרים בטומאת וידבק

8 )ח׳ב( ב

 בנסיוןפתא לעמוד התעתדו אשר הטהור הכסף וישארו
 הטלה את לקשור .השם קדוש על עצמן שמסרו מצרים
 מצרים אלהי היותו עם .מצרים כל לעיני מטתם בכרעי
 .יתברך רחמיו רוב ידי על והיה .משם הוציא ואותם

 שנע ספרו עד טהרחם ימי שלמו לא עדין הלא כי
 עמדם עד כי נקיים כשבעה להם שהיו תמימות שבחית

 ז׳ל לס״ש עתה גס ומה זוהמתן פסקה לא סיני בהר
 הזה החדש לישראל משה ובאמור עבדוע״ג. כי ז״ל

 מלאת ומצרים נגאלים אנו האיך לו אמרו נגאלים אתם
 לא גוי מקרב עם גוי מקרב גוי רז״ל אמרו וכן שלנו. מע״ג
 שאפי׳ ארז׳ל וכן .ע׳ג עובד והללו עע״ג שהללו מלמד נאמר

 )שש ארז״ל .פנה עשרים בן עודנו במצרים משה היה מאז
 עשו בני ולא ישראל גלו למה בלבו אומר שהיה מ׳( פ׳

 אמר המצרי אח הריגתו סוד שגלו שראה עד וישמעאל
 שהיו היות עם כי הדברים כלל גלו למה הדבר נודע אכן

 ולפי לגמרי הטהרו לא עדיין ליטהר ישראל מוכנים
 גס כי שנית ועוד .כעת לגאל ראויים היה לא הדין

 או מחמשים או מחמשה א׳ רק כלס היו לא המוכנים
 שלישית ועוד למ״ד אלפים מחמשת או מאות מחמש

 בעת ה׳ גאלם לולא כי הזוהר מספר ידענו אשר והיא
 מצרים טומאת תוך ומשתקעים הולכים היו ההיא•

 לבלתי הנה כי והוא הענין אל ונבא .חלילה וניעבדיס
 האיש ע״י הקן את למהר יתברך הוא ביקש שמה יאבדו

 הוא ראה הנה כי והוא האדם מכל ושלם המוק משה
 כמשה וקדוש זך ישראל את ליגאל ראוי אין כי יתברך

 )שש ז״ל כמאמרם בנבואה נתחנך לא עדיין הנה אך
 הראשונה בפעם ק על כי לנבואה היה טירון כי ה׳( פ׳

 צו ואמר הנני ואמר אביו עמרם של בקולו קראו הזאת
 והנה אביך אלהי אנכי אה כי אביך עמרם הקב״האיני

 להשיג להתבודד צבו שש היה לא באלה נסה שלא על
 משולל מדבר בארן גם ומה לארץ בחוץ להיותו וגס נבואה.
 משת שהיה כירז״ל ידעט והנה :הפכה אל ומוכן קדושה

 1ה גלו למה ישראל הס צדיקים אם בלבו מהרהר תמיד
 אתה הלהרגני הומר דתן אא וכשראה וישמעאל עשו ולא

 נדון היה כי דרכם וע״פ .הדבר נודע אכן אמר אומר
 ליגאל ראוים כשרים הם או ימנע לא באמור באמת בקרבו

 אס יספיקו נכרייס באלקי כי על ראויס בלחי הס או
 כשדו כי מצרים מסבלות ה׳ ירחמם לא למה ראויס הס

 מעשיהם קלקלו אס הלא ראויים אינם ואס מאד
 כי אברהם חוב יפרעו היה טוב וטוב למדו מהמצרים

 שלא ישראל ולא וישמעאל עשו בני ,וכו זרעך יהיה גר
 הדבר וללבן לברר הקב״ה רצה כן על ליאבד יתעתדו

 ינא כאשר הענין וכללוה האמת על ולהעמידו לפניו
 זו מדרגות שלש עלה גם העלה־ יתברך הוא כי בס״ד

 לנבואת )ב( .לנביאה להכינו מלאך ע״י )א( .מזו למעלה
 להעלותה )ג( מאירה. שאינה אספקלריא היא אלהים שם

 והנה .הגדול ה׳ שם היא המאירה אספקלריא אל ממנה
 לפרוש לעוררו ידו על הכינו למען מלאך פלח ראשונה
 שלח יתברך הוא ט לשידבר ולהתבודד העולם מעניני

 כן ע״י למען הסנה מחוך אש בלבת אליו ונתראה מלאך
 בראותו עליונים בענייני' לראות העולם מעניני יסור

'כלומר ואראה נא אסורא אומרו וזהו לעשות שמפליא מה

א ר אם*



פשה שמות תורת

 לראות שאזכה כדי ואתטדדה העולם מעסקי אסוראנא
 רק כעת הכוונה היתה שלא ולהיו' .אלהים מראות

 היה לא עמו ודברו ה׳ מראת להשיג ויתבודד יסרוש למען
 תהיה הוא ראוי בלתי כי מלאך ידי על רק ית׳ ידו על

 ועל לראות לשיסור אס כי יתברך עצמו ידי על ההכנה
 מעסקי סר כי שהוא לראו' סר כי ה׳ ראה כאשר כן

 ויקרא אלהים נטאת להשיג הוכן אז להתטדד העולם
 מבוכת דבר ועל .הסנה מתיך יתברך עצמו אלהים לו

 שכתבנו כמו בלבו מהרהר שהיה הפלוס עליו רביט משה
 בלבת מראה מציאות באה כן על ראויים הס או ימנע לא
 היו כי למעלה שכתבנו הענין והוא הסנה מתוך אש
 סיגים להגו׳ באש הנתון הכור בתוך ככסף ישראל אז

 לישאר ורובם ליגאל נבחרו שקצתם שכתבנו וכמו מכסף
 הנבחרים ואפילו מצרים חלאת אל דבקים כסיגים שם

 כאמו' ליטהר גמרו לא המה גס יתברך רחמיו לולא
 עובדי הללו כאומרו בהם מצדים פר אחיזה מקום והיה
 אש לבת הלז הסנה משל הוא וזה וכו' והללו ע״ג

 ככסף ישראל חת הממרקת חלאת אש המצריים כי והוא
 הזוהמא עכירי וישראל אש לבת אל משל הוא בכור

 לסנה נמשלו כקוצים המצרי' אש בס לאחוז הקלים
 כאש הפורענות בהם לאחוז היו קלים כי קוצים שהוא

 וכו׳ ע״ג עובדי הללו מצרים של פרו כמאמר בקוצים
 הם כשרים בלתי כי איפה דע לו לומ׳ יתברך וטונתו
 אם כי שורש משוללי כסוחים כקוצים צא אך כקוצים

 מים עלי נטוע ששורשו וגס . הסנה הוא קוצים כאילן
 לו נרמז כי מ׳( )פ' אליעזר רבי בפרקי שאמרו וכמו
 המצריים שאש וגס למים שנמשלה תורה זטת כזה

 תבער לא להבה כי הרחמים מן תתיאש אל בם טערה
 על רחמים של מלאך שהוא ה׳ מלאך אומרו וזהו .בס

 בבלעם אומרו על כ׳( פ׳ )במ״ר ז״ל אומרם דרך
 מלאך נאמר לא וע״כ רחמים של מלאך שהיא ה' מלאך

 שהוא .וכו׳ אש צבת הואית' לו והראה האלהיס.
 לא שאס .התי״ו סמיכות יורה כן כי מאש יוצאת להבה

 דמות שהראהו הוא אך הסנה מתוך בלהבה הל״ל כן
 יוצאת ההוא ומהאש .ממשיי כאש בסנה למטה אש

 והנה וירא בתוכו מהסנה העליון בחלק ועולה להבה
 . אש4י שבו התחתין הסנה חלק כי באש טער הסנה

 שם אשר הלהב שט מלק רך . ההוא באש טער היה
 והשנה .בלהבה בוער הי' לא ה׳ מלאך אליו נראה

 אך בוער היה כי אוכל איננו באש בוער שהיה הנזכר
 לא בוער אפילו הלהב שבו העליון חלק אך כלה היה לא

 בקוצים לאחוז הלהב שלט שלא .חמיה יותר וזהו בלהב היה
 במקום כלה הסנה אין מאשר גדולה .בתוכם שהיא

 מפני מיד ולא .יכלה מעט עוד אולי כי .ט שהאש
 את ואראה נא אסורה אמר זה חלק ועל .למסה למותו

 תמוה בלתי קטן מראה יש כי . הזה הגדול המראה
 .אוכל ואיננו באש בוער .שהסנה חלק שהוא .הרבה

 בוער אינט שאפילו .אש לבת חלק והוא גדול מראה ויש
 להתבודד רוצה היה גדל מראה שהוא זה על ט ואמר
 בלבת הסנה יבער לא מדוע לראות העולם מעטיני לסור

 השורפת מצרים בטומאת כי הוא דבר ופשר .כלל אש
ודקות עכירות בס היה למרקם ישראל ?זוהמת ומתמקת

. 1 גימל י־

 סלה^ אל נמשל והדק .העב האש נמשל הוא העכירות
 נמשלים סזוהמא מכורי בישראל היו ואשר .מהאש היוצא
 ששלסס הסנה שבשפולי כקוצי׳ . שבהם איכות לשפלי

 באש בוער הסרה וזהו .מצרים טומאת עכירות בהם
 אוכל איננו אך . אפלה בימי וימותו בם בערה כן כי

 ממט ידח לבלתי מחשבות חושב יתברך הוא כי לגמרי
 והנדחים הכתוב אמר שעליהם דעתנו והוא .לעתיד נדח

 הזוהמא קלי בישראל היו ואשר .וכו׳ מצרים בארן
 . בהם לשלוט מצרים טומאת בעכירות כח היה לא אשר

 פטרה סבלתי אש בהם תשלוט אפשר היה עדיין אך
 את עזב לא מרחם ואלהינו .הדקה ללהבה הנמשלת
 היות עם כלל הזוהמא בקלי לשלוט ההוא אש הלהבה

 ישראל שהרית יאבדו לבל לאחוז מה זוהמא מקום בהם
 היסה אלה ועל .ממצרים יצאו אשר הם ואלו חלילה

 . הכ׳ משמעות וזהו השנה יבער לא מדוע .התמיהה
 .הסנה מתוך ה׳ מלאך אליו וירא )א( דברים ג׳ ראה כי

 שהוא שמה שהוא באש בוער הסנה והנה וירא )ב(
 כלבת במקום שהוא מה איך כי )ג( . בוער הוא .באש

 כמדובר אוכל איננו שבאש והשנה היה לא בוער אפילו
 יד על הזה העולם מענייני סר כי ה' שראה ואחר

 יחשוב ולבל אלהים נטאת אל עלה אז המלאך מראות
 אל עדיין עלה ולא אותי. הקורא הוא המלאך ט

 משה לומר .משה משה ואמר כפל כן על אלהים נבואת
 במדרגה כלומר אחר משה והנך א׳ .במדרגה היית

 הנני ויאמר עצמך והכן דע כלומר . ממנה עליונה
 גדר כי תדע למען שהיא נעליך של לו אמר אז מוכן

 אז . קדש באדמת רק אינננה אשר .היא אלהים נטאת
 אשר לומר וכי׳. אנכי ואמר הנטאה ענין לו דבר

 הוא שהנמשל הסנה יבער לא מדוע .נפלאתה נוראות
 סגאל לבלתי בישראל שולטת מצרים אש לבת אין איך

 אליך קנגלתי על הלא כי .החפן על תתמה אל אמר
 , שורש לו שיש וגם מיס על גדל קוצים באילן
 לקוצים דומים כשרים בלתי שישראל גם כי לומר

 .שרשי׳ ישלח מיס שעל לשנה רק כסוחים לקוצים לא
 ושורש למים המשולה הורה זכות להם יש כי לרמוז

 לסם יש כי הוא מים על שגדל מס להצילם חזק
 לני שבט שכל ז״ל מאמר והוא . שבמצריים חורה זטת

 ישיבה ראש היה ועמרם במצרים בחורה עוסקים היו
 בפרקי איז״ל וכן אביך אלתי באומרו לו רמז וזה שלהם

 ססנה במראת הקב״ה לו שרמז מ׳( )פרק אליעזר רבי
 ,שבמצרים חורה ע״י יזכו ישראל כן מיס על גדל סנה מה

 אטחוז׳א והואזטת ואמין. חזק שורש להם יש עוד
 משה אס להעלות הקב׳ה רצה והנה .כו׳ אברהם אל

 כי והוא המאירה אספקלריא עד מדרגה אל ממדרגה
 ואחרי כמדובר הכיט למען ה׳ מלאך אליו וירא ראשונה

 מאירה שאינה אספקלריא שבינה היא אלהים אליו ויקרא כן
 כי פניו משה ויסחר כי .עטתנותו פעולות ע״י כן ואחרי

 סן ויירא .להביט כדאי שאיט בלבו אמר כי .כו' ירא
 מזס שגדולה חייך יתב׳ הוא אמר אז .יאשם הכנתו לקוסן
 עד כי .המאירה באסקפלריא שתנבא .עלה גם אעלך

החילו וזה .הגדול בשמי ומעתה .בך דבר האלסיס כס
עתה
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 לראות ושטחתי :וכו׳ ראיתי ראה ה׳ ויאמר באומר עתה
 יונתן ר׳ בשם נחמני בר שמואל ר' מאמר ד׳ז'( )ברכות

 זכה פניו משה ויסתר בשכר .לשלש זכה שלש בשכר ט
 .אליו מנשת ויראו זכה ירא כי בשכר .פנים לקירק
 שקרוב יביס ה' ותמונת זכה האלהיס אל מהביט בשכר

 היתהמדת כה עד כי .יאמר או :שכתבנו מה שהוא לו׳
 כן על .מהביט ויירא זחל כן על .בו מדברת הדין
 . כיוון עוד .כו' ה׳ ויאמר וזהו מד״ר מעתה ט דבר

 . עצמם מ" זכות שוס לישראל הזכיר לא כה עד כי
 .בלבד הלוי שבט של תורה וזכות אטת זכות אס כי

 ע״כ . שלמה הגאולה להיות קשה דבר נראה כן על
 מדת דברה כה עד לומר .כו' ראיתי ראה ה׳ ויאמר

 מדתו. אל מספיק עצמם זטת להם ימצא ולא האלהים.
 ראיות שתי ראיתי ראה רחמים מדת בחינת אני אך

 בבחינת האמורים זולתם זכות שהוא ראשונה הראיה
 ראה ו וזה .עצמם זכות היא שנית וראיה .אלהים
 ראיתי ונם מזכותזולתם. האמורה הראיה ראה ראיתי
 כלומר אשרבמצרים. עמי עני את שהוא עצמם זטח

 . במצרים היותם עם .עמי היותם הניכרים עני אח
 כל שאין זכיות ארבע שבזכות במכילתא מאמרם ויהיה

 לכל ניכר היה כי ישראל נגאלו להם כדאי כלו העולם
 שיט שלא שמס את שינו פלא מיוחד יתברך עמו שהיו

 .דלמורין היו ושלא העריות על נמשדו שלא .לשונם את
 עסי שהוא שניכר מי .עני את ראיתי פה יאמר וזה

 שלא היות פס שמעתי ג״כ צעקתם ואח .במצרים אשר
 עד כשבים המה עמי ט על שאענה .בלבם אלי צעקו

 כמי .מהעבודה צועקים רק בלתי אין כי ירחמם המכה
 ט יען חשתי ולא .מכהו מכת על לבו מנהמת שצועק
 לטבל מכאובות גודל לו שאשר מכאוביו. אח ידעתי

 אדם אין 'כי .הראיות הבחינות אל בצעקו לטין .עמו
 מפה דאגת על אמר טוגן אפשר עוד .צערו על נקפה

 אני ראיתי כבר פחה רואה שאתה מה כי הצר אל
 צעקתם ואת .במצרים אשר עמי פני את מתחלה

 מאז כי והוא .נוגשיו קודם מאז שמעתי .עתה שצועקים
:לפניו גלוי העתיד כל כי .מכאוביו את ידעתי

 על תשובה אותו אלהיס הודיע אחרי .וכו׳ וארד ח
 באמרו הסנה. יבער לא מדוע תמיהתו.

 להבת עכ״ז .ראוים בלתי כקוצים שישראל גם כי לו
 תמיהות שתי למשה נמשט עתה בס תבער לא המצריים

 היסה כי .כו׳ נעליך של לו ואמר• שהקדים מה על )א(
 גם ומה .בח״ל להיות שכינה צורך מה .שטנה שם

 הדבר על )ב( .כבודו לפי שאינו קוצים ושל נמוך באילן
 אלא כקוצים ראויים בלחי היו ישראל כי שהודיעו השני

 תתחזק עתה הלא כי .רחמיו כרוב זכיות להם שמחפש
 למה בלט מהרהר שהיה א'( ם' )ש״ר שארז״ל .קושייתו

 חוב לפרוע .וישמעאל עשו את ולא ישראל את הגלה
 כקוצים שנעשו ישראל את .ולא זרעך יהיה גר כי אברהם

 ומה .פקטק בישראל שיש זכיות אחר לחזר יצטרכו ולא
 .ט' ע״ג עובדי הללו מצרים כל שרו לקטרוג גם
 ותת .ביאור חובת ית׳ עליו חל .אלה שתי על כן על

 זה על שהוא היחל ובראשון . אחד כל על טעם סוב
כסנה ושפל הנמוך ובאילן .ל’בח ית' הוא נתראה

2 )ח״ב( ג

כשה

 מיד להצילו וארד ואמר .מלילה יה' כבודו לפי שאינו
 למצרים פכינה ירידת לו לרמוז שהוא .וכו' מצרים

 וממוסרי . נמוכים להיותם לסנה הנמפלים ישראל פס
 כמד״א מצרימה יעקב ירד מאז והוא . כקוצים זכות
 להיות מאז כלומר וארד וזהו .מצרימה פמך ארד אנכי

 )ב״רפ׳צ״ד( כו׳וכנודעמז׳ל להצילו כדי אתם במצרים
 שם נתראה לזה ולהורו׳ רמז לצאת זוכים היו לא שאל״כ
 לשקעס בעצם בם להמזיק מצרים פומאת יכלה לא שעי״כ

 :כינה היות שע״י שארז״ל מה ונס עולם פד שם
 שלא שהיובהם. דברים הד׳ לשמיר כח פצרו . עמהס

 . וכו' להצילו וארד וזהו .כמדובר כו' שמם את שינו
 שאחר בפסוק נזכירהו זה. בדבר אמרת דרך לנו ועוד

 ארז״ל אשר מטבחו והיא השנית ועל בס״ד: זה
 פשווישמעאל. בני גלו לא למה ואומר מצטער תמיד שהיה

 אלו גלו למה לאמר .קושיתו תגדל עתה הנה כי
 מרדות כליהם מרדת לולא לגמרי. אבודים היו שנמשך
 ,כך לידי הביאם לבלתי היה וטוב .יאבדו לבל גדולות

 ולהעלותו לז״א וישמעאל. אדום את תחתיהם ולחת
 חוב שפורע מי כי צימר .כו' אלאה ההיא הארץ מן

 הארץ מן ח״א .הארץ את ונומל לו מכינין הגלות
 .שני כעס עוד :ובו׳ ארץ אל גלות של שהיא .ההיא

 הנה כי לומר ס׳ ארץ אל ההיא הארץ מן באו׳ כיוון
 מן רקיעא רום ועד דארעא כמתהומא .היא העלייה

 הפוראה שנופת הוקף .הארץ ערות שהיא ההיא ץ ההר
 ירדה לולא ק ועל .כנודע הקדושה מפני כיבה ארץ אל

 הזאת הגדולה העליה א־תם יעלה מי .להעלותם שכינה
 וזהו .ט׳ והמתי הכנעני משניהם עממין כמה ולנר:
 נס כי .לו רמז דרכנו וע׳פ .וכו' המקום אל אומרו

 הלא כי במצרים כובה לה: להשפיע לה׳ מעצור שאין
 וממציא בארץ ילדיהן מבליע ית׳ הוא היה במצרים נם

 וא״נ . ודבש חבב אמד לכל להניק דדים ב׳ כעין להם
 לז״אאל אמרת. בארץ כובה להם להשפיע צירך מה

 הבא אל שבא״י שפע דומה שאינו לומר .כו׳ כובה ארץ
 דבש מאכילן ית׳ הוא היה שם שגס נס כי במצרים.

 ארץ מתוך כובה בלתי ארן באמצעות היה הלא ומלב.
 מהקדושה משתלשלין צרים זרים בצנורות וגם כמאה

 היא א״י אך . כמאה האדמה אמצעות ע״י וממפכין
 בדרך הקדושים צנורוסיה דרך הקדושה בה לבא . סובה

 ועוד . ורחבה כובה וזהו .השמים שער שם בי רחבה
 .התינוקות ודבש מלב יונקים היו במצרים שגס מה כי
 השפע שהיה כ״א .הארץ מאיכות הזיבה היתה לא

 אך .נגדיי שא־כותה ארץ דרך ועובר מהקדושה מפל:
 וכמהו ודבש. חלב זבח היא עצמה מצד ישראל ארץ

 עושה אני ושרו מצדים קושי כח על ולא .דגמרא עובדי
 ט .הוא נהפוך הלא כי .כס להם הטיב לבלתי מלילה

 עם שהוא מצרים משא״כ .עממין כמה מקום הוא שם
 אל כו' חלב זבת הכנעני ארץ אל וז׳א .אחד ושר אחד

: וכו׳ מקום
 בפסוק בין ועחה אומרו הנה .וכו׳ הנה ט

 כי מיותר היא שאחריו בפסוק בין זה
 הגה אומרו וגס .הענין הוא עתה כי ידע לא מי

;וט׳ שמעתי צעקתם ואח נאמר הרי .וכו׳ צעקת

ושד



©שה שמות הורת

 ואיך מצרים מיד להצילו וארד אמר יח׳ הוא כי ועוד
 :וכו' עמי את והוצא באו' משה אל ההוצאה מייחס

 מצרים מיד אומרו אל לב נשים הפגין. אל לבא אך
 ואמ״כ .הצלה לשון פה אומיו וגס ממצייה אמר ולא

 הנה אמנם :וכו׳ והוציא באומרו . הוצאה ל׳ במשה
 והנה .הדש ב”י משמשות המטח היו כי מרז׳יל ידענו
 שמלידת שנה הק״ן עם .שנה ח׳ נשלמו שבהם שנה הרד״ו

 בעת כי נמצא מכות. של שנה סוף עד שלמו לא יצחק
 חשלום קודם שנה היה אותו ושלח משה עס יח' דברו
 של שרו כי כ״ב( פ' )ש״ר מרז״ל ידענו עוד :הזמן

 אמריהם נוסע מצרים והנה פ' על .שמו מצרים מצרים
 הענין אל .ונבא וכו׳ מת מצרים את ישראל ועלפסוקוירא

 התאמן לא ממצרים ישראל צאת עת טרם הנה כי והוא
 ביס והיו שיצאו עד בישראל להחזיק מצרים של שרו עוזא
 מלמד ניסע אלא נאמר לא נוסעים ז״ל)שס( כמאמרם סוף.

 שצווח חרז״ל וכן .ישראל נגד אז בא היה מצרים של שפרו
 והללו ע״ג עובדי הללו בדבר יש פני׳ משוא ית׳ לפניו
 מאות ושמהארבע .וכו׳ והללו בלורית מגדלי הללו וט׳
 בדין מיכאל ושיעמוד . שנה ק״ן נשארים עדין שנה

 וראה מעלה של ב״ד בפני המצרים במקום והוא במקומם
 ונכנס להם. מי לישראל הואית׳ אין אס ט יח׳ הוא

 רז״ל האריט כאשר . וגאלם עצמו ע״י הקורה בעובי
 בעת רק מצרים של שרו התחזק לא כי הנה בדבר

 צורך עיקר כל וע״כ מעתה לא אך .סוף ביס היציאה
 מצרים של ששרו בזמן הוא .השכינה פ״י העשות
 מאמרו וזה .מעתה לא אך מידו להצילם נגדם מחחמן

 בעצמי לעשות לירד שהוצרכתי מה לומר וט׳ וארד ית׳
 מצרים כי השר הוא בם האוחז מצרים מיד להצילו הוא
 בהשליס השנה לטף שהוא בעצמי. אני צריך ולזה שמו
 להצילם בידו הס וכמעט בישראל כשמחזיק שגה הת׳
 וכו׳. ההיא הארץ מן הגדולה העליה .ולהעלות מידו
 הוא הלא .בדבר ליטפל מתחיל אני שמעתה שמה אלא

 לץ יכו ואין אלי באה ישראל בני צעקת הנה ועתה ט
 וע״כ וכו׳ הלחן אח ראיתי וגס .השנה סוף עד לסבול

 יהיה בעצמי אעשה שאני מה לומר .וכו׳ ואשלחך לכה
 . מצרים מיד להצילו שהוא .השר ביד יהיו בעת אז
 עמי אס והוצא .וביני ביני וכו׳ ואשלחך לכה ועתה אך

 השר יחזיק לא היציאה טבעת היציאה שהוא ממצרים
 ההצלה אך סוף בים ים על המרו לא עדיין כי בהם.

 בים בהיותם שהוא .כן אחרי אני אעשינה השר מיד
 ישראל את ההוא ביום ה׳ ויושע שכתוב מקרא וזהו סוף.
 להצילו וארד הקב״ה שנדר מה כי לומר מצרים מיד
 הכתוב שעור או :ההוא טוס נתקיים אז מצרים מיד
 לפניו לומר משה יטל ט הואית׳ ראה כי זה דרך על

 עלה גם אעלך ואנכי מצרימה עמך ארד אנכי אמרת הלא
 בעצמך תעשה ולא תשלחני למה וא״כ מהגלות בניך אח

 מאז שוארד מה וחמד הקדים ע״כ .אמרת כאשר
 השר הוא מצרים מיד להצילו כדי הוא בגלות אתם

 ועתה לומר וכו' הנה ועתה אך .כמדובר באחרונה
 הכתוב ככל והוצא. ואשלחך לכה כך ובין כך בין

 יאמר היה מהראוי וכו' ואשלחך לכה ובאומרו למעלה
בשליחות סרט על מרפ׳ה יאשם לבל אך .ולכס ואשלחך

3 )ח״ב( ג

 ללכת שתחהיז בבבחירחך לכה כלומר .לכה ואמר הקדים
 ימים שבפה בסרט נאשם לא וע״כ אשלחך. כן ואחרי

 שאם .ולכה משלחך הנני ואומר גוזר היה אס כן שאץ מה
 רמז יה׳ ובדבריו .חלילה יש׳ מציתי עובר היה ימנע

 כני עמי אח באומרו להוציאן זכיוש וב' א' בטחון לו
 ג׳׳כ היו .מעלה של פמליא וכל שכינה כי והוא .ישראל

 ל( פ׳ )שם ז״ל כמ״ש .יחד לצאח ויחעשדו במצרים
 מלכים ארונוח בין שהיה יוסף של לארונו משה שאמר
 אס ישראל עם יוצאין מעלה של פמליא וכל שכינה
 וזה . פעורים אנו לאו ואם מוטב עצמך שראה

 שכינתו שיוציא מי כי ולישראל למשה גדול בטחון היה
 באומרו לפנים מאמרו וזה .ישראל את יוציא וחייליה
 בסייעתא ביאורו יבא כאשר צבאוחי את והוצאתי
 מלש כי עמי אח באומרו פה רמז וזהו .דשמיא

 וזכיות לישראל. הבטחון מעלה. של פמליא והיא ריבתה את
 לעטדתי המיוחד כלומר .עמי באומרו רמז הישראל
 א כ" ההורה עסק זכוח שט לוי שבס אצל שהוא ולכבודי

 ארבע בהם היו כי המה. ה׳ עם כי ישראל. יתר גם
טי ובאומר עמי וז״א .ורו׳ שמס אח שיט שלא מדות

' אטש: זכות רמז ישראל

ימאן .נחשב זר כמו הלא וכו׳ משה ויאמר יא
 חלילה. העולם והיה שאסר מי בשליחות

 כענין לו שקרה ואפשר :מאד ענו משה האיש גס ומה
 לפניו שאמר דוד אש למשוח יח׳ אותו בשלחו שמואל

 ז״ל)פסחים והקשו שאולוהרגני. ושמע אלך איך ית'
 .יש׳ מצוחיו בדרך בלכתו ה׳ שיצילהו בטח לא איך ח׳(

 משה מאמר יהיה וזה .שאני הזיקא דשכיח היכא ואמרו
 .מענושי הנה שידם שאמר .פרעה אל אלך ט אנכי מי

 אל אלך ט )ב( .זה לשליחות כדאי שאהיה אנכי מי )א(
 .היזיקא ושכיח והרגני הקשה מחרט שברחתי פרפה

 פרפה יראה שעתה .ישראל בני את להוציא גס ומה
 בני אח להוציא עתיד שהייתי הוא אני ויזטרכי מעשה
 פשליטהו היאורה הילוד הבן כל גזר כן שעל .ישראל

 מל מאז לו הייתי מות בן כי באופן .המשוני המיס ומן
 באופן ויהרגני מפניו בריחתי על זה גס ונוסף .גזרתו פי

 כוונת תהיה וזאת .המלך מאימת היה טענתו עיקר שכל
 ומי אנכי ומי .זה .במקרא יש אנכי מי ג' כי המסרה

 כי אנכי מי אומרו טעס והוא .ביתי ומי אנכי ומי חיי
 שיקנח חיי ומי אנכי מי כי על היא .פרעה אל אלך
 .שנים כמה אחר יכירך לא אולי תאמר ושמא ממני. חיי
 אנכי מי הלא כי יתכן לא .לו עשית אשר אח שכח או

 שאמרו גס ומה .ממני ירא היה שמילדותי .שישכמני
 פרעה ואמר מראשו פרעה של מלטחו כתר הסיר ט ז״ל

 ישראל אח לגאול שעתיד עליו נאמר אשר זה הלא
 באותה היו שלפה כי א׳( פ׳ )ש״ר ז״ל וכמ״ש ולכובשני

 מעשה יראה שעתה באופן .וכו׳ בלעם יתרו איוב .עצה
 ונס .אנכי מי וזהו המצרי הריגת ע״ד נוסף ויזטר

 בית לא אם ביתי ומי הלא כי יכירני פלא לומר אין

 אוכל ולא .שנה עשרים р עד נתגדלתי שם כי .פרעה
 יתברך הוא הוצרך וע״כ שכתבנו הענין והוא להתנכר

 כל בהחכת יתכן עור :עמךוט׳ אהיה כי להבטיחו
ראשונה .לב נשים כאחד הבאים אלו כתובים שני סיטת

באומר'



מעה שמות תורת ‘20
 כדאי שאינו שנראה פרעה אל אלך ט אנט מי באופיו

 כי ההוא המס כלב פרעה ומההוא אלהפלך. לדבר
 כדאי יהיה לא .פסו מדבר המלכים פלכי פלך אשי

 ארוכה עלתה הקודם בדרך והנה .פלך עם לדני

 אחרים ודקדוקים נוב בכ היטח יש עדין אך . V קושיא
 בתשובתו ועוד בס״ד: נבאר אשר נדרך יוסי •סיישט

 דבורו יספיק ולא אות צריך למה .,וט עמך אסיה כי יה׳
 דרכי מכל זה אות הוא נהשך הלא כי ושד :♦ת׳

 לאמת עתה שהוא ממה .יהיה ראוי האות הלא ט האות
 שעל הוא זה אך .וגדעון ויהונתן אליעזר כענין הפסיד

 לעתיד שיעבדון ממה אות לו נותן .פחה עמו שיהיה מה
 עלה הנה אמנם :ממצרים צאתם אחרי האלהים את
 עמה יהיה ולא .דבר אלהים ה׳ יעשה לא כי .דפש סל

 .מצרים מיד להצילו וארד על כמטרש השף עד כפס
 הוצאה מציאות עד יספיק .לבדו פשה זכות פתה אך

 הנני אמר כן על .כו׳ לכה ופתה על כמפורש . בעלסא
 בלעדי עצמי מצד אנכי סי )א( .עטביס חמשה רואה

 אשר הוא אנט האס פירשו ג׳( ם׳ )שם לרז״ל גס ומה
 אלך כי )ב( . בניך את עלה גס אעלך ואנכי .אמרח

 את אוציא וכי )ג( .והרגני מחרבו שברחסי .שרעה אל
 אני מה כי .שלמעלה ופמליא שטנה לרטת את ששא

 באומרו .,ית הוא לו שריבה מה זה. באת שרמז לסך
 נודע שהיה ישראל בני )ד( .האת אוהו ברטי עמי את

 ממצרים העת )ה( .יזכו ובמה כמצריים פע״ג שהיו
 יגאל לא שעבד המחייבת ומערכה שר לשדד שצריך

 נתקנו הרי . עמך אהיה כי ית׳ שא לו והשיב .שד
 אדע במה לומר לבבך יתאמן ואם הרביעית זולת טלן

 יעכב ולא עמך אהיה כי אמרת כאשר עמי חשה ט
 בעצמי אני כי האות לך וזה כן על .ישראל שן איזה

 אנכי הלא כי .לפני גדולחשיטחך הנה ט עמך. אשה
 מלאך אליך נראה כאשר כי מלאך ע׳י ולא בעצמי שלחתיך

 לשלחך ההוא המלאך יכול יהיה לא האס .הסנה מחוך
 ויקרא כד׳א שלחתיך בעצמי שאנכי רק .רציתי ולא משמי

 אות לך ואין .וכו׳ ויאמר הסנה מחוך האלהיס אליו
 וזהו .אתך להיות בעיני גדלת כי עמך שאהיה מזה גדול

 :שלחתיך אנכי כי הוא הלא האות הוא ומה האות לך חה
 זה אין הלא כי תשש אל עע״ג שישראל הרביעית ועל
 בהוציאך אך בתוכם. להיותם ממצרים מודבק רע רק
 אח ולא לבדו האלהים את חעבדון ממצרים העם אח

 ושא להם שורשיי זה חסאם אין כי הזה ההר על פ״ג
 ז״ל ומאמרם .החוחים בין כשושנה פסוק על מאמריו

:השמש שזפתני פשק על רבה( השירים )שיר
 אל )א( .לב לשים ראוי .וכו׳ משה ויאמר יג

 מה ישראל בני אל בא אנכי הנה אומרו
 ישראל בני אל בבואי אמר ולא בא אנכי סנה או׳ צורך

 מעצמו מלומר ימנע למה )ב( וכו׳. שמו מה לי ואפרו
 שלא היתכן )ג( .ית׳ שמו וידעו ה׳ אמר כה המיוהד פס

 סאטתיהם מסורת ית׳ שמו וגדוליהם זקניהם ישראל ידעו
 מה לו שיאמרו היחוייב )ד( .שמו מה לשאול פיצפרכו

 השיב מה )ה( . אליהם אומר מה לומר ששצרך שש

 כמאמרו ה׳ שם אמר ולא אהיה להם שיאמר ית׳ שא לו
 ויאמר אח״כ אומרו )ו( אטתיהם. אלהי ס׳ אחריק

 מהקודם חזר צמה שלחני אהיה ישיא* לכנ» חאמר כס
 בגלית אהיה יאמר שמתחלה ג׳( ס היאכמז״ל)שס ואם

 גלות לבשרם שלא כ’ואח אחרת בגלות אהיה אשר זה
 מתחלה ואס סבר מאי מעיקרא .כ• חזר מעתה אחרת

 אחרת בגלות ואהיה זה בגלות אהיה לך מודיע אני כיון
 ט הפסיק למה שלחני אהיה רק תאמר לא לישראל אך

 משה אל אלהיס שד ויאמר אוסרו )ז( .באמצע ויאמר
 בני אל תאמר כה אומרו )ח( .שד אומרו פנין מה

 זה מהקודם ט חוזר איך .,וכו אטתיכם אלהי ה׳ ישראל
 אמר ואח׳׳כ אהיה אשר אהיה אמר תחלה רגלים שלש

 שיאמר הוא ואם שלחני ה' אמר ואח״ש שלחני אהיה
 ואיך כלל אהיה שם משה להם שאמר מצינו לא וזה זה

 באוסרו האטת כלל למה ד ועו :ית׳ ציוויו יעבור יתכן
 .וט׳ אברהם אלהי לפרסם וחזר אבותיכם אלתי
 יצחק אברהם אלהי אמר ולא א׳ בכל אלתי אומרו )ס(

 פת ענינו מה כו׳ לעלם שמי זה אומר )י( .ויעקב
 ראוי היה הזה הקדוש שם לו שהודיע הראשון ומהפעם

 אס ואספת לך אומר )יא( .ככתבו נהגה שאינו יודיענו
 ידבר שלא ואומר מהקודם שחוזר הוא אם וכו׳ זקני
 מתחלה כ; לו אמר לא למה הזקנים עם רק ההמון עם

 מם ידבר לא לפה לבדם הזקנים עם שידבר היא ואם
 אמר לא לפעלה ט סעפו את בשנותו )יב( .כא׳ כלס
 הזקנים ואל שלחני אהיה שליחות נשק רק מראה לשין
 משא״ב פקדתי פקד אמר הזקנים אל וגם אלי נראה אמר

 ויעקב יצחק אברהם אלהי הזק.ים אומראל )יג( .למעלה
 אומר )יד( .כדלעיל משלשתן אחד בכל אלתי אמר ולא

 ואעלה ושל״ל פיוהרס ואוס׳ מלת כי אתכסוט׳ אעלה
 לכה למשה יש׳ הוא מר באו הנה אמ;ם :וכו׳ אתכם

 פרעה אל אלך כי אנכי מ• ואמר וכו׳ שרעה אל ואשלחך
 לא פכ״ז עמך אהיה כי שאמרת גס עתה אמר כמפירש

 הנה אס כי אני מה ט פרעה אל לבא כח אעצור
 לא אך לבי אל אערב לאלה כי ישראל בני אל בא אנכי

 כאו׳ לרשז בא במלת זרק״א סעם ירמוז וזה פרעה אל
 זו ביאה ענין ומגדיל כמתמיה עושה הוא גדול דבר ט
 והוא ישראל בני אל בא היותו בעיניו הוא גדול דבר כי
 פרעת כ״ש שש מה לי יאמרו ישראל בני אפי׳ הלא כי

 אל ללכת עלי שיקש׳ באופן ה' מי שאמר היה כאשר
 וזקני אתה ובאת אח׳כ ית׳ הוא לו אמר ע״כ פרעה
 לגט ירך לא בחברתם למען מצרים מלך אל ישראל

 מצרימה לשוב בלכתך א״ל שנית בסרט אח״כ וכן .כ״כ
 ונא התאמן ישראל בני אל לדבר לשוב אורחך אגב כלומר

 לפני ועשיתם וכו׳ המופתים כל ראה כי פרעה אל גם
 ראיס מה ית׳ הוא לו יאמר מקום היה והנה . פרעה

 על שחרדת החרדה היא ומה שמו מה לך שיאמרו לשש
 ואמרתי אמר לזה בשליחיתך יפקפקו כאלו אליהם טאך
 מה והענק .וכו׳ אליכם שלחני אטתיכם אלתי לתם

 בשם תסגבא מדרגה אל עלה כבר כי למעלה שכתבנו
 ,ס ויאמר מאומרו המאירה אספקלריא היא גדול ה׳

 ע״פוארא (,ו ס׳ )ש״ר ז״ל ש’מ והוא ,וכו ראיתי ראה
 בשמי נגליתי לא לאביה הקב״ה שאמר וכו׳ אברהם אל

 ושמי וזהו המאירה באספקלריא ולך שדי באל רק הגדול
מקראי אשי יסוד שא הזה והדבר להם טדעס לא ה׳

קדש



יא מיטה שמלת תורת

 בראות כי והוא הענין אל ונבא :בו יסובבו הללו קדש
 אם הנה בלבו אמר הזה הגדול בשם נטאתו נדר פשה

 יאמינו לא אלי נראה הגדול השם כי ישראל לבני אומר
 שלא מהאבות אתה טוב הטוב אלי באומרם בשליחותי

 גס ומה מלבי טדה שאני ויחשבו זה שם עליהם נכלה
 והוציא גואל עצמו שעשה אפרתי איש בגחלת נכוים שהיו

 אלהים שם אומר ואס .פלשתים ביד אפרים בני הרג אל
 אין לגאלנו בא מדה״ד ע״ש אם ויאמרו דין כח הוא

 שום להם אזכור לא הנה אמר כן על חלילה חקימה
 ובזה וכו׳ שלחני אבותיכם אלהי סתם אומ׳ רק כלל שם

 ומה שם הזכירי בלתי על שמו מה לי שיאמרו יחויב
 אהי' אבר אהי׳ ויאמר כאמור דוחק יש צד לכל כי אומר
 אהי' כי פרעה אל אותך בשלחי לך אמרתי הנה לומר
 אמרתי כאשר אהי׳ ישראל אל בבאך עחה גס עמך

 יהרהרו תירא ולא כלומר שרעה עמדבבאךאל שאהיה
 ע״כ נחיריים להיות מירא ואס שמו מה לשאול עליך

 כלומר אליכם שלחני אהי׳ ישראל לבני תאמר כה ויאמר
 שם כי יבינו שלא וגם .שם להזכיר חפן אינך אס

 שם ע״י שהוא יחשבו פן ותירא אליך נראה ההוי״ה
 כן על ליגאל יזנו לא פן הדין מבחינת וייראו אלהים

 שהו' א׳ דברים השני תתקן כי אהי'שלחני אליהם אמור
 תאמר לא ולכן פשוטים רחמי של עליונה בחינה אל כנוי

 שאפשר שלחני רק מחראית בלחי היא כי מראה לשום
 וע״כ תחתונות במינות ידי על משתלשל הנבוא' שהיתה

 הוא אהי' אשר אהי׳ אומרו כי הענין בין ויאמר נאמר
 וגס ישראל אל הוא שלחני אהיה ואומרו משה אל מנין

 נאמר כן על שישאלו כדבריך יהיה אס רק טדאי לא
 לך דברתי כה עד הנה ית׳ הוא ואמר באמצע ויאמר

 תזכיר לא ישראל אל שבדברך שאמרת הקדמחך בהנחת
 שיטתך לפי לך והשבותי אבותיכם אלהי סתם רק שס שום

 אך שלחני אהיה שתאמר שמו מה לך יאמרו שאס
 חשים למה זה בתגר הכניסך מי פירל דדינא אעיקרא
 עצתך טובה ולא שמו מה שישאלו פה פתחון בפניהם

 ובזה .אבותיכם אלהי ה' ישראל בני אל תאמר כה רק
 אמר כן ועל אתה הזכרתו כבר כי שמו מה יאמרו לא

 מרע׳ה שטת ע״ס דבר כה עד כי כלומר עוד ויאמר
 לו ולסדר משה של הקדמתו לעקר' דבור מוסיף ועתה
 נאמר וע״כ שמו מה לשאול ישראל יתעתדו שלא דברי׳
 שאתה מה ועל הקודם כל הפך תוספת שהוא עוד ויאמר
 שלא ה' אליך שנראה בעיניהם זר כמו שיהיה חושש
 הזכות תחל׳ כי א׳ בדבר תשובות שלש• לאבות נראה

 בשתי וזהו .בזכותך זכות׳ שמתחברת עצמם באטת הזה
 רבה )ויקרא מז״ל ויהיה אטתיכס שהוא במה א׳ בחינות

 אשר ראשונים ברית להם וזכרתי פסוק כי ל״ה( ש׳
 לשבטים ברית שכרת הוא מצרים מארץ אותם הוצאתי
 שנית מסייען שזכותן אבותיכם אלהי פה יאמר ועליהם

 אלהי אברהם אלהי שהוא עצמם מפאת האטת זטת
 להראות הספיק לא א׳ כל שזכות כי יעקב ואלהי יצחק
 : שלשתן זכות זכותך עם נצטרפו כי זה בשם אליו

 הדרגות שלש כי לך בפ׳ למעל׳ שכתבנו במה יאמר או
 אך אלהיו יח' הוא שנקרא באברהם )א( .באבות היו

בחייו אלהיו שנקרא ביצחק )ב( ,בלבד מותו אחר
5 )ח״ב( נ ־3

 והוא בחייו אלהיו שנקרא ביעקב )ג( .סומא בהיותו אך
 כו': אל לו ויקרא על כמ״ש בגופו שלם בריא

 שלשתן מעמד בבחינת שהוא אבותיכם אלהי יאמר ובזה
 אין* תתמהו ואל זה בשה לי להראות הספיק

 תלמדו וק תראו מהם הלא כי בהתחברות׳ זה נחוסף
 יעקב ואלהי יצחק אלהי אברהם אלהי נקרא הלא כי

 הקרא כי זה כראי זה ראי ולא א׳ כל על אלוה שנקרא
 בהיותו הי עודנו הפני וחלהי מותו אחר היה הא' אלהי
 שבשני רק זה ואין ובריא הי עודנו השלישי ואלהי סומא

 עתה גס כן ואה שלפה זכית ובשלישי שכיס זכות יש
 לגאולחכם נבואתי להגדיל עלי יחד שלשת; זכות יצטרפו

 בכל ,אלה אמ״כ ואומרו כלל דרך אבותיכם אלהי וז׳א
 הקודמת על תוספת אחד כל בחינת על מהאבות אחד

 נראה תאמר שלא שגית עליו: שלשתן צירוף אל כראיה
 מפס הוא השליחות כי שאפשר אליכם שלחני אם כי אלי
 מתעבה שם כי אדנות שם מראות בהשתלשלות אך זה

 זכרי וזה לעלם שמי זה הלא כי שלישית :המראה
 אותו תהגה שלא מתעלם ההוי״ה שם כי שהוא וכו׳

 השם על לא כי יחשבו ובזה אדנות בשם רק כככתבו
 אספקלריא שהיא אדנית שם על כ״א אומר אתה הגדול
 יפיל פן תירא לא הנז׳ הזכיות ובהזכירך מאירה שאינה

 על לא כי זכותם העדר על דין בכח היגאל אימת בס
 הוא זה כל והנה אבית זכות על רק הדבר נעשה זכות׳

 ואליהם ישראל זקני את ואספת לך אך עם המון אל בדברך
 כ״א שלחני תאמר ולא אלי ה׳וכו׳נרא' בפירוש תאמר

 הראיתי עליהם יקשה פן תחוש ואל בפירוש שנראה
 המון על שקשה מה כי האבות אל משא״כ אליך זה בשס
 הגואל הוא שאתה בודאי יודעים בלתי על הוא העם

 מאפרים קם לאשר קרה אבר כמקר' פן ויריאיס האמיתי
 הלא כי פחד אין ישראל לזקני אבל יקרך חתה גס

 אתכם פקדתי כקד לך שאמר ה׳ בשם להם תאמר
 והוא באמת אתה גואל כי להם יתאמת ובזה .וכו׳

 שיאמר הגואל כי הצדיק יוסף במסורת יודעים הזקנים כי
 )ש״ל מרז״ל כנודע .האמתי הגואל הוא כפולה פקידה

 לאמר יאות הזקנים אל כי כלומר וז״אלאמר ג׳( פ׳
 והן ויאמר משה שב וע״ז הקבלה בידם כי פקדתי פקד

 אבי* לומר וכו' נראה לא יאמרו כי וכו׳ לי יאמינו לא
 להם מאמור טוב יראה אליכם שלחני לאמר אמרתה'

 גס כי כן באמרי לי יאמינו לא הן הלא כי אלי נראה
 פקדתי פקד ואומר מסיים אני אלי נראה או' שאחר
 לשמוע כח יעצרו לא הלא אך בי יאמינו למען אתכם
 שי דברי תחלת בשומעם מיד כי מאמרי סוף אל בקולי

 טיב לא כי ה׳ אליך נראה לא יאמרו אלי נראה ה׳
 יע״כ הזה הגדול בשם אליהם נראה שלא מאבותיך אתה

 בשקידה בקולי מפמוע ימנעו אלי נראה לומר מהחילי
 אמר יחשצו לא לשומעו אפי׳ כי השליחות ודברי הכפולה
 .מאמרי בהחלת לי יאמינו לא וזהו .זאת הקדמתי

 שחלת על יאמרו כי הסיף אל בקולי ישמעו לא ובזה
 באופן ה׳ אליך נראה לא אלי ה'נראה שהוא ה׳ דבירי
 הכפולה בפקידה מאמרי סוף שבשמוע אפשר יהיה שאפי'

 לדבר יניחוני שלא בקולי לשמוע יאבו לא מאמינים היו
 פקידה אומרי שע״י אמרת הלא הענין שיעור או :עוד

כפולה
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 או׳ ואני והנורא הגדול ה׳ אלי שנראה יאמינו כפולה

 מספיק ה׳ אלי נראה כי אומרי אדרבה כי הוא נהפוך כי
 יאמינו לא הן כי הכפולה בפקידה בקולי ישמעו לא שגס

 יאמרו כי כפולה כפקידה בקולי ישמעו ולא בשליחות לי
 כי מאמריה תפול המרתה ובעקור ה' אליך נראה לא

 אברהם אלתי ואמר מלומדה מנשים מצות היא כי יאמרו
 אל לרמוז משלשתן א׳ בכל אלהי אמר ולא ויעקב יצחק

 אל ה׳ בז־־תם נראה כן שע״י שלשתן זנות התחברו
 מאמרם כענין עצמו בפני מהם א׳ לכל שח״כ מה משה

 אחד אחד האבות את שהקים אליהו שאמר בגמ׳ ז״ל
 נענים היו שלשתן את יחד מקים היה שאם להתפלל

:שיזכירו מה בכל
 כמה הנה אליך יאמרו לבל .וכו׳ אעלה לאומר יז

 נאבד ולא צשנגאל צריך וחרדות זכיות
 אל ה' הביאנו למה .פירכא דדינא אעיקרא והלא

 ולא ליאבד כמעט נחעחד כי הזה המר הגלות מחלת
 עצמה המבוכה והיא ישמעאל ואת עשו את הגלה

 סמוך ע״כ מרע״החמיד בה שהיה א׳( פ׳ )ש׳ר שארז״ל
 בלבי אמרתי מאז כי לומר וכו' אעלה ואו׳ להם ואמור

 לשתזכו תחלבנו מכאן כי לכם להטיב היה אחכם בהגלותו
 ברזל כור לכס הוא שעלייה מצרים מעני אתכם שאעלה
 הצער אל תחושו אל וע״כ וכו' ארן אל לעלות להזדכך

 קדושת ונובעת זבח ארץ אל שתזכו הריוח גודל על הזה
 העליונה התורה קדושת לעומת להיותה שהיא ודבש חלב

 אותה חתי וטוב לשונך תחת וחלב דבש נאמר שעליה
 הגלות חוב פורע כי וישמעאל לעשו אותה מתחי לכס
 היא זו וכי תאמרו פן יאמר או :הארץ את נוחל הוא

 עלה גס אעלך באו׳ יגאלנו שבעצמו שאמד עין שומת
 אתכם אעלה שואומר מה אמר לכן ב״ו משלח ועתה
 ששמו השר הוא מצרים מעני הוא זה בעצמי שהוא
 וארד בס' למעלה כמדובר הים על בסוף שהוא ס מצרי
 :וכו׳ הכנעני ארץ אל להעלותן עצמי ע״י יהיו וגס וכו'
 היתה זה למה לב לשים ראוי .וט' שמ?ןו1 יח

 נלכה לאמר פרעה של הזה דעת הגניבת
 אמר כה האמת לומר סוב וטוב וכו׳ ימים שלשת דרך

 לה׳ מע:־ר אין הלא כי עוד לך ישובו ולא עמי שלח ה׳
 ביד ולא אומרו ועוד התנכלות בלי חזקה ביד להוציאם

 ואם ה׳ אמר ישלחם חזקה ביד אדרבה הלא כי חזקה
 קדם מן ולא כאו' פרעה אל שחיזר המתרגם כפירוש
 שיתן מודיע מעתה למה ועוד דחוק הוא תקיף דחיליה

 אל הדבר יניח ולא וכו׳ אשה ושאלה .וכו' העם ח; אש
 הציוי עיקר היה אז כי גס ומה חדש י״ב אחר שעתו

 למז״ל גם ומה וכו׳ וישאלו העם באזני נא דבר כאומרו
 זה סוד שומרם על לישראל יתברך הוא טובה שהחזיק

 היה טוב וטוב למצרים הדבר שגלה מי היה ולא חדש ♦"ב
 בחירייס כי סוד מגלה ימצא פן זמן כ״כ להקדים שלא
 הא׳ הקושי על להשיב הכתובים כוונת הנה אטנם : הה

 ע״י ישראל את להוציא הקב״ה רצה כי בהקדם והוא
 להכינ' ית׳ גדולתו ישראל ידעו למען ומופתים אותות
 שע״י וכו׳ בנך באזני תספר ולמען כענין התורה לקבלת

 בס״ד שנכתב למה גם ומה ה' אני כי וידעתם ק
בעשר העוצם הברא הודיעם ממת בפשר כי בשערים

6 )ח״ב( ג

 הענץ אל ונבא :כאמונה ישראל אה להשריש מאתרות
 ימים שלשת דרך נא נלכה לאמר מצוה אני הנה אמר

 שעה ידעתי ואני כן אהרי שישובו לומד אותם כמפייס
 מאמר ואל צהלוך מצריה מלך אחכם יתן לא שישובו אמור

 ®ונהיה יותר להלוך לאיתן שישובו באמור שאפילו כיון
 שלא בכח לדבר חזקה ביד רק כמפייס לדבר שלא

 : מ כי א׳ בדבר מעמים ב׳ הנה לז״א לעולם לחזור
 על.כרחךלעד לאמרשלחם חזקה ביד ולא בו שתדבר
 בהחלט יכלתם אומד הייתי אס הנה כי הוא הלא לעולם
 כי מעותד אני הלא כי יתכן לא כרחו על יד בחוזק

 הייתי אס וע״כ וכו' מצריה אה והכיתי ידו את ושלחתי
 סרובו אשמח היתה לא חזקה ביד לעולם שישלח אומר
 רבוא ס׳ להפסיד שימאן יפלא לא כי המכות לכל כדאי

 בסרט ק כעל זה דרך אמרתי כן על לעולם כא׳ עבדים
 ונטלתי ידי אס להודיע גדולות מכות להכותו ראוי

 בנך באזני הספר ולמען פסוק על כמדובר כהוא לישראל
 אשר אומתי ואס במצרים התעללתי אכר את וכו׳

 הליכתם שאין לו' ט וצחקתי התעללתי אשר כי בם כמתי
 .כמדובר בם אותוסי את לשום הכנה היה החלמית

 לקיים הגה ט לומר ט׳ ונחתי כי והוא שני סעס ועוד
 צריך ע״כ .גדול ברכוש יצאו כן ואחרי שאמרתי נדרי

 ונצלסם ט' משכנתה אשה ושאלה כו׳ חן את ונתתי כי
 לעולם לעד שישלחם לומר א״א איפה וא׳כ .מצרים אח

 את ינצלו וא־ך כלום ישאילוס לא שח׳כ עוד שוב לבלתי
 :למעלה מטרש וט׳ ויען :גדול ברכוש יצאו ואיך מצרים

 שהשד כמל הרז״ל הנה .וכו׳ ה׳ אליו ויאמר ב ד
.לי יאמינו לא והן ואמר בכשרים

 יעשה צוהו וע״כ .נחש של אומנתו לקחת הקב״ה א׳ל
 על כמרים בצרעת לקה שע״כ אמרו וכן הנחש. אית

 .מצורעת ידו והנה וכו׳ ידך נא הבא וזהו . לה״ר
 נגד שדבר מה על ה׳ יוכיחנו נחשב זר כמו והנה

 מאמרו הפך בקולי ישמעו ולא אומרו על ולא אישים
 אמרו חנחומא במורש והנה לקולך. ושמעו אליו באמור ית׳

 העם וידבר שלי שלך ואחד שלי אחד למשה הקב״ה שאמר
 שהוא ומי הנחשים את בעם ה' וישלח .ובמשה באלהיס

 מצורעת סריס והנה בצרעת. לוקה עצמך על מדבר
 אומרו שכנגד זה על להשיב כיוונו ואפשר :ע׳כ כשלג

 רמז היה לקולך ושמעו אמר ית׳ והוא בקולי ישמעו וצא
 מעין הצרעת היה אנשים נגד שדבר מה ועל הנחש אות

 למעלה שכתבנו בפה כי אמת והן נגדו שחטא מי לקות
 זו קושיא שקטה נחה כו׳ לי יאמינו לא והן פס־ק על

 ש־אמרנא דבר מהאטת הוא טוב שלא כיסענותנומיה
 לשים ראוי הפשט דרך ועל ;כמדובר כסברתו ישראל

 היפלא כי שאלה זו מה כי בידך זה מה אומרו אל לב
 וכו'. ארצה מטך השלך לו ויאמר בידו מטה שהיה מה׳
 אז נתייחדו ולמה לשיאמינו אותות הוצרכו למה ועוד

 נראה כי ישראל יאמינו לבל הנה אך :אלו איתות
 כי )א( .טענות בלש להם היה מפרעה לגאלם ה׳ אליו

 מי אלא פרעה אל לשלוח ית׳ הוא מצא שלא היתכן
 יד ועוד פרעה מפני וברח לפניו לעמוד כח עצר שלא

 שלחו יתכן ואיך המצרי את שהרג על במקומה המשטמה
שהם בעצמם הכירם )ב( .המיתו המבקש פרעה אל ה׳

 מחוסר♦
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 ארז״ל בעצמה זו טענה כי כמצריים עע׳ג זכות מחוסרי
 איך למשה ישראל )פ׳מ״ו(שאמרו ובש״ר חזית במדרש
 מע״ג מלאה מצרים והלא נגאלים אנו הזה שבחדש תאמר

 באמור ישראל שתמהו הב׳ התמיהא )ג( .וכו׳ שלנו
 הדין מן כי והיא נגאלים אתם הזה החדש משה להם

 צוהו כן על לישראל שליטה של שנה ק״צ למצרים יש
 הראשונה הטענה על האלה האותיות שלשה יעשה ית'

 משה ענין הוא הזה כמשל כי וכו׳ בידך זה מה אמד
 דומם מטה הוא בידו המטה בהיות כאשר כי פרעה עם

 מפניו נס ממנו שנפרד ארצה אוהו ובהשליך מזיק בלתי
 כשהיה כי משה ענין היה כן מטה נעשה בזנבו ובאחוז
 ך בתו הרובץ הגדול התנין והוא בריח נחש שהוא פרעה
 היה בהיכלו עמו גדל שהיה משה ביד בהיותו יאוריו

 יהי׳ א׳ מזהבחיבה תיבות היות אל לב נשים ואם :מטה
 משה בהיות כי ח'( פ׳ )שם במדרש ז״ל מאמרם לרמוז

 ויקח אידו ביום היום ויהי המלך. בבית גדל קטן
 ובזה .המיתו שלא עזרו וה' ראשו מעל פרעה עטרת

 היה נזרו הוא בידך האיש מזה דבר בהיות זכור רמז
 השלכתו כאשר כן אחרי אך מאומה לך עשה שלא למטה
 אל ויצא משה ויגדל כאשר שהוא ממנו שנפרדת ארצה
 ואין בארצו ממנו ידך שרפתה המלך מבית שיצא אחיו
 על משה את להרוג שבקש לנחש היה אז דבר לו אומר
 בשלחך עכ״ז מדין עד מפניו משה וינס המצרי אש נהרג

 פחד בלי בכח נגדו פניך לשים בו ותחזוק בו לאחוז יד
 לך ישחית ולא ירע שלא דומם כעץ בכפך למטה יהי

 יבינו המשל מתוך הסגנון בזה נס ישראל ראותם וע״י
 כי פרעה אימת יעצרנו ולא עמו ה' יהיה כי הנמשל

 אליך נראה כי יאמינו כן וע״י .בכפו למטה יהי אדרבה
 כי זה אין בכפו למטה פרעה להיות בו כח אפר כי ה׳

 כמו יחשב ולא פרעה בו כפר אשר ה' אליו שנראה אס
 נראה שלא ה׳ אליו לשיראה האבות זכות הצטרפה כי זר

זכות נצטרף בזה כי יען מהאבות א׳ לשוס ההוא בפס
 וכו׳: ישראל אבות היות זכוה עם שלשתן מעמד

מצורעת והנה ויוציאה וכו׳ ידך נא הבה אמר הפנית ועל
 כי לומר .כבשרו שבה והנה ט' ידך השב ויאמר

 נרפא ו כבשרו שבה שם בחיקו כהוא ידו שנצטרעה כאשר
 לראשיתן ישיבו פס הע׳ג צרעת שקנו במצרים ישראל כן

 :כנודע מלה ודם פסח דם ידי על היה וכן ויטהרו
 דם נעשים היאור שמימי שכמו הראהו השלישית ועל

 שליטה של להם שנשארים שנה ק״ץ כן ביבשה ולוקים
 ישראל עם שהסעושיס היובש לדסבשביל להם יהפכו ורחמים

 יתנו לבנים שחוק התבן בענקהעדר שדוחקים והלחץ
 וזהו מצרים מלך צרעת על דמם יבש עד הילדים ובקיעת

 השלישית החלוקה תהיה או : ביבשת לדם והיו רמז
 איך שלחך הרחמים ששם אפפר ישראל יאמרו שמא

 היאר ממימי ולקהת אמר ע״כ למצריים מכוח ממנו ימשך
 מיס כאשר המקבל הכנת לפי שהכל לומ' ביבשת לדס והיו
 בישראל הגדול השם כך דם וביבשה מים הס ביאור אלו

זכות יבשי ולמצרים לחמים יהיה זכות לחלוחית שבהם
: לדם להם יהיה

 ג׳( פ׳ )שם ל?״ל הנה . וכו׳ משה !ייאמר י
מלע״ה סירב ימיה שבעה כי מכאן למדו

7 נה״ב( ג

 הרי שלשום המול יש עומד שבו היום זולת כי בשליחות
 ומלת אתרים שלשה מרבה פעמים ג׳ גס ומלת שלשה

 כל מעצמו הוא יזכיר למה יקשה והלא שבכה הרי מאז
 עוד .לסרב שהרבה דבר הסחר במקום שסירב הימים

 דבריו בפתח ועוד למעלה מלמטה בהפוכיס יזכירם למה
 הוא בקשה לשון היא אס בי ■ן לש כי אדני בי באומרו

 ועוד הוא דברים איש שלא יבקש איך כי פה צודק בלתי
 פס יתברך תוארו היה כה שעד יח׳ הוארו שינה למה

 שהפציר במה הנה יאמר אך . אדנות שם ופה הוי״ה
 שאין רק הענין ■שאין יורה לזה שליח אני שאהיה כך כל

 להצליח אליה מרכבה שיהיה שכינה בו לשרות מוכן זולה•
 השרה בי כלו׳ אדוני בי כי ואזמר מודה והנני בשליחות

 הוא כן שאם היא שאלתי אך אדכוח שם שהיא שכינה
 מוכן להיות נהרפאחי שלא אנכי דברים איש לא למה

 היה בלא מתמול גס סרבנוחי על הוא ואם לשליחות
 היו לא שעדיין משלשים גס יפים ששה רק הסרבנות

 כלל הרבנות עדיין היו שלא הראשון ביום מאז גס כ״כ
 יעשה לא וכן השליחות כקודם אנכי לשון וכבד פה כבד כי

 צחות מדברת בלשון רק העם ואל המלך אל שליח למנוח
 אדוני בי אס הכתוב שעור או : מהיר סופר כעט

 וצא וכו' איש לא איך בשליחות להצליח שכינה בורה שבי
מתמול גס בשליחות להצליח ראשי בעל השכינה רפאתני

: כמדובר כו'
 אל תשובה בזה אין הנה .וכו׳ ה׳ ויאמר יא

 בלתי היותו אל בזה מחקן שמה טענתו
 שיתקן היא שאס ולשונו פיו כובד על השליחות אל הגון

 שמכלל הוא ואם צח ולשון פה לך אשים ואני יאמר פיו
 ועוד עור פקח מרש אלם ענין מה הוא פה כס מי או׳
 חורה מחן עד לשונו נתרפאה שלא )שם( ארז״ל כי

 דבר לומר הכוונה ואס מיותר הוא פקח אומרו ולפרש״י
 אל לב בבוס יאמר אך : עור אל מקביל הל״ל והפכו
 והוא עתיד ל׳ אלם ישוס ומי עבר לשון פה שם אומרו
 הוא הידוע לאדם פה שם מי לשונך הקן יפלא הממני
 מדברים בלחי לב״ח מכא״ב ממללת רוח בו שהיה אדה״ר

 מי יחקן לא לגמרי דבור כח ששם מי הדברים וק״ו
 על דעתך נתיישבה הלא כי ועוד בלבד פה כבד שהוא

 דברים כמה וכן אותך יהרוג ואפשר ממנו ברחת כ מה
 טענה ראית ולא הפועל אל הדבר בא עד נסים שצריך

 אלם ישוס• מי הלא כי זה על החוש אל הפה כבדות אלא
 על ממנו שברחת מה על דבר לך יאמר הלא פרעה את
 ילקה עד יברא' את לשלח שמוע לבלתי חרש או נפש דם

 לילה וללכת ישראל לשלח כך אמר פקח או המכות בכל
 שהוצרך עד מהרה ילכו משה פני לחלות לבית מבית
 אחרי עור או כגנבים לילה לצאת רוצים היו שלא לומר

 והחשך שהענן שלפניו מה אל ומהביט הים שפת על כן
 לישראל הלילה אח ויאר במחנהו ישראל מאמרי היה

 שבמחנה האור רואים אין שבחושך ומצרים האש בעמוד
 עור ומי בחרבה הים בתוך הכנסס וגם לפניהם ישראל
 הלא לישראל ה' השגחת אל מהביט עיניו שעצם כמוהו

 פיך תקן לפניו יכבד האס אצה כל שיעשה ומי ה׳ אנכי

 בהשגחה רק הצח בל׳ תלוי הדבר ין6ג אס כי זה אין אך
 מבטיחו הנני כלומר לך ועתה וז״א האלהיס וסיוע

עאל₽א
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 תורה במתן שנרפא מרז״ל כנודע והוא לשונך פארפא
 ועתה כי הוא חפצי אך חיים ען לשון מרפא כנאמר
 בהשגחה ההצלחה והזכר לך לבון וכבד פה כבד בעודך

 שלא ,מה,כלומר לך ועתה וז׳א לשון צחות על בטבע וצא
 לא כי הוא רוחך על העולה ואם זאת אמרי כן יהיה

 ויכנסו פיך עם אהיה אנכי הנה פיך כבדות על יחשיבך
 על טענותיך שיסחתמו הוא ואס באזניו בחשיבות הדברים

 תדבר אשר את והורתיך הלא כי תחוש אל פה כבד היותך
 בי כי ה׳ ידעתי כלימר אדוני בי ויאמר משה והשיב

 לעשות מוכרח ואני בכינה היא פירה אדנות כס הוא
 התפועה באין הזה הראשון בשליחות כעת אמנם זו גאולה

 אהרן הוא תשלח ביד נא בלח רטת פעמים עד נגמרת
 בני ובין יתברך בינו שליח היה כה עד אשר שהוא

 נקל ובזה הא' בשליחות עתה כלומר נא יכרלוז״א
 :זאת כל את לו אלהיס הודיע אח״כאחרי בסרבו ,מאשמת

 אומרו )א( .יקשה הנה .וכו׳ במשה ה׳ אף ויהל יר
 עמו בכעס הוא איד יפלא וכו׳ אף ויתר

 לאלהיס לו והוא לפה לו יהיה שאחיו רצונו עושה ואדרבה
 ידבר דבר כי ידעתי אומרו )ב( .בעצם לו גדולה והיא
 אומרו כפל )ג( , מיותר הוא ידעתי אומרו כי הוא
 וגם אומרו )ד( ,הוא ידבר יאמר ומהראוי ידבר דבר
 כמיהיף וגם לומר הקודם מעין אינו כי כו׳ יוצא הוא

 דבר לא למה כו' אליו ודברת אומרו )ה( .האמור מעין
 אומרו )ו( . היה נביא כי אהרן אל בעצמו יתב׳ הוא

 פרעה אל המדבר הוא כאהרן אחר כי פיך כס אהיה
 הוא ודבר אומרו )ז( .פיהו עם אהיה הל״ל העם ואל

 יהיה הוא והיה אומרו )ח( . מיותרת לך מלת כי לך
 ואתה או׳ )פ( .פה נאותה ובלתי מיותרת והיה מלח כי

 אל שאם )י( .הלזה האלהות ענין מה לאלהים לו תהיה
 ודבר ואמר מזר ולמה העם אל שידבר כ״ש ידבר כרעה

 בידך תקח הזה המטה ואת או׳ )יא( .העם אל לך הוא
 תעשה הזה ובמטה יאמר ומהראוי מיותר בידך או׳ כו׳
 חינם על לא כי ספק אין הנה בגם א : האותות את

 כלימות יעשה ימים שבעת מכה עם יתברך הוא סירב
 כטדע זולתו ההיא הגאולה אל מוכן היה כלא לא אם זה

 לקבל בחינתם לפי מיוחדים דעה דור כי מן ליודעי
 נקבל בידו סיפק שיהיה מי אין וגם ידו על השפע

 מזלו ואת כרו ואת פרעה את לשדד ית׳ מאתו שפע
 המדבר יהיה אהרן אס ואפילו לבדו משה אס כי

 יתבקי מאתו שפע לקבל לאהרן כח אין פרעה אל
 כי משה השתלשלות ע״י לא אם ופרו פרעה אח לשודד

 במדרש רז״ל כוונו וזה אתיו אל וממנו השפע אליו יבא
 כנאמר מי כל רועה היה ומשה פסוק על ב׳( פ' )שם

 איש במרדכי וכן לגאולה מוכן משה לכך מוכן היה בו
 ב סר! אחר כי והוא הענין אל ונבא : וכו׳ היה יהודי

 שהיה אחיו כבוד על חושש שהיה משה והשיב ימים כבעה
 במשה ה׳ אף וימר אז מקוס בל שלוחו להיות רגיל

 המקום כטד מעל אחיו כבוד על יותר מש נראה שהיה
 הרוגז משלוחי א׳ הוא האף כי וידוע עליו המפציר
 והנה יתברך קונו לפני פרוט על במשה לפגוע ויתעורר

 ק על ט פוגע היה במשה ימשול יס׳ מניחו היה אס

8 )ח״ב( ג

 ממט האף ירמה למען משה אל פניו הפך מרמם אלהיט
 אחיך אהרן הלא ויאמר הכהונה מן אוחו בסלקו והענישו

 מעשר שהוא למה אחיו על לוי לשבט אשר היתרון כי הלוי
 לוי נאמר שלא ממה והוא עליון לאל כהן היותו הוא
 בשבט אשר גדולה על יורה הידיעה בה״א הליי כ״א

 ז״ל וכמ״ש כק היותו והוא לוי היותו מציאות על ההוא
 יאמר כהונה במהטס מלווה שהוא על לוי יעקב בן שנקרא

 אהרן אשר היטבתי הלא אמר זה ועל כך על הלוי
 מאחד הנוי יבא וכי וחבירו אתה ולא הלוי הוא אחיך

 גס מוכרח והוא ידבר כהן שעל רז״ל שקבלו שעריך
 מא ידבר דבר כי ידעתי כבר כי לו זה ויתרון בכתוב

 כי שסירבת אהה מש״כ לפרעה גם ידבר לישראל דבר
 כהן להיות שכר לו קובע אני מעתה כי בלבד לוי תהיה

 מחשבה ט הוא הלא דבר עשה לא שעדיין עם עליון לאל
 ט לט את ידעתי ומעתה למעשה מצרפה אט טובה

 ושד .לפרעה ידבר וגס לישראל שידבר הוא ידבר דבר
 יוצא הוא גס הלא כי לכהן מניתי אותו שעליו כני טעם

 על בלט ושמח במקומו בשליחות הולך וראך לקראתך
 והנה כהונתו על תחוש אל אתה גס ולכן כלומר גדולתך

 אליו ודברת הנה כי יקפיד ולא עליו גדול אהרן יראה
 בעצמו ית׳ שהיה כה עד מש״כ בפיו הדברים את ושמת
 העניש ט האף ובראות אהרן בפי הדבריס אח מפיס

 שישמח שעל עמו עכ״ז רצונו ושגס משה את ית׳ הוא
 האף נסתלק אז אהק אח הגדיל משה בגדולת אהרן
 אוהט פה׳ ועל ענשו קבל שכבר על הטעמים כשני

 מי תאמר ושמא אמר הוא ידבר דבר אומרו ואחרי
 יעשה והוא לבדו אהק עם אדבר ולא זה בכל הכניסני

 לקבל כח ט ישתלשל באמצעוהיך הנה כי הוא הלא הכל
 עם אהיה ואנכי הנה כי הגאולה הצלחת לשליחות שפע
 בהיותך יהד אתכס והורתי וגם פיהו ועם ואגבך פיך
 הקדמתנו והוא לבדו אותו מש״כ חעפון אשר את עמו

 וגס פרעה אל דברו על הוא זה והנה במשה תלוי שהכל
 על צריך וליגאל להאמין הכנה בהם להשפיע העם אל

 כי תאמר ואל ובשבילך במקומך לך הוא שודבר אלא ידך
 כי העיקר ואהה ידך על מושפע היותו על אהרן ידאג
 מרז״ל ידענו הנה כי והענין : וכו׳ הוא והיה הלא

 הוא והיה יאמר וזה שמחה הוא והיה לשון כל ט )שם(
 ויושפע לפה לך יהיה שהוא מה תהיה שמחה לו׳ כו׳

 לפה לך יהיה הוא כי המדבר אתה כאלו ידו על העם
 השפע כאשר כי הוא כי לאלהים לו תהיה ואתה בלבד

 לו יבא השפע כי אתה תהיה כן האדם אל פאלהים בא
 שכתבט• מה כל גלה ובזה אליך מהאלהיס כאשר מאתך
 יצטרך ולא אהרן יושפע המסה ידי על כי תאמר ושמא
 המסה ואח כי אליך צריך המטה גם כי הוא כן לא אליך
 תעשה אשר יהיה בידך שתקמנו כן זע״י בידך תקח הזה

 אומרו יתכן ובזה זולתך ע״י שיעשו גס האותות את ט
 שיורה וכו׳ והשלך מטך את קח אהרן אל ואמרת אח״כ
 אסרן עושה היה מידו אהרן וקחתו משה אמירת שע״י

 : וכו׳ בידך חקח הזה המטה ואש פה וז״א האיתות את
 עיקר הנה לומר העם אל לך הוא ודבר באו' יתכן ועוד

 כבר ישראל פל כי פרעה דבר על היה סירובך

נאמרת ■■



יג משה שמות תורתי

 גם פי לך דע אתה אך ישראל בני אל בא הנני אמרח
זטת ותפסיד לפרעה כאשר לעם הוא ודבר כי תפסיד

:כמדובר והשאר זה
 אחד בפסוק למה להעיר ראוי .,וכו משה וילד יח

 הפעם וגס יתרו ופעם יתר פעם שמו משנה י
 ועוד לשלום לך לו ויאמר רק ליזכר צריך היה לא השנית

 . פרעה אל יח׳ במאמרו הולך שהיה ליתרו הגיד לא למה
 ראוי היה הנה כו׳ האנשים כל מתו כי שוב לך ית׳ באו׳ ועוד

 כל שמתו יבסיחהו בשליחות ללכת כשצוהו מתמצה ליאמר
 אשתו לקח ,למ ועוד יתרו ששלחו עתה ולא נפשו את המבקפי׳

 מצסערי׳ הראשוני׳אנו על אהרן מאמר אל חכו ולא _מו ובניו
 בלכתך ית׳ או׳ ושד חמיו אל לשלחם הוצרך שע״ב וכו׳

 פי שעל כאומר שנראה וכו׳ המופתים כל ראה ל־ובכו׳
 העיקר הוא זה ואדרבה ישראל בגאולת יטפל דרכנו

 ועוד מיותרת שהיא ראה מלת ועוד נשתלה שעל'כן
 אומרו ועוד המופתים לו שמסר במה ראיה פצדק א:ש

 שאמר האותות על הוא שאס ועוד בידו איננו כי בידך
 אמר לא למעלה הנה וכו׳ לנחש המשה להפך למעלה
 לפני ועשיתם אמר ופה ישראל לפני אלא אותם שיעשה
 ועוד בכורו׳ מכת רק בפירו' לו הזכיר לא למה ועוד פרעה

 אתכם ישן לא כי ידעתי ואני לו אמר למעלה כי שינה למה
 אמנס :אחזק ואני אמר ועתה וכו' להליך מצרים מלך
 אם בלט אמר מחמיו רשות ליטול משה בבוא הנה

 מצרים את ולהכות ישראל את לגאול הולך שאני לו אומר
 יהרו ויחד על ז״ל כמ״ש מצרים צרח על לו צר כי ימאן

 ויניח שם התעכבו על שנית חדודין חדודין בשרו נעשה
 שלם חמיו לב היות משה בדעת היה ולא וילדיה בתו את

 אחת פרשה שיתר אחר שהוא יתרו שנקרא בזמן כאפר
 במדרגת כ״א הרבה שובים ומעשים מצות והוסיף בתורה

 לו אמר ולא חותנו יתר אל וישב וזהו וא״ו בלא יתר
 חיים העודם אחיו את לראות עראי הולך שהיה רק

 לשלום לך ואמר שלם בלב יתרו הביב אז בלבד לבקרם
 לך לומר טונתו והיתה בוי״ו יתרו הכתיב קראו ע׳׳כ
 כי אסון יקרך פן תחוש כי כלומר שלום לך להיות כדי
 לא השש בלבו יש שאם כלומר משם ברחת חנס על צא

 חמיך מאמר הנה לומר שוב לך הקב״ה א״ל אז ילך
 וטרמים מנגדים ימיו אם שתחוש רמז לשלום לך באומרו

 דתן מפחד תתעכב ואפשר תלך פלא שלום העדר לך
 מאשר וגס בלבם ואיבתם הלשינוך אשר אויביך ואבירם

 התעכב לא כי נראה . חיים העודס ואראה ליתרו אמרת
 מדין אל תשוב מיד חיים שעודם ברשותך כ״א במצרים

 שמוש זמן היא הדש י׳ב שם להתיצב רק הכוונה כן לא אך
 ולכן כלומר בדאי המצא בהתעכבך והנה כנודע המכות

 במדין משה אל ה׳ ויאמר וז״א מעתה אזנו חגלה צריך
 הלא כי תירא אל יתרו לך שרמז שלום העדר על הנה
 מנכסיהם שירדו נפשך את המבקשים האנשים כל מתו

 בקרבם חלל לבם ע״כ כי ה׳( פ׳ )ש״ר ז״ל כמ״ש
 כי מדבריך יתרו שיבין השנית ועל לך להרע מלהתקומס
 אלך שפירושו ואשובה נא אלכה אמרת כי חמהרלשיב

 שאמרתי מה ואמרת שפרשת מדין אל ואשובה עתה
 שאמרתי ומה . במצרים אשר אחי אל הוא נא אלכה

שואראה כדי רק הכוונה אין כי למדין הוא ואשובה

1 )ח״ב( דלית

 פול לך רק .הדבר ק לא הנה בלבד חיים העודס
 למדין שהוא ואשובה שאמרת כדברך לא כלומר מצרים

 שלא מתחלה שם לסיות השיבה היא שם כי מצרימה רק
 ישראל כיתר למושבך שוב לך כ״א עראי הליכת ׳תהיה
לו שאמר הכתיב ואמר מתחלה שם ודר קבוע היית כאשר

 וששלום ונו׳ מתו כי ליתרו הדבר יודיע למען במדין זה
 . להשתקע כ״א הולך היה עראי שלא וגס יירא אל לו

 .רב זמן עד ממנו מתפרד שהיה לו מלומר בוש ומשה
 רבים ימים עזובה אשתו г א שיעזוב יקפיד פן חש וגם

 ואת אשתו את משה ויקח עשה מה שניהם לתקן ע׳׳כ
 כאשר עוד מדין אל שוב ולבלתי להשתקע כהולך בניו
 פלא גם להשתקע יורד שהיה לאשורו הבין שיתרו היה

 עזב לא ,ה פי על ולהיות בתו ענין ותקן בפירוש אמרו
 עלפי הוא כאלו בידו האלהיס מנוה את משה ויקח חמיו
 מצרים את להכות היא כוונתו שכל יתרו ירגיש בל דרכו

 שחשוב לך אמרתי למה תדע יתברך הוא לו אמר ואז בו
 , שם בהיותך העכוב צורך תדע בלבד לא קבע דרך
 כי שמה הגיעך קודם מצרים לשוב בלכתך מעתה כ״א

 . בידך שמתי אשר המופתים כל ראה בלכתך מעתה
 פרק דר״א )סדקי ז״ל כמ״ש שבידך במשה אשר שהוא

 כנס את במסה חקוקים באח״ב דצ״ךעד״ש שהיו מ׳(
 את ישלח שלא זמן צריך שלזה כלומר פרעה לפני תעשה
 ואני פרעה. לפני כלם ועשיתם באופן האחרון עד ישראל
 הנה וגו׳ בכורי בני לו תאמר עד פרעה לב את אחזק
 האחרון המופת הוא בכורות מכת שהוא וגו׳ הורג אנכי

 להשתקע תשוב אמרתי ולכן הרבה תתעכב צריך לפיכך
: שם שישראל זמן כל שם

 מלת אל לב לשים ראוי .וגו׳ במלון בדרך ויהי כד
 ויפגשהו באומר ועוד מיותרת שהיא בדרך

 שאינו המיתו ה׳ ויבקש שהיל״ל מיותרת שהיא שמלבד
 שיראה ועוד . לו ודומה באיש הפוגע באיש רק צודק

 ויבקש אומרו ועוד . בהשגחה וצא מקריית כפגישה
 ויבקש ט שנא' לו ודומה בפרעה רק צודק אין כי המיתו
 מי ית׳ ממנו אך בידו מעכב ית׳ הוא כי משה את להרוג
 : המיתו יבקש הרחמים שם כי יתכן איך ועוד מעכב
 בדמות מלאך שהיה ה׳( ם׳ )ש״ר ארז״ל הלא כי ועוד

 . צור לקחה למה להקשות יש דרכנו פי על ועוד • נחש
 ותגע ענין מה ועוד החלמיש צור שהוא האומר לדעת
 אח״כ ששינתה ומה .לי אתה דמים חתן ואומרה לרגליו
 למילה; אמרה ולא מולות או׳ רטי הוא ומה למולות ואמר

 שנתעסק ששל ל״ב( דף )נדרים ארז״ל הנה אמנם
 ומה .במלון וז׳יא נענש מלון עסקי על תחלה

 את לגאול מצוה דרך שהיה א׳ .דברים שני ראה ית׳ הוא
 שנתעסק מלון עסקי ראה עוד . יוזק שלא וראוי ישראל
 דרך בחינת שהם במלון בדרך ויהי אומר וזהו תחצה

 להמיתו הדין גמר שלא המיתו ויבקש ע״כ המלון ובחינת
 ויהי וז״א .כאמור ולכאן לכאן פנים היות על מבקש רק

 על נתעסק כי במלק ולעומת מצוה דרך שהוא בדרך
 כי ה׳ ויפגשהו וזהו וכו׳ ויבקש ע״כ .תחלה מלון עסקי

 וט׳ להצילו וארד וגו׳ ראיתי ראה אליו אמר אשר ה'
 מצרים בגלות ירד שכביכול לו שאמר שכתבנו כמו שהוא

מצרימק יוסף הורד שמאז הזוהר לספר גס ומה ל ישיא עם

ירדה



משה ת

 כ״א חשבתי לאשר הדבר אין אמרה אז . ממנו וירף אז
 ממנו הירף פלא ומה בנה ערלת על למוצוה דמים חתן
 .הערלה כריתת רק עשתה לא מחמלה כי על היה מיד
 ממנו וירף הכל בהתימה אך השני העור פרעה לא אך
 השתי בשביל הוא למולות והוא .דמים מחן אמרה אז

 הירף לא כן על כי פריעה על בין מילה על בין מילות
 : שפרעה אחר כמו ממ״נו וי"רף קטן ובמספר השנית עד
 לא יתברך היא הנה .וגו׳ אהרן אל ה׳ ויאמר :ז

 ימצאהו מהמדבר מקום באיזה לו אמר
 מקום דרך לידו אנה שה׳ אלא המדברה לקראתו ילך רק

 באומרו והנה .וגו׳ ויפגשהו וילך וזהו להקבילו כבודו
 ע׳ד .בו מפה ולא במשה פגש אהרן כי יורה זה לפון

 ולמה במשה פגש ית׳ הוא כי למעלה האמור ה׳ ויפגשהו
 א- איש וישקו אמר ולא לו וישק אומרו ועוד יתהפך. לא

 ר' על פ״ו( )אטת אצלנו שכתוב מה יאמר ויתכן אמיו
 שלום לי ונתן אה' אדם מצאני באומרו בןקיסמא יוסי

 למוצא יתייחס לא בגירסא ערוד יוסי רבי להיות כי שהוא
 וע״נ אוחו מצא האמר אמנם לבו שת לא כי פכנגדו את

 היה משה הנה כי פה יאמר וזה פלוס לו מקדים
 הוא אליו נגלה שם כי האלהיס בהר גם ומה מתבודד

 לבקש רק מעייניו היו לא אהרן אך קדוש מקום והיה יש׳
 היחל בגירסאע״כהוא עצמו מטריד היה ולא מפה את

 ולא . נטה את ויפגשהו יאמר וזה . לו ק ויש ויפגשהו
 מקום האלהיס בהר שהיה למה בזה זה לפוגשים יתייחסו
 יתייחס) אהרן ועל בם מתבודד היה הסתם מן כי התנבאו

 משה הסתלק פרס ראשונה צו יישק ולכן .בו לפוגש
: מהתבודדותו

 יקפיד אס לנסות משה רצה הנה . וכו׳ ליגד כח
 משה אל ממנו שליחותו אה יה׳ בפנותו אהרן

 לדבר מצוה ית׳ הוא היה אהרן אח כי לו אמר לא ע״כ
 דברי כל את לאהרן מגה ויגד וזהו העם ואל פרעה אל
 בשליחות המעפל לבדו פהוא שיורה וגו' שלחו אשר ה׳

 . וגו׳ ויאספו א׳ בלב ואהרן מפה וילך זה כל ועם
 כי .וילכו אמר ולא ו־לך וז״א .הפליחות משה לשיעפה

 ועכ״זבעח אהרן הקפיד לא כי אמד בלב היו א׳ כאיש
 נצב היה משמרתו על כי וגו' כל אה אהרן וידבר הפועל

: לפה אהרן לו שיהיה משה
 היה כי כתבנו למעלה הנה . וגו׳ העם ויאמן לא

היא כפולה פקידה ,כיסהו בידם מסורת 1

 למצרים גלו כי על שהוא אחשבה והענין .האמיתי הגואל
 ישראל גאולת אל מבטן שלה ופמליא והיא עמהס בכינה

 וז״א .ישראל את יפקוד שכינתו את יפקוד כאפר כי
 בטחון הוא הפכינה את שפקוד אתכם פקדתי פקד

 שמעם שעל אפשר היה והנה , וגו׳ אתכם שפקדתי
 שאחרי האותות על או האמנה היתה כפולה פקידה

 ויאמן תחלה הנה כי זה הוצרך לא כי אמר השליחות דברי
 וישמעו ואח״כ ויאמינו נאמר לא כן פעל אחד כאיש העם

 ישראל. בני את ה׳ פקד כי שהיא כפולה הפקידה את
 כי היל״ל חמלה והנה מהשכינה פקידה מרבה האת כי

 מהעוני. הוא הקפידה כי פקד כי ואח״כ עניס את ראה
. בשליחות למעלה אמר דברים ב׳ כי הוא אך

 ונו׳ העם חן את ונתחי )ב( , שיגאלם הפקידה )א(
ושאלה

שט תורת 26

 יוסף את ה׳ ויהי צ״ח( )בראשית וז״א עמו שכינה ירדה
 שם היה אשר ה׳ יצא יש' בשליחותו בלכתו ה׳ אוחו לק"

 צוהו אשר ההיא מצוה בדרך לכתו על מפה פגי להקביל
 להקביל היוצא כאיש לקראתו יצא כי ה׳ ויפגשהו וזהו

: ט ופוגש זולתו פני
 מצוה דרך הוא בדרך היה מפה הנה הכתוב ושיעור

 מלון עסקי על פנתעסק במלון היה זה ולשמח
 המלון ענין ועל ה׳ ויפגשהו הדרך בחינת על וע״כ תחלה
 זה שם כי והוא ה׳ ויפגשהו הכתוב שעור או המיתו ויבקש

 פסוק על רשומות דורשי כמאמר המילה כנגד מכוון הוא
 . ההוי״ה שס ס׳ח מילה ר״ת ׳השמימה ׳לנו 'יעצה ׳מי

 .בס״ח וה׳ בר״ח מילה היות אל לב נשית דרכנו וע״פ
 אותיות אל לב נפיח זה אל אך .מהראוי הוא ונהפוך

 קודם כי והוא .יפראל המספר בעולין לס״ח ר״ח שבין
 ע״כ ישראל אינו עדין כי עליו נקרא ה׳ שס אין מילה

 שבאמצע מה שהוא יפראל שהוא ואח״כ המילה תחלה'היא
:בסוף שהוא ה׳ עליו בא

 אז . המילה עשוה עת בהגיע כי הכתוב ענין אל ונבא
 כי ובראות עמו להיות המילה הזה הבס ויפגשהו

 והוא המיתו ויבקש ע״כ בה דבק והוא מהמילה נתעצל
 בולע שהיה נמש בדמות המלאך ע״י שהוא רז״ל כמאמר

 עד מרגליו ובולעו ומוזר . המילה עד מראשו משה את
 הוא ואפשר ג״ם בדרך הן רז׳ל דרפות רוב והנה המילה

 את להרוג ויבקש להלן ונאמר המיתו ויבקש כאן נאמר כי
:נחש כאן אף נמש שנקרא פרעה להלן מה משה

 במ״ק הכולל עם המיתו ויבקש כי אפשר לזה רמז וגם
 שמילה לרמוז והיחה|יההוראה בולע נחש כמו עולה

 שע״י שתבין מבלע חוזר אליה שבהגיע הבליעה מעכבת
 היא הערלה כי על יהיה נחש ע״י והיות יתוקן מילה

 למעלה ית׳ והורה . נחש נקרא ופרעה כנודע נחש בחינת
 ישב׳ הוא לו רמז בכפו למטה יהי בו משה בהחזיק כי

 זה בשליחות פרעה את משה בלועת שבמקום עתה
 שהנקרא יתהפך הערלה הניח עאהע״י נחש הנקרא

 ראתה אז כי זה לפי ואחשבה : יבלענו הוא נחש
 בנה מילת על אס בקרבה נדון לבה ותהי ותבהל צפורה

 יתברך רצונו היה שלא בעלה מילת על או הדבר היה
 אמרה ע״כ . הדבור לו שנתייחד עתה במדיניח יטמאו

 יתוקן מילה שע״י ירחה מרפהו למילה אחרשבהגיע
 הכוונות לשתי עצמה ע׳י מילה מצות לעשות ראתה ע״כ
 על הרי עצמה על אס ערלתו כורתת הרי בנה על אם
 כן ועל מה תיקון לה יהיה זה תיקון בעצמה עשתה ידי

 מילה לעפות פבשמה אותיות שתי כנגד שהם צור נשלה
 . 3פ״ שהם הנותרות אחרות תיבות השתי כמנין שעולה

 אז והנה הנכרת הראפון עור שהוא וגו' והכרות וזהו
 ומרגליו המילה עד מראשו כבתחלה בולעו היה שלא תיקנה

 לרגליו והגע וזהו . בלבד לרגליו אס כי המילה עד
 בלבד לרגליו הנחש שיגיע הסיבה זה מעשה ע״י שהוא
 לרגליו הגיעתו היא כאלו התחתון עור על התחתון חלקו
 מהן לאישה אמרה לגמרי ממנו הירף פלא בראותה ויהי

 בשבילי לי אתה דמים מתחייב חתן כלומר לי אתה דמים
 ועודני הצער קל ה עצמי ע״י שעשיתי הילד על הענין ואין

 לגמרי בהחימה שאח״כ בראותה אך להמיתך בך מחזיק

2 )ח׳כ( ד



4Ц סשה שמדת תורת

 ה׳ פקד כי פוישמעו מה על כי אמר יגו׳ אפה ושאלה
 ומבקש עניים את ראה כי וגס הא׳ היא .ד ראל י: בני אח

 שהם טובה לו המזיק הוראוח פחי עפו ע״כ . להעפירם
 . עניים אח ראה וכי .וזהו בתיהן כנגד וישתחוו ויקדו
 ופקד עניים ראה כי ואמר היפך שלא מה יתכן ובזה

 : דברים ב׳ היות יירה שהוא בוי״ו וכי וגס׳אומרו •אותם
 כי וישמעו העם ויאמן אומרו יותר ויתיישב יתכן עוד

 העם ויאמן ואמ״כ וישמעו תחלה לומר ראוי הנה
 יראת על כי למעלה כתבנו הנה אך וגו' ה' שקד יכי

 אליו נראה כי אומרו על בשליחותו יאמינו שלא ררע״ה
 אליהם נראה שלא מהאבות אתה טוב הטוב אומרם נ ה'

 את יאסוף יתברך הוא לו אמר כן ושעל הזה הגדול בבס
 וגו' ה' אליהם ויאמר במסורת יותר היודעים זקנים
 האמין לבלתי . לבבם יתחמץ זה על ואס אלי נראה

 לאמר אליהם אמור מהאטת גדלה איך כי לו׳ בשליחותך
 כפולה פקידה מפיך בשמוע כי .וגו׳ אתכם פקדתי פקד

 השיב וע״ז .האמיתי הגואל הוא אתה כי להם יתאמת
 . אלי נראה ה׳ כי באומרי .לי יאמינו לא הן שה נ

 הפקידה אח״כ בהזכיר גס .לקולי ישמעו לא כן וע׳י
 גס כ״א הזקנים לומר צריך אין כי עתה אמר כפילה

 ישמעו טרם ושלחו ה׳ אליו נראה כי מיד האמינו העם
 ה׳ אליו שנראה המס ויאמן וזהו .הכפולה הפקידה

 כפולה הפקידם ורמז .וגו׳ ה׳ פקד כי וישמש ואח״כ
: מקודם והשאר .למעלה כמדובר מת במלת

 היו פרעה מפחד כי הרז״ל .וגו׳ באו ^ואדזר ה
 נשאר פלא עד בדרך נשמטים הזקנים

 . הפשט וע״ד . ואהרן משה כ״א המלך למצר בהגיעם
 מהבלימות הצלחה תעדר פן מיראתו משה הנה כי 'אמר
 להיות לאיהשיטהו או ה׳ אליו נראה כי יאמינו לא אולי
 ה׳ בעצת בחר ע״כ .אלו מטענות וכיוצא שפתים ערל

 . העם לעיני וגו׳ אהרן וידבר וזהו המדבר -היז^'אסרןל
 העם ויאמן הנה כי בשליחות הצלחה משה ראה והנה

 עצמו פרוש לבלהי מפה נחיען מיד .ויכתחוו ויקדו וגו'
 ומיד פרעה אל אחיו עם מדבר הוא גס .מהיות מהזכות

 כי ואהרן מפה באו ואחר וזהו אהרן עס עצמו שיתף.
 ויאמרו ואהרן מפה באו העם ויאמן כי ראות מחר

 לפרוש רצה ולא וכו׳ אמר כה .פרעה אל יחד פניהם
 אמרו כא' שניהם כי ויאמרו וזה .פרעה אל מדבר עצמו

:לבדו אהרן ולא השליחות
 אומרו יסמוך ראוי היה הנה .וכו׳ פרעה ויאמר ב

 ועוד.מיה' אומרו אל .ה' את ידעתי לא
 ומאומר הוא מי ידע לא שהוא נראה ה' תי הומרו כי

 יחשוב שלא אלא .אותו שיודע נראה בקולו אשמע אשר
 מי אחת גזרה שהכל הוא ואס בקולו .לשמוע הלילה

 אומרו הפך הוא בקולו ולבמוע כדאי הלילה שיהיה הוא
 הוא ישראל אח לשלה אומרו ועוד ה': את .ידעתי לא

 שמורה ועוד .הוא בקולו שמוע בלחי בכלל כי מיותר
 ישמע אחר לדבר אך בקולו יבמע לא ישראל את לח שלש
 את וגם אומרו ועוד מתה׳: ידעתי .לה יאמר וחיך

 מלת ושד .ישראל לשלהחח נאמר הרי אשלח לא ישראל
 שלשה לו רו א? הנה אמנם .כלל 'צודקת בלתי וגס

 . יח׳ מציאותו כהוא ה׳ אמר כה )א( ,עיקרים.
3 )ח׳ב( ד ־

 ישראל אלהי בפרטות־ שהוא ישראל אלהי אומרו )ב(
 ככל שאינו )ג( .הפרסים השגחת הוא הדבר ובכלל
 של שרו כענין ואומה אומה כל שעל שר או העמיס אלהי

 אומתו זולת לאומים ומצוה נגיד יהיה שלא . מצרים
 כל על גוזר הוא ביהוד. ישראל אצהי היותו שמס כ״א
 וכו' עמי את שלח וזהו הוא הכל יוצר כי ושליט רב מלך

 הא׳ מל והשינואמר .מצוותו יעבה פרעה מל יגזור כי
 אלהי ושהוא .ישנו כי יונח ולא המציאות כיחש ה' מי

 גס השני העקר שהוא אנכי ידעתיו לא כן ושעל .ישראל
 לקיים אני אתחייב לא כי השלישי אכחיש בשני אודה אם

 בקולו אשמע אפר וז״א הוא מצרים אלהי לא כי מאמרו
 :אני ולא הוא אלהיהם כי העברים. ישמעו כלומר
 כמלך או .פנים משלשה בא' אפשר מאמרו עשותי והנה

 שאעשה חן דרך על או .לו ויקום עבדיו על וגוזר משחרר
 להפיק זולתו מלך רצון העושה כמלך .בטובתי בקשתו

 פרעון דרך •או .כחסדו לו יגמול אחרת פעם כי רצונו
 אס פרמה אמר . טובה לו נמל לאשר נמול והשבת

 שאשמע אלהי איני עלי יגזור ובעבדיו עמיו על כמשחרר
 .מן טובת דרך ואס .בקולי אשמע אשר וזהו בקולו

 שהם ישראל אח לשלח אך .קטן דבר על אפשר היה זה
 החשך בימי והמתים והנשים מטף לבד עבדים לבוא ס'

 לפלח וזהו חן בסיבת יעשה לא וכן .גדול דבר הוא
 יוסף ע״י סובה לי שגמל על ואס .כמתמיה ישראל את

 הראה עושה האלהים אשר ס״א( )בראשית שנאמר כדבר
 לא הנס .פרעה שלום את יענה אלהיס פרעה את

 היה ידעתי אשר כי .ההוי״ה שם הוא ה׳ את ידעתי
 ואעשה האלהים הוא ה׳ כי הונח בלו ועוד .אלהיס שם

 מהטובה יותר היא זו לי עשה כאשר טובה תני גס לו
 שאודה וגס לומר .וכו' ישראל את וגס וזהו .ההוא

 כי אשלח לא ישראל את האלהיס הוא ה' כי כדבריכם
 שחרק אלי הגלות טובת על .ישראל מחנה מאד רב

 שאמרח מה על ואמרו :יוסף ע״י לי גלה אפר חלומי
 ידעתי ולא ה׳ מי אמרת כן שעל זה שס ידעת שלא
 שם כי .נקרא העברים אלהי הנה כי תתמה אל ה' את

 העברים אלהי רק העולם בפי בגור היה לא הוי״ה
 שבהיותו השבח ואשר שמעת ואשר . אלהים ל׳ שהוא
 לא כי דע .אחרת אומה על ישתרר לא העברים אלהי
 כי . ם העברי לאלהי עצמו מכנה הכל אדון היותו מבלי
 אומה על ולא עלינו שנקרא אלא הוא הכל יוצר הלא

 שמשחרר באופן עלינו רק במו ומכנה מקריא שאינו אמרת
 השאלה כי .אמרח אשר הבחינה שתי על וגם .עליך גם

 דרך ולא .חן הטבח בתורת לעשות ואין גדילה היא
 הוא כי לו עבד היותך בהכחשת שהוא גמול שילום
 קטנה היא השאלה אדרבה כי .טענה אינה זו גס בראך

 ואחר כלומר וכו׳ ימים שלשת דרך נא נלכה הלא כי
 עכ״ז ימים כמה שרותיכס שאפסיד תאמר ושמא . נשוב
 פן נירא הלא כי כלס את מלאבד . לשלך לך טוב הלא

 : לגמרי העברים כל והפסיד בחרב או בדבר יפגענו
 השאלה היהה שתחזרו ידעתי אלו תאמר שמא יאמר או

 .לך סוב זה כל על שד ישוט לא אולי אך . קטנה
 וימותו לידבק וטבעו בדבר ויפגענו יקצוף נלך לא כ״א

 פן . בחרב או וכן ישראל אגב רב עם מהמצריים
בהרב
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 ימיט ספק שאין במצטם עלינו ישלח אויבים במרב

: מספר אין עד מהמצריים
 בפסוק למה לב לשים ראוי .וכו׳ אלהם ויאמר ד

 שאחריו ובפסוק .מצרים מלך אומר זה
 חוזר למה ועוד :אהד שהכל עם פרעה ויאמר אומר

 בפסוק למה ושד :דבריו בתוך שנית פעם ויאמר ואו׳
 שאחריו ובפסוק .ממעשיו העס אס תפריש אומר זה

 . ממעשיו נאמר ולא מסבליתם אותם והשבתם אומר
 רבים היותם יוסף ומה יהן מה עסה רבים הן אומר ושד

 צורך: לבלי עתה אומרו וגס .מסבלוסס ההשבתה אצל
 ישראל על ושאחריו המצריים מל ידבר זה פסוק אמנם
 לפני להתיצב ואהרן משה בבא כי ספק אין ט והענק
 מהמצרים עם המון יתעתדו יחב'. שניחוש בשם פרעה

 איש איש ויתבטלו .הזאת ססיהא השאלה לשמוע לבא
 עבדי כל הדבר. על לדבר יתועדו בהם והן ממעשיו.

 ט הדשכזה. דבר על ידברו אף יסיצבו ועמו המלך
 כל ויהיה .מלעטד עבדיו ישלח ה' בשם אנשים באו

 ומה מלך אל אלהים מלאכי דברו מה ומתנם משאם
 ומה . לפניו עשו אשר האותות המה ומה .אותם מנה

 ויעשו מצרים מסבלות ידיהם שירט ישראל עתה נס
 התמורה ועל הגאולה על לדבר .חבורות ומטרות טמק

 המצריים על אשר הראשונה הבחינה ועל :לחרות מעבדות
 אש תפריש ואהרן משה למה מצרים מלך ויאמר אמר
 ידבר המצרים אל הנוגע על כי ולהורות ממעשיו הטס
 אש תפריש למה ואמר אליהם כחס מצטס מלך אמר
 ידבר המצריים על ט סבלות אמר ולא ממעשיו העם

 נעתק עמו אל הנוגע מל לדבר וכהתימו סבלות משוללי
 עתה רבים ק פרעה ויאמר וזהו ישראל. עם על לדבר

 מטם שט העם על ששמנו מה הנה לומר .הארץ עם
 ויסקימם ירבה פן מדאגה היה בסכלותם ענותי למען

 עשה רבים הן הנה פרעה יאמר זה ועל המצריים על
 ואם לארץ המשעבדים ישראל הס .הארץ עם כבר

 עתה סבליש עלינו העמדנו ירבה פן מדאגה ירבו קידם
 ועל כן תעשו למה מסבלותם אושם השבתם רבים בהם

 .וט׳ להם ינשן לא שק ואמר .יושר אז לענותם צוה ק
 מפיזרים הולכים שהיו ה׳( פ׳ )ש״ר ז׳ל שאמרו כמו והוא

 בהם ומכים הגרנות בעלי ובאים תבן ולוקחים בגרנות
: גדולות מטח

 עשרה כל על כי )שם( ארז״ל הנה .וכו׳ פרעה יצר ר ו
 עשרה כל ועל ישראל א' שוסר היה מישראל

 היה הנונשי׳ וע׳י .מצרי א׳ נוגש עליהם היה שומרים
 הענק אל ונבא .הלבנים ללבון המלך מאת התבן ניתן

 רע בסכלותם לענותם המלך חפן שכל גם הנה ט והוא
 היה לא ^שהוא מלומר בוש ובשח!ה המעשה עליו היה
 לשת תוסיטן לא הנוגשים אל צוה רק .תבן לשש רצה
 הנוגשים ידברו רצה לא וגס עושים מאליהם כאלו .תבן

 שהשומרים אם כי .תבן להם וקוששו ילכו שהם העם אל
 צווי בעם הנוגשים אל פרעה ויצו אומרו וזהו להם יאמרו

 שומטו את וזהו לאמר צווי הישראלים שוטריו ואל אחד
 לשת תוסיפון לא היא הנוגשים על שצוה מה ופי' לאמר

 ילכו הס הוא לאמר השומרים על שצוה ומה .וט׳ הבן
. פנים יעיזו מצטס שניגשים רצה שלא להם. וקרשו

• ✓ »—X _

 הדברים בכל שרעה כדרך הזה הרע הדבר הפס אל לדבר
 פתגם לעשות ולהחל .קפה ושיפי רך החלתו להיות
 למילדות כאומרו עצמם ישראלים ע״י הרעה מעשה

 פרעה רצו ואח": הילדים. בעצמן ימיתו שהן העבריות
 הענק חלה בהחלה בזה ק .וכו׳ הבן כל לאמר עמו לכל

 יהיה עמו וגס כמעצמס תבן לתת יושיט שלא כמגשים
 שהם צוה העבדים השומרים ועל . תעשה ואל בשב
 ואת וכו' וקושט ילכו שהם לעס. האומרים יהיו

 הם נרפים כי באו׳ מעם להם ונתן וט׳ הלבנים משכונת
 לא כי יקשה והנה .וכו' נלכה לאמר צועקים הם ע״כ
 .׳ה ע״פ ואהרן מפה כ״א נזבחה. נלכה האומרים הס היו

 נזנחה נלכה ואומרים צועקים שהיל״ל לאמר אומר ועוד
 לאפר כדי צועקים שהם יאמר אך : נלכה צועקים או

 בל׳ כך משה.ואהרן מאמר וט׳והוא נלכה ואהרן משה
 במדבר ימי' ג׳ דרך נלכה עלינו נקרא העברים אלהי הזה

 משה לאמר כדי צועקים שהם לאמר וזהו .וכו׳ ונזבהה
 לא כי תאסרו ושמא .צעקתם פי על וט' נלכה ואהרן
 מתכונת לתת אפשר בלתי הוא הלא כי זאת עצתי סובה

 קש לקושש בהשבמלס רביע או השליש ולא הלבנים
 שני עבודתם מלאכת שיפסיד המלך נזק זה והיה לשק

 לז״אאיני השבן בהיות ששים היו אשר .הלבנים שליפי
 כל כי בהכנעה הנאתי עד . מלאכתם ריוח על חושש
 ויעשו האנשים על העטדה תכבד אם כי אינו חפן וכל ישעי

 בה שיעשו כ׳א . כלה אש יעשה שלא גם כלומר בה
 שאל וארויח מעט ק רב הז בעטדה עסוקין שיהיו
 משה דברי אל בפונים הבמלה ע״י קר ש בדברי ישעו

 המלאכה עושי ידי ומרפי' שיגאלין להם ם ,שאומר ואהרן
 כה לאמר העם אל וידברו ושוטטו העם נוגשי ויצאו אז

 הרעה מעפה המיל המלך הנה ט והוא .וכו׳ פרעה אמר
 כפעצמם לפס שק לשש יוסיפו שלא .הניגשים אל

 הניגשים אך .הפלך בשם יאמרו פלא למעלה כאסור
 ט הגוזר המלך אל אלא הרע לייחס רצו לא והפומרים

 שראוי מה כלומר לאמר אמרו ע׳׳כ המעשה בעיניהם רע
 כ^א מתן איננו אפרו ולא פרעה אמר כה הוא לאפר
 למען מפיו יצא כאשר פרעה לשק להעתיק נותן אינני
 פ׳נ מהם ולא ההוא הרע הדבר נהיה ממנו כי ידעו

 בעצמו כמדובר פרעה אמר כה ט המלך לשק ראו אסרו
 הקח״אלאמר לכס נושן אינני לכם ואומר אחכם לנוכח

:לזולש אינולאמר כי צודק בלשי הוא זה ובלעדי
 בלתי יראה נגרע אק ט אומר הנה .וכו׳ אתם יא

 שהיא מעבודתכם נגרע ואק והל״ל צודק
 רק המעס אין ט יתכן לא מעם נתינת היות ט הודעה

 אך וקושט ילט הם ק פעל תבן להם ניסן שאין מה
 בלא הלבנים נעשה תאסרו ולא וכו׳ לט אחם יאמר

 נגרע ן אי הלא ט לנו מאין ט מהשיעור בפחות או הק
מהסכם: ולא סהתק לא דבר מעבודתכם

 בלחי הוא לאמג אוסרו הנה .וכו' *הנגשים יג
 ואמורים אצים יאמר והראוי צודק

 כלישס צא מרוע לאמר בנ״י טסרי ויוכו בפסוק וכן .וט'
 מדוע אוסרו ועוד לזולת צאמר יתכן לא לאמר או׳ חקכם

 במלאכה עישים היו לא השומרים הלא ט' כליחם לא
ויבאו הג׳ ,בפ וק סקס אש כצו לא למה עליה יאמר ואיך

שמרי
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 חק הנה כי ומר רע הדבר הלא כי פעלתו אתה
 עבדיך והנה .עשו לנו אומרים ולבנים לעבדיך ניתן אין

 לא כדנא מלה ושליע רב מלך שכל דבר שהוא מוכים
 אומר גוזרים אנו ע״כ הדבר על להכות גס ומה שאל

 מעאחך ולא עמך והסחת רק הדבר יצא מאתך לא כי
 על כלו׳ נרפים אתם נרפים ואמר והשיב :לך הלילה כי
 הנוגשים עם הדין מוכים עבדיך והנה . שאמרתם מה

 היא השוטרים עליכם במלאכה עושים הבלתי אשמת כי
 .מלאכה לעשות אותם מלדחוק אתם שנרפיס למה כי

 ואהרן משה כי תאמרו ולא מלעשותם נרפים הם ע״כ
 כי להם להשיב לכם היה הלא כי ידיכם המרפים הס
 נמצא ה׳ הלא כי המדברה תלכו ולמה לה׳ תזבחו פה

 וחפצים נרפים שאתם למה כ״א זה אין אך מקום בכל
 ועל וכו׳ נזבהה נלכה אומרים אתם כן על וז״א בבטלה

 גזרתי שלא עבדו לכו התבן השרון על שאמרתם מה
 כך אני אמרתי שלא כדבריכם הוא אם כזה זר דבר אני

 וזהו מחדש וגוזר אומר אני עתה עמי חטאת שהוא אלא
 תק שאמרתם מה בלבד ולא ל;ם ינתן לא ותבן עבדו לכו
 אמרתם אלא עשו כנו אומרים ולבנים לעבדיך ניתן אין

 מציאות שאפילו ולבנים כ״א עפו לגו אומרים לבנים ותכן
 ותכן גס אס כי בעיניכם קשה מזער מעט אפי׳ לבנים
 לבנים תכן שאומרו לפרש אפשר היה והנה :תתנו לבנים

 לבנים ומספר הכן רק התבן בהיות הראשין כמספר אינו
 כאשר הלבנים מתכונת הוא או עתה עליהם שקצבו

 ולא סתם מאומרו הראשון לפירוש מקום והיה בתחלה
 כי אמרו הס אך התבן בהיות כאשר לבנים ותכן אמר

 בני שוטרי ויראו אך הראשון הפירוש והיה יהן מי
 מעשיכם כלו לאמר ברע ישראל את שהוא אותם ישראל

 יוצרכו כי לאמרי וצרה ברע ישראל את ראו המה כי
 מלבניכס תגרעו לא המלאכה עושי לישראל השוטרים לאמר

 בהיות כאשר הוא לבנים ותכן אומרו פירוש כי .וכו׳
 חמריכם על ט' וכו׳ עבדו לכו ועתה יאמר או :התבן
 תתנו לבנים ת;ן הבן שבלי גזרתי רוחכם על עולה שאין

 ועתה כי הוא והתקנה אתקן אני עתה אך היא חמיהא
 עושים אינכם השוטרים אתם כי כה עד כאשר יהיה לא

 המלאכה עושי על ורודים ושרים כנגידיס כ״א מלאכה
 לבנים לעשות השוטרים אתם גס אתם עבדו לכו ועתה אך

 יתוספר כי תתנו לבנים ותכן כן וע״י ישראל המון ככל
 אלף ס׳ עולים מבוא לש׳ כי מלאכת עושי אנשים אלף ס׳

 כי מעט עזר המלאכה עושי לאחרים ויהיה שוטרים
 אנשים עשרה יחזיקו כי עשר אחד יעשו עשרה מתכונת

 כך עושים הנוגשים היו אם והנה .יהודי איש בכנף
 על קצבתו משכונת עשירית מישראל אהד מכל להחסיר

 תמלא מישראל עשרה כל שעל השוטר מלאכת כי דבר
 הנה אך . משאם ועל עבודתם על התנחמו חסרונן

 יראת שעתה גם כי ברע אותם ישראל בני שוטרי ויראו
 השוטרים עבודת העם לבני בחשבון להכניס שחפצים

 הנוגשים לב כן לא כי כוונה רוע שכלם בעין עתה ראו
 הייוטל הלבנים מתכונת בכלל שוטר כל מלאכת שיהיה

 עם היה עדיין רק התבן חסרונן למלאת עשרה כל על
 הלבנים מתכונת את יתן איש כל רק ינכו שלא לבבם

מעתה שיעשו מלאכתם לשוטרים צר היה ולא בשלמות

יק

 הנה כי כו׳ למה לאמר פרעה אל ויצעקו וצו׳ שוטרי
 מפסוק כי ועוד להמר יאמר יחיך לזולה הל״ל לא סרעה

 העפה למה באומרו תלונתם היה פרעה שעל יראה /ה
 וחטאת וכו׳ ניתן אין הבן כך אהר ואומרו כה

 ובתשובת החטאת הוא עמו שעל יראה ממך
 כפל זה מה על נרפים אתם נרפים אליהם המלך

 שהפסיק אלא אתם נרפים נרפים אמר לא וגם הרפיון
 לבלי ועתה מלת מנין מה עבדו לכו ועתה ובאו׳ בנתים
 ברע אותם בנ״י שוטרי ויראו באומרו ועוד צורך:

 לדבר שהקשה פרעה אל ויחזור ברע אותו שהילי׳ל
 בלתי הוא לאמר אומרו וגס .וט׳ עבדו לכו ולומר

 היה מישראל עשרה כל על כי כתבנו הנה אמנם :צודק
 את להכות מצרי נוגש שוטרים י' כל ועל עברי פוטר

 . עבודה לעבוד ישראל את טפין הבלתי השוטרים
 שאין בנ״י שוטרי חסידות תורה וסיפרה )שם( כמשז״ל

 עשותס בלתי על הישראלים את מכים היו שלא צ״ל
 וזה .להם מדברים היו לא קל דטר גס א’כ מלאכה

 להם לאמר כדי השוטרים על אצים והנוגשים יאמר
 בעוד והנה .מעשיכם כלו במלאכה העושים ליפראל

 אך רצו וצא מעשיכם כלו לאמר אצים היו גדול היום
 ערב לעת אך הדבר על השוטרים את מכים היו לא

 שלא שגס מהשוטרים הנוגשים חקסבקשו את כלו שלא
 יאמרו לפחות חקם את כלו שלא מה על ישראל את יכו

 לשיאמרו השוטרים את מכים והיו כליתס לא מדוע להם
 . לאומרו רצו ולא כליתס לא מדוע המלאכה לעופה

 ישראל אל השוטרים לאמר כדי בנ״י שוטרי ויוט וזהו
 בהיות להטת כן עשו שלא מה חקכס כליהם לא מדוע
 אצים כ׳א מעשיכם כלו ישראל לאמר כדי ביום בהית

 בסוף אך כו׳ כלו לאמר אצים וזהו .בלבד ודוחקים
 בזה הקכס כליחם לא מדוע לאמר רצו לא שגס בערב
 ויצעקו וט׳ שוטרי ויבאו ואז ויכום הרעת אליהם כלתה

 אפשר היה לאמר באו׳ והנה .ט׳ לאמר פרעה אל
 נפש מרי המה ואשר הצרה בהוראת להפליג כי. לומר

 למו יסכון לא כי בראותם יצעקו טרם לדבר היחלו לא
 פרעה אל ויצעקו וזהו צעקו ידברו טרס כ״א תלונתם

 כל ליישב והנכון :כו׳ למה לאמר כדי צעקו כי לאמר
 אותו התנכלו כי הוא ובשאחריו זה בפסיק שהערנו מה

 מלך לפט הקובל לב הכס איש כדרך בחכמה לדבר
 ההוא האיש כ״א המלך מאת בעיר הנעשה רע דבר על

 המלך ויד הדבר יצא מהמלך כי ידע כי דעתו מגלה
 ואדרבה עותו אשר את לתכן ההוא המלך ישוב לא נמעל
 בליעל למלך האמור כי גזיתו נגד הדובר על אפו יחרה
 ההוא האיש לכן תמוט לא במסמרים גזרתו לחזק ויבוב
 מהמלך כי יודע כבלתי עצמו יראה כי בערמה יעשה

 לא עשית אתה כי יראה כי גס אליו ואומר הדבר יצא
 כי רק צדק יעות כמוך וישר זך מלך כי לב על יעלה

 הזאת הרעה מעשה פתגם מלבם בדו טובים בלתי אנשים
 ישראל בני עשו בדמותו הדבר וזה לבטלה המלך ועליך

 גזרת כי יודעים כבלתי להראות שהתנכלו פה ושוטריו
 לפי הנה כלומר כה תעשה למה לאמר וז״א הוא מלך

 לעבדיך כה העשה למה לך להמר ראוי היה הנראה
כי חלילה יאמין ולא יתכן לא אך העושה אתה כי לומר

5 )ח׳ב( ד
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 שוטר כל לאמר הנוגשים פי על עדיין שיצטרכו מה רק
 מעשיכם הנרעו לא להם להמר מהם עשרה כל אי. ושוטר

 יעזרום טרם בהיות כאשר בשלמות החד כל וכו׳
 אותם ישראל בני שוטרי ויראו וזהו בעבודה השוטרים

 לישראל עתהלאמר נם שיצטרכו שהוא ברע הנוגשים את
:וכו׳ תגרעו לא

 נצביס היו ואהרן משה הנה וכו'. ויאמרו וכו׳ ויפגעו ב
 השובה יבפרום כריטריס את ממתינים

 להם אמרו אדרבה כי היה ונהפוך המלך מאת טיבה
 בעניינו כיראה אמרתם הלא לומר וכו׳ עליכם ה׳ ירא

 כי אומרים אנו ואדרבה במצרים לנו העשוי ופקד ה'
 מה' ולא לנו הצרחס אשר על וישפוט עליכם ה' ירא
 אותנו שפקד )א( .דברים שני אמרתם בהרי היה

 וני־פיך מצרים בעיני העם חן אח פיתן )ב( .ויגאלנו
 ריחינו את הבאשתם אדרבה החן דברי על כי הכל הוא

 באתם אדרבה הפקידה ועל וכו׳ פרעה בעיני נבאפנו כי
 אותנו מעבידים היו כה עד כי להרגנו בידם מרב לתת

 בידם הרב ניחן נאכו' נלכה להם באמור עתה אך בלבד
 אתם נרפים פרעה אמר כה כי אותנו מצירים בזה כי

 הי הנה . נזבחה נלכה אומרים אתם כן על נרפים
 : בידם כחרב שהיה עליהם מעמיס בהי׳ אמר זה ע״י

 טוב מריח כה עד כי .וכו׳ הבאשתם ענין יהיה או
 מענים כ״א בנו ידם לשלוח יראים היו אבותינו שלמות

 אל שערבו ריחנו את הבאשתם עתה אך .עבודה ע״י
 הרב לכם יקחו גם מעט ועוד אותנו בידם להכות לבס

 אמרו וזה בחירתם תמנע לא כי ידם תחת ונמות להרגנו
: עתיד ל׳ לתת

 כפל זה מה על לב לפיס ראוי .וט׳ לישי כב
 הל״ל וכו׳ הרעות למה ה׳ לומר יה׳ שמו

 ולמה . וט׳ הרעות למה ויאמר ה' М משה וישב
 וישב אומרו וגס אדנות. והשני שלהוי״ה הראבון שם

 אל שלחתנו זה למה מתקשר איך ד וע .מיוסר הוא
 באחי ומאז ועוד . מיותר זה מלת או׳ וגס . הקודם
 אמר ואיך ה׳ על ולא .תלונתו היתה פרעה פעל שמורה

 אומרו אחר הצלח לא והצל אומרו ועוד .הרעות נמה ה׳
 מצרים מלך אתכם יחן לא כי ידעתי ואני אליו יתברך
 כפל למה ועוד .וכו׳ לב את אקשה ואני .וכו׳ להלוך

 יח׳ כלשונו הוצאה לשון אמר לא וגס .הצלח לא והצל
 פרפת ארז״ל הנה אך :וכו׳ והוצא פרעה אל ואשלחך

 שבועה לשון שהוא ישראל לבני אמור לכן פסוק על וארח
 תעכב הדין שמדת משה שנתיירא אלא נשבע ולמה

 : זה מדבר דאגה למשה להיות לנו גלו הרי הגאולה
 גודל בראות משה השש כי והוא אלהענין. נבא וכזה

 אמר הצרה □;כפלה בשמו לדבר בא ומאז ית׳ הבטחתו
 היהה הרחמים מדת פי שעל כ״א זה אין הנה .בלבו

 מדת נתעוררה להצילם זו מדה התעוררת וע״י ההבטמה
 יושבת אנכי עמי בתוך פסוק כענין פנקסם ונתבקר הדין

 הדין מדת שנתעוררה תי״ו והתויח ט׳( )יחזקאל ונענין
 תחלו וממקדשי רחמים מדת גס שאמרה עד . וקמרגה

 מדת שקטרגה משה לב עם היה וזה .תחלו וממקודשי
 הסגירם ה׳ כי בעונס ונמוקו .פנקסם ונהבקר הדין
 הרחמים מדת הוא ה׳ אל וישב ע״כ הדין מדת ביד

6 )ח״ב( ד

 האמירה אך .זו בחינה א: היהה והשיבה נשסלח שבה
 הסגירם כיה׳ בחשבי מדה״ד הוא האדנות בה אל היקה
 שבשם זו מדה אל פניו בס וע״כ .שרטרגה מה על בידה

 ואס הרשהוכו׳־ אדנ"ילמה ויאמר תכונה. אדנות
 .בעינם נמקים והס משפם יעשה הארץ כל השופט כי הוא
 שהיה האחרון זה בשליחות כלומר שלחתני זה למה א״כ

 אותס והצום ישראל אל ששלחאני מה די והיה פרעה אל
 זמן אחר פרעה אל אדבר שובה ואחרי בתשובה ישובו
 שהיה ראשון בשליחות גס כי תאמר ושמא תשובתה גמר

 לא מולם ויכבד הדין מדת לקטרג אפשר שהיה ליבראל
 הזה לעס הרע פרעה אל באתי ומאז הנה כי הוא. כן

 .כו׳ באתי ומאז יאמר או :ישראל אל באתי מאז ולא
 אמר שקטרג בחשבו אדנות שה אל שה דברו אחרי כי

 .כל;ס היה לא מהכיה הרחמים שה היה לא אה בלבו
 דברתי כה עד הנה ואמר .ה׳ שה אל פניו הפך ע״כ

 :ס אל עב והנני קטרגה הדין מדת כי .הדין שה אל
 בעמך לדבר פרעה אל באתי ומאז ואומר .הרחמיה

 וחין כר. הרע לפרעה הזכרתי אשר הרחמים פה שהוא
 הדין מדת עס מסכים הרחמיה פה שנס אה כי זה

 ואמר ית׳ חכמתו שגזרה שמיד המרבן בזמן כאשר
 הדין מדת קטרגה. מיד הי״ו וההויח מ׳( )יחזקאל

 לדבר וכו׳ באתי ומאז וז״א .רחמיה מדת והסכימה
 כי זה ואין .הזה לעה כרע הרחמים פם הוא בפרך

 אתמה שלא תאמי וכמס .מסכים הרחמים מדת בגס אה
 הרה כמו כי גאונה הימן היא זו אדרבה כי החפץ על

 בעת כן זכר והמליטה לה הבל יבא שאז ללדת הקריב
 הנה וימלטו מעיק איזה להעביר הרבה למו יצר ההצלה

 הנה כי והוא . עמך את הצלק לא והצל הנה כי אינו זה
 שכינה פקידת על היא כפולה הפקידה כי למעלה כתבנו

 ישראל פקידת כל היא השנית והפקידה ■מעלה ש ופמליא
 .הסוגים ב׳ על הצלות ב׳ הצלח ЬЬ והצל יאמר פניהם ועל

 ישראל הוא ועמך השכינה את מרבת האת עמך את תהו
 שכתבנו במה יאמר או :שכינתך להציל לפחות לך והיה

 להצילו וארד למעלה באו׳ טעמו את ית׳ בשנותו למעלה
 והוצא אומר הוא כך ואחר הצלה לשון שאמר מצרים מיד
 נוכח שא הצלה לטון כי שכתבנו הוצאה לפון עמי את

 כי מצריס מיד וזהו מהמצריים הוא והוצאה מזל או הכר
 להוציא הנה יאמר ובזה .פמו מצרים מצרים פל פרו
 מהשר גם אך לבו את תחזק כי ידעתי כבר פרעה מיד

 המרום צבא על פקדת לא כי הצלת הצל לא ומהמזל
 .י ש וז׳א המכות לאחר האדמה מלך ועל מעתה במרום
 עמה ואמר ים׳ הוא לו והשיב מזל ועל שר על הצלות
 אליו באת מאז הזה לעס פרעה שהרע במה תראה
 בשם לפרעה אכפה אפר הראה רחמים של בשמי לדבר

 מכוח עליו ולהביא לט לחזק פה פתחון יהיה כי זה
 בחחלח זה בפסוק נכתב ועוד .תומם עד ונאמנות גדולות

: דפמיא בסייעהא הבאה פרשה

וארא פרשת
 פטרם מה יקשה .הנה ט׳ אלי״ם וידבר ב 1

ויאמר ואומר חוזר דבר אליו ים׳ אומרו

וגם



טז משה וארא תורת

 מלבד .וה׳ אללס ואמירה דבור טעמו אה שנוקו וגס
 מה ה׳ אני אומרו וגס מיותר הוא אליו או׳ וגם הכפל
 יהודה א״ר פ׳ו( )פ״ר במדרש והנה :בזה לו קידש

 ויאמר לדבר שהקשה על קושי משה אל אלהים וידבר
 לך שנתתי נגדי קושי לדבר לבך שערב גרמתי ה׳ אני אליו

 יתברך הוא גלה פה הנה כי יאמר הפשט וע״ד גדולה
 והוא וכלבבו כמעשהו לאיש לשלה הרטים בפרטי השגחתו

 אין הנה .הרעות למה לדבר הקשה משה כי גס הנה כי
 מדכאם על קנאתו וכאש ה׳ עם על חמלתו ברוב כי ספק

 אל איש לא כי ספק ואין לדבר והקשה אש תבער בהגיגו
 חיבת מרוב כי יודע .ללבב ירחה גס כ"א לעיניס הרואה

 דאגתו אש כמו ותבער צר לו בצרתם משה בלב ה׳ עם
 מלין מפיו הוציא כן על יתברך בכורו בנו צרת על בלבו
 וזה פכר לקבל ראוי מה ובצד .בעצם יאשם לא וא״כ זרים
 טוב ולבך ולחון השפה מן קושי דברת הנה ית׳. לו יאמר

 אלהיס וידבר קשה הדבור ע"ככנגד בני בצרת לך צר כי
 ויאמר לבו טוב ועל . בלבד בדבור קושי שהוא משה אל

 בני על פרהמת על לרחמך הרחמים בעל ה׳ אני אליו
 לזה קרוב יאמר או .אליו הנוגע על שהוא אליו וז׳א

 אל א׳'ל ואח״ב קשות לו שדבר מפה אל אלהיס וידבר
 שתהיה נבואתך גדר אמעט זה שבשביל רוחך על יעצה

 בך דובר הגדול ה׳ אני כי מאירה שאינה באספלקריא
 מאירה. כשאינה ולא זה בשם כה עד כאשר אני כלומר

 עתה משה אל ה׳ ויאמר הקודם פסוק אל נמשך יאמר אוי
 אך . הדבקים בין כנכנס ס׳ אותו שנראה כו׳ הראה
 כי באופן . הזה לעם הרע פרעה כי אמרת הנה יאמר

 כרעתו לפרעה ישלם פלס יתברך היא הארן כל השופט
 הצדיקים כי ידענו והנה טוב ישלם ולעשוקים
 ק״ג( )תהלים כמד״א רחמים למדת הדין מדת מהפכים

 למדת רחמי׳ מדת מהפכים והרשעים תזכור רחם ברוגז
 האדם את אמחה ה' ויאמר ו׳( )בראשית כמד״א הדין
 אל הרחמים מדת שהוא ית׳ הוא פה יאמר וזה .וכו׳

 הרשעים כי כו׳ לפרעה אעשה אשר תראה עתה משה
 וידבר העשוקים לישראל אך .לדין להם יהיו הרחמים

 אני כלומר ס׳ אני אליו ויאמר הדין מדת שהוא אלהיס
 לרחמים: ה'אתהפך אהיה הדין מדת שאני הנזכר האלהים

אל וארא שאחריו פסוקים אל נמשך זה בפסוק יתכן עוד
 אומרו )א( הערות קצת אל לב בשום וגו׳ אברהם

 .זה שם אומרו אל טעם אין לפירש״י גס כי שדי באל
 ה'.ועדיין שם בחינת היה שלא הכונהכיאס אין כי

 ושמי אומרו .)ב( שדי באל שנראה יודיע למה לדעת צרי'
 הוא .פדי באל שנראה אומרו בכלל כי .נודעתי לא ה׳
 צודקת וגם מלת אין כי .)ג( להם נודע לא ה׳ שמו בי
 שלא )ד( .ואיננו לו הסמוך אל מתייחס דבר אל אס כי

 שנשבע מצרים יציאת ענין רק הארץ נתינת ענין היל״ל
 מיותר שהיא .וכו׳ מגוריהם ארץ אומרו )ה( .להוציאם

 וגם מלח כי שמעתי אני וגס אומרו )ו( .הפסוק סוף עד
 ויהיה ישראל רני נאקת את ושמעתי והיל״ל פה תצדק לא

 וגו' שמעתי וכעת וגו׳ בליתי אח הקמותי וגס הענין
 אל צורך מה שבועה יש אם )ז( .הברית אותו יאזכור
 בצעדי הלא .בריתי את ואזכור כן שע״י שאמר נאקתם

אני ישראל לבני אמור לכן סומרו )ח( .לזוכרו לאוי !ה
1 )ח׳"( ר

 גאולה והצלה הוצא' אלו מינים ד׳ מכין מה .וגו׳ ה׳
 גאולות ד׳ כנגד שהם לו׳ )שס( רז־׳ל הוצרכו והנה ולקיח׳

 מצרים. סבלות מחמת אומרו אחר כי .)ט( כוסות וד׳
 היה .בעצמו הדבר שהוא מעבודתם ואומר חוזר למה

 בכלל הלא כי שיקשה . מעבודה הוא יותר סבלות אס גס
 גאולה צורך מה .והצלה הוצאה שאחרי )י( .מנה מאחים
 בזרוע חמר הג' מאת .ולמה וגו׳ וגאלתי ואומר שחוזר
 ובהצלה, בהוצאה כן אמר שלא מה גדולים ובשפטים נטויה
 שמזכיר .וגו׳ המוציא ה׳ אני כי וידעתם אומרו )יא(

 והבאתי הומרו )יב( אחרונות. מהג׳ א׳ שוס ולא הראשונה
 לאברהם לתת ידו את שנשא מה שיתן היתרון הוא מה .וגו'

 מוסיף מה מורשה לכס אותה ונתתי )יג( .וליעקב ליצחק
 משה אמירת על למעלה בנו כ־. הנה אמנם :הקודם על

 וישב אומרו שאמר שדקדקנו .וגו׳ הרעות למה להקב״ה
 השם היות וגם .שנית ה׳ את מזכיר למה .ה׳ אל מפה
 שתפש וכתבנו .וגו' הרעות למה אד״ני אדנות שם השני

 לכתו אתרי כן .צרתם הוכפלה להצילם הלך שמאז בראותו
 פנקסם ונתבקר וקטרגה הדין מדת התעוררה בשליחות

 פניו שם ה' אל בשובו ע״כ .עוגה אח ה׳ מצא כי ולקו
 לעס הרעות למה ואמר הדין מדת הוא אדנות מדת אל

 מיני שהי אל כיוון הצלת לא והצל שאומרו כתבנו וגם .וגו'
 אליו ית' אומרו הפך .מהמזל )ב( .מהשר )א( .הצלות

 וגו/ להצילו וארד על כמפורש יצילם מהשר גם כי למעלה
 על ראשון ראשון על כלנה על ית' הוא עתה השיב והנה
 ע״י הי׳ בשליחות כי שהמרת הדין מדת כנגד נהפכת אשר
 קטרגה הדין מדת כי הדבר נהפך וחח״כ רחמים מדת

 אל חלהים שוידבר אחר ע״כ .להם וינר פנקסם ונהבקר
 מה לו אמר .לדבר שהקפה על קפות לו שדבר משה

 ,הוא כן לא לדין רחמים ממדת הדבר שנשתנה שחשבת
 עודנו נצב אנכי משמרתי על שלחתיך אשר ה׳ אני כ׳א

 הקן אח למהר לטובתם יהי׳ להצום אשר כי רתמים פועל
 ע״ד או .רב זמן החת מועט בזמן צערם עוצם ינוכה כי
 מאמר על קטרגתי לא הדין מדת הוא אלהיס לו שאמר זה

 נעשיתי אני אדרבה כ״א .חשבת כאשר רחמים מדת
 במקום עבודה הקושי ינוכה כי .ה' אני וזהו רחמים

 תתשו אל המנגדים ומערכת שר על הב׳ ועל .האריכות
 שאשדד המורה שדי באל וגו׳ אברהם אל וארא הנה כי
 להיטבזרעס הבטחתים בו וע״כ .המנגדיס כל את בו

 מדת ע״י הבטחות זה כל אולי וש״ת אעשה שכן ובודאי
 חתה חס אך . מנגדם תשדד רחמיך שברוב רחמים

 כליהארן השופט כי .הכל יתבטל אולי מדה״ד תתעורר
 נודעתי לא ה׳ ושמי הנה כי תחוש אל משפט יעשה לא

 להם יש כי וש״ת .דוהא ההוא בשם הבטחותי להיות להם
 בשלח פ' משז״ל והוא .מספיקות טענות לשאר גס מה

 אמרת מצרים של שרו או' שהיה )פ׳כ״א( רבה במדרש
 .רד״ו מנין ועבדו שנה מאוח ארבע אותם וענו ועבדום

 להם להשיב .כנגדם מענה יש הנה לז״א .שנה ק״ן ונשאר
 לתת בריתי את הקימותי וגם הנה כי היא הלא ולפדדם

 הארץ את בלבד לזרעם לתת נשבעתי לא כי וגו׳ להם
 ואדרבה וגו׳. ולזרעך לך כאומרו בעצמם. להם גס אס כי

 וחס בה. ו ־ ג אשר מגוריהם ארן את וז״א .בה גרים היו
יחשבמהאבוק ׳-עד ייייי גל כי שמאמר רק זה אין כן.

.יס וי
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 לאברהם יקרא שבו יצחק נולד מאז זרעך אומרו ויהיה

 נועם לנו יצא ובזה :שלמים פנה מאות ד׳ הרי זרע
 אמר וצא .ולזרעך לך ית׳ אומרו אל .הידועים זולת

 אני כי הגלות שנות מספר אל שני טעם וגס .בלבד לזרעך
 אותם מעבידים מצרים אשר ישראל בני נאקת את שמעתי

 בריתי את ואזכור מעתה וע״כ .מדאי יותר שמעמיסים
 במקום .מועט בזמן העבודה כובד עליהם אני מעלה כי

 אותך הודיעי אחרי לכן .שנה מאות ד׳ עד הזמן אורך
 זה כל מענין להם גם ישראל לבני אמור זאת כל את

 שנתבקר רוחך על יעלה אל כלומר ה׳ אני ראשונה
 כאפר ה׳ אני כ״א .לדין מרחמים הדבר ונשתנה פנקסכם
 התבן בהעדר הצרה גודל גם אף כי משה את בשלהתי
 בזמן ההוא בכובד העבדות אורך לנכות .הוא לרחמים

 נפלאו המה שלשה הלא כי בידכם יעכב דבר ואין הקצר
 שעבדיהם המחייב המערכת )ב( .המצריים )א( .מכס

 היה ישראל בל עינם במכשול גס ומה .ראש ירומו צא
 השר .)ג( עבדוהו אשר טלה מזל הוא כי מצרים במזל תלוי

 מצרים סבלות מתחת אתכם והוצאתי הא׳ על .תחושו אל
 מהסאוציאכם סבלות בל׳ כנרמז העבודה שהעמיסו גס כי

 הוא אשר טלה מזל הוא המזל ועל .כאמור במהרה יותר
 אתכם והצלתי לאלוה יעבידו שאותו מצרים של עבודתם

 בהיות רק ינצלו שלא להס רמז דרכו וע״פ : מעבודתם
 אחר שהוא .ישראל של ולא מצריס של עבודתם טלה

 וכנגד .וישחטוהו בו שכפרו פסח לקרבן הטלה שחטם
 יחדו או׳ שהיה כמפז׳ל . בחזקה אתכם הצורר השר

 בעד ומיכאל עמי בעד אני יחד ונעמדה נקרבה למשפט
 עד גדול־ת בטענות בא והיה .העליון בב״ד ישראל

 הוא להיות )שם( בשלח בפ׳ כמשז״ל יתברך הוא שהוצרך
 .והוצרך אתכם וגאלתי וזהו מידו לגאלנו דין בעל היא דיין

 הוא שהראה .גדולים ובשפטים נטויה בזרועה להכניעו
 כד״א .הים שפת על מת ישראל כל לעיני אוהו יח׳

 זה מת אלא נאמר לא מחיס מת מצרים את ישראל וירא
 להרפא החליתנו למה תאמרו ושמא .,וכו מצרים של שרו
 היה טוב וטוב להנצל הנוראות את צריכים היינו ולא

 כי פ״ה( )בס כמשז״ל ישמעאל את או עכו את חגלה
 עשו ולא ישראל גלו למה תמיד משה תלונת היתה זאת

 לאלהיס. לכס והייתי לעם לי אתכם ולקחתי לז״א וישמעאל
 להכיר גדולתי חדעון ובמה . וזולתו לישמעאל ולא

 לאלהיס לכס ושאהיה לעם לי להיות זוכים להיות אלהותי
 וזהו מצרים מארץ אתכם המוציא היותי בראות לא אס

 הגלות צער כל כי באופן .,וגו המוציא ה׳ אני כי וידעתם
 והיא .ב׳ טענה ועוד :הזה הגדול הריוח בערך .נקל

 .וישמעאל עשו את ולא אתכםוגו׳. והבאתי ע׳יגלותכס
 הוא אביו חוב הפורע הלא כי נשבעתי אביהם שאת אף

 זרעך יהיה גר כי חוב פירעים שאתם ובזה נכסיו היורש
 חכנעו בו אשר זה גלות ע״י תרויחו ועוד .נחלתם חירפו
 .לעולם תפאר לכס הארץ מתנת כי לי קדוש לעס להיות

 לה שיש מתנה כדרך לזולתכס פעם לכם פעם תהיה ולא
 אחריך באומר אפילו הפסק לה שאין כירושה כ״א הפסק
 לה שיש מחנה כתורת לא לכס אותה ונתתי וזה .לפלוני
 הס הפסק לה שאין ירושה בתורת מורשה כ״א .הפסק

 על מתיישבים הלו דברים והנה .זו הכנה ידי על חזכו

8 )ח״כ( ד

 לומר אפשר והיה .משה אל שמעו ולא זה כל ועל הלב
 עמו בכעס היו מאשר אולי או .דבר משה שינה אולי

 שמעו לא .וגו׳ וישפוט עליכם ה' ירא אליו באומרם
 וידבר אמר הא׳ על ע״כ חלילה. האמינו שלא או דבריו
 ולא זה כל ועם פנוי בלי כלומר .ישראל בני אל כן משה

 מקוצר רק האחרים כעמים משני לא וגם .משה אל שמעו
 מהעבדות שיגאלו היו מאמינים כי קשה ומעמדה רוח
 מצורף זמן להמתין דוח אריכש להם היו שלא אלא

:העבודה קושי אל
 צודק בלתי לאמר אומרו הנה .,וכו משה וידבר יב

 ס׳ קיר הלא כי ועוד לזולת לאמר שאינו
 לומר חזר ואיך צי יאמינו לא והן אומרו על .משה על

 האמין לבלתי פרעה אל אותם משוה דרכו פי שעל זה ק״ו
 לישראל מת פירכא עליו יש זה ק״ו הלא כי ועוד .מה בצד
 שאין בפרעה תאמר קשה ועבודה רוח קוצר להם שיש

 ומה ולומר ק״ו. לדון משה כוונת הנה חך .דבר מזה לו
 ישראל בני ק כי מאמינים בני מאמינים שהם ישראל בני
 האמתי הגואל הוא שאני שידעו אלי כלומר אלי שמעו לא

 מהעמדה שיגאלו ויודעים .כפולה פקידה להם שאמרתי
 והיו אפיס אריכות להם שאין רוח מקוצר הזאת הקפה
 לבלתי העבידה דאגת הספיקה ועכ״ז .מיד ליגאל רוצים
 על הרבה דאגתו שזולת פרעה עתה גס מה .שמוע

 מאמץ, הבלתי כי ישמע ואיך .בעיקר כופר הוא השליחות
 .קשה ועבודה רוח קוצר לו היות בבלתי יחוש שלא כ״ש

 לא .אליו שתעו לא שישראל מפיו הוציא לבלתי ועכ״ז
 וז״א .פרעה ישמעני ואיך לאמר כדי אלא אומרו היה

 אומר היה לא ט׳ הן אומרו כי כו׳ הן לאמר כו׳ וידבר
 פרעה ישמעני כןוא־ך ע״י לאמר אם כי בעצמו הדבר מצד
 שישראל בהזכיר לא אס .הק״ו להוציא אפשר היה כלא

עומדת במקומה שהפירכא תאמר עכ״ז ואס .שמעו לא
שפתים: ערל ואני כי והיא אחרת מענה יש

 לשים ראוי ,ט׳ ישראל בני אל ויצום כו׳ ה׳ וידבר יג
 שינהגו אס הלזה הצווי הוא מה )א( .לב

 .ט׳ להוציא אומרו נמשך איך ובפרעה בישראל כבוד
 ואל משה אל ה׳ וידבר שאו׳ להס שדבר מה הוא היכן )ב(

 דחוק שפרש״י ומה אליהם דבר מה אמר .ולא אהק
 פה האלה השנשים ג׳ התייחס ענין מה )ג( .מאוד

 אטתס בית ראשי אומרו אס )ד( .השאר את לא ונס
 ראוי היה הקודם בפסוק הנזכרים ישראל לכללות חוזר

 לא ושמעון בראובן כי )ה( .השבטים כל אח״כ יזכיר
 בלבד האבות בתי רק .הראשים פרמות אח״כ הזכיר
 שאין מה שמעון משפחות אלה .ראובן משפחות אלה ואמר

 שנכנס נמצא הלוים אבות ראשי אלה שאמר הלוי בשבע כן
 ועל .הלוים אטח בראשי ויצא ישארל בני אבות בראשי

 עמרס של נשים ג' יחש אומרו על נתעורר דרכנו פי
 בני הזכיר שלא וגס .במשה עשה כן ולא ואלעזר ואהרן

 אהרן הוא אומרו )ו( ונכד. נין גס הזכיר ובאהרן משה
 פלא מה שמלבד צבאותס על אומרו )ז( .יחיד בל׳ ומשה
 מקדים תחלה כי )ח( .מיותר הוא זה ל׳ £הס נאמר
 משה הוא באומרו לאהרן משה ואח״כ .למשה אהרן

 הס כי ידע לא ומי .המדברים הם אמר ובנתים ואהרן
ג׳ כי אומרים שמעתי האחרון זה על והנה :המדברים

הדרגות



ין טשה וארא תודת

 וזה ממפה גדול אהרן היה ראשונה .בדבר היו הדרגות
 במדרגה נשתוו בשליחות בלכתם ואח״כ ומפה אהרן הוא
 משה שגדל ואמ״כ אהד בשווי כלומר המדברים הס וזהו
 משה גדל במדבר ישראל את והנהיג התורה קבלת ע״י
 זמן בשום יהיה בעיני קפה והדבר ואהרן מפה הוא וזהו

 הוא עצמו בכתוב הנז׳ בעת גם ומה ממשה אהקגדול
 להם כשאמר והנה .כו׳ להם ה׳ אמר אשר ומשה אהק

 ואיך לאלהים לו תהיה ואתה לפה לך יהיה הוא נאמר כך
 שהיה מה ועוד :ממט גדול שהוא למי לקלהים מפה יהיה
 הוא פה שיאמר עתה שמיה דכר מאן ממצרים היציאה אחר
 עצמו בכתוב זה על להעיר ראוי ככה.)ט( על ואהרן משה

 נצטווה לא כי הצווי הפך והוא המדברים הס יאמר שאיך
פי על משה לו שידבר מה אהרן כ״א הוא גס לדבר משה

 פרעה: אל ידבר אחיך ואהרן הוא מלא ומקרא ה'
אלה זולת הערות קצת על עוד נתעורר הענין אל ולבא

 ולא כו׳ מפה אל ה׳ דבר ביום ויהי באו׳ א׳ והן
 אה״כ שאומר זה הוא ואם ה' דבר ביום היה מה פירש

 מלח מבלי הפל יראה ה׳ אני לאמר משה אל ה׳ וידבר
 הוא ט הויה נקרא זה וגם ה׳ וידבר ה' דבר ביום ויהי

 בארן אומרו ועוד שדבר ביום הויה ולא ה׳ שדבר דבור
 כן עשה שלא מה המקום פה להזכיר צורך מה מצרים
 אומרו ועוד .הזאת בפעם זולתי ה׳ לו שדבר פעם בשום
 גס ומה פה ה׳ אני אומרו ענין מה ה׳ אני כו' וידבר

 .ה׳ אני ישראל לבני אמור לכן למעלה נאמר הרי ט
 דובר אני אשר כל את ,כו פרעה אל דבר באומרו ועוד
 או שליש או מחצה לדבר לבו על עולה שהיה היתכן אליך

 ואני צו יאמר פטרם ועוד .הכל ידבר עליו מיצוה רביע
 לפה לו יהיה שאהרן יתברך הוא לו ארר שפתים ערל

 שפתים ערל ואני פרעה ישמעני ואיך ואמר שהזר ופתה
 מוזר איך ועוד המדבר יהיה בעצמו שמשה ואמר חוזר
 טענה והלא שפתים ערל אני הן יתברך לו ואומר מכה

 ואני כו׳ שמעו לא ישראל בני הן למעלה אמרה כבר זו
 אל דבר לו ויאמר יתברך הוא מזר ועכ׳ז שפתים ערל

 אותו לו פוה ולא אליך דובר אני אפר כל את כו׳ פרעה
 הפעם על גס כי עוד ולא לאומרו עתה חוזר ואיך הטעם

 ערל ואני וט׳ שמעו לא ישראל בני הן פאמר הראכון
 פה כס מי זו טענה על פפמעה אזן כי יפלא הנה שפתים

. :להזכירה ושלישית שנית יחזור איך כו׳ לאדם
 תשובת אל הביאנו הפרשה בכללות אמרת הערה ועוד

 לו אמר מפה הפצר׳ ידי שעל אחר כי והיא כולן
 כל את אהרן וידבר כאומרו עשה וכן ידבר שאהרן הקב״ה

 הוא שאמר זו פרשה בהחלת אח״כ היה זה הזבריסמה
 ישראל לבני אמור לכן כאומרו המדבר משה שיהיה ית׳
 בא אמ״כ כאומרו הוא ידבר ג׳כ שלחו לפרעה וכן ט׳

 שפתים ערל אני הן לומר משה שהוצרך עד פרעה אל דבר
 טענה משה שאמר אחר והלא כך לידי יתברך הביאו ולמה

 לך ועתה כו׳ לאדם פה שם מי יתברך הוא לו והשיב זו
 ואמר יתברך הוא לו הודה תשלח ביד נא שלח והשיב כו׳

 חזר ואיך ט׳ הוא ידבר דבר כו' הלוי אחיך אהרן הלא
 »־ראשונה טענתו אל משה שימזור עתה להפציר יתברך
 אמיך ואהרן וכו׳ תדבר אחה לומר יתברך הוא ולחזור

היה משה כי למעלה כתבנו הנה אטנם :פרעה אל ידבר

1 )ח״ב( הא

 אהרן ואף ישראל שבכל השלם הוא כי לגאולה המתוקן
מש בהשתלשלות לא אם הדבר לעשות מוכן בלתי היה
 ימים שבעת הגדול הסירוב היה ע״כ אהרן ובין ה׳ בץ

 זה מיאנו ועל הוא ידבר דבר יתברך הוא עליו שהפציר
 אהרן ע״י יהיה יתברך הוא נתרצה פעמים כמה

 במשה שיהיה עת בכל כי ספק אין אך משה בהשתלשלות
 ויסכים במעשיו ה' ישמח ויעשנו הוא לדבר ובחירה רצון
 ללכה משה מיאן ע׳י כאשר והנה הוא ידבר וישלחנו עמו
 וכן פרעה אל וגם העם אל ידבר אהרן את ה' צוה

 וידבר כו׳ לאהרן מפה ויגד הכתוב כמאמר לעשות היחל
 העם לעיני האותות ויעש וכו׳ הדברים כל את אהרן
 הטענה כי משה אות ב־ אך וישתחוו ויקדו וכו' העם ויאמן

 ויאמן אדרבה כי וכו' יאמינו לא והן שאמר הראשונה
 עצמי אמנע למה בלבו אמר בשליחות הצלחה וראה העם

 אני שאהיה יחברך רצונו היה כאשר ע״י המצוה מלעשות
 תעזור האמנתם זכות וגה מצלחת. השליחות והרי המדבר

 וז״א אהרן עם הוא גם ידבר מעתה כליותיו יעצוהו להן
 ה׳ אמר כה פרעה אל ויאמרו ואהרן משה באו ואחר

 ואהרן משה באו מיד הצלחה משה שראה שאחר שהוא כו׳
 הוא גס לדבר לבבו התאמן אז כי יחד שניהם וידברו
 אליו לדבר שניהם חזרו כרעה חשובת אחרי וכן כאחיו
 יתב׳ בראותו ק על כו׳ נקרא העברים אלהי ויאמרו

 כמוהו אין אמר אז לדבר כבר עצמו מכניס משה שהיה
 כי המדבר ושיהיה אהרן את עמו שיתפתי לא הלא כי

 יהיה אשלחהו מעתה אך הוא מלדבר סרבו על אס
 ט׳ מפה אל אלהיס וידבר מיד כן ועל המדבר משה

 צריך ואץ בעצמך אתה אמור שהוא ישראל לבני אמור לכן
 שלחו ומיד ישראל בני אל כן מפה וידבר עשה וכן אהרן

 נמה אמנם פרעה אל דבר כאומרו פרעה אל ידבר ג״כ
 השליחות ראותו על רק הוא לדבר משה לב על ערב פלא

 עתה כי בראות כן על כאמור מצלחת ישראל אל הראשון
 הפצרו אל הזר אז אליו שמעו לא ישראל ובני הדבר נהפך

 אלי וז״א . ט׳ שמעו לא ישראל בני הן יאמר הראשון
 ערל ואני כי גם ומה לאהרן כן עשו שלא מה כלומר
 כבתמלה הוא שידבר אהרן אל ונחזור כלומר שפתים

 לך הצווים יהיו שלא כדברך יהי איפה א״כ אמר כן על
 וידבר הכתוב מאמר וזה : אהרן ואל אליך רק לבדך

 הנאמרים משה דברי על כי לומר אהרן ואל משה אל ה'
 הצווים שייחד ויצום אהרן ואל משה אל ה׳ וידבר מעתה

 תל הס אשר בין ישראל בני אל הס אשר בץ שניהם אל
 שכם על יהיו השליחות שתי כי מצרים מלך פרעה
 אל לבדו אהרן דבר התחלת כה עד כאפר ולא שניהם
 וזהו פניהם אל אם כי פרעה אל שניהם ואח׳כ ישראל
 אחד אל יהיה לא והלאה שמאז כו׳ ויצום כו׳ וידבר
 כו׳ ישראל בני אל ויצום יחד שניהם אל רק לבדו מהם

 ישראל אל בין שניהם בין הצווי שיהיה כו׳ פרעה ואל
 שדבר מה להגיד בזה הכתוב כוניש ואין פרעה אל בין

 היה הראבון תנאו אל משה חזרת פעל לומר רק אליהם
 כמדובר בכתוב זה ענין שרמז ואחר שניהם אל הדבור

 באר הדבר ולבאר לדבר הבאים בכתובים הקב״ה רצה
 ימים שבעת שהפציר הקב״ה ראה מה ראפונה היטב

למדו כאשר זה בשליחות ילך לו לאמר ,משה עם
ז״ל



□שה וארא תחרת 34
 הסירוב כל ואחר וכו' מתמול נס מפסוק פ״ג( )פ״ר ז״ל

 פרפה ישראלועס עס הוא ידבר לאמר למשה חזר ההוא
 שפחיס ערל ואני לאמר פשבאלסירוט אלא ולאפוד

 סלקו ולא עשית ככה מדוע לאמר יתברך עצבו ולא
:זולתו פס או לבדו אהרן את ולמנות מהשליחות ן

 ואהרן משה של אבותס בית ייחס ויספר בא כן על
 אל ראוי אין כי הורה כולה הזכיר ואחר הנזכר

 של אטחס בית ראשי אלה וזהו זולתם הלזה השליחות
 שאין לומר ושמעון בראובן והתחיל שהזכיר ומשה אהרן

 כי שבהס השלישי הלוי בשבש אלא מסוימים ראשים !
 ראשים בהס אין .ושמשן ראובן שהם הקודמים בשנים

 רק אמר לא כן ופל כזה לשליחות גס ומה מסויימיס
 אמר ולא בשמטון וכן המשפחות אטח ראובן בני שמוח

 שמטן. משפחות אלה ראובן משפחות אלה אס כי בשניהם
 ואלה ואמר לחולדוחס ראשיהם כל מנה לוי משה את אך

 דבר לכל ראש ליקרא הראוי כל והזכיר כו׳ שטת
 ומנה ומררי גרשון בני הולדות משטש ק ופל שבקדושה

 אבות ראשי אותם וקרא פנחס פד קהת זרע כל שנשלח
 על שהוא ומררי גרשון בני משפחות מל גס ים הלי

 כן ועל קהת מתולדת שהזכיר שלאלו צדקתם יתרון
 היו לא כי יען אהרן של ונכד נין ומנה משה בני השמיש
 כנוגע יראה ולבל אהרן כזרע ראשים לימנוח רשומים

 הגונים הוליד שלא אחיו כבני בניו יהשט בלא משה בכבוד
 ואהרן אביו עמרם זווגי הודיענו דרכו פי על ט על

 ותלד זכה לוי בת את עמרם קהת ידי שעל לומר ואלעזר
 אלישבע אש אהרן קחת ידי ועל משה ואח אהרן אח לו

 ואלעזר .כו׳ נדב אח לו ותלד ע״כ הצדיק נחשון אחות
 ביצרו שפספס יוסף הוא טשיאל מבנות לקח הוא נס

 פנחס את לו ילדה העבירה מן להתרחק בנסיון ועמד
 שלא משה באשת כן שאין מה עבירה עובר על שקנא

:בניס שלמות נגרע וממנה .אבהן בת היחה
 היה שאם אמר הנה הכתובים המשך כוונת אל ונחזור

 היה שבקדושה דבר לכל ראויים להיות מקום <
 בהם אין כי אליהם הקודמים בשבשים ולא הלוי בשבש

 הוא הזה הדרך ועל הלוי בשבס כאשר מסויימיס ראשית
 בראשונים שהתחיל כ״א והלאה שמלוי כשבסיס כן גס

 ט הלוי שבס הוא המרגלית שמצא עד בכברה ככובר
 ראשית בהם אין לוי בשבט ואף כנודע מעשר תרומת הוא
 בראובן ראשית קרא לא כן על כי הקהתי ממשפחות רק

 ועל .כו' משפחות אלה רק ומררי בנרשון ולא ושמעון
 אבותהלוים ראשי אלה אמר קהת מזרע הנפרשים אלה

 שישתוו מה כי למשפחוחס הוא אך .הראויים כלומר
 מצד הוא השאר בכלל ואהרן משה זה עם זה וייכלל

 בהם ראוי אין השליחות זה לערן אך משסמוהם יחס ;
 הצריך גדול בפלטת נתייחדו כי לבד ואהק מפה זולתי

 הוציאו להם ה׳ אמר אפר ומשה אהרן הוא וזהו .אליו י
 ואהרן בתחלה משה שסירב על למשה אהרן והקדים כו'!
 כט כנספל רק היה לא ומפה יפראל אל ודבר הלך י
 ישתלח מפה שסירב אחר וש״ת . ומשה אהרן הוא חהו י

 ופירש הכתוב בא לזה הכל את הוא ויעשה לבדו אהרן
משה כ״א לגאלם מתוקן היה צא כי )א( .שעמים שני

2 )ח״ב( ה

 סי כל רופס היה ומשה מל פ״ב( )פ״ר כמז״ל לבדו
 מרדכי מעין לגאולה מכה לכך מתוקן כוהיה שנאמר

 האומר האמתי הגואל והוא היה יהודי איש ט שנא'
 הגאולה הישה בלבד לא הלא כי )ב( ועוד. כפולה פקידה
 עם ג״כ שם שהיו מעצה של לפמליא כ׳א לישראל ההיא

 את להוציא עתיד שהיה אלא עוד ולא בגלות השכינה
 כ׳( פ׳ )שה ז״ל כמאמרם שהוא נשרים כנפי על ישראל

 . סכתה כפיסמרעמסס נשאוסעל שלמעלה פמליא כי
 השרש ממלאכי בלמעלה מפה זה לשליחות הוצרך וע״כ

 אומרו שאמר והוא הכתוב מאמר וזה : כמז״ל כבודו
 עכ״ו .לכך נתייחדו שהם שעם ומשה אהרן הוא

 ואל משה סירוב על למשה אהרן יוקדם בתחלה
 כ״א לבד אהק שימש לא משה סירוב שאחר מה תחמה

 לולא כן על כי מעמיס שני יש הלא כי ומשה אהרן אם
 . לעשות אפשר היה לא אהרן עם משה גס נשתתף

 יחד להיות כי כלומר כו׳ הוציאו להם ה׳ אמר כי )א(
 לא שאם וכו׳ הוציאו להם ה' אמר כן על .אהרן עס משה

 והוא )ב( מעם ועוד לכך. לבדו באהרן כח היה לא כן
 לישראל ההוצאה היתה בלבד לא כי לו' צבאותס על אומרו

 צבאותס על שיוציאום כ״א עוד ולא .ה׳ לצבאות נס כ״א
 צבאות הם כאלו ה׳ צבאות שהם שלמעלה פמליא שיחשט
 שהוא צבאוסם על וז״א .כנפיהם על וישאוס ישראל

 כנפי על אחכם ואשא על ז״ל כמאמרם ממש עליהם
 עם ית' כרבו אל מעם ניתן ובזה :כמדובר נשרים

 ע״י נפשה בהיות אפילו הלא כי .השליחות על משה
 היה .לא פרעה אל ידבר אחיך אהרן שנאמר אהרן.

 ושמא .שאמרנו מהפעמים עמו משה יהיה מבלי כדאי
 אפשר שאי כאם ומשה אהרן שהוא איפה א״כ תאמר

 הודה הוא כי תחלה אהרן יזכר עכ״ז .משה מבלי
 הוא ט מזר איך העם על לדבר בה והיחל בשליחות

 לבני אמור לכן ט׳ אברהם אל וארא ואמר והיפך .יח׳
 על חתמה אל .לבדו בעצמו משה שידבר כו' ישראל
 השליחותמאהרן. עיקר שעשהית׳ אחר הנה כי ההפן

 ראה עמו ממפל השה היה כי ומשה אהרן הוא כאומרו
 שדבר כאחר .ט' פרעה אל המדברים הס כי אלהים
 כל את אהרן וידבר כאומרו .ישראל אל לבדו אהרן

 לעיני האותות ויעש משה אל ה' דבר אשר הדברים
 משה הניחו לא כרעה אל לדבר אח״כ כשבא .העם
 כאומת פרעה אל הוא גס דבר אם כי לבדו לדבר
 .כו* פרעה אל ויאמרו ואהרן מפה באו ואחר
 נס ט יתברך ובראותו .פרעה אל המדברים הם וזהו

 הוא איפה כ’א אמר אז הוא נם לדבר תכן היה משה
 ועם ישראל עם מדבר לפנים משה יהיה ואהרן משה

 הלא כי עמו ונכפל נגרר אחריו אהרן ויהיה .פרעה
 לאהרן שעשיתי .ומשה אהרן הוא יהיה מתחלה עשיתי לא

 מפני אלא עמו נכפל ופשה השליחות ולעשות לדבר ראשון
 זה היה שלא בראותי אך . הוא לדבר רצה לא שמשה

 פרעה אל יחד המדברים הם אד .העם אל בדבר רק
 ויאמר משה אל אלהים וידבר חזר וע״כאז הסדר נהפך

 .הפרשה ראם פסוק שהוא כו׳ אמור לכן .ט׳ אליו
אהרן שיהיה ואהק משה הוא וז״א לבדו משה נגש שיהיה

( נשפל



יז וארא טשהתגרת

 את והוצאתי אומרו )ח( . פרעה לב את אקשה ואני
 ועסי צבאותי כפול מאמר שהוא וכו׳ עמי את צבאיהי

 שעתו )י( .פסי כמו צבאי אסל ולא צבאוחי אומרו )מ(
 בארץ סופתי ואת אוחותי את אומר שבתחלה פעמו את

 אמר ולא במצרים ידי את ונתתי אמר ואח״כ מצרים
 ידי את בנטותי ט׳ מצרים וידעו אומרו )יא( .בארן

 אומרו )יב( אתידי, ונתתי כאומרו בתתי אמר ולא
 למעלה נאמר שהרי מיותר שהוא ישראל בני את והוצאתי

 האמורה ההוצאה אל תחר כו' וידעו אומרו כי וידוע
 :ישראל בר רק צבאותי הזכיר לא פה כי וגם למעלה
 על לבט יתחמץ או משה יאמר אפשר היה הנה אמנם

 שימאן מיאון כל אחר ושלוח השכם רטת פעמים השתלחו
 אלהיסטה^א כטד על )א( דברים. ד׳ המת פרעה

 ב״ד שליח המבזה כן על כי כמותו אדם של ששלוחו למה
 פעמים עשר זה וראה יוכל איפה כן ואס נידוי חייב

 מלכי מלך של שלומו פי את פרעה ימרה מכות בעשר
 כי חלילה אלהיס כטד ואינו וקצף בזיון וכדי המלכים
 .המשלחו עולם של מלכו בכטד נוגע שלוחו את המבזה

 יום וילאה וישוב ילך למה ט עצמו משה אל הנוגע על )ב(
 מכוס כל את ה׳ לו יחן טוב סוב והלא תועלת. בלי יום

 משה אח ישלח כך ואחרי מצרים ועל פרעה על גזר אשר
 , פן ישראל אל הנוגע )ג(|על מתוכם. ישראל את ויוציא

 על עוד פרעה יקצוף כי יקרה עתה גם הראשון כמקרה
. מהם מנועה התבן בהיות כאשד שלם אח ויכביד ישראל

 להוציאם רצון עח עתה הלא כי והיא אמרת במינה על )ד(
 ונין כך בין ק המכות שומוש תום עד זמן יאריך ולמה

 ויאריך צט ותשנא פנקסם יבוקר או לחטא ישראל יוסיפו כך
 ע״י שנה מ׳ שהאריט במדבר להם קרה כאשר גלותם

 אלהים נחס אס כן להם היה שלא מה המרגלים עין
 אלה כל על ע״כ :לתרץ מיד ונכנסו פלשתים ארץ דרך
 ראה אמר א׳ על לאמת אחת לתקן . אלהים אמר

 הייס שאתה כבראטנה עתה אין כי כלו' .,ט נתחיך
 היותך בלחי על בלבד לפה לך היה ואהרן ונביאי שלוחי

 מורד אותך ומבזה בך פרפה במרוד אז כי לדבר ממהר
 הוא אחרת דרך כי והביסה ראה אך .בכטדי ונוגע בי

 משלח תהיה אתה ט לפרעה אלהים נחחיך הנה כי עתה
 הוא הנביא כאשר .נביאך שלומך יהיה ואהרן אהרן אש

 יהיה שלוחך בכטד פרעה בנוגע כי בזה נמצא ה׳ שליח
 : בא לא הג׳ עד ט בכטדי כטגע ולא בכבודך כנוגע

 הפסוק אל סמוך באצבע כמורה ראה אומרו או,נדקדקבזה
 ריוח הוא שפתים ערל בהיותך ראה שאמר בסמוך הקודם

 היית לא שאם כו׳ לפרעה אלהים שנחתיך עלכטדי גדול
 היה בך ובמרוד פרעה אל סדבר חתה היית שפתים ערל

 שלוחך הוא ואהרן פרעה אל כאלהי׳ ;ס Ь עתה אך בי כמרוד
 רואה אתה שפתים ערל היותך רואה שאתה שבמה נמצא

 ולא בך פרעה שרד שנמצא לפרעה אלהים נתתיך כי
 כמאמרו והוא .כו׳ תדבר אתה אמר הב׳ ועל :בי

 וצא לישראל השתלחו על קץ בהיותו הנביא ירמיה אל יס'
 ואשיבך ב תש אס ס״ו( )ירמי' לז״א שעיל בם היה
 לפר מהיותך סובה שד לך מה כלומר תעמוד לפני

 למשה יח׳ הוא אמר ק .אלי חשוב אשר עת בכל תמיד
 תדבל סחה הלא ט רטת פעמים לכתך על תקיץ אל

אס

 שדבר ההיא נפעם כ״א זה נמשך לא אך אליו נטפל
 אל וארא באומרו שהיה .מצרים בארץ משה № ס׳

 ט מצרים בארן שהיה הראשון השליחות שהוא אברהם
 וזה .ובמדין במדבר היה לזה הקודם לכלס הראשון

 היתה לא זו הויה כי לומר כו׳ דבר ביום ויהי אומרו
 תאמר ושמא .מצרים בארץ משה אל ה' דבר טוס רק

 את לשתף יח׳ הוא חזר אדרבה אס כי התמיד לא וצמה
 ויצום אהרן ואל משה אל ה' וידבר כאומרו . עש אהרן

 . ההיא בפעם הנה ט הוא הצא למעלה כמפורש ט׳
 שהוא לאמר מצרים בארץ משה אל ה' דבר ביום כששלחו

 על הכונה היתה לא .ט' ה׳ אני ישראל לבני אמור לכן
 וזהו .הגאולה חוס עד הכל על רק בלבד השליחות אותו

 אותו כלומר ה׳ אני לאמר משה אל ה׳ וידבר אומרו
 אלהיס וידבר באומרו שהוא ה׳ אני ה׳ לו שאמר השליחות

 הפרשה בתחלת שהוא ה׳ אני אליו ויאמר מפה אל
 השליחות אותו על הטנה היתה לא אמור לכן לו כשאמר

 לאמר אם כי בלבד לישראל שידבר מה על ג״כ ולא לבדו
 דובר אני אשר כל את מצרים מלך פרעה אל דבר

 ולמה הגאולה שקגמר עד השליחות כל סוף עד אליך
 הן ה׳ לפני משה ויאמר כי על הוא הלא כך התמיד לח

 דברו אחר מכה שהשיב מה והוא .כו׳ שפתים ערל אני
 שמעו לא ישראל בני הן אמר .אליו שמש ולא לישראל

 הן וז״א . שפתים ערל ואני פרעה ישמעני ואיך אלי
 למעלה האמור שהוא פרעה אלי ישמע ואיך שפתים ערל אני

 משה ג׳׳כ שאמר אמר לא ישראל של כבודם שעל אלא
 על פרעה אל הנוגע על רק שמעו לא ישראל כני הן
 אח״כ ולכן לבדו משה את מלמנות ית' הוא בו חזר כן

 בין הצווים שיעשה ויצום אהרן ואל משה אל ה׳ וידבר
 והתחילה מצרים מלך פרעה אל הס אשר בין ישראל בני אל

 באומרו שניהם ע׳י הדבר היה מעתה איך לספר חורה
 תורה ביארה הנה כו׳ נתתיך ראה .וכו׳ ה׳ ויאמר אח״כ

 :כמדובר כמאמרנו לקו קו השליחות בשינוי כתבנו אשר כל
 )ש״ר ארז״ל .כו׳ ראה מפה אל ה׳ ויאמר א ז

 פרעה על אלא אלהים נתתיך לא פ״ח(
 אלהים שיהיה לו אמר למעלה כי ז״ל כונתם ותהיה לבד

 לדבר החילו שתמר על ועתה לפה לו יהיה ואהרן לאהרן
 שפתים ערל שהוא לאמר טענתו אל ושב ט חזר הוא
 לפרעה כ״א .לאהרן צאלהיס יהיה לא שעתה אמר ע״כ

 כי והביסה ראה כלומר ראה באומרו יכוין ונזה
 בשום עוד תסרב ולא לפרעה שנתתיךלאלהיס הענכחיך

 האצהות עני; מה )א( לב. נשים הפשט וע״ד :דבר
 יהיה אמר ולא נביאך באומרו שינה למה )ב( .הזה

 את הדבר אתה אומרו )ג( .למעלה כאומרו לפה לך
 הצור כל ידבר לא לב על שלה היה האס אצוך נשר כל

 שמיד שנראה ושלח וט' ידבר אחיך ואהרן אומרו )ד(
 על אביא אחד עע עד היה כן ולא אהרן לו בדבר ישלח

 ושלח שמרו שאחר )ה( בכורות. מכת היא פרעה
 ואם שלוחיו אחר פרעה לב את אקשה ואני אומר איך

 שיאמר פרעה לב אל אהרן שידבר מה הוא ושלח אומרו
 ואני אומרו )ו( .ושלח ולא לשלח ל״ל היה שישלח לו

• ושתים פעם למעלה נאמר זה כל שהרי .ט' אקשה
אומרו אחר פרעה אליכם ישמע ולא אומרו קצת קשס )ז(

п )3 )ויג



משה וארא רת תו 34
 אשל דולה הג יד את שהוא להכותו השר הוא כמצרים

 עשת על מש ,מצרי אש ישראל וירא .,כמצרי ה׳ עשה
 הכתוג מאמר והוא ה׳ את מצרי׳ הכירו אז כי הים

 שס וז״א ט׳ כשרעה בהפבדי ה׳ אני כי ,מצרי ידעו
 . מצרי׳ על ידי אש בנטותי ,ה אני כי מצרי׳ ידעו

 מה שאלמלא מתוכם בנ״י אש והוצאתי ואז הכר שהוא

 משועבדים הייט עדיין השר את יש׳ הוא אז שהכניע
 וידעו כאומרו הפשוק כראש הנזכרים מצריים של בתוכם

:רבים לשון מצרים
 כי ושד ויעשו הנההל״ל .,ט ואהרן משה יעש1 ז

 ק אומרו ושד .ים' מצופי שעשו שכח זה אין ׳

 פני .וההק משה שטה ענין אומרו ועוד מיותר הוא עשו
 יהיה למשה ניתנה שהבדילה נם כי יאמר אך :פה ענינם

 וק״כ .שרעה אל לדכר נביאו ואהרן לפרעה אלהים הוא
 ואין יש׳ הוא יצוה אליו כי יחשב למשה הזכוש עיקר
 ני ואהרן משה ויעש כי לז״א בעלמא הרהור רק סהר,

 עליהם מעלה р ידי ועל .אחד בצב ,א כאיש שניהם היו
 . שניהם עשו כן אושש ,ה צוה אשר כל כאלו הכתוב
 לאהרן אומר ומשה מה׳ הצור היה לבדו משה שאח אע׳פ

 את ה' צוה כאלו הכתוב עליו מעלה לפרעה ואהרן
 יש׳ ראה מה וש׳ש הכל. את שניהם ועשו שניהם

 מהמכה באחדות והיה הקפיד שלא לאהרן סובה להחזיק
 יקפיד וצמה ־.ש נט במדרגת עציו למשה יתרון היה הרי

 ;שמנים שלש בן ואהרן שנה שמנים בן ה ומש אהקלז״א
 עש הקפיד שלא סובה לאהרן להחזיק יש כן וע״י .ט׳

 שהיה שנה שמנים בן משה כשהיה .שנה פ״ג ק הוא היות
 אחד כל ויעש העגין שעור או :ממנו גדול שנים ג׳

 שמעלה . שניכם אח אותה ה׳ כאשרצוה ואהרן משה
 שד ולא .שניהם שנצטוו מה כל עשה כאלו אחד כל על

 מכוס ולא איתות לא דבר עפו Ы שעדיין אע״ש כ״א
 לעשות עליהם שקבלו בהיות בלבד שניהם שנצטוו אלא

 . עשו כן וזהו למעשה מצטרפת מעתה שובה מחשבה
 שהודה פה כי במשה לא אך באהרן יתכן זה וש״תהלא

 ואהרן ,כ р ומשה לז"א .ימים כבעת שמירב המר היה
 גדול שהוא אהק כטד שעל סירב שע״כ כלומר כו׳ בן

 :אהרן שא השלח ביד נא שלח אמר ע״כ כי .ממט
 וק ט׳ צבאות* אש והוצאתי אמרתי הלא יאמר או

 אמדתי הלא כי תתפסו אל .ישראל בני את והוצאתי
 כי אליו השצאה שי-מסת עמי את והוצא למשה למעלה

 כצלו עציהם אני .לה ס .ט׳ ואהרן משה שויעש במה

 הרכיבם נמוציאים כי והוצארי שאמרתי .כשני עשו כן
 והוצאתי שאפרתי באופן בעצם השציא שאני עם

 יחיד לבון ויעש ואמר . אמת הכל והוצא ואמרי
 כשציאן עצרו בפני מחשיב אחר כל שאת לומר
 את נס אוסיף איך ,קושי ימשך מזה הלא תאמרו ושמא
 נאמר׳ ושיו ,במשה רק תלויה הגאולה עיקר ואיך אהרן

 ועם ,כו р ואהרן ט׳ ק ומפה כי הוא הלא והוצא
 להיות וסבל .,לה נביא להיות ורגיל ממפה נדול היותו
 ישראל אח שציא ליחפב ינדל הוא גם אחיו פל נביאו

: כמשה ממצרים
 מעצמכם תעש אל אסר .וט' פרעה אליכם ידבר כי ט

 מתחלה הכינותם כישוף היוה כי יחשט פן מופת
ועשיתם

 תעמוד שלפני זה לך ודי פעם בכל אליך אשר כל את
 לו די זה שעלת לו שאין אהרן ועל חמיד מצוך שאני
 חוסהשצישת עד שהוא אצוך אשר כל את שידבר ידי שעל
 ואני אמר הג׳ ועל :ט׳ ישלח ואז הענין יגמר ידו שעל

 שאקשה במה החושק אל לומר ,כו כו'והרביתי אקשה
 שאני מה כי לך דע אתה כי הזה לעס ירע לבו את

 כ״א לישראל צרה מזה ימשך לא פרעה לב את אקשה
 אותוהי את והרביתי הי הוא שימשך מה הנה כי למצריים

 בכס יספלו שלא רעתם ארבה כך וכל מצרים בארן כו׳
 בני שם אשר נושן בארן כן יהיה שלא רמז דרכו וע״פ

 בישראל צט תשנא פן ,הד ועל :מצרים בארן רק ישראל
 יש גדול משכון כי תחוש אל זה על גס הזמן בהארך

 במצרים הס צבאותי שהם שכינה מחנות ,ד הנה כי להם
 הנה כי ישראל על יחוש עליהם ימש אפר וא״כ ישראל שעם

 ואגבן מעלה של פמליא צבאותיהם אח ושצאתי כי ספק אין
 שהוא עמי עס כמו עמי אח ויהיה ישראל בני עמי אח

 עושה שמישראל למעלה האמור כיון ריתק :אח משמעות
 אתכם מודיע אני וזה ישראל עם יוציאם הס כי עיקר

 נתגלה לא ס המצריי אך . זאת השכילו ישראל שאתם
 כו׳ ה' אני כי מצרים וידעו אס כי ה' צבאות ענין להם
 . מתוכם שהם למה ישראל בני את והוצאתי כי הוא
 לא מתוכם יציאתם שאין מעלה של פמליא צאת אך

 והוא הפסוקים אלה בשני כיוון יתכן שד :להם יודע
 נגד לתחזק לא מצרים בל שרו כי היה מה לב בפום

 אחרי אם כי ממצרים צאתם נעת ולעכבם לקטרג ישראל
 ישראל ויהיו נתרן אז החירות פי לפני והיה צאתם
 מצרים של שרו הוא אחריהם נוסע מצרים והנה רואים
 המדרש וכמאמר הים על וכן כ״ב( פ' )ש״ר ז״ל כמ״ש

 משעבוד דנה ק׳ן חסרים שהיו שנה מאות ,הד על שקטרג
 ממצרים בצאתם לו היו אלה סענות ב׳ והלא מע״ג ושהיו

 .ימים ג׳ אחר שיחזרו חשב כי לומר ואין אז קטרג ולא
 לזה הנה אך נתאנה: לא שרו פרעה נתאנה אס כי

 ספונה מרעמעס הראשון במסע כי היה זה מה לב נשית
 בשום כן שאין מה מפיהם על השרת מלאכי נשאום

 אמר ישראל ראו כאשר אס הנה אמנם : תמר מסע
 אם אחריהם נוסע מצרים של כרו את לצאתם ימים ז׳

 יערבו לא צאתם בעת עליהם מתגבר פך אזש רואים היו
 אמרו כן אמרי שראוהו מה על הלא כי לצאת לבם אל

 מצרים את עבוד לנו סוב הלא כו' קברים אין המבלי
 להם זאת יהיה לבל כן על צאתם סרס עתה נס ומה

 מה כן על עוד יגאלו ולא בהם אפו וימרה לפוקה
 לטשאם השכינה מרכבת מלאכי את שם ,ית הוא עבה

 כן ועל גביהם על שכינה ו: ישראל את כנפיהם על
 לדבר לט אל ערב לא אלו מכל מסה מפה שהוא הפר
 על הולכים שהיו כן אמרי עד וידום נכנע כ״ע דבר

 )שס( מרז״ל ידענו באשר והוא פה יאמר זה : רגליהם
 וזהו .למעלה כמדובר שמו מצרים . מצרים של שרו כי

 יקטרג בל להכניעו השר הוא מצרים על ידי את ונתתי
 צבאות כי .כו' עמי אח צבאותי את שהוצאתי במה וזה

 השר יכנע ק על כי כאמור ישראל עם יצאו המלאכים
לא זה אמנם .ידבר בל לחפותו בלבד יד נתינת היא וזו

 ידי את נסותי עד ,ה אט כי מצדים ידעו לש פיק יש •
4 )ח״ב( ה



יח כשה וארא תורת

 לרש איזה ע״י רק לחנק הממה היה ושלא אוחו ופשיהס
 . מופת לכס תנו יאמר עד המתינו רק צצהקדמחס

 מה וכן מובן בלחי פרעה בדברו לאמר אומרו וסנה
 שיוכלו מופת היה ולמה מזולתו זה מופת היות ענין

 אח אהרן מטה בלוע ענין ומה לו דומה לעשות המכשפים
 להאמין לא כי לאמר באומרו אפשר אמנם ;מטושס

 תעשו לא אס כס נגדי אמריו כדילאמר רק מופת ישאל
 להאמין כדי ולא לאמר כדי ידבר כי לאמר וז״א מופת.

 שליהוחכס לדבר תתחילו אל פרעה שיאמר יאמר או
 אמריכס לאמר כדי כלומר לאמר וז״א .מיפת החכם עד
 והשלך כו׳ קח אהרן אל ואמרת אז תחלה מופת לכס חנו

 פן לכם ללחוש שהות יהיה טרם כו׳שהוא פרעה צפני
 כי בעיניו שיראה פרעה לפני וזה כישוף שהוא יאמרו
 היותו עם הלז המטה כי והענין לחש בלא נחש מעשה
 שהוא פרעה לעומת לתנין יהי בו שיעשו המכות ע׳י דומם

 פרעה לעיני עשה והוא יאוריו בתוך הרובץ הגדול התנין
 ויקרא אז לחש היה לא כי כלס שהכירו עבדיו ולעיני

 ולא ולהט למש בלי יעשו בחשבו כו׳ לחכמים פרעה גס
 וע״י נראים ולהטים לחשים עפו כי כן בלהטיהם רק עשו

 אלהי כח זה כי ית׳ הוא לו הראה אז ט' וישליכו כן
 בדמות נראים שהיו היה תנינים הס שיעשו מה הלא כי

 כתנינים לבלוע וכח בעצם חיונית בס שהקנו לא מנינים
 כ״א זה ואין מסותם את אהרן מטה בלע כי והראיה

 ראוי היה והנה הס משא׳כ בדומם היות כחאלהיהטתן שזה
 שביד דומם מטה לפני המה הבל כחנהיו כל כי פרעה יכיר

 :ה׳ דבר כאפר כו' לב שויחזק אלא יכנע ואז יתברך שלוחיו
 ידענו הנה .כו' גב כבד משה אל ה׳ ויאמר יד

 כי לרשעים צדיקים שבין הפרש מרז״ל
 ברשות' שלבם הצדיקי׳ הפך .לבס ברשות הס הרשעים

 יראה גם וע״כ . פרעה של לבו כבד הנה .יאמר וזה
 תתמה ואל כלומר לפלח הנז׳ לבו מאן עצומים מופתים

 יקרך פן תחוש אל יאמר או :לבו ברשות‘ הוא כי
 .הזה לעם הרע בשמי פרעה אל דברת שמאז כבחחלה

 איטרק רשעו כל פרעה לב שכבד גם כי אינה דע ט
:עוד ישעבדם לא אך העם לשלח שימאן

 שם יוצא הוא הלא תאמר ושמא .כו׳ פרעה אל מולך
 להסתיר בבקר גס ומה .אדם מבני להסתר י

 ואערב אלך ואיך הוא אלוה כי לומר לנקביו צריך היותו
 המטה כי הירא אל לז״א והרגני בפניו שם לישב לבי אל

 אומרו אל לב בשום והוא בידך תקח לנחש נהפך אשר
 והוא בסמוך האמור המופת שהוא לתנין אמר ולא לנחש

 רק לתנין בהתהפכו שנרמז מה על ית׳ הוא כיון שלא
 לנחש ויהי ארצה שישליכהו г הקודמ בפ׳ ית' אומרו על

 רק נחש אינו כי לו לרמוז שהוא שם כתבנו כאשר והוא
 אין ע״כ בכפך למשה יהי בו בהחזיקך אך מפניו בנוסך
 ושים בו שבהחזיק ההוא הדבר יזכור לו רמז כי ספק

:ממנו יירא לא מצחו לעומת מצחו ז
 במכות יתב' כוונתו על הנה .כו׳ אליו ואמרת ט*

 מזולתם אלו נתייחדו למה הגדולות
 לשים ראוי המכות הפצות על שבמקראות הפרשיות על וגס
 התראה בהם היו לא ושמין בכניסוהשך הנה כי והוא לב

 נאמר בראשונה כי ניכר שינוי יש בהתראות וגס .כלל
 5 )ח״ב( ה

 הערוב ובהתראות הארץ בקרב ה׳ אני הי הדע בזאת
 ובמכת הארץ בכל כמוני אין כי תדע למען אמר פינה

 מה אמר ולא התראות היו וארבה ודבר הצפרדעים
 בה שאמר הארבה מכת נשתנה מה ועוד . בהם לו יודע

 מכה בכוס כן אמר שלא מה מפני לענות מאנת מתי עד
 שלחסמשא״כ לבלתי בעמי מסהולל עודך אמר בברד וכן

 ישראל לקו לא שבדם גם כי ועוד .זולתה בהתראה
 שותים יהד ומצרי ישראל שהיו פ״ט( )ש״ר ז״ל כמאמר

 לא ולמה .מכה בכל וכן דם וזה מיס זה .,א בכוס
 לארמאי יהודי שבין מה מהבהנש ענין יתברך הוא עשה
 והפלא כו׳ והפליתי שאמר בהתראותם ודבר בערוב אלא

 היה לא כו׳ גושן בארן רק נאמר שבברד גם כי ה׳כו׳
 במישבותס אור היה באו׳ וכן בהיה מה כמספר הוא ברד
 לחפש אור להם היה מצריים של 0 במושבות לומר היה

 ההתראה שמעתי לא אך .עמו נכנס אור שהיה שבותם
 קצת על והנה .הנזכר באופן כ׳א לכך הכוונה היות יורה

 חלוקות ד׳ כי העקידה בעל הר״י כתב .האלה מהערות
 כי ואמר לפרעה משה שאמר דברים ד׳ על המכות היו
 אלא באח״ב עד״׳ש דצ״ך סימנים בתת יהודה ר׳ כיון זה

 אתרי שראיתי ומה לשנים באה״ב סימן מחלק שהוא
 יהודה ר׳ כוונת והוא לג' רק לחלקם אין כי רואי

 מחלק שיש שמעתי כאשר ולא בבות ג׳ מהן לעשות
 ועונש שכר השגחה על עד״ש יתב׳ מציאות על מופת דצ״ך

 נמצאו לבדו בדצ׳ך הלא כי .המבעים שנותו על באח״ב
 ולא הכתובים לשון במשמע כאינו מלבד שלשתן מעמד
 שהוא אומר כן על בם למתבונן כלל התראות לשון בשנויי

 אמרה׳ כה )א( . פרעה אל משה דברי המה שלבה כי
 .בייחוד ישראל אלהי שהוא )ב( .יתברך מציאותו שהוא

 רב מלך בכל מושל ישראל אלהי הקראו שעם )ג(
 .ידיו מעשה כלס כי לבדו עמו בישראל ולא ושליט

 כמפורש בשלשתם כפר והוא כו׳ עמי שלח אינו וזה
 מכות ג׳ היו הראשון הענין על ע״כ .בתשובתו למעלה

 תדע בזאת נאמר הא׳ על כן ועל דצ״ך שהם ראשונות
 ועל היאור היא מצרים אלהי אש בהכותי ה׳ אני כי

 האחרונות בשתים סמך סימן בסוף זאת פנה ידיעתו
 שהוא התרה לא אפי׳ ובשלישי בהן ידע אשר הזכיר לבלתי
 הזכיר אלה ג׳ וע״י לחברותיה וסמוכה הדצ״ך פיוס

 התואר ששינה אלא היא אלהים אצבע באומרו המציאו
 הצדיק ה׳ שאמר הברד אחר עד הוי״ה שם אמר וצא

 יח׳ הוא וז״א .ולחוץ השפה מן רק מלבו היה לא ועכ״ז
 הנזכר ה׳ אותות שישים בקרבו אלה אותותי שיתי למען

 שאמר הים על לו היה וזה לט בקרב בם שיאמין בקרבו
 הוא ה׳ כי יחד ורחמים דין שראה ה' באלים כמוך מי

 בהכבדי ה׳ אני כי מצרים וידעו נאמר וע״ז האלהים
 בעד״ש ובהחילו ה׳ הוא אלהים מדת שהוא אני כי כו׳

 אני כי אמר בייחוד ישראל אלהי היותו להורות שהוא
 .לע״ג ישראל בין מבחין אני בקרבה כי הארץ בקרב ה׳

 .כו׳ והפלא כו׳ והפליתי נאמר ההתראות בשתי וע״כ
 כל ועם כן אומר היה בשחין ההתראה היתה אם גס
 ובכל בחרסומיס השחין ויהי אמר אורחיה אגב זה

 סימן היחל השני העיקר זה כסי׳ הכירם ואחר מצרים
 הארץ בכל כמוני אין כי ואמר ידו על לשישלח באח״ב

שאינו
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 זולתה על ישלוט פלא אומה איזו משרי א׳ כשר שתינו
 אלהי בייחוד הקרא עם הכל על השולט כמוט אין אני אך

 כו' בעמי מסחולל עודך אסר בברד כן ועל ישראל
 והיות מציאותו שהוא הראשונות השתים ידעת הנה לומר

 לבלתי עסי בהוא במי מסתונל עודך אך עמי ישראל
 ההוא שבסימן הראשונה ואחר הג׳ שהיא במצותי שלהם

 כי הג' העיקר שהוא מפני לענות מאנת מהי עד אמר
 הנגררת ובשלישית . לענותך הספיקה לא הזאת המכה

 סי' שבכל בשלישית עפה כאשר ההרה לא השתים אחר
 בכורות מכת מביא היה השתים אחר והנה מהראשונים.

 .פלש החח אם כי סימן בכל כאשר בשלישית לגמור
 בששת אז מוציאם היה ה׳ חפן לו כי ידע למען )א(
 אס כי אינו יח׳ שחפצו כ״א פרעה יראה ולא הפך ימי

 את אמר אשר מאמרו לבטל מארצו ישלחם בעצמו שהוא
 בימים ישראל פושעי ימותו למען )ב( .אשלח לא ישראל
 ששאלה גדול הרכוש מל )ג( .יראום לא ומצריים ההם
 ישראל איש כל הולכים היו לא ואס כו' משכנהה אשה

 י׳׳ד( פ׳ )שם ז״ל כמ״ש משטחם וחדרי בתבוחס לחפש
 הנס ליטול רצו אילו יאמרו כי להם משאילים היו לא

 של במופבותס אור לישראל שהיה בחשך נוטלים היו
 ומכת הכנה החשך נמצא להם נוהניס היו ובזה מצריים
 לא בה גם ומה • השלישית היא לפלחם גמר בכורות

 ט׳ כחצות ה' אמר כה בלבד הודעה רק התראה היתה
 שבראשונה היה מה נשכיל ובזה גמרהענין: היסה כי

 שבשטח והחרא!' בשביעית וכן בבקר השכם נאמר ובד׳
 מפט אך פרעה אל בא סתם אומר ושמיטת וחמישית

 לא מהשלשה כת שבכל ראשונה בהתראה הפלך כבוד
 המימה. יוצא בהיותו בבקר לביט ביט אלא בו מהרה היה
 להסתיר לבדו עצמו מפנה שהיה פ״ט( )שם לרז״ל גס ומה

 אך לבדו הוא כלומר יוצא הוא וז״א .הוא אדם כי
 אל שמע שלא פניו שהעיז אחר כת שבכל ב׳ בהתראה
 עם עודנו עת בכל שהיא פרעה אל בא נאמר הראשונה

 מכת היא הוא ק כי והעד כבודו על יתוש ולא עבדיו
 שדעת ט׳ ויצא ויפן ט' פרעה אל בא שנאמר הארבה

 פרעה עם משה בדבר עסו היו בעבדיו המפרשים כל
 כן על המלך אל לדבר וחפזון זות רמ בעבדיו נראה

 עבדי ויאמרו מיד כי היה וכן .ידברו למען ויצא ויפן
 הרי למוקש לנו שלפנינו זה יהיה מתי עד אליו פרעה

 עצתו אנשי עבדיו אצל אלא איט פרעה אל בא באו׳ כי
 הודעה למציאות אפי׳ יתחשב לא כת שבכל השלישית אך

 העברים אלהי ה׳ הכתוב ביאור אל ונבא .כמדובר
 למה הנה כי כה עד שמעת לא והנה ט' אליך שלחני
 עד שמעת לא אומרו יצדק לא הראשונה המכה שזאת

 הודעת שהוא ה׳ אמר כה לך אמרתי הנה יאמר איך כה
 הג׳ הוא כו׳ שלח הב׳ העיקר הוא ישראל אלהי יח׳ מציאותו

 לא בלבד לא ואתה עמי אח פלח לאמר היה העטן וכל
 שכפרת שהוא כה עד כ״א הב׳ עד או השלישי שמעת

 לא כי בה' כפרת כי ה׳ אמר כה שאמרתי הראשון עד
 עלץ שולסנוהו או ישראל אלהי היותו בכפור די אמרת

 כה כן על כה עד וזהו חלילה המציאות הכחיש עד כ״א
 הראשק העיקר שהוא ה׳ אט ט תדע בזאת ה׳ אמר

סוב מצאטראיט האצת הדברים פי על .והנה כמדובר
б ()ח״ב ה

 צר׳ך עדיי; אך ההתראות וחלוקי המנוס חלוקי מל סעס
 סכות נמשי־ ה׳ בהר אפר היה מה ודעח נועם סוב

 ומספרן מצריה ועל פרעה על להביא האלה הגדולות
 אלו והתייחדם והלכתן וסדרן י״א ולא תשע ולא פשר

 ה׳ עשה מה על לב לשיש שראוי ספק אין הלא כי מזולתם
 מ^ד רב כי למה כי הוא הלא למשפט חשבחי ואשר ככה

 יסד מסג פנה ממנו הנה כי העולם חידוש אמונה עיקר
 הרצוייניס בשערים הבא ככל הדת מיקרי יתר כל טל
 זאת הן כי אשימה לבכי עם כן על תורתנו בדרושי לנו

 להחזיק ממצרים ישראל בצאת ישראל קדוש עצת היתה
 מונח ר יאמינו ולמען הזה העיקר יד בחוזק ישראל את

 ככל ממנו מסתעפים כלס יחד כי הדח עיקרי בכל אומן
 ואתרורם דראשוניס בפומי מרנלא ראיט מצאנו הכתוב
 כל כי או* כן על העולם חידוש על מורה מצרים שיציאת
 במצריים המצרים על שהביא מכור. בעשר יחב׳ מעייניו

 היסה וזאת העולם בחרוש יא־ינו כ״אלמען היה לא
 כתבנו כאשר ואיכותן והלכתן וסדרן במספרם מנתו

 :ס: העתקניהו לא הקיצור ולאהבת היסב באר בפערים
.לב לשיס י רא .ט׳ בזאת כו׳ ה' אמר כה יז

 דבריו הם ה' אני כי באומרו כי )א(
 דברי הם במטה מכה אנכי הנה אומר ואיך יתברך

 רק הכה ולא סכה אנכי משה יאמר איך כי ועוד משה
 אך . היאור אח הכה שמשה מפרש שיש ושמעתי אהרן
 ואדרבה .זה פירוש לו ערב בהם אחד לא אפילו רז״ל
 ש,ציל מכני היאור את משה הכה לא למה טעם בקשו

 כה באומרו כי ל'הכתיב דייקו המה כי ספק ואין ידו על
 ראמר היה שאוסר הדברים שסגנון בודאי מורה ,אמרה

 שכה דבריו הם מכה אנכי הנה אומרו וא״כ יתברך פיו
 שה׳ מה ואומר "פרש שמשה אלא רכה הנני ,ה אמר
 שיהיה הוא פ־רובו אך עצמי ע״י אינו מכה הנני אמר
 בוא הא'הי מטה שהוא למה כי בשי אשר המטה פ״י

 אמר ולא הסיס על אומרו )ב( .העושה ית' הוא כאלו
 . דם יהיו אמר ולא ונהפכו אומרו )נ( . במים

 לכנו מה וכו׳ ובאש המוח ביאור אשר והדנה אומרו )ד(
 מצרים ונלאו איסר )ה( . היאור ומבאיש' הדנה ממיתת

 Ы אך היו כפותיה שמורה ונלאו כ״א יכלו ולא אמר ולא
 קח אהרן אל אומרו )י( . לאות ע״י כ״א שותים היו

 ונסה מס־ והל״ל־קח מיותרת ידך מלח כי ידך ונטה מטך
.פי בס אמר ולא מיפי על אומרו )ז( .כו׳ מימי אל

 מא ייעד שלא כו' יאוריהם ועל גהריחס על אומרו )ח(
ביאיר. רק הכה לא אהק וק בלבד היאור על כ״א יהב׳

 בוי״ו יאוריהס ועל אמר ולא יאוריהס על אומרו )ט(
 מה מימיהם סקוה כל ועל או׳ )ו( .אגמיהם ועל כאו׳
 דש ויהיי אוסרו אתר כי )יא( . בזה המקואות מנין
 ובמבנים ובעצים אומרו )יב( .דם ואומר חוזר למה

 א אב ומאב אעא מאט המתרגם כמאמר הואי כאס
 אמר ולה ט׳ דם והיה באומרו בנחיס המסיק למה
 . עו׳ דם יהיו ובאבנים ובעצים מימיהם מקוה ובכל
 ולא הרסה לשון זה מה כו׳ ויו במסה וירם אומרו )יג(
 פרעה לפיני אומרו )יד( .המים אח במסה ויך אמר

יהיה שלא לעשות לו היה בהחבא האס עבדיו ולעיני
האמיר כליון ויהיו אמד ולא ויהפכו לעיניהם.)טו(אומרו "

למעלה



כ פשה וארא תורת
 מן מיס , לפתוח מצרים יכלו ולא אומרו )סז( למעלה
 יאמר ואיך דם היה ובמקואות גסבאנמים הלא מ היאור

 ויהי כך אמר אומרו )יז( .יכלו לא היאור מן דוקא כי
 .יכלו ולא לאומרו קודם נאמר ולא מצרים ארן בכל הדס
 היה שהכל אחר כי מצרים חרטומי כן ויעשו אומרו )יח(

 . דם מהם לעשות החרטומים מים מצאו היכן דם
 לו שהיה אחר כי הי דבר כאשר מ׳ ויחזק אומרו )יס(
 כן מצרים חרטומי גם שעשו ראה כי שהוא לחלוח במה
 ויפן אומרו )כ( .ה׳ דבר פי על שהיה הדבר חולה למה

 אל שבא הקדים למה לבו שת ולא ביתו אל ויבא פרכה
 לזאת גם אומרו )כא( .לבו שת שלא אח״כ לומר ביהו

 זאת והלא לפנית גס לט שת ולא דברים שני פיורה
 לאומרו לו והיה כו' ויחפרו אח״כ אומרו )כב( .הראשונה

 למעלה כתבנו הנה אמנם יכלו. ולא אומרו אל סמוך
 מציאותו )א( . פרעה לפני משה שם עיקרים שלשה כי

 יוצר כי )ג( . בייחוד ישראל אלהי היא כי )ב( .יח׳
 מליו גוזר כן כל כי ■העמים כל על וממשלתו הוא הכל

 באו פ״כ מהם נאחד גס פרעה שמע ולא עמו את ישלח
 ט תדע בזאת אמר ועליו הראשון העיקר על דצ״ך הימן

 כי תדע בזאת ה׳ אמר כה ואמר בהתראה והיחל ,ה אני
 עשה יוכל לא אפר מוחשת ההשגחה תראה כי ה׳ אני

 מה לפרעה משה ואמר מכה אנכי הנה כי לבדו ה׳ בלתי
 כי בידי אשר במטה הוא מנה אנכי יתברך שאמר

 יהיה צריך ולמה המכה יתברך הוא ,יה במטהו ההכאה
 ביאור אשר המיס על בהוא למה הוא סלא המכה יהב'
 מצרים חרטומי הנה כי לומר לך אפשר הלא כי והוא

 והס הפרשים גי יש הנה אך דם ממיס יעשו בלהטיהם
 כ״אשיאדימוס המיס אימת משנים אין כששים מעשה כי

 שיוכלו בהחלה כאשר מיה הס ועדין כדם אדומים
 ,מצויי ביאור אשר המים יאדימו שאס שנית לשתותם
 ולא כן אחרי המקור מן ביוצאים ישלטו לא לפניהם

 כל עבר מד וג׳ ב׳ או אחת שעה אס כי האודם יתמיד
 אשר המים ויבאו הכשוף בעת ביאור הנמצאים המיס
 יהיה שלא שלישית אדמימות משונלי ממקורם נבעו

 אך כעברי כמצרי אותם השותה לפי משתנה השינוי
 ההכאה תהיה לא הגדול בכחו אשר יה׳ ידו על בהיות
 אבר המיס על וזהו יאור של בשרו אס כי הנמצאים במים
 שהוא מה על אס ט ביאור אשר במים לא כלומר ביאור

 שאין מה מהיאור שלמעלה השר הוא שביאור המיס על
 עלהשרוע״כ שליטה כח בהם שאין כשפים במעשה כן

 לא המציאות לכנות ויכול בכל המושל יש׳ ידו על בהיות
 הגוון שינוי הוא דם מהמים יעשה שאם כשפים כמעשה

 שיתהפך ממש לדם ונהפכו כ״א האיכות פינוי ולא
 המראה היה ולא ממש דם שנעשה מוכח ומאן המציאות

 היה לא ואם תמות ביאור אבר והדגה כי הוא הלא בלבד
 תטוס שהדגה והראיה הדגה המות לא דם מראה רק

 ע״י וגם .בחוש ניכר בזה כי היאור ובאש כי הוא הלא
 מן מיס לשהות מצרים ונלאו כי יהיה יתב׳ ידו על היות

 ההפרשים פני בם אשר דברים שני כולל שהוא היאור
 כישוף ידי על היה שאס כשפים למעשה ,ה מעשה שבין

 נמצא שהוא מה רק לדם ישהט לא כי לאות היה לא
ימחיט ובכן מחדש בטבע מה לא היאור על או מהמים

7 )ח״ב( ה

 היאור על השטוחים מים יעברו עד ושלש ששים או שעה
 מעשה בהיות אך למים ויהיו מהמבוע החדשים ויבאו

 אחשבה ונלאו אומרו בכלל וגם מתמיד הדם כי ילאו ה'
 נשתה לישראל אומר המצרי היה כי )שם( מז״ל הוא
 מים הישראל בסי נכנס והיה אחת בקערה ואתה אני

 יקרים בדמים קונה המצרי שהיה עד דם המצרי ובפי
 באופן מים המצרי׳ וישתו ואז לשתות מיס מעט מישראל

 ז הלאו ע״י אך היאור מן מיס שתוחם פד נלאים שהיו
 הכתוב מאמר יסחס שאל״כ מוכרח וזה מים שותים היו
 מן כי הוא אך היאור מן מיס לשתות מצרים יכלו ולא

 של בכליו לו המוכרו הישראלי מן אך יכלו לא היאו׳
 ונלאו ומרו מ האמו׳ הלאות והוא שותים היו מקנה
 בדרך זה ענין יאמר או : ישתו לאות ע״י אך שיור׳

 משה ומגרש מכה אנכי הנה יתברך הוא שאו׳ אחרת
 הלא הנועל יתברך הוא היות בין ומה ת המט שהואע״י

 ההווים במים שאיט ביאור אשר המיס על שהוא א׳ הוא
 בו מההווים למעלה שהוא עליהם אס כי היאור בשטח
 אשר המים על וזהו המבוע מן היוצאים על גס שהוא
 ועוד כשפים במעשה בזה כח שאין מה כעת ביאו׳
 והרגה׳. כי והראיה לדם אוכלחם ונהפכו כי שטח

 וראיה בלבד דם מראה היה אס כן שאין מה חמות
 השלישית ועל היאור ובאש כי הוא הדגה מיתת אל

 אך לאדמאי ישראל בין הפרש אין כשפים שע״י שהיא
 בדמים מישראל קמתם על מצרים ונלאו ה׳ ע״י בהיות
 מים ונעשה היאור מן דם שנוטל ישראל מבא״כ יקרים

 כיהואית׳ה׳: ידוע בזאת אשר אלהית השגחה כ״א זה ואין

יראה ה׳ ויאמר שגית או׳ הנה . כו׳ ה׳ ויאמר יט
 הדובר הוא ה' כה עד גס כי מיותר

 רק יתברך דבריו היו לא כי כתבנו מאפר אך .בו
 בידי אשר במטה הוא שפירושו אמר ומשה ,מכה הנני
 לומר וכו׳ אהרן אל אמור ולומר ית׳ הוא לדבר חזר ע״כ

 על לא אך ההכאה תהיה בידך אשר שבמטה אמת הן
 מטך קח אהרן אל אמור וזהו אהרן ע״י כ״א ידך

 היות ע״י הענין שיוכן עשה וה׳ מידו אוהו קח שהוא
 דרכו פי ועל . הזה הכח אל שמיוחד משה ביד תחלה
 של אחר מטה הוא מטך אח קח ,שאו החושב דעת נדחה
 כיג״כ ג׳ הם דבריו ולפי אהרן מסה ,שנא ממה אהרן
 שם על ונקרא אה׳ אלא איט אך .האלקים ממה נאמר
 נזכירה הכהובי׳ אלענין ולבא בו: בפעלם אהק או משה

 מנת עליהם הקב״ה הביא למה )שס(האומרי׳ ז״ל מאמרם
 מנדותן לטבול ישראל בנוח את מניחים היו שלא מפני הדס

 אהרן כי מרז״ל ידוע והנה .ע״׳כ ורביה מפריה למעטם
 בין שלום שים ידי על בישראל ורביה פריה מרבה היה
 שלו אהרן אל אמור משה אל ה׳ ויאמר ע״כ לאשתו איש

 ע״י הדם תיקון מהמבטלים לינקס דם המים עשות יאות
 בלי בידו כן לעפות מספיק זכותו שאין יראה ולבל המיס
 מטה כי לומר ידך ונטה מסך קח לו אמור ע״כ מטה
 היות אחר מסה צורך אל התמה ואל הדבר עושים וידך

 כי לאשתו איש בין שלום שים ע״י ורביה פריה זטח לך
 היית דם המיס לעשות רק העטן היה לא אס יהלא

 על וזהו השר את להטת ג״כ צריך ,אך לבדך מספיק
מצרים מימי על שהוא מה להכות שהוא .מצרים מימי

שהוא
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 ואמר הטתו מוכרח היות ענין יבא כאשר השר על שהוא

 זה לקות היה כי כתבנו הלא כי והוא כו׳ נהרותס על
 נשי את מניחים היו שלא דבר על דם המיס עשוה

 ע׳י הטבילה והנה המים ע״י דמן חלאת להעביר ישראל
 ויאוריס כנהריס חיים במיס א׳ ,מינים ב׳ יש המיס
 ומקואות ס כאגמ נובעים בלתי מים ע״י הימנו למטה

 אמר ע״כ פלוס מועלת בהה טבילה אין בכלים אפר אך
 שהם יאוריהם ועל נהרותם על הוא הדבר עיקר הגה
 ביאוריהם וי״ו הטיל לא א׳ מסוג בשניהם ועל ם חי מיס

 מקוהמ׳מיהם. כל ועל אגפיהם ועל הוא מהם ולמטה
 עיקר היתה באלה וע״כ בהם מועלת היתה טבילה שגם

 ע״כ בהם לטביל ישראל נשי הניחו שלא על הדס גזרה
 כל איפה א״כ תאמר ושמא כדה כנגד מדה דם ויהי

 דרך ה׳ שגזר למה לז״א דם יהיה לא שבכלים מימות
 מצרים ארץ בכל דם והיה גזר לשתות יוכלו לבלתי כלל

 מאני המתרגם כמאמר באבנים י בעצים גס היה ע״כ
 בם שאין שגם לו׳ דרכנו לפי שהיא אבנא ומאני אעא
 עכ״ז בהם עולה טבילה היתה לא כי מדה כנגד מדה
 לביהיה ה׳ כללם . טבילה בהם עולה אפר :אות אגב
 ובאבנים ובעצים כו׳ דם והיה וזהו מצרים ארן בכל דם

 להכות למשה אמר יתברך הוא כי זה מה תאמר ושמא
 על ידו יטה לאהרן אמר ומשה ביאור אשר המיס אה

 שאמר מה עפה לא ואהרן . יאוריהסכו׳ נהרותסעל
 לז״א ביאור רק כ״א כו' נהרוחם על שיפה יתברך הוא לו

 מה כי והוא ממש ה׳ צוה כאשר ואהרן משה כן ויעשו
 אהרן ויכה שילך אינו כו׳ ריהס יא על נהרותס על בנא׳
 לכל ראש שהוא היאור שר על כ״א אלו מכל פרט בכל

 שע״י טה ב• אה.־ן וירם וזהו .כלס על המול מכתו שע״י
 מהיאור שלמעלה השר את להכית הוא למעלה הרמה

 את ויו וזהו והמיס השר נכלל המיס על בהכותו כן וע׳יי
 לא וע״כ כשר מרבה שהאת והמיס השר שהוא המיס
 ולעיני פרעה לעיני הנראה שלפי אלא המיס ויך אמר

 ביאור אשר וזהו ביאור רק פשר '■ה הכ היתה לא עבדיו
 כן לא אך עבדיו ולעיני כרעה לעיני שהיה מה הוא
 המים כל ויהפכו כי והראיה לקה השר שגם כ״א הוא

 אשר והדגה כי והראיה בלבד דס גוון ולא לדם ממש
 וראיה . נעשה ממש דם כי ראיה זה כי מתה ביאור

 המיס החת הם הלא כי נראה נינו ש עם מתה שהדגה
 פה ע״י ואיך תאמר ושמא תיאור ותבאש כי הוא הלא

 נהריהם גם בדם לקו ביאור אשר המיס את שהכה
 בנים יב בעצים ואשר מימיהם ומקוה ם ואגמיה ויאוריהס

 לא כ״א מ׳ כל היאור מן לפתות מצרים יכלו ולא לז״א
 מפאר לשתות ליס יכ היו היאור מי מ רק דם נעשה היה
 מה כי הוא אך וכלים ומקואות ואגמים ויתורים ת נהר

 שע״י הדבר ה נה מהיאור מים לשתות מצרים יכלו שולא
 ואין מצרים ארן בכל הדם ויהי כי נמשך היאור לקות

 לקית ע״י כי הספים רעשו הכפתור שבתכות כ״א זה
 שהכה מה כי תדע יאמר או :שתחתיו מה כל לקה השר
 מיס לפתות מצרים יכלו לא הלא כי השר את גס הוא

 שחו לא למה היאור מימי רק הוכו נא ואני היאור מן
 השר שגם אלא הוט פלא המקור מן שנבעו מהמים

מצד היאיר מן מים לשתות יכלו שלא מה וע״כ סוכה

8 )ח״ג( ה ־

 וש״ת .המכה בכעת בו שהיו מימיו מצד ולא היה עצמו
 דם היה אס ניהלת לשתות בלבד מצדים יכלו לא איך
 חרסומי כן ויעשו לז״א לשתותם ישראל יוכלו לא גם•

 שהי מהמים כ״א זה ואין היאור ממימי כן שהוא מצרים
 פרעה יאשם אל א״כ תאמר ושמא מישראל קונים מצרים

 לז״א .כן עכו חרטומיו גס כי ראה הלא כי בהתחזקו
 הה למי דברי כ״א ממש דם עשו לא כי לומר בלטיהם
 מיה ואיכותו דם במראהו עיניס אחיזת ענין שמשמעו

 בראות וטשופטשהו זה ראה ופרעה לשהות ראויים
 פונה כבלתי ועשה פרעה ויפן וזהו .כניו הפך ההפרש

 .בפועל וילך כהולך עושה כ״א בוכה מחמת פניו והופך
 . דברים ב׳ לפניו היו הרי ביתו אל ויבא ויפן וזהו
 שח לא והוא חרמומיו מעשה הבלי )ב( .הדס מכת )א(
 נכן ולא ברכות' לבם הרבעים כי והוא לזאת גס לבו
 .הצמא מפני הוכרה לא ולמה האמת אל להביט לבו אל

 מעכב היה לא זה לז״א מיבראל הנקנים שעקהמי' ומיורר
 וט׳: לשתות כיס היאור סביבות מצרים כל ויחפרו הלה כי

 בשערים הכתוב זולת .כו׳ ימיס שבעת וימלא כה
 מנין הוא באפר מה אל נמשך יתכן

 במכת לקו לכה )בס( ארז״ל הנה כי והוא הצפרדעים
 כטמאפן לפטל ישראל נשי את מניחים היו שלא לפי הדס
 הוא שאמר יתכן דרכם וע״פ . דם המים את פשה ע׳כ
 יטבלו נא ה פום ימי כבעת שבמלאת עשיתם אתם ית׳
 מהכיס הנה אתכם יצרו בל בניס וישרצו וירבו יפרו פן

 . אשה של דוהה נדה כיכי ימים שבעת וימלא דם אעשה
 וזהו .לכם כיצר מי היאור וישרוק יפרה היאור ובטהר
 שבשלהם פה שכנגד צפרדעים היאור וברן ואמר כסמך
 והוא אתכם אסרס הצפרדעים יד על מתשמיש אותם

 שנא׳ אותם מסרטים הצפרדעים שפיו פ״י( )שם מאמרם
 כי כ״ב( )ויקרא כד׳א ותשחיתם וצפרדע ק״ה( )תפלים
 ובהדר באומר הכ־.וב ענק יהיה וזה : בהם משחתם
 שרצה אלא המטה אל ענינס מה כי מטתך ועל משכבך
 לבטל הצפרדעים ע״י לסרסם מדה כנגד מדה הקב׳ה
 לאדן מתחת פוליס שהיו )שם( ארז״ל והנה מטתם השמיש

יתב׳ שליחותו לעשות כי לו או׳ והיה בשיש פוגעים והיו
 ועולים: מתבקע והיה מלפניו מתבקע בא היה

מן בערים די והיה זה לכל הוצרך למה לדעת וראוי
 היו אס הנה אך . אותם האין שתמלא היאור

 וכל וחלונות דלתות יסגרו הלא בלבד היאור מן עולים
 וימלטו צפרדע ט יכנם בל להחזיק בדק שם יכצא אבר

 בתיהט אל ויכנסו יעלו ,יש הוא עשה ע״כ . מהעירום
 מתבקעת הרצפה והיתה לארץ מתחת משכבם וחדרי
 משננך בחדר שיכנסו כדי בביתך ובאו ועלו וזהו ועולה

 דרכנו פי ועל . כמדובר לפרסם מטתם על לבא כדי
 אין כי נבקע השיש שהיה לומר רז״ל ראו מה לב נשית

 להם הוקשה הנה אסגם ; לדבר רמז בכתוב נראה
 שיפלו הוא ועלו אומרו שאס בביתך ובאו ועלו אומרו

 אל או לביתך לומר ראוי היה בבתים ויכנסו היאור מן
 מוך הכל והשיאה שהעליה הוא בביתך מאומרו אך ביתך
 השיש אם כי מפסיק היה לא כי שהוא כאחת ביתך

 ולכה בבית הכל ונכנסו עולה הצפרדע נמצא ובהבקעו
לבתים ויבאו מהיאור יעלו די והיה זה כל יח׳ הוא עשה



וארא תודת
г

כאגשה

 מסתך ועל מפכיך בחדר גם לבא כדי זה שכל פירש ע״כ
 היו הבית מקרקע עילות היו לא ואם לסרסם שמטון שא

 בזה אך .צפרדעים יכנסו שלא ותור פתח כל רעלים
 המשכב ובחדר בטח יעלו לארן מתחת כי לש יספק לא

 מהתהום שא ועלו שאומרים רז״ל ע״ד הוא זה כמדובר
 פתס דרך על הכתובים כללות אל ולבא : השיש דרך

 נונף אנכי הנה אומרו )א( . הערות קצת אל לב נשים
 כבר היות על שמדבר נראה בצפרדעים גטלך כל את

 בהנקד גם ומה .שטל בכל שיעלם בעולם מציאותם
 איך וא״כ הידועים בצפרדעים שמשמעו בפת״ח הט״ת
 מציאותם. שית שהוא צפרדעים היאור ושרץ אח״כ יאמר

 צפור צפרדע האומרים רז״ל בדברי לב לשים ראוי )ב(
 בם שתהיה צורך מה לצערם כדי הלא כי דעה ט שיש

 שכל שיורה צפרדעים היאור ושרץ אוסרו )ג( . דעה
 הנהרות על או' הוא ואמ״כ .היאור סן שו הצפרדעים

 כי שיורה הצפרדעים והעל האגסים ועל היאוריס ועל
 כל הזכיר )ד( . הצפררעים שדצו המקושת אלה סכל

 למלך האמיר כל גמר לא למה )ה( .המסה עד הפרטים
 עבדיך ובבית יאמר ואח״כ ובמשארותיך ובתנוריך שהוא

 בהם יהיו לא ועבדיו עמו משארות למה )ו( . ובעמך
 יעצו עבדיך ובכל ובעמך ובכה אומרו )ז( ,בבתים כ״א
 כמז״ל נופם על הוא אך נאמר כבר בתיהם על שא כ״א

 והים טת1בקו ומקרקרין נכנסים שהיו )שם( רבה בששת
 ולא יבאו יאמר הראוי וא״כ מהמכה יותר עליהם קשה
 . שלות ואינן קרביהן אל הן יורדת אדרבה ט יגלו
 ואח״כ בביתך נאמר למעלה כי הסדר משנה למה )ח(

 עטו מקדים שאחריו ונפשק ובעמך ואמ״כ עבדיך ובנית
 הראשונות מכות שלש כי כתבט הנה אטגם : לעבדיו

 הכל יוצר ט יתבר׳ סציאוש להודיעו הן הלא דצ״ך שק
 עולם המלאכים שלש חלקים בג' נכלל השלם ושה שא

 שהכה שכתבט היאור במכת והנה השפל שלם המזלות
 הוא רומני כי נילוס של שרו את האלהיס במסה אהרן
 כל גם לקי אותו בהכות ק שעל המלאכים שלם מעין
 היות יורה ובצפרדעים מהיאור איק אשר מצרים מימי
 לעשות השפל שלם אל כן ואחרי במזלות ששל ית׳ הוא

 העה״ז טוטת שלשת כולל המזל כי ושא כנים העשר
 אלא שלתא תליא בזכוחא דלאו ומיי מזוני בני שהם

 כי בצפרדעים לשרותן הקב״ה רצה ובשלשתן במזצא
 גזרש כי להורות ית' המילו אחר וע׳כ המה לה׳ שלשתן

 הצפרדעי׳ בהעלות בהשגתה מצרים מלטת לשמת שמדת
 ארבע על פרסה מאות ארבע גבולה ועל מצרים ארץ על

 הנני באומרו יותר ולא פחות לא בצמצום פרסה מאוח
 טדע שמזה )שם( וכסשז״ל בצפרדעים גטלך כל את מגף
 מגיע פלטת כל תש' היכן עד לכוש מצרים בין גבול

 חבל יושבי כל למדו צדק לארץ משפטיך כאשר שנאמר
 במזל התלויים דברים בשלשה במזל שליטה לשמת רצה

 היאור ושק ואמר היחל ובבני .ומזוני חיי בגי שהם
 הסבשס הידועים בצפרדעים סנה לומר ט׳ צפרדעים

 בצפרדעים גטלך כל אח נוגף שני נאמר עליהם
 והיאוריס מנהרות השלים והם דעה בעצי שאינן הידועים
 היאור וכרן כ• אמר אמנם . אהרן ע״י והאגמים
ובאו יעלו אותן כי דעה בעלי4כס אשר אחרים צפרדעים

׳' 1 № ואו

 אל וממט המשכב להדר מהבית בא עד ינוחו ולא בביתיך
 צריך ולזה בקודם כמדובר במנה לסרסה שהוא המסה

 זה וע״ד מבני לבטלם ששא זה ענין לעשות לטין דעה
 באמור לשרשם המשכב עד בבתים ובעמך עבדיך בבית

 ובמשארותך ובשטרי' יהי' ממזוני למעסם לדעתם ואח״כ
 ולמלא אותם לצנן בתנורים נכנסים שהיו )שה( שארז״ל

 כי לנסשם לחמס כל היה אשר מצרים מבצקותשל כרסה
 האוסר»* לרז״ל גה ומה לזאת גס דעה בהם נתן ית׳ הוא

 שהיו מז״ל והוא קינה רצון לעשות עשו גמורה שבדעת
 לצננו באש טער שדנו התנור תוך נכנסים הצשרדעים

 בשמות כמשורש ועזריה מישאל חנניה ק״ו נשאו ה ושמה
 כי סוב שוחר במדרש הוסיפי ועור : י״א( )פ׳ רבה

 בנשמשן: נורא שלטו לא הה׳ בתנורים שנכנסו הצפרדעים
 הוא נש עשה כי לו׳ ככהרז״ל על ראו מה לב לשית וראוי

 כזה נראה אין וגה יטו ולא אש במו שילכו ית׳לצפרדעיס
 יעלוהצשרדעי* אומרו ייתור זולת אנה אשנם בכתוב: רמז

 .עליה בל׳ ירידה שאוסר וגס .מיותר א שה שהקשינו
 אושרו אחר ובמשארות־ך אומרו אל לב לשית ראוי שד

 במשארות בצק שיש שד כל הסבע לפי הלא כי ובתנוריך
 ט גס ומה האפי לחה לאכול התנורים אל ילכו לא

 תברח שלא בב״ו בריה לך ואין בתנור יהמו לנפשם לחמם
 ואה״כ תחלה ובמשארותיך יאמר מהראוי וע״כ האש מן

 ויאש הצילו אשר כל לאכול הצטננו אחר השטר אל ילט
 בהצסננה הבצק ששד אש ט זה אין אך מהם החמה

 ביער החטר שעדיין חומצתו עד בצק מלוש במשארושה
 אל ומלכיש משם ויוצאים לצנט בתוכי נכנסים היו באש

 שכר מקפה איט יח׳ היא כי בצקה אס לאכול משארותש
 קונה< רצון לעשות אש בתנור עצמם הפיצו הן בריה כל
 ונהמגיר וזהו האור סן והוציאם שלו את עשה ה' נס

 לעשות זאת השכלת׳ בעיניט יפלא לבלתי ונמשארוהיך
 צפרדע באומרם רז״ל דברו אשר הטיבו ע״כ קונה רצון
 בשערים שכתבנו הנכון הטעם מלבד דעה ט שיש צשר

 דעה יתברך הוא נתן למה ומספרם המטת סדר בטעם
 ירם על יסב' שהורה ואחר באש עצמם ושישליט בהם

 דעת שנתן ומזוני בני לענין המלטת בעוצם יח׳ שליטתו
 הורה למזל המתייחסים הכהות שני לסעס קלה בבריה

 להגיעם ושא בחייהם צסשול כח בהם יתן גס כי ג״כ
 ה׳ אל יעשירו ויצעקו בחייהם שיקוצו שת שערי עד

 ומה זו סכה כשת עזה כי הזה המות את מקרבם שיסיר
 וישתו קרבם מתום שמה ישתו אס או בטנם יעקצו גס

 שגס באופן וצחנתס מבאשם בקרבם הם אשר אנשים
 של קרבם אל באו כי והוא האדם בחיי שליסחו ית׳ הראה

 בגופם שנכנש )שם( רנה בשמות סז״ל והוא מצריים
 על הה״ד טעקיצוסן להם קשה שהיה קול מרימים והיו
 עש זאת גם ואף הצפרדעים. דטר על הצפרדעים דבר

 תהיה איך כי .קונס רצון לעשות עצמן למסור
 רצון לעשת עשו אך השת ולא איש בנוף צפרדע

ט ושא וט׳ ובעמך ובכה וזהו . קונס
 שינן< שם שערי עד להגיע קרבם אל באו

 האדם בחיי שליסש יתברך הראה שגם באופן בחייהם
 תטריהם אל בטאס בין יתברך שא להם פרע ומה

דתם אחת כי גויושיהם אל בטאס בין באש הטעריס
להפיסס /
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 הצפרדעי׳ ועלו לז״א איש קלב וחום התנור חוס להמיאס

 ימותו ולא האדם בני ומגויות סהסנוריס יעלו כי לומר
 הצפרדעים וסרו באומרו הכתוב מאמר והוא בתוכם

 אם כי שם ימותו לא כי שהוא ממש מגופו שהוא מסך
 ולא יעלה אומרו יתכן ובזה בקרבן רוחן עוד מהן יוסרו
 פי אשר תנור ופי רשע מפי יעלו כי הוא אך יבואו אמר

 ושיעור כנודע שבמקרא הטרי ככל למעלה היו מוריהם
 ובעבדיך ובעמך בכה וגס ובמשארהיך ובחנורך הכתוב

 : כמדובר לימלס הצפרדעים יעלו הנזכר ככל שבמקרא
 ומשארות בתנורים העם ובק המלך בין שהפסיק וסה

 ועבדיו במלך הסירוס ענין תחלה שסיים מפני הוא
 ובתנוריך ואמר .מזוני אל בא בני ענין כלה וכאשר ועמו

 אלא ובעם בעבדים גס כן יהיה שלא ולא וכמשארסיך
 *ותיו ונבא טריו ב־ במלך הוח שמיס שם קדוש שעיקר
 בבתי מפני לעס העבדים הקדים הבתים אל ונביאה

 מבתי הצפרדעים ונמשכות מלכם לבתי סמוכים ענדע
 קרבם אל בבואם אך העם אל ואחי׳כ לבתיהם המלך

 ישראל על לההיעץ שדברו מה בפון היה קול שישמעו
 עמו אל ויאמר שנאמר והעם המלך היו העיקר וזה

 נתהכמה כבה אומרו וגס וט׳ רב ישראל בני עם הנה
 בעם ואח״כ המלך אל באו תחלה ע״כ למעלה כמפורש

"ואח״כבפבדיהמלך:
П ידך את נטה אהרן אל אסור ט׳ ה׳ ויאמר א 

 נוגף הנני שאמרתי מה לקיים במטך
 ונהרות ואגמי׳ ביאורי׳ אשר שהם בצפרדע׳ גמלך כל אס

 בייחוד היאור וברן .שאמרתי המיוהדי' שאיק כלל דרך
 הגבול כל על שהיא מצרים ארן על והעל דעה נס אשר
 הצפרדע ותעל ואמר הצפרדעי׳ הפלס אהרן ק ויפש

 היסה אחת צפרדע אומרו כי )שם( וארז״ל וסכם
 מכל מין לך אין כי הענין ויהיה ובאו כלן אס ושרקה

 מלמעלה מזל לו שאין באפס חיים רוח אשר המינים
 עשב כל לך שאין מהעשבים ק״ו .ידו פל חייסן שנשמע

 הוא המזל ואותו .מלמעלה מזל לו שאין למטה ועשב
 וקבצתן: קול השמיעה והיא היא. גס צפרדע הנקרא

 החרטומי׳ כן שעשו אחר כי יקשה הלא .כו׳ ויעשו ג
.כו׳ ואשלחה כו' העסירו ואמר נכנע אץ

 שהיו בלטיהם שהיה א׳ טעמים ב׳ נתנה החורה אך
 שהעלו רק עשו לא כי ועוד צפרדעים כעולי׳ נראים

 מקרב לסלקם או להשריצס אך .הארץ על צפרדעים
 ה׳ אל יעתירו ואהרן משה אל צעק ע״כ יכלו לא גופם

: וישלחם ומעמו ממנו או.־.ס ויסר
 שינוי על לב לשית ראוי .כו׳ למשה פרעה ויקרא ד

 כאו׳ הסרה לשון אמר פרעה ט הלשוטת
 להכריח כאו׳ כרית׳ ל׳ אמר ומשה הצפרדעים ויסר

 מדעה כלשון הצפרדעים וסרו אמר ואח״כ הצפרדעים
 בבא ואח׳כ מתחלה פרעה דרך צדיק אחז ז ל ולמה

 זה כראי ולא זה כראי לא או׳ איט הטפל אל הענין
 ממני אמר פרעה כי ועוד הצפרדעים. וימותו אצא

 אמר ואח״כ ולעמך ולעבדיך לך אמר ומפה בלבד ומעמי
 על רק שאל צא ובהתפללו ומעמך ומעבדיך ומבתיך סמך

 הצפרדעים דבר על כו׳ מסה ויצעק כאו׳ לבד הרעה
ומשה העתירו אמר פרעה כי ועוד . לפרעה שם אשר

2 )ח״ב( ו

 היה מה ועוד לידו. עצמו על שהוא אעחיר אמר
 לו שאל למה ועוד .עלי התפאר שאמר ההתפארות

 יתן מה תשארנה ביאור רק או׳ ועוד .כו׳ אעתיר למתי
 ואומר שמוזר ועוד .ביאור ישארו אם לו יו&־ף ומה

 העתירו ע״י איך ועוד . תשארנה ביאור רק שנית פעם
 ויעש באו׳ ועוד אלהיט כה׳ אין כי לפרעה יודע למחר

 .צעקה גס כ״א היה בלבד דבר לא הלא כי משה כדבר ה׳
 וא״כ כו׳ וסרו כ״א שימותו היה לא משה דבר כי ועוד
 המקומות יפרוט למה ועוד . משה כדבר הוא במותן איך

 :הארן שותבאש מודיענו למה ועיד .כו' הבתים מן
 את והכבד הרוחה היתה כי פרעה וירא באו׳ ועוד

 אמר ולא הלשון משנה למה הצפרדעים מיתת הוא צם לבו
 כי וידעו הצפרדים סרו כי או מחו כי פרעה וירא

 ולא מקור בהוא והכבד ולח ויכבד שהל״ל ועוד היא רוחה
 אליהם דבר כאשר מר א ועוד .לבו שהכביד הודע'

 שהיו ):ם( מרז״ל כתבנו הנה אמנם :מיותר הוא
 צער להם זה שהיה ועמו פרעה נוף תוך ג״כ צפרדעים

 פן פרעה מתיירא היה כי והוא הענין אל ונבא :גדול
 ועמו אנשיו גויות ובקרב בקרבו הצפרדעים ימותו

 כבד חולי יתלו או גופם תוך ההוא בעיפוש ויסתכנו
 העם לשלח נודר באני מה אמר כן על וצהנתן מבאשס

 עמי ונופי גרפי מתוך הצפרדעים שיוסרו בתנאי הוא
 לא הרבה דברים כשואל יראה ולבל הגוף חיך ימותו ולא

 שני הוצרך זה ועל ומעמי באו׳ טלם אך ומעבדי אמר
 יעשה כאח ואמר רב זכות בצריך העתירו בא'׳ מעתיריס

 במקומו׳ ימיתו שאר ש עס מהגופין הצפרדעים שיסיר כן
 לאמר עלי התפאר ואמר מכה נו והשיב העס את יכלת
 לא שנינו נעביר צריך זה רצונך שלעשות אמרת הלא

 חשיב באמה להתפאר שתוכל לבדי עלי התפאר אך .כן
 .רצונך לעשות לך יספיק אעתיר ב לבדי בי כי ית׳ לפניו
 למתי אח״כ וז׳׳פ לבדי עלי כלומר עלי התפאר וזהו

 התפאר גס האמור ומלבד נעתיר אמר ולא לך אעתיר
 יאמר או : אכריסס מבתיך וגס ששאלת כמהגופיס

 בזמן הצפרדעים תכרית לא אס שנחצתני אלי התפאר
 .לך אעתיר למתי תאמר ממך שואל אני ולכך אלי שתאמר

 שישיר עמו ומגופי מגופו רק שאל לא פרעה והנה
 אעשה עוד כי עלי התפאר משה לו ואמר הצפרדעים

 מהמזל אילי כי רוחך על יעלה א'פלבל דברים בשני לך
 יתברך שמאתו אומר ואני .הסרתם עת והגיע הדבר נהיה

 תראה אתה כי אעתיר צמתי אמר ע״כ .הפלתי ע״י
 אעתיר ופז כן לעשות מהמזל אינו מתי שלך באצטגנינות

 שיופרו רק שאלת לא אתה כי שהוא אעשה ועוד .לך
 אעשה עוד אך .חושש אינך בביתך שיבארו גס מהנופים

 הצפרדעים להכרית וזהו .מבתיך גס זכרם אכרית כי לך
 אש: בבימך ובאו עלו אבר ומבתך בך שנכנסו ממך

 ומבתיך ממך אומר שאני ומה .צסרסס המטות עד נכנסו
 לבא ה' את קרבו אשר שהם ומשארותיך מתנוריך ולא
 כמשאלות הבצק בעוד באש הטעריס התנורים תוך

 הלאהוא שבמכאמת הבצק לאכול ויצאו חיים וה.צאתיס
 הרהיבוני הס כי אכריהס שלא תשארנה ביאור רק כי

 מקרבכם שעלו בבך שאותן היות עס ובכן שמי וקדשו
אשר את גס לא זכרם אכריח בבתיך ואכל חיים

הצלתי
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 שם כי חיים תשארנה ביאור רק כי מההנוריס הצלתי
 באשר רק כרית׳ הזכיר לא ומאשר שמי קדשו אשר יפארו

 אשר יריו תשארנה ביאור אשר כי יובן ובביתו בעמו ט
 שהוא מעטתי אפר כלומר רק וז״א .אש בתנור באו

 כדברך ויאמר למחר ויאמר ביאורחשארנה רק משמעות
 על הפרתם זמן שידעתי תאמר שלא זה בזמן שאעחיר

 ע״י שלא שמשגיח אלהינו כה׳ אין כי תדע למען המזל פי
 יסורו פלא לעשות הראוי היה כדבריך יאמר או :מזל

 והיוצאים לביתך באו אשר כל אך :מגופיכס כ״א חיים
 באשם ותעלה בביתכם יכרתו צאתם אחר מגויותיכם

 שעם הרחמים בעל ,כה אין כי תדע למכן אך .עמכם
 :רצונו עובר היותך עם עליך מרחם בייחוד אלהיט היותו

 רחמים המורה ה׳ שהוא בדין רמס שהוא תדע למען או
 לך אשיב עוד כן על דין בהוא לאלהיס בהתייחסו גס
 צאתם אחרי ימותו ולא ממך הצפרדעים וסרו הנה כי

 וגס .ממך בלבד שאסירס כ״א להכרית תחלה כאמרי
 כ״א בתים בשאר לא בלבד לביתך באו אשר הם מבתיך

 כל את גם אכריתס ולא ועבדיך עמך של שבגופם מה
 מכריתה ממעט שאני מה ט תשארנה ביאור שרק כ״א אלו

 גס כי היה וכן חייס תבחרנה ביאור רק משמעות שהוא
 הצפרדעים דבר על רק היחה צא משה צעקת שעיקרי

 יתברך עשה בלבד לא עכ״ז בקרבו לפרעה פס אשר
 יקים כי לפרעה דבר אשר משה כדבר כ״א משה כצעקת

 היו אשר ולא בתנורים אשר לא מחו ולא עבדו4 ד»
 סתם הבתים מן וימותו כ״א פרעה בבתי אשר ולא טופים

 ומן העם כל של החצרות ומן לפרעה המיוחדים ולא
 בני גופי עם היטיב אשר רחמנותו ית׳ והגרה השדות

 ותבאש כו׳ אותם ויצברו הלא כי המלך בתי ועם אדם
 מתים כלס היו הגופים תוך מחו שאלו כלומר הארץ

 כן נעשה ולא הארץ ותבאש עתה כי וצחנתם מבאפס
 כה׳ אין כי ידע למען הגופים וליתר ולביתו המלך לגוף

 זה וגס כו׳ ה׳ מי ואמר הכעיסו בפרעה עם כי אלהיט
 ולא עמו היטיב היטב עכ״ז עמו לשלח מיאן פעמים

 אך .וביתו הוא גס גופו יבאש פן ובביתו בקרבו מחו
 כ״א הדבר על ית' לו סובה החזיק שלא די לא פרעה

 היתה כי פרעה וירא וז״א .פיו את המרה משם אדרבה
 המקרקרין הצפרדעים סרו כי בקרבו לו רווח כי הרוחה

 לא אבר זולתו כל על לו הרוחה שהיחה או גוט תוך
 הכביד סבת היהה ההיא ההרוחה כמוהו ה' את הכעיסו

 והוא לט את והכבד הרוחה היתה כי וזהו .לט אח
 פנים לי טשא למה לעכב בידי סיפק היה לא אם באו'
 וש״ת בתיהם בלקות שהכביד מהזולת יותר הכעסתיו ואט
 כאשר אליהם שמע ולא לז״א ככה עמה למה איפה א״כ
 שהוא .ט׳ פרעה אליכם ישמע ולא שהוא .ה' דבר
 לאיפלא בעלכן כלומר מכות העשר כל עליו להביא כדי
 : ט וכיוצא זה יתרון לו בעשות אותו משגיא היה אס
 כה׳ אין ט תדע למען א׳ כדבריך היה הראוי יאמר או

 ט אכריח צא ע״כ בריה שוס שכר מקפח שאינו אלהינו
 אשר גס ט מחנוריך כאשר ומבתיך ממך וסרו אס

 שהי' ידן על מתבקע השיש שהי' יש׳ שמו קדשו בנתיך
צורך לשבח טעם כתבנו כאשר דעה בו כיש צפור

:מקודם והשאר בס״ד בשערים בזה הדבר
3 )וז״ב( ו

 »־שמיס סנה אך .לט אס והכבד היל״ל .מ׳ וירא יא
 ואוסר מבטח שהוא ועם לבם ברשות הה

 שרעה וירא תהו לעשותו מניחו אינו לבו נו' ואשלחה
 ראהשעכ׳ז מדרטאך לשוב ראוי והי' הרוחה הישה כי
 אליהם שסע ונא אז כבדוס בלט שיש לט פס הכבד ים
 אליכם יפסע ולא ה' דבר כאשר שהשיאו לט אל אס כי

 הוא לזולתם אס ט ישמע לא אליכם שמשמעו פרעה
 סעין רמז אפשר גם :יתירה אליכם מלת שסל״כ לבו
 קויראסרפה גוהרים ואיברים חומד ולב רואה עין

 לטטהלב את ויכבד כמדובר היחההרחה כי בעיניו
 שפע ולא כי גסרו ואיבריו לעבדים ישראל אח המד

:שלחם לבלתי אומר גמר בפיו כי כו׳
 ראוי .ט׳ ויס כן ויעשו . ט׳ ה' ויאמר יב

 אמר משה כי אהרן שינה למה לדעת
 ,א סכל ואס במסה ידו את נטה ואהרן מסך אה נסה
 כל יאמר ראוי היה שתחלה ועוד : הכתוב שינה למה
 ובבהמה באדם הכניס ויהי ואח״כ כנים היה האק עפר

 לפה ועוד . למיס שנהפך העפר סן היה הכל כי
 ולא כניס הארץ ובעפר כנם ובבהמה באדם לומר משנה

 הידיעה בה׳א הכנס אומר ובהמה שבאדם אלא עוד
 שלא אוסר שגזר אחר למה ועוד כניס היה אומר ובארץ

 ושהי ואו׳ חוזר הכניס אס להוציא החרסומיס יכלו

 מיני פד׳ ארז״ל בסדרם והנה : ובבהמה באדם הכניס
 פעמים ד׳ הכניס מהזכיר ד׳ אמרו ואחשוב היו כניס

 הכנים את להוציא החרטומים ויעשו באו׳ נזכרו אשר כי
 והעשרה המנין סן אינן □ה הכניס הזכרת יכולו ולא

 סכנס באו׳ יתירות סב'ההי״ן להם יצאו האחרים מינים
 מין שלא לומר מקום לנו נחנו הנה פעמים זה הכנס
 טו סינים ב׳ כי הפשט ע״ד ואפשר היה בלבד אחד

 .האח בעשר המחהוה )א( .המקרא ט פ: לפי
 אמר יש׳■ הוא והנה ובהמה אדם בשר על המתהוה )ב(

 ע״י כי ט׳ למיס והיה ט׳ והך מסך את נטה משה אל
 כיוץ אהרן אך לכנים העפר יתהפך בעפר המכה המטה
 במטהו ידו את אהרן ויס וזהו .במסה ונסיה ביד נטויה

 ואזי אדם מבשר שהיא היד נטיית בחינח מחמת ע״כ
 ובבהמה באדם הווייתו ותהי באדם המתהוה הידוע הכנס

 כנים היה הארץ עפר כל המסה נטיית בחינת ידי ועל
 ם על העפר מן מתמים היה לחרטומים נקל והיותר

 על אך יכולו ולא מעפר הכנים את להוציא כו׳ ויעשו
 וסהי הלא ט נסו לא ובהמה באדם להוציא הכנים
 הכניס תהיה שלא בארץ אין ובהמה אדס ט מ׳ המיס

 מהם מלאים כלם אס ט להמציאם ינסו במי ק ואם ט
 יש׳ ממצותו אהרן טנה נאמר ולבל .כו' הכנס וזהו

 לומר אהרן ויט כן ויעשו אשר ע״כ לאהק שינה משה או
 אלא יח׳ בציוויו לס ר הזג לא שהכתוב אצא שינו לא ט

:הא׳ החלוקה
 סיא אלהים אצבע פרעה אל החרטומים ויאמרו טו

 שבהם מאמרות י׳ אל פיוט אפשר .מ'
 הי׳ מעשה ונמשליס ידיו מעשה שהוא העולם נברא

 נ׳( )ב״רם׳ ברז״ל כנמצא אצבעות לעשר מאמרות
 סיס שיבי׳ א״ל עומדים איך עליונים מיס ששאל בתלמי׳

 וא׳ל המים ועיכב למסה אצבעו ר׳מ ונתן במשפך ניחן
אם
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®I בבא התחיל עתה הנה .כו׳ אם כו׳כיויאמר 
כמפורש שהוא עד״ש סימן היא שניה <

 כי והיא ביוחד עמו ישראל כי להורות שהס למעלה
ה׳ ביד גס ומה .יוטחו חיים בעלי שהס הערוב אסי׳

 הקב״ס של אצבעו המיס מעכב ב״ו שאר אצבעי ס6
 תלוי׳ עליונים מים כי הוא ופירושו המים שמעמיד לנ״ש

 מן א׳ והנה אצבע המאמר את קראו הרי מאסר
 סימן ע״י הנה כי והוא אדם נעשה הוא המאפרות

 האמורים עיקרים מהג׳ א׳ שהוא יח׳ מציאותו הודו מ״ך
 ובכי' יח׳ מציאותו שהוא לפרעה משה שהודיע למעלה

 באמ״ב ובסי' ישראל אלהי יתברך היותו לו לאמת עד״ש
 כעבד מחוייב הוא עמו מישראל שלא עם שהוא להודיע
 הרמוזים הג׳ שהם ישראל את לשלח יה' רצוט לעשות

 דצ״ך ובסי׳ עמי שלח העבריי׳ אלהי ה' אמר כה באו׳
 הבריות מהוה ית' ה־ותו הור׳ מציאותו להודיעו שהוא

 אבר הוא וגס למיס הדומה סרוחה המפה סן הסתהויס
 מאמר מעין בראשונה העפר מן הראשון האדם אס יצר
 מן כלים ששה א׳ יוצרים לשני ספל לאביה קיסר גח

 מן שבורא מי וא״כ כו' משובח איזה העפר סן וא׳ סמים
 מעין והנה .המתים בתחיית מחומר יברא לא הספה

от ברא בדם היאור את הטת אמרי איך יש' הורס 
 נדוס בדם הנקטת אח הכוח אחרי ק צסרדעיס סמנו
 מסנה בקרבה מיס פסיפס מוליד האשה נחקללה שט

 להוד.ת קיסר כבת מק״ו האדם הויות להבין השכילו ולא ■
 מהעפר שנתהוו הכנס מכת בא סד אדם נעשה מאפר
 אלהיס ויאמר מאמר שהוא היא אלהים אצבע ואמרי והודו

 מן הכנים מהוציאו הורה זה כי העפר מן אדם נעשה
 אמרו כן ועל שנאמר כמה אלהיס אצבע והוא סעסר

אלהים ויאמר מאמר אל טונו כי ה' ולא אלהיס שם
: אדם נעשה 4

 ישראל באדמת )א( .הדרגות בג׳ וזה וממין בדבר הויה
 בארן בערוב כי בגופם )נ( .שלהם חיים בבעלי )ב(

 מסקג׳ ובדבר .ערוב היה לא ישראל בני ששם •ושן
 היה לא ישראל בני בגופי ובשחין א' מת לא ישראל בני

: מצרים ובכל בחרסומים רק שחין
 מה לב לשים ראוי הנה .כו׳ משלח אינך אם כי יז

 . אהק ע״י היו הראשונים מכוח שהג׳ היה זה
 ולמה ית׳ ידו על וה׳ והד׳ משה ע״י והס׳ והח׳ והז׳

 בין הקב״ה של שיהיו ולא אהרן ושל משה של נסמכו לא י
 סוב יש' כטדו לפי הלא כי ושד .משה לשל אהרן של •

 ואהרן משה יעצרוכח לא ואס עבדיו ע׳י לעשות היה סוב
 עושי משרתיו הרוחניים מלאכיו ע״י יעשה המה בשר ט

 ושד .משלח אמר ולא בך משלי» המי או׳ ושד .רצונו
 ואח״כ האדמה אל מהיסרים הערוב בא תחלה מה כי |

 מצרים בחי ומלאו תחלה יאמר ואיך הבתים אל •כנס
 אלו מכות בב׳ או׳ ועוד .האדמה אח וגס אמר ואח״כ בו׳

 ביתר משא״כ כו׳ מצרים בין ה' שיפלה במרות ,ובמכת
 סל הקב״ה שהביא ומכה מכה שכל היות סם סכות

 להם היה ואדרבה ביכראל נגעה לא במצרים ממצריים
 העשירו הדס שממכח ס׳( פ׳ )ש״ר ז״ל כמ״ש ריוח

 ואו' חוזר למה כו׳ והפליתי או' שאחר ושד ישראל
 וגס אמד ענין הכל כי עמך ובין עמי בין פדות ושמתי

4 )ח״ב( ו

 יאמר היה ומהראוי ההוא הפדות היה מה לדעת ראוי
 ני לפעלה כתבנו הנה אטנם ;ט' עמי בין והפליתי

 באו׳ ית׳ תו מציא )א( .ספה שייסד עקרים ב׳ תחת
 אלסי באו' בימוד ישראל אלהי היותו )ב( .ה' אפר כה

 ומלכיהה עמים יתר ימ׳עלכל שמשתרר )ג( .העברים
 ה׳ מי באו׳ פרעה כנר ובשלשתן כו׳ עמי שלח באו׳

 על דצ״ך מכות כחית ב׳ .קורתו בצל באו כן על מ׳
 עניינה מעין כת וכל הג׳ על באה״ב הב׳ על עד״ש הא׳

 אומרם עד יה' מציאודו בהם שהודו ראשונות בג׳ וכמ״ש
 יהיו המה אלה ג׳ הזה הדרך ועל היא אלהים אצבע

 בהם נעשה וע״כ בייחוד ישראל אלהי יה׳ היותו להורו׳
 המשרש ישראל ובין מצרים בין ה׳ יפלה מאפר עיקר

 וכן ט׳ מצרים מקנה בין ה׳ והפלה בדבר וגם בערוב
 והנה מצרים ובכל בהרהופים השתין והי׳ שנא' בשחין

 משה עיי האלה האותות את יס' הוא יעש׳ אפשר היה
 נא לדבר שעם לתת ע״כ עצמו ע״י ולא מלאך אוע״י ואהרן

 אני שלש תחת הנה לומר ט׳ משליח הנני ויאמר האלהיס
 כי ספק אין הנה כי א׳ הזה האות העושה אחר ולא הוא

 מין כל כן למעלה מזל לו יש עשב מין בל אפילו כאשר
 מזלא לה ליח שהבהס׳ עם כי למעלה שר יש.לו ב״ח

 וע״נ כמדע לפעל׳ לו יש שר ומין מין כל כללות כאדם
 משחית מיני מכל מצרי׳ להבי׳ יתברך חכמתו גזרה כאשר

 אל לבא כנען הפך והוא כתות כתות החיות שבמיני
 ית׳ כטדו ואינו כאחד המינים כל גם ומה .היישוב
 שר את יכריח יעשה זאת אך . מצרימה חיות להנהיג

 וז״א מצרימה מינו את ישלח חיים הבעלי ממיני מין כל
 ית' הוא יעפ' כי לשלישי יוצא שהוא בך משליח הנני

 אל שעם נותן הוא ובזה . עויליהם ישלחו שריהם את
 משה ע״י להעשות כח אין כי יש׳ עצמו ע°י העפות
 )שיר רבה בשפות כמפורש ואויר בארץ אס כי ואהרן

 שאכיר׳ כמו חיים הבעלי ופרי במזלת לא אך .י״ד( פ׳
 בך משליח הנני וז״א .השחין מכת על בס״ד מאמר׳

 הוא עצמי י ע" שאעשה שהוא הנני או׳ שאני מה כלו׳
 שרי את אכריח ש שהוא בו׳ בך משליח אני כי להיות
 שאני יודע יבמה וש״ת .ב״ו ע׳י ליעשות כח אין וזה הב״ח
 מערכת מצד או מאליהן רשת חיות משלח ואיני העוש׳

 וארז״ב בך וז״א .מתחיל אני בך הנה כי הוא הלא
 להם שאין ואחר בתיך ומלאו ובעמך ואח״כ ובעבדיך

 :השבע הפך שכ״ז האדמה על וגס אז בבתים מקום
 הפרים ע״י היה לא אפילו כי והוא פני שעם ועוד

 ביסודות כ״א ידם על להיעשות אדם בני שלישת אין
 ע׳י היה והעפר המיס יסוד שע׳׳כ )שם( ז״ל כמ״ש
 הערוב את לא אך .משה ע״י שבאויר ובא״ח אהרן
 בלבד אני כן ועל כלו׳ הערוב את וז״א .הב״ח מהם

 שעם לחח אס כי שוה אינש זה כל הלא וש׳ת העושה
 אפשר היה עדין אך .ואהק משה ע״י העשות בלתי אל

 ולא ממלאכיו א׳ ע״י זה דבר יח׳ הוא יעשה לומר
 עמי אשר ט׳ ההוא ביום והפליתי לז״א .עצמו ע״י

 הנעשית הפקידה בין ידוע הנה כי והוא .ט' עליה עומד
 אינו שליח ע״י אשר כי יש' ידו על לנעשות מלאך ע״י

 וכ״ש נח פרשת אצלש כמפורש לרשע צדיק בין מבחין
צדיק בלתי הוא אם להצילו ית׳ הוא מפן אשר בהיות גס

נאשר



סשה וארא תודת

 מצרים של שרו כמא״ר במצרים ישראל אז היו באשר
 טי פסוק טל ז״ל מאמרם והוא כו׳ והללו פע״ג הלנו

 ע"» זה דבר יח׳ הוא עישה היה אס כן פל גוי מקרב
 ראויים ישראל היו לא כי נצולת נשן ארן כיתה לא מלאך

 מאמר וזה .עצמו ע״י לעפות ית' הוא הוצרך ק פל
 כו׳ משליח בעצמי הנני בך משליח הנני למשה הכתוב
 ע״י בפיות משח״כ כו׳ והפליתי כן ע״י כי הוא והפעם

 בה מפניח הארץ בקרב ה׳ אני כי תדע למען וזהו שליח
 שהערנו מה והוא כו׳ פדות ושמתי כ״א עוד ולא עצמי פ״י

 .׳,כ והפליתי או׳ אחר כו׳ פדות ושמתי ואומר שחוזר
 לערוב גבול שם ית׳ שהוא אמר כי לומר אפשר היה הנה אך

 צרים י בחרן אס כי אפשר היה גופן לארן יטאו שלא
 הישראלי האיש ונסכי ב ישראל מבני יהיו המצריים פס

 ערוב אין כי הערוב יזירנו עון ט ויש שם ימצא אשר
 ובין עמי בין פדות ושמתי אמר כ’ע חטאו אס ט ממית
 חבים יחד ועמך עמי רק ביניהם ארן כשאין ט עמך
 מאמרם הענין יהיה ואחשוב :תחתיו אדם לתת פדות

 אומרם והוא הערוב ע״י אל נפלאות בסנרם במדרש ז״ל
 לאיש אומר היה מהערוב בניו את מצרי איש להציל ט

 הבלתי מהערוב להצילם עמו בניו את שיולך טשראלי
 לכדו היפראל בא היה הביתה ובטאו בישראל שולט

 בני המצרי לו אומר היה יבא בגנו כי המצרי ונראות
 הקרי אכל מהם כנים לך ואגיד׳ כב לו .משיב הס היכן

 יח׳ הוא היה כי אחשוב והנה .חומם עד ט' הדוב וא׳
 באומרו יכוין יתכן וזה :הישראלי תחת הדם משים
 על לא אם אפשר בלתי היה וזה .,ט פדות ושמתי

 בדבר או׳ הוא בעצמו הזה הדרך ועל בעצמו יש׳ ידי
 כן שע״י כדי עצמו ע״י ולמה במקנך הויה ה׳ יד הנה

 וכן שליח כןיע״י כאץ מה כו׳ מקנה בין ה׳ והפלה
 ולא וכו׳ מצרים את לנטף ה׳ ועבר נאמר בכורות במכת

 ישראל בטרי קת השליח יכה כן שהוא כו׳ המשחית יתן
 על היו אלה שלשה כן ששבס׳דועל בכתובים כמפורש

 שלשה כי )שם( מרז״ל בס״ד לפנים נזכיר כאשר ,ית ידו
 טעמים לנו ועוד .בטרוש מכת דבר ערוב היוע״יהקב״ה

 השחין והיות ית׳ ידו על החלה המנוח היות אל אחרי׳
 לקשר משה שע״י בא״ח מכות קדמו לא ואשר שלפה ע״י
 בכורות מכת אל סמונות ידו שעל אלו ויהיו ית׳ ידו על

 השחין מנח בענין ויחבארו ית׳ ובידו מאתו היא שגס
 הנני הכתובים בשעור אפשר עור :בס״ד מז״ל ביאור על

 הערוב את בך רעים מלאכי משלחת ע״י בך משליח
 בין יבחין לא עושה אני משמית מלאכי ע״י אס וש״ת

 מבחין אינו למשחית רשות כשניתן כי לארמחי ישראל
 צז״א ישראל אז היו ,צדיקי בלתי כי גס ומה .ט׳

 ישראל עם שכינתי אשרה ט בעצמי אני והפליתי לזה הגה
 בעיר אך .ט׳ עצמי ע״י והפליתי ושם גופן באק

 עם מעורבי׳ מעמי ויהיו לישראל מיוחדת הבלתי אחרת
 פדות ושמתי לכן שם שורה ששכינתו מקום שאיט המצייי׳

 מחר ואמר כדלעיל עמי החת אדם לשיס שליח ע״י שהוא
 משלחת עת היות לפעמי׳ שיקר׳ למה הזה האות ,יהי

 קביעת בלי בא היה אס הנה אמר רעות וחיות זאבים
 ואהרן משה ראו כי אומר היית פתאום בא אס ט זמן

העיר את כצאתס המדבר דרך באות חיות קצת שהחילו

5 )ח״ב( ו

 .הזה השוס יהיה מחר לאמר צוה ק על יצא שסה׳ ואמרו
:דבר ימצא לא מחר שעד

 כן ,ה רעש ט נודע במה אמר .בו׳ כן ה׳ י1 כ
 משלמה נהן ,שיקר כעחוח היה מקרה ולא

 ואח״כוטת פרעה ביתה הימלו כי הוא הלא רעות מעת
 כמאמרו ,בהכגח שהוא מצרים ארן ובכל ואהיה עבדיו

:למעל׳ כמדובר ובעמך ובעבדיך בך יש׳

 על ט נחשב זר כמו הלא .טי׳ פרעה ויקרא כא
 ופתה אהכס ואשלחה אמר הפנית המכה

 לאלהיכס זבחו לוס׳ אתור שב שהי׳לולווהריותר ברביעית
 את נזבח הן לומר מפה שהוצרך כמצרים שהוא בארן

 נמפך הוא אך . יסקלונו ולא ,לעיניה מצרים תועבת
 הערוב מפני הארן השתת בהוא ,הקוד פסוק הוף אחר
 מפגי נשחתה והנה הארץ את פרעה בראות כן על כי והוא

 חסדכם זה מאמר ולאהרן למפה ויקרא כן על הערוב
 והוא לאלהיכסבארן זבחו לכו שהוא עמדי תעשו אשר
 שם כן על ט הבטנה שם גושן בארן כי אמרת הלא

 כן ואס אומר שליח פ״י אחרת בעיר אך בעצמו יפלה
 לאלהיב׳ זבחו לכו ,פניכ המדבר אל לשום לכם מה איפה
 והשיב גופן בארן שהוא פטנתו השראת במקו׳ בארן
 לפשות נכון לח ט הכטד מפני )א( .מענות שתי מפה

 הירא׳ מפני )כ( .,ט שנזבח מה הוא מצרים תועבת כי כן
 אסל יסקלונו ולא ט׳ ,בצרי תועבת את נזבח הן כי
 אנשי את ולא ,כלו אתכם אשלח אנכי איפה כן с א

 ק ועל לעיניה׳ הועבותס יראוזטח שלא עמכם מצרים
 בדרך מעיניה׳ לפרוש כי ללכת תרחיקו לא הרחק אך
 מלאה הלזו הארץ כי על ואם יספיק פחות או אהד יום

 להרחיק צריך ה'ולכן שנא אבר נכר ואלהי חיצוני׳ נחות
 על שהוא בעדי פה הכתירו הנה ט תבחנו בזאת הנה

 פה אליכם ישמע לא כי לומר תוכל לא כי כלו׳ הערוב
 להרחיק קרצה ואיך וישמעך רגלי' כיהלאהעתרתזהשלש

 ואמר משה השיב ע״כ מהכמותהאלה. ימים שלשת דרך
 שאימתי נביא להיותי אנכי לומר ,כו מעמך יוצא אנכי הנה
 המצוניוש גזע שאתה מעמך צאתי לי תספיק מכלם גדול

 הכונה אס יאמר או ימים .שת ש דרך ,אךהעסצריכי
 התטדדות בלי פה גס כי אפשר אי שם להתבודד הוא

 הנה לז״א ,המקו ,יעצרכ לא כי ,כלומ בעדי העתירו
 מתבודד אני מעמך העיר את כצאתי שעבוד לי שאין אני
 הרבה צריכים ובלבנים בחומר השוקעים העם אך

: היגיעה לשכח
 בזה הנה יאמר הכתוב זולת .,כו משה ויאמר כב

 כי בהשגחה הוא הערוב כסלוק תראה
 ומעמך ואח״כ מעבדיך ואח״כ ממך הערוב וסר תחלה הנה

 מפרעה הערוב ויסר כי משה כדבר ה׳ ויעש וז״א היה וכן
 אחל נשאר לא ט השגחה הוראת ועוד ומעמו מעבדיו

:קצתם נשארים היו מקרה הדבר היה ואם
 שהודה :הזאת בפעם גם לט את כרעה ויכבד כח

 לא ,מ אשלח אנט ,ט זבחו לכו ואמר
 אם ט הדבר בהתראת אח״כ ח״א .כבחחלה מרשעו סר

 ועודך ,או הנה ט בם מהזיק ועודך לשלח אתה מאן
 פ״פ התראה בשום ק נאמר ולא מיותר הוא בם מחזיק
העתירו אתכם ואשלחה ואפר שהודה אחרי כי יאמר

בעדי
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 אמר ומאז ישלחם בעדו פיעתירו שאחר גדר כי בעדי
 בדבורו עמד לא כי היה וכן החל פרעה יוסף אל לו

 כממאן ומה בתהל׳ מאשר רך לבו אולי לומר אפשר והיה
 המשלח הוא ביהי׳ כ״א שילכו די שלא הכבוד מפני הוא
 לו אמר כן על מקפיד היה לא ילכו מאליהם אס אך

 לשלח אתה מאן אם לו שיאמר לבות הטחן יחב׳ הוא
 אס הניחם לבלתי בהוא בם מהזיק עודך וגס כעצמך

 כו' הויה ה׳ יד הנה לך אלה שתי אם .מעצמם ילכו
 עודך כי גם כי הוראה היא המכה תבא שאס לומר

 הזאת המכה מביא היה לא ה׳ דעות אל שאל״כ מחזיק
 לאמר קפה דבר וזה עמך אלה פתי בהיות לא עליך

 בחינת כפום לבו אל הרך ולא במאמרו היתל ט משה לו
 בהתרא׳ לו אמר ולא בלשונו יה׳ ה־א פינה אהשוב וע״כ

 התראות בכל כאשר אליו ואמרת פרעה אל בא הדבר
 היה פה כי על הוא אך קושי ל׳ ודברת לא הקודמות

 הוא אמר ע״כ לאומרו מפה על יקשה אפשר והי׳ קושי
:ממנו תירא ולא קושי של ענין ודברת יתברך

 זו במכה ה׳ יד אומרו .ט׳ הויה ה' יד הנה ג ט
 ככנים הלא ט ישכן מכוח בשאר מבא״כ

 עתה לו אמר היא אלהיס אצבע חכמיו לו אמרו בלבד
 חמפית מכה פההי׳ בזאת כי הויה ה׳ יד הנה יח׳ טא

 הנה יאמר או .שלמה יד ונהיתה אצבעות ממש נשלמו
 תהי' אצבעות חס: שכנגד הויה ה' יד בלבד זו בסכה

 שהמכה ולהיות ט׳ בסוסים מיני׳ בה׳ שורה זו מכה
 הובה כאשר אפשר ומתחזקת ומתעבת מעכו מחחלת
 מתחילים לאצבעות הנמפליס ה׳ בפלאות בשר״א במדרש
 תועבת שהיא ובצאן כו׳ בסוסים יאמר עלז קטנה מאצבע
 דבר ובצאן וע״כ גדול כח שהוא היד בבהן יהי׳ מצרים

 אלהים אצבע אומרו כי למעלה כתבנו והנה .מאד כנד
 יאמר ע׳כ ה׳ אצבע ולא אלהיס בבחינת הנס שהי׳ טדו
 כי אלהים יד ולא ה' יד טא איך תדע ה׳ יד הנה
 מרחם טה לא אלהיס בשם היה ואלו ט' ה׳ והפלה הלא

 פהיו טלה מזל להכניע היה כי ישראל בצאן עליהם
 בעל ה׳ שם כ״א זה אין אך כמצרי׳ הס גס עובדי׳

 יד הנה יאמר או .להם שעמד׳ היא זו מידה הרחמי׳
 ה׳ בהיות כי הזוהר מספר כנודע והוא כו' מיה ה׳

 יורו מהופכות ובהיותן רחמי׳ הוא כסידרן אותיות בד׳
 בהיפוך דין בהיפך הויה נעשה ה׳ יד הנה יאמר וזה דין

 ה׳ והפלה לישראל אך כו׳ במקנך רוגז שמורה אשוון
 ברחמים לזה כי ט׳ ישראל מקנה וזהו ביושר שהוא ,ט

 בפסוקי' אצלט כתוב עוד .בהיפוך ברוגז מצרים ולמקנה
. ומספרם המכות סדר אל טעם בתת בשערים אלו

הדם: מכת בהקדמת
 . ט׳ לכס קחו ואלאהק משה אל ה' יאמר1 רז

 מאז״ל נעתיק המקראות אלענין לבא
 ידי מל שלשה האלו המכות וז״ל י״ב( פ׳ )בש״ר
 כולן ע״י וא׳ הקלה ע״י ושלשה משה ע״י ושלשה אהק
 שהן לפי משה ע״י בא״ח אהרן ע׳י בארץ שהיו דצ׳ך

 מכת דבר ערוב ובשמים בארץ משה שלט שכך באויר
 ראוי והנה :עכ״ל כולן ע״י ושחין הקלה ע״י בטרות

 ע״י שלשה ליעפות היה זה מה )א( והבין. שכל לשוס
 שגס אסר משה ע״י ולא בארץ שהן למה ט׳ אהרן

 סג אישה שא״כ )ב( .הסאמר כדברי בארץ שלש הוא
 יאס הוא גס אהרן ע*י היה לא למה כארץ כהיה הערוב
 והכת הדבר ונס מכה ע״י יהיו שכאויר לכריות יחשכו

 בשמים ששלם משה היו לא למה השמים מן שהיו בכורות
 :פרדו למה )נ( בארץוכשמי׳. משה בלס שכך כאומרו

 הקלה של ונכנסו אהרן שע״י מהמכות משה מכוסשע״י
 ידו מל כולן יהיו היה סוב סוב עי )ד( .שניהס בין

 של נכנסו למה )ה( .באמת .ככל המושל הוא כי יהב׳
 של שלשתן מעמד היו ולא הקלה בל הג׳ בתוך משה

 ידי על שהיה השתין נשתנה מה )ו( .כולן יחד הקלה
 אטנם :משה לשל הקלה של בין הי' למה )?( .שלשתן

 ביאור פי ועל הערות קצת במקראות נעיר הענין אל לבא
 קתו אומרו )א( .הנס והנה תכונתם על נבא המאמר

 אינו כי הבנה ומשולל מיותר הוא לכה אומרו כי לכס
 מהיחןומה כ• כשלהם ולא בייחוד להנאתם ולא לעצמם

 משה לקחוהו למה )ב( .זולתם משל יהיה אס יוסיף
 מה )ג( .לכדו משה זרקי ואח״כ בהפניהס יהד ואהרן

 ׳0 )שה ז״ל למאמרם גם ומה השמימה לזרקו צורך
 ראשונה ה״א מריבוי שהוא הכבוד כסא עד שהוא י׳א(

 . בראשה למ׳ד במקום תיבה בסוף היא אשר שה״א
 פרעה ».עיני יהיה אס לנו מה פרעה לעיני אומרו )ד(

 וגס עבדיו בפיני גס יהיה לא למה וגס בפניו שלא או
 והיה אומרו )ה( . פרעה בפני ולא פרעה לעיני אומרו
 היה איך הפטמה זרקו אס מצרים ארץ כל על לאבק
 מהצורך אכק והיה ירד ואסארריכן הארץ על לאבק

 לא ומהראוי הארץ כל לאבק שהיה אותנו יתב׳ הדיעו
. ט׳ לשחין הבהמה ועל האדם על והיה רק יאמר

בראשון די והיה . פעמים זה והיה או׳ ענין מה )ו(
 ט׳ משה לפני לעמוד החרסומיס יכלו ולא אומרו )ז(

 מפני שהוא אחר כי מיותר הוא משה לפני שאומר
 אומרו )ח( .לעמוד יכלו לא משה זולת לפני גס השתין

 רק ידבר ההמון על לא הלא כי מיושר הוא מצרים ובכל
 נבא וט המאמר ענין אל ונבא :לבדם ההרסומים סל
 לזכות הקב״ה רצה הנה כי והוא הכתובים כוונת אל
 לפיכך הטרא הוא היוצר הוא ט ה׳ את לדעת ישראל אח

 ויבינו יראו למען מצרים בארץ ומופתים אותות הרבה
 והוא בראש הוא העולמות שלשת מעמד כל כי וישכילו

 עולם בראשי׳ מעשה כל כוללו המה שלשתן מעמד הנה ט
 המלאכים הלא כי המלאכים ועולם הגלגלים ועולם השפל
 בהראותו וע״כ הכלכנודע. לדברי המה הבריאה בכלל

 כוללו המה אשר יסודות הארבע על מושל הוא ט ית׳
 וכסיליהם השמים כוכבי על מושלו וגס השפל העולם

 ובהורות הגלגלים עילם גס ברא יתברך הוא כי יורה הוא
 הוא כי יודע מצרים בל בפרו שליס הוא אשר ית׳ הוא

 ית' חכמתו נזרה כן על המלאכים עולם את גס הטרא
 ארז הוא הכל יוצר כי במצרים ישראל בני את לטרוח

 פעמים עשר זה מצרים את בהכות צבאם וכל השמי׳ ושמי
 ובמזלות יסודות בארבע ית׳ שליסתו אהרן הורה בס כי

 ועפר מים התחתונים יסודות בפני מצרים של ובפרו
 לדם ונהפט טאור סיסי את הכה הוא כי אהרן ע״י
 הצפרדעים הם בס הגדלות בריות השריץ מהמים וגם

לכנים היפך העפר ויסוד המיס יסוד הוא יסודם ועיקר
וגס



משה וארא תורת

 אלו יסודות בשני שלט הוא גס ע״ה רבינו שמשה וגם
 לרז״ל גס ומה ידו על הכשות התחתונים ליסודו' הוצרך לא
 ניצול בו כי היאור למימי טובה כפוי יהיה לבל כי

 אלה דבריהם חל נשית דרכנו פי ועל :פרעה מגזרת
 בלב ויחן לו היה ,ה לולא הצלתו סיבב היאור לא הלא כי

 כי ספק אין כי היאור על לרחוץ חצא פרעה בת בתיה
 את תשלח בלבה ויחן היאורה מביתו פלחה ית' הוא

 אחשבה אך ספון. מחוקק חלקת אפרשס החיבה אל אמחה
 הילוד הבן כל גזר לא פרעה כי במז״ל זה דבר להבין

 עתיד כי אליו באומרם מצרים חרטומי פי על כ״א כו׳
 אמו נתהכמה וע״כ במים ללקות ישראל בל מושיען

 פרעה אל החרטומים יאמרו למען היאור שפת על לפומו
 הגזרה נתבטלה אז ומן במים ישראל של מושיען כבר כי

 אם הילד את מניקה יוכבד ראותם אל לב פחו לא וע״כ
 נושע איך היה זה כ״א באמור זולתו או היה בנה

 הצלתו סבת הית׳ היאור במימי היותו כי הנה מהמים
 ולא לדם ליהפך ידו על ילקה ראוי בלתי הי׳ וע״כ

כניס נעשה מצרים עפר לא וגס ממנו צפרדעי׳ להשריץ
 :עברי איש המכה המצרי את טמן בו כי ידו על

כי ז״ל רבותיני מאמר פי על יתכן שני טעם עור
 ישראל בנות את מלטבול מצרים מניעת על

 והנה לדם מימיהם את הפך כן על ירבו פן מנידחן
 איש בין בלום משים היה אהרן כי רז״ל מאמר נודע

 הדס מכת כי יתכן ע״כ .עמיתו את איש ובין לאשתו
 ידו על חהיה לאשתו איש בין שלום העדר על שהיה מל

 כי חחת המצריים לרעת ורבים הפרים הצפרדעים וגס
 המרבה אהרן ע״י חהיה מישראל ורביה פריה מנעו
 וגם לאשתו איש בין בלום שומר בשיחו .בהם ורביה פריה
 שלום בים ע״י .ובלו שאנן איש כל יהיה ידו על אבר
 אפר בלוחם הממעט הכניס מכת תהיה לרעהו איש בין

 ועד רגלם מכף שנונים כמציגבור וצניניס. היוכשכיס
 יעדר פלא גס אלה כל על כי הדברים כלל :קדקדס

 לא השפלים יסודות בפני השתרר גס השתרר ממשה
 השני אמנם .ההרן ע״י כ״א אליהם המתייחס נעשה

 בהם בליטתו ית׳ הוא הורה ואש רוח העליונים יסודות
 הברד להקפות האויר ביסוד כח מתן כי . משה ע׳י

 חוך אש היות עם נקפה ובאויר בשמים מים היה ואשר
 הורה וגם הברד להפשיר האש יכלה ולא הברד כדור

 באש היתה כי המים ויסוד האש ביסוד שליטתו יתברך
 האש ולא האש את מכבין המים ולא ברד האבן חזך

 האויר יסוד אל הארבה מכת וגס המים את מתיכה
 הוא האויר ס־ד כי . הטבע מחכמת כנודע מתייחם

 החשך מכת וכן . כנפיס לה אשר מיה נפש בכל הגובר
 מתמשש עב החשך שהיה י״ד( פ' )שם לרז״ל גס ומה

 ט עטר בלתי על . ונתעבה נתעפשהאויר כי בידים
 לא כה עד והנה .משה ע״י בא״ח היו וע*כ השמש אור

 יסודותיו בארבע השפל בעולם רק יתב׳ שליטתו לראית
 בארץ אשר אדם בני יד על הדבר יח' הוא הורה וע״כ

 הורה הגלגלים. מעולם אשר במזל השליטה אך המה.
 לאלוה עבדוהו אשר מצרים מזל כי והוא .ית׳ ידו על

 רועי כל מצרים תועבת כל כן על כי .טלה מזל היה הלא
בצוותו ית׳ מציתו היחה זאת והן המתרגם כמאמר צאן

ו )ח׳ב( ו

 הטלאים בעבודת ינעמו למען כו׳ צאן לכם וקחו משכו
 הערוב היה כן ופל שפסים ט ויעשו כה עד עבדו אפר

 יש׳ הוא הכה היער חיות שע״י הוא הלא .ידו על
 על הצאן יתרק נחנו הס כי דעתם הסך מצרים את

 הויה ה׳ יד היה בדבר וגס צאנם את ויעבדו ב״ה שאר
 מזל ולהשפיל להכניע היסה בכורות מכס במקניהסוגס

 מחדשי בראשון ומושל שבמזלות וגדול בכור הוא אפר טלה
 כל הכוח בעת יחב' ויפיליהו .ניסן חודש הוא השנה
 המושפעים היו אשר בהמה עד מאדם מצרים בכורי
 .ית' ידו על אלה שלש היו כן ועל ממנו בייחוד יותר
 לפון שינוי חל לב בשום אלה שלש בסדר יתכן ועוד

 בך משליח הנני נאמר בערוב כי דא מן דא שמין שבשלשהן
 בכויות ובמכת הויה ה׳ יד נאמר ובדבר הערוב את

 הורה אמנם :כו' מצרים את לנגוף ה׳ ועבר אומר הוא
 למעלה זו הדרגות בשלשה במזלות שליטתו יח' הוא
 הצומח הוא יסודות מארבע למעלה כי והוא מזו

.לשנים יתחלק וזה חיים הבעלי הס מהם ולמעלה
בייתים. הבלתי ועופות מדבריים חייס הבעלי )א(
 ודומיהם. וצאן וחמורים כסוסים בייתים חיים בעלי )ב(

 הורה ומשה אהרן ע״י והנה האדם הוא מהם ולמעלה
 וארבה ברד ע״י ובצומח יסודות בארבעה שליטתו יה׳ הוא

 שלמעלה הדרגות שלשה על ג: להורות ית׳ הוא ורצה
 ספק אין אשר מדבריי׳ מהב״ח ובקטן שעליהם ומזלם מהן

 עשב כל על יש כאשר מזל או שר כח ומין מין לכל יש
 ספק שאין אלא גדל לו ואומר בו כמכה למעלה מזל ועפב
 על מאפר מאד גדול חיים הבעלי מיני על המובל ברוח

 מזלא לה ליח בהמה נ״ג( דף )בבת ז״ל זמ״ש עפב כל
 ומ*ן מין לכל אס כי עצמה בפני בהמה לכל היינו

 הדבר עשה שלמעלה מינים מהשני בפלה מדרגתס ולהיות
 ועופות חיים הבעלי מיני שכל מזלות על ה כצו שלימות י’ע

 מיס את מין כל על המושל מזל כל שישלחו המדבריות
 שהוא הערוב את בך משליח הנני וז״א מצרים לארץ
 ולא מדבריות ועופות חיות מיני פ״ב( פ׳ )פס ז״ל כמ״ש
 שריהם על שצוה לשלישי יוצא משליח רק משלח אמר

 הפך מצרים בתי תוך אל כרחם על ויביאום ישלחוה
 מתוך גס ומה בטבעם מהישוב בורחים הלא כי טבעם

 ובמזלס בהם ית׳ שליטתו מורה באחד נמצא המצרים בתי
 בדבר הורה בייתים חיים הבעלי על והוא השני והמין
 בבקר בגמלים ובחמורים בסוסים הכתוב מאמר והוא

 אלי של מזלם ואת הכניעס כי מאד כיד דבר ובצאן
 למעלה זו ולהיות .הכוונה עיקר שהיה סלה המזל גס ומה

 יד וז״א יתב' מאתו כח ע״י היה הראשונה מהמדרגה
 בכורות במכת אך :אגקי וכח יד ע״י שהוא .הויה ה׳

 מהמזל יותר ומושפעים אדם בכורי שהם מכלם שלמעלה
 ולא אני מצרים בארץ ועברתי וז״א . יתברך בעצמו היה

 בעולם ית׳ כמו נודע אלו ע״י הנה כו׳. והכתי .מלאך
 בעולם כמו נודע לא ועדיין .המזלות ובעולם השפל.

 שלשתן ע״י והיה השחין מכת היתה כן ועל .המלאכים
 לקו אשר מהסוג הא׳ .יסודות פני לקו בשחין כי יען
 וגם משה ידי על לקו אשר מהסוג והב׳ .אהרן ידי על
 בו חלק יהיה ראוי היה כן על .מצרים של שרו לקה בו

;ברך י ידו על וחלק .מפה ידי על וחלק .אהרן ידי על

כי
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 לעמוד החרטומים יכלו ולא .ע״כ בעירתם אח המבעיר
 יהיה החרטומים זולת מצרי כל גם תאמר ושמא לפניו

 בחדטומם השחין היה כי אמר ע״כ .אלו נשתנו ומה כן לו
 כי והוא המקדא כפי וחרטומים .המסורת כפי השר הוא

 ומהיות .בעמו למטה אש לקוח נמשך היה הכר מלקות
 אליו הקרובים בחרטומים תחלה מתחיל היה ממנו

 החרטומים היו כן ועל מצרים ולכל ואח״כ בטומאתם
 בין . אשוח שתי בין היו כי .משה לפ;י יושר נכויס
 הלקות נמשך שממט השר ובין היחל ומכהו שממנו משה

 ממנו מושפעים להיותה השרפה עיקר שמקבלים באומה
 היות שהוכרח הב' והטעם :מזולתם יותר בלהטיהם

 אסר הזורק דרך הלא כי הוא משה ע״י השמימה הזריקה
 יפזרנו לא שהרוח אמה שיעור יעלה לא כי . הבניימה

 המוטל משה כי .ית׳ הוא צוה כן על .ארצה ויפילנו
 מפניו ע״י יקנה למען .בחפניו האפר יקח האויר ביסוד

 הגיע עד לפזרו היוה יוכל לבל .הרוח יסוד על גובר כח
 בדברו ע״ה המלך שלמה במאמר מאמרנו והוא השמימה

 וירד שמים עלה מי ל׳( )משלי באומרו מרע״ה מעלות על
 את שלמה בהאשיס כו׳.והעניןכי בחפניו רוח אסף מי

 אגור דברי באו׳ נכריות ומהם .נשים הרבות על עצמו
 למדתי ולא כן אחרי אמר במקומו אצלנו כמפורש יקא בן

 גודל עם כי .ממשה ללמוד .לי והיה .כו׳ הכמה
 גדולי בניו היו כי כאהרן שלמים לבנים זכה לא מעלתו.

 שבניו אש כי זה אין אך ממט מאוד גדול שהוא עס עולם
 נלמד כמז״לשמשש נחשון. אחוש לקח ואהרן גיורת בני היו
 ממכת ללמוד לי והיה .האס לאחי דומים הבנים רוב כי
 האש בתוך כמוהו שמיס עלה מי כי לו דומה אץ כי

 כמוהו השרת מלאכי של פיהם בהבל שורף ולא הגדולה
 וירד לז״א .השמים עלו ואליהו חנוך הלא תאמר ושמא
 בהוייתם פה לגור לרדת עלו לא ואליהו חנוך כי והוא

 נוייחם נהפכה בעלייתם הלא כי יפלא לא ע'כ .הראשונה
 מנוך כמאמר העצמי הרוחניות אל יעלו טרם מאיכותם.

 ואמר עלייתו אופן מאתו שאל כאפר .ישמעאל ר׳ אל
 שני הודיע הנה .כו׳ ושערוסי אש לפידי נעשו חברי לו

 שמפו )נ( ,איכותו נהפך חומרו כי )א( יפלא. לבל דברים
 הלא' כי פה בעודו כאשר א׳ במצב יהד יהיו לא ונפפו

 התחתונים בשמים לפידים ממשית במקום הנס הנה איבריו
 בה שעלי הסערה אליהו וכן .מעלת על־ה נשמתם אך
 להתלבש שם וישאר . דק לבוש אל מחומריותו פכתו הי
 אדוניט משה עליית כאלת לח אך . כנודע ברדתו בו

 מן למעלה עלה .איכותו ישתנה מבלי אש כי .ע״ה
 המלאכים תלונת וזו האלהיס אל עלה ומשה כד״א השמים

 כי איכותו נהפך שלא והראיה בינינו אשה לילוד מה
 תאמר כי גס יאמר או :הראשונה בהוייהו וירד הלא
 וישאל מחומרו נפשט האלהים אל השמים בעלותו אולי

 ענ״ז הלא מעלה מעלה עלתה ונפשו הגשמיים בגלגלים
 וישלבש שב .למטה בשוט הלא כי שוירד במה כתו יגדל

 אש צלפידי חומר נתהפך גא כי .בארן כהויתו בגלגלים
 עכ״ז .האדם ככל פה להיות ירד ולא שעלה כמי כאשד
 ;אש ביסוד נכוה ולא ירד אנשים כשאר גשם איך יפלא
 כי מתעלית הירידה יפלא ויותר השמים מן למטה אפר
לא ועי״כ .ית׳ מאתו כפרן ורצון בדבקות היה העליה הלא

יפלא

 )ברורות רז״ל אמרו כי והוא הפר אח יכה זולתו מי כי
 מבפנים ויבש מבחין לח היה מצרים שחין כי ע״א( דף

 כן על המים יסוד אל תתייחס הוא והלחות צרבת כאש
 היה והיובש ביאור המיס יסוד המכה אהרן ידי מל היה

 )שם( רז״ל ואמרו .משה ידי על היה לכן האש מיסוד
 חרטומם מצרים ובכל מים בחרט השחין היה כי פסוק מל

 הוצרך כן ועל לקה. מצרים של ששרו מלמד כתיב
 כת אשר יתברך לבדו הוא כי .יתברך ידו על גס יהיה

 יתברך מצוהר אל טעה סוב ראינו מצאנו ובזה .ללקוחו ט
 יקחנו כבשףשאח׳כ פיח ברתניהס ואהרן משה יחד פיקחו

 בזריקה בצע מה כי השמימה שיזרקנו ונס .לבדו משה
 השמים בשמי שהוא השמימת ושיהיה ידו על ושיהיה

 . בראשה וה״א תיבה בסוף ה״א יש כן על העליונים
 וירש לח השחין יהיה צריך שהיה למה כי הוא אך

 היה מצרים שחין ז״ל כמאמרם ומיס אש שהם כאחד
 בחפני יחד יקחו הוצרך כן על .מבחוץ ולח מבפנים יבש

 הבחינות שתי ט הקנות למען .הכבשן פיח שניהם
 להיות משה ע״י אש ומיס אש שהם אליהם המתייחסות

 וז״א מבחוץ לח להיות אהרן ידי על ומיס מבפנים ,-נש
 בו להקנות .שהוא שלכם בחינות בשביל כלומר לכס ־קחו

 השמימהאשר משה יזרקנו ונצטוהאחריכן נחינותיכם
 לאומרים גס ומה העליונים. בשמים היות הההי״ןיורו שתי

 ויהיה .השכינה עד היה שכביטל פי״א( )ש״ר מרז״ל
 .השר שמה בו ילקה כח בו יהן יח׳ השכינה ע״י למען
 כי והענין .הרוחני הכר ילקה לא יתב׳ מבלעדו אשר
 החומריים שמכה במה כי לתורות הוא ברוך הקדום רצה

 ע״כ לזה זה כין הפרש יתברך לפניו אין כי השר סכה
 את בו המכה עד למעלה נזרק המס בו שהוכו העפר

 משני לבדו משה יד על להיות הוצרך והזריקה השר
 שמבחינת האש כח ידי על לוקה השר י כ )א( .טעמים

 כת כל כדרך אהרן מבחינת המיס כח ידי מל ולא משה
 עולה היה משה שמבחינת אש כח נמצא . כנודע רוחני

 ט ודולק בשר מכה השכינה היתה וט .השכינה עד
 .הכתוב אלענין נבא ובזה אימתו: עד גס נמשך וסלקוהו

 היה כי השחין מפני מפה לפני לעמוד החרטומים יכלו ולא
 אומרו כי יקשה הלא כי .מצרים ובכל בחרטומים השחין

 היה לעמוד יכלו פלא שמה אחר כי מובן בלתי משה לפני
 ומהראוי משה לפני היות יוסיף ומה יכן מה .השחין ספני

 אחר כי ועוד :השמין בפני לעמוד יכלו ולא •אדר
 .הנה ובבהמה באדם פורח אבעבועות שמין ויהי אומרו
 שאיך ועוד .מצרים וכל החרטומים הס האדם נכלל

 החרטומים יכלו שלא אלמה טעם הוא מצרים ובכל או׳
 כתיב חרטומם כי ז״ל למ״ש ועוד :משה לפני לעמוד

 בלתי אל טעם הוא . השר שלקה מה איך השר והוא
 נשתנה מה וגם .משה לפני לעמוד החרטומים •טלת
 שנקרא הכתובים כיתר ולא חרטום השר שנקרא זה מקום

 מצרים והנה פשוק עלי פ״א( )שם ז״ל כמאמרם מצרים.
 למה אטנם :מת מצרים את ישראל וירא אחריהם נוסע
 אשר גם משה מכח היה .בם ושורף המשחין האש שנח
 החרטומים בהיות כן על .לאומתו ונמשך השר ט לקה

 נמשך הי׳ .שורפם שהיה האש אשר משה לפגי עומדים
משה לפני בעומדם ומתחזק מתעורר שבהם אש הי' מסט

8 )ח״כ( ו



וארא רעדת

 )ברכות לרז״ל גס ומה רד לך יח' אליו באומרו אך •פלא
 רד לו ואמר בכעס ית׳ הוא שהיה האומרים צ״ב( דף

 הלא האש ביסוד הומרו הוזק ולא וירד ועכ״ז מגדולתך.
 ביסוד שלט ונפש בגוף גם בפמיס גדולתו זולת כי יורה
 רוח אסף מי וזהו .הרוח ביסוד פלט וגס .כמדובר האש

 מפניו מלא יקח ית׳ בצווהו השחין במכת וזהו .בחפניו
 פי״א( )ש״ר וארז״ל .השמימה משה וזרקו כבבן פיח
 מצויה מרוח זורה לא איך .יפלא ונוראות הכטד כפא פד

 אפר כבשן פיח גם מה האש יסוד עד משה של מידו
 ללקות כי הוא אך .לו זכר הכאירכל בלתי עד רוח ידפנו

 שולשה אדם בן יד אין .ועליון רוחני הוא כשר גם
 כסא עד הפמימה יזייוק קצוההואיח׳ על בו. להכות

 כסא שחמת השר ילקה .יש׳ כבודו מכסא למען הכטד.
 ליזרק והנה והנהמה: האדם שלוקים מה ע׳י כטדוית'

 ולא רוח ידפנו הנה שלוקיסאנשיו במה הבר גם ללקות למעלה
 במפניו לבדו משה אמ״כ ית׳יקחנו הוא צוה מאומה.ע״כ ישאר

 בהאסף כי להפיצו. הרוח יוכל לא למען השמימה ויזרקנו
 באבק הרוח ישלוט לא . הרוח ביסוד הבולט משה בחפני

 וקלט אסף כאלו הרוח יסוד שהיה באופן בחפניו שפס
 ההוא באבק נושב להיות .כח יעצר בל בחפניו אוחו

 :היה לא רוח האש יסוד עד מידו כאלו .בזרוקאושו
 הנה בחפניו רוח אסף מי בחכמתו שלמה מאמר וזה

 קדש מלאכי שלהבת להבת אש במקום למעלה ששלט
 המים ביסיד מפה פלט ונס .האויר ויסוד האפ וביסוד

 הים נבקע האלהים מטה בלי משה של ידו נטיית שעל
 והכרישהו מסך את הרם כ״א( פ׳ )שם ז״ל כמאמרם

 כאלו תהומות וקפאו נד כמו ונצט ידך את ונסה ממך
 איכות ידי ולאעל ויתפשטו יצאו בל בצרור. המיס ינצרו

 שהוא בשפלה אס כי ברומרו המלובבת נפשו קדושת
 הרוח שאת ושמלה מלבוש הוא אשר הגשמית ידו בנטיית
 ונטה מטך את וסלק הרס ז״ל כמאמרם .יעטוף ונשמה

 שהי׳ במה מיס צרר ידו שבנטיית כמדובר ידך אח
 ביסוד האלהים שהשליטו רק זה אין כי .לנפשו שמלתו
 גס שלט זה ומי .בשמלה .מים צרר מי וזהו .המיס
 והוא ארץ אפסי כל הקיס מי כי כמשה העפר ביסוד

 ופצתה שבאומרו י״ה( ם׳ )במדרש ארז״ל קרח דבר על כי
 הארץ פי כי כמשפך הארץ כל נעשתה פיה אח האדמה

 ונעשו סביב גבוהים הארץ פי וסביבות עמוק
 מתגלגל ואבירם ודתן לקרח אשר כל והיה במדרון

 . במורד הנגרים כמיס ויורד שהיה מקוס בכל
 האפסים והגביה שהקים ארץ אפסי כל הקיס מי וזהו
 והולכים משופעים והיו .ארץ של הסביבות כלקצוי הם
 זריקת היות הוכרח כי הנה :הארץ פי אמצעות עד

 האויר ביסוד מושל להיותו משה ידי על הכבשן פיח
 הקב״ה של למה טעם לתת צריך עדין והנה :כמדובר

 לכולם המשותפת הית׳ ולמה ומשה אהרן של בין היו
 דרך על והנה .הקב״ה של השתים אחר ששית מכה

 כמכסים היו המכות סדר כי האומרים רז״ל)ש״רפ״ט(
 למצא אחשבה עוד :אלו שאלות שקטו נהו .ב״ו מלחמת

 הוא רצה כי אמרנו אשר פי על .לשבח טעם טוב
 עולם בבריאת מעשיו כח .ישראל בני את להורות ית׳

שנברא מאמרות י׳ אל מכות. בי׳ בנפלאותיו עשה ^זכר

1 גח״ב( זיין

כך} משי!

 מויינ איך היטב. באר בשערים כמבואר העולם בהם
 פס הו כתבנו ולא . המאתרות סדר סי על הלז הסדר

 המאסר שכנגד במה למעלה מלמטה והיה .הקצור לאהבת
 הראשון שכנגד במה הראשונה במכה הימל .האחרון

 כסדק וא' א׳ כל זה הדרך ועל .בכורות במכת כלה
 ראשונה אהרן כע״י שלשה היות הוכרח וע׳׳כ .והלכתן
 אחריה משה ששית.ושל והשמין אחריהן של^הקב״ה והשנית

 נכון טעם ראינו מצאנו ובזה :באחרונה בכורות ומכת
 שהיא צמה והיא • השחין היא הששית המשותפת היות אל
 כי והוא .שם כמפורש דשא הארץ הדשא מאמר מת לע

 ומים מסר יסודות ד׳ שיתוף צריך ההוא המאייר בענין
 . האש שמבחינת השמש וחום רוח ונשיבת דשא להוציא

 בשחין ק .גדל לו ואומר בו שמכה שר כח עשב ובכל
 פיח כולנה היו ושם נמצאו שם ההוא המאמר כנגד אשר
 מיסוד ושורף משחין שהין והיה .העפר יסוד הוא כבשן
 על משה חרקו .המיס מיסוד אבעבועות פורח .האש

 השל את והכאה .האויר יסוד אח בחפניו קליטה ידי
 קחו א' ,בס וחמשתן .כאמור השמימה הזרקי ידי על

 לקוח שע׳י .ומים אש יסוד הרי הפניכס מלא לכם
 אהרן ידי על מים כח האבק קנה מפניהם בשני חם א

 יסוד הרי כבשן פיח ובאומר .משה ידי .על אש וכח
 נחפניו שקלט . האויר יסוד הרי וזרק ובאומר העפר

 זיל כמ״ש שהוא השמיכה ובאומר . רוח ידפנו לבל
 למס כמאמרנו שהוא .הכבוד כסא עד פי״א( )שם
 משה וזרקו יאמר וזה : הפר ילקה השכינה שע״י

 בלבד לא הלא כי יקשה הלא כי .פרעה לעיני השמימה
 והנס . לפניו אשר כל לעיני גם כי זרק פרעה לעיני

 ידמכמחו היהה שפרעה למה כי לומר אפשר לכאורה
 ק על .ז״ל כמאמרם מצרים חרטומי מכל יותר משגת
 .השמימה הזריקה היות נראה .יותר המכס פרעה לעיני

 מה יאמר יתכן עוד .כמוהו משיגים הבלתי לעיני לא
 הוא הכבוד כסא עד השמימה ז״ל אומרם כי שכתבנו

 פרעה עיני הנם כי והענק :השר יצקה משם למען
 . הקריב ופרעה כענין שרו אל ועיניו מעייניו וכל

 וזרקו יאמר ובזה .אצלנו כמטאר ברו אח שהקריב
 שם היה ולמה .הכבוד כסא עד שהוא השמימה משה
 לסי מהשמימה להכות שהוא פרעה לעיני הוא הלא

 הרמוז חרטומם והוא השר הוא .פרעה עיני שהיא
 והיה או׳ יתכן האלה הדברים וע״ס . כמדובר אח״כ
 ענין מה יקשה הלא כי כו׳ האדם על והיה כו' לאבק

 היות יוסיף ומה יחן מה ועוד :פעמים ב׳ והיה או׳
 רק יאמר לא הראוי מן כי .מצריים ארץ בכל לאבק
 ארבע היו כי אומרו אחרי אך .כו׳ באדם לשחין והיה

 .הקודם בפסוק כנרמז הוא גס השר והכאת . יסודות
 הלא כי הרואים לעיני נגלה היה גם כי ויאמר עתה בא

 השמימס מפה שזרקו אמר כי והוא .כו' לאבק והיה
 ויסוד .העפר יסוד הוראת הוא לאבק והיה למשה חזר

 כל על או׳ וזהו .מצרים גבול שטח כל על פיזרו הרוח
 הארן על והנה .היסודות שני מציאות הרי מצרים ארץ
 ובהמה באדם אך . היסודות שני הויית רק נראה לא

 הוא .לשחין והיה וזהו אחרים יסודות שני הוייח היתה
פורח הי׳ כי המים יסוד וגס באש בוער צרבת חוס

אבעטעות



וארא תודת 50
 הוא ק אחרי .היסודות ד׳ הרי .מנחון לח אבעטעוח

 השחין היה כי ט׳ יכלו ולא באו׳ השר לקה גם כי אומר
 .השר הוא כתיב חרסומ׳ )שם( ז״ל כמאמרם בחרטומים

 ולקום יסודות הארבע רמז ענין הכתובים שיעור נמצא
 בכתובים נגלה ית׳ ומציאותו .הראשון בפסוק השר

 :במקראוח שהערנו מה כל ומיושב .כמדובר סאחר-ו
.,ט מגפוחי כל את שולח אני הזאת בפעם כי יד

 .הברד אל מגטתי יקרא נחשב זר במו הלא
 בכורות מכת שעל בפירוש נראה שי״ב( )שם ומרז״ל

 רש״י ל' שמשנה מי ראיתי והנה .ז״ל מפרש״י וכן ידבר
 בתאנה כביכורה כט . בטרות מכת ואומר ז״ל

 לא כי .מתקבל זה ואין הברד אוסם שהכה בראשיתה
 ובעבדיו בפרעה המכה היתה לא אם רק צודק זה היה

 בזמן המכה שהיתה וגם הארץ בשירות רק .ובעמו
 פ״ס( )שם ז״ל לרטתינו כי ושד . שירות של סביכור
 זמן בסבת הברד היה א׳. חדש משמשת המכה שהיחה

 לנסות דרך אין רז״ל שבדברי וטד .בא־לנוס שירות שאין
 . זה על להשיב אך . ממש בכורות מכות על מלפרוש

 יאמר איך ידי את שלחתי פתה כי אומרו פל לב נשית
 משמוש מרז״ל כנראה .יטס מחדש יותר ופבר .פתה

 כי אמר שעליה הדבר מכס בין שהרי ועוד .המכות
 מכס היחה .שיעשה זו להתראה ידי את שלחתי פתה

 ואיך השחין היה הדבר אחר הנה ט .בנתים אחרת
 אך .הברד אל הסטכה היא כאילו פתה כי יאמר
 יתחלנן המכות ט מטאר הוא למעלה שכתבס במה

 טחלקס לכונה כת כל באח״ב עד״ש דצ״ך .לג׳
 בשלישית הוכר וק יס', מציאוט להודיע דצ״ך מחברתה.

 בס יטר למען ועד״ש .טא אלהים אצבע בה באומר
 ישראל בין ומפליא בייחוד ישראל אלהי יס' הוא ט

 היוט פס שרפה על שטפל להודיע וכאח״ב .למצרים
 אש וישלח ציוויו יעשה עליו ונחר בייחוד ישראל אצהי
 בעטרחדע אסר .כןבתחלתסימןבאח״ב ועל עט.

 האוטס. משרי כאחד איני ט הארץ בכל כמוני אין ט
 היותי מם אט אך .אומט זולת על משתרר שאיט
 שעשה עליך וגהר אני בכל מושל בייחוד ישראל אלהי
 .כפת הבאות המכות בכח שהיא הזאת בפעם ט .ציווי
 שהוא מגטשי כל את שולח אני באח״ב סימן המה הלא

 פתה כי ואמר .ועיקרם תכליתם שהיא בכורות מטת
 החשובות לאלי הקודטס בג׳ פתה כי ידי את סלחתי
 הדבר הוא שמכללס כוונתם שי פל הם גם .כאחת
 ט הכתוב וכוונת ידי. אס שלחתי ה־צמצעית. שהיא

 ואין פאק בכל כמוט אין ט להודיעך רק כוונתי אין
 ידי היחה כבר הדבר במכת עתה כי .להמיתך רצוני

 .הויה ה' יד סנה הכטב כמ״ש .להכות שלוחה
 ט ט' אותך ואך מחדש. התעוררות צריך היה וצא

 בעטר ואולם .אותך להטת השלוחה בידי יכול הייתי
 על ידי את שלחסי פחה ט אומר כאשר העמדתיך זאת

 הזאת בפעם כי אומרו כן עד׳ש כת על הוא .העבר
 שמתחיל הזאת. הפעם של כת שהיא באח״ב כת על הוא
 סקודטס כתות ידי על סנה טמר מסתולל עודך יאמר בס

 אלסי היותי וגם מציאותי הכרת הנה עד״ש. דצ״ך
שידעת במי מסחולל טדך עדין אך .בייחוד העברים

2 )ח״ב( ז

 השלישית. שהיא שלחם לבלתי השנית שהיא עסי שהוא כבר
 שלח העברים אלהי ה׳ אמר כה ההתראה בתחלת וז״א

 שהוא העברים שלהי .הראשון העיקר שהוא ה׳ לומר ,ט
והוא הג׳ ג״כ קיים .מד״ש בדצ״ך אלה שסי שהכרת השני

: עמי שלח
 זו מה לשיתלב. ראוי .כו׳ העז שלח לעתה יט

 ויטעו רשעים אבוד סוב סוב הלא הודעה
 שלח ועתה מלת אל לב נשים לזה אך .וברד אש עליהם

 יוה עד כי גס ומה .מיותר הוא ועתה אומר כי .העז
 פשוק על כ״ג( ס׳ )שם ארז״ל הנה אך .שהות היה סחר

 מרכבות להם היו מהיק .ביס ירה וחילו שרעה מרכבות
 .,ט הניס ה׳ דבר את מהירא אלא .בברד מתו והלא
 בתוך מצרים מרכבות להפיל מזומן היה ית׳ הוא והנה
 אל הנקמה בא ,הי לא מתים כלס היו עתה ואם הים.

 את משקעים היו עצמם השוסיס כי גס ומה .הפועל
 גלי שהיה ט׳ לסוסתי כמשז״ל .הים בתוך רוכביהם

 לסוסים מצרים של זכרים סוסים לשני נדמים המים
 .רוכביהס את ומשקעים המים תוך קומצים והיו .נקבות

 רוכבו המצרי שהי' פרעה ברכבי לסוסתי פסוק על כמשז״ל
 . נכנס היית ולא לנילוס מושכך הייתי אתמול לו אומר
 הוא אמר ק על . במיה ואותך אותי משקעני אחה ועתה

 תוכל שליח פיי עתה כלומר .כו' העז שלח ועתה ית'
 בלבד צא כי זמן יבא כי אח״כ משא״כ לקבצסאצלך.

 כי אליך לקבצס תוכל לא עצמך ע״י גס כ״א .שלוחך ע״י
 תוכל ולא .מהגלי׳ אליך לקרט ותרצה .סיסיך סל הרכב

 לרמוז העז. שלח ועתה וזהו בהם. וישקיעך יצלול כי
 דבר את הירא וע״כ .נשמרים הם מזו גדולה לרעה כי
 את יראים היו לא כי צופר כו׳ הנים פרעה מעבדי ה׳
 דברו יתקיים פן יראים כי ה/ דבר אח יראים רק ה׳

 לקיים לא אך ט׳ הניס וע״כ ומתו. הברד עליהם וירד
 לעבור כה יעשה למה לשרפה לאמר או ית'. מאמרו

 לא אשר אך הרעה: מפני ולטס ליסחר רק ה' פי אס
 להאסף שדרכם הבהמות אפי׳ .ה׳ דבר אל לבו שת

 צריך ואין המחרת פד בשדה חוצה עזב .בלילה הביתה
 מש ולא מהיישוב רחוק בשדה כ״א .מהבתים חון לומר

 שסי הכתיב פי׳ הנה .ימותו הביתה יאספו סרס שן
 הבינוניים כי נשמע ומאליו לבו. שת לא היראואשר הקצוות

 .יום בכל כדרכם פשו רק לכתחלה עזט ולא הניט לא
 חוצה. עזב לא לט שת לא אשר אפי' כך ובין כך ובין
 לשבת שטר נסשו את אך .מקנהו ואת עבדיו את רק

 כו' עבדיו את ויעזוב כו'. לט שת לא ואשר חהו .טס
 הקודם: כל יתקיים פן הם כי עצמו. את לא אך בשדה

 כתבנו הנה .כו׳ ידך את נסה .כו׳ ה׳ ויאמר כב
 הוא שהודיע עיקרים ג' על כי למעלה

 אלהי בהיותו )ב( יס׳. מציאותו )א( לפרעה: ית׳
 אלהי היותו שעם )נ( . העבריים אלהי באו' העברים

 אח ישלח עליו ומלוה שרעה על משתרר בייחוד ישראל
 הכירם עד הא׳ על דצ״ך כתות ג׳ היו אלה ג' ופל עט

 הב׳ על ועד״ש היא אלהים אצבע ויאמרו יס' סציאוט
 ועתה למצרים ישראל בין ית׳ הוא בהם השלא ק שעל

 גם עליו ישתרר כי לו להורות באח״ב בסימן התחיל
אותו עובד הבלתי עבדו אח המכה מלך ובסכסיס השתרר

כן



כו ט־טה ואדא תורת

 באגרוף או באבן בו מכה תחלה כי והוא לו יעשה בן
 הארבה והוא לחמו מחסר מוסר יקבל לא ואס הברד והוא

 עד ואס הברד השאיר אשר וכל והכסמח החשה שאוכל
 ואס’החושך והוא כלא בבית יאסרהו לו ישמע לא אלה
 ענין והוא בנו אח או אותו נפש יכנו ישמע לא ג״כ בזז

 ענין אל ולבא ישלח: כרמו על ואז בכורות מכת
 ולא ידך את נמה ית' באומרו הנה ט לב נשית הכשביס

 ואפשר משהו את משה ויש או' הוא ר.מךואח״כ את אמר
 ידה על להעשות תספיק משה יד כי טון ית' הוא ט

 משה יקרענו יח׳ רצה שלא סוף ים קריעת ע״ד הנס
 בענוחנוש ומשה כ״א( )ש״רם׳ ז״ל כמ״ם בידו כ״א במשה

 לעשות לאלהינו כטד נתן רק בכך חפארש תהיה רצה לא
 ואש״כ ברד ויהי ית׳ אומרו בזה ויתיישב הברד במשהו

 ע״כ ט לומר מקום היה בזה והנה .ט׳ נתן וה׳ אומר
 ברד אמר בתחלה כי הייעוד על יח׳ הוא הוסיף במעשה •
 עוד צריך עדיין אטנם ארצה: אש תהלך ואח״כ בלבד ;
 אחר האש היה זה מה על )א( .ודעת שעם שוב לתת י
 קולות נתן באומרו כי )ב( .בברד היה הטעל שעיקר :
 כקולות ית׳ מידו נחנה היא גס ט ואש ג״כ יאמר וברד ;
.מאליו נעשה היא כאלו אש ותהלך יאמר ולא וברד ’

 מוזר למה אש ותהלך וברד קולות נתן אומרו שאמר )ג(
 שמממש אלא עוד ולא נאמר הרי כו' ברד ה' וימשר ואומר
 מי ברד ויהי אח״כ או' )ד( .האש מזכיר ואינו הענין

 היא הטונה ואס ברד שיט' ברד המשיר שאס ידע לא
 לומר לו היה לא הברד בתוך מתלקחת אש שהיתה לחדש (

 .הברד בתוך מתלקחת אש ויהי ברד ה' וימשר זה כ״א
 הברד ויך כאומרו הברד שעשה מה שאומר כמו כי )ה(
 הוא מה )ו( .האש יד על נעשה סה יודיע לא למה ט'

 אומר ואמ״כ ארצה אש ותהלך ראשונה שאומר הל׳ השנות
 כי ספק אין הנה אמנם הברד: בתוך מתלקחת ואש

 לטרוח הקב״ה שרצה אלא הברד רק היה לא הכונה עיקר
 היורדים מים כי שהוא מבעי׳ היה לא ההוא הברד כי

 ברד ונעשה האויר בקרירות ונקפים מתקררים מלמעלה
 ונתהוס מים כ״א הברד יצא לא השמים שמן גס כ״א

 מחמת נתהוה לא השמים מן יורד רע דבר אין ט באויר
 שמה׳ כ״א כאש חס היה האויר אדרבה כי האויר קרירות

 כל ולשבר להכות ית׳ רצה עוד :נס ע״ד נחהוה יש׳
 לח עץ כל גם ולשבר וכוסמת חסה זולת ותבוא׳ עשב

 נכפל ורסוב קמון עודנו לח עץ כל והנה כגדול כקטון
 בצד לח עשב כל עתה גס ומה נשבר ואינו האבן בהכאת

 המשיך הברד רדת מרס ית׳ הוא עשס מה כן על מה
 כדי ארצה אש שתהלך עד לארץ למסה עד האש מיסוד

 אחרי הברד בבא שע״יק לח צמח כל ולהקשות ליבש
 ידך את נמה הכשב מאמר וזה :הכל את משבר כן

 ירד שמשם מרעל השמים על ומשול מטההאלהים בלי
 וירא' ידי אסה איך בלבו אמר אז שם שיתמה ברד

 מעסתטתונטה ע״כ לי מושלה ידי השמים על גס כי
 דמלט הורמנוהא ט כלומר האלהיס מסה הוא מטהו את
 את משה ויס וז״א השמים על המושלת היא עולם של

 במכה ק עשה למה ותדע בלבד ידו את ולא מטהו
 תהי׳ רצה ולא השמים על שמא למה מבשאר יותר זו

 נתן זה׳ סנה ט ראה ית׳ואמר תפארתו רק לו ,השארת
3 )רוב( ז \

 כי האדר מקרירות ולא יש׳ מאתו שהוא וברד לות ק
 הניד רדת מרם הנה כי והראי׳ מנהו מציאות׳ נתן אס

 ברד ה׳ ויססר ואח״כ ארצה אש ותהלך מלמעלה המפיך
 ברד ה׳ ויסמר כי נודע ארצה אש שותהלך מה שע״י

 שתהלך האש ע״י הלא כי ה׳ מאת נם רק בשבע היה ולא
 בו ונקמה תטה מ היה ואיך האדר נתחמס הרי ארצה

 ברד ס׳ ויסמר כי הוראה זה אך ברד ונעשה המסר
 אינה ט תאמר ושמא כו׳ וימסר כו׳ ותהלך וז״א .ט'

 המים שקפאו ולא ית׳ מאתו הברד היות גמורה ראיה
 נאויר העירה דרך שירדה האש הי אפשר כי באויר

 המים ־!שת לס כח בו יהיה שלא עד לחממי הספיק' לא
 ט גדולה יותר ראי' סנה האש עטר אתר ט הנגרים

 שהואכמז׳ל הברד בתוך מתלקחת ואש כרד ויהי הנה
 ונהשבר אם וט חלול ברד האין כדור בתוך היה כי

 דרך אין ומעתה בתוכם מתגלה האש היחה ברד האבן
 הכדור בתוך אשר האש כי הדבר היה מה׳ כי לנשות

 . זש ה לכטת הברד סי ולא הברד להתיך הספיק לא
 מה הזאת הגדול הורא׳ אחר איפה א״כ תאמר ושמא
 המשיר שרם היסודי אש ארצה אש שתהלך היה צורך

 הכה השדה עשב כל ואת ט׳ הברד ויך לז״א הברד
 זה אפשר היה ואיך שבר השדה עץ כל ואת הברד

 מתקפל הוא ואדרבה שישבר רשוב עץ או לח הוא שהעשב
 היה ארצה אש ושהלך שנאמר במה הוא אך נשבר ובלתי

 ט י״ב( פ' )ש״ר מז״ל יתכן ובזה :מתקשה רשוב ל
 אדרבה הלא כי בהם נעשו פלאות פלאי הנה אפילות

 הדבר ואין רכות היו אפילות להיותן כי בשבע הוא
 ועומד רך שהגמא גמא תיבת כמשז״לעל משברו הקשה

 מתהלך שהאש אחר כי ודאי אלא ט בפגעו קשה לפני
 ומייבשת הארץ פני שעל מה כל מלהשת היפה ארצה

 גס וא׳כ ומכלה משבר טמר והברד סכל את ומקשה
 :ה' פלאות לולא ויאבדו יוכו ראוי היה והטסמת החסה

 של חלל כדור תוך האש היות ענין לב בכוס יתכן עוד
 כתבנו הנה אטנם : ככה ה׳ עשה מנם על לא כי ברד

 באח״ב סימן שהם סמטת של אחרונה כת כי למעלה
 שעם שהוא לפרעה ס׳ דע בה. השלישי העיקר על הנם

 סהשתרר יבצר לא בייחוד העברים אלהי יתברך היוהו
 יוצר כי האדמה מלכי כל ועל פרעה על השתרר גס

 או שרו על יהיה פרעה בושח שסי׳ מה והנה הוא הכל
 העסיס אלט כל ט יתברך לו להורות רצה р על מזלו על

 מחוייכי׳ שלם יצוד וכל נגדו כאין ומזלות ושרים אלילים
 ט י״ו( א׳ )ד״ס פשוק על סאמרש והוא .רצונו לעשות

 עשה שמים שוה׳ מס ע״י אט וה ט׳ העמים אלהי כל
 )ב״ר כמז״ל והוא .אלילים העמים שלהי כל ט יוודע

 רצס לא ושמים ארן אלהיס ה' עשית סרס ט ג׳( ס׳
 שמיס בנשייח :ו שסייעו יאמרו שלא מלאך שוס לברא

 שמיס נושה וזהו ט׳ בצטנו וגבריאל בדרומו מותח מיכאל
 מזל או שר טן העמים אלט כל כי יאמר וזה ט׳ לבדו

 פר אי כלאך עם ולא לבדו וה׳ הלא כי והראי׳ אלילים

 5שבס השמים והנה עשה שבשל צבאם וכל שמים
 כדוריי' ממיס שהוא בגלגל קטעים אש שהם המזלות

 הס אש רוחות שהם מעלה מלאכי שבהם השמים שמי וק
וכ״ש ומיס מאש למ״ד טן ממים והם כדוריי׳ שמים
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 גלה אמרו וכן מים שא שמיס בלבד ממיס דססר למאן

 אך השמים את ברא וממנה האמצעית הטיפה ההב״ה
 ולהורות כאמור אש הספל שבתוכם ומלאכים מזלות

 מים כדורי מלמעלה הוריד זה כל יחב׳ הוא לפרעה
 לעשות בידו שכח שמי להורות ומתקיימים אש ובתוכם

 ויברא השמים ושמי שמיס כדורי את עשה ודאי הוא נן
 הב־ד כדור תוך אש שם כאשר ומזלות אש מלאכי בתוכם
 באבן ומיס באש שלום שם אשר כי הוא הדבר ונכלל
 שמתש עצמם בשמים שלוסבמרומיו הואעישה הברד
 הפסוק על רז״ל כפירושו מיס ושרי אש שרי כץ או ומים

 כי יוכר הנה זה כל את ית׳ הוא הראות ואחר ההוא
 יתברך הוא ומזלות המלאכים ועולם מעלה ופרי מזלות
 נטה משה אל ה׳ ויאמר הכתוב מאמר וזה : בראם

 שהוא השמים על והוא מטה בלי ידך כח רב כי ידך אם
 המה לה׳ כי להורות השמים מציאות על ומופת אות

 לתת האלהיס מטה ע״י רק זה עשות משה רצה לא זע״פ
 ולבל מטהו את משה ויט וע״כ כמדובר לאלהיט הכטד

 השמים אח עשית אזה כי אלהים לך הודינו פרעה יאמר
 מתחת הארץ על ולא כבודך השמים על לרוממוחך אך .
 הלא כי כבודו הארץ כל על מלך גס ט לו הראה ק על 1

 כי משמעתו אל הריס תחתוני׳ יסודות הארבעה כל
 הברד הבאת אל הכנה ארצה אש ותהלך האש יסוד הלא
 שעברה מהאש חס בהיותו האויר י«ד גם שכתבט כסו
 ט יקפה לשלא או הברד להתיך טבעו פעל לא ט

 ולא נקפה באויר כי פי״ב( )ש״ר במדרש מרז״ל לס״ד י
 .האש אח כבו לא המיס יסוד וגס השמים מן רע ירד .

 ד ים וגס החס באויר להקפות טבעם נשתנה ואשר שבכדור
 אבניו וסכסכה נירו ליחכה ארצה שתהלך האש כי העפר ;

 כל ויחוייט בראם והוא יתברך שלו הכל כי הוראה הנה
 לשעבד לו מושלה יתברך ידו כי ועוד רצונו משוח יצוריו

 יתחלקו הנה כי ברואיו חלקי כל רגליו חחח ולדכא
 מדכרוב״תינדבר בלתי חי ובעל וצומח דומם לארבעה

 כמדובר הדומם את יתברך הוא הכה כלם אח הנס ט
 עשב כל כי הצומח ועל ט׳ טרו שליחכ׳ האש ע״י

 מדבר החי ועל שבר השדה ועץ הברד הכס השדה
 בהמה עד מאדם כו׳ סברד ויך הנה כי מדבר ובלתי

 כלן על העולה שהוא היחל שמהאדס, פ״א שד ולא. כו׳
 כל ואז הצומח ואחריו בהמה ועד ואחריו מאדם וזהו

 מלמעלה קולות נתן וה׳ הכתובים שעור וזה ט׳ עשב
 חוץ כו׳ ארצה שהי׳ ענין שהוא כו' ארצה אש ותהלך

 אש שתהלך מה ע״י ,העפר ויסוד האש יסוד מטבעה
 כי באויר שליטה וגם אבניו6וסכסכה טרו ולימכה ארצה

 כאמור האויר טסוד *פנקס׳ שהוא ברד ה׳ וימטר הנה
 ושנה חס באויר שנקפו בכלל המים יסוד ועל למעלה
 ט .לה׳ שמים שהשמים מה מלבד יתברך הוא טבעה

 מכין שהוא הברד בתוך מתלקחת ואש ברד ויהי הנה
 יח׳ תחתיו משועבדי׳ יצוריו גם ק ועל כמדובר השמים

 הכה כלם שאח יתברך הורה כן על כי לפטו רחדכאו
 מהדומם היצורים מיני כל שכולל ט׳ הברד ויך חהו

 יהוייב כי יתברך הוא לו הורה כי הנה כאסור ומעלה
 אלהי הוא קונו רצון לעשות חמתו ועל אפו על פרעה

;רגליו תחת והכל הוא הכל יוצר כי ישראל
4 )ח״ב( ז

 לא כי הפעם חטאתי אמר ט׳. פרעה וישלח כז
 אמרח בדצ״ך הנה השעם רק חטאתי

 העיקר הוא יס׳ מציאותו הוא ה' אני ט לדעת שהוא
 היו ובעד״ש ה׳ ־.ני ט חדע בזאת שאמרת הראשון

 תדע למען כמאמרכס ד בייח הוא ישראל אלהי כי שאדע
 להיות כי חושב הייתי ועדיין הארץ בקרב ה׳ אני כי

 בברד עחה כ״א גזרתו לקיים חייב הייתי לא ישראל אלהי
 ה־׳רץשהואכי בכל כמוני אין כי תדע למען שאמרתם

 אין ט עמו זולת על שר ישתרר שלא האומות כשרי אינו
 חייב שאני הכרתי בברד וע״כ הכל על משתרר כמוני
 שהודעחם בלבד הפעם הוא חטאתי אם כי אומר אני וע״ז

 ולעלות להודות צי היה בי התריתם מאז כי הדבר לי
 בזאת גס חצדקו בראשונות צדקתם כאשר ט לבי על

 הצדיק ה' אמר הוידוי ואתר ית׳ רצונו לעשות להתחיל
 לא הלא ט השובה קבל לבלתי אפו יחר אל לומר כו׳

 ועמי שאני במה לא אס הצדיק ה׳ כי צדקתו גודל יודע
 יודע החטאים דל ג לפי ני קשובה יקבל ועכ׳יז הרשעים

 הוא לו הורה בברד כי במ״ש יאמר או . הרחמים יקר
 ית׳ רצונו ימנעו לא והמזל והשר בכל מושל היותו יתב׳

 גס השר ט ־שבתי כה עד יאמר ובזה בראם הוא כי
 הוא שגם מרשיע הייתי אני שאם באופן מעשב הוא

 ואני הצדיק ה׳ ט אומד עתה אך אותי בעוזרו הרשיע
 הוא ממנו לי. ט השר לא אך הרשעים בלבד ועמי

 ובודאי לעכב ידו לאל אין ט ומעמי ממני כ״א העיכוב
 מה יאמר או בבחירתנו. ועמי אני כ״א מעכב שאינו
 גס אס אך הרשעים ועמי ואני הצדיק ה׳ כי ודאי שהוא

 :מעשיהם ע״פ אומר גוזר איני לאו אם ליגאל צדיקים ישראל
אומרו יצדק יושר הנה כו׳. משה אליו ויאמר כט

 מבסלוקה המכה בהבאת לו שיודע מה
 כלשונו אמר ולא הארץ לה׳ כי הלז השנוי מה ועוד

 בכל כמוני אץ ט או הארץ בקרב ,ה אני כי .כלמעלה
 למה אלקיס ה׳ מכני הירחון כורם הי אומרו ועוד הארץ.

 מקומו היה לא ט׳ תה והשש אומרו ועוד .השמות. כפל
 ט יהיה אך הברד. שהכה מה ספרו אחר למפלה כ״א

 כמאמר .הארץ בעבור העם על ית׳ הוא מרחם לפעמים
 .יעקב שבות שבת ך!אר. ה׳ רצית פ״ה( )תהלים הכתוב

 אדם וכן עמו על ויחמול ארצו על ה' ויקנא (,ב )יואל
 אמר כן דאלכם;דרוס וכעובדא ה׳ ה־שיע בהמה בזכות

 מפני ולא כו׳ כפי את אפרוש העיר את כצאתי משה
 כי תדע למען כ״א . שלם בלב היה ווידוייך שחשובתך

 ועבדיך אתה כי למענכם ולא עליה ומרחם הארץ לה׳
 וז״א אלהותי לקבל ה׳ מפני תיראו; כורם כי ידעתי
 כו/והחשה שהפשתה מה על רק אלהיס שהוא למה אלקיס

 כפשתה עשה כאשר סן ויראתם נוכו לא והכוסמת
 כי )שם( למז״ל נס ומה ג״כ וכוסמת בחשה יעשה

:בהם נעשו פלאות פלאי
 לב לשים ראוי .כו׳ פרעה וירא כו׳ משה ויצא לג

 למאמר פרעה מאמר שבין הפרש אל
 ורב ה' אל הפת־רו פרפה אמר כה הנה ט .מרע׳״ה
 יחדלון הקולות אמר ומשה וברד אלקיס קולות מהיום

 אומר הוא ק אחרי כי ועוד שד. יהיה לא והברד
 מאן מער ארצה נתך לא ומטר והברד הקולות ויחדלו

 דכר



מ פשה רארא תורת

 המשר הדל כי פרעה וירא באומרו ועוד .שמיה דכר
 רצונו שנעשה על אדרבה והלא כו׳ לחטוא ויוסף סו'

 שמעתי והנה לחטוא יוכף ואיך להיטיב ירבה ראוי היה
 היה ופרעה וקולות וברד ממר דברים ג' היו כי אומרים

 מהיות ורב רק שאל לא ע״כ הארץ לתועלת במטר חפץ
 עצתי נעשה לא כי בראות אך לבד וברד אלקיס קולות

 וירא וז״א בהשגחה פקכק אז ארצה נחך לא מסר גס כי
 וקשה .לחטוא ויוכף כו׳ והברד המטר הדל כי פרעה

 רק נזכר לא כי כלל תחלה מטר שהיה מצינו לא הלא כי
 ארצה ירד לא ומשר חהינ״ל ועוד וברד. ואש קולות

 וקבה עב בדבר רק צודק הבלתי נתך אומרו ענין מה
 שישאל למפר צורך להם אין במצרים כי גס ומה .הניתך
 )ברכות רז״ל כמ״ש כי הוא האמז אמנם .פרעה אותה

 על הארץ בכיטש ית' שהפיל אלגביש אבני על נ״ד( דף
 שנשארו ממה היו ט שארז״ל חורון בית במורד אויביה'

 ענין אל פה נבא ובזה . במצרים הברד במכת באויר
 וברד שקולות בקש פרעה הנה כי והוא האלה הכתובים

 אך למפה ולא למעלה לא שמשמעו במציאות יהיה לא
 אמרת אשר אך .לגמרי ימדלון לבדן הקולות אמר נישה
 אעשה לא אני ברד מציאות שום שהוא גהיה לא וברד
 אשר שהוא הידיעה בה״א הידוע והברד כ״א כך.

 בארץ עוד יהיה פלא כ׳א מציאותו יחדל לא כבר נתהוה
 הוא הפיל אשר גדולות האבנים והס באויר ישאר כי׳א
 רון מ בית במורד יהושע טמי ישראל שונאי על ית׳
 הקילוח ויחדלו כ' אל כפיו ויפרוש הכתיב מאמר וזה
 והברד הקולות חדלו כפיו ש בפר כרגע כי והוא .ט׳

 שבפרוש ראוי היה הטבע לשי והנה מהארץ מיד חדל
 והיה נחהוה כבר אפר אך ברד ד ע יתהוה לא כפיו

 הומו עד .נופל יהיה הארץ עד השמים מתחת בא,"ר
 הברד ש־וסך או הברד בתוך כאש נס בדרך• בהיייתו אס

 • הארץ על ממפיי משר ויעשה למים ויהיה שבתוכו באש
 הקולות חדלו כ״א זה ולא זה לא היה לא כי אומר

 הנרד נתך שלא כלו׳ נתך לא משר וגם כרגע והברד
 למלחמת באויר נשארו כי א שה. משר וליעשות מיס להיות

 הדל רגע כמו כי ראה כאשר פרעה אמנם .יהושע
 ברד היה ולא .מים ונעשה הברד נתך לא כי המטר
 עתיד היה משה כפיו בפרוש אם בלבו אמר אז יורד.

 הברד ירד ולא פסק כרגע למס תפלתו לא אס יותר לירד
 כ״א זה אין אך .מטר להיות הותך ולא• . אויר שבתוך

 מה גס ירד כבר כפך פרשת וכאשר הברד סס שמתחלה
 חדל כי פרעה וירא וזה לחטא ויוסף וע״כ באויר שהיה

 אשי כל כי ידע לא והוא כו' למשוא ויוסף כו׳ המסר
 משה אך ט כיוצא רשעים מיהר גס לינקס ישאר באייר

הדבר: את ידע
 לבו ויכבד אומרו אחיי כו׳. פרעה לב ויחזק לח

.כרעה לב ויחזק ואמר מזר ועבדיו הוא
 הובבד ועבדי! הוא כי שבהם השוה שהצד גם כי לומר
 פרעה לב ויחזק הנה כי זה. כראי זז ראי ,לא. לבס

:דברה׳ נאשר ל׳א בשבע ולא כו׳ שלח ולא מהס ביותר

בא פרשת
 ראוי .ט׳ פרעה אל בא משה אל ה׳ ויאמר א י

 ס׳ ט ידע לא משה כה עד האס וכי )א( לב לשוס
 ואניאחזקס׳ שעמיס כמה לו שנאמד אחרי לבו את הכביד

 שיתי לאמר פה שינה למה )ב( .ט׳ אוהוהי חש והרבתי
 ויאמרלמעןהרטת למעלה בלשוןשאמר אמר כו׳.ולא איתותי

 שאינו הלה באומ׳ )ג( בלשוןזה. וכיוצא תותותיט׳
 כו׳ הספד ולמען או׳ )ד( .לפניו שמונח במה רק צודק
 . עליו משחק שהיה נספר למען וילקנו לני יכבוד האס
 ט׳ אותיתי ואת ס׳ וא במצרים עללתי ה שאומ׳ )ה(

 למה )ו( ,הלשין ובשינוי הוכפל ולמה אחד ענין יראה
 כי ה׳ אני כי וידעתם באומרו )ז( .שחוק למכות יקרא

 באו' )ח( . רבים בלשון וסיים יחיד בלשון דבר כה עד
 אך .ה׳ הוא כי ידעו ישפר מפרס כו׳כיהנא וידעתם

 בלשון ן ראש בפסוק יש׳ דברו אל לב נשים הענין אל לבא
 אשר באומר רבים בלשון שני ובפסוק בקרנו באו' יחיד

 במטכה משה מהיות יבצר נא הנה אמנם : בס שמתי
 ניחם שובו אשרי כי לפרעה היה זה מה בלבו או׳ רבה

 שאמר הזאת בפעם כאבר נכנע לא מעולם כי מתשובתו
 ואשלחה הרשעים ועמי ואני הצדיק ה׳ הפעם הפחתי

 ולא ומייהן לסורי הזר והנה לעמוד חוסיפין אחכסולא
 כי הרעה הוכפלה כ״א הראשונים מהפעמים יותר היה

 ועתה עבדיו ולא לט מכביד לבדו הוא היה כה עד
 לא בלבו אומ׳ מהיות יבצר ולא ועבדיו הוא לבו הוכנד

 מעצמו אס יש׳ מאתו או לט הבביד מעצמו הוא או ימנע
 להכותו מהשיוש־סי בכל מארי עז אל ואשובה אלכה למה

 הקיצה לעץ נאמר ואיך שדה יוסיף עוד אני רוצה שאו' עד
 הלא הדבר יצא מה׳ כי הוא ואם דומם לאבן עורי

 יחזיק הארן כל השושש באמור באמש אנוש לבב •תחמן
 כה פד ואס משאתו על ויענישנו שיחטא עד איש לבב

 לה׳ כטד שנתן עתה אך המכהו עד שב לא כי החרשנו
 אותו חלהיס ירשיעון היחכן כו׳ מפאתי ויאמר והתודה
 לקבל ידו את פושש היותו המת ויחשיאהו לבו בהכביד

 אז ממשית ויהיה יתן ומי ככה על עוד יכנו וישוב שבים
 עד אשר עבדיו אז אך כמת זה כה עד לבו הכביד אשר

 את גס יכביד עתה ולמה לבם הוכבד ולא משאו לא כה
 נא ואל שרעה אל בא •ת׳ הוא לו אמר ע״כ עבדיו לב

 ט עוד ישוב ולא הוא עז כי בחשבך אליו מהלוך תמנע
 ג״כ עבדיו לב ואת לבי את הכבדתי אני כ״א הוא כן לא

 אחרי לבו את ־.כבדתי ש מה כי החפץ על תחמה ובל
 כי הבאות סמטת צי׳ל ואין מלט שב לא כי הוא שובו

 לפניו אשר אלה אוחותי את גס אם כי לב על שם איננו
 רק היה לא בה; והתודה הוכה אשר המכות הם
 היו לא כי ת אמתי חשובה היתה ולא ולמוץ הששה מן

 שעברו אלה אוהותי אשית למפרע מעתה אך בקרבו
 אותוחי יאמר אותוחי שפירשו ז״ל רבותינו דרך ועל בקרבו

 שהיו באח״ב עד״ש דצ״ך שהם אותיותי כמו אותיותי כלו'
 ק יתברך אותיותיו על יחזור זה ע״ד ה במש חקוקות
 אלה. ואומרו ה׳ מי ואמר כיחש תשר הגדול שמו אותיות

 שיכפר ה׳ שהוא הזה בכתוב הנזכר השם אותיות על הוא
 ה׳ שאמר מה כי כו' בקולו אשמע אשר ה׳ מי ואמר ט

 בהם כפר אשר שהזטר אלה אותוסי אין עדיין הצדיק
 באומרו מלט בשמי הזכירני לא כי בקרט ה' מי באו׳

עד זה נגמר ולא ולט בקרט אותם שיתי עד הצדיק ה'

סוף 5 )ח״ב( ז



פשה בא הורת 64
 וידט נאמר פעליה סוף ים בקריעת סניפים כל טף

 אמר אז כי היה וכן ט׳ בפרעה בהכבדי ה׳ אני כי מצרים
 העיקר גס שדה פאז ה׳ באלים כשכה מי לט בכל
 שאינו אימות שרי כשאר באינו שהוא באח״ב פל הזה הג'

 אז כי ה׳ באלים כמוכה מי וזה אומתו זולת על משתרר
 הוא זה והנה .לעוזרו בא אשר בשרו ית׳ עבה תשר ראה
 לב את הכבדתי אשר אך לט אש שהכבדהי מה אל נופם

 ,הכ מאמר ע״ד והוא כו׳ תספר ולמען הוא הלא עבדיו
 תראי אך אמרתי ט׳ שנושם נשמו גויס הכרתי כאומרו

 ט׳ הפשר למען ישראל את זטש למען כן שסר סקהו
 שמדבר הראשק פסוק וע׳׳כ הס ג: עבדיו לב אח הכבדתי

 ופסוק יחיד בלבון מדבר פרעה לי, חת שהכביד מה על
רבים בלשק מדבר עבדיו לב ואח חומר על שהוא זה

:וכו' בם שמתי אבר כאומרו
 הלא ה' את ישראל ידעו כה שעד גס כי הכתוב הגגק

 הלא באשנה וגדול עליון עיקר לש ישלה צריך
 בל והענק הדין בעל עצש הוא הרחמים נעל ה׳ כי שא

 מן לההיאש הרשיש והמה סובה עליהם בבא יתעו
 וההקש דק שא הרחמים תוחם לפעמים כי הפורענות

 רחמים היא צרתם כי ידש צדיקים והם לש בהצר בהפכו
 התעללתי אשר וזהו יחמאו לבלתי האמונה תלויה ובזה

 ה׳ נתן מה החח לב בשום הוא בהם ששחק ואומרו ט׳
 הכל אס כלו ולא הערוב מיד מצרים מקנה לקצת הצלה

 הנרד וגס הברד שהכה ג״כ שנשאר עד הדבר במכת וכן
 מקנך אח העז שלח ועתה לאסר עליהם ה׳ ריחם צמה
 ית׳ עשוש ושד הברד אותם יכלה באופן הניחם ולא

 שב סוב והלא יוכו שלא ולכופמס לחשה פלאות פלאי
 שא כי הוא ואמנם דבר. ברד להם השאיר לבלתי היה
 לרעש והוא עליו כמרחס ומנהלו הרשע על משחק יחב׳
 ובמשקל במספר רשעתו כדי לקבל ודרך כס בו לחת
 המצריים על להביא יתברך חכמתו גזרה שה "כי והוא

 כל מכלה הערוב היה אס והנה מכות עשר במצרים
 הנשאר כל את מכלה הדבר ואם הדבר ישל במה המקנה

 יסב׳ הוא סחרה היה לא ואס הברד מכת תחול במה
 הים מכס מתקיימת היתה איך ט׳ מקנך אח העז פלח

 )ש״ר ז״ל מאמרם ושא .בים ירה וחילו פרעה שמרכבות
 אס מהירא היו ביס שירה פרעה מרכבות שכל כ״ג( פ׳

 פלאות פלאי ששה היה לא ואם ט׳ שהניס ה׳ דבי
 אך הארבה מכס תחול במה והכוסמת החסה להשאיר
 עליהם ומרחם כמשיב יתברך הוא מהפהיה המנדים

 הרווחה היסה ט בראותם לבם שזק סבת שה תם לר
 הרוחה להם מראה בס כמשחק ית׳ שא היה כי ושא
 התעללתי אשר וזש אותיותיו לחול מקום לסתי ושה

 נם שמש אשר אושסי את כן שע״י כדי במצרים צחקתי
 ואלו הזו בדרך אלא בם אותם לשום מקום היה ;א כי

 לכס יהיה שהרחמים האלהיס הוא ה׳ כי מצרים ידש
 פן מתייאשים היו לא סובה עליהם בבא ורוגז לדין

 הטחה היס׳ כי בראותם לבס מחזיקים היו ולא מפורענות
 הרחמים כי רעה עליהם תביא אפשר ההטחה אותה גי

 אסופים היו ההם העמיס ט הפט וכן לפעמים דק שא
 ישכילו עציהם שמהבא ישראל משא״ע האמת )השכיל

הדין נעל אני כי ישראל וידעתם ה׳ אני ט וידע־ם ןזש
и )דדב( ז

 נכא פהפורפפת תשיאפו ולא הרחמים נעל ה׳ אני
 צדיקי' בהיוסכ' כרפה ו .הבע לא וגס ורווחה עובה עליכם

 וזהו הנה אחש הפדות ב׳ כי לרחמים שא הדין כי
 ס שלוי המרק ככל עיקר והוא ה׳ אני כי וידעסס

 שורש בנו הכריש למק ומאכדס לגויס משגיא ,יש והוא
: העולם לקיום האמונה

 שמה ל» ויבאו אסר ט/ולא ואהק פשה ויבא נ
 לו שאפר עד סיעה אל לבא מתקשה היה

 עשה אפר למפלה כמעורב ט׳ כרעה אל בא יש׳ הוא
 7הקש בלא כאהרן שלס בלב ויבא ישב׳ מעש קבל כי

 הנה כי הוא ט׳ אליו ויאמרו יחיד ל׳ ויבא וז/א משחלה
 העברים אלהי והיוסו יש׳ מציאיש שהם עיקרים מהג׳
 אלהי היותו כפם והיא הג׳ ופל ופד״ש בדצ״ך הכיר

 והגס באח״ב סיפן היחל פרכה על משתרר העברים
 ויאמר והשדה הכנפה הורה הראשונה שהיא בברד

 יש׳ פיו כאלו יש׳ בשש מפה לו אמר ט׳ הפעם חמאתי
 ה׳ אמר כה ואפר והקדים ט' מאנת מתי עד המדבר

 שהודים העיקרים שני פעל כלואר ט׳ העברים אבהי
 מ׳ סאנח משי פי העברים אלהי ושהוא ה' פהוא בהם

 שמשין האם גזרתי ולפרוש משני לעטח בטא בג׳ להודות
 עיקר על בא׳ לך די ולא מטס של אמרת כת מלאה פד
 ונם הקודמים מהעיקרים א׳ ככל ד׳ או ג' יהיו עד זה

 הדואים אדם בפני היה הנה חסמתי ואמרש שנכנפש
 ולא בשני בהוא מקם ללבב הרואה מפני לא אך לפינים

 במכס לך ודי זה בעיקר תאחר אל כלומר ודם בבר בשני
:ט׳ שלח חש א׳

 פהסטק כחסר פרש״י .ט׳ האק פין אח וכסה ה
 הארץ אש לראות יוכל לא אפר שא ש

 בנא קרה הנה ט ושא חסר המקרא שאץ ואחשוב
 א׳ כל בק פיהיה הארץ דכא על וינוחו האק על ארבה

 האויר יהיה אס כגם באופן והפסק ריות מפס למברקה
 לא אצלם איש בהשיצב ששטה מאד צר לזו זו שבין

 מראות פצש מהארבע יבצר לא הארן עפר אש יראה
 ולא עליה הס אשר האדמה אצל הוא קרוב כי אותה

 ע״י הארן אס יראה כי אוסה מראות הקירוב יפצרנו
 עצום רבוי כ״כ יהיה לפעמים אך בניניהם השסק מפס

 דבוקות שתהיינה כך כל לה מלאה שארן שתהיה ורב
 פצט הארבה כח יעצב־ שלא עד זו על וזו זו עם זו

 שא אשר והעשב עליה שא אשר הארן את לראות
 אש יכסה קך וכל ארבה מחר מביא הנני ח״א .אוכל

 לראות עצמו הנז׳ הארבה יוכל פלא גדר פד האנק פץ
 יתב׳ השגחתו נא ראה לו׳ מסובים וענק :הארן את
 הזריטת בכל סבא ט לעיר הבאה הארבה דרך הנה כי

 דשא שם עד בארן ומספפש ושלך זרוע זרע׳ דרך
 זה אך אחר מקום אל לו ושלך נוסע כך ואחר מהאדן

 סאות ד׳ הנטל בכל יבא מהר ביום עין שכהרף יהיה
 אם םש״כ בגטלך ארבה ח״א .פרסה מאוס ד׳ על פרסה

 שטל בכל להסשפס רבים ימים שצריך מבע דרך היה
 שא יוכל לא אשר עד ט׳ וכסס ט ושד הרב ההוא
 ואין זו גב על * עביוסס מרוב הארן אש לראות עצמו

 אהד ביום השיעור מל בואם זולת ט מבעי דבר זה
כל מכוסה יום מ׳ מל יום ס׳ מהלך עצש מצד סרטי

השרן



בא תודח"

 השגחה ועוד עצום פלא הוא הזה הנמרץ בעביוח הארץ
 לכס הנשארת הפלטה רק יאכל לא הזה הרבוי שבכל ג'
 גושן בארץ בשדותיהם לישראל הנשאר לא אך הברד מן
 הצומח העץ כל וכן מצרים גבול נחוך שהיה פי טל אף

 לא טץ וכל עשב כל אכול אמר כי ,ד ועוד .דוקא לכס
 שאמר כ״א לנפשם אוכל לביש ארר למקום ממצרים ילך

 בתיך ומלאו כו' העץ כל את ואכל הפלטה יחר את שאוכל
 אשר את יתברך הודיעם הזאח והפעם לכם להצר כו׳

 החטה להשאיר פלאות פלאי לעשות בהם המעלל
 להם עמדו שרם אי מזלם כי להם יראה בל והכסמת

 פלטה היתה כי לומר הפלטה יתר את ואכל אמר ע״כ
 ז׳ל מאמרם והוא . והכסמת המטה שהשאיר ,יה מאתו
 מאמר והוא בהן נטשו פלאות פלאי כי י״ב( ,פר )טס

 אשר אמר ולא הברד השאיר אשר באו׳ אמ״כ הכתוב
 או בברד אלהיס ברא אבר הכח השאירו כי לומר נשאר

 מן והוא יחב׳ מאתו מכוונת בכוונה הברד שר יורקמי
 יקל ולבל בהה הארבה מכת למול שנשארו שכתבנו המעה
 אבודין היו כך ובין כך בין כי לחמר פרעה בעיני הדנר

 שהוא ,ש הצומח העץ כל את ואכל לז״א הברד ידי על
 בשום מש״כ פרעה מעם ויצא ויפן והומרו מדש הפסד
 מעם גס כי ועוד הזאח בפעם כ״א מלפניו שיצא פעה

 אליו פרעה עבדי מאמר הנה כי יאמר אך .יצא טבדיו
 אבדה כי תדע הטרם כי למוקש לנו זה יהיה ממי פד

 עד מכה בפני זו לדברחרפחס המלך כבוד אינו מצרים
 עבדי נחפזים היו כך כל כי אמר המלך מבית יצוא יצא

 יצא עד להתאפק יכלו ולא כח עצרו שלא בדבר פרעה
 פנה כאפר מיד כ״א עבדיו ומעם פרעה מעם משה
 . החוצה יצא מרם עבדיו לפני ועודנו בלבד פרעה מעס
כי למוקש לנו זה יהיה מחי עד ואמרו עבדיו עט מיד

:לאד הכתב גדל

 לבית ראוי הנה אליוכו/. פרעה עבדי ויאמרו ז
 במה רק הצדק לא כי זה מלח אל לב

 לפרעה זה דבר באומרם כי במהשכקבנו והנה .שלפניהם
 אך פרעה מטס רק פיה לא כי לפניהם משה היה עדיין

 משה על זה מלח יאמר אפשר עבדיו מעם מדיין יצא לא
 הג׳ העיקר טל זה יאמר או : בפניהם היה שעדיין

 על וטד״ש יח׳ מציאוחו על היה דצ״ך סימן כי שכחבנו
 ובין מצרים בין הפלה שבהן העברים אלהי היוחו עיקר

 היותו שעם להודיע הוא בג׳ התמיל ומהברד ישראל
 משה והנה לשלח ומכריחו פרעה על משתרר ישראל אלהי
 .שתמר למעלה כמפורש לענית מאנח מתי עד אליו אמר
 ממוייב כי תדע למען שהוא השלישי העיקר על הנה

 שהיא אהח מכה התחילה כבר ,יח מאמרו לקיים לפלח
 האס ציווי ולעסות והכנע לענות מאנח מחי עד הברד
 מאמר זה והן הברד לך די ולא אחרות מכות עד תמתין
 שלח משה שאמר זה יהיה מתי עד אליו פרעה מבדי
 מפניו למנוח א שה השלישי העיקר שהוא ויעבדוני עמי

 אמרות מכת גס בא עד תמתין האס יח' גזרתו לקיים
 במכות הנה כי והוא למוקש לנו זה יהיה מעסה הלא

 מן אך ובמקנה ובארץ במים המכה היחה טד״ש דצ״ך
 הכה הברד כי בשתוף אך באנשים התחיל והלאה הברד
חומו עד המזון מפלה הארבה וכן ובמזון ובבהמה באדם

7 )ח״ב< ,ז " 4

כח סשה

 אליו אמרו ע״כ רעב חללי שיהיו באנשים בא ג״כ והוא
 לנו הזה העיקר יהיה מעחה הלא כי המתין מחי מד

 בירד שהיחל מה די לא האם למוקש לעצמנו כלומר
 ע״כ ממש בגופיה יהיה מעט ועוד המזון יכלה ועחה

 הטרם סרה נוסיף עוד אם ידונו במה הלא כי ,כו שלח
 תעתה וא'כ ומזון ובהמה ממקנה מצרים אבדה כי תדע

עצמנו על ל׳א חהיה לא חבא אכר מכה וכל חולי כל
: מגרשם גרש כלה חושה מהרה וע״כ בשרנו ועל

 שתמאן מה או משתים מאחת יבצר לא הנה יאמר או
 אתה תהיה שגס אס כי שילכו די פלא מפני הוא
 רבוא ם' לפטור עליך שקשה עצמם על או המכלחס

 הכבוד מפני הוא אס עוד אליך ישובו לא ואולי מבדים
 זה יהיה מתי מד בידך עמישתשלמם שלח לך שאומרים

 לומר כו' שלח למוקש לנו עמי שלח משה שאמר הכבוד
 גדולות במכות נפול ונפול לשלח תוכרח כך ובין כך בין כי

 ויפול איש ט יכשל שכשול נגף כאנן הזה הכבוד ויהיה
 מצד העבדים מפני ואס מרפא ואין וישבר הארץ 4נ

 והשמיר בלבד האנשים אח ושלח איפה זאח עשה עצמם
 בכך •חרצו לא אולי וש״ח .החתם ממושכנים ונשים טף

 דרך ואין אלהיהס את ולעבוד לזבוח הוא כוונתם הנה
 שחתירא הוא ואס ,ה אח ויעבדו וז״א . בכך נשים
 וסף נשים כל גס אח״כ יעשו האנשים כל שעכו שכמו
 ישראל אח ומפסיד הארץ ומתרוקן עוד ישובו ולא וילכו

 מצרים אבדה כי חדע הטרם כי לך טוב זה גס הלא מעבוד
להן גס לך גס כי בעבדיה בצע מה מצרים אבוד ואמרי

:מקנה ואין למס אין
 הזכרים שהוא האנשי* אש שלח באמור זאת עצתם והנה

 לכו ,באו פרעה בהר ידם טל שהעבודה מטעם
 שלא כ״א להם מנגד איט ובזה כו' ועבדו הגברים נא

 סן חפשו פרמה עבדי והנה יבא כאשר בהתחלתם היחל
 יענה טרם כי בערמה ועכו רוצה שאינו המלך יאמר
 פשוט כאלו פרעה אל אהרן ואח משה אח השיבו המלך

 למען לפניו להשיבה מעשה ועכו עצחס שקבל בעיניהם
 משה פנה לא כי למעלה וכמ״ש עוד מלעכב המלך יבוש
 מפרעה היושבים עבדיו מעם ולא פרעה מעה כ״א ויצא

 אומר הלא כי כרפה אל כו׳ ויושב אומר יצדק ומוצה
 אח שויופב מה כי לומר היא אך מיותר הוא פרעה אל

 עבדיו אל ולא פרעה אל רק היה לא אהרן ואח משה
 לעבוד כי כלומר ההולכים ומי מי ואמר פרעה והתחיל

 וע״כ ,כלו האיכות גדולי כ״א ראוייס הכל לא ה׳ אח
 זו בהתחלה היה וכוונתו רשומים אנשים לכס ברו

 בראשונה הסמורה על מעט שמתנים התגרים כדרך
 ומי מי ואמר פשרה לידי לבא כדי לתת בלבבם אשר
 לכו כן לא כולם שילכו משה בחמור כן אחרי לאמר כדי

 לכו כ׳א כדבריכם ולא כדברי ק לא כלומר הגברים נא
 באמרכס מבקשים אחס אותה כי הגברים כל נא

 כדרך הרבה בקשתם לכן בזה שאודה כדי כו׳ מטורינו
 אין זו פשרה שעל להם ולהורות פשרה לידי לבא התגרים

 אותם ויגרש כן על מהגברים יוחר שילכו לומר זולתה
 מעם גרשם ולא דבר זה על יותר להם ישמע שלא כלומר
 פרעה פני מאח כ״א עבדיו בפני ועודם מפנימה פרעה

מאת שהיא ממה אפילו רחוק כלומר פרעה מפני ולא

הפנים
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:פניו אל הקרוב ממקום גם שהיא הפנים

 פלס והנה . כו׳ ובזקניט בנעורינו משה ויאמר ט
 נלך חומר כי מיוסרת הראשונה ך נ

 משמעית הנה אך החלוקות כל אל חוזר היה נאמרונה
 מדברים הבינוניים כתלו הוא ובזקנינו בנעורינו מרו א

 ובזקנינו שנת כ' פד אשר מ-ל דרך בנעורינו ואומרים
 עשרים שמבן הבינונים א.חנו נלך ולמעלה ס׳ או נ׳ שמנן

 היה לא אס והנה הארס כל וזה ששים או חרסים בן פד
 בנעורינו בנינו נ הבימניים א.ו שהוא העוף עד נלך אומר

 באומר שכמו נראה היה כו׳ בצהרט ובננותיט ובזקייט
 כן הבינוניים של וזקניט נעריט היא קניט וב בנעורינו

 צאנינו וכן נערים מגדר הקטנים ששס בטהינו בנינו אמרו
 ובקר וצאן ובטס בנים הבל בינוניים של יהיו ג״כ ובקרנו

 ואמר בנסים הפסיק כן על ילכי לא זקנים ושל נערים של
 בפני חלוקה לעשות ובזקננו בנעור-יט מומר אתר נלך

 : הבינוניים אל יחזור לא תח״כ כאומר כמה כדי עצמה
וכלנו גנך ובזקנינו בנעורינו הבינוניים חנו הב׳ ושיעור

 וזקנים ונערים בינוניים שהיא הנז׳ הכסות
 תאמרו ושמא הכל נכלל ובזה נלך כו׳ בבטנו הס גם
 במדבר ימים ג' דרך וללכת ה׳ את לעטד שהוא אחר כי

 צריך וצכן לנו ה׳ תג כי לז״א וטף בזקנים בצע מה
 בהשתיר להולכים ההיה שמחה איזו ט הכל ילכו

 כן יהי ואמר פרעה והשיב ה׳ בתג וטפם זקניהם במצרים
 לי ויחוגו עמי שלח אמרתם ה׳ בשם הנה כלומר כו'

 זה ואק ולזטח לחוג רק חפן איננו כי הנה במדבר
 אשלח כאשר עמכם ה׳ כן יהי או׳ שאני באופן בטף תלוי

 שאתם בזה ראו אך רצוני זה אק הנה כי ספכם גם
 פניכם נגד אין כי רצונו שהוא מה על יותר סומלים

 ותואנה לברוח שהוא רעה לעשות כ״א ה׳ חג אח לחוג
 כן שאין מה פניכם נגד רעה כי וזהו . מבקשים אתם

 פטכם נגד אך אלי וחשובי לו שתזבהו רק .ה׳ פני נגד
: עוד לעבדני שוב לבלתי הטף גם להולך

 היא פניכם נגד רעה כי י״ג( ם׳ )ש׳ר ארז״ל והנה
 אלה דבריהם וע״פ .ישראל נגד דם מראה טכב

 ט תאמרו הלא עמכם ה' כן יהי שאמרתי מה יאמר
 ואמר פירש ע״כ עמי ולא עמכם ה׳ היה כה עד הנה
 המנגד הכיכב נגד הוא הלא כו׳ р יהי שאמרתי מה

 נגד רפה כוכב כי באצטגנינות ראו הנה ט אתכם
 ה׳ ק שיהי אמרתי ית׳ שמחתי שהוא הכוכב ונגד פניכם
 לפי יאמר או : מכחי גדול תהית הכוכב שכח עמכם
 בלי בלכתכם עמכם ה׳ כן יהי היסכן שאמר ז״ג דרכם

 כי ראו הלא כי הוא כן לא ספכש בשלחי כאשר טף
 נס לכם שיעשה וגס פניכם נגד דם מראה רעה כוכב

 כי הטף פה השאיר לכס וטוב כלום בלא תפטרו לא
 מרב דם הוא אס גס ומה הטף ויסתכנו עליכם יכבדו
 מה לטס או ללחום תחזרו ח טף בלי כי לוחמים רבים
 דומה היט עמכם ה׳ שיהיה שנם בחופן כןע׳ייטף שאין

 הטבע עד שכולה להשגחה מסייע הטבע שגם ההשגחה
 מדם להעזר מוכנים תהיו יותר וא״כ רב זכות שצריך

 הנשוב ושעור בלבד גברים אלא טף בלי הטכב הוראת
 עתה הוא כאשר עמכם ה׳ יהיה כן האס ואי׳ כמתמיה

 ראו ט הוא והענין ספכם ואת אסכם אשלח נאשר פה

а )ח״ב( ז

 עמכם ה* ק יהי הממז ויותר פניכם נגד רעה טכב כי
:כאמור כף בלי

 בהרבה אמר .כו׳ ידך את נכה .ס׳ ה' ויאמר יב
 עליו ידו ינוכה מצדם בארן היה כאלו

 האר והיל״ל הברד מתיר אומרו אל לב בשים היא אך
 הברד בא מאז כי למעלה כתבנו הנה אסנם : מהברד

 פלאות פלאי לולא כשמש גם חכה גם לאכול כח בו היה
 בה הא ביאכלט כדי שכסבט כמו הכעס והיה בו שנעשו

 : נמעלה כרידובר בשבילו השאירו הברד נתלו נמצא
 בצפרדעים הארבה היה לא כי אמר הענין אל ונבא

ושרץ כאומרו נס:וו ההתראה שאתר להם ודומה
 ולא משמלה נברא היה הארבה אך כו׳ צפרדעים היאור
 ויהיה מצרים און על להעלותו רק המכה נכייס היהה

 ונהמת תכה השאיר הברד בא שמאז למה כי הטעם
 נכה ת״א לאבלו נברא הארבה היה מאז ע״כ להאכילו

 ח״א הוא ענבר רק עסה ארבה שיהיה ולא בארבה ידך
 מצרים ארן על כרעל כדי רק היד נשיית ואין בארבה
 אשר לתכול מוק שהוא למה כי נברא הוא שכבר והטעם
 וע״כמאז .בשבילו לכחהלה השאירו כאלו הברד השאיר

 מי יברא כרם מזון השאיר יאות צא כי הוא נברא
אשר כל כו׳אס ויאכל בארבה וז״א . נאכלו לו במוכן

:הברד השאיר
 נתן יס׳ מא כי כו'.אפשר מכהו אש משה ליט יג

 מכה בלי הנם יבא ידו שבנטיים למשה כבוד
 ים בקריעת כשה כאשר והוא הברד במכס שכתבנו כמו
 ומשה פרז״ל כטדע הים קרע מטה בלי שבידו סוף
 בא ק שע״י ולהורות ה׳ מכה אס ויס לקוני כבוד מלק

 להורוס המפה נכה מאז בארן קדים רוח ה׳ נהג הארבה
 לבא היה שהייעוד צמה אך שישאהו הרוח הוכן מאז כי

 ורוח היה הבקר וזהו הבקר עד נשאו לא פ׳׳כ פתר
 הקדים שהרוח יראה ולכל הארבה אח נשא הקדים

 הקדים רוח כשה לא כי המר ע״כ שבע דרך הדבר כשה
 הארבה -ייעל את״ש אך ממקומו הארבה את רקשנבא

 ארן על ויעלהו אמר לא וע״כ מצרים ארן על כעצמו
 נחה הארבה אס בנשא שאתר בפי׳ כהו׳ כ״א מצרים
 אל בני סי׳ ועוד .מאליו הארבה ועלה הרוח שקטה

 מצרים גבול בכל ו־נס הלא כי בהשגחה הדבר היות
 פחות לא פרסה מאות ד׳ על פרסה מאוח ד׳ בצמצום

 עד ידעי שהארבה כי פ־׳י( )שיר ז״ל כמאמרם יותר ולא
 כי הה״ד מש גטל ומתחיל מצרים גבול מגיע היכן

 וינח חהו הבל יושבי כל למדו צדק לאדן משפטיך כאשר
 עילם אלהי כת כ׳א כפוהו יוכל הקדים רוח אין כי כו׳
 היה לא לפניו מאד כבד היותי והוא שלישי סימן עוד ה׳
 :היא מה׳ כי ודאי אלא זה .נה נש מה בטבע ותם כו׳
 אומרו אחר הנה . נו׳ האדן כל עין אס ויכם טי

 על שנח שמשמעו מצרים גבול בכל וינח
 שהיה שיורה הארן וסרשך יאמר איך המזון ועל הארן

:הארן ומחשיך האדר על פרוס כאוהל
 הארבה ויעל א : דברים ב׳ אמר למעלה הנה אפגש

 כו׳ וינח ב : באויר שהוא מצרים גטל כל על
 ויעל שאמר פה ופיר׳ פתה בא ע״כ הארן על שהוא

הוא עץ׳ שמנח ומה האר; ותחשך ט׳ ויכש ק בע׳י הוא
שע״י



בא תורת

 המכות ומספר בסדר שכתבנו מה והיא ט׳ ויאכל ק ע*י8
 פ״כ גו׳ רקיפ יהי לעומת תה הי הארבה מכת כי נפערים

 הרקיע מעץ מצרים ארן על הארבה את יח׳ הוא רקע
היפב: באר שם כמפורש הארן על המכסה

 כו' חעאתי נא שא ועתה .נו׳ :פרע וימהר יז
 חמאתי אומרו אחר כי לב לפיס ראוי

 יחיד ל׳ חעאתי נא שא יאמר איך ולכם אלהיכם לה׳
 ימנע איך משניהם לא׳ יאמר ואס מפא בלבד אליו כאלו

 יניח מהאנשים וגם ודם מבשר וישאל מה׳ מחילה מלשאול
 :למעע בא מה כו׳ רק אומרו ועוד :מהא׳ וישאל א׳

 יתברך הוא מקפיד יומר כי מרז״ל ידענו הנה אטנם
 ירבעם כי עצמו כבוד מעל הצדיק כטד על

 אל יד ובשלוח ידו יבשה וצא ומקערצבעל מזבח היה
 י״ו( א׳ )מלכים האלי בית מיאל וכענין ידו ותיבש הנביא
 ועצר שאמר נתקיימו לא הרב דברי לאליהו אמאב שאמר

 ייסדנה בבכורו שאמר יהופע ודברי ט׳ השמים את
 מל יהיה אס ה׳ מי אליהו נשבע כן שעל נתקיימו ט׳

 הצדיק כטד ועל מאריך כטדו על כי הוא אך מ׳ וממר
 כה שעד גס כי פרעה משש יתכן ע״כ . מיד שקד

 יאריך לא לנביאיו שחמא עתה לו מאריך והיה לה׳ שמפא
 יחפצו לא הם וגם עמכם ה׳ כן יהי להם אמר כי

 אמר שבהם הגדול למשה עשה מה ע״כ בעדו להתפצל
 אך חמאתי נא שא ועתה ולכס אלהיכס לה' חמאתי הנה

 הפעם היה לא לאלהיכס שמסאתי מה הנה כלומר הפעם
 ואחה לי מאריך הוא ועכ״ז רבות פעמים כ״א בלבד

 נא שא וז״א . השעם אך שהיה אמד מפא השא לא
 ית׳ הוא כאשר הנה כי בלבד הפעם אך היה משר חמאתי
ראוי אתם גם ק כבודו מעל יותר כטדכס על מחמיר

:כמוהו למחול ק״ו ותקבלו כטדו על תחסרי 1
 חמאתי נא שאו אמר שלח מה אל צב בשום יאמר או

 יאמר אך .כו׳ העתירו וממר שניהם פיחף ובחחלה
 כי לכס חמאתי אשר על עלי מלהפתיר תמנעו נא אל

 שמחשיבים יראה הקפידו אם וא״כ לה׳ גס חטאתי הלא
 חמאתי פעמים כמה כי חלילה ית׳ מקונכס יותר עצמכם

Ы אך שהיה חמאתי נא שא ועתה . לי והאריך 
 ני תאמר ושמא . רחמים מלבקש תמנע לבל הפעם

 אש שמאריך מדתו היא כך כי ית׳בזה ממנו ללשד אץ
 מידו ואין עליך נטויה ידו ועוד אותך הכה כי דיליה וגבי
 מאהרן לשד א״כ לז״א אני ב״ו כי אני כן שאין מה מציל

 העתירו אומר אני ועכ״ז חטאתי ישא לו אמרתי לא כי
 אתה וגם כלו׳ הוא חסד חפן ני ימאן ולא רבים בל׳ לה'

 בגי האם באומרו מכס יקבל ה׳ גס ומזה כמוהו נא עשה
 שלם אלהי גס מה מוחלים יצהיר ובהם שמר שהם אדם
 ט'.והוא מטרתי יאמר או והסליחות: הרחמים בעל

 לאהרן )א( .לכולם הסא אשר מדרגות שלש ראה ני
 אשר )ב( .למשה לפה רק היה שלא שבכולם קטן ושא
 אלהיס נהחיך באומרו לאלהים צו שהיה למשה חטא

 אמר .לה׳ חסא אשר והיא כלן על העולה )ג( .לפרעה
 ושא מעלתו לפי לפניו ליכנע צריך אמד לכל הנה פרעה

 חמאתי לו׳ .יחד לשלשתן פשעי עלי אודה חמלה הנה כי
 בכללו שהחודתי לאהרן הוא מספיק וזה ולכס אלהיכם לה׳
שאשנה והוא יותר צריך למשה אך .ולמשה לה׳ וידויי מס

1 )ח״ב( חית

כט סשה
 אך .הט!ל הוידוי על נוסף חמאתי נא שא ועחה ,ואו לו

 אלהיכס לה׳ העשירו שניכם יחד כי והוא יוחר צריך לה׳
 רק והוא ההפלה לקבל כעם ויש ,כו מעלי ויסר לפייסו

 לו שאמר למעלה שכתבנו מה והוא . הזה המות את
 לו אמר הברד השאיר אשר כל את שויאכל שאחר מכה

 מחניקים כן כרובם כי מחנק קשה וזה .כו' בתיך ומלאו
 ע״י רעב מיתת עלינו גזר והנה מנוחה ימצאו ולא אותם

 אחרת מיתה עתה והנה הכונה עיקר היתה וזאת הארב־
 וז׳א .אותנו ומחניקים מקום אפס פד מלאים שהבתים

 עיקר היהה זו לא כי הזה המוח את רק ממש מעלי ויסר
 באומרו כיון עוד :כאחת מיתות בשתי להמיחינו הכונה

 כי י״ג( ם׳ )שם מרז״ל יראה כו'.הנה רק מעלי ויסר
 לנפשם. להמס מכתם שתהפוך לאכול כדי מהארבה מלאו
 אותי. מצירים עלי הס אשר כלו׳ כו׳ מעלי ויסר יאמר ובזה

 רק כלו׳ הרק מיעס וזה .מזיקים אינם אשר לא אך
 ,יס הוא אך המלוחים שהם המחיה את לא אך המות את
 שאפי׳ וארז״ל .אמד ארבה נשאר שלא כ״א כן עשה לא

 תהיה שלא יח׳ הוא שרצה ומלבד כלס הלכו המלוחים
 נשאו כסבע שלא להורות כיוון גס קלקלתם תקנתם

 הלא כי אחד דברים בשני וזה בהשגחה. כ״א הרוח
 ועוד .ביס לחוקעס הרוח דרך ואץ סוף ימה ויתקעהו

 המלוחים אף ז״ל כמ״ש שהוא אמד ארבה נשאר לא כי
:מצרים גבול בכל

 ויסש המתרגם כו׳ משך ויהי .כו׳ ה׳ ויאמר כא
 קביל דיעדי בהר שכתב הסרה ל' חשך

 אח״כ ובא הלילה של הסבעי החשך סר שהיה ליליא.
 יסכן ובזה .למצרים ומחשיך כמשז״ל גיהנס של משך
 ק״ד( )תהלים ע״ה המלך דוד מאמר הוא וגס .וימש לשין
 ויחשיך שמלת לב לשוס שראוי ט׳ וימשיך חשך בלח

 שלח כי הוא אך :רבים צ׳ מרו לא או׳ וגם מיותרת
 חהוזה אחר חשך וימשיך ואח״כ הלילה חשך ית׳ הוא

 רז״ל הנה אך .לשמש וזה להלוך זה דברו את מרו לא
 עב ממשיי משך שהיה מישוש לשון פירשו י״ד( )ש״רפ׳
 השלשה ימים ששה החשך ששימש ואמרו בידים מתמשש

 יכול היה והעומד לעמוד יכול היה היושב הראשונים
 והיושב לישב יכול היה לא העומד אמרוניס והשלשה לישב

 זה שלשת^ימים אומרו לזה הכריח' לעמוד יכול היה לא
 איש קמו לא אומר ובשני ראו לא אומר ובא׳ פעמים

 ,מהא הב׳ המשך נשתנה למה לב לשום וראוי מתמתיו
 מרז״ל יש כלל דרך החשך מכת אל מעם במציאו׳ והנה

 הבלתי רשעים בעמנו נמצא כי על שהיה אומרים )שם(
 סיגים להגו להמיתם חפן וה׳ .ממצרים לצאת מפצים
 המצרים. ירגישו לבל החשך בימי ה' וימיתם מכסף

 שיכנסו כדי שהיה אומר ויש .זה מות כן זה כמות ויאמרו
 וזהבם כספם כלי כל ויחפשו מצרי כל בבית ישראל

 ישראל בני ולכל פסוק אל הדבר וסמט משובים ושמלוחס
 במושטסס אלא נאמר לא גושן בארן במושבחם אור היה
 עמו והאור נכנס ישראל שהיה מצרים של במושטחס הוי

 בנספס. מהם לשאול כדי ותיטחיו נלגיסמוניו וממפש
 הנני החשך ימי ו׳ כל כללות מל דבר א׳ שכל גם והנה

 שניתם יחדו צדקו כי ואומרה אקח ומשניהם אחריהם בא
הרשעים כל מתו הראשונים ימים ובג׳ אמס ויאמרו

ובשנייס



סשת■ א

 לשע• במות לשעם חרב הוא .מפיהם ממרב וישע כן
 וזהר הראל ילקו שכהם לומר סרה ידברו שן ישראל
 אבק חזק וריד אסר השני ההפך ועל .משיהס מחרב
 הבית בעל החזק המצרי מיד הושיע המשיי המשך שע״י

 הבית בעל אל ובא המצרי. חפציו אל התאב האבק את
 אליו ויקרב ירגיש שן נכש. ויכנו בו יאחז בל לחפש
 שפשפש תקוה לדל ההיא המכה ותהי כן וע״י צעדיו לקול
 חשצים ישאג כן שע״י שקוה לו היחה הרגיש ולא ומצא
 החזירם לא הנס לקחתם רצה לו באומרה צו ויתנום ההם

 כן ע״י כי הוא המלה לראותם שהוצרך ומה .למקומם
 שקר ותואנות עולה לו׳ בא המצרי בהיות שלתה וכל

 באמור עתה וכיוצא מכרתיו או פלוני חפן לי אין לומר
 שהשגתי פליני ברקים בביתך ראיתיה כלא הישראלי אליו

 אם באומר פיה קפצה לגקר הרמאות עולת אז ומצאתי
 הנה בחגך. כשמצאוה לקחום לא למה להם רע דרך

 ופעולה גדולה ושע״י ופרסיה גדולה ית׳ השגחתו הוראת
 תמהרעה מזו זו הפגיות רבות כוונת ית' הוא ששה א׳

 כי רעתך על תקוץ א; איוב אתה גס כן ועל סובה נמצא
:תהיה לסונה

 ישראל רצו שאלי פרכה רמה הנה כו׳. ויקרא כד
 כי ידם לאל כיה ה־שך ימי ט׳ לברוח "

 בקרבו נדון היה אפשר אך .המצרים עיני מראות סח
 להסס יתנהל׳ הנרינים והבקר הצאן על העם המל שמא
 בהאירצהסינדשו ואולי אותם המוליכים המלאכה לרגל
 אשר אה להם ויתר ראה כן על וישיגום אמריהם מהר
 והבקר הצאן רק הכל ,ט פי ואמר לעשות אפשרותם היה

 שהגטד' ,מה והטף האנשים בין והבקר הצחן והכניס
 שהעטדס והמקנה השבדים הא.שיס ע״י היא ה׳ את

 וא:ר אחרונים הזכירם ע״כ הסף בש״כ בהם נעשית
 פעור שהוא ובקרכם צאנכם רק המקנה ע״י עבדו לכו

 אאר לכם נשארים שהם העבודה מכדי לכס יותר אשר
 משת והשיב והבקר הצאן אמר שלא וזהו ?וצג. העטדה

 או ימנע לא לומר כו׳ מקננו וגם ואעפ״כ תהן אתה גס
 לגמרי מקננו כל הוא יוצג ובקרכם צאנכם שאמרתי מה

 שנקח הוא ועולות זבחים משלך לנו חתן שאתה והכוונה
 שאתה היא הגוונה אם השאר ויוצג משלנו העטדה די

 תתן אהה כי גם הלא כי מקננו נניח זה מפני לא מתן
 נקח ממנו כי הוא עמנווהמעס ילך מקננו גם עכ״ז ט׳

 לא אם נאמת פטדה נקרא חין כי לומר ה׳ אס לפטד
 אתס גם וזהו זנלתר מכיס הששה ולא העובד מנכסי

 אתה גס כ״א .בשבילך שנזבח חתן אם אצ׳ל לומר .,ט
 נקראת אין בעדנו וש.ות זבחים ורשותנו טדס החן

 תקרא לא אך גה׳ ועשינו וזהו בעלמא. עשיה יק עבודה
 כי עמנו ילך סקנג וגם אך אחרים משל להיות עבודה

 כוונתך .ואם עבודה שתקרא ה׳ рЬ לעטד נקח ממנו
 צאנכם רק אמרת השאר ועל משלנו עטדה די שנקח היא

 הלא כי פרסה השאר לא משיב אני לזה יוצג ובקרכם
 משה אנחנו אפילו כ״ש מתנבאים הבלתי העם המון אצ״ל

 את נעבוד מה . שמה נלך טרם מעתה נדע לא ואהרן
 יאמר שאם ית' מאתו נדעהו שם כי שמה טאנו עד ,ה

 את ה׳ ויחזק השאר על נחזיר האם המקנה כל שנזבח
ע״י לפלחם אבה שלא אם הי ילט שלא ולא פרעה לב

עצמו

1 י חודדר 53
 שלא הראשונים ימים ,בג כן ועל כחיהס חפש ובשניים

 שימנע אפצה משך הספיק ישראל משעי לקטר רק היה
 ישראל במחי מראות עיניהם שתמשכנה אורם מהמציייס

 המצריים בתי את שיחפשו כדי יתכן שניים ימים בג׳ אך
 לוקים היו לא ואס בבית אתם והמצרים וסיבותיהם

 מהרגיש מהמצרי יבצר לא אורם ומניעת ראיה בהיזק רק
 ופתיחת רגל כף במדרך ביש על הישראלי את

 ויחןאלצט וכליו ותיבותיו מפתחוסיו ונענוע חיטתיו
 כצבי וירון יבתונן וכליותיו לבבו ויהממן לו באו גננים כי

 עדיחפסכנגב בצהרים ממשש שבא לשמת במרנפכו
 כאשר ואסרם כבשם ית׳ הוא עשה מה ע״כ במחתרת

 אנה וינוש יחוגו בלתי עד בישו חשך ויענה בסוהר
 כעמודים והעומדים יקומו בל כרפאיס היושבים ואנה
 יעקב עק בדד בסח יהיה באופן עליהם נכון הבית אשר

 הטובים ומהמדיהס ותיטתס בביתם אשר כל ומביס רוחה
 על יעלה לא ומורא לפניהם ובא יוצא הישראלי איש והיה

 לו יארוב כי באגרוף או באבן המצרי יפגעס פן ראשו
 ועקירת רגלו ואת ידו את ירים לא לאבן היה כי עליו וקס
 כוונת זאת היות ויורה מעצש ממקומו הפן כעקירת גופו

 אור כיה ישראל בני ולכל ליה דסמיך האחרונים ימים ,ג
 ישראל חקירת על )שם( רז״ל שדרשוהו בששטתס
 יתכן ובזה המצריים: בששטת אור להם שהיה מצפוניהם

 כי יראנו לא והנכרי הנכרי בבית ליבראל אור היה איך
 האור ניצון והיה ישראל בהכנם המשךממשיי שהיה למה

 היה צדיו משני כאלו יספבס ולא ההוא בממשות נוקב
 התימני אליכז כיוון אחשוב וזה .מזה וגדר מזה גדר

 יפגשו יומס כו׳ בערס׳ חכמים לוכד (,ה )איוב באו'
 את להוכיח בא כי והוא .כו׳ ותהי ט׳ ויושע ט׳ חכך

 מעשיו להנץ לו שיג וכי דעת כי רוחו מל העולה ב אי

 חכמים לוכד באו׳ והוכיח הנהגתו על р להתל ו יח׳
 הוא והלא ית׳ מעשיו ויבן חכם מי לומר .כו׳ בערמם

 יח׳ כנגדו מתחכמים שהם במה בערמס חכמים לוכד
 למושיען נתהכמה שאמרו סוף ים קריעת כענין יפילם בה
 זדו אשר בדבר כי הכשב כמאמר נפלי ובזה .כו׳

 האומרים הס .כו' חכמים לוכד אליפז מאמר וזה עליהם
 בערמחס חשטלימלס אפר עצתם בערמם נחחכמה הבה
 בשר• אותם לענות המייעצים נפתייס ועצת נלכדו ובה

 ירבה ק אוחו יענו כאשל כי נמהרה למעסס מסים
 המצרים מענין יס' השגחתו גודל תראה תשוב ועוד :ט׳

 המצרים יעל שהביא רעה ע״י כי החשך במכת עצמם
 והוא .הפכים שני אחד מנושא לישראל סובות נמשט

 .ימים ג' היו מצרים חשך פי )שם( מרז״ל ידענו הלא כי
 כזסים היו שניים הג׳ אך .ט' לעמוד יכול היה שהיושב

 לא והעומד . לעמוד יכול היה לא היושב הבד בבית
 שני כי לומר משך יפגשו יומס וזהו .ט׳ לישב יכול היה
 משך יפגשו שיומם רק היה לא הא' .היו חשך סיגי

 פגשו אדרבה אור לראות יחשבו הלילה חשך כלות שאחר
 בכר חשך וימש אומרו על המתרגם .כמאמר אחר חשך

 הלילה בכלות ובקימם מגיהנס שבא ליליא קביל דיעדי
 מק)ב(והוא היו אח״כ אך :ממשיי היה לא אך נו פגשו

 כאשל קשה ממשיי חשך היה כי בצהרים ימששו וכליל' ט
שע״י למה היה הראשון החשך סעם ואמר ופירש כתבנו

2 )ח״ב( ח



ר משה בא תורת

:הכטד מפני עצמו
 תחזור לא וגס מיד .מפלי לך פרעה לו ויאמר נז

 משה דאמר .כו׳ פני ראות חזסף אל כי
 אך כלומר .פניך ראום עוד אוסיף פלא נמס דברת ק
 טרם לך לדבר לי יש עדיין כי מע,י לך שאמרח נמה לא

 ט בכורות כמכות ענין ממפה נעלם לא כי והוא אלך
 אס הורג הנני לו שיאמר עד ישלח פלא לו נאמר הנה
 נגע עוד זה אחר ית׳ מאמרו כי ארז״ל וכן בכורך. בנך

 שאמר יתכן וע״כ מלך בל נפלט־ן בס לו נאסר כו׳ א׳
 ענין יגמר אז כי ידע כי פניך ראות עוד אוסיף נא לו

 לו נאמר מאז אליו נודע כי בכורות מכס היא המכס
 עודננע ית׳ הוא לו בחמר מה כי כו". הורג אנכי הנה

 אך .כו׳ כסף כלי הכאנס על רק החדוש היה לא .א'
:המטת שתמו שרשב לא

 כנה .כו׳ אהד נגע עוד משה אל ה' ויאמר יא
 הכסוק סוף עד כו׳ ככלחו אומרו

 כי .נא דבר או׳ וכן מכופציס חיטתיו וגם .מיוסר
 דף )ברכות מרז״ל ביש אס .בקשה לשון בזה יצדק לא
 בקיים האבות יאמרו בל . נקשה לשון לומר פנדחקו (,מ

 העם באזני אומרו וגס .גדול הרטש ולא הגלות הקב״ה
 מאד. גדול משה האיש גס אומרו וכן .העם אל אמר וצא

 חכמתו גזרה הנה אמנם :זה ן לעני גדול היותו ענין מה ' י
 יצאו כן ואחרי יח׳ מאמרו לקיים מצרים אח ינצלו ית׳

 יש .היציאה בעס כי ית׳ הוא ראה והגה .גדול ניטש
 הוא .דבר לפאול המצריים מאח יוכלו שלא סטח שחי

 גדולה צעקה הימה היציאה נגזרה שבו ס״ו בליל הלא ני
 מעין הימה כי מה פס אין אשר ביס אין כי במצרים

 הבית גדול מת היה בכור ט באין בביס אף כי כליה
 לנו הנו להם לאמר בכייתם במרירוס לנו אל יערב ומי

 ואם טכים והמה חננו ליום וכספכס זהבכס מכשיסי
 אשר אח מקברים מצרים אז הנה אור הבקר עד ימתינו

 ישראל מפאת שנית סבה ועור :בכור כל בהם ה׳ הכה
 ותחזק שנאמר מהעם בין נמרץ החפזון יהיה הלא כי

 שקם מפרעה בין .כו׳ לשלחם למהר העם על מצרים
 וסי .עמי מחוך צאו קומו ואומר צועק לילה בעוד

 ללכת ההם הגמורים הנרושין בעח פנאי לו יהי׳ מישראל
 עוד וז״א .ושמלות זהב וכלי כסף כלי לחפש לבית מניח

 מזה: אתכם ישלח כן נשאר.באחרי בלבד אהד נגע
 כפלחו כ• )א( ההיא. בעת דברים ב' יש כי לך דע והנח
 אין כי המצרים כליית הוא .כלה יש הנאה בלילה כהוא

 הבכורות בחרב המתים מלבד מס פס אין אפר בית
 מצרים למכה פסוק על ז״ל כמ״ש .סהלס במצרים עצמם

 כסף כלי לשאול חן מציאת עת שאינו באופן .בבכוריהס
 מצדכם• והיא פני טעם עוד להם: היא רעה עס כי וזהב

 וגס העם מאס גרש )א( .לכס יהיו גירושין ב׳ כי
 מובהציס שיהיו באופן .מ׳ צאו קומו אתכם פרעה יגרש

 דבר ע״כ .לכך פנאי ואין והעם המלך בדבר ודחופים
 ועצמי עדיין עסחפזון שאינו מעסה ישאלו כי ,כו נא

 וצא לדבר סנאי עת צריך היוח אל פני טעם רמז דרכו
 ע״יכרוז קול עניןישיעבירו איט הנה ט .חפזון בפח

 נהיחה והסכמה נעצה כי מצרים יבינו בל כו׳ שישאלו
כל נאזר נלסישה צריך רק עולם עד להיוס בןאצה

п >3 )זינ

 זה ועל הפס באזכי וז״א .הדבר יודע בל ואפה איש
 יבסעו לא אולי וש״ח .חפזון בעש ולא לאפ פנאי צריך
 כמה לקינו הלא באומרם )א( .פעמים משט דבר לשת

 הסוביס מחמדנו אח לכס ניבן ואיך .נסבחכס פעמים
 עוד שגובו לא אולי צרומינו.גס שממש לשההוגועל

 נשאל מעשה אס ישראל יאמרו פן והיא )ב( .אלינו
 עד דומו .המצריים לנו יאמרו הלא זהב וכלי ככף כלי

 לכס ולמה יאנה לא ואולי .אסכם לשלח פרעה יאמר
 אמר כן על .המלך מאח רביק בא עד והמתינו קכשיטין

 הקיש זה אמר הב׳ ועל .כו' העם הן נתן וה׳ הא׳ על
 עבדי כל יודעים ומעתה כו'. בעיני מאד גדול מכה

 כאגר ארצה משה מדברי יפול לא כי האק ועם המלך
 ממצרים. ישראל יצאו אס יסחפקו ולח כה עד דבר נפל לא

 ובני באומר לפנים. הכתוב מאמר יובן בכתננו זה ובענין
 ענין מה כי וכו' ממצרים וישאלו משה כדבר עשו ישראל
 :משה דבר שהי׳ ידע לא מי משה כדבר עכו אומרו

פרעה כקס .ן הנמר מהמחיצות לספר כההימו אמנם
 למהר מצרים והחזק .ט׳ צאו קומו צועק צילה

 כח עצרו לא כן ושעל מתים טלפ אמרו כי ,בו לשלחם
 כו׳ יממן פרס בצקו אש העם וישא כ״א בצקם. להחמיץ

 לא הבצק להחמיץ אס .רבה תמיהה זה על נופלת והנה
 כל לשאול פנאי להחמהמהאין־היהלהס פנאי להם היה
 ובני לז״א .ושמלוחס וזהבם כספיהם כלי כל ואשה איש

 כדבר עכו כ״א ההוא החפזון עח עד המשיט לא ישראל
 יותר וישאלו יום מבעת־ בכורו׳ מכת סרס לשאול שהו׳ משה

 מאז לכל גס רב פנאי כיהי׳להס ושמלו׳ נס כהוא ממאמרו
 למה כי לפרש אפשר היה והגה .מצרים אח עדשוינצלו

 .הסזון עת שהיה גס ממון לחמדת ולא משה כדבר כעפז
 עד .מעצמם השאילוס שאלחם שזולת העם חן אח בשן ה׳

על יותר נטן הראשון הדרך אך מצרים אח שוינצלו
האצה: הפסוקים פי

 הזאת. הדמיון בכף הנה .ט׳ כחצות משה ויאמר י
.הלילה בחצי שהיה הפעול הפך יורה

 מפה שחש ג׳( דף )ברכות ארז״ל כו׳ בחצי ויהי כאומרו
 לא כי ויאמרו . הלילה הצי בנקוד׳ המצרים יטעו פן

 ורגעיו עחיו יודע והקב״ה .מועד בעת המכה היתה
 להם יהיה לבל כו׳ כחצות אמר ע״כ . הטועים והם

 ז״ל כמאמרם יאמר אפשר הפבס וע״ד .שה .פתחון
 .באברהם האמור לילה עליהם ויחלק על מ״ג( פ׳ )ב״ר
 מאויביו להנקס לאברהם מציה .הצילה יח׳ הוא חילק

 הלילה כחצוח יאמר ובזה מצרים בכורי להכות לבניו וחציה
 כו' יוצא אני אברהם של חצות כאותו מאז היחה אשר

 .לבניו כמוהו זלילה מצות עוד .חצות כאותו לתת שהוא
 שתי הם כי בשוך יוצא אוסר אל לב בשום יתכן עוד

 בהפך הוא תוך שהוא מה אל יציאה כי הפכיוש שיטת
 ומש אומר ועוד :מצרים בתוך נא אני יאמר והראוי

 וה׳ אח״כ כאומר בכור כל והכה אמר ולא בכור כל
 גדולה צעקה והיסה אומר ועוד :כו׳ בכור כל הכה

 מה יוסיף ומה יסן מה בכור כל ממיתת אומר אמר ,כו
 הי' מה הענין אל לבא הנה ועוד :כו׳ צעקה שוהיחה

 מלאך ידי על ולא במצרים בכיר כל הכה בכבודו ית׳ שהוא
 )ש״ר ז״ל רטשינו שאמרו אלא עוד וצא » שליח או



М בא תוררי

 אמר הקברות בבית היתה סחלתו לכהן מל ס״ו( ל
 כהן אני הקברות לבית אצא ואס תפסיד חלתי אניח אס

 הקברות בבית שאכנס מוטב אמר טומאה מקום ושם
 גילולי בתוך ליכנס מוסב אמר כןהקב״ה .חלתי אח ואקח

 דאת כמה . ישראל שהם חלתי אפסיד ולא הצרים
 תפסד למה לדעת וראוי .ט׳ לה׳ ישראל קדש אסר
 למקום שלומים כמה והלא יכנס לא אס • יתברך סלסו

:ושרפים מלאטס
 שכתבנו מה )א( .הקדמות ג׳ נקדים הפנין אל לבא אמם

 המשפט בק שיש מההפרש נח פרשת למפלה
 אשר ט יח' ידו אל הנעשה אל המשחית ע״י »השה

 הנמכה משא״כ לרשע צדיק בין מבחין אינו משחית ע״י
 הזוהר ,מס הנלמד )ב( .בתכלית שמבחין ית׳ ידו על

 ימצארן שלא .ית' ידו על הנעשית אפי׳ פקידה לך שאין
 לאיש תהיינה כאשר ט )ג( .משחיתים חצוניס כחוח שם

 ט דבקים בהם הנעשים הטומאה כחות אותם מבירות
 ימצאשס ההוא והאיש זולתו על פקודה עת ובבא תמיד

 וכהות המשחיתים ט ירפוהו ולא בו גם המשחיתים יחזיקו
 ויכירו המה במינו מין ט הדבקים בעבירות מעשים

 בעיק מצחא מכסי מהקדמונט היו ק מל ט במצח
 הנה אלקים אמר כי והוא .הענין אל ונבא :ריתמא

 על להוציאם אפשר אי צדיקים ישראל כל יהיו אפילו
 כאף משחיתים ידי על המכה בהיות בכורות מכת ידי

 כיון הלא כי רעים מלאכי ממשלחת ודומיהם וחימה
 ומה לרשע צדיק בין מבחין אינו למשחית רשות שניתן

 פ' )ש׳ר ז״ל כמאמרם אז היו צדיקים לא כי עתה נס
 הללו גוי מקרב ’ גוי אלא נאמר לא גוי מקרב מס כ״א(

 בטרי אכה אם כן ועל ט׳ ע״ג עובדי והללו ע״ג עובדי
 . בסכנה הם עדיין עצמי ע״י ולא מלאך ידי על מצרים

 הטומאה בכהות אחיזה ימצאו שם הנמצאים הרוגז כהות ט
 אמר כן על מעינותם נבראו אשר בישראל הדבקים

 עצמי ידי על להצילם מצרימה ארד לא אם אלקים
 מלאך או משחית ידי על אני עושה אס יאבדו

 כו׳ ע״ג עובדי הללו מצרים של שרו באומרו גס ומה
 יעשה הארץ כל והשופט הטומאה כחות כל ויאחזוס

 ארז״ל וכן כו׳ רגע כמעט חבי נאמר ק על ט משפט
 כוי סכר ואביי רגלך כנם בעיר דבר ס׳( דף )ב״ק

 סוב לא כי ל״ו( דף זו )פרשה הזוהר בספר ואסרו
 גם ריתחא עידן שבכל אמרו וגס ריתמא בעיק להתראות

 מהמצא יבצר לא הוא ברוך הקדוש ידי על המשפט שיעשה
 גם ומה כמדובר רעים ומלאכים חצוניס כחות נס שם

 ועל הקדושה מצד שיהי׳ גם מלאך ע״י כהיות פחה
р מידם אין אשפוהס בסומאת ישראל בבני* בהחאחזס 

 שפל והנורא ית'הקדוש הוא יעבור הוצרך ק על מציל
 כחות כל על ומוראו חתיתו מפול שם יתברך היותו יט

 נגדם פת פתחון מצוא ולמען לישראל הקרב לבלתי חצוניס
 ענין וזה :בס״ד יבא כאשר פסח קרבן במצות הכינם

 שאם ט׳ הקברות בבית שתרומת! לכהן משל ז״ל סאמרם
 ישראל את מאבד היה ח״ו יתברך הוא שם נכנס היה צא

 בהזטר והוא כו׳ ה׳ אמר כה הכתובים ביאור הל ונבא
 בכל כי הזוהר בס׳ מספר אין פעמים מפורסם מאמר

עם שם ומשתעשע עדן גן אל בא ית׳ הוא לילה חצות
4 )ח״ב( ח

 סגה ט יאמר מזה בקרט אשר הצדיקים קדושים כל
 לבא יתברך כטדו ואץ בלולים מלאה מצרים היות זולת
 יתברך שדרט בעת היוה הל התמיהה הכפל הלא שמה
 שהוא בגןפדןעמהס להשתעשע קדושים בקרב לבא

 בקרב אז לבא הגונה בלתי שרורה שתראה לילה בחצי
 כמו כלומר כו׳ הלילה כחצות ,ה אמר כה לז״א גילוליס

 ים’טלו המלאה מצרים בתיך יוצא שאני מה מחשיב אני זה
 והטמאה כנודע יחיד רשות הקדושה[נקראת ט והוא
 בתוך יתברך בהכנסו כי נמצא והפירוד הרבים רשות

 החיצוניות היא הטומאה כי באמש תקרא יציאה מצרים
 מצרים בשוך בהפנשי ליוצא מתייחס אני כי יוצא אני וזה

 לה׳ ישראל קדש כי כמדובר חרומשי אפסיד לבל והוא
 אין באשר כי לומר הזה ברמז וכוונו תבואתו ראשית

 כי ראשיתה הפרשת יד על כ״א לאכלה ניתרת התטאה
 ישראל מבלי מהעולם להנוח עולם יצורי לכל היתר אין

 פרשתי השמים רוחות כארבע כי פסוק על ז״ל וכמאמרם
 בעצמו יח׳ א ה כי איפה יודע במה כי ואמר כ,־׳ אתכם

 כו׳ בכור כל ומת לז״א שליח או שרף ולא העושה היה
 בכור כל■ א׳ ברגע לאימות ע״ישליח היה אלו כי והוא

 מאות ארבע על פרסה מאות ארבע מצרים בארן
 אין כי בהמה ובכל העבדים ובכל הארץ עם בכל פרסה

 ר:מ5 ואז כו׳ הלילה כחצות וז״א לבדו אלקי כח רק זה
 על שלא לטרוח כיוון דרכו וע״פ .בכור כל ומת ההוא
 פרעה מבכור היה הלא כי בעצמו עשה המלך כבוד

 ועדין ממשו נם היה כמוהו הרי בהמה נטר עד ט׳
 כל מתו א׳ שברגע יגיד מי לומר דין לבעל מקום היה
 שעם .מצרים ארץ בכל גדולה צעקה והיתה לז״א אלה

 צעקות היו לא בביתם אשר על צועקים בית שבכל
 בכל אחד רגע כמו צעקה שמועת הבין זוועה רק רטת
 תשמע אחד רגע כלם מיתת להיות רק זה ואין הארן
 לא אם אך אחד כקטן נראים כלם שיחד אחת זעקה
 היו אלו אחרי ■אלו רק רגע כמו כלם מיחש הישה

 רבות צפקיח ויראו אחריהם וזולתם עתה אלו צועקים
 שלעס אחת צעקה הכל שתראה כזה מבהיל דבר ופל
 הוסיף ־לא וכמוהו נהיחה לא כמוהו אשר אמר ועצום רב

 זה אין עדין כשרים בלתי ישראל אז היות אחר וש״ת
 הפקידה ־־בהיות אפי׳ כי הקדמנו הלא כי להניחם שוה

 מרשי רעים מלאכים כתות שם ימצאון יחב׳ ידו על
 על ׳הקב״ה שהביא ומכה מכה בכל כי גס ומה משחית

 משלחת וצדה וזעם עברה אפו חרון בה היו המצריים
 שוך וא״הגס*בצאתויש׳ בהגדה כמפורש רעים מלאכי
 שם ־ממצאים הדום כהות הלא כי תקנה אין מצרים
 אעפה זאת הנה אמד ע׳׳כ יהודי איש כל בכנף יחזיקו

 השראה בישראל ידבק הגדול שמוית׳ הנה כי להם
 מהמצא יבצר שלא־ ־שגם באופן לרחף. גוזליו על פצפית

 במקום אך מצרים במושטתס־של רק יהיו לא שהמשחיתים
 שמו מהמשחיתים-קדושת ראה מי ישראל בני שם אשר

 יודע ובמה יברח ולא ישראל עמו על המרחפת הגדול
 והוא הכלב הוא ממהר עד הלא הוא ק ט
 לשונם אח הכלבים יחרצו מצרים שם אשר במקום ט

 אם אין־זהט והנה ישראל. בקרב לא אך לנבוח.
המשחיתים את בראותם צועקים הכלבי׳ המצרייה שבמקום

בנודע
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 בא אלווא מלק* צולגלן^ כלבים (0ש )גילן מרז״$ 'מודע
 זה ואין אלמיס הכלבים ישראל של נמושטתם אך לעיר
 מרחפת היחה ה׳ רוח כי משמית שוס שם שאין כ״א

 היה שס ה׳ ט למצריים ישראל בין ה׳ השלה ט .עליהם
 למען יהיה וזה כוי כלב ימרן לא ישראל בני ולכל וזהו

 ישראל ובין מצרים בין ה׳ יפלה אשר ק ע״י תדשן
 משחיתים מאותם מצרים בין יפלה הזה הגדול השס ט

 ית׳ ידו על נעשתה הפקידה שכל היות עם ישראל ובין
 שחיפת ית׳ הוא הקדים ע׳ג עון על פה פתחון ימצא ולבל

 בברית עדה' וישיבו שעבדו מהע״ג ידיהם הפשחשימשט
 שכתבנו מה גלה ובזה גייור פה הפתחון יהיה בל מילה

 כ״א היה לא מצרים בתוך בצאתו יסב׳ כוונתו כל ט
 חצוניס יאחזוסכחוה בל ישראל ובני מצרים בין להפליא

 כדי לי והשתחוו אלי אלה עבדיך כל וירדו ועי״כ בעונותס
 כו׳ צא אלי לאחר שיזכו כדי לי שישתחוו כו׳ אתה צא לאמר
 אלי באו׳ מיד בקולם לשמוע בעיני חן שימצאו כדי שהוא

צודק: בלתי שאל״כהוא לאמר אחהכו׳וז״ת צא
 שלא אחר הנה ,כו׳ ישמע לא .ט׳ ה' ויאמר ט

 רבות למען יאמר איך א׳ נגע רק נשאר
 ואהרן במשה מה להזכיר מוזר זה למה וגס כו׳ מופתי

 למעלה הכל שנאמר אחר האלה המופתים כל את עשו
 יתברך הפציא^הוא אשר את ולהורות להודיע הוא אך

 בכורות מכת הפגע כפי סובלות הדעת אין כי לעשות
 כל את פרעה וראה יוכל איככה כי הפועל אל חבא

 דבר נפל לא כי ויראה עיניו ראו אפר הגדולות המטח
 נמס ולא לבו אמין יהיה ארצה משה דברי מכל אחד

 בכור כל ומת כו׳ הלילה כחצות משה אליו באמור כמים
 זו מכה כי אמר ולא אף בחרי מלפניו יצא ואדרבה כו׳

 אך־ לט את מלחזק וימנע .ותהי אמר אשר ככל תבא
 לאבדו אותו המשגיא אלהי כח כ״א זה אין פלאיו הוא
 תתמהו אל לו׳ ט׳ ישמע לא משה אל ה׳ ויאמר וז״א

 במרי פרעה מעם יצא שאפילו ט״א הודה שלא מה אל
 מדבריו נופלים אין כי ראו אתם הדור בזה כי אף

 ולא למשה נאמר הדם מכת פרס הנה כי ארצה יחב׳
 שעד מאז יתב׳ הוא שבישרו כו' פרעה אליכם ישמע

 למען לבו את יחזק ישלחם עד המכות כל את עשוהו
 ויאמר כלומר ה׳ ויאמר וזהו ית׳ רצוני הפועל אל יבא
 משה כי היה וכן פרעה אליכם ישמע לא משה אל מאז

 לפני המכות תשע שהם האלה המופתים כל אח עשו ואהרן
 אל יחן נוטה הדעת שהיה זר ולא ראו שעיניו פרעה

 גס כי יסתפק ולא העשירית בהתראה לפחות לשלחם לט
 אין כי מעהה אמור אך הקודמות בכל ■ כאשר ילקה בה

 אציו בא עד שלח וצא כו׳ ה' ויחזק כי יתב׳ כחו זהכ״א
 : מאז והודיעו ית׳ חכמתו גזרה כאבר העשירית גס

. לב לשים ראוי ,כו׳ משה אל ה׳ ויאמר יבא
 גם לאהרן הזה הדבר היה למה )א(

 אל דברו בתו׳ ישראל אל בדברם וגס משה עס הוא
 צרש״י גס מה מצרים בארן או׳ )ב( .כו׳ עדת כל
 המקום הוזכר וצמה לעיר הון היה גי מרז״ל שכתב ז״ל

 כצאתו היו שס הדברות שאר כל כי גם ומה בו שהיה
 לכס מצת כי לכם הזה החדש אומרו )ג( .העיר אח

שהוא לכם הוא ראשון ואו׳ חוזר צמה )ד( סיוחרח.
п )5 )ח״ב

ЪТ^Ъ הו^צפלי לפה א׳ קישיוס שתי הס לי % וצשינוזי 
 לאמי ,כו דברו אומרו )ה( .שונות במלות למה ב׳ מנין

 יאמר לסי כי יתכן לא לזולת ישראל מדת לאגור הוא אס כי
 נאמר הרי לישראל ואהרן משה לחמר הוא ואס ישראל נא

 לאומרו קודם ליכחב לו היה כן שאס ועוד .למעלת לאמר
 הי ט׳ שה איש להם ויקתו אומרו ועוד .ט׳ דברו
 שאיש שיורה יהיד ל׳ שהיא גס ומה מיותרת איש מלת

 קרק לעשות יכול היה אחד שאיש הוא ואס לוקח א׳
 לבית או׳ וגס הוא כן לא אך מתיישב היה לבדו פסת

 בית שיקמו הוא פשוטו כי היות שעס לבית שה אבות
Ь: ימעס ואם לבית שה יהיה מרובים יהיו ואס .שה א׳ 

 היות מהראיה יבצר לא עכ״ז שכנים עליו יתמנו הבית
 בית אמר ולא אטם בית באו׳ )א( .מיושב בלתי הל׳
 ולא הבית אל הדבר תאר למה לבית שה או׳ )כ(.אב
 כו' ושכינו הוא ואו׳ אבות בית כאומרו אדם בני אל

 )חזית( במדרש ארז״ל הנה אמנם : האנשים על שהיא
 נגאלים אתם הזה החדש לישראל משה אמר כאשר כי

 שלנו מע״ג מלאה ומצרים נגאלים אנו איך ישראל אמרו
 ט* החדש משה כשאמר או׳ לב לשים ראוי והנה ט׳

 שהם לישראל משה כשאמר אלא יאמר שלא ומהראוי
 לי מה ע״ג העיטב לענין כי כו׳ לו אמרו נגאלים

 ההוא החדש כי שמורה ירחים מבשאר ההוא בחדש
 .גורס וזה זה כי הע״ג עס אותו וגורס העיכוב מורה
 פקדתי פקד ה׳ אמר כה להם אמר מאז הלא כי ועוד

 סבלות מתחת אתכס והוצאתי ה׳ אני ובאו׳ ט׳ אתכם
 בזרוע אתכם וגאלתי מעטדתס אתכם והצלתי מצרים
 נגאלים אנו היאך לאמר להם היה מאז כו׳ נטויה

 הענין אל לבא הנה אך .שלנו מע״ג מלאה ומצרים
 מזל היחה מצרים של ע״ג כי ידוע הנה כי )א( .נקדים
 .למעלה מזלם דוגמת הפלאים אל עובדים והיו פלה
 ניסן לחדש המיוחד הוא שלה מזל כי הוא ידוע כי )ב(

 הנה ט והוא הענין אל ונבא :שבמזלות בא׳ שהוא
 ימשכו למו צוה לפיכך לגאלם ישראל לזכות הקב״ה רצה

 ודוגמתו פלה מזל את הוא עובדים שהיו מהע״ג ידיהם
 ויאכלו שפסים בס ויעשו אותם וישתפו הפלאים הם

 כי להורות קרנו ועל כרעיו על ראשו אש צלי с אות
 ס׳ עבדי כי להורות מילה בדם יתב׳ בו ודבקו ט כפרו
 יחרד הלא ט ספק הין והנה בחותמו חתומים המה
 מי באומרם נגאלים הס נישן בחדש כי בשומעם לבס
 את זה חדש יאכל עתה ט .זולתו בחדש והיה יתן

 פלה במזל כח יש או ימנע לא הלא כי ישראל חלקי
 אס ממשלתו שהוא ניסן בחדש גס ומה ישראל אח לנגד

 עלינו כח שיעצר בחדשו נגאל איך כח בו יש אס אין
 מכשול לצור הזה החדש לנו יהיה לפחות כת בו אין ואס

 ט יתברך לפניו לרצון נהיה וצא שלנו ע״ג ן ע מזכרת
 גאולתנו כח יחלישו ההוא והזמן ההס הימים הלא

 כל ועל .יתברך לפניו שלפ ע״ג זכרון המת בהעלות
 .מצרים בארן בהיות ניגוד ויש יש הנאמרות הבהינוח ב׳

 ט אין ואס לעזור מעיר להם יהיה במזל כח יש כ״א
 מסאפ .שט במקו לפט כים לש הוא גס מהיות יבצר לא

 היתה זאת והן ט שניט יזכר ולא .ט נושע איך
נגאלים אתם הזה החדש כשומעם ישראל בני לב נהמת

/גיפרדו
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 פלאה נו החמאנו מקום שהוא מצרים הלא לאמר וימרדו

 נגאל ואיך הזה בחדש השעל כלה מזל שהיא שלנו ממ׳ג
 שא ראה ט והוא עניןהכתובים אל נבא ובזה באלה:

 פסח לם מצות אל צריפים ליגאל ראויים להיות ושה יש׳
 ועפה מרע סור בצריך אצלנו ככתוב כהוא מילה חים
 חחסשעבוד והכנס פסח. בדם מפ״ג ידיהם ומשך סוב
 הזה החדש הקדמת בלי אס והנה וירא טלה בדס ה׳

 איש הזה לחדש בעשור יקח להם יאמר אמור ט׳. לכס
 מפאת לי אוי ישראל נא יאמר הלא כו' אטת לבית קה

 מצרים מאדן להיות וגס בחדשו גם ומה ינגדנו. כי המזל
 מצד לנו ואוי מידו להמלס נוכל שם ואיך החמא מקוס

 ולא לעיניהם מצרים שעטת את נזבח ק כי המצריים
 החדש לט יהיה ה׳ לפט פגם כ׳א עוד ולא יסקלוט
 במקום חסאו ט כי להספס ערן למזכיר והשה והמקום

 באלה יגאלו ואיך השא החדש מזל דוגמת להיוש ההוא
 לקיחת להם הזכיר סרס ט יתברך הכמש גזרה ק על

 כי מצרים בארץ הזה בחדש שיגאלו להם יקדיש .השה
 להשיר •נגדם פן מהמזל רק פחד אין בלבד הזה בדבר
 כי מהעם לא אך .ומהמקום מהמזל לבס שרך החלה
 מצריים שעטת אח לזטח שיקחוהו השה שזכר לא עדיין

 והמקים מהמזל הבפיחם אחר אך מהעם שיפחדו לעיניהם ,
 ט מהעם לבס שראס מלבם להסיר נס ק אחרי יקל
 אס ק שאין מה .לאחת אחת לאס הפטן להם בא

 ה׳ ויאמר החילו וזה כאחת הדברים שט שומעים היו1
 הלא לומר ט׳ לכס הזה החדש לאמר מצרים בארן ט׳

 ניסן בחדש וגס למצרים השזר פהמזל שא מראכס
 מבער המי פ״כ זולתו בחדש ליגאל היה סוב כי כאופן
 לאמר ראוי ממט ששסע מקום מצרים כארן ט ואומר

 ראש שא ישראל לכס סלה מזל שא הזה החדש כי
 חסיד צט וצעסרס לראש לכס יהסך שאדרבא חדשים

 סאן האי כ״ס( ד' )תעטת ז״ל מאמרם ושא לאמר רז״א
 על משה ט׳ ברסן לסבעי ע״ג בהדי סיגרא ליה דאית

 אומרו ואחר .מיצה ובדם פסח בדם ט תשובתם יד
 שאמרי רוחכם. על יעלה אל אמר כשאראשמדבים

 לזה ט חדשים למנק ראשון להיות שא חדשים .ראש
 שכל כה עד גס הבנה לחדשי ראשון לכס שא כבר הנה

 נמנים מצרים לגאולת שקודם במה אפי׳ שבתורה השטם
 ט להשפיע חדשים ראש רק אמרתי לא וא״כ כטסין

 לאמר יכראל בט אל דברו אמר זה או׳ ואחרי סוב לכס
 ט׳ הזה החדש פשה האשר זה דברו לו' ט׳. רקש
 יודעם אחלי כי ט׳ ויקש כן אחרי לאפר כדי .מזלה
 יפחדו ולא לסרגור מקסיגור החדש מהפך ית׳ כשא

 לבמות כח יחליט שן למזכרת להם ישה לא ושגס מהמזל
 אש בזטח יסקלוס ק סהסצריים יצילם גם כי בה׳

 אל דברו כלומר לאמר וז״א .לעיטהס מצרים תועבת
 אחרי לאפר כדי הנז׳ ההקדמה את ישראל בני עדת כל

р מן ייראו שלא תחלה שבששת באופן .ט* איש טקחו 
 נטמעם ג״כ יקבצו לאוהב להם יהפך שאדרבא אלא המזל
 שומעים היו אילו מ באין מה מק״ו מהעם יצילם מגס

 ט ויראי שיפחדו לחדש. בעטר השה עגין מתמצה
 יחד ומהעם מהנחל קול .פחדים שט קול להם יבאו

רצם צקרקן סשס הסטן מל המטן סונת נל »להיות

п )ח״ב( в

 5מ אל חש והראל ולץ* כהן בדבר יסשט הקב״ה
 כפ״ש כהן שיהיה נתבשר כבר כי אהרן ואל .לוי שהוא

 באושר וישראל הלוי אתיו אהרן הלא פסוק על ז״ל
 היתה שלא היות .עם ט׳ ישראל בני עדת כל אל דברו

 .קטטר לכס היה הלז פהשה וגס במצריה עבודה אז
 עשו זאת הלא ט לסניגור התהפט בעיניכם יקשה אל

 בעטדכס אס ט והוא טרעטס מדר. על סובה מדה להגדיל
 בששס פת־ .עצמו בפני שבדו אחד כל היה הכלה אש

 באופן א.וש לביש בה רבים ע״י יהיה לה׳ אותו
 ט הפטרה טפל פל ט הנעשית הכצוה שעל ביופלג

 .ט׳ לשמשם הסצוה אש השביס מרובים דומה אינו
 על בתפוש האחדות ידי על זה כיהיה שעשו שנית וזאת
 לפי הוא זה והנה ט׳ יכעס ואם ט' ויקחו וזה הבה

 שיטת בעיקום להם רכז יתכן עור :כקרא בל שכוסו
 והוא הערנו כאשר ש׳ בה איש ויקשו באומרו הכתוב

 יבצר לא עפ״ז פשכו כיד יוצא .המקל׳ שאין עם כי
 כוב לרמוז לכפלה הפרנו כאבר זה נלבין בהאסר רמז

 מלהרהר האר! פס ראבי לב להסיר העלן אל סעס
 בשומעם לבבם סהתחק יבצו־ לא כי ככתוב והוא בדבר
 באמש .איש וישחט .ט׳ אטתיו לביס שה איש יקשו

 אח וכלות רואות מצדם עיני כל יהיו היחפן באמור
 צולין וטצד ששטן הכל אש שיראו ישראל כני סם

 המצות כי הוא ואת יסקלום ולא מצרים אלט אס ואופלק
 השן שפך איב לב על היעלה יאמרו הלא עליהם מנק

 שלא מצריס כיד להצילם סניגור הקטגור ויעבה לזפיס
 רמז הפסוב מס על נוסף ע״כ ליגאל וגם יסקלום

 הלא סרטר להם היה לא משלם השה אילו ט להם
 הנס אך לסמור הקטגור פחה יתהפך יחשב זר כ®

 ז״ל כמ״ש שה קרא יעקב ט סניגור. היה בראשיש
 יטו בל במצרים ליקנר רצה לא ק צ״ז(שעל פ' )ב״ר

 וגס בשה נפדה חפור שכר ט ביעקב נפדים המצריים
 גדול סניגור לך ואין בה :שא איל שפורש נישן יצחק
 הקריב כאלו האיל לו בנחשב סניגור היה לאברהם וגב פזה

 מתהפך השה שראה אס לומר ירמוז וזה .בנו יצחק אש
 ויק« הלא ט החפן כל תתמה אל לסניגור פקסיטר

 אטס לביס הוא הבה הלא כי היא שלהם כלומר להם
 אל פהקדושה איש בשצאשס אלא .מהאטת שא ט

 לביש שה יהיה ופסה ע״ג לבם אותו בפטד הסוסאה
 הביס אל סחזירוש בכיסאה שצם שהיה מה כלומר

 מהקדושה איש בהוצאתם г אל סניגור היה תשלש פי באופן
 לביש שה יהיה ופתה ג ע׳ לשם אותו בעטד הסוכאה אל

 הביש אל סחזימהז בסימאה מוצה שהיה מה כלוסר
 שצת אט בהוצאתם אלא .סניגור היה החלש ט באופן

 אל חוזר ועסה קטטר אוש ועשיתם לצדהטמאה.
 יתכן ובזה :לראביש לכוב מאד קל דבר והוא ראביש

 שהיא המיוסרת איש פלס גס לדרוש הזה הרמז לשי
 סת איש בשא איש מאמת הנקרא כלומר שה איש צו'

 שא הנזכר שה וגם מרז׳ל כמדובר שש זה ט .שה שא
 שה ועשה כאפור ויצחק לאברהם גס שהוא אביס לניס
 :הביסה לראשיתו אותו כממזירים רק אינכם כי לביס

 נאמר לפה )א( .הפה בכללות לב לטס ראוי והגה
השק לקחת להם טה שלא אסר שדש נש־אש וו שליה

V



יב פשה בא תורת

 בין עדי׳ד •תמרח ל היה למה )ב( העשור. יום עד
 למה )ג( .די היה א׳ יום הביקור על הוא שאם הערבים

 בלבד למנויו נאכל שיהיה ונם השה על רבים נמנים היו
 כי׳ ויקחו .לנוכח שלא הכנסו אל לב לבית ראוי ונס

 ועוד .לנוכח חכובו אומר ואח״כ כו׳ ושכנו הוא ולקח
 אומר וגם ל'מנין אמר ולא חכו.ו בל׳ הענין הוציא למה

:הנפש אל הענין מייחם למה נפשות במכסח
 הקדושה אל דע״ג שה להפך הקב״ה רצה הנה אכנם

 חך .מטמא טהור ישן מי כי ספק ואין כמדובר
 מטומאת השה שעל חטאה כסוי התפשטות החלה צריך הנה
 אותו בעבדם ההוא המין על השרו אשר אל יש: בני

 ע״כ מחלצות אותו והלבש קדושה בו השרות כן ואמרי
 התחלת הוא ר״ה מיום הצווי שהית ית' חכמתו גזרה

 חצונית שליט׳ כה בו לחול להתחיל הניח לבלתי מזלו בליטת
 ־שבה מ וע״י בלבם זו מצות ישראל יקבלו מאז כי והוא

 להקריט השה לקחת למעשה מצרפה שהקב״ה זו טובה
 מהשה להפשיט קדושת של זו טובה מחשבה תספיק לה׳
 ל.ומת זה כי ידענו הנה כי והוא נו טומאתו ח בח־נ כל
 למעלה קדושה של דבר אין וכאשר האלהיס כשה זה

 דבר כל זה מת לע כן מדע בחינות יוכללמכשר שלא
 הקב״ת רצה הע״כ טומ בחינות מ.שר נכלל מאה ט

 עשרה לקיחתו מחשבת בלבם להם תהיה השת יקחו סרס
 עשר השה מעל יפשיטו המחשבה ע׳יזכות למען ימים
 תם א בקחתם ידיהם את ישלחו לא .־■ען ל טומאתו כחוח
 שירצה קדושה בו להלביש צריך ומעתה בו מאתו ס בעת

 הרבים זכות כי רבים ידי על ילרח צריך ע״כ לה׳ לקרבן
 כן כרושם כי הקדושות .שותם נ מפאת וזה תעזור
 אינו כן על כי כנודע יעשו אבר בדבר קדושה יפליגו
 ונם יחיד ידי על לגעשות רבים ע״י הנעשית המצות דומה

 הקדישה חפרה כן שע״י אחדות הוא עליו המנוח ע״י
 חטאת כסוי תחת כי וע״י .כנודע אחדות ענינה שכל

 מכסת בלשון המנוי אפקיה וע״כ קדושה מכסה לו נעשה
 השה מל מנכה תעשה כלו׳ תכוסו ומרו וב מכסח ,באו
 ישראל של הנ.שות מכסה כעין שהוא נפשות במכסת הוא

 מענין כנודע .הנצות ע״י קדושת מכלול לבושי שהוא
 תשרה עתה כי ולהיות השה על תכוסו כן דרבנן מלוקא

 לעד ישתבח ד' בן שם הוא לה׳ פסח להיות קדושה נו
 שבעליו ימים ד׳ המטה בכרעי קשור יהיה צריך ע״כ

 ועתה ע״ג בעבדו הילל אפר ארבע בן השש את מקדש
 לקדשו נפשו למות מערה חילל אשר אותיותיו ד׳ כנגד

 אלהינו את קשרתם למה העבריים אל המצריים באמור
 לשסאלהיהנת לשרטו הישראלי לו ומשיב המסת בכרעי

 ה' שם לקדש אותו שישקלו ע׳מ מנגד נפשו שם בזה
 ההם בימים כן יח׳ שמו אותיות כמספר ימים ד׳ והיה
 קונה ה׳ חת ישראל מקדש ידו שעל הפה נס כי ע״י

 הגדול לשמו קרבן לשם ראוי להיות ימים ד׳ יום יום קדושה
 נבול עבור טרם כן ואמרי אמן. לעד יש־.בת ד׳ בן

 :אותו ושוחטו הערבים בין גבולם תוך עודנו יטיס הד׳
 בשום הערבים בין והרחש ימים הד׳ בענין יתכן עור

 אומר כי .ט׳ Тм על ונתנו הדס מן ולקחו אומרו אל לב
 הדס מן ונחנו יאמר די והיה מיותר הוא הדם מן ולקחו

 ענק ועוד .והמשקוף המזוזות ענין מה ועוד .נו״

 ומבושל נא ולא מרורים על ומצות אש צלי הבשר האכל
 אלה שבכל היות עם קרבו ועל כרעיו על ראשו והיות

 מה רמז צד לדרוש רשות ניתן לנו גס סודות צפוני יש
 באשר לבו אל יתן החי אשר מהדברים א׳ הנה כי והוא
 חטא מאשר ויתחרט ישוב גס כי הוא הלא יהודי הוא

 כי רוחו על יעלה לא לכסלה עוד ישוב ולא הנפש על
 אשר כל על נעצב להיות לעצבים עוד לו ומה הוא. צדיק
 שא״כ והסליחות הרחמים אלהינו לה׳ כי ואשם חטא

 תעשינה לא אשר ה׳ מהמצות אחד איש יעשה כי איפה
 מחטאתו ישוב אם ב״ד ממיתות באחת ראשו את ויחייב

 המיתה מן יפטר האס בתשובה ימיו כל ויהיה הסא אשר
 כנלמד ודאי כן לא בעדו. לכפר מדתה כנגד דוגמתה או

 המיתה מעין או במיתה לא אם יכופר לא כי מרז״ל
 לא מיתות ד' דין מיתות ד׳ שבטלו גם אף כי ההיא
 אל ונבא :חטא אשר חטאתו מעין העין מירוק או בטלו

 והנה .בע״ג במצרים ישראל חטאו הנה כי והוא הענין
 ברבים כי ה׳ חילול )א( .רבים דברים כולל העוןההוא

 קרבנוח זביחח )ב( .עשב אוכל שה בתבנית ,אתה עזבו
 מתים מזבחי אכילה וגס .דמן קבלת וגס .לפניה

 והנה לשרה. והשתחויה כריעה )ג( הע״ג. מתקרובת
 ולטהרם ישראל עון האלהים־למרק בא אלה כל על

 לעומת ע״כ ס" מיכול והוא הא׳ על כן ועל מאשמותם
 שה שהיה ימים בד' נפשם למוח ויערו ,ה את יקדשו זה

 בירי למות מסתכנים ימים ד׳ מטחו בכרעי קשור לנית
 מת להם גאמר ישראל בפתחי יקבצו כלס כי יים צ הר■

 והמצרי אלתי לשם לשוחטו קשרחיו להם ואומר זאת
 לנתחו הישראלי איש נגד ונמס יהרוק שיניו וכעם יראה

 למוכן מנגד נפש־ את הישראלי שם כן מנת ועל לנתחיו
 ימים ד׳ והיה :חללו אשר תחת ית׳ שמו קדוש על

 זאת ובשכר למעלה כמפורש חיללו אשר ה' אותיות ד׳ כנגד
 לנו ש.ה ובזה .נפשו מבקשי ביד עזבו לא אלהיס

 כן שעל בע״ג בכפרו שמים שם בקדש אברהם זכות
 גס הציל אז הצילו אשר וה' האש לכבשן נמרוד השילו
 רבעשור »קחו והיה כמעשהו בעשותם בניו את עתה
 ,מהי א׳ בכל כן כי אברהם שנתנסה נסיוניות עשר כנגד
 לעיני הלקיחה נסיק מחשבת בצער היו נצטוו מאז ימים

 בבקר מקמו והיה פעמים עשר נתנסו כאלו מצרים כל
 שעבדו השני הדבר ועל אברהם שהקן שחרית תפלת לעומת

 גם יענורו בשלח ראוי היה הן שעל בזבחים השה את
 את תמורת׳ שקבל עשה אשר ית׳ חסדו זה .בזה הס

 זה היה ף בסי שדינם שעע״ג צבור כדין השה שחיטת
 לישחט עצמו על יצחק קבל כאשר כי יצחק בזכוח להם

 כן תחתיו האיל את תמורתו קבל שמו לקדש לה' קרבן
 .יתברך הוא קבל נפשם למוש שהערו אחר לישראל גם

 שהיא הערבים בין אותוכו' ושחטו תמורתם.וזהו השה
 לקימת משא״ה הערבים בין תפלת שחקן יצחק זכות לזכור
 שחרית תפלח מעין בבקר בעשור היה הסתם כמן השה

 לע״ג שזבחו הזניחה באחר והעבודה אברהם שתיקן
 היותם שתחת הדם את ולקחו כן על הדס. קבלת שהיא

 להם יועיל לע״ג כן עשו אשר על דמם שילקח ראויים
 לפניו הובאה כאשר דם יד על שנצטער יעקב זכות

 האטת זכות הגנת שעיקר ולהיות בדס מטלה כהו כתונת
הוא
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 )דף מציעא בבא דאליהו כעובדא כאחת בהיותם הוא

 שלשתן נרמזו עצמו בפני א׳ כל הרמז אמר כן על פ״ה(
 ועל כו׳ המזוזות שתי על ונתנו וזהו .הדם במהן כאחת

 שתי י״ז( )פ' רבה בשמות כמשז״ל האבות שהם המשקיף
 בלבד ולא אברהם הוא והמשקוף ויעקב יצחק המזוזות

 ועל לחירות יצאו זה בזכות גם אס כי עונס יכופר
 שהצל׳ לחירות ע״ג משעבוד יצאו כי אש צלי אוהו יאכלו ק

 עון יכופר איך תאמר ושמא . כנודע חירות דרך הוא
 חירות דרך באוכלם ע׳ג תקרובת בשר שאר אכלו אשר

 יזכרו באופן יאכלוהו מרורים מל ומצות לז״א ושמחה.
 ית' לנו צוה עוד .מע״ג בהיותם למו היו אפר צרותם

 הדומה וארסיו־ה עע׳ג טומאת בחינת תמצית שכל
 מדבר מאומה יטעמו שלא בלבם ישאר לא לדם ונמשל
 הדם כל שכואבת אש צלי יהיה כן ועל מדמו בו יהיה

 נא תאכלו לא כן ועל פירש שלא האיברים דם אפילו
 מבושל בשל אפילו וכן פירש שלא האיברים דם משום
 והנה .אש צלי אם כי במים מתבשל דם בנשאר נמים

 ממנה הנמשך וכל הזניחה מעין דבר כל לתקן כיון
 כריעה שהיא השנית העבודה ועל הע״ג, בתקרובת

 שהיה למה השתחויח אשר לעומת כי אמר והשתהויה
 דוגמתה שהיא מה תהיה עתה כי יתהפך עתה שלך ע״ג

 ועל כרעיו על ראשו וזהו כורעחומשחחוה צפנימחללי:
 שהוא בבה לעשות הקב׳ה רצה אפשר עוד :קרני

 ארץלשוחטו,. אוהו במשליך סקילה ב״ד מיתית תמורתםד׳
 בשחיטה והרג .לשוחטו בגרון וסימנים בעור באחוז וחנק

 בנא כן באין מה שרפה מעין שהוא כש בצלי ושרפה
 ענין נבו אל יתן החי אם דבר ממוצא והנה ומבושל:

 חן לו להעיר ונעים יקר רמז ימצא אצה קדש מקראי
 ף סר אשר הרע היצר חרב מיד להצילה נפנו על לעמוד

 מי כי באמור הרחמים מן יתייאש בל ויטסהה אותה טורף
 הרג מי אליו באמור יתברך חליי קין כמאמר לו יוכל
 הרע יצר בי ת שג הרגחו אהה לו אמר הבל את

 הלא כי רע. עשיתי עתה הוא ברוך הקדש לו אמר
 יש׳ הוא יאמר איך כ״ב( פ׳ )ב׳ר ז׳ל מ־זמרם על יקשה
 כי הוא אך .רע אינו מעצמו הרם רע כביתו אתה
 יצה״ר בו נישן האדם לטובת כי הזוהר בם׳ ארז״ל הנה

 המלך לה שאמר השכחה עם ובני לאנס משל הביאו כאבר
 אמר הבן וחל כך ליטמא כח מאמצי בכל בני ;א כשי
 שכרך ארבה הרבה חטמרך לבל נגדה החח׳ק אם

 טוב כל כבה הינה״ר כך טובו כל גרמת שהשפחה נמצא
 ש הא היה לולא כי הדברים. כלל ?טצחחותו: הצדיק
 וגש הבא העולם לאושר זוכה היה לא הרע יצר מגולל

 בהשחיל האד- ואלו .כנודע מצות לכמה משתמש ידו על
 היה -א הש־אל ודל כעני לפתחו להשכים הרע היצר
 מעיר לו יהיה ואדרבה תחתיו הי׳ לעילם .יד לו נותן

 ש וכמ היצרים ב׳ הס הלבבות בב׳ ה׳ את לעבוד לעזר
 פילו ש־ לפניך נאמן נבט אש ומצאת על בירושלמי ז״ל

 מאנר שהוא יתברך אליו נאמן היה אברהם של היצה״ר
 לו ויוכל יצרו פתהו אשר גם כי באופן לבו את נאמר לא
 ?היוש הקדוש' אל להשיט א־כל איככה באומרו יתייאש אל
 כאלו תרמוז התור׳ הלא כי לבבו בכל ה׳ את לעבוד נו

האדם שירא׳ ממה כי לב ח:ס כל אל תאמר אמר׳

8 )ח״ב( ח

 לקדושה להביאו יוכלו ע״ג שהיה שהשה ניסן לחדש בעשור
 כי בשסזס אושו וכינה הרע יצרו אל האדם יעשה כן

 האטה לכיש שה היה שחלה והנה .היצר כמו עולה שה
 להש ויקשו ירמוז וזה ביצרם מושלים היו כי הכנותיו ככל

 נא־רהס .אבוס לביש היה אשר .היצר שהוא שה איש כל
 אמר לך כן ועל ויעקב ביצחק וההיקש לבבו אש ומצאת

 הניס אל הביאהו אס כי היצה״ר אל תביט שורשךואל
 פה ירמוז או :ל אה תעבוד בו נם כי לבית שה וזהו

 צדיק הוא אשר יבחן בזאת כי ז״ל מאמרם לענין לביש
 במקום יעשה שלא מה ביתו בשוך יעשה לא אשר המיס

 ה׳ את לעבוד לך השה שתקה לביש שה ירמוז וזה .רואים
 לביס פה יאמר או : אנשים שאין במקום לבית גם

 נגדו כדאי מהיות הבית ימעט ואס המדרש לבית משכהו
 ושכנו הוא לשכניךולקח התחבר לחטא והבא לשעבדו

 אחרים עם בהברה השובה דרכי שיעשה והוא היצה״ר אש
 לא זה כל אשהיצה״רואס להכניע יעזרו רבים שזטש
 מסידא עמרם כרב העשה לחטא וישיאך נגדו לך יועיל

 הנגוס פתי לעליית בסולם עולה שהי׳ כ״א( דף )תענית
 עד הסולם מאמצע ולחזור עצמו להעמיד יכול היה ולא

 איה ויאמרו אנשים הליו ויקבצו עמרם ביה נורא שצעק
 ועסה בו טער היה הרע היצר אש כי ויאמר האש

 השה על הכהו יאמר וזה .יו וכנשר הכנעשיו בבואכם
 באומרו רמז עוד :לדכאו הרע היצר על עס קבוץ שהוא

 לעשות לנים האדם קטן יד על כי תכסו ובאומר מכסש
 כמדובר הרע היצר את להכניע וקבצס כאחת השיבה

 היא נסבותם פי לב הם נפשות מכסת ידו שעל גורמים
 פל לנה מכשה בה להמשיך סבה יהיה דרבנן הלוקה
 הנה על תכסו וזהו .קדושה יתלבש יצרו בגס טהרה
 אז כן ידי ועל באברהם האמור לבבו מת ומצאת כענין
 תמים שה אס כי כדרכו החבולות לך יבקש ולא יכנע

 הסיימש גדר עד חטאיו על גבר זכר גס בתמימות מתנהג
 פנה בן 10 ז״ל שדרשו מה והוא לכס יהי׳ כנה לבן

 חעא בלא שאול אף חטא בלא שנה בן מה במלכו שאול
 לבך חנית בלבד ולא צויתיך משר ע״י לך זה יהיה כן

 הזולת את .מה‘פ בתשובה להחזיר כ״א עצמך להכשיר
 אמד כל לחזור ולרעים בים לט כ״א לרשעים בלבד ולא

 בהם הכשבים מן וזהו .למעט רב נין חטא מאנר
 הרשעים הס העזים מן ואחריהם ן יכשר ענוה בעלי

 על יעלה ואל הקהו מהם גם נפש עזי פנים עזי
 מעתה הזולת את גס והשבט כבנו הלא לומר רוחכם

 יפשנו לבל מגמרתנו מל לעמוד עוד צור־ לנו אין
 תנכה אל בקרבנו הלל הוא כבר הלא כי יצרט

 עד אם כי ייחל לא הלא כי איפה דע כי בו
 עמוד ע״כ כבראשונה להצילך יחרץ אז כי דעתך תסיח

 לכס והיה וזהו .ך ע; יעלה בל ושמרהו משמרתך על
 זן בז לעתיד עד מסט מנוחה לכם אין כי למשמרת
 קיש צד בפני ולבחטו .להביאו הקב״ה בעתיד הגאולה
 לכס והיה וזהו נ״ב( דף )סוכה ז׳ל כמ׳ש ורשעים

 עזיד הזה לחדש עדזמןי״ד שימור צריך כי למשמרת
 ב.ר: ואז ליגאל דיר עת ובניסן נגאלים בניסן כי לבא
 לשמשו הקב״ה עתיד השמחה עיקר בו ;היה ש ט״ו ליל

 עדת קהל כיל אותו ושחטו "הו . ורשעים צדיקים בפגי

 ישראל
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 והתחלת הגלות ימי בערב שהוא הערבים בין ישראל
 לחטא תחדל אז מן בתשובה חשוב מעת ומעתה הגאולה

 לך מהשאר יבצר לא כי דע ממך היצה״ר שביטלתה וגס
 וכיוצא הגוף הנאות אחר המשך בכעס דבר כענין ארסיוהו

 והוא לטובה ההם מהבחינות והשתמש זאת עשה כן על
 כעס רתיחת חלאת ארסיות הוא הדם אל המתייחס כי

 תרעיש כי וחטאים רמים להשפיל כעסך ת; וכיוצא
 מהמשקוף להתחיל כח תעצר שלא ולמה והסיפיס הכפקור

 המזוזות שתי על וזהו .בסיפים תתחיל מכולם הרם הוא
 הבשר את ואכלו ההנאות דבר ועל המשקוף על ואח״כ
 באופן תאכל ללילה הדומה הזה העולם הוא הזה בלילה
 הגוף כח תגבורת רתיחת כוונת אל משל הוא דם משולל

 כי דם משולל הבשר נשאר האש שמחמת האש כצלי כ״א
 שבעיסה שאור ממך להרחיק כ״א שד ולא .האש שאבתז

 הזכור רק תשמח לא מאכלך עת שבכל צריך היצה״ר הוא
 המקדש בית מרבן או תמיד נגדך שיהיו מרורותאשמיתיך

 שבעיסה שאור שלילה שעם שהוא ומצות אומרו וזהו
 ששם משתאות בשמחת משא״כ יאכלוהו מרורים שעל צריך

 מהיצה״ר ליהטת תרצה אס ירמוז או : מקטרג השטן
 כענין ללילה הדומה הזה בעולם שהוא הזה בלילה
 צלי )א( .תנאים בג׳ יהיה בהם וכיוצא׳ ומשגל מאכל

 חרבה שלא אש שנקראת התורה ע״פ רק יהיה שלא אש
 הגוף הנאת לפניות ולא וי׳ט בשבתות רק ושהיה אכילה

 מצוה במקום התורה ע״פ במשגל וכן ההורה ים לקי רק
 שמח אינו הרע היצר כן שע׳י קדוש זרע קיום ולכונת

 נגדיית היא דת אש כי החש שעל כצלי לו ורע מצטמק כ״א
 כאוכל רק עיקר ועושה כקובע תהנה שלא )ב< .אליו

 הנאותיך שבכל מרורים על )ג( . ומצית וזהו יחנק טרם
 מרורי תזכור הבית בזמן או הבית וחרבן ,השכיב גלויש הזכור

 שךוא נא יצה׳ר מעל ותהנו תאכלו אל אך אשמותיך
 זה בלבד ולא לך במוח׳ לרצותו רק החורה אש משולל

 אעשט ולא מזה וגס מזה אאחזו תאמר לא גם כ״א
 שלא שהוא הבשר לחות כל שמתיך באש הנצלה כבשר
 שאז התורה נקודת פי על בצמצום רק מהיצה״ר יהנה
 מבושל כבשל אעשה אן .אש במו כבשר היצה״ר ני־ך

 ומתבשל בו נשאר פירש שלא האיברים דם שכל במים
 התורה מימי עם היצה״ר מדם מעט אערב כי במים
 הלא כי כן תעשה אל וכיוצא לי במותר הנאה הרבות כענין

 כן סע"' вЬ צלי אס כי עליך ויקום ויגבור מעט עוד
:קרבו ועל כרעיו על ראשו ך אל נכנע תמיד יהיה

 לקיחתו הקדי׳ מה מפני למשמרת .ס ל והיה ובמכילתא
 מתיא ר׳ היה ימים ד' לשחיטתו פסח של

 עת עחך והנה ואראך עליך ואעבור אומר חרש בן
 אח שיגאל לאברהם הקב״ה שנשבע שבועתו הגיע דודים

 שיגאלו כלי בהם שיעסקו מצות בידם היה ולא בניו
 ועריה ערום ואת צמח ושערך נכונו שדים כנאמר
 ב׳ הוח ברוך הקדוש להם נתן מצות מכל ערום
 שיגאלו כדי בהן שיתעסקו מילה ודם פסח דם מצות
 ואומר בדמיך מתבוססת ואראך עליך ואעטי שנח׳

 שלחתי בריחן׳ בדם אתם גס ואומר כו׳ חיי בדמיך לך
 שלפסח לקוחתו הקדים לכך בו מים אין מבור אסיריך

ע״כ; המעשה על אל׳ שכר גומלין שאץ ימים ד׳ ,לשחיטת!

1 נח״נ( טית

לג פשה בא
 ח׳ר שהיל״ל נו׳ מתיא ר׳ היה אומרו אל לב לשים וראוי

 כי בעניןהכתובים ללמד מהבא כו׳.)ב( מחיא
 אחר כי )ג( . כחוביס של פשוטן שהוא יראה הלא

 שיעשו היה צורך מה לאברהם ישב׳ שבועתו זמן שהגיע
 כי במקומו׳ כסידרן שלא הכתובים שמביא )ד( .מצות

 ואחריו בדמיך מחבוהסת פ'ואראך תחלה נאמר שם
.דודים עת עתך והנה פסוק ואחריו כו׳ נכונו שדים פ'

 מסיבין אחת מצוה העושה והלא מצות שתי היו למה )ה(
מזולתן אלו נתייחדו למה וגס . הארץכו' את ונוחל לו

. מיזתר ל׳ הוא שיגאלו כדי בהן שיעסקו אומרו כי )ו(
 השני נזכרו כי היא מפורשת ראיה הלא ואומר מאי )ז(

 אין כי כו׳ לכך אומ׳ )ח( . במקומו הוא וגס דמים
 אל ולא הקדימה אל לא כלל האמור אל שייכות לנפקוחאזו

 ׳0 שכר נוסלין שאין אומרו )נו( . ימים ד׳ היותה
כלל הפעם זה ואין האמור אל טעם לתת שבא שנראה

:לאומרו צורך שאין פשוט דבר הוא וגם
 ט והוא זו קושיא אל לב נשית הביאור חל לבא אמנם

 או׳ לשק פשט ולפי מקראות של סדרן לפי הנה
 מהיא ר׳ דרשת הפך אדם שכל ישפוט הלא חיי בדמיך

. הגאולה מציאות )א( . הס דברים שני כי והוא
 יספו פן ישראל מבני כל בכור נפשם ממות הציל )ב(
 החורה מדברי הנרא׳ ולפי :מצרים בכורי ככל הם גס

 בנ״י פסחי על ית׳ הוא לפסוח היה פסח דס כי יראה
 הוא גס הוצרך ברית ודם ישראל בכורי נפש ממות להציל
 ערל כל הפסח חוקת זאת כי הפסח דם לרצון להיות

 היתה אלו מצות על לא הגאולה איפה וא״כ בו יאכל לא
 במקומם הכתובים סדר מנין וזהו האטת שבועת ע״י רק

 לך ואומר בדמיך מתבוססת ואראך עליך ואעבור
 בדם והוא בכוריך ימותו שלא החיים שהוא חיי בדמיך

 לך ואומר ע״כ לרצון הקרבן אין מילה ברית ובלי פסח
 ניתנו שניהם שע״י הוא גם בריס דם הוא חיי בדמיך

 ואס צמח ושערך נכוט שדים הגאולה לענין אך .חייס לך
 והנה ואראך עליך ואעטר לכן מצות מכל ועריה ערום
 ועל לאברהם ית' שטעמו זמן שהגיע דודים עת עתך

 ר' דברי הפך הוא ולפ״ז גאלתיך אלהים שבועת דברת
הלקיחה קדימת אל טעם לנו היה לא היה כך אם מתיא

: בס״ד יבא כאשר מתיא ר׳ בסברת כאשר
 הוקשה מכילתא סתם הנה כי והוא הביאור אל ונבא

 כלומר ט׳ לקיחתו הקדים מה מפני לו
 על הנה כי אמר . א׳ ביום די המומין ביקור על שאס
 אומר מיש בן מתיא ר׳ היה שביחזקאל הכתובים ענין
 וע״י הכתובים סדר פשט שנראה מה הפך א׳ ענין

 לקיחתו הקדים לכך כי לשאלותנו לומדים חנו מאמרו
 ידברו הגאולה לענין כי אומר היה הוא כי והוא כו׳

 לאברהם ית׳ שבועתו זמן הגיע כי ית' ראה כי הכתובים
 : כו׳ מצות בידם היו לא אך דודים עת עחך הנה כי

 שבועת דברת על הגאולה היות בין הפרש יש כי והענין
 למלך משל ישראל זכות על היות ובין אלהים

 בשביל לו ואומר הגון בלתי בן ממנו ונשאר אוהבו שמת
 לו אומ׳ כשר כשהבן אך עמך אטיב אביך
 אתה סוב כי בגינך אעשה אביך אהבת מלבד

יתמיד לא הראשונ' לחלופה כי לזה זה בין ומה
צהימיג



משה בא חורת бв

 בא׳ הבן יחסא אס לבו יהפך שנסיבות ונקל׳ לק להיפיג
 כי הבן סוב אס מש׳׳כ תעשינה לא אשר חפאת »כל
 מקרא על מאמרנו ע״ד לו להיפיב להוסיף יסזיק הוא גס

 כו׳ הברית את לך אלהיך ה' ושמר ו׳( )דברים שכתוב
 בנשבע מה להם שיתן כו׳ ישמעון עקב הלא ט ט׳ ואהבך
 לא כה שעד שיורה ט׳ ואהבך או׳ זהשכרועוד אין לאבות
 להיטיב אבותיך בריח עלי ח'הנה י הוא שא׳ הוא אך אהט

 אעש׳ זאת בכשרונה׳ אתם שתזכו תשמעון עקב והיה אך לך
 ויעשה כו׳ הבריח אח א' לצד לך אלהיך ה' ושמר כי

 וחרויח אבותיך אהבת עצמך מצד ואהבך הנה כי בגינך
 ביציאת ית׳ הוא אמר זה ע״ד כו' וברכך הפונות רטי

 בזכותם אותך אני לגאול דודים עת עתך הנה מצרים
 יחול לא שבסבות בקלה עצמכם מצד זוכים אינכם אם אך

 בזכותכם עצמכם נואלים אתם תהיו חפן אני ע״כ פונכס
 מעצמם שיגאלו כלו׳ שיגאלו כדי מצות בידם היו לא וז׳א

 מצות מכל ערום ועריה פרוס את כי אבותס זכות מבלי
 כי והוא מילה ודם פסח דם מצות שחי להם נתן ע״כ

 אח עובדים היו הלא כי בהכרח שתיהן להיות חוייט
 הסיר א׳ לתקן צריך הוא שחים ע״ג והשבד כנודע הטלה

 סור מעץ שהוא הקדושה תחת הכנס ואח״ה הטומאה
 והסיר ע״ג עובדי היו כי בזה גס ומה סוב ופשה מרס

 השה שחיטת שהוא פסח דם ע״י הוא מהסוסאה עצמם
 מפ״ג ידיכם משט ,ט וקחו משכו כמ״ש עובדים שהיו
 צריך הטומאה געול שאחר אלא מספיק זה ואין כו׳ וקחו

 הוא בחותמו לחתום שהוא אמת אלהי שעטד תחת ליכנס
 מתטססת ואראך וזהו לה' עבד להיות קדי ברית חותם

: דמים הב׳ ט'
 ואראך עליך ואשבור הוא כך המקראות שפור ולפ״ז

 ט׳ חיי בדמיך לך ואומר כן וע״י בדמיך מחטססת
 כצמס רבבה כי מפני אלו לדסיך הוצרכו ולמה ליגאל
 ועריה ערום ואח צמח ושערך נכונו שדים . כו׳ השדה

 הנזכרים דמים השני הוצרכו ע״כ מצות מכל ערום ואת
 הוא הלא כעת מיד המצות אלו לתת מיהרת למה וש״ת

 עת מתך והנה ואראך עליך הנהואעבו׳ כי פנאי הי׳ לא ט
 הוא שכך מחי׳ לר' הניד מי וש״ח השבוע' זמן שהגיע דודים

 נעשת׳ ושלא דמים השני הוצרכו הגאולה שבשביל הפירוש
 חיי מלח וגם הכתובים סדר והלא אברהם שטעת על

 את גס ואו׳ לז״א ישראל בכורי כל נפש היות על שהיו יורה
 זה פשק כי ט מיס אין מבור אסיריך שלחתי בדם בריתך

 בלבד לא כי נגאלו הללו הדמים בזכות כי בפירוש מגיד
 ממצרים אסיריך שולחו בריתך בדם גס כ״א פסח נדם

 המקראות ביאור ומזהנלמודאל מים ט אין טי שהוא
 לא כ״א הוא חיי ל׳ אומרו זה ולפי הגאולה על ההם

 בע״ג משתקעים שהיו פס מתיס היו בזכותם נגאלים היו
 אץ המבלי כאומרם החשך בימי מהו אשר ככל ומתים
 שיגן מה להם היה לא סוףכי ביס ים על שהמרו קנריס
 בכתובים מתי׳ ר׳ או׳ שהיה מה הביא כה עד והנה עליהם

 לומר כו׳ הקדים לכך ואמר המאמר בעל למד ומזה ההם
 מהעומאה סור הוצרך שליגאל מחיא מר' למדנו מאשר

 מילה בדם השכינה כנפי תחת והכנס פסח דם פ״י
 הטומאה להסיר פסח קרבו להקדיס4^נו?צריף ©רזה

י־ :מילה 6כד 85םל לקבל׳ע^מלטת ואא^ה *^הה'ז
2 )ח״ב.( ט

 י״ט( )פ׳ רבה בשמות דאמר כמאן לומר שאץ שניה עוד
 משה של פסחו ריח שהריהו בלילה ישראל שמלו

 הגאולה ייעד למה בדבר תלויה הגאולה שמציאות שאחר
 היציאה פת פד ימולו אס בספק המילה והיתה מאז

 לשחיטתו לקיחתו הקדים לכך כי או׳ הוי אלא ממצרים
 ממצרים לצאת כי לכל זמן להם שיהיה כדי ימים ד'

 הוא המל כי וידוע חולים יהיו ולא כח להם יהיה צריך
 הג׳ וימתינו יחילו ית׳ פ״כרצה ימים ג׳ עבור עד מולה
 אח לקחת כך ואמר חמלה ולימול לצאת שיבריאו ימים

 לסור קודם סוב העשה נמצא היה כי אפשר אי הפסח
 מרע הכור התחלת הרי בעשור פלקיקחוהו מרפ

 ואח״כ ט' וקחו מהע״ג ידיכם משכו כאו' הע״ג ונפילת
 נין הפסח שוחהין כך ואחר ימים ג׳ ושברים גמולים

 בזמן הדבר לגמור והוא הפחח על הדם לשים הפרבים
 כיון השה קחת ית׳ צוה מאז כי נמצא הידופ הפת

 : כמדובר המצות לב׳ פנאי להם יהיה באופן לזרזם
 ר׳ על הקפר אליעזר ר' חולק זה מאמר אחר והנה

 וז״ל מצות ישראל חסרים היו פלא ואומר מתיא
 העולם כל שאין מצות ד׳ ישראל של בידם היה לא וכי

 ולא הרע ל׳ על ולא העריות על נחשדו שלא להן כדאי
 אומ׳ אחר ע״כ כו׳ לשונם את שינו ולא שמס אח שינו
 ביד היו פלא במה תלוי שהוא עניינו כל זה מאמר בעל

 ודם פסח דס הקב״ה להם שנתן עד ליגאל מצות ישראל
 היו לא וכי הקפר אלעזר ר׳ שמקשה מה לו הוקשה מילה
 נושלין שאין אסר ע״כ כו' נחשדו שלא מצות ד׳ בידם
 היו מצות ארבע אותם כי כלומר מעשה ע״י אלא שכר
 מעשיו׳ מצות להם לתת הקב״ה רצה אך תעשה ואל בשב
 מצות להם נתן ע׳׳כ עצמו בזכות שיגאלו שכר להם לחח
ידי על שהוא שיגאלו כדי בהן שיעסקו למעלה וז״א אלו

:ומעבה עסק
 כי עתה ראו אמר . ט' אותו תאכלו וככה יא

 כי ליציאחכס כח הנותן הוא הלז הקרבן
 בידו מקלו ומפל מנעליו ולובש מתניו החוגר כדרך הנה

 מן כמתהלך ואוכל פרושה נופל ובחפזון לדרך לצאת
 כי אתס תעשו כן ההיא האכילה בכח ללכת בידו הבא
 ברגליכם נעליכם מגורים מחניכם אוחו תאכלו ככה

 תלכו הפסח אכילת בכה כי להורות בידכם ומקלכם
 במפזון אוחו באכול כי לכם יראה ואל ותצליחו לדרככם

 בחפזון אותו שואכלתם גם הנה כי קדושה העדר על יורה
 אתם אלהיכם ומכסח לה' הוא פסח כי אחו קדושתו
 מרז״ל הנודע ענין שהוא כו' וככה יאמר או :אוכלים

 בזנות אלא ממצרים ישראל יצאו לא כי ה׳( פ׳ )ש״ר
 אלהיס אמר כי והוא הכת׳ בטנה אחשוב וזה האמנה

 מצות ועל מצותו ככל אש צלי הפסח את עשו כי הנה
 היציאה בהאמנת נכון לא לבס ואולי יאכלוהו ומרורים

 לא לילה חנות פרס בהוא אכלם בעת פדיין כי גס ומה
 יחזק או פרעה ישלחם אס ידעו ולא הבכורות מכת ראו
 עבור לבלתי רק הפסח את יעשו ולא כבראשונה לבו

 משך מני צאת יאמינו לא עדיין אך ה׳ בשס משה מצות
 מהפסח שחין גס ומה בקרבנס יועילו תה ההוא ביום
 כנאכל מזבח במקום הוא ואכילתם דבר במזבח נאכל

ישרף באש הנותר וחיך יהיה לרצון לא וא״כ לאישים

הנוהר



בא תורת
 מהנאכל הנותר היה טוב והלא אשה מקרבן כנותר

 ושהנוחר האכילה ענין אומר אחר וא״כ אמנה למחוסרי
 הו' מגורים מחניכם אותו תאכלו וככה אמר ישרף באש

 כן שע׳י עכ״פ לדרך יוצאים היותם הוראת בהכנות שהוא
 מכת ראות טרם כי מטם שילכו האמנתם גודל מורים

 »וכנים והנה יוציאם שודאי באלהים האמינו בטרות
 בידיהם ומקליהס ברגליהם ומנעליהס חגורים במחנים
 אכילתם זו האמנה שע״י ית׳ הוא ואמר נחפדן ואוכלים

 שלא אמנה בחסרק מש׳כ לאישים כנאכל לה׳ פסח קדש
 לי שתעשו הזו המנחה וע״י חול כמאכל רק יהיה לרצון
 שירצה והוא ניחוככס ריח לקבל ט׳ ועברתי לה׳ פסח

 שלו את יעשה הוא ואח״כ בהאמנה שלהם את יעשו ה׳
 :מים את להם ואח״כקרע באמונה ביס שנכנסו מה כענין

 )במכילתא( ארז״ל .כו' מצרים בארץ ועברתי יב
 מלאך ולא אני מצרים בארץ ועברתי

 אעשה מצרים אלט ובכל שרף ולא אני בכור כל וסכתי
 ע״כ אחר ולא הוא אני ה' אני שליח ולא אני שפסים

 מצרים בארץ שהעבר׳ אחר כי זה במאמרם יקשה והלא
 ואמר מההעברה )א( .חלוקות ב׳ ששה איך להכות טא

 אומרו שעל ההכאה על )ב( . מלאך ולא אני עליה
 א׳ ושליח ומלאך שרף כי ועוד שרף ולא אני אמר והכתי

 פעמים ג׳ אני אומ׳ וגס שמיחס וסנה חלקם ולמה הס
 או׳ ושד שליח ולא שרף ולא מלאך ולא אני אמר ולא
 שמא אלה בכל ידע לא מי אחר ולא הוא אל ה' אל

 טא שכיוון למעלה כתבנו הגה אטנם : אחר ולא מא
 סן ושעל בלו מעל הטומאה כחית כל להכריח יתברך

 וזהו שעבדו מהע״ג אשמותס שמאת על בם ישלש לא
 לאיש הרץ שלא מה היה לזה והורא׳ ט׳ »ר יפלה אפר
 הנה ומאט אלהענין ונבא : כמדובר לשונו אס כלב

 בארץ ועברתי יאמר ראוי שהיה בכתוב להם טקשה
 ולמה ט׳ מאדם הזה בלילה בכור כל וסכתי מצרים

 ואמר וההכאה ההעברה בין הזה בלילה באומ' הפסיק
 בפל עלן אחד שכל הוא אך »צרים נאק אחד ככל

 באלט שעשה שפטים ענין לזה סמך למה וגס עצמו
 ג* כי אמח כן על ה׳ אני ואמר חזר למה ושד מצרים

 שמחבר ט׳ מצרים בק ה׳ שהפלה מה )א( .הס עניילם
 חצולס כחוח יאחזוס לבל בניו אל יסב' סוא ומחלוס

 מצרים בארץ ועברתי וזט הם גס ויליץ טתמא בעידן
. האנשים סכאס היא )ב( . חלוקה שד הזה בלילה

 סתם מלאך כל כי ידוע והנה מצדם אלט הכאת )ג(
 רט כשם ששש מטטרו״ן הפלס שר טא בחורה האמור

 אנט הנה פשק על ל״ח( דף )סנהדרין ז״ל כמאמר
 : ט׳ ילך מלאכי הנה ובאמור ט׳ לפניך מלאך שולח

 עלן על ט יתברך כטדו לפי עטה הדעת היה והנה
 מלאט שהוא הנזכר הגדול מלאכו ישלח די היה הראשון

 בישראל חצולס נחות יחדבקו לכלא יספיק והוא סתם
 ועל גילוליס מלא במקום בעצש יתברך הוא שיכנס ולא

 והג׳ .הדין מלאכי מסוג שהוא שרף •שלח השני הדבר
 לא מהכל יוסר שמאה עמס שמא ®צרים לאלסי ומא
 שמאס כס ט טוצא ט יפגיע רק קדושה כח ישלח

 על (,ז דף תזריע )פ' הזוהר בספר כמ״ש חסם גדוצה
וזס הראשון אס ודוחס נכנס שמאה № הטס נגע

3 )ח״ב( ט

5? פשה
 נ&י רעים מלאכי ממשלחם א׳ שהוא שליח יקרא האחרון

 ע״כ׳ דברייחא שליח רז״צ אותו שקוראים המות מלאך
 לא ישב׳ חבשו מרוב להודיעני רז״ל לדעת הכתוב

 אל&א מ' והכתי מלאך ולא אני נו' ועברתי רק ק
 בידי כ״אהכל שליח ולא אני נו׳ ובכל שרף

 כי הטונה אחר ולא הוא אני ה׳ אני ואומרו
 נ׳ד(׳ש$מר )ע״זדף הזקנים כמאמר יקרנו בל יתברך

 אינו^לה הע״נלמה שונא הקב״ה אס האדון אותו להם

 РсФЪГЬз למה אלא עובדים היו לא אלו לו והשיב
 ו^יאפך ולירח לשמש עובדים אבל הוא כן לו צריכים
 אלו^ר ויניח השאר יבטל לו אמר השועים מפני עולמו

 ובזה ממש בהם יש שהניח אלו כי יאמר שלא

 4$?3אל?י וככל אום׳ אחרי כי והוא כו׳ הוא אני ה׳
 4ש^ז?ייענ רוחכם על יעלה אל אמר שפטים אעשה
 בשאר ממש יש אולי השאר והניח מצרים באלהי

 לעו זולתי אין כי אחר ולא הוא אני כי
 ,ועפרקי הלא כי בשבילכם שאעשה מה עתה ■ראו יאמר
 .בסך והכסיל בילוליס מלאה שהיא הידוע מצרים בארן

 ובכל׳אטיי כבודי לשי שאינו הבהמוש את אשי׳ כו׳
 ייי על שסמים אעשה הטומאה שהסכחוח

 פלרט-»אגשה$ במקום בשבילכם הננסי על עובה לי
 כ?א:»}גלה היא! ק לא כי מאותם מעי חלילה בי שידבק

 במצריה עברי בערס אז בהווייתי אניה'
 לי^ס^ט^א שישנהגזזיק כימה כלומר מאומה

 תגילה ען$א$ במקום לבה יפי כבודו שאינו הכטד על
לא ה' אני כי דבר בקדושתי שידבק לא

 חלייס-^היי^^א אלהי הלא איש יאמר פן ה׳ אני
 ע״כ׳^'?^^י%ל סאה אש משחיתם ולמה ישחיתו

 י^^#$4סמעסהו שפסים אעשה מצרים אלהי
 כ$^זל ימכ^ל הנה כי שליח ולא המכה ה׳ אני

 ^)׳^;׳הן^ןס ראיה יוקח ובזה שפעים בהם לפשות
נע^^חן?׳ הכל כי ידי על היא גם כי

 «ל^י£&ור אום» הנה .ט׳הדס והיה יג
 הט״נאער׳לקעלה כי מיותר׳ הוא שם אסם

 הבתי^אןזן־^ם טישל ספק ואין ט׳ המשקוף על ונתנו
 ?ו׳כייה׳ר^ל^י׳ז^ ששי על או׳ אחר וגס היה שם

יותר מקומו שם ט ט׳ הבתים
 תכוו’:יהואש׳- ^ס?ץ היסק כו׳ ופסחתי הדם את

 ^/ז^מ^וה לפטחד׳ירזסוי׳ כדי הדס אס לראות
 ^ודה ופסחתי.• אונן/ בכלל כי הו׳ נגף בכס

 ^וד€׳ סבגה ומשול); מיומי הוא למשחית אומ׳ ט

 ג"^1ן4:95טוסהזסלכםלז?רודזףשמ§ והיה אומ׳
 גסכי׳^ז^ש^ק^או^ק ומס מיותר הוא לכם

 מ/\¥יר$ יאין־^ל?ס< הסל יצא המומיה לדורות
 בכלל^הקמוס׳^זאך׳אייי' הוא תחנוהו שלם רוקח

 ?א^רו אלט^א והכתיט׳-אמל כו׳ ועברתי יח' או׳
 ציי^א^על^ןוף^/^לא מהל איפה שא״כ אלי

 מא^פני׳המש^ימס^ל^וב ואם יס׳ לפניו גלוי הכל

 על^מ^כל #5? מגת?ט על האוח יטה לא טס סוב
 הה^קכי^םק-ע״^מ^יח ט נם ואז ישראל בטרי

 ז>^נכל9&₽ו$ז К'™׳ כיהלא פחד אין
מ^ו^דץ <'( ^׳";)יגאקאל, וכעניי בהם יגש

5» ' и (п'ь



בא מורת 68
 לז״א תגעו אל החי״ו ט ואשר כו' האנשים מצחות על
 והיה הלא כי מלילה לו הוא האות כי רוחכם על יעלה אל

 כי ותשכילו ותבינו הדס את שתראו שהוא לאות לכם הדס
 על דמכם לישפך בכס ליעשוח ראו היה זה כי להורות הוא

 זאת והן המורתכס נסנו ברחמיו וה' עבדתם אשר הטלה
 יקריב אשר קרבן בכל כענין לבס תוך גמורה )תשובה(

 בה כי צבו אל יהן כי הנפש על חטא אפר על איש
 לאוס לכס וז״א ההוא חי בבעל כאשר г ליעשות משפטו

 במצחכ׳ ולא שם אתם אפר הבתים על יהיה צריך ובזה
 אם ק שאין מה לב ותשימו הדס את הראו מעד כי

 מבפנים הדם היה וע״כ תראוהו שלא מצחכם על יהיה
 לאות לאחרים ולא לאות לכס כסשז״ל מבהון בפחח ולא

 שיהיה כן וע״י לזולתם מבחון ולא מבפנים שיהיה ללמד
 וראיתי או׳ איני אז חשובה ענין שהוא בלבבכם לאות לכס
 בהיות הדס ע״י נתרבה אשר שהוא הדס את כ״א הדם
 התשובה ע״י הנעשה קדוש וכח המלאך הוא לאות לכס
 ז״ל מאמרם על אצלנו בל והוא עליכם ופסחתי כן וע״י

 כזכיות צו נעשית שזדונות השובה גדולה פ״ו( דף )יומא
 וטרא עשה מצות מקיים ממנו ששב עון כל על כי שהוא
 הדס נשים כי וזה זה נעשה תאמרו ושמא קדוש מלאך
 חצוה וגס כמדובר תשונה לעפות הבתים על לאות

 המשחיתים ע״י המכה ותעשה בנו יגעו בל למשחיתים
 וגס גילוליס במקום לעבור כטדך אינו כי ידך על ולא

 מהכל הטמאים ובאלהיהס ובבהמות בטמאים להכות
 מיד מלט תוכלו לא כי איפה דעו כי לכס או׳ אני מ״כ

 הלא כי והוא משחית ע״י המכה תהיה אם המשחיתים
 שברחו׳ ריתחא עידן בכל כי הזוהר מספר ידענו

 מטס המפחית כי על הוא רגע כמעט מבי כד׳א להחבא
 החקוקים אשמותיהס בהם שמכיריס האנשים במצחות

 בפקידה להכותו נצטוה שלא למי גס ואז שס ורשומים
 כי מלעשותו ימיש לא להכותו מקום שמצא כיון ההיא

 חטאתו עליו פקוד לבלתי ה׳ מחשבות אל לב ישית צא
 ישראל הנה כי והוא ית' מאמרו היא זה וע״ד כעת

 ובלורית הע״ג עון רושס מצחם 'על מהיות יבצר לא
 אלא נאמר לא גוי מקרב עם כ״ח( )פ״ר כמשז״ל וכיוצא

 יחזרו כי גס וע׳׳כ »׳ עע״ג הללו כו׳ טי מקרב גוי
 לגמרי ימישו צא הבתים האות ע״י מרעתם בתשובה

 משלוח מהמפהיתי׳ יבצר לא וע״כ מצרותיהם רושם כל
 יהיה שלא מה לומר כו׳ נגף בכס יהיה ולא וז״א בהם יד

 בארן בהכותו הוא המשחיתים מן למפחית נגף בכס
 יבחין לא למשחית רשות בהיות אך עצמי ע״י מצדים

 רשומי יטהרו שבמקצחס גס כי והוא נגף בכם ויהן
 מה חוס׳ וזהו בם ויפגעו בקצת' ישארו יבצר לא מצחם

 לא אך כו׳ בהכותי הוא נגף מציאות בכס יהיה שלא
 לוה׳ כו׳ הדס והיה יאמר או משחית: חרשי ע״י בהיות

 . ומצריים ישראל יחד היינו אס ישראל נא יאמר הנה
 גם ידו המשחית ישלח פן המכה ה׳ אתה תהיה יוכרח

 הנה אך מבחין אינו ׳למשחית רשות כשניתן כי בישראל
 משחית מלשלח תמנע למה וע״כ בבתיהם לבדם ישראל

 אשר ישראל שבבתי עליהם ויצוה מצרים כל בחי אל
 הנה כי והוא כו׳ הרס והיה לז״א יגעו אל הדם בהם

 לישכב באים מצרים בכורי היו כי י״ח( פ׳ )שם אח״ל
4 )ח״ב( ט

משה
 והיה עף בהם יהיה לא שם כי באומרו ישראל בבתי
 ישראל בטרי את ומניח המצריים ומכה בא יתברך הוא

 מצרים היו לא אלו יאמר יתכן ובזה : במטה שעמהס
 יבאו שלא לאות למשחיתים הדם שיהיה היה כן בבתיכם

 עצמכם על ולא לאום לכם הדם הנה אך יהודי איש בבית
 מהכוח גס הבתים לשמור שם אתם אשר הבתים על כ״א
 יבאו אס כן ועל בס יהיו אשר זולתכם את משמית שם

 וינגסו יבחינו לא בס אשר המצריים את לנגוף משחיתים
 ופסחסי הדס את וראיתי ע״י בהיות אך אתכם נם

 המשחיתים יכו תאמרו ושמא בפרטות עליכם
 יהיה שלא מה לז״א ה׳ ישראל ובבתי מצרים בארן
 כלו׳ כלה מצרים בארץ בהכותי הוא למשחית נגף בכס

 גס יתפשטו משחיתים ע״י יהיה מצרים בארן אם אך
 הנכנס המשחית בשביל נגף בהם ויהיה ישראל בבתי

 יתפקרו . המצריים בכל רשות להס בתתי כי בבתי׳
 בבלתי מש״כ וכו' והללו ע״ג עובדי הללו באו' להתפשט

 כלל יד לשלוח לבם אל יערבו שלא שליטה שוס להם חת
 וכו׳ בהטתי המשחית בשביל נגף בכס יהיה ולא וזהו

 יהיה למען כזה גדול דבר על איפה א״כ תאמרו ושמא
 שישאר וי״ט לט חג עתה היום לעשות היה ראוי לזכרון
 כי לזטררן חג כעת צריכים אינכם לז״א תמיד לנו לזכרון

 א״צ כזה גדול דבר כי לזכרון לכס הזה היום והיה הלא
 להיו׳ מספיק יום של עצומו כי הזאת בשנה לזכרון בו תחוגו

 לכס. ח״א בעיניכם שתראו הנש בעלי אתס כי לכסלזכרון
 להס גס יהיה למען לדורותיכם כו׳ אותו וחגותם אמנם
 תאמרו ושמא רשום דבר שהוא יזכרו החג וע״י זכדון
 אך .אותו נחוג זה דור מי אנו כי .הוא נהפוך הלא

 לז״א ט יחוגו למה נס להס נעשה שלא שאחריט דורות
 נגאלים אז ישראל היו לא כ״א נו׳ חחגוהו פולס חוקת

 העולם היה מצדים גילולי חיך שקועים נשארים והיו
 התורה את ישראל לפיקבלו רק נברא לא כי מתבטל.

 כל אל נוגע וא״כ העולם. בשביל הוא זה חק ט נמצא
 עשו הוא שכן וכיון חחגוהו עולם חוקת וזה ודור דור
 תאכלו מצות ימים שז׳ במה העולם בריאת אל רמז

 תשביתו י״ד יום בהוא הא׳ ביום חך בראשית ימי ז׳ כעד
 שחיטת נסיו! ע״י שבע׳סחכם שאור הושבת בו כי שאור
 מצרים תועבות את בזטח נפשכם הערתסלמות כי השה

 יום עד הא׳ מיום רק אינו הכרת חיוב אך לעיניהם
 כאלו הוא נורא כי ה' מעשה אש ראית׳ מאז שהוא הז׳
 יוצאים הייתם לא אם מתבטל שהי׳ מה .העולם נברא אז
 מלינאל שוהי׳ היו מעט עוד אם כי הזוהר מס׳ כנודע אז

 פרשה בסוף והנה חלילה ונאבדים בטומאתם נשקפים היו
 הס הפסח ימי ז' כי י״ט( )פ' רבה בשמות ארז״ל זו

 מגד שהוא הא׳ שביום יאמר ובזה בראשית ימי ז' כנגד
 העולם פללות כל נברא שט בראשית מעשה של א' יום

 מקרא אח״כיהיה יוס יום ויצאו בכח הפרטי'ט שהיו אלא
 הוכללו שבו סוף יס קריעת יום שהיו הז׳ וביום קדש

 כל קיום הוכלל בר״עשט של שבח יום כעד הנסי׳ כל
 באר השביעי טוס אלהים ויכל פ׳ על אצלנו כמפו׳ הבריא׳

 יעשה לא מלאכה כל קודש מקרא הוא גס ע׳כ היטב
 כאשר בדקות הבריאה שהיתה בריאה של א' ביום כאשר

רק היה לא שבת טוס וכן רוחני בדבר במקימו ביארנו

רוח



לה משה בא חורת
 על אצלנו כמפו׳ לקיימו בעולם נפשיי כח להשפיע נפשי רוח

 ע״כ אבד העולם היה כן שאלמלא וינפש שבת פסוק
 יאכל אפר רק בהם יעשה לא מלאכה כל אלה בשני גס

 ושמא במקומו כמפו׳ נפשיי ענין אז היה כאשר נפש לכל
 לז״א וחג מצות אכילת זכירה מיני פני צריך למה תאמרו

 כי אתכם הנוגע לזכור הוא המצות אח פושמרחס מה
 בצקם יממן טרם צבאותיכם אח הוצאתי הזה היום בעצם

 ועוברות זקנים מטף לבד רבוא ס' שצבאותיפס היות עם
 ימים ד' או ג׳ צריך שהיה מצרים ארן שבכל ומניקוח

 על זה בנס רז״ל הפליגו כאשר יחד ולנסוע ולקק להכין
 שאחריהם בדורות גס וע״כ .כו׳ קבצס ומארצות פסוק

 קי״ו( דף )פסחים התנא כמאמר זה על מצות עושים
 של בצקם הספיק שלא שום על פו׳ אוכלים שאנו זו מצה

 בעצם כי המצות את ושמרתם וז״א להחמיץ אבותינו
 שהיו .מצרים מארן צבאותיכם את הוצאתי הזה היום
 באו׳ ירמוז ועוד .בצקם יחמן טרם בהוציאם הגבול בכל

 ימים פשה מהלך מצרים גבול מכל גס כי מצרים מארן
 הר״ר כמאמר גבולם סוף הוא שם כי סכוחה מרעמסס

 עד פי מסכות הוא מצרים מנהר שאומרו ז״ל גאון סעדיה
 זה וכל גבולם סוף והוא מצרים נהר מגיע היה פס

 אחר כי יתחמן בטרם רגע כמו נשרים כנפי על הלט
 חמן לא כי מצות עוגות הבצק את אט לסכות הגיעס
 כך כל המהירות אל ומעם בס״ד. יתבאר כאשר
 בל פמליא צאת עת הגיע כי על יהיה להוציאם למהר
 כמדובר עמהס היו משמרת כי אתם היוצאים מעלה

 שהס שנראה צבאותיכם באומר ירמוז אפשר וזה למעלה
 כנפיהם על הנושאים היו המה הן פי ישראל של צבאות

 ואשא כד״א סטתה מרצמסס ישראל איש כל את
 המצות שמירח כי הדברים כלל .נשרים כנפי על אתכס

 היוצאים הדור יציאת נס אל הנוגע על הוא דור בכל
 לה' חג ממלאכה שהוא הזה היום את שושמרתס מה אך

 ישראל צאת שע״י העולם על עולם חוקת היא לדורותיכם
 חוקת פסוק על בסמוך כמפורש העולם נתקיים ממצריים

 הנוגע על כי עולם חוקת לדורותיכם וז״א תחטהו עולם
 רמז גס ועכ׳ז העולם בשביל חוקה הוא הדורות אל

 עד פו׳ בראשון עולם לבריאת זכר ימים ז׳ יהיה המצות
 כי הוא והטעם בראשית ימי ז׳ כנגד שהוא הכ״א יום

 המצות זכר שע׳י לרמוז בבתיכם ימצא לא שאור ימים ז'
 שהוא .העולם חדוש ענין על מצרים יציאת נס שהוא

 ימצא לא בדבר ולפקפק להרהר יצה״ר שאור ימים בז׳
 תורתנו פשטי דרך בלעדי כי אמת הן והנה בבתיכם:
 עיניס לפקוח רמז לה עוד והרבים העצומים וסודותיה

 . ויאבדו יחפרו בל יצה״ר אסיר ממסגר להוציא עורות
 מצות ימים שבעת באומרו רמיזה קצות אלה אמת והן
 . האדם את המהמין שבעיסה שאור הוא היצה״ר .כו׳

 יראה לא שנים עשיריות ז׳ הס ימים ששבעת יתב' ומצוה
 רק .פנה י"ג עד תמתינו ולא שנותינו ימי שהם שאור

 היצה״ר תשביתו הראשון העישור בקצת הראשון ביום אך
 כנכרת הוא חמן אוכל כל כי שנים ט׳ מק לחינוך בהגיע

 יום עד הראשון מיום כשהוא הוא וזה העולם מן נפשו
 בין אין כי והוא ,ימיו כל בתשובה חזר שלא השביעי

נקרא הצדיק כי חי״ת במקום ה״א אלא למצה קמן

5 )ח״ב( ט

 ונדבק נסתם ובהעוחו קטן במספר מצה כמספר הי
 החשובה פחה ממנו נסתם כי חי״ת ונעשה הה״א רגל

 תלוי למה ק״ד( דף )שבת בגת' כמ״ש מצדהה״א שהוא
 ומקשי הצד מן שנכנסים התשובה לבעלי הה״ארמז ירך

 כמפורש מילחא אסתייעא לא ומשני מלמטה וליעול
 וייסורין בצער רק לשוב אפשר שאי שהוא במקומו אצלנו

 סוגר שבעיסה שאור בעצמו והמשריש מרווח בפתח ולא
 כמספר הח' שמספר חי״ת ונעשה מהה״א הצד שער
 מת כאומר שהוא אחד עולה ומ״ן .קטן במספר מ״ת

 קדש מקרא הראשון וביום פו' ונכרתה באו׳ רמז וזה א׳
 שלא מובטח הראשון בעישור א״ע מקדיש שאדם שע״י
 סיף עד כי השביעי ביום עד .היצה״ר שאור בו יבוא

 שלא קדש הא׳ שנאשר יאמר או : קדש יהיה שבעים
 ההם שנים בעשר עצמו יטהר כן עון לו ה׳ יחשוב

 בהם יחן ולא נפש לפל יעשה אשר למלאכה להקצותם
 מלבער אי: שיתעצל לא אך כלל החומר למלאכת חלק

 מיום יחיה מי אוי כי ושיבה זקנה עד שבעיסחו שאור
 ולמי אוי למי כי עתה גם ומה השביעי יום עד הראשון

 ימי יבאו אשר עד נפשם על לעמוד למאחרים אבוי
 כי שחרית ידעו לא עליהם תבא רעה כי הרעה
 וכסיל זקן. מלך ולהשפיל להלחם איש יוכל איככה

 וישלח שרשיו וישר: שנים כמה זה המליכו אש.־ אחר
 הרגלים ומאין בשר ועד מנפש במסמרים ויחזק פארותיו

 גדוליו גדולי או מגדוציו דבר לעקור הידים כפות
 בהם וכבש מים ידלה ולאין ומאין לעשות הגדיל אשר

 נגעים כל מלבד אינו במחשבות לבו עד נגע כי הנגע
 אפס עד רגליו ועד מראשו בבשרו שם אשר גדולים

 חמאת ובכל עון בכל ועוה הנה עצמותיו כל כי מקום
 שעל כמים מיס מקוה בור ואיזה בהנה ועשה פעל אשר

 כנשרים אבר יעלו כח יחליפו ובנחלים ובימים השמים
 כמה זה יצרו טומאו אשר מטומאתו אבריו מרמ״ח

 בראשו עיניו אשר כן על ישבות ולא ולילה יומס שנים
 בער בילדותו בחור ועודנו מראשיתו אחריתו וירא ישקיף
 הן תמו עד הגלל יבער כאשר מעמו סמוך יצר יבער
 תשביתו הא' ביום אך באו׳ הרומז ברמז ה' עצת זאת

 במרס לחינוך מהגיעו הראשון עישור ימי על כמדובר שאור
 העברים מילדי ומי מי כי אמת והן אשד סירותיו יבינו

 ף וכהנד האלקיס אל להביט עיניו יאורו כאלה שנים בקרב
 לא אשר עד מרמס ולשומו להאבידו הרע יצרו ידפנו עשן
 יראה באורו כי שנה י״ג לו במלאת וחכם מסכן ילד יבא
 התנא לנו רמז רמז והוא לעזור מעיר לו יהיה כי אור

 ן בודקי עשר לארבעה אור א׳( י' )פסחים באמור באמת
 העיסה מחמין השאור כאשר כי והוא הנר לאור החמן את

 ועל ומעפשו האדם אח ומפסיד מחמיץ הרע היצר כן
 ייחל ולא מעליו הרע היצר ביעור חובת עליו מל כן

 לי׳ד אור אם כי חלילה זקנה לעת או יגדל אשר עד
 פי הי״ד שמתחיל א' ויום י״ג שנת לו במלאת הוא הלא

 היא הנר כי הנר לאור וזהו לפעמו היצה״ט ייחל אז
 היצר הוא הי״ג אחר מהנר הנמשך ואור לו הנשמה

 מצפוני בכל ונסדקין בחורין וזהו הנר לאור וזהו הטוב
 מקום בכל במאמרו התנא עוד ורמז פניותיו ומחבואוח לנו

מ להכניס דרך שאין מקום חבל חמן בו שמכניסין
חמן
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 יעשה רעות שתים אס כי ישחיתם כי נעיניו מענו

 אשמותינו רוב וישכיחנו עונינו מלבנו יסיר כי )א( .לנו
 ורעים מעט כי ממט איש רוח על יעלה אשר עד
 וכמה כמה אחד כל על ולעומתם שובים הבלתי מעשיו הם

 יעשה )ב( וזאת. .בעדו להגן צו שובים ומעשים מצות
 תעשינה לא אשר ה' מצות מכל אחד לכנו על בעלות כי

 כובד לההביל הבלים הבל בלבנו ישוס ועשיט ושמענו
 בהמצאות עצמנו כזכות ולהפוך בינינו ולהקלרעתט שניט

 יחשב לזכות שקרוב שכמעש עד הבל של ותואנות שענות
 התוכחה סיום לו אוי הדין מיום לו ואוי העון לאדם

 רבעיו לארבעת ויתהפך וחשבון דין לתת ויבא יקרא כי
 בעונותיו ועשה פעל אשר חבלה מסובבמלאכי עצמו ויראה

 יבהל ואז מימינו ורבבה אלף בצדו בנפשו ואחוזים דבקים
 יענו והס אלה את לו ילד מי לבו במר שברו על ויצעק

 עליך הקמה כי בעונותיך חוללחנו בפשעיך ילידתנו אח
 שאול בתחתית ולמוגגך לדכאך לרעתך מביתיך רעה

 בגיהנם הוא אפר הימים כל יעשו וכה חלקך הוא כי
 אותו המייסרים הס הן כי רשעיותו כדי לו מלאם עד
 רפיונו לא אם הזאת הרעה כל ההוא לא־ש גרם ומי

 במקום נפשו עם לשיח לט אל מתח ועצלותו ידיו ושפלות
 עוד לנו מה כמוך כמוט נפשי נפשי לאמר רואים שאין

 כי לי״ד אור ומעלה הזה מהיום הנה ונרדם נשכב
 לעזור מעיר לט יהיה הוא הלא וחכם מסכן ילד בנו ניחן

 דרכט נחפשה ולאורו לו דודינו את וניחן ונקיצה נעירה
 ונטהר ונרחן הנפש על נו חטא אשר בכל ונשובה ונחקורה

 נעמדה משסרחט ועל ה׳ עיני מנגד מעלצינו רוע ונסיר
 כאנשי נשטח צא וציצה יום מעינינו שנתיט ותידד יחד

 בתחילה כאשר לעוטתיט נשוב בל סמוך יצר אך מלחמה
 יעזבט № אטחיט עם היה כאשר עמנו אלהיט ה׳ ויהי
 נכלל אשר ממן ביעור דרכי קצות אלה והן . יששט ואל

 כל בער די עד הנר לאור הלילה בבדיקת הרומז ברמז
 הזמן יהיה וכמה אבריו וכל איש מקרב היצה״״ר כח

 שאור שבעחימיס הוא הלא מהאיש מטער יהיה אשר
 חיי כל הטללים עשיריות שבעה המה הלא ימצא לא

 בנערו די יאמר וצא שנה שבעים שנותינו ימי כי האדם
 ביתו גרי גטליו מכל גס כ״א מעצמו יצה׳ר שאור כל

 רמז וזה לזה זה ערבים ישראל כל כי עירו ואנשי וחצריו
 בכל יהי׳ צא גס ואח״כ בבתיכם ימצא לא שאור מטת

 עד עבירה עוברי של ויצרן חמצן תבער אתה כי גטלך
 כל בערתי הלא איש יאמר ואל אלהיך ה׳ עד השיבם

 לא אך בידי עלה אפר כל ומגבולי ממני שן וכל שאור
 בלתי עד בערתי לא אשר מהרבה מעש מהשאר יבצר

 רז״לכאשר לט רמזו לכן :יוכל מי אחד גם אף השאיר
 כל לילי״ד הוא חמן וכל שאור כל שודד בליל כי לנו צוו

 בל יהיה ולמשמרת אותן נמנה טהרות ה חמן מתיכות
 כל ני לנו לרשז באש נשרף והנותר יאכלו עד בס נכשל
 לט ויהיה אותס נמנה בערט שלא מעוננו נשאר אשר

 עד ומבערים הולכים להיות תמיד עיניט נגד משמרת
 ולהשמר טיט אחר נשליכם בל לאחד אמד אותם כלותיט

 ומכל בה כיוצא לט תגרור בל מהן אחת עבירה פכל
 כמה כי הרע לשון מלקבל צדיק איש ישער צריך משטר

איש והנה רע דבר מכל נשמר צדיק С'Ь יהיה שעפים
בא

 היצה״רנכנם עיפוש הנה כי והוא בדיקה צריך אין חמן
 ללכת בראשו עניינו לפי א' ו א׳ כל האדם איברי בכל

 רע לראות בעין מצח בעזות במצחו זקופה בקומה
 ולשון ברכילות ובלשונו ובשפתיו בפיו הרע לשון לקבל באזן
 אסרה אשר בו ולאכול נבלה דובר ופה סרה ודבר הרע

 נקי דם שופכות וידים און ממשטח לחשוב והלב חורה
 האברים יתר בכל וההיקש לרעה לרון ממהרות ע־גליס

 הורגל יש אם כי איבריו בכל מושא אדם כל לא והנה
 משא לא כאשר יחשא ויש בשאריתס ולא בקצחם לחטא
 דרכו שהיא ידע אשר אבר בכל כי אמר כן על רעהו

 אשר אך .בדיקה צריך בו חטא אשר חמן ט להכניס
 בדיקה צריך אין ט חטא ולא חמן ט הכניס שלא ידע

 הביעור ואחר ביעור צריך ומצא פשפש אם הבדיקה ואחר
 יהא עד ממש יבטלנו עד יצרו אח שיכנע ביטול צריך ־

 כח יעצר לא גדר עד שהוא דארעא כעפרא ומשיב בסל
 התורה מן כי וגס וסנפו למרמס עשאו כי להחטיאו עוד .
 צריךג״כ בלבו תשובה שיהרהר סגי בעלמא בביטול ;
 שליש בדמעות ותחנות טודוים ומעשה בדטר לבערו ן
 דרכיו לחפש הבדיק׳ ועיקר רע דבר כל עשה בקום ולבער י

 ובקומותיו בביתו מצוי אדם ששל בלילה הוא ולחקור
 אז כי .בעסקיו טרוד בלתי והוא אנשים שאין במקום

 על והמזוזה הדלת אחר לילה באישון ויחטדד בדד ישב
 חובותיו שטרי כל על ויח׳ יח׳ קנהו עם וחשב הארןישב

 יפה אורה ש נשמתו היא הנר לאור וזה לו חייב הוא אשר
 עד רעיתי אחותי נפשי נפשי אליה יאמר כי לבדיקה

 והלילו ספדי התאבלי שרי שרי התעוררי תשתכרי מחי
 היותך סחת ט שברך כיס גדול ט לך עשי יחיד אבל

 באורך עמך קדושים כל המלאכים מלכי מלך בהיכלי
 לפניו משחקת מלך בח כבודה כלן עלית ואח אור יראו

 טמאה ופורה גולה סוערה עניה פה לך ומה עת ל5נ
 אישך תחת טומאה שטית וכי נטמאת כי הטדה כטומאת

 וכי עבותו בתלם וימשכך שכבחו אח היצה״ר כך זיחן
 תהמי ומה נפשי תשתוחחי מה אלהיס פני לראות חבאו

 ומתעטפת שחורים לבושה ראשך על וידך חצאי אז כי
 יוכלו בלי ממך ידדו רואיך כל הצואיס מהבגדים שמורים

 וחבהלו חטשי הלא תעשי מה שדוד ואח בלטפך יגעו
 לה אוי רעתך זאת על חרפתך את תוליכי אנה מפניו

 מה עליך יפקוד וכי כלימה לאותה לה אוי בושה לאותה
 סנה אנה אליך באמור סכך תשא ואיך פקידה ליום תעשי

 כי ליך אוי תארך משחור חשך ואיך הדרך פנה זיוך
 לך יקראו טמא סורו כולך יפה היותך ותחת נדמית
 במרגמה אבן כצרור החיים בצרור צרורה היורך ותחת

 ובחרוט באפו אליך ידבר ואז הקלע כף בתוך תקלע
 נא פקדו ולומר לדבר גטרתו רעם תתו לקיל •כהלך

 ורמסוה השמיטיה ותשרף הוציאוה הזאת הארורה את
 טר ירכתי אל שרד שאול אל ואז השכיבוה למעטה

 משאט כמוך כמוני כי נדמתי כי לי אוי כמוך אני וגם
 אבל ארד כי כוס יעבר פלי וגס ומרדט פשענו עויט

 נעמדה כן על תולעה וחכסני רמה יטעי תחתי שאולה
 השמש תחשך לא אשר עד לחחלואינו תרופה לבקש יחד

 מה וכייקם אל יפקוד כי נעשה מה ונראה ונשקיף
 פסון יצר כי שא הלא מר ט ראחנו זאת וסנה נשיבט

6 )ח׳׳ב( ט



לו סשה בא תודת
 צרת על וכמיצר אהבה ועבותות טהרה סימני מראה בא

 אליו באמור ברשתלה״ר למושכו בפיו ציד יביא זה אוהבו

 גבר ראיתי הלא כי הציקחני ואהבתך אתי עליך לי ר5
 ואל פן והשמר דבר וכזה כזה עליך סרה דבר עמיתך

 בלבו הרכילות נתקע שנון כחץ והנה .במצודתו תלכד
 אשר טהרחו כל וטמא לו לחרפות ותהי בטנו ובשרירי

 ולא וש״ד וג״ע כע״ג הוא חמור עון כי בתשובתו נטהר
 ומי כו׳ ללה״ר כרותה ברית כי מלקבל צדיק מאיש יבצר

 זאת על ע״כ ציבא מרכילות נמלט ולא מדוד גדול לנו
 . לו ודומה זאת על עמו יהי ה׳ אל חסיד כל יתפלל

 הבית היה באומרם י׳( דף )פסחים ז״ל רמזו זאת והן
 לבדוק צריך בבית ונכנס בפיו וככר עכבר ובא בדוק

 איש בדק אשר אחרי כי זה רמז שהוא הבית כל את
 והנה ראה .גופו בדוק^היא הבית היה עד ואיבריו גופו

 ולשון כעכבר טמא רשע הוא בפיו וככר נכנס עכבר
 שהוא הבית כל אח בדיקה וצריך כלו נטמא אז בפיו הרע

 שדיחכלא זה עון כי ולבדוק לחזור צריך אבריו כל כי
 טהרתי לבי זכיתי הלא איש יאמר אל זה כל ואחר בכוליה

 ומה ממני יצה״ר מחלת כל והסירותי ונפשי גופי מחטאחי
 מאין הלא כי הפמא לבלתי משמרתי על נצב להיות עוד לי

 הדרך זו לא ממני בערתיו והלא יצה״ר בי ישלוט ולאין
 בהסיחו כי הדעת בהיסח עיסתו ויחמיץ יחזור הלא כי

 לבטח יושב והוא להאבידו יצה״ר כאיל ידלג אז דעתו
 יסיח שאל באו׳ רז״ל צוו רמז והוא ויאבד לב ישיח לא

 יחמץ ט ניחן לא שהשאור גם כי מהבצק האדם דעתו
 :כמדובר האדם גוף עיסר אל רמז והוא הדעת בהיסח

 כן חימוץ לידי בא אינו בבצק עיסק שאדם זמן כל אך
 בידיו מצוה בו לעשות בגופו בבצק עוסק שאדם זמן כל

 לידי יבא לא שמים מעבודת דעתו מסיח ואינו ואבריו
 בל בה ויעסוק בה שיזהר העיסה שיעור וכמה חפא
 של חלתו האדם כי האדם כל וזה חלה שיעור הוא יחמץ
 חלה בשם הנכלל הוא הגוף כל כולל והוא כנודע עולם

 נקרא כאחד כולו כי קדקדו ועד רגלו מכף האדם כל הוא
 הנקרא מגופינו נרפא שלא נעשה ככה ואס עולם של חלתו
 היצה״ר חלאת ידבק ולא יחמיץ שלא באופן ונעשה בצק
 וזהו האחר לא מהרה קל וחבא תקרב גאולתנו שנת

 של בצקם הספיק שלא קי״ו( דף )שם ז״ל כמאמרם
בעשותיגו ית׳ הוא יעשה כן מיד וגאלם להחמיץ אביקינו

:הטהרס אחר בצקותינו יחמיצו שלא
 ענין מה )א( .לב לשיה ראוי .כו׳ משה ויקרא כא

לכם אומרו וגס .הו׳ משכו זו משיכה י
 נקרא לא הלא כי הפסה ושחטו או׳ )ב( .מיותר שהוא
 לשוחטו בבואם לא אך בו. הנעשית העבודה על אלא פסת

 ולקחתם אומרו )ג( .השה ושחטו או לפסח ושחטו והל״ל
 לו נאמר לא אזוב אגודת כי .כו׳ וטבלתם אזוב אגודת

 הסדר היפך למה כו', המשקוף אל באו׳ )ד( למעלה.
 התחיל והוא החלה המזוזות שתי אל לו ית'אמר הוא כי

 הל״ל הוא וגס ונתנו נאמר למעלה כי )ה( . במשקוף
 מלשון נגיעה ג' צודק היה יותר כי וגס והגעתם ולא ונחתם
 שומר ה׳ אס .כו׳ תצאו לא ואתם באומרו )ו( .הגעה
 . מיותרת ואתם מלת וגם היציאה תעכב מה ישראל

צריך למה הנוגף יתברך הוא אם כו' ה׳ ועבר באו' )ז(

7 )ח״ב( ט

 ופסח באו׳ )ח( .הדס את וראיתי שאומר הדס את יראה
 ולא ,או )ט( .עליכם ,ה ופסח פהל״ל הפתח על ה׳

 ית' הוא מצרים את לנגוף אפי׳ כ״א כו׳ המשחית יחן
 נם ומה בהם י;משחית יחץ שלא בישראל כ״ש בעצמו עושה
 ישן שלא הוא שודאי הפתח על ה׳ ופסח או׳ אחרי

 לנגוף בת־כם אל לבא אומר )י( . אותם לנוף המשחית
 או' )יא( .אתכם לנגוף אמר ולא הבית אל הדבר שמייחס

 :לבא לו היה אחר לדבר לא כי מיותר שהוא לכנוף
 משה חש כי לו׳ יתכן לכאורה .כו' משכו באו׳ והנה

 את נזבח הן אליו וכאומרם זה בשומעם רעד יאחזימו פן
 בהדרגה יעשו צוה ע״כ יסקלנו ולא לעיניהם מצרים תועבת
 ימים ד׳ בבית ושיעכבס יקחו ואח״כ שיו איש ימשכו

 לבבם מורך תקל מאלו פועל בכל כי כן אחרי לשיהכוו
 יהיה ההתחלה בזכות כי לבם וחזק הליך וילכו לאפס

 הפך יתכן או :בלבבם אומץ ומוסיף הולך יתברך הוא
 בערבוב שחיפה למשיכה הכף מצפוים היה כ׳א זה

 וערבים הממס אומר יאמר כי שכרם יגדל לא וחפזון
 יום מיתון ע״י אך .לעיניהם מצרים תועבות את ויזבחו

 ע״ד והוא מצרים מפחד עושים היה לא אולי יומים או
 הקב׳ה שהאריך יצחק בעקידת נ״ה( פ׳ )ב״ר ז״ל מאמר
 ע״כ כו׳ ערבבו הממו יאמרו פן המוריה הר עד הענין

 הצווימר׳ח נאמר וע״כ .פו׳ ויקחו ימשכו למו צוה
 הערבים בין בי׳ד ושישחפוהו מבעשיר ויקחו ושימשכו

 שלא אפשר היה והנה .למעלה שכתבנו הפעמים מלבד
 כל כי בי״ד השחיפה מעשה עד בעצם לזכות להם יחשב

 למשוך בבואכם הנה אמר ע״כ ונסיון הכנה היחה הקודם
 עליכם מעלה מאז ההכנות בעשוחכם אך .צאן נקרא

 הפסח על הדס ושמתם העבודה כל עשיתם כאלו הקב״ה
 ולא הפסח ושחטו וז״א .ששח קרבן זה נקרא כך שע״י
 כבר אותו בשחפם כאלו רק לפסח ושחפוהו או השה אמר
 שובה מחשבה כי הידיעה בה״א הפסח וז״א .פסח היה

 : בפועל הכנה התחלת וכ״ש למעשה מצרפה הקב״ה
 חובת ידי יצאנו לא עדיין האלו הדברים שני בכל והנה
 על כי מיותרות תיבות ב׳ שהם לכס ואומרו וקחו אומרו
 שהם י״ו( פ' )ש״ר ארז״ל אחשוב .וקחו אומרו ייתור

 מצוה של צאן לכם וקחו מע״ג ידיכם משכו דברים שני
 היה השה הנה כי למעלת מאמרנו שיאמר אומר ע״כ

 ניחן וגס .לשה נמשלו הלא כי לישראל סניגור מתחלה
 עבדוהו כי קטיגור עשאוהו שישראל אלא יצחק תחת לעולה
 בעיני ישראל ירצו ואיך .תועבה ועשאוהו כמצרים לאלוה

 לפני עון למזכרת להם יהיה ואדרבה שה קרבן ה׳ע״י
 קפיגור הוא הצאן הנה משה להם אמר ע״כ .הדין מדת

 אותו פמאתם כי תועבה ועשיתם חטאתם ידו על כי
 והביאוהו מהטומאה אותו משכו לכן מהנאתכס רחוק והוא

 תחת כי לכס וקחו וזהו .לכם סניגור לכם נלקח להיות
 קבלתכם ע״י ההמשכה ותהיה לה׳ קרבן תהיה הע״ג
 למעלה שכתבנו כמו החדש בראש מעתה לעשותו הלז הצווי

 מפשיטים ימים עשרה במחשבה עליהם המצוה שע׳יקבלח
 אותו ואחרהמשיכתס טומאתו בחינות עשר השה מעל

 משכו זהו לכס להיות שיתייחס לכס חקחהו מטומאה
 אמר מאשר משה שינה כי שיראה מה יתכן ומה :וקחו

 מר״חשיקחן להם שיאמר אמר יתברך הוא כי מלילה ה׳

השת
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 :וקחי משכו ר״ח מיום אמר ומשה העשור ביום השה
 הצווי קבלת ע״י משכו וקחו משכו שאמר יתכן בזה אך

 י לבלת כדרכה קיצרה וההורה הלקיחה ביום וקחו מעתה
 הזכירה לא כאשר למעלה פירש שהרי הזמנים הזכיר
 שודאי למעלה האמור על שסמך הכחישה זמן ג״כ תורה

 משיכה הימים בי' הדרגות ג' נמצאו משה עשה כן
 להלביש הלקיחה ע״י למשמרת שהוא ימים ובד׳ מהטומאה

 גם יהפך השחיפה וע״י לכס וקח! וז״א .קדושה בו
 ירי שעל כמדובר הפסח ושחטו וזהו סניגור. להיות

קטיגור היותו תחת ולרחמים לפסח לכס יהיה שחיטה
ומנגדיכם:

 אומרים שמעתי הנה .כו' אזוב אגודת ולקחתם כב
 משה זכות כנגד הן המזוזות בתי כי

 יס' שבענוחנותו אלא הקב״ה כנגד והמבקיף ואהרן
 ומשה החלה מזוזות ואמר אהרן ואת משה אס הקדים

 והלא להקב״ה רמז שהוא המשקוף והקדים שלו את עשה
 להם שנשבע לאבות זכר ית׳ הוא יעשה לח נחשב זר כמו

 )ש״ר רז״ל דברי נכונו ע״כ לבדם ואהק למשה אס כי
 יצחק אברהם כנגד הס המזוזות ושתי משקוף כי י״ז( פ׳

 ענין צוה שמשה שהערנו במה הענין סל ונבא :ויעקב
 כי והוא ית׳ אליו בדברו נזכר שלא מה אזוב אגודת

 ית׳ צוה אנוסס זכית לישראל להזכיר הנה משה אמר
 המזוזות ב׳ שהם המשקוף ועל המזוזות שתי על הדם לסת

 עשה ולמה חברהס כנגד והמשקוף ויעקב יצחק כנגד
 רק זה אין אך .מהמשקוף ולא מהמזוזות להתחיל ככה ה׳

 למעלה מלמטה להתחיל צריכים ישראל זכות מיעוט שעל
 אמר ע״כ בהדרגה לא אס תחל׳ למעל' ישיגו ולא

 מדרגה אל מאליהם יגיעו למען להם אעשה זאת הנה משה
 גדיל יתרון שהוא החלה שפע להם יורד ומשם העליונה

 אחת באגודה החבות ג׳ מעמד ייחוד מתחלה לעשות והוא
 שהוא אזוב אגודת ולקחתם וזהו הדס. מצות ע׳י יחד

 ע״י בידם לאחדים היותם וע״י אבות ג׳ כנגד בדים ג׳
 המשקוף אל מיד להגיע הכנה תהיה אז הפסח בדם טטל

 היה ב.־.זוב גם הלא כי למטה מלמעלה ממנו ולהתחיל
 אגודת ולקחתם ס״א התחתונים. עם האחדות בכל העליון

 וע״כ מהחלה המשקוף אל והגעתם ק וע״י .כו׳ אזוב
 שהוא ונגעהם חמר ולא והגעתם באו׳ דבר אשר היטיב
 המשקוף אל מתחלה והשגה הגעה לכם תהיה כן שע״י

 כ משא למטה אברהם ממדת עלה מל־ ולהשפיע להגיע
 רק הגעה להם חהיה שלא תחלה הזה הייחוד עשות בלי
 בהדרגה לעלות משה ולהתחיל תחלה שלמטה מה אל

 שאתם למה כלומר ואתם עכ׳ז וחמר עמו הקב״ה והשכים
 גם כי והוא ביתו מפתח איש תצאו לא הזכות חלושי
 כתות בעיר מהמצה יבצר לא אותם הנוגף יתברך שהוא

 למעלה בר כמד הזוהר מספר כנודע והרוגז הטומאה
 מהכמות אחד בהסתכל כן ועל ריתחא עידן בכל דרכם זה כי

 הטהרו לא עדיין כי עון רושם ויראה האנשים במצמות ההם
 כי ביתם מפסח יצאו בל נצטוו כן על בהם יפגע בעצם

 כלל. מפחית שם ליכנס ית׳ הוא יניח לח הדם זכות ע״י
 ישראל אח להציל יח׳ שרצונו אחר לומר מקום היה והגה

 לו ומה מבתיהם ן ח! בהיותם אפילו בסם לנגוע יוכל מי
לז״א אתם אלהיהם הלא בישראל חצונים כהות יפגעו אם

8 )ח׳ב( מ

 ולא מצרים את לנגוף בכבודו ה׳ ועבר הנה כי לכם דעו
 את וראה כי הוא הצח לזה יותר המיוחדת אלהים מדת
 אך .ט׳ ,ה ופסח הדס בזכות יסתכל כי שהיא הדם

 כל כי ירחם צא הדס שיראה אפילו הדין מדת היה אס
 גס ומה .הוא רב כי ־.חכם רע בעד להגן בוה איננו זה

 שבדי והללו ע״ג עובדי הצלו כ״א( פ' )שם ז״ל כמ״ש
 .כו׳ גוי מקרב גוי אלא נאמר לא גוי מקרב עס כי ע״ג
 ע״כ הדס ידי על הרחמים שס הכרעת שתספיק אלא

 בס: הדם אשר בתיהם בתוך להם ויסכון הלואי
 כמות ויכום ית' בידו מצרים את יכה למה ח״כ וש״ת

 הניח לבל הפתח על ה׳ ויפסח והעומאה הרוגז
 המשחית יתן ולא לז״א .ישראל בתי אל לבא המשחית את

 .אתכס לעוף אמר שלא והוא צנגוף בתיכס אל לבא
 מתחבולות י״ח( )שם במדרש חז״ל ספדו הנה כי הוא אך

 תוך הלילה אוחו לישן בכוריהם משלחים שהיו המצריים
 ישראל בני של במשכבוסם אותם ומשכיביס ישראל בתי

 את ומציל המצרי אס נוגף ית׳ הוא והיה בממותס אשם
 את אניח שלא במה הקנה אין יאמר ובזה .ישראל

 ק שע״י לומר תצאו לא ואתם בבתיכם לבא המשחית
 לא אם הלא כי המשחית רק מצרים את אני אכה לא

 הנה אך . כן אפשר היה ישראל בהי תוך מצריים היו
 .יכנס לבלתי הפתח על לפסוח צריך וע״כ שם גס הנס

 .בעצמי יש׳ הוא רק שם אשר המצריים את לנגוף משחית
 צריך פנים כל על הנה לומר .כו׳ ה׳ ופסח אומר וזהו

 את לעוף ה׳ שיעביר בזה כי יח׳ ידו על הדבר להעשות
 בתיכם. אל לבא המשחית יתן שלא ימשך .כו׳ המצרים

 המצריים אש לעוף ליכנס צריך המשחית היה שאל״כ
 למשחית רפות שניהן כיון דרכו ע״פ ואז ישראל שבבת•

 כדאים בלתי בהיותם נם ומה לע״ג ישראל בין יבחין לא
 שהוא צנגוף כפיכם אל לבא המשחית יהן ולא וז״א לינצל

 את לנגוף אמר שעליהם מצריים הס הנזכר את לעוף
 :הס גס ישראל ינגפו המצריים אגב פן כהוא מצרים

.;ו׳ האין אל תבהו כי והיה .כו' ושמרתם כי
 כתובים שני כי לב לשים רקוי הנה

 הזה הדבר אומר וגם ענין כפל והוא כאחד באים אלו
 מה ושד מיותר. הוא דבר כאשר אומר וגם פעמים

 ידעו ובל שמש בל היהכן .כו׳ העבודה מם שאלה זו
 קרי וזיל ה׳ פסח אשר הוא פסח זבח כי האלו הבנים

 יודע שאינו או הם שאלת זו הימה ואלו הוא רב בי
 וגס לרשע. רק השאלה זו רז״ל ייחסו לא אך .החרשנו

 כמוזר הלא רשע לבלתי גם סתמית שאלה נכרש כי
 .הפרשה קרא לא אשד .פרא עיר שאלת תהיה יחשב
 מיותר הוא וילכו ,או כי .כו' ויעשו וילכו באו' ועוד
 ועוד ה׳. צוה כאשר עשו כי זה הוא שבח מה ונם

 את ית׳ צוותו אחר אמנם :עשו כן ואמר הזר למה
 ;ם ע חוקת היתה ואיך .הזאת העבודה כל על ישראל

 עטדה לעשות קיים תמיד המקדש ובית משכן אין והנה
V בית בזמן שלא גס כולל שהוא מה לז׳א .לעולם 

 המלאכה ושביתת המצה ן מעני הדבר שמירת היא המקדש
 הדבר אס ושמרתם וז״א .פסה הקרבן ענין וזכירת

 והיה אך אתהעבודה. אמר ולא עולם עד כו׳ הזה
אז דבר כאשר לכם ה׳ יתן אשר הארן אל תבאו כי

ושמרתם



תודת
 במקום הקרבן עבודת היא הזאת העטדה אח ושמרתם

 ה׳ יהן אמר דרכו סי ועל .שם שמו לשכן ה' יבחר אשר
 הזקנים לכם שיתננה ודאי אינו לומר דבר כאשר לכס

 .מעשיכם מפני שאחריכם לדור או אחכם מדבר שאני
 כאשר ממש לכס ה' יחן כ״א עיכוב יהיה לא יח׳ מצדו אך

 מורשה לכס אותה ונתחי וארא בפרשת או׳ והוא דבר
 מתחת אחכם והוצאתי אמר אשר אל ממש שהוא שמורה
 עצמכם אל שהוא . כו׳ אותה ונתתי ט׳ מצרים סבלות

 רק להם ניחן שלא מעשיהם פי על לולא היה וק ממש
 והעבידה הזאת המצוה בעשותכם אז והנה לבניהם
 .החרשנו בלבד זכירה היתה לו לאמר בניכם לבב יתחמץ

 לאות הדס לחח שהוצרכו לאותם הלא ממש העטדה אך
 לזכור רק לנו לא אך . הזבח יצדק ט' המשקוף על
 זה למה וא״כ לאבותינו ית' הוא שהיטיב מה פה על

 הזאת העבודה מה וז״א .ודור דור בכל הפסח את נזבח
 פסח זבח כי אמת הן ואמרתם .אחר דור בני לכס
 שהוא במצרים ישראל בני בתי על פסח אשר על הוא

 נפטר כן על לא אך .מצרים את בנגפו !Ь הזמן כאותו
 הציל ג״כ הזה הדור בני בתינו ואת גס הלא כי אנחנו
 ממצרים אבותינו את הקנ״ה הוציא לא אלו כי והוא
 .כו' היינו משועבדים בנינו ובני ובנינו אט עדיין

 דם לולא כי י״ז( )פ' ובש״ר במכילתא ז״ל וכמאמרם
 באומר יכוין גס .כלל נגאלין היו לא מילה ודם פסח

 נחבאים היו כי למעלה מאמרנו מצרים את בנגפו
 המשחית בא אס והיה ישראל בחי תוך מצרים מבכורי

 יקח עברו מדי הלא ישראל שבבתי המצריים את לנגוף
 מבחין איט למפחית רשות כשניתן כי ישראל בכורי את
 .להבחין בעצמו יתברך הוא נכנס היה כן על כי .ט׳
 במצרים אטתינו בתי את הציל אשר פה יאמר וזה

 ואש הנז׳ מצרים של בבתים היו אשר מצרים את בנגפו
 היות שעם הכתוב והעיד כמפורש הציל פה שלנו בתיט

 הוא צאן איש כל ולמשוך למצוא קשה הזאת המצוה
 קשה יהיה אפשר והיה לעיניהם לזטח מצרים תועבת

 כל על להם וישתחוו העם ויקוד אדרבה כי אמר להם
 למעשה צירפה ית' היא טובה מחשבה כן ועל הטובה

 למו שצוה ההוא מהיום ההוא בכוונה מאתו הלכו ומאז
 כן כאלו הל עליהם העלה מאז .ר״ח ביום שהיה משה
 עטדתו. ככל ולישחטבי״ד בעשור ליקח שעתידים מה עשו
 הלכו מאז כי משה את ה׳ צוה כאשר ויעשו וילכו וז׳א

 ואחרי צוה כאשר הדמיון בכ״ף וזה .עשו כאלו נחשב
 עשיות שתי כאלו נמצא ממש עשו כן הפעולה בעת כן

 בעת אשר )ב( ,ההליכה שמעת במחשבה )א( .בידם
 למשה הי׳ ית׳ ציוויו הנה כי רמז אפשר גם :המעשה
 .כו׳ וקחו משכו להם דבר לבד משה ואח״כ ולאהרן

 בדברי שאינה שטהם של בציווי אומרים דברים יש והנה
 כאשר ויעשו אמר לכן בציווי שאין עם בדבריו ויש משה

 לבדו משה להם שאמר מה ועל ולאהרן למשה ה׳ צוה
 כי עשו כן אמר למעלה נזכר שלא אזוב אגודת מענין

 להודיע והוא משה את ה׳ טה כאשר עשו זה גס
 רז״ל מאמר חזית ובמדרש .עמו הקנ״ה שהסכים

 שחשב להורות שהוא עשו כן אומרו מעין יובן שמדבריהם
. עשיות כשני זו מילה בברית עליהם יחמץ היא

ל: פשה ; *בא
 לעשות היא גם שהסכים מהיצה״ר )ב( . מהיצ״ס )א(

 כלה אחותי לבבתני : המאמר לשון וזה מאהבה
 ונחסם במצרים לכם היה ,א לב הקב״ה אמר לבבחני

 מילה ובדם פסח בדם מעיניך באחח לבבחני לנבוח שני לי
 שבשבסיך. והגביר מיוחד משה זה מצורוניך ענק באחד

 כי )א( .ברורות בו להעיר שראויות והערות .ע״כ
.אחור נזרו ואיך א' לב אלא לו שאין מי הוא טוב הלא
 שסח בדם או׳ )ג( .שנים יחן איך א׳ לו שיש מי )ב(

 לאומר פירוש יהיה ואיך דברים ב׳ הס כי מילה ובדם
 להם הוקשה כי נאמר הביאור אל ולבא :מעיניך בא'
 כמאמר יצרים הב׳ הם לבבות ב׳ על המורים הביתי״ן כפל
 החזרה כפל וגם לבבך על או׳ על נ״ד( דף )ברכות ז״ל

 בעומדים ביזראל יש הדרגות ד׳ הנה אך .לבבתני לומר
 יש כי ואבן עץ לעבד אותם ואונסיס ושרים מלך חחח

 עליו יאמר זה והנה . חלילה ה׳ את ושכח .ע״ג יעבוד
 לט אשר אך .בשל היצ״ש גס כי לב שום לו אין כי

 הי אח ואך .באונס עובד הוא ע״ג ואת ה׳ עם חמיד
 מבודח פעולת יעשה שלא עם לט בקירות ירא הוא

 לו כ״א זה אין אך א׳ לב לו שיש עליו יאמר זה ה׳
 אך .בכח הוא אס כי בו יפעל לא כי וביה מניה בלבד
 מאוםו הוראות עטדח שפועל ג' מדה לו אשר אמנם
 בפועל א׳ לב להקב״ה שנותן עליו יאמר זה .בע״ז
 לא יראה מחמת כי נוקף עודנו היצה״ר אך .היצ׳ש הוא

 יוסיף אלה על אם אך .לה׳ הוא גס בעצם ישתעבד
 לה׳ וישתעבד השכינה כנפי תחת ביותר חומרו להכניע

 הלבבוס שתי לנותן יתייחס זה הנה הכל לעיני עוז בכל
 אח כי הב׳ הסוג לישראל היה במצרים והנה להקב״ה

 וטסחיס מאמינים ה׳ עס נכון ולבס עובדים היו הע״ג
 אך ההוראה. פעולת עושיס שהיו לא אך כנודע. בו

 מפה על ה׳ קצף וע״כ ה׳ עס שלמים היו ובקרבם בלבם
 א׳ לב וזהו .עע״ג היותם עם לי יאמינו לא והן באו׳
 לי ניתן ולא ובכס מכם לכס כלו' במצרים לכס היה

 דילגתס כי לעשות והגדלתם לכס היה אם .כי בפועל
 הלבטת שני לי נסתם כי הד׳ אל מהב׳ הדרגות שתי

 הורג פסח בדם כי »ילה ובדם פסח בדם הדבר והיה
 אותו עונדים היו אשר השלה אח ששהשו בע״ג מאוסם

 הטומאה כח את להכניע לעשות הוסיפו מילה ובדם
 ושומם מעליהם הערלה בהסירם השכינה כנפי תחת

 לה׳ נתנו היצה״ר את גס בו כי נמצא בבשרם ית׳ חותמו
 גם הפסח אח עשו כאשר כי והענין .היצ״ש גס ומה

 נוקפם היצה״ר שיהיה יבצר לא עכ״ז היצ״ט אחר שמלאו
 בעשותם אך .היצה״ט שגבר אלא המצריים מאימת
 ענה הרע יצרם גם כי הקדש רוח מעיד מילה הברית

 זה לפי הכתוב ושעור :הוא גם היצ״ס בעצת והלך אמן
 לז״א זה היה ואימתי לבבות שתי לי שנתת לבבחני
 שנחת לבבחני שאמרתי מה כלומר מעיניך באחד לבבתני

 מב׳ באחד כ״א עיניך מב׳ א׳ בכל לא לבבות ב׳ לי
 לי נחת מהן שבא׳ עינים השני הן ומה .בלבד עיניך

 עינים שתי הס לך שהיו מילה ודם פסח דם לבבות שני
 השני לי נתחי מהם ובא' האלהות אל להביט להתחיל

 מילה ודם פסח דם מעיניך באחד לבבתני וזהו .לבבות
תאמר ושמא מהם באחד שלבבתנ* עיניך הס שאלה הלו׳

באיזה
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 • כו׳ משה זה מצורוניך ענק ,בא אמר לזה משניהם כאיזה

 המילה היא בעצמו משט. ע׳׳י הנעשה עין באותו לו׳
 שאין מה המוהל היה שמשה י״ט( פ׳ )ש״ר ז״ל כמאמרם

 השני לה׳ נתונים עדיין טו שלא לבדו פסח בדם כן
 ולהיות .משה ידי על נעשה אפר השני העין עד לבבות

 מיוחד להיותו הוא משה ע״י צלם מילת ליעשוח ט
 חמם ידו ליכנסעל מיוחד כמוהו אין טאשט לקדושה

 יגיעה יקרט ולא נטר להיוט ונם השכינה. כנפי
 באח״ד באו׳ ט שבשבטיך והגטר המיוחד חהו .ות ול־

 כ״ו( )בראשית כד״א המיוהד אל יורה האל״ף בפת״ח
 ענק בני י״ג( )במדבר כד״א ענק ואמרו העם אחד
 חיות שהם השבטים הם וצורוניך נטר היות על יורה

 אחשוב וזה .צוארם על התורה של מרימי וגס העולם
 בקיום כשל אשר בפלט הכטב מאמר ז״להיה דרכם לפי

 כן ט׳ כאפר ישראל בני ויעט באו׳ לה מי סברת מצות
 דעות אל כי הוא אך . מיותר הוא עפו כן או׳ כי .עשו
יצר של בידיהם היו עשיות שתי כי יעיד ללבב הרואה ה׳

:אמן אמריו שענה הרע יצר ושל הטוב
 שבכל הוא הנהכללרז״ל ט'. הלילה בחצי ויהי כט

 שד .דיט ובית הוא .וה' שנאמר מקום
 עפו הס אמר .כו׳ ויעט שאו׳ שאחר .הפשט ע׳ד יתכן

 :בכור כל הכה וה׳ . שלו את עפה וס׳ כלהס אח
 קמט יום בערב בנשף הלילה שבאותו ז״ל ■יאמר רמז או
 רב והרג חרב מכת מצרים אש ויט מצרים בכורי כל

 הם גם סט ואח״כ בכירות סכת הסטהס אתם באו׳
 נא׳ לא מצרים בכורי למכה בבכוריהס מצרים למכה הה׳ד

 כי .,ט הכה וה׳ באו׳ ירמוז יתכן .וזה ט׳ בבכוריהס אנא
 יודע ובמה בטר כל הוא גס הכה וה׳ ית׳ זולתו מכת זולת

 בשני הוא אחדמהמשחיתים. ולא .בם היתה ה׳ טיד
 מבטר אלה כל הוכו הלילה חצי שברגע )א( ,דברים
 כי )ב( .מצרים גבול בכל בהמה בכור פד כו׳ פרעה
 בכור עד ט׳ פרעה מבכור כלה ובקטן היחל בגדול
ביותר לו המגן שרו כי .בגדול היחל לגדולתו ט בהמה

:יתברך לפניו תהו כלס מזלו או
 הכה וה׳ או׳ אחר הנה .כו׳ לילה פרעה וימס ל

 ואמ״כ .כו׳ צעקה ותהי הליל .כו׳ בכור כל
שהוא כדברכם או׳ ענין מה וגס לילה פרעה ויקס

 :כו׳ דברתם כאשר וחמר שחזר מה וק .מיותר
פן ודאגו מהו על איש נפש מרי המצריים הנה אכנס

 אלה עד אס טס סעטר עצמם על גם מעט עוד
 בקרבם לבם חם והיה העם לשלח מלמהר יוסרו לא

 אך .יגרשם גרש כלה עד פרעה נגד דברים להטיח
 את לשלח למהר המלך אל לצעוק לבס אל ערבו לא

 לקרא בחוץ ויתהלך קום עד במסבו שהמלך עד ישראל
 לא כעת אך .כן אחט היה כאשר דרור לשטייס

 ישוב לא כי הקשה ערפו את ידעו ט לבס אל ערט
 נשוקיס לילה בעוד קם כי בראותם חך כל. מפני

 נועדו אז .צאו קומו לאמר משה אח לבקש וברחובות
 צפני לצעוק עת זה אמרו ט יללה קול להרים יחדיו
 למהר שז בכל דרט יאחוז למען גדולה צעקה המלך

 צעקת ותהי אז .ט׳ לילה פרעה ויקם וז״א לשלחם
 חץ אשר בית אץ כי אומרם צעקתם דברי ויהיו גדולה

2 )ח״ב( י

 כלה מדינה מכת כ״א בטרות מכת זו ואין כלומר מת שם
 היה ככור היה שלא במקום כי ה׳ דרך ידעו לא והמה

 לא יעכ״ז מהאם ובכור מהאב ובכור שבבית גדול מת
 שהוא כדברכם אמר רק יציאתם להחליש מהם ידו הרף

 דברתם כאשר וז״אג״כ תשובו ואחר ימים שלשת דרך ללכת
 גם פוב־כתם למה כ׳א .מיראה לא זאת גס ואף .כו'

 מ'ריס המון קיל אך לבדו פרעה אמר כה והנה .אותי
 העם על מצרים ותחזק כ״א ושוב רצוא שילכו היה לא

 הארץ מן לשלהם רק פרעה תנאי בלי לשלחם למהר
 כמוך כמונו מתים כלנו פרעה אל אמרו כי והוא לגמרי

 מפתה הזה הדרך על כי הזעם אחרית יהיה מה כי
 וז״א .זה שאחר בשירוב יהיה מי אוי כי כמתים נחשבו

 כולנו מות אחלי בעבדים בצע ומה מתים כלנו אמרו ט
 ט׳. מקו את העם וישא כי לצאת. הבהילום כך וכל

 בעת לבם אל יערבו שלא נראה היה דגר ממוצא והנה
 איל הלא כי התפרקו וזהב כסף למי למצרים לאסר ההיא

 לק נדכה אפר ואפה איש כל למצרים זה היה ככד
 עת לא לבכות עת והיא לפניו מושל מתו להשאילן אוחנה
 לשלמם הים המצריים לב כי כמאמרנו גס ומה לשחוק

 השובים מחמדיהם יחנו ואיך עוד ישוט בל לצמיתות
 כל החשזון היה וגס שלם עד עוד לראותם יוסיפו ולא
 על יחמן שרם בצקו את העם וישא כי ורב עצים כך
 שלא בלבם שהיה עם לבם שמו אלה כל על כי אמר ק

 ובני וז״א משה כדבר רק לעשות כיוונו לא למו יתנו
 .ט׳ חן אח נתן וה' ועכ״ז .ט׳ משה כדבר עשו ישראל

 בני בשם ראשון שבפסוק לשק שינוי אל לב נשים ואם
 הכשרים כי יאמר עם בפס שאחריו ובפסוק יכנס ישראל

 ולא במשה שז בכל האמיש ישראל בני שמם יקרא אשר
 .למצרים היא רעה עת כי השעה דוחק אל לב שמו
 אשר אך .ט׳ וישאלו משה כדבר עשו ישראל ובני וז״א
 הנזכר מהפעם נתיאשו העם המון הם יכנה כס בשם

 לאברהם מאמרו לקיים יתברך הוא עשה .־מה שאלו ולא
 המצריים וישאילום העם חן את נתן גדול ברטש שיצאו
 1 וישאילום ט' .־ הע חן את נתן וה׳ וז״א הם ישאלו מבלי
 ,הפ בזה למעלה זה זולת אחרת דרך לנו יש ושד

:בכורות לסכח הפאלה שקדמה
.לב לשוס ראוי .כר מרעמסש ישראל בני £!י ליס זל

 החניה ולא הנסיעה הוזכרה למה )א(
 מהמנין )ב( .במטח ויחנו מסעי בפ׳ כאו׳ כמכות

 רב ערב וגם באר )ג( .כר מאוח כשש הדמיון בכ״ף
 .בישראל האמור הל׳ שהוא אתם נסע היל״ל ט' עלה
 יוסיף ומה יתן מה כי .ט' הבצק את ויאט באו׳ )ד(

 או׳ )ה( .שה האפר וגס הבצק אפיית ית' הודיענו
 .שנה רד״ו זולת היו לא הלא כי כו׳ ישראל בני ומושב

 ידע לא מי ומושב אומר אחר ט׳ מקץ ויהי אומרו )ו(
 ט׳ מקן ויהי אומר )ז( .השנים אותם מקץ שהוא

 הרי ט .ה׳ צבאות כ; יצאו או׳ )ה( .שנית מק^פעם ויהי
 .ה׳ צבאות שה קראם למה )ט( ט׳. ויסעו למעלה נאמר

 א־מר כי )יא( שמור. ליל היל״ל שמורים ליל או׳ )י(
 לו׳ חזר למה )יב( .מיותר הוא לה׳ הזה הלילה הוא

 ואו׳ חוזר פסוקים כמה אחר למה )יג( .ס׳ שמורם
.ט' ה׳ הוציא הזה היום בעצם ויהי .אחרת פעם

או׳



לח משח באועדת
 להתמהמה יכלו לא עצמם מצד הס אותם מגרשים היו

 וגס סגה כי להתמהמה יכלו לא עצמם מצד שגס והראיה
 היו הראשון הממס רק היה לא ואם להם עשו לא צידה

 לא ולמה .לדרך צידה יעשו עד המצריים אותם מניחים
 ישראל כני ומושב הנה כי הוא הלא להתמהמה יכלו
 שנה שלשים וגס שנה מאות ד׳ במצרים ישט אשר

 גר כי לאברהם נאמר מעת הבתרים בין ממראם שהוא
 למדו ק על כי זרע לאברהם היות עד מ' זרעך יהיה
 הימים שלמו כי הנה ישראל נקרא מכאןשאברהם בב״ר

 שנה שלשים מקץ ויהי כ״א יתר או פחות מיענו ולא
 אין וע׳כ ־כלומר התשלום בנקודת בקן שהוא .כו'

 מתעכבים היו שאס הזוהר מספר כנודע רגע כמו לעכבם
 טומאת שערי החמשים במדרגת נכנסים היו יותר מעכו

 באומרו התנא אחפובניוון וזה .קום יוסיפו ולא מצרים
 מלכי מלך עליהם שנגלה עד להתמהמה יכלו ולא

 כי והוא ב׳ נועם ועוד :מיד וגאלם הקב׳ה המלכים
 ביום הנזכרת הנקודה בעצמות שהוא היום בעצם ויהי

 שהיו מעלה של פמליא והס ה' צבאות כל יצאו ההוא
 ואמר ההיא בנקדה יוצאי׳ והיו ס מהגל! היוצאת השכיג' פס

 צבאות שכלם ישראל עם שכינה מחנות ד׳ לכלל צבאות
 משוללי בניו אח להניח ית׳ הוא רצה ולא .יקראו ה'

 השכינה לעכב ראוי היה ולא ומלאכים מהשכינה שמירה
 ישראל יוכלו לא וע״כ לגלות הוגבל אשר מהגטל רגע כמו

 אשר ועל .רגע כמו מעלה של פמליא אחר להתמהמה
 ע״כ כי הוא הלא פנה רדיו רק ישראל היו שלא הערנו

 מל׳ שה!א במצרים רק מצרים בארן ישט אשר אמר לא
 שהתחיל צרוחם רבו כי .רבים ל׳ והוא ודוחק מצר

 וז״א וליעקב לו רבות וצרות גלות חסרו פלא יצחק מלידת
 צר מיד גאלם יח' הוא כי הפנין אל ונחזור : במצרים

 צידה 'עשו או במצרים הבצק את יאט עד הניחם ולא
 יבלעו פן כנזכר מהגבול יותר שם השאירם לבל לדרך

 נקודת הנה כי זה על יקשה והלא מצרים טומאת בילאח
 )ש״ר כמשז״ל בלילה ולא היום בעצם היה שאמרנו הגבול

 וכי .כו׳ צאו קומו בלילה באו׳ לפרעה שאסר פ׳י״ח(
 הגבול ברגע ביום יצאו וע״כ בלילה שנצא אנחנו לסטים

 כמו וש״ח יצחק סלד בו כי ס״ו ביום שהוא כמדובר
 ואומר .כו׳ ה׳ ועבר כי״א הגדול ה' שמרם שבלילה

 גס ישמרם לא למה ישראל ובין מצרים בין ס׳ יפלה אשר
 את יאפו עד היציאה רגע גבול עת יעטר ס גס הוא

 ברגע מהגלות השכינה ותצא לדרך צידה ויעשו הבצק
 היה זה ליל הניח לומר כו׳. שמורים ליל לז״א הגטל

 שמורים ליל וזהו .בעצמו לה׳ מיוחדים שמורים ב׳ של
 מלכים. הד׳ מם לאברהם )א( ;ואשמור. ש לה׳ הוא
 כמאז״ל מצרים ביציאת ונכוריהס ישראל את לשמור )ב(

 ליל שהיה לילה עליהם ויחלק פסוק על מ״ג( ,ם )ב״ר
 אברהם בזכות מאז הלילה ית׳ הוא וחילק בניסן ט״ו

 רציה הניח לך ראוי היה הלילה כל לאברהם שאמר
 שני זה בליל מאז היו כי באופן בכורות במכת לטיך

 .אז 5 כן מ שני שמור שהיה ובניו באברהם שמורים
 עם ■■׳וריס ש שגי היו כי מצרים מארן להיציאם וזהו

 גס כן ה׳ ע״י היה הא׳ שהחצי שכמו .להוציאם העתיד
סלילה. חצי אס כי מצרים ליציאת נועד שלא כיון זהוש׳ח

זא

 ולמה ה׳ צבאות הס הן הלא ט צבאותס על ׳Л )יד(
 ישראל של צבאותס שהם אחרים יש כאלו צבאותס יאמר

 דרכנו ע״ם וגס הבנה ומשוללת יתירה על מלס וגס
 ט׳ ישראל בני כל ויעשו זה שקודם פסוק אל לב נשים

 שמוסיף אלא כלו למעלה נאמר זה פסוק הלא כי עשו ק
 קרבן מצות עגין כל כי )טו( .נטספה ולמה כל מלת פה

 בקרבן כשיאריך למעלה לאומרו ראוי היה ומילה שסח
 מרז״ל ידעט הנה אסנם הדבקים: בין עתה יפסוק ולא

 נשרים כנפי על אתכם ואשא פסוק על כ׳( פ׳ )ש״ר
 לשעה סכותה מרעמסם נשאוס כפיס על השרת מלאכי כי

 אל נבא ובזה ימים. שלשת מהלך שהם מלין קלהק״ך
 כאלו וחניה נסיעה הזכיר ולא כו' ויסעו אמר הענין

 וחניה לחוד נסיעה נרגשת בלחי סכות עד היתה הנסיעה
 יחשב זר כמו והלא בסוטת נמצאו שבנסיעה כ״א לחוד

 לז׳א .בטבעם לאסם המתנהלים פמהס סף למוליכים
 רגלי אלף מאות שש כאלו בקלות כ״כ ויסעו לו׳ ט׳ כשש
 מפולני הגברים היו כאלו כלומר מסף לבד הגברים היו
 ישראל בני ויסעו יאמר או .טסעיהם ע״י קלו ק טף

 .אתם שיצאו רגלי אלף מאות שש כמו קלה נסיעתם ותהי
 נשים לשם ואין הגברים שהם אותם הס הלא הס ומי
 כמלאכי כלומר טף משוללי הס שגס מטף לבד הס וגס

 על כי עמהס שהיחה השכינה עם אתם שיצאו השרת
 רב הערב אם יתכן זה הלא תאמר ושמא כטסנשאוס

 לא אך מלאכים. נשאוס שלא על אחור נשארים היו
 הלז כשיעור רב הערב קלו ולאין ומאין מאתם נתפרדו

 הלא כי החפן על תתמה אל לז״א .מ״ה ישאוס כפים שעל
 כי ומעלה באיטח עלו כלומר אתם עלה רב ערב וגס

 כמאז״ל לויה בני על גס חל ישראל על אלסיס שפע בסול
 עלה וז״א ז׳( דף )חולין יאיר בן פנחס דר׳ נעובדא

 שהיו למה קלה לשעה גם ללכת במעלה פלה כי אסם
 נ״א הושוו לא כי לישראל שהושוו תתמה ואל .אתם

 מאד כבד היותו עם המקנה גם כי ישראל למקנס
 .רב הערב היו כמוהם עמהס ית׳ הוא לעשות הפליא

 מאד כבד מקנה ובקר וצאן אתם עלה רב ערב וגס וזהו
 צאן רגלי שהקלו כמו כי אמור לק מ״ה נשאום שלא

 עם יחד שהלט הקלו מאד כבד היותם עם ומקנה ובקר
 .השרת מלאכי כנפי על הס גס ינשאו מבלי ?זראל

 יבארו לבל המצאות להמציא לה׳ מעצור אין כי הוא אך
 כנפי על בהנכאם ישראל של וקניינם מקניהם אחור

 הערב עם נעשה המקנה עם שנפט הדרך ועל נשרים
 מקנה ובקר וצאן אתם עלה רב ערב וגם וז״א .רב

 קלה לשעה כי מוכח ומאן תאמרו ואס .כו' כבד
 שהו ולא נשרים כנפי על שהוא סטתה סרעמסס הלכו
 הבצק את ויאפו כי הוא ממהר עד הנה אחד יום אפי׳
 מצות עגות והיו בסוטת בחנייתם ממצרים הוציאו אשר

 בצק מלוש יש אשר שיעור בדרך היה ואלו חמן לא כי
 צרורות בצקם בהיותם גס ומה .מחסין היה חומצתו פד

 מכס שהשמש שכמם על וגם שמתמממיס בשמלותס
 שהו ולא כמדובר טשאיהס שקלו רק זאת אין אך בהם

 חומצט עד בצק מלוש יש אשר שיפור ימים ג׳ במהלך
 משני הוא הלא במצרים אט לא ולמה תאמר ושמא

 לא אס גס ט )ב( . ממצרים גורט כי )א( טעמים.
3 )ח״ב( י ז ן
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 הלילה הוא לז״א הלילה מחהלח בעצמו שמר כתה איך
 מאז זו קדושה קנה הראשון שהחצי שאחר לה׳ הזה

 ט שהיהל החצי לה׳ הוא הלילה שכל נמשך לה׳ להיות
 דקדק וזה לה' הזה הלילה הוא וזהו .הזה החצי עם

 מונח שהוא בדבר אלא זה ל' צודק שאיני הזה באוסרו
 הלילה יוסבאחר על דבר הקודם בפסוק והנה לפנינו
 רי״ז( דף י>!4הזוה$׳) מספר בנלמד אך .ההוא והיל״ל

 זכות ט שנעשה לילה או היום ט .כו׳ ימי ויקרט על
 קיים והוא קדושה קונה היום אוחו קדושה של דבר או

 עליו לומר שנוכל הלילה הוא יאמר ובזה .לעד עומד
 וחציו מאז חציו לה' הוא כי לפניט קייס הוא ט זה

 שהיה עבר היותו שעם הזה הלילה הוא וזהו . עתה
 תחמה ואל .כלו הוא לה׳ כי הזה בחמר הוא לומר נראה

 עחה עד ט עמדה מאברהם הלילה חצי קדושת איך
 בכלו לה' שימור קדושת גם כי איפה דע ט במצרים

 לכל שמורים וזהו .ודור דור בכל לעד שמדת אז שהיה
 בזה אז שנעשו מצות גס ט ועוד .לדורוחם ישראל בני

 זאת משה אל ה׳ ויאמר הנה כי קדושתה מחזקים הלילה
 מצות שתי היו כן שעל אותו ומלתה .כו׳ הפסח מקרן
 אותו כל נתעסקו ובהם מילה ודם פסח דס בידם

 שנעחיק י״ז( פ׳ )ש״ר ז״ל במאמרם יבא כאשר . הלילה
 אומר כשכוח יהיה או :בס׳יד לפטם ס ונבאר לשנס

 היציאה ענין פה אומרו בין ומפשק ומילה פסח ענין פה
 הסס בעצם ויהי באו׳ כן אחרי עליה לדבר שחזר צמה
 יצאו ט הדברים בלל הנה ט לו׳ ט׳ ה׳ הוציא הזה

 :בכתובים כמפורש הפרת מלאכי כנשי על ממצרים ישראל
 את צבאותי אח והוצאתי פסוק על כתבנו למעלה והגה

 פולי חדמג אל למשה ית׳ הוא שאמר ישראל בני עש
 אמר לכן במצרים וישארו בעונס לצאח ישראל יזכו לא
 את וסוצמהי הנה כי מבטן להם יש הנה .ית׳ הוא לו

 בני עמי את אגבן ואז מעלה של ופמליא שכינה הס צבאות•
 צ׳ל שאין הדבר נהפך איך איפה א׳׳כ יקשה והלא ישראל

 כאלו נשאוס כפים שעל כ״א אגנן לצאת שצרכו שלא
 ה׳ ויאפר לז״א להם עבדים ישי־אל צבאות הם המלאכים

 קונים המצות ידי סל; ט והוא הפסח חוקת זאת משה אל
 שישתעבדו גדר עד אותם בעשות קדושה איטת ישראל
 ‘למעלה כי והוא ישתום כפיס ועל אליהם הברת סלאט

 עשי לא עדיין המלאכים אגב ישראל את שיוציא ית' באו׳
 זאת מפה אל ה׳ ויממר הגה אמנם :שסח קרק פצות
 או׳ וזהו בעצם זו מצוה קיימו וישראל כו' הפסח חוקת
 בלבד רובם או קצתם ולא ה׳כו׳ צוה כאפר בנ״י ויעשו

 אז עט כן וז״א פה שנאמרה מילה מצות ונס כלס כ׳א
 כשה בשחישת הע״ג מרשוח צאת שהוא ומיצה פסח ע״י י

 תחת ונכנש בע״ג שכפרו עובדים שהיו הע״ג שהיא
 בריח אות חותם הוא יה' ו במותר ונחתמו השכינה כנפי
 מלאט על העלנו חלקנו הי אל זאת בשכר ע״כ קודש

 אלו מצוס ב׳ פשו אשר הזה היום בעצם ויט וזהו השרח
 מארן ישראל בני אח ה׳ הוציא כי ישראל מעלה קנו

 ממש עליהם נשאוס השרת שמלאכי צבחותס על מצרים
 של צבאוחס נקראו ה׳ צבא!ח כה עד הקראחס פחת כי

 כנפיהם עג אם ולנב לשרתם הס ישראל של כאלו ישראל
למעלה אמרו ולא השכח רוקח ואת ענין פה הניא ןע״נ

4 )ח״ב( י ׳ ' ; ,־

 הראל נתקדשו ומילה שע״יפסח לומר הפסח במצות
» :גשרים כנפי על לינשא

 הפסח חוקת זאת י״נו( פ' )כם רבה כמות ובמדרש
 ישראל שיצאו כיון הלפתא בן שמעון מ״ר

 לישראל הזהר למשה הוא ברוך הקדוש אמר ממצרים
 איש עבד יכל ט יאכל לא נכר בן כל הפסח מצות על

 שפסל ישראל שראו כיון כו׳ אוהו ומנחה כסף מקנח
 ומלו קלה לשעה ישראל כל עמדו בפסח לאכול לערלים

 וילכו שנאמר עפהם שיצא מי וכל ובניהם עבדיהם כל
 אמר לאוהביו משהה שעשה למלך מפל יכראל בני ויעשו
 יכנס אל המסובין כל על שלי סימננורי אין אם המלך

 על אש צלי להם משסה עשה האלהים כך לכאן מהם אהד
 אין אם להם אפר הצרה מן שגאלן מפני ומרורים מצות

 כל מיד מפנו חכועפו נא בבשרכם אברהם של תוחמו
 לי אספו נאסר עליהם קלה ולשעה נמולר במצים הנולד
 ישראל בקשו לא )שם( אמרו חינו ורבי ט׳ כורחי חסידי

 חון כרחם בעל הפילה טפלו כלס אלא במצרים למול
 כו׳ שמרו כי לפה ט׳ אפר וללוי שנאמר לוי של משבשו
 ולא לנצלן מבקש הקב״ה והיה במצרים ינצורו ובריחך

 לך לו ואפר למשה קרא הקב׳ה פשה מה זכות להם היה
 אותם שמל יהושע היה שם אומרים ויש אוחס ומהיל

 עליהם מקבליה היו לא מהן והרבה נו׳ מול ושוב שנאמר
 את משה כעשה וטון הפסח שיעשו הקב״ה אמר למול

 . ע׳ע וטשות העולם רוחות לד׳ כקב׳ה גזר הפסח
 שנאמר הפסח בחוט ונדבקו הלכו שבג״ע הרוחות ומן

 • עם שלשים מהלך הולך רירו והיה תימן ובואי צפון עורי
 האכילנו ממך בבקשה א׳ל משה אצל ישראל כל נתכנסו

 אומר והיה הר*ח סן עייפים שהיו מפני מפסחך
 שנאמר. אוכלים ההם אין גמולים אתם אין אס האלהים

 מיד ט׳ הפסח הוקת זרה אהרן ואל משה אל ה׳ ויאמר
 והקב״ה פילה בדם פסח דם ונתערב ומלו עצמן נהנו

 ואעבור כנאמר ומברט ונושקו ואחד א׳ כל ונושל עובר
 חיי פסח בדם ■חיי ט׳ בדמיך מתבוססת ואראך כליך
 שיצאו כיון באומרו לב לכיס וראוי עכל״ה: מילה בדם

 בי קרי וזיל היה אז כי ידע לא מי כו׳ ממצרים ישראל
 היציאה אחר שהוא נראה שיצאו כיון או׳ ועוד הוא רב
 הפסח נעשה אז כי הקודם יום בערב רק היה ולא

 כל מלו או׳ ועוד עליו רמש שימולו צריך היה ומקודם
 שנאמר אומר ועוד עצמם אח אמר ולא ובניהם עבדיהם

 בכתוב מפורש והוא צריך היה ראיה האס ־ייפטר וילכו
 דבר והיא משל צריך מה כו׳ למלך משל אומרו ועוד
 הס כ״א מפסה עשה לא ית׳ הוא כי ועוד מאליו סובן
 מצות על והוא לפשתה הדבר ייחס איך כי ועוד עצסן

 ופפורש ידוע כהוא מיותר הוא אש צלי או׳ ועוד ומרורים
 או׳ ושד מיזהר הוא הצרה מן כגאלן או' וגס בכתוב

 אם והיל״ל אברהם הזכיר למה אברהם של חותמו אין אס
 היה אם לנו מה קלה לכעה או׳ וגם גמולים אהס אין

 אספו פסוק להביא צורך מה וגס א׳ ליום או קלה לשעה
 לא או׳ כי ט׳ אסרו ורבותינו אומר ושד כו׳ חסידי לי

 בישלו כלס אלא שאומר אחר מיותר הוא לפול בקשו
 הוא בקשו לא שאוסרו בהפך שהוא אלא שד ולא המילה

בטנה מייש שבישלוה הוא ניהלו ואי' בה השתדלו שלא

ושד ׳ ,* י



יט סשח בא תורת
 ומהול לך לו ואמר למשה קרא הקב״ה עשה מה או׳ וסוד

 אכול איסור כ״א בספר כשב נמצא לא הלא כי אותם
 וי״א או' ועוד אוחס ומהול לך לומר לא אך בפסח ערל
 היה שם כי ידע לא מי אותם שמל יהושע היה שם

 ושד אותם מל יהושע רק יאמר שלא היה ומהראוי
 זה להם אמר מי מקבלים היו ייא מהם והרבה אומר
 הקב״ה להם "ר א אומר ועוד פסוק משום ראיה שאין

 טנתו נפי כי כו' מפה שעשה וכיון הפסח את שיעשו
 את שיעשה למשה אמר רק הפסח את שיעשו היל״ל לא

 מה העולם רוחות לד׳ הקב״ה נזר או׳ ושד כו' הפסת
 שיתדבקו ג״ע לרושת גזר ולא העולם לרוחות לגזור צורך

 כי הוא שנהפוך ועוד .העולם רוחות מבלי משה נפסח
 כי במקומו ג״ע ריח ישאר לג״ע רוחות ד׳ ינשבו יחד אס
 וכן ג״ע ריח מלהוציא מערב ברוח יעכב מזרח רוח
 ושד וימין בצפון זה דרך ועל מזרח ברוח מערב רוח
 ומן או׳ ושד מספיק היה וא׳ רוחות בארבע צורך מה

 יורה הלכו מאומר כי ונדבקו הלכו שבג״ע הרושת
 העולם רוקי־׳ שד׳ מאומרו הפך והוא מאליהן שהיא

 ומן אומר ועוד הריח אח הביאו שהן שנראה משטח היו
 הלך עדן גן וריח והל״ל מובן בלתי שהוא ט׳ הרוחות

 שנס ואם משה בפסח נדבקו הדרך איזה־ ועוד ונדבק
 תאוה ה׳ שימן ולא ג״ע מרוחות שיהיה צורך מה זה הוא

 אל ה׳ שיאמר שמביא הראיה ושד הפסח מאותו בלים
 משה של פסחו כעל נראה איך הפסח חוקת זאת משה
 והל״ל הזה הלשון הוא מה עצמן נמנו מיד אי׳ ושד ידבר
 ראו ואשר אמינתס איפה איה קשת ושד נשלו שד

 עד ית׳ במצותו לימול שמיאנו במצרים ומופתים אותות
 ורצו בחרו לא ה׳ במצות כי היתכן ועוד נפשם ששפה

 עוד ולא נשלו משה של מפסחו נפש חאוח ואל לישל
 לא והס ולברכם לנושקס כך כל טובה להם שהחזיק אלא
 ונטלו עובר והקב״ה אומרו ועוד יתברך כמצוש עשו

 מה וברכה נשו׳כן- הוא שהענין אחר כי ומברכו ונושקו
 נטילה עמן איזו כי גס ומה ונוטל שבר אומרו ענין

ועוד ונסל ובא אמר ולא עובר לשון או' וגם בהם חצדק
 : מהפסוק שמביא בראיה נשיקה ולא נשלה שאין
כי לכל מודעת הקדמה נקדים הביאור אל לבא אמנם

 א׳ תזדמן לא שאם .מצות כיתר מילה בריח אין
 יהודי איננו ימול לא אשר הנה כי בשאר היהידות התקיים

 פלו׳ ר׳ את זה-שכאלו בתנשמאהוא ופנין-שאמל&ז׳ל
 הדברות בעשרת נכתבה לא למה המילה היא חביבה אס

 בקולי תשמש פשע אם שנא'׳ כתובה הוא שכבר והשיב
 עדיין הקושיא כי יראה והנה כו׳ בריתי ושמרתם
 ,מהן אינה הלא הדברות י' בהקדמת היא כ״א במקומה

 וזולתו שבדברות מצות כיתר איננה ט כונמו תהיה אך
 עבודתו צווי לו יצוה לא עבד לקטח איש יספו! אס הלא כי

 כי הזה הדבר כן לו לעבד בחותמו ויתתמנו יקננו פד
 אנחנו יתברך עבדיו כי המורה שתם הוא הברית'מילה

 אליהם קודמת רק הצווייס מכלל זה יהיה שלא והראוי
 עבדו את כמצוה מצית יצרנו כך ואחר ה׳ עבדי שנהיה

 מפי לפשע תזכו אם דברות העשרת בהקדמת וזיא
אינכם אס אפשר אי בקולי ממש שהוא מצותי אליכם

5 )ח״ב( י ;ז־’ ‘י

 בפי לכם באמור בקולי חשמעו שמוע אם וזהו גמולים
 וזהו בחוחמי עבדים לי שתהיו בתנאי הוא דברותי ובקולי

 אל ונבא : למצות תקדים היא כי׳ בריתי את ושמרתם
 בפסוק קושיות שתי רז״ל ראו הזה בדבר הנה כי הענין

 .כו' ערל כל הפסת חוקת זאת כו׳ ה׳ וידבר זה
 תלויים ומצות ותורה היהודית קבלת שכל אחר כי )א(

 באו׳ הפסח על ה׳ צוה כאשר למה א״כ נשלים בהיותנו
 עדת כל אל דברו כו׳ חדשים ראש לכס גזה החדש

 אליהם משה במאמר וכן כו׳ שה איש להם ויקחו כו'
 העיקר שנוא שימולו להם הזכיר לא כו׳ וקחו משכו

 שאמר בכורות מכת ענין כל שמספר אלא עוד ולא
 כו' הלילה בחצי ויהי כי נעשה כך ואשר לישראל■ משה

 כו׳ העם חן אש נתן ושה׳ מ׳ בצקו אח העם ושנשא
 צוה ולא כו׳ סוכותה מרעמסש ושנסעו מצרים את וינצלו

 יתברך הוא היה הזאת הטובה שכל המילהוה־תכן על
 אלא המילה על צוה לא כי ערלים והס להם עושה

 ויאמר יד כלאחר אומר הנזכר הענייציס וכל היציאה כל
 ולמה ט׳ יאכל לא נכר בן כל הפסח חוקת זאת כו' ה'
 בזה שיורה שנית עוד )ב( .ממנה מתחלה עיקר עשה לא

 יתר על אך אטלתהפסח על רק המילה עיטב שאין
 מילה בלי כי הוא כן ולא ומוריד מעלה אינו ומצית תורה

 אלהותו היתהקבלח וסבילה במילה הלא כי מישראל אינן
 כיון ואמר חלפתא בן שמשן ר׳ בא כן על ותורתו ית׳

 כי מישראל מילה חסרה שלא לו׳ דעתו כי והוא כו׳ שיצאו
 מתחיל שהיה הדור בניהם זולתי נמוליס היו הגדולים כל

 עמהם לצאת מבקשים שהיו גרים או עבדיהם וגם עתה
 מוליס כי מילה ברית על לגדולים עיכוב היה לא כן ועל
 בלבד לערלים ים׳ הוא שפסל ישראל שבשמוע אלא היו

 לכל לשל ולא לאוכלו נמוליס שיהיו כלומד בפסח לאכול
 עבדיהם ומלו מעצמם הלט בלבד לערלים רק ישראל

 לא וע״כ הכל את להכשיר עמהס שיצא מי וכל ובניהם
 כי . הזכירה ביציאה רק מתחלה עיקר מהמילה עשה

 הא׳ והקושי מתחלה היו נשלים הגדולים ישראל כל
 שיצאו כיון וז״א דבריו בפתח אמרו לזה שהביאו שאמרנו

 יציאתם התורה סיפור אחר שהוא ממצרים ישראל
 הקדוש אמר ט׳ מרעמסס ישראל בני ויסעו שהוא ממצרים

 כו׳ נכר בן כל הפסח מצות על לישראל הזהר. למשה ב׳ה
 שכבר היציאה אחר זה לצוות נחשב זר כמו הלא כלומר

 קבלת עיקר שהוא מילה ברית ענין , גס ומה עבר .
 לערלים שפסל ישראל שראו שטון רק זה אין אך האלהות

 יצא אשר וכל ובניהם עבדיהם ומלו ישראל כל עמדו ט'
 ע״כ כי כלומר היו שלים כי עצמם את לא אך עמהס

 בניהם גס שימולו יד כלאחר עתה רק מתחלה הוזכר לא
 בקבלת כן אחרי לאו שאם אביהם עם לאכול ירצו אס

 והוא ויעשו שילכו ראיה והביא ויסבלו ימולו השרה.
 כי לומר היא הכונה אך מיותרת היא וילכו מלת כי

 זה ואין הערלים את שפסל בשמען ויעשו. הלכו מעצמם
 אשר אח גס להכשיר שרצו אלא נשלים היו שכולם כ״א

 היו ישראל כל אס כן שאין הס'.מה גם :ויאכלו מלו לא
 אל סעם לתת שונו אפשר קלה לשעה ובאמרס ערלים

 אך שוחר שהוא עשו כן .ואומר שחוזר הפסוק סוף
הכל את למול הפסח אכילס בעת הספיקו איך כי הוא

אד



בא תורת ׳ ד8
 כאשר ישראל בני ויעשו יזהו ית׳ מידו כ״א זה אין

 והנה . הנזכר ישראל עם הנזכר השם עשו ק ה׳ צוה
 יורה למה כי בעצם ארוכתת עלתה לא הב׳ הקושיא עדיק
 לכל גם והלא הפסח לאכול רק המילה עיטב שאין

 לאוהביו משתה שעשה למלך משל לז״א עיכוב היא הטרה
 גם ומה . בחינות יש המילה בהעדר הנה כי והוא ט׳

 בכוליה תיכלא שדיא הערלה כי )א( . שורה מתן קודס
 טט עצמו כל כי אברהס בחינת )ב( . בשר ועד מנפש
 מטמאו הערלה היתה ולא היו קדושים וגופו נפשו ונרו
 וקנה ההיא המצוה שעשה שמל עד שלס נקרא שלא יק

 יודן ר' מאמר על וכמאמרנו קדושתו על קניינית קדושה
 הזאת התאנה לאברהם הקב״ה שאמר מ״ו( )פ׳ בב׳ר

 . המום ובטל א־תה העבר עוקצה אלא פסולת בה אין
 נזרקת קליפט היא וברו נאכל שתוכו פרי יש ט והוא

 התאנה אך נאכל וברו נזרק גרעינו היא שטט ויש
 אמר כך עוקצה אלא פסולת בה ואק נאכל וברה טכה

 לא פוגמת הערלה אק לאברהם הוא ברוך הקדוש לו
 הבשר רק פסולת ואין אחה קדוש כי בברך ולא בטכך

: טסים תהיה ובהסרתו לבדו ההוא
 היה במצרים ישראל אז גס כי והוא הענין אל ונבא

 לא מלו לא שעדיק בניהם וגס ומילים צדיקים
 ית׳ חותמו חסרים שהיו רק ונפשם בגופם פגומים טו

 משתה שעשה למלך טשל ענק וזהו אברהם כענק בהם
 רק חסרים היו ולא אוהביו טו כבר ט ט׳ לאוהטו

 ואמר ט׳ משסה עשה האלטם כך עליהם טמנטרו היות
 היה לא שאברהס כמו כלומר אברהם של חותמו אק אם

 להם שעשה ואמר כמדובר אתם גם ק חותם רק חסר
 כ״א היה קרק ט זט קא גטה משולחן כי הוא משתה

 ית' חשט כקרק אך במצרים שנעשה היחה שעה מראת
 בני מששה של חשיטת הוא הצלי כי אש צלי שתטה אסר
 שהרגיש וספני ט״ז( פ׳ )שם ז״ל כמ״ש וגדולים טרק
 מצות על טס איך לאוהביו משחש כעושה ית׳ היה כאס

 על אש צלי אסר ע״כ הפכיית טראה שהיא ומרורים
 שתראה מה כלומר הצרה מן שגאלן מפני ומרורים מצות

 שהוא סה מרורים על והיות אש צלי טות הפנים שני
 לטוס מרורים על מצות והיות שגאלן מפני טא אש צלי
 על טחה ט הגאולה הוראת להגדיל וטא הצרה מן

 לזה ראיה והטא יתב׳ והפכו עצום מטרות להם טוס
 ביטלו שלא הוא ק ט נא ראה לו׳ ליכו׳ אסט מפסוק
 חסידי לי אספו נאמר עליהם »ה ט במצרים המילה

 לא אס הברית כריתת טרם חסידים יקראו ואיך ט׳
 כשרים הבלתי כל ט האומר כדעת והוא טו שתולים

 ק ט ואמר בס״ד שמות בם׳ כמאמרט החשך ביט תט
 בהפך אומרים רטחינו אך חלפתא בר ר״ש סברת זאת

 כלם אלא במצרים למול ישראל בקשו שלא שהוא זה
 וכל שיוסף יתק איך להם היקשה ט והוא כו׳ ביטלו
 כאשר לסול בניהם את לימדו לא הטא הדור וכל אחיו

 לז״א המילה לבטל כאחד כלש זרעם שיקומו גמולים הם
 ידיהם שרט אס כי הדבר היה אחת בבת לא ט דע

 מצרי׳ כשבט ה׳ עזרם לא ק וע״י למול בקט שלא ממנה
 נמשך ק■ ואחר לסול בקט לא ח״א .כרחם בעל לבטלם
 ט אמר צלף ט והראיס בע״כ המילה אס כלס «טלו

6 )ח״ב( י ל

פשה

 והוא לישראל הוציא שמזה ינצורו ובריתך ט׳ שמרו
 אסרתך שמרו ט הוא אך הכתוב לשון כסל לו שהוקשה

 שלא תמיד ינצורו שובריתך זכו כן ידי ועל למול שבקשו
 שיכלו שישראל הוציא ומזה כרחם בעל מהה ביטלוה

 אין ובזה לעיל בקשו צא שתחלה על הוא לנטלם להם
 עשו לא למה כרחם בעל בטלו מישראל שאם לומר קושיא

 תאמר ושמא משא״כישראל בקשו הם כי לוי לשבט כן
 מולים ט לו׳ רשב״ח את שהכריחו מהקישיוש יעשו ומה
 המילה על הוזהרו לא כי על שהוא כמדובר הכל היו
 ומוריד מעלה אינו כאלו ונם יד כלאחר הכל אחר רק
 ולא לגואלן מבקש הקב״ה והיה לז״א הפסח לאכילת רק

 על גואלם היה כבר כי כלומר זטת כך כל להם היה
 היה ב״ה והקדוש זכות להם היה שלא אלא אטתס זכות

 מאז ט פתה זה נתחדש לא כלומר בזטתם יהיה מבקש
 הקב״ה פשה פה שאח״כ אלא זה על היה לגאלם שביקש

 שתראה מה כלים' אותם ומהול לך לו ואמר למשה קרא
 זכירז אין מתחלה ולא הערלה ענק מזכיר שבאחרונה

 הוא כי מתחלה שנאמר ספק אין כי המצוה לצוות הענין
 הוצרך שלא גדר עד מצות לכל והקודם הגדול העיקר
 קריאה רק אינו כזה אלא שקדם הצווי בתורה גיכתב
 אותם ומהול לך ואמר קרא וזהו בפועל שיעשה למשה

 ט׳ משת אל ה׳ ויאמר נאמר שלא ממה לזה והכרחו
 אך לישראל לדבר שמצוה מקום בכל יחב׳ כדרכו לומר
 מל וי שילך הפעולה מקום רק הצווי מקום כאן שאין הוא

 הוא זה תידון הנה המאמר בעל עוד ואמר אותם
 יהושע היה שם ט י״א הנה אך מלן פשה ט לאוסרים

 שמורה שנית• אסבנ״י מול ושוב שנאמר אותם שמל
 שאו׳ לומר אפשר שהיה ומפני כבר איחס מל שיהישע

 אל רק א׳ פעם בעשה מה שישנה יהושע אל אינו שנית
 יחריב ולא שנית פעם שימולו אחת פעם שגמולו הנפולים

 שם ואמר הקדים פ״כ יהושע ע״י היחה ראשונה שפעם
 יהושע שם היה לא שאלו לומר אותם שסל יהושע היה

 הגמולים אל רק חוזר אינו שגית שאו׳ לו׳ דוחקים היינו
יהיה כי אותם שמל הוא ודאי יהושע היה ששם אחר אך

 :המל ואל הנעולים אל חוזר נכון שנית או'
היינו מלן שמשה לאוסר נשלמא כי לו הוקשה ועתה

 לפשות הוא כו׳ פשה אל ה׳ ויאמר אוס׳ ט
 סל שיהושע לאוסר אך אותם ומהול לך שהוא כטפל
 ראשונה האזהרה היא משה אל ס׳ ויאמר או׳ א״כ טתס

 כאלו וגס הפרן בטף יד כלאחר נאמר ולמה לישראל
 מהם והרבה נז״א יזפפח קרק על רק המילה עיכוב אין
 לעשות חפצים היו ט וה!א למול עליהם מקבלים טו לא

 הולטס שהיו הדרך בטורח יסתכנו סן לסול לא אך הפסח
 בעיניהם ירט באופן אעשה אני הקב״ה אמר ע״כ סיד
 ערלים ע״י לנעשה המהול ע׳י הנפשה הפסח כין מה

 ועשה משה והתחיל הפסח את שיעשו הקב״ה אסר חט
 נקדים הענק אל ולבא : כו׳ הקב״ה נזר פסחו אח

 ט )א( .ק הלא האמת לחכמי ידועות הקדמות ארבע
 הנה הכטד כסא שמתחת ישראל בני עם נפשות כל

 פגי והם דרוס צפון מערב מזרח בחינות לד' יתחלקו
 הוא הדבר ובכלל אדם סני נשר פני שור פני אריה

דין צד ובחינת גבורה ובחינת לחמים ובחינת חסד בתינס
ולעומס



משה כא תורת

 ׳ כלומר עצמן נתנו ח״א .בערכה גופנו נחשוב לא הנפש
 ניתן הדרך מליאות במילה וגויותינו עצמנו שנסכן גס

 ג׳( )דניאל באו׳ הכתוב כמאמר והוא הדבר על עצמנו
 באש לישרף גויותם נתט כי לומר כו׳ גשמיהק ויהט

 הוצרך ועתה :עצמן אח נם הציל וה' הנפש אבוד לבל
 חסידים שהיו לרשב״ח בשלמא כי נאמר פן טעם לתת

 לרבותינו אך חיי בדמיך חיי בדמיך ה׳ יברכם יצדק
 החזיק כרחם על שהודו פתה איך שביטלוה הא-מרים

 שכיוונו למה כי לומר כו׳ עצמן ונתנו לז״א כ״כ טובה להס
 כלומר הפסח לדם מילתם דם עירבו וגס עצמן למסור

 ,ה אל ליקרב ונמוחה הזה השה כדה דמינו נא יהי
 ההוא הכבוד כל את הקב״ה להם עשה אז הזה כפסח

 כיצמן שבזו מטסה לשון שהוא בדמיך מחטססת וזהו
 כל אח ונוטל עובר והקב״ה וז״א השה כדס דמן לנחפב

 או׳ הכתוב על יקשה הלא כי והוא ומברכו ונושקו אחד
 תוך עוברו הוא ואס ההיא העברה ענין מה ואעבור

 כי לך ואומר אומר ועוד עליך אומרו ענק מה מצרים
 פעמיס זה חיי בדמיך או׳ ייחור וגם מיותרת לך מלח
 ואעבור באו׳ )א( .הכתוב כיוון פעמים ד׳ כי אמר לכן

 ופסח הדס את וראה כו׳ לנגוף ה׳ ועבר ענין שהוא
 נצולו מלאך ולא העובר יח׳ היותו ע״י כי אצלנו ככתוב

 עליך כו'ובאו׳ עובר והקב״ה וז״א ישראל בכורי מהמות
 בעיר יבא לא כי יתב' דרכו כי והוא )ב( .יתרון כיון
 לא כענין ט שכינתו להשרות צדיק איש שם ימצא לא אם

 וישב )פ׳ הזוהר ספר וכמאמר בדוד ואבחר בעיר בחרתי
 תשרה למען מצרימה לבא יוסף הוקדם כן שעל ק״צ( דף
 יתברך בשורתו פה תהיה וזאת מצרים בגלות שכינה בו

 אהיה מצרים בעברי לומר עליך ואעבור באו' ליבראל
 ואחד אחד כל ונוטל וז״א מרכבה אעשה ממך כי עליך

 נפרדים היו המילה את שביטלו להיות כי והוא מישראל
 והשרה לעצמו נטלם המילה ידי על ועתה ית׳ מאתו

 אמר ולא לך ואומר או׳ ועל עליך וז״א בהם שכינתו
 אמד כל עם פה אל פה כמדובר רק חיי בדמיך ואומר
 נשיקת והיא ונושקו אומר הוציא משם מישראל ואחד

 דבור בלשון שנרמז אחד כל בנפש ית׳ שכינתו ודבקות
 לאדבקא היא הנשיקה כי הזוהר מספר כנודע פה אל פה

 מנשיקות ישקני על ז״ל מאמרם והוא ברוחא רוחא
 עם פה אל פה הדברות עשרת יחב' דברו כהוא פיהו

 אז נפשם עם דבקות ית׳ הוא הופיע כי רמז ק ישראל
 הרוחות ידי על כי והוא לנוכח כמדבר לך אומי ברמז

 אותם די*ק ועתה בפסח נדבקו יח' בו הדבקות שבגיע
 חיי בדמיך או' ועל ית׳ חלקו והן הן חלקו כי בנכשותס

 ולא מילה בדם חיי והשני פסח בדם מיי שברכם אמר
 חיות להם יש המילה שע״י הודע־ שהוא לפרש רצה

 היא אך ונושקו וטטלו באו׳ מ״ש הוא מזה יותר שהרי
 הוא בעה״ז הוא פסח בדם חיי כי ואפשר כפולה ברכה
 דרט פי ועל עה״ב חיי הוא מילה בדם וחיי הע״ג עזיבת
יחבר? מאתו נפרדים היו מילה הברית לולא כי הורה

:כמדובר הכתוב מהכרח שהוא ונוטל באומרו
 ראוי .כו׳ בכור כל לי קדש ט׳ ה׳ וידבר א יג

 לי בכור שכל אחר כי )א( .להעיר

יתברך

 יש רוחות לארבע המתייחסים אלה בחינות ד' ולעומת
 יורק שמשם עצמן בחינות הד׳ מרכבות מהד' למעלה

 למעלה פורש יש ישראל נפשות לכל כי )ב( .בהן שפע
 כי )נ( .כטדע שמה אורה יאיר פה מעשיו וכפי בג״ע
 ישראל נשמח ומכל הבחיטח מכל כלולה היא משה נשמח

 היו דעה דור הם כי בייחוד דורו הושפעו ע״כ כי
 . הדורות פאר כל וגס יותר נפשו אל המתייחסים

 ועל עליו מלמעלה שפע יושפע הקרבן ידי על כי )ד(
 הקב״ה רצה כי אמר הענק אל ונבא :עליו הוא אשר
 כן שאין מה מילתם העדר ידי על חסרונם ישראל ידעו

 סגולתו אפר הקרבן ע״י כי והוא היה מהול כי למשה
 לד' הקב״ה גזר מלמעלה שפע ולהריק גיחתו ריח לעלות
 לד׳ המתייחסים עליונות בחינות ד׳ הס העולם רוחות
 נושבות שיהיו דרוס צפון מערב מזרח קדושה מחנות

 ישראל נשמות כל פרשי שם אשר לג״ע מהן שפע בהרקח
 ההן הנשמות יתעוררו כן ידי שעל ולמה היו שם אשר

 בנופי אפר הענפים אל ההם מהשרשים הארן על להריק
 שהוא שבג׳ע הרוחות ומן וז״א . קרננס ע״י האנשים

 אלהי י״ו( )במדבר כד״א רוחות הנקראות הנשמות מן
 שרשים שהיו אותם שהה שכג״ע הרוחות מאותן הרוחות

 אל ונהפשסו הלכו ההוא שבדור איש בכר כל רוחות אל
 מצאו ולא ט שחלקו איש כל אל רוח כל שורש הזה העולם
 הפסח שעשה משה אל נדבקו ע״כ ערלים היו כי הכנה
 כל כולל מאיש שהוא ההוא הפסח ע״י כולן כולל שהוא

 דבקו פ״כ הארץ על להריק כלן נתעוררו ישראל במינות
 והנה השפע יושפע הקרב; שע״י הד׳ הקדמה כענין ט
 וע״כ בעצם בחלקו היהתאבלידבק ורוח רוח בחינת כל
 לידבק הואבה ונפשו הריח מאותו מריח היה איש כל

 כל של ושורש שורש מכל היה שבא השפע כי בשורשה
 על מעכבת היתה שבגוף שהערלה אלא מהם ונפש נפש

היחה כי המריחה כהרה כמתעלפיס עייפים היו כן
 האכילגו למשה אמרו ע״כ לצאת מבקשת מהם נפש
 האלהים להם אמר אז הריח מן עייפים היו כי מפסחך

 הערלה כי כלו' אוכלים אתם אין נמוליס אתם אין אם
 בלתי גורמת המילה העדר כי הכירו אז המעכבת היא

 . כו׳ עצמן נהנו ואז יתברך ט הדבק בשרשם הדבק
 הפסח חוקת זאת אומ׳ אל טעם נמצא ובזה
 הא׳ הקושיא שהיא הפסח מצות כל העשות אחר

 ענין חלה איך השנית וגס עליהם רשב״ח חלק שעליה
 רק זה אין כי לגמרי האלהוח בקבלת ולא בפסח המילה

 ראו שעתה אלא שקדם המילה צווי אחר שהיה מה
 אין כי בה תלוי השלמות כל כי המילה ענין בעיניהם

 וזהו מילה בלי מועיל ורשה מ: שפע הממשיך פסח קרב;
 לאמר ית׳ מאתו צווי אין כי לאמר נאמר שלא מה ג״כ

 בלעדה כי שידע הנסיון מעגין רק המילה מענין למכה
 מאו' רשב״ח דקדק אשר ועל ושלמות דבקות שוס אין

 פי' כן מל כי מיותרת תראה וילכו מלת כי ויעשו וילכו
 הפך עצמם שנתט אמר עתה כמדובר מעצמן שהלכו
 ויעשו סוברים היו מאשר •הלכו פתה כי בחמלה דעתם

 למול רצו לא כה עד כי הוא עצמם נתינת וענין ט'
 נחנו שעתה אמר הדרך מטורח יסתכנו ק מהן הרבה

מצד יתברך ט דבקים אנו זה שע״י אחר כלומר עצמן

ד )ח״ב( י



תורת < - 80
 הרי לי קדש יאמר איך .הוא לי כאומרו הוא *הברך
 בבל באו׳ באדם )ב(*שמתחיל ושד . הוא קדוש מאליו

 ישראל בבני אומר )ג( . ובהמה באדם ומסיים ישראל
 את זכור או׳ )ד( . ידבר שעליהם ודאי כי מיותר שהיא
 באו' )ה( .היציאה לזכור ויאמר היום ענין מה הזה היום
 מיותרת. אתה׳ מלת וגס עבדי׳ מהיות עבדי׳שהל״ל מבית

 בין החמץ צווי שנכנס חמץ טלאיאכל הפסוק (שמסיים’)
 יוצאים אתם היום לאומרו הזה היום את זכור בין הדבקים

 היה שם וחמץ שאור אזהרת על שמדבר ק אחרי והלא ט׳
 כיוצאים שמורה יצאתם אשר ואמר שמתחיל )ז( לאו׳• ראוי

 .יוצאים אתם היום או׳ )ח( ה׳. הוציא ליה וסמיך מעצמם
 מזכיר למה )ט( .כו' הזה היום את זכור נאמר שהרי
 קשה חמה ל־ שאמרו משז״ל וידוע .האביב בחדש היות

 ולמה שלמעלה מה אל מתייחם איך הוא וא״כ קור ולא
 מדבר כה עד כי .כו׳ יביאך כי והיה באו' )י( .שלמטה

 יחיד. לשון אל נהפך .ועתה רבים בלשון ישראל עם
 כו׳ הכנעני פה בפמותס עממין השבעה מזכיר למה )יא(
 נשבע אשר באומרו השבועה הזכירו )יב( .ידענום הלא
 חוזר ולמה למעלה נאמר ומצה מחמץ הצווי כל וכן ט׳

 את מלת כי הימים שבעת את יאכל מצות ושד לאומרו
 יאכל מצות והל״ל הימים ה״אשל וגס הבנה ובצי יתירה

 היא לאמר או׳ כי פו׳ לבנך והגדת באומר )יג( .ימים ז׳
 אומר )יד( .לזולת לאמר אינו כי שבן ובלתי מיותר
 המצוה בעבור הוא אס מה בעבור ס׳ עשה זה בעטל
 אוכל אני זה בעבור לי ה׳ עשה אשר על כי הוא נהפוך

 .ידך על לאות לך והיה לזה מתקשר איך )טו( .מצה
 .האמור אל טעם הוא חזקה ביד כי אומרו אין )סז(
 הקודם. עם מתקשר איך כו׳ החקה את ושמרתם או׳ )יז(

 כל שעל ספק ואין למעלה המצוה נאמרה שהרי )יח(
 ב׳ פעם כו׳ יביאך כי והיה באומרו )יס( .שא השנה

 ישאלך כי והיה באו׳ )כ( .מיוסר רוט או הפסוק כל כי
 מה ויאמר החפץ על שיתמה בדבר יש קושי מה מ׳ בנך
 . בעירו יקשו המצות כל גם סכל הוא ואס זאת

 ויהי אומר כו׳ הוציאנו אומרו שאחר הסדר שמהפך )כא(
 כו׳ לאות והיה לו׳ חזר למה )כב( .כו׳ פרעה הקשה כי

 לבא והנה כבר. שנא׳ אחר כו׳ יד בחוזק כי אומרו וכן
 והיה פסוק על במכילתא ז״ל מאמרם נזכירה הביאור אל

 שטעה הגיעה אומר חרש בן מתיא ר׳ למשמרת לכס
 כדי מצות בידם היו ולא בניו את שיגאל הקב״ה שנשבע
 ועריה פרוס שאת אלא ס דודי עת עחך והנה שנח׳ שיגאלו
 פסח דם מצות שתי הקב״ה להם נתן המצות מן ערום

 דם חיי בדמיך חייך בדמיך שנא׳ שיגאלו כדי מיצה ודם
 אסיריך שלחתי בריתך בדם את גם ואומר שלה ודם פסח

 המאמר כלל במקומו אצלנו כמפורש ט מים חק מבור
 ליגאל זכות להם להיות רק היו לא מיצה ודם פסח דם כי

 המערכות הקב״ה ישדד וצא ע״ג עובדי היו כי ושא
 וגס צשיקרא נישא קב״ה עביד דלא ע׳ג שבדי עצ ושרים

 בשום הביאור אל ונבא זה: על היחה צא האבות שבועת
 אליו אמר יתברך הוא כי מרע״ה על היה זה מה *נ

 פסוקים ח׳ ודבר הדבר הניח והוא רחם פטר מצות לאמר
 בסגנון ולא רחם פטר מצות אמר ואח״כ אחרים בעניניס
ית׳ הוא לו אמר הנה אמנם יתב׳ מפיו למעלה האמור

8 )ח"נ( י

I ג משת בא
 שחקדשהו ממך מנקש שאני מה לומר בכור כל לי קדש
 מאליו הלא כי לזה צריך שאני לא לזכותך לשמיה אתה

 אחר במקום יש׳ מאמרו והוא הוא לי ובבהמה באדם
 וה;טד לי אוחס הקדשחי צ’באמ בכור כל הכושי ביום
 במצרים הנה כי מעליך אקל כי והוא הוא. לך ששה שאני

 אך הבית וגדול מאם ובכור מאב בכור מכה הייתי
 רחם פטר וז׳א בלבד רחם פכור רק אומר איני בישראל

 ישראל בבני הוא רחם כל פטר אומרי כי לו' ישראל בבני
 בכורות מכת כי על הוא מאז ית׳ לו היותם וענין בלבד
 המושל שבמזלות בכור הוא מלה מזל להכניע היתה
 ממני מוכפעים הבכורות כי ועל חדשים ראש ניסן בחדש
 ט כי על זה והיה בייחוד אותם הלקה ע״כ בייחוד יותר
 מצרים תועבת והיהה לאלוה אותו ועובדים בוטחים היו
 בטרי כגם יחוייב אותו עובדים היו ־ל ישר שגס למה על

 במצרים כאשר ובבהמה באדם המה גס ימותו ישראל
 והוציא' לה׳ קדש לחלקו לו ישראל את לקח יש׳ הוא אמנם

 באדם אמר ע״כ ונצולו מצרים תועבת טומאת כח מתחת
 לומר לו היה סיד מפה והנה כמדובר הוא לי ובבהמה

 יאמרו פן הש אמנה אחר בדבר הפכק מבלי זו מצוה
 מציאות הלא קדש הבכורות יהיו זה למה לאמר ישראל
 האבות שבועת לקיים יתב׳ עליו חובה היתה מצרי׳ יציאת
 היה לא ט׳ אבוש לבית שה ליקח יהב׳ שצונו מה וא״כ

 הדס את שיראה מיבראל בכור כל נפש ממות להציל רק
 מבלי נתקן כבר היה פסח בקרבן וא״ה הפתח к ויפסח

 יתב׳ שח והנה לו שהם יאמר ולא קדש הבכורות היות
 ובבהמה באדם באומרו זה על להשיב כיון מאמריו בנועם

 לדעת׳ אפילו נפטר לא בבהמה כאשר כי כלומר היא לי
 בהוא הפתח על ה׳ לשיפסח רק היה לו כי פסח בקרבן

 וא״כ .בהמה בכורי בעד לא אך שבבית אדם בני על
 ה' פסח לא כי ישראל בהמות בכורי ימותו ראוי היה

 וכאשר לו ית׳ הוא קדש לקחן כי ודאי אלא פתחיק על
 בהדס וזהו כן הוא באדם גס כי מודיעך אני בבהמה

 הן כי באומרם ישראל לב יתחמץ עדין והנה ובבהמה
 הפתח על שפסחה׳ פסח בקרבן נתקנו האדם בכורי

 הקדמה הקדים בכורה מצות ידבר וטרם מרע׳ה בא ע״כ
 רוחכם על יעלה אל לו׳ כו' הזה היום אח זכור ואמר

 שבועת סמך על ומילה פסח דם צריך היה לא ליגאל כי
 את זכור הלא כי הבכורות להציל רק היו ולא האטת

 יראת ואפר הזה היום עצם אל הביטו כלו׳ הזה היום
 כן לא מעצמכם כיוצאי׳ ממצרים יצאתם אפר בעיניכם

 לעבדי׳ קבוע מבית כלו׳ עבדי׳ מבית הוא הלא כי הוא
 בל יחייב מצרי׳ פמזל מרז׳ל כנודע משם עוד יצאו בל

 המערכחוע״כ לבדד יח׳ הוצרך נמצא לחירות עבדי׳ יצאו
 כן לא כי יוצאי׳ הייתם שמעצמה׳ רוחכם על יעלה חל

 בלתי אתכם כלו׳ אתכם ית׳ הוציא יד בחזק כ״א הוא
 מזה אומרו וזהו .המערכה לשדד יד חוזק הוצרך צדיקים

 מפאת זה לחירות עבד יצא לבלתי מיוחד ממקו' כלו׳
 שהיה מצרים טומאה כח הוא השר מפאת וגס .המערכת

 והראי' נס דרך על אל חסד מידי הצלתך הית׳ בך תופח
 נם בכך נצטוינו למה הנה כי חמץ יאכל לא הנה כי

 להחמיץ בצקם יספיק שטרם להתמהמה יכלו שלא לא
ממתינים היו שאלו למעל׳ שכתבנו כמו שהוא מיד וגאלם

שינאוץ



מא סשה
 להזכיר צדיקים שתהיו לאחדים תהיו כי ה׳ יביאך כי

 אינו ס* הכנעני גויס ז׳ חרץ היות עם אז יחיד בל׳
 השבועה שי על למובאיס רק תתייחסו לא אז כי נס דרך
 נעשה זכות לנו בהיות כי לך לתת לאטתיך נשבע אשר

 יתברך לפניו כאץ הכל כי חוזק צריך בלתי מאליו הדבר
 מצרים יציאת לזטר הזאת העבודה את ועבדת אז כן ועל

 שהוא הזה בחודש ולהיותה הארץ מכיבוש היא רבה כי
 מאמרי לכס ביארתי הנה ט חסאתס ואתם מזלם כח

 הפזל שידוד ענץ על שהוא הזה היום את זכור שאמרתי
 שידוד שרמזתי מה לך לבאר בא והנני נתקפו פודנו
 ימים שבעת כיהנה והוא חמץ יאכל ולא באומרי השר

 גדולה הנה ט והביסה ראה לומר כו׳ מצות האכל
 הספיק שלא מה הלא כי העולם כחידוש מצרים יציאה
 р ואס בניסן ס״ו ביום היה להחמיץ אטחינו של בצקם

 הוא р ולא בלבד ההוא ביום מצה לאכול ראוי היה
 שכיום אלא עוד ולא מצות תאכל ימים שבעת הצווירק
 והלאה הראשון מיום רמז היות נס והלא חגלה׳ השביעי

 על הוא אוכלים שאנו זו שמצא אחר כי החימא מן הוא
 הראשון מיום יותר היה למה להחמיץ בצקם הספיק שלא

 והוא הימים שבעת את יאכל מצות ט רק זה אץ אך
 ט בראשית ימי שבעת שהם הידועים הימים שבעת עם

 בריאת גס הטלל העולם כחידוש מצרים יציאת שקולה
 כמפורש השר שדוד על אם כי זה ואין המלאכים שלם

 פס הוא גס יחשב המלאכים השלם כי בהיות למעלה
 שטלליס יסודות ובארבע במזל יתברך שליסש הוראת
 הוא ט הוראה וזה הבריאה בכללות שלמות השלשה
 עם בשבעת אסר ולא שבעת אח .וז״א חידשם יתברך
 לומר הידיעה בה״א הימי׳ אומרו וגס .נאמר שכבר

 שהס ורשומים הידועים הימים שבעת עם זה שמצסרף
 טוס השביעי ביום הג היות היא כן ועל בריאה כל

 הראשון טוס רשומים ימים ב׳ היו בבריאה כי הראשון
 יום בכל הפועל אל יוצא שהיה אלא בו נברא שהכל

 השבח ע״י הכל קיום בא שט השביעי ויום אליו המתייחס
 ובפסוק השטפי ביום אלקיס ויכל פסוק על אצלנו ככתוב

 от טס וכנגדו הכל קיום היה שביעי יום כי וינכש שבת
 מספיק שהיה אלא שד ולא שביעי יום סוף יס קריעת
 החמץ שיבוטל לא אך מצרים ליציאת זכר מצות שנאכל

 יראה ולא חמץ לך יראה ולא וזהו מהנטל אפי׳ והחבער
 יציאת נם שע״י כמו רק זה אין אך גבולך בכל שאור לך

 כח ולא הרהור חמוץ יפאר לא כי יהידות תקנו מצרים
 הדת להעמיד העיקרים כל ט שבעיסה שאור הוא יצה״ר

 גדול דבר לך ואין מצרים ביציאת בעיניך ראית חלה על
 לטותס בניך את תלמד מצרים ביציאה וגם מזה ועצום
 ביום שהוא ההוא ביום לבנך והגדת הנה כי בקנין יטדי׳

 והגדת אז פסח של ראשץ שטא יוצאים אתם היום הנז׳
 עד הזה היום אח מזכור לך שאמרתי זה כל את לבנך

 ויהיה ראויים בלתי ושהיינו הנס גדולת לו שחורה כה
 כלומר כו׳ לי ה׳ עשה זה בעטר אח״כ לו לאמר כדי זה
 טינו לא כי לי ה׳ עשה השטעה על או זכותי על לא

 לי שעשה הזה הדבר ומהו זה בעבור אלא לכך כדאיס
 .בני שאתה כד הוא הלא .ההוא הגאולה את נפטרו

בין ולזכרון יד של בתפילין .ידך על לאות לך זה יהיה

עיניך

בא הורת
 להיותו מצרים של שרו שמאת כח תחת נכנסים טו שיחפוץ
 התנא מאמר והוא תקום' להם היתה ולא בם מחזיק

 שנגלה פד כו׳ הספיק שלא שום על קי׳ו( דף )פסחי׳
 נזעם מה שאל״כ מיד וגאלם המלט׳ מלט מלך עליהם

 שהיינו הנה אך חמץ לאטל לשלא שיספיק זה הוא גדול
 זכור שאמרתי מה ופי' בא ומתה .השר שומאת תחת

 חסדו גדל מה פתה ראו הנה כי הוא הלא הזה היום את
 שהוא טוס כלו׳ יוצאי׳ אתם היו' הנה כי עמכם ית׳
 כלו׳ יוצאי׳ אתם מזלו עליית תוקף שהוא לחדש ס״ו יום

 בטות גוי מקרב טי רק צדיקים שאינכם טדועיס ס9א
 עבדתם אשר הע״ג טא סלה מזלו חודש טא האביב בחדש

 יהיה אדרבה ט בו לכס ייסב עלייתו שקף ביום ואיך
 תוקף וביום מצרים מזל שהוא גס ומה שן למזכרת לכס

 כמה וראו והביסו לעזור. מעיר להם יטה ט עלייש
 מכבוש מאד הוא עצום הלא כי יתברך לפניו זה נם גדול

 יביאך כי הלא כי מלכים ל״א של עממין שבעת הארץ
 הלא כי ממצרים צאתך ענין גדול כמה עתה ראו לו' כו׳

 שבעה הארץ כבישת היתה גדולה כי גוזרת הדעת היה
 מצאת נשמה החיות בלשי עד מלכים ל״א שהיו עממים
 לארץ ישראל בהכנע וא״כ אמד עם מחוך ממצרים ישראל

 כבישת נס לפני מצרים יציאת נס מלהזכיר נמנע ראוי היה
 שלעתיד כ״ג( )ירמיה הנבי' כמאמר ממנו הגדול הארץ

 אשר אס כי ממצרים ה׳ העלה אשר יאמר לא לבא
 יציאת גדולה כמה וראה הבימה אמנם .צפון מארץ העלה

 ט׳ הכנעני ארץ אל ה׳ יביאך כי והיה הנה כי מצריים
 והחוי והאשרי והכנעני החחי שהם גדולים גויס ז׳ שהם

 מרעה צאת שהוא ממצרים כיציאתך אינם וגס והיבוסי
 נראה שהיה ודבש חלב זבת ארץ לך לחת גס כ״א בלבד

 לא אז הנה כי טא כן לא מצרים מיציאת היא גדולה כי
 ועבדת כי מצרים יציאת בפני ההוא הנס בעיניך יפלא

 מכיבוש לזטר הוא גדול כי הזה בחדש העטדההזאת את
 שטעה אס והלא תאמר ושמא ועצומים גדולים גויס ז׳

 הסעס אך מהאחר זה נס גדלתם לפה בזה ג״כ היתה
 הארץ ונכבוש ליגאל ראויס היו לא מצרים ביציאת כי היא
 ראויים בהיותם רק מחייבת השבועה ואין צדיקיה היו

 בפירוש להם לאמר ביישס לבלתי ע״ה משה משה ומה
 הדבר האקהסמין בכטש כאשר עתה טובים היו שלא

 אשר רבים ל׳ אמר מצרים ביציאת שדבר מה וכל ברמז
 וכשמזכיר אהסיוצאי׳ היום אתכם הוציאה׳ מצרים יצאתם
 ט והוא יביאך כי והיה יחיד ל׳ או' הארץ אל הביאה

 ואתן כד״א אחד יקראו כלס צדיקים כלס כשישראל
 אחר בתמימות מתנהגים כצאן חמימים שאתם .מ׳ צאני

 אחד אדם קרויים כולכם אז מרעיש צאן וזהו הרועה
 העליון בשורשם כולכם מתאחדים כי אתם אדם וזהו

 הפירוד בשלם שמתדבקיס בהעוותס משח״כ א' כאיש
 פסוק על אצליח ככתוב ביניהם מפרדת מעשיהם ושמאת

 צדיקים היותם על יחיד ל׳ שהוא שורק נטעתיך ואנכי
 רבים ל׳ הגפן סורי לי נהפכת איך אך אמת זרע כלו כי

 אתם מצרים מזל בעליית ט״ו ביום טוס הנה וז״׳א
 בחדש יוצאים רבים בל׳ הנזכרים פירוד נעלי אחס יוצאים
 הוא וגס חטאתם ט אשר טלה מזל חדש טא האביב

וטה וע״נ אלט. וחסד פלא הוא כי ובתקפו מצרים מזל

1 )ח״ג( יא



בא הורת 8 2
 תהיה כן שע״י כדי .מצרים יציאת נם .ראש בשל עיניך
 מאמרו והוא .יתב' אלהושו תכיר כי .בפיך ה' תורש
 .ה׳ אט ט וידעתם .ט׳ בנך באזני תספר ולמען יתב׳
 .לבג־ זה גס לאמר .ט׳ ה׳ הוציאך חזקה ביד כי וז״א

 אלו כי .לך גס לי גס .ה' הוציאך חזקה ביד הלא כי
 ביד היה ולמה .ט׳ ובנינו אנו עדיין .כי׳ הוציא לא

 עמל בלי מאין יש העולם כל שברא מי האם .חזקה
 . ממצרים ישראל את להוציא חזקה יד יצטרך ויגיעה

 גמל צמה וא״כ .אשמותיט נגוד על שהיה ודאי אלא
 ונכיר תורתו נקיים למען רק זה אק טובות לחייבים
 יתברך ויכולתו העולם בריאת יוכר בזה כי כאמור אצהונז

 ולתורתו לו להשתעבד נתחייב ק בעל לט היטיב יאשר
 א״כ תאמר ושמא .לאות לנו זה יהיה כן ועל יתברך

 יציאת תמיד לזכור השנה כל נעשה הפסח חוקת כל
 תמיד התורה קיום כי בפינו. ה' תורת תהיה למען מצרים

 יוחד לומר ט׳ למועד׳ הזאת החוקה את ושמרת לז״א הוא
 בזמן ימימה מימים שהוא למועדה בהיות הזכרון מורה

 למועדה ט׳ ושמרת וזהו טבעי כנעשה תמיד מלהיות הנס
 מענין הזאת ההקדמה כל ואחר .ימימה מימים בהיות
 ואדרבה זכות מבלי ומזל שר כדוד מצרים יציאת היות
 ועל יד בחזק יתברך הוא והוציאם סוטת לחייבים גמל

 בכור כל לי קדש ענק לגלות ראה עתה זטתט העדר
 למה הארץ אל בא אחר גם ומה איש יאמר לבל והוא
 לו היה שטעתו על הלי בטר כל לקדש יתברך יצוט

 היה מילה ודם פסח דם שהוצרך ומה להוציאנו יתברר
 .בטר כל לקדש עוד לט ומה שלט הבכורות להציל

 לא .טיס שבעה ארץ כניסת אחר הלא הנם לזכור ואם
 שהיו הנזכרת ההקדמה אחר ק על הראשוטס תזכרנה

 יציאת ושגדולה גוי מקרב טי צאתם על יד בחזק ישראל
 ט והיה עתה אמר מלכים ל״א ארצות מכיטש מצרים
 יהיה הלא כי מצרים. כיציאת נש כ״נ שאינה ט׳ ה׳ יביאך

 הלא כי צדיקים שתהיו יחיד ל׳ יביאך כי .אחדות לכס
 יד בלי־חוזק לך ונתנה .ט׳ לך נשבע כאשר ממש יהיה
 והעברת אז ראויים בהיותכם יד חוזק צריך אין כי ה'.

 שאמר ועתה .מצרים יציאס לזכור ט' רחם סטר כל
 .מאמרו וביאר בא .בכורות מצות לנו ואמר ההקדמה

 הנה כי הוא הלא זה כל לך הקדמתי למה תדע ואמר
 בניך ובטר בהמה שגר פטר ותזבח ה' יביאך כי והיה

 הלא כי זאת מה מלשאול מבנך יבצר לא הלא תפדה
 בכל שהוא בהמה שגר פטר זביחת המקדש בבית ירחה

 ובהקדמה עולם לדורות אדם בכור כל וגס .ב״ה זמן
 ישאלך כי והיה הנה כי לבנך מענה תמצא לך שאמרתי

 השובה לו לשתאמר רק לבעוט ישאל לא כלומר לאמר בנך
 לאמר באומר יטק או .לאמר וז״א צריך הוא ללמוד ני

 זאת מה והוא ולשואלו לאומרו קרוב דבר ישאלך כלומר
 יושביה כל והרוג לט מתנה הארץ נתינת על האס כלומר

 ועל ועולות זבחים לעשות חייבים נשארנו לא מלכים ל״א
 הוא והיה ברשע ומעכבנו משעבדנו .פרעה שהיה א׳ עול

 צאת רק קנייט סוב היה ולא להוציאנו מושבע יתברך
 כי גם ומה עבדות העדר שהוא בלבד המצריים מתיך
 הוא המזלות בכור דוגמת את ושחטט פסח קרבן עשינו

חייבים עדק נשארנו ואיך ישראל בטרי את להציל טלה

2 )ח״ב( יא

סשוז
 באשר ע״כ אנו גס בנינו ולפדות בהמה שגר מפטר זבחים

 יי בחזק אליו ואמרח כי בצדך תשובתך לך הקדמתי
 וביאת לכיבוש דומה מצרים יציאת אין לומר כו׳ הוציאכו

 יד חוזק הוצרך וצא צדיקים היינו האק בביאת כי הארן
 שהוא עבדים מבית ממצרים ה׳ הוציאנו יד בחזק אך

 חוזק הוצרך שע״כ צדיקים היינו שלא כלומר יד בחזק
 כנודע מצרים שפמו השר הוא ממצרים הוציאנו וגה יד

 מבית וזהו מהמזל הוציאנו וגם יט( פ׳ )ש״ר "ל מרז
 ביתם שם כי שמיד לעבדים המיוחד מבית .־א עבדים־

 עבד אין כי משם עבד יצא בל מחייב מזלם כי לעולם
 וגס .המערכת לשדד זכוה היה ולא לחירות מפס יוצא

 בהוציאנו די ולא היסה גוי מקרב גוי על לא השבועה
 כלומר לשלחנו פרעה הקשה כי ויהי כי אה כי יתברך

 ה׳ שויהיוג לולא כי לשלחט פרעה הקשה כי לט היה וי
 להיוחט משחית ע״י וגא עצמו ידי על כלומר בכור כל

 עבדנו אט גם כי משים הס גה בכורינו היו נכריה בלתי
 שגס על עצכז ידי על עשות שהוצרך אלא הטלה את
 מדיין ק ואה .הטלה את בהם עבדנו כי חטאנו אנו

 הע״ג כפירת שיספיק גס כי עלינו מוסל החוב אוחו
 בערינו לינצל לא אך שם נשאר לשלא יהיה הפסח בקרע

 ק אס ההוא שבמזלות הבכור אש עבדנו אנחנו גם אשר
 תאמר ושמא . מליט מוסל החוב אותו עדיין הגאולה זולש
 אותס כל גש הפסח קרבן שזולת די היה איפה ק אס

 במצריים מליהרג הס נטלו אשר הזמן שבאותו הבערות
 אך ההוא שטמן בהמה בערי כל ולזבוח . נפדים יהיו

 אל לז״א . ישחייע זה צמה כן שאחרי הדורות כל לא
 זובח אני ק על ע .בט איפה רע כי החפץ טל סתמה

 בכור וכל הזכרים רחם פטר כל .אחר מדור בהיותי
 ההוא בדור היו בהמוסי בכורי שלא היות פס אפדה בני
 בין ולטוטפות ידך על לאות שיהיה כדי בני בער ולא

 ממצרים. בני לך גס לי גס ה׳ הוציאנו יד בחוזק כי עיניך
 לא אילו כי והוא .זה דורט בני אש שהיא הוציאט וז״א

 ט׳ אט עדיין כי ממצרים אבותינו את הקב״ה הוציא
 כאלו עצמו אש להראות אדם חייב ודור דור בכל ק כל

 צא נוהגספיד. הענק היה לא ואלו ממצרים יצא הוא
 ידך על לאות יהיו היד חוזק ולזער זה ענק מכיר הייתי
 ולא האמרוטס דורות את גס יתברך שהוציא מה לזער

 עיניך בין ולסוטעס ק ועל .בלבד ההוא הדור את
 הסיף מאז ט .למרחוק השכל עיני הספת על לרמוז
 לגאלם הרחוקים דורות ЬЬ ההוא בגאולה יתברך הוא וצפה

 מה כנגד .המוח על עיניך בין היות וזהו .הס גס
 עיניך. בין ולטוטפות השכל עיני אל לרמוז הע״ניס שבין

 כי על השט ועל .יד בחוזק כי הוא הא׳ על והטעם
 .ונפאל שואל לכלול . רבים לשון שהוא כו׳ הוציאט

 הכתובים מנין יהיה או :אחריו הנמשכים דורות שהם
 הנס כי לב בשום )א( .ט' תאכל ימים שבעת מפסוק

 מטת תאכל למעלה נאמר החמן ואיסור המטת מטות
 ימצא לא שאור ימים שבעת וכן ועשרים האחד יום עד
 מיותרת אח מלש כי .הימים כבעת את או׳ )ב( .ט׳
 לאמר והגדשט׳ אומר )ג( . פעמים זה לך אומרו וק
 יצדק לא לזולת לאמר שהוא לאמר לשון דרך הלא ט

. •צודקת בלתי זה מלת כי זה בעטל אומרו )ד( ,בזה

שאם



מבטשהבאתודת
 מיבעיליה. אלו .ומרור מצה על ז״ל כמ״ש הוא שאם
 נהפוך הוציאנו ומרור המצוה שנפטר יאמר איך ושד
 ז״ל ורש״י .ומרור מצה נאכל שטציאנו על ט . הוא
 מצה פסח כגון .מצותיו שנקיים שבעבור זה בעבור פי׳

 אלו . ג״כ עתה כי יקשה עדיין, והלא . הללו ומרור
 היה .מצות יסר כל לקיים גס כי ועוד .יאמר ראוי טה

 אומר )ו( .לך מאי לך והיה אומרו )ה( .אלה מלבד
 שאם .בפיך אומרו ענין מה בפיך ה׳ תורת חהיה למען

 שר שיטה כ״ח( דף )שבת רז״ל שאמרו מה הוא
 אלא מקרא של שטמו זה אין בפיך השחר מן התפילין

 ביד כי )ז(יאומרו .לישנא בהאי פדאפקיה ,זה שדרשו
 היחה לא אפילו כי ושד למעלה נאמר הרי מ׳ חזקה

 . לנס זכר נעשה ראוי היה חזקה יד בבחינת היציאה
 למפלה נאמר הרי ט׳ החוקה אם ושמרח אומרו )ח(

 מה כל הלא ט כו׳ יביאך כי והיה אומרו )מ( .כמקוש
 כו׳ יביאך כי והיה אחר נמשך הוא .כה עד »א»ר
 והיה לומר חוזר ולמה .האמור אל זה ענין גס ויסמוך

 והיה אומר )י( .למעלה האמור מן בל־ון שינה וגס כו׳
 שאמר מה הספיק לא צמה ט׳ ואמרח כו׳ ישאלך ט

 שאמר ממה בתשובתו פה ושינה .לבן שיגיד לפעלה
 צא למה כז׳ פרעה הקשה כי ויהי אומרו וק למעלה.

 חזר למה )יא( .למעלה לק בהגדה דבר מזה הודיע
 למה וגס .למעלה נאמר והרי כו׳ לאות והיה נאמר
 וגס .לטוטפות אמר ופה .לזכרון אמר למעלה ט שינה

 שינויים זה וע״ד הוציאט ופה הוציאך לפעלה אומר
 הפנין אל לבא אמנם .עליהם לב לשיב .ראוי ניכרים

 כי והיה אמר למעלה כי בניס הגדת ענק על •תשרר
 וסידר .לכס הזאת העמדה מה בניכם אליכם יאמרו

 ולמה כו׳ לה׳ הוא פסח ואמרחהזבח באומרו תשובש
 .החרשט אחר ק היה ואלו לבנך והגדת ואמר פה מזר
 ז״ל פירשו ההיא השאלה הלא כי הראשון הכן הוא אך
 שהוא לכס הזאת העבודה מה האומר הרשע שאלת על

 אתה אף אמרו הרי כי טא לו זו הגדה וכן לו ולא לכם
 האמור לו.והוא ולא לי ה׳ עשה לו ואמור שיניו את הקהה

 שאלת ט כו׳ ל׳ ה׳ עשה זה בעבור כו׳ לבנך והגדת פה
 ט׳ זאת מה טא התם ושאלת כו' העדות פה היא הכס

 .מקומות בשני פעמים נאמרה רשע הבן ששאלת באופן
 לבב יתחמץ עליהם אשר הדבדם המה ה׳ הנה אך

 יראה כי (,)הא .יהיה רשע אם גם ומה .אנוש
 זה ועל .דור בכל הפסח חוקת אח לעשות יה׳ טיבט

 בבטן יאתיו מספר שנות כל בראות .הבן שיתמה אמר
 הלא יאמר זה ועל .במועדו ה׳ קרבן אח נקריב הבית
 ט' הארץ אל תבאו כי והיה וז״א .ההוא לדור די טה

 אליכם יאמרו ואז כו׳. הזאת העבודה את ושמרתם
 מספיק והיה כלומר .לכס הזאת העבודה מה מיכס

 כמפורש כהלכה לו .והשיב לכס ולא ממצרים היוצא לדור
 הלוא .עליו מלשאול יבצר לא אשר )הב׳( והדבר .למעלה

 של בצקם הספיק בלא על מצה לאכול צונוייח׳ אס סוא
 יהי" שגס הקב״ס שרצה נאמר כי גס .לההמיץ אטחינו

 גדולה אח״כ אך .הארץ נחלת פד יהיה לדורות מצה זכר
 ארץ לט שנתן טובה ברוב .אציכד יח׳ הטבתו היתה מזו

משלילת .רסז נעשה ולמה ודבש חלב זבח עפמק שפעה
3 )ח״ב( יא

 .לדורות רמז שיהיה גם כי )ג( .מוכה רבוי כמקום רעה
 כי מצום עגית הבצק אש אשי בו כי הראשון ביום יהיה

 מצות שנאכל גם כי )ד( .למס ימים שבמש אך .חמן לא
 אכול גס או .חמן גס ונאכל לזכר יהיה ימים שנעש

 ולמה בביש אתנו ויהי .נבערנו לא בער נס נאכלנו לא
 שאור לך יראה ולא חמץ לך יראה לא יש׳ עלינו צוה

 אומרו אחרי הכחוב כוונת זאת והן .הנבול בכל אפילו
 זבת ארן כו׳ והחתי הכנעני אק אל ה׳ יביאך כי והיה

 .מצרים ביציאת מש״כ וקניינית רבה עובה שהיא .כו׳
 לעשות שהוא כו׳ ועבדת עכ״ז בלבד. מרעה הצלה רק

 אס כי .אהד יוס די לא ט והשני .הרעה מהצלת למז
 לך יראה ולא והוא .הג׳ וק כו׳ תאכל ימים שבעת

 :לבו אל להשיב כו' לבנך והגדת אלה כל על חמן
ואשי' .יותר הוא גס יתחמץ שעליו )ה( דבר יש עוד

 .פסח הקרק שזולת בראות הוא הלא חם של לבב
 גס כי יראה .השאור וביטול המצה אכילת עגין וגס
 .דור לדור לה׳ קרק בהמה. במר כל לקדש יש׳ צונו
 הציל אם ויאמר ישמה הלא כי אדס בכור כל לסדוש וגם
 לבכורות היה . מצרים את בנגפו ישראל בכורי אח ה'

 ודור דור כל בכורי כל אך .ובבהמה באדם ההוא הדור
 הכתוב מאמר הוא זו שאלה ועל זה בחיוב הכניסם מי

 זאת מה ויאמר החס ישאל ועליה .כו׳ והעברת באומר
 הכתובים התכת אל ונשוב :בס״ד ביאורו יבא כאשר

 כי והיה אמר ט בס״ד.והוא האלה הדברים שי על
 והיא עממים כמה שהם כו' הכנעני ארץ אל ה׳ יטאך

 ההיא השובה כל אחר ראוי היה לא .כו׳ זנת ארץ
 העדר היה הלא כי . ממצרים הצלחנו רמז עוד לזכור

 זה כל מס ואמר עובה רבוי כמקום נחשב ובמה רעה
 אחד יום ולא ימים שבעת •אלא עוד ולא .כו׳ ועבדח
 ככתוב שהוא לה׳ חג השביעי וביום מצרים ביציאת כאשר
 ראשון יום שעיקרם העולם חידוש לעומת למעלה אצלנו

 ים קריעת ויום מצרים יציאה יום הס ק כי השבת ויום
 מצרים יציאה נסי ידי על כי יען למפלה כמדובר סוף

 והשגחה יתברך מאתו העולם חדוש בקרבם הושרש
 מקום היה עדין והנה . למפלה כמפורש ועונש ושכר
 .ושביעי ראשון חג לעשות יתברך יצוה ולומר לדבר

 צאת בימי כאשר הראשון ביום רק מצה יאכל לא אך
 שבעת את יאכל מצות ואמר חזר כן על ממצרים ישראל
 ואין ה׳ גדול ט ישראל הכירו מאז הנה ט והוא טמים

 הס אשר ימיהם כל יתברך ט ידבקו הוא ראוי .זולתו
 גדלו להכיר ה' חנט האיש זה מי כי האדמה על חיים

 ישאג ה׳ ואחרי טו אחט כספווזהט הבלי כל ישליך ולא
 ירמוז וזה .שנה שבעים שמתיו ימי כל ידבק וט לט

 כי בהקדיס והוא הימים שבעת את יאכל מצות באומרו
 . בהם עשה טוב אשר שנה משבעים האדם הגה הלא

 ישראל ימי ויקרבו על רי״ז( דף )וישי הזוהר ספר כמאמר
 האדם נמשל כי יודע והנך .ט׳ דוד ימי ויקרט כו׳

 אותה המעפש שבעיסה לשאור המפסידו והיצה״ר לעיסה
 ימי אל רמז הם הידועים הימים שבעת כי ואמר ורמז

 מהם והגאחינו אכילחט חטה לא שנה שבעים שטחינו
 את יאכל שאור משוללי מצות אס ט הרע טצר בשיתוף

ויחמן שבעיכפן שאור ידי על חטאת ואס הימים שבעת
גופך
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 גם אס הי ממך בלבד ולא ממך ובערהו סלקהו נוסך

 שתשיב נטלך בכל הרע היצר הוא שאור ימצא שלא פד
 לעשות ית׳ הוא צונו אשר כי תחומך כני כל אס בתשובה

 אשר אחרי ותיקונו הרע היצר אל רמז הוא בפועל ק
 מתיישבת הבלחי את במלת הרמז לט והורה בך "מצא

 תאכל ימים שבעת נאמר הלא כי בכפל וגס פשוטה פי’
 נקרא הצדיק .וגס ט׳ יאכל מצות ואפר הזר ולמה עצות

 כמספר והוא חי איש בן יהוידע בן ובניהו כד״א זי
 הכולל עס במספר שעולה שאור הפך קטן במספר מצה
 למצה חמן בין אין וגם קטן. במספר המת כמספר ׳"ג

 ונעשית לנגה נדבקת תלויה שהיתה הה״א שירך מה אלא
 נברא שעה״ז ק״ד( דף )שבת ארז״ל הנה ט והוא חי״ס

 שיש תשובה לבעלי רמז .לכרעיה תליה ולמה . בס״א
 והרבה לפשוע הרבה לא אשר והנה . ליכנס מקום לסם

 ה״א שיש מצה נקרא ועדין לו פתוח תשובתו פסח זכיות
 אז חמן שנעשה עוטת הרוב כאשר אך .תיבה כסוף
 פתח סתם כי חמן ונקרא חי״ת ונעשית הה״א ירך נמק

 בו וכיוצא ואשוב אחטא אמר אס נס ומה .תשובתו
 הנה ית׳ הוא ואמר חשובה לעשות בידו מספיקין שאין
 כל את ראית בעיניך הלא ממצרים יצאת אשר אתה

 על תעמוד בנך את גס צריך אך .חמוס ולא הטראוס
 במצרים נעשו אשר הנוראות כל לבנך והגדת האמת

 היצה״ר וסילוק ית׳ ט הדבק פנין לו לאמר הכנה להיות כדי
 בכל מצרים יציאת וסטר הנדה שהוא לבנך והגדת זהו

 כלומר לאמר וזהו .עשה אשר דעים תמים ספעלוח
 כלומר זה בעטר ק ידי על לו לאסר כדי הכנה שיהיה
 למען .היצה״ר שהוא לך שהזכרתי זה שאור נעטר

 ממצרים בצאתי לי ה׳ עשה ממט ולבטלו לגדעו לו אוכל
 אתה לק .ה׳ אני כי וידעתם כו׳ תספר ולמען מ״ש והוא

 מלכות עול קבל זאת. כל את אותך הודיעי אחד בט
 יומס בתורה הגות ע״י רק זה ואין היצה״ר ובסל שפים
 )אטח התנא כמאמר טצר לכך ישראל איש כל כי ולילה
 לעצמך סובה תחזיק אל הרבה תורה למדת אס פ״ב(

 כמשז״ל היצה״ר למולי ומרפא צרי והוא טצרח לכך ט
 וע״כ .ט׳ המדרש לבית משכהו זה מנוול בך פגע אס

 יח׳ גדלו אח להכיר .מצרים יציאת מזכרת לך תהיה צריך
 ומה מפץ תמוש שלא ה׳ בתורת תדבק כך ע״י למען
 ולזכרון ידך על לאות לך והיה כי הוא הלא המזכיר הוא

 וזה .החכמה שבהם והמוח הלב כנגד שהוא עיניך בין
 יומס בה שתהנה .בפיך ה׳ תורת תהיה כן ע״י למען
 . כה עמל שאתה התורה ע״י ממך יצרך ויחבסל ולילה

 . הימים כל שס ולבך עיניך היות על לך ה יה חה
 ולבך עיניך שבין מה ע״י עיניך יח׳ פלאיו מקדם לזכור

 אישה א״כ תאמר ושמא . הלב נגד שבקבורת מה ע״י
 בעצמו הלב אל ולא היד אל המתייחם בזרוע ימס למה

 ממש שהוא ראש של חפלה מעין דופק שהוא במקום
 יד בחוזק כי לז׳א העיניס שבין מה נגד המוח על

 אל מתייחס שהוא במה בהיות ט לומר .,כו טטא
 ה" הוציא יד שבהוזק מה לזכור לאות לך יהיה היד
 השתרש ירמוז או : ראויס בלחי היותנו על שהוא .ס׳

 אמר המעשה ועל ובדטר ובמעשה במחשבה •אדם
 ולזכרון במעשה ידיך את השריש למען שמא ידך על לא.ח

4 )ח״ב( יא

 גם ק ידי ועל המוח ועיין המחשבה על עיניך בין
 .העיקר שהוא מטמך גירסא תפסוק שלא שהוא בדבור

 רוח על יעלה ולא .בפיך ה' חורת תהיה למען וזהו
 כי לך. לא אך הייתי שם כי ממצרים ה׳ הוציא שאותי

 ט ממש אותך הוציאך חזקה ביד הנה ט .איפה דע
 ובנינו אנו עדיין אבותינו אח הקב״ה הוציא לא אלו
 רשע בן על כי שארז״ל למה הוציאט אמר ולא .ט׳

 ה׳ עשה לו באמור .שיניו את להקהות והיחל ידבר
 ט הוציאך חזקה ביד ט ואמר גמר כן לו ולא צי לי

 ט זכותך העדר על אותך מוציא להיות חזקה יד הוצרך
 לי די הלא תאמר ושמא בקושי ויותר .המוצאים בכלל אתה

 למה נס אך .מצרים ליציאת זכר אעשה שבמועדו מה
 לז״א .עיני בין ולזכרון ע״י לאות לי זה יהיה שנה כל

 לב בכוס והוא .כו׳ למועדה .כו' החקה את ושמרת
 הוא אך .למועדה ולא לומר ראוי היה במועדה רילא ט

 אשר הל זכר עושה היית לא אס הנה ית' הוא שאומר
 שלא אצ״ל .בזמנו האביב בחדש רק ממצרים לך ה׳ עשה
 לא ממש במועדו אשי׳ כ׳א השנה לכל הזכרון ימשך

 השנה שכל לך שאמרתי מה ע״י אך .בעצם הענין יושרש
 שומר נמצאת ק ע״י .כו׳ ולזכרון ידך על לאות לך יהיה
 לזמן שהוא למועדה הזאת החוקה את בעצם כלבך
 אם כן שאין מה מעסה לך זה שמור יהיה מועדה שהיה

 מאשר ט הנה :כמדובר הענק זוכר היית לא השנה כל
 חובה מצטם ביציאת עמנו לעשות והפליא ית׳ בנו בחר

 מקרבנו הרע יצרט שאור ולבער .ית׳ ט לידבק עליט
 ומרור שמצה בשעה הזה הדבר את יזכור למען וזכר

 ט על הלילה בסדר הענין רמז נסדר לפניו מונחים
 יהיה למען הסדר למזכרת .ראשונים שמו אשר הדברים

 והוא כרס״םט׳. ומזן קד״ש וז״ל אותו לקורא נזכר
 שכל כי דעת ה׳ חנט אבר ישראל איש כל כי לרמוז

 מדברי הוא טהור לא כי שכלו יד והשיגה לו שיג וכי
 האלהים אל להביט מחשבות ויחשוב סט גברו עונות

 תעטגי תחת עצמו לסגף החילו סרס כי בראו אשר
 במותר עצמו לקדש הוא הלא תחלה בקל יתחיל רשעתו

 דבר אשמת מכל תרח״ן לך ראוי ואח״כ קד״ש וז׳א לו
 הראויים השובה תמרוקי בכל הזכו רחצו (,א )ישעי׳ כד׳א
 בל א׳ סוטת קנייניות מדות קנה סומאתיך רהון ואחר

 באהבת בחומן ירק ארוחת סוב כ׳א הסותרות אחר תרדוף
 וטה לך ויפה מצטסק ירקות שאר הוא כרפ״ם וזהו ה'

 .הצמצם לעצמך כי לרמוז ירקות סבשאר ככרפס הרמז
 וזה חכוק בצדקה כי כפו תמלא אס ט לדל לא אך

 ריש בעל כף תמלא כלומר רי״ש כ״ף אלו באותיות רמז
 ט׳ מתברך לרש הנושן כי בדברים חפייסהו וגס ועוני

 פ׳א וזהו .לט לסמוך שהוא בי״א והמפייסו ברכות
 תסמכהו בפה גס הרי״ש כ״ף מלאך אחרי כי לומר סמ״ך

 אין משנת ידך ואין תעשה מה ט וש״ת .תפייסהו כי
 שהוא יח״ן תהו .לחמך לרעב פרום הלא כי עכוב זה

 לאטל וחציה המזון לאחר לשמור חציה לך אשר המצו׳ פרוס
 לשמור הוא לו שפורס שמה לרעב פרוס רמז והוא כעת

 סטומאתך עצסך שקדשת ואחר הנתינה אחר הזכות לעה״ב
 רחצ״ה מני״ד הים גס השמים מן להעזר צדקם ונתח
שתהיה ה׳ עד נס וישוט מטומאוחיהם שירחצו לעם

זוכה



תורת
 כי .מצ״ה מוצי״א תהיה р ע״י ואח״כ ומזכה זוכה

 בעזרת בגבורתו יצא היצה״ר לפני כטמון שהוא היצה״ט
 מוציא תהיה כי מצה מוציא וזהו .הצדקה ומעשה חשובה

 שהוא החנק הפך האמת כמ״פחכמי מצה הנקרא היצה״ט
 א׳ נקודה אלא לזה זה בין אין כי הוא וכן .היצה״ר

 חי״ת ובזה שבזהה״א אלא דדין כאותיות דדין אותיות ט
 שנכנסים חשובה לבעלי רמז תלוי כרעיה היצה״ס כי

 אך כו׳ כאכסדרה בה״א נברא פהעה״ז כמשז״ל לשם
 דלת ונועל וגגה ירךהה״א בין סותם ביצה״ר המחזיק

 המחמין שבעיסה שאור שבו חמן של חי״ח וזהו התשובה:
 המרור את בגבורתו היצה״ט צאת ואחר .העיפה ומעפש

 כי תוסיף ואח״כ בטיט תשקע הוא מר כי הואהיצה״ר
 כי והוא המצה עם המרור כורך תהיה כי כור״ך יהיה

 ה׳ את תעביד בו שגס היצה״ר עם תכריך היצה״ט
 היצה״ט. אחר נגרר שיהיה יצריך כשני לבבך בכל כעגין
 כד״א בעה״ב סוב ואוכל בג״ע עור״ך שולחן תהיה ובזה

 הל״ל ואח״כ כו' צפנת אשר טובך רב מה ל״א( )תהלים
 שהוא עבדות של שהוא שמגיהנס הלל הפך חירות של

:הנרצ״ה הוא מג״ע שאשר .כו' דנת יפה
 דברים השני או׳ אחרי .כו׳ יניאך כי והיה יא

 על )א( .שהם אנוש לבב יתחמן שעליהם
 המצה דבר על )ב( .עולם לדורות פסח קרנן עבודת
 היציאה זמן על נוסף שהוא ימים ושבעת לדורות היותה

 הדבר על עתה בא .כמפורש והשאור הממן ביטול וגם
 מאדם לדורות הבשרות קדש דבר על והוא השלישי

 פסח כי על הוא אס כי יחשב זר כמו הלא כי בהמה עד
 כל הביא מי מצרים רי בכ את בנגפו הפתח על ה׳

 אז כו' ה׳ יביאך כי והיה לז״א .הדורות שבכל הבטרות
 "ניך אדם בכור וכל לה' וצאנך בקרך בכורות תקריב

 בנך כח יעזר לא וע״כ תפדה במצרים היה לא אשר
 כי וזהו .החפן על יתמה כי זאת מה ולומר מלשאול

 קרוב דבר שהוא כלומר זאת מה לאמר מהר בנך ישאלך
 קרוב כי זה שישאל יפלא לא כי ולשותלו לאומרו וראוי
 מציאות אל מעם לתת תחלה התחיל ע״כ .לאמר הדבר

 ה׳ אליו ואמרת וזהו ההוא הדור בכורי אל המצוהגס
 בדין זוכים היינו שלא שהוא יד בחוזק כי )א( .דברים

 המנגדים כל להכריע יד חוזק הוצרך ע״כ כי לצאת
 של מזונותיו קשים באו׳ ז״ל מאמרם על אצלנו ככתוב

 ים כקריעת לזווגס קשה באו׳ וכן סוף ים כקריעת אדם
 היו צא העולמות כל בריאת אפי׳ כי ידע לא ומי סוף

 את הקב״ה ברא יגיעה ובלא עמל בלא כי קושי 'ח' לפניו
 ז״לומה כמ״ש נעשו שמים וכבר ה׳ בדבר כ״א העולם

 אך .זווגו או האדם מזונות או סוף ים קריעת עתה גס
 לאיש להיטיב ברצותו זולתי ,ית' לפניו קשה דבר אין

 יעות ולא הארץ כל שופט יתברך והוא מעכבין ושנותיו
 גם ומה גוי מקרב גוי היו כי מצרים יציאת וע״כ משפט

 .קשה היה סוף בים ים על שהמרו אחר סוף ים קריעת
 יתברך חששו יד על המנגדיס להכניע יד חוזק והוצרך

 פרעה רשעת והפלגת ומילה פסח מדם קדומים זכיית
 שעונותיו אדם של במזונותיו הוא הזה הדרך ועל :ועבדיו

 יזכה מי כי לזווגיס קשה בזווגיס וכן מזונותיו מקפחים
על ע״כ במקומו כמבואר במעשיהם יתפרדו כי זוגו .לבת
й נח״ב( יא

משה יא
 והגה .סוף •ס כקריעת קשים מסס אמרו אלה שחי

 וזהו גוי מקרע נוי היו כי מצרים כיציאת הוא ההיקש
 לבנו• שאוסר והוא הוציאנו או׳ והוא )ב( .יד בחוזק

 וז״א .לך גס לי גס כ״א ית׳ הוא גאל בלבד אותי לא
 יראה לעולם קי״ו( דף )פסחיס התנא מאמר והוא הוציאנו

 כו׳ הוציא לא שאלו ממצרים יצא הוא כאלו עצמו את אדס
 כי לומר ה׳ או׳ והוא )ג( עוד .כו' ובנינו אנו עדין

 עצמו ע״י כ״א הוציאנו שליח או "ף ש או מלאך ע״י לא
 והה' הד׳ .למעלה כמפורש משס יצאנו לא שאל״כ יח'

 מבית ממצרים וזה .והמזל השר ג״ה שידד כי הן הלא
 שחו מצרים כי השר על כיוון ממצרים באו' עבדים

 כו׳ נוסע מצרים והנה על ט״ו( פ' )ש״ר ז״ל כמאמרם
 עבדים מבית ובאו׳ מת מצרים את ישראל וירא או׳ ועל

 .לחירות משם יצא לא שעבד מחייב שהיה המזל על כיוון
 יצא בל לעבדים קבוע ממקום שהוא עבדים מבית וזהו

 אותך לא כי בנך את הודיעך ואחרי ביתם שם כי משם
 הגדולים יש' רחמיו ושלולא .אותו גס כ״א גאל בלבד

 ישראל עונות גדולים נגודים היו עצמו ע״י בעשותו
 ית׳ הוא הוסיף עוד .אלה כל על והמערכת השר וניגוד
 להיות" שהנה לשל־נו פרעה הקשה כי ויהי כי והוא
 שר מנגדיו ושני ישראל זכות העדר על נוסף בחירה בעל
 בלבד לא ועכ״ז יוכל ונס שיעשה נוטה הדעה היה ומזל

 .בעצמו כ״א זולתו ע״י ולא ויהרוג גס כ״א לשלח הכריח
 ע״י כן פשה אם משא״כ כו׳ בכור כל ה׳ ויהרוג וזהו

 )שס( ז׳ל כמאמרם הגאולה גס מתקלקלת שהיתה שליח
 הקב״ה אסר כך .ש׳ הקברות בבית ש־רומתו לכהן

 איני גיליליםאס במקום ישראל. קדש היא תרומתי
 עיכוב היה לבד ולא ש׳. תרומתי את אפסיד בעצמי עובר

 וז״א .ועליך אלי גס כ״א משם יצאתם אשר עלי פרעה
 שיצאתי אני כאשר כי מזה ימשך ע״כ רבים לשון לשלחנו

 רחם פטר כל ית׳ בעצמו הצילני אשר לה׳ זובח משס
 ובחסדו שלו כלנו כי יש׳ וממנו אפדה בני בכור וכל כו׳

 אחה גס כן בזה לעובדו ויחוייב הבכורות ע״י הוציאנו
 כל קדש של זה ענין גם כ״א כמוני כן שתעשה אצ״ל בני

 בין ולטוטפות יד של בתפילין ידך על לאות יהיה בכור
 ממצרים ת׳ הוציאנו יד בחוזק כי כן ע״י תדע למען עיניך

 בכורות קידוש נוהג אתה היית לא ואלו כמוך כמוני כלומר
 היוצאים העם אבותיך שאת כ״א לפניך מתדמה היה הלא

 הבכורות מקדש שאתה עתה אך .משם ית׳ הוציא ממצרים
 כן אפדה בני בכור וכל רחם פטר כל זובח אני כאשר

 שהורה כ״א זה אין לאמר לבך חשיש כן תעשה אתה גס
 והקשה' פס הייתי א:י כאלו עצמי ית'שאראה הוא לי

 בכורי ואת מצרים בכורי כל ה׳ ויהרוג לשלחנו פרעה
 לרמוז זכירה לשון וכל טטפת לשון באו׳ ירמוז וזה .הציל

 הוא כאלו היציאה זמן אל והבעתו עיניו הטפת שתהיה
הוציאנו יד בחוזק כי כו׳ לאנה והיה וזהו .מפס יצא

:כמדובר שנינו את בעצמו ה׳

בשלח פרשת

 הפרת אל לב לשים ראוי .ש׳ פרעה בשלח ויהי יז
באו'ויה* )א( .ל( )ל רנה בשמות רז״ל

מי
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 ישראל אח אמר ולא העם את או׳ )ב( .וי אמר מי

 ולא או׳ )ג( .כו׳ ישראל בני עצו וחמשיס אח״כ כאו׳
 .וא״ו בלא נחס לא הל״ל הקודם גזרת היא שאס נהם
 ליס שהסיבס מעתה יודיענו למה כו׳ וישב אומרו )ד(
 ארן דרך נחס שלא הכונה היתה זאת כי שיורה סוף

 או׳ )ה( .שני טעם הוא אס וגס הל״ל ואח״כ פלשתים
 רכי היו שאם )ו( .זה יודיעט למה ט׳ עלו וממשים

 למה מלחמה בראותם מצרימה לשוב מפוחדים הלבב
 צאתם פה יודיענו למה )פס( רז״ל לפי׳ וגס חמשים יצאו

 ראוי היה היציאה סיפור במקום כ״א מג׳ או מה׳ א׳
 וקח או׳ )ז( .מקושר בלתי ופה פרעה אל בא כפ׳

 הקודמת בפרשת למעלה כ״א פה מקימו אין כי כו׳ משה
 היותם אחר שהוא שה ולא ממצרים הנסיעה בהזכיר
 ישראל שכל שאמרו שס( )ש״ר לרז״ל גס ומה .בסוכו'

 חכס כי יוסף בעצמות ומשה וזהב בכסף עסוקים היו
 היל״ל .כו׳ ממצרים וישאלו באו׳ וא״כ .מצות יקח לב

 שהוא עמו או׳ )ח( יוסף. עצמות אח לקח ומשה
 פקוד 'או׳ וק השביע השבע או׳ כפל )ס( .מיותר

 כי יאמר די והיה יפקוד פקוד אומר )י( ישקוד.
 מזה עצמותיו להעלות ישראל בני אח השביע השבע

 המסעות ספורי בהחלת הנה אמגם :לאמר או׳ וגם
 שנתפרשו הדברים בכל ידבר טרם בסכות היותם אחר

 מהשאיט להרהר יוכל אשר אנוש מלבב וסילק בא ם פ
 ט בראות איש יאמר מקום היה כי הוא הלא יח׳ כבודו

 ארן דרך ולא סוף ים המדבר דרך ישראל נסיע ידי על
 שם וישעכבו רטת רעות מצאום הוא קרוב כי לשתים
 מה תחת לאמר לבט יתחמץ הלא במדבר פנה ארבעים

 קרוב כי פלשתים ארן דרך הוליכם ולא ככה ה׳ עשה
 זה אין אך .בא״י והם מועטים ימים יעברו ולא הוא
 יתפסו לבל עשה האלהיס אולי )א( .משלש א׳ על כ״א

 שאוחזים וחילו פרעה בראות כי במחתרת כגנב ישראל
 ט יכירו מיד משם קרוב הוא אשר בידיהם א״י דרך

 נלן ימים שלשה דרך באו׳ בו ושהיחלו עוד ישובו לא
 כי יראה ימים ג' מהלך טרם הנה כי ונזבחה כמדבר

 המצריים מחמס )ב( .ויחזרוס פניהם היישוב נוכח №
 כמרי ירדפו א״י דרך הולכים בראותם כי שהשאילום

 וזהבו כספו כלי על איש לבס מצרת אחריהם צשש
 בדרך הרבה יחזיקו עד ייחלו ולא הטוטם מחמדיהם

 דרך ללכת מתהילים בראותם מיד עליהם יקומו ל׳א
 את לטבוע סוף ים דרך הולכים למען )ג( .ארצם

 ואם העברים ילידי את היאורה השליכם על ?מצריים
 חלילה ה' על ישראל תלונת היתה הלא הדבר היה 'כך

 כי גדולה רעה עליהם הביא מועטת טובה על כי באו׳
 ברטש ישראל יצאו לא וגס המצריים יטבעו לט סוב הלא
 ס׳ שמה יתעכט ולא במדבר פגריהם יחמו ולא גדול
 דרך אמר למה באו׳ יתלוננו הראשון הטעם על וגס שנה

 מרעה הלכט כן ידי שעל שנשוב שיחשבו כו׳ ימים שלשת
 לה׳ מחסור אין הלא ט במדבר שנה ס׳ עד רעה אל

 אחר שישוט שיחשט לגויס משגיא היותו מבלי להוציאם
 על החושב מלב תועה להסיר האלהיס ע׳כבא ימים ג׳

 שאומר והוא ט׳. בשלח ויהי ואמר האלה כדברים ה׳
ים המדבר בדנץ בלכתכם לכם שהיה הוי הנה ית׳ הוא

6 )ח״ב( יא

 היה וי ויהי ט מפרעה אס ט חלילה מצדי אינו סוף
 )שם( כסשדל רצונו מטוב בידו ששלחם שרעה בשלח,

 הוא העס אס שלחו על פנית בדרך. אותם שהיה'מלוה
 שכ״מ האמת מחכמי נלמד גדול כלל זה כי רב הערב

 רב ערב שאלו ישראל אומר עצמו ובענין עס שנאמר
 באה עיכבם ולא רב הערב ששלח וממה ישראל ואלו

 דרך אלהיס נחס שלא מה כי גדולה רעה ישראל על
 ולא לארן מיד נכנסים והיו הוא קרוב כי פלשתים ארץ

 יתפשו שלא מנועם אינו במדבר שנה ארבעים מתעכבים
 כספו על איש העם יתקוממו שלא מטעם ולא ענבים

 הערב הוא העם ינחם פן אלהים אמר כי כ״א וזהבו
 היא יתברך ט האמנתם לחולשת מלחמה בראותם רב

 אפרים לבני שנה שלפיס זה עשו כאשר פלשתים מלחמת
 האחר הוי וגס לבדם ישראל בני יוצאים היו אס משא״כ

 מצרימה ושט פחה הנה ט בעצמו פרעה בשלחם הוא
 בעצמו שלחם לא אס משא״כ פחד בלי ארצו אל כשב

 עד יכוהו פן לשוב ירא מרט טרח עבד כל הלא ט
 יירא לא אדוניו אוהו בשלחו אך בחירתו על די בלי

 אפו שעל עד סירב שלא בהיות פרעה בשלחם כן לשוב
 מלוה היה שפרעה שאמרו כ'( ם׳ )ש״ר לרז״ל או .יצאו

 שישוט פחד היה לא יהירה חיבה להם ומראה אותם
 רבה עטדה יעמיסו פן ראפס על תעלה מורה ט מצרים

 עתה אך ואבדן והרג חרב מכת ויכום עליהם מאד
 הס גם ט באומרם יראו ולא לשוב לב יתנו כלחם שהוא

 מעכבם היה שמשה אלא ולשוב לזטח רק בלבם היה לא
 הנה אמר סוף בים לפובעם כדי שהיה הג׳ הפעם וגם

 דרך אותם להסב יתברך הוא הוצרך עתה אדרבה
 שאל״כ שם להשביעם מצרים של שבמזרחה סוף יס המדבר

 מצרים של שבמערבה פלשתים ביד פובעס היה ישרה דרך
 שני כי כנודע הולטם הים לפני ט פלשתים אק בדרך
 הוא למערבה וא׳ סוף יס הוא למזרחה ,ההא יפים

 העס כי שאפרתי ומה ט׳ אלהים ויסב וז״א פלשתים ים
 הוא הלא ישראל וצא לשוב המפוחדים הס רב ערב הם
 מורך היו ואלו ישראל בני עלו זיק בכלי וחמושים הנה ט

 עצמן מזרזין היו לא מלחמה בראותם מצרימה לשוב בלבם
 בני על ולא הפחד היה העם על כי ספק אין אך נזיין

 מחמשים או מחמשה א׳ הוא וחמושים כי ולמ״שז״ל ישראל
 מחו השאר כי אמנה הבעלי רק נשארו לא כי הוא כי'

 מלחמה בראותם ישובו פן פחד שהיה מה לפ׳׳ז יאמר בחשך
 כי פחד אין בישראל אמנס אמנה הקסני רב הערב הוא
 אמנה הבעלי שהס עלו בלבד מנ׳ למ״ד או מה׳ א׳ הלא

 והנה .מלחמה בראותם ישוט לא ודאי ואותם בעצם
 ומזוייניס הכשרים ישראל בני שגם לומר מקום היה עדין
 ה׳ היש יאסרו ט .מלחמה בראותם לשוב לב יתנו

 עדין אולי בלבם ויאמרו מלחמה מצאתנו ולמה אתט
 גם ופה .יקרה אפרים בני וכמקרה הזמן נשלם לא
 הכתוב אמר פ״כ מיצחק נמנו לא פנה הת׳ פן יחושו ט

 משה על יהרהרו פחד היה לא ט והוא כו׳ ויקחמשה
 ועדיין שנה ק״ן נשארו כי האמתי הגואל אינו אולי לאמר

 כי שנה מאות הד׳ בהשסלס לבא מעות־ האמתי הנואל
 לראיה עמו יוסף עצמות את משה וקח התחכם כן על

השבע ■ כי במה והוא סאמסי הנואל הוא ט ולעד

השביע



מד משה מצלה תודת
 את בצוותו יוסף הנה כי והוא כו׳ ישראל בני אה מביע

 יפקוד פקוד לאמר אחיו את יוסף וישבע נאמר אחיו
 היסה השבועה כי כתבנו ושם ט' והעליתם אתכם אלהיס

 כפולה פקידה מסורס לבניהם שיאמרו )א( .דברים בשני
 מיעקב ישראל ביד היתה קבלה כי פ׳ג׳( )שם ז״ל במ״ש

 האמתי הגואל הוא כפולה פקידה שיאמר הגואל כי
 כ״א לנו סהיה לא מיעקב מסורת כי ספק אין כי וזהו
 אחיו את יושף וישבע וז׳א בזה היה ויתכן יוסף ע״י
 יפקוד פקוד לאמר )א( .דברים שני השבועה היתה ומה
 מי ידעו למען כטלה פקידה ל' לבניהם שיאמרו ט׳

 את והעליתם והוא )ב( .יטעו ולא האמתי הגואל הוא
 פקידה היא מה לב נשית דרכט וע״פ .כו׳ עצפוסי
 את והוצאתי פסוק על מאמרנו שהוא ואחשבה כטלה

 יתברך הוא אמר כי שהוא ישראל בני עמי את צבאותי
 פמליא הלא כי מהגלות שאוציאס לישראל יש משטן הנה

 שיוציא ומי אניחם לא ואני ישראל עס הם מעלה של
 שהם צבאותי אח והוצאתי וזהו ישראל את יוציא אותם

 וזה הם גס ישראל בני עמי את אוציא ואגבן מעלה של
 העליונים את שיפקוד במה כלומר יפקוד פקיד ירמיזבאו׳

 מפה לקח כי .הענין אל ויבא :הסחטנים את יפקוד
 עצמו על ולמעוז ולמחזיק לראיה עמו יוסף עצמות אש

 בני את פטשת ב׳ השביע שהרי הוא שאמתי בשלימוט
 יפקוד פקד לבניהם לאמר היא )הא׳( השבועה ישראל

 כה בשליחותו הוא אמר כאשר כפלה פקידה שהוא כו׳
 וע'כ כו׳ והעליתם )ב( . אחכם פקדתי פקד ה' אמר
 הוא אמתי אס משה שליחות אחר להרהר ישראל בבא

 שעמו יוסף אל יביטו .אין אס גאולה עת הוא וכבר
 ויודו האמסי הגואל הוא כפולה כפקידה הבא כי האומר

 ארונו את משה срзз כי כ'( )שם ארז״ל וגס .האמת אל
 של בקברניט היה כי אשר בת סרח לו אמרה יוסף של

 אז יוסף את ידע ולא רביס ארונית ומצא והלך מלכים
 של ופמליא 1ישרא וכנסת השכינה הנה יוסף יוסף אמר

 תתגלה אס הגאולה עת הגיעה כי יוצאים וישראל מעלה
 ארינו נזדעזע מיד מהשטעה פטורים אנו לאו ואס שסב

 הגאולה עת הגיעה ט לו שאמר לולא כי הנה .ונוטלו
 היה לא כמדובר הפקידות שתי .שהן וישראל שכינה של

 יודעת בשמים נפשו כי שיקחוהו עצמו וממציא ממראה
 כי קפ״ס( דף )וישב הזוהר בספר במ״ש גס ומה .מאד
 לא כי במצרים השכינה אל ומושב מרכבה היה יוסף
 פקוד באו׳ נרמז זה וגם .שכינה נסיעת ממט יפלא

 עליות תהיה דוקא הפקידה בזמן ט והעליתם יפקוד
 בזאת כי נמצא אתם יבא לא מקודסכי ולא עצמותיו
 ויקת וזהו אמתית שגאולתו למשה ראיה עצמו שהמציא

 הלא הראיה הוא ואיך לראיה עש יוסף עצמות את משה
.שטעות ב' השביע השבע הנזכר יוסף כי על היא
 שהוא נמצא כפולה פקידה י.פקוד,שהיא פקוד שיאמרו )א(

 אתכם פקדתי פקד ה׳ אמר כה שאמר משה ט העד
 והוא שניה שטעה הכניע כי )ב( .האמתי הגואל הוא

 מעלה של צבא של הפקידות שתי עת שהיא ההיא בעת כי
 ובה נתראה הוא עתה והנה והעליתם אז ישראל ושל

 היה לא שאל״ה באמת הגאולה עת הגיע כי יורה הוא
לו שאמר שעד כ׳( פ׳ )ש״ר ז״ל מ״ש והוא .מתראה

7 )ח״ב( יא

 נתראה: לא נוסעים היו וישראל שהשטגה משה
 מה באיחם ויחנו אומר אחר .ט׳ מסכות י^ו וים ב

 וה' עתה או׳ ושד המדבר בקצה או׳ צורך
 מרעמסס בנסיעה לומר ראוי היה כי יומס לפניהם הולך

 למה ולילה יימס ללכת אומר וגה .,הב החניה אחד ולא
 עמוד אל חוזר יומס או׳ ואס בלילה יוס מדת מזכיר

 בעמוד יומס לפניהם הולך בו נאמר הרי הנזכר ענן
 הודיע למה ט׳ הענן עמוד ימיש לא או׳ וגס .ענן
 לא למה האחר בא עד זה מש היה שלא לו שאס זה

 .הענן עמוד בא עד האש עמוד ימיש שלא ג״כ אמר
 בלא יו״ד( דף )שבת ז״ל רבותינו שאמרו מה וגס
 עמוד היות אחרי עד מלפניהם הענן עמוד נוסע היה

 חכמתו שגזרה למה אך .מהפ׳ זה נלמד איך לפניהם האש
 הס נבוכים ישראל כי שיאמרו מצרים את להכושת ית׳
 יאמר פן חש והנה . בים ויטבעו אחריהם וירדפי כו'

 תצא פן א׳ יוס מהלך אחור שישוט בזה בצע מה איש
 אולי כי ולומר להרהר לישראל מקום ימצאו כי הקלה
 באיס אשר המדבר בקצה כי מיראתו בכך אותם מצוה

 ומדאגה הבד בית כקורות נחשים מקום הוא ט ליכנס
 דרך ימצא אולי וירא ישקיף עד אחור משיבם זה מדבר
 מקום במדבר יכנס לבלתי כן שעפה יאמרו או אחרת

 הטקר איר עד וממתין סוב בכי אלא ועקרב שרף נחש
 אחר להרהר שיחטאו שן באי האש עמוד בא עת עד או

 להסשח כן לעבות צוה ית׳ שהוא להם באו' משה מאמר
 האמת ראותם ועד ט׳ בארן ה: נבוכים שיאמר פרעה את

 היה לא כי והודיע הכתוב בא ע״כ ויאשמו יהרהרו
 הכתובים ענין וזה .בס״ד יבא כאשר להרהר מקום להם
 ע״פ היחה זו חניה אשר המדבר בקצה באיחס ויחנו

 ע״ם אחור בשובם פרעה את להסעות מקום לשיטה ה׳
 בקצה היותם על ט לאמר לפרעה פה פתחון יהיה כי ה'

 פרעה ויאמר המדבר נמשי מאימת אחור נזורו המדבר
 חורבא מיניה נפיק הלא וש״ח ותפשום רדפו עזבום אלהיס

 זה׳ לז״א .כתבנו כאשר ישראל בני בלב מורך יתן כי
 וה׳ הלא כי פחד היה נא שהרהרו מיבראל כי לומר ט׳

 № לב נשים הענין אל ולבא :ט׳ יומס לפניהם הולך
 אך בדרך לנהותס יאמר ראוי שהיה הדרך לנחוחס או׳

 נכנסו ולא המדבר בקצה חנו אשר כי לומר ,הכתוב ענין
 הנמצאים שרף נחש מאימת לא אחור שט ואדרבה ט
 לפניהם הולך מאז וה׳ הלא כי משם רגליהם השיבו בו

 כ״א בס ילכו הדרך את להם להורות לבד Ы יומס
 ולישר ועקרב שרף נחש לבער מדרכם מכפול להרים

 הדרך לנחותס וזהו השפל והגבוה הגבת השפלה אורחותס
 היה לא וא״כ ומיישיר מנחם היחה ממש הדרך כי

 אורהוסס מיישר היה שם עד גם כי המדבר מנחשי פחד
 הדבר שהיה להרהר אין וגם להבא יעשה כן מכשול מכל

 להם להאיר אש בעמוד ולילה הלא כי השמש בא ט על
 ממש כיום הלילה כלומר ולילה יומם ללכת בעצם כ״כ

 בהליכת כי הלילה לו להשוות יומם פה הזכיר וע׳כ
 פנס לפניהם אשר רב כעם היה שלא יאיר כיום הלילה

 רק הפנס אל הקרובים לראשונים רק בעצם יאיר שלא
 להאיר וזהו שוה כלס שאור היום לאור כהולכים היו

מדק מזכיר שע״כ כיום הלילה ללכת לכלס שהוא להם

מם



משה בשלח הורת 83
 כי איננה הג׳ הסבה ונס ולילה יומס כאו׳ בלילה יום

 עמוד נטע מרס כי )שם( כמשז״ל ט׳ ימיש לא הנה
 ממתינים שהיו איךלוסר וא״כ האש עמוד בא היה הענן

 העם מלפני הנההיל״ל כי מהפסוק כן ולמדו בואו עד
 האש עמוד שכבר פד יומס הענן עמוד ימוש לא הוא אך

 הענק שהיה להרהר אק )צכן הכם לפני היה לילה
 פרעה ואמר ויחטכו׳ ישובו »תברך מפיו משה כמאמר כ״א

:ט׳ הם נטכיס כו׳
 נזירי ט בראותו כי אמר .כו׳ פרפה ויאמר ג יד

 פרעה יאמר אחד יום מהלך אחור
 והנה אחור שבו כי בארן הס נטכיס ישראל בני בעד

 ושרט נחשים קרבו כי המדבר עליהס פגר כי הוראה זו
 המדבר ונפגר שם חט אשר המדבר קצה אל המדבר
 אמר נזורו מפחדם וע״כ ט כנס לי יוכלו לבלתי בעדם
 ישראל הטן אל נגשים היו ועבדיו פרעה חכט לו יהנה
 שרף נחש מלא המדבר הנה כי ראו לבס על נדבר

 שלים אתם אנה אחר מצד והים א׳ מצד לפניכם ועקרב
 היציאה היתה מלבכם לא כי לכס ואשיבה פוט שוט

 הרב מפחדם אולי פנות מד' שקפים בסכנה והנכס
 וימשכו לבבם ירך מאד וייראו שצעקו מה יורה כאפר
 ורדף פרעה לב את וחזקתי יתב׳ שא אמר ע״כ אחריו

 תת לבלתי להתאמן ישראל יתחזקו למען כהו בחמת ט׳
 מאת הרפה אליהם כלתה כי יראו כי שד אליו לשוב לב

:כו׳ ורדף מ׳ וחזקתי וזהו פרעה
 כי או׳ )א( .לב לשים ראוי .כו׳ למלך ויוגד ה

 בעצט הוא כי ברח לא הלא כי העס ברח
 לכתם אחרי מצרים לשוב דעתם היו שלא הוא ואס שנח׳
 עברם אחרי ישוט שלא ידע במה במדבר יטס ג׳ דרך

 שהיות )ב( .ט נכנסו לא עדיין כי ימים ג׳ דרך במדבר
 ט לומר בטחה תקרא לא עוד אליו שוב לבלתי דעתם

 או׳ויהפךלבב )ג( עבר. לאו׳בל׳ העסומהגס ברח
 מיותר הוא הפס אל אומר כי העס אל ועבדיו פרעה

 מה ויאמרו ועבדיו פרעה לבב ויהפך יאמר ראוי והיה
 בבלי הנה כי עשינו זאת מה אוי )ד( .כו׳ עפיט זאת
 מכות בי׳ כ״א שלחום מבחירתם לא הלא כי ידברו דעת

 או׳ )ה( כו׳ עשיט זאת מה יאמרו ואיכה ונאמטת גדולות
 למה ט׳ פאות שש רקח אח״כ ואו׳ עמו לקח עמו ואת

 לד אח ס׳ ויחזק באו׳ )י( . פעמים זה זו קיחה נאמר
 הנני ואט למטה כאו׳ עש לב גם אמר לא למה פרעה
 יוצאים ישראל ובני או׳ )ז( .כו׳ מצטס לב את מחזק

 בא הנסיעהפ׳ בעת ליכתב ראוי היה זה ט רמה ביד
 וידוע קרב שהיל״ל הקריב ופרעה או׳ )ח( . פרעה אל

 או׳ )ש( .ישראל של לבם הקריב כ״א( פ׳ )ש״ר משז״ל
 מיותר שא כו׳ וישאו או׳ כי עיגיהס את ישראל טי וישאו

 אין המבלי או׳ )י( .ט׳ ישראל בט ויראו והול״ל
 דברו איך תכלה שהיא ה׳ אל שצעקו אחר כי כו' קברים

 למה קברים אין המבלי או׳ )יא( המבליט׳. לוי סרה
 . במדבר למות לקחתנו למה אמרו ולא זה ל׳ חפש
 או׳ וכן האמור בכלל שא כי ט׳ זאת מה או׳ )יב(
 טוב הלא או׳ וכן הקודם בכלל הכל ט כו׳ הדבר זה הלא

 כדבט' לדבר להס היה מה זה)יג( ידע לא מי משתנו ט' לט
חוהמס עד בים ונכנסו נסעו המה והלא הללו כרעים

8 )ריב(

 למה גה וסה זה. עם זה יצדק ואיך שמיה שה לקדש
 ישראל של לבם הקריב כ״א( פ׳ )ש״ר סרז״ל שכתבט
 דובריה אה שבשמיה לאביהם קרט איך שבשמים לאביהם

 עליהם קצף לא איך )יד( .כו' קברים אין המבלי פרה
 החיצט שיראו אל ואפר לבס על דבר ואדרבה משה

 מה למשה אפר ואדרבה הקפיד לא יתברך הוא וגם ט׳
 לרז״ל וגס להתפלל צריך אינך כי לו׳ ט' אלי הצפק
 והלא ה׳ אל ויצעקו אומנותאטתיהם שנטלו אמרו )שם(
 אלהראו או׳ )פו( .אטשיהם כדברי אינה צעקתם דברי

 או׳ וא״ב ייראו שלא היא התיצבו או׳ בכלל הלא כי ט׳
 ט׳ ראיתם אשר ט או׳ )טז( .מיותר הוא היראו אל
 ט יאמר ראוי ופה שעם ומפוצלי יתרים דברים הם ט
 כחבש נה ה אפגש :שלם עד עוד אותם תראו צא

 יום מהלך אתור שבים ישראל את בראותם ט למעלה
 הנחשים קרבו ט המדבר עליהם םגר פרעה יאמר א'

 היו אשר המדבר קצה אל הבד בית כקורת במדבר אפר
 ויוגד יאמר ובזה אתור ונזרו משם ברחו כן ועל שם חונים
 מקצה העם ברך כי כלומר העם ברח כי מצרים למלך

 במדבר אשר ועקרב שרף נחש מאימת אחור וישב המדבר
 דברים בב׳ הנה פרעה אמר כי והוא כו' ויהפך אז

 בכל והנה אפלח לא באומר• )א( .ה׳ עד דופי דברתי
 ואס עט שלח אומר יתברך הוא היה המכות התראות

 היה פלא נראה והיה .כו' מביא הנני משלח אינך
 עצמו כטד על ולא לטובתם ישראל על רק עיקר ששה

 המדבר מנח: טרחים בצרה אותם ראה כי עתה אך
 אתם ית׳ רצוני אין ט יורה הנה אמר מושיעם ואינט

 אך ופגע למקרה מניחם צאתם אחרי היה לא שאל״כ
 לא המטת בכל יתברך מעשהו כל שגס אם ט זה אין

 ה׳ ט אמרתי אשר יתברך שמו כטד דבר על רק היה
 היה תואנה עמי שלח אמר ואפר בקולו אשמע אפר

 יתברך הוא רצוטעזבם שנעשה המכות אחר וע׳כ מבקש
 היה כת עד ט העם אל ועבדיו פרעה לבב ויהפך וזהו

 עליהס כי בחושבם מהם יראים והיו העם אל שוב לבבם
 אל לבבם נהפך עשה אך פשה אשר כל אח ה' פפה
 ישראל את שלחש ט עשינו זאת מה ויאמרו להומם העם

 עט שלח או׳ היה ולא עושה היה ישראל מאהבת לא ט
 מתחילה לבקש יתברך עדיו שבנו אלו וע״כ תואנה רק
 הנה כי לעבדים לנו מניחם היה שמו כבוד דבר על

 על רק העם נדבת על ה' לב אין ט שהכרנו עתה
 שוב והלא ה׳ ט' באו" פרפה חילל אשר שמו כטד דבר
 כטד דבר על חטאנו לפניו לאחר לה׳ ליכנע טה שוב

 ישראל משליחות מרפא והיה מבקש היה אותה כי שמך
 והנה ט׳ עשינו זאת מה וזה מעבדנו שלחטם ולא

 כדבריכם ט׳ מטך צאו ט קו אמר פרעה כי למעלת כתבט
 המצריים העם המון אך כן אחרי ולשוב ימים ג׳ דרך ללכת

 לשלחם מתחזקים שטו ישראל טחלת נכוים היו כ״כ
 לשלחם למהר ט׳ מצטם ותחזק הכתוב כמאמר לגמרי.

 נהפך לא העם אל ועבדיו לט שנהפך גס וע׳כ הארן מן
 הוא רכט את ויאשר עשה מה ע״כ המצריים המון לבב

 בעצמו המלך את ראה מי כי עמו לקח עמו ואת ועי׳כ בעצמו
 והיא הוא גס כן ויעשה אחריו ימשך ולא רכבו אוסר

נמוג• עשו מהרו עשיתי ראיתם מה באו׳ אבימלך ן עני

ואחר



מה משה בשלה תורת
 אזויקחמחוכסשש עמו והמשיך לקח עמי שאם ואחר
 ט' פרעה לב אח ה׳ ויחזק ואז כו' בחור רכב מאוח
 רצונו לעבור אנוש לבב ה' יחזק ראוי אין ט והוא

 בחטא האיש וישלש ישנה אם כי .יענישנו כן ואחרי
 יחפא עד יתברך הוא המתין כן על מעצמו תחלה
 כך 'ואחר ובמעשה ובדבור במחשבה תחלה פרעה
 שבפרעה השוה הצד כה עד והנה .לבו את יחזיק

 לבב נהפך הנה כי ובדבור במחשבה שחטאו הוא ועבדיו
 וגס שבלבם במחשבה שהוא העם אל ועבדיו פרעה
 במעשה אך כו׳ עשינו זאת מה ויאמרו הנה כי בדבור

 לא אך בעצמי רכט את ויאסור כי לבדו פרעה מפא
 בעצמו שחטא פרעה את ע״כ עבדיהם ע״־י אם כי עבדיו

 עבדיו לב את לא אך .פרעה לב אח ,ה ויחזק כשלשתן
 וירדפו כאפר אבל ובדבור במחשבה רק עדין חטאו לא כי

 ואני נאמר אז במעשה חטאו המצריים שגס ט' מצדם
 נחשב זר כמו והנה .כו׳ מצרים לב את מחזק הנני

 נוסע מצרים את בראותם ישראל פנצטערו הגדול הצער
 שוה סוף ביס שטבעו וחילו פרעה נזק ואין אחריהם

 כי החפץ על תתמה אל יאמר ע״כ .ישראל צער כנגד
 )פס( משז״ל ענין והיא רמה ביד יוצאים ישראל ובני הנה
 המלך ושמע וצעקה לסטים ביד שהיתה מלכים לבת משל

 מבקש והיה לעצמו להשיאה המלך ובקש מידם והצילה
 את בה גירה המלך עשה מה מדברת היחה ולא לו תדבר

 .לו ולקחה אליו ותדבר המלך אל צעקה מיד הנססיס
 האבות בני ישראל צלו מלכים בת .הקב״ה זה המלך כך

 מתקרבים היו ולא הקב״ה והוציאם המצרים ביד שהיו
 עניינם וכוונת :המצריים את עליהם שגירה עד ,ית אליו
 היוחס זולתי זכות לישראל היה לא ישראל בצאת כי הוא
 מבקש שהיה הקב״ה אך מלכים בת כמשל האבות בני

 יתעוררו רצה לעס לו להיות חורה במתן לו להשיאם
 שפרעה עד לב שתי לא והמה להם להטיב ית׳ אליו לידבה

 וידברו לו ויכנעו אליו ויצעקו שבשמים לאביהן לבן קרב
 פרעה שהוצרך רעתם מההיחה לב לשיח ראוי והנה .אליו

 ובני באו׳ הכתוב כיון זה כי אחשוב ע״כ .לבס להקריב
 .רוחא ברמית יוצאים היו כי .רמה ביד יוצאים ישראל

 כ״א יאהב לא כי ה'. ששנא מה ית' לפניו נכנעים בלתי
 התורה לקבל מוכנים להיות גס ומה .ונדכה לב׳נשבר

 וע״כ .רמה ידם כאלו והיה .הרוח גסי על תחול שלא
 לאביהם לבם לקרב ט׳ מצרים וירדפו הדוב את בם גירה

 המצריים את רואים ישראל היו כי גס והנה .שבשמים
 בראות כ״א .עצומה רעדה אחזתם לא אחריהם באים

 נאמר לא נוסעים כמשז״ל השר הוא נוסע מצרים את
 כו' שמו מצרים מצרים של פשרו מלמד . נוסע אלא
 ולא הקריב ופרעה באומר .הכתוב כיון אחשוב וזה

 להלחם יקרב ששרו עשה חכמות ברוב כי קרב. אמר
 שלא ומפני הזולת את הקרע ופרעה וז״א .בישראל

 את ישראל בני וישאו לז״א הקריב מי את יודעים היינו
 והנה ויראו .באויר הרקיע כלפי כינשאוס והוא עיניהם
 אשר מתפרש וכזה .אחריהם נוסע השד הוא מצרים

 בראות יאז .שרו את שהקריב שהוא הק-יב פרעה אמר
 . לקראתם ניסע וחילו ובגבירתו בתקפו השר ישראל
יח׳ הקדוש המלך דרך הנה בלבה אמרו כי מאד וייראו

и 1״п) ש

 כמד״א תחלה שרה את מפיל אומה איזו להפיל שברצותו
 להפיל ה׳ חפץ לו וא״כ ט׳ המרום צבא על ,ה יפקוד

 .תחלה שרה את להפיל הקדים לא למה המצריים את
 מהד וייראו ע׳כ נגדנו עוז ככל מתאמן הוא ואדרבה

 אל ישראל בני ויצעקו לכן .לאויב להם נהפך ,ה גם פן
 תחלה המרום צבא את הפוקר הוא זה שם הלא כי ה'

 אליו צעקו ע״כ ,ית׳ עצמו שהוא ה׳ יפקוד כד״א
 המבלי משה אל ויאמרו ואז .הפר את להפיל מעשהו יעשה

 לפנינו הולך אתנו ה׳ הנה בלבם אמרו כי והוא כו'
 אל ערב השר איך לילה אש ובעמוד יומס ענן בעמוד

 .נגדנו בפענוח שבא כ״א זה אין אך עלינו לבא לבו
 ירד שיעמדו ואמר .ית׳ לפניו דין שתבע כמז״ל היה וכן

 שלמעלה ב״ד לפני ישראל בעד ומיכאל .עמו מצד הוא
 . עע״ג והללו עע״ג הללו אמר )א( ,היו וטענותיו

 .שנה מאות ,מהד רד״ו כ״א .הימים מלאו לא כי )ב(
 כתות שתי לחשוב מישראל הוא רק דבר לא כי אמת והן
 קבל ,ה גס פן מדבר ומדאגה .יתאמץ בהם אשר אלו

 הנה ואמרו אמריו ארצה הפילו לא ע״כ כי .פענותיו
 עע״ג אנחנו -ס כי על הוא נגדג־ שמתאזר מה אם

 גרענו למה לומר ,ט' המבלי איפה א״כ כמצרים ואשמים
 ז״ל מרטתינו כנודע רשעתם על החשך בימי מהמתים

 אז והמתים מחמשה א׳ רק נשארו שלא כ׳( ,פ )שם
 ישראל תלונת היתה וזאת .החשך בימי ישראל קברום

 שמתו בקבורה זכו המה הלא כי .מהם גרענו למה
 כהם לקברנו במצרים קברים אין והמבלי .וקברנוס
 השנים משפר על הוא נגדנו שבא מה ואם כו׳ לקחתנו
 עשית זאת מה א״כ .סענתו וקבלו פנה מאתים שחסרו

 בימי הזמן. חום עד להמתין לך היה לומר כו׳ לנו
 אנחנו להוציאנו לנו עשית זאת מה אך .בנינו בני או בנינו

 הדור כ׳א .אנחנו נצא בל ראוי והיה . מצרים מארץ
 כן כי זו הנחה נניח ואם .פנה מאוח הד׳ בו שימלאו

 רע כי השעבוד צרת ועל .הימים מלאו לא כי הוא
 שעטד תחת המדסר בצער לכתנו ,ית הוא המיר הוא

 סוב הלא כי כו׳ אליך דברנו אשר הדבר זה והלא מצרים
 מזה ימיר ולמה .במדבר ממוחנו מצרים את עבוד לנו

 במדבר ממותנו הוא סוב והלא מצרים אח עבוד תחח
 בפירוש אמרנו שלא גס לומר הוא לאמר ואומרו

 היה שענינס דברים אמרנו אלו דברים במצרים
 ס״ז( פ׳ )שם ז״ל כמאמרם שהוא אלו דברים לאמר

 אתם הזה החדש במצרים משה להם שכשאמר
 שנה ק״ץ לנו נשאר ועדין אפשר אץ לו אמרו נגאלים
 הימים ימלאו עד להמתין לאמרשע׳כסיבסובהוא שכוונו

 שנות בק״ץ הדרך צער לנטת שאם .מעתה לצאת ולא
 מיתה אל קרוב מועטים ימים צער יהיה יצפרך .שעבוד

 ממוחנו וכו׳ לאמרהלא במצרים אליך דברנו אשר ז״א
 ונתחטאו בו נקון פן או כמות הצער מרוב .במדבר

 ועל תיראו אל האחת על משה והשיב ה׳ יד על ונמות
 ,ה ישועת אם וראו התיצבו הימים מלאו לא כי השנית

 ושמא . והיום הזמן נשלם כי היוס אתכם יעשה אשר
 מצרים ששמו השר את ראינו איך איפה כן אס תאמרו

 כדרכו תחלה אותו ה' פקד ולא בתוקפו אחרינו נוסע
 ט תחושו אל תחלה המרום צבא אח לפקוד יתברך

אשל



סשה בשלח חורת
 נוסע מצרים ששמו השר הוא ,מצרים אח ראיתם אשר

 בלבד היום כ״א זה אין כי .לב תשימו אל אחריכם
 אוחו לראותם תוסיפו לא אך עמו את . האת וריבה

 שראיתם מה טעם נתינת יהיה או .עולם עד עמו ואת
 תוסיפו לא כי הוא הפעם .הוקף בכל היום מצרים את

 זה כי ההוא בתוקף יצא פע״כ עוצם עד עוד לראותו
 אולי .עוז בכל מתגבר לנפילתו שסמוך דבר כל דרך
 אליהם כלחה כי בראותו .הזה השר עשה כן הועיל יוכל

 השר בא אמיץ לכח אס כי תיראו אל ולכן .הרעה
 בסענוח למשפט ואס .לכם ילחם ה׳ . בכס להלחם

 הדיין הוא יהיה כי יענה יתברך הוא כי חחריכון ואתם
 כי כ״א( ם' )שם במדרש כמפורש היה כאשר דין והבעל

 כי .יאמר או .סענותיו כל סתר בעצמו יתברך הוא
 מי וא״כ בדבר תכנס הדין מדת פן יראו ישראל הנה

 האלקיס מלאך ויסע על שאמרו לרז״ל נס ומה יעמוד
 מדת לולא לאבדם גזרה כמעס הדין מדת כבר כי כו׳

 מלאך הוא האלקיס ממלאך ויהפך .להם עמדה רחמים
 המצריים על לאחריהם ובא נוסע. עליהם שהיה הדין

 רחמים מדת הוא ה' אל ויצעקו מזה יראו ישראל כי ואפשר
 להשיב אח״כ ופ״כ .מדה״ד את להפקיס להם תעמוד

 מדת הוא ה׳ ואמר בחפלה עזרם .דבריהם על משה
 שיהיה ולא שאגחים כדברי לכם ילחם רצון יהי .רחמים
 תניחו וכאשר ישראל וגבר בתפלס ידכם שתרימו שבעוד

 עם לכס ילחם שה׳ כ״א .הס יגברו מלהתפלל ידכם
:חחרישון שאתם

 לשים ראוי כו'. תצעק מה משה אל !יאמרה׳ טו
 היה לא והוא .תצעק מה יאמר איך לב

 יוחר ויספו ישראל בני אל דבר אומרו ועוד .צועק
 ואח״כ .ייראו ולא ישראל בני אל דבר יאסר צודק היה
 מלס כי ט׳ הרס ואתם אומרו ועוד הנסיעה על יצוה

 מצח כי מחזק הנני ואני אומרו ועוד .מיותרת ואתה
 לרדוף והיחל לט נתחזק שהרי ועוד מיותרת, ואני
 ובפרשיו ברכבו חילו ובכל בפרעה ואכבדה באומרו ושד
 וידעו אומר וכן כלס ימותו אס בהם יכובד איך

 כי שידעו הוא ואכבדה אומר בכלל הנה כי כו׳ מצרים
 ישראל יכנסו עד הים יקרע ית׳ רצה לא למה ועוד ה׳ הוא

 להתפלל התחיל כי כתבנו הנה אמנם :חוסמס עד במים
 מה יתברך הוא לו אמר כו׳ לכס ילחם ה׳ ואמר .משה

 צריכין והס זכות בבני שאין תורה כי , ותתפלל תצעק
 דבור ישראל בני אל דבר הנה כי הוא כן ולא חפלתך אל
 האמנה מרוב יבקע סרם הים בתוך ויספו מאתך קל

 הרס ,ואתה נס להם ליעשות זה הוא כדאי וא״כ ובטחון
 הוא שאמר כ״א( פ' )שיר בש״ר ז״ל כמ״ש והענק כו'
 כ״א נסים לעשות במשה כח שאין יאמרו לבל כי יה׳

 ממך מסך את והפרש הרם כן על . האלקיס במסה
 לטס וראוי :הים יבקע בלבד בידך כי ידך אח ונסה

 בידו הנס לעשות .משה גדולות יתברך הראותו אל לב
 והוא .הענין אל ונבא .מבזולתו זה בנס מטה בצי

 הבא המצריים שאמרו )א( .רז"ל מאמרי ב' בהזכיר
 יביא שלא נשבע שהוא .ישראל של למושיען נחחכמה

 הבן כל מדהלכן כנגד מדה פורע והוא לעולם מטל
מטל אבוא לא אני הקב״ס אמר נשליכהו היאורה הילוד

2 )ח״ב( יב

 .היה חיך אל שיבואו המכיל אל ימאי מעצמם המה אכל
 כן לילוד שעחיד אמרו פרעה אצמגניני כי ארז״ל )כ(

 למען ק על . במים לוקה והוא ישראל את שיושיע
 אל מפה שהושם ביום כן ועל כך מצוה היה שם יומת
 פרפה אל החרטומים שאמרו הגזרה נתבשלה היאור שפח
 גדולתי להורות הקב׳ה רצה והנה .במים מושיען כבר

 להשביע רצו המה כי )א( .בחינות בג׳ והוא יתברך
וינצלו במים יהיו ישראל כי יראו עתה במים ישראל אח
.המים תוך ויכנסו המטל אל יבאו מעצמם הס כי )ב(
 שילקה משה את להשביע היתה מנתם עיקר כי )ג(

 הים יבקע מסה בלי משה ע״י כי -יהיה ונהפוך במים
 המים וישובו ידו יסה ק גם בידו והוא ישראל ויעברו

 הראוהו אל שפס סוב מצאנו ובזה :לשובעס מצרים על
 מ:א״כ עצמו ע״י כ״א נעשה היה המסה ע״י שלא יח׳

 שחשבו משה ידי הי ית׳ רצה כי הוא אך .זה דלת בנסים
 נוגע הא׳ הדבר והנה .אותם ישביעו המה לסובעו
 המשביע הוא שיהי׳ משה אל ,.והב במים שינצלו לישראל

 למושיען נתחכמה אמרו כי ית׳ אליו נוגע והג' ,אותם
 הביאו מבלי ופתה מבול להביא שלא שנשבע .ישראל של

 :המיס תוך אל יכנסו המה כי במים ידונו מבול יתברך
 על )א( עטביס ג׳ יש הפועל אל שלשחן לבוא והנה

 ושינצלו היס להם שיבקע לישראל זכות אין כי הראשון
 .מצרים של שדו מקשרג היה כאשר ראויים היה צא כי

 שאת יוכר איך הים על במסה יכה משה אס כי )ב(
 הלא אותם השביע הוא במים להשביע שכיוונו מי

 מעצמם יבואו שהם יהיה איך )ג( .העושה הוא המשה
 יאמרו פלא הס חמורים או שוטים האם כי המטל אל

 אם מקרה או ישראל אלהי נס זה כי יבצר לא בלבם
 יתמיד לא מקרה ואס המצרים לשובח יעשה לא נס הוא

 את יעשה צריך משלפתנו אמד כל יח׳ הוא אמר וע״כ
 צריך זכות משוללי והס הים בתוך שינצלו כדי ישראל פלו
 יבקע פרס הים תוך אל ויבואו ובטחון האמנה יורו
 )שס ז״ל מאמרם והוא .ויסעו ישראל בני אל דבר וזהו

 וסיעחי נחשון ובא ביה ובאו בנימין שבש קפצו כי כ״ד( פ׳
 את וקדשו הס ונכנסו שיצאו עד באבנים אותם וירגמו

 את הרס ואתה וז״א שלך אח תעשה מפה ואחה .ה'
 ואומר קול כמרים גירש״ין שני בשעס גם ומה .מסך

 לסובעך שחשט מה כי להורות חעשה מה משה ואתה
 להשריש הוא אתה שתעשה מה לכן חסביעם אתה אדרבה
 ואין אתה ובקעהו ממש ידך את ולנטות המסה ולסלק

 פויטאו כ״א ביס יפראל יכנסו סרס אתה חבקעהו רצוני
 אחר פהוא ביבבה הים בתוך היותם אחר ישראל בני

 שבמלת גירשי״ן שני וסעס ביבשה יבאו ה' את קדשס
 סיוע )א( כאחד דברים שני נעשים ידו על כי על ואתה

 את הטביע )ב( ביבשה. הים בתוך שיבאו לישראל
 ועל .מצרים על המיס שישובו ידו נטוח ע״י המצריים

 כמרים .רבי״ע בטעם ואני אמר יתברך אליו הנוגע
 שלי חת אעשה הנה אני אעשה מה כלו׳ ואני ואומר קול

 ש־ם זה מכל גדול הוא לעשות אלי הנוגע כי והוא
 קריעת ממציאות גדול זה והנה המים אל יבאו מעצמם

 כמעשיהם עושים ה־ו לא ועיירים חמורים הנה כי הים
הגדול כדבר נראה לא הלא כי תוךהים. ליכנסאל

ההא



מו סשח בא
 לאמי לבו אל יחן לא בער ומי יבשה הים ליעשוח ההוא

 לא זאת כל פעל ה' כי ספק ואין הוא אלהיס אצבע
 ע״י היה מקרה כי רוחו על יפלה ואס פרפה לטובת

 ישוב »הרה וקל .יתמיד לא המקרה הנה הקדים רוח
 שלי אח אעשה ואני יח׳ הוא אמר כן על כשהיה הים
 מצרים לב אח אחזק אני אך במל הכל נמצא יכנסו לא כ״א

 ואכבדה ובזה אנוש משב שלא מה בים אמריהם ויבאו
 בפרעה שאעשה במה שהוא כו׳ בפרעה העולם כל לעיני
 זדו אשר בדבר כי העולם כל יאמרו כי .כו׳ חילו ובכל

 פירוש יתרבו מאמר והוא נדונו ט מטל יביא שלא באומרם
 בהכבדי ה׳ אני כי בעיר הנשארים מצרים וידעו המתרגם

 על עשה כה עד כי ענוחנוחו ית׳ הוא הורה ובזה כו׳
 ובאחרונה אשלח לא ישראל ואח פרעה שאמר לישראל הנוגע

 עתה כי כו׳ ה' מי או׳ על ית׳ עצמו אל הנוגע על פשה
 כשום והוא ה׳ אני ט באו' יכווין עוד .ה' אני כי ידעו

 הודיעו והלא ה׳ את ידעתי לא פרעה אמר איך לב
 הדבר נכון פרעה שלום את יענה אלהיס באו׳ יוסף

 לא שסה' אך ידע הואטשסאלקיס מאחהאלהיםאך
 בשם הנעשה זה ידי על עתה ט יאמר ובזה .ידע

 ליודעי כנודע אלקיס שם שהוא אני כי מצרים ידעו ה'
 דין ביס יראו כי הכל בו כלול ה' שם כי ה׳ הוא מן

 הן באלים כמוך מי ואמר פרעה הודה וכן יחד ורחמים
וידעו וזהו בעצם דין פועל שסה■ גס כי ה׳ הדין כמות

ה׳: אני כי
 למה לב לשים ראוי .כו' האלהיס מלאך ויס?ן ים

 בין .לאמור מלפנים הנסיעה זאת היתה
 לא זה מלאך ט ועוד הענן בעמוד בין האלהיס במלאך

 שיאמר ישראל מחנה לפני הולך שהיה . למעלה נזכר
 בין שבא יובן מאליו כי ועוד הידיעה בה״א ההולך
 ויבא ואמר חזר ולמה מאחריהם באו׳ כו׳ מצרים מחנה
 אח ויאר או' ועוד גיזרה בלי והחשך הענן ויהי או׳ ועת־

 לישראל ויאר למצריים ט־שך שהיה הוא שאס . הלילה
 רוח בא זה מה על ועוד הלילה את ולא לישראל הול״ל

 רוח אל חוזר כ״א ט׳ הים את וישם או׳ ועוד הקדים
 הים אח ישים הקדים שרוח נחשב זר כמו הלא הקדים
 קדים רוח כמ״ש והשם הול״ל שא״כ ועוד .לחרבה

 שימה ל׳ יצדק בלא ועוד עז קדים רוח אמר ולא עזה
 חומה להם והמיס באומרו ועוד חיים רוח בו באין במי

 חפצו היה לא הנה אך המיס. יד על חומתם מההיתה
 רצון עת שהוא הבקר באשמורת רק הנס יעשה יתב׳
 וילחמו ידיהם בעולתה המצריים ישלחו פן פחד היה וה:ה

 מחנה כל יכנס סרס או ביס ישראל בא סרס טשראל
 אל יבא לא ביבשה אתם לוחמים היו כ״א הים תוך ישראל
 שחי קרבו יום מערב היס.והנה תוך אל המצרי׳ בא הפועל

 מתחלת יתברך הוא עשה מה כן על לזה זה המחנות
 עמוד והסתלק ישראל לפני האש עמוד בא מעת הלילה
 נאמר הנה כי וזהו כו׳ האלהיס מלאך ויסע מיד »ענן

 הוא וה׳ שנאמר מקום וכל וכו׳ יומה לפניהם הולך וה׳
 כאלו הרי האלהים הוא דינו בית והנה דינו ובית

 של מלאך שהוא האלהים מלאך ובאומר נזכר האלהים
 . הנזכר האלהיס אל הידיעה ה״א חוזרת הנזכר האלהיס

לפני ההולך דיט ובית הוא האלהים של מלאך כי ואמר
3 )ח״ב׳ יב

 הענן ניצדד ויסע וק מאחריהם נסע ישראל מחנה
 מה הוא הלא אלו נסיעות שהי היו ולמה נו׳ מפניהם

 ט׳ בין ויבא כי הוא הלא לאחריהם הענן עמוד שנסע
 ויחשיך והחשך הענן ויהי וזהו הלילה חשך עס ונצטרף

 היושב כל כי והוא הלילה אח שויאר עד למצריים כ׳כ

 р החשך עביות וכפי שכנגדו שבאור מה יראה בחשך
 יחד והחשך העק היה שכ״כ אומר וזהו ביוחר לו יאיר

 אור מקום פניהם שכנגד הלילה אח למצריים שויאר עד
 מלאך שעשה ומה ישראל מחנה לכל המורה האש עמוד

 אל זה קרב לא כי הוא הלא לאחריהם בנוסעו האלהים
 ט ישראל מחנה אל מצרים מחנה שהוא הלילה כל זה

 מפאת בלא ולהורות בנתיס לשומר האלהיס מלאך היה
 והמשך הענן ע״י הלא כי אמש זה אל זה קרט לא החשך

 שלא מה הוא האלהיס מלאך שע״י אלא הלילה אח ויאר
 ע״י יאמר או :כאמור הלילה כל זה אל זה מחנה קרב

 וע״י ישראל במקום הלילה את שהאיר והחשך ענן עמוד
 קרב שלא סיבה היה המחנות שני שבין האלהים מלאך

 מחנה אל קרב לא ישראל מחנה הלילה כל זה אל זה
 היו ולא ועק משך ולמצריים אור היה להס כי מצרים
 שבחושך מה רואה אינו באור הוא אשר כי במצריים רואים
 המצריים קרבו לא המעכב האלהיס מלאך וע״י בלפניו

 ע״י שהוא הלילה כל זה אל זה קרב ולא וזהו .לישראל
 היה לא כי הלילה כל היה וזה הנזכרות הנסיעות שתי

 באו שי כ״א ישראל בני אחר ירדפו בלבם לחח ית׳ רצונו
 הבקר באשמורת שהיה לגמרי הים בשוך כלס ישראל בגי
 הים על ידו אה משה ויס במים נכנסים שהיו בעוד אך

 על המיס יבושת היה בטבע כי שיחשבו לגוים ולהשגיא
 המצריים נגד ישראל אלהי ה׳ ע״י ולא הקדים רוח יד

 ומה תאמרו ושמא כו׳ ברוח הים אח ה׳ ויולך ע״כ
 הוא הרוח כי שימשט ישראל ג״כ יטעו הלא כי בצע

 וישם כי הוא האמת הלא כי מזה פחד אין לז״א העושה
 מה שימה ט צודק אשד להרבה הים אח הנזכר ה׳

 בו לומר חיים רוח ולא בחירה ט שאין הרוח כן שאין
 המיס ויבקעו הנה כי והראיה לחרבה הים אח וישם
 הים ויבקע נאמר שלא ממה שבעולם מימות כל שהיא
 : מימות שאר נבקעו למה הקדים מרוח היה ואלו

 המתרגם כדעת שלא אחרת בדרך הראיה תהיה או
 הים קרקע מהתלה יבשה שלא השירים שיר במגילת

 הנז' ה׳ אמת לפי וישם לומר הכתוב כיוון אחשוב אך
 המיס ויבקעו ואח״כ הים קרקע הוא לחרבה הים אח

 ישראל כי ביבש׳ הים בתוך אשר ישראל בני ויבאו כי נמצא
 באים היו המים כשבקש חוטמס עד הים בתוך שהיו

 רז״ל מדברי נראה וכן יבש הים קרקע שהיה ביבשה
 סוף ביס יס על וימרו על אמרו שלא נתייבש ג״כ שהקרקע

 אומרם על כ״א שה״ש של כמתרגם הקרקע ניגב שלא על
 רמז לא אונקלוס בתרגום וגס כו׳ קברים אין המבלי
 לא הים הבוקע היה קדים הרוח ואלו כלל ההוא הדבר

 מאת כ״א זה אק אך .רגע כמו הקרקע מייבש היה
 להם המיס הנה ט ראיה ועוד . טבעי דבר ולא ה׳

 היבשה שהיתה בצמצום צדיהס משני המים היו כי הומה
 מי-ינם חומה. להם שהיו בצמצום כ״כ ישראל מחנה כשעור

ומזה מזה צדיהם משני המצרים יתפשטו לבל ומשמאלם
וילחמו



Н טשו? בשלח * תורה
 היה לא כי מצרים על המים ישובו טרם בהם וילחמו
 אלא למשמרת לישראל האלהיס ומלאך הענן עמוד

 נכנסו וכאשר הרוח נשיבת ע״י נעשה זה ואין מאחריהם
 שאין מה אחריהם ויבאו מצרים וירדפו אז בים ישראל כל
 כמדובר ה׳ נתנם לא כי קיוביס היותם עם מתחלה ק

 הוא כי ביס ישראל כל יבואו עד לישראל וליקרב לרדוף
 יכנסו רק מהם לאחד יצרו בל ישראל שומר היה ית׳

 בפירוש מורה וכן הים אח עליהם להביא כדי אחריהם
 שאס הרוח אל ולא הנזכר השם אל חוזר וישם אומרו ט
 בבלתי שאין שומה מבע מלבד והשם למימר ליה הוי כן

 יח׳ הוא המתין פליט להם ימלט ולבל חיים רוח במל
 ויהי ואז הים תוך אל כו׳ פרעה סוס כל יהיו עד

 כיון כ״א( )פ׳ ש״ר ובפדרש :,ט הבקר באשמורת
 אמר להקרע עליו קבל לא הים אח לקרוע משה שהלך

 נבראתי שאני ממך גדול אני נקרע איני מפניך הים לו
 הלך כך משה ששמע כיון בששי נבראת ואתה בשלישי

 הקב״ה עשה מה להקרע רוצה להקב״האיןהיס ואמר
 מפה לימין מוליך שנאמר משה של ימיט ע״י ימינו נתן
 מה וינוס ראה הים שנאמר וברח הקב״ה ראה מיד ט׳

 ולא משה יד על ימינו יד שנתן הקב״ה שראה אלא ראה
 אתה מה מפני משה לו אמר מיד ברח אלא לעכב יטל

 של יראתו מפני יעקב אלהי מפני הים לו אמר טרח
 נבקע הים על ידו את משה שהרים כיון מיד הקב״ה
 ויבקש אלא הים ויבקע אומר איט המים ויבקש שנאמר

 ובורות המעיינות בכל שהיו המיס שכל מלמד המים
 בשעה וכן המים ויבקעו שנאמר נבקש מקום ובכל

 וכל המים וישוט אומר הוא שכן המיס כל חזרו שחזרו
 את משה ויט שנאמר משה ידי על נעשו הללו הנסים

 ימות ויזכור שנאמר משבחו הקב״ה לפיכך הים על ידו
 תכארסו זרוע משה לימין מוליך וכתיב עש משה ש£ן

 שהיה לו אמר מי )א( .בו להעיר ראוי והנה : עכצ״ה

 כי פ״ה( )ב׳ר ארז״ל הלא כי )ב( .משה במאמר 5פיר
 לפני שיבקע נברא מאז הים עם הקב״ה התנה תנאי

 . עמו ית׳ הוא שהחנה מה הים שר שכח והאס ישראל
 בואו אחרי הלא כי כו׳ נקרע איני מפ״יך אומ׳ )ג(

 יתברך מלפניו כ״א הקריעה תתייחס לא ית׳ בשליחותו
 בהתהפכו היאור כאשר ט )ד( . משה מלפני ולא

 המצרים על הקב״ה שהביא ומכה מכה כל וכן לדם
 ההיא המכה אל הנוגע דבר שוס עיכב לא במצרים
 הים נשתנה מה משה או אהרן יד על סבעו מלעכב

 המסרב ים של בשרו ה׳ אף חרה לא למה )ה( .לעכב
 . משה בימין ימינו ששם אם כי עש שהחנה תנאו על
 אמר ולא משה בימין יתברך ימינו שימח ענין מה )ו(

 אומרו )ז( : משה ימין על או משה על שכינה שרתה
 ומיד ט׳ ב״ה הקדוש את ראה יאמר מהראוי כי כרח

 משה שאלת זו מה )ח( .בריחה זו מה כי מפניו נבקע
 וישת ה' שמע ט ידע לא האם טרח אתה מה מפגי

 מפני באומרו אליו תשובתו )פ( .ימינו על ימינו יד
 יעקב אלוה יח' היותו אל הדבר ייחם למה יעקב אלוה
 הים על ידו משה שהרים כיון אומרו )י( . האטת מיתר
 את ראה כי אמר הרי יד הרמת אל צורך מה נבקע

שאומר ראיה זו מה )יא( , וטרח משה בימין הקנ״ה
4 )ח״ב( יב

 אין סמים ייבקעו אלא הים ויבקע אומר שאינו ממה
 היה אם גס כי נבקע ידו אח משה בהרים כי יובן מזה

 ואם נבקע משה יד שעל מלמד היה הים ויבקע אומר
 נענין מפסיק ידו את משה ויה אומרו שאחר על הוא

 כל עזה קדים ברוח הים אח ה׳ שהוליך קדים הרוח
 לפרש כוונתו ואס מהכתוב ילמד לא עתה גס א״כ הלילה

 שהוא הענין כלות סרס גס ומה מקומו פה אין הכתוב
 ט׳. הימים כל חזרו שחזרו בשעה וכן אומרו )יב( . ט
 ט )יג( חזרו שכלן נבקעו המימוח כל שאס ידע לא מי

 המיס וישוט שהוא ההיפך יראה שהביא מהפסוק הנה
 על הרבים היס מימי כי מעתה אמור וא״כ מצרים על

 לא כי עליהם שבו לא אשר ולא שט אשר הס מצרים
 הנסים וכל או׳ )יד( .ומעינות בורות מימי שבו עליהם

 לבלי ונאמר קשר משולל דבר שהוא משה ע״י נעשו האלו
 נס והכל האלו הנשים כל שאומר אלא עוד ולא צורך
נפקוחא זו מה משבחו הקב״ה לפיכך אומרו )כוו( .אחד

 :ההורה אמרי פשס מתוך אותה הריאה יראה כלא
 כ׳א( )פ׳ בש״ר סשז״ל נקדים הענין אל לבא אבנם

 ידך אח ונסה מסך את הרס בפשוק האומרים
 המסה שע״י תפארתך תהיה לא הנה הקב״ה לו שאמר
 על אותה חסה י החומרית בידך אס כי הים את הקרע

 אופו והפרש הרם מסך את י:רם וזהו .ובקעהו הים
 ענין כל ט יסב אפר שורש זאת והן ידך אח ונפה

 קשה אשר אל חשובה מצא זו הקדמה ע״פ כי המאמר
 אמר קדשו ברוח המלך דוד הנה כי והוא בכתובים לו

 כי הוא לאשורו איש יבין אשר והלא וימס ראה הים
 פנימה נסו המיס כי הים קריעת היא ההיא הניסה כי

 משה יד על לא ט יראה א״כ והגה : יבשה הים וישאר
 כי הקב׳ה אס שראה מה ע״י כ״א הים קריעת געשה

 אלוה מלפני סנום כי הים לך מה באמרו דברו כה הלא
 קדים הרוח שע״י יראה התורה מדברי והנה . יעקב
 ה׳ ויונך אומר הוא ידו אח משה שויס אחרי כי נבקע

 מן אך לחרבה הים את וישם כו׳ קדים ברוח הים את
 לימין מוליך בנאמר נבקע משה יד שעל נראה הנביאים

 משה. אס כמשבח שנר:.ה מפניהם מיס בוקע כו׳ משה
 פיון ויאמר בא לזה עשה יס' שהוא במה ישבחנו ואיך

 שהוא בעצמו לקורעו שהוא הים אח לקרוע משה שהלך
 איני ספניר הים לו אמר ע״כ מסה נמיית בלי בידו

 להקרע הוא כראשית במעשה היה שתנאי גס כי נקרע
 בנפות מפניך לא אך .ישראל לפני בלכתו יתברך מפניו

 ע״כ נתהויס בממס לחומר קדמתי שאני החומרית ידך
 לו לומר רצה -ולא משה של ימינו על ימינו יתב׳ נסן

 מה אך משה יד על יקרע הבטיחו שהרי המפה יקח
 ימינו נתן משה מפלת ויכיר הים שר יראה למען פשה

 הים על משה יפה אשר ביד הוא משה של ימינו פל
 על נעשה הים שקריעת למה ה׳ ימין ואמר ימינו הוא

 לימק מוליך שנאמר כו׳ ה׳ ימינך כמ״ש ימין מדת יד
 ועל מפלהם מיס בוקע ליה וסמיך תפארתו זרוע משה

 ממקים מסתלק יחב׳ ממוראו השר הוא הים ברח כן
 מפניו ליבקע ברשותו הים אח המניח משה שם אשר

 ימין עליה חול גדר עד חשובה משה של ידו כי כיראה
כי כלומר ברח מיד אלא לעכב יכול ולא או׳ וזהו ה׳

הבריח?



ז כ משחבשלה ׳
 יברח אנה שאל״כ מעכב איני כאומר סלוק היא הבריחה

 איני וינוס ראה אומרו זה ולפי . ומרוחו ית' ממנו
 הבקיעה אך החלה השר ניסת כ״א הים קריעת מציאות

 לפרש היה טוב טוב תאמר ושמא .משה ידי על היה
 התורה שהרי השר על מלפרש הים קריעת על וינוס אומרו

 נאמר לא מטהו אח משה ויכן שבאומרו לזה מסייעת
 אומר הוא כך ואחר בנתים הפסיק אלא הים ויבקע
 כאומר הנזכר ה׳ יד על שהוא ונפרש המיס ויבקעו

 לחרבה הים אח וישס הנזכר השס כי ואמר כו׳ ה׳ ויולך
 אלוה יד שעל מה והוא המים ויבקעו קדים הרוח ולא

 כלומר ,ט משה א׳ל לז״א ויקרע ונס ראה שהים יעקב
 כי הים לך מה שאלה זו מה יתיישב זה פירוש פי על

 אך טרת אתה מה מפני משה לו אמר כי שהוא תנוס
 התמיהה עיקר אדרבה הקריעה הוא הניסה היחה אס

 שישאל ומה תנאו לקיים בה עד נקרע פלא מה טל היה
 ה׳ ימין עיניו ראו לא בחומר מלובש להיותו כי הוא

 חידוש ראה שלא ועל היא רוחני כי הים כר ראה כאשר
 ט׳: מפני שהוא לו גלה אז בורח אחה מה מפני ואמר חמה
 לא כי אשם עליך אין כי בורח אתה מה מפני יאמר או

 יעקב אלוה מפני והגיב כה עד הקב״ה אח ראית
 ה׳ היות ימלא לא אתה שב״ו גס כי לב לשית לי היה
 מאמר והוא אל קראו שבחייו ביעקב היה כאשר אתך

 אלוה משני או ט׳ אל לו ויקרא ל״ג( )בראשית הכתוב
 ימינו על יתב׳ ימינו היות ובלי האלהיס מטה שבלי יעקב
 במקלי כי על ע״י( פ׳ )ב״ר כמשז״ל הירדן לו נקרע

 וירא מפניך כן לעפות לי והיה הזה הירדן את עברתי
 אתה מה מפני יאמר או : יעקב אלוה יאשימני פן אני

 מה מפני וזהו . תברח מפניו אנה כלומר ,ט טרח
 איני והשיב מפניו לברוח שתוכל מי מפני האם כלומר
 כחרד עושה שאני כלו׳ יראתו מפני אס כי מפניו טרח
 הדבר לכנות בינה ולזה ממנו כבורח לא היראה מפני

 ב״ה הקדוש מפני אמר שלא עצמו אל ולא היראה אל
 כל אומרו ואמרי הוא ברוך הקדוש של יראתו מפני אלא

 שלא הקדמתנו ידי על לא אם מתיישב איננו אשר הענין
 הענין גלה עתה ממש בידו אס כי הדבר היה המטה ע״י
 הקב״ה שע״י הכתובים מן נראה שהיה מה דחה הרי

 נשארו . השר בריחת היא הניסה כי ופירש הים נקרע
 כפשט קדיס רוח ידי על שהיה או פירושים שני מחה

 הפירוש אמר מהנביא כנראה משה ידי על או התורה
 ושמא נבקע ידו אח משה כשהרים מיד כי היא האמיתי

 ויולך אומר ידו שהרים אחר שהרי אפשר אי זה תאמר
 כו׳ לחרבה הים את וישם כו׳ קדים ברוח הים את ה׳

 ויבקעו שנאמר לז״א הים המריבה הקדים שרוח יורה
 לחרבה הים את וישם אומרו בכלל הלא כי כלומר המים

 מה אל שחוזר אלא נאמר ולמה המיס שנבקעו הוא
 את משה ויס הכתוב ושעור .ידו אח משה ויט שאמר

 ידך את נסה יתברך כמאמרו נבקע שעי״כ שהוא ידו
 ט׳ קדים ברוח הים את ה׳ ויולך ואח׳״כ ובקעהו כו׳

 וישם כי הוא כן ולא הים המייבש שהוא מצרים שיחשט
 נעשה הרי תאמר ושמא . לחרבה הים את הנזכר ה׳

 שנעשה מה כי לו׳ המיס ויבקעו לז״א .מפה יד על כבר
בלבד שיבקעו בקוע מציאות כיאה היה לא משה יד על

5 )ח׳ב( יב

 חאמר ושמא .ט׳ וישם ט׳ הים אה ה׳ ויולך אח״כ אך
 היס על ידו את משה ויכו והל״ל הסדר היפך למה

 נאמר לא הים ויבקע לז״א .ט׳ ה׳ ויולך המיס ויבקעו
 שלהיות כלומר כו׳ מימות שכל מלמד המיס ויבקעו אלא

 ע׳כ .מימות שאר על גם מדבר המים ויבקעו שבאומרו
 על דבר ואח״כ בלבד הים על שמדבר מה כל השלים

 ראיה עיד להביא בא או :מימות שאר גס שכולל מה
 הים קריעת סבת קדים הרוח שאין שאמר מה Н) שנית
 מלמד המיס ויבקעו МЬ אומר אינו הים ויבקע ואמר

 קרע הקדים רוח שלא גמור הכרח הרי ט' מימות שכל
 בו שנשבה הים היינו ליבש כח בו היה יונח ישלו . הים

 למה רוח שס היה לא אשר מיס ומקוה ובור מעין אך
 ותהומות המעיינות שאר מיבש הקדים רוח אין כי נבקעו

 כו' כיון וז״א לשעות מקום לישראל להס היה לא ובזה
 היא שזאת המיס ויבקעו אלא היס ויבקע אומר אינו
 שאומרו יתכן איך כי לו הוקשה ועתה .כמדובר ראיה ג״כ

 אחרי הלא כי שבעולם מימות כל אל חוזר המים ויבקעו
 אומרו ואם מצרים על המים וישוט אומר הוא כן

 אומרו גם א״כ שבעולם מימות כל הם המיס ויבקעו
 שבו ואיך שבעולם מימות כל אל יחזור המים וישובו

 גס ור״כ הים מימי על שהוא שודאי אלא מצרים על
 שאומרו לעולם לז״א הים. מימי יהיו המים ויבקעו אומר

 שאומר מה בעיניך יקשה ואל מימות שאר על הוא ויבקעו
 כי מצרים על שבו לא ובורות מעיינות מי כי מצרים על

 השני הפסוק והוא המים וישובו אומר הוא וכן הלא
 מצרים על בי נאמר ט'כלא ויכסו המים וישובו שאומר
 יורה וזה .כו׳ ויכסו ומכללם כלס המיס וישובו שאומר

 שקריעת עצמייח ראיה אין ועדיין הקודם פירוש על
 רוח ע״י ולא הקב״ה ע״י רק משה יד על היחה היס

 הנזכר השם אל חוזר לחרבה הים את וישם כי קדים
 הלא כי זה פירוש אל וראיה . מזמור של כפשוטו והוא

 על שיבקעו יפלא משה ע״י מימות שאר היות אל גם
 הנסים כל כי דע לז״א בהם ידו שלח שלא מימות גס ידו

 ויט בנאמר מימות בשאר אפילו משה ע״י היו האלו
 אלא נאמר לא בים כי והוא הים על ידו את משה

 אשר ושליט שר הוא הים על שהוא מי על שגס הים על
 הכריחני מי לך אגלה ועתה תחתיו שבעולם מימות כל

 משברו הקב״ה לפיכך כי הוא הלא זה פירוש אל בעצם
 אימרו וזהו ידו על נעשה הכל כי אומר הוי הדבר על

 * כו׳ וכתיב כו׳ ויזכור שנאמר משבחו הקב״ה לפיכך
 אס כי ידו על נעשה לא אם הזה השבח כל יתכן ולא

 ז״ל- אמרו הנז׳ מדרש מעין עוד : בלבד המים השבת
 עומל הים התחיל ידו את משה ויס וז״ל . במכילתא

 אא הראהו עליו ולא?קבל הקב״ה בשם לו אמר כנגדו
 למלן דומה הדבר למה משל משלו עליו קבל ולא המטה

 ובא הפנימית את מכר מזו לפנים זו גנות שתי לו שהיו
 המלך בשס א״ל השומר הניחו ולא בתוכו ליכנס הלוקח

 שהתחיל עד קבל ולא הטבעת הראהו עליו קבל ולא
 שנהג המלך את השומר שראה כיון ובא מנהג המלך

 לך אומר הייתי היום כל הלוקח א״ל לברוח התחיל ובא
 אמי כן טרח אתה למה ועכשיו קבלת וצא המלך בשם
 עד קבל ולא המטה הראהו Ьр ולא המלך בשם משה

שנגלה
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 בכבודו עליו שנגלה כיון בכבודו הקב״ה עליו שנגלה
 בשם לך אומר הייתי היום כל א״ל לברוח הים התחיל

 לו אמר בורח אתה למה ועכשיו עליך קבלת ולא ה־ב״ה
 הארן כל אדון מפני אלא עמרם כן בורח אני מפניך לא

 ידע הים שר או ימנע Ы לב לשיח וראוי : עכל׳ה
 ואם סירב למה ידע אס ידע לא או הדבר היה מה' כי

 בלא מה נגדו עמד למה ועוד .ברח ממה ידע לא
 לא למה ועוד .ידו על נס נעשה מאבר דבר פוס עפה
 את הרס כמ״ש במטה לנטות ה׳ צוהו כאפר כן מפה עפה
 שהראהו אלא עוד ולא . ה' בשם אמר רק כו׳ מסך

 יהיה ולא היס על לכמותו נצטווה כאשר ולא המטה
 המשל אל צורך מה ועוד . ט יכה כ״א מהים כמבקש

כי הגנות ענין ומה הנמשל אל דומה המפל כאין ועוד

 ,4 במזרחה החיצון סוף בים הקב״ה עשה אשר כי הוא
 הים הוא במערבה פלשתים בים עישה היה מצדים

 בשביטת יש ימים ב' כי כנודע א״י בדרך הפנימי
 במערבה וא׳ .סיף ים הוא במזרח חוצה )א( .מצרים

 והנה ראה הים שר והנה א״י בצד פנימה פלשתים ים הוא
 הגן הוא פלשתים הים הוא לא״י גאולים לעבור דרך

 במעשה התנה מאז לישראל ,ה מכר ואותו הפנימי
 ישראל לארץ לבא וקרובה ישרה דרך היא כי בראשית

 אח אלהיס שויסב לולא היה וכן סוף ים הוא החיצון ולא
 מיאן ק ועל . כו׳ העם ינחם פן אלהים אמר כי כו׳

 אולי כי אמר המכה שהראהו וגס השל הוא השומר
במשל השומר כענין הפנימי בעד היה לו ניחן אשר

 וכאשר הפנימי בעד הוא לו שניחן שחשבו הטבעת בראותו
 יראנו טרם מר«ק המלך אח השומר בראות במשל

 הראה שתחלה המר וכאשר בנמשל כן ויברח בוש הלוקח
 ידו א־ משה ויכו אומרו נתיישב ידו יטה טרס הממה לו
נשם אימרו על אחר דבר תחלה שעשה חורה הוי״ו כי

 ובאומרו בניס גס ומה אחת גנה מעין אפילו בנמשל אין
 הייתי היום כל מרע״ה או הלוקח שאמר ובנמשל כמפל
 וגס עושה הוא המלך למען הלא כאלה זו מה כו' חימר

ושד .בכבודו הוא ה׳ כשנגלה ודאי כי בכבודו אומרו
 בכתוב מדבר המאמר ואין כלום נכהו■: זה מכל אין כי

 מפניך לא אומרו ועוד .לבארו בא כאלו ט ותופס דבר
 ולמה עושה הוא מפניו לא כי הוא ידוע עמרם כן

 מז״ל נקדים הענין אל לבא אך •: לאומרו הוצרך
 למפה הקב״ה לו אמר כי למעלה זכרנוהו אשר כב״ר

רק . ויבקע הים על במטה להכות תפארתך תהיה לא
: ידך אח ונטה מטך את והפרש הרס

. בכתוב לו הוקשה קנה כי והנה הענין אל וגבא
 . כקדם מה על מוסיף כאלו בוי״ו ויס ,אומ )א(

 נאמר שהרי ועוד .האת ריבה מה ידו את אומרו וגס
 בל ידו נטיית הוצרך שלא שנראה וינוס ראה הים

 אמר ע״כ ט' ויולך ידו אח משה ויס פה יאמר ואיך משה
 כי מסהו אח נטה לא משה הנה כי וא וה : כו׳ התחיל

 לנסותה הספיק לא ידו יטה ומרס ידו ימה יה׳ צוהו כן
 מסה ראה בלא נגדו לעמוד היס כר התחיל שמיד כד

 ולא בידו יעשה שלחו ה׳ כי לו אמר וע״כ בו להטה בידו
 אוהו נטה ולא המטה אח הראהו אז הים שר קבל

 הכתוב ריבה הדברים ופני קבל לא וע״כ הנזכר מהטעם
 נכה שאמ״כ עד אח באומרו )והב׳( . ויט באומרו )א(
 מכה מאמר קבל פלא ליס היה זה מה תאמר ושמא ידו

 אחד מפל משלו לזה מטה הכאת בלי גס הקב״ה בפס
 במוכר ס״ד( דף )ב״ב ורבק ר״ע מחלוקה הוא כי והוא
 צריך אה לבד הפנימית הבית במוכר הדין והוא ודוח בור

 דאין עקיבא כר׳ דק״ל וגס . בו ליכנס דרך צו לקניה
 כי למפה ברהיס בק ההפרש היה זה הנה ח לקג צריך
 לישראל הפנימית מכר הקב״ה באס לו נראה הים צפר
 היסוע״ע היא בחיצון דרך להס אין ישראל ארן היא

במטה הכוהו בלי על זה וכל הקב״ה שראה עד קבל צא
:סענה שוס אל לב יפיס ולא יכנע בו כי

 עס הקכ״ה החנה חנאי הלא כי נעיר באבר יהיה או
 וא״כ השלס נברא מאז ישראל בפני שיקרע הים

 הובא זה על להשיב כי ויסכן למאן מקום לו היה איך
 אמר כי כו׳ נחם ולא כפסוק נעיר כאשר והיא המשל

 כדילהובעסבים כן בעשה ליה וחיפוק ׳פןכו אלהיס
אן .פלשתים אק דרך ילכו אס כן היה לא אבר סוף

0 )ח״ב( יב

 שנגלה עד ואמר המסה הראוהו על האח הקב״הרבוי
 אומרו על כ״א( פ׳ )ש׳יר ז״ל כמ״ש כו' הקב׳ה עליו

 ימיט הוא ידו אח משה כבנסות ט׳ מפה לימין מוליך
 חמס ראה הים כך ידי ועל ידו על ככינה שדהה טדאי

 שלא בא הוא בכטדו ואמר ה׳ עליו שנגלה פה וז״א
 בכבודו רק לו בפר פיני אפר משה לעיני יגלה באופן היה
 שאל שהרי הרוחני הפר כ״א בו הכיר שלא נפתר דרך

 ברח ואז יהברך הוא לו הודה ולא כבודך אח נא הראט
 הקנ״ה בפס אומר הייתי היום כל ואמר משה ענה ובכן
 עמרם בן מפניך לא לו אמר אז ברחת ועכשו קבלת ולא

 כל אדון שלהיוחו כלומר הארץ כל אדון מפני אס כי
 ביס או פלשתים ביס היות לי מה כי לו הידהי האק

 משה נטה כן ואחר הוא הכל אדון כי שלו הכל כי סוף

:הים ויבקע ידו
 לרעה השקפה שכל ארז״ל .ט׳ באשמורת ויהי כד

 ,כו קדפך ממעון השקיפה שנאמר ומה
 ונזה .להם ייטיב הרוגז במדח אפילו כי היא כו' ובירך
 הרע . לישראל שהטיב ומה כי עתה גס ראה יאמר

 להם מסיב היה ועק אש עמוד ע״י הנה כי למצרים
 בהם לרמה השקפה למצרים ה' וישקף ועתה לישראל

 עמוד ע״י כי והוא .כו׳ ויהס וענן אש בעמוד וז״א
 .הגדולה אפו כרפס כי מרכטחיו אופן את ויכר האש

 היותו אמר פהמהיהס היס קרקע לחלח הענן ובעמוד
 ואז בכבדות וינהגהו ועי״כ . ישראל ט בעטר יבש

 במצרים להס נלחם או׳ והנה . כו׳ אנוסה מצריס ויאמר
 נחבט הנה אך בים: כ״א היו במצרים לא כי יקשה

 כה עד פרעה שאמר ט׳ עשינו זאח מה בפסוק למעלה
 ישראל בעטר היה במצרים ה" הכה אשר כל כי חשבנו

 נטכים שהניחם עמה אך .במו כבוד דבר על ולא
 לא כי עמי פלח אוסרו היתה תואנה כי יורה בארן

 בקולו אפסע אשר ,ה מי דברת על רק כעסו היה עליהם
 ישראל בט אחרי לרדוף לבו מלאו כן ועל דברתי אשר
 .ט׳ ועבדיו פרעה לבב ויהפך פסוק על שכתבנו כמו
 אז ,וט פךכטהיו אופן את ויסר כי בראותו עחה אך

ישראל מפני אמסה סצריס ויאמר הקודם אל נהק־

עצמם



מח משהי בשלח תורת
 במצרים להם היה נלחם ה׳ כי נתאמת עתה בי עצמם
 במצרים נלחם אשר כי חשבנו אשר הפך מכות בעשר

 בשום יאמר או :שמו כבוד דבר על רק ידה להם לא
 וכן . יחיד בלשון אנוסה מצרים ויאמר אומרו אל לב

 מרכטתיו אופני אח אמר ולא מרכבותיו אופן באומרו
 נוסע מצרים והנה פסוק על למעלה )שם( כמז״ל והוא

 בתקפו אוהו וראו שמו מצרים מצרים של שר אחריהם
 הפוקד ה׳ אל שצעקו וכהבט עמו את לישע לקראתם בא
 :עוזר ויפול עוזר ויכשול יפילהו במרום המרום צבא מל

ויסר היחל הנה כי יתברך הוא עשה כן כי יאמר ובזה
 יסובבו שעליו השר הוא מרכבותיו אופן אח

 כ״א לגמרי נפל לא עדין ועכ״ז .מרכבותיו כל ויתנהגו
 בכבדות אך .עמו את השר הוא הנזכר באופן שוינהגהו

 ששמו השר הוא מצרים ויאמר ואז אלהי ושפע כח בלי
 לא להם נלחם ה׳ הנה כי ישראל מפט אנוסה מצרים

 שהיחל ואחר כך ששמו השר הוא במצרים Ь"э בעם
 פ׳ )שם ז״ל כמ״ש והפילו חזר שררחו להסיר יח׳ הוא

 אלא נאמר לא מתיה מת מצרים את ישראל וירא כ׳ב(
 מעתה יאמר וזהו .שמו שמצרים מצרים של שרו הוא מת

 המיס וישובו הים על ידך את נסה משה אל ה׳ ויאמר
 כי היה כאשר מצרים ששמו השר- על שהוא מצרים על

 רכבו על ואח״כ הים שפח על מת מצרים את ישראל וירא
 הים על ידך אח יה'נטה הוא לו שאמר כיוק גם פרשיו: ועל

 שמצרייס הים מקום על ידו נוטה היה לא שמשה היות ועם
 לפניהם יוצא היה הוא כי ישראל ט שהיו מקום על רק שם

 :מצרים על רק ידך שתטה המקום אל המיס ישובו לא ועכ״ז
 לאיתנו אדמרו אם הנה .כו׳ הים וישב כו׳ טי1 מ

 היו איך .למקומו שב המיס שחוזק הוא
 ז׳( דף )ש״ר וכמז״ל הוא ונהפוך לקראתו נסים מצרים

 נדמים הים גלי היו כי פרעה ברכבי לסוסתי פסוק על
 והיו הנזכרים מצרים מכוסי אחד כל בפני לסוסיאנקבה

 מצרים לא אך . קצת מתיישב היה המיס גל מל מדלגים
 לאיתנו שוב שאמר ועוד .הסוסים כ״א העושים היו

 אחר וגם .כו׳ וינער ואומר חוזר למה המים שוב שהוא
 ויכסו המיס וישוט ואומר חוזר למה ביס אותם שניער

 שבמלת למ״ד כי כרעה היל לכל אומרו ועוד .מ'
 הלכו ובנ״י אומרו ועוד .הבנה ובלי מיותרת לכל

 הים וישב יאמר מתבן : למעלה נאמר הרי ש׳ ביבשה
 היא להורות עזה הקדים רוח הוא לאיחנו טקר לפטה

 ומייבש הקורע היה הקדים רוח לא כי הכל לעיני ית׳
 כי יראו הלא כי יכנסו טרם מצרים חשבו כאשר הים

 היו אשר מצרים והנה .המים ישוט עצמו הרוח באותו
 שעמוד בכבדות וינהגהו על כתבנו כאשר בטיס משוקעים

 בא קדים הדוח עתה כראותם חמתם הסיס לחלח ענן
 שבאו ממקום היבשה אל חוזרים-אחור היו הים אל

 עד הים משפח עברו מדי כי באומרם הקדים לקראת
 כאשר מוצה ולצאת לנוס ויוכלו הים קרקע ייבש מקומם
 ע״כ הים מייבש היה הקדים שרות דעתם לפי בתחלה

 הים מתחום לצאת חוצה נסים בהיותם ית' הוא עשה מה
 מהם אחד ימצא בל הים תוך מל הרוח אוחו ע״י מבעם
 ימלס ולא מצרים על המים בשוב ומוצה הים משפם

נשאר שלא באופן ויכסו המיס וישובו כן אישמהסוע״י

 אל יה׳ הוא מנערס היה לא אס משא״ב אהד עד בהם
 ולהיות .נפשו אח וממלט נס להם גס שהיה הים מוך

 אמר ע״כ כ״א( פ׳ )ש״ר רז״ל כקבלת נשאר פרעה כי
 הרכב את ויכסו המיס כשבי שמה לומר פרעה חיל לכל
 בשביל כהוא פרעה מיל לכל רק הכל בשביל שבו לא .כו'
 נשאר הוא כי עצמו לפרעה גס לא אך . פרעה חיל כל

 ולבל בכלל עד ולא עד כמשז״ל אחד עד אומרו והוא
 כי ישראל לבני פרעה בין מה איפה א״כ איש יאמר
 ישוה ולמה למוח רשע והוא נם נעשה כפרעה כהס
 ביבשה הלכו ישראל ובני לז״א יחברך הוא להם אוהו

 הלא כי ישראל לבני הנזכר האחד השוה אל לומר .כו׳
 נבקעים כשהיו הים בחוך ביבבה הלכו בלבד ישראל ובני

 ביבשה רגליו דרכו לא כי פרעה כן צא אך .המצריים
 המיס שקפאו חומה להם היו שהמים אלא עוד ולא

 עליהם הרעים המיס יתר יכובו לבל ומשמאלם מימינם
 וכמעט המיס תוך שרוי היה אס כי לפרעה מש״כ
 כמוך מי לאמר כת עצר שלא ז״ל שכתבו כמו נחנק
 ביס גדיל צער ונצעער כמתחנק רפייה רק דגושה בכ׳ף

 אותו מאהבתו שלא אומר הוי וא״כ להשבר שהשב עד
 שמלאך העמיס באזני יספר למען כ״א יה׳ הוא הצילו

 :העמים לעיני ה׳ מעשה ויצדקו עדותו ויפן אמן יענה רע
 במעשה הקב״ה החנה תנאי כי ה׳( פ׳ ארז״ל)ב״ר והנה

 הים וישב הה׳ד ישראל לפני שיקרע הים עם בראשית
 וקשה הראכון לתנאו לאיתנו מאי צאיתנו בוקר לפנות
 היס בקריעת למעלה לאיחט ראויליכהב היה זה שלפי

 למה לב נשים לזה אך ,למקומ׳ המיס בשוב עתה ולא
 כי בב״ר במקומו כתבנו כאשר הוא אך .תנאי הוצרך

 הוא בי הטביע אשר טבעו לשנות לשר קשה דבר בכל
 רז״ל דרך פי שעל לב בשום הענין אל נבא ובזה :ית׳
 ושב אמין פעם תנאו שקיים שמורה וישב לשון יצדק לא

 ישראל בו ציכנם הים נקרע אכר והנה שנית פעם לחנאו
 רז״ל דעת והנה .מטבעו חוץ ויקרע תנאו אז קיים

 מצרים על המיס כששבו כי הוא במדרש אבהו ר׳ והסמכח
 הכתובים כפשט נראה וכן הים תוך ישראל כל היו עדין
 לי די לומר למלוק הים לבר מקום היה הנה כן ועל

 הים בשוב עתה אך . אמת פעם תנאי וקיימתי שנקרעחי
 והמצרים יכראל שיהיו כנית אצטער למה המצריים על

 מקום על ולא בצמצום מצרים על המים ושישובו בים
 לפני נד כמו שנצבו המיס שבשוב גס ומה שם שישראל

 ומרס ל: השר ויצטרך אל יש־ במחנה פוגעים תחלה ישראל
 צח:או שדרכו גס כי לאיתנו כמשמעות בתוקפם בבואם
 בלשון דאפקיה על גס שדרשו אלא ממקומו זז לא פשוטו

 היה טוב וטוב מהקודם השר על זה קשה הנה כי זה
 הים נ המצריים צאת טרם צאתם ואמרי לגמרי ישראל יצאו

 . כיחת יבשה שנעשה מקום בכל עליהם המיס ישובו
 אשר הראשון לתנאי לאיתנו בקר לפנוי. הים וישב לז״א
 כשב הוא עתה גס כי הקריעה בעת באשמורת קייס

 שה מ היה הימים כל נשוב כגס התנאי שנית ומקיים
 ישראל צאת טרם המים השיב כי שם שישראל מקום כל

 על בזעף בא המים שכטלת כמשז״ל ויהיה מהים משס
 מקום אל בהגיע השר ע״י עצמן ומצמצמין המצריים
 כמו .המצריים אל מאד מריבים והמה שם שישראל

שחנז״ל



טשה בשלח תורת 06
 שבישראל אחרון רגל כשגמר כי כ״ב( פ׳ )ש״ר פארז׳ל
 ומצרים אומרו ליכנפביסולפ״ז שבמצרים הראשון התחיל

 הבנה משולל הוא כי התנאי אל רוזר איני לקראתו נסים
 להתנועע ומתחיל שב הים היה כי ויאמר הנז׳ הים כ״אאל

 הים הרקע בטיט משתקעים היו אפר ומצרים לשוב
 מי לקראת נסים התחילו בכבדית וינהגהו על כמפורש

 כי מהטיט המיס להם טוב כי לבא המתחילים הים
 אל צאתם עד וסוסיהם המה עליהם וישוטו יר־מום המיס

 הים תוך ותיבטס נעירס ית׳ הוא עבה מה אז .היבשה
 ואח״כ בשובם המים פני על לפוט יוכלו בל כמס להתיש
 לשוס למעלה המיס העלום ולא מצרים על המים וישובו

 הרכב אח ויכסו וז״ש המים כיסום אדרבה כ״א בם
 ואמר פירש הראפון לחנאו באו׳ רמז תשר ואחר .וכו'
 המצריים בהיות כי לומר .וכו׳ ביבשה הלכו ישראל ובני

 ולא הים כתוך ביבשה הולכים ישראל בני היו משתקעים
 שטח כל על המיס וישובו עד תחלה מהים ישראל יצאו

 המים שבהיות חומה להם והמיס כא׳ הים קרקעות
 ישראל לפני נד כמו היו אשר המצריים על ושבים נחכים

 ומדי ישראל שאחרי המצריים על יפראל מצידי שביס והיו
 לזה מישראל קצת יציפו אפשר היה ישראל בצדדי עברם

 כמו נצביס צדדיהם מימי שהיו חומה להם המיס כי אמר
 ושביס נהכיס המים שאר שהיו בעת כחומה נקפים נד

 נקפים חזקים היו ישראל שבצדי ואבר המצרים על
 אבל ומשמאלם מימינם אלא זה היה ולא כחומה ועומדים

 ונהוע' הולך היו רחוקמצדיהס ביס מהלכין שהיו מה
 מאפר החומות וכן אחריהם מיס מתמלא והיה ראשון ראשון

 נמס היה ונסוע הלך בהלכתם אחריהם נשאר היה
 בצמצום ומשמאלם מימינם אלא כחומה היה כלא באיפן

 פלא לו היה וטוב השר אל יתירה זההיההטירחא וכל
 הים מתוך ישראל בני צאת עד מצרים על המיס ישובו

 שכתבם ובמה .כמדובר הראשון להנאו ששב אלא לגמרי
 ויסר כי הפר גאות להכפיל היחל ית׳ הוא כי למעלה

 יבא הזאת מההתרלה כי הרגיש ואז מרכבותיו אופן את
 וכמה .כו' ישראל מפני אנוסה אמר לגמרי לו כבר

 אח'כ כי יאמר שמו מצרים מצרים של פרו כי שכתבנו
 השר אח המית .וכו׳ הרכב את לכסות המיס יכובו ם ט:
 אח ה׳ וינער וזהו .תחלה המרום צבא אח ה׳ כקד כי

 ניערו מלמעלה ישראל על בא שהיה מרוממותו מצרים
 מצריים אח ה׳ וינער וז׳א .החלה הים תוך אל וחבטו
 פעם להזכיר הוצרך וע״כ במו מצרים כי הים בתוך
 כל שפקד ואחר הים בתוך וינגרסה׳ אמר ולא פנית

 כו׳ המיס וישובו כן אחרי החלה במרום המרום צבא
 מה ואח״כ הפר טל דבר כה עד כי .פרעה היל לכל

 שהיה השר מפלת וע״י פרעה היל לכל לפקוד פבאו
 עע״ג הללו בדבר יש פנים משוא באו׳ ישראל על מקטרג

 ויו׳ הרכב אל המיס שבו המקטרג שנסתלק עתה וכו׳ והללו
 היו ישראל נס פאל״כ וכו׳ ביבשה הלכו ישראל ובני

 כתיב חמה כי חומה להם והמיס הלא כי ביס נטגעיס
 ישראל על באים המים היו שפוכה בחמה כי כמשז״ל

 זה כי לומר במקרא וחומה במסורת חמה בהיות ורמז
 לחימה נהפך ועתה חמה היתה האמת לפי כי היה וזה

עתה שזוכים מה על לא וזה כמסורת ולא כמקרא גחולס

8 )ח״ג( יג

 לסו דח אס שמימינו חורה זכות על כמשז״ל רק
 חיל דעת הוא זה דרך ואפשר תפילין אלו ומשמאלם

מאמריהאלו: ב׳ ע״פ
 שובני אחר כי לב לשיח ראוי .וכו׳ ה׳ ויושע י

 ידע לא מי . וט׳ ביבבה הלכו ישראל
 ועוד להורגם אחריהם שרדפו מצרים מיד ה׳ שהצילם

 את ישראל וירא או' ועוד ,ממצרים הול׳ל מיד אומרו
 וידוע הים לבפח הביאם מי הים שפת על מת מצרים

 הים פלטחם מהם ישראל שיחנקמו שכדי ז״ל מאמרם
 לא מתים )שם( כמז״ל מח ראו השר אח כי נאמר ואה

 זר כמו הלא כמו שמצרים הפר את וכו׳ מת אלא נאמר
 או' כי ועוד רוחני. פר מיתת ירכו בשר עיני נחשב
 או׳ ועוד . אסור כבר הרי כו׳ היד את ישראל ויראו

 והרי מאמינים היו לא כה עד האס וכו' בה׳ ויאמינו
 כעס יח' הוא וגס .וכו' העם ויאמן כתיב מלא מקרא

 ואיך בה׳ עסה גם ומה צי יאמינו לא והן באו׳ משה על
 ובמשה בה׳ האמינו הים קריעת שע״י עתה יאמר
 להצילו וארד באו׳ הכתוב מאמר על הנה אמנם :עבדו

 ממצרים אמר ולא מיד אומרו על כתבנו מצרים מיד
 ממצרים ישראל בני עמי את והוציא כסמוך שם כאומרו

 למן ובבני הצלה לשק ראשון בפסוק אומרו על וגם
 כי שמורה להצילו וארד אמר שבראשונה ונם . הוצאה

 ועתה כאו׳ משה את מצוה ואח*כ יציל בעצמו ית׳ הוא
 היה דברי׳ בני הנה כי הוא אך .וכו' והוציא כו׳ לכה
 בס התופס מצרי׳ בנקרא השר מיד להציל )א( .צריך
 שארד פה יח׳ הוא ואומר ומעמו מפרעה להוציא׳ )ב(
 בס האוחז השר מיד להציל הוא לעבות בעצמי אני

 לכס ועתה אך אח״כ כ״א עתה אינו שזה מצרים בכרו
 והנס ועמו מפרעה שהוא וכו'. והוצא פרעה אל וכו׳

 להציל בעצמו ית׳ הוא שעשה מה היה מתי פירש לא
 ואמר והודיע הכתוב בא ע״כ מצרים שנקרא השר מיד

 ט לומר מצרים מיד ישראל אח ההוא ביום ה׳ ויופע
 השר מיד הושיעם יח׳ ידו שעל מה נהקיי׳ ההוא ביום

 .וכו׳ עע״ג הללו ואומר מקטרג היה כי מצרי׳ שנקרא
 מצרי' אח ישראל וירא כי מפלתו כהראם אלא עיד ולא
 הרומני בשר לראות כח למו ניחן בייחוד ישראל כי והוא מה
 וירא וז״א .כלום ראו לא כי ודומיהם רב לערב לא אך

 בשלח )פ׳ הזוהר ספר למאמר גס ומה .וכו׳ ישראל
 בהדרגה כי ואמר הפליק ים הוא הים ששפת נ״ג( דף

 לראות היחל מהחלה כי למעלה מלמטה השגתם עלתה
 הוא קדוש מלאך לא אך .הרוחני השר הוא מצרי' אח

 ומזה קדוש מלאך מראייח ראייתו להשיג וקל חצוני כ״א
 לא ט ה׳ עשה אבר הגדול׳ היד את וייראו יותר עלו

 והוא היד אח נם כ״א מת השר אח ראוח השגת בלבד
 לפשיטת הנמשל והמשיך שהאציל יח׳ משכינחו הקדוש הכח

 היד היא המיחו בו אפר קדוש ממליזך יותר שהוא יד
 וירא ח״א ראו זה אה גס במצרים ה׳ עפה אשר הגדולה

 את ראו לא רב הערב אמנם .וכו׳ היד אח ישראל
 הערב קט יתרון מה איפה א״כ תאמר ושמא המראה

 הוא הפס וייראו לז׳״א סוף ים קריעת נס יד על רב
 מרז׳ל בידינו הכלל והוא בה׳ ויאמינו ה׳ אח רב הערב
 זין הוא ועם ישראל שנזכרו במקום כי הזוהר בספר

על



מם משז בשלח תודת
 הוצרכו לא ישראל אך .רב ערב על וזה •שגאל על

 :עבדו ובמפה יח׳ בה׳ ויאמינו ה׳ אח יראו ממחלה כי לכך
 אל )א( .לב לשים ראוי .וכו׳ מכה ישיר אן א טו

 ישיר באו׳ כ״ג( פ׳ )ש״ר ז״ל שהקשו מה
 ישראל ובני משה וישר אמר ולא אז או׳ )ב( .עחיד ל׳

 או׳ )ג( .וכו׳ דבורה והפר ד׳( )שופטים אומרו ע״ד
 שמלבד לאמר או׳ )ד( .מיוהר שהוא הזאח כשירה את

 למה )ה( .לזולת לאמר שאינו הבנה מפולל הוא היחור
 או׳ )ז( גאה גתה כפל למה )ו( .אבירה יחיד ל׳ דברו
 יוהר כי )ה( .ורוכביהם סוסים שהול״ל ורוכבו סוס
 כי יה וזמרח עזי או׳ )ט( .מזה הים קריעת היה
 ולא י״ה בהם אותיוח בשתי ולא הנס היה פלס בשם הלא
 בבס ויצא לה׳ אשירה באו׳ כלס בשם פהיחל אלא עוד
 אומר )יא( לישועה לי היה שהיל״ל לי ויהי באו׳ )י( יה.
 אלי זה באו׳ כי השינויים אלו ענין מה ואנוהו אלי זה

 .וארוממנהו אמר אבי אלהי ובאומרו ואנוהו אמר
 למה )יג( החלה אביו אלהי בהיותו התחיל לא למה )יב(

 על שהוא יחיד בל׳ גס ומה .עצמם על יח׳ שמו כנו
 הצדיקים על שמו מכנה הקב״ה שאין עם אהד כל

 קנו ישראל בני כי למעלה כתבנו הנה אמנם בחייהם:
 בכר בעיני ראוה׳ עד באיכותם ויתרץ ואיכוח שלימות

 רוה״ק מעלת אל והוא זכו עוד כי אמר הרוחני הפר מפלת
 שנכנסו בטחונס בזכוח הים נקרע מאז הנה כי כלס יחד
 אז וז״א .כאהד משה עם לשורר נתעחדו יבקע טרם ליס

 היה כי כאחד בנ״י עם משה שישיר נקעחד אז כי ישיר
 מכה ישיר אז וז״א בשוהאוחבאות. אמד לכל בא הרוה״ק

 יכוונו כאחד רבוא ס׳ יתכן איך כן לא כאס ישראל ובני
 בטסח יתפרדו ולא הזאת השירה חיטת כל אל כלס
 ובני משה כי הזאח השירה אח זז״א .אחח חיבה אפי׳

 ובלי הכגנון בזה הזאת השירה אח יחד שוררו ישראל
 להם הגיד מכה אולי איש יאמר ולבל לה׳ מזה זה שינוי

 לאמר ויאמרו לז״א .עמו ופוררו וחזרו ופרעו חמלה
 ולא אחח חיבה ויאמרו כ״א לאמר כדי כמעו לא כלומר

 מייחלי׳ באומר׳ היו רק כמריה יאמרו מה יודעים היו
 ויאמרו וז״א .אחריה ביאמרו מה לאמר בלבם ישים יש׳ לו

 חיבה אחר תיבה בלבם שם היה יח' קדשו ורוח לאמר
 לכל יתייחס אל לומר .וכו׳ לה׳ אשירה ואמרו והחילו

 כל על הרס יח' לה׳ לשורר לנאוה ממנו ואחד אחד
 ונשא הרס לה׳ ממנו איש כל אשירה כלא כי העולמות

 השמים ושמי משמים למעלה גאה גאה כי היות עם
 פוס הלא כי ענוחנוחו מרוב רק מגאוהי ולא חומרי ואני

 ע״י ולא בים בעצמו ית' רמה.הוא החומרים ורוכט
 לקבל לו יהיה גם לזה ענוה לו שהיה מי וא״כ שליח
 לומר מקום היה כי לאמר ויאמרו יאמר או מפי: שירו

 מה אך .ית׳ לפניו לפורר כדאי מישראל א' כל לא כי
 זיכה הרבים ולמען הטלל אל מביט ית׳ כי הוא שפוררו

 היה איפה וא״כ בירח׳ קיבל הרט׳ ובזכות לפורר אוהס
 הוא לומר שראוי מה כי ויאמרו ע״כ לה׳ נשירה לו׳ ראוי

 עצמו בפני אחד כל כיל ב. כאלו יחיד ל׳ לה׳ אשירה
 היות עם הלא כי החשיב אמד כל ושירת עשה

 כי לו צריך אין זה כל עם הכל על גאה גאה ט
 נמיחס כלס אח המיס לא גס כ״א ה' עפה יח׳ צעצמו

 והוא עצמו בפגי ביס רמה ורוכט מס כל הל׳א אחת

 אוסר פעם ט כאומרו במכילחא ח״ל דקדקו כאשר
 כסי אחד לכל אלא כקש וכעס כאבן ופעם כעזפרס

 נ״ג( דף у )פ' הזוהר בספר שאמרו למה גס ומה .רשעתו
 מאשר אחד כל את ומכיס רואה מישראל אחד כל שהיה
 והיה היבשה אל אותם ופלס ליס יח׳ צוה כאשר לו היצרו

 פקודתו באה אחד לכל כי בראות׳ ישראל איש כל מתנקם
 סוס כל כי ביס רמה ורוכבו סוס אומרו וזה כמעשיו.

 ולק מעשיו פרסות כפי לידון עצמו בפני רמה ורוכבו
 ואחד אחד כל כאלו עצמו בפני ישיר אחד כל אנחנו גס

 יס׳ הפגהתו כי הנס לו שנעשה מה על השירה כל עושה
 אחד כל אלמעשה מביס הי׳ ורוכבו בכוס גס כי בפרסי׳ הית'
 לסל ואחד אחד כל ועפה שפעל מה אל הנוגע על עצמו בפני
 אה ומכה לפניו חשוב מישראל אהד כל כי נמצא מישראל אחד

 כל אשירה וא״כ בפרסות סהס אהד לכל היצרו מאשר אמד כל
 ומה לה׳ אשירה מז־״ז הכתוב שיעור או :עצמו בפני א׳

 אשר אחת יח' לו יחשב כפולה גאוה הנה כי הוא הלא אומר
 ידי מל שעשה ופניה שליח ידי על ולא בעצמו עבה
 גדולה ט וסוסיהם למצרים אשר הגפס עצרו ולא עצמו

 שכל הפרסות השגחת ב׳ .מראותיו הן והן .לו חרשב
 אשירה יאמר או :כמדובר עצמו בפני רמה ורוכבו סוס

 הס» אשר המעלות כל על נאה גאה כי ואומר לה'.
 הוא ורוכט המצריים שהם סוס הלא כי .מזו למעלה

 ישראל על להתקומם סוס על כרוכב עליהם שנסע השר
 ישראל ראו ואתשרו. י:עס אח כי בים רמה כ־אהח

 להמיתם יח׳ לפניו שויס והעם שהפר וא״כמי .ביס נקמתם
 כאהד רק יח' לפניו הפר אין כתלו כאחד א׳ במציאות

 כל על מעלה מעלה גאה. גאה כי יורה זה .א״כ העם
 אין ק שעל קן אין לגדולתו כי מכפר אין עד המדרגות

 פ'כ״ג( כמז״ל)שם יאמר או לזה. מזה הפרש לפניו
 לפניו לומר מלאכים פבקשו .וט׳ פריס קרמו פסוק על
 חמלה ישראל שיקדמו אלא רצה לח וה׳ .החלה שירה ית'

 לשים ראוי והנה : הפרח מלאכי הס נוגנים ואח׳כ
 לישראל שנפש׳ הנם על שירה לומר למלאכי׳ להם מה .לב
 הקב״ה הוציא ישראל את בלבד לא כי ידענו הנה אמנם אך

 כבי״טל שלמעלה פמליא כל את גם אס כי ממצרים
 עמי אח צבאותי אח והוצאתי פסוק על אצלנו כמבואר

 עיקר כל כי ושוע וכו' ה׳ צבאות כל יצאו ובפסוק כו׳
 ויושע נאמר ק על כי סוף ים בקריעת היה מצרים יציאת

 אז להיות כן על .מצרים מיד ישראל אח ההוא ביום ה׳
 חובת שלימעלה פמליא ועל ישראל על חל .ההצלה גמר

 חכמתו וגזרה ממצרים יצאו ואלו אלו כי .שירה אומר
 עד וכו׳ משה ישיר וזה .תחלה וישירו ישראל יקרמו יח׳

 . ית׳ דבריו כ״א המשוררים דברי אינה .אשירה מלח
 ובני משח שוררו אז כי .שהיה מעשה סיפור הוא ואם

 ראה כי הוא הנה אך »פר אז יאמר ראוי היה ישראל
 וגזר תחלה ישירו מי עמו וישראל מלאכיו שבין הפרש יח׳

 כלו' .וכו' ישראל ובני מפה ישיר אז ית׳כי הוא ואמר
 שבגוף שהיא . מת מצרים של שרו את ישראל בראו אז

 המקום מצא ברוחניות לראות מלאכים השגת השיגו ונפש
 למלאם קודם ישראל. ובני משה ישיר לומר ית׳ הוא

 יח" הוא בזה רמז ויתכן .לה׳ הזאת השירה את השרת
. הסרת כמלאכי ששקול משה אחס היה ישראל »לח ם

כמשז״ל 1 )ח״ב( יג



כעד! 98< тп ~ שלח ב
 אז וזהו . השרת מלאכי של מוא ס' מגד נמשז״ל

 של עיניהם פקחו זה על ונם .ישראל ובני משה ישיר
 שאסרו וכו׳ לאמר ויאמרו וזהו .דבריהם בסתח ישראל

 ממלאכי יותר אני לה׳ אשירה כי הוא .לאפר שראוי מה
 בעצם אשירה אנכי לה' השירה היוה מס כי .השרת

 .פעמי׳ כמה לנו והנה השרת למלאכי קודם וראשונה
 על גאה ט היות יש׳ הוא לי עשה כאשר הנה ט )א(

 ,למענג דומה.ועכ'ז שאין אלהיס כל ועל העולמות כל
 והעלות שלהציל מה .בעצמו יח׳ הוא ניס רמה ורוכבו בוס

 עם להם מה כי .לזה צריך כיה לא פעלה של פמליא
 הלא לה׳ אשירה אני בעליו )ב( פעם ושד .ורוכט פיס
 שני מתקיימים ישראל. את ית׳ הצלתו פ״י כי הוא

 .י״ה שם באותיות שנבראו והשה״ב הסופ״ז השלמות
 הצלת ע״י כן כאין מה לשדר וכיאש החלה יאות לנו וע״כ

 יה׳ שעפה העוז לומר יה חמרת עזי וזהו .המלאכים
 . י״ה פס של הי׳ לי שהתייחס והזמרה .אותי בהציל
 הצלת ע״י הניכר שהעוז ומה השלמות פני קיום שהוא

 נדונה כ״כ אינה להם הנאותה בקיום והזמרה המלאכים
 פענה עור :ישראל בקיום תלויים העולמות אצו ט והוא

 עיקר כל כי שהוא .לישועה לי ויהי באומרו אחרת
 פהיו מה אפי׳ כי היתה. המלאכים בכביל צא התשעה

 ישראל בשביל כ״א היה לא במצרים מעלה בל סמליא
 עיקר אין כ’וא .לישועה לי ויהי וזהו .יצאו יבצאהנו
 ואגבן בעצם הנושעיס אנו .לנו אלא וראש פסלה &ירה

 עזי כצלו תיבות בכל אמרת פענה תהיה או : סס יצאו
 אהבני הלא כי השירה נאות לי לומר וכר. ויהי וכר

 והוא ורב. עצום כבוד כבדני כי והוא .רבה אהבה ,ה
 היא לה' אשירה ע'כ הגדול ה' ידו על משיער כי

 בחצי ולא עמי לעשות הפליא בו כי יפן הנחל הבס
 . שמו בחצי עמי לעשות ספס היה ט היות עם .שם

 )ב״ר מרז״ל שידענו כמה והוא ט׳. יה וזמרת פזי זזת
и )העוה״ב .שלשת שגי ברא השם בחצי כי י״א 

 ם מצד יציאת בנהי כי ידוע וגם .בה״א והעוה״ז ביו״ד
 השלמות וברא חידש ית׳ הוא כי ונתאמת. נתפרסם

 אוסיוה בהם . הכם חצי אל מתייחם פרן כהוא כולם
 היה בלבד ההם אותיות כבשתי ראוי היה וע״ב .יה

 ידו על כי הניכר הגדול לשם לשבח ועלי . ששיער
 וזמרת עזי וזהו .הזאת הגדולה התשועה לי ועשה פעל

 כדפרש״י העוז שאר שהוא שעזי היות פס לומר הו׳ יה
 על לזמרו שעלינו וזמרת כה הניכר העוז שהוא ז״ל

 נבראו שבהם אותיות בהם י״ה בם אל פגע הוצאתט
 ובנכי עולמים צור ה׳ ביה כי כד״א ועה״ב ואק בסים

 יתברך הוא ט . לכל נתאמת סוף ים וקריעת מצ־יס
 כי באומד )בם( וברז״ל למעלה כמשרש השלמית ברה

 ז׳ הי' הים קריעת יום עד ממצרים ישראל צאת מיום
 יציאת ידי שפל ועוד בראשית ימי שבפת כנגד ימים

 לא ממצרים ישראל יצאו לא שאם העולמות נתקיימו מצרים
 נמצא ונהו לחהו מוזר הכל והיה התורה קבלת היחס

 אותיוש בשש מספיק והיה .הדבר פגע היה י״ה שם שאל
 . הפס בחצי זאת יבועחי לי תהיה ראוי זה לפי והיה

 .בלם בבס עמנו עשה ית׳ חבתי מרוב עפ״ז הנה אך
ויהי ועכ״ז י׳ה שם אל משיחם וזמרת עזי הנה וז״א

2 )ח״ב( יג

 השירה לו הזכרתי אשר ארבע בן שם לישועה הנזכר ה׳ לי
 המשיבות ים׳ הוא המשיב מי ואל לה׳ אשירה באמרי הזאת.

 יו לה. לשורר אני ראוי כי שלישית ועוד :היום כמוני הלז
 א׳ דברים שני כלל ובזה .אלי זה הלא כי . מחלה

 באצבע כמורה זה ולומר האלפים אל להביש זכיתי שאני
 כבודו מקום איה האומרים השרת מלאכי כן כאין מה

 ושראתס באצבע. מראים היו שהתינוקות )שם( והואמז״ל
 : הכהן בוזי בן יחזקאל ראה שלא מה .הים על ששהה
 כן שאין מה עלי שמו מכנה .אלי שהוא רביעית עוד

 מלאך שום על שמו מכנה הקב״ה שאין השרת מלאכי על
 :אלי זה וזהו .לו ודומה מיכאל אלהי ציקרא

 ידעו כי והוא .ואפהו הנה כי והוא ממשית ועוד
 להקלה נוה שיהיו בהם שהושפע הקודש ברוח

 אס כי בתוכו נאמר שלא והוא בתוכם ושכנתי ענין שהוא
 השכינה אל ומדור משק יהיו בעצמם שהם לומר בתוכם

 שידור נוה לו שאהיה ואפהו וז׳ש המה. ה' היכל כי
 שלם הניח אדרבה אלא .צמה״ש כן עשה שלא מה בי

 בתחתונים דידה לו להיות השלם משברא ונחאוה המלאכי'
 אלהי והיא מוחשת ראיה הביא וע״ז כמדובר ממש באדם

 באו׳ אבי כהוא בתורתו אלהים אמר בפירוש כי אבי
 נמצא פלא מה ישראל אלהי אל לו ויקרא ג׳ג( )בראשית

 קרא ה נם הלה כי איש יאמר ולבל . מלאך לשום ק
 הכולל על שש הוא כי דומה אינו לז״א .הצבאות אלהי

 כי וארוממנהו וח״כ .היחיד על נס הוא ישראל ולנו
 חומרי היותי עם הפכו ולא לפניו שירתי תחשב רוממות

:למלאכים והקדים
 הנס כי יאמר .שכתבנו מה מלבד .ט׳ אלי ПТ ב

 השירה לומר ישראל זכו מהיכן )פס( ארז״ל
 ויאמינו כאן ונאמר בה׳ והאמין בו שנאמר מאברהם הזאת

 הכתיב ענין אל נבא ובזה ישיר אז ליה ושמץ וכו׳
 אלינו להראות )א( .יש׳ זיכנו דברים פני תגה אסר
 שהושפעה שידה לומר )ב( .זה אומרם כמשמעות בים

 יח׳ הוא שם כי .לאומרה קדוש רוח עלינו והופיעה
 פהיהסאמר ועל ממנו כלאחד בפי יס׳ מאתו הדברים

 מה שהוא .אלי זה ואומר באצבע מורה שאני הת׳ על
 מקום איה אוסרים הלא כי זוכים אין השרת שמלאכי

 מראה להיות זה נדד אל בהגיעי כי אומר ע״כ .כבודו
 כי איש כל אל אלהוחו מייחם אלי שהוא ־ו הר באצבע

 לא כי פודה אני בזה הנה אחד לכל מתראה פ״כ
 באים ימים הנה כי על .שואנוהו רק לכך זכאי שאד
 נאה ית׳ שהוא שכמו .לו נאה אסיה התורה קבלת פ׳י

 ללבושו נאה יש ז״ל כמ׳ש לו נאה אני אהיה ק לי
 צדק ל׳א( )פ׳ איוב ואמר . וכו׳ לו נחה שלבושו דש

 אמרו .וכן לי נאה שאני ליוילבשני נאה שהצדק לבשתי
 )תהליס פסוק כל וק מזמור ולדוד לדוד מזמור על
 ואניהו אומרו תה .וכו׳ בנעימים לי נפלו חבלים פו(

 ולהללו לרוממו שזטשי )ב( על אך .ההלה נאה ל׳
 נעל רק עצמי זכות על ולא העתיד על אינו .זו בשירה
 ע״כ .אברהם אבי אלהי הוא אבי אלהי ית׳ היותו

 )שם( ז״ל מאמרם והוא בגרוני אל ברוממיות וארוממנהו
 שאמרנו ובמה כמדובר. שירה אמרו אברהם בזטת כי
חנון הוא מה .ואפהו האומרים משז״ל יצדק ואפהו גו



ג משת בשלח תודת
 שידוע במה יאמר או .לו נאה אטה שהוא .ור׳ אני אף

 האטתביסורין פס יש׳ התנהגו אל פעם נחתם .מ־ז״ל
 אמר ני בתענוגים להתעלס מעשיהם פה הסטמם ולא

 באמור לבניהם יניחו מה נעוה״ז להם ייסב אס יה' הוא
 ובזה . כהס בצרות וכיוצא וכו' לאברהם זכור משת

 במדס עמי מתנהג ית׳ הוא הנה ישראל אמרו ט יאמר
 אני יודע ובזה .אל חסד כי אלי זה הנה כי .חהד

 שאשכינהו .ואניהו שלעתיד לא אס לכך כדאי שאיני
 ראוי איני כעת אך שביס. מעשים ע״י השפל בעולם

 יתברך הוא שהיה למה כי .אבי זטת אוכל שאני אלא
 ע״כ .אבי אלהי וז״א .יסורין במדת אבי עם מתנהג

 הסיב אלהיס במדח עמו שהתנהג מה שע״י וארוממנהו
 שאם באומרם מרז״ל כמדובר &. במדח להתנהג עמי

 )שם( ארז״ל והנה . לבניהם יניחו מה לאבות, ייסב
 האח פותח הקב״ה והי׳ , בשדות שנולדו שהתנוקות

 יונק כי .כשדים סלעים ב׳ אחד לכל ושצא ובולען
 רואה במקוש אמד כל והי׳ .חלב ומאחד דבש מאחד
 הכירוהו הם ומגלם המאכילו ואדום צח בחיר לפניו

 אמרתי הלא יאמר זה דרכם לפי .אלי זה ואמרו תחלה
 לרומם כדאי סמני אחד שכל .יחיד בל׳ לה׳ אכירה

 ע״ה המלך דוד כמאמר גדול דבר שהוא בשיר ית׳ לאל
 שזכיסני במת מחיים. חסדך טוב כי ס״ג( )תהלים

 א' שכל שאמרתי מה אמר ע'כ .ישבחוכך ששפתי
 א' לכל כי . לישועה לי ויהי ואמרתי יחיד בל' ירוממהו

 הוא שק יאמר מי .לישוע' לו להיות עצמו בפני החשיב
 מתראה ית' הוא טה וא' א' לכל הנה כי אלי זה לז׳א
 זה הנה . אחת בבת לרבים ולא והאפילו החלמיש בצור
 מזה והנה .לאל לו להיות ק׳ לכל ית׳ הוא המשיב יורה

 יחשיבני 'כי שואנוהו אני כדאי שגם יורה .שהחשעני
 אהיה כי גם .שכינש בי שישרה ומדור לנוה לו להיות

 לא ועדיין .אז עמי מתייחד הי׳ כאשר צדיק בהיותו יחיד
 הנה ,'.ך א׳. כל לרוממו כדאי להיות אערבאללבי

 יתברך הוא טה לא כי אבי אלהי היותו ל»ה מצטרף
 וא״כ א׳וח׳. בג אלט כ׳א ביתד האטת אלט נקרא
 עצמו בפני ממנו וא׳ א׳ כל יה' החשיבו ענין יתחזק איפה

כל יחיד בל׳ וארוממנהו וע״ב .יחיד בל׳ לרוממו גס
:ממנו אהד

 ז׳ל מאמרם אל לב בשום והוא .זה ע״ד יתכן עוד
 צח כבחור ההם לתינוקות ית' הוא מתראה שהיה

 אך .הי' מרחם כי אדום יתראה לח מהראוי כי ואדום
 כו׳ אלטך ה׳ אנכי פסוק על כ״ט( פ׳ )שס ארז״ל כנת

 מלחמה עושה כגבור ביס הקב״ה את ישראל שראו מפני
 רשויות בשתי תהרהרו אל אמר צבור כשליח ובשיני
 שאז עם כו׳ ך הוצאת אשר ה׳ אני הנה כי חלילה

 ממראה היה לא אם והנה מבור ראיתני כשהוצאתיך
 רא־הו פ״כ .הים על יכירוהו לא ,צח כ״א לת־נוקות

 למצרים אדום כגטר טם על שיראוהו כדי .ואדום צח
 לעיני ית׳ אלהוחו ויהדקו אל^ זה ויאמרו לישראל וצח

 מלמעלה יאמר ובזה האלהים הוא ה׳ כי וידעו .השאר
 הלא ט .הושיעני שט רחמים מדח הוא •לה׳ אשירה

 מלחמה עשה שט הופרכו׳ גאה גאה עצמו הגדול מו ב
ה׳טהששה שם כי יאמר ומי לי. מטיב וסי" .צרים ב

3 )ח׳ב( יג

 טה הלא ט גם ומס .הרין מרח ולא סיס על משפנו
 כי תססט אל לז״א למצרים משקיע עטר מתראה

 שהיה .אינק כי בשדים עלי מלחם השהיה אלי זה הנה
 לסם היה יבצר לא ט שהוא ואדום צח שהיה לי מסיב

 וחלב דבש פניקס טס עכ״ז .דין שהיה מחילוס צער
 ,כאחד ואדום צס הראוש אחדוש והוא רחמים שהוא
 אדום ג״כ והיה .רחמים מדת אז סיה כאשר וא״ה
 עשה אפר על .ואשאניהו ואפהו וע״ה הוא הוא עתה ג״ה
 לח ססהפכס הוא רחמים מדח ט .פה השכים שני

 יש׳ הוא יצרף אפשר היה והנה אוחנו. ומרחם למצרים
 וימשך .דינו ובית הוא ויהיה רחמים למדש הדין מדת

 אך .למצרים רוגז ומןדין .לישראל הצלה מהרחמים
 לא שט היסה דין בחינת כ״א יתברך הוא כן עשה לא
 ומהיכן טף בים ים על המרו הלא כי ישראל נצוליס היו

 הוא הלא .נלקה לבל רחמים במדש המלחמה יעשה זכינו
 וז׳א הדין. מדת יצרף לבלתי עמדי שהי׳ אבי זכות על

 נאמר וארוסמנהו ע״כ אבי אלהי טוסו שעל אבי אלט
 הדחפי׳ שם ט מלחמה איש ה׳ הוא הלא .גדול רוממות

 שמו בטוש ולא המצריים עס מלחמה ועשה פעל .לבדו
 ה׳שפו. רק דינו וביש טא שהוא וה׳ או׳ אלהים. ה'

 טס כ״א טון ושד .האמור הסעם מן דין צירוף בלי
 כ״כ. דוגזלאיפלא ושעם רחמים פעם : ז בס פועל

 כפו כי .שמרחם ורגע בעש שש ה׳ בטוש היא אך
בשובה הולטס וישראל . נמנעים מצריים היו רגע

:דבר חשרו ולא .ונחש
 הכה כי יאמר שכסגנו מה זולח .כו׳ מלחמה איש ה׳ ג

 ז״ל כמאמרם פעולתו שם על נקרא המלאך
 והוא לשמי תשאל זה למה פסוק כל י׳( )פ' רבה במדבר

 אני נקרא נזירות שליחות על שבאתי עתה שאמר פלאי
 והיה נזיר נדר לנייד יפליא כי איש שם על .פלאי

 ^ז״א .כמו ישסנה דין יש׳ עשושו בעת כי לומר מקום
 על ארז״ל הנה כי יאמר או :שמו ה׳ רק הוא כן לא כי

 עם התנור שציק שגבריאל .ועזריה מיכאל חנניה דבר
 מבחון האש כח שאחז אלא נהפך ואיך האש שר היותו

 הדרך ועל מציאותו שינה שלא באופן מבפנים צונן ונשאר
 ■לק בס לא אם יצדק איך להמית הרחמים מדת הזה

 רק נעשה הדבר היס' לא א״כ אך ,מהמצריי רחמיו
 רחמים של ה׳ רק היה כן לא כי אמר .תעשה ואל בשב
 ט התימא(מן ואינו כגבור נלחם ממש מלחמה א־ש

 הוא מצרים הנעשה הרוגז הלא כי .במדשו שנוי איננו
 ה׳ ברשעים מלחמה נעשות כי .שמו ה׳ וזה■ .רחמים

 יאמר או .אכזרי היות הוא רשעים רחמי כי .שש
 .הזוהר מספר כנודע דין בחינס יש מרה בכל הנה ט

 לבדה הדין מפאת שבה טא ה הבחינה כי אומר והייתי
 שמו ה׳ רק .הי׳ כן לא כי אמר ע׳כ .מלחמם עשתה

 טה ה׳ למה תדע יאמר או .ההויה כללות בבחינת
 והוא .שש ס כי על אלטס צירוף כלי מלחמה איש

 ושא אזה׳. ידעפי צא אמר זה שה בשומעו פרעה כי
 כן על .יופף לו שהזכיר אלטם שם רק ידע לא ט

 מצרים וידש באוסרו אשכש. להודיש יתברך בבואו
 לצרף יתברך לצה לא .כו׳ בפרעה בהכבדי ה׳ אני כי

רז״א .סדידענו בו יכס סולו כי הכחיש אשל זולת שם
ס׳



בשלח תיית
 כי להודיע היה .מלחמה איש ה׳ ט שמו ה־

: שש ה'
 יש׳ הוא שהיה או׳ אחרי .כו׳ פרעה מרכבות י

 לומר אפשר והיה מלחמה. ששה
 שישוט שבעו אל הים להניח רק דבר שצרך לא והלא

 פרעה מרכבות כ״א היה כן לא כי לז״א ויכסיס הסיס
 ולבא למשה. מלמעלה אלא ירייה ביס'ואין ירה וסילו

 סתם כים תחצה או׳ אל לב נשים הכתוב ערן אל
 הוא תחלה הנזכר הים הלא כי סוף בים שובש >אח״כ

 ל׳ שאין כ״ה( פ׳ )ש״ר מרז״ל ידעט הנס אך סוף »ם
 והנה בשיש ירמיהו וישבע כד״א בשיש אלא צודק שביעה

 כן ועל וסוף קנה ט שגדל מהים עיקרו השיש •קום
 ממנו אחד בחלק וסוף קנה ט שגדל על שף ים ,גקרא

 וביא׳ סתם ים יקלאט מיס כלו שהוא המקום זה ולמי .
 עשתה ית׳ ידו כי אל נפלאות הודיעט למען כי הכתוב

 נשרף כי גס ומה המרכטת דרך כי נא ראו אפר ואת
 כמדובר תחתיהם אשר טיב נתלחלחפב וגם מרכטת £פן

 קלי החיל גבורי אמנם בשיש לשבוע הוא הלא למפלה
 שלישיו מבחר המה הלא קלים הוסי רוכבי פרשי׳ כפרק
 וסוסיהם המה המיס פני על ולשחות להתאמן הוא שדרכ׳

 ומרכטת פרעה מרכבות כי היה נהפוך ט אמר ישבש לא
 כי להתטעע יכולים בלתי בכבדות התנהגו אשר החיל

 הוא הגביה׳ למעלה כמדובר סיף ים בשיש שוקעים היו
 למשה מלמעלה רק ירייה אין כי נים אותה וירה מרך

 שלשיו מבחר אך נגרשים ביס היו כ״א בשיש שובש ולא
 שובש ולהמלש המים פט על ולבוס לשחות הפרח קלי ;

 מקום ש־וא כתבנו כאשר שף ים פה וז״א סוף ים כשיש
 לחתול לשחות השוהה יפרש כאפר ויטעו יחוגו בל »יש

:נפשם את להציל היבשה

 שהושת יאמר מהראוי .כו' יכסיומו תהומות ח
 סיף ביס כי ארז״ל הנה אך .כשם

 הדרגות ג׳ כי אפשר והנה ט' אלא חהושת שם אין

 שף ים והוא מישור מקום והוא הסוף שגדל מקום הס
 ס גדול■ לעמקים ומעמיק שיורד מקום יש המישור ואחר
 והלאה מצולות וממקום תהומות שם ואין מצולות והם
 עולים בתהומית ידונו ית׳ רצה והנה תהומות הם

 אחר כי הכתוב ואמר השקש בלי נגרשיס ויורדים
 המיס פני על ישושו בל כחם להחליש סוף ביס ששובש

 מים שירדו יח׳ עשה יכסיוש שהתהומות כדי р אחרי
 פע״י כדי המצולות אל אבן כש ומתגלגלים הולטס סוף

 אל וחלקו’ מיד מהמצולות כי יכסיוש תהומות ק
 ירדו יכסיומו שתהושת שכדי הכשב ושישר התהומות

 כך כי במדרון המחלקת אגן כש שף מיס במצולות
 ומהמצולוס למצולות סוף מהים כמדרון עשויים הם

לתהומות:
 שט כל או׳ אחר .ט׳ בכח נאדדי ה׳ ימינך י

 ה" ימינך אמר במים נדונים שהיו השפשי׳ ’
 הישרין לשיסבלו כח בהם טחן שהיה .נכח נאדרי היה

 יאמר או :אויב תרעץ ה׳ ימינך כך ואחי .ושורעטות
 מכות מאתים הוכו הים שעל י״א כי ז״ל כמאמרם

 לסטל כת בהם היה ואיך מכוח וחמשיס מאחים וי״א
 ואמין נאדרי ה׳ ימינך הנה לז״א .שהראפוטס משו ולא

4 )ח׳ב( יג

 »יבשתה פצי&ם ימיק* הנאש שהיה מזה’שיםשיך הנש על
 ששל שגלו ואין• וענף שורש להם השאיל בלשי עד

 וסיכאה סרעצת אויב הרען ה׳ שימינך אלא המכוש
 העבות ישל כל ולקבל למול יוכל למען המיתם ולא

 מעליהם להקל הוא ובימינך בעצמך הדבל עשוה כי באופן
 בא היית גאונך ברוב אם הלא כי צסטל מקום ולהניח

 גדולתך לט אשר קמין• הולם היית וגדולתך לפיגאוחך
 מהמלאכים א׳ ע״י רק עצמך ע״י עושה הייה לא וגאונך
 טנתך והיסה עושה הייה כך אס הרוגז שלוחי רעים

 ממלאכים אחד שהוא .חרונך שתשלח במה הנה להורסם
 שיתק«« לסבול יוכלו וצא כקש אותם אוכל היה רעים
 שליח ע״י לעשות נתגאית שלא אלא מכות מאשים בהם

 .לסטל כח להם לתת אדרבה רק להרוס כוונה ולא
 הכנה שהי׳ שלמה דבל יש ואיך כמדובר לאש ונהלחס

 נד כמו שנצבו מה שהוא עצמך ע״י עשית לא בלבד
 הכנה רק זה היה לא כי על תהומות וקפאו נוזלים
 יומך כנה הנה אמר כי .כו׳ ארדוף אויב אמר שעי״כ

 מיד אהרוג לא אך אשיג שארדוף פנאי יש הים הקפאת
 הקפאות יפשיר הששוך דם חום פן שחלה שלל אחלק פד

 רק המיס ויופשרו שהות יצטרך פן .אכלם לא וגם הים
 הקפאת ראו לא ואם . רטיים באדלדל ידי תולישמו

 רדפו לא הקרקע וקפיאש נד וכמו מרימה והיותם המיס
 אמר ק שע״י הכנה רק הדבר היה לא כי נמצא
 בעצמך עשית לא זה פ״כ לגייס שמשגיא כו׳ ארדוף אויב
 עניינו היות עם פה כו׳ אויב אמר נאמר זה קשר וע״י

 ע״י היה הכנה שהיה מה והנה כמשז״ל השירה בתחלת
 ים שכסמו מה אך משלימיך אמד הוא האף כי האף רוח

 ברוחך נבסס רק האף ברוח עשית לא הענין עיקר שהיא
 במים כעופרת צללו רורך ע״י וגס שלך מרוחך ים כססו

בים הנענע את להציף אדרבה דרכם אשר אדירים
 :בעצמך פשית הענין עיקר שהיה מת כי הנה

במדח לומר צריך אין כי׳ אמר ,כו׳ כמוך מי יא
 עושה אתה .הרחמים במדת גם כ״א הגטרה

 גטרה אילות בעלי הם באלים כמ־ך שמי גבירות
 תתייחס בלבד ולא ה׳ מ״א הרחמים במדת פועל בהיותך
 בקדש נאדר גס כ״א השפל בעולם אנשים בקרב לנאדי
 ולא פעלך יפלא בעיניהם גם כי "ין עלי. קדושי כל בקרב

 כיהנה פלא פושה שאתה מר מל. יראים שאט כ״א נגיד
 כשבה בעיניך שאיט השבעים לשנות בעיניך נקל כ״כ
 כמאמר לפניך פוה הכל שבעי וכבלתי כפבעי כ״א פלא

 לפועל אוחו שיודו חסדו לה׳ יודו ק״ו( )תהליס הכתיב
 אדם לבני הם ונפלאותיו הלא כי № לשבת ולא חסד

 אתה כי ט׳ נירא ח״א .לנפלאות יתייחסו בעיניהם ט
 פלא אינו לפניך כ• פלא שבה שאתה מלהללך שיראו

 פרעי הזכירו אחר יאחר או .פלא עושה משלות נורא חתו
 ה׳ באלים כמוך מי ט הוא למלין קנצי הנה כי הנם

 בתהלות להאריך כי כלל דרך שבח שהוא כו׳ כמוך סי
 תהלוק טרא אתה הנה כי יראים אנו הנש בפרסי רטת
 יראה פן פלא ששה כשאתה חהלוח מלהרטח נורא שהוא

 איש יאמר אס יאסר או בעיניך. הדבר וגדול רב כי
 גדולתו שאין שנראה כמוהו שמי רק- מצאתי׳ לא האס

׳ ורכות עצומות פעולותיו מהיות לא אך כמוהו שאין רק

מאד



נא טשה בשלח תודת
 כחסדך נחית חי« ית׳ חסדו אל הרצרכנו הקל הזכות

 מדה׳ד גם ני כו׳ בעזך נהלת ומצות תורה קבלת אחר אך
למונה: לנו היו

 פעל הקב״ה איך או׳ אחר .ט׳ עמים שמ^ל יי
 לישראל וק ב־מין ומונה צרה המצריים עם

 ואמרו הים קריעת הוא ראשון ערן אל חזרו ונהפכה כה
 כסשז״ל ידעו כולם כי ורגזו העמים בגלות שמעו כי

 1 המיס ויבקעו אלא נאמר לא הים ויעקע כ״א( פ׳ )ש״ר
 ערן ושמעו הדבר על ושאלו שבעולם מימות כל הס

 שהיה אפרים בני הריגת של וכאב חיל אך סוף ים קריעת
 ינקמו ישראל עתה כי באו׳ פלשת ליושבי אחז צעק דמם

 ישראל בם יעברו פן אדום אלופי נבהלו ואז אחיהם נקמת
 לא כן אחרי אמר כן על כי להם ויצר ארצם דרך לארן

 עצמו הפעם מן . רעד יאחזמו מואב אילי וכן בי תעבור
 ט כנען יושבי כל נמוגו הכל ועל ארצם דרך יעברו פן

 ובקשו מידם ארצם את לקחת הולכים הם עליהם
 .ופחד אימתה כלס על יפיל יתברך מאתו ישראל מעתה
 לארץ עברם עד ישראל על מהתקומס כאבן ידמו באופן

 בשעת מקטרג ושמן הראוי השלמות קנו לא עדיין כעת כי
 לעם מתייחסים לצדיקים יהיו אז כן אחרי כי הסכנה

 עד וזהו יחשבו ותהו ולאפס ישראל על פחדם אין ה׳
 מתייחסים אז שיהיו .בשלמות שיעברו כלו' ה׳ עמך יעבור

 עד והוא לפניך מהילה ועוד לארץ בבואם ה׳ לעס
 הוא הלא על אצלנו ככתוב במצרים קנית זו עם יעבור
 שני דור לארץ ההעברה תהיה ולא כלומר קנך אפיך
 ששים כל כי היה כאשר לא כלס שקנית היוצאים אצא
 מתקיים היה וכן לארץ יעברו ומעלה שנה שמעשרים רבוא

 העגל: את עשותם ועל המרגלים עיי על לא אם

 לשבחך מכון באו' לב לבים ראוי .כו׳ תביאמל יז
 על כי מלז״ל מהנראה כי .ה׳ פעלת

 נעשה לא ועדיין ית׳ ה׳ פעל יאמר ואיך ידבר הב״ה
 פעלת באו׳ יה׳ לפעולתו ייחסנו א-ך ועוד ההיא בעת

 •’ה באו׳ ועוד בנאו ושלמה ידיך כוננו ה׳ מקדש ובאו׳
 שהוא ז״ל ובמ״ש הקודם אל יתקשר איך כו׳ ימלוך

 ס־ס בא כי כן אחרי או׳ ועוד פה הוזכר למה לעתיד
 . בלת הוא וגס ידענו לא אשר כמודיע שהוא כו׳ פרעה

 י או׳ שלוא אלא עוד ולא מיניה דסליק מאי אל מתקשר
 או׳ ועוד ואיננו האמור אל מעם כנותן שמשמעו כי בל'

 !הנה באבים. פרעה גם הלא כי פרעה כוס בא כי
 אליו אשר השלישי הבית הנה כי נקדים הענין אל לבא

 אדר ידי מעשה ושני כראשון לא חוב״ב נפשנו דאבה
 יעקב אמר ועליו כנודע אלהים מעשה רוחני כ״א • הוא
 יקום לא והנה במקומו כמפורש אלהיס בית כ״א זה אין

 נברא העולם יברא מקודם הנה כי לעשותו יתב׳ הוא
 ט, יאמר ובזה כ״א( )פ׳ רבה בשמות מרז״ל כנראה

 הזאת השירה בדברי הופיע ה׳ עליה אשר הקדש ברוח
 ן יש׳ הפלפל גורמי׳ ,דברי יתעתדו אפשר והנה ראו

 פניוית׳! חילו ישראל ובני ע״כמאזמשה .ית׳ מארצו

 ט• .כיתביאמוט׳ הוא מאתך נבקש אשר הנס ואמרו
 אם כי ממנה עוד להסלטל .לארץ ביאתנו תהיה לא

 ובמה נחלתך בהר נפועים כאילנות ותפעמו תביאמו

ע״י בהמ״ק יבנס לא מעתס כי הוא הלא זה יתקיים
אדם

 מצד הוא ט הוארו רבו כי לומר פוב היה והלא מאד
 בתוארים מרבה שאיני מה לז״א ואדיר ואמין מזק יגצמו

 על הוא כמוהו באין שלילה בדרך כ״א וחהלות והגזמו׳
 יאמרו פן פלא בעשותו רבות חהלות מלומר הוא פרא כי
 פרטנו הנה יאמר או .דמרך שבחי לכלהי סייפתינהו לי

 ט׳ כמוך מי כלל דרך או׳ אנו ועכשיו . הנה ענייניו
 יכירו עמך קדושים כל כי בקדש בעצם נאדר אתה ושגס
 גס נכנס ט׳ כמוך מי או׳ בכלל והנה ממנו גדולתך יותר

 פעילות שאר ענין ומה עולם ובריאת מספר אין עד פלאות
 מי או׳ בו שאני הפלא שבח ספרו שאחר מה לז״א .פה

 פלא דבר אהלל אס פן אני ירא כי הוא כלל דרך כמוך
 נורא וזהו אהד פלא רק עושה אינך כי יראה אחד

 עושה שאתה על חהלות מלהללך שנורא פלא עושה חהלות
 שמורה מה להלל שבתי ע״כ מספר אין כי פרט שלא
Ь מי א׳ בכלל הכל כי עולם בריא׳ ועל מספר שאין 

 הכתוב דרך על ה׳ באלים כמוך מי יאמר או .כמוך
 קדוש יאמר או׳ שקפה וכו׳ הדמיוני מי ואל בפסיק אצלנו

 נאמר ולא עתיד לשון יאמר או׳ וגס ה׳ יאמר אמר ולא
 חדמינוי עליונים מקדושי מי ואל לומר בטא קדוש אמר

 יאמר זה מעין קדוש לפני יאמר הוא לדעתכם לו ואשוה
 בעלי העליונים כחות בכל שהוא ה׳ באלים כמוך מי

 בקדש וחזק נאדר שיהיה כמוך מי אלא עוד ולא גבורה
 אליו שידמוך בר וכיוצא הפנים כשר העליון בעולם מהוא

 א׳ אפי׳ פלא עושה שהוא לומר עליו במוראך אחה סנה
 .לבדך זולתך פלא לעפות כח אין כי רבים גס ומס

 נאדר כמוך מי וזהו וגבורותיך לנפלאותיך קן שאין
 שהוא לומר מלהההלל טרא תהיה הלא כי ט' נורא כקדש
 ברכת בפי׳ בכחבט מה .זה מעין יאמר או :כלא עושה
 הלא איש יאמר ואם קדוש לבדך אהה שהוא קדוש אהה

 בסוד נערן כמד״א קדושים נקראים המלאכים נס
 זולתך שם ולא בלבד קדוש ושמך כי הוא ק לא .קדושים

 כי והראיה מומר משוללי היותם על מושאל הואר כ״א
 הוא הלולס אשר יהללוך. המלאכים הם וקדושים הלא

 אלא ההלול הוא מה קדושים הוא עצמי שמס ואם קדוש
 כמוכה מי יאמר וזה קדושים שנקראו עם כמוך שאין ודאי

 נאדר שאתה מה הוא כמוך מי אמור הלא כי באלים
 כי כמוך שאין הוא קדוש לך באומרם כי בקדש ונערן
 הוא נקל כי פלא עושה שאתה ולומר להללך הס יראים
 תהלה דומיה ולך כמוך שאין לגמרי לשלול כ״א בזה להללך

 נמשך' יאמר חי .פלא עושה מהלוח נורא וזה פרסות
 בעל ה׳ כמוך מי ט׳ באלים כמוך מי שלאחריו פטק אל

 מסד פעולת וב' רוגז פעולת כאמת עביה שט הרחמים
 חסדים ב׳ שהן ותהלוח רוגז שהוא נורא וזה אחד בפלא

 אמר בימין ט והענין אחד פלא עשומך בקע״י מיהללוך
 עשה כיבה מורא נמשך ימין ע״י כי הרי אויב הרען

 שבה )א( תעלות. שתי עשה עצמה ובימין במצרים שפטים
 אבינו. ליעקב שלוו על לקבורה שזכו בארן הבליטס

 הוא החסד כי כו' בחסדך נחיה כי בימין )ב( תהלה עוד
 הפכים תפעל הרוגז במדת גם כי יתהפך וכן כטדע הימין

 ל׳א מפלת ע״י והיה אלנוהקדשך בעזך נהלח הלא ט
 את מנהל טה הדין מדת היא העוז במדת כי סלטם.

והיה ממצרים בצאתט כי והענין אויביהם ומכלה ישראל
5 )ח״ב( יג
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 מקדש אוחו בעצמך מאז ה׳ פעלת לשבתך מכון כ״א אדס

 ידו שעל המקווה .הג׳ הבית פהוא ידיך כוננו אפר ה׳
 ויתעתדו צליההון נתקבל והנה עולמות הפלפל לבלתי נזכה

 שאס ספק אין כי המוס ומלאך מגליות חירות להס להיות
 מפכה לולא מאז היה הג׳ כהביח כן נמשך הדבר היה

 הענין אל ונחזור : למקומם נחש זוהמת שהחזיר העגל
 דבר על כ״א זה מבקשים אנו לנו לא ה׳ לנו לא אמדו
 העתיד ובב״ה בארצך אותנו לנסוע תעשה כה כ״א :מך כבוד

 בזמן כאשר ועד לעולם ימלוך שה' יהיה הנה מעתה
 ולא ודם בכר למלכיות מכבודו יחלק כלא הג׳ הבית

 ימלוך שה' כ״א ב״ה בחורבנות מלכותו כבוד יתחלל
 וניכר גלוי מלכותו כחהיה העתיד שהוא ועד לעולם

 פד באו' קדמונינו סידרו כא:ר הפסק בלי העמיס לכל
 ה' כו' יצורים ובהכינו .מלך ה׳ וחוצות ארן עשה לא

 .ועד לעולם ימלוך ה׳ כו' נפוצים יקבץ ועת . מלך
 בימות לבא העתיד על טרכוהו ימלוך ה׳ פסוק כי הנה

 ישראל יצאו מאז שיתקיים יש׳ בקשת ותהי .המשיח
 זה יהיה יתק לא כי יס' אלהיט יאמר ולפמא ממצרים

 מה הדורות המשך ע״י בעולם גדולתי תתפרסם עד מאז
 שהיה הוף ים קטפת נס הנה ט ההיא בעת כן פאק

 הס שם היושבים כל הלא העמיס כל לעיני גדיל
 מפיס פ״י בעולם שמו יתפרסם ואיך מהו כנר המצריים

 כלו' .ט׳ פרעה סוס בא הלא כי עיכוב זה אין לז״א
 אשר היו הס ביס כבאו ופרשיו ורכט פרעה כוס ט

 עצמו פרעם את לא אך .היס מי את עליהם ה' וישב
 בגס היות פס פרעה סוס בא ט וז״א נשאר הוא ני

 ט' פרעה סוס כי לומר הוא אך סוסו עם פרעה בא
 פרעה על לא אך הים מי את עליהם ה' וישב אשר הם
 ה׳ וישב עליו נאמר לא בא הוא גס שהוא העת מס

 וישב שבא מי את אלא מזכיר איט וע״כ ט׳ כליהם
 כי אמד עד בהס נשאר ולא בפסוק מאמרז״ל והוא נו'
 הכ״ף ברטון כמוך מי ואו׳ גרונו עד בריס והיה נשאר א׳

 ולא ראו עיניו מאשר ממנו יותר ית' גדולתו יפרסם מי וא״כ
 :זה על שאלתנו מהפשות עיכוב אין איפה וא״כ זד
 הייתור מלבד אהרן אמות או׳ .ט' מרים ותקח כ

 ואם היסה משה אמות גס הלא כי קפה
 מה משה ללידת קודם אהרן אחות שהיסה לומר הוא
 הנכים כל וגס התיף את לקהה למה כן וגס ללמדנו בא

 כמרים תופיס דיים היתה נא האס מחולות גס לקחו למה
 על י״ב( דף )כוסה ארז״ל הנה אמנם .מהולות גס כ״א

 אמרה מכה נולד פלא עד כי מרחוק אחותו ותתצב פסוק
 יפראל את שיושיע אמה תלד בן כי ולאמה לאביה מריס
 שנא׳ ההוא היום פד בעצם הישועה נתקיימה לא והנה
 שנתקיימה בראותה ע״כ כו' ההוא ביום ה׳ זיושע

 בהיא לבדו אהרן אחות בהיות׳ ההנבאה אבר נבואתה
 אחות הנביאה וז״א בידה החוף אח לקהה מכה לידת פל

 ונא אהרן אחות עודנה שהתנבאה מה על בהוא אהרן
 עת להיות נביאה שהיתה שגס כיוונה וגס מפה אחות

 לשורר הנטאיי הכח לעורר התוף ליקח הוצרכה .צפר
 גם כי כאחד ששוררו משה באמצעות אנשים שפוררו מה
 ומה למעלה כמדובר אמרוה הקדש רוח בכחכפע הס
פוררו האנשים לשירת חיכף כי סרז״ל לאומרים גס

6 )ח״ב( יג

 בחון<' לעורי היצדכה ופ״כ השרת למלאכי קודם משים
 גם השיר׳ לו׳ המנגן כנגן והיה י״ו( א׳ )שמאל כמכין
 למעלה הוא אשר מקיץ נטאה גדר הוא כי הקדש כרוח

 כאנשים זה גדר כה שימול כדי הכנה עששה פ״כ מגדרה
 כל כאשר כי אפרו כי אמריה ס הנשי כל ותצאנה ואז

 מגדר׳ למעלה המה גס ההננאו משה כמכרש האנשים
 סיף סוף כי בלבם שאמרו אלא מרים נמכרת הנשים כן

 שיר כלי אס אדרו ע״כ לנשים שוה האנשים הכנת אין
 נצפלך אנו הסיף הוא הנכיאה לעורר מרים הצטרך א׳

 להיות להן כוה לא ועכ״ז ומחולות תופים לקחו פ״כ שנים
 ללמד משה הוצרך כלא .כאנשים הקדש כרוח מדכרות

 כו׳ לה׳ שירו סריס להם וחען כ״א שיאמרו מה להס
 והן ט' שירו להן אומרה והיחה רוה״ק עליה הופיע כי

 אשירה יחיד ל׳ שאסרו כאנשים לא וגם פיה על אומרת
 :כלכסדרוכלל שירו כ״א כדאי היה אחד שבכל ,לה

 למס לב לכיש ראוי ס", ישראל אס משה ויס^ כב
 כן ואחרי מיס מהם יח׳ הוא החסיר

 להם לחח היה סוב וסוב להתלונן שהוצרכו עד למס
 פתחון לפניהם ימן ולא באחרונה להם שנתן התיקה

 קרא ק שפל להודיענו צורך מה ועוד לחטא פה
 לאמר מלת כי נבחה מס לאמר או׳ ועוד מרה במה
 לו שס שם או׳ ועוד .לזולת לאמר אינו כי צודקת בלתי

 משקשר איך ונס ,שימה ל׳ ולא לו נתן הי״ל ומשפט מק
 המתקת עיי איך .נסהו ושם אומרו וכן הקודם פס

 ויאמר ענין לזה מתייחם אץ ועוד .יש׳ את נסה המים
 ולמה שמיעות כהי כפל ולמה .ט' תשמע שסוע אס

 ועוד אמד. כמסיג והאזנה שמיעת בין במעשה הפסיק
 הגמול ועוד למצותיו ההאזנה היא ה׳ לקול שמועה שבכלל
 במצרים שם אשר המחלה כל ישן פלא הוא מכלס שהוא

 תורה זו והאם עליו ישיס אחרת ארן כמחלות כמורה
 נתינת הוא איך כי רופאיך ה׳ אני כי או׳ ועוד .שכרה תו

 הסעס ואין ישימם לא רופאיך יתברך שהוא שעל סעס
 היותו הרופא פעולס שאין ועוד הנז' המצוה עשוהו רק
 :החולה על אכר המחלה לרפאות כ״א המחלה משים בלי

 וז״ל במכילתא ז״ל מאמרם נזכירה הענין אל לכא «פגש
 אליעזר ר׳ כמשמען דברים או׳ יהושע ר׳ מים מצאו ולא
 צפה אלא אינה והארן יש׳ רגלי סחת המיס והלא או׳
 המים אומרים אחרים ליגען כדי אלא המיס פני על

 שג׳ כענין שעה באותו להם שלמו הגזרים בין שנשנו
 לא ט כליהסריקס שבו למים צעיריהם שלחו ואדיריהם

: פ״כ מיס מצאו
 או׳ אליעזר ר׳ נס ט )א( . במאמרם לב לבית וראוי

לייגפס. כדי שהיה שעם שנותן אלא ככתבן דברים
 לכתם דיים ולא ליינעס כדי יח׳ עשה למה ט )כ(

 המים שהיו או׳ ועוד .לייגעס גס כ״א תלאובות בארץ
 האס .ט׳ צפה אצא והארךאינה או׳ ועוד יש׳ רגלי סחת

 על איתס ימצא שתחתיה המים על רקיע שהאנץ כשטל
 להם היה הלעולס הגזרים סי ששלמו אחרים ולדעת הארן

 1. מיס מצאו ולח עליהם שאסר המיס אותם להתקיים
 הוקשה הנה ט הוא אך :פמביא ראיה ענין מה ונס

 שלא פירושו אפשר פיס מצאו ולא אר הנה כי לח״ל
כטבעו סמדבר היה רק מיס למצא מציאה להם מדמנה

פלא



נב סשה בשיח תורת

 שם היו מים כי פירושו יהיה או .מיס בו ימצאו שלא
 הדרך שהוא כמשמען דברים הס ואם .מצאו שלא אלא

 שהניחם זכות מחוסרי היו כך שכל קופי קצת יש הראפון
 ימים שלשת דרך שהלכו הטבע אל משועבדים יק׳ הוא

 היכן כי קשה השני הדרך ואס מיס מצאו ולא במדבר
 כמשמען דברים יהושע רבי דעת והנה .מיס להם היו

 מצאו ולא הטבע אל הדבר ונשאר זכות. להם היה שלא
 ישראל רגלי תחת היו המיס והלא או׳ אליעזר מיסור׳

 המים שר רגליהם תחת ויומן להם נפתעב׳ ביס כי והוא
 שבעולם מימי׳ כל על מושל הוא ים של שדו הנה כי
 כל שנבקעו כ״א( פ׳ )ש״ר ארז׳ל הים בהקרע ע״כ כי

 ולא המיס ויבקעו מאו׳ למדו כאשר שבשלס מימות
 הים הוא הכפתור בהכות נ״א זה וחין היס ויבקע נאמר
 השר והיה השר אוחו שתחת מימות כל הספיקהם רעשו
 שרם הוטמס עד היה בתיך הכנהס בזכות יש׳ רגלי תחת

 נבקש לח למה וא״כ ט ובטחי בה' האמינו כי יבקע
 משנות נבקעו זה שמטעם כמו משניה׳ תהום משנות

 ושמא במים פחו שמהם בעובר׳ ביס מתוקים מיס
 ואיך הארץ שר ניתן לא המיס שר תחחס ניחן № תאמרו

 ע׳כ .למעלה ויעלו שתחתיה המיס בארץ נתיב יפלשו
 אין כי לו׳ .המיס פני על צפה אלא אינה והארץ אמר

 מימיו לעלות רוצה המיס ששר במה מעכב הארץ שר
 הלא כי .המיס פר אל משועבדת היא הלא ט .בקרבה

 להיות העפר טבע כי .המי׳ פר אותה סובל בטבע פלא
 הארץ תעכב לא ולכן עליהם צפה והיא .מהמי' למסה

 היה פתחתיה המיס כל גס הלא כי . המיס מהעלות
 דברים לו׳ אין ואי׳כ .אחד מבוע גס ומה .לעלות ראוי

 זכות להם שהיה אלא זכות להם היה שלא כמשמען.
 המציאס שלא אמרו ואחרים ליגעם כדי ית׳ הוא ועשה

 מגזרי פבכליה׳ מהמים ארהיישיתים כי ימים שלשת ה׳
 כי הוא מיס מצאו ולא הכתוב שאומר ומה סיף. ים

 ולא המיס אותם שלמו הימים г שלש אחר שעה באותה
 יכלו ולא לשתות מרחה באו וע׳כ בכליה׳ המים היו

 שבו להלן ונאמר מיס מצאו ולא כאן נאמר הג״שכי והביא
 :כלים כאן ר,• כלים להלן מה מים מצאו לא כי ריקם כליהם
ליגען הקב״ה שעשה שאומר אליעזר ר׳ מאמר על והנה

 בזמן ישראל פשע מה בכת־בים שהקשינו מה קשה
 והוא .הענין אל ונבא :ית׳ הוא וינען שהצמיא׳ ההוא

 במרה הנה כי בפרשה ז״ל רש״י והביאו ארז״ל הנה כי
 שבת הן ב שיעסקו תורה של פרשיות ז קצ לישראל ניתן

 ימשיך שתים תחת הנה כי ואומרה ודינים אדומה ופרה
 החקים על )א( .קונו את מעבוד הישראלי העבד ידו

 מה לתמר לבבו ויתאמץ טעם בהם רואה איננו אשר
 .אדומה פרה בהקח גס ומה ינגדהו שהשכל מה יושיעני

 במסכת ז״ל במאמרם נס ומה לו. ורע צדיק ראיתי )ב(
 ועד מאלף החורה את המקיים כי ל״ט( )דף קידושין

 תי״ו ועד מאלף התורה את שרף כאלו לו מריעין תי״ו
 בצדקו ואובד . וישר חש שהוא צדיק איש בראות כי

 בדבר מפליג שהיה איוב כענין שלג.. ויאבד יהרהר
 לישראל לתת בהחילו ית׳ הוא עשה מה ע׳כ ובלתימתנחם.

 למען אלה רעות ב׳ מלבם להסיר רצה ומשפטים חוקים
מיס מהס החסיר צדיקים עודם ע״כ האמת על סעמידס

ו (Л״П) יג

 לפתותן יכלו פלא מרים היו המיס אל וכשהגיעו וייגעס
 והמרי יתבאר כאבר לו ורע כצדיק נסותס למען שהוא

 מר עץ שהוא ז״ל כמ״ש לענה הוא ,עץ יח׳ הורהו כן
 ראשי כי יהיה לדבריהם ורמז : במר מר והמתיק

 עשרים עולה .הטלל עה המיס אל וישלה עץ תיבות
 האלה הדברים במ״קואחר לענה כתיבת קשן במספר

 שיחויב דברים שני נמצאו כאן הלא התורהואמרה. באה
 המיס בהחסירו ה׳ ייגעס למת )א( .כועס להם לבקש

 למה )ב( .צדיקי׳ הי׳ והס מריס מיס מקום אל והביאום
 ואמר .במתוק מר ולא במר מר שהמתיק ית׳ הראס אר.׳כ
 שלמען .ט' ומשפט חוק לו שם בס כי הוא הלא לכל״זה טעם
 החוק להם יהיה ולא כאהד בלט לו ומשפש מק יתברך שומו
 ומשפט חק בלט ליבראל לו שס בס וזהו נחשב. זר כמו
 לבל דעת ולמדם יהרהר אס לישראל נסהו שם וגס

 רצונו היה הנה כי והוא לו ורע צדיק בענין יהרהרו
 זאת סה למשה שיאמרו כ״א יתלוננו שלא לנסותם ית׳

 יבא כאפר בסוף הודיעם כאשר דבר פשר ויודיעם
 במה היה בלט כמשפט החק שומו שיתו כי והוא בס״ד
 השבע הפך מרה בלענה והמתיקן מרים המיס שהיו
 דרכיהס לא כי וידעו יראו למען אנושי שכל גזירת נגד

 מועיל ט שאין ויראה בעיניהם יימר אשר כי ית׳ דרכיו
 וזהו .משכלס למפלה שהוא אלא והאובר הטוב הוא

 לענה היותו עם כי לו׳ .כו׳ וימתקו כו׳ עץ ה׳ ויורהו
 וזר מר שיראה דבר כל כך המשיק אותו ה' שיורהו במה
 ולכן שוב דבר הוא לעשותו ית׳ הוא לנו שמורה במה
 הוא טוב כי ט ויבטח ית׳ צוויו לעבות יכוין לגבר שוב
 אדומה פרה הוא אז להם שנתן התק הנה כי גס ומה

 כן במר מר שממתיק שכמו ויהיה .מרז״ל והוא כפירש״י
 השהור הכהן את שמטמאה במה הטמא את משה׳ הוא

 א׳ בענין יח׳ הוא עשה דברים ב׳ כי נמצא בה העוסק
 האדם בעיני שוב המשפט כאשר כי שהורה )א( . כאחת

 במר המר ית׳ המתיק כך כי המק הוא הוא גם כן
 הכתוב מאמר וזה .ה׳ דעות באל ונבטח במתוק כמו
 זה למה תורה אמרה מר עץ ע״י המיס וימתקו או׳ אחר
 מריס והיותם מימיהם חסרון וגס .במר שהמתיק היה

 הנס כי הוא הלא להמתיקו חפץ היה ית׳ שהוא מאמר
 חק לו שם שם כי '•א( .ית׳ הוא כיון דברים שני

 הכל כי למשפט חק השוואת לישראל לו שס כי ומשפט
 שכמו משיגו אנישי שכל שאץ אלא ומשיב טוב הוא

 הטמא סהרת אחר תהרהרו לא כן במר המר ממתיק שאנו
 ופ״ח ומבפט חק צו שס פס וזהו הטהור. אח פמשמא במה

 המיס מהם והחסיר ייגען למה פירכא דדינא אעיקרא
 עליהם יביא המק להראות כדי האס גדולה צרה שהיחה

 ישראל את לנסות כיוון כי והוא נסהו ושם לז״א . צרה
 הייסורין כי אח״כ וללמדם יקיצו אס ייסורין בהטאעליהס

 חלאת מרירות למחק טובים הס מרים היותם עס
 ע״ילענה כאשר דרר אשמת ממנו יחסר לא אשר האדם

 ישראל את נסהו ושם ;זהו המרים. המיס ;ו נמת מרה
 מייסר יבחן צדיק ה׳ כי צדיקים עודם צרה להס בהביא
 כאשר והוא הפני הדבר שהוא בימין ומקרב בשמאל

 מים מקום אל שהביאן מימיהן והחסיר יח׳ היא ייגען
מקי■ המרים שהמיס באופן למתקן דרך להם ובקש מריס

להם



כשה בשלח תורת К4
 להחסיר הזה בעולם ה' וינסהו ייגע הצדיק אס כן לעס

 דעת ללמדם לכן .הרהרו והמה טובה ממנו בסה״ז
 ההר ולהרהר לכסלס ישוט לבל במר המר להס המתיק
 מר ית' טא ממתק כאשר הלא כי שד הצדיקי׳ ייסורי

 יחטא שלא מי אין כי לצדיק אשר מרירות איזה ככה במר
 הייסורין במרירות יח׳ ממתקו הראשון גלגולו מצד או

 שלא להורות במר מר והמתיק בנסיון עמדו פלא כן ועל
 מרירות *תמחק במרירות כי המרים הייסורין על יהרהרו
 ששם מה דעת וללמדם חטא אשר שן וחלאת טצה״ר

 מהנסיון היוצאות והנפקוחא האמת על להעמידם נסהו
 בשום )א( והוא ט׳. שמוע אם ויאמר לכן כמר ושקונו

 והישר באו׳ כי )ב( .משמע פשע אומרו כפל אל לב
 אומרו )ג( נאמר ולמה הקול ששמע ידוע תעשה בעיניו

 סמיך האזנה שהל״ל )ד( .תפמע שמוע או׳ אחר והאזנת
 מה כי )ה( .בנחיס בעשיה יפסיק ולא השמיעה אל

 המצות שיאזין אומר אא״כ ולמה הוא במצות הישר שיעשה
 כל לומר שהוצרך מחלה שישים לב על היעלה וכי )ו(

 פס שאשר שמורה )ז( .עליך אשים לא ט׳ המחלה
 עליו ישים במצרים שם שלא אותם אך ישיח לא במצרים

 אפר המחלה כל עליו שישים שכרה וזו הודה זו והאס
 זה אין כי רופאך ה' אני או׳ )ח( .במצרים שם לא

 יאמר אך :מצרים מחלת ישים שלא מה אל טעם נתינת
 )דף קדושין במסכת רז״ל מאמר לומר השמע פמוע אם

 השורה כל קייס אשר כי ביישרין איש יקפיד שאל ל״ס(
 השרה את שרף כאלו בעה״ז ייסורק לו נותנים טלה

 נסהו שפם מה ענין לבאר יח' מאמרו תי״וזה ועד מאל״ף
 כי כעת שן בלי ושיסרתיך החפץ על חתמה אל לומר

 אל הפלימוח תכלית השתלם אפילו כלומר תשמע פמוע אס
 פשע אם כי דע כי תקוץ ואל הייסורין מן תתייאש

 רק הכשרון תכלית שהוא פרם לקבל מנת על יהיה ולא
 ולא בפועל העשנה וגס אלהיך ה׳ קול שהוא למה תשמע
 הישר שהוא מה גם אם ט הדין שורת שהוא מה בלבד
 שצעקונשקבלה שאחר יאמר או :הדין משורת לפנים שהוא

 כקול אהה תשמע בקולך ה' במוע חרצו אס אמר צעקש
 כמשז״ל הדין משורת לפנים שהוא היפר ועשית ה׳

 בלא וגס הדין משורת לפנים זו והיפר הטוב ועשית
 ללב הרואה ית׳ בעיניו כ״א אדם בני לעיני הישר יהיה

 ובעשייתס ית' רצונו עושי שהם השרת כמלאכי תהיה וגס
 דברו בקול לשמוע אוזן ומסים תאבים הס א׳ מצוה

 העשה בעיניו הישר שהם אתה תעשה ט אחרת מצוה שיצום
 כי אחרת מצוה לעשות להקשיב נמצותיי והאזנת אב חח

 אלה כל הן כי רבות מצות ללמדך תאזין א׳ מצוה בעשותך
 לאחר לבך תשיח לא אלה כל עג עכ״ז השלמיוח הכלית
 רק אבטיחך לא כי הייסורין מן ותתייאש לך יהיה ששלום

 לא אך עליך אשים לא במצרים כמתי אשר המחלה שכל
 אני הלא ט תקפיד ואל אחרים וחלאיס מיסורין חנצל

 לטובש והוא המולה דם המקיז כרופא ביסורין רופאך ה׳
 היטב ביאר ובזה .במר מר המתיק ע״י יח' הראה כאשר

 האיש כאשר כי יתכן הזה ובדרך כאמור נסהו ושש ענין
 אל שיתן וכדי עון לסליחת לטובתו ה' יחליאנו הבריא

 מימי כי במשל כן וירפאנו דברו וישלח בתשובה לשוב לט
אס ט ברייתם מתחלת מרים היו לא הטא המקום

8 ח״ב( יג

 ולא מחמלה ח״א .הנזהר הכוונה על הדכר יצא מה'
 יכלו שלא הה ישראל לומר .,כו קרא כן פל כו' יכלו

 שצי מה כי טבעם כך היה לא אך * ט׳ מיס לשחות
 מימיה שה פל מהחלה כך שמה היה לא מרחה וינוחו

 שמה יח׳ הוא קרא לשתיחן ישראל יכלו שלא על כ״א
 לא שישראל מלא פרה שמה קרא כן על וזהו .מרה
 פ׳ )ש״ר כספז״ל והוא . משה על וילונו הדבר ידעו
 וע״כ וט׳. משה ויסע וזהו הסיען. משה כי כ׳ד(

 יאמר וזה .זה למרץ׳ הביאם כי הלונותם עליו שמו
 מה לו לאמר יאות משה אל כלומר נשתה מה לאמר משה אל

 או לאמר ח״א , פה לבא משס הסיעם הוא כי נשהה
 עצמו שישסף נשהה מה לה׳ לומר מפה אל העם וילונו יאמר

 או והס אני נשחה מה יתברך לפניו לומר עמהס
 ומצוה זטה גוררח זכות כי כו׳ שמוע אש ויאמר יאמר

 מפיו שתשמע הזכה ממפה שמוע אס וזהו .מצוה גוררת
 במתן והוא לקול השפע וזהו .בסיני שהוא אלהיך ה׳ של

 מפי לך יהיה ולא אנכי כי יח׳ קולו לשמוע שזכו הורה
 כדי חמשה בעיניו היפר אס וגס .שמשם הגבורה

 למצוחיו שהאזנה לן תגרור זו שמצוה הזכה רצונו לעפות
 ז״ל מאמרם יאמר או .חקיו כל לך יגררו המצוה וכן

 מהר שמעה כאלו בצבור בהורה הקורא מפי פ׳ שהשומע
 שמוע אס יאמר וק * כו׳ סיני כבהר התיבה ט סיני

 בעיניו הישר ואס אלהיך ה׳ לקול תשמע כאלו ממפה
 והוא למצוהיו והאזנת כאלו א׳ דבר אפי' חעשה יח׳
 לשמור חבא ומזה כו׳ לו מכייבין א׳ מצוה הכופה כל כי
 מרחוק שמיעה כי שידענו במה יאמר או .הוקיו כל

 והחי שמש פסוק מל ז״ל כמאמר' אמר מקרוב והאזנה
 בכל רסיה לו שם איבריו בכל מוכה אם ב״ו נפשכ'

 איבריו בכל הוסא הדס הן אינו הקב״ה אבל ואבר אבד
 הה׳דשמש ותתרפא באזנך א׳ רפויה שיס הקב״ה אמר
 האזן רפייח שהוא שמוע אס יאמר ובזה .נפשה' ותהי

 р ע״י כי תתרפא הנה א׳ פעס והשמע אזנך שחכה
 הנה שמיעה גדר שהוא בעונותיך מה רחוק אחה שעדין

 כא^ נעשה פני׳ כעס בשמיעה כשתפנה כי התקרב
 פי על אף עליך אלהותו ומייחד אליך קרוב אלהיך ה׳

 חט למעשה, מצרפה מחשבה בלבד שמיעה שהיא
 פי עיניי אל מתייחם' המחשבה כי העשה בעיניו והישר

 אפי׳ תעשה וזהו .למעשה אותו ויצרף ללב יראה הוא
 השורה מן לפנים שהוא ישר כמשמעות חסידות היא

 השמיעה שכפל הכתוב פעור או .עשיתו כאלו יחשוב
 תתקרב שלישית לעמוס וכפהבא חסידות לידי אף הביאך

 ה׳ עד קרבת כי שמיעה ולא האזנה הקרא עד יוהר
 1מע השמים אל קרוב משה היות על כי מז״ל הדרך על

 ישעיה הפך בארץ ושמיעה השמים האזינו אמר הארץ
 צ־יך אין לפשר כשחבא ומזה למצותיו והאזנת וזהו

 ושמרת אפי׳ כ״א מקרבן שדעת ומשפעיס מצות לומר
 מטח ע״י כ״א רפאחיס פלא כמצרים תהיה ולא חקיו כל
 עליך אשים לא במצרי׳ אשרפמתי המחלה כל אחה אך

 איך תתמה ואל .תתרפא שמיעה ע״י כ״א לרפאחך
 פטא באזן א׳ רכיה הספיק איבריך בכל מוכה בהיות

 אני הלא ט אבר בכל רפיה המצריך ב״ו רופא הפך
לשליה רטאהי כח זה כי ב״ו כרופא ואיני רופאיך ה׳

רפואי



נג משה בשלח תגרת
 ס* ספר מעל רא5י יצא מכליי אזל הכסף כי הרואה יראה

 להרים ע״כ מד״ת יבושל ממנו כל ובכסף בזהב לעשות
 אשר בלחם הנה ויאמר האלהים בא עמו מדרך מכשול

 כי הוא הלא .תשכיל נמש ה דרך לך אכין מאכילך
 אס כי והסוב הרעות תצא לא מעליון כי לך דע אחה
 פון מחיה וזכות ממית שי כי מקבל הכנת לפי הכל

 רעתך תיסרך רפה רשע תמותת "ד( ל )תהלי' "א ד כ ממית
 ממיב והזכות רעה חרדף תמאיס שנינו ביד וחמוגגנו

 הנר ית׳ הוא יאמר וזה .שב יפלס ישרים ואת כד״א
 סן לחם שב לקבל הראויים לכס שהוא למה ממטיר
 ונשריש אש לסדום אס כי לזולתכס ק שאין מה השמים

 כ״א ממשר אני אמר לא וע״כ למצרים וברד השמים מן
 סן לזולתכס ממרחי ה אשר הנני כלומר ממטיר הנני

 אין כי .,וכו לחם לכם ממסיר ואש גפרית השמים
 ומזה המקבל הכנת לפי הכל כ״א שטבע מבע לשמים

 משיר ואיש לאיש ימשה הזה כמשפט כי לבו אל יחן החי
 את יקבל ,ה דשת אל לפני הכנתו לפי אחד כל כי ורש

 הטם ויצא כי מזה נמשכת שנית ועוד הרע: ואת השב
 וילקש יצאו העם ימרחו הנה לומר והוא .וכו׳ ולקש
 לו ירבה איש שאס )א( .במן להם דברים שני והנה

 ימצא לא לאחד סומר מצי או לא׳ שנים בעומרים וילקט
 הממפיס ואחד המרבה א׳ כי אחד יום דבר רק לו

 מן ימטיר שלא ביומו שיהיה )ב( .לאחד שמר ימצא
 לי נא אלקטה יאמר אס וגס .רבים לימים אחת פעם

 ושני א׳ רק בביתו ימצא לא ימים לשני עומרים ב׳
 יקרה אשר הוא ולקש שיצא לעס אשר האלה הדברים

 משכימי להם שוא כי בצר כעפר לצבור ימיהם צמוציאיס
 לא איש דרכי ה׳ ברצי' הלא כי סוחר באניות קום

 זולתו על יותר אחת בשעה יקנה ביגיעה ולא בעמל
 הריוח אין כי להעשיר יגע מאי ולכן משנתיס המסתחר

 הרבה ,א ביום ירויח יש כי והזמן היגיעה רבוי מחמת
 עד כעניןהיגע מר״ה. לו הקצוב לשי הכל מעט ויש

 לא ואשר א׳ עומר מוצא והיה .עומרים מאה ילקוט
 גם היה העומר חצי ילקוט עד רק זמן הוציא ולא יגע
 מזון רק לו אין כי וירא ישקיף ואס א׳ עומר מוצא הוא

 הבאים הינים צרח יצר אל יומיס או יום על מועט
 מיגר בימי ה׳ אח ואעבוד יום יום ,ה ברוך יאמר כ״א

 המן כענין הזהב זה ככלוחי תקצר לא ה׳ ויד מסכנוחי
 לעיניהם מחר צירם נותן ית׳ ושא .הימים לשני היה שלא
 דבר בבגנור באמת הנאמרים ההם הדברים שני הנה
 פחוס או יסר ולס היום ספוק דבר שהוא .ביומו יום

 למען .אמר האט הלמודים ועל .ליום מיום ולא ביומו
 פד השרה את יניח שלא כלו׳ .בתורתי הילך אנסנו

 ויחזיק ה' בשם ויכסח המן ענין יראה כי .ממון קנות
 ואין .ה' בתורת השסק ישר׳ נא יאמר ואם .בתורתו

 איפה איה בלט ואמר .ביוש יום דבר להתפרנס לו
 ש ,ית הוא צו רמז ע״כ .בעה״ז התורה פירות אכילת

 בן חנינא ר׳ יעשה מה כי והוא .וכו׳ הששי ביום והיה
 מאמרנו הוא אך .תורתם פירוח המה איה לו ודומה דוסא

 מצמצם שאני מה לו׳ וכו׳ יש אוהבי להנחיל פסוק על
 אם יש. א1לה©' שלהנחיל אינו בעה״ז אוהבי מזונות

אלא .רב לי יש אוהבי להנחיל הנה כי פה להם אפניב
/שאוצרותיהם

 וכו׳. המחלה כל ואז ונפשך אבריך לכל זה עיי רפואה
 חולי עלי לבא אתחייב מזלי פי על אס תאמר ושמא

 תביט בעיניך הלא כי חתמה אל המצוה ידי על אנצל איך
 בהסגיר הכהן ע״י ונגעים כשחין רופאך ה׳ אני הלא כי

 כל על תלמד ומשם בטבע שלא רפואתך כי הנה אותך
:מכה וכל חולי

 שהוא במדבר או׳ .,וכו עדת כל וילונו ב טז
 במדבר שהיו נאמר הרי כי מיותר

 על גס מתלוננים היות אל טעם לתת הוא אך .סין
 במדבר אמר לזה העיקר הוא משה כי היות עם אהרן
 היה הוא גם אהרן ע״י כי המדבר עסקי על שהוא

 מאז כי במדבר נלך ימים שלשת דרך פרעה אל אומר׳
 : שם ולעכבם המדברה להוליכם שניהם עצת שהיסה. נראה

 ענין מה לב לשים ראוי .וכו׳ אליהם ויאמרו ג
 סיר יזכירו ולמה ה׳ ביד מותנו אומרו

 רק מהבשר אוכלים היו שלא במארז״ל גס ומה .הבשר
 הנה ישראל אמרו אמנם . שבסיר הבשר ריח ל לבדו הלחם

 .אתה׳ וידענו שנתגיירנו )א( לנו. עשיתם דבשם ב׳
 אנו אין הראשונה על והנה ממצרי׳ אותנו שהוצאת׳ )ב(

 בארן מוחנו יחן מי נאמ׳ לא ולכן השניה על חיהיהכ׳א
 שלא ע״ג עובדי בהיותינו גס יובן הלא כי מצרים
 אך הטומאה כחות ביד רק ה׳ ביד מיתתו היפה
 את שהכרס אחר הוא כי ה׳ ביד שחנו יהן מי אמרו

 הוצאתם כי על הוא מתלוננים שאנו מה אך .ונחגיירנו ה׳
 שם ומתנו מתיהדים היותנו מספיק והיה .וט' אותנו

 היינו במצריים הנה וכו׳.לומר בשבתינו והוא מיתתם ופירשו
 ולא הפיר מבשר לאכול נפשנו דואבות הבשר סיר על
 היה והנה לשובע לחם אוכלי׳ רק אותס מניח' היו

 לתת ,חכמי מצות ע״ד נמות התבשיל אפשרשמתאות
 כקרוב באופן התבשיל מתאוח יסתכן פן לשמש תבשיל מכל

 מרעב כאשר התבשיל מרעב ההיא המיתה להיות הדבר
 סיר תבשיל מחאות למות ם בוחר» היו שיותר ואמרו הלחם
 לשובע לחם אוכלין שהיו שבעים שמתים כיון הבשר

 טובים ד׳( )איכה מעין ללחם ברעב שהיא הזאת מהמות
:רעב מחללי חרב חללי היו

 ראוילהעיר. וכו׳. ממטיר וכו'הנני ה׳ ויאמר ד
 באומרו לנוכח שלא וצאתו לכם באו' לנוכח החילו )א(
 שאמרו ע״ה( דף )יומא לרז״ל והנה .ולקטו העם ויצא

 רחוק צדיקים ולבלתי אהליהס אל בא המן היו שהצדיקים
 פה גס יתפרש אפשר ולקטו העם שטו כלא הרבה

 להם ואומר ודומיהם ואהרן משה עם ית׳ הוא שמדבר
 ויצא העם להמון אך .אצליכ׳ כלומר לכס ממטיר הנני
 אומר )ב( .פשוטיי דרך אל לב ונשית .ולקטו חוצה העם
 הילך באומרו )ג( .נסיון תהיה ההטבה איך אנסנו למען

 והיה אומרו )ד( . התורה אצל המן ענין מה בתורתי
 ענין ומת .וכו׳ יכינו הששי וביום שהל־׳ל .הששי ביום

 הרי השבח ע״י שתתהוה הברכה על שא ואס והיה או'
 ללמד הקב״ה רצה הנה אמנם :וכו׳ משנה והיה או' הוא

 הוא הלא הכלכלה ועל המחיה על ישראל עמו את דעת
 ירעוב זה למה כאמור באמת אנוש לבב יחרד לזאת כי
 בביתו וששר והון טוב ימלא שמשן ונפש ראובן נפש ה׳

 כאשר כי .מזה ימשך והלא .השמים מן שהכל אתר

и סרס יד
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 בסכר למלא יהי׳ גשמי מזון שצריך ההוא היום אכלכל

 בו יתעלף שאדרבה רוחני בדבר כן שאין מה ירעב כי
 בטורח )א(שויענך לך, היו ששתים אף זה כל על יותר אז

 שהיית ההוא היום כל אכלת לא שלחם וירעיבך ,הדרך
 להחזיק פטם של בור ובפר ישביעך חטי׳ חלב לחם צריך

 פושה ולמה . הרוחני המן את ויאכילך ואדרבה חומרך
 למען הוא הלא בארן בר פסח נתן ולא ית׳ הוא כן

 האדם יחיה החומר את הזן לבדו הלחם על לא כי הודיעך
 החורה ככל ה׳ פי מוצא כל על גס כ״א הנפש אל שיתפשט

 יתפשט וממנה הנפש שמחיה האדם יחיה ית' מפיו שיצאו
 ויאמר פה הל מאמר וזה : כמדובר כמן החומר אל
 .בך ולכיוצא לך שהיא לכס ממטיר הנני משה אל ה׳

 וזה לחם כ״א השמים מן סן אמר לא השמים מן לחם
 משובח האק מן הלחם כאפר כי )א( .בחיטת בב׳

 השמים מן הלחם זה הוא כן עצמה הארן מעפר באיכות
 .למן הארן מן יש ק ללחם הארן חומר שמן כהפרש כי

 שהוא לחם זה הוא בשמים כי השמים מן לחם לומר )ב(
 .לצאצאיה לחם הוא הארץ בלחם כמו שבשמי' למנאכי׳

 נזונין שמה״ש אבירים לחם דףע״ה( )יומא משז״ל והוא
 להתפרנס כדאים האנשי׳ כל לא האמת לפי וזהו .ממנו
 אצליחה ז ועל׳ .עליונין קדישי לך ודומים משה לכס כ״א

 נא וא״ש . ולקטו העם ויצא ממנו יזונו לעס גם נא
 כי ביומו יום דבר לז״א , הוא רוחני כ• יודע ובמה

 היה לא .גבר לראש עומרים ושלשה שני' ולוקט המרבה
 לו ירבה הוא גס עומר חצי והלוקט א׳ אם כי מוצא

 דבר היה לא אם זה .ואין שלם וימצא בעומר כשימוד
 להאכיל כך אעשה ולמה ביומו יום דבר וזהו .רוחני

 למען הוא הלא כזה רוחני דבר העם המון כל את
 .לו' שה פתחון יהי׳ לא בזה כי .בתורתי הילך אנסנו

 כי .לגופי גס הועיל הדרך ואיזה בתורה אדבק איך
 אס לישראל נסיון ויהיה זה מאמרם מסתלק במן הלא
 וזס .המן ע״י מלפניו ההרהור סילוק אחר בתורתי ילך

 ותזכו תאיר שהתורה עכור שהחומר הזה כזמן אפי׳
 בימות אפי׳ או המתי׳ בתחיית שכן וכל .ומקיימו המוסר
 והיה .אומר והוא . הששי אלף בשלהי שהוא המשיח

 יראה מעתה כי כהוא משנה והיה וכו׳ הששי ביום
 המן כאשר כי ובעתיד הזה בזמן החורה אל מזה רמז

 החורה איכוח גם ק הניף את אגבה ומכלכל הנפש את זן
 הו׳ ביום שבא שבח קדושת הכנת ע״י וכאשר .עתה

 לחם החומר גם לזון הפן יעדיף יהירה הנפש יום בערב
 יהיה שבת שכלו הז׳ אלף ערב שהוא הו׳ באלף כן משנה

 שהוא מה על שנים פי בגוף המתפשט החורה לאיכות
 אל דוגמא הוא המן ענין כי הז׳ בא^ף גס ומה .עשה

 עמה והגוף הנפש להיות כמדובר הזמני׳ בכל ההורה
 לכס באומרו עד״ז עודיחק :ירד ולא עמה יעלה כי

 קדושות בנפשותיכם ישראל בני לכס לומר וכו׳ לחם
 כנזכר: הכתו׳ ופאר לאומות לא אך השמים מן לחם יהיה
צא־.נו אחרי עמנו ית' מעשיו תחלה כי יתכן עוד

 סגולה לעס לו ושנהיה לאלקי׳ לנו להיות ממצרי'
 ושפע השמי׳ מן הורה ע׳י .ונפשנו גופנו לקדשנו רצה

 מרמ״א איברי׳ אשרכרמ״ח הנפש התפשטות בכל רומני
גויחנו לקיים נאנל אשר הלחם שגס .ולגופים מצות

ואדמתנו

 לטובתו היא בפוה״ז לו שאין שמה אמלא שאוצרותיהם
 בעוה״ב טובו יכפל הלא כי .לו ויפה מצטמק פה שהוא

 שנים פי קיימת קרן לו יעשו העוה״ז של הפירו׳ כי
 וזה מתמלאים העוה״ב של אוצרותיהם כן וע״י לעוה״ב

 שמחה הוא והיה אומרו כי גם ומה .והיה באומרו נרמז
 שיאכל משנה מכיןלחס מע״ש ימצא הנה כי מרז׳ל כנודע
 יוס לוקס היה אשר על משנה בהוא . עוה״ב הוא בבבת

 :והיה אמר בספוקו שישמח הנלמד המוסר ולענין .יוס
 ה' האכילם למה לב בשום והוא וכו׳ הנני יאמר או

 כאשר כי בארן בר פסח יהי עשה ולא .שמיס לחם
 תוציא כן לבהמה חציר תצמיח תזרע שמבלי .צמחה תוציא
 לחם נס .השמים מן לחם הנותן כי . ומזון לחם לאדם

 שמלאכי .אבירים שלחם אלא עוד ולא ההרן מן ה ח יוכל
 בא לנסותם הנה אמנם .למו נתן ממט נהנים השרת

 ית׳ תהו אחר כי הוא הלא .בתורתו ילכו אס האלהיס
 באר כל להם לחת ויתעתד ומשפט חק במרה לישראל
 גשמיים הלא .ישראל אמרו והנה ראה יתב׳ מידו החורה

 .ית׳ מידו השמים מן רוחני׳ תורה לנו חאוח ולא ׳ .אנו
 רוחני׳. ית' חכמתו שהיא התורה ידי על כי יתכן וחיך
 לאדם יהיה ואיך .החומרי האדם יחיה ה' פי מיוצא

 בעליה את החיה כי כנודע גס ומה .בגופו נפשו חיי בה
 עשרים ימיהם רבו בה כי י״ח( דף )ר״ה ואביי כרבה’

 בגוף השמי' מן לתורה מבוא יהיה ואיך .אחד לכל שנה
 זיו אס כי נשמי מזון שאין התחיה אחרי גם ואף האדם

 היה זאת ותחת עמה הגוף את הקיים איך .חורה ה
 האלהים בא כן טל . החורה מן האדם להרפות מקום

 ילך טענהתו ממנו בהתחלק אס מלבוולנסוחו זה להסיר
 ת׳ כאיש ונפש גוף כי האמת הן הנה כי והוא בתורתו
 שבהתפרנס יבצר לא ועכ״ז .המה באיכותם חברים

 באכול כן על כי עסו חברו יתקיים מהם הא׳ והתחזק
 פס .ט נפשו גס ויתקיים טפו ויתפרנס חומרי לחם איש

 יתהפך כן שלום לה יהי׳ גופו משלום כי רוחניות שהיא
 ותחחלק הרוחניו' התורה ע״י הרוחניות הנפש ותתפרנס

 והנה .עמה וחיות להתקיים לח>מר גם כבודה מזיו
 יראה עד .הלז מהדמיון אנוש לבב להתחמן מקו' היה

 ידו הראט ע״כ .בצלמו כדמותו בדבר כיוצא 'בעיניו
 שמלאכי נשמי איש יאכל רוחני שלחם בעה״ז הנפלאות יה׳

 ספר למאמר גס ומה .ממנו נהנים גוף משוללי השרת
 הלא כי איכותו רוממות מגודל ס״א( דף בשלח )פ׳ הזוהר

 נבאר כאפר .להתפרנס החומר אל לבא בו מבוא אין
 הוא מן באומרם ישראל של תמיהתם היסה זאת כי בס׳ד
 ונא אוכלי' היו ע״כ כי החוטר לפרנס זה יושיענו ומה כלומ׳

 אומר הוי נזוניןאך היו ואיך .הי' מאד רוחני כי ן מוציא
 ,לקימ הנפש אל גס ומתפשט הגוף המפרנ׳ הארץ מן כלח׳ כי
 יתפשט וממנה לה הדומה הנפש מתפרנס הי׳ המן כן .בו
 .מליה׳ בנועם ע״ה( דף )יומא משז״ל וזה ,הגוף אל

 .הנפש הוא כדם היה כי באיברים נבלע היה באומרם
 היקש יעשו וכן יראו ומזה .ומאקיימם באיברים נבלע

 התורה. ע״י בו נפשו אגב חומרו ויתקיים יבורך כן כי לו׳
 ויענך ח׳( )דברי׳ באו׳ .אצלנו ככתוב הכ׳ מאמר והוא

 רוחני מאכל כי והוא וכו' הודיעך למען וכו׳ וירעיבך
לא שלחם רעבתן איש גס ומה .גשמי איש יתפרנס לח

2 )ח״ב( יד



נר ז משה בשלח תורת
 חפן וכל ישע כל ושיהיה גזככנו רוחני יהיה ואדמתנו

 ורב עצום בהתבודדות בתורה עסוק ישראל איש כל
 נפרד לבל יום יום שמי׳ דגן הקדוש המלך לנו וימן

 חיי ונחיה נזכה למען כממריה רגע בתינו לחם בבקשת
 עוד התורה בקבלת גם ומה לנצח המות ותבולע עול׳

 ומיצה״ר המות ומלאך משעבוד חירות להם ויהיה מעט
 בל .עמו דרך ומצור נגף מאבן להקל ית׳ רצה וע״כ

 על ולהעמידט למו דת אש ועקרי משרשי באחד יכשלו
 ושלא עליהם נבנה החור' אפר העמודי׳ בכל האמת
 השגת פי על הדת עיקרי אמיתת על לעמוד נצטרך
 הקצר שכלו כפי ה' בסוד יעמוד מי כי הקצרה דעתנו

 הדת עקרי במספר והנה .אדמה מחרשי מרש הוא כי
 דברי׳ שלשה על כי יאמר יש שוה אומתנו תכמי דעת אין

 ראשוני׳ גבלו אשר והנה במספר' מוסיפי׳ ויש עומד האמת
 הסכימו אפר הוא הלא .קדמונו אשר דורותינו חכמי
 הנם והנה עשר שלשה על שהעמידם ז׳ל הרמב״ס לדעת

 סידרם מאשר מהם בקצת סדרם שנשנה עם במספרם
 .וכו׳ הבורא מציאות להאמין )א( במקומם. ז״ל הוא
 הוא א׳ הסבוש סבת הוא שזה שנאמין ה׳ יחוד )ב(
 ימות )ה( .המתים תחיית )ד( .הגשמות שלילת )ג( .כו׳

 אדם בני של מעשיה׳ יודע הש״י הוא כי )ו( .המשיח
 את ה׳ ע׳ב האומר כדעת לא מהם עיניו מעלים ואינו

 שעושה למי שכר נותן השי״ת הוא כי )ז( .וכו׳ הארץ
 השמי׳ מן וכו'.)ח(תורה שעובר למי ויעניש התורה מצות
 החור» כי והוא ההעתק )ט( .וטהורה קדושה כלה

 ועליה לגרוע אין וממנה מזולתו לא יש׳ מאתו מועתקת
 ,העול׳ חידש שהוא קדמון היותו )י( .להוסיף אין

 מצותיו ולעשות וכו' לעבוד ראוי הוא יח׳ שאליו )יא(
 המלאכי' מן במציאות תחתיו שהוא למי כזה יעשו ושלא

 משה נטאת )יג( . נבואה )יב( . והיסודות והככבי׳
:נביאים של אביה׳ שהוא גדולה ע״ה רביט
 בהחילנו .להועיל המלמדנו מלכנו אבינו כי ואחשבה

 הורתו מעיקרי נמוס פן חש כנפיו תחת לחסות
 ויורה .אלה הדת עיקרי י״ג בלבנו ויטע ובא ואמונתו
 המה הלא ועד עול׳ בלבנו אמונתו לתקוע צא׳ א' לעינינו

 ית׳ מציאותו כי ספק אין והנה . האלה כתובי׳ בג׳
 הראשוני׳ עיקרי׳ השני והס .היס על הכירו ואחדותו

 דין שהוא ואדום צח אלקי׳ מראת זר ולא ראו עיניה׳ כי
 צמשז״ל גס ומה .ותנוהו אלי זה ויאמרו כאמת ורחמי'

 »צור וחלב דבש להם בהניק ראוהו אשר הילדי׳ כי
 מטיב בהיותו ואדום צח לבחור להם נדמה והיה החלמיש

 אס בהכותו . היס על הכירוהו ההוא ובדמותו להם
 אלי זה אמרו אז .מכות וחמשיס מאתי׳ היס על מצרים

 להם מסיב ראו אשר כי אלקיס הוא ה׳ כי ויכירו ט'1
 מצריס את מכה ראו אשר הוא ־ידבש לארן מתחתי

 :האלקי' הוא ה׳ ני .וייחודו מציאותו הרי לעיניהם
 לומר וכו׳ לכס ממטיר הנני באומרו הכתוב מאמר וזה

 לפניה׳ מראה שדני וייחודי מציאותי ידעתי אשר הנני
 כן שאין מה צחס ממטיר אני לכם הלא כי ייחודי

 ה׳ כי למצרי׳ וברד בסדום ואש גפרית אס כי לזולתכס
 הגשמות שלילת והוא הג׳ ועל לכם. אומרו וזה אלקי׳ הוא
 שכעין למעלה. כמפורש רוחני שהוא השמי׳ מן לחם אמר

3 )ח״ב( יד

 מן הלחם יתרון ק הארץ על הארן מן ללחם אשר יתרון
 ק״ו ומעתה השמי׳ מן אמר לא וע״כ השמים על השמי׳

 מאתו שהוא למה גויסנו. את לפרנס לחמנו אם הדברים
 בע׳מו ית׳ הוא עתה גס ומה גשמות משולל הוא יתברך

 שאתם לכס כי לו׳ השמים מן לחם לכם באומרו הד׳ וכן
 ויאכילך וירעיבך ויענך הכתוב כמאמר ברעב כמתים

 כי כאזמל׳ בעיניה׳ כמתי׳ היו עצמם הם וגם וכו׳
 .בחחיה אשר הנס כי אמר כי וכו' להמית אותנו הוצאתם

 מעתה גס כן מלמעלה מל ע״י מתי׳ לתגרי׳ נשמות אחזיר
 רוחני׳ בשל ואקיימכס אתכם אחיה אני כמתים ־.ס שא

 כהס ורעבים מעונים השבע לפי אשר השמים מן היורד
 המתי׳ תחייה מעין הרי מת הוא רוחני דבר להם בתת

 שכבת כ״א אתכ׳ ומחיה סועד ומזון ולחם בר לא כי
 מעין והוא וגוף נפש מתי׳ להחיות יורד הרוחני השל

 המשיח ימית היא והחמישית .אורות בשל המתי׳ תחיית
 ההרי׳ ישישו בארן בר פשח יהי מעין שהוא קמו ול אמר

 ואכיל לקונו רק יצשרך שלא באח מזומן שימצא עסיס
 והם ושביעית הששית ועל .ממש המשיח ימות ענין שהוא

 והוא ולקשו העם ויצא אמר ועונש ושכר יחב׳ ידיעתו
 כמפז׳ל הוא אך לכס מממיר כאומרו לנוכח דבר שלא

 כן לא אך אצלם יורד המן סיה לצדיקים כי שם( )יומא
 מוצה לצאת צריכי׳ היו כ״א .עם בשם הנקראים המסאי'

 ממכון ית׳ הוא כי הרי ולקטו העם ויצא וזהו ללקוס
 לצדיק שנר ונותן לרשע צדיק בין ויודע השגיח שבחו

 אוחו בהטריה לרשע ומעניש .אצלו לחמו לו להמטיר
 ועל .מזונו ללקוס המחנה מן הרחק .לטחנה מחוץ לצאת

 ביומו יום דבר אמר השמים מן תורה והיא השמינית
 רצה כי למעלה מאמרינו והוא בתורתי הילך אנסנו למען

 שר כא כי והוא חורה של דרכה יש׳ אח להורות הקב״ה
 מבשן יוצא ובלתי באברים נבלע כן על כי רוחני הוא המן

 ביומו יום דבר מאומרו רוחני היותו יכירו וגס .אוכלו
 הלוקש או .לאחד העומר שני המרב׳ היה שלת שהוא

 מתמעט שהוא לגולגולת עומר כ״א פחות או עומר חצי
 .רוחני להיותו רק זה ואין .לממעט ומתרבה מהמרבה

 הוא היום דבר רק לוקט היה שלא יום דבר ולקטו וזהו
 הזן הארץ מן כלחם פרנסתו היתה לא וע״כ .העומר

 הנפש אח זן אגנו.כ״א הנפש ומתקיים' הגוף אח
 .במן זה בעיניהם יראו כאשר וא׳כ .הגוף ומתקיימ׳

 יתמהו לא כן .רוחני והיא הארן על שהוא כלחם הנאכל
 מן כי .פשטים בצווייס .בארן למשה אשר התורה על

 שעליה ההעתק והיא התשיעית ועל .היא ורוחנית השמי׳
 נחשב זר כמו היה זה אשר לגרוע אין וממנה להוסיף אין
 טוב להוסיף יכלו שלא דת .הנמוסיות דתות בכל אין כי

 אדם ששכל למה כי לגרוע וכן .בה כיוצא או בה מאשר
 והיה .מהפרטי׳ בא׳ משגיאה יבצר לא וחיברה עשאה
 .ביומו יום דבר אמר ע״כ בתורה כן יהי מלילה אפשר

 הגורע או מהעומר המרבה במן כאשר הנה ני לומר
 עומר רק ביתו נקרב ימצא לא כי טועה היה סמנו

 עומר הוא ית' שרצוט למה וייתור פחת בלי לגולגולת
 הממעיט או המרבה ילקוט שלא יום דבר וזהו לגולגולת.

 או ומוסיף המרבה כן בלבד יום מדבר יותר או פתות
..•וגס מיתה וחייב טועה הוא משה צוהלנו מתורה גורע

זה



כשה בשלח הורת
 ועל . בתורתי הילך אנסנו למען באומרו נכלל זה

 כי .העול' חידש ית׳ והוא קדמון היותו והוא העשירית
 והיה אמר הארץ ואת השמי׳ את ה׳ עשה ימים ששה
 מעשה על לראיה כי והוא משנה והיה וט' הששי ביום

 השביעי יום את אלהי׳ ויברך אומרו כמשז״ל ה.א כראשית
 הששי ביום שירד .במן וקדשו במן ברט אותו ויקדש

 י׳ג( פ׳ )ב״ר ארז״ל הנה כי הענין ויהיה משנה לחם
 וכשפי דברי' ג' יום בכל נעשים היו בראשית ימי שבששת

 יום כנגד ושלשה הו' יום כנגד שלשה . ששה נעשו
 כשיעור הששי יום ברך וע״כ דבר. נברא היה שלא השבח

 ויכולו יאמר וזה . עולם לבריאת זכר הוא .השביעי
 שהוא .במן וט׳ אלהי' ויברך כי והראי׳ וכו׳ ויכל וט׳

 .פה יתב׳ מאמרו יהיה וזה בראשית מעשה על הוראה
 שהוא משנה והיה וכו' הששי ביום והיה מקומו והוא
 שאר כל על בשבי משנה שהיה בראשית מעשה מעין

 האמור הששי יום אל לרמוז .הששי אומרו וזה הימים
 ועל .ו׳ ביום והיה אמר לא כן ועל .בראשית במעשה

 וידעתם ערב ואהרן משה ויאמר .אמר וי״ג וי״ב הי״א
 אמרו המה כי והוא מצרים מארן אחכם הוציא ה' כי
 להם אמרו וכו׳ אותנו הוצאתם כי ־־ו* מותנו *הן פ•

 הוציא ה׳ כי תדעו בשר בערב לכס ה' בתת שהוא כערב
 על אלא בשר לכס יחן למה שת שאלחם אס הלא כי

 ואבדתם במצרים הבשר סיר על הייחס כי שאמרת׳
 כאלו הוא נשר לפס ה' בתת אמר ע״כ .השובה אותה
 אבדתם אשר הבשר לכם טחן הנני .ית׳ הוא לכם אומר

 ממציא למה מלבנו כ״א יציאתכם היחס מרצוט שלא ואלו
 הוא כי וידעתם אך בהוצאה שאבדתם אמרתם אשר לכם

 ומזל שר שידוד שם היה מצרים ניציאח והנה הוציאכס
 עשה אשר באותות היטב באר למעלה כמפורש ויסודות

 כ״א לעטד ראוי אין כי הרי איפה וא״כ במצרים ה'
 והוא נכריות הכהות כל את השודד הוא כי לבדו לה׳

 כ״א ויסודות וכוכב מלאך את לעבוד שאין הי׳א עיקר
 יהב' הוא שהוציא הנפקוחא והיא לבדו יתברך לו

 יהיה לא לכן וכו׳ הוצאתיך אשר אלהיך ה׳ אנכי באומרו
 זולתי תעבוד שלא מזה יוצא כי וכו׳ תעבדם ולא וכו׳ לך
 ביציאת גודלו ראיחם אפר לה׳ כ״א לעבוד ראוי אין ני

 מפה ונטאת נטאה מציאת הוא וי״ג הי״ב וגס .מצרים
 היה יתברך הוא כי למו אמרו אשר השלום עליו רניט

 הוציא כיה׳ וידעתם ערב ואהרן משה אמרו ועתה מוציא׳
 הרי היא אמיתית כי נטאוהנו והיא . ממצרים אתכם

 באומרו השלום. עליז רבינו משה גטא׳ וגס נטא' מציאות
 התנבא אפר המן ירידת שהוא ה' כטד את וראיחס ובקר
 היכר והוא חלונותם אחר בהקיץ בפניהם שם משה

 ידבר שבחלום זולתו כן שאין מס משה נטאת יחרבו
 אלהיס באצבע הורה האלה הכתובים בשלשת כי והנה ט

 :היסב באר עיקרים י״ג כל עמו ישראל את *
 משה למה להעיר ראוי .וכו' ואהרן משה ויאמר ו
לג' ישראל אל זה מאמר' חילקו ואהרן (

 וראיתם ובקר וכו׳ וידעתם ערב שניהם אומרו א׳ חלקים
 שנראה וכו׳ ה׳ בחח ואמר לבדו מפה חזר זאס״כ וט'

 וראיתם ובקר שבפסוק הדברים ורוב הא׳ הענין הוא כי
ייהם יו׳’ חזר ואח״כ לבדו משה מפי שאחריו בפסוק הם

4 )ח"כ( יד 1

 .תלונותיכם את שמע כי כו׳ קרנו לבדו אהלן ע״י
 הכונת אם ה׳ כטד את וראיתם ובקר באומרו ועוד
 מהערב בקר במרס רק נרת' לא בענן הנראה על היא

 למה המן על הוא ואם כן׳ המדבר אל ויפנו כאומ׳

 שמיעתו מייחם בזה כי ועוד .ה׳ כבוד אל אוהו כינה
 תת אל מייחסו .ולמשה ה׳ כבוד אל חלונותיכ׳ את ית׳

 מה ונהנו ואמר הזר למה ועוד .כו׳ לאכול בשר בערב
 בשני. ולא הלינו כי ארר בראשונה כי ובשיני פנית פעם
 ועוד . קריבה זו מה ה׳ לפני קרבו אומרו ועוד
 יתברך כטדו בהראות חשאהם עליהם פקד לא למה

: לה׳ התלונה על
 אל אותנו הוצאתם כי היהה ישראל תלונת הנס אמנם

 אפשר אלו בשלושתם והנה כו׳ הזה המדבר
 לא כי וחשט שעו לבם בכל כי ולומר מאשמהס להקל

 הוציאום קונס רצון עפות בחשבם ואהרן משה רק צוה ה׳
 כי כ״ד( ש׳ )ש״ר שאז״ל למה גם ומה ההוא המדבר אל

 וישע והיא זאת אלא הגבורה מפי היו המסעות בכל
 או .הכל על גס כן לחשוב וישעו .כו׳ יש׳ את משה

 ית׳ ועליו ה׳ פי כל היה הכל כי האמת ידעו כי אפשר
 ה׳ על תלונתם כפיהם להוציא שטפו אלא תלונותס הם

 לא ואהרן השה ואהקוהנה מפה על כמהלוננים ואמרו
 ה׳ על כי ולומר לדבר דבריהם בפתח לבס אל ערט
 כי האמת מכתים היו הדבר יודעם פעם תלונותס היהה

 הראשוג׳. בחלוק׳ היחלו ע״כ .ישראל של כטדם על הפו
 ואהרן משה ויאמר וז״א .דעת׳ אח להם גלו לקו ורץ
 משבתם כי .שעיש׳ לבככם שבכל הוא אם הנה לו׳ .וכי׳
 ט וידעתם ערב הנה אנחנו כ״א .אתכם ה׳ הוציא פלא

 ידיעה לכם תתחדש כי .מצרים מארץ אתכם הוציא ה׳
 בשר שמסרו תלישתם על לאכיל בשר תת ע״י שהוא .זו

 אך .ידו על שאבדו מה להם נותן ע׳׳כ .מצרים ביציאת
 מחשים והייתם .התלונה היסה שעליה רק .הוא כן לא

 וראיתם בקר כי .בבקר יתברר וזה היתה שעלינו »ראיס
 כמתראה רק זה שאין לכם בענן שמחדאה ה׳ כבוד את
 והבינו בפסעו רק זה ואין עלי פהלישחם אני הנני ואו׳
 והכין לב העלומות יודע הלא כי ה׳ על תלונותיכם אה
 )בראשית כד״א בשמעו או' ויהיה ה׳ על היו תלונותיכם כי

 הנה כי היא סבר׳ כי ועוד הבנה לשון אדני שמעני כ״ג(
 לחם לכס לשח בידיש האם .עלינו תלינו כי מה נחנו

 לשנע בידו אשר תלונותיכם היתה ה' על כי ספק אין אך
 לדבר מפה חזר אלה דבריכם עושה.ואחרי היא וכן

 הימכן בלט משה אמר כי והוא .כו׳ ה׳ בחח ואמר לבדו
 עלה׳ שתלונומיל ראיה לנו שמין יחשבו הבקר עד כי

 ואפי כטדס מפני מתחלה גילה כלא מה ואמר חזר ע״כ
 היא כי בנקר ולחם לאכול בשר בערב לכם ה׳ בתת הגה

 ה׳ על שהם הלונימיכס את בפמעו הוא כי מיד ראיה
 והוא מליו ילינים אתם משר וז״א פטעיחם ולא באמש

 ואהק משה כי וחשבו שמעו רק ה׳ על היו לא אלו כי
 ולחם בפר יתב׳ מידו להם שחן היה לא מעצמם עשו
 סוף ים מקריעת גדול נס אין הצא כי ידינו פל כ״א•

 שכדי כ״א( פ׳ )שם לרז״ל ונם מעה ובלי ידי על ועפה
 וע״כ .חשוב אינו האלקיס משה בלי שמפה יאמרו כלא
יעפק ראוי היה עליש תלוטתיכס היתה עתה גס אס

ע״י



נד! ■ טשה בשלח תורת
 ראה כי יורה ע״יעצמו בעשותו אך .שנינו ע״י או ע״י

 אלינו הנוגע על חש לא כן על התלונה היתה עליו כי
 ויאמר וז״א עצמו ידי על עשה אם כי ידינו על ליעשוח

 תהיה בבקר לכס שיחן לבדו הלחם על בלבד לא משה
 בתת בין דברים בשני כ״א תלונותיכם ה׳ על כי הוראה

 בשר.תדעו בבקר בתת כו׳בין בערב בעצמו ה'לכס
 במה והוא .ה' על שהם תלונותיכם ה׳ בשמוע הוא ט

 לא ואנחנו ידו על הכל את שנותן כלומר .מה שנחנו
 .ידינו על דבר נעשה שלא מה ונחנו וזהו כלום נשמש

 אני וביניכם ה' בין לא האם מה ונחנו כלו׳ ידו על כ״א
 עלינו לא כי הוראה זה אך ידינו על עשה לא ולמה חמיד

 ואמר שחזר וזהו בעצמו עשה כן ועל ה׳ על כי תלונותיכם
 זה ענין האומר משה היה וגם כי' מה ונחנו שניח פעס

 כבודו על הוא שאם לומר לבו אל יערב אשר הוא כי
 שהיו שעל הים בקריעת היה כאשר ידו על עושה היה

 הקב״ה לו צוה נחשב היה לא המטה לולא כי אומרים
 באומרו כיוון ועוד .כמשז״ל בידו ויעשה המטה יסיר

 והיום לבשר הלילה ייחד שלמה בבקר ולחם בשר בערב
 להם שהיה מה כי להם לרמוז כ׳א זה אין אך ללחם

 עתה להם שיש לבדו והלחם וחשך ערב היה במצרים בשר
 גיהנם ומשך טומאה להם היה שם כי ויום אור הוא

 היה כי יתברך בראותו הנה וקדושה עה״ב אור ועתה
 אפי׳ מעתה התלוננו. ה' שעל ראיה להביא ממה׳ מכה
 היא5 בבקר ה׳ כבוד יראה בטרם בערב בפר ה' בתת

 חכמתו גזרו יתברך הוא עשה מה ע״כ העצמית הראיה
 מיד כ״א ה׳ כבוד מהראות הבקר עד המתין לבלתי
 אומר לא אס אמר משה עשה מה כן על משה אזן יגלה
 בנבואחי שטעיתי יאמרו ם׳ כבוד יראה שעתה להם

 הראוהו טרם להם אומר ואם .ט׳ וראיתם ובקר כאומרי
 כי^החרסתי .להכעיסם הסבות• אנכי כי יאמרו הלא

 היתה ה׳ על כי נראה היה מעתה כי לאמר נגדם
 בכעס היא כי להראות בא ה' כטד מיד וע׳כ הלונוהס

 ע״כ בדבר לבשרם בא אני שניהם להקהות ועתה עמהס
 חלאת כי בתשובה ה׳ לפני קרבו שיאמר לאהרן אמר

 בתשובה תתקנו תתראה טרם טוב וטוב מבדיל שנותיכם
 להורות לפניכם בא הנה כבודו כי אתם ה׳ לפני כי

 ותתקרבו תשובה והרהרו קרבו כן על אותו שהכעסתם
 אהרן כדבר כי היה וכן המה שעליו חליטהיכם שמע כי

 לשון נדקדק ואס כו׳ כבוד והנה המדבר אל ויפנו כו'
 שיעשו קרט אמר משה הנה יאמר צרה שהוא ויהי

 היה וי הכתוב ואומר באשמתם דחקו כי ויתקרט תשובה
 והנה כו׳ אהרן כדבר הנה כי בעצם לשוב פנאי היה שלא

 על קצף ה' עליהם קצף לא ועכ״ז נראהכו׳ כבודה׳
 בצד התשובה הרהור הועיל כי ה׳ על חלונוחם

: חמה להשיב מה
 לשים ראוי .כו׳ תלונות את שמעתי כו׳ וידבר א

שמעתיכו'. באו׳ חידש מה )א( לב.
 מובן בלתי לאמר אומרו כי לאמר אליהם דבר *ו׳ )ב(

 להיות כי לומר אפשר זה על והנה לזולת. לאמר אינו ני
 להם לאמר כנגדם התרים אלהיס כטד דבר על שמשה

 ומרא' נגדו וקמים מלינים היו ה' על כי פעמי׳ זה
 שמעתי יח' הוא אמר עתה .מלינים היו ואהרן עעצמשה

 5 )ח״ב( •ד

 חקניטם אל אך כדבריך היו עלי כי בנ״י חלונות את
 אליהם דבר וז״א מקרבת וימין דוחה שמאל אם כי בכעס
 לאמר כדי וקושי דבור ענין אליהם דבר כלומר לאמר
 וידעתם כו׳ הערבים בין ואמר ופירש .אמירה ל׳ שהוא

 על לוקים הייתם זה שאלמלא אלהיכם ה׳ אני כי בזה
 כי דעו לכן מאכילכס אני אתכם הרע תחת אך הדבר

 קושי יש בזה כי אלהיכס הרחמי' בעל היות אל הבנותי
 לאמר דבר באומרו .חיבה בהוראת וחותם הענין בתוך

 דרכו וע״פ .מקרבת וימין דוחה שמאל רק יקוצי לבל
 הבשר סיר על במצרים היו כי אומרם לעומת כי כיוון

 שתאכלו לכס סוב זה הנה אמר .לשובע לחם ואוכלים
 לא לחם תשבעו כי וגם הסיר על שבת ולא בשר ממש

 לחם ושבעים לשובע לחם באכלנו כאו׳ הבשר תאוח למלא
 הסיר על והיו יכולו ולא בשר לאכול מחאוים שהיו אך

 למען לחם לאכול מרבים היו הריח ועל הריח לקבל
 מחמת לחם תשבש עתה אך לשובע וז׳א הבשר שובע
 גם עליכם ברחמי׳ שדני ה׳ אני כי וידעתם ובזה עצמו
 ,ה אני כי וידעתם וזהו בדין. רחום אני הדין בעת

 הנזכר הערות בשתי לומר שאפשר מה זהו .אלקיכם
 שראוי עוד ויש יש שהערנו הערות השתי זולת הנה אך

 יתברך שנותו והוא קושיא.)ג( הכתובי׳ בענין לב לשיח
 והיה כו׳ לכס מממיר הנני באומרו למעלה ממאמרו

 אמר ולא ההוא הנוסח כל הניח ועתה וכו' הששי ביום
 ובבקר כו׳ הערבים בן לאמר אליה׳ דבר אלא .דבר
 שהיה אמר לא ואפי׳ למעלה מאמרו כל והעלים כו'

 שיצאו אמר לא .וגס למס תשבש רק השמי׳ מן לחם
 אמר ואח״כ השמיס הכל את כ״א ביומו יום דבר ילקטו

 על יד כלאחר הדברים אחרי הדבקים בין הענין מעין
 אומרו .)ד( כו׳ הלחם הוא להם שהשיב הוא מן אומד

 אם הוא מה ידעו לא איך הוא מה ידש לא כי הוא מן
 ,מ הלחם הוא להם השיב מה *)ה( .בשמו אותו קוראים.

 .מיותר הוא הפשוק סוף עד כו׳ נתן אשר אומר כי
 אכלו לפי איש אומר תחלה אדידיה דידי׳ קשיא כי )ו(

 אומר ואח״כ אכלו לפי איש כ״א .נשוה יקחו לא כי נראה
 חקחו באהלו לאשר איש אומרו )ז( .נפשותיכ׳ מספר
 שולחנו על הסמוכי׳ באהלו לאשר איש יקח שלא היתכן

 כ| ויעשו אומרו )ח( עליו. לזולתו מה סמוכי׳ אינן ואם
 לא אס כן ויעשו יאמר איך כי והממעיס המרבה כו׳

 .והממעיט המרבה אס כי נפשות במספר בשוה לקחו
 אומרו שבכלל מיותר הוא לקטו אכלו לפי איש אומר )ס(

 איש משה לנו צוה למה )י( .היא המרבה העדיף לא
 ומעצמם להניחם הי׳ טוב יותר .בקר עד ממנו יותיר אל

 וירם אומר )יא( .א׳ פעם שיבאיש בראות ימנעו
 חזר למה )יב( .תולעים וירם ויבאש היל״ל ויבאש תולעי׳
 נאמר הרי אכלו כפי איש בבקר בבקר אוחו וילקטו ואמר

 השמש חם הלקיטה שאחר כ״א לומר ראוי היה ולא
 יתברך שצוויו להם מלומר משה המתין צמה )יג( .ונמס
 סעדה נשיאי ויגידו יבאו עד כו׳ ומכינו הששי ביום והיה

 דבר אשר הוא אומר )יד( .לאחד העומר יתרון למשה
 תאפו אשר את אומר )טו( .כך דבר היכן כו׳ שבתון ה׳

 פעמים נ׳ אח אוסר וגס והבישול האפיה כפל מה אפו
משה צוס כאשר אופו ויניחו אומר )טז( .לרטח בא מה
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 אלא עוד ולא .מיומי הוא משה צוה כאשר אומר כי
 מאליה' והלא מניחי׳ היו לא מצוס היה לא שאם שנראה

 הוא ואס לאחד עומרים ב׳ בראותם להניח ראוי היה
 סבל הלא הבאיש לא כן ועל בצומו מניהי׳ שלהיותם

 לחם ה׳ להם נתן חנם על לא כי מבאיש היה לא יצוה
 לא למשמרת העודף שהניחו הוא ואם לשבת להניח משנה

 .כו' והבישול מהאפיה יעדיף אם בחירה רק ציווי היה
 כך על שנצטוו אחר להבאיש אפשר שהיה היחכן )יז(

 כי תמצאו לא היום אומר )יח( .כו׳ הבאיש ולא שאמר י
 מה תלקטוהו ימים ששת אומר )יש( .למעלה נאמר הרי

 לא שבח השביעי וביום אומר )כ( .בזה להם חידש
דברי׳ ה׳ הנה אמנם .פעמים זה נאמר שהרי בו יהיה

 • לישראל לחם שיתן )א( .לאמר למשה ית׳ הוא דבר ■
 יום דבר שיהיה )ג( .רוחני שהוא השמי׳ מן שיהיה )ב(

 לא כי בלבד יום מדבר יותר איש ילקוט לא כי ביומו
 או לחדש א' יום ימטיר שלא )ד( .המרבה יותר ימצא
 מחר לאכול איש יוכל ולא ביומו רק ליומים ואפי׳ לשנה

 אלא כלל בשבת ימטיר שלא )ה( .היום ימטיר מאשר :
 משה יסדרם היה ומהראוי הששי מיום משנה לתם יהיה ;

 הוא עשה מה אך לצו צו ית׳ כמאמרו ישראל בני לפני
 שהם ישראל בני חלונות את שמעתי הנה למשה אמר ■יח׳

 לא לך אמרתי אשר דברים החמשה לק להתלונן קלים
 כ״א להתלונן פ״ת להם יהיה בל כאחת אותם תאמר .

 לאמר והניח הצת אליהם דבר כלו׳ לאמר אליהם ,דבר
 לא דברי׳ מהחמש׳ כי והיא לקו קו ישמעו למען קצת אה׳כ .

 הראשון הדבר אס כי הלחם ראותם קודם להם -תאמר
 ולא להם תשבעו ובבקר בשר תאכלו הערבים בין ,•והוא

 דברים שאר ולא רוחני השמים מן שהוא מעתה ;שידעו
 הלא השמים מן רוחני שהוא מעתה להם יאמרו כי והוא

 הלא החומרי גוסנו לזון רוחני דבר יושיענו מה ,יאמרו
 הג׳ ועל .הקלוקל נלחם וקצה יבשה נפשנו והיה •נתעלף
 הרבה שנביא לנו יאמרו יבא שרם ט לש אוי יאמרו
 אס כי נמצא לא חדש מאכל נלקוכן שאם מעש והנה
 וחייו יחיה מי או יאמרו הד׳ ועל . בלבד יום ספוק
 יאמרו הה׳ ועל :אין אס מחר המן ירד אם מנגד קלויס

 שנתעצב וגם לחמנו יחסר שבח שיום □בשרנו מעתה הנה
 מהמטר ה' יחדל אם מדבר מדאגה השבת ביום לבנו אל

 רק ידעו לא כה עד הנה אמר וע״כ .מן עוד להם
 דבדם הד׳ להם אספרה ואני . בבקר לחם מציאות י
 שהוא להם או׳ ראשונה .לקו קו מעש מעט אחרים -

 לשנחיס או לשנה ממנו לאצור שיוכלו יחשבו ועדיין רוחני
 ראותם מטרם יותר לבס שיבטח שיראוהו עד זה וגס

 ואפש׳ יום דבר רק להם יהיה שלא אודיעם 'דברואח״כ
ימעש לא מחר מזון מהבית ימעט שאם יחשבו עדיין

 אס כי איננו בשדה שגס להם אומר כן ואחרי מהשדה .
 מן רדת מבלתי יום יבצר שלא יחשבו ועדיין יום יום יבא

 ושד . כלל יהיה לא שבת ביום כי אוד־עם ואח״כ
 מעשה פ״י רק הדבר מודיע היה שלא לעשות התחכם

 הגדיל לבל לתמיהחס טעס להם שתן והוא רואים היו
 להודיעם וע״כ .יד כלאחר מאליו כנאמר רק התפעלות

 ראו שהמה פד המתין רוחני היותו שהוא הכני ,הדבר
לנו אוי הוא.כצוםר מן אחיו אל איש ויאמרו תמהו ק

в )ריב( יד

 נהנים שמ״ה אבירים לחם הוא מן רוחני הדבר זה כי
 בדרך והשיב בחכמה עשה כן על זה יפרנסנו ומה ממנו

 אשר הלחם הוא ואמר לה׳ להודוח חייבים הם שישארו
 השרת כמלאכי כי יתרונכם עתה ראו לומר כו' נתן

 לא הלחם מזה יאכלו האומות אס הלא כי ית' לפניו אתם
 קדושים שאתם למה לכם אך הוא רוחני כי יכלכלם

 וז״א . לכם יח'תחשב מאתו למחנה וזה . לאכלה ניתן
 .נפשכם שתזון כ״א זה ואין כו׳ נתן באמו' נתינה לשון

 זה באופן הרי .למעלה כמדובר הוא גם גופכם ואגבה
 שלא הג׳ ועל הב׳ הדבר על האפשרית א׳ התלונה ניצול
 יום דבר אס כי יומיס לחם אפילו אם כי להם יהיה

 יהיו האס באומרם לבבם יתחמ׳ן בזה כי בלבד ביומו
 או לימים בשלנו פת לנו יהיה שלא מנגד חציים חיינו
 נפלאות להם כמראה עש וי בחכמה עשה ק על עשור

 והגוף בעצם הנפש מכלכל רוחני מזון היה איך אל
 ונפשו בעצם הגוף שמכלכל הארז מן לחם הפך במקרה

 לקטו ה׳ צוה אשר הדבר זה להם ויאמר במקרה בו
 שנים לאטל ראוי בעיניו שהוא מי אכלו לפי איש ממנו

 ילקוט ג״כ רביע או מצי ואמר ילקסם עומרים ושלשה
 יתרים עומרים כמה אחד בבית ימצא באופן אכלו לפי
 , זה משיעור פחות אחר וכבית . לגולגולת עומר פל

 כשיסרדר בלבד לגולגולת עומר יהיה כי מודיעכס והנני
 עומר רק לכם יהיה לא אך אכלו לפי איש לקש חהו

 הנפש ט נשותיכם מספר שהוא הוא והנועם לגולגולת
 מלחם הרבה האוכל שנפש למה כן ועל בעצם הנזונת היא

 שוה שיעורה פ״כ הגה אחת מעס האוכל ונפש הארן
 לאיש הנאכל הגשמי כדבר במענו או ברב תלוי אינו וע״כ

 מתפרנס שהחומר מה ט במאכלם ישתוו שלא חומרי
 הוסיף ועוד .נחשב בלתי הוא העיקר שהיא הנפש אגב

 באהלו הנמצא לכל שהוא באהלו לאשר איש ואמר
 יונק. אמו שסדדי פס עובר או • יומו בן תינוק אפילו
 הנפש מזון שהוא למה כי והוא ידו על זה מעומר יושפע
 וכמשז״ל כאסור הנה אחת הקטון וכנפש הגדול כנפש

 היה ט׳ לה קרוב ספק אכה שהמקדש ע״ה( דף )יומא
 שבא התחכם בזה הנה .כו׳ לראשון ש׳ בן וכן ניכר

 כי יבינו ומאליהם הסן איכות את כמשבח פצמו ועשה
 יעדיף לא המרבה גס כי דבר לחברו מיום להם יהיה לא
 הנראה הפלא בעצם והבין שכל בשום והמה העומר על

 ויביקש לחברו סיום להם היות בלתי אל לב שתו לא לעין
 לפי איש שלקטו ישראל בני כן ויעשו כי וימצא הדבר

 ממעשים והיו מרבים שהיו באופן עומד במדת ולא אכלו
 איש שלקחו והסמפיש המרבה וילקשו וזהו .מהעומר

 העדיף ולא ט׳ ויסדו ואח״כ . הארז מלחם אכלו לפי
 איש ואמר שמזר חסי .לקטו אכלו לפי שאיש היות מס
 זה כל על אבלם כשיעור שלקטו שעם לומר לקשו אכלו לשי
 אס נפשות במספר לגולגולת עומר רק כן להם פצאו לא

 למתלהבים גדול מוסר וזה .יאכל הרבה ואם מעש
 רוחו על יעלה בזה כי בישיבה ולמעש בסחורה להרמת

 לעסוק בסחורה וימעט יהפך ואשר המרבה יעדיף לא ט
 בידו יתקיים וזה זה כי ביתו משרף ימעיש לא בסודה

 הבע תירתם עשו ראשונים ל״ה( דף )ברכות משז״ל והוא
עשו אחרונים בידם נתקיים וזה <ה עראי ומלאכתם

עלאכתס



בשלח תורת
 בידם נתקיים לא וזה זה עראי ותורתם קבע מלאכתם

 כמדובר פשוטו זולת בכתוב נרמז רמז דרך אפשר וזה
 ומזון בעסק המרבה יעדיף לא כי לעיתים יראי כן כי

 תראה ואס שויס היו בזה כי הממעיט החסיר ולא העה״ז
 מר״ה לו הקצוב אכלו לפי איש כי הוא שוים יהיו שלא

 ויפסלו שיעברו באופן ימעיט בין בעסק ירבה בין לקט
 אחר כי והוא הענין אל ונחזור : להעשיר היגעים
 יהיה שלא והוא הד׳ להודיע ובא הג' הדבר משה השמיע

 יום יוס תלויות עיניהם ושיהיו בלבד לבקרים רק מן
 לאמר רצה לא נחדל ואס יבא אס שמיס למס למטר

 היו ימ־ם כמה מזון הלא באומרם יקוצו פן בפירוש להם
 עתה נעשה ומה כתומו ללחם וכרעב ממצרים בצאתנו לנו
 . בקר יחן מ• נאמר ובערב יום יום מחר צרת נצר כי
 יותיר אל איש ואמר הבטחון במעלת כמזהיר׳ עשה כן על

 מן מן מטר ־.חדש לה שראוי ,ר ב עד כלו' נקר עד ממנו
 יערב לא למען כן עושה הבלתי על ויקציף השמים

 בלתי יחשבוהו לגוי כי ולהתלונן דבר לדבר לבו אל איש
 המן את בוטח הבלתי יטמין לבלתי עשה וה׳ בה׳ בוטח

 ואח׳כ התולעים נעשו תחלה הטבע ששינה במה שהניח
 כבר מחנהו באוש בהרגיש להשמין שבטאו ויבאש

 כי הכתוב וסיפר מאהלו יוצאים התולעים ונראו נתפשטו
 על ויבאש תולעים כוירס בראות׳ יותר הניחו שלא עם
 שלא יודעם עם מעומר יותר מללקוט נמנעו לא זה כל

 בבקר בבקר אוהו וילקטו כ* אמר וז״א המרבה העדיף
 טוב לא ואשר לאכול טבעו כפי שהוא אכלו כפי איש
 לא אח׳׳כ הלא כי מעומר פחות ללקיט להם שהיה עשו

 בלבד. לגולגולת עומר ללקוט לפחות או הממעיט יחסיר
 לט ערב לא מן המטר בלי יום שיהיה הד׳ הדבר אך

 בששי משנה לחש שיראו מאליו הדבר בא עד לאומרו
 לקטו הששי ביום כי היה וק לדבר טעם לבקש ויבאו
 אמר ולא לאחד בשוה העומר שני וראו משנה לחם

 אלא לוקסוס היו לא אפילו כי לומר לאחד עומרים שט
 שני וזה שנים נעשה היה בלבד כמנהגם אח׳ עומר

 כי לאחד יחידי העומר נעשה היה שנים כלומר העומר
 .במן ברכו י״א( ש׳ )ב״ר כמרז׳יל והוא מתברך היה
 אז גס ואף למשה ויגידו העדה נשיאי כל ויבואו ואז
 ידאגו פן בשדה ימצאוהו לא שאמר הששי ביום גלה לא

 בצרת ויצרו למחר בהשאירם יבאיש היום שלקטו שמה
 של יתקיים ולא ימטיר לא כי ללחם ירעבו פן מחר
 השבח בקדושת להזהירם והתחיל התחכם כן על היום
 ולא היום אט תאפו אשר את וע״כ וט' שבתון ואמר

 וזאת בו אסיר המלאכה מחרכי לבשל או לאפות תשאירו
 השאיר בלתי עד היום הכל תבשלו או תאפו בל עשו

 מבאיש ובלתי שמחקיי' מה כי רוחכם על יעלה פן כלום
 ואת אם כי מקיימו הבישול או האפיה כי הוא למהר

 הבקר עד למשמרת ובשול אפיה ה בלי לכם הניחו העודף
 שברמז וגם תקיימו היום קדושת כי שתראו כלומר

 הדבר להם פירש לא מחר ימטיר לא כי יבין המשכיל
 אפשר ,והיה היולי הדבר והניח מעתה וילונו ידאגו פן

 רצה .בבקר מן מהממיר יעדר שלא עם כי להבין להם
 יכנסו לא באופן השבת קדושת להם להראות הקב״ה

למחר. לחמם ויחסר יבאיש אילי בחושבם בדאגה בשבח
7 )ח״ב( יד

□שה
 טו• ארסו ויניחו כי הכתוב והגיד בו ה׳ ימטיר לא כי

 לאכול כדי ושמרו ימטיר שלא בודאי שחשבו לא הבקר
 חסרון מל ירעבו לבלחי ולא משה צוה כאשר לעשות רק

 שהוסר אז. .וכו׳ הבאיש שלא בראותם ואז השמים מטר
 יד כלאחר להם גילה אז השביעי ביום נאכל מה דאגת
 ואף בר!דה. תמצאוהו לא ה*וס וכו' היום אכלוהו ואמר

: יוצאו ולא ללקוס העם מן חסרו לא כן פי על
 ההכהס יחל ונבא .הכתובים שיעור ענין הוא זה והנה

 על קדושות ג׳ אמר יתכן קדש שבת שבתון אמר
 שעליה בלילה א' השבח ביום אשר קדושה הדרגות ג'

 היא שעליה בבקר מזו למעלה הלילה סעודת היא
 סעודה היא שעליה בערב ממנה למעלה הבקר סעודת

 על האמת חכמי ראשונים גבל' אשר והוא השלישית
 ג׳ בדרשו וכו' ה׳ על תתענג אז נ״ח( )ישעיה פסוק

 אה״ע שרמז מה והוא סעודות ג׳ על שבפסוק הדרגות
 כי קי״ה( דף )שבת שארז׳ל וכו׳ היום אכלוהו באומ׳

 נחשב זר כמו והלא סעודות ג׳ כנגד הם היום ג״פ
 על הוא אך . יום בשם אחת לכל הסעודות את כנותו

 אחד יום כאלו בהדרגה מתעלה היום אחת בכל כי
 בו אשר הקדושה הדרגות איכות לפי ימים שלשת נעשה

 סעודות הג' ענין יפרש וטרם כמדובר ית׳ לפניו למעלה
 יש הלא כי והוא וכו' אפו תאפו אשר את ואמר הקדים

 אך . כפול ובישול כפולה אפיה גס רבויין שהן אמין ג׳
 הלא לו יאמרו והנה ראה סעודות הג׳ עמן יגלה טרם
 לגולגולת עומר ית׳ האכילם חול של סעודות לשתי במול

 הקדים לזה אחד עומר כן גס סעודות ג׳ שהם ובשבת
 שני רק תמצאו ולא ו' יום בעומר כשחמודו גם ואמר

 לכם דעו הו' יום כשיעור השבת ליום שהוא לאחד העומר
 אשר את כי והוא לשבת בהכינכס ברכה תשתלח כי

 חכינו כאשר באת הנרמז הרטי כי והוא וכו׳ תאט
 אותו ותאפו הרטי יורגש כי אט הרבוי אותי נס ותאפו
 שלא העודף ואח ועד״ז בשלו תבשלו אשר ואת ועד׳ז

 את וזהו ,ורבוי ברכה תחול בו גס תאפו ולא תבשלו
 רבויי שלשה ענין אומרו ואחרי האת רבוי שהוא העודף
 אמרתי אשר הרבוייס היו למה תדעו אמר אלו ברכה

 ויצוה זה ביוס אכילות שלש יש הנה כי הוא הלא לכס
 להיות שדרכו העומר את ועשה ברכתו אח אחד לכל ה'

 רמז יתכן עוד : והותר לשלש שיהיה סעודות לשתי
 טעס טוב לחת בא כי וכו׳ לה׳ קדש שבת שבתון באומרו

 על מטר נותן יח׳ שהוא היה זה מה השואלים שאלת אל
 אשר והנה הארץ על מן המטיר ולא בשבת ארץ פני

 כי רק אינו כי הוא הלא זה על להשיב אדם לב יטל
אינו השבח כי יכירו למען הפרש להורות בזה הקב״ה רצה

:לה׳ הוא קדוש כי ימים כיתר
 כל בשבח כי הוא הלא זה זולת טעם לנו רמו ואחשבה

 אל מעלה מעלה עולות קדושות מדרגות
 כנודע מדרגתו לפי עולה דבר כל הראשונה הסבה

 דף בשלח ,)פ הזוהר מספר ידענו והנה :חן ליודעים
 מעולם הוא מאד רב כוי המן איכות מעלת גדולת ס״ז(
 עלות שתחת הדבר יתהפך יתכן לא כן ועל מאד עליון
 . ויתגשם למטה ירד שאדרבה משס שהמן בחיג׳ גדר
אל כלומר מחר לה׳ קודש שבח שבתון באומרו ירמוז וזה

נחייזו



• טשו־ן בשלח תורת ׳
 יחכרך הלקו שמשוהיצם רק זה ואץ זולתכם אומה לשים
 הוא ככן וההר לכס יתייהד לה' שהוא השכח וע״כ הנה
 מיל הי״ב שהוא למהנה חון תצאו ואל חחתיו איש שנו

 מחנה וכאשר ה׳ מהנה הם ישראל כי והוא השכח כיוס
 שלשה שהם מהנות לארבע מוחלקים למעלה הס שכינה

 מחנה מל עמו ראשים וכ׳ מיכאל אהד כמחנה מלאכים
 נוריאל וכד״ז צפון לפאת שהם עמו וכנים וגבריאל דרוס

 הרי אמד כל עם בנים שנים ופיעמו ורפאל וסיעתו
 הוא להם מוצה ואשר גבולות בחינות י״ב ית' כמחנהו

 מכנה לחם לישראל יש בערב המשי ביום והנה . חצוניח
 יתב' פאתו נאצל יתר כח שהוא אליהם יתירה נפש כבא
 איש יצא אל ע״כ ית׳ ט הדבקה נפשו מפורש אחד לכל

 במוך שהוא' ישראל שבמחנה מיל מהי׳ב שהוא ממקומו
 אכר איש יצא אל לכן עליונה הקדושה כמעין הקדישה

 לעומת שהוא חוצה השביעי ביום בנפשו לו משנה לחם
 מאנחס אנה עד הכתוב שיעור או . חצוניוח מקום
 יחשט ללקוס שיצאו על האם וש״ת .וכו׳ מצוהי לשמור

 אדם אין ואדרבה והורוה וחוקים מצות לשמור לממאנים
 לא כי איה ללחם דאגו כי למס מסה שברון בצער נתפס

 ההוא היום לצורך אס בלתי להס היה ולא היום המסיר
 לשמור שמאנהס יראה בזה כי שאמרתי מה אמר ע׳כ

 ה׳ הנה כי והוא בחוש ק״ו ראו הלא כי הוא כו׳ סצוהי
 הנה כי ברוש כ״א אמונה דרך זה ואין השבה לכס נתן

 בזה ראיתם בעין עין כי יומיס לחם לכס נותן אני כ״ע
 בשב רק מכה בקשתי ולא השבח מצות לכס הוא ממני כי

 . עברו ועכ״ז וט׳ תחתיו איש שבו שהיא תעשה ואל
 אמונה שהם וט׳ מצוהי לשמור שהמאנו עתה גם ומה

 וט׳ וישבחו יתברך מאתו ובושו קבלו ע״כ עשה. ובקום
 בשדה מצאוהו כלא על לא לשמה המצוה שקבלו כלו׳
אנא היה לא העם כוישבהו מה כ״א מעמל לשבות ולא

:לה׳ הוא קדוש כי השביעי ביום להיות
 צורך מה )א( .לב לשיח ראוי .וכו׳ וימלאו לא

 כי (5) .מן שקראוהו זו בהודעה
 אל איש ויאמרו כאומר כך שקראוהו מלמעלה נודע הרי

 ישראל בני אמר ולח ישראל בית או׳ )ג( .הוא מן אחיו
 גד רע כ שהוא הודיענו למה )ד( . מקום בכל כאימרו

 אומרו לזה מהקשר איך )ה( . בדבש כצפיחית מי ושסע
 . וט׳ הכומר מלח ה' צוה אשר הדבר זה מכה ויאמר

 הוא הרכיל אשר הלחם חת ישראל שידעו צורך מה )י(
 בהוציאו שהיה אמר למה וגם במדבר •שראל את יתברך
 האכילם אותם בהוציאו לא כי )ז(. ,מצרים מארן אותם

 את צוה נמה )ח( .באייר ס"ו עד כ״א בצאתם המן אה
 כאפר מר א )ס( . בצנצנת המן בידו כס ולא אהרן

 השולל הוא וגם היה ה׳ צוה כאשר כי ידע לא מי ה' ה צ
 צודקת נזרה והיהה אהרן הניחו יאמר ראוי והיה גזרה

 אכלו אומר )י( אחר. כנין כאומר שהוא ויניחהו וצא
 מתייחס איך )יח( .אכלו המן אח ואומר וחוזר המן אה

ולא הקודם אנ האיפה עשירית והעומר אומר אח״כ
 :להודיענו הוצרך למה וגם למעלה אמרו

והוא מן העומר אה קראו עם המון הנה כי יאמר אבנם
 ונמס השמש והס כי משקיים בלתי דבר היה כי

הזדמנות כי והזדמן מקרה כלו׳ מן יקרא לזה כי אררו

היה 8 )ח״ב< יד

 למחר שהוא השבתון הנה כי עודף מצאתם אם חתמהו
 שבת שבתון הכתוב ושיעור לה׳ עולה שהקדש שבת הוא
 ממקום שהוא מה ואיך . מהר יום הוא לה׳ עולה קדש

 למען להגשימו לארן למסה ה׳ יורידהו כמוהו הקדש
 את לכן מחר מן ה׳ ימסיר לא כי ישכילו דבר ממוצא

 עד לדבר לב שתו שלא אלא וכו׳ מעתה תאפו אשר
 עולם כל כי יהיה או : בפירוש להם שפירש המהרת

 המה גבס כי שבהם השוה שהצד העה״ז עם הגלגלים
 עולם הרבים רשות שהוא א' כרכות יתברך לפניו יחשבו

 יתברך ט דבקה קדושה שהכל למעלה ואשר הפירוד
 כנודע אחדות היא הקדושה כל כי היחיד לרשות יתייחד

 לא העליון שבעולם עליונה מקדושה כהוא המן כן על
 בשבח מוציאין אין כי להורות אלהעה״ז יורידנהית׳

 מעולם שאינו במסר מש״כ הרבים לרשות היחיד מרכות
 שבהון כלומר וכו׳ לה׳ קדש שבח יאמר וזה .העליון
 שומרו הוא שגס מחר לה׳ גס הוא שבת שובתים שאתם

 שלא כלומר הניחו העודף ואת וכו׳ האט אשר את לכן
 הוא בגשמים אך .הוא העליון מעולם כי מן ימטיר

בפעלו מדד מי כי א' מאמה בפחות א' ברשות כמטלטג

:בזרת ובמים מים
 מה מלבד . וכו' היום אכלוהו משה ויאמר כה

 לאכול מחר צרת תצרו אל יאמר שכתבנו
 לבבכם על ויעלה כהיום ימטיר לא מחר גם פן בדאגה

 הבאיש לא כאשר יבאיש לא אולי למהר מעט להשאיר
 שלא גם כלומר היום אכלוהו אלא לשביעי משכי היום

 כי על היום האכלוהו ראוי מחר אוהו מוצאים הייתם
 כי וכ״ש בצמצום לאכול ולא לכבדו וראוי לה׳ היום שבת
 בשה אך . בשדה תמצאוהו בלח הוא בלבד היום הנה

 זה בשבת הנה תאמרו ואל תלקטוהו השבת שאחר ימים
 שבתות ביתר אך ית׳ הוא זה לנו הורה ראשון שהוא

 כלומר בו יהיה לא שבת השביעי וביום לז׳יא .ימטיר
 א׳ עומר כי בבית תמצאוהו אך .מצוי שאינו הוא בשדה

 כמפורש ומהרבה הולך ואח״כ שנים יעשה בששי שהקחו
יהיה—לא כבה באומרו רמז וג״כ למעלה האהין ברכוי
 :כמדובר בבית יהיה אך יהיה לא בכדה שהוא בו

ТЭ כי השביעי ביום היה וי .ט׳ השביעי ביום ויהי
 לתחום חון שיצאו ועברו ללקוט העם מן יצאו

 כי לומר כו׳ מתנתם אנה עד ואמר האמנה קוטן זולת
 באמונה מזלזל המבטלו העולם לחידוש רמז ששבת למה

 אה בתלונתו יח׳ הוא ויכלול חלילה החורה כל והפול
 הכביד כלא על יהיה מאנחס אנה עד באומר משה

 יצאו כלא להזהיר יתברך הוא חזר ע״כ תחלה באזהרה
 באומר והוא הוא כן כי ויראו שיטעמו טעם טוב ויחן
 ביה לכם היה הנה לומר השבת לכס נתן ה׳ כי ראו

 בראשית למעבה זכר הוא השבה האס באמור מנוס
 בבה ובשביעי השמים אח ה׳ עשה ימים ששח כי להורות

 בכה נבראו הששי ביום וכאשר בשביעי שובת המן כן
 וג׳ הימים משאר א׳ ככל עצמו היום כנגד ג׳ דברים

 לעצמו בששי משנה לחם היה במן ק כבת יום כנגד
 הדוש גם כי בו שויס הגויס ככל כמונו א׳כ ולשבח

 ממנו משתמשים כלן כי האומות כל אל נוגע העולם
 לכם השבת לכם נתן ה׳ כי בעין עין ראו אמר ע׳כ

משש״נ יומיס לחם לכם נותן הוה ע״כ הלא כי לבדכם



גז סשת בשלח הורת
 היה כלא והיה נמס היה ע״כ כי עצמיי דבר ולא היה

 יתמיד לא והמקרה היא מקרה אמרו ראשון בשבוע וע״כ
 יבאו וממנה בקרבם הדאגה ומהי איה ללחם וכרעב

 כל המן להם שיתמיד בחייהם יאמינו לא כי התלונה אל
 הפכילו לב חכמי היו אשר כי ולהיות במדבר היותם ימי

 ויקראו אמר ע״כ הזדמנות אל יחסוהו ולא והאמת הדבר
 ישראל בני נאמר ולא העם המון על שהוא ישראל בית

 רק היה מזדמן דבר לא כי ולהורות אותם ולהכזיב
 טענות כמה עתה ראו אמר יח׳ מאתו גדולה בהשגחה

 . חלילה דברו אשר הטיבו צא כי להורות לעיניהם נגלות
 שלשה פכלל והיא וכו׳ הוא גד כזרע והמן הלא כי א׳

 והס מאכלים ממיני אוכל איש יחמוד שעליהם דברים
 והוא הדעת מען לאכול בחומדה חוה על הנאמרים

 הוא סאוה וכי למאכל העץ טוב כי האשה וחרא אומרו
 היחל האחרון מן פפה אלא להשכיל העץ ונחמד לעיניס

 שטבעו גד כזרע שהוא גד כזרע שאייר כלה ובראשון
 שנחמד ענין כנגד וזהו . להשכיל המוח ולישב לחזק

 מאמרם והוא .לבן אמר לעינים תאוה וכנגד .להשכיל
 ועינו כאומרו כמרגליו׳ לבן שהיה ע׳ה( דף )יומא ז״ל

 ענין וכנגד מזה גדול לעיניס תאוה ואין הבדולח כעין
 שאם לו׳ והכונה בדבש כצפיחת וטעמו אמר למאכל טוב
 הגדולות הבחינות שלפה מזדמנת היה לא מקרה היה

 לעיני להורות ד׳ טענה עוד עדיין והנה : ט האלה
 מאד עד גדולה השגחה רק היה מקרה לא כי הכל

 לומר וכו׳ הדבר זה משה ויאמר וזהו . משה ואמרה
 השגחתו עולם דורות ידעו למען ה׳ לי צוה א׳ דבר הנה
 ענייני ומשליכים בה ומחזיקים חורחו תופסי על יח׳

 הלא יכלכלם שהוא בקונם ומאמינים גוום אחרי העולם
 יראו למען לדורותיכם למשמרת העומר מצא כי ₽וא
 נתן אשר הלחם הוא לכם אמרתי הנה כלו׳ הלחם את
 שהקרה דבר רק בעיניכם לחם אינו והנה . לכם ה׳

 למען וכו׳ העומר מלא ה׳ צוה אשר הדבר זה הנה ונזדמן
 דבר ואינו הוא לחם כי יכירו המה כי הלחם את יראו

 מעצור אין כי וידעו לדורות מתקיים כ״א ואיננו עיבר
 אין כי ממנה עיקר ועושים התורה תופשי את לזון לה׳

 ודהיקא להתפרנס מוכן מקומם אין כי ולו׳ להחאוק להם
 על להתפרנס זכותם קוצר על לתלות או שעחא להם
 זה היה הנה כי יראו הראשונה על הנה כי נס דרך

 למה במדבר יאמר או כמוהו: מוכן בלתי מקו׳ סין במדבר
 יח׳ יעשה ככה כי לרמוז החור׳ את קבלו שם כי במדב׳ שהי׳

 שבהו ממכון כי יכלכלם והוא בה' שיבטחו התורה לתופסי
 : למקוס פחחים הרבה כי ההוא הסן מעין ישגיח
 שעם שיראו לומר .וכו׳ אותם בהוציאי אמר השנית ועל

 אמנה בעלי להיותם אך . זכות מחוסרי אז שהיו
 צדה איה אמרו ולא יחמץ טרם שכמם על בצקם טענו כי

 וחולים ומניקות לעוברות המיוחדים מאכלים ואיה לדרך
 ע״י ממצרים פרוסה כלוח אחר במדבר לחם או קנים ו

 באו׳ יח' חיבב־ ע״כ כי הזה הלחם האכלחיס אלה שתי
 במדבר אחרי לכתך כו׳ נעוריך חסד לך זכרתי א׳( )ירמיה

 כי נמצא הלאוטת בארץ במדבר ידעתיך אני באו׳ וכן
 האכלהיס האמנה ועל התורה על אלו עניינים שני על

בזמן שהוא אותם בהוציאי במדבר וז״א .הזה הלחם

1 )ח׳ג( טו

 יראו למען בצאתם השיבו אשר על שהוא אותם הוציאי
 לפרוש המס גס כן ויעשו עולם דורות וישכילו
 יהנס ה׳ על ולהשליך בתורה ולידבק העולם מענייני

 אתם הדור פסוק על ז״ל מאמרם והוא יכלכלם שהוא
 עסקו לכן המן צנצנת ראו לדורות ירמיה שאמר ראו

 רק ראויים בלתי היותכם עם מן לכס יהן וה׳ בחורה
 ענייט וסיים מחק בשצף אתכם יכלכל יתב׳ בו שתאמינו

 צוס אשר הדבר זה הנה לו׳ כו׳ אהרן אל משה ויאמר באו׳
 היה והנה : האמור השעם מ לדורות מן לשמור ה׳
 אחר לשחות או במדבר שבתנו זמן בסוף כן לעשות די

 שאמרתם עתה אך למשמרת שס שיונח מועד אהל העבות
 אשל יתמיד ולא הוא מקרה כי באמרכם לדאוג הוא מן
 מבין אני עסה מתקיים בלחי דבר אוהו בראותם לכם זה
 סוף עד המתין לא למה כלומר ה׳ צוה אשר הדבר זה כי

 תראו למען רק זה אין אך מעתה צוה אס כי המן ימי
 מעסה היותו עם ובנים ימיה יבאיש ולא המן יתקיים כי

 העדות שארון לומר מקום שאין העדות אהל היותו שרם
 שיקח ט' קח אהרן אל מפה ויאמר מיד ולכן מקיימו
 אס כי שהוא התורה כשתנחן ה׳ לפני אוחו והנח מעתה
 לכשיעבה שהוא ה׳ לפני עומר יתקיים עד ממתין הייתי

 שלא שמה לומר אפשר היה שכינה שם וחפרה המשכן
 מיד כי צז״א .הקדוש במקום ה׳ לפני היותו הוא יבאיש
 ארק כשהיה ואח׳׳כ משה את ה׳ צוה כאשל מאז עפה

 לא כלומר למשמרת העדות לפני אהרן ויניחהו העדות
 חדשים כמה שעברו ועם נתקיים זה בלי כי שיתקיים

 ט היסה לא ורמה הבאיש ולא הארק לפני עמידתו ערם
 שסרג שמשה יאמרו בל המן לפוס אהרן את פצוה ומה
 המן שנתקיים מה עשה פה גס שם ידי על המצרי את
 יאמרו ע״כ משה בזכות היה שהמן בזכות אי ידו על

 לתמוה ואין אהרן כן פאין מה נתקיים ידו על היות שעל
 יומיס או יום אחר שהוא כמות והוא הבאיש לא איך
 באיכותו קייס הוא אס להרהר איש יבא באופן נ׳5הצנ תוך

 כל לעיני בחוש נראה הלא כי החמה אל לז״א . הראשון
 ישראל ובני הלא כי רבים ימים באיכותו שנתקיים ישראל

 נושבת ארן אל טאם עד פנה ארבעים המן את אכלו
 היה בזכוסו המן כי מרע״ה בסילוק מואב בערבות הוא

 לישראל משה שאמר עד תורה ממתן עברו גנה מ׳ כי
 מכאן ה׳( דף )ע״ז וארז״ל . לדעת לב לכס ה׳ נתן ולא

 : סנה מ׳ עד רבו של דעתו לסוף יורד אדם שאין
כאדר ,בז מרע״ה סילוק ביום שלקטו המן כי שנית

 הפסח ממחרת עד נתקיים ואיך .עוד ירד שלא
 נתקיים כי זר ולא ראו עיניהם הרי הארץ מעבור שאכלו

 ילמד וא״כ ט היחה לא ורמה הבאיש ולא ימים ל״ח המן
 המן שקיים שמי הכל לעיני המפורש מן בצנצנת סתום

 וזהו בצנצנת המקיימו הוא בפרסום ימים ל״ח באיכותו
 שאכלו אמרתי הרי לומר נו׳ אכלו המן אח ואמר שחזר

 יום ול״ח ירד לא משה בהסתלק והלא שנה מ' הסן ■את
 יום ירד שנה שמ׳ הענין שאין אומר הוי אך מהזמן יחכרון

 קצת אל בואם עד אכלו אוחו הסילוק שביו׳ שהמן אלת יום
 האר; מפטר ויאכלו ה( )יהושע שג׳ כדבר שהוא כנען ארן

 יוםיומ שירד מבלי אכלו המן את ס/וזהו הפסח ממחרת
У& ויאמרו באו»׳ כי .אמרו מהקדמונים יש והנח

אל



משה בשלח תודת ז!ו
 כי כפת הנמצא הרפואיי מן אל כיונו הוא מן אחיו הל

 פי ועל משלשל היה שלא על ותמהו כך נקרא היה »אז
 והוא אחרת בדרך הכתובים שיעור יתכן ההוא הדבר

 רומס על שעלה שהוא מן שסו אש ישראל בית ויקראו ני
 אמרה כן על השגמיי דבר ולא היה הנמצא כזה מן כי

 והוא . הדבר יתחלף לבל סימנין בו נותן הנר חורה
 לבן וגס . הגד כגרגיר עגול שהוא גד כזרע והמן הומרו

 פ' )ש״ר כמשז״ל .כו' כצפיחית פעמו ונם .הפיריי
 לא כי נמצא בדבש כצפיחית ט סועמיס שהזקנים כ״ה(

 בטעמו ולא בלוק מבהיק כהוא בגוונו ולא ועיגולו בכמותו
 למשמרת יועמד עשהית׳ ושד .כרסואיי למן ידמה לא

 ולא היה לחס כי שיראו הלחם אם יראו למען לדורות
 כיהנה ועוד רפואיי: גשמי שהוא להם המפורסם כמן
 ממט ליזון שא״א הרפואיי במן ק שאין מה אלט הסן את

 המן את אכלו שובנ״י ראינו והנה .בנה ס׳ גס ומה
 ויניחהו משה את ה׳ צוה כאפר .יאמר אט :וט׳ שנה מ׳

 שיניחהו רק לאהרן תמר לא משה הנה כי לו׳ .כו׳ אהרן
 את ה׳ צוה כאשר אך . מקום לו סייס וצא ה׳ לפני
 כי שהוא אהרן עפה כן משה לו פי׳ שלא אע״פ מפה

 דעהו שהסכימה צמפמרת העדות לפני אהרן ויניחהו
 ארון היא העדות לפני אותו פיהן היה כי המקום לדעת

 יכוין התורה תופסי על כי דורותיכם ידעו למען ההורה
 זמן בכל לה׳ מעצור אין כי זה יאכל כזה פיענטק מי כי לו׳

 ירמיהו כמאמר בחורה למחזיקים לו ודומה מן להמציא
 פבזטת פנה מ׳ המן את אכלו בנ״י וע״כ כמדובר לישראל
 שקיעת זמן שהוא ט׳ המ׳ כל להם טהן בחורה עסקם

 פל דעתי לסוף לרדת פנה ס׳ הוצרכו כי בלבם התורה
 מואב בערבות טפבת ארן אל טאס עד בחורה משה

 אל טאם עד אכלו המן שאת אלא כך להם נאמר שם כי
 ארן עטר פנס הארץ מעטר שאכלו כנען אק קצה

 דישראל דארעא דאוירא כה על מסף להורה מכין ישראל
 אחר ענין שד רמז ויתכן :מן להם הוצרך ולא מחכים

 אס כי ולפנים כנען ארן מקצה מן האכילם לא למה
 .הוא האיפה עשירית והשמר לז״א .כנען ארן קצה עד

 )איוב פכוק על כמשז״ל איפה נקרא האדם הנה כי והענין
 היחה היכן שלך איפה ארן בייסדי היית איפה ל״ח(

 כו׳פהכונ׳ ברגלו ויש בראשו תלוי יש כי הראשון באדם
 כדעת הראשון באדם היו לבא העתידות הנפשות שכל

 לאיוב שאמר איפה ית׳ הוא קורא א׳ כל ואת רשב״י
 כל שנפש למה כי וידוע באדם היחס היכן שלן איפה

 מי' כח נפש בכל יש ממעל אלוה מלק ישראל איש
 ורוחני הקדוש המן ע״י והנה :כנודע עליוטח בחינות

 איכותו יתפשט ומשה כולן. על העליון החלק מתקדם מאד
 שיעור שהוא .הוא האיפה עשירית והעומר וזהו .בכולן

 איפה תקרא האדם כל כללות כי הנזכר הענין על זה
 טוב טוב לכן עשירית והעומר במיטת עבר שבו .שלימה

 במבנ׳ כמטרש פות קד! י' בה ביש .סא״י להם הוא
 במיטתי׳ י׳ ובה העליונה ארן לעומת שהוא פ״א( )כלים
 ק ועל .בחינותיט כל ש לק״ מכלן טחנת לט כחה ובחת

 מצות י' בה לעשות יאכל סרס הארץ מן בלמס נצפוינו
 תזרע לא .ובחמור בשור תחרוש לא ופירוחיה בארן

 ותרומת ומעשר ותרומה ופאה שכחה ולקט .כלאים
2 )ח׳לב( מו

 המוציא בברכת כן ועל . וחלה שני ומעשר מעשר
 חציר מצמיח ק״ד( )חהלים פסוק וכן תיבות עפרה

 אצבעות י׳ נשים וע״כ . תיבות עשר בו לחם להוציא ס*
 בעני; .רמז דרך והגה :ולברך לבצוע בטאינו הפח על

 האומרים .עורות עיניה לפקוח ית' הוא לנו רמז המן
 כי והוא .ומזון ולהם ובר הון לנו לקחנו בחזקנו הלא

 כי הרהיבוני הס נכונותי כי וחכמתי כחי איש יאמר
 א הסבו להס ותהי .בריאה ומאכלי חלקי שמן בהמה
 ולין ידיהם עקוד אל .מכפול ולצור נגף לאבן הזאת
 מה יאמרו כי בתורה לעסוק יהלכון ולא רגליהם .ימיפון
 כעפר אסלאנצטר להרטתביפיבה נוכל לא כי נאכל.

 ואם בסחורה ונרבה בפרקמכויא נעסוק כי לנו ושוב בצר
 . ומצות חורה במעלות ועלינו הננו ונצליח ונחיה נזכה
 ידינו נמשוך לדוב גומזר ולחם בר מהיות הבית ימעט ואס

 ויכסלו יבערו והנה תורה אין קמח אין אס כי מההורה
 מסייעין לישהר בא כי ה' מחשבות ידעו לא המה כי

 את יעפה ה׳ גס קבע תורתי לעפות לבו והפס .אותו
 כאפר חקו הברכהבאסמיווישריפנולמס אח יצו פלו.

 לאשר יברך ברך צידה לה׳ מעצור אין כי .בעסק ימעש
 לגבר סוב כי הפט ואשר .בה ומחזיקים בחירתו חשקו

 ;בתורה לעסו לו ינוח ואז .הונו ירבה עד ויחן ישא כי
 כמאמר הוא נהפוך כי ידע לא ישבות לא ולילה יום

 אין אס . הורה אין קמח אין אס בי( פ׳ )אטת התנא
 ימן מי ולומר לדבר אנשים דרך והוא קמח אין הורה

 לילה חפצי ה׳ בהירת ואשתעשע וזהב כסף ביתי מלא לי
 לבסוח סוב לאמר הטנה ולא דעת ולח אדמה לא ויומם

 הוא מי לאיש נאמר אמור וא׳׳כ .באדם מבסוח ,בה
 ה׳ עולם אלקי או . האיש אחה יותר ט לבטוח ראוי
 יותר לבטוח ראוי בי כי להאמין מלילה ויאמר יענה הלא

 יבטח .הרצה איכה איפה וא״כ .לו נשיב והלא .ממנו
 ולא בתורה העסוק והוף בית לך שבהקדים יח׳ הוא בך

 יכלכלך והוא כליו ובפח .תחלה בה לעסוק אחה הקדים
 בחיים נפשו הפס .ושהי שוגה לאיש יפעל אלה כל והן

 ניחן לחמו כי רוחו על העולה בסחורה להרטת חייתו
 צו מה'הימה ולא וחריצותו. חכמחו או מזלו. פי על

 אדם של ומזנותיו לכל ומפרנס זן יחב׳ הוא כי יבין ולא
 אפר כמלקס רק האדם ואין . לר׳ה מר״ה לו קצובין

 כי להעשיר ייגע למה איפה וא״כ יחב׳ הוא לו הכין
 לא הנה כי בעסק ימעט לו וסיב איש יגבר בכח לא

 ה׳. לו קצב מאשר הממעיס יחסיר ולא המרבה יעדיף
 לכל ראיה נקה ממנו כי המן בש׳ יה' הוא לנו רמז וזה

 דעו לומר כו׳ לכס ממטיר הנני וז״א האדם בני מזון
 אינכם בעה״ז ומזון ולחס בר פתרויחו מה כל כי איפה

 מן לחם מאתי לכס ממטיר הנני אם כי אוחו הקורם
 ממון ולקנות .ליזון ונותנים ונושאים היוצאים וכל השמים

 זאת ולכן לו מכן מאפר ולקטו העס שיוצא כ״א אינם
 יום דבר רק להעשיר יגע אל .הישראלי האיש יעשה
 לא אם בתורתי ילך אס .טוני בכור אנסנו למען ביומו

 וזה בעופר. יקיימנה אצליחהו בעוני קיימה ידי על כי
 יום עד הוא .בהורה ועסוק בעסק ממעט הוי שאמרתי

 שנה שפים לו המלאות אל משל שהוא שבוע. של הששי
זמ;א עד מששים שהוא הששי ביום והיה כאפר אך

 כשנעים



נח משח בשלח תורת
 לסדר במוחם עמהס יביאו אשר אח והכינו אז המבעים
 כל ותקן .טובים ומעשים מצות חבילות ואסיף תלמודם

 אליהם פנה אשר פניות קלקולי וכל .למישור המעקשיס
 ילקטו אשר על משנה והיה בטובות רעות ימירם והמר
 בעצמו והעטן הקודמים. בעשורים יום יום ומצות חורה

 והנה הטל שכבת ותעל באומ׳ הפועל אל בבואו רמז
 אל ידמה העוה״ז הנה כי והוא .ט' המדבר פני על

 השמי׳ מן הבא זולתי הנאה אין עצמו מצד שממנו המדבר
 שששו עליו השטוח המן אל ידמה העולם וטונות והצלחו׳

 פני על והנה .ידו חשיג אשר כל איש ולקטו העם
 ויריעה המן פני אל שטוחה כמין.יריעה הוא דק המדבר

 ככפור דק שהוא המן את עליו לקבל המן חחת אחרת
 השמים מן מוכן מזונו כי . לאדם דעת ללמד הארץ על

 עד .מזונו ובין בינו .מבדיל כמסך הם שעונותיו אלא
 אדם של מזונותיו קשי׳ שע״ב עונו ויתקן מקונו יבקש

 מעולם דףפ׳ב( )קדושין ז״ל וכמאמרם סוף ים כקריעת
 ומתפרנסים חנוני שועל ולא צביקייץ ולא כבל ארי ראיתי לא

 שקפהחי הוא אני אלא בצער מתפרנס ואט בצער שלא
 עליה שהמן למטה דקה אחרת יריעה יש וכן .מזוטתי

 ביריעה מונחים כאלו כ׳א .בנכסים לבטוח אין כי לרמוז
 שרואים ישראל בני ויראו כאשר והנה ליאבד שקל דקה

 כלו׳ הוא מן אחיו אל תיש אומרים העולם הצלחות
 נשתדל כלו׳ הוא אדם מבני ומהן משא ע״י והזמנה הכנה
 זה ואין ונעשיר בסחורה להרבות ואיברים חושים ונחלץ
 ידעו ולא האמת יסגלו כי הוא מה ידעו לא כי ט׳א

 הטוב יצרם הוא אליהם משה ויאמר .הבל החריצות כי
 לומר וכו׳ הלחם הוא . ה׳ אמר אותם ומושך שממשה

 בידי הכל הלא כי מלבבכס הלזה הסכלות את הסירו
 רק למותרות ולא ומזון למס לכס הנותן והוא שמים

 ה׳ צוה אפר הדבר זה לכן .בכס רוחכם קיים1 לאכלה
 ספוקו די אכלו לפי איש ממנו לקטו רק להעשיר תייגעו אל

 הבל העה״ז טובות כי להון נבהל ולא ימתנו משאו יהיה
 אוהבי להנחיל נאמר הע״ז טובות המהבילים ועל המה

 לגבר וטוב עולמות י״ש פ׳ג( )עוקצין כמשז׳ל פהוא יש
 עמר וז״א .גופו בעה״ז מליהנות לנפשו עולמות י׳ש

 עמ״ר של המספר הוא גלגלת לכל במספרו י״ש שהיא
 הוא גם ראוי׳ הגוף גס כי איש יאמר ואל לנפשותיהם

 אין ט והוא תקחו באהלו לאשר איש הלא ט ליהנות
 וא״כ בתוכו אפר אל ואהל כמלבוש כ״א הנפש אצל הגוף

 אשר אל או האהל אל עיקר. ולעשות לחוש ראוי מי אל
 הגיף שבאהל הנפש היא באהלו לאשר איש וז״א .במוט
 העצה אחר והנה העיקר הוא בו אשר כי לאהל ולא מקמו
 אחרי כ׳א כשמעם מיד לא אך יפראל בני כן ויעשו ה׳ואח

 הרבה שלקט מי שיש והממעיט המרבה פוילקטו ראותם
 במדה בעומר וימדו כי ראי כן ואחרי ממעיט ויש רב הון

 כי החסיר לא והממעיט המרבה העדיף לא כי וראו
 משם ע״כ ממעיט על בסחורה למרבה יתירה הצלחה אין

 ויאמר .לקטו אכלו לפי איש רק הרבות לבלתי למדו
 אוחו הממשה להם אשר הטוב היצר הוא אליהם מפה

 די על יותר ללקוס איש ישמט לבלתי יזהרו שנית להקב״ה
 העולם לאותו עמו ומוליך מותיר איש אין הנה כי אכלו
מה על ולא שישאיר מה על איש יעמול ולמה . דבר

3 )ח״ב( טו

 ?*, ומי ממנו אנשים ויותירו אליו שמעו ולא עמו שיוליך
 ושבע שאכל למי כ״א ה׳ אח שיעביר למי נשאר והיה
 יצרם הוא משה עליהם ויקצוף ויבאש חולאים וירם ודשן

 יום דבר בבקר בבקר אוחו וילקטו חדלו אז ומן הטוב
 וזה ויסבול יסורין עליו יקבל וגם בלבד אכלו כפי איש ביומו

 עיקר עשותו למען יבעוט ולא ונמס צרות השמש וחם
:מוסד חוכחום חיים אורחות כי מהעה״ב

Р יקשה הנה וכו׳ ישראל בני עדת כל ויס^ו א .
 מיוחר הוא למסעיהס אומרו )א(

 היחכן ושהה מים לנו חנו אומרו )ב( .הבנה ומשולל
 אומרו )נ( אל. ולא אדם והוא מים משה להם יחן
.ה׳ אח מנסים שהיו שאמר ראה מה .ה* אש תנסון מה

 אומרו ככלל הלא כי וט׳ העם שם ויצמא אומרו )ד(
.מיותר הוא למים אוהלו וגס הוא העם לשתות מיס ואין
 נאמר ככר הלא כי וכו׳ משה על העם וילן אומרו )ה(
 הפסק מה עמו לריב שנית שחזרו הוא ואם העם וירב
 מריב הלשון משנה וגם .לשנים הדבר שמחלק בנתיס היו

 ואה׳כ תלונה היה תחלה כי הוא נהפוך כי ועוד לתלונה
 כי מהקודם עתה שינו למה )ו( . הצמא ריבבהכביד

 באומרו יחיד ל׳ ועתה לנו חט רביםל' אמרו תחלה
 ,ה על משה ויצעק אומרו )ז( .וכו׳ העליתנו זה למה

 לאמר שחינו מובן בלחי הוא לאמר אומרו כי לאמר
 קמיגוריה ילמד נחשב זר כמו הלא כי )ח( ,לזולת

 הקפיד כ״.י(כי ם׳ וכן)ש״ר וסקלוני מעט עוד באומרו
 וראה הזה העם לפני עבור לו ואמר הדבר הואית׳על

 למה הפס מזקני אשך וקח אומרו )ט( .יסקלוך אס
 היאור בו שהכה להזכיר צורך מה )י( .ללקחס הוצרך
 ישראל שאמרו דברים מג׳ אחד שהוא )שם( ארז״ל והנה
 וארון וקטורת מטה שהם טובה ולא רעה עושים שהיו

 איש הר״ן אח והקטורת ומצרים יאור הוכה במסה כי
 שבמטה ית׳ צוה כן על שמש ביח ואנשי בעוזה וארון

 בקטורת וכן נשתות מיס המציא היאור מימי שקלקל
 אותרו )יא( אדום עובד בית אח כירך ובארון המגפה עצר

 .השם קריאת אל צורך מה ט׳ המקום שם ויקרא
 אומרו )יג( .מעצמו יובן כי .ריבכו׳ על פירש למה )•ב(

 שהיו ארז״ל הנה אמנם :מובן ובלתי מיותר שהוא לאמר
 מים מטע בו יש מקום ידע משה פן חוששין ישראל

 יאמר יחק כן ועל מים יצאו נס דרך שעל אומר והיה
 מאז כי והוא ה׳ פי על למסעיהם ישראל בני ויסעו

 ולא ה' פי על היו מסעות שאר וכל סוף מיס משה הסיען
 הוא כי לומר יוכלו לא כי באופן לבדו משה פי על

 עמו ם ריב אחר והצמיאסעד לו ידוע מקום אל הביאם
 עד סין ממדבר שבנחיס המסעות על למסעיהס יאמר

 למסעיהם סין ממדבר וזהו ואלוש דפקה שהיו רפידיס
 העם לשתות מים ואין ברפידים וימנו ואח״ה שטם שהם
 מיס לנו חנו אמרו עמו ברט ואחר משה עס העם וירב

 לא החלה כי א' .דברים ב׳ ראה משה והנה ונשתה
 וירב כאומרו בחזקה עמו רבו אם כי מיס שאלו בנחת
 חנו שאלה דרך ננחת דברו כך ואחר משם ייס העם

 ל׳ עמו היחה המריבה והנה ראה ב׳ .ונשתה מים לני
 בלבו אמר ע׳׳כ רבים בל׳ כן שאחרי והשאלה . יחיד
למה אהרן את גס ע»י לכלול היה רבים ל׳ אומרם א:

בדברם



בשלח тл 1ז8 '
 שאלה היחס אהרן אס ובשתפם מריבת פעו פסי בדברם

 יצרם גבר ועוד עמי רט שתחלה כ״א זה אין סך בגחת
 ית׳ אתו ממש לריב ולא השכינה אח נס לכלול בס

 וזה מים להם לחת בקרבם ה׳ אס לנסות רק חלילה
 את לכלול הוא רבים ל' שאמרתם מה אם משה מאמר
 תריטן מה וזהו תריבין לבדי עלי בדברכם למה אהרן
 בנחת רק תריבו לא עמי אחי את ובשתשכס לבדי עמדי

 לנסות השכינה את גם לכלול כ״א זה אין איך שאלה דרך
 נסיון רק חלילה אתו לריב לבל אל ערבת' לא וע״כ
 . עמי השכיל את שתכללו במה ה׳ אח תנשי פס חש

 לנסות או פני׳ מב׳ בא׳ יהיה ה׳ את הנסיון אפשר כי והוא
 חליל׳ במדבר חת יוכל מים אם לנסו׳ או אחכם השכינה אס

 הנסיון. הוא דרך כלו'באיזה חנשן מה לו׳ שאלתי היא וזאת
 וזהו מאמרם. וישובו תהו ממשה זה שומעם אחר והנה

 אם ה׳ דבר את לשמוע צמא לו׳ למי' העס שם ויצמא
 ומאז בלבד למים צמא כ״א . מיש לתת בשכינה שפק יש
 ויאמרו משה על העם וילן כ״א השכינה את שתפו לא

 חלילה תלונותיט ה׳ על לא לו׳ יחיד בל׳ העליתנו זה למה
 ממצרים שהעליתנו מה מה׳היתה לא כי עליך אס ט
 היה אם ט כו׳ ממצרים העליתט זה למה סמך אם ט

 ואדם חעאו מה והמקנה הטף חסאנו אט אם ה׳ מאת
 והראיה מידך אם כי זה אין אך ה׳ יושיע בהמה □טח

 חמות מקני ואת בני ואת כן על הלא כי זאת מידך כי
 הבאתט אחה אך היה ית׳ מאתו אם כן שאין מה הם גם

 ונתקועש מהנשוי שבו ט משה בראות אז במטדה
 אעשה מה לאמר ה׳ אל משה ויצעק משה מה לכדו עש
 לו שמציריס עליהם כצועק עצמו עשה .ט׳ הזה למס

 מלשונ׳ נרא׳ היה כאשר חלילה מתקוסשיס ה׳ עס ולא
 כלומר וסקלוני מעש שד ואמר ויצעק הדבר והגזים

 מעש ששד היה לא ריבם אחר מעש שד שהושיט מס
 מעש שעוד סרס הוסיפו עלי אס כי לנסותך ובאו

 דבה תוציא למה .ה׳ לו יאמר למען כן ועשה וסקלוני
 שיהיה מרע׳ה בלב היה וזה צדיקים כלם הלא ט עליהם

 הוא שצעק מה כי לאמר וז״א בעדם. מלין ית׳ הוא
 שאמר מה יתברך הוא שיאמר כדי שהוא לאמר בדי

 שיסקלוך או' את בני על לו' הזה העם לפני עטר שהוא
 וראה . הזה העם לפני ועבור נא נס כי ח״ו כן איט
 אתה יודע כי אומרם ועל ויסקלוך בם שצב דרך אס

 על כי יראו למען העם מזקני אתך קח לכן מיס מקום
 למשה ידוע ממטע ולא המיס יוצאים המסה הכאת ידי

 ואמר חותנו יתרו צאן את רועה היה שם אשר בחורב
 ביאורו אל לבא .כו' היאור את ט הכית אשר ומשך
 בארה היה זה כי רז״ל וקבלו קייש הנא ט לב נשים

 ט יכה נחשב זר כמו הנה כי קשה זה ועל מרים של
 קלא ביה חשדי לא מיא מיניה דשתית בירא כי נמשש

 להכות שיצשרך צור יהיה היתכן ושד הכאה גס ומה
 בכל אתם מהלך והיה בו היה חיים רוח והלא ט

 יכו צריך היה ואיך האמוריים אברי להם ומעלה סספיה׳
 לט להריק ישב׳ דרכו הנה אפנס ; מימיו לתת ט

 יח' שהוא שה וכן מבדילו :שן ש אלא סוב רב שפע
 בכח שנברא העון והנה חיים מיס באר להם השפיע

למימי ישראל בין ומבדלת מפשקת כקליפה נעשה הסומא׳
4 )ח״ב( טו

משח
 לי&כר כן ופל ההפםלןת• הבאר סי שעל הצור והוא הנאר

 יתכן כן ופל . בת להכות המעה הוצרך ההיא הקליפה
 בישל על חגן שזכותם התור׳ תופשי הם ישראל זקני היו

 היאור את כו הכית אשר ומעך וז״א ישראל שבשאר תורה
 כיוצא את יכה שט מצרי׳ יאור שר הוא חצוני כת שהוא

 תירא 1א .פון יש ופה עין היה לא שביאור ומשני בו
 הנני וז״א . בפניו יח׳ שהוא למה יכנע עתה גס כי

 זכות ששם בחורב להיות וגם הצור על שם לפניך עומד
 כי לומר אפשר היה והנה .שם לינתן שעתידה התורה

 מריבה נקרא ולא ומריבה משה המקום שנקרא מה
 תנו באומרם .ה' את ישראל נשות על שהוא .ומשה

 אשר על היא מריבה ואומרו למעלה כמדובר מיס לע
 לז׳א יסקלוהו שישראל שאמר על .משה עם ית׳ הוא ריב

 ישראל בני ריב על ומריבה משה המקום שם ויקרא
 מריבה נאמר לא לפה תאמר ושמא משה עם שרבו שהוא
 נסותם ועל לז״א . קדמה משה עס מריבה כי .ומשה

 ריב אחר להזכירו .הדבר את להקל שהוא לאמר ה׳ אה
 ופירש . משה עם רט מאשר קל שן שהוא לומר ספה

 יכולת אם .לנשות הכינה היחס לא כי שהוא הנועם
 אין אס בקרבם ישע אם רק . חלילה לאו אם ה׳ ביד

 אם בקרבם ה׳ שיהיה זכות להם היה אס ומסתפקים
 ולא בקרבנו ה׳ יש אס לאמר היה כי לאמר וז״א אין

 משה ויצעק באומרו יתק עוד : חלילה האחרת בדרך
 נסותס היה דרך באיזה שנסתפק למה כי לאמר. ה׳ אל
 פ״כאמר . בקרבם הוא אם או היכולת על אס ה׳ את

 ית׳ הוא לי שיגלה לאמר כדי .אלי הנוגע על אגזים
 בעדם ילין לא הלילה ביכלתו שנגעו הוא אם כי כונתם

 הקפיד הוא אדרבה והנה קולו ברוגז ירעם אדרבה אך
 הדבר משה הבין אז וסקלוני מעע שד שאמר משה על

 אם לומר ט׳ המקום שם ויקרא באומרה התורה וגלש
 לא כי הוא עליהם לקצוף יח׳ הוא הפליג פלא תראה

 בקרבנו ס׳ היש רק .היכולת בבחינת ה׳ את נסותם היה
 לחת .ולאיאחר לפנים אלא עפה ולא לכך כדאים שאט

 גדולה חשוב: וצריך ממט שנסתר כ׳א אין אם סיס לט

 צור.ופ׳חקח פה קרא אשר >>. קצת נגש הזה ובדרך
:בס״ד שם יתבאר בשלמות אך .סלע קראו

 לשים ראוי .וכו׳ ישראל עם וילחם עמלק יבא’ ח
 יהושע אס מפה שמינה היה מה )א( .לב

 נחר או׳ ועוד ישראל. שאר מכל זו. מלחמה צבא פר

 שהיא לנו מלת )ב( . V בחירה בחינת היא מה אנשים לט
 אנכי לו׳ ההיא החרדה כל את חרד למה )ג( .מיוסרח

 האלקיס סעה צירך ומה בידי האלקי' ומעה וכו׳ נצב
 . משה עם וחור אהרן ענין מה )ד( הזה-. לדבר

 הרמת ענין מה כו׳ ידו את משה ירי׳ כאשר והיה או׳ )ה(
 עתה ט )ו( .עמלק להגביר והנחתה ישראל להגביר יד

 משה וידי אסר ואח״ב מספקת היתה א׳ ידו כי הורה
 ידים ב׳ ני יורה .בידיו תמכו וחור ואהרן כו׳ כבדים

 מי )ח( .אבן תחתיו ששמו לנו יגיד למה )ז( .צריך היה
 למעלה וקפץ זה מזמן פנה מ׳ אחר בידו רומח שלקח
 כבדים ידיו עתה יהיו והרט עוג אס להרוג אמות פשר

 יד א׳ סל להגביה אדם בני שני שהוצרכו מלהגביהם
צינן פה )ס( .נקבה ל׳ כבדות יאמר מהראוי וגם א׳

לתמיכת



ננו׳.משהבשלד! תורת
 תמונה ידיו ויהי או׳ )י( .ומזה מזה הידיס ?תמיכת

 השמש בא עד היות וגס אמינה הידים היות ענין מה כי
 הוא אם בלבד חולשה היה איך .כו׳ ויחלוש או׳ )יא(

 ענין מה .בספר זכרון זאת כתוב או' )יב( .חרב לפי
 נצטוה שלא רבים מנסים יותר בספר זכרון זאת הכתב

 אמחה מחה כי או׳ )יג( .יהושע באזני שים וגס לכך
 מה )יד( . הבמים מתחת או' וגס הלז הכפל הוא מה

 יד כי או' )טו( .נסי ה' וקריאתו המזבח בנין ענין
 עמלק דבר על זו בבועה דרך יחס מה .יה כס על

 ועוד דור לדור שהל׳ל דור מדור או׳ )טז( .מבזולת
 להמית ה׳ מפן לו כי והיא כלנה על עולה עצומה קושיא

 לדורות נשכח ולא לזכור לנו ויצוה לו יאריך למה עמלק אח
 יאכלמו חרונו וישלח בפועל יעשנו ולא למחותו ונשבע

 לא עין שבהרף המת הכלב עמלק הוא מה כי .כקש
 דור לדור יבאירנו ולא תומו עד הגלל יבאר כאשר יבערט
 ידענו הנה כי .חמלה נקדים הביאור אל לבא אמנם
 כד״א המלה כרה שתפול עד נופל׳ אומ' שאין מרז״ל

 ואח״כ במרום המרום צבא על ה׳ יפקוד כ״ד( )ישעיה
 השרון מבצלת בספר כתבנו וכאשר .כו׳ האדמה מלכי

 עביד וכמצבייה ד׳( )דניאל באומר נטכדנצר מאמר זה כי
 הוא שכלא במיל עביד החלה כי ארעא ודארי בחילשמיא

 מאמרם והוא ארעא דארי והם בעם כן ואמרי השר
 של שר נפל כמיא מן קל פסוק על כ״א( ם' )ש״ר ז״ל

 ודעת טעם טוב ראינו מצאנו הזה ובדבר .שמו קל בבל
 כי והוא דור מדור והניחו עמלק עם ית׳ האריכו אל

 יחיד אל להיטיב ברצותו כ״א הקב״ה לפני קשה דבר אין
 יטה לא הארץ כל ושופט מעכבים ועונותס אורבים

 באומרם ז״ל מאמרם על אצלינו ככתוב מלילה משפט
 מזונותיו קשי׳ אומרים וכן .סיף ים כקריעת לזוגס קשה

 האס לב כל יחרד לזאת כי סוף ים כקריעת אדם של
 יגיעה ובלא עמל שבלא מי .יתברך לפניו קשה דבר יש

 או סוף ים קריעת לפניו יקשה מאין יש העולמות ברא
 בקריעת כי הוא אך האדם כל את לפרנס או זווגיס לזווג

 יש פנים משוא מצרים של שר קטרוג היה סוף ים
 קשה היה ע״כ כו׳ סוף בים ים על המרו וגס כו׳ בדבר
 עזר ומצא פשפש עד לשקרי ניהא לעשות ית׳ לפניו

 הזוגות יתפרדו כי . בזווגים הוא זה דרך ועל כנגדם
 וכן רשע וא' צדיק ח׳ להיות זווגס ונמנע במעשיהם
 הארכנו כאשר מעשיו ידי על מקפח׳ הוא אד׳ של במזונותיו
 מהטעם כי והוא הענין אל ונבא .זה זולת במקומות

 עבר הנה ישראל. את ויאהב לעמלק ית׳ הוא אויב כי הלז
 אח להפיל צריך הנה אך להפילו ברצונו ית׳ הוא לו ידות
 כיתר כרו אין כי והוא בידו מעכבים ואט .תחלה שרו
 הוא שטן הוא סמאל זה הלא. מ״הכי האומות שרי

 וא־ש איש כל יעבה אשר ועון חטא בכל והנה יצה׳ר.
 מאשרים אנחנו ואם כנודע בו כח מוסיף הוא מישראל

 ועד למעננו יתברך הוא יפילהו איככה אוהו ומחזקים
 עמו בהאבקו עשו של שרו את שנצח שעם יעקב פמהר

 אמיות שהי ענין בו מוצאו על ירכו כף הקע זה כל עם
 בידם אפר יהיו עכו של דיניו בעלי כאשר מחה גס פה

 שבכל מה אל טעם טוב ראינו מצאט ובזה עוטת דברי
נאמרה הזה מגלות שהוא העתידה גאולחט שנזכר שעם

5 )ח״ב( טו

 'ס״ פד ושבח וכו׳ עליך יבואו כי והיה חשובה שם
 האלה הדברים כל ומצאוך לך בצר ואומר .וכו׳ אלהיך

 בהורה מקום בכל וכן אלהיך ה׳ עד ושבה הימים באחריה
 למס כי משיחנו חבלי מנין והוא .ובכתובים נביאים

 שר להשיל אך מספיק זכיות ברוב זו זולה המלכיות ששרי
 וע׳כ .עונינו על ישען בל לגמרי ונמהר נרחץ צריך עמלק

 ולמען בעתה יהיה לא ואס יה׳ יחישנו מעצמנו נשוב אם
 בציון הנשאר שכל גדר פד לזככנו משיה מבלי יהיו נשוב
 מדור יה׳ הוא הניחה עמלק מפלת ולכן לו יאמר קדוש
 עת ויהיה חייב יהיה אם או .זכאי שכלו דור בא עד לדור

 ויוחש ,ה' עד שובנו עד משיחנו בחבלי אותו ימרק קן
 בשלהי עוד יתבאר כאשר עוזר ויפול עמלק של שרו כח

 ומפורסמת גלויה שנית הקדמה עוד :בס״ד הפרשה
 בישול על ישראל את להכות שוטף שוט כי היא הלא לכל

 צוס כי ס״ז( ם' )ב״ר וארז״ל ועמלק אדום הוא חורה
 עליהם גזור התורה מן יחרפו יעקב בני אס ע״ה יצחק לו

 כאשר והיה כז( )בראשית ם׳ זה על ופירשו .וכו' גזרו׳
 כשהקול כי .וכו׳ יעקב קול הקול ופסוק וכו׳ חריד

 ובשום עשו ידי והידיס לאו ואס וכו׳ הידיס אין יעקב קול
 קיל שכשהקול לו׳ קולות ל' ואו׳ מסר הקל היות אל לב

 כי הוא הדבר ובכלל עשו ידי והידים אז יעקב הורת
 החרב ברכת ולעכו חפלה זו הקול ברכת ניתנה ליעקב

 חרבך בשביל פירושו יהיה ויתכן תחיה מרבך ועל כאו׳
 הורת אח עזבם על ליכראל מלקות רצועת היא שתהיה

 כי והוא הביאור אל ונבא .ליכרם מוכן להיות חמיה ה׳
 מן ידיהם שרשו עון שעל ז״ל רבותינו אמרו הנה

 כאשר והיה שנאמר כענין עמלק עליהם בא ההורה
 כ״ו( פ׳ )ש״ר ז״ל מרבותינו אמרו וגס .כו׳ הריד
 שהיה למלך משל .פו׳ בקרבנו ה׳ היש אומרם על שהוא
 .וכו׳ אביו על שואל והיה כתפו על בנו את נושא
 את לקח מפה עפה מה וע״כ .גרם וזה זה כי ויתכן

 ידיו מרפה בלחי האוהל מתוך ימיש לא אפר יהושע
 מיוסף שבא הצאן מצעירי והו ה על נוסף התורה מן

 יוסף את רחל ילדה שכאשר ע״ג( פ׳ )ב״ר ז״ל וכמ״ש
 עפו ובית להבה יוסף ובית כד״א עשו של בטנו שהוא

 בטלה כבר כי כלומר .וכו׳ שלחני ללבן אמר מיד לקש
 כיהושע לכך מיוחד אין משה אמר וע״כ .מעשו יראתו
 מכל כנודע צדיקים כלומר אנשים לנו בהר לו ואמר

 תופסי לנו מתייחסים כלומר לנו ויהיה שבמקרא אנשים
 בחר אשר לעומת ויהיה ממנה מהרכים הבלתי ההורה
 שנה באותה מתים הבלתי אנשים פלו באצטגנינות עמלק
 ועם אנשים עם להלחם צריך הנה לו ויאמר ז״ל כמ״ש
 כנודע המלה שרה יפול לא אס נופלת אומה אין כי השר

 להפיל והנה המלה במרום המרום לבא על ה׳ יפקוד כי
 בא הלא ני ההיא בעת אפשר בלתי היה עמלק של שרו
 הוא עמלק של בשרו כח מוסיפים ועונוהינו עון ע״י

 על וע״כ המוח מלאך מא הרע יצר הוא במן הוא סמאל
 בעמלק הלחם וצא וזבו לעם אתה היה ועמו עמלק

 יבא כ״א הגבעה ראש על נצב אנכי ממר הפר ולהכניע
 .בתפלה יעקב קול כקול נגדו בא אני עשו ברכת במרב

 ומטה ע״כ .העת אשמת על לשר אספיק לא שאני ועל
להכניע) ופחד אימתה ט עליו להפיל .בידי האלהים

והיותו



С כ תורת 118
 על ית' מאמרו לימוז יהיה בהורב הגבעה בראש והיותי
 האלהיס את תעבדון ממצרים העם אח בהוציאך חורב

 שם אז בהיותכם וע°כ חורה מתן שהוא הזה ההר על
 הצור על שם לפניך עומד הנני מזה למעלה כאומרו
 שיקבלו תורה מחן הזכיר אז למען לגבעה עלה בחורב
 וחור ואהרן משה כן ועל שברפידיס תורה ביטול לעומת

 ומשה ית׳ הנותן שלשה ע״י ניתנה ההורה כי עמו עלו
 בתיבה התורה ׳קריאת מעין המקבלים וישראל הסרסור

 עשה עוד .ולסיני ולמשה יתברך לנותן דוגמה ז״ל כמ״ש
 שיהיו ידיו להרים ראה עשו ידי הידים לעומת כי והוא
 ידי ברכת כח להחיש בידו העדות לוחות ב׳ אל זכר
 אחת בידו האלהיס מעה להיות היחל תחלה אך עשו

 וגבר ידו משה ירים כאשר והנה וירא השנית מרים והיה
 חנינא ר׳ כענין לו קרה כי והוא .ט׳ וכאשר ישראל

 החולים על מתפלל כשהיה ל׳ד( דף )בברכות דוסא בן
 אם יודעא״ל אתה מנין א״ל מת וזה זהיחי אומר היה

 לאו ואם מקובל שהוא אני יודע בפי תפלתי שגורה
 הנה כי והוא יאמר זה דרך ועל מעורף פהוא אני יודע

 אמר ימשמאילים מיימיניס אז היו בשמים כי ספק אין
 היה בזה נלאה היה ולא בתפלה ידי פשה ירים כאשר כי

 מעין נעזר היה השמים ומן ישרה! גבג למעלה כי מכיר
 וכאשר אך דוסא בן חנינא כל׳ בפי תפלתי שגורה אס

 מכיר היה אז לנוח אותה ומניח נלאה שהיה ידו יניח
 קשרוג לאיזה אזן מסים למעלה שהיו. עמלק וגבר כי

 דף )ר״ה ז״ל מאמרם וגס בידיו כבדות היה כן כעל
 אלא .ט׳ מלחמה עושות משה של ידיו וכי באומרם כ״ש(

 ישראל הכנת לפי כי והוא . וכו׳ ישראל של כשלבן
 להעזר רצון עת למעלה היה והכנעה הפלה בהתבודדו׳

 עד הנה אמר כך משה בראות .בהרפותם וההפך משה
 ידי הידים את הכניע די בה ואין הא׳ ידי הרימותי כה ־

 האלהיס מסה בה אשר ימיני יד את אריס נם אך עשו
 כי ראה אז צמו ־וייסב .השמימה פרושות ידי ששי ויהיו

 העדר שעל והוא .כבדים שתיהן משה וידי כן אחרי גס
 להציבן כח יעצר בל בידים כבדות שם היה ישראל זכות ,
 מכביד שהעון למעלה הכתוב לרך על השמים פרושות ו
 כבדות ולא כבדים נאמר ע״כ .משדי עזר ימעס כי ;

 כבדים רק היה גבור כי עצמן כבדוחןמפאת שאין למה
 יקראו זכרים בשם ישראל אשר ישראל מפאת פכבדותן

 אין אמר כך ובראותו המכבידים עונותיהם מפאת או
 לחברם נועץ כן על אטת זכות צירוף ידי על זולתי תקנה

 וזכרתי פסוק על מאמרנו נזכיר הענין על ולבא .אליו
 שהתחיל .כמקומו אצלנו ככתוב וכו׳ יעקב בריתי את

 אף ואמר מהם אחד בכל זכירה ואמר למעלה מלמטה
 אין מאברהם אתחיל אם ה׳ אמר כי הוא הלא בשניהם

 יש ביצחק וכן ישמעאל שם כי בעצם הקסיגורים בער די
 ואחרשהקסיגור שלימה שמטחו מיעקב אתחיל לכן .עשו
 שגם מועיל לחפון הנזכר ביעקב פה פתחון מוצא חינו

 אברהם בריתי חת ואף אזכור יצמקג״כ את אח״כ בהזכיר
 עשה זה דרך ועל אזטר עכ״ז עשו על ישמעאל קנוסף

 ישראל לאבן רמז אבן ויקחו ה ט יעקב לעומת כי ,ימפה
 ק גס וירמוז .שלימה מטתו כי עלי׳ בעצם ויסמוך וישב

בחינת תסס כי הזוהר ספר מאמר תחתיו וישימו 'אותרו
6 )ח״ב( טו

ט׳טר• ץ "
 ואח״כ . מלבר ודא מלגאו דא כמאמרם יעקב הוא משה
 שניהם גם כי ויצחק אברהם זכות לזטר שהן ידיו שתי

 שמעכב מה !להשלים לתקן ע״כ משה ידי בבחינת
 כהן שהוא אהרן יבא לאברהם חסד בימין ישמעאל

 שמשאת מפה ימין שביד הכבדות ויתמוך .החסד עצד;
 שהוא שמאל ביד מעכב הוא ואשר שמאברהם ישמעאל

 *שלים .זכותו כי ויתמוך חור יבת עשו מיד 'ליצחק זכר
 בידיו נקבלם שעתיד משה ע״י קורה בזכות הוא זה וכל

 שאמרו אמנה קוטן דבר אך .כמדובר אבות זכות ובסעד
 הנה כי נתקן זה גם כי לז״א אין אס בקרבנו ה׳ היש
 משה ידי בענין ישראל ראו כאשר כי אמונה ידיו ויהי

 .וכו׳ יניח וכאשר ישראל וגבר ידו משה ירים כאשר כי
 ההשגחה רואים היו לשמים לבם בהחזיק כי שהוא

 כי אמונה הויית קט בזה משה ידי על למעלה כמדובר
 מה כי ואמר בפרשית ומרבים רעים צופה בקרבם ה'

 השמש בא עד הוא אמונה משה .ידי להיות שהוצרכו
 ז״ל מאמרם והוא אמונה להם הקנה השמש כן אחרי כי

 בגבעון כיהושע השמש את משה שהעמיד הוא השמש שבא
 .בעצם באמונה החזיקו אז חמים כיוס לבא אץ ולא

 אמונת' והגדל עמד שהשמש השעית ספרו השמש כבא כי
 שתי כי כתבנו אשר •דרכנו ־;צפי יאמר או :ית' לפניו

 .ושמאל ימין שהם ויצחק לאברהם זכר היו משה של ידיו
 תחן פסוק על מאמרנו דרך על אמונה ידיו ויהיו יאמר
 אברהם בחינת הנה הנביא שאומר והוא וכו׳ ליעקב אמת
 אחה ואס אמת יעקב ומדת דין יצחק ומדת חסד היא
 רוגז בתתך לנו ייצר הלא בחינתו כפי א׳ לכל נותן ה׳

 ומסר ליעקב אמש תת; ממך אשאלה ע׳כ ליצחק ודי;
 תאמר ואם כמדתו לו חתן אל ליצחק דין אך לאברהם

 והוא .למדתי ממך הלא ממנו בחינתו אמנע למה ה' נא
 יחב' הוא הנה כי והוא וכו׳ לאבותינו נשבעת אשר

 רק אמר לא ליצחק אך וליעקב לאברהם רק נשבע לא
 וצמה אביך לאברהם נשבעתי אשר השבועה את והקמותי

 רק זה אין הנה עצמו בפני ליצחק נשבע ולא ק פשה
 שהוא מדתו לפי וההבשח' השבועה בחינת תהיה לבל

 על לישראל זכות יעדר ואולי הדין רת ש פי על דוקא
 השטעה את והקמותי לו אמר כן על הדין תוקף פי

 חשד בשורת מדתו לפי שהוא אביך לאברהם נשבעתי אשר
 לפי ולא .מבסיחך אני בחינתו לפי לומר לאברהם
 את כרת אשר ק״ה( )תהלים אומרו אצלי וזה בחינ-ך
 נאמר לא ליצחק, ונשבע כי . ליצחק ושבועתו אברהם

 וז״א .ליצחק אברהם של שבועתו שהוא ושבועתו אלא
 שתתן שאמרתי מה לומר .וכו׳ לאבותינו נשבעת אשר

 אינו ליצחק ולא בחינתו כפי א' לכל וליעקב לאברהם
 שלא לאבותינו נשבעת אשר הוא כן הלא כי התימה מן

 תת )בל אברהם אחר נגררת רק ליצחק ייחדתשטעה
 ב׳ כי בטונהו משה כיוץ זה כי יאמר ועד״ז כמדחו לו

 מתייחסות אמונה היו שחיה; ויצחק לאברהם זכר שהן ידיו
 והאמין ס״ו( )כראשית כד״א .אמונה הנקרא לאברהם

 אברהם אחר יצחק שטעה בייחם יח׳ כמעשהו והוא בה׳
 מפחד היה עמלק כח כל הלא כי כך לעשות והוכרח

 על וצרות גזעיות •גזור צוהו ואבר ברכו אשר יצחק
עשה זה כי ואפר התורה מן ידיהן בהרפוס יעקב בני

מד



ס פשה בשלח תורת
 שחרית תפלת תקן אברהם הנה כי והוא השמש בא עד

 כל משה בהתפלל כי חמר ערבית ויעקב מנחה ויצחק
 תפלת של אברהם בחינת שהיא אמונה ידיו היו היום

 בא עד ,יצחק כל מנחה תפלת שעת שעברה עד שחרית
 יעקב מדת של רחמים אז כי .יעקב זמן והגיע השמש

.רבים לשון וידיו יחיד לשון ויהי וז״א בניו על יגינו
: אברהם למדת יצחק מדת שייחד שהוא

 מה כי אמר .וכו׳ עמלק את יהושע ויחלוש ע
 רק היה לא משה תפלח שהספיק

 .חרב לפי הוא והעמס .בלבד יהושע ידי על להחלישו
 וזהו .עשו וכח ברכת שהוא חרב ע״י להיות כלומר

:חרב לפי עמו ואת עמלק את יהושע ויחלוש
 יתחמץ הלא כי הוא .וכו׳ משה אל ה׳ ויאמר יד

.הדור שבאותו ישראל גם ומה אנוש לבב
 ה׳ בעיני רע כ״כ האם באמור .יהושע מהכל ויותר
 לא ההכנות כל ועל .רגע כמו מחריבו אינו למה עמלק

 בעצם ושים וכו׳ זאת כתוב ע״כ .להחלישו רק הספיק
 ומור ואהרן משה הכנות כל איך יתמה בל יהושע, באזני

 יוסף ומזרע האהל. מחיך ימיש שלא מי היותע׳י וגס
 כי והוא בלבד ויחלוש ־׳ותו כלה לא עכ״ז עשו של שענו
 .רגע כמו להפילם ית׳ לפניו קל ועם עם שרי כל הלא
 כ״א מפלתו אין עמלק שד אך אומותס נופלי׳ ומיד
 הצריך שרו את ית׳ הוא יפיל חיככה כי ישראל ביד

 הרע יצר הוא סמאל הוא בטן הוא אם חמלה ליפול
 ומאשרים מחזיקים אנו נחטא אשר ועון חטא ובכל
 אם . ארצה להפילו אפשר שאי .באופן כנודע. אותו

 יכנע אז כי כל מכל בכל עונותינו מכל שזכינו ע״י לא
 ית׳ הוא מלמעלה שיפילהו ואחר .העולם מ; וימחה
 השמים על השר את אתה וז״אכ-־מחה מלמטה יפילהו
 הפך .השמים מהמת עמלק זכר את אמחה כן ואחרי

 צבא שהוא .משמים השר מפיל ית׳ שהוא אומות יתר
 השמים מתחת השמד לנו ויאמר ואח״כ במרום המרום

 מלחמת כי והוא כמדובר.• הוא נהפך בזה אך העם את
 על מוטלת והיה הרע היצר מלחמת היא הזה השר

 כן ועל מלחמה איש לה' היא העם ושל האדם
 ידעו למען ישראל. איש כל בלב זו זכירה צריך

 וע״כ לעולס וטובתם גאולת׳ תלויה הזה בדבר כי
 מתחת עמלק זכר את או'תמחה הוא חורה במשנה
 כי פה מאמרו כסותי יראה לכאור׳ הלא כי השמים

 אל ושם יתברך אליו השמים מתחת המחאה מייחם בזה
 ממאה ושם .כפול שהוא אמחה מחה נאמר ופה ישראל

 את אתם מחה כי .יאמר פה הנה אמנם .בלבד אחת
 שאהיה עמלק זכר את אמחה ואח״כ .תשובתכם ע״י הפר

 אלקיך ה' בהניח אומר אח״כ אך למטה למחותו עמכם
 האויבים אל יכוין מסביב ששאו׳ מסביב אויביך מכל לך

 אשר טומאותיו כמות אשמותיו הס האדם את המסבביס
 בדורו היו כאשר מהם אור,ך ה׳ בהניח ה' אמר עשה

 בלבד השמים מתחת רק למחות תצטרך לא אז שאול בל
 אותו תמחה מאליך ואתה מלמעלה מחוי כבר יהיה כי
 אל יהושע טעם מצא ובזה .אתך ואממנו עמך אהיה כי

ידיהם רפו כי ראוי הדור אין כי עמלק את כלה שלא מה
: החורה מן

7 )ה״כ( טו

 ישראל ישע כל והגה ראה .וכו' מזבח משה ליבן טו
 אז כי אותו והכניע יצרם את בכבוש חליי

 זה והנה יבא ישראל גאילת ושנת יתב׳ בלבו נקם יום יבא
 האדם בני בלב חלילה תשועה יאוש להצמיח וקל מאד קשה
 פתה כי ארצה הפילו יוכל מי כי נס נראה מתי באו׳

 חלילה היה ע״כ רבים וכן לשלמים גם יוכל ויכול יפתה
 ישראל אח יעזור לה׳ מזבח ע״כויבן גאולה יאוש כמעט
 ארבע ייחוד כלומר נסי ה׳ שמו ויקרא אוהו לזבוח מיצרם

 לבבות יצר נגד להעזר לי אפר הנס הוא יחד אלה אותיות
 והוא וכו׳ יה כס על יד הנה כי הוא הלא להגאל ישראל

 הכסא וצא שלם השם ית׳ לפניו יהיה שלא נשבע כי מז״ל
 ינקם עד אל״ף בלא והכסא ו׳ה בלא י״ה השם רק

 יתברך היא יניח לא כי גדול משכון לנו יש כי נמצא מעמלק
 שמו בהשלימו וא״כ .מקצתו קצתו חלילה נפרד שמו את

 הנזכר השם כי נמצא ויגאלנו יתקנננו בימינו במהרה
 של ישועתו כי ודגלי נסי הוא ית׳ אותיותיו בד׳ מלא

 מאמרו כל ופי׳ בא ועתה ישראל של ישועתן הקב״ה
 שייחסתי שתראו מה לאמר וכו׳ מלחמה באו׳ שלמעלה
 שמשים עמלק גדול כי חהרהרו אל לה׳בעמלק המלחמה

 לפניו הוא נידף כקש כי מלחמתו לאיש עצמו ית' הוא
 הדורות סיף עד נמשך בהיותו הדבר שיפלא גם ומה ית'

 כי באומרו רמז אפשר כאשר ית׳ בלבו נקם יום הוא
 פנים כל מעל דמעה ה׳ שימחת בזמן שהוא אמחה מחה

 לעמלק הזה החוזק יצא מתי תדעו לז״א .וכו׳ אמחה אז
 אין כן פעל חסרים שהם דר מדר נמשך הוא הלא

 הוא ושלם סהור דור היה אס כי מהם בא' וי״ו מילוי
.כל מכל בכל לגמרי במהרה עמלק בו לשימחה כדאי

:רצון יהי כן

יתרו פרשת
 כי ידוע הנה וכו׳. מדין כהן יחלו וישמע א

 שמו היה לא ועדין מדין כהן היה החלה
 יתרו נקרא ולא לו נקראו שמוח שבעה הנה כי יתרו

 את שחיבב וחובב רעואל תחלה ונקרא שנתגייר עד
 מת ועל יתר נקרא בתורה אחם פרשה וכשיתר התורה
 וי״ו לו הוסיפו עובים ומעשים מצות הוסיף כן שאחרי
 אותו שקורא יתרו וישמע יאמר ואיך ונקרא\תרו יתירה
 הגרות שאחר השלמות כל אחד שקנה בשם כיתגייר קודם
 עד מפילו יהרו שקראו הזאת המעלה כל שאחר ועוד

 שהיה הבעלים שם הוא מדין כהן אותו וקורא רבה תהום
 היה נודע שהרי משה מותן אומרו ועוד לע״ג כומר
 כהן חותנו יתרו צאן את רועה היה למעלת נאמר שהרי
 דעת לאדם מלמד הכ׳ ז״בר ראש הנה אמגם :מדין

 תכלית אל ההגעה בנוח להיות ה׳ דרך צדיק יאחז איככה
 טתן שאדם שמיעה ע״י כי השמיעה היא הלא השלמיות

 במעלות עולה ולמודיו ומוסריו ה׳ דברי אל לשמוע צב
 וז״א נפשכם וחתי שמעו פסוק על כמז׳ל לקו קו האושר
 ה׳ מעשה אל לב ששת ששמע מה ע״י כי יתרו וישמע

 אל הגיעו עד לקו קו ית' אליו ליקרב זכה הוא נורא כי
 כמס למדנו שנית עוד .יתרו הקרא עד השלמות סוף

וכמה כמה הלא כי לצדיקים למתהבר עונות מעלות

כהע:
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 כי ב( )יהושע רחב וכמאמר סיף ים קריעת מעו3
 שארז״ל למה גם ומה .וכו׳ ה׳ הוביש אפר אש שמענו

 לא הים ויבקע . העולם בכל נשמע כי נ״ה( פ׳ )ש״ר
 כי היה מה איפה וא״כ .וכו׳ המים ויבקעו אלא נאמר

 להתגייר סוף ים קריעת אל לב שתו צא בע״ג אדוקי׳ הבלחי
 כי מעתה אמור אך ונתגייר שמע לע״ג כומר שהיה וזה
 לב שנתן וישמע וז״א .למשה התחברו על כ״א זה אין

 כלימר מדין כהן שהיה מי .יתרו הקרא גדר פד לשמוע
 רק זה אין . בה אדוקים הבלתי נתגיירו פלא מה לע״ג

 כי .בת׳ נדבק אליו בהתחברות כי משה חוהן להיותו
 ראוי והנה .וכו׳ ה׳ עשה אשר כל את בעצם לב נתן

 בפניה' שנכנס ולישראל למשה אומרו אל )א( .לב לשים
 ישראל את ה׳ הוציא כי באו׳ לבד בישראל בא׳ ויצא

 שאומרו מרז״ל והוא . ז״ל רש״י לדרך )ב( .ממצרים
 נטד וענני ובאר מן הוא ,וכו׳ ה' עשה אשר כל את

 ישראל את הוציאה׳ כי אמר ואה׳כ במאוחרי׳ התחיל למה
 אחר ענין כי הוציא וני הל״ל זה שלפי )ג( .לכל בקדם

 הוציא כי ואח״כ אלהיס תואר החלה אומרו )ד( .הוא
 לא מהראוי כי משה חותן יתרו ויקח רומרו )ה( .כ'

 היה מכה חותן יתרו כי וידוע צשרה את ויקח רק יאמר
 ידוע כי בהו צפורה את אמר ולא מפה אשת אומרו )ו(

 .צירך בלי שלוחיה פה הזכירו )ז( . משה אשת שהיא
 שם אומרו )ס( .בניו אמר ולא בניה פני אומרו )ח(

 בסעמונאמר שמו הלא ונו'כי אמר כי גרשום האחד
 הא' ופס אומרו )י( . שמות כרשת למעלה במקומו
 גרשום והשני כה יקרה ראוי היה הראפון כיהנה אליעזר
 משה חותן יתרו ויבא אומרו )יא( .המאורע כסדר

 ויבאו יאמר הראוי ומן פה מיותרים אלה תואריו כגם
 ט בם חונה הוא אפר המדבר אל אומרו )יב( ,משה אל
 הוא אשר המדבר אל יבאו אליו שבבואם ידע לא מי

 חתנך אני אומרו )יג( .האלהיס הר אומרו ונם שם חונה
 בניה ופני אומרו ונן מיותר יהרו אומרו כי ־ליו בא יתרו
 וגם עמי אמר לא וגס . מיותר עמה אומרו כי עמה

 איש או' )יד( .בניה כ״א בניך אמר ולא בניה אומרו
 . לשלוש לו וישאל אמר ולא רעהו אומרו כנץ מה לרעהו

 הוא ני ידע מעצמו הלא כי וט׳ חשה ויספר או׳ )פו(
 וכו׳ עפה אפר כל חת יחרו וישמע למעלה כאומרו זה

 .מצאתם מלת וגם .לספר שבא הדרך תלאת ענין ומה
 מצרים. מיד הצילו אשר לכרכו מזר למה כו׳ ויחד אומרו )פז(
 ומרו ב־ לנוס׳ נכנס למה וכו׳ ה׳ ברוך אוסרו )יז(

 באומרו וגם . העם את הציל באומרו בעם ויצא אחנם
 איפרו )יח( .כו' יד מתחת באומרו ויצא מצרים מיד

 כי לב כל יחרד לזאת הלא כי וכו' גדול כי ידעתי פתה
 והוא מהם גדול בה׳ כ״א האחרים המה אלהים ט יראה
 בכל ים כי פעמים אלף מלילה חלילה האמת דת הסך
 אלהיט מבלעדי אלוה ואין המה הבל אלילים העמי׳ אלהי
 אומרו )נ( ויזבח או ויקרב שהל״ל יתרו וקח אומרו )יש(
 כי למעלה כתבנו הנה אמנם .מיותר הוא משה חותן

 בעבור ח מכ בעפר ה' מעשה את מתחלה ראה פרעה
 אמר בארן נטנים אותם ראותו אחרי אך עסו ישראל

 ר א: הגדול. שמו בעבור כ״א זאת כל פעל ה׳ לא בלגו
ה׳ את ידעתי לא כו׳ ה׳ מי ואמר פרפה החשיב לא

 אחרי בארץ נבוכים הניחם לחה ישראל בעבור היה

 ׳ ואמני והודה חזר סוף ים ענין ראותו אתרי אך צרתם
 יורה בשבילם ביס עושה מאשר כי ישראל משני אנושה
 המנות בפשר במצרים להם נלחם היה ה' כי למשרע

 אתור בשובם חשבנו כאשר שמו כבוד דבר על עשה ולא
 אלהים עשה אשר כל את יתרו וישמע כי פה יאמר וזה

 ובאר ומן מצרים יציאת כולל שהוא עמו ולישראל למשה
 רננע פל ולא וישראל משה בזנות שהיה כבוד וענני

 שוף יה קריעת פ״י לו נתאמת זה כי יתב׳ שמו בכבוד
 משהואגט בשביל היה אולי תאמר ושמא ישראל את שהציל

 מוכרח הוא ולישראל שאמרתי מה לז״א .ישראל זכו
 מי כי משה את ולא ישראל את בלבד ה׳ הוציא הלא כי

 ט וזהו הס גם עש: ישראל בשביל כי הרי שיצא הכניסו
 כד״א יתרו. וישמע הש׳ שיעור או וכו׳. ה׳ הוציא

 פשה אשר כל את שהבין אדוני שמעני כ״ג( )בראשית
 שהכל שאח״כ ובמה מצריה יציאת ענייני כל שכולל אלהיס

 ולא עמו ולישראל למשה וזהו ישראל. אודות על היה
 לקנא כדרכויתברך והוא פרעה חילל אשר שמו עלכטד

 ה׳ הוציא הנה כי והראיה עצמו כבוד מעל בניו ד כב על
 שהיה הוא ידע ובמה ממצרים ישראל את וכבודו בעצמו

 כי הוא הלא ממצרים אמר לזה כלאך ידי על ולא ידו על
 עבד יצא בל נחר שמזלס במצרים והיה עבדים היו

 שני עשה הנה המערכות שידד יתב' והוא לחירות
 את פרעה הילל אשר את ה' הוציא כי )א( .דברים
 היות )ב( שמו. כביד מעל ישראל כבוד על שחש ישראל

 יתרו ענין מאד ענו משה ובשמוע המזל ששידד ממצרים
 הגהה אך עמו כביד על חם שלא שובים דבריך הלא אמר
 ולישראל למשה שעשה אמרת כי בדבריך עושה אני אחת

 לבדי בשבילי כהם בקול אני כאלו עצמי בפני שחחשבני
 ישראל אודות על הוא תאמר אשר אך בשבילם כאשר

 עצמי בפני חשב ל ולא בכללם נכלל אהיה כי כלל דרך
 אשר כל כי הוא דעתך הנה לו׳ וכו׳ משה וישפר א וזי

 שניון אמת הן כי איפה דע ולישראל למשה הי' ה׳ עשה
 כל כי תאמר לא אך שמו כבוד מעל יותר ישראל לשונת

 איני יחיד שאני למעני כי ולישראל למשה היה עשה אשר
 ישראל אודות על היה וכו׳ עשה אשר כל אך לכך כדאי

 כי פרעה חילל אשר שמו כבוד על רש היה שלא והראיה
 שרעה חשב כא.ר היה אלו כי והוא התלאה כל הלא

 לא כה עד גס כי ה׳ עזבם כי החירות פי על בשובם
 היה לא שמו כבוד דבר על אם כי עושה היה למענם
 שמצאם מעת אדרבה כ״א כן אחרי הדרך מתלאות מצילם

 שהי׳ אחור בשובם חלאת כענין ה׳ ויצילם נבר התלאה
 שמאז הים ופחד המדבר ופחד המצריים פחד חלאת להם

 יאמר או ההצלה אל הננה חלאת היתה כי נצולים היו
 רק היה לח להתגייר יתרו כבא מה אולי איש יאמר פן
 בהנצל להם ה׳ שהשיב שנתגיירו רב הערב את ראה כי

 להתגייר לבו אל נתן וע״כ ומן ובאר סיף ים בקריעת
 את וט׳ וישמע כ״א הוא כן לא כי אמר לזה הוא גם
 כ״א היה רב הערב בעד אלהיסכילא עשה אשר כל

 את ה' הוציא כי הנה כי והראיה עמו ולישראל למשה
 לא רב הערב הם האחרים כי ממצרים בלבד ישראל

 ערב וגס כאומרו יצאו שמעצמם כ״א יתברך הוא הוציאם
יחזית למען לחותנו משה מאמר ג״כ והוא .אתם עלה ר?

בזה 8 )ח״ב( טו



פא פשה יתרו תורת
 אשר את כ״א לגרים ה׳ שהסיב מה פל יתגייר ולא בזה

 ויצילם התלאה כל וכן ישראל אודות על היה אלהים משה
 לבו שח ועכ״ז רב לערב ולא עמו ישראל את ה׳

 אחד לכל יאמר או .שמים לשם שהוא וודאי ר להחגי
 ולא ישראל בשביל שעשה למעלה הכתובים הדרכים משני

 עשה שלא השני לפירוש בין פרעה שחילל שמו כבוד על
 נעשה שהכל אם כי לגרים טובה שעפה שחשב על יתרו

 . וכו׳ ה' הוציא כי באומרו ראיה מביא ישראל בשביל
 לכהן משל וכו׳ מצרים בארץ ועברתי מז״ל ענין והוא

 מקום הוא אכנס אם אמר הקברות בבית שתרומתו
 קדש היה הקב״ה כך תרומתי את אפסיד לאו ואס סומאה
 לאו ואס וט׳ אכנס אם גלולים מלאה במצרים ישראל
 שאם במקומו שכתבנו מה והוא .וכו׳ תרומתי את אפסיד

 ישראל את להוציא אפשר היה לא נכנס ית׳ הוא היה לא
 מקום שהיה חש לא במצרים הכנסו על וע״כ מלאך ע״י

 כי ישראל בשביל היה הכל איך תדע יאמר וזה ,טמא
 ולא טומאה מקום הוא כי ממצרים ישראל את ה׳ הוציא

 עשה הכל כי נלמד ומזה ישראל לאהבת כבודו על חש
 זה הנה כי הל כיון עוד .,ית תרומתו להיותם למענם

 מדת מהפך לפניו החביבים הצדיקים שבשביל ית׳ דרכו
 מדת אדרבה כ״א הרשעים ק לא אך רחמים למדת הדין

 פקח ע״ז גם כי הכתוב מאמר וזה .הדין למדת הרחמין
 עשה אפר כל את וכו׳ יתרו וישמע וז״א .יתרו עיניו

 כענין עמו ולישראל למפה הדין מדת הוא וכו׳ אלהים
 כמן בשאר וההיקש ישראל העשירו שממנה הדם מכת

 מתהפך רחמים מדת אפי׳ למצרים אך כבוד וענני ובאר
 ישראל את רחמים מדת הוא ה׳ הוציא כי לדק להם

 ליגזף ה' ועבר כאומרו רחמים במדת שהיה ממצרים
 וכו׳ הוצ׳א כי וז״א .ההוצאה היחה אז כי מצרים את

 כוונתו שעיקר לב על יעלה לבל וישמע יאמר או .ממצרים
 את שם בראותו אך לבעלה ובניה בתו להוליך היתה

 מלך וחתנו ובאר כטד וענני מן עילם של ככטדו ישראל
 ואמר הכתוב הקדים ע״כ להתגייר לבו אל נתן עליהם
 ,בחי בו היה שמיעתו שבעת אמת הן כי לו' וכו׳ וישמע

 שתי שהיו מדין כהן ותואר יהודית הואר שהוא יתרו
 אל בלט השם ע״ג כל כדרך בלבו מקשקשות הבחינות

 תורת אל מהבלו עצמו לעקור הוא נורא כי ,ה מעשה
 עודנו האמת אל להגישו לפעמו ה׳ רוח בהחחיל ט ה׳

 כי בלבו וגו׳ בעצם התיישט עד הבחינות ב׳ בלבו שוקל
 יתרו וישמע יאמר וזה זילתו. ואין אמת ותורתו אמת ה׳

 אך בלבד השמיעה בעת הבחינות ,ב שהם מדין כהן
 בדעתו נטהר כבר בתו את ליקח אותו רוחו כשנדבה

 ויקחיתרו וז״א מדין. כהן ולא יתרו ליקרא ראוי להיות
 שהוא יתרו ליקרא ראוי היותו אחר היהה לקיחתו כי לו׳

 בשמיעה כי וזהו למעלה כמפורש יהודתו שלמות תואר
 היה כששמע כי לומר יתרו אמר כך ואחר מדין כהן אמר
 שכבר יתרו רק היה לא צטרה אש כשלקח אך מדין כהן

 כונתו עיקר היתה לא כי ולהורות בעצם יהידות קיבל
 ימי כל עמו רוח בעצבות היחה כי בתו על שחמל על

 וירבה ועצום רב עם על מלך הוא כי גס ומה נעוריה
 בני עם להטיב וגס .אליו אותה בהוליכו עמו להיטיב

צפורה היות על שלא לז״א .אביהם עם להם שייסב ביתו

I )ח״ב( טז

 משה אשת וצפורה משה חותן שהוא למה רק כיוון בתו
 וידריכהו שיקבלהו בעיניו חן למצוא למשה רוח נחת לעשות
 ידריכהו לבי בפח שע״כ עמו שעשה החסד ולהורות ה׳ בדרכי

 לא שמשה שאחר כלו' .שלוחיה אחר אמר אמת בדרך הוא בס
 כי למדין בעצמו להחזירה אביה ולכטד בתו לכבוד חש
 .למדין עמה לשוב מהניחו יתברך הוא ממאן היה לא

 לו שלח לא .אחר ע״י שלחה כ״א .לשליחותו יחזיר ואח״כ
 מביאה תחנו כבוד משני חמיו עתה כי .אחר ע״י לשלחה יתרו
 משה אשת שהיא למה וכו׳ צפורה את ויקח וז״א .בעצמו אליו

:אחר ע״י משה ששלחה שלוחיה אחר היות עם
 יחזיק איך איש יאמר לבל .,וכו בניה שני לאת ג

 ואולי מדינית אשה לפניו תביא כי סובה לך
 .ישראל מזרע לו יקח .אחרת לו עוב כי עמה בל לבו

 בעיני חן מ־צאת האשה הנה כי כנודע בניה שני ואת לז״א
 אפשר ועדיין בניו ולא בניה וז״א . בניה ע״י אישה

 להורות כן מל .יתרו בת להיותה יאהבנה לא שעכ״ז
 סעס אמר .יחשיבנה כ״א בהו להיותה בה יבעל לא כי

 הייתי גר אומרו כי ז״ל מאמרם בהזכיר והוא בניה שמות
 ואכסניא מנוחה סוב מצא אשה שמצא ,לה הודאה הוא

 אבי אלקי כי על אליעזר קרא השני אח והנה . סובה
 שיתהפך היה מהראוי כי אמת והן .וכו' ויצילני בעזרי
 מאז שהצילו מה על אליעזר יקרא הראשון אח כי הענין
 מה על גרשום השני ואת .קודם שהיה פרעה מחרב
 אך .נכריה בארץ גר היה פרפה מחרב הנצלו שאחר

 עמו הסיב אשר ההטבה מאוד גדלה כי הרואה היה זה
 פרעה מהרב הצילו מאשר .יתרו בעיני הנו לחח כ״כ

 .אקדמיה ליה דחביב על כי ההוא הענין הקדים שע״כ
 אני סוב כי פתה לאמרראו .,וט האחד שם אשר וז״א

 שם על קרא הראשון שם את הנה כי ק. למצוא בעיניו
 שהוא פרעה מחרב ההצלה שם על השני ואח האכשניא

 אך .אשה לו ולתת לאכסניא קדומה וגס ממות ההצלה
 הקדים כן שעל אכסניותי עליו שחביבה כ״א זה אין

 להחזיק גרשום קרא האחד שם הנה יאמר או .עניינה
 אח׳׳כ הנה תאמרו ושמא .בעיניו אני טוב כי סובה לי

 נוסה הדעת הלא כי ,ה שעזרו על אליעזר ,הב את קרא
 לו מיצר שהוא ממי ה׳ עזרו גרשם לידת אחר כי שכיון

 שעזרו אחר עליך אס יודע ומי אחה אלא אצלו היה ומי
 השני שם שאח מה אמר לזה לו מיצר שהיית מצרה ה'

 על ולא ק אחרי שהיה מה על לא .אליעזר קרא
 כי נאסר ולא .פרעה מחרב שהצילו כ״א .נגדי שעזרו

 ,וכו הייתי גר אמר כי כאומרו בעזרי אבי אלהי אמר
 לא אליעזר שמו ששם בעת כי יהיה ,אביט אלהי כ״א
 מחתת יחפש פן פרעה מחרב ויצלני בפי' הדבר אמר

 אל ערב לא וע״כ .במדין מושל היה פרעה כי המלך
 רק היה לא כי אמר כי אמר שלא וזהו לדברו לבו אל

 .אליעזר לידת במקומו נזכר שלא מה בזה ויצדק בלבו
 ענין מלפרסם ויירא הדבר היה קרוב כי שמו סעס ולא

 רבה )במדבר ארז״ל והנה :כה פד מפרפה בריחתו
 משה שמצאו השני אמר ולא האחד אומרו על י״ט( פ'

 א״ל כו׳ שתים בת פרה אומר בני אליעזר אומר להקב״ה
 עתיד הקב״ה א״ל .ב״ו של משמו הלכה אומר אתה
 תחלה פרה בפרשת לפתוח ועתיד בעולמי לעמוד א' צדיק

אמר
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 כה עד כי לרעהו איש אומרו וזה .עסה עד ק שאין
 משה ויואל כאומר הוא גס ויתרו איש קרוי שמשה נס

 עסה אך .בסוג יתחברו לא זה כל עם האיש את לשבת
 : יתוארו לרעים האישים שני כי לרעהו איש לומר יצדק

 למעלה כתבנו הנה .כו׳ לחותנו משה ויספר ח
 על למצרים ה׳ שעשה מה היות שהכריחו

 ה׳ מי פרעה אמר אשר שמו כבוד על ולא ישראל אודות
 הניחם ולא .ה׳ ויצילם וכו׳ החלאה כל מאשר .וכו׳

 הדבר שהכריח .יתכן עוד .ממצרים יצאו כאשר למקרה
 על כ״א( ס' )ש׳ר שאז״ל במה והוא ולמצרים באי׳

 על מת ומצרים ופסוק אחריהם נוסע מצרים והנה פסוק
 הנה יאמר ובזה .שמו מצרים מצרים של שרו כי הים שפת
 הטת ידי על ממצרים ישראל צאת רק ידעת לא אתה

 בשביל ה׳ שעשה מה הוצאת ומזה עמו ואח פרעה אס
2 )ח״ב( מז

 ישראלי שאס יתר תדע למען לך אספר מזו גדולה .ישראל
 הוא ידו שלח מצרים של בשרו גס הנה כי .ית׳ לפניו

 ית׳ עשה שמו כבוד על לא כי בעצם יורה זה כי .יס׳
 ויספר וזהו .ישראל אודות על כ״א .פרעה חילל אשר
 .השר הוא ולמצרים לפרעה ה' עשה אשר כל את משה

 ישראל אודות על רק זה ואין הים שפת על מת ראוהו כי
 שרו יאשם אל פרעה חטא אס .יח' שמו כטד על שאס

 מרז״ל כנודע מעכבם השר היה כי ישראל על הוא אך
 סיפר כי והוא השר על י..א שמצרים זה ע״ד יתכן עוד

 ולמצרים לפרעה ה׳ עשה אשר כל את לחותנו משה
 זה היה שלא שליח או מלאך ע״י ולא ובעצמו בכבודו

 גדולת שעל תאמר ולא .לכבודם ישראל אודות על רק
 יעצר שלא עצמו ידי על עשה הוא רב כי מצרים שר
 בעצמו לפרעה ג״כ עשה ואגט .עליו ית׳ זולתו כח
 היה שלא עם בדרך מצאתם אשר התלאה כל את הלא כי

 הנה עצמו ידי על ה׳ ויצילם זה כל ועם שם מצרים שר
: ישראל כטד על רק איננו הענין כי

 דף )סנהדרין ארז״ל .וכו' השובה כל על יתרו ויחד ט
 בשר! מעשה . ויחד בלשון מדאפקיה צ״ד(

 פשע ענין הוא גס שזה ואפשר .מצרים צרת על חדידין הדידין
 שויחדששמח מה כי והוא שמחה לשון היותו עם הכתוב

 אשר השובה כל על רק מצרים רעת על היה לא יתרו
 הוכו אשר על לא אך .כו׳ הצילו אשר לישראל ה' עשה

 יתרו ויחד מט א )בתנחומא( רז״ל והנה .בדבר מצרים
 הוא ויהד שאו' זה דרך וע״פ .וכו' הקב״ה של שמו שייחד

 הצלה לשון אומרו מל לב שנשים במה יתכן ייחוד לשון
 ממצרים אמר ולא מצרים מיד אומרו וגס .הוצאה ולא

 מצרים מיד להצילו וארד פשוק על שכתבנו במה והוא
 כ• שהוא ממצרים כו' פרעה אל ואשלחך לכה ליה וסמיך

 בישראל החזיק הוא מצרים של שרו הנה ית׳. הוא אמר
 אך ידי. על אעשה וזה .בהם שאוחז מידו הצלה וצריך
 ויושע פס אומרו והוא . היס על ונתקיים עתה אינו

 שהוא ממצרים והוצא לך ועתה אך .מצרים מיד כו׳ ה׳
 הוא מצרים מיד אומרו כי יתכן ובזה .מהארץ הוצאה

 ננקוט כי והוא הענין אל ונבא .מצרים שנקרא השר מיד
 כל אחר כי ויאמר .ייחוד לשון ויחד כי מרז״ל פיהא

 ורשום מיוחד לדבר יתרו שויחד מה כי אמר הנסים מיני
הצילו אשר הוא לישראל ה׳ עשה אשר השובה כל על

 הה״ד מחלציך שיצא חייך א״ל .לצי מרז שיצא יה״ר לפניו אמר
 .נחשב זר כמו והלא :ע״כ המיוחד ושם האחד ושם

 למרום משה עלה לא עדין אליעזר לידת בעת הלא כי
 אלא ממקומו יוצא אינו מקרא של פשעו כי שנא׳ לא אם

 המיוחד ששם למשה לו׳ שעתיד מה לרמוז מקום יח׳ שמצא
 היה עדיין והנה : כזה מחלציו יהיה אליעזר העתיד
 כל כי בפרעות משה אל יתרו יבא מאשר כי לו' אפשר

 בעלה עם שתהיה בתו בעבור היה עליו חפן יכל ישעו
 ובניו משה חתן יתרו ויבא לז״א .ה׳ את לבקש .ולא

 אל שבא מה כי .הוא כן לא כי לו׳ משה אל ,ואשתו
 הבנים וכן .משה חותן שהיה למה רק היה לא *משה

 יתרו חפן וכל ישעו כל אך . משה אל באו בניו להיותם‘
 למה שם חונה משה שהיה המקום אל לבא רק היה לא

 וז״א .משה סם היה לא אס גם האלהים הר שהוא
 כשם הנרמז ■*הידוח לשם ויבא כלומר יתרו ויבא
 שהוא שלמה אלא גרותו שלמות על . כר נקרא כי יתרו
 שהיא למה אשתו וגס .בניו שהם למה ובניו משה חותן
 על היה לא יתרו עיקר אך .משה אל באו ע״כ אשתו
 שם חונה הוא אשר המדבר בחינת על רק בעצמו משה

 גם .האלהיס הר שהוא למה רק שם הוא להיותו ולא
 היה ה׳ את כי שטה בא יתרו משה שם היה לא אלו

 וז׳א למעלה כמ״ש בניה ולא בניו פה נאמר וע״כ מבקש
 למה כלומר אליך בא יהרו חותנך אני משה אל בדברו

 הר אל אלא דעתי אין כן לא שאס אליך בא חותנך שאני
 ,בא אני יתרו נקרא יהידות בשם הנה אני כי האלהים

 היתה בניה ואת בתי את להביא כי לבך על יעלה לא וגם
 העיקר כי איפה דע כי היהידות על העיקר ואין טנתי

 שאשתך יהידות שם שהוא יתרו נעשתי כי עצמי על הוא
 או' ולא עמה באים בניה שהם למה והבנים אשתך שהיא

 לאישה באה שהיא עמה באים כי .עמס רק עמי בבאים
 עצמי אל הנוגע אל אס כי להביאם באתי לא אני אך
 ה׳ אח לבקש בא חמי הנה אמר כך משה בראות ק על

 להקביל ראוי מי את כן ואם אוחי לבקש ובני ואשתי
 שאני אותי המבקש את או .ה׳ אח המבקש אח פניו
 וישק וישתחו חותנו לקראת משה ויצא כן על ודם בשר

 .עתה עד סשא״כ כערכי אנוש אחה עתה הנה אפר כי לו
 עתה כי על שהוא לשלום לרעהו איש וישאלו או׳ וזה

מה .כאחד שניהם יהודים הם באשר לזה זה רעים נעשו
 ט' ויחד יזהו .מצרים שנקרא השר מיד .מצרים מיד

:כו׳ הצילו אשר
 מן בהצלה הנה אמר .כו׳ ה' ברוך יתרו ויאמר י

 אני כתות שתי הגה מצרים שנקרא השר
 ואיזה רב הערב )ב( .ישראל )א( ממנו. נצוליס רואה
 לא שמעולם ישראל .מידו לינצל קשה יותר הי׳ מהם

 נפשות הגונב כמלך גניבה דרך כ״א .מצרים יד סחת היו
 מחלאת ממש מתחתיו עמו שהס רב הערב או אחר מעם

 יתרו אמר וע״כ .רב הערב אומר הוי .בו טומאתו
 מצרים מיד ישראל בני עם אחכם הציל אשר ה׳ ברוך
 והוציא בידו הייתם גניבה כי פרעה ומיד השר הוא
 הציל אשר הוא .מזה יותר אך .מפיו בלעו אח ית׳
 תחתיו היו כי מצרים יד מתחת רב הערב הוא העם את

לפרע יתכן עד׳ז או .טומאתו ומלאת מאיכותו ממש

 העם



סב טשה יתרו תורת
 עפ״ג שהיו לינצל מישראל וראויס כשרים בלחי על העם

 בדין.כמשז״ל השר של תחתיו היו שכבר נוי. מקרב גוי
 ה' ברוך ויאמר .בידו מסורים כבר שהיו כ״א( פ׳ )ש׳ר
 וכל ובניו ואהרן משה הס .הצדיקים אחכם הציל אשר

 שהיה מצרים מיד היה אך .פניו להקביל שיצאו הזקנים
 העם את הציל אשר הוא מזה יותר אך .בידו אוחז השר
 מצרים של ידו תחת היו שכבר כשרים בבלתי ההמון הוא

היו שכבר ז״ל מאמרם והוא ה׳ הצילם ידו ומתחת
:מאד שעצמו יתברך חסדו לולא מסורים

 כי הקשיט הנה .וכו׳ ה׳ גדול כי ידעתי עתה יא
 אלהי גס כי שיורה .מזו גדולה כפירה אין

 אפר והלא מכלם גדול שה׳ אס .כי הם גדולים העפים
 ספק. בלי יקרא כופר ה׳ מבלעדי אלוה יש כי יאמין
 ויתכן בע׳ג ממש שנתן בזה יתרו את האשימו ורז״ל
 שלא בתנשמא( )עיין ארז״ל הנה כי והוא בזכותו להפך
 ויתק כולם על ההפרש ידע ומזה עבדה שלא ע״ג הניח

 כלומר ה׳ גדול כי ידעתי פתה הכתוב פפס יאמר זה
 האלהיס מכל הוא הלא זה ידעתי והאיך לבדו גדול הוא

 ראיתי ולא עבדתי כלס אח כי ה׳ גדול כי למדתי שמהם
 הוא בו גדולש שהורה בה' ראיתי ומה .בהם כח

: עליהם הביא .זדו אשר בדבר כי
 השלם דרך הנה .כו׳ מפה מותן יהרו П ויק יב

 להביא חמיו או כחחנו קרובו אצל איש בלכת י
 הביא להתט לא שהביא הדורון יתרו כי אמר דורון לו
 לא כי הזקטס וכל אהרן בראות כן ועל .לאלהיס אס כי

 אלהים כזה איש הנה אמרו אז .מה' רק עיקר עשה
 האלהיסוזהז לפני כאכלנו הוא .עש למס ובאכלט עמו

 לקח מאז האלהיס לפני .וכו' לחס וכו'לאבל אהרן ויבא
 זבחים ויזבח אמר שלא וזהו לאלהיס. לזבוח וזבחים השלה

 סרסיקריבם לקחם מאז כי ויקח אמר אך וכו' שלה ויקריב או
 וכי תקרא מצוה סעודת כי שאמרו ה׳ עם רצונו סוב ראו

 היותו עם יתרו ויקח הכתוב ושיעור כאמור עש אלהיס
 זה כל ועם .דורון לו יביא ראוי והיה .משה שתן

 :וכו' אהרן ויבא כן ועל לאלהים וזבחים עולה רק לקח לא
 מאומרו )א( .יקשה הנה .וכו׳ משה חתן וירא יד

 מצער שהוא נראה לעם עושה הוא אשר
 יושב אתה מדוע ומאומרו .עליו היא והתלונה העם אח

 נראה וכו׳ העם וכל ומאומרו .עליו כחס נראה לבדך
 אלי יבא כי באומרו השיב מה כי )ב( .עליהן כמחלונן

 משיב ומה מחלוק והוא זה ראה יתרו נס כי .וכו' העס
 חידש מה .דבר להם יהיה כי באומרו )ג( שכחתו. על
 אליו שבאים דבר להם בהיות כי כן יודע ישרו גס כי לו

 אמר ולמה אלי באים שהול״ל )ד( .הוכיחו זה כל ועם
 איש שהול״לבין רעהו. ובין איש בין אומר וכן אלי בא

 חקי אח והודעתי אומר )ה( .בין בין ומה .לרעהו
 סוב Ы באו' )ו( . המשפט דבר אל תשובה זו מה וט'

 התלונה ואומר חוזר למה .פושה אחה אשר הדבר
 כמיצר יורה תטל נבל אומר וגס :פליה שהשיב אחרת

 וגו׳ הדבר סוב לא אומר הפך והוא .העס וטל פליו
 בקולי שסע פסה אומרו )ז( רע. דבר שעושה שמורה

 אלהים ויהי אומר )ח( .עתה אוסרו ענין מה וכו'
עש אלהים והלא עש אלהים יהי שבעצש ששרה עמך

3 )גיב( טו

 הדיינות אצל וכו׳ לעס אחה היה ערן מה )מ( חמיד.
 כאומרו )י( .המשפע מערן אינו ט׳ והזהרה אומרו וכן

 ולא חחזס ל׳ וגס מיוחרח ואתה מלת כי תחזה ואתה
 בכל העם את ושפעו אומרו )יא( .תבחר או תראה אמר

 בכל העם את שופע היה משה עתה גס הלא כי עח
 מעליך והקל בכלל כי אתך ונשאו אומרו )יב( . עת

 אלהיס וצוך תעשה הזה הדבר את אם אומר )יג( .הוא
 .המשה הזה הדבר אלהיס יצרך אם לומר לו היה הנה כי

 מייחם למה בשלום יבא מקומו על איש אומרו )יד(
 משה ק שעשה אח״כ באומרו )סו( .המקום אל הדבר

 אליך יביאו הגדול הדבר אמר יתרו כי .הלשון ומשנה
 שלשה ראה יתרו הנה אמנם :הקשה הדבר אמר ואח׳׳כ
 נצנים כלם שהיו הצטר את מסריח היותו )א( .דברים
 .לעם עושה אחה אשר הזה הדבר מה וזהו לפניו.

 יושב אתה מדוע וז״א .וילאה לבדו יושב שהוא עליו חס )ב(
 .מהיום חלק די והוה ערב עד מבקר החמדה )ג( לבדך.

 על והשיב .ערב עד מבקר עליך נצב הסס וכל וזהו
 י״ט( ד' )סנהדרין והוא וט׳ העם אלי יבא כי הא'

 .לדין לפניו בעמדו המלך לינאי שמח р שמעון מאמר
 .העולם והיה שאמר מי לפני כ״א שמד אחה לפני לא

 כלם שבאים מסריהם שאני אמרח אשר משה מאמר וזה
 וז״א .ית׳ לפניו כ״א באים הס לפני לא .לפני שמדים

 לדרוש כ״א .בעצם אלי באים אינה העם אלי יבא כי
 כי באים הס העולם והיה שאמר מי לפני כי אלהיס
 מסדי בדייסה נצב והאלהיס .אל בעדת נצב אלהיס

 לבדך יושב אתה מדוע ואמרח סרחי על חסת ואשר
 .אני הנה ט כשט לדון יוכל זולתי אין כי הוא הנה

 אין כי .עדים ואין ביניהם שעבר דבר להם יהיה כי
 .אלי בא בעצש הדבר אותו .להם רק הדבר גלוי

 שאס )כ( היה. כאשר שהיה המעשה לפני ומתגלה
 ברוח אט .בלבט האמת ויסתיר דבר איש יסעון במרמה

 לב שבקרב מה לפי ואשטס .לט מצפוט אדע קדשי
 .איש כין ושפסתי וזהי .מטו ששציא מה לפי ולא איש

 רעהו שבין ומס .ובלט בקרט איש שבין מה שהוא
 יוכל זולתי ואין נטו ק שאין עם הוא גם לבו בקרב

 והודעתי אמר .ערב פד מבקר שהיו הג׳ ועל .כן לדון
 את למשפס רק ענין היה לא אס לומר וט' חוקי אח

 חוקי אס והודעתי גס אך .היום כל צריך היה לא העם
 .רב זמן צריך ולזה .והודעתים ללמוד כשבאים כי וכו'

 הס לפניך שלא אומר שאתה מה אליו משה חושן ויאמר
 רק זה נאמר לא אך .הוא כן יתברך לפטו אלא באים

 אך רבים שהם שלשה של בב״ד לפחות או בסנהדרין
 .פושה אהה אשר ט׳ סוב לא וזהו .בלבד א׳ אתה
 אתה אך . לזולתך אלא זה הפרש אק כי תאמר שמא

 אוסר אני לזה אתך ה׳ באשר רבים כדייטס שקול לבדך
 נבל הוא והכפל .חטל נבל והוא אחר ספס יש גס כי

 הזה העם נם אחה גס וזהו .אתה חטל גס הפס
 שאין הוא אמח . אסר הב׳ ועל :וכו׳ פמך אשר

 לתקן ט ועל .לבדך עשוהו שכל לא אך לדק כמוך
 חבול מנטל זמן אחר לעשות עתיד שאתה מה אלה שתי

 ולא .איעצך בקולי שמפ מעתה וז״א .מעתה עשה
 יהיה שלא מלדון אפרישך אס סבה. אהיה כי תאמר

אלט•



יתדו תורת
 עם נצב אלהים כי דיין בהיותך כאשר .עמך אלפים

 .אחר באופן עמך אלהיס ויהי איעצך הנה ט הדיינים
 . בקשותס לענייני סרסור לעס אהה היה כי והוא

 הדברים את אתה והבאת .העם ובין הקדוש כמלך בין
 תעמוד שלא . עת לך יחסר לא כן וע״י האלהיס אל

 מתמיד שאתה ושהוא .שאמרת הג׳ ועל .יח׳ לפניו
 ואת האלהים מקי את להודיעם הוא ערב עד מבקר

 את אתהס והזהרת •אם ט זה למנוע אץ הגה שרותיו
 תצטרך לבלתי איפה זאת עשה אך .התורות ואח החקים

 בה. ילכו הדרך אח להם והודעת ט והוא זמן כך לכל
 רק וחירות הקים פרטי ללמדם יום יום תצטרך שלא

 וגם פיהם על יחנהט טלצות בה ילכו הדרך אח תודיעם
 בכל מהמעשה קצת ולא .יעבו אשר המעבה את כאחת

 העצה והנה .פרטים לבא,לשאול עת בכל שיצטרכו ויום יום
 אתך אשר שדי במחזה תחזה ואתה כי היא אמרתי, אשר

 :שי א שיהיו והוא .ובו׳ חיל אנשי הס ש קדשך ברוח
 מצוה מכל כי היל אנשי וזהו .עשה במצות שלמים חיל

 עשה מצות לו אשר נמצא ומלאך פרקציט קדוש כת יעשה
 לא ממצות אלהיס ויראי ,ומלאכים מיל לו יש הרבה
 האמת לכשת פנים נשוא לבלתי אמת אנשי וגס .תעשה
 .וכו' בצע שונאי וזהו .הממון מפני לא וגס .לגדול
 מתחת הדין שוח תקלת תאונה לא כאלו צדיקים שע״י

 ידי מתחת הדן שוח צאת שחד שאין באופן .ידיהם
 אליהם ומתגלה בא שביניהם דבר שאין על .הדיינים

 בהיותם הלא כי איש שבקרב מה יודעים בלתי ועל כמוך
 ה׳ יעזרם גס בצע שונאי אמת אנשי אלו שאטם בעצי

 הקב״ה מין כי בדיניהם בצע יהיה וצא האמת להם שיתגלה
 ושפטו כי בזה עוד ונרויח הצדיקים ע״י הקלה מביא

 בעל* כמס מהצסער •בצר לא הנה כי עת בכל העם אח
 עתם בא עד אליהם הכץדמים דין •גמר המקוים דינין

 או אצף ישראל המון בכל יהיה יקרה ואס .הס נס
 ביום כצס לדון כח יעצור אהד דיין וכי דין בעלי אצפיס

 דברי מהשמע מקצתם יעמדו יומים או יום ולפעמים א'
 אך .מחלקיהם סלעי (±пб' בני בין ויאריכו ריבותם

 כל לששט אפשר יהיה .הדייגים ביניהם שירבו עתה
 . והנה הנה דינים בעלי יתחלקו אחד נעת כלו העם
 מעשת עת איזה שבכל עת בכל העם את ושפטו וזהו

 אמת הן כי תאמר ושמא כלו העם את לששס יוכלו היום
 משגגת יטש אפשר עדיין אך .קל מע משפט יצא סלא

 כן על משכמה או לישד מהעדר דין אתה שיסכלו הלמוד
 לטפך ייסב *ובזה .אליך יביאו הגדול הדבר אח אפר

 כל אתך ונשאו ט וצגפשך מעליך והקל כי לטף . ולנסשך
 רבה במדרש ז״ל מאמרם והוא .מכשורא שיבא אהד
 לבדי אשא איכה משה שאמר א׳( )פ׳ הדבטס אלה ספר
 בכס כיוצא אלפים אלף לסבול יכולני משה אמר .ט׳

 שמזה הט דייניכם גבי על עונשיכם הרבה שהקב״ה אלא
 כמדובר אתך ונשאו .יהרו פה לו יאמר וזה מצטער היה
 צדיקי׳ אנשים תחזה שאתה תעשה הזה הדבר את אם

 בה׳ שבטח.י ידיהם מתחת תקלה צאת לבלתי ככדאים
 ולא עמוד שויכלת ותרויח בדבר ויסכים אלהים שיצוך
 הזה העם וכל כי והוא גדול ריוח שד וגס .חבול

אתה בהיותך הנה כי והוא .בשלום יבא מקומו סל
4 )ח״ב( טז

 עם א* כל מדינים דינים בעלי ק׳ ,א יום ויבואר לבדך
 שהות היה שלא דינים בעלי כמה וישאלו דיכו בעלי
 עד ומחלוקת בקטטה למקומם החלים נ־יצאו לדינם ביום

 אך . ביניהם שלום ויחוור בדין לעמוד שישובו המחרת
 כ״א מקומו על איש יבואו לא . לביס דיינים ע״י עתה

 וישובו משפטם יעשו למקומם שובם שטרם בפלוס
 השני ביום לידון יצטרכו אם מפא״כ בשלום למקומם
 אחרת פעם שלום בהעדר מק־מו על איש ששט שנמצאו

 כי .וכו' משה חותן וירא הכתובים בכונח יתכן עור
 השמדיס צטל כורח על רק היחה לא יתרו חלינת כל

 אין משה לו והשיב .ז״ל כפרש״י ערב עד מבקר לפניו
 לשה להם שאהיה אלהיס לדרוש א’כ העם ביאת עירך

 העם אלי יבא כי וזהו .שאלותיהם בענייני הקב״ה לפני
 הטורח היה לא המשפט דבר על כי אלהים לדרוש הוא
 התובע אלי בא דבר להם יהיה כי הלא כי הכולל הזה
 שופפסתי ימשוך ריט איש אחלי ואשלח דרישתו וע״י

 תמיד ריטח דברי אין כלומר רעהו ובין איש בין אמ״כ
 זה על לא כן ואס דבל להם יהיה כי לפרקי' כ״א

 כי ועוד .ויום יום ערב עד מבקר עמוד צייך הייתי
 דין בעלי שני שהם רעהו ובין איש בין ושפטתי הנה

 הרג ההמון לפאר טורח ן אי וא׳כ .בלבד לפני העומדי׳
 טורח אין וא״כ לפני בעמידה לה־ות אנשים שני זולת

 בעמידה להיום הרב ההמון ליתר יכריח מי ט העם לשאר
 עמידחס אין הך .רעהו ובין איש בין בשפסי בפני

 על אצהיס אדרוש שחפץ מי שהוא אלהיס לדרוש רק
 :האלהי׳ מול להם כאהי׳ לרבים אז ליחיד הנוגע
 גס האצהי' חקי את והודעתי ט .ללמוד שנים ועוד

 לפני והתמדתם עמידתם היה ולזה .תורותיו ואת כן
 כלומר .ששה אתה אשר הדבר טוב לא יתלו לו והשיב
 כאשר בהם תלוי ואינו הששה הוא שאתה המשפט בערן

 אימצך בקולי שמע לכן חורה וללמוד אלהי׳ לדרוש בטאם
 להקל יהשיבך וצא ,עצתי בקמהך עמך אלהי׳ יהי וידעתי
 יבאו שקצתם שאסרת מה על כי והוא מצוה עול מעליך
 ואל .לעשותו זולתך שאין אודך אני גם אלהיס לדרוש

 האלהי׳ של לעס אתה היה כ״א הדבר מעשות תרף
 בלבד אהה והבאת הנה כי זולתך אין כי בירה׳ אמצעי

 עמך עלהג׳הדין וגס אחר ולא האלהיס אל הדברי׳ את
 אל מזה וגס זולתך ואק כמוך ה' תורת יודיעם מי כי

 כוללת דרך תודיעם בזה אך ,וכו׳ והזהרת רק ידך חנח
 דבר על אך .למעלה שכתבנו ע״ד .פיו על יתנהגו

 אחרים ע״י להעשוס שאפשר וכו׳ תחזה ואתה המשפט
 מתחת משקן בלתי דבר יצא בל המגירה הגונות מצות בעלי

כדלעיל: והבאר ידיהם
 הדבר למעלה אומרו .וגו׳ חיל אנשי משה ויבחר כד•

 הדבר או׳ הוא ופה .אלץ יביאו הגדול
 דין דומה שאיט יתרו רוח על העולה כי הוא .הקשה

 לדין .מרובה ההפסד יהיה משפט יעות שאם .רב ממון
 ט שוגה וכל .מועט שהפסדו פרוטה או כסף שוה של
 מזערופ״כאמר מעט אם כי אלהמשוח. יפסיד לא

 הקטן הדבר אך רב. שהפסדו אליך יביאו הגדול הדבר
 מועט ההפסד יסש כי שגס .הם ישפטו שעט שההפסד

והוא האמת משה לימדם השעל אל הדבר בהגיע אך
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»יתרו תורת
 נם ומה .זהב ככר אלף כדין פרוטה דין הוא כך כי

 ההפרש אץ אך לעשיר רב כהון אצלו שפרוטה עני לאיש
 הפשוט הדין כי הפשוט לדבר הדין והומר קושי בין רק

 יקרה אך .קל הוא רב הון דל הוא אפי׳ לכל וידוע
 הדין היכן מלדעת קשה .פרוטה שוה של ח והיה
 הקשה והדבר אומר הוא ע״כ .בו נבוך ויהיה .נוטה

 אל יביאון דינו מה לרעת הקשה שהוא משה אל יביאון
הם: ישפטו מהדינו. להשיג משהוהדברהתטון

 לבא .וכו׳ ישראל בני לצאת השלשי ТГО/2 א יט
 אומרו )א( לב נשית הפרש׳ טאור אל

 .הפאר מכל זו חניה נשתנית מה .וכו' השלישי נחדש
 בשאר כן עשה שלא מה . הדש ובאיזה זמן בה שנאמר

 ביום יאמר ומהראוי באו הזה או׳ )ב( . המקומות
 הנסיעה מזכיר .החניה הזכיר אחר כי )נ( .ההוא

 שחוזר )ד( . מרפידיסוכו' ויסעו באומרו לה שקדמה
 . במדבר וימנו ואימר החניה שנית ומזכיר כן אחרי
 שם ויחן באומרו המניה להזכיר שלישית שחוזר )ה(

 שחנו כפרש״י שאם יחיד ל' ויחן או׳ )ו( .וכו׳ ישראל
 לא חניות ל״ח בכל כי היחכן כי קשה .מחלוקת בלא
 לדקדק )ז( .זו זולת מחלוקת בלא :ם מ באחת חנו

 למה )ח( .משה ויעל נאמר ולא עלה ומשה אומרו ל׳
 ומשה אומרו אחר כי .יח׳ הוא יקראנו טרם עלה
 כי )ט( .וכו' ה׳ אליו ויקרא נאמר האלהים אל עלה
 ויקרא ההר אל עלה ומשה אומרו צודק היה יותר
 הוא שאם לאמר אומרו )י( האלזים. אל ויעל ה׳ אליו

 ומה הוא וכו׳ תאמר כת אומרו בכלל לישראל לאמר
 תאמר כה ויאמר יאמר צודק הי׳ ויותר לאמר אומרו צורך
 יעקב בית לכרם ישראל את חילק למה )יא( .וכו'

 דירים הם כגם אל שליחתו דנר אס ישראל ובית
 ממעט מה כו' ראיתם אתם או' )יב( אחדים.

 מזכיר אינו למה )יג( זולתם. ששולל שיראה אתם או'
 .מצרים את שהיצר מה שמזכיר כמו ממצרים היציאה

 אתם הי׳ ית' שהוא תחר כי אלי אתכם ואביא או׳ )יד(
 אחכם ואביא ולא עמכם ואהיה יאמר יצדק יותר תמיד

 .אלי מדת בעצם תצדק לא המתרגם ולדעת אלי
 אומ׳ כפל )כז( .צודקת ובלשי יתירה ועתה רו' )טו(
 בריתי את ושמרתם אומרו בכלל כי )יז( .תשמעו במוע

 פ' )וב״ר בתנהומא הוצרכו ע״כ כי הקול שמיעת היא
 התורה. בריח על ולא ידבר מילה ברית על כי לפרש ס׳(

 טעם נתינת תהיה ואיך העמים מכל סגולה זו מה )יח(
 לי תהיו ואתם אומ׳ )יט( .האין כל לי כי ,או לדבר

 . ואתם עתה שיאמר כה עד ידבר זולתם עם לא כי ט'
 ית' הוא יעשה ישראל לכל האם כהנים ממלכת או׳ )כ(

 וגוי אומ׳ )כא( . כהוגה של מלכות או וכהנים מלטם
тр טוב וטוב . גוי ואח״כ מלכים תחלה קראם איך 
 אלה אומ׳ )כב( . וקדושים כהניס ממלכת יאתר הוא

 ידבר אשר הדברים הם אלה כי ידע לא מי וכו׳ הדברים
 וישם העם לזקני ויקרא משה ויבא )כג<או׳ .בג״י אל

 וגם יחד ישראל כל אל דבר ולא שינה למה כו׳ לפניהם
 . וכו' אח אליהם ויאמר יאמר ראוי שהיה וישם מלת

 לו היה צורך האם העם דברי את משה וישב או* )כד(
 אומרו ענין מה וגס העם דברי את משה לו מגיד יס׳

5 )ח״ב( !טז

Л0 טשה
 ישמע כעבור יש׳ או׳ )כה( . ויאמר אמר ולא וישב ל׳

 שישראל אלא מדבר היה עמי כי שיורה עמר בדברי העס
 והלא . משה עם מדבר ישב׳ הוא שהיה מה שומעים

 היה מישראל וא' א׳ כל עם כי רז״ל למדונו גדול עיקר
 כ״א עם מדבר היה עצמו והדיביר ואומר מדבר יתברך

 והוא אלהושי אש מקבל וכו׳ עליך את מקבלני לו ואו'
 והוא .מהשר אין כאלה רז׳ג מאמרי ורבים הן אומר
 אנכי ישב׳ מסיו נצטוה ישראל איש כל כי גדול עיקר

 ומקרא הגבורה מפי ישראל איש כל שמע לך יהיה ולא
 קהלכם כל אל ה' דבר בשנים סניה תורה דברה מלא

 מתחלה כי יודה וכו׳ עמנו אחה דבר מאומרו יראה וכן
 אש משה ויגד אומר )ט( .מדבר היה הואית׳ עמהס

 יאמר שעליו שנית לו דברו לא הלא כי .כו׳ העם דברי
 מה )כז( .העם דברי את משה וישב אומרו אחר ויגד

 וכו׳ וקדשהס העם אל לך ית׳ הוא שאמר עתה נתחדש
 העם דברי את משה השיב כאשר מתחלה כן אמר ולא
 לעיני ה׳ ירד השלישי ביוה כי באומרו )כח( .ה׳ אל
 ההר על ה' היה החדש מיום והלא ביני ה־ על העם כל

 על ה׳ וירד משסכוים פרשת ס־ף חורה דברה א’מ ומקרא
 השביעי ביום משה ויעל ימים ששת העק ויכסהו ההר
 השלישי בחדש איירו )שה( רז״ל הנה אטים : וכו׳
 חדשים ג׳ להמתין צריכין וגיורת ששבויה מפני .וכו'

 מצרים מיציאת הלא כי זה מאמרם נחשב זר כמו והלא
 הנח כי ועוד שטעות שבעה רק היו לא חורה מסן עד

 שבועות השבעה כי הומרו כז( דף אמור )פ' הזוהר בספר
 תה משומא האשה שמתקדשת נקיים שבעה כנגד היו

 שמסמאה שעבדו מהע״ג עצמם בפרוש כן כי לחופה ליכנש
 ליכנם נקיים שבעה כנגד שבועות שבעה שמרו כנדה

 שביום העומר קרבן כן ושעל תורה מתן של לחופה
 כבהמות נמשלו כי שעורים היה הליבון שרם היציאה

 כבר כי מחשים היו החושה שביום הלחם כתי אך נדמו
 יש כי סברותס נפרדו איך יפלא והלא ,לאנשים אז היו

 ובכלל וגיורת לשטי' ויש הנשאת ישראל לבת איחס ידמה
 :לחכעים מחמשים הימים מהפר הפרש הדבר

 קודם ית' אלתתו )א( .לב נשית הענין אל לבא אטנם
 הקדימם למה במרה ודינין שבח חורה מחן

 המלך בשבת בצע מה )ב( . מזולת אלו נתייחדו ולמה
 ידבר משה את ושליח והערב השנה ימים ששת הקדוש

 תשובתם לקבל האלהים מול הוא והיותו ישראל בני אל
 אפשר היה הכל הנה כי האלהיס אל הדברים את ולהביא

 בהר שכינה להשראת ראשון שהיה החדש ביום להעשות
 : ימים ששת לבא שכינה תקדים ולא הששי ביום או

 היה ואם תורה מתן ביום הלוחות ניתנו לא למה ועוד
 ארבעים ויעלה יקדים יום מ׳ ה' עם משה שם יהיה צריך
 מלומר יתברך הוא ימתין או תורה למתן קודם יום

 שניי עם משה רדת מד ההוא המעמד ולקק הדברות
 לאמר אחד לשנים תורה מפן יחלק ולא בידו הלוחות

: הלוחות להם לתת ואחד הדבר אליהם
 ס״ז( דף )שבח מז״ל נזכירה הענין אל לבא והנה

 על למשה שובה החזיק יתברך הוא כי האומרים
 אמרו וכן . ששברת כחך יישר לו ואמר הלוחות ששיבר

חזקת הואית׳ ששבח משה ע;ה אשר החזקה היד ולכל
ידו
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 כפנויה שתדק מוטב אמרו סעס ונתט הלוחות ששיברה ידו
 היו לא ט נראה מזה הנה : איש כאשת תדון ולא

 זו( )פרשה ממז״ל זה יר וכן הלוחות קבלת עד מואין
 שעל החתן ששלח זהב תכשיש שני אל הדברות ,י שדמו

 אגר רק בעגל איבדו שלא יחב׳ הוא עליהם נתרעם כן
 מפי ששמש לך יהיה ולא אנכי שהם עצמו ע״י לנו נתן

 לא ט קצת נראה הנה משה מפי שמעו אפר ולא הגטרה
 : סבלונוח ושלוח שדוכין כ״א בעצם הורה מחן אז היה

 לו קרה הנת כי והוא הענק אל ונטאה נקרב ובזה
 חשק אשר ישראל כמלך ישראל עמו עם יהב'

 אינה היא והנה וירא לאפה לו לקחתה וגיורת שבויה
 שש ולא ליבונה ימי להמתין וצריך מעומאתה מתקדשת

 כי באמור באמת לבט מתחמץ היה אך לזאת. לט
 עד אליה מלבא אותה אהבתו אש לכטש יוכל איככה
 שלא שיזרע זרע בין להבחין ירחיס שלשה יסטר

 בעיניו פניס כאלף כן על בקדושה שנזרע לזרע בקדושה
 שמלת תסיר עליה יצו כליותיו יועצוהו כן על יום הצ׳ היו

 ליבונה ימי ולשמור ממלטת אותה והלבש מעליה שביה
 במים יטבילנה ההם הימים ובמלאת ובטהרה בקדושה
 בק להבחין זרע שכבת איחה ישכב לא ט וגס עהורים

 ממקור סהרה כי פיהו מנשיקות ישקנה הלא לזרע זרע
 ואז יום ,הצ בא עד לט נהמת ישקיס ובזה :דשה
 . דבר לכל כאשתו עמה לטות אצלה לשכב דודי׳ ירוה
 יתב' הקדוש המלך עם לט קרה הזה החזיק ככל הנה

 ושטיים גרים במצרים הייט מאז כי לעד שמו ויתעלה
 אצלט כמטאר מילה ובדם פסח בדם נתגיירו שם כי

 אטתיט מצד ע״ג ביד שטיה כישראלית והייט במקומו
 נפפט בם וחסמא באשמותנו טומאה זרע בנו נזרע ושם

 שבכל רשעה ששי לכל כמשפט הטומאה כמות והולדט
 יתברך הוא בט ורצה כנודע משחית ובורא קינה שן

 הקדוש המלך ביתן גנת זרשני בט לזרוע אליו להשיאט
 לב היה והנה : קדש שרפי להוליד במצותיו לקדשט
 יפי זולת והנה ראה אך לעשוש למהר עולם של מלכו
 בין להבחין יום תשעים להמתין שד צריך וליטן סהרה

 אפר עד ית׳ בנו שיזרפ קדש לזרע בטומאה שנזרע זרע
 שנבחין הקודמים המעשה אל נעשה אשר מעשה ידמה לא
 שלא במצרים שנזרע לזרע בקדושה שנזרע זרע בין

 שים משוללי בנו שיזרש הטובים מעשים שיהיו בקדושה
 היה אוהט יח' אהבתו מאד גדלה ומאשר נכרית פניה

 אליו לקרבנו בט חפץ יותר כי לפשוש האלהיס למהר
 כי יתהפך ראוי שהיה עם בו לידבק חפצינו מאשר

 פנים כאלף חדפיס השלשה והיו החלק ואנו הכל ית' הוא
 היא שמאחינו להעביר מיהר עשה מה כן על . בעיניו
 משט י״ו( פ׳ )ש״ר כמז״ל פסח דס ע״י שעבדט הע״ג
 מצרים כי והוא .ט' וקחו מהע״ג ידיכם משכו כו׳ וקש

 ועש ושחטוהו וט »וכפר טלה מזל שתה עטדחם
 כי ,ה קדוש סל כלם עצמם ומסרו שפטים גו

 עוד כי ויסהכנ מטחם בכרעי ואסרוהו לקחוהו
 שסאה דם פסקה וכאשר המצריים יסקלוס מעט
 ערלתם בשר שר היא שמלוחם והחליפו הטלה משט מאז

 כמאמר ימים שטעי ז' ליטנם ימי למטת יתחילו למען
לברר היה הליבון והנה כ״ז( דף אשד )ס׳ הזוהר כשר

& )ח״ב( טז 4

 אשר נחש !והמת שלאח שרעניות משיורי עצמם וללבן
 להחזיק משדי פזר לעוזר' ית' אהן האר כ״ע בס רואמ

 כי בדינים )ב( .שבת במצית )א( . דברים בשני הלבון
 לקדשם ישירה נפש ע״י קדושה רוח עלימו יערה בשבת

 כל כאשר שמחתם מזוהמת נפשהס וללבן לברר לכוהרם
 השבח ע״י קדושה רוחניות בהבראו קנה השלם כללות

 כי וינפש שבח פשוק על הצלינו ככתוב ולהתקיים ,לסחלב!
 אשר קונם עם ישראל נפשות בין אמיץ קשר נעשה בזה

 הליבון אל כאשר כי ולהיות ית׳ בו דבקה יתירה הנפש
 בין צריך כן למקום אדם בין ושלום קשר צריך והקדושה

 ואהצת בפסוק תלויה התורה כל ק על כי לחברו אדם
 הנפשות כל כי במקומו אצלנו ככתוב והוא כמוך לרעך

 באלהיני ושורש אחיזה להם יש מישראל ואיש איש כל של
 ויש החשד מפאת יש בחינתה לפי ונפש נפש כל יח'

 בהיות כן על מזינות יתר בכל וההיקש הצבורה מפאת
 ושורשיהם פה נסשוסס יתאחדו ביניהם שלום למשה
 בפירוד וההפך יה׳ העל־ק במקוק ייחוד ויעשו מעלה
 הספיק ק ועל הלילה עליון אלוף מפריד נרגן כי ושנאה

 רב כי ישראל אה והגלות המקדש בית להחריב זה עון
 יס׳ הוא р על דעת למוצאי קץ אין עד מאד הוא ורע

 לקשר השבת את לש נתן כאבר נפשותינו ללק רצה בעת
 שלום המשיפים הדינים את לש נתן כן ית׳ ט נפשותיש

 בשלום יבא מקיש על איש ידם על כי לחבירו אדם בין
 הפעם ומן באורחא ואזיל זמר גלימא שקיל דינא ומדבי

 כמז׳ל המזבח אצל דינים לשים ית׳ הוא שה אחשוב הזה
 מזבח אצל המשפעים אלה סמיכות על כ״ד( דף )ערובין

 למקום אדם בין שלום משיה שהמזבח למה כי אדמה
 לפניו כי ית׳ הוא לש הורה לחברו אדם בין הדיינים ק

 כעד אשר שביעי שטע היחל וכאשר שוים הדברים שני
 ביום שהיה שבוע של השלישי ביום ליבון של השביעי יום

 שם לבא יס׳ הוא והקדים סיני מדבר הביאם פיק ר״ח
 אפר ולא בא מסיני ה׳ נאמר כן על ט כמז״ל החלה
 נצבים שם והיו פניהם להקביל ובא היה שם כי בא לסיני
 באהבים מתעלסים האלהים שם אפר הר עד ית' לפניו

 שלם של מלט המלך בין דודים דברי ודורשים ושואלים
 טמאת צחצוחי של ונופה עפה כל ע״כ כי ידידו ובק

 לצמיתות וחולשת נתטת היו פס נשארו אשר נחש זוהמת
 אשר ית׳ עש וקשר קדושה קונים היו רגע בכל הלא כי

 זוהמת היהה ית׳ ט מתדבקים הה שהיו מה וכל לפניהם
 המש אש כפני דוע כהמש הלא כי מהם טרחת הנחש
 .כטדע ית׳ פלו הגדולה הקדושה מלפני העומאה תימס

 אשר ההד עד התיצבס רק היה לא אם גס זאת והן
 טשא ית׳ הוא סיה נס כי עשה גס ומה האלהיס כס

 להיות מרבים טו ט באהבתם מתעלס כמהם וטחן
 שפץ רמז גם בם השאיר בלתי פד ומסהטם מהקדשים

 וביום .בס״ד הכתוב בביאור שד יבא כאשר כלל זוהמא
 לגשר הבלו אז הזוהמא סילוק מלאכת שעמרה האמרק
 ואז .מהכתובים רז״ל דרשו כאשר .חיים בשם הסהרה

 העומאה בפסקו וגה .הקדוש מעמד היה החמישי׳ ביום
 גמורים לעותק זכינו לא פדיק ומילה מוהכא וליבון

 היו שתיק כי וגיורת שטיה של יום תשעים סוס פד
לנץ> הצ׳ למלנ^ש יום מ׳ שד מצרכו ע״כ .בגופמדזבר

אז



סד סשה יתרו תוררי»
 כי מ״ג( פ׳ )ש״ר וכמז״ל .נשואין ולהקרא הלוחות אז
 נדונים היינו מרע״ה שברם כי הלוחות קבלנו שלא על

 אל לב נשיח הדבר ולהמתיק :איש כאשת ולא כפנויה
 תקבל האשה כאשר כי הוא הלא הללו הנישואין מציאות

 מרכבה נהיה ית׳ הוא רצה כן ונפש בגוף מהאיש שפע
 מעשנו טוב וע״י תמיד עלינו קדושה שפע ויריק ית׳ אליו
 עד קדושה כהות נוליד בנו יזרע אשר קדושה זרע ע״י
 טרם אדה״ר ע״י לעשות ית׳ הוא היחל כאשר די בלי

 היתה ידם שעל יום החמשים ע״י והנה .כנודע יחטא
 ע׳כ .הגוף לא אך הנפש רק נזדכך לא עדיין חופה כניסת

 היום על כי כמז״ל .לנישוק רק ההוא היום הספיק לא
 רז״ל הפליגו כאשר פיהו מנשיקות ישקני נאמר ההוא

 יוצא שהיה ודבור דבור כל כי ואמרו חזית במדרש בזה
 ונושקו מישראל ואחד אחד כל עם מדבר היה הקב״ה מפי
 נאמר ושם העמקים שושנת בספר אצלנו כמבואר פיו על
 בן את אב כן על כי בנפש נפש חיבור היא הנשיקה כי

 כי בנפשו קשורה נפשו כי להורות ישק פיו על ירצה
 בחכמתו אונקלוס תרגם כאשר הנפש אל יתייחס הפה הלא

 ובגלל ממללא לרוח חיה לנפש האדם ויהי ב( )בראשית
 ישראל את הרועים שלשת סלוק רז״ל תארו הזה הדבר

 נשיקה מיתת אל יח׳ ידו על רק המוח מלאך ע״י שלא
 באפו חיים רוח בנשמת יתברך שכינתו שמתדבקח למה

 פה כנשיקת שהיא מהחומר ומפרידה ית' אחריו וממשיכה
 לזה וקרוב .ה׳ ע״ם משה שם וימת על כמז״ל פה אל

 באידרא בהתחברם שנפקדו רשב״י רעי לשלשת קרא
 אליהו שהגיד התורה סודות בצפוני ומחנם משאם משוך
 ונסתלקו התורה סודות באיכות נפפותם שדבקו ז״ל אליו

 אל פה נשיקת שאינו גם נתנה אשר האלהיס אל למעלה
 נשיקה מעין הנה אך .במרע״ה כאשר עצמו ית׳ מפיו פה

 חורה מתן חתונת ביום ישראל בני עם לכל היה ממש
 .בס דובר ה' קול את בשומעם מחו כי נפשם בצאת

 שכינה דבקה כי בדברו יצאה נפשי ה( )שיר כמז״לעל
 נשיקה של הזה הגדר והנה .אמרי׳ ונמשכו בנפשותם

 נבואת ענין והוא ההוא הקדוש במעמד השיגו אשר הוא
 נפש כי המתנבא נפש אל השכינה תדבק כי פה אל פה

 מינן ומהרג חיה לנפש כד״א הפה אל מתייחס אדם
 אליו מרכבה להיות עצמיי דבקות לא אך ממללא. לרוח

 הזה הדבר ובגלל הלוחות קבלת עד .ונפש בגוף ית׳
 ולא בנשיקה המתים ככל ההיא בנשיקה נשמתן יצאה
 גופם שעדיין למה .כמרע״ה בחיים להשאיר כח עצרו

 אל יתברך דבקותו לסבול החומר יכול ולא נזדכך לא
 .לארץ למשה פגריהם נשארו כן ועל בו שהיא הנפש
 כדאיס להיותם לחומר גס הזכיר נגמר היה אמנם

 תורה’שממתן יוס במ׳ .ונפש בגוף שכינה בם לשתשרה
 אוחס שכל במה )א( .דברים בשני וזה .הלוחות עד

 לפניה נצבים והם סיני מהר שכינה זזה לא יום המ׳
 והוא יום יום מזדככי' היו כן שע״י .למעלה כמדובר

 כי .וכו׳ במסיבו שהמלך עד א׳( )שס הכתוב מאמר
 בהר הוא במסיבי היה הקדוש המלך עדיין יום סוף עד

 עליהם עדים שהיה )ב( .עמהס מיסב שהיה חורג
 אחר עד אותו פרקו לא כי ולקדשם לטהרם למו העוזר
וכמשז״ל .וכו' עדיך הורד ועתה כד״א העגל מעשה

7 )ח״ב( טז

 מאמר והוא .פרקו בחורב שענו בחורב מ״ו( פ* )ש״ר
 כמו נו חקוק המפורש ושם זיין הי׳ כי במד׳ רשב״י

 ועוד .היטב באר השירים בשיר אצלנו עניינו שמפורש
 נם שישקדש ההוא הזיכוך ע״י ואז בס״ד במקומו נבארהו
 כאשר . המוח מלאך ישלוט לבלתי זוכים יהיו החומר
 )מנילה רז״ל דברו אשר הטיבו וע״כ .יחטא טרם באדם

 חרות חקרי אל .הלוחות על חרות באומרם ט״ו( דף
 הדבר תלו ולמה .המית ממלאך חירות ופי׳ חירות אלא

 כי על הוא אמנם . התורה קבלת על ולא הלוחות על
 ולקבל .הלוחות לקבל וזוכים החומר זיכוך ננמר אז

 אלא .כמדובר ההוא החירות אל זוכים קדושתם שפע
 ההוא. הקדוש מהמעמד הנה כי מרע״ה. עליהם שהעדיף

 נפשו ע״כ כי מופלג שיעור חומרו גס מהם זך היה כבר
 .נשמתם יצאה כאשר הדברות עשרת ית׳ בדברו יצאה לא

 באומרו נבאר כאשר האלהיס אל שעלה תעדיף ואדרבה
 שהיינו מה שלעומת אלא . בס״ד כו׳ עלה ומשה

 יום הט׳ באותם האלהיס שם אשר ההר נגד מזדכנים
 על מזדכך עצמו משה היה משה מיד הלוחות לקבלת
 .יום מ׳ היה וזה האלהים מיד לקבלם יום מ׳ השלגים

 הולד יצירת של יום במ׳ נתהוה החומר שכאשר למה
 נסכן צריך רוחנית הויה אל ולהפכו הוייתו לשנות כן
 צדקו הזה ובדרך .בס״ד תשא כי בפ׳ אצלנו כמפו' יום מ׳

 כשבויה ג'חדשים שהוצרכו צ״ז( ד׳ אמור )פ׳ מז״ל יחדו
 שבעה רק צריך היה שלא הזוהר ספר ומאמר וגיורת

 אלהיס דברי ואלו אלו כי .לבון ימי ז' כנגד . שבועות
 הנפש חטר היא .הנשיקה בעד יום החמשים .חיים

 גם הנוגע .העצמיי הזווג אל יום והתשעים .כמדובר
 החמשיס בין שהוא .הלוחות קבלת אחר תהיה החומר אל

 הנשואין הס אז כי .כמדובר חדשים ג׳ והארבעים
 ישראל שהיו .ההוא המאמר בעל לדעת זה ולפי .באמת

 יאמר . חדשים ג׳ הוצרכו ושע׳כ .וגיורת כשבויי׳
 השלישי בחדש למה תדע .וכו׳ השלישי בחדש הכתוב

 הנפשות לחבור הקדוש המעמד בעת שהוא .וכו' באו
 , מצרים מארן ישראל בני לצאת הוא הלא מקודם ולא

 .ההוא בזמן באו וע״כ . ושבויה כגיורת היו שם כי
 לקבל הנשואין בשביל .יום ארבעים עוד שיפארו כדי

 .הכתובים ביאור אל נבא הזה הדרך ועל :הלוחות
 נמצא כוונתם ונכללות נהם הערט אשר כל על להשיג

 מאז כי .הוא הלא נס״ד פכתננו הדרום פרטי כל נם
 לעשות להפליא .יח׳ חכמתו גזרה ממצרים ית׳ הוציאנו

 החת . רקיעא רום עד דארעא כמתהומא להעלותינו
 וגלוליה מצרים טומאת .היון בטיט שקועים היותינו

 קדושי׳ ונהי' נתקדש עד .לטהרה מטומאה נעלה עלה
 ונפש בגוף השכינה אל מרכבה ונהיה .השרת ממלאכי

 שלהיותנו אם כי .נביאים ה׳ עם כל .באהבתו מתעלפים
 לקבל כח עצרנו לא מצרים טומאת סבלות מתחת יוצאים
 רבות הכנות שקדמו גם השלישי. חדש עד התורה

 טעם לומר .וכו׳ השלישי בחדש וז״א .למעלה כמדובר
 ולא השלישי בחדש חורה לקבל .סיני מדבר ביאת היות

 מארן ישראל בני לצאת שהוא למה .בשני ולא בראשון
 ושיעור .הטומאה תיקף כל מקום שם כי .מצרים
 אז כן על .וכו׳ לצאת שהיה למה השלישי בחדש הבחוב

ביום
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 גדלה ועכ״ז .מקודם ולא סיני מדבר באו הזה ביום
 .לאלהינו היום קדוש כי .ית׳ לפניו ההוא היום קדושת

 ,ולא כיני מדבר באו הזה ביום נאמר יאות כן על כי
 . ממש ט ואין שעבר יום היות עם ההוא ביום נאמר
 רי״ז( דף ויחי )ש׳ הזוהר מספר למדנו הנה כי והוא

 כוללת מצוה גם ומה . מצוה בהם שנעשה הימים כי
 רוחני ותיבות שלמות קונה ההוא היום .ישראל מכל

 כאשר תמיד. והווה קייס עצמו היום כאלו לעד וקייס
 מתקרבים שהימים וכו׳. ישראל ימי ויקרבו פסוק על דרשו
 הורה וזה .בהם פה הנעשות המצות על להעיד .ממש

 שיצדק גדול כלמות היום קנה ישראל צדקת ע״י כי פה
 על והוא לפניני קייס הוא כאלו .הזה היום לתמר ט

 והלא .בס״ד יתבשר כאפר בו שקנו והשלמות האחדות
 ההוא ביום הקדוש המעמד היה לו הן כי זה על יקשה
 עד היה לא הלא אך .זה מאמר יצדק ה׳ בנו לדבר
 היום היה קרוש כי איפה כן כ״א ועוד :ימים שכת

 התורה ניתנה לא למה שמה קנינו קדושה קגין כי ההוא
 אל לומר .וכו׳ מרפידים ויסעו אמר כן על ההוא ביום

 כי וט׳', ויסעו הלא כי שנארךהזמן מה בעיניך יקשה
 הנקרא ממקום שהוא שמה לבא נסעו מהיכן ראה הלא

 עץ והוא התורה מן שם ידיהם רפי כי על רפידים
 על ויתר ולא ע״ג עון על הקב״ה ויתר כי ית׳ לפניו עצום

 ועיכב האריך הכנתם רוע על וע״כ תורה בישול
 כי הכנה בשלמות היה לא שם בחניית׳ וגס .השגתם

 ואחדותי. קדושה מיד קנו לא סיני מדבר באו כאפר הלא
 קדופה אחדות העבר על שמורה רבים ל׳ ויחנו כ״א

 היתרון מה איפה א״כ תאמר ושמא בס״ד נבאר כאפר
 ביום שאמרתי כיני מדבר טאס כיום למו היה והשלמות

 הוא כי דע ההוא ביום אמרתי ולא באצבע כמורה הזה
 יכראל פס ויהן כי גדולה וקדופה אחדות קט שם כי על
 האלהיס כס אשר ההר נגד שם היותם על יחיד ל׳

 והקדושה נמרץ זכוך קנו ידו על כי למעלה כמדובר
 נצביס עמדו באז סיני מדבר שבאו מהיום שהחלה ההיא

 כל שטעים לשבעה השביעי בשבוע' שהיה השכינה לפני
 גדול דבר שהיחל יום כן ועל למעלה כמדובר ליבון
 הענין אל ולבא :ית׳ לפניו ומסויים קדוש יום כזה

 יהק איך כי האומרים המפרשים הערת אל לב נכים
 בפנים פנים נבואת אל מוכנים יהד איש אלף מאוח שש

 :מבהיל דבר הוא כי נעדר לא ואיש א׳ פעם בהקיץ
 נקלה על הכבר את ריפא העיקרים בעל הרב והנה
 בלחי על אף חחול המוכנים על הנבואה בחול כי לאמר

 זר כמו הלא מתקבל הדבר היה אס וגם . מוכנים
 עם גם ומה .נבוא׳ פוס אל מוכנים הבלתי לעלות יחשב
 אל קרובים היותם בסבת בפנים פנים נבואת גדר

 מאהרן משה אל ודבק קרוב לנו מי כי ועוד .המוכנים
 והיה יחד אחיו משה עס והיה ונביא וכהן קדוש אחיו

 נא ותהיה שימע היה לא ואהרן משה אל מגיע הדבור
 אצל .כלל מוכנים כבלתי משה אצל ונביא המוכן אהרן

 ימצא לא ..אמנם בפנים פנים בהקיץ להנבא המוכנים
 .סובה שפע רק .המוכן מחמת מוכן הבלתי על יבא בא
 הקב״ה ידבר וטהור והקדוש המוכן שבזכות לומר אך
 טומאתו טונף הורק ולא רוחץ לא אשר לנפש הטמא עם

8 )ח״ב< טו

 פ״ה חכמינו הנה אמנם אך :אנוש יחשוב לא זה ממנו
 כאשר האמת על ויעמידונו קל בדבור עינינו האירו
 לפניו נדמה ישראל בני עס הנה כי והוא מז״ל נזכיר

 שאץ עוד וכל בנפשו קשורה נפשי אפר ובנו אב אל יה׳
 יספו ולא ידברו שה אל פה ש׳יהם בין מפריד דבר
 הק יכול ולא לזה זה כין ברזל קיר ויבנה היום ויהי

 ועצם ה־מיס וירט .אליו מדבר אביו קול את לשמוע
 מיד ארצה ויפילהו ההוא הקיר את ויסתור הבן כח

 מעם. אמרי ואמר זה אל זה וקרא . פנים נתרמו
 עדת לנו הזה הדיר ק .מאד רבה כי ומפקתס דודיהם

 כבדו בכסא קבורה נפשנו כי שבשמים אבינו עם ישראל
 לא כי הדעת מחייב וע״כ הוא ממעל אלוה הלק כי

 יתברך חלקו עם סוד והמתיק מלדבר ית׳ הוא ימיש
 לדבר ה׳ בנו שהפן כ״א זה אין אך .תשב אתני אשר
 חשקנועמו על ידות עשר נפשוהינו עם ולהתווכח בנו
 נחש זוהמת סומאת שחלאת ל.ז אם חשדיו ברוב יה׳

 נחש זוהמת בהסשלק ולק בנפשותינו הדבקה מעכבת
 והתעלס ית׳ כורכה עם נפשנו תתקשר כשוב מבנתיה
 ירצה בן אח כאב .אלינו ית׳ הוא דבר ודבר באהבתו

 )שבת רז״ל דברו אכר שהטיבו וזהו .עיכוב שום בני
 על שעמדו ישר£ל באומרם מליהם בנועם קכ״ו( דף
 יופי כלבי המת הזה בדבר כי זוהמתן פסקה סיני הר

 היינו נחש זוהמת בנו היות לולא כי והוא זה מאמרנו
 כלנו והיינו בנו ית׳ הוא לדבר עכוב ומשוללי זכים

 לבלתי מבדיל כמסך לנו היה נחש המת7 אך .גבישים
 זוהמתן שפסקה ע״י סיני בהר אך ה׳. בנו ידבר הדבק

 ט מהדבק עצרם י מעצר להם היה לא כא׳ כולם כל
 וע״נ מעכב יאק חשקו זה כי ית׳ אמריו ולשמוע יח׳ הוא
 ובעלה השחלה כקפה נחה ובזה .נביאים ה׳ עם כל היו
 פסקה שלא ישראל איש מכל נעדר לא שאיש אחר כי לה

 כלם יחד כן ועל לנטאה. מוכנים היו טנם זוהמתו
 אל ממהר ועד מכלים ואין ה׳ קול את וישעעו התנבאו

 פסוק תכונת עד נבא ובזה אדה״ר. הלזה הענין
 איך יקשה הלא כי כו׳ ה׳ קיל אר. וישמעו ג׳( )בראשית

 ולמה היום. רוח ענין ומה בנן מתהלך בקול יצדק
 טרח הוא ה' ספני האם לו יועיל ומה להחבא הוצרך

 באנה זו מת יפלא יח׳ הממנו וגם מרוחו ילך אנה
 .הנן בתוך נחבא כי מה׳ היפלא איכה אליו באמור

 ומר הוא איה ישאלהו ואיך ,דבר עמו הלא כי נס ומה
 :ית׳ מלפניו מייהחבא כי ואחבא שמעתי קולך את תשובתו
 הוא היה באדם נחש זוהמת תחול ערם הנה אכנס

 ברכת לו ומברך חופית לו עושה בו משתעשע ית׳
 י״ח( פ' )ב״ר ז״ל כמאמרם בו ידבר פה אל ופה חתנים

 אז נחש זוהמת עליו ונרה הנפש על חעא חך'כאשר
 ה׳ קול את לקבל יכול ולא .יה' לבינו בינו הפרידה

 בהזכיר והוא .וט׳ ה׳ קול אח וישמעו וז״א .אתו לנוכח
 מדבי הקול וישמע ז'( )במדבר פסוק ע; ז׳ל רש״י מאמר

 פי יס׳ כטדו מפני בחיר״ק המ״ם שננקדה שאומר אליו
 שהקול מס כי אדם בן נוכח דבר לדבר ית׳ כטדו אין

 מדב וז״א דרט ע״ס שומע האדם ובן בעולס מתהלך
 עלץ שחלה אחר כי אמר העגין אל נבא ובזה .בחיר״ק

כאשל לנוכח הקול את לשמוע פח עצרו לא נחש זוהמת

בתחנה
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 .דרט פי על שישמע כדי בגן מתהלך רק .גתחלה

 זוכה שהיה היום לרוח לא אם זוכה היה לא לזה וגס
 להתעורר שהתחיל היום קדושת ורוח שבת ערב שהיה
 לשמוע לו שעמדה היא .כנודע עליו שהגינה מע״ש ולבא

 לסבול יכול לא כי וירא מתהלך בהיותו גס ה׳ קול את
 כמו שהוא הגן בתוך ויתחבא ע״כ הרומניות דקות

 שאכל ורע סוב הדעת בעץ י״ט( פ׳ )שס ז״ל ו שאמר
 בחינת מפאת ורע סוב במקום בהיות כי והוא ממנו
 לבא הקול שבהשתלשל באופן עביות בו יש הרע
 הקול קבלת לסבול ויוכל מה בצד מלובש יבא שמה

 עתה גם כי הזוהמא מלאת תעצרנו לא כי באופן
 כמיילל וע״כ יבואנו ט אשרנממא הדבר בהשתלשלות

 עונך ראה פה לך מה כלו׳ איכה ית' הוא לו יאמר עליו
 איה נא והבס בעצם בי דבק היותך תחת לך גרס מה

 איכה: וזהו מקומך זה והאס פה מתחבא להיות הוצרכת
 כלו׳ בנן מתהלך כלומר . בגן שמעתי קולך את והשיב

 ואירא כן על ישרה דרך אלי ממך בא ולא
 אנכי ערוס כי עמך והדין פניך הסתרת ראיתי כי

 ואחבא כן ועל בך אותי המדבקים דרבנן מחלוקא
 ולעלות הקול לקבל ואוכל עביות תערובת שיש שם ואתלבש

 כמסך הוא הנמש זוהמת כי הנה .לי לאס משם כן אחרי
 יוסר וכאשר בניו ובין עולם של מלכו המלך בין מבדיל
 יוציאו ומפיו בו יתדבקו מיד אנשים או איש מלפני המסך
 איש מהם נמש זוהמת פסקה כאשר וע״כ כמדובר מילין

 שס ויחן באומרו הכתוב מאמר וזה . מהנבא נעדר לא
 שם אשר ההר נגד היותם ידי על כי ההר נגד ישראל

 ויהיו נחש זוהמת ממינוף וטוהר זיכוך קט האלהיס
 מתייחסים בנפשותס דבקה נמש זוהמת בעוד ני לאחדים

 הפירוד מעולם טומאה כל ט ופירוד ריטי בעלי ליביס
 משא״כ ביתו נפשות נאמר בעשו ע״כ כי . היא עצמיי
 כי כאחד משובים כלם יחד כי קדושים בהיותם ישראל

 מצרימה הבאה הנפש כל מ״ו( )בראשית נאמר ע״כ
 מישראל מחמד אם וכן שנים נפש אומר הוא וכן .וכו׳

 טומאתו עוד אשר מזולתו נפרד היה נפסקת זוהמתו היתה
 כל יקראו ואיך . בנפשו קשורה נפשו היתה ולא ט

 אמר ע״כ פסקה וממקנה בזוהמחן קצתן אס אחד ישראל
 היו ט הקדושה מפאת אלא זה ■ואין אחד נעשו כלם כי

 הקדושה חלקי כל כי יקראו ואמד כלם זוהמא משולל
 כי שכתבנו מה והוא יקרא היחיד ורשות הוא אחד

 בנבואה יחב' עמו הנשמות מיטר היה סיני הר מעמד
 יום. ארבעים עוד בסוף הוא גס יתהוה החומר וקדושת

 שם כי על שהוא א׳ כלם נעשו כי .וכו׳ שם וימן וזהו
 השלמות קנו פה כי הנבואה נדר להפיג כלס זוהמת פסקה
 אלו באומרו המגיד כוונת ראינו מצאנו ובזה .ההוא

 כי דיינו החורה את לנו נתן ולא סיני הר לפני קרננו
 החורה את לנו נתן לא אס כי מלח מבלי תפל יראה הלא
 הלא כי יובן במאמרנו אך .סיני הר בקריבח בצע מה

 סיט הר לפני בקרבנו הנחילנו להפליא עד גדול דבר
 בהקיץ נביאים ה׳ עם כל להיות וזכינו זוהמתנו פסקה כי

 נגד אמר ולא ההר נגד ואומרו .דיינו אמר וע״כ יחד
 סיני מדבר רק מקודם נזכר לא הלא כי סיני ההר

מחמל תל הידיעיז בה״א ההר אומרו חוזר כי אחשוב
1 )ח״ב( יז

 ההר על האלהים אה חעבדון הזה העם את בהוציאך הל
 כי הדבר להתקיים התחיל כבר כי עתה אמר .הזה

:וט׳ ישראל שם ויחן

 לומר כהסימו . וכו׳ האלקיס אל פלה ומשה ג
 .ר ה נגד ישראל קבו אשר הגדולה המעלה

 נטאס השיגם עד ונזדככו זוהמתן נתמרקה שם כי
 כי ספק אין והנה .שם נתקדשו אשר בקדושה גדולה

 עלייתו תהיה ואחד אהד לכל אשר ההכנה גדר לפי
 כסף צירוף דומה אינו ט הקדושה ע״י חלאתו וזיכוך
 פעם המזוקק צסף :צירוף במצרף הניתן שבעתים מזוקק

 קנה יחרץ מה וא״כ הכנתו לפי יקבל א' כל כי אחת
 ההוא הגדול השלמות ישראל קנו כאשר ההר נגד מרע״ה

 והותר מתחלה במשה היה אז ישראל קנו אשר כל הלא כי
 שהיה כלומר ומשה לומר אל״האלקים עלה ומשה לז״א
 הסר נגד היותו ידי על קנה מה תדע מעצמו זך כבר
 יתרון שהוא החלקים אל עלה כי הוא השכינה שס אשר
 אמר ולא עלה וחשה וז״א מקודם לו היה שלא מה גדול
 קול כמרים במשה רביע סעס וינעם וכו׳ משה ויעל

 עלה כי הוא הלא שם קנה מה מעצמו הזך ומשה ואומר
 והוא מרע״ה ממעלת כיוון אחשבה ועוד .האלקים אל

 אמר וז״ל (3פ״ )דף הפועלים פרק ז׳ל מאמרם בהזכיר
 ליה חזי סורמקי בר חביבא רב לי אשתעי חביבא רב

 שפיין הוי דלצפרא .גביה אליהו שכיח דהוה מרבנן ההוא
 מאי ליה אמר בנורא כדמקליין דמיין ולאורחא עיניה

 סלחי כי רבנן לי אחוי לאליהו ליה דאמרי ליה אמר האי
 לאפחטלי בהו מצית בכלהו דרקיעאאמרלי למתיבתא

 סימנייהו מאי ביה תסתכל דלא חייא דר' מגוהרקא לבר
 דר׳ מגוהרקי לבר ונחתי סצקי כי מלאכי אזלי בכלהו

 .אנפשאי לאוקומי מצי לא ונחית סליק דמנפשיה מייא
 לההוא דנוראומחיוהו תריבוסישי אחי ביה. אסתכלי

 אמערחיס אשחסח אזל למחר לעיניה וסמינהו גברא
 ט הנה : ע״כ ואחפי מחנינא דמר מתנייחא אמינא

 צריך יש כי .הפרש יש כטדם השמים על אשר בצדיקים
 מעלה של בישיבה האלקיס חל שלו קחדרא יעלה מלאך

 מציע חי בצדיק וכן קדושתו אחרי מאליה עולה ויש
 השמימס עלה בסערה אש וסוסי אש ברכב כי באליהו

 הוצרך לא כי מרע״ה מעלת גדולת זאח כי יאמר ועד״ז
 למה כי מעצמו עלה ומשה כ״א השמימה מלאך יעלהו
 .כבר הי׳ וישר זך כי מלאך יעלהו מבלי עלה משה שהוא

 למרום עלייתו אמרי ההר מן ה׳ אליו ויקרא אומרו
 משה אל ויקרא פסוק על א׳( )ויקרא ז״ל במאמרם יתכן
 קראו אברהס כי .אברהם על מפה מעלת גדלה כי וכו׳

 ויקרא דכתיב מלאך א;יו קרא .ה׳ אליו ודבר מלאך
 ולא וכו׳ עתה דכחיב ה׳ לו ודבר .וט׳ ה׳ מלאך אליו

 אל ויקרא משה אבל .ממני יחידך אח בנך את חשכת
 יחב' ידו על היתה הקריאה גס כי אליו ה׳ וידבר משה

 לכך זכה ומהיכן .כאמור יתב׳ זה הורה מעתה גם כי
 לאהוט לקרוא מלכים דרך הוא וגם אברהם זכה שלא מה
 כ• כלומר ההר חן אמר ע״כ הוא בו ולדבר שליח ע״י
 זיכוך העם אל נמשך כאשר כי זה לו נמשך ההר מן

 האלקים שס אשר ההר ע״י זוהמתן פשקה כי וקדושה
 אל שעלה )א( .דברים שני לו נמשכו למשה כן המדובר

החלקים
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 עלה ומפה הכתוב ושיעור ה׳ אליו ויקרא )ב( .האלקים
 שלא וזה וזה ה׳ אליו ויקרא וגס האלקים אל מעצמו

 הכנתו על העדיף גס כי .ההר מן זכה זה כל מלאך ע״י
 היה עדיין והנה . ההר נגד להיותם ערכם לפי כישראל
 גס השכינה שהוא האלקים אל עלה פכאשר מספיק

 אלקיס אליו ויקרא ויאמר האלקים מאת תהיה הקריאה
 ההיי״ה שם קראו כי והיא שלישית מעלה לו היחה עוד אך

 .לאמר באומרו יכוין זה כי יתכן וע״ז ה׳ אליו ויקרא וזהו
 רא־חס אתם וכו׳ תאמר כי לאמר שעתיד למה כי כלו׳
 כד״א ההוי׳ה בשם היה עשה ואשר .וכו׳ עשיתי אשר
במצרים ה' עשה אשר הגלולה •היד את ישראל וירא

 :ההוא הגדול שם לו לדבר קראו ע״כ
.ט' אליו ויקרא יכו' עלה ומשה זה לפי הכתוב ושיעור

 שלא )נ( .העליה מציאות )א( דברי'. ג׳ בזה כי
 ההוי״ה שם אס כי אלמם קרמו פלא )ג( מלאך. קראו
 תאמר כה לאמר כדי והג׳ ההר מן קנה דברים הב׳
 משה באומרו פ״א( )אטה התנא מאמר יתכן וזה וכו'
 מן כי הוא ברוך מהקדוש אמר ולא מסיגי חורה קבל

 רבה כי כלה פה שבעל תורה ולקבל לעלות זכה ההר
 אפילו ימיו כל שכח ולא ישנה לא אחד פעם מאד היא
 מיהושע נשכחו בסילוקו כי זולתו כן שאין מה אחת אות
 ז״ל מאמרו ענין והוא הלכות מאות שלש עמו ישראל וכל

 ארבעים יום עד גס כי מ״ז( )פ׳ תכא כי בפ׳ אצלינו כתוב
 יתכן עוד פה. שבעל התורה כל שכוח לבלתי זכה לא

 כח עצר לא למרום שעלה למה כי .וט' ההר מן באומרו
 קול שהיה עד ופלא הפלא רוחנייחו לדקות ה׳ קול לקבל

 מתעבה היה ושם .למטה ההר עד ויורד משתלשל ה׳
 ומשה באו׳ אפשר עוד .אשה ילוד יקבלנו באופן מה בצד

 את לעזור מעיר הוא הדור הכנת הנה כי .וכו׳ עלה
 ט ז״ל כמאמרם לו הראויה ומעלה יתרון להשיג השלם

 שראוי מי ביניכם יש ואמרה קול בת יצאת הלל בימי
 :לכך ראוי הדור שאין אלא רבינו כמשה שכינה בו לשרות
 ישראל שס ויחן הדור שהוכן אחר כי .יאמר יתכן ובזה

 היותן על זוהמתן פסקה כי בקדושה שנתאחדו
 ומפה כן שע״י למשה הועילה זו הכנתם ההר נגד

 כאפר כן שאין מה וכו׳ ה׳ אליו ויקרא האלהיס אל עלה
 .עמך שחת כי רד לך לו ונאמר הדבר נהפך כי נתקלקלו

 לך נתתי כלום מגדולתך רד ל״ב( דף )ברכוה וארז״ל
 אל לו׳ וכו׳. תאמר כה ואמר ישראל בשביל אלא מעלה
 למצרים פשה אשר ראיתם אתם כי .ה' המר כה תאמר

 .וכו׳ אליו אחכם ויביא נשרים כנפי על אתכם ויולך
 הפלוחיס כדרך לנוכח פלא ה׳ מאמר כמספר לדבר שהוא

 אליהם המדבר ית' פיו כאלו הדברים תאמר כה כ״א
 והולך וכו׳ עשיתי אפר ראיתם אתם לאמר אתם לנוכח

 כי יאמינו למען אתם יחב׳ הוא מדבר כאלו כו׳ אתכם
 הדברים וסגנין בלשון גם הלא כי האמתוהצדק. דבריו כל

 וזה בעני! עתה גם מה קונו מלשון לשנות פלא דקדק
 אשר הדברים אלה כן אחרי אומרו הכונוח לאחת יהיה

 וק כמדובר הזה בסגנון אלה כלו' ישראל בני אל חדבר
 ואפר .המה כאפר כלו' לפניהם וישם כאומרו עפה
 ארז״ל ישראל לבני והגדה יעק: לבית אמירה לשני׳ מילק

ישרא> כני .משים אלו יעקב בית כ׳א( דף )סנהדרין

 ואחשוב .כגידים קשים דברים להם שמדבר האנשים אלו
 על גיד שהוא לדג״ה גימ״ל בין ביו״ד וחגיד ז״ל דקדקו
 אלא אנשים ואלו אלו כי ויתכן .כגידים קשים דברים

 שלומי הס ישראל ובני השלמות קלי הס יעקב שבית
 לאלו שמאמרו או דרכים משני באחד וזה ישראל אמוני

 המצומצמים הדברים מדבר שלאלו אלא לאלו מאמרו הוא
 לישראל .אך יעקב לבית שאמר כה וזהו חיבה ובל׳

שהמאמר או ישראל לבני ל׳ בהרחבת הגדה והגד השלמים
:בס״ד זאת אחרי יבא כאשר לשנים נחלק

 יאמר אפשר לכאורה הנה .וכו׳ ראיתם אתם ד
.אויביכם את הצרהי אשר ראיתם אתם

 ואשא כי אתכם הסבתי ואשר למצרים עשיתי אשר וזהו
 חייבים שאתם מה על כי תחשבו אל ועתה .וכו׳ אתכם

 שכבר מה שכרכם והיה ומצותי תורתי לקיים תתחייבו לי
 נעשה ועתה כי עמכם איסיב זאת הן כי כ״א קבלתם

 שכרכם והיה וכו׳ תשמעו שמוע אס ועתה כי חדש חשבון
 ענין והוא יאמר או .לעתיד וכו' סגולה לי והייתם כי

 לישראל ית׳ הוא או׳ כי והוא למעלה שכתבנו הדרוש
 יצאתם מאז הלא כי לפני חשובים אתם כמה נא ראו

 להתקדש והתחלתם פסח בדם הסומאה וסלקתם ממצרים
 .הארץ גויי כל על יתרון להראותכס היחלתי מילה בדם

 ולא אתם כי והוא זו על זו מעלות כמה רוחנית בהשגה
 מאמרם ערן והוא למצרים עשיתי אשר ראיתם זולתכם

 מת מצרים את ישראל וירא פסוק על כ״ג( פ׳ ר’)ש ז״ל
 מצרים של ששרו מלמד מת אלא נאמר לא מהים יכו׳

 בשר בעיני כח אץ והנה מת אותו וראו שמו מצרים
 ומה רוחנית בהשגה לא אס .רוחני מלאך בלקות לראות

 юр על מת השר את שראו שאמרו הזוהר לספר גס
 שהיו המצריים ולא רב הערב ראו לא וזה העליון כיס

 הים שפת על מת מצרים את ישר׳ וירא וזהו .אתם
 רב הערב אך .וכו׳ הגדולה היד את ישראל חרא וכו׳

 כ״א אז השגתם יסרק היה לא ישראל נלא עס הנקראים
 ראיתם אתם .פה יאמר וזה .וגו׳ ה׳ את העם פויראו

 שלא מה .מצרים שפמו השר הוא למצרים עשיתי אשר
 נוסף לזככם התחלתי כי הרי זולתכם השיג ולא ראה
 אתכם נתתי גם כ״א הטון את זכוך בלבד לא כי פ״ז

 כפים השרה.פעל מלאכי מעל למעל׳ ונפש בגיף
 הנודע שהוא נשרים כנפי על אתכם ואשא כי ישאונכס

 בשעה הלכו .ימים כמה מהלך סכוחה מרעמסס כי פרז״ל
 הדברים להביא הסדר והיפך השרת מלאכי כנפי על קלה

 השתים,עוד גדר על זכו מתחלה גס כי בהדרגחס
 אל בא ית׳ הוא כי והיה אלי אתכם ואביא כי שלישית

 היוצא כחתן . פניהם להקביל יצא ואח״כ החלה כהר
 אס כי המלך דרך שאין מה לפניו והביאם כלה לקראה
 .אצלם המלך יבא ואח״כ הוועד בית אל הס פיקדמו
 .אלי אחכם ואביא וזהו .בא מסיני ה׳ על כמשז״ל
 א' אל אתכם קרבת■ ולא אלי ההבאה היחה כי רביעית
 מה ידי על שהוא ממש אלי כ״א לי הקרובים ממלאכי

 שלא עד זוהמתן שפשקה ההר נגד ישראל שם שויחן
 דבקות באלהיהס דבקו כי בנחים מת־וך סרסור יצטרך
 מה איפה א׳׳כ תאסרו ושמא . נשמוסס מפאת עצמיי
כי הוא הלא סאנה הפגות כל אחרי לנו תערכו יתרון

ועתה
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 שתמו השמוע בזאת כי שמוע שאס הוא שתוסיסו מה ועת׳

 משי כי ממש בקולי שתשמעו והוא לחמישית תזכו אזנכס
 כמדובר הנפש דבקות שהוא קילי את תשמעו הגבורה
 אך .סיני הר במעמד שהשיגו המדרגה שהיא למלה

 לא המות מלאך בס ישלוט לבל כעצם החומר זיכיך
 חרות כד׳א הלוחות בקבלת יום ארבעים עד אלא היו
 וז״א למעלה כמדובר המות ממלאך חירות הלומת על

 שושמרתם אחר אך ממש בקולי תשמעו כי תזכו עתה הנה
 בבואו אותו תפרו ולא בהר אשביעכם אשר בריתי אה

 המ' ביום שהיה העגל ענין להם שרמז והוא .לידכם
 למלך יש כאשר כי העמיס מכל סגולה לי והייתם מאז

 שעושה חלק לו ויש ומטלטלי! קרקעות רבים נכסים
 טובות באבנים זולתו אדם יד בו יגע שלא מכלם סגולה

 העמים מכל כי אומר יחב׳ הוא כן ודומיהם ומרגליות
 ליגע לט יערב שלא מכלם סגולה עושה איני לי שיש

 ממלאך חירות לנו היות והוא מכם כ״א ית׳ זולתו רק יד בו
 שכל איפה א׳׳כ וש״ת העמי' מכל סטל׳ ומגליוח.וז״א המות

 בנו בחרת למה .כרוחניים שנהיה לזככנו היא כוונתך
 אשר טוב טוב כי השרת. מבמלאכי תורתך. שתתן

 לי תהיו ואם לז״א החומרי אש מלזכך מעצמו זך הוא
 מעלותיכם הנה שתים הנה לומר וכו׳. נהנים ממלכת
 והב' .כהנים ממלכת להיות תשיגו כי )א( .פליהם

 באומרם .ז׳ל מאמרם אל לב בשום והוא .קדוש וגוי
 ועטרותיהם יושבים צדיקים אלא .וכו' בו אין העה״ב כי

 ל׳ זה מה להשכיל מאמרם נחמד הלא כי .בראשיהם
 וגס .בראשיהם עטרותיהם הצדיקים אמר ולא .ישיבה

 בראשיהם. ועטרות אמרו ולא בראשיהם. ועטרותיהם או׳
 השרת מלאכי האומרים ז״ל מאאמרם נזכירה לזה אמנם

 בין ואומר שמדים שרסיס שנא׳ . קסיצין להם אין
 הלא קאמיא.כי מן ואו׳צביתעלחד העומדיםהאלה.

 וגם אברים משוללי לרוחניים קפיצים יהיו היתכן יקשה
 הנה כי יאמר אך . בהם תצדק עמידה או ישיבה .מה

 משרתים. סוגי שני לו אשר למלך ידמה .#»לךהקדוש’
 כל תעשו וזאת בארמנותי תהיו אשם יאמר הא' לסוג

 מצותי מעשוש תמישו לא בשרותי עוסקים תעמדו ימיכם
 היותם זה זולת . שכר להם אין ומאומה הימים כל

 לפו אמר הב' הסוג ועל .הימים כל לפני משמשים
 אתכם ולקחתי בואי עד . החוצה היכלי מדלתי עברו

 ועמי .תשט אחי והלאה ומשם .במועדו ואיש לאיש אלי
 אשר עבודתכם עקב . באהבים ונתעלסה .תתענגו
 :עבודה שד תעשו ולא . מנוחה תמצאנה עבדתם

.סבראשיניס יותר חסן באלה כי .ספק אין הנה
 המלך אל יקרה אשר הוא . הזה כמשל והנה

 והב' השרת מלאכי הא׳ .משרתיו סוגי ב׳ .עס הקדוש
 יחב׳ לפניו יעמדו למו יצוה מלאכיו אל כי .ישראל בני

 משוש והוא מנוחה להם אין ועד פולס משרתים תמיד
 עושי כח גטרי ק״ג( )תהציס הכתוב כמאמר .דרכם
 לששע תאבים הם דברו ששים ס שד כי .וכו' דברו
 יצוה ישראל בני אל אך .עליהם יצוס אשר דברו בקול

 ואססס •חברך דברו בא עת עד השסל בשלם ישרתוהו
 .יערוך שלום רוב על ויתענגו יטחו ושם היכלו אל אליו

 סוג שא ה׳ יבחר אשר הנה .דשן מלא שולחן צסניהס

3 )ח״ב( יז

 מנוקה. השרש ממלאכי הבצר אל וה>ה זהכאמור.
 ככני לנוח ישט לא כי .קפיצין העדר אל רז״ל ייחסו
 ושומעים דכרו עושי לשרת מיד ונצבים עומדים רק אדם

 פס כי אדם כני הסן הססק. בלי לעשותו זולתו הדבר
 צדיקים בעוה״ב כי ז״ל אמרו וזה ינוחו ושם .יגעים

 תמיד כי .מה״ש הסך ומנוחה ישיבה קוני' שם כי יושבים
 קסיצין העדר אל המנוחה העדר וייחס לעומדים. יתייחסו

 הזהלז״א היתרון לנו יהיה ולמס .הישיבה היא ידן שעל
 המלאכים . אדם בני כי והוא בראשיהם ועמדותיהם

 עמדות הם הן פשו אשר המצות מן שנעשים ואורות
 נלחמו כי .כספם קנין שלהם הנם סנה כי בהן שיתעמרו

 יצר להם אין כי השרת .משא״אמלאכי יצרם את וכבשו
 כי ועמדותיהם ה׳.וז״א את יעבדו לבל יסתם סמוך

 ואתם באומרו יתב' הוא סס כיוון וזה .הנה שלהם
 מלאכי על יתרונות שני לכס יש ואתם ,לו .וכו׳ לי תהיו

 שירות של ממלכת תהיו כי )א( . תורתי ע״י השרת
כ ממלכתכהנים .וזהו מלוכה תקנו ועטדה שמהשירות

 כמלך ומנוחה מלוכה תקנו אותי משרתים היותכם ידי פל
 בראשים ונוחים יושבים להיות כבוד מנוחתו שתהיה

 משרתים שפירשו לה׳ היוכת׳כהני׳ פ״י כמלכים משטרי׳
 כהני׳ לכת מט וזהו .שירות שהו׳ לי לכהן לי וכיהנו כד״א

 היותם י-ע מלוכה קונים שאין .השרת מלאכי כן שאין מה
 משרתים תמיד למו יקראו אשר שמם זה כ״א .משרתים

 עוד .המה ממעל• אלוה חלק כי .נשמותם מפאת וזהו
 ועם .ה' שנא אשר את התאב .גוף בעלי אתם כי .שנית

 .קדוש וגוי וזהו יצרכם הכניעו כי קדושים תהיו זה כל
 אתה זה כל פס חומר בעל עודך שהוא נוי בהיותך ט

 מוכה להם להחזיק שאין השרת מלאכי משא״כ קדוש.
 מה והוא המה וחומר הרע יצר בעצי לא כי שירותם על

 נאמר ולא .בראשיהם ועסרותיהס באומרם שרצו שכתבנו
 וע״כ כלומר .כו׳ לי תהיו ואתם וז״א .כמדובר ועטרות

 ע״כ כי הנסש מפאת בין השרת מבמלאכי בכס אבחר
 תפארתי תהיה לא כי החומר מפאת בין ממלכת תהיו

 הכניעס על .טסים בעלי לקדש כמו .רוחניים לקדש
 הוא הזס הדרך והנה .קדושים ויהיו .וחומרם יצרם

:לשנים יתברך מאמרו חלק בבלתי

 כל על ג״כ כה שעד בהניח .ואתם יאמר אסשר עוד
אמר כס עד גם כי והוא ידבר יחד ישראל המון

 המדוס עשותכם קידם אף בקולי תשמעו שמוע שאס
 תעשה לא במצות תורתי ברית תעברו לא וגס בפועל

 שתהיו תשיט ובזה חללו לבלתי בריתי את ושמרתם שהוא
 ממלכת שתהיו לא אך העמים מכג חשוב עם סגולה לי

 בסועל עשה מצות קיימתם לא עדיי! כי קדוש וגוי וכו'
 כהניס ממלכת לי תהיו בסופן תעשו מפנמכם ואתם אך

 מדאי יותר עצמכם שפצרפו באוסו בסועל לי לכהנו וט׳
 הוא אמר מתחלה כי יתכן עוד טובים. ומעשים במצות
 אל דברים ייחוד יש הנה לומר וכי תסמר כה יתברך
 ועל .שבהם והשלמים חכמיהם אל דברים ויש .ההמוז
 אמר הב' ופל .יעקב לבית תאמר כה אמר הא׳ הסוג
 ראיתם אתם היחל ובראשון ישראל בני אל תדבר אשר
 גדר כי לומר וכו׳ לי תהיו ואתם אמר השני ועל וט׳

המפורש האטים מכל סגולה יהיו עד הוא הראשון הסוג

- <
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 כי תקנו השלמי׳ הב' הסוג הס ישראל בני ואתם אך

 הדברים אלה ואמר פירש כאשר ט׳ כהניס ממלכת תהיו
 מנייהו דסליק הדברים שהם ישראל בני אל תדבר אסר

 הנקראים אל הם הראשונים כי זכו׳ ואתם ממלח שהוא
 עליכ׳ כי ממלכ׳ לי תהיו המיוחדי׳ ואתם ואמר יעקב בית

 המלאי׳ ישראל אמוני שלומי כי והוא רבק מלכי מאן יאמר
 ביאורו הארכנו אשר באמח.והוא המה מלכים ה׳ סורת

 מהם רבים כי גס כי והוא ימלוכו מלכים בי פסוק על
 דוסא בן חנינא ר' מלכות ואיה מכליהם אזל הכסף

 אלפזר ר׳ או מרובין. בקב ניזון והוא כ״א( דף )תפני׳
 לא הקזה וביום למס מסר והוא כ״ה( דף )שכ פדת בן

 ויתעלף .ואכל שלשום שן כ״א נפש להשיב בביתו נמצא
 היא כי אומן אמונת אמנה אך למות. נפשו את יישאל

 .אך אנשיה על ישור הארץ מלך הלא כי שלימה מלכות
 מלאך או סלך איזה כי למעלה כמדובר בעליונים המה
 עפר אמרונית הצל ישוב או .דום בגבעון שמש. יאמר

 וההקש בצרה בעתות הארן על ימטיר או למעט מעלות
 אפי׳ יתב׳ הוא שברא בעולמות עבעים שטי יתר בכל
 יעשה הארץ מלכי בכל ומי .ואמוראי תנאי כולהו פ״י

 מפאת אליהם בא הזאת המלכות והנה .כזאת מלוכה
 .צמו ויקס אומר יגזרו כן על כי יח' משרתיו היותם

 ונדוליהס יפראל חכמי ואתם כלומר לי תהיו ואסס וזהו
 להשתרר ממלכת לי תהיו ישראל בני שם לכס שייחדתי
 הגדולה הנה כי והענין קדוש. וגוי לי וכהט ע״י בשלמות
 והמלכות השררה מעלת הא׳ .לשנים תתחלק והיתרון

 האיש איכות כי אף האנשים מן לאיש מלוכה ה׳ שחק
 במעלת )ב( יחרק. ויש אנשים. שאר לכל שוה »הוא

 אצל רוחני דבר כל או המלאך שטן הפרש כענין האיכות
 באומרו א׳ .שיזכו בישרם אלה ובשתי החומרי האיש

 ידוע והנה .קדוש וגוי באו׳ והשני וט׳ כהניס ממלכת
 פלך יקרא ולא אנשים שיעבדהו הוא המלך גדר כי

 הוא וקדוש הרוחני הדבר וגדר הזולת. את המשרת
 ב' שיקנו ליבראל הקב״ה ואמר .מגשמות משולל היותו

 דרך כי . הנהוג הפך ושתיהן יח׳ ידו על המעלות
 .הזולת את הוא ישרת ולא שישרתוהו ע״י הוא המלטת

 פסשרהוני מה שע״י משרתים של ממלכת לי תהיו אתם אך
 כלו בעול׳ למשול ומלוכה הורות אין כי מלכים »קרחו
 הוא שמלכותו במלך משא״כ לי וז״א הקב״ה אח כשרת

 .לי וכהט כמו הוא כהניס ואומרו .זולתו כשישרתהו
 אף תקט והרומטו׳ הקדושה ומעלה .לכק בניו נגדי

 שתהיו קדוש וגוי וזהו מהחומר משוללים בהיותכם
 חיים בטדכם שהוא .גוי שם עליכם בהקרא .קדוש פס

 ביניכם. והשראחשכינהי תורתי ע״י והוא בחומר •לובשי׳
 אפר האלה. האחרונים הדברים ועל .ותתקדשו קזדככו

 כשני הטג הס ישראל בני אל הדבר אשר הדברים אלה
 שני אל שימר וקודם .סודו מתי העס לזקני ויקרא אז

 סידר לו הטגע שלוחות דברי סוג לכל ישראל סלקי
 ראה אז כענין ה' טהו אשר הדברים כל אח )פניהם
 לזקני ויקרא וזהו .לאדם ויאמר ואח״כ וט׳ ויספרה

 תשים אשר כמי וישם ויהיה כו׳ לפניהם וישם סעס
 המק כל והנה .קדמיהון תסדר די שהרטש לפניהם
ידבר עד לסטל כר. י.צדו נק הסוגים שני הטלל ^ראל

4 )ח׳ג( יו

 גל ויאמרו יחדו העס כל ויענו קפצו מיד רק אליהם
 ס׳ דבר אשר כל אומרם והנה .נעשה ,ה דבר אשר

 ה' כי בדברו שהאמינו א׳ פירושים שני סובל .נעשה
 כל או . נפשה כמאמרך ה׳ דבר אשר כל ואמרו דברו
 שדברו יחב׳ מפיו שנדע כלומר נעשה בודאי ה' דבר אשר

 שכה לשמוע נרצה וממנו כלומר .אתה הדבר אשר לא אך
 רבינו משה והגה .מפיו ולשמוע לראותו רצוננו כי דבר
 קדט בל .השני הפי׳ שהבין לאמר לבו אל ערב לא ע״ה

 והן אומרו על הקב״ה שהאשימו מצרים בשליחות כאשר
 דברי אס מכה וישב עבה מה ק על .לי יאמינו לא

 כסא הדברי׳לפני ומעתיק כמשיב רק איני לו' כו׳ העם
 שפעת הנה רמז .ג: וישב לבון וזהו כבודךשחפרשס

 לפניך אותם כמשיב רק ואיני .עמי בדברם אותם
 נלבה כי האפס שהבין הקב״ה עשה רה .שנית פעם

 לומר המק בעב אליך בא אנכי הנה אמר הכני הפירוש
 השני הפירוש שהוא . עמהס שאדבר כוונתם אח ידעתי

 ע״כ בך. שיאמיט חסן אני והנה אותך מאמינים אין כי
 ני יאמינו כך -פ״י ועסהה עמך כאחד שאדבר צריך

 אדבר אם כי נעשה איכה אך עמך בדברי הם ישמעו
 אינם ט לשמוע יוכלו לא מאירה י. באספקלריא עכך

 מגיע הדטר היה ע׳'כ כי למעלה כמ״ש לכך מוכנים
 תחוש אל ע״כ שופע היה לא עמו שהיה ואהרן .למפה

 יוכלו למק מאירה שאינה באספקלריא עמך אדבר אס
 טי העק בעב אליך בא הנני וזה .עמך כדברי לשמוע

 ממדרגת למעה בעניות שהוא הענן בעב דבר לך יבא כי
 נעבור מאירה שאינה עבה באספקלריא שהוא נטאהך

 יאמינו בך ונס כי ימשך למען עמך בדברי העם ישמע
 סעס ירמוז וזה .תחוש לא זה ריוח היות ופל לעולם
 שאתה אליך ואומר קול כמרים אליך שבמלת זרק״א

 ואז ט׳ כעס ישמע במטר החוש אל זו ממדרגה גטה
 ושהיה ט מאמיני' היו לא כה פד כי משה בפמוע
 כה עד הנה אמר אז לשיאמיעהו דרך עושה הקב״ה

 השני הפי׳ שהיא מטרשש הגדה מאמרם מלהגיד יראתי
 דבריה׳ את מגיד הנני עתה אך הדברי׳ כמשיב רק

 כה כי משה ויגד וזהו השני הפי' שהוא אמרת כאשר
 הכבה כ״א .ס מערש הגדה שהוא מהגיד ירא שכיה

 השם הוא ה׳ אל העם דברי אס משה ויגד עתה בעלמא
 לא שע״כ לו׳ מפורכס הגדה המאירה אספקלריא הגדול
 שתדבר גס כ״א אדנות בשם מדבר שישמעוך יספיק בלבד
 באופן וקדשת׳ הכס אל לך לכן אמר אז ממש כמה'

 הכנה פ״י בם לדבר הפס כל לעיני שאראה
 בגדים ככטס חצוניוס מהוראות יעשו ולא גדולה

 סמלה בפנים עצמכם לקדש אם כי . לבגיס ועישוף
ומחר היום פצפס אה וקדשתס וזהו , בחון ואח״כ

:שסצושס וכבסו ואח״כ פנימית בתשובה להכשיר
 על הוא כבר שה׳ גס כי אמר .כו׳ נכונים והין יא

 השלישי יום פד לעיניהם נגלה אינו ההר
 כל לעיני ה׳ ירד השלישי ביום כי וזהו .ההכנה שתגמר

 השכינה אין האפס לפי הנה כי יאמר או :בכר העם
 אלהים רכב אם כי הר של האבנים ועל העצים על שורה

 כ״א סובלו ההר אץ הרכב ואפי׳ בהר ולא בס ה׳ .ט׳
הנה .כד׳א בסיני הקדש ולא בקדש הוא סיר כדרגה

סקוס



יתרו תורת
 כל לעיני הוא ההר על ה׳ שירד שמה אלא אחי מקום
 . ההר על שהוא עיניהם למראה להם שיראה העם

אך . סיני הר על העם כל לעיני ה׳ וירד וזה
: המרכבה על הוא .

 דרך ית׳ למדנו הנה .העםוכו׳ את להגבלת יב
 אליו לקרבם הארץ עם את המיישר

 . חצוניות הוראות ללמדם יתחיל לא כי והוא .יתב׳
 יתחיל תחלה רק .כפרושי׳ ומכונסים לבנים כבגדים

 וזהו .בהצנניות ואח׳כ בשר ועד מנפש פנימיות בקדושה
 ולא יקוה שלא )נ( .שמלותס וכבסו ואח׳כ וכו׳ וקדשתם

 הלוך הוא כ״א ה׳ דרך ממנו לדרוש העם יבא עד ייחל
 .וכו׳ וקדשתס העם אל לך וז״א .ללמדם אליהם ילך
 הדבר ואודיע אדרוש .ומיישר המוכיח יאמר לא כי )ג(

 ברבים תחלה רק יחדל והחדל ישמע והשומע .ברבים

 רבים לשון כו' כו׳השמרו והגבלת .וזהו א׳ לכל אח״כ1
 יד בו הגע לא לו להמר .לא׳ א׳ לפכח דבר ואח״כ

 ממנו מתרחק ה׳ מצות העובר כי למדנו עוד :וכו'
 העובר ועל וכו' חגע לא לנוכח דבר באזהרת וע'כ .ית׳

 רחוק כי .תסקל אמר ולא .כו׳ יסקל סקול כי אומר הוא
:בם ידבר לנוכח ושלא מצותיו מעוברי ה׳

 כפי אלו קולות הנה כו׳. השלישי ביום ויהי טז
 וכל בפסוק האמורים קולות הם הנראה.

 .כאן האמור השלישי יום כי .הקולות את רואים העם
 הקולות אותם והנה .כנודע הורה מחן של ששי יום הוא

 את רואים אמרו הרי ני .ה׳ קול רק רעמים אינם
 אח׳כואס יאמר איך שא״כ לפ״זקשה. הנשמע.והנה

 שהרי.ית׳ ק־לו הוא השופר קל הנה.השופר קול
 . וחזק הולך השופר קול ויהי מ״ה( דף )ברכות הרז״ל

 הולך ב׳ו פג שקולו .ב״ו של כקולו אינו הקב״ה של קולו
 כי )א( קשת. וא״כ וחזק. הולך הקב״ה של וקולו ומחליש.

 על נוסף ק־ל שהוא נראה .השופר קול ואת באומרו
 קולות תחלה אומר איך )ב( .תחלה הנזכרים הקולות

 הקולות בין מפריד איך )ג( .יחידי קול ואח״כ .רבים ל׳
 השופר הוא מה )ד( .כבד וענן בברקים השופר. לקול
 אס )ה( .ממש בשופר יתקע .ית׳ נו יצדק לא כי הזה

 בהתקרבם יעשו מת העם. כל חרדו וברקים מהקולות
 אל הדבר מייחס למה )ו( .תחתיתו עד ההר אל יותר
 על עשיתם על שאם .העם את משה ויוצא באומרו משה

 .משה אל :מייחס ואינו .פיו על היו הדברים כל גס .שיו
 ויבאו או בתחתית ויהיו אמר ולא ויתיצט. אומרו ענין מה
 והר אומרו )מ( .ההיצטת ל' ולא .ההר תחתית אל

 הוא מעלה של שאם היתכן .וכו׳ מפני כלו עשן סיני
 אילנות ט אין סיני בהר כי )נו( .שהוא כל עשן מעלה
 .האש מפני כלו עשן יהיה ואיך .הוא מדבר כי . ועצים

 עם . והזק הולך השופר קיל ויהי אומרו יתקשר איך )י(
 הוא .ידבר משת אומרו הנה כי .וט׳ ידבר משה הומרו

■ דנריח בשמנז
 הדב עשרת האמודאחר והוא

 אל לב הביאו|*שית אל לבא אמנם
 5Г שהיה הקולות את* רואים כ״ח(

 ה התחלקות ענין מה לדעת וראוי לשון לבבעיס
 רק יודעים היו לא ישראל הלא

5 )ח״ב( יז

משה
 ה י .מצרי לפון גם ידעו ואס .לשונם את שינו שלא
 הגויס כל ישמעו למען הוא ואס האחרים בלשונות בצע

 קול שמעו ולא .חורה נחנה להם לא הנה .ללשונוהס
 .וכו' אלהיס קול עם השמע ד׳( )דברים כד״א אלהים

 עוז ה' להם ואמר לבלעם שהלכו כמשז״ל חרדה קול רק
 מסכים ד׳ כי האמת מחכמי ידוע הנה אך וכו׳ יתן לעמו

 )יחזקאל יחזקאל במראת האומרים והס .לשכינה יש
 ונוגה מלקחת ואש גדול ענן וכו׳ סערה רוח הנה א׳(

 היותר האלה המסכים כי מרז״ל יראה והנה סביב לו
 הולך זה דרך ועל .אליו מהפנימי וחצוני עב הוא הצוני

 מעין מתוק הנוגה היותו עד .הקדושה אל ומתקרב
 החצון המסך עד ומפלש השפע בבא והנה .הפנימיות

 חצוניס כי איכותם בס כי .ט אשר שרים מהשבעי׳ כח כל
 יוצא קול ובצאת ההוא מהשפע בפנימיותו מקבלים הס

 בעד ונמשך מאתוית׳ מחאצל היה ה׳ קל כן ועל חוצה.
 . ארן פוכני אדם בני שישמעוהו ההון. עד המסכים

 ומקבל .החצון מסך אל בהתפשטו המיוחד הקול אותו
 ההוא במסך שייכות להם אשר .פריס מהפבעי׳ כח כל
 .לשון לשבעים מתחלק ה' קול נמצא .מהתפשטות כח
 .לשון מתשבעים א׳ אל שר א׳ בכל .כתות שבעים רם

 תחלה .הקול שפע המקבלי' האנשים או האיש והנה
 הולכים מעט מעט ואח״כ .האחרון מהמסך מקבלים
 הרביעי. ואל השלישי אל ואחריו השני אל מהרזצון ומשיגים

 וברקים קולות ויהי אמר . פבכלס החצון הא׳ המשך ועל
 כי .ברקים רואין והיו קולות רבוי שמעו החצון שהמסך
 מה ראיה בהם גס רואים היו שומעים שהיו הקולות

 היו מתפשטים שהיו רואים שהיו שהקולות הברקים והם
 משיג הראות וריש השמע חוש נמצא מתפשטים אורות זיקי

 .רבה הברה עושה הקול כן המסך סנוניות וכפי .כאחת
 האומות ששמעו הוא זו .הברה ומציאות סערה רוח וע״כ

 * לעולם מבול בא שמא ואמרו כמשז״ל .בלעם אצל והלכו
 הראשון המסך השיגם ואחר .יהן לעמו עוז ה׳ ואמר
 על כבד וענן אמרו והוא השני לראות ישראל השיגו

 לשלוט ובהכנסם .גדול ענן הנקרא השני הוא ההר
 היו אז .מתלקחת אש של המסך הוא בשלישי ראייתם
 יהיה וזה .השנישי המסך תוך ש מלב א׳ קול שומעים

 קול וזהו האש. מתוך שמעת ודבריו באו' מלמרמרע״ה
 בעדך .העב השפופרת מתוך היוצא כקול שהיה .שופר

 ית׳ מאתו הקול היה האש מסך מתוך כי .הקול איכות
 הפירוד היה לא כי הרבה קולות ולא .אליהם ונשמע יוצא

 שייכות שם אשר החצון מסך א; בהגיע אס כי להתחלק
 במסך כי ה׳ קול אחדות הוא בפנימי בהשיג אך .הפירוד

 מסך שהיה השלישי אל ובהגיע נתחלק לא עדיין ההוא
 ויחרד וזהו .נחרדו אז ית׳ לקולו מעבר השופר האש

 מצטער ההשגה שמהרבת עוד כל כי .וכו׳ העם כל
 מחוק כי הד' במסך להשיג יוכלו איך ואז .יותר המשיג

 והלאה ממנו .ונס מאד הוא עליונה הקדושה אל וקרוב וכו׳^ ע^נו אעה דבר לו כשאמרו
זכות הוצרך כן על מלכנו את לראות רצוננו כשאלחם ־ י---“*

 לקרחת העם את משה ויוצא וזהו .עמהס להצטרף משה
 סהנוגה שהוא מסך בלי עמהס להתקרב הבא האלהים חלק

 הדולה האש שה אשר ממש פ^הים לקראת
מרכבות אסא ית׳ שהוא ההר קרט^ ואז

סמיח



משד? יתרו תורת
 הוצאתיך אשר ה' אנכי אומרו כי יאמרו ולא המצווים

 יאמרו לא יחיד בלשון מישראל אחד כל עס .שמדבר וכו׳
 אחד כל עם ולא ידבר אתו למעלה אשר משה שעם רק

 עתידים שהיו למה )ג( מצווים. לבלתי עצמם ויחשבו מהם
 ולא עההס יהיה ית׳ רצה ,וכו עמנו אתה דבר לאמר
 .הגדולה האש חאכלס פן מדבר מדאגה .בכל יגעלו

 שנים נבואת לקבל לעזור מעיר להם יהיה למען )ד(
 לאמרלו ית׳ הוא כביכו״ל בוש היה והנה ובהקיץ בפנים
 רד לאמר תואנ׳ בקש ע"כ אתם לדבר שרצ׳ על שירד
 השיב ולכן למעל׳ לימצ׳ חפן היה ומשה .,וכו בעם העד

 התרא׳ להם יש כי .וכו׳ לעלות העם יוכל לא ואמר
 צורך אין הא משום אי וא״כ .,וכו העדוסה אתה כי

 בקש .כן ית׳ בראותו אז . הם ועומדי׳ מותרים כי לרדת
 עמך ואהרן אמה ועלית רד לך והיא אחרת מענה לו

 .יעלה ישוב כורם רדתו אחר ומיד .משה וירד ואז .וכו׳
 הדברים כל אש וכו׳ וידבר מיד .למסה ישראל עם עודנו

 האלה הדברים אומרו והנה : ,וכי אנכי הם וכו׳
 לשת הוא אך .לזולת לאמר צודק.שאינו בלתי הוא לאסר
 עם למשה בשה שיהיה הקב״ה. רצה אשר אל נועם

 וירד חכ׳ ושיעור אתם. ית׳ בדברו .למעלה ולא .ישראל
 .האלה הדברים כל את אלהיס וידבר ואז .וכו׳ משה
 לו׳ הוא הלא .למסה משה היות אחר היה למה תדע
 ראיתם אתם .הדברות אחרי לאמר עתיד שהי׳ למה והוא

 יהיה רצה ק על .וכו׳ עמכם דברתי השמים מן כי
 ולא .המדבר משה היה אולי כי יאמרו פן אתם משה
 יאמר שכתבנו השני הסעם ועל .השמים מן ית׳ הוא

 הוצאתיך אפר אנכי לאמר שעתיד למה שהוא .לאמר
 עם ולא דבר שלמעלה משה שעם יראה לבל יחיד לשון

 כאחד הוא גם ויהיה עמהס יהיה רצה ק על .א' כל
 שעתיד למה כלומר .לאמר יאמר הג׳ הסעס ועל .מהם
 לאמר. יאמר הד׳ ועל דברות הח׳ להם לאמר הוא

 לאמר כדי היה אתם משה את שהעמיד מה כלומר
 ידו על לשיזכו אתם משה יהיה צריך והיה וכו׳ אנכי

 כמשז״ל באומר יתכן או . בפנים ,ופני .בהקק נטאה
 אמרת כלום .משה אמר העגל פבעון מ״ו( פ׳ )ש״ר
 והרי יחיד ל׳ אמרם אלהיך רבים ל׳ אלהיכם ה' אנכי

 פה פסחק לו יהיה ית׳ רצה ומעתה .וכו׳ שקבלתי אני
 וזהו .שמהם להיות משה הוצרך וע״כ ישראל בעד להלין

 וההעם ט׳ אלהים וידבר ואז .כו׳ משה וירד אומרו
 ה׳ אנכי לאמר היה הנה .עמהם משה עודנו בדבר

 מענה לאמר למשה פה פתחון בזה שהיה יחיד ל׳ אצהיך
 רצוננו ישראל אמרו כי במ״שז״ל יאמר או ית': לפניו

 ואמרו וכו׳. בפנים פנים מפיו ולשמוע מלכנו אח לראות
 צפההקב״ה אלא ששואל מה כל לתינוק נותנים וכי ח״ל

 אראה לא אלו אמר ישראל אלהיך אלה בעגל לי׳ כעתידין
 היינו לא בנו וכבר הראנו אלו יאמרו בם ואדבר עצמי

 וידבר יאמר בם\ו£ו ודבר עצמו הראה ע״כש*ס

 ודבר להם שנתראה 8בןך פנים שהיותם אלהיןזכי׳
 בעיניך יקשה אל לאמרכלוקר תס*אמר .ככאלסם בס

 כדי היה זה הלא כי שפואל מה כל נוק4מ5נוה» איך
 דברתי השמים מן כי ראיתם אסטכ^אתם

מת לומר והוא .וכו׳ כטף אלהי אחי חעשון לא .עסבס .

 עליהם שכינתו להשרות ובא מלאכיו מרכבת אח שהניח
 העמדה קנו כי ההר בתחתית ויתיצבו משה זכות וע״י

 ואז ההיא הגדולה הקדושה בכל עמוד ויוכלו והתיצבוה
 מהנוגה שלפנים הוא הגדולה האש כ״א .מסך היה לא

 האש מחוך החשמל כעין ומתוכה )יהזקאלשם( נא׳ שעליו
 ועל הגדולה האש והיא ישראל אלהי כבוד שם אשר

 עליו ירד אשר מפני כלו עשן סיני והר נאמר זה אש
 עיניהם ויזונו בשכינה יסתכלו לבל פשה ית׳ והוא .וכו׳

 ועל אחת ראיה דרך שנתראה מה להם די כי ממנה
 לפנים יש' בכבודו דבקה גדולה כ״כ הזאת האש היות
 ויהי ואז מאד עצמו ההר כל ויחרד ע״כ המסכים מכל
 לשמוע שהתחילו המיוחד קול כי וחזק הולך השופר קול

 וקול נאמר שעליו האש מסך שהוא השלישי מסך מתוך
 שהאש גדולה מעלה אל עלו עתה מאד חזק שוכר

 לעטר מעבר כשופר נעשה מסכים מהד' שלפנים הגדולה
 ויהי עתה אומר הוא זה ועל קולאלהים דקות מתוכו

 שלא מה כי מאד וחזק הולך הידיעה בה״א השופר קול
 שגדלה עתה כי מאד מזק שופר וקול רק בהחל׳ ק נאמר

 מפנימיות ומתחיל הולך הקול שפע היה פנימה השגתם
 שפע היה וכאשר נכנס השגתם כח שהיה מה לפי עצום
 על חוצה וחזק הולך היה כך ראשיתו ונכנס הולך הקול

 היו כי מאד וחזק הולך השופר קול ויהי וזהו .המודם
 מסך בלי הקול דקות ושסיעת בראיית ונכנסים הילכים

 היה ישראל אלהי כטד שלפני הגדולה האש מתוך כהוא
 .■והוא הרוחניות לעוצם מלסובלו וחזק פנימה הולך

 אמרו לסטל יכלו שלא ואז לך יהיה ולא אנכי בשומעם
 ואת מהארבעה מסך בלי שהוא כטדו את הראנו הן

 דברו האוזן משמיעת להשיג הקלה העין השגת והוא גדלו
 היינו ולא בחחל' שמענו שואת'קולו מה כי מסך בלי ית׳

 השלישי המסך הוא האש מתוך היה כאפר הוא מתים
 מסך מתוך יוצא הקול שהיה שופר קול בהיותו בהוא
 מעובה ממסך רק הגדול׳ האש אז היתה לא כי האש

 ועתה אך . שופר מתוך כיוצא שהיה ט מתלבש שהיה
 נמות למה מהד׳ מסך שאינה הגדולה האש מתוך שהוא

 רק מהד׳ המסך אש שאינה הגדולה האש האכלנו כי
 .השופר קול שהיה על כן על ישראל אלהי בלפני הגדולה

 לסבול יוכלו לא הגדולה מהאש היה והמעבר שהשופר
 אחרונות דברות השמנה ידבר משה כי מזה נמשך

 בכל לשישמע משה של בקולו ית׳ קולו ישתף והאלהים
אתה דבר ישראל לו אמור ע״י בהוא ישראל מחנה

:,וכו ונשמעה עמנו
 בקיצור התורה מתן ענין כל כלל אלו בפסוקים והנה

 ופירש חזר הדברות כל סיפור אתר אך .נמרץ
 ואחר .וכו׳ הקולות את רואים העם וכל ומרו 3 העני]
 התחלת היסה איך סיפור. אל חזר הענין כל סיפור
 אומרו והוא .ישראל עמו אל דברותיו עפר יח׳ דברו
 עם רק בהר משה היה לא כי וכו' סיני הר על ה׳ וירד

 להיות הנה כי והוא . אתם למסה במחניהם ישראל
 למעלה להמצא רצה ישראל אל וירד למעלה עולה משה
 רק יה' רצה לא אך .ית׳ הוא 'אתם דברו בעת ,ה מס

 כמשז״ל יחסטישראל לבלתי )א( .ישראל עם שיהיה
בכלל הוא ■יהיה למען )ב( .המדבר משה כי )שם(

6 )חיב( יו . <
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 ועל פשעיהם כל על יח׳ הוא אותם הכה לשוא הלילה
רז״ל סילקוה . הא׳ הקושיא הנה אך . עונוחם כל

 עמכם. דברתי השמים מן כי בפנים פנים ראיתם שאתם .
 עתה לכן .הענל לעשוש פה פתחון לכם יהיה לבל הוא

 ע״כ כי .וכו' תעשון לא וכו׳ השמים מן כי שראיתם
 עתה לכן פה פשחון להסיר עמכם ודברתי עצמי הראשי

 וכו' שוידבר מה הנה מעתה יאמר וזה .וכו׳ חעשון לא
 אליהם לאמר שעתיד מה על הוא .בפנים פנים אשס

 בלי אתם השמים מן שמדבר שאחר ראיתם אשם אח״כ
 אמצעי לבקשת כסף אלהי אתי יעשו אל לכן ,סרסור

 לאמר.כי ה׳ וידבר יאמר או לכך. צריכים כיאינכס
 ודבר דבור כל כי מזיח במדרש ז׳ל כמ׳ש הוא לאמר או׳

 וא׳ א׳ כל על מחזר היה פקב״ה מפי יוצא שהי׳
 הן לו .ואו׳ וכו׳ עציך אש מקבלני לו׳ מישראל,ואו׳

 האלה הדברים כל את אלהים וידבר יאמר וזה .וכו׳
 אס כן אחרי לישראל עצמס הדברים לשמר כדי .לאמר

 כדי .זה דרך על או . ודביר דבור כל עליהם מקבלים
מהם: דבור כל שמקבל ישראל לאמור

 שבת ארז״ל .ההר בשחתיש ויתיצבו פסוק על והנה
.ההר בתחתית ויתיצבו פ״ח( )דף עקיבא ר׳ פרק

 עליהם שכפה מלמד מסא נר מא ח בר אבדימי רבי אמר
 מוסב התורה אח שקבלו אס להם ר וא• כגיגית ההר
 לאורייתא. מודעארבא מכאן יעקב בר חמא א׳ר וכו׳.
 דכתיב .אחשורוש בימי קבלוה ר הדו כן אע״פ רבא אמר

 :ע״כ קבלו שכבר מה כיימי .היהודים וקבלו קיימו
 שתים .הנה הלזה במאמר דקדוקים יעדרו שלא נס והנה

• עציהם אדם לב יפול אשר העצומות הקושיו׳ הנס
 מיאנו לנשמע נעשה שהמקדימים לב על היעלה )א(

 ויאמר כגיגית ההר עליהם כפה עד .התורה מלקבל
קום. יוכלו ולא ישמקוס ההר שחת יקבלו לא שאס להס
 שא״כ אחשורוש בימי קבלוה הדנג־ רכא משובת זו מה )ב(

 אנוסים אחשורוש ועד חורה ממתן ש הדורות כל איפה
וא״כ השורה דברי כל על עברו אשר כל יאשמו ולא .היו

 תהיו הרבה פנים שראית׳ בשביל לא ליפראל הקב׳ה עליהם קשה היה והנה .סופרים מדברי שהוא הפורים
 ה׳ הא שאני דעו .בשמיה הרבה אלוהות שמא סבורין קבלו. צא בס דבר אשר ית׳ ידו על בסיני כי לומר

 לשים וראוי :עכ״ל וכו׳ אלהיך ה׳ אנכי שנא׳ .אחד קיימו הקדש ברוח נכתב לזה קבלו מרדכי ע״י ועתה
לשרן בפנים פנים פסוק שקכיא מחוג לו הוקשה מה עת^יכ^־^ב שאינו לומר קבלו שכבר מה קיימו שהוא וקבלו

 כי ואמרו זה מאמר שהביאו נח פ׳ הנחומא ר׳ במדרש
 ההר עליהם ית׳ הוא כפה עד מלקבל ישראל שמיאנו מה

 ועל .דקדוקיה רבוי על פה שבעל חורה הוא .כגיגית
 באומרם לשונם במחק ז״ל חירצוה אחשבה הב׳ הקושיא

 . זה בלשון וכיוצא קבלוה כבר אמרו ולא קבלוה הדור
 .וחין קבלה חזרת היתה כי יורה קבלוה הדור אומרו אך
 א' קבלה לישראל נחשבה שכבר נא' אס אלא צודק זה

 כן גם יורה וזה .שרת קבלה היתה אחשורוש ובימי
 שכבר מה קיימו אמר ולא .קבלו שכבר מה קיימו אומרו

 חזרו ועכשו א׳ פעם קבלו כבר כי הוא אך . להם ניתן
 הקב״ה עליהם שכפה עד בתחלה. שמיאנו גס כי והוא
 שלם בלב בלבם גמרו כן אחר זה כל עם הגיגית ההר

 .וזהו ההר עליהם כפו אפר מבלי אפילו בשלמות לקבל
 כי והוא .וקבלו קיימו באומרם הקודש ברוח לנו רמזו
 ימי את עליהם שיקבלו מרדכי שכתב אומרו אחר הלא

 .העם עם פה ישאר יצוהו כן על .השכינה עיקר שם
ויעל וזהו .ההר ראש אל ויקראהו ית׳ הוא הקדים כן על

 מה כל בסיני עליהם קבלו שכבר מה ומקיימים כחוזרין
 אל לאמר קבלוה הדור אומרו וזהו .סופרי׳ שמדברי

 האונס מחמש היה לקבל שהודו מה שנם רוחך על יעלה
 ימי אש סופרים מדברי קבלם שא״כ הוא כן לא כי

 הדור רק הוא כן לא אך .לקבל היחלו שאז הוא .הפורים
 והוא אחשורוש בימי הישה קבלה מזרה כלומר קבלוה
 והביא ברצון אנו רוצים שאמרו עד .בסיני אושס שכפה
 כי וקיימו קבלו שהול״ל והוא וקבלו קיימו מאומרו ראי'

 שכבר מה קיימו הוא אך .מקיימי׳ ואח״כ מקבלי׳ חמלה
 מקיימים רק מחדש כמקבלים עשה אינם לומר .קבלו

 וזהו .טוב ברצון אמשיש קבלה בסיני קבלו שכבר מה
 עכ״פ כ־ קיימו על תוספה אינה כי .וקבלו של הוא״ו

 הקבלה על חוספש הוא אך . לקיום קדמה הקבלה
 הרמב״ד של מה דרך על לפרש אפשר עוד : הראשונה

 עם אוהו שכופין בישראל מעושה גע על מה״ג( )פ׳ב
 משוך הלא אני רוצה שיאמר שנם שכשב אני רוצה שיאמר
 לקיים בעבע מפצה נפשם ישראל שכל אלא הוא האונס

 יצרו אש מעכבין הס וחומרו שהיצה״ר אלא אלהיס חורש
 ברצון והוא המעכב שהוסר הוא וכשמודה שמכין הוא

 אך .בישראל כך לומר אפשר הי׳ פה נס והנה .נמור
 אס נם לקבל נמרו כשהודו כי יושר נכון הראשון הדרך

 שנחומא ר' ממדרש שהזכרנו למה נס ומה האונס. היה לא
 רק לקבלה מיאנו פה שבעל בחורה נפשם מנועל צא כי

 פשקה ואשר צדקתם על מסף דקדוקיה רבים כי על
 צריך הכתיב כל על והנה :בזכותם להפך ראוי זוהמתן

 הקב״ה אמר לא למעה משה בהיוח למה מעם לתת
 אחר לו לאמר ההר ראש אל לעלות יצוהו אלא הדברות

 בהיות ישראל עם לדבר שירד כדי ועלית רד לך עלותו
 מבלי הדברות יאמר היה סוב וטוב עמהס למטה הוא

 כי . למשה יראה לבל הוא אך .ההר ראש אל יעלהו
משר .ההר בראש סיני הר אל לעלות כדאי היותו לבלתי

 להזהיר ירד צוהו ומשם .כמדובר המכוון שהוא משה
 אל מעתה לכן .ההר ראש על אתי הנך כלומר .למעה
 חיני לעלות השגתך להעדר לא כי רד לך באמרי חמוש

: הנאמריםבאמת מהסעמים כ״א פה. מניחך
 או' הנה .וכו׳ הוצאתיך אשר אלהיך ה׳ אנכי ב כ

 :זולתו את לשלול שבא יורה ה׳. אנכי
 פנים הה״ד ה' אנכי כ״ע( )פ' בש״ר וז׳ל ארז״ל והנה

 .מופא דמן אבדימי א״ר .עמכם ה׳ דבר בפנים
 לסיני.שנח'רכב הקב״ה עם מ״הירדו רבוא כ׳באלף

 אע״פ יכול .והמשובחין הנאין שנאן אלפי רבותיס אלהיס
 בס ה׳ והשקע שאנן שנאן ת״ל היו דמוקי׳ רבים שהיו

 העולם כל של אדונו דל״ח באל״ף אלא ביו״ד כתיב אין
 המפורש שם של סבלא שהיה לוי א׳ר בם ה׳ ד״א .בהם
 האלהיס שמושל אמרין רבנין בס ה׳ ד״א .לבם על כחוב
 אמר .וגבריאל מיכאל ואחד אחד כל עם מעורב היה
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 לומר הוא עניינו ,הה״ד שבאו׳ ועוד .שבפסוק ששיא
 אהד כבפסוק קושיא מתרצים אנו בו שאנו זה פסוק ידי על

 בפנים פנים הה״ד זה פסוק ע״י אוחו ומבינים ומתרצים
 .ההוא בפסוק דוחק מצא מס לדעת ראוי וע׳כ .ונו'

 אומרו ועוד .וכו׳ הה״ד לומר .זה פסיק ע"י שיובן
 בני רק בפסוק אין הלא כי כו׳ ירדו רבוא אלף כ״ב

 ועוד .רבוא אלף כ״ב יאמר ואיך .אלפים ופני רבוא
 ולשון נאים שנאן ממלה דורש איך .ומשובחים הנאים או׳

 רבים שהיו פי על אף יכול אומרו ועוד .והפקס שאנן
 באומרו ועוד . ברוחניים דוחק יצדק איך .היו דחוקים

 .בדוחק ומוריד מעלה שהרבוי שמורה .וכו' רבים שהיו
 היו דחוקים רבים שהיו לפי יכול יאמר שהראוי וטד
 קרוב זה שעל אמת הן .הפכית טענה שהיו אע״פ ולא

 אך במקוםלפי. אע״פ של היה סופר שטעות לשמוע
 כתיב אין בס אדני אומרו ועוד .הגירסא מלייפב נמוש לא

 אל מרכבה המה והלא ביו׳ד ליכחב יצדק איך ביו״ד
 ואיך .אדנות שם עצמו והוא אלהים רכב כאו׳ השכינה

 של אדונו משיב איך ועוד למעלה. שהוא ביו״ד יאמר
 אדונו ג״כ היה ביו׳ד כתיב היה אס והלא בהם שלם

 אלהים רכב באומרו ידע נא מי ועוד .בהם טלם של
 באו' ועוד .הם מרכבתו כי בהם טלם של שאדונו וכו׳
 הוא מה לבס על כתוב המפורש שם של טבלא ד׳א

 בם אדני באו׳ איך לבם.ועוד על כתבה ומי הטבלא
 .וכי' משרב היה אלהים של שדו אומר ושד . זה נלמד

 ביו׳ שאדרבה נלמד ומהיכן זה ענין יוסיף ומה מהיחן
 בדאי ושד .כיוון אלהים שם על שלא נראה בס אדני

 בשביל לא אומר ועוד .הקודם עם רבנן מפלגי קא
 הרבה אלוהות שמא כבורין תהיו הרבה פנים שראיתם

 :מרכבתו ובין המלך בין יטעו נחשב זר כמו הלא כי יש
 היא הלא אחת הקדמה על יסיב זה מאמר הנה אסנם

 העולם גבול אל מלמעלה מלאך בבא הנה כי
 בו בא אשר העולם מעין מה התלבשות יקנה הלז השפל

 היות בלתי בבואו רק זה אין אך .האדם כאהד ויראה
 על לארץ למטה השכינה בבוא ,אך השכינה אל מרכבה
 בבואם גשמי התלבשות יקנו לא מרום מלאכי מרכבות

 למה גשמי התלבשות קונה עצמה השכינה איו כאשר כי
 גס כן הארי כל אדון הוא כי אליה משועבד שהעולם

 להיותם העולם מצד התלבשות יקנו לא מרכבה מלאכי
 ע״כ כי עליהם השורה קדושתה לרוב אליה מרכבה

 ושיאכלו אברהם את לבקר יח׳ חכמתו גזרה כאשר
 בההלבשם לא אם אפשר בלתי שה ישר עמו המלאכים

 מרכבה ויעש מרכבה ית׳ לו מהיות העבירם כאנשים ויהיו
 עירו ויבא כי במקומו אצלינו כמבואר עצמו מאברהם

 שלא כן וע״י ראשו על שורה בשכינה וירא מעל׳ כלפי
 שלשה ראה ע״כ השכינה אל מרכבה המלאכים היו

 השכינה אל עדיין מרכבה היו שאם עליו נצבים אנשים
 ואמר אל פני הלה וע״כ אנשים ונראים מתלבנים היו לא

 עבדך מעל תעבור נא אל .וכו׳ חן מצאתי נא אם אדור
 הענין אל ונבא : במקומו כמפורש אליך מרכבה בהיותי

 אלהיך ה׳ אנכי אומרו בכתוב לו הוקשה הנה כי והוא
 הוא אנכי ואו' זולתו את לשלול שבא הוא הלשון טבע כי

 יפנו מהקדושיס מי אל להעיר ראוי וע״כ זולתי ולא
8 )ח״ב( יז

 אמר ע״כ אחר ולא הוא אנכי שיאמר לאלוה להחשיבו
 ע״יהדנר כלומר ממכה ה׳ דבר בפגים הה״ד־פנים

 בפנים פנים פסוק ישוב ראינו מצאנו זה בפסוק הקשה
 ט ושא וט* בפנים פנים וזהו בו. שהיה מהקושי ט׳ ו

 יס׳ הוא שהיה משמט הלא כי ההוא בפסוק יקשה הלא
 ק הלא כי יחכן עמהסולא בדברו ישראל פני נגד פניו

 ד׳( )דברים הכ׳ כמאמר יחב' קולו השמיעם השמים
 פנים אומרו לשק אך .וכו׳ קולו אח השמיעך ה'מיס מן

 מדברים האק על פנים נוכח פנים שהיו נראה בפנים
 אך .בפנים פנים זה עם זה הדוברים אנשים כדרך

 והיה ראשם יגביהו כאס השמים מן משמיע יש׳ בהיוח
 על יצדק לא עכ״ז כבודו השמים שעל אלהיס פני נוכה

 היה פניה אל כנים או׳ היה ואם בפנים פנים ל׳ זה
 מה פניהם אל הקול בא היה יש' מכניו כי יושר צודק
 צד כי אמר ע״כ . בפנים פנים ל׳ במשמעות כן באין

 שהם אתם יח' בדברו הברת מלאכי פני היו ישראל פני
 שנא׳ לסיני הקב״ה עם ירדו מלאכים רבוא אלף כ״ב

 וש׳ח .שנאן אלפי מוהיס אלהים רכב ס״ח( )ההציס
 אלף עשרים או שהם אלפי רבוהיס אלא בכתוב אין הלא

 מלבד אלפי אומרו נחשוב אם אלף כ״ב או בלבד
 שנאן הקרי אל נאמר אס אלף י׳ח הס או הרבוהיס

 כ׳ב שהם צו׳ אך • מהרבותים אלפי שנסיר שאינן אנא
 מלאכי אנסים כשרת פעמים אלף כ״ב שהם רבוא אלף

 הנאים שנאן אלפי לז׳ארבותים כ׳.3 הם היכן השרת
 לומר והנוגה ושבח נוי ל׳ הוא שנאן כי לו׳ והמשובחים

 אינו אלף כ״ב שהם אלפי רבותים שהם שאמרתי מה
 כולם שכללות',והמשובח הנאים מספר רק כללותם מספר

 והמשובחים הנאים שהם שראשיהם רבוא אלף כ״ב הס
 שהם רטא לכל א' ראש " בהוא ואלפי רבוחים הם
 שנאן כי דעתו כי והוא אלפים פשרת פעמים אלף כ״ב
 רבותיה לומר שהוא שנאן אלפי ולפרש מלאכי׳ שם אינו

 ולהוסיף חקרי אל לומר דוחק לו נראה אלפים חסרי
 חפר רבותיס לו׳ עקלתון דרך ולמנות בחיבה אות ג״כ

 ע״כ יתירה השי״ןשהיא וגם אלפים י״ח אמר ולא אלפי
 לזה נאים קרא לימא א״כ תאמר ושמא .נאה מל׳ פירש
 שנאן לז״א .היו דחוקים רבים שהיו אע״פ יטל אמר
 כיוון הנו״ן שהקדים שנאן דמדקאמר באופן והשקנו שאק
 כי שאנן דרש האותיות ומכללות ומשובח נרה לשון

 יכול אומרו ועני! תרתי ש״מ דדין כאותיות דדין אותיות
 על הנמצאים המלאכים כי הקדמנו הנה כי הוא .וכו׳

 זולתי הלז הטלס באויר מה התלבשות קונים הארן
 ואגב אליה משועבד שהעולם השכינה אל מרכבה בהיותם

 השנינה מרכבת אין כי ידוע והנה :כמדובר מרכבתה אל גם
 הוא רבוא אלף כ״ב אך העת לפי רבוא ס׳ או אלף כ״ב רק

 ם' שהס המרכבה שיטר כי נראה היה וע״כ מהמרכבה יותר
 שהם הפאר אך הטה״ז בלבוש כלל מלובשים בלפי יהיו רבוא

 כאשר אנשים בדמות ויתראו מה בלבוש יתלבשו לייה בני
 אליו.וע״כ הבאים המלאכים שלבת את אברהם ראה
 מקים יחזיקו שלא כאנשי׳ ומחראי׳ מלובשי׳ פיות׳ שב יפלח

 מלו' מחזיקי׳ שהיו כשיעור אותם הרואי׳ לעיני בפרס
 בשיעור מרווחי׳ יראו שלא לפחות או ממש אנשים היה

 עשרת פעמים אלף מהכילכ״ב קטון הוא כי סיני שבהר
אלפים



סט סשה יתרז תודת
 ההלבשות קנו שלא מה ט ,לו אפשר שה והנה אלפים.

 לא קדושתה לרוב השכינה תחת הם כאשר כי שא
 התלבשות מקבלים בלתי מלהיות העה״ז של הגשם יעצרס

 מצורך יהיו שלא גס כזה רבויעצום יהיו כאפר יהיה כן
 לשי קדושתם רוב לפי כי לויה בגי כ״א . המרכבה

 בם ישלוט לבל הלז השלם איכות אח יכריעו לטייס
 לישראל נתראו לא וע״כ התלבשות פוס בצי ט להיות

 שהם םאע״פ יכול אמר זו סברא למעט ע״כ דחוקים
 כן ואע״פ .יתלבשו לא ראוי היה קדושי׳ רטי שעל רביס

 כי דחוקי׳ ויראו ההלבשות יקנו לפלא מספיק רבויים אין
 למה השטנה אל המרכבה הם כאשר רק מספיק זה אין

 לאשר לא אך אליה העול׳ ומשועבד כלהארן אדון שהיא
 לחשוב מקו׳ היה וע'כ רבים שיהיו עם מרכבתו אינם

 התלבשות קנו המרכבה שיעור על העודשי' שאוחס
 מקום יכילו לא כי דחוקים אוחס הרואה יראה באופן

 פלא והוא והשקט שאק שנאן לז״א .הרואי׳ לעיני גס ומה
 בפנים פנים לראות ישראל כל לעיני כח וניתן כלל התלבשו

 בכל וכוונתו כלל מקום ממלאי׳ ובלתי עצום רבוי
 להסיר האלהיס שע׳כבא לו׳ למהשכא העניןהלזהוא

 לא הלא כי והוא הס אלוהות כי יחשבו שלא מלבם
 אלהיסאמחאפר בין הבחין לבלתי ישראל ויכסלו יבערו
 העצום הריטי בראותם כי הוא אך גדלולמ״הש אח הראם
 יטעו אפשר היה השפל בעולם התלבשות קנו ולא השא

 ולא אליהם משועבד העול׳ ע״כ כי הס אלוהות כי לי׳
 שהם אחר כי יפלא בעינינו גס הלא כי וש״ת .ט ישתנו
 בם אדוני לז״א התלבשו לא למה מרכבה משיעור יותר

 הנה כי והוא וכו׳. באלףדל״ת אלא ביו״ד. כתיב אין
 אדוני שם הוא אלהים רכב באו' הנז׳ אלהיס כי ידוע
 אלהים רכב אומרו בכלל כי מיותר והוא אחריכן הנז׳
 השוה שם שגס לו׳ הכוונה ואס בם אדוני כי שא

 שעליהם השכינה על בהיותו שהוא בס שה הוא ברוך
 אס לו׳ הקושיא על להשיב רק זה אין אך ביו״ד היל״ל
 אדונו שהוא מי הלא כי תחמה אל התלבשו׳ קנו שלא חראה

 כל על כלו׳ בס היה אליו משועבד שהשלם עולם של
 השכינה אל מרכבה היו שכולם באופן הגדול הנז׳ הסך
 ח׳ר וע״כ .דחוקי׳ היו ולא התלבשות קנו לא כן ועל

 טוב תת למען הנז׳ האלהיס שהוא עם בס אדני לומר
 הענין המורה שם באומרו המלבשס הבלתי אל טעס

 מתלבשים בלתי מרכבתו הס שאשר מה טעם כי בטעמו
 משועבד השלם כן שעל בם עולם של שאדונו למה שא
 השלם מעין יתלבשו בל מרכבתו אל נמשך מזה ט אליו

 מרכבה משיעור שהיו גס כי ולו׳ בצלו יושבים להיותם
 יבצר לא והנה מרכבתו ההוא הסך כל היו אז הנהוגה

 ועוד . ההוא השיעור כל המרכבה אז ישו דוחק מהיות
 לוי א״ר בם ה׳ ד״א לז״א .בם ולא עליהם סיל״ל םא״כ
 שירדו שעם לומר לבם על כתוב המפורש שם של טבלא

 רק מרכבה היו כלס ולא ההוא הרב השיעור כצ
 השאר וא״כ רבוא ס׳ או אלף כ״ב הנהוגה המרכבה

 מחשבתם שהיות אלא החומרי בעולם נתלבש לא איך
 יהיה לשלא מספיק המפורש שם של כטבלא דבקה שבלבם

 היא הטבלת כאשר כי והוא העול׳ מציאות אל משועבד
וטבלא שכל היא אדני שס כן הכתב. בה לחול הכנה

1 )ח״ב( יח

 .וט' שסיו״ד פהוא המפורש פס כה ותחול כס שכחוכ
 ק וע״י תמיד מלאכים של והרהוטן לכס על זה והיה

 רק סמקו׳ ממלאים היו שלא כאופן ס׳ אל קרוכים היו
 ככר כטחפבת שאינו גס ומה העצמי כרוחניותס עומדין

 מלט מיוחדת ומחשכה הטנה נשמטת שלפעמים .ודם
 על כתוב וזהו כתיב כדבר ירפוה ולא יחזיקוה מ״ה אך

 שורה שכינה היהה כי הוא הראשון לדעת כי הנה .לבס
 לכס מוך חקוקה שסיחה הוא השני ולדעת עצמם על

 אומרו יצדק לא כזס גס .כי הוא רבנן כמחשכת׳ודעת
השטנס היא אלקיס שס מעורב היה גס כי הוא אך בם

:העצמי באיכותם
 כל עם מעורב אלקי׳ שם אומרו אל לב בשום והוא

 ז בלבד שלא כיוון אך .אחד כל בשם אמר ולא אחד
 ן המיוחדים במלאכים מעורב גס כ״א בשם הוא העירוב
 כל אדון אז גס כי הקלכפו לא וע״כ באיכותם בעצמם

 1 אומרו וזהו .בס היה אליו משועבד היה שהעולם ארן ה
 ■ למה כי הטעם לרמוז בם אלקיס אמר ולא בס אדני

 • אדני וזהו נתלבשו לא ע״כ באיכותם כס העולם שאדון
 שבסוף אל כי והוא בס היה האלקיס שהוא אדני כי .בס
 הוא' שטנה הא מאלקיס למ״ד אלף הס אחד כל שס
 * של אל שס על יקראו לב על יעלה לא כי אדנות שם

 •אל ט נחשוב ולבל שעליהם השכינה אל כ״א העליון הפס
 נא׳ ע״כ באיטתס מעורב ולא בלבד בשם אינו שבשמותס

 ; מעורב הוא בס עצמו האלקיס שהוא אדני כי .בס אדוני
 ׳• שטנה היות על הוא הא׳ לדעת כי נמצא . בעצמס
 ’ודעת לבס תוך שהיה הב׳ ודעת עליהם ושרויה סמוכס

 דעו הקב״ה להם אמר מ״כ ואיכותם בעצמם שגס הג׳
 י וישיט בפניכם הנה אלוהות הם שאס כלו' ה׳ אנכי כי

 ף ; פנים שנוי היו בהם נס כי הוא הדבר ובכלל דבר
 \ דרך ועל :נשר פני ,שור פני .אטה פני .אדם פני

 ץ האפשריים אלוהות מיני כל .שולל ה׳ אנכי אומרו הפשט
 " ט אלקיט כה׳ אין כי ואמר לעובדם בהם אדם לדבר

 בלתי .סמס הכל העמים אלהי וכל הכל יוצר לבדו הוא
 * ונבא .השלם ברא מאמרות בעפרה אשר לבדו לה׳
 הנס הדברות עשרת כי ספק אין הנה כי והוא הענין אל

 והנה העול׳ נברא שבהם מאמרות עשר לעומת הנס
 הונאה ב'( פ׳ )בב״ר הוא מאמר נמי בראשית כי ידעט

 אלקיס שורוח דאמר למאן כי במחלוקת ושנויה ברייתא
 נעשה מאמר אח מונה הוא מאמר כן גם מרחפת

 עשיט מונה מאמר פאיט דאמר ולמאן עשירי מאמר אדם
 כמקומו והנה .לבדו האדם היות סוב לא אלקי' ה' ויאמר
 נבאר פיו ועל .יותר הצודק הוא השני הדרך כי כתבנו
 כל נכלל הראשק במאמר הנה כי והוא הענין בס״ד

 כמשז׳ל .בראשית ימי ששת בכל ישב׳ הוא שחידש מה
 ראשון ביום נברא הכל כי רש״י והביאו י״ב( ש׳ )פס
 שנבראו לארץ או לשמים המתייחסות התולדות שכל אלא

 אל יוצא שהיה אלא בראשון בכח היה הכל סמים בשאר
 האדן תדשא הארץ תוצא וזהו ביומו יום דבר הפועל
 כל ט נכללו הראשון ביום שנברא מה והנה .כנודע
 ושלם הנלגלי׳ ושלם המלאט׳ שלם העולמות שלשת
 לרבות השש׳ חח באומרו ישמעאל ר' מאמר והוא השפל
אילנות לרבות הארן ואח .ומזלות כוכבים .ולבנה חמה

ודשתי׳
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 הגלגלים עולם מרבה את במלת כי והוא עדן וגן וישאי׳
 עולם כלל זה כי .ומזלות וככביס ונבנה המה שהם

 המלאכים עול׳ על הוא השמי׳ מלח כן ואס הצלגלי'
 אס אלא ג'( פ׳ )שם רז״ל פליגי לא כאן עד כי כנודע
 לא בראשון לד״ה אכל .בחמישי או בשני מלאכי׳ נבראו

 וגבריאל בדרום מותח היה מיכאל יאמרו שלא מלאכי׳ היו
 .כתיב אתי מי וכו' לבדו שמים גוטה הה״ד וכו׳ בצפון

 ומלת .עדן וגן ודשאים אילנות האת מרבה הארץ וכת
 הוא בא אלה שלש ולעומת עצמה הארץ גוף היה הארץ

 מושלבש־יפה אנכיה׳אלהיך ואמר ראשון בדטר יהב־
 כי כ״א( פ׳ )ש׳ר מרז״ל שידענו במה והוא .עולמות

 והנה אמר דאת כמה .שמו מצרים .מצרי׳ של ברו
 ונבא מת מצרים את ישראל וירא .אחריה׳ נוסע מצרים

 מארץ שהוא מצרי׳ מארץ הוצאתיך אשר אמר הענין אל
 עצמה הארץ מארץ באומרו שכולל מצרי׳ ששמו השר של

 פידד וגס השר ששידד מצרי׳ ובאומרו ממנה שהוציאם
 יצא ולא ראש ירים לא במצרי׳ בעבד גוזר שהיה המזל

 הוא עבדים מבית וזהו הוציאם וה׳ לחירות משם מעבדתו
 משם יצאו בל לעבדים ומיוחד קטע בית שהיה ממקום
 שלפת ט הוראה הנה והוצאתיך המערכות ושדדתי

 אמונת עיקר כל נכללה בזה הנה .המה לי העולמות
 אין הדברות בשאר ע״כ .חושיים בריאה העולמות חידוש

 הוא כי .ומאמר מאמר כל ענין על .ראיה להביא צריך
 מעין ודבור דבור כל היות רק שבראשון העיקר של סעיף

 בס״ד נבאר כאפר .והלכתן כסידרן ומאמר מאמר כל
 אלהיס ויבדל וכו' אור יהי אלהי׳ ראמר כנגד כי והוא

 והוא וכו׳ לך יהיה לא דבור הוא החשך ובין האור בין
 פ׳ )שם ז״ל כמאמרם במצרים ע״ג עבדו שישראל הנה כי

 הוא מיסה חייבם לא .גוי מקרב גוי אומרו על ט״ז(
 לכס וקחו הע״ג מן ידיכם משכו להם אמר כ״א יתב׳

 כטדו ת א והראה התורה את להם שנתן אחר אך וכו׳ צאן
 המזנה פנויה דומה אינו כי .הע״ג על צוה מאז גדלו ואח

 לך יהיה לא לכן וכו׳ אלהיך ה׳ אנכי וז״א .איש לאשת
 נתראה למה כ״ט( פ׳ )ש״ר ארז״ל וכן אחרים אלהיס
 .ע״ג לעשות עתידים שהיו מפני ליבראל בכבודו הקב״ה

 ע״כ אותו עשינו לא גדלו את הראנו אלו יאמרו ולא
 אלהי׳יהיאור ויאמר שאחר בני מאמר וזחומעין הראם

 שקבלו אחר כך המשך ובין האור בין ויבדל מיד אור ויהי
 שהוא וכו׳ אנכי באומר יחב׳ הוא להם ונתראה חורה אור

 הרשך ובין האור בין אלהיס ויבדל מאז האמתי האור
 אל ולבא :וכו׳ אחרים אלהי׳ לך יהיה לא ויאמר .מהע״ג
 כל וסנה פני על אומרו אל לב נשית הכהובי׳ התכת

 כי פ.י על אומרו הבנת חובת ידי יצאו לא המפרשים
 כלל יאמר אחשוב אמנם .צורך ולבלי הבנה משולל הוא

 בכולן כי עבירות ליתר ע״ג שבין הפרש על ז״ל מאמרם
 בנאמר בע״ג כ״א .למעשה מחשבה מצרף הקב״ה אין

 האשה אש המקדש וע״כ בלבם ישראל בית אח הפוש למען
 חוששין צדיק איש והוא גמור רשע שהוא מנח על

 נראה הלבב אין והנה בלבו ע״ג הרהר במא .לקדושיו
 יראה האדם כי כד״א אדם בני לפני ולא יסב׳ לפניו רק

 אלהי׳ לך יהיה לא יאמר וזה ללבב יראה וה׳ לשנים
 הוא פני על אם כי אדם לבני שנגלה במה אצ״ל אחרים

2 )ח״ב( יה

 כיוון וגס .לבדו ית׳ פניו על שהיא .המחשבה היא הלבב
 אינם האמת לפי הנה כלומר זה בדרך לך באומרו

 שהוא אחרי אלה*׳ שס בלבבך לך יהי" לא אך אלהי׳
 השילו רמז למצא אחשוב ובזה .כאמור פני על שהוא בלב
 .נקראת בלתי אות היות־ עם פני של ביו״ד פחח ית׳
 קמצי׳ם ושני .י׳ד שלים אותיות הג׳ קטן במספר אך

 נ' היודין .יודי״ן וב׳ ווי״ן ,ג שהם .כ׳ עולים ופה״ח
 יהיה שלא וע״י . לבב כמכין הכל שעולה .י״ח והווי״ן

 וכו׳ לך תעשה לא וזהו בפועל לעשות חבא לא במחשבה לך
 תעשה לא גס .ממעל שבשמים במה תעשה שלא וע״י
 עשוהך נדר עד גם כן לא שאם מתחת הארץ שעל במה

 לא וגס הרע יצרך מביאך .מתחת שבארץ ממה גה
 להם להשתחוות תבא כח שמתוך . לזולתך אפי' תעשה
 בא עבודה דרך ולא מעלה דרך הפילו השתחויה ומתוך
 לצוות שהוצרך במה יתק עוד .תעבדם ולא וזהו לעבוד

 ממעל בשמים אשר על צוותו אחר .לארץ מתחה אשר על
 וכו׳ ושבארץ ממעל שבשמים ולומר לקצר שהי״ל ושד

 כיוון יתברך צווי דרך ע״פ אף וכו' ואשר וט׳ אשר ולא
 אם נ״ד( דף )ע״ז לר״ג שאמר הע״ג כדברי נאמר פן

 הם לו והשיב מבטלה. אינה למה הע״ג שונא הקב״ה
 להם צריך בהטלס ודברים וכוכבים ולירח לשמש עובדי׳

 אם לו ואמר .שלמו הקב״ה יאבד השוטי׳ בשביל וכי
 א״כ לו אמר השלם צורך שאינם הדברים את יבטל כן

 הלא יאמר וזה .רמש בהם יש ביטל שלא אלו יאמרו
 למה שאמר שן . המונה וכל פסל תעשה לא לך אמרתי

 בשמים אשר דברים הם הנה כי הוא הלא מבסלס איני
 וכיוצא .הארץ על שיוצא כשמש מתחת בארץ ואשר ממעל

 .הטטיס מפני שלש יאבד כלום .לעולם צורך שהה
 ואשר אמר לזה לשלם צורך שאיק האחרי׳ יאבד וש״ח

 לעול׳ צורך שהם הנזכרי׳ בשביל כלו׳ .לארץ מתחת במים
 כלו׳ העולם לצורך שאיק לארץ מתחת במים אפר יש גס

 נמצאים .מהמת בארץ ואפר ממעל שבפמי׳ מה פבפביל
 לאשר כי יאמרו בל .לארץ מתחת במים אשר גם יש כי

 יאמר שמהראוי כאמור והוא חלילה ממש יש ובארץ בשמי׳
 ציוויו דרך פי על אך מתחת ומהארץ ממעל מאפסי׳

 במים לאשר סיבה הס .ובארץ בשמי׳ הס אשר רמז יה׳
 ממש לשלם בצריפי׳ שיש יאמרו פן שהוא לארץ מתחת

 גבור אלא מקנח כלום .להקב"ה ליה איכפת מאי וש״ת
 פלא שאמר ושד ממש. ית׳ בזולתו יש שאין אחר בצבור
 האס בכך מה שר או למלאך שנשתחוה גס אוהו נעזוב
 השרי׳ מן לא׳ מעבדיו אחד בהשתחוות גדול למלך יקשה
 כן יעשה לא למה וא״כ .אותו בעבוד או אש אשר
 ומשרתיו ממלאכיו לא׳ איש בהשתחות לו יקשה ית׳ולא הוא

 בהשתמוות הנה לו׳ קנא אל אלהיך ה׳ כי לז״א ,וכוכביו
 הוא הפרתמי׳ המלך מפרי א׳ אל האדם א׳ ועטד

 המלך כי השר עליו נוסף במין לו שוה הוא שהמשחחוה
 למלך יקשה לא וע״כ כסאו את להרים מהשאר בו בחר

 הזה הדרך ועל ממנו המשלה לאדם האדם בהשחחווח
 נהפוך בזה אך לחכמים או למלך להשתחוות יצרנו ה׳ גס

 על מורה שאר שהוא ה' היותו עם ית׳ הוא כי הוא
 כל של אלהיך נקרא זה כל עם הכל ויוצר מהוה היותו

 אלהי ליקרא מלאך לשום כן ה5ע שלא מה ישראל איש
מיכאל



ל משה יתרו תורת
 נפשך כי על רק זה אין אשר גבריאל אלהי או מיכאל

 ידי שעל כאופן נפשי אמרה ה׳ חלקי כענין ממעל אלוה
 אתה חלקי שהוא מה את כי קנא אל יהיה ראוי כן

 המלך את שעושה למי דומה זה והלא עבדי לפני משפיל
 להשתחוות לוקחים אתם אותי כביכול כך .לעבדו ישחחוה

 נמצא ממעל אלוה חלק נפשכם כי לפני המה הבל לאשר
 ה׳ כי אמר ולא . קנא אל ואמר .מקנא אני עצמי שעל

 הדבר כ״כ אס יבראל גא א״ח לו' .וכו' קנא אלהיך
 ובהצמדו כן עושה על תקפיד לא למה רעבעיניך.

 לו תאריך ולא יהיה יחיד אס גם מיד תכריחנו לע״ג
 מקנא איני לומר קנא אל לז״א לכולם מוסר ויהיה

 כי נקם ביום יחמול שלא גבר חמת כקנאת .באכזריות
 מסד מדת בצירוף קנא אל אני כי שהוא קנא אל אני אס

 והחסד היום כל אל חסד כי .כנודע אל תואר שהוא
 רבעים ועל שלבים על אם כי . מיד פוקד שאינו הוא

 .המסד לצרף מדתי היא זאת כי .מיד פוקד אינו וע״כ
 .לרשעים ולא לצדיקים רק המסד ואצרף אשמור שלא וש״ת
 .לאלפים הוא לאוהבי עושה שאני מה לו׳ וכו׳ ועושה לז״א

 תהיה וזאת טובה מדת מרובה כי דורות לאלפים שהוא
 אס כי לרשעים חסד צרף לבל ולא .ההדרגה הפרש

 לאוהבי אך הקנאה עם מסד מצרף אני שונאי לרשעים
 עוד בלבד. חסד צירוף ולא ומה״ה הסד עושה אני

 הנז׳ פקידה ענין כי .עק קד פ או׳ אל לב בשום ימין
 משלם אמר ולא .ופקדתי וביוספקדי כד״א .בעון תמיד

 דרכו זה הנה כי לו׳ . זה בל׳ דאפקיה יתכן אך .מון
 אך .העון ומנכה וממרק ייסורין מביא בעון כי .ית׳

 הזכות מנכה איני לכס נשמטים מצותיו שומרי באוהביו
 נפקד צא ל״א( )במדבר כד״א .ערן פוקד אומלו וזה

 ית׳ הוא כן .דוד מקום ויפקד כ׳( א׳ )שמואל איש ממנו
 שלשים על שמביא הישורין ע״י העת ומעביר מגרע

 ומגרע פוקד איני שמטיב בטובה אך .רבעים ועל
 הנעשי׳ שאורות כ״א .בטובה מנכס אינו כי . הזכיות
 הצדיקים שכר על טסף ואדרבה לעול׳ קיימי׳ בזכיו׳
 והוא להם הראוי על להם וטובה אורות ומחדש עושה
 עשיתי אשר ,וכו החדשי' הנמים על האמת חכמי מאמר

 חדשי' שמיס עושה שתמיד עושה אני אשר אם כי נא׳ לא
 השכר על עודף והכל בהם לענגס רוחניי׳ הדשה וארן
 :כו׳ לאוהבי וזה חשד ועושה וזה חשד בתורת שהוא

 לעומת זה דבור הנה .וכו׳ ה׳ שש אח תשא לא ז
 וכו׳ רקיע יהי אלהים ויאמר מאמר

 תלויים עליונים מים כי ד׳( פ׳ )ב׳ר רז״ל אמרו כנה כי
 הקב״ה של שאצבעו במדרש ז״ל אמרו עוד .במאמר
 המיס תליית על בתמה למי מאיר ר׳ וכמאמר מעמידן

 יוצאים המיס והיו כמהפך העשוי בכלי מים יתן אס א״ל
 יוצאים שאין הנה המיס ועיכב למטה אצבעו נתן מלמטה

 המיס מעכב ב״ו של אצבעו ומה א״ל מעכב אצבעך א״ל
 הס ית׳ אצבעותיו כי וידוע .עאכ״ו הקב״ה של אצבעו

 הוא הבדיל לא אלו כי וידוע שמותיו י' והן מדותיו י'
 היחה לא למעלה העליונים מיס וסילק למיס מיס בין יח׳

 תהו במים מיס העולם נשאר והיה .היבשה מתראית
 כי העליונים מיס מאיכות למעלה אצלנו ככתוב ובהו

.למטה עודם היבשה תראה אפשר בלתי והיו היו רוחניים
3 )ח״ב( יח

 )שם( מז״ל והוא .מעלה מעלה העמידן ,ית בשמו כן על
 צווי שבמאמר בשם שהוא .במאמר תלוי׳ עליונים מיס

 שם את תשא לא .ישב׳ הוא אומר זה לעומת .עלייתם
 לא יאמר מהראוי כי לב בשום והוא .כו׳ אלהיך ה׳

 ומסלק מגביה הוא בוא שבועש ע״י כיוון כי אך תשבע
 .,יש בשמו השלוים העליונים מעמיד מהיותו יתברך שמו

 חהו ובוהו לתוהו העולם וחוזר כמדובר המאמר שהוא
 השא לא אמר כשהקב״ה כי ל״ט( ד׳ )שטעות ז״ל אומרם
 כל האס איש יאמר פן רמז זה על נוסף העולם נזדעזע

 שבכל .לשוא בהשבע .פה מאמר שע״י זה עון חמור כך
 נאמר ע״כ ינקה לא נאמר ובזה ונקה נאמר עונות יתר

 הרקיע נתחזק בלבד מאמר ידי שעל רקיע יהי לעומת
 כי באופן .במאמר תלוים עליונים מיס עולם עד ונשארו

 איש מאמר ע״י יפלאאס ולא עניןמהמרזה הוא גדול
 קב״ה עביד דלא לשקר ישבע אס מאמרו הוא יסלק
 במאמרו אשר בשביל עולמו במאמרו להעמיד לשקרי גיסא
 תיבות כהתכש יתכן עוד . לשוא יתברך שמו את נושא

 מה יתברך הוא ,שאו והוא הקודם אל וסמיכתו הכתוב
 בעונות הוא לשונאי רבעים על אני שמאריך שאמרתי

 ה׳ ינקה לא בזה כי כו' שם את תשא לא אך זה זולת
 דור עד יאריך ולא בעצמו אוהו כלי' שמו אש ישא אשר
 באו' אנוש לבב מלהחחמן יבצר לא והנה בניו ובני בניו

 על כו׳ פוקד אמר בע״ג כי מע״ג חמור זה יהיה האם
 ■ ינקה לא ובשבועה רבעים ועל שלשים

 אמר ולא תשא לא אומרו אל לב נשית הענין. אל ולבא
 אין הנה כי והוא למעלה מ׳ש זולת תשבע לא

 ההוא המלך ירגיש לא מלך שם כמזכיר ית׳ שמו המזכיר
 הוא אך .ועצוסו איכותו עם שייכות לשמו אין כי דבר
 מאמרם דרך על לעד שמו ישתבח אחד ושמו הוא ית׳
 משים אס מלך אהבה עלי ודגלו' פסוק על במדרש ז״ל

 אצבעו אדם שם והקב״ה יהרגנו פניו על אצבעו אדם
 המשל אין הירא׳ לפי והנה .ע״כ ניזוק ואינו האזכר' על

 אך .בס' הכתובים שמו באותיות וזה בפניו זה כי דומה
 כ״א מלך כשם ית׳ שמו אין כי בזה שלמדינו ספק אין

 בהזכר וכן יתברך איכותו שם שמו בו אשר שבמקום
 את אזכיר אשר המקום בכל כד״א יתברך הוא שם שמו
 מעורר כאלו יתברך שמו איש בהזכיר כי נמצא .וכו׳ שמי

 דומה אינו במלך כאשר וע״כ כביכו״ל קוס את ומניע
 עצמו המלך את למנוע ברצונו שלא רע דבר העושה
 רצוני שעברת די לא שאו׳ רע דבר באמצעותו לעשות

 ית' בו כן ידי על לעשותו אותי לעלות שהרגזחני אלא
 הוא .הע״ג היא ושקר לשוא ועובד !הולך מניחו כשאדם

 נושא ידה על שזוכרו שהזכירה בשמו הנשבע מן קל דבר
 האת כי שם את תשא לא לז״א .ושקר שוא על אותו מניע

 כביכול נושא אחה בשבועה כי שמו עס ית׳ א״ע מרבה
 עון פוקד בע״ג וע״כ חלילה לשיא ומניעו אלהיך את
 שגדול שמה אלא מיד ינקה לא ובשבועה דורות לד׳

 הוא לאו וזה מיתה שזה מהשבועה ע״ג עובד עונש
 עובר היה מלקוח רק בו היה לא אס בעריות כי כמשז״ל
 כיץ יתכן וזה יפרוש לבד שבלאו בשבועה משא׳כ ומקבלו

 אומר אחר .■ה' ינקה לא כי ואמר שחזר במה .ג״כ הב׳
זהו .בעלמא לאו רק או׳ כאינו שמה .כו' תשא ולא

בג״ד
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משה יתרו תורת׳ /140
 אשר את ה׳ ינקה לא הקב״ס לפני אך שלמטה ננ״ז

 היסב ויתיישב יתכן עוד .מאד הוא מסור ט מ׳ ישא
 פסוק הצי אומרו וגס .כו׳ ישא אשר אס ואסר שמזר הה

 ולא אלהיך בראטנה אומרו וכן לנוכח שלא וחציו לנוכח
 הנה כי והוא שטעה ל׳ ולא נשיאות ל׳ באו׳ וק בסוף

 מהם א׳ לכל כאו׳ עליו נקרא ה׳ שם יכראל איש כל
 אלהיך ה׳ אנכי לך אמרתי הלא אמר .אלהיך ה׳ אנט

 אש מעליך ותריס תשא לא עליך ואלהוחי שסי שמתי כי
 לא שנשבעת אחר ט .לשוא שטעהך ע״י אלהיך ה׳

 סר כי .לנוכח ל' אמר ולא ישא אשר את ה׳ ינקה
 ט׳ שמו את הא אשר את וז״א אליו זר ונעשית מעליך

 נקרא אינו ושוב ממנו ונחרחקת מעליך ה׳ אח נשאת ט
 .אלקיך ה׳ את ולא לשוא שמו אח ישא אשר רק אלטף

 ריבה שס את באו׳ פעמים זה לרמת אש באו׳ טון עוד
 את ישא אשר ובאומרו .ה׳ שם ■זולת שמוח שאר כל

 תהי׳ ה׳ שבועת כי הוא גם המשביע אס האח רינה פסו
 ביודעו ובפרס .כו' אשר את ואמר מזר ולזה שניהם נין
 מדת גס כי כיוון הדברים ובכלל .שכנגדו ישבע לשוא ט

 משמותיו אחר בשם יפבע ט גס לאויב לו יתהפך סרחסים
 הזולת שם את גס האת שמרבה שמו אס וז״א .יתברך

 בן שם היות עם .ינקה לא הוא גס .ארבע בן שם
 ינקה לא כי וזהו פרעות מלפרוע רחמים של ארבע

: כו׳ את ה'
 לפגג!ח זה דטר הנה .כו׳ השבת יום אס ר1זכ ח

 ארז״ל הנה כי והוא .כו׳ המים יקוו מאסר
 מלפניו. שייראו עשה והאלקיס פסוק על ה׳(,פ )ב״ל
 והוא העולם שייראוהו דבר עשה יתברך הוא כי אסרו

 כי לבם אל יחנו למען .הארז סן גטהים הסיס שהקוה
 הדבר הניח ע״י .האק על המיס להציף מאד הדבר נקל
 הקורא זהו כי כמשז״ל אנוש בדור היה כאבר הטבע אל
 ג״כמה היא בכלל וגם .הארץ פני על וישפכם הים לסי

 למטה לרדת שהוא טבע׳ הפך המיס סל האח שרקע
 .המים על האק רוקע יום׳ בכל נברך ק על ט מהם

 מתרעבס שהיא הארן על דורך כשהרשע כי ארז״ל וכן
 המיס על נרקעח להיות שמצטערת ספק נצי שמונתס

 .עליה ויתקיים שידרוך א׳ רשע בשביל נטבעה שלא
 גבוהים נקוים שהם הומים יקוו פנין ט הדברים כלל

 היא המיס על רקיע׳ היבשה שנראת מה וגס מאדן
 מחודש העולם היות על .לכל ונכר מפורסם חוטי סופח
 .מהארץ גבוהים הים מי רואים הכל כי טבעי ובלתי

 על השבע הפך היא המיס פל הארן היות כי ויודעים

р כעולם חדוש אל זכר עמן שהוא שבח מצות של דטר 
 למה היבשה ותראה ;וט' המיס יקוו מאמר לשמח נאסר
 העולם חידוש על השמים לכל גלוי והשפה האות שהוא

 נעיר. והחכמה בתוניס ה; ענין אל ולבא השבח: מנין הוא
 ולא בשב״א זכר של זיי״ן תנקד מהראוי הנה ט )א(

 מעצמו. הוא קדוש הלב( כי לקדשו אומרו ועוד בקמ״ן.
 רק לצוח ראוי היה שלא תעבוד ימים ששח אומרו וכוד

 שאו׳ ועוד .ימים г השט עבודת על ולא שבת שביתת סל
 תעטד ימים זששח שאמר מה הוא מלאכתך כל ועטת

 אמר ולא תעטד ימים ששח או׳ וגם הוכפל. ולמה
. ט׳ ה׳ עשה ימי® שבח כי באוסרו וק ,בששס

Ъ )ח״ב( יט

 ונר♦ לומר לו היה ויגח כאומר ועוד .כששת אמר ולא
יעו? .אחרים את שהניח הוא וינח אך . וישבות או

 :זאת נפקותא תצדק איך .וכו׳ ברך כן על או׳
 בבביךלשבהיך ממד א( )ביצ׳דף כמאז״ל יאמר אמנם

 וז״א לשבת זו הרי תאמר טוב נתח או בהס׳ שכל
 ולא מתמדת זכיר' מקור שהוא . הזיי״ן בקמ״ן זטר

 במאכל ט והתחזק המול ימות כל ממורחך נוח לכוונת
 שהוא לקדשו רק כלל מצוה זו איי כי .יין ושתה בשר

 המענג כל כי ית' מאת יתיר׳ קדושה בו השפיע לכוונת
 ליודעי כנודע רבה קדוש' ט משפיע הראויה בכוונה שבת

 נימי ה׳ יצליהך פורח בשצף תזכה אס הלא כי חן
 שנת מנוחח לך תנא טורח מתחת שלא באופן .המעשה

 עושים היו ראשונים לה( דף )ברכות ז״ל מאמרם והוא
 אחרונים ם7ב נתקיים וזה זה עראי ומלאכתם קבע שורתם

 נתקיימה לא וזה זה עראי ותורתם קבע מלכתם פט
 שעה שוהין היו הראשונים חסידים אמרו וכן נידם
 ופעה הפלה קודם אחת שעה וכי .וכו׳ ומתפללים אחת
 שעות תשע הס התפלה אמר אחת ושפה בתפלה אחת
 שהקנ״ה אלא נעשית אימתי מלאכתם וא״כ תפלות. לשלש
 עטיה. מהבין לב בטס והוא פה יאמר וזה וט׳.

 ומלאכת אדוניו את העובד היא עבודה הנה כי .למלאכה
 ;באו׳ לב נשים וגס .עושה שאדם מלאכה מציאות היא

 מלאכתך כאו׳ עטדהך תעטד אמר ולא סתם תעטד
 לו הנה כי היא אך לעצמו. מייחסת אינה כיהעטדה

 כל כ! ופל • ה׳ את לעטד וחייבים עבדים ישראל כל ית׳
 את ועבדתם כד״א עבודה נקראת ומצות ותפלה תורה

 :נעבוד ה׳ את כי לא ה׳ את נעבוד וביתי ואני .ה׳
 כרמך על כי תאמר אל .יח׳ הוא שאומר והענין
 מלאכתך מעמל נייחא בטונה השבח את לעשות הצטרך

 כי )א( דברים שני איפה זאת עשה הלא כי .ביתך ללחם
 ה׳ את שהוא עטדה שנקראת מה תעבוד ימים שכת

 החמילמהבקר שמזה )ב( ומצות. ותפלה נטרה אדוניך
 אמ״כ עיקר מזה עטחך ואחר .קבע תורתך שהעפה

 עראי מלאכתך בעשותך אצליחך ני .שלך מלאכתך כל ועשית
 וזה שאעזרך לגומת עמך שאהיה .מלאכתך כל טעפיח

 עושים בהיו בראשונים האמור כענין .בידך יתקיים וזה
 בידם מתקיים היה וזה ה ש עראי ומלאכתם קבע תורתם
 קול כמרי׳ ,תעטד שבמלת זרק״א טעם לזה ומסיים

 ולא ימיס ששת אמר וע״כ ידבר גטה עבודת שעל
 ‘ומלאכת! עבידהך תהיה לא כי חעטד ימים בששת אפר

 הזמן כאלו יהיה ההצלחה מרוב כי הזמן אל פטעבדים
 אך .זמן משוללת .טצמה בפני והמלאכה עצמו בפני
 וחלק .ה׳ אח לעבוד חלק בו לך יהיה לא השביעי ויום

 לה׳ שבח השביעי ויום וזהו .לה׳ כולו אם כי למלאכה
 מיגיעת כמה .אחרת לפנייה ולא אלקיך שהוא למה וזה

 ים שנ פטדה שהיא הנזכרה מעבודה שביתה ולא מלאכה
 כאשר חול מלאכת שהיא .כו׳ מלאכה כל תעשה לא רק
 .בשביעי נח הבריאה בימי העולם מנאכת מיגיעת לא
 השמים אח ה׳ את עפה בשבת ולא כו׳ ימים בשש ט
 גם כן מ׳. עלפיקוינח ואף זמן. הוצרך לא כי ט׳

 שהוא למה חשטתט׳א סמנה לנוח יגיעה לסבת לא אתה
הרול בימות רק למלאכה טיטת אין כי רק זה ואין .לה׳

כי
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 זמן צריך היה שלא עם כו׳. עשה ימים ששת הנה ני
 הניח ובשביעי הימים לששת חלק נתן זה כל עם לעפות

 זה אין שבת ובשביעי .כו׳ ימים ששת כן אחה נס .בו
 ט ופוגם כבת שכלו עולם מעין הוא השביעי שיום רק

 בעצמו היום להיות .כו׳ ה' ברך כן על מלאכה ט העושה
 ממחה מציאות על היה שאם שלו הרמז לפי מסוגל

 ימים ששח יאמר או :כך כל מחשיבו היה לא .מיגיעה
 יצליחך כי מלאכתך כל ועשית זאת ובשכר ה׳ את העטד

 איך תתמה ואל למעלה כמדובר הכל לעשות ויעזרך ה׳
 כי מלאכתך כל עשות עד המעשה ימי בששת יצליחךה׳

 לך יעשה כן .כו׳ השמים אח ה׳ עשה ימים ששח נה ה

 ושמא .בשביעי ויניחך ימים בשפת מלאכתך כל יעשה ני
 על לז״א עתה לא אך בבריאה היה זה הנה תאמר

 ויקדשהו יומיס לחם בששי בתת השבת יום את ה׳ ברך כן
 מברך הבריאה אמר שגם הנה בשביעי מן המסיר לבלתי
 שיברך לך גס יעשה כן בשבת .ומקדשו המזון את בחול

 . השבת יום אח אחה שתתקדש כדי המעשה ימי בששת
 והוא ונח אמר ולא וינח אומרו אל לב בשום יאמר או

 הלא כי שהקשו אלקיס ויכל על שאמר מה על מאמרנו
 ובא מנוחה חסר העולם היה כי והשיט הכל כלה בששי
 באומרו הכתוב מאמר שהוא ז״ל ופי׳ מנוחה בא שבת

 כי זה מאמרם על בראשית בפרשת והקשינו פבחוינפש
 לבריאה יחשבנ׳ ואיך .מלאכה העדר היא הממחה הלא
 להיותו העולם ראוי היה הנה כי הוא אך .השביעי ביום

 והיותו נפש משולל כגוף וכלה נפסד להיות מעוחד חומרי
 נייחא באה שבת ונבא הנייחא הפך הוא ומתמוסס נפסד
 לגוף כנפש לעולם היה השבת קדושת שפע כי וקיום

 מנוחה העדר אין כי וינח ואומר זינפש יאמר וזה לקיימו
 לעולם ומנוחה נפש הקנה השבת וע״י וכלה נפסד בהיותו
 מחחלת השבת יוס את זכור אמר הענין אל נבא ובזה

 קדושתו על קדושה בו להשפיע שהוא לקדשו השטע
 מהחול עצמך שתקדש במה וזה .בעולם לבא ושפע

 בשח כי והוא השבת. אל הכנה שתהיה ה׳ בעטדח
 עבד כעטדת עיקר ממנו שתעשה .ה׳ אפ תעבוד ימים
 מלאכתך כל נוסף כדבר ועשית עראי דרך אורחך ואגב

 אך . עבודתך כל עשית כאלו תחשיב לא ה׳ ובעטדח
 תשפיע ובזה .כלה עשית כאלו ברוחך תסלק במלאכתך

 שבת השביעי ויום וזהו .לה' יתייחס כי ביום קדושה
 אלקיך לה׳ וזהו אלקיך ליקרא בו קדושה ותשפיע .לה׳

 בני ובין ביני כד״א אלקיך ובין בינך מקשר השבת כאלו
 אראה אס תאמר ושמא .כו׳ אלהיך לה׳ שבת וזהו ישראל

 עשיתיה כאלו לבי על אעלה איך נגמרה לא שמלאכתי
 שבת זכות .כלה עשית שלא גס כי דע לז״א .כלה

 תדמה הנה כי החפץ על חתמה ואל .מלמעלה תכלנה
 ואת השמים את ה' עשה ימים ששת לקונך.כיהנה

 היה כי נגמר לא כאלו והיה בס. אשר וכל הארץהיס
 השבת ע״י ונתקיים נתברך והכל כנפסד מנוחה חסר

 וינרז כי לולאה׳ ונפסד מתמוסס ממחה מסר היה כי
 שהשפיע בשפע וקיום נייחא ט שהקנה השביעי ביום

 הסבא ביום היה וקיומו וכשלונו העולם כל כאלו נמצא ט
 יהשבת ידי על רק העולם מלאכת נגמר לא כאלו היה כי

כאלו לד יהיה השבת זכות ידי על כך הכל וקיום גמר בא

5 )ח״ב( יח

 .כו׳ לה' שנת השבת שיום ע״י ,מלאכתך כל עשית
 לבל לזה ומופת ורב. גדול שסע בך ויושפע התברך
 להצליחני יקדים השבת שאשמור מה זכות איך תאמר

 ה׳ שברך מה היא הראיה כי השבח שקודם במלאכה
 את ה׳ שברך מה הנה כי והוא .וכו' השבת יום את
 לחם הששי ביום והשביע שהמציא בחול היה . השבת יום

 ולמה מן בו הממיר לבלתי השביעי יום את וקדש יומים
 ולא בשבת כיורד השמים כממר .מן נא ויהי כן עשה

 ולא המן בו המסיר לבלתי ויקדשהו .מאתמול יברכהו
 ברכת כי להורות כן על אך .עצמו בשבת השפע הוריד
 ממלאכה בשל היותו ע״י .שלפניו מההול הווה השבת

 לבלה׳ בשבת ויקדשהו .בחול שברכו כן עשה השבת ביום
 בלבד לא השבח יום את זכור לזה קרוב או .בו הממיר
 ע״י קדושה בו להוסיף לקדשו אם כי .ממלאכה לשבות

 התורה בקדושת ט להתבודד .העולם מעסקי עצמך פרוש
 לעבוד בלבד שביתה כוונת רק תכוין לא כד״א וסודה

 ה׳ את תעבוד ימים ששת כי כך הוא בהול וגם ה' את
 על שתעדיף מה אך .מלכתך כל ג״כ ועשית .בעצם

 לה' א־.ה היה שבת כהוא השביעי ויום כי הוא ההול.
 השביחה כי דעתך על יעלה .ולא לגמרי קדוש בלבד אלקיך

 מלאכה כל תעשה בלא במה הנה כי תספיק ממלאכה
 שויס ובהמתך ואמתך עבדך גס זו בבחינה הרי בלבד
 כו׳ ואמתך אתה בזה מלאכה כל תעשה לא וזהו .עמך
 מדוש ו3 היות לא אם בשבת תפארתך תהיה מה וא״כ
 מלוקה שהוא למה טי״ו ועבדך נאמר שלא וזהו לה'.

 כי לומר והלאה מעבדך שמתחיל ב׳ סוג שהיא אמרת
 הסוגים השני בזה הלא . ממלאכה לשבות רק אינו אס

 ובזה כו׳ ואמתך עבדך סוג עס ובתך ובנך אתה .שויס
 בחינת בראשית בשבת שביתתו הימה לא כי לקונך תדמה
 . נייחא שפע בו שהשפיע וינח כ״א .מלאכה העדר

 ותשכיל' תבין בזה וע״כ .בקודם כמדובר לעולם וקדושה
 ויקדשהו מבערב יומיס בלחם השבח יום אח ברך שה׳ מה

 אך . בשבח שבא כגשם עשה ולא מן בו המטיר לבלתי
 מהמותר גס בשבת עצמך תפרוש אתה שגס ללמדך הוא

 לגמרי עצמך שתקדש כ״א וכיוצא במלאכה הרהור כענין לך
 כמפורש בראשית מעפה רמז בו כי למה במן זה ורמז

 במעשה כאפר משנה לחם בששי היה ע״כ כי במקומו
 היו כי מהשאר יום שבכל ממה כפל בששי היה בראשית

 השבת ובעד בעדו ששה ובששי יוס בכל דברים בלשה
 לו להיטיב יצרו איש לב על יעלה לא כי להודיע זה וכל

 יטריח ע״כ כי העה״ב מיי לקנות פה להכינו כ״א בעה״ז
 עלמא הוי שני אלפי שתא כי רמז השבת ביום לנוח בחול
 ׳ עשה ימים שששת מה הוא וע״כ שבח שביעי ואלף

 לעשות נצטוינו וע״כ .בשביעי וינח ונו' השמים אח
 חעבוקועשיחכו׳: כאומרו קבע שמי׳ ועבוד׳ עראי מלכתנו

 מאמר ולעומת .כו׳ אמך ואת אביך אח כבד יב
 זרעו אשר כו׳ הארץ ותוצא כו׳ הארץ תדשא

 בו זרעו אשר אב יכבד בן הקב״ה צוה .למינהו בו
 צויתיך הלא לומר הוא הכתוב וענין .הוא גם למינהו

 .כו׳ ה' עשה ימים ששת פנין לך וזכרתי השבת ענין
 אלפי שיתא כי הזמר למען שהוא כו' השביעי וביום

על ענייניך עיקר כל תעשה וכי .כו׳ עלמא הוא שגי
לס ו ט
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 כבד עתה אמר עה״ז ענייני על ולא שבת שכולו עוצם
 לא העה״ז טוב ענייניך כל היה אם לומר ט׳ אביך יאת

 שהביאיך לך היצרו הנה כי ואמך אביך לכבד לך היה
 אחרשהודעתיך .אך הלז ההפסד חלעולס עליון מהעולם
 עיקר בעשותך בו ושחדבק השבח ידי על לקונך שתדמה

 א״כ לעה״ב עמו להיות כמעשהו תעשה כי העליון מהעולם
 בבתי׳ לא אמך ואת אביך את הכבד לך הוח וחיוב ראוי

 ה׳ אשר האדמה על ימיך יאריכון למען רק העה״ז
 ט העליונה ארן היא בייחוד לישראל לך נותן אלהיך

 ירמוז או .עה׳ב חיי הקנה .העה״ז אל אוהך בהביאם
 ליהנות הזה לעולם שהביאוך בחינת על חככדס שלא

 ט׳ האדמה על ימיך יאריכון ידם על נמען רק ממנו
 וכקבלתם ארן היאהעה״בכד״א)ישעיהס׳(לעולסירשו

 ידברשע״י ארוך שכלו עולם על ט צ׳( דף )סנהדרין ז״ל
 • זה מעין רמז עוד : העה״ב תקנה לעה״ז שהביאוך

 אביו באדם שוהשן שלשה הנה כי תאמר הלא כי והוא
 מצד וא' החומר מצד בך ידות שתי נמצאו והקב״ה ואש

 להטותוא״כ רבים אתרי כי בידינו גדול כלל והנה הנפש
 החומר ענייני אחר נרדפה נלכה לומר יצרך איפהישאך

 .ילדונו אשר אמנו ואל אבינו אל לדשס הגובר הוא כי
 נבוב זאת הזה הרע הדבר הרע יצרנו אלינו באמור אך

 הוא כי הוא אלקיס מעשה חומרנו גס הלא כי אליו
 עפר אלקיס ה׳ ויצר שנאמר כדבר האדמה מן עפר עבנו

 לויס׳ השמר מצד גס איפה וא״כ כו׳. האדמה מן
 כאשר בו ונדבקו אחריו ללכת נמשך ואחריו .אנחנו
 ה׳( דף )יבמות ז״ל רם מאמ על קדושים פרשת כתבנו

 הנה כי לו תשמע אל שבת חלל ואמך אביך לך יאמרו אם
 מאמרם בנועם לומר שרצו בכבודי חייבים ואמך אביך

 בנו אבר מהחלק .עיקר לעפות נלמד שבת ממצות כי
 כי ואם מאב בנו אבר חלקים מהשני ולא .ית׳ מאתו

 גם שם אשר בראשית למעשה זכר הוא שבת מצות הלא
 עפר צבר אשר הוא לה׳ ואמט מאבינו בט אשר החומר

 זא״ה נמשכנו וממנו ידיו מעשה הא׳ אביט את זיעש
 כי אחריו ללכת חייבים אנחנו החומר מפאת גס איפה
 אדם יצירת היסה שם העולם חידוש שהוא בבת נערן
 .יס׳ ידו מעשה כלס כ״א .ואשה איש ע״י שלא ותה
 ותהוייב .ט׳ באדם שוחפין שלשה כי לומר אק זא׳׳כ

 של והשליש שלהם שלישים השני כי .מצוותם לקיים
 הוא לה' כולו חומרס גס הנה כי הוא לה׳ הכל קקב״ה

 גם כי נמצא האדמה מן ואשתו אדם אח ברא כי
 בכטדו חייבים כלס וע״כ הוא יח׳ לו ואמך אביך הומר

 ימים שששת מה על בבת שמירת לדבר כהחימו וע״כ ,*ח
 אביך כבד ואמר סמך העולם חידוש שהוא .כו׳ עשה
 או .מאז הוא לה' חלקם נס כי הזכירך למען .ט׳

 עושי לכבד לך מה כי רוחך על יעלה אל אחרת נדרך
 למען החידוש רמז אל סמך לזה חוצות טיט והוא □ומרך
 יס׳ הוא כי הוא מה׳ בך ששלשלו החומר גם כי הזכור
 נמצא ואמך אבץ ע״י המשתלשל הוא הפועל וש וא משאו

 הממשיכים את וכבד הוא אלקים מעשה פעולתם בשרש
:יחב׳ ידיו מעשה בך

 מאורות יהי מאמר לשמח הוא זה דבור .תרצח א ך .ע
 אור סכנה שא נשש הורג כל כי והוא .ט׳

5 )ח״ב( יח

 דף )שבח ז״ל מאמרם והוא . אדם נשמת ה׳ נר כי גר
 הוא כי שבח נר מציה המשה על צוה כן כי צ״ב(

 1 מ וגס .אדם מיתת ,היסב כי עולם של נרו כבתה
 ולקיימ׳בעטד עלהאק להאיר השמים מרקיע הוא האדס

 :כמדובר ירצח לא דבור היה הארן על להאיר ה׳ אח
 ובו המיס ישרצו מאמר לעומת הוא תנאף. לא יד

 למיני׳ המיס שרצו אשר נאמר שם כי .ט׳ ועוף
 מין כל וירט יפרו אותם ויברך למינהו כנף עוף כל ואת

 ק בארן ירב והעוף בימים ט' ורט פרו באומרו למינו
 במערב הוא אשה נואף כי תנאף לא באדם יחברך צוה
 נפסד והוא זוג בת לו יש אדם כל כי מינו בשאינו מין

 כמערב הוא רעהו אשת אל והבא בבחינותיו מקבירו
 למלט ראשו אש ומחייב הבחינות ומבלבל מינים ב׳

: עולם של
 מוצא מאמר לעומת הוא הזה הדבור .תגנוב לא טו

 )ניר ז״ל אמרו כי והוא .ט' חיה נפש הארן
 הראשון אדס של נש: זו היה נפש הארן הוצא ז׳( פ׳

 העליון רוח ט נפח אה״ב כי שט החיונית נפש בהוא
 )סנהדרין ז״ל הכריחו שבדברות תגנוב לא והגה .באפיו

 הוא וע״כ .כדבר הכתוב נפש גונב על כי פ״ו( דף
 טרק אין אשר איש גס כי לומר ההוא המאמר לעומת

 ואומר מיה נפש הארן תוצא באומרו הוא לה׳ חיונית נפש
 כי )תמכרנו פפושהו תגנבהו ולמה .,ט אלהיס ויעש

:ט׳ ומכרו איב לגונב אזהרה הוא זה
 נעשה מאמר נשמת זה הנה .ט' ברעך תענה לא מז

 ח׳( פ׳ )ב״ר ארז׳ל הנה כי ו*וא .כו' אדס
 מתן אתת א״ל .אדס נעשה שיכתוב למכה יה׳ באו׳ כי

 ט׳ לעשת שבא ופי כתוב א״ל לאפיקורסים פה פתחון
 הוא כי במקומו מ״ש כענין למבין ומעסיס עעס יש כי

 מלק כולם הפולשת כללוה מכל האדם אם ברא ים׳
 מעמיס מלבד הדס הכל בין נעשה אמר וע״כ .מכלא׳

 פה פתחון מהיות יבצר צא זה כל ועם הסוד דרך בעל
 ,לנס בשם בס יצט צדיקים אך .בה יכשצו לשבעים

 עד ברעך תענה לא היה ההוא המאמר לעומת וע״ס
 לישראל קורא יסב׳ הוא כי סרז״ל כנודע והוא פקר.

 Ь) אדנרה ורעי אחי למען הככוב כמאמר . ורעי אמי
 כו׳ אביך ורע דעך כ״ז( )משלי פשק ז״ל פירשו וכן .ט׳
 מאמר כנגד זה דטר באומר פה רמז וזה . הקב״ה על

 הוא רעך בהנקרא תענה אל ואומר כמזהיר אדס נעכה
 ולומר כפשטו השא מאפר לפרש שהוא פקר עד הקב״ה

 בם. יכשלו ושבעים מכלל ההיה בל חלילה רכויות ב׳
 לשןמסוב הסכת וע״ד .בם ילכו צדיקים מכלל כ״א

 שקר עדות הל״ל וגם רעך. על הנההל״ל כי .לב כבית
 הלא יאמר אך :בקר עד לרעך מהי׳ לא לומר או

 אח סנאף ולא צמו תר ולא רעך את שתאהב צויתיך
 ר א מגירי בשביל אס תאמר פן אותו תגנוב ולא אשתו

 לז״א .אשמתי סגד; לא שקר אעיד לו להיטיב אהבתי
 בלשון ואפקיה שקר עדות בבטלו שהוא ברעך תענה לא
 כט״כול עושה ק ידי כעל לו לרמוז עדות אמר וצא עד

 כילאיד/רו ישראל בר מליו המגיד עדשקרכיהשס
 שאין יאמראע״פ או מהפכומעדאמס. חלילה ט׳ כזב

 בי עי אחה זה כל עם אהה א׳ עד כי בך נגמר העדות
לאו



יתרו תורת

 לא לך נאמן עד פי על שידעת אמת העדות אם או לאו
 עד מהיותך יבצר לא כי שראית לומר עד להיות תענה

:עד אלא עדות נאמר לא ק על שקר
 לא מאמר לעומת הוא זה דבור .כו׳ חממיד טזלא

 כתבנו שס כי והוא .כו׳ לבדו האדם היות טוב
 שלא גם .לבדו האדם היות טוב לא ית' הוא שאמר

 אוסיף עוד אך .זולתה עם כ״א זוגו בת עם יהי׳
 עזר לו שתהיה כננדו עזר לו אעשה כי והוא לו להיטיב
 תחמוד לא מאמר כן ועל .כנגדו שהיא זוגו בת בהיותה

 יש אחד לכל כי .ההוא המאמר לעומת הוא רעך אשת
 דו כי ולמ״ד .שלו שאינו מה יחמוד ולמה זוגו בת לו

 לאדם נתן לא מאשר כי יאמר .ה' וחילקן היו פרצופין
 זה אין כי .מעצמיו ועצם מבשרו בשר אס כי ,אפה

 אשת לחמוד עצמו יכניס מי כן אס אחד לבשר שיהיו רק
 כמאמר .אמד לבשר היא גס בעלה עם שהיא רעהו

 שהקדים ומה וכו׳ איש יעזוב ע״כ ההוא במאמר הכתוב
 אשתו לחמוד חבא ביתו מחמדת כי הוא הבית ענין
 גזלה בלי החמדה בלבד ולא .בלבד בחמדה כל,זה והנה

 עבדו ומחמדת וכו׳ ואמתו בעבדו גם אס כי חמורה
 נס הוא בעצמו לו אשר לכל הבא ממונו שהוא .וכו׳
 העם וכל אומרו אל לב לשית ראוי והנה :נפשו את

 .זו ראיה ענין היה זה מה הלפידים ואת הקולות אה רואים
 מאן לפידים וגס בקול ראיה אין כי שומעי׳ שהיל״ל

 ועוד וברקים קולות רק נאמר לא למעלה כי שמייהו דכר
 הס ואס נזכר לא ופה כבד ענן נאמר למעלה כי

 קולות בין יכניסהו למה . באש טער שהיה ההר לפידי
 ית׳ קולו הוא שופר הקול הלא כי ועיד * שופר וקול

 הקולית שראו אומרו אחר וכן .שופר קול יקראהו ולמה
 הנשמע את רואיס במז״ל נס ומה . יח׳ וקולו ולפידים

 זה על כתוספת איך .ט׳ לדבר יכולה הפה שאין מה
 מכל קל דבר הוא ההר עשן כי עשן ההר שראו אמר
 את רואים אומרו אחר העם וירא אומרו ועוד זה.

 כי ידוע הוא .וינועו אומרו ועוד .מיותר הוא הקולות
 היותם אחר מרחוק עומדים היו לא ודאי התנועע מבלי

 על יורה וינועו אומרו כי ועוד .ההר בתחתית תחלה
: מרחוק עמוד הפך והוא קלה תנופה מציאות

 פ״ח( דף )שבת ז״ל מאמרם ענין זה כי אחשוב והנה
 כמפורש וכו' מגיד מיל לי״ב חון מרחוק ויעמדו וז׳ל

 דבר אומר ועוד .בסמוך בס״ד ביאורו ויבא אצליט
 שתי אחר היה זה כי ספק אין כי ונשמעה טמנו אחה

 מתו או ימנע ולא הגבורה מפי ששמעו ראשונות דברות
 מלמות שנתייראו אלא מחו לא או כך. אמרו חיותם ואחר

 נמות פן אומרו אך .למוח נחזור פן היל״ל מחו אס
 ייראו צמה מתו שלא הוא ואם מחו לא עדיין כי יורה

 האחרונות שכן כל הראשונות לקבל כח עצרו כאשר הנה ני
 מיותר הוא ונשמעה שאומרו ועוד היו למסה מלמעלה כי

 באומרם )במכילתא( רז״ל הפליגו מאשר הנה אטנם
 הפה שאין מה ואמרו והוסיפו הנשמע. אח רואים
 שהיו לומר רצו בלבד שלא אחשוב .וכו' לדבר יכולה
 מספיק היה שאסכן קדושתהדבור. רומניות בהבל רואים
 שאין מה אומרם אך .לראות יטלה עין שאין מה יאמרו

 מאוד נורא בענין להפליג יורה .לדבר יכולה הפה

7 )ח״ב( יח

פשה

 אל אמרי כי אחר במקום ז״ל כמאמרם ויהיה .מהביט
 יחב' הוא עשה וכן כו׳. מלכנו את לראות רצוננו משה

 בנועם אומרו יתכן וזה .וכו׳ לדעת הראת אתה שנאמר
 מה ראו כי . הנשמע אח רואים באומרם סהרם שיח

 ראו .ה׳ אנכי שמעו אשר את כי כלומר שומעים שהיו
 או טעם נתן זה המאמר ובעל .ראוהו ששמעו ה׳ אח כי

 ה׳ את ראו בפירו: אמר ולא .נסתר דרך הענין אומרו
 פירו: אפרש ועוד .כו׳ לדבר יכולה הפה שאין מה ואמר
 פי על הפסוקים להמשיך והנה :בס״ד נאמר כאשר אמר

 וברקים קולות ויהי פסוק על למעלה. שכתבנו הדרך
 לשמוע הימלו איך בקוצר הכוללוח נאמר שם כי .וכו׳

 הולך השופר קול היות גדר עד וכו'. קולות בהדרגה
 אחרונות דברות השמונה ואז מלסובלו הרוחניות וחזק
 רה לפרש בא עתה בקול יעננו והאלהים ידבר משה

 כ: אח אלהיס וידבר מתחלה אמר הנה כי והוא .שסתם
 היו תחלה איך תאמר פן והוא .לאמר האלה הדברים
 ידבר משה ואח׳כ ה׳ קול שהוא השופר קול אח שומעים

 אלהיס וידבר היבול כאשר הנה לז׳א .ית׳ מפיו שמעו ולא
 את אם כי הכוונה היתה בלבד דברות השתי לאמר לא
 ופירש בלבד השתים ולא לאמר כיוון האלה הדברים כל

 העם וכל אמר וכההימו כנזכר חומס עד כלם הדברים
 את שטעו שתחלה אמרתי למה תדע כלומר .וט׳ רואים

 דבר ולא ידבר משה ואח״כ ית׳ מאתו שהוא השופר קול
 הלא .לאמר הרצון היה כאשר הדברים כל את להם
 והוא .וכו׳ הקולות את רואים העס וכל הנה כי הוא

 נמשל אור קירון ויוצא מהפשט שממנו הדבר הנה כי
 )יחזקאל הנביא וכמאמר ברק יוצא שממנו איש ללפיד

 הלפידים כמראה בוערות אש כגחלי מראיהן באומרו א׳(
 וזכרנוה שנית הקדמה עוד ׳. ברק יוצא האש ומן .וכו׳

 אשר כל לפני יש ישראל אלהי כטד לפני כי למעלה
 יחזקאל קראו הראשון .מסכים ארבעה יחזה שדי מחזה

 והרביעי מתלקחת אש והשלישי גדול ענן והשני סערה רוח
 החיצון המסך כ• למעלה כנזכר והיא שלישית עוד . נוגה

 החצוניס עביות הוא שם סערה רוח הוא אלינו. הקרוב
 בשאר וההיקש כך כל עב אינו והשני שרים שבעים הס
 ומפלש המתפשט כדבר התגלות יותר יש בחצון כן ועל

 מה לשי כי רביעית :שבפנימי׳ ממה ית׳ מאחו חוצה
 המתפשט השפע בו ממחלק כן .וחצון רחוק שהמסך
 שרים מהשבעיס אחד כל כי והוא .רבים לחלקים

 מתחלק האחדות בעל ה׳ קול נמצא .בחינתו לפי מקבל
 כ״ח( ם׳ )ש״ר ז״ל וז״א . קולות במינוח לשבעים שם

 שבעים היו שבחצון אלא לשון לשבעים מתחלק ה׳ קול שהיה
 , למעלה כמפורש ברקים כשבעים לעין נראות קולות

 כמראה בו רואים היו פנימי יותר שהוא השני ובמסך
 כי .למצון ברק יוצא שמהם .אש כגחלי לפידים שבעים

 . בו למכיג הנרגש הפירוד יתמעט המסך פנימיות כפי
 הקולות אח רואים העם כל תחלה כי הכתוב ענין וזה

 ממנו בשלפנים לראות בהדרגה השיגו וממנו הראשון במסך
 בראשון הנראים הקולות ברקי יוצאים שמהם הלפידים אח

 אם כלומר מתלקחת אש שהוא בשלישי כן אחרי והשיגו
 רואים היו לא ובי . מהמסכים הוא שעדיין תפיסה בו שיש

הלפידים נתהוו ממנה אשר הוא א' קול רק ,קולות רבוי
וקונות
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 אל לבוש ההוא האש להם היה אך‘ .• פבחצונית וקונות

 והולך מתוכו היוצא הקול אל הזה כפופר ומעבר ה׳ קול
 גס בחיצון הקולות הפמע עד למסך ממסך ומתעבה
 במסך פנימה הדק הקול שמעו יבראל אך . לחצוניס

 וכל האש מתוך שמעת ודבריו אומרו יהיה וזה : פנימי
 קול אל לבוש זה דרך על שהיה .הרביעי המסך בכן
 והיא הגדולה אש יש אלה כל אחר והנה .ממנו היוצא ה׳

 אומרו והוא מהנוגה שלפכייז והיא המסכים מכל לפנים
 פס אבר האש מתוך החשמל כעין ומשוכה בם( )יחזקאל
 איו כי .מתלקחת אש נקראת אינה ואותה האלהיס

 הגדולה האש תאכלנו פן נאמר ועליה ולקיחה הפיסה בה
 נאמר ועליה עוד אראה לא הגדולה האש ואת .הזאת

 ועל באש ה׳ עליו ירד אשר מפני כולו עשן סיני והר
 יהיה יראו ואס .יסתכלו לבל שם עשן ית׳ הוא המציא כ!

 כי ואמר כל לסבול יוכלו לא כי להדיא ולא העשן מחוך
 ועל .ההיא הגדולה האש על שהוא עשן ההר את ראו
 .וכו׳ עשן ההר ואח עד וכו׳ רואים העם וכל אמר זה

 כ׳א לאומרו שאין מה העם. וירא מזה לפנים ואח״כ
 ודבריו יותר אומרו יצדק ובזה .במכינה שהוא בהסתר

 בפנים פנים ה׳( )דברי׳ יאמר זה ועל האש מחוך שמעת
 שאלתם נתקיימה ואז .האם מתוך בהר וכו׳ ה' דבר

 מתי׳: פגרי' ונשארו נשמת׳ פחח׳ ואז מלכנו אח לראות רצוננו
כלו׳ ויטעו העם וירא באומרו הכתוב רמז אחשוב וזה

 ומכלל .התנועה ונתחדש נתעורר זאת אחרי כי
 ואח״כ מתו כי מתנועעים בלתי היו העם פוירא שאחר
 אחר כי וינועו העם וירא וזהו .וינוש עליהם ה' ריחם
 ק ואחרי .בוינועו להם ית' הוא עשה העם שוירא
 ויעמדו וזהו ההר מן הרחק אחור שט למות מוזר לבלשי

 עמס אתה דבר אמרו לסבול יכולת בלתי על ואז מרחוק
 כיון הדברים כל את ה' דבר שכאשר היות עם כו׳

 ובקשו נתייראו האור שבהגדיל ולא בעצמו להם לחמר
 ביש וכו׳ הקולות את רואים זה ולפי .ידבר כמבה
 אפבר היה .הנשמע את רואים אמרו )מכילתא( מרז״ל
 מעובה בדרך הוא הנשמע את לראות השגתם כי לומר

 שכתבנו כמו .לכלם החיצון המסך עד השתלשלות לפי
 מה שמאומרם אלא הכתובים. להתכת הפשט בדרך
 שירחה לשמוע יכולה האוזן ואין לדבר יכולה הפה שאין

 מם חת שהוא למעלה שכתבנו כמו נפלאח גוזמא שהיא
 רצוננו שאלת: והוא ה׳ אנכי באו׳ הוא ית׳ מאתו הנשמע
 .כיוונו הקולות מלת על שלא יתכן .מלכנו את לרמות

 הד׳ כל פעברו אחרי שהוא העם וירא מלש אל אם כי
 ראיה בהיהה ■ במסכים אחת ראיה נאמרה כי . מסכים

 מסך בלי הוא אשר אל וירא אמר ואח׳כ מעובה.
 .וט׳ הפה פאין מה הנשמע אח רואים אמרו ועליה
 להוכיח .הענין הוא סופו פעל עם פסוק מראם והפס

 היהה כך .ראיה הפגת בה שפלטה הראשונה כראיה כי
 וכו׳ולא השה שאין מה ה׳הנשמע. את שראו השנית

 וכו׳ רואים העם וכל באומרו יתכן עוד :וכו׳ האזן
 שכיה דטר כל כי . מזית במדרש ז״ל שאמרו במה והוא
 וממזר ישראל מהנה את שקף היה הקב״ה מפי יוצא
 עליך אח מקבלני לו ואומר מישראל ואחד אחד כל על

שוות גזרות וכך כך דינים וכד כך בי יש מצות וכד כד
8 נח״ב( חי 1 1

 רהיה הן לו ואומר אתאצהותי מקבל הן צו וכו'ואו׳
 שיוצא וינור דביר כל יוחנן ר׳ אמר י״ב( )חגיגה כמז״ל

 הקולות את רואים וזהו מצאך ממנו נברא היה הקב״ה משי
 מלאכים ב׳ שנעשו קולות ב׳ שהיו לך יהיה ולא אנכי הם

 כשכוטו יהי' זה וצפי עמהס מדברים אותם רואים והיו
 את רואים היו מהם ולמעלה הנשמע את רואים מז״ל

 בהתפשט׳ יצאו שמהם הדברות שרשי שהם הלפידים
 ממלאך למעלה הוא יחל פיו הבל כי כנודע מלאכים

 ולדבר לסבב שליחות לעשות מתעבה בהתפשטו אס כי
 נעשה שממנו הדיב.־ עיקר אך מלאך נעשה אז בישראל

 למשכים מון זה וכל ברק יוצא שממנו לפיד נקרא מלאך
 מהון היוצא קול הוא השופר בקול לראות השיגו ואח*כ
 כלם כי המפטם כל שאחר הגדולה האש פד נרתק

 עד בתוכי שר ־ הקול איכות את וראו ושופר כנרתק היו
 כמדובר ה׳ ד כ:■ פס אשר הגדולה מהאש עשן ההר

 :כדלעיל מרחוק ויעמדו עד וכו׳ ויראו ואז למעלה
 לי״ב מון מרחוק ויעמדו פ׳ח( דף )שבת ארז״ל והנה

 וחוזרים מיל י״ב לאחוריהן נרתעין ישראל שהיו מגיד מיל
 נמצאו ודביר דבור כל על מיל כ״ד .מיל י״ב לפניהם
 הקב״ה אמר פעה באותה מיל ר׳מ היום באותו מהלכין
 מלאכי שנא׳ אחיכם את וסייעו רדו השרת למלאכי

 בחזירה ידודון בהליכה ידודון ידודון ידודון צבאות
 שנא׳ הוא ברוך הקדיש אף אלא בלבד הפרת מלאכי ולא

 אומר אלעאי בר יהודה ר׳ .וט׳ לראשי תמת שמאלו
 אמר מכלה בל האש מחמת מפולהבין ישראל שהיו לפי

 ה׳ שנאמר בני על חיים של סל הזילו כבוד לענני הקב״ה
 אימתי וט׳ הניף נדבות גשם ואומר וכו׳ משעיר בצאתך

 העולם שבאומות נאה שהיית בשעה הזה הכבוד כל נעשה
 שלל ואץ פלל תחלק בית ונות שנא׳ קהויה את ומכבדת

 וט׳ פלל כמוצא אמרתך על אנכי שש שנא׳ הורה אלא
 לי״נפיל מון שהיו לו הגיד מי לב לשים וראוי :פכל׳ה

 פחות בהוא רחוק שמצינו גם ומה יותר או פחות ולא
 אמה כאלפים ובינו ביניכם יהי׳ רחוק שנא' זה משיעור

 באוסרו ועוד לכך צריכים היו זה מה על ועוד בעדה
 עמדו ולא וטב יצוא היו למה מיל י״ב לפניהם שחוזרים
 אחיי וט׳ מגיד באומרו הלשון יתור וגס .במקומם

 ולא וט׳ מגיד מהחלה יאמר או מיל לי״ב הון אומרו
 דטר כל $2 מיל כ״ד באומרו ועוד יכו' חון ויאמר יקדים
 ודטר דטר כל על כך לעשות צריכים היו אם ודבור

 לו הגיד מי ועוד שנית לבוב לפניהם חוזרים היו למה
 נאמר צא והלא ודביר דטר כל על ששים היו שכך

 סהלכין נמצאו באוסרו ועוד הדברות כל אחר רק זה פשה
 שטליה מהעשרה דבור על מיל י״ב כי ידע לא מי וכו׳

 באופו אומרו נדקדק ושד הכל םך יאמר ולמה מיל ר״מ
 אמר שעה באותה באומרו וע!ד■ מיותר לשון כהוא היום

 ולאין .ין מ וגס הקודם אצל זה ענין מה וכו׳ הקב״ה
 ה׳ יתן היה סוב הלא כי ועוד מ״ה נ אחים יכראל היו

 סיוע שיצטרכו ושוב רצוא ילכו ולא מנוחה למצאו להם
 ת צבא שמלאכי רק הכתוב משמעות שאין ועוד ממ״ה
 את משייעין שהיו לא מתנודדים שהיו ידודון ידודון

 בחזירה ידודון בהליכה ידודון מאומרו כי ועוד ישראל
ואם וחוזרים מלכים היו איך ראיה להניא דעתו שרה

Р



עג משח יתרו
 הדרן מ על וכן .הממס מסוף רחוקים מיל י״ב ימצאו

 פגזת לאחוריהם נרתעים היו אילו מישראל אחד כל
 תוך נשארים במחנה ראשונה העומדים היו מיל מי״ב

 מגיד וזהו הנזכר הטעם מן עמוד »כלו ולא .הגבול
 באומרו לשונו ובמשק .ס' לאחריהם נרחעיס שהיו
 הקודם הפירוש דחה למה טפס סוב לתת כיון ט׳ מגיד
 בזה כיוצא או מיל שיעור מרחוק אומרו להיות כי והוא

 גדול דבר על הוא ואס נדוד הרחיקם על נמצא טעם אין
 הכשב וגס .מיל הי״ב שוך נשארים היו עדין הרוחניוש

 מ בפירוש עשה אך טעם של דבר לנו מגיד היה לא
 שהיו הנדס שהיא מיל י״ב נרתעים שהיו מגיד נמצא

 כמדובר לשבח טפס ט יש אשר המחנה גבול מכל יוצאים
 נרתעים שהיו דטר מכל כי איפה כן אס נא שאמר ואולי

 אחרי שמס נמצאו אשר מהמקום מיל י״ב לאחוריהם
 זה ככה ששים והיו ט היות אשר המקום מן שנרתעו

 אליהם ה׳ סי דיבר אשר מאמרות בעשרה פעמים עשר
 רחוקים ההוא הגדול המדבר מכל מאד רחוק ימצאו הלא

 שם אשר סיני מהר רחוקים מילין ק״ך ההר מנגד
 ועוד זולתו ממקום לכך מוכן מקום והוא האלקים

 •והחרים אסר כן מל שכל יכיל לא אשר דבר הוא כי
 ישב׳ מפיו היוצא הדטר הגמר אחר כי מיל י״ב לפניהם
 והיו ההיא הרוחניות תוקף מיקל היה משם והנחקס
 האלקים שם אשר הראשון למקומם השני לקבל חוזרים

 כל ט לומר מקום היה ועדיין .מהם אחד בכל וכן
 הראשונות הדברוש בשתי רק .היתה לא הזאת החרדה

 שמעו אשר השמונה שאר אמנם אך יש׳ מפיו היוצאים
 רקכ״ד הוא р לא אמר ע״כ .לכד הוצרט לא משה מפי
 על להשיב כוונתו כלס את לכלול ודטר דטר כל על מיל

 כל אחר מרחוק ויעמדו נאמר זה למה שהזכרנו הקושי
 בהם יכולת מבלתי הענין היה ספק אין הנה כי הדברות

 ראוי היה יתברך דבריו מפתח וא״כ מרחוק ויעמדו לסבול
 להניד רק זה אין אך הכל אחר נכתב ולמה כן יעשו

 ידבר משה שנאמר כדבר היה אחרונות בדברות נס כי
 ומהטעם מיל י״ב בכל להשמיע כדי בקול יענט והאלקיס

 את לזכות הקב״ה שרצה רבים במקומות אצלנו הכתוב
 שגס עשה ע״כ יתברך פיו דברות בעשר ולקדשם ישראל

 של קולו שהיה שאז״ל וכמו מפיו ישמעוס האחרונים
 לשמוע יכולין היו לא שאל״כ למשה מיטטרו״ן הקב״ה

 משה הכתוב מאמר והוא מיל י״ב בשיעור משה של קולו
 בס״ד לפנים שנתבאר וכמו .בקול יעננו והאלקיס ידבר
 חל ועתה באחרונים גס ק להם יהיה יפלא לא ובזה
 המאמר לבעל הוקשה אשר אחר הקושי ביאור חובת עליו

 אחר קושי הרגיש עשה מה כן על זה לכל שהביאו
 נמצאו אומרו והוא הקודם על להשיב תביאנו תשובתו אשר

 ורות זה הלא כי כלו׳ .מיל ר״מ היום באותו מהלכים
 יותר בינוני אדם מהלך אין כי ידעט הנה כי נמרן

 .מילין וארבעים מאתים אז הלט ואיך מיל מארבעים
 הפלגת כל בו שהלט .מימים ההוא היום היה ומה

 אק היום באותו מהלכין נמצאו או׳ וזה ההוא השיעור
 למלאכי שעהאמרהקב״ה באותה כי טא הדבר השובת
 השיעור כל הלכו ובעזרתם אחיכם את וסייעו רדו השית
לו שהקשת ידודוןוהוא ידודון צבאות מלאכי שנאמר הקוא

בכתוב

תורת
 ועל השיעור על ראיה להביא צריך הענין שאר פל נס כן

 השרת מלאכי ולא באומרו ושד ודבור דבור בכל היות
 אינה שהראיה ושד בלבד הס היו אם לנו ומה בלבד

 עמהס סייע שהקב״ה וכו׳ שמאלו משמע' שאין מכרחת
 לחת בא כאלו אלעאיוכו' בר יהודה רבי באומרו ועוד
 היו שאס ועוד עצמו בפני דבר והוא הקודם אל טעס

 רק מתייחם שאין חיים של הטל יושלם מה משולהבים
 ואס מתים להחיות הקב״ה עתיד שבו כנודע להחיות

 שאין יד!ע הוא משולהבים שהיו השלהבת לכבות הוא
 באומרו ושד אש שלהבת ט דבקה לאשר תרופה המים
 כל כי נודע שלא כה עד דבר בסחר כאלו וכו' אימתי
 שאלה זו מה כן ואם ידבר שרה מחן שעת על דבריו

 בפירוש אמר ולא וכו׳ שהיהה בשעה בתשובתו ועוד
 גשם ואומר באומרו ועוד עקלתון בדרך ולא הורה במתן

 בכתוב להם הוקפה אמנם ואומר. מאי וכו׳ נדטח
 שהתנועה יורה וינועו מאומרו כי בדבריו סתירה שתראה

 והיא .מופלגת הליכה על יורה מרחוק אומרו אך .מה
 לפרש אפשר היה כן על .התנועעות לשון הוראת הפך

 רק . הרבה רחוק אינו מרחוק אומרו גס כי ולומר
 או אמה כאלפים ובינו ביניכם יהיה רחוק פסוק ע״ד

 וינועו הבנת סוחר היה לח באופן ההוא מהשיעור פחות
 בפתח ע״כ קצת רחוק יהיה מרחוק אימרו אם גס

 שישב באופן שהוא מיל לי״ב חון ואמר מזה נשמר דבריו
 הביאור אל ולבא .בס״ד נבאר כאשר נכון על הקושי
 לאחוריהם נרתעים היותם אל ודעת טעם סוב נמתיק

 במדרש ארז״ל הנה כי והוא מיל י״ב השיעור היות והוא
 היה .ההוא הקדוש במעמד בא הדטר כשהיה כי חזית

 כך עליך אח מקבלני ואומר מישראל א׳ כל עם מדבר
 נושקו היה מיד .הן אומר והיה .וכו׳ בי יש מצות וכך
 הרוחני ית׳ פיו הבל היה כי נקח מזה הרי וכו׳ פיו על
 ספק ואין במחנה אפר מישראל אחד כל עם ומדבר בא

 בעה״ז בחומר המלובש האדם מהכיל גדול רוחני היה
 אומרים מרבותינו יש כן שעל ההוא והנורא הגדול הפפע
 תוקף כל לסבול כח עצרו לא כי שהוא נשמתם שיצאה

 ותמשך הדבור ברוחניות נפשם והדבק ההוא וחניות הו
 החומר אך וישאר בנשיקה המתים כענין .יח׳ עדיו

 יתברך אתו הנפש התקשרת היא הנשיקה כי לארץ למטה
 הדבור שהיה וז״א .וישקהו בנו עם אב בהדבק כאפר
 כל נפש עם מהקשר הדבור שהיה שהוא פיו על נושקו
 כד״א . הנפש יחס פס כי פיו על וזהו מישראל אחד
 רז״ל אמרו עוד .ממללא לרוח חיה לנפש האדם ויהי
 מרז״ל וידוע ישראל מחנה כל עוקף הדטר שהיה שם

 על מיל י״ב ישראל מחנה היה כי מספר אין במקומות
 אלהי כטד להיות כי .הענין אל נבא ובזה :מיל י״ב

 והדבור ישראל בו שהיו מיל י״ב כל את מלא ישראל
 לא ההוא השיעור בכל מהנמצאים אחד כל עם מדבר
 ע״כ ההוא הגדול השפע תוקף לקבל לעמוד כה עצרו

 הי״ב גבול מכל עצמן עקרו עד .באחוריהם נרחעיס ביו
 אש תגבורת שם היה לא אשר ,ום לאחוריהם״ס מיל

 מיל הי״ב שיעור מכל להעקר וע״כ .ית׳ קולר גדולות
 צריך הממנה מכל נעחקיס ראשונה העומדים יהיו עד

באחרונה והעימדיס .המחנה כל שיעור הוא מיל י״ב ילכו

1 >ח״ב( יט
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 לבוד לענני רק להם מסור היות טל ענק חין וגס ביה וקרי הראשונה הדל״ח שאחר הוי״ו חסרון בכתוב

 והיו צנפשוהס ותדבק הלהיבס מעלה של אש כי והענין שהיו ועניינו הראשונה הדל״ח ובפתח היו״ד בשו״א ידדון
 לא כי למעלה ותעלה אמריו הנפש תמשך כי למות קרובים הולד שאין בנה את מדדה אפה ע״ד ישראל את מדדי
 חיים מל ה׳ העסיר ע״כ ההוא הרוחניות כח לסבול יוכל הסבלנו ואמו האחרת והגבהת אחת רגל הנחת רק עושה

 כאשר הרוחניות כה לסבול בחומר כח הנותן הרוחני׳ ישראל עושים היו שלא ההוא הדבר היה שכן ותוליכהו
 האדסכמאז מומר יתברך הוא יגבל כמשז״לשבו לעתיד ומה״ש רגליהס .ועקירת בהנחת מה התנועעות רק

 לקבל יוכל למען רוחני המומר גס יהיה כמעט כי כידוע לכתם יקשה לא ובזה אותם ומוליכין המדדין היו המה
 גם כן על הרע מיצר משולל ויהיה ב״ב המקווה האושר באו' נכון על יבא הפסוק וגס ההיא הדרך אורך כל

 חומרסלקבל לזכך ההוא הסל כבודעליהס ענני הזילו אז נמצאו ואעפ״ה לבד מתנועעים רק היו לא כי וינועו.
 בצאתך ה׳ שנאמר ימותו ולא ההוא והרוחניות האור ולא אוחס המוליכים השרת מלאכי ע״י מרחוק עומדים

 אל ידבר ספק ואין דבורה בשיר׳ האמור כו' משעיר כי מדדין רק תנועתם בלי הכל עושים היו שמה״ש לו׳ יכול
 כו׳ למו משעיר וזרח כד״א מבעיר ה׳ יצא אז כי מ״ת וש״ח וסייעו רדו אמר וע״כ ידדון ואומרו וינועו אומר כן

שמיס אומרו מספיק היה כי מיס נטפו עבים גם ונאמר המסייע יעדיף לא כי הוא הזולת אח המסייע דרך הלא
גס ומה נוספים היו הרעשה שמחמת הוא אס נטפו כי יצדק № בזה כן ואס סיוע משמעות וזהו הנעזר אח

אם כי ועוד .יהיה עביס ידי על גה מהשמים שהנוטף פרסאות עשר שהוא מיל ארבעים הוא אדם מהלך הנה
מהשמים ולמפה המה מיס .כי כ״שהעביס נטפו שמים לזה ארבעים על מאתים ויוסיף הסיוע יעדיף ואיך
תשר כבוד ענני הם הרוחניים עבים כ״א זה אין אך כשאר ישראל אז היו שלא לרמוז אחיכס אח סייעו חמר

 לבעל אפשר ועדין .ישראל על שהזילו כבודם השמיס על זוהמתן פסקה כי ההר נגד נזדככו הלא כי אדה בני
 היחה לא ידבר כבוד ענגי פעל גס כי ולו׳ לחלוק דין וזה .הפרח מלאכי רוחניות אל כמעט היו וקרובים

 כי ה׳ מלפני הסה גס התרעשס מחמת כ״א נטיפת׳ מופלג ביעור ללכת בכחם היו וע״כ .אחיכם אח אומרו
 כאו' .במ״ת במיבר כו׳ נדבות גשס ואומר לז״א בא כל להלך יוכלו .סיוע ידי שעל באופן הארבעים על

 באצבע במורה תניף נדבות גשם ואמר כו׳ סיני זה ,או הייט אס בשלמא כי הרגיש ועתה . ויותר מיל הר״ס
 הגשם ברחמיו יתברך הוא הניף וחפן נדבה בבחירת צאתם דבר על ההוא הדבר היה ראשונות דברות שבשתי

 כיוןכיהות וגס הרעשה. מהאח נמשך היה ולא ההוא כנגד פעמים זה ידודון אומרו יצדק לבדו יתברך מפיו
 ישב׳ אליו הכתוב ייחסו עליהם שהיזל מה כי לומר מ( מס פעמים עשר זה הזה הדבר היה אס אך .שתיהן

 המה״ש סיוע יחס כאשר העבים אל ולא אוחו המניף לזה פעמים שתי פעמים שתי ידדון אומרו ענין
 שה׳ בדברו יצדק למען וזה עליהם צוה ה׳ גס אליהם הוכפל אשר כי בחזרה ידדק בהליכה ידדון אמר

 כי עליהם להזיל הכבוד לענני שצוה ידי על .סייעם דבור שבכל וחזרה הליכה על רק היה לא הלשון
 מעצם מאתו ומבפיע המניף הי׳ הוא כי יתייחס ית׳ אליו תאמר ושמא לזה שהוצרכו,בהן הדברות מנין על צא

 צריכין אנו שעדיין הקודם כוונת על .יגלה זה ובפסוק הראויות בנקידות ידדון בפירש יאמר היה סוב הלא
 יתכן לא כי יב״ש .בפירו: העננים נזכרו שם כי מליו עתה הוא כאשר ולא ישראל את מדדים היותם למשמעות

 בלתי הפסוק סוף הנה כי כו׳ צבאות מלאכי בפסוק זה פי׳ הזולת את ולא בעצמם התנועעס על הקריאה שתורה
 דרשות ע*י יתיישב כאפר החלתו אל ומתייחס מתיישב מלאכי ולא לז״א שנדרש מה על יורה המסורת כי גס

 אימהי אמר ע״כ במדרש לרז׳ל בו הנמצאות אמרות היה כך המקרא גם היחה לו כי לומר כו׳ בלבד השרת
 אחר בעצמו הפסוק בא כי לומר .כו׳ הכבוד כל נעשה לבד השרת מלאכי ידי על הסיוע שהיה כמחליט נראה

נעשה אימתי ואמר ישראל את ידודין צבאות במלאכי או׳ הוא להם עוזר הי׳ זולתם כי להורות .ככה ננקד לא ע״כ
שכינ' כי והוא בלל תחלק בית שנות בשעה הזה הכבוד כל והענין כו׳ שמאלו שנא׳ שמו וית׳ יחברך האמתי עוזר

ז״ל מאמרם ענין והוא שלל תחלק ה׳ בית טס היא רז״ל כמ״ש הארן מרעיש אז היה יתברך הוא הנה כי
התורה פרמי כל שנאמר במ״ה כי כ״ח( )פ׳ בפ״ר הקב״ה היה האס לשאול בלעם מצל האומות בהלכו
 ותיק שתלמיד רה כל אני׳ בעולם להתחדש העתידים להרעיש הקב״ה שרצה ארז״ל וכן לעולם מבול מביא

 בכל לבא העתידות הנשמות כל כי והוא לחדש עתיד יתברך מגבורתו ימתו למען וברקים בקולות ישראל לפני
לפי לה הראוי חלק קבלה א׳ וכל היו שם ודור דור והוא המרעישים הוא יהיה איך וא״כ מלמאן ויראו

.בו שהבא בדור א׳ כל בעולם להתחדש בתורה בחינתה היה ההפכים שני כי .הכחוב ולמד בא זה על מסייעם
שכינה היא הלא לה המתייחם חלק נפש לכל חילק ומי נראפי החח משמאלו גם כי כדרכו אז עושה יתברך הוא
ביח וטח יאמר וע״ז ונפש רוח כל בחינת חלק שיודע׳ וחחבקנילחתבי חקרבני ימינו ההרעפותההס ידי על
מלאכי שעשו מה הכתוב שמספר באופן התורה שלל תחלק המראה רוחניות מתוקף נרתע בהיותי ולסייעני לסבול כח

היא כי בכינה שעשתה ומה יח׳ הוא שעשה ומה הברת בא״כ הרגיש אלעאי בר יהודה ורבי .יחב׳ והרעשותיו
ע״ז גס כי נלמד בסיני נמ״ס ודאי שהיה ה ומז להן חילקתס הכל את יתברך יעשה ולא השרת למלאכי היה צורך מה

האלה הדברים ע״פ והנה הכתוב: ראש נם דבר הזמן יתברך הוא שהוצרך מה כי לומר כו׳ לפי אמר ע״כ
שפל זו בהודעה הכתוב כוונת אל נבא למעלה שכתבנו אחר דבר על היה מה״ש סיוע מלבד ולעזרס לחבקם

מציאוית זולת דעת ללמד יתברך ורצונו כו׳ רואים העם ,משולהבי שהיו לפי והוא השרת מלאכי בשמשו מה מלבד
 אנשים בה התעוררו אשר שאלה בהזכיר והוא הצווים שליחות שתי עושים אינם כי מה״ש הכל יעפו ולא סו'

* ' חכמים 2 )ח'כ( יט



עד טשה יתרו חורת
 הוא כה יעשה למה כי היא הלא קדמנו אשר חכמים
 אמונה דרך ושרשיה האמת אמונת בידינו למסור יתברך

 להכריחם ומופתים אותות יתברך מאתו לדעת השלימנו ולא
 עיקר לעשות ראוי היה זאת ועל ולצרינו לנו ודעת בחכמה
 עשה מזו גדולה כי אומר אמנם .סיני הר במעמד

 חכמה מענות על כי ידענו הנה כי היא הלא יתברך הוא
 החוש הוא הלא כולן על העולה דרוש כל להכריח ודעת

 לשון מענה המנגד ימצא לא כי נגדו כאין הראיות כל כי
 יתעקש כי .החכמה מופתי בכל כאשר .החוש נגד

 ישראל כל לעיני להראות יה לו בחר כן .על המתעקש
 צדק כולן יחד כי .יראו בעין שעין באופן הדח עיקרי
 מרע״ה ביאר כי ואתחנן בפרשת אצלנו כחוב כאשר ואמת
 כלם יחד ראו עיניהם הדת עיקרי כל איך היסב באר

 הוסיף ששם אלא בכתובים עניינם פה וגם .שרה במתן
 אחשב׳ כי .המן על נרמזו וגם היטב אותה באר משה

 בתת )א( .זה להם להורות הקב״ה רצה מקומות בשני כי
 .בס״ד שם נבאר כאש- העה״ז לחיי השמים מן לחם להם
 והיא .העה׳ב לחיי השמים מן ■שרה להם בתת )ב(

 הן י״ג שהם ז״ל הרמב״ם מנה אשר העיקרים הנה כי
 ראשון בפסוק והנם הגבורה מפי משה שם אשר הס

 .מאלע הובן לא ואשר שני שבדבור קצת עם שבדברות
 ראשונות בדברות הי׳ אשר הענין .שדי נפרש ית׳ ביארו

 והוא כו׳ ויאמרו ט' הקולות אש רואים העם וכל באו'
 .ית׳ מציאוש )א( .והס העיקרים י״ג אה נהזכיר

 יח' היותו )ג( .הוא א׳ רחמים בין דין נין ייחודו )ב(
 ית׳ הוא כי העולם חידוש )ד( * ותשנה גששח משולל

 .ושגש שכר )ו( .השגחה )ה( .השלם ולא קדשן לבדו
 שר כמלאך לזולתו ולא לעבוד ראוי יש׳ אליו כי )ז(

 ישת )י( .השמים מן שרה )ס( .נבואה )ח( .יככב
 מרע״ה נטאס יתרון כיב( .המתים תחיית )יא( .המשיח

 להוסיף אין שעליה התורה העתק )יג( .נביאים יתר על
 אנכי כי ז״ל אומרם אל לב בשום וזה .לגרוע אין וממנה

 אל אומרם הלא כי .שמענום הגטרה מפי לך יהי׳ ולא
 הגיד ומי .כתיב הדברות כל אחר עמנו אתה דבר משה
 כי כתבנו למעלה והנה .בלבד השנים אחר שהיה להם

 שהוא ט׳ וחזק הולך השופר קול ויהי נאמר למעלה
 קול שומעים היו כי יורה הקב״ה של קולו על כמשז״ל

 משה שמפי יורה כו׳ והאלקים ידבר משה נאמר ומיד ה׳
 ויאמר ט׳ משה וירד ואומר חוזר ואח״כ שומעים היו

 .ישראל אל יתב׳ הוא שדבר מורה כו׳ אנכי כו׳ אלהים
 היה אך יתב׳ מפיו שמש שתחלה אם כי זס אין אך

 ופירש כו׳ ידבר משה ע״כ לסטל יכלו ולא וחזק הולך
 אנכי ישראל כל אל שהוא אלקיסט' ויאמר תחלה כי

 דבר ומהיכן אלקיס דבר היכן עד נדע לא ועדיין כו'
 .משה לט טס שרה שכשב מקרא ראו המה אך .משה

 השתי .אך משה מפי שמעט תרי״א שהוא תורה וארז״ל
 מהשלישי ט רק זה ואין הקב״ה משי חרי״ג שעד מטת

 את כהתימו כן ועל .,וט ואלקיס ידבר מפה והלאה
 שדבר שאחר היה אץ ללמדט הקדושה חורתט באה כולם

 .יענט והאלקים ידבר שמשה הענין נשתנה אלהיס
 את רואים העם וכל מתחלה הנה כי איפה דע ואמר

המסך את תחלה בהדרגה. למעלה כפשרש ט׳ הקולות
3 )ח״ב( יט

 ההר היות שהוצרך גדר עד כו׳ הלפידים ואת ואח׳כ א׳
 עיניהם יזונו פן .האלקים שם אשר על שהוא עשן

 מה להם ואירע .בשכינה העם וירא ואז מהשכינה
 ונשארו בשכינה דבקו כי נשמתם פרחה כי למעלה שכתבנו
 (,ה )שיר כד׳א הדברות בשתי זה והיה . מתים פגרים

 אותם והחיה עליהם ,ה ריחם ואח״כ בדביו יצאה נפשי
 בלתי מתים פגרים היו כה שעד מה שויגועו באופן

 אתה דבר אמרו ואז מרחוק ויעמדו ומאז .מתנועעים
 מה היא .אתה דבר ואמרו לסבול יכלו שלא .כו׳ עמנו

 שכל היות עם .המדבר משה כי והלאה השלישי שמדטר
 כתבנו כאשר .משה פי אל באים היו יתברך מפיו דבריו

 .אוזן אל פה נאמר לא כי .ט' אדבר פה אל פה על
 קול ויהי גמרן בקיצור הענין תחלה אומרו ענין והוא

 ידבר משה כן שעל כלומר .מאד וחזק הולך השופר
 והרחיב הענין פירש ועתה לסטל יוכלו לא כי כו׳

 ודעת פעם טוב צריך עדיין והנה .כמדובר הביאור
 מפיו ישמעו יתברך הוא הקפיד הדברות בשתי למה כי

 בס כי יהיה הנה אך . דברות ד׳ או ט׳ ולא . ממש
 והענין .בפנים פנים הדת בעקרי להשרישה הקב״ה רצה

 בשתי רובם או כלס הראה .עיקרים הי״ג לכל כי
 פה אל פה גס להפרישם ית׳ רצה ע״כ האלה הדברות

 בהם עינינו והאיר חזר .בעצם מהם נתבאר לא ואשר
 יבאר בה כי כו' הקולות את רואים העם וכל באו׳

 ה׳ אנכי באו׳ הנה כי והוא תומם עד העיקרים שארית
 שראיתוני אני ואמר .מעוטף כש״צ שנתראה ארז״ל אלקיך
 עתה תראוני אשר הוא הים על גטרוח ופועל דין עושה
 א׳ אני כי .כו׳ הוצאתיך אשר כו׳ אנכי וזהו כש״צ
 מציאותו בעין עין ראיית בזה הנה רחמים ופועל דין פועל

 במצייס דין פועל ה׳ אנכי אומר ראוהו כי ויחודו ית׳
 שאז״ל למה גם ומה .וחולק שנה ואין עתה ורחמים

 לקולו קול בת היתה ולא ותחתונים עליונים שהשתיק
 ואדום צח שראשו במה וכן חלילה רשויות שתי יאמרו בל
 למצרים ואדום לישראל צח ורחמים דין יחד שעל הים על

 אז גס כי .הוא אני אני להם ואמר הצח בחינת ופה
 היה שם כי זכרו ואז צח ראיתני ואדום דין בפעולת

 .המונה כל הראם ולא כטדו והראה ייחודו והכירו צח
 תמונה כל ראיתם לא כי ד'( )דברים הכתוב כמ״ש

 גשמות משולל תראוני אשר לומר אנכי באו׳ כיון וזה
 מציאותו עיקרים שלשה ראי בעין עין הרי . אלקיך הוא

 מארן הוצאתיך אשר שד ואמר גשמות ומשולל וייחודו
 שבר ועונש פכר הרי ס למצר הטח שהיהע׳י מצרים.
 למצרים ועונש ומילה פסח ודם .אטחם בזכות לישראל

 בכלל כי .אחרות שתים הרי .בעיניהם ראו זה שכל
 וגם .בעיניהם שראו ה׳ הרי והשגחה הידיעה היא הדבר
 בעיניהם שראו מטת עשר ע״י שהיחה ההוצאה מכלל
 אשר כ״א .ישנהו לא כי .העולם הדוש .הטבעיים שיטי

 היה מכוש עשר כי .בשערים במ״ש גם ומה .בראו
 ו׳ הרי השלם. נתחדש שבהם ־מאמרות עשרה דוגמת
 מארן שהוא ביארנו כאשר מצרים בארן היה ומאשר

 הים שפת על מת אוש שראיתם . מצרים ששמו השר
 מיד ישראל אח ה׳ ויושע כאו׳ .מידו אתכם והושעתי

שעבד המחייב המזל ש־.ידדתי עבדים מבית וגם .מצרים
לא



תודת ;&שח8*|
 בשמיעה כי ונשמעה באומרו נאמר הגבורה מפי הוא

 אין עניו אמת הוא משה שאומר מה כל כי הכירו
 יש׳ קולו בעין מק ראו כי לגרוע אין וממנו להוסיף

 י״ב נשמע קולו היה שע״כ משה של קולו עם משותפת
 אמת משה כי להורות רק זה ואין .מיל י״כ על מיל

 כי פיהו עס היה הוא כי ראו המה כי . אמת ותורתו
 השאר כל אל ילמדו ומזה בקול יעננו והאלהיס ידבר משה

אחה דבר או' על בס״ד נבאר בא£ר ישראל כל זה והכירו
 : בס״ד שנשרש האחרון בדרך . ונשמעה עמנו

 ראוי וכו׳ עמנו אתה דבר משה אל "יאמרו טי
. ונשמעה אומרו ייתור אל לג לשית

 וט׳ ידבר ואל השלילה אימר החיוב אומרו אחר וגה
 החדש לשאול כ’ואח ההווה תחלה לשלול להפך היה וטוב
 מה . עמהס ידבר שהוא להם שמודה אחר כי ועוד
 לא הוא שידבר ידי על הרי שיראו אל להם לומר צורך

 נסות לבעטר שאומר מסען הוא מה ועוד . יראים היו
 להם ואומר שחוזר זהי .יחסלו שלא הוא ואס .וכו׳

 שעמד יודיעם לכה ועוד .וכו׳ יראתו תהיה ובעב״ר
 תאמר כה אומרו ועוד .וכו׳ נגש ומשה מרחוק העם

 הקדמה ענין מה ועוד .וכי' בנ״י אל דבר אמר ולא
 איך וכו׳ אדמה מזבח אומרו ועוד ראי־תס אתם זו

 אמר ולא ושלמיך עוצוחיך אומרו וגס הקודם אל מתקשר
 אמר ולא שמי את אזכיר אומרו ועוד .ושלמים עולות
 איך במעלות ועולות .גזית אבני אזהרת ענין וכן תזכיר

 רואים שהיו מאמרם כשבנו הנה אמנם :פה יתקשר
 ומדבר מלאך נכפה עצמו הדטר אח .הדברות עשר בכל
 אש מקבלני לו ואומר .מישראל ואחד אחד כל עס

 שדעתם העמקים שושנת בספר אצלינו כמבואר וכו׳ עליך
 אחס ודברו מלאכים נעשו משה שדבר הדברות כל שגם

 עמנו. אתה דבר לומר עיניהם פקחו שגס.לזאת ויתכן
 דבירך על מספת שמיעה ונשמעה גס כי בזאת אך

 הראשונות בשתי: כאפר עמנו הדיבור גס שידבר והוא
 גדר עד קולך עם קולו יתברך הוא ישתף כי שהוא
 דבר למשה אמרו כי עמנו הוא גס וידבר מלאך יברא
 ונשמעה פגם אס כי .בלבד חפצים אנו ואין עמנו אתה

 אוהו נשמעו שגם בדבור כח יהיה דטרך אחר גס ט
 לדבר קדוש כח להיות הדבור איטח שיגדל עמנו מדבר
 דרך רק נבקש פלא לבדו יח׳ בדברו היה כאשר עמט

 בשתוף אס כי .בלבד איש קול לא אך .לסבול שנוכל
 תאמר ושמא .ונשמעה אומרו וזה .הקול ראיית בלי
 שישולל באופן והיה .עמנו אלהיס ידבר איפה א״כ כי

 ידבר ואל וזהו .נוכל לא זה גס הראיה השגת ממט
 דבר יאמר או :נמות פן הצטרפות בלתי אלהי׳ עמנו
 להשמיע כת תעצר לא כי תאמר ושמא עמט אתה

 בן קול ט מיל עשר שנים על מיל עשר שנים במחנה
 יצרף ית׳ הוא כי לך ואל כת כי ידענו הנה .הוא אדם
 לא ט ישראל כל ונשמעה אומרו וזה קולך עם קולו
 בין הרי בזה נרויח מה א״כ תאמר ושמא שנשמעה יבצר

 המצורף קול דומה אין הנה ה'. ול ק אתס שומעים כך ובין כך
 ואל אמרו לזה .אמצעי בלי ה׳ קול עם ב״ו קול עם

 דבר זה מעץ או נמות. פן לבדו אלהים ידברעמט
מאתו ולא אומר אני מלבי ט תאמרו ופן .עמנו אתה

 למעלה. כנז׳ עבדים מבית דהיינו לחירות משם יצא לא
 שאליו יחויב וע״כ לעבדים מטע בית שהוא סמקו׳ שהוא

 ודומה וכוכב מזל או לשר ולא לעטד ראוי לבדו יש׳
 הוציא זאת ועל ז' הרי מפדדם יש׳ הוא הלא ט להם

 מעתה לעיניכם ומזל שר ששידדתי כן אם ואמר נשקוחא
 ומאשר לזולתי לעבוד אין כי אחרים אלהי׳ לך יהיה לא

 רמונה כל תעשה לא לכן תמונה שוס ט שאק ראיתם
 בכר לתת אחכם וגאלתי מצרים את הענשתי ומאשר

 אני ט ותאמינו ועונש ופכר ההשגחה לאטתיכסחדטו
 ונותן המטיב אני ט לאלפים רסד ועושה .ט' עון פוקד
 למעלה כמ״ש מאמרות סדרי׳ ע״ס הדברות וסיים .שכר

 באו׳ עיקרים הי״ג חשלום ביאור אל מזר וכהחימו בס׳ד
 מהי״ג יח' הראנו הן כי והוא .ט׳ רואים העם וכל

 והיכן ראשוטת דברות בב׳ ביארט כאשר שבעה עיקרים
 המשיח ימות ונבואה השמים מן תורה הטחריס הבמה סס

 וכל לז״א וההעתק מר״ה נבואת ויתרון הפשיס תחיית
 אלה גס ראשוטת דברות בב' הנה לו׳ .וט׳ מאים כעס

 כמ״ש הקולות את רואים העם וכל הנה ט בסם פיו
 ומדברים מלאכים נעשים היו עצמן הדברות ט

 רואים שהיו הא׳| הדרך על או עליך אח מקבלני בהם
 הדבור כי הנה למעלה כמפו׳ לפנים הא׳ מהמסך בהדרגה

 הקול הבל רוחניות רואין היו .ט׳ אנכי פומעין היו6
 חורה ראו בפי' הנה ישראל אלהי כטד פד »סחפשט

 דבר פשטיוהה ההורה ט לו׳ סאונה ואין השמים מן
 שומעים שהיו מה הלא כי ית׳ אצלו מבא לה ואין :שסי

 ועם .לך.וכו׳ יהיה לא .וכו׳ אנכי פשטיים דברים פיו
 תכלית בעל בלתי עד רוחני היה הדטר הבל זה נל

 דרך אפשר וזה .מאד רבה קדושה הפשט שבאימת סנה
 שהוא הנשמע כי הנשמע את רואים באומרם במז״ל שלישי

 .הדיבור רוחניות שהוא איכות רואים היו פשטיי שנין
 היא בזה וגס .השמים מן שפטה גס כי הרי בן ואס

 מאתו זו ושמיעה בראיה מתנבאים המה כי .נבואה
 העם וירא השופר קול ואת הלפידים ואח ובאומרו .ית׳
 העם וכל נאמר כבר כי מיותר הוא וירא אומרו ט

 ההדרגות כל אחר כי והוא ראיה תוספת היא .אך רואים
 דרך הכנסס ידי על לפידים ואח״כ קולות תחלה שראו

 ראי ט שהוא העם וירא אז .כלס עטר אחר המחכים
 בשופר יתקע אז כי משיחנו ימות ענין וזה .בשכינה

 בפר כל וראו ה׳ כטד ונגלה כד״א שכינה גלוי עם גדול
 פרחה זו ראייה שאחר שכתבנו ויטעו ובאומרו יחדו

 ריחם מתוואח״כ כי בלחימחטעעים ונשארו נשמתם
 המתים תחיית הרי אליהם רוחם שב ט ויטעו עליהם ה׳

 נבואת כי והכירו ראו הרי וכו׳. עמנו אחה דבר ובאומרו
 הם לא אך יח׳. דבורו סובל הוא מנבואת'ט גדולה מרע״ה

 מפי משה שהעתיק מה שכל ההעחקשהודו ועל בפטם פנים
 ידבר אשר לכל ישמעו כי ונשמעה לז״א אמרו. הגבורה

 מלכנו את לראות רצונט לומר ינוכו ולא .ית׳ .כשמו
 שמתנו מה הנה לומר נמות סן ואמרו יח׳ מפיו ולשמוע

 עמדנו הנה אך . בעצם קרובים היינו ט הוא טדאי
 לסבול יועילנו המקום שריחוק הוא ואפשר מרחוק.

 בדברו נמות פן יראים אנו ז" כל עס אך . נמות לשלא
 שהעתיק מה שכל ההעתק ערן או .אמצעוחיך בלי אתנו

4 )ח״ב( יט



ס!טשה יתרו מורת'
 כאשר כי ונשמעה אמרו לזה ממנו בשומעכס יח׳כאשר

 ית׳ מאתו כי ראיה לנו יהיה ישראל. טחנה כל נשמעה
 שואל הוא שוללים שאנו ומה אתך וקולו כח לך הנותן

:אמצעוחיך בלי וכו׳ עמנו ידבר
 גס כלומר .תיראו אל העם אל משה ויאמר יז

שהוא תיראו אל משמיעה יותר יהיה כי
 דבור כל את רואים היו מפיו ששמעו הדברות גס כי

 דף )שבת רז״ל במאמר כמבואר עמהס מדבר ודטר
 וכו' מיל חוןלי״ב מרחוק ויעמדו למעלה שהזכרנו פ״ח(
 דברים ששני רז״ל אמרו הנה כי והענין היטב. באר

 לשמוע שנית מלכנו. את לראות רצוננו אחת ישראל שאלו
 נותנים וכי במדרש והקשו הקב״ה עשה ית׳וכן מפיו

 עתידים שהיו הקב״ה ראה אלא ששואל מה כל לתינוק
 אילו לו׳ פה פתחון להם יהיה אל אמר העגל את לעשות
 יאמר וזה שאלתם להם נתן ע״כ עושים היינו לא הראנו

 את תמירו פן כלומר האלהים בא אתכם נטת לנעבור
 לא שאם .לכס ונתראה עדיכס בא ע״כ חלילה כבודו

 להתראות רקיעי' וקרע אליכם האלהיס בא הי׳ לא כן
 שהיה בפנים פנים עמכם שדבר ומה שאלתכם לעשות
 תהיה ובעבור הוא מכם ואחד אחד כל עם מדבר הדבור
 הדטר פניכם נגד מדבר היה מאשר פניכם על יראתו
 פניכם נגד מדבר שהדבור מה כי תחטאו לבלתי למטה
 כנודע קדושה רושם בפניכם נשאר פיכם. על ונושק

 בהססלקו רושם משאיר ה׳ פי הבל גס ומה רוחני כל כי
:בו ששורה ממקום

 גס ומה .יחטאו לבלתי פניהם על בושת ישאר וכזה
 מעשרת דבר בשום .תחטאו לבלתי שאמרו לרז״ל

 ותזכרו בפניהם שם דבור כל .שהיה ופרטיהם הדברים
 כי לכס שהוזכר הדברים מכל חטא שוס לפניכם בבא וחבושו

 כח תעצרו ולא לכס ישאר שראיתם דטר כל מורה
 כי בעיניכם ראיתם פניכם נגד אשר מצוחו לעטר

 בעצמו הוא כי ממנו תיראו וקייס הרוחני יה׳ בדבורו
 להם רמז כי ית׳ ובראותו ט תחטאו אם מכס יפרע
 נסות לבעטר ואמר סתם רק פירש ולא העגל ענין

 לבלתי ברמז והטמין כו׳ יראתו תהיה ובעטר .וט׳ אחכם
 קירב ע״כ בפירוש ע״ג לעשות התעתדו כי להם גלות

 ויעמוד וזהו . בו לדבר הערפל אל שיגש למשה יח׳
 הוא לו אמר ואז הערפל. אל נגש ומשה מרחוק העם

 ראיתם אתם בפירוש תאמר כה רק ברמז תדרר לא .יח'
 ולדבר מלככם לראות שאלתכם שעשיתי מה לומר .וכו׳

 הראנו אלו באמור כסף או זהב אלהי תעשו פן היה בכס
 שאלתכם שעשיתי ראיתם שאתם עתה לכן אמצעי עשינו לא
 דברתי השמים מן כי וביניכם ביני אמצעי הוצרכתי לא כי

 אלהי אתי תעשון לא ולכן אחרונות בדברות אפי׳ עמכם
 תעשו לא תמירוני שלא אתי בהיותכם גס כלומר כסף

 ואלהי מזה מדאגה לכם נראיתי ע״כ כי כלומר אמצעי
 .ההר בתחתית הנה כי יאמר או :לכם תעשו לא זהב
 כי ובראות אתם דבר ושם האלהים שם אשר מקים היה

 אחה דבר משה אל ואמרו משם רחקו לסבול יכלו לא
 תחתית אל ושוט תיראי אל העם אל משה ויאמר .וט׳

 הדברות בשתי כאשר בכס וידבר האלהיס לקראת סהר
האלהיס בא להמיתכס לא הנה כי כה עד שמעתם

5 )ח״ב( יט

 ודבורו כדלעיל אתכם נסות לבעטר רק לכם להתראות
 לבלתי פניכם על יראתו תהיה בעבור היה עמכם

 ולכן עמכם דבר אמצעי בלי הנה כי אמצעי לבקש תחטאו
 לסבול כח לכס יהן הוא לטובתכם יש׳ שכוונתו אחר

 משה אל שמעו ולא .,ה לפני קרבו ושובו חטותון פן
 כבראשונה ההר תחתית אל שבו ולא מרחוק העם ויעמוד

 ועשה .לבדו הערפל אל נגש כך משה ובראות .מפחדם
 ישראל בני אל תאמר כה ית׳ הוא לו אמר אז כדבריהם

 עמכם מלדבר נשאר מצדי לא כי ראיתם אתם בפירוש
 ששאלו דברים השני הוא עמכם דברתי השמים מן כי

 לבל רק עשישי לא זה כי ט ולדבר מלכם אש לראות
 אלו באומר כסף אלהי לעשות פה פתחון להם יהיה

 הכטד את אשם שראיתם אחר לכן ועתה עשינו לא הראנו
 הלא וש״ת כו׳. תעשו לא לכן עמכם שדברתי וגם

 מליצים להיות הוא הארץ למלך אשר מלוכה מטכסיסי
 צז״א באמצעי תמאס ולמה העם ובין המלך בין סרסורים

 צי שעשה אדמה מזבח הנה כי בגדולוש הלכסי לא הנה
 פיהו כל הארן כל לי כי לפני עולותיך אח עליו וזבחת

 על אנא מקפיד איני זה כל ועם אלף בהררי בהמות יער
 שלך ושלמים עולותיך היות וגס .אדמה של המזבח היות

 הכל אדון ואני סמך ליקח נכסיך והבלי אתה מה כי
 להיות או חחשיבם ישראל כל שם להיות כי תאמר ולא

 לז׳א אחר במקום לא אך קדושה שט השמים שער מקום
 •בפרשת כי והוא .שמי את אזכיר אשר המקום בכל
 ה׳ יבחר אשר המקום אל אס כי פעמים שחי נאמר ראה

 על וא׳ שילה על אחת שאמר קי״ט( דף )זבחים וארז״ל
 ארצה השמים שער זולת במקום גס כי הרי עולמים בית
 שמי שאזכיר שהוא שמי את אזכיר אשר המקום בכל וזהו

 בין עולמים בבית בין ה׳ יבחר אשר המקום עליו לומר
 תקריב יחיד גס כ״א רבים. קרבן על לא וגס בשילה
 .כו׳ אדמה מזבח יאמר או .וברכחיך אליך אבא קרבן

 החשיבני גדולתך ברוב כי היתכן ישרחל נח תאמר פן לו׳
 א׳ אמצעי בלי לברכני או .ואפר עפר ואנכי בי לדבר

 מכסף למפה דוגמתם נעשה כי וכיוצא העליונים ממלאכיך
 יעצרך ולא עמנו כה עד דברת אשר גם כי .זהב או

 רבוא ס׳ הרבים זטת אולי ואדמתנו לגויוחנו אשר הגשם
 לז״א .יחיד בשביל האמצעי טוב ולכן יחדעשה. ישראל
 עפר כי דעתך על יעלה ולא לי תעשה אדמה מזבח

 את עליו שוזבחח כ״א .שמה לבא לאלהותי כדאי האדמה
 שלך שהם למה ושלמים עולות ראויות כי שלך עולותיך

 האדמ' אל ביאתי תהיה לא אני אך נבראת. ,מש כי שם ליזבח
 ה׳ יבחר אשר לו׳ שמי את אזכיר אשר המקים בכל כ״א

 שם ויש השמים שער שם כי עולמים בית בלבד לא
 א הה הארץ על שמה אבא ואיך .שינה גם כ״א שכינה

 היב כי אליך רק בא אינני כי הוא אך .השפלה
 אבא וז״א . ומרכבה מושב עושה אני ובאדם המה ה׳

 באופן עצמי ע״י וברכתיך יהיה. יחיד קרבן כי גס אליך
 ואחר .ובינך ביני אמצעי תצטרך שלא אחשיבך כך שכל

 ועל דמים שפיכות על אזהירך גס ע״ג. על שהזהרתיך
 אבנים מזבח אס כי דמים שפיכות על .עריות גלוי

 תשא למען .ט׳ מרכך ט ט׳ הבנה לא .לי תעשה
מלהניף הקב״ה מש הפזכס של האכגיס על אם ומה ק״ו

עליהן



ייתרו תורת 150
 בכבש וכן באחיו. איש בחרב יעשה מה ברזל עליהן

 למגלה ק״ו עליו ערותו תגלה בל רחמנא הם המזבח
 ממך עיקר עושה שאני גס יאמר או עמיתו באשת ערוחו

 לא .המזבח ידי על אלי שלוחה שמנחה למה זה כל עם
 כי ברזל עליו שתניף חרבך ע״י .מצוני כח עליו חפרה

 חגלה סן במעלות תעלה בל כבוד בה .נהוג וגם חחללנה
עליו: ערותך

משפטים פרשת
 מוסיף ואלה הנה .כו' המשפטים ואלה א כא

 ואפשר הדברות י׳ הס הראשונים על
 המשפטים ואלה הנה אך רבים. ה׳ משפטי הנה יאמר
 לאמה בתו את איש ימכור כי .עברי עבד חקנה כי שהם
 י׳ מעין המשפטים כל של לפניהם תשים אשר הס אלה

 .עבדים מבית הוצאתיך אשר זה ענין הוא שהא׳ הדברות
 מפיהגטרה שמעו אשר שהסמעין . בהבה יקחו למען

 עבדים שם היו אשר מצרים יציאת בזה יזכרו כי וגס
 ואלה יאמר או .אדוניהם בעיני עבדיהם חן ויותן

 מה הלא לומר איש מפי עתק יצא לבל כו׳. המשפטים
 לשים לא אם .רעהו ובין איש בין ״אשר במשפטים בצע

 ההיא היישר׳ ע״י כי גרו ובין אחיו ובין איש בין שלום
 גלימא שקל דינא ומדבי שלום זה והיה .מדון ישקיט

 דת תמצא המצא אם איפה וא״כ באורחא ואזיל זמר
 פי על מסודרים ממוטח כדיני משפטי׳ והיישרת נמוסי׳

 איש בין שלום יתווך בהם גם אשר לב חכם אדם שכל
 ה׳ מתורת שלא גם בשלום יבא מקומו על ואיש לרעהו

 הנפקותא כי אחרי מהם ית׳ הוא ימנעני למה המה
 כדבר האומר והנה .הוא גם שלום זה והיה ־.יא אחת
 כי רע בדבר תעמוד אל אליו ונאמר ונסכים שחר לו אין הזה
 המסודרים הנמוסיי ומשפטים הנמוסיות כדתות לא הלא

 הלא כי חלילה וישראל משה דת האדם חכמת פי על
 היא כי שבנגלה מה אלא בתוכיותה אץ הנמוסית הדת

 מקיומה לה המלאה נפש תקדש לא תכן .קדושה משוללת
 כי הקדושים ומשפטיו ה' בתורת תקדש כאשר נלימודה
 מלה התורה כל הלא כי ית׳ בה׳ דבקים בת הדבקים

 שרשו ודין דין וכל ומצוה מצוה וכל הקב״ה של שמותיו
 ומשפט א׳ מצוה המקיים וכל העליונים מים אלי פתוח
 וקונה .יח׳ ט הדבק העליון שורשו ומאיר מניע אחד

 יעמיד כמשפט עולם של מלכי והחכם ומלאך אחד פרקליט לו
 ט מתקיים השלם אשר מהעמודים אחד הוא כי ארן

 על וכו׳. דברים שלשה על פ״א( )אבות התנא כמאמר
 אדם שכל פי על מסודר משפט כי ותיתכן .וכו׳ הדין

 משפטי פי על לא אם .עולם לקיים יספיק קדושת משולל
 . למעלה קדושתם תוכיות מעורר קיומם אש־ ישרים ה׳

 המחיה כנפש העולם את ומחיה וקדוש רוחני שפע ומוריד
 זה עלמת ודעת טעם סוב ראינו מצאנו ובזה הגוף את
 בדין גס הדיוטות לפני ולא לפניהם יתברך הוא לנו צוה

 רוח עליו ויערה .יבא האלהיס עד הוא כמונו. שדגין
 דינינו אח הדן הישראלי איש בסולם משתלשל קדשו ממרום
 לו וכשמה ורוח ונפש נוף כי עולמות ארבע בעצמו הכולל
המלאטם ושלם הגלגלים ושלם השפל העלם לשמס

6 )ח״ב( יט

טשרי
 ידו על מעשה המשפע ידי על אמר העליון ועולם
 לכל מןהעליון. ימשיך בשפש^אשר . העולמות יקשר

 עובדי אם גס ומה .וימקיימס התחתון עד העולמות
 ידם על סוב שפע תמנע בלבד לא כי המה ככנים עבודת

 והוא עשן ותמרק ואש דם יריקו הארץ שעל גם כ״א
 וכו׳ צורם כצורנו לא כי ל״ב( )דברי' באו׳ מרע״ה מאמר

 הכל אדון כצורע לא .ע״ז .יעבדו לא אם גס כי לו׳
 1 צור עלינו יערה אשר בשפע עליה ולדרים לארץ המאיר

 איך כי ועוד .חצוני הוא וגס לו אין כי .יוכל לא אשר
 אויבינו אס העולמות קשר ידי על שלום משפע יהיה

 פסולים אויבים מישר׳ שאפי משפע בעמוד עולם לקיי׳ פלילי׳
 גס ומה .ע״ג עובדי היו לא אם גם זאת והן .לדק

 עלינו ויפרה מיון ואשר ראש ענבי וכו׳ מגופן כי עתה
 שברנו על באתנו זה כל כאשר וראש תימה יהיה .מהם

 ואשיבה א׳( )ישעיה ויאמר ית׳ בישרט הדבר תיקון ועל
 יח׳ לט צוה הנס על לא וגס .וכו׳ כבראשונה שופטיך

 העליונים יס׳ ככוהוסיו הכרעה שתהיה בג׳ ממוטת דיני
 ואחד בשבעים נפשות דיני וגס כנודע מעלה של בב״ד

 תלוים מפה של שהמשפטים לא אס כי חן ליודעי כנודע
 יוסיף ומה ימן מה .בעלמא הישרה רק אינם ואס למעלה
 במשפטי המלך גבר יבורך כן כי הנה :עליונים רמזים

 יהיה הכחוב קדש ממקראי קדושה יקנה שם כי .ה'
 ובכל הקב״ה של שמיחיו כלה התורה כל כי בהם דוברים

 עושיה׳ עם יהיה מלין מלאך פרקליט יברא ומשפט דין
 שכלו לפי ליב הכס שרת הי במשפט משא״כ לפניהם הולך

 ה׳ מעפטי שהס .המשפטים ואלה יאמר וזה . כמדובר
 שבקיימם ישראל של לפניהם אותם חשים ידס על אשר ‘הס

 אשר וסניגוריס מלאכי׳ נעשים עצמם המשפטים אותם
 יתכן עוד :ה׳ מצות יתר ככל לפניהם וקיימים נצנים הם

 י״ס( פסוק)תהליס על אומרים שמעתי אשר ענין יאמר
 נמופי' דם משפטי כי והוא יחדו צדקו אמת ה׳ משפטי

 לחברם באח ואס חסרונו יוכר לא לבדו אחד כל
 הנימוסים משפט הלא כי והוא חרפתם הגלה יחד

 שד צדק משפט ויראה הוא יהרנגם נפש שההורג יגזור
 . ראש אס יחייב כלי או כסף איש יגנוב אם כי להם

 דבר רע אין יאמר עצמו בפני זה את גס הרואה והנה
 משפט זה איש יאמר כי יחד בהוסדם אך .הלז המשפט

 ממלאכות בפרוטה טגע או נפש שהורג ומעשהו המל׳
 השומע לבב יתחמץ הלא שניהם ימותו פות רעהו

 וזה נפש הרג זה .זה כראי זה ראי לא הלא באומר
 והאות אמת ה׳ משפטי אטנם :בענשס ישתוו ולמה ממון

 איש יאמר אם כי יחד בהוסדס גם יצדקו הלא כי
 שנים ישלם איש יגטב וכי ישפך דמו האדם דם שופך
 .נפשו את גם יוציאו רעהו נפש הוציא זה יחדו יצדקו

 ונהי שמשן משל נכסיו על מנה להעדיף בקש וזה
 ועוד .יקיאט שגנב מנה הי נמצא שנים ישלם כי להפך
 זמם כאשר שמשן נכסי על מנכסיו מנה להעדיף אחר

 במה ישרים היותם יראה ה׳ משפטי כי נמצא לו לעשות
 שלא הדחוס במשפטי כן שאץ מה יחדו בהיותם שצדקו
 .וט׳ המשפטי׳ ואלה יאמר וזה .בהפרדס רק יצדקו

 ולא לפניהם אשים אשר יחד רבים המשפטים ואלה כלו'
משפטים, כן שאץ מס צודקים כלתי יראו שבהסמבר׳ תירא

אשל



ע משה משפטים 1תורר
 בפני אחד כל אם כי לפניהם רבים לשוס תירא אשל
 לנמוסיות שבינם ההפרש וישכילו יבינו אדרבה אלה כי עצמו

 טעם יש והנה :בשערי' ויתהללו יצדקו יחד בהוסדס כי
 חורת זולת ממשפטים ישראל איש כל לברוח הקודם כל זולת

 ב'הנה הנה כי הוא הלא העולם ולקיום ליהודים וגדול ה'
 אשר התורה ע*פ •הוא הלא למטה וא׳ למעלת א׳ ית' משפטיו

 עולם מלך השנה ראש יום כל כי ספק אין כי והוא יח׳ הורנו
 די ואיש איש על ויגזור עולם יצורי כל במשפט יעמיד

 ובמשקל במספר ונכסים עופר לו יעניק ואשר מחסורו
 עות נ סך בדין ויקנה יזכה התורה פי על אשר כן ועל

 כה׳ כי ספק אין הלא הדין פי על לו מאשר יפסיד או
 ית' הוא דינו דן כאשר כי לעילא ך ויחבר יח' משפטו היה

 פי על פה גס ויצדק יצא כן והקדוש הגדול דינו בבית
 או מנה התורה פי על לו יחסר אשר אם אמנם תורתו

 יתב׳ לפניו משפטו יצא כה אשר הוראת שהוא מאתים
 דינו בעל הישראל עם הנכרייס פלילים אל ילך והלוך

 כי הלילה מעוקל עליון משפט יצא הלא בדין יזכה ושם
 זה על נגזר ואפר מ״ה משפטי עם. יח' דינו יצדק לא

 מהפכין נמצאו נהפך עתה חבירו ושיטלם מאחים יפסיד
 ע״כ .וקצף בזיון וכדאי חלילה דבריו וסותרין ית׳ דינו
 עטרות ויענדנו שכמו על התורה משפט עול ישא לגבר טוב

 לו ינחן אשר זהב מאלפי התורה פי על בהפסדו וישמח
 בענין ההיא העושר יאבד הלא כי העמיס דת פי על
 יהברך הוא יעזוב לא הלא כי נמחק אינו עצמו ועון רע

 אשר ההוא לממון כנפיס יעשה ועשה חלילה משפטו יתבטל
 אח׳ מנה יחן חסר אשר ולעמיחו יח' כמשפטו שלא לקח

 אשר הזה הדבר ובגלל והזהב: הכסף ית׳ לו כי אפיס
 יורוידו אשר , ההורה פי על ממונו בפיד ישמח יהודי הוא
 לבי אל אתעצב למה באמור באמת זהב יבוז כסף ויטז

 הפך חפשי ואשלחנו יקרים בדמים עברי עבד אקנה כי
 לו אהיה לא עמי את אלוה כסף ואס נמוסית דת כל

 חן בהלואח זהב או כסף אלף נתתי פזרחי ואם כנושה
 בהם גושה אני אשר עם עניי והאנשים ישמטנו השביעית

 רש נשארתי ואני וכלות רואות ועיני בממוני יתעשרו
 למו ולהלוות הרבתי כסף כי מכלי אזל הכסף כי ונקלה

 ומשפטים מצות יתר בכל וההיקש כל לי השאיר בלתי עד
 המשפטים על ישראל את מוג' השטן אשר זה הדרך על

 העושר אבד אשר דרכנו משוש הוא הן הלא כי האלה
 כ״א טובה עוד לי ומה שבשמים אביו רצון בעשוח ההוא

 ההוה בממון בקוני ודבקות נפשי ואושר אבי רצון שקניתי
 משפטי באומרו דהע״ה מאמר הוא אחשוב וזה .ונפסד

 כל על למעלה ישפוט אשר משפטיו שני שהוא אמת ה'
 הלא כי אמת שניהם למטה תורתו ומשפט ואיש איש
 אשר אך כמדובר. והתחתון העליון יחדיו צדקו אלה שהי
 משפט היא העליון עם יצדק לא אשר התורה סי על לא

 שקר לך אין כי העליון עם צודק בלתי שהוא אחרי שקר
 יצר אשר אדם בן יעשה ומה תאמר ושמא מזה גדול

 תמאס כי לך הטוב אליו באמור בלט עצבת יחן סמיך
 הלא כי ידעת לא אשר עם יאכל יגיעך וכל כפיך יגיע

 מתרושש ההורה פי על כי ומשפט לדין בבואך הראה
 ותעשיר מ״ה חכמי דין ע״ס תעשוק כי לך וטוב כל ואין

 לז״א .חלילה ויבעוט יפותה אולי הזה האיש יעשה ומה1
7 )ח״ב( יט

 אשר כי לומר .ט* מזהב נחמדים הלא כי משש אין
 ומפז מזהב יותר התורה מששתי לו ונחמדים יהודי הוא

 אוחו מרויח והיה ה׳ משפטי לחמדת נפסד זהבו יזנח כי
 נחמדים כי יעשה כן לא והוא מ״ה דתי משפטי סי על

 ומתוקים ואדרבה יצרו מועצות כל על ידאג לא לו המה
 קונו רצון נעשה כי לו טוב אז כי צופים ונופת מדבש לו

 ובלחי נחמדים לו יהיו לא אשר כי כלומר עונו ויכופר
 אלא עוד ולא לו אהראין אנו אין ה׳ משפטי ערך מכיר

 (,ל דף )דביק גמ׳3 במאמרז״ל והוא כו׳. עבדך גס כי
 החורה כללות בכל שהוא חסידא למהוי דבעי מאן האי

 כסף שיבוז מאוד גדול נסיון הוא כי דנזיקין מילי לקיים
 למהוי דבעי מאו׳ והנה .ממונות דיני כל לקיים זהב יבוז

 על וחסיד זהיר יהיה התורה שאר שבבל נראה חסידא
 התורה בכל נזהר להיות יתלמד כי דנזיקין מילי קייס ידי
 עבדך כבר היותי עם עבדך גם דוד מאמר יהיה וזה

 וחסיד וזריז נזהר נעשיתי לא התורה בכל רצונך עושה
 בעה״ז אותם בשמור שיפסוד מה על יחוש שלא בהם רק
 וזה בעה״ב שכרי טוב רוב כנגד העה״ז הפסד יחשב כי

 משוללי המשפטים כי החושבים הפך רב עקב בשמרם
:בעלמא הישרה רק אינם כי איכות

 לומר המשפטים ואלה באו׳ עוד אמרח דרך יתכן ובזה
 מפני מהם אנוש לבב יתחמץ אשר המשפטי׳ אלה כי

 למען המשפטים כל של לפניהם השים אשר הן כיס חסרון
 תקנה כי שהם ונזהרים חסידים להיות יתלמדו אלו ע״י
 שתחת בתו אח חיש ימכור כי וכן חפשי .שישלחהו כו׳

 יתחמץ לבל הדבר וטעם לאשה לו יעדנה בה התעמר
 בה״א המשפטים באומר הורה באלה ית׳ בהחילו לבבם

 כלומר המשפטים הס לכס אתן אשר ואלה לומר הידיעה
 מה לפניהם אוהס משים רק אינך עתה אשר שלמעלה

 הוא התורה משפטי כל כי העליון דין בית לפני שהוא
: כמדובר העליונים משפטיו קיום

 בשום והוא המקראו׳ כל כוללת אמרה דרך יתכן עוד
 הפסוק כל כי כה עד שהערנו מה אל .)א( לב

 הם שהן כו׳ תקנה כי בהחילו יסכל מי כי מיותר הוא
 לנוכח שלא ולא לנוכח תקנה כי אומרו )ב( .ית׳ משפטיו

 הנה כי )ג( .כו׳ יזיד כי ימכור כי כלה הפרשה ככל
 עברי שהוא עבד עברי עבד )במכילח׳( בברייתא ארז״ל

 אני ובאיזה מעברי שנקנה נכרי עבד אלא אינו או
 הנכרי מן הלוקח בעבד ט׳ אותם והתנחלתם מקיים

 זה למה כי יקשה והלא כו׳ העברי לך ימכר כי ח״ל
 בפירוש נטעה ידה שעל יתירה חיבה להטיל 'V בחר

 טוב טוב הלא כי המעות לתקן ג״פ אח״כ ונצטרך הכתוב
 מקום עוד ישאר ולא עברי תקנה כי הכתוב נא יאמר

 בקיצור שבוחר תמיד ית׳ כדרכו קצרה דרך והיה לטעות
 בן כ״א .עבד אינו עדיין אותו בקנות ט ועוד כנודע
 .כו׳ עבד תקנה כי יאמר ואיך .כן אחרי עד חורין

 צריך אין מהשעבוד הלא כי יעבוד שני׳ ,ו או׳ )ד(
 לא ומהראוי יעבוד שלא מה כ״א הוא כססו כי לאומרו

 לדבר ל שהחח כמו כי )ה( .יצא בשביעית רק יאמר
 יעבדך שנים ו׳ כן אחרי גס יאמר הקונה עם לנוכח

 אומר )ז( .מיוחר הוא כי חנם אומרו )ו( .הוציאנו ובז׳
 בגפו בא אשר כי הוא נהפוך הלא כי כו' יבא נגפו אס

בלא



משה משפטי© תורת 45;<
 יי’חב לעבד מעות ונותן משניהם א׳ ובא א׳ אדון עבדי בגפו שאס שיתהפך ולא אשה לו מנתן ראוי אפה בצא
 א איש עבדי שניהם כי אוהו קנה שלא לעצמו לקנותו .אשה לו יחן אדוניו .הוא אפה בעל ואם לו ינתן לא בא

 המה. ית׳ עבדיו כאדוניו כעבד הזה הדבר כן המה שתי בין עמו אשתו ויצאה באומרו הפשיק למה )ח(
 הוא כבר מקנהו כאשר כלומר כו׳ עבד תקנה כי וז״א יבא בגפו אס אחותה אל אשה המקבילות החלוקות

 מעור א אדון עבד ביד רשות ואין לו יש אדון כי עבד ואס או׳ )ט( כו', אשה לו ישן אדוניו ואם יצא בגפו
 כ וא כלל יעביד בל מזה נמשך היה והנה .לאתר עצמו עלן מה כפולה אמירה זו מה כו' העבד יאמר אמר

 אוחויכהעבד הקונה את הקב״ה הרשיהו יתייחס לחסד כ״א( )קדושין מרז״ל יש .והנה ההוד זולת זו רציעה
 היא בלווי כלומר יעבוד שנים ו׳ וז״א . שנים שש אפי׳ בו עבדים ולא עבדים בנ״י לי כי בסיני ששמעה אזן אומרים
 לעבוד ראוי היה לא כן שאלמלא הזה הזמן שיעבוד הניחא כי הקשו ע״ז אך תרצע. עצמו את ומכר לעבדים

 שהינו אישו מוציא שאינך כלומר יצא ובשביעית כלום אזן אלא .מא״ל בגנבתו הנמכר אך .עצמו למוכר
 וע״כ מעצמי צא כי יוצא הוא כ״א שתוציאנו ידיך תחת א״כ כי קשה ועדין תרצע וגנבה תגנוב לא ששמעה

 רבו שאין העבד אל חנם אומרו יחזור או חנם. יוצא לע והנה ג״כ. חרצע הדברות מי׳ מצוה כל עברו מדי
 הוא זה שצם פכיר שכר כמשנה עבודתו שכר לו נותן לידי המביאה מצוה הוא כי להשיב אפשר היה ה ז

 ליבקדקדו מוח לאפר באצבע כמורה לו רמז גם חסד. תלוי שהכל אחר כי שוה איננו זה כל אך . עבדות
 זה בערך העבד את ית׳ הוא יחשיב למה וישכיל יבין .לרציעה ראוי עבדות לידי תביא שלא גס בשמיעה

 צאתו העבודה בשיעור עבד עבודת בו יעבד שלא ועוד .איש גונב על רק נאמר לא תגנוב לא הלא כי ועוד
האדס חשיטת אל סעס לרמוז שהיא שיצא בשביעית :לירצע ראוי היה כשנמכר או כשגנב מיד

 שברא מה כי והוא עולם לעבד ולקיימו בו לזלזל שאין להשרישס ישראל אח לזכות הקב״ה רצה הנה אמנם
 כי לרמוז היה העולם בבריאות לבד אחד אדם הקב״ה זולתי בהם אין כי רוחם על יעלה בל במשפטיו

 מוכן אחד וכל בשבילו העולם לשיברא כדאי לבד אחד טמע יהרסו עוד זו .ובסברא סוד באין מה הישרה
 לזולתו הנמכר זה לו-אפי׳ כדאי העולם כל היות להשיג הקרובים הדתות נמוסי היו טובים כי שכלם בעין לראות

 נצטוינו וע״כ ט לזלזל ראוי אין וא״כ הוא אדם כי איזה באומרם ישרים ה׳ ממשפטי אנוש לבב דעת אל
 ה ב" הקדוש שברא ימים ו׳ כנגד שנים ו׳ בו להשתעבד הקונה המשפט דין על ודעת טעם טוב ימצא טוב שכל
 בעבד לרמוז בשביעית חפשי ומשלחו העולם את בהם שט כן ואחרי וממונו מלחמו נתן פיזר באשר עברי עבד
 האפשריים בכלל הוא פגם כלו׳ העולם בריאת ענין הלז קנה עברי עבד ושהקונה יצא ובשביעית יעטד פנים
 בשמו ירמיה מאמרהנטא וזה .בשבילו הבריאה תהיה דימלםח ומה עבד עבודת בו יעבוד שלא לעצמו אדון

 באומרו עברי עבד על אותם בצוותו ישראל אל יתברך ,׳בל יולכ יך1ין לא • בולל עושה העבד אין לרבו עושה
 ט איש אחיהו ביהודי בס עבוד לבלתי ל״ד( )ירמיה לכיא ולא קצבוטרסי בזויה עבודה יעבוד ולא המרחץ

 כמה יאמר בזה אך . מיותר הוא איש אומרו הלא יין רביעית לו יהי' ואם קיבר פת ועבדו סולח פת הוא
 כיע חשיבות ל׳ שבמקרא אנשים או איש כל כי שידענו יי-ן סוא לו יתנהו רק מיס לעבדו וישקה הוא ישחה לא

 איש אחיהו שהוא אחיהו ביהודי בס עבוד לבלתי אמד אהן צר םשא קרקע עבדוע״ג יישן לא הכר על הוא
 ית׳ לפניו יודע מי כי איש ליקרא ראוי ממנו חשוב כלו׳ ,בת תא ימכור ואם הארץ על יישן והוא לעבדו יתננו

 .כמאמר עבדו או ר\דון ליהודים וגדול איש הקרוי מי כבל ץיחחמ לאה ט שהלא לבנו או לו ייפדנה לאמה
 הגודל הוא שם כלומר הוא פס וגדול קטן ג׳( )איוב חתומים חוקים רק משפטים אלו אין באמור באמת אנוש

 יקרה כי בפה״ז ולא קטן או גדול ליקרא הקוטן או כיוצא מאלה מורם משפטים ביתר וההיקש צר רותם
 יהיה יקרה וגם למעלה. ותחתונים למטה עליונים יהיו =האלהי בא הלזה מר דבר מלבם להסיר ע׳׳כ באלה

 שאם מאדוניו יותר חפשי שהוא מאדוניו חפשי עבד פס 6זר אותם תראו אשר אלה כלו׳ המשפטים ואלה ויאמר
 אומרו וגס .אלה בכל ידע לא מי חפשי שיהיה פירושו השים אשר והס המשפטים הם הן לחוקים ותחשביס

מיותר: מאדוניו , הזאת הפעם הלא כי ראשונה המשפטי׳ כל של לפניהם
 דף )קידושין רז״ל פירשו הנה .וכו׳ יבא בגפו אם ג ויביט יראו למען ובשפתי בפי טעמס חוב ואראס אודיעם
 .כנענית פימה לו מוסר רבו שאין שלימדנו כ׳( כאמת הנאמרים הדברים המשפטים הס הן כי וישכילו

 וענין במזונותיה האדון שחייב מלמד וכו׳ אשתו ויצאה אלהיס בעיני טוב ושכל חן חמצא בהם כי זולתן ולא
 והוא ,גמור השעבוד שאין פכתבנו במה להורות הכתוב והיחלואמרכי הפאר בכל יעשו וכן. יראו ומהם ואדם
 אחת .לפחים תתחלק מהעבד לאדון הבאה הנאה כי מצוה כי תקנה כי לנוכח בך מדבר הנני לומר כו׳ תקנה
 לו שיהיו משפחתו שיוליד מה פנית ידיו מעפה הנאת )במכילל( מרז״ל כנודע גניבתו זה פרע ידך על כי עשית

 בגפו כ״א מאלה באחת ה׳ השליטו לא כי אמר עבדים ואשם פגנב בו מפא״כ פה ידבר בגניבתו הנמכר על כי
 להוליד כנענית שכהה לו ימסור ולא יצא בגפו יבא יצא ובשביעית יעבוד שנים ו׳ לנוכח שלא בו אדבר שע״כ

 היה שא״כ לגמרי לו קנויות ידיו מעשה אין וגס .ממנה תקנה הלא כי מאומה כל קנית לא כי איפה דע אך .כו׳
 אותה לזון בעצמו מושל שאינו .אשתו ממזונות נפטר בן שהוא מי קונה שאתה רוחך על יעלה אל לומר עבד

 אינו אליו לגמרי קנוי שאינו בהיות אך .ידיו במעטה שהוא מי תקנה כי רק הוא כן לא כי קניינך שיחול חורין
 העבד נפטר לא כי אשתו את יזון א״כ אלא לשעבדו יכול עבד עבודת שעבוד קנין בו לך אין כי קונה אתה עבד

שהוא לחטר׳ ממר החייב כאשר אשתו מזונות משעבוד לשני ידמה חבירו אח א׳ וכק־ות עבדים ישראל בני לי כי

חייב' 8 )ח״ב( יט



עז סשח משפטים תורו?
 ונא השב כל כדי עד מלאכה לו לעשת או לפורש חייב

:ממנו גרוע וזה ובניו אשתו יפרנס
 והתבונן עמוד אמר .וט׳ אשה לו יחן אדוניו אם ד

 ובנים אשה לו יש לאשר כי והוא טעמי סוב
 יאמר אס ספק שא שעי׳כ שהוא שפחה לו שסר רט

 יבצר לא כי הכנענים בני ואח אשתי את אהבתי העבד
 אך . ט׳ אמר ואם וזש .ראשונה באשש אהבה קשר

 בכנענית נפשו תדבק ובנים ישראלית אשה לו שאין מי
 אמור ואס וז״א ט׳. אשתי את אהבתי שיאמר ודאי וקרוב

 הוא כבר אשה לו היות עיי לומר הקודם אל נמשך וכו׳
 אמרתי אשר היטבתי שע״כ כלומר .,וכו אשר אס ספק

: בכנענית נפשו תדבק בל יצא בגש יבא בגש אס
 מעט מעט איך .יצהיר של דרכו הודיענו דרט וע״פ

 הנה כי קונו מעבודת אוש ושקר ודוחה הולך
 ימשך מזה אך .אדוני אח אהבתי רק יאמר לא .חלה מ

 נכר. אל בת בכנענית נפשו דבקה כי אשתי את גם לומר
 אך מהנאתו. תקפו יצרו כי לאמר תואנה יש נזה ועדיין

 על שד וימשך יאהב הכנענים בניו את גס מעט ענד
 אס וזהו . בחפשיות חפן איט כי חפשי אצא לא אומרו
 גם יאמר ימשך אדוני את אהבתי אשר כ״א יאמר אמור

 היתה לא אם גס מדרגה אל ממדרגה וק אשתי את
 מהיות יבעט בזה כי .האמורה ובניו אשש אהבת

 כי ככנעני עבדים עבד להיות ובחר ככל לאדון עבד
 חתום שא אשר השחם וטימא .לה' עבד אדוניו גס
 יטמאט טמא .מילה בריש הוא ה׳ ענד שוש לשרות בו

 ע״כ כאמור. לקו קו כן ועשה .הכנענית נכר אל נבח
 ששח לו לרמוז . ברציעה אזן צו להעיר ,יש שא צוה

 ,ה מעשה את לחתור וישמע ויקשיב .אזנו שערי יפתח
 . פסח דם ע״י במצרים ומזוזות בדלת צו עשה אשר

 עבד נעשה הברית .ובדם אנשים עבד מהיות יצא ט כי
 וממיתה מעבדות ניצול ועי״כ .בשתש חסום ית׳ לו

 ישראל שו אלו דמים שני על כי במכילתא כמרז״ל
 שתי חיי בדמיך חיי בדמיך נאמר ועליהם ממצרים בצאתם
 כשפשח ובדלת. במזוזות היו הללו דמים .ושני פעמים

 לו תעשה כן על .הזוהר ספר כמאמר הפתח על ה׳
 מדרכו לשוב לבו אל זכרון יהיה אולי .בדלת זו זכירה

 בעבדות. שבחר א׳ פעמים. זה כנעני נעשה עתה ט
 מרצע היה ע״כ כי וישכן . הכנענית נאשש שדבק ב׳

 הזה הטעם ומן . פעמים שתי כנעני כמנין שעולה
 מיד הזאת הרציעה צוה לא אשר אל .טעם טוב מצאנו

 וע״כ באמת. אדוניו ה' אח ועזב איש לעבד כשנמכר
 שהוא וכו׳.תרצע עבדים בנ״י לי כי ששמעה אזן ארז״ל

 שמש כלה התורה כל גס כן לא שאס הזה. הרמז על
 בפנים פנים שמעו זה כי לומר ואין . זה שמש כאשר

 בנ״י לי כי שם ואין לך יהיה ולא אנכי רק ק היה לא כי
 ששמעה אזן בגניבתו הנמכר על )שם( מז״ל וגם עבדים

 שס כי וגס .גדול יותר הקושי שם כי .וכו׳ תגטב לא
 לא ששמעה אזן הענין יהיה נפש גונב על ידבר

 .יוסף הוא נפש גניבת ע״י כי’זכרה ולא .נפש תגנוב
 לבלתי נזכרה ולא .למצרים בגניבחס שנמכרו נתגלגל

 ועל . תרצע כמאז עתה גם בגניבתו שנמכר מה נב ג׳
שרה חשת . איש משל מרובה טשמה האשה היות

1 )ח״כ( כף

 בהמתי ורמז .לבנו או לאשה לו שייעדנה . ביותר מליה
 הוש זה שגס סס איברים בראשי העבדים כצאת צאת

 כי עליה ידו אס ירים שלא דרט פי על לרמוז .באיש
 בבס גס מה לסירוס להוציאו מספיק כנעני בעבד אם

 יעשה אס לו יכופר ובמה .יוצאת אינה ועכ״ז .ישראל
 לסירות להוציאו מספיק קנוי שגופו שבכנעגי מה בה

 להישג נשכיל למען כי וט׳ תקנה כי יאמר רמז ודרך
 .חיינו למען להדריכנו ודעת במועצות האלהיס בא

 . האדם חלקי משני אחד כל עם ית׳ הוא ידבר ודבר
 הנטל, אס בשמו ולברך לשרתו יח׳ היוצר חיברם אשר

 הנפשי היא הימל בגדול כצעירתו הצעיר ואח כבכורתו
 לזטח הקב״ה רצה כי ידוע והנה הגוף. הוא כלה ובקטן

 עלה גס להעלותה ומע״ט מצות חסגל למען הנפש את
 כרטס .ועטרות אור בכתנות נתנה אשר האלהים אל

 גדול מלך בת והנה וירא מעשיה מטוב לה ממעל שמדים
 השפל בשלם ולבא לצאת תוכל לא רוחני היא וקדוש

 מצות המה אלהים מעשה מעשיה לעשות הלזה החומרי
 והקנס ית׳ הוא לה הכין ע״כ .אותן תעשה אשר ה׳
 סיה ו: אבריו ברמ״ח הגוף הוא עבודתם יעטד עבד לה

 ושעיש מצות סוב מכל אוצרות לאצור מצות. לסגל גידיו
 משא טורח בחייה עליה יכביד ולבל החיים באור לאור
 יס׳ הוא בא ע״כ .שנה שבשם שנותיה ימי .ה׳ מצות
 הוא .עברי עבד תקנה כי לה ואסר לבה על לדבר
 ט הזמן בעיניך ויראה יכבד אל עבודתו לעטד הגוף
 ט עשיריות שש שהוא העבדות הוא לבד שנים שש הלא

 יצא אז האדם חיי שהיא השביעי בעשור שהוא בשביעית
 באמש. חפשיוחו הוא אז הכשר כיבמותהישראל לחפשי

 שנס שבעים או ששים בעבדות יבחר לא אשר זה ומי
 ק״ו האדם ישא ומזה .קץ אין פד ארוטם חיים לאכול

 הימים רוב העה״ז חיי על טורה שאינו אדם לך אין כי
 יספיק זמן אחה ההוא הערך לפי שנה שבעים חיי שהוא

 המה רבים כי שש אחרי הבאות השנים אוכל לצבור לו
 д אלפים זה אנשים מתו אשר ראשונים לימים נא וישאל

 היתס איזו .שבעים היו וחייהם שנה אלפים שלשת או
 ועכודש סורש ישע וכל חפצו כל שיעשה יתר חלק להם

 שאחרי המרובה או המשסה בשה״ז חיותו קצבת עליהם
 שכל . חנם הוא המות שאחר שחפשיותו רמז גס כן

 את הקדים מי כי חנם מתנת הוא המצות שכר מחן
 וא© שבה ,ה לו הקדים שלא מצוה עושה איש ואין הקב״ה

 בג® נס .גופו בהנאות בעה״ז האדם שיספול יבא בגפו
 נפש בעל אם אך .אושר והעדר בעבירות הנפש כח יצא

 שהיא אשש שתצא ירויח הגוף גס .וצדיק הוא אשה בעל
 התקשח® תהיה השת אחר ט הגוף עם שהוא עמו הנפש

 רבינד נאמן ועד . ידה על ויושפש הנפש אצל לגוף מה
 כבשנת' כח היה גוש אל נפשו ושפע קשר שע״י .הקדוש

: לקדש שבתות בלילי ביתו אל ולבא לקום . הגוף
 תסמר' זה דבר הנה .וכו׳ אשה לו יסן אדוניו אם ד

ט. בקדקדו מוח לו אשר איש בשר כל שערש
 בשרת ויעמול יחיה גבר מי הלא כי מזה נקי אין

 בכל פעמים מאתים או מאה יחטא ולא ימיו כל ומצות
 אלשס אלף לשמחם לו יהיו גס כי לו ואוי הבלו ימי

עד. גיהנס לחדרי המת אח מכניסין במותו הלא זכיות
מלאת
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 יה תהלל הנשמה אך .ורוחו נפשו מרוקי ימי מלאת
 מצות פעל אשר קדש שרפי אורות וכל אלקים אל תעלה

 מעשיו בדפן יתענג ולא עמה יעלו המה עשה אשר
 או יטהר אפר עד בהם האלהים ישליטנו לא כי הטובים
 מרס ו ל•: ישית לא לאפר לו ואוי ממות מר והוא יתגלגל

 יבא ובא חלאחו ותחום זוהמתו יפסק עד ליטהר ימות
 הטובים במעשיו ויבמח הנחלה ואל המנוחה אל ברנה

 וזה .פניו להקביל בא כי ה׳ לפני ברא אשר ובמלאכיו
 נשמה היא אבה לו יתן יחב׳ אדוניו אס יח׳ מאמרו
 מצות הם בנות או עשה מצות הם בנים לו וילדה קדושה

 הנשמ׳. היא פהאשה באופן הזה האיש ויעשה .תעשה לא
 . לאדוניה יהיו מצוהיו ע״י שברא הסניגורין הס וילדיה

 מהם מפולל בגפו יצא ונפש הרוח והוא ית׳ אליו ויחדבקו
 . העבד יאמר אמור אם הוא הלא תקנתו מה כן ואס

 אשתי את יח׳ אדוני אח אהבתי לעשות שהרשיע אחרי
 מהם תתפרד בל שעשיתי מצותי הס בני ואת נפשי הוא

 מסייעין ליסהר בבואו אז מהם חפשי אצא לא ה׳ אל וישיב
 ויקרבהו טוב רצון בלבו ויחן ה׳ אל אדוניו והגישו אוחו
 בל שער לו שיפתח הוא הדלת אל אומו שיגיש ע״י אליו

 השמיעה ע״י משמוע הערלה ■אזנו ירצע וגס . תשובה
 והחי שמעו פסוק על ז״ל שאמרו כמו . הכל יתוקן

 .וכהחימולדברעללב לעולם יח׳ ועבדו ובזה . נפשכם
 וכו'. הקנה ט באומרו אחה לנוכח הנפש היא הנערה

 פניו בם .כמדובר עמו אשתו תצא למען עליו לבה ישית
 מלך בת כי וטובתה שלומה ידרוש הוא גס הגוף אל לדבר

 מה כדת וירוממה יסלסלה שלום לו יהיה .ובשלומה היא
 חדל עכור חומר ולהיותו הקדוש מלך בה לכטדה לעשות
 היחל לנוכח שלא כ״א .לה דבר כאשר לנוכח אליו מדבר
 לאמה הנפש היא בתו את .ית׳ הוא איש ימטר כי ואמר

 אמה היא גס ומצות בחורה לה עבד הוא כאשר כי
 אתידוואתרגלו בלעדהלאירים ט הגשמיות בפעולותיו

 השמר כן על היא רוחנית כי אצלה מעשהו זר מעשהו לעבות
 יצאו לא אשר אבר בחסרון העבדים כצאת תצא ואל סן

 לא היא מן .איברים ראשי במסרו; לא אס בס מההנחל
 חלקיה פרטי כל בלימוח הסרת . מאתך יציאתה תהיה

 ואם .לך שנתנה כמו לו חנה כ״א . במצות המתקדשים
 .אדוניה בעיני רעה כן גס תהיה , בלמות העדר זולת
 בה. לאשמה תעשינה לא אשר ה׳ מצות לעשות עניתם אפר
 לו אבר בוי״ו הוא ואם לכך . ית׳ הוא יעדה לא אשר

 והפדהמוסל ע״כ . חלילה לזרים ולא לך בהתה יעדה ח׳ י
 מלאכי המה הלא המחזיקים הטומאה מכחות לפדות עליו

 והוא בה בבגדו הוא . הרעים במעשיך בראת אשר חבלה
 נעשה הצדיק מצדקת כאשר כי .הזוהר מספר הנודע
 של מלכו בהיכלי תעלה בו כי . קדושה מלבוש לנפשו
 מרשעת ט .דרבנן חלוקא בגמרא הנקרא והוא . עולם

 בגדים הנקראים . טומאה מלבוש לנפשו נעבה הרשע
 ולהאביד לרמוס חבלה מלאכי יאחזוהו הצואיסכיבם

 מה כי בה בבגדו וז״א .למו יד כבית הס כי ולהרוס
 הוא .בה בגדו היות מטעם הוא .נכרי לעם שנמכרה

 כי יעדנו לבנו ואם .בהעוותו הלבישה אשר טומאחו בגדי
 של מדינה תנצל שבזכותו . לו ומיעדה צדיק בן לו יש

בבגדים להניחה בזה יבטח אל אבא מזכא ברא כי ,גיהנס
2 )ח״ב( כ

 בת כאשרבהשיא לה יעשה הבנות כמשפט Ь"э.הצואיס
 .קישוט במקצת לפחות רק מנוולת לו יחננה לא כי לאיש

 ביטהרנה .לו הניחנהלתתה ואל ,מה בצד אותה קשט כן
 הנזכר הנפש ימט־בעל אס הוא זה כל הנה רב. בנוול

 עד . סוגים מעשים בכשרון יזכה אס אך .ויטמאנה
 חבא הדוח על .או רוח הנפשתבאלו שעל לו יקח שאחרת

 משובח יותר מזון צריכה השנית זו הנה . נשמה לו
 והמר משובח יתר דרבנן חלוקא וכסות .מהקודמת

 מעולה יותר בהדרגה .מעלה של ג״ע אל שבת ליל עלייתה
 .וזהו נמרץ שיעור בחסידות יתנהג וצריך מהקודמת.

 להיות וכסותה בהתמדה ומצות מחורה המזין שהוא שארה
 שנת ליל ועונתה זרה פנייה ומסולקת . קדושה בכוונת
 שלשאלה כ״א יגרע לא כמדובר העליון ג״ע אל לעלות

 עם ג מחנה היה אשר .רק לה יעשה לא לה המיוחדים
 ויצאה הלא כי . בבואה הרויחה מה . בלבד הראשונה
 .חמדה בלי הנס . נתנה אשר האלהיס אל בתשובה

.כלתה וגס נכספה פ״ד( )חהליס כד״א כסף אין וזהו
ל׳חמדה: שהוא

 דין סמיכת אל לב לשיה ראוי .וכו׳ וחת איש מכה יב
 בין הפסיק למה .ועוד הקודם אל איש מכה

 לא וישר בפהוק מזיד. שה: .איש יזיד לוט איש מכה
 בהמשך הנאמרים הדינים באר כל וכן שוגג. בהוא צדה

 הוא אמנם זה: עם זה מקושרים בלתי .הס הכתובים
 .לפניוית׳ מאד חשובים אמה או עבד כי אמר הלא כי
 הס מישראל כי . מדאי יותר עליהם הזהיר ע״כ כי

 להיות בגניבתו ונמכר שחטא אעפ׳י ההוא החיש ואפשרי
 שע״כ .ימים בשש בגברא בשבילו העולם נברא מאבר

 כאלו מישראל תחת נפש המקיים כי .וכו׳ יעבוד שנים שש
 א״כ ולויר. דבר נמשך היה והנה . מלא עולם קייס

 הרוצח את נמית למה ומת עמיתו рЬ איש יכה כי איפה
 עלפי חייב המת היה לולא כי נס ומה . בחטא אעפ״י
 להחזירו סוב .וטוב בידו עוזבו יח׳ הוא היה ולא .רבעהו

 אולי .יחדיו שניהם ימותו ולא עוותו .ויתקן בתשובה
 לומר .וכו׳ יכה כי אמר ע׳כ .גדול לכשרון יזכה ההורג

 אך בלבד הכהי כי . סרסור רק היו לא זה ט דע
 איש מכה אומרו וזהו לה׳. חטא אשר תחת מת כמעצמו

 מציאות ЫЬ עשה לא כאלו רק איש הורג אמר ולא . ומת
 באומרו לדבר טעם ונתן יומת זה כל עם . ומת הכאה

 בן הוא זה על כי כלומר .לבד יומת אמר ולא יומס מות
 טוב טוב מותע״כ וזהו . למעלה המקום לפני מוס
 מות וזהו בעה״ז יומת .בעה״ב מות במקום כי הוא

 ולא . יזיד ט פסוק לזה יסמוך ראוי היה והנה .יומת
 הוא לידו אנה והאלהיס אומרו גס צדה צא באבר יפסיק
 צדה. לא ואשר י׳( דף )מכות ארז״ל הוא אמנם : מיותר

 הרג וא׳ נהרג ולא מזיד שהרג בא' מדבר הכתוב במה
 בסולם בוגג בהרג יעלה הקב״ה מזמין גלה ולא בוגג

 .גולה בוגג ובהרג וימות מזיד שהרג על ויפול . רעוע
 או הומת לא ואם יומת מות ומת איש מכה יאמר ובזה

 . גלה ולא א׳בוגג פעם והמית זולתו צדה לא ואבר
 שימיתהו הנזכר ומת איש המכה את לידו אנה »האלהיס

 גלה שלא מה . כו׳ ינום אשר מקים לך ושמחי ואז זה
 ט לרמוז לי אמר ולא לך אמר דרכו פי ועל בראשונה;

לישראל



עח »שפטים
 דמו ישפט פן לטס מקום לו שיהיה סוב הוא !ישראל

 שם בהשתפך . כמדע המקום לאנשי ויצר .הדס גואלי
 הוא כן יעשה וש״חלמה . ערופה העגלה כפנץ נקי דם
 ההורג יד תחת שימוח איש המכה אח להזמין .,•ס

 ואז .מצות יעשה אולי בעולם שה יניחנו ולא . בשגגה
 תחשבו אל .וכו׳ יזיד וט לז״א . מיד ממותו לו טוב

 יהיה אפי׳ הלא כי . חוט יפרע עד אותי נעבוד שטוב
 ואח״כ עבודתו יעשה ארצה לא . המזבח על והוא כהן
 מידו ארצה לא מנחה .כי תקחנולמות מיד רק . וסת
 המומחין כל כי ווידויו במוחו ויכופר .מיד יומת לו וטוב

 היות הוא זה הלא תאמר ואל .האמתי תיקונו וזה סתודין
 לינקס נפש ממנו יוציאו נפש הוציא מדההוא כנגד פדה

 הרי יומת מות ואמו אביו .לז״אומכה נפשו לתיקון ולא
 לזה לסמוך ראוי היה והנה .נפש הוצאת בלתי מומח
 חאמר אל כו'לומר וגונב סמך אך ט'. אביו ימקלל
 כו׳ וגונב לז׳א .לאביו טובה כפוי היותו סיבח על שהוא

 הנה .אצלו למצוי פרט בידו ונמצא דפ״ו( )סנה׳ וארז״ל
 עליו טובה כפוי היות עם עליו פעור אביו או שאחיו
 . חטרה במכה היוח על אולי לומר אפשר היה ועדיין

 אלא שאינו אומר הוי חטרה שם שאין כו׳ ומקלל לז״א
עבירחו על ההוא האיש שמיתת ידע תעלומות שיודע

.• שם תיקונו הוא
 איש מכה דין אומרו אחר . כו׳ אנשים יריבון וכי יח

 איכה ואמר בא .אביו ומקלל נפש וגונב
 כי שהוא . האלה המאררים המרים הדברים מתרגשים

 עד לקו קו רטת רשת משתלשלים מזה כי אנשים יריטן
 ימשך בדברים מהריב כי הדרגתן וסיפר .יהיה אסון

 ראשונה באגרוף.ובפעם או באבן רעהו את איש שיכה
 1 למשכב ונפל אם כי ימות ולא .רק להמית רעה יכלה לא

 הוא נ>ץ ידו תחת מת שלא אחרי כי רוחו על יעלה ולא
 הלא כי כנגדו סרה דבר רעהו כי באו׳ .שמים מדין

 מלאכתו בטלת דמי לו וישלם .כו׳ בחון והתהלך יקום גס
 שבש רק הלא ט . שמים מדיני ינקה לא . ורפואתו

 אך . שמחן מה הוא מלאכתו בטלת בלבד .כלומר יתן
 .שדנה ,ה מצות מכמה ביטלו אחר שמיס מלאכת בטלת

 צריך רעהו רפואות זולת וגס לפניאלהים ליפרע שמדות
 לעשות. הרשיע הלא .כי חלתה כי עצמו נפש את לרפאת

 שתי כי ירפא ורפא וז״א .רשע נקרא יד המרים כל כי
 את איש יכה' ימשך הנזכר ומהריב . עליו מוטלת רפואות

 מיד צהושיעני קמת לא מדוע אליו באמר בשבט עבדו
 מבראשונה יותר בריב להתעצם נו יש מעט ושד .מכני
 אש להציל שכל אם לראות ותהרס האיש אשת ותבא
 ילדיה. ויצאו הרה אשה ונגט ואז .נעבד יקרנה בל אישה
 גס ימשך כן אחר אך .אסון יהיה ולא ראשונה ופעם
 ט' נפש ונתת ואמר .כו׳ יהיה אסון אם וזהו .אסון

 .לנרצח יחשב ודורון למהנה כי להודיע .ימות אמר ילא
 . דמו שופך בדם כ״א תניח לא כי הרוצח נפש הוצאת
 הרוח ויצא פ׳ על ז״ל כמאמרם אחאב על נטת נפש כענץ
 :נפש וכתת וזהו זכריה. דם וכענין .כו׳ אפתנו אני ויאמר

 נפש תחת נפש ונתח אומר אחרי .ט' עין תחת כר
 תחת נפש באומר אטש לבב יתחמן והגה ראה י

גם ויוכלל .איש תחת איש יאמר מהראוי הלא כי .נפש

3 )ח״ב( כ

 על בב״ד והנהרג . הרוצח פ״י הנהרג הלא כי הגוף
 להזכיר שלא הם ולמה .שניהם גס יאבדו ונפש גוף שהרגו

 דע .לומר כו׳ עין חחש עץ אמר ע״כ . הנפש את רק
 החומר הלא כי .הנפש כפרך נחשב החומר אין כי איפה

 תחת עין הלא .כי ממון שווי מערך למעלה חשיבותו אץ
 אברי שהם למה אלה כל כי כו׳. כויה תחת כויה מ׳ עץ

 ולא בפירוש בגמ׳ כנלמד מטון אלא חילופם אץ החומר
 לא ולמה . וכיוצא חבירו עין את המפיל עין אח ינקרו
 אומר הוי אלא .בנפש כנפש .ממש האבר תחת האבר יהיה

 האיברי׳ כל כי .בעלמא כסף כשוה רק נחשב החומר אין כי
 על ממון ישלה וע״כ . המה כסף מקנת .הגשש כעבדי

 איש מפי עתק יצא דבר ממוצא והנה .ממנה הפסידו אשר
 ממכות גרועות החומר ומכות חסרון שכל איפה א״כ לומר

 יכפרו לא . האדם גוף על הבאים הייסורין גס הנפש
 דע הלא כי . בגיהנם בנפש ליתן הראויות המכות בעד

 כו׳. עבדו עין אח איש יכה כי הלא כי הוא כן לא כי איפה
 עינו תחת .וגופו נפשו את ישלחנו כו׳לחפשי אמתו שן או

 אנחנו והנה .הכל את משחרר ,א אבר היות על ושינו
 אותנו כי נלמוד ממנו כ’וע .הכל אדון יתב' לאדוננו עבדים

 מאמר, והוא אברינו. ייסורי תחת מאשמותינו חפשים ישלח
 אשר הגבר אשרי פסוק על ה׳( דף רכות )ובג בב״ר ז״ל

 כנעני עבד אס ומה מק׳ו .תלמדנו ומתורתך יה חיסרנו
 בגופו ייסורין שקבל מי ישלחנו לחפשי נאמר עץ או שן על

 י ה כד חמא ורבי לחפשילעה״ב הקב״ה שישלחנו עאכ״ו
 כמפורש כו׳ חרי בר קרי הוה . נהור סגי לההוא מזי

 אצל פה מאמרנו והוא :בס״ד מקן ,בפ בשערים אצלנו
 או האדם ידי על הבאין הייסורין נתבארו הנה הסמיכות

 לגו לבאר כן אחרי בא . אשמה פון למרק . מאליהן
 ומת איש את שור יגח וכי ואמר איש נהמת ע״י הבאים

 ומת ט׳ יגח כי רק איש את שור ימית כי אמר ולא .כו'
 רק .ממית עון כ״א ממית שור אין כי לך לומר .כו'

 אך .נגיחה רק יעשה לא הלא כי סרסור הוא שהשור
 ע״י שנתגלגל כ״א מונו מת הוא כי .כמעצמו הוא ומת

 שהשור וע״כגס למקום שלוחים הרבה כי .ההוא השוי
 .נקי השור בעל יה כל עם ידו על רע שנתגלגל על יסקל

 לו ודי מת בחשאי שהמת אחרי שמרו שלא על יאשם ולא
 ולהתגלגל לאבדו חטאו גרס אחר שממקום על שורו שאבד

 שיתן יומת הוא גם הוא נגח שור אס אך .ממונו ע״י זה
 על תקלה שתתגלגל שורו את הוא הביא אז כי נפשו כופר

 אחד ביד הטפל יפול אשר על .רמז דרכו וע״פ .ידו
 בהמה הלא כי לשור והמשילו ומת ויכנו הארן מגחלי

 רק ימית ולא יגח כי .שליח הוא גס כי .להם המה
 כד״א .ינקה צא המכה ומת באומר .בעונו כמעצמו
 ,המית שלוחי הם החצים כי בס אכלה חצי ל״ו( )דברים

 )דף הניזקין בפרק כמדובר ט׳ נקמתי ונתתי כד״א • יכלו
 שלחו כ/לא הוא גס יאשם לא למכה אדון אם אך נ״ו(
 גס אז כי עכבו ולא הוא נגח כי שראה יהיה אס לא אם

 יד תחת למת כפרה היא שכופר גס כי . יומת בעליו
 כי .זה על ההוא האיש כפרת ה' שת כי עליו יושת עבדו
 פרי נפשו פדיון בעליו ונתן עכ״ז כפרתו מיתתו היתה

:ט וטוצא נפשו חטאת בטנו
 נעשה וכן .נלמוד מרז״ל הנה .ט׳ איש יפתח כי לג

לדרוש



ЛМ טשא משפטים תורת
 העגל פל ז״ל רטתיס דרשו כאשר אלו בדינים רמז לדרוש

 קמא בבא נמסכת ז״ל וכמאמרם טר איש יגנוב כי מ״ש
 על הבאה הצרה על ,ט׳ אש תצא ט על ס״ג( )דף

 כה עד הנה ט ואמרה וסיני: רעיס ואוכלת הרשעים
 .נפשו לכפרת גופו על מזולתו в*Ь על הבאה מהצרה דבר

 יראה מאפר אדם נפש על הבאה הצרה על וידבר בא עתה
 שוגג הרע אח ראובן יעשה כי .חבירו ממעשה וילמד

 גס ונשל .הוא נס כן ויעשה שמעון ויראהו .סזיד או
 בור איש יפתח כי וז׳א .ראובן ויחפרהו כרה בטר היא
 כ״א במזיד התחיל לבלתי החוסא דרך כי והוא .ט׳

 וז״א . במזיד לקו קו השהית להעסיק פתח והוא .בשוגג
 בלבד פתיחה ותטה .בו ליטל טר אישבגיהנס יפתח כי

 באופן .זולתה עבירה עוד לו שתגרור בשוגג עבירה בטא
 . ט ליטל ושחת טר בזדון יכרה ט או טרו יעמק
 . עסוקה שוחת עצמית כריה כ״א בלבד פסיחה שאינו

 ילמדו באופן .בגלוי רק בסתר יחסא שלא יכסנו ולא
 שהוא חמור או שור . וטרו רשתו נשחת ויפלו ממנו
 .דעת בחסרון כחמור שוגג או .סזיד המנגח כפור סזיד

 הבור בעל אז ,כמוהו לחטוא וילמוד הרואה יראה ט
 ישלם לבל תקנתו ומה .ישלם כמוהו יחטאו טבה שטה

 עד והטסף שהחשק . לבעליו ישיב כסף הוא • בגיהנס
 יחזירס ט לבעליו ישיב .ממט למד אבר הפסיד אפר ה׳

 אליו שישיבנה .ולבנה זכה הנפש אל כסף קרא או בתשובה
 שוסו. יתקן בלבד לא ק ידי על ואז תשונה. ירי על
 וחשא ממס למד אשר כי . לו יטה והמס גס אם כי

 לו .יהיה בחשובה שיחזירנה עתה מס נקרא ובחייו
: בראו כאלו

 יחטא מאשר דיבר כה עד .כו׳ איש טר יגוף וכי לה
 אמר .עוותו אשר את לתקן בחייב הזולת אח

 חייב ראובן ויהיה לשמעון זטח מראדכן ימשך לפעטס כ׳
 כשור חמה בעל טא ראובן חומר כי והוא הדין אח ליהן
 ויקראהו החומר בעל הוא איש הנקראת הנפש כי תיש
 בייסורין. רפט הומר את איש ויצה״ר .חוסר ויכניע יטף
 בהשיבה יטב כי לו ואזטב שאותו ייכנע יצרו ימות עד

 ימכר הוא גס ט אמר . בייסורין ידכאנו כי בהטעו
 שוחצו עד .מדה כנגד מד> בייסורין הזולת ביד וישתעבד

 לבלע חמדתו טסף חצי בייסוריו יאבד שהוא כספו את
 ולמה וש״ת כססו את וחצו וזהו לו טת מאשר ולהשחית
 גס כי טא הלא .וחמדתו כספו כל יאבד פד לאיטה

 יש ותאותו יצרו שטפל המת זכות גם כי יחצון המת את
 הועד אס אך .ה׳ עד ששב נתגלגל ידו פל ט חלק ט לו

 המת וזכות לשמים מיחס .!חייב ק לעטת שפטם שלשה
: לעצמו לו יטה

 צרת לדבר כהחיש כו'. שה או שיר איש יגסב כי רז
 אמר .שסתיו שמכפרים גם .הזולת הסיצראת

 .למוכרו יוסיף שד אם אך .וצרה בנגיפה הוא זה הנה
 לנו שיפר וע״כ . מנשוא עונו גדול נכרים בידי ולמוסרו

 למק עליה מצאחס אשר והרעה .יוסף מכירת ענין יה׳
 עם מהנהג היה יוסף הנה כי והוא . שסר ונקח נראה

 טה ל״ז( )בר־שיח הכתוב כמאמר בשררה. לאס בני
 אותם רועה שהיה אצלנו כסטרש .בצאן אתיו אח רועה

מעת׳ היה טר וכבטר .עליהם משחרר עדרו כרועה
4 )ח״ב( ב

אך .שלרש הפולים חלומות ונפהול דבש בהוצאת
 אותם ונמשמש ובהשואה בחבה מתנהג היה ט׳ בלהה בני

 באושן .נר בלהה בני את נשל והוא הכתוב וכמאמר
 • לשה ידמה קצתם ובעלך לשור ידמה קצתם בערך כי

 וזה . כאהד כלם ידי על העברים מארן גונב והנה
 . לאה בגי בבחינת שור איש יגנוב ט יאמר

 כי . פכרו או ושבחו הלחנות בני בבחינת שה או
 בקל חפשה ע״כ . כשביתה מנירה בעיניו שוה היה חה זה

 גש כי לאה בני חמשה משאת .מלוכה הרוגי חמשה שהה
 תמת שללה בעלי הס ט בקל או לשור מתייחסים הס

 אחריש מלוכה הרוגי הסאלבע צאן וארבע השור בחינת
 שהס השררה בחינת תחת הלחגית בני ארבע משאת
 אומריש שמעני כאשר . קדש היה העשירי כי השעה

 שכינה שצירפו טפל נשמתו. ינוח ,ה מולכו הר״ש בשם
 הלא יש״ת .בכשרה לשזרס אחת נפש משלהם נתן פמהס

 ואס מכלו הוא ט יהודה על רק היה לא דבל אשמת כל
 לומר . ט' במחתרת אם לז״א . מכירה אין גניבה אין
 סטר הוא . במחתרת הס הלא כי .יהודה יאשם אל

 נודה י .הוא הגנב זו נעצה נמצא היה יוסף שם שהושלך
 הלא כי היה מות בן ט .דמים לו אין אז ומכר כגנב

 הושלך בעצתו לא הואט בהפוך אך .כוונתו היה להמיתו
 בצע מה באומד טוק חייו משאיל להעלות ואדרבה

 הציל הטל מן יוסף אס ;שהעל בזטת ט .ז״ל וכמאמרם
 בלוח הלא ט והראיה האריות מגוב דניאל אח ית׳ הוא

 אש וז״א . עלית כני משרף באוסרו אביו שיבחו הקדש
 ינקי הוא . שמש הנקרא של הקדש רוח זריחת זרחה
 טדמיס יראה הנה עליי הוא וטרח השמש והנה כד׳א

 זולת כי ישלם שלם זה כל אס אך .חלילה פות בן ואיס לו
 כאשר יותר ישלם עוד . הנזכרים וחמשה הארבעה

 הלא ט .בדבר הוא וישר תם כי ראיה ועוד : יתבאר
 ואמר יהודה כנה בנימין באמתחת הנמצא גביע אח״כפל

 אמר ט והוא .ט׳ עבדים הנני . כו׳ לאדוני נאסר הה
 יושף ומטרת גניבת שהוא .עבדיך פון את מצא האלהים

 חס כלומר ונמכר לו .וז״אאסאין ,וט מבדים הנס לכן
 היה ברצונו הלא ט נתכפר הרי דמים לו אק כי יונח

 כי כ״ש . פילס לפיד פצע שסר והיה נגנבתי נמכר
 אקחמידו כי ישלם שלם שאסרתי ומה כמדובר. לו דמים

 יבצר לא הלא לסיבה שכיוון גס כי הוא הלא . כשלים
 לובתה יש המציאות כפל כי הגנבה. בידו שהמצאתסצא

 השורשהוא מכירת מנין מעת כן על הגנבה בידו שהיחה
 מנין עד כנעני א־ש בת עד רדתו שהוא חמור פד . יוסף
 שםכד״א)דנ־יש הנקרא .הצאן מן עזים גדי שהוא השה

 סמור פד משור שהוא תמר ענין שהוא עזים י*ד(שה
 שקבר ישלם שנים חיים האלה הדברים שלשת בין שה עד
 המציה גמר שלא עון שעל פיה( פ׳ )ב׳ר ואוקכסז״ל ער

 שן ננסיים והזט׳ .בניו אש קבר לגמרי יוסף את להציל
 עין גם ט ז״ל כמאמרם הוא חמור עד בנ<מרו . האשה

 ,יהוד בגדה נאסר שעליו כמשז״ל בניו מיתת גרס המעניש
 עין פד שור מעון הכתוב ושיעור נכר. אל בת ובעל גוי

 .ישלם שנים חיים השה כנין זמן שעד בכלל ועד פד ספור
ארבעה מענין שנית מבניו א׳ כשלים ה׳ מיד לקח כי הט

: הנאמרים וחמשה



מש; תורת

 יסב' הזהירו אחלי . ט׳ שדה איש יבער כי כבי
 לפעמים ויאמר .'בא בידים הזולת אח סלהצר

 .מאבדס הוא שלומם ידרוש אם .כי להם ירע שלא גם
 רעים על הקצף יצא אנשים או איש ימשא אשר בשן כי

 אשכו׳.אלא תצא והואעניןכי מוחים. הבלחי וסונים
 מתרגשים איכה .דעת ללמדנו כו׳ יבער כי ענין שהקדים
 עצמו אדם בהשליך הוא הלא .עולם לאבד וחשאיס השנות

 המשכו רק יעשה לא אס גם כי .הזה השלם הנאות אחר
 ויאבד יפקוד .לו המותר בדבר היה השלם שוט׳ אחר

 כעובדאדר״ח לעה״ב לו המזומן משוט הרבה. שונה
 ?ב ז שולחן רגל לו כשנתנו כ״ה( דף )תענית דוסא בן

 דרשב״י וכעובדא בעה״ב חסר שלחש שהיה וחלם
 ואמר והעשיר לארץ חוצה שיצא אהד על סלמידיו כשקנאו

 .הבקעה ונמלאה זהב דינרי המלאי בקעה בקעה להם
 נוטלים אתם העה״ב של מזכותכס להם אסר קש צל וכשבאו

 ירמוז :וזה לבו אל יתן החי כי ראוי וע״כ ;מנש. מיד
 כל הנה כי והוא • וכו' איש יבער כי באוסרו הכתוב

 הן שדה העליון בעולם כרס או שדה לו יש ישראל איש
 מה שקוצרי׳ שדה ונקרא .בעה״ז פירות מק לו שאין מצות

 שנוטל שכר המתן •כענין ששפתו עם הקרן שהוא .שזרש
 פירותככרס ואוכל קיימת סצוחשקרן או תוספתו עם שם

 כי וזה שנה שנה ואוכל סירות וסוציאין קיימות שהגפניס
 . למעלה שלו כרס או . שדה הוא איש ויאכל ינער
 אחר בשדה ובער .חמורו הוא בעירו אח שושלח במה

 כחגים ימיו לעשות שהוא .העה״ז הנאות אחרי שימשו
 עושים בטן לצטת יין במזרק ולשחות למעדנים לאכול
 כמאמר׳ .האוש׳ בל כ״א . שלהם שאינו משלם עיקר

 עשו העולמות חלקו ויעקב עשו כי ס״ד( דף )יבמות ז״ל
 את יפסיד ע״כ .הפה״ב ויעקב הזה השלם לחלקו נטל
 ישלם. מעלה של כרמו ומישב שדהו מיטב כי למעלה סלו

 אל נס ימשך מזה אך .לו במותר בנהנה הוא זה והנה
 הס קוצים ומצאה מהמשחאוח אש תצא שעי״כ .האיסור

 זכיות הס גדיש ונאכל שאז מהמשתאות. מתרגשים שנות
 לא ז״ל מאמרם והוא .נאכל כבר וקבץ ולקש קצר אשר

 הטובים מעשיהם על לרשעים שכר ליחן אלא יין נברא
 .רשעים אצו לאובד שכר חנו ,שנאמ .אבלים ולנחם בעה״ז

 היותם על גדיש ונאכל וזהו אבלים. אלו נפש למרי ויין
 כ״א היה ולא יתן ומי .משתיהם יין אח בצמא שותים
 גס תאכל הנפש הוא הקמה או גם אס כי .שב סלילת

 כי החומר אל משל שהוא השדה או .גיהנם באש היא
 משנה האס וש״ח . בתחלואים נאכל הגוף גס לפעמים

 עמו בל לט והלא ביינו יחשא אשר ישבר הלז שבטן
 שיין אחר שעשה מה על ישבר לא הנה ט תחסה אל

 .יינו את ט שתבער כך לידי א״ע שהביא על כ״א .ידליקט
 שהתחלת באופן . הבערה את המבעיר ישלם שלם וזהו

סורר ובן . יאשם ומאז רעה יכלה לו כמותר המשתאות
 : איוב בני משתה ממהר עד וגס יוכיח ושרה

אבות ארבע הם . אלה ישרים ה׳ משפטי מכלל והנה
 ל׳ וזה .נזיקין סדר התחיל בס אשר .נזיקין

 והבור השור .הן נזיקין אבות ארבע כ״ק( )ריש המשנה
 הרי .ולא לאהריהשורכהריהמבעה והמבעהוההבער

חיים רוח בהם שיש וזה זה ולא השר כהרי סמבעה
5 )ח״כ( כ

а׳ш.עט׳ ״
 לילל שדרק וזה זה ולא . חיים רוח ט שאין אש כהרי

 השוס הצד ולהזיק. לילך דרכו שאין הבור כהרי ולהזיק
 המזיק חב וכשהזיק ושסירס^פליך להזיק שדרכן שבהם
 כי ואחשבה :ע״כ .הפרן במישב נזק תשלומי לשלם

 כבל רגלים ד׳ זה הזיקונו אשר מלכיות ד׳ .נרמז בם
 להזיק שכונתו שיר קרא נבוכדנאצר ואת .אדום יון ומדי

 . יבא לחמס כלו א׳( )חבקוק ע״ה חבקוק כמאמר
 ללכדנו. שוחה כרו כי ואחשרוש המן כרה אשר הוא והבור
 לבעל אחשורוש את י״ד( דף )מגילה רז״ל המשילו כאשר

 לישראל כרה טר אשר הוא כי .החריץ לבעל ולהמן התל
 להחטיאם לסעודה ישראל את חזיתיבהזמין מדרש כמאמר
 כי יון זה והמבעה .עולם של למלכו ראשם את ולחייב
 ובחדרי ובממונם ישראל בבחולת שפששידו מצפוננו הבעה

 р חנינא בר' אש הצית אשר אדום זה וההבער .ה' היכל
 לשרוף .נטכדנאצר אח ה׳ השליש שלא מה ובה״מ חרדיון

 בפסיקתא כנדעסרז״ל .מרום כ״אע״ימלאכי עלידו ביחו
 מנים שמה הושלכו ובאכולהאשאתהביתהגדולוהקדוש

 ארבע יש באצה והנה לשמים. המפתחות מסרו אשר
 אשרהיחל הא' שהיה חלוקיס.)א(כיהנהבנטכדגאצר

 ע׳ לבבל במלאת פקודתו פת בבא .א' בבית יד לשלוח
 הרעים הדברים ככל פלשה מהכשדיס נשאר לא • שנה

 מאד הרבה נשארו כי ביון משח״כ ,בבל על שבירמיה
 שילם סיד יון הלא כי )ב( נכון. זרעם היום ועד פלשים

 כי נזק חצי ונטכדנאצר ובניו חשמונאי ביד שלם נזק
 זה כי )ג( . נ׳ דור פד חי ועמד עדנין שבעה נשרד

 אלה גם הלא כי )ד( . שנה סע' יותר האריט לא וזה
 מן בצאתו קדמו יתוש שישוס גס כי מהרס מה בצד לקו
 • מדי מלך אחשורש אך ,אוחו האבידו פד נמשו ולא .הים
 ישראל במכירת חפן היה יותר כי שם( )מגילה ארז״ל אשר

 אך .לקה ולא . החריץ ובעל התל בעל כמשל מהמן
 כי היא הלא כוללת )ה( עוד .יותר אז נתעלה אדרבה

 בית שור ועקרו ישראל אישי הרגו נטכדנאצר בימי אשר
 אדם כל ופקודת משוחם על ומתו ויעשירו שמנו אלהיש
 . בניהם בני או בגיהנם רק לקו לא כי עציהם נפקד

 ודור דור בכל זו בשאלה וההיקש שנה ע׳ לבבל במלאת
 .ישראל את היצרו אשר מלכיות הד׳ בימי וכמה כמה
 חרצוטת ואין . איניסו אנוש בעמל וקיימים חיים והם

 . אויבינו נקמת נראה יחב׳ בלבו נקם יום כי וגס למותם
 ויאמר בא אצה כל על .ואינם חשאו לאפר יסכון מה
 г א כח רב תראה אם החפץ על תתמה אל אמר הא' על
 להזיק שכונתו נבוכדנצר הרי לא הלא כי .מנבוכדנאצר יון

 אמר הב׳ ועל .בלבבו ליהנות כי .יון הוא המבעה כהרי
 להזיקוי הנאה אז היה יון כי השור כהרי המבעה הרי לא

 משא״כ שלם נזק שילם ע״כ . ובממונו ישראל בבנות
 נזה זה לא הג׳אמר ועל . להזיק כוונתו רק נבוכדנאצר

 .אדום כונת עיקר כל כי והוא .,וכו חיים רוח בהן שיש
 ה' זכור קל״ז( )תהליס כמה״כ בהמ״ק ועל העיר על היה
 עד' ערו ערו האומרים ירושלים יום את אדום לבני

 את להזיק חפץ וכל ישעם כל הכשדים אך , בה היסוד
 וכו׳. לך שישלם אשרי השדודה בבל בת הכ׳ כמאמ׳ ישראל
 שיאחז וע״כאשרי בשרש ואת את^עצמנו ,כלו לנו שגמלת

הי) גזירותיו עיקר כל אנשיומם .זק עולליך את וניפץ
מל
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 רוח בצרוהם היו והמבעה השיר כי נמצא . העם על
 . כמדובר עמלק כן לא אך . גזרו העם על כי חיים
 הד׳ ועל .וט׳ האש כהרי רוח בהם שיש וזה זה לא וזהו
 עם עמלק גס כי ולהזיק לילך שדרכו וזה זה ולא אמר

 ודור. דור בכל מפו לא עכ״ז מהעיר עיקר עשו שבתחלה
 משא״כ . גזירות וגוזרים ומזיקים הולכים מהיותם

 כענין .ישראל את הטיט אדרבה כי מדי מזרע אחפורוש
 מרדכי את היטיב אחשורוש הוא וגס דריוש עם דניאל

 אחרי מבטלו היה לא לה״ר ולולא בהמ״ק לבנות והרשה
 לילך דרכו שאין הבור כהרי וט'. וזה זה ולא וזהו כן

 הה׳ ועל . ומטיב הולך כן אחרי היה אדרבה כי ולהזיק
 ובכל מקום בכל להדק שדרכן שבהן השוה הצד אמר

 להם ומאריך .מהרה הרעה פתגם נעשה אין ואס זמן
 כי . הוא שבהן השוה הצד .דורות דורי עד ית׳ הוא

 אתה כי עליך שמירתן הלא כי העושה הוא אתה קיומם
 ישראל תקנת לו כי וטובתם שלומם ומאריך . שומרם הוא

 אל ועכ״ז .באה גאולתך ושנת נקמתם יום היה מעשיך
 כ״א הוא ילקה ולא לך הזיק אשר כל על לבבך יתחמץ

 כשהזיק מיד כי איפת. דע כי ההם בימים יהיה אשר זרעי
 רק עתה לא אך .נזק תשלומי לשלם עצמו המזיק חב

 והוא ישראל אדמת על לע״ל שהוא בירושלים הארן במיטב
 אשר ירושלים על צבאו אשר פשוק על הזוהר ספר מאמר
 בצרות צבאו אשר שכל מלמד צבאו אפר אלא נא׳ לא יצבאו

 יקח למען שמה ה׳ יביא עצמם אותם .אשור הגליות
 ודור דור בכל לו היצר אשר מכל ישראל איש כל נקמתו

 היא הארן במיטב אומר וזה . בירושלים יהיה וזה
 אבות מד׳ א׳ כל כי ויתק .הארץ כל משוש . ירושלים

 במקומו נרמז * גליות הד׳ אל משל שהם אלו נזיקין
 שור יגוף כי בשור.והוא נרמז הקרן שהוא נבוכדנאצר

 כשדים מלכות שר של שור שהוא נבוכדנאצר שהוא אי:
 של רעהו כבי״כול יח׳ הוא יקרא כי . רעהו פור את

 דרך על . לשרים האומות את יתב׳ שחלק בבחינה השר
 נטל והוא .חבריך עדרי על א׳( )שיר בפסיק האמור

 אשר השור ויהי׳ חלילה באיכות לו שידמו לא ישראל את
 החימה מעל ששלשלוהולו .יהויקיס הוא נ״נ ראשונה נגף

 אז מכר ואח״כ .יהויכין חי במקומו ונשאר .וימיתהו
 את וחצה בבלה גולה . נכרי לעם הנזכר החי השור

 צדקיהו. ביד ושאריתו אתו הגלה חציה מלכותו כספווחמדת
 כמת חשוב סומא ויעשהו עור צדקיהו עיני שאת ואחרי

 עם מקצת׳ והניח עמו הגלהו כי .מצה המת את גם אז
 עד קיים נטכדנצר זרע היה ועדיין אחיקם בן גדליה

 דיהוה נ״נ)דניאלה'( שעשה מה דניאל שא״ל בלשאצר
 לא ברית .ואנת לו נעשה ואשר קטילוכו׳. הוה צבא

 נודע או וזהו .ידעת דנא כל די קבל כל לבבך השפלת
 הוא בעליו ישמרנו ולא הנז׳ שורנגחהשור כי לכן קודם
 אז כנודע לבם ברשות הם הרשעים כי .בו המושל לבבו
 השור עון תחת השור תחת בלשאצר הוא שור ישלם שלם
 יהיה עדיין נבוכדנצר הוא והמת אך .עצמו בלשאצר הוא

 איש יפתח כי .או׳ הוא מדי גלות ועל .פעולתו שכר לו
 הסעודה עצת טר פתח ואויב צר איש הנקרא המן הוא בור

 .והוא אותו כרה הפתיחה .ואחר ישראל את להפיל למלך
מביא והיה בעצמו אח״כהלךהוא כי חזית מדרש מאמר

6 )ו^"ב( ב

 ההוא. היון בטיס שנטבעו אחר והנה . הסעודה אל אוחו
 .בעונש ימקו בלעת כי ולשחוק הדבר לכסות אפשר היה
 וזה ..להשמידם המלך את יען אם כי כן עשה לא אך

 .והנה רעה כלה עד להטביעם שב כי יכסנו ולא אומרו
 שור א׳ .בחינות שחי היו ויחפרהו כרה בבור נפלו אשר
 להדק. שכוונתו כשור .נפשו ומשחית ברצון אוכל מדד

 הוא הטר בעל לכן הנאתו על כחמור נפחה חמור או
 כסף ככרי אלפים י׳ לבעליו ישיב הכסף כי ישלם המן

 והוא .ז״ל כמאמרם במלחמה קנאו כי בעליו שהוא למרדכי
 עם ביתו שהוא המן בית על מרדכי את אסתר ו־שס כי

 יהיה למרדכי לו יהיה חשב אשר והמת .רכש אסר קניינו
 שר ליא איש יבער כי אמד ג׳ גלות ועל : להמן לו

 .ישראל ארן קרקע שדה ולרעות . לבער ה׳ שישליטהו
 כסף ישראל בית צבאות ъ כרס או הארן מנת לאכול

 עמד הוא בערה את ושלח כ״א . בזה ישבע ולא גולגלתא
 כד״א שדה הנקרא בהמ״ק הוא אחר בשדה ובער

 של הוא אחר שדה והוא . בשדה לשוח כ׳ד( )בראשית
 שדהו מיטב ק על בו ה׳ השליטו לא כי . ית׳ הכל יוצר
 )שיר כד׳א .עמו הוא כרמו ומיטב ממלכתו עיר היא
 אדוס גלות ועל :האימות הס הכרמים את נוסרה א׳(

 פריצי הס קוצים ומצאה הגזירה היא אש תצא כי אמר
 כי . ידם על תחלה גדיש שנאכל אחר לאוכלם . הדור
 הצדיקים הס הקמה האכל ואחר התבואה אוצרות שרפו
 שדה הנקרא בה״ס הוא השדה או .המעלה קומת אנשי

 :אדום הוא הבערה אש המבעיר ישלם שלם .כמדובר
 הטר הוא במדי שהיהל הי׳ מה לב לשית ראוי והנה

 שור בין שהפסיק וגס . השור שהוא לבבל קודם
 מת יהיה אך .שור איש יגנוב בכי ואש שן אל וביר

 הטר. מבעל לנו נפרע כאפר כי לרמוז בטר. שהתחיל
 נטכדנאצר הוא השוד ואחר . השור מבעל יפרע גס

 .ידינו ירפו לבל וכו׳ איש יגנוב כי ענין סמך .ומלכותו
 אס כי . לקה ולא נ״נ ע״י הנעשה החרבן את נראה כי

 .ונמכר שנגנב על מיוסף ק״ו נדון הלא כי בכבודו סש
 מם .ברמז כמפורש צאן וארבע בקר ה' בשבילו פרעו

.העולם סן וחסרונן רטש נפשות גנב אשר נ״נ עתה גס
• קן לעת ינקם נקום כי

 לא . איש יעשיר אס כי לנו ירמוז .וט׳ איש יתן כי ו
 הזהב ולו הכסף ית׳ לו כי .ההוא העושר יהיה לו

 וזהב בכסף השתרר גם ולהשתרר להרע ה׳ נתנו ולא
 אתו הפקד אשר הוא פקדון כ״א .ה׳ לו נתן אשר ושמלות

 לאיש .עמו לעניי לתש מצותו ולעשות לשמור ית' מאתו
 ביד ה' נתן חלקם כי .לו יחסר אשר מחסורו די ואיש

 הכתיב מאסר וזה .לו יתן נתון כאשר אותו לזכות העשיר
 .הישראלי איש הוא רעהו אל הקב׳ה .וכו׳ איש ישן בי

 כ״ז( )משלי ואומר ורעי אחי קל'ב<למפן )תהלים כד״א
 אינן חמדה כלי או כסף .תעזוב אל אביך ורע רעך

 יעשה אשר מצותו משמרת לשמור רק • לצמיתות שלו
 כי .האיש מבית שגונב תראה ואם .יחטא ולא טוב
 עד במעשיו יפשפש . כנפים לו ועשה ההוא העושר אבד
 וגנב גרם אשר .ההיא העון הוא ואיזה זה הוא מי ימצא
 ואס מכלם הגדול עוני ייסורי לידי הביאו ו .ממונו מסט

ושב ממנו ממיט גנב אשר עונו והכיר הגנב. וימצא סשפש

עד
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 השב .זה לרעהו שנים ישלם ה׳ אז רשעו במיר 'ל פד

 אז מצא ולא פשפש כי הגנב ימצא לא אס אך .אליו
 בד׳ האלהיס אל הבית בעל ונקרב . תורה בביטול יתלה
 ומס עונו הי' זה אולי ית׳ ביתו שם כי .הלכה של אמות

 ידו שלח לא אס הוא טרה בביטול שיחלה שאמרתי
 עמיתו את עשק או גנב או גזל Ы0 . רעהו במלאכה

 מצאהו ודאי כי . לפשפש צריך אין ידו שלח שאס כלו'
 אם כי רעהי. במלאכת ידו שלח שלא בלבד ולא זה עון

 .האביון לאחיו בתתו סרה שדבר . פשע דינר על אפי׳
 בין הפשע הוא כי שור וזהו המזיק לשור דומה היה בין
 דומ׳ בתמימות שהיה שה על בין דעת בבלי שהיה חמור על

 .הכסות על גס אס כי המזון על בלבד לא תמים לשה
 לא וגם . שלחה על וזהו כסות גס שתובע על סרה שדבר
 האבדת אס גם אם כי אתה לו מתח שנמנעת על בלבד
 אס אבדה כל עי. וזהו .לו נותנים היו שזולחך מה ממנו

 כי . ית׳ לפניו יאמר אשר . אלה' אליך העני יקרא
 דבר יבא האלהים עד לחמו. החסיר אשר האיש זה הוא

 ישלם ואשרירשיעון החנצלוחך ודברי העני דברי שניהם
 מחסרו שהיה מה כפי .לזה מזה ית' הוא יעביר כי שנים

: לו יתהפך כן זמם כאשר
 ה' לו יתן אשר על דבר כה עד .כו׳ איש יחן כי ט

 ה׳ לו שיתן מי על ידבר עתה . ונכסיה עושר
 לרעות ישראל עדת קהל או רבים או יחיד תלמיד או בן

 השמים מן לו ניתנו ריחו על יעלה לא כי .ולהנהיג
 ולהדריכ׳ החטא מן לשומרים אם כי השתרר גס להשתרר

 צרורות אשמותס משארות כן יעשה לא ואס .ה׳ בדרך
 רעהו אל . זההקב״ה איש יתן כי אומרו וזהו צוארו על
 כחמור פתי תלמיד או בן להנהיג ידו על . הישראלי זה

 . כמוהו גופנית תאוה אחר והולך נאה שיחה אמר הולך
 בדרכיו תמים או כשור לבריות רע או לה' חוטא שהוא
 רבים קהל או .שה או שור או חמור וזהו חמים כשה
 . אותם הרועה והוא נדמו כבהמות כי בהמה וכל >זהו

 לשרתו לו ניתנו לא כי איפה דעו יוסף כצאן נוהג כענין
 אס ולכן . ה׳ בעיני רע דבר מכל אותם לשמור רק

 ועל . כמת חשוב והיא הרשיע כי הנשבר מת כי יהיה
 לגיהנם העולם מן נשבה או רעים בייסורין נשבר רשעו

 ראה ולא השגיח לא השומר כי רואה אין כי על הוא אם
 לא ית׳ מידו דמו את אמת הן אז הרעה מעשה בעשותו

 צד יש עדיין אך . הרעה את ראה לא הלא כי יבקש
 אשר ה׳ שבועת כן ועל להזהירו השגיח לא כי אשמה
 תהיה עליה ועבר ה׳ את לעבוד .בסיני הנשמר נשבע

 ידו שלח ולא הזהירו לא אס שניהם בין העון מתחלק
 כן ועל . הנשמר הוא רעהו .במלאכת במישור להוכיח

 דם אח ישלם לא אך .ממנו השבועה חלק בעליו ולקח
 ימות בעונו רשע הנשמר הוא שאס ישלם ולא וזהו הנשמר

 הרשיע כאשר ראה לא כי .יבוקש לא השומר מיד דמו אח
 מעשה אל מהביט .השומר יגנב גנוב אס אך להזהירו
 דמו את לבעליו ישלם מעמו ומחגנב נשמר והיה הנשמר

 באופן לראותו השומר יוכל לבל הנשמר ימרף אס אמנם
 של בב״ד הנשמר את יביאהו יחבר׳ הוא אז . אנוס שהוא
 הטרפה ואז גרס עצמו הוא כי עד הוא שיהיה להעיד מעלה

מעצמו ית׳ הוא יתן כי הוא ׳ה כל והנה .;שומר ישלם לא
1 )ח״ב( כ

 .ית׳ רעהו מאת איש ישאל אס אך .לשמור אנשים לאיש
 עונם אשמת עליו תכבד אז להנהיג רבים או יחיד יקלו

 אם כי כראשון. אינו בעונו מת או. בייסורין נשבר אם כי
 אין הכומר בעליו אם גס אם כי ישלם לא הרואה אין

 מידו דמו וגס הזהירו שלא על כפלים ישלם שלם עמו
 עמו תמיד השומר בעליו אם רק פישור לו ואין .יבקש

 הוא וזה הוא אנום כי ישלם לא אז ומשמרו ומזהירו
 ומעמו מעבדיו לו .יהן ית׳ מאתו האיש שאל שואל כאשר

 כי .ית׳ בעבודתו להנהיגם רק כסף אין חנם להדריכם
 למען ירק שאל ולא הוא שכיר אם אך שמירתם. עליו נשל

 מה כי כך כל יאשם לא אז כשכיר מחסורו די לו יספיקו
 משא עליו קבל ולא .בשכרו בא ית׳ מאתו לשאול שבא

לא רואה אין אם כי .הקודם לסוג ידמה כן על הדרכתם
:האחרון לזה ולא ישלם

 את לפחות היצה״ר דרך הנה .אישכו׳ יפחה טו
 עד ית׳כי דרכו זה אך .לטמאנפשו האדם

 אשר וע״כ .ראשון מעביר״ראשון ישראל כשעי שלשה
 . ראכונה פעם השא מעת והשכל ובינה דעה ה' חננו
 הרע היצר החזיק לא עדיין אז כי שנית שוב לבלתי יזהר

 גדול עזר ה׳ יעזרט ואז נגדו להתאמן יקל בעצם בו
 חשא לא כאלו עמו אהבה כך כל לו ויהיה . יחשא לבלתי

 בתולה הרע. היצר הוא איש יפתה כי ירמוז וזה .מעולם
 היחלה לא כי .אורשה לא ועדיין להחשיאה אדם נפש היא

 שהשיל ושכב זה כל ועם .עדיין חטאה לא כי בו להתחבר
 החשיאה ששימאהכי .עמה עבירת שומאת זוהמת בה

 אבה ל ליצה״ר לו ימהרנה מהר זו עבירה והנה אחת פעם
 שנעשה השמאה כח כי תמיד עמו להיות אצלו לשכב

 גוררת עבירה ט בקבע עוד לטמאו ישוב ההוא בחטא
 .אחרות עבירות ב׳ שהן ימהרנה מהר כפול וזהו . עבירה

 באומרו .כן גם בלשון נרמז וזהו г במהירו יהיה וזהו
 להחטיאו .ההיא העבירה חשוב מהר כי וי״ו חסר מהר
 הזאת הנפש מאן אס הוא הלא תקנתו ,ומה פעמים עוד

 אז .מצחו לעומת נחושה מצחה חשים כי .שנית לחטא
 ימאן גם .יצרו את ולכבוש ליטהר שבא זאת בשכר
 טומאת יעביר ית' הוא גם כי .לו לחתה ית׳ הוא אביה

 ויעזרנה .ראשון ראשון מעביר כי .העולם מן ההוא החטא
 יחשיבנה שלא כיחס בלבד זה ולא . עוד תחטא לבלתי

 .מעולם חטאו שלא נפשות מיתר גרועה מחטאה בשיבה
 בשתן כמוהר בבד בד שקול יח׳ לו יהיה כסףוחשק אם כי

 כן חטא טעם טעמו שלא נפשות הם לבתולות. ית׳ הוא
:מהראשון בשובה יח׳ הוא לה יחשיב

 אלו פסוקים שלשה .כו׳ תהיה לא מכשפה יז
 השני. נמשך מהראשון כי מקושרים.

 האתון עם הזדווג ידי על בלעם כי הזוהר ספר כמאמר
 לזנוח יבא ומזה . הכישוף טומאת כח עליו חל היה

 שוכב כל אח: שסמך מה יהיה וזה לבדו. ה׳ זולת לאלהים
 דרכו וע״פ .כו' זובח ואחריו כו׳ מכשפה בהמה עם

 אחד עבידת עם משותפת ה׳ עבודת סהיה בל .הזהירנו
 לפניו טוב ומלין סרסור יהי' למען . העליונים משרתיו

 המלך לשרי ישרתו אשר המלך עבדי אנשי' כדרך .יח׳
 המלך לפגי בעדם יליצו למען .במלכו׳ ראשונה היושבים

 בנו בחר כן על כי . הקדוש המלך לעבדי יעשה לא וכן
מכל
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 עליק הנחיל מאז . נחלה לעם לו להיות . העמיס מכל
 .עלינו שמו ליקרא .לשון מכל ורוממע השרים אל גויס

 קרא בטר ובן .ומלאך ושרף גוי לכל כן עשה שלא מה

 ע3 ישתעבד . המלכים מלכי מלך כטד ואינו .אותנו
 אלהינו טהוא .לבדו לה' בלתי אומרו וזה .לעבדיו בכורו

: זולתו עאין
 כך אסכל .ישראל נא תאמר אל .כו׳ הונה לא וגר כ

 מי את המגנה יאשם אל הע״ג היא מאוסה
 ע״ג עבדת אתמול לו לאמר . שנתגייר אחר נס שעבדה
 אונאת שהיא תונה לו וגר ואמר שמך לזה .בזת וכיוצא
 אתם גס הלא ט .תלחצנו לא נס מזה תחדל וט .דברים
 נתגיירחם ושם ע״ג עבדתם שם כי .מצני<ס בארן הייתם
 .תורתו לך מלתת .ע״ג שפבדת על ה׳ מאסך לא וכאשר

 שנתגייר גר .כי כמוך כמוהו ט .הזה בגר ימאס לא גם
 רעתו לגר תזכיר בל הזהרתיך וכאשר .דמי שנולד כקטן

 ואלמנה היתום לזכור הגרום בל מזהירך אני .הקודמת
 תצר אם איבודם על לדאג .’מהם א׳ לכל שהיחה שובה

: יתבאר כאשר וגו׳. אלמנה כל שסמך .וזהו למו
 הוא כל אומרו הנה . וט׳ ויחוס אלמנה ל ר כא

 הסמיטש ולענין כנודע כשירה אלמנה לרטת
 תענה ענה באומרו שאין וגס והצעקה. העינוי כפל וענין
 הלא יאמר . למבק אחרות הערות זולת . נזירה שום

 מזהירך הנני שקדמו רעותו הגר. אח תזכיר בל הזהרתיך
 יזכרו ויחוס שאלמנה . באופן תעשה לא שאפי׳ עשה

 .תזכור האלמנה בענושך כי .ויצטערו למו שחלט טובתם
 אוי' אומרת זאת ט .אביו את והיתום .נפוריה אלוף

 . אדם ענני לא .בעלי עטרת חסרתי לולא כי .לי
 היה כזאת לעת כי .אבי על .לי אויה אופר והיתום

 .אוכללעטת .אלה ב׳ לזולת האס תאפר ושפא . בעזרי
 אם כי להודיעני הוא .אלו שיחדתי פה ואפר בא כן על

 אשר העירי )א( .כפול עיטייס ט . אותו תענה ענה
 זוכרת שזו . לו חסר אשר א׳ כל שזוכר )ב( . אדם לכל
 עינויה ונכפל .מס אז כאילו עליו ומסמרמרח .אישה מות

 בוכה היתום וכן .עיניני לא כמוני היו לו הן . ואומרת
 גם אם כי .הוא א׳ לא ענה אם כי נמצא אביו על גם

 וכן . אותו תענה וזהו .כשל עיטי שהוא .אותו שענה
 • יצעק גס אס כי .תהיה בלבד א׳ צעקה לא צשק אם

 מציאות על צעקה ■תצעק האלמנה כי .והוא כשל שהוא
 היה אם באומרה .אישה מות על צעקה ונס .העינוי

 פשע ומה .לעטתני לבס אל אלה יערבט לא .חי אישי
 וכן .יחב' משפטיו על וצועקת . הזה הרע מהאיש אישי

 .הלזה הדרך על .יתמותו ועל .שברו על יצעק היתום
 ועל העינוי על .שמישת שתי אשמע שמוע אני וגם

 ט אתכם. והרגתי אמר העינוי ועל . חסרונם הזכרת
 ט .המענה כל לכך ראוי .ויתומות אלמנות מבלי אף

 לאלמנה הזכרת אשר ועל . נפש קובעיהם את וקבע
 .אלמנות נשיכם יהיו .מלב המת השכח אחרי . אלמנותה

 )במכילתא( ז״ל שאמרו כש .נשכח בלתי אלפנוח שהיא
 .שלא .ולאינשאולעולם בעליהן מיתת על עדים בלי

 ועל . השטח הזכרתם אשר לשמש . אלמנותה תשכח
 .יתומים בניכם יהיו . יתמותו הישס את הזכרת משר
.אביהם לנכסי יורידום שלא . תמיד להם יחמחוס נזכר

8 )ח״ב( כ

 תשפחישפוסם.' לא בגדולסס שאף ז״ל.נמצא שאמרו כסו
 • להודיעך .אלו לך ייחדשי כן ועל . מדה כנגד מד^
 נם .פיוסר״לזולס לא . הזולת לפינוי שוה שנשם שאין
 שהמוסר נס כי .לומר וכו׳ שמוע וכו׳ צעק אס י כי רמז
 בישוסיס .שלמשה לנ״ד לכתו בלשי על . תחלה נענש דק
 . שלמשה לב״ד ולא אלי יצעק צעק אס כי . ק לא

ולא בייחוד אני אלסנוש ודין יתומים אבי כי . כמדובר
:אליה המיוהד לדיין .או לאביו הצועק יאשם

 קיימו .זה אס הגה .וכו׳ עמי את חלוה כסף אם כי
 ואפשר .ודאי שהוא דףע״א( )ב״מ רז״ל וקילו

 את שבאומרו .אס מלס אל לב בשום אס בלשון דאפקי
 תהיה פד מלהלוות היתל אל לומר . מיותרת שהיא העני
 .פמי אס סלוה . לך יהיה כסף אם גם אלא זהב בעל
 הקב״ה שהוא . העני את שהוא שאותו .תזכה זה וע״י

 : ויעשייך כפך יהיה . אביק לימין יעמוד כי
הצדקה ועל . שבצדקות נדולה ההלואה כי ידוע והנה

 אליו כי . דל חוק ה׳ מלוה י״ש( )משלי נאמר
 דע .שה יאמר וזה ,הדל אס שחונן מי . מלוה יתברך

 אומרו וזה .לה׳ אם כי .כנושה הנזכר לעני תהיה לא כי
 פלא .הוא לו לומר הוא אך . מיותרת מלה .שהיא לו

 יתברך ה׳ והוא .לזולתו אס כי כלומר .כנישה תהיה
 ט .מותו לפיך אם נשך. עליו תשימון לא וע״כ . לעד
 שיעור או : הליית אשר הזהב ולו הכסף לו אשר לה׳ אס
 שעומד ה׳ הוא .הכני עם שהוא מי .שהוא העני ей הכ׳

 לה׳ לו תהיה לא ק ואע״ס .עמך הוא .אביון לימין
 מלוה .כי בו עפה אתה האמת אע״פשלפי . כעשה הנז׳

 מה .כי נשך יתברך עליו חשימון לא וגם דל. הונן ה׳
 :יסב׳ בו עשה שאתה במה • אתהכמשיךלו פתשיךלדל

הוא .ויתום אלפנה פינוי אמרוז״לט ההפיכות ולענק
 יאמר פשונוו ולפי . ללוס בהצסרכם הרבית פ״י

 כהוא ויתום אלמנה כל . אפרתי העיעי דבר על ׳הלא
 הנס אמר .הכל ריבה זה כי . עשירים בין עניים בק
 כ״א .עעת לבלתי מתחייב בלבד לא אך .בעינוי הוא זה
 שהיא .פבצדקו׳ בגדולה וזה . ולהטיב לרחם גס

 .עעיס פשעת בהלטס הרסב״ס מנאס כאבר .ההלואה
 אשוס לא ובזה .כלן פל גדולה וזה . מינים ח׳ במונה

 .קודם שהוא הפע את חלוה כסף כ״א .כעע העשיר לך
 סלעני בפרעון שאבבח לעשיר. להלוות שובלי הלא וש״ח

 .אשנאהו אהבתי תחת כי משך וי .להשיב מה לו אין כי
 ואהבת בע שיתקיים אלוע לא אם משא״כ • אלי הוא וגם

 הרנה אל הא׳ על .איעצך בקולי שמע לז״א . כמוך לרעך
 כאשר תדאג ולא . הלוה כסף רק .מזהבך לו להלוות

 דע כי .החשיבו לבלשי העני בעיניך יקל ואל . בזהב
 בעיני חשוב עמי כי . עמך הוא .עני הוא כ״א .איפה
 .וט׳ העני אש יאמר או :וכו׳ אביס זה אל כי . כמלך

 עשהו שלא .מבניו לאחד נכסיו כל הטחב אל שידמה
 כל את יניס פלא . הוא דעת שאומדן .אפוסרוטס אלא

 כך .אצלו כפקדק א׳ כל חלק נמצא . רקגים השאר
 .ריקם השאר את שהגיח היסק .א׳ אח העשיר יח׳ הוא

 את לזון .מינהו אשטרופום אלא .בניו הם גס והלא
 יאמר וזה . חלנץ על שדף .אצלו הדלים וחלק הדלי׳

הוא האח. רטי שהיא העע חלק כי . עמך העני אש

עפך
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 ישב ס׳א( )סהליס פסוק על במשז״ל יאמר או : עמך
 בדין עולם ישב ע״ה המלך דוד שאמר אלהים. לפני שלם
 הקודש רוח משיבה .ועניים עשירים ולא . שוים שיהיו

 .העשירים שיזכו שכדי נמצא .י ינצרוהו מן ואמת חסד א״כ
 יאמר ובזה .מהם ידו מושך ידם על העניים פרנסת שיבא

 שהוא למה הוא .פני הוא כ״א .לו בחתך לבבך ירע אל
 תמשך פן השנית ועל . לו בחתך ט שתזכה . עמך

 .ט כמשה לו תהי׳ שלא .והוא איפה זאת .עשה שנאה
 . בו נושה אינך כאלו . לבך בכל רוח־ על תעלה אם

 לא אם שנאה לידי תבא לא ובזה .לו לאהלוית ומשלם
 לא יאמר או :לך כחייב בעיניך יהיה לא כי . יפרע
 שלא ימשך כנושה לו תהי׳ שלא .וע״י כנושה לו תהי׳

 . הרבה בעבירות הבאה מצרה תהי׳ .ולא חשימוןוכו׳
 והערב . הלוה אח ומחטיא חוטא תהיה .רבית בקהחך כי

 לאוזהוז״א עוברים שכלם והסרסור והסופר והעדים
 יאמר :או חשים נאמר ולא כמשז״ל)ב״מדףע״ג( השימון

 אס ספק יש . ההלואה אח להשיב הלא תאמר שמא
 תשיג מאפר מעט שיחן . נשך עליו אשים ע״כ לי ישיבנה

 הנשך יהיה לפחות ישלם לא בסוף שאס נשך בתורת •דו
 לא לז״א שיפרע כדי בגדו אמשכן לשהות או הקק סחת

 תחבול עוד שחבול וימשך לבבך ירע ואם נשך עליי השימון
 חשנה אס כי ממנה חשיב לא א' פעם כיכשתחטל

 שעבירה מה וזולה . והחטל שחבול ב׳ פעם באולתך
 עד כאפר יהיה לא כי . לך דע אתה גס עבירה גוררת

 והוא .העפיר היית שאתה . כנושה לו היית שלא . כה
 עד אחה גם לו ספוה כי רעך שלמת אס כי .עני

 השמש בא עד כי מעט תקן לכן . רעך הקרא בו יצדק
 אעשה .תשיבנו לא שאם שאמרתי והטעם .לו חביבנו

 . לו הלוית בהכסף עם .כשהו שהתרושש רעך אותו
 אלי יצעק כי והיה וע״כ וכו׳ כסותה הוא כי הוא הלא

 פלך ולא הממון לך בתתי . אני חנון הנה כי .ושמעתי
 .לך היחה בעלמא מנינה כי .ממך אעבירהו וע׳׳כ . היה

 שן כמזכיר יהיה הלא כי .לו ירע בצעקו הלא וש׳ת
 כסוש הסיר ע״י כי . הוא כן לא .העני עליו אפר
 אמון לאפר חונן .אני חנון כי ופמעתי דלותו על טסף

 וחנותי על ז׳( דף )ברכות .כמשז״ל ראוי פאיט אע״ם
 שן שע״י גם או :ראוי שאיט אע״ם אמון אשר את

 . כסותו בהסירך מ׳ששע אמנע לא . לחש החסרתי
 מה לו באמור .חבירו על דין אחפיבהולמטר לא וגס

 בכלל והוא .וט׳ והיה אדרבה כי .לב״ד לך .אלי תצעק
 .שמחה הוא והיה . צער הוא ויהי כי .כנז׳ שבידינו
 . אלי יצעק כי . בדבר לו תהיה שמחה והי׳ שיאמר
 הוא .מנון היותו שבכלל אני חנון כי . ושמעתי םעי״כ
 על כ׳( פ' )ב״ר ז״ל כמאמרם .ערומים מלטש היותו

 מדתי לקיים ואבמח . וט' שר כתנות ט׳ פטקויעש
 . אוש ואחון שאטיב .צעקתו שע״י יהיה או :מפלך בו

 יאמר או :מיותרת אינה והיה מלת ובזה .בעושר ואשמחהו
 היה כי .והיה הנה כי . הזה העני דעת חסרון נא ראו

 מכמש הייתי .שיצווהו לעשיר התחננו .סחת אלי צועק
 פ' על משלי בביאור מאמרנו והוא .אני חנון כי .ושומע

 לימוד .דרכו ע״ס והוא .’ וכו׳ מלך לפני תתהדר חל
הנה .הענין שיעור או :משחלה הכל מאדון שיבקש לדל

1 נח״כ( בא

 אם ,כשש חורש כי ,רעהו להיוח שתנא מפסיד עחה
 יבקש לא מעסה כי ויעשיר ישמח והוא . לו חשיב לא

 כי שמחה. והיה ואו ממני. כיאה אדם. מבן בעניו
 .אני חמן כי ושמעתי . דלותו על שיתפלל אלי יצעק

 בא שעד .זה דין ע״י והנה . תחסר ואחה .אוחו וחנותי
 קרבת .העני שמלח במשכן כי יקרה .העבוט ישיב השמש
 כסותו על ביכה העני . הדיין אל וילכו .יחפצון אלהיס

 לילה שבכל הריין ויגזור . כספו על והעשיר . לבדה
 בכל יקחנו העשיר ויחזור .העבוט אח אליו יושב ולילה
 הנה באומרו .הדיין את יקלל העשיר כי ימשך בקר
 ויבלה ט ישתמש לילה בכל אניחהו ואיך . ממוני נתתי

 הלוהו אפר העשיר אח יקלל והעני . ממוני את ואפסיד
 צוה שהרי .הדיין על קובל איני שאו׳ . שמלחו ומשכן

 פח כי .העשיר את אקלל אך • הצורך בעת בו אשתמש
 ולא .לגמרי אצלי יניחה לא ולמה .העני שמלח אל לט

 г א מקלל העשיר .נמצא לקח» לשוב יוסיום יסריחני
 מצווה העשיר אל וע׳׳כ . העשיר את מקלל והעני .הדיין

 ונשיא או׳ הוא העני ואל .תקלל לא אלהיס .יחבר׳ הוא
:תאור Ы עשיר שהוא .בעמך

 אל אמר . וכו׳ האתר לא ודמעך מלאתך בח
 תתרושש כי באמור .המשיר תדאג

 ששיננה שלמש תחטל ואס .העני את מלוה כי .כל ואין
 אמלא אחר ממקום הלא כי .עכרך ויאבד . חבלה עד

 עשר כי ותעביר חאחר לא ודמעך מלאתך כי . חסרונך
 המפשר אח הביאו נ׳( )מלכים ונא׳ שתתעבר בשביל

 .העני וא״ת וט׳. הריקותי לא אס וכו׳ האוצר בית אל
 ע״יחרומח להתעשר מבואה לי ואין נדמיתי כי לי אוי

 .עניי על לי ואוי׳ .העשיר את תנחם כאשר ומעשרות
 .הוא גם לנחמו ית׳ הוא בא ע״כ .לי מנחם אין כי

 כי .לי חתן בניך בכור כי .גדול שלך . החוש אל ויאמר
 .עניים רוב כדדך בבנים תצלח . בממון תצלח לא אס
 שתתן בניך בכור בזטח כי .הממון מן תתייאש לא וגס

 .לך שחתן ולצאנך לשורך חעשה שק כן אחרי חזכה לי
 חפדה: אשר בניך בזסתבטר בהמה. בכור גס שחתן

 הצד הלא מאמר .פן וכו׳ תהיוןלי קדש ואנש" ל
 אדם בכור כי הבהמה ובק שביני השוה

 בהמה בכור כי האדם על מסף .המה לה׳ הבהתה ובכור
 . שלשים יום עד האדם .ובטר השמיני ביום הוא לה׳

 שלשים יום עד נפל מספק יוצא אינו האדם כי על ואם
 לא זה כל עם בשמיני רק הוא כן לא מילה לענין כי גס

 .על נחשב זר כמו •והלא ביניהם השואה להיות יבצר
 בהמה אל לא לומר לי. ההיון קדש ואנשי ואמר סמך כן

 הלא כי . דומה אינו כי נא ראה כי .ותשוה דמיתיך
 וחתננהלי תעלנה אחה כי במעלה עולה ידך על כבהמה
 אם כי ק לא אתה אך לי סתט השמיני וביום כאמרי

 .אחרים ע״י סנהנו מבלי מאליכם לי תהיון קדש ואנשי
 ואינה במעלה עולה הבהמה ידכם על הלא כי והראיה

 . וכו' תאכלו לא טרפה בשדה ובפר הנה כי בערככס
 ומורידה מהאדם אוסרה הטרפה למה מעסה אמור א״כ

 בחיותה הבהמה שכאשר כ״א זה אין אך .הכלב למאכל
 . הרבה לחיות שראויה טריפה שאינה .בעצם בה שנפשה

 סלק להעשוס . בה הכנס שיש .לאדם מאכל היא אז
מהאדם



 להיות ראויה שאינה סרפה. בהיות' אך .ידו פל מהאדם
 לא ואלו חנחן ולכלב אוכלה נפש תשוקן אז . חדש •״ב
 היא חיותה בשלמות למה הבהמה מן לאדם מותר היה

: בטרפותה ולא לאדם מאכל
 הסמיכות כוונת אל לבא .וט׳ שוא שמע תשא לא א כג

 המספר פ״ד( פ׳ )ב״ר ז״ל מאמרם נזכיר
 אוהו חשליכק לכלב שנאמר .לכלבים להשליכו ראוי ל״ה

 על לב לשיח וראוי . שוא שמע תשא לא ליה וסמיך
 אך העון אצל ההוא לעונש הצודק היחס זה מה .דבריהם

 הקב״ה שאין וראה בא )במכילתא( כמשז״ל יובן זה
 את מרצו לא שהכלבים שע״י . בריה שוס שכר מקפח
 :הפרישות להאכילם שהרס ה׳ נתן .במצרים לשונם ישראל
 שלא בשכר כי למדנו הרי כי והוא .הענק אל וגבא

 היו לא אףשבנביחחם לישראל פיהסלנטח פתחו
 נגדם קול להרים כ״א שקר דוברים ולא בטעל מצירים

 ומרן מוסר לקח ולא ראה וזה הסריפיח לאכול שכרם הי׳
 .הכלב עדר ירד ירוד ל״ה ישראל כל וסיפר לשונו את

 ב״ח אין כי וידוע .ההיא !הפחותה הטדה מן הנשמר
 כאשר מערכה למעלה אדם בני היות על כ״א לאדם מאכל

 למעלה מדרגה ב״ח היות על הצומח עשב אוכלים ב״ח
 הטרפה נתנה כי נא ראה הכתובי׳ סמיכות יהי׳ וזה הימנו

 לאיש חרןלישראל לא אשר על בחיר׳ בעל הבלתי הכלב שכר
 ולא .שוא שמע מוציא היה לא שבנביהתו עם לפונו. את

 לשונו את מרן שלא על ניקשכרו ומאשר . לזולתו מיצר
 תגרע פן .שוא שמע השא ולא . בעצמך קיו גא שא

 לו מאכל הוא . זולתו מין מערך הגדוע שכאשר . מערכו
 .לו מאכל להיות ראוי תהיה . מהכלב גרוע בהיותך כן

 תבא מזה כי ועור :ממט צ־אכל ראוי שתהיה בטרפה
 חמש פד להיות רעהו. את לנזול הבא רשע עם ידך לשום

 עצמך בהדגיל כי .לו חייב הבירו כי להעיד . בשבילו
 לגזול שוא הוציא .נזל בו שאין במה בוא שמע להוציא

:וט׳ ידך תשש אל ואמר שסמך וזהו כן גם
 תזהר בלבד לא חמר .וכו׳ רבים אמרי ההיה לא ב

 גם אם כי בלבד. פיך על לפושעים יד תת לבלתי
 או ראוי הבלתי את להרע . סברא בעלי רבים בהיות

 ט באוסרך . עמהס ידך תהי אל , מרעים ביד להחזיק
 נראה אין כאפר ואף אמריהם המשך לך וראוי .יחיד חתה

 וישאלו הנשים בין ריב יהיה כי אלא . צרעות היות לך
 כסהייבי׳ המזכים מנין שקיל הב״ד ויהיה המשפט דבר על

 הריב על חענה הל .נוסה הדין להיכן בקרבך נדון ואתה
 הא׳ הכת כדברי ותאמר .שקיל שהיה מה לנטות ההוא.

 הדק אין תאמר ולא . כבמש הדין לך ברור יהא עד
 אהה הנה כי אתי אשר רבים הלא כי לבד פי על נמסך

 האחד הכף הכרעת לא ואלי г להטו רבים אמרי כי לך דע
 חותך לבדך אהה כאלו נמצאת ההוא הכת אחרי הסי לא

 בהמשך כן לעבות ראוי יהיו לפעמים תאמר ושמא הדין
 היסב מתברעבכיאזזטח דל אל ממון הנאת בהכרעשי

 תהיה ולי אצלי ברור הדבר שאין גם הכריע הדל אש
 בעל הם תאמר ולבלתי בריט תהדר לא ודל לז׳א צדקה

 על לו נותן ואינו ההוא לדל צדקה לתת ראוי דל של דינו
 דיט בעל העשיר את אחייב לו לחת ראוי שהיה במה כן

 ולא היא גס העשיר יהסא שלא שניהם על מרחם •׳נמצאתי
 מרחסין אין ט בריבו תהדר לא כקנןאולז״אודל יעני

 כי פהוא דין כאינו במס יהיה לרחם חכא אס אך כדין
 אז תועה דל אינו ואפי׳ אויבך הוא אפי׳ וכו׳ שור תפגע

 הלא יאמר או :פעמים מאה אפי׳ לו השיבנו והשב רחם
 הדין לפעמים והלא מה הדור אפי' ההדר לא ודל אפרת

 אפתח לא גס האם לטעון ידע שלא בסענוהיו והיפה פסו
 תפגע כי אפ׳ אם כי זה לומר צריך אין לז״א לאלם פי

 עפה גס ופה סורס ידי פל אפי׳ חשיב השב וכו׳שועה שור
 זה הנה תאמר ואל בסעטתיו התועה לאלם פה לפתוח

 לו שאביא אויבי לפני התיצב להיות אצסרך כפלא יהיה
 רובן שודאי חפור אראה אס אך . לביתו וחמורו בורו
 סין חיים בעלי צעד שמשום גם פמו ובפליו מבאו שחת
 מסייע שונאי בפני אעמוד לבל פני אסתיר להתעלס ראוי
 .ארבא כאריה בפיני ודמי עמו לבו שלם לא כי פמו
 ולא בשבילו כלומר לו מעזוב והדלת כו׳ הראה כי לז״א

 תעש אל לפניך הראות לבל רק חיים בעלי צער בשביל
 :בפנים פנים אצלך נצב בעצמו עמו תעזוב עזיב רק ק
 העו;ם דברים ג׳ פג )אטתפ״א( הנה כי יאמר או

 אחר ק על . השלום ועל האמת ועל הדין על עומד
 שהוא .להסות רבים אחרי באומרו הדין על הזהירו

 ואפילו הכרעה פ״י רק נחתך שאין הדין חיתוך שורש
 כי שהוא האמת על ואח״כ דין. דיניהם אין שדנו שנים

 על כך ואתר האמת לרדוף בהוא בריבו תהדר לא דל
 בראות פי לו תשיבנו השב . וכו' תפגע כי אמר השלום
 טנאך חמור שדהה כי וכן .עמך שלום עושה ק אויבך

 יאמר או :ביניכם מתווכת שלום נמצאת -עמו העזוב וט׳
 יהיו באם .לגסות ריב על תענה לא לך אמרתי הלא
 להיכן בקרבך נדק ואהה כמייביס המזכים שקול ביד
 אינו אם כתיש מהששי א' לנסות תענה לא נוסה הדין

 בזה כי תאפר הלא תהדר לא הדל את ונם ך ברור:
 יהפך בעזרו לנסות ענית לא אשר כי אויבים שקנה
 הנה כי שחוש אל לז״א הידרשו לא בדינו כי גך לאויב

 על ענית שלא לאויב לך נהפך השר אויבך בור הפגע כי
 ויאמר לבו אל ישיב ואז לו. השיבנו השב לנטות ריט
 על יוכיח לתועלשי ביתי אל שורי אחרי שיגע זה של שוט

 לנסות ריבי על כנה לא .לי היטיב לבלתי לא כי החלתו
 זה אין אך .בדב־רו גם מה עוט בשבילי סרה כלא כי

 . בריט הידרש שלא הדין וכן .זכות גי מצא שלא רק
 בא יהיה לו דומה או הדל אוהו כי יקרה הנה

 ועזוב .משאו תחש רובן ויהיה . חמורו על במשאו
 . הדל אס אוהט מבלתי לא כי יאמר אז . עמו תעזוב

 לפשות רק .בריבו פדרו לא . בעיניו נבזה שהוא
 הנה .הנזכר אלו יזדמנומציאות לא ואס הדין טרס
 חטה לא כי ЬЬ הלא .החסד להסיר אחרת דרך

 הטה שלא יראו כי הוא הלא .בריבו הביונך משפט
 וידעתי אביונך וז׳א .לך ידוע אביון שהוא מי משפס
 יבא כן יודעך ועם דבר לכל סאב רק דל עדר שאינו
 והיה מנה מאם עשיר איש אה תובע משל דרך בריב

 להל תאב אביק ידעתיך הלא אליו תאמר כי נוסה הדפת
 זה אי; עשיר לתיש להלוות מנה מאה לך באו ומאין דבר

 תעשה לא אהה .דברת ושקר בממונו עיניך נתת כי רק
 הון כבעל שהשיבהו רק בביונך משפס תטה לא רק .כן

לכף ידינוך ומזה .אתה צדק רודף כי יראו ובזה רב
זטת 2 )ח״ב( כא



פב ׳□שה משפטים תודת
 שחייב אמתך בבן אך .וחמורך שורך הוא ינוח למען אך בהם אויבים שחקנה שחבשת הנז' הדברים כל זכות

 אליו גם כי .שינפש כדי רק ינוח למען אינו והגר במצות אל בדבר רמאות יש כי מכיר אתה הדברים מחוך אס
 שתקנה הישראלי בן אתה שכן וכל מה בצד יסירה נשש יגיע מרומה דין לך יראה שאם תרחק שקר מדבר הי ד״ח תעשה
 מאליו נמשך דבר הוא הגוף. ומנומס רבה וקדוש׳ יתיר׳ נפש והוא תהרוג צדיק או שנקי ימשך פן .מלדונו תפרוש
 השביעית הקדושה בארץ גס וא״׳כ .הזה הדבר אל וכופל מרומה הדין שרואה לדיין מנין ל׳( דף )שבועות משז׳ל

 :חן ליודעי כמדע השביעית בשנה קדושה רוח בה ל חח ח״ל העדים בצואר תלוי הקולר ויהי אחתכנו יאמר שלא
 אמרתי הנה וכו" תשמרו אליכם אמרתי אשר ובכל יג אתה מרומה מדין כי המם בראות ובזה תרחק שקר מדבר
אך .הכתוב ככל ארצך תבורך מאשר לך אויבים וכל .לש״ב מעשיך כל כי ויאמרו יודו .פורש

 שבכל במה טופאה. רוח ידך על עליה תשרה שלא בזאת בפרוש הועלת ומה וש״ת אתך. ישלימו הדיינות ע״י
 דברות ששי שהם . אליכם ספי אליכם אמרתי אשר יפטר בדינו רשע הוא אשר הלא מרומה. דין מלדון עצמך
 ולא אנכי שהם .פרכוס בכל הגטרה שמפי ראשינות וממקום רשע אצדיק לא כי תחוש אל לז״א ממון או רמוס
 לא וכו׳ פסל לך תעשה לא וכו' אחרי׳ אלהי' לך יהיה במה מרומה הדין אס וש״ת :בראשו גמולו אשיב אחר
 אלהים ושם כי נוסף ועוד .תשמרו בכ״ז וכו׳. חשחחוה ותטעה הדבר אמתח מהפיג עורות שכלך עיני אולי תדע

 באמצעיתך פיך על ישמעסע״ג לא ואפי׳ תזכירו צא אחרי׳ לז״א .בהפך או למרומה תחשבהו מרומה אינה ואשר
 ארצך על לשרות טומאה לנח סבא יהיה לא זה כל שע״י פקחים שכל עיני מעור הוא השוחד כי חקח לא ושוחד
 פרטי• כל לקיים יוכל סי .בלבבכם תאמרו אל יאמר או אך כלומר .נוחנו עס שהדין חושבים דעתם ובכל להטות

 ארז״ל ע״כ כי כיש ובההחסרק המה רבי׳ כי הללו הדינים אלהיס כי תטעה ולא שכלך עיני יפקחו בחוס תלך אס
 דנזיקין סילי ליקיי׳ חסידא למהוי דבעי מאן ל׳( דף )ב״ק המרומה לדעת ממרום רוח בך ישפיע הדיינים בעדת נצב
 תשמרו אליכם אמרתי אשר ככל כי לכס דעו אמר כן על ישראל עס גר בבא לבך ישיאך ולא .מרומה הבלחי או

 ושם כי .ביניכם זר יערב שלא בזאת אך מעכב ואין .המרמה הוא כי נכר אל מבית שבא הגר אולי כי לדון
 מכס יוסר בל .וכו' תזכירו לא אפי' אחרים אלהיס כי תלחץ לא וגר לז״א .אבהן בר הישראלי עם והדין
 :המקדשכם מלמעלה שבכם מדישין אלהין רוח .שנולד כקטן שהוא הגר נפש אח ידעתם אסם הנה

 אמרתי הלא ית׳. הוא אמר .וכו׳ רגלים שלש יי אתם כאשר •ט נפשו תתחדש כי יפלו הראשונים והימים
שש כי .גדולה סובה לך אשפע כי לך כי .טלד אז כאלו היא טובה כי . הגר נפש ידעתם

 תאסוף תמיד כי .הארץ כח יחלש ולא .וכו׳ תזרע שנים ע״ג עובדי הייתם שם כי מצרים בארץ הייתם גרים הלא
 מתת תחסר לא ונטשת שתשמשנה עם והשביעית חטאתה הנה מילה ובדם פסח בדם קדושים והייתם ונהגיירחס

 חית תאכל ויתרם עמך אביוני ואכלו הלא כי .לך כחה :לרמאי חחשבוהו ולמה .ומנפש מלב טובה הגר נפש כי

 וראה והביטה .בלבד מהספיחים רק תזרע מבלי השדה האמיר כללות הנה .וכו׳ שדך תזרע שנים ושש י
 כי .כך כל לך להיטיב הלאיתיך ומה לך עשיתי מה עמי אמר .אמת דין לדון הדיינים על אזהרה הוא

 ראיס עולות בהם ותביא בבנה לי תחוג רגלים שלש אם כי והוא וכו' תזרע שנים שש הזה הדבר בגלל כי עתה
 .וכו' תשמר המצות חג את אס כי .ואשלם הקדמחני מה משפט על לכן .הדין עוות על בא*לשלס רעב הגה
 הלא כי לך הקדמתי אנכי הלא והוצאות קרבנות בה שיש כי והוא .לך כחה חתן האדמה כי .שבע יהיה אמת

 לא כן ועל מזו גדולה הסבה ואין .ממצרים יצאת ט תחן למען .שנה ולהובירה שנה לזורעה תצטרך לא
 מעשיך בטרי הוא הלא הקציר חג וכן .ריקם פני יראו שנים שש אס כי שנה. שנה זריעה ע״י חחלש כחהפן

 לך הקדמתי ט הלחם ששי הביא וטרם בשדה תזרע אפר כלומר הטאת׳ אש ואספת ארצך אס תזרע זה אחר זה
 הקדמתי האסיף חג וכן . בשדה תזרע אשר לך שהצסחתי וחסרת הולכת תהיה שלא .להוציא הנהוגה שלה חטאתה

 השדה מן לך שנתתי מעשיך אח באספך הוא הלא כי לך ,וכו תשמטנה והכבימיח זו אחר זו שנים שש חזרענה כי
 הלא . כעמים ג׳ ירושלימה ללכת הלאיתיך כי וש״ח הבאות לשנים כח חקח למען כחה חולשת על הטנה ואין

 סובה שד לך ומה . תעמוד לפני ואשובך תשוב אס שאחה אלא חטאתה היחג^וחנת בשביעית זרעתה כ/לו
 .לשכינה המיוחד במקום לפני והעמד שהבא .מזו נחלה מאשר זה כל ועם .המצוה סוד מפני ונמשתה חבמסנה

 הוא הלא לרגל שתנא כלומר בשנה פעמים שלש וז״א לחית גם והותר עמך אביוני ויאכלו ’כחה; חתן מאליה
 ליראו׳. לרגל עליה חיוב שאין וגס ה׳ האדון פני אל על יעלה ולא השדה. חית תאכל ויתרם וזהו השדה.

 ענין לז״א לק יתרת ומה .בנשים ולא בזכרי׳ רק שיהיו כן עשיתי השדה חיש בחמלת אולי .לומר לבך
 .ה׳ מאישי שאוכלות להן ח כי לרמוז .פסח הקרבן שאין וזסים בכרמים שא״כ להם הפקר השנה פירות
 קדושה בו שאין תאמר ולא .פסח מקרבן גבוה משלחן לכרמך תעשה כן הנה אך .מצוה הייתי לא מהם אוכלין

 שני הלא אשכי צלי לאכול שנשתנה קרבנותעל כיתר אדם בני למען כן עשיתי אולי תאמר ושפא לזיתיך.
 ראיה וזה .ממן על תזבח שלא אחד לך אתן סיממם שנה יטחו למען .וזריעה בחרישה שנים שש היגעים

 שאין לומר צריך שחין חופרא לו שיש זבחי. דם שהוא היה כאסד לכלם להם זה כיהנה הוא ק לא אחחבשבע
 אלא לגטה נאסר דבש וכל שאור כל כי על .חמן ט מעשיך המשה כלבד יפים ששת כי בראשית בשבת צודק

 היה לא היום חצי עד שהוא . חפן ט שיש בזמן אפי׳ אין זאת גס ואף . ממלאכה חשבות השביעי וביום
גטה קרבן ככל בקר עד חלט ילין לא כי ושד ,נזבח מאסו יסירה נפש וקנין{ השבת שד רק הטנה

 וע״כנאשר אתסזוכ׳'. ופשולחני שא חגי כי ראיס וזה שהוא סס הנס כי סיגיעס ימח למען ולא יתברך
« 3 (3)ח״ כא
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 המצות חג את פשק אחר למעלה ולא .פה הכתוב זה
 . יתרונות שתי לכס הנה הכשב. שישר או :וט'
 לחס שתאכלו )ב( .למעלה כמדובר תעשד שלפני )א(

 יחשב גבוה קרבן צלי. שנאכל גם כי .ה׳ מאשי טשולחני
 שצויתני זה מכל הנה וש״ח ,כסדו׳ וט׳ תשחט לא הנה ט

 השב כנגד החרשתי .לירושלים בשנה פעמים ג׳ ללכת
 בטרים כסף שוה להעלות הרגזתני למה אך .הנז׳
 על גדולה חרדה תראה ט .ירושלים עד כתפי על בסל
 הנורחתיך אשר המק על תתמה אל לז״א .קל מר

 שתורה זה כבוד בסעע כי שעלתך ראה בכורי׳ במט׳
 גט תבשל לא זה שבזכות לך מסיב אני שבה כפוי שאינך

 כמשז׳ל שהוא .אמו בחלב שדט חטאה גרעיני שא
 משמרו שאני כרמל יהיה סרם .בחלב החטאה שדנו

 .שרב מכת שטא וישתלם יתמלא שלא עד בחלב יבשל שלא
 סמיכות לב לשים ראוי .וכו' מלאך שולח אנט ПЗЛ כ

 שהיא הנה מלת אוסרו ושד הקודם אצל זה
 שלך שת׳ ישראל אל מלאך טרך מה ושד .מיותרת
 .העגל מעפה אחר שהיה אמרו מרז״ל יש והנה לפניהם

 נתעצט כשומעם שם ט היה זה מה יקשה כן שאס אלא
 ויתאבלו הזה הרע הדבר אח העם וישמע באוסרו ישראל

 . פה זה ענין נאמר למה וגס דבר אמרו לא ופה .כו׳
 משה לפה .ושד תשא כי בפרשת במקוש בנאמר אחר

 אל הולכים פניך אין אס אמר ושם דבר. פה דבר לא
 היל״ל וגס .מיותר ששא לפניך אומרו ושד .מזה תעלנו

 שמירה הנה כי כו', מפניו השמר אומרו ושד אתך
 . מכעש נשמר בזה כי .בקולו שמוע הוא .מפרו
 הושלש ולמה . בו חמר אל אומרו שא זה ובכלל

 לו והיה לפשעכם ישא לא כי אומרו ועוד אחד. דבר
 חמר אל כאומרו .יחיד בלשון לפשעך ישא לא כי לומר

 . לאישאפשעכס שזיל״לכי יתירה. הלמ״ד וגם .בו
 יעשה ראוי כן על שאדרבה .בקרט שמי כי אומרו ושד

 אדבר אשר כל ועשית אומרו ושד .שן בנושא ית׳ כמוהו
 ידבר אשי כל צעשות הוא בקולו ששע כי ידע לא מי

 שחרץ שנראה .אויביך את ואיבתי או׳ ועוד .ית׳ שא
 מלאכי ילך כי אומר ושד .לטרריו שיצר כדי דברו יעשה

 הכינוסי אשר המקום אל להביאך נאמר הרי .כו׳ והביאך
 ושד .למעלה כמ״ש מלאך אמר ולא מלאכי או' וגם
 וידוע .ט׳ אויביך את ואיבתי נאמר הרי .והכחדתיו או׳
 לא או׳ ושד .והכחדתיס הל״ל וגס .הוא להכחידו ט

 האומות ז א ים׳ שא שבהכחיד יתכן איך .כו' חשתשה
 ושד .ישראל מיד הצילס שלא מי את יעבדו , ההם

 שובה ייסיב להם שאין מה אס מחלה והסירותי או׳
 זה וע״ד , ומחלה בצרה יניחם שלא ידוע .קנינית

 לשים ראוי וגס ט׳. ועקרה משכלה תהיה קשיזבאו׳לא
 ושד .זה עם זה האלה היישדים קשר יחס אל לב

 מס .מלאך שישלח אומרו אחר ט׳ אימתי את אומרו
 ג׳׳פ. לי אמרת הלא יאמר אטנם :וצרעה אימה טרך

 אל אביא אדמתי בכורי ראשית וכן פניך לראות לי שאלך
 פשית אתה הלא כי .לב כל יחרד לזאת וכן .ביתך

 לך תייחד ולמה .שלך והכל הארץ ואח השמים אח
 ע״כ .חלילה כבודך הארץ כל מלא שלא שיורה מקום
 אנכי מקום בכל כי נא ראו לומר .מ׳ אנכי נאה אמר

4 )ח״ב( בא

 הוא ההוא המקום כבוד גדול זה כל יועם שמד.
 לומר צריך אין הלא כי .מקומית משאר השריה הר

 להיות כדאי אינו המלאך גם כי חומר הטלובשי אתה
 סכלי ולא .הזה במקום כאשר ההוא בהר אמצעי
 .לפניך מלאך שולח אנכי הלא כי . מקים בכל היותו

 יראה הנה . מלאך ושולח עומד אנכי הנה כלומר
 כי אומר הוי משלחו אני זה כל ועם .אנכי פה כי
 אך . מלאך שלח אני זה במקום היותי מבלי לא

 כבודי ואיני ח״ל להיות בדרך לשמרך רק זה אין
 כי .ישראל לארן שאך עד עצמי ידי על שתשמר

 אמר ולא ולהביאך וז׳א עתה גם מושבי עיקר с ש
 דבר אץ שם כי המקום אל להביאך וזה .ולהוליכן•
 אחר כי .הקושי יגדל בזה והלא מלאך, באמצעות

 ולהביאך ומדברך .משלחו אתה ומכאן עמנו אתה ששה
 כי יראה כי ושד . שכינה יש בלבד שם כי יורה .ט׳
 ואיך בבנתיס בדרך ולא .שכינה יש ,השרי ובהר שה

 ואותו זה »ץם יגרע ולמה .מכה״כ הלא ט יסכן
 אשר לז׳א חלילה. שינוי יש והאס העולם משאר מקום

 ההוא למקום אני מקים ובכל שלי שהכל גם כלו׳ הכינותי
 כי והוא . השלם מכל יותר קדושתי לקבל .הכינותי

 כמשל והוא .העליון לשבתו מכוון השמים שער הוא שם
 ט ספק אין ט והוא .ט נפש בחינת אל האדם גוף

 נפש משלל אבר לך ואין הגיף. כל את ממלאה הנפש
 אבר איש יטס Ы ובלעדה .כטדה האדם כל מלא כי

 מעשהו לעשות .כח אבר בכל הנותנת היא ט מאבריו
 כל לא ועכ״ז . מתים כלס היא אלמלא כי לו המיוחד

 הלא כי א׳ וכשישר כא׳ ממנה שפע מקבלים האברים
 ולמה האברים שתר אבר שום כן שאין מה .רואה העין

 מכבוד מלאים כלס יחד כי אחרי א׳ כ כלס יששו לא
 ומלוטש האיסס זך הכינו שה׳ כ״א זה אין אך .הנפש

 טכל שאת ישר מהנפש לקבל שכן האיברים, שאר מכל
 יתב׳ הוא אומר כן .שטי בה שיש לא איבטס שאר
 כן ידי שעל יח׳ כטדו הארן כל מלא כי ה־ות שעם

 מקום הוא . השריה הר זה כל עס מתקיים השלם
 מהכל נבחר באיכו׳ .הארץ חלקי יתר מכל הכינותי אשר

 כהבדל . השלם שאר מכל שכינה השראת שפע לקבל
 מלא האדם כל זה כי היות עס אימים שאר בין העין

 אמר ולא ולהביאך אומרו יתיישב ובזה .הנפש סכטד
 לשנתו שק מחום הכין ית׳ הוא כי הוא אך .ולהוליכך

 וישם הכינו השלם ברא מאז כי המוריה הר שא
 ושם יצחק נעקד שם וע״כ .כנגדו מעלה של מקדש

 אלהים בית אס ט זה אין ואמר .מצבה יעקב בנה
 המקדש בית יבנה מסרס . תמיד שכינה שס היות וע״י

 לאאער ק על . הזה במקום ה׳ יש אכן יעקב כמאמר
 עתה כי יראה הלא אמורים מהדברים והנה לשליכך.

 עליו אשים כי ישדה בית שרים תחת אשר אותן ככל
 עד גס כי שדש הלא כי שא כן לא לז״א .מנהיג מלאך
 שרים שתחת לאותן אותך משוה איננו המקום אל טאך

 שא לאותן שר ט )א( .הפרשים ה׳ לפניך שם הנני כי
 להנשגם .ית׳ שא אותו מנה מאז אומש על משנס

 זה אך .יח׳ שלוש פשלה בכל ואינו .באמצשתו
 כע₽ כשתי סקב״ס שלוש שכבי״טל שולח אנכי

וכאלו



משח מש&טים ממו
 שמי כי באו׳ אח״כ פירש כאשר הולך אנכי יבאלר

 מאיכות הצוני הוא אותן כל של שר כי )ב( . בקרט
 קדש הוא סתם מלאך כי מלאך הוא זה אך .קדוש בלחי

 מלאכי באומרו כי לאומרים גס כי כן לא השר אך
 אלהי מלאכי לווי בשס הוא השרים על ידבר .אלהים

 מלאך. וז״א כנודע. חריסין גרדיני והדין הרוגז של
 ואומתו בשמים למעלה הוא מאותן שר כל כי והוא )ג(

 כי )ד( לפניך מלאך וז׳א .הארץ על לפניך חס .למטה
 זה .אך אומה כל שפע משתלשל ידם על שרים ידי על
 . בעלמא הגנה בדרך לשמרך רק טוב לך להשפיע לא

 ולהביאך רק אינו זה אך .לעולם הוא אומה כל שר כי )ה(
 אם• וש״ת .לפניך זולתי אין אח״כ אך .כו' מקום אל

 בשלחך גס ממנו תפרוש שלא לפניך אנו חביבים כ״כ
 השמר לז״א מלאך. השלח זה למה כן אס מלאךאתט

 לא אתכם מלאך ולא אני בלכתי הנה לו׳ כו׳ מפניו
 ה׳ הים והסתפקו הראוני לא כי צי מלחטא תשמרו

 עוןהעגלאלהיס היה זה כי והמסאו אין אס בקרבכם
 מלאך שולח אני לכך .פנראהו שהוא לפנינו ילכו אשר

 בין וזה ותשמר. פניו תראה כי מפניו השמר ומצוה
 כענין השמר ענין שהוא תעשו לא לכם שיאמר במה

 במה בקולו ושמע תעשה בלא ואל כן השמד מפניו השמר
 אני לי החוטאים האס כי תאמרו ושמא תעשה שיאמר
 יחטא לאשר לכפר לו שראוי מלאך עתה גס מס מכפר

 ט ממרה תהיה אל לומר .בו חמר אל צז״א .לו
 ממנו ציורו יהיה לא כי לי אם כי כלומר רצוט בעברך

 אם כי לגמרי יכפר שלא לו' צריך ואין .מאמתי אם כי
 אמר ית׳ הוא הנה כי שהוא לפשעכם ישא צא אפי׳
 והבא פשע שיעשו מקום שכל לומר ופקדתי פקדי ביום
 אך .העגל ן מע קצת דרכי פי על אפקוד פקידה עליו

 תעשו אשר לפשעכם לשמור תחטאו מאשר ישא לא זה
 אשר גס יפקוד ההוא הפשע נקדו שביום כדי אח״כ
 הוא והטעם בלמ״ד לפשעכם ישא לא וזהו .כעת תמרו

 הוא לקונו שחהטאו מה לכפר יוכל ואיככה בקרבו שמי כי
 ואליו הוא אלא לפנינו אין הלא תאמר ושמא שבקרט שמי

 בקולו השמע שמוע אס כי לך דע .עותתט תחשב
 ותשמע לך בצותו כי יחד הן שמיעות שסי הנס לומר כו',

 אלא ממנו שומע שאינך אס הי שומע אתה אלי ממט
 השמע אלי שמוע אם כו׳לומר שמוע אם וזהו קולו. הברת
 בקולו שתשמע אלא מאתי. היא עיקרית השמיעה כי בקולו
 שיתוף בזה אין מצותו בעשותך אמנם .קולו בהברת שהוא

 לך דבר שהוא על תעשה לא כי בשמיעה כאשד ה׳ לועס
 .אדבר אשר כל ועשית וזהו .אליו דבורי היות על רק
 הטבה שוס מאתו שאין .בדרך לשמרך שאמרתי מה ועל

 בלבד לא כי מודיעך הנני .שמירה רק שפע והמשכת
 צא לאויביך והצר אויב אפי׳ אס כי . קנינית הטבה
 .כו׳ אויביך את ואיבתי כ״א מאתי כ״א מידו לך תהיה

 על יעלה אל המקום אל ולהביאך אמרתי אפר ועל
 הוא כי שבנהיס אויביך מכשולי כל שיסיר שהוא רוחך

 והביאך לפניך מלאכי ילך כי כ״א הוא כן לא ט ישמידם
 בעצמי והכחדהיו הלא כי אני כ״א הוא יכחידס לא . ׳0

 א" כאיש והכחדתיו הלא כי הוא מאתי כי יודע ובמה
 לא ובזה .והכחדהיו אומרו וזה .למלאך כס שאין מה

5 )ח״ב( בא

 מניף סין אם אמר לא מהס וגש בשומעם ישראל נתעצבו
 לכח עם ה׳ אחס כי יראה מזה אדרבה כי .,כו הולכים
 התאבלו אז בקרבך אעלה לא כי שנא׳ שם אך המלאך

 דרך יתכן עוד .הסתלק לבלתי למשה ית׳ שהודה עד
 שליחות ענין אל לב בבוס והוא הכתובים בהמשך שני

 כל מלא הלא כי נחשב זר כמו הלא כי לפנינו המלאך
 רק צודק איט כי מאתו ישלח יצדק ואיך .ית׳ כבודו הארץ

 הלא יאמר אטנם :בו המשלח שאין מקום אל במשלח
 בכורי ואמרתי .נו׳ יראה בשנה פעמים פלש אמרתי
 אייחס איך .חקשני והלא אלהיך ה' בית תביא אדמתך

 ומה הארץ על אלהים ישב האמנם כי בארץ למטה ביתי
 לפניך מלאך לשלוח אומר כי עוןהעגל ע״י תראה אם גס
 כבודך השמים שעל למה רק זה אין כי תאמר הלא כי

 אמצעי מלאך ע״י לא אס בארץ חלילה השגח־ך וחעדר
 אלילה ימשך דבר שממוצא באופן .ידו על השפע לשלשל
 לא אם בארן לעטר וגס בארן. השגחה בהעדר האמין

 אח לעבוד וגס .ידו על השפע לשלשל אמצעי מלאך ע״י
 מות הא סברת זאת הן כי למטה המשגימי׳ מזל או המלאך

 שולח אנכי הנה ויאמר בא ע״כ .ומזלות ,לשרי העובדי'
 בארן אין תבני זה כי מלילה רוחכם על יעלה אל מלאך
 משוללי בהיותכם כי לפניך רק זה אין כי חלילה. כבודי
 . בחורב לפניכם כבודי אח ראיתם נמש וזוהמה חטא

 שהמלאך במלאך רק להביט תוכלו ולא נתמכרתס ועתה
 זה ובערך כטדי לראות תוכל לא כי אני וצא לפניך

 לראות ותוכלו מכם הכתרי ריחוק בערך השליחות יתיירס
 כי .בארן שאני לא כלומר שולח הנני וז״א .המלאך

 זנותך העדר על אני לא לפניך שמלאך אלא פה הנני
 הס גס עיניו וכהו המלך פני רואה כמקרה כי והוא

 המלך מהיות יבצר המלך את עתה ראותו מבלי לא כי יקדם
 וכיוצא ובאר במן נזון שאתה שמה רוחך על יעלה אל כי לפניו
 חלילה הארן אח עזבתי ואני המלאך בהשתלשלות לך יטאו

 השפע כל כי לך דע אתה כי ותאבד לעבדו הבא מזה כי
 בדרך לשמרך רק שלחתיו ולא ובידי מאתי הוא והטוב
 כי הכינותי אשר המקום אל ולהביאך .בעלמא שמירה

 ע״י שתהיה תזכה שמירתך גם המקום הכנת ע״י שם
 הוכן פלא מה מהשכינה לקבל הוא המקום הכנת כי

 פ.יס ט צאיבצרמראוהך כי לומר מפניו השמר לכן בהון
 ועבדך לו מהשתחווח מפניו השמד פנים וקירון זך מאיכות

 לבך על מעלות היוצאת הנפקותא היחה היא כי אותו
 להשגיח בנתיים אמצעי וצריך ית׳ כבודו השמים על כי

 אל אך .בקולו שמע לעבדו חחשיבנו שלא ועם .בארן
 המרבו אל הוא מפניו השמר שאמרתי מה לומר בו תמר
 כי שחעבדהו בשבילו כלומר בו בקונך מורד תהיה שלא

 זה עין לכם ישא לא הוא אפי׳ כ״א אני לומר צריך אין
 יהיה לא כי אותו העונד יהיה מכם א׳ אס לומר צריך ואין

 נושאים הייתם כולכם אס גס כ״א באחד כבודו גדול
 וז״א . לפשעכם ישא לא לאלוה אותו ומקבלים פניו

 פיעבדום השרים למה תאמרו ושמא רבים ל׳ פשעכם
 הוא הלא עובדיהם על לקצוף כן הס יעשו לא האומות

 ובזה כבודי על ומש קדוש מלאך שהוא בקרבו שמי זה כי
 זה מלאך על לא כי ל״ב< ,)ש״רם ז״ל מאמרם יצדק

 גבריאל מיכאל ,שמויח קדוש מלאך בכל כ׳א הוא דוקא
וכו׳



»שה בשפטים тп ׳
 יתברך לשמותיו מספר אין כי השאר צכל וההיקש יכו׳
 כל ועשית כו' שמוע כ״א הוא בקולו ושמע שאמרתי ומה

 שלחתיו לא שאני דבר יאמר סלט לא ט אדבר אשר
 אמרתי ואשר בקולי שמיעה היא בקולו שמיעחכס כי נמצא

 ואיבתי כ״א למפה המשגיח הוא שיהיה לא יכו׳ לשמרך
 זה כל המלאך ולא הוא אני אני כלומר .כו׳ אויביך את

 וט׳ מלאכי ילך כי וזהו ישראל. בארן לא אך בדרך הוא
 כאיש כולה את והכחדחיו אז אך ,וכו׳ הביאך עד הוא
 אזנך מגלה שאני ומה הוא מאתי כי תכיר בזה כי אהד

 אני והכחדתיו שם וגם .צוררך את אצר אני בדרך כי
 ואהה בפניך האומות הנפילים בראותך סן הוא הלא
 שזרים היו אלהיהס כי בלבבך שאמר הלא אותם נוצח

 גס שאמר הנה עליהם שעמך המלאך שגבר אלא אותם
 אומותם להציל כח עצרו שלא אלהיהס ,את אעטד שלא

 כאשר לעזרני שעמי המלאך את ועבוד כמעשיהם אעשה
 הנני ע״כ פה דוגמתם וששים שריהם את עובדים הם

 הגויס את שאכחיד הוא אני וכו׳ מלאכי ילך כי מודיעך
 שלא על לאלהיהם סשתחוה שלא שידעת עם לכן הוא ולא

 המלאך את לעבוד כמעשיהם תעשה לא אומותס הצילו
 כעטד מלאכי את פטד לפני הוא כך כי הביאך אשר

 אין כך מצילים אלהיהם אין כאשר כי אלהיהם את
 ט׳ לאלהיהס תשתחוה לא וזהו .אני כ״א מציל מלאכי

 נס כן שתעשה שריהם פשבדי' כמעשיהם תעשה ולא
 הוא כך ט שים סמדות כלומר המלאך אה ותעטד אתה (

 שאמרסי פה ועל כמעשיהם בעשותך אלהיהם אס עבוד
 תהרסס הרס ט אומר אני כו׳ לאלהיהס תשתחוה לא
 ט ואבן פן עם אתקוטט מה נא תאמר אס לומר כו׳

 והרס ומזלות טכבים למעלה דוגמתם אלו כי הוא הלא
 לספה דוגמתם אס שחהרסם במה לפעלה ע״י העליון את

 ועל . למסה מצטתיהם שתשבר במה העליון את ושבר
 את לעטד שהוא כמעשיהם שעשה לא אמרתי אשר

 ובירך ט לבדו אתה׳אצהיכם ועבדתם אומר אני מלאני
:ה' בלעדי במלאך כח לזה שאין מה ט׳

 הנס ט יאמר ה׳אלהיכסכו'. אס ועבדתם כי•
 יעשו איש מאה את הסצוה סלך דרך

 יקפיד צא זהובים אלף מאה להם וישן מגדל או עיר צו
 מעס או .כלם יחד יעשוהו בין מלאכתו שתעשה רון
 מלק יחלק השכר ובשלט .פצמו בפגי ואחד אהד כל

 לא ית׳ הוא אמנם .ואחד אחד לכל זהובי׳ אלף כחלק
р עצמו בפני אחד כל יהיה יחשן לא בעבודה כ״א הוא 

 הששים מרובים דומה איט כי אפשר אם כלם יהד רק
 וזהו המצוס אס העושים לסשפים .המצוה אח

 יחד שעבדס עם בשכר נאך .רבים לשון ועבדתם
 בהיות גס ט בשה כחלק סלק שכרם יהיה לא הלם
 מכלם אמד אין אחת סצוה יחד עישיס איש אלף
 .וט׳ לה' סשפס ומאזני פלס כי חביקו עם בשוה נופל
 הניח רפט אך .סטי היה פלוני הנה ויאמר יפלס והוא

 בעצטן פשה פלוני זה דרך ועל • הסצוה לעשת עסקיו
 ישירה בשמחה ופלוני בשמחה ופלוני בפצטן שלא ופלוני
 ופלוני קלס בטנם ופלוני בזריזות ופלוני בכבדות ופלוני
 מספר אין כמיטת סיני אלט באלף וההיקש גדולה ככונס
אל סרט השמי .יסיס יסד המטה פשותס שעם כאופן

ю )6 )ח׳כ

 רטסמס לשין ה׳ אה ועבדה: וז״א בחינסו. לפי אחד
 יבריש שני לימדנו עוד .יחיד לשון וכו׳ ובירך זה כל

 למה ועבדתם רק פרש לקבל מנת אחדשלאנעט׳על
 מלבד כי שלו אש יעשה הוא ואח״כ אלהיכס ה' שהוא
 . בעה״ז פירוש ובירך יוסיף גם לעה״ב קיימת הקרן

 הבלחי והמים הלחם רק יברך לא בשכר ועודשניסכי
 עשקת או גזלה אם כי מיגיעך אם כי בעבירה באים

 אח רק יברך לא גנובים מים או רשע. לחם ושלחם
 עוד .מימיך אס וק בהישר שלך הוא אשר לחמך

 חהו ברחמנוח עמכם מתנהג אם בין ועבדתם כיץ
 מעבודתו תרפו אל בדין עמכם מהנהג אם בין ה׳ את
 אס תאפר ושמא .וכו׳ ובירך אלהיכם וזהו דבר יה׳

 כי הברכה סמול במה אתנו ושפע עושר ואין בדין משנהג
 לחמך את וזהו .ותשתה תאכל אשר ומים בלחם יהיה הלא
 מחלה והיא עליכם כנר והדין הייסורין ואם מימיך ואת

 שאחריו הפסוקים עם יתכן עוד .מקרבך מחלה והסרושי
 אל ולא כע״ג ומזל שר שעבוד לא לך אמרתי הלא והוא

 חליא בזכושא לאו ומזוני חיי בני והלא תאמר והלא מלאך
 השר אש או הפזל אש ואעטד תליא במזלא אלא סילתא

 ובנים יפיס יאריט ולא רעב מזי ה׳ מעובדי כמה כי
 שלא וגס אלהיכס ה׳ אס ועבדתם לז״א להם. יהיו לא

 כי אבטיחך זאת הלא מזוני שהוא שתעשיר לך אומר
 ולא בפיעיך שיתברכו .מימיך ואת לחמיך אש ובירך
 להבריאני ויין בשר לי היו סוב הלא תאמר ולא לך יחסרו

 אעשה מזי גדולה הלא לז״א .והמים מהלחם אחלה בל
 נלחם והסירותי כ״א תחלה שלא לומר צריך אין כי לך

 שתהיה מזה גדול פושר לך ומה בקרבך שהיה מחלה מיס ו
 מלנה נכסים מרבה כי דאגה ומשולל בלחם וחזק בריא
 והוא השניס ופל .בחלקו השמח עשיר ואיזהו דאגה

 או מזל לך יעשה תחשיב מאשר ברכתך שגדל הנה בני
 שום ימצא שלא לעשוס בפרטי' משגיח שר אין ט שד

 יחקןלו פי בפזלפקרזש וק ומשכלה עקר מאומתו פרשי
 ועקרה פקר יהיה לא אחד אפי' ה' אש בעטדך אך

 ושכל פקרות במזל איש מהולד יבצר שלא נס בארצך
 אמלא ימיך אש אמד חיי ועל .בך ישלוט שלא ית׳ יבטלהו

 האח אל לך לך לאברהם יש׳ מאמרו יטין בארצך ובאו׳
 זוכה אסה אי כאן כי .ט׳ אעשך א״י שהוא ושם .ט׳

 ועקרה משכלה שהיה לא יאמר וזה המזל. ספני לבנים
 כיוון עוד הפזל. יעכב אפשר בח״ל כי בארצך. אך

 שחח הבן ימוש יקרה כי אמלא ימיך מספר אס באומרו
 שירא ואל משכלה שהיה לא אמר עליו ט לכפר האב
 ט'. מספר אס כ״א תחתיו מת הבן שאין על האב יפוש

 מפק הכסובים בהמשך סנאמרי' האלה מהדרכים ולכלא׳
 על וישראל ספה חשו שלא מה יקשה לא המלאך שליהוס

 שה הוזכר לא הלא חשאט ט בס' כאשר המלאך ענין
 בעת גם ישראל פם אלהים קרבת הוראת דבר פל רק

 נש׳ כאשר אוסם דוחה עתה שהיה לא אתם מלאך שלחו
 לא אמר הכעס שבשעת סה סיפור הוא שם אך .תשא ט

 יתברך הסתלקו על ויתאכלו צעקו ואז ט׳ בקרבך אעלה
• בש״ד במקומו יסנאי ועוד .לסעל׳ כל סהס

 אין כי לך אסרתי הנס אסר .מ״ אשלח איססי את מ
 אויביך את ואיבתי אס ט דבר עפה המלאך

כו׳



פד משה משפטים תורת
 אז נעשה וכו׳ הדכריס כל השיט ואז כמרה שנצטוו
 ואז כאן ועד מבראשית הוא ה׳ דברי כל את משה ויכתוב

 למעלה כתבנו עוד .ונשמע נעשה ה׳ דבר אשר בל אמרו
 מהשיג רבות מששים איש נעדר שלא שהית מה כי

 הוא אין כי הוא כי כיני הר במעמד בפנים פנים נבואת
 הוא האדם שעכירות אלא בריה משוס כטדו מסתיר ית׳

 במאמרו שכתבנו כמו האלהים אל מהביט בידו המעכב
 לצדך העיכוב כלו׳ פני את לראות תוכל לא באו׳ ית׳

 יחטא טרם כי באדה״ר בפירוש נראה וזה .תוכל שלא
 ומדבר ורואה מביש הי׳ נחש זוהמת כמרי בלי זך והי׳

 את בשמוע נחבא וכשחטא שבשמים אביו עם ומשתעשע
 סיני הר על שעמדו ישראל והנה .לסובלו יכול ולא הקול

 בפנים פנים נבואת כלה השיגו וע״כ .זוהמתן פסקה
 .נין ה אל ונבא עיטב: בהם ואין זוהמתן פסקה כי

 סיני הר על שעמדו הימים מתדלת לא הנה כי והוא
 שם אשד ההר עד ימיה היותם לכךכיאסע״י הוכנו

 מאתו השליחיוח וע״י מזדככים היו כך שע״י האלהיס
 והזאה וטבילה ומילה והגבלה פריכה וע״י .אליהם יחב'
 עיקר שנסקה פס הימים בתחלת כי למעלה שכתבנו כמו

 נבואת מעי; בפני׳ פני' :נבא ל לגמרי הטהרו לא זוהמא
 ע״כ .המתירה א־ספקלריא כספיריות שהיא מרע״ה

 שהוא הענן בעב אליך בא הנני למפה ית׳ הוא לו אמר
 ג פיכמ ימשך בעבור מאירה שאינה עבה .ריא אצלוכאספק

 כי במאירה בך אדבר אם מש׳כ . עמך בדברי העם
 היו שלא .ט' משה ויגד אז ישמעו לא באמצעותך גס

 לראות רציננו כאומרם בעצם בפנים פנים לדבר רק רוצים
 אל לך .איפה א׳כ הקב״ה אמר אז .וט׳ מלכנו את

 וקרבנות והגבלה ופרישה טבילה שע״י וכו׳ וקדשחם העם
 לכמוע להשיג מומרס מזדכך טהרתס תושלם והזאה

 הנה כי והוא הענין אל ונבא :כתאותס בפנים פנים
 וההכנו׳ האזהרות כל את לישראל וסיפר בא הרביעי ביום

 г,Ь לעס ויספר משה ויבא פה נאמר זה ועל הנזכרות
 ־ו שניה המשפטים כל ואת האזהרות הם ה׳ דברי כל

 ענו והס קבלו שכבר מה ידי על זככס למען במרה
 מקבלים הנט כלומר . נעשה ה׳ דבר אשר כל ואמרו
 בפירוש הנזכר השם של מפיו לשמוע שאלתנו אך .לעשות

 גם בעיניהם זר כמו היה כי נפיגהו כי נאמין לא
 ונו׳ רצוננו שאלתם על ז״ל תמהו כאשר זוהמתן שפסקה

 עתידי׳ שהיו אלא ששואל מה כל לתינוק נותנים וכי אמרו
 ההכנות גמר ביום יאמינו למען ע״כ .וכו׳ העגל לעשות

 קרא הה' ביום הזוהמא טהרת וגומרים חם א המכינות
 מבראשית באזניהס ויקרא כאומרו מבראשיתוכו'. להם
 ראינו הראשון אדם הנה יאמרו בשומעם למען כאן ועד
 ה׳ לקחו זוהמא בו היות טרם כי זה בראשית בס׳

 דובר והיה אליו ויביאה הצלע את ויבן בג״ע ויניחהו
 ונתעכר נחש בזוהמת שנדבק כך ואחר . בעצם בו
 פשקה אנו גם איפה וא״כ הקול את לסבול יכול לא אז

 שנוכל ודאי הנז׳ אלו הכנת ע׳י הטהרה ותגמר זוהמהנו
 הדברים כל את וזהו .כמוהו ית׳ מפיו לשמוע אט גס

 ה׳ בל מפיו ונשמע כן וע״י נעשה כה עד דבר אשר
 בהזאה קדושתם נמר ואז הנחש זוהמת יעצרנו ולא הנזכר

אמרט אתמול באמור .וכו' הדש את משה ויקח וזהו
כל

 כי רוחך עג יעלה אל .וכו׳ הכנעני את והכחדתיו .כו'
 במלאך כח שאין שריהם או ההם העמיס אלהי כח מרוב
 מבלי אשלח בלבד אימתי אח הלא כי בעצמי אעשה נגדם
 אויביך כל אח ונחתי הנה כי והראיה עצמי ע״י היות
 רבים אויבים עורף יהפכו מכס יחיד לפני כי עורף אליך
 מה וא׳כ .וכו׳ וגרשה קל שרץ שהוא הצרעה את וגס

 לחת בשנה מפניך אגרפנו פלא פתראה ומה יפה כמס
 וצריך העמים הי באל כח איזה מהיות ולא כח מחשות לא

 שממה הארץ תהיה פן רק הטעם אין כי חלילה נגדם זמן
 ועד וכו׳ גבולך את ושתי כס ומרבוי חפרה אשר עד ובו׳

פלשתים: ים
 כי יאמר מהראוי הנה .וכו׳ בארצך יכבו לא לג

 יאמר אך יחיד לשון יהי׳ כי ולא למוקש לך יהיו
 יצרו ואם בארצי יכבו ארחם כ״א בריח להם תכרות לא

 כן בארצך יכבו לא כ״א כן העשה לא משמידם אוחי
 ופמא .אלהיהם את תעבוד כי לי אותך יחטיאו
 אלילים עבודה לעבוד מיד מהם אתפתה היתכן התמר

 קו לי אוהך שיחטיאו חטא כי למוקש לך יהיה כי הוא הלא
 גוררת ירה ע: כי אלהיהס מת חעטד עד יביאך לקו

 בו הנוקש את הרבה להפיל כמוקש החטא נמצא עבירה
: מחת פעם

 . וט' ונגש וכו׳ ה׳ אל עלה אמר מפה ואל א כד
 מהן קודם שהיה זה ענין פה אומרו הנה

 קרוב כי לומר הוא שלמעלה הדרום כל כי יהיה מורה
 שלמותט בהעדר מצדנו כ״א מלאך פלחו הואית׳ואין אלינו

 ראו לומר זה ענין סמך ע״כ בינינו אמצעי צריך ע״כ כי
 נמכך בה׳ ודבקו הורה בממן עצמן הכינו כאפר כי עתה

 אומרו יקשה הכתוב .ולענין אמצעי בלי האלהים אח ויחזו כי
 מי וכו׳ ואהרן אתה איחרו אחר כי עמו יעלו לא והעם

 מעלות כמה לימדנו אך .יעלו לא והעם כי ידע לא
 אל ויתקרב במעלה יעלה כי השלס אל המחבר אל טובות

 צדקת אל וקרוב המוכן אל רק זה אין אך .עמו במפלה ה׳
 אומרו וזה .בחיטה ממנו הרחוק אל כן לא אך .השלום

 נדב אהרן גס יזכו ואגבך .וכו׳ עלה אמר משה ואל
 פבהיוחך הוא אך .מיותר שהוא אתה וז״א .וכו׳ ואביהו

 ביגיע המקום עד לא אך .עמך הס יעלו עמהס אחה
 וכל לבדו משה ונגש אך .מרחוק והפהחויחס רק הוא

 עמו לעלות יוכלו כמפה השלימוח אל לקרובים הוא זה
 עמו במעלה יעלו לא עדיין הוכנו שלא והעם אך

 להפחתות אפי׳ .וכו׳ ואביהו נדב אהרן יעלו כאשר
עמו: יעלו לא והעם וזהו מרחוק.

 מה לב לשים ראוי .וכו׳ הענן בתוך משה ויבא ג
 וביום נעשה רק אמרו לא טעתה היה זה

 עשיה הקדמת ענין מה גם .ונשמע נעשה אמרו שאחריו
; זה על У(' מאמריהם וידוע לשמיעה

 לחדש הראשון מהיום כי ז״ל מאמרם ידוע הנה אמנם
 עשיתי אשר ראיתם אתם לישראל משה שדבר

 ולדבר מלכנו את לראות רצוננו יבראל אמרו וכו׳ למצרים
 אל העם דברי את משה וישב וזהו .פה אל פה עמו

 עלה אמר משה שאל זה היה לחדש הרביעי וביום ה׳
 כל את לעס וישפר וכו' לבדו משה וננש ,וכו׳ ה׳ אל

 המשפטים כל ואת והגבלה פרישה ציווי הס ה' דברי

7 )ח״בס בא
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 לא אך . נעשה וכו* וסבילה הגבלה ה׳ דבר אשר ׳כל
 פ׳י .בפנים פנים יח׳ מפיו לשמוע ביזכו בלבם ».מרו

 בקרא מה ע״י החמיבי ביום אך . ההם ההכנות ס "עגות
 הראשון אדם ענין וראו . מבראשית הברית ספר לפניהם
 עפות ע״י שודאי לומר . בלבם גמרו אז .כמדובר
 בהקיץ יח׳ מפיו לשמוע יזכו הרביעי ביום שנאמרו "ההכנות

 מפיו נשמע כן וע״י נעבה ה׳ דבר אשד כל ־וזהו
: כמדובר יכברך

V מה לב לשים ראוי .וכו׳ ישראל אלהי חת ויראו 
 ממשכי שבא לבנה באם .הספיר לבנת הוא

 לשעבוד זכר יח׳ לפניו שהיה הוא ואם ספיר מהו הינץ
 ימה הזקנים זה שראו הודיענו למה מצרים של ללבנים

 דמות או סנפרינין אבן שהיה הוא ואס כפיר מנין 'גס
 אבן דמות לומר לו היה .ביחזקאל האשר ספיר אבן

 ישראל בני אצילי ואל או' יעוד לבנת כמעשה ולא ספיר
 נדב על מ״ח( דף )ברכות ז׳ל ופירשו .ידו שצח לא

 לא בהם נאמר לא ולמה ראו הזקנים גם והלא ואביהו
 ובהם ויראו אמר שבזקנים שינה לפה ושד .ידו פלח

 כמשמש שהוא יתכן לא כי .רכש ויאכלו או׳ ושד ויחזו.
 בפיהם אכלם בשד יחזו ולא התבודדות צריך הלא 'כי

 אך . נאמר למה ושתו אכלו החזיון שאחרי שהיא ואס
 אלהי אח יראו נחשב זר כמו הלא כי ספק אץ הנה

 שאמר וכש .ישראל אלהי אח להביס יוכל ומי ישראל
 אל שיביס אצהיך איה אליו באומר לקיסר יהושע רבי

 יהושע רבי לו ואמר כהות עיניו היהלו ואז השמש ניצוץ
 דאסהכל מדרבנן וההוא .הקנונים מהשמשיו אחד זה

 את ויראו חמר ע״כ .לשכינה וק״ו עיניו וכהו חייא בר׳
 רגליו ותחת הלא כי החפץ על תתמה ואל ישראל אלהי
 אל מהביס .בשר עיני ראות כח לשלשת כי והוא וכו׳

 לרא־ס יוכל Ы בהיקוש לשצס .ועצום רב כפיריות
 אור יפלש בגהייס יושם מה בהתלבשוס מסך אם אמנם
 המסך מתיך הרואה ויראה המסך דרך ההוא הגדול
 להביס שיוכל זכוכית מסך אל השמש ניציץ בהכות כאשר

 בעצם לראות אך .מה בצד מזה מהעבר אדם עין ש
 יפצר לא השא המסך דרך במסך המכה האור במהות

 אחד מסך יספיק לא מחוד הוא ובהיר ספיריי אס כח
 עב וההצון לבן ובהיר זך הפנימי בהדרגה בניס ויצסרך

 מאסף יהיה למען בעצם לבן ואינו מה מצד ובהיר ממנו
 דרך להביס יוכל אלה פני ידי על ואז מעס הראות

 ישראל אלהי את ויראו הכתוב מאפר וזה .השתלשלות
 והנה כי אמר לזה האלהים*. אל להביס כח עצרו ואיך

 שא הספיר לבנת כמעשה אחד מסכים שני רגליו והחת
 שכשסק-שץ אבן ששא )שם( ז״ל שאמרו פנפירינוץ אבן

 וצק זך שהוא דיא״מנסי הנקרא שהוא בקורנס נכנס בו
 מה כצד מלובש מסך הוא ספיר אבן במעשה היה כ;

 . ספיריוס בו שיש הכפיר לבניות הוא הספיר כלבנת
 רק בעצם לבן שאינו השמים וכעצם הוא אחר מכך ועוד
 אלהי אס ויראו כן וע׳י הראות. כמאסף תכלס מעץ

 וכעצם וכו' כמעשה רגליו ותחת וכו׳ ויראו וזהו .ישראל
 בפס״ח לסוהר אמר לזה .משכים פני צריך ולמה השמים
 ׳ ובהיר) הסוהר להשיג שהוא למוהר צריך כ״ז כי לומר הלמ׳ד
 אצילי ואל .המסכים בני להשיגו כצריך הידוע טעליון

8 נח״ב^ גא

 עשו ופס ידו שלח לא הח* שבכל ואביהו נדב הס בנ״י
 ט הוא הלא מהזקנים יוסר יד בהם לשלוח ראוי שהיה

 וירא! ש אחר כ״א ופירשו אחס ראיה שראו כזקנים היו צא
 הסתכלו׳ לשק בהוא האלהיס אש ויחזו הוסיפי שד .וכו׳

 בכוונת היו הדאיוס שתי כ״א שד ולא . הראיה אחר
 שוסה אכלו ואחרי עצמו הזן כאוכל עיניהם לזין הנאה

 כאל• היה המלה ט שנית הזנה שהיא וישהו ויאכלו וזהו
האטלה: אחרי כשתים ויחזו ואח״כ אכלו

 כו׳ והמצוה ההורה אומרו הנה כו׳. ה׳ ויאמר יב
 הדברות י׳ כ״א בלומוס היו לא כי יקשה

 משה ויקם או׳ ושד . ללמדם והל״ל להורוחם או' ושד
 וגש מפו עלה שלא כיו; יהושע מזכיר למה משרש ויהושע

 שאמי■ או׳ צורך מה ועוד .מיותר הוא משרחו או׳
 הלא ט שא וידוע דברים לבעל הם בישפשו לזקנים

 כי .כתבנו השא כי בש' הנה אפכם :היו סנהדרץ
 חדשה בריה ונעשה שם נזדכך יום מ׳ בהר משה בהיוש

 כי לידו יש׳ מידו הלומת לקבל )א( .דברים לשני מוק
 יוכל למע! (5).גשמו' משולל בהיותו לא אם אפשר אי

 מנע כדבר שהוא דבר ישכח בבע״שמבלי תורה כל לקבל
 כמשה זפית כלי הקב״ה מצא שלא והואמז״ל גשמי לאיש

 פשוטן ככלי סיסה מאבד היה שלא שהוא שם וביארנו
 ניתנה השורה אין ט והוא נשט נשמר שהייין נזפה אותו
 , יום המ׳ כל בס היוהו ע״י זה והיה א' בפעם כ״א

 הארבעים יוס פד ובוכח לומד יום בכל שהיה כפשארז״ל
 והיה ההרה אלי פלה יאמר וזה :בם אצלינו ככפיר:

 שתשהה חדשה הויה ס;נ' ימים שם היותך ידי על בסט
 כי )ס( דברים. לב׳ שק ק ע״י כי שם והיה וזהו .בם

 והסירה )ב( .ליד מיד שהוא האבן לוחות את לך ואתנה
 היא והמצוה שבכתב כה פירוש שבע״פשהוא שרה היא

 משיני למשה היה שהכל מפרים מדברי שהוא מה כל
 שאשנה כדי שם להיות שהוצרכת שאמרתי מה ואמר ופירש

 אין כי בס כתבתי אשר להרוס: הוא .אבן לוחות לך
 ולא מאד רומני בדבר כ״א יתברך עצמו ידי על כשיבה

 חושו שיופשס משה בס יהיה והוצרך גשמי פנס פל
 עצום רוחניות שהוא אלהיס מכתב שהוא למה כי לקבלם

 אלהיס מעשה ג'כ הוא למשה לינתן הלוח בהתגשס גם
 רוחני הפכסב בו נבאר עדין כי רב התגשמות אץ כי

 כו׳ והמרה אמדתי אשר ועל בגיף כנשמה כמדע כאד
 שלא להורותם הוא הלא רב זיכוך שצריך גדול דבר הוא

 לך אורה מאתי לשאול לשוב ולא להורותם רק הצסרך
 מאמרם על אצלנו ככתוב הוא והשפם פעמים מנתן לא כי

 נשתכחו הלטס מאוס שלש כי באו׳ דףה״ז( ז״ל)השרה
 יהושע את לרגום מבקשים והיה מפה של אבלו בימי

 בפלפולו שהחזירם קנז בן עהניאל עיי ה׳ שריהם כד
 יתברך מאתו ישאל היה נביא יהושע הלא ט יקשה והלא

 לבא יתעתדו ית׳ הוא צפה כי הוא אך :לו ויגידם
 שרה שד נתן התורה יתברך חתו אחר כי אומרים בשלם
 חליל׳: ישנה .ולא נתן אחת פעם כי הורה מאז כן ועל אמרת

שששה גדולה כי הסירה למדסנו ט׳ מפה וימס יג
 הוכן כי זקנים של סלפוק יותר יהושע כפמש

 שהוא למה ויהושע משה ויקם הנה כי מהם יותר יהושע
הייתשיעל עם שששה בגדולה על ט פשפשו משרש

משה



סשו. משפטים תורת
 שלא פדסקום יהושע והנגש בל יששעעם ולא ?מה

 .בזה לנו שבו אמר הזקנים אל הלא ט השאר כל וכו
 כם עצרו שלא ממקום כי מה בזה לי שט אמר ולא

 ט יתביישו ולבל והלאה משם שניהם הלכו ללכת הזקנים
 ע״כ מגיע שיהושע מקום פד להתקרב יכלו לא הס

 ושר אהרן והנה פה תתעכבו לו׳ כזהכו׳ לנו שט אמר
 כלו׳ .עמנו ולא עמכם והס מבס גדולים הס ט קלו׳
 שהוא ש אלאלשפופאח זה כל אין כי תחושו לא ולק
 ואמר פה לשבת אתה צריכים ופ״כ כלומר דבריס בעל

 עליהם: יהושע כטד גדולת להסתיר זה י
 ט .לב לשים ראוי .כטדכו׳ וישכן משה טוןיטל

 ביום כי יראה ימים ששת הפק ויכסהו באו׳ ן
 ביוס מפה אל ויקרא יאמר ואיך מנן טה לא השביעי
 הענן בשך משה ויבא שאו׳ ועוד . הפק מחוך השביעי

 ט׳ יקרא או' שאחר ועוד .שן הי׳ הז׳ ביום כי הנה
 בנתים יפסיק ולא משה ויבא מיד הל״ג סעק בשך

 משך ויקרא באו׳ כי ועוד .ה׳ כבוד ומראה בפשוק
 משה ויבא יאמר ואיך הענן שך היה משה כי נראה העק
 מסכים ד׳ כי ידוע הנה אך כבר: היה שס הרי הפק בתוך

 . גדול עק )ב( .סערה רוח )א( .ה׳ לפני יש
 ביחזקאל כאמור סביב .לו ונוגה )ד( .מתלקחת ואש )ג(

 סיון בר״ח האלהיס אל עלה ומשה נאמר כאשר כי ואמר
 ויעל וזהו .ההר את השני מסך הוא הענן כסה אח״כ
 וזהו . ימים ששח זה וימשך כו׳ ויכם ההר אל משה
 היה העק ט כו׳ ויכסש טני הר על ה׳ כטד וישק

 שא השני המסך כי כלומר ההר את סביב מכסה
 מההר חוצה היה הראשון כי ההר בהחלת היה הענן
 ויקרא אך . העק מסך שבי בתוך היה לא עדק ומשה

 עד השא במסך לפנים שיכנס השביעי ביום משה אל
 את וישמע כו׳ ויקרא וזהו מתלקחת אש היא השלישי

 מהמסכים לפנים טכנס חוצה משה שהיה הענן משך ^הקול
 נכנסו לא למה וש״ת האלהיס שם אשר הערפל שם אשר ן

 אש אור גודל נא ראה לז״א הב׳ מהמסך לפנים ,ישראל
 נכנס שם אשר מהמסכים שלפנים ההר שבראש הגדולה (
 ההר בראש היה אשר ה׳ כבוד מראה הלא כי .משה ,
 שהיו עד .העק מסך מעבר עד אוש מפלש שה !

 השנים עם הענן עב עצרם ולא אוכלת כאש רואים
 אוכלת כאש הראות עד ה׳ כטד אור מלהבהיק שלפניו

 בלבד מסכים שני ע״י לסבול יוכלו איך וא״כ .בנ׳י לעיני
 עשה וכן ההר אל שם שא יכנס יח׳ זכש זה כל ועם
 שבי תוך בלבד ולא לו חוצה שהיה הענן בתוך משה ויבא
 האלשס שם אשר ההר אל ויעל גס כ״א העק מסך

 ישראל אך הגדולה האש שס אשר המסכים מכל לפנים
 אלא המסכים תוך נכנסו צא יתברך כטדו את שראו גש

 את והראם שלפניהם והמסכים הרקיעים כל יח׳ שקרע
 ויבא כי משה עבדו כן לא אך .מרחוק יתברך כבודו

 ההר עדשויעלאל דרט צדיק ואחז הענן. בשך משה
 האלהי* שם אשר ההר ראש עד מסכי׳ השני תוך גס שנכנס

 ההר אל משה ויעל למעלה נאמר הרי כי לב בשום יאמר או
 אל ויעל העק בתוך משה ויבא ואומר שזר עתה ואיך
 ויעל כ״א העק בשך שבא נאמר לא למעלה כי ושד ההר

נשית ועוד ההר אל הענן ויכם אומר ואח״כ ההר אל השה ;

1 )ח״ב( כב 4

 וק פעמים. שד מעה אח המיר מ* ייבא ,נפ צמה לב
 י£םר אך :הלילית סס יום מ׳ בכלל כי לילה ,ומ באומרו

 ממשה הסר אח ויכססעק ואח״כ ההר אל משה ויעל
 על ,ס כטד וישכון הענן בתוך בפנים הוא ונשאר וחוצה

 וכאשר מריס שהוא ימים ששת העק ויכסהו סיני הר
 סעגן בתוך ספה עודם היס הז' ביום משה את קרא

 התורה או׳ ועתה למעלה שיעל׳ המסכי׳ מחוך ית׳ שקראו
 מסכים מג׳ שץ עד ספלש שהי׳ ה׳ כבוד מראה הנה
 לעיר עתה גס ומה מ', אוכלת כאש היה ישראל שם אשר
 לסבול יסל ואיך .כלס המ»ים תוך נכנס אשר משה
 מהמלאכים ירא היה והוא האש ט שלמה ולא ההר אל ועלה

 סענן בתוך משה לז״אויבא .פיהם בהבל ישרפוהו שלא
 ובחוכיוח ונתלבש נכנם העק עננוובתוכיות עליו פירשו כי

 חסו .התק ולא האש לסטל כח ועצר כו׳ ויעל בא ההוא
 סויה קנה ששס כ״א שד ולא השן בתוך משה ויבא

 ט בס׳ ס״ש והוא אוכלת כאש בהר היותו ע״י חדשה
 לקבל שק ולהיות שבע״ש שרה שכוח לבלתי כי השא

 בריס וליעשוש שמרו לזכך הוצרך יתברך שדו לושת
 לילה וס' יוס ארבעי׳ מלאת מרס בא לא וע״כ חדשה

 בסך החומרים ברייש געשית כאשר כי א׳ שעה פחת בלי
 העגל סעשות מרס בא לא וע״כ .להתהפך צריך כן זה

 שבראש הנזכר מפה שאינו משה נתהוה כי משה ויהי וזה
 קודם ירד ולא לילה וט׳ יום ארבעים הוצרך ולכן .הכתוב

:הבקר בהשכמת לא וגס האחרון הלילה

תרומה פרשת
 הכתובים שין אל לבא .הר׳ תרומה לי וימחו א כה

 ישראל בני אל דבר אוסרו )א( .נעיר
 הגוחן יהיה ש לוקשס ישראל בני כל אס כי כו׳ ויקרו

 ידבר הגזברים על ואס .כו׳ לי ויתנו יאמר ומהראוי
 שלא התחיל כי )ב( .תרומתי את תקש ראמר •חזור איך

 את תקחו באוסרו לנוכח וסיים ויקחו באומרו לדבר לנוכח
 .איש סכל אסר ולא איש כל מאח אומרו )ג( .תרומתי

 וגס ככר התרומה שהוזכרה אחר תרומתי את אומרו )ד(
 חאת מלת כי התרומה וזאת אומרו )ה( .האת ריבה מה

 מקש אשר וזה לומר אפשר והיה תרומה מלת וגס ימירה
 המלמדנו אבינו ישראל אלהי אסנם :כו׳ זהב מאתם

 למען הצדקה במעשה ה׳ את נעטד איכה לימדנו להועיל
 חגתי פרס כי ית׳ לו ניתן מממונו כאלו לנו תחשב צדקה

 וסשלנונקלו מאחויתב' אותה ונקנה נזכה הגזבר ביד
 מהפניות ושנה בחינה מכל מסולקת תהיה למען גם ואף

 בלב רק המה ה׳ ברצון לא אשר צדקה צנוחני המתגרשות
 בגי ובין יח׳ בינו שמיי ודביקות שלימה ובכונה שלם

 הצדקס עטדח תהיה כי זאת גס ואף צדקה עושי ישראל
 וגס מצדיה יוצאות תהיינה סצות ג׳ כי משולשת בקדושה

 סן למשא עליו תהיה ולא לששיה יערב באופן תהיה כי
 הארן כל דרך הנה כי והוא אותו פשוש אחרי ינחם

 תעשינה אשר ה׳ ממצות לאחת צדקה לעשות עם בהתנדב
 ואדירים הסס בארץ אשר קדושים יחד עם ראשי יתאספו כי

 עמים נדיבי גדודי׳ יבאו ויחד הארץ עם כל את ויקהילו
 ידבנו אשר איש איש כמשפמס ויחנרט אברהם אלהי עם

לט



סשה תרומה תורת 1ז0

 שוגה מאיש יבצר לא והנה הארץ עס בפני בהתנדב לט
 לט אל ויעצב בהחנדט לו והצר לה׳ גדר ידור ומפתי

 בעיניו ויהי׳ מחסורו די על וידאג עינו בכיס יחן ט
 נתון אפר ויש מאליו העומד כמוכם אליו הקרב הגזבר

 מרובה מתנתו תהיה אך .כהראשון לבבו ירע ולא יתן
 הפקודים על העימדים פס ראשי הארץ מאילי יבוש כי

 ולא זהב יבוזו כסף יבוזו פניה׳ טפח ולמטן רבי׳ וכן פלמי׳
 נדיבי פניהם נגד כי עם מקנאח נדבפם תהיה ויש מלבם
 והרואים מרובה ומחנחם יחשיבו לא כסף אפר עמים

 ידם נדבת וישוחו ימעטו אם קלונם על יחושו אתכטדם
 וזהבנו כספנו קרבן הקריב לבלתי נגרע למה באומר

 אנוש יש כי למען יחן יפזר ויש .בעם כמתנדבים
 גשם וישן ויחזור יתן ויש כמוהו התנדב Ы> אשר כערכו
 ההיא בארץ אשל קדושים כקהל השתרר למען נדבות

 ידות משר היות כמוני צדקה וששה שש לה׳ מי באשר
 מלוכה יעשה מי או .בעם יעצור ומי מחנדב כל על

 ראוני להתפאר שעושה או .מבלעדי העם על צהשחרר
 . וכגבורוהי כמעשי יעשה ומי אקום נדיטת על שאני

 מאלה המורם יפנה אנוש לבב אשר ופניות בבחי' וההיקש
 מאזרי אש קודחי האלה הפניות כל והן .בהם כיוצא
 עוה ושה ויחללוה ההיא הצדקה במעשה זיקות

 ויהיה כחרפה וגס בקלון כבודם את וימירו .ישימוהו
 תחת רעה עליו ומביא מחוללת וסצותו אבה ממונו
 בנפשוחם האלה חחאים דרך יפנה לא אשר וגם .טובה
 עם בקהל בהעשותה זה כל עם .לשמה צדקה ויעשו

 כנותן בעצם יהיה שלא מצוחיו. לו תחשב לא ובכנופיא
 הכסף יתברך לו ט .החסד צד על לא אס לצדקה מממוט
 לעשות ורוצה בלבו אלהיס יראת נגע אשר אך והזהב.

 משר הבחינות ומשוללת . באיכות שלימה כתקנה צדקה
 בהתנדב ידע .והוא ביתו בקרב עודנו יעשה זאת ה' שנא
 יתבודד יחד עם יתאסף טרם קונו לבין ביט עם

 וכמה כמה .נבו בקרב בקונו וימלך ונשמותיו בטחו
 פניה לשום שלא לשמה ההיא במצוה להתנדב הראוי סובה
 נדבה מממונו יפריש קונו לבין בינו מיד בלבו גמר ואשר

 ידיותביאנה לבב.ואח׳כ שם.בשמחת לה ויקרא לה׳
 הצדקה ולגזברי בעם והמתנדבים לחכמים ועד בית אל

 הפלמיו׳ כל עליו כונג׳ ידיו מעש׳ הזה בדרך והנה יחננה
 ביתו בקרב מממונו החרוס׳ הפריש מעת כי האטרו׳והוא

 לו כי ית׳ מרשותו מוציאו כאלו וקונ׳אוחו ט זול ית׳ לשש
 לו נחשב בידו מוליכו כץ וכשאהרי בלו ונעל והזהב הכסף

 לקונו בינו ההפרשה וע״י הגזבר. ליד מבלו ונותן כמוליך
 בפני למתנדב .המתרגשות מהפניות א׳ לשום מבא אין
 . ההפרשה )א( .בידו מצות ג׳ גס . הארץ עם כל

 אלה כל והן .הגזברים ביד הנתינה )ג( . ההולכה )ב(
 דבר ית׳ הוא שאומר .הזה הקדוש בפסוק עיני לאתה

 בקרב מממונם הפרשה .תרומה לי ויקש ישראל בני אל
 אדון יח׳ מאותו וקונים ללוקחים יחפט ביתסוע״יכן

 מממונם תרומה לשמי לי יקחו וזהו .ההוא התרומה הכל
 הגזברים אל ידבר ההיא ההפרשה קחחס ואחרי .בידם

 אשר תרומתי אה חקש כו׳ איש כל מאח ואומרו .לנוכח
 לשמי לי הפרישה כבר כי תרומתי שהוא אחר .אש יביא
רעה פנייה מכל מסולקת צדקתם ובזה .כמדובר מאז

2 )ח״ב( כב

 אותה. בהפריש .־ר בם מחן היותה מלבד כי .כאמור
 ויקחו חהו ההפרשה )א( .נידו מצות שלש נמצאו גס
 היא שכבר איש כל מאס וזהו ההבאה )ב( .חרומה לי

 י כני אה בצווחו מרע״ה להם שפירש וזהו .הביאו כי אתו
 הנתינה )הג׳( . יביאה לט נדיב כל ואמר .ישראל
 להורות בא הדבר תרומתי.ובכלל את תקחו והיא .לגזבר

 .פורענות ממדח מרובה היחה .טוב ישראל מדת איך
 ולא בפתאומיות. היה לבעל עשו אשר זהב בעגל כי והוא
 עליהם רע כי לבם. אל נותנים היו אולי .מה זמן שהי

 תיקון שהוא המשק בנדבת אך .וטחחרסי' המעשה
 מתחלה שיפרישו במיתון יהיה ית׳ הוא רצה .העגל

 ולא .תרומה באוסרו ית׳ לימדט עוד כמדובר: בביתם
 ויסמוך חקחוה אמר ולא תרומתי אומרו וגס .נדבה אמר

 איש יחן .עמו את יצוה שלא לומר הנזכרת. התרומה על
 תרומה רק הפרשה אמר ולא הפרשה רק ביתו הון כל את

 מפשרה א' שהיא בחורה האמורה התרומה אל לרמוז
 כי .המעשר סן מעשר הב׳ כמאמר .מעבר חרומח היא

 אל הוא וזהו .בחורה פורש לא . גדולה תרומה שיעור
 את חקחו לט ידבנו אבר איש כל מאח אך .העם המון

.חרומחי במלת )א( . חרומוח שתי שכולל .תרומתי
 והוא .חומש והוא עשורים ב׳ שהוא האת ברטי )ב(

 הנלמד והוא .ממומש יוחר יבזבז אל המבזבז ז״ל מאמרם
 שני וארז״ל .לך אעשרנו עשר שאמר אבינו מיעקב

 התרומה אמר.וזאת אלה שני ועל חומש. דהיינו עישורים
 .וזאת באומרו הא׳ .הקהו אשר והתרומה אמר ולא
 זהב שהוא גשמיים מדברים ושתיהן התרומה. באו׳ )ב(

 לי ועשו כתקנה המצוה העבות ידי ועל .וכו׳ וכסף
 מקדש לי ששים כלם כאלו עליהם אני מענה .מקדש

 נותניס רק .במלאכה עושים הבלתי גס .לשבתי מכון
 במעשה שכינה ובורה בחפצים קדושה מקנים ט הנדבה
 ראו ית׳ הוא שאוסר . כו׳ ויקחו יאמר או .ידיהם
 אעלה באמת. שלי שהוא ממה הלא כי ממכס. חיבתי
 אומרו יהיה כי והוא עשיתם כאלו הרבה פכר עליכם

 כל לי כי יאורי לי .הזהב ולי הכסף לי כמו .תרומה לי
 ויקחו יאמר כן .הזהב ושלי הכסף שלי שפירושו .הארץ
 שלו באינו איש כל מאת .וזהו תרומה שלי שהוא ממה

 ית׳. מאתו אתו הפקד עמו.פקדוןאבר אתו שהוא רק
 אשר אמר ק על .יתנו מה איפה כן אס תאמר ושמא
 את חקהו זה את הטוב ורצון הלב נדבת שהיא לט ידבנו

 אתם .שלהם ולא שלי תרומתי עם כלומר .תרומתי
 אמר לא ולזה .עמס אשר לב הנדבת גס .כלוקחיס
 היות עם כו׳ התרומה וזאת ואמר תרומתי רק תרומתם

 התרומה )ב( .טוב הרצון והוא שלהם )א( תרומות. ב׳
 היא מאתם בעצם שחקחו מה .ית׳ שלו שהוא עצמה

 שע״י .מקדם לי ועשו ובאחרת שלי שהוא כו׳ וזהב כהף
 בדברים בכינה בחברה תזכו נפשיית במחשבה לב הנדבת

 כי )א( .הנחות שחי בהקדיס יאמר או .ההס הגשמיים
 ויקבל וגדול לכר מתנה יחן .הערך קטן איש אם באמם

 ממנו בהחשוב במה יחשב למקבל הנותן הלא .מידו
 המקדש כן על כי יגידו חכמי׳ כאשר מידו לקחת החפיט

 הוא חבוב אדם אם .הוא ואמר היא ונחנה האשה אח
היא כאלו חשוב ממנה לקבל שהחשיבה במה מקודשת

קבלה



משה תרומה תורת
:הוא ונתן הוא כאמר ונחשב .ממנו קבלה

 על רבה( רות )מדרש רז״ל שהודיעונו במה שנית עור
 עושה הביש שבעל ממה יותר כי הצדקה מעשה

 האיש שס ב׳( )רות שנאמר .עמו עושה העני המט עם
 הבעל כי הוא דבר ופשר טעז היום עמו עשיתי אשר

 והעני לבו לסעוד גשמיים פונדיין או ככר לעני נותן הבית
 ומלאך .החייס באור לאור רוחני שכר לו נותן בקבלו

 :וזכוכית זהב יערכס לא אשר המצוה ידי על הנעשה
 היו וכאן נמצאו כאן האלה הבחינות שתי באמת והנה

 לעשות עם בהתנדב והוא מקומות יתר יוחרמבכל
 הא׳ הבחינה כביכו״ל אלהיס יה לשכון מקדש ית׳ לו

 יתרון על אדס בני ומקבל נותן בהיות אם וחומר מקל
 ומה .למקבל הנותן יחשב הנותן על במקבל מה חשיבות

 יקחו יצוהעלינו הכל. יוצר המלכים מלכי במלך עתה גה
 כל על הלזה משיטת כי מקדש לו לעשות תרומה לי

 ממנו לוקח ית׳ יחשיבנו מיינו. אטמה מה .כי יתגדל
 ומקבל ללוקח נחשב לנותן לנו אין איפה כן ואס ומידינו.
 הננו כי בחופן לו. נחנו ומידו הכל ממנוית׳ כזה.כי

 הנותן הוא כי ית׳. ממנו ולוקחים המקבלים אנחנו
 יותר כי ספק אין הב׳ הבחינה גם .כמדובר בהחשיבנו

 עושים שאנו במה .מידנו בקחתו עמנו עושה ית' הוא
 דברים ממנו יקח אשר התרומה זאת הלא עמו.כי
 ית' הוא ואשר .כו׳ ונחשת וכסף זהב המה גשמיים.

 למתנדב הנמשך הרומני האושר יערך לא עמנו עושה
 .הבחינות שמכל הנה .שבעולם הון בכל נתינתו חלף
 ישראל בני אל דבר יאמר וזה .האמת לפי הלוקחים אנו

 תרומה לי שהוא במה יתייחסו. ללוקחים כי ייקחו.
 מאח כי שלי שהכל גס ומה מהם. לקבל והחשבתיס

 .תקחו עמו כפקדון אתו שהוא רק .שלו שאינו איש כל
 .ב״ו כמלך אינו כי .המשבחיו אשר את וראו והביטו

 .ככף ככר אלפים עשרת לו יתנו אדם בני רבים שאס
 מלק כל לא .אך יחד הסכום כל בעיניו לחשיבות יהיה
 מצער הלא כי .עצמו בפני ואיש איש כל יחן אשר .וחלק
 אשר איש שמכל כ״א עמי עם אנכי כן לא אך .הוא

 תרומתי את תקחו לבדו ממנו כאילו עליו אעלה .לבו ידבנו
 והנה .הרומפי את תקחו כו׳ איש כל מאת וזהו .כלה

 נותנים שאתם הב׳ ועל .הא' הבחינה על הוא זה כל
 למעלה אין אשר .אושר ולוקחים ומקבלים גשמי דבר

 התרומה וזאת הלא כי והוא .אליו ערוך שאין ממנה
 שכלם .כו' ותכלת ונחשת וכסף זהב מאתם תקחו אשר

 כל יערכנו לא עמכם עושה אני ואשר גשמיים. דברים
 וזה .בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו כי הוא הלא .טוב

 שכונו ו יתדבקו .חייתם בחיים גס כי האושר תכלית
 .עמו עושים שהם ממה יותר כי הנה .ית' קונם עם

 הא'.בין הבחינה מן בין וא״כ עמהס מושה ית' הוא
 .כמדובר הנותן ואני בעצם הלוקחים אתם .השני' מן

 לבדו. לה' בלתי הצדקה התפארות לנו לא כי באופן
 יתברך בברט .דהע״ה זה ענין והרחיב האריך כאשר

 .ישראל עדת קהל וכל הוא התנדבו אפר הנדבה על
 כאומרו ה' את ובירך ויואל אלהיט בית אש לרומם

 מה וכי ט׳ ועתה ט׳ ה׳ את דוד ויברך א׳כ״ט( )ד״ה
נדבות גשם ראותו אחר כי כו'.והוא גרים כי כוי׳ אט

3 )ח״ב( כב

 יגבה פן ורגז מחד .מאד עצמו כי המס וגדיבי .פיו
 בעמלם שכר נהם ההיה גל* ומאומה החנדבס. על לבם

 אתה׳. לברך בקהל קם מדבר מדאגה כן על כן. על
 שתים אצהים דבר .ואחת חיל לעשות להסכח הנותן

 על יעלה אל לאמר .ית' אותו בברכו )א( .שמענו זו
 הלא כי התנדבכס על לעצמכם עובה להחזיק רוחכם

 בלתי הזאת הנדבה על לברך .עובה להם להחזיק אין
 להמשיך )ב( .ים׳ ומאתו שלו הכל כי לכם ולא לבדו לה׳

 ישראל עדת קהל כל ובעד בעדו כמדבר .אמת אמרים
 .עצמם הכנעת דברי יחד המדברים והם הוא כאלו

 ותהלה ברכה כל על ית׳ גדולתו והגדיל .ערכם והשפל
 ליראה .ישראל עדת קהל כל ילמדו ולמען ישמעו למען

 ביראה בענוה .נפשם ובכל לבם בכל ולעבדו ה׳ את
 לעיני ה' אח דוד ויברך וז״א .הנאמנים דוד דברי ככל

 כי הקהל כל שידעו הראשן המוסר והוא הקהל כל
 ועל .התנדבס על להם ולא .נאות־ הברכה לבדו לה׳

 הוסיף ועוד . הברכה זולת כי דוד ויאמר אמר השנית
 יבא כאשר הקהל כל לעיני היות אל נאותה. אמירה

 לברך והתחיל .והלאה הגדולה ה׳ לך .מפסוק בס״ד
 אבינו יעקב הוא .אבינו ישראל אלהי ה' ברוך ואמר

 לי חתן אשר וכל כאומרו .,לה להתנדב למדנו אשר
 שהברכה עולם ועד מעולם .ואמר לך אעשרנו עשר

 .העולמות דרך משתלשל העליון העולם מן תמשך והשפע
 תפארת לנו לא ה׳ לנו לא אנחנו אבל .השפל העולם עד

 יפול אשר בחינות המה ממשה הלא כי אלינו הנדבה
 הצדקה במעשה להתגאות עצמו את לייחס אליהם אדם לב

 כי )א( .רב הון בהיות גס ומה .האדם יעשה אשר
 ידו. מצאה כביר וכי חילו רב כי ויראה .עינו בכיס יחן

 אשר ההתגברות על )ב( ומהן. מוהר מאד להרבות
 להתנדב ברוצה בוש עד המפציר סמוך יצר על התנבר

 יתפאר כי )נ( .יצרו את כובש גמר והוא .בידו לעכב
 .אלהים יה לשטן מושב בית נעשה ממונו כי באומרו

 כי והוא .הצדקה ע׳י לאדם הנמשך הטוב על )ד(
 נמשכת )ה( .ועוד . ממות תציל צדקה כי חיים מצא בה
 עשר כענין ברכה שפע הוד והוא מהצדקה היא גם

 אאמר דאת כמה .הוד נקרה והשפע .שתתעשר בשביל
 )בפסיקתא( ארז״ל וכן עליו מהודך ונחת כ״ז( )במדבר

 להשפיע בהוד נתלבש העולם את ה הקב׳ כשברא כי
 לא אלה חמשה הנה דוד אמר .מלמעלה שפע התפשטות

 הגדולה ה׳ לך כי חמשתן כל ה' לך כ״א המה ה' לנו
 החיים מל .ו טת ראש שלש והתפארת.שהם והגבורה

 לומר .וההוד והנצת אמר האחרונות. שחים שהם והשפע
 חייט צא הלא כי .בעושר ולא בחיים לא נתגאה נא אל

 ונחיה נזכה אשר חיינו ימי כי לנו העושר ולא נצחיים
 כי גס ואנחנו היא לך הנצחיות כי המה נצחיים לא

 והברכה ההוד וכן .ימינו הבל כי ז יהי לנצח לא .נאריך
 ביאורו עוד יבא כאשר .לנו ולא באמת היא לך כלה

 הא׳ על .הסדר על לאחד אחד אותם ופירש .בס׳ד
 כי אמרתי אשר לומר כו׳ ובארץ בשמים כל כי אמר

 נקנה העושר היה לו כי הוא הנה .היא לך הגדולה
 הגדולה היחה חכמתנו או .חריצוחינו ידי על . אלינו

 בשמים כל כי אם כי קהות לא אך אלינו. מתייחסת
ובארץ
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 שללח רק לבדה הארץ אל מתייחסת גדולה אין »י זבסרן

 כי הכל וממך לארץ נשפע הפמיס סן כי ובארץ כשמים
 . ידם על משתלשל השפע אפר המה שלשה סלא

 על והנה .מזל ע״י )ג( .הפר ע״י )ב( )א(השכינה.
 כך הנקראת שכינה היא הממלכה ה׳ לך אמר הא'

 הפר הוא .לראש לכל והמתנשא אמר הב׳ ועל נטז־פ.
 .יסכים ולא לראש אומתו לכל הוא כי נאמר המתנשא

 .ית׳ מאתו ידו על שיושפעו בעלמא צנור רק איט ש
 ע׳י ומשתלשל .מלפניך והכטד והעושר אסר ועלהג׳

 והכח בארן אשר הממלכה ה׳ לך כ״א שלמטה המזל
 הוא הכל הלא במזל תלויים שטזוני נס כי .המתנשא

 היא הב׳ ועל .בראשית פ׳ היסב באר כמפורש מאתך.
 ז״ל כמאמרם י והוא .בכל מושל ואתה אסר .הנטרה

 שהיה .בכל אברהם את ברך וה' על נ׳ס( פ׳ )ב״י
 מנשריו.ע׳כ רע כו' יצר וכל כד״א ששא .ביצרו מושל
 כטש על נתפאר לא יאמר זה ועל .שצה״ר בכל דרשו
 אמרתי אשר כי הרע היצר הוא בכל שפל אחה ט יצרט

 ובידך כי הוא .הלא תתייחס לנו ולא הגבורה ה׳ לך ש
 המגבירט הכח יצרט על נתגבר שאנו גס ש ונטרה כח
 כי והגטרה הכח לך אלהיט אחה אך .שא מפלט לא

 אין .וכו׳ לצדיק רשע צופה על ז״ל כמאמרם הכל טדך
 הקב״ה ואלמלא עליו מתגבר אדם של יצרו שאין יום לך

 הכובש כל כי הנה .וכו׳ צופה שנא׳ בידו מפל שה עתרו
 שבא זכות איזה ידי על .יעזרוהו הפסים מן .יצרו אס

 למלט אלא אינה ש קלה גבורתיט ט ושד . לינוהר
 הגטרים לרל מקור הוא נטרחך אך יצרט. סיד נפשט

 התפארת היא הג׳ ופל .לכל ולחזק לגדל בידך כי וחזקים
 אלהינווכו'. ועתה אמר האדם מן לו ותפארת לשקיה

 מתייחס היה המקבל ואתה הטחניס אט היינו אילו לו׳
 המקבלים אט כי .הוא נהפך אך .אלינו ההתפארות

 נתנה כשין .ממנו לקבל שהחשבחט במה הטחן ואהה
 שהוא מקודשת הוא חשוב אדם שאם הוא ואמר שא

 .ממנה לקבל חשוב שותו עם שהחשיבה במה כנותן נחפב
 מלכי למלך שיתנו .דמה להבל אדם בני עתה גס ומה

 עתה כן ואס . מהם לקבל ויחפיבס . הקב״ה המלכים
 שדה שהמקבל .אדם בני הפך לך אנחנו מודים אלהיט
 שדים . כמקבלים שאנו להיות בזה אך .לנותן ומשבח
 שם את מהללים ואנו .לך שא התפארת ולק לך אטזט

 אמת הן כי . לומר אפשר היה ועדיין :תפארתך
 לקבל שהחשיבנו במה מקבלים ואט .הכל יח׳ שממט
 בחיטים כי .לב נדיבות לנו מהיות יבצר לא אך .מידיט

 מי וכי אמר ע״כ .זו בבחינה לצדקה לט ותחשב אט.
 שיחשב כלומר .כזאת להתנדב כח נעצר לא ט .אט

 כמו ולא . פשית אתה זה שגס כ״א .אליט הנדיטת
 שהבהירה היות עם . לתת בחירה בי שיחך יחשב זר

 ושלנו אנו הלא ט .התימא מן אינו זה בדבר ט חפשית
 הכל ממך ש וזש . כרטנך בשלך ששה ואחה .פלך
 אוחי יצא לא עבדיו ביד דבר הטתן ט והוא .וט׳

 לאחרים לזכוח אפילו כן פעל .רט מיד עדיין הדבר
 הוא ק .כידו ידו כי .רבו ביד עדיין ט .זוכה איט

 ממךהכלומידך כי וזהו בידך. שדנו לנו שנתת הספח
.הרבישח שהיא הנצחיות ועל .בידך סתיט ט .לן ניט

4 )ח׳ב( כב

 הזה בעילם גם נצהיותך לומר וכו׳ אנחנו גרים כי אמר
 הלא כי . המה הבל הזה בעולם מיינו כי .נצחיות הוא

 שימי .האק כל ך כדר החיים כי לפניך אנחנו גרים
 לפניך .גרוה אינו שלפנינו גס .שנה שבעים שנותינו

 לפניך אנחנו גרים כי וזהו יעבור. כי אחמול כיוס הס
 לתושבים. שמתייחסים מזה יותר מאריכי׳ הס ואפר

 ככל רק .לנצחיו' להתייחס מתמידים אינם אלה גס
 שהיה לגרים. עצמס וחשבו משבעים יותר שחיו אבותינו
 אבותינו. ככל ותושבים וזהו בעיניהם עראי העה״ז
 ואברהם כו' היו ורעי׳ מעש מ״ז( )בראשית יעקב כמאמר

 גר נאמר ויעקב. יצחק ימי כל ועל .והושב גר אמר
 מי כ״א שד ולא• .בס״ד במקומו כמפו' זרעך יהיה

 עלי ימיט כצל היא אך .ימינו מדת יודעים והיינו .ימן
 כצל ימיו פשק על מז״ל ענין ויהיה .מקוה ואין ארן

 אלא אילן של צלו או .כותל של כצלו והלואי וז״ל .עובר
 כי אצלי שענייט .עף שהוא בשעה הפורח .שף כצל
 .ממקומו ומש .ונמע הולך שתמיד כצל האדם יפי
 הולך שלדו מיום .אליו מתהום המות יום האדם כן

 שהולך גם כותל כצל היה ואס השרשי. לחותו ומתמעט
 האדם ק כי א׳ .נווטת בחינות ב׳ לו יש הנה וטסע

 .השמש שבוב ע״פ .ההוא הצל יתמיד כמה לשער ידע
 בל בעצם תחתיו למסחופף מצל .עב צל הוא כי הב׳
 תמצא .אילן של צלו אך .פנים בשום השמש עליו יבא

 יעטר הנדים בין ט הב׳ לא אך .הא׳ הבחינה ט
 בשעה צפור צל אך .ראשו על יכנו מהשמש מה עליו

 לחברתה מצה בין ומפריש .כנפיו פורש פורח שהוא
 ט נמצאו בעצם, עליו יצל .ולא השמש יעבור ומביניהו

 וההסחופפו׳ יגנו שהשמש )א( .לגריעוחא בחיטת ג׳
 שהיא )נ( .טרח ואיט עומד שדט גס .הבל הוא בצלו

 יתמיד כמה לשער איש ידע שלא )ג( ונוסע. הולך
 בפריחתו תכלה אפשר רגע ובכל עת בכל .כי בפריחתו

 מקרי הס אלה ושלש .ללכת הרוח שמה יהיה אשר לפי
 הצרות שמש לו יחפרו כלא )א( חייהם. בימי האדם בני
 ומיתתו ומתמעט. שלך לחותו שתמיד )ב( ט. יכו
 תמיד ומפחד מש אח ידע לא כי .)ג( תמיד וית г מם
 פה יאמר אלה ופל מות. פערי עד הגיע אולי יום יום
 ואין נשלס הס צל מיני ב׳ כי והוא ארן עלי ימינו כצל

 צל (3) ואוהל. כטחל אדס בידי העשויה )א( שד.
 שהוא .כו׳ ימינו כצל יאמר זאת ועל צל סתם והוא אילן
 כצל אומרו חה .אילן של כצל היא .טבעי היות׳ הצל

 היותר שהוא הידוע כהצל כאומרו שהוא .הכ״ף בפת״ח
 והיה יתן ומי חסרוטת הב׳ לו שיש .אילן של שהוא תבעי

 עט ידע שלא עוף של פהוא ג׳ כסוג הוא אך .כך
לחיות .איש יקוה כלא שהוא מקוה ואין אמר ועליו

 : כמדיבר שף כצל רק .בטוחים ושגיס ימים סך
יחשב לא לומר .כו׳ אלהיט ה׳ אמר החמישית ועל

 הקדימך. מי כי צדקה שעשיט על ושפע הוד לנו
 .הכיטט אשר הזה הממק כל כי .הקדמת אתה והלא
 א״כ איש יאמר ואס .בצדקתט לא תחלה לנו היה מידך
 לזה .לצדקה לט תחשב איך .הכל ית׳ משלו כי איפה
 הממון. חרצה לבב.ולא טחן אחה כי אלהי וידעתי אמר
חס . תרצה ומישרים .חש והנדיטח לבב היושר רק

אינו



פז משתתרומה
 כי גם .המוריה בהר הזה המעון היה לו הן כי יגידו

 הלא בצדו תשובתו הנה .נחשב זר כמו היות יבצר לא
 השפע הורדת אל מקום .השמיס השער שס כי היא

 נברא ומאז .עליה ולדרים הארן על להעיר העליון
 הקריבו בס ע״כ כי .ההוא במקום שכינה שרתה השלם

 והסעס יצחקבנו. את ואברהם ונח. קרבגסאדס אח
 כמאמרם מעלה. של המקדש בית כנגד מכוון הוא כי

 ממקום אדם וע״כ .לשבחך מכוון לשבחך מכון על ז״ל
 העליון המזבח נוכח שם, אשר מזבח שהוא נברא כפרתו

 הס אשר קרבנוח מסה ובשל .נפשות יקריבו שם כי
 באומרם .רז״ל דברו אשר הסיט כן וע״י .גופן לעומת

 הקכ״ה עליו מעלה .מסה של המקדש בבית הנכנס כי
 איש עולת את המקריב והכהן מעלה בשל נכנם כאלו
 המקדש בית הנזכר בות לסי כי מעלה בשל מקריב כאלו

 מסה של המקדש בבית ומתלבש כיורד היה .העליון
 יעמדו מעלה ושל מסה של מקדש וכאלו .פרסיו ככל
 הארץ על אשר במקדם ית׳ שבחו יפלא לא וע״כ .יחד

 :כא׳ העולמות בב׳ יושב כאלו העליון ית׳ ביתו שס כי
 הנה באומרו ח׳( א׳ )מלכים .שלמה כיוון אחשוב וזח

 למשפט חשבתי זאת הנה לומר לך זבול בית בניתי
 של המקדש בית כי שנים כ״א בניתי אחד מקדש לא כי

 בנה וזהו .מעלה של המקדש בית כנגד מכוון .מסה
 והנה . מעלה של וא׳ פה א׳ .בניינים ב׳ שהם בניתי

 זבול בית לז״א .הוא היכן השני אך .בעין הנו מטה של
 ז״ל כמאמרם שהוא .מפלה בל המקדש בית הוא לך

 מכון מכוון שעשיתי נמצא זבול הנקרא הד׳ ברקיע
 יהיה כי כאחד עולמים בב׳ בו שחשב עולמים .לשבחך
 כאחד שניהם נמצאו .פה ובא נעתק כאלו ש״מ ביה״ס

 טרח אשר המורח כל היה .הזה הדבר ובגלל .הנה
 אשר .המקדש בית מקום מוצאו עד .ע״ה המלך דוד
 עד ההם הימים ניכר בלתי היה כי .השמי׳ שער נגד
 מקום הוא כי והודיעו .הנביא נחן אל האלהיס דבר בא

 נברא מאז לה' קדוש מקום שם היבוסי.כי ארונה
 שע״י .מעלה של המקדש בית כנגד מכוון והוא .העולם

 .יחד מסובכים בתים כב׳ יחשב בהבנותו הבית כן
 לדוד ה׳ זכור )תהליסקל״ב( כאומרו התחתון עם העליון

 אתן אם כו׳ אבא אם ט׳ נשבע אשר ענותו כל את
 :כו׳ מצאנוה כו׳ שמענוה הנה כי כו׳ אמצא עד .כו'

 התן אם שס( )חהליס אומרו אל לב נשיח דרכינו וע״ם
.אישן אם או אנוס אס אמר ולא .כו' לעיני שנת

 החזיק אפר ית׳ הוא יעקב לאביר נדר וגס לה׳ נשבע אך
 ע״י יעקב מאמר שישלים נדר אשר נדרו ע״י יעקב את

 היה נדרו בעת יעקב מאמר בכלל כי והוא זה נדרו
 והוא .אלהים בית יהיה מצבה שמתי אשר הזאת והאבן

 נשבע אשר אומרו ועל .מבק' דוד היה אשר המקום
 כילה היא ביתי באהל אבא אס ואמר שבועתו פירש לה'

 יצועי ערש על וכן .ביחס בקרב מסותם שעל מלכים
 נדר אומרו ועל .החשובות מצעוח בו לו אשר שהיא

 הנדר אין כי והוא .כו׳ שנת אתן אס ואמר ט'.פירש
 לומר צריך ע״כ כי .כנודע ממש בו שיש דבר על אלא מל

 דבר על שיחול כדי למעשיהן. וידי בשיני עיני קונס
לעפעפי לעיני שנת אתן אס אמר ע״כ .ממש בו שיש

תנומה

תורת
 כל התנדבתי לבב ביושר אני הלא כי ממני חפר אינו
 הנמצאו עמך ועתה אמר בעם המתנדבים יתר ועל .אלה
 אם ערב איני לומר .לך להתנדב בשמחה ראיתי פה

 אמנם . החנדבס על לבבם יהחמן .עמים או עם אחרי
 והשמחה .וכו׳ בשמחה ראיתי עתה הנה .שם הוא באשר

 כו׳• אברהם אלהי ה' ואמר .סוב הלב נדבת הוראת
 לעולם זאת ישמור יתברך מאתו לשאול לט את מצא
 מאמרם אל לב שנשיח בפה והוא .לבבם מחשבות ליצר
 שאמר ,וכו' להם זה לבבם והיה יחן מי פ׳ על ז״ל

 .אתה חן לומר לכס היה כו׳ סובה כפוי הקב״ה להם
 כל ביד אס כי .היא בשמים לא הבחירה כי קשה והלא

 היה ואיך .שמיס מיראת חוץ שמיס בידי הכל כי האדם
 )יומא ז״ל במאמרם יובן אמנם : אחה חן לו׳ להם

 האדם יתחיל טרם כי אוחו מסייעין ליסהר בא ל״ט( דף
 אחר אמנם ,השמים מן תו א! מסייעין אין להיסיב
 הכושר אל אותו ומקרבים . אוחו ממשיכים החילו

 אחר לומר לכס היה ית׳ הוא אמר כן ועל .והקדושה
 וזה .הזה בכשרון כך שיתמיד המשיכהו .שלם שלבבנו
 לבב השמחה היא זאת שמרה באומרו פה דוד מאמר
 שיהיה החשק שתמשיך וכו׳. מחשבות ליצר רצונך לעשות

 תחת ונכנע נשמט תמיד סמוך היצר שישאר תמיד ק
 שגס .אליך יצרים השני הס לבבם והק .הסוב היצר
 כמאמרם .ה' את לעטד הוא נס מוכן יהיה הרע היצר

 .לפניך נאמן לבבו אח ומצאת בו שנאמר אברהם על ז״ל
 מצא .הרע והיצר הסוב היצר שהם הלבטח הב׳ שהוא

 וזהיכוין .לט את נאמר לא ע״כ כי .להקב״ה נאמנים
 תרומה לי ויקמו יאמר או אליך. לבבם והכן באומרו דוד
 ואני למסה גנזו אטתי .המלך מונבז מאמר ענין .כו׳

 אשר ומצוה מצוה כל כאפר כי והוא .למעלה גנזתי
 במעשה כן סניגור מלאך ממנה שנעשה .האדם יעשה

 .ומלאך אור נעשה נותן שאדם ופעם פעם כל הצדקה
 ממעל.וזה בשמים אשר הסוב אוצרו מתמלא ומהם
 שנותן גשמית הפרוטה כי נמצא למעלה. גנזתי אני אומרו
 יאמר וזה .למעלה רוחני קדוש אור ממנו נעשה האדם

 שנותנים מה ע״י כלומר .לי ויקמו ישראל בני אל דבר
 ולהיות , תרומה הסוב באוצרס ואצלי . צי לוקחים

 מהכונה הוא הלא נעשה וממס .כלוקמיס באוצריהם
 ואותה .לבו ידבנז אשר איש כל מאח וזהו לב. והנדיטת

 התרומה ק שאין מה .לבס בנדיבות שקנו שלהם היא
 לי כי היא שצי אותה כי בפועל נותנים שהם גשמיים
 אח תקחו אומר הוא ועליה .וט׳ הזהב ולי הכסף

 מאתם הנקחת )א( .הן תרומות ב׳ כי הנה .תרומתי
 הנגנזת הרוחנית .)ב( שלי והוא ט׳ וכסף זהב של

 אשר התרומה וזאת ואמר ופירש .שלהם והיא אצלי
 וכו׳ וכסף זהב אתם שנמצאת שצי.אלא שהיא מאתם תקחו

תשלוט ולא .אתי נמצאת שלהם היא אשר השנים כי
:לקחתה אדם יד בה

 משמוע אזניס חצילנה הנה .כו׳ מקדש צי תועשו
 ישכץ הדרך איזה כי .הזה הזר כדבר

 האדם. בני כוננו במקדש הלזו באין ית׳ שכינתו אור
 באומרו . ע״ה המלך שלמה המה כן ראה וכאשר

 חכמים אמת והן .כו׳ הארן על אלהיס ישב האמנם

5 )ח״ב( כב
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 כן שאין מה ממש בו שיש דבר על הנדר שיחיל תנומה
 עד הצער בל והיה .אישן אם אנוס אס אומר היה אם

 המקדש בית יבנה טרם המקום שאותו מקום אמצא
 לבית מכוון היותו על מאליו הוא קדוש כי לי״יכבר הוא

 אחד משכן לא כן ע״י כי והטעם .מעלה של המקדש
 עם מתחבר העליון כאלו .שנים כ״א נבנה אפר יחשב

 העניינים ב׳ ופי׳ .יעקב לאביר משכנות וזהו .התחתון
 .וכו׳ באפרתה שמענוה הנה ואמר בפסוק האמורים

 הוא שהמקום יודעי עם מקום אמצא עד שאמרתי מה
 ייהוד ידענו לא עצמו המוריה הר כי הוא המוריה הר

 הסמוכה באפניתה שהיה שמענוה הנה כי מקומו.
 סולם שפוע תחת לירושלים. לוז בין בצדה לירושלים

 .ואמרו אלהיס בית אס כ׳ זה אין באומרו יעקב. שראה
 וראשו בלח היה הסולם שרגלי ס״ט( )פ׳ רבה ח כבראשי ז״ל

 מושבולא עיר במקו׳ המקום היה דוד וחשב ירושלים כנגד
 ע״פ ארונה בגורן יער בשדה אנוה מצ ואח״כ מהשדות. בא׳

 לא כי הוא יעקב לאביר משכנות אמרתי ואפר הדבור
 .שבארץ א׳ במשכן לבאים בבהמ״ק הנכנסים יתחשבו

 , מטה ושל מעלה של כאחד משכטת בשתי כבאים רק
 מדוחקי זה דרכט ויסולק . למשכנותיו נבואה וזהו

 . רבים לשון משכנותיו אומרו על נדחקו אשר המפרשים
 הנכנס כי רז״ל קבלת בכתוב מפורש מצאנו כי והוא

 והכהן שלמעלה בבהמ״ק נכנס כאלו מסה של בבהמ״ק
 ומשני כמדובר מעלה בשל כמקריב מסה בשל המקריב

 בימיו יבנה אס משכנותיו אל הוא יבא אס מסתפק שהיה
 בתוך שאהיה למשכנותיו נטאה אזכה אם אמר כן על

 להדום נשחמוה לפחות לאו ואם הבטי המשכן אל הבאים
 יבנה סרס ההוא במקום המשחחוים מכלל אהיה .רגליו

 .יקרא ית׳ רגליו והדום מאז קדוש המקום ס בהמ׳ק
 גס כי זולתו במקום משא״כ רגליו להדום נשחחוה וזהו

 נקראת ההוא המקום יתרון על כבודו הארץ כל מלא כי
 מסה של בהמ״ק כי הנה :יתב׳ רגליו הדוס הארץ

 כי לו עוד .מעלה של בהמ״ק כנגד מטון היותו זולת
 . ט מחובר הוא גס העליון איכות כאילו הוא גם

 וההיקש כאחת העולמות בב' כישיבתם בו והיושבים
 ירושלים כנגד מכוון ממה של ירושלים כי עצמה בירושלים

 המקום לי צר לחבירו אדם אמר לא ע״כ כי מעלה של
 כמפורסם אוכלסין כמה מכילה היתה וע״כ בירושלים

 הדברים גודל פרי כל זה הגה : רז״ל בדברי ריבויים
 ישטן דרך תמצא המצא כי גם כי . באמת הנאמרים

 ית' צו שם שם כי המוריה בהר בבהמ״ק יח׳ שכינתו אור
 וקרוב .מעלה של בבהמ״ק ית' לשבתו ומכון השמים שער

 העליון ביתו שם כי בתחתון שבתו העליון על ית׳ )שבחו ,
 זה אין באומרו יעקב אבינו וכמאמר . כמדובר כמעט

 פלה מורא כי והוא השמים שער וזה אלהיס בית כ״א ,
 אצלט ככתוב וכו׳ ויאמר ויירא כמאה״כ ויחרד ראשו על

.האדם על מורא להטיל קדוש מקום דרך זה כי במקומו
 בית אם כי זה אין וא:גר אומר גזר אז ויירא כאשר ע״כ '

 בית שפע איכות כלומר אימה מטיל כן ועל .אלהים
 באמור באמת בדברו חמה כן ובאומרו העליון אלהיס

 בהמ״ק או הארן על אלהיס ישב האמנם ח( א׳ )מלכים

פתחת. הארז על לו ובא דרך הדרך איזה , שלמעלה
6 )ח״ב( כב

 »קום השמים שער וזה ויאמר לבו אל השיב זאח ע״כ
 יח׳ לשבתו מכוון העליונות העולמות מכנ השפע הורדת
 תמיהתי שקטה נחה וע״כ . שלמעלה בבהמ״ק למעלה

 המלך שבח אטנם : גורם המקום כי תמהתי אשר
 כנגד לא אשר המקומות באחד ובמשק באהל הקדוש

 עתה גס ומה . יהיה הצבי בארן כי גם השמים שער
 ציה ארז במדברות גס כ״א בלבד זו ולא העמים בארן

 לשבתה ומכה חצוניס כחות לכל המוכנים מקומות וצלמות
 ויתר לב כל יחרד לזאת הנה .הזוהר מספר כנודע

 השר דרך הקדושה שפע שם ישתלשל איך ממקומו
 כדאי שיהיה והלילה חלילה ההיא הארן בחלק השורר

 . לזה כח אין כי חצוני שר צנור ע״י .שכינה להשראת
 כוון אל המיוחד השמים שער דרך הבא ידי על לא אס

 השסע ידו על לשלשל .בו ימשול ומושל שר אין כי האחדות
 הוקכסא ׳הקדוש למלך וע״כ .ית' ובידו מאתו לא אם

 כוונו זה גם ואחשבה .מיעקב כתבנו אשר ההוא במקום
 , וט׳ לך לך לאברהם יש׳ הוא שאמר באומרם רז״ל

 שאתה עד הקב״ה לו שאמר ל״ט( )פ׳ בב״ר שאמרו
 היא שהכוונה בא״י לפני והאיר בא החלון מן לפני מאיד

 ע״י השפל עולם אל מלפני הנמשך והשפע ההארה הנה
 שכינה להמצא מבא לי יהיה שעי״כ הטובים מעשים

 מן וניצולים ע״א טומאת חשך מסלק אתה כי בתחתונים
 במקום לבא נר שמדליק כאדם בה שאבא להכינה הארץ

 בגלוליהם אפר האק יושבי רעת על כן אור ולא חשך
 שכינה להיות ראויה בלתי להיותה וטמאוה ההשיכוה

 ועד מאדם י״ס( פ׳ )שם כמרז״ל עלתה ע״כ כי .בה
 לששי להורידה הימל ואברהם השביעי הרקיע עד אברהם

 הכל בפי ית׳ שמו והקריא הארן מן גילוליהם העבר ע״י
 הבא שהשפע שר תחש אשר בח״ל הנעשית המצוה והנה

 שפע בה יש בא״י והנעשיש צר צנור דרך בא ידה על
 צנור אל קרא ע״פ שר אמצעות בלי ית' מאתו מופלג

 שער הנקרא המורים הר דרך הבא בערך חלון השר
 בא חלון דרך לשני מאיר שאתה עד ואמר כשמים
 רבה ובהפלגה ישרה דרך שיהיה בא״י לפני והאיר
 בא הנשפע השפע אס האדן על שכינה להשראת מוכנת

 השמים שער דרך לא אס מהשרים לאחד חלון דרך
 )במדבימ״ד( ,בפ הרשע בלעם במאמר כתבנו כאשי

 מה אומלו אמרי כי במקומו כתבנו כאשר נטיו כנחלים
 במדברות. לשבש כאהל שהיה המשכן על יעקב אהליך סוט

 על ישראל סשכטשיך אפר .וגבעון ונוב. .ושילה .וגלגל
 ראשון על לבאר ובא הסוריה. בהר ושני ראשון בית

 ואח״כ במדבר שהיה מובואהליך אמר אשר על ראשון
 זר נמו הלא כי המוריה בהר ולא כנען אדן בקצה
 ומשכן אהל לעומש אשר מהשרים אחד חלון ע״י איך יחשב
 שם בא השפע נהר מי היה המדבר במקומות היה אשר
 .אחר מקום אל הטבעי הלוכן מדרך נטיו כנחלים אמר

 פער כנגד נים המט המיוחדים השפע מבועי נטו כן
 בהיותינו ק ואחר במדבר אשר המשכן מקום עד השמים

 המקומות היו אז בא״י שהיו וגבעון ונוב ושילה בגלגל
 הס שממימיו הנהר אל קרובים .נהר עלי כגטת ההם
 רחוק מקום אל ממקום הסייה צריכין ואין .בקרוב שוהין

דרך המה למהשמא״י הסס. שבמיטות המשק כן
השפע



פח משה תרומה תורת
 במדבר בהיותו משא״כ בצדן עומד השמים שמשמר השפע
 החוצה אל א״י קדושת תחוס מכל הטייה צריך שהיה בח״ל

 היה אז המוריה בהר בהמ׳/ק בהבנות כן אחרי אמנם
 כדברי והוא השפע בהר מימ♦ יבלי על ,ה נסע כאהלים

 שנמצאים כ״א מקומם נודע לא האהלים כי הטבע חכמי
 אילן בדי שהם ואומרים מעדן יוצא בנהר המיס פני על

 עלי כארזים אמר השני הבית ועל .עצמו בנהר נטועים
 אחת . יתרונות ב׳ בו היו הראשון בבית כי והוא מים.
 של באש מבושם שהיה שנית .השמים שער נוכח היותו
 ע״כ .הידועים דברים ויתר וארון וחומים ואורים רעלה

 משא׳כ ומבושמים המיס טל שהם אהלים אל אוחו ייחס
 לא אך מיס עלי שהם אלא אינם עניינם שכל הארזים

 זחילת במקום היה הפני שהבית הזה הדבר כן מבושמים
 דברים ה׳ כי ההם בתיקונים מבושם היה לא אך ה:פע

 ע’ד; היות כי הנה .ממנו חסרו השפע בתיקון העיקריים
 ה׳ שם" חשר יהמדכ לא הפמיס משער פונה קדושה

 אהל איזה .וא״כ הכתוב ?>נ נחשב יז כמו הלא שם חונה
 באהל זאת אמרי מנוחתו מקום !ה יל,'■ לו. יטעו אשר

 בארן עצור .,עסה עודנו לעשות צוהלנו להר י וכמשה
 במדבר משז״ל נזכירה הענין אל לבא אמנם .לציים י£דה
 סימון ,ר אמר המשכן את להקים וז״ל י״ב( )פ׳ רבה

 רמז המשכן את להקים לישראל הקב״ה שאמר בשעה
 הוקם למטה שהוקם ובעת המשכן הס אף שיעשו למה״ק
 מקריב שבו מטטרו׳ן ששמו הנער משכן והוא למעלה

 ולכן .גלוחס בימי ישראל על לכפר צדיקים של נשמותיהן
 וכן . ע״כ .עמו הוקס אחר שמשכן המשכן אח כתיב
 .ידיך כוננו ה׳ מקדש ה׳ פעלת לשבתך מכון אומר הוא
 בית הוא אס .ההוא המשכן ענין מה לדעת וראוי .ע״כ

 בהמ״ק הנקרא הוא אס .זולתו או מעלה של המקדש
 למה וגס .הנער משכן יקראהו למה סתם מעלה של

 צדיקים של נפשותיהן שמקריב לומר .זמן לו מייחד
 יספיק לא ולמה .עניינו מה אחר הוא ואס .הגלות בימי
 באומרו המאמר בסוף שמביא הראיה ועוד . אחד

 לא ההוא הכתוב הלא ,וכו לשבתך מכון אומר הוא וכן
 בהו׳ המוריה שבהר בהמ״ק על רק נאמר המשכן על

 כי .אמת הן אמנם אך . נחלתך בהר ותטעמו תביאמי
 צריך היה .עניינו הרחיב להעמיק הדרוש איכות לפי

 לדרוש כ״א כן הרצון ואין הפשט מדרך למעלה הגבה
 .ובשכלו בלגו בסבך נאחז דרכו צדיק שיאחז ישרה דרך
 יש למענה כי והוא נמרן בקצור זה הוא כי יאמר אשר

 ידיך כוננו ,ה מקדש בכתוב האמור והוא .אחד מקדש
 בזמן משמש ה׳ ומקדש מטטרו״ן משכן יש ממנו ולמטה

 המאמר כל׳ הגלות בימי משמש מטטרו״ן ומשכן הבית
 לעומת ש״מ ומקדש גלותם בזמן נפשותיהם מקריב שבו

 יתברך קיאו מעלה של בהמ״ק אח וע׳כ .הנער משכן
 הבלתי מסטרו״ן של את אך .לשבחך מכון כד״א מושב

 המאמר ,כל משכן קראו הגלות בימי רק משמש
 עמו. הוקס אחר שמשכן . המשכן אח שנאמר שהזכרנו.

 בעולם רב זכית יש כאשר כי שוה עניינם אין כי והוא
 הגלות ובימי . העליון במקדש יח׳ ישיבתו מתייחסת
 העליון. המלוא מן הנמשך והשפע זכות להעדר והטלטול

 .העליון המשכן אל ית׳ ישיבתו תתייחס מזער מעט
 זכינו לא השפע אור ונתמעט במדבר ישראל כשחטאו וע״כ

 ואחר ,וכו חביאמו שכתוב מקרא לארן.ולהתקייס להימס
 גולים והיינו בלבד משכן אל זכינו מרע״ה שמרח המורח

 אל זכינו לא הגלות לימי דומה למקום ממקום ומטולטלים
 לא אז כי כביכו״ל שכינה מלמול אל רמז קבוע בנין בה״מ

 הזה הדבר ובגלל מסטרו״ן. במשכן רק ית' ישיבתו נתייחס׳
 בשילה כי עולמים ובית שילה רק ונחלה. מנוחה נקראת לא

 היו וע״כ מעלה של בהמ״ק אל ההכנס בקרוב היחל כבר
 ישיבתו מתייחסת שעדיין גס אבנים בנין המשכן כותלי

 אשר בהמ״ק נקרא עולמים ובית ונחלה .משכן אל ית׳
 של המקדש בית אל ית׳ ישיבתו ת מתייחם אז כי בירושלים

 והתאחדם העולמות והתבסמות עצמייח נחלה והיא מעלה
ביה כ״ע ,כ . יבא כאשר רב פע-ב בעצם

 מפלשי’זה נ■ נ;• "»חה י? ה’ה ,ש5’ה

 אין הנה כי והוא .הקבע אל רמז וזה ?לטת ™ ימז
 בארן שכינה המצא לסבול בעה״ז כח אין עדיין כי ספק

 אשד במשכן עליון משכן אל המתייחסת בחינה אל גס אף
 מספיקלהכיל בירושלים אשר המקדש לא וגם הוא בארן

 צוה ע׳כ ידיו כוננו ה' מקדש אל המתייחסת בחינה
 מספיק ואופן בדרך המשכן להעשוח יתברך הוא לנו

 שניהם כאלו .לארץ למטה העליון המשכן קדושת להעתיק
 בירושלים אשר בבהמ״ק וההיקש מועד באהל פה יחד
 במשכן בחנותו ית׳ הוא כי נמצא מעלה של בהמ״ק עם

 שבירושלים בבה״מ ובחנוהו כא׳ משכנות בשני חונה כאלו
 ככל יחדו לו חיברה כאלו העליון בבה״מ גס כחנותו
 על אלהים ליושב יתייחס לא כן שע״י למעלה הכתוב
 לו שחיברה פכנגדו העליון במשכן כיושב כ״א .הארץ

 עניינים שהם בס׳ד נזכיר אשר ההכנות ידי על יחדו
 גדר עד התחתון אל העליון משכן שפע להריק מספיקים

 ויהיו לממה עצמו העליון הובא כאלו התחתון שיחשיב
 בצלאל הוא ית׳ הוא לו בקש חכם חרש וע״כ .לאחדים

 דברים ג׳ הס .ובדעת בתבונה בחכמה עליון דעת יודע
 למען שהוא .הארץ ואת השמים את אלהים ב־א שבהם

 הוא כאלו התחתון עס ולימדו ן העלי משכן להעתיק יוכן
 תמצא שבעליון כמעט פרטיו כל קדושת כי למטה ג״כ
 כאלו אמין הקשר יהיה עד רב שפע בהריק בתחתון גס

 בתחתון ית׳ ישיבהו תהיה באופן יחד נתחברו שניהם
 מצאנו בס נדברנו ואשר רז״ל דברי וממוצא .כבעליון

 ורך נער ,יה שבחר היה מה ודעת טעם טוב ראינו
 בטבע פלא אלהיס רוח עליו ויערה .פניס שמנה כבן
 זה אין אך . ובחכמה בשנים גדול איש ע׳י כן עשה ולא

 מטטרו׳ן משכן כנגד משכן לעשות שהיה למה אס כי
 גס ע״כ הנער. משכן והוא כמדובר השפע משס ולהמשיך
 יהי' הוא שגס ית׳ הוא מחשבות חשב הקדושה הממשיך

 משכן לעושה לא כי והוא הענין אל ונחזור : נער
 ומעתיק מהוה כי חדש עולס לבונה רק . יחשב גשמי
 פרטי וכל השפל בעולם הנער משכן הוא העליון עולס
 שבהן אותיות צירוף לדעת הוכרח ע״כ .העליון חלקי
 בשיעור וכוללו הוא עולס ומהוה כבורא כי העולם נברא

 בכל בכוגחז לבו מחשבת ע״י רק זה ואין הכמות קטן
 במחשבה בעליון דוגמתו אל ממנו פרט בכל מלאכתו
 בתחחין. הם העליון פרטי כל קדושת כאלו לעשות מספקת

עוד כו׳. לעשות מחשביח ולחשוב פסוק על כתבנו כאשר

 שנית 1 )ח״ב( בב



>• סשה תרומה תורת 1ז6

 המשכן שהוכן אמס הן כי והוא . אלהיס עשה שנית
 השכינה אם עדין אך .בצלאל ע״י הנזכר הכבוד צכל

 גם שביעי רקיע עד שבעה ע״י הארץ מעל שנסתלקה
 אברהם שהם ראשון רקיע עד בא צדיקים ששה שע׳י
 נשארת היתה עדיין אס . עמרם קהת לוי יעקב יצחק
 משה הוצרך ע״כ בצלאל וחכמת מעשה כל יסכון מה שמה

 ומה כמשז״ל אין אפסי כל הקיס הוא כי . ע״ה אדוננו
 הקמה שהקנה הוא אחשוב אך .הארץ אל זו הקמה היתה

 העליון העולם עם אמין קשר אותה שקשר בארן ומעלה
 שבקדושתו לאין שכינה שהוריד השכיעי הצדיק הוא
 ה׳ שוירד גדר עד .העליון עם וחיברו העולם קדש

 אל עילוי נתן והוא האלהיס אל פלה ומשה סיני הר על
 כי המשכן את משה ויקם הכתוב מאמר והוא המשק.

 הדברים פני והנה בצלאל. עם יחד השנים האח מרבה
 עם שכינה בו ולהשרות המשכן לקדש הצריכיס הם האלה

 חפצו היות ולהכנת קדושתו להתמדת שלישית עוד שיש
 ישראל כללות כשרון שהוא בתחתונים שכינה להשרות ית׳
 העדר על .הפרסי אל שפע נמנע פעמים כמה כי

 שראוי מי ביניכם יש י״א( דף )סנהדרין כמז״ל הכולל
 והן לכך ראוי הדור שאין אלא וכו׳ שכינה עליו שהשרה

 מעלות החמשה כל כי בהמ״ק בבנין גס נמצאו אלה כל
 כי כבצלאל קטן נער היה לא אך . בשלמה היו שבצלאל

 נער הוא גס שיהיה .הענין היה הנער משכן על לא
 ויחכם כי בו היתה משה מעין השנית וגס . כבצלאל

 שרתה לא כי דוד ידי על היחה והג׳ .האדם מכל שלמה
 ומה .,וכו חשב אל עבדך דוד בעבור שחמר עד שכינה

 פתח עד בארון דוד הובא כי רבה( )בשמות למז״ל גס
 בירושלים ה׳ בהר לא כי הוא מלא ומקרא המקדש שער
 ח׳( א׳ )מלכים שנאמר כדבר דוד כבא עד בה שמו לשק

 כי . בדוד ואבחר ישראל שבטי מכל בעיר בחרתי לא
 בפיר בחר שלא אלא בדוד וסיים בעיר פתח יקשה הלא
 בבהמ״ק היות .והנה בעיר בהר שבזכותו דוד שבא עד

 העליון קדוש־. לה חברה כאלו מעלה של בהמ״ק איכות
 על וגם זולתם בפסוקים עוד אליו ונשוב כתבנו הנה

 )תהליםעח( באומרו הכתוב כוונת זה כי אחשוב המשכן
 נפש כאשר כי לומר באדם שכן אוהל שילה משכן ויפוש

 היה שלמעלה משכן כי היות עם .שילה משכן ית׳ הוא
 שכן אהל חח כ״א נטש לא עכ״ז מטה של אל נדבק

 שהפרידו אס כי .העליון את לא אך כלומר באדם
 האלה הדברים וע״פ :היו יחדו אז עד כי הרי מהתחתון

 לדבר הקשה אשר אל שלמה בדברי טעם קוב מצאנו
 כתבנו כאשר וכו׳ הארז על אלהים ישב האמנם כי ולומר

 על )ב( .הארן איכות על )א( .קושיותיו הנה שתים כי
 ישב האמנם אמר הא' ועל . גבול בעלת בית היות

 אף וכו׳ השמים הנה אמר השנית ועל הארץ על אלהים
 . תוכחותיו על להפיג ראוי היה והנה הזה הבית כי

 פסוק ובסוף הקודם בפסוק באומרו כי אפשר אמנם
 אומרו והבין שכל בשום והוא .הרמתה תשובתו השיב זה
 טעם נחונת להיות מבעה כי מלת הלא כי האמנם כי

 ועתה אמר אך . מתייחס בלתי יראה והלא הקודם אל
 ואחשוב .אבי דוד לעבדך דברת אשר דבריך נא יאמן

ישראל עמי11 מקום ושמתי דוד אל יח׳ מאמרו שהוא
8 )ח״ב( כב

 שהוא . באח קדושה להשפיעה נדר יח* הוא כי והוא
 .מסה של בבה׳מ ארז שיורידט מעלה של בה״מ אינוס
 העצומים בנ״י עם כל את וסובל המכיל המקום שהוא

 עומדים והיו מצרים כיוצאי כסלים כפלי והרבים
 שכינה השראת נפלאה לא ועי״כ רוחים ומשסהויס צפופים
 כיושב והוא .העליון ית׳ ביתו שם כי מסה של בבה״מ

 אשר דברך נא יאמן יאמר ובזה .כאחת עולמים בשני
 מקומי שהוא .וכי' מקום ושמתי שהוא .וכו' דברת

 אל ואשובה הלכה כד״א מעלה של הואבה״מ הראשון
 בבה״מ השראתך יתכן לא זה בלעדי כי הראשון מקומי

 אשר הזה הבית כי אף האין לע אלהיס יפב האמנם ל
 לא אך .התחתון הוא בניתי אשר בבחינת כלומר בניתי

 ויהיה .ישראל לעמך מקום בשימך כי העליון בבחינת
 . בו שתשרה הדבר נטן .לזה מחובר מעלה של בה״מ
 באה ובזה .כמדובר דברך נא שיאמן יוכרח כי נמצא

 כל יחסר ולא בכתובים עמה השאלה תשובת ונהייתה
 וכו׳. מקדש לי ועפו הכתובים ביאור אל נבא ובזה .בס

 ליה קרי תחלה למה .במקרא והבין שכל בשום והוא
 שעדיין אחר כי ועוד .משכן ליס קרי כן ואחרי מקדש

 תבנית יאמר ראוי היה כצים ולא משכן לא נעשה לא
 יאמר ואז הידיעה בה״א המשכן ולא .כלים והבניה משכן

 או׳ ושד .ידוע משכן של ידועים כלים על שמורה כליו
 . לי ועשו מתחלה אומרו אחר מיותר הוא תעשו וכן

 תעשו כן אמר שלא יהירה וי״ו שמוסיף אלא עוד ולא
 :בעצמו הדבר והוא האמור על להוסיף כבא .וכן כ״א

הזה הדרוש יסב׳ הוא כלל . האצה בדברים אסגם
 ישב .נחשב זר כפו הלא כי והוא .כתבנו אשר

 תשובתנו ותהי גטל בעל במשכן גס ומס הארץ על אלהיס
 בטוב חיים אלהיס נשמה בעלי הצדיקים יד לאל יש כי

 שפע להשפיע יה׳ במצותו הגשמיית בפעולתם כוונתם
 עוד ולא ידיהם במעשה קדושה הויית ולהקנות מלמעלה

 העולם כאלו כאחת עולמות ב׳ לבונים שיתייחסו הלא
 מחצילים כאלו למסה הוא למעלה ית׳ משכנו הוא העליונו

 התחתון עם אותו ומורידים מלמעלה העליון קדושת איכות
 גדר עד יחד משכנוס כשני התחתון המשכן לימשב

 והוא בעליון בהשראתו בתחתון ית׳ השראתו שתהיה
 בחינת חלקי כל דוגמה’ הם וכליו המשכן מעשה כל כי

 להמשיך המספקת הסנה ענין זה על נוסף . הפליק
 שבעליון דבר מכל התחזק חלקי במעשה הקדושה
 וזה .כמדובר התחתון מפרסי ואחד אחד כל אל מספיק
 ישב האמנם .לתמר עליך יקשה אל הכתוב מאמר

 לעשות בצדיקים כח יש הלא כי כו' האין על אלהים
 עד .מקדש לי ועשו וזהו . קדוש רוחני מושב למפה

 התפשטות אל בלבד ולא בתוכם שושכנתי ראוי יהיה גדר
 הלא תאמר ושמא .למעלה אלהיס יה בשכון מה כבוד

 של כנגד מכוון מעלה של שבהת״ק המוריה בהר היה נו
 אל היחס זה המשולל במדבר כן לא .אך יתכן הלא מפיה

 מכון מעלה של בהמ״ק יש אס הלא כי עליך יקשה
 משה של כנגד מעלה של משכן יש ג״כ מפה כל כנגד
 מעיה של יהיה פס מפה של יהיה אשר מקום שבכל
 שיהיה מקום כל אל וגמע הלוך ילך כי גס אליו מקבל

משהן הוא ובתוכו נכחו יהו שם העליון גם ממה של

הנער



פטמשהתרומה תורת
 ואהיה באומרו הכתוב במאמר שכתבנו כמו הנער

 ממקום מתהלך כביכו״ל יח' שהוא ובמשק באהל מתהלך
 ובגבעק. ובנוב. ובשילה. ובגלגל. המדבר. בחניות למקום

 ובמשכן באהל רק כבודו אינו כי לבדו התחתון באהל ולא
 לו חובר• כאלו העליון משק עם התחתון אהל . יחד

 גס לומר .כו׳ מראה אני אשר ככל יאמר וזה .יחדו
 דוגמתו. המשכן ואין לזה מכוון ממלה של בהמ״ק אין כי

 הוא העליון הידוע המשכן ותבנית דוגמת הוא הנה
 כל תבנית ואת המשכן תבנית אח וזהו .מטטרו״ן משכן

 . דוגמתם כליו וכל מטה של כי ההוא המשק של כליו
 איכותו פה יהיה לא למטה תבניתו נעשה כי גם וש״ח

 כדבר סובה רוחך על יעלה אל .ט שכינה לשכון לשיוק
 כ״א תעשו. בלבד תבניתו לא כי לך דע הלא כי הזה
 למסה והוא למפלה הוא כאלו העליון תעשו ממש וכן
 וזהו בתוכו והשראתי חנייתי תכין וע״כ .התחתון עם

 ולא תעשה המשכן ואס אומרו וזהו .תעשו וק אומרו
 פה נעשה כאלו הענין אח ריבה אך תעשה והמשק אמר
 כו׳ ואהליאב בצלאל ועשה נאמר ויקהל בפרשת וכן עמו
 המשכן את .ו׳ כ חכם כל יעשו וכן .וכו׳ מלאכת כל את
 ויעש הסלחן את ויעש הארון את בצלאל ויעש וכן .כו׳

 העולה מזבח את הקטורת מזבח את ויעש . המנורה
 האלה האתין כל .וכו׳ החצר את כנו ואת הכיור את

 הם גם כאלו העליונה דוגמתן לרבות ספק בלי באו הנה
 אותיות לצרף בצלאל לדעת הוצרך ע'כ כי .פה נעשים

: למעלה הכתוב ככל וארץ שמים נבראו שבהם
 לב בשוב והוא . הכתובים בביאור שני דרך יתכן עור

 והוא ,בתוכו אמר ולא בתוכם ושכנתי אומרו אל
 שכינה השראת עיקר כי מכאן לומדים שמעתי הנה כי

 המשיכו לא אן .בתוכם מאומרו בבית וצא הוא באדם
 את ומלאתי אחריהם אבא ואני .זה ענין על הכתובים
 במשכן הלא כי לב לשום צריך עדיין כי והוא דבריהם

 ט׳. שם לך ונועדתי . ית' כמאמרו שכינה היתה עצמו
 לבא משה יכול ולא המשכן אח מלא ה' וכבוד ואומר
: מיותר הוא זה דרך לפי תעשו וק אומרו וכן וכו׳
 הלל שבימי י״א( דף )סנהדרין מז״ל ע״ד יהיה אמנם

 שראוי מי ביניכם יש ואמרה ב״ק יצאת הזקן
 ראוי הדור שאין אלא רטנו כמשה שכינה עליו שתשרה

 יאמר די והיה רבינו כמשה אומרם ענין מה כי לכך
 שכינה היחה מאז כי הוא אך .שכינה עליו שקשרה

 ראשון. לרקיע עלתה ובהעוותו אדם ימטא טרם למטה
 ובא השביעי עד הזה הסדר על וכן .לשני אנוש ובדור

 .לרביעי יעקב .לחמישי יצחק לששי. והורידה אברהם
 .לאח מפה .לראשון עמרם .לשני קהת .לשלישי לוי
 .בהשתלשלותו בארן שכינה להשרות הלל ראוי היה כן

 ידו שעל באופן לבינו. כמשה שכינה עליו שתשרה וזה
 אלא לבדו עליו ונא . כמרע״ה לארץ ותמשך תתפשט

 הארץ בין מבדילים עונוחם כי לכך ראוי הדור שאין
 .למענם בארן שכינה להשראת מבא ואין .השמים ובין

 אל לומר המה ה׳ היכל ה׳ היכל הכתוב מהמר והוא
 .ית׳ הוא יניחהו ואי־ הוא ה׳ היכל כי רוחכם על יעלה

 פכינה להשרות ראויים המה וכאשר המה ה׳ היכל הלא כי
 למענם כי ה' היכל אל השפע ויתפשט ישתלשל בנשמוחס

1 )ח״ב( כג

 נפפותס כי .ההוא במקום יש׳ שמו אש משכן אשם להיום
 המיוחל המקום אל יחפשם ומהם האמשי המשכן הס

 ה׳ יהי ח׳( א׳ )מלכים באומרו שלמה מאמר וזה .ההוא
 פס היה כאשר בעצמנו שכינה שחשרה עמנו אלהיט

 הם הן החבוש כי עבדיו וישראל יצחק אברהם אטתיט.
 בהעותט משא״כ יפשנו. ואל יעזבנו אל ועי״כ .המרכבה

 כ״א בארן לשכון ה׳ חפן אין כי ויסתלק היכלו שיעזוב
 ובהנשאה עיקר עושה שמהם ישראל בנפשות השראתו ע״י

 יעקב לאביר משכנות ינשאו השכינה אל מרכבה מהיותם
 לכך ראויים מהיות ובהעדרס . ימשך מהם כי לעומתם

 אס לשק בחר אשר מקדש או המשכן את יעזוב עזוב
 שילה משק ויטוש הפסוק בכונת אחשוב וזה . שם שמו
 משכן ויטוש שהוא לעיל אצליט כמפורש באדם שכן אהל

 לא הלא כי .קדשו משכן את נטש איך תתמה ואל שילה.
 באדם. שכן אהל כי מהאנשים רק עיקר ית' הוא משה

 שילה משכן נטש בהעוחם וע״כ ובאבנים בעצים לא אך
 אחשבה זה ועל . כמדובר עיקר עשה ממנו לא כי

 כמז״ל ישראל בני אח משה בירך אשר טוב היתהברכח
 כאפר אותה עשו והנה המלאכה כל את משה וירא על

 במעשה שכינה שתשרה רצון יהי משה אותם ויברך ה׳ וה5
 טעם ויהי פסוק ענין מה כי .כו׳ נועם ויהי ידיכם

 פנין כפל אל לב נשים הענין אל ולבא : הברכה אצל
 ומעשה כו׳ כוננה ידינו ומעשה באומרו שונות ומלות
 במעשה שכינה שתשרה רצון יהי אמר אך .כו' ידינו

 ה׳ נועם שויהי כ״א מהמשק עיקר שיעשה ולא ידיכם
:בנפשותינו עלינו שכינתו השראת הוא

 המשק כשהוקם כי למעלה שכתבנו מה והוא שנית עוד
 חלקי בכל עמו הוקם מעלה של משכן מטה של

 פה אשר ידינו ומעשה וזהו .התחתון דוגמת . פרטי
 ידי על ואז עליני הוא אשר בעליון עלינו כוננה

 כוננהו .למטה פה ידיט ומעשה האלה הדברים שני
 תלוי הכל כי נפשנו ידי על .בעליון שהקניט מקדושה

 יתכונן שבאמצעותו .האדם על שכינה מהשראת ונמשך
 הדברים וע״ם .כאמור שכינה בהשראת והתחתון העליון
 אהח כי .כו׳ מקדש לי ועשו הכתוב כוונת תהיה האלה

 שנית מקדש לי ועשו אחת .שמענו זו שתים אלהיס דבר
 .מעשיהם שיכשירו במה .המקדש יתקיים באופן שיעשו
 בתוכם שוכנת ית׳ שכינתו ותהיה ה׳ היכל עצמם להיות

 עליהם ה׳ נועם שויהי . המה ה' היכל שיהיו ובקרבם
 עיקר עושה ית׳ הוא אין כי בתוכם ושכנתי וזהו . בעצם

 נפשותיהם אשר צדיקים מהאנשים כ״א ואבנים מהעצים
 מה ראשון ראשון על ופירש . יעקב לאייר משכנות

 אותך מראה אני אשר ככל הוא מקדש לי ועשו שאמרתי
 לומר בעיניכם יקשה אל בתוכם ושכנתי שאמרתי ומה .כו'
 גס ומה .ט ית׳ משכני להיות עצמו להכין יוכל זה מי

 תעשו וכן כי לכס דעו כי .בעגל הכנתם התקלקל אחר
 כי להם ולהורות .בחירתכם בטוב ידכם לאל יש כי

 והמה . בעצם ולהכשירו לסייעו עמו ה' .לסהר הבא
 אז ישראל עשו ק כי ז״ל כמאמרם .למהר באו כבר

 .ליטהר שבא השלישיח הפעם משה שעלה אלול מר״ח
 . המשכן בציווי משה שירד יום הארבעים בסוף כן על

יתברך פיו כאלו תעשו וכן להם לאמר ית׳ הוא לו אמר
דובר



תרומה тп *וו
 כלומר .אותך מראה אני אשר ככל הכתוב שאמר וזה
 נתפס ממשיי מצוייר כלי לא וגם .המלאכה עושי אל ולא

 רק ועכ״ז בלבד תבנית אח רק . במלאכה העושה לעין
 ואתה ראיס. אשר כמראה תעשו וכן כי .מבינו בעיניך

 בעצמם הס כאלו יעשו כן ממש כי חראה ממש לבדך
 כהגדחך ועשו לא כ״א עוד ולא כהם. ויעשה ראו

 לצייר א״א שבהגדה עם אתה הראיתיך כאשר רק אליהם
 כאלו בעצם מגיד בראה מה .השומע בשכל הגדה ע״י

 הדין ומזה .תעבו וכן ואעפ״כ . ראה הוא העושה
מקדש פה העבות אל ראיה מזהנקח כי ותאמר מעצמך

 :כאמור מטנורו״ן משק העליון משכן הוא
על רק .ככוק היה לא שאס בכתוב זה גס ואפשר

 תעשו בן יאמר מספיק היה וכליו המשכן ציור
 .העליון מככן איכות העתקה גס כי לומר וי״ו הוסיף אך

 מקדש לי ועשו באומרו כנרצה . למסה הוא גס כאלו
 הרוחני העליון המשק תבנית את מראה אני אשר ככל
 מציאות תעבו כאבר שהעבו הובטחו זה גם כי .כו׳

 .ההכרח הוא בכתוב כי נמצא תראו לא אשר מציור
 בתוספת והחולדה תעבו כן באומרו הציור מהעשות

ואל כח אבר בצלאל ע״י .אל יפעל אלה כל והן וי׳ו
:למעלה הכתוב ככל .עליו הטובה ה׳ כיד לו

 ,בארון ועפו או׳ הנה .כו׳ שטיס עצי ארון שו>4 י
.וענית כ״א אמר פלא דברים ביתר מפא״כ

 כהונה ככתר אינו תורה כתר כי הוא .עניינו שיראה ומה
 אדס כל לא בס כ• .ומזבח בשלחן הרמוזים ומלטה

 לזרע אשר אטפס לבית לא אס . ולכהונה למלכות זוכה
 היאלכל. השוטה ידה ההורה אך וזרעאהרן. דוד.
 ארשב״י ל׳ה( )פ׳ בב״ר הנה אמנם :רבים ל׳ ועשו וזהו

 .תולה וכתר כהונה וכמר מלכות כתר .הס כתרים ג'
 כתר .סביב זהב זר בו דכתיב השולחן זה מלכות כהר

 זר נכתבים למה .זהב זר ביה דכתיב הארון זה חורה
 זר לו נעשים זוכה אדם אם לך לומר אלא זר ונקראים

 כתיב ובארון ועביה כתיב בכולן מה ומפני .זר לאי ואס
 אדם זכה מכלן יותר מעולה תורה שכתר ללמדך ועשו

 איך .לב לשים וראוי :ע״כ .לכולן זכה כאלו לתורה
 וכתר התנא כמהמר הם ד׳ והלא .הם כתריס ג׳ אמר
 לא מתחלה למה ג״כ זה יקשה ובס גביהן על עולה ש״ט

 שהתחיל . בסדר היפך למה וגס . הס כתרים ד׳ אמר
 :בפרשה ראשון בהוא .בארון וסיים .וכהונה במלכות

 אלא הל״ל לא והלא .כו׳ זר נכתבין למה שבאל ועוד
 ועשית כתיב בכולן למה באו׳ ועוד .נזר נכתב צא למה
 לו היה פלא הטבה זה אין כי כו׳ ללמדך אלא .כו'

 ועשו אמרו כי בקונים ולא בקנינים רק הרבוי לרמוז
 זוכה בה שהזוכים בדברים ולא .לחורה □וכיס הוא
 :ליטול הרוצה לכל מונחת שהתורה׳ מ״ש יצדק ויותר בהן
 ובכל בארון. ועכו או' בכתוב לו הוקשה הנה אך
 דברים בב' הזה הזר ענין מה וגס .ועשית דברים שאר
 בארון והנה .הקטורת ומזבח ושולחן ארון בייחוד אלו

 לסבב לבד ששה כמו הזר היה כי .לומר מקום הים
 כארגז למעלה מעט עודף ויהיה .סביב הכפורת שפת

 יצדק לא ומזבח בשולחן האמור בזר אך . יפה ששמור
שהזר אחר כן ואס . הס כתריס שלשה אמר ע׳כ .זס

האמור ,

 חאמר כי החפץ כל יתמהו אל לומר . צימס ס5 דובר
 .אתם לנוכח כמדובר בא הנני כי בחוכס ושכנתי לסם ,
 מאז אני ואחם הס לפני כאלו חעשו וכן להם ואומר !

 שמעלה אלא עוד ולא העשו ובן ומבשרם ליסהר היחלו
המלמדס שאני עס העושים הס הכל כאלו עליהם אני

:תעשו וכן וזהו ,להועיל ומסייעם >
 והוא הנאמרים מהשנים מורכב שלישי דרך יתכן עוד

 ומשכן שאהל רוחם על יעלה בלא מקדש לי ועשו
 ועשו כ״א אלהים יה לשכון עושים. הם נבול ובעל גשמי

 כ* למעלה הכתוב ככל והוא .מקדש הוא שמר סה לי
 אל ועכ״ז .כמדובר פה מעתיקים הס הנער משכן
 לא הלא כי .עיקר אעשה מהמשכן שעי״כ בנפשם ידמו

 ואס המה ה׳ היכל כי בתוכם ושכנתי הלא כי הוא כן
 .משכנס אטוש לא ואס שם להם אוועד יהיו כשרים

 ואמר . ביה דפתח מאי אל וחזר בחוכס ושכנתי וזהו
 זר כמו יחשב אל לומר והוא .כו׳ מראה אני אשר ככל

 שיהיה מקדש הוא שכבר מה מלמעלה להעתיק בעיניך
 ושיהיה למעלה במציאותו כמעט למסה הוא גס כאלו

 והיא מוחשת ראיה לפניך אתן הלא כי האדם בני ע״י
 המשק חבנית אח אותך מראה אני אשר ככל הלא כי
 ציור מלאכח אחת כף לצורף בהראות הנה כי והוא .ט'

 בקיאותו לגודל .מימיו בה כיוצא עשה שלא גס ורקמה
 זהב של כף יראה לא אם אך .כמוה יעשה במלאכה

 ביד הנתפס בדבר ולא מצוייר כף חבניח כ״א ממש
 שלא לבנה זכוכית מאחורי צורה הרואה יראה כאשר

 לפניו כהיות באשר הרואה בלב הנראיחבה חשחקעצורה
 האדם יראה יצוייר אלו וכן .ההיא הצורה בעל ממשיי כלי

 תתחקה שלא .ופרחים וכפתורים ציורים עשויה אש לבת
 אותה בראותו כאשר בה כיוצא לעשות אותם הרואה בלב

 בפחות יטעה לעשותם יבא ואס לפניו הנהון קשה בגשם
 אס יהיה מזה ויותר ופרמיה כסחוריה בציוריה ויחר

 הצורף ראהו לא ההוא ממשיי הבלחי הציור תבניח נס
 יצא לא אז כי יעשה אשר אח לו יגיד והוא זולתו כ״א

 .כמעשהו יעשה ולא זולתו תבנית ראה אשר כלי לצורף
 רה בצד ויעדיף יפחות ראה אשר אח לצורף המגיד כי

 .הצורף ישמיט אליו יאמר מאשר וגס . הצורה משכונת
 ראה לא לו הגיד אשר וגס .מגיד ע״פ זולתי ידע לא כי

 נתפס הבלתי .ממשיי בלחי בדבר אס הי ההיא הצורה
 לבב מהחהמן יבצר לא ובכן לצורף להגיד בשכלו ומצטייר

 משה אל יח' בהראותו כי היחכן .באמור באמת אנוש
 בדבר עצמותם ראה לא כי וכלים סשכן מנורה חבניח
 ידע לא במלאכה ובצלאל .אש של תבנית רק .גשמי
 ממש עשות יוכל ואיך .הגדתו ע״פ זולתו הדברים ציורי

 הוא הבטיחו מעתה כן על משה אל הקב׳ה הראה כאשר
 מראה שאני כלו׳ אוהך מראה אני אשר ככל ואמר ים׳

 ולא כו׳ תבנית אח וגס .המלאכה עושה אח ולאי אותך
 שוכן מבטיחך אני אעפ״כ הציורים לחסום ממשיים כלים
 אין כי ספק אין והנה . וייחור פחת בלי ממש תעשו

 מלמעלה ומשפיע ומשלשל העושה בעצמי שאני כ״א זם
 . התחתונים וכליו המשכן הל דוגמת שהוא מה מכל

 ע״י העליון. מציאת כל התחתון מצטייר כמעט וכמאליו
.בקודם כמדובר שלמעלה מה אל .בכונחו מחשבות חשוב

2 )ח״ב( כג



צ טשת ה תתט תודת
 א״כ .כתרים השני בהם יצדק .ומזבח בשלחן האמור

 עליו יגידו כי שרה כתר על הוא בארון האמור גם
 ואח׳כ המאוחרים ומזבח משולחן התחיל וע״כ .יעיו

 א״כ וש״ת .בארון האמור הזר על ראיה הס כי הארון
 למה ואמר .לשאול התחכם ע״כ .נזר הל״ל איפה

 שאלה תשובת שע״י לומר זר. ונקראים זר נכתבים
 אלא לומר .היא התשובה הלא כי והוא .יתורץ זו

 נדע כן ע״י כי .זר לאו ואם זר לו נעמיס זכה אס
 הבלתי .עונש ממנו נשמע היה לא כי נזר אמר לא למה

 שת שלא היה מה והבין שכל בשום כיון עור זוכה:
 כי .זר פעמים ג׳ אומרו יצדק ואיך .הם ד׳ כי .לב

 למאמר יקשה זה גס כי כתבנו הנה אך .איננו הרביעי
 טוב שם וכתר כו' הס כתרים ג׳ פ״ד( )אטת התנא
 גדולה להיות הוא ואס .ד׳ מנה שלא גביהן על עולה
 נשים ושד .ומנאה מהב' גדולה השרה נם הלא מהן

 שלה אלא .כולן על עולה טוב שם וכתר אמר שלא לב
 חורה משולל לבדו טוב שס כתר כי הוא אך :גביהן על

 לנו ומי , חסיד הארץ עם לא אדרבה כי כלום אינה
 עם בהיותו טוב שס בעל והיה .עקיבא מר' גדול

 .כחמור ואנשכט חכם לי יחן מי אומר והיה .הארץ
 משלשה אהד כל וגם שלימות. אינו לבדו הוא כי הנה

 תורה כתר בעל כי .כתריס אינן טוב שס בלי כתרים
 על שלייתו שנהפכה מוטב .סונים מעשים בעל ואינו
 שא .טוב שם בעל ואינו כהן או מלך הוא ואשר .פניו

 לבדו טוב שם כתר כי באופן .ואדם אלהים בעיני גרוע
 שם בכתר יתקשטו לא אס האחרים וגם כלום. אינו
 על שלה טוב שם וכתר אומרו וזה . כתריס אינם טוב

 הוא הלא ד' מניתי לא למה תקשני אס לומר .גביהן
 הג' של גביהן על כשהיא .עולה היא טוב שס כהר כי

 המה וגס .גביהן על כשהיא העולה היא כי .הנזכרים
 על זה כתר בהיות שהוא בעצם כתרים להיות עמו יעלו
 את מושך וכתר של וי״ו כי והוא .מהן אחד כל גבי

 וכתר שלה מהכתריס אחד כל לומר .עמו ואחר עצמו
 .גביהן על הוא טוב השם כאשר עולה הוא גם ש״ט

 להיות וע״כ .כתרים ליקראם בהן עליה אין שבלעדיו
 : עצמו בפני נמנה אינו אחד כל אל קשוט זה כתר
 וגדל בתורה שעמלו מי אשרי התנא מאמר ענין וזה

 טוב ו׳( )קהלת בחכמתו שלמה אמר ועליו .טוב בשם
 ,ג האומר עצש יהודה ר' כי והוא .וכו׳ טוב משמן שם

 כי הרגיש .כו׳ עולה סוב שס וכתר כו׳ הס כתרים
 הם טוב ושמן טוב. משמן שם טוב שלמה אמר הלא
 כתר כי הנה .כמשז״ל טוב בשמן המשוחים .וכהן מלך
 בשמן הנמשכים ומלכות כהונה מכתר .טוב לבדו ש״ס
 דע לז״א . זה ולא השנים אותם תמנה למה וא׳כ .טוב

 גבי על הוא טוב כשהשם רק שלמה. שבח לא כי איפה
 .כו׳ טוב בשם וגדל בתורה שעמלו מי אשרי כי התורה

 עמלו היות על הוא שלו טוב ששם מי על שהוא ועליו
 כי .טוב משמן שם טוב שלמה שאמר מה הוא בתורה

 לבדו אך ומלכות. כהונה מעם עםהתורה. הוא טוב
 הוצרך לא כי ויהיה .חסיד הארץ עם לא כי כלום אינו

 תורה שבידו מי שעל היות י:תורה.עס להזכיר כלמה
אין ט .תורה מבלי טוב שם יהיה א׳א כי על . ידבר

3 )ח׳ב( כג

 אמד .ע״ס רוע* שה ישין מה כו'* חטא ירא מר
 ואיך .הס ד׳ הלא כי לו הוקשה .כו׳ כתריס ג׳ אומרו
 אלא מ׳ זר גכתבין למה אמר ע״כ .זר השלשה »צדקו

 סוב. שם דהיינו סוביס מעשים לו שיש שהוא זוכה אס
 אינם ש״ס בלי כלן כי הנה .זר לאו ואס זר לו נעשים
 פי הנס . ונכריות זרים לו נעשים ואדרבה .כתרים
 כתר תהיה ואיך שלהם והתיקון הקישוט היא סוב השם

 שינס למה .הס כתרים ג׳ אס עוד והקשה .עצמו בפני
 והוא .ש' ללמדך ואמר .ועשו ובארון ועשית ואמר

 Ы הלא כי .ועשו בארון שנאמר מה הקושי אין הנה כי
 . לב חכם וכל בצלאל אס כי דבר העושה משה היה

 ועשו אומרו כן ואס .ה' צוה אשר את ויעשו שיבואו
 בשולחן ועשית אומרו הוא .הקשה הדבר אך .הצודק הוא

 אמר כן על .הששה משה היה לא כי .בהן וכיוצא ומזבח
 משה כן על כי .למלן זכה כאלו לחורה שיזכה מי כי

 הוא כאלו ועשית בשאר ית' הוא לו אומר .לחורה שזכה
 כל פרסי כל כי ספק אין והנה .בכולן וזוכה עושה
 אל ושיעוריהן הן . ומקדש במשכן לעשות ה' צוה אשר

 מעלם מעלה דרכם הבין שדות צפוני המבין ,ה דעות
 לנו הניח מקום זה כל ועם אדם. שכל יד תשיג מאשר

 הפשס אל קרוב הרומז ברמז והבין שכל לשום .ית׳ הוא
 השיעורין אל לב ונשים .ה׳ בתורת כל יחסר לא כי

 שתי כין עץ חיבת ועשות וקומה ורוחב באורך האלו
 ‘שבין .עץ מהתיבת עיקר עשה למה ושד .זהב חיטת
 היטת שתי ואל .כו׳ ארון ועשו כאו' הזהב. תיבות

 כאומרו צפוי קראן עץ של אל כספילות עשאן שלמות זהב
 צורך מה ושד .ומחוץ מבית טהור זהב אותו וצפית

 במקום עניות ואין זהב תיבות ב' במקום עץ סיבת אל היה
 יש בחינות שלש יש החורה בהופסי הנה אמנם :עשירות

 ששר בשמאלה כי .הזה העולם וכבוד ששר על יעשה
 הוא .העה״ב טובות עושר על יעשה ויש .וכבוד
 שבס חיים עץ היותה למען יעשה ויש .פנימי עושר
 השרה באה אלו בחינות ג׳ ועל .העולמים בחי ידבק

 עצמן לעושי הנמשליס ההורה תופשי אל כמדברת ואמרה
 לומר .שטים עצי ארק ועשו ואמרה .התורה ארון

 עץ בחינת על הוא .עיקל תעשה מזו הבחיסס משלשת
 עצי כאומרו רמז וזה העולמים בחי תדבק בה כי חיים

 וכן .ל״ד קטן במספר עולה שסים עצי כי והוא שטיס
 הוא הזה העולם טובות אך .שלמים חי מספר עולה
 .העה״ב טוטת עושר אפילו או .שבשמאלה וכטד עושר

 ממך יעדרו לא אך .לקבלם מנת על עיקר מעשה לא
 וצפית וזהו .,ית בו הדבקות אל יהיוכצפוי. אס כי

 העולם סוטת של פנימי עושר הוא מבית טהור זהב אוחו
 כטד וגם . הזה העולם של עושי שהוא והחוץ . הבא

 הכבוד אל רמז הכתר שהוא .זהב זר עליו ועשית שהוא
 וזה . כמדובר בשמאלה שהוא הזה בהשלם ישנו שגס

 סביבך כל כי סביב לך יהיה .ובעה״ב בעה״ז העושר
 שכתבנו מה והוא :תמגנך לזר הנמשל תפארת העסרת
 שעל הזהב ככתר התורה כתר אין כי הכתוב בביאור

 לשיחמדוה יתעתד בה שיתפאר שעם .שר או מלך ראש
 אך .ממנו יקתהו פן לשומרה שומרים ויצטרך .ממנו
 תמגנך היא וגס תפארת. עטרת היא החורה כתר

 ותשמרך
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 .מלך שבראש זהב מהעטרת הפך .עצמך אח וחשמרך
 יאריך בלבד לא חי־ס עץ שהיא בחורה ידבק אבר והנה
 ורבא אביי וכעני; בעה״ז גם כ׳א .בעה״ב ימים

 הכתוב עדות והוא י״ח( דף )ר״ה קמחו עלי דמדבית
 אמתיס הארון בשעורי תורה רמזה וזה .ימיך ירבו בי כי

 היותו שהוא .האדם המשך אורך כי שהוא .ארכו וחצי
 .טפחים ט״ו שעולים וחצי. אמתיס ובעה״בשהוא בעה״ז

 ה׳ ביה כי העולמות ב׳ כל הכולל י״ה שם מספר הוא
 רחבו וחצי אמה כי ח״י יהיה שניהם בכל עולמים צור

 הי שהוא .מפחים ח״י הכל כעולה קומתו וחצי ואמה
 התפשטות לרוחב הנמשל הגוף בין בנפש. בין בגוף בין

 שניהם בין לקומתו המתייחסת העליונה לנפש בין היסודות
 עולמות ב׳ שהוא והמשכו אורכו הענין ושיעור .חי הוא

 הנה כי הארון במציאות ירמוז או .ונפשו גופו חי יהיה
 עושר על יעשה יש בחינות לד׳ יתחלקו התורה תופסי
 ויש .והעה״ז העה״ב מיי על יעשה ויש העה״ז וכטד

 הנוגע אל יחוש ולא בלבד העה״ב ותענוגי אושר על
 יעשה לא ויש .בחייו ולא וכטדו בעושרו לא נעה״ז

 פרס שום לקבל מנת על שלא עצמה מצד התורה על רק
 עושר על העושה כי ורמז .בעה״ב ולא הזה בעולם לא

 החיצון זהב תיבת אל משל שהוא .הזה העולם וכבוד
 מתון כי חיים שימצא ממנו יבצר לא סביב זהב הזר עם

 עץ ארץ הוא לו סמוך כי וזהו .לשמה בא לשטה שלא
 חיים פץ היותה למען יעשה ואשר .לו היא חיים עץ כי
 וכבוד עושר ימצא הוא גס כמדובר. ובעה״ב בעה״ז לו

 מהחוץ לו סמוך כבוד וזר זהב תיבת כן כי החוץ מצד
 לו סמיך р על כי .הבא בעולם פנימי עושר ימצא עם
 הוא פרמי עושר על רק יעשה לא ואשר .פנימה זהב

 וכבוד ועופר חיים ימצא .הפנימי זהב תיבת בחינת על
 שבלוחות התורה באור ידבק וגס .א׳ מצד בעה״ז
 עצמה. מצד התורה על יעשה ואשר מבפנים. לו הסמוך

 בס השכינה אשר שבפנים הלוחות אל ידמה ההוא
 מהולים כבין הפרש שהראה דשלמה וכעובדא .בעצם

 מזיו פניהם נתמלאו המהולים הארון בפתיחת לערלים
 חרותה שהתורה הלוח אל ידמה ההוא והאיש השכינה

 שפה ואורכן כנודע ורוחני קדוש הוא הלוח שגם .בתוכו
 בינוני אדם כשיעור י״ח עולה פשה וקומחן פשה ורחבן

 שתורתן כלוחות הוא .ט נשמתו עוד וכל .טפחים י״ח
 ויכבידו האותיות שפרחו לוחות כשבירת נפשו ובצאת .בהן
 מונחים לוחות ושברי לוחות זה כל ועם .משה ביד

 הוא קדוש ממנו נפשו בפרוח גס הת״ח כן .בארון
 כו׳ אוהו וצפית אומרו אל לב בשום יתכן עוד :לאלהיו
 אומרו וכן ראשון בפסוק משא״כ .יחיד ולשון לנוכח
 הקפיד למה כו׳ לו ויצקת אומרו ועוד .כו׳ עליו ועשית

 עצי הבדים היות וגס .עצמו מהארון ולא מוצקים יהיו
 ופלא בטבעות הבדים את ושיביא זהב ומצופים שמים
 פולחן בבדי כן ית׳ צוה שלא מה לעולם ממנו יסורו

תורה. דברה סוגים ב׳ כנגד הנה אך ומזבח:
. בידם מהמחזיקים רבים שהם התורה לומדי )א(
 לומדי על ידבר ותחלה הלומד ביד המחזיק העשיר )ב(

 יצוה ואח״כ .כאמור בה יחיו ארון ועשו ואומר התורה
.ההורה תופס אח איתי וצפית ואמר בידו המחזיק על

4 )ח״ב( בג

 טהור הצפוי ויהיה לההנוחו זהב צפוי ארון עצמו ועושה
 ואס .בסתר מחן מבית הוא והעיקר .פניה שום בלי

 ל״ד( דף )ברכות משז״ל ורמז .תצפנו ומחוץ אפשר אי
 .לומדיה ביד למחזיקים אלא התנבאו לא הנביאים כל

 וזה .זולתך אלהים ראתה לא עין עצמן ת״ח אכל
 זהב בתיבת שרמוז . בפרהסיא המחזיק כי ירמוז

 הרמוז חיים. עץ לו סמוך מהיות צר י; לא החצונה
 אך .בה למחזיקים היא חיים עץ כי שאצלו עץ בארון

 בצדו ימים אורך מבית זהב שמצפהו בצנעה המחזיק
 שהוא עצמו הת״ח אך שבפנים. תורה אור עם ודבקות

 דנק מהכל לפני' הוא חורה שבו עצמו בלוח נמשל
 מבית או זולתך. לאראתהאלהים עין כי רמז ית׳ ט

 ללבוש ומחוץ במאכל מבית או אחרים משל ומחוץ משלך
 עליו ועשית אם כי בעיניך כטדו יקל ממך בקבלו ולא
 אפשר היה ועדיין .הכל בעיני סביב ולכבדו לעפרו זר

 לו ויצקת כי הוא פוב הטוב ע״כ . חמך מלקבל יטש
 שהוא לנשאו הבדים בהם ליכנס טבעות .מעצמך אתה

 הטבעות כי לכיסו מלאי להטיל והכנות המצאות תמציא כי
 אותם המנשאים אל רמז והבדים . ההמצאות אל רמז

 הארון חת המנשאים כבדים .ההמצאות ע״י במתטתס
 הגדולים צדקה מיני ד׳ כי ואפשר .הטבעות ע״י

 .עניים מחנות בהלכות ז״ל הרמב׳ם שמנה .מהשמונה
 .הלואה דרך לחה )א( . פה הנאמרים פבעוח ד׳ הס

 הוא מי יודע איט י שהנותן באופן לתת )ב( המצאה
 שהנותן )ג( .הנותן הוא מי יודע אינו והמקבל המקבל

 נותן. מי יודע המקבל אך המקבל מי יודע אינו
 המקבל אך המקבל. הוא מי יודע שהנותן בהיפך )ד(
 לפיד' פעמותיו. ד׳ על והן הנותן הוא מי יודע איני

 אטנסחין :יותר חפץ מהן באיזו מדותיו מהלך בהיטח
 הראשונות ,השתי הן טבעות ב' כי שוה ארבעתן איכות

 זה יודעים ומקבל נותן שאין והב׳ הלואה דרך הא׳
 התורה תופסי של הימני מצדו הא׳ צלעו על הן מזה

 צלעו על השניות טבעו־ וב׳ הכסף בצל החכמה בצל כי
 חש הבדים כי שבכולן השוה והצד ,שבשמאל השנית

 עץ שהוא שטים עצי יהיו התורה תופסי ביד המחזיקים
 עוד .זהב אתם וצפית וזהו .וכבוד עישר וגם חיים
 כי ממנו יסורו לא הבדים יהיו הארון בטבעות כי )ג(

 בצל .כי לארון סמוכים הת״ח ביד המחזיקים יהיו תמיד
 דבקים מהיותם לעולם יסורו לא הכסף בצל החכמה

 יסורו לא אמר לא וע״כ . הת״ח הוא התורה בארון
מהארון שהוא .ממנו אם כי הטבעות אל ויחזור .מהן

:הח״ח הוא
 ושמת יאמר מהראוי .כו' אח הארון אל ЛЛ31 טז

 שחרא׳ גס חמר אך .העדות את בארון
 מצד כדאי תינו ומחוץ מבית זהב ומצופה שטיס עצי ארון
 .וכו׳ זהב יערענה לא כי ה׳ לתורת בסיס להיות עצמו

 כמו הארון אל העדות תהיה מתנה דרך כלו׳ ונתת אך
 .לך תחשב שמהנה אליך כשאתן כאשר .אניך שאתן
 מתנות לקחת ס״ח( )תהלים פ׳ על כמשאז״ל והוא

 ונמשך .,ה תורת לקבל כדאי שיהיה האיש מי כי באדם
 אל בשכר תשו׳ למה תדע ואמר למעלה שכתבנו הרמז אל

 יסורו בלא כאמור .בידם תחזיק אשר התורה לומדי
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 הת״ש הוא הארץ תוך אל לנותן תחשב אתה הלא כי אמנו

 וגם .לומדה הוא ידך שעל התורה היא העדות אס
 תורתי: אז לך בזכותךג״כאתן כי . אליך אתן אשר

 אושר כי ידענו הנה כו׳. זהב כפרת ועשית יז
 ומזוני חיי בני .לג' יתחלק העה״ז

 חיים שהחפץ בארון נרמז כבר חיי קנין על והנה .כנודע
 חורתינו באה .והעה׳ב העה״ז היי שבה בתורה יעסוק

 בפריה האדם שעוסק מה שהוא בני על ותרמוז עתה
 תלוי וקיומ' מציאות׳ וגס .התורה עסק אמר ורביה

 הזווגשהוא הוא כפרת ועשית וזהו יבא. כאשר בתורה
 עונותיו אשה הנושא כל ס״ג( דף )יבמות כמשז״ל .כפר׳

 וכל סיג מכל משולל .פהור זהב יהיה הזהר נמחלין
 הענק שיעור או לש״ש. רק טהורה איננה אפר פנייה
 .טהורה לזווג תזכה בארון כנרמז שעסקת התורה בזטת

 חיל אשת כ״א .פגם מכל פהור זהב כפלח ועשית כי
 יבצר לא באשה וה״א באיש יו״ד אשר י״ה שם ני באופן

 וחצי אמתים וזהו .הזווג משך אורך כל תמיד מכס
 מכל יחסר לא .י״ס שהם ספחים ס״ו שהם ארכו.
 האיש כשרון ומלבד .הזווג היא הכפורת משך אורך

 גדר עד שניהם בין ואחדות חיבה ג״כ צריך .והאשה
 שמס ויקרא ה'( )בראשית כמד״א א׳ אדם שניהם הקרא

 אדם כמספר טפחים ט׳ שהם וחצי ואמה .וזהו אדם
 מגדר ויתפרדו יתרחבו וצא .רחבו יהיה קטן במספר

 ילדים הס כרובים ב׳ ועשית כי תזכה עי״כ ואז .זה
 וע״י ממך. יחסרו לא להוליד החיוב שהוא .ונקבה זכר

 כי הזהר אכן כזהב חשובים זהב יהיו ואחדות הכשרון
 וזהו סייסרם כי בם ותכה תקיש כי אותם תעשה מקשה
 קצוות סב׳ וזה .הטובה הדרך מן יטו לבל וכו׳ מקשה

 שייסרו והאם מהאב מקשה שיהיה הזווג הוא הכפורת
 .בגעגועים האם תקלקל ויתקן האב שייסר מה ולא אותו

 מן יהיה זכר הבן הוא הא׳ שהכרוב באופן ועבה
 שבקצה שבאיש היו״ד בחינת אל שידמה ממה .הקצה

 הא' הכרוב הוא הא' והקצה .הזווג קצה הוא האב
 .הכפירח של הב׳ קצה מזה הקצה מן תהיה הנקבה היא
 זמן אחר לטון תיחל לא זה וכל שבאשה שם של ה״א

 כ״א .עצמך להנאך תכוין הנישואין זמן ובתחלת הנשואין
 שמאז הכרובים את תעשו מאז .הזווג הוא הכפורת מן

 ושיהיו בנים לשיוליד שיהיה הנזכרים הכני׳ בכונ׳ יהיה
 ב' על וזה .אותם מהמולידיס צדיקים יותר הבנים
 קצות ב׳ שהם .ואם אב על במעלה שיעלו קצותיו

 על הרחף זכותהבני׳ כי תזכו זו כוונה וע״י הכטרח.
 ימות לא ובזה .עציהם זכותם שתרחף . ואמם אביה׳

 שלא אחיו אל איש פניהם יהיו תמיד כ״א מהבנים א׳
 באופן אתם ואם אב יחיו וגס .אחיו מפני א׳ יחסר

 יחסרו לא הכרובים פני יהיו ואם אב הוא הכפורת שאל
 כי .השורה אל תצרף הזווג מהחלת וגם .מילדיהם

 ס״ש בת שתשא הארון על הזווג הוא הכפורת את ונתת
 כארון תורה לקבל מוכן יהיה בן לשתוליד כוונתך שתהיה
 הארון אל כן שע״י כדי ת״ח ■בת היותה ע״י זה שיהיה

 לבניך תורה שתלמד התורה היא העדות אס תתן הבן הוא
 לך נועד אהיה לך ונועדסי ועי״כ אליך. אתן מאבר

שאכפר מה זולת אתך ודברתי בסלוקך העולם באותו פס

5 )ח״ב< כג

 מנין וזהו .בניך בזכות וגש הכפורת מעל וזהו .אותך
 ופל העדות ארון על במקומך תשאיר אשר הכרובים ב׳

 הנה הפשש וע״ד בנ״י. אל אותך אצוה אשר המלות
 ענין יאמר אך .מיותר הוא וכו׳ חתן הארון ואל אומרו

 למלך חשל המשכן צווי על ל״ג( פ׳ )ש״ר ז״ל מאמרם
 אביה בבית שהיחה עוד כל .לאיש מאורס׳ בת לו שהי׳
 לבקר חתנו אצל הולך האב היה נשאת אצלה חתנה הולך היה
 חתן הארון ואל כו׳ הכפורת אח ונתת יאמר וזה .בתו את
 לך ונועדתי ועי״כ אליך. אתן אשר התורה היא העדות אח
 היית אתה אז כי אצלי כשהיחה משא״כ בתי אצל שם

 מזו. לפנים זו היו תיבות נ׳ כי כתבנו והנה אצלי. הבא
 יהיו אך .ג׳ יהיה ג״כ ראוי היה בכסויה גס ולפ״ז
 עליה אין כי לבקשה מהבא מתנסית אינה כי לרמוז

 .כי הלוחות הוא הפנימי גם נתגלה ומיד א׳. מכסה לק
בה: בחפץ לידבק החורה דרך

 אשר ברמז הנה .כו' ששים עצי שולחן ועשית כג
 חיי ענין נרמז . וכפרח בארון כתבנו

 הנה כי והוא מזוני. לרמוז בשולחן.בא בני.ועתה
 בלחם שולהן שם היה במשכן לחם לצורך לא כי ספק אין

 כי בס״ד חצוה פ' בהחלת נבאר כאשר הוא אך השנים
 .העולם לכל שפע יצא ומשם .במשכן שהשכינה למה

 .העולם מזון בכל להשפיע יהב׳ מאתו שפע יחול ובשולחן
 .ית' מאתו השפע ט שיחול מה דבר היות הוצרך וע״כ

 כי כנודע ומלוכה ועושר מזן כל העול' משם להחחב'
 ובכל בצפון. שלחן כי יצפין להעשיר הרוצה כי ארז״ל ע״כ

 ויהיה ית׳ למען הישראלי איש לשלחן הראויות הכנות
 מקום של בפולחנו כי ספק אין דשן מלא שלחנו נחת
 יקדש באופן יעשה האד׳ М כמלמד .רמוזות יהיו ית׳

 ועשית וזהו .מקום של משולחנו אכלו כאלו ויהיה שולחנו
 כי .שטים עצי בה תאכל אשר שולחן הישראלי אתה

 .שעה לחיי כאוכל ולא .ימים להאריך מזבח תעשנו
 שפי׳ שעולה .שפים עצי וזהו חיים ארן היא כאלו כ״א

 במאכל כי .חיים ארן עצי יאמר כאלו חיים ארן בגימש׳
 חיים ארן אילנות הוא כאלו השולחן תעשה שולחנך

 אל תנוי׳ כי .שעה חיי מזון ולא .נצחיים חיים שפריימו
 ולא .הגוף לשובע ולא הנפש לשובע ואכול מזבח היותו
 ושלוה חריבה לחם פובפת כ״א משמנים אכול לך תבקש

 הפח אח רמז שהוא .פפחים י׳ב הוא אמתים כי . בה
 ולא השולחן ומשך ארכו יהיה במ״ק. י״ב שעולה בלבד

 ויושפע יח׳ איך בעיניך יקשה ואם מותרות תבקש
 ואמה הנה הברכה תחול במה בו אין ואפי׳ .שולחנך

 כמנין ברכו׳ ו' ע״י וית׳ שולחנך ירחב הנה כי .רחט
 וד׳ המוציא וברכת נ״י ברכת הס שבאמה מפחי' ו'

 הלא וש״ח .רחבו ואמה וזהו המזון שבברכת ברכו׳
 במקום משא״כ לב ורוממות שוב רצון צריכה עבודה

 ואמה לז״א .חרבה פת האוכל לב יכנע אז כי יין שאין
 פ' במ״ק שעולים המיס אל רמז .מפחים מ' שהם ומצי

 במים כ״א .לב יקח ותירוש יין חתאוה ואל .קומתו יהיה'
 ובזה .בחלקך כ/חשמח ורוממותך קומתך תהיה פס על

 .עד יאמר או ברל: ושופע זהב אוהו פוצפיה תזכה
 שמח ש־ ומים לחם רק ידך תשיג לא אם דברתי כה

 שוצפיס גדר עד שתעשיר כ״א כן יהיה לא ואס בחלקך
אותו
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 איפה זאת עשה וכיוצא זהב בכלי להשקות זהב אותו

 ־בל וכיוצא וגזל מעושק יהיה בל טהור יהיה . הזהר ן
 ית׳ והוא .בגזל מזבח יחשב ואיך כירך טצע תהיה
 ועשית העשה כה ואם .טהור יהיה רק בעולה גזל שונא
 בעושר שתקנה קדושה נזר העליון בעולם זהב זר עליו

 .ויבעטו שישמנו בעושרם עולמם כמאבדי׳ ולא עה״ז
 כל ומסלק מסבבך סביב לך יהי ההוא העליק והנזר
 והשמר בממונך הטוב תעשה כי .סביבותיך מכל משטין

 מסגרת לו ועשית לכן כנפים העושר לו יעשה ואל פן
 שיהיה סביב טופח ע״י וזה .ממך יצרת ולא אצלך שיסגר
 עמך לעניי וחסד צדקה ומתחלק מסבב שלך הקומץ

 זר ואשית איעצך אך .בסהר מתן יהיה לא אפי׳ וזה
 סביב למסגרתו הנזכר במופח קרנך לפני גדול •נזר זהב

 בסחר מתן בהסגר שיהיה .צדקה המחלק למופח שיהי'
 וגם קונך לפני טופח של למסגרתו זהב זר ועשית וזהו

 כל לכפות סביב יסבב הנזר כי סביב וז״א .אף יכפה
 קבול כלי טבעות ד׳ ועשית גס שתחלק מה וזולת מנגד
 הס .שולחג׳ תמיד ויקימו .שיקיימו מי בס לקבל זהבך

 והישם והגר העני והס .אוחו המקיימים עמודים ד׳
 לד׳ אפר זזהו .הפולחן פאות בד׳ ושמהם והאלמנה

 ומקיימים המעמידידס רגלים ד׳ לשלחן לעשות רגליו
 רק לעצמך הוצאחך וערך לעומת חפרנסם ולא , שש

 לקרן חשמו׳ אשר ערך לשמח הוא המסגרת לעומת
 הטבעות הלא כי הרבה ההוצת' על יתר שהוא קיום
 יתום .וגר .עני היחודים הם לבדי׳ לבתים הס ההס

 ז״ל שפירשו הבדים על )ירמי'ג'(חרב כד״א ואלמנה
 הנאתך כי תחשוב ואל .בדד ישב כעזר׳ היחידי׳ על

 וזהו .ועושרך לטובתך רק העיקר אין הלא כי .היא
 התפרנס׳ בזכות ולקיימו ולרוממו לנשאו השולחן אה לשאת
 הבדים את ועשית כי .אפשר אס תזהר מזה ויותר ממך

 בני שהם חיים עץ בעלי שטיס עצי .שיהיו הנז׳ הדלי׳
 לזכות יותר מוכני׳ הס כי זהב אותם וצפית ואז .חורה

 הסלחן אח בס ונשא הלא כי ביותר ותעניקם ידה על
 שלחט שלחנך געשה יהיה שידברו בד״ת הנה כי בעצם

 כשולחן קדש השלהן כלי כל יחשכו ועי״כ .מקום של
 חשובים טהור זהב כו' קערותיו ועשית וזהו גבוה

 היות ע״י יהיה ואמר יהיה איך ואמר ופי׳ .זקדופים
 לחם הסלחן על ונתת כי נמצא .שולחנך אוכלי תורה בני

 הם .רבות פנים של לחם שהוא חורה של לחמה קנים
 שם ויחט יפאי ודאי כי חורה של לחמה של פנים ע׳

 מהפלחן תסתלק לא שהשכינה באופן כנים הע׳ בלחם
 שד .בעצם מקום של שלחנו שיהיה תמיד לפני יהיה כ״א
 למעל׳ כתבנו הנה כי והוא שלחן. ועשית שני דרך *תכן

 אשר .מלכות לכתר רמז הוא בשלחן האמור זהב זר כי
 כמבואר .ועושרו העה״ז טוב שפע השראת מקום הוא

 ארכו אמתים ששי׳ עצי פלחן ועשית אמר ובכן חצוה פ׳
 הוא בררותו התפשטות יהיה טפחים י״ב כי לו׳ כו׳

 לא כי טפחים ו׳ הוא אמה יהיה ורחבו ישראל שבטי
 בספ׳ האמורים הס .דברים ו׳ עד כ״א להשתרר יתרחק
 לבט ירום לא אך .כו׳ יקח מבניהם ח׳( )א׳ שמואל

 וחצי ואמה וזהו האדם משיבות החצי כ״א להתגאות
אל משל והקומה כנודע איש קומת חצי שהוא קומתו

6 )ח״ב( כג

 שמגיע קונו לפני בתפלתו המנך משפט והוא הכאות
 החפל♦ סוף עד זוקף ואינו ראשונה שבברכה בברוך

 תעשירהו ישראל אתה עצמו יששיל בעצמו שהוא וגת
 העושר. שהוא טהור זהג אותו וצפית וזהו ותכבדהו.

 אל רמז הכתר הוא זהב זר לו ועשית אמר הכטד ועל
 מאתכם שתבחרו סופח מסגרת לו ועשית ומעלה הכטד
 ,בתוככם ומוקף כמוסגר משמרתו אנשי להיות כח גבורי

 מתייחס כח מאנשי ושמיר׳ מסגרת .סופח מסגרת וזהו
 שיעלה ולא המלחמה תעשה ט כי היד ואנריף ספח אל
 אדרבה כ״א ותבזוהו לשמירחכס צריך שהוא רוחכם על

 לו כי לפניו מראים שתהיו .למסגרתו זהב זר ועשית
 או' ובזה .סביב מסגרתי היותכם עם והגדולה הכתר
 בגופיכם זהו והנה מיותר הזר.אינו עשיית ב׳ פעם
 שאמרתי שבמולכו הדורונות זונח כי בממונכס גס לו ועוד

 כי זהב ד׳סבעות לו ועשית עוד כו׳ זהב אוחו וצפית
 .עברוי מכל צו ולמעח למחזיק ישראל אתה לו תהיה

 אתה כ• לאמר עליו תתייהר אל החזיקנו שאתה וגס
 תהיה כי רגליו לד׳ אשר כי עליון ומעמידו מסמיכו

 רגליו לד׳ אפר וזהו רגליו. לפני עצמך משפיל תמיד
 תהיינה שמירתו וצורך הסגרות ערך לפי המסגרת ולעומת

 המצאות לפי כי הנאות המצאות תעשה אשר הסבעו׳
 המצאה הן שהטבעות שכמו .הטבעות תהיינה שמירתו

 הנאה המצאות נו המציא כן השלחן את הבדים לשאת
 בדי׳ שהם המלחמה אנשי .להוצאת ודורונות מסים במיני

 הטבעות שיהיו לבדים בתים וזהו .בהן ליסמך ומשענות
המלחמה אנשי הם .לבדים והכנות בתים שאמרתי

:בהם אותו לשאת
 כמנורה שהוא האדם .הוא ט׳ מטרת ו^שית לא

 ע״י בעה״ב נהאיר אור לקבל מוכן
 בינוני אדם כרדת טפחים י״ח היא וע״כ .ומ״ס שרה
 וחשוב יק: עצמי יעש׳ עכור חומר היותו שעם ואמר
 אשר שן לכלוך חלאת סיג מכל טהור ושיהיה כזהב
 מנורה הגוף להפשות הא׳ והתנאי האודם לקבל חטא

 חלאה. כל ולמרק להתיך יסורין לקבל הוא טהורה
 כמקיש הכשת שע״י . המנורה תעשה מקפה וזהו

 ובכלל המנורה תעשה רין היס אל משל בהוא .בקורנס
 הרבה מהתיכות ולא .א׳ זהב העשת כלה שתהיה הדבר

 בלי רק .ויחברם א׳ מחתיכות אבר כל יהיה שלא
 יטמא שלא האברים אחדות אל משל משחלתס. פירוד

 שישוב. ג: כי .אברים מיתר איכותו ויפרד מהם א׳
 מחחלחו גם כא׳ . לגמרי יכשר לא .ויתקן .ויחבר
 הם דברים ג׳ והנה .כ״א וטהרה אחדות לכלס יהיה

 המה. הלא בהם יצרו האות נהכניע האדם שצריך
 מביא דברים המרבה כל כי הדבור )ב( .התשמיש )א(
 היא ירכה אמר הא׳ על .ושתיה אכינה )ג( ; חלא

 ואמר אביהם ירך יוצאי הבנים נקראו ע״כ כי התשמיש
 אמר ירבה בל ונכנע מדוכה מקשה יהי׳ הוא פגם

 שהדבור הקנה היא וקנה אמר הדטר ועל . תחוש
 ידבר שלא ומקפה טהור זהב יהיה הוא גס סמנו יוצא
 טהור כזהב .ומעשי׳ .וטהורים .חשובים דברים רק

 .עולב ואיט נעלב מקשה כרמז מלהשיב נכנע ויהיה
הוא וכפתוריה .יינה גביעי הוא גביעיה אמר הג׳ ועל

х מאכל
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 וגס אוכל ט אשר .בתפוח שניהם רמז כי ומלבוש מאכל
 שיפריח הוצאות יתר הם פרחיה וגס הקליפה הוא מלבוש

 רק מהזול׳ יהנה שלא יהיו ממג' כלס בם ויתפשט
 :להתגאו׳ לבבו ירום לא כן העוש׳ כי בשלו יסתפק
 בעשות אלהי שפע ע״י .לקבל וצנורות קנים ג, והנה

 מצדה ג׳ . הזה האיש מצדי יוצאים .בהם הטוב
 מצד אלה ג' .ויד .עין .אזן • והן .מהשני וג׳ הא׳

 לקנים הנמשלים מאל׳ א׳ בכל והנה מהב׳. וגס א׳
 .צנור בכל הרקח מיין המריקים גביעים ג׳ יש וצנורות

 ומנביאים חורה של מיינה ישתה מהן א׳ כל כי והוא
 והעין משלשתן. ותקבל תשמע החזן כי ומכתובים.

 )משלי .התורה דברי על שלמה כמאמר .בהם תסתכל
 וגס ומוסרים מצות תעשה והיד מעיניך יליזו אל ג׳(

 .וכתובים נביאים שבחורה הנסתר שהוא ופרח כפתור
 הקליפה תוך נסחר שמאכלו לכפתור הנמשל הסוד הוא
 לשמוע הגמרא וכל .ופלפולים הדרשות הס פרחיה וגס

 זה וכל . הקנים ו׳ לכל כולל שזה .ולעשות ולהביט
 נעיקרה ראשה עצמה אך המנורה מצדי היוצאים לקנים

 השכל. מושב המוח בו אשר הראש והוא גביעים ד׳
 ועוד .נאמרים הג׳ והם גביעים ד׳ ט האדם כל זה כי
 חלקיס ד׳ בכל שבראשו מדעתו יבין אשר הבינה היא ד׳

 .ופרחיה כפתוריה וזהו ובנגלה בנסתר וג״ז .הנזכר
 מכוסה שמאכלו .לכפתור דומה א׳ אבר עוד והנה

 משועבד זה אשר הפה תוך ממופה .הלשון הוא בקליפה.
 שאדם מה כל כי והוא מתחילים הקנים שב׳ מה להשלים

 בלשונו. ומלמד משמיע הוא ששמעבאזניו. מרבותיו לומד
 אזניס הב׳ כי .ממנה הקנים שני תחת וכפתר וזהו
 וכן להשמיע הלשין ותחתיהם הראשונים קנים הב׳ הס

 הלב הוא כפתור יש .העיניס הם השניים הקנים תחת
 וההיקש חומד הלב רואה שהעין מה כי .מהם הנמשך

 למשש הידיס הן השלישיים הקנים ב' והחת .לטובה גם
 מכוסה כפתר הוא שנס הגויה ראש יש גס ולפעול

 הג׳ אלא . לידים המשוש חוש עניינו וגם .בלבושיו
 שומעות אזנים הב׳ .כ״א הקנים ו׳ אחר נמשכי׳ כפתורים

 . רעות תביס ולא .בה תדבר הלשון גס ה׳. תורת תמיד
 לעבות יחמוד לא הלב גס ברע יראו לא העיניס אס וכן
 הגויה ראש גס טוב לעשות למודות יהיו הידיס ואם .רע
 מנגוע ידיו מונע הי׳ רבי ע״כ כי .איסור יפעול לא

 וגס .ההוא לאבר קרי מהיד ימשך פן .מטבורו מצמט׳
 היד מרעת כי .ונאוף גנוב באומרו מחברם הנביא
 כי או׳ אחר כי הענין ושיעור .הגויה ראש רעת תמשך

 יש והנה ראה מהב׳ .וג׳ הא׳ מצדה מגורה קני ג׳ יש
 .שבהם הגויה וראש והלב הלשון תעזוב ואנה לו׳ מקום
 היה ואדרבה .הצדדין אל והלכת הפכו או הכשרון עיקר

 כי דע לז״א .אלה מטהרת עיקר ולעשות להזהיר לך
 תחת הלשון כי קנים ב׳ תמת משועבד הוא הא׳ הכפתר
 .למכמ׳ תמיד להקשיב אזניו ב׳ האדם יטהר ואם .האזניס

 תדברנו לשונו כי לה״ר השומע הפך . בה תדבר לשונך גס
 ידבר,. לנצח שומע ואיש כ״א( )משלי שלמה במאמר.
 הס הקנים ב׳ החת משועבד הלב הוא הב׳ הכפחר
 וגס .לאיחמדנו הלב גס ברע יראו לא שאס .העיניס
 הם הקנים ב' תחת הוא .הגויה ראש הוא הג׳ קכפ;ר

1 )ח״ב( כג

 הגויה ראש נס .תמיד סוב רק חעשינ׳ לא שאם הידים
 .בפעולותיהם הס קרובים כי ברעה לפעול ימשך לא

 מן היוצאים הקנים ,לו הס אלה כפתורים ג׳ כי באופן
 וכו׳. הקנים לו׳ וזהו כמדובר להם משועבדים המנורה

 וגס הגויה וראש ולב לשון כפתורים הג׳ כל שמוש וע״י
 כי להם ייסב ה׳ עבודת אל וידים ועינים אזנים קנותס

 אס משא״כ הזולה מן ולא יהיו ממנה וקנותם כפחוריהס
 בג״עכמז״ל מלקו יכוול זכה אשר שזולתו מעשיו ייטיב לא

 אם די יאמר לא וגס .בג״ע חבירו וחלק חלקו נוסל זכה
 אם סוב לעשות מושרשים וקנוהיו כפתוריו אבריו רוב

 ועשית מהור זהב א׳ מקש׳ כלה כ״א רע עושי׳ קצת'
 מצוה העושה אבר כל כי והוא ז׳ נרותיה אח כך ע׳י

 לעבוד אלה אבריו הכריש שע״י ית׳נמצא לפניו נר מאיר
 אזניו. בשמיעת )א( אוהו. מאירות נרות ז' עושה ה׳ את

 שבעולת אחר כי .ידיו במעשה )נ( .עיניו במראה )ב(
 בעיניה׳. וכן שתיהן מעלין א׳ הוא.נר א׳ מהאזניס כלא׳

 .הלהון )ו( .הלב )ה( .הגויה ראש )ד( .ובידים
 ובמנורה על כמ״ש המנורה עיקר השכל הוא המוח )ז(

 באברים טוב העושה האדם כל והנה כאמור. גביעים ד׳
 אותן מעלה יש אמנם אך .עושה הוא נרות ז׳ אלה

 ומצות־ בתורת הסנה טוב גודל גדר לפי מעלה מעלה
 נרותיה אח יעלה עצתי זאת לו׳ נרותיה את והעלה וזהו

 פונות פניה כ״א .פנה עבר אל והאיר הלא כי למעלה
 ההארת תהיה הכונת לפי גדולה או קלה כוונה פניית
 וזהו .לב בטוהר יהיה ומתנך משאך גם מע״ט וזולת

 ל׳ שהוא מחתותיה הוא ומתנך לקוחיך הוא ומלקחיה
 .טהור זהב יהי׳ .וכו׳ איש היחתה כד״א ונתינה שימה

 במשאך טהור תהיה כ״א תחמוד לא זהב על אפי׳ כי
 זהב ככר על כ״א מודיעך אני כי תחמדנו ולא ומתנך
 הכלים כל אח עושה תמצא חמודה לבלתי טהור תהיה
 דבעי מאן האי ל׳( דף )ב״ק הגמ׳ מאמר והוא האלה
 מדקדק שהוא מי כי דנזיקין מילי ליקייס חסידא למהוי

 והנה . ההורה חלקי בכל חסיד יהיה ומתנו במשאו
 מחלקי חלק אל רמז א׳ כל הס המנורה כלי כל כי כתבנו
 מילי מקיים היותך ע״י כי עתה ואמר המצוה מעשה

 האלה הכלים כל את כעושה תהיה .כמדובר דנזיקין
על אצלנו שכתוב מה והוא המצות חלקי כל כעושה שהוא

:וגו׳ בהם נזהר עבדך גם י״ט( )תהלים פ׳
 אל ירמוז יתכן .וכז׳ תעשה המשכן ואת א 1כ

 אשר יתב׳ לו משכן להעשוח כי האדם
 באו׳ יתב׳ כמאמרו בעצם ה׳ היכל להיות עליו ישכון
 כנודע כתוכו אמר ולא בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו

 ואש אליו ואו׳ לנוכח בו כמדבר אמר המה ה׳ היכל כי
 צריך צויחי שר כ־ לי משכן להיות תעשה אשר המשכן
 התורה כל הכוללות דברות י׳ הס יריעות י׳ תעשה

 נעשית ח׳ מכל במקומו ומפו׳ כנודע סוף ועד מראש כלה
 וחופות צל הן והן עליו המאהיל קדש מסך יריעות

 המה כלן יחד כי נמצא .רז״ל בדברי באמת הנאמרים
 כבוד כל על להיות כי ואמר לעושן יריעות י׳ כוללו
 משזר שש עליה יתלוו גס צריך .יאות כאשר זו חופה

 במקראיו המשורר אמר אשר מדות י״ב והן כפולות שש הן
שהל שיהיה וגו׳ באהליך יגור מי ה׳ ט״ו( )תהליה באו׳

קדושתו



כ^ה ך;

 יתירוה-' שתים שהן וגו/ שלשים וגו׳ אורך ,באו רמז וזה
 חשר קדושה מכסה שבהיות נמצא והנה .הקודמות על

 להיות מצוהא הוסיף וגם השורה. מן לפנים תעשה
 על אותן בפרוס כי וחחברס לבד ורמש לבד יריעות ו׳

 מחצי עודפת פנים כלפי אמה רצי תבא .הא׳ המכסה
 שהוא המשכן לאחורי עודפת אמר ורצי הקיצונה היריעה

 מצד והעודף רעך בית תחמוד לא בדבור העודף בנמשל
 אשר כי ואמר .ט׳ ה׳ אנכי דבור מענין הוא האהר
 החסידות מכסה בהנהגת הא' הקיצונ' במצוה תעדיף

 בעודף תסרח ואשר האהל פני רול אל פנים כלפי הוא
 ויהיה המשכן לאמורי יהיה האמר מהקצה החסידות קצה

 בגלוי יהי' לא ,למקו אדם שבין במה הוא אפר כי
 אנכי דבור ענין והוא המשכן לאמורי רק ובפרהסיא

 תחמוד לא ענין שהוא למבירו אדם בין הוא ואשר .,ה
 פת הנותן הלא כי ותפרסם חגלה בזה כו׳ רעך בית

 פני מול אל כו' וכשלת וזהו .לאמו להודיעו צריך לתינוק
 העודף וסרח אפר הראשונה הבחינה על אך האהל
 למערב מזרח בין הוא וזהו המשנן אתרי על מסרח

 למה רמז הוא שס אשר השכינה שם אשר מערב לצד כי
 אמורי על שתפרח שהוא בהחבא יהי׳ למקום אדם שבין

 לבני הכנים׳ ששם מזרח לצד שהוא מה אך המשכן
 פני מול М) נא»׳ לחבירו אדם שבין מה ירמוז שבו אדם

 צפון שהם האהל צדי ב׳ מל אך בפרהסיא שיהיה האהל
 בחינו׳א׳ ב׳ יש כי והוא וגו' מזה והאמה אמר ודרום
 ידרי׳ להחכים הרוצה כענין לדרו׳ המתייחסת מכמה

 מדות מל כי אמר העושר כהוא לצפון המתייחסת וא׳
 יתנהג צדקה לחת ובזה . לצמד בזאת שבהן כסוכות

 וזהו בסתר מחן הצדקה וגס יתייהד בל ברסידוח בהם
 על החסידות בהוא כרוח יהי' מזה והתמה מזה והתמה

 לכסותו. ומזה מזה יהי׳ ודרום צפון שהוא המשכן צדי
 שהוא וגו׳ אלים עירות רביעי מכהה לך העשה ועוד

 מאיר)נ״ר ר׳ כל כשתורתו מתמלפו׳ שאותיות אורות
 כי ואמר עור במקום אור כתנות כחוב שמצאו כ׳( פ׳

 איליס אילותי כד״א כתות הס מאלים אורות העשה
 כאלים בעיסה בלי יסורין דין מאדמימו׳ שהוא מאדמי׳
 על כמשז״ל ב״ח כשאר כועסים ואין הכאות הסובלי׳

 יסודן מסבלות אורות תעשה כי לצאן ישראל נדמו ק
 ט׳ ועשית וז״א כחבקשס כ״א בס תקוץ כלא ואצ״ל
 וזהו מצוה בכל הזריזות מזכיות זה על מכסה ועוד

 הססגונא והוא מלשוןאמישנה כהוא תתשיס עורות ומכסה
:מצות כל במיטת על לכלול

 זבח מ מספר .,וגו המזבח אח ועשית א כז
 סלליס יבריח שהוא ז״ן עולה

 הס ששי׳ עצי ויזון שיגדיל עשה הטובי׳ וממשיך רעים
 כי חייס ארן כמספר עולה ששים כי חיים ארן אילנות
 הוא למה צדיק כי הצדיקים הם חיים ארץ אילנות

 למעלה שפורשו סהרה במקום נוסע שהיא לאילן דומה
 ישראל על כנאמר כו׳ מסעי חייסכמאמרנועל׳נצר בארן
 דומה צדיק יהיה האדם אח להזהיר והוא צדיקי׳ שכנם

 כפרתו. ויביא ישוב בגג ואם מזיד יחטא בל חיים לעץ
 מכפרו קרבן שאין מזיד חטא אשר יעשה מה וש״ת
 הוא בה״א א בנבג העה׳ז והיא ט׳ אמות ה׳ לז״א

כאכסדרא

תרום: תורת .. 184
 הולך מדוח י״ב בעל הוא הלא עליו מאהיל ית׳ קדושתו

בפסוק וד׳ (3) בפסוק וג׳ )א( .בפסוק ג׳ .וגו׳ המיס
 תוסיף ועוד משזר שש וזהו י״ב הרי )ד( בפסוק וב' )ג(

 ליחן עתיד אהה מי לפני שתדע עבירה לידי ׳בא לבלתי
 ע״י מהיות יבצר לא כי .'העליון בעולם וחשבון דין

 לרקיע דומה תכלת כמז״ל לתכלת הדומה הרכה מדה״ר
 מדה״ד לפני או הרפת מדה״ר הוא הכבוד לכסא ורקיע
 שתיהן ועל .כארגמן בעצם האודם אל המתייחסת הקשה

 לאו הסתכל ועוד וארגמן הב׳ ועל תכלת הא׳ על אמר
 אצלנו כמפו' שהוא ותולעה רמה עפר למקום הילך אחה

 ואסלארמהותולע׳וז״א תהי׳בועפר הזכ׳ שאס במקומו
 צדק אם או . לתולעת תתהפך כי לו׳ שני ותולעת

 וזהו עכר להיות שהוא מלהשהנות יבצר לא לפחות אתה
 ומדות מצות ועליית .עפרו אל מהוייהו שינוי ל׳ שני
 המתוארים רבים מלאכים בורא אחת מצות בכל אצו

 מה גדר יהיה והמחשבה הכוונה גדר ולפי לכרובים
 וזהו כנדע מאד עד גדולה במעלה בריאת׳ שתתעלה
הכוונה ה־א שמעשה אותם תעשה חושב מעבה כרובים

:אותם חעש׳ בה אבר עיקר מחשבה היא
 איך חתמה אל אמר . וגו׳ הא׳ היריעה ארך ב

 כי קדושות בריות העפה המצות במעשה
 הי׳ כל לו׳ כו׳ באמה כ״ח הא׳ היריעה ארך הלא

 הוא והתפשטותו א׳ כל אורך ית׳ שמו יכללו הדברות
 הם ובכללם ההוי׳ שם של המלוי מלוי הוא כ״ח פד
 בהן אותיות ד׳ הס ד' ברוחב והכל המלוי של הי׳

 הגדול שס כ״ח יש דבור שבכל ירמוז או .השס עיקר
 ד׳ שהם באמה ד׳ ברוחב באמה כ׳יח שהוא« יב״ק הוא

 ראשונות דברות ה׳ ומחחבריס יב׳ק שהוא כ״ח פעמים
 כל ואין .שבב' וה׳ א׳ שבלוח ה׳ י׳ הרי שניות וה׳
 הלא כי .הב׳ שבלוח ממה חלילה נפרד א׳ שבלוח מה

 מה בכל וכן שבא׳ מה בכל יש בינה שערי נ׳ איכות
 שהם יריעות ה׳ שבכל לולאות נ׳ רמז וזהו שבשני.
 דבר אין כי שהוא לחברם הקרסים בהם לבא כשערי׳

 שהוא כבשני מה בכל נאחז יהיה שלא .שבא׳ מה בכל
 בכל וההיקש בק״ומזהלזה או לזהבג״ש. מזה ללמוד
 בס נכללו ההם המדוח ובכל נדרשת שההורה מדוח

 מהה׳ א׳ בכל אשר בשערים הבאים חכמה כחוח נ(
בלולאות הנכנסי' כקרסי׳ שהם אלו עם אלי ולחבר ללמוד

:כו׳ זהב קרסי נ׳ ועשית וזהו
 הנז׳ על קדושה מכסה עוד תעשה .כו׳ ועשית יי

.עזים יריעות ועשי׳ וזהו .עוז יריעות
 א׳ יריעה . יריעות י״ב שיהיו א׳ בחינות בב׳ וזה

 מזה ה' שהיו דברות י׳ כי והוא הקודמת על עודפות
 הדבור על כי והוא מזה וה׳ מזה שש יהיו עתה מזה וה׳

 ענין שהות מורא גט תוסיף אביך אח כבד שהוא הה׳
 .הב׳ מצד וה׳ א׳ מצד ו׳ שהס .תיראו ואמו אמו איש
 במצכה היה שלא .בכללותן שתוסיף מה הוא ומה

 באמה שלשים הא׳ היריעה מורך כי הוא הלא .הראשון
 העשה כי שהוא ממוח ב׳ בכולן יותר תתפשט כי והוא

 ענין והוא הדין מכורת לפניס דברות העשר כל את

 על עודפות אמות ב׳ הן והן .והיפר הטוב ועשית
.והישר בחינוהגהשוב בו יוסיף דבור בכל כי הראשונות

а )ח״ב( גג



טשה חלומה - *!ררת
 למו שפותחין לרשעי׳ רמז מצמט׳ פתוח שפתח׳ :אכאדרא

 חשובה לבעלי רמז הצד סן לכרעיה וחלו להרשיע ויוצאין
 ומהרוחב .יוצאי' הס״א אורך מן כי נמצא משם ליכנם

 שמשם אורך לשמת אורך אמו׳ ה׳ וזהו שביס הס
 שהוא הה״א אל שבים בם מלמטה הס״א מפתח יוצאי׳

 אורך אמות ה' וזהו ברוחב שהוא הצד מן חוזרים ה׳
 רבעיו ד׳ ישלים כי יהיה רבוע ועי׳׳כ .רוחב אחות וה׳
 רוח נפש בשובו נפשו חלקי ג׳ ישלים בלבד לא כי

 יבצר שלא עם מה בצד יקדש בגופו גם כ״א .ונשמה
 שהם קומתו הס ונשמה רוח נפש שהם אמות ג׳ כי

 בתשוב' הכשרת ע״י ועשית והרוממות הקומה עיקר
 רוח נפש מצד פטתיו לד׳ אור קירון היות עד ראויה
 כי תתמה ואל ויאיר יזדכך הוא שגס הגוף וגס ונשמה

 קרר הוא קרנותיו נעשי׳כל מהגוף כי הוא ממט הלא
 :תמלא לא הנפש שבלעדי הגוף מעשי ע׳י אורותיו

 מצח עזות על לכפר פרש״י .נחושת אותו וצפית
שנחשח דרכו וע״פ .נחושה ומצחך שנא׳

 מלטב איש ישמס שבל יאמר מצח עזות אל רמז
 חטא אשר אח וידעו שיראו הבושה מפני קרבן ולהקריב

 עזות שהוא מנחשת כי כנמר עז יהיו אדרבה כ״א
 המזבח על קדושה צפוי יעשה חטא אשר על להודות מצח

: לך יחשב רב לזכות כי
 של סירותיו כי אמר . כו׳ סירותיו ועשית ג

 למעדט' אוכל בה מבבל שהיה החוטא
 למזבח. להקריבקרבנות ונזקק חטא לידי בא שעי״כ
 לו ודומה ככהן המוכיח עם לנוכח מדבר אני מעחס

 יאכל כלחם שאפר לדשנו שיהיו מעתה ועשית לו ואו'
 ומזרקוהיו המזרקות אל הסירו' בהם משרה שהי' ויעיו

 מפריש שהי׳ ומזלגותיו הסירות בשולי בהם אוכל שהיה
 בהם חופה שהי׳ מחחותיו ואפי׳ מהתבשיל הבשר בהן • • •

 שיהי' נמשת אוחס ויעשה יבטלם עתה הכירה אל אש
 ודומה במלח פח רק הבשיל יאכל לא כי כלים ולא עשת

 העה״ז כי בלט ציור לו יעשה בזה יתחזק ולמען .לו
 כל על פרושה רשת בו כי רשת מעשה מכבר היא

 אל ויתן מעגל ציד רשת טרשי׳ השל׳ וטוטת החיים
 לה אשר במטה יובל לקברות הוא אשר המיתה יום לבו
 עוברים ארוכים עץ בדי וב׳ . הפאות לד׳ סבשת ד'
 קצות בד׳ אנשים ד׳ אוחו לשאת סבשת ב' בכל א׳

 מחשבת שעל הרשת על ועשית וזהו מגוט מלמט' הבדי׳
 והב׳ קצותיו לד׳ טבעות הב׳ ענין עוד יצייר הרשת
 שטי׳ עצי יהיו זו •כוונה ע״י אוש לשאת הס אשר בדים
 ארן בגי׳ שסי׳ עצי כי לגיהנם ולא חיים לארץ שיובל
 פרושה כרשת שהוא יחשוב לא הרשת ענון ועל .חיים
 אך .התחתון העולם בענייני שהוא מלמטה אלא לחייו

 בעבודה יבהל לבלתי לו ימים אורך כי יחשוב ה׳ לעטדת
 אל בנוגע שהוא המזבח חצי עד הרשת שוהיסה באופן
 לא אך .למחר ימות שמא יחשוב שעליהם הגוף ענייני

 אשר שיזכור שאמר מה ועל .העליון שלם בעניני
 בשאת כו׳ בדיו את והובא ואמר סיי׳ יובל לקברו׳

 השיג ולבלתי בעה״ז התרחב לבלתי יזטר עוד .אוחז
 מרווחים ועליות גדולי׳ בתים לו לעשות או :טל.

הארון לוחות בין צמצום רק לו אין בסוסו כי
1 )ח״ב< בד

:כו' אותו תעשה לחות נבוב ווהו . ט יושם אשר

רזצוה פרשת
 ואתה או׳ אל )א( .לב לשים ראוי וגו׳ תצוה ואתה ב

 בני אח צו יאמר והראוי נכון בלתי שיראה
 ולהעלות לשמן צווי מקום פה שאין )ב( .וגו׳ ויקחו ישראל
 סקב״ה רצה ואם .המשכן מעשה כל בלות אחר רק .הנרות

 המנורה למעשה שמוך אוחו יאמר .מעתה בדבר להזהירנו
 מלה אליך מלח כי אליך ויקחו או׳ )ג( הקודמת. בס׳

. בשו״א ולא הלמ״ד בפת״ח למאור או׳ )ד( .מיוסרת
,להאיר יאמר שהראף . צודק הי' לא זה גס כי )ה(
 נר להפלות או׳ כי )ז( .להדליק אמר ולא להעלות או׳ )ו(

 צווי שאמר שכמו )ח( . לישראל ולא הצווי יצדק לאהרן
 להעריכם לאהק צווי ג״כ יעשה השמן להביא לישראל

 אהרן אותו שיערוך יודיע יד וכלאחר ישראל עם ידבר ולא
 צורך מה )י( . עליה לשון ולא עריכה צ׳ או' )ס( . ובניו

 שהוא הנרות את שיערוך המקום סיום לישראל להודיע
 האהל כי ידע לא מי ה׳ לפני או׳ )יא( . מועד באהל
 היו לא הלא כי לדורותס או׳ )יב( .ה׳ לסני הוא מועד

 מיותר. שהוא ישראל בני מאח או׳ )יג( .הבית בזמן רק
 חכמי כל אל תדבר ואתה וט׳ אליך הקרב או'ואחה )יד(

 את יקחו והס או׳ )פו( . מיותרת ואתה מלת כי לב
 אל לבא והנה : המדים לעשות שיקחוס שידוע וכו׳

 היו שבעה הלא כי .נר להעלות או' אל לב נשית .הענין
 למה בחנחומא מז״ל נזכירה אך נרות להעלות יאמר והראוי
 בעה״ז לפני האירו הקב״ה המנורה להדליק ישראל נצטווה

 די בזה אין ט יראה עדין והנה . בע״ה לכס שאאיר כדי
 כלו לשלם המאור לפני להאיר ה' שיצוה הקושי' באי

 למאיר לע״ה משל׳ היא הגמול כי תכפל ואדרבה בכבודו
 העולמות לכל מאור הוא לאורנוכי צריך אינו והוא .לפניו

 בש״ר)פ׳ ז״ל מאמרם על עוד צב נשיח לזה אך כלם:
 שומר הקב״ה אמרו תכסוף ידיך למעשה פסיק על ל״ו(

 .למשכן סביב ישמרו הלוים אח מצוה ואעפ״כ .ישראל
 השומר איך כי . מצלו ברור להם שהוקשה מה והנה

 שכל לשום ראוי והנה . משכנו לשמור לנו יצוה ישראל
 כי ידיו למעשה כוסף יח' שהוא שאמרו תשובתם והבין

 ישמרו ידיו מעשה איך כי עצמה הקושי׳ היא זאת הלא
 לקרב .יח׳ תשוקתו הנה כי יאמר אך :מושבו ביח

 הע״ה טוב מכל ולרוותס להם ולהאיר וקדשם אליו מעשיו
 ידי על שיהיה יח' חפצו אך נפשס אמרה ה׳ מלקי כי

 כמלך לא האושר מעין מצוה עליט יצוה ע״כ . מעשיהם
 אך . לו ניחן מה צדקט אס הלא כי עבדיו למעשה הצריך

 נאצצי' עליוני׳ אורות בתרי״ג תלויות הן מצות חרי״ג כי הוא
 האלו המצות עלינו לצוות מחשבוח ומשב .ית' ט ונאחזים

 מחן שדוג באורות נדבק ידן שעל כדי לנו צריך שאינו עם
 ידיך למעשה וזהו . עדיו בהן להעלוחנו זכותנו למען

 ע״כ . אליו ידיו מעשה וצדבק לקרב יכפוף כי תכפוף
 • אליו ולקרבם רע מכל לשמר יזט מעשיהם ע׳י למען

 דבר עלינו יצוה .לנו להשיב יחפוץ אשר ההוא ע״כהטוב
 יטיב הוא .ההוא בטוב עי״כ למען לפניו שנעשה דוגמתו

 למעלה אשר באור ונדבק נאחז ההיא המצוה ע״י כי .לנו
את זכות למען כי למשכן סביב השמירה .כענין דוגמתה

עמו
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 מליקרב יעכבוס בל מלונים כמות מכל לשומרם עמו

 משכנו. לשמור דוגמתו יצונונעשה יח׳.ע׳׳כ קדושתו אל
 חל נבא ובזה לו־. בדומה לזכותם רק צריך שאינו אע״פ

 ע׳״כצוה .לעה״ב לנו להאיר הקב״ה רצה .כי עניינינו
 למען לאורינו הוא צריך שאינו אע״פ .לפניו נאיר לנו

 על יתירה האר' נפשותינו את לנו יאיר ידה על נזכה
 הכתובים כוונת תהי׳ וזאת : יתברך מאתו להן הראוי

 כל את משה ראות אחרי כי . ספק אין הנה כי והוא
 יה לשכון מקדש לו לעשות הוא נורא כי המשכן מעשה
 ואל תרומה לו יקחו עמו את ויצוה .בתוכנו אלהים
 מנורה ארון לעשות לב חכם איש וכל ואהליאב בצלאל
 בניו ואת אהרן ואת ומכסהו. ואלו המשק כלי וכל ושולחן

 עשה זאת מה .לאמר לבבו יתחמץ הלא ית׳ לפניו לכהן
 כי גם ומה . הזה הגדול בדבר מלק לי אין כי אלהים לי

 הדבר ונחלף לוי ואהרן כהן להיות העתיד הי׳ הוא
 באהאלהיס ולנחמו לבו על לדבר .ע׳׳כ מצרים בשליחות

 כמגביה ואתה מלת שעל בטעם נס ומה ואחה ואמר
 הלא כי מכלם גדול חלקך כי תמוש אל משה ואהה ואו' קול

 בני את חצוה שאתה מה ע׳י כי הוא ידך על כלס שלמות
 .כו' במן אליך שויקחו במה וגס . מצות בכל ישראל

 להאיר שיתבאר כמו תמיד נר להעלות יועיל שעי״כ יזכו
 על זהו . לכך זוכים היו לא בלעדיך אך להע"ב להם

 כהניהולא שהם ובניו אהרן על שתקנא ומה ישראל כללות
 את אליך הקרב ואחה כי .הוא ממך שלמותם גס . אחה

 אין הבגדים וגס . יזכו אליך הקרב וע״י .ט׳ אהרן
 אל תדבר ואחה כי ידך על לא אם לכהן לקדשם כח בהס

 זהו ידך על שיהי׳ מה ע״י לקדשו כר׳ ועשו לב חכמי כל
 כעל מה מלבד שאמר ראשון ס׳ אל ונחזור :כלל דרך
 מהארת גדול׳ להם הארחך נם .ישראל שלמות הוא ידך

 כנס את כמחיה באתה . למשכן שנתנו מה .מצות זטת
 להשראת הכנה מעשותם וגדלה רבה זו כי .לעה"ב
 הכתוב וביאור :כו׳ תצוה ואתה כי . בתחתונים רכינה

 באומרס ותשובתם .רז״ל תמיהת אומרת עצמה שהתורה
 ותשובתם העול׳ מאור שהוא מי לפני אור צריך הי׳ למה

 את תצוה ואתה והוא . בעוה״ב לישראל להאיר שהוא
 כתית שהוא . כתית זך זית שמן אליך ויקחו ישראל בני

 הוא אם כי א׳ .חמיה בזה והלא .ברמים ולא במכחשת
שיהי׳מחון .גס ישן אסיהי׳ .הלא היטיב יאיר למען

 : חדש מהכחיח יפה ואורו הוא .יהי' ברמים
כי הוא . מהכל וגדול עצומה קושיא לך אומר אכנס

 מאור שהוא למה שהוא למאור הוא הזה השמן הנה
 היות וזהו .מאור שהוא מי לפני תאיר ואיך . לעולם
 שהוא תמיד נר להעלות כ״א זה אין אך . פתוחה הלמ״ד
 ה' נר . מעלה מעלה להפלות . לעה״ב לכם להאיר
 כי כנודע א׳ נר ותקרא ישראל בני של הוא אדם נשמח

 קדושת ממקום לן כי א'הנה. ישראל בני עם כל נפשות
לבית הנפש כל מ״ו( )כראשית שנח׳ כדבר הן האחדות

פשה
 בכשרו! הוא . העיקרי׳ הארחה אשר לנפש להאיר הוא

 הקב״השיהי׳ ע״כרצה מחמלתו. חצוניות פניות משולל
 שלאיטח כלל כמרים יעשה שלא באופן .מחמלתו השמן

 וראי* בתוכם אגור ששמכם זיתים במכתשת רק . ברמים
 .לאורה שצריך מלילה להרהר סמוך ליצר מקום יהי לבל

 היה ואלו כו׳ לפרוכת מחוץ מועד באהל כי הוא הלא
 מבית אותה לערוך מצוך .הייתי לאורה צריך מלילה

 אשכר .מועד שבאהל טעם אל לב נשים ואם : לפרוכת
 מוען באהל האס , לאמר ומתמיה קול כמגביה רמז

 כי תחמה אל .ב״ו נר יומן לעולם המאיר האיר ששם
 שהוא אמרתי אשר היטבתי ע״כ לפרוכת ממון ע״כהוא
 להעלות הכנה היחה יותר וש״תהלא .כמדובר נר להעלות

 לפרוכת. מבהיותהמוץ העדות היתהלפני אס . הנפש
 .בעה״ב הנפש הארת הלא כי .נכנסים אדם שבני מקום

 ע״ז .ה' לפני הלז הרושם כל יעשה ואיך .היא ה׳ לפני
 .בסוד הכוונה עריכת אהרןע״ש גדולת זאת הלא אמר

 היא כאלו שיהיה באופן . שם אותם שיערוך ההדלקה
 . מעלה מעלה י־ב׳ לפניו מאירים . למעלה ה׳ לפני
 כאשר כו' מול אל כו' בהעלות פסיק על מאמרנו והיא
 עוד ולא ה׳ לפני וגו' יערוך וזהו . בס״ד ביאורו יבא
 הארתם תשאר שידליק הנרות כי לדורוחם שיהיה מלא

 יום עד שהאירו כה כי הבית אמר גס ה׳ לפני לעולם
 קדושה רומניות ככל . יכבה לא לעולם הארץ. גלות

 תאמר .ואל תהי' לעולם הנפשות שהארת באונן .כנודע
 ,כי המדלימי' הכהרם נפש והתיר להעלות יהי׳ זה כי

 כי לו׳ ישראל בני מאת .לז״א המנורה המעריכים הם
 .א״כגסנפפוחש הוא ישראל בני כל מאת שהשמן אמר

 על לדבר וכהמימו .כמדובר ,האמור תמיד בנר יוכללו
 ..ממנו גדלו כי יהרהר בל ישראל כללות בחינת על .לבו

 ובניו. אהרן גדולת על גס אמר .המשכן נעשה ידם בעל
 כל אל כח להם הנושן הוא אהה הלא כי לבך הבית אל

 וכו׳ אהרן את אליך הקרב ואתה וזהו .חקרבס כי גדולתם
 המכינים הס הבגדים כי תחשב ואל .למעלה כמדובר

 אתה כי . הוא נהפוך כי אתה ולא . לקדשם אותם
 החכמי גדולת וגס ולתפארת לכבוד כ״א .ואינם העיקר

 כו׳: לב כלמכמי אל תדבר ואהה כי . היא מאתך לב
 זה כי לב בשום .הקודם מעין הענין שיעור יהיה או

 ואתה תצוה ואחה במשה ואתה נאמר פעמים ממשי
 לך קח ואתה נו׳ כל אל תדבר ואתה כו' אליך הקרב

 שבתותי את אך לאמר ישראל בני אל דבר ואתה ראש בשמים
 הכל כי מרע״ה יאמר בל הרנין ויהיה . ט׳ רו משמו
 כי החיש אל לז״א .מבחוץ נשאר הוא ואיך .במשכן זוכים

 להם והכל . לישראל האושר יתחלק בחינות לג׳ הלא
 )ב(שגםבע־״ז . בעוה״ב נפשם הארת )א( מאתך.
 ת השרא )ג( .ידיהם במעשה שכינה השראת שפע יושפע

 יתירה. ע״ינפש בשבת שהוא מהם בכלא׳ קדושה שפע
 כל הנס .ית׳ הוא לו אמר .שבת שכלו עולם מפין שהוא

 הפרטים., את הכסוף .ולמה ידך על זוכים אלה. שלש ארוך. שכלו .בעולם ית׳ לפניו תמיד יהי׳ .וזה ס' יעקב
 כל נפש להעלות שהוא ישראל בני את תצוה ואתה וזהו כי .הדלקה ל' נאמר לא וע״כ תמיד נר להעלות וזהו

 כמדובר נר להעלית כו' הצוה שאתה . לעה״ב ישראל באה דבר .וממוצא ידבר למעלה היא העולם הנפש על
 .דליק ה אהרן ע׳י הוא זה עיקר כי תאמר ואל .למעלה מראש יופר חדש במחתשח בכתיח שבחרה׳ מה חשובת
ותכינס, תררבס אתה בניו ואת אהרן אח גס הלא שאחרסהעגיןני שנמיןברחיס .ומיושן ישן במן של חנית

כי * 2 )ת״ב( בד



צד שה כי תצוה תורת
 הי׳פ״ימהשואתה .ני היא ממך הבגדים הכנת גס ס

 . לי לכהנו לקדשו ועי״כ כו׳ לב חכמי כל אל תדבר
 וגס לקדשובס. בעשייתם הכוונההראוי׳ להם שתדבר
 שלך מהשפע וגס . אחיך לאהרן וזהו .תסייע אחוות־
 למדו ולא ידעו שלא מה שיעשו ימשך . בדבר שתטפל
 התכלת ואת העב את יקחו שהם כ״א מימיהם לעבות

 יעשו יתב' ומאתו .הדברים קיחת רק יעשו לא כי ט׳
 השפע מן יאצל כי הכל ממך זה וכל מאליהם. בידיהם

 כי הדברים כלל : כמדובר בהם ויושפע .עליך אשר
 השני הדבר וגם . הוא ממך הנרות ע״י הנפש העלות

 הנה כי .יהיה ידך על .במשכן שכינה השראת שהיא
 מיותרת לך מלת כי והוא פו׳ ראש בשמים לך קח ואתה

 . המשחה שמן במשיחת כי . שידענו במה יאמר אך
 הוא קדש משחת שמן כי במשכן שכינה השראת חצויה

 שמן שהוא רבות משח שע״כנקרא .העליון שמן אל רמז .
 אשר משה ע״י .גבוה סוד רמז ע״ם כ״א זה ואין גדולה

 באופן ושיעוריו .וסמניו השמן סוד מחשבות לחשוב ידע
 ממנו המפח אחרי הלא כי וראה וצא עצומה קדושה קנם

 מיפה אפי׳ משיעורו חסר לא והכהניס וכליו • המשכן כל ,
 בו מהיות רק זה ואין קייס שיעורו עולם ועד .א׳

 להשרות ט לימשך . הכל הוצרך וע״כ .רבה קדושה
 לא אס .לעשותו כח בו אשל האיש ומי במשכן שכינה
 בשמים לך קח ואתה באו' יתב' מאמרו וזה .משה האיש

 . שכינה להשראת מהכל יותר תעשה ואתה לו׳ .וגו'
 שמן לעשות יאתה לך כי הזה הטוב החלק לך קח כי

 שעי״כ באופן וגדולתך. חכמתך מפי הוא הלא קדש משחת
 השולחן ואת העדות ארון ואת מועד. אהל את ט ומשחת

 כל קדשים קדש והיו אותם וקדשת כו׳ המנורה ואת
 קדש נעשה ההוא השמן אתה עשות ע״י כי .כו' הנוגע
 אהרן את וכן .יקדש בהם הנוגע שכל גדר עד קדשים

 השראת כל כי נמצא צי לכהן אותם וקדשת תמשח בניו ואת
 השצישיח וגס היתה דברשבלעדולא הוא במפכן. שכינה
 זה גם . חיותם בחיים .בעצמה קדושה השראת 'שהיא

 בשבתות יתיר׳ נפש שהוא ידו נקנהעל זה זכות להס היה
 ישמח ענין והוא .שבח שכלו השביעי באלף ולעתיד עתה
 אך ישראל בני אל דבר ואתה וזהו .חלקו במתנת משה

 כי .ויקהל ,בפ שכתבנו מה והוא .תשמורו שבתותי אח
 לעשות להם נאסר .יתירה נפש בשבח לישראל היות על

 אחר כי אך אומר מיעוט והוא • בשבת המשכן מלאכת
 אך וזהו בשבת יעשוהו № למעט בא המשכן צווי אומר

 כ״ה( דף )ב״ב בגמ' והנה :וגו׳ תשמרו שבתותי אח
 מנורה כי .יצפין להעשיר .ידרים להחכים הר!צ: ארז״ל
 תתייחס לא כי נחשב זר כמו והלא . בצפון שלחן בדרום
 . דרכס להבין :אטנם במנורה ולא בארון כק התורה

 באהל לעשות אלהיס צוה אשר דברים ב' על צב נשים
 היא )א( . נחשבו זר כמו שהלא לפרוכת מתון מועד

 בתמיהתם הפליגו כאשר יפלא רז׳ל בעיני אשר המנורה
 מס דידע עולם של אורו האס באומרם .די בלי עד

 לעשות במקדש צוה ואשר שריא עמיה ונהורא בהשוכא
 ורחבים מבפנים צרים שהם אטומים שקופים חלוני

 האדם בני כי .ביתה' איש בני כבתי לא כי להורות מבחוץ
למען מבפנים ורחבים מבחוץ צרים חלונות לביתם עושים

3 )ח״ב( כד

 נשנים וימרב מיבא מהחוץ אור מיחס אהליהם קלונן
 מוץ ה מן ורחבים מבפנים צרים רק .ה׳ בית הן לא

 וכן .עולם לאור ויתרחב אור יצא מתוכו כי להורות
 .וראינו נוכל ואיככה .מכבודו האירה והארן אומר הוא
 שלאי הוא וגם )ב( .כו׳ אהרן אותו יערוך אומר ה׳ קול

 לחה מערכות בשתים ,ה לפני אשר השולחן זה הוא הלא
 מקרני .כלו העולם את הזן האם כי תמיד לפניו פנים

 לפניו יערוך , בשר לכל לחם נותן כנים בצי עד ראמים
. יאכלוהו הכהניס הלא כי גס ומה אנשים בלחם שלחן

 :לע״ש שבת מערב השולחן על יהיו בצע ומה
הרוצה באומרם .רז״ל שיח בנועם כי .אחשבה אטנם

 עינינו האירו יצפין להעשיר והרוצה ידרים להחכים
 לבב׳ עם אשר כי הוא נורא כי האלהים מעשה אל להביע

 ב׳ ע׳י כי מבינתם ברוח יגידו חכמים אמת הן כי הוא
 מתקיים העולם . יח' הוא יריק הארץ שעל שפע מיני

 . הגיף אל והב׳ . הנפש אל מתייחם הא׳ . ומתאשר
 להשכיל נחמד רוחני שפע היא הלא הנפש אל המתייחם

 רות ושטנה חכמה רוח ממרום רוח האדם על שיערה
 לכולא מזון הוא אלהחומר. והמתייחס .ה׳ ויראת דעת

 וכל ומלכות שררה ועושר והון ומזון ולחם בר לכלכלם
 המשכן מעלת גודל לנו להורות ית׳ ורצה . גשמיי עוב

 ועשו כמאמרו .בתחתונים דירה יח' הוא בו לו ועשותו
 נעשה לא עד כאשר כי והענין : בתוכם ושכנתי מקדש לי

 מתייחם .יתב׳ מאתו העה״ז המעמיד שפע הי׳ המשכן
 אשר לארץ .למטה כסאויח׳ השמים מן מלמעלה המשכו

 מזה למעלה זה העולם המקיימים השפע מיני המס שנים
 הנזונים ודומיהם האדם בני גושי על מתייחס הא׳

 ושפע השגחה ע״י שוב ידיהם ומתמלאים ומתפרנסים
 להקנות אדם בני נשמות אל המגיע שפע הב׳ .אלהי
 חיוני כח .מנוח ומשלוח וחכמה דעת שכלם ובמרום בהם

 האדם יתקיים כאשר לקיימו השפל העולם אל ורוחני
 מין כל כי ידוע והגה : בו אשר החיונית הנפש ע״י
 מיוחד מקור .ומקום מוצא לו יש .הנז׳ שפע מיני מב'

 חכמתו גזרה כאשר וכן העולם אל משם לימשך .למעלה
 דירה לו להיות נתאוה אשר השועל אל להביא .ית׳

 היות הורה אשר מהדברים א׳ .ומשכן באהל בתחתונים
 למעלה מוצאות ב׳ היו מתחלה כאשר כי שההוא דירתו

 הששע ממיני א׳ כל ומתששש יוצא היה א׳ מכל אשר
 מין כל ומקומות מוצאות מיני ב׳ קבע עשה כך ממקומו

 ביתו שם כאלו עשה עתה כי במשכן משניהם שפע
 ולהתששש .לצאת כח השראת מקום ייחד ומאתו בארון
 השלחןאפר והוא גשמית וממשלה ומזון ששעעושר משם
 הב׳ ואל . גשמי שוב כל ששע ימשך משם אשר ה׳ לפני
 יוצא האור משם אשר המנורה ייחד ממנו למעלה אשר

 ובפסוק מכבודו האירה והארץ פשוק על כמשז״ל לעולם
 היא חוצה האורה תתפשט משם כי להורות שקופים חלוני

 וק בשם שכתבנו במה ויצדק העולם את המחיה הרוחניות
 רוחנית העלא׳ ניתן אהרן כוונת שע״י כו' בהעלותך

 פני מול הוא ששם עליונים אורות שבעה שאל עד לנרות
 דעת יתרון ימשך ומשם .הנרות שנעת יאירו המנורה
 התורה אל המנורה רז״ל .וע״כהמשילו לאדם החכמה

כי .־ בתוכנו נשע עולם וחיי כענין עולם חיי היא וגס
 התורה
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 אל יכוין ויש בינתם מ מרוח לו מוצקת היא החורה אל יגש . דנרו אשר הימינו וע״כ .לגוף משמה לשלם התורה
 לגו ויאר נא בחכמתו שלמה והמלך מחנרו יותר האמת בדרום מנורה כי יצפין להעשיר .ידריס להחכים הרוצה

 חכמה תחלת כי המעשה ככשרון תלוי הכל כי דבר פשר כארון התורה מציאות כי פשק אין כי והוא . כצפון שלחן
 אחריו כא קול ובת בינה קדושים ודעת ואומר ה׳ יראת החכמה אור שפע אך המשכן במערב הקדשים בקדש היא

 על מעבירין היו הלל שבית על כי דבריו את ומלא אשר בעולם האדם המכלכל ושפע .להבינה .והמדע
 לבס וסוהר ענוסנותס על כי שהוא כמותו הלכה מדותיהן ב׳ נתייחדו הלא המה בארון אשר האלהיס מאח וזה זה

 : האמת אל מכוון ממרום. רוח עליהם מערים היו המנורה אל החכמה אור מהם. ,א אל מיוחד א׳ כל כלים
 נזכור כאשר רז׳ל רמז שדרשו מה ע״י פה יאמר וזה שבדרום מהמנורה כי . השולחן אל ההזנה שפע ואור

 שבנר השמן כאשר כי לו' כו׳ויקמוכו׳ חצוה ואתה מאמרנו .והוא יאתה זהב שבצפון ומשלחן תצא החכמה
 כך • יאיר אשר ההארה תהיה ככה עכור ואס זך אס התורה כי וכו׳ בימינה ימים אורך פסוק על משלי בביאור
 ובינת חכמה רוח עליו וירקו .יאירו לפיהם האדם מעשה אהל אל הבא כל שני מול פניה כשנצייר במערב שבארק

 אליך שידמה מה ממך שיקחו אליך ויקחו וזהו השמים מן שבצפון ושלחן לימינה. שבדרום מנורה נמצאת מועד
 בשלך הדברים שיהיו )א( .דברים בג׳ וזה .שלמותך לפי כי כד״א .התורה חכמת שהוא ימים אורך וזהו לשמאלה

 בחינת להם ויהי׳ הכשרון שהוא . הגדולה אל משל שהשמן .שבדרום במנורה שהוא .בימינה ימיך ואורך חייך הוא
 תהיה כן . בנית מאיר ושמנו .בשדה נסוע שהוא הזית פי ועל : וכטד עושר משם השולחן שם אבר ובשמאלה

 שיהיה )ב( .בע״ה מאירים מעשיך ואור בעה״ז אתה הלא .תרומה שבש' פסוק על לב נשיח . האלה הדברים
 . כהלל מדוחיך על מעביר הלבב וזך סהור שתהיה זך נוכח המנורה ואת לפרוכת מחק סשלחן אס ושמח הוא

 .מאהבה יסורין ומקבל נכנע מדוכה כחית שתהיה )ג( לא למה לפרוכת חיץ המנורה שגס אמר כי .כו׳ השלחן
 להעלות ית׳ הוא האמחי למאור שמנך יעלה אלה שלש ע״י ענין תוך המנורה עגין מכני׳ למה וגס .בשלחן כ״א נאמר

 ומאיר עולה .הורתך אור נר מעלה אתה שתהי׳ נר לך והשלהן . התורה הוא הארון הנה כי ירמזו אך :השולחן
 . לפרקים ולא תמיד יהיה זה . ממנה נפלאות ומבין הלא . עשיר חכם שאינו דל החכם אס העושר הוא

 :ר,מיד ולא ההכנה לעתות אור משיגי לקצת יקרה כאשר לא הלא כי .כבדו ה׳ כי באמור ממנו. הפשיר אח תכבד
 כושי® ישראל כאין ה׳( דף )בברכות ארז״ל והנה כי ההורה למחיצת חון העושר כי לך דע ט .הוא כן

 ונטמנים שנהבסיס כזתיס יסורין אלאע׳י תשובה בפנים מנורה חהי׳ ראוי א״כ וש״ח לפרוכת ן מחו השולחן
 קנות דעת ללמדנו כי נאמר אנו גס דרכם וע״פ ע״כ: כי לך דע . ידרים שיחכים הרוצה כי חורה אור שהיא

 הנקנים דברים מג׳ אחד ט והוא • האלהים בא פה״ב יחזיק שאס . השולחן נוכח המנורה שחהי׳ .היא הכוונה
 יסורין שאין אנשים דרך והגה . עה״ב הוא יסורין ע״י החכמה בצל כי יהי׳ נכחו בתורה שיפסוק בחכם העשיר

 הנר אין כאשר ט ואמר רמז ע״כ . עליהם חביבק בעצם שוה מדרגוחס איכות אין זה כל ועם . הכסף בצל
 לעה״ב האיר לא אדם נשמת ה׳ נר כך .שמן בלי ט מאירה תימנה המשק צלע על וזהו הימין אל תתייחס המנורה ני

 לפני להאיר יסגל אבר ומצות תורה אור שמן ע״י לא אם : כמדובר צפון צלע אל חתן השלחן אך .עליק לימין רמז
צורי כל שכולל ישראל בני אח חצוה ואחה וזהו .קונה ובדבר וגו׳ החכמה בצל כי פסוק בסוף כתבנו זה ומעין

 כ״א מלומדה אנשים מצות יהיו לא אך . ומצוח חורה דרך ושעוריו השלחן מעסה בציור לראות היטבנו הזה
 בעה״ב אליך שיקרבו מה עמהס שיקמו שמן אליך ויקה! עליו אי־כל הוא בשולחטאשר האדם יתנהג אשר אל . רמז
 כזית שיאירו זית כל הזה כשמן עמך שם המאיר דרך אצלינו ככתוב שולחנו במאכל הכנתו פי על למען לחם

 רעננה נפשך תהיה אתה כך ובחורף נקיץ • רעק שהיא מלא שולחנו נחת שפע עליו יריקו השמים מן .במקומו
 ועל יחרבו האילנות שכל המוח ולאחר לקין הדומה בעה״ז בש .מערכות שתים היות וגס בביתו ועושי והא דשן

 תדמה צריך אך .שמך ה׳ קרא רענן זית דבר הנביא זה מקום של רצונו עושים ^אנו כאשר כי יהיה המערכות
 דברים. ג׳ והן העולמות בב׳ להאיר כדי פרטיו בכל לזית .לעולם בא י. טוב שפע עיקר כל ה׳ בית הר הוא ונכון
 והיוהך סרוחה מטפה טאך תכיר כי התגאה שלא )א( כמפורש בשה ששה המתחלקים ישראל שבטי י״ב אל היא

 מתוכך להסיר )נ( .והולעה רימה עפר למקום הולך לחמי עשר שנים היו וע״כ .עיבל והר גריזיס הר נענין
 .החומר חאות מכל התרחק )ג( .טובה בלתי פניה כל בשרם כי ישראל שבסי כמספר מערכות ב»־.יס השולחן

 אלת ג׳ .ועל יפוח פנים ביסוריןבסבר מרירותו ולמתק היה לא טע״כ השפע שורה היה ההם. ככרות עשר
 עליון פריו זית מה זית אמר הא׳ על כחית זך זית נאמר ישראל של ומהמציחה .הלקחו ביום חם היס כ״א משתנה

 יקחוהו ואח״כ . לארן למטה יפול עד אותו וחובסין וגם השיטה היפכה שעונותינו עד אומות יסר אוכלים היו
 עד השמים מן וחבטוך עליון עצמך תראה אס כך להאיר לקבל .האדם אל הכנה נרמז בציורה כי כתבנו במנורה

 זך אמר הב׳ ועל . להאיר תכשר ואז ישפילוך אין שעד זה ועודנוהףעל . יחטיא ולא החכמה שפע אור נפשו
 פניות כל שמרי מכולל תהיה אחה כך שמרים בלי שהוא חצוה ואתה . משה אל במאמרו מלכנו אבינו לנו הורה

 ואח״כתפרישס שמרים בעירוב מצות עשה ולאש . עכורות חלק להם יש ישראל כל כי אמת הן כי והוא וגו׳ וימחו וגו׳
 מתוכן הזך בוררים ואח״כ שמרים שעושה שמן כל כדרך הנה אך שכלו לט איש בה ולהבין .להיטיב להשכיל נמרה

 בלי מאליו היוצא בתוכו אגור ששמנו אגורי כשמן כ״א ההשכלה שוי .יחדו שנים ישבו אם אפי׳ כי ספק אין
 מלת מ כך שמרים לידי בא אינו שמתחלחו טחינה חברו יסיג מאשר למעלה ישיג יש בשוה בעיונם ישיגו לא

יסולי לסבול שהוא הג' ועל פניות משוללי יהיו מעשיך אשר פעם כל כי העיון קל ויש בהשגתו יאריך יש ונס
׳ לבטל ’ 4 )ח״ב( כר ,



צה פשה תצוה תודת
 וע״י בטבעו המר כזית כחית אמר מרירות החימר לבטל

 חומרך ימתק יסורין כתישת ע״י אתה כך נמסק כתישה
 ה׳ לפני מעלה מעלה נשמתך נר להעלות תזכה ועי״ב

 חמודות איש דניאל אח ה׳ בשר לאשר שתזכה אלא עוד ולא
 ותעמוד ותנוח הימין לקץ לך ואתה י״ב( )דניאל לו באמור

 לקץ ותעמוד תנוח רק בגלגול לבא נפשך תצטרך שלא כו׳
 ולא תמיד נפשך תעלה אלה שע״י תמיד וז״א הימין

 במז״ל נכון על זה ויבא בגלגול לארץ למטה לשוב תצטרך
 כ״א למנחות כחית ולא למאור כחית פ״ו( דף )מנחות

 כזית חבטה שע״י אליך ויקחו הרמז שיהי׳ ברחיס נטחן
 בלי מיד הטוב מעשה ויוצא בתוכו כנוס שמנו זך יהי׳

 למאור יהיה מיד אז .ביסורין כחית היותו ע״י במרים
 שאס כלו׳ . גלגול בלי תמיד ה' לפני נפשו נר להעלות

 מעורב רק . אגורי בלתי וישאר החוצה יוציא לא שמנו
 צאת שאחר הזית כמקרה טובות בלתי פניות ע״י בחומרו

 שנשאר מה בלבד כתישה ידי על . בתוכו האגור שמנו
 למנחות ברחיס לגלגלו צריך וגרעיניו הזית בחומר מעורב

 ואז שלש פעמים העה״ז רחיס בגלגולי לגלגלן תצטרך כך
 מהשאר יבצר לא פעמים גלגל אחר כי שהוא למנחות חוק
 בגיהנם ומחמרק פניות צד או דבר אשמח לכלוך קצת עדין

 הנשאר שהשמן דזית דוגמה לה׳ מנחה שי יובל ואז יטהר עד
 תחת באש נקלה ברחיס התגלגל שאחר הזית בגוף משרב
 וכאשר לה׳ מנחה יהיה בו הנקלה ואז מרחשת או מחבת

 למטה השמן ולבונה ושמן סולח בה יהי' ההיא המנחה
 הנפש כך הכל על למעלה והלבונה הימט למעלה והסולת

 והסולת הנפש אל משל השמן כי מנחה יעלו ונשמה ורוח
 ולמעלה לבנה שהיא הנשמה אל והלטנה העליה הרוח אל

 העליון במזבח מיכאל ע״י לה' אזכרתה ושלשתן מכלן
 נמשל .מזכותו פה נהנים אדם בני גס אח״כ וכאשר

 את הזהיר ואחר :לכהניס המנחה משארית האוכל אל
 לומר כו' מועד באהל אמר הגדול הכשרון על האדם

 אח לטהר אמהר זה. למה ולומר לדבר לבך ישיאך אל
 לי וטוב מראשיחי נפשי אח לפנות בחור שדני נפשי

 שנחים ואז ימי ימלאו כי ושיבה זקנה עד נפשי אאריך
 מאמרנו לז׳א .נפשי על לבקש אחרעש הרעש לפני שלש

 דומה העה׳יז האומר פ״ד( )אבות יעקב ר' משנת על
 איש לב על יעלה אל שהוא העה״ב בפני לפרוזדור

 כעומד רק איט כי המוח ובין בינו יהיה רחוק אך כי
 כך בטרקלין שמד ימצא קלה בפסיע׳ אשר בפרוזדור

 שהוא .בעה״ז שדך בני תזהר לומר מועד באהל יאמר
 אל כי חי לכל מועד בית כ״א כבית קבוע בלתי פאהל
 אינך כי העולם מאותו אתה רחוק כי רוחך על יעלה

 הפרוזדור כענין שנימה תמצא קלה שבפסיעה מחוץ רק
 מניס בית שם לך שיש בעיניך יראה ואל הטרקלין שלפני

 על אשר פרגוד הוא אמרתי אשר הפרוכת הלא כי
 ב״ד בפני מעשיך כל על עדות תמצא שם כי העדות
 העדות על אשר הוא בעצמך אתה כי יאמר או :שלמעל'

 חשבון יתן טרם כי מרז״ל כנודע מעשיך על תעיד אתה כי
 מה שלו׳ שן הששה לאמר לו וישאלו הדינים ילמדוהו

 הלא לו אומרים ואז המשפע אומרו והוא משפטו
 ומעידו דינו דן נמצא הן ואומרו האיש אתה כי חזטר

האדם כי אהרן אוחו יערוך מעתה צריך ק על
5 )ח׳ב( כד

 ושמורה בכל ערוכה נשמתו היא נר מעתה יערכו ואיבריו
 כי ובניו אהרן יערוך וזהו ואיננו אלך בערס חלאה מכל
 במ״ק האדם כמספר י״ד עולה התיבה עס אהרן מלח
 שאמרתי הקטן שיעור לך אין ואש אבריו על נרמוז ובניו
 האור שעור לך נקוט חייך לשער לטרקלין הפרוזדור כמן

 וזהו חמותלמחר. שמא היום שוב ליוס מיום שתשער
 תמצא בקר עד שמערב שתשער ה׳ לפני בקר עד מערב
 שוב ש׳ב( )שם הא;׳ מאמר והוא לדין ה׳ לפני עומד

 בהכשיר לבך על יעלה בלבד ולא כו׳ מיתתך לפני א' יום
 הלא כי .העולם כל את כ״א .עצמך לקיים עצמך
 בנ״י מאת הוא דור בכל עולם חק חוקי כי .עולם הקת
 ירמוז או :בנ״י מאת לדורוחס וזהו המקיימים. שהם

 והעה״ב לילה נקרא העה״ז חייך ימי כי בקר עד מערב
 מראשית הוא הערב מהתחלת כי ואמר אור נקרא הוא

:כדלעיל והשאר ה׳ לפני להיות לבך חשיח חייך

 בגדים ח׳ הנה כו׳ יעשו אשר הבגדים ואלה כחי
 אפוד . עבירות גופי ח׳ על מכפרים

 על חשן .ש״ד על כתנת .עריות על מכנסים ע״ג על
 מצנפת הרע לשון על מעיל משפט השן שהיא הדין עוות

 :הלב הרהור על אבנט פנים עזות על ציץ הרוח גסות על
 ואחשבה .מזולתן אלו עבירות נשתנו מה לדעת וראוי
 מספר כי ע״ג .ראשון בבית טאו יח שבאלו הקב״ה שצפה
 )שבת ערסותסוארז״ל על וסרוחים אלהיךג״ע היו עריך

 בשכבת מטותיהם וכו'ומסריחים מחליפין שהיו ס״ב( דף
 זכריה וענין נקיכו׳ דם ירושלים את מלא אשר ש׳ד זרע

 כו׳ לזונה היהה איכה הדין עוות .לו ודומה הנביא
 אין וכאלה וגו׳ למשפט ויקו אומר וכו׳ משפט מלאתי
 הרוח גסות כו׳ לשונם את וידרכו הרע לכון .מספר

 פנים עזות ציון בנוח גבהו כי יען וכו׳ אדם גבהות עיני
 :וגו' און חושבי הוי הלב הרהור וכו' לך היה זונה אבה מצח

 הערנו כאפר שכתבנו מה מלבד .וגו׳ יקחו והם ה
 וגו׳ הזהב אח יקחו הם כי ידע לא מי

 המלאכה עושי את לחשוד אין כי ללמדנו בא אפשר
 המלאכה עושי את יחשבו ולא על מ׳( דף )ב״ב ז״ל כמ״ש

 והס יאמר וזה חשבון. לתת צריכים אין שנים כי .כו׳
 ממונים צריך אין המלאכה לעושי כי לומר כו׳ יקחו

 שהם כ״א .במשקל במספר בחשבון להם לחת עליהם
 באמנה כי וגו׳ התכלת ואת הזהב את יקתו בעצמם

:עושים הם
 ע״ג על מכפר אפוד ארז״ל .וגו' אתהאפד ו?ןשך י

 כיי הענין ויהיה . ותרפים אפד ואין כד״א
 האפד לי הגיפה כד״א העתידות מגידי׳ ידו שעל האפוד

 . עתידותיהס כזבי המגידים .תרפים עסקי על יכפר
 הכנסה לראשם אשר החצוניס מכת היא הע״ג כי וגס

 האפד ע״כיבא שלה. אמורים ואמורי הקדושה בשולי
 ידיו אצילי מנגד. מאחוריו הכהן באחורי שמציאתו

 לאשר נדבק אשר החיצוניות ויבטל רגליו עקבות עד
 ובאים כתפוח ב' ועולים הבחינה מאותה .ע״ג עבד

 בעבר מבית בשרו אח חובק האפד וחשב .פנים לצד
 .לאחוריו עליון פני בחינת קדוש והמשיך לקשר פניו
 . אחדות הוא המבסלו וזה פירוד הוא החיצוניות וגם
 זהב באו׳ ורמז .במ״ק אח״ד מספרו עולה אש״ד ע״כ

ותכלת
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 ירמזו כ״ג של שבבגדים ראשו! זי לגויות כי וגו׳ ותכלת
 . להעשירו הכהנים כל על מצרה כי והוא ענינו. בו

 דסתת וכעובדה אחיו משל גדלהו י״ח( דף )יומא כמשז״ל
 וש״ת .שיעשירוהו זהב האשד את ועשו באו׳ ירמוז וזה

 ואיך . יהגאה הלא כי נכנע דל יהיה היה טוב הלא
 ותכלת לז״א .ישראל על עבודתו וכפרת הפלתו הקובל

 שדומה לתכלת הנמשל לשני דין ליחן שעתיד לט אל יחן כי
 יזכור יתחזק ואס הרפה הדין מדת הוא הכבוד לכסא
 לאן יזכור וגס וארגמן וזהו האודם הוא הקשה הדין מדת
 במקומו אצלנו כמפו׳ .וחולעה רמה עפר למקום הולך הוא

 וזהו וחולעה רמה לאו ואס עפר יהי' יזכה כאס שהוא
 . שני לפחות יהי׳ יזכה אם ואף חכה לא אם תולעת

 "נ הרי עול בקבלת יכנס ונם .עפר שיהיה לפחות שישתנה
 והב׳ י״ב. הרי שכה. והוי״ו ששה משמעו כי ושב וזהו מצות

 הוא זה תרי״ג נרי והתיבה חרי״ב הרי .ה״ר הס שיני״ן
 מצוה כל לעשות מחשבה יחשוב ואס .המעשה בבחינת

 .פעמי׳ ב' ״ג התרי נמצאו למעש׳ מצרפה מהןאשרהקב״ה
 מעשה משזר וזהו .המעשה וקבלת בהן •המחשבה קבלת
 שהוא משזר יהיה תרי״ג שהוא ושש פאמר שמה .הושב
 י׳ יה או :המחשבה מעשה כהוא חשב מעשה ע׳י .כפול

 אל עולה והכל העושה שבמחשבת הכוונה על חושב או׳
 שהוא חוברות כחפות ב׳ לו יהיו המחשבה ובכלל א׳ ענין

 .שהם יסמוך שעליהם וסמוכות כחשת שהם שמות ב׳
 הוא ה׳ כי תמיד אותם שייחד חוברות לו יהיו אלהים ה׳

 הקצה אל הקצה מן .ב'קצותיו על שהם פעם האלהיס
 במחשבתו יחבר שתמיד . וחבר עכ״ז רחמים. וזה דין זה

 בה נעשים שהתרי״ג שאמרתי המחשבה בעיניו ימעט ואל
 דע כי כחפות הב׳ חיטר מחשבת שגדולה וכן . כפלים

 וחשב וזהו .עצמו כמעשה אותם מחשב אני שהמחשבה לך
 מעשה של עליו אשר "עשה ה של העדי שהוא אפודתו

 מההשב הלא כי הוא והטעם אותו מחשיב אני כמעשהו
 וכל יהיה ממנו וזהו .וימשך המעשה מתהוה .הנז׳

 לו יהיה שאפי' כ״א .הכל יתבטל יתגאה שלא בתנאי זה
 : יכנע אז כי . למעלה כמדובר כו׳ תכלס יזכור זהב

 בבואך תכנס עוד אמר .ונו׳ שתי אח ולקהת ט
 כל בעל הזה. הקדוש פנימהבחכשיט

 משה ע״י אבני׳ לוחות בב׳ נותן אני ש חורה בזכות הבגדים
 אבנים לוחות ב׳ לעומת שהם אבנים ב׳ את ולקחת וזהו

 אוחזת הן שהם שאותיות .שהש אבני וזהו .משה שע״י
 זכות אין הראשוטח בזכרון כי שניות לוחות והן משה

 שמות הלוחוח על מרוח מעין עליהן ופתחת לישראל.
 הם כי ושד תורה אין ישראל אין שאם לרמוז ישראל כני

 יש האס אביהם ישראל להס באמור .יח׳ שמו ייחדו
 נו אלה׳ ה' ישראל פמע הס לו ואמרו .ח״ו פיסול ביניכם

 וידוע כו׳ .כבוד שם ברוך ואמר להס והשיב . ונו׳
 מהס ם׳ ובכל הייחוד עיקר הם הן אלה כתובים ב׳ כי
 האבן על משמותם ששה אותיות.וע'כ וכ״ה היטת ו*

 הששה חיו׳ או וגס .ישראל שמע פסוק כנגד שהם הא'
 שבש' אותיות כמספר אותיות כ׳ה ההוא שבאבן שבטים

 פהוא השנית האבן על הנותרים הששה וכן שלשמע.
 עם כ״ה בו וגס . שס ברוך שבפסוק חיבה ו׳ לעומת
ביו״ד ממלאים כ״השהיו הנוחרים בשפה וגס הכולל.

6 )ח״ב( כד

 לר שמעון לאונן היו הא׳ כאבן כי .כנודע המ״ם אחר
 בנימין יוכף זבולון יבשכר הב׳ ובאבן .נפתלי דן יהודה

 עלאשרבת׳כיהלא הב׳ באבן לאבר קנאה ואין אשר נד
:כתולדותס הן

 אבות בזכות יכנס עוד אמר .ט׳ מרש מעשה יא
 המצו׳ מעשה כל פקייס אברהה בזכות וזה

 יצחק זכות ונס . מעבה וזהו .חבשילין עירובי אפי'
 עיניס כהות כבל כי ושתיקה כבלנות במדח פפבחוהו

 ליעקב וקבל ובהק .יפות פנים בסבר וקבל וסבל פנה ,בפ
 ביעקב בראותו יוסף מכירת ליעקב מהניד ושתק בלבשלס

 לאמרי: חרש כד״א חרם באומר ירמוז וזה מוח. צער
 המיל׳ בזכות ונס ישראל אבן כד״א אבן באו' יעקב וזכות

 אות בחותם שפתרו כתומיחוהם וזהו האבות בה שפתחו
 בסיבי בנהחצקה בבע״פ חורה בזנות ונס קדש ברית

 מה כל ודור דור שבכל והיק תלמיד כל ואפי׳ .ה״ח לכל
 .ית׳ הוא מזכירה ובברות .בסיני נפשו קבלה דש שמח

 נפש צאת על וכמאמרני כו׳ או' בני אליעזר כענין
 וע״כ מחלקו הדין אוהו שהיה .בטהור נחמני בר רבה

 שבע״ש הורה כל וכן .מפיו רק .ית' הוא הדין חתך לא
 שאינו מה אל רמז ישראל בני שמוח על תפתח וזהו

 שבכל בנ״י שמות על כ״א אבני׳ כבפני מההורה נפתח
 . ההורה למשמרת הכייניס עושי בזכות כן וגס .דור
 לפולה בהכייניס אוהס העבה זהב משבצות מסבת וזהו

 האבן: אח כגדר בחוט ושומר המקיף שבמשבצת כזהב
 נחשב זר כמו הלא הנה .ונו׳ כהי אח מת ש1 יב

 שיש במקוס כי כ״ג על יכפר פד שהא
 מקוס יהיה .ההורה בכל ככופר בה פהמודה .ע״ג

 הנין לא החורבן בזמן כהרי גס ומה להנין או לכפר לאפ׳י
 ויתר ס׳( דף )יומא ז״ל מאמרם והוא כו' לז״אושמת

 וזה .הורה ביכול על ויתר ולא .כו׳ ע״ג על הקב״ה
 כו׳ כמכות על האבנים שהי את ושמת כאשר ירמוז
 . כתפיהם על הורה עול שהיא אבנים לוחות ב׳ שיהיו

 ישראל לבני זכרון אבני שיהיו כ״א יקיימוה כלא אף
 לזכרון כו׳ אהרן ונכא אז בפיהם שיזכירוה .בה שילמדו
 והלא ד האפ יועיל שלא הורה ביטול ההיה אס משא״כ
 ושאר ע״ג בהיות הורה עסק להגן יסטן ומה האחר

 ההורה עכק זהבכיע״י ועשיתמפבצות עכירות.לז״א
 טרא אתה כהן אשר חדושין בה מההחדש יבצר לא

 משבצות וככיח וזהו בהם שאתעלס קדש כרפי .מלאכים
 כיבס למעלה הנזכרים אלו משבצות ואין כזהב מכובים

 רק אבנים היו לא ובאלו אבנים לשקע שקועים הס
 מעין בס שיהיה וגס .הורה מדושי לפרחי רמז פרחים
 ולא בהורה העמיק יש בחידושי' גס כי הוא ביקוע

 ושחחדשו . עבירות שיהיו חפן אני בזה כי רוחך כל יעלה
 אך .מהפורענות להגן רק בזה אין כי בהורה מדושים
 שתהיו הוא חפן כאני מה אך נמחקין אין השנות
 בטהרה בהם שכד שהעולם כעמודים העולם מקיימי׳

 עבות שה מג כהן טהור זהב שרשרות כתי וזהו עון. בלי
 ר וחי• אמר אשר מ»ה כלשה והוא א׳ בכל מוטין כלשה

 על עומר השלם דברים בלשה על שאמר׳ הצדיק שמעון
 ברים מח חוטין ג׳ הן אלו ג״ח ועל העבודה ועל ההורה
הב׳ כרוה שבכר אמרים והג' הא׳. בשרשרות כעטח

הס



צו ס£ה תצוה תודת
 דברים ,ג על או' ר״ש ש״א( )אטח התנא מאמר הס

: הפלוס ועל האמת ועל הדין על עומד העולם
 והתחברות סמיכות אל טעם טוב ראינו מצאט ובזה

 השרשרות ב׳ ע״י .האפד עם להשן אשר עצמיי
 בישראל שרה בהיות היא האפוד שהגנת מלבד כי האלה

 השני השרשרות ענין כל ג״כ .התורה ע״ס היא והמשפט
:שבראשון תורה וגם משפט הוא

 זה מה לב. לשים ראוי חפןונו". ועשית טו
 מםא״כ חושב מעשה נאמר וחפן שבאפד

 ע״ג על מכפר שהאכוד למה כי ואחשבה בגדים. בפאר
 עבירות. בפאר מםא״כ טגמת אפי׳מרשבה בה אפר
 .בלבם ישראל בית את תפוש למען יד( )יחזקאל שנא׳
 ידי על לעפה שנעשה . חשב מעשה בו נאמר ע׳כ

 כמפז״ל .פוגמת מחשבה הוא גם המשפט והנה .מחשבה
 אמת לשפוט מקבל ק״ה(עצהשחדשאפי׳ דף )כתובות

 שהדין דעתו בכל למשוב מחשבתו תמהר מיד כי חייב,
 הפחד חן אבן פ׳ על וכראמרנו הדין .ומטה נותנו עם

 אם מהפחד אירא למה הדיין יאמר בל בעליו בעיני
 הלא כי אחד הבחירה הלא אמת לדון וחפן אני צדיק

 לנגד הבחירה תוכל שצח לחן המסוגלות לאבן ידמה
 בחירש בהפך לקחו אפר בעליו בעיני הוא .כך טיבעה

 יפכיל הדין צדדי לכל יפנה אפר כל שאל טסנו מן מוצא
 מסייע שהוא לו. יראה צד כמכל נוהנו אפר ויצליח
 יאמר וזה .הדין פוגמת פהממפבה כאופן .מתנו לאפר

 מעפה הוא וגס .המפשט על לכפר כהוא מפפט חפן
 מה על פוסלת מחשבה שהאפד שכמו אפד כטעכה חשב

 כו' זהב ואמר כמדובר. בחשן הוא כך מכפר פהוא
 לך פיתן הדין מבעלי בא׳ .זהב תראה הדיין אתה שאם

 או פוקף חרון כליון לך שיהיה התכלת אל שיתלנך
 היא אלהים כי לבך פית או .ישר עיניס.שהפחד כליון

 ורקיע לרקיע שדומה תכלת .וזהו הדיינים בעדת שכינה
 פיהי׳ פני ותולעת ארגמן לפניך יבואו ואס הכבוד לכסא

 תולעת דינו ובעל .ילבש שחרנוונא מכלול לבוש איש
 הלובש מחברו בבגדו משונה שני אדסוהוא חרפת איש ונא

 משזר שש אל לבך שית הסחבות בלואי והוא . רקמה
 כן ועובי באורך שויס. אותם ששה פתילים כשחר כי

 כמוך הלבישהו או לעשיר באמור אותם תכוה אהה גס
 המרובע כדבר המשפט יהיה רבוע ואס כמותו. לבוש או

 שיהיה עפה אז כמחייבים המזכים יהיו כי .צד מכל שוה
 להיות יצטרך ואם להכריע עוד ותוסיף הכפול כי כפול

 ג' האריכוהו מרומה יראה כי ולהחמיצו בדין מתונים
 ג'טפחים הזרת כי ארכו זרת וזהו מתון. להיות ימים
 הענין הרחיב רחבו זרת יספיק לא ואס ימים ג׳ רמז
 רחבו וזרת וזהו .ובדיקות ודרישות מקירות דברים בג'

:משפט לאור יצא עד
 כלו העולם תקיים הדיין אתה וגו׳ בו למלאת יז

 שמלאו המצוי ממלאי אתה כאלו בדיינוהך
 ואמר ושי׳ העולם הושתת שממנה השתיה אבן היא אבן
 אבנים י״ב הס טורים שמד' אותה אמרתי אבן איזו

 אבנים י״ב המקום מאבני שלקח ביעקב בהוא א׳ אבן נעשו
 בפרקי ואמרו וגו׳ האבן את ויקח שנאמר .א׳ אבן ונעשו

 שממנה הששה ן : א הימה שזו )פרקל״ה( אליעזר ר׳
 7 )ח״ב( כד

 דן בפסוק מאמרנו מנין ירמוז או : העולם הושתת
 לבני בדין פנים טשא היה צא שמשון כו׳כי עמו ידין

 הוא ידיןעמו וזהו .לפניו שויס היו השבטים שכל שבטו
 ישראל שבטי כאחד עמים וקהל גוי דאחאמר כמה שבטו
 ,ד באומר ירמוז וזה .ישראל שבטי מכל א׳ היו כאלו

 אבנים י״ב שהם סורים ד׳ לפניו יהיו שהדיין אבן טורים
 יהי׳ אן א׳: ושבע אבן כלס כאלו אבן בכל א׳ שבט

 הראשה אבן אל ירמוז כי והוא .וכו׳ בו ומלאת הרמז
 לאלהיס המשפט כי על נו מאמרי עמן והוא שכינה. היא
 את ודן .האדם את פדן חושב הדיין כי והוא .הוא

 . מנה ק׳ לראובן זו בשנה לתת ב״ד נזרה כ״א הקב״ה
 שיקחס גזרו הנוהרים ועשרה .מנה צ׳ השמים מן לו ונתנו

 ודברים דין מצד בדין מנה עשרה לו שנתחייב משמעון
 הדין את ישהו אם .מסה של ב״ד אל ובבואם שביניהם

 מתהפך ודינה נדונית השכינה נמצאה שמעון את ויפטרו
 עשרה לראובן חייב שמעון היה האמהי דינה ע״ם כי .ח״ו

 של והב״ד בר״ה למעלה שנידון מה בהם ומפלים מנה
 ולבקש י׳ משמעון להחסיר עתה צריכה היככו מסה

 כי .דינו שהיפך מהדיין וליפרע .אחר ממקום לראובן
 . הוא לאלהיס המשפט כי וזהו מלילה ה' אח שדן נמצא
 תשפוטו לאדם לא כי י״ס( ב׳ )ד״ה יהושפס מאמר והוא
 הזהר לומר .כו׳ בו ומלאת ויאמר הדיין את יזהיר ע״כ

 ראובן יד מגא שאס .הראשה אבן מלואת במשפט למלאת
 נצב אלהיס ע״כ כי דינך נעוות אתה החסרהו אל

 מורים ד׳ .וזהו במרכבתה שהשכינה כי הדיינים בעדת
 וע׳כ שעליהם הראשה אבן שהיא שכינה מחנות ד׳ שהיא

 יש מארבעתן מהנה בכל כי כנודע .סור בכל ג׳ כתובים
 ופנים גבריאל וכן .עמו ושנים מיכאל .ראשים ג׳

 שבטי כמספר י״ב הרי .נוריאל וכן .רפאל וכן .עמו
 שם גס הלא כי .פה רשז עליון יותר הב״ד וגס .ישראל

 שלמעלה מדות ג׳ דוגמת שהם .ויעקב יצחק אברהם
 שימח באופן .הרביעית שהיא אבן הנקראת משכינה

 של ב״ד שם ני לאמיתו אמת דין לדון .מהמס הדיין
 בעולם השכינה מלואת במשפט ומלאת יאמר או :מעלה
 במרכבתה .העולם את הממלאת הראשה אבן שהיא

 סורים מד" העשה . שכינה מחטת ד׳ במקום שתעשה
 הדגלים כענין א׳ מחנה כנגד ג׳ כל שבטים י״ב שהם

 השנטים היות ורמז .הראשה אבן היא .אבן כן יעשה ומי
 חיבות שראשי במה נרמז אפשר .השכינה אל מרכבה

 כמספר ל״ג עולה קטן במספר י״ב האלה השבטים
 התייחס והנה :כנודע שכינה שהיא . מלכות מרכבת

 המפרשים בזה דברו בה הכתוב השבט שם אל אבן כל
 שהוא בו שנכתבו החשן שמוש יחס אל לב סש לא אך

 הראויית מדות אל רמז הם ויתכן .המשפט דבר מעין
 ראשונות מדוח השלש והנה .המשפט על היושב לדיין

 ועל דמים שפיכות על שיקנא היא .באמת הנכללות
 ראובן של ח׳ .ראשונות אבנים שלשת רמז וזה .ג״ע

 ונהרגהו לכו שאמרו .מידם אותו הציל למען בו שנאמר
 חסר ונכתב הדס לאדמימות רמז .באד״ם נכתב וע״כ

 קנא שמשן אשר ג״ע ועל .האדם דם על לרמוז .וי״ו
 מקררת אבן שהיא .בפס״דה נכתב בשכם הזימה על

אשר ע״ג ועל .אחרון הקצה עד הזימה ומרחקח המבע

טי



פשה תצרה תורת 1’2

 ברק״ת שפמה באבן נכתב ע״כ .בעגל עליה קנא לוי
 הע״ג שבדי על נקימה כמספר חש״ב רה מס: פעולה
 ואחר . ברקת כמספר .תש״ב הכולל ועם הש״א שעולה
 שיהיו הדיין צריך הראשונות. עבירות ג'־ על זו קנאה

 האמת על שיודה )א( .צדק משפט לדון מדוח ט' לו
 כ״א משפט יטה פלא )ב( .עצמו כבוד על יחוש ולא

 יקח בל בצע שונא שיהיה )ג( .ההר אה הדק פיקוב
 פמדבר כדי בדין שידקדק )י( .עשיר פני יכיר או שוחד
 .לה' כ״א .יפפוס שלאדם לבו אל יחן שלא ירחק פקר
 שיהא )ה( הוא לאלהים המשפט כי בסמוך שכתבנו כמו

 פגי יפא שלא )ז( .קרוב פני ישא שלא )ו( .בדין מתון
 למפה הקב״ה שאמר כמפז״ל .סבלן שיהיה )מ( .דל

 פלא לדיין גס ומה וכו׳. הם סרבנים הס ־מנין ט בני
 אני יאמר ולא שיפחוק )ס( .דין הבעל טענות יסתתמו

 היא אלה שבט׳ והראשק מחייבים; חברי אבל מזכה
 וכשאמרה י( דף )סוטה כמז״ל הדיין הוא שהיה .ביהודה

 והודה פניו הוריקו .הרה אנכי לו אלה אשר לאיש תמר
 הדיין יחוש שלא רמז ככרתי ירוקה שהיא נפ״ך אבנו ע״כ

 עיקר יששכר הב׳ ועל פניו. שמריקו גס כבוד על
 ומכין בקורנס אוהו שנותנים בספי״ר חקוק . הדיינים

 יקוב כך נשברת ואינה הקורנס ונוקבת בפטיש טליה
 שונאי שיהיה הג׳ ועל .משפט יפה ולא ההר את הדין
 וחקוק עשיר שהיה רמזבזבולן עשיר פני ישא ולא . בצע

 עביר בא שאס לראות עגולה פיר״צה שהיא ביה״לוס
 ובלתי המתגלגל טוב העושר כי .לט אל יתן הדיין לפני

 וילמוד לעדבשבילו. הקיים הע״ה יפסיד ולא קיים.
 יששכר של לת״ח .הונו כל מוציא שהיה עצמו מזבולן

 הוא פאלהים לבו אל שיתן הד׳ ועל .השכר מהטעם
 עמו ידין דן בו שנא׳ מדן ילמוד בעצם וידקדק שופט

 והוא עול׳ של כיחודו )שם( וארז״ל .ישראל שבטי כא׳
 על בסמוך שכתבנו וכמו .שופט ה׳ את כי לבו אל שיתן

 כי לרמוז .לש״ס ששמה באבן הקוק וע״כ .אבן מלואת
 בדין מתון להיות הה׳ ועל לאדם ולא .דן הוא ית׳ לפס
 רצה לא .המערה על עשו כשערער כי כנפתלי הוא

 את להכריע כבד חיל יעקב עס שהיה עם הדין שיחתך
 אשר ראיה השטר והביא למצרים נפתלי שחזר עד עשו

 לרמוז שב״ו ששמה באבן חקוק וע״כ .מעשו יעקב קנאה
 הדבר שיתברר עד מתונים הדין מלחתוך והמתינו שבו
 זרוע הטורף .כגד גבור הדיין אם גס כי רמז הו׳ ועל
 חקוק ע״כ לעוזרו קרובו על חרפה ישא לא .קדקד אף

 להשחית באח לך מה כלו׳ .למה אה כלו׳ .באחלמ״ה
 הרשי״ש אבן בא דל. פני הבא שלא הז׳ ועל .עליו גפשך
 כמאושר כל ואין המתרושש שיהיה לרמוז אשר בו חקוק

 כיוסף סבלן שיהא הח׳ ועל .בדין תחננו ולא בעיניך
 ע״כ .גמלוהו אשר הרעה כל את להם השיב ולא שסבל
 שה״ס דאוחיות מאוד ענו למשה שנדמה בשה״ם נחקק

 מהשחביריו מלגלות שישתוק הט׳ ועל משה. אותיות הם
 יודע שהיה ל״ד( פ' )ב״ר שארז״ל כבנימין מחייבים
 יצא ולא המכירה שס על שמוח לבניו וישם .במכירה

 ילמד ומזה .פה יש כלי׳ • בישפ״ה נחקק ע״כ .מפיו
 יש ובזה :כמדובר חביריו חובה גלות לבלתי הדיין

 ליושב להזהיר הדין עוות על המכפר . משפט בחשן ■רמז

8 )ח״ב( דכ

 שכמי כחוב היה הפנסים שמוח ומלכד המשפנו פל
 מכ״נ אות יחסל לא למען ויעקכ יצחק ואכרהם ישורון

 ני מצאנו דרכט וע״ם :וחומים האורים למשובח אוחיוה
 האטת שמוח ושל .ישורון נכסי ושל .השכסיס של ריח

 ס׳ד שלה שנהם כרוח וי״ב אכניס. י״ב כמ׳קעס
הסבמ״ק: גס הדין עוות על מכפר כמספר

 לכ״ד לרמוז .המפפס נחפן האכוח היות ירמוז עוד
 חרב כאלו לנס כל ויעלו . כאברהם וצדקה יעפומשפס

 .ז׳( דף )סנהדרין ז״ל כמאמרם כיצחק כצוארם מונחת
 לו מונחת הרב כאלו לט על הדיין יעלה לשלם
ולא כיעקב. החמא יגרום שמא תמיד ויחרד כו׳.

יבשחבעצש: "
 ז״ל מאמרם בכלל הנה כו׳. מעיל את ועשית לא

 על שמכפרים כהונה. בגדי במונה על
 יבא לה״ר פל מכפר המעיל כי הוא עבירות גופי ,ח

 רבה כי אמת והן פבקול דבר על ויכפר שבקול דבר
 וע׳כ קן אין פד היא ממוסרה לא לפונו אפר האדם רפת
 לשמור האדס לב לשרר ציונים והציט ראשונים גבלו

 מדוח ה׳ ויסודד עמד ז¥ הרמב״ס הנה כי .פיו פתחי
 ממנו ונזהר .ט מצוה במות להן ויקרא הדבור בחלקי
 .וקריאה תורה ולמיד תפלה הא' .מוחר אהוב נמאם
 סיפורי והז׳ .ט׳ חברו וקללת ורכילות פקר כעדות והב׳

 בשבח כד׳ בסלה שיחה היא .הימים במאורעות ההמק
 שטונה .התחוחות ובגנות ומדוחיות הכפלות המעלו׳
 לדנר שצריך מה הוא והה׳ השלמות אל הנפש לשרר

 צו כי אמת הן והנה :ע״כ ומשקיו ומאכליו מסחורתו ט
 הייה □מת באפיו ויכה יוצרו לבוכיפענו אל ימן החי
 משיבת המיטה ה׳ חורת בפיו ויחן ממעל אלוה הלק
 לקדשו ויום לילה ט לדבר אלהיס מלאכי מכל ממדה נפש

 לשמה בה יפסוק כי בפיו ה׳ תורת היות ע״י כי לכהנולו
 אוהב .אטב ריפ נקרע .לו הוא כדאי כלו השלם כל

 תורה מפיו חצא וכאשר הבריות את אוהב .המקו׳ את
 ויאחיון יקרבו אלהיט משרתי קדש שרפי כל .בטהרה

 דף )חגיגה ז״ל כמאמרם .הנחמדים באהבים להתעלס
 הבקעה נחמלאה מרכבה במעשה ר־׳א בדרוש כי י״ד(

 מעבה בלבד ולא . השמים מן ואש .אלהיס מלאכי
 בן שהי' חזיח מדרש כמאמר בפשטה גס כ״א . מרכבה

 ובא לרי׳ע והוגד סביטתיו מלהטת והאש דורש עזאי
 לו אמר דורש טית מרכבה במעשה שמא .לו ויאמר

 . לקוט האדם פטדת כל הלא כי גס ומה .ט׳ לאו
 .אור הבקר כי חהיה ובשפתיו בפיו .דרובא מבא או

 שירי ולאחריהם ולפניהם השחר ותפלח ק״ש לפניו והנה
 אהב אשר ונפאות הרמות .והודאו׳ וברכות .יה זמרת

 ס״ה( פ׳ )ב״ר ז״ל כמאמרם קדש שרפי פירי מכל ה'
 לשבח למלאכים רשות אין כי יעקב קול הקול פשק על

 מביע צאתו ומדי למסה. ישראל יפבחוהו עד לקונם.
 יום מדרשו בבית הלכו׳ שרג' הוא התורה מתופשי אם תפלחו

 נטילה הזבח יברח ובשפתיו קימעא יאכל וכהחימו יום
 ערב צללי ינסו וני שולחנו על וד״ת מזון ברכת .המוציא

 לא בלילה וגס ערבית תפלת מעט ועוד . מנחה יתפלל
 הנס כתורה לעסוק לילה בשד וימס ק״ש ישנבעדיאכלטרף

אח מלעבוד .לשוט השטת לא הלינה וכל היום כל ני

 ה׳



צז סשה תצוה תורת

 מג' יעדר לא אומנותו תורתו אין אשר וגס תמיד ה׳
 תרי״ג כל וגס ובלילה ביום למוד עת וקטע ביום תפלות

 מצוה כל על יח' תהלחו פיו ימלא יעשה אשר מצות
 תמלה יברך ישתה ואשר יאכל אשר פרי כל וגם .כרכה
 חלק מתח יבצר לא יעשה אפר גשמית פעולה וכל וסוף
 הקטנים גופו יפנה כי אפי' לפסה' להודות ולשפחיו לפיו
 כי הדברים כלל :ברכה נטילה כל על הגדולים עד
 אלהינו משרתי יקר כלי לבנ״י יהיו הס הן הדביר כלי

 אברי יתר מכל ה׳ את בס לשרת ולילה יום העומדים
 ולומר לדוןק״ו ידע לא בער ומי להם דמי אל האדם.

 אחד מכלים בכלים להשתמש לו יערב ב״ו מלך האס
 יתגאלו בל ההוא האיש וישמר יזהר לא האס מעבדיו

 וירבה בנתר יכבסם כ״א ואבקועפר. מלאה ;שוס כליו
 את בס לשרת וזכים מגוהצים יהיו למען נורית למו

 כי עיקרו והגוף לו טפלה הנשמה אשר מלך והוא המלך
 עד ק״ו של בנו בן וק׳ו אדמה עובד ככל קרוץ מחומר

 לבין בינו ההפרשים לגדודי מספר אין כי לספור נחדל
 נגדו כאין וכולם בראם הוא העולמות כל ממה״מאשר

 ישרתהו יכסוף ידיו למעשה ענותנוחו חסידות ברוב אשר
 .אתנו ושפתינו ולשוננו פינו אדמה מחרשי חרש בכלי

 .גויחנו חלקי מכל יתר תמיד ולשבחו להללו נחר ובהם
 לבל סמאם לבלתי ליזהר .לבו אל יחן לא החי זה מי

 מדבר מחסום לפיו ולשמור החרס מן מאומה בם ידבק
 כי .וטהרה בקדושה ולשומרה ה׳ כתורת לא אשר דבר
 ולא הקדוש המלך את בס ישרת אשר הקדש כלי הס

 עמוקה שוחה תפלת תכק איך כי צואיס בכלי ישרתהו
 והס לפניו תועבה קסרת גדולות מדברת ולשון זרות פי

 לשון ניב יתברך לפניו יערב ואיך מגואלים גללים כלי
 ומי . ידיו מעשה וחבל קולו על יקצוף ולא לצון אנשי

 צי״ב ויקרענו לט על האלה הדברים ישים לא אשר האיש
 מר בקול ויאמר ויתמרמר דמעה עיניו ותרדנה קרעים

 אלהים ה' כי אנכי שפתים טמא איש כי נדמתי כי לי אוי
 וברים טהורים דעת שפתי יקר וכלי למודים לפון צי נתן

 ומצות בחורה חלקו כמן בהמה אשר ה׳ אח בס לעבוד
 חרפתי אח אוליך אנה מכתי נחלה שברי על לי ואוי

 כמתים טמאתים לעבדו ה' במר בס אשר הקדש כלי כי
 פרקליטים קדש שרפי בהם עפותי ותחת מלאחים זעם

 עולה פעלתי כי הגדולה הרעה ובלעדי משחיתים בראתי
 איך כי כלימה לאותה לה אוי בושה לאותה לה אוי

 עבדתיו אשר העבודה כל כי ה' האדון אל פני תשא
 ועבד טמא בכלי היו הלא ותשבחות ותפלות הלכות שונה
 אדוניס ואס כטדו איה הוא אב .ואס לפניו הייתי אויל
 מעלה כעס גס כעסתיו כי לי ואויה מוראו איה הוא

 שנואים מכלים בכלים האדון לפני דורון ומקריב מנחה
 ויהיו אדני אל אתרצה במה משוגתי הכרחי כ• וגס

 והוא פי חטאת על אהודה בפי איך כי פי אמרי לרצון
 יפליא צדקותיו בכל ה׳ לפני נפשו את ישפוך ע״כ .טמא

 ולהשכיל להבין עמו יהי לבו אל נתן אשר היום למן
 שפה מה לאזנו ישמיע בל דומיה נאלם מחסום לפי לשמור

 מלחשים לקול ישמע לא כחרש ויהיה ידבר נבלה דובר
 צוה לא אפר דבר לדבר פיו יפתח לא וכאלם פוא שמע

 אל יעתר מדל אז ומן בהחלה כאשר לכסלה יפוב פן ה׳

1 )ח״ב( בה

 מעתה כי ,ה אל קרובים דבריו יהיו כי וירצהו אלוה
 השבתי והנה : יקר בכלי קדוש אמרי אמריו יהיו

 לבון שבתרמית הרפים הדברים שכם אחלקה למשפס
 ומתאמזיס מהחבכיס יל נפשו חועבוח שבע אל רמיה

 שקר במחח מתהלל חונף ודברי דעת גניבת א׳ בזו. זו
 והוציא שוא שמע הביא מזו נמשכת ב׳ .באלה וכיוצא

 ודומה ראש כקלות הוללות והחול הליצנות היא דנה.ג'
 בשינו רעהו את איש והכה אנשים יריבון אשר ד' .למו

 ובנן תברו בגנוס ושפר לה״ר והיא ה׳ .וגדופים לשון
 . אתים בין מדנים נשלח רכילות ו׳ .דופי יתן אמו

 יולדת היא אשר אלו של אמן כי אמת והן הפה נבלות ז׳
 יחד ממנה פנה ממנה כי בסלה שיחה היא השבעה

 יושבי נראה הלא כי כלנה יהיו וממנה אליהם לבא
 .רענן ען כל החת העצים על לנוע יחדו יועדו קרנות

 ויהיו לשבח מקומות שמה יהיו אשר חצר שער בפתח או
 לא אשר נעדר לא איש חי לכל מועד בית מושבם
 מלכים בהלכות יחלו ובנדוליס לכונס שבע תחת יעבור

 ארץ מלכי יתיצבו אשר אח יבאו שמה ומלחמותיהם
 וקימתם שבחם משכיחה בחדרי יחד נוסדו רוזנים ואשר
 הנופל לפגם מעם נותן איש וכל קם וזה נופל זה ואיך
 זה אי ומועצת וגבורתו הקם ולשבח שדוד נפל איך

 עצתו ואיש הצפון למלך או הדרוס למלך סוב היה הדרך
 וד״ה מלחמות סיפורי אתו ואפר לפניו לעומדים יודיע

 מלבו יבדה פיו במענה האיש ובשמחת למו ישמיע
 לבבם למשוך שקר דבר לשונו למד כוזבות המצאות

 דעת וגניבת שקר באמרי מונף לדבר ילמד ומשם אליו
 ועל הארץ על ידברו ועם עם שרי על לדבר וככלוחה

 הרבה ואס מעס אס .הכלכלה ועל המחיה על המזון
 שוא ושמעי עושק ברע ויספרו אכלו לפי איש כל יאכל

 אני גס יאמר וזה מזוני וקפח לי הרע פלוני יאמר זה
 ט הנדבר נוגע ואם .אלמוני מפלוני וגזול עשוק כמוך
 בזדון אשר עס לריב יקום מהיושבים אמד אל סרה

 זה על זה דבר ויוציאו זה את זה ויגדפו ויחרפו דברו
 עליהם ויתלוצצו רעיהם בקלת לראות ישמחו לויה ובני

 פן לבו אל יתן מהיושבים אחד ואם .לצים מושב ויעשו
 ויחניפנו דעתו לגנוב יקום רעהו חירף אשר האיש יקצוף

 בחרף לידס יאונה דרכם ופ״פ לאדו שמח לט ובקרב
 ובנוכעס ידו ישיב לא לבזותו נבלות דברי עמיתו אח איש

 נמצא לא אשר אל יהלוך רכיל ריע כל מועדם מבית
 תועבות שבעה כל כי באופן רעות שם דברו ועליו אתם

 או כסידרן בטלה משיחה מסתעפות כלן יחד הנאמרות
 פ״ה( )אבות רז״ל דברו אשר הימיט וע״כ .כסדרן שלא

 מושב זה הרי ד״ח ביניהם ואין שיושבים שנים באומרם
 הזכירו ולא לליצנות יתעתדו בטלה מהשיחה כי .לצים

 המות רק כמדובר יחוייבו לא בלבד מב׳ כי על האחרות
 בעיני רעה כי חולין. משימת ירחק נפשו שומר ע״כ הזה

 כל דבר לבלתי איש יוכל ולו . היא שבשמים אדונינו
 מלקו טוב מה שמיס ובקדשי ומצות בתורה כ״א דבריו

 עצור .אך מחייתו בצרכי מעט ועיד גורלו. נעים ומה
 לשמור איש יכול מצאתי זה ראה אך .יוכל מי במילין

 ואף והלאה הוא מן לזולתו הנוגע על דבר לבלתי עצמו
מכמה נפשו למלט לו טוב אז כי .מילין בקוצר זאת גם

דברי
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 מכ״ש ממעשה גדול הוא ואס ממעשה תלמודבדול כי וגמרו
 מובע״כ המעשה רטי שבמעשה כמו סוג בר הדבור שרטי

 המדרש לא כלו׳ העיקר הוא המדרש ולא אמר זה לדחות
 וא׳׳כ מעשה לידי שמביא על רק העיקר עצמו מפאת הוא
 הוא. וז״א יתארך דבור בהוא שהתלמוד רמיה משש אין

 אל לנוגע בין הגוף אל לנוגע בין השוה הצד הלא כי ועוד
 גש הכל בכולל השא מביא דבריס המרבה כל כי הנפש
 אח אדס ילמד לשלם ג׳( דף )פסחים מדז״ל והוא בד״ס

 שהוא חשא יביא דברים רטי כי .קצרה דרך ת״מידיו
 ובשכחה השכח כן דהשסר לאו ויעטר לישכח קרוב
 בדבריכם הזהרו חכמים הזהיר התנא וגם בדין ישעה

 יש ;ריס 7 באריכות כי וידוע התלמידים ישתו פן וכו׳
 שוב אץ ומצות הורה בזולת כי הגה : •אחז מקום

 כל רעה ודרך עמוקה בוהה בסלה שיחה כי .מבהיקה
 ועשית כאומרו הרומז רמז והיא שלום ידע Ы בה דורך

 אפר כי ולהיות כמדובר הכלת כליל האפוד מעיל אס
 סרך ע״כ .דעת וגניבת החנופה הבא בעלה השיחה

 היה סוב שוב הנה לומר בתוכו ראשו פי והיה ואמר
 לא ואם חולין ביחס ולא תכלס כליל דטרך כל יהיה

 לך יהיה בל הנמשכת מהשפה הזהר לפחות ק סעשה
 בית כי בתוכו ראשו פי יהיה וזהו בלב. וא' בפה א'

 ראשו פי יהיה האדם פה אל הדומה המעיל פי צוארהוא
 סוכו יהיה כי בתוכו יהיה האדם שבפי מה כך בתוכו
 באומרו השרשתי מיכה תלונת היסה זאת וק כברו

 כי וגי׳ אין באדם וישר האח מן חסיד אבד ז׳( )מיכה
 שהראוי חרס יצודו באומרו וכן מיותרת באדם מלת הלא

 נהיות אמנס .נצודת הרשת אין כי בהרס יצודו יאמר
 אבד אסר בימיו אבדו אמנה אנשי כי למשפחותיו טכה
 יושבי כי הארץ סן רק מלילה אבוד שהוא ולא משיד
 אמס אנשי מהשאר יבצר שלא וגס האובדים הס הארן

 וביה מניה באדם היושר שיהיה באדם ישר הלא מה בצד
 איש שאין בזיוף מישרשיס כך כל והכה .אין כברו תוכו

 כברו עיט שאין בסברו מבין אמד כל כי בחברו טשח
 ארט ישיס ובקרבו ידבר רעהו את שלום בפיו מרמה פי
 ושמעון׳ שמעון את ראובן . יארוב לדמים כלס הלא מ

 בדברי רעהו אש לצוד לרמות מפן אמד כל ראובן אס
 אז שאיש באופן מברו לב ידע מלבבו אחד וכל שקר

 אס יבין אהד כל ט ממונו או חברו את יצוד צא אחיהו
 .חברו צו ששומן הרשת את יצוד מך . וישמר רעהו
 צד . אמד כל לב כי זה לו שפירש הרשת ד יצ ומברו
 יצודו אחיהו את שאיש נמצא .וישמר .חברו ערמת ומבין
 :הועיל לבלתי חנופה נמצאת בלבד הרשת הוא מרס
 )סהליסי״ג( באמור במקראיו המשורר כיון אחשוב חה
 אחרי כי והוא אחרוט׳ אשר וכו׳יכרתכו׳ ידברו בוא

 פסו כך כל הנה אמר הדס מבני אמונים פסו כי אומרו
 את איש ידברו ובהנס ששוא גדר עד אדם מבני אמונים

 ני לו יועיל לא כי זה את זה לרמות חלקות שפת רעהו
 צט עם כמדבר הוא זה של לט כי ידברו ובלב בלב הלא

 זס את זה שיבינו זה של כלט חברו לב וק זה של
 מדאגה מל?תס כפס כלומר .זה אס זה ידברו ומה

 מלקות שפסי כל ה׳ יכרש צו או׳ ט יאמין לא שכנגדו
עביר ללשוניש אנו כי אפרו שהוא גדולות מדברת לשון

.לומר

 על גישור עצמו דברי בהניח המחרגכיס עונות דברי
 האלה הרפות שבע באר כי הענין אל ונחזור :נשים ־ ה

 המעמידים רז׳ל הלא כי המעיל פנין פשס דברי ירמזץ
 יבא כי ל״ה על מכפר הוא כי למדונו האמת על אותנו
 בגלל כי יתכן ע״כ שבקול דבר על ויכפר שבקול דבר

 . הקול רעות במעשהו יה׳ הוא לנו רמז הזה הדבל
 וכן יראו ממנו כי הפס את דעה ללמד ט חקו ואופן
 . הוא רב כי הלשון מון פחת אל מליטל להשמר יפשו
 כאבר האדם אלפי ידמה כי ומעשהו המעיל בפי גס ומה
 המתרגשות רעות ז׳ כל כי משבחי כן על כי נפ״ד יבא

 הוא .ממנה הנזהר כי ולהיות ט נרמזו בסלה משיחה
 דבריו בפתח פ״כ .שבעתם כל מניעת אל ורסן מחג

 האפד מעיל את ועשית אומרו וזהו.זה עימוד לנו סורה
 רק במעיל היות בצחי אל סעס ינתן הרמז וע״פ .וט׳

 נופו כל אה ולבונו פיו השומר הנה ני והוא לבדו הכלח
 מעיל אח ועשית וז״א .עדים בעדי ומיפה מקדש קוא

 ועדי אפד יהיה הגוף כללות המכסה המעיל כי האפד
 כליל הדבור אל מיומם שהוא מציאותו שיהיה במה

 רמז שהתכלת דברים כלול דבורך כל יהיה כי חנלח
 לרקיע דומה שהתכלת . אלהייס דברים שסם אליהם
 התנא מחמר והוא מול בדברי ;א ו הכטד לכסא ורקיע

 החכמים בין גדלתי ימי כל אומר בנו ששמעון פ״א( )שם
 העיקר הוא המדרש ולא משתיקה סוב לגוף מצאתי ולא

 בשים והוא משא מביא דברים המרבה וכל המעשה אלא
 אומרו ב׳ .ט׳ גדלתי ימי Ь זו הקדמה אל א׳ .לב

 והוא לגוף שובים הרבה דבריס שיש שיורה משתיקה סוב
 יאמר וצא לנוף ממלת לשתוק ושד .מזו שוב מצא צא

 וט׳ המדרש ולא אומרו ג׳ .לאדם סובה השתיקה כי׳א
 . מיותרת הוא מלת ונס הקודם אל פסייחס בלתי שהוא

 ראוי היה זה כי וט׳ דברים המרבה וכל אומרו ד׳
 ולא לאומרו קודם ט׳ מצאתי ולא אוסרו אל לסמוך

 לב׳. מתחלק הדבור מציאות הנה אמנם ׳:в המדרש
 אל הנוגע ב׳ .ומחט ומשאו כחיוחו הגוף אל הנוגע א׳

 כי לומר מקום היה והגה . וכיוצא ומוסר כמורה הנפש
 לא אשר העם להמון א׳ חלקים ב׳ יש הגוף לענייני

 מדטרס.אך יפה שחיקותס ולהם בדבריהם ליזהר ידעו
 הלא כי יפה דבורם החכמים בין גדלי אשר לב לחכמי

 כי יפה הדבור ולהם קצרה ודרך בחכמה לשונם למדו
 בלבד לא ששיהסס תלכוד צריכה ס״ח בל קצה שיחה אפי׳

 בה וגס ממנה סוב ללמד יש גם כ״א סשס בסילוק
 ואריכות בה דבור מרבה כל בחורה אך .טוב לא הרטת

 זו לא כי רשב״גויורנו בא ע״כ משובח. זה הרי לשון
 היסה אשר רוחנו על השלה החלוקה כי אור ישכון הדרך
 ימי כל וזהו לחכמים גס הראויה היא הפס להמון סובה

 שבה השתיקה אין כי רוחכם על כשלה לא לומר .ס׳
 על יפה הדטר ילין מכסים בקרב לאשר להמון.אך רק
 החכמים בין גדלתי ימי כל הלא כי . ידבר בדעת ט

 ט .משתיקה שוב מצאתי לא הניף בחינת על ועכ׳ז
 חשבתם אשר הנפש בחינת אך מהקיצור. סוב מצאתי אותה

 הקיצור יצדק ט ט הוא כן לא האריסות ט סוב ט
 קצה להביא אפשר היה והנה : בטף השבתם אסר

נמט הלא ט סוב הוא בה לשון אריכות שבשרה ראיה
2 )ח״ב( גה



צח פשה תצוה תורת

 טובה לי לעשוק ופיפליא רעהו אס שאוהב זה אל מ
 בלבד נגביר שלשוכינו כ״א כברגו. תוכנו שאין כלומר

 זה פינו נדבות וכל אנחנו אהובים רעים כי שקר והוא
 ומי בבחירתנו. אתנו שפתינו הלא כי שלם בלבב זה אל

 גשם שלם שבלבב ודאי אלא להחניף מכריחנו לנו אדון
 את זה לרמות יוכלו לא ועכ״ז זה אח זה נניף נדבות

 האזהרה והנה .מילי פמומי אלה כל כי יבין איש כל כי זה
 בתוכו ראשו כי והיה באומר שנרמזה באה הנה יגא׳

 כי דבה מלהוציא פיו לבלום והיא .השנית ועל . כאמור
 לפיו יהיה שפה אמר לרפת יוכל ולא לתקן ירצה כן אחרי

 לפי ישמור מסיד כל יתפלל זאת על והוא .יקרע לא
 דבה עציו יוציא כעסו ברוב פן איש יקניטהו כי מחסום
 יהיה שפה ואמרה הורה רמזה ע״כ .אמיתית או שקריה

 לסותמו פיו לתוך שפחו כמכניס יעשה כי סביב לפיו
 אס לומר בשכלו יבטח ולא מילין מפיו מלהוציא ולעכב

 שכלי רב כי ואעשיר ה׳ ברוך מתוקן בלתי דבר מפי יצא
 ובמהק .עוחתי לתקן אענה מילין ואדעה .נכונותי ני

 ע״כ . בדילי כל ואסירה דבוני סיגי כטר אצרוף לשוני
 המעיל פי יעשו לא כי לומר .וכו׳ אורג מעשה אמר
 לכפול כן ואמרי בגד. היתוך ידי על שהוא כפול בלחי
 אורג מעפה רק .יקרע שלא לחזקו פנימה הבגד שפת

 ויתוקן ליקרע מוכן המך שפח ולח כפול יארג שמהאריגה
 יבטח בל לאיש לרמוז חופר מעשה אותו בכפול כן התרי

 אחרי שיתקן סמך על וכיוצא דבה להוציא לשונו רסן לשלוח
 מנת על יקלקל בל בתמלהו מתוקן דבורו שיצא כ״א כן

 באו׳ כ״ה( )מפלי בחכמתו שלמה מאמר והוא . לתקן
 או׳ אחרי כי והוא חשוב לא ודבהך שומע ימסדך פן

 להוציא שהוא חגל אל אחר וסוד רעך אח ריב ריבך
 .אחר לך שסיפר ©ד כ׳א משמך שלא גס מכעס דבה

 ריבו מכעס כי ויאמר ישמע שומע ימסדך פן הגל אל
 ותרצה חמתך ובשוך רע דבר מלבך עליו טדה אחה

 חשוב לא ודבהך וזהו .תוכל לא ולתקן בך לחזור
 מצר־ על תהיה כי אלהשלום. מקום מניח בלתי ונמצאת

 רעים• להיות עוד תוסיפי ולא ישכח לא לעוצם תמיד
 דטרו לעכב לגבר טוב כי באופן בתחלה כאשר אהובים

 ידי שעל יקרע לא וזהו יוכל ולא לתקן ירצה כן אחרי פן
 :ופירוד קרע לידי יבא לא מעיקרו מתוקן כפול פיו היות

 בלימה על ארץ יתב׳חולה הוא כי ז״ל מאמרם רמז גם
. כרה מלענות מריבה בשעת פיו הבולם על הוא

 שפס היות ידי שעל אורג מעשה סביב באומרו ירמוז וזה
 סביב הכדורייח הארץ תהיה פיו שבולם שהוא לפיו.
 ארוג הוא כאלו רק .סביבותיה אל בינה אויר אין כאלו

 לעולם תמוס פלא באופן השמים עד ממנה אורג מעשה
 המדה אל יבא לבל האדם יעשה מה האמור כל ועל

 בהכרחי וגם .בשתיקה עצמו בלמד הוא הלא הרעה
 חורחינו רמזה וזה :דבורו על ככלים שתיקתו תהיה

 ופעמוני כו׳ תכלת רמוני פוליו על ועשית בהו׳ הקדושה
 פעמון היה כאשר הלא כי בכ׳ יקשה הלא כי בחונס זהב

 פעמון כי הפעמונים בתוך רמון היה כך הרמוניה בתוך
 אבינו מוסר הוא אך .זה הצל זה מהודרים היו ורמון

 כי והוא משתיקה טוב אין כי דעת ללמדנו שבשמים
הל׳ כצורת בתוכו מקשקש בענבל זוג כעין היה הפעמון

3 )ח״ב( כה

 המשמיע ה־ח המקשקש ההוא והזוג הפה תוך המקשקפח
 על הרומז ורמז מעל הוא וע׳ב . הקדש אל בטחו קולו

 הם כני ותולעת וארגמן תכלת של והממונים הפה דטר
 רמז הס קונס ישמע לא אשר . סתומות חלולות הפיות

 נחשוב שלא ית׳ ולמדנו הדבור והעדר השתיקות קל
 א׳ שקיקה שתהיה הפעמונים בתוך הרמוניה כאלו בלבנו

 הרמוניה בתוך הוא הפעמון כאלו כ״א . דבורים ב׳ בין
 השתיקה תהי׳ כי א׳ דטר נדבר שתיקות ב׳ בין כי ללמד

 א' דבור ידבר שישחק דברים ב׳ בין כי מהדבור כפלים
 הואיח׳סה נתן חנם על לא כי ב׳רמונים. בין כפעמון

 בעיניו שיראה מה שחצי ללמד לא אם עיניס וב׳ לאדם אחד
 מלפתוחו עועיס הרוח אס לכלא פייג לו יהיה וזה יגיד

 מלבד כי הוא הלא לזה גס ב׳ מופר עוד :רעות להביע
 ולא נמוך ובקול בנחת יהיה מועסיס דבריו יהיו יאשר

 בענבל הזוג יהיה ה' צוה אשר וזהו . קולות בקולי
 אין כי מזהב שיהיה הפה בתוך כלשון בתוכו המקשקש

 הקשקוש שיהי׳ וענבל זוג סמנו שיעשה מה המחכות בכל
 מהקודמות הוא גם הנמשכת הג׳ ועל :כזהב נמוך כך ׳כל

 ראש וקלות ושחוק וההול וליצנות ולעגת ריק דברי והוא
 שיהיה הלשין אל הרומז הענבל יהיה ה' דבר היה ע״כ

 פני על המקשקש הענבל וראש הזוג פי ושיהיה זהב של
 מענה כל יהיה א׳ .דברים ב׳ לרמוז הקרקע הארןנוכח

 ולצניס ריקות דברי ולא כזהב ויקרים חשובים דברים לשון
 ראש כובד דברי כפוף לו בראש שנית כ' שנא ■אשר

 אל לרמה יביטו הארץ אל והלשון ושהפה שבזוג שענבל
 התול ולא צדק וענוה צדיקים דברי דובר שיהיה האדם פי

 משמותם שבר על נחלו ולא משחקים. בסוד ראש וקלות
 משתגע איש יראו כי גם ומה פיהם שחוק וממלאים רב כי

 לכל שחוק המרגילים ודברים וליצנות בהחול מתהולל
 וישמחו ישישו כלס יחד סכלותו לשמוע לפניו העומדים

 המשוגע את לשבח ועליהם די בלי עד פיהם שחוק וימלאו
 בההוצי אנוש לבב לשמח צחות לדבר ידע כי ההוא

 להביא כסף יטזו כי ומשתה שמחה בטח גס ומה ליצנוהו
 פיהם ומנבלים הנבל ע׳פ משחקים לצים פוחזים אנשים
 אל סמוך יצר לוית עורר העתידים ואהביס עגביס בשירי

 סקול וככלותם רעתם חרדף וחטאים רעים הרהורים
 וכל רעה והוללות ראש וקלות בשחוק מעט יחלו השירים
 ואל הרנה לשמוע אפפו יחדו אשר והנשים האנשים

 מפי יוצאים ומארריס מריס הדברים בשומעם החיפלות
 ולא .לערוה וירגילס יצרם ויתלהב לבבם ישמח עושיהס

 שיר לשמוע סוב כי לפגם טעם נותן בר טעם נותן יבצר
 עושים הס המצוה לשמחת כי לאמר ההיא בעת כסילים

 וקלות ושחוק לחוד שמחה כ• לאמר הבונה ולא דעת ולא
 חסידי לשבטיהם ראשיהם ע״ה הגס׳ וחכמי לחוד. ראש

 אכחפיהו. לכשורא דמיא יסיפיה הכלה היתה אשר עליון
 אזלתיד כי וכלה חתן לשמח יאחה להם אפר המה הן

 . ופוחזים רקיס עקלקלוחס המטים לא .מלבוחס יצרם
 קדמוננו הזהירו .וכמס וכלה החן שמתח ללענה המהפכים

 לשטן מקום חת בל רעדה תהא פס גילה במקום כי ע״ה
 לב פסוק על וכמאמרנו שמחה כל לערבב כדרכו לקטרג

 שםאשפאטר זר. יתערב לא ובשמחתו נפשו מרת יודע
נגד תמיד עוטחיו הוא נפשו מרירות מוכר יודע הלב

מיניו



תצרה 1ПЙ תורת

 לא בשמחתו אז ויירא ירעד עת שבכל באופן . עיניו
 ימצא לא כי שמחתו לערבב הבטן הוא זר. ׳תערב
 במקום נס נפשו מרח תמיד יודעו ע״י כי להאחז מקום
 סיד דבר ועל יחטא ולא רעדה ממנו תעדר לא גילה

 בשיחת משתגע איש פי אמרי מהתולי ויעלוזו משחקים
 גס שלמה אמר שעליהם אחשבה ראש וקלות והחולים שיר
 תחת בס טערה שהאש הסירים כקול כי ז׳( )קהלת הוא

 לכל כמשפט נשמע קולס בהבערס אשר האש שעל הסיר
 והסיר המוקד תוך האש על בהיותם ובפרט יבשים קוצים

 בהדלקס הברה קול ישמע המלל שבתוך עליהם מכסה
 הכסיל שחוק הוא כן נשרפים והמה שמחה הברות בקול

 מתאכלים והמה ראש וקלות שחוק קולות הברות שמעלה
 ועל . להם מעתה ובוער נדלק גיהנס ואור ונאבדים

 )סשליכ״ב( הכתוב כמאמר מהקודמת נמשכת והוא הד׳
 ולגדף לחרף מהר לריב צאת היא הלא מדון ויצא לץ גרש
 בקורתו יחב׳ הוא עינינו פקח זאת על ע״כ .זונתו אח

 בבית למעלה האדם פי אל משל המעיל פי אח בשומו
 לפיו לשמור סביב לפיו פפה איש ישיח כי ויורט הצואר

 הקצה מן המעיל בשולי רמז .מדברת הלשון ואח מחסום
 בראפית דבר להפיב איש ימהר בל דעת ללמדנו הקצה אל

 שפה וישים סוף ועד מתחלה ישתוק כ״א למחרפו מדץ
 בשולי כנרמז דבריו כל בסוף רוגזו וינוח ילאה עד לפיו

 כזוג לארץ למטה מביט כפוף בראש בשולים ואז המעיל
 בנחת ידבר יביטו הארן אל הזוג וראש הענבל שפי וענבל
 הרבה נמוך שקולם זהב זוג תוך זהב כענבל נמוך ובקול

 של דעהו להפיס מתקבלים כזהב ונחמדים יקרים ודברים
 עמו רב אשר על ויתחרט וישוב יראה אז כי .שכנגדו

 היה מיד אס כן שאין למומה שלום וישפות לפייסו ויהפך
 ואולי סרה ט לענות ימהר ופיו נגדו הדובר על מתלהב

 וע׳י דעובדא גופא סיכל כי דבר אשמת שכנגדו על אין
 בצאתו משא״כ מדון וישקוט האמת על יעמידנו המיתון

 ויבוש מכבה ואין וינחם האש את יבעיר כי מהר לריב
 לריב תצא אל באו׳ שלמה מאמר והוא לו חטא נא כי ידע כי

 ממחיצתך תצא אל לך השמר שהוא וכו׳ ריב ריבך וכו׳ מהר
 אולי היה איך שהיה מעשה על תחקור טרם מהר לריב

 מה תדע ולא נבוך תהיה פן דבר אשמת רעך על אין
 כי יודיפך כאשר רעך אותך בהכליס באחריתה תעשה

 דבר השבת כי לך באמור ויכלימך הדבר אמחת ידעת לא
 בעיניך נס שאז תחקור טרם רע ודברת תשמע טרם
 זכר בלשון הכנסו אל לב בשום יאמר או : תחשב סכל
 על מאמרנו ע״ד והוא .באחריתה באומר נקבה בל׳ ויצא

 כי וביניך ביני מריבה תהי נא אל יב( )בראשית פסוק
 תקרא נטיפותיו וירבו המשכו ואחרי בהתחלה יקרא ריב

 כי בנים רבת ונעשית היולדות כנקבה נעשית ט מריבה
 מאמר וזה .רווח דרווח כיון לבידקא דמיא תיגרא האי

 ריב הוא עדיין התחלה שהיא כה עד הנה ללוט אנרם
 אני ירא אך .וכו׳ מקנה רועי בין ריב ויהי כאומרו זכר

 שתלד מריבה תהי נא אל וזהו נקבה ותעשה תתפשט פן
 פה יאמר וזה .במקומו כמפורש וביניך ביני ג״כ ותהיה

 אף כי בחחלחו לזכר המתייחס לריב ממחיצתך תצא אל
 כי .מזער מעט וגס זכר לריב עדיין מתייחס מזער יהיה

 מריבה היותה עד תמשך יו״ד חסרת ע״כגסמלתריב
 כמו מה ופירוש באחריתה תעיב ג;? р ין-״ גקבהי

 לשון .אוהליו פוט מה .מכדך יקר מה .סובך רב מה
 באחריתה בהפלגה חעשה וכמה כמה לומר רבוי הפלגת

 ואומר בריב החילו וזה יולדת נקבה ותעבה תרבה כי
 אותך בהכליס יהיה והרבוי באחריתו אמר ולא באחריתה

 מה בצד מיס יפטור ראובן כ״א אנשים דרך כן כי רעך
 גס ידבר לחון יצא אס אך .ריב יבקיע ישתוק בכנגדו אס
 זה מי לו לחמר בריבו האחד כאיל ידלג אז .באחיו הוא

 את שכנגדו וכבמוע כמוך. אהיה היות הדמות נבזה העצב
 לא כי עזוחו כפי לו להשיב בעיניו יבזה אז הכלימו אשר

 רעה עאכ׳ז מרובה חוכפתו שתהיה רק תפארתו תהיה
 דבק: לבנו יחס כי עזות לענות בעיניו ומעט כפולה

 מה פן וזהו .לו יבקש רעה ודבה פיו בהבל לשורפו
 אמר רעך אותך בהכליס באחריתה ותפליג העבה
 אחרי כיסהו לפי אוהו לענות ומהרש . לריב צאתך

 .די בלי כד בריב להפליג שחרק אותך מכליס ראותך
 .מאליו הריב יבקוס אולי מהר לריב תצא אל לך סוב לכן

 אה ריב ריבך לפחות לריב ויצאת זאת מצוהי עברתי ואס
 עליו וקצפת הריב בהחנלה כי תגל אל אמר וסוד ריעך
 ריבך בעל על אחר מפי לך הוגד אבר דבה ידעת אס מאד

 מכירך פלוני תאמר בלא אצ״ל משה טוב לא שאבר זה
 וכך כך לומר הסוד לגליה אפי׳ כ״א עליך דבר וכה בכה

 ימכדך פן הגל אל אומרו שס תזכיר שלא עס עבית
 .בלבך בידה אהה הריב מחמת כי יאמר כי שומע.

 מפני דברת בקר כי השומעים יסכימו יהן ומי
 ולה .רכך אח יחשדו וגס כומע שיחסדך כ״א הריב.

 .כי עניה פקר הריב מכעס לומר מדבחך לשוב תוכל
 לא ודבסך חהו .רעך כבוד על האחרון לקול יאמיט לא

 אמור־. השיבה הופל .לא מפיך שהוצאת דבה הוא תשוב
 יח׳ הזהירנו הוא גם . הרע הלשין והיא החמישית ועל
 בפוליו והלשון .המעיל צואר בית אל הפה רמז בשומו ג״כ

 ולכונס פיהם בשמים שחו כי . לה״ר הספרי דעת לרמוז
 שמיא כלפי אפי׳ כי .רז״ל הפליגו כאשר בארן ההלך
 הבשיח ועל : בס״ד במקומו אצלנו כמפורש פיהם יפיקו
 ורמו] זהב פעמון אמר . סוד ומגלה רכיל הולך והוא
 לא הזה הרע העין בשרת יפול בל ליזהר הרוצה כי והוא
 עצמו פל סוד יגלה לא נס אס כי יגלה אל אמר סוד בלבד

 חלק לו ויהיה לגלותו לפניו מכשול יהן כי . בריחו לבן
 אחר סוד לגלות היא גס יבא שמזה מה מלבד חברו בעץ
 פץ במוך מקשקש דבר יהיה אס לומר כו' פעמון חהו

 בהענבל הזוג תוך כענבל ובך ממך אליך נוגע והוא
 בקרנך המקשקש הסוד כך . אהד מתכת שניהם והזוג
 חנלהו אל ובך מרך אליך נוגע משלך הוא חוצה לצאת
 יצאו בל בתוכו כמוסים שגרעיניו כרמון ממך יהיה כ״א
 כיק אחפוב חה ־ חותך בסכין או ביד יבקעיהו לא מס

 סוד מגלה רכיל הולך י״א( )משלי באו׳ בחכמתו שלמה
 סיד שגלה איש היה כי החכם מאמר ענין והוא . כו׳

 פ הא וכשמוע .בחון לאחיו ויספר רעהו ובא עמיתו לגבר
 .לו הרה היסב החיים בין נשמע חבירו לבין שבינו שמה

 ויאמר ויען סודי תגלה כי לך הטוב ויאמר עליו ויכעוש
 ונשאתי למדתי ממך א.י כי עלי־ כ״א הליכתך עלי לא לו

 ציר י1 כח פצר לא הדבר אליו שנוגע פלו׳ אס ומה ק״ו
אנר כסה נס מה כי אלי רנד לעצמו נאמן היה ולא מלין

שאץ 4 )ח״ב( :ת



צט משה תצוה תורת
 נמצא זולתי אל נאמן אהיה איך כי אלי נוגע הדבר שאין

 היסב הוא כי יקרא רכיל הולך סודו המגלה מה בצד בי
 רכיל הולך פלמה אמר יהק וזה רעהו יד על להגלות

 מי יקרא רכיל הולך כי לך דע אחה לומר כוד מגלה
 יסב הוא כי עצמו אל נאמן שאינו לזולת סודו שמגלה

 נאמן שהוא מי כי יוכל מי במלין עצור כי שומעו יגלנו
 כן לא בקרבו דבר ה מכס ועצמו רוחי אל כלומר רוח

 אחרים יהיו ואיך נאמן אינו רוחו אל גם כי מכסה הבלחי
 בעצם רוח ונאמן הפסוק סוף שיעור או : לו נאמניה

 אם כי סוד שהוא מה לו צריך שאין מי יקרא
 לגלות יכסהבליורגל בעלמא. דבר שהוא מה גס
 דגמ׳ עובדא והיא דבר יכסה רוח ונאמן וזהו סוד. גם
 מהישיבה .והוציאוהו שנה כ״ב לסוף סוד שגלה נלמיד על
 כי על בהגליתו נזק היה לא השנים כל שאחר היות עם

 בשמים היות ברמז יתכן גם :רכיל הולך להיות יורגל מזה
 . רכיל הולך דרך הנה כי בארן תהלך ולטוס פיהם

 ומראה ,ה תורת עוברי על כמצטער בחסידות להתחיל
 שחרה ידע לא רעה ע;יו תבא בל עליו בחמלתו כי לחברו

 עמוד לבל לו מגלה בו בוטח הוא אשר עמיתו גבר מאת
 כ״א .לבו כן לא אך פיו בשמים ישית כי הנה .דמו על

 מאמרנו והוא .ריב לחרחר מתששטוח בארן ההלך לשונו
 על כי לומר והוא כו׳ כמתלהמים נרגן דברי פסוק על
 של דרכו זה הלא כי להתקבל לרכילות כרותה ברית כן

 כיגע לך יבא כאח כרע אהבתך כנאמן שפתים טמא איש
 וגנח בקרבו כמתמרמר ,מתני בשברון נאנח ידים ורפה
 יענה נאגחאז אתה מה על אליו תאמר כי והיה מלבו

 אומר לא אס לי אוי אומר אס לי ואוי אומר מה ויאמר
 לקים לא וחטאתי אתהלך רכיל הולך דברת על אמרתי אס

 אהבתיך עולם אהבה כי אחי עליך לי צר אומר לא ואס
 נפשך על רע ודוברים חרפתך שומע להיות כח עצרתי ולא
 תמצאך אשר ברעה וראיתי אוכל איככה כי לך אגיד ולא

 לקראתך יצאתי כן על .כאוהביך הנראים משטמת מרבה
 ביני בינותינו אלה נא תהי ועתה . להצילך פניך לשחר

 יכנסו רק לך דברתי כי יודע בל דבר להסתיר וביניך
 כי חגל ואל פן והפמר כתבסעללוחלבך ■דבריבאזניך

 באתי בוערת כאש לבי והיה לי אהבתך נפלאתה מאשר
 אשר שלומך איש אלמוני פלוני כי לך דע אתה עתה אליך

 כי ט תאמן אל למראה לך הוא וגס ותאהבהו בו בטחת
 שנאך שנאה ותכלית בקרבו תועבות שבע כי לבו כן לא ’

 שקר ולפעמים לך הוא אויב כי וטובתו שלומו תדרוש №
 אמר זה מי דבר יסתיר עליו יצו רעתו תגלה ולבל כיזב

 הזה מהטעם ולפעמים .ויאחז ויתבדה נסיון לידי יבא פן
 אשר הרעים הדברים וכל עליו שאמר מי אל גס ילך הלך’׳

 מבט; יאמר בל הוא גם וישביענו לאחר גס ידבר לזה דבר
 וכל .באיש איש יפגעון כי והיה . ההוא העגל יצא מי
 וגפרית אש בס הבעיר אשר המסית מחמת כרסו מלא א׳
 ותבער .סרה מלדבר אחיו על איש להתאפק יוכל לה
 תחת רעה משיב יאמר זה מכבה ואין המריבה אש בס

 יאמר וזה השיםארבך. ובקרבך תדבר שלום בפיך טיבה
 קול ומקול מעולם הוא אתת ואויב צר היש כי שבך מוס זה

 ויכו עשו ידי בריבהידיס יבאו מאוד וחיזק ההולך יעקב
יחיז ואז חמתם באש כמשפטם ויתגודדו .רעהו את איש

5 )ח״כ( כה

 דברי נמצאו כי הראית מהם א׳ לכל לאמר הבליעל האיש
 מהם החלש את שנא מאשר הוא הנרגן חפץ כל ולפעמים

 מי ידי בין .האלה המכות עליו להביא בחרמו ויגורהו
 הנרגן יפעל זה כל והן בקלונו להתכבד או ממנו שתקיף

 לעומתו שרואה באומר אלא עונו על כמצטער בהחילו
 בקרב הדברים נכנסים כן שעל עליו וחם רעהו צרח
 מתדכאים כמתלהמים נרגן דברי וז״א נחש כארס לבו

 להצילו שבא .אוהבו צרת ועל העין על דאגה ומלאים
 גבור כחצי מקבלם בטן חדרי ירדו התה כן על מרעתו
 אהרן על והיה אמר השביעית ועל : כמדובר שנונים

 טומאת בחלאת .פיו המנבל כי והוא כו' ונשמע לשרת
 כיעשאס וסעביתבעס ולשונו שקזישקןפיו הפה נבלות
 מלכי מלך לפני לעבור יוכל ואיככה האסור לדבר בסיס

 מי לאמר .קולו על יקצוף ולא נבלה דובר בפה המלכים
 עונותיו על רצון לבקש לפני לעמוד לבו אל ערב נבזה זה

 חלאת מיאוס מהמת מוקצה מכוער בכלי נבזה בניבו
 מלך עבד היית לו והן הנבלות אחת כדבר נבלתו טומאת

 בכלים שולחט על לשרתו לפניו עמדת האם הארץ
 מלאך .גדול ברעש הוא וגס תכלס הלא צואים מכלים

 ומה .ק״ו נא שא ועתה בחרב להמיתך לך יצוה רשע
 תחייב דמה להבל אדמה חרשי אה חרש הכושי מלך אם
 . עתה גס ומה טהור בלתי בכלי אוחו בשרת ראשך את

 מי לפני להתהדר לבך אל הערב כי נטש יתוש אתה
 עליונים מהקדושיס מי לגדולתו אשר העולם יהי׳ שאמר

 לעמוד כדאי ,יהי קדושה ובנעימה ברורה בשפה ותחתונים
 והוא איש יקריב כי קיו של בנו בן ק״ו .אליו ולדבר לפניו

 ברעת שלחת פיך כי שפתים בטומאת אליו מדבר בליעל בן
 .אליו לדבר לבך שמת ולאין ומאין ותמאס הפה נבלות
 בושה לאותה לה ואוי נבלה דובר בפה הללויה לפניו ולומר

 רגלים מי עביט מהביא נמנעת ולא ה׳ בית תבא כי
 אס תוליך ואנה . שם השוכן הכבוד מפני במקדש
 , קונך את בו לפרת העומד פרת כלי ההפך כי חרפתך

 שיחת ט שח שאדם הפה על והלא הביבין מן לאחד
 מי האומר. כמאמר אתה׳ בו להלל מאד בושנו חולין

 לדבר וא' ביתי צרכי בו לדבר א׳ .פיות ב׳ לי יהיו יתן
 לפניו יערוך טמא בפה אשר עתה גם ומה קוני עם בו

 הסניגור אם אמריו לרצון יהיו איך כי .רצון לבקש ית'
 והלא .עץ למזכיר לך יהי' בו ובדברך . הקטיגור הוא

 .צרפתהו ,ה אמרת דברו בא עת עד פסוק על ארז״ל
 דברי כל להביא צוה יוסף על הטוב ה׳ הביא למען כי

 ,יתב וצרפתהו .רע ואם טוב אס .בפיו דבר אשר יוסף
 כי ז״ל הורו הנה למלוכה ויצלח היה טוב כי וימצא
 אז ט חטא ולא . לטוב לו משרת האיש ל׳ ניב כאשר

 הקדוש המלך אל יבא אשר עת בכל פיו אמרי לרצון יהיו
 על והיה באמור תורתנו תרמוז זאת והן מלפניו לבקש
 המעיל אל נמשל שהוא הדבור כאשר כי לומר ,וכו אהרן

 ה׳ את בו לפרת שהוא לפרת אהרן על יהיו בו שנדברנו
 אל בבואו בתפלתו קולו ונשמע אז .הפכו שהוא למה ולא

:חלילה יתהפך אם משא״כ .ית׳ אתו לדבר הקדש

 עזוה על מכפר הצץ הנה .,וכו צין ו^שית לז
 שסביחוכד״א כי במצח הוא פניסוע״כ

א| המצח המשיל יסכן וצש״ז כו' לך היה זונה אפה ומצח

הצין



פעה רצוה תורת 158

 יהפכנו להסוא המצסכלי היזח חמס כי לאדם וירמוז שציץ
 אשר התך זהב ויהיה וציץ עדי יעשנו כי ה׳ אח לעבוד

 אם כי משוב ובלחי וקשה קל מהכת שהוא נחושה מצחו
 ובלחי ראש כבד עניו תהיה כך וחשוב ורך כבד כזהב
 ושיהוס כזהב משוב דבר על רק מצחך תשים ולא קפה

 שאם ההור אם ט מצערסח פניה שוס לכלוך בלי סהור
 לינקסעל דרכך ע״פ הטין לא רשע ליסר יהיה משל דרך
זאת פשה מזה הנצל בעיניך יקשה שהקניסךואם דבר

 •יאמר אמיזנילם מנמל ט במדרש אמח וכן
 לא בדידי לו ואפל כל־ארי נמול אס במילתו שיסתכל
 פסרע׳ לכסות כדי הרמז ושיעול אסתכל בדידך ,,אסתכל

:הזהירות יהיה ירכיה ועד שפמתנים צריך ערוה בשר

תשא פרשת
 הכחוביסנשית ביאור אל וכו'לבא תשא כי יב

 מצה היא כי לפקודיהם איפר М לב
 אל לב נשית דרכנו פ• ועל . הבנה ופכוללת מיותרת

 ית׳ מאחו היה צווי כי ראש את שא אפר ולא שפא כי או׳
מנאן בעגל כשמסאו ית׳ חיבתו מרוב כי ז״ל רש״י כמאמר

 כי והוא .ושמתוכו׳ ואת״כ וכו׳ עליו ופהמת שהוא המלה
 מעשהו כל בו מפותח איש כל במצח כי מרז״ל ידוע הנה
 בכל באופן מעשים עשה יאמר ובזה . רע ואם סוב אם

 לה׳ עבדות חותם המורים דברים יהיו במצחך שיפותח
 פתוחי מהו עונו' דברי מטח׳ ט יהיו ולא קדש הכל שיהיה
 פתומיס במצחך אשר כל היות ע״י ואז לה׳ קדש כל מותם

 תבעחכי אז לה׳ קדש מתום עבד היותך מורים כשרון של
 שמיס לשם שיהיה ודאי ורע רשע לשמת מצחך כשתשים

על אותו ושמח כו׳ ופתחת וזהו סובה בלתי פניה מכולל

 : פעמים זה אוחס בפקד או' וגס . הנוחרים לידע
 נתחייבו זה מה על לב בשום .הענין אל לבא אמנס אך

 אשר הלא כי ,לה נפשו כופר הדור שבאותו יש׳
 לא ואשר לוי בני בחרב המיתו והתראה בעדים מסאו

כסוסות משה בדקם בעדים שלא ואשר ה' נגפם בהתראה
 ודמי אז ט׳ מותם פתוחי אוהו כשהפתח כי תכלת פתיל

 היטר הוא תכלת פתיל על יהיה זולתך לעומת אותו בושמת
 דף )מנחות רז״ל כמאמר .להכלת כנמשל הכביד לכסא
 .הכבוד לכסא רקיע לרקיע ים לים דומה תכלת מ״ד(
 רמים על כ׳א לשפלותם שפלים על לא מצחך שתשים ומה
 נמשל הרוח גסות בעל רם על שהוא המצנפת על והיה וזהו

 הרוח גסות על מכפר גבוה שהוא המצנפת ע״כ כי למצנפת
 מצחך שים כ״א .ממנו פנים כמסהר ולא למסב להביא
פני של אל וזהו ממך ה׳ כי תירא ולא מצחו לשחת

: יהיה המצנפת
 שפיכיח על מכפרת הכתנח הנה לשבצתוט' לט

 והאבנס הרוח גסות על והמצנפת דמים
 שאמר ה׳ שנא הנה שש בכלל שלשתן והנה הלב הרהור על

 ים ד שפיטת רמות שנים באו׳ הרוח גכות בלמה
 הורש לב באו׳ הלב והרהור נקי דם שופכות וידים באומרו

 וגם . שש הכתנת את ושבצח יאמר ע׳׳כ .און מחשבות
 בלמה שאמר הנה שש בכלל שכלם שש אמר המצנפת על

 בהוא רוקה מעשה תעבה ואחר הוסיף ובלב בחוהקדשו
 שיהרהר ורוקם מצייר שהלב המחשבה במחלת שתעשה

 סובה מחשבה שהיא מעשה פושה המחשבה בציור בדבר
 וזהו רעה מחשבה משא״כ למעבה מצרפה ש־ק־ושב״ה

 מה מעשה שיהיה הלב אל המתייחס שהוא אבנט תעשה
מעשה: חבוב שאינו מה ולא ורוקם מצייר שהוא

 ענק כי על שש מכנסי אמר ולא וכו׳ להם ל^שה כב
 שכתבנו דבריס מהשש אינם עריות גילוי

 שעל לאדם לרמוז בד וקראו ה׳ שנא הנה בש שלמה שאמר
 כאלו רק חיבור בחינת לבו אל ישים לא המכנסים בחינה

 ז״ל שפירשו .הבדים על חרב כד״א יחידי שהוא בד
 יעלה רמז בד או׳ כן יחידים כאומרו ס״ג( דף )נרפות

 מציתו בעת כ״א חיבור בלי הוא ויחיד בד כי רוחו תל
 יתייהד בל רמז עריות גלוי על שמכסח במה הדבר ובגלל

 בלב׳ לא כי רמז עוד :יחיד יהיה כ״א . הערוה עס
 ירכים ועד ממהניס אס כי ערוה בשר מעצמו אדס יכסה
 בלא הקדוש ברבינו קי״ח( דף )שבח ז״ל מאמרם והוא

.ירכיס ועד ממתנים שהוא ולמסד מסנסרו משלם גע1
в )ח?ב( כה

 כושר נתח שהוצרט בהם הנשארים פשעו מה איפה וא״כ
 ביד מלפחות ידיהם שרפו על כ״א זה אין אך .נפשם

 ע״כ בס״ד. לפנים שנבאר הדרך על בעגל מסאו אשר
 שע׳י מה ושחת לזטהם רצה מהם יתברך אפו שב כאשר
 נפשם כופר יתנו עתה מהארץ שכינה סילוק גמרו העגל

 הקרשים לידות בתים בהם אותר ליסד המשכן אדני לעשות
 במשכן שטנה להכרות יסוד זה נפש כופר היות להורות
 גס הבאים העמודים ווי ע״י להתקיים עמודיו והמזיק
 נכווין יש׳ אז שהיו הפק אין והנה .הלז נפש מכופר
 אשר אחר גם ומה די בלי עד השכינה סילוק בגמלת
 והקדוש הגדול במעמד במתקה וימנו סעמם סוב סערו

 לשוש ה' ירצה .יפלא בעיניהם גס הנה כי סיני בהר
 ז״ל כמאמרם הוספאו אכר אמרי בשחלה כאשר עליתם

 אלהי יטב לא ארץ יפי כל עוד אומרים האומות שהיו
 יתחמץ הכל ופל פנטא שנס נדול כי . לקבלם ישראל
 מנינם ויגרע שפסים בג׳ המה נמוגים הנה באומרם לבכם
 מרז״ל כנודע שכינה השראת עוצם הגורם רכוא ס' מסך

 כי הזוהר בס' כמפירש המה ט וקדושתו זה סכום מעלת
 המה ט הרזים מכם ברוך מברך ס׳רטא הרואה פ'כ

 ולו ביותר שטנה להשראת ושכנים שורשיהם כל טללו
 שנאמר ממצרים בצאתם היו אשר זה ממנין כעת מסרו
 שכינה השראת מגדר יגרע כו׳ רגלי אלף פאות בשש
 אלפי שלשת מסרק בראות ויעצט וידאגו למו היו אשר
כופה תהיה כי וההשקאה המגפה וע״י לוי בני ע״י איש

 ן רטא מס׳ מפרו אולי מדבר מדאגה בלבם
רש"׳ שהביא ז״ל במאמרגז ונפטלה הענין אל נבא ומה

 לרועה משל הנותרים לידע מכאן בעגל כשחסאו ז״ל
 למנותם יתברך הוא יצסרך שב נר זר כמו הלא כי וכו׳

 אמנס דבר כל יפלא לא יתברך ממנו ט הנותרים לידע
 רטח נפשות על ישראל בר עם מדאגת כי כתבנו כאשר

 ע״כמה . הקודם הקדוש מהסכום מחסרונן נפלו אשר
 בראות' לכמסם למנותם צוה חיבתם ברוב יחב׳ הוא עשה

 ווים עשו מהעודפים כי והותר א רבו ס׳ היו אדרבה כי
 הנותרים עצמן סס שידעו הנותרים לידע וזהו לעמודים

היו אשר סדשיס הפשה בתוך ט ההוא הסך שעודם
קרובים ,



לוג שה=תשא
 כי הכתוב מאמר וזה השלימום העשרים לשנת קרובים

 שהוא איש רוח על יעלה אל ישראל בני ראש אח תשא
 בשביל כלומר לפקודיהם רק הסך יתברך הוא דעת למען

 :קייס שהסכום שלהם הסהמנין שידעו עצמם פקודיהם
 שהיא ישראל בני ראש את תשא כי דע אמרת בדרך או

 מהפקודיס מסר שלא ס׳רבוא בהם הראשונים לפקודיהם
 או׳ נתיישב ובזה ,א מקום אל הולך והכל דבר הראשונים

 יתכן או :וכו׳ ראש את שא צווי דרך אמר ולא תשא כי
 והאמר אותם בפקוד אומר בה ויתיישב אחרת דרך עוד

 .עכ״ם צריך היה דברים ב' הלא כי והוא פעמים זה
 נפשו כופר איש כל לתת )ב( • הנז׳ מהטעם ימנות )א(

 דברים הב׳ יעשו אם יתברך הוא ואמר העגל עק על
 זאת עשה ע״פ .בהמנותס נגף לסכנת יתעתדו נפרדים

 צריך אתה אפר ישראל בני ראש את תשא וכאשר אישה
 ונתנו אז מהפירושים א' לכל פקודיהם בדביל למנותם

 אותם בפקד וז׳א . העגל על שחייבים נפשו כופר איש
 ישראל מנין יודע השקלים שבמנות כדי אותם בפקד שיותן

 הץ אס אותם בפקיד נגף בהם יהיה כולא בזת ונלויח
 : אותם בפקד שנית וז״א נפשם כופר ידי על שלא נמנים

 זה או׳ ענין מה )א( .לב לשים ראוי וכו׳ יתנו זה יג
 דף )מנחות ז״ל מ״ש על שאם .באצבע כמורה

 הוא ברוך הקדוש לו ואו׳ בשיעור משה שנתקש׳ כ״ט(
 בשלמא כי מספיק היה השיעור בהודעת הלא יתנו בלבד זה

 התיקון היה . בציור שנתקפה החדש ש וקד במנורה
 בגמרא כמ״ש .בירח בין במנורה בין בציורם בהראוחם

 לבנות צורו". דמות גמליאל לרבן שהיו דףכ״ד( )ר״ה
 במנין התלוי בדבר אך כזה או ראיתם כזה לעדים לאמר

 במאמר והנה .די היה הכסף משקל הודעת משקל או
 מתחת אש של מטבע כמין שהראהו מלמד שאמר ר״מ
 למה )ב( . להקשות ראוי יתנו כזה וא״ל הכבוד כסא
 כמין לו הראה יאמר די והיה הכביד כסא מתחת היה

 נאמר שלא כמו כ״ה מתחת יאמר ולא אש סל מטבע
 ולא חצי שהוא השקל מחציית למה )ג( . וירח במנורה

 האמור כפרש״י שהוא הקדש בשקל או׳ )ד( . שלם דבר
 ונהפוך במאוחר הקודם לתלות שהוא אחוזה ופדה בערכין

 ומה הפקל גרה כ׳ פה פורש הרי כי )ה( .הראוי הוא
 נרה כ׳ נאמר שם ונם . אמר מקום על לתלות צורך

 תרומה או׳ )ו( .לזולתו מקום בפוס יתלה ולמה השקל
 לה׳ כופר או לה׳ קדש אמר ולא תרומה קראה למה לה׳

 ה׳ ותרומת ב׳ פעם העובר כל או׳ )ז( .למעלה כאמור
 אלא יאמר שלא ומהראוי למעלה נאמרו הדברים ב׳ כי

 כי ירבה לא העשיר באומרו )מ( . יהמה שנה כ' מבן
 עליו הבא המרבה אך .בממעיט רק הקפדה תצדק לא

 נותן איך כו׳ הכפוריס כסף אס ולקחת או' )ס( .ברכה
 ההוא הזכרון צורך ומה . מועד אהל עבודת על אותו
 הכופר ע״י אם )י( . לזפרון ישראל לבני והיה שאו׳

 על לכפר יהיה לזכרון הנחנו אחר איך . מתכפרים
 נסמכה למה כו׳ נחשת כיור ועשית או׳ .)יא( נפשותיכם

 ידבר האדנים שאסר ומהראוי האדנים לפ׳ כיור פ׳
 כסדרן דברים שהם ביריעות ואח״כ .שעליהם בקרשים

 המשכן ביסוד בזה אלא עוד ולא לכיור מאדנים ידלג ולא
שלא )יב( .הקמתו הקרבןשאהר לעבודת ידים בקדוש חס

1 )ח״ב( כד,

 לא אך . וכנו כיור עשיית מציאו׳ רק כאן יזכיר ראוי היה
 ומקומו המזכה אל בגשתם או כבואם שירחצו העכורה דין

 דכר על והנה : העבודה סדר כמקום ויקרא כספר היה
 מפני הכועס ארז״ל .פלס שקל ולא השקל ממצית שיעור

 גרה י׳ הכיהו ע״כ .הדכרוח י' כעוכר שקולה שהע״ג
 להורות כהוא שמעתי ז״ל אלקכין כן הר״ש המכס וכשם

 מהס איש לכ על יעלה כל אחדותם יחס ישראל כני את
 עם וכהתחכרו חצי א׳ כל כאלו כ״א מחכרו נפרד שהוא

 יכיאה א' כל ע״כ . שלם אחד נעשה מישראל וא׳ א׳ כל
 למדנו זה למה נועם לכקש צריך עדין והנה : מחצית

 והוא דכריו את ומלאתי אחריו אבא והנני פה זה ענין ית׳
 והנה ראה נפשו כופר איש ונתנו יתברך או' אחרי כי

 לאשמת אענש עונש זה מה על כאמור אנוש לבב יתחמץ
 כבר עופיו אשר עון על נפפי כופר ־,ן א עלי יצוו כי העם
 הנשארים מחינו ש;א גס כי עונו על איש יומת ולא מהו

 איש כל כי יתברך לנו רמז ע״כ . ערבים עפאנו מי
 כל ונפנות הן א׳ ממקור כי בחברו קשורה נפשו מישראל

 מחצית א' כל יביא ע״כ יחככו. לאחת ישראל אישי
 הס וככן הוא אחד זולתו איש כל עם א׳ כל כי להורות
 לו ביכור יפרה דרך ד עו לנו והנה : לזה זה ערבים
 הכיור סמיכות ימס ודעת מעם אל נבא נו אשר האדם

 ההערות יתר וכל ושיעורו הקדים אכר נפש כופר אל וכנו
 להורות הקב״ה רצה כי והוא שהזכרנו ר״מ מאמר עם
 פורענות ממדת טובה מדה ומרובה גדולה כי בניו אס

 בצאתם הנפשות כל כי הזוהר ידענומס׳ כיהנה זהענין
 נאמר שניהם ועל ונקבה זכר זוגות זוגות יצאו למעלה

 הזכר כי נמצא אדם שמס את ויקרא בראם ונקבה זכר
 רז״ל למדונו והנה בנקבה וההיקש הוא אדם מחצית לבדו

 חלק נחנו שלא בלבד לא חטאה לא אשה שוס בעגל כי
 באומרן העגל רגל על מהן פירשו שגס כ״א .כבעליהן

 הוא אדם חצי נפגם כי נמצא עדה׳ שבו עד נשתמדו כי
 . זוגה בן כ׳א אשה שום נפש לא אך . זכר כל נפש
 איש כל שהוא השקל מחצית יתנו יתברך הוא ציה ע'כ

 האחר חציו כהוא זוגו בת כי שלם שקל לא אך עצמו על
 נבא ובזה : היא לא נפשו כופר הצריך והוא נפגם לא
 זה מנה לו הוקשה כי והוא כו׳ מלמד ר״מ כוונת אל

 מתייחס אינו השיעור להורות שאם באצבע רה כמ, בהוא
 מלמד אמר ע״כ שישר להודעת רק באצבע להוראה

 פנחקכה מה כי והוא הכבוד כסא מתחת וכו׳ שהראהו
 הכבוד כסא מחמת חצובה נפש פנופר יתכן איך הוא מפה
 כסף שקל כמחצית כופרה שיותן מחירה כסף תסולה שלא
 מחמת אש כל מטבע כמין הראהו יתב׳ הוא עפה מה ע״כ
 דעתך על יעלה לא לו׳ הנשמות יציאת ממקום הכבוד כסא

 כ״א מקבל שאני עליהם מעלה אני גשמי כסף שמטכע
 נפשם את כאלו א פה לי נותנים הם כ״ה מתחת אש כאלו

 שהוא כזה יתנו כזה וז״א לי יתנו כ״ה מתחת אש כהוא
 ע״י מקריב הוא נפש אחד כל כי יחנו מכ״ה רוחני אש

 אל נבא ובזה : ביניהם שאדור אותי קחת בכוונת תשובה
 והוא וכנו כיור עם נפש לכופר אשר הסמיכות כוונת

 הצובאות ממראות וכנו כיור נעשה למה ארז״ל הנה כי
 כי שבראוחן במצרים שהיו נשים זכות לזכור אלא

יאבד שן ויראו להם נזקקים היו לא בעמלם בעליהם

זרע
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 אותם ומרחיצות השדה יונ״ות היו ע״כ .ישראל זרע
 דגים להם מזמין הקב״ה והיה מהנהר מחמין שהיו במים

 וא׳ אותם לרחוץ א׳ קדרות ב' שופתוח והיו המים מוך
 תאוה לידי הביאם למען ואח״כ להאכילם הדגים לבפל

 ועושים לפניהם עצמן ומיפות במראות מסתכלות היו
 לידי בואן עד נאה בשיחה הס גם במראות שיסתכלו

 וגס ישראל זרע נמשך כן וע״י ^להן נזקקים והיו תאוה
 המראות שמאותן הקב״ה רצה זה בזכות גויס בהן שלשו לא

 מרחיצות שהיו מה כנגד לעבודה לרחצה וכנו כיור יעשו
 מצריים בליפמאון עצמן прЬ הית׳ כוונתם שכאשר אותם
 ע״כ הקדוש זוגם בבת בחרו כי לקדוש הרחיצה הימה

 אל רמז ומושפע שופע ונקבה לזכר זכר וכנו כיור היו
 סמיכות שעם שוב ראינו מצאנו הזה וברב־ :הזווג

 שובחו מדת מרובה איך ית׳ הוא הורה כי ונכון יציב
 אל רק עונס פגם לא העגל בפורענות הלא כי מהפכה
 לא כי שקל חצי רק יתן לא כן על כי הזכר הוא מחציתם

 נקרא־ס והיא שהוא עם זוגו לבת גם העון חלאת פששה
 צדקניות נשים זכות כי סובה במדה כן לא אך א׳ אדם

 נעשו מזכותן כן על כי תקנו בעליהן נפשות חלק את גס
 ואנשיהם בהן נתפשש זכותן כי ונקבה זכר שהם וכנו כיור
 אצלנו כמפורש לעבודה ידים קדוש היה וכנו בכיור וע״כ

 פ׳ נסמכה כן ועל הרחצה מן פעלו ו׳( )שיר פסוק על
 והתכתם המקראות ענין אל ונחזור : הקודמת אל זו

 בשקל שהוא ז״ל ופרש״י הקדש בשקל השקל ממצית באומרו
 במאוחר הקודם תולה למה הקשינו והנה בערכין האמור

 : אחר במקום יתלה ולמה מפורש שכאן אלא עוד ולא
 והוא האמור על נופלת קושיא לתרץ הכתוב כיוון אמנם

 יתחמץ הלא הלז נפש כופר רואה כל הלא כי
 בערכין האומר יחב׳ הוא הלא כי זאת מה באומר לבבו
 שקלים ממשים הזכר ערכך והיה כו' שנה עשרים מבן ואס
 נוכל איככה חמשים הוא עברים מבן זכר ערך ואם

 באופן שחל חצי ומעלה עשרים מבן אשר נפש כופר וראינו
 בא לזה לשקל שקל בין הפרש יש אולי בקרבו נדון יהיה

 הקיש בשקל הוא זה שקל כי בני איפה דע ואמר ית׳
 היא תשובתך כי החפץ על תתמה ואל בערכין האמור
 גדולה תרומה שהם תרומות מב׳ כי והוא לה׳ מרומה

 לתרומות רק שיעור בתורה נאמר לא מעשר ותרומת
 ועל הכר• את פוערת אחת חפה בגדולה כן על כי מעשר

 היא ידבר בתורה המפורשת שיעור על כי אומר כן
 נופלהלוי סאין ממאה כי ממאה אחד שהוא מעשר תרומת

 אחד התרומה נמצאת לכהן תרומה א׳ נותן ומעפר עשר
 הקדש בשקל שא מחצית כי איפה דע יאמר וזה ממאה
 מחצית הכופר ערך פה היות תתמה ואל בערכין האמור

 הוא ממאה א׳ שהיא מערכו בלבד התרומה כי השקל
 חצאי ממאה אחד הוא שקל חצי כי מתפייס אני בזה לה׳

5рр בחזרואמר לה׳ תרומה וזהו שקלים ממשים שהם 
 הקדש בשקל שהוא דע לו׳ השקל מחצית שנית פעם

 מחצית הוא איך כן אם ותאמר תקשה ואם בערכין האמור
 תרומה הוא השקל מחצית שהוא מה כי תתמה אל השקל

 שאין ממאה כי בדין השקלוכן מחצית ואמר חזר וע״כ לה׳
 יחשב הדיוש ממון שנשארים והתשע ישראל של התשעים

 המחצית ופה לכהן הניתנת התרומה רק קדש יהרא ולא

8 )ח״ב( כה

 למה תדע וז״א .ית׳ הוא מתרצה ובו הוא לה' קדש הזה
 לה׳: תרומה א שהי למה הוא שלם שקל ולא השקל מחצית הוא
 וכו' עשרים מבן שאמרתי מה .וכו׳ העובר כל יר

 הוא למש: כשין ע בר שהוא שנה י״ג מבן ולא
 הוא שהכופר ואחר לה׳ תרומה הוא הלז נפש הכופר כי

 כמפורש שהוא לה׳ עונשין בר הוא אשר אס כי יתן לא לה׳
 היותנו הודיע ואחרי ה׳ כבוד על מיחו שלא על למעלה
 בחינת על ושהכופר הנכפות אחדות על לזה זה ערבים

 למה התמה ואל .ופו' ירבה לא העשיר אמר הנפש
 שלא הדל על ואעמוש ירבה שלא העשיר ביד אעכב
 הייתי ואס נפשותיכם על לכפר היא הכוונה הלא כי ימעיש
 הלא דל על ומיקל שירבה מרשהו או העשיר על מכביד
 לא כי פדיונה ויקר יותר חשובה העשי' נפש כי יראה

 העשיר דברתי אשר השבתי ע״כ קונו העשירו חנם על
 וז׳אלכפר .ית׳ לפניו שוים כלם כי וכו׳ והדל ירבה לא
 נתכפרו כב׳ אס תאמר ושמא הן שוים פי נפשותיכם על

 פקדי ביום יתברך הוא יאמר למה נפש בכופר נפשותס
 מעין בה שאין ופקידה פקידה לך אין וארז״ל ,ופקדתי

 אל לומר הכפוריס כסף את ולקחת אמר כן על עגל
 ונתת אס כי לגמרי נפתרו ה׳ לפני שבזה רוחך על יעלה
 עס זה כופר שיצורף לומר מועד אהל עבודת על אותו

 אין כי והוא ידיהם עפו אשר מועד אתל קרבנות עבודת
 ה׳ על להתיצב קשיגודים נעשים ופשע בעון כי ספק

 לבקש ואח״ב לסלק: תחלה וצריך עושיהס על לקשרג
 נאמר הוידוי ע״י כי בדוד ארז״ל באשר להתכפר רחמים

 )ויקרא הזוהר בספר שפירשו חשאתך העביר ה׳ גס לו
 הקמיגיר ולסלק להעביר רק הועיל לא שהוידוי כ״ג( דף

 חשובת לעשות הפליא ואח״כ ,מלקשרג בעין שנעשה
 הקב": אמר כך .מהשאתו לקו קו נשהר עד ותקוניס

 עבודת שנית .הכפורים כסף г זכו לפנינו הנה למפה
 הקרבוות עבודת והנה .מועד באהל יעשו אשר הקרבנו־

 להתחיל הכפורים וכסף המקסרגים והעביר לסלק מסוגלת
 לסלק העבודה ראשונה תהיה ומהראוי :ר ולש לכפר

 כוונתך בשוב אתה אך . הכפוריס כסף ואח״כ .הנגדיים
 תדע וכו' ולקחת כי ידך. על תעשה אשר זו במצות

 את לתת העליונים בעולמות בידיעתך הכוונה במחשבת
 כאלו .מועד אהל עבידת על שיהיה הכפורים כסף

 כבלו .למעשה הקודם ברצון מעתה החילה העבודה
 צמ׳כר הכפוריס כסף בא ועליה המקפיגיס סילוק התחיל

 ישראל לבני שיהיה רק .לגמרי לכפר הכסף שיספיק ולא
 בני על מכפר להיות שוב לרצון ישראל לבני לזכרון
 חלילה: הקצף יצא ולא ע״יזכרוןזה מעש מעש ישראל

 המשכן מעשה על מיעד אהל עבודת אומרו נפרש או
 הכשף פבתחס רוחך על יעלה אל א׳ פנים משני בא׳ וזה

 עון חלאת שפומאת אפשר שהיה אלא .לגמרי נתכפרו
 מעשה עבודת גמר לידי תבא של ותעכב תקפרג העגל

 וכו׳ ולקחת כי יהיה התבשל בל להגין ע״כ .המשכן
 הכהף מצות פ־היה אהל־מועד עבודת על אותו ונתת

 ה על ישפין בל מועד אהל עבודת על ומגינה מרחפת
 רחמים לזכרון הכסף מצות ה׳ לבני תהיה ואח״כ .משפין
 בנחיס: יהיהקפרוג בל :קידות ה לאשע״י לאש לכפר

נברא עבירה ע׳י כאפר כי שידענו במה שני בדרך או
משחית
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 ידענו וק קדוש. מלאך גברא המטה כךע׳י משחית.

 העון מאהבה שהשב פ״ו( דף )יומא לקיש בן ר״ש מאמר
 מצות בקיים כי זה על כמאמלנו שהוא זכות נעשה

 ממנו בשוט שקיים השן שע״י נמצא מלאך נברא החשובה
 ובזה .בידו זכות ונשאר המשחית נמחה מצוה באותה

 לה׳ נפשו כופר איש ונחנו שצוה יח׳ הוא הדבר כפל
 רק אלהיס ממדח מרעה לינצל מיראה יכוונו שלא שהוא
 מצות עושים כי זה על נוסף מאהבה שהוא בלבד ה׳ לכס

 עד שבחחס ולמה מלאך. זו במטה שנעשה הכסף נתינת
 נבראלז״א המלאך שאון נראה היה ממט האדנים יישוח

 אח מצת ייחור אל לב בשום כו' ולקחת למכה הקב״ה
 וכאלו המצוה נגמרה כאלו הוא מידם שולקחח במה לומר

 וזהו הכסף )ב( המלאך )א( .מהס הקח דברים ב׳
 יועיל כן וע״י המלאך מרבה את שאומר ככף את ולקחת

 ולהאריך המשק הפועל אל לבא זה בכסף קל דבר להם
 כזה עון כי להם לאס גמר לידי הכפרה בא עד להם

 קדושה בכח שאתה אס כי מיד לכפר ינתק במהרה לא
 עטדח על המלאך הוא הנזכר האת שהוא אותו ינחה
 וע״י .המשק עטדת כל על מרחף שיהיה מועד אהל

 לפני המלאך שיהיה יתהפך מקטרג שהמשחיח במקום כן
 בו מעייניו שכל המשכן אל בהביטו תמיד ט שיביט ה׳

 בהמשך נפשותיכם על לכפר ה׳ לפני לבנ״י זכרון וזהו
:רבפקידגת הזמן

 ראוי .כו׳ אך לאמר בנ״י אל דבר אתה1 יג לא
 שהוא ואחה אומרו )א( .לב לשים

 לאמר או׳ )ג( .הסמיכוה )ב( .ישראל את הדובר ודאי
.למעט בא מה אך אומר )ד( .כו׳ דבר אומר אחר
הס. הל״ל שבתותי או' שאמר היא אות כי אומרו )ה(
. עובר חולף היום מציאות כי האוח הוא מה )ו(
.לדורות הוא שהשבה ידע לא מי כי לדורותיכם אומרו )ז(

 אומר )ס( .מקדשם יתברך שהוא בשבת יודע במה )ח(
 .תשמרו שבתוכי למעלה שנאמר אחר כשבת את ושמרת:

 אח או' ופה רבים לבון שבתותי אח למעלה אומר וגם
 טעם יראה ופה א׳ טעם אמר למעלה כי )י( . השבת

 נקבה ל׳ מחלליה אומר )יא( .לכס היא קדש כי אחר
 או׳ )יב( .יומס מות ואו׳ הנביא כלשון מחללו אמר ולא
 כי )יג( .יומת מוח נאמר הרי ונכרתה כו' כל כי

 אלא ואינו טעה נתינת שהוא יראה ט׳ כל כי באומר
 מלאכה יעשה או' )יד( .כו׳ העושה וכל והל״ל גיזרה
 רק להזכיר צריך היה לא כי )טו( .מלאכה תעשו שהל״ל

 כו' וביום או׳ )טז( .בחול המלאכה לא בשבח הכנימה
 מלאכה העושה כל אמרת פעם או' )יז( .והיום שהל״ל

 זה למעלה נאמר הרי כי ט' ושמרו או׳ )יח( .כו׳
 או׳ )יט( .לנוכח ושלא שלישית וכאן ולנוכח פעמים
 באינו וגס לעשות. ולא לשמור יאמר הראוי לעשות
 .צודק בלתי שהוא אותו שנעשה אלא בו שנעשה אומר
 .עוה״ז הבריח הוא מה עולם ברית לדורוחם או׳ )כ(

 כבת או׳ )כב( למעלה. נאמר הרי או'ביניכם )כח(
 ואתה באו׳ והנה :מעלה כלפי מובן בלחי שהוא וינפש
 ז״ל במאמרם יתכן עוד .א׳ ענין חצוה פרשת לנו כחוב

 לפרעה משה אמר במצרים ישראל בעוד כי )במכילתא(
נשטע יום להם אין אם מלאכתו עושי עבדים לו שיש מי

1 )רז״ב( מ

 הרעה ויאמר כראוי עשוח יוכלו ולא כחס יוחש ט לנוח
 אה להם ויבחר מהשבוע יוס אחה להם בחור דברח כן

 השבת אס הב״ה להם כשנחן כי ארז״ל וכן .השבת יום
 חלקו: במתנת משה ישמח אומרים משהוע׳כאנו שמח

 מאז השבת את להם שקבעת ואתה יאמר יתכן ובזה
 שבתותי את אך ט׳ דבר ואחה וזהו עליו הזהירם
 אמר המשכן מלאכת ית׳ או׳ שאחרי והענק תשמרו.

 אך . המשכן ענק להם לאמר כדי ישראל בני אל דבר
 המשכן מלאכת תדחה שלא חשמורו שבתותי שאת מאס

 היא אות כי והשעם אך ואו׳ לאמר וז״א .השבת אח
 והחכת הענק אל ולבא :בס״ד ביאורו יבא כאשר כו׳

 הקדמות ה׳ נקדים הנזכר הספקות כל ולהתיר הכתובים
 כל כי ס״ג( דף בשלח )פ׳ הזוהר בס' המפורסם )א(
 ליל כי .יום ומדת לילה מדת שהם לשנים מתחלק שבת
 .הגדול הפס אל היום ומדם השכינה אל מתייחס שבח

 של א׳ בפ״ע. בחינה לה יש שבת סעודת כן על כי
 ששי יום בערב שבת בקבלת וע״כ יום. של ושתים לילה

 בואו אומרים שהיו קי״ט( דף )שבת מסכת ארז״ל
 הנאה הלילה בחינת על שהוא מלכחא שבת פני ונקבל
 קראוה השכינה אל מתייחסת היותה ועל . ההיא בעת

 מלאכה עשיית העדר .השבת שמירת שאק )כ( .מלכחא
 יתב׳ הוא היה לא שא״כ בראשית למעשה זכר בעלמא
 הן שבח של בחינות שהשחי כ״א .כ״כ בדבר מתמי'

 ולמה כמדובר. ית׳ שמותיו מפני כאמור. רוחניות
 השבח בבא ע'כ ממעל אלוה חלק ישראל בני שנפשות

 מקומות כל אל ומשפיעות בחינותיה ומתרבות מתעוררות
 בא .גדרה לפי ישראל איש כל נפש אל בפרט .קדושה

 השפע אל כהיכל נעשית שהנפש נפשו פנימיות תוך אל
 .נפשו מאיטת מאד גדול אור יתרון הוא כי יען .ההוא

 על שהוא יתירה נפש רז״ל קראו הזה היתרון ואח
 בקרט אשר הנפש מציאות על .ההוא לשפע שיש היתרק

 האור ע״י לה שיש היתרון על נפשו את בשבח שקורין או
 היא יתירה בנפש כי )נ( .יתירה נפש קרבה אל הבא
 מפולס והוא נפשו מאיכות למעלה .ממעל אלוה חלק
 וע״כ ,מלאכה בחינת שום יחס ט ואק . מנוחה שכלו
 בנפש מלאכה ועושה ההוא מהעולם מלק בו אשר

 ממקורה נפשו שורש וקוצץ פוגם .בקרבו ההיא יתירה
 לא .והתראה עדים כלי גס וע״כ .נכרת הוא ומיד
 נפשו מחאהזת יתירה הנפש שע״י )ד( .כרח ממנו יבצר

 תוךנפשו. אל ית׳ ממנו משוך מסד בחוט קונו. עס
 במדרש יוהק ר׳ כמאמר .ישראל בני ובין ביני וזהו
 ונכנס זר ובא .יחד שהם והמלכה למלך משל . רבה

 קוצץ .בשבת מלאכה העושה כאשר כי )ה( .ביניהם
 בהתענג .השבת את המכבד כך משורשה. נפשי ומשרש

 .חול דברי מכל ונמנע .בחורה ט ועסק .לשמח בו
 .השבת בבחינות החרה והחרטת מוסיףהתעוררות. הוא

 כח מלאתי ואנכי כענין . עושה הוא השבת אח כאלו
 .השבת בחינות שאור למה כי והענין :ה׳ רוח את
 חלקי את מענג שזה מה יתירה הנפש הוא בנפשו הן

 קדושת בטונח בחינותיו מאיכות הן שהן .יתירה הנפש
 עד ומאירה עולה כוונתו .העליונו' השבת בחינות
היק פלוני שרבי .בגמ׳ ז״ל מאמרם יובן ובזה .למעלה

מרבה
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 ,נחי שהיא לילה בחינת על כמ״ש שהוא שבתותי באמרי
 זה ענין מה הגדול השה קינת 5 שהוא והיום השכינה

 כי הבבת את ושמרתם הלילה בחינת על אמר לזה . וזה
 היא ממש בכס לכם היא ממנה קדש מלק כי לכס היא קדש
 החלק הוא וקדוש מרום וכ״כ הלילה מבחינת יתירה נפש

 הלילה בחינת את מחלליה כי ממנה לכס הבא ההוא
 מול של דבר באדם עודנה שעושה מלאכה בה שעושה

 יומת .נפשו בשורש למעלה לו מוח המלאכה שהיא
 עולש באושי מיסכו הוא ואיך סקילה מיתת שהיא בעה׳ז

 הלא בב״ד העולם בזה שיומת לתקונו צריך כן שע״י
 ממנו בא יהירה שהנפש שהעולם למה בטבע כי הוא
 עודנו יתירה שהנפש האדם וע״כ .מנוחה עולס היא

 הדבק נשכו בשורש וקוצץ פוגם הוא מלאכה יעשה בו
 הפושה כל כי חהו .ית׳ ממט שורשה ונכרתה למפלה
 הנפשות כל הן מעמיה הנבש מאליה ונכרתה בו מלאכה

 ביארנו כאשר עמיו הנקראים נפשו פורש אל המתייחסות
 ואינה נכרתה לבדו שנפשו עמיו אל ויאסף פסוק על

 וז״א בה. אמיץ קשר להן שהיה עם בשאר פוגמת
כאשר כי לנו רמז דרכו וע״פ :מעמיה ההיא הנפש

 לאשתו ואמר שבת לכבוד ולהכין להביא .ביותר מרבה
 מכינים היינו לא אצלנו להתאכסן בא יוחנן ,ר היה אלו

 ,ר בא היה אם כי דומה פאיט יקשה והלא .בשבילו
 .האיכליס אנחנו עתה אך .האוכל הוא היה יוחנן

 .לאדם הבאה יתירה הנפש כי במ״ש אך השותים ואנחנו
 נפרדת הבלתי השבת. קדושת גדולת מאיכות היא

 מה מלבד שבת קדושת לשר אוכלים שאר מה .ממנו
 שהיה הלל כענין .האוכל ע״י בט מתקיימת שיהא
 ע״י גם .ופתה באכול גפפו עם חסד גימל בהיה אומר

 .עצמו הפבת אח כאלו הוא .העליון פבת לכבוד השגה
 ראש. למעלה עולה השונה באור ומענגים מעבדים אנו
 לשבח וקראח באו׳ דבר שהנביא אחשוב זאת גוונה והל
 לשבת אס כי ענג ושהי: לאכילה תקרא אל לומר ענג

 הענג עצמו הוא כאלו בלבך וחגיל שתשמח .ענג הקרת
 הכתובים ביאור אל נבא ובזה :בכוונתך בו שתתענג

 .בהוש לשכני מבכן לעשות צויחי הלא יתברך הוא חמר
 לפפו׳ שבת תדחו ולא .תשמרו פבחוחי שאה בזאת אך

 לכלול שבתותי וז״א ביום בין בלילה בק וזה המשכן
בפ״ע שבת בחינת אמד פכל יום ומדת לילה מדת

 לא למה בעיניך יקשה ולבל ראשונה בהקדמה כמפורש
 אט כן על . שכינה תשרה שט מה מפני שבת תדחה

 לו׳ והוא כו׳ היא אות כי אחד .טעמים שלפה לך ניחן
 להבטל כ״א יותר שבת בשמירת שאין רוחך על יעלה אל

 כשברא מלאכה בו עשה צא שהקב״ה ביום .ממלאכה
 הוא בא״כ . העולם לחידוש וזכר אות שהוא הבולם.

 השמירה היא שאות מס אך המשק ספני נדמה היה
 וביניכם ביני המקשר פנימי דבר הוא .תשמרו שאמרתי

 נפשכם תוך בהוא ביניכם ונכנס ביני שהוא דבר שהוא
 הלק הוא גס שהיא .לשכינהי היכל היותכם מפין שהוא
 כיון ומ״כ .ושלישית שנית בהקדמה כאמור ית׳ אלוה

 באדם כ״א .עצמו מצד ט שכינה הבראת אין שהמשכן
 לא בתוט כי .בתוכם’ ושכנתי מקדש לי ועשו כפד״א

 וממט האדם הוא ה׳ היכל כי שהוא בתוכם אלא נאמר
 בשבת איך מעתה אמור וא״ש המשק. אל יתפשט

 עצמו שהוא במשכן מלאכה יעבה ה׳ היכל הוא שהאדם
.האדם מן לו שנמשך ממה אלא שכינה ט אין עצמו מצד

 :המשכן אל נמשך ה׳ היכל האדם היות שע״י
קדושה לאדם היא השבת כי והוא כני טעם ועוד

 נדמה ואיך בזמנו אלא אינו הוא והמשכן לדורות
 וז״א זמן קצת אלא שאינו מה על לדורות שהיא קדושה

 מלאכה תעבו אס כי והוא ג' טעם ועוד :לדורותיכם
 בכס מקנה אני שבשבת בעולם יודע לא במשכן בבבת

 אלא שבת שמירת כוונת שאין אלא יתירה בנפש קדושה
 ממעשה ב״ה הקדוש שבת השביעי שהיום בעלמא אות

 מלאכת לעבות אתכם מניח שאיט בהיות אך .בראשית
 מקדש יח׳ שהוא אלא זה אין כי וידעו יכירו המשק
 ממעל. אלוה חלק הוא יתירה בנפש ישראל אח בשבח
 ט יעשה באדם ההוא החלק שעודנו ראוי אין שע״כ

 איך וש״ח מקדשכם ה' אני כי לדעת וזהו .מלאכה
 המשק ממלאכת נמנע יתירה בנפש מקדשנו בהקב׳ה ע״י

 כל שאין תאמרו הלא כי כלומר מלאכה מכל ואפי׳
 כללתי אבר ועוד .העולם חדוש אל וזכר אוח רק העניו

 2 )ח״ב( כו

 אקהענין קוצץ או פוגם הוא פלוני דבר העושה נאמר
 באלקיוית/פאל״כ מדבקוהה שנקצץ נפבו שורש על רק
 ענין הוא זה ופסוק ית׳ בו יפעל מה חטא אס

 כו׳ ימים ששת אמר ביום יום מדת ועל הג׳ ההקדמה
 שאיט כפולה קדושה שהוא שבהון שבת השביעי וביום

 מדח של שכינה מבחינת שבאדם יהירה נפש של קדש
 בערב שקבל יתירה בנפש שניתוכף .לה׳ קדש כ״א הלילה

 .הגדיל השס בחינת שכינה מבחינת שבה יוס
 בעונש הפרש ביש ולא הגדול השם הוא לה׳ קדש וז״א

 כי הוא כן לא כי בלילה לעושה ביום מלאכה עובה של
 היום בכללות בהוא השבת ביום מלאכה העושה כל

 יעשה יפיס בפת ואמר .יומת מוח ויום לילה ששלל
 דמות לבלתי .האמור הטעם זולת כי לומר מלאכה
 לא ש והוא .אחר טפס יש השבת אח המשכן מלאכת

 בטבע נפשית היתה המשכן מלאכת כ״א בדבר ריוח היה
 בכינה השראת לקרב בבת לדחות שטוב אומר היית

 כמאליה מלאכה יששה ימים שפת אבל .מועטים בימים
 הזאת המלאכה שאין לרמוז .־ בששת אומר איני שאפי׳

 ה׳ עשה ימים ששת כי העולם כבריאת כ״א הזמן סחת
 ביום ליעשות ראוי שהיה מה כל וא״כ ש׳ השמים את

 בדרך הכתוב שיפור או :בחול הוא גס נעשה השבת
 כמאליה מלאכה יעשה ימים ששח ית' הוא באומר אחרת
 ה׳ לשה קדש בבתק שבת יהיה השביעי פוביום בזשה

 .זכר לתואר המתייחס׳ יוס מדת על כי ולהיות כו׳
 כן יהיה היום זכות שע״י תעשה אמר ולא יעשה אמר
 המלאכה דרך כי על בלילה גם זה מנין אמר ולא

:ביום ליעשות
 קי״ח( )בבת ארז״ל .כו׳ ישראל בני ושמת №

 הבבה > א שומרים ישראל היו שאלו
 אל זוכים והיו־ להם. יכולה ולשק אומה היה לא כסקנו

 הקדושה כי והוא הענק אל ונבא :לעולם המטחה
 ע׳י למעלה המפורש העליון. מעולם באדם השורה
 העש^ שימרי׳ היו אס .מישראל יוצאה הימה לא השנת

 בה בקד,
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 לא כי והוא .ונחוספח הולכה היחה ואדרבה באמשה

 כ״א .מלאכה מעשות המנטה שהוא חילול העדר בלבד
 קודש וענייני ומצות הורה בעסק קדושה דברי בו לעשות

 אור שורש עי׳כ הגוף להנאת לא לשמו אוחו ועניג בלבד
 אל בא יתירה הנפש אור שממנו למעלה עצמו השבת
 באיכ-ת עשייה פועל כאלו ומהגדל מתרבה האדם

 הה עד הנה לומר וכו' ושמרו וזהו עצמו השבת קדישח
 אשר בלבד במלאכה מלחללו שבת שמירח על דירתי

 עצמו השבת את עשיה אינו אך קדושה העדר רק אינו
 כי .לכם דעו אמנם יתירה קדושה באיכותו והרבות

 מלבלתי שאינו באופן השבת אח ישראל בני ושמרו אלו
 יהיה וחס דור לכל עצמו השבת את לעשות כ׳א חללו
 שהוא ברית משמעות שזה עולם קיום שהוא שלם ברי-.:
 .בריח נקראת .הדבר המקיימת השבועה כן שעל קיום
 שלא קייס העולם שיהיה שיעשו עולם ברית פה וז״א

 יהיה כ״א ית׳ הוא לחדשו ולחזור לכלותו השלם יצטרך
 כראוי נשמר שאינו מה ע״י כי שהוא מעתה קיומו צו

 יתירה נפש ע״י .לאות לנו שיהיה אלא כעת לנו אין
 מוצאת קדושתה שאין . למקומה מוזלות שנשבית וכיון

 כו׳ ביני אומרו וזה בנו להתמיד השן מחמת מנוחה
 על מאמרנו בהזכיר והוא דשמיא: בסייעחא נבאר כאשר
 שהקשו וכו׳ מלאכתו השביעי ביום אלהיס ויכל פסוק

 מלאכה נעשתה מהיום שבקצת שמשמע י'( פ' )ב״ר ז״ל
 הסר השלם שהיה אלא וכו׳ ה׳ עשה ימים ו' פסוק הפך

 המנוחה כי קבה והלא מנוחה באה שבת בא מנוחה
 ביום אלהיס ויכל יאמר עליה ואיך תעשה ואל שב היה

 נפש בהעדר מומר להיות שהארן כתבנו אך השביעי:
 ע״כמה נפשו. בצאת כאדם ותהקלקל הפסד לקיימה

 בעולם קדושה השפיע שבת קדושת ע״י יה׳ הוא עשה
 וזהו .והפסד מהתקלקל והנוח תתקיים ידה שעל השפל

 נפש העולם קבל השבת שע״י מנוחה באה שבת בא
 אלא השבת ע״י הבאה יתירה נפש מעין להתקיים
השביעי ביזם אלהיס ויכל וזהו .לשלם היה שבעולם

 :עשה בקוס והוא הכל כנגד שקול הי׳ זה כי
כ״א אמרתי הלא אמר .הכתוב ביאור אל נבא ובזה

 קיום שבח קדושת תהיה .כראוי השבת ישמרו
 כך ששים שאין עתה שהוא מה כי .בהתמדה העולם
 בני ובין שביני רק הענין אין .כתקנה השבת לעשות
 הלא .האות הוא ומה .בלבד לעולם היא אות ישראל

 השביעי וביום וכו׳ השמים את ה׳ עשה ימים ששת כי הוא
 וינפש וזהו .לקיימו לעולם נפש ויחן .ממלאכה שבת

 והוא .נפש קנה עולם ברית באומרו הנזכר שהעולם
 שהיא .יתירה נפש לכם בא שבשבת מה כי וינפש משמעות

 . העולה הקב״ה שחדש מה אל אות היא וביניכם. ביני
 ומה .מזה יותר עתה לכס אין .בשבת נפש בו והקנה
 כיון באומר׳ טז( דף )ביצה רז״ל דברי בזה מהקו
 כמו הלא כי .שיצאה לנפש וי השבת שבצאת וינפש ששבת

 וטוב .בצאתה הנפש אבדן הכתוב שיאמר נחשב זר
 יתכנו אלה בדברנו אך .בואה שמחת לומר שה טוב

 .השבח את לעשות ט' ושמרו אומרת שהתורה דבריהם
 צר כן ששים שאינכם עתה כי טובכס רוב מה אז כי

 יצר אך ט' בלבד היא פאות אס כי טובכם שאין .לכם
3 )ח״כ( כו

 .כפשוטו שפירטנוהו וגם .וינפש ששכח כיה כי לכס
:לישנא כהאי דאפקי׳ במאי לרמוז רז״ל כוונת

אקר כי לב כל יחרד לזאק .כו' משה אל ויתן יח
 פצא בל חסידיו דרכי לשמור ה׳ דרך היוה י

 על נ״ב( דף )סוכה ז״ל כמאמרם .ידם מחמה חקלה
 של יצרו שאין יום לך אין .כו' לצדיק רשע צופה פסוק
 עזרו הקב״ה ואלמלא .לטורדו ובא עליו מתגבר אדה
 דרכם פ’וע .בידו יעזבנו לא ה׳ שנאמר .בידו נופל היה

 .יש׳ חסדו גודל להורות .הפסוק סוף אומר יגמור
 נמנע סלט שלא מה מל .מזכותו ה׳ מנכה לא כי

 עליו שיעלה אס כי .בהשפטו ירשיענו ולא וזהו .מלחטא
 אשי׳ ז׳( דף )חולין ז״ל מאמרם והוא .נמנע מעצמו כאלו

 ידן על תקלה מביא הקב״ה אין צדיקים של בהמתן
 אז הלא כי יפלא זה מכל והנה לכ״ש: עצמן צדיקים

 ק־ושיס צדיקים כלה .אלהיהם בה׳ דבקו ישראל בני עם
 . כהם וטובים גדולים לה' ומי בפנים פניה מתנבאים

 .ידם מתחת תקלה תצא לבל עזרם שלא היה ומה
 עליהם כך חסידיו. רגלי שמר שלא עלה׳ישלא וכאשר

 בשוחת שדודים נפלו אץ .דעה דור השלמוח גדולי
 ואם .כלל דרך הוא זה והן .פולה בני כנפול עמוקה

 בעיני היה נקל הנה כי א ה. הלא .הענין לפרט באט
 כיום יום הס׳ מלאת טרם משה ירד היוצרלענוש.

 .ישראל עמו ותיקון .העולם חיקק מפני . סמים
 יצא שלא יתחלל בל .,יש שמו כטד דבר על מזה ויותר
 ומשה .רחמיו ברוב ה׳ לולא כי לעולם ההוא העגל
 .יחידו עמו את מכלה היה לפניו בפרן עמד בחירו

 ככה ה' עשה מה והחש .ובהו לשהו העולם ומחזיר
 מזער הלא כי .ההיא הגדולה הרעה מעשה מנוע לבלתי

 כשיעור שהוא .יום הס׳ לסיף טעותם שבין ההפרש הוא
 אוהו כי .למרום עלותו עת עד הלילה תחנת שמעת

 עלותו יום את חשבו כי .מהם שחסר מה היה השיעור
 עד הימים מלאו לא כי לבס אל נחט ולא .חמים כיוס

 וגס .האחרון ביום הראשון מהיום חסר אשי שישר בא
 ,ממצרים ישעם כל כי ידעו המה כי .יפלא ישראל על

 .קיאם על שט ואיך .מהע״ג ידיהם שמשסו מה על היה
 ואיך הגטרה מפי ששמעו הראשון הדטר הוא וגס

 קושיא על הנה כי .אומר אמנם :ט ויכסלו בערו
 " מקודם משה אש לשלח מיהר לא כי היה מה לאלהינו

 . לשבח מעם טוב לתש חמימה ,ה תורת קידמה ע״כ
 כי והיא .וכו׳ אחו לדבר ככלוחו משה אל ויחן ותאמר

 הארבעים סוף עד כי היחכן כי )א( .בכתוב יקשה הלא
 לא למה סיני בהר אומרו )ב( .אתו לדבר כלה לא יום

 בפשט רז״ל רוב כדעת שם שעלה במרום לו ניחנה
 .אלהיס באצבע כתובים אבן לוחת אומרו )ג( . הכתוב

 .לוחות שיאמר .בגשם ית׳ יכתוב .לב על יעלה איך
 אלהים. כתבם אבן שבהיותם שיראה כתובים. אבן
 באומרו .הכתוב מאמר זה על כחולק יראה הלא כי )ד(

 הוא. אלהיס מכתב והמכתב המה אלהיס מעשה והלוחות
 אומר* אך . אלהיס במעשה אלהיס מכתב יצדק זה כי

 ..אלהיס באצבע נכתבו אבן שבהיותם שיורה אבן לחות
 מה על ללמדנו הכתוב כוונת אכן :נחשב זר כמו הלא

У'г מאמרם אל לב נשום והוא .ככה ה׳ עשה זה
בחנחומא
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 יום בכל הקב״ה שהיה והוא זו( )פרשה נתנשמא
 נשלמו וכאשר .שוכח והוא תורה ומלמדו משה עם מדבר

 ויחן הוי .עוד שכח ולא במחנה לו ניתנה אז .יום ,המ
 שמשה היחכן לב. לשים וראוי ע״כ: סשהככלש אל

 מה כי ושד .,ית שא שמלמדו מה ישכח .האלהים איש
 עשה לא למה .במתנה לו שנתנה .המ׳ בשף שעשה

 לקבלה למשה אפשר הי׳ לא ואס .הראשונים בימים כן
 כיון .ראשונים בימים מלמדו היה צמה .הט׳ שף עד

 הולכת השכח׳ יום בכל שהי׳ הוא ואס .שכח בהם שהיה
 א״כ .השכחה ובמלה המ״ם כל תום עד ומתסעמת

 זה מעין מאמר שד .מתנה אל הדבר מייחס למה
 .אש לדבר ככלוש זה פסוק על מ״א( )פ׳ רבה בששת

 למשה אח״כ ואומר .למשה תורה מלמד הקב״ה ששה
 הקב״ה והיה .שנינו נאמר משה לו אומר ושה .שיחזור

 בזה וגס :ע״כ אתו לדבר ככלותו וזהו .משה עם שזר
 בזה אך ומשה הקב״ה בין החזרה ענק מה .לדעת ראוי
 להשפיע שחפן ית׳ דרכו זה הנה כי והיא הענין אל נבא

 לולא .המה בארן אשר קדושים כל לעיני ולהגלות
 משה אל ית׳ וכמאמרו הגשם. יעצרם כי מצדם הוא שהעיכוב

 לו'הלא פני. את לראות שכל לא שאמר וט', נא הראיני באו׳
 רוחך על יעלה אל אך .כבודי את אראך לשאול הקשית

 לא כי להתראות חפן לי שאין .ממני הוא העיטב בי
 אתה כי אעשה מה אך .מתראה הנני אני ט שא ק

 באופן .מעכב שגששתך פני את לראות סוכל שלא הוא
 . להשפיע רוצה ית' הוא לקבל רוצה שאדם ממה שיותר

 פי ופל .לקבלו ורוחני האיכות זך המקבל שאין אלא
 הקב״ה רצה הנה ט והוא הביאור אל נבא האלה הדברים

 דברים בב׳ .משרע״ה המין שלם ע״י ישראל אח לזכות
 .ופרסיה כלליה שבע״ש חורה כל ללמדו )א( .כאחת

 להתחדש שעתיד מה גס וחדושיה דקדוקיה עם תומן עד
 מיד שבכתב חורה הם הלושת לו לחח )ב( .דור בכל
 בקונו האדם ידבק השרה ע״י ט .דעת ללמדו ליד
 והנה מידו. מבלה נשמי איש כי הגשם. יעצרנו ולא
 מי ט המרחק תכלית מאדם המה רחוקים אלה שני

 פעם שבע״פ תורה כל להכיל יוכל .קורן מחומר אשר
 ידון אשר מאד.והסעס היא רבה כי ישכח ולא . א׳

 .א׳ בפעם רק תורה לתת יח׳ רצה לא כי שא .רוש
 אחר ט לומר הקמים .הבאים בדורות מקום ימצאו לבל
 השרה גס ע״כ .חלילה אחרת תורה נתן שרתינו משן

 ג׳ אל סעס שב מצאנו ובזה :,א בפעם רק נחנה לא
 אס לרגום ורצו .משה של באבלו שנשחכש הלכות מאות

 לא ולמה בפלפולו קנז בן עתניאל שהחזירם עד .•ששע
 .זה אין אך .הוא נביא כי .ליששע יס׳ לאומרם שב

 ונותן וחוזר נותן הקב״ה כי .לומר איש יקום לבל כ״א
 . לאחרת א' תורה בין יבחינו ולא .תורה אחר שרה

 הלשת לקבל והיא .קן אין עד הימנה גדולה והשנית
 מיד לקבל .כזה נמצא לא השרת בתלאכי גס כי ליד מיד
 אך ית׳ מאתו יורק בהשתלשותשפע. לקבל לא אם )יד
 שואלין .במציאוש אף כי .כמוהו נשמש לא ליד מיד
 ששה גם ובק מידו יקחו ואיך .כטדו מנץס איה

 פה אל ופה .אשה ילוד מכל .ובהיר ץ משה »מר
 ליד מיד תורה לקבל כדאי •היה לא עדיין יש׳ בו ידבר

4 )ח״ב( בו

 עד • שטח מכלי Ъ פעם שבע״פ התורה כל ולקבל
 יתקרב שכמעט עד חוסרו וימרק .מופלג שישר יזדכך
 עם שם יהיה יצטרך ולזה הרוחניות אל פמש .הומרו

 אל ומתקרב מזדכך ונפש בגוף .לילה ומ׳ יום מ׳ ה׳
 צורת להצסייר כאשר כי הוא הארבעים וענין .הרוחניות

 להתהפך כך .יום מ' צריך .מהכויפה אמו במעי הולד
 צריך הרוחניות הוא זולתו, איטת אל ההוא. החומר

 הראשון האיכות בהם שנתהוה יום מ׳ כנגד ,יום מ'
 ובמלאת מהם שנתהוה יסודות ד׳ כנגד עשיריות ד׳ שהם

 וקבל למד אז לקבל האפשרי רוחניות שנגמר ההם הימים
 תפול שלא .הרוחני כדרך שד שכוח לבלתי שבע״פ שורה

 ליד מיד לוחות לקבל ג״כ זכה ואז השכחה חרפת ט
 כיע״י עצמו אלהים אתו דבר ע״י .היה הזיכוך ואופן

 פועל היה אמצעי בלי אליו ית' מפיו היוצא עצמו הדטר
 שהיה עה יום המ׳ בתוך ית׳ מלמדו שהי׳ וזהו ומזככו ט

 קן שאין גס ט .ט להזדכך הלמוד שיועיל למה שוכח
 במבע כח אין מועם בזמן רב לזכור ית׳ פיו הבל לרוחניות

 היה פ״ה יום מ׳ פשר עד להתהפך לשטל החומר
 מלמדו היה לא שאל״כ היום בס׳ הזיכוך נגמר עד שוכח

 פיו שהבל אלא .שוכח שהיה כיון יום ארבעים תום מד
 ,המ בסוף הדבור בתום כן ועל המזככו היה בלשד ית׳
 משה אל ויחן וזהו :,יש מידו הלוחות לקבל הוכן יום

 אליו ההכרחי הדבור ככלות שהוא אתו לדבר ככלוחו
 .כמדובר קודם אפשר היה שלא מה המ׳ בסוף שהוא
 שלהיוחו .משה אל ויחן וזהו .אשה ילוד המקבל להיות

 כלוט עד ניתנו לא אשה ילוד שהוא משה אל הנתינה
 שהיה )שם( ש״ר למאמר גם ומה . לקבלם אתו לדבר

 והיו .שנינו נאמר משה לו ואמר תורה מלמדו הקב״ה
 יותר ולחבר לקרב שהיה אתו לדבר וזהו יחד אומרים
 הדבור בהתאחד להזדכך .עמו ית׳ פיו הבל רוחניות

 ככלותו וכו' ויתן יאמר .בדטר הס׳ בסוף הזכוך גמר ועל
 לזככו כדי מלמדו היה שהיה־שוכח. גם ופ״כ וט׳.

 צריך שהיה מל במתנה לו ניחנה הס׳ וביום ט דברו ע״י
 מה ,אח״כ לקבל סוק לשיהיה הס׳ יום כל יטטר
 אשר וכל .ההכנה הושלמה הס׳ בכלות והנה אותו שילמד

 ללמדו לחזור הס׳ אחר זמן צריך והיה שכח אז עד למד
 מתעכב היה וע״כ .נשכח הכל הקודם כי התורה כל

 לחטא בעצם שאנה מוציאים והיו . יום מהארבמיס יושר
 רגע שכמו במתנה אז לו נתנה .ית' שא עשה מה ע״כ
 לו אותו הזכיר הנשכח שכל •אז קבלה .חן מתנת דרך
 גמר אחר .לכך הוכן כבר כי ההשלס ברגע יס' שא

 גמר שהוא אתו לדבר ככלש כי הכתוב ואמר הזיכוך:
 מהפלא מידליד. וכו׳ לוחות ב׳ ויתןלו אז הזיכוך.

 לרוחניות מגשם בם להתהפך יום ,המ סוף מד אפשר היה
.לקבל יכול היה לא ט .הא׳ האיכות ט שנתשה טמן

 :זה משישר בפחות אשה ילוד אדם היותו טל
 נתינת ית׳ תלוש אל .פעם נווב ראינו מצאנו ובזה
 לו ויתן לו׳ ביסים ולא הדטר. בכלות הלושת ז

 הין לא הסזכט הדביר שאלמלא למה .יום מ׳ בסוף משה
 כא״ז״ל מה יוט ג״כ ובזה אותו מזככים לבדם הימים

 שהבל רומזים שהפ״הוכ״ף ברמזמנצפ״ך. )ב״רפ׳א(
, לכף הפ׳ם הקדיש שלמה מכףלכ״ף־ פה אל מפה
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קג משה תשא הדרה

 התורה קבלת הל בדבור הכנה היתה השה כי הוא אך
 גס החומר .ית׳ מידו לקבל החומר גם לזכך שהוא בכף
 נשיקה ענין שהוא פה אל פה ענין השיגו עד ע״כ הוא

 הדבור ע״י זה שיהיה .הקונה עם הנפש עצמיי ודביקות
 כמדובר לילה ,ומ יום מ׳ אחו מדבר ית׳ הוא שהיה

 ונחנה .בעצם יח׳ בו נפשו דבקה בזה כי . למעלה
 משה יכול היה לא למעלה כמפו׳ שבע״פ תורה כל לו

 מאמרו בעצם יצדק וטה . כף אל ף מכ הלוחות לקבל
 היה לא כי וכו' ככלוחו משה אל ויחן באומרו בחורחו ית׳

 הלוחות אשההואאת יליד אשר למשה הואית׳ לתת אפשר
 פ♦ אל פה ענין שהוא .אתו לדבר כשלוחו לא אם מידו

 העדות לוחות סיני בהר ואומרו :כמדובר כף אל ף לכ
 ימנע לא משה אל ויפן אומרו על יקשה הלא כי וכו׳

 איך רוחניות אם .גשמיית או רוחנייח הלוחנק היו או
 ית׳ הוא לו נתנם איך גשמיות ואם בכפו משה קנלס

 ע״כ גשמי דבר לאחוז מבא ית׳ לו היה הדרך זה ואי
 .אותם משה קבל בעיניך יפלא אל כלו' .סיני בהר אמר

 לשיהיה כי במרום ולא פיני בהר לו ניחנו ע״כ הלא כי
 הוצרך משה. בס שיתפוס. ,אדם יד תפיסת בהם

 ניתנו שהלוחות אף כי והוא בהר. הנתינה תהיה
 כשהורדו רוחניות היו שלמעלה גם כי הוא ידוע מלמעלה

 הבאים למלאכי׳ יקרא כאשר גשמי התלבשות קנו למסה
 מתלבשים כאנשים אדם בני בפני להראות כי לארץ למטה

 אל טאס עד למעלה בעודם יתלבשו לא אך מה גשמות
 למעלה כי .העוה״ז מעין יתלבשו ופה .השפל העוה״ז
 לגשמות מבא שם אין גשמות המסולק המלאכים בעולם

 התגשמות בתם נפל שלא בלוחות היה כן .בו שיתלבשו
 איפה ח״כ וש״ת ס?י הר בואנה פד . аф ביד להתפס

 לוחות היו כי הוא הלא .יה' ידו תפיסת גס צדקה איך
 היא קדושה אשר .השרה לוחות שהיו למה כי .העדות

 מה ראשון. ראשון על ופי׳ ית׳ אחיזתו היתה בה
 ע״י שייו היא משת תפסם שע״כ .סיני בהר שאמרש

 רוחניות ולא ממשיות אבן לשת במרום ולא בהר הנחנס
 שע״י העדות לחות שאמרקי מה ועל .נתגשמו שם כי

 ואמר פי׳ בס. לאחוז מבא לוית׳ היה התורה בס היות
 היות שהוא כתובים להיותם כי אלהיס באצבע כתובים

 באויר האותיות שפרחו כמשאז״ל רנודע רוחניות האותיות
 מקיימת האדם נשמת כאשר כי שהוא כבדות הלחות ונשארו

 היה כן בקלות להתנועע חיות בו ונותנת .הגוף את
 היתה לא ית׳ ידו על שהיתה הכתיבה כי הזה הדבר

 והיתה יה' רוחניותו אל מתייחסת רק .אנוש בחרס ככתוב
 ומטאר כאמור הגוף כייחס והלוחות הלוחות אל כנשמה

 כבדות נשארו האותיות בפרוח וע״כ .פ"א בב׳ר אצלינו
 שהיו באומרו וע״כ .נפשו בצאת האדם יכבד כאשר
 באצבע כשבים ובאומרו הגשמות מצד שהוא .אבן לוחות

 ,ב שייכות אל סעם נתן הרוחניות צד שהוא ■אלהים
 באומרו ומשה. ית' הוא בלוחית כא' נגדיים אוחזים

 כתובים ובאומרו משה יד תפיסת אל טעם נתן אבן לחות
 ברוחניות שהוא .בם ית' תפיסתו אל טעם נתן וכו׳

 דברים מהשני הנה :כאמור בקרבם אשר האותיות
 כי .יפלא ה׳ שעל מה )א( .בס לדבר ייעדנו אשר
 העגל יצא לבל .ההר מן משה רדת הקדים לא למה

5 )ח״ב( כו

 צדיק גוי יד מתחת כזאת תקלה יצאח איך )ב( .ההוא
 מתוך מדבר אלהיס קול שמע אשר אחד גוי ישראל כי

 הנה כי נאמר השנית ועל * בא הנה הא׳ ומעם האש.
 מביא במרעים והשחר .רעים התערבוחעם כי ספק אין

 במרעים התחר אל י'( )תהליס או׳ הוא דוד וכן חמא
 בעושי לקנא יבא אליהם מהתחברות כי .כו' תקנא אל

 החוחים בין כשושנה ב( )שיר אומר בנו ;שלמה וכן .שלה
 7ית בשבחו כי במקומו אצלנו כמבואר והוא כוי' רעיתי כן

 וירא העמים מכל היתה עובה כי .ישראל רעיחו אח
 דופי הנותן .העגל את עפו אשר אח ית׳ פניו נגד והנה

 . מעשיה כל יופי החת קיא ונותן מדותיה טוב בכל
 נפשי תקע סן מדבר מדאגה ידיך. ירפו אל ע״כאמר

 אשר החוחים בין כשושפנה הלא כי העגל שן על ממך
 וישישה השחיתה עד נקבים בה וינקבו ישרפו הקוצים

 השושנה תאשם אל ומאוס. סחי וכסוחה כמושה בתה
 שכינה כל על כי אליה וכריהותיה נקביה היו נשנה לא כי

 היו והמה ושח קימוש פחים סביטתיה כל כי הרעים
 אינך כ׳א המצרים הס הבנות בין רעיתי כן בעוכריה
 כל מאת בהשחך לארץ ונכרתה נצך ועלתה כפורחת

 במצרי׳ מעשיהם ולמדם בגויס נתערב׳ כי לך זאת שכניך
 להקב׳ה מרע״ה שאסר ס״ג( ,ס )ש״ר ז״ל כמאמרם

 החפץ על סתמה אדוני נא אל העגל רגל על
 לו שהיה לחכם ,׳לופה הדבר למה משל לך אמשול כי
 ויצא זונות של ,כשוק בפמיס של מנות לו ופתח בחור בן

 אחה פדגוגו .לו אמר אביו עליו וכעס רעה לתרבות
 המרגיל לאומנות .זמה בקרב שמתו כי אלה כל את עשית

 ישראל נער שדט ההם בימים הלא כי ה׳ אתה כן לה

 בהם »,תערב ״ןען .זמה מקום שם כי במצרים וחתנוהו
 בין עיתי .ר ק וט' כשושנה יאמר וזה .מעשיהם וילמד
 צדקתה ,תא בוססו כרמה את שימש רבים גויס כי הבנות
 שיר י בתבנית כטדה המיר עד .ושתתה רעתה היסט

 הל’ ישנ בצאת גס כי בס״ד יבא כאפר גס ומה עשב אוכל
 ערע* הס און שעלי מחברת נחו וצא שקעו לא .ממצרים

 בס״ד יבא כאשר ,בשכר היו המה כי .אתם שעלה רב
 .ה׳ אויבי פשעי חטרוס רעת מאד גדלת כי הנה

 לשמור .אור במורדי היו המה כי הצדיקים אל הנלויס
 אל נבא ובזה :ידיהם בשלחה הצדיקים ישלחו לעשות
 קיל עם השמע אזניו תצלנה שומעו כל אשר הגדול הקושי
 ועד ישראל בני כעם האש מתוך מדבר חיים אלהיס
 חת וימירו הוא א5 ויאמרו .בו כחשו במסיבו שהמלך
 לעשות חכמתם נפרקה ואיך מחוכמים חכמים והמה כבודם

 על להשיב ז״ל מרס מאי והנה .ההיא ומר הרע המעשה
 היה ולא מעשה קו לאו ראויס ישראל היו לא הוא הלא זה

 אומרים יחיד טא ה שאם אלא .מעשה לאותו ראוי דוד
 וכו' להם לוסרים > רבים יתחטאו אס יחיד אצל כלך לו

 אך ה׳ ירצם לא ס התשובה מן יתייאשו לבל שהוא

 חטא לבלתי כח ז נ5ע צא כי מהם בטובים יתנחמו עתה
 שב.י כי כאלה ם עליה וישוב ית' ,ה אל וישובו ,לה

 רבים או יחיד ,ית הוא החמיא נחשב זר כמו והלא ויתוקנו
 אל איפה א״כ !י נ ושד ה׳. דרך לעוברי דרך להכין
בחירו משה לולא עי שנינו עד והלא ודוד ישראל יאשמו

 5וא ית׳ הוא ןה ש; הים כלס • צפניז כשר!
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 לוי בני הפילו וחללים רבים ט .אנעים מתו עתה גם
 אח ה׳ הלאויגוף כי יח׳. מלכותו הרוגי כל ועצומים

 ועוד י משה השקה אשר במשקה המתים וגם .וכו׳ ס ה
 מכון בה כאין ופקידה פקידה לך אין ט כסויה יה' ידו

 מת ה' חשאתי ואמר מיד התודה לולא בדוד וכן העגל
 ,ה גם . הנביא נתן ביד יח' הוא לו ענה כה כי בחטאו
 היה התודה לא כ״א יורת . המות לא השחהך העביר

 היה ימיו כל וגס זה על גס מת הראשון הבן וגם .מת
 היה לא או׳ ענין מה וכוד ומספד ובכי וצום בתשובה

 : בבהירה תלוי הכל כי אחר מעשה לאותו ראוי דוד
 יהב' שדרכו אחר כי המאמר לבעל לו הוקפה אפנם
 מביא הקב׳ה אין צדיקים של לבהמתן אפי׳ כי הוא.
 קמת איפה וא״כ כ״ש לא עצמם צדיקים ידם על הקלה

 ט החטא מן להרחיקם יח׳ הוא לעשות הפליא г ל מה
 כמאמרם או ידם מתחת מכשיל להרי' למקום דרכים הרבה

 אלמלא מאיר לרבי וכן עקיבא צר׳ השטן שאמר בגמ׳ ז׳ל
 מהטיאך הייתי ובתורתו בפלוני ו הזהר ברקיעא עלך דמכרזי

 הגבילה מפי ה׳ דבר אח פמעו אפר ה'נביאים עם כל והאס
 מסרו והאם בדוד זק ה׳ ובתוכם קדושים כלם בפנים פנים

 לבלתי בעדם ה׳ שיגן ודומיהם .ההם כתנאים שלמות
 להשיב אדם לב יטל אפר הראשון הדרך והנה :יחטאו

 אבר אחר כלל לריב. זהנצב לעומת כיהנה הוא הלא
 עבירהואפי׳קלת גוררת עבירה כי הוא רז׳להלא למדונו
 וגס המבנה בל׳ שם כמאמרנו המורה לגרור הספיק
 נס יס( )ספלי באומרו שלמה כמהמר .בשגגה החוטא

 ימטא אשר גס ט דעת ללמדנו .טוב לא נפש דעת בלא
 היא הלא כי .בעיניו הדבר יקל אל דעת בלא שוגג

 מהחל׳ מטומאה לא נפשו כ״א טוב לא נכש כי ראה ה
 איש מפי עתק יצא וע״כ ידו. מהמת זו תקלה באת גא

 היה .קשן או גדול חטא שאיזה כ״א זה אין .ולו׳ לדבר
 עבירת גררה .ההיא העבירה אפר ישראל יד תחת

 המטא. מן להרחיקם ית׳ מקום מצא צא העגל.שע״כ
 אוסו מהניל שמנט .ט היה חטא איזה אולי בדוד וכן

 היתה אשר דבר אשמת ט באופן .החטא מן ית׳ הוא
 רוע מפאת .יה׳ לו לחטא היו ראוים כי לכך מקודם בם

 הזאת הסברא .האין עם ראשי מלב להסיר ע״כ הכנתם
 וכו׳ ראוי דוד היה לא וכו׳ ראוים ישראל היו גא אדר

 .מון או השא קדימת מחמת ראויים היו לא כי כהוא
 הוא אשורס תמך לא שע״כ .ידם מתחת זו תקלה לבא
 .חסידיו רגלי שמר לא למה כ״א יהשאו לבלתי ית׳

 יחסאו ואס כו' לו אומרים יהיד ימסא שאס מפני אלא
 סן הרחיקם לבלתי ההוא השעם יספיק והנה כו׳ לבים

 עזר משולל׳ בבחירתם להניחם רק .עשה בקזס המשא
 )תהצים באו' דוד התלונן אחשבה זאת על וגם משדי

 אני ט׳ אשורי תמוך שפתיך בדבר אדם לפעיל׳ יז(
 ומחלוק .חסאו על כמתנצל אמר כי והוא כי׳ קראתיך

 שאסיחשא דבר על המשא מן להצילו ידו סמך שלא מה על
 ונסני ה׳ בחנני לך באומרי הנה אמר כי והוא .ט' יחיד

 בשביל כי ידעתיך הנה בנסיונך תעמוד לא לי ואמרת
 שש׳ .שחשאתי מה היה יחיד יהסא אס הדם פעולות

 מאמר בנסיוניוהוא אעמוד שלא שאמרת שפתיך בדבר

ששו׳ .בשפטך הזכה בדבריך תצדק פ' צל הזוהל פר3
6 וח״ב( כו

 לא שאל״כ לחשא רושם עשה בנסיק יעמוד כלא ,יה
 אני כי לי אוי אמר הא׳ ועל מעשה לחותו ראוי הייתי

 לת״א נזקקתי ארחי לשמור כי .פרין אורחות שמרתי
 הלילה אותך שאחשוד לא תיקונו אורחות מן יתייאש בל

 צדקתך בימין תמכנו פלא רק השא. לידי שקרבתני
 במעגלותי׳ אשורי תומך היית אם הלא כי המשא מן להצילני

 יון■ ת וזהו .רצונך מעשות מדרכך פעמי משים היו לא
 בדבר שאמרתי הב׳ ועל פעמי נמושו בל ט׳ אשורי

 למען רושם שתעשה בנסיון העמוד לא לי שאמר׳ שפתיך
 שאלתי כי השיטתי אנכי כי אלי תאמר אל בדבריך ה;דק
 והוא חלונה משני תבצר Ы שכן הונח לו הנה כי נסיון

 פשית כאשר לי תעשה היה רומי כל העולה הלא כי
 והעלהו ט׳ בנך את נא קח לו אמרת כי לאברהם

 או פלוני דבר פשה אלי תאמר משבתי כן כו' לטלה
 נפשי בכל נשמר הייתי אז כי פלוני דבר תעשה אל השמר

 כ״א כן עשית לא אך מאמרך עבור לבלתי מאודי ובכל
 נצחני תצדק למען כן שעל .בנפיון העמוד לא אמרת

 שתעננו כדי ותנסני שסהנני לאמר קראתיך אני וז״א יצרי
 לקיים אמרתי שמע גי אזנך הש צי ותאמר האל אתה

 :בנשק אעמוד שלא צימר לא רך לנסותך אצוך השר המצוה
 אשמת תקל רזי׳ל אמרו אבר האלה הדברים ע״פ והגה
 חכמי אמנם העגל ת א עפו הם כי נאמר כי גם ישראל

 הלא אחרת המהבמרודרך )פ׳מ״ח( וב׳ר הזוהר ס'
 אשר יעקב ירך יוצאי אברהם חלקי לעם מלילת ט היא

 ההוא הרע כדבר לעשות .סיני בהר ונשמע נעשה אמרו
 פלה רב כרב הם הרעים משכניהם כ׳א זה אין אך

 להשרותכחטמאה בלהשיהםוכשופיהם עשיהו המה ההם
 על אותם בהשליך כי באופן ההם והתימה האף בנזמי
 נפט כי אלת דבריהם לשמוע ושוב ההוא העגל יצא האש
 ישראל היו לא כי האומר שהזכרט המאמר בעל וגס

 הדבר יודו הם גם ט יתכן מ׳. מעשה לאותו מאוים
 מישראל קצת המשך פל אלא פלאהיוראוים אמרו ולא הזה

 אשל הם רב הערב כי יכחישו לא אמנה אך אחריהם
 אניז״לשם, וגס ויטנניהו עשוהו המה ישראל את השעו
 הקב״ה לו והשיב אשצוש במה הקב״ה לשני סמאל שאמר

 הלוחות. על חרוש ענין והוא ישראל בכלהעו״גזולח
 פ״ש( ד׳ )שבס רז״ל אמרו וכן המוס ממלאך חירוס

 באויר במשה טשל מרע״ה את לישראל הששן כהראה
 ששן הוא סמאל ט והענק :אוחו נושאיס ופהיו

 להסטת פניו שם .המות מלאך הוא . יצהיר הוא
 בעגל )ב( .באדה״ר )א( פעמים זה כח מאמצי בכל

 גלגל מכהה היה אדה״ר של עקט תטה כאשר כי והוא
 להשראת ראוי ובהיר זך .יח׳ כפיו יציר והיה ממה

 ממט וללמוד . עק בגן ית׳ אותו ולהשתעשע פכינה
 אחר להיות ישראל עתידים כאפר רבו לפני כסלמיד
 מעתה כי להחיוס ימוסו צריך היה לא כן ועל כתחיה

 הדבר היה ותלו המקווה הגדול השוב משיגים הייט
 . באדם יפלוש פלא בסש־צ הקימה היתה לא כך נמשך
 עזר מצא ולא הצנו וינער כה. מאמצי בכל השתדל ע״כ

 ידו ועל הנחש את אס כי מעשהו. לעפות סרסור כנגדו
 הוה על סמא״ל כח זוהמס והשיל שהלך .והצליח עשה
על סמאל שרכב י״ג( )פרק ל״א בפרקי ז״ל שאמרו כמו

הנסש



תשא תורת

 ושלט .האדם אח פתחה היא ונם הסוס על כרוכב ממש
 לשימרק והוכרה חומרו ונתעכר עבירות בהעוותו בו גס

 כי המיתה ע״י ונפש בגוף המקווה הטוב לקבל ויזדכך
 יימרק הזה העכירות חלאת ויוסר יוהך האדן בכור •אז

 הר על שעמדו ישראל והנה בשד לב לנו לשיהיה ויזדכך
 מעין חייתם בחיים להשיג והגיעו .זוהמתן פסקה סיני

 עתיד פהיה גס ומה סיני הר במעמד המקווה הטוב
 ממלאך חורין בני יהיו בהם כי הלוחות ע״י להשתלם

 סמאל ביאות וע״כ האושר להשיג למוח יצטרכו שלא המות’
 ענין ימשך ושאם באדם יען אשר עצתו נעשתה לא יכי

 שהיא .בישראל שליטה המות מלאך תוסר 'הלוחות
 בפעם כפעם ק על .בטולו תתקרב ובהעדרו 'תשוקתו
 באדם וכאשר ישראל אח להחטיא עוז בכל ''התגבר

 הנחש הוא ידו על ולפעול .בו להתלבש סרסור לו ביקש
 פשה ידו ועל .רב הערב הוא .לו און מצא עתה נם

 אס יראו עד אויומים יום המתינו פלא מה וזהו והצליח
 בהתלבש להחטיא למה נחון הדבר הי׳ אך ,משה יבא

 במלאכה העופי׳ המה אהקואףכי לכךויקהלועל במוכנים
 ידי על לעפות בקשו מ״א( פ' )פ״ר כמפז״ל והמכשפים

 באומרם בה ידיהם ישלחו למען ישראל את להטעות אהרן
 מילדי אולי לומר לב ישיחו ולא ה׳עשאה בחיר אהרן כי

 אס כאפר זה בכשופיהס רב הערב הס . העוריס
 .ידעו לא המה כי והוא הרעה מעפה תבצענה ידיהם

 תצא למען אהרן אל הביאו אבר את הכינו רב הערב כי
 ירא היה שהוא גס ומה יורגש ולא ידו מתחת התקלה
 בזה כי יהרגוהו פן ההוא העגל כנגד סרה מלומר

 אהרן על התקוממו איך ולהורות ישראל בני גס יטעו
 ויקהל נאמר עצתם שמוע ובלתי ממאן הי׳ אס להורגו

 וחחלח עיקר ט והוא .כו׳ אליו ויאמרו אהרן על העם
 וקום אמר ואח״כ עליו והתקומם הקהל היה עניינם

 אחיו כי באומרם היתה נגדו וטענתם אלהים. לנו עפה
 ואף נכזבה תוחלתם כי ח״ו נראה ועתה ממצרים. העלם

 התחילו אהרן יסרב לבל ע׳ג להם לעשות היה דעתם כי
 ויש אהרן על העם ויקהל וזהו עליו התקוממות בדרך

 כן ועל .כו' ויאמרו כך ואחר מפסיק טעם באהרן
 ויקהל או ט׳ קום אהרן אל העם ויאמרו נאמר לא

 ימיתוהו בל מפחדו והוא .כו׳ קום אהרן אל ויאמרו העם
 שח לא .ונביא כהן בהורגס תקומה עוד להם יהיה 'ולא

 הרעה מעפה למשות לפון בחלק׳ ויתנכלו נגדם פניו
 אל ולבא :בס״ד יבא כאבר אלהים לנו עשה באומרם

 הדרך )א( הראוייחלהעיר הערות לבאלקצת נשית הענין
 כעס איך ישראל ולא העושים הס רב הערב כי הזה

 .צויחם אשר הדרך מן מהר סרו ואמר יח׳ הוא אליהם
 ישראל בני מהו איך שא״כ ועוד העושים המה היו לא הלא

 כמה היו מישראל כי איש אלפי שלשת ונכבדים רבים
 רעהו את ואיש אחיו את ואיש אנשיו איש הרגו אמר דאת
 משה בדק ואשר ה' נגף אשר גם .קרובו אח וחיש

 בנשאר אלא עוד ולא .העגל זהב עפרות במי כסוטות
 שאין ופקידה פקידה אין כי .דור לדור עלינו מוטל חוב
 בלשון וגם וכו׳ ופקדתי פקדי וביום שנא׳ .העגל מעון בה

 וכו׳ לנו משה קום אומרו )א( לב לשום ראוי המקרא
 משה זה כי רוטיי )ב( .מיותר הוא לט אומרו ני

קל משה
 לא אפר מפה חמורח אלהיה יהיה איך כי . וכו׳

 מפה כי ידע לא מי כי החים אומרו )ג( הוא אלהיס
 נשיהם מאזני יקחו צוה למה )ד( חל ולא היה איש

 שהתורה העדות )ה( עצמם מאזני ולא ובנותיהם פניהם
 .מסכה עגל ועפהו בחרס אוחו פצר אהרן על מעידה

 כן אחרי כמאמרו ואמר יחן ומי מבהיל דבר הוא כי
 ויעשהו וכו׳ ויצר יאמר ולא וכו׳ באש ואשליכהו חשה אל

אלהינו. אמרו ולא אלהיך אלה ויאמרו אומרו )ו( וכו׳
.מהר לה׳ חג וקראו מזבח בבנותו אהרן ענין מה )ז(

 אשר )ט( מספיק הי׳ רד אומרו כי רד לך ית׳ אומרו )ח(
 למה להקג״ה אמר משה גס כי ואמרו רז״ל הרגישו

 . עמי קוראם ובכשרונם אליו אותם מייחס בהעיותם
 עשו רק לו׳ ראוי היה לא כי וכו׳ מהר סרו אומרו )י(

 יאמר ומהראוי .צודקת בלתי הדרך מלח וגס וכו׳ להס
 כי )יא( .צויתס אשר על עברו או צויתס אשר המצוה מי

 יחב׳ הוא להס שאמר מ׳ב( פ׳ )ש״ר רז״ל אמרו הלא
 עצמו ע״י תכשיטין שני לארוסתו שפלח לחתן דומה אני
 בידו מחנה לה שנתן שניס הארוסה ואבדה שליח פ״י וח׳

 ידן שמי אוחסאלא שאבדה יי לא ויאמר מאוד ויקצוף
 נתרשלחלפמור ,כילק שליח ע״י לך ששלחתי והיומאוהן

 וארוסה החתן יחב' הוא כן בידי לך כנחתי מה אלא
 ושמנה ית׳ מפיו שנים הדברות עשרת לה ונתן .יכראל

 שמענום הגבורה מפי לך יהיה ולא אנכי כי משה ע״י
 מאש־ שתיס על ועברו יחן מי למפה. ית׳ הוא ואמר
 .ידי על שהיו לך יהיה ולא אנכי כ״א ידך על למו נתתי

 וישתחוו וש׳ להס עשו בכתוב נרמוז שתיהן כי אמת והן
 לא וכו׳ פסל לך תעשה לא הכני הדבור הוא וכו׳

 ויאמרו ואומר בס״ד ביאורו יבא כאשר וכו׳ חשתחוה
 מאמר כנגד הוא וכו׳ העלוך אשר ישראל אלהיך אלה
 לפי :והנ מצרים מארן הוצאתיך אשר אלהיך ה׳ אנכי

 ך אלה אלה ויאמרו ויאמר תחלה יקדים היה מהראוי זה
 . ן הראש הדביר כנגד שהוא וכו׳ העלוך אשר וכו׳

 עוד ולא השני הדבור כנגד שהוא וכו׳ להס עשו ואח״כ
 נאמר אלהיך אלה הלא כי והליכחן סדרן שהיפך כ״א

 השני ביום היה לן ויזבחו לו השתחוו ואשר הראשון ביום
 .הראשון שביום למה ה:ני ביום שהיה מה יקדים ואיך
 אחר כי וכו׳ ראיתי מפה אל ה׳ ויאמר אומרו )יב(

 ישוב למה .בנחים משה השיב ולא מדבר ית׳ שעודנו
 כי )יג( וכו׳ משה אל ויאמרה' ית׳ דבריו בתוך ויאמר

 לך משה אל ה׳ וידבר באומרו .דבור ל׳ אמר מתחלה
 האלה ;שינויים הנה מה )יד( ,ויאמי אומר ופעם רד,

 כך ואחר וכו׳ סרימהר לאמר ברוגז היחל מתחלה כי
 חוזר ואח״ב חיבה לשון שהוא אמירה ל׳ ואמר כעכו היפר
 באומרו וכו׳)טו( ואכלם בהם אפי ויחר ואו׳ למקומו הרוגז
 . וכו׳ עורף קשה עם והנה הזה העם אח ראיתי

 וישתחוו מסכה עגל עשו והנה יאמר מהראוי הלא כי
 על רק מורה אינו עורף קשה עם אומרו אך .וכו׳
 ומה עדיר׳ עבור על לא אך מדה ורוע הרבות קושי

 עוצם מליטש בתער מיקל שהוא יראה בזה כי בע״ג נס
 מלח כי וכו' הניחה ועתה אומרו ענין מה וגם .פשעם
 מת הנ אומרו ענין מה )יו( .צודקת ובלתי מיותר׳ ועתה

דף )ברכות ז״ל מאמרם וידוע בו היה חוסה וכי לי
לב
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 פניו משה חלה דברים ב' ני אפו מחרון ויש? אמר
 אחרת »יא קו עוד לעמו הרעה ושינחסעל מאש שישוב

 פעם כי והוא .הענין אל נכא וכזה הפרשה בכללות
 אמר תחלה הנה כי הזה העם יאמר ופעם העם יאמר
 ואחרי וכו׳ העם ויקהל וכו' מפה בשש כי העס וירא

 הזה העם את ראיתי אמר .משה אל ית׳ בדברו כן
 עשה מה אומר כצ״ל( )אהרן )העם( אל משה בדבר וכן
 אתה רק הזה או׳ איט אהרן ובתשובת הזה העם לך

 ביאור אל בס״ד נבא ובזה וכו׳. העם אח ידעת
 שלא אלא שאחריהם ובמה בהם שהערנו הכתובים

 לבל מעתה שאחריהם במה להעיר שראוי מה הזכרט
 כי )א( בהניח והוא :בס״ד בביאורנו קורא על יכבד

 ישראל בני עם על הכתובים ידברו מתי יבחן בזאת
 אחס עלה רב ערב על ידברו ומהי יעקב ירך יוצאי
 ישראל ואת פתה העם יקרא רב הערב פאת במה

 ע״כ כי רבה משה ואל ה׳ אל הקרוב הזה העם יקרא
 ישראל העלות כי )ב( .הנמה הזה אומרו בם יצדק

 יתייחס רב הערב והעלות הקב״ה אל יתייחס מצרים
 רבינו משה העלה אותנו כי גם כי והוא .מפה אל

 במאמרו פלא למה זה כל עם יתברך בעזרו השלום עליו
 מ״ב( פ׳ )ב״ר רז״ל אמרו אדרבה אלא .עלו יתברך
 עם העולים רב בערב הפן לי אין משה אל ה׳ שאמר

 האבודות נפשות לקנות טוב הלא מרע״ה ומפיב בני
 כי נאמר זו במינה פי ועל הקדושה אל להביאם האלו
 מיכה פס כאבר לו קרה כי אותם למעלה יתייחס מפת

 כמה ראה אחיו בסבלות משה שבראות רז״ל שאמרו
 ת׳ אהה ויצעק ויתמרמר הבנין בתוך נתונים ילדים
 ומה המה ומי פי ידעתי כי הניחם יח' הוא לו ואמר

 שאמר עד משת רחמי נכמרו היו זה כל עם מהם יצא
 ויגדל כן ויפש והוציאו מהם בא׳ אחוז יתברך הוא לו

 עשה אשר מיכה הוא ישראל את והחטיא וחטא הילד
 הארץ: גלות יום עד ישראל אח להכשיל הפסל את

 הנקראים רב הערב הנה כי והוא הענין אל ונחזור
 בושש כי העס וירא נאמר שעליהם סתם עם

 זרע ישראל בני עם אה ולהחטיא לחטוא התמכרו פפה
 אנכי הגטרה מפי שמעו אשר ראשונות בדברות קדש
 דבר להסתיר בערמה ויעשו כלס עיקר והס לך יהיה ולא

 רעה בפיהם וימחיקו ארבם שמו ובקרבם בחלקלקות
 לא כלו׳ אלהים לנו עשה באומרם )א( .הנחות בשתי

 רב הערב לנו אם כי להם חלילה חי אל בני ליבראל
 אם כי חפצט הוא לעבדו לאלוה לא כי )ב( בלבד/
 לסרסור לא זה וגם לפנינו ילכו אבר וסרסור למנהיג
 ילכו אשר וזהו בלבד לפניני לנו אס כי לישראל ומנהיג
 אסחפרחס הלא ויאמר אהרן יענה פן ומיראתם לפנינו
 תלמידו יהושע או מקומו ממלא אני הנני משה את מנהיג

 זה כי לפניט ילכו אשר אלהים ואמרו קדמו כן על
 יהיה כי הוא רוצים שאנו מה לומר כו׳ האיש משה

 א-ש ולא להנהיגנו לפניט ילכו אשר רוחני אלהים
 איש שהוא למה האיש משה זה הלא כי למות המעוחד

 ונשארנו אסון קרהו כי לו היה מה ידענו לא אלהיס ולא
 אלה־ס וזהו רוחני בהיותו כן שאין מה מנהיג משוללי

למה משה זה הלא כי למנהיג שהוא לפנינו ילכו אשר

שהוא

 ואומר שהכעיסו בניו על להגזים הרוצה כאב שהוא צ״ב(
 למען מלהורגו חעכבוני אל לי הניחו לפניו לעומדים

 אבל ימיתנו בל בו שיאחזו הוא דעתו כי וישכילו. יבינו
 לפי יצדק דרך ימצא אם הלשון לדקדק טוב זה כל עם

 אומרו כי אלהיו ה׳ פני את משה ויהל אומרו )יז( פשוטו
 אפשר )שם( У'1 מאמרם ע״ס והנה .מיותר הוא אלהיו

 כביכו״ל משה שהיה מלמד לי הניחה שאמרו ליישבו
 .להם שתמחול עד אניחך לא ואומר להקב״ה תופס

 כלו' דברותיך ביטלו לא הלא ית׳ לפניו אומר ושהיה
 והרי יחיד לשון אמר׳ אלהיך אלהיכם ה' אנכי אמרת

 נתפייס אלה דבריו על כי ואפשר אותם קיימתי חני
 גדול לגוי אותך ואעשה אותם אכלה לו והשיב אליו
 ויחל יאמר זה ועל אלהותי וקיימי קבלת שאתה כיון

 מה לרז״ל ג״כ יתישב ובזה : אלהיו ה׳ פני את מפה
 המדבר ית׳ הוא היותו עם וכו' ה׳ ויאמר ואמר שחזר

 הקב״ה לו והשיב בתפלה הפסיק שמשה מפני כה עד
 לפני מלהתפלל לי הניחה ועתה וכו' העם את ראיתי

 ויאמר ואמר חזר משה דברי על משיב להיותו כי וכו׳
 דרך הדורך ידרוך דרך לבקש ראוי הפשט דרך על אך

 בעמך אפך יחרה ה׳ למה אומרו )יח( בספר כתוב נמצא
 כי לעינים וכעשן לשנים כחומץ יראו אלה דבריו הלא כי

 צדקה אשר גוי הם ישראל כאלו במאמרו מראה הלא
 אשר הרעה כל שכח והאם עזב לא אלהיו משפט עשה
 הי׳ הטובה הדרך והלא עשו אשר יח' הוא דבר

 עשה כאשר להקטינו ולא הכעס להפר החטא להגדיל
 גדולה חטאה הזה העם חטא אנא באומרו באחרינה

 הזאת כטובה הדרך נלמד ממנו כי ז״ל כמאמרם וכו׳
 ולהשקיט .הכעס הפר למען ית׳ לפניו האשם להגדי׳

 .דין בעל הודאת על נוסיף מה באומרם המקטרגים
 זאת הלא כי וכו׳ גדול בכח הוצאת אשר אומרו )יט(

 וכו' גדול בכח הוצאתיך אשר על הלא כי הפכיי׳ טענה
 . לי חטא לבלתי יתירה טובה להחזיק להם היה
 לאמר אומרו כי לאמר מצרי' יאמרו למה באומרו )כ(
 לאמר אינו כי צודק בלתי הוא גם .מיותר היותו זולת

 והלא מצרים ההוא כדבר יאמרו איכה כי )כא( .לזולת
 ואיך למענם עשה אשר הנוראו׳ כל את ראו בעין עין

 מהרו' שוב אומר )כב( .בהרים אותם להרוג יביאם
 ה' למה אמר הוא הלא כי מאמרו סותר הלא כי אפך

 שוב או׳ ואח׳כ אפו חרה לא עדיין כי יורה אפך יחרה
 . אש חרה כבר מאשר ישוב שיורה אפך מחרון
 איך כי מנה. מאתים בכלל הלא כי והנחם אומרו )כג(
 וא״כ .הרעה על ניחם לא אס .אפו מחרון שוב יתכן

 לפחות .או אפך מחרון שוב אומרו מפסיק היה איפה
 .אפך מחרון ושוב לעמך הרעה על הנחם הלשון יהפך
 זכור יאמר מהראוי כי וכו' לאברהם זכור באומרו )כד(

 ולישראל. ליצחק לאברהם ולא וכו' יצחק ואת אברהם אח
 ענין מה זרעכם את ארבה אליהם ותדבר אומרו )כה(

 מתבטל יכלם שאס הוא ואם בזה והארץ הרבוי אומרו
 להם נדר לא הלא כי ראיה זו אין לארן והכניסה הריבוי

 וכו׳ לו ויזבחו לו וישתחוו מסכה עגל להם שיעשו ע״מ
 בהעוותם ראשם рЬ חייבו הס כי ימותו ובחטאס

 לא צמה וכו׳ ה׳ וינחם באומרו )כו( בראשיהם. ואשמם

8 )ח׳ב( כו



תשא תורת
 לא כי לפנינו ולהורות לו היה מה ידענו לא תיש שה./',

 אשר אמרו לעצמם רק לבבם עם היה לישראל נהנהיג
 כמו משה העלה רב הערב אותנו הנה לומר העלנו

 העיקר היה ית׳ הוא אם כי לישראל לא אך שכתבנו
 נשים המיוחד מנהיגנו שמסרנו לנו עתה ק ועל כלו׳
 הדבר בשמעו ואהרן לישראל כן לא אך חחתיו אחר
 המחרת מיום מרע״ה יאחר לא כי ידע הוא הזה הרע

 פן בם גער לא לילה וארבעים יום הארבעים במלאת
 להאריך חשב רק תקומה להם תהיה ולא ימיתוהו

 נשיכם באזני אשר הזהב נזמי פרקו באומרו הזמן
 ועד לתת ימאנו כי בלבו אמר כי ובנותיכם בניכם

:כפירש״י הזמן יתארך שיפייסוס
 יבקשו שלא בצוותו בערמה הוא גס עשה כי ויתכן

 כי בידן הן מאזניה׳ יוציאום ובנותיה׳ מנשיהם
 נשיהם מאזני בחזקה ויסירם יפרקו עצמם שהם אס

 יותר אז ויסרבו אפס יחרה אז למען ובטחיהם בניהם
 ובין כך ובין באזניהם נזמיהם יניחו עד ויצעקו ויבכו

 מהם יבקשו פיוס דרך אס כן שאין מה הזמן יתארך כך
 בדברים הבינו הס אך עצמן יד על לתחם יותר יקל אז כי

 אזניהם נזמי אח ויתפרקו מיד רק לנשיהם הלכו ולא
 ויקח אז אהרן אל ויביאו ומיד הדבר צנחן עצמם של

 רק יד ט אשלח לא אם הנה אמר כי והוא ט׳ מידם
 יאמרו אז ההוא העגל האש מחוך יצא כאשר אניחנו

 אלהיס רוח רק .אדם ידי מעשי מתכת עגל זה אין
 כמציירו אנוש בחרט אותו ויצר עשה מה כן על .רומני

 אם כי הוא אלהי׳ לא כי יראו למען בידיו ועופפו
 מה לו׳ כו׳ ויעשהו וזהו אדם ידי מעפה מתכת עגל

 עגל ויעשהו כן ידי שעל כדי הוא בחרט אותו פויצר
 המתכת אל מיוחס כתרגומו מתכת עגל בהוא מסכה

 רק מעצמו צורה בו שאין הוא רוחני אלהיס ולא
 הנקהלי' הנזכר העם עם לא שוה ולא אדם ידי ממעשה

 הס ההוא הרע הדבר הפועל אל הביא עד אהרן על
 עם אל נחש כמו לכונס שננו אז הנה כי רב הערב

 כי והוא ישראל אליהםאלהאלהיך ויאמרו ישראל, בני
 הלא ראשון בדבור ראשונה ולכפור בה׳ להמרות בקשו

 כו׳ מצרים מארן הוצאתיך אפר אלקיך ה' אנכי הוא
 מצרים מארן העלוך אשר ישראל אלהיך אלה ויאמרו

 מצרים מארן העלם אשר אמת אלפים בה' להמרידס
 בתחלה הנה כי . רמיה כקשת נהפכו עתה והנה

 עושים היו לישראל Ы כי באומרם רעה בפיהם המתיקו
 ואמצעי לסרסור רק לאלוה לא וגם לבדם להם אס כי

 לישראל ויאמרו מלחם לאל שמו ועתה לפניהם ילך אשר
 ולא ישראל לך כ״א לנו לא לו' ישראל אלקיך אלה

 אפר משה במקום ולא ממש אלהיך רק וסרסור למנהיג
 מצרים מארן ישראל העלוך אשר הוא רק תעלנו

 ביד היה כי מ״א( פ׳ )ש״ר האומרים לדעת כי ואחשבה
 שהטילו שור עלה בו כתוב שהיה זהב של טס מיכה
 בתוך וישם יוסף של ארונו לעלות מצרים ביאור משה
 באש אוחו בהשליכו כן ועל .לאהרן שנחנו הזהב נזמי
 לומר פה פתחון מצאו בזה כי יתכן ההוא העגל יצא

 :העלם שוי כה כי לומר .העלוך אשר אלהיך אלה
כי וראו שור נקרא יוסף כי ידעו המה כי אפשר או

1 )ח״ב( כז

 שהיה עמס יוסף עצמום את לקחו ממצרים בצאתם
 כי ראו ועת־ .לצאת צמו עזר היה זכותו כי מורה

 כה פתחון .מצאו ההוא העגל יצא באש הזהב בהשליך
 וירא אז הכל העושה הוא עליון שור כח כי לומר
 בדבור ישראל את להמריד החילו רב הערב כי אהרן

 .מצרים מאק אותם המעלה ה׳ את להכחיש .הראשון
 הנה כי וגם .בלבם זו •סברא תושרש ערם בלבו אמר
 לפני ולזבוח להשתחוות בשני גס ויחמיאוס .מעט עוד

 למען .לבדו הוא לפניו מזבח ויבן ע״כ ההוא העגל
 בו לו ויזבחו ישתחוו לבל . יום מבעוד יגמור ולא יתאחר

 יקדים אולי מחר עד השני הדבור על גס ויעברו ביום
 בקול ויקרא .הרעה מעשת כלוחם ערס לבא משה
 אני אשר הזה המזבח לומר מחר לה' חג ויאמר גדול
 יבא כי מחר לה׳ מג כ״א רק חלילה לעגל לא . בונה
 היה כי ידוע כי והוא .התורה שמחת ושגמר משה

 משה בו שעלה יום מנו שהם .משה באיחור טעותם
 וקצת הלילה חסר שהיה ידעו ולא הארבעים מכלל

 הטעם מן שלמים יהיו צריך והיה .עלותו עת עד מהיום
 ביום משה שיבא האמת ידע אתרן והנה למעלה שכתבנו
 ולה יחוגו שלא לו' מחר לה׳ חג להם אמר .המחרת

 יבא ודאי למחר כי היה ודעתו מחר עד ע״ג יעשו
 וישכימו עצתו לבטל בבקר וישכימו הרשיעו והמה משה

 לעפות להשכים רב הערב כונס היסה זו כי כו׳ ממחרת
: ינעלם דבר בא טרם כונתם

 בנ״י עם כי הקדמנו הנה .וכו' ה׳ וידבר לב
 ועליית ה' אל ממצרים עלייתם תתייחס

 שם ה׳ אל הקריבה טוב כי בחושבו כי משה אל רב הערב
 לא ה' מאז אך כמדובר ועצבו מרו והמה להעלותם פניו
 הכל לאדון נשבח עלינו כי והוא הענין אל ונבא : רצם

 בהעוותת גם .בהוניו בני את מאהבתו כי ישראל אלקי
 על ולקצוף .בעדם להלין היבשה ולחתור מחבבם זז לא

 במרעים התחברם אל .אשמתם עון ולהעמיס מחטיאס
 .בגחלת ליכווח היחלו אליה' מהתחברות׳ כי רב ערב הס

 רב הערב כנגד חלקי׳.א׳ לשני ית' מאמרו חילק ע״כ
 כאשר רדכו׳ כו׳לך ה׳ וידבר כאומרו גדול בקצף וזה
 חיבה בל׳ עמו ישראל על לדבר היחל ואח״כ .בס״ד יבא

 ויאתר אומר והוא להם ולהטיב לזכותם חפן כי ואמירה.
 כטבע בקושי היחל אפו זעם כי והענין וכו'. משה אל ה'

 משה אל ה׳ וידבר ואמר .קושי לשון שהוא וידבר לפון
 הוא אתה העלית אשר העם על חבל כלו׳ נו׳ רד לך

 אני העלית אשר העם את והשחיתו שיחתו כי רב הערב
 החח העגל מכשלת עברה לא אלו ט והוא רד לך וע״כ

 הירידה מתייחסת היתה ולא בתחתונים שכינה היתה ידם
 שכינה עיקר אשר מקום כל כי .ירידה אל מלמעלה

 ע״כ כנודע. שמה ההולך יתייחס חלילה ליורד לא .שם
 עת׳ להליכה מתייחס שהי׳ מה כלו׳ .רד לך ית׳ הוא א״ל

 כנודע העגל בעון מלמטה פכינה נסתלקה כי ירידה תהיה
 עמך שיחת כי והטעם .המשכן מעשה עד שבה לא כי

 מהר סרו כי והוא רב הערב הוא אתה. העלית אשר
 לך יהיה לא פסוק על מאמרנו אל לב בשום והוא .כו׳

 מיותר הוא פני אומר הלא כי .פני על אחרים אלהיס
נגד והכל כבודו הארן צל מלא הלא כי הבנה ומשולל

פניו
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 המיוחדים במקומות פניו על יקרא יצריד ואלו . סרו
 בפאר יתיר .מלילה לב על יעלה לא .שטנה להשראת
 מרז״ל לט הידוע גדול׳ עיקר יאמר אך :מקומות

 מצרף הקב״ה אין ופשע מק בכל כי ס( דף לקידושין
 בני אח תפוש למען שנאמר בע״ג לא אס למעשה מחשבה

 ע״מ האשה אח שהמקדש אמרו כן ועל .בלבם ישראל
 הרהר שמא לקדושיו. שחוששין צדיק ונמצא רשפ שהוא
 יהיה לא הכהוב מאמר הוא אחשוב וזה : חלילה בע״ג

 כ״א .הפס לפני בגלוי לומר צריך אק אחרים אלהים לך
 איננו אשר הלב במחשבת שהיא פני פל שהוא במה גס
 וה* לעיניס יראה האדם כי כד״א .כאדם פני על

 משא״כ זו בעבירה לך אוסר אני בזה גס ללבב יראה
 לא ועדיין כו׳. פסל לפשות תבא מזה כי וגם .בזולהה
 חה .ולעטד ולזבוח להשהחות ימשך מזה אך חעבדט

 שהוא פני על כו׳ לך יהיה לא האלו הפסוקים שלשת ענין
 ט׳. פסל לך לעשות שהוא מזה הנמשך לא וגס בהרהור

 חשחחוה לא וזהו .לעבדו ואח״כ כו׳ לך חפשה לא יזה
 הפיג הרהור שהוא הראשון ט נמצא ספבדם ולא להם
 .ועבודסה פשיוהה הפ״ג פניני מכל שמר לה דרך הוא

 ודרך מסלול שהוא .כו׳ לך יהיה לא על פה יאמר ובזה
 מזה הנה אמר ההרהור הפדר שהוא .מהע״ג להשמר

 כמדובר הוא דרך כי .צויחיס אשר הדרך מן מהר סרו
 .לך הפשה לא על פברו ואח״כ כו׳ לך יהיה לא שהוא
 להם חפתחוה לא פל פברו כך ואחר ט׳ להם עשו וזהו
 כל בזה .הנה לו ויזבחו לו וישתחוו וזהו תעבדם ולא

 בהוא הראשון הדבור טל וגס פרסיו בכל השני הדבור
 .וזה עברו ק גם מצרים מארן הוצאחיך אשר ט׳ אנכי

 והיפךהסדר כו׳ העלוך אשר ישראל אלהיך אלה .ויאמרו
 נאמר אלהיך כי היות עם לראשון השני הדבור להקדים

 כמחרת: ביום היה לו. השתחוו ואשר העגל פשוס ביום
 נפש כי הכתוב חיטת התכת אל לב נשיה לזה נם אם

 אוחט אהבתו וגודל .יוצרנו גדולת בג בהגלות
 מעשה עוצם בהגיע ית׳ מאמרו בנועס בעדינו והליצו
 ישראל אח להחסיא בהחנכלם רב הערב פשו אבר הרעה

 וישר הס יקיר בן לו שהיה כמלך .יש׳ לו קרה כי והוא
 . ההוא המלך עבד עמו ויגדל מרע וסר אלהיס וירא
 התמכר .רעה לחרבות ההוא העבד ויצא מימים ויהי

 לעטתהרע יד לשלוח בעיניו ויבז . רטח רפות למשוח
 .כמעשיו לעפוח המלך בן אח לומד גס כ״א .בעצמו
 וחרש מאד עד המלך קצף אז הרעים בדרכיו וללכת
 והרשעת השיס ההפקרה הנה לו ויאמר בעבדי בפרה
 כך כל הייתי לא .עצמך בפגי רשע והיית יחן מי והנה

 הוא הלא .מעיני יסחר פטמס מה הכל על אבל מתפעל
 כטך יהיה היו דמית יטה לחרטת בני אח הוצאת כי

 אלקי כי כזה הדבר כן .פיני ואור לבבי מורשי והוא
 במעמד בו דיבקס אשר ישר׳ שא לו יקיר בן ממה״מ ה׳ עול׳

 רב הערב היו רע לעשות מופקרים ועבדים סיני הר
 נמה בלבד ולא . עלילה התעיבו והשהיש אלינו נלוו

 מלך בן אס החטיאו גם כ״א הרע אח בעשותם דעתם
 המם הנה ית׳ מאמרו וזה ישראל בכורו בט הוא הקב״ה

 והנה כו׳ וישתחוו ט׳ עשו .כו׳ מהי כרו העליס אשר
 אך שורשם אל שבו כי כמעט והחרשתי עשו אלה כל

 אס החטיאו רפר הוא הלא הרעות כל צבי מל העולה
 עיקר וזהו ישראל אצהין אלה ויאמרו הלא כי’. ץשראל

 כל עיקר זה כי להורות .באחרונה סרחו ופ״כ הקצף
 אמר כי זה דרך פ״פ להם עשו אומרו מחוק ומה הקצף

 גדלה לא עדיין בזה אך לישראל ולא להם עשו הנה
 זה אלהיך אלה ק אחרי שויאמרו מה אך לפני רפתה
 אלה אומרם ענין ואיחר הסדר היפך וע״כ יסמר נוחם

 הולך הכל כי כאמור הקצף עיקר זה כי להורות אלהיך
 הערב התנכלו כי למעלה שכתבנו ובסה :החיחוה אחר

 ואמרו ישראל את להחמיא בלבה שהיה מה להסתיר רב
 ואח״ס לישראל ולא לגו שהוא ,וכו' אלהיס לנו פשה

 אלה להם באמור ישראל אס ויחסיאו החעיבו השחיתו
 הלא כי .רשעים אלה ראה ית׳ מאמרו זה הנה אלהיך

 כן ואמרי לעמי ולא לבדם להם עשו העגל בהעשוס
 ,וכו׳ אלהיך אלה ויאמרו כי עמי על הרעה הדביקו

 קושי צד והראה רב הערב על הכעס יס׳ המילו ואחר
 לדבר התחיל יח׳ כיוון שלטובה עם העלם שהוא על למשה

 ויאמר וזהו חבה ל׳ שהוא אמירה בלשון ואמר ישראל על
 העם באומרו כי הקדמנו באשר והוא וט' משה אל ה׳

 או׳ הוא ועליהם יעקב ירך יוצאי ישראל אל ידבר הזה
 פסוק על פ״ג( )ש״ר ז״ל במאמרם והוא וכו׳ ה' ויאמר

 כפל כי .וט׳ במצרים אשר עמי עני את ראיתי ראה
 ואל אחת ראיס רואה אתה למשה שאמר הוא הראיות

 עתידים כי )ב( .במצרים עלים )ח( .ראיות ב׳ רואה
 ואיל עכו לא שעדיין אלא בחורב עגל לעשות כן אמרי

 טוון זה כי שם מאמרט והוא שם הוא באשר אלא ק
 פרעה אל ואשלחך לכה ופתה באומרו לפ״ז הכתוב
 יאשמו אל משאו לא שכדין ועתה שהוא .וט׳ והוציא

 הענין אל נבא ובזה שם: הוא באשר רק דן איני ט
 רחמיווחסדיו. סוב אל להורות ית׳ הוא היחל הנה כי
 אח ראיתי דבריו פתח אמר וע״כ הוא חסד מסן ט

 ראיתי הנה כי בעצם ישראל יאשמו אל לומר הזה העם
 קשה כס ט ממצרים צאתם שרם הזה העם אח מאז

 אלא .הזה העגל את לעשות רעה הכנתם כי הוא פורף
 משאו לא שעדיין אז כ’ופ כס הוא באשר אלא דן שאיני

 לומר וט' לי הנימה משאו שכבר ועתה אך פדיתים
 ל״ב( דף )ברכות ז׳ל כמאמר והוא אכלם שניחר אס

 ולמען ספלה ע״י יס׳ ט משה שיאחז כדי למעלה כאסור
 והוא עמו הוא שלם כי לו הורה להתפלל לבו אל יערב

 אשא האסורים בביס יחד יהיו אנשים עשרה אס הנה ט
 מהם. א׳ לט אל יערב Ы כאמת המלך קצף עליהם
 יציל איך כי .חבריו על כעסו להפר המלך אס לפייס

 אם אך המלך. חמת כוס עבר עליו גס אס הזולת את
 ניחומי׳. דברי׳ שובים בדברים לבו אל ידבר המלך

 מצא כי חביטו ע) לבקש יחרן гЬ הטר מן ויריצוהו
 ה׳ קצף עליו גס פן ירא היה מרע״ה המלך.כן בעיני חן

 ואם עליו כטעם נראה היה כי וכו' רד לך אליו באמור
 צריך היה כי ישראל על רחמים מבקש היה לא היה ככה

 .שיתפלל מבקש הי׳ ית׳ הוא אך .תחלה עליו שיבקש פי
 ויראה ישכיל למען גדול לטי ואעשך ואמר הקדים פ״כ

 כאשם היה לא רד לך לו אמר ואשר עמו שלם לט כי
 הערב על כעסו הראות למען רק כיוון לשובה הלא ט

 היה מרע״ה והנה .קושי צד הורה ג״כ עליו כי רב
 ע״כ בכעס עליו גס יהיה פן .ישראל על מלהתחנן ירא

תחס גדול לטי אותך ואעשה אומר ה׳ קול בשומש

אברהם 2 )ח״ב( כז



תשא תורת

 מתה הנני איפה א״כ אמר אז ויעקב יצחק אברהא
 לפניו אני וכשר עמי הוא שלם כי ,אלהי ה׳ הקרה בגדר

 להתפלל לבו את מצא אז לפניו בהתפללי חן למצא יס׳
 שראה מה כלומר אלהיו ה׳ פט אח משה ויחל וז״א

 שלם אלפיו ה׳ כי ראה כי הוא הלא ויחננו אל פני לחלות
 והוא .אליו ית׳ דבריו מחוך גדולה בקושיא והיחל עמו

 באמור .רב הערב על השן העמיס העמסת הלא לומר
 אט שעליתי רב המרב כי העלית אשר עמך שיחת כי אלי

 למה איפה וא״כ הוצאת אחה אשר ולא המשחית הוא
 ישראל שהם . אתה הוצאת אשר בעמך אפך יחרה ה׳

:בעצם חטא אשר הוא אני העליתי אשר אס
 )שופטים ופסוק זה א׳ במקרא שנים הניחה ובמסורה

 אשר העמודים על והמישני אוחי הטחה יז(
 מ״ב( ם׳ )ש״ר ז״ל אומרם ע״ד והוא עליהם נכץ הבית

 שאחלה כוונת אלא בך הייתי תופס וכי .לי הטחה אמרח
 זכות ותשש לי הניחה שהוא יותר נכון יהיה ובזה .פניך

 עליהם ישראל שישענו עולם עמודי האבות שהם אחרים
 הוא הבית אפר העמודים אל והמישני אותי הנימה וזהו

 להזכירם פה פתחון לו זן נ כי והוא עליהם נכון העולם
 כי וכו׳ אותך ואעשה .וכו׳ בהם אפי ויחר באומרו

 זכור מ שאמר מ״ד( ז״ל)שםפ׳ כמ״ש בצדו התשובה
 זכותם. לבניהם עמדה לא ג׳ היותם שאס וכו׳ לאברהם

 למה וס׳ גדול בכח יאמר דרכנו ולפי אט יחיד כי כ׳ש
 להיות טענות ד׳ יש׳ לפניו מרע״ה ערך הגה כי וכו׳

 שוב ואמר .נפקותא הוציא ארבעתם ועל בדין זוכה
 לו׳ בדין לדבר הואלתי נא הנה אמר ואח״כ וכו׳ מחרון

 וט׳ אפך מחרון לשוב מספיקים אלה טענות בארבע כי
 וראה וכו׳ לאברהם זכור למו שוה איננו זה כל ואס

 מחרון שוב נאמר שלא מה בזה ויתיישב למענם ועשה
:התפלה גמר שהוא אבות זכות זכירת אחר וכו'
 ללמד לי יש טענות ארבע• הנה אמר כי העטן וביאור

 כי אמרת כי ה׳ ממאמרך )א( .עליהם זכות
 הס רב הערב כי רעתם היסבה רב הערב התחברות

 הס טמאים כי הרעה כל את ויעשו ועצבו מרו אשר
 אחר קצתם לימשך ישראל את הדביקו והס .בשורשם
 אני דברך משצא הנה אמר זה ועל הרעים שכניהם

 אם וכו׳ הוצאת אשר בעמך אפך יחרה ה׳ א״כלמה תמה
 ושד החוסאי׳ הם רב הערב הוא אני הוצאתי אשר עמי

 אל כלו' מצרים מארן הוצאת אשר והוא )ב( .טענה
 מהיק ה'והביסה ראה כי אחרהע׳ג נמשכו אס התמה

 ע״ד והוא העמיס תועבות גילולי כל מקום שם כי יצאו
 חנות לבנו שפתח האב ממשל מ"»( פ׳ )ש״ר ז׳ל מאמר׳

 גדול בכח והוא )ג( .טענה ועור :וט' זונות של בשוק
 כמו הלא כי זה מאמרו אל לב בשום והוא חזקה וביד

 בכח לעשותו ית׳ הוא יצטרך בעולם דבר יהיה נחשב זר
 בלא נעשו ה'שמים בדבר כי ז היו עס חזקה וביד גדול
 )סנהדרין ז״ל מאמרם כעטן הוא אמנם יגיעה ולא עמל

 הלא כי סוף ים כקריעת אדם של מזונותיו קשים ככ( דף
 קושי היה למו הגיד מי כי בעצמו הקושי ■ אלה בכל

 דבר אץ כי אמת הן הנה אמנם : סוף ים בקריעת
 לו אין אשר עם חסד עשות לא אם הקב׳ה לשני קשה

יעשה הארץ כל שופט הלא ט המעכב שן או לקבלו כל'

3 )ח״ב( בו

ק^, משה

 נצביס ועומתס אגשים אח אז איש אח ייטיב ואל משפט
 והן טובתו המונעת חובתו מלחמת לו פ לוחמי לפניו
 מצריה של שרו עוזא היה כי סוף ים קריעת היתה זאת

 ע״ג עובדי הללו בדבר יש פנים משוא ואמר מר צועק
 היסה שכמעט עד מה בצד אמת טוען והיה וכו' והללו
 פ' )שם כמשאז״ל ישראל שונאי על מתהפכת הדין מדת

 הוא להפך וע׳כ וכל האלהיס מלאך ויסע פ׳ על א( כ׳
 גדול כח הוצרך זכות לבקש חתירות ולחתור הדבר ית׳
 הפעם סן קשה הדבר היה לפניו גס הלא כי .חזקה ויד

 איש.אשר אין כמעס אשר המזונות על וע״כ הנזכר
 יד צריך לפרנסם חפן וה׳ מזוטתיו יקפחו לא אשמותיו

 המנגדים אשמותס ולהכריח לפרנסם גדול וקושי חזקה
 איש ישתוו לא פעמים רוב כי בזווגיס וההיקש אותם

 קושי יש ע״כ הפירוד ויתחייב במעשיהם זוגו בת עם
 מאמר פה והוא :ינגד העון כי סוף ים כקריעת ס לזווג

 רק זכו־ס ע״פ זכאין הוצאתם לא הנה לו׳ מרע״ה
 מה איפה וא״כ אשמוחס נגדי על חזקה וביד גדול בכח

: הוצאתם כן ע״מ והלא עליהם תתלונן
 פעלו לא הס הנה הוא הלא בטענותיי הענין 'ושיעור

 על קצונה שנמשכו אלא רב הערב רק העולה
 כי כששים יחשבו או עפו ישראל גס כי הונח ולו פסוייס

 מיק׳ שם כי הוצאת׳ ממצרי׳ כי זטר הלא מהם קבלו קצת'
 לו גם זה והן כראשון דרכם אל ושט נתגדלו ובה פומאה

 ני כ״ש אחור שנזורו אלא בצאת' עצ׳3 הכל סיקנו כי יונח
 מח להוציא' הוצדכס הלא כי היו צדקי׳ בלתי בצאת' הנה
 לדרך לך מה תאמר ושמא כאסור חזקה וביד גדול

 אחר היתה אשר זאת אשמת׳ ותשוה תדמה כי מצרים
 עדיין אשר מצרים בתוך פשו לאשר והמצות התורה קבלת

 המזנה כפטיה תדמה ולא אלהיהם לא ואנכי היו עמי לא
 הוא זה פעם הנה כי והביסה ה׳ ראה הלא איש לאשת

 ועשה וראה וכו׳ מצרים יאמרו למה אך אלי מספיק
 לו׳ פה פתחון להם שהיה הגויה לעיני החל לבלתי

 להם שיהיה פה והפתחון בהרים אותם להרוג שהוצאת׳
 מה שהוא הוציאם ברעה אומרו הוא זה דבר לקיים

 פניכם נגד רפה כי ראו פ׳ על יג( פ׳ )ש״ר ז״ל שאמרו
 ישראל שיצאו ההוא בזמן שהיוצאים גוזר היה א׳ כוכב כי

 מלח כי לחמר מצרים יאמרו ואמר שכפל וזהו יהרגו
 יש מצרים שיאמרו שמה כיון אך מיותרת תראה לאמר
 ברעה לאמר וזהו הוציאם מהשברעה לאומרו מקום להם

 לדחות שאין לומר כו׳ ולכלותם ׳ואמר כו׳ הוציאם
 בהרים אותם להרוג היתה הכוונה שאס ולומר זו סענתס

 שנתפרסם סיני בהר והעמידם גבורותיו הראם למה
 ז׳׳ל רבותינו שאמרו כמו ההוא המעמד העולה בכל
 לז״א במצרים הרגם לא למה להורגה הכוונה היתה ואם

 על הקב״ה שקצף אף כי מצרים .יאמרו כי כו׳ ולכלותם
 וביקש במצרים מצרים מאלהי זולתו את עובדם על ישראל

 עליהם קבלו לא שעדיין למה פה פתחון לו יהי׳ לא להורגם
 יהיה שאח״כ כדי יקבלוהו עד להם היטיב ע״כ אלקותו

 אותם להרג )א( דברים בשני מהם להנקס מקום לו
 לדומן רק במצרים המיתם אס כאכר יקברו שלא בהרים

 והוא )ב( הארץ ולבהמת השמים לעוף יהיו האדמה פני על
להם באמור הראשונים מעשיהם אל בשובם לכלותם

עם
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 מה נקמת וינקום ע״ג ועבדו ויעזטהו אלה ,ה עם
 הי .כו׳ האדמה פני מעל ולכלותם וזהו במצרים שעשו

 האדמה פני מעל לגמרי לכלותם מקום היה לא במצרים
 קבלוהו לא שעדיין הארצות כגויי מצרי׳ שר חמה יכנסו כי

 לכשתשוב יספיק זה וא״כ המדברה לכתם פד לאלוה
 ויחר שאמרח כ״ש אף חרון לך היה כבר אפי׳ .אפך מחרון

 טל לכשתנחם וגס אפך. חרה לא שעדיין שמורה בהם אפי
 החטא עיקר הס היו שלא בנ״י עם הם לעמך הרעה

 אך אפך מחרון שוב לאומרו טעם סוב לתת אפשר עוד
 כדברי אפו חרה לא שעדיין שמורה יחרה ה׳ למה אומרו

 גמר קודם מחרון שוב לאו׳ וגס .כו׳ אפי ויחר יח׳
 הניחה אמר הקב״ה כי והוא אטח זכות והזכרת התפלה

 שלישי' עוד יכלם אפו שיחר שאמר שנית עוד אפי ויחר לי
 על לו השיב שלשתן ועל גדול לגוי מרע״ה אח שיעשה
 מ״ש ועל בעמך אפך יחרה ה׳ למה אמר אפי רמר אומרו

 ראוי כן ואס כו׳ מצרים יאמרו למה אמר ויכלם אפו שיחרה
 ועל תכלס ולא ממנו חשוב האף שמרה אמר שגס היא
 כו׳ לאברהם זכור אמר .כו' אוחך ואעשה שאמר מה
 רגלים שלשה של כסא ומה מד( פ׳ )ש״ר ז״ל שאמרו כמו
 שטעות והזכיר א׳ שלרגל על יעמוד איך לעמוד יכול איט

 נשבע וגס נ׳ היותם אס כי לו' וא׳ א' כל ופרס האבות
 שטעו׳ בלי א׳ יעשה ומה עונס נגד מועיל היה לא להם

 בהזכרת כי על אפשר בישראל רק וי״ו הטיל ולא משולשות
 ביצחק וק ישמעאל דבר על שלם זכרון איט אברהם

 דרך יתכן עוד :כאחד שניהם אח שיתף ע״כ עשו על
 ט ויצדק בכתובים מיושב בהם אפי ויחר באומרו כני

 הענין כי מלבד וכו׳ והנחם אפך מהרץ שוב או׳ כפל
 .וירא ום׳ בפ׳נח שהקדמנו בהקדמה והוא כעצמו נכון

 ידי על הנעשית הפקידה בין הפרש יש כי והוא
 כי יתברך ידו על לנעשות ודומיהן וחימה אף משחית

 בין לרשע צדיק בין מבחין יתברך ידו על הנעשיח
 השערה אל יחטיא ולא עבדו לא לאשר אלקים עובד

 אס כי כן לא המשחיתים אך גבר משפט להטות
 איט לקבל למשחית רשות כשניתן כי עושה הוא כלה

 חסיד כל יתפלל זאת על וע״כ לרשע. צדיק בין מבחין
 עשה כאפר הכל. השחית לבלתי עצמו ע״י יעשה יח׳ אליו

 אצלנו כמטאר מצרים את לגנוף ה׳ ועבר שנא' במצרים
 לעוף ה׳ ועבר אומרו אחר כי יקשה הלא כי במקומו

 ייחם למה ועוד המשחית יחן לא כי הוא ידוע כו׳
 בתיכם אל לבא אמר כי עצמם אל ולא הבית אל הדבר

 פ׳ )שם רז״ל סיפרו הנה אך :אתכם לנגוף אמר ולא
 לשכב בכוריהם משלחים היו המצריים הרשעים כי י״ח(

 משכטתם על ינוחו שם כי באומרם ישראל בבתי הלילה
 יעלה ולא במושבותם אור יהי׳ בנ״י לכל כי בנ״י בקרב

 היה יח׳ הוא אמנם :בארמנותס יבא ולא בחלונה מות
 בכורי ממות על השוכבים מצרים בכורי וממית מבחין
 ה׳ ועבר יאמר ובזה אלו את והחיה אלו ממית ישראל
 כי הוא הלא משחית ע״י צא למה ותדע מצרים את לנגוף

 המשחית כן יעשה שלא מה הפחח על ה' ופסח הלא
 ישמר המשחית את ה' יצו כי לתקן אפשר היה עדין והגה

 והיא ב׳ טעם עוד יש הנה לז״א הבית אל ואליבא פן
את לעוף הלא כי והוא בתיכם אל לבא המשחית יתן לא

4 )ח״ב( בז

 חוף אל לבא צריך ישראל כבתי המתחבאים המצרים
 ית׳ הוא משלח היה אם וע״כ .אותם לנגוף ישראל בחי
 המצרים בני אח לנגוף ישראל בחי אל לבא המשחית אח
 ויהרוג יבחין ולא הס גס ישראל בכורי אש שם ימצא ט

 המשחית ישן ולא וז״א יחדו והטהור הטמא ואלו אלו
 את לעוף ה' ועבר ק שעל שני טעם עוד הנה לו׳ .כו׳

 המשחית יתן לא הלא כי משחית ע״י ולא בעצמו מצרים
 סן מצרים בכורי שהם יצוה אשר לנגוף בתיכם אל לבא

:יבחין לא כי ישראל בכורי גס יהרוג דרט ע׳פ
 כלו׳ לי הניחה למשה יח׳ הוא אמר הענין אל נבא ובזה

 אפי ויחר רק בעצמי זו פקידה אפקוד שלא הניחני
 בני יבחין לא כי אכלם ידו ועל אף הנקרא המשחית הוא

 בקרי רביס צדיקיס מהיות יבצר שלא עס־ .לרשע צדיק
 מרעיה השיב ע׳כ גדול לנוי אותך ואעשה ,ישראל
 בעמך אפך ימרה ה' למה חטאת׳ שתפקוד יונח לו ואמר

 ע׳י ולא כלה. יעשה באופן ה׳ אף ביד שתניחם
 ידך על עניינך לעשות החילות שאתה אחרי עצמך

 ביד הנחתם ולא עצמך ע״י מצרים מארן הוצאת אשר
 מנגדם להכריע חזקה וביד גדול בכח היה ע'כ כי שליח

 שליח ע״י עשית אם מש״כ מיותם למען למעלה כמבואר
 מצרים בתוך יוצא הנני טל ס״ו( ם׳ )ש״ר ז״ל כמאמרם

 כךהקב״ה הקברות בבית תרומתו שהיתה לכהן משל
 במקום ונכנס במצרים ישראל שהם תרומתו היתה

 במקומו אצלנו כסשו׳ שהוא תרומתו לאבד שלא ניצולים
 חלילה לישראל הצלה היתה לא בעצמו הי׳ לא כ״א

 לכלותם כדי הוציאם ברעה מצרים יאמרו למה ועוד
 הפעמים סכל הנה בעצמו: הוציאם ולא הרעה כח ע״י

 יחרה האף אח תניח שלא אפך מחרון שוב ראוי האלו
 ע״י עשותך לעכב יספיקו אלו שהטעמים ואחר בעם

 הנה תאמר פלא ושואל מוסיף אני כליה העדר שהוא
 אשמידם בעצמי אך האף את אשליט שלא כדבריך אעשה

 אשר כ׳א אכלם ולא בלבד הצדיקים כ״א אעזוב ולא
 ממך אבקש זאת גס הנה כי למהות בידו ספק היה לא

 הזאת הב׳ השאלה ועל :לטמך הרעה על והנחם והוא
 כו׳ מחרון שוב אמר וע״כלא כו׳ לאברהם זכור אמר

 הראשונות הטענות כי האבות זכירת אחר כו׳ והנחם
 היה כו׳ לאברהם וזכור האף שע״י הכליה לבטל היו
 כמאמרה הוא הענין מיניה כו׳דסליק והנחם אומרו על
מעשיהם פירוח האבוס אכלו אלו כי אחר במקום ז׳ל

 :צרתם בעת לבניהם מניחים היו מה בעה׳ז
ולזרעך לך ית׳ או׳ אל טעם סוב למצא יתק ובזה

 שהוא אמהץ ורז׳ל נתן לא לאטת הלא כי ט׳ נחתי
 לבניהם מתנתם להניח כדי היה יתכן הפשט וע״ד לעתיד

 אבותס בזכות הארן את לנחול יזכו לא שאס אחריהם
 שאמרהקב״ה שעם רז״ל טובה להם החזיקו וכאשר

 קבורתו בדמי׳ קנה זה כל עם כו׳ ולזרעך לך לאברהם
 נסה אשר מקום קנה ויעקב בבארות נצטער יצחק וכן
 תעשה אל לומר לאברהם זטר פה יאמר וזה אהלו שם

 הס כאלי עצמם לאבו׳ כ״א מטיב אתה לישראל כאלו
 תזכור לו כלומר ט׳ זכור וזהו להם שנתת חלקם מקבלים

 שתזכור הוא ומה ולישראל ליצחק וכן חלקו לו והחן
להם לסת שהיא בך להם שנשבעת הוא הלא למו

 1 ואח״כ
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 והארץ .כו׳ זרעכם אח ארבה אליהם ותדבר ואת״כ
 לזרעכם אתן בעצמכם לכם לסת אמרתי אשר הזאת

 זכותם בהעדר גה כן וע״י לכם נחתי כאלו במקומכם
 תן כדאיס יהיו שלא גם איפה כן ואס לעולם ונחלו
 ולא במקומם נכנסים אלו כי להם שנדרת מה לאבות

 יהמר לשמא1 נחלתך בהר ותטעמו חביאמו עד תעזבם
 בקרבם אשאיר אשר צדיקי׳ מעט המתי אותם הואית׳

 ארבה אליהם ותדבר אמר ע״כ הארץ את להם אנחיל
 את אתן אותם ארבה אשר כי לו׳ וכו׳ זרעכם את

 אחרי הארץ את להם וחתן שתמעיט׳ ולא כלו׳ הארץ
 אברהם עם יצחק את צרפו על שכתבנו מה וזולת .כן

 אצלנו כתוב סעס כיון יתכן ביעקב רק וי״ו הטיל שלא
 לאברהם רק נשבע שלא ככה ה׳ עשה מה תחת במקומו
 אפר הפבועה אח והקימותי אמר וליצחק . וליעקב
 אך אברהם אל השבועה שייחס אביך לאברהם נשבעתי

 כמד״א חסד מדת תתייחס לאברהם כי ידוע הנה כי הוא
 יצחק ופחד כד״א ליצחק והרוגז והדין לאברהם חסד

 לכל ית׳ הוא בהשבע והנה .ליעקב והרחמים והאמת
 כי נמשך היה וא״כ מדתו. ע״פ א׳ לכל הוא מהם א׳

 בהיותם הדין מדת ע״ס רק תהיה לא יצחק את שבועתו
 היו לא וא״כ והרחמים החסד צד על ולא בדין ראויס
 עשה מה ע״כ גמורים צדיקים בהיותם לא אם זוכים

 לו אמר רק עצמו בפני ליצחק נשבע לא יתברך הוא
 אשר לאברהם נשבעתי אשר השבועה את והקימותי

 הדין בבחינת ולא החסד בבחינת היתה כי ידוע
 ושביעחו אברהם אח כרת אשר פ' על מאמרנו והוא

 יצחק של ולא ליצחק כרת אברהם של שבועתו כי ליצחק
 אברהם אח חברס משה גס ע״כ כי ויתכן :בחינתי ע״פ

 שיזכור רק בדבר מדה״ד זכור לבלתי זאת למען ויצחק
 וע״׳ה הדין בבחינת ולא החסד בבחינת להם שנפבע מה

 היה להם נשבע אשר כי אברהם עם יצחק ודיבק חיבר
 וינחם ואז עתה ה' יזכרם לאברהם חסד בבחינת ליצחק

 גס ואף האף י ע" שהוא לעשות דבר אשר הרעה על ה׳
 אך לעמו לעפות דבר אשר הרעה על רק ניחם לא זאת

 גדול לנוי ו לעשות למשה לעשות דבר אשר הטובה על לא
 א רב מש׳ למעלה שהוא למעלה רבו רחבי׳ ובני נאמר

 אך עמו לכללות דבר אשר על רק ניחם לא כי רמז נם
 אשר מי באומר כן אחרי ית' כמאמרו לו חטא לאשר לא

:וכו׳ לי חטא
 כי )א( להקשות יש .וט׳ ההר מן משה וירד ויפן טו

 העדות לוחות וב׳ אומרו )ב( מיותרת ויפן מלת י
 טפחים ששה עביו א׳ שכל לוחות ר ט יתכן איך בהו

 למה )ג( אחת בידו שתיהס יחזיק ששה ורחבן ששה וארכו
 יאמר ומהראוי וכו׳ כתובים לחות באומרו להזכירם חזר
 אומרו אחר ונם וכו׳ כתובים בידו העדות לחות ושני

 אומרו )ד( מזהומזה. ואמר חזר למה עבריהם מפני
 לא מי וגס ידבר שעליהם האי כי מיותרת והלוחות

 לחות נתן מי כן לא שאס המה אלהיס מעפה כי ידע
 יאמר מהראוי כי הלוחות על מרות אומרו )ה( .ברקיע

 נתן ומי עולם אויר הוא הלוחות על כי בלוחות חרוס
 לומר לרז״ל הכריחם אחשוב זה הגה כי באויר חריתס

המות ממלאך חירות אלא חרות תקרי אל מ״א( פ׳ )ש״ר
5 )ח׳ב( כז

1ק משה
 ז חור שבזכות הלומות דבר על כלו׳ הלוחות על שהוא

 . וכו׳ חירות היה העגל מכשל־ בלי היו אם הלוחות
 הלוחות מעצם בולעות האותיות היו שלא היה מה )ו(
 משה כי לשמוע קרוב הנה אטנם :בו חרוהות ולא

 שעשה ז״ל מאמרם דרך על ית׳ מלפניו כשנפטר פה משה
 פרעה מעם ויצא ויפן שם שנאמר פרעה מלפני כשנפטר

 פרעה כלפי פניו שהפך י״ב( פ׳ )ש״ר רז״נ אמרו כי
 עשה יתכן וזה .המלך כבוד מפני לאחוריו פוסע והיה

 :וירד לאחוריו פוסע והיה בהר שכינה כלפי ויפן כי פה
 לטרוח הוצרך לא כי הלוחות מעלת לנו הורה כי יתכן עור

 וירד מיד לרדת שפגה בפניי' כ״א ויורד מהלך בירידה
 נושאיו את נושא שהיה הארון ד עי כלו׳ ההר מן למטה

 היו כאחת הלוחות ב׳ כי ב׳ עוד .עצמם הלוהוח כ״ש
 ע״כ טבע כדרך כלא המוהין הדברים ב׳ והנה אחת בידו
 גם כי נושאן אח נשאו הלא כי החפץ על תתמה אל אמר
 וכו' כתובים לחות זה כל ועם גשמיו׳ משה בידי שהיו

 כלא רוחניות בהה ניכר היה ממש לחות היותן אחר לו׳
 ה ומז מזה עבריהם משני כתובים היו הלא כי טבע בדרך
 ממשיי גשמי בלוח בטבע יתכן ואיך צדיהס בארבעה שהוא
 ולא עבר ל א מעבר החקיקה מפלשת חקוק הכתב יהיה
 מהעבר מהופכו׳ א׳ מצד ביושר הנקראים האותיות יהיו

 עבריהם מכני ביושר ונקראים כתובים רק היו ולא השני
 הצדדים מן שהוא ומזה מזה גס כי נס בתוך נס ועוד

 אל מעבר חקוקים היות עם עבריהם משני נקראים
 ביד מוגשמים לוחית בהיותם גם כי אומר הוי וא״כ עבר
 את נושאים להיות מספיק גדול רוחניות בהם היה מפה

 בתוכו הלומות היות על כי מהארון הוא וק״ו נושאם
 כמאמרם והוא כ״ש לא עצמם לוחות נושאיו את נושא היה
 באויר פ!רחות אותיות ראה מה מידו וישלך משה וירא ז״ל

 הקב״ה של שמותיו כח בם אשר התורה רוחניות הוא
 ההורה בכתיבת היחה קדושה כך כל אס תאמר ושמא

 שוכן הרוחניות איך איפה א׳כ גשמיי׳ שהם עס שבלוחות
 נכתב חורה שהספר גס הלא כי מהגשמי׳ ונסבל בתוכה

 את נושא שיהיה בגדר לא אך רוחניות בו ויש בקדושה
 הוא גשמי בעור אדס בידי נכתב אשר כתב כי נושאיו

 זה גס הלא אלהים מכתב היה בלוח כי על הוא ואם
 לז׳יא גשמי בלוח ית׳ מכתבו להיות מבא היה איך יפלא

 אחר אלהים מכתב נכתב לו כי לומר וכו׳ מעשה והלוחות
 הנה כי לך דע אך התימה מן היה גשם הלוחות היותם
 בהיותם שהוא המה אלהיס מעשה עדיין והלוחות כאשר
 אז משה שיקבלם יתגשמו טרם למעלה רוחניות עדיין

 כי חזית במדרש מז״ל והוא הוא אלהיס מכתב והמכתב
 פי .אש להבות חוצב ה׳ קול נאמר הלוחות חקיקת על

 הדבול הוא והקול רוחניות אש להבות אז היו הלוחות
 התגשמם אחר הלא תאמר ולשמא בהם ונחקק חוצב היה

 ופרח הכתיבה רוחניות נתעבה גס משה. לשיקבלם
 הרוחניות יכילו לא כי אבן הלוחות התגשמות על הרוחניות

 ה׳ מעשה את והביטה ראה לו' הלוחות על חרות לז״א
 בולטות אותיות לעשות יכול היה הלא כי הוא נורא כי

 היו הלוח בהחגשם כן עושה הי' אם אך הלוחות מעצם
 העצום הרוחניו׳ בהם חל היה ולא האותיות מתלבשים

עשה מה ע״כ ית׳ מאסו נפרד בלחי ממעל אלוה כחלק

כסב
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 № הרות וזהו הלוחות מאיכות למפלה החרוס שהיה
 וע״כ הלוחות מאיכות למעלה היה המרות כי לו' הלוחות

 בלוחות נאמר ולא על או׳ והוא הלוח עצם בולט היה צא
 הלוחות על היו המרות המכתב איכות כי ירמוז גס

 נשאר ולא החורה בשורש למעלה ודבק ונמשך עילה
 חוך החקוק דבר כל כטבע הלוח עצם תוך דבר

:גשמיי עצם
 כדרך היה לא ט לומר כו׳ חרוח באו׳ יחכן עוד

 האותיות שבי שכשיעור לוח. תוך אותיות המוקקיס
 מהלוח הנשאר על הוא שהחרוח באופן הלוח מעצם יחסרו

 כצם הגומות על; חרות היה בזה ט אמר כלו על וצא
 כי החריתה אחר מהם הנשאר שהוא קצתם על ולא
 הקול שהיה באומרם מז״ל ענין והוא כלום מהם נחסר לא

 היה כי אש להבות חוצב ה׳ קול בנאמר הלוח על נחקק
 היה ולא בנס היו וסמ״ך מ״ס וע״כ מחסר ולא חוצב
 היה לא הלא כי מאלו אות כל שבתוך הלוך חלק נושל
 בקרט ניתן רק התוך שסביטת מה הלוח מעצם חסר
 החורת דרך הנה כי הלוחות על חרות יאמר או :בכח
 בעולם מציאותם היחה לא האותיות אותם כי בלוח כתב

 נמצא מציאותם אין מקודם אך בלוח שנחקקו אחר עד
 סרס .בלוחות נחקקו אשר אותיות מציאות בלוחות אך

 אלא למעלה בשלם מציאותם היה הלוח תוך המצאס
 על מרוח יאמר וזה הכל לעיני גס מצטייר שבחקיקה

 וקיים הווים היה מציאותו חרות שהוא מה ט הלומות
 לא אשר בלוח הנהן פרס שהוא הלוחות על בהיותם
 שהזכרנו חזית מדרש מאמר והוא ליהרחוקקיס: כמשפט
 היה בסיני הקב״ה מפי שיצאו הדברות כי למעלה

 ואומר מישראל אמד כל עם ומדברה וקייס חי מציאותם
 על נחקק היה ואח״כ הן לו ואומר עליך אח מקבלני לו

 על היה חרות שהיה מה מציאות הויח כי נמצא הלוח
 רק מציאותן היה שלא ולא מתחלה מהן למעלה הלומות

 מעשה והצומות יאמר יתכן זה דרך וע״ם חקיקתן אמר
 והמכתב מאין יש ית' מעשיו אל מתייחס המה אלקים
 עור מבלי שטתב ית׳ אליו מתייחס הוא אלקים מכתב

 דברוהיו וקיימים חיים באויר היו כן לוח או נייר או
 אדם וכל באויר רשומות נראות הדברות שהיו כמז״ל יח׳

 ואחר באויר ונרשמים רוחניים ההם הקולות את רואים
 הלוחות על חרות המכתב אותו היה אלקיס מכתב היוחו

 הרוחניות מציאות שדנו חרות יהיה שנחקק עם כי לו׳
 נם ומה מציאותו נעדר לא באויר בעצמו נרשם אשר

 מפי שיוצא ודבור דבור כל שאמר יד( ד׳ )חגיגה יוחנן לר׳
 בלוח בהתחק׳ המלאך נתבטל לא ט מלאך נברא הקב״ה

 מרות וזהו מהלוחות למעל׳ נשמר מציאותו שעוד אלא
 פל ההוא המכתב הוא גס מרוח היות שעם הלוחות מל

 תקרא אל אסרו מ״א( פ׳ )ש״ר ורז״ל כשהיה הלוחות
 תקרא אל לומר שהזקיקס המות ממלאך חירות אלא חרות

 חירות להם שיהיה אמרו ע״כ בלוחות חרות הל״ל שאל״כ
 ל״ז( )שם שט דבר על יב( )בראשי׳ ע׳׳ד הלוחות כשביל

:דכטו ועל חלומותיו מל
 יקשה הלא .מ׳ ברעה העם קול יהושע ישמ^1 יז

 ט שהיה ט₽ם אל משה שירד אחר ט
 0 )ח״ב( כז

 יהושע שיצטרך משה ישמע שלא הוא שמע מה יהושע
 אח״כ אומר ועוד מלממה קול שומע שהיה למשה להודיע
 מט בתוך ויאמר ואומר חוזר למה מ' קול אין ויאמר
 על משה הבחנס גדולת טרה אמנם :עצמו יהושע

 והיה חרועס קול יהושע שמע הנה כי יהושע הבחנת
 חדשים אלקיס בחר אשר העס לצחק שקמו מצחקים קול

 במחנה מלחמה קול שהיה חשב ויהושע לאיד שמחים
 עולה בני על מלחמה מושי מקנאים מתגרת העברים

 מא׳ יבצר לא היה א״כ כי יתכן לא משה ויאמר אז
 נאקת קול או . הנוצחים צהלת קוג הוא או משחים

 טצחיס של גבורה ענות קול זה שת לחולשתם המנוצחים
 וענוי עניס קול אך מנוצחים בל חצושה עמת קול ואין

 סרז״ל שכתבנו מה רמז דרט וע׳פ :שומע אנכי האמת
 ולא אנכי של הדבור כאונסיס ישראל שנחשבו בשערים

 שקלים נ' איש כל לסת ראוי היה ושע״כ לך יהיה
 סיבה בסמיכת רמז וזה השקל מחצית במקום כאונס

 ראשון שהוא אנכי דטר שהוא אנכי ענות באו׳ שאחריה
 ודרשי׳ בס״ד שס כספו׳ אותו ואנסו ענו כי הדברו׳ לכל

 יאמר או :ממקומו זז אינו ,הכ שתשש עם סמוכי׳
 תתייחס שכחה יש כי והוא שומע אנכי ענות קול

 וההיקש האמת צפי הכנעה לתוגה תתייחס ויש לשמחה
 ק בנין זקנים וסתירת כסירה נערים בנין ע״ד בהפכו
 אשר עבירה על או ראש וקלות שחוק שממת השמח

 יהפוך כי מיוציו לו אוי .הרע ליצרו רוח נחת בה עשה
 מעתה כי תאבל עליו נפשו ברנה הימל ומאז מחולו לאבל

 מאמרינו והוא בגהינס לו בשר בחלקו גפריח אש קוד יקד
 כמט׳ מ׳ הסיר סחת הסירים כקול כי ז( )קהלת ע״פ

 עעסשהוא קול יאמר וזה המעיל מעשה בשפר אצלנו
 נפשם: אס כנוס והוא שמחה המורה קול
 אין כי הורה ט׳. הטחנה אל קרב כאשר יחליהי

 אם מד הרפה ידע אס אף מתפעל האדם
 שמע הוא וגם למשה הגיד הקב״ה כי וזהו בעיניו יראנה

 ואז העגל אס ראה פד לט עד נגע ולא יהושע ע״י
 וישמש ב( )איוב פסוקים על מאמרנו והוא ט׳ אט ויתר

 הרעה כל ששמש היות פס מחמל׳ כי ט' איוב רפי שלשת
 למו מנד לא אשר דבר דברו לא עליו הבאה הזאת
 כי זאת מלס ריהור והכל האס מרטי דקדקנו כאשר
 על הוא כל ,ואז והבקר האמנות אבדן על הוא האס

 על הוא הזאת ואו׳ כצאן מל .הוא הרעה ואו׳ הגמלים
 אפר מהכל יותר ט שנטה תמיד נגדו הוא אשר הבנים
 עליו היא אשר השחין ופל באצבע אוסה כמראה הזאת
 סלה לא הכל שמעו כי ועכ״ז עליו הבאס אמר ממש

 על עפר ולזרוק מעיליהם ולקרוע לבמת לבא רוחם אל

 למד לבא רק לילות ,וז ימים ,г לארץ אמ ולשבת ראשיהם
 ט׳ צו לנוד לבא יחדו ויועדו )שם( כאומרו ולנחמו צו

:ההם החרדות כל אח אתו חרדו בטאס ולמה
 האדם שמתפעל מה אינו כי נזעם נתן הכתוב אמנם

 יסופר כאשר שיתפעל למה דומה עיניו מראות
 וישמש מתחלה הנה הכתובים מאמר וזה אמת מגידי ומפי

 הספיק לא בלבד שמיעה רק היתה שלא לפי וע״כ מ׳
 וישאו כן אחרי אך ולנחמו צו לניד לבא רק התפעלותם

 מטדק ואפילה צוקה פמב הכילוהו ולא מרחוק עיניהם

 כי
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 כו׳ ויבכו קולם שנשאו גדר עד האנשים נחרדו אז ט
 לעשות שנדרו מה על נוספת הזאת החרדה כל היתה ולמה
 מתחלה כי לו׳ כו׳ ראו כי הוא שהטעם או׳ הוי אלא

 החרדות כל שעשו מה עתה אך שמיעה רק היחה לא
 ההתפעלות גדל כן שע״י ,כו ראו כי יען היה האלה

 היות עם כי האלקי התורה מאמר והוא ,הזה הגדר עד
 הגבורה מפי עבודתו פרטי בכל השל את עשו אפר שכל

 הרעה על אש לחרות התפעל לא עכ״ז משה שמעם
 אז כו׳ העגל את וירא וז״א בעיניו ראה עד הגדולה

 כי הורה אפשר עוד :כו׳ וישבר ק וע׳י כו׳ אף ויחר
 ובטוב בשמחה העשותה היא שמים עטדח עיקר כאשר

 כן ט׳ עבדת לא אשר תחת כח( )דברים שנא׳ לבב
 לשוב חקוה לו יש ומתעצב החוטא ית׳ רצונו בעוברי

 כאשר ע׳כ ח״ו חקוחו אבדה בעונו השמח אך ליתקן
 ובלתי שמחי' היותם לו הוגד לא הגבורה מפי לו הוגד

 בראות אך מאד אפו חרה לא וע״כ עינם על מתחרטים
כו' אפו וימיר אז לאידם שמחים שהיו ומחוללות העגל

:כו׳ וישבר
 אל טעם לתת ראוי והנה ,כו׳ השל את יקח1 כ

 יטחן בקלות יותר הלא כי הזאת השרפה
 בל להם להורות רצה אך .אש במו ישרף טרם הזהב
 בהפליך כן שעל בו מלמעלה האש שר כח כי רוחם על יעלה
 ואחרי ודכאו באש שרפו ע״כ ההוא העגל יצא באש הזהב

 ליטחן נוח בלתי באש הניתך כזהב ואפי' כו׳ ויטחן כן
 שנטחן אם כי האש עזרתו לא טבעי עזר אף כי היה לא

 יועילס זה כי חשבו אשר תחת כי להם להורות כיח עוד
 כל ישבר הוא אותו בעשותם חטאו אשר עון אדרבה

 ד' ענין בו עשה כן ועל מהם נבנו אשר יסודהם הד׳
 העפר יסוד וכנגד באש וישרוף האש יסוד כנגד יסודות

 )חולין שידענו במה גם ומה כעפר דק אשר עד ויטחן
 עפר שנקרא הדס לכסוי כשר זהב טחינת כי פ״ח( דף

 לרוח ויזר הרוח יסוד וכנגד לו זהב ועפרות שנאמר
 כו׳ מהם וישק ואז המיס פני על היה המים יסוד ולשמח

:ומהו ויבקש יסודותיה ד׳ בכל מארה ויסול
 טרם למה לב לשים ראוי .כו׳ משה !יאמר כא

 עשה מה לאהרן שאל לא אותם השקוהו
 ראוי היה תחלה כי ועוד כן אחרי עד הוה העם לך

 בדין להורג לוי בני על ויצום במזיד מטאו אשר יסיר
 ישקה כן ואחרי והתראה בעדים חטאו אשר את שהוא

 ועוד כסוטות לבודקם והתראה עדים בו היו לא אשר את
 חש לא למה והתראה עדים בלא אפר על שש כאשר
 מה אומרו ועוד .בהתראה ושלא בעדים אשר על לפקוד

 וכמו אותו לעשות כיון אהרן כי שנראה הזה העם עשה
 בלתי יראה תשובתו כי לב נשית וגס .יחשדנו נחשב זר

 פרוע כי העם את משה וירא אומרו ועוד מספקת.
 הוא ואם אהרן אותו שגלה הזה הגלוי הוא מה הוא

 אומר וגס פריעה לשון יאמר למה אהרן ע״י שחטאו
 אהרעשות למה ועוד הבנה כמשולל הוא בקמיהם לשמצה

 ויותר חטאתם אתם ואומר משה חיזר בחוטאים דין
 ממחרת עד כן להם אמר לא למה וגס מתחלה צודק היה
 אומרו ועוד ה׳ יכפר יאמר ומהראוי אכפרה אומרו ל׳ וגס

משפט עשות קודם תחלה אמר שלא מה נא ממני
ן )ח״ב( כז -- -

 אשר מי באומר ושד גדול יוחר הקצף שהיה בחוסאיס
 שמניח ופקדתי פקדי וביום אומר ואח״כ אמחני לי חטא

. ומזכיר רזוזר למה ועוד הדורות פקידות אל הדבר
:לאהרן ומייחסו העגל

 עיקר המיל יתברך הוא כי למעלה כתבנו הנה אמנם
 עמך שחת כי באומרו רב הערב על דבר אשמת

 ע״י עלייתם שהיתה רב הערב שהוא וכו׳ העלית אשר
 מטאו כ״א רוחו על העולה וע״כ למעלה כמדובר משה

 אך . בלבד והתראה עדים בלא רק היה לא מישראל
 החרדה כל את חרד ועכ״ז רב הערב כ״א בעדים לא

 רק מתחלה לבו שח לא וע׳כ כו׳ אותם וישבר ההיא
 ידי על כסוטות והתראה עדים בלי החוטאים את לבדוק

 חלאת להעביר בנ׳י את וי:ק התחיל בו וע״כ השקאה
 ייאמר ואח״כ אהרן אל בדבר זמן האריך סרס מיד העון
 אל ויאמר חרד זאת על כי והוא כו׳ אהרן אל משה

 אשר למעלה הקדמתנו ע״ס והוא כו׳. לך עבה מה אהרן
 העם שנא׳ למקום סתם העם שנאמר מקום בין חילקנו

 עם הוא הזה והעם רב הערב הוא סתם העם כי הזה
 בנ״י עם הרשום הזה העם לך עשה מה וז״א בנ״י
 כלו׳ כו' עליו שהבאת זה שתעשה עשו׳לך יסורין ומה

 הם גם חוטאים היו לא כן שאלמלא ידך על אותו שעשית
 והתראה עדים בלי שוגג מעין כלו׳ גדולה חטאה והיא

 לבם היה שלא מורה זה כי רב כערב נתפרצו לא כי
 היו לא אתה עשיתו לא שאלי ספק אין כן ואם אחריו

 אהרן והשיב גדולה חטאה עליו מביא נמצאת חוטאים
 רב הערב כלו׳ הזה אמר ולא העם את ידעת אתה ואמר

 ואחר מצרים טומאת אחר נמשכים כלו׳ הוא ברע כי
 דאושיות רב ערב אל ברע מאומרו רמז ויתכן כשופיהם

 כי הכל עשו הם כלו' כו׳ ויאמרו דדין כאותיות דדין
 זה כי ויצא באש שהשלכתיו רק כלום עשיתי לא אני

 נעשה היה לא כן ואלמלא נעשה כשופם ע״י כי מורה
 כיון יתכן עוד אני: ולא העושים הם כי נמצא דבר
 . אהרן עם ידבר טרם בנ״י את בהשקות דרכו ע״פ

 כל היה אם מסתפק כאש בוער לבו היה הנה כי והוא
 נתגלגל איך שאל״כ אהרן יד חחת זה מחטא מאומה

 לאהרן או׳ איך בענותנותו בלבו ואמר זכאי ע״י חובה
 וגם פניו ומלבין כשר כחושד אהיה פן בעגל חטא אס
 הבאת כי הזה העס לך עשה מה לו אמור יצדק לא

 דבק אהרן של בכפיו אם מסתפק עודנו כי כו׳ עליו
 אשר אח כסוטות יבדקם כליותיו ייעצוהו ע״כ מאוס
 חלילה יונח אם בלט אומר והתראה עדיס בלי חטא

 לא היה כך אם הלא כי בעזים היה לא חטא שאהרן
 הוא כי בהפך היה הנראה ואדרבא .מהתפרסם יבצר
 ע״כ מאתמול ע״ג מלעבוד ית׳ועכבס לשמו המזבח עשה
 כל יפתו שמהס המים פני על ויזר דק אשר עד טחן

 עדים בלי בסתר אס לומר אהרן שבכללם ישראל
 ישראל המון ככל הוא גס ילקה אהרן חטא והתראה

 נפגע לא כי וכראותו והתראה עדים בלי חטאו אשר
 מל׳ כנודע חיבה בל׳ אהרן אל ויאמר שמח אז אחיו

 כן ואם אנסיך אך חטאת לא כי ידעתי כלומר אמירה
 ;כמדובר הזה העם לך עשה אשר האונס מה נא אמור

מרז׳ל נזכירה הענין אל לבא . נו׳ מפה לירא כה
ר »
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 משה באמור כי האומרים מ״ד( פ׳ )ש״ר
 אף כס שהיו רעים מלאכים מה' כו׳ לאברהם זכור

 מהם נ׳ נסתלקו אבות השלשה בזכות כו׳ וקצף והמה
 אהה תנין להקב״ה משה אמר וחמה אף שנים נשארו

 וזהו החמה בעד ואני באפך ה׳ קומה וזהו האף בעד
 כו׳ חמתו להשיב כו' בחירו משה לולא ק״ה( )חהליס

 לא כי מלקטרג אמור נסוגים המקטרגים היו כי הנה
 דרך מרז״לכי ידענו עוד ־. ישראל נגד לבם על ערבו

 אז אשמתו הקטין החוטא את שבראותם למעלה המקטרג
 יבדלו אז חטאו שתגדיל בראותם אך עליו לקטרג יחרצו
 גדולה חטאה הזה העם חטא משה דברה על כי כמז״ל
 אמר הלא נאמר מה הלא באו' המקטרגים אמור נזורו
 ממר הוא הרי החטאת גדר להגדיל כי בעצמו היא

 ובינו יה׳ בינו הדבר והיה שבדלו וכשראה גדולה חטאה
 תמר ולא כו׳ חטאתם תפא אס ועתה אמר אז בלבד

 ידי על הנה כי והוא אלהענין. ונבא : הגדול חטאם
 לעיל מ״ש כהוא כו׳ העם את ידעת אתה אהרן ר מאג

 ישראל מעל והיקל רב הערב על דבר אשמה כל שתטיל
 נחרצו אז כן וע״י למעלה כמדובר דבר עפו לא כאלו

 שהזכיר מה ע״׳י מתחלה רחקו אשר המקטרגים ויתגברו
 אח יהב׳ הוא אלהים פנה מלה ואפר אבות זכות נשה
 עד הדברכמכוסה היה שעי״כ הרעה את ומשה האף

 עדים בלי רק חוטאים בישראל היו בלא משה חשוב
 ומגול' פרוע העם את וירא עיניו נפקח עתה אך והתראה
 זה והיה והתראה בעדים חסאו אבר כל כבוד מהענני

 ההביל ע״י אהרן כרעו כי עליהם שקמו מהמקטרגים
 הנקראים כלל חטאו כלא אמר שכמעט משמחם ומיעט
 או׳ וזה אשמתם לגלות המקטרגים נחרצו אז כי ישראל
 על החופה שהוא כפוד מהענגי נתגלו כי שהוא פרוע

 בספר כמז״ל יחטא אשר איש לכל היה כאשר ראשיהם
 השמש ננד לה׳ אותם והוקע על רי׳ז( דף )פנחס כזוהר

 על השמש ומכה מעליו הענן מתגלה היה חטא אבר פי
 הוא פרוע כי העם את משה וירא יאמר ועד״ז ראשו

 זה ונתחדש שהזכרנו הזכיות ע״י מחופה היותו החח הוא
 מיעט בשביל זה והיה עתה אהרן פרעה כי כעת

 אמרו כי קמיהם הס אשר המקטרגים בפני אשמתם
 עד נקטרג אנו עליהם למפית באה אתה המקטרגים

 כבוד הענני הם אותם מהפה באהרן מהמיפוי מותם נגלה
 שמן כמו מיעוט לפון הוא ששמצה בקמיהס לשמצה וזהו

 עד אהרן פרעה כי עד״ז או : דבר כמן ומה מנהו
 הם בקמיהם החשיבות וקלי מעט לפמצה היותם גדר

 כל ופופט קטרגו עתה שע׳כ עליהם לקטרג המקטרגים
 בלבו משה תמר אז ה׳ משפט אלהי כי אותם גנה הארן

 לא והתרתה בעדים חטאו שלא לבנו עם כאשר היה אס
 כלהעסולעהדם את לגלות עתהקמיהם מספיקים היו

 ב״ד מיתה חייב בהם שיש כ״א זה אין אך לפורענות
 העם כל גס אגו במזידיס משפט עשות כרס כי ואפשר

 ע״כ מיהו שלא או משפט בהם עשו שלא על פרוע היה
 יעלו נמה צוה ואז כו׳ אלי לה׳ מי ויאמר פו׳ מפה ויעמוד

 ב״ד מיתות חייבי כל ויהרגו דינים הבתי אל השערה
 החת עשיתם טובות ב׳ הנה להם סמר כן ובעשותם

 על כפרה יהיה זה כן ישראל על לכפר שיחמננהס

й )ח״ב( כז

 טא פרוע כי העם אח כאו׳ הקצף היה כלם עעל כללותם
 כי הסבתה לכס גס ישראל לכל שהסבסס מה וזולת

 ברכה היום עליכם ולתת וזהו זה על עליון מפי תבורכו
 אפר הנה נאמר יפראל יאמרו עתה כי מפה ראה והנה
 ואשר משה בהשקאת מחו כבר והתראה עדים בלי חסאו

 הנוחרים אנו איפה ו&׳ג לוי בני הרגו והתראה בעדים
 מכה ויאמר ממחרת ויהי ע״כ . וחטאה עון מכל נקיים

 הנוהרים אתה לו׳ גדולה מסאה מטאחס אתם העם אל
 הקנה רואה איני ועתה מהיחס לא כי והוא חטאתם

 שאהי׳ אכפרה אולי ה׳ אל שאעלה כ״א אשמתכם לגודל
 כו׳ שבהם הרב כול כענין חטאתכם בעד ככרה אני

 עליהם מחשיב והנני וכו׳ הזה העם חטא אנא אומרו וזהו
 חפא אם ועתה זהב אלהי להם עכו בעצמם הס כאלו

 אותי כמטיל וכו׳ מספרך נא ממני אין ואס חטאתם
 חטאהכס בעד אכפרה אולי אליהם מאמרו והוא לכפרהם

 בחוטאים שפכים הב׳ עשוה טרם כלומר ועתה ואמר
 כו׳ הפא אם ועתה אך לכפר מספקת מיתתי היחה לא

 ויעשו שבמלת הוי״ו לדקדק באנו ואם וכו׳ אין ואס
 ומהראוי אמר דבר עוד יש גדולה החטאה שזולת שיורה
 מרז״ל על מאמרנו יאמר יחנן כו׳ להם עשו כי יהמר
 כו׳ מעשה לאותו ראויים ישראל היו לא ד׳( דף )ע״ז
 עמו ודברם ה׳ עם היותם לגדר הגיעו אפר כי שהוא
 מטאו הדרגה בלי איך סיני כר במעמד בפנים פנים

 הטחה איזה כי יורה זה הך ע״ג עובדים עד האחר בקצה
 גדולה עבירה אל כלו שממנה ידם החח היהה גדולם

 ראויים כי באופן עבירה גוררת עבירה כי כזו שבגדולות
 אמרח כבירה להם קדמה מהשר מעשה לאותו ישראל היו

 קדמה לא כי מעפה לאותו ראויים ישראל היו לא לז״א
 זה דרך ועל למעלה כמפורש וכו׳ אלא אמרת עבירה להם
 שנרמה גדולה הכאה החלה הזה העם חטא אנא יתכן
 ק לא שאס כלומר כ; אחרי זהב אלהי להם שויעשו להם

 אמר שלא ובראות הקצה אל הקצה מן שקפצו הוא תימא
 לא כי ק ט שא ועתה אמר היה כן כי יתברך הוא לו

 למה אין ואם הסההם נא שא חמלה חטאת לכס קדמה
 ויהי באומרו יתכן עוד : וט׳ נא ממני היים לי

 על עלה כי והוא צרה צ׳ ויהי כי ידענו כאבר ממחרת
 אלפי בג' דין המשים הלוים עטדת אחר כי מפה לב

 רצון עת מאז שיהיה והתראה בעדים חסאו אשר איש
 השכם ובבקר בתוכם קנאתו אה בקנאם ית׳ חמתו שישוב

 ויהי הנה כי ראה אך לישראל ית׳ ישלחהו טורה בבשורה
 אז ממחרת ויהי וזהו במחרת וי היה עדיין כי ממחרת

 גדולה חסקה היא מחיתם שלא שחמההכס זה חין אמר
 מזיד מעשה עון עדיין היה זה זולת כי ידע לא והוא
 נפקדו לא שעדיין בהתראה ולא יס7בע מטאו מאבר שהוא

 תרתם למות נפשו את וישאל כו׳ משה וישב כאשר ע״כ
 עדיין יש כי הוא כעת קצפתי אבר הנה לו אמר אז

 משש תשר מי וזהו מספרי תמהה אשר והס מיתה חייבים
 לא השאר על אך אמחה המראה וגלי בעדים שהם לי

 הפקוד לא כי וכו׳ העם את נהה לך רק כעת אפקוד
 ולא וכו׳ מלאכי ילך כי הענין אשנה אם כי כעת עליהם

 כי לאט יהיה זה מיהו שלא על החטא אך בעצמי אני
העגל מעון בה פקידה אין כי כו׳ פקדי וביום

 ומה
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 סכשב בא אממט ני חסא אשר ש הואי»׳ שאמר ומס
 אפר על ואמר וכו׳ העם אח ה' ויגוף כי שהוא ופירש

 מהשלש הנה כי הוא הלא אהרן אשרעשס וכו' עשו
 ידי על וא׳ לוי בני ע״י ולא משה ע״י מחו א' חולוקוח

 פעם ש־ב לנו לחח הכשב בא הקב״ה ע״י וזאת לוי בני
 ואמר זולתו או משה ע״י יח' הוא זאת נם עשה לא ומה

 ומשתי שוגה מאיש יבצר לא הנה כי והוא כו׳ ויגוף
 האלה שנואים חלוקי שלשה לקו למה ולומר לדבר

 מליצני יסיר ומי לקה לא התועבה נעשתה ידו שעל ואהרן
 וגס ממנו טט כי בו נגעו לא לוי בני הנה מלומר הדור
 לעשות ידע הוא כסוטות בדקם וכאשר אחיו הוא מפה
 המצרי את הרג שם ע׳י אשר כי אחיו ילקה כלא דרך
 השלישית הגה ית׳ הוא אמר ע״כ זה לעשות ג״כ ידע הוא
 איש כל ישקוט אז לפליטה יהיה ואהרן ידי על ילקו

 סרז׳יל ע״ד והוא פנים ישא ית׳לא הוא הלא באומרם
 ואחר האחרים דברים בפני ולא במגפה שבחר בדוד

 שן לו ה׳ יחשב ;א ש כ״א זה אין יאמרו אהרן שניצול
 ויגוף וזש לאחיו אמר אשר רבבהסנצלוח השרב אל כ״א
 ב״ו יד על ולא ידו על כו׳ ה' ויג־ף למה תדע לומר ט׳
 אהרן משה אשר העגל את עשו אשר הם כי להורות כדי

 הוא ולא בעצם הששים הס עשה שא אשר ט כלומר
 האמת לפי עשו הס כלומר כפו אפר וזהו במקרה רק

: הוא ולא אהרן עפה לשר אח

 ,או אחרי כי לב לשית ראוי .ט׳ ה׳ וידבר א לג
 לך ואו׳ שזר למה העס את נחה לך

 מהוא לו הזכיר למה ועוד ט׳. והעם אתה מזה עלה
 כי לזרעך לחמר אומרו ושד העלית. אשר באו׳ העלם

 לפניך ושלחתי ואוסר שזר למה .ועוד לזולת לאמר אינו
 ונס .לפניך ילך מלאכי הנה למעלה נאמר הרי מלאך

 הוא: ידוע כי ודבש חלב זבח ארן אל היות מזכיר למה
 לך ית׳ מאמרו מל משה יחרד פן ית' שא ראה הנה אך

 לבט הלא כי לפניך ילך מלאכי הנה העם אח נהה
 ישראל כבוד כנגד שלא דבר וגס .כטדו נגד דבר יבין

 הוא הלא ית׳ כטדו נגד ששא מה ט ימצא ההוא והדבר
 אל הוא יבא לא כי יראה הלא העם אח נחה לך באו׳ כי

 הלא כי לבט יהחסן וע״כ בלבד הדרך לנחוחס רק הארן
 האנק: אל יבא שלא נגזר שעליו הסלע ענין היה לא עדן

 ילך מלאכי הנה באו׳ שיורה ישראל כבוד על שנית
 וינהגם המלאך אותם ירעה בארן גס כי לפניך

 ה׳ ישליט אלהיסולא שבב שא שם כי שלה רעה וזו
 הלא יח׳כי כטדו על נמשךגה ומזה שס ומושל מלאך

 עצש ע״י שיתן שיורה אתן לזרעך לאטח האוסר יח' הוא
 על משה אל ואמר ענה אצה שלשה על מלאךע״כ ע״י ולא

 כלומר העלית אשר והעם אתה מזה עלה לד אליך שוגע
 הארץ אל אוחס ותעלה תגמור גהעלותם היהלח כאשר

 מדיין הסלע וענין שס שא בתשר דן ית' הוא כי והוא כו׳
 אתננה לזרעך לאמר נשבעתי אמר הב׳ ועל :הי' לח

 שתנחו היה בלבד לא שנשבעתי מה כי אמת כן כלו׳
 ואל כלו׳ע״כ אשנה לזרעך לחמר אס כי האדן להם

 ושנחתי ט אישה דע כי ילך שמלאכי עתה אמרי על תחמה
 ומגרש הארץ את הכובש הוא שיהי׳ לא אך מלאך לפניך

כו׳ הכנעני אח בעצמי אני כלו׳ וגרפתי כ״א הטיס את

1 בח

 אל הוא מצא מ מלאך או לשר אץשס׳סקוס כי והראיה

 אל כ״א »שייחם הבלתי דבר שהוא ודבש חלב זבת ארן
 הנולדים בתחלחטקוח יסב* הוא היה כאשר והוא עצמי

 וא* דבש של ,א עוקצים שני לאדן מסחת ונבלעים בשדה
 ולא הוא ואדום צח כבחור יתברך בעצמו ומסראה חלב של

 זה להם מזכיר הארן מעלח לישראל להראות וכן מלאך
 אליה המתייחס הוא ע״ימלאך ניתן שלא מה כי להורוס

 לחלב המתייחם העליונה ארן לבניות רמז לעומת והוא
 היומר מדם ימז זולת לדבש הדומה עליק תענוג ומתיקות

 ששם אני עצמי ע״י כי עתה ראו באו׳ פה רמז וזה עליון
 לא אשר ודבש חלב אלאקזבם מביאכם הנני הלא כי

 מלאך לסלוח שאסרתי מה וא'כ עצמי אל רק זה ייחסתי
 פן אתה שרף קשה עם כי בלבד הדרך בשביל רק אינו

 :רצוני לעטר סה ותוכלו חיצונים מקום שאין בדרך אכלך

 לבמה לשיח הדברכו׳.ראוי את העם וישמן ד
 עדיו איש שתו שלא הלז העדי מנץ הוא

 ד• מדוח שהוא עדות לשק סי׳ ז״ל רש״י והנה .עליו
 שתו ולא אומרו נחשב זר והלאכש בחורב שקבלו הבריח

 מהם הון היה כי יורה שחו ולא כי וישירו הל״ל אדרבא כי
 לא עדי לשרן רק עדיו שאין ושד עליהם אוחו שש ולא

 לשק פירש ס׳ס״ה( )ש״ר והנהרשב״יז״ל לשוןעדות.
 איך כי יקשה זה על ונס .לאיש חכשיסועדי שהוא זיין

 נראה שחו ולא באו׳ כי ושד .הפסוק ראש עם יתקשר
 שאחריו ואיךבפמק עליהם אוש שהו ולא היה עליהם שלא
 איך עליהם אוש שש לא אס עדיך שרד אומר הוא

 אומר וגם .הפסיק ראש פס מתקשר איך ושד יורידהו
 יצדק לא כמשמש הוא ואדעה אם לך אעשה מה ואדעה

 פדים מהורדת ימשך איך רחשס ל׳ הוא ואם מעלה כלפי
 במאמג* והבין שכל נשים הביאור אל צבא והנה מעליהם:

 כוונת אל נבא ובו פ״ח( )דף ר״ע פרק בבת במס׳ ז״ל
 שהקדיש בשעה סימאי ר׳ דרש המאמר וז״ל .הכשביס

 א׳ ולכל שלטה״ש רטא ,ס באו לנשמע נעשה ישראל
 נפסע וא׳כנגד נעשה כנגד א׳ כתרים כ׳ לו קשרו מישראל

 שנאם׳ ופירקוס ס״ח רטא ק״כ ירדו ישראל שחהאו וכיין
 בר חמא רב אמר שרב סהר עדים אס ישראל בני ויתנצלו
 כדאסרן נוענו בשרב פרקו ובשרב סענו בחורב חנינא

 וכלן יוחנן א״ר .ישראל בני ויתנצלו דכחיב פרקו בשרב
 אסר האהל את וסשהיקח ליה משהונסלןדסמיך זכה
 ישוטן ה׳ ופדויי שנא׳ לט להחזיק הקב״ה ועתיד ר״ל

 שמחהש״נשלס ראשם טל שצם ושממת ברנה ציץ ובאו
 למס )א( לב נשית ז״ל מאמרם כוונת אל ולבא :ראשם על

 להעשות אפשר שה א׳ במלאך והלא רטא ששים הוצרכו
 אל לב נשיח )ב( .רטא מששים פחות בסך צפחות או

 . שהקדימו בזכות אמר ולא שהקדימו בשעה אומרו
 וכיון או' )ד( השרח מלאכי של הזה הסכום לו מאין )ג(

 ההוא הסך ט מנין ופירקום מ״ח רבוא ק״כ ירדו שחטאו
 מהסשק שמביא בראיה הנה שסרקוסמ״חכי לו מנין )ה(
 שלא בבחירתם נצלום שהם שמורה ויתנצלו אומר הוא
 שרד הקב״ה להם שאו' שלפניו מקרא שכיח וכן זולתם ע״י

 הסס מס )ו( סעצסם המורידים שהם שיורה מעליך עדיך
 ססס הכחרים עדיין היו או ימנע לא )ז( האלה הכתרים

שא יאתר למה ראויס מיו עדיין אס לאו או אליהם ראוים
יח׳
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 ראויים איק ואס יפרקום למ״ח ויצוה עדיך הורד יח׳

 סיבתהחפשרס ויבשלו יחשאו כי יתפרקו מאליהם אליהם
 שובה מדה שמרובה אחר כי הטם׳ שמקשים מה )ח(

 ולפרקם רטא ם' באו לקשרם למה פורענות ממדש *ותר
 להיות כי הוא כן כי לתשובתם והנה רבוא ק״כ באו

 משא״כ לקשרם רטא ,ם הספיקו שובה מדה מרובה
 תיתי מהיכא קשה עדיין לפרק׳ כפלים שמצרט לטרענות

 ראיה מביא איך )ם( .ראיה לו •ש ומהיכן כפלים שהיו
 שאין ופירקוס ומ״ה וקשרום מ״ה שבאו ויתנצלו מפסוק

 על ולא הפירוק על ידבר שם כי )י( .דבר מזה שם
 ובמירב שענו שבחורב חמא ר' לחדש בא מה )יא( השעינה

 נאמר בחירב ונשמע נעשה כי הוא רב בי קרי זיל פרקו
 בחורב אומרו )יב( בחורב היה הוא גס ויתנצלו ופסוק

 ישראל בני ויתנצלו דכחיב פרקו ובחורב כדאמרן שעש
 ואדרבה ויתנצלו פסוק הוא גס כדאמרן מאי הלא כי זכו׳

 על שנית להביאו וחוזר השעינה על שהוא נראה מיקרו
 ומשה משמיטת נלמד איך פסוקא׳)יג( והכל הפריקה

 מאמר )יד( עשרות רטא ק״כ שנשל .האהל אש יקח
 וט׳ ישובו! ה' ופדויי שנא׳ לנו להחזירן הקב׳ה ועתיד ר״ל
 :ההוא בפסוק למו נערוך ההם העשרות דמות מה

העושה כל כי סרז״ל אצליש מונחת הקדמה הנה אסנם
 ואז א׳ פרקליט מלין מלאך לו נעשה אחת סצוה

 ז״ל מאמרם על אצלנו כמטאר ומעשרו לו המאיר הוא
 בראשיהם זעשרוסיהם יושבים צדיקים דףי״ז( )ברכות

 הנמצאות זכיות שלש ק כי והוא . הענין אל ונבא : ט׳
 העשיה הקדימת )א( ונשמע נעשה באומרם ישראל ביד

:העשיה קבלת )ג( השמיעה קבלת )נ( לשמיעה
 אך מלאך ונעשה בשעתה נגמר הקדימה זכות והנה
 אינן ט עדיין נגמר לא השמיעה קבלת וזטת הפנניה זכות

 שובה שמחשבה למה כי יבצר לא אן העתיד על קבלה רק
 גם .לעשותם בפיהם יקבלו שמאז למעשה מצרפה הקב״ה

 מהעשות יבצר לא מלאכים ליעשות עדיין יספיק שלא
 נמצאו טעל עת עד מאז בהם להתעשר קדושה אורות

 על אורות וב׳ הקדימה על א׳ מלאך מישראל א׳ כל ביד
 רבי דבר אשר הישיב וע״ב המעשהוהשפיעה: קבלת

 באו לנשמע נעשה ישראל שהקדימו בשעה כי סימאי
 בשעתו שנגמר זכות היה הקדימה ענין כי וט' רטא ס׳

 באו כו׳ בשעה וז״א רבוא ס' הכל נמצא מלאך ונעשה
 ע״י א׳ מלאך ובא נגמרו ההיא בשעת כי כו׳ רטא ס׳
 אורות ב׳ וקשרו באו והמה ישראל רטא מס' א׳ כל

 וקשרום השמיעה קבלת וע״י העשיה קבלת ע״י הנעשים
 ירדו שחשאו וכיון מישראל א׳ כל בראש שתים לפשרות

 מצוה העושה כאשר כי האמור ע״ד והוא מ׳ח רטא ק״כ
 משחית בורא עבירה העושה כן פרקליט מלאך טרא א'

 למשה הקב״ה שאמר ע׳ב( ש׳ )ש״ר ז״ל מאמרם ידוע והנה
 על ועבדו יתן מי ידך על וח׳ מפי שמט דברות ב׳ סנה
 מהר סרו וזהו מפי שמעו אשר על ולא ידך על היו אשר

 כמש׳ והוא לך יהיה ולא אנכי שהם צויתיס אשר הדרך מן
 משכה עגל להם עשו ית׳ הוא לו שאמר למעלה אצליכו

 יהיה לא הב' הדבור עוברם שהוא לו ויזבחו לו וישתחוו
 ישראל אלהיך אלה ויאמרו וכו' להם תשתחוה לא וכו׳ לן

 הא׳ הדבור עיברם שהוא מצרים מארן העלוך אשר

 ושם מצרים מארן הוצאתיך אשר אצהיך ,ה אנכי שהוא
 וקבלו שמעו כי בשמיעה היה אלהיך אלה עון כי כתבנו

 אך העלוך אשר אלהיך אלה לישראל האומרים רש מהערב
 ב׳ בידם נמצאו בפועל שהשתחוו במעשה הי׳ הב׳ הדבור

 כעד במעשה א׳ הדברות ב׳ בעוברם שהם עבירות
 שכל הרי ונשמע אומרם כעד בשמיעה וא׳ נעשה אומרם

 גושי ב׳ על משחיתם ב׳ קנה ,ישראל רבוא מם׳ א׳
 הם הן כי סיסאי ר׳ ודעת .מ״ח רטא ק״כ נמצאו עבירות

 שהשתחוו מעשה על שנברא אותו ופירקום ירדו אשר
 שמיעת על נברא ואשר נעשה עסרת פירק לו ויזבחו צו

 העשרה פירק רב מהערב וקבלו ששמעו כו׳ אלהיך אלה
 העושים בעון כי והוא : ונשמע והיא ידו על הנעשית

 את לכלות ית׳ הוא ביקש ע״כ כי לאחדים היו מוחים ובלתי
 הנפקד הוא מוחים הבלתי ועין ואכלם כאומרו כלם

 על ק'כ( דף )סנהדרין ז״ל כמאמרם פקידה בכל לדורות
 מעון בה שאין ופקידה פקידה לך אין ופקדתי פקדי ביום

 ישראל עדת קהל בכל מיחו לא אשר על רק זה ואין העגל
 למעל׳ כמדובר מתו בחשאס כלס החוסאים כתות ג׳ כי

 הפריקה על וכי׳ ישראל בני ויתנצלו מפסוק ראיה והביא
 בהרחורב יאמר מהראוי כי לו שהוקשה והוא השעינה ועל
 מהר להם שהיה העדי כו' ויתנצלו אלא חורב מהר מאי

 ונשמע נעשה שאמת שם התורה קבלו מעת שהוא סירב
 המקשרים על אך ופירוק קשירה מציאות על הוא וראייתו

 יהיו הזכיות כמספר כי ראי׳ צריך אין והמפרקים
 חמא ור׳ .כמדובר המ״ח יהיו העונות וכמספר המלאכים

 מתחלה הוצרכו לא כי ואו׳ שימאי ר׳ על חולק חנינא בר
 כ״א למ״ח בפריקה ולא העשרות לקשר קדש למלאכי

 בהעות׳ שנישלו מעצמ׳ פרקו ובחורב מעצמ׳ שעש שבחורב
 נחורב ראיה והביא .פרקו ובחורב שעש בחורב וזהו

 העדי אותו וט׳ ויתנצלו מקרא של שפשישו כדאמרן שעש
 על שלא מההר שקבלום שמשמעו מורב מהר להם שהיה

 גם כי והיא הפריקה על גם ראיה מביא ומשם מקשר יד
 מפרקים יד על או ם מאליה או היות סובל ויתנצלו שאומר

 והוקש הפירוק שהוא וט׳ ויתנצלו דכתיב וילמודמביקש
 אף מאליהן שעינה מה חורב בהר באומרו לשעינה
 השעינה נזכרה לא במקומה למה כן לא שאם כן פריקה

 :כמדובר להקיש הוא אך יד כלאחר הפירוק בעת פה כ״א
 מה והבין שכל נבים זה מחלקותם נת תכ על לבא ורעה

 הוא כי ואומד עניינם ומה האלה העשרות המה
 י’רשב חני יז״ל כו׳ משכני ם׳ על חזית במדרש ז״ל מאמרם

 חקוק היה המסורש פס בחורב לישראל להם שניחן זיין
 רבי נישל כיצד מהם ששל העגל במעשה וכשחשאו עליו
 אמרי ורבנן נקלף היה מאליו אמר איט רבי ורבנן איט

 נותנת הדעת אין והנה ע״כ: ומקלפו יורד היה מלאך
 אומרם יצדק א-ך שא״כ בי חקוק בשם ממש זיין כלי שהיה
 חומר או סיד הזיין וכי מקלט מלא־ או נקלף היה מאליו
 כי ספק אין אך קילף מ שיצדק היה עצמם את בו ששחו

 בזכותם ישראל בנשמות שדבקו קדושה אורות רק זה אין
 . המשרש ובשם כזיין בעדם מגן זיין לכלי להם שהיו

 שנתעתדו באמת הנאמרים הדברים המה ב׳ כי והענק
 לולא התורה קבלת ידי על מהם חורין בני להיות ישראל
וזה המות ממלאך חירות )ב( מגליות )א( בעגל קלקלו

מאמרו
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 העדי שהוא בחורב להם שטחן זיין לשונו במתק מאמרו

 כלומר עליו חקוק היה המפורש שם ט ונחעפרו שנתייפו
 מבט להם מגן זכותם יד מל מליון ואור מדי להם שהיה
 עליו חקוק המפורש שם וגס מהגליות הוא כזיין אדם

 להגן החיים ממקור שהוא המוח ממלאך חירות להם להיות
 )דברים במדרש ז״ל מאמרם והוא המות ממלאך להם
 של נשמתו ליפול המות מלאך בא כשהיה כי פ'י״א( רבה
 יצדק כי הנה מעליו ומכריחו המפורש שם מזכיר היה משה

 עליו חקוק המש' שם באומרו המוח ממליך חירות לרמוז
 : מהגליות חירות לרמוז שהוא בנ״א נגד זיין ואומרו
 יורה כו' בחורב לישראל שניחן זיין רשב״י מאומרו והנה

 להם שניחן רבנן וכולהו הכ׳ בו שידבר העדי הוא כי
 א׳ סימאי ר׳ שאמר מסרות הב׳ יהיו הנה והן בחורב

 מחופפו׳ אורות הב' כי . נשמע כעד וב׳ נעשה כעד
 ומהמלאך סהגליו׳ עליהם להגן עליהם מלמעלה וקשורות

 יוחר הענין מתגלה באופן משלו נשא שרשב״י אלא המוס
 הגליות מגן לעומת מעשה של העטרה יהיה ויסכן כמדובר

 כמפורש בגוף רק מופלים הגליות אין כן כי בנוף שהוא
 אשר נשמע שכנגד ועפרה כו׳ גוך לארץ ותשימי פסוק על

 הנופל המות המלאך כנגד חגין הנפש אל מתייחס חום היא
 אורות שפתי אחר כי איבו ר׳ דעת והנה . הנפש אח

 משוללים היותם על רק היה לא בנפשותם נקשרו הקדושה
 בהם זוהמתן ששבה העגל ערן ע״י פ׳כ .נחם זוהמת

 ח׳ מנפשו ההם האורות נקלפו מאליהם אז בנפשוסם ותדבק
 מ״ח הוצרכו ולא כנודע בזוהמא הקשורה המות גס ומה

 מחו כבר בעגל חסאו אפר כי להיות רבנן ודעת לקלפם
 ובלי בעדים ואשר הלוי שבס ע״י והתראה בעדים אשר

 פון אין א״כ כסוסות שבדקס משה השקאת ידי על התראה
 אך רשעה עושי ביד מיהו לא אשר רק בנוהרים חסא אשר
 שדבק׳ בזוהמא כדאי היה לא ע״כ מאוס דבק לא בידם

 אלא מנפשותס ההם הקדושה חות כ מאליהם להתקלף בם
 הכת קולף היה א׳ מלאך כי והוא .וקילפס מלאך שירד
 כי ראינו מצאט הנה :כמדובר האחר אח והב׳ הא'
 ממא ור' רבנן כדעת סימאי ר׳ תנאי כהני תנאי הני
 רבי אומרו אמר כי והוא הענין על ונחזור איט כר׳

 היתה לא אשמתם שכל על לפרקם מ״ח שהוצרכו סימאי
 מעמיס סיוחו עם חמא ר׳ וגס .בלבד מיחו שלא על רק

 חסאחס כי יבצר לא זה כל עם מאליהם שפרקו ־.ר יו
 העוברים ביד מיחו שלא עמו היה לא כי מאד כבדה לא

 מהם יעזט ההם העסרות נחשב זר כמו הלא איפה וא״כ
 בא ע״כ בצדקתם אליהם זכו כי אהר אובד עדי ויהיו

 ומשה ליה דסמיך ונשלם משה זכה ובכלס ואמר יוחנן ר'
 יאמר כאלו הסמיכות דרשת אל מסייפ כי והוא כו׳ יקח
 ומה תאמר ושמא לקחם ומפה עדים אח נצלו הס אם

 ר״ל בא לזה יגרעו שמהם אחר משה אותם בקחת בצע
 שנא' לנו להחזירן הקב״ה ועתיד ואמר דבריו אח ומלא

 ופדויי אומרו בכתוב לו שהוקשה כו' ישובון ה' ופדויי
 ועוד .ה' פדויי שאינן זולתם שיש שנראה ישובון ה׳

 הראש אל השמחה ייחס ולמה עולם שממת היא מה
 הנקראים ט הוא שהענין אמר כן על בלב אצא דרכה ואין

 יאמרו ק״ז( )חהליס כד״א מצרים יוצאי הם ה' פדויי
היו לא משה לולא אשר צר מיד גאלם אשר ה׳ גאולי

3 )ח״ב( בד,

 במדבר נקבר ע״כ כי ז״ל כמאמרם לעחידלבא שביס
 ברנה ציון ובאו ישובון ה׳ ופדויי וזהו פמו להשיבם
 העסרוס הם עולם ושמחת כי הוא לשוב להם שיש והסיוע

 ראש מש; הוא ראשם על הוא ממוח ניצולים להיות ההם
 לו ולהיות להם החזירם למען נסלס משה כי שלהם
 ושמחה ששון ט לעתיד למו ויועיל עסו להשיבם לעזר
 הוא ידו שעל המוח ממלאך חירות להם בהיות יפיגו
 אשר מסרח ע״י כי כו׳ המוח בלע כד״א ואנחה היגון
 הוא אשר וע׳י ישיט ושמחה ששון הגליות מן סנן הוא

 יהיה גם הסוה מלאך להבריח המפורש לשם מתייחס
 סרז״ל למדנו נא הגה :ואנחה יטן שנסו באופן להם

 בתי הם הנס בהם שאנו בכחוביס האמור העדי כי
 שהם המפורש ופס לזיין רשב״י המשילם אשר הבוגרות

 נמשה אומרם □כוח להם ניסן אשר קדושה אורות שתי
 : המוס ממלאך וא' מגליות א׳ למגן להם ויהיו ונשמע
 בם הערנו אשר ליישב הכסובים ביאור אל נבא ובזה

 בישראל מהיוס יבצר לא כי ספק אין הנה כי הוא הלא
 .יכט ישראל בשם אבר הכשרון שלמי )א( .סוגים שני

 בניישראל: ולאפס יקרא הבלסישלמי׳ורקיסעס )ב(
 הות בהם סיאר השר המוארים שינוי אל נבא ובזה

 זס אמר זה כאחת הבאים כסוביס בשני עמו את יח'
 אומר הוא שאחריו ובפסוק העם וישמע נאמר חמלה כי

 אך .כו׳ אחד רגע ישראל בני אל אמור כו׳ ה׳ זיאמר
 בשם אשר )א( סוגים שני כישראל נמצאו כי הוא הסעס
 לפה יכוט ישראל בשם ואשר עם בשם ואשר יכונו ישראל

 מיחו שלא מה בעון היה ולא מעצמה הס שלמים כי
 העסרוס הס עדים אש מעליהם בער די רשעה בעושי

 ונשמע. נעשה באומרם השרת מלאכי בהם קשרו אשר
 הסה בעצם שלמים לא אשר יכוט עם בשם אשר אך

 אם גס ומה שלמותם העדר על מיחו שלא מה עץ נוסף
 גרם וזה וזה כפטיה שנדונו עם מה הרהור בהם היה

 מעליהם עדים את העגל את עשו מאז מעליהם לסרק
 מספקת בתשובה שט לא כי מהם משוללים וישארו

 הרע הדבר אס עם בשם המכונים בשמוע וע״כ להחזירם
 התאבלו אז בקרבך אעלה לא אלהיס אמר כי הזה
 הנזכר העם כי הוא והסעס ישראל מהנקראים יותר

 שלמה בתשובה שבו לא כי עליו עדיו איש שתו לא
 ולא וזהו שפירקוס אחר עליו עדיו איש להחזיר מספקת

 פדים עדיין כי יטנו ישראל בשם אשר משא״כ .כו׳ שתו
 משוללים עצמם ראוי עם בשס הנקראים וע״כ עליהן

 עליהם שמגינים כנורותיהם ומשוללים שכינה השראת
 וישסע אוסרו וזהו כל חסרט כי אבדנו כלנו ננזרנו אמרו
 והפעם ויתאבלו שכינה מהעדר הזה הרע הדבר את העם

 מל שבר להם Ьз כי נמצא עליו עדיו איש שתו ולא כי
 אמרו כי התאבלו לא ישראל בשם הנקראים אך .שבר

 לסמוך ראשם על אשר הכותרות גולות הס כדאי בלבם
 לפזור מעיר היו המה וגס ממות מפחד להנצל פליהס
 שכינס היא ראשם על מלכם עשרת גם להם להחזיר

 אמור למשה אמר ישראל בשם הנקראים סוג על פ״כ
 להם אשר בעדים יבשחו אל עורף קשה עם אתם בנ״י אל
 ע׳׳כ ויכלם בקרבם יעלה א' רגע כי איפה ידעו כי

סורר וזהו להם לסוב מעליהם עדים הורדת לסבול יבחנו
עדיך
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 היה האח על אדם אלהים ברא מאז ט והוא כו׳ »דיך

 י״ס( ם' )ב״ר ז״ל כמאמרם אדם מבני מרכבה ►לעשות
 דירה לו שתהיה נתאוה עולמו את הקב״ה שברא משפה

 אס יעשו סרס ומוה אדם ע״י עשה וכן וט' בתחתונים
 ראה התכלית אל נחשוע״כלבא זוהמת סרעושלסהבס

 הארץ בטר ולסהר למרק לאדם המוס סוב כי ית׳ הוא
 מרכבה להיות מוכנים ובריס זטס להחיותם זוהמתם כל
 ע״י ית׳ הוא הוסיף ועוד השרת כמלאכי השכינה אל

 על גס וסהר מרק למען עליות לשעבדט אברהם אביט
 ז״ל כמאמרם העתיד מגיהנס אותם להציל עמו את ידס

 אדס מניח ואינו גיהנס בפתח יושב אברהם לע״ל
 כאשר והנה הגליות: ביררלטאת מאז ט ט ליכנס
 אשר הנזכר העדי אל וזכו זוהמתן ופשקה תורה ניהנה
 השכינה אל מרכבה להיות העתיד האושר להשיג הוכט

 להגין ,מגינים ב׳ למו וניתן זוהמתן פסקה ט .מאז
 . כמדובר הנזכר הכותרות שתי שק מק אחת א׳ כל

 זוהמק שבה ט .סחולס לאבל נהפך העגל גון ע״י והנס
 להיותם שהיא העתידה הסובה כל חקות ואבדה למקומם
 והמות הגליות מירוק ע״י לא אם השטנה אל מרכבה

 אמר ע״כ זוהמתם מחלאת במותם ויוחס נ אס המצרפת
 מעליהם עדים יורידו לא אם לישראל להם אוי אצהיס

 בלתי זוהמתן חלאת ונמצא ממוח חירין בני יהיו הלא כי
 חס גס ימיהם בכל עוד יוכנו ולא לעולם מתמרקת

 מהם וסוב וכנפש עוף העתיד האושר להשיג יחיו לעולם
 שע״י מעליהם עדים בהוריד תלוי סובם כל ע״כ הנפל

 הוא העתיד הסיב כל אל ויוכנו ויתלבט יתפרקו ק
 עדיך הורד ועתה ית' מאמרו וזה עליהם להביא ית׳

 לסובתך ט בעיניך יקשה ואל וגליות מות וקבל מעליך
 כך כל כלו׳ לך אעשה מה ואדעה כך פ״י כי או׳ אני

 והוא זולתי ידענה פלא לך אעשה אשר הסובה ההיה
 למחכה יעשה זולתך אלהים ראתה לא עין הכ׳ מאמר

 שאעשה מה לבדי אני ואדעה לו׳ כו׳ ואדעה וזהו לו
 : לעתיד איכותו ורוממות רבוייו יהיו וכך כך כל לך

 אל לב לשים ראוי ט׳. האהל אח יקח ומשה ז
 יאמר שמהראוי המחנה מן הרחק אומרו

 ונם .מועד אהל קראו למה ועוד המחנה מן רחוק
 אשר אומרו ועוד לו בקרא השם הודיענו למה התירה

 המחנה מן הרחק אומרו אחר מיותר שהוא למחנה מחיץ
 פתח איש שנצט יודיענו למה ט׳ כצאת והי׳ אומרו ועוד
 פ׳ )ש״ר ז״ל מאמרם וידוע משה אחרי ושהביסו אהלו
 ענות הכתוב יספר למה לדעתם סעם לתת וראוי מ״ה(

 משה שבבא יודיעט ולמה .עליו מליזים שהיו ישראל
 ידע לא מי העם כל ושישתחוו ט׳ העק ירד האהלה

 שם אשר העק לפני להשתחוות הסתם ק ק שפשו
 האס בפנים פנים משה עם ה׳ ודבר א־מרו ועוד האלהיס

 רז״ל שיט ע׳כ כי פנים אל פנים אתו היחל ההוא היום
 בכעס ואתה בכעס אני ואמרו המכמפוח ו( )ברטתדף

 יהושע ומשרתו אומרו ועוד זעם של פגים יאמר כאלו
 היה ח״ל ולדרך הקודם עם מקובר כלתי יראה ט׳

 יהושפ ומשרתך .לטכח בל׳ מדבר היה אס מתר צודק
 לקח ט )שש( רז״ל אמרו הנס אסנם מ׳: טן בן

ושד כמנודים שהיו באומרו למחנה פחון אותו ויס צהלו
4 ט־ו״ב( נח

 מאח זד»*5ה>ן הכתובים אל מקושר והוא ל שעם יתכן
 אפלה לא ט ית׳ באומרו מישראל שכינה סילוק ראה כי

 לא באהלי גם בתוכה אפאר אס בלבו אמר בקרבך
 ע״נ ישראל מחנה מכללות מסולק יהיה כי יש׳ הוא יהיה
 אחי ס׳ יהיה ופס למהנה מחוץ אהלי אמס לי סוב
 שנסאוה בעה״ז מועד בית לו שיהיה יש׳ כבודו הוא וגם

 וזה לנסרי מסולק יהיה ולא בשחחוניס דירה לו שתהיה
 והספס למחנה מחק לו ונסה האהל אח יקח ומשה מאה״כ

 שהחשינס שהוא הממנה סן להחרחק הוא העיקרי
 ספניכטדס אך .רנזק אמר ולא הרחק וז״א .למטדיס
 קרא עשה מה מי׳ למנודים חשבם כי על פלא להסתיר

 אהל אל יצא ה' מבקש כל שוהיה כדי לה׳ מועד אהל לו
 אס בקרבך אפלה לא כי יש׳ או׳ אחרי אימה וא׳כ מועד
 ית׳ ו7כב ואינו יעדר משה של מאהלו גס בממנה יפאר

 לגמרי מנוחתו מבית להסתלק יצסרך במקום אהלו לישאר
 יח׳ מושט יפקד לבלתי חוצה אהלו לנסות יוכרח פ״כ

 שוסיה על למה תדע סועד אהל לו וקרא וז׳א מסט
 גס ומה הוא שס כי מיעד אהל אל יצא ה' מבקש כל

 ט ידבר מה״ש שפל האומרים מ״ה( פ׳ )ש״ר לרז״ל
 מחון אשר יאמר זה וע״ד ה' אח לבקש ילכו שפה

 העם על לא ה׳ מבקש כל והיה שאמרתי מה לו׳ למחנה
 לאשר כ״א בעיניו היו כנזופים הלא כי במחנה אשר
 כפשוסו או .מהמחנה שאיק מה״ש הס למחנה חין

 כדי מועד אהל לו וקרא ואוסר שהיחל מס שגומר
 ה׳ מבקשי הידועים מהצדיקים ה' מבקש כל שוהיה

 תאמר ושמא מועד אהל אל יצא בעיניו נזופים היו שלא
 לז״אאשרססון ק יהיה המחנה שוך אהלו היה אם גס

 כי למחנה חק הוא הנזכר ה׳ אשר הוא הסעס למחנה
 להשראת «צה אכלו לנסות הוכרח ע״כ מישראל נסתלק
 שחשנס נדבר הרגיט ישראל והנה .שם לו שחועד פכינה

 כמצפערי׳ אהלו פתח איש נצט רק אליו קרבו ולא לסטדים
 אחריו ומביסיס עפו שכינה כי אליו להתחבר ומשתוקקים

 אפשר שאי האהל חוך באו עד ממנו עיניס יזוזו שלא
 פחח אל לגשת לט אל איש ערב ולא לראות עוד להם

 ועל משה כטד על חש צערם את יח' ובראותו אהלו
 המביא הוא משה ט להורות משה כבוד על ישראל כטד

 משה כבא מיד פ״כ הוא ה' היכל כי באהל השכינה
 אלהיס בחר ט כי יראו למען ,וכו עמוד ירד האהלה

 ליראיו מכטדו שחלק לפניו כמודיס וישתחוו אז .לשבחו
 גס ט לזולת משתחויסולא יחב' אליו כמוהו הם ושגם
 בל ישראל כבוד על חש וגס השתחוו ולא נצט למשה

 שעל דבר כו׳ משה פס ה׳ ודבר כמנודים משה יחשבם
 על מיושב זיל מאמרם מנין והוא המחנה אל פב ידו

 יעשה כה כ״א ט לאסר רצה כי והוא הלשון משמעות
 ט במקומו יושב יהושע הנה ישראל עם ברוגז להתנהג

 .פריה יאכל סאנה ונוצר .וכו׳ ימיש לא נער הוא
 כאלו ומשרתו כ״א לטכח ומברחך אמר לא למס וש׳ת

 אליו דבר אשר סהדיטר שאינו אחר ערן מספרת התורה
 שע״כ מליו כפפו מרוב ממט פניו שהפך נראה שהיה ה׳

 פס ה׳ ודבר ואמר הקדים לזה לטכח שלא ומשרחו אמר
 ה׳ ודבר ט לו׳ כו׳ יד^ל כאשד פנים אל פנים משה
ידבר כאשר פסה וגס פנים אל פנים שסיד משה עם

איש



 עמו ה' שהיה משה גדולת כראות א׳ שכל יהיה ואחשבה
 אך אהלו אל יבא השרת מלאכי אפילו ה׳ מבקש וכל

 מהס איש כל ע״כ בקרבך אעלה לא כי כאמרו סר מהם
 כל תאמר כי בו ותביש אשתו תצא בל אהלו פתח בצב
 הוא וקדוש גדול ני משה אשת והייתי יתן מי כלבה א'

 אשתו את שקנא במשה לאשתו קנא א׳ כל וז״א קונו לפני
 הנשים כל כי לרז״ל גם ומה באשתו משה את לא אך בו

 דלתותיהן ונעלו בהם בעשו העגל את בעליהן בעשות
 .במחנה למשה ויקנאו ק״ה( )תהלים מאה״כ זה כי ואמרו
 ק״י(באמרשחשדוהו דף )סנהדרין אחר מדרש יש והנה

 אלא הקודם ע״ד להתפרש אפשר זה וגם איש כאשת
 אך בלבן שיחמדוהו בלשים הדבר תולה המדרש שאוהו

 בזמן אהלו פתח איש ונצבו כי הדבר מהפך הזה המדרש
 משומדים שהיו באומרן מבעליהן ופירשו דלתותיהן שנעלו

 החוצה אשה תצא בל אהלו פחח איש נצבו עברו מדי אז
 מהן ,א לישא איש אשת עידנה לב ויהן משה ויראנה

 אומרו והוא נהם לבעוט היחלו כאשר גרושיה יגמרו אס
 יצרור ה׳ מולכו ר״ש בשם הנה .שמשדוהו פבוטו לפי

 שחשדוהו באו׳ זה במאמר צורה נותן שמעתי נשמתו
 ולא גבריאל מהאיש נבואתו מקבל שהיה שחשדו בא״א
 שא״כ ע״ז שקשה אמח וכן מלאך אמצעות בלי ית׳ ממנו

 והלא גבריאל מענין כנודע בחלום רק מתנבא היה לא
 להשיב ואפשר בהקין נבואתו שהיחה מישראל נעלם לא
 כמשז״ל מגדולתו הורידוהו עתה העגל שע״י חשבו כי

 וע״ה מגדולתך רד כו' רד לך פ׳ על ל״ב( דף )ברטת
 והיה לי׳ דסמיך מאי בזה ויצדק ירד בזה גם כי השט
 ירד הלא כי ההוא הדבר מלבם להסיר ט׳ משה כבא

 בישראל רק תצדק לא הזאת הצורה אך אחו לדבר בענן ה׳
 כמאמר לח אך סתם בא״א שתשדוהו שאו׳ זה כמאמר

:במשה לאשתו קנא א׳ שכל האומר
 .כו׳ אלי אומר אהה ראה ה' אל משה ויאמר יב

 שון ב )א( .זו בפרשה צב לשים ראוי
 העל אלי אמרת שהל״ל ומסודר נכין ובלתי המיותר הזה
 והיה ואתה אח״כ אומרו )ב( .כו׳ אתה ראה ולא כו׳

 הודעתני ולא ולומר כבר הנזכר אתה מלת סל לסמוך לו
 הנה באו׳ הודיעו שהרי הודעתני ולא באומר )ג( .ט׳

 הוא המיוחד ית׳ מלחכו כי וידוע ט' ילך מלאכי
 כ״א בקרטואיןזה שמי כי בו נאמר כי וגם מטטרו״ן

 כי )ד( .משפטים( )פ׳ ז״ל רש״י כמאמר הנזכר במלאך
 מי את הודיעו בלתי על כ״א תלונתו היתה שלא נראה
 והלא לב על שם היה לא מודיעו היה אס אך עמו ישלח

 ואמר עמהס לכתו מציאות גם הכל את לעקור בקש אח״כ
 אמרת באו׳ )ה( .מזה תעלנו אל הולכים פניך אין אם

 הקב״ה לו יחמר השורה בכל נמצא לא כי בשם ידעתיך
 ועתה מלת כי ט׳ נא אם ועתה באו׳ )ו( .בשם שידעו

 ט׳ נא הודיעני שאלה מה )ז( צודקת ובלחי מיותרת
 ישחיל שלא היה ומהראוי המלאך שליחות אצל עניינה מה

 באומרו )ח( בקרבנו ה׳ נא ילך אח״כ שאמר במה כ״א
 דרכיו שיודיעהו שצריך שיראה בעיניך מן אמצא למען

 כי זה בלעדי תחלה האומר והוא בעיניו חן לשימצא
אומת לזה יתייחס איך וגם בעיני מן מצאת וגם אליו אמר

וראה

קיא טשה תשא תורת
 נחשב זר כמו והלא באשתו למשה קנא א׳ שכל הוא ׳ מה היה פנים אל פנים שאוהבו רעהו שהוא מי איש

 טש שהיה כ״א זה אין שא״כ כלו' ומשרתו לו שאסר
 כלאחר רק לנוכח כבודו לפי איננו אשר דבי אליו לו'
 שלא יח׳ הוא עשה כביכול כן לנוכח שלא כמדבר יד

 אם במקומך יכנס כלו׳ וט׳ יהושע ומשרתך לו אמר
 הל ושיעור :לנוכח שלא ומשרתו כ״א בכעס תתנהג

 ־כר כ עתה וגס פנים אל פנים מכה עם ה׳ ודבר
 ידו שעל דבר שנים אל פני׳ בדברו רעהו אל איש ידבר
 ומה למנודים מלהחשיבס בו שחזר הממנה אל ושב מזר
 חית ידבר כאבר היותו עם כבוד דרך שדבר הקופי היה
Й בלא כו׳ ומכרתו אומרו הוא פנים אל פנים רעהו 

 הנה התפייס לא אס לו לומר הכוונה היות עס לנוכח
 קכה היה כאשר כי הענין יהיה או במקומך משרתך
 כ״א מלאך וביניהם ה׳ בין סרסור להם שיהיה ציכראל

 גס יהיה העם לאשמת סן ירא היה מכה כך משה
 במחנה אהיה אם אמר ע״כ למשה הש״י בין המצאך

 ונמה האהל את יקח ומכה ע׳כ זה גרעון בי ידבק אולי
 של המחנה מן הרחק היות ידי בעל למחנה ממון לו

 יהיה ולא משה עס שם מהיות ה׳ ימיש לא החוטאים
 מועד אהל לו וקרח ובינו ה׳ בין סרסורי המלאך
 מבקש כל והיה שע״כ מלאך ולא ה׳ מושב שהוא כמשכן

 ימיש פן חבשו כך יכראל ובראות מועד אהל אל יצא ה׳
 ה' ידבר לא זכותם חוסר על ופן מנהיגם מהיות משה

 עיניהם חולים היו האהל בבואו ע׳כ מלאך כיא מכה עם
 את לא רוצים היו לבדו אותו כי לומר בתשוקה אחריו

 השתחוו משה עם ה׳ כס אשר הענן וברשותם המלאך
 עם ית׳ כעסו גדול היה אם מכה ויאמר תשוקתם שנעשה
 כ״א מלאך ע״י מעתה דטרו מייחד היה שלא גס ישראל
 כי נוכח נ בלא הצד מן מדבר היה בעצמו עמי מדבר
 ודבר כי בראות אך בשבילם אלא גדולה לי נתן כלום
 רעהו אל חיש ידבר כאבר כו׳ פנים משה עם ה׳ עתה
 לפרוש ראוי ואין עמו על גדול כעסו אין ודאי א״כ

 יתברך מהיותו ימיש לא אתם בהיותו גס כי כלו׳ מהם
 ישרחל עם המחנה אל ושב מיד חהיהע״כ נו הדובר

 מרו א אל לב בשום והוא האהל מחוך מש לא יה־שע אך
 הנזכר מלחך כי פרש״י הנה אך משרתו או׳ אחר נער
 כמספר שעולה בקרבו שמי נאמר ושע״כ מטטרון הוא פה

 ברז״ל כמפורש נער נקרא זה מלאך כי וידוע שדי
 נביאים בביאור אצלנו וכתוב רס׳ח( דף ואתחנן )זוהר

 ודחה ליהושע שבא ה׳ צב.» שר :מלאך ש מהשארז׳ל כי
 תדחני אתה וגם אותי דחה רבך ואמר מר וצעק אומו

 איש הוא משה כי הוא אך זעקה זו מה כי שס שכתבנו
 מכרתו ויהושע השכינה אל עניינו מתייחס האלהיס

 אמר ע״כ נער שנקרא מטטרון אל מקיסם נער נקרא
 אבל מגדרי למעלה הוא כי צעקתי ולא אוחי דחה רבך צי

 :רצה לא זה כל ועם תדחי למה כמוני נער שאתה אתה
 דרכו יהושע אחז פה גס כי והוא הענין Ы) נבא ובזה
 משרתו נון בן ויהושע יאמר וזה ההוא המלאך אס לדחות

 האהל מתוך ימוש לא כן על הזה כמלאך נער שהוא למה
 אל יוצא ובלחי המלאך ממושב למעלה אשר ה׳ אהל שהוא
 הוא טהר כי יראה בל ההוא המלאך יהיה אשר מקום

משה אחרי והביטו כי דורשים מרבותינו יש והנה .ט
5 )ח״ב( כח



טשדי תשא תורת 2

 ידע לא מי )ס( דרכיו לו שיודיע במה מ׳ פרך כי וראה
 יאמר ומהראוי הזה הגוי אוסרו )י( .המה ית׳ עפו ט
 יתברך לו השיב מה )יא( אלה עמך או אנו עמך כי

 )יב(או׳ השאלה מעין התשובה ק שא כו׳ ילכו פני לזה
 היה אה רק יצדק לא כי כו' הולכים פניך אין אס

 ורצה ילכו פני אסר ית' הוא אך א־ס ש ללכת ממאן
 שה לא כאלו הולכים פניך אין אס לו יאמר איך ללכס
 על שפירשו ז( דף )ברכות לרז״ל והנה נדבר ה׳ חפן
 צודק ילכו לשון אין אך .הקושי נסתלקה זעם של פנים
 ובמה באומרו )יג( ממש בהליכה אס כי הפשס לפי
 אומרו אתר וגס מיותרת איפה מלח כי כו׳ איפה יודע

 היה אס ואף ועמך אני ואמר חזר למה בעיניך חן מצאתי
 הוא כי אחר אני אמר למה עמו ישראל אח לשתף רוצה

 ומה ידבר פצש שעל ידוע מן סצאש ובאו׳ המדבר
 גס באומר )יד( כו׳ ונפלינו עליה שאמר זו הפלתה מנין
 משה שאל דברים שני ט שיראה כו׳ הזה הדבר אס

 עמהם ית' לכתו ענין כי כו׳ נא הודיעני א׳ אלא ואינו
 דעת על עלה מה )טו( כו׳ ילכו פני הקב״ה אמה מעצש
 הוא וגס לשאול הקשה כי נא הראני לשאול סרע״ה

 על הקב״ה לו השיב מה )טז( הקודם אל מתייחס בלתי
 יתייחס ואיך כו׳ טובי כל אעביר אני באו׳ זו שאלה

 ומה כו' וחנותי אליו הקב״ה הודעת משה ששאל למה
 באינו אע״פ ראוי באינו אע״ס שאמרו )שם( לרז״ל גס

 שלשת בהתחלת ויאמר ג״ס אמרו מש )יז( הגון
 הכל המדבר יתברך שהוא היות עס האלה הפסוקים

 ונצבח תחלה באו׳ )יח( .בנתיס משה תשובת הפסק בלי
 באו' ושד הצור בנקרת ושמתיך אמר ואח״כ הצור על

 ענין מה מ' כבודי ובעבור הל״ל כו׳ במטר והיה
 אחר מיותר ששא יראו לא ופני או׳ )יט( והיה אומרו

 לך מלת כי כו׳ לך פסל באו' )כ( .אשרי אח וראית או׳
 הפסולת ויקרא( פ׳ )ת״כ שארז״ל מה וידוע מיותרת

 הדברים עשרת אח עליהם וכתבתי הל״ל )כא( .שלך יהא
 שאין היו אומרו )כב( בראשונים היה אשר שהוא וידוע
 הדברים עשרת בהם היו שנשברו אחר עתה שנס ספק

 שבק הרוחניות אלא אינו האותיות שפרמו שארז״ל גס כי
 מתייחס למה וא״כ נשארו במקימס האותיות צורת אך

 מה מזכיר ולמה בהווה ולא היו באומרו שעבר במה
 כי לי אומרוונצבת )כג( שברח. אשר ואמר ששברם

 ויקח סיני הר אל ויעל אומרו )כד( .מיותרת לי מלת
 סיני הר אל עלה ואח״כ בידו לקחן תחנה שהרי בידו
 הי״ג שאחר )כה( .כו׳ ויעל ואח״כ וכו׳ כידו רקח וה״ל

 היא זו והלא וכו׳ בקרבנו ה' נא ילך משה אמר מדוח
 והודה וט׳ הולכים פניך אין אס באומרו הקודמת השאלה

 אעשה דברת אשר הזה הדבר את גם ואמר הקב״ה לו
 שנוק ועוד וכו׳ נאה׳ ילך ולומר לשאול עתה חזר ולמה
 סענסלשלא זו והרי הוא שרף קשה עם כי ואו׳ סעס

 אעלה לא ׳הכ כמ״ש המלאך כ״א עמהס הקב״ה ילך
 נתחדש זה סס )כו( . אתה עורף קשה עס כי בקרבך

 בס׳ כן עשה ולא עמהס המלאך ילך שלא משה שבקש פה
 מלאך שולח אנכי הנה ה׳ אליו באמור המשפטים ואלה
 בהיות כי בפירוש יראה הכשבי׳ יורו מאשר והגה :וכו׳
ימשך זולתו אמצשש בלי ישראל אח המנהיג זה׳ הוא

0 )ח״ב( בת

 יחסאו אשר וחטאים עונות דברי על לעמו גדול תועלת

 כשובס מסס כפרהבהתפייכו ימשךלהס כי והוא להקב״ה
 לפניו אז הנעשה העץ כי נגדיות יש זה לעומת אך אליו
 הקנ״ה יתפייס ולא החמא יגרום ושמא מנשוא גדול

 אעלה לא סאה״כ וזהו ליאכד קרוכיס ח״ו ויהיו עונס על
 הוא וכן ,וט אכלך פן אתה עורף קשה עם כי בקרבך

 אלה שתי אמנם :וכליהיך בקרבך אעלה א' רגע או׳
 הנעשה שן כי להנהיגם מלאך אל בהמסרם בהפך הן

 ה׳ פי בשברם כאשר מאד גדול אינו פיו יעברו כאשר
 כמאמר והכפרה המחילה נעדר הוא אך לבדו עמס בלכתו

 למחול יוכל ולא שא שליח כי לפשעכם ישא לא כי הכתוב
 משה דעת על פלה מה יתיישב ובזה :ית׳ כטדו על

 כי הקב״ס לו שאסר אחר עמהם שילך ית׳ מאש לשאול
 אך וכו׳ א׳ רגע כמ״ש אתם מלכת נמנע היה לתועלתם

 אחס מלכת יתב׳ הוא בהמנע המחילה העדר על הוא
 כי והוא הכשביס ביאור אל ונבא :בס״ד נבאר כאשר

 לא הקב״ה שאמר הזה הדבר אח ראה מרע׳ה הנה
 אנכי רק מששפים ,בש ק אמר שלא מה בקרבך אעלה

 באומרו עתה אך שא גס ילך שלא המר ולא מלאך כולך
 כי ידוע והנה עליהם להתפלל אללט נתן יכו׳ אעלה לא
 העם בכלל אס עט על שכעם ומלך עצמו מתיר חבוש אין

 כעס עליו שגס עליהם המלך מנה אשר מנהיג ג״כ שא
 בעדם לבקש השא למנהיג יאות לא העם בכלל המלך

 המלך לפני הוא וכשר סוב אם אך הדבר נוגע אליו גם ט
 למשה הקב״ה במ׳ש והנה עפו על לבקש יעמוד אזי

 קצת מגיע נס הקב״ה כעס היות אל לנסות תקום היה
 הוא כי והוא לבד לישראל שמגיע או ישראל בעטר למשה

 מאז כי לומר אפשר ושה מלאך לפניך ושלחתי אמר יה׳
 אין כי ההוא המלאך ע״י משה נטאס גם תהי׳ והלאה
 לפניך אומרו ל׳ ניסה ולזה ביניהם שכינתו מייחד הקב״ה

 גדול הפשד למשה מגיע היה ובזה לפניהם אמר ולא
 למשוב מקום והיה עש מדבר הקב״ה היה בפנים פנים כי
 ב׳( )פ׳ ואתחנן פרשת רבה בדברי׳ ז״ל מ״ש ע״ד זה
 לפני בית כבן משה שה קיים המדבר דור בהיות כי

 דור וכשמש לרקיע ולעלות פס בכל ־אתו לדבר הקב״ה
 ואתחנן שנאמר והחנונים תפלות כמס הוצרך המדבר

 יוצא הבן שבחיי המלך בן של לפדגוג משל ומשלו וכי׳
 הק שת אחר ק שאין מה רשות בלי המלך לפני ונכנס

 וע״כ ישראל בשביל היה משה מעלת יתרון כל כי כלו׳
 בהסרחקהקב״המישראלעלדבר כי לחטב אפשר היה

 לו יתב׳ שאומרו לב( ד׳ )ברכות לאומר׳ גס ומה העגל
 בשביל אלא גדולה לך נסתי כלום מגדולתך רד שא רד

 מצדם ירידתו תשה זאת ט שאפשר באופן וכו' ישראל
 גס כי עליהם הפקיד המלאך ידי על הדבור לו שיהיה
 אולי נוקש לט שה ט ודובר באהלו ה׳ שהי' שראה

 אפשר או עפו הדובר הוא גם יהיה העם את בהנחוחו
 לא משה מעלת אך לבד ישראל על כ״א הכעס תהיה לא

 שה לא למשה גם נוגע הדבר היה ואלו ממק׳מה תזוז
 גמור ברצון יס׳ שא אינו עט גם כי בעדם ילין ראוי

 סניגוריא ללמד כמוש אין כמאז אתו ה׳ היה אס אך
 גלוי איך לשרות פיו דברי בחמלת משה רצה וע״כ עליהם

 לבקש לט אל נתן р ושעל ע® שלם יס׳ שהוא לפגע
‘ מאסו



תשא תורת

 אלי או׳ אחה ראה באומרו זה והיה עמו על ,יח מאתו
 ולא וכו׳ אלי האומר בעצמך אחה כי נא ראה ,כלו

 כ״א עמי לדבר שלא אלהית המנה היהה שאס המלאך
 כ״א זה עמי המדבר בעצמך אהה היית לא מלאך ע״י

 ממני כי שמורה הזה העם את הטל שאמרח ועוד המלאך
 מה כי לחשוב ואין להנהיגם מהמלאך ויותר עיקר ששית
 תשלח אבר אח אותי הודיעך על רק היה לא עמי כעת ,שדבר

 אחה כי אפשר אי זה כי בי הדובר המלאך יהיה ואח״כ ממי
 העל אלי באומרך עמי השלח אפר כעת הודעתני צא

 משפטים בפ' מאז לי היה נודע זה שהרי הזה העם את
 ידעתי בזה א״כ מלאך שתשלח אלי נודע שהיה וכ״ש

 אחר טעם ועוד .שמי מלדבר תפרוש ולא בי חפצת כי
 כי סיבה גשום אמעד ולא עמי שלם היותך סומך שאני
 ה׳ באמור זה ויהיה בשם ידעתיך אמרת אהה הלא
 ז( פ׳ )ש״ר ז״ל שפירש; להם נידעתי לא ה׳ ובס אליו

 ,ית מאמרו שהוא המיוחד בשמו שידעו הקלה לו שאמר
 ראיה משם שאדרבה לו׳ ואין להם נודעתי צא ,ה ושמי

 להם נודעהי לא ה׳ ושמי באומרי כי עמך ברצון שאיני
 כי מפהכהין ולא דאבדין על חבל כלו׳ מחלוק הייתי

 אמרת ואהה בשמי בם כ״כלדבר ההפבתים לא .לאטח
 בכעס שהיית ,לו היהה כוונתך אם לז׳א וכו׳ שמו מה
 לכן אלי ,הקו היית לא בהחשבהני על מתנחם עמי

 יורה זה ך ר אהרן יד על רק ה׳ אני לבנ״י אמור
 מדעתי לא ה׳ שמי כי וכו׳ דאבדין על חבל לו׳ שכיוונח

 זה בכס שידעהיך מה על מתנחם איני זה כל ועם להם
 ,ואו ומפלחך חוזר עודני אדרבה כי לי שאמרת מה על
 בעיני חן מצאת כי .,כלו וט׳ ה׳ אני לבנ״י אמור ,לק

 הוא בכס ידעתיך אמרת ואתה וז״א עמך מקפיד ואיני
 מה לך שאמרתי שעם לאבות כן שאין מה המיוחד בשם
 שרק בפיני הן מצאת וגס זה כל עם הס אמרו שלא

 מינה הקודמת שבפרשה עם ישראל את לדבר ידפחי אותך
 ספק אין כי זה ככל נמשך המדבר הוא שיהיה לאהרן

 לבקש הוא ראוי וא״כ כלל ממנו ה׳ חסדו עזב לא כי
 כו׳ חן מצאתי נא אם ועתה אמר וזה ישראל על וצהצין

 בעד שהיא זאת תפלתי הצדק אלה דברי אמרי עתה כלו׳
 הכני זה בפסוק והנה :בס״ד נבאר כאבר ישראל

 לכחול לשה שהתחכם ז״ל הר״ן בפס אומרים שמעתי
 לישראל הנמשכת הצרה מכשול להרים ,ט נא הודיעני

 לה׳ שיחפאו יקרה פן בהוא עמה הולך הקב״ה היה אם
 וגדול חמור העון יהיה מלאך ע״י שלא בהיות אז כי

 משה ישאל פרה ע'כ ויסתכנו הואיח׳ יתפייס צא ואולי
 לו ישיב האפשרית התשובה לסלק רצה אמס ה׳ שילך

 אעלה א׳ רגע ,בפ ית׳ הוא ואמרה שכתבנו זאת שהיא ה׳
 היאך לידע דרכיך אח נא הודיעני ושאל והקדים כו׳

 כשתהיה בעיניך חן אמצא למען וז״א חמתך להשיב תתפייס
 פשסשאר נמשיך הצו ז״ל דבריו וע״י ישראל על כועס

 מכונה תהיה ,ט עמך כי ראה באומרו והנה הפרשה
 זכותי טל זאת תעבה אכאל צא אלי חבחך שהזכרתי אף
 עמך ט ראה אך הצדיקים דרך והוא בו אבטח לא כי

 למעלה שכמנט מה ענייט ויהיה למענם ועשה הזה הגוי
 וע״ז ממצרים משה העלם ית' בעצתו שלא רב העיב כי

אהה העלית אשר עמך בחח כי רד לך יח׳ הוא לו אמר
7 )ח״ב( כח

קיב סשה

 צלה ישראל לעמי שאמרו אלא עוד ולא רב הערב בהוא
 משה לו השיב כן ופל ,וכו העלוך אבר ישראל אלהיך

 אס אתה העלית אשר יעמך אפך יחרה ה׳ למה א״כ
 עמך כ♦ וראה שה יאמר זה דרך ועל חסא רב הערש
 למענם עתה ג״כ ועשה הזה הגוי הס בעדם מלין שהיית
 עם לא אך בעצמי שאלך ילט פני הקב״ה לו והשיב
 עמך תמיד שאהיה לבד לך ההוא לך והניחוחי רק ישראל
 נשה לו והשיב שליח או מלאך בליאמצעוח בך ואדבר

 כלו׳ רבים ,ל תעלנו אל הולכים פניך אין אם ואמר
 ,כלו מזה באי׳ ג״כ וכיון לבד עמי ולא תלך כלנו מם

 היות יסויים לא ילט פני מלשון כי חנן אני מעתה
 דברים שני לז״א יותר מעשיהם יתקנו עוד ואפשר ממתה

 תעלנו באל )כ( הכל עש הליכתך שתהיה )א( שואל אני
 העיקר כלו׳ איפה יודע ובמה אמר וע״ז זולתך עם מזה
 איפה וי,דע יתוקנו בס שמשאו במקום איפה כי הוא

שענות ב׳ ונתן חן מצאתי כי כרים ,מקו לארץ בחוצה
 בדיך עמנו בלכתך לא אס חן מצאתי כי יודע שלא )א(

 בעיניך הן שמצאתי יוכר לא כי והוא לארץ חוצה בהוא
 על כי יאמר כי ליהרק זה יחבבו כלא לבד עמי תלך אס

 חטאתם על כי לבס על יעלה ולא עמי תלך חמאתי פלא
 שכתבנו מה ע״ד מה בצד תפרש אכשר היה ממני גס

 מצאתי כי יכירו צא וא״כ רבה הדברים אלה ממדרש
סאים המ עס גס כהוא כלל דרך עמנו בלכתך לא אס חן

 בעיניך הן מוצאי אין כלו׳ ועמד אני באומרו )ב(
 עמי תהי׳ ב מה מן למציאת לי שתחשב לבדי בי תלוי
 הוא הן ומוצאי בלי האובר רק לך והניחוחי כאומרך לבד

 וכל ישע כל כי להיות א׳ וזה כלנו אל כללי בהיות
 נחגדלה משה מעלת כי ,ב עמו סובה הוא הרועה הפן

 גם ומה למעלה שהזכרנו המאמר כדברי ישראל כשביל
 ההוא הדור עם למכה דבק יחס כי האומרים הן ליודעים
 מקום כאינו לבד הזה במדבר רק זה כל אין כי וש׳ת
 עתה. לא אך א״י אל בואם עד בכינה להשראת מיוחד
 ועמך אני ונפלינו לז״א הכרים ממשלח במקום בהו״ל

 מושפעים בהיותנו העמים משאר נפלא בזה כי כלו׳ ,וכו
 לשרים המיוהס במקום ,אפי .אמצעי ע״י שלא מאתך

 השפעחך מייחד אהה שלמעננו רק גורס שהמקום יראה ולא
 וכו׳ ונפלינו וזהו איכה יודע ובמה כאומר בה״ל גס

 תחלה משה דאל דברים ,ב כי נמצא שכתבנו זה לפי והנה
 שניהם ומל ט׳ הולכים פניך אין אס שנית ,וכו נא הודיעני

 השנית את גם שריבה הזה הדבר אח גם הקב״ה לו אמר
 )ברכות משז״ל ע״ד הוא כו׳הענין חן מצאת כי ואמר

 בזכות לו חולין עצמו בזכות החול׳ כי חזקיהו ענין על י( ד'
 אחשוב וזה עצמו בזכות לו חולין אחריה בזכות והחול׳ ,אחרי

 עמך כי וראה באומרו ישראל בזכור. הלה משה כי בזה היה
 בעיני רן מצאת כי ואמר עצמו בזכות לו חלה והקב״ה ,כו

 יהיה בשם ואדעך בעיני חן מצאת ,דברי ב׳ ובהזכירו
 אמר שבה השנית השאלה והיא מניה דסליק מאי על כי

 ועמך חני בעיניך חן מצאתי כי איפה יודע ובמה משה
 ועמך אני עלאומרך לא בעיניך חן מצאת ט אמר טליה

 הודיעני שהיא הראשונה ועל אתה חן מוצאך על כ״א
 שמותיו הודעת יתבאר כאשר הס ודרכיו דרכיך את נא
בשק שידעו מה הדבר תלה מדוחיו י׳ג וכנוייושהס ,ית

כי
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 לו יגלה עתה גם כן הגדול בשמו אליו נגלה כאשר כי

:מדותיו י״ג
 דברים כני מרע״ה בראות .ט׳ נא הראני ויאמריח

 הדברים שני זכות כל הקב״ה שחלה א'
 ישראל עס ללכת ית' הוא יתרצה שרם כי ראה וגס בזכותו

 הוא ראוי עתה גס כי מזה בימנך עמו שילך הבסימו
 לט אל ערב ע״כ ישראל על למשה יתרון ג״כ לו יהיה
 כי כבודו את נא יראני נבאול יהיה סוב יותר לומר
 כני שעם עוד בזכותי זה כל שתולה רצון עת היא עתה

 עושה היה העם עס לבא יודה טרס הנה בלבו אמר כי
 לך והניחוחי ילכו פני באו׳ לבדי עמי כיבא יתרון לי

 יהרוני תהיה מה העם עם גם לבא שמודה עתה א״כ
 ילך יבראל ועם כבודו את יראה שאותי לא מס עליהם

 איני כלו׳ נא יאמר או כו׳ נא הראני אמר ע״כ בלבד
 הסתרתי ו להתראות בסנה החילות אהה כי לשאול מקשה

:מקודם רצונך היה כאשר נא ויהי כני
 :באלת מה אמר .כו' טובי כל אעביר אני ויאמר יט

 אעשה זאת דרכיך את נא הודיעני החלה
 ה׳ בשם וקראתי פני על שובי כל אעביר אני כי לך
 ויקרא כו' בענן ה' וירד כד״א מדות הי״ג שהוא ש׳

 ששאלת לעצמך הנה שאמר והוא .ויעבור כו׳ ה׳ בבס
 לפניך אקרא לבד לא כשחכשס בעיני מן המצא איך

 הקדושה הכחות פניך על אעבור נם כ״א מדות הי״ג
 לפניך ה׳ בבס מדוח הי״ג לבד בוקראהי מה אך ההם
 כמכז״ל עולם באי מכל אחון אבר מה וחנותי ב כדי הוא
 ידן כעל יחטאו כאשר לרצוחני כחודיעס ז׳( ף7 )בם

 כו' ורממתי ראוי שאינו אע״ש אחון אפר את וחנותי
 ר״ס כמשז״ל ידן על ארחם כי .כו׳ הגון שאינו אע״פ

 ריקם חוזרות שאינן מדות לי״ג כרותה כרית י׳ז( )דף
 ידן שעל מה דרכיך את נא הודיעני כשאל מה וזהו

 אעבה בזה הנס הקב״ה לו ואמר מדות הי״ג והן יתפייס
 •תכן לא זהו כבודך את נא הראני שתלת אבר ואת שאלתך

 רצוני היות מבלי לא כלו׳ פני את לראות תוכל לא וזהו
 מצד תוכל שלא כ״א נגלה בעצמי הנני כי חפצך למלאת

 שלרות לך מהבצר ולא אתה אשה ילוד כי לרתוח עצמך
 ק אפכרו׳ מחזק אינו כי על כ״א אדם בני בחר על

 ולרז״ל וחי האדם יראני לא כי וז״א בחיים עודנו אדם
 המלאך שהוא לעולם החי שגס הוא וחי שאומרו באמרו

 היות מבלתי או בך בלמות מהעדר איט יאמר יראני לח
 החי לא וגם האדם יראני לא שהכי בחומרך וזכות דקות
 למלאך שוה הגוף בשיתוף בהיותך לך ודי המלאך שהוא

 א׳ באנה על משיב זה פסוק היות ועל בעה׳ז בהכגתך
 או .ויאמר אחד בכל אמר אמרח שחלה על והקודם

 את ראו ישראל גס כי וש״ת כו' לראות תוכל לא יאמר
 שיתראה גס יפלא לא וא״כ סיני הר במעמד הנטד
 משם שאין הקב״ה לו אמר ערכו לפי טוב יותר באוש,
 או .וחי האדם יראני לא כי זהו מתו הס אז כי ראיה

 תאמר אל לומר הידיעה בה״א האדם אומרו נדקדק
 המיוחד האדם גס ש מדם בני לשאר בוה אינך כי

 ית׳ אחריו תמבך נפשו קדושת כי וחי יראני לא שבאדם
 פסוק מנין ולהיות נשמה בלי החומר וישאל מותו בראותו

 יראה לבל או שנית פעם ויאמר אמר בפ״ע דבל על זס

8 )ח'נ( נח

 יא* אהי פ*כ כבודו הראה לא חיבה פלהעדר לו

 קרוב הערן שיעור או .חיבה ל׳ אשהו ׳ב פעם
 רצון עת והיא ני חפצת שכ״כ אחר משה שאמר האמור
 כשחכעוס אפייסך במה דרכיך הודיעני ששאלתי מה במקום

 לגודל אז כי כטדך את נא הראני הוא שוב בניך על
 דבר כי והתפייס תשמע שאדבר מה בהל ודבקותי השגתי

 והשיב מנה מאתים בכלל כי דרכיך מהודעת גדול זה
 גס כי יקסר אנילזך לא אליך הנוגע על ויאמר ית׳ הוא
 בנקרת שהיא פניך על סובי כל אעביר אני פני אראך שלא

 הפניה קירון שבכללן שם בקנה ההארה גדולה כי הצור
 להם סוב שהיה ישראל על הרצוי ועל המערה מן למ״ד

 תשובות ב* מתפייס בדברך הייתי כן שע״י כבודי הלאוהך
 לא זה להשיג לך אפשר שהיה יונח לו כי א׳ נדבר

 פוקראשי מה הנה אך בחייך רק בדבר לישראל הועלת היה
 בכל שבהם דברים הם מדות מי״ג שהם לפניך ה׳ בשם
 כאופן ריקם יביט שלא כרותה בבריח וכו׳ וחנותי דור

 ושד . דור לכל שתודיע דרכי הודעת הוא סוב כשוב
 אין וע״כ למפלה כמפי׳ לראות תוכל לא כי אחרת תשובה

 באמרת• ומה לדורות דרכי ואודיע לך אראה לו׳ לך
 כאשר וט׳ אתי מקום הנה כי הוא הלא סובי כל אעביר

: בס״ד ביאורו יבא

 שלא הקב״ה רצה .ט׳ אתי מקום הנה ה׳ ויאמר כא
 להורות רצה וגס .כלום בלא לפוטרו

 בשה״ז מלהשיג יטלהו קצרה בקצור ויראה שיכיר בפי' לו
 האנושי מין מכל יותר הומרו שזיכך אף יה׳ כבודו לראות

 שכינתי אשרה סרס כי והשנה הצור על יהיצב הו צו פ״כ
 לא כבודי בפטר אך עמיד ויכלת הצור על תחיצב בס

 הצורשאשימך בנקרת ובמתיך שסכ״א לעמוד כח תעצור
 דף )מגילה ארז״ל וק שם אותך ואסתיר המערה תוך
 היהבהשאל״כ לא מחש של תודה כמלא חור שאפי׳ יס(
Ы הגדולה.ויהיה מאודה בתוכה לעמוד לו אפשר היה 

 гЬпътв הר הוא ששנה בו יש מקום הנה הענין
 כמדע קדושה אח״כ גם ונשאר תורה במתן ברחה

 לגמר שהסתלק קדושה הבראת דרך שאין האמת מחכמי
 ששדנז מקום הנה וזה השראתה כיבס מכוח אמר גס

 ונצבא וזה שס כמד ויכלת זה כל ועס סיני הר הוא אתי
 לפטל תוכל לא כטדי בסטר זה כל ועם הצור כל

 ,ואמר הוסיף ושד כמדובר הצור בנקרת בושמחיך עד
 חצסקישאגין הצור בנקרת היותך בעם כלו׳ ובכתי
 ידיע׳ לו נמשכת מזה הרי עברי עד הזוק שלא עליך בכפי

 שאסי׳ יחנרך כבודו פני לראות יוכל שלא בפי׳ והכרה
 לראות גס ומה יוכל לא הכבוד ייחוד במקום לעמוד

 והשירות• אמר כלום בלא לששרו שלא שהיא הכוונה ועל
 שלא מה כלו׳ יראו לא ופני ואמר כו׳ וראית כפי את

 כחך יחסר לזולתך מתראה שיחי שאם אינו שני תראה
 זו ראיה הצדק Ыв יראו לא שפני אלא אותי מלראות

 מקום אומרו על הנה הברח למלאכי אפי׳ בריה לכוס
 אני ואין אתי הוא המקים )ש״רפ׳מ״ה( ארז״ל אתי

 המקום לו לייחד רצה שהקב׳ה הענין ויהיה במקום
 למקום מקום בין ית׳ לפניו הפרש היות יראה לכלא ההוא
 הוא כי המקום הוא אני כלומר אחי מקום הנה לז״א
 הענין שיעור .או הוא אני השלמות ט והנותן אלי ספל

כמאמר©



כשה תשא  гм.-,
 והענין במקום א ואין אתי המקום )שם( ז״ל כמאמרם

 מצדך הוא ב פגישהיייג את לראות סוכל לא אמרחי הלא
 אתי מקום הנס אני הנה כי הוא כן 'י בהוס אראך

 אך הצור על ונצבת במקום אתה אך במקום אני יל•־'*
 הזיכוך ובכל לזככך עמך איטיב היטב הנה כי לך דע

 לראות רק יספיק לא הזיכוך כל עם כי בחוש תארה
 שאין ההארה חהיה כ׳כ כבודי בעטר והיה כי אחורי

 תרגיש שלא עד חושיך כל שירדמו כ״א חסטל שלא צ״ל
 אותך שיתי שע״י הצור נקראת תוך בעצמי ושמתיך ט

 הזיכוך כל ועל להגן עליך כפי ושכתי שם וגם .הזדכך שם
 רוחך על יפלה ולא אחורי אח שוראית הפיג שם שחקנה

 תחזור זמן שאחר יותר ומזדכך הולך שהיה זאת שאחר
 היות אל וראיה יראו לא ופני כי לך דע מעתה כי זאת לשאלה

 שמשם מ״ז( ארז'ל)שםס׳ וגס מאליהו הוא זיכוך מקום שם
 שהמערה מה( ס' )פס ברז״ל וגם ההוד קרני משה קבל

 תוכה אל נמפכי' הים שמימי הים שלפני הית׳כמערה ההיא

 האו׳המתן כמלך לומר שהכונה כפשוטו הוא או .,ס
 שהקב״ה אלא אתך לדבר עמך ואהיה פלוני במקום לי

 כאלו ההוא במקום שם יהיה שמורה זה לפון יצדק גא
 מקים הנה לז״א חלילה ומקיפו ומגבילו סובלו המקום

 הוא איך להודיפו בא שהקב״ה להיות כי אפשר או .אתי
 כאשר כי לומר מקום והיה ית' כטדו לראות ראוי בלתי

 הנסבל כבוד בחינת החומרי הצור על כבודו מעביר
 הנה ואמר הקדים לזה למפה יתראה יפלא לא במקום

 אך בו התיצטהי שאייחס הצור כדאי אינו כי אתי מקום
אתי: הוא המקום

 ההערות .,ט לך פסל מפה אל ה׳ ויאמר א לד
 כי למבין נכרים שבכתובים וייחוריס

 לפשות צוה מדוחיו י״ג שהם שאל אשר דרכיו יודיעי סרם
 השמים ויעלם אבנים לוחות שני לפסול וצוהו לכך הכנה לו

 הכתוב שיעור ויתכן דבריו אח ישמיעהו זה ידי על ושס
 אני כי שמורה כטדי בעבור והיה לך אמרתי הנה לפ״ז

 ט׳ ושמתיך דרכי ע״ם עוברי מדי ואז לעטר סעותד
 ושמתיך כבודי יעבור הנה יאמר מהראוי כן לא שאם

 שושמחיך זאת אעשה אחר דבר על כטדי הואשבעטר אך
 הירידה תהיה אז כי כו׳ לך פסל ואמר פירש ע״כ כו׳

 ולהורות בכתובים כמבואר כטדו יעבור ואז סיני להר
 מקום הנה למעלה אמר ע״כ הזמן מרחיק היה שלא צו

 פסל פ״כ ומזומן מוכן הדבר כי הוא הנה אומרו סי ט׳
 לו שאמר הכתוב וביאור איחור בלי עתה כלו׳ ט׳ לך

 היא ומה גדולתך ולמעלת להנאתך כלו׳ לך פסל הקב״ה
 עם ידך על הנעשות הלוחות על שוכתבתי זו ההנאה

 מזה גדול ואושר שלמות לך ואין חומר בעל היותך
 בדבר כביכו״ל ממש ידו על נעשי׳ פעולה הקב״ה לייחד
 גודל הוא מה ולפרש להגזים ובא אדם ידי מעשה שהוא

 שאכתוב מה כלומר כז' וכתבתי כי והוא הזה היתרון
 כל שם שהיו אף לוחות בשברי מתה שהוא מה איט

 בראשונות מתחלה שהיו מה אלא ורשומות חקוקות האותיות
 בראשוטת כי והוא השיטר שאמר במה ולא שברת אשר

 הוא הרוח,יות ואותו באותיותיהן גדולה כוחניות היסה
 אותיות שראה מ״ו( פ׳ )ש׳ר ז״ל כמ״ש ונסתלק שפרח מה

כך ברומגיותן מאז היו אשר כי ואמר באויר פורחות
1 )ח״ב( כט

 גם שאין מס רק מהראשונות חסרו שלא בארסן אכחבס
אצקיס: מעשה הלוחות

 נתינת שבץ ההפרש הורה .כו' לבוקר נכון היה1 ג
 קדמה בראשונות כי לאחרונות הראשונות

 בא ומההר ההר נגד ישראל בא סרס סיני להר שכינה
 כמשז״ל כלה לקראת היוצא כהחן פניהס להקביל ית' הוא

 מפיני ה׳ ובפסוק .ט׳ העם אח משה ויוצא פסוק על
 ישראל את לסייע סיבה זה והיה בא לסיני אמר ולא בא

 כאומרו ההר נגד בבואם שבשמים לאביהם לבס אח לייחד
 לא השנית הזאת בפעם אך ההר עד ישראל שם ויחן
 אחה התיצב כלו׳ לי ונצבש למשה שאמר רק לכך זכו

 משה עמוד שאמר היה וכן שם שכינתי אייחד עד בשבילי
 ואע״פכן כו׳ שס עמו ויחיצב בענן ,ה וירד אמר שם

 משם יבצר לא עתה גס אף כי כו׳ עמך יעלה לא ואיש
: מאד גדול שפע

 משה עליית סרס הנה .מ׳ לוחות שני ויפסולד
 הל׳ל וא׳כ והעלם בידו הלוחות לקח להר

 ויקחס הל׳ל וגם סיני הר אל ויעל ואח״כ כו׳ בידו ויקח
 נא הנה אך :ידבר אכניס לוחות בני על כי וידוע בידו

 הלוחות שקנו והיתרון בהר היה אשר השפע מעלת להורי׳
 שני כי ספק אין כי והוא ה׳ שכתבם שמת העלוחס אחר

 להוליכם משה בידי יכבדו הראשונים כמדת אכניס לוחות
 חלקים מעשה שהיו אותם שאפי׳ )שם( כמשז״ל א׳ ביד

 השניות גם ומה בידו כבדות נשארו האותיות פרחו כאשר
 על ספחים ששה א׳ כל היה וגם דבר בהן יכתב מרם
 שהיו גס ומה ספחים י״ב א' יד תאהוז ואיך ספחים ששה
 היו אס מאשר ביד לתופס יותר שקשה אמד ולא שנים

 וא״כ המשיש חלקי בהיותם וגם טפחי׳ י״ב בת א׳ אבן
 שעלה אחר כי עתה ואמר ידיו בשתי שהעלם שופס הדעת

 בידו מפה שלקחם הרוחניות אל וקירוב שפע קנו להר
 סובלם והיה אבנים לוחות פני היותם עם א׳ בידו שהוא
 ית׳ מאתו אסיאמרכשנכחט גס ומה לכך הכנתו בטוב

 פסל שלמעל׳ הכתובים שיעור יהיה או היה כרגע כי
 זולת לך מלת אל לב בשום )א( אחרת בדרך ט׳ לך

 ברא אשר חלילה ידו קצרה האם הקודם)ב( התירוץ
 נאותים וזכים חלקים לבוראם ההם סנפרינון אבני והמציא
 הוא שאם אותם לפסול משה יצטרך מבלי בהם לכתוב

 זה פלך הפסולת לך פסל )שם( כמשז״ל משה אח להעשיר
 זולת להעשירו אחרים דרכים אין המבלי כי שוה איננו

 כחובתה פטר שקרע הכלה לפדגוג משל שארז״ל )ג( זה
 הנייר חתן אמה השנית בכתובה ע״כ המלך לו אמר

 אשר תחת ט׳ לך פסל למשה הקב״ה לו אמר כך .משלך
 כי יחשה והלא הליחות אתה הן ראשונו׳ לוחות שברח

 פה׳ הישלא )ד( איתן שפסל אלא דבר משלו נתן לא משה
 אלקים מכתב עליהן לכתוב אלקיס מעשה לוחות מלענות

 משס אותן ושישסול בארן אבנים להמציא ולא כבראשונה
 משה של באהלו ברא אשר מה׳ היפלא )ה( למעלה ויעלם

 לשטרי לרפא והו״ל היו לא עדן אשר אלו סננרינון אבני
 . מהדש זולתם יצסרכו ולא משה שבר אשר הלוחות

 ליה מבעי בלוחות כי הלוחות על וכחבתי אומרו )ו(
 אשר או׳ וכן הדברים את באומרו מיותרת אח מלת וכן

אומרו כי בבקר ועלית לנקר נטן והיה אומרו )ז( שברת
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 מלס כי לי ונצבח או' )ח( מיותרת הוא בבקר ב׳ פעם
 ההר בכל ירא אל איש אומרו בכלל כי )ס( .מיותרת לי

 גס או' )י( נאמר. ולמה עמו יעלה לא שאיש הוא
 אל והבקר הצאן את יאמר הראוי ירעו אל והבקר הצאן

 הביאור אל לבא והנה בעליהם אל ציוי שהוא תרעו
 אל מבא יהיה יתכן איך והיא אחרת קושיא עוד נעור

 כי גס גשמי אבי על אלקים מכתב לכתוב חיים מלקים
 הקדמה שחלה נקדים הענין אל לבא אמנס יהיה בנפרינון

 בעולס נמצא יה' מברואיו רומני דבר אין כי והוא א׳
 הלזה העולם אויר אל בהגיעו יתלבש לא אס הלז השפל

 בדמות אלהיס מלאכי פה יראו ע״כ כי מה התלבשות
 רק תוכיותו אל מפלש בלתי וזך דק מלטש הוא אך אנשים

 יתפעל שלא אליו משועבד העולם אק כי יען לו חוצה
 ה( מ" פ׳ )שס רז׳ל כיוונו אחשוב זה כי איכותו לשי בו

 המקום שהוא אתי מקוס הנה באומר מכוונתם באחת
 כצור על כבודי בעבור כלומר במקום אני ואין אתי
 שעל אליו משועבד העולם שאין בראתי אכר כמלאך איני

 משועבד אתי המקום ה׳ מהאךאני בצד מאיכותו מתלבש כן
 אצפרך כבודי בעבור והיה שניתי לא ה׳ אני וע׳׳כ אלי

 עדעברימשה״כ עליך בכפי ולשכך הצור בנקרת לשומך
 ימצא אשר רוחני דבר בכל בזה וההיקש . כמדובר מלאך

 והיא שנית הקדמה .מה התלבשות ממט יבצר לא פה
 דברים העפר כי והוא מקומות בקצת אצלינו כתובה

 רוחניים ולא מאש גשמים דברים אינן השמשות בין שנבראו
 בפנימיוחן הרוחניות אל יותר חרובים ביטניים רק לגמרי

 השפל בעולם להיותן גשמי ההלבשות בהם שיש עס
 נשמי בקוע לא הארן פי כי קרח דבר על וכמאמרנו

 מחנה בכל לההפשס כח לו היה איך כן שאס היה בארן
 כל ביד מושאל להם אשר כלי כל ולבלוע ישראל

 בין ולהבחין במחנה אשר ישראל אישי מכל ואיש איש
 לא כי בלועה ל' רק נאמר לא וגם זולתם לשם כליהם

 צאדס פי שכסבע רק בבקוע ונפצו הארץ שנבקעה היה
 כפי אותם ובולע שואב היה הארן פי כך וטלע השואב

 ית׳ בראו על כי היוני כח כ״א זה ואין ממש מי בעל
 להופיע השבח רוחניות שהתחיל זמן השמשות בין שבה ערב

 שהנברא בראשית ימי ששת שאר כזמן לא אשר בעולם
 הוא גס שנברא האתון פי וכן ואיכות עצם נשמי׳ בהם

 בהמה פי מכל למעלה רוחני מיונית כח ט היה לולא אז
 ז״ל אומרם ע״ד מוכיחתו בנעם אתון היתה לא וחיה

 וההיקש לעמוד יכול לא אתונו שבתוכחה ז( דף )ברכות
 . השמשות בין שנבראו הדברים עפרת שאר בכל נזה

 על לא כי אצלי ספק אין אפר הלוחות מכללם כי וידוע
 רוחניים היו אלהים מעשה אותם כי ידבר ראשוטת לוחות

 וכמשז״ל כיני הר אל רדתם עד נתגשמו שלא בתכלית
 הולכים היו בפיני ה׳ שדבר שהדברות כ״ח( פ׳ )ש״ר

 אש להבות חוצב ה' קול שנאמר בלוחות למעלה ונחקקיס
 בתכלית יורהפרומניוח אש להטת הלומות את שקראו הרי
 רוחניותם במעלת שהפליג הזוהר לספר נס ומה סיו

 אין ודאי לכן השמנות בין שנבראו כדברים ואינן העליון
 שניות בלוחות אלא ביה״ש נבראו שהלוחות ז״ל אומרם

 השפל העולם מעין גשמות מלובשים רוחניות בעצי שהיו
 סולת היא נס אצלינו נזכרת והוא ג׳ הקדמה כמדובר

 ק ידי שעל לישראל סוב היה לוחות פיטר כי זה מקום

2 )ח׳ב( כט

 ונס בראשונות כן כאין מה ומוח כליות למקומם חזרו
 ראשונות ללוחות יכראל זט שאלו שאמרו ברז״ל נמצא

 המעותד הפוב כל ע״כ מות ולא גליות לא להם היה לא
 היה לא באדם היה אכר מעין ונפש בנוף התמיה לאחר

 לזיכוכו חוזר היה לא החומר עכירות כי הפועל אל בא
 ר׳ של בתורתו ע״כ כי הארץ במירוק מוח ע״י כמפר

 וגס מות סוב והנה ממד פוב והנה כחוב מצאו איר מ
 ע״כ ניהנס במקום גליות ע״י לא אס תמלא לא הנפש

 כמדובר קקגתנו היא ומוח הגליות שקלקלת נתקן בהשחברס
 נחה ובזה רם בכיב למשה סובה יה' הוא החזיק וע״כ

 שפסקה בראש־נ' הנה כי שהקשינו ,הד הקיפי כקפה
 וגליות מות עוד היות לבלתי זוכיס היו שע״כ זוהמתן

 הראויים נורא עליון מעול׳ רוחניות לוחות אלהים ע״כברא
 הזוהמא והחזירו חפאו כאשר אך . עכירות מכוללי לזכיס

 מהפעם ההס בלוחות להיות הקנה להם היה לא למקומה
 בארן יהיה מכר כל היודע חיים אלהיס ע״כ האמור

 למו סוטת ראשונות לוחות ואין העגל את יעשו אשר
 ידיעתו כי גס ע״כ להם יפה ושיבורס העדרם ואדרבה

 לוחות בארץ למפה הנמנות בין ע׳ש ברא מאז תכריח צא
 בעה״ז שלהייחם גס אשר האיטת זכי למו יאוחו אבניה

 ההיא בעת שנבראו למה זה כל עם גשם ההלבשות בם יש
 ובהירות זכית לקבל בהם כח יש רוחניות מעין ואיכותם

 מכתב בס לבא ראוים להיותם בס״ד שנכתוב הכנות ע״י
 אלהיסאלמשה המר כי וחרא אלהענין ונבא .אלהיה

 עשיתי ישראל זוהמת פסקה כאשר הנה מר צ כו׳ לך כסל
 העליון מכולם רוחניות לוחות להתפאר ידי מעשה להם

 חירו׳ בהם להם להיות קדושתם איכות סטריות להבלים
 שאמרו כמי הלוחות על חרות ענין שהוא המוח ממלאך

 שלא אמרות לוחות איכותם לפי צריך עתה רז״לאך
 סיני בהר מל כתבס כאשר ברדתם ויתלבשו מלמעלה יהיו

 האיש מכה ביד להתפש אבן לוחות סיני בהר כנעשו אק לוחו׳
 מלמסזושיוכנו אבן יהיו שצריך הוא נהפיך מתה אך

 י״ה עליהם לכתוב ראו רוחניות יקבלו האלהיס אל לפלות
 לחות שיבור כי ג׳ בהקדמה האמור מהפעם אלהים

 להם לתת ית׳ ישוב בל להם סוב היה מלמעלה היו אשר
 שהמה שנכתוב בדרך ושיהיה מלמפה אס כי מלמעלה פניו׳

 יושיעונו מה ישראל גא יאמר פן והעכין יעלובמעלות.
 היו כאבר בלמות בנו להקנות מעוה״ז אבנים לוחות

 אלהים אמר ע״כ העליון מעולם אלהיס מעשה הראשונים
 כקבלת הס אבר אבנים לוחות ב׳ לך הנה לו׳ לך פסל

 הכנסת זמן השמכות בין נבראו חבר המשנה חכמי
 הב׳ ההקדמה כעק רוחניות מעין הן אשר לעולס כבת
 מבחין אך גשמי התלבשות להס יש בארן שלהיותם אלא

 הוא כאיש המתראה המלאך באפי׳ הראשונה כהקדס׳
 היה זה ע״ד בפנימיותו מכא״כ בחצוניותו גשמי שמתלבש

 מלבוש מעין וחצוניות: רוחניו' תוכיותסמעין אלו בלוחות
 קדוש אבר אתה לך פסל למשה הקב״ה לו ואמר גשמי

 אותם ש־פסול במה אחד דברים בשני אשהחכינם וזך
 מעין קשה הוא אשר הגשמי החיצון התלבשות כל שהקלף
 מעין הזך האיכות ותבאיר סנפרינון אבן נשם איטת

 כתיבתו לקבל הכנה התחלת ההיה בזה למען רוחניות
 ומה . לך הפסולת שהשאיר לך פסל תהו . בהס ית׳

 אמרו ולא כלך יהי׳ הפסולת באמרס רז״ל דברי מתקו
הפיסולין



קיר סשח תשא תורת
 שהוא פסולת הוא האמת לפי כי לנו לרמוז הפיסולין

 הנשאר בערך סנפרינין היותו שעם הגשמיות עכירו׳
 ויצדק לך אוסרו בזה ויומתק גשמיו׳ הוא פסולת הוא
 הקב״ס לו כאפר גי״ו( ס׳ )ש״ר ז״ל אוסרם ג״כ כזה

 נייר כמשל האחרונות לתת עליך הראשונ' שברת אתה
 ששברת להם הסיבות אתה אליו אמר כי שהוא הכתובה

 הנייר שיהי׳ תזכה פתה הג׳ הקדמה כענין הראשונות
 היה לא העליון גשמי המסך נשאר היה אם שהוא משלך

 נמצא בגשם אל יפעל לא כי בו לכתוב נייר להקב״ה לו
 מוכן נייר להיות העליו! המסך שקלף הנייר נתן מי כי

 ואמר הלוחות שפסל משה זה לא אם אלהיס יה נכתוב
 בעלי כראשונים שיהיו תעשה אותם שתפסול מה מ״י

 שיוסר וכו' הליחות על לשוכתבתי בזה ויוכנו רוחניות
 דוגמת הכתיבה שתהיה יספיקו ההכנות שכל ולא גשמיותם

 שהוא מאיכות׳ למעלה הוא שאכתוב מה כי הלוחות
 בלוחות אמר ולא הלוחות על וז״א מאד עצום רוחניות

 הרוחניות לכל מספק׳ לבדה זו הכנתך אין מדיין והנה
 הלא כי זו בכתיבה רוחניות להשפיע חפץ אני אשר

 באלו אשים :ונים הרא בלוחות היו אשר הרוחניות כל
 אותיות משה שראה שם( פ׳ )ש״ר ז״ל מ״ש שהוא

 נשארו במקומם האותיות והלא השליכן באויראז פורחות
 עליון קדוש רוח היה כך שכאדם כנשמה כי הוא אך

 חיים רוח נשמת ואורות ואות אות כל בקרב מאד נורא
 זה כל ואת למקורן פרחו אשר הם ואות אות שבכל

 שאחר מה ולא וכו' הדברים כל את באומרו פה הרנה
 על היו אשר וזהו תחלה היו אשר רק השיבור
 רבותינו אמרו כי שהוא שברת אשר הראשונים הלוחות

 הוא פרחו ואשר שברם האותיות שפרמו שאחר ז״ל
 שאכתוב או׳ אינו יאמר וזה מאיכוחן מעלה של רוחניות

 הנותרות האותיות שהוא שברח אשר בלוחות שהיה מה
 על שהיה מה אכתוב כ״א הלוחות מעין שהוא במקומם

 איכות שהוא מהם למעלה שהיה מה שהוא הלומות
 שהוא הלוחות על היו אשר וזהו שפרח הרוחני הנפשיי

 שברת מאשר למעלה שהוא שבהם מה ולא שעליהם מה
 בכל לכתוב הוא שרצוני ואחר שפרח הרוחנית גם שהוא

 הלוחות לך בפסול שהכינות מה יספיק לא ההוא הרוחניות
 את וט׳ וכתבתי וז״א וכו׳ נכון והיה שהוא יוסר צריך לכן
 •כדי נעשה איכה כן ועל וכו׳ היו אשר הדברים כל

 מתטדד כלו׳ לבקר נטן והיה כי הוא הלא יותר שיזדככו
 רצון עת שהיא ואז לבקר לילה מקרי ונשמר בקדושה

 תעשה כך ואור הולך בקר אור כי והוא בברך ועלית
 שכמו הבקר עם עולה שתהיה להר אלי בעלותך אתה

 היום נכון עד ואור הולך אתה גם תעלה טולה שהשחר
 כי י״ח( )תהלים כד״א עם במקום בבקר בי״ס כי

 שהתייצבותך לי ונצבת כי תזדכך ועוד גדור ארון בך
 הלחות איטת יעלה תמיד השלה הכנתי ולפי לי יקרטך

 למעלה שכתבנו כמו בפירוש אח״כ שכלה כמו שבידו
 ויעל כאומרו א' בידו האבנים ב׳ לקה עלותו שאחר

 והס הוא שנזדכך עלותו שאחר שהוא בידו ויקח וכו׳
 וששה אורך ספחים ששה היותם עם א' בידו לקחם
 וכדבר אחת ביד משה חפסם וחלקים שנים והיותם רוחב
מעשה הלוחות היות שתחת הסדר ה׳ הפך אשר הזה

3 )ח״ב( כט

 שיקבלם רכשגשמד להר יתברך והוריד׳ מלמעלה אלהים
 הארץ סן גשמיים אכרם שלוחות היפך עתה משה

 האלהים אל השמימה ובעלות משה פ״י גשמות׳ יופשס
 כך בהם ית' כתיבתו לייחס •אלהים קרבת עד הוכנו

 חופת יופשס כאשר משה שע״י בהן אשר השירה ע״י
 הלוחות כאשר יסב' הוא ידבק האלהיס אל ויעלה מפנו

 פד עלו גשפותן פסולת ספשיס שע״י הוכנו משה ע״י
 יעלה לא ואיש עוד יש׳ הוא לו ואפר אליו ויתקרבו ה׳

 ’על אלי שניות לוחות ענין בעיניך יקל אל לומר עמך
 בהם פולה אתה אשר שהמעלה הארץ מן שראשית׳

 בכל ירא אל איש מצוהשגם אני וגם עמך יעלה לא איש
 מעין הזה במקום גם עתה אלהים יש כי והראיה ההר

 הצאן כי אק מבהמות אאלפך הלא כי סיני הר מעמד
 סול אל כ״א הסר בכל אצ״ל מלרעו' ימנעו מאליהן והבקר

 פורא ממלת הקדושה שגודל כ״א זה ואין ההוא ההר
:נובעי כדבר שכליים בלתי חיים בבעלי גם

 פניך אין אס ואמר שאל למעלה .וכו׳ ויאמר ט
 שפע אתם שישלוה הענין והיה הולכים

 עת שהיה בראות עתה אך וינהגם ית׳ מאתו פניו אור
 בקרבנו ה׳ נא ילך והוא מזו גדולה שאלה שאל רצון
 ששם ונתן בקרבנו וזהו בתוכם שכינתו ממש שיראה והוא
 חשא ממש יבצר ולא כלו׳ הוא עורף קשה עם כי ואמר

 ועוד השליחה תבצר עמהם לבד המלאך ילך ואלו עוז או
 נסגל שלא שהוא ולחשאתש לשננו וסלחת כך שע״י נרויח
 לעונש וזהו א׳ א׳ תסלח אתה רק זחשאים שנות

 משא״כ הרבוי יו״ד בהן שאין יחיד לפון שהוא ולחסאתנו
 עסו בשדם יחשאו אשר כל כי המלאך עם בלכתם
 ויהיה לפשעס ישא לא כי פקודה יום עד יחד יתקבן

 ראשץ והעביר מעליהם בהקל אך ח״ו האיבוד למקרה
 ע״י לה׳ קדושים ויהיו העבירות החצאת ימהרו ראשון

 שלפה עליו בקש גדול אושר וזהו מהעונות ,ינקות הזכיות
 עבדו משפש לעשות ח( א )מלכים באומרו ע״ה הפלך

 אתכם רק פשוק על ז״ל פירשו וכן ביומו יום דבר וכו'
 ואמר וכו׳ לפשפש ויסרתי׳ מו( )ירמיה פשק ועל וכו׳

 סישראל׳ הקב״הלשלם יתנחל ימשך מזה ונחלתשכלו׳כי
 תסיד שיהיו יהודה את ה' ונחל אמר דאת כמה
 והחשאים מהעושת יקלו כי ספנו מתפרדים בלתי עמו

כתבנו: כאשר
 פסוק סנה וכו', ברית כרת אנכי הנה ויאמר י

 ׳כ ואח עמך אסר יאשוג׳ דורשני אומר זה
 פעם ובשום אחד עם והכל בקרט אחה אשר העם אמר
 מס ועוד משה של עמו כ״א ית' לע־>ו מייחסו איש

 חידש ומה העם כל שיראה ודאי עמו הל נגד שהיא
 עושה אני אשר שאוסר ועוד וכו' העש כל וראה באומרו

 שששה יאמר ולמה הפה ישראל לכל הנסים והלא עמך
 עסךמילאידעשיהיונגד כל אומרונגד ושד משה עש
 כשאלת ישראל בקרב להיות הקב״ה רצה אך העם כל

 שש דבר שד .ה׳ בתוכם כי יראו בעין ושעין מרע״ה
 מעלת יתרץ ט והיא ג׳ שד למענך. רק אעשה לא כי והוא

 כל לעיני ולא לראותה בהם כח אשר כל לעיני תראה למשה
 בקרבם שאלתך על בריח כורת אנכי הנה וזהו ההמון
יכירו אשר נפלאות אעשה עמך כל נגד זה יכירו ולמען

ש



М * תשא תורת

 שבקרבם ס׳ כר. ט׳א הוא מענה משרי של מכח לא כי
 הטיס ובכל הארן בכל נבראו לא אשר הם כי והוא

 עסו להיוהס שהיא עמך אמר השנית ועל עליהם ששרים
 מה לומר וט׳ עמך כל נגד ושמר אוכלים הם סמזטתו
 שהוא וכו׳ חסדו ,לה יודו ק״ו( )ההלים פסוק על שכתבנו

 לעיני פלאים הס הנפלאות שכאשר איש לב סל יפלה נל
 הוא כן & ט המקו׳ בעיני פלאיס הס כך אדם בני

 יס׳ לפניו אך אדם בני לעיני רק אינו א הפ כי חלילה
 יש מבטאת גדול פלא לך אין ט הוא אמד כסבע כפלא
 את הקב״ה ברא ביגיעה ולא בעמל לא כן ואע״ש מאץ

 בהיותו ט באופן נעשו שמים וככר ה' בדבר כ״א השלם
 בערכו אך בערכנו רק לפלא נייחסהו לא פלא עושה יה׳
 חסדו לה׳ יודו וז״א חסד שעושה כ״א נאמר לא ית׳

 אדם לבני הס נפלאותיו שהם מה ט חסד בחינת שהוא
 כל נגד יתברך הוא פה יאמר וזה יפלא בפיניהס ט

 נפלאות שאעשה מה הוא מיניהם מלראות שהוא עמך
 השלישית וט'.ועל נבראו Ы> אשר היות עם עדי לא אך

 כל וראה אחר למשה יתירה מעלה יח' עשותו שהיא
 כללית כל נגד הכוללות הנפלאות לומר והוא וכו׳ הפס
 שלא מה בפרסית עמך אעשה עוד אך אעשה עמך
 אותם הפס כל וראה רק העם כל לעיני גלוי יהיה
 עמך ודבקיס הקרובים סגולה יחידי בקרט אתה אשר

 לא אך השלמות גדולי העדה ונשיאי ויהושע ובניו כאהרן
 את כקרט אתה אשר העם כל וראה וזה ההמק כל

 יראו לא ולמה בייחוד עמך ששה אני אשר ה׳ מעשה
 אליהס ותפול היא נורא כי לז״א העם יסר כל הדבר
 ההמון בעיני נורא שהיה פנים הקירון פנין הוא אימה
 ההמון חברת בלי לבדם השלמים אך אגיו מגשס ויראו

 יראו העדה שכל אומר אחר כי כסאה״כ יראו ולא ראו
 אהרן אליו וישובו משה אליהם ויקרא אומר הוא סגשת

 בייחוד בקרט משה אשר העם שהוא בעדה הנשיאים וכל
 להם מצרה שד רק לראות כח פצרו לא הפס יתר אך
 כאשר מסיה פניו על ישים כן אחרי אך התורה דברי את

: בסמוך בס״ד ביאורו יבא
 למשה אמרתי הלא העם אל אמר ט' לך שמר יא

 באחי הנה כו׳ נפלאות אעשה עמך כל נגד
 כי לי לומר שהוא עמך כל נגד באומרי טונסי להשכילך

 שאמרתי מה כי משה של עמו בהיות רק כן לך יהי לא
 מצרך אנכי אשר את להנאתך לך שתשמור בזאת אך הוא

 וקודם כו׳ הארץ ליושב בריח תכרות פן שהוא היום
 ישיאך אל לוס׳ ט׳ גורש הנני ואמר הקדים הצווי שיאמר

 ט נס או עליך יגברו פן בריס להם לכרות סוב כי לבך
 על במלחמה ישראל בני מעם קצת מלמות יבצר לא חכבש

 כביש גס ט ט׳ הכנעני אח מפניך גורש הנני אמר ק
 על מאמה הענין יהיה מפניך גורש הנני ואומרו ככבוש
 אדם אוכל ארי איך כי ט׳ יהיה וחתכם ומוראכם בשק

 מורא יפיל שניו אור בפניו אלהיס צלם לו אשר הוא אך
 נדמה כבהמה בערנו ט צלמו אין אשר אך השדה חית על

 המבעיתים הס הצדיק פני כי נמצא וחמיתהו החיה לשני
 שע״כ צדיקים שאתם עתה יאמר ובזה השדה חיות אס
 ט יחיד בלשץ בכס ומדבר לאחד כלכס את סיימם אני
 שלך מהפנים מפניך גורש הנני פניכם על אלהיס צלם

4 )ח׳ב( כט

 ה״ה בהמה $הפה ט׳ הכנעני אס בה אלהים כצלם
 עליהס פניך חסת שתפיל מפנין" ויחגרכו ויראו לפניך

 למו תשוס אז כי ט׳ תכרוח פן לך שסשנזר בזאת אך
 פן שהוא מפרש הנר להנאתך שהוא לך ואמרו אתה נם

יבצר לא ידם על במעשה תהסא שלא וגה למוקש יהיה
:בלבך להרהר שהוא בקרבך מוקש לך מהיות

 שבפב־ק לב לשוס ראיי ט׳ חסוצון מזבמוסס את כי יב
 א .רבים ,בל ובזה יחיד בלשון דבר הקודם

 תכרות פו לך הכמר א׳ דבריה שני לך אמרתי הלא יאסר
 בקרבך רק יהיה לא שלך שהמוקש אמרתי ועוד כו׳ ברית

 לא צויסיך אשר אחר כי כיב ל תוכל והלא בפועל ולא
 השנית ועל ברית להה מכרות יתכן איך נשמה כל תהיה

 להחסיאני יהפיקולי שלא לי יערב סי במעשה שלאיכשילוני
 ל׳ כו' החיצון מזבחותה את כי הא׳ על לז״א בפועל
 צדק לגרי תחשיבה כי סהה תתפתה איך תדע לוס׳ רבים

 להרוס הארץ יושב אליך יתליה במותיהה הלא.בהרםך כי
 הנזכר הארן ויושב אהה חתוצון מזבחות: שאת באופן עמך

 לנרי תחשיבה באופן והוא התה וכו׳ משברון ואתמצבותה
 תחסא פלא שאמרתי ומה ברית להם לכרות והבא צדק

 הכיב: אתה תשתטה לא כי ידעתי כי הוא בפיעל
 קנא אלהיך ה׳ ט תירא הלא כי בפועל אחר לאל האדן

 זה עם החסד כל שמור׳ אל ג״כ שמו בהוא ואפ״ש שמו
 שתעשה שאמר מה אך הוא קנא אל וז״א הוא קנא

 פן והוא למעלה שאמר ההרהור זולת בשוגג הוא בטעל
 אלהות• ויקבלו יתגיירו שהואט ליושבהארן ברית תכרות

 איכהתקחאת שתחת המזנה כאשה וכו׳ שתנו אלא יה׳
 יעבדו זנות דרך שקבלו ישראל אלהי תחת אלו כן זרים

 לך וקרא לאלהיהם וזבחו בהחבא הראשיניה אלהיהה את
 היה אלפיהם לכם כי רוחך על יעלת לא לתומך ואהה
 рЫт מזבחו ותכלת ובכן בעיניך יהודי הוא באשר הזבח

 וזנו סאומר בכתוב מוכרח וזה מתים זבחי אוכל בשוגג
 בנמשל או בבעלה בגיגדת כ״א במשל זנוח הואר אין כי

 ברית להם תכרות כי כמדובר הוא אך באלהיו בבונד
 ואכלת ויפעוך כראשונים אלהיהס אחרי ויזנו והגיירס

 בהרהור רק ידו כל לרפא פחד אין כי שאמרתי ומה מזבחו
 במעשה גם בני דור ט הגומל דור ישראל לך הוא כוגג או

 מנגיסיו ולקחת הנה כי חיתון ע״י אלהיהס אחרי חנו
 או .אלהיהם אחרי שני דור בהם בניך את והזנו וכו'

 החלה כי אלהיך מחקת יגרשוך מעס מעס הלא יאסר
 זה ולא מזבחו שתאכל לך ימשך כן ואחרי לבד לך וקרא
 נתגיירו הלא באוסרך לבניך מבנותיו ולקחת אס ט בלבד
 וימשיט אלהיהן אהד בנותיי יזנו הלא ט נכדן ולבס

 םפר\ אין כי לשלמה קרה כאשר אחריהן בעליהן אס
 אמט זנו והמה אותן בקחתו הנכריות ־כשיו אח גייר

 ואס בס כהה לא באשר לגט אס הסו והמה אלהיהן
 לא מסכה אלהי הנזכר מדבר והשמר להזהר תעשה כה

 לבד לא אמרתי אשר בכל ח:סר לא אס אך לך תעשה
 וזהו לעבדו תעשה בידך גס כ״א לאלהיהם תשתחוה
 מסכה אלהי יאמר או הקודם אל מסכה אלהי הסיכות

 ונס שאחריו פסוק פס סמיכות אל גם לב בשום וכו׳
 שיש: וכו׳ המצות חג את שבפסוק היטח כל ההכח אל
ואשר הבטרות כנין וגס מסודרות ובלתי יתרות חיטת ט

סרך



תשא תודת
 כלל שייכות לו שאין ריקם פר יראו ולא אומרו ממך

 שבת בשביתה לשבועות פהח בין הפסיק למה וגם . פה
 הבנה משילל שהוא חשבות ובקציר כחריש אומרו וגס

 למ״דעלענין ט׳( רז׳ל)ר״הדף דרשוה וידוע וקשר.
 אין זה כל עם כי העימר קציר להתיר ולס״ד שביעית

 מה מסכה מלת אל לב נשים לזה אך מח־שר הסמיכוה
 מסכה בעגל לומ׳ הוצרט מ״ב( פ׳ )ש״ר רז״ל כי ענינה

 עובד יש כי הוא ואחשוב מסכה כמכין קנטרין בו שהיו
 להרע מתחכמים ויש השכלה בלי לסו והשתחוה אלהיכסף

 במרום המרום צבא אל רק יעבדו אלו אס לא כי ואומרים
 אל ישתחיו כאלו עצמם על ומעלים דוגמתם הם ואלו

 העובד בין כמסך רק התחתונים אין כי דוגמתם באלה מי
 אל רמז המסך אל ומשתחוים הימנו למעלה אשר לנעבד

 אל כי מסכה עגל ענין יהיה וזה העליון הרוחני השר
 מ׳ב( ש׳ )ש״ר כמשז״ל עובדים היו העליון פור הבניה

 אלהי יאמר זה וע״ד העליון הכח אל כמסך העגל והיה
 את אעבוד לא ישראל נא תאמר אם לומר ט' מסכה
 בר דוגמת הוא מסכה אעשה אך ואבן עץ אלהיהס פסילי

 לא מסכה אלהי לז״א ובינו ביני כמסך זה ויהיה ומזל
 לאפס וכסיליהם השמים והוברי השרים גס כי לך העשה
 אל בא פ׳ בשמוהרכה כמשז״ל והוא לו נחשבו ותוהו

 ימים שבעת המצות חג אס לחוג נצטוינו אשר כי פרעה
 ים קריעת עד ממצרי׳ ישראל צאח מיו׳ אשר על הוא
 ימים בשבעה היה העולם שבריאה כשם ימים ז׳ היו סוף

 המאמחים הס מצרים נסי מעשה כי להיות וענינס
 כ״א המבעים מפנה אין כי העולם הדוש הכל לעיני
 וכאשר בו אשר הטבעיס בו והמביע העולם חידש אשר

 ממנו קצת הפועל אל יוצא והיה ראשון ביום הכל נברא
 השביעי ביום אלהים ויכל בנא׳ כדבר בשביעי ונגמר יום בכל

 הכתוב כמ״ש ממצרים ישראל צאת היה הדבר עיקר כן
 אצלנו כאמור והוא וכו׳ יצאתם אבר הזה היום את זכור

 יום לעומת היה יציאה שביום בכורות מכות כי בשערים
 מלאך ולא ה' היה ההוא בלילה ע״כ כי בריאה של ראשון
 לא ש מלאך ט נברא שלא מודים הכל הראשון ביום כאפר
 פט וכמו וכו׳ רקיע של בדרומו מותח היה מיכאל יאמרו
 כך והגלגלים המלאכים עולם הכוללים שמים נבראו
 מלאכים כנפי ועל והשר בכורות במכת המזל שיבר

 הארץ אז נבראת וכאשר ממצרי׳ צאתם ביום הוליכם
 ביום כך ודומם וצומח מדבר ובלחי מדבר חי בעל שתכלול

 עשה זבאלהיהס בהמה ובכור אדם בבכור יח' שלט ההוא
 של נרקב היה עץ בל ט״ו( פ׳ )פס שארז״ל פכטיס

 אנא הכל בראבק נברא א׳ ברגע וכאשר נימוח היה אבן
 חצי ברגע כך ביומו יום דבר הפועל אל יוצא שהיה

 ע״י בשביעי הדבר ונגמר בכורות מכת היתה הלילה
 יתרו כדברי ההכרה נגמר אז כי סוף ים קריעת

 כמ״ש מצרים של ברו ה׳ הפיל שם כי הכל ועל ורחב
 מתים מת מצרים חח ישראל וירח כ״א( פ' )שם ז״ל
 מצרים אשר מצרים של ברו בראי מלמד מת אלא נאמר לא

 ז׳ יום יהיה ית׳ הוא צונו וע״כ הים שפת על שמומה
 קריעת אל זכר יש ימים ז׳ הפסח בהיות כי מזה הרי
 וזה .השר בנפילת הדבר נגמר אז כי בז׳ שהיו הים

 וט' ימים ז׳ תשמור המצות חג את באומרו פה ירמוז
5 )ח״ב( בם

מצרים כר ספלשי אשר תזכור זכור ימים ,ז בהיות ט
הוא ,1המז שידדחי אשר ראית שס וגס לפני עמד ולא
 צויתיך אשר וזהו ניסן בחדש ממשלת ברום סלה מזל

ולא וכו׳ יצאת האביב בחדש כי האביב חדש למועד
גס כ״א מלצאת אתכס יעכב בל המזל הכנעתי לבד

 בכור הוא גם כי אליו המתייחס׳ס מצרים בכורי הרגתי
 רחם פשר כל ע״כ כי בכוריהם אש והצלתי למזלות

 כי ושה שור פטר זכר חלד משר תזכר מקנך יכל צי
 וכאשר מקניכם ובכורות בכוריהם הצלתי אשר הזטר בזה
 לך יהיה בשה אותו תפדה לא אם חעריפנו חמור פטר
 אלא פדיון לו ואין מצרים בכורי הערפתי אשר לרמז
 אשר ישראל כי לרמוז ישראל פזורה שה דמיון הוא בשה
 לעו״ג משא״כ הקדושה נהם חלה הקדושה מצד המה
 השמים והוברי מעלה שרי כי לך יתאמת מזה הרי

 ואגב העולם חדשתי אני אשר לך ויתאמת לפני כאין
 בכורך א: תתמה אל לו׳ ריקם פני יראו ולא או' אורחיה

 ולמד צא כי הוא מזער הלא כי סלעים בה׳ תפדה
 אך קונו לפני להראית כסף מעה שהיא ראיה מעולת

 ריקם פניו יראו שלא רק ית׳ חפצו שאין כ״א זה אין
 ,זה ע״ד הוא פה גס טובה כפוי אינך כי להורות כן

 חידוש תכיר האמורות המצות ידי על כי הדברים כלל
 יש שבס במצות הלא וש״ת ומזלות שרים ושידוד העולם

 כו׳ ימים ו׳ לז״א הרמז אותו לי ודי העולם לחידוש זכר
 .האמונה הוראת היא שבת שמצות הוא אמת כי לו׳
 ימים ז׳ בכל השובת ידי ירפו וע״כ .הכרימנה לא אך
 שיקשה ובקציר בחריש גם ומה ממלאכתו ויתבטל א׳

 על אך חייו הן כי ומצייו מחרישו לשבות איש בלב
 ידי על החידוש הכרת על הפורה ובכור פסח מצות

 ביום לשבו׳ לבבך יחזק אז ומזל שר ושירד ית' נפלאותיו
 ההכרח הוראת בראותך החידוש הוראת שהיא השבת

 ע״י לומר כבת במצות לעצרת פסח בין שהפסיק וזהו
 ימים ו׳ מעצמך העולם חידוש על המירות אלו מצות
 ובקציר בחריש ואפי׳ תשבות הז׳ וביום תעטד בלבד

 הוראתשבת: על הפרח ראותך ע״י תחוש ולא תשבות

 בכל א־ן הנה .וכו׳ לך תעשה שבועות ЗГП כב
 איש קשר כא׳ הבאים האצה הכתובים

 אומרו אחרי כי ואומר מספר אין דקדוקים זולת 'אחיו
 כי נעבוד ה' את ואך אלילים העמים אלהי כל כי

 מנמהרי פה פתחון צר י•: לא והלא הוא אמת אלהים
 אלהים הוא אמה אלהים שת׳ אתר כי ולו׳ לדבר לב

 הארן כל מלא כי ומקיימו בראו הוא כי עול: ומלך חיים
 ,ג להם לצוות לעבדיו כה יעשה למה איפה א״כ כבודו

 כמדובר .ה׳ פני את זכורך כל יראה בכנה פעמים
 בכל ית׳ כבודו הארץ כל כמלא אכר כי משפטים פ׳

 נז״א הוא שם ית׳ כמו את האדם יזכיר אשר מקום
 בחג עמך ית׳ הוא הטיב אשר את לך הגדתי הנה

 בו שיצאת כן שע״י באופן ממצרים יצאת ט כי המצות
 ברעדה לגיל בשמחתך לב תשית לא ההוא במועד חורין בן

 למעדנים ותאכל בברך את ביין המשוך שמחתך ברוב רק
 העשה הנה שבועות חג וכן ופחיזות ראש קלות וימשך

 כולו כ״א לך וחציו לה׳ חציו אפילו יהיה לא כלו׳ לך
חטים חציר בכורי הוא הלא כי וזה גופך להנאת לך

ובדו•;



תורת 3'50

 שמחה תעשה ירט כי שדוחיך קציר על שמחתך וברוב
 .ה׳ אל הנוגע גויך אתר ותשליך הטף להנאת יתירה

 חטאחיך כל הבית אל האסיף וחג וכן תורתו מתן ושמחת
 הגשם בהתחלת שתשמח הבאה השנה תקופת הוא וגס

 תהיה באופן הבאה לשנה תזרע אשר הזרע והבאת
 ושכחת ממתקים וששח משמנים באכול יתירה שמחקר

 יראה בשנת פעמים שלש מציך אנכי ע״כ אלהיך ה׳ את
 על ית׳ יראש תהיה וכו'למען האדון פני אל וכו׳

 מקום היה אשר אך . תחטאו לבלתי ה׳ בבית פניכם
 ה׳ האדון פני את לראות לעלות ה׳ יציה כי לחשוב
 רוחך על יעלה אל חלילה אחר במקום ולא שם להיותו
 והוא נגדה מוחשת ראיה לך והנה .הזה הרע כדבר

 ירחק באופן גטלך את והרחבתי מפניך גויס אוריש כי
 המרחק וכפי ה׳ לבית ההולכים מישראל מרבים הדרך
 כל רחקו אשר עריהם את חמוד להיזק קרוב יהיה

 לאסם אותם לכבוש בטוחים יהיו כי ירושלים עד אנשיהם
 אל יבא לא הכסא עבור ועד מעריהם המה רחוקים כי

 לא אפר כי בשנה פעמים שלש בהיות ומזגם ביתם
 לא כי תביש בעיניך זה כל עם בשנית יזדמן בא׳ יזדמן

 חלילה ואם וכו׳ לראות :ך בעלו ארצך את יחשדאיש
 ארצך ומשמר משגיח א־ך בירושלים רק ית׳ היה לא וחש

 משגיח יח׳ שהוא כ״א זה אין אך וכו׳ לראות בעלותך
 ותאמר תסכים איפה וא״כ ארצך גטלי כל את ומשפר

 אשר בבית שמו אח שס ית׳ שהוא פעם כ״א זה אק
 ה' עיני מקום ובכל כבידי הארץ כל מלא עכ״ז כירושלים

 רז״ל שסיפרו מה והוא מפכינה פנוי מקום אין כי ציפות
 ויכינו היהודים שכיניהם ושפר הו; שחמדו לסטים מגויס
 טוב כל מלאים בתיהם ויעזבו שילכו הרגל לזמן עצמם

 נכנסים כדמוחם בביתם מלאכים ית׳ הוא להם וימן
 היוסויטאו ויהי ההם הגויס לעיני יום יום ויוצאים

 ויתמהו טאם על לבקר׳ באו העם וכל מירושלים היהודים
 יום בכל והלא בא־ס מאין להם ויאמרו ההם הגויס

 אז תמיד כדרככס ובאים יוצאים בבתיכם הייתם ויום
 הוראה זו וא״כ בתיהם לשמור ה' צוה מלאכיו כי הכירו

 אל לעלות מצוה האדן בכל ית׳ כבודו אין מבלי לא כי
 .האמור מהטעם לא אם שם ית׳ שמו שכן אשר הבית
 ישראל אלהי ה׳ האמן באומרו הנזכר השארים והנה
 האדון אמר הפשח חג על רגלים ג׳ בחינית רמז יתכן

 בני לי כי כד״א כה( )ויקרא לעבדים אותנו קנה הז כי
 מצרים מארץ אתכם הוצאתי אשר וכי' עבדים ישראל

 הקב״ה אמר ופו׳ תקנה כי משפטים פ׳ בש״ר ארז״ל זכן
 הליכתו גס היות ועל וכו׳ מכות בעשר אחכם קניתי אני
 חג ועל האדון אמר ההוא הדבר על סובה להחזיק אז

 הגדול ה' שמחת היתה תורה במתן באז ?שטעות
 וכלה חתן כשמחת אז שהיה הזוהר בספר ז״ל כמאמרם

 אחר וע״כ אדנות שם עם הויה של הגדול ש: אמר
 חג ועל ה' שם אמר אדנות שם על שהוא האדון שאמר

 ישראל עם ית' הוא בעצם ברצון היה אז כי הסוכות
 על לכפר המשכן מעשה על יוה״כ ממחרת שנתייחדו

 הסוכות וגס עליהם ית׳ שמו ולכנות לייחס העגל מעשה
 כמ״ש השנה בראש ישראל נצחו כי הוראה הוא לדורות גס
שהוא ניכר לולב מצות פע״י ו׳( פ׳ רבה )ויקרון ז״ל

6 ף־י״י(

משר. תשא
 *. ישראל אלקי אמר הנצחון להם וניתן ביחיד ישראל אלהי
 הלא . וכו׳ זבחי דם חמן על תשחט לא כה

 מה עם לא מהקשרים בלתי אלו פשוקים
 מקושר בלחי השני והפסוק שלמטה מה עם ולא שלמעלה

 קושיא על והנה .סופו טס ראהו ולא הקודם עם לא
 )בספרי( ארז״ל סופו עם ראשו מקושר שאינו השרת
 תביא אדמתך בכורי שראשית מה שבזכות לומר שהוא

 חלבו שיתייבש בחלב עודם החשים יתבשלו לא וכו׳

 ענין ומעין ונפסדים צומקים החשים ויהיו בלמוהו עודנו
 מצות אל שעם נתן הנה כי והוא :אחרת בדרך יתכן זה

 חגם שמחת ברוב לבם יגבה לבל שהוא רגלים שלש
 ה׳אלהי האדק באומרו רמוז נ׳ מעם עוד ימועזיס.

 חג על והוא ג׳ סעס עוד ויאמר עתה בא ישראל
 הוא קדוש קרבן הלא כי הפסח אכילת בשביל המצות
 מוכרח א״כ וגו' ילק לא וגס .חמן על יזבח לא שע״כ

 כי ה* מזבח לפני להקריט ה׳ בית אל שמה ללכת הוא
 הוא שבועות תג על וגס היסה פעה הוראת מצרים פסח

 וזהו דרט ע״פ ההוא בזמן הבכורים להוליך ג״כ מוכרח
 צריך הסוכות חג ועל וכו׳ תביא אדמתך בכורי ראשית

 כי כנודע השנה חטאת על רחמים ההוא במק־ס לבקש
 אז הפכן והעדר ברכה גשמי ועל המים על נדונין בחג

 הסכות בזמן ה׳ פני אח לראות הוא טוב וע״כ יהיה
 כליות הוא אמו בחלב גדי יתבשל פן שהרחמים לבקש
 דרך על זסק שרם ולא בישולן גמד ש־גיעאל חשה

:דיכם לפי ז״ל מאמרם

 מנין אתה על לב לשים ראוי וכו׳. ה׳ ויאמר כז
 כל על הוא אם .וט׳ לך כתוב אמר

 מקוסהצווי כאן אין סופה עד שמבראשית החורה דברי
 היבריס פי על כי אומרו הוא זה לדבר סעס ומה הזה

 האלה הדברים על כי יאמר שמהראוי ועוד .האלה
 הוא ע״פ שאומרו מז( פ׳ )ש״ר ז״ל פירשו ע״פוהנה ולא

 ברית כרת פה שבעל תורה שעל לו' שה. על כאומר
 פשוש לפי דבר לבקש צריך עוד אמת שדבריהם ועם

 וע״פ וכו׳ לך כתוב האמור אל שעם היותו שיצדק
 אומה ושד מיוהדת בנראה לך מלת אל נדקדק דרכנו

 למפלה הנה כי .וט׳ לילה ומ׳ יום מ' ה׳ עם שה ויהי
 היה יום מ׳ למעלה היה ראשונות שבלוחות מה כי כתבנו

 וע״כהיו כידוית׳ לקבלהלוחו' ראוי היות עד להזדכך
 מ׳ הוצרכו הלז החימר להתהוות כאשר ע״כ כי יום מ׳

 רוחניות אל החוסר איכות להתהפך כן הולד יצירת של יום
 בשביל פסה גם ולמה אז נזדכך והרי יום מ' ג״כ צריך

 על ויכתוב אומרו ועוד יום מ' שד צרכו י ה השניות
 האו׳ יח׳ הוא והלא כתבה משה כי שמורה ט׳ הלחות
 כתבס ית' הוא כי הנה .כו׳ הלוחות על וכתבתי למעלה

 ומן זו הויה ענק מה כו' משה ברדת ויהי באומרו ועוד
 הוא ההר מן דש בר או׳ וגם כו׳ משה וירד יאמר הראוי
 ידע לא שמפה הודיע ולמה ברדת אומרו אחר מיותר

 אתו דברו שאחר שיורה אתו בדברו אומרו ושד כו׳.
 סרס ראו וישראל שאהרן אלא כן נראה ואינו .ידע

 שמפ׳ שהקשינו מה על ארז׳ל הנה אמנם .בדבר ירגיש
 נראה אחר ובפ׳ הלוחות הכותב ית׳ הוא כי יורה א'

 ובין משה יד על ׳0 יד* היסה כי אמרו כתבם נימשה
שניהם



קמז פשה תשא תודח

 כי הפשט וע״ד אחרים >ציס תמרו" !•ש אבום5 ניהם8
 לכתוב יאתה ית׳ אליו כי כו׳ וכתבתי ית' אומרו אחרי

 את להנאתך לך כתב יח׳ הוא לו ויאמר בא הלוחות על
 לזכותך ארצה הי לכותבם אמרתי אשר האלה הדברים

 לכך כח חעצר איך בעיניך יקשה ואל הזה הגדול בדבר
 איך עומדים היו שבנם שבלוחות וסמ״ך למ״ם גס ומה
 הן בעצמן הדברות הלא כי ב״ו ע״י בהכתבס בנם יהיו
 בואך וע״י הן רוחניות כי ליכהב לעזור מעיר לך יהיו

 להן עצמיי רומניות כח כי מאליהן כנחקקיס יהיו לכתוב
 והוא ברית אתך כרתי האלה הדברים ע״ס הלא כי

 פיהו מנשיקות ישקני פ׳ על מזיח במדרש ז״ל מאמרם
 היה ז הקב" מפי יוצא שהיה ודבור דבור כל כי ט׳

 כך עליך את מקבלני לו ואו׳ מישר׳ וא׳ א׳ כל עם מדבר
 מיד הן ואו׳ כו׳ אלהוחי את מקבל ט׳ בי יש מצות וכך

 על ונחקק הונך הדטר והיה פיו על נושקו היה הדטר
 ספק אין לו היה זה שכח דבור והנה :"כ ע הלוח

 להיות לפחות או מתחלה כאשר הלוח על מאליו שיחקק
 שאותו גם ט והוא בזכותו ידו על ליחקק למשה פזר

 את וירא פ' על מ״ו( פ׳ )שם כמשז״ל פרח הרומניו׳
 כבדים ונשארו באדר פוררות אותיו׳ ראה מה כו׳ העגל

 נאבד ולא נמוק לא הרוחניות אותו הנה מידיו וישלך אז
 חות בל ונחקק חזר משה שע״י אלא חיים היה כ״א

 היוצא ודבר דבור כל כי בשערי' אצלנו הכתוב והוא שניות
 דף )דגיגה יוחנן ר׳ כמאמר מלאך שנעשה הקב״ה מפי
 ואח״כ בו שנדבר מה המהוה הוא עצמי הדטר י״ד(

 דברי יהיה כן נה( )ישעיה שנא׳ כדבר השמימה עולה
 אשר אח עשה כ״א ריקם אלי ישוב לא מפי יצא אשר

 קייס להיות שב החפץ עפות אמר ט יורה ט׳ חפצתי
 לעול׳ קיט( )תהלים באומרו דוד מאמר אצלי והוא למעלה

 כי נאמר אנו נס הזה ובדבר בשמים נצב דברך ה׳
 הן הן שם קיימים שהיו למעלה שפרחו האותיות רוחניות

 למעלה רמז יתכן וזה .משה ע״י פניות בלוחות שבו
 כמרבה היו אשר הדברים את הלוחות על וכתבתי באומרו

 אל ית' מאמרו וזה שיחזור ההוא הרוחניות אח האת
 מורה האלה אומרו כי האלה הדברי׳ אח לך כתב משס
 חזר וגם הרוחניות שמרבה את אימרו וגס לפניו שהם

 ולא הס לפניו כי כלו' האלה הדברים ע״פ כי ואמר
 ואל וכו׳ ניך כתב למשה יח׳לאמר מנתו וזאת למו חלפו

 ומה רוחני בדרך .בלוחות לכתוב כח העצר איך החמס
 ראה הלא כי ודם בכר ע״י בנס וסמ״ך מ״ם שיהיו נס
 האלה הדברים פי על הנה כי האלה הדברים רוחניות נא

 ואומר מישראל א׳ כל עם מדברות עצמם הדברות שהיו
 ישראל ועם ברית אתך כרתי וכו׳ עליך חח מקבלני לו

 והמצות האלהות מקבלים שהיו ואומרים משיבים שהיו
 בתחלה כאשר ידך על ליהקק כח שיעצרו ח״כודאי

 יום מ׳ היות ע״י שהוכן גס הנה תאמר ושמא מאליהן
 עוד היסיף מה פחה אך ראשונות לוחות הספיק למעלה

 הדברות ידו על ושיחזרו כותב הוא גם להיות הכנה
 ויהי לז״א כמדובר וקייס חי עודנו כי הקודם ברוחניו׳

 וע״י הקודם זיכוך על מ׳ עוד יום מ׳ מזדכך ה׳ עש שם
 כו׳ דברי אש הלוחות על בעצמו שויכחוב עד הוכן כן

עשרת כפז׳ וכן להס אשר הרוחניות האח ריבה
7 )ח״ב( כט

 כתקנן הידועים אל כיוון הידיעה בה״א הדברים
: כמדובר כראשונים

 לפסוק אין כי לב לשים כו׳.ראזי ברדת ויהי בט
 אך .לאמצעיתו ולא לראשיתו לא מזרה »ה

 הקדושה איכות גודל השנת לו היתה בלבד לא כי יאמר
 וז״א ההר מן ברדתו גס נמשכה שגס כ״א למעלה עודנו

 בו היתה הקדושה הויית גס כי ,לו כו׳ משה ברדת ויהי
 עס הלוחות ושתי כי הוא הלא יודע ובמה ההר מן ברדת
 ואץ א׳ בידו פניהם ו הי א׳ כל מפחים ו׳ על ו׳ היותן

 זך הי' וכ״כ בו אשר קדושה מכת רק טבעי דבר זה
 כי ידע לא פומשה גדר עד כמעט גופו איכות נם ורוחני

 גם איכותו להיות רק זה ואין אתו דברו ע״י פניו עור קרן
 מן כי הקירון מרגיש ,הי לא ע״כ גדול רוחניות מעין
 היה האדם ככל גשמיותו היה אס אך נרגש אינו במיט

 קירון לו היה בלבד ונא פניו עור קירון התלהבות מרגיש
 פה בהיותו עצמו מצד בהיר הבלתי העוה״ז בערך

 השמש ן כניצ העולם מאיכות שלמעלה דבר כל שמבהיק
 היה כי למעלה יח' אתו בדברו אפילו כ״א פה המבהיק

 נהורא כי פניו אור בהיקת תצא לא שס כי שופטת הדעת
 פני מאור גדול שם הנמצא האור ויהיה שרא יח׳ עמיה
 פניו עור קרן כי לז״א פניס קירון יהיה לא ושס משה

 כי ידע לא וע״ז קירון לו היה פס גס כי אתו בדברו
 יתרון כ״כ היה לא פניו שקנו הבהיקות שאותו כו׳ קרן

 מתנה לו ניתנה כי ויכיר שירגיש עצמו איכות על בו
 היה עצמותו איכות כל גס כי ידע לא גם כ׳א זו טובה

 עור קרן כי ־רע צא וזהו הרגיש לא וע״כ מאד זך הוא גם
 נטל מהיכן מ״ז( פ׳ )ש״ר ובמדרש :אתו בדברו פניו

 שנאמר המערה מן אמרי רבנין ההוד קרני משה
על זה מאמר ביאור )הכמטנו רו׳ כבודי בעבור והיה

:בפערים( כהבנופו כי
 יכלו לא אס לב לשים ראוי . כו׳ אהרן וירא ל

מגשש ויראו שע״כ .לסבול ישראל וכל אהרן
 רק באו לא למה ועוד קראם כאשר כח עצרו איך

 שכך הוא ואם את״כ עד ישראל כל ולא והנשיאים אהרן
 לכל ואח״כ החלה והנשיאים לאהק הלימוד סדר היה

 כי ושד מקומו׳ שאר מבכל פה זה למדנו למה ישראל
 שדנו נראה .כו' ויתן אתם לדבר ויכל אומר תחלה
 משה ובבא אומר ואח״כ משוס צריך אץ אתם מדבר

 נראה צאתו עד המסוה חח יסיר אתו לדבר ה׳ לפני
 וכן ישראל עם לדבר גם המסוה את ישים בצאתו כי

 למעלה נאמר הרי כו׳ קרן כי ישראל בני וראו אומרו
 לדבר בואו עד המסוה אח והשיב אומרו ונס שראוהו

 יסיר אחו לדבר משה ובבוא למעלה זה נאמר כבר אתו
 פניו קירון אור היה משה ברדת אמנם .המסוה את

 וכל אהרן היו אס הנה אף ט המביט עיני מכהה
 יעצרו ישראל מכל האיטח זכי להיותם לבדם הנשיאים

 בני וכל אהרן יחד בהיותם אך יזוקו ולא להביט כח
 כן משת ובראות אחור ונזורו אליו חגכת יראו ישראל
 שע״י קבל אשר התורה דברי וללמדם עדיו לשוב קראום

 עיניהם לסבול יוכנו בפנים פנים שילמדם תורה אור זכות
 וכל אהרן זולתי העם המון בעצמם בטחו ולא פניו אור

חכמים המה כי האיכות זכי אלת ולהיותם הנשיאים

מחוכמים



משה תשא תורת 23י

 לסבול בו שיוכנו הלימוד אל הוצרך לא וצדיקים מחוכמים
 תדבר עודנו אפילו כי אליהם משה וידבר כ׳ח פניו אור

 ואח״כ פניו זיו לקבל כח עצרו דברים מציאות עמם
 והנשיאים כאהרן הם גס כח יעצרו אולי בנ״י כל נגפו

 תירה מפיו מלמדם היותו ע״י לא אם יכלו לא אך
 יכלו כן בע״י אתו ה' דבר אבר כל את ויצום ע״כ

 אך ויצום נאמר ופה אלהיס וידבר למעלה וז״א לסבול
 לא שהזכיר הצוייס את אתם מדבר מכה ויכל כאפר

 הציווי דברי פע׳י וגס מכוה פניו על ויתן לכבול יכלו
 הכנת עס להצטרף זו הכנה הספיקה לא להביט יכלו
 הפעם הקימו אחר שגס בכדי לצוות׳ שנית שיחזור מה

 מפה ובבא הלא כי בו להביט כח יעצרו לצוותם השנית
 מדבר בעודו ודוקא בלבד יצוה אפר אח כו׳ ויצא כו׳

 כהתימו אך וסבלו משה פני את בנ׳י וראו כי הוא הצווי
 איו. לדבר בואו עד המכוה את מכה והפיב מיד

 סובליס בלתי שהיו מה כי נאמר בל הורה דרכו וע״פ
 אך .הלוחות עס השמים מן בירד ההיא בפעם היה
 עד הימים בהמשך פניו אור כ־ יחלש והנאה מאז

 כי ה׳ עם מלדבר ביאו אחר אפי' בו להביט שיוכלו
 שם עמד אפר מההר ברדתו לו שהי׳ הקירון דומה אינו
 עם יח׳ מידו הלוחית ויקח לילה ומ׳ יום מ׳ ה׳ עם
 יחודע אליו במריה כי גס כן אמרי לו שיהיה מה

 יוצא שהיה כן אחרי שגס כ״א הוא כן לא כי אתר פ״כ
 הצווי מדבר עודנו דוקא יצוה אשר את בנ״י חל לדבר

 אפר את דברו אחר אך וכו׳ קרן כי בנ״י שוראו בוא
 מתו לדבר בואו עד המסוה חת מפה והשיב מיד יצוה

 כשאלו יש והבה : הציווי בדברו רק לסבול יכלו לא כי
 והן רבה פני קירון ית' הוא לעפות היה צורך מה

 גדולת להורות הקב׳ה לצה כי באלה זו שחין אמת
 מפה גדולת ולהגיד בה לדבקים קדושה במקנה .הורתו
 לידבק ישראל איבי בלב הפק תת ולמען לכך שזכה

 מה כל חש מה כיש דברי הלא ז״ל שאמרו כמו בהורה
 בה הדבק כל התורה כך אש נעשה בה נותן כהתה
 לב׳ כי יתכן טעם המצריכים דעת וע״פ קדוש נעשה

 אליהם בשובו ישראל יאמר! פן )ח( .ית׳ עשה כוונות
 יכירו למען )ב( .מלכנו את לראות רצוננו שניות בלוחות

 להם עפה זה על לכסלה עונו בל נעגל הפסידו אבר
 את שיראהו לו שאמר יהושע ר׳ עם סר דק וברא כ

 עיניו וכהו הכמש בניצוץ שיביט לו ואמר יה׳ אלהינו
 אח להביט יכול אי;ך הקטנים ממשמשיו אחד הס אמר

 לשה כני עור הקב״היקרן עשה כך כ״ש ית׳לא האלוה
 לא אכה ילוד חח אס ישנוק״ו ען לנ להביט יכלו ולא

 מהקו ומה לעד יח׳ מלכם אח יראו חיך להביט יוכלו
 חטאו □לא עד באומר׳ ג׳( פ׳ רבה )דברים רז״ל דברי

 הסרסור פני אפילי פחסאו עכשו הפנים אה רואים היו
 הפנית הכוונה ובכל;ה מאמרנו והוא לראות יכלו לא

 שומעים שהיו בעוד כי להם הורה מההקון יתייאשו ולבל
 כה כי ישכילו למען האור כוננים הי׳ ,משה מסי חורה

 הראשון הגדר עד להגיע יבצר ולח אורה לקבל רב התורה
 ברדת ויהי מפסוק הכתובים דרך יהיה .או כשרון בהמשך

 כי )א( להעיר. הראויות ההערות אל לב בבוס משה
 שהיה גיזרה לו׳ שבא יראה מכה ברדת ויהי באומרו

8 )ח״ב( כט

 ההר מן ברדתו הומרו )ב( .ואיננו בנחחדש דבר אז
 מה )ב( .ההר מן ברדתו שהי׳ ודאי מפה ברדת כי

 וט* ידע לא שמשה מה הוא שאס ההר מן ברדתו הי׳
. ההר סן רדתו קודם היה אחו כשדבר אחו בדברו

 החוצה מפניו יוצאים אור זהרורי שהיו יתכן איך )ד(
 ועיני הוד קרני לו שנעשו מ״ז( פ׳ )ש״ר מרז״ל כנראה

.ונו״ ידע לא ומשה יאמר ואיך רואות היו לא מכה
 די והיה הפסוק בזה מפה פעמים שלש זה אומרו )ה(

 והל״ל וט׳ בנ״י וכל אהרן וירא אומרו )ו( . באחד
 יאמר די והיה מיותר פהוא מפה אה או׳ )ז( .ויראו
 היה ויותר והנה מלת וגם קרן והנה בנ״י וכל אהרן וירא
 פלא יאמר הראוי ויראו או׳ )ח( ,קרן כי יאמר צודק
 לא למה )נו( .מורא אל לייחס ולא בפניו להביש יכלו
 ל׳ אמר לא למה )י( .מכה כשקראם בנ״י כל נס כבו
 למה )יא( .ישראל לפאר כאפר והנשיאים אהרן אל צווי

 פבבא לנו חידש מה )יב( .מסוה בלי היה אותם בצוותו
 שהכתוב )יג( .המסוה את יסיר אתו לדבר ה' לפני מפה

 יראה צאתו עד המסוה אח יסיר שבאומרו קצתו סותר
 וכו׳ בנ״י אל ודבר ומאומרו אוהו ישיב בצאתו פמיד

 מטאו אוחו משיב היה שלא יראה המסוה אח והשיב
 )יד(או׳ ישראל. עם ודבר צאתו אחר עד אתו לדבר
 נאמר הרי כי וט׳ קח כי משה פני אש בנ״י ודאו

 כי )טו( וט'. ירן והנה בנ״י וכל אהרן וירא למעלה
 וראו יאמר שהראוי מיותר הוא משה פני את אומרו

 ספה זה בש׳ מרו אז )טז( .משה פני עור קרן כי בנ״י
 וכו׳ ה' עם כס ויהי אומרו אחרי אמנם .פעמים נ׳

 אפר מפה ש־צא אחר כי עמו ית׳ חיבקו ראה אמר
 עפה ברדת ויהי כ״א ממנו יה׳ נפרד לא ה׳ עס בס היה
 ג״כברדת ויהי פס עמו יח׳ חברתו הוויה כי לומר וכו׳

 ושני כי והראיה אותו כמלוה היה כי סיני מהר מכה
 היה פאס מפה את והזכיר משה כיד העדות ליחות

 היה אותו המנוה ה' אך בידו שהיו אפכר היה בידו או׳
 עצמו מצד משה כי מכה ביד אמר אך עמו מוליכם

 לוחות ב׳ היותם עם אחת בידו מביאם היה לבדו
 מאד עד וחלקים .א׳ כל שכה ורחבן שפה כרכן ש

 כי אומר הוי אך א׳ ביד להביאם איש בטבע אינו אכר
 הוא ואיך ט שדנה ה׳ עם שם עודנו כקנה ההויה

 בידו שלקחם שהיה מה כי הוא הלא עמו כה׳ ראיה זה
 ההרס בעלותו לא אך הנר מן ברדתו רק היה לא א

 וכמו מוליכם היה ידיו בשתי אז כי לוהוח הב׳ עס
 נידו ויקח סיני הר אל ויעל או׳ על למעלה שהוכרחנו

 לוחות ב׳ בידו ויקה ולו׳ להפך בה״ל אבנים נורות נ׳
 ח' שנידו עד נכחלס כעלה שאחר כיוון אך ונו׳ ויעל

 ברדתו פה וז״א מוליכם היה •דיו בב' בעלותו אך לקרם
 א' בידו שהיו מה הוא בלב׳ ברדתו כי לומר ההר מן

 עט הידוע כשה בהוא לייה ומשה בעלותו שח״כ מה
 בולטים אורות שהן הוד שהקרני יבצר שלח עם מאד

 שי קרן כי ידע לח זה כל עם אותם רואה היה לפניו
 שהעוג׳ כצו׳ אתו דניו בשביל עצמו מצד כלו׳ פניו

 היה זה וספק לו זה היה שבידו שמהלוחות לט על
 הלוחות מחמת או מצדו היה אס ישראל ופאר לאהרן
אח ראו ישראל כל ואחריו חמלה אהרן עשו ומה שבידו

מ.ה



קיזטשיז תשא תידת
 עצש משה אח )ב( הלומות, )א( דברים. ב׳ שהוא משה

 שבידו הלוחות את האת ריבה משה אח בחומט כי
 כלו' משה של פניו עור קרן והנה כי ראה אחרי ויראו
 להם הי׳ לא עצמן הלוחות למה הלוחות מן לו זה שאס
 וזהו הוא ממנו רק זה אץ אך ומבהיק בולט אור קירון
 פן אליו מגבת ויראו כן על משה פני עור קרן והנה
 כי והוא אליו וישובו משה אליהם ויקרא עיניהם יראו

 חשוב לא ואתה אליך המה ישוט כד״א וישובו אומרו
 ואתה כמוך צדיקים להיות לאיכוהך ישובו שהוא אליהם

 וישובו כך טובים בלתי כהים להיות סליהם תשוב לא
 וגם נטא היה אהרן כי קדושה בהתבודדות לאיכותו

 אליהם וידבר כן ע״י מאד וחכמים שלמים היו הנשיאים
 ישראל בני נגשו כן ואחרי ישראל שאר ס:ח״כ וסבלו משה
 טרה וע״י ויצום אך כבלו לא עמהם מדבר סיה ואם

 היה ועדיין מכוה פניו על גיסן כהתימו אך סבלו מפיו
 אח״כ לא אך הלוחות עם כשבא רק זה לו היה אם ספק

 הרסוה את יסיר אחריכן ה׳ לבני משה ובבא כי אמר לכן
 אתו לדבר בא שהי׳ הפעמים כל לא כי והוא צאתו עד

 המסוה הסרת כוונת היתה לא ע״כ צווי בדברי יוצא היה
 כדי שהיה ודבר שויצח היה כאשר אך צאתו עד כ״א

 המסוה משיב היה ולא וכו' וראו אז יצויס אפר את לדבר
 היו לא שכנר אחר שהיה אז כי ואמר הצווי אחר עד

 והכירו בעצם משה פני את בנ״י ראו אז בידו לוחות
 אז הי׳ לא כי משה פני עור קרן כי הוא נאמת כי

: בהם לתלות לוחות

ויקהל פרשת
 שראוי מה .וכו' עדת כל אח משה ויקהל א רה

 הלא .במקרא והבין שכל לשים
 ה' מצות מביתר פה זאת הקהלה היתה למה )א( ,הוא

 )במגילת׳( רז״ל אמרו והנה בנ״י אל מפה דנר אשר
 בשבתות יקהלו בנ׳י את ללמד כבת אזהרת דבר על שהוא

 יקשה כדיין אך .ותורותיו השבח משפטי לעם לדרוש
 במקום ולא באגב נתמרה שבת שמצות במה כן עשה למה
 וגו'. הדברים אלה או׳ )ב( .עליה הפרשה עיקר שכל

 המפכן שבמלאכת הדברים כל להזכיר בא כי שיורה
 וטוב המפגן מעשה אל אח״כ וחוזר שבת בענין ומפסיק

 ופו׳ הדברים אלה ואח״כ שבת מצות יאמר היה שוב
 בל שהוא שבת מצית שהקדים במה נלמוד דרכנו וע״ש

 בצוות הלא כי )ג( שבח. דוחה המשכן שבמלאגת נחשוב
 להזהיר שבח מצות ה׳ לו הזכיר לת המשכן מעשה על משה

 במלאכת למה )ד( .המשכן מעשה על שבת ידחו בל
 תמידין הקרבנות מעשה כגל שבת תדחה לא המשכן
 מצות שבכל הטעם מן הוא ואם כהלכתן ומוספין כסדרן

 העשה להתקיים יכול כשאין אלא שבת דוהה שאין עשה
 המשכן חך יומם יעבור כי לימל אפשר אי הקרבנות ועל

 שבת שנחלל תיתי מהיכא ת״כ בחול להעבוח אפשר
 ימים ששת אומר )ה( .שבת דוחה שאינו ללמדנו שהוצרך

 כי ועוד מלאכה תעשה שהיל׳ל ימיס.)י( ב־פת אמר ולא
 ביום יאמר ומהראוי להזכיר צורך אין מלאכה העשיית
השביעי ביום אומרו )ז( .מלהכה תעשו לא השביעי

1 )ר.״נ( למד

 .קודש לנס יהיה כשסמי והיום יאמר ראוי שהיה
 השביעי והיום והיל״ל מיוחד הוא לכם יהיה אומרו כי )מ(

 יראה ט מלה כי מלאכה בו העושה כל אומרו וגס קדש
 כל העשה לא רק אמר לא הדברות בעשרת כי מיותר

 כי וט' אש בערו י לא אומרו )נן( .ט אמר ולא מלאכה
 במלאכה זה למדנו למה יצאת לחלק ע( דף )שבת למ״ד

 זה בנ״י עדת כל אל משה ויאמר או׳ )י( .בזולתה נ זו
 משה אל דבר ית' באו׳ כי לאמר ה׳ צוה אשר הדבר

 משה בצוות אך .לישראל לאמר שהוא לאמר ט יצדק
 שאמרו שד ולא שיאמרו ישראל את יצוה למי ישראל את
 זה או׳ כי )יא( .כאמור צודק בהם אמד ולא פעמים ב׳

 אל משה ויאמר יאמר ומהראוי מיותר הוא וכו׳ הדבר
 זה משה ויאמר או מאתכם קחו לאמר בנ״י עדת כל

 .כו׳ הדומה קמו אמר ולא הכם מ־ או׳ )יב( כו׳. הדבר
 וכן יביאה או׳ ענין מה ה׳ תרומה אח יניא שהל״ל )יג(

 התרומ׳ החדרה הלא כי מיותר הוא ה׳ תרומת את אומרו
 באו׳ וק קדום הוא כאלו המשכן את או׳ )יד( .למעלה

 משכן ט׳ ויעשו יבואו יאמר מהראוי כי כו׳ אהלו אח
 הנזכר כל אח זה וע״ד וקרשים וקרסים מכסה ואהל

 היה. לא עדיין והוא היה שכנר מה כמזכיר ולא
 בהודעת בצע מה פשה מלפני כו׳ ויצאו רו אור )כוו(

 וכל לבו נשאו אבר איש כל אומרו )נח( .מלפניו היניא׳
 ס שה שונות במלות ענין נפל שהיא רוחו נדבה אשר
 .שונות במלות הוא למה ב׳ ערן כפל א׳ קוביות בתי
 יאמר ולא והנשים האנשים ויבאו ואמר כלל לא למה )יז(
 אותם כלל לא למה וכו׳ חח אומרו )יח( .הנשים על

 אתו נמצא אפר איש וכל אומרו )יכי( זהב. כלי כל בכלל
 כשל וכן אט נמצא אבר נאמר לא ונחושת וכסף בזהב .למה

 איש כל אומרו )כ( .וכו׳ אבר וכל וכו׳ מריס כל אומרו
 נאמר הלא כי מיותר הוא אותם לבם נדב אשר ואבה

 הוא .לה׳ נדבה בנ״י הביאו ואמר שחזר מה וכן למעלה
 יורה כי נדבה עוד אליו הביאו והם א!' )כא( .מיותר

 הכל והלא בבק׳ בנק׳ עוד הביאו אהחואח״כ פפה שהביאו
 יאמר ואיך נבקר בבקר שהוא בקרים בשני רק הובא לא
 באומרו ועוד המלה נס הביאו כאלו וכו׳ ושד הביא נ

 שהראוי מלאכה יעשו אל וכו׳ קול ויעבירו מבה ויצו
 אמת הן אמנם .למלאכה נדבה שד יביאו לא יכריז

 הוא המשכן מעשה כי יגידו מ״ט( פ׳ )ש״ר ז״ל חכמים
 והזרה נפשם והפגם נטמאו בו כי העגל מעשה עון היקין

 נסהרו אשר אחר והוכר הראשון לאיתנה נחש זוהמת
 ונסתלקה והקדוש הגדול סיני הר במעמד זוהמתן ופסקה
 כגם גדר עד גדולה הסאה חמתו כי הארץ מעל שכינה
 לא אומרים שהיו ז׳ל כמאמרם יפלא האומוח בעיני
 הופמאו אשר אחרי עמו אח לקרב ישראל אלהי עוד ישוב
 לנו חסדו הפליא וחסדיו רחמיו כרוב מרחם אלהינו וה׳
 והשיב אליו וקרבנו אהבנו ירצה בן אח וכאב עזבנו ולא

 ליבראל עדות בתוכנו משכנו גחן ולהורות בקרבנו שכינתו
 שן ו.סליחת רסא ולמחילה ויאהבנו ממנו אפו שב כי

 וכו׳ ונמשח וכסף זהב לה׳ תרומה מאתנו קמח צוגו
 במעשה שכינה וישרה עליהם ה׳ נועם יהי זכותם למען

 ד פיר עבו וט ת׳ מין היה לבעל עבו זהב ואם ידיהם
עשרה שלש יביאו מוכתם ממדת מרובה תהיה עתה

מינים
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 אותם לעשות ה' צוה אפר דברים הס המשק מלאכה
 נמצא לעשותם מתעתדים ואחס נעשו לא עדיין כי

 נו לחול קדושה שעתידה דבר אל הכנה רק שאינם
 קדש שהוא לו׳ א״צ השבח הלא כי וכו׳ ימים ו׳ ע״כ
 נפש היא קדש לכם יהיה הז׳ ביום ממנו שגס אלא

 קדומה קדושתו הלא כי ועוד מצדו לכס שתהיה יתירה
 שהיהה חמדה לה׳ שבהון שבח היא כי לכם יכהן מטרם
 היותו שזולת מה הדחה איך איפה וא״כ יה' אצלו גנוזה
 מה מפני קדומה קדושחו וגס קדושה בכם מריק קדוש

 קדושה בו שיחול מה אל הכנה רק קדושה לו אין שעדיין
 עליהם נדחה נפש ופקוח מילה ברית אך העבוהו אחר
 ישראל קדש כי לו יאמר קדוש ישראל איש כל כי שבח
 על שבת נדחה היות בלחי אל טעם טוב נתן עוד .לס׳
,..___________. י .. העושה כל באומרו והוא במשכן בפיוצא אפי׳ מלאכה שוס
כמוך איש כי בשבח במלאכתהמלאכה כך יח׳כל החמירו אל לב בשום והוא וכו׳ ט

2 )ח״ב( ל

 .אהד אותיות כמספר ׳״ג והי׳ אחדות לעשות מינים
 לתקן היה המשכן בנדבת ה' מפן כל כי הדברים כלל
 אלהיהם ה' עד כך ע״י לשוב כעגל פותו אשר את

 אח לאשר הראויס הדברי׳ שלשת כל ע״כ ט ולדבקה
 מחלת תרופת כל מעין לרפאתה ובא החליא נפשו

 .המס הלא יהיו ושם ימצאון שם יחריב גופו׳
 להרחיק )ב( ., השן מעשה אל מקביל בדבר לרפאת )א(

 העון כיעור אל הדומה מכל ליזהר )ג( תו. א. הגורם
 בל השן לכלוך ט ימצא בל התיקון במעשה גם ומה

 חלילה להתקלקל עוד וישובו בעבירה הבאה מצוה תהיה
 חטאו כאשר כי והוא וט׳ מכה ויקהל ית׳ מאמרו וזה

 זולת כי אהרן על העם ויקהל כמד״א הקהל ע״י היה
 גס ע״כ ה' חילול שהוא ברבים גם היה העון מומר

 במה ה׳ לקדש בהקהל כן יהי׳ צריך בתיקון
 השנית ועל .משה ויקהל וזהו והחשובה התיקון שיעשו

 את לא אך כצו׳ בנ״י עדת כל אל אמר הגורם להרחיק

 כפר כהסכמת נזקים גורמים היו המה כי רב הערב
 המה כי רז״ל ומדרש קלב( דף תשא כי )פרשת הזוהר
 במשכן חלק להם יהי' ולא מהם ירחקו ע'כ בלהטיה׳ עשוהו

 במעשה פון לכלוך איזה יתערב שלא השלישית ועל .ה׳
 והוא וכו׳ ימים ששת וכו׳ הדברים אלה אמר התיקון

 מלאכות מארבפי׳ באחת המשכן במעשה שבת חללו י בל
 הדברים ק״ו הלא תאמרו ושמא במשכן כלם היה אשר

 יעבוד כך ע״י שמא ספק על בו וכיוצא נפש פקוח אס
 אינה מילה בריס וגס שבח נדחה אליו ויתקרב ה׳ את
 ית׳ אליו מה בצד החקרטת הגורמת אחת מצוה רק

 לוקהיס אנו הקב״ה את שכביכול משכן שבח דומה
 אלה אמר ע״כ מפניו שבח שידחה עאכ״ו בינינו שידור

 על שבח לחלל ראוי אין כי וראו הביטו לו׳ וכו׳ הדברים
 אין בהעשותס כליו וכל המשכן הלא כי המשכן מלאכת

 מליו ותשרה מכונו על המשכן ויקם עד קדושה בהם
 שאחר דבר אל הפנה רק המשכן מעשה שאין נמצא בכינה

 עצמו שהוא צ״ל אין השבת אמנם קדש יהא העשוהו
 יתירה נפש היא קדש בנו וישפיע יריק שגס כ״א קדש

 קדומה שבח שקדושת שנית ועוד .מאתו בנו הנשפעת
 בבית לי יש גטזס חמדה משה אל יח׳ כמאמרו

 של שהם הדברים אלה המשוב מאמר וזה שמה שבח גנזי

 וא.י׳ להמית דחו אחת מלאכה ט העושה שכל שבת
 למה אמנה .לרפות מרשות כהוצאה מלאכה שאינו בדבר

 האחדות ממקום המה השכינה כנפי מתחת בנ״י נפשות כי
 דכר ניכר ואץ הפירוד ממקום רק לזולתו לעם משא׳כ

 קדושה שפע ית' הוא שמשלח השבח ביום רק לישראל זה
 כנפי החח אשר נפשו כשורש ואיש לאיש ישראל איש כל

 מערה כי קונו אל האדם מהדבק נמצא ועי״כ השכינה
 ממציאותו מהפרדת בלמי שכינתו כנפי ממרום רוח עלינו
 מהחצוניות ונפרדים ית׳ בו מתקשרים נמציט ועי״׳כ
 נשמותינו מקום אל מתאחדים הבנת ביום בהיותנו וע״כ

 הוא מרה״י מלהוציא נצטוינו לכן מהפירוד ומתרחקים
 רמז הוא רה״ר אל ט דבקים אנו אשר הרבות אל רמז

 ני להכניס וכן עמים יתר משם אשר הפירוד עולם אל
 ביתר וההיקש היא א׳ בקדש חול או בחול קדש ערב

 כי החול פולס מעץ הוא המלאכה כי והוא המלאכות
 העולה מעץ והשביתה כנודע מתייחסת המלאכה אליו

 מהעולה יתירה נפש בהיות וע״כ והקדוש הגדול העליון
 העליון הקדש כמפרב הוא מלאכה ועושה באדם העליון

 .חלילה קיצן הוא כי כן העושה להמית דתו וא׳ בחול
 היא קדש בעצמכם לכם יהיה הז׳ וביום מאה׳׳כ וזה

 הנזכר בקדש כלו׳ ט העושה כל וע״כ יתירה הנפש
 וזה .הנזכר הקדש אל בו מלח תחזור כי יומת מלאכה
 כי ׳0 כמט׳ כז׳ השבח את בנ״י ושמרו באומרו מאה״כ

 ז״ל שכתבו מה יצדק זה פ״י איך נאמר ושה בשערי׳ תשא
 א׳ר א( פ' )רנה הדברים ובאלה נ״נז( דף )סנהדרין

 עס זה ומשיחין שיושבץ ומטרונה מלך אבא בר חייא
 כך מיתה חייב אינו ביניהם ראשו ומכנים כבא מי זה

 .בנ״י ובין בנא'ביני ישראל הקב״הובין בין היא השבת
 הנפש ע״י ישראל עם מהדבק יח' שהוא מאמרנו והוא

 פ חיצוני שנפשו ומי האחדות בעולם יה׳ ט הדבק יתירה
 ימצא דבר על משכיל והנה >ים הדב בין ראשו יכניס חיך
 עצמם ע״י והתייגעס בעונג רז״ל הפלגת אל טעם טוב

 צדקה איזו וגם השבת אה לענג יביאו אשר את לסכין
 ומענג למעדנים שאוכל במה שבת בעונג לאדם לו תחשב
 מתארחת השכינה כאלו הוא אך .ובשרו א״ע בדשן

 האדם אל שכינהו כנפי מתחת שפע בהריק ט ומהדבקח
 ית׳ הוא בנפשו כי נפשו את נענג מכבד הוא ית׳ ואליו

 משה שהקדים זו הקדמה והנה . קצרה דרך כמדובר
 עליה שבת תדחה בל ללמדנו המשק למלאכת שבת אזהרת
 לאיור משה אל ה' ויאמר תשא כי בפ' לו נאמר אחשוב

 וכו׳ השמורו שבתותי אך לאמר בנ״י אל דבר ואתה
 אל לב לשים ראוי הלא כי מקדשכם ה' אני כי לדעת
 אומרו ועוד .בנ״י אל דבר אמר ולא דבר ואחה אומרו
 מובן בלתי והוא לאפר בנ״י אל דבר ב׳ פעם לאמר
 בא מה שבתותי את אך אומרו ועוד לאחרים לאמר שאינו
 מקדשכם ה׳ אני כי לדעת הוא איך ועוד .האך למעט

 ית׳ צווהו אחר אמנם .שבח שמירת ע״י למו יודע איך
 בשם קראתי ראה ואמר המשק מעפה על משה חת

 אשר ככל וכו׳ מועד אהל את וכו׳ ויעשו וכו׳ בצלאל
 בדברי לומר ופו׳ דבר ואהה ואמר סמך יעשו צויתיך

העשה שלא לך לו׳ ,הוצרכה לא המשכן מעשה מצות אליך
А דבר ואתה א־ יטעה לא ך



קין!טשה ויקהל מלת
 המשק מעשה כל לאמר משבא כלו׳ לאמר מ״י אל

 אך כלו׳ תשמרו שבתותי את אך אליהם ודבר הקדם
 מעשה על שבח יחללו ולא מזמורו שבתותי שאש בזאת

 ה׳ אני כי לדעת היא השבת ושמירה ימעו פן תמשק
 בכם נותן שאני יתירה נפש ע״י בהם ומשדבק מקדשכם
 שאמור יבצר לא עדיין והנה .,הכ ככל והיא בי ומהדבק

 המשק לעשות נחים נמהר סוב סוב הלא אים ואמר
 מזו גדולה מציה ואיה אתנו ן לשכ יס׳ הוא ימהר למען
 היחל לפונו במתק ע״כ להחישה סבת נדחה לח למה

 רוחכם על יעלה אל כלו׳ מלאכה תעשה ימים ו' ואמר
 הימים רוב שלפי הזמן החת היא הזאת שהמלאכה

 מלאכת כי מאליה מלאכה תעפה ימים ו׳ הלא כי חפרבה
 בו׳ להצליח לה׳ מעצור אין וא״כ נעשה כמאליו המשכן

 כאשר בשבח גס במלאכה עושים היו מאלו יותר ימים
 בשה ובששי יוס בכל דברים ג׳ עשה עולם בריאה

 ועדיין .שאחריו השבת בעד וג׳ עצמו היום בעד ג׳
 גרעה האס ולו׳ לחלוק דין לבעל מקם נשאר היה

 מהקרבנות אהד זכות מכל שכינה להשראת המשכן מלאכת
 לו׳ וכו' אש תבערו לא אמר ע"כ שבת בכל ט הנעשים

 עדיין כי אלהיס לשכין מושב אינו כעת המשק הנה
 אלהים מושב היותו אחר דומה קדושתו ואין נעשה לא

 תבערו לא וז״א להעשות עתיד כ״א היה לא שעדיין למה
 מושב שהוא במה משא״כ כלומר מושטתיכס בכל אש

 שבת אץ שכעת מה כי יבינו ומזה שבעירו שם כי אלהיס
 הכנה רק אלהיס מושב אינו עדיין כי על שהוא נדחה
 קשה כמה יח׳ הוא לנו רמז יתכן רמז דרך והנה .אליו
 השבח ביום האדם יעשה אשר א' עבירה ית׳ לפניו יותר

 עצמו עון כי שידענו במה והוא בחול יעשה מאשר
 בגיהנס לדוס המעותד סומאה כח הוא יעשה אשר
 בגיהנם לו אשר חלק אש למבעיר מתייחם בהעותו והוא

 רעת הכפל ע״כ מסביב שחלהטהו אש היא אשמתו כי
 זמצסנן צח גהינס אש שבו שבת ביום עבירה עושה אשר
 שט יתירה פשxר את שכיפה גס ומה יבעירנו והוא

 יתברך מאמרו וזה ט לישרף טומאה כח ירה על לעשות
 מדור לו יש איש כל כי והוא כז׳ אש תבערו לא באו׳

 )חגיגה ז׳ל כמאמרם בג׳ע לו כאשר עיהנם מיוחד
 זכה בגיהנס וחלק בג״ע חלק לו יש אדם לכל ט״ו( דף
 עובר או שבש המחלל על יתברך הוא אומר זה ועל ט׳

 בכל אש תבערו ולא לבכם שיחו בשבת זולתה עבירה
 ביום בגיהנס אחד לכל בייחוד לכס אשר מושטתיכם

 הסומאה אש ט מבערים ואשם היום קדוש כי השבת
 טומאת כח וניתש מצטנן גיהנס אור שאדרבא ביום

 הבאה עליונה יתירה בנפש בהיותכם גס ומה ט גיהגס
 אשמת תגדל הזה הדבר ובכלל ותטמאוה לרחמכס

 מלכים סיפורי בספרי לקרא השית ביום המשתעשעים
 להם ואוי שיח עינג הוא כי לומר ומתאניס דם :המוחי ומ
 ישראל קדוש ואת חוליהן בשיחת הקדש אח כבלע היו כי
 בין כי להם המה בהמה והם בהבליהם כעסוהו ו נא

 מחללו שבת פומר להם ויהי הבדילו לא לחול קודש
 בשמירת ה׳ חפן כי בעמלו שכר לו בלי על בטל כפועל

 המעשה ימי בששת ידינו מעצבי! ממעשנו לנחמנו סבה
וזאת כח יגיעי יטחו בו כי הכית יוה חת לעשיח ויצוונו

3 )ח׳ב( ל

 מלאכה כל העושה החומר אל המרגעה וזאת המנוחה
 דברי הזכרוטח ספר כספורי אץ אמור אמרו ק על

 ולא דעת ולא עצם לדשן ודשן ושבוע ואכול הימים
 אל המרגיעה זאת ולא המנוחה זאת לא כי לאמר תבונה

 רפה יצע תחתיהם המה הבל כי ועצמות וגידים בשר
 כי אדם נפש כל הוא ס' חלק אל כ״א תולעה ותכסמו

 להמתת ויתן נשנה אשר השנתאלהאלהים ביום שקרב
 כשמחת יתברך ט ונשמחה נגילה ק מל יתירה נפש

 הוא הלא העליון בעולה עמו אתו המתעלסות הנפשות
 באהבתו ונסעלסה תורתו אמרי אמירי גן בעק בהחעק

 לב משמחי ישרים ה׳ פקודי העוזבים הוא נהפוך אך
 אור ולא משך הם אשר הזמן הבלי סשורי אחרי ללכת

 ותתענג חלקי שמן בהמה הלא באומרם כזביהם ויתעום
 שכתוב מקרא אקיימה כי נשבעתי ובקריאתה נפשי בדשן

 מיצר זה גם כי יבינו ולא ידעו ולא עונג לשבת וקראת
 חלל כי לו און מצא כי בחלקו השמח הוא כי יצא סמוך
 נכריים ספירי כלי ובה אהב אשר אלהיו קדש יהודי

 ובמועדים בשבתות מתקבצים בנ״א ים מהמה ויותר יספיק
 רוח שאפו נפשם באות בצלו יושבי רענן מן כל תחש

 לה״ר מספרי כת לצים כת מטרות וחבורות כתות כתות
 ידברו אשר עונות דברי אל כלם ואזני נבלה דוברי כת

 פיהם שחוק ימלאו ונבלוהם רעתם דברי וקוץ קון כל ועל
 יק מי באמור באמת וינאץ ה' וירא יסף ולא גדול קול

 השבת את להם נתתי חנט כי האבנים על מלאכה ועשו
 הרע בל׳ סרה לדבר בהתאסף חללוהו והמה לקדשו
 דברים זולת פיהם ולנבל וש״ד וג״ע מע״ג הגדול

 תחת עודנו ידו ישלח פן בעקט דש שאדם המסתעפים
 או מתאנה ונובלות מגק עלה ולקח האילן תחת העץ

 את דעה ובבלי בה יושב הוא אשר האיץ מעשב יעקור
 למעדנים האוכל בזה כיוצא מזה ומורם ממלל הוא השבת

 בהול גם הזה הדבר כי ובשרו עצמו לדשן השבת ביום
 כמאמר גופו לשובע ולא נפשו לשובע אוכל צדיק כי אסור

 לגמול הולך שהיה לחם לאכול בלכתו יום יום הזק הלל
 גופם להנאת יאכלו בל ננ״י את להורות נפשו עם חסד

 ומה ה׳ אש לעבוד בגופם לקיימה נפשם להנאת רק
 שבת ואומרת מכרזת שהתורה קדש שבת ביום עתה גס

יה׳ לשמו כ״א .השביתה היא הגופים לנו לא כי לו' לה׳
 ברמז חורה צושה אלה כל ועל חול לדברי ולא קדשו לשם
 מושטתיכה בכל אש תבערו לא באומרה פה רמזה אשר

 בגיהנם לכם אשר מושבותיכם בכל חאכלכם אש שהוא
 .יאמר ט שהייט הענין אל ונחזור .כמדובר השבת ביום
 באומרה תורה שכיוונה שאמרנו דברים מהשלשה הנה

 להרחיק שני העון אל במקביל לתקן אחד כו׳ ויקהלו
 .בעבירה הבאה מצוה תהא שלא שלישי .רב הערב

 עדת כל את משה ויקהל באומרה חורה אמרה הב׳
 כו' הדברים אלה באו׳ בפירוש משה אמרו והג׳ כו׳

 המשכן מעשה אל הקדמה שהיא למה כו׳ ימים ששח
 .בנדמה הנוגעים הראשונים הכניס להם לשרש בא עסה
 כל אל כי להם שאמר כו' עדת כל אל משה ויאמר וזהו

 עדת כל אל וזהו לאמר ראוי בהקהל שהוא ישראל עדת
 הערב יתערבו לבל שהוא הפנית ועל לאמר ישראל בני
 ׳ כ קחו לאמר ה׳ צוה אשר הדבר זה אמר ביניהם רב

כלימר
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 אתכם ה׳ הבדיל אבר הוא בייחוד הדבר זה כלומר

 ולא דוקא מאתכם קמו לתמר ה׳ צרה אשר רב סהערב
 וסלקו* העגל אח עשו אשר על שהוא רב הערב מאס

 הנזכר ומהטעם בהשראתה חלק להם תהיה לא שכינה
 ימק נס .ממעשיהם תלמדו ולא מהם התפרדו לסען
 לומר שנית ט׳שאומרו״צאמרפעם הדבר זה באו׳ שרנד

 כי לזה בלבד הכנה אלא אינה שבת סענין שאפרתי סה
 עיקר שהיא בעצם לאמר ס׳ צוה אשר הדבר זה הנה

 ימצא הנה יאמר או .וט׳ מאסכם קמו שהיא האמירה
 את סקחו ס׳ לי וקהו ה׳ צוני אשר תרומה שרשת כתוב

 התרומה אח הקהו לב הנדיב מאת כי שיורה הרוסתי
 הלא כי הוא כן לא חך יביאוה עצמם שהה לא אך מהם

 מאתכם הוא קחו לכס לאסר צוהה׳ אבר הדבר זה
 יקהוה עד ייחל לא לבו נדיב כל אך מהכללות כהוא
 לסהר כי ,דמהנו בה תלוי זה וכל יביאם הוא רק סמט

 מעון נטהר נרחן איך דעת ללמדנו האלהים בא אותט
 כאבר כי והוא הקלקלה אל מקביל לתקן שהוא העגל
 נזם א־ש לתת ואיש איש בית אל ללכת הוצרך לא בעגל
 ט׳ ויתפרקו שנאמר הביאוהו בידם רק לעשותו זהט

 או .יביאה לבו נדיב כל בחיקין כך אהרן אל ויביאו
 א' ממצוה ולעשות כתקנה המצוה לעפות הזדרזו יאמר

 נדב בה־ צדקה מצות עושים יש הנה כי והוא מצות שלש
 הלא ט לבו ידבנו אשר איש איש קדושים בקהל עם

 האין מאילי יבוש ט מלבו ולא איש יהן פעמים כמה
 ידבט אשר על יותר איש יהן אז הפקודים על העומדים

 וההיקש יפה מנה ונותן המפזר מרעהו איש מקנאת לט
 בלט אלהיס נגע אשר אך ה׳ שנא אשר כוטס ניסר

 בארן אבר קדושים קהל יניפו נדבות גשם ט ידע ניתז
 ביתו בקרב האיש עוד רק הנדבה עשותם עד ייחל לא

 נבאו אפר את מממונו בידו וקמץ נדבה מממונו יפרוש
 ידיו השכם ובבקר לה׳ תרומה לבד אוחו וישימו לט

 אברי והנה .גבאיה ביד תנתן אבר המקום אל מיאנה
 אינם אפר פניות אל פנה אפר זולת כי זאת יעשה איש

 אח הרמיהי בכס )א( מצות ג׳ בידו לו עוד כהורות
 טפף מקבליה אל אותה בהבאתו )ב( בביתו. תרומתו

 בוסר כי יביאנה טרס אותה בשמור מצרה הנצלו על
 הולכי כי מנזק בטוח בהבאתו ונם רע דבר ידע לא מצוה

 בן על כאב מרמס אלהיט וע״כ נזוקין אינם מצוה נדרך
 ויאמר יבחר בדרך ה׳ את נעבוד אץ להועיל מלמדנו

 כל עודנו עצמכם מאת אתכם כשהוא מאתכם קחו לט
 הברכה היא לה׳ תרומה ובחומוחיו כביתו ואיש איש

 שהיא כו׳ יביאה לבו נדיב כל ואה״כ ה׳ לבס בנתיכם
 .כמדובר כראוי לעבדו יח׳ הוא לנו ביכור ישרה הדרך

 הוא בחתנו מה כי רוחכם סל יעלה אל יאמר או
 אין כי צבאות ה׳ אמר הזהב ולי לי־הכהף ט משלכם

 לא ט מאתכם קהו וזהו אתכס כנפקד רק ממונכם
 ,לה תרומה הקהו וממט אתכם שהוא רק הוא שלכם
 כי דעו דבר נותנים אתם אין איפה א״כ תאמרו ושמא

 ההבאה )ב( הלב נדיבות )א( .נותנים אתם דברים בני
 בדין בידענו במה יאמר או . יביאה לב נדיב כל וז״א

 הוא באם הוא ואמר היא ונחנה האשה את המקדש
החשב ומקבלת ללוקחת שהיא מקודש־ שהיא חשוב אדם

4 )ח״ב( ל

 בקבל איפס וא״כ נדדה לקחת החשיבה שהוא במה
 להבל ואנחנו יש׳ שלו שהכל עה מידנו יס׳ הכל אדון

 מידינו לקחת יס׳ שיהשיבנו חייט מה אנו כימה דמינו
 ללוקחים רק נתייחס פלא .ק׳ו של בנו בן ק״ו הוא וא״כ
 או׳ איט לו׳ כו׳ קחו וז״א יש׳ אליו מממונינו בתת
 שהיא בטח הלוקחים אסם כי קחו רק מאתכם חנו לכם

 כל אדון סידיט יקח זכינו ולאין מאץ כי לה׳’ תרומה
 אלא מידכם שאטול לכס די לא וק מה ואנחנו העולמות

 יביאה לבו נדיב כל ע״כ מכס שיתבעו־ אצטרך שגס
 לא מערכו מקפץ המקבי. משוב האדם כי עד״ז או .כו׳

 אס אך רצוט בטוב לו בתתו אלא כמקבל הנותן יחשב
 לא כרצוט שלא לו לתת יכריחוהו כחו באי או החשוב

 שיחזיק יעשה אוחו מהמשיבו לא כי כמקבל הנותן יחשב
 צדקה נותן אס יכריחו אס הזה הדבר כן טובה לו

 בתתו לקבל מתחשב אין וכיוצא .יבוש כי ויעשה שיתננה
 ללקיחה כי ט׳ קחו א.ור וע״כ בדבר הלך לט לא כי

 כמוטרח ולא יביאה לט נדיב כל ולכן כאמור לכס החשב
 עשו וכן יחשבו ללוקחים לא יעשה כה שאס במעשיו
 איש כל ויטאו משה מלפני בנ״י עדת כל ויצאו כאומרו

 תכף כי הכתיבים וביאור ,ה תרומת את הביאו כו׳
 להביא כו׳ היש כל ויביאו מיד משה מלפני ליציאתם

 כל יצאו כי שמים היו בלבד ביציאה יאמר או הנדבה
 הדתות היו :הנדב בהבאת אך משה מלפני כא׳ בנ״י עדת

 רוחו נדבה אשר ואח״כ לבי נשאי אשר הביאו תחלה כי
 כ״כ אשר יש סינים ב׳ יש במתנדבים הנה כי והעדן אותו
 ויביא יקום נדיטת על בשומעו מיד כי לשת שלם לט

 שניחנה נשמה אך .לבט ירע מתחלה כי ויש ידו מסת
 למלחמה הטה ואז ממאן ויצרו לתה מתאו־ טהורה ט

 וזאת משלו לו תן אומרת וזאת ונשמתו רוחו עש יצרו
 בנכסיך תפזר זה ולמה עובר לכסף בכה בכו אומרה

 אשר אל לתתו ,־ובדתי בניך לחם העשוק כי לך הטור
 אלקים רוח יד גברה אשר פד בקרט ויתרוצצו ידעתו לא

 עס כאחיו הוא גס רת״דב יצרו את כובש להיות בקרבו
 .כורה דברה אלה בנים ב׳ כנגד והנה קדרו ן שהראש

 טדווהב׳הוא מוחה מבלי לט נשאו אשר אמר הא׳ על
מ נדיב עשאסי ונשמתו רוחו כי אותו רוחו נדבה אבר
 אותו נשמתי א ה רוחו נדבה אשר וזה מעצמו היה כלא

 ואשר כן ואחרי לט נשאו אשר א׳ הביאו הזה כשדר
 ויבואו כי קדטו כנשים זה כל ועס אוהו רוחו נדבה

 .הנשים על וזהו הנשים אחר הנשים על היה החנפים
 שלא שבחן לספר ט׳ רצחו שלמעלה ,מהכ כיון •פשר וזה
 עם המשכן בנדבת בגס כ״א בעגל הלק נתנו שלא די

 כל ויצאו הלא כי האנשים רק ממשה שמעו לא שהנשים
 ועם המצווים האנשים שהם משה מלפני ישראל בני עדת

 כל אל האנשים אל קדמי הנכים הנדבה בהבאת זה כל
 מאכר בעליהן לכן שסיפרו מה ידי על כו' לט נשאו אשר
 כן על האנשים אל דופי טתן בזה ולהיותו משה להם צוה

 שבת לספר כו׳ ונזם חח הביאו לבו נדיב כל ואמר סמך
 זהבו נזם איש רק נסנו צא בעגל כי הם גס האנשים
 מאמר׳ז״ל אל נבא ובזה כו׳. ונזם חח הביאו ובמצוה
 לפני משה אמר ונזם חח מ״ח( פ׳ )ש״ר במדרש שאמרו

 מכרו א וטבחו א'שה שיי איש יגנוב כי כתבת ה הקב׳
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 חח חמשה הביאו הרי השור חמס ישלם בקר חמשה

 להם אמר מי לב לשים וראוי .ע״כ ט׳ וטבעת ונזם
 גנבו מהיכן ועוד התורה דברי ולא משה מאמר שהוא
 כי ממשה בלמו והיכן מכרוהו או טבהוהו והיק השור

 אם כי אחד אפילו איט ופה שוורים חמשה הוא שם
 היחל למה בכתוב להם הוקשה אמנם זהב. חפצי

 ואח״כ הנשים הזכיר ואח״כ ט׳ איש כל ויטאו באנשים
 למה ועיד .כו' הביאו לב נדיב כל .האנשים אל חזר
 כלל והאחרים כו' ונזם חח בשמותס נפרמים ד' מנה

 ית' דבריו כי אומר גזרו מלכן זהב כלי בכלל אותם
 לשבח יח' וכוגהו הנשים על האנשים ויבואו עד המה

 מאליהן באו הנשים כי לאנשים שהקדימו הנשים את
 כי בעגל כן שאין מה ואחריהן עליהן באו והאנשים
 משה ובבוא לתת מאנו והאנשים לחח נזדרזו האנשים

 להזכיר מזר לאנשים קטיגוריא מזה נמשך שהיה וראה
 ונזם חח הביאו לב נדיב כל ואמר נדבתם ולפרט אותם

 אחד כור כי טובתם מדת היא מרובה הלא לומר מ׳
 הבור שהוא הנזם במקום הביאו והרי אחד נזם ע״י גננו

 והה' הנפרטיס הד׳ והס בו כיוצא ה׳ .נעשו שממנו
 הכל על שלא ועל זהב כלי כל בכלל נכלל עגיל שהוא

 כלי כל כלל דרך אמר אחרים כליס אלא עגיל הניאו
 כי מ״ב( פ׳ )ש״ר ז״ל במאמרם יובן הגנבה וענין .זהב

 המרכבה חיות אי־בע על שכינה היתה סיני הר במעמד
 פור פני נשר פני אריה פני פנים ארבעה ישראל וראו

 .ע׳ג ועשאוהו תפסו בור פני שהוא ואותו אדם פני
 כי ספק ואין אלוה עשו ההוא המלאך שאת דעתם הגה

 נמצאו הטומאה בכח מחדבק יח' ה׳ זולת את העובד
 כור ם.י שנקרא המלאך את שגונבים שהוא כגנבים

 ן מתיש• כן וע״י החצוניות אל מקדושתו אותו וממשיכים
 שהתשת וטבחו וזהו ית׳ מקדושתו לו אשר מהשפע כמו

 אחיזה תניס שנ במה מכירה או טביחה מעין הוא הכח
 לתקן הקדושה אל ישלם בקר ה' ע״כ ההצוניות אל שם
 אפר ראינו דרכינו וע״פ בתשובה בקדושה שתו אשר את

 בק הזכיר הנזם את ט .ישראל כבוד על הורה מסה
 ב׳רוע זה קרובים וטבעת חח כי היות עם וטבעת חח
 ט חטאו אשר שהוא למת אך באזן הנזם ו באצבע וזה
 הכומז אל סמוך להזכירו לא וגס ט להתחיל ראוי אין

 וכדי זהבם נזמי לחת רצו לא אשר נשים תכשיט שהוא
 בין הבניעו ע״כ .והחמה האף נזמי נשנו והמה בזיון

 דאפקיה במאי אמשיב עוד .הכבוד מפני וטבעת חח
 על האנשים ויטאו בל׳ לאנשים הנשים קדימת קרא

 ולא ויביאו הל״ל וגם הנשים אמר אמר ונא הנשים
 האנשים כשמטהו כי מרז״ל ידענו הנה אך ויבואו.

 נשתמדו כי באו׳ מהם ופירשו דלתותיהן נפלו בעגל
 בתורה נרמז אחשוב וזה ותשובה הנזיקין אמי וחזרו

 על כי לרמוז לכומז נזם בין שהפריד במה שנפרדו מה
 כתיקנו שראו עד ויתפרדו דלתותיהן נעלו זהבם נזם עסק
 באו׳ רמז זזה להם נזקקו אז בקר ה׳ כנגד ה׳ ויתט
 הח שהביאו עיי הנשים על האנשים ויטאו למה תדע

 וכסף בזהב והנה .,הכ פשט על נוסף נרמז זה כו׳
 ארז״ל הנה כי הענין ויהיה התו הנמצא כל נאמר לא

 לך כאין מצרים אש וינצלו פ׳ על צ״ב( דף )סנהדרין
5 )ח״ב( ל

 כסף עמוסים חמורים צ׳ הוציא שלא מישראל אדם
 בתכלת רק אמו הנמצא כל בהם נאמר לא ע״כ וזהב

 וההיקש נמצא הי׳ כלס אצל וכסף זהב כי כו׳ וארגמן
 מריס כל אמ״כ וז״א הכל אצל נמצא הסתם שמן בנחשח
 כל לא ונחשח בכסף כי לו׳ ט׳ ונמשח ככף סרומח
 סרים כל אלא האדם כל זה הלא כי הביא אחו הנמצא

 היו אשר ומי מי כי הדברים ביתר אך בזהב וכ״ש בלבד
 הביאו והנשיאים הביאו ט׳ אחו נמצא אשר כל אמר עמו
 בהם ליכחיב עתידים השבטים ששמות למה כי יתכן הו׳

:המה נשיאיהם כי האבנים אח הם הביאו
 והממעיט המרבה הזכיר הנה כו׳. ואבה איש כל כט

 יהי׳ לא כי איש יאמר וכן .והמאמר והמקדים
 ואיש איש ניתנס עם כמרבה הממעיט יה׳ לפניו משוב

 למקדים המאחר וכן לשמים כונתם והיות ערכו לפי
 ולא מהאנשים יש׳ ;פניו יוכר הנשים שיחשבו באופן

 שהנשים גס כי אליו האו׳ מרע״ה בקשת יח׳ הוא קבל
 הבור תחת הביאו שהאנשים דברים ה׳ אל יבינו קדמו
 הנני כי איכה דעו לו׳ .ט׳ ואשה איש כל אמר ע״כ
 כל וזהו כאבה כאיש לשמים לבן היו אשר כל כולל
 .לפני שוין כולם להביא אותם לבם נדב אשר ואבה איש

 המרבה א׳ ק׳י( דף )מנמוש ז״ל מאמרם כענין והוא
 כלם הלא כי לשמים לבו שיכוין ובלבד הממעיכן וא׳

 ה' צוה אשר שהוא צמה המלאכה לכל להביא כיוונו
 כוללם הנני לשמים כיוונו שכלם אמר ולכן ט׳ לעשות

 לה׳. נדבה כלל דרך ננ״י הביאו ואמר כא׳ כולם
 בהביאו למגלה נאמר בהרי ׳הפ כל בייחיר יתכן עוד

 . המלאכה לכל או' גם ומה והנשיאים והנשים האנשים
 ואמר שה־ר מה וכן .מביאים היו הכל שבעד שודאי
 צוה כשר לכל להביא לבם נדב חבר בבאו׳ לה׳ נדבה
 בכל אמר למעלה הנה אך לה׳ נדבה שהיא ודאי מבה
 ה ה בלבו מי ביניהם היה ואפשר .הביא אחו נמצא אשר
 להביא לט נדב אבר צ״ל כין אמר לו ואין להביא נדיב
 הקב״ה היה טובה במחשבה לו ואין מאתים או מנה

 כדי לתת לבו בנדב איש היה אם אפי׳ כי למעשה מצרפה
 כלום לו היה לא או מעט רק לו היה ולא המלאכה כל

 נתן הכל אח כאלו הקב״ה עליו מעלה נותן היה ולא
 כו׳ המלאכה לכל להביא אותם לבס נדב אשר וז״א

 שלא יבי־אל מכל איש חסר לא כן שע״י באופן הביאו
 הבאה תהיה איך תתמה ואל .בנ״י הביאו וזהו הביא

 שהיא בלו הנדבה כי לה' נדבה הלא כי כלום תת בלי
 ט,׳בס מחשבה כי לה' במלחה לה׳ היא כבר .לבו נדבת

:תרכב והבאה למעשה מצרפה
 כי לפעמים יקרה הנה .כו׳ משה מלפני גליקחו

 יתט שלא במלאכה העושים או הגזברים ’
 אמר במלאכה שינענו מה דיינו באומרם לנדבה חלקם

 לעשו׳ כו׳ ויקחו כ״ח ההמה האנשים היו כחלה לא כי
 הלוקחים והס .בג״י הביאו אשר כל אח המלאכה
 גם אם כי עצמם פטרו לא במלאכה העושים הנזכרים

:בבקר בבקר מאתם נדבה עוד אליו הביאו הס
 קול אעביר сб אמר .,ט קול ויעבירו משה ויצל י

 בקרב יהיה אם הנה נדבה עוד יניאו שלא
 מלהביאה ימנע בביתו תרומתו ועוד שתרם מי ישראל

 ונמצא



משח 2В .וימחל מגדי
 ויהיה יותר להביא חפן איש יהיה אס וכן עובר ונמצא

 ברכת עליו וסבא ויביא מכנו ימנעוהו למה המזבח לקין
 המביא רק מהביא ימנע לא באופן קול העביר ע״כ

 הכריז ולכן המשכן למלאכה הבאסו אל צורך שיש בחשבו
 יטוו שלא בהוא הקדש לתרומת מלאכה עוד יעשו כלא

 עורות לצבוע האנשים לא וגם .מטוה להביא המיס
 ספק ביש יבינו ומזה באלה וכיוצא מאדמיה להביאם

 העם ויכלא וז״א הביא מ יכלאו כן וע״י הובא באשר
 מלאכת שנגמר קול להעביר משה ראה לא גה מהביא
 בהוא גס עין ט יחול ולא געשה נס שע״ד למה המשכן

 פ׳ )ש״ר שארז״ל ראשונות בלוחות כאשר קדש בל דבר
 וע״כ עין בהן שלטה וברקים בקולות שהיו בעל כ״ס(

 .התיקון בענין פה מזה נזהר ע״כ בחשאי בניות היו
 מקראות קצת ט ויסבארו בכתובים אחרת דרך יתכן עוד
 , נעיר הביאור חל ולבא הקודם בדרך ביאורן בא פלא
 או׳ כי אותם לעשות ,ה ציה אשר הדברים אלה או׳ )א(

 וכל אח״כ לומר עתיד היותו אחר מיותר הוא אותם לפשות
 המצוה הלא כי )ב( .,כו ויעשו יטאו בכם לב חכם

 שיאמר במעשה תלויה ואינה הנדבה היא הראשונה
 לחכמים רק זה לו' ראוי היה לא כי )ג( ,אותם לעשות

 ה׳ עבה כאשר ישראל כללות אל ולא במלאכה העושים
 לי ויקחו רק בנ״י אל ידבר אמר לא כי תרומה בם׳

 מקדש לי ופשו כ’אח׳ אמר המפשה מל אך . תרומה
 המשכן שמלאכת חיתי מהיכי )ד( .כו' בצלאל ועשה
 ויאמר ,או )ה( .תדמהו פלא ללמדט כבא שבת הדחה

 כל את שהקהיל אחר ט כו׳ בנ״י עדת כל אל משה
 ומה דבר כלס אל כי ידע לא מי למעלה כאמור העדה

 זה לאמר או' )ו( .כו' בנ״י עדת כל כניס להזכיר לו
 שיש )ז( .לאחרים לאמר יהיה בהם אחד ולא פעמיה

 אל משה ויאמר יאמר מהראוי כי צורך לבלי ענין כפל
 ויאמר יאמר או .כו׳ מאתכם קהו לאמר בנ״י עדת כל

 וצם מיוסרס מאתכם מלת כי )ח( .כו׳ הדבר זה משה
 ה׳ הרומח את אימרו וגם יביא אמר ולא יביאה אומרו

 וכל אומרו )ס( .נזכרה המרומה ט אחר מיותר הוא
 מיוסרת. היא יטאו מלח כי ויעשו יטאו בכס לב חכם

 ועל ואהל משכן שהל״ל אהלו אח המשנן אש אומרו )י(
 וכל משכן כאלו הידיעה בה״א ולא בכלן הזה הדרך

 וכל באו׳ )יא( .נעשו לא ועדיין פה ישנס תשמישיו
 אל לב חכמת צורך מה טוו בידיה לב הכמת אשה

 בעזים הוסיף מה וכן בלבד ידים אימון רק ואינו הטווה
 לב חכמת אמר ולא בחכמה אוחנה לק נשא אפר וכל
 באו' ב(י) .הקודם בפסוק הקודמת פם אותן יכלול או

 .שם בקריאת חפול ראיה איזה כו׳ בשם ה׳ קרא לאו
 אלרןס רוח ט ויתן אמר שלא הזה המלוי פנין מה )יג(

 די והיה .ייסור יראה אלקיס רוח ,או על וגס כו׳
 מלאכה ובכל אומרו וגם ודעת חכמה אותו וימלא יאמר
 לפשות רק היה לא והדעת והתבונה החכמה והלא

 לכל יאמר ומהראוי אחרת לחלוקה יחלקנה ולמה המלאכ'
 מנין הוא אס כי מחשטת ולחשוב .)יד(באו' מלאכה
 אלא עוד ולא אמור הוא מלאכה לכל באו׳ הרי אומנות
 כו׳ ובנחפח ובכסף בזהב באו׳ )טו( .הסוס׳ טי״ו שנאמר

בשאר וק ופנסשס ומכסף מזהב יאמר מהראוי כי
6 )ח״ב( ל

 י בה. מיותר שהוא ממשנת מלאכת ככל אח׳כ ,באו )פז(
 ז״נ במאמרה )ח( הכל. אל וממר ,ט ולחשוב נאמר
 שבהס.נבראו אותיות לצרף בצלאל היה יודע א( פ׳ )ב״ר
 הקב״ה ברא שבהם דברים ,ג כי אמרו וכן וארן שמים

 והלא ודעת והכינה מכמה שהם בצלאל ידע העולם את
 כל שהוצרכה בצלאל ענין היה עולם בריאת האס יפלא

 מי כי ,וט בלט נתן ולהורות באו' )יה( .הזאת החרדה
 למה )יה( .כמוה יעשה לזולת להורות ידע שלא אומן זה

 אותם מלא ,באו אהליאב עם בצלאל את לכלול חזר
 לבון ,או וגם לבדו ט ויותר זה כל שנא׳ אחר לב חכמת

 ועשו אמר ולא .,ט איש וכל ואהליאב בצלאל ועשה יחיד
 למ״ד כי ,ה צוה אשר לכל הפסוק בסוף או׳ )כ( .כו׳
 או ה׳ צוה כאשר יאמר ומהראוי הבנה :שוללת0 לכל של

 הקדש עבודת מלאכת כל את נאמר הרי כי מגיה לשתוק
 אי.־,ה לעשות המלאכה אל לקרבה כו׳ ויקרא ,באו )כא(

 מי כי מיושר הוא המלאכה אל לקרבה אומרו הלא כי
 באו׳ )כב( .יע־וה לא המלאכה אל התקרב בבלי ידע לא
 הוא ט׳ ממלאכתו איש איש אומרו כי ,כו החכמים כל

 העטדה פדי להביא העם מרבים או׳ )כג( .מיותר
 למלאכה העבודה היא מה כי הבנה משולל הוא למלאכה

 ה׳ צוה אשר ,,א׳ )כד( .המלאכה מדי יאמר והראוי
 כי מזה פלאה הפרשה כל כי מיותר הוא אותה לעשות

 באומרו זו להודעה מקום אין וגה אותה לעשות צוה ה׳
 דים היתה והמלאכה באומרו )כה( הרבה. במביאק

 .למלאכה דיס המלאכה היות יתכן אין המלאכה לכל
 לכל דיס טסה ההבאה מלאכת כי רש״יז״ל ,פי והנה

 את 'הרואה כל כי ספק אין אמנם .העבודה מלאכת
 ויאמר יפלא הלא וכליה ארון משכן לו ימשו ה' צוה אבר

 מצרים יוצאי את ה׳ יצוה לב על היעלה דאברהה מריה
 שרד ובגדי ומגורה פרוכת ושלחן ארון וכליו מקדש •כשו
 הנמצאים האופנים כל אם למנות איש יוכל אס אכר

 איש איש יחדיו לבא ולופדס מטאו עד שמש ממזרח
 ואשר לכסף לכסף אשר עושים המה אשר ממלאכתו

 ובארגמן בתכלת ולעשות בנחשש ולאשר לזהב לזהב
 המה הלא חולחם פן ובחרושת למלאות אבן ובחרושת

 יקירא שאל פולה של מלכו די מלחא ,באו יתמהו כן יראו
 צדיה משני יוצאים קנים ,ט מנורה נעשות יוכל מי כי

 זהב סככר הכל ופרחיה כפתוריה גביעיה וקנה וירכה
 העשוחו אחר יגרע ולא יותר ולא פחות לא א׳ סעה ניתך

 מחלקים ולא א׳ זהב מעשת יהיו ממנה חלקיה וכל
 זהב מלאכת בכל צורף כל כדרך אח״כ ויתחברו נפרדה

 ופרחים וכפתורים גביעים מהקניס בא׳ יפחות ולא וכסף
 שני עם בכטר׳ וההיקש מחלק חלק יעדיף או ויגרם

 כל העשוח בלתי א׳ זהב מחתיכת הכל טהור זהב כרובים
 יותר בכור יטילו ושלא אח״כ לפברם מחברו נפרד א׳

 זהב צורפי מכל וכעלילוחם כדרכם אותם לשוף משיעורם
 אדן בכל וק ככלותו שיעורו ביצימחו אז כשיעורו רק

 יגרע ולא בההכתו עליו יוסיפו לא לאדן ככר מהאדנים

 ושיהיה וחושב רוקה במעבה וההיקש בהפשותו ממנו
 מהעבר זולתה וצורה מזה העבר מן טלסת צורת באריגה

 מעשה נפלאים כי המלאטת יסר בכל וק לעומתה מזה
המלאכות אומני כעיני אס מעת׳ אמו' איפה וא״כ •המשק

יפלא
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קב סשה נריקתה־ מרת
 ומושב מרש £ 3 גס מי כי מצרים יוצאי יעשו מה פלא

 כל והלא ובנמשת ובכסף בזהב לעשות ורוקם וצורף
 וכל ולבנים חומר לא אם היה לא וביתם המה מלאכתם

 לעשות .ממ״ה רצון ידעון ולאין ומאין בשדה עטדה
 .עוד אבותיהם שערום ולא ידעוס צא ונוראות נפלאות

 ורקמ׳ ציור מלאכת זהב כוס לצורף בהראות הלא כי בנית
 יעשה במלאכה בקיאותו 5ר אס בה כיוצא עשה לא וא1ו׳

 בלתי כדבר מצוייר כוס תבנית רק יראנו לא אס אך כמוה
 זכה לבנה זכוכית מאחורי צורה הרואה כאדם רק נ.-פס

 אלו כאשר בלבו לשם לו הנראית צורה תשתקע שלא
 ולמטה מה מגרעת מבלי יעשנה ולא לפניו מלשיות היחה

 צורה רק ממשיות תהיה לא הזכוכית אחרי גם אם מזה
 מגרע אז כי ופרמיה ציוריה אוכלת אש בלהב מצטיירת

 בלט ציור׳ נתפס לא כי לו הראו מאשר ידיו מעשה יותר
 ההוא ממשיי הבלחי הציור תבנית גם אס יהיה מזה ויותר

 תבנית לצורף יגיד והוא זולתו כ״א הצורף יראנו לא
 לצורף יצא לא כי ספק אין אז כי לו הראו אפר מראיתו

 כמשל והנה .באמת רב בשינוי כ״א בצלמו בדמותו כלי
 משה הלא כי המשכן במלאכת בנ״י לעס אבר הוא הזה

 ראיה כליו כל תבנית ואח המשכן תבנית את ית' הראהו
 לב חכמי ושאר לבצלאל הגיד והוא נתפסת בלתי רוחנית

 יבערו מנעוריהם במלאכה אומנים היו כי הינק ולו
 לא אשר עתה גס ומה יחטיאו ולא נכונה מעבות ויפסלו

 עשות יוכלו איככה כי הולדס מיום אלו אומניות ^ראו
 ג׳ עוד .משה את ה׳ הראה אשר כמראה שיהיה דבר’

 להשראת .וראויה נאותה הכנה לעפות ידעו הדרך איזה
 בנ״י עם כל כשמוע כי ספק אין ע״כ בה יח׳ שכינהו

 את ה׳ הראה אשר ככל מקדש לו יעפו ה׳ צוה אפר את
 נס להעשות וקשים מאד עד יקרים דברים והם משה

 לבבם יתחמץ אצה ג׳ תחת הלא במלאטת למומחים
 על איניש איתי לא כי הפמימה לנו יעלה מי באומרם

 אל לנו יעבור מי או אלהין להן לעשותם יוכל יבשהא?
 בכל כח ואמיץ לב חכם איש כל את להביא היס ,עבר

 למודים אנחנו והלא וצורף ורוקם וחושב חרש מלאכת
 לעשות לבא מבא לנו יהיה הדרך איזו הלבנים ללנון

 רצון נא ויהי ימן ומי והנורא הגדול המשכן כמעפה
 ידיט צאל יש כי ומלבנים ממומר נעשה הקדוש המלך
 הדברים ב' בהתחבר גס ומה נוכל ויכול נעשה עשה

 וע״כ כמדובר באלה נסו לא אשר על באמש הנאמרי׳
 האמיתית ההקדמה לפניהם פס אליהם ה' דבר החלה

 נקרב כ״א מעמנו שואל אלהינו ה׳ מה כי כתבנו אפר
 את יעשה והוא עליו ונבטח קוננו רצון לעשות ונבואה

 וז״א מקדש יש׳ לו לעשות הזאת למלאכה גס ומה הכל
 יעלה אל כלו׳ אותס לעשות ה׳ צוה אשר הדברים לה ע

 אלה כ״א אתם שתעשו דברים אתכם ה׳ מצוה רוחכם אל
 ובזה הנזכר הש״י אותם לעשות ה' צוה אשר סדבריא

 הש״י הוא אותם יעשה אשר הוא מי בכ׳ שמפו׳ נמצא
 מלאכה תעשה ימים ו' וזהו פה על שישאר ולא הנזכר

 את ה׳ עשה ימים ו' אומרו ע״ד .ימים בו' אמר ולא

 היה ימי׳ ט׳ נכתב אלו כי והוא וכו׳ הארץ ואת השמים
 בהוצאת נעש' בהם כי הזמן אל המלאכ׳ שנשתעבדה ראה

 למה בזה р וט' השמים את ה׳ עשה ימים ו׳ ע׳כ !9.
7 )ח״כ( ל

 נעשית והיא המלאכה אל התקרב רק עושים היו שלא
 ימים ו' רק ט׳ אמר לא ע׳כ רס׳ד יבא כאשר מאליה

 חפשה כי הוא והטעם מהמלאכה נפרדים הם כאלו
 שבת תדחה א״כ תאמרו ואס מאליה תעשה שהיא מלאכה

 לכם יהיה הז׳ וביום אמר ע״כ כל העושה ית' שהוא
 קדש לכס שיהיה למס כ״א מצדי העיכוב אין לו׳ קדש

 שלא אליכם שבת היות ועל בחול לכם היה שלא מה
 שמה להיות כי לה׳ שבהון היא גס במלאכה עסוק תוכלו
 מה בצד מתעסקים שאתם ידכם על הוא עושה שאני
 אעשה לא אני גס בטלים בהיותכם ע״כ העושה ואני
 ,לה כבשון הוא שלכם שבת וע״כ קדש לכס יהיה וזהו
 מוסר לכס גס כי תאמרו ושמא ידכם על לעשות שלא
 כל הלא כי הוא כן לא בעצם העישיס שאינכם אמר

 .יומת כזאת מלאכה גס הכל שמרבה מלאכה בו העושה
 הוא כן לא לכם יאסרו הקרבנוח גס תאמרו ושמא
 ויאמר באומרו .עניינו אל וחזר הקודם בדרך כמפו׳

 ית׳ הוא איך עתה ראו והוא וכו' עדת כל אל משה
 אומנים תבקשו לכס לאמר צוה Ы הלא כי כל העושה
 לו יעבו לעמו המצוה כמלך אינו וגם למלאכה בקיאים

 ואת לחת העשירים אל ידבר כי מממונם גדולה בירה
 שהיא בה שווים שכלם דבר כ״א לבנות האומנים

 כל אל וזהו במלאכית אומנים בס אין כי בלבד הנתינה
 לאמר יצדק כא׳ כלם שאל דבר כלו׳ לאמר בנ׳י ע־ח
 הדבר זה לאמור לכס שיאות שאמרתי מה ואמר ופי'
 אך וכו׳ מאתכם קחו לכם לאמר ה׳ צוה אשר הוא

 הם בכס לב מכס. וכל כי אתס תחושו לא מהאומנים
 ימצאון הנה כי והוא מאליהם ויעשו יבואו מעצמם
 ספר בכל הרחיב להעמיק בהם כח אשר וידועים חכמים
 למו יאמרו אס אך ופלפוליהם עיונם רב כי וחכמה

 סן לאמר יבושו ולא ידעו לא זהב עשרה א׳ כף יעשו
 חכמי ולא אנחנו לבב חכמי הלא באומרם זה ידענו לא

 למו הסן לא אשר אנשים כמה פנינו נגד והנה ידיס
 ותמונות בפרחים שונים מכלים כלים לצורף ויוציאו בבינה

 ההם האנשים כ״א זה אין אך לתבונה קצה אין עד
 ולהורות להבין שכלנו אח ואנו במלאכה ידיהם את אימנו

 ואינהו בדידן אכן כי עשוהו יוכל לא מהם איש אפר
 אימון חכמת משוללי לב חכמי מבחינת והנה .בדידהו

 זאת ית' הוא אמר רבים וכן שלמים בישראל היו ידים
 ידיהם עשו לא אשר בכס לב חכם כל כי לכס אעשה
 יבואו המה בלבד לב חכמת רק מלאכה שוס תישיה
 שיתעוררו מה בזכות כי בהקדמה שכתבנו מה והוא ויעשו

 ושכר התעוררות ע״י במלאכה לעפות לב לבם וינשאו
 והוא שיעשו שפע בהם אשפיע לעשות הביאה פסיעות
 רוח .אותו וימלא וז״ל מ״ח( )פ׳ בפ״ר ז״ל מאמרם

 במלאכת שנתעסק מי כל אלא כלבד זה ולא אלהיס
 ויעשו שנא׳ ודעת ותמנה חכמה הקב״ה בו נתן המשכן

 הג׳ אלו נאמרו לא הלא כי יקשה והלא צב מכם כל
 ומהפסוק ודעת ותבונה חכמה בבצלאל רק דברים
 לב חכם כל ויעשו רק או' שאינו כלל ראיה אין שהביא

 לפונו נדקדק לזה אמנם .והדעת החטנה היא והיכן
 העסק שאחר שיורה בהם נתן שנתעסק מי כל באומרו

 אחרי ולא ראוי היה .זלה ח הלא ני ה.'א ונהפוך למו נתן

ק
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 לא ולמה היו כבצלאל הלא עא׳כ וגס נעשה שכבר כן

 האלה הדברים ג' הנה אמנם .ברמז רק בהם נאמר
 באיכות כח הנותנים הס הן העולם נברא שבהן

 שמים ה׳ שבדבר עולם ■כבריאת מאליה להעשות המלמכה
 הטעמים ומן זסתו לרוב בצלאל והנה .מאליהן נעשו

 כליו נחה במלאכה יפסוק טרם כי זכה לפנים שנזכיר
 כח אל זכו לא האחרים אך .כו' בחכמה אלהים רוח

 כמדובר במלאכה להתעסק בהחילס אלא הדברי' נ׳ שפע
 שפע כי חכמה הקב׳ה ט נתן ט׳ שנתעסק מי כל וזהו

 ראיה והביא בהם חל מאליהן להעשות הדברים ג׳
 שהיקשה והוא המלאכה בעושי לב מכס כל ויעשו מפסוק

 ובלתי מיותר הוא המלאכה בעושי אומרו כי בל לו
 פושה היל׳ל שהזכיר כל הם המלאכה כושי שאס מובן

 כושי עם הוא שאם קשה בעושי באומרו אך המלאכה
 בפירושו או׳ גזר ע״כ כלל ואיט כהות ב' שהיו יראה
 חכמי היותם עם לעשות זכו מהיכן לב חכם כל ויעשו

 כל מאליהן עושים שנמצאו ידים אימין חכמי ולא לב
 הוא הלא כנזכר ודעת והבונה חכמה מפאת יח׳ ידו

 המלאכה עושי היותם בשביל כלו׳ המלאכה בעושי
 בפי' מאה״כ והוא כמדובר. בה להתעסק בהתחילו

 המלאכה אל לקרבה לט נשאו אשר וכל באומרו לפנים
 אך מיותר הוא לקרבה באומרו הלא כי אותה לעשות

 לט נשאו אשר התעוררות ע״י כי זה מאמרינו יאמר
 מצות של בפשיעות ומתעסק המלאכה אל להתקרב לבא
 עושה היה ית׳ הוא כי והוא השמים מן מסתייע היה

 לעשות שחושב מי מדה כנגד מדה שהכל והענין עמהס.
 לא אך ,עשאה כאילו עליו מושב ית' הוא סיד מטה

 דרכו צדיק יאמוז אס אך לבדו מאליו ית׳ הוא יעשנה
 עושה ית׳ הוא אז לעשותה ומתחיל לעשות חשב אפר
 דומה אינו כי כטל שכרו ואז הכל את בעדו וגו׳ עמו

 שחשב מי כשכר למעשה המחשבה ומצרף שמחשב מי
 כאלו האדם על מעלה בעדו גומר בהקב״ה עם ועפה

 וזה בס״ד ובפרפה לפנים עוד יבא כאפר כלו עשאה
 כל לא כי יחיד ל׳ כהוא בכם לב הכם וכל באומרו יטין

 אך ויעשי יבאו באומרו רבים בל׳ יצא ואה״כ לב חכמי
 בא ית׳ הוא היה לב חכמי כל עם כי מאמרינו הוא

 יחידי יבא לא לב הכם וכל וזהו עמו ועושה כביכו״ל
 משה ויאמר יאמר או .פניהם ויעשו אתו ה׳ באשר כ״א
 הכל את העושה יש׳ שהוא אחר יבראל תאמרו פן וט׳
 יפפה ולא במלחכה נתעסק או דבר אנו ניתן כי בצע מה

 ע׳כ ק אחרי הכל את העושה יה׳ שהוא אחר מאליו
 אך לבדו הכל לעבות ית׳ לו אין מבלי לא כי דעו אמר

 עדת כל אל הנה כי ראו הלא כי האלהיס בא לזטתכס
 וצא ההמין כל אצל לו ומה וכו׳ הדבר זה לאמר צוה בנ״י
 הכלל על ולא עשרו לפי איש יתנו עם עשירי את יטה
 וזהו הכל את לזכות רצה כי הוא אך עשיר' וסם דל אם
 הדבר זה כי והוא ב׳ ראיה ועוד בנ״ילאמר עדה כל אל

 מכם א׳ כל בהוא מאתכם קחו לכם להמר ה׳ טה אפר
 מצבו הנתינה תהיה למען לה׳ תרומה בביתו מאתו קח
 מרעהו איש קנאת שהיא לתלות א.שים שאין ,ום נס

 שנמצא יביאה פניה בלי לב נדיב הוא שבזה ואחר וכיוצא
אשר לעומת גופו כל אש גם ובהנאה ולט ידיו מחדש

Л) 8) ל י

 הזהב גזרי פרקי ובידם המנדט בלבם כי בעגל טמאוהו
 נא־ככה אהרן אל ויביאו גופם ויכל באזניהם אבר

 אלא עוד ולא עוהתם בתקן לא אם אתם שכינה חברה
 כל על מעלה וזהבם לכספם צריך הקב״ה באין שלמה

 נדיב כל וזהו הכל אא נותן הוא שלו בקומץ א׳ כל כאלו א׳
 וגם למעלה הוזכרה שכבר עם ה' תרומת את יביאה לט
 מקרב ית׳ הוא אבר את להודיענו הוא אך יביא אמר לא

 שכתבנו ע׳ד קונו רצון לעבות האדם בהתיזיל מאליו צדק
 יחנו עמו את המבקש ב״ו כמלך אינו כי והוא המעש' כל

 לא כי מגדל או עיר לבמת זהב דנרי אלפים י' מס לו
 או איפר בעיניו יגדל לא אך הכל סכום רק המלך ימשיב

 יח׳ הוא כי אמר עמו בקרב אבר מהדלים א' שיתן פונדיון
 עליו מלה לב נדיבות לו שיהיה מי לכל כ״א .הוא כן לא

 כאלו כלה ה׳ ־ומת ש את יביאה הוא לבדו כאלו יש׳ הוא
 היא ומה ה׳ תרומת אש יביאה וזהו הכל אח נותן הוא

 כלה את יביאה לט נדיב כל כאלו מעלה שאני התרומה
 מבא״כ וכו׳ שהם ואבני וכו׳ ונקשת וכסף זהב היא הלא
 וכו׳ שהם אבני וט׳ בשמים למאור שמן שאו׳ תרומה בס'
 ע״י באח׳ב ואמר אמרת כוונה על שם שנזכרו וי״ו בני

 יבאו וכו' לב חכם שכל ימשך נדבתם בטנת ישראל הכנת
 תשרה או עליו שפע יורק איך כן לא שאם וכי׳ ויעשו

 משכן בלבד לא הלא כ■ שפע להריק הכנה בלי בכינה
 המשכן את כ״א כושים הם נעשה לא שעדיין התחמק

 ומכסה ואהל משכן אמר שלא וזהו .וכו׳ אהלו את העליון
 כמת רז״ל רמזו חנם על ולא תרומה פ׳ כמפו' וכו׳

 רבה בשמות אמרו ובכנס בנדבה המובאי׳ בחפצים רמזים
 בכבשן כזהב .במן ש אברהם זה זהב וז׳ל ה״ס( )פ׳

זה ונחשת כמזבח פ׳ג ככסף שנצרף יצחק זה וכסף האש
:ע״כ בגללך ה׳ ויברכנו נהשתי שנאמר יעקב

 באופן נעשה המשכן מעכה שלהיות כ״א ספק אין והגה
מאתו מאליו נעשה רק אדם בני אל מתייחס בלתי

 צריך היה ע״כ שכינה להשראת ראוי יהיה למען יה׳
 דרכנו פ״ה.וע״פ הקדישים אבותינו וסיוע רב זכות
 ואת לזהב אברהם את שדימו מאמרם אל לב נשית
 חשד כי מן ליודעי גם ומה הוא ונהפוך לכסף יצמק

 לעצמו לבן שאמר מאמר ענין מה וגם ליצחק ודין לאברהם
 לב נשית הענין אל לבא אמנם .ליעקב בו נרמז שיהיה

 אמר וביצחק נבחן אמר שבאברהם לשון שיטי אומרו אל
 מנשה ית' הוא אשר בנסיון יש בחינות ב׳ כי והוא נצרף

 הקדום מאמר כל העקידה פ׳ אצלנו כמטאר הצדיק אה
 צדקתו פרסם למען ה׳ ינסהו יש כי והוא וכו׳ הזה

 אחיזת חלאת מכל אותו ולסהר ללבן למען ויש להמון
 מאז לו יאמר קדוש ונקי זך ויהיה ממנו יצה״ר פומאת

 יצרו עם ילחם כי לכסף כמצרף לו יהיה הנסיון כי נבחן
 .ראש ירים לא עוד רגליו החת וידכאנו לו יוכל עד

 אשר על אברהם נסיון בחינת היתה הא׳ הבחינה והנה
 והרנה באברהם בחר אשר בראותם האומות תמהו

 הוא סוב כי ידעו הנפיק וע״י אחריו ולזרעו לו להעיב
 כזהב אותו חניס שב כזה; ונבחן הוא וזה לה׳ ונאמן
 שאצלו זהבים יתר אצל מראהו טוב להלאות בחן באבן

 דורו אנשי מכל יותר הוא סוב כי והכירו נבחן אברהם כן
רק היה לפרסמו לא כי משף נצרף אמר יצחק ופל

 למען



טשו* ויקהל תות*
 יאמר וקדוש חלאתו ולהסיר קדושתו על יותר קדשו למען

 ב׳ ענין כמפו׳ מכשף סיגים כהגו סיגיו יוסרו כי לו
 לאברהם הזהב הבחנת דימה ע״כ הנזכר ׳בפ הבחינות

 בזכות והנה :שניהם זכות שיועילו ליצחק הכסף וצירוף
 דבר על זכותו הועיל לבלתי פה פתחון קצת היה יעקב
 מדקדק הורה ניתנה לא שעדו גם אחיות ב׳ נשא אשר
 ע( פ׳ )ב״ר רז״ל הסכימו הנה אמנם .יח׳ חסידיו עם
 ורחל רכות לאה עיני היות דבר על הדבר יצא מה׳ כי

 ולא זווגן דרך יודע נפשות בורא ית׳ והוא זוגו בח היתה
 בטר׳ יכיר לבל מיעקב ההרגשה יח' הוא הרחיק חנם על

 וא׳כ הדבר נהיה מאתו כי לא אס לאה היא כי בקר
 בזכותו צנו מלהיטיב לעכב דבר אשמח יעקב על אין איפה

 מאמר בהבין והיא הנחפת רמז היה הוא כן כי ולראיה
 המאמר בעל שהביא הראיה שהוא וכו׳ נהשחי באו׳ לבן

 למרמה חחזיקני אל יעקב אל בבואו לבן אמר כי והוא
 אשר נחשתי הנה כי בלאה רחל את החלפתי כי חך א!

 ה׳ ויברכני כי והראי׳ ית׳ מאתו השמים מן לך היו
 על ה׳ ברכני למה סבה היה יח׳ שמאתו לא ואם בגללך

 רק ואם ישנא ה׳ משנאיך כי הראוי מן היה ונהפוך ידך
 כמו לי להצר לו היה לך עשיתי ית׳ בעיני והרע שנאחיך
 מאומרו כי הנה הדבר יצא שמה׳ ודאי אלא לך שהצרתי

 דבר וע״כ אחיות ב׳ קחח יצא שמה׳ הורא׳ נחפחי
 העיכוב יסולק שבו מה יהיה ראוי יעקב זכות הרומז
 לזכות יח׳ רצונו כי הנה .כמדובר אחיות ב׳ ענין שהוא

 גס כי יתכן ולפ״ז הנזכר הטעם על אבותינו זכות לנו
י׳׳ב שעולים הדברים יתר במנין נרמז השבטים זכות

: ישנים תחשים ועורות אלים עורות במנות
 שתעשה ויעשו יבואו לב חכם כל כי אומרו ואחר

 נההעוררת בואם זכות ע״י מאליה המלאכה
 נתת והוא וכו' אהלו אח המשכן את אמר לעשותה הלב
 המלאכ׳ עושי אל ה׳ רוח יצא הדרך איזה ודעת טעם טוב

 על תרומה פ׳3 שכתבנו מה והוא קדושתה לרוב מאליה
 במאמרם שהזכרנו וכו׳ אותך מראה אני אשר ככל פ׳

 למטה משכן הוקס כאשר כי )פי״ב( רבה במדבר ז״ל
 שט מססרו״ן ששמו הנער משכן הוא למעלה משכן הוקס

 גלותם בימי יפראל על לכפר ישראל של נפשותס מקריב
 ממשיי משכן למטה עשה ית׳ הוא כי כתבנו ושם .עכ״ל

 פרטי וכל הרוחני העליון המשכן אל דוגמתו פרטיו וכל
 עזר כ״כ היות יחשב זר כמו לא איפה וא״כ ענייניו

 משכן שפע השפיע רק זה אין כי מאליו להעשוח משדי
 אותה כי למסה דוגמתה העשוי בכל פרטיו בכל העליון

 להעשות מסייעם ו בדוגמתה המתלבשת היא הקדושה
 עושי הכנת ע״י למטה שורה ההיא הקדושה כי פה

 שיעשה ומצוה המצוה כל מעין כמדובר המלאכה
 וזה . מקורה מקדושת חורק שפע ידה שעל האדם

 בדיו ואת הארון אח וכו׳ אהלו את המשכן אח מאה״ג
 נאמר ולא הידיעה בה״א פרט כל וכו׳ השולחן אח וכו׳

 שכתבנו הענק הוא אך וכו׳ ושולחן וט'ארון ואהל משכן
 אל דוגמא הוא פרטיו וכל משכן הארץ על הנעשה כל כי

 פרס כל וכן העליון והארון ומכסהו אהלו העליון המשכן
 התחתון שבמשק ודבר דבר כל במעשה כי להורות ופרס
וכאלו בעליון אליו המקביל גם יחדיו לו סוברה כאלו

1 )ח׳׳ב< לא

 מהם פרט בכל אח הל וזהו יחדיו שניהם פה נעשה
 .ןהעלי במשכן ו לעימ אפר את מהם פרט בכל לרבות

 המלאכה אל לקרבה התעוררותם מפאת כ״א זה ואין
 כ״א באנשי׳ בלבד זה ולא כאמור לב חכמי היות' אחר

 נסו לא כי ידי׳ תכמת ולא צב חכמת אשה כל בנשי' גם
 ,שבידי מה שע״י יכוון יתכן וזה .וכו׳ טוו בידי׳ עכ״ז

 ,וכו מטוה ויביאו ה׳ עזרם המצות במעשה שהחלו טוו
 לון נשא אשר ע״כ הכנתו לפי כ״א שפע קבלת ולהיות
 היה שהלב מהקודם גדול גדר שהוא בחכמה אוחנה

 טוו שבשמים אביהם רצון לעשות כנשר קלוש אותן נושא
 על נטווח העזים כי יתירה חכמה שהיא העזים את

 בחכמה ואמר רבה חכמה והיא חיותם בחיים עצמן
 ,הרשעי כי והוא מטובו ולא נשאו לבו מאשר סוג שיש למה
 בלבו המן ויאמר ו( )אסתר כד״א לבם ברשות הם

 פתיות מפאת הוא אך .בלבו עשו ויאמר כ״ז( )בראשית
 .כסילות אשת וקרא׳ פתי תאהבו נאמר ועליו הרשע

 אוחנה לבן נשא אפר וזהו חכמה מפאת הוא בזה אך
 בחכמה והוא אותם לעשות גופן את לבן שהוא בחכמה
 לבן אשר ככל פתיות ולא היוצר בעיני הטוב לעשות

 הכנה זכות כל ועדיין לבן ברשות פהן אותן נושא
 המשכן ע״י להעזר שתספיק אמת הן במלאכה העושים

 העליון איכות לשיחול לא אך העליון מהמשכן קדושה
 שכינה בו ולשרות ראוי לשיהיה בתחתון למטה ממש
 שמחתי קכב( )תהלים כמזמור אצלינו הכתובה מעין

 ע״כ הארן על אלהיס ישב האמנם כי וכו׳ לי באומרים
 נברא שבהם אותיות לצרף שיודע בצלאל יבא הוצרך
 בארן למטה חדש ועולם הויה כמהוה ויהיה וארן שמים

 ביודעו עליונות מחשבות לחשוב שידע הכוונות ע״י וזה
 וע״י הארן על הנעשה ופרט פרס כל ושורש רמז בטוב

 העליוני׳ הדברים שורשי כל יפרה במחשבתו כוונתו
 התחתונים אל מקבילים העליון במשכן השמים על אשר

 לא למען פה הביאו העליון העולם כאלו בארן למטה
 כשבתו כי הלזו בארן ית׳ שבתו נחשב זר כמו יהיה

 דעת ויודע בצלאל היותו הוצרך וע״כ עתה שבחו אז
 ית׳ כבו הצרוף כי מאמרם בנועם ז״ל כיוונו וזה .עליון
 האיכות נפרדי עולמות היותם עס כא׳ וארן שמיס ברא
 וכו׳ וימלא .כו' בשם ה' קרא ראו וזהו בצלאל ידע

 הוא בו השפיע אור יספר טרם והנה .וכו׳ ולחשוב
 אוצי החושב מלב להעיר נצה המכוון אל להכינו יח׳

 וילמדהו עליו אשר הרוח מן והאציל מעצמו משה קראו
 ע״כ היא אחותו מרים של בנה בן כי לכך והכינו דעת

 כי רואים אתם ח הרת בחוש כאלו ראו ואמר הקדים
 כי בשם הוא הלא תראו ובמה אנו ולא י״י אותו קרא

 דעתו כיוונה דברים כמה וכן אל בצל הוא ק כשמו
 היה אל בצל כאלו ממנו יותר יח׳ הבורא רצון אל

 שצל משה לו אמר כן כי נ״ה( דף )ברכות וכשז״ל
 הולדו מיום כי אני עשיתי לא איפה וא״כ היית אל

 עתה יהיה מאשר דבר אני ידעתי לא זה בשם נקרא
 שלא מה כי גם ומה מצרים בארן מאז ושאכינהו

 בבצלאל »רמז ממני יותר בזה ישיג להשיגו אוכל
 ,או הוי א״ו בדבר השגחתו על יוסר מכוין אדם ואין

ב הוא כי »וא והטעם לכך )ברא 'סה ני
אורי
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 כמאמרם מור זכות על לו זה חור בן אירי

 גם . ה' קידוש על שנהרג מ״א( פ׳ )ש״ר ז״ל
 קרובי אל קרוב הייתי ויותר יהודה ממסה שהוא
 מעצמו ולקראו להכינו מיהודה הבא מלזה הלוי משבט

 הדבר יצא מה׳ כי לא אם יותר אז אני בזה בחרתי ולמה
 עליו רוחו אח נתן ה׳ כי אלהיס רוח אוט וימלא ועוד

 למלאו יכול הייתי לא כי עליו עלי אשר מהרוח נאצל ולא
 אמרנו אשר כל ופי׳ .כזאת ולא מה הכנה ט לתת רק

 חדש רוחני עולם עשות אל להכינו ית׳ הוא בו שהשפיע
 הוא הנה כי והוא וכו' אוחו וימלא באומרו והוא בעוה״ז

 )משלי כד״א ובדעת ובתטנה בחכמה השלם ברא ים׳
О שרצה למה ואחשבה וט׳ אנץ יסד בחכמה ה׳ 

 אל הוא בארן אשר המשק ויקשור בצלאל יחבר ים׳
 כבודו בשמים אשר העליון משכן יחבר כי מעל השמים

 ית* הוא אשר בדברים ע״כ אלהים יה לשכון להכינו למטה
 כן לעפות בצלאל את מלא אותן וחיברן השלמות ברא

 השמים ואת ארן יסד בחכמה ה׳ כי וטא הארץ בקרב
 תהומות בדעתו )שם( .כאומרו בדעת ומקשרן בתבונה

 ויתחברו מלמעלה טל ירעשו ושחקים למסה שהוא נבקש
 והנה ית׳. כמעשהו לעשות בבצלאל נתן ג׳הטחות עי״כ
 לא כפיו בפועל אך בצלאל לב בחכמת כן יהי אפשר היה

 כלי הידים אין כי טבעי רוח אלהי רוחניות ט יהיה
 וימלא ע״כ ולב במוח אלהן קדישין אלהין רוח ט לחול
 להדמות הנפש מבחינות א' כי ושא אלהיס רוח אוחו

 הכח כי בשוה לא אך .הגוף את שממלאה היא ליוצרה
 השכלה ט שמחן בשכל אשר או ראות ט שנותן בעין אשר

 ודומיהם בידים אשר ככח אינו מחשבה ט שנותן בלב או
 היפה בבצלאל כי אמר מישוש כח לקבל רק יוכנו שלא

 היה הגוף כל את הממלא בקרט אלהיס רוח כי זו גדולה
 בידים וגס ודעת ותבונה חכמה הכולל בשכל ממלאו

 היה בם גם כי מלאכה ובכל וז״א מלאכה כל בס אשר
 לימודיי ידים אימון או מבעי מישוש ולא אלהים רוח

 ולא ששה היה הוא אלהיס רוח ידיו תעשינה אשר כי
 אשר דברים וראשונה בעצם העושה ית' שא כי ב״ו כח

 לימדו ולא אצבעותיו פעלו ולא .מעולם בצלאל ידי עשו לא ,
 זאת בחינה מעין והגה .שנים ח׳ בן גס ומה אותם
 אלא למעלה כמדובר לב חכם כל כלב היחה עדין

 היהרק אמנם זה גס כאמור מאוד מאחיו בה גבר שבצלאל
 השלם את כאלו בארן שכינה השרה בה אשר לבצלאל אשר

 הטונות הם הן מחשט׳ ולחשוב שא הלא שה הביאו העליון
 את המשכן אח ולחבר לקשר במחשבתו לטין ידע אשר
 פרס כל את וז״א התחתונים עם עליונים וכו׳ אהלו

 מקשטת ולחשוב כמדו׳וזהו שמים שמי שבילי ליה נהירין כי
 נאמר לא כי והוא וכו' ובכסף בזהב לעשות מספיקות

 המחשבה ע״י כי בזהב דק וכו' ומנחושח ומכסף מזהב
 הכסף ובאיכות הזהב כאיכות ופעולה מעשה ששה נמצא

 רוחני דברי אותם וששה חדשה בריאה שמחדשו וזולתם
 כי ידו מחתת זהב כלי מוציא צורף בכל משא״כ קדוש

 שינה לא זה כל פס כלי ועתה זהב היה שתחלה גם כי
 פועל היה המחשטח ע״י זה אך זהב מהיותו הזהב איכן׳
 רוחני הדבר כי שכתבנו מה והוא רוחני כדבר ונעשה נהם

 שד .בתחתון איכותו מקנה היה למעלה אליו המקניל
2 )ח״ב( לא

 ומס .הל חיבוח ישר ויושט וכו׳ לעפות באומרו יטין
 שהוא מהשבת מלאכת בכל לעשות באחרונה אומרו גס

 יודע א( ש׳ )ב״ר ארז״ל הנה אמנם .לגמרי מיותר
 והנה וארץ שמים נבראו שבהם אוהיו׳ לצרף בצלאל היה
 בלט הצרוף מהשטח בהשוב רק ידיו נענע בלי גס לפ״ז

 הוצרך למה איפה וא״כ והעשה תפעל עצמה המחשבה
 כמה זה וכו' בצלאל ועפה כד״א במלאכה תבצענה ידיו

 במעשה פכינה משרה יה׳ הוא היה לא א״כ אן פעמים
 הקב״ה רצה אך מעשה. כעושים שסר לנו היה ולא ידינו

 למען מעשה נעשה לנו צוה לפיכך ישראל את לזכות
 למשמרת לכס והיה פ׳ על במכילתא ז״ל וכמאמרם נזכה

 ועוד המעשה על אלא שכר נוסלין אין נאמר שם ט
 העוזר הוא המעשה בעפוחינו גס כי ית׳ הוא מוסיף
 דבר לעשות ידע בהם א׳ לא כי במשכן נס ומה ועושה

 סב׳ יאמר וזה .יעשה יש' והוא דרכם ה׳ טל גול רק
 רוח יש׳ הוא אושס מלא גס לו׳ מחשטתכו׳. ולחשוב
 לעשות יספיקו לבדן שהמחשטח מחשבות לחשוב אלהיס
 ען ובחרושת אבן ובחרושת וט׳ ובכסף בזהב פשלה

 ישתבח יתברך ה׳ שרצה אלא ית׳ אצבעותיו יטשה מבלי
 עס כלו׳ מחשבת מלאכת בכל עצמו בצלאל לעשות »לטד

 הקלה רצה עושה שהמחשבה מחשבת של מלאכה כל
 אומרו ואחרי מעשה שכר לקבל עמה בצלאל נם לעשות

 בצלאל ידי בין אשר במלאכה הפועלת אלהים רוח שהוא
 דבר לזולת ללמד יוכל לא איפה וא״כ מאליה כנעשית

 אמר למוד בו ישול ואיך לידו נשפע אלהי כח הוא כי זה
:וכו' בלבו נתן ולהורות עכ״ז כי

 בר ג בצלאל כי גם כי אמר וכו׳ אותם מלא לה
 הצד זה כל על למעלה בכ׳ כמט׳ באחיו

 וט׳וגם אותם מלא כי הוא אהליאב עם לו אשר השוה
 איש לכל שוה צד וכן וכוטת מחשבות חושבי ששניהם

 חכם איש כל נס כי וכו׳ יעשה והוא עחהם לב חכם
 משכן ראו שלא מה ממש ה׳ צוה אשר כל את עשו לב

 למעלה כמדובר קצת לשנות אפשר והיה משה אלא וכלים
 כאשרציס ממש ו עש זה כל עם ראו לא להם סיפר אשר כי
 להם מורים שהיו מה רק מעצמם מחשט׳ לחשוב לא אך ה'

:ואהליאב בצלאל
 אשרהיתה כי שכתבנו מה כל וכו׳הורה ליקרא ב

 מתעורר והיה ידים אימון ולא בלבו חכמה
 המלאכה אל להתקרב כנשר קל גופי את נושאו היה שלבו

 ידיהם מחוך מאליה נעשית היתה כי אותה לעשות ועי״כ
 העטדה מדי להביא העם מרבים אחריכן אומרו תהו

 הנעשיש הדיונן מלאכת היתה אס הנה לומר למלאכה
 שהיה במה אמנם שהביאו במה די היה עבעילא בדרך

 ויפרוץ לפניהם היו אשר מעם הן מאליה נעשית מלאכת
 למלאכה העבודה פדי תהו ומתברכת מצלחת שתית׳ לרוב

 נעשית קלה שהיחה טורחים שהיו בעטדה בערך כי
 דימה והיה רבה כי המלאכה מציאות בטבע שלא מאליה

 פי׳ למלאל העבוד' מדי וזהו למלאכה העטד׳ מדי שיאו שה
 לעשו׳אותם צוהה׳ אשר ואמר קלת העבוד׳ הית׳ איך מאמר׳

 לעבות ה׳ ה ו נ אשר הדברי׳ אלה בפסוק שכתבנו מה והוא
 יאמר וזה בעצמו ית׳ א הו - אות לעשות ס׳ שצוה שהוא אותם

היא Г הל ,כ מאליה נעשית קלה היחה העבודה למה תדע

שר י



1ד «■«ךטשוורמהלמורת

 היחה ועי״כ בעצמו השם אותה לעשות ה׳ צוה אשר
 והמלאכה וזהו בקרים לשני שהביאו מה והספיק מחברכח

 מלאכח שהיא למה הידועה והמלאכה לומר וכו׳ היתהדיס
 משה״כ המלאכה לכל שהביאו מה דים היחה שמיס

: הדיוט מלאכת היתה אס
 הנח .וכו' המלאכה בעושי לב חכם כל ויעשו ח

 וגס מיותר הוא המלאכה בעושי אומרו
 עובי לומר ראוי היה כי הבנה משולל בעושי אומרו

 ית׳היה הוא כי שכחבנו מה יאמר אך בי״ח בלא המלאכה
 ארז״ל הגה כי והענין .עושיס לב חכם כל היו שעמו עיקר
 שמים נבראו כבהס אותיות לצרף בצלאל היה יודע )שה(
 זה כל לדעת לו היה צורך מה כי למעלה וכחבנו וארץ

 בהם לשכון עצמם מצד כדאים אינן וכליו לאשהמבכן אם
 וכל העליון מככן דוגמת היו וכליו משכן אך אלהיס יה

 כל וכליו משכן לב חכם וכל בצלאל ובעשותו ענייניו
 כאל! העליון השפע ככל למטה עושים היו כלמעלה מה

 לצרף לדעת הוצרך ע״כ למטה טניס היו רוחני עולם
 שהיה מחבבה ע״י זה והיו נעשה עולם שבהם אותיות

 גס כי כמדובר-למעלה בעשוחיס ממשבים והס הוא
 זה כל עס ואהליאב בצלאל רק היו לא המחשבות שעיקר

 מחשבים והס להם מורים בגיהס שהיו בלבו נקן ולהורות
 יחב׳ הוא בהם שברא אותיות כי ידוע והנה ועושים

 שמותיו כלה התורה כל כי יח׳ כהותיו הס העולם את
 כל ואתם בעצם המלאכה העושים הס הכמות ואותם

 המלאכה בעובי לב חכם כל ויעשו יאמר וזה לב חכם
 כחותיו הס בעצם המלאכה עושי עם עשו. לב חכם כל כי

 כחותיו ע׳י העושה היה יח׳ הוא כי העיקר שהם ת׳ י
 הקרוב ברמז אצלינו הכתוב מלבד והנה כמדובר חלה

 יריעותהתחחונו׳ היו כי לו אפשר עוד הרומה בם׳ הפשט אל
 כנגד משזר שש שהוא רחשונים רקיעים ד׳ כנגד מינים מד'
 בראכיח ימי ששת מעכה ית׳ הוא בו שמחדש וילון

 דומה הכלח מג( דף )מנחות כמשז״ל רקיע כנגד תכלת
 שבוהקים שם על כן שנקראו בחקים כנגד ארגמן לרקיע

 על נדרש שארגמן נבא( פ׳ רצה )במדבר משז״ל ע״ד מן
 זבול כנגד מבולהב אדמימות הוא פני וחולעת המן דבר

 כנודע מעלה של בה״מ שבו שתחתיו מהג׳ הוא שנהיר
 עם לזה זה קרוב איכותן אלה ארבע ולהיות מרז״ל

 כרכן מה בצד הקודם על במעלה עולה גבוה כהגבוה
 בספירות זה על זה יוחר עולים העליונים הג׳ אך יחד

 ע״כ ערבות וכן מכון אל מתקרב זבול שעל מטון אץ כי
 ששם עזים יריעות היא מעון כנגד בפ״ע № נרמח

 יב( )דף דורשין אין פ' כמשז״ל השרת מלאכי עוז
 נקראו הפרת שמלאכי סח( )דף שאחזו מי בם׳ מצינו

 הוא די; כח מאדמים אלים עורות מכון וכנגד תועפות
 ומערה סופה פל חדרה ששם דורשין באין כמ״ש שם
 רמז וזהו רעים ואגליס רעים טללים ועליות קיטור של

 סכגונא הוא החשים עורות היה ערבות וכנגד מאדמים
 הגוון על לעמוד יכול אדם היה לא כי והוא רבים פגווניו

 רמז מאוד רבים גוונים מעין בו ונראין בהיר היה כי
 נתפס גוון שאין כמעט מאוד ספיריי שהוא ערבות אל
 טונים סיים ג»י שם כי )שם( .דורשין באין כמ״ש ט

3 )זז״ב( לא

 שלים וגנזי חיים מקור עמך כי לי־ו( )חהלים דכתיב
 שעתידות ונפמוס ורוחות צדיקים של ונשמותיהם וברכה

 מתים ט להחיות הקב׳ה שעתיד וטל כמשז״ל להבראות
 ערבות גס כי ספק ואין רוחניים ההם הדברים כל הרי

 קדש בבית שכינה בהיות רמז ואחשוב להם מתקרב
 רקיעים ז׳ הרומזים אלו טריעות המככהו הקדשים

 הארץ על הנשפע שפע שהיה מתחלה כאשר לא כי לרמוז
 בתחתונים שכינה שעיקר עתה אך השמים מן עליה בא

 הנהגת וכל ברקיעים להשפיע שפע יצא לרקיעים מתחת
 העליונים בשלשה כי ויתכן יושפע מהארץ השמים וטוב

 חש שהיה אברהם אל בהחשיס אבות לשלשת רמז ים
 אלים ועורות ססגונא( מעין שש )והנה קונו רצון לעשות

 גדיי עורות ואת כנגד עזים ועורות יצחק של אילו כנגד
: כו׳ הלבישה העזים

פקודי פרשת
 שכל לשוס ראוי וכו׳. המשכן פקודי לחכאאלה

 אומרו )א( .אלו במקראות והבין
 ע״פמשה פקד אשר אומרו )ב( .תעמיס ב׳ משכן משכן

 הלוים עבודת או' )ג( .משה פקד אשר יאמר ומהראוי
 פקודי אצל במסעות היתה אבר הלויס עבודת ענין מה

 אומרו )ד( אתמר ביד שהיה הודיענו למה וגם המשכן
 למעלה נאמר הרי וכו׳ כל את עשה וכו׳ רי א בן ובצלאל

 וכו'. אהליאב ואתו אומרו וכן פה להודיעו מזר ולמה
 הקדש מלאכת בכל למלאכה העשוי הזהב כל או' )ה(

 לומר ומהראוי מיותר הוא הקדש מלאכת בכל אומרו כי
 אומרו )ו( ככל ועשרים תשע למלאכה העשוי הזהב כל

 הוא למלאכה העושי הזהב כל הלא כי החנופה זהב ויהי
 הויה מה לדעת ראוי הייתור וזולת החנופה זהב עצמו

 בכל באומרו וגם החנופה זהב ויהי שאמר בו נתחדשה
 לכל הל׳ל למה הקדש מלאכח אח׳׳כ כמ״ש וגם הקדש מלאכת
 למלאכת העשוי הזהב כל אמר ולא בהחלה הקודש מלאכת

 כו׳ אדני אה לצקת כשרהככף באו׳ויהימאה )ז( הקודש.
 ככר מאת ויהי יאמר ראוי והיה היציקה ענין הודיענו למה

 אדנים מאת אומר )ח( .הקדש אדני למאת הכסף
 הכנר מאת יאמר וראוי הוא נהפוך כי הכנר .למאת
 מה )י( מיותר. הוא לאדן ככר או׳ )ט( . אדנים למאת
 עחה גס והלא הדור ליצני נגד הזה החשבון הועיל
 החשבון על יחירה נדבה היתה בלא למו יגיד מי יאמרו

 ואת הכסף ואת הזהב אח אך פקד לא למה וגס הזה
 מציאוהן הזכיר רק עשה לא דברים באר וכל הנחשת

 דור ליצני משה שראה נ״א( פ׳ )ש״ר ארז״ל והגה לבד
 והנה חשבון ע״כנחן המשכן בנדבת יד ששלח מרננים

 ע״ש פקד אשר לז״א ממנו החשבון קבלו למה קשה עדיין
 מראשים החשבון לקבל ירצו לא שצבור גם כי ללמדנו משה

 ומישראל מה׳ נקי נהיות חשבון ליחן יבקש מעצמו הוא שבהם
 ישראל ע״פ היה בלא כלומר משה ע״פ פקד אשר וזהו

 יקבלו להם צוה בפיו שהוא פיו על כ״א ממנו ו שבקש
 ן ועדיי פיהם על ולא משה ע״פ היה פקד אשר כי חשבון

 ימים שלא ולומר לעכב להם שהיה לומר מקום היה
לליצני



משה פקודי תורת 24 4

 הניתנים דברים ושאר והכסף הזהב סך שהיה אמר אשר
 המשקל היה ההוא והמשקל הסך מלאכה לעשות

 פוקד אשר וזהו כלום חסר שלא אח״כ הנמצא והשיעור
 שקבל כקד אשר השיעור כי הלויס עטדת משה ע״פ
 פחות לא הלויס משא עבודת שהיה אחרי הנמצא היה
 וידעי יכירו למען זה עשה אלקיס כי ספק ואין יותר ולא
 במנהג חסר הכלים משקל היה אם משא״כ אתו האמת כי
 שנח והוא כך כל החסיר לא לומר פה פתחון ימצאו כי
 חמת שחשבונו מעיד כאלו הוי עצמו המשכן כי בזה נמצא יד

 שנא יתכן איך וש״ח אמר מאשר וכליו משכן חסדו לא באבר
 כי עשה וכו׳ ובצלאל אמר לזה פלאי והוא דבר יחסר

 הם וכו׳ בחכמה אלהים רוח ית׳ הוא אוחו מלא אשר הוא
 אשר האיש היא וגס העולם נברא פבהס דברים השלשה

 צוה אשר מח( פ׳ )שם כמשז״ל ה׳ צוה אפר כל את עשה
 אמר שלא דברים אפי׳ ה׳ צוה אשר אלא נאמר י״א מפה

אחו וגס ידו על זה נס יעפות1 הוא כדאי וא״כ רבו לו

4 לא

 לז״א הוא נאמן כי יודעים כלס שהמה הדור לליצני
 ראוי היה שהחשבון לומר פ״פ היה כי הלויס עבודת

 יחשבו הלויסושלא עבודת כלם ההם הדברים שהיו ליה
 מזהב דבר שמץ לחסר בעבודתם יד ישלחו הלויס אח

 מספר מעתה לדעת שוב ע״כ עליהם ישאו אשר וכסף
 כי איתמר הוא א' איש יד על מינויים והיה הכל ומשקל

 )ב״ב מרז״ל כנודע חשד היה לא שנים ׳*פ ע היה אם
 המלאכה עושי האנשים את יחשבו ולא פסוק על ט( דף
 כ״א למשדס אין שנים בהיות כי עושים הם באמונה כי

 יועיל מה וש״ת כו׳ איתמר ביד וזהו בלבד א׳ ביד בהיות
 ונכנס ידו מתחת הכל שיצא אחר משה שיתן החבבון כל

 ידם מתחת היה יחסר אס ואולי המלאכה עופי ביד
 יחשבו ולא פסוק על )שם( משז״ל והוא כו׳ ובצלאל לז״א

 לחשוד שאין עושים הס בתמונה כי המלאכה עופי את
 הוא זה אך חשבון מהם ליטול שמיס מלאכת עושי את
 בשנים נגבית שהקופה חכמים צוו וע״כ בנים הס כ;

 בעושי כי שאמר הענין אל נבא ובזה החשד להסיר
 אהליאב ואתו עשה בצלאל כי חשד מקום היה לא המלאכה

 וא״כ המלאכה כל היתה פיהם ועל פנים כאן הרי כו׳
 היה אחד כמוהו קם לא כי גס מפה אך משד פס אין

 לבל אף לחוש ו חשבון לתת כמעשיו נעשה דעת וילמדנו
 תירוץ אל לבא אחרת דרך יחנן עוד הדור ליצני ידברו

 מבכן אומרו אל )ח( לב נשים באשר ההערות שאר
 בארון רק צודק זה אין כי העדות או׳ ואל פעמים ב׳

 עדות שהוא נא( פ׳ )ש״ר שארז״ל מה וידוע במשכן ולא
 יאמר הפשט וע״ד העגל עון על להם יקר ש! לישראל

 חפץ חלילה היה אס הלא כי לומר מקיס היה הנה כי
 והוא החסרון לתלות מקום היה כי יכול היה יד לשלוח

 למסור כלים מהם יעשה אשר והכסף הזהב דרך כי
 ובארגמן בתכלת וכן וכיוצא ובשישה בהתכה לס ממש

 הרבה יד לשלוח האומנים ויכולים וכיוצא פתילים בשיורי
 האמת כי איפה יודע במה וא״כ הנהוג בחסרון ויתלו

 הוא שכן מעיד ומי באמת המשכן פקודי אלה לז״א אתו
 עצמו המבכן ,с העדות משכן לז״א כחשבונו אחו שהאמת

 מעט כ״א חסר היה שלא פאצ״ל במה בדבר עדות נותן
 כל הנה כי נימא כמלא אפי׳ מכד לא גס לחסר מנהוג

 העידה גס הכל לעיני מרע״ה ואמונת ההשגחה שהוכרה
 נאמר שלא ווים עשה המאו׳ ושבע האלף את כי התורה
 לאדון ככר לבא ככרים במאה חברו השיעור שאותו

 עניינם היו לא אשר הדברים שאר לכל ראיה נקח ומזה
 המשכן ענייני פאר כל שיעור מנה לא וע״כ בכור ניצק

 :הבאר כל אל ראיה יקח מאלה כי במשקל במספר
. וכו׳ ישראל בני ויעשו .וכו' עבודת כל ותכל לב

 ואח״כ ראשונה ישראל בני ויעשו הל״ל קשה
 עושי את מסייע שהקב״ה גס כי יאמר אך יאמרותכל

 עשאה הוא כאלו בה העוסק על הקב״ה מעלה המצות
 היו לא למעלה כתבנו כאשר המשכן בעבודת והנה כולה

 ע״י מאליה נעשית היהה אך במלאכה בקיתים בישראל
 מאליה כלתה כאגלו עבודת כל וחכל וזהו ית׳ השגחתו

 הכתוב אליהם מעלה ואעפ״כ נעשית היחה השמים מן כי
 וכו׳ ככל ישראל בני ויעשו וזהו הכל עשו ישראל כאלו
הוא אך כששים 'נראים שהיו אע״ס לומר הדמיון בכ״ף

 זה דרך על יאמר או :כמעט בו כיוצא הוא שגס אהליאב
 פיהה ועל המיס משקל משה ידע אולי איש יאמר בל

 ובצלאל לז״א ומשקלם חשבונו יחדו צדקו לכך חשבון נחן
 משה כי כלו׳ וכו׳ אהליאב אחו היה ואשר עשה וכו׳
 כ״א זה אין אך הכלים משקל הוא לדעה אחו היה לא

 משה הוא נאמן כי ישראל לשידעו הדבר יצא שמה׳
 יהיה היא רק דבר לא כי דברו סוב לא אשר אפי׳

 פחח בלי העשיה שאחר מה עם בעצס צודק חשבונו
 וזה וצדק האמת דבריו כל כי ית' הוא הורה אך וייתור

 שהזהב כלו׳ וכו׳ העשוי הזהב כל הבאים הפסוקים ענין
 השיעור אוחו המלאכה לעשוה שהיא למלאכה ומזומן העשוי
 והי׳ הקדש מלאכת בכל כן אחרי הנמצא היה בעצמו

 הדיוט במלאכת ק יקרה שלא מה קודש שהיה במה זה
 ידיעת כ״א צורך אץ השיעור לדעת ובכן הקדש וז׳א
 החנופה זהב ויהי וזהו מחחלה הורם ואשר הונף אבר
 שהתורה גס ועדיין ק שאחרי השיעור הוא כי וכו׳

 וכסף אמר לזה הכל לעיני מוחשת ראיה אין כך העיד
 לששים כי והוא בעצם יבחן בזאת כי וכו׳ העדה פקודי
 ואלף ככר ק' כולה ם וחמשי ות״ק ,פים1א ושלשת רבוא

 ידוע והנה אדנים מאה נעשו ככר ומהמאה שקל והשעה
 ואלה בההכ׳ משיעורם לחסר הנהנים וכסף הזהב דרך כי

 הכסף ככר מאת ויהי ומרו וזהו כלור חסרו ולא הותכו
 ואע״פכןמאת ולהתיך ־. ; ל כדי זה שיעור שהיה לצקת

 היו העשותס אחר האדנים כי הככר למאת אדנים
 השערה פי על ולא מתחלה היו אפר הנכר למאת בוים

 שוהבלי לאדן ככר כ״א א׳ לכל לחסר הראוי כניכוי
 אדנים המאה משקל היה פלא הכתוב שיעור או .כלל פחת
 כ״א נשוה ככר אחד כל שהיה לא אך מאה ככרים יחד
 אחד אדן לכל היה א׳ ככר כ״א יותר וזה פחות זה

 הותנו לא כי אחרת בדרך או בתחלה כאשר העשותס
 משקל היה כן ופעל זה אחר זה בדפוס יוצקים והיו יחד

 כל שהיה לאק ככר היה שמתחלה כ״א שוה אחד כל
 היה וע״כ לבדו אותו יוצקים יהיו אדון לכל בפ״ע ככר

 הנדבה משקלי כל לא כי יחסיר לא וא' יחסיר שמא׳ אפשר
 אדנים מאת היו זה כל ועם א׳ בשיעור טהור כסף היה

הדברים כלל אהד רשום הכר לא כי הככר למאת בוים



קכג &שה4פמודי
 ההוא העיז הפילמים רטן שאמרמרע״ה ואפשר העגל

 הזה העגל ויצא כמ״ש מאליו יצא כ״א היה מעשה לא
 הערב.רב מיד כ״א היה מידינו לא הדבר היה אם וגס
 מעשה הוא כי להפך היה לתקן הבא המשכן מצות אך

 עובה מדה ומרובה בנ׳י אנחנו ידינו מעשה הוא וגס ממש
 הפכו אל ולא תבינו זה אל ראוי ע׳כ פורענות מדת על

 במה יאמר או .כוננהו ידינו ומעשה וזה ושכוננהו
 יותר צדיקים מעשה גדולים ה( דף )כחוטח ז״ל שאמרו

 כתיב וארן שמיס במעשה דאלו וארץ שמיס ממעשה
 במעשה ואלו שמים ספחה וימיני ארן יסדה ידי אף

 ואמר .ע״כ כו׳ ידיך כוננו ה׳ מקדש כתיב הצדיקים
 אצבעותיך מעשה המה אשר כסאך הכינות שבשמים גס

 שרויה שכינה להיות עלינו אלהיט ה' נועם יהי כאשר
 ידינו מעשה יגרע לא לצדיקים חחשבנו כי עצמינו על

 עליט כוננה הצדיקים ידי מעשה בזה כי מעלה של משמים
 שתכוננם צדיקים מעשה גדולים הם לפניך ,ה שאתה
 שם כי וגס ידיך כוננו ה׳ מקדש כמד״א ידיך בשתי

 מעשה שמלבד השמים שער במקום אשר ב״ה אל נאמר
 גם כי לפניך יכונו אחלי .מסייע בעצמו המקום ידינו
 וזהו מכוננהו לבד ידינו מעשה היותו כ״א במשכן שאין

 המוריה בהר כעתיד שאינו אם כעת כוננהו ידיט מעשה
 כל אל רמז הוא המשכן כי יהיה הזה התכוננות וענין

 חומרי׳ שאנו אומרים שאנו ובמה כנודע העליונים הדברים
 ההתקשרות אך ידינו מעשה לעשות כ״א כח לנו אין

 והתקשרות דוגמתן הס אשר הדברים אצל וכליו למשכן אשר
 שכינה השראת ע"* בלחי אינני רמוזן ע״ם גס חלקיו כל
 המדרש ענין וזה כוננהו ידינו מעפה הוא אשר וזהו בו

 עד יום בכל להתקיים יכול ובלתי מתפרד שהיה שאומר
 אלהיט ה׳ נועם ויהי יאמר או :שכינה בו ששרתה
 במשכן עלינו תחלה כוננה המשק שהוא ידינו ומעשה
 מפה של ידינו ומעשה ובזה והקימהו שתכוננהו העליון
 כלי הם ידינו ומעשה או העליון עם יקושר כי כוננהו
 דוגמא ט יש כי בעצמותינו תחלה עלינו כוונה המשכן

 עצמו המשכן הוא ידינו ומעשה ק ואחרי המשכן מעלה של
 היותי על תתמהו אל יאמר וכו׳ עליון בסתר יושב כוננהו
 הלא כי חלילה הרגשיית אינה ית׳ שישיבתו למה כי במשכן
 ממלא איט ע׳כ שיורגש ולא בסתר הוא יושב כשהוא
 עליון הוא בשבתו אז וגס גבוליי שאינו חלילה מקום

 זה בלעדי הלא כי והראיה ג״כ כטדו השמים על גס כי
 הוא זה גס כבודו הארן כל מלא בהיות הלא המשכן
 והגבילו די לעולמו שאמר הוא שדי בצל הלא כי פליאה

 גס לזר יחשב שלא תדעו נסה אך בצלו יתלונן ואיך
 ראיה הנה גטליי הוא כולו העולם גס כי במשכן היותו

:אמיתית היא שתשובתי
 שלולא היות שעם אמר ,פשה כן וכו׳ משה
המשכן את להקים יוכל לא משדי עזר

 ה צוה אשד ככל משה שעשה שנמצא הנזכר כל ולעשות
 כאלו הכתוב עליו מעלה זה כל עם הדמיון בכ״ף שהוא

 וכו׳ ככל זהויעשמשה ע׳פ או דמיון בלי ממש עשה כן
 הוא הלא זת׳ ציווי בעצם נעשה היה ואיך הדמיון בכ״ף

 ויעק הכתוב ושיעור דמיון בלי עשה כן הנזכר השם כי
:ממש עפה כן ה׳ אך וכו׳ הכל משה

זיקי

וזורח
 ה' צוה אשר ככל עושים נמצאו הכל את עושה היה ית׳
 יתב׳ הוא עליהם מעלה זה כל עם צוה אשי ממש ולא

:עשו כן וזהו הכל אש כטשוממש
 והנה אומרו וכו׳ המלאכה כל את משה וירא מג

 אך מיותר הוא עשו כן ואומרו וכו׳ עשוי
 צוה כאפר ולא ה׳ צוה כאשר אותו עשו והנה יאמר
 והיה בצלאל משנה היה דברים כמה .כי אליהם משה

 צוה אשר אל ולא משה את ה׳ צוה אפר עם מסכים
 הנה כי יכוין וגס ה' צוה אשר את וזהו אליו משה

 מטרה וכו׳ ומכסהו אהלו המשכן משה אל הראה הקב״ה
 בהר מראה אתה אשר כתבניתה ועשה וראה כד׳א וכלים

 ראם אפר מגיד ע״פ רק ראו לא אשר האומנים הנה
 משה את ה׳ הראה כאשד ממש עשות׳ יוכל לא רומניים

 והנה וכו׳ משה וירא אמר הגדתו ע״ם רק ראו לא והם
 יתכן איך תאמרו ושמא ה׳ צוהו בעת כאשר הוא ממש
 עם הנזכר ה׳ כלו׳ עפו כן לז״א טבע כדרך שלא והוא

 אתם העושה היה ית' הוא כי ישראל שהם לעיל הנזכר
 והנה .ישראל ואת הקב״ה את משה אותם ויברך אז

 שכינה שתפרה רצון יהי באומרו כוללת ברכה בירך
 ה' אש ברכם שבזה וכו׳ נועם ויהי ידיכם במעשה
 ברכה הרי הברכות כל כוונת שהוא למפה שפע שימשיך

 משה וירא יאמר או .כפשוטו לישראל וברכה ה' את
 שהיא עפו כן אומרו שנעיר במה .וכו׳ המלאכה כל את

 לי ועשו על תרומה בפ׳ למעלה פכתבנו ובמה מיותר
 ושכנתי אומרו אל חוזר תעשו וכן שאומרו וט׳ מקדש

 ושכנתי )ב( מקדש לי ועשו )א( דברים. ב׳ שאמר בתוכם
 צדיקים שיהיו ממש בתוכם אפכון באופן שיעשו בתוכם
 . אותך מראה אני אשר ככל אמר הא' על לכך ראויס

 הא׳ על והנה משה וירא ואמר תעשו וכן אמר הב׳ ועל
 אמר יתברך צויו ג״כ שהוא הב׳ ועל צוה כאשר עפו

 אשר הקדש ברוח לבדו משה כ״א זה ראה ולא עשו כן
 הדברים בפני הרואה לבדו הוא כי משה וירא וזהו אתו

 משה אותם ויברך לברכה ראויס שהיו ראה וע״כ
 במעשה שכינה שתשרה רצון יהי שאמר )בחנמומא( וארז״ל
 לפ״ז הכתוב ביאור ויהיה וכו׳ ה׳ נועם ויהי ידיכם
 ומכם הוא בכם שכינה עיקר משכן שעשיתם גס שאמר
 נועם ויהי ידיכם מעשה שהוא במה המשכן אל ימשך

 שמעשה מזה וימשך עצמינו על שהוא עלינו אלהיט ה'
 הוא יעזוב הישען איש יאמר כי כלו' עלינו כוננה ידיט

 אצבעותיו מעפה השמים שמי הם כסאו השמים ית׳
 נועם יהיה באשר לז״א אדם בני מעשה במשכן וישכון

 כ׳א אצלינו ידינו מעשה יערכו ולא יחשבו לא עלינו ה'
 ידינו ומעפה וזהו אתנו אתה באשר מחוקינו למעלה

דרך ידינו מעפה יהיה אשר בכל שחתן עלינו כוננה
 .טז רוחני דבר כאלו מגדריט למעלה כלו׳ עלינו התכונות כל

 לפניך נוחילה ועוד המצות מעשה עגין ככל לפניך עשינו
 גם המשכן הוא עתה בפנינו אשר ידינו מעשה גס כי

 טננהו הוא גם עלינו ה׳ נועם היתה פרס אותו שעשינו
 כמ׳ש ידינו ומעשה באומרו וידוקדק נו שכינתך בהשראת

 מלהשרו׳ העגל יעכבעון יריאיספן ישראל )שס(שהיו ז״ל
 שלא המילואים ימי בשבעת ידיהם רפו כן שעל שכינה
עון נתכפר לא אולי למשה ואמרו שכינה בהם שרתה

5 )ח״ב( לא
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 המשכן את משה ויקם המשכן הוקס וכו׳ בחדש ויהי יז
 הקמת וכו׳ קרשיו את ויחן אדניו את וישם

 לשים אחור ישוב איך ההקמה אחר וגם כפולה המשכן
 יוכל מי כי שהואכמאליו מסה של הוקס יאמר אך אדניו
 מעצמם התיצבם שאחר הבריחים גם ומה להקימו לבדו

 ופובי וחצי אמה ברוחב אמות עשר הכבדים הקרשים
 וז״א הבריחים ע״י הכל יכון עד ויעמדו ויציבם אמה
 בכוונתו העליון הוא הידוע המשכן את משה שויקם תדע

 התחתון משכן של אדניו את וכו׳ שלמשה את וישם ועי״כ
 נס וע״ד .הדפנות בשלשת קרשים מ״ח קרביו אח וישם

 והחזיק להקשרם בריחיו את שויחן עד יחדיו עמיו
 על התיכון שהבריח צח( דף )שבת לרז״ל גס ומה אותם

 ומערב דרוס רוחות בשלש ונכנס מתקפל היה נם דרך
 הושפע באיכותו העליון הקימו שע״י כ״א זה ואין וצפון

:התחתון אח לבדו להקים להעזר
 כי מיותר ויקח או' .,וכו העדות את וימן יקח1 כ

 ולא .בשבעות אותם לשום לקח הבדים גם ’
 ויתן בעדות או׳ ועוד הדברים בכל וכן הלקיחה הזכיר

 מלמעלה אמר וגם וימן ואמר חזר ובכפורח שימה ובבדים
 בידו העדות את שויקח בזכות יאמר אך מיותר שהיא

 זהב וצפוייו עץ הארון וגם בארון אוחו שויתן זכה ית׳
 שנותן כמי שהוא אלא העדות את בו לינתן כדאים אינם

 קדושה קונה ידה על כי התורה ?תוכו בתת לארון מתנה
 בבדים אך התורה בו חנתן מפרס בו היחה שלא מה

 הוא בצדו רק שאינם עם הארון על ואמר שימה אמר
 התורה תופסי ביד למחזיקים רמז שהם שהכדים למה

 עושה מתבייש שאינו באופן וכיוצא מלאי כהסיל לנשאם
 אל שהוא התורה בו שניתנה מהתיק יתירה קדושתם כן

 מצד מתבייש אותו שזן שעם בביתו הת״ח את המכנים
 מהנה כנותן הכפורת את ויתן וגם הארון על וזהו מה
 ט הנשפעת שכינה קדושת בערך החרון מציאות הל

:הכרובים שני בין מהשמים מלמעלה
 מפה יד על שנגמר וע״י .וכו' החצר את ויק□ לג

 אמר ע״כ גומרה ע״ש נקראת והמצוה
 ועוד הכל את עשה הוא כאלו המלאכה את משה ויכל
 פ״כ ידו על שהיה המנאכה את משה ויכג כאשר כי כיון

:וכו׳ הענן ויכם מיד
 הענן השראת שאין גס אמר .וכו׳ הענן ויכס לי

 שנא׳ כדבר ולדבר ליכנס למשה מעכב

 ועמד העק עמוד ירד האהלה משה ובנא תשא כי ס׳
 כי דומה הנדון אין לז״א משה עס ודבר האהל פחח

 של במדרשו שם כי א* בבחינה בכ״מ שכינה השראת אין
 כטד היה עתה אך מה בצד השראה רק היה לא משה

 בעצם לו הראוי מהמילוי מלא ה׳ כבוד שהיה מלא ה'
 אהל אל לבא משה יכול ולא וע״כ מאד נורא היה ואז

 שקרא במדרשו שהיה ממה עתה נשתנה ומה וש׳ת מועד
 עס ודבר הענן יורד היה ושס הוא גס מועד אהל לו

 עראי היה במדרשו שם והוא הענן עליו שכן לז״א משה
 עליו שכן עתה אך במילואו מתגלה ה׳ כבוד היה ולא

 גס ומה במשכן היוחס ימי כל שס לשכון בא כי הענן
 מעשה על בתשובתם יש׳ שנחרצה אחר רצון עת שהיה
 על שכינה להשרות ובא שניות לוחות להם ונתן העגל

 כי ואפשר . המשק את מלא ה' וכבוד ע״כ ישראל כל
 או׳ א׳ כחוב וז״ל במאמרם ד( דף )יומא רז״ל כיוונו זה

 ובבא או׳ א' וכתוב מועד אהל אל לבא משה יכול ולא
 ביניהם והכריע השלישי הכתוב בא מועד אהל אל משה

 שאומרו להם הוקשה שודאי ע״כ הענן עליו שכן כי
 או׳ שהרי ואילך מהקריאה שהוא אפשר אי משה ובבא
 ית׳.ע׳כ אחו לדבר בא היה מעצמו שמשה אתו לדבר

 שע״כ מלא ה׳ וכבוד הענן עליו שכן כי הכתוב הכריע
 בא איך ותדע יש׳ קראו עד יכול לא ראשונה בפעם
 עד הנסיעה זמן יודעים היו לא הלא כי בקבע לשכון

 תדע יאמר או .יסעו וכו' הענן ובהעלות כי העלותו
 עליו שק כה פד כי הוא הלא ירא היה לא כה עד למה

 משא״כ המשכן את מלא ה׳ כטד עתה אך בלבד העק
 אך יומס רק עק נראה היה לא הלא כי וש״ח באהלו
 בלילות מסתלק העק שהיה הנה .אש רואים היו בלילה

 .הכל לעיני יומס המשק על ה׳ ענן כי אמת הן לז״א
 הוא אש רואים שהיו מה כי בלילה מסתלק היה לא אך
 לילה תהיה ואש וזהו בלילות נגלה אש היה עצמו בעק כי
 ישראל בית כל לעיני הוא ביום נראה האש שאין ומה בו

 האש נראות היום באור כח יעצרו ולא למו בשר שפיני
 כי ישראל בני אמר ולא ישראל בית וז״א בלילה רק ההוא
 כח פצור לבלתי הראות חשובת להזכיר הענין להיות
 כד״א הנשים בכולל בית הזכיר ביום הענן אש לראוס

 וקיו גרועות שהן הנשים אלו יעקב לבית תאמר כה
 גע ומה כאנשים רוחני דברי אל להביש הכנה להן

:ישראל אמוני שלומי

 : שמות ספר גם להשלים שסייעני . רוממות אל בגרוני
: ברא עולם אשר בעזרת . ויקרא ספר ונתחיל

6 )ח״ב( לא


