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־ י ״ באור החיים י ?  י
ה $ ר ו ת ל ה ו יטיס ע ר  $ ד

 מאת אדפו״ר הרד־זיק ר׳ חיים בפוםי בעל ד־1נם זצוקללר־ן״ד־ז וזיע״א
 בל יושבי תבל ושובני אד־ן ראו זה דבר חדים ש*א היה לעולמים, מפענח
 נעלמים, נותן אמרי שפר אמריו נעימים, מתוק מכל מטעמים שפתותיו
 שושנים, ודבריו מתוקים מדבש ונופת צופים ישרים ותמימים, ואחריו כל אדם
 ימשוך בעבותות אהבה מי האיים החפץ חיים אוהב ימים, בנועם שיח דרושיו
 היקרים מעורר ישנים ומקיץ נרדמים, בעומק ופלפול צלל במים אדירים, גבוד
ים צדיק תמים, מחברו  במלחמתה ש" תורה חצי גבור שנונים, ארי במסתי
 שמו נודע בשערים ומפורסם בתורה וקדושה כמלאך אלקים, הרב ד,גאק
 עיי וקדיש בקש״ת דיים כפ1סי זצ״ל, והיתה נפש אדוני
ת מצרים יע״א וקמו עיניו ״ י ע ו וסו״1' ב י י ה ד י ה ׳ ש 1 c , , n r י י  צרורה בצד
 מלראות והיו עליו מרננים, •םח׳׳ו לקח שוחד ונשא פנים, ועמד לפני החבה
 בתוך קהל ועדה והתחנן לפני צור עולמים, ואמר אם כנים הדברים כן יהיה
 הענן יכסנו כיי הימים, ואם הוא נזהר בזה מאד באמת ובתמים, יאירו עיניו
 כימי נעורים, ונתקבלה תפלתו בהלו נר׳ו ^פני צור שוכן מעונים, ועד היום
 כל הנשבעים, לשקר ע* קברו נענשים, נשמתו בגנזי מרומים, וזכותו
 יגן עלינו *ידור דורים, עיין משכ״ע גאון עוזנו רב חיד״א אות מ׳ םי׳ ט׳.
 בשם הגדודים, ועד הנה היו דבריו גנוזים וטמונים, הרבה ימים, בצלוחית
 של פליטון המונח בקרן בן שמן לא נודע איה איפה הם מעיני כל חי נעלמים,
 עד עתר. היה עת רצון עת הזמיר הניע וקול התדר נשמע בארצנו ארין חיים בא
 עת דודים, יקדש הרעיון ויזכך השכל וילהב הלבב יהלוך אליו רוב אמים ,פה
 קדוש דברים היוצאים מן הלב חוצב להבות אש דברי חכמים, מימיו יוצאים מן
א את הימים, כבוד מעלת הרב המופלא צ  המקדש מים חיים למוצאיהם הוא מ
 וכבוד ה׳ מלא וכתר שם טוב עולה מזרע קדושים אראלים, ותדשישיש,
ק היש״ר וירא  במוהר״ר אברהם יערב ךיץ בן הרה״ג הצדי
 אלקיש, תגצב״ה: הוציאו לאור עולמים לזכות את הרבים, זכותו יגן עליו ועל
 זרעו וז״ז בתורה וחיים, ולבלות את שארית ימיו בחיי נחת ועונג על התורה

 והעבודה בעיה״ ק ירושלים תובב״א כל הימים.
 $£/ר בעתירת המגיה ע׳-ה המ1פה תמיד, לישועת ה׳ וחסדו

 נאש דוה, בבפהר״ר שלמה לניאדו, הי״ו•
 נדפס בעירי׳׳ק ירויטלש תובב״א בי׳׳ר.

« £ S ה ׳ צ ׳ י ׳  שנת ש׳עיר׳י ד

ח ה י י ס ו נ ך ש ו ל פ י ס ו י ך ו י מ ו י ב ר  בי בי י
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 ; מזכרת נצח מעוררת אהבת דודים

 אורה זו רתורה, יובל שי ותשורה, ומנחה טהורה,
 זבה וברה, אל מול פני המנורה, הטהורה, כבוד
 מעלת יקירי ואהובי, איזי והביבי, האמן הנכבה
 היקר ונעלה, בתוך עם םנולה, לשם טוב ולתהל־ד:
 הנביר המפואר והמרומם אור יומם רצ״ו סי׳ סי׳

ר ״ י ב ם א ר ו ע ד ל ע , ל ר י ה ז י , ו ר י א ו י ״ ר ״ו נ  הי
 נאמן אהבתי יקבלהו בשמהה ויזכה להגות בו הוא וזרעו וז׳׳ז

 עד בוא מבשר טוב גואל האמתי וזכות מרן המחבר
 הרב הגאון הקדוש יגין עליו ועל זרעו וזיז עד

 סוכ״ה ברוב הצלחות, ושובע שמחות,
 שלום בחילו, שלוה בכל גבולו׳

 כאוות נפשו היקרה
 ונפש ידידו דו״ש באה״ר מוקירו ומכבדו ומעתיר בעדו עתרת

ם ו ל ש ה  ה ה יי ם ו
 נאם המו״ל הצב״י,

 אברהם יעקב ענתיבי,
 יצ״ו ם׳׳ט

 מבנית ישיבת -בר יוחאי״
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ט ^ י ' ח — ־•־ ש ל . — • י ס ו י • ך י  הרבנות הראשית ק

 בעוב״י מצריב *אגפיה

d / . 4  מעפר ^

 1ככ;ל ליל דמנ«1א כמלדד אכילס wo ג• •4ע
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 4 י י •י

 •7-7• ליב

 •יןיאיע !באמללפיס לך$«*(כס מתפר י כאני״ לחייס" j&w״ גמ5 יז1נ

6 לאגי ארג כ>1ג ו צ ) ל  /ל*ן ממעט א*ר wעמיע• \j,»x{jy חן יזן 1׳ ליןל^יג אע עיע«דן 5ן 1

 ;7 ?מתגר /1 מ>1פ3ט עמנה 6;4ל>י1 המכריס b?«׳6> ב״&יא! *

 ללבייס לליץיס ;לדזחגדם לגע/4ס מכ1אד>ת. עמייךס באדמיס ידיס מי״א*0 אי;
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ע לך אל; ברנת\ /אי; ,ט ל •אריך את״ ט מ מ  1 ח>בל 1נפסנ• 1ל;מק. 1ך כקל! עס ,

̂ בא ^ א מוען ־ א0נד&ס כ למחבל /1 י^מגל 1י«יגך [יןבעע א ה 1ך, נערב •מך י ל ^ צ /  •לעין ;

 צעל ל את.לניב? ת״0 על לעג1ס י
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ך *מבבלך י י פ ג  כא בע/ייט 1פץ . מאי; מ
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 הסכמות הרבנים הגאונים

ז תרנ״ה פר״: יז״ל -נ״ו ו ח  פה עה״כ צפת ת״ו ביום הי׳ סיר, שנת תר״ן בס׳ חכמות ב

 שלום וברבה, מאלקי המערכה, לראשי אלפי ישראל, אוהבי
 התורה ולומדיה דת יקותיאל, גדע תהלת הגבירים הרמים,
 הנאהבים והגעימים. ומתוכם שרים גדולים, קדש הלולים. ועל
 ראשיהם, אור ה׳ עליהם, מ״ ע כתר תורה, אספקלריא המאירה
 ה׳׳ה הרבנים המופלגים, דיינים וממונים אבני שוהם יאבני מלואים

 אשר אור תורתם זורחת בעיב״י ברוך עמי מצרים יע״א.
 ויהי נועם ה׳ עליהם, אנם״ו.

 שלמים מרובים! כטל מאת ה וכרביבים!
 שרים על העם! עינינו ל׳ו ראו מטמון יקר אשר עדנה לא היה לעולמים היד, ספר
 קדוש כתיבת יד מעשה הגדולים היה מ״ע רבינו הגאון הגרוד1
 חיים כפוםי זצ״ל וויע״א והרב הגדול תלמידו ומניהי מהר׳׳מ מונסון זצ־ל ודש אשר
ו באור החיים והוא פירוש על התורה כציף דבש א ל ר  ק
 אמרי נועם דברי אלהיס היים ונתן טעם הרב הגז׳ על קריאת שם ספרו המ׳
 שם זה על אודות הנם הגדול שעשה לו ה׳ במאור עיניו כמובא בם׳ שם הגדולים לרב
 חיד״א דל ע״ש, ומעשה נורא זו נפלאות תמים רעים, והספר הלזה כן נמצא בבית גנזי
 ספרי דבי רב מ״ע הרב המ״ו ובביד הי מלא חסיד ועניו ומאושר בכל עניניו מזר׳׳ק טהור
 כקש״ת כטהר״ר יש״ ר ענתיבי זצ׳ל שהיה ב׳ לב״ד במח״מ יע״א בזמןיהרב מהר־א ישראל דל
 וישב שם כעשרים שנה, ומפ״ק שמענו כי סנה הספר הזה בדמים יקרים וכונתו לזכות
 במצוד. להוציאו לאור על משבה הדפוס ולהלקו ביעקב להיות שפתי צדיק דובבות, ואותו
 זמן לא אםתיעא מלתא, וזרעו לברכה הבנים בניו הי״ו טובים השנים הנשואי׳ם אבני
 טלואים, הראשון בקודש אדם המעלה, מ״ע הרב הבולל שו״ב בן הללםופ׳ר הנעמתי ידידינו
 ומיודענו כמוהר״ר אליהו רחמים ענתבי הי״ו והטור השני החכם היש והכ״ו כמהר׳׳ר
 אב״י ענתבי נ״י נתאזרו חיל לעשות רצון אביהם הרב הק׳ הנז׳
 וגתאזרו חיל ללכתלמח״ק יע״א אשר שםמבירים ערך וגודל קדושת הרב רבינו הק׳ הנז׳
 ונפלאותיו אשר עשה וה״ה לכבוד הרב הם׳ הגז׳ וזרזו עצמם ויפזרו את ממונם להוצ־א
י ספרא נהה ואין לתאר א  מן הכח אל הפועל ולהתנדב בעין יפה לידם להדפיס ה
 גודל מעלת המצוד, הק׳ הזו וגודל הכבוד אשר עושים עם הרב הקדוש המחבר דע״א להוציא

 יגיע כפיו לאור ושכמיה החיים והשלום.
 הצעיר הצעיר הצעיר הצעיר הצעיר

 יוסף יהודה חבים משח יעהב אברחס חי אחרן קרסינטי יוסף מזרחי
 ס״ט ס״ט שאקי ס״ט ס״מ ס״ט

 (חותם אטח כ״ד הצדק ק״ק ספרדים בעה׳׳ק צפת״ו



ם הגאונים י ת הרבנ ו מ כ ס  ה

 בעדה

 דרום הזה הופיע לבית מדרשנו אנן ב״ד רבה דק״ק אשכנזים הי״ו בעח״ק צפת״ו דח״ל
 האי ספרא נהר אור הגנוז תורת ה׳ תמימה, כליה יוצאה בהינומא׳ מעשה.ידה״ק
 הד מן קאמיא. מבני עליה. מעי הרב הגאון הגדול. מעוז ומגדול. המפורסם בניםיו
 ובמעשיו הק״י כמוהר״ר היימ בפוסי זצוקללה״ה זיע״א. באשר זכר שר הרב הגאון
 מופ״ה רב חיד״א זצ׳יל בםה״ק שם הגדולים מערבת מ׳ ומערכת ם׳
 ספרי חיים. והוא כת״י וזה שמו סי באור ־הייס על ההורה ועיני ראו חתימת יד הרב
 הק׳ הנד. בםפה״ק הנד. והספר הק׳. הזה היה בבית מדרשו שר שם מע׳
 הרב המופלא החסיד ועניו המפורסם בתורה וביראה כמהר״ר י ש ״ר ענת בי דל זה כמה שנים.
 והן עתה הבנים בניו הי״ו ה׳׳ה טע׳ הרב הכולל כמהר׳׳ר אליהו ענתבינר׳׳ו וחחכם השלם והבולל
 כמהר״ר אברהם יעקב ענתבי יצ״ו נדבה דוהם אותם והקדישו את עצמם לכתת את רגליהם
 להוציאו לאור ולהעלותו על משביח הדפום בעיה ובחמלת אחב׳י רחמנים בני רחמנים
 המתנדבים בעם ומצור, רבה היא להוציא לאור תעלומה. כאשר כתבו והעידו ע״ז׳ מעי
 הרבנים דומו״״ן דק׳׳ק הספרדים יצ״ו. ואשריחם מ״ט חלקם אלו הבנים הי״ו יה״ר וחפץ
 ה׳ בידם יצלה. לזאת קומו השרים לעזרת ח׳ בנבורים חזקו ידים רפות העשיר לו׳ ירבה
 וגו׳ להוציא את הם׳ ד,ק׳ הזה לאור ואזי צדיקים יראו וישמחו הישרים בקראם בספר
 תורת אלמיס מקור מים חיים יעלוזו ויגילו. ושכמיה החיים והשלום. כיד נא״ה המעתירים
 בעדם עתרת החיים והשלום החו״פ ע׳־ק צפת־ו בר״ח תמוז שגת ובדבר הז״ה תאריכ״ו

 ימים לפיק וקים.

מ ן״ל דומ״ין ואב״ד בעיה״ק צפת״י 2 ״ ר T D הלן׳ רפאל 

ם החותם  מקו



ב המו״ל נריץ ר ת ה מ ד ק  ה
ב וסכנות) י  [ונתתי להב בביתי ובחסות׳ יד ושם טוב בבג

(v׳w בס״ד בהנ׳־ו עס׳׳י) 

 במה אקדם פניך ה׳ בי עד הלום הביאתני, ולהוציא ייאור האי שופד׳א דאורייתא וביתני
 והחייתני וקיימתני להוציא לאה תורה גנוזה מזה שלש מאות שנה תורתו של רבי
 רבנו הגדול הקדוש המלומד בנםים הגאה המור״מ בעובי מצרים יעי׳א כבוד י־ב היים בפיסי

 זיע״א אשר היה גנוז בבית מדרשו של מע׳ הרב הגדול ר״ם ור״מ כמהר״ר
 מרקאדו אל גאזי זצ״ל ואחריו נתמנה יירב ומרץ הרב הגדול י־״מ ור״מ כמהר ר אליהו
 ישראל זצוק״ל ובחזרתו עט״ר רבי אבא מעי הרב הגדול ההםיד ועניו מזר״ק טהור במה־״ר
 היים יאודה יטבתי רפאל ענתבי זצוק׳יי־4 שהיה שד׳׳ר כוליות עיה״ק צפת״ו דבר
י ראשי ־  ערי ערב ביםתן ועריהנדייא ונתמנה שם ל
 ומי״צ גם מטעם המלכות האדירא מלכות האנגיי יר־ה ובחזרתי לעיה״ק צפתי בא
 מצרימה ונתאכסן בבית הרב הגדול במהד׳׳א ישראל דעיא ובאוחו זמן יורשי הרב
 במהר״מ אלגאזי מכרו מדרשו שי הרב הנד בי ספריו ועט״ר רבי אבא קנה כל הישיבה
 והספרים שבתוכה ובין הספרים היה מצוי גנזי מטמון ם׳ הה׳ באור החיים אשר חברו
 אחרי הנם שנעשה לו שנתפקחו עיניו יעשה המדמה על הספר הנד ומרוב הזמן נאבדה
 ברם כתובו כמה וכמח חתום חת״י ?זהוא חותם ה׳ נסי׳ הצ׳ חיים כפוסי ז״ל ועט״ר א׳׳א
 זצ״י קנהו בדמים יקרים ותמיד היד, חשסי וחפצו להוציאו לאור על מכבש הדפום ולא נסתייעא
 ליה מכמה טעמי וגם כי היה זקן בא בגבור־ת ומה׳ מצעדי גבר הביאני הלום ועבר על ראשי
 מיס הזדונים בידוע לכי העיר ונכנסתי עם השוחטים כתור שוחט מהעוף למינהו מפני
 המתנגדים שהיו לי ותלי״ת תפילת צדיק עושה יושם שלא היה חפץ בי להיות שו״ב ותלי״ת
 זה לי ל״ז שנה ואני עוסק במלאכתי, ומקמץ עלעסתי ומקבץ על יד על יד כדי להוציא לאור
 האי םיפרא דבי רב לעשות נח״ר לנפש הצדיק שיהיו שפתותיו דובבות ולעשות נח״ר
ר זיע״א שהיה חפצו ורצונו להוציאו לאור ומשמים י ש י  לעט״ר אדוני אבי זצוק׳׳ל הרב ה
 זכו לי ומחשבה טובה הקב׳׳ה מצרפה למעשה אנכי העבד אברהם סמצתי עי יד עד
 שמצאתי תח״י קומץ של. ברבה עליתי על הר הק׳ ירושים הבנויה ת׳׳ו וה׳ עזרני להדפיסו
 וגם בסוף הספר הדפסתי איזה דרושים אשר נמצאו אצלי מדרושי עט״ר רבי יען
 כתיבותיו כולם נאבדו במלחמה בעוה״ר מעט״ר אחי מ״ע הרב המופלא אב המליצים ד׳
 אליהו רחמים ענתביזצ״ל אשר מלכות תורקיי׳אגרשה כל מי שהוא נתין אנגלי לצרפתי
 ומלכות האנגליא ירייה הוליכה אותו לקפריסין והיה שם עד כלות המלחמה ובחזרתו מצא
 ביתו חרבה וגם בל הדירות שלנו נחרבו הגם עד היום ומצערו ודאגתו שהוא זקן
 וחולני לא עבר עליו עשרה ימים וחל״ש אוי לי שאבדתי את רבי אי חסיד אי עניו זצ־ל
 זכותו תגן עלינו ועל בניו יצ׳־ו ראשון בקו׳ אדם המעלה הרב העצום ראש מנהל בה׳־ס
 בעה״ק צפ׳ת היאור ואחיו מ״ע הרב המובהק החסיד המקו׳ מזי־ •ק טהור כמהר׳׳ר רפאל מגשה
 ענתבייצ״ו ועל שארית הבגיםיצ״ו וגם עד היום הזה ואחי טוב יד״ןואו״ע מ״ע הרב המופלא
 מזר״ק טהור כמהר״ר רב הוד יוסף דוד ענתבי יצ״ו עד היום והואיושב מו״ץ בבירות יע״א מפני
 שחצרותיו חרובים ואין לו מקום לדור ודוהק הפרנסה ששולטת בצפת״ו יותר מכל העולם
 וע״כ הוא יושב בחייל ומה גם שכעת הוא איש זקן ה׳ הוא ברחמיו יקבץ נדחנו ראשי נא די

 לצרותינו ויגאלגו גאולה שלימה במרוב בעגלה ובזמן קריב במהרה בימנו אמץ.

 ואלה



ל נר׳׳ו 5 י מ  ו הקדמת הרב ה

 יאלך, יעמדו על הברכה אשי־ עזריני יסייעו;־ במקצה היצאית הדפסה הספר הקדיש הזד.

~ כאי"־ ה־,ייש כפיסי זצוקללהה וזיע׳׳א. פ " שהיה גנוז ט־הי^שינים במלאכים ס  י

ם אורב התהה איש המידות הדף ך לקחתי ילמעלת הגביר המרומם :שא ה ר - ב י - (  א

ך , מ , •s - . ^ א ׳ . א 2 י ב ט~ סמוהאבן ־ " יי c צדקות הדגולמרבבה, כבוד 
 הוא יכ;יי הוי ׳עישר כביה־ ־צדקתי עימדת לעד:

 ב) :ב ברבית יעטה לגדיל המעשה יה־ן הידךהנבי־ המפואר ההבם הנערה לש׳׳ט ולתהלה
ד שי׳ ארנסת עזרא ר,—י אתה ה׳ תשמ־־ם היא יבניו ׳כצנה י־צון תעטרם ו ב  _ כ
 ־מכל צער ונזק תצילם יבבל אשי־ יפנה ישכיל ׳*צלה רבית הצלהית ושובע שמחות:
 ג) ובלבות טמרומ־ם כטל וכרביבים יאתיי להאהיב המבורכים טובים מזהבפי־וים אחים
ז שלמה שאמיר• ו ד א  שלא יתפרדו לעולמים כני המנו׳׳ח וירא אלהיט יצ׳' ה
 ז ל אשי התנדבו לע״נ מוי׳א תנצב׳ה וזכותי יגן עליהם :פשו בטוב תלין וזרע• יירש

 ארק ונסו ־גוץ ואנחה והיתד. הריחה:
 י) גב לרבות ברכית נשגבות מר ואההית מציר שוכן ע־בית ישפיע לראש איש אמונות
 מרובי־ בו נכבדות תלמידי היקי־ נהמה ונעים נטע שעשיעים החבם וגדול ליהודים
' רפאל הייףי אתה ה׳ תשמרהי ־כצנה ־צו* תעטרהו ועל במותי י ד ש י ב > ב י ״ ו א  'P י

 ההצלחות תעמידהו:
' רפאל הררי ביד בן מעוז י  ה)ואפריק נמטייה למעלת הגביר המרומם איר יומם כבוד ש

 ימגדול השר וגדול כביד םי׳ היים הררי באיטה היי׳י ה׳ ימלא כל משאלות
 לבם לטובה אמן.

 י) הדרים והשלום וברכה מאל עילום יחולו עי־ ־אש גבי־ מעלת ה׳׳ן •אי׳׳ע אוהב התורה
' אלי׳ סופר י  ולומדיה הכם הרשים גומר הכדים יכילו מחמדים כביד ש
 הי״ו אשר תמיד מעדיף טיבי עלי כאהבתי אלי וגם םייעני בהדפסת הם׳ הק׳ הזה לע׳׳נ
 הבת הבתולה מאושרת ומהוללה הבמה ומשכלת הנקטפת כימי עלומיה בת י״ה שנים
 לילי די סופר תנצב״ה ה׳ ינחמהו ומכל צעי־ ונזק יצילהי וישמור לו בניו ההרים
 והנעימים ויזכה לגדלם לתורה ולחופה ולמעשים טובים ויזכו לאורך ימים ושנים דשנים

 ורעננים ששים ^™*q שליים שקטים ושאננים אמן כיה:
 ;א ונא אקוד. מאת מ״ע אהבי״ יבפ־ט מ״ע הגביי־ים חרמים שרים וסגנים׳ אנשי החםד
 והרחמים לקיים בי מצות הענקה שיעניקוגי מפי־י צדקתם להיית ל׳ להדר עזר
 כדי שב ע _ איכל לעלות לציוץ עיר מולדתי להשלים שארית ימי חיי על התורה יעל
 העבודה ולהעתיר בעדכם עתרת החיים והשלום יען שאנכי זקנתי ושבתי ולא ידע האדם
ת אנה ה׳ השקיפה ממעון א  את עתו ואקוה מהסדם שיסייעיני כבל הבא מידם ובשבי" ז
 קהשךמן השמים וברך עמך ישראל וברך את נחלתם, ששון ושמחה ישיגו שלוה בארמנותם

 וזכות הרב הק׳ יגן עליכם ועל בניבם ועל כל אשר באהולבם אמן.
 ;א ישי! בקשה לאחב׳׳י למען לא הימי ה ולהשיג את גבולי ולהדפיס הס׳ הק׳ הזה הן
 בהפים זה והן בדפוס אהר בלתי רשותי ורשות ב״ך עד כלות עשרים שנה וידוע כי
 מלבד שבבר קללתו אמורה על הר עיכל גםעפ״י גמיםי המלבות ענושיענש והשומע תעב״ט
 ילבייב בברכה אנה ה׳ עשה י־ימען רחמיך המרובים וחסדי־ הפשוטים לרהם
 על ני״ב רגי׳נא תמ״א ובני ראשון בקיו יש״ר יצ׳׳ו ואחיו סעדיה מנחם ואחיו יום טוב
 רחמים ואת הבן הקטן בן וקינים ידי׳־ןואו״ע אפרים מעתוק יצ״ו ד׳ יזבגי לגדלם לתורה ולחופה
 ילמע׳׳ט ייטע בלבבם אהבתו ויראתי ולעשות רצונו ברצונו ־לעבדו באמת בלבב שלם
 אמן הלבה המוציא לאיר האי ספרא רבה העלוב וה׳ יי־אה עולבי, המייחל חסדי ה׳
 צורי ומשגבי והיא• הצב״י אברהם יעל.ב כ׳׳מ [בכסוזר״ר יש״־ ענזזיבי זצ״ל]
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 ארוממך ה׳ כי דליתני ;־בצד הרחבת לי.

 ההדמדז ומבוא יספר
 בבן אחיו של הרב המו״ל נר״ו

 מה הלשון אומרת מספרת מקדמי לימים ראשונים. באתי להזביי חסדי הי למען ידעו
 האחרונים. השמש יצא ער הארץ זה במה ימים ושנים, האירוןרח זר־ח ר׳׳ב תורת
 חבם ממור חיים פרדס דמונים, מו״ר הרב הגדור עזו בשחקים יעל הנס יתקרי מלא
 בשמים וזנים, הרב האלמי תהלתו בקהל חסידים עטרת זקנים. מוהר״ר הייס כפוסי דל
 האיר פני תבל בחכמתו יקרה היא מפנינים, כתוב בם׳ טי״מ ר׳ חיים בפוםי מרבני מצרים
 הקדמונים, הוא מתלמידי רבינו האר״י ז״ל בחכמת הנסתר לרעות בגנים וללהוט שושנים,
 בשה״ג אות ל״ה כתוב הובא בהי׳ד בתשב״יז בטור הראשון סי׳ מ׳־ג ובסוןש תשובת הרדב״ז
 הישנות יש לו שם שני תשובות ראשונה באשה שנתקדשה בקידושין וחזרה בה ע׳־ש
 ותשובה שנית בענק צחומ הקוכיא האירו ברקיו והמה בכתובים המשלה מעיינים כתשו׳
 אהלי יעקב למהריק״ש חתום במעב־׳ד של קידושין עם הרה׳׳ג כמהר׳־א מונסון והרב
 משה אראניל ךי־ ובסי׳ קב״ב חתום בעדות עגונה ובסי• קל׳יב חתום במעכ״ד של מרד

 אשת ר׳ נסים ענקרי עם הר״א מונסון בראשונה אמרות טהורות הגצו הרמונים.
 רבעו הבז׳ חיבר ספר םפרי חיים על םפיי ומכילתא כמ״ש ג״ע במעי םפי־ים אות ס׳

 ציון ס״ד והספר הזה היוצא ראור דרשות מאיר עיני חכמים מימיו נאמנים,
 בעל הנס מובא בשה״נ והזכיר את הגס במעי המי בציון היר מאיר גאביזון באות ט׳

 וכו׳ לא שזפתם עיז רואה מימי עולם ובשנים.
 עוד מובא בס׳ ראש דוד דל מהרב חיד״א חקר חקירת חכם מה זה היה יקר בעיני ה״
 זכר עשה לעננים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות ומן ובאר לא אתיא זכירה
 לא מינה ולא מקצתה והרבה ישבו החקירה ויחפרוהו במטמונים, וכותב הרב טעם
 משם הרב החסיד מהר׳־ר חיים כפיסי ז״ל ניתן טעם לשבח דבר דבור על אופנים, הטעם
 הוא מן ובאר להם ומים לא םני בלאי הבי איבעי ליה לכ׳ב יכול לזונים. אבל ענני כבוד
 מילתא יתירתה הלא היא ברבת מדת טובו ע״כ ציוה ה׳ לעשות זכר לענני כבוד

 בסוכות תשבו זה תשובתו יקרה היא מפנינים.
 רבעו הגז׳ היתה מגוחתו כבוד בי׳ב לחי שבט שגת ה״א וג׳ מאות ואחד ותשעים לב״ע

 כמ״ש ליקוטי יוסף זכותו תגן לעתים מזומגים.
 רבעו הנ׳׳ז יש לו בתי בנסיות בעיית מצרים אשר נקי־או ע׳׳ש והיא בית הכגםת שהיה

 מתפלל בה הרב דל.
 מצבת קבורתו ידועה ומפורסמת לשם ולתהרה עד היום כל צר ומצוק ישפוך
 שיחו על מצבת קבורתו גדולים צדיקים במיתתן זכותם תגן על כל ישראל לזכות לגאולה

 שלימה בקרוב ויתקיים והשיב רב אבות על בגים.
 מה גכבד היום בהגלות נגלות ספרו הנחמד מזהב ומפז לב שמח ייטיב פנים׳ אשרי
 אדם מצא גנזי מטמון• מתורתו של רבי אב המון. מבני עלייה אחד מן הראשונים.
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 פעולת צדיק מר זקני עט״ר הרה״ג במהר״ר יאודה שבתי רפאל עגתבי ז״ל שומר אמונים,
ר בתי״ אגיד הםדיו הנאמנים, הוא פ ס ת ה ם א י ר ק  אשר הזיל זהב מכיסו יקנה בדמים י
 היה גכד להרב הגאק ראש על אר״ץ רבה כמהר״ר אברהם ענתיבי דל אשר היה תמ־ד עליו
 רוח הן ותחנונים, ספריו הקדר היו ארבעה פנים, יושב אהלים ופתה הבית ומרואהרותפלפולים
 עמוקים ממש אשר גבלו ראשונים הכמה ומוסד ואהל ישרים משמת רבי בטלו הדרשנים.

 זכותם וצדהתם תעמוד ויקויים כנו מקרא שכתוב בכל עת יהיו בגדיך לבנים, אמן.
 מה טובו אהליך אהל ישרים, מה יקר חסדך חסד ואמת מן. הזו מאי דקמן מ״ע
 הרב המיו דודי לי גדול הנאמר כאברהם יעקב ענתבי הי״ו דורה מים עמוקים, מצוף
 דבש מתוקים, רגל תו׳ מקים, מצא גנזי מטמון תו׳ של רבי הרב החסיד מהריח בפוםי
 ז״ל אב המון, אשר הרב מר אבה׳ו ז״ל נתן סגולת מלכים וקנה ספר מבני עליה ראשיגים
 כמלאכים, ועתה דודי אף נעים, מבחר אהובים וריעים קם בתוך עם גדול ורם, פתה את
 ידו, ממאודו, להביא למכבש הדפוס. ראה זה חדש, מקודש מקידש, כל חיך שטועמו
 אומר מה ברוך טעמו, דומה דודי במקהלים. לצבי ולעופר איילים, נפלאה אהבתו לי
 נשגבה בוערת כאש להבה. זה שנים כמצרים איוה. למושב לו בחדוה. אבקש מאל
 נורא דגול מרבבה, ינחילהו ארץ טובה, זכות הר״ ה בפוסי ז״ל תהיה אתי, בעת לבתו
 בבואו ובצאתו, בורא ארץ ושמים, יוםיו* לו שנות היים, טובים בעדי עדים. תוך עיי־ הק׳

ב שלום.  ירושלים, יתענג על ת
 מה יקר חםדב יושבי עי״ת מצרים הרבנים *הגבירים הסגנים והנזכרים, אשר שמעם
 הטוב וצדקתם עומדת לעד לדורי דירים, מקרב ילב עמוק אברך את אחינו הנז׳
 אשר יראתם ואהבתם לתר הקדושה אוהבי מישרים, רידפי צדקה יתן ה׳ כלבבם הטהור
 ששון ושמהה ישיגו בנבל וכתף ובכנורים. יזכו לביאת הגואל בית ה׳ גבון בראש ההרים,
 בעת לקרוא לשבויים דרור ולאסורים. יתברכו בכל טוב בזכות הגאוגים הלומדים והמחברים

 לחיים טובים ולשלום.
 מה אדבר, אין בי חיילים לגבר, ומה אומה ולבי חמרמר, על מות עט״ר מר אבי הרה״ג
 כמהר״ר אליהו ענתבי דל אשר היה שוקד על לימודו, יראת ה׳ על פניו בכל נפשו
ן טוב טעם אמרי  וככל מאודו, יגע בימיו ויחבר חיבורים והמה בכתובים ספר ארעי ה דרבנ
 שבת הלכות שבת בי״ת שבת ותלמודו בידו, סבל צער ועניות כן יתן לידידו בהמלחמה
 הנוראה גלה מעירו ונהרבו הבתים ובעת בואו לא מצא מקים לדור כפי כבודו, יו״ד אדר
 ש׳ תר״ף עלה לחוץ ויברך ברכת הלבנה לאהבת ה׳ ולעבדו ואחרי איזה שעות גוע
 ויאסף אל עמיו ויעל אליהו בסערה השמימה ואצעק הוי אדון והוי הודו. אשרהו ואשרי
 חלקו יום המות מיום הולדו, היה לו מדת אבותיו מנדל בניו לתורה ויראה והאלקים אנה
 לידו, בניו וחתניו לומדי תורה והיה אוהב לזכות הרבים ודאי אין חטא בא על ידו, נשמתו
 תהא צרורה בצרור החיים תתעדן בגן האלקים תחת כסא הכבוד מלא כל הארץ כבודו אמן.
 מה מתוק מדבש דברי מדר הרב הגאון הצדיה הרידב״ז אשר כאב את בן עטרני,
 ומגעורי על ברבי התורה גדרני, ובישיבתו הקדושה תשיבני, כי כמלאך האלקים
 כן אדוני, יה״ר זכותו וזבית הרב המחבר ר בינו חיים כפיסי דל תעמוד לנו לקרב קץ
א לאור מה י צ ו ה י ל נ כ ן - י  הגאולה יאמר ה׳ למעני למעני, וכשאני לעצמי מה אני, זכותם ה
 שחידשתי ס׳ דרשות ושאלות שמי הא״ר עיני, והמה בכתובים קשרי העני, כ״ד הכותב
 לכבוד הרב חמחבר ולכבוד הרב עט״ר מר דודי המוציא לאור אברהם אוהבי, ה׳ יאריך
 ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים ברוב עוז ושלום וימלא כל משאלות לבו לטובה ישמח בבניו
 יזכהו לבוא לארץ הקדושה ארץ הצבי, וישב בשלוה ובנחת עד בוא גואל צדק הגלעדי
 והתשבי, כ״ד המייחל לחסדי ה׳ צורי ומשגבי, הצב״י רפאל מנשה ענתעי ם׳׳ט•
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 מכתב זה מהגאון הק׳ המחכה מוה׳׳ר חיים כפופי ז״ל, נכםוף נכסף לעלות ולהסתופף
 בתוככי ידושלם עה״ק תובב״א

 דכונא ביה׳ יפה פדי תיאר קרא ה׳ כמי׳ די״ טוב נעמו׳ יההי המנדה ענ
 שכמו׳ יישב בסהד עניון׳ חביון עז יהעצומיה העגומות הכמה בהיר ה׳ רצתה
 נפשי אף דוחי בקרבי הכהרהי׳ ההנכ המפואר לה״ר . :ד׳׳י האנ המתנבא נכ׳ יא:-
 מ־יס כסא היד יהדר תפארה המתי! הוא יבני ביהי אהי׳ ענ גפי מיומי קרה יבניך

 עיניך תחזינה לשרי׳ס בכנ הארץ יהההנצו בהה כנ זיע ישיאנ׳ אמן.
 0ה אדבר ולשוני מודבק מלקוהי יאין מנה בלשוני כי הזמן הרע הניף ידי בחרבו הקשה
 על צנצנה המן ה״ר אשי אמרי אמרני בצגי נהיה בגיים נסע ינגנה אנ המקוכ אשי
 אמר ני האצהיים יהנני כואב ודואב אנ הבהנה׳ כגפן אדרה בהמה הרענה׳ כי צלה נזאה
 לבהי אמילה׳ כי ידג הכאב מאד הנוהס יכהר מעיני ומי יהן ראשי מיש ועיני מקוד
 דמעה יזלו ממנו נהריכ יאוריס רהבי ידים צהנוה׳ עצ מהנה נענוה׳ יהרדנה עיני דמעה

 על הרעה אשר מצאהני באהריה הימיכ עצ הכנ יהי שכ ה׳ מבורך.
 והנה בהירי׳ זה כמה אשר האבהי לעורר אה אהבהי בכהב אמה כי נשמך ינזכדך
 האוה נפשי כצ הימיס צקדיש ישראצ כי פארך יעיני לרואיה המה יאו אה
 םצסוני מדות מעכ״ה החמודות מה גס בשומעי כי מושב אצי׳כ ישבה דירש משפני ימהיי
 צדק׳ נהזק כנ בדק וריה קנמון שמך נודף בקצוי ארץ וים -היקים שמההי בקציי כי יד
 אלי׳נו הוהיר נני שריד עומד לנס עמיה צמלאה מקוס אבוהיך ובפרט זקנך היב הוא

 מרומיס ישכון ממכון שבהי ישגיה צהריק ענ מעכ״ה ברכה עד בצי די.
̂ה זאת אדרש למעכ״ה על דבר אמה יענוה צדק כי זה כמה אשר נכספה יגכ  1ה
 כלתה נפשי להסהופך בביה ה׳ בתוככי ירושלס היבב״א עצ ההורה ועל העבודה
 בהברה הבריס מקשיביס לקוצי שומרי משמרה הקודש מה גס עהה בהנה נפשי בארץ הנזי
 הנשמה יאני מתאמץ עם קוצר ידי לנטוע אהני בהר ה׳ ונכנכנ אה שיבהי בארץ הפץ

 ולקבוע ישיבה מפיארה נגד שער השמיס כי זה כצ האדס.
 1*33? אמדתי אעלה בהמרוה אמריה אנה אציך הגביי כי צך יאהה כצ כי האי מיני
 מעליתא כאשר כה בו להקיס בעוז יהעצומיה נהה ני אה נפשי בשאצהי צההזיק
 במעוזי בכוס יעשה צי עס גביריס ואנשי הינ הכריס אל משמעתו צהיהיר נני ני בירישצס
 לשמו הטוב במענה (אילי צ״נ במתנה) יפה מדי שנה בשנה בנדבה לבס כי זאת נהנה
 עבדי ה׳ יצדקהס יראשוניס לכנ דבר שבקדושה יהיו ג׳ אלה בני נה ניהיס צשמיס ונבריוה
 כי שמע מעשיהס הטוב עלה באזנינו ותהצהס מלאה הארץ ייכהוב מעכ״ה ידו בענייו נה׳
 עה דודי׳ נהרהיב (אוצי צ״צ צהרהיב) בנפשס עוז כי הלא מאז פי המדבר 'בהפלה יבההנה
 בעדס והם יודעיס הכוונה רצויה צנצור צנפשס בעוד הנר דוצק יהנה שכרם ופעונהס
 שמורים למועד צפני אליה ממעצ ועצ כ׳׳ה קא סמיכנא כי יהן גמר צדבר בחכמתו יישיבני

 השיבה נצהה עם הקודם כי הנני מצפה נרגעים להשובהי הרמהה ביד איש עט׳יי.
̂י הפלה׳ לאל נורא עלילה׳ ישמרהו נהפארה ולההלה׳ כנפשו העינה למעלה׳ מכנ  ףא

 ביכה א וכנפש מעהיר על שלומך וטובתך כצ הימים בלב המיס.
 חיים״ כפוסי לי׳׳י-עצ יל יהודה יל״ן כ״:־

ר לגי מכהב זה להדפיסו שהיה אצלו מנתב יד״ק ס מ  (יהכוקוה חן נמ״ע הדי יצחק ב־אהי הי״ו :
 ידב הגאון המהכד עצמי זציקללה״ה וזיע״א)



ם י י ח ר ה ו א  ב

ת י ש א ר  ב
 בראשית אמת ויציב ואמונה אומן כי בדבר ה׳ שמים נעשו ובמאמרו ברא שחקים הארץ
 והימים וכל אשר כדם יש מאי] הגמור ומאפס המוחלט שלא כדברי הצת
 פלוםופ־ם חבמ־ם המה להי־ע המקדימים לבריאה הע־לם דבר מה נקרא בלשונם היולי
 ותא חומר דק מיכן לקבל בו כל צוהר, שתצויר בו לא כאלה חלק יעקב כל אשר בשם
 ישרא:1 יכונה רק להאמין ולידע ולהודיע יוצר בראשית ית׳ שמו ברא הכל יש מאץ הנטור
 אך בזאת יאות לנו לומר כי ההיולי ההוא המוזכר בדבריהם נברא בתחלת היצירה וממנו
 הושתת העולם וכך הם דברי הרמב־ןז״ל בפירוש התורה שלו ודל הקב״ה ב^א כל הנבראים
 מאפס מוחלט ואין אצלינו בלשון הקדש בהוצאת היש מן האין אלא לשון ברא ואין כל
 הנעשה תחת השמש א־ למערה הווה מן האין התחלה ראשונה אבל הוציא מן האפס
 הנטור חמוחלט יסור דק מאד אין בו ממש אבל הוא כח ממציא מוכן לקבל הצורה
 ולצאת מן חכח אל הפועל והוא החומר הראש־ן נקרא ליונים בלשונם היולי ואחר ההיולי
 לא ברא דבר אבל יצר ועשה כי ממנו המציא הכל והלביש הצורות ותקן אותם ודע כי
 השמים וכל אשר בם חומר אחד והארץ וכל אשר בה חומר א׳ והקב״הברא אלו שניהם
 מהאין ושניהם לבדם נברא״ם והכל נעשים מהם והחומר הזה שקראו היולי נקרא בלשון
 הקדש תהו והמלה נגזרת מלשונם כתוהה על הראשונות מפגי שאם בא אדם לגזור בו שם
 תוהה ונמלך לקרותו בשם אחר כי לא לבש צורה שיתפם בה השם כלל והצורה
 הנלבשת להומר הזה נקי־את בלשון הקודש מהו והמלה מורכבת כלומר בו הו כמלת
 לא תוכל עשוהו שמחוסר הו׳ ואי עשוהו ומ׳ וכתב דל שכל זה רמוז במרךאשבתחלהברא
pאלהים את השמים כלומר הוציא החומר שלהם ואת הארץ כי דזציא חומר שלה והא 
 תכלול ארבעה יסודות וכו׳ וחזר ופירש כי הארץ אחר הבריאה הזו היתד. תהו כלומר
 חומר אין בו ממש והיתד. מהו כי הלביש• איתר, צורה ופירש שבצורה הזאת צורת ד׳
 יסודות שהם האש והמים והעפר והאדר ומלת הארץ תכלול ד׳ אלה והאש נקראת
 חשך מפני היסודות חשוכה שאלו היתה אדומה הייתה מאדמת לנו הלילה והמים שנדל
 בהם העפר יקרא תהום והאויר יקרא רוח וכבר נודע כי היסודות הד׳ מקשה אחת והעמוד
 שלהם הוא עגול הארץ והמים מקיפים על הארץ והאויר מקיף על המים והאש מקיף על

) האדר א ) 



 2 באור בראשית החיים
 האויר ואמר הכתוב כי האיץ לבשה צורה והיה האש מקיף למעלה על המים והעפר
 מעורבים והרוח מנשבת ותכנס בחשך ותרחף על המים ויראה לי שהנקודה הזאת בלכשה
 הצורה והיתד, בהו היא שחכמים קורק אותה אבן השידה שממנה נשתת העולם והנה
 שיעור הכתובים בתחלה ברא אלהים מהאין את השמים ומאין ברא את הארץ והארץ
 בהבראה היתד, תהו והיתד, בוהו ובהם חשך ומים ועפר ורוח נושבת על המים והנה הבל
 נברא ונעשה וסמך הרוח לאלהים בעבור שהיא דקה מכלם ולמעלה מהם רק שהיא
 מרחפת על המים במאמרו של הקב״ה עד כאן מתק שפתיו ז״ל. אך קצרתי בקצת
 דבריו שאינן נצרכין כעת להבנת המקרא ובזה נתיישבו שתי מקראות אלו על מבינם
 בפירוש נכון וברור כמו שכתב חוא ז״ל בפתח דבריי שלא כדברי רש׳׳י ז״ל וראכ׳־ע
 שפיר׳ דשתי מקראות הללו סמוכים למאמר ויאמר אלהים יהי אור כי הוא תחלת
 הבריאה ובטועמי צוף דבש אמרי הרמב״ן דל האירו עיני ומצאתי כי דבריו רמוזים
 לרבותינו בעלי המשנה דל במסכת אבות דתנן בעשרה מאמרות נברא העולם ומה ת״ל
 והלא במאמר אהד יכול להבראות אלא להפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא
 בעשרה מאמרות וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות
 לבאר כוונת משנה זו על פי דברי הרמבי׳ן דל נדקדק א׳ אומרו בעשרה מאמ׳
 נברא העולם דמשמע שהיא הקדמה לשאלת ומה תייל דאלו לא אמר בעשרה מאמרות
 לא היה מקום לשאל והא ליתא דבין דהוי עשרה אי פחות מכאן לעולם מצא למישאל ולמימר
 והלא במאמ׳ א׳ יכול להבראית וא׳׳כ למה ליה להקדים לשאלת ומה ת׳׳ר מאמ׳ בעשרה
 מאמרו׳ עוד אמרו ומה ת״ל והלא במאמר א׳ שאלתו מכופלת היה די באמת והלא
 במאמר א׳ וכו׳ עוד תשובתו דקאמ׳ אלא להפרע מן הרשעים לא הניא לי דמשמע דהכי
 קאמ׳ אעפ״י שהעולם היה יבול להבראות במאמר א׳ מ׳׳מ במנה בראו ה׳ בעשרה כדי
 רהרבות בעונשו של רשע ואין זה מדרכי ה׳ חלילה אלא אדרבא בהפך ממעט בעונשו
 של רשע כל מה שאיפשר כמה דכתיב כי לא אחפוץ במות הרשע עוד אמת וליתן שכר
 טיב לצדיקים שמהימים וכו׳ למה ליה למקני הך מילתא דצדיקים דילפינן ליה ממה
 דקאמר ברשעים ואתיא בק׳׳ו וכ״ש ומה אם הרשעים נפרע מהם בעשרה מאמרות כ״ש
 שישלם שכר טוב לצדיקים בעשרה מאמרות ואדרבה מצינו בכל מקום שמדה טובה
 מרובה ממרת פורענות וכפי זה היה מן הראוי שיתרבה שכר הצדיקים יותר (שאץ) על
 פרעון הרשעים ולפחות יהיו שוים ומהיכי תיתי דהוד, ס׳׳ד למעט בשכרן של צדיקים
 עד שהוצרך התנא להשמיענו שישלם שכר לצדיקים בעשרה מאמרות והיא הנותנת
 והיא גופא אתא לאשמועינץ משום דקי׳ל מדה טובה מרובה ממדת פורענות והוד,
 ס״ד דשכר הצדיקים הוה טפי מעשרה מאמרות להבי אתא תנא לאשמועינן דלאו הכי
 הוא אלא נותן שכר לצדיקים כננד עשרה מאמרות לא יותר עדיין לא יצאנו מית
 שאלה זו מנין לו לתנא למעט כביכול בשבחו של מקום כשממעט בשכרן של
 צדיקים ששבחו של מקום הוא כשמדה טובה מרובה ממדת פורעניות וא׳׳כ מנא לו

 לתנא להשוות המתת.
ת הרמב״ן דל אשר העתקתים לך ולבך יהנה תבונה ב  ועתה קרא בנתן אל תחשוך ד
 רהעת כוונת משנה וו בעה״י כי התנא הקדים לשאלת ומה תלמוד לומר מאמר
 בי׳ מאמרות כי בזולתו לא יש לו מקום לשאלה כאשר נבאר בס׳־ד והתחיל ואמר
 בעשרה מאמרות נברא העולם וכוונת התנא להודיענו כי אעפ״י שבפרשת בראשית אי
 אתה מוצא כי אם תשעה מאמרים הרי הם עשרה והיינו שבראשית ברא הרי הוא מאמר
p ר׳ יוחנן m ראשון והבי איתא בגמר׳ במסכת ר׳׳ה וכי עשרה אינון והלא תשעה הם 
 בראשית נמי חד מאמר הוא וזהו כוונת התנא.במאמר בעשרה מאמרות נברא העולם

ו  להשמיענ
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 להשמיענו דבראשית נמי חד מאמ* הוא והנה בכל המאמתת יש בהם בריאה מפורסמת
 בכתוב אך בשני מקראות הראשונים האלו אשר הודיענו ולמדנו התנא שהוא מאמר
 בפני עצמו לא מצאנו בו בריאה אס לא שנפרש שנברא בו ההיולי ההוא המוזכר בדברי
 הפלוםופים שממנו הושתת העולם כדברי הרמב״ן אשר רדל בעלי המשנה רמזו במשנה
 זו כוונתו בפי׳ המקרא שהוא חאמת ולכן חשבו בראשית למאמר אהד שבו נברא יסוד
 הבריאה וכפי הנחה והקדמה זו יש מקום לשואל לשאול שתי תשובות בדבר זה זו
 לעומת זו ראשונח מאחר דאית לן דבעשרה מאמרות נברא העולם בראשית חד מאמר
 הוא מפני מה לא נזכר המאמר בפירוש כשאר המאמרות ומה גם היותו ראשון לבלם
 וזהו המכוון באמרם ומה ת״ל כלומר מה כיון המקרא ללמדנו כאשר לא נתייהד הבירה
 ומאמר ה׳ בשני מקראות מאחר שהם מאמר בפני עצמו כשאר המאמתות המפורשים
 וחזר והוקשה לן בהפך ואמר והלא במאמר א׳ יכול כלומר כמו שהופלא בעיני מפני מה
 לא גתפרש בפירוש המאמר הראשון בשאר המאמרות גס בעיני יפלא דבר בהפכו
 מהצורך באלו המאמרות הואיל והוא באחד יכול להבראות ואל שתי תשובות הללו כיון
 התנא באומרו ומד־. תיל והלא במאמר א׳ וכו׳ והשיב ואמר להפרע מן הרשעים וליתן
 שכר לצדיקים כוונתו לומר כי העלמת המאמר הראשון ורבוי המאמרות הנראים שלא
 לצורך ה׳ עשה גם שניהם במדת החסד ובמדת הרחמים ולטובה נתכוון להרבות בשכר
 הצדיק ולמעט בעונש הרשע וביאור הענק כי לכך הרבה הקביה מאמריו במעשה בראשי׳
 כי רצה לזכות את הצדיקים ולהרבות בשכרן ולכך הרבה מאמרות לתת להם שכר
 על קיומם כאומרם ז״ל על לך לך מארצך וכו׳ ועל קח נא את בנך את יחידך וכו׳ כי
 רצה הקב״ה לזכות את אברהם אביגו ע״ה ולכך הרבה מאמריו ולא גילה דעתו ממאמר
 ראשון כדי להרבות בשכרו גם זאת עשה אלהים יפה בעתו במעשה בראשית להרבות
 מאמריו הקדושים לתת שכר לצדיקים על כל מאמר ומאמר והעלמת המאמר הראשון
 עם בהיותו מעולה שבכולן שבו גברא ההיולי אשר הוא יסוד ועיקר התהלת הבריאה גם
 זו לטובה ודתה מאת ה׳ למעט בעונשו של רשע בעוברו על מאמרי ה׳ אשר
 הוא מאבד בסיבת מעשיו העולם שנברא בעשרה מאמרות עכ״ז השי׳׳ת למען צדקו בבאו
 ליפרע ממנו אינו נפרע אלא במי שעבר על מאמר הראשון שאינו מאמר מפורש דכיון
 שכל מעשה בראשית כלול במאמר הראשון כמוזכר בדברי הרמב׳׳ן דל וכל המוזכר
 אחריו ברכה ושפע הוא מן המאמר הראשון והרשע בהאבידו במעשיו הרעים מעשה
 בראשית יחשב לעובר על מאמר הראשון אשר בו כלול כל מעשה בראשית ובזה יש
 מקום לבעל הרחמים להקל מעליו עונש במי שעבר על עשרה מאמרות אלח כמי שעובר
 על מאמר אחד וסתום ונמצא שהםתר המאמר הראשון ורבוי המאמרות במקום שהיה
ם בריותיו במדת החסד ובמדת הרחמים  די באחד מהם היה בכוונה מאתו ית׳ להתנהג ע
 להרבות בשכרן של צדיקים ולמעט בעונשן של רשעים ריבה במאמרות להרבות מתן
 שכרן של צדיקים ומיעט במאמר הראשון כביכול באשר רא נזכר שם מאמר ה׳ עליו
 עם היותו ראשון וגדול שבכלם באשר נברא בו יסוד ועיקר הכל היתד, סיבה למעט
 בעונשן של רשעים שבבואה עם הספר לחשבון עונותיהם יחשב להם כאלו אבהו עולם
 שנברא במאמר א׳ םתום שאינו מפורש והכל בבונה מאתו יתי להתנהג בעולמו במדת
 החסד כמאמר המשורר אמרתי עולם חסד יבנה ועם דרכנו ידוקדק אומרו חסד יבנה
 בלשון עתיד להשמיענו כוונתינו הנז־ שכפי פעולת האדם יבגה העולם אם זך ואם ישר
 פעלו יחשב לו לצדקה שאז נבנה העולם בעשרה מאמרות ואם הרשיע מעשיו עולם
 חשך בעדו תשער, מאמרות ויחשב לו כי העולם נבנה במאמר א׳ בלתי מפורש להקל
 מעליו עונשו וזהו גם כן חמכוון אצלי באומרו ולך ה׳ חסד כי אתד, תשלם לאיש כמעשהו

 אשר
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 אשר מקרא זה רבו הפרושים בו אמנם כפי דרכנו יפורש ולך ת׳ חסד כלומד ה׳ כנינו
 של עולם המכונה בחסד לחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית ובנק העולם כפי פעולת
 האדם שאם צדיק הוא יבנה העולם הנקרא בשם חסד כמעשהו בעשרה מאמדות כדי־
 להרבות בשכרו ואם רשע הוא תטה אליו חסד בי יחשב בנק העולם שנברא בעשרד־.
 מאמרות כאלו לא נבנה זולתי במאמר סתום וחתום להקל מעליו באמור וזהו המכווץ

 והטעם שנרךא בנק העולם בשם חסד לרמוז הבונה שאמרנו.
 ויהי האדם לנפש חיה אנקלום תרגם והות באדם לרוח ממללא והנה הוא ז״ל פתר חיה
 ממללא שיש בה חיות והוא הדבור ואיכ ראוי לתת לב ולהבין מפני מה העתיק ושינה
 נפש האמור בכתוב לרוח והיה לו לומר וחוח באדם לנפש ממללא ואחשבה ־ידעת זאת
 ואומר שלהיות שהנשמה והרוח והנפש שלשתן קשורים זה בזה רצוני לומר שעם היות
 שיש מי שאין לו אלא נפש בלבד בבהמה חיה ועוף שאין להם רק נפש הבהמית ושאי-
 בני אדם שיש להם רוח שהיא עליונה באומרו ורוח אדם העולה היא למעלה בהכרח הוא שהיא
 לה בםים ודבר שתתפס בו עד שהבסיס שלה היא הפתילה והשמן שאלולי היא הנד•
ק  אינה יכולה לעמוד כך הרוח אינה יכולה לעמוד בנוף דאדם בלתי הנפש שהוא בסיס שלה ו
 הנשמה אינה יכולה לעמוד בלתי הרוח שהוא בסיס שלה נמצא שמי שיש לו נשמה בהכרח
 הוא שקשורים בו הרוח והנפש ועם היות כי נפש כל בשר אף אם יש כי נשמה היא
ון  נפש בהמית למאכל ומשתה וזולתו אין בה חלת ולא דבר עליוני כלל הנה באדם הראי
 שהיה יציר כפיו של הקב״ה והוא בעצמו ית׳ שמו לעדי עד נפח בו נשמה באומרו ויפח באפיו
 נשמת חיים למעלה זו היתה נפשו זכה וברה והיד, בד, חיות כשאר הרוחות ודש הכתוב
 ויהי אדם לנפש כלומד להיות שנשמתו היתד, ע׳י הקביד, היתד, סיבה שנפשו ניב נשתנית
 משאר הנבראים שאין בהם חיות רק תאוה בהמית בלבד אלא זאת של אדם הראשון
 ע״ה היה בו חיות והנה היא דומה לשאר הרוחות ודש ויהי האדם לנפש חיה ואל זד,
 לדעתי כיון אונקלום בותרנומו ותות באדם לרוח ממללא כלומר כוונת הכתוב באומרו
 לנפש חיה היא לומר שנפשו של אדם הראשון ודתה דומה לשאר רוחות בני אדם והיינו
 לרוח ממללא וזהו כוונת הכתוב באומרו לנפש חיה ואין ספק שכמו שנשתנית נפשו משאר
 בני אדם כמו כן הרוח שלו שהוא בסים לנשמה העליונה ולא הוצרך הכתוב לפ-ש זה
 שבק שהנשמה היא מושלמת היותר, נפיחתו של הקביה מסתמא במו כן חתחשהוא בסיס שלה
 ושניהם קשורים זה בזה כשלהבת קשורה בנחלת ולא הוצרך לחדש אלא ענין הנפש
 שהיא נפש הבהמית ועליה הוצרך הכתוב לחדש לנו ולומר שהיחד. נפש חיה את זר,

 ראיתי בכוונת אנקלוס ע״ה.
 ןלי מה יקרו שתי תיבות הללו שלדעתי יש בהם רז מסתרי תורה והוא כשנקדים
 ונאמר שכבר ידוע לרז״ל שחמשח שמות יש לרוח הנאחזת בנוף והס נפש רוח
 נשמה חיה יחידה והנפש היא הנאחזת בכל הגופים הנבראים שיש בהם תנועה על ידד,
 והיא נפש הבהמית והתאוה למאכל ולמשתה וזולתם מהתאווה הגופניות ובעל חי מדבר
 נתוםף בו דבר חיוני עליוני והוא הרוח ואין כח בגוף לסובלו ולהיות נאחז בו זולתי ע׳י
 הנפש שהוא קצת מה מדבר עליוני והיא בסים לרוח ועומד ומתקיים על ידו ומי שזיכה
 לנשמה הרוח בסיס לה ועל ידה הנשמה יש לה עמידה וקיום בגיף ומי שהוא משתלם יותר־
 וזוכה לחיה הנשמה בםיםלה וכן ליחידה החיה בסים לה האמנם אומר אני שמי שזוכה ליחידה
 נפשו יצאה ממנו והיא נפש הבהמית לפי שמי שזוכה לה נעשד, כלו רוחני ואין בו צד מיתה
 שהמיתה באה מצד הנפש כי הנפש החוטאת היא תמות ולא זכו ליחידה אלא ישראל שעמדו
 על הר סיני וקבלו התורה מפל של הקב״ה ונפש הבהמית יצאה מהם וזהו לדעתי שכיון הכתוב
 כאומת נפשי יצאה בדברו שכיון למה שאמרנו שהנפש הבהמית לא יכלה לשמוע הול

 אלהים
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 אלהים היים ויצאה מהם ואפשר שזוהי המיתה המוזכרת לרז״ל בפי׳ נפשי יצאה בדברו
 ולא יספה שוב אליהם כי נכנסה במקומה היהיהה שהיא למעלה מן החיה ונשאיו כלם
 רוהניים א־ ן בהם דבר שמצדו יגי־וס לאדם מיתה והיא הנפש ולב־ נעשו חרות ממלאך
 המות עד שגרם החטא במעשה הענל ונסתלקה מהם היחידה העולה היא למעלה
 וזרו ויתגצלו בגי ישראל את עדיים מהר הורב כלומר אותו עדי וקשוט וטובה שקבלו
 מהר חורב והיא היחידה שעי •דה יצאה הנפש וגעשו חרות מהמיתה עתה במעשה זה
 של עגל נסתלקה והזרה הנפש למקומה ולכמות שהיא נמצא כפי זה שאין לך אדם
 שזבח ליחידה קודם למתן תירה וזהו שרמז באומרו ויהי האדם לגפש חיה כלומר הנשמה
 שנפה ה׳ באפיו שלימותו של אדם עשאה בסים ונפש לחיה שלמעלה הימנה ועד באן
 הגיע שלימותו של אדם הראשון ולא יות^ רוצה לומר שלא זבח ליחידה שלא זכו בד
 אלא במעמד הר סיני ששם נאמר נפשי יצאה בדברו שזה בא להם בגח עליהם היחידה
 שהיא יחידה בהיות שדומה ליהידו של עילם ומי שזיבה לה לא ישלוט בו הפסד ומיתה
 והוא הטעם שאין בח במלאך לשלוט בשעה שארם עוםק בתורה כמו שאמרו ז״ל על
 דוד המלך ורבה בר נהמני דל ואם יקשה בעיניך איך אפשר לומר שאדם ונח ואבות
 העולם ובפרט אברהם אבינו עיה שקיים אפי׳ ערוב־ תבשילי! כמו שאמרו דל על
 וישמור משמרתי איך יתכן לומר שעם רוב שלימותם לא זבו ליחידה ואחרים שלא
 הגיעו למדרגתם לפי שעמדו על הר סיני יזכו לידידה אל תבהל ברוחך לכעוס כי במד.
 שהנני ה׳ וכתבתי בפ׳ ואתחנן בפסוק לא את אבותינו ברת ה׳ את הברית וגו׳ ישקוט
 לבך וינוח ששם נאמר שבמעמד הר סיני כל הנשמות שעברו ושעתידים לבא כלם היו
 עומדים צפופים בגוף ונפש שעל זה רמז הכתוב באומרן פה כלנו חיים לומר שבל
 הדורות שעמדו והיו צדיק־ עולם ושעתידין לעמוד היו כלם עומדים לפגי ה׳ באותו יום
 הזדור והנורא בנוף ונפש וזהו כלגו חיים ושם בא־תו מעמר זבו ליחידה עם כל ישראל

 חברים נא עמוד עליו ותברכני נפשך.
 אז הוחל לקרוא בשם ח׳ רז׳יל פי׳ לגנאי כי בימי אנוש תתחילו לעבוד ע׳׳ז ופי׳ הוחל
 להעתם ז ל לשון חלול ואגקלום ע״ ה עם היות שדורשו לגגאי מפרש הוחל לשון
 התחלה שכן תרגם שרו בני אגשא מלצלאה בשמא דה׳ הרי שפי׳ הוחל לשון הרזחלה
 ולפי׳ דל תיבת לקרא הסירה מ׳ והוי כאלו כתיב מלקרא ועם היות שהם אמת
 ודבריהם אמת הדבר קשה בעיני שמשמעות המקרא הוי לשבח אם מפגי שלשו
 הוחל משתמע טפי תחלה מלשון הלול שנצטרך לפרש לדעת רז״ל ולדעת אוגקלום אנן
 צריכין להוסיף מ׳ גם יש מדרש דורשו לננאי באופן אחר בימי אגוש התחילו העם לקרא
 העיז חיו בשם ה׳ והכי כפרש ליה לקרא אז הוחל אז התחילו לקרא העיז בשם אלהות

 וזהו בשם ה׳ והנה גם למדרש זה המקרא משתנה ממשמעותו.
 ואני בעניי הכינותי לבי לדורשו לשבח כמשמעותו והי אנה לידי מדרש לרז״ל בפ׳
 בשלח וז״ל אז ישיר משה בדורו של אנוש עשיתי היבשה ים שנאמר אז
 הוחל לקרוא בשם ה׳ ובדורו של משה עשיתי הים יבשה באז נשיר אז ישיר משח אז
 אמרתי הנה באתי במגילת ספר לרז ל לישב מקרא זה על משמעו והנה לכאורה יש
 מהתימה מה ביוון דל במדרש זח לחבר שגי הזמנים הללו עם היותם הפכיים ולקשרם
 יחד בתיבת אז ומה וחנני ה׳ לומר שהם דל עמדו על שגי כתובים הללו שהם אז הוחל
 לקרא בשם ה׳ ואז ישיר שניהם צריכין ביאור אס באז הוחל כוונתו מסותרת אם לשבח
 ואם לגנאי! מהו אז דקאמר ולאיזה זמן רמז ובאז ישיר משה יש בו מהתימה שתיבת אז
 זה מורה לאותו זמן שנקרע הים ואומר ישיר משמעה לעתיד וכיצד יתקיימ* שתי תיבית
 חללו ואל תשיבני הרבה מקראות מצינו כיוצא בו אז ישיר ישראל אז יבנה יהושע ורבים

ה ל א  כ
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 באלה כי לא דבר ריק הוא ודרוש וקבל שכר ועתה בשני מקראות יישבו ז״ל באומרם
 בדורו של אנוש וכו׳ כוונתם ז״ל כי שני כתובים הללו מבינים ומודיעים גדולתו של
 הקב־ה ושבחו של מקום כי הצור תמים פעלו כי פעולתו שלימה מנוקה מכל רע כי אי]
 רע יורד מלמעלה אפילו ליפרע מן הרשעים ואם ראה תראה איזה פורענות באה לרשע
 דע כי לסוף ימשך מאותו פורענות איזו טובה ופורענות זה הוא מםלול ודרך
 לטובה שתבא לאחר זמ] וביררו דבר זה ממה שאירע בדורו של אנוש ודורו
 של משה שדורו של אנוש שהיו רשעים ועובדי עץ ובימיהם שטף הים שלישו של
 עולם ואף אם דבר זה מורה באצבע כי בא לעולם בעונשם של רשעים ראה ראינו כי
 שטיפה זו היתד. מסלול ודרך שיקרע זה הים שנתהוה בשטף זה לעבור בו גאולי ישראל
 ביום עלותם מארץ מצרים הנך רואה בעיניך כי פורענות שהביא הקב״ה על דורו של
 אנוש היא היתד. סיבה לטובה שבאה לישראל כתרו של משה ודבר זה להם משני
 מקראות הללו ששניהם קשורים זה כזה ומה שאמור בזה אמור בזה ושניהם נתכוונו לדבר
ר ת  א׳ וקרא דאז תחל ואמר לשבח כמשמעו וה״ק אז תחל ה׳ לקרא בשם ה׳ כלומר כ
 של אנוש שלישו של עולם מאותו העת הותחלה השירה ששטף הים להאמר וזהו חוחל
 לקרא בשם ה׳ והיא היא השירה ששוררו משה ובני ישראל לה־ וזהו לקרא בשם ה׳
 והיינו משום שאותו הים שנעשה בימי אנוש הוא הים שנקרע להם לישראל א״כ מעת
ל לקרא בשם ה׳ וזהו ח  שנתהוה אותו חים תתחילה הגאולה לצמוח וראוי לשורר וזהו אז ת
 הדבר בעצמו שאמר הכתוב אז ישיר משה כלומר אז מימי אנוש ששטף הים שלישו של
 עולם רמז ה׳ שעתיד לשורר משה ובני ישראל השירה הזאת בקריעתו וזהו אז ישיר כלומר
 אז בימי אנוש שלעתיד לבא ישיר משה ובזה נתבררה כוונת רדל במדרש זד. בהשוות שני
 זמגיםאלו בתיבת אז כי היא גילתה את מקור מים חיים ואת מעשה ה׳ כי נורא הוא ואין רע
 יורד ממנו ח״ו ואף אם נראה בעת פורענות באה לרשע תכליתו טובה וסוף הכבוד לבא
 מאותו רע כי הנה ראה ראינו בדורו של אנוש שהיו עובדי ע״ז ונענשו כי עלה עליחם
 הים בזעפו ושטף שלישו של עולם ועם היות כי לפי הנראה הוא עונש ורע נמור הנה
 הוא מסלול ודרך להקרע בימי משח ולשבח ולשורר בו הקב״ה כמו שאמר אז ישיר
 משה שמאז בדורו של אנוש היד. מוכן ומזומן הדבר שישיר משה וכן ניב בתרו של אנוש
ל ללךא בשם ה׳ כלומר אז באותו עת ששטף הים ונראה לעין ח  נרמז זד. באומ׳ אז ת
 שהוא פורענות ועונש התחילה ההודאה לה׳ ולשורר לו והיא השירה של משה וזהו לקרא
 בשם ה׳ וזכינו במדרש זה לפרש מקרא דאז חוחל לשבח כמשמעו ונתיישב הוא וחבירו

 מקרא דאז ישיר משה כמין חומר ת״ל.
 ובמה שכתבתי נתפרשו אצלי שני כתובים בדברי דוד ע״ה והם לכו חזו מפעלות
 אלהים נורא עלילה ונו׳ הפך ים ליבשה וגו׳ כי לדעתי כל מה שאמרנו מתחלה
 ועד סוף הכל פירש דוד בשני מקראות הללו ותתחיל ואמר לכו וראו מפעלות אלהים
 בלומר הביטו וראו מעשה ה׳ הנדול והנורא שאין רע נמשך טמנו חלילה ואף בפורענות
 הרשע שהם מפעלות אלהים שהם מגיעים לרשע במרת הדין וזהו אלהים דקאמר אינם
 אלא לאיים לבני האדם לפי שעח כדי שיחזרו בתשובה וזהו נורא עלילה על בני אדם
 אמנם כפי האמת אותו רע ואותו פורענות הוא סיבה ומסלול ודרך לטובה שתמשך ממנו
 לאחר זמן והביא ראיה לדבר זה ממה שאירע בדורו של אנוש שמפני פורענותס ועונשם
 שטף הים שלישו של עולם ותא הוא אשר נקרע להם לישראל וזהו שאמר הפך ים ליבשה
 כלומר הלא תראה שבימי אנוש הפך ים ליבשה ואין פי׳ כמשמעו שהים נעשה יבשה
 אלא אדרבא בהפך שיבשה נעשית ים והלמד בפתח והיינו דנקט הפך שהפך הים ליבשה
 ינעשית היבשה ים ואותו פורענות ואותה שטיפה היתה סיבה לטובה שתבא לאחר זמן

 שיעברו



 באור בראשית החייט
 שניהם כאהד טובים בענק הזווג שהם זכר ונקבה עכ׳׳ז טובים השנים כשהם שוים
 ברעותם ומתאים זה לזה מ] האחד כלומר כשכל א׳ משניהם חולק רשות לעצמו
 ואינו מתרצח ברצון חברו והטעם ברור עד שאיי צורך הדבר לפרשו ולכך לא נתפרש
 בכתוב שבשניהם שוים ברעותם ואין ביניהם שום שנוי יהיה שלום בחילם ושלוה
 בארמנותם אבל כשכל אהה בונה במה לעצמו וכל א' מתנשא לאמר אני אמלוך אין
 להם קיום והעמדה כלל וכמו שקרא לאדם הראשון עם חוה ראשונה כמובא בדבריהם
 דל ואומרו והחוט המשולש הקכ׳׳ה שהוא פוקדן וכו׳ בא לישב מה שיש להקשות
 על זה ודכי קאמר שהזכר והנקבה שוים בטבעם ובדעוהם טובים ועדיפי מה שכל
 אהד משונה מהבת וכבר זה הפך טבע היצירה והתולדה כי אדרבה שבשניהם נפרדים
 בטבעם ובמזגם יהיו ראוים להוליד אבל כששניהם שדם בהרבת מזגם וטבעם קשים
 להוליד ודבר זה מוסכם בפי כל הכמי הטבע [רא״פ היבי מאמר שבשניהם שוים טפי
 עדיף ממה שהם משונים להבי סיים בעל המדרש ואמי והחוט המשולש הקב״ה שהוא
 פוקדן בלוח זה בעצמו ישב הכתוב באמרו והחוט המשולש וכוי כלומר אר תבהל ברוחך
 לכעוס ולומר היאך אמרתי לך טובים השנים כשהם שדים למזגם ובייעותיהם ממח שיחיו
 משונים וזה לעצמי וזה לעצמו ודבר זה מעבב ההולדה דבכבשי דרחמנא למה לך צא
 מאצטגנינות שלך כי אין לך עסק בנסתרות ועשה אתה את שלו לקיים מה שציוה להיות
 שניהם מרוצים יהד זה לזה ויהיו שניהם שוים בטבעם כאת הם גוף א׳ והב׳׳ה יעשה את
 שלו שיפקדם בבנים כי הבל שלו ית׳: ז׳׳לד זה נראה לי לישב מדרש זה לבדו מבלי

 שצירוף אליו דבר אחר ממה שזכרנו רמעלה.
 האמנם כדי לתקן כל המקומות שזבי־נו למעלה ראיתי להקדים הקדמה אחת ובה
 יתקיימו כל אלו המקומות שגראים כמכעיםין זה את זה וגם המדרש הזה על
 מקומו יבא בשלום ויתבאר באר הטב בע״ה הנה רבותיגו הקדושים בסודם המסורים
ב שכל מה שבראהקביה בעולמו אי אפשר להתקיים אם לא  בידם זיל ואמרו וימצא כהו
 בחבור זכר ונקבה ולכך חבר מעת היותו בעולם תכף ומיד עמו חשכינח בחבור נקבה וכן
 הנקבה מתהבר עמה השכינה בחבור זכר ובזח יתקיימו בעולם ואם יפנו אחר שרירות
 לבם הרע ויבקשו זיווג מסטרא אחרא תבנית זכר או נקבה תסתלק מהם השכינה וישאת
 בדבקות זיווגם הרע לזכר או לגקבה והוא המקיים ואם בזכר ההוא או בגקבה ההיא
 יעמדו בהבקיתם הראשון הטהור שהי^ השכינה הטהורה עד שימצא להם זיווגם הכשר
 בקדושה ובטהרה חנח לרוב חיבת השכינה אשר ודחה דבוקה בהם מאז הולדם גם
 בעת ההיא לא תסתלק מהם אלא אדרבא תשאר בניהם ותדבק בהם בחיבה יתירה כפולה
 ממה שתתה מקודם לכן שעתה שבהזדווג עתה הזיווג הכשר והטהור הגה כן יזדווג ג״כ
 בשבילם ובעבור השכינה שתתה נפרדת בניהם תבנית זכר לנקבה ותבנית גקבה לזכר
 ועתה נזדווגו בהזדווג הכשרם האלו ונמצא שגורמם לשלום העליון וזהו לדעת מה שאמרו
 ז״ל זכו שכינה בניהם בלומר אם זכו בזיווג הזה שעמדו בטהרתם מאז שהותם בעולם
 ועד עתה שבא זמן זיווגם וגתחברו יהה שכינה ג׳׳כ תזדוונ עמהם ויהיה שלם כאדם
 עילאה ובאדם תתאה וזהו זכו שכינה עמהם שיתחברו שתי אותיות הטהורות של
 השם שהיו נפרדות אחת חנח ואחת הנה ודויד באיש וההא באשה ועתה בהזדווגם יחד השני
 כשרים הללו תזדווג חשכינח ג״כיחד יהיה השם מלא ובהקדמה זו בן תבין את אשר לפניך
 ויתיישרו אצלך חילופי המקומות האלו על נבון שמאמר קהלת ע׳׳ה טובים השנים מן
 חאחד דמשמעשגם האחד לבדו טוב מקרא מיידי באיש תם וישר ירא אלהים ואשה יראת
 הי שאף כל א׳ מהם לבדו שבינה מתחברת עם כל א׳ מהם וטובים השנים מקרו אפי׳ חכי
 בחתחבדם יחד עדיף טפי׳ וזהו שאמר טובים השנים מן האחד כלומר טובים השני צדיקים

ם ר ב ח ת ה  (ב) . ב
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 בחתחברם יחד יותר מהיותם ;פדדים כל א׳ לבדו וזחו מן חאחד ואימרו והחוט המשולש
 לא במהרה ינתק בא ליישב מה שיש להקשות היכי קאמר הטובים השני צדיקים
 בהתחברם יותר מהיותם כל א׳ לבדו אע״פ ששכינה עם כל א׳ מהם אדרבא היותם
 נפרדים עדיף טפי שאד השכינה עמהם תבנית זכר או נקבה וצריכין אלה לקיומם ועמידתם
 מתדברןם לשכינה מח שאק כן בהתחברם יחד ששוב אינם צריכק וא״כ היכיקאמר טובים
 השנים וכו׳ להבי םיים ואמר והחיט המשולש כלומר אל תחשוב שבהתחבר השנים
 צדיקים יםתלק השלישי שהיה עמהם לזכר או לנקבה והיא השכינה שאין הדבר כן
 לא אעפ״י שאינם צריכין לשכינה בחיותם כעת מחוברים יחד זכר ונקבה עכ׳ז מאהבת
 ה׳ 5>*ותם ששמרו את בריתו בהיותם נפרדים גם עתה כחועדם יחד עומדת עמהם ואינה
 רוצה להפרד עד שיעשו שלשתם פרי תבואה פרי צדיק וזהו שאמר והחוט המשולש
 לא במהרה .ינתק כלומר אעפ״י שנתחברו חשנים יחד לא מפני זה השלשי והיא השנינה
 והסתלוקה מפניהם כי לא במהרה ינתק עד שמתחברים שלשתן בגוף א׳ והוא הבן היולד
 מהם שלשתן שותפים בו כאומרם דל שלשה שותפים באהם ואת זה פירשו דל באומרם
 והחוט המשולש הקב״ה שהוא פוקדן וכו׳ נמצא דבהא עדיף בהיות השני צדיקים
 מחוברים יחד מהיותם נפרדים אעפ־׳י שהשכינה עמהם טובים השנים מן חאחד ברשע
 חמתחבר בלילות ולא הפץ בברכה והיא השכינה יתרחק ממנו אש תאבלחו אש לא נפוח
 ורז״ל קראוהו רע ובכל יום ויום בת קול יוצאת ומכרזת אותו בנדוי כמאמר ר,
 ישמעאל שם בקידושין אמנם באדם הראשון ע׳׳ה שדו פ־צופין נברא כדכתיב זכה
 ונקבה לא שייך ביה קריאת רע ולא טוב שאחר שנברא זכר ונקבה לא היה צריך
 לשתוק אעפ׳׳י שהיה יציר בפיו של חקב״ח וגם בנוקבא אחריתין לא התסרב שעדין לא
 הירתה בעולם ולכך לא נקרא לא רע ולא טוב ולכן לא בא מאמר זה באדם הראשון זולתי
 בשלילה והוא אומרו לא טוב היות וכו׳ כלומר רע לא מיקרי שלא התסרב בנקבה
 אחרת שעדיין לא היתה בעולם גם טוב לא מיקרי לרמוז שלא היה צריך להתםרכת
 השכינה לקיום ולהעמדת חיותו בעצמו זכר ונקבר, ולכן לא אמר אלא לא טוב חיות האדם

 וכו׳ היכיר שמע אמרתי וסבל האמת ממי שאמרו.
 (יען אמרו רז״ל מצוד, להביא מן ההדיוט לכן אגי הצעיר מאיר בן מרגי ם״ט ראיתי
 לחבר בספר הזה מה שילע״ד בכל פרשה ופרשה ואגב שבעלי אגדה המה יביטו
 יראו בדברי האשל חגדול חרב חמחבר זלה־ה גם המה יפנו לדברי עני ואביון הלא הם

 כתובים בםוח כל פרשה יהיו לרצין אמרי פי והניון לבי לפניךה׳ צורי וגואלי).
 במדרש רבח ר׳ שמואל בר נחמן בש״ר יונתן אמר בשעה שהיה משה כותב את
 התורה היה כותב מעשה כל יום ויום כיון שהגיע לפסוק הזה שנא׳ ויאמר אלהים
 נעשה אדם בצלמנו כדמותנו אמר לפניו רבץ העולמים מה אתה נותן פ״פ למינים אתמהא
 אמר לו כתוב והרוצה לטעות יטעה אמר לו הקב״ד משה האדם הזה שבראתי לא
 גדולים וקטנים אגי מעמיד ממנו שאם יבא הגדול ליטול רשות מן הקטן ממנו
 הוא אומר מה אני צריך ליטול רשות מן הקטן ממגי והן או׳ לו למוד מבוראך
 שהוא ברא את העליונים ואת ההחתונים וכיון שבא לברוא את האדם ארז״ל נמלך

 במה׳׳ש עכ״ל.
נלויות ידועות הלא המה א׳ מה צורך בהקדמה,  ולבא עד תבונתו יש להעיר בוב׳הערות:
 זו שהקדים בעל המאמר בשעה שחיה משיה כותב את התורה היה כותב וכוי
 כיון שהגיע וכו׳ ודליל כשעה שהיה משה כותב את התורה והגיע לפסוק נעשה ארס
 אמר לפניו וכו׳ וכבר הר״ב פרשת דרכים בדרך ענוים ד׳ ל״נ עיא נתעורר בזה והביאו
ל ישוב ע ש ולפי דרכנו יובן באופן אחר. ב׳תשובתהקב״ה אטיל כתוב והרוצה לטעית מ  ל

 יטעה



 באור בראשית החיים ו
 יטעה משמע שאין תשובה על זה וסמוך ונראה אמי־ הקב״ה למשה האדם הזה וכוי
 הרי שיש תשובה נצחת למה כתב נעשה ועוד לשק והרוצה לטעות יטעה משמע דאינו
 אלא טועה והדי כפי האמת חואכופ״אבל הענין יובן ההקדים מאי דגרסינ׳ במסכת מגילה ד׳
 ט׳ ע׳׳א וז״ל תניא מעשה בתלמי המלך שכינס ע״ב זקנים והכניסם בע־ב כהים ולא גלה
 לחם על מח כינםם ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר להם כתבו לי תורת משה רבכם ונתן
 הקב״ה בלב בל אחד ואחד עצה והסכימו כלם לדעה אחת וכתבו לו אלהים ברא
 בראשית אעשה אדם בצלם ובדמות ויכל ביום הששי ובי׳ ופירש׳יי ז״ל אלהים
 ברא בראשית את השמים שלא יאמרו בראשית שם הוא וב׳ רשויות הן וראשון ברא
 את הב׳ ע־כ וכתבו בתוספות דר וזיל אלהים ברא בראשית פ׳׳ה שאם כתבו בראשית
 ברא היו אומי־ים בראשית שם הוא וב׳ רשויות הן וקשה שהרי בראשית אין שם כלל
 אלא בתחלה ועוד שכתבו לו בלשון יונית בתחלה ונראה לפרש שהיונים היו יודעים
 שלעולם יש להזכיר הבורא בתחלה וא״כ אילו כתבו בראשית קוהם היה אומר דב;
 רשויות הן והתיבה הא׳ הוי בורא אחד ואלהיט הוי השני משום הכי הפכו ליה עכ״ל
 א״כ נמצא שאם התחיל התורה בבראשית יטעו היונים לומר שבראשית הוא שם אלוה
 וברא אלהים כפי סברתם שסוברים שלעולם יש להזכיר חבורא בתחלה וכפי זה יבא
 המאמר על נכון בשעה שהיה משה כותב את התורה היה כותב מעשה כל יום ויום
ח בבראשית יותר טוב היל״ל אלהים ברא בראשית כמו שכתבו ה  והוקשה לו למח פ
 הזקנים לתלמי אבל לא הוקשה לו למשה ב׳יכ לשאול מה אתה נותן פ״פ למינים יפי
 שדוקא היונים כפי םברתם שסוברים שלעולם יש להזכיר הבורא תהלה יטעו לומי
 שח׳׳ו ב׳ רשויות הן ובראשית שהוא שם אלוה ברא אלהים אכל כיון שהגיע לפסוק הזה
 ויאמר אלהים נעשה אדם וגו׳ אמר לפניו רכון העולמים מה אתה נותן פ פ למינים עכשיו
 ע״י פסוק זה יטעו כל העולם בבראשית ברא אלהים ג״ב ויסברו בסברת היונים אתמהא
 אמר לו הקב״ה כתוב כלומר כתוב בראשית ברא אלהים והרוצה לטעות יטעה נעשה
 אדם בבראשית יטעה כי זה טעות בעלמא כפי סברת היונים וא״ת ולמה יכתוב בראשית
 והנה בראשית ברא אלהיט דמ׳׳מ יבואו לטעות כמו היונים תשובה לזה בהקדים מיש
׳ וסי׳ ך׳א למה בב! ב  ז״ל במדרש רבה וכו׳ פרשה א׳ סימן י־ד למה נברא העולם ב
י

£י   שהוא לשון ברכה ולמה לא באל״ף שהוא בלשון ארירח א״ב לא נניח סירית
 בבראשית בב׳ שהוא לשון ברכח ונתחיל באלהים ברא בראשית כמו ששנו לת.מי
° ד א ; ה י ש ע  משום טעות בעלמא משום דמתחיל באלף ועל נעשה אדם אמי• לו הקכ״ה נ

ם ! ! , י , ם ע , ת ד ת א ע ד ד מ 1 ל כ נ " ' א י כ ו ו נ מ י מעמיר מ נ ם א י נ ט ו י ם ו י ל ו ד א ג 1 ו י נ א ר ב  חזח ש
 הגדול רשות מן הקטן ממנו לפיכך כתוב נעשה אהם ובזה עלו דברי המאמר מיושבי

ם י  דבר דבור על אופגיו כגלע״ד מאיר ס״ט. ^
חרו• י ת ^ י 1 '  ויאמר אל האשה אף כי אמר אלהים וכו• עד ותי־א האשה וכי" ^
ה ^.S׳ נ ו  חללו ולהיותם ערבים לשומעיהם רציתי לדקדק בהם ראש
ל י' אנא י , י א ו ן נ  אף זה שקשה עליגו פירושו שאס גפ-ש איתו בפירוש רש •י ב^ש״ ש
ח ^,ךי ^ י ד  בב׳׳ר מלבד שיש תימה על זה מה שהרגיש הרב מזרחי דל וזה לשונו לא י
 מצא רש׳י אף כי בלשון שמא עיר יש לדקדק מי הביאו עד הלום ימי י^יה

 שאלה
 לי
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> אליהו ר ד י  אף על זח פקחת אף כי נתעב ונאלח ודומיהם הנה לא תוצק אמיר־־- י א

ג .7״י ת כ י וכמי ש ש פ י א י א - ו י ל ד צ ו ר ף ו א  מזרחי אחר שקדם לו אבל לפתיח ב



ת הדדים י ע א י  2! באור ב

 מזרחי דל ואף אם הרד׳׳ק בחר בזה הפירוש ואמר כי בהכרח ה;א שקדמו שם
ר אף כי אמר אלוהים הנה דל הכריח הדבר מ  דברים שאמר הנחש לאשה ועליהם א
 יעצמו ולא תיקון סופרים ולפרשו בתרגום אנקלום בקושטא בין שהוא בישו, שאלה
 בין שהוא בלשון הנחה לא נחה דעתיגו בו ואס יתפרש גם והוא הפירוש היותי
 מתישב בפירוש המלה נצטרך לתת טעם וישוב לדברו שאומר גם ב׳ אמר מוהיע

 אף משמיע שידע.
 יאומרו ית׳ לאדם מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל וכר ועל זה בא מאמרו שנס אמר
 אלהים לא תאכלו מכל עק וכפי זה לא יבוגו דבריו אלה מאיש שוגה
 ומפתי ומה גם לפקח וערום והיוצא מפיו דברים מרים זדים גכרים גגד פגי עליון עיי דבי־י
 ה׳ שאמר בפירוש מכל עץ הגן אכול תאבל ויאמר הוא כתפך _ לבל יאכלו ממנו ואם
 לא הגיעו לאזניו זולתי סול מניעת אכילת עץ הדעת איך _מלאו לבו להוםיוע אזהרה
 משלו ולמעול מעל בה׳ לשקר בשמו ולומר אף בי אמר אלהים וכו׳ עוד האשת שאמרה
 ומפרי העץ אשר בתוך הגן והא הטריחה עצמה לומר הברים מיותרים שהיה הי
 באומרה מפרי עץ הגן נאכל ולא להרבות בדברים שהביאו אותה לחטוא במה שהוסיפה
 במאמרו ית׳ באומרה ולא תגעו בו ציווי השי״ת לא הזכיר אלא על האכילה לא על
 הנגיעה והיא הוסיפה הנגיעה מנין לה: עוד מפני מה הקלה בעונשו ית׳ באומרה פן המותק
 כתרגומו דלמא וכמאמרו ית׳ גגזרה נזרה בחחלט והוא אומרו בי ביום אוכלו ובר
 עוד חזרת הנחש באומרו לא מות תמותון מעיקי־א מאי סבר ולבסוף מאי סבר והנה
 בחזרתו חוחזק כפרן בדבריו הראשונים ושניהם אינם כנים שבך דרכו של בדאי עוד
 מה כיון בתשלומי כפל המיתח באומרו לא מות תמותון וטענתו באומרו בי יודע
 אלהיט וכר צריכה ביאור כי לכאורה אין דבריו אלה מספיקין לפתות את האדם לעברי־

 על דבר ה
 רעתה לו שמעני כי להיות יצר לב האדם רע ובל מחשבותיו רק רע כל היום להפיל
 עני ואביון לטבוח ישרי דרך בעורמומותיו ובפיתויו ובטרם יקרב אליהם
 יתחכם לפתותם על פי מרותם עם חסיד יתחסד ובא אליו במדת החסד ועם גבר תמים
 יתמם ודורסו לפי תומו וזו היא מצודתו וחרמו אשר אתו וכלי משתיתו ותהי ראשית
 מלאכתו וממלכתו בפתוי זה של אהם הראשון וגבר כהו של פתוי זה מכל אש^ באו
 להבא בהיותם כלם בהי־הור ובמחשבה וזה בדיבור ובלשון וביאתו ואמירתו אל האשד,
 זאת העצה היעוצה מאתו לשלמות מלאכתו להיותה קרובה להתפתות ומצוה קלה אדל
 וכן אמר לה אף כי אמר אלהיבש לא תאכלו וכוי הראה לה סימני טהרה ובא להזהירה
 לעשות משמרה למאמרו ית׳ שאעפ״י שפנים בפנים דבר ה׳ עמהס והרשה אותם לאכול
 מכל עץ הגן ולא הזהיר זולתי על ..עץ הדעת עם בל זה מן הראוי להיותם קדושיהן
 ופרושים מן המותר להם והוא פרי הגן כי היכי דלא ליגעו באיםורא והוא עץ הדעת
 שבך היא דרכה של תורה ודש אף כי אמר אלהים לא תאכלו בלומר אעפ״י שלא
ה או* אמר לכם על שאר  שמעתם האזהרה מפי הגבורה זולתי פרי עץ הדעת עם כל ז
 הפירות והיכן דכר ואמר באומרו ית׳ ושמרתם את משמרתי ודרשו דל עשו משמרת
 למשמרתי ואעפ״י שבפירוש הרשה אתכם לאכול הגיח אותה למשמרת ורצה
 הקב״ה לזכות אתכם שאף אם התירה לכם אתכמ לעצמכם תפרשו עצמכם מן המותר

 לכם לשמור משמרת.
 ואי*יםר עוד כי הנחש הזח נחש ינחש ככתוב תרי ממנו דקאמר רחמנא לא תאכל
ו בי ביום אכלך ממנו למה לי ע׳׳כ דרוש דרש והנה צורףבאומיו תאבל ממנו  יממנ
 תניינא אם אינו ענין לעץ הדעת והוא עיקר איסורא הנהו ענין לשאר פירות וכאן רמז

 לו



 באור בראשית נח החיים ז
 לו הכתוב משמרתה של תורה ודש אף ב־ אמר כלומר אע׳פ שאהת דבר אלחים
 והיא הזהרת פרי עץ הדעת שתים זו שמענו שאף על הפרית הזהיר ודש אף בי אמר
 אלהיט ממש והיי״ באימרו תר׳ זמני ממני במהובי־ ילפי שהכי׳ הנהש איי האשד, היו
 בערמה ובמרמה ובחכמה היא תשיב אמריה לו בתבונה ובדעת ופיה פתחה בהבמה
 ופיי עץ הגן נאכל כלומר אף בי אמי- אלוהים עשי משמרת למשמרתי אי נמי דהייקות
 תרי ממנו הכיתיבי ברךא לא מפני זה נמנע מאכילת שאר תפירות כי דבר אלהינו
 שאמר מכל עץ הגי אכול תאבל יקים לעולם ודש מפר• עץ הנן נאכל ועל מה
 שטען שמצווים אנו לעשות משמרת למשמרתה של תורה אי גמי היוקא דתרי
 ממגו דדייקנא לעיל כזה אמרה להשיבו ומפרי העץ ובי כלומי והמשמרת שאמרת
 שאגו םהויבים כה היא היא בתורה ובאתה עלי ברמאות ובא האות ניםף על זה תרי

 ממנו ההייקת.

*»<>:>-: 

 נ ח
 *יאמר אלהיט אל נה ואל בניי לאמר הנני מקים את בריתי אתכם ואת זרעכם
 אהריכם אהד שהדיבור הזה אל נה ואל בניי ואיש אין בארץ זולתם מאי לאמר
 דקאמר המשמע לאמר לאתרים עוד כיון שהברית הזה: היה מוחלט לדורות עולם באמרי
 בפירוש לדורות עולם ואמר ולא אוסיף עוד להכות וגר עוד כל ימי הארץ וגר מה צורך
 לומר ואת זרעכם אחריכם הבטחת נח ובגיו היא גמשבת עד סוף כל הדורות והאמת
 אצי־יי כי להיות הברית הזאת באה להבטיח על צרה שנםתלקח שלא תוסיף לבא עוד
 בל ימי עולם וגאולת עולם היא להם וזאת אות הברית אשר הקים וקיים לנח ולבניו מפני
 מי המבול שהברית הזה שנתקיים לנה ולבגיו כי נאילת עולם היא להם ולא מצינו דכוותה
 זולתי בגאולה העתידה לבא בעיה שהיא נ אולר. שלימה שאין אחריה לא צרה ולא שעבוד
 כמו שייעה ה׳ והבטיח בתורתינו הקדושה ועל ידי עבהיו הנביאים גמצא ששתי גאולות באו
 לעולם בברית הזאת שגאולתם גאולת עולם בתחלת העילם והיא בימי נח מהצלת
 המבול שהיתה לעולם והשנית לבסוף והיא גאולתם של ישראל מבין האומות שהיא
 גאולה שלימה ואל שתי הגאולות בשני הזמנים הנד רמז הכתוב הזה באמרו ויאמר
 אלחים אל גח ואל בגיו להבטיהם על גאולתם מצרת המבול שהיא גאולת עולם ולאמר
 דקאמר היינו _ לדורות עולם לבשרם בגאולה העתידה לבוא שהיא גאולה שלימח
 בגאולת המבול וזהו שאמ׳ הנני מקים את בריתי אתכם היינו גאולת המבול ואת זרעכם
 אחריכם היא גאולת ישראל ששתי נאולות הללו נתקיימו בברית הזה שהוא נהול ונורא
 ודבר זה הנה הוא מפורש בדברי הנביא ע״ה באמת כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי וגר
 כן נשבעתי מקצוף עליך ומנער בך והיכן נתפרש שנשבע. ולדעתי שבמקרא זה נתפרש
 באמת הנני מקים ואת זרעכם אחריכם. ובזה יתיישב יי למבול ישב וישב יי מלך לעולם
 רמז שתי ישיבות שהם גאולה שלימה שעליה נתיחסה בשם ־ישיבת כביכול הראשונה
 בימי המבול שאליה רמז באומרו יי למבול ישב ולשניה היא לעתיד רבא גאולת עולם

 שעליה אמר ויישב יי מלך לעולם.
 ואמרו הגגי מקים המשמע הווה וגאולה שניה היא לעת׳׳ל היינו משום שבל הזמנים לפניו
 ית׳ כשעח אחת הם ולכך הזכיר שם אגי שהוא כולל כל הזמנים כאחד באמרו

 ראו
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 ראו עתה כי אני אני הוא ולכך אמר לנח הנני מקים כלומר אני שהוא כולל כל
 הזמנים הנני מקים באמרו אני ראשו] ואני אחרק הנני מקים את בריתי אתכם ואת

 זרעכם אחריכם.

ך ך ל  ל
 ואברכה מברכיך ונו׳ כשם שהקדים הברכה למברך באומרו ואברכה מברכיך כך
 היה לו לומר בקללה ואאור מקללך ואיפשר שלחיות שמחשבה טובה הקב־ה
 מצרפה למעשה להבי קאמר קיא ואברכה מברכיך לרמוז ולומר שקידם שיברך משעה
 שיתן את לבו לברך הקב״ה מברכו וזהו ואברכה מברכיך כלומר אני אקדים לברך המברך
 והיינו משעה שיתן בלבו לברך מה שאין כן בקללה שאין מקללים אותו עד שיקלל
 בפירוש וזהו ומקללך אאור. אי נמי אפשר לישב ולומר שמצינו מי שקלל את ישראל
 והוא מבורך כאחיה השילוני והושע בן בארי ?״S ומי שברך את ישראל כבלעם הרשע
 וקללח תחשב לו כ־ הכל הולך אחר המחשבה וכוונת נביאי ישראל ע״ה זדתה לטובה
 וכוונת בלעם בברכתו היתד, לרעה וכמו שאמרו רדל טובח קללה שקלל אחיד. מברכה
 שבירך בלעם שזה קלל בקנה וזה בירך בארז וכוי ומשום הכי אםמכינהו רחמנא
 המברכים והמקללים והברם יהד וקאמר מברכיך ומקללך כדי שתיבת ואברכה ותיבת
 אאור הוזרות ידשניהם וקרא ארישיה לםיפיה ומסיפיה לרישיה מדרש וה׳׳ק לפעמים
 ואברכה מברכיך ומקללך שניהם יתברכו כמו אחיה והושע עיה ולפעמים מברכיך

 ומקלליך אאור שאף! המברך יקולל ומנו בלעם ״את זה שמעתי והנאתי.
 אבל שרה אשתך, באבל זד. ובאבל אשמים תרגם אונקלוס בקושטא וכן פירשו רש״י
 וראב״ע זיל ונדמו זה בזה שבזה אמרו כמו אכל אשמים ושם אמרו כמו אבל שרה
 אשתך ואני בעני* הכינותי לבי לנחם אבלים הללו ולפרשם כמשמעם בלשון אלא וזה
 פתרונו שאברהם אמ׳ לו ישמעאל יחיה לפניך כיוון לומר שאינו מבקש זרע רב ובנים
 רבים שדי לו שישמעאל יחיה לפניו. ועל זה השיבו ה׳ אבל שרה אשתך וגו׳ רצונו ית׳
 לומר דע לך שישמעאל מצד עצמו אין לו שום שפע ברכה וחיים אם לא כבא יצחק ועיי
 השפע ברכה וחיים שיושפע עליו ועל טוב יזכר שמו בן אברהם נם ה׳ יתן הטוב ויקבל
 שפע ישמעאל באמצעות יצחק בהיות שניהם שותפים בשם ושניהם נקראים בן אבי־הס
 וסדר הפסוקים כך הוא ויאמר אבר׳ לו ישמעאל יחיה לפניך ואומרו אבל שרה אשתך
 מקרא הסר הוא כאלו אמר ויאמר אלהים אי אפשר שישמעאל מצד עצמו יחיה לפני
 אבל שרה אשתך יולדת בן ונו׳ והקימותי את בריתי אתו ואז בבא יצחס ולישמעאל
ה איפשר  שמעתיך ובזולת יצהק אי אפשר לשמוע בקשתך על ישמעאל ועפ״י דרך ז
 לפרש אומרו ית׳ אלה תולדות יצחה ן׳ אברהם שאחר שתזכיר ישמעאל ותולדותיו
 אמר הכתוב אלה תולדות יצחר. כלומר שישמעאל ותולדותיו תולדות יצחק
 אמרו כיון שהוא סבה לקיומם ובזולתו לא היה לישמעאל שום קייום ותולדותיו
 לא היו באים לעולם שפיר הרינן להו תולדות יצהק וזהו שאמר אלה תולדות

 יצחק ן׳ אברהם.
 ולישמעאל שמעתיך הנה ברכתי אותו וגו׳ מה שבאה ברכה זו בלשון עבר כלאחר
 יד ולא באה בלשון עתיד אי הווה אפרשו באופן אחר בעהי״ת
 ושאמשול לך משל למלך שהיה לו אתוב חביב עליו ביותר והיה לאותו אהוב בן שהיה

 המלך
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 המלך שונאו והכיר המלך וידע שאהובו היה מחזר לבא אל המלך להתחנן לו ולבקש
 מלפניו לתת לבנו כיד המלך הטובה ואין ספק שבבא אליו אהובו יפיק רצונו
 כאשר עם לבבו באהבתו אותו מה עשה המלך בטרם בא אליו האהוב לבקש על בנו
 צוד, לתת לו מתנות אבל אינם שלמים ומרובים בטובה במו אלו היה נותנם בשאלת
 האהוב פנים בפנים והמשל הזה יבא־ לך כוינתינו בפרוש הכתוב שהקב׳׳ה בהיותו צופה
 ויודע שהאהוב הנאמן לו אברהם ע׳יה עתיה לבקש מלפניו להטיב לבנו ישמעאל שהוא
 שונאו לכך הקהים להטיב לי ולברכי טרם שיבקש ממנו שאז מענוותנותו ית׳ ירבה
 להטיב לו בעבור אברהם אהובו ודש ולישמעאל ynvcv בלומר קודם שבקשת עלי

 עלתה שאלתך לפני ושמעתיך וגו׳.
 רנתתיו לגוי גדול בדבר שאין לו שיעור לא יצדק לקרותו גדול שאפשר שימצא אתר
 גדול ממגו בין בדמות בין באיכות ולכן לא יוצרך לקרות גוי גדול לשום אומה
 ולשון זולתי לכגםת ישראל שהיא גדולה במעשיה באומרו ומי גוי גדול אשר לו אלהים
 קרובים אליו וכן הבטיח לאברהם באומרו ואעשך לגוי גדול יא״כ היכי קאמר הבא
 וגתתיו לגוי וגו׳ ולבי אומר לי שאעפ׳׳י דהאי וגתתיו לגוי גדול לפי הנראה היא ברבר,
 לישמעאל תוכו רצוף אהבה לישראל והבי קאמר וגתתיו כולו שיהא ישמעאל מסור ביד

 ישראל שהם הגקראים באמת גוי גדול.
 ואת בריתי אקים את יצחק. מלבד שהברית הזה כפול שכבר אמר והקימותי את
 בריתי אתו חנח זאת חקרנו שיש שינוי ביניהם שבראשונה אמר וחקימותי את
 בריתי אתו דמשמעו שההקמה היא לברית שהברית מתקיים ע״י יצחק ובזולת יצחק
 אין לברית קיום ובשניה אמר ואת בריתי אקים את יצחק שמשמעו לומר שיצהק מתקיים

 ע״י הכרית.
 ועתה שא נא עיניך וראה בי במד, שכתבתי בפ׳ נח בפסוק ואני הנני מקים את
 בריתי אתכם ואת זרעכם וגו׳ יתישב לך דבר זח כמין חומר ששם נאמר
 שהברית המוזכר בנח אדיר ונורא ונכרת וננזר על צרח שנסתלקד, שלא תשוב עוד
 נאולתה נאולת עולם. וזאת אות הברית אמר הקב״ה שתתקיים בשני זמנים האחד בימי
 נת על דבר המבול שיבטתו הקב״ה שלא יוסיף להביא מבול עוד לעולם והשני בימי
 הגאולה העתידה לבא ב׳׳ח שיבטיח הקב״ה ויעד בתורת ובנביאים שתהיה נאולת עולם
 ואל שני הזמנים הללו רמז הכתוב באמרו ואני הנני מסים את בריתי אתכם ואת זרעכם
 אחריכם באמרו אתכם רמז לימי נח באמרו ואת זרעכם אחריכם רמז לנאולה העתידה
 שאין אחריה לא צרה ולא שעבוד בדבר זה פירש חנביא ואמר כי מי נח זאת לי אשר
p שרמז א p כן גשבעתי מקצוף עליך וגו׳ ח א  נשבעת־ מעבור מי גח עוד על ח
 לשני הזמנים שזכרגו גמצא לפי דבר זה שהברית שגנזר בימי נח שנתקיים בזמן הגאולה
 לא היה לא קיום ולא עמידה עד שזרח שמשו של יצחק שקיים מצות המיילד־. כתקנה
 שגתחגך בשמיגי ובזכותה ישראל נצולין מגיהנם ומשעבוד מלכיות וזוכים ליום דין
 הגדול כמו שרמזנו בפסוק ביום הגמל את יצחק ולבן כל זמן שלא גולד יצחק היה
 חברית שנגזר לנח בזמן השני כמדובר היה רפוף ולא היה לו קיום ובבוא יצחק נתקיים
 הברית ההוא בהיותו מעותד לבוא בע׳׳ה וזהו שאמר ורקמתי את בריתי אתו בלומר
 בריתי אשר גזרתי בימי גח רעדתי בו בזמן הגאולה בבוא יצחק יהיה לו קלם וזהו
 שאמר והקמתי את בריתי אתו ואימרו ואת בריתי אקים את יצחק הוא הברית שגתתדש

 ליצחק בעצמו ונגזר לו שיתרףם על ידו וזהו ואת בריתי אקים את יצחק•
 כעצם היום הזה גימור אברהם הגה למעלה בסמוך אמר קרא וימל אברהם את
 בשר ערלתם בעצם היום הזה ומה צורך בכפל זה ובמה שאמרו ברבה

 גתישב
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ר בהנא הרגיש ונצטער כדי שיכפול לו  נתיישב אצלי ודל גימול אברהם א״ר אבא ב
 הקב״ה שכרו א״ר י־ וי מל אברהם אק כתיב בא] אלא נימול בדק עצמו ומצא עצמו
 מהול א״ר ברכיה בההיא שעתא אקיל ר׳ אבא בר בהגא לר׳ לוי א״ל שקרגא בזכגא
 את אלא הרגיש ונצטער כדי שיכפול לו שברו לעמוד על כוונתם נדקהק ראשונה היכי
 יליף ר׳ אבא מגימול שהרגיש ונצטער אדרבה פשטה ומשמעה בדברי ר־ לוי שמצא
 עצמו מהול עוד אומרו מל אין כתיב כאן וגו־ משמע שהקהוק זה חדש ר׳ לוי והוא
 חב־או לחלוק עם ר׳ אבא ואדרבא דקדוק זה הביאו ר׳ אבא לדרוש הרגיש ונצטער
 ואט ר׳ לוי משמע ליה איפבא ומשמעות דורשים איבא בנייהו לא הוד, ליד למימר
 מחדש מל אין כתיב אלא בריש מילתיה הוה ליה למפהח ביה הבי אי׳י אבא מל אין
 כתיב כאן וגו׳ הרגיש ונצטער ר׳ לוי אמר בהק עצמו וכו׳ אף על זה פקחה עיני למה
 הטריח את עצמו לבטל ולומר בהק עצמו ומצא עצמו היה די באומרו בהק עצמו ונמצא
 מהול עוד במה שהקל וזלזל ר׳ אבא לר• לוי בקחתו שקרנא כזבנא ודבר זה לא יאות
 מאיש שוגה ומפתי ביש מאיש אלהים קדוש הוא ר׳ אבא בר בהנא לר׳ לוי ילוד, אליהם
 השלום וחמנוחה עוד מה צורך לחזור דבריו הראשונים באומרי אלא הרגיש ונצטער
 וגו׳ והנה כל עצמו לא בא אלא לחזק דבריו וסתמו בפירושי. עיר ראיתי להעיר הערה
 אחת בהך דרשא דלעיל בסמוך דדריש בעצם היום הזה דרגשה ליה ימלל וגו׳ ידריש
 לה מבעצם הלם הזה תנינא אמאי לא דריש לה ממרא קמא דכתיב וימל את בשר
 ערלתם בעצם היום הזה והערה זאת תעיר לי אזן לשמוע בלמודים בי ערבים עלי

 דברי דודים.
 ובכן אומר שר׳ אבא הרגיש ונצטער מהאי קרא הבעצם היום הזה השני דלאשמועינן
 דרשת דרגשה ליה ימלל מקרא דוימל את בשר ערלתם מציגן למדי־ישי ומה
 צורך לכפלו להבי אתא ר׳ אבא ויישבו כאומי־־ו ה־גיש ונצטער ביק לומר ילפרש דבי
 היכי דדרשיגז בעצם היום הזה קדמאח בעצומו של יים כלומי בתוקפו יבחזקו ורמז לני
 שגעשה הדבר בפרהסייא ודרגשה ליה ימלל הכי גמי דרשיגן בעצם היום הזה השני
 שבא לרמוז לגו חוזק ותוקף בעצמו של אברהם שגצטער במצותו להכפיל שכי־י וכר
 עצמו של ר׳ אבא לא בא אלא לפרש יתור בעצם היום הזה השני יאע״ג החך דישה
 דרגשה ליה לא דריש לה בעל המדרש אלא מבעצם תנינא עכ־ז מבעצם קמא מצינן
 שפיי־ למדרישי ונקטיה הכא דרך השאלה למימי* כי היבי דדרשינן בעצם היום דכתיב
 הבא ובכל מקום לומי־ שלא נעשה בסתר אלא בעצימו של יום ולשון בעצם היא לשק
 תוזק ותוקף הכי נמי דרשיגן ליה בעצמו של אברהם דהרגיש ונצטער אי נמי והוא
 העיק״ אצלי דר׳ ברכיה מבעצס קמא לא גיהא ליה למדרש דהך די־גשה ליה משום
 דההוא כאגשי בית אברהם כתיב ילא הוי רבוותא כ״ב דאפשר דמשום שלא היה
 הדבר באברהם עצמו לא חששי למונעו אבל באברהם עצמי אפשי שלהיותו זקן
 :יחשוב לא חיו מניחים אותו אבל בעצם תנינא דבתיב ביה נימול אברהם נד״ש שפיר
 ולהכי לא דריש לה ר׳ ברכיה אלא מבעצם תגיגא ור׳ אבא הך הרגשה ליה דריש לד,
 מבעצם קמא ותנינא דריש ליה לעצמי של אברהם שהר..יש ונצטער 'אע״ג דלא נסט
 במילתיה אלא נימול אברהם מבעצם דנקט ר׳ ברכיה סמיך •ה׳׳ק מדסמיך בעצם היום
 הזה לנימול משמע לי דטפי עדיף לן למדרישיה מבעצם קמא הך הרגשה באברהם
 עצמו דהיינו הרגיש ונצטער וההיא הרגישה דעלמא דדריש ר׳ ברכיה אדרבא עדיפא לי
 למדרשה מבעצם קמא דקאמ* וימל את בשר ערלתם בעצם להודיע שעשה םצותו
 לקחת ולמול כל אנשי ביתו בפרהסיה ולא חשש למי שיעכב על ידו ודש גימיל הרגיש
 ונצטער כלימר תיבת נימול היא עמדה לי למדרש חך הרגשה בעצמו של אברהם לומר

 הרגיש
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 הרגיש ינצטער ובי תימא ודבי מצי ר׳ אבא למדרש בנימול הרגיש ונצטער ותיבת
 נימול משמע שבאה לההל ולא להחמיר המשמעי נימול מאליו י׳יל האין דבי נמי דתיבת
 נימול לחודה משמעה שבאה להקל ולומי־ שנמצא מהול אבל דכא הקאמר קרא בעצם
 הפך משמעו מקולא להומרא ובא רהידיע שנצטער והרגיש וזח בעצם נימול או אי נמי
 והוא הנבון דםמיך למםקנא דמילתא דבעינן למימר לקמן בס״ד דהא והא איתנהו ור׳
 לוי להיותי בוהר ברברי ~׳ בר ביה ד׳, :ך דרשה דדרשינן הרגשה ליה לא ררשינן לה
 אלא מבעצם תנינא ונימול דקאמר דיכא בא לההל הקשה לר׳ אבא יאמר מל אין כתיב
 כאן אלא נימול משמע שבא להקל ולומר שנמצא מהול והא דקאמר בדק עצמו ומצא
 עצמו כיוין לומר שלא היה מהוד מתחלתו אלא באותה שעה נמצא מהול מעשה נסים
 וז״ש בדק עצמו ונמצא עצמו כלומר הבהיקה היא עצמו באופן אחד והמציאה ודתה באופן
 אחר וכראות ר׳ אבא שר׳ לוי מעט בבכות של אברהם אבינו ע״ה באומרו שנמצא
ב כאן וגו׳ דבר  מהול וגם זלזל בר׳ אבא כי השב שלא דקרק בתיבת נימול מל אין כתי
 אליו קשות וקראו שקרנא בזבנא לרמוז לו כי שתים רעות עשה במה שמעט בכבודו
 של אברהם ודריש קרא להקל ולא להחמיר וגם במה שהשב לר׳ אבא לאיש שוגה
 שלא הקהק מל אין כתיב באן הלהבי קיאו שקינא בזבנא ומה שחזר ואמר אלא הרגיש
 ונצטער כיוין לפרש דבריו הראשונית ולישבם באופן שיתקיימו דברי שניהם שהרגיש
 ונצטער ונמצא מהול והא והא איתנהו ביה והענק חוא שבתחלה כשבקש לימיל ובדק
 עצמו הרגיש וגצטער בכח הרגש רב כהי שיכפיל ה׳ שכרו ותכף ומיה להראות לבל
 העמים יופיו וקדושתו וכי ה׳ עמו נמצא מהול נמצאו שגי כתובים קיימים אומרו בעצם
 היוט הזה כיון שהרגיש ונצטער וזהו בעצם כלומר בתוקף וחור תכף ואמר נימול רמז
 שגמצא מהול ולזה ביוין ר׳ אבא לומר הרגיש ונצטער שהיה די באומרו נצטער לחוד
 מאי הרגיש לרמוז לנו שלא נצטער מהמת המכה בפועל אלא מפגי שהרגיש
 ומשמעות הרגיש מורה שהיא תולהה מקרית לפי שעה והצער הבא מבח המכה היא
 טבעית ואין צריך לומר בה הרגיש ואף אם רברי ר׳ אבא הראשונים והאתרוגים אין
 ביניהם שנוי בלל במה שחזר אותם ואמר אלא פירש לנו ההפרש שיש בין מה שהבין

 ר׳ לוי בהם בראשונה למה שפירשנו דבריו באחרונה והם אמת ואמונה. •
 אני אל שהי התהלך לפני והיה תמים הנה מלבד מה שעוררו רבותינו ז״ל בי למה
 הוזכר בפסוק שם שהי ולא שם אתר ראיתי רדקדק עוד אומרו והיה תמים בי כפי
 הנראה מפשט המקרא כי היא גזרת התהלך לפני וא׳־כ הולי׳יל ותהיה תמים מאי והיה
 דקאמ־ והנראה לי שלחיות שבאדם רמוז ׳מצוייר בו שט שדי כמו שחזכירו חכמי האמת
 דל שבשתי נחירי האף מצוייר צורת שיק ובשיפשוט ידו הימנית יצוייר צורת דלית
 והיו״ד היא המילה ואם לא ימול ישאר שד בלא ידיד וישאר האדם חסר ממצור, זו והש״ר
 משותף עמו ושמו הגדול שהוא שדי׳י ית׳ שמו גם כן כביכול ישאר חסר ואם ימול ישלים
 עצמו ושמו הגדול ישתלם לכן אמר הקב׳׳ה לאברהם אני אל שדי כלומ־ התבונן ששמי
שדרשו  שדי ורמוז באבריך השיק והדל־־ת ולכן ראוי לך למול וזהו התהלך לפגי כמו:
 ז״ל ובזה תשלים עצמך ושמי גם כן •שאר תמים וזהו אומרו והיה תמים כי נ׳־ל שרמזי
 בזה לשתי מלות ושתפם במלה אחת שרצה לומר ששמו הגדול יהיה תמים בעשיית
 המילה ובאלו אמר ואהיה תמים כי גם עתה שהיא כתובה והיה תמים כמעט שנקראת
 ואהיה ונבלעה האלף דלאו אורח ארעא למימר כי האי כלפי שמיא והשלמת נפשו•
 מבוארת בפסוק בי והיה משמעו כאלו אמר ותהיה ולא כתבו בביאור ותהיה לרמוז׳

 גם כן לשמו הגדול כמדובר כנ-ל ח׳׳ך.
 ויפצרו באיש בלוט הרמב״ן תמה שהמלה הזאת לא גאמרה אלא בפיוס ופי׳ דל שאף

 (ג) יא1
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 באז פייסו אותו שיפתח הדלת ובראותם בי לא רצה אז נגשו לשביר אותו וא״כ יהיר,
ה ארבעה תנועות הפכיות תכופות זו לזו וכן לא יעשה באיש אחד כ״ש  במקרא ז
 בהיות ההתהפכות משונה כ״ כ בכמה אנשים יחד עוד פי׳ שהפיוס היה שיוסר מלפניהם
 מהדלת בי לא רצו לפגוע בו כטעם גש הלאה והנה אחר אומרם גש הלאה חזרו ודברו
 אליו קשות עתה ניע לך מהם והיאך חשו לכבודו ולומר שלא רצו לפגוע בו׳ וקרוב
 בעיני לומר שלהיות החטאים האלה אנשי עיר אחת שלימה זקנים עם נערים אף שיהיו
 בלם שוים לרעח ובעצת חטאים אין החול. שימצא בהם שינוי דעות בצד מה ואומר אני
 שהתקוטטם עם לוט נחלקו לשתי כתות הכת הראשונה והם זקני העיר וגדוליה והם
 המדברים תחלה בכל מקום דברו ללוט בדרך כבוד גש הלאה וחלקו לו כבוד בזה
 להיותו מתגורר שם זה כמה והכת השנית והם המון העם וקטניהם העזו פניהם מול לוט
 ודברו אליו קשות והסכימה דעתם לשלוח ידם בתהלה בו, וזהו עתה גרע לך מהם ויהיה
 פי׳ עתה נרע לך בפועל לא בדרך איום והטלת מורא אלא הודעה אמתית ונלוי דעתם
 ושתי כתות האלו רמוזות בפסוק באומרו ויאמרו תרי זימגי ויאמרו גש הלאה ויאמרו
 האהד וגו׳ שויאמרו הראשון הם דברי הבת הראשונה ויאמרו השני דברי הכת השני
 אשר בקשו לשלוח יד בלוט וכדאית הבת הראשונה תוקף עזות הכת השנית והסכמתם
 להרע ללוט פייסו אותם והפצירו הרבה בעה לוט להצילו מידם באומרם כי ראוי
 לשאת לו פנים אם להיותו איש נכבד ביניהם וראשם ומנהיגם באומרט ז״ל ולוט יושב
 ישב כתי׳ וזהו שכיוונו לומ׳ באיש ואם מפגי חשיבותו מצד עצמו כי נודע בשערים שמו
 לוט הידוע וזהו בלוט ותהיה בי׳ית בעבור כמו באשרי כי אשרוני שפי׳ בעבור כמו שפי׳
 ראכ׳יע ז״ל כלוט׳ הפצירם היתד. כעבור האיש לוט להציל לו מרעתו מכת השנית או
 שתהיה שימושית כלומ׳ הפצירו בהם ופייסו אותם בטענת היותו איש רשום ולוט הידוע
 כמדובר או נאמר כפי דרכינו שויפצרו הוזר לכת הראשונה שאמרה גש הלאה כמו

 שכת׳ הרמב׳׳ן דל והבת השנית שלא חששו אליו התריסו כגגדו ויגשו לשבור הדלת.
 ואביב בן שמנים שנה ושש שנים בלהת הגר את ישמעאל לאברם וגוי כתב רש״י
א ל  ודל בשבחו של ישמעאל הוא נכתב להידיע שהיה בן י־ג שנה כשמל ו
 עכב וכו׳ והגה השבח הזה וגם דמו דם מילתו הנה נדרש ונתפרש בסוו* זאת הפרשה
 באמרו יישמעאל בנו בן י״ג שנה בהמולו וגו• וזה בירור שאין אחריו בירור ומה צורך
 בהידעה זו שבמקרא זה דהוי הודעה כלאחר יד שמודיע יום המילה ויום הולדו שאחר
ל  נשיקת עפרות זהב רבינו דר ני׳ל למימר איפבא דאדרבא המקרא הזה בגנבתו מדבר ה
 ממעט זכותו שלפי שמהמקרא של יום המילה לכאורה משמע שמדבר בשבחו שהיה
 בן י״: שנה ולא עכב בא הכתוב של יום הלידה להודיע שלא בא הדבר במקרה שגמול
 ישמעאל בן י״ג שגה אלא בכווגה מאתו ית׳ מעת הלידה כשהיה אברהם בן פ־ו שגים
 יילד ישמעאל כדי שיהא בזמן המילה בן י •ג שנה חלק רשות לעצמו ואינו נגרר אחר
 אביו אברהם ע ה ולא תהיה מצות המילה משתלשלת וגמשכת מאברהם אלא ציווי
 לישמעאל עצמו במו שגצטוו במילה זו בגי נבר שגמולו אתו ואלו היה פחית מזה הזמן
 היה נמשך אחר אברהם ותהיה מצות מילתו נמשכת מאברהם כיוצאי חלציו אלא
 המצוה לעצמו בלבד לא מאברהם ואינו דומה המצוד. שנמשכת ומשתלשלת מאברהם
 לבל דירותיו בבני נכר שנמולו אתו שהיא מצוד, יחידית להם לשעתה וישמעאל כאחד
 מהם להיותו בן יי ג שנח שחלק רשות לעצמו ונפרד מאביו ועינך המצוד, היא המצוד,
 שגצטוה אברהם לו ולדורותיו עד סוף כל הדורות וזהו שאמי הכתו׳ לדעתי והיתד, בתתי
 בבשרכם לברית עולם כיוין לומ׳ שאף אם נצטוו בני נבר שהיו בבית אברהם וישמעאל
 עמהם במצות מילה עיקר המצוה והברית שכרת השית אינו אלא לאברהם ולזרעו

 אחריו



 באור לך לך וירא החיים
 אחריו וזהו שאמ׳ והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם באיפן שמקרא זה של יום מילת
 של ישמעאל בא למעט בזכותו לא לשבחו ודברי רבינו לא יכולתי ליישבם ולא דבר

 רק הוא ח־ו ואם רק הוא ממני. הצעיר חיים כפוםי.

א ר י  ו
 וירא אליו ה׳ ראוי לשאול כיון שעכשיו אק במשמעות המק-א שהקב׳ה היה מדבר עם
 אברהם כשיאמר סתם וירא אליו ה׳ ויהיה סתמו כפירושו לאברהם אם כן היה
 לו לומר בפירוש וירא ה׳ אל אברהם ומה גם עתה בהסדר מראת זו בריש םידרא שהיה
 ראוי לומר בפירוש וירא ה׳ אל אברהם ולדעתי אפשר שיובן זה במה שדרשו דל במדרש
 רבה והובא בסוף פ׳ דלעיל ודל אמר אברהם עה שלא מלתי העוברים והשבים באים
 אצלי תאמר משמלתי אינן באים אצלי א״ל הקב״ד עד שלא מלתת הל בני ארם ערל־מ
 באים אצלך עכשיו אני בכבודי אני בא וננלה עליך ההא הוא דכתיב וירא אליו ה־
 באלוני ממרא ע־ב והנה לכאורה ראוי לדרוש ולתור אמירה זו של אברהם ותשובת
 השי״ת אליו היכן רמיזא בקרא ועור שדרשה זו למה סדרוה ז״ל בסוף פ׳ לך לך היה
 להם לסדרה בריש האי םדרא בפסוק וירא אליו מצורף לזה ראי־ ידידקדק אומרו תאמר
 משמלתי אינן באים אצלי אמר לו הקבייה וכוי שלא יוצדק תאמר זה עם תשובת השי״ת
 כלל שאמירת תאמר היא תמיהת עצמו ודרך תמיהא זו שהמתמיה בעצמו יהזור להשיב
 ולומר שאין הדבר כן אלא אדרבא בהפך וא״כ היל״ל כאן כך תאמר משמלתי אינם
 באים אצלי אין הדבר כן אלא יוסיפו עוד לבא כהנה וכהנה ואלו אמ* בך עד שלא
 מלתי העוברים והשבים היו באים אצלי אבל משמלתי שוב לא יבואו תוצהק על זה
 תשובתו ית׳ לגחמו שלא ידאג על זה שאדרבא עד שלא מל היו ערלים באים אצלי

 ועכשיו כביכול הקב״ה בכבודו נגלה אליו.
 והוכשר בעיני לומר שהם דל דקדקו מה שדקהקנו שהיה לו לפרש ולומר וירא ה׳ אל
 אברהם כיון דלעיל מיניה בסמוך לא דבר ה׳ בו שמראה זו בריש םדרא
 ולכך דרשו דל ולמדוגו שגלוי שבינה לאברהם אבינו ע׳־ה כעת היתד. על שקהמה אמירתו
 של אברהם רפגי השי״ת ער שלא מלתי וכר ותשובתו הרמתה היתה שמשמל כביכול
 הוא בכבודו יגלה עליו לכך לא הוצרך לפי־ש למי גגלה כיון שעמו היה מדבר ילדעת־
 גרמז זה בסוף פרשה דלעיל דכתיב ובל אגשי ביתו יליד בית ומקגת בסף מאת בן נכר
 נמולו אתו שלכאורה נראה מיותר דהא לעיל מיגיה כתיב ויקה אברהם את ישמעאל
 בנו ואת כל ילידי ביתו ואת כל מקנת כספו בל זבד באנשי בית אברהם וכר ואמנם במה
 שדרשו דל במדרש זה יתיישב היטב שמקרא זה בא להודיענו שאברהם אבינו ע״ה לא
 היה מכריח את אנשי ביתו למול וכיש העוברים והשבים אלא מרצונם ומעצמט היו
 גמולים וזהו שאמר ובל אגשי ביתו וגר נמולו אתו כלומ׳ מעצמם וחפצם הטוב וזה׳
 גמולו ואמר כאן מאת בן נכר לרמוז לגו שאף העוברים והשבים היו באים ומחלים פניו
 על זה להסתופף בצלו וזהו שאמרו ז״ל אמר אברהם עד שלא מלתי ובו׳ תאמר משמלתי
 אינם באים אצלי כלומ׳ שמא תעלה על דעתו שלפי שמלתי את עצמי וציוני ה׳ למיל
 בל זכר באגשי ביתי ומה גם עתה שדרשו דל שהגוגע בערלים בגונע במת כמו שהובא
 בפרסי ר״א א׳׳כ יעברו מעלי ולא יקרבו אלי פן אבריחם למול ח׳׳ו אין הדבר בן בי אין

 אני
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 אני מכריח את שום אחד לעבור עS דעת עצמו אלא אם הוא מעצמו מחלה פני על זה
 אני מל אותו לא זולת וכן מה שמלתי כלם מרצונם נמולו וזהו שאמר תכתוב וכל אנשי
 ביתו וכו׳ נמולו אתו מעצמם כמו שאמרנו ונמצא שמאמר אבינו אברהם תאמר משמלתי
 ותשובתו דאותיא ממילא דהיינו לא כי אלא באים ויוסיפו כהנה וכהנה הבל רמיז בפסוק
 וכל אנשי ביתו וכו׳ נמולו אתו ולפי שמאמר ה׳ אליו וגלוי שכינתו עליו באה על זה לכך
 סדרם בעל המדרש ישניחם יחד ולמד בעל המדרש שמאמר אברהם אבינו היה עם
 הקב״ה ממת דכתיב וירא אדיו םתם ולא פירש למי למדנו שמאמר אברהם שעליו רמז
 הכתוב באומרו נמולו אתו היה מדבר עם השי״ת והוא השיבו והסביר לו פנים שיגלה
 עליו בזכות המירה ולבך בתיב תכף וירא אליו םתם שעמו היה מדבר כנ׳־ל ואפשר עוד
 דהא דכתב רש״י ז״ל לבקר את החולה והיא לרדל במציעא פ׳ השוכר את הפועלים
 מהבא דרשי לה דהוה ליה למכתב וירא ה׳, אל אברהם אלא ללמדנו שהבאת המקים בעת
 לא היתד, מיוחדת לאברהם שלא בשביל כבודו גגלה לו אלא בשביל שהיה חולה
 וכביכול בא לבקרו ואין הפייש בין אם הוא אברהם או איגיש אחר יגא ילבן םתם הכתוב
 וכתב וירא אליו םתם וזהו שכתב רש״י ז״ל לבקר את החולה ולא כתב לבקר אוחו
 שכיוין לומר מד, שאמרגו שמראח זו לא חתייחד לאברהם כלל שביאתו כעת כביכול
 לא היתה אלא לבקר חולים ולא שגי לן בין שיהיה אברחם או זולתו רכל שוים לפניו
 ומבקרם כמו שדרשי דל על פ׳ ה׳ יסעדגו על ערש דוי וכו׳ וזהו החולה םתם שכתב
 רש״י דל ולמדד, ממד, דבתיב וירא א4יו סתם כדאמרן אח״ב מצאתי לחר־׳א מזרחי דל

 שלמד חך דרש״י דל ממח דכתי׳ וירא אליו םתם אך לא כמו שכתבתי.
 מדרש דף ל״ג ע א איתא הנך מת על האשה מבאן שאין התראה לבגי גח ובנ״י איתא
 ואם איגך משיב מכאן שאין התראה לבגי גח ואיכא למידק חדא דבשלמא
 מקרא דהנך מת א״ש גפקותא דגפיק וילפי מיגר, התראה לבגי גח וכדפירש״י הנך מת
 אעפ״י שלא הותראה מכאן שאין וגר אמנם מקרא דואס אינך משיב לא מייתי ראיה ולא
 מידי ואדרבה איפבא משתמע דהתראה בעו וקשו קראי ואף דגיישב וגימא דאפיק
 דרשתיה מקרא רואם איגך וגו׳ למה ליה לאפוקי השתא והא מקרא ההנך מת נפיק
 שפיר אמגם אפשר לתרוצי במאי דאיכא למידה בקרא כפל הענק במלות שונות
 דמות תמות ותרתי,ל׳׳ל נימא דע כי תמות ותו לא ופירושא דמילתא במאי דאמרו חדל
 לקמן סוף הפרשה ר׳ אלעזר תני לה בשם ר׳ אליעזר שמענו שלקה פרעה בצרעת
 ואבימלך בעצר מגין אתה אומר שלקה זה בזה וזה בזד, על דבר שרה לג״ש נמצא
 דלאבימלך מעת הכניסו אותה הצדקת לביתו לקה תכף בתרתי לדיעותא וכשאמר לו
 הנך מת פי׳ הוא כי המצורע חשוב כמת ואה שלא התרה בו והשתא אתא קרא תאם
 איגך משיב לומר בי דע שאתה מת עתה בצרעת בדפירשית וגם תמות אם אינך משיב
 במיתה טבעית והביא ראיתו דמבאן פעם ב׳ לומר אף שהפסוק זה סותם הדרשה דוהנך

 מת אפי׳ הכי מבאן ג׳־כ משמע שאין התראה. כג״ל
 רעען אברהם משתד, גדול בשפת אמת לא יבק ולא יצדק לומר גדול בדבר שאק לו
 שיעור שאם תהיה ההוצאה מאד, זהובים ומאה מסובין בערך מי שיוציא מאתים
 ויזמין מאתים יקרא קטן וכן עד אין םוף ולדעתי היא שעמדה לרבותיי דל לומר שהמשתה
 הזה לעתיד לבא והיא הסעודה שהקב׳־ה הבינה לצדיקים לעתיד לבא שלה תתקרי
 גדולה באמת ובתמים בכמות ובאיכות ובדרשא זו מסיימי לסיפא דקרא הבי ביום שיגמל
 חסד עם זרעו של יצחק שהוא לעתיד לבא גם בזד, יישבו לישנא דקרא דקאמר ביום
 הגמל את יצחק דאם כפשטיה דקרא היה לו לוט׳ ביום שננמל יצחק ובדרשא זו םדייקא
 קרא ואם יקשה בעיגיך היכי קאמ׳ ויעש אברתם ואותו משתה איגו מעשה ידי אדם זולתי

 מעשה
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 מעשה ה׳ כי נורא הוא שעיקר אצלינו שאי! מקרא יוצא מידי פישוטו ושתי משתאות אמורות
 בהאי קרא האחד הוא סעודת מילתו של יצהק ובמו שרמזו ר דל ביום הנ מל ביום שמיני
 שנימול נתבוין אברהם לעשות סעודה למילתו שיי יצהק שהוא נתחנך בשמיני ונעשית
 המצוה כתקנה בשלמות והיה היא תחלה וראש לפהיון נפשיגו שהציל שארינו משחת
 ונגמל חסד עם כל זרעו היוצאי׳ ממנו בקהושה ובטהרה ובחלישית היצר הרע שנחלש
 ביום השמיני ללידתו ומשתה זה מעשה אברהם וגתבוק בו לשמוח ביום שנגמל חסד עם
 זרעו של יצהק להיותו נמול בשמיני וב, נחלש בה היצר הרע הנה הוא יסוה והתחלה
 לסעודה שתעשה באחרונה המובנת לצדיקים לעתיד לבא ביום שיתבטל היצר הרע לגמרי
 ויגמל חסד עם זרעו של יצחק להצילם הצלה גמורה מיום הדין הנוזל והנורא ונמצא
 שאברהם שעשה סעודה הראשונה והיתד. כוונתו לשמוח ביום שהתחיל ה־ לגמול חסד עם
 זרעו של יצהק כמצות מילה שעשאה בתקנה והיצר הרע התחיל ליחלש היא הכוונה
 בעצמה לסעודה האחרונה העתידה לבא ומצינן למימר דתרווייהו עביד לחו אברהם
 ושפיר קאמר קרא ויעש אברהם ושהי משתאות רמוזים בכתוב א׳ כפשט דקרא
 יא׳ כדרשא ושניהם קשורים זה כזה א׳ בתהלה ולבסוף וא׳ לבסוף ובכוונה אחת

 הם כאמור•
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ה ר  היי ש
 "יי *טרה ויהיו היי שרד. וגו׳ שני חיי שרה הכפל הזה ראיתי ליישב במה שדרשו דל במדרש
 רבה ודל יודע ה־ ימי תמימים זו שרה וגהלתם לעולם תהיה שגאמר שגי חיי
 שרה והנה אף מדרש• זח סתום וחתום הוא לדעתי כווגתו גרמזת במה שדרשו סמוך לו ודל
 וזרח השמש ובא השמש עד שלא השקיע הקב״ה שמישו של צדיק זה הוא מזריח שמשו של
ל שרה זרחה שמשה  צדיק אחר רם שמת ר׳ עקיבה נולד ר׳ וכו׳ עד שלא שקעה שמשה ש
 של רבקה וגוי ועתה אומר אני ילמד סתום מן המפורש ומדרש זה הכי קאמר יודע ה׳ ימי
 תמימים זו שרה שהקב׳־ה ידע אימתי גשרמו ימיה וקוהם השלמתם הזרית שמשה של
 רבקה כדי שתשאר קדושת שרה וטהרתה תמיד בעולם וזהו וגחלתם לעולם תהיה בלומר
 גחלת עבדי ה׳ וצדקתם אינה נפסקת מן העולם שעד שלא ישקיע שמשו של צדיק זה
 יזריח שמשו של צדיק אחר ובן הוא הענין בשרה שעד שלא נסתלקה גולדה רבקה
 שהיחד, דומה לשרה במעשיה ובטהרתה באמרםז״ל על ״ביאה יצחק האהלה שר ח אמו
 ובכן נתיישב כפל תכתוב כמין חומר שאתר שהשלים להזכיר מנין שנותיה של שרה חזר
 לומר שני חיי שרה באילו עתה מתחיל לתזכיר מנין שנותיה וזחו לרמוז לנו שאע־פ שנשלמו
 ימיה חוזרים אנו למנותם שעדין היא בעולם בחזריח שמשה של רבקת תרומה אליח
 כאמור ואם שאול תשאל מפני מה נרמז דבר זה בשרה טפ• מזולת שאר צדיקי
 עולם אשיבך אחר שנדקדק ראשונה היבי קאמרי דל דעד שלא השקיע הקב״ה שמשו
 של צדיק זה הוא מזריח שמשו של צדיק אחר והא איפבא שמעינן לחו ת״ ח שמת אין
 לנו תמורתו ובתשובת דבר זה נובל לומר כי להיות שבמעמד הר סיני הקדוש והנורא
 ההוא בל הנפשות הטהורות עמדו שם באומרו ואת אשר איננו פה עמנו הלם וגם
 ישעיה העיד מעת היותה שם אני וכלב נהנו מזיו השכינה ומאורי אור התורה האירו
 על פניהם איש אשר בברכתו בירך אתו ונמצא שגיצוק שהגיע לזד, לא הניע לזה ודש

 אין
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 אין סגנון א׳ עולה לשני נביאים ולכן אמרו דל ת״חשמת אין לנו תמורתו שאותו ניצוץ שזכה
 בחלקו חלף הלך רו בישיבה של מעלה אמנם יופיע ח׳ ויזריח תחתיו ניצוץ אחר דוגמתו
 להאיר על הארץ ודש עד ישלא ישקיע שמשו של צדיק זח יזריח הי שמשו של צדיק
 אחר ודוק אומרם דל שמשו לכל א׳ להורות מה שאמרנו שכל צדיק וצדיק יש לו אור
 ושמש בפני עצמו אבל שרה ורבקה הקדושות והטהורות היו שוות ממש כאלו היו
 שתיחן כאחת וכמו שנרמז בכתוב באומרו ויביאח יצחק האהלה שרה אמו ממש ולזה

 ביונה התורה לרמוז דבר זה בשרה ולא בזולתה.
 מה׳ יצא הדבר הנה בלל גדול אצליגו ואמונה שלימה כי הבחירה ביד האדם באומרו
 ית׳ הנה נתתי לפניך היום את החיים וגו׳ ובחרת בחיים ומרךא מלא הנה
 מפי עליון רא תצא הרעות והטוב וא״כ היכי קאמר קרא מה׳ יצא הדבר ונ״ל דבהא שקלו
 וטרו אמוראי במדרש רבה ששם נאמר מהיכן יצא חד אמר מהר המוריד. יצא ורבנן אמרי
 מהיכן יצא מותהי אשה לבן אהוניך והנך רואה קושי מדרש זה מתחלתו לרווחה אס במה
 ששאל מהיכן יצא וקרא קאמר מה׳ יצא הדבר ואם במה שהשיב מהי־ המוריד. יצא לא
 ביאר כיונתו שאף אם הר המוריד, חמה אלהים לשבתו אין אומר ואין דברים נשמע כו
 לשיאמר מהר המוריה יצא ודברי רבנן דאמרי מותהי אשה לבן'אדוניך כוונתם להפך
 ופתרונם נעלם ולדעתי שהם דל באו ליישב מה שהקשינו בקרא דהיכי קאמר מה׳ יצא
 הדבר ובהדיא כתיב מפי עליון לא תצא וזהו שכיוונו באימרם מהיכן יצא כלומר אחר
 שיש לנו דמפי עליון לא תצא בהכרח הוא לומר דהאי קרא יצא מידי פשוטו ועדין
 יש מקום לשאול ולומר מהיכן כי התורה לא פירשה לנו כלום אי נמי אפשר לפרש
 כוונתם באומרם מחיכן יצא דהכי קאמר אחר שיש לנו דמפי עליון לא תצא א׳׳ב בהכרח
 הוא דהכי קאמר קרא מה׳ יצא הדבר אעפ״י שיש לנו שהכל בידי אדם דבר זה יצא
 מן הכלל ויצא מפי ה׳ וזהו פי׳ דקרא דמה׳ יצא הדבר ועל זה שאלו מהיכן יצא כלומר
 מאיזו סיבה ומאיזה טעם גשתגה דבר זה שיצא מן הכלל ושרה עליו דוה ה׳ וגזרתו מד,
 שאין כן בשאר בגי אהם והשיב ואמר מהר המוריה יצא כלומר שאגי יצחק שפשט
 צואת לעבודת ה׳ ולא נשאר בו יצה״ר ולא בחירה ורצון כי הכריח נפשו וגופי־ ויצרו•
 לעבודת ה׳ גם ה׳ מדד לו בפעלו ובקש לו מגוח וזיווג כיד ח׳ חטובח מבלי בחירה ורצון
 ודש מהר המוריד, יצא כלומר תדע מפני מח נשתנח יצחק מכל הנבראים וזיווגו מבל
 הזיווגים שלא ניתנו בידי אדם וגשאר בגזרתו ית׳ דבר זה מהר המוריה יצא שמשם
 נפשט חומרו ולא נשאר בו יצה׳׳ר ולא בחירה ורצון ואם תעמוד על מה שכתבתי על
 את ה׳ האמרת היום וה׳ האמירך חיום וגו׳ יערב לך יבושם לך. ורבניץ יישבו כאופן
 אחר ואמרי לא תימא שאגי יצחס אלא שאני זיווג שקודם יצירת הולד ארבעים יום
 גוזרים בת פלוני לפלוני והבחירה אינה אלא לאחר יצירה וזהו שאמרו מותהי אשח לבן
 אתניך רצו לרמוז ולומר משעה שגזרו על יצחק ואמרו ותהי אשה לבן אדוניך שזהו
 קודם יצירת הולד ומה שחזרו ואמרו מהיכן יצא היינו לפי ששתי תשובות הללו לא
 ראי זה בראי זה חד קאמר שאגי יצחק וחד קאמר שאגי זיווג לפיכך כל אחד נקט

 הלשון לעצמו ולא נגרר אחר חבית.
 אלהי אדוני אברהם הקרה נא לפני היום וגו׳ מהתימא על העבד הנאמן לאברהם
 אבינו ע״ה וזקן ביתו כי אחר ששמע מרבו ואדוניו יחודו של מקום ומלכותו
 בשמים ובארץ באומרו ואשביעך בה׳ אלהי השמים ואלהי הארץ ונו איך ולמה מיעט
 כעת בכבודו של מיחד שמו ואלהותו על אברהם לבדו באומת אלהי אדוני אברהם
 בתחנתו ואם כירן להזכיר זכותו של אברהם היה די במה שאמר אח׳כ ועשה חסד עם
 אדוגי אברהם והיה גיצול בזה נם מה כפל באומרו פעמים אדוני אברהם. עיר ראיתי

 לדקדק
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 לדקדק בתחנה זו כאימרו הקרה נא לדגה תיבה ז־ משמעה ופירושה אצלי שיזמי! לו
 ה׳ וימצא בקשתו ושאלתו אשר שאל וזה לא *יצדק אלא בדבר שנרמז ונתפי־ש מידם
 כאומרו ברית •תלך ותבא ותלהט בשדה אחרי הקוצרים ייקר מהרה חלקת השדה וגי
 הנה שאתר שהזכיר עניינה וכונתה בפירוש שהוא לקיטת השבולין אמר אחיכ ויקר מקרה
 וכן הוא בכל מקום וכאן שעדין לא פירש שאלתי רא תוצדק בו תיבת מקרה ואלו
 הוזכרה תפלה זו למעלה במוך לנטיעתו באימרו ייקם קידם בואו לארם נהרים היה מקים
 לפרש תיבה זו על עיקר השאלה ששאל אברהם מאתו והוא אומרו כי אל ארצי ואל
 מולדתי תלך וכי יהיה רצוני לומ• הקרא נא והזמין לפני ארק אדוני ומולדתו להשלים בקשתו
 אבל אהד שהגיע לארם נהרים שהיא העיר אשל שאל אברהם מאתו מעתה לא נשאר
 הבר מפורש לשיאמר עליו הקרה גא ומן הראוי היה לאחר בקשה זו אחר הגורל
 שהפיל והניחוש שנחש באומרו הנה אנכי נצב ונו דאז י צדק לומר הקרה נא לפני מהן

 ששאלתי נהשתי.
 ונהעןתי ויברכני ה ׳מצאתי לרדל כמהרש רבה ודל כתיב עבד משביל ימשול בב
 מביש׳ עבד משכיל זה אליעזר ומה היתד, השכלרתי אמר בכר קללת אותי
 האיש בידו שמא יבא כושי אחד או ברברי אחי וישתעבד בו מוט בלי שאשתעבד כבית
 זח ולא אשתעבד בבית אחר ימשול בבן מביש זח יצחק שבייש את בל העולם כלו
 בשעה שגעקד ע׳׳ג המזבח ובתוך אחים *חלק נחלה בתוך ישראל מה אלו מזבירין זבות
 אבות אף זה מזכיר זכות אבות שנא׳ אהוני אלהי אדוגי אברהם והגה קושי מדרש זה היא
 להבק משל ומליצת רדל במדרש זה ומי הזקיקם אליו וגוסף גם הוא אומרם דל ימשול
 בב מביש זה יצחק היכן מציגו שאליעזר משל ביצחק וכי מפני שטרח בעדו וכתת

 רגי־ייו מעיר לעיר להשיאו אשד, ההוגנת לו יקרא שוטר ומושל.
 ונראה לי שהוקשה לדהנם דל במדרש זה מה שהוא מפורש בתענית פ׳׳ק שאלתו
 וניחושו של אליעזר במה שאמר והנה הנערה אשר אימר אליהו וגוי הייתה
 שלא כהוגן כי שמא הייתה יוצאה אמד, אחת והשקתו היד, משיא לבן אדוניי ואעפ״י
 שזכותו של יצחק עמדה לו ונענה כהוגן מ״מ יש ליצחק תלונה גדולה על אליעזר במה
 שלא דקרה לפרש ולכוון שאלתו לשואלה כהוגן ונוכל להתרעם עליו כי שלט על בן
 אדוגיו בסכלות ובטפשות והמדרש הזה ישב שאלה זו במקרא זה דעבד משכיל וגו׳ וכל
 עצמו של מקרא זה לא בא אלא לישב תלונה ד וה־׳ק עבד משכיל בלומר אס ראה
 תראה שאליעזר שאל שאלה שלא כהוגן אל תתלה חסרון בדעתו כי איש חכם הוא
 ועבד משכיל ומה היתד, השכלתו שאעפ״י שהיה בן חורין ברצון גפשי תקד־ם להשתעבד
 בכית אברהם בראותו ב׳ נגזרה גורה עליו להיות עבד אמר אקהים להשתעבד ברחמים
 שמא ישלוט ב־ איש רע ובליע־1 ולוה נקרא משכיל יען ראה את הגילד וחשש פיך
 ישתעבד בו בושי או ברברי והקהים להשתעבד לאברהם והנה שכרו אתו לשלוט ביצחק
 מדד. כגגד מדד, הוא לא התבייש מלקרות ארק לעצמו בהיות יודע כי גזרת מלך עליו
 השליטו הקב״ ה על יצחק שבייש כל העולם בעקידה שנעקד ע״ג חמזבח ובתוך אחים
 יחלק נחלה בתוך ישראל אף זו היתד, לו מדד, כננד מדד, הוא הפריש עצמו ממשפחתו
 ומאחיו ונשתעבד לאברהם הדביקו ה׳ לבני ישראל עם קרובו והושוה להם ומה הם
 מזכירין זכות אבות אף הוא מזכיר זכות אברהם כי אב ואדון הוא אליו ונחזור ליישב
 עיקר שאלתינו שאליעזר סתם שאלתו ואמר והיה הנערה ולא פירש סטך על הסכלת
 הראשונה שהשתעבד לאברהם פן יקדמנו אחר כושי או ברברי עתה בנחשו חנחש הזה
 בטח בהשכלתו שעשה להנצל פן ישתעבד לכושי או ברברי היא תעמוד לו שתצא
 להראתו אשד. משכלת ולא תהיה אמה או שפחה אמור מעתה כי המקרא הזה רומז

 מדרש
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 מדרש זה וה׳׳ק אלהי אדוני אברהם כלומר אתה אלוהי העולם שהזמנת לי וזכיתני ונתת
 לי חלק טוב וגורל נעים להיות אדוני אברהם ולא הפלתני בחבל כושי או כרברי אם
 עתה כן הוא והקרה גא לפגי חלם ועשח חסד עם אדוגי אברהם להזמק לי דבר נאות
 כמו שעשית עמדי ואחר שהתפלל ופירש שאלתו ובקש שתהיה מה׳ אשה משכלת
 הפיל פור הוא הגורל ואמר הגה אגבי גצב וגו׳ ועתה הביטה וראח כי כל דברי המדרש
 הזה כתובים באצבע אלהים:ע״י שלמה ע״ה בפסוק הגז׳ והסמוך לו ושגי כתובים
 הקודמים ואלו הם בחיק יוטל את הגורל וגו׳ טוב פת חרבה ושלוה בה וגו׳ עבה משכיל
 ימשול בבן מביש וגו׳ מצרף לכסף וכורלזחב וגו׳ אומרו בראשוגח בחיק יוטל את הגורל
 כיוין על הגורל הראשון והידוע והוא גורלו של אליעזר ולזה הוזכר בהא חידועח ואעפ״י
 שלא פירש שאלתו וגורלו ונראה שעשה שלא כהוגן אין לחוש בי מה׳ יצא כל משפט וטוב
 פת חרבה מבית מלא וגו׳ באמי• להיות מקדמת דגא ידע וראה כי מה׳ כל משפטו ר״ל
כ  המשפט אשר גזר עליו ה׳ להיותו עבד לאחיו והשכיל ואמר טוב פת הריבה כלומר טו
 לי שאהיה עבד והיינו פת חרבה ושלוה בה והיא ביתו של אברהם מבית מלא זבחי די-
 וחיינו בחיותו בבית אחר ואפי׳ שיהיח בן חורין לבן עבד משכיל ימשול בבן מביש עף
 כלומר הואיל והיתה השכלתו בה׳ שבהיותו בן חורין חשביל ובייש עצמו והשתעבד
 לאברחם קודם שישתעבד לאחר א״כ מן הראוי הוא שימשול בבן מביש שימשו־1 ביצחי-
 שבייש כל העולם כלו מדה כגגד מדד. ואף גם זאת בתוך אחים יחלק נחלח שהו<!
 גפרד מאחיו ובגי משפחתו לקיים גזרת מלכו של עולם גמולו ישלם לו שכחוך עם 'ד׳
י אבר־הס נ ו ד י א ה ר 1 ל ש א ״ מ ת כ ו ב ת א י כ ז ז י ר , י כ ז  יחלק נחלק כי ח׳ נחלתו ובשם שישראל מ
 ועתה עבור על כל דבלי המדרש חזח 'ותמצאם מפורשים במקראות חיילו בי אומדן
u-T מה׳ כל משפטו זהו מה שאמר׳ ז״ל אמר כבר קללת אותו האיש בידו וזהו מה׳ 
ן ^ ט  משפטו ואומרו אח״ב טוב פת חרבה ושלוה בה מבית מלא זבתי ריב ביוין הכתוב ל
 ז״ל מוטב להשתעבד בבית זה ולא להשתעבד בבית אחר וחכתוב חשלישי והוא אומד

 עבד משכיל וכו׳ הוא גופו של מדרש והוא מפרש מתן שברו של אליעזר שרפי שבלי!
 עצמו וחשתעבד מעצמז לאברחם חיד, מן חדק לשלוט בבן מביש ובתוך אחים יחי!-
L'3 גחלח מדח כגגד מדח במדובר ואומרו אח׳ כ מצרף לכסף וכור לזהב וגו׳ 
L*• השליםתשובת שאלתו הראשונה והיא מה ראה אליעזר לסתום גורלו בי י־זה יז 
 ו יי >&1ד.

 ישלא בהוגן.
' ואחו-י מ ו א ב ב ו ת ב ה מפורשת ב ר ת ש ר ו ב ו ל ר ש ח ו א ת ש ת קובר אברחם ושרר א מ  ש
׳ ילב1-י ו ת כ  כן קבר אברהם את שרה אשתו ובמו כן קבורת אברהם מפורשת ב
 אותו יצחק וישמעאל בגיו ובכתוב אחר כולל את ב׳ עם שאר אבות באומ׳ שמה ל3ף.י
l^Jc את אבדתם ואת שרח אשתו מה בא ללמדגו באומ׳ באן שמה קובר אברהם ובו׳ 
 לא גאמר בשאר חאבות ע״ד. ואומר אגי כי דבר גדול בא מקרא זח ללמדגו שאעש״י
 שקדמה קבורת שרה לאברהם ע״ה ונקברה לפגים שהמערה בצד חוח ע״ח בבא קבוו-ת[
 של אברהם ע״ה קמת שרה מדוכתהא ונקבר אברהם במקומה ונקברה שרה למט י"
 ממנו וזהו את אברהם ואת שרה אשתו לומ׳ שאברהם א׳ ושרה שניה לו ועל זה דר־ז-1"'

 > ו -׳י ^כד» אבראי וכן עשה ואם בהבמי התלמוד בך בייש באבות העולם שהם הם המר-
 ע״ה בניל.

 ואחרי כן קבר אברהם וגו׳ תיבה זאת הוקשית בעיני שהיד. די להודיע שנקברה ^
 שרה



ה הדרם ינ ר ש י י  באור ח
 שרה מאי יאההי בן דקאמר ימקרא הבא אהריי שהוא ואבי־הם זקן בא בימים עם היות
 שאיפשר שיש ל קשר למטה שהיא ויאמר אברהם אל עבדו וגו׳ שלפי שאברהם בא
 בימים נתן אל לבו להשיא את בנו בטיס ימות וזי ש ואברהם זקן וגו׳ ויאמר אל עברו
 ונו׳ מ״מ צריך לתת לו קשר עם מקרא שלמעלה ממנו שהוא ואחרי כן קבר אברהם
 גוי שלכאורא אין לו קשר כלל ושני כתובים הללו עם כתוב שלישי שהוא ויהיו כל ימי
 אברהם אשר הי וגו׳ שיש בו מהקיש* מפני מה נאמר באברהם אשר תי מה שלא גאמר
 בבל מי שנמנו שנותיו במקרא במררש האמור ברבה בפרשה זו נתיישבו אצלי
 שלש מקיאות הללו כמין חומ־ וזיל ואחרי כן קבר אברהם הה״ד רוהו8 צדקה וחסד
 ימצא חיים צדקה וכבוד רודו8 צדקה זה אברהם ושמרו דרך ה׳ לעשות צדקה וחסד
 שגמל הסר לשרה. ימצא חיים ושני היי אברהם מאה שנה ושבעים שנח וחמשח שנים
 צדקה וכבוד א־ר שמואל בר יצהק אמ׳ לו הקב־ ה אני אומנותי גומל חסדים תפסת

 אומנותי בוא ולבוש לבושי:
 ואברהם זקן בא בימים. לעמוה על ביאה מהרש זה אפרש דקדוקיו א׳ מאי השיא
 ליה בהאי קרא דואחרי כץ שבא לתקנו וליישבו בקרא הרודף צדמה
 עוד היכי קאמר רודף צדקה זה אברהם בשלמא חסד בפירוש ראינו שטרח ויגע
 הרבה, לעשות חסד עם שרה עד שנקברה אמנם צדקה לא מצינו שעשה שאף אם
 הוא מצוה לבניו אהריו לעשות צדקה הוא בעצמו לא מצינו כעת שעשה צדקה והיכי
 קאמר רודף צדקה וחסה זה אברהם עור חיכי קאמר רודף צדקח וחםד זה אברהם
 והגה בקרא תשמרו דרך ה׳ מקדים חסד לצדקה כמו שאמרו דל דרך ה׳ זו גמילות
 חסדים ובתר הכי קאמר צדקה וקרא דרוהף מקהים צהקה להסד כדכתי׳ רודף צדקה
 וחסד והיכי משוה שגי מקראות הללו ומחבר אותם יחד ועם חביאור בעיר, יתיישב
 גם כן אומרו זה אברהם דמשמע שרדיפה זו של צדקח וחסד לא נמצאת אלא באברהם
 ולא בזולתו עוד אומרו ימצא חיים ושגי חיי אברהם ובו׳ דבר זה קשה להולמו שמקרא
 זה אין בו לא שכר ולא זבות אלא הודעת ימי אברהם שעברו א׳׳כ היכי קאמר ימצא
 חיים ושגי חיי ועם ביאוריגו בע״ה יבוסם לך מה שהשמיט בעל המדרש תיבת שגאמ׳
 ולא קאמר אלא ימצא חיים ושגי וכו׳ ואומרו צדקה וכבוד אמר חקב״ח ובו׳ חדבר

 סתום וחתום ולא ידעיגן מאי קאמר ומאי קא דריש וחיכי יליף לח מקרא:
 ואשיב ואימר כי בעל המדרש עמד לפניו דקדוק תיבת ואחרי כן כמו שדסדקנו בתחלה
 ובמקרא דתדף צדקה וחסד הרגיש בו שאתר שהתםר הוא נתל מהצדקה כמו שאמרו
 דל צדקה לעגיים גמילות חסדים בין לעניים בין לעשירים צדקת בממוגו גמילות חסדים בין
 בגופו בין בממונו וכוי א״כ לימא חסד ולשתוק מצדקה דבכלל מאתים מגה ובעל המדרש
 תקן שגי מקראות הללו באומרו זה אברהם וכו׳ כיוין לומר שאעפ׳׳י שגמילות חסדים גדולח
 מן הצדקה כמו שאמרגו מ״מ עירך החסד חיא שחבא מבח צדקה שיוכלל בה גופו
 וממוגו ולכך אברהם אביגו בבואו לגמול חסד עם שרה לקוברה השתדל שיקדים
 לחסד צדקה ולפיכך השתדל לקגות מקום שתקבר בו שבזה תושלם מעלת החםד
 בחיותח באח מכח צדקה וזהו שרמז הכתוב שאחר שאמר ויקם שדד, עפ־־ון ונו׳ תכף
 ומיד אמר ואתרי כן קבר אברהם כלומ׳ בא וראה השתדלותו של אברחם אביגו
 שכשבא לגמול חסד עם שרה לקוברה ולתור לח מנוחה קנה לה מקום בממונו והיא
 הצדקה ואחייב קיים מצות גמילות חסדים בשלמות ודש ואחרי כן וגו׳ ובזה נוכל לומר

 שזהו ממש מה שכתוב בצוואת אברהם אבינו ע׳ ה דכתיב ושמרו דרך ה׳ לעשות צי
 ומשפט וגו׳ הכוונה היא לומר שצוה אברהם את בנל שישמרו ויזהרו שבבואר

 דרד השם והיא גמילות תסדים כמו שאמרו דל שיעשו אותה בצדקה יי
 (ד)
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 ודש ושמרו הרך ה׳ לעשות צדקה וגו׳ בלומר השמת והזהרו שקודם שיעשו דרך
 ה׳ יעשו צדקה סודם שיבוא גמילות חסדים בצדקה שקדמה לה יז״ש דוד ג״ ב
 רודף צדקה וחסד הכוונה בו היא לומר מה שאמרנו שמשרודף לעשות
 צדקה וחסד יחד שיהיה החסה משותף עם הצדקה ימצא היים צדקה וכבוד ומה שאמר
 ימצא חיים ושני היי אברהם לדעתי בא לתקן מח שדקדקנו בהאי קרא והוא שנאמר
 באברהם אשר הי מה שלא נאמר לזולתו שכיוין הכתוב לומר שלפי שדקדק אברהם
 לבלתי קיים מצות נמילות חסדים אלא בצדקה כמו שאמר ריקם שדה עפרון ואה״ כ קבר
 אברהם היה לו מן השבר מאתו ית־ שאעפ׳׳י שהניע זמנו ליפטר מן העולם ונמנו שנותיו
 עדיין הוא חי ובאלו התחילו שנותיו להמנות וז״ש ויהיו ימי אברהם אשר חי לרמוז
 שאעפ״י שעברו שגותיו והגיע זמנו עדיין הוא חי וכאלו לא הושלמו ימיו אלא מעכשיו
 אנו חוזרים ומונים שגותיו ודש הכתוב ימצא חיים בלומר מי שרדף צדקה וחסד
 והשתדל לקיים שתיהם יחד בהשתדלות נמרק כמו אברהם והשתדלות זה לא מצינו
 לזולתו וזהו שדקדק בעל המדרש באומרו זה אברהם בלומ׳ דבר זה לא נמצא לזולתו
 רכך ימצא חיים כלומ׳ שאעפ״י שהניע יומי להפטל ועבת שנותיו בשבר מצוד, זו מחזירים לו
 ימיו וחיים שניים מונים לו ודש ימצא חיים והוא מה שאמר הכתוב בתורה אשר חי
 ולפי שדבר זה שאמרנו באמרו אשר חי הוא דבי רק כחוט השערה לכך השמיט בעיי
 המררש ולא אמר שנאמר ומה שאמר צדקה וכבוד אמר הקב״ה אתה תפסת אוטניתי
 ובו׳ בא ליישב דקדוק שיש בכתוב שאחר שאמר ימצא חיים מאי צדקה דקאמד כי כפי
 הנראה צהקה זו חייו מללח תחשב לו כ; היכי המקשיגן בגמ׳ בהאי ההא ובי משום
 דרדף צדקה ימצא צדקה והם תירצו בגמ׳ דהאי צדקה דקאמר היינו שיזמין לו הקב״ה
 כני אהם שהם מהוגנים שתהיה הצדקה במקום הגון וראוי וג״ל דיליף לה מאומרו היים
 צדקה בלימר ימצא צהקה של היות וזהו שימצא בגי אדם מהוגנים הנה בעל המדרש
 הזה יישב באופן אחר וזהו במה שאמי- אמר הקב־ה וכוי כיוין לומר בפירושא דהאי קרא
 דרודף צדקה •גוי שמי שרודף צדקה וחסד לעשות מצות גמילות חסדים כתהגה במו
 שאמרנו שמלבד שימצא חיים במו שאמרגו אשר הי גם ה־ יתן הטוב שיעשה עמו צדקה
 ומה היא הצדקה שיתלבש ככיבוד בלבושו של הקב״ה ולבושו של הקב״ה היא הזקנה כמו
 שאמר הכתוב לבושיה בשלג היוור אותו המלבוש כביביל בעצמו מלביש למי שרודף
 צדקה והסה וזהו אברהם דכתיב כיח אחר שאמר ויקס שדח עפרון וכתיב ואחרי כן
 קבר אברהם הסמיך בו הכתוב באומרו ואברהם זקן וזחו שאמר ימצא חיים צדקה ואין
 לך צדקה גדולה מזו שעושה הקב״ה שמלבישו כביכול לבושו ודש ואברהם זקן ומה מאד
 מתיק להבי שבמה שאמרנו נתבסס לנו אומרו בא בימים שמלבד מה שאמרו הקדמונים
 דל באומת בא בימים שהבלגה בו לומר שימי הצדיק עומהים צפופים וקיימים לפני ה׳
 ובלכתו לחזות בנועם ה׳ ימיו הולכים עמו ושבים כלם בטובה ודש בא בימים שהצדיק
 הולך לפני ח׳ וימיו עמי ודש ג׳־ב ויקרבו ימי ישראל ויקרבו ימי דוד שחבוונד, לומד-
 שהימים בעצמם דוחקים ורוצים להקרב לפגי השכינה כי אין בתם נפתל ועקש אחימ

8  וז״ש בא בימים ואנחגו בשם אלהיגו גזביר שבמה שאמרגו נתיישב היטב אימת ב
 בימים בלומ׳ אעפ״י שימיו עבת חלפו להם והוא זקן עב־ז בא בימים ונמצא שמה שאמר
 דוד ימצא חיים צדקה ובבוה ומה שפירש בו בעל חמדרש חזח שבאומת חיים רמז
 שאעפ״י שעבי* זמנו חוזרים ומינים לו שנים אחרים במו שאמר תכתוב אשר חי והוא מד-,
 שנאמר ימצא חיים עוד זאת לו שימצא צדקה שעושה עמו ח׳ שמלבישו לבושו וד,י^

 הזקנה ובזה קיים לו צהקה וכבוד חן וכבוד יהן ה׳.
 ותרד העיגה ותמלא וגו׳ רז״ל דרשו במדרש רבה ודל בל הנשים יורדות וממלאות עגץ
ת  העין וזו ביוץ שראו אותה המים מיד עלו אמר לה הקב״ה את סימן לבניך מד, א

 כיון



^ החיים יד ^ ^ - ר ^ ו א  ב

 ביון שיאו אותך המים מיד עלו בך בניך ביון שהבאי־ רואה אותם מיד ההא עולה הה״ד
 אז ישיר ישראל את השי״ ה הזאת עלי באר ענו לה וירק העבד לקראתה לקראת
 מעשיה הטובים לעמוד על כוונתם ידוקדק א׳ מה צורך להשמיענו בעת כי כל הנשים
 יורדות וממלאות וכו׳ ומקרא מלא הוא ובנות אנשי העיר יוצאות לשאיב מים והיה ד־
 באמור ייכיון שראו אותה המיט מיה עלו ונוי עוה נם זה היכן היא רמוז ואדרבה קשיא
 להו קרא הבהדיא בתי׳ ותרד העינה וכד והיכי דרשי דל איפכא עוד מאמר ה׳ לה
 היבא רמיזא בקרא עור אומרו מה את כיון שראו ובו׳ לכאורה מיותר היה'ה׳ באומרו
 את סימן לבניך כיון שהבאר ראה אותם מיד וגו׳ עוד אימרו התה משמע הלא מי־תי
 םייעתא מההוא קרא דא״ב הוה ליה למידק בלישניה ילמימ׳ שנא ומדקא׳ הה׳׳ד משמע
 לי שכיון לומ׳ דבהך דרשה ניהא ומתיישב ההוא קרא האז ישי״ ובלאו הך דרשה אית
 ליה פירכא ביה וא״כ צ״ע מאי השיא ליה בקרא דאז ישיר והיכי מתרצה ליה בהך
 דרשה עוד מי הזקיקם לשנות תיבת לקראתה ממשמעותה דהיינו לקראתה ממש ולפרשה

 ולדורשה לקראת מעשיה הטלבים.
 ואומרה להשיב שרדל דייקי לה להא־ הרשה מדכתיב ותמלא כדה ולשון מילוי
 בבל מקום משמע ממקים קרוב שהיה שולטת בו הממקום שאין היד שולטות
 בו שייך ביה לשון שאיבה ומדלא בתי׳ לשון שאיבה וכתב לשון מילוי מצאו מקים רז ל
 למררש שעלו המים לקראתה ויהה הושיעה לה ולא הוצרכה לחבל ודלי וזהו ותמלא
 ומשום שיש להקשות ולומר היכי מציק למררש שהמים עלו לקראתה ולא הוצרכה
 לרדת ולמלאת ומקרא צווה ואימר ותרד העינה כדאקשינן לעיל לכך הסדים בעל
 המדרש בתהלת דבריו ואמי בל הנשים וגוי שלכאורה נראין דברים מיותרין כדאמרן
 ולא דבר רק הוא ח״ו אלא שבא ליישב דקדוק ותרד שדקדקנו ויישב זה באומרו כל הנשים
 יורדות וגו׳ כיוין לומ׳ ההאי ותרד דקאמ׳ אינה ירידה בפועל אלא ירידה בבה שנתנה אל
 לבה לרדת למלאת כבל הנשים המבקשות מים שצריכות לרדת אף זו נתנה אל לבה
 לרדת למלאת ונעשה לה נם ולא הוצ יכה לרדת אלא מלאת בידה ואדרבא הכתוב
 באומרו ותרד כירן לרמוז לנו זה הנס בבירור האלו לא הוה בתי ותרד אלא ותמלא לא
 היינו אומרים שאירע לה נס דאפשר לומ׳ שהמים בתחלת מקורם לא היו עמוקי׳ אלא
 שטוחין על פני הארק כהרבה מעינות אבל השתא דכתי׳ ותרד דמשמע שהיה מקום
 ירידה ובתי׳ ותמלא דמשמע שלא הוצרכה לרדת מצינו מקום למדרש ולומר שכוונת
 הכתו־ ללמדגו שאעפ׳י שהיה מקום ירידה וגי׳ וכל הנשים יורדות וממלאות ממנו וזו ג״כ
 נתגה אל לבה לרדת ולמלאת אפ,׳־; לא הוצרכה לרדת אלא ותמלא כהה ונתפרסם
 לנו הנס בכתוב על נכון ואף הקדמת בעל המדרש דקאמ־ בל הגשים וגו׳ רמוזה בפסוק
 וכי תימא א״ב שהמים עלו לקראתה ולא הוצרכה לירד היבי סיים קרא וקאמ׳ ותעל
 מי הורידה עד שתעלה את זה ראה בעל המררש ויישב באומרו אמר לה הקב• ה את
 סימן לבניך ונו׳ כיון לפרש לנו ולומ׳ דהא־ ותער אין פירושו הודעת פעולה וחוזר לרבקה
ה והודעה לעתיד שאמר לה הקב״ה כשם שעלו המים לקראתך ל פ  אלא פירושו לשון ת
 כך בניך כיון שהבאר רואה אותם מיד תהא עולה וזהו ותעל והוזר לבאי שתעלה
 לקראת ישראל ואומרו הה׳׳ד -אז ישיר ישראל וגו׳ ביון לומ׳ שבדרשא זו נתיישב
 אצלו מקרא דאז ישיר ישיאל דאיכא רמירק בההוא קיא א׳ 'אומ־ו אז ישיר והנה
 פתרון אז בכל מקום הוא כמו ב»דק בלשון ארמית ומשמעה הוא להודיענו עת וזמן
 אותו הענק שמדבר בו ונאמרה תיבה זו בעבר ועתיד במו שאמרו ז״ל בתנחומה בפרש־
 בשלח יש אז לשעבר ויש אז לעתיד ואז לשעבר הוא במו אז הוחל לקרוא בשם ה־
 שמודיענו זאת התיבה שמימות אנוש הוהל לקרוא בשם ה־ וחאז לעתיד יש רבים ממנו
 במו אז ידלג כאיל פםח אז תפקחנה עיני עורים אז ימלא שתוק פינו שבלם מודיעים
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 שלא יהיה הדבר ההוא זולתי עד אותו זמן וכפי זה לא מצינו ירינו ורגלינו לפי־ש מקרא
 זה כמנהגו הטוב דאומרו ישיר משמע דשירה זו להבא תאמר ותיבת אז שעליה תגלה
 שלא תאמר עד עת בא דברו ודבר זה המוחש והאמת יכחשגו ששירה זו נאמרה באותו
 זמן בעת מוריכם כדרך וא׳־ב הליל אז שר ישראל ואל תתן את פיך לרפא שב־ וה
 על נקלה באמור אלי הן רבים עתה מקראי ק־ש דומים לזה אז ישיר ישראל את השירה
 הזאת אז יבנה יהושע אז יבנה שלמה ורבים ;להרים בי לא דבר רק היא וכל אמרת
 אלוה צרופה ועליך לדרוש ולתור עד מקום שידך מגעת ואם תדרשנו ימצא לך כי הי
 יתן חכמה והגה אגבי בחסד עליון פרשתי מקרא דאז ישיר ישראל דשירת הים ותהנתיו
 בדברי רדל החוגים עליו לך גא ראה וייטב רכך ח׳ יגמור בעדי ליישב שאר המקראות
 כיד ה׳ הטובה כעה״י עוד אומרו ענו לה מיותר הוא דכיון דחתחיל ואמר אז ישיר
 ישראל מה צורך לומר ענו לה ודברי ראב״ע שאמ׳ שהוא ציווי י אחרים אינם נבונים
 בלל שאחר שבלם היו משוררים כמו שאמר אז ישיר ישראל למי היו מצדם ומוה גם
 אחר שהתחילו בשירה ואמרו עלי באר אין דרך להפסיק ולצוות והגה בדרשא זו נתיישב
 אצלו מקרה זה ־העמידו על גבון דכיון דדרשיגן שהקב׳׳הבשר לרבקה והודיעה את אשר
 יקרא את בניה בעת מוליכם בדרך בצאתם ממצרים על אודות הבאר ההולך לפגיהם
 כי יעלה מן הארץ לקראתם כשם שעלה לקראתה ורמז לה באומרו ותעל נמצא ששירה
 זו רמוזה היא מבארה של רבקה ומאותו זמן נרמזה שירה זו לעתיד והוי כאילו אז נאמר
 מקרא זה דאז ישיר ישראל וה״פ אז ישיר ישראל בלומ׳ שירד; זו הנרמזת באן בבארה
 של רבקה כאשר תראנה תצאן צאן מרעיתו של הקב׳׳ה לשתות מבארה של מרים אז
 ישיר ישראל ותתפרסם שירח זו ונם שם יתנו צדקות ח׳ אשר עשר, עם רבקה אמנו
 ע״ה שבזה יעידו ויגידו צדקתו בעבר ועתיד וישתפו שתי ברכות הללו כאחת וזהו
 שאמרו בשירה זו ענו לה כלומ׳ מלבד שירה זו אשר בפיגו על ברכה טובה ורחבה
 אשר עד כה ברכנו ה׳ עוד אשיר את שיר ה• על אשר פעל ועשה מימי קדם קדמתא
 ע־י אמנו הכשרה רבקה והיא גלתה את מקור מים חיים את ה׳ אשר עשה עמנו להפליא
 וזהו ענו לה כלוט׳ לרבקה אמנו שירו לד שיר חדש שהיא חיתח אם כל חי כברכה זו
 שכל מה שאירע לה אירע לנו ועלינו לשבתה ולפארה ומה מאד כפי זה יומתק בפינו
 אומרו בעל המדרש את סימן י בניך מה את ובו׳ ביון לומר שהסימן הוא בעצמו שיהיה
 מסור ביד בניך שיאמרו מה את וזהו ששוררו לה ואמרו ענו לה המכוון לרבקה הנז,
 וזהו מה את אשר רמז בעל המדרש ודגל אחד דוק ותשכח ולא תשכח מלברכני ומלהזכיר
 את שמי עליו והאי דדריש בעל המדרש לקראתה דהיינו לקראת מעשיה הטובים
 ולדעתי מכוון ומסודר עם מה שאמרנו דבשלמא כדקא סיד מעיקרא דרבקה ירדה בפועל
 אל עין חמים יוצדק אומרו וירק תעבד לקראתח שטרם שתחל לעלות רץ הוא לקראתה
 אמנם אם לא ירדה כלל רק הבאר עלה לקראתה איך יוצדק אימרו לקראתה והגד- גם
 הוא בצדה היה ושניהם כאחד היו שוים בעמידה והילוך ומאי לקראתה דקאמר לכך שני
 בעל המדרש האי לקראתה ממשמעותיה ודריש ליה לקראת מעשיה הטובים כי בראותו
 מעשי ה׳ הגדול אשר עשה עמה להפליא גזר אומר כלבו שזו צדקת גמורה ולבך עלו

 המים לקראתה וירא וירק לק״אתה כגיל.
 ףיךןי באשר כלו הנמלים ויקח האיש נזם זהב משקלו וכו׳ ויאמר בת מי את: לא נפלאת
 היא הקושיה העצומה אשר העיר הרב אברבנאל דמה נפשך האם נתינת השם
 טבעת עלל על יד רבקה בהסרון ידיעתו בה מי היתד, אם פנויה או נשואה או תוכה
 ללכת אחרץ או לא תוכה היה הענק א־כ תקשי העלמה ועלמה שינה בהודיעו קוראותיו
 לאביה ואמה אמר באומרו ואשאל אותה בת מי את וגו׳ ואשים הנזמ על אפה ובו׳ ואם

 נכון



 באור חיי שרה תולדות החיים טו
 נכון הדבר כדפ׳רשיי-דל כפרשת התורה שנתב ואשאל ואשים שינה השדר שהרי וגד
 שלא יתפסוהו בדבריו ויאמרו וגו׳ הדבר קשה לאליעזר עבד אברהם זק! ביתו שקנה
 חכמה לעשות אשר לא כדת לשים הנזם והצמידים עליה טרם יכירנה ולא בן יעשה
 וכדי רישב זאת פי׳ הראב״ע כי לעולם עבד אברהם לא שינה בין בתחילה בין בסוף
 וכתב ב* בת מי את פירושו וכבר אמר לה קוהם שיתן לה בלום וכן אמר ואשאל ואשים
 ולפי פירושו ניהא האי דנקט ויקה האיש ולא נקט וישם נזם זהב להירות כי היתה קיחה
 לבה בהערר שימה ואהרי בן שאול שאל בת מי היתד. ושם שם לה נזם וצמידים כאשר
 סיפר באחרונה אך קשה לפירושו מלת על ידיה - המשמע הנתינה קהמה לשאלה ודוחק
 לפרש בדפי׳ ה״ר אברבנאל לפי׳ הי־אב״ע דל העל ידיה ר״ל הראויים להיות על ידיה

 והדרן קושיה לדובתין דמה נפשך [ונוי.
 האמנם אענה הלקי ואומרה כי עכד אברהם בהיותו זקן ביתו של אברהם אבינו וחכם
 עדיף מנביא עד שכל אשר קרהו ובל פעולותיו עשה בסוד וברמז להבא מכל
 אשר יקרח את ישראל באחרית הימיבס כאחז״ל נזם זהב בקע רמז לשקלי המודש ושני
 צמידים רמז לב׳ לוהות הברית עשרה זהב רמז לי׳ הדברות גם רצח לרמוז לנו למה
 שהקדימו ישראל געשה לגשמע אף עתה כהוגן וסוד ורמז פועל פעל בקום עשה ונתן הנזם
 והצמידים על יהיה ואחרי כן רצה לשמוע אמרי רכר׳ פיהא ושאל אל פי הגערה אמריה
 תאמר נקטינן דכהוגן וכדין עתה בתחילה שהקדים געשה לגשמע אוםגם לשלא יתפיסוהו

 ברבדיו בי לא עם בינות המה להם שינה בסיפורם.

ת ו ד ל ו  ת
 באר•• ההיא בשגח חחיא במד־־־ש רבח דורשין אותו לגנאי ודל ויזרע יצחק בארק
 ההיא אמר רבי הלבו בארץ ההיא בשגה ההיא הארק קשה והשגה קשה ואלו
 הייתה יפה על אתת כמה וכמת רמצאבשגה ההיא מאה שערים מאה כורים מאה שערים
 מלמה מאה מגיגים שהאמידי אותה ועשתה מאה במה שאמחה והלא אין הברכה שורה על
 דבר שהוא במשקל ובמידה ובמגין ומפגי מה מדד אותה מפגי המעשרות ואל מדרש זה
 נטו כל המפרשים דל בפירושויהס ובפיט רש״י זיל שהעתיק לשון המדרש וקשיא לי
p ישראל כדכתי׳ א  במדרש זה ראשונה היכי מרי אי־יץ השה לארץ פלשתים שהיא מ
 בהאי עגיגא כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל וגו׳ גם אין גבין לומר בגרר שנה
 קשה כיון שבא אליה. יצחק להסתופף בצלח מפגי זלעפות רעב שח־צה לה ורש׳־י דיל
 הרגיש בשאלה זו וכתב וז״ל בארץ ההיא אעפיי שאיגח חשובה כארץ ישראל
p שבעה גויס בשגה ההיא אעפיי שאיגה בתקגה שתיתה שנת א  עצמה כ
 רעבון בארץ ההיא בשגח חחיא לומר לך שהארץ קשה והשגה קשה מאה שערים
 שאמדוח כמח ראויח לעשות ועשת על אתת שאמדוה מאה ורבותיגו אמרו אומד זה
 למעשרות עכ׳׳ל תיקן דל שנקראת א־ץ קשה בערך שלא חייתח מעיקר איי דחיינו מזי
 נוים ונקראת שנד. קשה בערך שלא הייתה כתקנה שהיה רעב בקצת ארצות ומה גם
 בהיות הרעב בארץ כנען ומ׳׳מ עדין לא יצאנו מהי שאלה שבשלמא אלו הייתה נרר חוצה
 לארץ ובה רעב מן הראוי לומר ולהזכיר בארץ ההיא ובשנה ההיא להפלינ בזכות יצחק
 ובברכתו אבל היות נרד מארץ ישראל ואין בה רעב אין מהפלא בהפלנת ברכתו של
 יצחק דמצינן למימר דזכות הארץ ומיעוט הרעב שכה סייע לברכת הארץ וזכותו של

ק ח צ  י
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 יצחק לבדו לא גרם בל הבהבה ההיא עוד ביון הבארין ההיא ובשנה ההיא שניהם שוי•
 לגנאי לערבינהו ולכתבינהו כהרא ולימא ויזרע יצחק בארק ההיא ובשנה ההיא וימצא מאה
 שערים וגו׳ וזה דקדוק אמתי והוא יעמידנו על פירוש המסרא עוד פי׳ מאה שערים כפי
 מדרש זה לא נתישב אצלי שאם נפרש אותו כלשון רש״י ולשון המדרש שעשתה ק׳
 ממה שאמדוד, שראויה לעשות הנה המדרש בעצמו הוקשה לו אומה זה למה ומה גם
 שאין הברכה שורה בדבר המנוי והשיב שאומה זה למעשרות ואל זה ביון רש׳יי באמרו
 ורבותינו וכו׳ כמו שכתב הרא׳׳ם ז״ל בפי׳ רש׳׳י שלו מ״מ עדין יש מקום לשאול אין דרך
 בני אדם שיאמוד למעשרות בשעת זריעה וגם שאין אומדן של בני אדם שוד, והיכי משער
 הרא בדבר שאין כל חשעורין שרן וכ״ת ביצחק משער קיא היה ליה לקרא לפתשי גם
 המדרש לא הוה ליה למימ״ שאמדוהו בלשון רבים ואם גבים לדברי החכם ן־ עזרא
 שכתב ודל בדברי קדמוגיגו שיעור כי מצא מאה משעור הזרע מגזרת כמו שער בגפשו
 אין דבריו גכוגים מצד עצמו ולא מצד רז״ל בי בפי פירושו שדייל שמצא ק׳ פעמים
ם קודם  בשיעור מה שזרע לא הוה ליה לקרא לומי שעיים דמשמע שערים הרבה ה
 שיודיענו מנין המאה וכפי דבריו הוה ליה לומר מאה שער גוםף על זה שפשט רו״ל
א שנאמר שכיון אל  במדרש זח שבתבתיו למעלח אינו כמו שחשב וכתב בשמם אם ל
 מדרש אחר ולא הניע לידינו ובחפשי אמתחות רו״ל מצאתי בכתובות פ׳ שני דייני
 גזרות תלמיד ערוך וברייתא אחת לר׳ _מאיר והעמדתני על נבון פי׳ מקרא זה דנדםי׳ חתם
ל ארק ישראל בית סאה עושה חמשת ריבוא בורים דתניא אי- ה ש י ת ו כ ר ב . ב נ ב ו ר נ  ת

 מאיר אני ראיתי בבקעת בית שאן בית סאה עושר־. שבעה כורים ואין לך בכל הארצות
 כארץ מצרים שגא׳ כגן ה׳ כארץ מצרים ואין לך מעולה בבל ארץ מצרים כצוען החוו
 מרבו בח מלכי רבתי׳ כי חיו בצוען שריו ואין לך טישים בכל ארץ מצרים כחברון דחוו
 קברי בה שבבי ואפי׳ הב* חברון מבונה על אחת מז׳ בציעןדכתי׳ וחברון ז׳ שנים נבנתה
 לפני צועץ מצרים מאי נבנתח וכו׳ אלא שמבונח על אחת מזי בצוען והי מ בטרשין אכל
ה ות״מ שלא בברכותיה אבל בברכותיה חכתי׳ ויזרע יצהק בארץ א  שלא בטרשין חמש מ
 וגו׳ ופי• רש׳ י ז״ל ודל בברכותיה של ארץ ישראל בית שאן משאר ארצות בית סאה
 עושה שבעים בורים ובייש במצרים ואין במצרים מעולח מצוען וחברון שה־א טרשין
 מבוגר, על אחת מז׳ בצוען הרי שבעה פעמים שבעים הרי ת •צ ובמק־ם שאינו טרשין יש
 להוסיף עד ודק ובברכותי׳ כתיב ק׳ שערים על אחת בו״מ שבשאר שנים גתברך מאה
 פעמים תייק הרי תמשת ריבוא ע׳׳כ הגך רואה בעיגיך שמתוך פשט אגדה זו נתיישב
 מקרא זה על מכונו ונתבאר באר היטב דשלש ברבות רמוזות במכזרא זה ברבת האר-
 וברכת חשנים בא״י וברכת יצחק נוספת עליהם ברכת הארץ רמוזה באמת ויזרע יצחל
 בארץ חחיא שחיא מבורכת על א׳ מז׳ מחוצה לארץ במו ששיערו רז ל שחוצה לאר»
 עושה ע׳ וא׳׳י שלא בטרשין עושה ת׳ק ואימת בשנה ההיא במו •שהייתה שנח מבורכות
ל כ  ולמדנו הכתוב ברכת השנים עד היכן מגעת דהיינו ק שיעורים לשיעור שמשערין ב
 שנח שבשאר שנים משעריץ ודק וחיינו שיעור ממש שמשערין אי על אחת ז־ מח״ל והם
 ת״צ בטרשין ושלא בטרשין ת״ק ובשנה מבורכת והיא חשנח שזרע בה יצחק היו בה
 מאה שיעורים שמשערים בכל שנה דהיינו חמשת ריבוא ובברכת יצחק לחודא לעילא מכל
 הברכות האמורות כאן והגה אמרו ויברבהי ה׳ וכיויץ הבתוב להוהיעגו נוהל והפלגת
 ברכת יצחק באותה זריעה שאעפ׳׳י שזרע באיי וטבעה ימגהגה בבל שגות עולם לעשות
 על אתת שבעה מחוצה לארץ והייגו ת״ק בורים לבית סאה וגם שהייתח שגח מבורכת
 שמצא שכל בני העיר מצאו בתבואתם ק׳ שעורק משיעור שהיו מוצאים בשאר השנים
 ועולים חמשת ריבוא כורים לבית םאה ואין לך ברבה גהילה ועצומה מזו ועב י ז נתברך

 יותר
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 יותר יצהק בזריעתו בשם בעל הברכה במו שאב־ ויברכהו ה׳ והתבונן שנייבת השנים
 באיי מפירש בפסוק מאה שעי־ים דהיינו מאה שיעורין לשיעור שמשעלי! נשאר השנים
 וברכת הארק לא נתפרש בכתוב לפי שאין שיעו־ ביבתו מכוון ושוד, דגטישין שעולא
 לחור ושלא בטרשק שעורא להוד כמוזכר למעלה ואף בטישק ושלא בדשין לא כל
 המקומות שוין לכך לא פירש הכתוב ברבת האיץ אלא בדרך רמז באושיו באיץ ההיא
 אבל בברכת השנים שהשיעור מכיין ההייני מאה שיעורים לשיעור שמשיךין _ ורגילים
 בשאר שנים בל מקום כפי מסוסו כתבי הכתיב בפירוש והתימה מעינו דל מאריה
 דתלמודא אמאי שבקה לאנדה זו שהיא תלמוד ערוך ודבר ברור על אופני ויאמר להביא

 בפירושיו מדרש רבה.
 גמ ברוך יהיה וגו׳ כשמוע עשו יגו׳ עה הנה משמני האיץ וגו׳ בל השומע יצחק אביני
 ע־ ה מדבר אל עשו את הדברים האלה בשעת כעסו מה מאד יתמה ויאמר
 מה זה היה ליצהק אבינו קדוש יאמר לו ההפץ בשלום בל אדם ומה ט ליוצאי ירבו
 שבמקום שהיה לו לפייס עשי בדברי שלום ולתקן את אשר עוותו יעקב להקטין פשעו
 ננד עשו הרשע ולהמשיך אהבה ביניהם כל מה שאפשר ולחוש למה שחששה הצדקת
 אם הכניס באומרה למה אשבל גס שניהם ונו׳ ראה ראינו כי נהפוך הוא בי כל דבריו
 אל עשו הם מעלים עשן באפו והנה הנם סיבה להעלות חמה ולנקום נקם ראשונה אומרו
 גם ברוך יהיה בי ברכה זו נפלאת היא ממנו ורהוקה מדרך השכל לכאורה בי על
 הראשונה אנו מצטערין והוא בא להוסיף עליה ברבה שניה ועשו הרשע:ם בעיניו יפלא
 ויאמר על מח חרדת אלינו את כל החרדה הזאת שהיה נראה שנצטערת כברבך זולתי
 ותכף ומיד הוספת על השמועה בברכה שניה באמור נם ברוך יהיה ודברי ודל שאמרו
 שברכה זו הייתה בעל כרהו שראה גהיגם פתוחה וגוי כל הבי־יהם האמת והצדק ואנהנו
 בשם ה־ אלהיגו גזכיר ליישב המקיא על פי ממתיו׳ ומאמר בא אחיך במרמה קשה
 לאומרו על קל שבקלים כ׳׳ש על שלם ׳שבאבות לבעל ריבו בעידק ריתחא ותיקון אונקלום
 עיה שתרגם בחכמה לא יועיל ולא יציל לשון המקרא שכתוב במרמה עוד זאת אדרוש
 ואהקור מה תשובה השיבו לאותו רשע על אש־ בכח ויתחגן לי ואמר ברבגי גם אני
 באומרו בא אהיך וגו׳ בי המעמו ישלמגה כ׳ הוא יברך אותו ואיגגו שם לברכו, והגה גם
 הוא יעקב גוטל ביהו כל הברכות האמורות בעילם לשיאמר בא אחיך רקח ברכתך הלא
ו ורצונו כי הוא צ פ ח  הוא אמר לו ברכני וממנו שאל ואליו נשא את גפשו ובידו לברכו כ
 כלי המחזיק ברכה ומלא ברכה ה׳ ומה לו לתלות הדבר ביעקב לתהי זאת לפוקה
 ולמכשול ולהגדיל שנאה ביניהם והערה זי קדמני בח מחר׳ יצחק קאלץ ז־ל בחולדות יצחק
! f . % ! L n ^ ה מ ד י ק ב י ב ת ב ר ח ב ו י י ר ו י ח א א ר ב > י מ ו א י ב 1 י ש ד י ה ח ד מ י ר ע ד י ו ב נ  ה

 שקדמו אחר ולזה אמר לאביו ברכגי גם אני ואם בז מה חידש לו באומרו יא אח ך l׳

י >א אחד י י ״ Y ״ ״ י י ״  יי י -*>׳m׳ '׳־J י*־ יי׳ ״
* יהי מקום י א ו ב י כ ' א ׳ ע י ד ר :  שלא היה יעקב עד אשי ך
Vתי^א אמירתו s ת ם א י ת ם ה ל נ ע א ט ב ר ד א א י >יוב ה ו י ג  שג
ןןיותו בכור 'ם י כ ^עקתו כי יד ה׳ עשתה זאת וזה לך האות כ׳ קרא ה׳ שמו יעיה ו  י
 זאת אינה תרעומת ליעקב רק היתה להתאונן ולבבות על עצמו ועל מזלו הועילו לו
ם לאזנו ולא  ואביו אהבו הנה אחיו הקטן גדל ממנו ולקח ממנו הבכורה והברכה נ
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 ישטמנו בראותו כי הוא מוכרח במעשיו ועליו תלונתו לא על זולתי כי הוא התחיל במצוד,
 בעל כרתו במכרז לו הבכורה ועליו תבוא ברבה טיב מן הראוי ומן הדין כי הוא הבכור.
 עוד אומרו הלא אצלת לי ברכה הלא חוא אמי־ לו בא אחיך ויקח ברכתך הנה בפירוש
 הודיעו שלא השאיר אח־יו בייכה והיכי מיד אמר לו הלא אצלת לי ברבה ואומרו והן גביר
 שמתיו לך אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו כי לא יאמין כי יםופר איש תם וישי־
 ירא אלקים כיצחק ע״ה כי יראה שגי אגשים עברים גצים במקום אשר יקרא להם לשלום
 ח״ו יחרחר היב ביגיחם וידון שזח עבד וזח אדון כ־ש בראותו ילדיו יוצאי מעיו אחד תם
 ואחד רשע מתרוצציט בקרבו שהיה לו להשקיט איבתם ושגאתם בכל מדה שאפשר
 ונהפוך חוא כי כל דבריו מוסיפין חימר, ויגרה מדון ביגיהם ומה גט עתה דבריו אלה
 שאמר הן נביר שמתיו לך ואת בל אחיו נתתי לו לעבדים כי כאמת אפילו להלל הזקן
 עי ה כדאי הם להוציאו ממידתו כ״ש לאיש צר ואויב עשו הרע הזה וכביאורנו בע׳יה
 ידוקדק מאי ולכה איפה דקאמר היה די באומרו ולכה מה אעשה בני עוד רשע מהו
 אומר הברכה אחת היא לך אבי אם אמור נאמר לפרשו כפשוטו שרצונו לומר וכי אין
 לך אלא ברכה אחת בלבד שאחר שנתת אותה ליעקב אינך יכול לברכני זו אינה טענה
 בלל כי נסתלקה במאמר אביו חן גביר שמתיו לך ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים כי הנה
 אחר שהשליטו עליו אף אם יברכהו קללח תחשב לו והברכה תחזור ליעקב כי מה
 שקנה עבד קנה רבו ואט בה יאמר הברכה אחת היא לך כלוט• ובי ברבה אחת היא
 בלבד שברכתו שהיא להיותו גביר וכלנו עבדיט שאינך יכול לברכני בברכתו שתים
 ד שמעתי ובאותה הישגית ברכגי גט אגי אבי ובן פי׳ טהר״י קארו בתולדות יצחק הגה
 מלכד שעדין שאלתיגו במקומה עומדת שאף אט יברכהו מלא רוחב ארצו לא יועילו
 ולא יצילו מאחר ששמו אדון לביתו ועבדא דמאן גכסי דמאן אף גט זאת אשאלה ממגר
 מי הודיעו ששתי מיגי ברכות ברכו אחר שאביו והוא המברך עשח עיקר מהראשונה
 והיא הן גביר שמתיו וגו׳ וברכת רגן ותירוש טפלה לה באומרו ודגן ותירוש סמכתיו ולכ•
 איחרה אעפ״י שבשעת הברכה הקדימח לחודיעו בי עיקר חברכח חיתי׳ להיות
 גביר ושליט עליו א״כ איך שאל מאתו לברכו בברכה שגית ולומר לו חברכח אחת היא
 לך וגו׳ עוד אומרו הגה משמני וגו׳ שתיבת הגה משמעה דבר גודע וכמה יגיעות יגע זה
 חהשע וכמת דמעות גשרו מעיגיו וחיו חייו תלויות לו מגגד עד אשר חפץ אביו לבדכ^

 (קללה תחשב לו) וחוא אומר חגר, כדבר פשוט ונודע לשעבר.
 וראיתי אגי בלבי בי כאשר ראח יצחק ע״ה בי יעקב בתר לו יה להיותו מתברך
 שלידה מעשו וגתגד, אליו על ברחו ידע והשביל בי מאת ה׳ היתה זאת
 וגם ראה שעשו הרשע לא ישקוט ולא יגוח שבט דד־שע שבט המושל כן עד
 הנקמו' באויבו ותשש פץ ת״ו יקראנו אסון ותשב מתשבות להסיר שגאתו ואיבתו ואדרבא
 בל דברר אלה הם רצוי לעשו להפיס דעתי ולמעט בעיניו מעשה יעקב בי קטון הוא כי
 הבל המה מעשה תעתועים ולא היו פיו ולבו שוים בברכו אותו וכל ישעו וחפצו
 ורצונו חיו תלוים ומתכוונים בעשו ורחמנא לבא בעי ואליו הוא נושא את נפשו
 לברכו ולכן אק ראר שישנא את אחיו בלבו אחר דלא אחניא ליח רמאותיה
 דסוף סוף לא כלן בברכתו אלא לעשו ואליו פיו ולבו היי שוים לביכו והוא המתברך
ת יצחק בעת ודש ויחרד יצהק תרדה גדולה עד מאד ב  בדעתו ואל כוונה זו חיו כל ד
 לדעתי רמז לנו הכתוב שתרד שתי תרדות האחת כי ראה כי לא הבינו מחשבותיו בברכה
 זו לפני ה׳ כי הוא חשב להדיח את יעקב מעל פנל וה׳ אהבו לו צוה ה־ את הברכת
 ותהי עוד לו לחרדת אלהים בעד יעקב ידיד ה׳ פן יקראהו אסון עם עשו הרשע על
 הברכה אשר ברכו רהיה הוא נרמא בנזקק בי קלרןל מתשבתו לברר מי שאינו ראוי

ה כ ר ב  ל
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 לברכה הביאה את יעקב לידי בבנה ורב] הזכיר הכתוב שתי חרדות באומרו ויחרד
 יצחק הרהה וכננדן אמר נדולה עד מאד שאומרו נדולה רמז לחרדה הראשינה שלא
 היתה מהשבתו נכונה לברך את מי שהוא ראוי לברכה ולא נעשתה עצתו ועליה רמז
 באומרו נמלח שחיא לשעבר ואומרו עד מאד רמז לחרדתו על העתה פן יהיה למוקש
 חיו ליעקב עם עשו חרשע ופחד יצחק היה. לו סיבת בי שת עצות בנפשו לתקן את אשר
 עוותו ולהציל את יעקב מיד עשו והתחיל ואמר מי איפוא ואברכהו נם ברוך יהיה כוונתו
 היתד. להודיע לעשיו ולהעיר לו אק כי אעפ־־י שרימו אותו ונתן את הברכה לאיש אחר
 לא כלום היא שלא היו פיו ולבו שוים ובאלו לא ברכו כלל ועיקר כוונתו היתד, לעשיו
 והוא המתברך במחשבתו ובלבו ורהמנא לבא בעי ועכיז להיותו נהנה מסעודתו אותו
 האיש אשר בא בלם אליו ראוי לתת לו היום ברכה ולכן ברכו ואמר נם ברוך יהיה כי
 עתח חרחיב לו ברכח מחדש כי הראשונה אינה שלו הואיל ולא בלן אליו במחשבתו
 כי אס לעשו אך עתה להיותו נהנה ממגו ברכו ואמר גם ברוך יודח ויחיד, פי׳ גם לערך
 עשו שהברכה היא שלו ודבריו אלה הם פיוס לעשו שיםר כעם מלבו ויעבר רעה
 מבשרו שאעפ׳־י שביטא בשפתיו ברכח י־איש אחר לאו כלום היא והוא המתברך באמת
 ולא אהניא ליד, לרמאח ברמאותיח כשמוע עשו את דברי אביו לא נתיישבו על לבו
ח שתחשב לי לברכה מה צ  ויצעק צעקד. ויאמר לאביו ברכני נם אני אבי כלומר איני ת
 שברכת לזולתי רק שתברכני ברבר. מחודשת לי לשמי ודש ברכני נם אני אבי כלומר
 אתח חשבת לחגיח דעתי באומרך נם ברוך יהיר. וכוונת לרמוז לי שאני מתברך ראשונה
 במחשבה ואותו האיש שברכתו הוא שגי אלי וזהו גם ברוך יהיר, ואין דעתי נוחת בזד.
י וזהו ברכגי גם אני ובראות יצחק  אלא שאהיה אני נוסף על המתברך ואהיה שני ל
 טענתו של אותו רשע הוסיף אומק לדחות פעמיו ואמר ב*> אחיך במרמה ויקח ברכתך
 כלומר אילו היה איש זר המתברך היה אפשר לעלות בדעתך שתתול הברכה עליו אבל
 היותו אתיך אשר פיתני ורימני וברכתי אותו בברכה שהיתה מיוהדת לך אי אפשר
 שתהול עליו כי מעיקרא במתשבה ובכוונה כיוונתי שלא לברכו וכיון דבהום עשה ובמנה
 נדחה מלפני והוא בא במרמה רקח ברבר, חמיוחדת רך וזהו ברכתך בודאי לא שרתה
 עליו והיא שלך אעפ״י שאמרתי לו ולכן אל תחוש ואל תבחל ברוחך לכעוס ועכיז עשו
 הוא אדוט לא נחה דעתו בטענת אביו ויאמר להשיב לאביו הכי קרא שמו יעקב בלומ׳
 דחה דחיתני בקש לומר כי חכרבח באח לאחי ברמאות ובמרמה ולכן היא שלי בכל
ר ב ד  מקום שהיא הלא ידעת כי נחש ינחש איש אשר כמוני ובדיק בשמא וראיתי כי ה
 הזה בא לו מידי אביר יעקב מלידה ומבטן ולהכי אשר שם שמות בארץ רךא שמו יעקב
 להודות לקיחת בכורתי וברכתי ולדעתי אמר והנה עתח לקח ברכתי להפלינ הדבר
 לאביו לבל יאמר שבא לו ברמאות אלא בכוונה ובידיעה ובשעה מבורכת לעין כל וזהו
 ועתח לקח ברכתי כי אחר שהדבר מאת ה׳ מן השמיט על כי־חו היד, מברכו ואומח הלא
 אצלת לי ברכה נם בד כיון לחפלינ ורומר ביב ברור אצלי זח שאי אפשר שנעלם ממך
ם נאמר שקרא שמו חוזר ליצחק אביו שכיון שלךא שמו יעקב ידע  זח ומד. נם עתר. א
 השכיל כי אליו תבוא הברכה בעוקבה וכלן שבן מעיקרא חלא ידעת לאחי תסוב
 הברכה כי מאת ה׳ היתד, לו ובודאי שהפרשתה לי לשמי ברכה אהדת נתנה לי כיום
 אלי וזהו חלא אצלת לי ברכח ויחי כאשר ראח יצחק כי קפחהו בטענות השיבו קשות
ו ייען יצחק ויאמר לעשו הן גביר וגו׳ ולכה איפר, כלומר הנה תהעתי נאמנה וגליתי י ד ז  ו

 לך את לבי כי אותך ראיתי צדיק לפני ודברתי את לבי לברך אותך ובכוונה מבווגת
 נדחה אחיך טלפני ועתר. כי ראיתי שברכתיו אל תחוש בי שלך היא בבל מקום שהיא
ך שלא נחת דעתך בדברי והלחץ אל הקיר לברך אותך ברכה אחרת י ת י א ה י ת ע  י

 (ףן) זולתה



 34 באור תולדות החיים
 זולתה לך לבדך שמענה ואתה דע לך כי איני יכול אחר שאתה מבכים שהברכה היא של
 אחיך והנה אחר שהשלטתיו עליך כל מה שאברכך ואגדלה שמך בשם יעקב יכונה כי
 מה שהנה עבד קנה רבו וזהו ולכה איפה כלומר עתה שהסכמת בדעתך שהברכה שלו
 מה אעשה לך ועתח מקוצר רוח השיב את אביו ואמר הברכה אתת היא לך ברכני
 וגד. כלומר הן לו"יהי כדבריך שהברכה היא שלי ואין לך זולתה מ־־מ להפיס את דעתי
 חזור ואמור אותה אלי כי רצוגי שאתברך במחשבה ובדיבור ותשובתו הרמתה בחתימה
 באח בחכמה גדולה כי שתף דבריו משרתי הריעות וחתחיל באומרו הגח משמגי הארץ
 כלומר לדעתי כבר נתברכת משעה ראשונה שכרכתי את אחיך וזהו הגה להורות ער
 מה שעבר והוי כאלו אמר וגו׳ ולא רצה לסיים בבהכת יעבדוך עמים כי לא עתה ידוע
 חיו כי דבריו הם עם עשו היו מן השפה ולחוץ אך התחיל במשמני האהץ ולא סיים
 וכאלו אמר וגוי ואומרו ועל חרבך תחיח כלומר ולפי דעתך שאחר שזכה אחיך בברכה

 זו היא שלו ועל חרבך תחיה וגו׳.
 ויאמר אליהם מדוע באתם אלי וגו׳ ויאמרו ראה ראיגו וגו׳ אם תעשה עמגו וגו׳ לפרש
 שלש מקראות הללו כאשד עם לבבי ראיתי להקדים דקדוקם ויהיו לרצוז
 אמרי פי בעדרי ראשונה תלונה זו של מדוע באתם אלי וגו׳ אין ראוי שתאמר לגדולי
 הערך המכניעים ומשפילים עצמם לפני יחיד יהיה מי שיהיה כ״ש יצחק אביני ע״ה
 שלם בחסידות וענוה עם מלכים ויועצי ארץ כאבימלך ושריו שאין ראוי שתאמר־
 כלל עוד מפני מח תקדים תלונתו לםרחונם מן הראוי חית שבתחילה יודיעם סרחונם
 ואח ׳•כ יתרעם עליהם והכי חל׳׳ר חלא אתם שנאתם אותי ותשלחוני מאתכם ומדוע באתם
 אלי וכן הוא אמור ביפתח כשהלכו אליו זקני גלעד הלא אתם שנאתם ונו׳ עוד אמרם
 ראה ראינו ונאמר תהי נא אלה וגו׳ אינה תשובה אלה לשאלת מדוע בלבד אמנם
 לתרעומת יצחק ותלונתו שאמר אתם שנאתם אותי וגי׳ אינה תשובה כלל וככיאורנו
 כע״ת יתבררו כפלי המקרא בראת ראינו ובאומרו בינותינו בינינו וביניך עם היות
 שאנקלוס ע״ה תיקן מת שתיקן הנו לפניך עוד תיבת ונאמר לא נתישבה אצלי שכין.
 שהיא תולדות ראה ראינו ותשובת מדוע באתם אלי יותר נאות היה לו לומי־ לכ? עתה
 שבנו אליך לכרות ברית עמך וגו׳ מאי ונאמר דקאמר שהוא לשון שעבר עוד אומד,
 ונשלחך בשלום כי הנח יצחק ע־ה עימד תלונתו היתה נטועה על מי השלוח באומדו
 ותשלחוני מאתכם ואיך עתר יזכרוחו לשבח באמרם ונשלחך בשלום ואין קטיגור
 געשה סגיגור עוד מאמר עתה אתה ברוך ה׳ בסוף דבריהם אין לו הבנה ובתחילת
 הדברים מקומו ושם ביתו כי כן דרך המדברים שפותח בשבח וגדולה וכבוד כאמרו
 שמענו אדוני נשיא אלהים וגר הבי נמי הוי ליה למימר ויאמרו עתה אתה ברוך ה׳

 ראה ראינו כי היה ה׳ עמך:
א  והנראה אלי כי דברי יצחק באמרו מדוע באתם אלי ואתם שנאתם אותי וכו׳ ל
 חיו לגנאי ובדרך תרעומת ותלונח אלא אדרבא חיו דברי שלום ואמת
 ונתכוון לשבח וביאור הענק בי להיות יצהק שלם בענוה וחסידות בשומעו את דברי
 אבימלך אשר דבר אליו לאמר לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד לא התקצף לקולו
• יפות וק אותו לכף זבות שמה י  ולא נתפעל ממנו אלא אדרבא קבל דבריו בסבר פנ
 שאמר אליו לך מעמנו היו להנאתו ולטובתו בייאותו כי פלשתים קנאו בו לרוב כספו
 וזהבו חשש פן יקראנו אסון משנאתם אותו מחמת קנאה ולמען הציל אותו מידם
 העבירו מלפניהם ואמר לו לך מעמנו וילך מעמו בשלום ועתר, בבואם אליו להיותו
 יודע בראיה ראשונה שבאו אליו לחלות פניו שיחזור עמחם ויחזור לעירם כי הוא
 זיום הוא הודם הוא הדרם חרד לביאתם פן יהיו לו למוקש כי שמא בענותנותו יתרצה

 להם
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 להם לחזור עמהם וירא מאד ויצר לו כי היו מוליכים אותו למקום גדודי לםטים ושונאים
 שנאה שאין אחריה שנאה והיא הקנאה ולכן לדתותם מעליו באהבה ואתוה בדברי
 פיוס ורצוי אמר להם מדוע באתם אלי ואתם שנאתם אותי ותשלחוני וכו׳ כלומר הלא
 אנכי ידעתי את אשר חשבתם עלי טובח וחחיים וחחםד אשר עשיתם עמדי להחיות
 את נפשי בשלחכם אותי מעמכם ואמרתם לי לך מעמנו ודנתי אתכם לכף זכות כי
 כוונתם לחנאתי ולטובתי כי חששתם פן יתעללו בי חפלשתים חערלים לקנאתם
 ממני ואחר שכן למה חזרתם אלי להבגיסגי בתוך פח חמוקש ודש מדוע באתם אלי
 כלומר למח באתם אלי אחר שעשיתם חסד עמי שעם חיות שאתם שנאתם אותי
 שלתתם איתי באהבה ואהוה ואם אחזור אתחייב בנפשי ואת דמי מידכם יבקש ויענו
 אותו ויאמרו ראה ראינו וכו׳ כוונו לומר ח״ו מעולם לא חשבנו להפרד ממך כי הפורש
 ממך כפורש מן החיים ולא נתבווננו בשלחך מעמנו אלא אדרבא תיקון להעמיד ולהתמיד
 ישיבתנו יהד בשלמות גדול מבלי שיגיע לך נזק כלל מקנאה ושנאה אלא יקר וגדולח
 כאהבה רבה וביאת דבריהם ואמרו ראה ראיגו וגו׳ בלומר לפי שראינו שתי ראיות
 הפכיות ראיה ראשונה כי היה ה׳ עמך ונכםפנו להסתופף בצלך ולהשתתף עמך וגם
 ראינו את הלחש אשר פלשתים היו לוחשים עליך 'משנאה וקנאה על כן אמרנו
 בלבנו הבא נתחכמה להביא עצות מרחוק כיצד יתקיים ויעמוד יצחק בינינו קימה שיש
 בה הידור ומבלי שנאה ועלתה הסכמתנו לשלחך מעמנו והיה בשבתך חוצה
 ישתוקקו אליך כל אנשי העיר כי עיני בשר להם להכיר ערכך והודך והדרך אשר היה
 חופף עליהם והם בעצמם יתחננו אלינו שנשתדל עמך להשיבך אליהם ואז נשיב
 אם יש את גפשיכם ובאמת ובתמים אתם משיכים את יצתק נכרתה ברית לפני ח׳
 רןדם ביאתו באלה ובשבועה לעמוד עמו באהבה ואחור. כי לסיבה זו יצא יצא מעמנו
 ואז גלך לבטח להשיבו אליכם ונבייתה ברית עמו נמצא כי לשם שמים נתכווגגו
 בשלחך מעמנו להנאתך" ולטובתנו למען געמוד ימים רבים בשלום ובמישור ודש ויאמרו
ה גרש ל  ראה ראיגו וגאמר תחי גא אלח וגו׳ כלומר אל תאמר בלבבך בי בשלחך כ

 גרשגו אותך מעמגו ח״ו לא כיווגגו בשילוח זח לרחק אלא אדרבא לקרב:
אלה תולדות יצחק בן אברהם וגו׳ לדעתי אפשר שכיון א־ תולדות ישמעאל חאמורים  ו
 למעלה שאף הם ראויים להיותם מכוגים לתולדות יצחק דיל שיצחק אביגו ע׳׳ח
 היה סיבה להעמהתם וקיומם שאלולי שגולה יצתק לא גתקיימו בגים לישמעאל ודש
 ואלח תולדות יצחק וגו׳ כלומר אלו שגים עשר גשיאי ישמעאל שהזכיר אעפ״י שהם בגי
 ישמעאל ויוצאי ירכו ראויים להיותם נקראים תולדות יצחק שאלמלא חוא לא נולדו חם
 ונתהיימו כמדובר וזהו המכוון אצרי בכווגת הפסוק שאמר אבל שרה אשתך וגו׳ שעיניך
 הרואות גודל דותק המפרשים אבל בקושטא מצורף לזה ראוי לדקדק שם מה צורך
 בהודעת הברית פעמים והוא אומרו והקימותי את בריתי אתו וגוי ואחייב אמר ואת
 בריתי אקים את יצחק וגו׳ בחדא מגייהו םגי ואת״ל דשמא לאיזו דרשא איצטריכו
 למד. הפסיק ביניהם באומרו ולישמעאל שמעתיך וגו׳ אבל הכוונה לדעתי חיא שאברהם
 ע״ד. בקש מלפני ח׳ שישמעאל יחיה לפניו והכוונה היא שיזכה להוליד בנים ושיתקיימו
 וגם הם יולידו ויתקיימו ובניהם לדור אחר באופן שיהיה תמיד זרעו של ישמאעל קיים
 וז״ש יחיה לפגיך והשי׳ית השיבו שאי אפשר שישמעאל יוליד ויתקיימו תולדותיו מצד
 עצמו אמגם אחר שיולד יצחק יוליד ויתקיימו תולדותיו ודש אבל שרה. אשתך יולדת
 וגו׳ כלומר מה ששאלת ממני שישמעאל יוליד ושיתקיימו תולדותיו הסשת לשאול כי
 אי אפשר שמצד עצמו יזכה להוליד ולקיים אבל אגיד לך את הרשום בלבי כי שרה
 יולדת לך בן ואסיים בריתי אתו ואותו הברית שאסיים עם יצהר. יועיל שיזכה ישמעאל

לו  בשבי
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 בשבילו ודש ולישמעאל שמעתיך כלומר אחר שתלד שרה ואקיים בריתי אתו אז
 ולישמעאל שמעתיך ואמ׳ שמעתיך בלשק עבר שרצח לרמוז לו שלולי תפלת אברהם
 לא היה ברית יצחק כדאי לישמעאל להציל לו מרעתו ונם תפלת אברהם לחודה לא
 היתד, מועלת לו אלא תפלת אברהם וברית יצחק שניהם כאחד יועילו לו ודש אבל
 שרד, יולדת וגו׳ ולישמעאל שמעתיך וגר רמז שלא יתקיים ישמעאל אלא בזכות יצחק
 וזכות תפלת אברהם ולוח אמר שמעתיך בלשון עכר ומד, שחזר ואמר ואת בריתי אקים
 את יצחק רצח לומר שאעפ״י שישמעאל יזבח בזכות חברית שיתקיים עם יצחק עכ״ז
 איגם שוים שעיקר חברית וקיומו יחיד, עם יצחק וז״ש ואת בריתי אקים את יצחק כג׳׳ל ת׳׳ך:
 עד כי גדל מאד כתב רש״י ז״ל שחיו אומרים זבל פרדותיו של יצחק וגוי ותא לרז-ל
 בב״ר והרב אליה חמזרחי ז״ל כתב בפירושיו דמיתורא דרשי לד, רעד כי גדל
 מאד למה לי בתר דכתיב וילך הלוך וגדל ולכן דרשו זיל השתי גדולות אחת של
 חצלחת ממונו וקגיגו והשנית גדולה אלהית שהיו אומרים זבל פרדותיו של יצחק יותר
 מבורכת ומוצלחת כשהיו מזבלין אותה בשדותיהן מכל כספו וזהבו של אבימלך ולי
 נראח דלאו מיתורא בלחוד דרשי לה אלא קושיא היא דקשי להו בקרא דהיכי קאמר
 עד כי גדל מאד דמשמע דכא להפליט גדולת יצחק בדברמצויין ומםויים כדרך האומרים
 נתעשר פלוגי וגתגדל עד שהל לו כך וכך דינרי זהב וכסף וזהו הנראה ממשמעות
 תיבת עד כי והבא בהאי קרא באומת עד כי גדל מאד לא סיים דבר ועדיין סתום
 וחתום כבתחלה ולכן דרשו דל דהכא נמי האי עד כי דבר מצויין הוא שנתגדל בעושר
 בגדולה עד שהגיע לגדולה זו שחיו אומרים זבל פרדותיו של יצחק יש בהם הון עתק
 מכל כספו וזהבו של אבימלך וזהו פי׳ עד כי גדל מאד כלומר הלך הלוך וגדל ער
 שחיו אומרים גדל מאד יצחק על אכימלך ואלו לא קאמר קרא מאד הר *־*מרי׳
 דהגדולה היא שהיו מגדלים אותו על אבימלך הייגי דווקא בכסף וזהב והשתא דכתיכ
 מאד דרשו דל זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו של אבימלך זהו מאד כנ״ל ח״ך.

 אלה דברי התלמיד מאיר ם״ט.
ת י ראוי להבין מאי כיום היל״ל מכרה א  ויאמר יעקב מכרה כיום את בכורתך ל
ת  בכורתך לי מאי כיום אבל יובן במה שפסק הרמב׳׳ם ז״ל כפ׳ כיב מהלכו
א ל ל מקגה איגו גקגה והרי הוא כדבר ש  מכירה הלכה ה׳ ו׳ דבר שאין ברשותו ש
, ו כ  בא לעולם כיצד מה שאירש מאבא מכור לך מה שתעלה מצודתי מן הים גתון לך ו
 לא קנה כלום וכן כל כיוצא בזה מי שהיה מורישו גוסס וכד ממכרו קיים וכן צייד עני מי
א ~ י  שאין לו מה שיאכלוה ממכרו קיים משום כדי הייו וכן פסק מרן דל כש־׳ע סי׳ ר
 סעיף א׳ ב׳ ע־ש ובזה נבין כוונת הכתוב דלעיל אמרהרא ויבא עשו מן השדה והוא עיף
0 ו ש  כמו שאחזו בולמוס ויאמר עשו הלעיטני נא וכו׳ ויאמר יעקב מכרה כיום שהוא מ
מ  כדי חייו את בכורתך לי אעפ״י שאין מקניץ דבר שלא בא לעולם דהיינו הבכורה מ״
 משום כדי חייו ממכרו ממכר ויאמר יעקב השבעה לי אעפ׳׳י שהוא כיום ובלא שבועת
 ממכרו ממכר משום כדי חיל מ״מ חשש יעקב שלא יערער עשו בדבר כי הכירו
 יעסב בזד יהיר ואיש זרוע לפיכך השביעו לרוחא דמילתא וכמ״ש הריכ״ש ז״ל

 בסימן שכיה עיין שם:

 ויצא
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 ויצא יעקב במדרש רבה איתא ודל ויצא יעקב ובי לא יצא משם אלא הוא והי־י
 כמה המרים ובמה גמלי• יצאו ואת אמר ויצא יעקב ר׳ עזריה בשם ר׳ יהודה
 בר סימון אמר בזמן שהצדיק בעיר הוא זיוה הוא הדרה פגה משם פנה זיוה פגה הדרה
 ודביותא ותצא מן המקום אשר היתה שמה ותצא וכי לא יצא מן המקום אלא היא
 והרי כמה המרים כמה גמלים יצאו ואת אמר ותצא ר׳ עזריה בשם ר׳ יהידה בר סימון
 אמר בזמן שהצריק ובי׳ גיחא התם דלא היתה אלא אותה צדקת אלא הכא הא הוה
 יצחק ורבקה ר׳ עזריה בשם ר׳ יהודה בר סימון אמ^ לא דומה זכיתו ישל צדיק אחד
ב לעמוד על דברי רזיל במדרש זח ראיתי לעורר ראשונה  לזכות של שני צדיקים ע
 מאי קשיא להו בויצא יעקב דאין מקים לפרש קושייתם כפשטה ולומר שהוקשה לחם
 שלא היה לו לקרא לומר ויצא יעקב כיון שכמה חמרים וכמה נמלים יוצאים ומאי
 רבותיה דיעקב דזו אינה קושיא כלל דבשלמא אלו היתה כוונת הכתוב לפרסם לנו
 יציאת יעקב היה מקום לקישיא זו אמנם קרא קא עסיק להניד לנו מה שאירע ריעהב
 בצאתו מבאר שבע וכי מפני שכמח חמרים וכמה נמלים יצאו המפני זה ישוב אחור
 ימינו ימין ה׳ רוממה מלהודיענו מה שאירע לאבינו הזק! בצאתו מן חעיר ואם נאמר
 שכוונת שאלתם היא שאלת יתורא דויצא יעקב דודה די באמרו וילך הרנה כמובא
 ברשי׳י דל אין המדרש סובלו דלישנא דמאמר וכי רא יצא והרי וכו׳ ואת אמר וכו׳
 משמע דמשמעותא קשיא ליה ולא יתורא לבד ועוד ישאף בשאלת רש׳׳י יש לדקדק
 ולומר דשאלת יתור אינה שאלה שכיון שכוונת הכתוב להודיענו מה שאירע לצדיק
 תכף יציאתו חוכרח לכתוב יציאתו ולא די לו בוילך חרנה וחרב המזרחי דל בפירוש
 רש׳ י שלו כתב בכוונת שאלה זו ודל ונראה דלדעתם לומר מדאפקיח בלשון יתיד
 ויצא יעקב ותצא וגו׳ והיוצאים היו רבים ש״מ שלא דבר הכתוב על יציאת נופם אלא
 על יציאת הזיו וכאלו אמר ויצא זיו יעקב ותצא זיו געמי אך מלשון רש״י דקאמר לא
 היה לו לכתוב אלא וילך חרגה לא משמע חכי ולא ידעתי איך חגיח רש׳׳י הפירוש
 של בראשית רבד, ופירש פירוש אחר ושמא מצא זח במקום אחר וחגיח הב״ר מפגי
 דמויצא ולא ויצאו לא קשיא דאיכא למימר שאמר ויצא בלשון יחיד מפגי שיעקב
 הוא העיקר וכן בגעמי אלו דבריו דל ואיגם גכוגים דמתוך לשוגו משמע דהא דקאמר
 במדרש כמה חמרים וכמה גמלים הפירוש אצלו שהיו שלו ולכך הוקשה להם שהיה
 לו לכתוב ויצאו ואין זח במשמע דבריחם שאמרו כמח חמרים וכמה גמלים יצאו שלשון
 זה יורה שחדבר בחפלגח ובגודע ודבר זד, לא יוצדק אלא בכולל דעלמא אבל ביעקב
 אק אצליגו בגודע שיצא מבאר שבע בחמרים וגמלים ולא ב׳׳כ בהפלגה ובגודע לשיאמרו
 והרי כמה ובו׳ ואדרבא הנודע אצליגו בהפך שיעקב יצא יחידי מבאר שבע וקיא
 לכיח דכתיב כי במקלי וגו׳ ואף אם גדחוק ונליץ בעת ונאמר שביצאתו מבאר שבע יצא
 בכמה וכו׳ וקודם הגעתו לירדן גטלו ממגו שגטלו אליפז ן׳ עשו שרדף אחריו במצות
 אביו כמובא ברזיל מח גאמר בגעמי שחיתח חולבת יחפה וגעשת שירי שירים
 כמובא במדרש רות ומגין באו לה חחמרים והגמלים לשיאמר עלית בתמרון לבב והלא
 כמד, וכו׳ ואם גפרש שחחמרים והגמלים המוזכר במדרש איגון דעלמא והוא הגכון
 ונמשכן נפשנו לדחוק ולומר שהוא דל מפרש בן עם שאין לשוגו סובל זה הפירוש כלל
 מ״מ יש מהתימה נתל עליו כי היאך אפשר לומר שעל פי הדברים האלה שיקשו רדל
ב יציאתו של בני אדם שלא לצורך ולשתף ה כ מ  דהוה ליה למכתב ויצאו דמה לו ל
 יציאתם עם יציאת יעמב או נעמי ללא דבר וחיי ראשי שדבריו תמוהים וחתרתי הרבה

 להעמידם
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- :מידם ולא יכולתי עוד מה כוונו בכפול תמיהתם פעמים באמור תחלה וכי לא יצא
 .^ הוא וכו׳ ולבסוף אמר ואת אמר ויצא יעקב בחדא מנייתו םגי עיד יש לדקדק למאי
מה דכיותא בנעמי דמשמע דאי לאו דקאמר ודכוותא לא הוה י ג  :טהיך לאשמעיק לל
 שינן הכי בנעמי ותא ליתא דאדרבא טפי ניחא ועדיף למידרש הך דרשא בנעמי
 וביעקב כדאקשיה איהו גופיה לקטיה וקאמר ניחא התם וכו׳ ובמדרש רות דמייתי
 התם הך מדרש גופיה ונקט מילת־ה כנעמי ועלה קאמר ודכוותא ביעקב ניחא דאי לא
 אשמעינן הכי הוה אמר־יגן דדווקא בגעמי דלא הוה תמן א־יא אותה צדקת דרשיגן הכי
 אכל ביעקב דהוה תמן יצחק ורבקה לא הוה דרשינן לה להכיאיצטריך לאשמעינן ולמימר
 ודכוותא ביעקב אכל הבא דנקט עיקר מילתיה ודרשתו ביעקב למאי אצטריך למימר
 ודכוותא בנעמי פשיטא דדרשינץ לה דאם ביעקב דרשינן הכי אע״נ דתו תמן יצתק
 ורבקה כ״ש בנעמי דלא היה שם אלא היא והערה זו יכולין אנו לאומרה איפכא ולומר
 דהיכי קאמר ודכוותא בנעמי בשלמא ביעקב דהוזכר שמו ביציאתו שפיר דרשינן למימר
 פנה זיוה פנה הדרה ודבר זה מודיענו הזכרת שמו אבל בנעמי דלא הוזכר שמה ביציאה
 היכי ילפינן מקי־א דפנה זיוה פנה הדרה וכ״ש לדברי הר׳ אליה מזרחי דל שכתב וז״ל
 והוי כאלו כתי׳ ויצא זיו יעקב ותצא זיו נעמי וכו׳ ואפי״ אם נודה ונאמר שאף בנעמי מציגו
 למדרש הכי אכתי רקשי דבשלמא הבא דנקט מלתידה דיעקב אצטריך רמימר ודכוותא
א אשמעינן הכי הוה אמרינן דוקא ביעקב שהוזכר שמו בפסוק שפיר  בנעמי דאי ל
 דרשינן פנה זיוה וגו׳ אבל בנעמי דקאמר קרא םתמא ותצא מן המקום ונו׳ לא דרשינן
 פגה זיוה וגו׳ אצטריך דאשמעינן שאף בנעמי דרשינן הכי אבל במדרש רות דדריש לה
 בנעמי במאי אכפל לאשמעינן ולמימר ודכרתא ביעקב פשיטא דדרשינן הכי כיעקכ
 שאם בנעמי שלא הוזכר שמת בכתוב דריש הכי כ״ש ביעקב שהוזכר שמו כפסוק

 וחקירה זו בפנים ואחור היא מפתת לבא עד תכונת מדרש זה בעזרת ה״י.
 והנראה בעיני שמדרש זה מיוסד עיקרו על שאלה מפורשת כמדרש זה לעיל בסמוך
 ודל אייר אושעיא כבר כתיב וישמע יעהב אל אביו ונו• ומת ת״ל ויצא יעקב וגו׳ אלא
 א׳׳ר אבא וגו׳ והדבר ברור דלא קשיא ליה יתורא דויצא יעקב לכד שהיה די באמרו
 וילך חרגה בשאלתו של רש״י ז״ל דכיון דתלה קושיתו בקרא תישמע יעקב אל אביו
 ונו׳ בההוא קרא כתי׳ וילך פדנת ארם וא׳יכ אף וילך הרנה לר׳ תושעיא מיותר הוא ולא
 היה לו להתחיל אלא מויפגע במקום ועל יעקב קאי דביה משתעי קרא דלעיל דכתיכ
ט ש  ויקרא שם המקום וגו׳ ואעפ״י שיש לי פירוש אחר בכוונת קושית ר׳ הושעיא מ״מ פ
 מאמרו משמע דקשיא ליה יתורא דכוליה קרא דויצא וגו׳ כיון דכתי׳ לעיל כמו שאמרנו
 ושאלה זו בעצמה שייבה התם בנעמי בקרא דותצא מן המקום דמצינן לאקשויי והלא
 ככר נאמר לעיל מיניה ותקם היא וכלותיה ותשב משדה מואב ומה ת״ל ותצא מן המקום
 וגו׳ והר׳ שלמה ן׳ אלקבק הלוי דל בשורש ישי אשר לו ישב שאלה זו בשם הר׳ יוסף
 גאקון ז״ל באומרו כי בתחלה כשהלך אבימלך למואכ גתיישב באמצע שדה מואב כדי
 שלא ידעו בו העניים ועתה נעמי בשובה לארק יהודה שתי נסיעות נסעה בראשוגה באה
 לה מהמקום אשר היה שם אהלה בתחלה עם בערה דהיינו מאמצע השתת ועמדה לה
 בשדה אחרון של מואב שהוא בקצה נבולם ונתעכבה שם עד אשר תראה מה ;היה בעיר
 ארץ יהודה ופי׳ כי שמעה כמו כי ימצא כי תשמע ורבים במוחו ודייק לח מדכתי׳
 בקדמיתא שדי ביוד דמשמע לשון רבים ובתר הכי שדי בה״א דמשמע לשון יתיד
 ונםיעת שנית נסעה משדה מואב ללכת לארץ ישראל ואל נסיעה זו רמז הכתו׳ שאמ׳
 ותצא ונו׳ עוד כת׳ בשם מהר״י יעבץ דל ודל ותקם היא וכלותיה ותשב כי כוונתה לשוב
 לארצה אך יציאתה היתד, כיוצאת לטייל לבל יפנעו בה להתעכב כי אשה חכמה היא ולא
 תוכל להשיב פניהם ריסס נם כי לא יצאו הבחורים להתעולל בנערות היפות וכן ויצא
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 יעקב כיוצא לטייל שלא ירגיש בו עשו ועל הספק ציוה לאליפז שיצא ודש מן המקום
 אשר היתד. שמה וגו׳ עביל ואיפשר לי ליישב המקראית הללו המיותרים כאיפן נאות
 ובעגיןאחד אך לא ראי זה בראי זח אחה לשבח ואחה לגנאי הא־ רך א דיעהב לשבה וכבוד
 איכפל רחמנא לכתבו ולהודיענו שאעפ״י שיציאתו כעת היתה מפגי פחד עשו אחיו עכ״ז
 אורח צי־יקים כאור נובה ולא יצא מן העיר במתי־ כמתנכר ובורח אלא בטח בשם ח׳ וישען
 באלהיו ויצא בפרהסיא מן העיר ובפתחי שערים בצאתו מן העיר כל ריאחו ומכירו ובשם
 יעקב ימנה וז־ש ויצא יעקב מבאי־ שבע כלו׳ האי קרא לאו לגופיה אצטריך אלא
 להודיעגו שיציאתו הייתח לעין כל ובוטח בה׳ ישוגב וזהו ויצא יעקב וגו׳ ובגגהו בנעמי
 דההוא קרא דותצא מן המקום המיותר בא להודיענו שיציאתה הייתה נסתרת וגעלמת
 מעיני כל חי שלא הרניש בה אדם ביציאתה כאלו לא יצאתה ולזה לא נזכר שמה
 בפסוק להורות על כוונה זו שבל כך היתר. יציאתה בהסתר כאלו לא הייתה נעמי היוצאת
 וידוקדק עם זה אומהו מן המקום אשר היתה שמה להנדיל הדבר במונה שאמינו שמכ
 נסתרה דרכה ונעלמה שאפי׳ שכנותיה לא הרנישו ביציאתה באלו לא יצאה זולתי מביתה
 ללכת ברחובות קריה וכופה להזור וזהו מן המקום אשר היתה שמה והטעם יהיה אם
 לסבות שזבדנום למעלה בשם הר׳׳י יעבק ז״ל או לסבר. אחרת אמיתית לדעתי שכ׳׳כ היתה
 בעניות ובדלי דלות ונעשת שירי שירים לכל כמאמר רדד שלא הרנישו מציאתה
 ונכתב בספר להניד כי ישר ה׳ שאעפי־י שאבימלך בכניסתו לשדה מואב הוא ואשתו
 ושני בניו גכגסו בפרסום גדול ובקולי קולות הנה בעת יציאתם משם היה להם מהעונש
 שלא הרגישו בני אדם ביציאתם כאלו לא יצאו וגימדד להם מידה כגגד מידה למען
 דעת צדקות ה׳ ואף כי זה דרך ישר לפגי איש אשר כמוגי בעל המדרש הזה לא ניהא
 כיה ולדעתי אליו כיון לדחותו בתמיהא זו הקא מתמה וקאמ׳ והרי כמד. תמרים וכו׳
 והכי קא מתמה מאי רבותיה דיעקכ דקא משמע לן קרא באומת ויצא יעקב דלא בסתר
 היתה יציאתו אלא בפרהסיא לעיגי בל ואפי״ה לא שלטה בו עין הרע דעשיו וסיעתו דכמה
 גמלים וגו׳ יצאו מן העיר ואף אם חשובים הם ואין בגי אדם גותגים אל לבם לחקור
ת כאחה מהם ומאי חשיבותיה דיעקב בהא מ ב  עליהם מי ומי ההולכים ויהיה יעקב חוק מ
 דקאמרת דלכך כתי׳ ויצא יעקב להודיעגי זה וזהו שאמי והרי כמח חמתם וכמה גמלים
 ואת אמרת וכו׳ כלו׳ כיון דכמה חמרים וכמה גמלים יצאו ולית המשגת בהו כיצד
 יתקיים מאי דאת אמ׳ בויצא יעקב דהיינו מאי דאמריגן דאשמועיגן דיציאתו היתה
 מפורסמת וזד. רמז באומרו ואת אמר ולא אמר ובתי׳ להורות על כוונת דבריו שקושייתו
 כעת אינה בגופא דקרא אלא במאי דם״ד לתרוצי ולפרושי קרא כדאמרן ובתר בעל
 המדרש בתירוצה דר׳ עזריה דאמ׳ כל זמן שהצדיק בעיר וכו׳ כוונתו לומ׳ דהאי ויצא
 יעקב לאו לגופיה אתא שכבר נאמר ונזמ־ למעלה פעם ושתים אלא בשבחו הכתו׳
 מדבר להגיד כמה קשה וכמה רושם עושה יציאת הצדיק מן העיר שבל זמן שהוא בעיר
 הוא זיוה הוא הדרה וכו׳ וזהי שאמר ויצא יעקב מבאר שבע וגי׳ כלו׳ אף אם יציאתו
 של אדם והעתקו ממקום לממס ומעיר לעיר יציאתו איגה גרגשת ועושר, רושם כי אם
א אלא יציאתו עשתה  אל המהום אשר היה שם אהלו לא זולת הגד, יעקב לא כך ת
 רושם בכל העיר וזהו ויצא יעקב מבאר שבע כלומ׳ רושם יציאתו הגיע לארץ וחלל
 ממלכה ושריה וכאלו העיר בעצמה הרגישה ביציאתו שנטל כל מחמודיה והלך לו והגה
 בטח שכתבגו גרמזו דברי ר׳ עזי־יא בקרא בבירור ובאופן גאות מבלי שנרחוק לומ׳
 ויצא זיר יעקכ כדפי׳ חרא״ם ז ־ל ולדידן אתי שפיר דמציגן לפרושי בגעמי בדמפרשי׳
 כיעסב דוק ותשכח ומשום דאיכא למימר בשלמא בקרא דיעקב שחוזבר שמו ביציאתו
 שפיר קאמ׳ ד׳ עזתא שכוונת הכתו׳ להודיענו שיציאתו עשתה רושם בכל העיר והיינו
א יעקב מבאר שבע כרפירשנו אבל בנעמי שלא הוזכר שמה ביציאתה צ י ' י מ א מ  ד
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 לכאורה לא מרייקא קרא בפירושה דר׳ עזריה ולא אתי שפיר כמו שדקהקנו למעלה
 ומשום זה היה איפשר למיםק אדעתק למימר דאע״ג רקרא דויצא יעקב מפרשינן ליה כר׳
 עזריה מ״מ במקרא דנעמי שבקינן ליה כפרושא דיק שכונת הכתוב להשמיענו שיציאת
 נעמי היתה בהסתר גהול שלא הרגיש בה אדם והיה לה זה מרוב עוניה ודלותה ללמדך
 כי ישרים דרכי ה׳ כמו שהא־כנו רמעלה ולכך לא נזכר שמה בפסוק לרמוז כוונה זו
 לכך אתא בעל המדרש לאשמעינץ דאף מההוא קרא הנעמי לא ניחא ליה לפרושי במאי
ה כראי זה אך  דמפרשינן ליד, ודחא ליה במאי דדחא לפירושא דויצא יעקב ולא ראי ז
 שניהם שוים בטענה אח׳ וזה הוא שאמר ודכוותיה ותצא מן המקום וכו׳ ובי לא יצתה אלא היא
 והלא כמה גמלים וכו׳ כוונת בעל המדרש לדהות פירושא דידן בטענה זו באומרו והרי
 כמה וכי כלומר מאי גריעוהא קא משמע לן ביציאת געמי שלא הרגיש בה אדם והרי
 כמה המרים וכמה גמלים יוצאים ואולי נ״כ בקולי קולות בפעמון ורמו! על צואריהם
 סביב ולית מאן דמשגח בהו וזהו שאמר והרי כמה תמרים ובו׳ ואת אמר וכו׳ כרומר
 כיון דאיכא טובא רבים ונכבדים עוברים למאות ולאלפים בפתחי שערים בעיר ונסתרה
 דרכם ונעלמה ממני כל זה א״כ ודכי את אמר ומפרישת לן קרא דנעמי בגנותא הכתוב
א ר  מדבר שלא הרגיש בה אדם ביציאתה דליכא זילותה בהכי והדרא קש*א לדוכתה ק
 דותצא למאי אתא אלא ודאי כי היכי דליתא ההוא פירושא דלעיל בקרא ויצא יעקב
 ועקר הפי׳ הוא כדקאמר ר׳ עזריה הכי בקרא דגעמי ליתא לההוא פירושא כלר אלא
 כדסאמר ר׳ עזריה שכווגת הכתוב להודיעגו שכל זמן שהצדיק בעיר ובו׳ ואס תשאלך
 נפשך איפכא ותאמר בשלמא בנעמי דלא הוא תמן זולתה שפיר קאמר ר׳ עזריה
 ע׳ ביציאתה מן העיר פנח דווח וניחא טפי לפתשי נךא דותצאמן המהום וכו׳ בהכי אבל
 ביעקב היכי מצינן למימר שביציאתו מבאר שבע פנה זיווה ואבינו הזקן יצחק ע״ח עודינו
 עומד לפני ה׳ לנוכת אשתו ושניחם כאחד טובים ומשום האי דיוקא היה איפשר ותיסק
 אדעתין לומר דאף אם יתקימו דברי ר׳ עזריה בקרא דנעמי אפי׳ הבי ירא דיעקב לא
 יפורש ע׳־פ דרכו מפני כבוד אבותיו ואפשר למשבהיה לההוא קרא שיתפרש ע׳פ דרכינו
 ומוזכר למעלח וחנה אף כי בעל המדרש לא ניחא ליה לפרושי קרא דיעקב זולתי ע»פ
ך  דרכו של ר׳ עזריה ושאלה זו תרצה ר׳ עזריה גופיה בסופה דמילתא מ״מ כפי שאלה ז
 עקר מילתיה דר׳ עזריה נאמר בקרא דנעמי ובית מדייסא מילתיה שפיר וקרא דיעקכ
כ  טפל אליו וא״כ מפני מה נאמרו במדרש זה בהפך דנקט עיקר מילתיה דר׳ עזריה כיעק
 והטפיל אליו קרא דנעומי ועליו אמר ודבוותא זאת היתה לו לבעל המדרש שהפכם
 במדרש רות ונקט עיקר מילתיה דר׳ עזריה בנעמי ועל קרא דיעקב אמר ודכוותאשחשש
 לשאלה זו ונמצא דהני תרי קראי דיעקב ונעמי לפורשינהו עפ״י דרכו של ר׳ עזדין-
 איכא בכל חד מניהו דיוק זה חפך זח תדא לטיבותא וחרא לריעותא אי דייקינן זכירת
א ד  השם בפסוק דהא מילתא הוי לעזר וגם להועיל לדרכו של ר׳ עזריה ניחא טפי ק
 דיעקב מקרא דגעמי ואם באגו לחוש לכבוד אבותינו יצחק ורבקה הוי איפכא דמילתא
 דר׳ עזריה ניחא דקרא דנעומי וקרא דיעקב אף אם יפורש עפ׳׳י דרכו יהיה טפל אליו
 והנה בעל המדרש חשש לשניהם והביא מדרש ר׳ עזריא בקרא דיעקכ ובקדא תעמי
 שלא בסדר אחד שכיון לדייר. כבל אחד מחם דיוק אחד ועשה ממנו עיקר והשני מצורף
 אליו בקרא דיעקב בדיק בשמא ודייק ליח ואתיא מילתיה דר• עזריה בזה שפיר ולכך עשת
 ממנו עיקר ונקט ביח עיקר דברי ר׳ עזריה וחבר אליו קרא דנעמי אע״ג דלא מדייק*
 ביה כיון דלא נזכר שמח בכתוב ובקרא דנעמי במדרש רות בקש לחזות בנועם פני יצחק
 ורבהה וחשש לכבודם ולא מדייקא ביה מילתא דר׳ עזריה שפיר כדדייקא בנעמי ולכך
 נקט ברישא סרא דנעמי וצירו8 אליו הרא דיעמב שנם הוא יפורש עפ״י דרכו וכבוד

 אבותיו



 באור ויצא החיים כא
 אבותיו במקומו עומד בדמסיק שאינו דומה וכו׳ ועתה כני הביטה וראה בי במה שכתבנו
 דברי בעל המדרש מכוונים ומסוהרים בחכמה ממנו ועל טוב יזכר שמו של ר׳ עזריה
 ככל פעם ביי דברי ר׳ עזריה בשני מדךאית הללו לא נאמרו תמיד בבידור אחד רק
 בשני םידורין פעם יקדים קיא דיעקכ ויצרף אליו קרא דנעמי כמובא במדרש זה ופעם
 יהפך כמובא במדרש רות ואל תטעה לומר שעשה זה מבלי סיבה זולתי המקום נרם
 לו להקדים ולאחר שזה רעיון רוח אכן רוח חכמה הוא בר־ עזריה אלא לסדרן בסידור
 זה לסיבות הארכנו בהם למעלה כי כראותו דמילתיה מדייקא שפיר בקי־א דיעקב פתח
 ביה והתחיל אמירתו ממנו והטפיל אליו הרא הנעמי שגם הוא דעתו לפרשו עפי׳ מדותיו
 וזה הוא הסידור הנאמר כאן במהרש זה ולפעמים דייק איפכא דאדרבא דקרא דנעמי מדייקא
 מלתיה טפי מקרא דיעקב משום דנעמי לא הוה תמן זולתח וביעקב חוח תמן יצחק ורבקה
 ויאמר בלבו להתחיל אמירתו לגבוה דרשתו זאת מקרא הנעמי ונקטיה ברישא והסמיך אליו
 קרא דיעקב וזהו לשון המסודר במררש רות(כאן הסל מכ״י כבני עמידיפ יחמיי) הה״ד וידר יעקב נדר
 לאמר ונ״ל שבע׳ המדרש דל רמיז לה להאי מילתא ודרישלה מתיבת לאמר וכי היכי דדריש
 לה מלאמר שהוא לאמר לדורות שיהיו נוהרים בעת צרה כך דריש מלאמר שיאמר ויזכיר
 שמו של יעקב שנדר בעת צרה וזהו וידר יעסב נדר לאמר כלומר כל מי שידור בשעת
 צערו יאמר בפירוש וידר יעקב נרר לאמר שבזה יזכיר שמו של יעקב יעמוד לו זכותו
 ויענהו ה׳ בעת צרת׳ כמו שענה את יעקב ולדעתי ב׳ דברים הללו שהם הנודר בעת צרה
 והזכרת שמו של יעקב מפורשים הס ככתיב א• והוא אומרו יענך ה׳ ביום צרה ישנבך
 שם אלהי יעקב ואומ׳ יענך ה׳ בעת צרה רמז להיות נודר לה׳ בעת צרה והזכרת שם
 יעקב בשעת הגדר רמז באומרו ישגבך שם אלהי יעקב כלומר ישגבך השם כשתזכיר
 שמו של יעקב וזהו ישגבך שם אלהי יעקב ואפשר לי עוד לומר בפירושי דהאי לאמר
 שכונתו לומר דעיקר גדרו של יעקב לא היתה כמשמעות המקרא שהוא עם יהיה אלהים
 עמדי אעש׳ כך אלא נדרו היה שיהיה תמיד שנור בפיו זאת חתחנה וזאת הבקשה שהוא
 אומר אם יהיה אלהים עמדי שבזה עיגל לגוכח יביטו וישם ה׳ גגדו תמיד ולא ימוט לעולם
 ודש לאמ׳ אם יהיה אלהים עמדי ובו׳ כלומ׳ נדר יעקב גדר ומהו הגדר לאמר תמיד אם
 יהיה אלהים עמדי וכו׳ וזה על דרך מה ששמעתי בשם מהר׳־י ברב דל על ויצו את
 שלמה בנו לאמר שמה שצוה דוד ע״ה את שלמה בנו הוא שתמה יזכיר ויאמר בפיו
 אנכי הולך בדרך כל הארץ שבהזבירו יום המיתה תמיד לא תזות דעתו עליו ויתגהג
 בענוה ובשפלות ויהיה בכל דרכיו משכיל וה׳ עמו וז״ש רצו את ישלמה בנו לאמר אנכי
 הולך וכו׳ כלומר דוד צוה את שלמה שיאמר תמיד אנכי הולך וזהו לאמר דקאמר אף
 כאן וידר יעקב נדר ומהו הנדר ופירש הכתוב ואמר לאמר אם יהיה אלהים עמדי כלומ׳
 שתמיד יהיה רגיל לומר זאת חתחינה והבקשה אם יהיה אלהים עמדי ושמרני וכו׳ ומדברי
 יפתח ע״ה שאמר לבתו כשיאצת לקראתו למדתי פי׳ אחר בלאמר כי שם גאמ׳ ויאמר
 יפתח אהה בתי הכרע חכרעתגי ואת חיית וכו׳ ופי׳ דבריו לדעתי כי לחיות שבשעח
 שגתן יפתח פיו לגדור חיו שפתיו שקולים במאזגים יחד אם יגדור כהוגן או שלא כחוגן
 ואף אם יוכרע תדבר ויתקיים חנדר בדבר שחוא שלא כחוגן עדיין חדבר שקול וצריך
 הכרעת אחרת אם יהיה אותו דבר שאיגו הגון בהמה או חיה טמאח כגון חזיר או
 גמל או שיחיח אותו דבר שאיגו חגון אדם וכיוצא בו לכן אמר יפתח אהה בתי הכרע
 הכרעתני כלומר ביציאתך אחרי הכרע הכרעתי את גדרי שהיה שקול בב׳ הכרעות הא׳
 שהשיבו לי שלא כהוגן שלא יצא שור או שה שראוי להקרבה והכרעה ב׳ שאף אם
 השיבי לי שלא כהוגן היה ראוי לצאת גמל או המור לא אדם והגה הגם ב׳ הכרעות
 וזהו הברע הכרעתני ויציאתך את לקראתי אגלאי מלתא למפרע שיציאתך היתד, לי

 (ן) בעברי
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 בעכרילהכרעלי נדרי בב׳ הכרעות שיענו אותי שלא כהוגן ושיהיה אדם ולומר שנתיר את
 נדרי איני יכול שאני פציתי פי לה׳ ובשעת נדרי הזכרתי _שם ה׳ וזהו פציתי פי לה׳
 כלומר שהזכרתי שם ה׳ בנדר־ ונדר שהוזכר בו שם ה׳ אץ לו התרה וזהו לא אוכל לשוב
 דקאמר כלומר לא אוכל להתיר את נדרי להיות שפציתי פי לה׳ נמצא שהנדר שלא
 הוזכר בו שם ה׳ כנדרו של יעקב שלא הוזכר בו שבם ה׳ יש לו התרה ולדעתי נוכל
 לרמוז דבר זה באומר לאמר כלומר שנדר זה שר יעקב שלא הוזכר בו שם ה׳ יכולני
 להתירו ולומר מותר לך שרוי לך ולהכי קאמר ביעקב לאמר מה שלא נאמר ביפתח לפי
 שזכר בנדרו שם ה׳ וזהו מה שכרן יפתח באומרו ואנכי פציתי פי לה׳ לא אוכל לשוב וכד.
 וישלח יעקב במדרש רבת תמהו על יעקב בשליחות זה וקראו עליו מקרא זה מחזיק
 באזני כלב ודל רב הונא פתח מחזיק באזני כלב עובר ומתעבר על ריב לא לו
 שמואל בר נחמן אמר משל לארכיליםיטים שהיה ישן בפרשת דרכים עבר חד ושרי מעיר
 ליה אייל קום לך דבישא שכיח הבא קם ושרי מקפח ביה א״ל יגער בישא א״ל דמיך דוה
 ועוררתיניה כך א״להקב״ה לדרכו היה מהלך ואתה משלח אצלו כה אמר עבדך יעקב עכ׳׳ל.
 ומן התימה עליהם ז״ל שתמהו על יעקב בשליחות זה והצל לא והצילו וכן לא יעשה
 ולעמוד על בונת דברים ראיתי לעורר אומרו רב הונא פתח מחזיק וגו׳ אם כונתו
 רב הונא בפסוק זה לתמוה על יעקב כנראה מה צורך בפתיחה זה הול״ל רב הונא אמר
 מחזיק באזני כלב זה יעקב ועוד דרב הוגא פתח בהאי קרא למדרש ביה ולא דרש ביה
 מידי ואם כוין לומר בו משל לארכי ליסטים שאמר בסמיך שמיאל בר נחמן מה דרשה
 יש במשל זח ושמואל בר גחמן מח חידש ובקצת גוכחאות לא גרםינן ליה והוא סיום
 סיום דברי רב הונא והגירםא הנכונה היא הכתובה ברוב נוסחאית כאשר אבאר בעה״י
 ועוד אומרו במשל שמעורר א״ל קום דבישא שכיח הכא ולא כן מצינו בנמשל שאבינו

 יעקב לא הזהיר את עשו על שום דבר שיוצר ממנו.
 יהנראח לי שרב הונא הוקשה לו בשליחות זה ראשונה מה ראה יעקב להעיר עשו
 משנתו ועוד מח שליחות שלח לו באומרו ויהי לי שור וחמור וכי להקהות
 שיניו נתכון ובמה שכתב רש׳׳י אבא אמר לי מטל השמים וזו אינה לא מן השמים עדי,
 לא יצאנו מידי שאלה דבשלטה אילו היה עשו טוען ומקפיה על שהיה ליעקב נכסים והיה
 מדמה בדעתו שמברבתו של אביו עשה את כל הכביד הזה יש מקום לתשובה זו שנכסיו
- ן א  היו צאן ובקר ואלו אינם מן השמים אבל עכשיו שעשו לא דיבר אתו מאומה מה ד
 יעקב לומר דברים אלו וכי לחקניטו נתכון ועוד דקדוקים אחרים יתבארו בפיתשינו
 בעודי ובא רב חונא וישב פסוקים אלו בפסוק מחזיק באזני כלב דהוקשה לו דקר*
 משמע דמי שמחזיק באזני כלב עונשו הוא שעובר ומתעבר על ריב לא לו כלו׳ שצריך
א ו  להלחם מלחמוה חצוניות עדיפא מינה הול״ל שמי שמחזיק באזני כלב עונשו ה
 שינשכהו כלומר שהוא בעצמו ילחם עמי וירע לו ואף אם נאמר דהפסוה מסורס וה״ק
0 נלח  עובר ומתעבר על ריב לא לו מחזיק באזני בלב וה׳׳פ מי שנוקם נקמת חבית ו
 ומתעבר על ריב לא לו נקרא מחזיק באוני בלב שלא ימלט מקושי דא״כ בפסוק לא
 נזכר עונשו של זה ואעפ״י שבתר הוא מ״מ היה לו להזכיר העונש כיון שמזהירו ועוד
 שדוחק הוא לפרש קרא בסירוס אע״ג שבהרבה מקומות דרשי קרא בסירוס ולכן בא
 רב הוגא ופירש שפסוק זה מדבר ביעקב ובא ללמדגו שאעפ״י שמפשטי הפסוקים של
 וישלח יעקב משמע דיעקב החדק באזני כלב והקיץ איתו רשע משנתו ויש לתמוה עליו
 בזה אין הדבר כן אלא בונת יעקב אבינו היתר, לעורר אהבה ואחוה בינו ובין אחיו ולזת
 שלת מלאכים אלו ולדעת י״א שליתות אנשים אלו למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה
 היתה לעזר גם להועיל לעשו במלחמתו עם בני שעיר כמד־א ובשעיר ישבו התורים

 לפנים



 באור ויצא החיים כב
 לפנים ובני עשו יירשום ואז שלח אליו יעקב מלאכים הללו לעזרתו ודש אל עשו אחיו
 ארצח שעיר כלומר שלח יעקב מלאכים אלו ללכת לעזור לעשו אחיו בחיותו נלחם על
 שעיר וזהו אייצה שעיר וחשתא ניחה דלא כתיב לארץ שעיר אעפ״י שארצה כמו לארץ
 כמ״ש רשיי מימ לא דמי שאומרו לארץ פירושו ומשמעו שישלחם לארץ שעיר ממש
 אמנם לפי דרכינו שפירשנו ששליחת זו היתד, לעזור לעשו במלחמתו על ארץ שעיר
 איכ אימת ארצה שעיר הוא על עםק שעיר היות עשו נלחם עליה ולכן דייק רךא
 בשנותו את טעמו ואמר ארצה שעיר וידוקדק בפי זה ג״כ אומרו שדה אדום כי להיות
 שחיו בני עשו כעת נלחמים על ארץ שעיר לא היו בתוכה ולכן הודיע את המלאכים
 שימצאו את עשו בשדה אדום ויהי פי׳ הכתוב כך וישלח יעקב מלאכים אל עשו אחיו
 לעזור אותו במלחמתו על ארץ שעיר ואנח שלחם שדה אדום ונמצא כפי זת שלא תגדל
 תלונתינו על יעקב בשלוח מלאכים אלו לעשו כי חשב להמשיך את האהבה בינו ובין
 אחיו בראותו כי צר בצרתו ויחי לו מעיר לעזור במח שחננו ח׳ ומ־מ לא ימלט ממצת
 תלונה ומחזיק באזנ־ כלב מקרי ודש מחזיק באזני כלב פסוק זד, מדבר ביעקב ומלמעלה
 למטה מדריש והיק יעקב אבינו אעפ־י ששליחות מלאכים לעשו חיה שנתעבר על ריב
 לא לו ושלחמ לחיות בעזרת אחיי לא מפני זה ימלט יעקב מתלונה מכל וכל דעכ״ז
 מהזיק באזני כלב מקרי או יהיה פי׳ הכתוב כפי זה באופן אתר שכונת תכתוב לדחות
 מעל יעקב התלונה הנראית מכל וכל ולהסיר ממנו לזות שפתים באמור מה ראה יעקב
 לשלוח מלאכים אלו לעשו וכי מחזיק באזני כלב הוא ותודיענו ששליחות זד, היתר, לעזר
 נם להועיל לעשו במלחמתו על בני שעיר ונתעבר על ריב לא לו בשביל עשו וז״ש
ם ראית אחד מיוחד בתורה שחחזיק באזני כלב וסתמו  מחזיק באזני כלב עובר כלומר א
 כפירושו דהינו יערב אבינו ע׳׳ח אל תחשוב ששליתות זח לחנם שלתו ותחשבחו שח׳׳ו
 מחזיק באזני כלב חוא שדע לך ששליחות זר, לעזרת עשו שלחו דתייגו על שגתעבר על
 ריב לא לו עם בני שעיר לעזרת אחל וחשב שאולי בזה תמשך אהבה בניהם ולכן
 נסתלקה התלונה מעל יעקב מכל ובל וזהו שכיון רב תונא דפתח בהאי קרא ולא קאמר
 ביה מידי דהוא חוח קשי ליד, שליחות זח שנראח ממשמעות חמקראות דלחינם שלח
 ויישב זה בהאי קרא דבהאי קרא תלונה זו וישובה מפורשים ביה כדאמרן ורב שמואל
 בר נחמן אע״נ דניחא ליה מה שפירש רב הונא ששליתות זה היתה להועיל לעשו עכ״ז
ב יתר דקדוקי הכתובים הוסיף לוטי־ בי יעקב הוא אשר הניע וחעיר לעשו על ש  כדי ל
 מלחמות שעיר בראותו כי קרובים אליו וצרתו בצידו ואני חושב שהר שעיר היתד,
 קרובד, למקום עשו שהיה שוכן אז קודם לקיחת שעיר וכ״כ היו קתבים זה לזח כאלו
 הר שעיר לשדח אדום יחשב ולכן ראה יעקב להעיר עשו ולעמוד על נפשו ולא מאהבתו

 אותו רק שחשב שבזה תמשך אהבה ביניהם.
 ויפצר בו ויקח אחר שהרבה והאריך לחתחנן בפירוש שיקבל מנחתו באומרו ולקחת
 מנחתי וכו׳ קח נא את ברכתי ובו׳ מה צורך לומר אחר כך ויפצר בו הפצרה
 סתמית שלא לצורך ואומר אני שזאת עמדה לרז״ל במדרש רבה שאמרו ודל ויפצר ב
 ויקת מתחמי חזר וידיד, פשוטה לדעתי כוונו דל להעתיק פי׳ ויפצר בו דלא קאי ליעקב
 כמשמעו אלא ויפצר ויקח תתירו קאי אעשו וה״ק ויפצר בו ויקח כלומר שהיה מראח
 עצמו שאינו רוצה לקבל והיתד, ידו אחת דוחה ומפצרת וזהר ויפצר בו וידו אחת מקבלת

 וזהו ויקח וזהו שאמרו דל מתחמי חזר וידיה פשוטה כנ״ל ח״ך.

— 

 על



ף וישלח החיים ן א 4 ב 4 

 פרשת וישלה
ל מ לא יאכלו בגי ישראל את גיד הנשר, לעין כל קורא מקיא זה מאיחר שאין  מ
 תקומו אלא למעלת באומרו ותקע כף ירך יעקב היה לו לומר מיד על כן לא יאכלו
א כאז כי שם ביתו וגראה לי לומר שהוא מקושר ודבוק עם ויזרה רו השמש שלא  ל
ד גיר הגשה כי ו ב  מפגי שנתקעה כף רגלו בהאבקו עמו קיימו וקבלו היהודים לבלתי א
 דרמ וטבעו של עולם חוא כי יגצו אגשים יחדיו שלפעמים תתקע מ* ירבו של אחד
 מהם בגצותם יתד ולא מן השם הוא זה אך אמוגה זאת היתד, לסבר, בראותם בי זרחה לו
 השרש להנאתו ולטובתו כאומרם דל במדרש לו לרפאותו ועכ׳ז מצלעותו לא נתרפה
׳ היתד, זאת שתהיה זכרון לבני ישראל לפני ה־ תמיד לבלתי  מראין הדברים כי מאת ה
 אכול ניד הנשר, ודש ויזרח לו השמש והוא צולע על ירכו כלו׳ כיון שראו שנקדד, לו
 חתחועכ״ז והוא צולע ע״כ לא יאכלו וכזה אין אנו צריכים לתיקון רש״י דל שאחי־ שכתב לו
 לרפאותו מצלעתו כתב ודל והוא היד, צולע כשזרח השמש שהוקשה לו דל כיון דאמר
 קרא ויזרח לו השמש והפי׳'הוא שזרחה להנאתו א׳כ היבי כתב בתריה והוא צולע ותיקן
ח השמש כלומר האי והוא צולע אינו אחר שזרח השמש אלא קודם ר  דל באומרו מ
 שזרחה וסרםהו ודורשיהו היד, צולע על ירכו וזרחה לו תשמש לרפאותו זח ביאור דבריו
 לע׳־ד ולדידן אתי שפיר בלי סירוס כונת הכתוב להודיעך שאעפיי שזרחה לו השמש
 לרפאותו מ׳מ עדיין צולע ומאת ה׳ היתד, זאת ועיכ לא יאכלו ומת מה הועיל השמש
 בזריחתו אשיבך מלין שמעיקרא נתקעה כף ירכו דהינו שנפרקה ויצאה ממקומה כס״ש
 דל במד׳ כמד׳׳א ותקע כף ירך יעקב והועילה השמש בזריתתו להחזירה למקומה אבל

 עדין היה צולע וע״כ לא יאכלו ודלא כרשיי שכתב לרפאותו מצלעותיו כנ־ל,
תי מכל החסדים ומכל תאמת אגקלוס תרגם זעיק זבוותי מנתו דל לפרש שאינו נ י  רי
 כדאי ואין לו זכות שבשבילו יקבל חסד ואמת וזהו שאמרהטוגתי מכל החסדים
 כלומר בהעריך עצמי וזכותי נגד החסדים והאמת שקבלתי, אמצא עצמי וזכותי קטן
 מהחסרים ותהיה מם מכל החסדים מם תיתרון ובמיחו רבים ורש״י דל כתב התמעטו
 זכיותי ופרושו מבואר שכוונתו שיש בזביותל בדאי לקבל החסדים והאמת אמנם נתמעטו
 ע״י חחסדים שקבל וכפי פתש זה תהיה מם מכל החסדים פרושה מצד ונראה לי
 שההפרש הזה שבין אנקלוס ורש״י דל הוא בעצמו מפורש במדו־ש רבה ח־ל קטונתי
 מכל החסדים ר׳ אבא בר כהנא אמר איני בדאי ור׳ לוי אמר בדאי אני ואין ספק
 שההפרש שיש בין שני האמוראים הללו הוא בעצמו ההפרש שיש כין אנקלוס ורש״י
 דל דמאןידאמר כדאי אני מפרש לקטונתי כרשי׳ שפירש גתמעטו זכיותי שפרושו הו*
 כדאי אני ממותי לקבר התסדים אמנם נתמעטו שאם היו לו מאה זכיות יצאו קצתס
 תמורת החסדים שקיבל ומאן דאמר איני כדאי מפרש לקטונתי כאונקלוס שתרנם זעיק
py1 זכוותי שרצונו לומר שאין בזכיותיו לקבל החסדים זולתי בתסד עליון וזהו שאמר 
 ומותי כלו׳זכיותי הטני׳ ואין בהם כדי לעמוד כגגד הפורעניות והחובה ולקבל טובתורואזת
ר ששניהם טובים לפרשם יתד בפרושא דקרא כי תנה הוזבי־ בכתוב שני דבחיש ת י א נ  א

 תסד ואמת ופרוש חסד הוא דבר שאין ראוי מן הדק מצד מעשיו לקבל אלא שחקרו*
p ב׳׳ה חפץ חסד הוא ונותן לאדם בתורת חסד ופי׳ אמת הוא שבפי מעשיו חביותיו ראוי 
ז ד ט א  הדק לקבל אותה טובה ולפי שיעקב ע־ה בא לתת הודאה שקבל שניהם חסד ו
 אמר קטונתי דמתפריש לתרי אגפי בגגד חסרים יתפ-ש קטונתי זעיק זכרתי שאק בזכיותיו
 כדאי לקבל אותה טובח כי אם בתורת חסד ותהיה מם מכל חחסדים מם היתרון ומגז-

 אמת יהיה פירוש מטונתי רוצה לומר שיש בזכיותיו בדי לקבל אותה טובה וזרז
 האבנש



 באור יישלח החיים כג
 האמנם נתמעטו ותהיה מם מכל האמת מם מצד נמצא דקר א זד. לצדדים קתני שבאומרו
 מכל החברים פירוש קטונתי בפירוש אנקלום זעיר] זבוותי ובמאן דאמר איני בדאי
 ובאימת האמת יהיה פיי־וש קטונתי בפירוש רש״ נתמעטו ובמאן דאמר כדאי אני ח׳׳ך.
 לשין רשיי זיל הכוונה הבנפקת ברא אות אחותינו ית אחתנא הנה דיש׳־י ז״ל הרגיש
 שתי קושיות חדא דמאי קא מתמה הבזונה יעשה והרי נעשה והיא זונה ממש
 ועוד דאנץ אית לן הבן נח שבא ער הפנויה אק לו חטא משפט מות א־׳כ בני יעקב מאי
 סבת כשהרגומ מכיון שפנויה היתה לכך פי הרב דר הכנפקת ברא בלומר דאה״נ דאין
 להם חטא ממה שלא גצטיו אכל אשמים הם וראיי לחייבם מטעם אחר שמצווים בו
 והוא חגזל כי בני נח נצטוו על הגזל ואפי׳ פתטה וזהו שפירש רש׳ י דל הבגפקת ברא
 כלומר אין חיובם כי אם על שעשאוה כנפקת ברא כהפקר וגזלו איתה שכזה חייבים
 מיתה שוב קאמר את אחותינו ית אחתנא להכריע דבריו דל ור״ל תדע לך שסיבת חיובם
 הוא על שגזלו אותה ולא על ענדה שהיי תיא את אחיתיני ית אחתנא ואם איתא
 הול־ל עם אתחנא כמו שתרגם את יעקב עם יעקב ומדנקט ית אחהנא דלישנא דא שייך

 בדבר הניטל ככלי לא לשק אישות משמע שעשאוה כנפקת ברא וזו םיבת חרבם.
 ולע׳׳ד במאי דאיתא בפ־ז דסנהדרין (ד׳ נ׳׳א) דאיתא התם יבול אפי׳ פנויה הא לזגות
 כתיב כדר׳ אלעד־ דא׳ פנוי הבא על הפנויה שלא לשם זנות עשאה זונה ופרשי׳
 הא לזנות כתיב ופנויה לאו זנות היא האין לשין זונה אלא שזינתה ויצאתח מתחת בעלה
 לאחרים עשאה זונה ליפםל מן הכהונה אלמא זנות מקריא ע׳׳ב משמע דפנוי הבא על
 הפנויה לא אמרינן העשאה זונה אלא שבא עליה שלא לשם אישות הא אם בא לשם
א ע»אה זונה והשתא ק שיא ליה לרש י דל דהיבי אפקיד, קרא בלשון זונה  אישות ל
 דקאמר הבזונה הא ודאי שכם לשם אישית דהייני להתתהלו ראשה ולאו זנות הוא ותירץ
 הכנפקת ברא דאה״נ אי הוי לשם אישות ניחא בדקאמית אלא הבא מעיכךא עשאה כנפקת
 ברא ר יל כקהשה שבל עיבר ושב יתן שברו ובא יבוא עליה ויקים וילך לא לשם אישות
 כלל והעד לזה במה שת׳׳ א את אחותינו ית אחתנא ואם איתא דלשם אישות בא עליה הול״ל
 עם אדותנא כמו:שתי־גם אצל את יעקב עם יעקב ומדלא נקט עם אתתנא משמע דכא עליה

 שלא לשם אישות ולכך ניחא דאפקוה קרא בלשון רבים כנ״ל. חיים כפוםי.

 פרשת וישב
 הבה נא אבוא אליך תיבה זו דשל הבה לא נתקררה דעתי במח שפירשו בח ולבי ראח
 לומר שלהיות שהאשה שמקבלת אתנן בתזנוניה אין ראוי למי־יתה כי אם
 מפותה ואנוסה חוזי אנסיה אבל הנותנת אתנן בתזנוניה לובר ראוי לקרותה זונה
 וכן אמר הנביא ע״ה לבל יתנו אתנן ואת תתני אתנן לכן זונה שמעי דבר ייי
 וכו׳ הנה מפורש מה שאמרנו שאמר הנביא לישראל שהם ח״ו בדמית האשד. הנותנת
 אתנן לזכר שראוי לקרותה זונה ואמר לבן זונה שמעי דבר י״י ולבן יהודה בקש לבדק
 בתמר אם היא מאותן תנשים שנותנין אתנן והיא הזונה הגמורה וזהו שאמר הבה נא וגו׳
 והיא חשיבתו שחס ושלום אינה מאותן הנותנין אתנן לזכר אלא אדרבא איני נשמעת אלא
 על ידי פיתוי במעות וזהו שאמרח מד. תתן לי כי תבוא אלי ועם כל זה רצה לבודקה עוד
 אם תתפתה בהבטחה בלבד והשיבתו גם כן שלא תתרצה אלא בערבון ראוי והנון ונו׳
י לי לא מצאתי בבל המלך א לתיבה זו בן זוג ואומר אגי שכאן רמז הכתוב מה ה ת  ו

 שאמרו זכרם לברכה שתמר מעכה באצבע וגתעברה מביאה ראשוגה וגמצא שהיא
 היתה
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 היתד, םיבח להריזן וזחו שאמר ותוור לו כלומר חהריון בא ממנה לו וכו׳ והיא שלחה
 אל חמיה וגו׳ ותאמר חכר נא למי וגו׳ מלבד שחשליחות הזת כפול במלות שונות ראוי
 לפרש שתי אמירות הללו שחם לאמר ותאמר דלכאורה מיוחדים חם וליישב כל זה
 ראיתי להתבוגן במה •שאמרו ז״ל מוטב לאדם שיפיל עצמו בכבשן האש ואל ירכין פגי
 חבית וילפי לה מהכא שתמר עם היותה מוצאת להשרף לא הלביגה פגי יהודה שלא
 שלחה לו אלא םתם לאיש אשר אלה לו והגד, בכפל זח ששלחד, לו לאייש אשר אלח לו
 וגו׳ הכר נא וגו׳ הדברים מפורשים שהדברים נוגעים אליו וכאלו אמרח בפירוש בפה
 מלא שממגו היתה םעובי־־ת ואין לך הלבגח גדולח מד וחקירה זו העמידחגי על ישוב
 מקרא זה שלדעתי מה ששלחה לומר לאיש אשר אלה לו רא היה השליתות ליהודה
 בעצמו אלא ישלחה לו שיאמר לאחרים ויכריז ויאמר שתמר אמרה לאיש אשר אלה לו
 וכאלו בפירוש אמרה שלא היו הדברים כגגד יהודה אלא ששלחד, לו שיכריז ויאמר
 לאיש אשר אלה לו וזהו שכיוון הכתוב באומרו לאמר כלומר השליתות ששלחה ליהודה
 הוא לאמר לאחרים לאיש אשר אלה וגו׳ ומה שאמר הכתוב ותאמר הכר גא וגו׳ לא
 היתד, אמירה זו ליהודה אלא אחר ששלחה לומר לאיש אשר אלה לו נשאה עיניה למרום
 והתפללה ואמרה רכון העולמים חכר נא וחודיע למי חחותמת והפתילים והמטה האלה
 והוי פירושה דהאי ותאמר כההוא דאמר דניאל בהיותו מ •בר עם נבוכדנצר מאריחלמא
 לשנאך ופישריה לערך שאמרו דל שלא היו דברים לגבוכדגצר כגגד ישראל תי׳ו אלא
 שנשאו עיניו למרום והתפלל ואמר לחקב״ח מארי רבש׳׳ע חלמא לשנאך והם נבוכדנצר
 וחבריו ופישריה לערך הכא נמי דכוותח כנ״ל ח׳׳ך (אלה דברי מאיר סיט)
 ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו וימאן להתנחם ויאמר כי ארד אל בני אבל שאולה
 לעמוד על כוונת הכתוב נדקדק מ״ט לא אמר וינחמו אותו בניו ובנותיו וימא•
 להתנחם וקימה זו למה אבל נלעיד שיובן במשז׳׳ל המתקשה על מתו יותר מדאי על מת
 אחר הוא בוכה וזו היא כוונת הב! 1וב כיון שראו בניו ובנותיו שויקי־ע יעקב שמלותיו וישם
 שק במתניו ויתאבל על בנו ימים רבים ומתקשח על יוםף יותר מדאי חמה ראו בניו
 ובנותיו שם פחדו פחד כי אמרו פן ירךאנו אסון ביון שמתקשח על יוסף יותר מדאי
ס ח ר  כממארם ז״ל המתקשח וכו׳ ולפיכך ויקימו כל בניו ובל בנותיו לנחמו לומר ראח ו
 שלא יעקרו כל אלו בשביל אחד ויעקב רא שת לכו לזאת וימאן להתנחם ויאמר אף1
 תאמרו ח״ו שמה שאני מתקשה יותר מדאי חוא בשביל יוסף 'ואיבא חשש מאמרי ז״ל

 המתקשה וכו׳ אל תאמרו בן כי עיקר הקישוי שאני מתקשה ומאנה חנחם נפשי הוא

ם לא ימות ׳ א ר ו ב : י ה פ ה מ י י ב ו ם ה מ ד ה ד ו ז מ י ש ז"ל ם י מ  ארד אל בני אבל שאולח כ
 אחד מבגי בחיי מובטח אגי שאיגי רואה גהינם ועתה מוברח אני לרדת גהינם חיו ולפיכך
 אני מתקשה יותר מדאי כי על עצמי אני בוכה ולא אמרו דל המתקשה ובו׳ אלא כשהוא
 מתקשה על מתו בשביל מתו ואני איני מתקשה בשביל מתי אלא בשביל עצמי ולפיכך
ת פץ יקרא אתכם אסון מטעם המתקשה ר  אעפ־י שמאנח חנחם נפשי אל תפחדו ואל ת
 ובו׳ בי על עצמי אני מתקשח ומד, מתוק מדבש יבא עכשיו ויבך אותו אביו זהו יצתת
 ביון שראה צרתו של יעקב שהיח כובד, על עצמו בעודנו חי נכמרו רחמי יצחק עליו

 רבך אותו.
יבא יוסף את דבתם רעד, אל אביתם בתב ח-ב חמופלא מחרחיא דל בס׳ עץ התייס  ו
 ודל איג בהקדים מש׳ תרגום יונתן דהוו תלשין מן אודנייא ומן דנבייא ולמה
 מאלו ולא משאר בשר נקדים פלוגתא דהרמב״ם והרמב׳ן דהרםב׳ם בפ״ה מהי מ׳*
ך ה  כתב אחד אבר שיש בו עצם ואחד אבר שאין בו עצם אלא שאבר שיש בו עצם צ
 שיפרוש כבתיתו בשר גידין ועצמות ואבר שאין בו עצם כיון שפירש בזית תייב משוס

 אפ״ה



 באור וישב החיים כד
 אמ״ה וכתב המ״מ ומ״ש שבש* חפ—ש חייב משים כשי־ מן החי ילא משום אמיד.
ה הבינו ממ״ש  סיירי באבר שיש בי עצם ילא פיייש ככהייהו עב גידיו יעצמיי ייליף ל
 תלש וחלב מן הטריפה הייכ ג׳ משום הלב ימשיס טריפה ומשום אמ״ה ובהאי שלא
 תלש כל החייב יד־רמב ן חולק ומפיש לה בניי שתלש ב־לייא בהלכה עתה השבטים
 חל תולשים מן אורנייא ומן דנבייא דתיי אב^ים שאין בהם עצם יסיל דלא שייך איסור
ל בסברת היימבים דבאבר  אמיה במקצתי עד שיפריש כבתיתי כס׳ הרמבקורסף ס
 שאין בוי עצם מהייכ ככזית יאה היה מיביחם שחשידין על אמ״ה דגם במקצתו מקרי
קל הצעיר מאיר ס׳ ט ממה  אמ״ה וכמדומה ששמעתיו ממה—ם בן חביב זיל עכיל ו
 שפסק דרמב״ם דל בפ ט׳ מחלבות מלכים הלכה י-א וזיל אהה האבר או הבשר
 הפורש מן הבהמה או מן החיה וכי יעיין מיש שם מרן דל בכ״מ ומה שתירק הרב לחם
 משנה וא־כ קשיא השבטים מאי דעתם אם היה דעתם שיצאו מכלל בני נח איכ מה
 שהר תולשים מן אודנייא ימן הנבייא אסיי־ משום ט^יפה ואם דעתם שרא יצאו מכרה בני
 נח א־ב אסיר משים בש^ מן ההי במיש הרב לחם מ שנח כי מיברח היא לומר בדבריו

 בי היכי דלא הקשי כהייהא דר אישע״א לר־ יי חנן יכמו שכתב דרב לימ וצ׳ע.
 וימאן להתנחם המיאין ככל מקום משמעו אצלי שכפיו ובשפתיו מדבר ואומר איני
 רוצה יכן היא מפיי־ש ביובף וימאן ויאב^ אל אשת אדוניו ונו׳ נם באלישע
 כתיב וימאן ובפירוש אמי־ הי ה׳ אם ארח וגי׳ ויעקב שיא דבי מאומה רק שלא קבל
 תגחימים לא תוצדק בי תיבת יימאן יאהשבה לדעת זאת ומצאתי לרדל שאל אפיקורוס
 אחד לרבינו אפשר שהמתים חיים אכיתיבס אינם מידים ואתם מודים מה כתיב ביעקב
 רמאן להתנחם אלו היה יודע שהמתים חיים לא היה ממאן להתנחם. איל שוטח לפי שהיה
 יודע ברוח הקדש שהיה הי יאין מהבלים תנחומים על החי המירש הזה אם תדרשנו
 ימצא לך והמצא תמצא ביהך פ״ וימאן האמור באן במשמעו בבל מקים ולבא עד
 תכונתו ראוי לדקדק ראשונה שאלה זי בפילה ומכופלת שהיה די באומרו מה כתיב ביעקב
 וכו׳ אלו היה יודע ובו׳ עור רשע מה הוא אימי־ אבותיכם אינם מודים ?ו מנין לו אם מפני
 שיעקב לא קבל תנחומים כדסיים וקאמר אלו היה יודע זי אינה ראיה לשיאמר עליו חיי
 שלא היה מודה ודבר זה יורה שבפיריש נילה דעהו שאינו מאמין בתחיית המתים וחיו לא
 באלח חלק יעקב רק זאת מצאני שלא קבל תנחימין בלבד זאפשר שרוח אחרת עמו
ח דעת וידאת הי מסכמת עם האמת ואס יש מקום לו לשאול חיינו לומר אלו היה  ח
 יודע שהמתים תיים למה לא תתנחם בדקאמר בםיף לא לדב^ סרח;ולומר אבותיכם
 אינם מודים כי עד שלך העד ובביאייינו בעיה נעמוד על כוונת אותו רשע באומת אפשר
 שהמתים וני• שלשון אפשר משמע שבא לערער מכח סברא אמנם לאיש כמוהו שבא
 מחמת טענה כמו שאמר אבותיכם אינם מותם וכו אלו היה יודע יכי׳ לא יוצדק אליו
 לומר אפשר אלא כיצד אתם אימרים שחמתים חיים ואבותיכם ובו• נם זאת אשיב לרבינו
 המשיב ראשונה על מה נאק רשע וקראו שוטה ודבר זה לא יאות לכל משיב יהיה מי
 שיהיה כ־ש לרבינו המיוחס ברוב המקימית לה ביני הקדוש ע״ה ומי כמוהו מורה מדת
 הענוד. כדתנן בסוף סוטא משמת ר׳ בטלה עניה ויראת חטא עוד אומרו לפי שהיה
 יודע ברוח הקדש ובו׳ ואין מקבלק תנחימין משמע דדוקא משום שהיה יודע ברוח הקדש
 שיוסף חי לפיכך לא קבל תנחומין הא אלו לא היח יודע ברוח הקדש שהוא חי חיה
 אפשר לקבל תנחומין וכבר נשאלה שאלה זו ממטרונה לר׳ יוסי ותשובתו הרמתה מקבלין
 תנחיפק על המתים ואק מקבלין תנחוםק על החיים משסע דאף אם סבור חוא שמת
 כלן שהוא חי אק מקבלק תנחוםין עליו ותטעם שחלב חכם ועדיף מנביא ואינו מקבל
 תנחוטין על החי ואיכ מי הזקיקו ומי הטריחו לרבינו לומר בתשובת שאלה שהיד, יודע

 ברוח
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 ברוח הקדש שהוא חי בלא ידיעח זו יכול לחשיב ולומר אין מקבלי! תנחומי! על החי
 וזו תשובה שלימה ונכונה ומה נם בהא דקאמר יוהע היח ברוח הקדש איפבא שמעינן
 לחו לרבותינו ז״ל בתנהומא ובפרקי ר׳ אליעזר דתשעה שבטים שהיו בעת המכירה
 שתפו שכינה עמהם והטילו חרם לבל יתגלה הדבר ליעקב וכביכ״ול הקב״ה שנאמר
 בו מגיד דבריו ליעקב הסכים על ידם ונסתלקה רוח הקדש ממנו עד שמצאו ליוםף
 והתירו החרם ושב יעקב לאיתנו חראשון וגחח עליו רוח ח׳ כמח דכתיב ותחי רוח יעקב
 וגו׳ וכיון שכן היכי קאמר הבא רבינו ע״ה דיעקב היה יודע ברות הקדש ולאפושי פרוגתא

 ולומר מדרשים חלוקים חם רא גיחא לי.
 ולי סה יקרו דברי רז״ל במדרש זה כי ראיתי אגי בלבי כי השואל וחמשיב שניהם
 כאחד טובים בחכמח ובעיון אחד טמא ואחד טהור כי השואל האפיקורוס
 יועמס שאולח שאלת ובא וערער על אמוגת תחיית המתים וטען שלשה טעגות זו למעלה
 מזו הראשונה בא מכת סברא לומר היאך איפשר לומר שהמתים אחר שגעשים לאבק
 דק ומלא תרווד רקב יחזרו לצביונן ודש איפשר שחמתים חיים כלומר מבת הסברא
 האנושית לא יאמין שהמתים חיים ביען כי ספו תמו וגעשו גל של עצמות ולזה דקדק
 השואל בלשונו ואמר בטענה זו איפשר כלומר מכה הסברא דבר זה אי אפשר דלא
 יתכן והנח טענה זו אף אם היא טענה חלושח ושערי תשובח פתוחין לפניה כאשר יבא
 בע״ה מ״מ להיותה קרובח אל חמוץ חעם מכח הסברא נקטה בריש מילתיה וקא, אפשר
 וכו׳ ואומרו אבותיכם אינם מודים וכו׳ בא לטעון טענה שנית ולומר ואף אם תכחישו
 חמוחש ותרבו תדברו גבוהה גבוהה באמרכם האמונה למעלה מהשכל ואין מביאים
 ראיח ממגו תביטו אל צור חוצבתם ה״ה אביכם הזקן יעקב ע׳ה שאט תדקדקו היטב במה
 שכתוב בו וימאן לחתגחם תשכילו ותדעו כי לא דרכיכם דרכיו ולא יאמין בחיים אחד
 המות כאשר אתם מאמינים ודברי האפיקורוס הזה ודרשתו של דופי נראה לי שתלויים
 ויסודם מוסד במח שדקדקנו חתחלת דברינו והוא אומרו וימאן לחותנחם שמלת מיאון
 לא תוצדק זולתי למי שממאן בפיו ואומר איני רוצח אבל ביעקב שחיח יושב ודומם ולא
 דבר מאומה לא תוצדק בו מלת מיאון והעי־ה זו חעירח אפיקורוס חזח וחניעתו לפרש
 המקרא ע׳׳פ מדותיו ואמונתו הארורח ואחר שהוזקק לפרש המקרא ולישב תיבת מיאן.
 דקדמ במקרא ג׳׳כ אומרו ויקומו כל בניו וכר בנותיו לנחמו למה ליה למלא לאשמועיג

 אם ניתמו אותו בעמידה או בישיבה ומאי אכפת לן בהכי חיח די באומרו ובנ־ו ובגותיו
 דברו על לבו וימאן וכו׳ והנה אף אם הערה זו דקה מן הדקה עב״ז הערת וימאן שהיא
 דקדוק נכון הביאתו עד הלום לדקדה דקהוק קטן זה מיקומו ובשני הערות הללו מעדו
 קרסוליו של אותו רשע והנה שורף ודרוש דרש דהאי ויקומו כל בניו וכיד בנותיו לאן
 למשמעותית אתא אלא לדרשא אתא ולמימר שהעומרים לפניו בראותם כי התאבל על בנו
 ימים תתחכמו למצוא דברי תפק אולי יעלו לרצון לפניו ויתנחם ויאמרו לאמר אל תבהל
 ברוחך להתקשות על יוסף יותר מדאי שחנח ימים באים ובל בניך ובנותיך יבואו אליך
 לחחיות ויקומו כתחיית חמתים ותשיב לב אבות על בניס ולב בנים על אבותם וזו טענד,
 עצומח בלב כל מאמין לקבל תנחומין וז״ש ויקומו כל בניו וכל בנותיו כלומר חמנחמיס
 לקחו בהם אמונת תתיית חמתים דחיינו ויקומו ונו׳ לנחמו כלומר אולי בטענת זו יסכל
 תנחומיץ ועם כל זח אמר קרא וימאן לחתנחם חודיענו שאבינו חזקן לא שת רבו גם לזאח
 ובפי׳ אמר איני מאמין לדבריכם וזחו וימאן לחתנחם אלה דברי האפיקורוס הזח סורו-
 ומורח ובזח נתיישבו אצלו שני דקדוקי המסרא ואת נפשו חערח לדבר סרה ולומד
 אבותיכם אינם מודים וגו׳ כלומר תנו לב וחשכילו חיטב דברי אביכם חזקן יעקב ע״ד,
 ודסדקו בדברל דחיינו באומרו וימאן מצורף לזד, אומרו ויקומו כל בניו וגר ודקדוהיס

 הללו



 באור וישב החיים כה
 הללו שניהם כאחד טובים לחעמידכם על נכון לומר שאבותיבם לא הודו בתתיית המתים
 וראוי לכם לאחיז במנהג אבותיכם ולא לחלוק עליהם ודש אבותיכם אינם מודים

 ואתם מודים.
 ואומרו עור אלו היה יודע וגו׳ בא לו עוד בטענה שלישית לומר שאף אם לא תאבו
 לשמוע לי למה שדקדקתי ופרשתי ואין מקרא יוצא מידי פשוטו אציגה גא
 אתכם אלו היה יודע שהמתים תיים מה היה ממאן להתגתם ואין אתם יוצאים מידי
 שאלה אף אם תשאירו הכתוב כמשמעו נמצא שתחת ישלש רגזה של אותו אפיקורוס
 ושלש תשובות השיב לרבינו ושלשתן סדורים בדבריו הראשונה השיב מכח הסברא
 הערוכה בפי המון העם שאי אפשר שחמתים אחר שחזרו לעפרן ישובו לצביונן וטענה
 זו סדרה בתחלת דברי פיהו באומרו אפשר שהמתים חיים שהדבר בעצמו יעיד שזה
 דבר שאי אפשר ולא יתכן וההכי קאמר אפשר ולא קאמר היאך במו שדקדקנו למעלה
 והטענה השנית אשר בדא מלבו מדקדומי המקרא סדרא שנית באומרו אבותיכם אינם
 מודים ואתם מודים והשלישית היא שאלה, אחת קטנה מסברות עם האמת והיא אומרו

 אלו חיה יודע שהמתים חיים למה לא חתנחם.
 ורבינו זיל צדיה באמונתו יחיה לחיי עלמא ראד, ותבין התחכמות האפיקורוס הזח
 בטענתו וענת כסיל כאולתו אחת אחת תשובה נכונה ונצחת על מה שטען
 ראשוגח מבח חסברא בי איך אפשר לחאמין ולומר שימום גבר ויחיח אחר שגופו נפסד
 ואל עפר ישוב טעגה זו ודבר זד, ריא גיתן להשבון רק קראו שוטה רצה רביגו דל
 להוכיתו כי גשטתה בטעגה וו כי היא סברא פחותה ותשובתה מבוארת ואין צריך לאומרה
 כי שגורה היא בפי הכר אפי׳ בפי הבנות הקטגות כדאיתא בסגחדרין פ׳ חלק דא״ל קיסר
 לר״ג אמריתו דשכבי חיי והא הוו עפרא ובתו השיבה לו שגי יוצרים יש בעירגו וגו׳ וגוטף
 על זה חרבח תשובות בדבר מוזכרים שם בגמרא ולכן לא חשש רביגו לחשיבו על
 זאת רק קראו שוטח לחוכיחו איך חכם כמותו יעסוק בדברי בורות וישתבש בסברא
 פחותה ולו יאתר, לקרותו על טענה זו שוטח אמגם שתי חטעגות חאחרות גיתגו לחשבון
 וצריכים תשובח וחן אמת שאילו לא תתחכם האפיקורוס חזח לפלפל ולא ירד למעמקי
 שאיל לומר אבותיכם אינם מודים וכו׳ רק חית שואל שאלתו חאחרונה דהיינו אלו היד.
 יודע וגו׳ מפני מד. לא תתנחם חיח משיבו בדרך הצרח כדרך שחשיב ר׳ יוסי לאותה
 מטרונא שאמר לדה אין מקבלין תנחומין על חחיים ותשובת זו מספקת לשאלח זו חאמנם
 למד, שדקדק חכתוב דוימאן אשר עליו חרד את כל חחרדח לומר אביכם לא הודה
 ואתם מודים וגו׳ ועל תאמת אף אם דקדוק דויקומו אין חוששין לו כי מחבל ימעט מ״מ
 חערת דוימאן ראוי לחוש אליו כי צדיק וישר חוא כאשר בחחלח כתבנות ולזח חוזקק
ו תשובה נכונה מסכמת עם חאמונד, חאמתית ותשובתו חרמותח  רביגו ע״ה להשיב ער1י
 בזה הוא לומר שיעקב חיח יודע ברוח חקדש שיוסף חי וביאור דבר זה לדעתי כך היא
 שרביגו ע׳׳ד, רצה להפיס דעתו של אותו רשע בדקדוק דוימאן ויישבו על פי האמת וכח
 אמר אי גיחה קמך לדקדק תיבת וימאן דמשמעה מיאון בפירוש שבקיר, כמשמעותיה
 ואני אשי כנו אליך שיעקב חיח יודע ברוח הקדש שהיה חי אך מפני חחרם שחטילו
 השבטים או מפני שלא נתאמת אצלו בנבואח עליונח כדבעינן למכתב בעתי לזח לא
 נילה הדבר והיה עינו במר בוכח ולב שמח ואמר בלבו עוד יוסף בני חי ועל טוב יזבר
 שמו ולזר לא רצח שינתמו אותו כדרך שמנחמין על המתים וסלק את חמנחמין מלפניו
 ובפירוש מנעם מלנחם ואמר לחם אל תאיצו לנחמני ובזת נתיישב פי׳ וימאן כמשמעו
 ככל מקום מוסכם עם תאמת וחאמונח ואי קשיא לך דשמעינן לרז״ל בכמת
 דוכתי שנסתלקח רוח חקדש מיעקב מפני חחרס ניל לומר שמת שנסתלקד, מיעקב חיינו

בואה  (ן) הנ
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 הנבואה העליונה אשר היד, מורגל בה ואותה כימ רדל •באותם המדרשים כרוח הקד?•
 אמנם אף אס ׳נסתלקה ממנו הנבואה מ״ט-חיתה שולד, עליו רוח ההדש שהיא למטת מן
 הנבואה ובה דהיה משתמש אבינו הזקן כל. אותם הימים וכה יהע שהיה יוכף חי ולפי
 שלא ידע הדבר •ממראה־ הנבואה כמנהגו היה הדבר-אצלו כמעט• בספק ולכך לא גילה
 הדבר וחיה מצטער ובזה צדק רבינו ע׳יה-׳במאמרו שאמר שיעקב ידע כרוח הקדש
 וצדקו דברי רז״ל במאמרם.שאמרו שנסתלקה ממנו-רוח הקדש ושניהם נתכוונו לדבר
 א׳ ואלו ואלו דברי אלהים חיים נמלצו לחכי אמרי. ח״ל. האמורים שם בענק זה על
 ותחי רוח יעקב וכי מתה היתד. אלא שחיתהמן •החרס ושרתד, עליו• דוח הקדש שנסתלקה
 ממנו שכמת שדקדקנו מד. מתוק מדבש לפי שאי* אם עדין•היה• משתמש כרוח הקדש
 כמדובר מ״מ להיותו רגיל במראה הנבואה היה. אותו רזח הקדש בלא נביאה כגוף בלא
 נשמה וכשהתירו חחרם ונמצאת האבידה נחה עליו רוח•ה׳ •וראה מראות אלהים אז

 • תיתה רוח תקדש של יעקב וזהו• ותחי רות •יעקב • אביהם.
 כי ארד אל בני אבל.שאולה לחיות שמי שמת לו מת שחייב להתאבל עליו בעוד שהמת
 מוטל לפניו ועדיין לא נקבר נקרא• אונן ואחר• שנקבר חל עליו אבילות ונקרא אבל
 לבך אמר כי ארד אל בני אבל כלומר כל ימי חיי דומה עלי יוסף כאלו מוטל לפני
 ועדיין לא נקבר ואונן קרו לי ולא אבל ואיני נוהג אבילותו אלא בקבר והוא השאול ואם
 כן אין ראוי לכס לנחמני כמו ששנינו ואי־ •תנחמהו בשעת שמתו:*וטל לפניו ודש כ• ארד
 אל כני אכל שאולה כלומ׳ איני נוהג. אבילות אלא בשאול ובל ימי אונן אני וכמי שמתו
̂פי שקלסתר• פניהם-דומיס  מוטל לפניו ואין ראוי-לנחמני ואינ־ מקבל תנחומימ והפעם ר
 זה ליזח כאומרו אלה תולדות יעקב יוסף ונפשותיהם• קשורות זו •בזו כדכתיב• ונפשו
 קשורה בנפשו א״כ כל זמן שיעקב אבינו לא מת הוד, ליה כאילו יוסף לא נקבי ומוטל
 לפניו סרינן ליה ובקבורת יעקב יקבר גם כן יוסף-ושם ינחונ יאכילוהו וזהו• כי ארד אל
 בני אבל שאולה (את זה פירשתי על בני בכורי הר׳ יצחק: בתשלום שנתו •תהא ככור

 מנוחתו. חייך)• ׳ • •
 ותרעי• כל ארץ מצרים שהרקיבר, ותבואתם שאצרו חוץ משל יוסף לרש״י-זל וכתב
 ״ כפירושו הר׳ אליה מזרחי דלי ודל ב״ר דאל״כ למה לא אצרו׳ בבתיהם- תכיאה
rbp ם שני הרעב והנה הוא מכריח הדבר בסברא ה  של נ׳ ודי שנים והלא כבר הכריז ל
> ף 3  שנדחת בקש שאפשר לומר שלא אצרו שום תבואה כי בטחו ביוסף שאצר ד,ד
י •ה  כדכתיב ויצבור יוסף בר בתול הים וגו׳ הידוע ידעו שיבקש מהם למול ואף אם דב
ס י ר צ  נאמר לרז״ל ברבה לא גאמרה אלא כלשון תרעומת שהתרעם פרעה על אנשי מ
 כשצעקו לפגר על הלתס ושיוסף לא היה רוצה לזונם אס לא ימולו מפני מה התרשלף
 ולא אצרו תבואה של נ׳ •או ד׳ שנים ולא יהי נשענים על יוסף ואז הודיעוהו שהשתדלו
ה ת י  ואצרו אלא שנרקבד, ואדרבא משם ראיה שאין טענה זו מוכרחת הרבה שאלי ה
 מוכרחת לא היה לו לפ-עה להתרעם מזה כי בינת אדם לו אלא ודאי אק בחיוג לימד
 שאצרו אפשר הוא שלא אצרו וסמכו על יוסף בי היא מנהיגם ורועם ואילו לי שהודיעלחו
W] שאצרו ונרקב לא היה יודע ומעתה ראוי לתת לב מגין להם ילרבותי• גס לרשי׳ 

 שתעתיק דבריהם שאנשי מצרים אצרו תבואה ונרקבת
 ונראה בעיני לומר שדבהס רמוזים ונובל לומר מפורשים בהאי קרא דכתיב ותרעכ
p מצריס  בל ארק מצרים דאיכא למידק- דאחר שהשמיעני תכתוב שנשתנית• א
 מכל הארצות למעליותא שבכל הארצות היה רעב ובבל ארץ מצרים .תיד, לחם־ חיכי
 כתיב בתהה תכף ומיד ותרעב כל ארץ מצרים זאת שעמדה לרז׳ל ודרשו. שהרקיכה
 תבואתם שבדרשה זו נתיישב הכתוב על מכונו דמעיקרא בכל ארץ מצרים.היד,־ לחש

- לשובע



 באור וישב החיים כו
 לשובע ולא הועיל להם כי נתרקבה ותיעב וגו׳ וכיון רש״י דל ללמדנו י באומרו ותיעב
 בל ארץ מצרים שנתרקבה וגי׳ כלומר אי קשיא לך אומרו ותרעב אחר שאמר בהפך ובכל
 ארץ מצרים היה לחם אגיד לך את הרשום בדברי רז״ל שאמרו שנתרקבה תבואתם

 ובזה יעמוד המקרא ער בורין ודברי רבותיגו סמוכים עליו.
 ופקד, עיגיך וראה כי גם מה שאמרו דל במדרש הגז׳ שאפי׳ הפת שבסל הרקיב רמוז
 הוא בתורה להעתי והייגו מדבתב רהמגא ובכל ארץ מצרים היה לחם וסמיך
 ליח ותרעב וגו׳ ביאור הדבר מדאפקיה רחמגא לתבואת מצרים בלשון לחס ולא קריית
 שבר •או בר ותבואה אלא לחם וסמיך ליה ותרעב דהיינו שגתרקבח כמו שהוכחנו
 למעלה לרמוז לנו שאף הלחם של מצרים שחיה בסל נתר סב ודש היה לחם ותרעב
 וגר ומה שאמרו ז״ל במדרש הגז׳ אל פרעה אם גוזר על התבואה ומרקבת וכו׳ דמשמע
 מדבריהם שרקבון תבואת המצריים היה בגזרת יוסף וראוי להתבונן מנא להו הא מלתא
 ואעפ׳י שהם דברי פרעה לעמו להפליג במעשה יוסף לא דבר רק הוא ביון שהועלה על
ה רדל ובודאי גכוניס הם ואותו רשע כרין אל האמת גם את הדבר הזה כשנדקדק ב  ספי־ ד
 תיבת ותרעב ׳דקדוק נכון נובל לסומכי בפסוק ־שתיבת ותרעב לדעתי משמעה הוא שלא
 נתהווה הרעב הדןא ׳מאליו בשאר שני רעב אלא שגתפעל להם בחכרח ע״י אחר בכוונה
 והו* יוסף׳ והכוונה לומר בי בגזרת יוסף פתגמא כמו שכתבו רדל ואם תאור. נפשך
 לדתש־ ולתור מנין להם לרבותינו שדברים הללו אמרום המצריים לפרעה יכולני לומר
 שגם זו מצאנו לה רמז בק-א והוא אומרו ויצעק העם אל פרעה ללתם שתית די־ באומרו
 ויצעק העם אל פרעת ־ מא* ללחם דקאמר ובדברי ר דל ניחא דלהבי כתביה רחמנא
 לרמוז לגוי ישאף על חלחם נתרעמו וקבלו עליו לפני פרעה כי מרד בחם ובנד בם
 דהיינו ־שנתרקב והכוונה היא לומר שצעקו לפניו כרוכל ואמיו לו הושיעח ׳אדוננו תמלך
 שמנו כזב ׳מחסנו מעינו י בגדו בנו שיוסף שהיינו סבורץ כי הוא יכלכלנוי הנה הוא בא
 בעלילות דבהם לאמר שגמול גם הלחם אזל מכלינו שנתרקב כמורד בנו באופן כי לא
 נשאר לנו משען ומשענה אפי׳ משען לחם ולכן קומה והושיענו כי אין זולתך לגאול
 ואפשר־ לי עוד לומ׳ בחאי יתודא דללחם דהאי דקאמרי דל שבקשת יוסף מהם תיתה
 למולי ולזאת י צעקו לפני פרעה דמיתורא דללחס״דרשי לה ומפרשי' רז״ל האי ללחם
 כדמפרשי כי אם הלחם אשר ׳הוא אובל שהוא כנר לאשה בלשון •נקיה וה״פ שצעקו
 לפגי פרעה באומרם י כי בשאלת יוסף יהיו מוכרחים להתבטל מהתשמיש זמן מה עד
 שיתרפאי והוקשה בעיניהם• דבר זה יותר מביטול דתם וצער המילה להיות אנשי מצרים
 שטופים בדמה וזהו ויצעק־•׳העם׳ אל פ^עה ללחס וגו׳ ואומרו אשר יאמר לכם תעשו
 ימתינו דל במדרש רבה׳ פירשו שפרעת גזר עליהם שילכו ויקיימו דבר המילה שאמר
 להם יוסף ־שעל דבר זה קבלו על לסף לפר המלך ולא הועיל לתם וכפי זה ראיתי
 לדקדק בכתוב ־חית לו לומר אשר אמר לכם מאי אשר יאמר דמשמע שעדין לא אמר

 י ״ להם ועניץ המילה ״כבר קדמה אמירתו להם ועליה תרמ את בל החרדה הזאת.
 ועור האי י תעשו עשו מבעי ליה כי גזרת מלך היא ולשון גזרה טפי מישמע במלת עשו
 *•• - ונילי שמכאן למדו רבותינו לומ־ מה שהובא במדרש הג״ז שאמר להם פרעה לכו
 אל יוסף אס יאמר לבם חתכו מבשרכם שמעו לו ודש אשר יאמר לכס תעשו כלומר
 לא מבעיא שצריכים אתם לקיים דברי יוסף שגזר עליכם למייל אלא אפי׳ אס יאמר לכם
 מחרש חתכו מבשרכם צריכין אתם לשמוע לו מפני ׳קיום הגוף ולכן לא אמר עשו כי
 הוא לא גזר עליתם לעשות אלא יהס יעשו מעצמן להחיות את נפשם ונפש׳ אנשי ביתם
 ווהו ׳שכיוונו רד״ל לומ׳ באומרם דבר זה ש! א׳ אשר יאמר לכם תעשו להורות כי אומרו
 אשר יאמר ולא כתיבי אשר אמר הביא את רדל לומר ׳-דבר זה ואפשר עוד שיובן'םיפיה

 דהאי
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ץ ק  מ
ל לגלי מאי/ מ#חם אותם דבר שיש בו ננלה ונסתר הנגלה היא השאלה  שף_את ^י
 >ת לעצמן והנסתר היא שאלת יחוסן ולהיות כי חשש יוסף פ! יכירוהו אחיו ויתביישו הוא
-•ס לכך חתנחנ אתם בחכמח ובדעת שבתחלת ראייתו אותם הביט בהם הבטה כללית
 לכלם ותכף התנכר מהם כלו׳ שתכף שחכירם שינת עצמו בדבורו ותנועתו שאם באולי נתנו
 לבס שמא הוא יוסר* ושינוי ששינה עצמו תכף יסיעו לכם מאותה הכרה וזהו ויכירם ויתנכר
 אליהם כלו, הכרה ראשונה היתת כללית דרך העברה ואף אותה הכרה לא עמד בה כי
 תביש שינה אותה וזהו ויתנכר ולא די לו בהתנכרותו אלא שעשר, תנוער, אחרת לבל ירגישו
 בו אחיו והוא שדבר להם קשות כלומר שהראה להם פנים זועפות ותנועה קשה ואתר שעשה
 אלו התנועות ההפכיות והם ויכירם ויתנכר והדבור הקשה חזר בתנועד, אחרת הפביית
 שבא אליהם בלשון ו כה ואמר להם מאין באתם ושאלה זו יש כה נגלה ונסתר הנגלה
 פשוט שהוא לומר מאיזת מקום אתם והנסתר הודיעוני עיקר יחוסכם ותו: דתכם מאין
ח א  הם ואף אם אפשר שהם הרגישו בסתר השאלה לא השיבו אלא לפשוטה ואמרו מ
 כנען רשבור אוכל וכיון שראה יוסף שלא הכירוהו ולא הרגישו בו התחזק להביט בהם
 י הבטה גמורח לראות אם באולי יכירוחו כי חשש שמא יעשה להם איזה דבר ויתבייש
 מהם לכך אמר ויכר יוסף את אחיו כלומר הביט בכל אחד מהם והכיר את כלם אחד
 לאחד והם אפי׳ שהיו עשרה ולא אחד בהם שהכירו וזהו והם לא הכירוהו ועל זה תמה
 יוסף כי איך אפשר שעשרה שחיו אחיו לא ימצא אחד מהם שיכירהו אז בא לפגיו זכדון
 החלומות ואמר זאת היתד, לי שלא הכיתני כי מאת ה׳ היתד, לסיבה לקיים דברו
 לחשתחוות לפני ויציב חלמא ומהימן פישריח וזהו שאמר ויזכור יוסף את חחלומות
א  כלומר כיון שראה יוסף שהביט בפרטות בכל אחד מחם ותכיר את כלם וחם ל
 חכירוחו נתן אל לבו לזכור את חחלומות ונתאמת אצלו שחלומותיו שתתן וקיימק ויחזק
 לבו לדבר אליהם קשות ואמר להם מרנלים אתם לראות את ערות וכו׳ וכמו שאמדנו
 שבאומרו מאק באתם שנתכוון רשתי שאלות אחת ננלית ואתת נסתרת כך היו דבריו
ס  אלח באמרו מרגלים אתם נתכוון לשתי דברים אחת נגלה וא׳ נםתר בפשיטות הדכדי
 הגגלהלומ׳ שבאו לרגל את תארץ ולתת מקום לאויבים לכובשה והסתר דבייי היא לומד
ס נ כ  שהם אינם מיותסים והם אסופים שנאספו מן השוק א׳ לא׳ והעד על זה שכל א׳ ג
ך  בשער א׳ וקראם מתלים כי כמו שהמרגלים הם מזוייפים ואינם כשאר בני אדם כ
ת ו ר  חאםופים אינם כשאר בני אדם חמתיחםים למשפתותיהם באומרו לראות את ע
 הארץ לצד הנסתר שאמרנו שרמז בדבריו אמר להם אתם בגי זגוגים וזהו מרגלים ורמז
ח באתם א  להם רעה שנית שאמר להם אתם הולכים אחר הזנות וזהו לראות את ערות ה
 שזאת הכוונה בעצמה היא שנתכוון באומרו בתחלת דבריו מאין באתם כלומ׳ הודיעוני
 עיקר תולדותיכם ומשפחותיכם והכל רמוז באמרו מאין באתם ואמרה ברמז נתל כי
 חשש שמא יכיתהו ויבואו לידי בושה ואח;- שהביט בכל א׳ מחם כמו שאמר ויכי יוסף
 את אחיו ולא אחד מהם שהכירו ונתאמת אצת כי מאת ה׳ היתד, זאת• לבךם החלומות
 שחלם כמו שאמר ויזכור יוסף את התלומות אז כבטחון נתל בא עליתם בעלילת מרגלים
 אתם ורמז בא לעלילת יוחסין ואפי׳ שאינה מפורשת עכ״ז הרמז בא יותר מפורש סטה

 שאמר



 באור החיים כז
 שאמר בתחלה מאין באתם והנה אחיו בראותם שבעת דבר להם קשות כלשון מכופל
ם לראות את ערות הארק נתנו אל לבם להתבונן בבל מת שאפשר שיוכלל ת  ממלים א
 בדברי יוסף ולהיותם בני האלקים ידעו רמיזותיו שרמז באומרו מרנלים אתם שהם
ם לומר ממלים אתם לדעת את  מזליפים ובני זנונים המה עם היות שפשטיות דבריו ה
 מבוא העיר ללוכדה ולשתי השאלות השיבו לא אדוני ועבדיך באו ונו׳ כלומר ימה
 שרמזת לנו שאנו פסולים ואבופים אנו משיבים לך ברמז נם כן לא אדוני ח״ו הם כי לא
 להזכיר ואל פשטיות דיריך שאנו מרנלים כבר הודענוך ואמרנו לך שבאנו לשבור
י ל ב ^ ז מ י י ש ה ל ? כ י ר א ו ב , ש י ל א  איכל ונם עתר, אנו חוזרים לאומרה אליך ועביד ב
 לרמוז שאמדוד, פעם ראשונה ושניה ואחר שהשיבוהו לשתי השאלות דרך כלי באו
 עתה יברר תשובתם ייענה יוחסין ואמת כלנו בני איש אחד נחנו כלומ׳ הרי לך ראיה
 שאק אנו אסופים ח־ו שאדרבא כלנו בני איש אחד נחנו ואין זר אתנו ואומר יאני שלפי
 שכוונו לכלול כר האחים ^איש אחד וחסר מהם יוסף ובנימין לפי׳ חסרו האלף לרמוז
 כי עדין נשארו משראוי להכנם עמהם במנין אמנם במה שאמרו שהיו כנים אמרו
 אנחנו מלא שהרבי־ הירח על עצמן אנחנו העומדים לפניך ולזה אמר אנחנו
 שכל העומדים לפניו שם היו כנים והתבונן בתיבת כנים שאף אם תאמר להנצל
D לא כמאה על טענת פיסול שעליה יאות לומר H m *  m woe ל
m ;ל7/ןךןת שנ&ת סמלים אינה א ^ י ש ^ נ א ' ק  כנים אנחנו כלומר א

ם יכני ?w OW שרשע. י פ ם ם א ת א פענה קדמונית ש ל ה א ט ו ש  לשעתה מ
 ואמרנו לזה אמרו לא היו עבריך מדגלים בלשון עבר וכשראה יוסף שהשימת יעל
ח באתם וכו׳ כלומר הן לז •ד.י א  טענת מרגלים בנגלה ונסתר אמר להם לא כי עדות ה
 כדבריכם אקבל תשובתכם על טענת מי־גלים בשת־ כיונותי בנגלה ובנסתר עכ״ז לא
 יצאתם מידי טענתי שאמרתי לכם כי ערות הארק וכו׳ והעד על זה כניסתכם בעשרה
 שערים שאף אם אתם בני איש אחד פרידתכם תורה שכוונתכם לזנות לראות בבנות
 הארק ומפני חבושה שלא יהיה כל אחד נכוה בחופתו של תכירו נפרדתם איש מעל
 אחיו ולבטל טעגה זו הוצרכו לומר שגים עשר אחים אגחגו וגו׳ הא׳ אנינו והקטון את
 את אבינו כוונתם למה שאמרו דל במדרש אח היה לנו ונאבד ולזה, אנו משוטטים א׳
 הנה וא׳ הנה אולי יתעשת האלהים לנו למוצאו וכיון שבאו למספר הוכרחו לומר והקטון
 את אבינו ונם אמר זה לאמת דבריהם כי יוכל הדבר להתברר אם הקטון עם אביהם
י ויאמנו ל ו א א י ב ם הקטון ה כ י ח ה א א  ויאמינו דבריהם כמו שבא בדברי יוסף ו
ר כנגדם ויאמר בלבו ב ד ם נתחזק ל ה י ר ב ת ד  דבריכם ונו׳ כשמוע יוסף א
 זח עת לשחוק ולבטל תשובתם שקבלתי מהם לטענת מרנלים בכוונתי המסותרת לומר
 שהיו בני אסופים ואין להם אב ניכר אצלם וזה במה שפיהם הכשילם לומר שהם שנים
 עשר אחים בני איש אחד והקטן נשאר שם עם אביו וזה ממה שיורה ויעיד שאין מיוחס
 לאביו אלא אותו הקטן שנשאר שם והשאר ח׳־ו בני זנונים ואינם מתיחםים לאותו הזקן
 וזהו שאמר הוא הדבר אשר דברתי אליכם לאמר מרגלים אתם כלומר מפיכם זכיתי
 בטעגתי שאמרתי מגייגכם ושגשאר הקטן שם דברים הללו הם מצדיקים ומזכים את
 טעגתי שאמרתי מרגלים אתם שמי שמע כזאת ומי ראח כאלח אב אחד שיש לו י״ב בגיס
א  וישלח כלם בדרכים אשר רובם בחזקת סכנה ויגיח הקטן וזח ממד, שיורד, שהקטן ת
 ודאי בנו של הזקן והעשרה כלם בני זנונים ואין להם אב ידוע ואומת בזאת תבחנו וגו׳
 לדעתי סדר לפניהם שלש הבחנות זו למעלה מזו הא׳ והאמתית שבכלם היא אימת אם
 תצאו מזח כי אם בבא אחיכם הקטון הנה והכוונה היא לומר שאם תתעכבו כלבם ולא
 יצא אחד מכם חחוצח עד בא אחיכם חסטון אין לך חבחגה גדולה מזו שאביהם הזקן

 אשר
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ת מלבא: דאג •לבו •וחמו מעיראליהם ושלח אחיהם ־הקטון ח א .  אשל באתן כנען בדאגתו מ
 לדעת את.שלומם וזה־־.ממה שלדה •מדאי-שכלם בני הזקן שאלו לא י חיו: בניו לא׳ היה
 שולח בנו יחידו:לבמש בנים זתם:נאספו אליו וזד הבתנה: •אמיתית שאין בה שום׳ ספק
 וזהו שאמר בזאת:תבחנו חי פרעה כלומר יש לי הבחנת אמיתית שמבחנת את עצמכם
 ותעמדו י בחזקת בשרות וזהו: בזאת תבחנו דד:פ-עה בלומר בהבחנת ־זאת אק ,בד. םפס
 כלל והיא אמתיתחי פרעה ומה.היא חחבחנח אם תצאו מות י בי אם בבא: אחיכם הקטון
 כלומר אם -תחיה יציאתכם מעוכבת עד בא אחיכם ותותיליח• באילי אמר אם •לא־ תצאו
 מזהבי אם בבא אחיכם ואומת שלחו מכם אחד ויקח־את• אחיכם זו חיא׳הבחנה שנית
 שבשלוח אחד מהם •ויביא את ־הקטן זה ממה שיעיד ויורה שכלם בני.יאישיאחד. שאלולי־
 שהעשרח •חם בניו לצאי חלציו אף אם יחלו פנל שיחוס עליהם לתיותם-בסבנה ושראוי
 לחוס ולרחם עליהם שגדלם כאב עכ״ז אם־ לא היו בניו ל* היה מתפתה אליהם לשלוח
 כן יחיד ובן זקונים בסכנת דרכים ואף זו היא הבחנה שלימה אמנם אינתיאמיתתבתבחנה
 ראשונה שהבחנה• ראשונה שהיא־ עמידתם כלם ועכבתם:עד־ שהזקן מעצמו יתן אל לבו
 איתורם ועבבתם וידאנ אליהם ־ומעצמו ישלח הבן הקטן לדעת מה״ זדה להם זו הי*
 חבחנח אמיתית שאין בה ספק כלל שכלם בני •איש אחד־ כשדים והגונים־ולזאת אסר
 בהבחנה זאת בזאת תבחנו כלומר בהבחנה. זאת תבחנו אתם בעצמיכם להלהכם ישתס
ם  ותמימים •אמנם בהבחנה השגית אף אם נם היא טובה רשרה *לאמת ולומר שהם גם ח
 בגי הזקן שאלולי לא הד בגל לא חיח־ שילח־חק הודאי והחביב והיתדט׳־מ ־עדין׳ייש
 לגמגם־ ותמר. שמא מתוך שהם גידוליו וחלו. פנל לשלחו אבל תאמת אינם־ בניו ועכ״ז
 חדבדים מוצדקים ולזה דקדק ואמר בהבחנה תשגיתהזאת -לאמנו •דבתכסבלומ׳ ־שהבחנה
 זאת אינה כראשונה שעדיק יש לספק בה עכ׳׳ז הדברים. בעצמם ׳יש לצדקס״יילוסד•
 שכנים הדבתם ורפי שאמר ואתם האסת כלומר שאתם מעצמכם תתעכבי״באלי אתם
 אסותם עד שוב השליח שהוא אחד מכם לכך לא אמר ויאסור אותם ׳כמו שאמר בשםןךי
 ראםוף אותם אל משמת ואומרו זאת עשו וחיו לדעתי ביוון לומראעפ״י שסדרתי לפניכם
ה ספק ותא שלא תצאו מזח שום אחד מכם כי אס בבא  הבחנה שלימה ואמיתית שאין ב
 אחיכם הקטון עתח חגני.חו1ר בי כי את האלהים.אני ירא ואין לי לעכב את כלבם כי
 אני חושש מעונשו של זק פן יצטער ויקראנו אסון.ולשבר רעבון בתיכם אבל זאת עשף
 ותא החבחנה השנית דסליק •מינה והוא אומרו שלחו מכם אחד וזו הבחנה ישרה לעמוד
א קרובה אליה בשלוח  על האמת־ ואף אם אינה בראשונה בחתעכבס כלם יחד עכ׳ז ת
א טובח וישרת שחשליח יקזז בידו שבת רעבה ת ויעוכב השאי־ ולבם ג״ב ת ב  אי ל
 בתיכם ותנוח דעתו של זקן ולבן עשו זאת דמיגח קא סליק וחיו שיהיה להם תרת בקום
ת לבם חבחנה .שלישית ותא  עשה כי אבינו.אליכם בעין החמלה ואם לא תעשון p ח
 הגתעה שבכלם היא אחיבס א׳-יאסר והשאר עלו לשלום אל אביכם •ואם.תביאו אחיכס
 הקטן אף אם אינה הבחנה שלימה שבלבם בני• איש אחד שאפשר לומה שמרוב הפצר
ל נפשם מני• שחת אף אם י אינו צ ח  כלם בחלוי פני הזקן נתרצה לשלה בנו יחידו ר
» כ ה ש  אחיחם עכ׳ז אעלים עין ואקבל דבריכם ותן אמת של* אשלם לכס תיות בקום ע
 שאמרתי בהבתנה השנית ודדואלא שלילת המות וזהו ולא תמותו ובראותם שאינם ימליץ
 להשמט מלעשות הבחנה הזאת השלישית ולאןםגי בלאו הבי נזדרזו לעשות אותה וזהו רעשו ק.׳
ם עתה דקדוקי שתי מקראות:תללד מ ן וגוי אבל אשמים וגו׳ רען ראיבןונו׳ הן ר ר מ א  ר
 ראשוגת לעמוד על פי׳ תיבת אבל רוב המפגשים פירשוה בתרגומו ־בקושסא
 בראיתם בי בך יאות לפרשו בפי הענק ומהתיםה שישתנה מקום זה משאר מקומות
 יראב״ע דל כתב וז״ל אבל בסישטא במו אבל שרה ׳אשתך וחן חן לו כי לא די ׳לני• צעד

 אבל
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 אבל כבד זה אלא שהזכיר לנו צערו של אבל שיה יהיה לו לדרוש ורתור ולפרש
 תיבה זו במשמעה כי לא דבר רק הוא ואס דרוש יררשני המצא תמצא בידו כי איש
 חכם היה ומי כמוהו בישראל לפתח חרצובות המס־־א והנה הרמב״ן דל פי׳ אבל שרה
 כמשמעה בכל מקום גם אנכי פציתי פי לה׳ ופירשתיי כמנהגו הטוב בקש תמצא ונס
 פה אם תדרשנו ימצא לך כע׳׳ה עוד תיבת אנחנו לכאורה נראת מיותרת דהיה הי באמור
 אשמנו על אחינו•וגו׳ עוד מפני מה התות על אכזריותם שהוא דבר טפל ולא התות ער
 עיקר העדן דהיינו השלכתו לבור ומכירתו ודדמבק דיל ישב זה באומרו כי חשבו להם
 האכזריות לעונש גדול יותר מ! המכירה ודבר תימה הוא להחשיב הטפל כיב דהיינו
 האכזריות ועיקר העון לא •זבר־ילא יפקד כעת הוידוי עוד אומרם על p באה אלינו ונו׳
 משמעי דכוונתם לומר דזאת היתר, להם למזכרת עון לפני ה׳ ורא אחרת ואין זה מדרכי
 הדדוי-והתשובה רשלול מעצמו פשע אחר כי אס לדרבות עליו אשמה כאשר יוכל שאת
 על שפתיו ואולי יוכל כפרה עוד• אומרו ויען ואין עניה בל מקום אלא תשובת לאיש
 הדובר בי.וכאן אף אם נאמד דאיש אל אחיו המוזכר בקרא דלעיל אחד מהם ראוק
 מ״מ בעיגן שיהיו כרם מדברים עמו לשיאמר על זה ויען ראובן אותם וג״׳ עוד תרי לאמר
 למה ילי. עוד אומרו אל תחטאי כיליד פירושו שיא יוזק כלל והיכן מצינו שראובן הזהירם
 על זה ודבריו הלא הם כתובים למעלה לא נפנו נפש נראה שלא הזהירם זולתי עי שפיכת
 דמים לא על נזקים וחבלות ואף כי כוונתו היתה סובה ובקרבו ישים אורכו להשיבו• אל
 אביו כמו שהעידה התורה -עליו •מ״מ אין. פיו ולבו שוק ואיך יצדק באומרו הלא אמרתי
 אליכם לאמך אל תחטאו בילד ואף גס זאת באמור להם ולא שמעתם וכתוב .יושר
 בכתב מפורש למעלה כי זאת העצה היעוצה על יוסף להשליכו לבור הייתה •מאתו ולא
א שמעתם  הפילו כל מדבריו ארצה אס בן איפה מה יצעק אריתס הלא אמרתי אליכם ל
 נקיים הם מתלונותינו ונהפוך •הוא •כי הם יש להם עליו •תלונת גדולה כי בשם שקיימו
 מצותו בהשליכו לכור כן היו• מקיימים אלו אותה נפשו וגזר אומר לבל יגיעו בו.
 וראיתי אני בי• ביאור שני מקראות הללו מחוברים יחדיו בביאור רדל במדרש רבה ודל
 ויען ראובן אותם לאמר וגו׳ הלא כדוןאמתת לבון חלא אמרתי •אליכם לאמר אל תחטאו
 כילד אלא כך אמרתון׳ ועתה לכו ונהרגהו. ע״כ הנך רואה בעיניך קושי מדרש זה אשר
 אין־ לו• שחר לכאורה ראשונה שפתח ברען ראובן ולא פירש .ביה.•מידי דךלא כדון
 אטריח• דקאמר• הוא פיתשא דהלא אמרתי אליכם וא״ב למת נקט בטילתיה ויען ראובן
 בכרי עוד אס הלא• בדון אמתת לכק הוי פירושא דתלא אמרתי אליכם הנה הוא העתק
 מלשון הקדש ללשון ארמי •ולא היה בו •צורך כלל מצורו״ לזה שהיה לו להקדים
 לשון: המקרא לפתרון כשאר המקומות עוד ימה כיוון באומת סיום המקרא לאמר אל
 תחטאו בילד ולא פירש בית. מידי עוד אומר אלא כך אמרתון ועתה וכוי מה כיון אליו
 כי ׳לכאורה אין• בו פירוש ולא חידוש וו העתק דברי ראיבן האמורים במקום אתר

 • ללא צורך.
 ועתה שמע אמרתי כי ממוצא דבר לפירוש מקראות האלו •ביד תי׳ הטובח עלי תדע
 :׳ • : •ותשכיל ביאור נ ׳דרש זה הסתום-והחתום ואומרה כי להיות דדך כל איש ישר
 משכיל:דורש •את-אלודם לדרוש ולתור אס זך ואם ישר פעלו ולפשפש תמיד במעשיו דמה
 גם •בבוא עליו צרה וצוקה אז חחי יתן אל לבו לדעת את כל מעשת אחת לאחתךלמצוא
 חשבון ויתקן -את אשר• עוותו למען ישוב ה׳ מחרון אפו •ושב ורפה לו כה עשו •אבותינו
 שבטי; יה• בבואם במשמר שלשת יטיס •וכיום השלישי בחיותם כואבים ללוקח •אחיהם חנם
 על לא חמס בכפיהם דקדקו בפםיעותיתם ופשפשו במעשיהם למען• דעת צדקות ה׳ כי
 צדיק וישר הוא -בא ?פניהם ראשון-בחעבון עונות השלכת־ יוסף. לכוד כי היא •דיחך.

 תחלו!
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 תחלת קלקלתם ונשאו ונתנו בדבר והסכימה דעתם שנקיים ה3 מעון זה ולידיו על
 עצמם זכות באומרם ז&ת העצה היעו־צה מראובן אחינו הכפור ואלו א1תה נ&1# וגזר
 אומר להשיבו אל אביו ככל היוצא מפיו יעשה כי לו משפט הבכורה ולכן המש** הזה
 על ראובן לבדו מוטל ועל שכמו ישאנו ואנחנו נקיים אכל מה שראוי ליחס אלינו בעון זה
 חוא גודל חאכזריות שחיח לנו בחשלכתו לבור שלא תששנו לבכייתו ולתחנוניו זאת ודאי
 היא לנו למזכרת עון ואנחנו הרשענו ודש ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמיט אגחגו ונו׳
 פי׳ בהיותם כואבים ומצטערים ואומרימ על מה עשה ה׳ לנו את כל זאת ומפשפשים
 במעשיהם הסכימה דעת כלם יחד שאין עליהם חובת דין השלכת יוםף לבור כי בעצת
 ראובן עשאוה ועליו לבד התלונה והעון והם נקיים אבל מד, שיש להאשים אותם הוא
 אכזריותם נגד אחיהם הקטן זאת ודאי לחם לפוקח ולמכשול ודש אבל אשמים אנחנו על
 אחינו כלומי ודאי השלכת חבור נקיים אגחנו ממנה וראובן לבד הוא ילכד בה אבל
 אשמים אנחנו על אחינו כלומ׳ ודאי נודל אכזריותינו על אחינו אשר ראינו וכו׳ וזאת חיא
 שעמדת עלינו לתת אותנו ביד מבמשי נפשנו ולא עון אחר וזחו אומרו על כן כאח וגו׳
 כיונו לשלול,מעליהם עון השלכת יוסף לבור כי מאת ראובן היה הדבר הזה ועליו
 תלונתנו וראובן בחיותו חף ונקי מעון זה וכוונתו בהשלכתו לבור היתה לשם שמים
 כאומרו למען חציל אותו מידם וגר חשיב את כל אחיו המתלוננים עליו ויאמר לחם לא
 כי אלא עון חשלכת יוסף לבור עליכם מוטל ותלוי בצוארכם ואגי פטור כי מח שיעצתי
 אתכם להשליכו לבור כוונתי היתד, לטובה לעזר גם להועיל לילד ולראותי כי שמתם
 פניכם עליו לרעח וחסכמתם כלכם כאחד לבערו מן העולם אמרתי אני בלבי אם מתה
 אמחה בידם ועצתם אפר בכל מכל יתנו כתף סוררת ולא יאבו שמוע וטרוף טורף
 יוסף אך התחכמתי לקיים מקצת ולבטל מקצת ומעט מעט אנרשנו מהם ועל כל
 אמרתי שעו ממנו לבלתי שפך דם אך השליכו אותו אל הבור ונו׳ ואל זה כיון הכתוב
 באומרו ויען ראובן אותם לאמר חלא אמרתי אליכם לאמר אל תחטאו בילד פי׳ ודאוק
0 כ  ענה אותם ותשובתו חיתח אומרו לאמר כלומר לא תלינו עלי על כי לא אמרתי ל
ם כ  לבל תגעו בו כי כך אמרתי וזהו לאמה כלומר כך אמרתי ואומרו הלא אמרתי ל
 אל תחטאו בילד וכו׳ פירושו וכי תאמרו יבא גא דברך ופיך ויענו בך כי לא אמרתי
1 ד א  רק תשליכו אותו אל חבור גם זו לטובח גתכווגתי כי לא מלבי חשלכתו לבור אך ר
ה  ראיתי את עוני הילד כי כלכם הסכמתם להורגו אמרתי אין יראת אלחים במקום הז
 ולא יועילו ולא יצילו על כן אמרתי יהיו דברי מעטים בהצלה מועטת עד יעבור זעם
 ז?.ת היתד, לי על כן דברי לעו לז־מר לכם השליכו אותו ודש הלא אמרתי אליכם
 לאמר אל תתטאו בילד כלומ׳ ואם אמרתי לכם השליכו אותו אל הבור היתד. כווגתי
 לאטיז אל תחטאו בילד ולא נתן ה׳ לכם לב לדעת ואזנים לשמוע אמרי פי והגיון לכי
 וז״ש ולא שמעתם ונד ואתה הידיד הביטה וראח כי כל דברי אלח מסודרים ומפורשים
 במדרש רכה המוזכר למעלה כי אומרם הלא כדון אמרית לבון הוא פי׳ ויען ראובן
 אותם לאמר כי תורף עניית ראובן אותם לאחיו ותשובתו הרמתה היתה באמור להם
 כדון אמרתי לכם אל תחטאו בילד וזהו לאמר קדמאה ומה שאמר הכתוב את״כ הלא
 אמרתי לכם לאמר הפ׳ ואם אמרתי לכם השליכו אותו אל הבור היתד, נסיכה יען
 אמרכם לכו וגהרגהו נתתי אל לבי להשיא עצות בנפשי במה אוכל להפר עצתכם
 ואמרתי השליכו אותו וכוונת דברי היתד, לאמר אל תחטאו בילד ולא הטיתם אזגיכס
 לשמוע ולהבק את דברי ודש במדרש הלא אמרתי אליכם אלא כך אמרתון לבו

 ונהרנהו שאומרו אלא כך אמרתון הוא פי׳ הלא אמרתי לכם וגו׳ כנ״ל.
 את יםני בני תמית וגו׳ אין ספק שדברי ראובן תמוהים הרבה לשומעיו כ״ש באומרם

 לפני



 באור החייט כט
 לפני אביו הזקן די רוח אלק־ן קדישין ביה כמו שאמרו במדרש רבה שאביו
 ענהו קשה בכיר שוטח בניך ולא בני וראב״ע ז׳ ל פי׳ ב&ם אחרים שדבהיו אלה הם
 תפלה לשם שימית את שני בניו אם לא יביאנו אליו ואף זו מן הבכורה שמא חטאו לו
 בניו שישלחם ביד פשעו ושיקללם ויענישם על לא חמם עשו ומה נם בדבר שאינו
 ברשותו בי לא ידע מח ילד יום גם אביו ירע בעיניו קללתם וענם בשום אופן כי בניו חם
 ואפשר לומר בפי׳ הכתוב שלהיות ראובן זך וגקי ממכירת יוסף כמו שהעיד הכתוב למען
 הציל אותו מידם וגו׳ גם אביו אעפ״י שנעלם ממנו מכירתו במאמר ח׳ מפגי החרם וחשב
 שטתף טירף אם יבא לחםתפק באחיו ימלט ראובן םחששד, זו כי או בהסתר יוסף חית
 משמש לפגיו עתח בחיותם צריכין שירד בגימין עמחבס למצרים ובל ישראל מעוכבים
 לו ואביו ממאן בשום אופן פן יקר אגו אסון באחיו גתאמק ראובן ואמר לאביו שימסרגו
 בידו ואט לא ישיבגו לו קבל עליו מדעתו וברצוגו שיוטל עליו תרעומת שגי ילדיו יוסף
 ובגימין כאלו הוא היה סיבה לתרינת יוסף עם חיותו ברור אצלו אביו תף הוא בלי פשע
 מעגין יוסף וסבר וקביל עליו שתמיד יתרעם עליו ויאמר לו את שגי בגי תמית ודש את
 אביו לאמר את שני בני תמית כלומר הרגי מקבל עלי מדעתי ומרצוגי שאס לא אשיבגו
 אליך ישתמיד תתרעם עלי ויתאמת לי את שני בני תמית כי אני סיבה לשניהם ובודאי
 שמתרעומת אביו הזקן אליו בכל יום יגיע אליו מהעונש מדת מרובה ממדת פורענות והיה
 חושש אליה ראובן הרבה והרובים דברים אלו לדברי יהודה באומרו וחטאתי לאבי וגו׳
 ובזה נתיישב ישומרו את שגי בגי והם היו ארבעה והרמב׳׳ן דל ישב זה ואמר שבלק לומר
 שתתת אחד מבניך יהיה הכפל בבני ולשון את שני בני משמע שלא היו לו יותר ובמה

 שכתבנו אתי שפיר פי׳ מקרא זח לאדוני אבי חר׳ יצתק ז״ל.
 ויאמר אלחיבס יחגך בגי הוכשר בעיני לתת חפרש בין ויאמר בפתת ולויאמר בםגול
 שויאמר בפתח משמעו לשעבר ובסגול משמעו בשעתו ובכן גתתי י את לבי
 לדרוש ולתור ויאמר זה היאך הוא מתפרש לשעבר ובמה שגפרש בעה״י יתישב תיבת
 בגי האמורה בכאן שאע״פ שלא היה יכול לומר יחגך אתי שלא ירגישו בו השומעים וגם
 מציגו שחגדול קורא לקטן חחביב עליו בגי כיש שאול לדוד הקולך זה בגי דוד ע״פ

 דרכיגו ידוקדק היטב בע־׳ת.
 והנני ממתיק ב׳ תיבות הללו במדרש רבה וז״ל אלחים יחנך בני אמר ר׳ בגימין
 לפי ששמענו תנינה בי׳־א שבטים ובשבט בנימן לא שמענו והיכן שמענו כאן

 שמענו אלהים יחנך בני.
 והנה כפי הנראה המדרש הזד. בא בעקמימות נתלה ובשפת יתר שהיה די באומת
 לפי שלא שמענו חנינה בבנימן בא לסף ואמר בו חנינה כ״ש שאין לשון המדרש
 מכוון מתחלתו ועד סופו שמתחלח אמר ששמענו חנינח בי״א שבטים משמע שבשמיעה
 לחוד שמענו חנינה והלא מקרא מלא הוא הילדים אשר חנן אלחים את עבדך וא״כ בפח
 מלא יכול לומר נאמרה חגיגד. בי״א שבטים מאי שמעגו דקאמר וכגגדו בבנימין דקאמר לא
 שמע׳ לשון זה משמע שנאמר בו חנינה ואנו לא שמענו ואימת נאמר בו חנינה והלא עתק
 לא היה נולד א״כ הכי הוה ליה למימר בי״א שבטיבם נאמר חנינה ובבנימן לא נאמר והכי
 הוה ליה לסיומי מלתיח לפיכך בא יוסף ואמר בו חנינה ולישנא זה טפי עדיף ממה

 דקאמר והיכן שמענו כאן שמענו שהוא לשון מעוקם וכפול ומכופל.
 את זה ראה לבי ויאמר להשיב כי בעהמ׳׳ד כראותו ב׳ דקתקים הללו שהם ויאמר
 שחוא בפתח שלדעתי משמעו לשעבר ותיבת בני בקש לישבם באופן נאות
 ועמד והתבונן בדברי אבינו חזקן ע״ה שאמר הילדים אשר חנן אלהים את עבדך שלכאורה
 נוכל לוטר שהזכיר חנינה בי׳׳א שבטים ובבנימן לא הזכיר שלא היה בעולם וכפי תאמת

) הלשון ח ) 
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 חלשזן מורה שאין חחנינה בבנים אלא ביעקב שין אמר הילדים אשר חנן אלהים את
 עבדך וא״כ נוכל לומר איפכא שלא חוזכרח חנינת בשבטי ישראל וכי תימא החנינה
 שהוזכרה לאב היא נכללת בבנים דברא כרעא דאבוה אם כח נאמר אף חחנינח תוכלל
 בבנימן שאף הוא בלול ביעקב מ״מ לא ראי זה כראי זה שהשבטים שהיו בעולם חנינת
 יעקב תתפשט בהם אבל בנימן שלא היה בעולנם אין מקום להיותו כלול עמהם זהו
 שדקדק בעהמ״ד שאמר שמענו חנינה בי״א שבטים כלומר אעפ״י שלא נוכל לומר לא
 אמירה ולא זכירה שחחנינה אינה אלא ליעקב מ״מ מצינו למימרבהו שמיעה דכיון דברא
 כרעא דאבוה החנינה שנאמר ליעקב תתפשט אף על הבנים הואיל והיו בעולם ומצינו
 למימר בהו שמענו מה שאין כן בבנימן שעדין לא בא לעולם ודש ובבנימן לא שמענו.
 ולפי שיש לחטט ולפשפש בדברי יעקב ע׳׳ח שאחר שתא כוין בחנינה זו לשאול מה׳
 ית׳ שיתנם לחן ולחסד שינצלו מעשו א׳׳כ למה תלה החנינה בו ולא בילדים היה
 לו להזכיר חחנינה בילדים שהיו צריכים לה כעת להנצל מיד עשו העומד לפניהם
ה שודאי כוונת יעקב ע״ ה היתד, להזכיר חנינה על בניו להנצל מיד עשו  התשובה מ
 האמנם חשש שמא ח״ו בה יתעורר עשו עליהם ובטהום גילה שם תהיה רעדה ת׳׳ו לזה
 לא הזכיר החנינה בילדים אלא בו ולשעבר באומרו הילדים אשר חנן אלהים את עבדך
 ויוסף ע״ח בשומעו דברי אביו וידע כוונתו ארי בר חכים הוא לו כשנתגלגלו הדברים
 ועמד לפניו בנימן ובקש לברכו זכר דברי אביו ואמר לפנים זאת בישראל אבי שאמר
 הילדים אשר חנן אלהים את עבדך ותלת תדבר בו ולשעבר יודע אני ומכיר בו שכוונתו
 היתד, להתפלל על בניו ולעתיד ואיתה ברכה אני מברך אותך בה ודש וי^מר אלהיס
 יחנך בני רצת, לומר שזאת האמירה היא קדומה ליעקב ולרמוז שהיו דברי יעקב אמר
 בני ודש ויאמר ומה אמר אלהים יחנך בני ובזה נתישבו כמין חומר ב׳ דקדוקים הא׳
 שדמדקנו שהם ויאמר ותיבת בני וזהו לדעתי שכוון בעהמ״ד באומ׳ והיכן שמענו כאז
 שמענו ואין שמיעות הללו בשמיעות הא׳ אלא הק׳ והיכן שמענו שבירך יעקכ את
ת שסרזכש  בניו בחנינ׳ באן שמענו שבאומרו ויאמר אלחים יחנך בני ב5^ לפרש מ

 יעקב ע׳׳ה.
כ ת כ  ןיעןא עיגיו וירא אות בגימין אחיו בן אמו וגו׳ המקרא הוה הניקוד הזה רבה על ה
0 ת  א׳ אומרו וישא עיניו וירא וכי עד השתא לא ראהו והלא כבר נאמר יירא א
ר אחל כן אמו מ  את בנימין וגר א״כ ראיה זו למה נאמרה עוד מה צורך לתת בו סימנים ת
 ואם יש צורך בדבר היה לו לאומת בראיה ראשונה כשהזכיר ואמר וירא יוסף אתם את
 בנימין שם חיח לו לומר אחיו בן אמו עוד אומרו ויאמר הזד, אחיכם אשר אמרתם וגד
 מה זו שאלה והיה לו לאומרה בראיה ראשונה ומת קשר יש בשאלה זו עם חכרכת
p  שברכו אלהיס יחנך בני וגר. עוד ראיתי לדקדק מד, שאגי רגיל לדקדק שיש הפרש 3
 נקוד ויאמר לויאמר שויאמר כשהמים בסגול היא אמירה בשעתה וכשהוא נקוד בפתח
 היא אמירה מוקדמת וכאן אמירה זו בשעתה היא ואיכ היה לו לנקד בסיגול למה נקודד,
 בפתח עוד מפני מה ברכו בשם אלהים חיח לו לחתחיל ברכתו בשם השם שהוא כעל
א י  חחנינה והרחמים והיה לו לומר ה׳ \חנך בנ״ ולישב מקרא זד, על מכונו ראיתי לתכ
 דברי רבותינו המוזכרים ברבה במקרא זה שבביאורו בע׳׳ה יתישב על נכון ודל אלהיס
 יחנך בני אמר ר׳ בנימין לפי ששמענו חנינה בי״א שבטים ובשבט בנימק לא שמענו והיק
 שמענו כאן שמענו אלחים יחנך בני לבאר מדרש זח ראיתי לחקור בו א׳ מהו לשק
 שמענו שאמר וזיל קרי בי רב הוא הילדים אשר הנן אלהים עוד אומרו ובבנימק לא
 שמענו הכי הול״ל ובנימין עדין לא נולד ואומת מהיכן שמענו כאן שמענו לשון מיותר״
 וכפול ומעוקם הכי הוה ליה לאחוז בדרך קצרה לפי שלא שמענו חנינה בכנימק שעדין

 לא



 באור מקץ החיים ל
 לא נולד לפיכך אמר לויוםףאלהים יחנך בני ואני אומר שר׳ בנימק בא ליישב המקרא הזה
 של וישא עיניו וירא בכל הדקדוקים שאמרנו והתחיל ואמר לפי ששמענו מק לומ׳ שאף
 אם יש מקום לדקדק ולומ׳ שאו? בישאר שבטים לא נתברכו בחנינה שאומרו אשר חנן
 הוא דבר שעבר שחננו ח׳ ליעקב אבל בבנים לא נאמר חנינת מ״מ אמר ר׳ בנימין מ״מ
ם חנינה מה שאין כן בבנימין ואומרו אבל בבנימין לא שמענו כוין לומר ה  הרי שמענו ב
 שאףי אם יש מקום לומ׳ שאף בנימין נכלל בחנינה ישאמר יעקב באומרו הילדים ובנימין
 הוא בכלל ילדיו מ״מ אחר שעדיין לא נולד אין ממום לבוללו בתיבת ילדים שהוזכרה
 קודם לידתו וז״ש ובבנימין לא שמענו ואומרו והיכן שמענו כאן שמענו בוק לומר שאף
 אם יש מקום לומ׳ ג״כ שאעפ״י שאמר יוסף לבנימין אלחים יחנך אין חנינתו בחנינת
 שאר אחיו שנתברכו בלשון אביהם אשר בירך אותם ואמ׳ הילדים׳ אשר חנן לכך קאמ׳
 והיכן שמענו לרמוז ולומ׳ שיש לדחות שלא נאמרה חנינה בבנימין הואיל ולא אמרח
 אביו לכך חזר ואמ׳ באן שמענו וביאור כוונה זו יתברר בישוב המקראות ובביאורם עפ׳־י
 מדרש זת שאומ׳ וישא עיניו וירא את בנימק אחיו בן אמו כיון לומ׳ שנתן לבו ועיניו
 לכרול בנימין אחיו עם שאר אחיו בברכת הזק שברכם בחנינה וז״ש וירא את בנימין
 אחיו בן אמו ביון לומ׳ שאחר שאביו קראו בנימין חבת יתרת נודעת לו בו לקרות שמו
 בנימין וגם ראה ראיה שנית בהיותו אחיו באהבת אביו כאומרו וישראל אחב את יובף
 מכל בניו ומכתמא בחיותם אחים אהבתם שוה וגם ראה ראה היותו בן אמו ואהבת אמו
 באומרו ויאהב יעקב את רחל קשורה בשניהם יחד אחר שראת שלש סיבות חללו
 לכלול בנימין בברכת אביהם חזר לבקש סבה רביעית והוא אומרו הזה אחיכם הקטון
 אשר אמרתם כיון לומ׳ להם אתם בפיכם כללתם את זה עמכם ודש הזת אתיכם הקטון
 אשר אמרתם ואחר שראה אלו הארבעה סבות גזר אומר כי מעיקרא יעקב כשאמר
 חילדים אשר חגן אלהים בגימיץ היה בכלל מטעם חארבעה סיבות שהוזכרו ודש ויאמר
 אלהים יחגך בגי כלומ׳ אמירה זו איגה שלי אלא קדומה היא מפי הזקן והוד, ליד, כאלו
 אמר אבינו הזקן בפיהו אלחים יחנך בגי ודש ויאמ׳ לרמוז שהיא אמירה קדומה מפי
 אבינו הזקן ע״ה שאמ׳ בפי׳ אלחים יחנך בני ודש בעל המדרש ואמר כאן שמענו כלומ׳
 תן העתך להתבונן במקרא ותדע ותישכיל שכאן שמענו בבנימק חנינה מפי הזקן ע״ה
 ועתה עבור על כל המקרא ותמצאחו כמין חומר שאומרו בנימין אחיו בן אמו רצה
 לרמוז לשלש סיבות שאמרנו באהבת יעקב •בבנימין אם מהוראת ה׳ או בהיותו אתיו של
 יוסי* אהובו ואם מפאת אמו שהיתר, חביבה עליו והסיבה הרביעית הזכירה הכתוב באומרו
 הזה אחיכם הקטון אשר אמרתם ואומרו ויאמר שהיא אמירה קדומה כרן לומר
 שהאמירה הזאת אינח שלו אלא יעקב אבינו ע״ה אמרה בפירוש והוה ליה כאלו אמר

 אלהים יתנך בני כנ״ל.
 ונהיה לשון רש״י נצנצה בו רוח הקדש עיי הליכה זו תחי רוחך ונו׳ הרב המזרתי דל
 כתב שהוקשה לו יתורא דהיה די באומרו ולא נמות ולדידי משמעותה קא
 קשיא ליח ז״ל דמאמר ונחיה תוצהק במהיד, מתים אמנם בעניץ זה לא יוצדק זולתי מאמר
 דולא נמות שע׳׳י התבואה שיביאו ממצרים לא ימותו ואיב לא שייך הבא לומר ונחיה
 לחכי דריש דל דגצגצח בו רוח הקדש ונו׳ ובהכי הוי מחית מתים ממש באומרו ותחי

 רוח יעקב ונו׳.
לא נמית ברעב בנימק םפק וגו׳ לדעתי הוקשה לו דל כיון דקאמר ונחיה למד, חוצרך  ו
 לומר ולא נמות וכי תימא הא דרשינן ונחיה לרוח הקדש ולהכי אצטריך ולא נמות
 לגופיה לעגק הגוף שלא ימותו ברעב מ״מ אין מקרא יוצא מיד פשוטו וכיק דכתיב ונחיה
 ומשמעו שלא ימותו ברעב למה חזר לומר ולא נמות ויישב זה באומרו בנימין ספק וגו׳

 כלומר



 °א באור מקץ החיים
 כלומר האי ולא נמות לאו לנופיה אצטריך אלא כאן רמז לנו דברי יהודה לאביו שאיל
 בנימין ספק ונר ודש ולא נמות כלומר הליכתנו תועלתה ודאית שתינו ולא נמות אבל
 תפיסת בנימין היא ספק ואין ראוי להנית הודאי ולתוש לספק ותוכחת זו רמוזה באומרו

 ולא נמות כנ״ל.
 ואומר אל חחרטומים ואין מניד לי ונר רדל אמרו שחחרטומים חיו פותרים חלומו של
 פרעה אבל הוא לא נחת דעתו בפתרונם ובשלמא בקרא ואין פותר אותם
 לפרעה מצינא למדרש הכי דתיבת לפרעה הכי משמע שהם היו פותרים אבל לא היה
 הפתרון נח לפרעה וזהו פרעה דאמד קרא אמנם אומרו ואין מניד לי לא שייך למדרש
 חכי ושמעתי דחאי דקאמר ואומר אל חחרטומים ואין מנה לי •הם מכלל דברי החלום
 ותמהתי מי הזקיקם לזח ואומר אני שמח שחתעוררנו על מח שדרשו דל שחיו פותרים
 אבל לא נתקררה דעתו לפתרונם היכי קאמ׳ הכא קרא ואין מניד לי שמשמעו שלא
 פתרו כלל הערה זו הזקיקתו למי שאמר שמאמר ואומר אל התרטומים הם מכלל דברי
 חחלום וקודם שאבאר ענין זה אעורר שתי הערות אתרות א׳ מה ראה פרעת שלא
 נתקררה דעתו בפתרונם שהיו אומרים שבע בנות אתה קובר שבע בנות אתה מוליד
 שהפתרון אינו דבר שהוא נראה לעין אלא כפי מה שיעלה על לב הפותר עוד אם כפי
 דבריהם דל שהיו פותרים לפרעה מפני מד. לא נתקיים פתרונם והלא הם אמרו שהכל
ד כאשר פתר לנו כץ היה שכל התלומות הולכין אתר  הולך אחר הפתרון כמו שאמר ח
 הפח וא־׳כ למח לא נחרדים פתרונם ונתקיים פתרון לסף ולכן אני אומר תנוח דעתו שמי
 שפירש שואומר אל חחרטומים ונו׳ הם מכלל דברי התלום ופירושו שראה בחלומו
 שדבר אל חחרטומים ולא ענו אותו דבר ודבר ״זה אמר פרעה זה פתרונו
 שכל מח שיאמרו חחרטומים אין בו ממש שלכך חראו לו בחלום שאין מניד לו שפירושו
 שכל מד. שיאמרו לו אין בו ממש כאלו לא אמרו דבר ולכך לא נתקיים בו פתרונם דהוי
 כאלו לא פתרו כלל ופתרון יוסף נהה דעתו בו ונתקיים שהוא הפותר הראשון וכזה
 נתישבו דברי רבותינו דל שדרשו מאין פותר אותם לפרעה ולאקשיא קרא דיאין מניד

 לי ונתישבו שני המקראות כמין חומר כנ״ל ח״ךי
 ויתל אותי במשמר אותי ואת שר האופים וגו׳ ותיבת אותי הכפולה ראיתי לתקן ולומר
 שלחיות שחטאו של המשקה חיח קל מחטאו של אופה כמו שאמרו דל שהמשקה
 עבר זבוב על הכוס והאופה נמצא דבר מנוול בפת לכך כשנתגלה סרחונו של המשקה
 שמו אותו במשמר קל בית שר הטבחים חמיוחד למשמרת לאות לבני מרי כל אחד
 מקומו כפי חטאו וכשנתנלח סרחונו של אופר. שתית יותי- חמור ממשקת שמו אותו
 במשמר בית שר חטבחים במקום תראוי לו כפי תטאו וכששמו האופה במאסת הראוי ל
 יותר חמור ממאסרו• של משקד. חזרו וזכרו חטאו של משקד. והעתיקות ממאסרו הראשון
 ונתלוה עם האופה לתלת שניחם יחד ודש ברישא דתן אותי כמשמר לרמוז המאסר וחזר
 ואמר אותי ואת שר האופים לרמוז על המעשה השני שתו שניתם יתד כניל(תייםכפוסי).
 ונחיה ולא נמות נם אנחנו נם אתה נם טפנו ונו׳ כל נם שבמרךא בא לרבותיולהוסיף
 ואלו השלשה נמים ראוי להתבונן ולבאר מאי רבותייתו אתר המיתון הנני ה׳ כי
 ראיתי בעסק זה שלשה דברים שהם מתפשטים על הכל האמנם כל אהד מהם מהשלשה
א עיקר לאותו דבר והשנים באים כרמי הא׳ שבהם הסכנה שמתפשטת  הנד בכתוב ת
 על כלם אם לא לליכו את בנימין ועיקר הסכנה היא על האחים שהקולר בצוארם ובאו
 כמוצרים עם אדוני הארק כמו שאמרו ואם לא חי פרעת כי מרנלים אתם נםצא שעיקר
 הסכנה היא על האחים והשנים האחרים באים ברבוי הב׳ הוא הצער שמלל את כלם
 אם ילך עמהם או לא ילך ועימר הצער תלוי בזקן שהוא אב לכלם כמו שאמר ונפשו

 קשורה
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 קשורה בגפשו ולכך אמר גם אתה שהוא העיקר והשנים האחרים טפלים לו וחני הוא
 צער שבר רעבון שאף אם כלם מצטערים בזה צער הטף קשה מכלם שאיגם
 יכולים לסבול ;לכך אמר גם טפנו שהם העיקר והשנים חאחרים באים ברבר ותתחיל
 בגם אנהנו שהסכנה מביאת לידי מיתת ולכך אמר וגחיה ולא גמות שהיה
 די באמרו ולא נמות מאי ונהיה דקאמר אלא שהתנה עמהם שאם לא יוליכו עמהם
 בגימין שהם מדלגים הליכת בנימין מצלת מן המיתה ולזה אמר ונהיה ולשני דברים
 אחרים אמר ולא נמות שהליכת בנימין מסלקת את המיתה ונתקיימו ג׳ גמין אלו על

 נכון כנ״ל.
 והננו עבדים גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו פשטיה דקרא שני גמין הללו כל
 אחד מרבח את חכירו ובשלמא הגם שגי מסודר שלא מבעיא בגימין שגמצא
 הגביע בידו ראוי להיות עבד אלא אפי׳ האהים שלז1 גמצאו בידם כלום מ״מ הואיל וחם
 אחים חיו וחם ביחד יש מקום לגזור עליהם להיותם עבדים עמו האמנם הגם ראשון שהוא
 גם אגחגו אין מקום לרבות מי שגמצא הגביע בידו ואומר אגי שלהיות שהשבטים חללו
 ע״ה בבואם במאסר פשפשו במעשיהם ובהשו לדעת על מה באה עליהם הצרה חזאת
 ואעפ״י שהם גזרו אומר שהם גקיים ממכירת יוסף ומהשלכתו לבור כמו שכתבגו באבל
 אשמים אנחנו עב״ז הודו כלם והתודו שיש בידם עון אכזריותם על אחיהם כמו שאמרו
 אשר ראינו צרת נפשו בחתחגגו אליגו וגו׳ והסכימו וגמרו שהיא היתד, םיבת
 צרתם כמו שאמרו על כן באה אליגו הצרה הזאת ועתה ברבר זח מתישב גם אנחנו
 שלא מבעיא האהים שהיו סיבה בעון זה אלא אפי׳ בגימין שגמצא הגביע בידו לקה
 עמהם כי אחים חם ולא יתפרדו ונתיישבו שגי גמים חללו על נכין גם אגחגו בערך
 הסיבה שהביאתם לצרה זו שהאחים עיקר הסיבה ובגימין בא ברבר והגם הג׳ הוא בערך

 חעוגש שחוא עינך חעוגש וחאחים באו ברמי כג״ל.
 (ע״כ דברי הרב מכאן ואילך דברי התלמיד מאיר ם״ט)

 ויאמר יהודה אל ישראל אביו שלחח חגער אתי וגקומח וגלכד, וגחיח ולא גמות גם
 אנחגו גם אתה גם טפגו אגבי אערבנו וגו׳ אם לא הביאותיו אליך והצגתיו לפגיך
 וחטאתי לך כל חימים פי׳ רש״י דל וחצגתיו לפניך ישלא אביאנו לך טית כי אם חי ופי׳
 הראים דל שההצנה והחעמדח אינן נופלים רק על חחי ע״ש וק״ל מאי דעתיח דיחודח
 לקבל עלל אחריות מיתה כי אם הניע זמנו של בנימין מאי אולמיה דיהודה להצילו
 ממלאך חמות ואיך אמר וחטאתי לך כל הימים בעוה״ז ובעוה״ב ונלע״ד שיובן במד, שאמרו
 כבבא בתרא דף י״א ע״א ודל תניא אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונח על קופח
 של צדקה פעם אתת באה אשד, לפניו בשנ׳ בצורת וכו׳ לימים חלה ונטה למות אמרו
 מלה •׳ש לפני הקמה רבשיע אתה אמרת כל חמקיים נפש אחת מישראל כאלו קיים
ה  עולם מלא ובנימין הצדיק שהתיה אשה ושבעה בניה ימות בשנים מועטות הללו מ
ב שנה על שנותיו ע׳׳כ ופשוט הוא שבעת שנטה למות  קרעו לו נזר דינו תנא הוסיפו לו מ
 שחיח מסוכן ובשביל שחחית אותת אשת ושבעה בניה ניצול מיד מלאך תמות נם נקדים
ל משום ר׳ יתדה נשיאה אין העולם מתקיים  מאי דאיתא בשבת דף קי׳ט ע״בודלאמר ת
 אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן אמר ליה רב פפא לאביי דידי ודידך מאי א״ל
 אינו דומד, חבל שיש בו חטא לחבל שאין בו חטא ע״כ בזה נבא רתבנת ב׳ כתובים
 חללו שכאשר כלו לאכול את חשבר וחיו כלם מתים ברעב אם לא ישלח בנימין אז
 ויאמר יחודח אל ישראל אביו שלחח תנער אתי ונקומח ונלכח ונחיד, ולא נמות גם אנחנו
ל מיתת הרעב אלא ה ש  כלומר אפילו אם לא הייתה אתה אבינו יעקב עמנו בספק ז
 אנתנו לבדנו יש יכולת בזכות זה להציל את בנימין מיד מלאך תמות כי החיה שבטי יה׳

 וכעובדא
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 וכעובדא דבנימק הצדיק וזהו גם אנחנו ר־ ל ל״מ עתה שכבודך עמנו אלא נם אנחנו יספיק
 זכות שנחיה ברעב להציל את בנימין מיד מלאך המות וכיש עתה שגם אתה בחיר
 שבאבות תחיה בשבילו וכ״ש שנם טפנו כי אינו דומה חבל שיש בו חטא לחבל שאין
 בו חטא א״כ במוטיב תלתא כחדא אנכי אערבנו ונר אם לא חביאותיו אליך והצגתיו
 לפניך שלא אביאנו מת כי גדול הזכות הזח להצילו אפ־לו ממלאך חמות וכעובדא דבנימין
 הצדיק שניצול בשביל שהחיה אשד. ושבעה בניה ובכח זה הזכות נתקשר יהודה בקשר
 אמרן להיות מנודה בב׳ עולמות אם לא יביאנו חי והטעם שנענש עד שהתפלל עליו

 מרעיה מפני שנתי על תנאי צריך הפרה עיין בהרא״ם ז״ל.

 פרשת וייגש
 ריין״י דל ויזבח זבחים לאלת אביו יצחק חייב אדם בכבוד אביו יותר מכבוד זקנו לפיכך

 תלה ביצחק ולא באברחם.
 לא נעלם הקושי הנופל בלשונו ז״ל דאדרבא אם היה תולה בכבוד לאבי אביו ולא
 לאביו היה הקושי יותר עצום דברו למה תלה הכתוב באבי אביו ולא כאביו כי
ב הוא לו ופשיטא ת  קרוב הוא שכן דרך בני אדם רתת גדולה וכבוד למי שגדול ק
 שחייב אדם בכבוד אביו יותר מכבוד זקנו ומאי אתא לאשמועינן ואין לומר דקשיא ליד,
 דאמאי לא קאמיי לאלת אבותיו דא״כ לא תירק ולא מידי דחתלמיד וחרב שואלים וגו׳
כ  למא* דקשיא ליח דג־מא תי־תי לאלחי אבותיו גם אין לומר דקשיא ליד. כדקשי ד
 ברכיה לקמן דאמאי לא קאמר אלחי יצחק דאדדבא תורתו קלסלתו באר תלמיד
א ק  תחילח אח״כ הרב ויש שפירש דלישגא שנים שהיו מהלבין אתמודד קא מתמה ו
 תריק למה לא אמר לאלחי אבי יעהכ ודוחק ומח שנראה לע״ד לתתצי קושיא זו נימא
 דקשיא לרב בקרא דמילת אביו איתי־ דאטו עד חאידנא לא ידעינן דאכיו ה־וא יצחק ודי
 באומרו אלדד יצחק וישב במאמרו חייב וכר ר״ל אה״נ דמילת אביו אייתר האמנס
 לכתחילה נקטיה לתרוצי כמה קשיה וכמה טעמי דאמאי לא קאמ- אלדד אברהם אי
ר דף ל״ג פ׳ תולדות ר׳ שמואלבר יצחק אמר אברהם לא ניצול מכבשן מ  נימא כדחדל ב
 האש אלא בזכות יעקב משל וגו׳ נמצא דהא בהא תליא ולולי אברהם לא היה יוצא
 יעהב אלמלי היה נשר* ולכך היה ראוי לומר לאלהי אברהם כי דדה הוא הסיבה ביאתו
 לעולם בהצלתו מאור כשדים ואי נימא טעמ» אחריתי לשדדה לו לומר לאלת אברהם
 כי אילו היה אימר לאלדד אביו אברהם חיח בכלל מאתים מנח ושם יצחק בתוכו נקדא
 וכדחדל יצחק נקרא אברחם מח שיעדר עתח באומרו ראלחי אביו יצחק דהוי דוקןי* או
 נימא טעמא אחרינא ועיקר דהיל״ל לאלת אברהם עתה בירידתו למצרים הפך הגזרה
 כי ראוי היה לירד בשלשלאות של ברזל כאשר ראה אברהם במחזה לאמר ועבתם
 ועינו אותם וחשם ברחמיו גלגל תדבר שירד באותה מעלת במצרים ולסיבת כל הטעמים
ל אח״נ כי מצד אלו חטעמים ראוי לומר לאלדד אברהם  הללו קאמר קרא אביו ת
 אמנם מצד שחייב אדם בכבודו להיותו אביו וזיל בתר טעמא דאביו הביאו לעולם

 קרוב לו יותר מזקנו אף כי הוא סיבה ראשונד. כנ׳ל ח״ך.
 אמותד, הפעם הרא׳׳ש דל פי׳ מכוון למה שאמרו דל בתנהומח על כי ארד אל בני
 אבר שאיל הקב״ד. אם לא ימות בן בתייך שאין לו נתנם ולכן עתה בראותו
ר מ  א״ל אמותה הפעם אחרי ראותי את פניך כלומר אלו לא היית תי כמו שתיתי ס

 היתה
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 הייתה מיתתי שתי מיתות הראשונה המיתה עצמה והשנית ירידתי לגהינם ועתה אחרי
 ראותי פניך ועודך חי מיתתי אחת ולא שתים שאיני יורה לגהינם כמו שהבטיהני ה׳ וזהו
 אמותה הפעם ולי נראה כי להיות מיתת הבן על האב ומה גם אם הוא ידידו ויחידו
 קשה יותר ממיתח ויבחר מות מחיים לרוב צערו ויגונו והמיתה חיים היא לו לכך אמר
 אמותה הפעם כלומר אלו הייתי מת קודם ראותי פניך לא ודתה גקראת מיתה שנהת
 רוח היא לי אך עתה שראיתך ועודך הי אם אמות אטעם טעם מיתה ומיתתי מיתת

 עולם וזהו אמותה הפעם.
 לשק רש״י והיה בראותו כי אין הנער ומת אביו מצרתו לדעתי הוקשה לו ז״ל יתורה דהאי
 קרא תהיה בראותו דכיון דהאמר ויהי כי עלינו אל עבהך אבי וגו׳ היה די באומרו
 ונפשו קשורה בנפשו ומת למה ליה למהדר ולמימי והיה בראותו וני׳ ותיתן ז״ל באומרו
 אביו מצרתו כלומר האי ומת לא קא־ אמא• ד ־אמ־־ לעיל ונפשו קשורה בנפשו דמפני
 שנפשו קשורה בנפשו יסתכן האב וימות דאי הכי לא עת האב בלבה יש להצטער כי
 נם על הבן יש להצטער שמא יסתכן וימות בהפידו מאביו ולא היה לומר ומת האב
 כלבד אלא ע״כ יש לפרש ולומר דהא׳ ומת כיון להודיענו שמלבד שיש לנו להוש לחששה
 הנז׳ שנפשו קשורה בגפשו ובזה יבואו ליהי םכגה האב עם הבן ומתו גם שניהם אף גם
 זאת יש לחוש מבלי שנשניח אל הסיבה הראשונה שבראה האב כי אין הנער יצטער
 כמדת האב על הבן ויסתכן מצרתו ובהא לא ישתתף הבן עם האב בצרה זו נמצא
 שכפרידת בנימין היה מעותד יעקב למיתה משתי סיבות אם מפני אהבתו שאהבת נפשו
 אהבו ובזה היו שניהם שוים ובזולת זח יש חשש לצערו של יעקב שיצטער על בנו
 כטבעו של עולם והוא לבדו יבא לידי סכנה ואל שתיחם חשש יהודה והראשונה היא והיה
 כבואי אל עבדך אבי והנער איננו אתנו ונפשו קשורה בנפשו וממילא משהמע כי האב
 והבן באים לידי סכנה ואומרו והיה כראותו כי אין הנער ומת רמז לסיבה השנית שחשש
 לצער אביו שמא יסתכן ממנו ולזה אמר ומת כי הוא לבדו יבא ליהי סכנה לא הבן ובזה
 ידוקדק לשון רבינו דהא דנקט לישנא דקרא כוליה רמז דקשיא ליה יתורא בקרא ויישב
 זח באומרו אביו מצרתו כלומר לחכי טרח רחמנא וכתב האי והיה להורות ביעקב הששא
 אחרת ואין לחוש אלא לו בלבד וז״ש ומת אביו מצרתו בלומר חששא זו של מיתח אין לחוש
 ממנה אלא לאביו ולא לבן ותינו מחשש צער לא מצה האהבה והפירוד ואלו חששנו
 מצד האהבה היו האב והבן שניחם שוים וחיינו מקרא קמא תנפשו קשורח בנפשו כנ״ל.
 אמרתה הפעם אחרי ראותי פניך אמר ר׳ם הנה עד עתה כאשר נתפרדת מננד עיני
 אמור אמרתי כי אק לי עוד חיים כי טרמ כאשר היתה מיטתי שלימה ודעתי
 כי יש לי חלק לעח״ב אמנם עתר. כאשר ספרו לי כי אתח מלך ומושל על ארק מצרים
 חשבתי מחשבות אולי ח־ ו חטאת וחללת יצועי להיותה בלתי שלימח באשר התערבת
 בשטופי זמה ארק מצרים הדא ואפי׳ בחיי חייתי נקרא מת כשחז״ל רשעים בחייחם וכו׳
 אך עתה אחרי ראותי פניך ר״ל השתנתי בפרצופיך כי עודך חי כלומר צדיק ע׳׳ה ובניהו
 בן איש חי וכשחדל אטו כולי עלמא בגי מתי גינת וגו׳ בודאי למפרע חי היית ובפעם
 הזאת ופעם זאת גופלת לשון מיתה וזהו אמותה הפעם וגקט עודך חי ולא קאמר כי אתח
 חי נוכל לפרש כי בא לרמוז לגו כי גם עגק מה שקרה ליוסף ^ם אדוגתו ומה שפטפט
 ביצרו וגצח אותו ראה ג״כ יעקב בפרצוף יוסף והיינו כי עודך ר׳יל אף שחשטן פטפט
 עמך ראיתי כי עודך חי חיים כפוסי ם״ט
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 פרשת ויהי

 המלאך הגואל אותי הרמב״ן ז״ל כתב כי המלאך הזה הוא שנאמר עליו כי שמי
 בקרבו ששמו כשם רבו והוזקק לזה כי הוקשה בעיניו אחר שנתכוון לכרכו
 באלהי אמן הטוב והמטיב איך תכף יתנחם ויאמר המלאך הנואל ונמצאת כמעט הזכרת
 ש׳׳ש לבטלח עוד איך ייחס הגאולה למלאך ונואלנו ה׳ צבאות שמו כי אין זולתו לגאיל
 לבך פירש דל שהמלאך הזה אלהיט חיים ומלך עולם והוא אל שדי הפודה וגואל וכן
 כתב הו־אב״ע ז״ל והנח רדל בפסחים פ׳ ערבי פירשוהו כמשמעו דגרסיגן התם אמר ר׳
 יוחנן השים מזוגותיו של אדם יותר מן הגאולה דאלו בגאולה כתיב המלאך הגואל אותי
 מכל רע מלאך בעלמא ואלו במזונות כתיב האלהים התעה אותי ע״כ חרי שאמרו ז״ל
 דמלאך זה בעלמא הוא האמנם תן לבך לתבונה וחקור ודרוש בדבריהם זיל ותדע
 ותשכיל כי אדרבא כוונת ר׳ יוחנן לפרש מלאך זה כמו שכתב הרמב׳׳ן ז״ל ודבר ה׳
 בפיהו אמת והנה ראוי לדקדק בדברי ר׳ יוחנן דאמאי לא קאמר שהגאולה על יד המלאך
 דבתיב המלאך הגואל והמזונות ע״י השם דכתיב האלהים עוד מאי מלאך בעלמא דקאמ׳
ה ולא געלם ממגו כי המלאך א  והתשובה מבוארת במד, שאמרגו שר׳ יוחגן ראה ר
 הגואל הוא שר העולם והוא פודה וגואל מ״מ מדאפקיה רחמגא וכתביה מלאך למד ולמד
 דאתא לףא לאשמועיגן דקשים מזוגותיו של אדם יותר מהגאולה וז״ש דאלו בגאולה כתי׳
 המלאך כלומר אע׳ג דקושטא דמילתא דהאי מלאך קדוש וגורא שמו מ״מ בתר כתיבה
 אזלינן ומלאך כתוב דהיינו מלאך בעלמא מה שאין כן במזוגות דכתיב בהו האלהים
 והביטה וראה דברי חכמים וחירותם באומרם דאלו בגאולת כתיב ולכאורה האי לישנא
 לא מדיקא דתיבת אלו אינח גאמרת בתחלה זולתי לבסוף והכי איבעי ליה למימד
 דבנאולה כתיב המלאך ואלו במזונות כתיב האלהים הרועה ונו׳ חאמנס כוינו ז״ל דאי לא
 הוה כתיב האלהים הרועה המלאך הגו^ל היה אפשר לומר ע־׳כ האי מלאך חואהאלהים
ה ואמר המלאך  אבל השתא דאשכחן דבתר דכתיב האלהים הרועה שיגר, הכתוב מ
,  משמע דכוונת חכתוב לחלק ביניהם ולומר דלא מן השם הוא ענין הגאולה וזה רמז ד
ץ נ  יוחנן במאמרו דקאמר בריש מילתיה דאלו בנאולה כתיב דתי כאלו חקדים לומר ע
 המזוגות ובתריה קאמר עגין הגאולה והוי כאלו אמר בהדיאדבמזונות כתיב האלה־ם ואלו
 בגאולה כתיב המלאך דאלמלא מקרא דהאלהים דכתיב לא מצי למדרש ר׳ יוחנן דרשא
 דידיה וזהו שדקדק ואמר דאלו בגאולת כתיב וג׳ והגה אף שהדרשא תדרש מ״מ מתוך

 דברי ר׳ יוחנן מפורש הדבר שפשט חכתוב כדברי חרמב״ז ומהימן פשתה.
 נפתלי אלד, שלוחח דרך משלחי רצים בחיות ובעופות שמגדלים זכר ונקבה כמקום
 א׳ ואח״כ מפרידים חזכר ומוליכים אותו למקום אחר וכשרוצים לחשמיע דבר
 קל מחרת קושרים אגרת קטנה בקרן איל או ברגל חעוף ומשלחין אותו והנה קל טהרה
 יבוא לבית מלונו שהנקבה בו כי שם ביתו וא״כ חל״ל נפתלי איל שלוח ומד, גם שחזכר
 קל במרוצתו מהנקבה כאומרם ז״ל במדרש על פסוק וישם רנלי כאילות למה המשיל

 לנקבה ולא לזכר שהנקבה מעמדת רגליה יותר מהזכר.
 ואוסר אני שבהבנת אותו מדרש של אילות נבא לפירוש מקרא זה של אילה שלוחה
 והרי לך לשון המדרש וישם רנלי כאילות כאילים אין כתיב כאן אלא כאילות
 כגקבות ולמה שהגקבות מעמידות תגליתם יותר מהזכרים כאילות שתי אילות דבורה
 ואסתר דבורת דאתיא מנפתלי אילה שלוחה ואסתר דכתיב למנצת על אילת תשתר
 יראוי לדקדק ראשונה מאי האי דקאמר כאילים אק כתיב כאן אלא כאילות הם שפת
 יתר ואין להם הבנה היה די באומרו למה כאילות ונו׳ עוד אומרו שהנקבה מעמדת
 רנליה יותר מהזכר כפי זה אדרבא היא הנותנת שמפני שהזכר אינו מעמיד רגליו והוא
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 קל מהנקבה היה לו להמשילו לזכר ולומר וישם רגלי כאילים עוד אומרו שתי אימת
 דבורה ואסתר מה קשר יש לדרשה זו עם מה שקהם ואם היא דרשה לישב שאלת
p לה והל״ל דבר אחר עוד מה היא הכוונה להמשילם ת  אילים אין כתיב באן היכי מ

 לשתי גביאות הללו ולא לזולתם או לנביאים זכרים ע״ה.
 והנכון אצלי שבעל המדרש הוקשה לו בקרא היכי קאמר וישם רגליבאילות והנה תנועת
 האיל היא קלה במרוצה כמאמר התנא ורץ כצבי וא״כ היכי קאמר ביה קרא וישם
 רגלי כאילות הוה ליה למימר וירק רגלי כאילות לא וישם שאינה תנועה ומהלך האילים
 ולזה כיון התנא באומרו כאילים אין כתיב כאן כלומר אעפ״י שכהדיא כתב קרא אילות
 לישנא הוישם לא שייבא כאיילים הוי כאלו לא כתיב בקרא אילות כיון דקאמר וישם
 וחשתא לא גחית תגא לאפלוגי בין אילים לאילות ובמה שסיים ואמר אלא באיילות בה
 רמז לפרש וליישב המקרא כלומי־ אם יקשה בעיגיך דלישגא תישם לא יוצהק כאילים
 ותאמר אילים אין כתיב הביטה וראה דקרא לא קאמר אלא איילות שבכווגה נתכוון
 הנביא לומר אילות שהם הנקבות למעט המרוצה שהיא בזכר ואדרבא המשילם לגקבות
 שמעמידות רגליהם מלתץ כזכר ולהכירייק קיא וקאמר וישם לא וירק וביאור הענק הו*ין
 שעם היות שמצור, לרוק לעישות רצון ה׳ במו שאמר התנא לפעמים העכבה היא עבודת ה׳
 וימצא זח באמונת חבטחון שמי שבוטח בחקב׳ח אינו משתדל לעשות חפציו במרוצה
 אלא אדרבא משתאה מחריש לדעת חחצליח ח׳ דרכו וה־ק קרא אלחים ח׳ חילי כלומר
 בה׳ שמתי מבטחי והוא חילי ובזה וישם רגלי כאילות ישאיני מתרשל ורק לעשות חפצי
 ולהשיג מבוקשי כאיל אלא אררבא אני מצפה לה׳ ומעמיד רנלי כאילה הנקבה שמעמדת
 רגליה ואיגה רצה במהלכה כזכר ובהכי מתיקא קרא באומרו וישם ואילות ולא אילים
 ונם נתקשר אומרו אלהים ח׳ חילי עם וישם רגלי כי לכאורה מה עגין זה אצל זה ובמה
 שאמרנו כורח חדא היא והא דקאמר אילות שתי אילות דבורה ואסתר וכו׳ משום דקשיא
א ירוץ לעשות מעשהו הוצרך  ליה וכי משום שבא קרא להשמיענו שהבוטח בה׳ ל
 להמשיל הדבר לאילות לזה המשיל ואמר לא נתכוון הכתוב רהשמיענו פעולת תנועת
 האילוית שהיא מעוכבת בלבד אלא נתכוון שתנועת האילות שתי נביאות שנקראו אילות
 והתנהנו בתנועת האילות שהיא בעכוב ולא במרוצה לפי שבטתו בה׳ והם דבורה ואסתר
 וחנח מצינו בדבורח שעם חיות שזרזח את ברק להלחם בטימרא במאמר ה׳ עם כל זה
ם ברק והעמידה ארה רגלד, מפני כבודו של ממום שלא יחיו אומרים  לא רצתה לילך ע
ת אשד, ימכור ח׳ ארז םיםרא וחלכח כחילוך חאילת לפי שבטחח בחסד האל ובחבטחתו  ב
 גם אסתר אעפ׳׳י שראתח ישתו כל ישרא^ בםכגח עצומת וחלכח כמחלך חאילת שהעמידה

 רגלית מלכת במרירות לאחשורוש כי בטחח בחשי׳׳ת שירחם ויציל את ישראל.
 ואל שןקי צדקניות אלו מין חנביא באומת וישם רגלי כאידות כלומר אחר ששמתי
ר אלתים ת׳ חילי חעמדתי רגלי כאילות כדמרח מ א  מבטחי בת׳ כמו ש
 ואסתר שלא חשתדלו למחר לחשיג את מבוקשם אלא שמו בטחוגם בח׳ שחוא חעוזר
 האמיתי ואל בוגד, זו גקראת אסתר אילת חשחר כי כמו שחשחר שמעביר אפלת ומביא
ר שעל ת ס  אורת אין עושת פעולתו ותגועתו במתרח אלא לאט כרצוגו ית׳ כך חיתה »
 ידה יצאו ישראל מאפלה לאורה לא נחפזת לדרכת אלא לאט לאט ותיתת מצפת
ה נתבאר לך פירוש  וממתנת לתשועת ת׳ ועתח פקח עיניך וראד, כי בביאור מדרש ז
 מקרא זד, נפתלי אילח שלוחה כי הכתוב מודיענו כי נפתלי היה תמיד בוטח בת׳
לכך לא חיח נחפז ואץ בעניניו אלא חיח מעמה רנליו באילת שהיה  ואלחימ ח׳ חילו ו
 משים בח׳ מבטחו ולא חיה הולך אלא במאמר ח׳ וזחו אילח שלוחה שחאילת מעמדת
 תליה ואינה הולכת אלא כשמשלחים אותה וזהו אילה שלוחה ואמר הנותן אמרי שפר
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 אא באור ™ החיים
 לכוונה זו בעצמה ולא היה משתדל בעניניו אלא בכל דבר ודבר היה נותן הודאה להשי״ת

 ומברך עליהם וזהו הנותן אמרי שפר.
 ויברכם ביום החוא וגו׳ אחו שפתח בשניהם באומרו ויברכם והם אפרים ומנשה וסיים
 בשניהם באומרו כאפרים וכמגשה מפגי מה לא אמר בכם יברך ואמר בך לשון

 יחיד עוד תרי לאמר למד, לי ללא צרך אפי׳ לחד מנייהו.
 ןע׳׳ל לומר שאבינו הזקן ע״ה בראותו ילדיו והם יוסף ומנשה רע בעיניהם המעשר, אשר
 עשה להשים יד ימינו על ראש אפרים והוא הצעיר ואת שמאלו על ראש מנשר,
 והוא הבכור ותרעומת יוסף על זד, וחשש הזקן פן תמשך מזה שנאה בין שני האחים
 כאשר קרח ליוסף עם אחיו חזר תכף והתחכם ע׳׳ה לתווך שלום ביניהם בקיום דברו
 במעלת אפרים ושיאמר מגשר, אגי גדול ממך באופן כבחכד, זו שסדר ע״ח בו ביום וזהו
 ביום ההוא דקאמר בברכה זו יש בה שווי לשניהם וזחו ויברכם ויש בד, לשון יתיר וזהו
 בך דקאמר ויש בד, שתי אמירות כל א׳ אומר אותי גדל על אחי ולשון הברכה הוא
 ישימך אלהים כאפרים וכמנשה שבברכה זו יש שווי לשניהם ולזר, רמז באומרו ויכרכם
 ויש בח לשון יחיד באומרו כאפרים וכמנשה פרט כר א׳ בפני עצמו ולזה רמז כאומרו
 בך לשון יחיד ויש בה שתי אמירות כלומר שתי משמעיות שכל א׳ מהם משמע יקר
 ונתלה לאחד מהם על חבירו שאם באגו להתחלה אפרים גדול שבו תתחיל ישימך
 אלהיט כאפרים ואומרו וכמנשה משמע שמנשה גדול מאפרים שכן הוסיף ואמר וכמנשה
 ואלו אמר כאפרים ומנשה בודאי אין בה תוספת ומנשה נטפל לאפרים אבל השתא
 דקאמר וכמנשה הוי תוספת על אפרים באופן שבל א׳ יוכל לומר אני ג־ול ממך זה
 בהתחלה וזה בתוספת וזהו תרי לאמר דקאמר ובזה סרה הנאת אפרים ונעשה שלום

 ביניהם שלום יעשה לי: כנלע״ד ח״ך.
 ויראו אחי יוסף כי מת אביהם וגו׳ עד וינחם אותם וידבר על לבם. פרשה זו סתומה
 בעיגי לרוב דקדוקיה ולא מצאתי לרדל ולא למפרשי התורה דל דבר שיתוקנו
 בו כל המקראות הללו על בוריין ואני בעניי הכינותי דרך ישר לישר בו פרשה זן
 ולישבה על מכונה ואלתם דקדוקיח ראשונח אומרו ויראו אחי יוסף בי מת אביהם מה
 ראו על ככה בהזכירם עתה מיתת אביהם ומה הגיע אליהם בראית מיתתו לשיאמד
 חכתוב ויראו אחי יוסף בי מת וגו׳ ומדרשי אגדה רבים ואגי קרבת אלהים לי טוב שכו
 יתוקנו דקדוקי המקראות האלו כלם כאחד כאשר תחזינה עיניך בעח״י עוד תיבת רו
 ברוב המקומות משמעה בקשה ולשון הלואי וזה משמעו לכאורה שמא וכפי זת אין לו
 תמר, במקרא כמו שכתב רש״י דל ונכח ה׳ דרכינו שבו יפורש האי לו כמנהגו הטוב
 עוד כפל והשב ישיב למח לי עוד אומרו ויצוו אל יוסף לאמר ויצוו אל שלוחם לומד
 ליוסף והנה מלבד שהכתוב חסר ומעוהם הנה לא יוצדק היטב בהם לשון צווי ואזהרד־ו
 ובשלמא באביך ציוה תוצדק בו לשון צווי כי כל דברי האב לבן ומה נם אבינו הזק
 ע׳׳ה הם צווי ואזהרה אבל באחי יוסף שמסתמא ודאי לא צוו בשליחות זה את בניהם
 אלא אחרים שילכו בעדם ליום* ויתתגגו לגנדו לא תוצדק בהם לשון צווי וא״כ הכי הוה
 ליח למימר וישלחו אל יוסף לאמר ובהאי לישגא אין אגו צריכים לעקם המקרא ולחסות
 כדאמרי׳ השתא ויצוו אל שלוחם אלא כתוב מפורש חוא אין בו נפתל ועקש עוד האי
 לאמר והסמוך לו מח כוונו לומר עוד אומרם אביך צוח לפני מותו חנה הם שינו ונס
 כחשו מפני השלום כמאמרם דל והיד, אפשר וקרוב לודאי שלא תועיל ולא תציל כי
 גם יוםף הצדיק ע״ה נחש ינחש איש אשר כמוהו וידע וישכיל כי לא מאביו חיתה זאת
 ומלבם יוציאו מלין כי הנה הנם היו עומדים צפופים לפני אביתם בעת נסיעתו ע״ה ואיש
 אשר כברכתו ברך אותם וצום וורזם כאשר עם לבבו כאומרו ויכל יעקב לצות את

 בניו
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 בניו ואם אמת היה הדבר הזה שם ישר יוכח עמו ופה אל פה ידבר בו לבל יקום ויטור
 את אחיו כי מאת ה׳ ודתה זאת רמעץ עשה כיום הזה להחיות עם רב ויפה שעה אחת של
 קורת רוח ותנחומי חלב שידבר יעהב ליוםף בנו בעד אחיו פה אל פה מכמח שנים ע י
 אחרים א״ב איפוא מאי אדהניא לחו באומרם אביך צוד, לפני מותו ולא נתנו אל לבם
 שיוסף יכחישם ותקנתם קלקלתם ואם דחח דחיתני באמור אלי אדעתא דחכי דברו אחי
 יוסף וסדרו שליחות זה כי הם לא כוונו רס לעורר אהבה ביניהם ולהזכיר לפניו אביו
 ודברו הטוב וכי אב אחד לבלם וזכות אבותם מסייעתן ושפתותיו דובבות בקבר לחלק
 טובה בעדם ואולי בזה יתמלא עליהם רהמים ויעביר. רעה מבשרו וזאת היתד, כוונתם
 בשליחות זה לא זולת שתיקתך יפה מדבורך עוד מה צורך באומרו כה תאמרו ליוסף
 היה די באומרו אביך ציוח לפני מותו לאמר לך אנא וגו׳ עוד כפל אנא שא נא בחדא
 מניהו חוח םגי. עוד אומרו פשע אחיך וחטאתם הנה אבינו הזקן האריך במקום שחיה לו
 לקצר שבמקום שהיה לו להקטין פשע בניו האריך אפו ועשה אותם שנים באומרו פשע
 וחטאתם וגוי ועוה אם בקש על הפשע מה צורך לבקש על חחטא מצורף לזה היה לו
 לחברם ולבקש עליהם יחד והכי אבעי ליה למימר פשע וחטאת אחיך וגו׳ עוד אומרו כי
 דעה נמלוך דברי תימה הם שבמסום שהיה לו להקטין פשעם וחובם ענח בם כי גדול
 הוא מאד ולא יאות זה לדורש טוב ודובר שלום כ״ש דשלם שבאבות חחפק שלום בניו
 עוד אומרו ועתה שא נא לפשע עבדי אלהי אביך הנה חם דברי אחי יוםף אליו או דברי
 שלוחם מתחננים לפניו ואומרים שאעיפ שאביהם מת, אלוהו קיים והם עבדיו כדברי רדד
 ואם כן למה הוכללו בתוך דברי צואת הזק־ ע״ה דהכי משמע דהאי ועתה הוא בכלל
 אומרו כה תאמרו ליוסף ונו׳ וכפי האמת אינו עוד אומרו ויבך יוסף בדברם אליו מה
 עלתח לו לבכות אם נאמר על שחשדוהו כמובא במדרש רבה מאי בדברם אליו
 דקאמר דמשמע שמפני שדברו עמו בכד, ואם חיח חדבר מפני חחשד מאי איריא
 כדברם אליו באמירת בלבד בכל מקום שתהיח בין בפניו בין שלא בפניו ראוי לחתאונן
 ולבכות שהשתהו וא׳׳כ מאי בדברם אליו דקאמ׳ עוד אומרו וילכו גם אתיו מת כוינו
• י  בהליכה זו והשתחרתם כעת וכי חהתא היא להון למודין הם מעת ירידתם למצר
 להשתהות לפגיו ארצח וידוקדק עם באוריגו בע״ח תיבת גם אחיו מה ראה להשמיעגו
 והיח די כאומרו וילכו אחיו וגו׳ עוד מה מינו באומרם הננו לך לעבדים היד, די בחשתחום
 ארצח עוד לפי׳ דש״י זיל שפירש כי התחת אלהים אגי בתמיה וכי במקומו אגי עומד
 אם הייתי רוצה להרע לכם כלום אני יכול וכוי הנה כפי זח לא חבטיחם מלחרע להם
 אלא שהודיעמ שמעכשיו לא ירעו ולא יטיבו רק ה׳ הוא הטוב בעיניו יעשה וא״כ לא
א לומר אף  תוצדק על זד, תיבת אל תיראו אלא אל תחושו שכוונת יוסף כפי פרש׳׳י ת
 אם ארע לכם אל תשיתו לב כי אפשר וקרוב לודאי שהגראית בעיגי לרעה הנה בעיני
 אלקים הגה היא טובה כפולה ומכופלת והמר ימיר רע בטוב וא״כ כפי זה לא יוצדק
 אל תיראו על טעגה זו ואף אם גאמר כי יוםף תרתי קאמר להו חרא אל תיראו ישאעשה
 לכם רעח שאף אם אעשח אל תחושו כי התתת אלהים אגי גם לזאת אשאלה ממנו כיון
 דלא האי כי התחת אלהים לאל תיראו חיל׳׳ל תרוייהו אל תיראו ואל תחושו כי חתחת
 אלהים אגי ואק לומר דה״ק כיון דאין יכולת בידי אמגע מלהרע וא״כ אל רתיראו דהא
 ליותא דאם ידע ה?;דם את עתו ויבוא לית גקימה לא ימגע מפני טענה זו דקנאה חמת
ת דחלא ת״י אנא יוצדק  גבר ולא יחמול ביום נקם ובשלמא לפי׳ אגקלוס שתרגם א
 אומרו אל תיראו אמגם לפי׳ רש׳־י לא אתי שפיר כדאמרן עוד אומרו ועתה אל תיראו
 מלבד היתור שכבר אמר לחם בתחלת דבריו אל תיראו הגה עוד יש לדקדק שבתחלה
 אמר אל תיראו בהתלט דמשמע לא היום ולא לעולם ולבסוף אמר ועתה אל תיראו

 דמשמע
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 דמשמע דווקא בעת ובעוגח חזאת אל תיי-או אבל לעתיד ייראו ויפחדו גם תיבת וינחם
 נתנה לב לישבח בעח״י דלכאורח אין לנחמה כאן מקום שאע״ג שמיתת אביהם גרמה
 יראתם כעת והיא אשר רגיעתם לחתחנן לו ולבקש מלפניו מ״מ עמידתם לפניו ושאלתם
 ממנו חיתח לעבור על פשע ולמחול אשר אשמו ואשר חטאו זה כמה ולא תוצדק

 בזח נחמח
 אך בזאת יאותו לנו המקראות הללו כשנקדים ונאמר כי אבותינו השבטים שבטי יחי ע׳ה
 תמיד חיח לגגד עינם פחד אלהים אשר גזר אומר לאברהם גר יהיה זרעך בארק לא
 להם ועבדום ועגו אותם והיו מצטערים ודווים מגזרת מלך גוסף על פחדם מעון מכירת
 יוסף אחיחם ובעוד אביחם חי חיו בוטחים בזכותו יהי להם לסתרה להציל להם מרעתם
 ובמותו כהתה עינם ונם ליחס וקצרת רוחם כי אמרו כלנומתים במות אבינו חזקן ועתח בעונותינו
 ומרת אבותינו נתיר, לחרפת לכל סביבותינו ואל כל זח רמז תכתוב באומרו ויראו אחי יוםףכי
 מת אבירם ובחיותם כואבים ומצטערים חשבו מחשבות לחציל נפשם מני שחת ויאמרו
 לאמר לו ישטמנו יוסף וחשב ישיב לנו וגו׳ כווגו לומר חלואי ומי יתן שישטום לנו יוסף
 על כל תרעד, אשר עשינו לו ויפרע ממנו כאשר תאוח נפשו בשעבוד _ ועינוי אולי נוכל
 כפרת כי מוטב דליכםיף בתאי עלמא ולא בעלמא דאתי וצדקת תתית לנו כי נקמת יוסף
 לא תתית משכלת ואף גם זאת תשתוקקו והתאוו תאור, שיתכוין יוםף בנקמו את נקמתו
 בעגותו אותם לקיים מאמר אשר גזר בין חבתריבס ולגבות מחם חוב זח ובזה יהיה
ם לעזר לכפר על גפשותם מעון מכירתו וגם להועיל מגזרת בין הבתרים ודש לו ה  ל
 ישטמגו יוסף והשב ישיב לגו כלומר מי יתן והלואי שישטמגו יוסף ויתכוין להפרע ולנכות
 ממגו חוב עון מכירתו וחוב גזרת אבותיגו הקהומה וזהו והשב ישיב רמזו לשתי השבות
 השבת אביהה של יוסף והשבת גלות הגגזר על אברהם בין הבתרים וצרפו מחשבה זו
 למעשה. כי שלחו ליוסף לחלות פניו על זה כאומרו ויצוו אל יוסף ונו׳ כמו שנבאי בעה״י
 וחגח חאגשים חאלח שלמים חם במחשבתם גתכונו בהשלמת מחשבה זו לבל יידע ליוסף
 דאיגחו גיחא להו בהכי והם המדברים ומחלים פגיו על זח כי בזח יחשב מצווה ועומד
 ולא תועיל השטמתו ונקמתו להציל להם מרעתם ואת אשר נגזר עליהם לכן גתחכמו
ן ף ת ד  לחשתלם במחשבה זו ששלחו לחלות פני יוסף על זאת ואל יודע אליו כי מידם ז
 זאת להם והם חמחלים פניו וזחו שאמר ויצוו אל יוסף לאמר אביך צוד. לפני מותו
 לאמר כלומר צוו את שלוחם וזרזו אותו להשיב שולחם דבר זה כמדובר אליו ולא יוסף
 עליו ולא יגרע ממנו בי בזח תתמעט מחשבתם ולא תועיל ולא תציל שאם יוסיף עיי
 דבריחם השומע ישמע וישכיל וידע כי פיחם חמדבר אליו וכל מח שיעשח לא לרצון
 יהיח לחם ואם יפול מדבריחם ארצח תסתתר כווגתם ויובגו דברים כמשמען שמחליס
 פניו לעבור על פשע ולמחול אשם לפיכך זרזו שלוחם וצוו אותו לבל יפיל מדבריהם
 ארצח יז״ש ויצוו אל יוסף לאמר כלומר ציוו אותו לך אל יוםף וכד. תדבר רא פחות
 ולא יותר ודברי חשליתות חם אביך צוח וגו׳ אנא שא נא ונו׳ אומרו אביך צוה לפני
 מותו לאמר הכוונה שפי׳ בלאמר קדמאה היא חכוונח בעצמח חאמורח בלאמר תנינא
 וה׳יפ אביך צות אותנו וישם דבר בפינו והזהירנו וזריזנו להשינם אליך בלי תוספת ובלי
 מגרעת כי איש חכם אתר. ובר חכים את ליה ומי כמוך להבק פשר דבריו ודש אביך
ק  צוד, לפני מותו לאמר כלומר צרנו לומר לך דברים אלו מבלי יתרון בעל הלשון ל
 שמעם ואתח דע לך ופתח הזקן ואמר כה תאמרו ייוסף והזכירם להוסיף בכוונה זו כלומר-
 לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם לומר ליוסף וכדבר הזה תדברק אליו אנא
 שא נא פשע אחיך וגו׳ כפל תחינתו ובקשתו ואמר אנא שא נא תתחיל לרמוז לו שבא
7  לבקש מחילת שתי פשעים ותם אשר תזכרנום למעלח וכנגדם אמר אגא שא גא כרמ
ש ה  ואמר פשע אחיך וחטאתם אמר פשע אחיך כגגד עון מכירת יוסף כי תוא תנתבע מ

 ראשונה



 באור יי״י החיים לה
לק ייחד שמם עליו ואמר פשע אחיך והזכיר  ראשונה כי הם הפושעים בכוונה ובמזיר ו
 ותטאתם בסתם כגגד גדרת בין הבתרים כי לא על ידם נגזרה אותה גזירה אבל מ״מ כיון
 שנחה עליתם אותת גזירת מוכרחים אנו לומר כי על חטא באה כי אין יםותן בלא עון
 ולכן אמר וחטאתם םתם לרמוז חטאת כתובת בספר תשר ע״י אבדתם אבינו ע״ה וזהו
 וחטאתם סתם לרמוז יחד אבות ובנים. ואמר כי רעת גמלוך באן רמז לו שאלתו ובקשתו
 שהיא הפך משמעות המקרא שאין כוונתו שימחול ייתם ולא ירע לתם אלא אדרבא
 בקש זאת מלפניו בתחנון ובתפלה שישלם להם רעה ודש בי רעה גמלוך וכוונת הזקן
 היתד, לטובה ולברכה כי בנקמת יוסף תהיה אחרית לטוב כי יכופר להם עון יוסף
 המשתלשל עם בניו בכל דור ונזירת בין הבתרים ולא פירש כוונתו בפירוש לבל יחשב
 כמצווה ועומד ורעת הצריק יוסף שירע לאחיו בהתכוונו לטוב לחם לא תחשב ולא תועיל
 ולא תציל אילו בא באזהרה לכן םתם הזקן דבריו ובטח בחכמת בנו ארי כר הכים הוא
 ליה ואומרו ועתה שא נא לפשע עבדי אלהי אביך אפשר דעבהי אלהי אביך האמורים
 כאן הם אבותינו הראשונים עייר, ובפרט אברהם שע־י ננזרה גזירת בין הבתרים ולכך
 שינה ואמר פשע אשר ע״ פ דרכינו נזכרה למעלה בחטא שכשהיא אמורה אצל בנים
 נזכרה בלשון חטא כי הם לא ידעו מאומה ובערכם הוא חטא וכאן שהוזכרה אצל אבות
 זברה בפשע דרגביה דידהו פשע מקריא כיון שע׳־י ננזרה גזירה והכוונה בחזרת תפלה
 באומרו ועתה שא נא לפשע וגו׳ היא לרמוז ליוסף ולומר לו הלא אט תטיב רהפרע מהם
 בכוונה זו ישהיא להקל מעליחם עול פשעיחם אשר פשעו בך וחטאת כתובה בבין הבתרים
 הנה מלכה שהטיב להם נם לאבותינו הטיב שער ידך יכופר להם העון שבשבילו נגזרה
 גזירת בין הבתרים ודש ועתה שא נא לפשע עבדי אלהי אביך כלומר בבקשה ממך
 לקיים מצותי לחפרע מאחיך לכוונה שרמזתיך שהיא לכפר עליהם ואם לא תעשה
 בגינם עשת בנין אבות ראשונים ותעשח חםד עם המתים ועם חחיים וז״ש שא נא לפשע
 עבדי אלתי אביך וגו׳ ולא יבול יוסף לחתאפק כי גכמרו רחמיו אל אחיו כשומעו את
 ריגתם ובקשתם אשר בקשו ממגו וחית במקום שתית לתמ לבקש מלפגיו לתטיב לחם
 שיעורם על דבר כבוד שמו כ׳ יוסף הוא השליט על תארק וגהפוך הוא ששאלו מאתו
 שיקח את גקמתם מהם כי ראו כי גדל הכאב הגזור עליהם מאד ובחרו הרע במיעוטו
 ולכך שאלו מאת יוסף שינבח חובו מחם אולי יוכלו כפרח ומי שמע כזאת ולא ימם לבבו
 לכך ויבך יוסף בדברם אליו ואפשר עיר שעבדי אלהי אביך האמורה כאן חם בני יוסף
 וזרעם והכווגה לומר הביטה ותאר, כי גם בגיך וזרעם משותפים בצרה זו כי גם עליהם
 תעבור בום תרעלת גזרת בין חבתרים ולכן ראוי לו לחשתדל ולחביא עצות מרחוק במה
 יוכל לחציל את בגל ואת ביתו אחריו כי מי יחוש עליהם חוק ממגו ובשומעו צרת בגיו
 חמרמרו מעיו וזלגו עיגיו דמעות ודש ויבך יוסף בדברם אליו ויתאפה וידבר אל אחיו
 דברי שלום ואמת וחבטיחם על חחוח וגיחמם על חעתיד ויאמר אליחם אל תיראו כי
 חתחת אלחים אני חבטיחם לבלתי עשות לחם רעד, ודש אל תיראו ואע״פ שחם תתאוו
 לרעתו לתציל גפשם מרעת שעבוד מצרים חננזר עליתם בין חבתרים מ״מ סוף סוף
 מצטערין הם גם ברעה זו ובמקום גילה שם תתא רעדת כי צרת שמת ולכן אמר לתם
 אל תיראו ואמר כי חחחת אלהים אגי הוהיעם כי חבק מחשבתם ובטלה באומרו תתחת
 אלהים אגי כלומר וכי מושב אלחים ישבתי ח־ו שתרמו בגפשכם ותתחכטו להקל מעליכם
 את עול גזרת מלך מלכו של עולם בהכבירי עליכם עול־ ותעלו על רוחכם כי מעשה ידי
 אדם מעשה אלהים המח חלילח חלילה לא איש אל כי המכתב מכתב אלהים הוא והוא
 אומר ועושה וגוזר ומקיים ואין לזרים אתו ואל זה כיון באומרו כי התתת אלהים אני
 ואומרו ואתם חשבתם עלי רעח וגו׳ בא אליחם בטעגח בתרח לבטל מחשבתם ולחבטיחם
 לבל יעשח עמחם רעח ודש ואתם חשבתם וגו׳ כלומר ועתח אודיעח נא אתכם כי

 מחשבותיכם
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 מחשבותיכם מחשבות און כי חנח עיניכם חרואות כי אתם חשבתם עלי רעה ויהפוך ה׳
 לי את הקללה לברכת נם עתר, בעשותי עמבם שפטים אולי יקרה ח׳ לקראתי והטיב
 אתכם ונמצא שלא תועלתם בתקנתכם ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת ולא תועיל ולא
 תציל וחטאתי לאלהים ובכן הלא אטי־תי לכם אל תיראו ואפשר לי עוד לפרש במקרא
 זה ולומר שדחה מחשבתם בטענה אחרת והיא שהאדם אינו שליט ברוחו להרע או
 לחטיב כאשר יחפוק ואם ירע לאחר אין שלטון בידו להעביר רעה מבשרו כאשר תאוד,
 גפשו אך בשרו עליו יכאב עד אשר יחפוק ח׳ לגאלו ואפשר ואורי כי תתגבר עליו רעתו
 ומרעה אל רעה יצא ויהיה גרמא בגזקין לכן האיש הירא את דבר ח׳ אל יתן את פיחו
 לחטוא את בשרו אחד מבני ישראל להתעמר בו לצערו ולהבאיבו באומרו ידי ברשותי
 ועד פה אבא ולא אוסיף לענותו פן תצא כאש חמתו ית׳ ובערה ואין מכבה חיו ודשהתתת
 אלהים אגי ואתם חשבתם וגו׳ בלומר את כל דברי שלוחכם עלה באזני כי התאויתם
 לכם לבא בעול משטמתי ונקמתי מלבא בעול חמת ה׳ אשר גזר בין הבתרים ותאמרו
 בלבבכם כמקרה יוסף שהתענו לו וחיתח לו אחרית ותקוה כן יקרנו דעו איפה כי לא
 לעולם אריב אתכם ולא ישלוט ידי בכם כי מתיירא אני שמא יתרע מזלייכו ולא
 ישליטוני להעביר רעה מבשרכם ותהיה דעתכם רבה כי מי יוכל לתקן את אשר עוותו
 אם לא לרוכב בשמי שמי קהם הי הוא האלהיס אין עוה מלבהו ואל כל זה כיון באומרו
 חתחת אלחים אני וכוונת דבריו אלח למדנו ממה שאמ׳ ואתם חשבתם עלי רעה אלהים
 חשבח לטובח למען עשח כיוס הזח וגו׳ וביאור דבריו שאמר לחם ואם תביטו תראו כי
 מח שחשבתם עלי רעת וחתי לי לישועת ילאו בכל שעתא ושעתא מתרחיש גיסא דשאני
 חתם שחיתח קיום חעולס ועמידתו וזחו שאמר למען עשת כיום לחחיות עם רב אבל
 בזמן אחר אין ראוי לתת ממשלה למידת הדין לשלוט פן תשרח עליו ולא תמוט ממנו
 לעולם. ואיפשר עוד לומ־־ שמאמר ואתם חשבתם עלי ונו׳ חם דברי ניחומים מצרת
 שעבוד גזרת בין הבתרים אשר עליה חרדו את כל חחרדח הזאת שאחר שדחו-,
ל תרדהו א  מחשבתם בקש לגחם אותם ואמר ואתם תשבתם עלי כלומר אל תפחת ו
 מצרת השעבוד אשר נזר ה׳ עליכם כי נם זו לטובת נתכוון והנני לכם למופת ולאית
 בישראל כי כמו שחשבתם עלי רעד, ואלחים חשבה לטובה כן יעשה עמכם להפליא

 ואומר אני שנתכוון לומר להם שכל מה שנעשה. (חסר h( ייוננ״ז)
 ויטכבתי עם אבותי ונשאתני ממצרים וגו׳ ויאמר תשבעה לי וגו׳ שגי מקראות הללו
 צריכים לתדרש כי חניקוד בתם רבת על תכתב א׳ אחר שאמר אל נא
 תקברני במצרים ממילא משתמע שקדמח לח חשכיבח וחיכי קאמ׳ ושכבתי עם אכותי
ם נאמרד, שכיבד, בצדיקים מ״מ  ותיקון רש׳׳י דל שאמר וסופי לשכב נעלם ממני עוד א
א ידעתי יום מיתי וכ! יעקב  חם בעצמם וענותנותם מזכירין בחם מיתת כאומרו ביצתק ל
 אמר אלכד, ואראנו בטרם אמות אי׳כ חיכי קאמ׳ ושכבתי עוד אומרו וקברתני בקבורתם
 היא מיותרת שכבר אמר אל נא תקברני במצרים מן הנכון שחיד, לו לומר וקברתני
 בקבורתם ולשתוק מאל נא תקברני במצרים דבכלל מאתים מנה עוד מה צורך להאריך
 יוסף בתשובתו לומ־ אנכי אעשד, כדבריך חיה די באומרו כן אעשה או הנני עוד מה
 צורך לשבועה באומרו השבעה לי כי שימת ידו תחת ירבו היא השבועה והנה כאברהם
 אמר לעבדו ואשביעך שהשבועה באה מאברהם לעבדו וכאן אמר יעקב ליוסף השבעה
ס  בקש שהשבועח תבא מיוסף ליעקב עוד אומרו וישתחו ישראל על ראש המטה אף א
 רמתי׳ דרשו שהפך פניו לשכינה שהיתר, בראש המטה תיבת המטה צריכה להדדש
 וראיתי לרבותיי במדרש ר׳ תנתומא ודל ושכבתי עם אמתי אמר לו יעקב ליוסף אס
 אתה עושה מד, שאמרתי לך יפה ואם לאו נפשי יוצאה ממני אמר לו אנכי אעשה
 כדבריך ויאמר השבעה לי וישבע לו כיון שנסתלס מר, כתיב ויעשו בניו לו כן כאשר

 צום
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 צום אמר הקב״ה בעה״ז אין המות מניח לאדם שישמח אבל בעה״ב בלע המות לנצח
 כיון שבלע חמות ושמחתי בעמי וששתי בירוש׳ ולא ישמע עוד קול בכי וקול זעקה ע׳־כוהנה
 המדרש הזה צריך נגר דיפריקיניה בי םתום וחתום היא אם במה שהתחיל ואמ׳ אמר
 יעקב ליוסף אט אתה עושה מה שאמרתי לך יפה ואם לאי נפשי יוצאה ממני בל זה
 היכא רמיזא ומה שאמר אחר זה הוא העתק של המרךא ללא צורך וללא חיהוש ואומרו
 אח׳׳כ ביון שנסתלק מה כתי׳ אין לו קשר ולא שייכות לא למעלה ולא למטה ומאמי ה׳
 שאמר בעה״ז אין המות מניח את האדם שישמה אבל בעה״ב וכו׳ אין ספק דרריש ליח
 מוישתחו ישראל על ראש המטה עכ״ז צריכין אנו לבאר ודבי דריש לה מקרא ועתה
 פקח עיניך וראה כי המדרש הזה בא לישב כל דקדוקי המקראות שזכרנו ולבאר כוונתי
 בפי׳ מדרש זה אקדים כי יעקב נתן בלבו לבקש מיוסר* שני דברים האי שלא יקבר
 במצרים שזה הוא עיקר שאלתו לכמה סיבות שזכרו רז״ ל אס מפני שלא יעשו אותו אלוה
 שכשם שנפרעין מן העובדין כך חיו מן הנעכדין או מפני שעתידה מצרים להיות עפרה
 כנים ולכך בקש שאל יקברוהו במצרים ודבר זה לא יוכר עשוהו זולתי יוסף דקיימא
 ליה שעתא דהוא השליט על הארק ובידו להוציאו ממצרים בעל כרחן של מצריים ואל
 זה כוון יעקב באומרו בראשונה אל נא תקברני במצרים כלומ׳ דבר זה אני מבקש ממך
 שהוציאני ממצרים ודבר זה לא יוכל עשוהו זולתי אתה לברך ומוכרח אתה לקיים מצותי
 וגזרתי בדבר הזה ואיני צריך להשביעך בפי׳ ולא שתשבע לי כי אם שימת יד תהת
 ירכי בלבד ומובטח היה בו שיוסף יקיים מצות אביו בדבר זה ואחר שבקש ממגו שאלה
 ראשונה חזר ובקש ממגו שאחר שיוציאגו מבצרים שיוליבגו לחברון שיקבר עם אבותיו
 ואל זה כיון באומרו ושכבתי עם אבותי וקברתני בקבורתם כוון לומ׳ לו שאבותיו ע׳־ה
 אשר חם חיים עדנה בי לא נאמר בהם מיתה אלא שכיבה כמו שמפורש בכל אחד
 במקומו גם אני אם הוליכני עמהם אתחבר עמהם ואהיה חי כאשר הם חיים עדנח ולא
ו לא תקיים דברי מכלל הן אתה שומע לאי וזהו  תוזכר בי מיתח כי אם שכיבח ואם ת
 שפי׳ בעל חמדרש באומרו אמר יעקב ליוסף אם אתת עושח מד, שאמרתי לך יפח ואם
 לאו נפשי יוצאח ממגי שכווגו דל לפרש מקרא דושכבתי בחן ולאו שאם יעשח מח
 שיאמר לו תוזכר בו שכיבח בהתחברו עם אבותיו ואם לאו הדבר בהפך ח״ו וזהו גפשי
 יוצאת ממגי ולחיות ששאלח זו יוסף שוד, לשאר אחיו וכלם כאחד שוים לטובת לתוליכו
 לסבורת אבותיו שאחר שיצא ממצרים במאמ׳ יוסף הליכת לאי׳י תוא ואתל שרם בדבר
 האמנם לחיותו יוסף גדול אחיו בקש ממגו דבר ואעפ״י שאין צורך לבקשת זאת כמו
ך בקשה ממנו בתחנון ובתפלה כ  בקשה ראשונה שאמר אל נא תקברני במצרים ל
 והוצרך יום* לומ׳ אנכי אעשה כדבריך כלומ׳ אף בזאת ששאלתני שנית שתקבר עם
 אבותיך עלי לקיים וזהו אנכי אעשה כדבריך ולפי שחשש שיוסף לא יוכל לקיים דבר
 זה ששאל ממנו שנית שיוליכנו לא״י דאולי ושמא לא יניחהו פרעה ולא המצריים לחרחיק
 נדוד שכלם היו עיניהם תלויות בו לכך בקש ממנו שישבע לו על זה ולא השביעו הוא
כיר לפי־עה, שהוא  פן יאמר אנוס הייתי בשבועתי לכך אמר לו השבעה לי ויוסף לא הז
 נשבע על דבר זד, פן יאשימו לומ׳ מה לך כי נשבעת אלא אמר לו אבי השביעני בלומר לא
 מידי היתד, זאת אלא אבי הוא שהשביעני ועכ״ז בקש להתעולל עליו כדי לעכבו עד
 שהזכיר לו שבועת שבעים לשון כמו שאמ׳ דל עד שאמ׳ לו עלה וקבור את אביך באשר
 השביעך נמצא שיעקב בקש מיוסף שני דברים הא׳ והיא עיקר כוונתו שלא יקבר
 במצרים ויהיה בכל מקום שיהיה ודבר זה לא יוכל עשוהו זולתי יוסף לבדו ומחריב
 הוא מן הדין לקיים דבר זה שהוא גוגע ליעקב בעצם ובבשר ואל זה כוין באומרו אמת
 והשאלה השגית היא שיקבר בקבורת אבותיו והבר זה הוא תםד שאיגו כ״ב כשאלה

 ראשונה
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 ראשונה ואל זח רמז באומ׳ חסד ובשאלה זו יוסף לאחיו כלם שוים לעשותה ואליה כוי־
 הכתוב לומ׳ ויעשו בניו לו כן כאשר צום והנה יעקב לא צוד, אלא יוסף בלבד שאעפ״י
 שהכתר אומי קברו אותי אל אבותי עיקר הצוואה היתד, ליוסף אבל במה שדרשו ן״ל
 וביארנו שהם שרי שאלות א׳ מיוחדת ליוסף בלבד והב׳ ליוסף ואחיו משותפים בה לכך
 אמ׳ הכתו׳ ויעשו בניו לו כן כאשר צוום ואפשר לי לפרש מדרש זח בדרך אחי והוא
 כי אדר שבקש יעקב מיוסף שאל יקבההו במצרים ותיא לבו בטיח ביוסף שיקיים מצות
 אביו חזר יעקב ובקש שאלה שנית מכנו יחידו והיא שלהיות עיכך תולדות יעקב היה
 יוסף כמי שאמ׳ הכתו׳ אלה תולדות יעקב יוסף ונפשו היתד, קשורה בו בקש ממנו שכמו
 שבקש יעקב ממנו שאל יקבר במצרים וחובטח בו שיקיים מצותו כך בקש מיוסף שאל
 יקבר חוא בעצמו במצרים שאם יקבר בא״י תנוח נפשו של יעקב ותשקוט ואם חיו יקבר
 בחוצח לארק תצטער דדו נפשו של יעקכ ותצא חוצח לאי־ץ יען חיא קשורח בו ודש
 ואס לאו נפשי יוצאת ממני וזש״ה ושכבתי עם אבותי וקברתני בסבורתס וגו׳ כוון לומ׳
 שאחר שבקש ממנו ואמ׳ אל נא תקברני במצרים בקש ממנו עוד שיעשה באופן שישכב
 עם אבותיו כלומ׳ שתנוח נפשו עם אבותיו ולא תצא אנח ואנח ללכת אחר יוסף לחיותם
 קשורים יחד וזהו במה שיצוד, יוסף את בניו שיקביי באייץ ישראל כמו שצה יעקב את
 יוסף וזהו שאמ׳ המדרש אם אתה עושה מה שאמרת* לך כלומ׳ אם אתה תצוה את
 בניך כמו שצויתי אותך יפת כלומ׳ תנוח נפשי ותשקוט ואל זה רמז הכתו׳ באימרו
 ושכבתי עם אמתי ואם לא תצוח וישאר בחוצה לארץ נפשי יוצאה, ממני כלומ׳ תצער
 אותי רלכת אחריך וזהו נפשי יוצאה ממני ואל זח רמז חכתו׳ באומרו ויאמר אנכי אעשה
כ כצוואת ראשונה  כדבריך ר׳׳לאגי ג׳׳כאצוה את בני כמו שצויתני ולחיות צוואר, זו אינח מ
 אמר לו השבעה לי וישבע לו וגו׳ ואפשר לי עוד לומ׳ שאומרו ושכבתי רמז ליוסף
 ומפני שהיה חביב עליו לא הזכיר בו מיתה והזכירה לעצמו וז״ש ושכבתי וגו׳ כאלו אמר
 וכשתשכב עם אבותיך וכן רמז באומרו וקברתני בקבורתם והכל רמז אל יוסף ומפני
 חבתו כנה הדברים לעצמו ואמ׳ ושכבתי וקברתני ויוסף להיותו בר חמם הבין דברי
 אמו וכוונתו ואמ׳ לו אנכי אעשה כדבריך ובדרשא זו נתיישב לבעל המדרש כוונת
 הכתוב באומרו ויעשו בניו לו כן כאשר צום שמין הכתו׳ לומר שכמו שקיים יוסף
 מצות אמו במה שאמ׳ אל נא תקברגי במצרים כן קיים ג״כ במה שצוהו שיצוד, אר!
 בניו אחריו שישאוהו ממצרים וכן עשו כאומרו ויעשו בניו לו כן באשר צום וז״ש כעל
 המדרש כיון שנסתלק כתי׳ ויעשו בניו לו כן כאשר צום ומד, שסיים בעל המדרש
 באומרו אמר רו הקמה בעה׳׳ז אין המות מניח את האדם שישמח וכו׳ נ״ל דדריש לה
 ממה שאמ׳ הכתו׳ וישתחו ישראל על ראש המטה שדקדק מי הזקיקו לקרא למימ׳ על
 ראש המטה שאם כוונתו לומ׳ מה שאמ׳ ז״ל שהשתחוה לה׳ שיושב על ראש המטה היה
ר וישתחוח כמו שאמ׳ כחזקיהו מה לו להזכיר מטה מכאן  לו לומ׳ ויסב פניו אל הקי
 מצא מקום בעל חמדרש לומ׳ שחשתחויתו היתה על מד, שאמר לו ח׳ שבעולם הזד, אי?
 חמות מניח את חאדם שישמת אבל לעתיד לבא ישמח וינל שבלע חמות לנצח וגו׳
ס ד א  והשתחויתו היתד, על שני דברים הודאה על מר שעבר והיא המיתה שנגזרה על ה
 וקבל אותת יעקב בסבר פנים יפות ושמחה ותחנה על העתיד לבא שנתבשר שיבולו
 חמות לנצח והוי כמו ברכת דיין אמת על מד, שעבר וברכת הטוב והמטיב על העתיד
ז י  לבא ואל שתיהן כוון תכתוב לומר על ראש חמטד, שמלת ראש תוצדק בין כתחלה כ
ע ל  בסוף והתחלה היא המיתה שנגזרהעל האדם והסוף שהוא הראש השני היא בשורת כ
 המות ואל זד, רמז המדרש באומרו אמר המב״ה ונו׳ כנ׳׳ל (ה׳ נסי חיים כפובי בילאו״א),
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׳ ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות וגו׳ ויאמר בילדכן וגו׳ תופשי התורה ת ו  ואלה ש?
 ז״ל לא פירשו לגו תרי ויאמר למה לי וכי הא ודאי אבעי לתו דל להודועי והאמת
 אצלי שכאן רמוז מה שאמרו רז״ל פיק דסוטה שפרה זו יוכבד פועה זו מרים ואעפ״י
 שקבלה היתד, בידם מ״מ מהטוב ומה געים לבמוךדבריהם אקרא ולכן אגיאומרדדרשי
 לה מהאי יתורא תיאמר קמא ובדרשא זו נתישב שאמירת פרעה בראשונה ודתה דברי
 ריבות ותוכחת מסותרת באומרו אליהן כי היו מתכונות להכעיסו במעשה ידיהן שהוא
 היה משתדל למעט חעם וחן חגח חיו לבגי ישראל עזר וםיבח שיפרח וישגד, וידע זה
 וגתגלה לו באשר נודע בשערים שמם יוכבד ומרים וכעת כיגו אותם בשמות שפרה
 ופועה רשמות הללו מורים על פעולותיהם שפרה שמשפרת את הולד ופועה על שתתה
 פועה לילד לפייסו או שהיתה צועקת ומתפללת לפגי ה׳ בעת הלידה שיוציא לאור
 משפט הנער ומעשהו והנה אף כי שאר המילדות שבכל מקום ובכל זמן רובם ככולם
 מגהגם בכך לא מצינו שכינו את שמם כשמות שכינו לאלו השתי צדקניות ע״ה וזה ממה
 שיורה שהיו עושות פעולות הללו בשלמות ובתמידות ובחריצות נחלה ולכך חרד פרעה
 את כל החרדה הנחלה הזאת וידבר אתם קשות ודש אשר שם האתת שפרה וגו׳ כלומר
 אמירת פ^עה כעת היתה באמור להם אשר שם חאחת שפרה כלומר תא לכם אות
 ומופת שאתם מקניטים אותי ומכוונות למרוד בצוויי כאשר כל אחת מכם קורא לה שם
 חדש שמתה על פעולותיכם וכן לא יעשה ואחר שחוכיחם על העבר חזחירם על חעתיד
 הוחרד, מוחלטת וזחו ויאמר תגיגא דכתיב ויאמר בילדכן וגו׳ ובזח ידוקדק אומרו אשר
 שם האחת •שהיה די באומרו העבריות שם חאחת שפרד, וגו׳ אבל כיון לומר שעיקר

 האמירה ודתות לחוכיחם על אשר שם חאתת שפרה כמדובר.
ת כי בנים זרים  וימס מלך תדש ונו׳ במדרש ר׳ תנחומא איתא וז״ל אמר הנביא בה׳ כנ
 ילדו עתה יאכלם תדש וכו׳ ללמדך כשמת יוסף הפרו ברית מילה אמרו נהיה
 במצריים כיון שכן הפר הקב״ה את האהבה שהיו אוהבים שנאמר הפך לבם לשנוא וכו׳
 עמד מלך חדש וחידש עליתם גזירותיו לכך כתיב ויקם מלך חדש ע׳׳כ וכן הוא במדרש
 רבד, משכיל על דבר ימצא במדרש זה מהקושי בראשונד, מאי השיא ליח בקרא תיקם
 מלך חדש שבא ליישבו בקרא דבח׳ בגדו אי קשיא ליח תיבת חדש כדקאמר לעיל
 בהדיא וכי חדש היה וכו׳ תכי מתרק לה בקרא דבה׳ בגדו בההוא קרא ליכא טעמא
 למד, נהרא מלך חדש ובשלמא אי קשיא ליח מח חטאו ישראל שכך הגיעם שפיר

 (י) סייתי
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 מיתי האי קרא דבזד בגדו שבו נותן טעם לגגאי דמשום דכה׳ בגדו לפיכך יאכלם חדש
 את חלקיחם אבל כי קשיא לית תיבת חדש מאי קא מתרץ בקרא דבדד בגדו ואם
ף מפגי מה ל מ  תשתמיט לומר מאי דגיחא לן שבעל המדרש חזר, לטעמא קא מתדר ל
 נעשו ישראל שחוקם על מצרים מלך מושל מקשיב על דבר שקר ובתאי קא עסיק
 למגדע טעמא דמלתיה וסרא דבוד בגדו לחכי אתיא גם אני לא אעזבך ואמינח לך דהא
 ליתא דלישגא דהאמר בסיום דבריו לכך כתיב ויקם מלך חדש משמע בחדיא דלישגא
 דקרא לחוד בעי למתק והיינו דנקט מילתיה בויקס מלך חדש ואלו תקשה בעיניו עקר
 הגזרה חוח ליח למנקט מילתיח בויעבידו מצרים או במקום אחר שמפירש בו הגזרה
 יותר עוד הא דקאמר כשמת יוסף בטלו ברית מילח חיכי יליף לח מקרא דכה׳ בגדו
 והיכי דייק לה מיגיה ואם תדוק לשון המדרש הדק הטבדתא קאמר למדך אלא ללמדך
 תגזר אומר דהאי דרשה לאו משום דדייק לה מקרא בלחוד קאמר לה אלא דקשיא ליה
 בקרא ואתא לישובי בהך דרשה והיינו דיוקא דללמדך לפי דעתי וכיון שכן צריך לדעת
 מאי קשיא ליה בקרא דבה׳ בגדווהיכי מתרצא בהאי דרשהוהיכי מדיקא בקרא עוד מה
 ביון באומרו הפרו ולא אמר בטלו שצודס יותר בבטול מעשה עוד אומרו אמרו נהיה
 במצריים אמירה זו למה ומה כיון בעל המדרש באומרה אם כיון להחמיר* על עצמן
 ולהוסיף עליהם עק אשר חטא זה של ביטול מילה עשו אותו ברשע וכוונו בו להכעיס
 ודש אמרו נהיה במצריים כלומר כוונתם בהפרת ברית מילה היתה לפרוק מעליהם עול
 ח׳ כי בחרו ללכת בתוקות הנוים וזה באומרם נהיה במצריים פי׳ דבריהם אין רצוננו
 לשמוע מפי מלכנו אלא לכו ונלבח בחוקות חנוים א״כ מפני מח יחדו בדבריחם
 המצריים יותר משאר האומות ואינה סיבה שלפי שבמקומן הן עומדין לכך הושוו להם
 שכיון שבאים בטענה להשוות עצמן לנויי הארצות עתר* להו שנשוו לכל האומות כיון
 שכלם שוין לרעה באשר אינם נמולין וא״כ היה להם לומר נהיה בגוים ואם המדרש כיון
 באמירה זו להקל ממשאן ולומר שלא חטאו בכוונה לרגעים רק כוונו לתועלת שימשך
 להם מהמצריים בחיותם לעם אחד כאשר אינם נימולין ודש אמרו נהיה במצריים כלוט׳
 לא חפת חוק ברית קדש במרד ובמעל רק אשת נחיה במצריים אולי נמצא חן
 בעיניחם כחיותנו כמותם תא נמי ליתא דלישנא דהפרו משמע לי שכוונו לעבור על דת
 בכוונה רא לאהבת התועלת ולהכי לא.קאמר בטלו אלא הפרו עוד אומרו כיון שכן
 הפר הקב״ה וכו׳ האי לישנא לכאורה משמע שמדוקדק ואתי שפיר עם מה שאמרנו בכוונה
 שנית באומרו אמרו נהיה במצריים שהיתה כוונתם בביטול המילה להמשיך אהבה בינם
 ובין המצריים בהיותם ערלי בשר כמותם ועל זה היה להם מהעונש שלא הועילו כתקנתן
 אלא אדרבא מה שבידם ניטל מהם שהאהבה שתתה מקודם נתקלקלה ונהפכה לשנאה
 ודש כיון שכן הפר הקב׳׳ח וגו׳ כלומר חם חשבו שביטול המילת תמשיך אהבה אדרבא
 מביטולה ואילך הפרו אהבתם מ״מ כד מעיינת שפיר ותדקדק הטב תדע ותשכיל שאא
 כך היתד, כוונת המדרש היה לו לומר מה עשה הקב״ההפר ונו׳ שלשון זה מורה על כוונת
 זו האמורה אמנם אומת כיון שכן הפר וכו׳ לשון זד, משמע לי שכוונתו לומר שעונש זד,
 הגיע להם כביטול המילה מצד עצמו ממד, שקדם לנו בידיעה מבלי שיוטל עליהם עונש

 מהדש וכיון שכן ראוי לנו לישב ענין זה ע״פ הדבתם האלה.
ה כ  ואשיבה ידי להשיב ואומרה כי במח שחנני ה׳ וכתבתי כפ׳ מקק בכוונת מדרש ר
 חמובא על אשר יאמר לכם תעשו נתנרה לי סוד מדרש זד, ונתבאר־ אצלי
כ  כאשר אבאר בעתי והנח בעל חמדרש חזה סובב סובב חורך למצוא דברי חפץ לייש
 מקרא זח דבדרשי קמייתי לא נתישבד, דעתו דאי חאי חדש חדש ממש הנה ליה למכתכ
rpr וימת וימלוך כדסאמרבגמ׳ במ׳סוטא בפלונתא דרב ושמואל ועוד אשר לא ידע את 

 מיותר
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 מיותר דפשיטח דכיון דחוי מלך חדש וגזר גזרות דלא ידע ליוסף ואי האי חדש לאו חדש
 ממש אלא שחדש גזרותיו מאי אשר לא ידע את יוסף כדשייל בגמ׳ ועוד דלמח ליה
א מלתא בהלצה ובחידות לימא בחדיא שפרעה וכל עמו נהפך לבם לשנוא  למימר ה
 עמו וכו׳ את הדברים האלה ראה בעל חמדרש ותקן בקרא דבר׳ בנדו דהתם בקרא איכא
ק מה טעם כה׳ בגדו מפני ד  למידק דהכתוב מעומס דאי אפשר י פרש, כסדרו ולומר ח
 שבנים זרים ילדו דזה אינו שהולדת בנים זרים אינה סיבה שיבגרו בה׳ אלא היא הוכחה
 שבה׳ בגדו והכי אית רץ לפרושי קרא בה׳ בגת משום דבנים זרים ילדו וכיק רבנים זרים
 ילדו מובחר מילתא דבח׳ בגדו וא׳יכ חכתוב מעוקם דהכי חוה ליה למימר בנים זרים
 ילדו כי בת׳ בגדו עוד אומרו עתח יאכלם חדש את חלקיחם שלש תיבות חללו שחם
 עתה וחדש והלקיהם צריכין ביאור שכפי פשט המקרא אין להם שחר על כן דרוש דרש
 בעל המדרש דהאי קרא דבה׳ בגדו מיידי ביורדי מצרים וקאי אקרא דוימת יוסף וגו׳
 ללמדך וכו׳. וביאור הענק הלא ידעת את אשר למדונו רז-ל בפסוק כל אשר יאמר לכם
 תעשו שבקש יוסף מהמצריים שימולו כדת משה וישראל וכן עבדיו באומרם החייתנו
 ודרשו ז ל שכווגו לחיים הגצחיים שזכו בשבילו כאשר הם גמולים במאמרו ובצרו ועתה
 בדבריהם דל חודיעוגו ולמדוגו במדרש חזח שאחר פטירת יוסף הצדיק ע״ה הפרו בגי
 ישראל אות ברית קדש וכווגתם חיתח לומר שאחר ׳שהמצריים הם גמולים הגה דם
 במקומם עומהים הואיל וחם גמילים כמצוותם כאלו חם בעצמם גימולין וכיון שכן חשבו
 בלבם מחשבות און לבטל מתם מצות מילח אחר שהמצריים מקיימים אותה במאמרם
 ודש אמרו נהה במצריים כלומר אחר שהמצריים חם נימולין במצותיגו במקומיגו חם
 עומדים וגם אנו נשב במקומם ולא נימול ואק בזה ביטול מצוד, אחר שהם נימולין וזהו
 שדקדק בעל המדרש שלא תזכיר ביטול זולתי חפרה שהפרו את בריתם בהנחילו לזרים
 ולהעמידם במקומם וזהו שאמר הנביא בפירוש בה׳ בנח כי בנים זרים ילדו כלומר
 םיבת בגידתם בה׳ היתה באומרם כי בנים זרים ילדו כלומר אמרו שהמצריים שהם
 זרים עמד במקומם לקיים מצות מילה וכאלו הם בגיהם וזהו כי בגים זרים ילדו ותוא
 מאמרם דל אמרו נהיה במצריים כמו שפירשגו וסיים הכתוב בעוגשם ואמר עתר, יאכלם
 חדש את חלמיחם כלומר אחר שחפרו חוק בריתו של אברהם אביגו וגתנו לזרים חלקם
 מן הראוי ומן הדין שהמצריים שחם חדשים שנתחדשו במצות מילה יאכלו את חלקיהם
 אחר שהעמידום במקומם וכדבריהם כן הוא וזהו שאמר בעל המדרש וכיון שכן הפר
 הקב׳׳ה האהבה וכו׳ כלומר אחר שהם בקשו להעמיד המצריים במקומם הקב״ה השלים
 מאדים להעמידם במקום תמצריים ותמצרי בשם ישראל יכונת וכשם שתם היו שונאים
 למצריים שאף אס היו המצריים אוהבים אותם באהבת ה׳ אותם הנה עם בני ישראל
 היו שונאים אותם וזהו שדקדק תמדרש ואמר שתיו אוהבים אותם דווקא עתה בהעמידם
 במקומם הקב״ד, תאותם הביא להם וכשם שהם היו שונאים למצריים נהפוך הוא עתה
 שהמצריים ישנאו אותם כאשר אוו לנפשם ואמרו שבמקומם הם עומדים ועתה ראה בי
 דרשת זו תדרש במקרא חיקם מלך חדש וה״ק הקים מלכו של עולם חדש שהם
 חמצריים שנתתדשו במצות מילת על מצרים ותם תעם שתפרו ברית מילת וקראם
 הכתוב מצרים לפי שחם אמרו נחיח במצריים ואמר אשר לא ידע את יוסף חוזר למצרים
 שהוא כינוי לישראל שהפרו ברית מילה להוסיף כננותן שהמצריים שאינם מזרעו של
 אברהם ידעו את יוסף וקיימו עליהם מצות מילה במצותו וכמאמרו ובני ישראל לא
 ידעהו וחפרו את בריתו או נאמר דאשר לא ידע את יוסף חוזר לחדש המוזכר שהם
 כנוי למצריים והידיע הכתוב שחקמת חחדש על מצרים היתד, שנהפכה האהבה שהיתר.
 ביניהם לשנאה וזרו אשר לא ידע את יוסי* ונמצא שכל מד, שביארנו במדרש רדל חבל

 נרמז
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 נרמז בכתוב ולא דבר רק הוא ויכולנו עוד לומר שביטול ברית מילה רמזו הכתוב
 באומרו פרו וישרצו כינה תולדותם במק טמא להודיע שהפרו חוק ברית קדש ילכך

 סמך לזד, ויקם מלך חדש כמו שכתבנו כנ״ל.
 וירי בדרך במלון וכו׳ ותקח צפורה וגו׳ וירף ממנת וגו׳ להעמיד מקיאות חללו על
 י מכונם כיד ה׳ הטובה ראיתי להביא מדרש רבה הנדרש בהם ותא ירק מעדני אלו
 הכתובים בדברים ערבים ויפים מתוקים מדבש ונופת צופים ודל ויהי בדרך .במלון
 חביבה מילה שלא נתלה למשה עליה אפ׳ שעד, אחת לפיכך כשהיה בדרך ונתעסק
 במלון וגהעצל למול אליעזר בנו מיד ויפנשהו ה׳ ויבקש המיתו את מוצא מלאך צל
 רחמ^ם היה ואעפי״כ ויבקש תמיתו ותקח צפורה צור וכי מנין ידעה צפורה שעל עסקי
 מילה נםתכן משה אלא בא המלאך ובלע למשה מראשו ועד המילה כיון שראתה
 צפורה שלא בלע אותו אלא עד המילה הכירה שעל עסקי המילה הוא ניזוק וידעה כמד,
דול כח המילה שלא היה יכול לבולעו יותר מכאן מיד ותכרת את ערלת בנה ותגע  ג

 לרנליו ותאמר כי חתן דמים אתח לי אמרח חתני תהיה אתר, נתון לי בזכות דמיס-חללו של
 מילה שהרי קיימתי המצוד, מיד וירף המלאך ממנו אז אמרח חתן למולות אמרח כמת גדול
 כח המיילד, שחתני חיח חייב מיתת שנתעצל במצית המילה לעשותה ולולי היא לא נוצל
 ולחזות בנועם המדרש הזה ראיתי לבקר ולחיות חוקר בו א׳ אומרו חביבה וכי שני
 ליה לישנה דמתני׳ דתני בפ״ג דגדרים גדולה מילה דשבקיה בעל המדרש הזד,
 ונקט חביבה ועוד דתמן תני למשה הצדיק והבא שבקיר, לצדקותיה ובשלמא התם דתני
 למשה הצדיק שייך לומר שלא נתלה ופי׳ שצדקת משד, אף אם נתלה היא לא תלתה
 לו להצילו מעונש התרשלות המילה וזהו המכוון בפ׳ נתלה כאותה ששנינו בסוטה יש
 זכות תולה שנה א׳ וכו׳ אבל הבא דלא קאמר הצדיק א״כ מאי נתלה דקאמר וכי מפני
 מה היד, ראוי לתלות לו ולעבור על ביטול מצוד, זו ולתת לו מרגעה אפי׳ שעה ומאי
 רבותיה דמשד, משאר בני אדם עוד אומרו שנתעסק במלון ונתעצל במילה זו בכתוב
 אינה כתובה וצריכה רבה לומר הא דקאמר שנתעסק במלון היכא רמיזה דהא דקאמר
 במלון אורחיה דקרא בהכי וכה״א ויהי כי באנו אל המלון ואם בעל המדרש רמיזה ליה
 בקרא ודריש ליד, היד, לו להקדים הדרשה ועליה היד, נותן שבח וגדולה וכבוד לומר
 חביבה מילה וא״כ הכי הוה ליה לסתרי מלתיה ויהי.בדרך במלון נתעסק במלון ונתרשל
ה עיר אומרו את  מן המילה וחביבה היא המילה שלא נתלה ונו׳ עוד מד, כוון באומרו מ
 מוצא וכו׳ מציאה זו בחדיא כתיבת בקרא די״י בכל מקום מדת רחמים וא״כ לא
 תוצדק לשון מציאד, שצריכח חיפוש ואדרבא יש להקשות ולומר מגא ליה למימר
 מלאך של רחמים ובהדיא כתיב ח׳ ולא מלאך ומכאן אתר, למד לחקשות למד, שאמור
 בפ״ד נדרים שהמלאך הזה הוא שטן ששם נאמר אמר רשב׳׳ג לא למשה כקש אותו
 שטן להרוג וגו׳ וכ״ש לר׳ יהודא בן זבינא דדריש חתם ששני מלאכי חבלה היו אף וחיטה
א רחמים בכל מקום והשיא אגדה זו דרכה  וקרא כתיב ויפגשהו י״י והשם הקדוש חזר, ת
 לאגדת גדרים ואי פליגי במאי קמי פלגי מצורף לזה יש שגוים הרכה בין מדרש זה
 לאגדת נדרים ואי פליני במאי פליגי מצורף לזה יש שגויים הרבה בן מדרש זה
 לאגדת נדרים עוד אומר ותקח צפורה צר וכי מנין ידעה ונו׳ שאלה זו הוה עדיף ושפיר
 טפי למנקטה בותכרות את ערלת בנה ונו׳ שהיא פעולת מעשה המילה שם ישר יוכח
 ויאמר מנין ידעה וגו׳ לא בותקה צפורה צר שאינו עיקר מעשה המילה עוד בליעת המלאך
ם דברים יתרים שהיה די  למשה היבא רמיזה עוד אומרו כיון שראתה צפורה זה ה
ה הכירה וגו׳ עוד אומרו וידעת כמת גדול כת המילה  במה שאמר ובלע אותו עד המילה מ
א יתר עז והשה מהיכן הכירה שגדול כח המילה  וגו׳ שמלבד שתא כפול ויתר שאת ת

 דאי
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 דאי משום שלא בלע יותר מתא לא אריא דאלו היה בולעו יותר כיצד הייני יודעים שעל
 עסקי מילה בא וא״כ בהכרח היה שלא לבלוע יותר להודיענו שעל עסקי מילה בא וא״כ
 מנא ידעח דכדול כח המילה עוד מה צורך להעתיק לשון הפסוק דקאמר מיד ותכי־ות
 וגר היה די לו למנקט במילתיח מילתא דבעי למדרש דחינו ותאמר כי חתן דמים אתח
 לי אמיד. וגר ומאי דלא עםיק ביה לשבקיה מצורת לזה מה כוין באומרו מיד ועוד דהאי
 לישנא דקאמר מיד ותכרת לא מהייקא הלא הוה ליה למימר אלא מיד ותקח צפורה צר
 שהיא תחלת הפעולא עוד שתי דרשות הללו של אמרה וגר אמרה וגר למה דלכאורה
 כולא חדא מילתא היא וכ״ת שתי אמירות דבתיבי ברך א קא דריש בקרא גופיח גקט
 שתי אמירות למה באופן שהמקראות צריך לישבם בהדך גאית והמדרשות יתפרשו

 וידרש לפי תומם בעתי.
 והנראה אלי כי המדרש הזה ואגדת נדרים באו ליישב המקראות הגז׳ ביתיתהם
 ובדקדוקיהם כי רבים הם א׳ מאי בדרך במלון במלון היה די עוד אומרו
 ויפגשהו ואין פגישה בכל מקים אלא במי שמחזר אחר חבירו ומסבב ממקום למקים עד
 שיתראו יחד כההוא דכתיב לך לקראת משה וילך ויפגשהו מה שאין כן בתהב״ה שרצה
 כעת לעגש את משה על מצות מילה ואיכ הוה ליה למימר ויהי במלון ויבקש ה׳ המיתו
 עוד תיבת ויבקש נאמרה למי שרוצח לעשות דבר ואינו יכול שמחזר ומסבב ברוב
 טצדקי וסכות ועילות כדי שיעלה בידו אותו דבר ויפיס רצונו וזהו פי׳ ויבסש ומשמעו
 בכל מקום מה שאין כן בהשי״ת באשר דבר מלך שלטון וא״כ מאי ויבקש דקאמר עוד
 ותקח צפורה צר מיותר דבאמור ותכרות צפורה את ערלת בנה היה די דודאי לא
 נכרת ביד ובתר דכתבי רחמנא מאי. שנא דלהלן ביהושע קאמר תרבות צורים וכאן
 כתב צור יחיד לבדו ותיבת חרב תרבית עוד אומרו ותגע לרגליו מה כיוונה במעשח זח
 שאחר שעשתה מצות מילה פעולה זו למה גצרכח עוד למח גצרכח לאמיר ח זו של כי
 חתן דמים וגו׳ ומה בוינה בה עוד וירף ממנו ממנו מיותר עוד צריך להתבונן בהפרש
 שיש בין אמירה ראשונח לאמירח שניח ומדקאמר אז אמרח משמע דאמירח זו השנית
 לא היתה יכולה לאומרה אלא לאחר הרפיון ואיכ צריך לדעת מה זו אמירה שמעיקרא

 לא היתד, יכולה ראומרה ואתר הרפיון יכלה.
 והנה מיתורא דבדרך מצאו מקום לומר שם בנדרים שמשה ת״ו נתעצל מן המילה אלא
 נתעסק במלון ותחלה ודייקי לה מדקאמריבדרך במלון דמשמע תבף לדרך עשה
 המלון כדפרש״י דל התם וחמדרש חזח של רבת לא נתקי־רה דעתו בדרשת זו ולא
 מדייקא לית יתורא דבדרך ודריש ליח בדרשא אחריתי דמדייקא ושפיר טפי ודש כשהיה
 בדרך נתעסק במלון כלומר שבהיותם עדין מחלכיס בדרך חיח משח מתעסק ומכין
 צרכי המלון כרי שלא יתעכב ולא יהיה טרוד בעשיית המלון אלא תיכף ומיד יפרוש
 • אהלו ויפנה לבו למצות מילה ודש בדרך במלון כלומר בהיותם עדין בדרך נתעסק
 במלון ואין ספק שדבר זד, שעשת משת תשמיע בקול נדול נדולת מצות מילה שלהיותה
 נחילה בעיניו התחכם והזדרז לעשות כאופז שיעשר, מצות מילד, תכף חנייתו ויהיר, המלון
 עשוי להסתופף בצלו ולא יבא לידי סכנה וראד, שאי אפשר שיתקיים שתיהם אם לא
 שיתעסק במלון בהיותם מהלכים מת שאי אפשר לעשות כן במילה ובזה תוכר נרולת
 מצות מילה שתהיה נעשית בשלמות תיכף לחנייתם ומםתופפים בצל אהל ובלון ועכ״ז
 נעגש על כי גתאחרד, מצות מילה אותו זמן מועט ואותו רגע שהוצרך להעמיד המלון
 וזה להיותה הביכה לא להיותה נתלה שנתלתה הוכרה במד, שנתעסק במלון בעודם
 מהלכים בדרך אמנם חביבותה הוכר שבכל השתדלות שעשה משה במה שנתעסק
 כמלון בדרד להודיע גדולת מצות מילד, ועכ״ז לא עמדה לו שיתלה לו אותו זמן מועט

 שיצטרך
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 שיצטרך להעמיד המשב] שכבר חיח עשוי ומתוק] בדרך חהו שהיא חביבה לפניו ית׳
 ובד־-כי מדיקא לישנא דחביבה דנקט בעל המדרש ולא נמלת כדתני במתני׳ ובנמ׳
 ומדיקא נמי דלא נקט הצדיק כדתני במתני׳ דהתם דדריש שנתעסק במלון תחלה צריך
 למנקט ברבותא דאפי׳ למשה הצדיק שחחדוש הוא שאפי׳ משה שהיה צדיק בעלמא
 בשאר מילי והיה מן הראוי שתענה לו צדקתו שעשה כל ימיו לעמר על פשע במה
 שקדם ונתעסק במלון קודם המילה אפ׳׳ה לא עמדה לו וז״ש אפי׳ למשה הצדיק
 אבל מדרש רבה דדריש בדרך במלון שבהיותו מהלך כדרך נתעסק במלון ונתכוון
 בעסק זה מפני נמלת מצות מילת לעשותת תכף תנייה ולא יתעכב בעשיית הטלק אשר
 צריך לו עכ״פ להסתופף בצלו בחמה ובנשמים ונמצא שבענין זה בעצמו שבא לדבר
 בגנותו של משה בו בעצמו מספר בשבתו שמפני נדולת מילה נתעסק בעודו מהלך
 בדרך במלון כדי שיצטרך להתעכב בחנותו לעשות כל צרכי מלון לכן בבאו למימר
 אפי׳ לא אצטריך להזכיר ברבותא צדסתו של משה שאפי׳ שהיה משה אתר מן הראוי
 היה שאותה מצוד, ואותו עסק שנתעסק בדרך כמלון יתלה לו לאותו משה שעה א׳ עד
 שימול ולכך לא הזכיר הצדיק אלא משה סתם שבמעשה זה בעצמו מצינן למימר ביה

 אפי׳ מבלי שנשניח לכללות מעשה משה ע״ה כמדובר.
 ובהפרש שיש בין מדרש רבה ואנדת נדרים דלכאורח פליני דמדרש זח קאמר
 דמלאך של רחמים היה ובנדרים קאמר רשמנ דשטן הוה ולר׳ יהודה ב?
 זבינא תרי חוו אף וחימר, עם היות דלמדרש רבח ניחא קרא דכתי׳ ח׳ כמשמעו בכל
 מקום רחמים מה דלא ניחא לחנחו תנאי דקאמרי דמלאכי חבלה הוו ומי הזקיקם ומנא
 לחו לחפך מדת רחמים למדת הדין מלבד שיש להקשות לר׳ יהודה לחודיה מנא ליה
 דהוו תרי וקרא חד קאמר ונמצא דמדרש רבד, ניחא בפירושא דרךאטפי מאנדת נדרים
א ל  עמז אף למדרש זה פקחתי עיני לדקדק בו היכי קאמר דמלאך הוה וקרא כתיב ה׳ ו
ד ת י  מלאך כמו שדקדקנו למעלה וכפי זה לכולהו מדרשי איכא למפרך בחו דפחות ו
 דלא מדייקא קרא מלבר פלוגתיהו דפליגי אהדדי שצריכין אנו למודעי במאי קא מפלני.
ם ל כ  ואני בעוניי הכינותי לבי לדרוש ולדקדק בדבריהם וה׳ עזרני ועשיתי שלום ביניהם ו
כ ש י  גתמוגו לדבר א׳ ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי והנה כלם באו ל
 ויפגשהו דכתיב בקרא שלא מצינו פנישה ככל מקום אלא במי שמחזר ומסבב אחד
 תמרו למוצאו ולשון זה לא יוצדק בהקמה ולכן לא הזקק רשמג לומר כי לשון פגישה
 זה בא ללמדנו כי שטן נזדווג למשה על איתור המילה ונדי שלא יהיר, ניזוק מאותו שטן
 תכף ומיד יצא אתריו מלאך מאת ת׳ של רתמים להצילו מרעתו של שטן רפנשת ונמצא
 שמלשון פגישה זה למדנו ששני מלאכים נזדוונו למשה א׳ של דין וודא תשטן שעטד
 על ימינו לשטנו וא׳ של רתמים שיצא לעזרו ולהציל לו מרעתו ושניהם שמענו מתיבת
 ויפנשת ורשמנ הזמר הא׳ של דין והמדרש הזה הזכיר השני של רחמים ומלישנא
 דפגישה דדייקנן שנאמרה על שנים חמחזרים זה על זה להמצא יחד ובשוק עסקינן א״כ
 בהכרת הוא דה׳ האמור כאן מלאך הוא ואינו ה׳ בעצמו ישתבה שמו לעד וזהו שדקדק
 בעל חמדרש דהאמר את מוצא מלאך של רחמים היה מציאה זו לא אמרה בעל המדרש
 להשמיענו שה׳ הוא רחמים ולא שטן ודין שזו אינה צריכה רבח אלא אדרבא בא למעיט
 ולהודיענו שאעפ״י שח׳ בכר מקום חוא ה׳ אלחינו ולא אחר בקרא זה בדקדור, דויפגשהו
 האמורה בשוק בכל מקום למדנו נם בן במקום זה שה׳ האמור כאן הוא מלאך ולא ה׳
 וזהו את מוצא דקאמר ור׳ יהודה דקאמר דתרי הוו אף וחימר, לא בא לחלוק אלא
 לפרש דאותו שטן שהזכיר רשב״נ שלמדנו מויפנשהו כאמור הוו תרי והם הממונים
 ומוזכרים תמיד בהנאת אות ברית קדש ובע״ז ולפי שביטול מילה של משה תיו כת שתי

 . . עבירות
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 עביתת ע״ז וגילוי עריות ע׳׳ז היא אותה שאמרו ז״ל שנתרצה משה כשנשא צפורה שהבן
 הראשון יהיה לה לשמה והיינו לע״ז והיא גופא גילוי עריות ואף ותימה מוזכרים תמיד
 בשני עבירות הללו בקש תמצא ולבך גזדווגו אלו שניהם ושטן המוזכר בפי רשב״ג בא
ס  ר׳ יהודה ופי׳ שהם שנים והם אף ותימה ועמוד והתבונן ששני מלאכים הללו הם ה
 שלוחיו של מקום והוא ה׳ הגדול והנורא שאעפ״י שהוא מרת רחמים בשני עבירות הללו
 הם הם שלוחיו הם חם מלאכיו ומדקאמר ויפגשחו ח׳ וה׳ הוא מדת רחמים למדנו דבר
 הלמד מענייגו שהמלאך השטן שגזדווג למשה הם מלאכי ה׳ העומדים לקגא קנאתו והם
ה וזהו ויפגשהו ה׳ אלא  אף וחימה המוזכרים תמיד בשתי עבירות הללו עם ה׳ הגדול ב
 שבעל מדרש רבה הודיענו שח׳ חזח תוא מלאך ולא ח׳ בעצמו ולמד זח שחפגישח
 נאמרה בשוק כמו שהזכרנו למעלה ועלה בידינו ת״ל שכל המדרשים נתכוונו לדבר א׳
 וכל דבריהם נרמז בכתוב מכוון כמין תומר ובמקום שנכתב בו מחלוקת ברור העמדנוהו
 בשלום אדון חשלום יפרוש עלינו סוכת ישלום מן חעולם ועד חעורם אמן. חיים כפוסי
ה מויבקש להמיתו דלשק ויבקש אמור אצל מי  ובליעת שטן למשה נ״ל דיליף ר
 שא־נו יכול לעשות חפצו בנמל ומשתדל לצדד כמה צדדק להפיל. רצונו
 ולעשות מעשהו מח שאין כן במלכו של עולם דבאשר דבר מלך שלטון מי יאמר לו
 מה תעשה לכך דרשו דל שמצות מילתו של מרעה, היתד, מעכבת על יד המלאך
 מלבולעו ואמרה לו עד פה תבא ולא תוסיף והמילה שהיא היתה לטינור לבלעו היא

 בעצמה תשיב אמריה לה להיותה סניגור ועמדה כתרים בפני המלאך.
 והאי דנקט בעל המדרש במלתיה ותקת צפורה צר וכי מנין ידעה ולא נקטה בותכרת
ת ערלה בנחינ׳׳ל דיתורא רותקה צפורה צר שדקדקנו למעלה הרגיש בעל  א
 המדרש וישיב באמת וכי מנין יכולה כלומר בשאלת מנין העד, ובתירוצה יתישב לך
 יתור זה והנה יש לשאול ולומר מנין תעה שעל עסקי מילת נסתכן משה והתשובה היא
 מפני שראתה שנבלע עד המילה לבד ומשם ואילך לא היה יכול לבלוע ודבר זה
 למדנו מויבקש להמיתו כמו שכתבנו דבר זה נרמז בותקת צפורה צר והאי ותקת צפורה צר
 אינח לקיתת סכין ממש אלא לקיחת טענה וצר לשון תולף כמו מצור החלמיש וזין ותקח
 צפורה צר כלומר כיון שראתת נהל ותוקף נדולת המילד, עמדת לכורתה וזהו ותקח
 צפורה צר דנקט בעל המדרש כלומר לישנא דויבקש לתמיתו ויתורא דותקדז צפורה צר
 מתישבים באמור וכי מנין ידעה וכו׳ אלא שראתה שבלעו ונו׳ וכל זה נרטז בויבקש

 להמיתו וביתורא תתקת צפורה צר כדאמרן.
 ומה שהאריך בעל המדרש באומרו כיון שראתד, שלא בלע אותו אלא עד המילה
 הבירה וכו׳ וידעה כמה כתה של מילה שלא היה יכול לבלוע וכו׳ רצה לפרש לנו
 שצפורת ראתה שני דברים בבליעת משה ראיה ראשונה שנבלע עד המילה לבד משם
 ידעה והכירה שעל עסקי מילה נענש וראתת שנית שתית מתעצם המלאך ומשתדל
 לבלוע יותר והיא מקום המילה ולא יכול לו משם העד, נ׳׳כ שנדול כתה של מילה וז״ש
 כריש מילתית ביק שראתד, שלא בלע יותר וכר ולבסוף אמר שלא הית יכול לבלוע וגו׳
 ושתי פעולות הללו גרמזו בויבקש המיתו והראותם לצפורה ורמז בותקת צפורה צר
 שאין לקיהה זו גופיית ממשית דמילתא דלא צריכא היא אלא לקיחה זו התעוררות שלקחה
 לעצמה בראותה תוקף גדולת מעלת חמילח וזחו ותמח צפורה צר כמדובר והתבונן
ה אלא בותבתת לרמוז  אתה הידיד לטעום מתיקות דקדוק זת דלא נקט בעל תמדרש מ
 שפעולת המילה אינה מתחלת אלא מותכתת שותקת אינה פעלת המילה בדמשמע
ה ותכתת וכו׳ ואומרו ותנע  לכאורה אלא היא לקיחה תתנית ולבך לא אמר אלא מ

 לרנליו נראה לי לומר שמלבד תשתי ראיות שראתה צמודה בבליעת המלאך.
 עוד
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 עוד התבוננה וראתה ראיה שלישית והיא שראתה המלאך שהיה משתדל ומתעצם
 לבלוע מקום המילה ואף שהמילה היתה עומדת כנגדו ומעכבת על ידו שמשם
 ידעה צפורה והכידת מעלת ותוקף המילה עכ״ז היה תוזר המלאך להתאזר לבלוע וזה
 ממה שמורה שת׳׳ו הית רשום איזת תטא במילת בעצמת שלכך תית משתדל המלאך
 לבלוע ולא היה חושש לגדולת המילת ולות בראותה צפורה תנועה זו תרגישה בעצמה
 שהיא חיתח גרמח בגזק זח שהיא היתה בת כומר וגשאה משה ודבר זה גרשם במילה
 ואותו ראח חמראך ורצח לבלעו וכיון שחשתדלח צפורח לעשות מצות מילח וגתלבשה
 במצוה זו גגעת ברגליו רצתה לומר כפשלה זו שהיא תוכל לעמוד כתריס בפגי המלאך
 להציל לו מרעתו שהנה היא עשתה מצות ה׳ והרי היא כבת ישראל לכל דבריה ואין
 ראוי ליענש בשבילה וזחו שאמרח בפירוש כי חתן דמים אתה לי כלומר בזכות דמים
 חללו והיא מצות שעשיתי עתת ראוי שתחיח חתן אתה לי כמו שפי׳ בעל המדרש ואמר
 בי והיא נתינת טעם שבאימת ותגע לרגליו חנח חוא כאלו אמרה בפירוש שחיא יכולת
 להצילו ובנגיעת רגליו לא יכול המלאך לבלוע יותר כי הגה היא עומדת בגגדו כתריס
 ולכן אמרה כי חתן וגו׳ כלומר בנגיעה זו אמרה למשה מעתח לא תירא ולא תחת כי
 חתן אתה לי בדמים הללו ולפי שכעת לא באה צפורה רק להציל את משה מכליעתו
 יותר ממקום המילה ולהשקיט מלחמת המלאך עם המילה וג״כ לא באח ביום בכח מצות
 מילה אלא בכחעשותה א־ ממצות ה׳ לכן לא זכרה באמירה ראשונה מצות מילה אלא
 אמרח ראוי אתה שתחיח חתני ולא יהיר. לך עונש בנשואי לפי שעשיתי מצוד. א׳ והיא
 הדמים הללו וכשראת שנסתלק המלאך וחזר ופלטו אז אמרה חתן דמים למולות עתה
 ידעתי שהצלתך לנמרי וסלוק המלאך היתה מבח גדולת המילה שעשיתי ועתה אחזור
 ואפרש שחתן דמים שאנ־דתי היא למורות כלומר כת מצות מילה שאלו הייתה מצוד. בעלמא
 משאר מצות היתה עומדת נגד תמלאך לבל ישלים בליעתו ועתח שראיתי שנסתלל. לנמרי
 והצל הציל א׳׳כ מצות מילה עשתה זאת ועליה אשירה ואזמרה ואומרח חתן דמים למזלות,
י לפרש עוד דרך ישר ונאות בשתי אמירות אלו כפי מדרשי  וזהו אז אמרה ונו׳. ואפשר ל
 רדל המוזכרות למעלה ידוקדקו בו המקראות בטוב טעם ודעת שהוא כי להיות שיש
 שנים בביטול מצוה זו והם משה ובנו הנולד לו לכך באו לו שני מלאכי מרום להענישם
 וחם או* וחימה כדברי ר׳ יהודה זה בא לו אצל זה וזה בא לו אצל זד. ונבלעו שניהם עד
 מקום המילה ולפי שראתה צפורה בבליעתו של משח דבר משונח ויתד שאת ויתר עז מה
 שלא חיחבכליעתו של תינוק שבבליעתו של תנוק ראתד. המלאך בא עד המילה ושם עמד
 ונת ובבליעת משה ראתה המלאך מתעצם לבלוע יותר ממקום חמילה ועם תיות שתמילה
 היתה מעכבת על ידו מלבלוע יותר הנה חוא חיה עושח חשתדלות בכל כחו לבלוע עוד
 והמילה עומדת כננדו וזה לעמת זד, עשה האלהים כמו שניימז בויבקש להרוג את משה
 את זה ראתה צפורה ואמרה בלבה בשלי הצער הנדול למשה אישהאלהים על שנשאני
 כי נויה אני ונכריה עבודתי וכשתגרה בעז מתניה וסיימת מצות מילד, ובק רנליו
 עמדת כתריס בפני הפרענות כמו שכתבנו למעלה והיא לא נתכוונת להציל את משה כי
 ראתה כי נדול חכאב שלו במלחמת חמלאך עם חמילח וחשבת עשותה אותת תמצות
 תציל לו מרעתו וישקיט המלאך וינות ויהיה הוא והתינוק שוים ודש ותאמר כי תתן
 דמים ונו׳ וכשראתה שבבואה לפגי רגלי משה נםתלק המלאך מכל וכל ואף מאותו תנוק
 נסרלק המלאך הדובר בו והבולעו וזהו שאמר וירף ממנו שממנו תיבת יתירה בא לרכות
 התינוק אז אמרת תתן דמים למולות כלומר מעיקרא לא באתי אלא בזכות סתם מצוד,
 ולא נתכוונתי אלא להציל לו שלא ישלים בליעתו ועתה ראיתי כי הפליא ה׳ ונכר עלינו
 חסדו שמשה הוצל מכל וכל ונפלט ונם הבן נפלט ונצול א׳׳כ אשורר לשניהם ואומרה

 חתן
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 חתן דמים למולות לרמוז לשניהם ואם במקצת דברי לא נתכוונו היטב עם דברי רז״ל
• בגמרא פי׳ זח חביב עלי עה לאהת על כן המו מעי לו וכתבתי למי  חמוזכרים ש

 שיעלח בגורלו יערב לו יבוסס לו. ח״ך.
 המבלי אין קברים שתי תיבות הללו משמען שוד, ובאהד מהם היה די המבלי קברים
 או המאין קברים וגר׳ לי לישב כפל זה במה שאמרו ז״ל במדרש שבה אמרו
 ישראל בתרעומתם חיינו מצטערים על שעבודינו במצרים מיתת אחינו באפלה קשה
 ממנו חיינו מצטערים על מיתת אחינו באפלת מיתתנו במדבר קשח לנו ממיתת אחינו
 באפלח שאחינו נספדו ונקברו ואנו תחא נבלתנו מושלכת רצו דל לומר שמלבד תרעומת
 זו חמפורשת בכתוב שנאמר לקחתנו למות במדבר עוד יש בפיחם תרעומת שניר, וחיא מיתת
 אחיהם באפלח שח־תח ישמורח נטורח ברבם ועתח ביום פקדם וחזכירם תרעומת זו של
 מיתתם במדבר תזכירו עוד חתרעומת חראשונח של מיתת אחיתם באפלת ולדעתי
 שביתור תיבת תמבלי רמוז תרעומת זד, ות״ק ישראל למשת ובי שקטים חיינו יושבים
 בלא צער עד שנצטערנו במיתת אחינו חיח די לנו כמת שריינו מצטערים בו ותוא
 שעבידינו במצרים ודש תמבלי כלומ׳ וכי מבלי חיותנו בצער קפק עלינו צערן של מיתת
 אחינו באפלת וזו תיא תתרעומת תראשונת ותוזכרת ברמז כאלו אמרו זו אינת של כלום
 בערך תלונח זו שלקחתנו למות במדבר ומי יתן שחיינו מתים עם אחינו שניתנו לקבורת
 ולא נמות במדבר ותחיח נבלתנו מושלכת וז״א אין קברים נמצאו שחשתי תלונות חאמורים

 במדרש רמוזים בשתי תיבות תאלו וחם חמבלי אין כמדובר.
 וזד, לך חאות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את תאלתים על
 ההר הזה קשה לי כי מה אות זה וכי יש אות להבא כי האות חוא מופת על
 העתיד והוא נראה לעין היה או הוה ולדעתי פירושו כך שמשה נתקשה בשליחותו היותו
 ככד פה וכבד לשון ומן הראוי הוא ששלוחו שר מקום צריך שיהיה שלם שבשלמים
 בכל השלמיות וכמו שאמרו ז״ל אין הנבואה שורד, אלא על חכם גבור ועשיר וא״כ זהו
 םיבח לבל יאמיגו בו ישראל שח׳ שלחו ודש משה מי אגכי כי אלך אל פרעה וגד והשי׳־ת
 השיבו כי אהיה עמך וא״ת שישראל לא יאמיגו בך שאתח שלוחי חיותך כבד פח וכבד
 לשון אדרבה זהו אות ומופת שאתה מדבר עמי שאלו היית בעל דברים ולשון למודים
 היה אפשר להמתפק בגבואתך כי מי שחוא בעל דבריט יבטיח עצמו להגבא בשקר ויכול
 ליפות כוחו ולתקן דבריו באופן שרואיו ושומעיו יעידוןיגידון כלם כאתר כי ציר. נאמן הוא
 והוא לא כן חיח אך שקר גחל חבל ואין בו מועיל ופיו אשר תמחר לדבר צחות הכשילו
 כי נבטח עליח לחנבא בשקר ויכו״ל ליפו״ת כת׳׳ו ולתק״ן דברי״ו אמגם מי שהוא עלג
 וכבד לשון שבא בנכואח יש מקום להאמ־נו כי על מח בטח ונשען אם לא שחש״י שלחו
 ודש וזה לך האות כלומר ממקום שבאת באמרך כי להיותך כבד פד, לא יאמינו בך היא
 הנותנת וזח לך חאות כי אנכי שלחתיך ואל יקשה בעיניך שכר המדבר אליך ומן הראוי
 הוא ששלוחו של מקום צריך שיהיה שלם ומה נם עתה מצד הדבור כי כך היא דרכה
 של תורד, וחשי״ת לחשתתף עם חשפלים ופחותי הערך כמאמר הנביא ע״ת ואת דכא
 ושפל רוח וראיח לזח מעמד חר סיני שבו בחר ת׳ לשבתו ומאם בתרים נבנונים להיותם
 גבוהים ויושבים ברומו של עולם ודש בהוציאך את רעם ממצרים תעבדון את תאלחים

 על תהר הזד, כג׳׳ל.
 v־j!j)j>v^״-

 (יא) ושמי
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 פרשת וארא

 ושמי ה׳ לא נודעתי להם לשון רש״י ז״ל לא הודעתי אין כתי׳ כאן אלא לא נודעתי לא
 דברתי להם במידת אמיתות שלי ודבריו נדנים עפ״י דרכו דל האמנם כפי האמת
 אי אפשר לומר לא הודעתי דמשמע שהשם אחד והמודיע חסר ואין תדבר כן ח׳ו אלא
 השם בעצמו ישתבח לעד הוא המודיע ששמו עצמו עצמו שמו ולכך לא אמר

 ושמי ה׳ לא נודעתי אלא ושמי ה׳ לא נודעתי שהשם הוא המודיע יתרומם לעד.
ילבר אלהים למשה דבר אתו משפט ער שהקשה לדבר ולומר למה הרעות לעם  ו
 הזה ויאמר אליו אני ת׳ נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפני ולא לחנם
 שלחתיך כי אם לקיים דברי שדברתי לאבות הראשונים ובלשון הזה מצינו שהוא נדרש
 בכמח מקומות אני ח׳ נאמן ליפרע כשחוא אמור אצל עונש כגון וחללת את שם אלהיך
 אני ה׳ וכשהוא אמור אצל קיום מצות כגון ושמרתם מצותי ועשיתם אותם אני ח־ נאמן

 ליתן שכר לשון רש״י זיל.
 להיות דברי רבינו ערבים עלי ומתוקים מדבש ונופת צופים ראיתי לדקדס בהם ומהם
 נעמוד על כוונתו ז״ל ראשונה דבר אתו משפט אם כוונתו לפרש כללות
 התשובה שהיתר, בקושי ונרמז בכתוב באומרו וידבר אלהים היל״ל דבר אתו קשות ואם
 כיון לפרש תיבת אלהים ממש כמו שכתב הרא״ם זיל וכן הוא מפורש במדרש ר׳
 תנחומא אין אלהיט אלא דיין היל״ל דבר אתו במדת הדין מאי משפט דקאמר עוד מה
 שהקשה הרא״ם בםפרו ודל על שחקשח לדבר ולומר למח חרעות וגו׳ משמע שהוא
 םובר שזאת הפרשה היא תשובה לעגין שלמעלד, שאמר משח למח חרעותה וא״כ מה
 הוא מה שכתב בסוף דבריו ורבותיגו דרשוהו לעגין שאמר משה למה הרעותה דמשםע
 שאין זה סברתו ועוד שמכלל דבריו בפירוש הפרשה הזאת גראד, שהוא סובר שהפרשה
 הזאת היא תשובח על למד, זח שלחרתגי ולא על למה הרעות ובישוב דבר זד, כתב ודל
 ויש מפרשים שמה שאמר הרב דבר אתו משפט על שהקשה לדבר ולומר למד, הרעות
 הוא על פי המדרש שאמרו שהוא שב לעגין שלמעלה שאמר משה במה הרעות אכל
 לפי פשוטו של מקרא הוא תשובה על למה זה שלחתני וגו׳ ווה הבל וגו׳ והתימה ממגו ז״ל
 שהטרית את קורמוםו להעלות פי׳ זה על ספרו ותשובתו הרמתה היא לומר שוידבר
 אלהים אל משה דבק עם הפרשה הקודמת ודבר אתו משפט על שהקשה לדבר ולומר
 למה הרעות והוא העונש הנזכר למעלת במאמר עתה תראה ולא כשלשים ואחד מלכים
 ועכשיו הודיע הכתוב שזה העונש בא עליו מפני שאלתים שהוא מדת הדין עמד עמו
 במשפט שאין אלחים ככל מקום אלא דיין ואעפ״י שתא דל נתאמק לחבריה פירוש זה
 וסיידו וכיירו עיניך הרואות כי שערי פירוש זה חמקרא דחוק הוא ומסורס ובביאורנו
 בעתי יחא פקוח לרוחה גט נדקדק למה ליה לרבינו למנקט במילתיה ויאמר אליו היה
 די באומרו אני׳ ח׳ נאמן וגו׳ עוד מאחר שעיקר מאמר אגי ח׳ בא לחשיב ולפייס למשה
 על אומרו למד, זח שלחתני באומת ולא לחנם שלחתיך וגו׳ חיח לו לרבינו דל לסדר
לא לחנם שלחתיך כי אם לקיים  דבריו באופן אחר והכי איבעיח ליח למימראני ח׳ ו
 דברי וגו׳ שאני הי נאמן לשלם שכר וגו׳ כי בסדור זח יחיו מפורשים שתי תשובורת
 בממרא זה דרישא דקרא דהיינו וידבר אלהים אל משה היא תשובת למה
א תשובת למד, זח שלחתני ובהאי  הרעות וסיפא דקרא דהיינו ויאמר אליו אני ח׳ ת
 לישנא דנקט רבינו ז״ל משמע דמאמר אני הוי סיומא תיאמר אליוואע־נ דמיד קאמר
 ולא לחנם שלחתיך מ״מ אי חוח פתח בית דתית אמר אני ה׳ ולא לחנם שלחתיך הוד,
 אתיא מילתיה בבירור שפיר טפי עוד אומרו ובלשון חזח מצינו שחוא נדרש ונו׳ וכי

 למדרש



 באור וארא החיים מב
 למדרש כי אני ה׳ נאמן לשלם צריך להביא ראיה והלא דרשה זו םהורא בפי הכל ואינה
 צריכה חיזוק אף על זית: פתחתי עיני לדקדק בדברי רבינו דאומרו ובלשון הזה משמע
 דהאי לישנא האמור במקום צר לא דמי ללישנא הנדרש בכל מקום נאמן לשלם שכר
 ועל זה כתב דל ואמר בלשון הזה כלוט׳ אע׳ג דהלשון הנדרש בכל מקום א:י ה׳ נאמן
 לשלם שכר אינו דומה ללשון האמור במקום הזה מ״מ ביוצא בו הוא ויש לן אנו לדרשו
 בכל מקום וזהו המכוון אצלי בלי ספק בכוונת רבעו ז״ל באומרו ובלשון הזה מצינו דאי
 לא הוה ליה למימר וכן מצינו שהוא נדרש בכמה ונו׳ וטדקאמי־ ובלשון הזה משמע
 שביק דל למה שכתבנו וא״כ צריכין אנו לפרש דבריו עפ״י הדברים האלה עוד מאחר
 דאני ה׳ האמור כאן פי׳ נאמן לשלם שכר טוב היה די לרבינו להביא ראיה לדבריו והיא
 רקיום מצית ההמיא להאי קרא וההיא דאמורה אצל פרעון לשברןה דלאו בהכי עסקינן
 ומאן דבר שמיה ונוסף גם הוא שהיה לו להבינו להקדים ההיא דאמורה אצל קיום מצות

 דדמיא להאי קרא ובתריה לימא וכשהוא אמור אצל פרעון והוא סדר בהפך.
 והנראה אלי כי רבעו דל הוקשה לו פי׳ מקרא זה וייישובו כי אחר שאמר הכתוב
 וידבר אלהים אל משה ויש לנו הקדמה ידועה טרז״ל שדבור האמור בכל
 מקום הוא לשון קושי ומה גם עתה בהצטרף עם מדת הדין באומרו וידבר אלהים ואין
 אלהיט אלא דין כמובא במדרש אמאי לא הביא הדבר הקשה למשה והודיענו מה היה
 הדבר והיאך תכף ומיד גתגלגל הדבר למדת רחמים באומרו ויאמר אליו אני ה׳ וכי
 תיטא כך היא מדהו של חקב״ח לחתגלגל ממדת חדק למדת רחמים כי חפק חסד הוא
 וגחם על הרעה ומח גם לאדוגגו משח ע״ה דבריך טובים וגכוחים ומפורשים בדברי
 רז״ל במדרש ר׳ תנחומא האמנם לבא לפרש המקרא וליישבו על מכוגו תשובה זו לא
 תועיל ולא תציל במקרא זח דכתיב ביח דבור ממש דביון דכתיב וידבר לא םגי דלא
 לשטעינן מה דבר ה׳ ואם באנו לומר שהדבור חקשה הוא אשר דבר ח׳ ראמר עתח
 תראח ולא באחד ושלשים מלכים כדפי׳ הרא׳׳ם דל בכווגת רבינו ז״ל זו
 קשה מן הראשוגה ותקון זה מלקול הוא בעיגי שתיכן מציגו בשום״ מקום עיקום
 גדול כזה שאתר שהודיע הדבר יאמר וידבר ומה גם שבמאמר הגזרה גזבר שם ה׳
ה הדין גוםף על הפסקת ד  במדת רחמים שגא׳ ויאמר ה׳ אל משה וגו׳ ואח״כ תזכר מ
 תכתוב לשגימ אחת למעלח ואחת למטח ודקדוקים אתרים אשר תוא דל עז תתאזר
 לישבם עפ״י מדותיו ועם לבבי אשיחח יאחז צדיק דרכו ואגי אתגתלת לאטי לישב
 המקרא הזה בכווגת רביגו כאשר השיג ידי בחמלת ח׳ עלי ואתחיל ואומר כי להיות
 שמשה ע״ה בשובו אל ה׳ הטיח שלשה דברים כגגדו ראשונה אומרו למת תרעות לעם
 הזה שבמאמר זה הקשה אליו לומר מה חטאו ישראל לשעבדם בגלות מצרים בעבודה
 קשר. שגית חתרעם על שליחותו באומרו למח זח שלחתגי ועוד בה שלישיה והיא הקשה
 שבכלם אומרו ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע וגו׳ שבזח תדבר ברור כי האיש
 משה ע״ה דבר קשות לפגי בוראו מה שלא היה ראוי וגט בפרט גתשב לו לעון בכלל
 הששה עוגות שגמצאו לו ע׳׳ה כמובא בדברי רז״ל והגה להיותו עון אשר תטא געגש
 עליו מיד באימרו ית׳ עתה תראה ודרשו ז״ל עתה תראה ולא כאהד ושלשים מלכים
 ויחם עוגש זה ימה שאמר ומאזוגו׳ גם להיותו גדול משלשתן כמדובר. ואם להיותו סמוך
 וסליק מיניה ואפשר שגם לזה כיון הכתוב לומר עתה לרמוז שאל מה שהזכיר משח
 עתה דהיינו ומאז וגו׳ נענש לבר יראה גאות ח׳ באחד ושלשים מלכים ואם תשאל מפני
 מה בא עונש זח במדת רחמים באומרו ויאמר ה׳ אל משה יוכל להשיב ששורת הדין
 היתה נותנת שאף בגאולח זו לא יזכח אליח משח כיון שחטיח דברים כלפי מעלה ואמר
 ומאז באתי וגו׳ אמגם השי׳׳ת גתגלגל עליו במדת רתמים וזכהו לראות בגאולת מצרים

 תהו
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 וזחו ויאמר ה׳ עתח תראח והעמיד מדת הדין באחד ושלשים מלכים עוד נתתי אל לכי
 לומר שלפי שלא נזכר העונש בפירוש ולא אמר לא תראה מלחמת אחד ושלשים מלכים
 אלא אמר עתה תראה ומכלל הן אתה שומע לאו לפיכך בא עונש זה במרת רחמים והנה
 נשארו ביד משה שתים והם קושית למה הרעות ותרעומת למד, זח שלחתני לדעת כוונת
 רבינו דל לומר שמקרא זה בא על נכון להשיב למשה על שתיהן שמאמר וידבר אלהים
 אל משה היא תשובת קושיתו שאמר למה דתרעות וכוף הכתוב שאמר ויאמר אליו אני
 ה׳ היא תשובת תרעומתו במד, שאמר למד, זח שלחתני ודש וידבר אלהים אל משה
 דבר אתו משפט על שהקשה לדבר ולומר למה הרעות וגד ראה דל לומר שתחלה
 מקרא זה בא להשיב למשה למה שהקשה ואמר למה הרעות ותשובתו הרמתה היא
 אומרו וידבר אלחים אל משה ופירש רבינו ז״ל דבר אתו משפט כלומ׳ הודיע רבריו למשה
 שבמשפט בא עם זקני עמו ושריו וכל מעבדוהי קשוט וזהו פירוש דבר אתו משפט כלומר
 דבר ה׳ עם משה ששעבודן של ישראל היה במשפט ובדין וזהו וידבר אלהים אל משה
 בלומ׳ דבר מדת הדין עם משה והודיעו כי ישראל היו חייבים במשפט ובדין למה
 שגשתעבדו במצרים ודבר זה היא תשובה למה שהקשה לדבר ולומר למה הרעות וגו׳
 וסוף הכתוב שהוא אומרו ויאמר אליו אגי ה׳ עם שאר חכתובים הבאים אחריו לרבינו
 דל באים להשיב למשה למח שאמר למד, זח שלחתני ודש ויאמר אליו אני ה׳
 נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפני ולא לחנם שלחתיך וגו׳ ביאר לנו ז״ל
 שסוף מקרא זה בא להשיב למשד, למד, שאמר למד, זח שלחתני שלא כדברי רז״ל
 שאומרים שכל תכתוב חזה והבאים אחריו באים להשיב למשה למה שאמר
 למת תרעות ותאי דנקט רבינו ויאמר אליו נ״ל שרצו לרמוז לנו ז״ל בפירוש תכתוב שעם
 היות שמאמר זה דאני ה׳ היא תשובת למת שאמר משד, למד, זד, שלחתני דהיינו לומר
 שלא לחנם שלחו כי אם לקיים דברו הטוב אשר דבר לאבות ראשונים וזהו אני ת׳
 גאמן לשלם שכר טוב לעושי רצוגו גם חיא תוכחת מסותרת למשה על שקק בשליתותו
 של מקום ואמר למה זח שלחתני שדרה לו ללכת קל כצבי בשליחות ה׳ בפנים צרובות
 ואם רבו פסיעותיו אל יקוץ בהם כי נאמן הוא בעל מלאכתו לשלם לו שכר על כל פסיעה
 ופסיעה וזהו שרמז ויאמר אליו אני ה׳ כלומר ממה שאשיבך לעיקר שאלתך ששאלתני
 למה זה שלהתני אף היא תשיב אמריה לך בטובה תוכחת מנורה למל, שאמי־ ת למד, זה
 שלחתני שהיה, לך ללכת בשליחותי פעמים הרבה מבלי שתהרהר על מחתי ואם רבו
 הליכותיך חיח לך להאמין כי יש שבר חרבה ליתן לך וזהו אליו דרמז קיא ואליו נתכוון
 רבינו דנקט אליו במילתיה ופירש נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפני מקמי דלימת
 ולא לחנם שלחתיך לרמוז במאמר זה שתי תשובות בו חדא למשה להוכיחו על שקובל
 על ח׳ בשליחותו ובמד, שאמר למד, זח שלחתני ותוכחתו הוא אומרו אני ה׳ נאמן לשלם
 שכר טוב למתחלכים ונו׳ וחשני לחשיבו על עיקר שאלתו על ישראל ודש ולא לחנם
 שלחתיך וגו׳ ואפשר עוד לפרש דברי רבינו באופן אחר והוא הטוב והישר בעיני דנקט
 רבינו במילתה, ויאמר אליו לרמוז לגו שמאמר ויאמר אליו אגי ה׳ אף גם הוא תשובת
 לשאלת למה זה שלתתגי עב׳ז שייבא וקשורה היא למעלה בתשובת למה הרעות וביאור
 הענק שאף אם דבר ה׳ עם משה והודיעו כי בצדק ובמשפט גשתעבדו ישראל במצרים
 וזהו וידבר אלהים אל משד, כמדובר תכף ומיד הודיע דרכיו למשה ואמר אליו אני ה׳
 כלומר אף אם הודעתיך ששעבודן של ישראל בדין ובמשפט זהו לפי הנראה שישראל
 בשעבוד ובצרד, אבל אנה לך את הרשום בי צרר, זו ועונש זה לטובתן אני מתכוון כי
 נלוי וידוע לפניו יתי שלא יוכלו לקבל אותם אם לא שיעבור עליהם צער זה נמצא שצרת

 ישראל בשעבוד מצרים.
€ בא 4 « © « «  י



 באור החיים מג
 פרשת בא

 בא אל פרעח כי אגי הכבדתי וגו׳ ולמען תספר וגו׳ שג׳ מקיאות חללו חביבים עלי
 עד לאחת מפגי שטרחתי הרבה למצוא בהם דברי חפק ומד. שחגגי ח׳ והאיר

 עיני וגילה לי אערכנו לפגיך ותמצא חיים לנפשך.
 והנני מפרט מח שיש לדקדק במקראות אלו כי רבים חם שמא מתוכם יפתחו לי שערי
 תשובה כיד ה׳ הטובה א׳ תימה גדול שיצוהו ה׳ לבא אל פיעה מבלי שיאמר לו
 שום דבר ובמה שתיקן רש״י דל באומרו והתרה בו לא יצאגו מידי שאלה חהא דקרא
 לא פירש כלל וזו מגין לו ועוד אם כווגתו ית׳ לומר בא והתי־ה בו היכי קאמר עליה כי
 אגי הכבדתי את לבו בעם לפגם הוא דאדרבא מפגי כך אין ראוי להתרות בו כי אין
 הדבר• מסור כידו כי אם בידי שמים ארב היכי קאמר בא והתרה בו כי אגי הכבדתי את
 לבו עוד בלב נאמרה השמנה והכבדה באזן שכן אמר ישעיה ע״ה השמן רב העם הזה
 ואזניו הכבד משה אמר שמנת עבית וא״כ הבא נמי הוה ליה למימר השמנתי את לבו
 עוד עבדיו מי הביאם עד הלום לשישוו עם מלכם לומר לבו ואת לב עבדיו עוה אומרו
 למען שתי אותותי וגו׳ היד ה׳ תקצר מלעשות אותות ומופתים גדולים ועצומים בשברון
 לב פרעה והכנעתו לפגי ה׳ וכ״ש שיוםף אומץ להיות פחד אלהים לגגד עיגיו וזהו רצוגו
 ית׳ כי חפץ חםד הוא וא־׳כ היכי קאמר הכבדתי את לבו למען שתי וגו׳ עוד מאי אלה
 דקאמר והרי בסמוך כתב ואת אותותי אשר שמתי ולא אמר אלח ועוד כי חיכי דפתח
 בפרעה ועבדיו היה לו לחתום בהם.לומר אותותיאלה בקרבם עוד אומרו ולמען תספר וגו׳
 סיפור זה חיכי הוי גתינת טעם להכבדת הלב תולדה מצילמהוי לא סיבה לשיאמר ולמען

 עוד כיון שציוה לספר בניםי ה׳ מפני מה אמר באזני אדרבא פרסומי גיסא עדיף.
 עוד אומרו אשר עשיתי במצרים ואת אותותי היינו קרא דלעיל והוי כפל הענק במילות
 ישונות דבקרא דלעיל משתעי בפרעה ועבהיו והאי קרא משתעי במצרים מה
 הכוונה בזה עוד תיבת התעללתי צריכה פירוש וביאור שאף ?;ם אינה לשון פועל ומעללים

 כמי שכתב ריש׳־י דל גם לשון צחקתי שכתב ז״ל לא יכון.לנגה עיני.
 ולבא אל הביאור בעדרי ראיתי לחקדים קצת שאלות חיו בלבי עצורות זד. ימים ולילות
 עד עת בא דבר ה׳ ותעמידני על שגי מקראות חללו וחנגי ה׳ דעה בהם עולם

 ונושעה מהשאלות ומדקדוקי המקראות ויתפרשו על נכון בס׳יד ואלו הן.
 א) מפגי מה גגזר על זרעו של אברהם מהם שנתתוה שיגלו למקים מים הרעים היא ארץ
 מצרים ונתבשר בבשורה זו ביום תתונתו שגתבשר בזרע ישל קיימא באומרו אשר
 יצא ממעיך וגו׳ וביום שמתת לבו שגתבשר ג׳׳כ בירושת ארץ ישראל באומרו ביום ההוא
 כרת יי׳ ברית וגו׳ איך איפשר שבמקום גילה שם תהיה רעדה מצורף לזה גרדפה לדעת
א גאמרד. אותה גזרה בלשון גזרה אלא בלשון הודעה כלאתר יד ידוע תדע ולא  למה ל
 הזכיר גלות בפירוש אלא כי גר יהיה זרעך וכו׳ ואם הפץ בנו ה׳ נעמה אותם מקראות

 על גבון כסיד.
 ב) כבר זכלגוה למעלה בדקדוק המקראות וחגגי חוזר וסודרה עם השאלות כי עמו יחד
 בעה״י השאלה היא זאת מפגי מה בא בעלילה עם פרעה והוא המכביד את לבו באומרו
 ית׳ כי אני הכבדתי את לבו וטענת למען שתי אינה טענה כי חיו קצור הצרה יה ה׳
 מלהשים אותות ומופתים בפרעה ובמצריים מבלי היותם מזהרים וכופרים בהשי״ת אדרבא
 שיוסיפו אומץבאתבת ה׳ ויתגו שיר שבת והודאה לשמו הגדול בראותם האותות והמופתים
 וא״כ היכי מאמר כי אגי הכבדתי למען שתי כי זו שאיגה טעגה וסיבה כמדובר כי גדול

 אדוגיגו ורב כח.
 למה
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 ו) למה גזכרה יציאת מצרים לפני ה׳ שהרבה פעמים בתורה ציוה להזכירה כגון
ת יום הזה אשר יצאתם ממצרים  למען תזכור את יום צאתך מא-ץ מצרים זכור א
 וכן מצוד, עליגו לכפר ביציאת מצרים בליל הפםת כי ישבו אחים יתדו בין איש לאשתו
ב לבתו ואפי׳ היות האדם לבדו יהיה שואל ומשיב לעצמו מפגי הכבוד שכך ציוה  בין א
 ואמר ולמען תספר באזני בנך וגו׳ והיא חקירה מגעת עד כסא הכבוד והיא אומרו ישת
 חשך סתרו וכי אינה, חשובה קמי קב״ת והא כתיב ונהורא עמיה שריה וכתיב גם תשך
 לא יחשיך ממך כחשיבה באורה וחגח חקירה זו מפתח גדול אצלו שבשלומם יהיה לנו

 שלום ליישב דקדוק תמהראות והשאלות שזכרנו.
 ועךקה הטה אלי אזגיך כי ידוע הוא לבעלי האמת שכשעלה ברצוגו ית׳ להאציל ממנו
 י מה שנאצל ממנו לא נמצא ממום שיוכל לקבל שום דבר מהאור העליון מה עשה
 הקב׳׳ה ברא תושך עבה ומתוך שחרירותו נכר ניצוץ האור שנכנם בתוכו ועכ׳׳ז אפילו
 ע־י כך לא מצא מקום לסובלו אט לא שנשתלשל מלמעלה למטה ע״י מאנין תדירין כנודע
 לבעלי החכמה גמצא התשך לא היה מקום שיוכל לקבל שום ניצוץ מהאורה העליון ודש
 ישת חושך סתרו שע״י מצא מקום להראות בו כמו שאמר אין האור נכר אלא מתוך חחושך
 ולדעתי אל זה רמז הכתוב באומרו יהי אור ויהי אור דלכאורח ויחי אור מיותר דביק
 דאמר יהי אור לא איצטריך למימר ויהי אור דמאמר ה׳ היא פעולת תכף ומיד
 אמנם לדעתי האי יהי אור אינו כמשמעו אלא כוונתו חוא על חחושך שאמרנו
 שע״י יהיה האור נכר וזהו יחי אור כלומר יחי חשך שע׳׳י יתנלה האור ואח׳׳כ אמר ויהי
 אורעל ניצוץ האור שנאצל מן חאור חעליון וחזחיר בתוך חחושך נמצא שחחושך שנתהוה
 כדי להמשיך בתוכו ניצוץ מהאור העליון שניהם רמוזים בכתוב באומרו יהי אור ויהי אור
 וחא דכתיב וחושך על פני תחום אותו חושך למטה כדכתיב על פני תהום שאותו תושך
 אינו מקבל אור כלל בתהום והאי תושך יושב בסתר עליון ולכך נרמז כאומרו יהי אור
 ולכך נכנס דולק בתים מהאור העליון ומה מאד יומתק כפי דרכינו מלךא שני דכתיב
 וירא אלהים את האור כי טוב שכוונתו לומר שאפי׳ אותו האור שנתהווה ונתקבל ע׳׳י
ה שאין העולם כדאי הוא לו וגנזו לצדיקים לעתיד לבא כמאמרם דל ב  החשך ראה ה
 וזהו ויבדל אלהים בין חאור ובין חחושך כלומר אותו האור שגכגס וגגזו בתוך חחושך
 וגתחבר עמו הפרישו הקב״ה והבדילו ממגו לעתיד לבא וכי תמא מה הועיל חחושך אחר
 שחזר ויצא ונגנז התשובח מבוארת שאלמלא חחושך לא הוד, איפשר לאור להבדל
 ולהפרש מהאור העליון וע״י חחושך מצא מקום להתפם בו ולהתראות ואחר שגפרד

 וראה שהקב׳׳ה שאין העולם כדאי הוא לו גגגז לצדיקים לעתיד לבא.
 ובמדרש רבה אמרו מהיכן גבראת האורה מלמד שנתעטף בד, הקב״ה והבריקו דוו
 מסוף העולס ועד סופו ועס היות שמדרש זד, הוא מסתרי תורה הנאמרים
 באמת בלחישה כמו שמוזכר שם עכ׳׳ז חנני ה׳ לומר בו דבי* שיוכל לשכך את האזן
 וימצא חן ושכל טוב בעיני אלחים ואדם וחנה מה שיש;לדקדק בו ברור תוא ראשונתמד,
 זו שאלד, מהיכן נבראת חאורד, חחקר אלוח נמצא לדעת עליון לשאול בפעולותיו איך
ה תעשה עוד אומרו  ולמה ומאין וכמו שאט־ חמליץ ואיך יאמר יציר חומר אלי יוצרו מ
 מלמד האי מלמד לא קאי אקרא ומהיכא יליף דקאמר מלמד ודבר זה שאמר להשיב
ה לו לומר שמעתי או קבלתי שנתעטף לא מלמד דלא האי בקרא עוד מאי בה דקאמר  ה

 שעדיין לא נבראה שמהעיטוף נבראת אם כן מאי בה דקאמר.
 ואען ואומר כי שאלתו מהיכן נבראת ונו׳ מיוסדת עפ״י דרכינו שתתתלנו ואמרנו שלא
 היה איפשר להפריד ולהאציל מהאור העליון שום ניצוץ ממנו אם לא ע׳׳י תתשך
א מתוך חחשך וע״י קבלת תתושך מה שיכול לקבל לתלת נכר ל  שאין תאור ניכר א

 בו
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 בו וכמו שרמזנו זה באומרו יהי אור וגו׳ ובהאי קיא עסיק בעל המדרש הזה וקאי אקרא
 דיהי אור והוקשה לו היכי קאמר קרא יהי או* ויה־ אור וכי איך אפשר להתהוות מהאור
 העליון אור שיוכל העולם לעמוד בו ודש מהיכן נבראת האורה כלומר אק העולם יכול
 לקבל ולעמוד באור שבא מהאצילות של האור העליון זולתי אם בייאה יברא ה׳
 והאורה אינה בריאה כי מהיכן נבראת ודאי אינה אלא אצילות מהאור העליון ואיך אפשר
 להאציל מהאור העליון ולהיות נראה וניכר בשום עולם מהעולמות וא״כ היכי קאמר קרא
 יהי איר ויהי אור והשיב ואמי מלמד וגו׳ כלומר כי דייקת בקרא תדע ותשכיל
 ותלמוה שהכהוב מלמד כיצד נבראת האורה והנה דקהוק המלךא גזכר למערה והוא
 מה שכפל הכתוב באומרו יהי אור ויהי אור היהי אור רמז לאור שהאציל ממנו ית׳ ונתעטף
 בו וזהו שאמר יהי אור כלומר רצוני שיתהוה אור והוא האור שנאצל ונתעטף בו ואל זה
 כיוין המשורר באומרו עוטה אור כשלמה רי׳ל האציל ממנו ית׳ איר ונתעטף בו כעלמה
 ואומרו ויהי אור נתכוון לאור השני ינתהווה ויצא מהשמלה שנחלש מעט מהקדמון שאליו
 כיון בעל המדרש באומרו והבהיק זיוו מסוף העולם וגו׳ ואומר אני שאומרו מסוף העולם
 ועד סופו כיון לרמוז שהזיו הזה שהבהיל, מהשלמה משמש מסוף האצילות של מוגה זו
 קראו סוף העולם ועד סופו הוא עד לעתיד לבא שאז משתמש העולם באור הקדמון

 ונגנז לעתיד לבא וזהו ועד סופו.
 והנה ערה בידינו שני דרכים בתקון כפל זה דיהי אור ויהי אור הראשון דיהי אור פרין
 לחושך שנברא לחיות דרך ומסלול שנאחז בו האור הההמון להיות נכר בו וזהי
 יהי אור ואומרו ויהי אור הוא חאור שנאחז בו והשני מה שלמדנו במדרש רבה דיחי אור
 רומז לאור שנאצל ברצונו ית׳ כשמלה שחיא חוץ מהאדט הלובשה וזהו שנתעטף בה
 האמור במדרש באומרו ויהי אור זהו האור שיצא והבהיק משכינת השמלד, שנתלש
 הרבה מאור הראשון ונאצל מהאור ההרמון ואף הפירושים הללו שניחם כאחד מורים
 בתקון המקרא ע״ח חראשוץ נח לי שבו אתי שפיר אומרו ויבדל אלהים בין האור ובין
 חחושך דלכאורח חושך זה מאן דבר שמיח ואין מקום לומר שחושך זה הוא התושך
 שאמר הכתוב וחשך על פני תתום שאותו חושך לא נתערב בו אור לשיאמר בו הבדלה
 ובפירוש ראשון אתי שפיר שתאור שנכנס בתוך חחושך שנברא כעת להיות האור
 הראשון נאחז ונכר בו שנרמז באומרו יהי אור ראה תקב״ת שאין יכול לעמוד בו חזר
 וחפרישו וחבדילו מהוך חחושך שאילולי הוא לא היה האור נכר וגגנז לעתה לבא וזהו

 ויבדל אלחים בין חאור ובין חחושך שבו מעורבים זח בתוך זח כמדובר.
 ואצילותו ית׳ גתפשטח בחסדו הגדול עד עולם חתתתק בתחלת הבריאה כאומרו
 מתחלך בגן וגו׳ חטאו של אדם ואותם דורות ראשוגים כדור המבול וכדור
 הפלגה גםתלקח שכיגח למעלח למעלח עד בא אבותיגו ע״ח ועם חיות שבזכותם ירדת
 שכיגח מרקיע לרקיע עד רקיע תתחתון בזכות משה כמוזכר בדברי רז־ל הגה בהגיעו
 כביכול למטה לא היה העולם כדאי להתפשט וטו׳ מזוהמת גחש חקדמוגי ותלדותיו
 וצאצאיו ולםיבתם לא היה העולם כדאי להתפשט בו שכיגה יותר והקב״ה ישתבח שמו
 שחפץ חסד הוא וגתאוה שתהא דירתו בתתתוגים ורצה לזכות את ישראל בגתיגת התורה
 על הר םיני חשב מחשבות לקיים רצונו חטוב לחיותינו כיום חזר, וחורה יעקב ובגל
 למצריים שזח חלק אלוה ממעל ושישתעבדו בהם ולהיות כי אין.עבד מהם יוצא לחירות
 כביכול יצטרך חבל לבקש חלקו לחצילו ולחעלותו ממקום שעבודו התחיל חשעבוד
 חזח משנולד יצתה שתוא תתלת חחלק שעל ית יבא חבל ויתפשט בעולם ולפיכך

 חותחל מנין הת׳ שנח משנולד יצחק כאמור.
 נמצא לפי זה גזרה זו שגגזרה בין הבתרים אף אם לפי הנראה וכפי משמעד, חיא

 גזרת
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 גזרת שעבוד ועת צרה היא ליעקב הנה הסתרה טובה בשורה טובה היא שהודיע
 ובשר לאברהם שהשכינה המעוכבת מלרד למטה שאין העולם כדאי ריכך ע״י זרעו
 תתפשט בעולם כי הם זרע בייך ה׳ ובזה מצינו האדם ישוב לכפל ידוע תדע שרמז
 הכתוב לומר שדבר ה׳ יש בו שתי ידיעות שתים זאת תוכחת מגולה והיא הנגלת בכתוב
 שהיא גזרת שעבוד מצרים והשגית אהבה מסותרת והיא בשורה ט־בה לכל העולם שע־י
 שעבודם תתגלה ותתפשט בתתתונים שאלמלא ירידת בני יעקב למצרים לא היה העולם
 השפל כדאי שתתפשט כו שכינה וזהו ידוע תדע ובזה מצאתי מקום ליישב אומרו מקרא
 שכתוב וגם את הגוי אשר יעמדו דן אנכי וכפי משמעות המקרא האי וגם אין לו ישוב
 כלל דבהיכא קאי דלעיל מיניה לא קאמר אלא גזרת השעבוד ולא יוצדק אחר זה לומר
 וגם וכי תימא היק אעפ״י שגזרה זו היא מלפני שישתעבדו בחם וחם מוכרחים במעשיחם
 עכ־ז דן אנכי אותם הנה עם היות שזה משמעות המקרא מ״מ תיבת וגם לא תוצדק על
 זח ובשלמא אלו חיח מקדים לומר ואחרי כן יצאו ברכוש גדול יוצדק ויאות לומר אחר
 זח וגם את חגר דן אגכי אכל אחר גזרת השעבוד לא גחד, אצלי תיבת וגם ובמד, שכתבתי
 שגזרח זו חםתרח כרכר, וחיים עד חעולם מצאתי לח מקום לנוח ודה״ק ואף אם גזרה זו
 יצאו ממנה חיים עד העולם שע״י גתפשטח שכיגד, בתחתוגים גם את חגוי דן אנכי ובזולת

 זה לא נתישבה דעתי ומי שתעלה מצודתו דבר יקר יותר ממני חיים עד העולם.
 ואף אם מחשבה זו שגזרתו ית׳ גצטרפה מיד למעשה והגלה את יצחק שממנו התחיל
 הגלות ראה הקמה שאין זה מספיק להשרות שכיגד, בעולם השפל ושתתפשט
 בתחתונים הוסיף ה׳ שנית ידו לפרש ולברר גזרת שעבוד זה שאמר בארק לא להם
 שתהיה במצרים והיא היותר טמאה מכל הארצות שנקראת ערות הארץ ולחגלות כני
 ישראל שחם חלק אלוח ממעל תחת ידם ותחת יד פרעה הרשע שהוא תוקף הטומאה
 ושקול ככל מצרים בטומאתו ורשעתו כמו שאמר חכתוב אשר חציל אתכם מיד מצרים
 ומיד פרעה שע׳׳י כך תתפשט השמנה למטח בארץ כי כמו בתתלת חבריאד, ע״י החושך
 נאחז האור ונתגלה כמו שכתבנו למעלה כך בסוף הבריאה ע״י תוקף הטומאה שהם
 מצרים ופרעה תתאחז הטהרד, ותתגלה כי נם זה לעומת זח עשר, האלהים כי כל דבר
 מתעורר מהפכו ולכך קברי גוים אין מטמאים שאין הטומאה משתוקקת להדבק בהם
 ולכך איגם מטמאים אבל בהיותם תיימ על האדמה אפי׳ תיגוק בן יומו מטמא טומאת
ש מצרים ופרעה שהם תוקף הטומאה העצומה שתשתוקק עוצם הטתרה שהיא  זיבה מ
 השכיגה כביכול להגלות שם ולהציל את חחלק המשועבד תתת ידם וע״י כך תתפשט

 השכינה בתחתונים.
 ועוד בה שלישיר, רצח חקב׳יח לזכות את ברואיו להגדיל תשוקת השכינה שתתפשט
 למטח לחאיר ער חארץ בהכביד לב פרעה לבלתי שמוע בקול ה׳ ולכפור בו
 ית׳ אחת תשע וגם זו לטובח ולברכח גתכוון חקמח כי כפי גודל ותוקף ועוצם הטומאה
 והכפירה וחשעבוד שמשעבד בישראל כן תוקף ועוצם תשומת חשכיגח ללכת אתר
 תטומאה והכפירה והשעבוד לסלקם ולבערם מן העולם ומתוך כך תתפשט השכינה

 בתחתונים לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו.
 ועלד בידינו שאלו הדברים שתוזברו בתורה והם נזרת בין הבתרים וחיזוק לב פרעת
 וקשוי עורפו שכפי משמען חם ננד פני עליון ובלתי נכונים בחוקו ית׳ הלילה והס
ש על חדור שקשת למור שעתידים  לחיות גוזר על תאדם ענוי ושעבוד קודם שנולד מ
 לבא ועבדום וענו אותם נם מה שנאמר בפרעה ואני אקשה כי אני הכבדתי את לבו
 לכאורה תם דברים תמוהים ננד ה׳ כי רב הסד הוא נושא עון ועובי על פשע ובמת
 שכתבנו אדרבא לטובה הם אמורים שנזר הקמת שישראל ישתעבדו כארץ טמאה

 שהיא



 באור בא ההיים מה
 ישהיא מצרים שאק עבד יוצא ממנה לחירות על יד פרעה הרשע שהוא הוקף הטומאה
 והוסיף ה׳ שנית ידו להקשות את עורפו ולהכביד את לבו עד שיכפור בו באומרו לא
 ידעתי את ה׳ וגו׳ ועם היות שפרעה חשב מחשבות און שלהיותו תכלית הטומאה יהיה
 סיבר. שתרחק ממגו עוצם ותכלית הטהרה יתברך ויתעלה שמו ויוצל מעוגשו כי להיותו
 גבוה מעל גבוה לא ישגיח בשפלים ורהמ ה׳ את האדם כ״ש מי שהוא בתכלית הטומאה
 כמוהו והיא תסיסת שישאיו ישראל תחת שעבוהו לעולם להיותם הלק ה׳ ממעל ויצטרך
 הבו׳ ית׳ שמו לחציל חלקו ולהיות פי־עה ומצרים בתכלית הטומאה בדעתי שאי אפשר
 לתכלית הטהרה להראות במקום תכלית הטומאה ובזה ישארו ישראל בשעבוהם ולא
 יצאו לחירות לעולם וזהו המכוון אצלי באומרו לא ידעתי את ה׳ וגם את ישראל לא
 אשלח שלכאורה קשה לי שאהר שאמר לא ידעתי את ה׳ מה צורך לומר וגם את
 ישראל לא אשלח וכי תימא חדא ועוד קאמר לא ידעתי את ח׳ ואף אם אדעגו את
 ישראל לא אשלח שזאת תשובה גנובה היא ואין נח לי ובמד, שאמרנו גתיישבח אצלי
 שכיון אותו רשע לומר לא ידעתי את ה׳ להיותו תכלית הטהרה והוא בתכלית הטומאה,
 ואי אפשר לחשגיח במעשי והיא הסיבה והטעם שגם את ישראל לא אשלח להיותם
 חלק ח׳ ויצטרך חבל לקבל חלק ה׳ והטהרה הגמורה, אין מקום שתתפשט במקום הטומאה
 וזהו וגם את ישראל לא אשלח וחשי״ת שחפצו ורצונו ותאותו שתתפשט שכינתי בתחתונים
 אדרבא מחשבתו של אותו רשע היא גיפא השבה לטובה שכל מה שתהיה הטומאה
 גדולה ועצומה תשתוקק חטחרח לרדוף אחריה ולהאחז בה כי גם זה לעומת זה עשה
 תאלתים כאמור ולכוונת זו הכביד ה׳ לב פרעה ומצרים כדי שתתגדל טומאה ותשתוקק

 השכינה ולתתפשט בעולם.
 ועתה אתה ברוך ה׳ הביטה וראה כי במה שהקדמנו וכתבנו יתפרשו על נבון שני
ם בס״ד ואומרו בא אל פרעה כוונתו יתברך לומר למשה ת  מהראות שחתחלנו ב
 אל ימשח בעיניך בשולתי אותך אל פרעת כמד, פעמים כי אם אשוב ואשיבך לפניו
 עמוד ובא אליו כי ראוי הוא לכך הואיל ועל ידו תהיה התפשטות למטה וצריך לנהוג
 בו כבוד על דרך מה שאמת •ז׳׳ל על ויצום אל פ־עה מלך מצרים שינהוג בו כבוד אף
 כאן אמר לו בא אל פרעה ואמירה זו תיא עימר הציווי כלומר בא ועמוד לפניו כי ראוי
 הוא לכך ונתן טעם ואמר הואיל שהתפשטות.שכינתי וטחרתי בתחתונים בא על ידו כי
 לא מצאתי כלי מחזיק טומאה וכפירה ומרידה כמותו וזהו כי אני הכבדתי את לבו כלומי
 כי אני בכוונת הכבדתי את לבו להוסיף בי פשע ומרד להגדיל טומאה ועל ידי כך תאחז
 טחרתי ותתפשט שכינתי בתחתונים והואיל שהוא סיבה לטובה שתבא לעולם ראוי
 רגהוג בו כבוד ואמר הכבדתי את לבו שמתחלה, בתחלת המרדות היתה ההככהה באזן
 כמו שאמר ולא ישמע אליכם וגו׳ ואח״כ שהוסיף בפשעו ומרדו והיה שומע ומוסיף

 ברשעו גסתלקה ההכבדה מהאזן אל הלב ולכן אמר הכבדתי את לבו.
 ואמר ואת לב עבדיו כדי שתתפשט הטחרח בעולם וכשם שתתחיל להתפשט הטומאה
 ממקורח שתא פרעת לעבדיו כך תתחיל להתפשט הטהרה שגם זה לעומת זה
 עשה האלהים כמדובר ואמר למען שתי איתותי אלח כאן פירש כווגתו יתברך בחכבדת
 לב פרעה שהיא כדי שתתפשט שכיגתו בעולם שבזה יש בו קיום העולם הזה שהוא
 עולם המעשה וקיום העה״ב שהוא עולם הגמול ואם ח״ו לא היתד, שכיגתו מתפשטת בתחתונים
 אין מקום לשכר ועונש וכיצד יתקיימו שני עולמות הללו ובהכבדת לב פרעה יהיה סיבה
 שתאתז בו הטהרד, ותתפשט השכינה ויתקיימו שני חעולמות שנבראו בחצי השם כמוזכר
 בדבריהם דל וזהו למען שתי אותתי אלה והם השתי אותיות שנבראו בהם השני עולמים
 כמו שאמר כי ביה׳ ה׳ צור עולמים וזהו אותותי אלה בקרבו ומה שאמר בקרבו ולא

< בקרבם ב  (י
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 בקרבם היינו משום שעיקר האחיזה היא בפהעה שהוא עירך ומקור הטומאה הם תתלת

 ההתפשטות ולכך אמר שתי בקרבו דווקא.
 ולבאר הכתוב השני שהוא ולמען תספר ראיתי לתקדים ולפרש טעם מצות ספור
 יציאת מצריט שלכאורה קשח למצא דברי חפץ לטעם מצוה זו האמנם במה
 שכתבנו נוכל לתת טעם לדבר וטעמו כצפיתית בדבש והוא שלהיות שפרעה ועוצם טומאה
 היה סיבה להתפשטוות השכינה כמו שהארכנו למעלה הנה במות רשע נתלש כח הטומאה
 יש מקום לומר שאחר שפרעה היה סיבה להתפשטות והעמדת השכינה באומרו יתברך
 בעבור זאת העמדתיך למען ספר שמי כבל חארץ אחר מותו אפשר שתסתלק השכינה
 מלדוד ומלהשניח בתחתונים לכך ציוה הקב״ה לספר ביציאת מצרים ולזוכרה כל הימים
 והוי כאלו פרעה קיים וטומאתו עומדת ומעמיד השכינה לדור בתחתונים ועל ידי כך יצאו
 ישראל ממצרים כך במותו בסיפור יציאת מצרים הוי כאלו פרעה קיים ומתעכבת השכינה
 להיותה בתחתונים והסיפור בו ובהיותנו רואים באלו אנו בעצמנו יצאנו ממצרים הוי
 כאלו פרעה קיים ובכחו אז כחו עתח וחשכינה טהורה עומדת לעד ולכך אמר ולמען
 תספר נתן טעם להכבדת לב פרעה בשביל ההויה והוא למען שתי אותותי אלה והיא
 התפשטות השכינה בעולם השפל ובשביל העתיד שנתעכבה השכינה אתר מות פרעה
 והיינו בסיפור יציאת מצרים וזתו למען תספר וגו׳ ולהיות דבר זה מסתרי תורה נאמרים
 מפה־ לאזן לכך אמר באזני בנך כדן שיאמר האב לבנו הסתר הדבר וסוד הסיפור בלחישה
 ובחשאי וזחו באזגי וגו׳ ופירש מחו חסוד וחנסתר שיאמר בחשאי ובאזן את אשר התעללתי
 ופירש התעללתי לפי דרכינו הוי פועל ומעללים ולפי שהדבר נוגע אליו כביכול שהוא
א ל  התפשטות השכינה כמו שאמרנו לכך לא אמר עוללתי כמו שאמר רש״י דל א
 התעללתי כביכול לעצמי כאלו אמר נעשיתי והוא התפשטות השכינה בתחתונים כמדובר
 ויש לי חבר רתיבה זו של התעללתי שהוא הפועל לעצמו יתברך כביכול ולשון עוללתי
 שכתב רש״י ז״ל חוא פועל יוצא לאחר מה שאין כאן שהוא הפועל לעצמו וחתיבח הדומה
 לזו היא אומרו יתברך ושמי ח׳ לא נודעתי וכתב רש״ידל שכ לא חודעתי אין כתיב כאן
 ותיקן הוא דל מה שתיקן וכפי דרכו ז״ל דבריו נכונים האמנם כפי האמת אי אפשר
א ו ה ל^ף ה ר1 ע ת  לומר הודעתי שתיבה זו משמעה שהשם הוא אחד וחמודיע אחר והשי״ת י
 ושמו אחד המודיע הוא בעצמו השם ולכך אי אפשר לומר תודעתי אלא נודעתי לומר
 שהשם בעצמו הוא המודיע כמו שכתבתי במקימו אף תיבה זו זחו משמעח שחפועל
 והנפעל הכל אחד ולכך אמר התעללתי והוא התפשטות השכינה שאמרנו אלו לא באתי

 לעולם אלא לפרש שתי תיבות חללו די וחהודאה לשמו הנדול.
 ונחזור לפרש סיום המקרא שאמר במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם שתוא כפל
 הענק במילות שונות שלמעלה שלא היתד, ההתפשטות זולתי בלב עבדיו אמר
 שתי אותותי אלח לרמוז לשתי אותיות הראשוגת של חב״ד, שבהם ברא תשתי עולמות
 ואמר שיתי שחיא חתחלת חשימח וחיא חתחלת חחתפשטות אמנם אחר שנתפשטה
 השכיגה בכל מצרים וחרג בכוריהם חוא ולא אחר ובא חצווי לספר באזני בנך ובן בנך
 אמר אשר שכבר שמתי ואמר ואת אותותי לרמוז לשם ה׳ בשלמות וזהו וידעתם כי אני
 ה׳־ והתבונן שבפרעד, שהוא מקור הטומאה אמר בקרבו שעילך הטהדה כביכול נאחזה
 בהפכו ולכך אמר בקרבו אבל בהתפשטות שבכל מצרים אמר בם שלא נאתזת בקירות
 לבם ואתה בני עמוד על הדרוש היקר הזה ושימהו כתותם על לבך ונזכר לטובה.

 בזת ובבא.
ת כל בכור ונו׳ באן כתב רש״י דל ודל מ  ויאמר משה כה אמר השם בחצות ונו־ ו
 עד בכור השבי למה לקו השבויים כדי שלא יאמרו יראתם תבעה עלבונם

 והביאה



 באור החיים מו
 וחביאה פורענות על מצרים רבים יחלו פני ה׳ להבין משל ומליצת רש״י דל באשר
 הביא מאמר עד בכור השבי ואין כאן מקומו רק למטה בבא עליהם צרח וצוקה שכתוב
 שם עד בכור השבי שם יש מקום לפרש ולומר מפני מה לקו השבויים וכו׳ וכן עשה דל
 ששם פי׳ גם כן מפני מה לקו ומה לו לאומרו שנית בלי מקום היה די באומרו למטה כי
 שם ביתו׳ מצורף לזה מה טעם הזכיר למטח שגי טעמים בדבר וכאן כתב האחד והשמיט
 השני דהיינו שחיו שמחים בצרתם. ורבים מישני אדמת עפר יקיצו דתיי עולם התנשאו
ה ואשמעח קול קדוש אחד מדבר ה״ח מהר״ר יוסה קולון כ  להעמיד חזון זה בכח וזח כ
 דל שישב לשון זה באומרו דהאי לישנא דעד בכור השבי לא גקטיה רש״י לגופיה ולאו
 לפרושי אתא באתרא הדין אלא םיומא דלישנא דלעיל מיניה הוא ולתרוצי ולתקוני לישנא
 דלעיל נקטיה דחוא ז״ל כתב בפירוש כחצות ודל ורבותינו ז״ל דרשוהו כמו בחצות
 חלילח ואמרו שאמר משח כחצות דמשמע סמוך לו או לפניו או יאחר יו ולא אמר
 בחצות שמא יטעו אצטגניני פרעה ויאמרו משה בדאי הוא וסמיך ליה עד בכור השבי
 וכו׳ שרש״י ז״ל חוקשח לו לדברי רז״ל שאמרו דמאמר משח כתצות ולא בחצות היה
 מפגי אצטגניני פרעה וכי מפני השוטים ישנה ציר נאמן בדבורו דבר ח׳ בפיו ירך ומה
 גם היות הדבר בספק שמא יטעו ואפשר שלא יטעו ולא יתגו תפלה למשה איש האלקים
 ונמצא למפרע ששיגה שלא לצורך לזה הביא מאמר דעד בבור השבי מפגי מה לקו
 וכו׳ כלומר אי קשיא לך וכי בפני חשש שלא יאמרו ישנה משה במאמר ה׳ אל יקשה
 בעיניך שכיוצא בזה מצינו במכה עצמח שמפני חשש שלא יאמרו לקו השמיים אף אתה
 אל תתמה אס משח חשש לשמא יאמרו ושינה ואמר כתצות זהו מה שנאמר לי בשם

 הרב הנד דל ודברי פי חכם ח״ן וקרובים להלצה הם מעט.
 ואלי דבר יגוגב ומקום הגיתו לי אמתי להתגדר בו כי לדעתי רש״י ז״ל קשיא ליה האי
 סרא דומת כל בכור דלאו םיפיה רשיה ולאו רשיה םיפיה דברישא קאמר ומת כל
 בכור דמשמע כל בכור שבעולם כל אשר בשם בכור יקרא אשר מזה למדו ודרשו
 רז׳׳ל במדרש רבה שאף גדול הבית שיהרא בכור מושאל מת ואי׳ כ בהכרת לומר שאף
 בכורי השבויים חיו בכלל ומת כל בכור דקאמר רחמגא וסיפא דקרא דקאמר מבמר
 פרעה עד בכור השפחה משמע דאתא למעוטי במר השבי דציון הלז דקאמר קרא .מבמר
 פרעה עד בכור השפחה משמע דאתא למעוטי פחות מבני השפתות דהיינו בכור השבי
 וא״כ גמצא דקרא גופיה קשיא מדיחיה לדידה ומבלי שגשגיח לרישיה דקרא איכא
 לאקשויי סיפא דקיא דקאמר עד בכור השפחד. דמשמע בהדיא דאתא למעוטי בכור
 השבי ובמכה מה הוא אומר מבכור פי־עה עד בבור השבי וקורא אגי עליהם יש- גספח
 בלא משפט שלקו בלי התראת ואדרבא בחתראח מעטיגחו רחמגא בהדיא לטוב להם
 כדאמרן וחיכי חזר בו ונחם ולא כן מדרכי האל כי לא אדם חוא לחתנחם זולתי לטובה
 שכן כתיב ונחם על הרעה לא על הטובה ותשובת רש׳׳י הרמתה על זה בדרך כלל חיא
 לומר שבכוונת כיון תכתוב לרבות בכור חשבי ולחזור למעטו שבאומרו בתתלת תכתוב
 ומת כל בכור בהדיא רבי בני רשמיים ובאומרו עד בכור חשפחת תזר למעוטינתו ומאת
 ה׳ חיתח זאת ללמדנו שאע״פ שכלם לקו אינם שוים לרעד. שכל חככורות אפי׳ בכורי
 בחמד, חוק מבכור. חשבי לקו מן חדק שנתחייבו על כך אבל בכור השבי לא לקד, מן
 תדין אלא בשביל שלא יאמרו יראתם תבעת עלבונם ונמצא שנחלק בכור חשבי כדינן
 משאר חבכורות שכל חבכורות מתו מן הדין ובכור חשבי לקח מפני חילול ת׳ ולא ראי
 זד, כראי זת ולכך לא ערבינתו קרא אלא אדרבא בנזרת חדק מעטינחו משאר תבכורות
 וחיינו באומרו מבכור פרעח עד במר חשפחח וממילא ממעיט בכור תשבי שתוא פתות
 מבני חשפחות כמו שכתב רש׳״י דל במקומו משום שלא לקו מן חדק אלא בשביל שלא
 יתחלל שם שמים על ידן אמנם בתודעת תעתה רצח הקמח לחודיע שאף בני רשמיים

 ימותו
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 ימותו וזהו באומרו ומת כל בכור נמצא דבהאי קרא איכא רבד ומיעוט בבכור השבי
 נתמעטו בגזרת הדין דהיינו באומרו מבכור פרעה עד בכור השפחה שזאת היא ע־קר
 הנזרה ובאומרו ומת כל בכור שמלה זאת היא הוראת העתיד אע״פ שהיא חתחרת
 הגזרה מ״מ משמעה תודיע צערה לרבים המתים במגפה ההיא וכיון שגם בני השבויים
 מתו אף אם לא מתו מן הדין מ״מ כיון שכלם שוים במיתה משוגה ראוי לכוללם ולכן
 קאמר קרא ומת כל בכור ועתה עבור על דברי רש״י רל ותמצאם נכוהים וישרים אק
 בהם נפתל ועקש כי אומרו כאן עד בכור השבי הוא פירוש ומת כל בכור כי רצה
 להודיענו כי מאמ^ ומת כל בכור כיון לומר על בכור השבי והא דלא נקט בייש מילתיה
 לישנא דקיא ומת כל בכור ויפרש עליו שכוונת הפשוק לכלול בכור השבי כמנהגו בכל
 פירושיו כוין ז״ל לומר דהא דשמעינן וילפינן בכור השבי מומת כל בכור לאו מרבויא
 דכל בכור שמעינן ליה אלא כל עצמו חמת כל ככור לא אתא אלא למימר בכור השבי
 לבד לחלוק אותו ולהפרישו משאר הבכורות שלא הושוה עמהם בדינמ כמוזכר למעלה
 והוי כאלו כתי׳ במקום מת בל בכור בכור השבי ולזה דקדק רש״י דל דלא נהט במילתיה
 ומת כל בבור אלא עד בכור השבי כאלו לא כתי׳ בקרא אלא עד בכור השבי ופירש
י מקרא שאע״פ שגם בכורי השבויים  ז״ל ומפני מה לקו השבויים שזה הוא עיקר ישובו ש
 מתו מ״מ אינן שוים לשאר הבכורות בדינם שכל חבכורות נתחייבו מן הדין מה שאין
 בן בבכור י השבויים שמתו מפני פחד חלול ח׳ ולפיכך לא נשתתפו במאמר אחד והוצרך
 חכתוב לרבותם במקום אחד ולמעטם במקום אחר ולזה לא כתב רש״י כאן בטעם בני
 השבויים אלא כדי שלא יאמרו יראתם וכו׳ שזה הטעם אינו לטעמי שאר חבכורות אבל
 במקום פגיעתן נתן ז״ל תרי טעמי לרווחה דמילתא או אי נמי משום דלשם לא הוזכר
 בכור השפחה אלא גכלל בבכור השבי שהוא למעלה וחשובה מבכור חשבי כמו שכתב
 דל א׳יכ משמע דקרא בעי לאשוויי בכור חשבי לבכור השפחה וא״כ ראוי להשוותם
 בדיגם ולזה נתן להם טעם דומה לטעמם של שאר חבכורות אבל בכאן שחלקם תכתוב
 והפריד בכור השבי משאר הבכורות לכך שינה את טעמו מטעם השאר והביטה וראה
 שבמה שכתבתי ניחא לן לישנא דרש״י ז״ל שכתב ודל מבכור פרעה עד בכור השפתה
 כל חפחותים מבכור פרעח וחשובים מבכור חשפחה היו בכלל שלכאורה יש לדקדק
 בדבריו למה ליה למימר כל חפחותים מבכור פרעה וחשובים מבכור חשפחה היה די
 באומרו כל חפחותים מבכור פרעה עד כבוי חשפחח אמנם להיות כוונתו דל להודיענו
 ולהעמידו על נכון כי מנת הכתוב למימר בבכור השבי רבויא בהדיא ומיעוטא(נהליא כאלו
) מקרא לא בא אלא לרבות בכור חשבי בצד מח ולמעטו בצד מח לכך נ ש י ה נ י י : צ : 

 כרמי דהיינו חמת כל בכור נקט במםומו עד בכור תשבי כאלו לא כתיב בקייא אלא
 בכור השביובמיעוטא דהיינו באומרו מבכור פרעה עד בכור חשפחח אעפ״י שמיעוט ככור
 השבי משתמע ממילא מ״מ לא ניחא ליה לרש״י ז״ל דלישתמע מיעוטא דבכור השבי
 ממילא אלא לפרושי בקרא בחדיא ולפיכך כתב וחחשובים מבכור השפחה דבהאי לישנא
 ממעיט ככור חשבי בחדיא ולא חוי מיעוטא דממילא ונתן טעם לבני חשפחות מפני שהיו
 משתעבדיןויישראל ולכך נתחייבו מיתח למקום מדינא דמלכותא דרקיעא מד. שאין
 בבכור תשבי ולזר, מיעטם תכתוב בחדיא כאמור ומח מאד תדוקדק כוונת רבינו דל במה
 שאמר וכל בכור בחמד, לפי שתיו עובדים לת כשחקב״ח גפרע מן תאומת גפרע טאלוהיה
 ובמדרש אמרו טעם אחר שלא יתו תמצריים אומרים קשת תיא יראתגו שתעמידת את
 עצמד, ובטח שאמרנו דברי רבותינו מכווגים שחוא כיון לומר שכל חבכורות חוץ מבכור
 השבי מתו במדת החן ואף בכור בחמח ולפיכך נקט חאי טעמא ושביק טעמא דשלא

 יאמרו רדמי לטעמא דבכור השבי את זד, תזיתי ואספרה ואתת תכתר ולא אני.
ם  ג
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 גם אתה תתן בידיגו וגו׳ וגם מקנינו וגו׳ שני נמים הללו נפלאו ממני היכי דרשינן דהו
 ויבינו דל כתב ודל גם אתה תתן בידינו לא דייך שמקניגו ילך עמנו אלא
 משלך תתן ודבריו צריכים תלמוד מה בא להשמיענו פשיטא דרבויא דגם אתה הוי לא
 מבעיא מקנינו אלא שגם אתה וזו אינה צריכה ואי קשיא לא קשיא אלא רבויא דגם
 מקנינו מה אתא לרבויי דלומ׳ דאתא לרבויי ולומר לא מבעיא שאתה תתן בידינו אלא
 שגם מקנינו כמו שכתב הרא״ם בפירושיו ודמהו לגם לי גם לך וגו׳ וםמך דבריו אלה
 לאומרם בכוונת דברי רביגו לא גיחא לי דשגויא םגיא איכא בין הבא להתם כדבעינן
 למכתב בס׳׳ד ותו דמפגי מה כתב רביגו דל דבר זה בגם אתה ולא כתבו בגם מקנינו
 עם היות כי לפי האמת לא היה צריך להאריך ולכתוב לא למעלה ולא למטה אלא הכי

 הוה ליה למימר גם אתה כמו גם לי גם לך וכוי.
 והנראה לע״ד לומר דאדרבא כל עצמו של רביגו דל בלשון זה לא בא אלא למעט
 ולומר שלא גפי״ש שגי גמים הללו כשגי גמים דגם לי גם לך וגשמר ממש
 ממה שמין אליו הרא״ם ז״ל כבודו במקימו מוגה והגה הוקשה :לרביגו דל דשגי גמים
 הללו אי אפשר לפרשם כשגי גמים דגם לי גם לך דבל אהה מהם מרבה תכירו דבשלמא
 התם בשתי הגשים הזוגות שבאו לפגי שלמה ע״ה שתיהן היו שוות בטעגתן כיל א׳ מהן
 אומרת בני החי וכשאמרה אותה הזונה לגזור הבן הוצרכה לומר גם לי גם לך לרמוז
 ששתיהן שוות בטענת שחבן חחי הוא שלה ובערך כל אתת מהן תהיה השנית באה
 בתוםפה וברבוי גם ולפיכך הוצרך הבתוב לעשות עיקר לשתיהן ולרבות לשתיהן בהיות
 כל א׳ מהן טוענת שהבן שלה ולכן אמר הכתוב גם לי גם לך אמגם הכא בעגייגא דילן
 בשלמא אומרו וגם מקנינו ניחא שהעיקר הוא המקנה שלהם והגם בא לרבות מה שיתן
 להם פרעה אבל בגם אתה תתן קשה הדבר לאומרו שמתגת פרעה שחוא טפל חוא
 עירך הכתוב והמקנה שלהם שהוא העיקר יתרבה ברבויא הגם את זה ראה רביגו דל
 • ויישב באומרו גם אתה תתץ לא דייך וכו׳ כיין דל לומר שאין לפרש שגי גמים הללו
 בפירושא חדא דבל א׳ רבי לחבריה כההוא קי־א דגם לי גם לך אלא שגי גמים אלו כל
 א׳ יש לו פירוש בפני עצמו ופירושא דדין לאו כפירושא דדין דגם מקנינו פי׳ רבוי
 כמנהנו בכל מקים אלא פי׳ לא דייך שבלשון זח דלא דייך אגו מקדמין העיק{־ (ללא כחינ
) בלשון זח כי  בקרא והגם בעצמו בא לגופיה דקרא דהיינו למה שנתן להם (״׳= לא דייר י
 בא למעט ולשלול שלא גפרש שגי גמים אלו כשני (גמיס דצס לי יס לו) דתרוייהו מתפרשי
 כחדא והגי תרין גמים מתפ־־שי בתרי גווני(דצס הנ׳ היא) כמגהגו וגם הראשון פי׳ לא דייך

 שהרמי חוא מד, שכתוב בכתוב דחיינו(גס אהה ההן) כג״ל בכווגת רביגו דל.
 אמנם בפירושא דקרא אפשר לי ליישב שגי גמים אלו כשגי גמים דגם לי גם לך דבל
 אחד רבי לחבריה וצריכי תרוויהו משום דהוו שתי בחינות ובערך כל בחיגה
 מהם הוי חדא מניהו עיקר והשנית טפלח לו כי חנה בערך תנתינה והמסירה שיתן
 וימסור פרעה לישראל חוי חידוש מה שיתן להם פרעה כעת במתנה ומה שבידם מקודם
 לכן אתי בממש שיתן וימסור להם וז״ש גם אתת תתן בידינו וכו׳ וה״ק לא מבעיא שמה
 שבידיגו וקגיגגו דפשיטא שתתן ותמסור בידיגו בע׳׳כ שלא בטובתך אלא אפילו מד, שלא
 חית בידינו תתן לנו וזחו נט אתח וכו׳ ובערך בחינה אחרת הוי איפכא והיא ההליכה כי
 אף אם יתן לחם פי־עד, במתנח מקנח צאן ומקנח בקר ויתן רשות לחוליכו עמחם לזבוח
 זבחים ולעשות בו כחפצם דאי לאו חכי לא מקי־יא מתנת מ״מ אפשר לומר שחמקנת
 שלהם חעיקרי ינזור פרעת לעכבו במצרים כדמות משכין באומרו רק צאנכם ובקרבם
 יוצג ובערך בחינה זו הוצרך משה להפך דבריו וגם מקנינו וכו׳ וה״ל, לא מבעיא מד,
 שתתן לנו במתנה דפשיטא שילך עמנו שאם לא כן מה אהניא לן במתגתך בעת ובשנת

 \היה חסר ככהנ והייה הימת אלו הרה׳׳י הדהמ׳׳ן וכו׳ ל׳ ישועה פלאי׳י יחשל׳׳א הזאת
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 הזאת שהיא שעת הנסיעה ולא מקריא מתנה אלא ודאי אלא מה שתתן בידינו אדעתא
 שנוליך עמנו תתנו ולכך פשיטא שירך עמנו אלא גם ממנינו שאפשר שתנזור עליו שיעוכב
 אצלך בתורת משכון נם בזה תבושר שילך עמנו בע״כ שלא בטובתך וזהו ונם מקנינו
 והנה להיות שתי בחינות הללו הפכיות כמדובר ה׳ עשה נם שניהם ראשיים ועיקריים וכל
 אחד מחם מרבד, חבירו בערך בחינתו ואלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו ווז״ש נם
 אתת תתן וגו׳ וגם מקגיגו ילך וגו׳ ואפשר לי עוד ליישב שני מקראות חללו באופן אחר
 ויהיה פירש גם בשניהם רבוי ותוספת על מה שכתוב בקרא כמגחג חגם בכל מקום
 כשנקדים ונאמר מח ששנו חכמים במשנה בפ־־א בשקלים ברוך שבחר בהם ובמשנתכם
 אין מקבלים מידם קיני זבים וכי׳ מקבלים מידם נדרים ונדבות וכו׳ ומשנה זו מוסכמת
 והלכה קבועה ובדין זה יתפרשו שני נמי כתובים האלו המכחישים זה את זה ברבדים
 ויתיישבו על נכון כי חנה באומרו נם אתה תתן בידינו דקדק ואמר זבחים ועולות ששני
 מיני קרבנות חללו באים בנדר ונדבח שחם זבחי שלמים ועולת נדבה ואלו חשני מינים
 בדווקא רשאים אנו לקבלם מן הנכרי ולהקריבם ל! ד ועליהם אמר משה לפרעה ועשינו
 לח׳ אלחינו כיון לומר דדוקא זבחים ועולות יכולין אנו לקבל מידך (אגל מינים אחיים) אין
 אנו רשאים לקבל מידך ולחיות ששני מינק חללו אנו רשאים לסבלם מן (הנכרי לכן עשו
 עיהל) ממה שיתן להם פרעה להקריב מחם במדבר כיון שאנו רשאק ויטלק (להקריב
 מהם הלנו) לפיכך עשה משה עיקר ממה שיתן להם פרעה להקריב מהם כמדבר כיון
 (שאנו לשאיס צסיןלע) אותם מן הנוים ומה שירצו להקריב מנדרים ונדבות ממקנה בני

 ישראל הוא דבר M למד. שיקריבו ממח שנתן לחם פרעה ולכך העיקר בהמרבה זו
 חוא מח שיתן לחם (ונכהנ נפילוש) תתן בידינו זבחים ועולות ועשינו ונו׳ והטפל לזה הוא
 מח שיקריבו מממוגם גדבח בא (נלניי) חגם שאמר נם אתת ונו׳ אבל כקרבנות חיוב
 שאיגם באים בגדר וגדבה שעליהם אמר משח כי ממגו גקח לעבוד צבזח רמז לסרבנות
 חיוב העיקר הוא מקנה ישראל כי הוא הראוי והכשר לקרבנות חיוב והטפל אליו מה.
 שנתן להם פרעה שאם יצטי־כו אליו יקריבו ממנו קרבן לח׳ שאף אם חם באים משל
 פרעת כיון שבא לישראל במתנה כדידהו דמי ויוכלו להקריב ממנו קרבנות תיוכ אבל
 מ׳׳מ לכתחלה כל מה שאפשר להם לישראל להקריב קרבנות חיוב משלהם ולא ממת
 שנתן להם פרעה עדיף טפי ואם יצטרך הדבר לקרבנות הרבה יקריבו ממד. שיתן להם
 פרעה ונמצא לפי זה שהעיקר בקרבנות חיוב הוי מקנינו ונכתב בפירוש ומת שטפל אליו
 אם יצטרך הדבר הוא מה שיתן להם פרעה ובא בתוספת וברבוי הנם ודש ונם ממנינו

 ונו׳ כניל.
 מה זאת השואל הזה אף אם חוא איש תם באומרם ז״ל כננד ארבעה בנים דברה
 תורח אחד תם ונו׳ וזו שאלתו של תם מ״מ לא דבר רק הוא ואיש בער לא
ה כיון כאומרו  ידע לכוין מח שמוציא בשפתיו וא״כ ראוי לתוקרו ולדורשו לפי תומו מ
 מה זאת אם כיון לדעת טעם מצות הבכורה דעלה קאי מה ראה על ככה ומה הניע אליו
 שבקש שיתגלה לו משכנו הבכורה וטעמת יות^ משאר מצות ח׳ וחקיו ומשפטיו אשר
 צוד, את אבותינו ובשלמא במצות פסח ובמצות מצה יש מקום לשואל לשאול בהיות
 פעולתם אמת משונח אם חפסח שאינו נאכל כי אם צלי אש ובבית אתר ולא יוציא מן
 חבשר חוצח ועצם לא ישברו בו וחמצח נ״כ בחיותו משונת משאר ימות חשנה ותמה
 ראו כן תמחו כ׳׳ש תינומ שדעתו מרופף שיוסיף לחפליא ובא לידי שאלה אבל
 במצות חבכורח מה זה חית לבן תם מתהלך בתומו לדעת טעם מצות הבכורה יותר•
 משאר מצות ועל אביו המשיב מפני הכבוד חרה אפי על כי לא דיבר אליו נכוחר. ודבריו
 אינם נכונים ראשונה אומרו כי ביד תזקה הוציאנו ונו׳ כי זו אינה סיבה ותשובה לאשר•

 (ועוז אלו הייהס הרה״ג וכו׳ הנ״ז יחבל״א) שאל
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 שאל מאתו טעם על מצות הבכורה ועיקר תשובתו הלא היא אומרו אח״כ ויהי כי הקשה
 פרעה ויהרוג ה׳ כל בכוך שזאת היא טעם משפט הבכורה כמו שאמר על ק אני זובח
 וגו׳ וא״כ היה די באומרו ויהי כי הקשה פרעח לשלחנו ויהרוג ה׳ וגו׳ זאת ועוד אומרו
 אחר כי בחוזק יד ויהי כי הקשה פרעה וגו׳ המשמע שהם דברים מסודרים ומעשה שהיה
 כך חיח שאחר שהראה הקב״ד, חוזק ידו דקשח פרעת את לבו ואיגו כאץ כי קשיות פרעח
 קדמה לכל באומרו יתברך ואגי אקשה את לב פרעת ותר ביתי את אותותי וגו׳ ואם יפנה
 לבבך ותפרש והאמר כי אומרו בחוזק יד חוא מאמר דרך כלל וחזר ופרט ופרש ואמר
 ויחי כי חקשה פיעה וגו׳ וכמו שכתב הראב״ע דל איכיחך ואערכה לעיגיך כי אק פירוש
 זה נכון כי הגה גם הוא בבואו לפרש לא אמר זולתי מכת בכורות בלבד נר אח שכוי]
 לומר שזו בלבד באה לפרעה בקשיותו וא״כ עדין לא יצאנ! מידי שאלה והדרא קושיא
 לדוכתא דהיכי קאמר ויה־ כי הקשה פ־״עה לשלחנו ויהרוג ה׳ כל בכור דמשמע שזו
 בלבד באח אחר קשיותו ומקרא צווח ואני אקשה את לב פרעה והרביתי כדאמרן ובכל
 מכה ומכה שהביא חקב״ח כתיב בחדיא ויחזק ח׳ את לב פרעה וגו׳ ואם תתחזק עוד
 תשים טלאי ע׳־ג טלאי ותאמר שגם בפרט תפס לו דרך קצרה ואמר העיקר שהיא מכת

 הבכורות כמו שכתב הראב״ע כל זה איגגו שוה לי.
 האמנם את זח חרתי ואספרה כי בביאור מדרש רז״ל הובא במדרש ר• תנחומא בריש
 פרשת בשלח תדע ותשכיל כי חשואל וחמשיב צדקו יחדיו ושניהם כאחד
 טובים במאמרם זח בשאלתו וזח בתשובתו אין בחם נפתל ועסש וחמקראות יתבארו על
 נכון בע״ה ודל ויחי בשלח זש״ח חכם לבב ואמיק כח מי הקשה אליו וישלם דור חמבול
 גתקשו כגגדו שטפם במים דור הפלגה גתקשו כגגדו הפיצם על פני כל הארק אנשי
 סדום גתקשו כגגדו מה היה סופם וה׳ המטיר על סדום וגו׳ פרעה אמר לא ידעתי את דד
 והקב׳׳ה אמר שלת את עמי ונתקשה כגגדו ויהי כי הקשה פרעה ביון שבאת מכת בכורות
 מיד שלחו לכך גאמר ויחי בשלח פרעה ע׳׳כ וראיתי לדקדק בדבריהם ראשוגה מאי
 קשיא ליה בקרא דויחי בשלח ובקרא דחכם לבב ועתח בדרשתו זאת גתיישבו שגיהם
 יחד עוד מד, כרן באומרו בסדום מד, חיח סופם מח שלא גאמר בדורות ראשוגים ובפרעה
 הרשע דבריו מעורבבין ואומרים תרשנו ראשונה היה לו להתחיל ולומר פרעה נתקשח
 כגגדו ואמר לא ידעתי וגו׳ מפני מח איחרו ואמרו אח״כ ונתקשה כגגת דמשמע דעד
ח ואומרו לא ידעתי את ח׳ אין לך קושי ברשע ובזדון יותר ממגו נ  השתא לא נתקשח מ
 עוד מפני מה הקדים מאמר פרעח שאמר לא ידעתי את ח׳ לשליחותו של מקום שאמר
 שלח את עמי ופרעה לא נזר אומר ואמר לא ידעתי את ה׳ אלא תשובה לשליתות ה׳
 ששלח לו שלת את עמי וא׳׳כ חיח רו לומר חקמח שלח לי את עמי וחוא אמר לא
 ידעתי וגו׳ עוד אומרו ונתקשה כגגח ויהי בי הקשה פרעה וגו׳ מה צורך להביא ראיח
 לקשיו וזיל הרי בי רב הוא פעמים שלש עוד אומרו כיון שבאת עליו מכת בכורות מיד
 שלחו לא מן השם הוא זה דעה השתא לא קא עסיק בעל המדרש אלא לומר שכל מי
 שנתקשה כנגד הקמה מביא עליו פורעגיות הכי גמי הוה ליח למימר ובפרעח ולמימר
 הכי ונתקשה כנגדו והביא עליו עשר מכות מה לנו בהזכיר כעת טובתן של ישראל
 ולומר כיון שבאת מכת בכורות מיד שלתו דלא דמיא להנך דלעיל דור המבול וחביריו
 ואומרו לכך נאמר ויהי בשלת דבריו צריכין ביאור היכא דרשתו באומרו יתברך ויהי

 בשלח פרעה וגי׳.
 והנראה אלי כי בעל המדרש הוקשה לו כעת בהאי קרא דויחי בשלח שאחר שסיים
 פרשה של מעלה ואמר והיה לאות על ירבה ולטוטפות בין עיגיך כי ביד חזקה
 חוציאך ח׳ ממצרים וחודיענו כי יד ה׳ עשתה זאת להוציאנוממצרימ ושליחותו שלמקום

 הוא
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 חוא איך ולמח חזר בו תכף ומיד תלה הדבר בפרעה הרשע וייחם אליו השליחות באמור
 ויחי בשלח פרעה ולא היה לו לומר אלא ויה־ בצאת ישראל ממצרים ולא נחם וגו׳ ואף
 גם זאת שפרשה זו אק בא] מקומה זולתי למעלה בצאת ישראל ממצרים דכתיב ויפען
 מרעמסס םוםתה וגו׳ שם היה לו להסמיך פרשה ז׳ כי שם ביתה את זה הורישה ליה
 כחאי קרא ובא ליישבו עם קרא דחכם לבב ואמיץ כח כי שם לא הונח לו בהזכירו שני
 תוארים הללו שהם חכם לבב ואמיץ כח שאיגם מסוג אחד אלא זה בחכמה וזח בגבורה
 ולא ראי זה כראי זה ומה טעם יתס להשי׳׳ת שגי תוארים האלו דגר אח דמכח שגי תוארים האלו
 חמיוחסים אליו ית׳ יחויב לומ׳ מי הקשה אליו וישלם ולכאורה קשה דבחדא מנייחו שניחס אל
 ח׳ יחריב לומ׳ מי הקשה אליו וישלם בחיותו חכם שלם גמד או גבור שלם גמור ומה צורך לייחס
 אליו שני ייתוסים הללו כעת למאמר מי הקשה אליו וישלם מצורף לזה נתנה ראש לדעת
 מח כוי! באומרו חכם לבב חול״ל חחכם ואמיץ כח וגו׳ עוד יש לדקדק בכתוב אמאי
 גקט מילתיה בלשון תמיהאואמר מי דקשה אליו וישלם דמשמע דא־כא לאסתפוקי ומרום
̂י־ן  למינין לרדות ולומר מציגו מי השקה אליו וישלם ועל זה תמה ואמר מי הקשה א
 והושלם בשום צד עד שהוצרך להוציא מלבנו זאת חמחשבה הול״ל דבר זה בלשו׳ גזרד
 כל מי שהוקשה אליו לא הושלם ויישב שני מקראות הללו בדרשא זו שאמר דור המבוי
 וגוי וכלל תורו* כוונת בעל המדרש הזה הוא לומר שכל מי שיודע רבו ומתכוי־ למרוד

 ומתקשה כננדו להעמיד דבריו לא יאחר לשונאו ותכף ומיד נפריד! ממנו לבערו
 העולם וביה שעהא יתרמי מקיומו ומתבטלק דבריו וכן מצינו כדור המבול ובדו י
י

ט   הפלגה שנתקשו כנגד ספו תמו מן בלהות אך האריך אפו לדור המבול ומזי" מו»
 שלא עשה כן לדור הפלגה שלא היתד, מדידתם מוחלטת כדור הפלגה כמו שאמרו ז£
 בבראשית רבה שדור המבול אמרו או אנו או את בפלטרין ודור הפלגה מרת כיותר ואמד

. י . ך ת כ ש ח  אנו ולא את ועשו מגדל להלתס בו ולכך דור הפלגה לשעתן נאבדו ונתקלקלה מ
 המבול האריך להם ימי עשיית התיבה שמא יחזרו בתשובה וכאשר לא שבו נאבדו מי הא21
V ,-!^ולפעמים מאריך אפו לכת זו ומחפך בזכותם כאלו חפץ בהצלתם ואין הדבר לטדכ 
 להשמידם בדינא ובדייני וזו היא מדת סדום שאעפ״י שהיו מזו הכת שנתקשו כנגד השי״ל|

ת ' א  וחיח בדין שברגע שאול התו וחיוס חזה ראינו בתורת ה׳ כי ידבר אלהים את ד
£?V ה אברחם אביגו ע׳׳ח לחציל להם מרעתם והפך' בזכותם  הגדול בענקים אחד ה

 האפשר מ״מ להשמידם עדי עד נתכוון הקב׳׳ה ושתשלוט עליתם מדת" הדיז ב
 כחם וזהו שאמר בעונשן והי המטיר על סחם ונו׳ להודיענו כי עונשן היה מב׳ד הנ

ל י ^ י ד כלי  באומרם דל כל מקום שנא׳ וה׳ הוא ובית דינו ואם ראה תי־אה איש רעו
 יראה לעינים היותו מתקשה כנגדו השי״ת ואעפ״י כן הסכ״ה מעמידו בעולם אל תכש °

 מראהו הרע ואל נובה קומתי ועורפו הקשה כי לא למראה עיניך ישפוט ה׳ ותוכי ל
/ י י  הוא יראה ללבב וצופה ומביט אם מתכוין למרוד בו אי מתכוין להנאתו והיא שע 5
***siלו לפרעה הרשע בתשע מכות הראשונות ולא נכחד מן הארץ במכה הראשונה 
^ ע ח  יאות אליו מן הדין כי צדיק ה׳ בכל דרבל ומעשה פיעה אליו נגלי וכל יצר מ
מ ז 2 ך ת ד י א ת ע ד ק אשיי ר<א י  לבו נראה כי בתחלה לא נתקשה כנגדו ונתכוון למרה •» ר
f**1 אמירה זו מורה שהיה יודע תשי׳־ת ומתכוין למרוד בו רק אלא שלא יתגלה שם ד 
^ ^ ת מ י א ר מ י א ש י ב י ו ת כ כ ו י ט , י ד א ה ב א ה ר א ם ר א ה ו ג ג ש { ו ל י { י ב א ש ח ט י ע ם כ ה י ז  ה

£*?JL ,ושתים ושלש ויתזק ה׳ את לב פי-עה ממסומו הוא מוכרח שלא חיה החדק מפרעד 
 מאתו יתברך תיתה וסיבה להראותו את עושר כבוד מלכותו לעיני כל מצדים
 שאמר ואני אקשר, את לב פרעה והרבתי את אותותיונו׳ ולכן ככל מקום אומד ^

ז י ל י ^  את בני ישראל להודיענו כי חזקת לבו וסרבנותו לא היתד. בקוס עשה למונעם -
^ ^ " ה ר י מ א ב  ו



 באור בא החיים מט
 ובאמירח זולתי בשב ואל תעשר, ורש ויחזק ח׳ את לב פרעה ולא שלח את בני ישראל
 כלוט׳ ה׳ חחזיק את לבו שלא נכנע לבו למהר לשלחם רק נתחזל, לבו לבלתי שלחם
 אבל במכה תשיעית נאמר ולא אבד, לשלחם שם נרה ה׳ מצפוני לבו והודיענו בי אז
 גתקשח גגד חמקום בקדם עשר, ועבבם בפועל ובדבור ודש ולא אבד, לשלחם וגם במשח
 חרה אפו ודבר אליו משות אל תוםף ראות פני וגו׳ אז נחתם דינו שיתבטלו דבריו כדין
 כל המתקשה כגגד חקב״ח וזאת חתורח אשר שם משח ואמר לו כן דברת לא אוסיף
 עוד וגו׳ כלומ׳ כיון שהסשית ערפך גגד פגי עליון וגתכווגת בקום עישה למרוד במאמר ה׳
 מה שלא עלתה על לבך עד עתה ואמרת אל תוסף ראות פגי כן משפטיך אתה חרצת
 שעת הזמיר הגיע וקול הגאולה נשמעה כיון שהקשית גגד השי״ת ולכן לא באה עליו
 אלא מכת בכורות בלבד ותכף ומיד נתבטלו דבריו והפה שאםר ולא אבה לשלהם שכיון
 שרצה למרוד בהשי״ת בכוונה מוהלטת הוא הפה שתתיר וישלחם וילכו מאתו בשלום
 ועתה נא יכנסו דברי באזניך ויתפרש לך המדרש הזה עם טקראיו באר הטב שאומרו
 דור המבול גתקשה כגגדו וגו׳ וחר הפלגה נתקשה כנגדו רצה לומר שכל מי שמתקשה
 כגגדו ומכוק למרוד ברבו פתע יבולע כמו שמצינו בדור המבול ובדור הפלגה שגתקשו
 כנגדו וגאבדו מן ה^רץ ולא שתפם וערבם יחד שלא שוו בשיעוריהם שלחר המבול
 האריך להם ולדור הפלגה נפהע מהט לשעתן שבאו בטענת מאים עלי כמדובר למעלה
 זאת ועוד שלדור הפלגה גשתייר מהם פלטה להיותם אוהבים זה את זה ודור המבול
 היו בהפך ופושטים ידיהם בגזל ולכך לא נשתייר מהם פלטה כי ישרים דרכי ה׳ ולכן
 לא ערביגהו בעל המדרש תרוייחו כחדא ואומרו באגשי תדום מה היה סופם כוין ליישב
 שאף כי אמר אלהים המכסה אגי מאברהם אשר אגי עושה וגראה שכווגתו ית׳ היתה
 מי שיליץ טובח בעדם אל תתמח על חחפץ ותאמר לא חפץ ה׳ להמיתם רק כווגתו ית׳
 היתד, להענישם מן הדין הגמור ודש מח חיה סופם והי חמטיר וגו׳ כלומ׳ אף אם ראית
 שהליצו טובה בעדם וכווגת ה׳ היתה לעזר גם להועיל להם ראה מה עלתה להם בסוף
 שנעגשו מב״ד הגדול שגא׳ וה׳ המטיר על סדום וגו׳ ומש׳ פרעה אמר לא ידעתי את ה׳
 ונו׳ זאת היא עיקר דרשתו ואליה כוין בתחלת דבריו שהוקשה בעיניו ביון שפרעה
 נתקשה כגגד השי״ת מפני מה עלתה לו להתסיים בדבורו זה כמה ואתה אמרת מי הקשה
 אליו וישלם ששורת הדין גותגת שכל מי שמתקשה גגד יוצת שתכף ומיד מתבטדיין
 דבריו ואומרו ית׳ ו^גי אקשה את לב פי-עה והרביתי וגו׳ זאת היא גתיגת מקום לתיזוק
 פרעח ולקשיו מפגי מח לא חזר בתשובה והודיעגו כי מאת ה׳ היתה זאת להרבות אותותיו
 בארץ מצרים אבר עדין יש מקום לשאול כיון שהדין נותן כי חמתקשח כנגדו נפרעק
 ממנו מיד ואין לדבריו קיום והעמדה באומרו מי הקשה אליו וישלם א״כ איפא מה זה
 היה לפרעה הרשע שכך עלתה שעמד בדבורו כ״כ זמן ותשובתו הרמתה ביישוב זח
 היא באומרו פרעה אמר לא העתי ונו׳ כלומר פרעה מתחלה לא נתכון למרוד בהישי״ת
» נפרע  רק אמר לא ידעתי את ח׳ ולא שברן למרוד ולכן בעל חמחשבות ית׳ שמו ל
 ממנו אך הקשה את לבו לבלתי תת את לבו לרדוף לדעת את ח׳ כדי שירבח אותותיו
 ומופתיו ודש ואגי אקשה את לב פרעה והרסתי את אותותי וגו׳ כלומ׳ אני הוא הטקשה
 את לבו לבלתי שלת את בגי ישראל ואגי הכבדתי את רבו לא שהוא מעצמו מתקשח
 כנגדי כלל ואגי חוקר לב ובוחן כליות יודע זה ולכן אאריך לו להתקיים בדבריו ובזה
 והרביתי את אותותי וגו׳ אמגם בסוף שגתגלה לפניו יה׳ שהקשה פרעה את לבו ונכתב
 בספר ולא אבח לשלחם אשר זה מורה קשיותו בפועל וסרבגותו גגד ה׳ אז גזר דיגו על
 עצמו שלא יהיה לו קיום ועמידה ופיו ענה בו ואמר אל תוסף ראות פני שמזלה חזי
 שיתבטלו דבריו תכף ומה בהיות שגתקשה גגד ה׳ וזהו שאמר משה כן דברת כלומר

 (יג< כן
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 החיים נ
 את עמו ממצרים אמנם מכת בכורות באה אחר שהקשה פרעת את לבו ועכב את ישראל
 מלשלחם ועמד נגד מ?;מר ה׳ באה עליו מכה זו כדי שיבטל הוא עצמו את דבריו וישלחם
 מאתו ולפיכך באח כאן מאמר ויחי בשלח פרעה כי הבל אחד וזהו שסיים בעל חמדרש
 שאמרנו לכך נאמר ויחי בשלח פרעה כלומר עם מה שאמרנו יתבאר לך מפני מח נאמר
 ויחי בשלח פרעה דמשמע שייחם השליחות לפרעה הרשע כי אין הדבר כן דלתי בגנותו
 הכתוב מדבר וגם יתיישב לך מפני מה לא גכתב מקרא זה למעלח סמוך לנסיעתם

 ואחר עד עתה.
 ויהי בשלח פרעח כי יקשח בעיגיך איך ולמח אחר שאמר כי בחזק יד הוציאך ח׳
 ממצרים ותלה הדבר בשליחותו של מקום חזר וייחס השליחות לפרעח הרשע
 ואמר בשלח פרעה זאת ועוד למה נסמכה פרשה זו למצות בכורה היה לו לאומרו
 למעלה סמוך לנסיעתם ממצרים כי שם ביתה שא נא עיניך וראה מת שכתבנו למעלה
ל  בסמוך בביאור שאלתו של בן באומרו מה זאת ותשובת אביו הרמתה ודברי תי

 דםמיכין עלוהי ודעת לנפשך ינעם ולא אשלחך כי אם ברכתני.
 ואען מתלקחת בתוך הברד רבותינו דל אמרו שהיה נס בתוך נס שלא היו המים מכבין
 את האש ולא היתה האש להבת את המים וכפי זה יהיה פי׳ ודש מתלקחת כלומר
 האש חיתח נפרדת ונפרשת מן חמים ולוקתת עצמח לצד אחד שלא תהא מתערבת עם
 חמים או יחיד. פי׳ ואש מתלקחת כלומר שכל כך היתה האש נפרדת ונפרשת מן המים
 שהוא הברד שהיה יכול האש ליקח ולהדליק נם ממנה וזהו אומרו ואש מתלקחת בתוך

 הברד עיכ.

ר ל£םה ולא יאמרו חי ה׳ אשר מ א ה מ ב ר ד ב ו  ע

 פליגי תנאי חד מדמי ליח למי שחיח לו בת וחיח נודר בחיה וכשנולד לו בן חניח
 הבת והיח גודר בחיי חבן וחד מדמי לח למי שפגע בו זאב וגיצול וחיח מגיד גס חזאב
 אחייב גזרמן לו חארי וגיצול חיח מגיד גס חארי וא׳׳ת במאי פליגי וג׳׳ל דפליגי במאי דפליגי
 בחגדח ימי חייך חימים כל ימי חייך חלילוה וחכמים אומרים ימי חייך חעח״ז, וכו׳ וחשתא
 מאן דדריש לחביא לימות חמשה איך ממריא מפורש אומר ולא יאמרו חי ח׳ וכו׳ לזח
 התנא חראשון מדמי ליד, למי שגתוסף לו בז על חבת שבודאי איגו שוכח חבת לגמרי
 כי היא בתו ממעיו ולעולם אינו שוכחה אלא הבונה שאין עוד עושה ממנה עקר אלא
 מהבן והוא שתמיד זוכרו והבת לפרקים כך ולא יאמת תמיד חי ה׳ על יציאת מצרים
 אלא עושין עקר מהגאולה העתידה ומי שמדמה לבת סובר כחכמים דרשי כל ימי חייך להביא
 לימות חמשיח ומאן דמדמי לח לזאב וארי דריש כל ימי חייך חלילות ובימות חמשה אין
 זוכרין כלל יציאת מצרים כי אין בת תועלת כמו חגיצול מחזאב ופגעו תארי אלו תארי
 תמיתו ודאי חצלת חזאב אין בד, שום תועלת כלל ואין זוכר אלא חצלת תארי לבדד, דא׳
 מי שמדמח לבן אומר דעקר חזכרון חוא לרבוי חטוב שבא מצד חגאולח לא חצלת
 חשעבוד הרע כל^ ובזח מרוב חטובח שלעתיד אין זוכריץ טובת יציאת מצרים
 כלל ומי שמדמח לח לזאב ולארי אומר עקר תזכרון איגו תלוי בטובח כלל
 וברבוייח ובתוספתח אלא בתצלת חצרח השעבוד וזכירת חגלות השעבוד שחיח לגו
 במצרים ובארבע מלמות וכמו שצריך לזכור תוספת חטוב כך צריך לזכור הגלות

 וחצער שחיו בו וראשון עקר זת נ״ל.
 ובשמות רבד, מאמר לפסח ר׳ חמא בשם בר קפרא אמר בזכות ד׳ דברים נגאלו
 ישראל ממצרים שלא שינו את שמם ולא שינו את לשונם ולא אמרו לשון
ם אחד פרוק בערוח לא שינו את שמם ראובן ושמעון נחתי ראובן ח  חרע ולא נמצא ב

 ושמעין
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 ושמעון סלקי שלא היו קורין לראובן רופוס ולא לשמען לולייאני ולא ליוסף לסטום ע״כ
 הדקדוקיים מבוארים א׳ אם דקדקו אפילו בשינוי שמם שלא ליקרא בלעז כל שבן בשינוי
 כל הלשון ולמה הוצרך לומר שלא שינו את לשונם וב׳ קודםהיל״ל שלא שינו את לשונן
 הקודם בזמן לשמן ואח״כ שלא שינו את לשונם ולמה כפל שלא היו סורק לראובן
 לולייאם וכו׳ נ׳ למה ייתד לומר לראובן רופוס ולשמעון לולייאני היל׳׳ל שלא היו קורין
 אותם רופום ורולייאני וכו׳ וי׳־ל בע״ה בעצמו הרגיש למה אמר לא שינו את לשונן בתר
 לא שינו את שמם ותירק שר״ל שלא שינו אפילו לשון שמם בלשון לעז כי לא מיבעיא
 שלא היו קוראים שמות זרים בשמות הנוים אלא אפילו לקרות ממש שם ראובן ושמעון
 אלא אומרים פ־רוש ה׳ בלשון לעז כי ראובן בלעז פירוש המלה רופוס ושמעון פירושו
 לולייאני וכן כלם אעפ״י כן תקפידו שלא שינו אפילו שם לשונן על שמותם וכל שכן
ם ו ד  בדברים אחרים ודוק ודש כחוט תשני שפתותיך דע כי הנוף אין נראה בו דבר א
 מבחוק אלא תשפתים בלבד כי שני שיחור העיניס כגגדו שיער שבגוף הוא שהוד
 והלבן כנגדו חעור אבל אדמימות חשפתים אין לו דמיון בגוף כלל לז״א מבחדן כחוט
 השני שפתותיך וכו׳ ר״ל כמו שתשפתים כשהם אדומות כשני אין להם דמיון אפילו כמו
 העפעפים והם משונין מכל הגוף כך ישראל לא שינו שמם כלל והיו נכרין כשמותם
 ומדברך נאוה כננד שלא שינו לשונם ולז״א ומדברך ולא ודבורך לרמוז על הלשון שגורם
 הדבור שאלו אין לשון ליכא דבור כפלח הרמון וכו׳ כגגד שהיו אהובים וריעים ומצומתים
 זה לזה וכן ארז״ל מבעד לצמתך המצמתין והמחוברים שביך ויחם מחוברים כפלח הרמון
 והמיצור והאהבה באה מצד דליכא לשון הרע במגדל דוד וכו׳ כגגד שלא היו בהם ג״ע
ם זר כלל והאשה רמוזה לחומה כמ״ש ד  והם דומים למגדל דוד שאין עולה עליו שום א
 דל שרוי בלא חומה וכו׳ וכל זה בא משום שלטי הגבורים אותם גבורים השליטין ביצרם
 וחם גבורי כח עושים דבר ה׳ וא״ת המלאכים דליכא בחם יצה״ר כלל איך קראן
 גכורי כח עושי דברו לאו קושיא היא דקרא גופיה מתרק ליד, באומרו לשמוע בקול דברו
 מאי בקול היל״ל לשמוע דברו אלא בהול דברו הוא הקול הנאמר במסום אחר •קול ה׳
 בכח השמע עם וכו׳ וזו היא גבורתן לשמוע הקול חחוא דאמר עושי דברו דבר אהד
 בלבד כי אין מלאך אחד עושת שתי שליחיות וכל זח כדי לזכות כלם לשמוע בקול דברו
 וחמפ׳ פירשו עושי דברו ואין תכלית כונתן לשכר אלא כדי לשמוע בלבד בקול דברו

 ולהתענג מזיו שבינתו כשעושי דברו לשמוע ומי.
-**-̂ v>׳»MS>©fl<• 

 פ׳ בשלה
 עוזי וזמרת יה וגו׳ ה׳ איש מלחמה וגומר שתי מקראות הללו פירושם וביאורם לדעתי
 תלוים כמה שדרשו רז״ל על פסוק כי יד על כס יה כי נשבע ה׳ בימינו ובזרוע
 עוזו וזהו כי יד רמז על שבועתו באומר וירם יד וישבע כביכול שלא יהי הכסא
 ושמו הגדול שלמים עד שינקם מזרע של עמלק ודש כס יה הכסא הסר א׳ והי הגדול
 יתברך שמו חסר ה״א וא״ו שבמלחמת עמלק יחזרו אותיות הללו למקומם בעתי״ת. ודורשי
 חמודות אמרו שזח חוא שאמרו כי בחר ח׳ בציון אוח למושב לו פירוש כשיבחרחקב׳׳ה
 בציון וזהו בהברחת זרע עמלק אזי אוח למושב לו כלומר תאלף של כסא והוא״ו
 ה״א של ה׳ הנדול ישובו ויתישבו במקומם וזהו אוד, למושב לו וההיא נ״כ בוק באומרו
 ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתד, לה׳ המלוכה פירוש כשיעלו מושיעים

 לשפוט



 באור בשלח החיים גא
 לשפוט את הר עשו להשמדם ולאבדם אוי והיתה לה׳ המליכה כלומר שיהי ה׳ שלם
 וכםא המלוכה ג״כ שלם וזהו לה׳ המלוכה זה הוא מה שנמצא במדרש רז״ל ואני שמעתי
א והשאיר מה׳ הנסרא יד שבו  שגם ה׳ הקדוש של אדנות כביכול חסר ממנו אותיות נ
 נשבע להכרית זרעו של עמלק וזהו כי יה על כם יה כלומר בשתי אותיות של ה׳ הנקרא
 שהם יד נשבע ה׳ כביכול שלא ישת4מו שמותיו הקדושים אלא בהכרת זרעו של עמלה
 ודורשי שלו רשומות אמת שלזה רמז הגביא ע׳־ה באומרו שאוג ישאג על נוהו שהקב״ה
 כביכול מצטער ושואג על ד׳ אותיות הללו שהם גון אל״ף וא״ו ה״א ואות האלף לא נכתבה
 משום שנבלעה ונסתרה ברךיאה או מפני ששתי אלפיקתסרו אלייף של אדגות ואל״ףשל

 כסא וכיו! שאי אפשר לכתוב שתיחם יחד לפיכך נסתרו שתיתם ונבלעו בקריאה.
 ובהקדמה זו בא וראה כי יהיו לרצון אמרי פי בעהי״ת באומרו עוזי וזמ־ת יה מינה
 כנםת ישראל לומר שהעוז והזמר שלה הוא שם יה לבדו והואץ והה״א
 נסתלקו כ״ש הכתוב כי יד על כס יה ויכולגי לומר שלזה ג׳׳כ רמז הכתוב בהזכיר השבח
 בלשון זמר שחוא לשון מזמרות שפירושו בריתח ח״ו לרמוז שהוא״ו וההיא נסתלקו מה׳
 הגדול ואומרו ויחי לי לישועת מין לומר שמח שםלק וחסר כביכול ח׳ יתברך משמו
 הגדול והשאיר שם יה היא היתה סיבה שיהיה לישראל תמיד לישועה וזהו ויהי לי
 לישועה שכביכול נתמעט בשבילם ועל ידיהם ובשבילם ג״כ ישתלם לפיכך אינו זז מהם
 לעולם כאומרם דל ירדי למצרים שמגר. עמהם גלו לבבל שכיגה עמהם גלו לאדום וכו׳

 וזהו ויהי לי לישועה.
 ואומרו זח אלי כוין ממר שאחר שהשם הגדול שכביכול סילק מהשם שתי אותיות
 וגשתיירו ב׳ שהם שמ יה וזה רכבודם של ישראל להודיע שכביכול חוא מצטער
 בצערם ואינו זז מהם בהיותם בנלות אמרה י כנסת ישראל זה ה׳ היא אלי אך אמגם
 אותיות ואנוהו שהוא תשלום שתי אותיות שמות הקדושים הנקרא והנכתב הוא אלהי
 אבי שהקב״ה לא נשבע בימיהם וזהו ואנוהו אלהי אבי שבימיהם היו השמות שלמים
 אבל עכשיו שאגי בגלות ארממנהו כאלו הם ב׳ תיבות כאלו הם כתיב ואתם מנהו כלומ׳
 מאלהי אבי שהוא שלם ומלא אסלק מעט ממגי שהם ב׳ אותיות שהם הוא׳׳ו והתא וזהו
 מגדיו או יאמר אבי שהיה מגסה ומרומם ה׳ מלא איגי כך לקיים שבועתו שר הקמה איני
 מרומם אלא מקצת ה׳ שהוא שם יה וזהו ואתממגהו וסיים דבריו באומת ה׳ איש מלחמה
 ה׳ שמו כלומי• תדע אימתי ישתלם ה׳ כשיעשה מלתמה עם עמלק וזהו ה׳ איש מלחמה
 אז יהיה ה׳ מלא וזהו ה׳ שמו ואם תכסוף ותתאוה לרוות צמאונך לך גא ראה בספרי

 חיים שלי במד, שדרשו במכילתח בתיבח זו ותשתח מים חיים ח״ך.
 ברייתא זו אין כאן מקומה אלא בספרי חיים

 עושה פלא עשה פלא אין כתיב כאן אלא עושת פלא לעתיד לבוא שנאמר לכן הנה
 ימים באים נאום ה׳ ולא יאמר עוד תי ה׳ העלה ישראל ממצרים וע׳ א״א עושה
 פלא עשה עמנו ועושה עמנו בכל דור ודור שנאמר אהך על כי נוראות נפלאתי ואומר
 רבות עשית אתר, ח׳ אלהי דבר אחר עושה פלא עם אמתי ועתיד לעשות עם בנים שנא׳
 כימי צאתך מארץ מצרים הראנו נפלאות הראנו מה שלא הראתי לאבות שחרי נסים
 ונפלאות שאני עתיד לעשות עם תכנים יותר הם ממד, שעשיתי לאבות וכן תוא אומר
 לעושה נפלאות גדולות לבדו ואומר ברוך ה׳ אלתי ישראל ועמ׳ להבין דברי רז״ל בהגדה
 זו אדקדק ראשונה מה צריך לומר עושה פלא אין כתיב כאן בי דבר שאינו כתוב מה
 צורך להזכירו היה די באומרו עושת פלא לעתיד לבוא עוד כי היכי דקשיא ליה דהה
ב כאן הכי נמי ניקשי ליה  ליה למימר עשה פלא וזהו מנתו באומרו עשה פלא אין כתי
 במד, שתיקן באומרו לעתיד לבא יעשת פלא אין כתיב כאן עוד קרא דמייתי כתיב עבר
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 ועתה דהיינו אשר העלה ואשר הביא וקרא דידן עושה פלא כתיב שהוא היה לא עבר
 ולא עתיד וכן יש לדקדק בהדבר אחר הב׳ היפי קאמר עשה עמנו ועשה אין כתיב ׳כאן
 ומה שאמר נם כן ועושה עמנו בכל ומ״ח ש״ו דור ודור חיכי קאמר ועושה עמנו ככל דור

 ודור דבר וה הוא לערהיד לבוא וקרא עושה כתיב •עשה אין כתיב עוד.
 וירא עמלק עד סוף הפרשה ראיתי לפרט דקדוקי מהראות הללו ועלימו תטיב מילתי
 ~ * בם״ד. א׳ למאי אצטריך לומר ויבא חיח די באומרו וירחם עמלק בישראל ומה
 נם שתיבת ויבא משמעה שבא בכוונה וקרא דכתיב אשר קרך בדרך משמעה שביאתו
 היתד, שלא בכוונח וכן תרנם אנקלום די ערעך באורחא וכן הוא בספרי אק קרך אלא

 שנזדמן לך ואם כן חיכי כתב הבא ויבא.
 עוד תיבת מרפידים מיותרת ואם למדרש מניה שרפו ידיהם מן התורה מויחנו מרפידים
 מצינו למדרשיה דםמך לה ולא היה מים לעדה ואין מים אלא תורה דהיינו שרפו

 ידיהם מן התורה וא׳־כ מרפידים תנינן למאי אתא.
 עוד מד, כיון מרע״ח לומר לשון בחירה ולא לשון קיחה. עוד מאי לנו דקאמר ולמה לא
 אמר כשאמר ה׳ למשה שלח לך אנשים. עוד תיבת צא צריכח לחדרש. עוד
 מפני מח איחר משח עלייתו לנבעח יום א׳ אחר יציאתו של יהושע למלחמה היה לו
 לעלות תכף ליציאתו של יחושע כדי לחתזיק את לבו כי בזח יבטח בשם ח׳ וישען

 בזכותו של מרעית.
 עוד למאי איצטריך לקחת מטח האלחים ומד, בא לחודיע באומרו ומטח חאלחיס בידו
 עוד כאשד אמ* לו משה להלחם בעמלק הכל מיותר חיח די באומרו ויעש כן
 יהושע. עוד מה כרן משה בעלייתו לראש הנבער, ולא תתפלל במקומו והמקום יהיה בעזרו
 עוד למח לא חי־ים ב׳ ידיו בתפלתו. עוד אומרו וכאשר יניח משמעת פעמים רבות היה
 מניח ופעמים רבות חיח מרים ומן חתימת שביראתו בפעם אחד שחניחח גבר עמלק שוב

 לא חיה,,לו לחניחח.
 עוד אומרו וידי משח כבדים מפני מד, פתח בחרא דכתיב כאשר יניח ידו דאין לומר
 שודד, משתמש בב׳ ידיו א׳ למעלח בחרמח וא׳ למטח בחנחח ואומר כאשר ירים
 וכאשר יניח משמע שלא חיח משתמש אלא בידו א• ולחכי קאמר כאשר ירים וכאשר
 יניח וא״כ חיכי פתח בחדא וסיים בב׳ באומרו וידי משח כבדים נם צריך לתת טעם

 מפני מד, חיו כבדים.
 עוד אומ׳ רקחו אבן וישימו תחתיו צריך לתת לב בישיבתו על חאבן כיצד נםתלקת
 כובד חידים וקרא בחדייא כתיב ואחרן וחור תמכו בהיו משמע שלא חקלו ידיו
 אלא ע׳י אחרן וחור תמכו בידיו א״כ חאבן חזאת למאי אתאת ומפני טח הושיבו

 את מרעיד, על חאבן ולא חושיבוחו על כר או כסת.
 עוד צריך ביאור אומר ויחי ידיו אמונח עד בא חשמש. עוד אומ־ ויחלוש יחושע קשי*׳
 מדידיח אדידיח שתיבת ויחלוש אין משמעח חריגת אלא חכאח ואומ׳לפי חרב משמעת

 הריגה ואין לומר שלפי שלא חרג אלא בשטן אמר בחו ויחלוש ואין זח במשמע.
 עוד מד, מין מרעה במזבח שבנה ולא הקריב עליו קרבן ולא עשה בו שום פעולה
ק בקריאת זה השם מצורף לזד, צדיך לבאר האי  אלא קריאת ה׳ בלבד ומה מ
ו אמאן קאי אי קאי לשמו ית׳ או למזבח. עור אומ׳ כתו׳ זאת זכרון בספר לא הענא מ  ש
א ולעיל מינחלא נאמר שום דבר לשעליח יאמר כתוב זאת ואי סמיך למהדקאמ׳ י  מאי ה

 בתריה כי מחח אמחח לא יוצדק בזח אומ׳ תיבת זאת שמשמעח שגאמר קודם,
 >זוד אומ׳ ושים באזני יהושע אחר שאמר כתו׳ זאת שמשמעה שתאמר בגלוי תיכי
 חזר ואמר ושים באזגי יהושע שמשמעת שתאמר שרא בגלוי אלא סוד ה׳ לירא?,

 וטרם
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 וטרם אעגה אקדים ואומ׳ כי ראיתי אחרי רואי בי מלבד המעלה הגדולה שיש למעלת
 השלמות והיא העובד את ה׳ מאהבת הטוב במה שהוא טוב כמו שאמר זרע
 אברהם אוהבי כמו כן יש מעלח אחרת כיוצא בה והיא העובד את ה׳ על מנת שיתנהג
 עמו במדת הדין וישכים ויאמר רכון העולמים הנני עומד לפניך לעמוד בלב שלם ובנפש
 חפצה שתתנהג עמי במדת הדין ותדקדק אחרי בבל מעשי וראה אם דרך עוצב בי
 וגחגי בדרך מדת הדין שזה מורא אהבה גדולח ועבודח שלימח גם ח׳ יתן חטוב להעביר
 ממנו מדת הדין ולסלק ממגו היצר הרע ודבי זח למדתי מחמכיא בכורים שאחר שהתודה
 בפרטות על כל מעשיו עד אומרו השקיפה עשיתי ככל אשר צויתני התלבש בחסידות
 ובקדושה והתפלל ואמר השקיפה ממעון קדשך מן השמים ואע״פ שאמרו רז״ל גדולה
 הבאת בכורים שמהפכים מדת הדין למדת רהמים שבבל מקום השקפה לרעה וכאן
 השקפה לטובה הם אמת ודבריהם אמת לדעתי נוכל לפייש השקפה זו כדרכה בכל
 ממום וה׳יק אחר שפרטת* לך מעשי ואין בי עון אשר חטא הנני מוסיף לומר לפניך
 שתשקיף עלי במרת הדין ותדקדק אחרי ואם יש בי עון אקבל ענשי בסבר פנים יפות
 ומתוך שזה התסיד נתלבש בקדושה ובטהרה וביראת חטא השיבתו התורה ואמרה את
 ה׳ האמרת היום וכו׳ והי האמירך היום להיות לו לעם סגולה פי׳ הכתובים לדעתי שכוונתו
 לומר אחר שאתה הידיד המתודה לפגי הגדלת והמלכת את בוראך לשיתנהנ עמך במדת
 הדין וזהו חאמרת לחיות לך לאלחים גם ח׳ שלם שכרך וחגדילך והטליכך על היצר
 הרע וזהו האמירך להיות לו לעם סגולה ובפרשת כי תבא תמצא ביאור הכתובים הללו

 בפרטות כי שם ביתם.
 ועתה ישראל כחגותם ברפידים מרבד שרפו ידיהם מן התורה כאומ׳ דל ויחגו ברפידים
לא חיה מים לעדה זאת ועוד אחרת מצינו בידם רפיון ב׳ והיא שלא  וסמיך ליד. ו
 רצו שיתגהג ה׳ עמם במדת הדין ודש חבתוב חיש ח׳ בקרבנו אם אין ר ״ל רצוננו לדעת
ת לבבגו אם אין ר״ל שאיגו מתגהג עמגו  אם יתנחג ח׳ עמגו במדת הרחמים כי יש א
 במדת רתמים אלא במדת הדין מח שאין חפצנו בכך וחוא רפיון ב׳ ואל ב׳ רפיונות חללו
 לדעתי כוין הכתו׳ לומ׳ שם הממום מסה ומריבה על ריב בני ישראל ועל נםותם את ה׳
 דקדק הכתו׳ לומ׳ על ועל לרמוז לב׳ רפיוגות וכגגדם נקרא המקום מסה ומריבה שם
 מריבה נקרא על שם רפיון התורה שבו נאמר וירב העם עם משה ואמ׳ נ׳כ מה תריבון
 עמדי ושם מסה נקרא על שם רפיון ב׳ שבעטו ממדת הדין כאומ׳ היש ה׳ בקרבינו אם
 אין ומה שהקדים רמיות רפיון ב׳ לראשון כאומ׳ ממה ומריבה הטעם תוא שםבת רפיון
 א׳ היתד. מתוך שבעטו במדת הדין ולא רצו שתשלוט עליהם ולכך רפו ידיהם מן תתורה
 נמצא שקודם רפיון א׳ קדם רפיון ב׳ ואל זה רמז להם משה באומ׳ מה תריבון עמדי
 מה תנסון את ה׳ שבזה רמז לב׳ רפיונות שאמרנו ולכן כשבעטו במדת הדין פגעה בהם

 מדת הדין ובא עליהם עמלק.
 ואומרו ויבא עמלק שפירושו שבא בכוונה ולהלן הוא אומ׳ אשר קרך שמשמעו לשון
 פגיעה ושלא בכוונה לדעתי שתים רעות עשה עמלק שמתתלה בא עליהם
 בכווגה וארב להם במקום שלא ירגישו ישראל וזהו ויבא עמלק וכשעברו עליהם ישראל
 נתנלה עמלק בבהלה נדולה ונראה להם כבאים עליהם בפתע פתאם כדי לערבבם
 ולהפתידם ואל זה כוין הכתו׳ ואמ׳ אשר קרך ולדעתי אל זה רמזו רז״ל בספרי באומרם
 אין קרך אלא שנזדמן לך ולשון שנזדמן לדעתי כולל לב׳ בכוונה ושלא בכוונה ולהב׳

 אתז המדרש לשון זה ולא אמ׳ לשון פניעה.
 ואומרו ברפידים רמז רפיון ב׳ שאמרנו. ואומרו בחר לנו אנשים לפי שראה משה
 שישראל בידם ב׳ רפיונות חללו ובפרט רפיון ב׳ שבעטו במדת חריץ לכך אמי

 משה
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 משה ליהושע צריך אתה לדרוש ולתור ולבקש אנשים שהם יראי אלתים ומתידאים

 ממרת הדק שבזה יוכלו להלחם עם עמלק ישכא עליהם במדת הדק
 ואמר לנו לרמוז שחמלחמה היא להם ולא לזולתם מעם ישראל שםלקו מעליהם מדת
 הדין ודש לנו לרמוז שהמלחמה לא היתד, לא למשה ויהושע העוסקים בתורה

 ומקבלים עליהם מדת הדין.
 ואפשר לי עוד לומ׳ בכוונת לנו שלהיות שביאת עמלק על ישראל בעת ובעונה הזאת
 היתה להם מן הראוי שפנעה בהם מדת הדין על שרפו ידיהם מן התורה ועל
 שבעטו במרת הדין כמדובר ומשה אדונינו ע״ד, להיות רועה נאמן ותמיד נתן נפשו על
 ישראל גם עתה אחז כמנהגו הטוב ואמ׳ ליהושע בחר לנו אנשים כלומ׳ אעפ״י שביאת
 עמלה חיתח בדין ואין ראוי לעמוד כננדו אחר שבא במאמ• ה׳ עכ״ז ?גלינו מוטל להציל
 את ישראל ושנתן נפשנו עליהם לכך אמר בחר לנו אנשים שדבר זה הוא משלנו ועצתנו

 ולא במאמר ה׳.
 ומה מאד ידוקדל, בזה תיבת צא כי כל דבר שלא נאמ׳ במאמ׳ ה׳ נאמ׳ בו צא בצא
 האמו׳ בנכות היזרעאלי שאפי׳ שהיתר, יציאתה כראוי כיון שהיה בה דבר שלא
 כרצון ה׳ אמ׳ בה צא כשדל דברי שקרים וכו׳ ג׳׳כ הבא ביהושע אעפ״י שהיתה כמאמ׳
 משח ולטובתם של ישראל אחר שהיתה שלא במאמ׳ ה׳ נאמר בו צא. או אפשר שאט׳
 צא לחררה שעמלק לא חי׳ יכול להכנם לתוך חענן ולא חיח שולט אלא באותם שהם
 חוק לענן כאומ׳ כל חנחשלים אחריך לכך אמי וצא• חלחם ומד, שאחר משח עלייתו
 לגבעח יום א׳ אחר יציאתו של יחושע למלחמ׳ כוונתו חיתח לתת מסום למח״ד במקצת

 ולשלוט באותם שחענן בולטם כ״ש כל חנחשלים אחריך.
 ומה 'מאד הוקדק כפי דרכינו אומ׳ •ומטה חאלזדם בידי שמין לומר ליהושע שאעפ״י
 שצויתיך לחלחם בעמלק לא מפני זח ח״ו אני בועט במרת הדין אלא ומטה חאלהים
 כהי לרמוז שכשם שמתרצח במדת רחמים כך מתרצה במדת הדין וזהו ומטח חאלהים

 בהי.
 ולהיות שמלחמה זו לא היתד, במאמר ה׳ אלא אדרבד, מאתו היתד, ביאחו של עמלד
 לחתנרות בישראל על ב׳ רפיונות שאמרנו לא שמשר, ע׳׳ח נכנס לפנים מהשורה
ה את יחושע ואמר לו צא והלחם ם•  ונתן נפשו על ישראל להצילן מיד עמלק לכך צ
 לכך דקדק הכתוב ואמר כאשר אמ׳ לו משה. והיא הסיבה והוא הטעם שלא היו כ׳ ידיו
 בהרמת או לפתות א׳ אלא א׳ בחנחה וא׳ בהרמת לתת מקום שלא לעמוד בננד מדת

 הדין לתת לה מקום שבזה יקבל עליו עול מלכות שמים.
 ואומרו וידי משה כבדים אפשר לומר כפי דרכינו שמשה נתן מקום למדת הדין והוא
 עמלק ולכך לפעמים חיח מניח ידו כדכתיב והיה כאשר יניח ידו ונבר עמלק
 לפיכך אף באותה היד שהיתר, לעזרת ה׳ והיה מרים היתהכבדה מכח אותר, יד שחיתה

 מחלק של עמלק ולכך אמר וידי משה כבדים.
 אן אפשר שלפי שעתיד משח לשבר חלוחות מתוך שהיו כבדים ולא היד, יכול לסובלם
ת מידיו ונשתכר נם עתהבמלתמת עמלק נתעורר אותו ו ה ל  מפני עון תענל ונפלו ה

 עון ונכבדו ב׳ ידיו ולכך אמר וידי משה כבדים.
 ואומרו רקחו אבן לדעתי בקש משח להעזר בזכות אבות והאבן הזאת אשר לקחו ושמו
ת מראשותיו ובד, נרמדם נ׳ אבות ח  תחתיו היא רמז לאבן ששם יעקב ע׳׳ד, ת
 וי־ב שבטים שכך אמרו דל שאומ׳ ויפגע במקום הוא הר המורה, שנעקד בו אבינו יצחק
 ע״ה והאבן הזאת מתתלתה היו י״ב אבנים ונעשו כלם אבן א׳ כמאמ׳ דל נמצא שלקיחת
ם זכות ג׳ תאבות ע״ה וי׳׳ב שבטים ולכך נאמר וימתו אבן וישימו ת  האבז הביאו ב

 תחתיו
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 תחתיו מלבד זה העמיד מליצים אחרים והם אהרן והוד ע״ה שנתנו נפשם על
 ישראל אהרן במה שעשה את העגל ואמר מוטב שיתלה הסרחון בי ולא בישראל וחור
 על שעתיד ליחרג על חיותו מוכיח את ישראל במעשה העגל ולכך העמיד משה את
 שניחם אחד בימיגו ואהד בשמאלו ותמכו בידיו ועם כל אלה המליצים לא יכרו להתגבר
 על עמלק מפני שהיתה מדת הדין מתוחה עליהם רק שהועילו אלו חמליצים להעמיד
 הדבר וזה שאמר ויהי ידיו אמונה כלומר שהיו ידיו שיות לא להרמה והיא תגבורת

 ישראל ולא לחגחה והיא תגבורת עמלה רק היו ידיו אמונה שקולים באחד.
 ואומרו עד בא השמש כאן רמז שזכותו של יהושע הכריע לזכות את ישראל שחעמיד
 השמש בגבעון כאומ׳ שמש בגבעון דום וזהו מה שרמז כאן באמ׳ עד בא השמש.
 ואומרו ויחלוש יחושע את עמלק ואת עמו לפי חרב בא הכתוב ללמדנו תוקף הטמאה
 וחסטרא דסמאלא שחיתח בעמלה שאין רוב חזכיות ומליצי טובח שחיו
 לישראל כמו שזכרגו לא יכלו לכלות את עמלק אלא לחחלישם בלבד וזחו ויחלוש
 יחושע ואפילו חחולשח חזאת לא באח לחם אלא לפי חרב שאפילו חחרב לא תיתח
 שולטת בחם לחמיתם ולחורגם אלא לחחליש כחם וזולת אחרת כל מיני מכד. וכל כלי
 זיין לא חיתח שולטת בחם כלל וכל זח בגודל טומאתם שחיו מםטרא דשמאלא ומהקלפה
 החיצונח ועל זח אמר תכתוב ויחלוש יחושע את עמלק ואת עמו לפי חרב ולפי שממלחמ׳
 זו של עמלק למדגו שמעשח ח׳ גורא חוא שבאשר משפטו שם פעולו וצדיק ה׳ בכל
 דרכיו וחסיד ככל מעשיו שעם חיות שביאת עמלק על ישראל חיתח כראוי ומן חדין
 בחיותם גרפים מן חתורח ובעיטתם במדת חדק ההר צדיק ח׳ בכל דרכיו עכ״ז בשעת
 מעשה שחיא שעת חמלחמח שגחג עמחם במדת החסד ולא עשה בחם גקמד, אלא
 שאדרבח גתן כח ביחושע לחצילם ולחחלישם ולכך צוח ה׳ ואמר לימשה כתוב זאת
 זכרון בספר למען ישמעו ולמדו ליראת את ח׳ ואעפ״י שעמלק לא בא אלא במאמ׳ ח׳
 ובשלתותו של מקום כמו שאמרנו חנח חוא חרשע חיתח כוונתו לרעת שבקש לעקור את
 הכל תחתוגים ועליונים ח־ו וחתחיל לחתגרות בישראל שחם כבי״כול כסא של חקביח
 ומהכבח למרכבח עליוגח שבזר. יחלל ממלכח ושריח ולזח גשבע ה׳ בימיגו ובזרוע עוזו
 שכבי״כול לא ישלים שמו חגדול ולא שם חכםא שלו עד שיכרית וימחח זרעו של עמלק באומ׳
 כי יד על כס יח ולפי שדבר זח לא יאות ולאו אורת ארעא לאומ׳ זולתי בלחישה, לכך אמ׳
 למשה ושים באזני יהושע ועם היות שחהב״ח גתן רשות למשח לומר דבר זח
 בלחישה ליהושע עכ׳׳ז לא עצר כח משה להוציא דבר זה מפיו שהוא דבר גוגע בכבוד
 המקום והתחכם בבגותו זח חמזבח וקרא שמו ח׳ גסי שבזח כוין לחיות חמזבח דוגמת
 הכסא ותמורתו וקורא לו שם חדש ח׳ גסי שתא שם מלא ואחר שבגה המזכה שהוא
 חלוף הכסא ושם ה׳ הנקרא עליו אז מצא משח מקום לפתוח פיו ולומר מה שאמר לו
 ה׳ לומר ליהושע ע״ח בסוד וחוא אומת כי יד על כס יד, וזחו ויאמר כי יד על כס יה.

 כנ״ל (חיים כפוסי)
 אכלוהו חיום כי שבת חיום לח׳ וגד. בשבת פ׳ כל כתבי הסמיך ת יוחנן שלשח סעודות
 של שבת בשלשה ימים הכתובים במקרא הזה וראיתי לבאר כל סעודה
 בזמנה ודבר יום ביומו והנה סעודה של לילה שהיא סעודת ראשונה רמוזה ביומא קמא
 היותה סעודה של בלה ומצותה באכילת ושתיה והיינו דכתיב אכלוהו היום לרמוז שעיק׳
 קביעותה באכילת ושתיה ולכך ציוו רבותינו םמוך למנתד, לא יאכל אדם ערב שבת כדי
 שיאכל בשבת בתאבון וזהו שרמז הכתוב באומרו אכלוהו היום וסעודה שנית שהיא של
 שתרית שחיא של חתן עיקר קביעתה בתפלת ועבודת האל ות״ת היא רמוזה ביומא
 תניינא דכתיב כי שבת חיום לח׳ לרמוז שעיקר מצות אותר, סעודח חיא בתפלח ועבודת

) וזהו ד י ) 
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 וזהו שאמר כי שבת היום לה׳ ויומא תליתאה שאמר היום לא תמצאוהו בשדה רמוז בה
 םעודה שלישית שהיא םעודת הזיווג שמתייחד החתן עם הכלה והשי״ת שדניל להמצא
 בגן עדן שהוא חקל תפוחים השדה אשר ברכו ה׳ משתעשע עם הצדיקים העומדים שם
 לפני ה׳ שעדין לא זכו לגן עדן העליון כמו שכתב הרמב״ן דל בשער הגמול שלו אותה
 שעה לא גמצא שם לפי שהוא שעת הזיווג וזהו שאמר היום לא תמצאוהו בשדה לאחר
 שחאיר ילנו ר׳ יוחנן והסמיך שלשה םעודוה רג׳ ימים הללו וביארגו כל סעודה בזמגה
 ודבר יום ביומו אף אנן נילף מיניה ע״ה ונימא ששלשה ימים חללו סמוכים לעד לעולם
 ונרמזים בהם שלשה עולמות העולם חזה וחעח״ב ועולם חתחיה העולם הזה י ביומא קמא
 שאמר אכלוהו היום שעבודתו היא באכילה ושתה ודבר זה כתוב בתורה שנוי בנביאים
 ומשולש בכתובים בתורח כתיב ושמחת לפני ה׳ אלהיך וכתיב ונתת הכסף בכל אשר
 תאוח גפשך ושמתת לפנייה׳ אלחיך וגו׳ שנוי בנביאים והראתלשבת עוננ משולש בבתוכים
 אכלו משמנים ושתו ממתקים וכתיב מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים העתי ב רמוז ביומא
 תניינא דכתיב שבת לה׳ אלהיך והעה״ב אין בו לא אכילה ולא שתה וכולו שבת ועולם חתחיה
 רמוז באומרו היום לא תמצאוהו בשדה שבעולם הבא שצדיקים בנן עדן של מטה והוא השדר,
 אשר ברכו ה׳ ומרניליםעצמם בו עד שיזכו לעלות לנן עדן של מעלה כמו שאמרנו סודשא
 כריך הוא משתעשע בהם בנן עדן בלבד אבל בעולם התהייה כי כל העדה כלם קדושים
 ובתוכם ה׳ כמו שאמרו ז״ל עתיד חקב׳׳ח לעשות מחול לצדיקים והוא יושב ביניהם אינו
 ימצא במקום מיוחד לכך נאמר בו היום לא תמצאוהו בשדה כלומר עולם התחייה אינו
 נמצא במקום א׳ כמו שהוא עתה נמצא בחקל חפותים עם חצדיקים אלא ימצא בכל העולם
 לכך נאמר בו היום לא תמצאוהו בשדה ומי שהוא בורא כל העולמות הוא יגהגגו על מות

 ויושיענו תשועת עולמים ויזכנו לחזות בנועם ח׳ לאורך ימים. (חיים כפוסי)
 ע״כ דברי הרב מכאן ואילך דברי התלמיד

 מכילתא ה׳ ימלוך לעולם ועד מפני מה כי בא םום פרעח כיכבו ובפרשיו בים וישב ה׳
 עליהם את מי הים וגו׳

 הנה אחד הרואה ואחד השומע כל הנוגע בו יתמה מאי קאמר וגלע׳׳ד שרבן בהקדים
 מח שיסד חפייט בטרם שחלים וארקים נמתחו ח׳ מלך ועד רא מאורות זרחו ה׳
 מלך והארץ כבגד תבלה ושמים כעשן נמלחו ח׳ ימלוך לעולם ועד נמצא שח׳ ימלוך
 לעולם ועד הוא על לעתה לבא כאשר השמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תכלה ועוד
 ידוע הוא שעיי קריעת ים סוף ידעו כל האומות כי ה׳ הוא האלהים ומקרא מלא
 דבר הכתוב עתח ידעתי כי גדול ח׳ מכל האלהים כי בדבר אשר זדו עליהם ותרגומו
 ארי בפתגמא דתשיבו מצראי למידן ית ישראל ביח דגיגון וגס רחב הזוגה אמרה כי
 שמעגו את אשר חוביש ח׳ את מי ים סוף בצאתכם ממצרים וגו׳ וגשמע וימס לבבנו וגו׳
 כי ה׳ אלהיכם הוא ארמים בשמים ממעל ועל חארץ מתתת אין עוד ומת יובן כוונת
 המאמר ה׳ ימלוך לעולם ועד מפני מה אמר ה׳ ימלוך לעולם ועד שהוא על לעתיד לבא
 כאשר השמים כעשן נמלחו והארץ כבנד תבלה ולא אמר ה׳ מלך ה׳ מלך ויהי כמשיכ
 בי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים וישב ה׳ עליהם את מי הים וע״י קריעת ים סוף
 כבר ידעו כל האומות שה׳ מלך קודם שנברא העולם כי קריעת ים סוף מורה על היחש
 העולם וגם ידעו שה׳ מלך כי עיגיהם הרואות את כל מעשה ה׳ הגדול אשר עשה לתיל
ם סוף על פניהם מח חסר לאומות שיאמינו  מצרים לסוסיו ולרכבו אשר הציף את מי י
 על העתיד לבא לפיכך לא אמר משה אלא ה׳ ימלוך לעולם ועד שהוא על העתיד כי

 מן ההוה יקחו ראיה על העתיד ודוק. (ע״כ)

 וישמע



 בא1ר החיים נד
 פ׳ יתרו

 וישמע יתרו. כתב רשי דר קריעת ים םוף ומלחמת עמלק ורכאורה דבריו תמוהים
 דדבריו שנויים במחלוקת בזבתים פ׳ פרת תטאת בי] ר׳ אליעזר ודי יהושע מר
 אמר חדא ומר אמר חדא וכן היא שנוייא במכילתא והר׳ אליה מזרחי דל כת׳ דר׳
 אליעזר ור׳ יהושע לא נחלקו בשמיעח עצמח איזו מחם שמע דכחדיא כתי׳ את כל אשר
 עשה אלהים למשה וגו׳ ופשיטא דכולהו שמע ולא אתו למימר אלא איזו שמיעה הניעתו
 ועוררח את רוחו לבא להתגייר ומר ס״ל שראוי לומר שקריעת ים סוף הניעתו להיותה
 מופלגת בנס כאומרו כי שמענו אשר הוביש י״י את מי ים סוף וגו׳ ומר ם״ל שראוי לומר
 שמלחמת עמלק הניעתו מפגי היותה כתובת בצדו ומר אמר חרא ומר אמר חדא ולא
 פליגי ולכך כתב רש״י ז״ל שתיהם ומה שלא כתב דברי השליש* שחוא ר׳ אלעזר
 חמודעי שאמר מתן תורח שמע מאחר דלא פליגי הייגו משוס דבשלמא קריעת ים סוף
 ומלחמת עמלק הם הרובים לפשוטו של מקרא עמלק בסמיכות הפרשה וקריעת ים סוף
 בהפלגת הגס אבל מתן תורה דלית בה לא זה ולא אותו השמיטו רש״י דלזתותורף דבריו דל.
 ולא נתכוונו לי כלל שעם היות שהאמת אתו דבר עסקיהם דהגי תגאי לא הוי אלא
 למימר מה שמועה הניעתו וכמו שדקדק הוא ז״ל ממה שאמר־ ו מה שמועה
 שמע ובא כלומר מה שמועה הניעתו לבא להתנייר לא מפני זה נאמר
 דלא פליגי דמה לי אי פליגי בשמיעה או בהנעה. ועוד אי לא הוה תני בברייתא
 בהדייהו מאן דקאמר מתן תורח שמע אפשר למדחס גפשין ולמימר דמר אמר הדא
 ומר אמר חרא ולא פליגי אבל השתא דתגי ליה בהדייהו ע׳׳כ גאמר דהאי תגא פליג
 עלייחו דמאן דקאמר קריעת ים סוף ומאן דקאמר מלתמת עמלק תרוייחו ס׳׳ל דיתרו קודם
 מתן תורה בא ומקראות בסדרן והאי תגא סבר דלאתר מתן רתורת בא ומקראות שלא
 כסדרן וא״כ בחכרח דפליגי וכריתת זו במחלוקת שגויא וכן משמע לישגא דגמ׳ דקאמר
 חגיחא למאן דאמר וכו׳ כתגאי ובו׳ ואף אם גאמ׳ דהאי כתגאי דקאמר תלמודא לא הוי
 אלא אי קודם מתן תורד. בא או לאחר אבל בתרי אחריגי דאינהו קריעת ים סוף ומלתמת
 עמלק מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי מ״מ לא יכוגו דברי הרב ז״ל שהוא ז״ל
 כת׳ שמאחר דמר אמ׳ חדא ומר אמ׳ חדא ולא פליגי מן חראוי חיח שרש״י דל יביא
ם סוף ומלתמת עמלק אלא לחיותו רתוק  בפירושו אף מתן תורח בחרי קריעת י
 מפשוטו של מקרא לפי סדר חפרשה השמיטו רש׳׳י גרא׳ מדבריו דלפי דעתו דל ליכא

 פלוגתא ביגיחם כלל ואיגיגו גכון כפי סוגיית חגמרא אלא דפליגי.
 ולעמוד על כוונת רש׳׳י ויישוב דבריו לפי דעתי כפי תצעד, זו שחצעתי ראירתי לעורר
 ולשאול מ׳׳ט דר׳ יהושע דקאמר מלחמת עמלק שמע ונייר ממת דקאמ׳ ר׳
 אליעזר דקריעת ים סוף שמע עם היותה קודמת למלחמת עמלק ועוד לא ידעתי מה
 שמועה שמע במלתמת עמלק שהגיעתו דבא להתגייר כי אף שנצתו ישראל את עמלק
 עם רב ותקיף ומלומדי מלחמת עדיין יש פתתון פה למיגין לרדות ולומר כי נציתתם
 חיתח בדרך טבע אף אם יחיו גבורים שלפעמים גבור חיל ברשת זו טמן תלכד רגלו וחחלש
 יאמר גמר אגי מה שאין כן בקריעת ים סוף ומתן תורה כי כל רואיהם ושומעיהם
 יכירו כי גדול ה׳ מכל האלהים וישראל הם זרע ברך ה׳ שבשבילם שיגה טבעו של
 עולם ובודאי בשגי האותות האלה יסברו פיהם של עושי עולה והמדברים על ה׳ תועה
 אכן במלחמת עמלק מה אות כי יש אלהיט שופטים בארק וה׳ דבר טוב על ישראל
 והנראה לע׳׳ד כי מלבד המחלוקת שנתפרש אי יתרו קודם מתן תורד. בא או לאחר עוד
 יש מחלוקת אחר בדברי רדל אי יתרו מיראה נתגייר כאומרו שמעו עמים ירנזון או

 מאהבה
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 מאהבה ואלו השתי מחלוקת שנויים בברייתא זו בין נ׳ התנאים האלה דר׳ אליעזר םבר
 דיתרו מיראת נתנייר ולכך בשומעו קריעת ים סווש פחד קראהו ובקש להשלים ובא
 להתגייר תכף ומיד ור׳ יהושע סבר דלא נתנייר יתרו אלא מאהבה גמורה ולפיכך כששמע
 קריעת ים סוף ותוסף פלאו לא מפגי זח חשש לבא לחתגייר כי חשב מחשבות באומרו
 שמא אלחיחם חחפץ בטובתם כעת חושיעח לו ימיגו לאבד כל חקמים עליו וכל אלתי
ה זח וכחו ל  מצרים לא עצרו כח כגגדו וכה יעשק אלהים וכה יוםיפק פעם יתגבר מזל א
 ופעם אחר ולא חיח מי שיודע ומכיר בעגיגים אלו כיתרו שלא חגה ע׳־ז שלא עבדה
 באומת עתה ידעתי בי גדול ח׳ וגוי אמגם כששמע מלחמת עמלק וחשמועח שחניעתו
ת  לדעתי לא היתד, נצחונם של ישראל כפי הנראה אלאז שמע שאחר שהרע הקב״ה א
 הים לישראל ועברו בתוכו וטיבע אויביהם תכף נתרעמו על משה פעם ושניה ואתר
 שהוריד להם את המן במסע שני בבואם לרפידים רבו עם משה על אודות המים וכן לא
 יעשה לריב ולנסות עם מי אשר עשה עמהם להפליא ושמע שהקב״ה לא ויתר להם כלום
 עם היותם זרע אברהם אוהבו וקראם בנים פעמים שלש לעיני פרעה ועמו ועבדיו אלא
 ששסה בתם את הכלב הלא חס עמלק המונו ולא לכלותם ח״ו אלא לייסרם להיותם כפויי
 טובה והרג מהם הרבה כאשר בא במדרש על אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים
 שכל מי שחיה חייב מיתה היה הענן פולטו ועמלק בולעו ואחר שייסרם וביער פוצים מן
 חברם נכרו נם אזרו חיל משה ובני ישראל ובבא השמועה הזו ליתרו אז ידע והכיר
 כי ה׳ האלקים אין עוד מלבדו ולו היבלת בחפצו להרע או להטיב כפי פעולת האדם
 ואין לפניו משוא פנים שחרי יעקב חבל נחלתו לא נשא להם פנים בהמלסם אותו וייסרם
 ע׳׳י עמלק ונתאמת אצלו למפרע נם קריעת ים סוף וילךלטסעיו לשםחיאלקי ישראל וזהו
 שאמר ר׳ יהושע מלחמת עמלק שמע ובא כלומ׳ שמועד, שהניעה יתרו לבא לחתגייר לא
 היתד, קריעת ים סוף לבד כי תהיה גיורו מיראה אלא סבת ביאתו מלחמת עמלק ובד,
 הכיר גדולתו ית׳ וביורו היה מאהבה גמורה ובודאי שאילו היתד, מלחמת עמלק לבדד, לא
 נפלאת היא בעיניו ולא רחוקה היא מטבע העולם למסור גבהים ביד הלשים אמגם עם
 הקודם אליה דהיינו קריעת ים סוף הכיר גדולת השי״ת וישרותו וכל מעבדוהי קשוט ולו
 לבדו תאות חמלכות ולפי זה הא דקא׳ ר׳ הושע מלחמת עמלק שמע ובא לא בא לשלול
 שלא הניעתו קריעת ים סוף להתנייר כי אדרבא הוא העיקר ואלולי היא לא היתת
 נחשבת מלחמת עמלק לפניו לכלום כמו שבארנו אלא דס־־ל לר׳ יהושע דיתרו נר צדק
 מאהבה היה ואם נאמר שהנעתו תיתה קריעת ים סוף תהיה גיורו מיראח באומרו אז
 נבחלו אלופי אתם ונו׳ אבל אם נאמר שמלחמת עמלק הניעתו על הדרך שביארנו יעלה
 בידינו ניות מאהבה רבה וטעמא דר׳ יהושע דדריש סמוכין ופרשת עמלק סמיכא לפרשת
 יתרו שנראה שהיא היתת סיבת התניית ובודאי כפי העיון והחקירה אין במלחמת עמלק די
 להנעת יתרו להתגייר אם לא בחצטרפות אליד, דבר אחר והיא קריעת ים סוף וכפי מה
 שביארנו ור׳ אליעזר סבר דיתרו מיראה נתנייר ובשומעו קריעת ים סור* פתד קראהו
 ורעדה ותכף חחל לקרא.בשם ה׳ ומאי דבמיכא פרשת יתרו לפרשת עמלק נוכל לומר
 כדכת׳ התא בן עזרא דל דטעמא הוי לומר לנו דבר והפכו רשעת עמלק וציווי ה׳ לשטום
 אותו עד שנאבד את שמו וצדקת יתרו אשר בא לחסות תחת כנפי השכינה ונצטוינו עליו
 לגמול לו טובה ודגי תרי תנאי בין למר ובין למר ם׳׳ל דיתרו קודם מתן תורת בא אמנם ר׳
 אליעזר בן שמוע ס״ל די ורו אתר מתן תורה בא ולכך אמר דסיבת הגעת גיורו תיתה מתן
 תורה ולא נתית למימר אי הוי מאהבה או מיראה וסמיכות הפרשיות נוכל לומר לדידיה
ת אליעזר זה ביאור ברייתא זו לרעתי ורש״י ז״ל בראותו דברי ר׳ יהושע נכונים  כדפרשנו ל
 כעצמם ואף מסדר הברייתא נוכל להוכיח דם׳׳ל בר׳ יהושע דנקט בתתלת דבריו דברי

 ר׳ יהושע
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 ר׳ יהושע ודברי ר׳ אליעזר בםוף עם היותו קודם לר׳ יהושע בכל מקום ואף אם לא
 היה קודם בשום מקום כאן היה ראוי להקדימן היות קודמת קריעת ים סוף שהיא סברת
 ר׳ אליעזר למלהמת עמלק שהיא סברת ר׳ יהושע אלא ודאי מסדר הברייתא הקדים
 ר׳ יהושע לדי אליעזר לרמוז לנו שהלכה כמותו ולכך תפס רש״י דברי ר׳ יהושע לעיקר
 ודא מה שמועה שמע קריעת ים סוף ומלחמת עמלק והם בעצמם דברי ר׳ יהושע שאף
 ר׳ יהושע דנקט במילתיח במלחמת עמלק לאו למימרא שהיא לבדה הניעתו שאילו לא
 קדמה לה לךיעת ים סוף לא היתד, בעיניו מנפלאות הי אלא למימרא שלא בא יתרו
 מיראח אלא מאחבד, בראותו שחקב״ח עם חיתו בוחר בעמו ישראל באהבה רבה ומרוב
 חיבתו אותם לךע להם את הים ועשה עמחם לחפליא עס כל זח כאשר חטאי לא נשא
 לחם פנים וייסרם ע׳׳י עמלק אז חיבה יתרת נודעת לו בחקב׳׳ח ונכסף לעבדו בנפש
 הפצה וא״כ קריעת ים םוף ומלחמת עמלק שניחם כאחד טובים לר׳ יהושע שחם סיבת
 יתרו בגיורו והם דברי רש״י ו״ל והקושיות שיש לדעת הזה בביאור הפרשת יתיישבו היטיב

 בעה״י. (הצעיר חיים כפוםי)
 אל המדבר אשר חמקרא הזח יםייע למאן דאמר יתרו לאחר מתן תורה בא והרמב״ן
 ז״ל יישבו למאן דאמר קודם מתן תורח בא כי משח לא חיה בסיני כי אם
 ברפ־דים אך יתרו בא לסיני והוא חר חאלחים כי קרוב חוא דרך מדין ושם עמד
 ושלח למשה בהיותו ביפידים להודיעו ביאתם והר חאלחים חמוזבר בכתוב חוזר ליתרו
 לא למשה וסרסהו ודורשת והוי ליה כאלו כתיב ויבא יתרו חותן משה הר חאלחים
 וביאתם היתה ללכת אל משה אל המדבר אשר הוא חונה שם כלומר ללכת אל כל
 מקום אשר ימצאו אותו שם יחנו עמו ובשמעם כי היה בי־פירים נתעכב בהר סיני ושלה

א לפניו. ב  למשה להרצות• ל
 עוד ישב באופן אחר שפירוש הכתוב כך שבא יתרו למשה אל המדבר אשר הוא
 חונה שם והיינו רפידים ומדבר זה הוא מדבר הר חאלחים וחוא סיני כי מדבר סין
 תוא מאלים ועד תר סיני ותזכיר זח חכתוב שבח ליתרו שבא לשם ח׳ אלחי ישראל כי
 שמע שיציאת ישראל ממצרים תיתת לעבוד את תאלהים על ההר הזד, בקבלת תתורת
ר בכוונת תכתוב מ ו  ולכוונה זו בא זהו תורף דבריו ז״לודבר ת׳ כפיתו אמת ובעוניי נ״ל 4
 כי מזכיר שבח גדול של יתרו כי עם היותו יושב בכבודו של עולם כשיצא להתניה רא
 יצא אל מקום פלוגי אלמוגי אלא אל מדבר שמם ולכתת רגליו עד שידע איח מקום
 כבודו של משה להסתופף בצלו ולו יקרא הר האלהים כי בכל מקום אשר משד, שם
 הר האלהים מקרי וזה לדעתי פשט הברייתא של מכילתא שהביא הרמב״ן דל בפירושיו
 אשר זדו עליהם דל רש״י ורבותינו דל דרשוהו מלשון ויזד יעקב גזה בקדרה שבשלו
 בה נתבשלו והיד אליה מזרתי ז״ל כתב עליו ודל אבל בשמות רבד, לא אמרו
 רק בקדרה שבשלו בה נתבשלו ולא ידעתי מהיכן הוציא רש״י דל שרדל דרשו זדו
 מלשון ויזד שבא בו חגח תמורת הדגש והיה ראוי לומר ויזד בדגיש ענין הפועל ולא
 מלשון בי אל ח׳ זדד, נערת זדים גם מזדים חשוך שהוא מלשון רשע אם מפני שאמרו
 לשון קדר ח ובישול למח לא נאמר שכיוונו בזח למשל בעלמא כי חיה נהוג אצלם לומר
 על כל מי שחשב מחשבח אחת לעשות לזולתו ונכשל בה בקדרה שבשל בד, נתבשל
ב ז״ל דבודאי אשתמטתח ר  על דרך חופר נומק בה יפול וכו׳ ועוד האריך ובכדי טרח ה
 הא דבפיק דסוטה א״ר אלעזר מאידכתיב כי בדבר אשר זדו עליהם בקדרה שבשלו בח
 גתבשלו מאי משמע דהאי זדו לישגא דקדרה תוא דכתיב ויזד יעל,ב גזיר ע״כ לשון הגמרא
 והמ דברי רעדי דל ומה שטען הרב דל דתתם בויזד בא בו חגח תמורת הדגיש מד, שאין
 כן כאן בזת לדעתי אינה טענה שרבותינו דל אין כוונתם לומר שפתרון אשר זדו כפתרון

 ויזר
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 ויזד שודאי התם פתרונו בישול והכא פתרונו רשע ומרד אמנם להיות כי הוקשה לדם
 דל מאי בדבר דקאמר קרא היליל על אשר זדו עליהם ותירצו דלמדרש הוא דאתא
 ולמימר שתי משמעיות ענק פשע ומרד ועני! בישול ואנקלוס ע״ה עם היות תרנומו כדברי

 רדל השמיט בפתרונו מלת סדרה להקריב הפתרון אל הכתיבה.
 וידי ממחרת תאי ממחרת לא חד מחרת ביאתו של יתרו כי אם מחרת יום הכפורים
 שאחר מתן תורד, כמו שדרשו בספרי ובמכילתא ואף אם חיא מופלנת פרשת
 דויחי ממחרת ממה שכתוב לפניה מ״מ נכתבת כאן למסמך עניני יתרו אהדדי דחא אף
 למאן דאמר לאחר מתן תורה בא ולדידיד, המקראות שמתחלת הפרשה עד וילך לו אל
 ארצי כתובים כסדרן אפיה לא ימלט מלומר שעיקר הפרשה נכתבח שלא כסדרה
 היותה קודם עשרת הדברות וא״כ מאחר שבחכרח פרשה אתת כתובה שלא כסדר טפי
 עדיף למימר שעיקר הפרשת נכתבה במקומה ואלו הפסוקים אעפ״י שאינן תכופים במעשה
ק הכתוב להדדי וזהו שכת׳ מ  זח אחר זה אק בכך כלום שביון שמלהו ענייני יתרו הם ס
 רש׳׳י ז״ל פרשה זו אינה כתובה על הסדר וכפי מה שפירש הר׳ אליה מזרחי דל ודרך
 אנדה נ״ל לומר כי סמך ויחי ממחרת וישב משה וגו׳ לויבא אהרן וכל זקני ישראל וכו׳
 לרמוז מה שאמרו ז״ל בפ״ק די״ט רב לא מולן אמורא עילויה מיומא טבא לחבריה ואע״נ

 דמםברא נקט לה דהוי שכול ושכור אל יורה מ״מ מצינו לו רמז מן התורה.
 כי כבד ממך כתב רש״י דל כובדו רב מכתך וכתוב זה לדעתי לפי שהיה ראוי לומר
 כי כבד עליך לא ממך שלא בא להזכיר כבדו של משה והר׳ אליה ז״ל כתב שלפי
 שאין הכובד חזר, גופיי תעתיקו רש״י לכובד כחיי ואינה סיבר, שכל דבר רוחני נמשל

 בגופיי באומרו ויכלת עמוד.
 ויד* אלהים עמך רש״י ז״ל כתב שפירושו צא והמלך בגבורה ו״ן עזרא דל כתב
 שפירושו אם תשמע בקולי יהי ה׳ בעזרך אמגם המלכתו בגבורה כתיבה מצוך
 אלהים והר׳ אליה מזרחי ז״ל כותב שלא צדקו דב^י תראב׳׳ע שפירש ויחי אלהים עמך
 אם תשמע בקולי דבמכילתאאיתא כדברי רש״י דל דויהי אלהיםעמך פי׳ המלך בגבורה
 והנה לכאורה אף אס לא צדקו דבריו בפירוש ויהי אלהים עמך דבמכילתא איתא כדברי
 רש׳י דל עכ׳׳ז מה שפירש שהמלכתו בגבורת כתיבה בוצוך אלהים צדקו דבריו
 דבמכילרתא גמי איתא וצוך אלהים צא והמלך בגבורה ולפי שהוקשה לו דתרתי למה
 לי גשמט ופירש בויהי אלהים עמך אם תשמע בקולי יהא ה׳ בעזרך ותמהתי עליהם דל
 שכלמ עמדו על המכילתא ומר אמר חרא ומר אמר תדא ולא פליגי דתרוייתו איתא
 במדרש והניחו תדבר סתום וחתום מפגי מה דרשו רבותיגו דל שגי המקראות בהמלכת

 נבורה ולמאי איצטריכו.
 והנכון אצלי כמאמרם דל כי עיקר דרשתם בהמלכת שכינה היא אומרו ויהי אלהים
 עמך כדברי רש״י והוא האמת אמנם אומרו וצוך אלהיט אינו צווי מחדש
 שימלך בגבורה אלא אזהרה וזירוז שיזכור מה שצוהו שימלך בשכינה ובזה ידוקדק
 היטיב שלא דרשו דל צא והמלך בגבורה על וצוך אלהים אלא על אם את הדבר הזה
 תעשה שיורה בודאי שאין כוונתם דל שכאן ציוהו שימלך בשם שכבר צוהו כאומרו
 ויהי אלהיט עמך אלא שהזהירו שיזכור ולא ינשה אשר ציוהו שימלך בשכינה וזהו
 אומרו אם את הדבר הזה תעשה כלומר אם מה שציויתך שהיאשתמלך בשכינה תעשה
 וצוך אלהיט כלומיי ויודה לך אז ויכלת עמוד ונמצא שצווי ההמלכה לא נתחדשתמעתה
 אלא אדרבא הכתוב מורה ומודיע שכבר נצטוה על זה ותא אומרו אם את הדבר הזה
א  תעשה שהיא ההמלכה הנזכרת כבר ומה שתזקיקס דל לוטר אט את הדבר הזה הי
 ההמלכה ולא הניחו הדבר כפשוטו ויחזור על כללות עצת יתרו נ״ל שהוקשה להם דל

 אם
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 אם כוונת הכיתוב באומרו אם את הדבר הזה לומר על העצה אם יעשנה יוכל לעמוד
 כן מאי וצוך אלהים דכתיב בתר הכי איפכא הוה ליה למכתב אם צוך אלהים ואת
 הדבר הזה תעשה ויכלת וכו׳ לכך פירשו ז״ל דאם את הדבר תעשה אינו חוזר על עיקר
 כללות העצה'שיעץ אלא על ציויו שצוהו כבר שימלך בשכינה חזר לזרזו ולומר לו אם
 את הדבר הזה תעשר, וזהו שחכריחם דל לומר דויהי אלהים עמך היא צוואה שימלך

 בשכינח ואם את חדבר חזח תעשר יחזור אליו.
 ואם מזבח אבנים תעשר. לי לכאירה נר׳ שהקדים מזבח אדמה למזבח אבנים שכך
 דרכו של מקום להשתמש בשפלים שכן נגלה למשה בסנה וכמאמר חנביא ואת
 דכא ושפל רוח ואף כאן הקפיד והקדים מזבח אדמח למצוד, מן חמובחר ואח״כ הזכיר
 מזבח אבנים באם לומר שיש רו רשות לעשותו של אבנים וכשר אמנם אם תחקור
 ותדרוש תמצא בהפך שאדרבא מצוח מן חמובחר לעשותו של אבנים כמאמרם דל על
 זה אלי ואנהו התנאה לפניו במצות ומה טוב ומח נעים אם יריח חמזבח של אבנים ולא
 של אדמח ולדעתי שר׳ ישמעאל דתנא כל אם שבמקרא רשות חוק משלשה שהם
 חובח וזח אחד מהם עם היות שר׳ ישמעאל נתכוון לעיקר עשיית המזבח שהוא חובר
 אומר אני שאף על זח פקח עינו ר׳ ישמעאל לומר שעיקר עשיית חמזבח למצוח מן
 חמובחר חוא לעשות של אבנים ולמטר ממנו של אדמת ואף אם בא בכתוב בואם
 דמשמע שחוא רשות כמו שאמרנו למעלח בא ר׳ ישמעאל ללמדנו בחפך שאם זח עם
 שנים אחרים חם חובח וכיון שכן יש לנו לתור ולדרוש מפני מר לא חקדימו חכתוב
 למזבח אדמח זאת ועוד אף אם יחיו שניחם שוים ואפי׳ שיחיד, מזבת אדמת יותר מעולח
 ממזבח אבנים למד, לא איחר חברכח דחיינו אומרו בכל חמסום אשר אזכיר וגו׳ עד
 שיזכיר שתי חמזבחות זה אהר זה ועליהם תבא ברכת טוב אומרו אבא אליך וברכתיך

 מפני מת חפסיקח חברכח בין שניחם.
 ועתה ראח כי במח שאמרו ברכח כפ׳ וירא נשכיל לחטיב פי׳ מקרא זח בם״ד ששם
 נאמר ר׳ יצחק פתח ואם מזבח אבנים תעשה לי אמר הקביה ומה מי זח שבנה
 מזבח לשמי אגי ננלה עליו ומברכו אברחט שמל עצמו על אחת כמח וכמח לכך נאמר
 וירא אליו וגו׳ ולעמוד על כווגת ר׳ יצחק ראיתי לדקדק ראשוגה מאי קשיא ליה בל,רא
 דוירא אליו שבא ליישבו בקרא זח דאם מזבח אבגים עוד מפגי מח לא תביא חדרשא
 שלו מקרא דמזבח אדמח שחוא מקרא קודם ועדיפא מחאי סרא דמזבח אבגים דבקרא
 דמזבח אדמה הברכה מפורשת בו מד, שאין כן במזבח אבגים שהברכה בו
 לא בפירושא איתמר אלא מכללא ועוד שחק״ו ממזבח אדמת אתי שפיר ועדיף טפי
 ממזבח אבגים עוד היכי קאמר ומח מי שבגח מזבח לשמי אגי גגלח עליו ומברכו וכי
 הבגין לבדו הביא לו גלוי שכינה והברכה וחכתיב וזבחת עליו את עולותיך וגו׳ ועליו
 כתיב אבא אליך וברכתיך גמצא שחזבחים גורמים הברכה ולא הבגין לבדו וא״כ הכי

 חוח ליח למימר ומח זח שבנח מזבח והקריב עליו אני גגלח וגו׳.
 ואשיב ואומר דר׳ יצחק חרניש בוירא אליו דמראח זו שלא לצורך חיתח שלא חוזכר
 בה לא אמירה ולא דבור וחרגשח זו רגשו בד, בעלי חמדרשות ע׳׳ח וכל אחר
 ישב ותקן כפי כחו וכפי מכלתו גם רש״ י דל בפי׳ תיקן זה באומרו וירא אליו ה׳ לבקר
 את חחולה כוין דל לומר שמראה זו בעת ובעוגה הזאת לא באה לאברהם לומר לו שום
 דבר זולתי לבקרו ולכך לא גאמר בו שום דבר ומצורף לזח כרן ז״ל לישב דקדוק אתר
 שיש בכתוב מפגי מח לא אמר וירא ה׳ אל אברחם וישב זח באומרו לבקר את חחולח
 כלומר מראח זו לא באח כעת מצד מחותו של אברחם אלא לבקת ואברהם ואיניש
 אחרינא דעלמא כלם שוים לטובח לענק בקיר זח וחיינו דנקט רש׳׳י דל לבקר אתהתולח

 ולא
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ם ומשום ד־׳כי לא אמר קרא וירא ה׳ א־1 אברהם אלא ת  ולא אמר לכסת אלא חולה ם
 אליו םתם גם ר׳ יצחק בא לישב הרגשה זו בקרא דאם מזבח אבנים תעשה לי דהוא די
 דייק בההוא קרא מא• דדייקיגןלעיל מפגי מה לא הקדים הכתיב מזבח אבגים שהוא יותר
 יפה וגאה למזבח אדמה וקרא כתיב זה אלי ואנוהו ואו״ל התנאה לפניו במצות ומפני מה
 הסמיך חכרבח למזבח אדמח ומזבח אבנים לא השאיר אחריו ברכה את זה ראה ודקדק
 ר׳ יצחק בקרא דואמ מזבח אבנים וישב ותק בהאי קיו דקאמד ומה זה שבנה ונוי דמהאי קיו
 למדנו חיכי מפרש ר׳ יצחק לקרא וחיכי מתו ק ליד, דלדעתי ס״ל לר׳ יצחק דה׳־ק רחמני
 אם מזבח אדמה תעשה גלוי שכינה וכרכר, צריכק קרבנות כי המזבח לבדו לחיותו של
 אדמה אינו מספיק להשראת שכינה ולברכה ולכן אמר וזבחת את עולותיך וכו׳ ואח׳׳כ
 אמר אבא אליך וברכתיך שהקרבנות הם הגורמים להשראת שכינה ולברכה אבל אס
 ישתדל האדם להתגאות ולעשות חמובח של אבנים הבנק הנאה ההוא הוא לבדו יעשה
 רושם להשראת שכינה ולברכה ואינו צריך לזבחים ועולות וזהו שבמזבח אדמה האריך
 וזבחת עליו וגו׳ ואחריו אמר אבא אליך וברכתיך אכל מזבח אבנים עשייתו בלבד פועלת
 מד, שמזבח אדמה וזבחים פועלי! והשתא קאמר שפיר הבא ר יצחק ומד, מי שכגר,
 מזבח אבגים בבגייגו בלבד אמר הקב״ה אגי גגלה עליו ומברכו ולא חצרכתיו לזבחים
 ועולות כמו שדצרכתי למזבח אדמה אברהם שמל עצמו על אחת כמד, וגו׳ והשתא
 נתישב גמי האי קרא מירא אליו ה׳ שכיון שאברהם מל עצמו לשם הי ומכח ק״ו דמזבח
 אבגים ראוי לגלוי שכינח א״כ חוכרח הכתוב לומר וירא אליו ה׳ מבלי שיאמר לו שום
 דבר שהמילה הכריחה כב׳יכול לגילוי שכינה הראויה לה מן הדין מק״ו דמזבח אבנים גמצא

 דמלשון רןו זח למדגו ר׳ יצחק פי׳ מקראי המזבתות וישוב מקרא זה דוירא אליו ד,׳.
 ומשה עלה אל האלהים וגו׳ מקרא זה אומר דורשגי כי הדהדוק רבה על הכתוב אחד
 אומרו ומשח עלד, וגו׳ כי אחר שעלייה היתה שלמות למשה מאתו ית׳ למה
 תלה הדבר במשה באומרו ומשה עלה וגו׳ חיל׳׳ל ויעל משח וגו׳ עוד אמאי פתח כאלהים
 וסיים בשם חמיוחד באמרו ויקרא אליו ה׳ וגו׳ ושתי דקדוקים הללו יש ליישבם בנקל
 במה שאמרו דל הבא ליטחר מסייעין אותו ובאן כוין תכתוב לומ׳ שלחיות שמשח אדוגגו
 ע־׳ה תיקן עצמו כוין דעתו בקדושה ובטהרה להשתלם ולעלות ולהדבל, במדת אלחים
ם  גם ה׳ יתן הטוב והמשיכו והעלהו במדרגה אתרת והיא האספקלריא המאירה שהוא ש
 ההויה ישתבח שמו וז״ש ומשח עלד, וגו׳ כלומ׳ אחר שמשה תיקן עצמו לעלות אל מדת
 אלהים היא הסיכה שגשתלס עוד ששם חרד, קרא אותו עי״ש לדקדק מאי מן ההרדקאמד
 שאין ראוי ליחד לו ממום כי מלא כל הארק כבודו גם בזד, אפשר לתקן ולומ׳ כי כוונת
 הכתוב היא לוב,׳ שמשת נתכוון לעלות למעלח באומרו כי בשמים חבק כסאו והקב׳־ה
 עזרו מלמטה לומ׳ כי מלכותו בכל משלה ומלא כל הארק כבודו ודש ויקרא אליו ה׳ מן
 ההר וגו־ ותסונים הללו אין בהם די ומה נם שתיבת לאמר צריכה ביאור שאתר שאימר
 בה תאמר מאי לאמר דקאמר ומה שחגגי ה׳ לומ׳ במקרא זר, שבא לרמוז מה שאמרו
 רבותינו דל באגדה בשבת ודל כשעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפגי דזקביה
 מה לילוד אשד, ביגיגו אמר להם לקבל תורה בא אמיו לפגיו רבש׳־ע המדד, גנוזה תתקע״ד
 דורות אתה רוצה ליתגד, לבש׳׳ו אמר הקב׳ד, למשה התזר להם תשובה אמ׳ לו מתיירא
 אגי שמא ישרפוגי בהבל פיהם אמר לו אחוז בכםא כבודי וחחזר להם תשובת שנאמר
p מצרים אתם א  מאחז פני כסא וכו׳ אמר להם תורה מה כתוב בה אשר הוצאתיך מ
p ונו׳ ועם ic  נישתעבדתם במצרים וכו׳ ענו כרס ואמרו ה׳ אתנינו מה אדיר שמך בכל :
 הרת שאנדה זו דשו בה רבים ושואלים ודורשים בה כל אתר כפי כתו מקום הניחו לי
 לחתנדר בח וחנני ה׳ לבאר בה כוונה שלדעתי נוכל לרומזה במקרא זה ומשח עלה ונו׳
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 ולא אפרט כל דקדוקיה זולתי מה שאנו צריכין לביאור כונתינו א׳ תלונת מלאכי השרת
 שאמרו חמדה גניזה וכו׳ ומה בכך המעמך ישלמנה טוב עין הוא יבורך ישהבה שמו
 שהוא טוב ומטיב ורוצה לזכות את ישראל מי יעכב על ידו ועס הביאור נמתיק סוד
 מאמר חמדה גנוזה מאי גנוזה דקאמרי עוד הואיל ומלאכי השרת הם מדברים עם השי״ת
 מפגי מהדחה איתם וציה למשה להשיבם גם את זאת ראיתי לחקור חיכי קאמרי תתקע״ד
 דורות ובכמה חבתי אמרו ז״ל אלפים שנה קדמה תורה לעולם כדבתיב ואהיה שעשועים
 יום יום והיכי קאמרי שקדמה תתקע״ד דורות ולדעתי לא ייש מ* שקדמני בשאלה זו עוד
 אומה מתיירא אני שמא ישרפונייבהבל פיהם דבריו צריכין ביאור וכן אימה אהוז בכסא
 בבודי צריך פירוש וביאור וראיתי להקדים הקדמה ישרה ואמתית שבה תתבאר כוונתי
 ותתלבן אגדא זו על נכון בע״ה. ידוע הוא שתורתינו הקדושה יסודתה בהררי קדש כ״ ב
 אותיות כמו שאמרו ז״ל במדרש נגילה ונשמחה בך בתורתך בך בכ״ב אותיות ואותיות
 חללו מחחלפות בכמח אלפא כיתות וכל אלפא ביתא מתחלפת לכמה םדורי תיבות
 כמו שאמר ארוכח מארק מרח ורחבה מני ים והנה בסדר הזה שאנו קורים בראשית ברא
 אלהים וגו׳ יש בו חיתוך תיבה אחרות כמו בראש יתכרא כמו שכתב חרמכ״ן דל
 בפירוש חתורח שלו וכפי אלו חתיכות מתלבשת חתורח במלבוש אחר ואופן אחר וכן
 אם תסתדר בתיבות אחרות וכן אם יתחלפו האותיות בגון תיבת בראשית שיתחלפו
 האותיות ותקרא ברית אש או ברא תיש כמיכא בספר הזוהר בשבעים אנפק ודבר זח
 אין לו שיעור וכן אם יחחלו* אלפא ביתא זו באלפא ביתא אחרת במו את בש או אי׳־ק
 בב״ר שיש כד, לחתחלף ולהסתדר כם״ר זה ודבר זח אין לו סוף כמו שאמרנו וכר
 סידור או חילוף הוא מתחלת התורה ועד םופח וכר אחד ואהד הוא עולם בפני עצמו
 וכפי זח בראשית בל חיתח חתורח בסידור אחד סתום וחתום עמו ית׳ שהיד משתעשע בו
 ואין לאחר עמו ואל התורה הזאת בסת־ הזה המיוחד אליו יתברך רמז חכתוב באומרו
 ה׳ קגגי ראשית דרכו וגו׳ וכן המלאכים יש תחם סדור אחר.בחורה ומתלבשת במלבוש
 אחי־ המכוון אליהם והיא תורה שלהם ובת מתעסקים ונושאים וגותגים ואפשר לי לומר
 עוד שאף במלאכים בעצמם שאין מעלתם ונדולתם שוד, כל כת מחנם יש לחם סדר
 אותיות ותיבות שתקרא החורח אצלם באופן אחר וזאת חתורח אשר שם ח׳ עמו
ה רמזו מלאכי חשרת באמרם חמדח ננוזה תתקע״ד דורות וכשעלח ל  ומשתעשע בד, א
 ברצונו יתברך להלביש התורה במלבוש זה שאנו קורים איתה היה קודם בריאת חעולם
 אלפים שנה וממנה ראה וברא העולם באמרם דל במדרש על ואהיה אצלו אמון אל תקרי
 אמון אלא אומן שהיה מסתכל בח ובורא חעולם חזה ואיידי דחביבה ליה ישתבח שמו
ה יותר מהראשונה שתתה גנוזה אצלו תתקע״ד דורות כמו שאמר  היה משתעשע ב
 הכתוב ואהיה שעשועים יום יום וגו׳ והקדמה זו יסודה להרמב״ן דל במקום הגז׳. ועתה
 הט אזניך שבפי מה שאמרנו בהסדמה זו נתפרשה אגדא זו באר היטב כי להיות שגתלבשה
 התורה במלבוש גופיי שהוא הסדר הזה ישאני קורים בו דרכו נעלמה ממלאכי השרת
 ולא עלה בדעתם שהתורה תתלבש במלבוש זה ולכך אמרי לפני הקב״ה תמרה גגוזה
ה אשה ל  תתקעה דורות ובו׳ רמזו לתורה העליונה שגנוזה עמו יתברך שאיך אפשר ת
 שיתעסק בה ולהיות שהתורה הזאת שאנו מתעסקים בה עדין לא נתפרסמה שמשה
 אדונינו הוא המקבל הראשון כמו ששנינו משה קבל תורה מסיני וכו׳ לכך לא רצה
 הקב׳׳ה להשיב למלאכים אלא שמשה שהוא המקבל הראשון הוא יכול לפרסמה ולומר
 להם הורה מת כתוב בה וכוי לפיכך אמר לו חקב״ח חחזר להם תשיבה ומה שאמר
 מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל פיהם כוין לרמוז שהתורה שהם עוסקים בה והוא הבל
 פיתם יזיסו למשה ודש שמא ישרפוני בהבל פיהם. ועוד לדעתי בוק לרמוז שמשה עדיין
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 לא עסק בתורה ולא חגח בה שתעמוד לימינו להיות בעזרתו והמלאכים היו הוגים
 בתורה שלהם ועוסקים בה יומם ולילה ולזה נתיירא משה שלא יזיקוהו אחר שהוא לא
 היה קורא והס היו קורק וזהו בהבל פיהם דקאמר וחקב״ח השיבו ואמר אחוז בכסא
ו אעפ״י שעדיין לא קבל תורה ולא עסק בה  כבודי החזר להם תשובה רצה לומר ל
 מ״מ זכות התורה שסידר הקב־ה והלביש התורה במלבוש זח שיש בו תפיסח ואליו רמז
 כאומרו אחוז בכסא כבודי לומר שהתורה הזאת כביכול שיש בה בית אחיזה שנתלבשה
 במלבוש זה תעמוד לימינו והיא תצילהו מיד המי־יאכים ומה שאמר משה תורה מה כתי׳
 בה כרן לומר להם שאעפיי שהתורה הזאת שאני בא לקבל אינה מצויה אצלכם ואין
 אתם עוסקים בה ואינה עולה על רוחכם התבוננו וקראו שהאותיות והתיבות שכתובים
 בתור ח שלכם חן חן מתחלפים ונםדרים בתיבות הללו שאני רוצה לקבל וז״ש תורה מה
 כתיב בה כלומר חתורח שלנו אעפ״י שאין אתם יודעים ממנת שום דבר סוף כל סוף
 היא כתובה אצלכם ואין אתם ראויים להתעסק בה שאין אצלכם מיתה ולא יצאתם
 ממצרים וראויים אנו לקבל אותר, ולעסוק בח. ולחרחיב הביאור כאשר עם לבבי אחת
 שאלתי מאת ה׳ מפני מה ירדה שכינה במתן תורה על הר סיני באומרו וירד ח׳ על חר
 סיני ממכין שבתו חיח יכול לתת חתורח לישראל ואם לרוב חיבתן של ישראל בגידל
 ענותנותו יתברך שמו ויתר וירד על חר סיני לכבוד ישראל מפני מח משח עלח למדום
 למבלת חתורח כמו שאמרח אגדא זו חיח די בעלייתו לתר סיני שכסא הכבוד שואף
 זורח הו« שם ומד, שחנני ח׳ לומר מתשובת שאלד, זו שמשח אדונינו חרגיש •שהמלאכים
 היו מקטרגים על ישראל על קבלת התורה במו שקטדנו על בריאת חעולם כמובא כדברי
 רבותינו דל לכן עלה משה למרום להליק טובה בעד ישראל ולהשקיט קטרוגי המלאכים
 ובקשו לדחות אותו מעלירם ועמדו וקטר גו עליו מצד עצמו שלא היה ראוי
 לעמוד ביגיחם יען חיותו ילוד אשח והקב׳ ח חשיבם שעלייתו חיתח מוכרחת לל-בל
 התורה וכוונתו ית׳ באומרו לקבל התורה בא ודתה לומר שהתורה שנתלבשד, כמלבוש
 זה שהוא גופיי לא היה אפשר להם להתעסק בה ולא נתנה למלאכי השרת אלא לבני
 אדם שהתורה הזאת שייבה להם והם לא הבינו כוונתו ית׳ ויען שלא עלתה בדעתם סדר זד,
 של תורתינו הקדושה המלובשת במלבוש זח ולבן תמחו לפגיו ית׳ ואמרו לו חמדה גגוזה
 תתקעיד דורות היא חותורח שחיתח םדורח באיפן אח* שהקב״ה היה משתעשע כה
 ואין לבגי אדם חלה בה והיא היתר, קדומה לעילם בתתקע״ד דורות והיתד, גנוזה לפניו
 יתברך ואיך אפשר שילוד אשת יתעסק וישתמש באותו תסדר ובאותו חמלבוש חרוחניי
 חנפלא וחקב׳יח לא מצא מקום לחודיע למלאכי חשרת שברצונו יתברך תלביש חתורד,
 במלבוש זח חגופיי ולכן אמר למשד, חחזר לתם תשובת שכיון שתתורח נתלבשח אעפ״י
 שלא יצא אורח לעולם מ״מ משח שחוא חמקכל חראשון חיח כח בידו לשאת ולתת בה
 אעפ׳׳י שעדיין לא נתקבלה ומשח תשיב לחשי״ת מתיירא אגי שמא ישרפוגי בחבל פיתם
 כלומר חס עוסקים בתורתם ופדשתמשים בח ואגי עדיין לא קבלתי תתורח ואיני עוסק
 בה איך אפשר לישא ולתת עמחס שחם במעלח גדולר, שקורים בתורתם ואני איגי קורא
 והבל פיהם עושה רושם נדול ומתיירא אני שמא ישרפיגי בהבל פיהם אז השיבו חשי״ת
 אחוז בכסא כבודי כאן רמז לו ית׳ אופן התשובה שישיב למלאכים והוא אומרו כתיב
 בתורה אדם בי ימות באחל יש ביניכם מיתר, אשרחוצאתיך מארק מצרים מביתעבדיס
 אימתי הייתם עבדים וכר שדברים הללו הם דברים הנתפסים ביד והוא הסדר והמלבוש
 שנתלבשד, התורה וזהו שכרן באומרו אחוז בכסא כבודי כלומר קח בידך דבר שהוא
 נאחז ונתפס ביד והשב להם תשובה ודש אחוז בכסא בבודי החזר להם תשובה והמלאכים
0 , ד  אע׳׳ג דלא דמו ולא עלתח על לבם אופן בסדר זח שמלובשת תורתינו אחר שאמר ל

 כתוב
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 כתיב בתורה ידעו והבינו שאותיות התורה שהיא ביניהם הם בעצמם האותיות שר התורה
 שאנו עיסקים בה ולכן שתקו ולא ענו עוד ופתחו כלם ואמרו ה׳ אדונינו מה אדיר שמך
ה ראיתי לסעדםולתמכם א  בכל הארץ וגו׳. ואחר שפירשתי אירא זו כיד ה׳ הטובה עלי ר
 בדברי דוד ע״ח שאמר פתחו לי שערי צדק וגו׳ עד סוף חמומור כי באמרו פתחו לי
 שערי צדק הם דברי משה כשעלה למהם דפק על דלתי המלאכים ואמר לשוערים
 ולשומרי החומות פתחו לי שערי צדק ואמר שערי צדק לרמוז על המלאכים שכלם
 דוברי צהק והם צדק ומעשיהם צדק או אפשר לומר שרמז לתורה שגקראתצדק בכמח
 מקומות ולבן אמר פתחו לי שערי צדק אבא בם אודה יה ואומרו אבא בם אודה יה רצה
 לומר כוונתו שבא לקבל התורה ואומרו זה השעי־ לה׳ הם דברי המלאכים שאמרו מה
 לילוד אשת בינינו וזהו שהשיבו לו ואמרו איך אפשר שנפתח לך שעהי צדק וזה השער
 לה׳ ואין נכנסים בו אלא צדיקים בלבד שאין להם יצר הרע ואינם ילוד אשד, ודש צדיקים
 יבואו בו ואומרו אודך כי עניתני היא הודאה ותפלה למשה לפני האלהים שתמך בימינו
 כמד, שאמר למלאכים לקבר תודח בא שבו רמז שבא לקבל תורד, מחודשת שאין ראוי
 להם להשתמש בה זולתי בני אדם המפורשים בתורה וחבל רמיז באומרו לקבל תורח
 בא ומה שחשיב אחוז בכםא כבודי וחחזר לחם תשובח שמח חחזיק בו הקב׳׳ה ונתן לו
 כח לעמוד לפני המלאכים ורמז לו דברי התשובה שהשיב להם כמו שאמי־נו על הכל
ה שענחו ובמד, שסידר ושם מ  אמר דוד בשם משה אודך כי עניתני ותהי לי לישועה ב
 בפיו דרכי התשובה שהשיב להם שבזה היתד, לו תשועה גדולה וזהו ויהי לי לישועה
 ואומרו אבן מאסו הבונים וגו׳ כבר ידוע שלומדי תורד, ותלמידי חכמים נקראים בונים
 כמו שאמרו דל אל תמרי בניך אלא בוניך והתורה נקראת אבן כמו שאמר לוחות אבנים
 ולזה אמרו משה ובני ישראל אבן מאסו הבונים כלומר התורה הזאת שאנו עוסקים בה
 שמשה קבלה מהקב״ה מסיני והבונים אלו המלאכים שהם בונים ולומדים ומתעסקים
 באותם בניינים וסדורים שיש ביניהם ומואסים באבן הזאת שהיא מלבוש גופנ־י ואין להם
 חלק בה היא היתה לראש פנה רמז שהקכ״ה משתעשע בה יותר מכל סדורים ותורות
ח מ  שלפניו כאומר׳ ז״ל אין לו הקמה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה ואמרו ג״כ ק
 חדי בפלפולא וז״ש היתד, לראש פגה ואומה מאת ה׳ היתד, זאת וגו׳ הם דברי המלאכים
 שאחר ששמעו וראו אופן זה ומלבוש זה של תורתינו שאגו מתעסקים בח שחודיעם משח
 ואמר תורד, מד, כתוב כד, וכו׳ נפלאת בעיניחם ותמחו ואמרו מאת ח׳ חיתח זאת היא
 נפלאת בעיגיגו וגו׳ ובלם יחד משה והמלאמם הודו ואמרו כלם זח חיום עשר, ח׳ ננילה
 וגשמחה בו ישראל אמרו זה היום עשה ה׳ גתכוונו ישראל על קבלת חהורח שעסקים
 בה שעליה אמרו דל כל יום ויום יהיו דברי תורה בעינך כאלו אותו היום נתנה התורה
 כמו שאמר הכתוב ביום הזד, באו מדבר סיני ודש זה היום עשה ה׳ ואומרו גגילה ונשמחה
 בו כוונו בתורת המלאכים שנסתרת מהם ולכן אמה דבריהם שלא לנוכת לרמוז על
 % התורה שאינה לפניהם ועכ״ז אמרו ננילה ונשמתה בו לפי שאותיות תורתינו בסדר זת שאנו
 הורים בה הם האותיות בעצמם של תורת המלאכים עוסקים בה ודש שלא לנוכת ובא
ב אותיות שדברינו אלד, רמוזים בדבריהם מ  שלמה ופירש גגילה ונשמתה בך בתורתך ב
ב אותיות והמלאכים ג״כ אמרו זה הפסול, בעצמו וכווגו לומר זה היום מ  ז״ל שאמרו בך ב
 עשח ח׳ על תורתינו זאת שאנו עוסקים בח שנתחדשה להם אותו היום שעמד משה
 לפניחם ואמרו ננילר, ונשמחח בו לרמוז ולומר שאעפ׳׳י שאין אנו עוסקים בד, ששים
 ושמהים בה מפני הטעם שאמרנו דאותיות דדין כאותיות דדין. ועתה הביטה וראח כי מה
 שנאמר באבדה זו ומה שפירשנו בדברי דוד באומרו פתתו לי שערי צדק ונו׳ ניהא לי
 לרומזם בר,רא דומשד, עלה אל האלהים וגו׳ ואומרו ומשה עלה אל האלהים רצה לרמוז

 עלייתו
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 עלייתו של משה לעמוד לדק עם המלאכים המקטינים על ישראל על סבלת התירה
 וזהו עלה אל האלהים לרמוז שעלייתו היתד, בפני ב״ד להשקיט קטרוגם של מלאכים
 ואומת ויקרא אליו מלאך ה׳ רמז שהקב״ה ענהו ויהי לו לישועה וישם את הדברים בפיו
 שר משח לחשיב למלאכים כמו שאמרו באגדא אחוז בכסא כבודי והחזר להם תשובה
 וזהו שרמז הכתוב באומרו מן ההר לאמר כלומר אחוז בכסא כבודי וזהו מן חחרדקאמר
 לרמוז לתורה שנתגה בה כמו שכתב הרב אלשיך ז״ל וממגד, תשיב תשובה למלאכים
 על קטרוגם וזהולאמר דקאמר בלומר מן ההר שהיא התורה שלנו תשיב תשובה למלאכים
 נמצא שדברי האגדה ודברי דוד כלם רמוזים בתיבות הללו האמורים במקרא זה ואלהינו

 זה קוינו לו ויושיענו בבא ובזה.
א תשא את שם ה׳ אלהיך לשוא וגו/ תרגום אנקלוס לא תומי בשמא דה׳ אלהך  ל
 למגנא ארי לא יזכי ה׳ יתי דימי בשמיה לשקר א ואיבא למידק למה שינו דבריו
 דבשוא קמא תרגם למגגא ובשוא דבתרא תרגם לשקרא ויראה דכוין אגהלוס למאי דאמרנן
 בשבועות דף כ״א ע״א אמר רב אידי בר זבין אמר רב עמרם אמי־ ר׳ יצהק אמר ר׳
 יוחנן ר׳ יאודה אומר משום ר׳ יוסי הגלילי כל לא תעשה שבתורה לאו שיש בו מעשה
 לוקין עליו לאו שאין בו מעשה אין לוקק עליו חוק מנשבע וממר ומקלל את חבירו בשם
 נשבע מנ״ל א״ר יוחנן משום ר׳ שמעון ן׳ יוחאי אמר לףא לא תשא את שם ה׳ אלהיך
 לשוא כי לא ינקה ביד של מעלח אין מגקין אותו אבל ב״ד של מטח מלקק אותו ומנקין אותו
 ונו׳ אשכחן שבועת שוא שבועת שקר מנלן ר׳ יוחנן דידיח אמר לשוא לשוא שתי פעמין
 אם אינו ענין לשבועת שוא תניהו ענק לשבועת שקר ע״כ. והשתא זהו כוונת אגקלוס
 דבשוא קמא תרגם למגנא שהוא פתרון שוא ובשוא בתרא תרנם לשרךא ראם אינו ענין
 לשבועת שוא תניהו עגין לשבועת שקר וכדאמר ר׳ אבהו באבלתי ולא אכלתי. כן

 גלע״ד (אגי הצעיר מאיר בן מרגי ס״ט.)

 פרשת תשא
ך את שבתותי תשמורו בהבנת תיבת אך פירש רשי׳י דל אעיפ שתהיו רדופים וזריזק  א
 בזריזות המלאכה שבת אל ידחה מפניו כל אבין ורסק ממיעוטין למעט שבת ממלאכת
 המשכן עכ״ל והרמב״ן דל טען עליו וכתב לא נתכוון אצלי בי לפי מדרש רבותינו
 באבק ורקק ימעט בשמירת השבת כי המעוטים אצלם בבל מקום ימעטו בדבר המצווה
 בו ואם תדרוש המיעוט בענין מלאכת המשכן יהיה מותר לעשותה בשבת אבל המיעוט
 הזה רמילח ולפקוח נפש וכיוצא בחם שחם דוחין אותו וכך אמרו במ׳ יומא ומנין שספק
 נפשות דוחד, שבת א״ר אבהו אייר יוחנן אך את שבתותי תשמורו מיעוט ומלאכת המשק
 שאיגח דוחה שבת מפגי שהזכיר בו כאן וגו׳ והר• אליא מזרחי דל בביאות חשיב בעדו
 ודל ונראח לי שאין המעוטין בכל מקום בדבר המצווה בו כאשר אמר עד שיחייב מזה
 שיהיה המיעוט על שמירת שבת שהרי בפ׳ מטות דכתי׳ אך את הזהב ואת הכסף וגו׳
 ואי אפשר לפרש המיעוט בדבר המצווה בו שהוא הניעול אלא במו שפירש רש״י שם
ל ד  ממועטין אתם מלהשתמש בכלים עד אחר שיטהרו מבליעת איסור נבילות ואף ר
 שדרשו המיעוט וכו׳ והאריך בזח וחוק מכבודו אין דבריו נכונים דחרמב־׳ן דל אק
א בדבר המצודה ממש *בלי• ו ל מקום ה כ  כוונותו י^ומר דהמיעוט ב
 כוונהו ז״ל המיעוטין בכל מקום ימעטו בדבר המצווה בו כלומר דבר שבא עליו ד־זאך

 או



 באור תשא החיים גט
 או הרק בצווי וזהו פי׳ דבריו שאמר ימעטו בדבר המצווה בו ולהכי באך את הזהב שבא
 צווי האך על הזהב דרשינן מיעוט בזהב בעצמו שהיינו שימעטנו כשיעביר החלודה ממני
 ובן על אך ביום הראשון תשביתו ונו׳ שבא צווי האך על ביום הראשון דרשיק מיעוט
 ביומא נופיה הבא נמי כיון שבא האך על השבת ר איי למדרש מיעוט בשבת בעצמו
 ולהתיר קצת מאיסור. ואני בעיניי ראיתי להליק בעד רבינו דל ולהסיר מעליו עיצם קושי
 זה בשנדקדק בלשון רבינו שאם כוונתו באומרו באכין ורקין מעוטין למעט שבת וכו׳ היא
 לומ׳ שמיעוט אך למדנו שאין מלאכת המשכן דוהה שבת הא למה לי הא דריש לה
 רש״י דל גופיה זה הלימה בעצמו באימרו שבתותי וכתב ז״ל אעפ׳׳י שתהיו רדופין וכו׳ וא״כ
 למה ליה למהדר ולמילף ממלת אך עוד ראוי לחקור כדברי רש״י ז״ל אם •ביונתו בפירושם
א־ ובתי שבתותי.  ז״ל אמאי לא נקט כשדר הכתוב דבייישא היה ליה למדרש מיעוטא י
 על כן אני אומי שלא פריץ רש״י דל לפירושם ז״ל כבודם במקומם מונח אך כוונת רש״י
 ז״ל לדעתי הוא שמתחלה באומרו אך את שבתותי תשמורו אעפ״י שתהיו רדופים
 וכו׳ בוק לוט׳ מה שכתב הרמב״ן ז״ל ודל ומלאכה המשכן שאינה דוהה שבת מפני
 שהזהיר בה כאן והכי איתא בת״כ יכול יהא בנין בד. מ״ק דוחה שבת תיל את שבתותי
 תשמורו וכמו שהביא ז״ל אמנם מה שכתב כל אכין ורקק מעוטים הם למעט שבת
 ממלאכת המשכן לדעתי כאן רמז לגו מהא דאיתא בגמרא בכמה דוכתי דאי־בעים מלאכות
 ממשכן גמרי׳ להו וכל מלאכה שהיתה געשת במשכן אכריגן בשבת משום מראכה וחייב
 עליה סהילה וכל שלא היתה נעשית במשכן לא מחייבק עלה והס הם הנקראים אבות
 מלאכות בדפריש בגמרא ודבר זה לא גתפרש בגמרא מהיכא ילפי לה אם לא דרך כלל
 דמדמצינן דאפי׳ מלאכת המשכן נמנעה מלעשות בשבת אם כן ראוי ללמוד ממגד. ועל
 כן ראו רבותינו חכמי התלמוד לעשות מהם אבות מלאכות אך רש״י דל מצא לזה רמז
 מן התודה וזה מאומרו הבא גבי מלאכת המשכן אך את שבתותי וגו׳ ועם הכלל שמסרו
 לנו רבותינו ז״ל דבל אכין ורקין מעוטים הם יכולין אנו לומר מציגי רמז לאבות מלאכות
 מן התורה והכי ילפינן לה דבל אלו המלאכות שנעשות במשכן יתמעטו בשבת וזהו
 שאמר אך את שבתותי כלומר כל אלו תמלאכות ׳שנעשות במשכן אך את שבתותי
 כלומר מעוטם בשבת שלא יעשו בשבת מכאן שכל המלאכות שהיו נעשות במשכן הם
 הנמנעות מלעשותן בשבת והם נקראים אבות מלאכות וזהו שאמר רש״י דל למעט שבת
 ממלאכת המשכן בלומי- זה האך שפירושו מעוט בכר מקום בא לומר לנו ולהורות
 שאלו המלאכות תנעשות במשכן יתמעטו בשבת וימנעו מלעשותם ואם יעשו אותם
 יתחייבו עליהם וזהו למעט שבת ממלאכת המשכן בלו׳ שהשבת יתמעט וימנע ממלאכת
 חמשכן כלו׳ ממלאכות שחיו נעשות במשכן ומכאן למדו דל ומנו ארבעים מלאכות חסר
 אחת דממשכן גמרי לחו ומח מאד ידוקדק בפי זח אומרו ז״ל כל אבין ורקין מעוטין חם
ם שפת יתר אך כפי מה שכתבנו אתי שפיר שביין ז״ל דאע״נ דבעי ה  שלכאורה נראה ש
 לפרושי ז״ל באך לא מצאנו אותו לרז״ל בשום מקום מ״מ נראה בעיניו דל לאומרה בי
 לאו מנפשיה אמרה דכיון שכבר קדמו רבותינו ז״ל וגתגו בידיגו כלל גדול ואמרו אכין
 ורקין מעוטים הם א״כ הבא גמי דרשינן ליה למעוטה והוי ליה באילו רבותינו ז״ל אמרוה
 בפירוש ולמדרש חך מעוטח למילח ולפקוח גפש לא גיחא ליה ז״ל שכבר דרשו זה רז״ל
 בפס׳ וביום חשמיגי וכו׳ כדאיתח בתו׳ כחגים ובדובתי אחריתי ותו ג״ל דגיחא ליח דל
 למדרש חמיעוט בשבת בעצמו ובמשכן כיון דכתביח חכא גבי משכן ודמיא הצת לטעמא
 דהרטב״ן ז״ל ולהכי דריש לח חכי כדפרישגא דבהכי אתיא שפיר דאתיא מעוטא בשבת
 נופיה כדכתב הרמב״ן ז״ר ושייבה מילתה במשכן דמינה ילפיגן למעוטה בשבת בדאמרן
 כך נראה בעיגי לפרש דברי רש״י דל והשי״ת יצילגו משגיאות. ועוד נ׳׳ל לרמוז בהאי

 קרא
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 מרא מה שאמרו דל במסכת שבת וביומא דכשמחללין את השבת מפני פקוח נפש
 הזריז הרי זה משובח והנשאר הרי זה מגונה וכו׳ ועוד אומרים ז״ל ובנעשק דברים הללו
 יעשו ע״י גדולי ישראל ובו׳ יזהו שאמר אך את שבתותי תשמורו בלומר האך והוא
 המיעוט של שבת שצרתי שידחה מפגי פסוח גפש ומילה תשמרו בלומר השמת לכם
 לשומרו ולעשותו וזהו לומר שיתחי-יל ע״• בי- אדם וראוי לשמור זה הצור ככל מצוד,
 האמורה בתורה ולהורות לנו זה אמת דל והזריז הרי זה משובת ומה מאד ידוקדק כפי
א אמר שבת שלא מצאו בל אנשי חיל המפרשי׳ דל את ידיהם  זח אומרו שבתות• ת
 ליישבו כראוי אך במה שאמרנו יתיישב שפיר והוא שאמרו דל בשבת שאם אמדוהו
 לשתי שבתות שאל ימנעו בשביל זה מלחרל עליו שבת ראשונה ולדעתי כאן נרמז זה
ת ודש אך את שבתותי תשמהו כלומר מיעוט שבת ואפי׳  באומרו שבתותי דמשמע ת
 שיהיו שנים זה אתר זה ואתה יודע שבודאי יתקיים כשניחם אעפיי כ] תשמורו וחלל
 עליו ואל תמתין לערב ובזה נתיישב פסוק זה כמין חומר ומתוק מדבש. ונופת צופים

 מיוסד ובנוי עפ״י דברי רבותינו דל.
ת ולא הוה ליה ך אפים שתי תיבות הללו במידה זו כננד זו וארך הדא ואפים ת ר  א
 י למימר אלא ארך אף או אפים ארוכים עוד שתיבת ארך היא מוכרתת ועכשיו שהיא
 סמוכה לאפים הוד, ליה למימר ארוך האפים ולעמוד על זה רציתי להבין אגדה הובאה
 בירושלמי בתעניות פ״ב והיא תעמידנו על האמת בכל מה שדקדקגו בע׳־ה וזה לשון האגדה
 כתיב וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל ה׳ אלחיכם כי חנון ורחום הוא אמר ר׳
 יהושע בייל אם קרעתם בגדיכם בתשובה לא על בניבם ולא על בנותיכם למה כי חנון
 ארך אפים ורב חסד וגיחם על הרעד, ר׳ שמואל בן ר׳ יוחגן בשם ר׳ יוגתן ארך אף אין
 כתיב כאן אלא ארך אפים מאריך רוחו עם הצדיקים ומאריך רוחו עם הרשעים ר׳ אחא
 ור׳ תגחום ור׳ חייא בשם רבי יותגן ארך אן* אין כתיב כאן אלא ארך אפים מאריך רוחו
 עד שלא יגבח התחיל לגבות מאריך רוחו וגובה אמר ר׳ חגיגא מאן דאמר חקב־׳ח ותרן
 יותרו מעות אלא מאריך תחיה וגביר, דיליד, אמר ר׳ לוי מחו ארך אפים רחיק רגז למלך
 שהיה לו שני ריניונות קשים אמר המלך אם דרים הם עמי במדינה עכשיו בני המדינה
 מכעיסים אותי והם עומדים ומכלים אותם אלא הריני משלחם לדרך רתוקה שאם הכעיסו
 אותי בני המדינה עד שאני משלח אחריהם בני המדינה מפייסים אותי ואני מקבל פיוסם
 בך אמר חקב״ח אף וחימר, מלאכי חבלה חם חתני משלחם לדרך רחוקה שאם מכעיסים
 איתי ישראל עד שאני משלח אצלם ומביאם ישראל עושים תשובח ואני מקבל תשובתם
 חח״ד באים מאתן מרחק מקצה חאתן וכו׳ ואמר ר׳ יצחק ולא עוד אלא שנועל לפניחם

 דכתיכ פתח את ה׳ את אוצרו ויוצא כלי זעמו עד דו פתח עד דו טרל, רחמוי קריבין.
פרש אגדה זו באר תיטב ראיתי לדקדק באותיותיה ראשונה מה ראה תב״ל להשתיק 1' 
 קרא דואל בגדיכם ממשמעותו לפרשו דחוי שכר של וקרעו דבחכי אק לו קשר
 עם מד, שכתוב אחריו ושובו אל ה׳ אלהיכם דבשלמא אם הוי פירוש דואל בגדיכם
 במשמעו שהוא ענין תשובה כאותה ששנינו לא נאמר בניגוח וירא אלהים את שקם ואת
 תעניתם אלא וירא אלהים את מעשיהם וכדמסיים התם וקבלה הוא אומר וכו׳ וד\<5
 קשור עם מה שכתוב אחריו ושובו אל ד׳ שהכל ענין תשובה אבל אין פירוש דאל
 יגדיכס חוה שכר תשובה של ויזעקו א׳׳ב חיכי חדר ואמר רךא ושובו אל ח׳ עוד אומרו
ך אפיס אינו ר י א ש ו ר פ  לתר, כי לכאורה אין לו הבנה בלל עוד כל חני אמוראי דאתו ל
0 י פ  עניין לכאן דהשתא קא עסיק ריב׳׳ל לפרושי קרא דויזעקו הכתוב בנביאים ואיך א
 אמורה היא בתורה ושם ראוי לפרשה כי שם ביתה עוד אימת מאריך רוחו עם הצדיקיס
 ומאריך רוחו עם הרשעים ולערבינהו ולתנינתו מאריך תהו עם הצדיקים ואמאיפלנינמו

 כ תרתי
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ו דידן שאחר שעשו תשובה ו ד נ  בתרתי וגם דרשת מאריך רוחו עם הרשעים לא שייבא ב
 בצום ובכי מספד צדיקים מקרי ואעפי׳י שהמידה בלולה משניהם מ״מ כעת לא ברשעי׳
 עסקינן ומה צורך ארך אפים עוד למח חיצרך מסר״ תתלמו׳ לחזור ולפרש ברבי אחא
 שאלת ארך אף אין כתיב כאן הואיל ועלה קאי חיח די באומרו ר׳ אחא אומר מאריך
 רוחו עד שלא יגבח חתחיל לגבות ובו׳ עוד רבי חנינא דאמר מאן דאמר הקב״ה ותרן ובו׳
 אהיכא קאי דלכאורה לא קאי אקרא אלא מימרא בפני עצמה ומאי שאייטי לתאי מימרא
 הכא עוד מה זו שאלה ששואל ר׳ ליי מהו ארך אפים וכבר קדמוהו רבנן ופירשוהו
 כל אחד כפי כוחו וגם חוא כאחד מהם !ליה לו לפי־ש מאי דחזו ליה מבלי שאלת מהו
 שודאי כולם באו לפרש מהו ארך אפים ועם הביאור בם״ד נתן טוב טעם לכל אחד
 אמאי נייד מפרושא דחברי עוד אומרו בנמשל אף וחימה שני מלאכי חבלה הם הריני
 משלחם וכו׳ חיכי מצי למיםק אדעתי שח״ו יהיו מלאכים הללו דרים עמו והכתיב לא
 יגורך רע וא״כ מי הכגיםם עד שיצאו ובודאי שמסדר האגדה הרגיש זח ולכן שינה
 שבמשל אמר משל למלך שהיו לו שני לגיוגין קשים אמר המלך אם דרים הם עמי ובו׳
 ובנמשל לא אמר אם דרים הם אלא אמר הקבי׳ה אף וחימר, מלאכי חבלה הם הריני
 משלחם וכו׳ הנה מבואר בשנוי הלשון—שכרן לומר שבנמשל אין מקום להסתפק שידורו
 עמו חייו לשיאמר דרים הם עמי עם כל זה עדין לא יצאנו מידי שאלה מה צורך להשמיענו
 ששלחם חקב׳׳ה מאצלו ואם תשיבני שמח שחשמיענו בעת חוא—ששלחם לדרך רחומה
 זו איגה מרוה צמאוגי ומה גם שאין המשל דומה לנמשל עוד מה כרין בשנותו שבמשל אמר
 עד שאני משלח אחריחם ובנמשל אמר משלח אצלם עוד אומייו והוא טריק אין צורך
 לו שהנה כעת לא בא אלא לתת טעם למה שנועל בפניהם ואמר שמתבוין לטובה
 שבאותו שחות שמתעכב לפתוח תתעורר מדת הרחמים וא״כ היה די באומרו עד דהוא
 פתח רחמיו קריבין אבל נעילה שניה שהוא אומרו והוא טריק מאן דכר שמח ולמאי

 דמי לח.
 וחעי ח׳ לומר שבעלי חגדח זו יתקשח לחם במקרא תקרעו לבבכם שאחר שאמר
 הנביא ע׳׳ח וגם עתה שובו עדי ככל לבבכם בצום ובכי ומספד ולכאורה היא
 תשובה בהכגעה גדולה מה צורך לומר-אח״כ וקרעו רבבכם ואל בגדיכם שהיא הכנעה
 קלה ממה שלפגיה גוסף על זה לדעתי דקרמו דל בשגי מקי-אות הללו שתי תשובות
 המוזכרות בהם והם שובו עדי ושובו אלי למה והשנוי בהם שבראשוגה אמר עתין
 והשניה אמר אלי מה הכוונה בו עוד אומרו כי חנון ורהום הוא האנשים האלה שהם
 שלמים בתשובתם בהכנעה פעם ושתים ובאים בכח מעשיהם אינם צריכין למדות הללו
 וא״כ מה צורך לומר כי חגון ורחום הוא ומח גם אומרו ארך אפים וניחם על הרעה כי איש
 אשר אלה לו תשובות והמעות איגו צריך למדת ארך אפים ולא לזולתה כי ברוך הוא.

̂-י-י*- ̂י>3<  ־יי

 פרשת פסודי

 וירא משה את בל המלאכה והנה עשו וגו׳ הדבר הזה נאמר למעלה בפסוק ותבל ושנוי
 ומשולש כאן בשני מקראות סמוכים זה אחר זה ותיבת עשו מרובעת נוסף על זה
 כמח דקדוקים אחרים ומן קדם ח׳ אתמסר מדי תוספתא אחת שנויה במנתות פ׳ קנמון
 ובביאורח כיד ח׳ חטובת יתלבנו ויצרפו מקראות חללי בעיר, וז״ל וירא משת את כל

 המלאכה
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 המלאכה והנה עשו אותה ויברך אותם משה מה היא ברכה שברק אמר להם תשרה שכינה
 במעשה ידיכם ר׳ מאיר אומר כך בירק ה׳ אלהי אבותיכם יוסף עליכם בכם אלף פעמים אמר
 להם כשם שנתעםקתם במלאכת המשק ושרתה שבינה במעשה ידיכם בך תזכו ותבנו לפניו
 בית הבחירה ותשרה שכינה במעשה ידיכם והם אומרים ויהי נועם ה׳ אלקינו וגי ע״מ
 ולטעום צוף דבש אמרי טעם תוספתא זו ראיתי לדקדק בה ראשונה אמא׳ נקיט ליה
 לכוליה קרא דוירא משה ולא באה לפרש ושרןיא וטריא אלא בסיפיה בויברך
 אותם משה היה די באמור ויברך אותם מה היא ברכה וכו׳ ומאחר שבא להעתיק כל
 הפסוק מפני מה השמיט אמצעות הפסוק עוד זבשלמא לתיק דקאמר׳ שבירק שתשרה
 שכינה במעשה ידיהם הוי דבר הלמד מעניינא של יום אבל לר׳ מאיר דקאמר יוסף ה׳
 עליכם הוי ברכה לבטלה ואיגה צריכה לשעתא וזו מנין לו וכ׳־ת דדייק לישנא דקרא
 דכתיב אותם דמשמע ברכה רשייכה בהם ממש א״ב ת׳׳ק האי אותם מאי עביד ליה
 ואגב אורחי׳ גמתיק סוד אומרו ר׳ מאיר אומר כך ברכן שהיה די באומרו ברכן
 ח׳ אלחי אבותיכם יוסף וכו׳ עוד אומרו א״ל כשם שגתעםקהם וגו׳ לא ידעגא אמאי האי
 ולא יכולתי ליישבו דאמאן תדמייה אי לר׳ מאיר דסמיך ליה הא איתי קאמר שהברכה
 היתה יוסח ה׳ עליכם ופליג את״ק דקאמר שתשרה שכינה והיכי השתא בתוך כדי דבור
 חזר בו וקאמר דבי־כן בהשראת שכינה וכ״ת ר׳ מאיר ם״ל דשתי ברכות ברכן ואומרו
 יוסף ח׳ עליכם חדא ועוד קאמ׳ יוסף ח׳ עליכם ועוד כשם וגו׳ א״כ לעדבינהו ולתנינהו
 הכי יוסף עליכם וגו׳ וכשם וגו׳ מה מין בחפסיק בין שתי ברבות חללו באומרו א׳׳ל ותי
 דאעיקרא דמלתא פירכא דמנא ליה למימר דשתי ברכות ברכן וקרא כתיב ויברך
 אותם משמע דברכה אהת היא ואי קאי לת״ק תקשי ליה מדידיה לדידיה דמעיקרא
 האמר שברכן שתשרה שבינה משמע שעדיין לא שרתה שמנה במעשה המשכן ולבסוף
 קאמ׳ שברכן שכשם ששרתה שכינה אז במעשה ידיהם כך תשרה לעתיד לבא בכית
 עולמים משמע שקודם ברכתו שרתה שכינה במעשה ידיהם מצורף לזה אי האי אייל קאי
 לת״ק היה לו להסמיכו למעלה מפני מה הפסיק ביניהם בדברי ר׳ מאיר. עוד אומרו כך
 תזכו ותבנו וכו׳ ותשרה שמנה וכו׳ נראה שמין לכלול שתי ברכות בברכתו שיזכו לבנות
 בית חכחירה ושתשרה שכינה ולהכי דייק ופתח ג־׳כ בתרתי ואמ׳ כשם שנתעסקתם וכו׳
 ושרתה שמנח וכו׳ וזו צריבא רבד, מנא ליח למימר דשתי ברכות ברכז משח ומקרא
 לא משתמע מיניה אלא ברכה אתת כדדייהינן לעיל בא״ל אי קאי לר׳ מאיר ואע׳׳נ דשתי
 ברכות חללו מעין ברכח אחת מ״מ צריכין אנו לידע ולהודיע ודכא רמיזי בקי־א עוד מה
 כוינו ישראל באומרם קרא דויחי נועם חיח די לחם בעניית אמן אתר תפלתו של משה
 איש האלהים תו קשיא לי בתוספתא זו דפליגא בקבלתה אמדרש ר׳ תנחומא דזאת אומרת
 דרבנן אמרי דברכת משה היא שתשרה שכינה ור׳ מאיר ס״ל שבירך יוסף ה׳ עליכם
 ובמדרש ר׳ תנחומא בפ׳ פקודי איהא איפכא ממש ודל ויברך אותם משה מה ברכה
 ברכן רבותינו אמרו ה׳ אלהי אבותיכם וכו׳ ר׳ מאיר אומ׳ י״ר שתי: רה שכינה במעשה

 ידיכם והם אמרו ויהי נועם וכוי.
 ועתה ראה מה אשיב שואלי דבר דלי נראה דבין דרבנן בין לר׳ מאיר כולי עלמא לא
 פליגי דזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים היתד, השראת שמנה וקרא
 דח׳ אלחי אבותיכם יוסף עליכם דמיתי בתוספתא זו לר׳ מאיר ובתגחומא לרבגן כוונתו
 יענינו תשראת שכינה וחכי מפרשי ריח ה׳ אלחי אבותיכם יוסף עליכם כלומר שם ז-״
 אלדד אבותיכם יתוסף עליכם והיינו השראת שכינתו ואף נס זאת נראה לי לומד דכין
 רבנן בין ר׳ מאיר תרוייהו ם״ל דברבה זו של השראת שבינה לאו השראת שכינת
 לשעתת בלבד דהיינו במשכן שעשה בצלאל אלא ברכתו ותפלתו היתה לשעתה ולעתיד

 לכא



 באור פקודי החיים סא
 לבא שתשרה שכינה בבית עולמים בבית ראשון ובבית שני נמצא דרבנן דאמת שתשרה
 שכינה כוונתם להווה ולעתיד ולפרש כוונתם פירשו בתנחומא שהם אמרו שהברכה
 היתד, יוסף ה׳ עליהם שמקרא זה רמוז בו השראת שכינה בהווה ולעתיד לבא והיינו
 באומרו יוסף ה׳ עליכם ככם אלף פעמים רמז בו השראת שבינה אלף פעמים נמצא
 דבאמצעות שני מדרשים הללו שהם תוספתא זו דמנהות ור׳ תנחומה דפ׳ פקודי נתבררה
 כוונת רבותינו דל שאומרם בתוספתא שתשרה שכינה במעשה ידיכם ביאר ר׳ תנחומא
 שכוונתם היא ג״כ לעתיד לבא וזהו שאמר רבותינו אמרו יוסף ה׳ עריכם כוין המדרש
 לבאר דברי התוספתא שאמרה תשרת שכינה ישלא על ההווה בלבד התפלל אלא ג״ כ
 על העתיד ודש יוסף ה׳ עליכם וב״כ דברי ר׳ מאיר נתברר ע״י שני המדרשים שאומרו
 בתוספתא יוסף ה׳ עליכם ביאר ר׳תנחומא שכוונתו היא על השראת שכינה ודש ר׳ מאיר
 אומר י־ר שתשרה שכינה ואלו אמר בתוספתא ג״כ י״ר שתשרה שכינה כלשון תנחומא
 היה משמעו שבירך על ההווה על משכן אהל מועד בלבד שתשרה שכינה בו לכן נקט
 קרא דיוםף ה׳ עליכם שרומז לעתיד לבא נ״כ ומשום דלא נימא שכוונתו באומרו יוסף
 ה׳ עליכם היא ברבת רבים בא ת תנחומא ופירש שתשרת שכינה נמצא כי משני
 המדרשים עלה ביתנו ביאור כוונת ר׳ מאיר ישממה שאמר בתוספתא יוסף ה׳ עליכם
 אנו למדים שכוונתו לומר שהברכה שברכן משה היתד, כפולה ומכופלת וזהו המובן
 מאומרו יוסף ה׳ עליכם אלף פעמים וכדי שלא נטעה ׳שהברכה הזאת היתד, כמו פרו
 ורבו בא תשלום כוונתו במדרש ר׳ תנחומא באומרו י״ר שתשרה שכינה ללמדנו שברכת
 משה היתה השראת שכינה ואי מר׳ תנחומא הוה אמינא שלא ברכן אלא לשעתן להבי
 ראה התוספתא ללמדנו שברכן לשעתן ולעתיד לבא וכן ברבנן אלו לא נאמר אלא הא
 דתוספתא הוה אמינה שהברכה של השראת שכינה היתה לשעתן בלבד בא ר׳ תנתומא
 דאף הם ס״ל שברכת משה היתר, לשעתן ולעתיד לבא ודש רבותינו אמרו יוסף ה׳ עליכם
 לפרש דהא דתני בתוספתא שברכן בהשראת שכינה היינו פעמים הרבה ודש יוסף ה׳
 עליכם ואם תאמר א״כ במאי פליגי רבנן ור׳ מאיר לדעתי פליגי באיזה לשון ברכן משה
 דלרבנן לשון הברכה היא תשרה שכינה במעשד, ידיכם וכוונת אומרו תשרה שכינה היום
 ולעתיד לבא כמו שבא תשלים כוונתם במדרש ר׳ תנחומה שאמר רבותינו אמרו יוסף
 ה׳ עליכם ור׳ מאיר קאמר שלשון הברכה היתה יוסף ה׳ עליכם וכוונת אומרו יוסף ה׳
 עליכם היא השראת שכינה במו שבא תשלום כוונתו בתנתומא שאמר ור׳ מאיר אומר
 ייר שתשרה שכינה במעשה ידיכם נמצא שבין לרבנן בין לר׳ מאיר תרוייהו ם״ל
 שהברכה היתד, השראת שכינה להווה ולעתיד לבא כמו שנתפרשה כוונתם בשני
 המדרשים ומה שתסר בזה נשתלם בזה דדברי תורה עניים במקום א׳ ועשירים במקום
 אחר ופליגי בלשון הברכה כיצד היתה דלרבנץ לשון הברכה היתה תשרה שכינה במעשה
 ידיכם וכוונתו לומר תמיד תשרה שכינה. ור׳ מאיר אמר רא כך היא לשון הברכה אלא
 יוסף ה׳ עליכם והכוונה היא על השראת שכינה האמנם לשון הברכה היא יוסף ה׳ ובזה
 ידוקדק אומ׳ כך ברכן כלומר אע״ג דליכא פלוגתא בינינו בענין הברכה ששנינו אומרים
 שהברכה היא השראת שכינה מ״מ בלשון הברכה כך ברכן יוסף ה׳ עליכם וכי תימא
 במאי קא מפלני ומי הביאם למתלוקת זה ונראה לי דתיבת אותם הוזקקתו לר׳ מאיר
 לומר דלשון הברכה היא יוסף ה׳ עליכם דאומרו אותם משמע שהיא ברכה נוגעת להם
 בעצמם ולכך אמר שאעפ״י שעקר ברכתו של משה בעת ובעונה תזאת היא השראת
 שכינה עמז דלשון זהאמרה׳כדי שיהא בד, שתי מיני ברכות רמי והשראת שבינה ושניהם
ת דאין לך שנוגע לעצמם ב  בלולים באומרו יוסף ה׳ עליכם א׳ בנגלה וא׳ בנסתר ורבנן ס
 בהשראת שכינת ואומרו כשם שנתעםקתם במלאכת תמשכן ונו׳ קאי לתרוייהו לרבנן

 (פזז) ולר׳
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 ולר׳ טאיר אלא דלרבנן דאי כשם ראי באוסרו תשרה שכינה שהכוונה היא
 לעתיד לבא כמו שאמרו בתנחומא רבותינו אמרו יוסף ה• עליכם ולהכי נקטי בטילתייהו
 תשרה דמשמע דעדין לא שרתה והכוונה היא לעתיד לבא והיינו דקאמר להו כשם
 ששרתה השכינה עכשו כן תזכו ותבנו בית הבחירה ותשרה שכינת על ידיכם ולר׳מאיר
 אמירה זו נרמזת במה שאמר יוםף ה׳ עליכם בכם אלף פעמים שבלשק הפסוק רמוז כשם
 זה דקאמר דבאומרו יוסף ה׳ עליכם בכם ר״ל יוסיף ה׳ שנית ידו להשרות שכינתו
 במעשה ידיכם אלף פעמים כמו ששדתת במשכן זח ואח- שנתברר משני מדרשים •הללו
 שברכת משה ותפלתו היתה לשעתה ולעתיד לבא שתשרה שכינה במשכן שעשה ובבית
 עולמים ראשון ושני נתיישבו המקראות על מםנם ביתורם ובדקדוקהם שאומרו ותבל כל
 עבודת כמשמעו שהוא משכן שעשה בצלאל ומשכן זה אין צריך לומר בו ויעשו כאשר
 צוד, ה׳ את משה שבכר פרטיו נאמר בהם ויעשו כאשר צוד, ה׳ את משה ולכך אין
 צורך לומר בו שעשייתו היותה כאשר צוה ואומרו ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה׳
ל בית עולמים שעשה שלמה שעליו נאמי־ כי לא באתם  את משה כן עשו כאן רמז ע
 עד עתר, אל חמנוחח ואר חנחלה ואליו כוין באומרו ויעשו בני ישראל ככל אשר צוד, ה׳
 את משה כן עשו שבית זה היה שלם בציווי ועשייה ולכך אמר בי עשיית בתחלד, ובסוף
 ואמר בו נ״כ ככל אשר צוד, ה׳ את משה להורות בו שלימותו ולהיות משכן משה ובית
 שעשת שלמים בעשייתן חברם יחד במקרא א׳ אבל בית שני שלא נשתלם בעשייתו
 ולא הושוה אליהם הפריח מחם ורמזו בסוף באומו ו ככל אשר צוד, ח׳ את משח כן
 עשו בני ישראל את כל העבודה הביטה וראה שלהיות שלא בא עשייתו במאמר ה׳
 בתורתינו לכך לא נאמר בו בתחלה ויעשו כמו שנאמר בפסוק הקודם ששם רמזנו בית
 ראשון ולפי שלא היתד, עשייתו בכל ישי־אר כי אם במקצתן לכך נאמר ויעשו בני
 ישראל שלשון זח יורד, שמקצתן עשו אוהו ולכך אסר כלאחר יד לכסוף כן עשו כני
 ישראל ומה מאד נתבסס בפי אומרו את כל העבודה ולא אמר את כל תמלאכד, לחיותו
 אמור על בית שני ולא חיתד, מלאכתו שלימד, שחסרו בו כמה דברים אבל אמר בו את
 כל העבודה שעבודת הכהנים היתד, שלימה בו באופן שעבודתו היתד, שלימה ולא מלאכתו
 ולכך רמז ואמר כל העבודה ולא כל המלאכה לרמוז על בית שני כאמור ואומת וירא
 משה את כל המלאכה והנה עשו אותה לדעתי כאן רמו על בית השלישי מהרת יגלה
ה זולתי משה בלבד נתגלח לו האח ושמח בלבו ואליו כוק ת א  שאותו בית עין לא ר
 באומרו וירא משה את כל המלאכה וחנה עשו והסתכל אומרו והנה עשו אותת ולא אמר
 מי עשאו כמו שכתב למעלה בני ישראל לרמוז שאותו בית לא נעשה עיי ישראל זולתי
 ע״י מלאכי עליון וזהו שאמר והנה עשו אותה סתם ואומרו כאשר צוה ה׳ כן עשו ע״פ
 דרכינו לא קאי כאשר צוה למאי דסליק מניה דהיינו וירא משה ונו׳ תירא משה מסיים
 מילתיד, באומרו והנה עשו אותה אמנם כאשר צוד, דקאמר קאי לויכרך אותם משה
 וסרסהו הרשהו ומספיד, לרישיה מדתש וה״ק ויברך אותם משה ומר ברכן כאשר צוה
 ה׳ כן עשו כולו כמושצוה ה׳ למי שצוה לבנות בית מקדשו ולכך לא מאמר את משה
 כמו שאמר במקראות שלמעלה לרמוז שבבית הזה והוא השלישי לא נצטוה בעשייתו
 לא משה ולא זולתו מבני ארם זולתי מלאכי מרום ולהכי שינת וכתב סתמ כאשר צוד,
 ה׳ ואמר כן עשו פי׳ כן תעשו שתיבת עשו מתפרשת כמו כן תעשו ולהכי סמיך לויברך
 אותם משה כלומר כאשר צוד, ה׳ כן עשו בירך אותם משה והכוונה היא מה שפירשו
 וביארו רדל בתוספתא דמנחות ובתנחומה שתשרה שבינה במעשה ידיהם דהוות דהיינו
 משכן בצלאל ובית ראשון ושני באותו מאור שראח בית שלישי ודש תכתוב וירא משד,
 את כל המלאכה והנד, עשו אותה כאשר וגו׳ כלומר כיון שראה משה כל חמלאכת והיא

 הבית
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 הבית השלישי ותסתכל בשכינתו ובהדרו והתעננ בזיו כבודו שרתה עליו רוח קדשו ובירך
 את ישראל וכה אמר בברכתו כאשר צוד, ה׳ כן עשו ומה מאד ידוקדק בזה דברי
 התוספתא שהשמיטה כאשר צוה ה׳ בן עשו לרמוז שאלו התיבות הם הם נוף
 הברכת ונוסחה שבירך משה ולכך אמרו דיל והנד, עשו אותה ויברך מה ברכה ונו׳ ובמה
 שאמרגו גתיישבו דקדוקי התוספתא דהא דנקט במילתה וירא משה וגו׳ כוין לרמוז
 שהוקשה בעיגיו היות הדבר כפול ומכופל ותו מאי וירא דקאמ• ובמה שפירש מה היא
 הברכה שבירך גתיישבו הדקדוקים והכפל בכל פרטיו שלהיות הברכה כוללת בכל
 המקדשות לפיכך הוצרך לכפול ולרמוז על כל מקדש ומקדש וגם על הבית השלישי
 גבין יהיה רמז וכוין בברכתו ועליו אמר וירא שראה אותו במראה גבואתו ואליו סמך

 הכל בברכתו כאמור.
 ומה שאמר והם אומרים ויהי נועם ה׳ אלהיגו עליגו לדעתי כוין בעל המדרש לומר
 שבדבריהם דל נתיישבו אותם הפסוקים במקומם שלכאורה יש לדקדל, באותם
 המקהאות ראשוגה ברישא קאמר יראה אל עבדיך פעליך והדרך וגו׳ כמתפלל בעד
 אחרים ותכף חזר להתפלל על עצמו באומרו ויהי גועם ה׳ אלהיגו עליגו ובתחלה היה לו
 להתפלל ער עצמו ואת״כ על אתרים ועוד שחמתפלל יחידי וחוא משח ע׳׳ח כמו שחתחיל
 תפלה למשה והן רבים עהה המתפללים באומרו ויהי נועם ה׳ אלהינו עלינו עוד היות
 פסוק ויהי נועם ה׳ כפול ומכופל ומאי כוננה עלינו ומאי כוננהו ובמדרש זה תירא משה
 ובמה שפירשנו בו שרמזו המקראות כל השלשה מקדשות שנעשו לישראל והם
 משכן בצלאל ובית ראשון ושני ונם בית השלישי ראה משה בנבואה ובו בירך את
 ישראל בשלשה מקדשים שנעשו על ידיהם כמו שפירשנו למעלה נתפרשו נ״כ
 תכתובים הללו של תילים באומרו יראה אל עבדיך פעליך כיון לומר שהבית
 השלישי שהיא פעולתו של הקכ״ה !אינה של בשר ודם יתראה ויתגלה לעבדיו ותם אותם
 שעשו המשכן בימי משה והכוונה בזה שהתפלל משד, בהיות המשכן לפגיו שהשכינה
 חמחופפת בבית המקדש של מעלה העתיד להגלות למטה בתיינו ובימינו והוא ראה אותה
 כעת תתראח אל עבדיו חעומדים לפניו למשכן משח ובאותו חשפע תשרח שביגתו באותו
 משכן ודש יראח אל עבדיך פעליך וחזר וחתפלל על שאר בתי מקדשות וזח שאמר
 והדרך על בניחס וחם שאר חמקדשות שיעשו אחר משד, וזה חדבר בעצמו מה
 שאמרנו בוירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה שרמז בו על הבית השלישי
 ואליו סמך בברכתו שאר בתי מקדשות באומת באשר צוה ה׳ כן עשו ויברך אותם משה
 ובזה הפירוש נתיישב עתה אומרו ויהי נועם ה׳ אלהינו עלינו שתוא תשובתם שי ישראל
 שענו אמן אתר תפלתו של משה שאמר יראה אל עבדיך ונו׳ אמרו ויהי נועם ה׳ אלהינו
 עלינו ונו׳ שמאמר ויהי נועם ה׳ אלהינו עלינו רמזו על משכן שעשת בצלאל ומעשה
 ידינו כוננת עלינו רמזו בו על בית שעשה שלמה עם בל ישראל הברים ולזה אמד כוננה
 עלינו לחיות כל ישראל עומדים תחתיו ומסתופפים בצלו ובית שני שעשה עזרא הע״ה
 שלא נעשה בחברת בל ישראל לכך אמ- ומעשה ידינו כוננהו ולא אמר עלינו ועל חבית
 השלישי אשר אליו אנו מקוים ומצפים אמרו יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן כלומר
 על חשלשה בתי מקדשות שהם נעשים עיי אדם אנו צתכין להתפלל אמנם אותו בית
 שיושב בסתר עליון אין אנו צריכין לחתפלל שבצל שת יתלונן ורמז באומת בצל שיי
 לומר שאותו בית אין אחריו לא צרח ולא שעבוד ונאולת עולם תחיד, לנו בו וזהו בצל
ם ר מ א  שדי יתלונן הביטה וראח שבמח שפירשנו במדרשות חללו חכתובים חאלו ש

 משד, בתפלה זו הוא הדבר אשר דבר ה׳ אל משה בתורתו (כנ׳׳ל תיים כפוטי.)
 אלה פקודי המשכן משכן העתת רבותינו דל דרשו ששני משכנות עשר, משח אחד נדול

 ואחד
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 ואחד קטן גס רמזו בו שתי פעמים נתמשק ובמה שדרשו על ועשית את הקרשים
 למשכן מציגו למדרש בכפל זח דרשח אחריתי מתוקה מדבש ותמשך דרשה זו עד
 אומרו אשר פוקד על פי משה ודל ועשית את הקרשים למשכן לא חוח צריך למימר
̂ ר׳ הושעיא לשון שהוא איבודן למשכן שאם נתחיימ  אלא ועשית את הקרשים משכן אמ
 שוגאיהם של ישראל בליה שיהא מתמשכן עליהם אמר משה לפ י ד״קב״ה והלא עתידם
 הם שלא יהא לחם לא משכן ולא מקדש אמר לו נוטל אגי צדיק אחד וממשכגו עליהם
 ואגי מכפר על כל עוגותם וכן הוא אומר ויחרוג כל מחמדי עין לבאר כונתי במדרש זה
 ראיתי לחמור ראשונה אומרו לא הוה צריך למימר היה די באומרו לא הוה ליה למימר
 מאי צריךדקאמר ואומרו לשון שהוא איבודן כונתו מכוסה ונסתרת שבפי משמעות דבריו
 חיה לו לומר לשון משכון ואומרו איבודן אין בו לא פירוש ולא טעס ולא ריח עוד מפני
 מה במשכון המשכן תלה הדבר בעצמו שהוא משכן את עצמו באומר׳ שיהאמתמשק
 עליהם ובמשכונו של צדיק תלה הדבר בהקב״ה שהוא ממשכנו על ישראל כאומרו ואני
 נוטל צדימ וממשכנו עליהם עוד למה בצדיק נאמר בו כפרה שאמר ואני מכפר וכו׳
 ובמשכן לא נאמר בו כפרה ודברי משה לפני השם ותשובתו הרמתה איבעי לן למילף
 מהיכא דרשי והיכא רמיזי ועתה אבאר מנתי שבעל המדרש חוקשח לו בתחילה אומרן
 ועשית את הקרשים למשכן ולשון זה משמע שהמשכן כבר היה עשוי וזה אינו כי
 כמרשים נעשה משק ואם כן לא הוה ליה למימר אלא ועשית את הקרשים משק והוה
 מצינז לתקן ולומד שאדרבה הכתוב נתכוון למימר איפכא ואילו לא קאמר אלא ועשית את
 המרשים משק הוה משמע שלא נעשה משק אלא על ידי הקרשים והס היו סיבה למרותו
 משק כדאמרן ואין הדבר ק אלא משק שכינתו יתברך תמיד היא בישראל כאומרו
 אני ה׳ שוק בתוך בני ישראל לדגי קאמר קרא ועשית את הקרשים למשק כלומר
 למשכן שהוא בתוך בני ישראל עשה לו קרשים ליחד לי מקום לדבי
 חוםיף בעל חמדרש בקושיתו תיבת צריך שכיוון לדחות תיקון זה במנת הכתוב עם
 היות שהדבר כעצמו הוא אמת מכל מקים בעל המדרש ז.לא הוכשר בעיניו תיקון זה
א הוי צריך למימר כלומר אי בעירת למימד שהוצרך  ביישוב הכתוב וזהו אומרו ל
ב לעקם דבריו לאשמועינן שהמשכן קודם להרשים היה ולכך קאמר קרא ו ת כ  ה
 ועשית את הקשרים למשכן אדרבה איבעי ליה למרא למימר ועשית את הקרשים משק
 לאשמועינן מלתא אחריתי דאילו בלישנאדרךא דכתיב ועשית את הקשרים למשכן משמע
 שהקרשים טפלים כמגחגו של עולם ואין חדבר ק שחקרשים חללו קימים לעולם
 ולעולמי עולמים כאומרם דל על עצי שטים עומדים שתמיד הם עומדים וקימים לעולם וכן
 אמרו דל על קרבנות הנשיאים שהם קימים לעולם וזהו שאמר הכתוב כקרבנות
 הנשיאים ותיו לעבוד שבהוייתן יהיו לעולם ואם כן למילף האי דרשה הוה ליה לקרא
ת הקרשים משכן שבזה היה מלמד הכתוב שהקרשים בעצמם הגש  למימר ועשית א
 משכן שהם מימים לעולם ואומרו קרשים למשכז משמע שהן טפלים למשכן ואינו ק
ר לא הוה צריך למימר כלומר אס יעלה מ א  כאמור ולרמוז'כונה זו דקדק בעל המדרש ו
 בדעתד לתקן ולומר שהוצרך הכתוב לעקם שפתיו ולומר קרשים למשכן ללמדנו שהמשק

ת  מדם לקרשים אדרבה אמינא לך איפכא דרות צריך קרא למימר ועשית א
 להרשים משכן דבחא ילפינן מלתא אחריתי נתלה מילפותא שלך דהה שמעינן מינה
 שהמרשים קיטים לעולם ובור, איכא תרתי חרא דהוי כמשמעו ואין מקרא יוצא מידי
 פשוטו שנית דרמז לן חידושחרבח שהם קימים לעולם וכל זה מק כעל המדרש באומרו
ה למימר וישוב ת חושעיא שאמר לשק שתא איבוק למשכן נ״ל ר  לא דוד צ
 לומר במנתו דהמ מפרש ליה לקרא ועשית את הלךשים למשכן כלומר תעשת ^

 הקרשיש



 באור פקודי החיים םנ
 הקרשים שיהיו מוכנים לומן שלא יהיה משכן וזהו למשכן כלומר שיבוא זמן שיהרם
 וילך לאיבוד וזהו למשבן בפתח והיינו שאם נתהייבו ח״ו שונאיהם של ישראל כליה
 יהיה המשכן תמורתן וזהו לשון למשכן דקאמר והא דקאמר יהיה מתמשכן עליהם היינו
 משום שסתם משכון יהיה לבטחון בתהילת הדבר בגון בשעת מתן מעות או בזולתו אבל
 בשעת פרעון או בשעת נקמה לא מצינו שום ערב שיכנס בדבר זה אם לא מי שרוצה
 ליזול! בגופו או בממנו והמשכן הזה שנכנס תמורתן של ישראל לנקמה ואיבוד אין מן הדק
 ולא מדרך אדק להכגיםו ערב בשעה זו ליפרע ממגו אם לא שרוצה הערב ליכגס בפרעון
 זח מדעתו ומרצונו מ;לי מי שיכריחגו ואיהו שהפסיד אגפשיה ולכך אמר והוא מתמשכן
 עליחם כלומר אם יגע זמן שחיו יתחייבו שונאיחם של ישראל כליח מחיבתן וממעלתן של
 ישראל ניחא ליד. להתמשכן ומתרצת שיחיח חוא תמורתן לחורבן ואיבוד ויתקימו חם
 וזהו מתמשכן עליהם ואף נם זה נוכל לומר שר׳ הושעיא דריש לח בקרא דקאמר ועשית
 את הקרשים למשכן כלומר תעשה את המרשים שיהיו מסורים למשכן שיעשה בהם
 חפצו ורצוגו ואם יגזור עליהם שילכו לאיבוד יחיד. כן וחיינו אם ח״ו יתחייבו וכו׳ ומת
 שלא חוזכרח כפרח במשכון ישל משכן ובמשכון חצדיק גאמר בו כפרח שאמר ואגי
 מכפר על כל עוגיתם כבר אמרגו שלהיות שהמשכון של חמשכן בא בשעת חיוב ובשעת
 נקמה אין מן הדין ולא מן הראוי לחייב שום אחד על זה אם לא שהוא בעצמו יכגם בתגר
 זה לכך לא אמר שהקב״ה ממשכנו ולא הוזכרה בו כפרה אבל במשכון שמצינו שיצא
 ערב כתחילת הדבר דהיינו במתן תורה כאומרם ז״ל על ויתיצבו בתתתיה ההר ויצאו
 ערבים זה לזה כאומרם בפ׳ והנגלות לנו ולבנינו עד עולם אם כן בשעת חיוב ובשעת
 פרעון יש כח ביד מדת הדין למשכנו ומן הראוי היה שיאמר ואני אטול משכוני שהיה
 ממשכן כבר במתן תודח ומפני כבודו של צדיק אמר אני ממשכנו חזכיר בו משבן ב׳
 להרבות בשכרו והוא הטעם שאמר מכפר על כל עונותם ושאלת משח שאמר וחלא
 עתידים הם וכו׳ ותשובת חקב״ח אליו שאמר נוטל אני צדיק אחד וממשכנו וכו׳ לכאורה
 יש לרומזם מלישנא דקרא למשכן עצי שטים עומדים שכתיבת למשכן כשנרראת בלמד
 קמץ והוי כאילו כתיב לא משכן רמוז בזה שאלתו של משה שאמר והלא עתידים הם וכו׳
 וזהולא משכן כלומר וכשלא יהא להם משכן מה תהא עליהם והשיבו השם יתברך עצי
 שטים עומדים והם הצדיקים שהם ארזי לבנון אשר נטע עומדים כלומר הם עומדים
 וקימים לכפר על ישראל במקים בית המקדש ודבר זה שמעתיו מפי סופרים שעמדו על
 מדרש זח ולדידי ניחא לי לרמוז דבר זה בהאי קרא דאלה פקודי המשכן דאתי כמין
 חומר והכי קאמר קרא אלח פקודי חמשכן שאחר שהזכיר המשכן וכל כליו וחחצר
 וכל יתידותיו אמר אלה פקודי המשכן והחצר עתידים חם ליפקד לשון חוסר וביטול כמו
 כי יפקד מושבך והיינו בשביל ישראל שהוא מתמשכן בשבילו והזכיר הכתוב שני
 פקודים הם המשכן והצדיק והם השני משכונות שהוזכרו במדרש זה וזהו שאמר
 הכתוב אלה פקודי המשכן משכן העדות כלומר אלה פקודי שעתידים ליפקד ולהתמשכן
 על ישראל חאחד המשכן והוא בית המקהש והשני משכן העדות והוא הצדיק שהוא משכן
 התורה שהיא העדות ופקידה זו של הצדיק היתד, על פי משח שחוא שאל מאת ח׳ כשלא
 יהא לישראל לא משכן ולא מקרש מה ת~א עליהם והקב׳׳ה השיבו נוטל אני צדיק מהם
 נמצא שפקודת הצדימ והיא משכן העדות שהוזכר בכתוב באה על פי משה וזהו אשר

 פוקד על פי משה כן נראה לי ברוך הי לעולם אמן ואמן.
 ת׳ יאיר עיני בתורתו תורת חיים, ח׳ ניסי. חצעיר חיים כפוסי. ס״ט
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 השמטה זו מפרשת ויהי
 ךיףא יושב הארק וכו׳ על ק מרא וכו׳ לפי ראות אק לאמירה ולקריאת השם זו טעם
 י ורית וראיתי למהר״י אכרבנאל ז״ל שכתב בפירוש התורה אשר לו כיושב הארץ
 הכנעני בראותו את תוקף ועיצם האבל ההוא וכמדומה כי נחש ינחש איש אשר כמוהו
ק התברך בלבבו  וחשש פן יהיה לו למוקש האכל ההוא ולסימן רע עליו ועל ארצו ל
 לאמר שלום יחיח לי ואמר אבל כבד זח למצרים בלומר אין רנו חלק ונחלח באבל הזה
 ועל שדה ארץ מצרים ולא נתקררה דעתי של יושב חארץ באמירח זו לבד כי נפל פחד
 אבל זה עליו עד שקרא שם המקום ההוא אכל מצרים ודברים אלו מבלתי סמיכות דברי
 חדל יחשבו ואף חם לשיחח בטלת כי מת לנו ולניחוש אותו האיש דטרחוכתב ליה קרא
 ואני הנני מביא מעשה רב מוזכר לרז״ל במ״ק פ׳ אלו מגלחין ובביאורו בחמלת ח׳ עלי
אף נם זאת דא־כא למידה דרךא מפני מה אמר הראייה  תםמך אמירה זו על אדני פז ו
 וקריאת חשם בלשון יחיד באומרו וירא על כן קרא וכו׳ ואמר ויאמרו בלשון רביכ יתישכ

 בע״ח.
 גרסינן חתם כי נח נפשיה דרבה בר רב הונא ורב המנונא אסקינחו לחתם כי מטו
 אנשרא קמו גמלי א״ר חחוא טייעא מאי חאי א׳־ל רבנן דקא עבדי יקרא אהדדי
 מר אמר מר ניעול ברישא ומר אמר מר ניעול ברישח אמר דינא חוא דרבח בר רב
 חוגא גיעול ברישא חליף גמלי דר בד, בר י־ב תנא נתור ביבי ושיני דחחוא טייעא פתח
 עליה ההוא יגוקא גזע ישישים עלח מבבל ועמו ספר מלחמות קאת וקיפוד חוכפלו לראות
ם ככלא חדשה ת  בשוד ושבר הבא משנער קצף על עולמו וחמס ממנו גפשות ושמח ב

 רוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק ע״כ.
 ופירש רש״י וזח לשונו כי מטו אנשרא. כשהניעו לעבור בדף של נשר קצר שעכשיו
 לא היו יכולים לעבור זה בצד זה א־יא זה אחר זח, קמו גמלי, עמדו הנמלים
 נושאי חמיטות במקומן. טייעא. םוחי־ ישמעאל. רבגן דשכיבי רבה בר רב תנא ורב
 הסנונא. עבדי יקרא. דהא לא בעי חאי למיעל מקמי קאי. גתור כיכי לחייו מפגי שכזה
 ררב חמנונא. ספר מלחמות ם״ת ל״א שנלחם רב ורב חמנונא ונתור כיכי דההוא טייעא.
 ל״א גזע ישישים זה רבד, בר רב חיגא דהוא בן גדולים בן רב תנא דחוא בן ראש גולת
 ועדיף מנשיא דא״י ועמו ספר מלחמות עמו רב המנונא. קאת וקיפוד הוכפלו. קללה כמו
 וירשוה קאת וקיפוד כלומר קללה באה והוכפלה בעולם לראות שוד ושבר זה שקצף

 ההב״ה על עולמו.
 להשתעשע כמעשה זה ראיתי לדקדק ראשונה לא יוצדק אומת כי נת נפשית בעלייתן
 לא״י אתר שעבר כמה זמן לפטירתן דל והיה די באומרו בי אםקינהו לרבה ולרב המנונא
 לחתם כד מטו לגשרא וגו׳עודלמח דחליף גמליה דרבחונא ובי גזר דינו דההיא טייעא הוה
 קל מן שמיא דנחית לשיקים את דביו רבה בר תנא עוד אמאי גתור כיכי ושיני דההו^ן
 טייעא אחר שדן כראוי ובא האות שתכף ומיד גתקימו דבריו דחלפי גמליה דרבח א׳׳כ
ה  למד, יומת מה עשה ומח שפירש רש״י ז״ל משום דביזח לרב חמגוגא ראוי לחבק מ
 בדון הוא זד, וכי משום דהעדיף כבור זה על זה ראוי להענישו עונש כזד, ומה גם כהיות
א  האמת אתו ואדרבח זלזול גדול קא חזינא לרב תנא במאי דנתור כיכי דההו

 טייעא



 באור החיים סד
 טייעא דמעיקרא הוו שניהם שוים בענותנותם ועתה בענוש ההוא טייעא נראה לעין כל
 נודל מעלת רב המנונא על רבה עוד אמאי קאמר פתה עדיה ולא אמר עלייהו שדרשתו
 על שניהם היתה באומרו גזע ישישים שהוא רבה ועמו ספר מלהמות והוא רב המנונא
 וא״כ אמאי פתח בחד עוד מפגי מה הזביר לרבה בפירוש באומרו גזע ישישים ולרב
 המנונא הזכירו ברמז באומרו ספר מלדמות ואף אם רב הונא ג״כ לא חוזכר בפירוש מ״מ
 איגו מסותר כמו רב המגוגא ואף גם זאת שעשה רבה עיהר גזע ישישים עלה והטפל לו
 רב חמנונא באומרו ועמו ספר מלחמות וחוא עד או ראח או ידע מח עלתה לו לההוא
 טייעא והיא בא והוסיף עליו עוד הכפדן הזה צרחו כפולה ומכופלת באומרו קאת וקיפוד
 הוכפלו ושוד ושבר ומה כוין בזה עוד אומרו קצף על עולמו דרך יראה דה׳ וחושבי שמו
 כשרואים צרה שלא תבא תולין הםרהון בהם וכן דוד הוא אומר אנכי חטאתי ואלה הצאז
 מה עשו וכאן בהפך כי נקה האיש מעון ותלה הסרחון באח-ים והיה ראוי לו להתאונן
 ולומר קצף עלינו עוד יש לתמוה מחמם שהזכיר הדורש הזה באומרו והמס ממנו נפשות
 ודבר זה לא יאות לומר אליו ית׳ כי כל מעבדוהי קשוט והול׳׳ל ולקת ממנו נפשות
 כאומרו ולוקח נפשורת הכם עוד מצירף לזה נבין אומרו ממנו והנה בענין הקצף
 חסתיר פניו ממנו כמו שאמר קצף על עולמו ועתר, שיתף עצמו בתלונתו באומרו וחמם
 ממנו עוד אומרו ושמח בחם ככלח חדשה מפני מה דימה שמחתו יתברך בקדושים
 חללו לשמחת כלה ועוד מאי הדשה ומאמר ועוד מה בוק בהזכיר שמו ית׳ בעת ובעונה
 חזאת בשם רוכב ערבות ולא בכנוי אחר עוד אומרו שש ושמח מה כדן בכפל זח

 וכיוצא בו באומרו נקי וצדיק.
 את זה ראה לבי לדקדק במעשה זה ויאמר להשיב שלהיות עליית א״י אף לאחר מיתת
 זכות היא ונייתא לנפש כדאמרי דל על וכפר אדמתו עמו הקדושים הללו אה אם
 כשעת פטירתם היתד, מנוחתם כבוד אין ספק בעלותם לאיי תנוח נפשם יותר ממה שהיו
 בחיותם בחו״ל וזח רמז באומרו כי נח נפשיה וכו׳ והשלישי שהכריע בינהם ההוא
 טייעא לא היתד, הכרעתו מצד עצמו כי מהיכן ידע נדולת זה על זה אמנם הכריע בינחם
 מצד האבות שאין ספק שחעומדין לפניו סדרו לו סדר יחוסן ואמרו על רב המנונא שהיה
 אדם גדול ושלם בכל ועל רבה בר רב תנא חודיעוחו שחיה ג״כ נתל בתורה ושהיד, אביו
 ראש גולה ולכך גקרא על שמו רבה בר בר הוגא וע״פ הדברים האלה גזר ההוא טייעא
 שהדין גותן שרבו יעבור בראש שאם לא יעשה בגיגו יעשה בגין אביו וזה רמז באומרו
 דיגא הוא דגיעול רבה בר רב הוגא ברישא כלומר דיגא הוא דרבה שהוא גדול וארי
 בתורה והוא נ״כ בר אבהן שהוא רב הוגא הידוע בראש גולה דליעול ברישא כשמוע רבה
 ע״ח כבוד אביו לא יסר* עוד לעמוד פן יחשב ח״ו כמזלזל בכבוד אביו שמעיקרא דעבדו
 יסרא אהדדי ולא הוזכר כבוד אביו הגדול באמצע היה מקום לרבה לעמוד ולהתעכב שכן
 ראוי לו מצד עגותגותו ותםידותו אבל אחר שבא שלישי ויכריע ביגיהם בפרשת גדולת
 אביו ע״ח שבקיח לחסידותיח ותכף ומיד חליף גמליח כי אמר בכבוד עצמי רשאי לוותר
 אבל בכבוד אבי איגי רשאי לוותר וחעוגש שגעגש חחוא טייעא שזלזל בכבוד רב המגוגא
 באמור עליו שחיד, ארי בן שועל שבזר, חיח מזלזל בכבוד אבותיו שאין ספק שבפח מלא
 אמר שראוי הוא שיעבור קודם רבח בר הוגא שהוא בן גדולים מקמי רב חמגוגא שאיגו
 בן גדולים ואין לך זלזול יותר גדול מזה ולכך הפה שזלזל הוא חפה שלקה וגתור שיניה
ת שנים עשת רושם כזד, מ  וביכית וכראות התא ינוקא שהזכרת שמו של רב תנא אחר כ
א גם כן פתח בכבוד הזקן וזהו פתה עליה דקאמר  ושגדולתו וחכמתו הכריעה כף כן ת
 ואמר גזע ישישים הזכירו בשם אביו כי הוא חמכריע ומאשר לאביו עשח את כל הכבוד
 הזה ולכך אמר נזע ישישים ומה שהסתיר שם רב המגוגא ולא הזכירו כמו שהזכיר

 לרבה
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 לרבה היינו משום שכיון שהוכיח להזכיר שם הזקן שהוא המכריע והזכיר שם הבן ושם
 האב באומרו גזע ישישים לא רצה להזכיר שם רב המנונא כלל כי חשש פן בזה יחשב
 כמזלזל בכבודו כי אז הס שלא להזכיר שם אביו כמו שהזכיר ברבה לכך לא הזכירו
 אך אמר ספר מלחמות שבזר רמז וחזכיר גדולתו שגלחם עם ההוא טייעא על שזלזל
 בכבוד אבותיו כי בלשון זד, נתכבד הוא ואביו ע״ה וכאלו הזכיר שניחם יחד בכבוד
 ובגדולה כמו שהזכיר ברבח בר הוגא באומרו גזע ישישים ואמרוקאת וקיפוד תם העופות
 הטמאים הבוחרים בחורבה ובשממה ומיללין תמיד שם ולכך אמר שקאת וקיפוד שבגו
ר שנחרב ונשתומם משני הקדושים האלו והזכיר שנים כננד שנים ואומרו ח  בעולם א
 הוכפלו רצה לרמוז שצרת פטירת הקדושים האלו והסתלסותם הורנשה בעולם שתי
 פעמים אחד בבבל בעת פטירתט וחשנית בעת עלייתמ לארץ שאעפ״י שעברו כמה ימים
 דמו נדמה להם כאלו אותה שעה נסתלקו מביניהם ומד. גם במד. שראו עינם בתתוא
 טייעא בפסק דינו ובמה שאיו ע לו נמצא שצער פטירת התסידים האלו היתה פעמים
 וזהו קאת וקיפוד הוכפלו ואמר לראות בשוד ושבר הבא משנער בוק לומר שאעפ״י שבני
 בבל והיא שנער נצטערו בעת פטירתם ובני ארץ ישראל נצטעת בעת עלייתם ולכאורה
 נראה שנמל הוא צערן של בני בבל שכהתהעיניס בי־איית פטירתם ונס לחם מה שאין
 כן בבני ארץ ישראל שראו נניזת הארון לכך אמר הספדן הזד, לראות בשוד וכו׳ כלומר
 צער שלנו נדול משלהם לפי שצערינו וילילתנו הוכפלה אחת בשעת פטירת שבאזננו

 שמענו שמועה ועתה ראתה עיננו (חסר כאן בכ״י וחע׳׳ד) בילאו״א.
 כתב בדרך האתרים ד׳ ט׳ ע׳׳ב דיעקב אבינו ע׳׳ד, ידע דהלכתא כרשב׳׳נ אלא שהיו
 ב׳ רעותות דהיינו שכיב מרע ומתנה ליורשיו תמנם יעקב במה שאמר ועתה דהיינו
 מעכשיו תיקן רעותת שכיב מרעןורעותת ליורשיו תיקז במה שאמר אפרים ומנשת כראובן

 ושמעון יהיו לו ואפרים ומנשד, אינם יורשים,עיכ.
 ןקי׳ל הצעיר מאיר דבנמרא בחרא ד׳ קל״ז חכי איתא תניא נכסי לך ואחריך לפלוני
 וירד ראשון ומכר ואכל תשני מוציא מיד חלקוחות דברי ר׳ רשב׳׳נ או׳ אק
 לשני אלא מד, ששייר הראשון ורמינהי נכסי לך ואחריך לפלוני יורד ראשון ומוכר
 ואוכל דברי רבי רשב׳׳נ אומר אין לראשין אלא אכילת פירות בלבד קשיא דר׳ אדר׳
 קשיא דרשב״ג אדרשב״ג דר׳ אדר׳ ר״ק הא לגופא הא לפירא דרשב״נ אדרשבינ ליק
 הא לכתחלד, הא העבד ע״כ והנה אין צריך לומר לדעת הלבוש שפסק כלבוש עיר שושן
 סי׳ רמ״ת סעיף נ׳ שהמוכר או הנותן נקרא רשע אעפ״י שמדי שעשה עשוי דקשיא איך
 חייו חלילח לאבינו יעקב ע׳׳ד, בתיר שבאבות מעשות זאת שאחר שעשתו נס׳ רשע אלא
 אפילו לדעת הםמע שהנותן אינו נקרא רשע אלא המשיא והביא ראיח מלשון רשכ״ם
 ע׳־ש מ״מ איסורה מיהא איבא לכל הפוסקים ואיך יעקב אבינו יעבור על האיסור וצ״ע.
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א עולה לא מנחה  פ׳ צו זאת התורה לעולה למנהה וגו׳ רד ל דרשו לעולה למנחה ל
 שהעוסק בתורח אינו צריך רא עולח ולא מגחה שת״ת כגגד כלם וכפי זו
 ראיתי לדרוש ולתור מפני מה לא השוו שש מיגי קי־בנות הללו המוזכרים בכתוב בסגנון
 א׳ עולח ומנתח בלא ותטאת ואשם ומלואים כולא וזבח השלמים בלא כלום ונראת לי
 לומר ששלשה מיני קרבנה הס העולה וחמנחח שניחם לח׳ אין לאדם חלק בחם לא
 הנאה ולא כפרה הועה אך הם אשד, ריח נחוח לה׳ ולהיותם לה׳ כביכול רשאי הוא
 לעצמו בשלו לומר בתורח אני חפק ולא בקרבן ולכך נאמר בשני קי־בנות אלו זאת
ל בתורח אני חפץ ולא בחם  חתורה לא עילה לא מנחת כלומר בשני מינים אלו שתם ש
 ובשלשה מינים האחרים שחם חטאת אשם ומילואים שחם נ׳־כ לנבוח שחם באים לכפרח
 לא נזר אומר בהם לא מותלט אלא ולא לומר דנהא ליה ית׳ בהבאתם להיותם באים
 לכפרח עם חיות שמצד חלק נבוח שיש בחם בתורח חוא חפץ ולא בהם וזהו ולא
 חטאת ולאשם ולמילואים אמנם בזבח השלמים שאין לנבוח חלק בחם כלום זולתי הדם
 והאמיהם והכל לאדם ועושים שלום למעלה ולמטח כי לכך נקראו שלמים כביכול
 דעתו נותה בהם ורוצה הוא בסיומם ואינו תפץ שת״ת תדחה אותם ולפיכך לא נאמר

 בהם לא אלא ולזבת השלמים, זה דרך ישר ונכון ראיתיו ליישב תמקרא.
 ח׳ ניסי. חיים כפוסי.

ה ה׳ הטובה  ובמה שדרשו דל במדרש על כי חסד חפצתי ולא זבח ובביאות כ
 עלינו יתיישב מקרא זה באופן נאות בעיה ודל כי חסד חפצתי אמר חקב־ח
ה מכל הזבת שובת שלמה אלף עולות יעלה  תביב עת תתסד שאתם גומלים זה ל
 שלמה ובתא זאת התורה לעולה ומגחה זאת התורה לא עולה לא מגהה, מעשה שהיה
 רבן יוחגן בן זכאי מהלך ביתשלם והיה אחריו ר׳ יהושע האת בית המקדש ואמר אוי

 (ין) לנו
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ל ירע לך יש לנו כפרה אחרית  לנו שחרב הבית הזה שהיה מכפר עונותינו א״ל בני א
 כמותה ואיזו זח נמילות חסדים לכך נאמר כי חסד חפצתי ולא זבח ואו׳ אמרתי עולם

 חסד יבנה.
 לעמיד על מדרש זה ראיתי לדקדק ראשונה חיכי קאמר חביב עלי חחסד מכל הזבח
 דמשמע ששניחם חביבים עליו אלא שהחבר גדול וסרא קאמר בחדיא ולא זבח
 דמשמע דלגביח חסד לא ניחא ליה קרבן עוד קרא קאמר ולא זבח סתם למכלל כל
 קרבנות שבעולם ובעל המדרש פרט ואמר מכל הזבח שזבח שלמד, עוד אומרו זאת
 התורה לעולה ההוא קרא משתעי בתורה ואיבא למ־מר שאני תורד, דחמיר דתית כנגד
 בלם ואלמלא קרא דחםד חפצתי ולא זבח לא הוה ילפינןחסד מתורה והיכי קאמר וכה״א
 זאת התורה עוד מעשר, דרבן יוחנן בן זכאי למאי אתא שאחר שתביא שני כתובים שח׳
 חפק בתורת ובגמילות חסדים עובדא דרבן יוחנן למא* אתא דהוי כיהודה ועוד לקרא
 ואדרבא איפכא שמעינן ליד, מעובדא דרבן יוחנן קאמר יש לגו כפרה אחרת כמותה וזהו
 חסד משמע ששניחם שוים ואיחו קאמר חביב עלי חחסד יותי מכל חזבח ובייש לק־א
 דקאמד איפכא חסד חפצתי ולא זבח וא״כ האי עובדא למאי אתא ומח גם אומרו רכך
 נאמר חסד חפצתי דמשמע שכל עצמו של מרך א לא בא אלא לקיים דברי רבן יוחגן
 ואנן איפכא שמעינן ליה לקרא עוד מרא דאמרתי עולם חסד יבנת למאי אחא ומה

 כוין בו.
 ףעתר שמע שבעל חסדרש הוקשה לו בריש דחאי קרא דפתח בחדא וסיים בחדא
 דאומרו חסד חפצתי משמע ששניהם אוהב אלא שהוא הפק בזה יותר מהשני
 ובן פירש בסופא דרףא דקאמר ודעת עליון מעולות וסיים באומרו ולא זבח משמע דאינו
 רוצח ביבח והכי חוח ליח למימר חסד חפצתי מזבח כדםיים ודעת עליון מעולות שד
 קשי א ליה דקשו קראי אחדד־ דחכא קאמר קרא דחפק חסד חוא ולא זבח ובאוריתא
 כתוב זאת התורה לעולה משמע דדוקא החודר, דאלימא ואין כיוצא בח דוחח לקי־בנות
 וזולת התורה אין מי שידחה הקרבן ובעל המדרש בא לתקן מקרא זה וליישבו ולבאר
 כוונתו צריך שנקדים ונאמר שידוע הוא שאמר שמעון הצדיק שעל שלשה דברים
 העולם עומד על חתורה ועל העבודה וחיא חקרבגות ועל גמילות חסדים והסרבנות הם
 ארבעה מיגים זה למעלה מזה העליון שבהם היא עולת תמיד היא העילה על הכל ואין
 מי שידחה אותה זולתי התירה ועליה אמר תכתיב זאת התירה לעולה לא עולה למטר,
 ממנח עולת גדכח כעולות שזבח שלמח עולח זו חחסד גהול הימנה אכל איגו דוחה אותה
 ועליח אמר הנביא כי תפד תפצתי כלומר אני תפק בו יותר מקרבן אבל אינו דוחה אותו
 וזהו שאמר בעל המדרש חביב עלי יותר מהזבח שאר הקי־בנות שחם תטאת ואשם וכוי
 חחסד דוחה אותם ועליהם סיים קרא באומרו ולא זבח נמצא דהאי קרא לא מיידי אלא
 בעולת נדבה בעולת שלמה ועליה אמר חפצתי לומר שהיא נדולח ועל שאר הקרבנות
 שחם חטאת ואשם אמר ולא זבח שחחםד דוחה אותם ובעולת תמיד לא משתעי האי
 סרא אבל בקרא דאורייתא מייתי ליה באומרו זאת התורה לעולה ור׳׳ל לא עולה ואפשד
 לי לומר שהאי קראדתםד תפצתימשתעי בתרוייהו בעולת שלמה ועילת תתמיד וח׳־ק חסד
 חפצתי מיירי בעולת שלמה שחוא חפץ בחסד יותר ממנה וזהו שאמר תפצתי ואומרו ולא זבח
 מיירי בעולת התמיד שדתורד,דוחה אותה שעליה אמר הכתוב זאת החורת לא שלד. וכוונת
 תכתוב לומר שהקב-ה חפק בחסד בתורה שהם שני עמודי העולם בתםד בעולת שלמה למד,
 שהוא גדול ממנת כמו שאמר תביב עלי ונרמז בקרא באומרותפצתי בתוי־ת במת שנדתת עולת
 תתמיד ואל זד, כרן תכתוב ולא זבח יברא אתי שפיר מת שאמר וכת־אזאת החורח לעולד־ז
 דאיהו נופיה מר. שאמר הנביא ולא זבח גם מה שאמר הנביא ברישא דקרא והוא חסד

 חפצתי
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 הפצתי ומה שפירשנו בו דמיירי בעולת שלמה שהוא גדול וחביב ממנה ניכל לרומזוג״כ
 בקרא כזאת התורה כמו שנבאר בעה״י כדי שיהיה וכה״א חוזר לכל המקרא דחםד
 חפצתי ולא זבח בשני המינים בעולת שלמה ועולת חתמיד שחתורח וחחםד טובים מהם

 בעיני ה׳ זה באהבה ובחביבות וזח בדחיית האחר כמו שאמרנו.
 והאי עובדא דרבן יוחנן הביאו בעל חמדרש שממנו רמד לפרש קרא דחםד חפצתי
 ולא זבח באופן אחר ולבאר כוונתו ופירושו נדקדק בדברי רבן יוחנן שאמר לר׳
 יהושע אל ירע בעיניך יש לנו כפרח אחרת כמותה מה זו נחמח וכי מפני שיש לנו
 כפרח אחת לא ירי; לנו על האחרת שאבדה שאינו דומה כפ־־ה אחת לשתי כפרות וא״כ
 חיכי קאמר אל ירע כעיגיך וחקירת זו תעמידגו על כוגת רבן יוחנן באומת אל ירע
 בעיגיך שתיא לומר אל תאגח בהרבן הבית שהרבגו סילק הכפרה שהיה מכפר שחנני
 מודיעך שחרבנו מכפר ג׳׳כ כמאמרם דל מזמור לאםף באו גוים ובו׳ קיגח מיבעי ליד.
 ומשני מזמור הוא שחשליך חקב״ח תמתו על חעצים ואותו חסד שעשח חקב״ח עם
 ישראל רואח חמב׳יח ומכפר עונותיחם וזח כרן רבן יוחנן באומרו בני אל ירע בעיניך
 וסיים ופירש דבריו יש לנו כפרה אתרת כמיתר. כלומ^ למדתי כפרח זו מכפרת חחסד
 שאמר הגביא כי חסד חפצתי ולא זבח וכיון שמציגו שחחםד מכפר גם חחסד שעשה
 הקב״ה עם ישראל שהשליך חמתו על הבית כדי להציל את ישראל ג״כ מכפר אעפ״י
 שאותו חסד ישראל עושים אותו וזח חקב׳׳ד. עשה אותו אפילו אותו חסד רואה הקב׳יה
 ומכפר ומשוס דיליף לח רבן יוחנן מחחסד שעושין ישראל כדקאמר יש לגו אחרת
 כיוצא בה להבי לא קאמר בפירוש בני חחרבן מכפר אלא אמר לה בסתם באומרו אל

 ירע בעיניך וסיים ופירש דבריו באומרו יש לנו כפרת כמותה והוא חחסד ומינה יליף ׳
 לחסד שעשח חשי״ת בחרבן שנם.חוא מכפ^ ובזח ניחם רבן יוחנן לתלמידו נחמת גמורה
 על חרבן תבית ובתאי עובדא ובמאי שפירשנו בכוונת רבן יוחנן עלח בידינו פירושח
 דקרא בחסד חפצתי ולא זבח דהכי קאמר אמר חקב״ח אני תפצתי לעשות חסד עם
 ישראל לחחריב בית חמקדש כדי לחצילם יותר מחזבח שהיו מקריבים בו וסליה קרא
 בקב״ח משתע׳ ומדייקא ביד, שפיר שאומ-ו חפצתי תפצתי לעשות ולכך דייק בעל
 המדרש באומרו לכך נאמר כלומר בהא מדייקא קרא וכל עיקרו לא בא אלא לומר
 דבר זח ואומרו ואומר אמרתי עולם חסד יבנד, משום דאיכא למדחי מנא ליה דאוהו
 חסד נמשך והולך תמיד לכפךח דאיפשר לומר ניחא דלשעתו הוי חסד שהציל את
 ישראל אכל שעומד עלינו תמיד מנא ליה להכי אייתי קרא דאמרתי עולם חסד יבנה
 שאותו הסד שעשה הקב״ה בתתלה בבריאת העולם עובר עלינו תמיד וזהו אומרו חסד
 יבנה שהוא עתיד ומח מאד ידוקדה אומרו יבנח שרומז לבית שנחרב במידת חחםד כדי

 להציל את ישראל שעתיה להכנות בעה״י.
 ועתה בגי ראה גם ראה כי במדרש זה ובמה שפירשנו בו עלה בידינו ישוב מקרא זה
 דזאת התורה לעולה וגו׳ באופן אתר גבון וישר והוא כי העולה והמגתה שהם
 כלם לגבור, ואין לאדם חלק בהם שאין מי שידתה אותם זולתי התורה בלבד לכך אמר
 בהם לא עולה לא מנחה אבל השלשה אחרים והם תטאת ואשם ומילואים שיש לאדם
 חלק בחם שבאים לכפרח וחחסד ג׳׳כ תדחח אותם במו שאמר כי חסד תפצתי ולא זבח
 וחוא חזבח שזבח שלמת שחיא עולת נדבת ודכוותא שחם חטאת ואשם ומילואים אמר
 בתם תכתוב ולא חטאת ולא אשם לרמוז בהם שתי דתיות א׳ מחתורח ואי מחחסד וזרו
 ולא כלומר אלו תשלשת יש בתם שתי לא א׳ של תורת וא׳ של תםד ולתבי בעולת
 ימנחח שאין מי שידחה אלא א׳ והיא התורה אמר לא לרמוז לא׳ בלבד אבל
 השלשה אחרים שיש לחם שני דוחים וחם חתורח וחחסד אמר בחם ולא לרמוז לשתי

 לא
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 לא זזת זלא כאלו אמר לא זלא אמנם בזבח השלמים לא אמר בהם בייל לא שבאין

 להטיל שלום בעולם ואין מי שידחה אותם שגדול חשלום.
 תאמר משד, אל העדה זה תדבר אשר צוד, ה׳ וגו׳ מקרא זה אומר דורשני בי הנד, בא
 לזרזם לעשות את אשר עוד, ה׳ ולגלות את אזגם ולהשמיעם את דברו והפליג
 מהם ולא דבר אליהם •מאומד, זולתי זרז עצמו לעשות מה שגצטוה והביטה, וראה אומרו
 אח״כ ויסרב משה דמשםע דאק לו קשר כלל •עם מה שלפניו וראיתי לוטי בפי׳ פשוק
 זח דרך דרש כשנצרף עמו דקדוק אחד בפסוק הקדם והוא אומרו רעש משה כאשר צוח
 ה׳ אותו ותקהל זגו׳ מפני מה הפריד הההלת העדה משא- הצוויים היה די באומרו
 רעש משה כאשר צוד, ה׳ ומצות הקהל בכלל היתה ולמה יצאת על כן אמרתי שאף שמשה,
 ע־׳ה גצטוה להקתיל את העם הן בד ישראל לטוב חריצותם זזתזותם בעבודת האל
 בראותם שמשח לקח את אתרן ואת בגיו ושאר הדברים הצריכין רהם נכספה וגם בלתה
 נפשם להתחבק יחד •בשמחת, לראות ולחזות בנועם ה׳ ובקתשת אהרן ומאלהם גקבצו
 יחדיו מבתי שהוצרך משה להשתדל על זה וזהו אומת רעש משה כאשד צוד, שהוא
 לקיחת אהרן והכבדים והקרבנות אמנם העדה מאליה נתקבצח ודא ותקחר דמשמע
 מאליה ומשה ע״ח בראותו ילדיו וצאן מרעיתו טוב השתדלותם בעבתת ה׳ א״ל זה הדבר
 אשר צות ח׳ לעשות כלומ׳ שמחתכם בכאבם אל אחל מועד מבלי צווי ומכריח זהו
 רצון ה׳ וחפצו ואין לו לחקב״ח בעורמו רק זח והוא יסוד וסוד כל מצותיו וזהו אשר צוד,
ה ע״כ  ח׳ לעשות ואח״כ חזר לעניינו ואמ׳ רקרב משח ונו׳ ומצאתי לרז׳׳ל ביומא פ״ק ת
 א״ר יוחנן ארשב״י מנין שמקרא פרשה מעכב ת״ל ויאמר משה אל העדה זה הדבר אשד
 צוד, ת׳ לעשות אפי׳ דבור מעכב וראיתי לדקדק בדבריהם ז״ל וממילא רווחא שמעתתא
 ורווח קרא ראשונח מאי תאי דפתח במנק וסיים בת׳׳ל וכן לא יעשה דת״ל נאמר על דרשת
 יכול וכשבא לסתור דבר דחוח ס״ד .מעיק-א אבל בשרוצח לחביא סיוע לדבריו ואומד
 מנין דרכם דל לומ׳ שנא׳ או דכתיב ותו מח צורך לחזור ולשנות בסוף דבריו אפי׳ דבור
 מעכב במאי דפתח ואמ׳ מנין שמקרא פרשה מעכב ת׳׳ל חיח די ולא זו בלבד אלא

 דשינד, דפתח במקרא וסיים בדבור.
טב בעיני לומר שרשב״י ע״ח חוקשח לו מקרא זה כאסור ובא ופירש לנו שמקרא י י  ו
 זח מלמדנו שני דברים בדין אחד למדנו ממנו שצתך לקרות פ״שת ־ציד ה׳
 סודם עשייה ולכן דברים אלו שנצטוה משה עליתם בפ׳.תצוד, עתה בשעת מעשה הודיע
 לבני ישראל עלילותיו ומעשיו שהם מאמר וצווי ה׳ ודא זה הדבר אשד צוה ה• לעשות
ת ת׳ אשד ב ך לקתת את כל ר ת  ולמדנו ממנו נ־׳כ שאעפ״י •שמקרא פרשת מעכב אין צ
 צוהו בפרטות רק שיותעם דרך כלל ולכן באומרו זה הדבר אשר צוד. ה׳ לא תדיעם
 מה דבר ה׳ אלא פנה למעשיו ללמדנו שאעפ״י שמקרא פרשת טעכב אין צי־יך ללךות
 הבל בפרטות רק דבור בלבד מעכב לא יותר ונמצא ־שמקרא זה מלמדנו עיקר הדין
 ומיעוטו ולכן רשמי דפתח דברר האיר עינינו. ולמדנו עיקי- התן שמקרא פרשת
 מעכב ודש מנין ונו׳ וראייתו מהאי קרא וכאלו יאמר דכתיב דאםר משה זה תדבר
 ונו׳ ולמדנו טיעוט בזה הדק בעצמו שאק מעכב קריאת •הפרשה מלה אלא בתודעת
 ודיבור שה׳ צוד, אותו בלבד מני מהו שאמר ת״ל דתי כאלו תתחיל ואמר יכול
 שקריאת הפרשה כולד, מעכב ת־ל זה הדבר •ונוי ואתר זד, לא פירש שובש •דכו-
ל תתדעת דדך כלל ולפי ששני הכריס  מלמד שאין מעכב •אלא הדיבור בלבד ת
 הללו שהם עיסו־ הדין ומיעוטו הכל נשמע ונלמד מהאי קרא ובלומדנו הדק מניה וממילא
 ממשמעותו נלמד המיעוט כמדובר על כן מצא רשמי את לבו ללמוד וללמד שתיתז
 בחד לישן ובחדא טחתא ותתחיל בזח וטיימ בזד, כאלו תבל p אחד ובמחק לשדנו חקדד^

 הפרידם
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 חפרידם ופירשם וחיינו דפתח בסכך א ובבנק ומים בת״ל ודיבור ואם יוכה הקורא יבחין ויבין
 כי לא דבר רק הוא אלא להורות מה שאמרנו ואימר אפילו הוי בערך מאי דס״ד מעיקייא
 דאינו מעכב אלא אם ח־ייף אי יתיר ברבר שהוא מגופו של צווי אבל דיבור ואמירה
 שהיינו הה־דעה לעם שהם דברי ה׳ אק בי עימב לכך קאמר אפילו דיבור והכוונה, לומ׳
 אם למדת שלא בלבד דברים הנתלין בעיקר הצור הם המעכבים אלא אפילו ההודעה
 לעם שהם דברי ה׳ גם כן מעכב לא ותימא אפילו מקרא פרשה מעכב אלא אימא אפי׳
 דיבור מעכב ובדיבור והודעה דרך כלל םגי ואין צריך לקרות ולפרט כל פרטי הצור.

 ומפתח אהל מועד לא תצאו וגו׳ ופתח אהד מועד תשבו וגו׳ כי כי צותי וגו׳ המהרא הזה
 חזר הכתוב וכפלו במקרא שני והוא אומרו ופתח אהל־מועד וגו׳ ומלבד הכפר יש
 לדקדס מפני מה הפסיק בניהם במקרא כאשר עשה וגו׳ הי׳׳ל לחבר שני מקראות שחם
 ענק אחד אם אנו צריכין להם ולימא בתתייתו כאשר עשה ועם הביאיר בעידית יתישבו
 במה דקדוקים שיש בשלש מקראות הללו וקודם שאבארם אקדים לומר מה שאמרו ז״ל
 במסכת מדות שתלויים יש מהם שוערים מבפנים ויש מבחרן והמונה לדעתי לומר שכשם
 שהיו שוערים מבחוץ שלא יכנסו בפנים שהזר הק^ב יומת חיו כך מזהירין לאותן
 שבפנים שלא יצאו לחוק רצוני לומר שלא יצאו מעמדה לעבודה ובהקדמה זו נבוא
 לביאור מקראות חללו שבתחלה אמ׳ משח לאירן שלא יצא מפתח בית המקדש שבעת
 ימים שבאותן תשבע־. ימים תית משת כתן גדול ומלךיב רךבנות אתרן ותודיעו משח
 שמלבד הקרבגות שתה מקריב על אהרן להיותו כתן גדול כך עצומם של אותן שבעת
 הימים היו קרבנות על אהרן שבשם שהקד בנות היו מכפרים כך עיצומם של שבעת
 הימים היו מכפרים ובמו שדרשו ז״ל בת״כ על כי מום הזה יכפר עליכם ודש כי שבעת
 ימים ימלא את ידיכם כלומ׳ עיצומן של ז׳ הימים ימלא את ידיכם ואומרו עד יום מלאת
 ימי מלואכם כרן לומר כי כל הו׳ ימים אינם מכפרים עד יום הז׳ שהכפרה תלויה בו
 והכוונה לו׳ שצריך שיתעכבו שם ז׳ ימים רצופים בלי הפסק לקבל הכפרה ואומ׳ כאשר
 עשה ביין רומ׳ שידקדקו בעבודתם זבישיבתם שם שלא להם בלבה היא אותה הכפרה
 כאותם תרךבנות אלא משתלשלת והולכת עד סוף כר הדורות כמו שדרשו דל כאן
 בספרא והוא מה שאדל ז׳ •מים קודם יום הספורים מפרישין בהן גדול וכו׳ ואומ׳ לכפר
 ״עליכם לדעתי כרן הכתוב לומ׳ כי כמו שאלו ז׳ ימים של אהרן שמשתלשלת וזומן בד.
 כל הדורות כך הפרשתם ישל ימים הבאים מועילה ומכפרת על אהרן ודש צוה ח• לעשות
 לכפר עליכם ואומי ופתח אהל מועד תשבו ברן לומר בא משה להזהירן שכשם שאין
 לחם רשות ליצא מפתח אה מיעד כך אין להם רשות ליכגם רפגים שחם כמו זר יחשבו
 לו באותן חז׳ ודמים ודש ופתח אורל מועד תשבו כלומ׳ שלא תכנסו לפגים כי אין לכם
 רשות ליכנם לפנים שהוא המקום שאני נכנם בו בעת שאני כחן באלו חימים ואתם לויים
 וכזח אם תכנסו ח׳׳ו אתם חייבים מיתה כמ״ש והזר הקרב יומת ואל תאשימוני בדבר זה

 בחשבכם שזחה דעתי עלי כי כן צותי וגו׳ כך נראה, לי ח״ך.

 פרשת שמיני
 רש״י דל חוא-אשר דבר ה׳ בקרובי וגו׳ ותיבן דבר ונועדתי שמח לבני ישראל ונקדש
 בבמדי אל תקרי בכבודי אלא בממבדי אמר לו משד, לאהרן אחרן אחי יודע חייתי

 שיתקדש תבית במיודעיו של מקום וגו׳.
 ומה
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 ומה שראוי להרגיש בלשונו הוא בי מה לו להביא תחילת הפסוק דונועדתי שמה ללא
ן דבר גפקא ליה מםיפיה דקרא דוגקדש בכבודי אל תקרי כ ת  צורך כי הוראת מקומו ת
 בכבודי וגו׳ וא״כ רישיה דקרא מאן דכר שמיה ועוד מאי קשיא ליה עד דמוקי ליה באל
 תקרי והרי קרא פשוט על השראת שכינת שבשרו שתשרה שכינה ויתקדש בבכורו
 יתעלה ועוד משה מנין היה לו בל זה ואין לומר כ* בדרך נבואה ידע הענק שהרי נפל
 לו הספק על מי נאמ^ נקדש על כן היה פיסח על שתי הסעיפימ באומרו או בי אוי
 בך נמצא ודא־ שבדרך חכמה ותבונה נתבונן בדבר השי׳׳ת שאמר לו ונועדתי שמה
 ונקדש ועל כן ראוי לנו לדעת מת דאת משת עד שתבין מת שתבין ותו קשיא דהיכי
 קאסר עכשיו אני רואה שתם נדולים ממני וממך ובשלמא אי קאמר דתות קס״ד
ת אתי שפיר לומר בתר תכי נתלים ממני וממך ברם  במעשה שיתקדש בו ובאהרן ת
 השתא מנא ליה לומר דגדולים היו משניהם דלמא גדולים ממנו או מאהרן לא משניהם

 וגדולים ממגי או ממך מבעי ליה למימר.
 ולשנויי כל הני קשיתא נימא כי מרעיה הרגיש שתים שלש קושיות במאמר האל דוגועדתי
 שמה וכו׳ ראשונה דכולית קרא אייתר דהא מקמה הבי קאמר קרא עולת
 תמיד אשר אועד לכם וכו׳ הרי כווגת דיי:־ א דקרא דונועדתי נם לכוונת סיפיה דקרא
 לשכון שכיגתו וקידושו דוגקדש בכבודי הא אחרי כן יצא אחיו קרא לקמיה דקאמר
 ושכנתי בתוך בגי ישראל וא״כ מליח איתר ותו דאם איתא דהאי וגקדש בכבודי הוי
ה שחרי  על שיכון השכינה א׳׳כ תקשי דוגקדש בכבודי וגועדתי שמח לבגי יש׳ מבעי ל
 בעת הקמת המשכן תיכף שרתה שכינה ואח׳׳כ כל מבסש ה׳ יבוא אל אוהל מועד אל
 בית הועד ואיפכא הו׳׳ל למתגייר, וגם מילת בכבודי אייתר דדי באומרו ונקדש ותו לא ומ
 לא ידע דהקידוש הוא בכבודו והגה כל זה מרעיה צדד בדברי השי״ת אשר על כן
 גתחכם וקאמר דונקדש בכבודי אל תקרי בכבודי אלא במבוכת והיינו יהע חייתי
 שיתקדש הבית וגו׳ וגפל לדעתו הספק אם עליו גאמר לתיותו קרוב אל השייית
 יותר מאחיו או על אהרן להיותי קרוב מכל האדם ועל כן היד, גבוך אדוגיגו משת

 או אפשר כי כבר הודם לכן גאמר לו לדבר אליך שם לומר שעל אתרן גאמר.
 או אפשר שתיכף אחת כן אמר ואת אהרן ואת בגיו תקדשם לכהן לי ע׳׳כ תכרית
 ממאמר בכבודי שכוונתו במבוכת ועכשיו שראה שמתו גדב ואמתו אמר דןא אשר דבר
 ה׳ לאמור כלומר הנה עד עתה דרשתי מילת בכבודי במבוכת ועל יתיר נאמר או בי או
 בך עכשיו שמתו נדב ואבית נתנלת לי פי׳ אתר שאל תקרי בכבות אלא במכובדי
 בלשון רבים ונמצאו נתלים ממני וממך יחד ולהיותם קרובים אליו יותר ממנו לכד

 נתקדש בהם וחיינו דדייק לאמר דקרא כנה. חיים ספוסי

 פרשת תזריע
 וביום השמיני ימול וכו׳ מלךא זה אין כאן מקומו דקרא עסיק בטומאת תולדת ומקרא
 זה אין לו קשר לא למעלת ולא למטח וחנה בפרשת לך לך נאמרת מצות מילד,
 ונשנית בכמה מקומות ומה צורך לאומיה, כאן כלאחר יד ולהפרת בין הדבקים ולעמוד
ה ת  על זד, ראיתי לתקור במקרא הקודם דלטאי איצטריך רתמנא במדרש• כימי נדת ת
כ י  תטמא דחמירא מינה הויא הואיל דהצריכה תכתוב ל״נ ימי ליבק מה שאין כן בנהה א
 למאי אתא קרא כימי נדת רותת תטמא ובמת שדרשו דל בקרא על תן חלק לז׳ יתיישבו

 שני
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 שני מקראות הללו בעה״יוז״ל תן הלק לשבעה וגם לשמנה ר ׳אלי עזר ור׳ יהושע ר׳ אליעזר
 אומ׳ תן חלק לשבעה אלו ימי השבת וגם לשמנה אלו שמנה ימי המילה ור׳ יהושע אומר תן
 חלק לד אלו שבעת ימי הפסח וגם לשמנה אלו שמנת ימי תתג ר״א תן חלק לשבעה אלו
 שבעת *מי חחג וגם לשמונה הזהר אף בקדושת יום השמיני ר׳ יורן בר סימון בשם ר׳ מאיר
 אם נתת חלק לשבעת ימי נדה אתה זוכה לבן ואתה מלו לשמנה וכן הוא אומר וטמאה
 שבעת ימים כימי נדת תיתת תטמא מד, כתיב בתריד. וביום תשמיני ימול בשר ערלתו.
 לבא עד תכונת מדרש זד, נחקור ראשונת במאי פליגי תני תנאי דמר נייד מפירושת דמר
 ומר נייד מפירושת דמר ועוד בשלמא כולתו שבעת ושמנת דקרא בדבר תלמד מעניינו
 ודבר שוד. כגון שבעת ימי הפסת ושמגה ימי חחג וכן תד״א ואפירו ר׳ יודן דמומים ליד. בשבעת
 ימי גדה ושמגר. ימי מילהתרוייהו הדא מלתא שאבם יש.ור ימי גדה יזכה לבן זכר שגימול
 לח׳ אמנם ר׳ אליעזר דמוקים לשבעה ימי שבת ושמנה ימי מילה מה שייכות יש לד ימי
 שבת עם ח׳ ימי מילה עוד הלק זה מהו מצורף לזה נבין דמדוק קטן דבכלחו קאמר שבעח
 שמגר ובשבת לא קאמר אלא אלו ימי שבת עוד הדי׳א דדריש וגם לח׳ ליום שמיני של
 חג מחיכא חוד, ם״ד להקל בה משאר ימי חחג ראצטריך לקרא להזהיר ולומר חזהר אף
 בקדושת יום הח׳ עוד ר׳ יורן דדריש ליה לקרא חכי אם גתת חלק לד ימי גידר, אתר.
 זובח לבן שגימול לח׳ קרארקאמר וגם לא משמע חכיולאגיחא ליה כלל מצורף לזה מאי
 אם גתת חלק לד אם שמרת ימי גדח מיבעי ליד. שכל ז׳ חיטים טמאים חם מאי חלק
 דקאמר עוד היד, די באומרו וכת״א וטמאת שבעת ימים וסמיך ליד, וביום תשמיני וכו׳

 בימי נדת חזתה תטמא דמייתי במילתיה למה לי.
 והנראה אלי שה׳ אליעזר דהוא מבית שמאי כדאמרי׳ ר׳ אליעזר שמותי הוא והיינו
 דאיהו מבית שמאי ומצינו ששמאי הזקן ע׳׳ח חיח אומר מחד בשביך לשבתיך
 והיה אוכל כל ימיו לכבוד שבת כיצד מצא דבר נאה אומר הרי זה לכבוד שבת ובו־
 וכן דרשו במכילתא על זכור את יום השבת ור׳ אליעזר שהוא מתלמידיו אזיל לטעמיה
 ולכך דרש ממרא חכי תן חלק לשבעח אלו ימי חשבת כלומר תן חלק שבת לכל ימי
ל יום ובכל דבר ולפי שלא יוצדק אמירת חלק אלא כ  השבוע יחייגו שיזכיר שם שבת ב
 בששה ימים שיום שביעי כלו שבת ולא יאמר בו הלק לכך דקדק בעל המדרש והשמיט
 תיבת שבער ולא אמר אלא אלו ימי שבת ואומרו וגם לח׳ אלו שמגת ימי מילה לדעדתי
 ה״ק כי חיכי דמחמירנן בקדושת שבת לחטילד, בששת ימי שבת חכי נמי מקיליגז בקדושת
 שבת לחללו במצות מילה. וזהו שאמר וגם לח׳ כלומר כשם שאמרו רחחמיר בקדושת
 שבת לחטילח בשאר ימי שבוע כך אמרו לחקל שתחולל שבת במצות מילה וזהו וגם
 לח׳. ור׳ יהושע אזיל לשיטתיח דמאמר בי״ט חציו לח׳ וחציו לכס ולכך דריש תאי קרא
 תן חלק לשבעח אלו שבעח ימי חפסח ולחיות דלא דמו ימי פסח לימי חחג שהפסח עיקרו
 לח׳ לדודות לו ולברכו ולשבחו בכל גפלאותיו אשר עשה בא הכתוב לחשמיעגו לתת
 בו חלק לאדם שישמח שיאבל וישתה בו וזהו תן חלק לשבעה וזד, חלק אדם מאל וימי
 חחג עיקרו לשמחח באומרו ית׳ ושמחת בחגך וכו׳ ובא תכתוב חזר, לתשמיענו בו לתת
 בו חלק לה׳ וזהו וגם לשמגח ולכך פלנינחו קרא בתרותי דלא ראי זח כראי זח שימי
 חפםח עיקרו לח׳ וחוצרך חכתוב לחשמיעגו לתת בו חלק לאדם וימי חחג עיקרו לאדם
 לשמוח בו ובא חכתוב וחשמיעגו לתת בו חלק לח׳ וזחו תן חלק לשבעח וגם רשמגח וחד״א
 אזיל לשיטתיה דר׳ יהושע ואיהו קאמר לה ולפי שהרגיש תיבת וגם שהיה די באומרו
 תן חלק לשבעח ולשמגד, לכך פי^ש ואמר בתרוייהו בימי חחג משתעי ולפי שיום שמיגי
 של חנ תוא חנ בפני עצמו לענין פדר קש״ב האמור בגמרא ולחיותו סור! ימי חחנ יבאו
 לדמותו ליום שביעי של פסח ויקלו בו לכך בא תכתוב לחזחיר עליו ואמר וגם לשמנד,

 ורב
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 ה׳ יודק בשם ר׳ מאיר הוקשה לו לכלהו פירושי ־אם לר׳ אליעזר אומרו ונם לשמנה
 שהם ימי המילה מה חלה יש בשמנה ימי מילה ולומר שמתללק בו שבת כדאמריק
 תינח ברם שמיני כשאי• הימים מאי איכא למימר א״בונם לשמנה לא מדייקא לדידיה ולר׳
 יהושע נמי ג״כ רא מדייקא וגם לשמנה דהיה די באימת ולשמנת ולדבר אחר נמי־ קשה
 מאי לשמנה דקאמר ביק דלא מיירי אלא ביום שמיגי בלבד וגס לשמיני הוה ליה למימר
 מאי לשמנה דקאמר לכך בא ר׳ יורן ופירש דקרא מיידי בשבעת ימי נידה ושמנה ימי
 מילח וחלק של שבעה הינו שיתן הלק לפני ימי נדה כאומרם דל לפרוש מאשתו עונה
 אתת קידם וסתה והיא משמרת משמרתה שלתורה תהי שאמר תץ חלק לשבעה כלומר
 תץ חרס מחימים של טחרה לשבעה ימי גידה ואימרו וגם לשמנה לדעתי הכי מפרש ליה
 שתיבת וגס קאי לו׳ דלעיל מיניה והכוונה שכשם שצריך לתת חלק מימי טחרח קודם
 שבעת ימי נדה כך צריך לתת חלק ג־כ אחר שבעת ימי גדה והם שבעת ימי ליבון וזהו
 וגם דסאמר כאמר אם תתן חלק לשבעה קודם וגם חלק אחר שבעה וזהו גם תזכה
 לשמגה והם ימי מילה והביא ראיה לזה ממה שכתוב בתורה וטמאה שבעת ימים כימי
 נדת דוותה תטמה וה״פ וטמאה שבעת ימים והמ ימי'טומאח וכימי גדת דוותה תטמא
 הם ימי ליבק שהם כנגד ימי טומאה והם שבעה ימים נקיים וסמיך ליה וביום תשמיני

 ימול כנ׳׳ל. ח״ך
 תבין* כבש בן שנתו וגד תמיהא רי מפני מה נאמר ביולדת תביא ובכל שאר מחייבי
 קרבן נאמה בהם לשון קיחה כאומרו בזבה וביום השמיני תקת לח וכזב ובמצורע
 וביום השמיני יקח וכן בשאר והוכשר בעיני לומר שהכתוב מלמדנו שקרבן היולדת היא
 בעצמה תביא אותי ותנחנחו בידח עד בואה אל פתח אהל מועד ולא תשלחנו ע׳׳י אחר
 וזהו המובן ממילת תביא מה שאין כן בשאר מוחייבי קרבן ולכן נאמר בהם קיחה ולא
 הבאה והעבודה כך הבנתי מדעתי ומצאתי שכך שנו כתורת כתנים ודל אל פתח• אהל
 מועד אל הכהן מלמד שהיא מטפלת בהם ומביאה אותם אל פחת אהל מועד אל הכהן
 ע״כ ואע״ג דאינהו דל לא נקטי במילתיהו ילפותא מתביא מ״מ משמע רי דממה דקאמ-
 תביא ולא תקת ילפי לה והיות זה אמת הוקשה כעיגי מפגי מה גשתגית יולדת מכל שאר
 מחרכי קי־בן להטרית אותה להביא קרבנה בידה ומדרך עגותגותו יתבי־ך להסתיר מעשה
 התוטא ועונשו כמו שאמרו דל על משפטיך תהום .רבה שהקב״ה מסתיר משפטי
 הרשעים בתהום כ״ש שראוי להסתירם כששבים בתשובה ומביאים קרבן ובודאי זאת
 ודא הכוונח שלא חזכיר חבאד־ו במחתבי הקי־בן אלא קידוד, לבד להודיענו כי אין הפק
 לה׳ בנרול ובזלזול בעל תשובה בהבאת קרבנו בידו אלא הרשות בהו שיכול לחכיאו
 ע׳׳י שליח וא״כ מפני מת נשתנית יולדת שכך נתחייבה וזאת ההערה היא שעמדה לנו
 ומצאנו ידינו להבק ברייתא אחת הובאה בנידת סוף פ״נ ודל שאלו תלמידיו את ר׳ שמעון
 בך יוחאי מפני מה אמרח תורת יולדת טביאח קרבן אמר לחם בשעת שסייעת לילד
ק מתקיף* לחרב יוסף ר  קופצת ונשבעת שלא תזקק לבעלח רפיכך אמרח תורד, תביא ק
ק שביעה בעי אתייי ע־׳כ והנה לכאורה ך  ותא מדדת היא ובחרטה תלית מילתא ועוד כ
 יש בת מהקושי ראשונה מת ראו תלמידי ר׳ שמעון לשאול שאלד, זו וכי בדעה יולדת
 מזב וזבה ונהה המביאים קרבן לטתרתם עוד ראוי לדקדק בדבריהם אמרם מפני מד,
 אמרה תורה ודה די באמור למה יולדת מביאה קרבן גם בתשובת ר׳ שמעון מה צורך
̂וץ  באומת לפיכך אמרה תורה וכו׳ בהא קא עםיק ועלה קא קאים ועוד מה יענה ה שמ
׳ שמעון לא באח  כאתקפתא דרב יוסף ובמה שהקדמנו נתיישב כל זה שתלמידי י
ת בא על שטתרהמטומאתדז  שאלתם על עיקר הבאת הקרבן כי פשיטא להוכי הקרבן ת
 בשאר כל הטמאים המביאים קרבן בטהרתם אלא שאלתם תתד, מפני מד, הקפידה החודר-

 בקרבן
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 בקרבן היולדת שתביא קרבנה בידה מה שלא הקפיד בשאר כל מקריבי קרבן שלא
 נאמר בהם לשון הבאח כדכתב הבא גבי יולדת אלא קיחה בעלמזז כתיב בהו דמשמע
 דליכא ספידא אם יביא המקריב קרבנו בידו או ישלחנו ע״י שליח וזהו ששאלו ואמרו
 מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבן כלומ׳ מפני מה נשתנית יולדת מכר מחריבי
 קרבן שאמרה התורה כה לשון הובאה דמינה רמתו דקפיד קרא ובעי שהיא בעצמה
 תביא קרבנה בידה מה שלא נאמר בן בכל מהוייבי קרבן ותשובתו הרמתה היתד.
 דמשום דהאשת בשעה שכורעת לילד ובאים לה חבלי יולדה מדמה בדעתה שאותם
 צירים וחבלים הוא דבר טבעי שהוטבע כעולם מששת ימי בראשית כטבע היולדת
 שתלד בצער וא״ב יהיה כפי זה הבעי םיבח לכל זח ולפיכך גומרת ומסכמת בדעתה
 לכל תזהק עוד לבעלה היותו סיבה לחבלי יולדה וזהו המכוון אצלי קופצת ונשבעת כי
 אינד. נשבעת כפועל והמוחש יוכיח אבל הכוונה היא שגומרת בדעתה לבל תשמע לו
 תותח חושבת שחבעל סיבר. לחבליה ואין הדבר כן אלא ההבלים והצירים הם פרי
ם  ידיח באשר חטאה וחחטיאה כעוברה על צווי השי״ת באכילתח מעק חדעת ותתן נ
 לאישד. ולכן גמר עלית שתלד בחבלים כאומרו ית׳ בעצב תלדי בנים רכן צוח חשי״ת
 שבעת שהביא הקרבן תביאהו בידה לפני ה׳ להורות לה ולחודיעד. שמעשיח באכילתה
 מעק הדעת ג״מו לח שתלד בחבלים וקרוב אני לומר שאילו לא נמר על האשד, שתלד
 בצער אפי׳ דם לא היתה תאה ונמצא שלא נתחייבה בקרבן אלא מפני חטאתה ולכך
 הצריכה אותת התורד. שתביא הקרבן בידר. וכפ־ זה אין מקום לקושית רב יוסף כי כל
 עסקיהם של ר׳ שמעון ותלמידיו לא היה על עיקר קרבן היולדת כי פשיטא לתו שהיה
 בא על מהרת חטומאח כשאר חטמאין חלא כל דבריהט תיו לתת טעם מפני מה הצריכה
 התורה וחטריחד. אותח לחביא קרבנח בירד. ולכן לא חשש התלמוד להשיב על אתקפתא

 דרב יוסף כנ״ל חיים כפוםי.
 כ^ר רש״י דל אשח מזרעת תחלד, יולדת זכר בא ליישב יתורא דאשח כי תזריע שהיה
 די באמת אשד, כי תלד זכר כימי גדת רוותה וגו׳ ובודאי שקודם הלידה היא
 הזריעה ותקן זה באמרו אשד. מזרעת תחלת יולדת כוין לומר דקרא מלתא אגב
 אורחיה ק״מ לן שכשהאשה מזרעת תחלה קודם האיש יולדת זכר ודבר זה לרבותינו דל
 במדתש ואם הכוונה היא לומר שכשהאשה מטלת זרע קודם הזכר הוה ליד, למנקט
 לישנא דסרא אשה כי תזריע תחלה דהייס טפי מלישנה דמזרעת דתיבה זו משמע
 שמזרעת לאחרים ובעמדי משתאח מחריש למצוא דברי חפץ ליישב דבר זה מצאתי
 לרז״ל בנדרים פ׳ אלו מותרין אמר ר׳ יוחנן האשד, שתובעת רבעלד, חתן לח בנים וכו׳
 ומסיס שם בגמרא דחאי תובעת לאו תובעת ממש חיא דההיא בניח בני חצופח מקרי
 אלא דארצויי ארציא קמיח פי׳ שעושר, געגועים לבעל לחמשיך אחבר, ביגר,
 ובין בעלד, ולחביא אותו לידי תאוח כדי שיזדקק עמח ובודאי שכשחיא עושח געגועים
א שיזריע חזכר ולחכי א זורעת תחלח אבל כווגתח ומעשיח וגעגועיח ת  חללו ת
 נקט לישנא דמזרעת ואחר שחנני ח׳ ויישבתי תיבח זו על גבון בדברי רז״ל בגמ׳ חביאני
 חמלך חדריו וגתיישבו אצלי דברי דוד חגאמתם במזמור ת׳ מלך גאות לבש ותא אומרו
 א׳דירים מ׳שברי י׳ם א׳דיר ב׳מרום ייהוד, שתיבות הללו נפלאו ממני ולא יכולתי לפרשם לא
 בסתר ולא בגלוי ומה גם בראותי שרש״ת תבות שלהט א׳מ׳י וא׳ב׳י גוטריקון זה גשגבה לא
 אוכל לה ומה גם שהקדים אימא לאבא ובודאי שדבר זה מסתרי תורתגו הקדושה וחגגי ה׳
 והאיר עיגי כי מה שאמרתי בפי׳ אישה מזרעת תתלת שכתב רש״י דל לרבותיגו הם
 הדברים שגאמרו בתיבות הללו וביאור העגין שאימא שהיא אם הבגים שמחה ומשתוקקת
 לבעלה ומרוב תשוקתה עושה געגועים ומתרפקת על דודה להמשיך אהבתו אליה
א עושח מתחזק תוקפו של אבא וזהו שאמר ת  ולהרבות תאותו ובמה ש

 (יח) א׳דיר
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 א׳דיר ב׳מרום י׳הוד, ומסיים קרא באומרו עדותיך נאמנו מאד כלומ׳ העדות שאמרת בתורה
 אשד, מזרעת תחלה יולדת זכי־ נתאמתו ונאמנה מאד ממה שנעשה לביתך נאוה קודש
 כמו שאמרנו שהיא אות ומופת שנאמנים דבריך שבפעולה נתגלח מחם שם ח׳ ישתבח
 שמו לעדי עד לאורך ימים וזהו ה׳ לאידך ימים ודק אמת שהעזתי פני ובאתי לבית מלכו
 של עולם ונכנסתי לחדרי משכיתו שלא ברשות ואמיתי דברים שלא ראיתי ולא שמעתי
 לא מפי סופרים ולא ספרים ועברתי על דברי רדל אבל מה אעשח שנפשי חשקה בתורה
א םמכתני ואס חטאתי ועוית׳ ה׳ חטוב ־יפר בעדי כי אל מיחל וסולח  ושמחת תורתו ת

 וכל לבבות דורש חי.

 פרשת קדושים
 הוכיח תוכיח את עמיתך כא הכפל לחזק הענק כמו נתון תתן תעניק תעניק ו:; רבים ובבל
 מקים אם תדרשנו ימצא לך כי לא דבר רק הוא ובספרי אמרו דל ומניין שאם
 הוכחתו אפי׳ ד׳ וחמשח פעמים חזור וחוכיח ת״ל חוכיח תוכיח ושם נאמ׳ אמר ר׳ אלעזר

 העבידה אם יש בדור הזה יודע היאך מוכיחים•
 לדעתי נוכל לומ׳ שבשתי תיבות הללו למדה תורה היאך מוכיהים שבתחילה לא יוכיח
 אדם לחבית כמדבר עמו אלא תכחד, םתם כמדבר עבם כל אדם וזהו הוכיח
 הוכהה םתם אם חזר בו חברו מיטב ואם לאו ידבר עמו ויוכיחנו פנים בפנים וזהו תוכיח
 ובעומדי על פ׳ קטנה שביחזקאל ג ובמה שאפרש בה בס׳׳ד הומתקו בפי ב׳ תיבות הללו
 עם סור* הפסוק שהוא ולא תשא עליו חטא וזה לשון הפר׳ בן אדם צופה נתתיך לבית
 ישראל ושמעת מפי דבר והזהרת אותם ממני באומר י לרשע מות תמות ולא דברת להזהיר
 רשע לשוב מדרכו הרשעה הוא רשע בעונו ימות ודמו מידך אבקש ואתה בי הזהרת

ואתה את נפשך הצלת.  לשוב רשע מדרכו הרשעה ולא שב הוא רשע בעונו ימות ־
 ראיתי לפרט דקדוקי הפ׳ הזאת קודם שאבאר א׳ מה כוין לומ׳ ואתה בן אדם עם היות
 כי ברוב נבואתו של יהזקאל ע׳יה הזכירו בתואר זה כבר אמרתי כיי לא דבר
 רק הוא והפוך בה והפוך בה דכולא בה עוד מה כוין לומי ושמעת מפי דבר היד, די
 באומ׳ והזהרת אותם וההזהרות הנם כה ובים בתורת מרע׳׳ה אזהרה אחר אזתרה ומד,
 צורך לומ־ ושמעת מפי דבר עוד מאי ממני דקאמר עוד אימת באמרי לרשע מות תמות
 למח גזרתו של רשע באח כלאחר יד הל״לאם אנזור על רשע שימות עוד מהצורך לומ׳
 ולא דברת להזהיר רשע היה די באומ׳ באומרי לרשע מות תמות ולא הזהרתו וגו׳ עוד
 מח כיין באומרו חוא רשע בעוגו ימות פשיטא אחר שגגזרה גזירה עליו ולא שב ועומד
א רשע בעוגו ימות חיח די באומ׳דמו מידך אבקש עוד אומ׳ ואתת דברת  במרדו א׳׳כ מאי ת
 להזהיר מאי ואתה דקאמ׳ ומה צורך לאריכות זה דכולי קרא חיח די באומ׳ ואס הזהרתו

 ולא שב את גפשך הצלת.
 והנראה אלי כי הנבואה הזאת לא גתייחדח לגביא וחוזה בלבד אלא לכל מי שהוא
ם ת  גדול בדורו ונתמנה פרנס על הצבור או אל השופט אשר יהיה כימים ה
 שחייב להזהיר את העט אזהרה אחר אזחרחולחחזירם למוטב ולכן הזכיר בנבואה זו כן אדם
 לות שלא נתייחדח לגביא וחוזח אלא למי שחוא גדול בדורו ודבריו נשמעים ולכן אמר
 ואתר, בן אדם ואמ׳ צופח נתתיך לבית ישראל ושמעת וגו׳ בוק לומר שכיון שנתמנה
 למטה יחול עליו השפע וזהו ושמעת דבר מפי וזהו שאמי דל אין פרנס מתמנח מלמטת עד
 שימנו אותו מלמעלת שנא׳ ראו קרא ה׳ בשם ואומ׳ הזהרת אותם ממני בוק לומ׳ כשיכא
ם אלא מהידע ת  הצופה המזהיר להשיב את העם אעפ״י שאינו נביא וחוזה לא יזהירם ס

 כשםו
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 בשמו שר הקב״ה וזהו והזהרת אותם ממני או יאמ׳ והזהרת אותם ממני כלומר הזהיר
 אתם שאל יבטחו שחקב״ח מוחל וסולח ובזה יעשו הרע בעיני ה׳ ויבטחו בדברי שקר
 שאף אם קב״ה ית׳ מוחל וסולח היינו למי שחטא ועבר על חםתם אבל מי שחוטא בכוונח
 ונשען על רחמנותו ית׳ אין מםפיקין בידו לעשות תשובה והוי כאותה ששנינו האומ׳
 אחטא ואשוב אין מםפיקין בידו לעשות תשובה והטעם כשחוא חיטא בחבטחת אומ׳
 שהקב״ח מוחל וסולח חוי כמשתה ח״ו שם שמים בחטאו כאותח שאמ׳ גנבא במחתרתא
 רחמנא קי־י ולפיכך חטאו חמור ואין מםפיקין בידו לעשות תשובה ואפשר שלזה כוין
 הנביא באימי והזהרת אותם ממני בלומ׳ תזהירם שלא יבטחו באומ׳ בחטאם אל מוחל
 וסולח הוא שהחטא שנעשח בהבטחה זו אין תשובתו מקובלת כי אדרבה אנכי אדרוש
 מעמו וזהו והזהרות אותם ממני ואפשר לומ׳ עוד בכוונת המקרא באומ׳ והזהרת אותם
 ממני ששכר עשיית המצות ועונש העבירות הכל תלוי בו ית׳ פי׳ הדבר ששכר עשיית
 המצוות הוא להיותו דבוק בו ית׳ ועונש העבירות הוא הרתקתו ממנו ית׳ כמו שמבואר
 בדברי הר״ם במז״ל בהלכות תשובה וזהו שאמי והזהרת אותם ממני כלומ׳ מה שתזהירם
 הוא בדבקותם בי או חרחקתם ממני ואומרו באומ׳ לרשע מות תמות ולא דברת וגו׳
ם גגזרה מיתה על הרשע והייגו אם הצופה גביא או חוזח וגתגלה לו  מק לומ׳ שאף א
 במראה הנבואה שננזרה מיתח על אותו רשע ואם איגו גביא או חוזה גתגלה לו גזרת
 מיתה להיות חזותו מוכיח עליו ומעשיו מוכיחים עליו שהוא רשע גמור שאיש כזה בודאי
 נגזרה עליו מיתה ואפי׳ לאיש כזה צוה הקמה לצופה שאל יתיאש מלהוכיהו בשמא
 ואולי יסכל תוכחת וישם אלהים דבר בפי הצופה וסדרו םדר נכון להוכיח זה הרשע
 הנטור וחיינו באומ׳ ולא דברת לחזחיר רשע לשוב מדרכו חרשעח תיבות חללו בחם
 כלולים היאך מוכיחים לזה הרשע הגמור שבאומ׳ ולא דברת מין לומ׳ שלרשע
 הגמור לא יוכיחנו בלשון קושי ותוכחת אלא כמדבר דברים בעלמא ואף גם זאת כרן
 לומ׳ ולא דברת שלא ידבר עמו פנים בפנים אלא ידבר לו ע״יאחר וזהו ולא דברת להזהיר
 בלומ׳ ולא דברת עם אחר להזהירו ועוד בח שלישייח שאם יקשח בעיגיו לחוכיח זח
 הרשע אפי׳ ע״י אחר יחיו דבריו להזחיר רשע אחר כיוצא בו וזהו שאמ׳ ולא דברת
 להזהיר כלומ׳ ולא דברת להזהיר רשע אח־ באולי שמתוך כך ישמע חאחר ויקח מוסר
 והודיע הנביא את הצופה ההוא שאחר שהתרשל ולא עשה כל אלו התחבולות וכל הני
 טצדקי לחוכיח לרשע אולי יקבל תוכחת ויחזירהו למוטב הנה היית כי מאת ה׳ היתה
 זאת לאמין לבב אותו רשע כי מרוב רשעתו ננעלו ממנו דרכי התשובה עכ״ז עתיד ליפרע
 מאותו צופה שהתרשל ולא נתאמץ להזהיר אותו רשע וזהו שאמ׳ ואת דמו מידך
 אבקש ואעפ״י ששני האמונות הללו הם הפכיות ואי אפשר שיתקיימו ב׳ כי אתר שהדבר
 מוכרח שאותו רשע ינעלו ממנו דרכי חתשובח ולא יקבל תוכחת למה יעניש לומ׳ ואת
 דמו מידך אבקש עכ״ז עלינו להאמין בהם כמ״ש הרטבים ז״ל בהלמת תשובה וכמ׳׳ש
 התנא הכל צפוי והרשות גתוגה פי׳ צריך להאמין שהכל צפוי וגלוי לפניו ית׳ ומוכרתים
 חם רחיות במו שגלויים לפגיו ית׳ ועכ״ז צריכים אגו וחייבים להאמין בהפך שהרשות נתונה
 וחבחירח ביד חאדם ואם תשאל ותאמר חיאך יתקיימו ב׳ חפביים חדלו חתשובח בזח כשם
 שאי אפשר לידע מחותו ית׳ כך אין אגו יכולים לחשיג דעתו ית׳ במדותיו וכן חוא מפורש
 בכתוב מת׳ מצעדי גבר כוגגו ודרכו יחפץ כלומר אעפ״י שמח׳ מצעדי גבה כוגגו וחכל גזור
 מאתו יתברך עכ״ז הרשות והבחירה בידו של אהם וזהו ודרכו יחפץ וזחו שכויץ כאן חגבי׳ באומ׳
 הוארשעבעונו ימות ואת דמו מידך אבקש ואפשר ליעוד לומ׳ דר ך אחר בכתוב הזה שמין לומ׳
 שאפי׳ שגמרה מיתה על הרשע כמ״ש באומרי לרשע מות תמות הודיע הנביא שיש דרך
 בפגי הרשע לבטל גזרת המיתה וזהו בחשיב רשעים אחרים למוטב שבהיותו מזכה
 אחרים יש כח לבטל גזרתו כ״ש הגביא במקום אהר והשיבו וחיו:והאי קרא במי שגגזרה

 עליו
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 עליו מיתח האי כמ׳׳ש ברישיח דקרא הדופק אחפוץ במות המת שזה הוא מי שנגזרה עליו
 מיתה וביאר הכתוב תקנתו ותשובתו היא להחזיר אחרים למוטב וזהו וחשים וחיו כלומר
 אעפ״י שגזרתי מיתה על הרשע יש לה תקק ובטול להשיב אחריכם וזהו והשיבו וחיו
 וזהו כוגת הגביא כאז בכתוב הזה באומרו באומרי לרשע ולא דברת להזהיר כלומ׳ אתה
 מ אדם שהעמדתיך צופה לבית ישראל אפי׳ שאמור מיתה על הרשע הזה אל תתיאש
 מלחזחירו כי יש תקוז לבטל חגזרח בחשיבו אחרים ועליך מוטל להודיע התקון שלו
 ודש ולא דברת להזהיר רשע כלומ׳ ולא דברת לרשע זה שגמרה עליו מיתר, שאל
יין ־ כ י ת א  יתייאש מן חרחמים שתקון בטול גזרתו תלויח בחשיבו אחרים למוטב דאוט׳ י
 לדעתי לומ׳ שלא מבעיא הצופה שדבר והזחיר שנפשו חציל אלא אפילו שאר בני אדם
 יהיה מי שיהיה אפי׳ קל שבקלים וזהו ואתה דמשמע דלא קאי אצופה דקאי עליו שהיה
 די באומ׳ ואם דברת והזהרת ולא שכ וכו׳ את נפשך הצלת מאי ואתה דקאמ׳ אלא
 ודאי מין לרמוז שאפי׳ קל שבקלים ועמו מדבר הנביא וזהו ואתה שאם לבשתו קנאה
 וחם לבבו׳ קונו והוכי׳ לרשע מומו ואעפ״י שלא שב חרשעימרשעתו ולא קבל תוכחת יש שכר
 טוב הרבה בעמלו שמתכפרים לו עונותיו וזהו ואתה את נפשך הצלת שלדעתי מין לומ׳
 שזח חמומת שלבשתו קנאח אעפ׳׳י שלא חועיל בתוכחתו אין חהב״ח מקפח לו שכרו

 ומכפר לו עונותיו וזהו את נפשך חצלת.
 רעתה פקח עיניך וראח שכל מד, שביארתי בפר׳ זו כלם כלולים וסדורים חם במ
 תימת הללו של הוכיח תוכיח את עמיתך שמלבד מד, שביארנו שמק תכתוב
 ללמדנו סדר ההוכחה שתקובל בעיני אלחים ואדם שבתחלח לא יוכיח חמוכיח פנים
 בפנים שמא יתבייש או יקוץ בתוכחתו אלא יחיו דבריו כמוכית םתם וזהו חוכיח אם הועיל
 בחוכחח זו מוטב ואם לאו יוכיחנו פנים בפנים וזחו תוכיח וזו חיא חתוכחת חראויד,
 שאליה כוין ר׳ אלעזר באומ׳ העבודה אט יש בדור הזח וכו׳ שלדעתי חחורד, למדתנו
מ תימת  איך מוכיחימ כאומ׳ הוכח תוכיח הנה לבד כוונה זו ראיתי לומ׳ שכוין הכתו׳ כ
 חללו לומ׳ כל מח שפי׳ כדברי חנביא כפ׳ זו שאומ׳ חוכיח תוכיח אינם בזו אחר זו אלא
 כל א׳ בפני עצמת ולצדדין קתני שלפעמים שחאיש חמוכיחים אותו בישן ומתבייש
 בתוכחתו לאיש כזד, אין ראוי לתוכיחו לנוכח פנים בפנים שדי לו בתוכתת םתם וישמע
 ויקבל תוכתת או בחפך לאיש רע מעללים שאיגו מקבל תוכתת ובועט כמוכיח גם לאיש
 אשר אלד, לו אין ראוי לחוכיחו לנוכח פן יבעט בו אלא יאמר חתוכחת כגגדו סתם ושמא
 ואולי תכנס באזנו חתוכחת ויקבל מוסר ואל שתיתם מין תכתוב לוט׳ חוכיח לשון סתם
 אמנם לגבר אשר דרכו נסתרת ולא יקבל מוסר בחוכחד, ראוי לחומתו פנים כפנים ועל
 זח״נאמ׳ תוכיח דבר לנוכח פנים בפנים וסוף חמקרא שאמ׳ ולא תשא עליו חטא לדעתי
 נוכל לפ׳ מ ב׳ כוונות ולצדדין קתני שאם חאיש שמוכיחים אותו פניו משתנות כשסוכיחיס
א ש  אוחו פנים בפנים אין ראוי להוכיחו לנוכח אלא סתם ולא ישא עליו חטא ודש ולא ת
ש י נ  עליו חטא כלוט׳ לאיש אשר פניו משתנות בשעת החוכחה הזהר שלא תוכיחנו פ
 בפנים שבזר, תחטא ותאשם אלא תהיה חחוכחה דרך סתם ולא תשא עליו חטא 17-
 הכוונה הא׳ בכתו׳ והכוונה הב׳ היא בהפך שאם ראית אדם שאינו בא כרכות אלא כקשור!
 חוכיחנו פנים בפנים ואל תחוש שלא תשא עליו חטא נמצא דפתח קרא בתרי וחם הוכית
א י כ נ  תוכיח וסיים בתרי באומ׳ ולא תשא עליו חטא נם מח שחדשתי לפ׳ בדכרי ה
א  באומ׳ ואתה את נפשך הצלח שמין לומ׳ לאיש אשר קנא לאלחיו ונכנס בעובי ההון-
א י־ולר כת. ו ה ה ש י י ב ה ע ת ו א ו מ ל ט ב ל ה ו ע ש ר י  ושם נפשו בכפו להשיב רשע מדרכי ד

 (חסל כחן וחט״ד)
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 ^עןא את ראש בגי גרשון גם הם ונו׳ ראיתי לשאול כיון שבני לוי שלשת! נמנו במגין זה
ה מסדר הפרשיות מייע״ד, הפםיק ביגיהם וכתב בגי קהת בסוף פרשה וגרשון  מפגי מ
 מררי בפרשח שגיה מן הראוי חיח לכתוב מגין שלשתן יחד ולסדרם בפרשה אחת בי
ה איתא יהרה היא מפגיגים מדבר בקחת וגרשון אעפ־י שגרשון ב  הוא ענק אחד ובמדרש ר
ק הכתוב כבוד לבכור לפי ישהיה קהת מטועני הארון ל  חיח בכור ומצינו שבכל מקום ח
 ששם התורה הקדימו הכתוב לגרשון שבתחלח אמר נשא את ראש בני קחת ואח״כ אמר
 גשא את ראש בגי גרשון הוי יקרה היא מפגיגים מבכור שיצא ראשון ואין פגיגים אלא
 תחלה כמ״ד וזאת לפגים בישראל לעמוד על פירושו ראיתי לדקדק ראשוגה מה ראה
 לחביא מדרש זח כאן בגשא את ראש בגי גרשון וכיון דעיקר קרא דיקרח חיא בבגי קהת
 משתעי ובכבודם א״כ מן חראוי חיח כי שם יביא דרשח זו כי בראותו ילדיו של קחת
 נמנים בראשונה ירגיש ויאמר מפני מה גשתגו סדרי בכורח ושם ראוי לחשיב ולומר
 יקרה היא וכו׳ עוד אומרו מדבר בקתת וגרשון אעפ״י שאומרו מפגיגים תוזר לגרשון כמו
 שמפרש מ״מ כיון דעיקר קרא באומרו יקרה היא איגו חוזר אלא לקהת רבדו לא היה
 לו להזכיר גרשון אלא לומר בקהת הכתוב מדבר וכוי עוד אומרו ומציגו שבכל מקום
 חלק חכתוב כבוד לבכור חגח כיון שבכאן לא חלק לו כבוד א״כ לא יוצדק אומרו
 שבכל מקום חלק כבוד אלא חכי חוח ליח למימר ומציגו שבחרכח מקומות חלק חכתוב
 כבוד וכו׳ עוד אומרו שבתחלח אמר גשא וכו׳ ואח״כ וכו׳ שלכאורה כל זד, מיותר דזיל
 קרי בי רב הוא ופרשיות שלמות חם וגראין לעין כל רואת עוד אומרו ואין פגיגים אלא
ה וזאת לפגים ובו׳ חיה די מצורף מ  תחלח מח צורך לזד, באומרו מבכור שיצא ראשון כ
 לזה ראוי לדקדק כיון דפתח בראשון באומרו מבכור שיצא ראשון חיח לו לסיים בראשון
 ולומר ואין פגיגים אלא ראשון ואי גיחא ליח לומר תחלה חוח ליח למפתח הכי ולומר

 מבכור
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 מבכור שיצא תחילה מפני מה דיל בהדא ונפיק בהדא. ועיר יש להקשוד. בשלמא
 לדרשא סמייתא דמוקי קרא כת״ח דהידם לכה־ג ע׳׳ה ודריש קרא הכי ירךה חיא מפנינים
 מכ־ג שנכנס לפני לפנים ניחא שפיר דדייק לישנא דפניניס לרמוז רשהי פנימייה שנכנס
 בו כ־נ דהיינו לפני לפנים אלא להאי פירושא דדריש מכביר שיצא יאשון היל״ל יקרה

 היא מפנים כעין מקרא שהביא לסיוע וזאת לפנים מאי פנינים דקאמר.
 ועתר אומר כי מדרש זה מיוסד על שאלה שההדמנו והיא מפני מה מסד- הפי־שיות
 הפסיק כין קהת לנרשין כשנוי פ־שיית וכתב קהת כסיף פרשה וג־שין בייש סדיא
 ומן הראוי חיח לחברם יחד שכזה תיאה מעלת קהה לעין כל רואה מה שאין כן עתה
pT!.בהפרידם זה בסוף פרשה וזה ביאשפישה שאפשר שבזה תתמעט מעלת קתתלזד 
 כעל המדרש וישב שאלה זו בפסוק יקיר, היא מפנינים דמשמע דיה דבאימי׳ יקיה היא
 משמע דהרא אתא לאשמועינן דלא נימא איפכא ובכיי ניונא דנפיש רך׳ אפי׳ דנימא דמשתעי
 בתיה וכ״ג אפ־ה לא את* שפי־־ הא* דנימא האלמלא קיא הוה אמתן אפכא דמהיבא תיתי לן
ת יכת־ בחונה א^ת־יא נימא דכתר תורד. עדיף י י  דנימא אפכא כיין דשני כת־ים הם כתר ת
 מ״מ הוה אמרינן דשקילין הם אכל דנ־מא הכת• בחינה עייף מכת״ תירה דאיצטתיך
 לאשמועינן קרא איפכא זו מנין לנו לכך מאמי דקרא מיי־־י בקהת וגרשין דאתא לאשמועינן
 דאע״נ דחזינן דמשח אדונינו כתב את:־שי: בתחיית פ־שה וקהת בכיי* פרשה לא בשכיי־ זה
 נטעה ונאמר שבכוונה כתב משה אדונינו כך להשמיעני שטעינת ג־־שק לה״תי ככד־ :דולה
 ממעלת קהת שהיה טוען הארון שאפית הכי מעלת קהת להייתו טיען הארק שבי תורת ה׳
 גדולה ממעלת נרשון אעפ״י שהיא בבוי והשתא אלמלא קיא הוה אמרי׳ איפכא אס מפני סרת
 משה רעיה בתורה כדאמרן ואם מפני שמעלת קהת לגבי גרשין אינה מפני שהיי בני קהת
 בגי תירה ובג׳ גרשון כלם ע־ה אלא מפני שהיו טיענין הא־ין •דבר כזה איני מספיק כיב
 להגדיל מעלתם עיי בני נישק אף אבכ יהי׳ בבורים יגמצא דהא׳ לךא בי־1 עצמו לא
 משתעי אלא כקהת וג־שון וזהו שדקדק כעי1 המייש באימיי מדבי כקהת יתשין
 שהיה די באומרו יקיר. היא וגו׳ מנרשין שהיא בכיר יבמה שאמיני ידיקדק היטב שכל
 גופו של מקרא זה לא בא אלא בשביל שאייה שרק־מני שהיקשה בעיניי סדיי משה
 שסתר בתורה נרשין כי־יש פרשה יקהה בסיף כ־־א ובא לאשמיעינז דלא משום זה
 נטעה ונאמר דמעי־ת גרשון גדילה ממעלת קהת שאין לינת P" בלי1 אלא אע׳נ דחדנן
א אפי׳ הכי קהת חשז־ב  דגרשק בכור ינם משה אדינינ• חלק ל• כביד בסדרו כריש סתי
 במעלה יותר ממני וזהו שאמי אעפ׳י שנישק היה בכי׳ ימציני שככל מקים חלק הכתיב כביד
 לבכור וכו׳ כלימר שנישק היח בכור ונס מצי:׳ שככל מקים חלק הכתיב כביר לככיי כיי!״
 שאפי׳ כאל מצינ׳ שחלק כביד לגישקבבתב* בריש כ—א ימה מאי ידיקדק בזה אימ־י שחלק
 תכתוב ולא אמר שחלה התורה שאפשי שיצה לרמוז שאף כאן חלק לו כביד וחיינו
 בסדיר הכתיבה בכידיי׳ בריש םדרא אפי׳ הכי מעלת ההת גדילה ייקרה היא ממעלית
 נרישק להיותו טטיעני הארק •זה למד מפכיק להגדיל מעלתי על מעלת נישק ידבר זה
ה היא אמיינן ר ק י א ה ־ ק  למדנו ממה שההרים מנין כני קהת לבני נרשין כתי־ה ואלמלא ט
 איפבא במדחזיגן דגי־שין בייש סדרא היא התיל לבך אמי שאין העירך תלוי אלא
 ברתמה ומשראיני שתקדים בני קהה על נישק כמניז יבבתיבה בתויה היא הנדול ידש
 שבתחילה אמי נשא יכי׳ יאח׳כ אמי נשא יגי־ כלומ־ אעינ דכני תשי* כתיב בריש
 סדרא יקהה בסוף סדיא אינן חשיב״ אלא כאילו שנתם יחד בפישה אתת כתיבים
 ובתחילה אמי מנין בני קהתואחיכ מנין בני נישק ימשהקדיס קהת על ני־שק למדנו שילךוז
 תא התירה על מעלת הבכת בסיכה מועטת כמי שנתנדל• בני קהת על בני גרשק
י הי ירךה היא מפנינים לדעתי ר ם י א ק ליך י » א ה ~ - s . : r c = r ם ד לי . ש י ; ד  בהקן-ש מ
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 באור ™» הדרים עב
 בא להבריח דרשא זו דאדרבה בראי די־שא יבמא׳ שפיישני מדייקא שפיר לישנא
 דפגינים לרמוז לשתי מעלות שמציני לני־שון והם שהיא בבה יגם שמציני שמשה רע־ה
 תתחיל במניני בתחלת פרשה מה שאייבלבקהה יבא שילמה רעיה והשמיענו שאף שמצי׳
 לגרשין שתי מעלות הללו אפיי הבי קהת השיב במעלה דתיי מנ־שין ממה שהקדים
 משה רע׳יה למנותו קודם מירשק •לבי אמר ילךח היא מפנינים בלימ׳ יקרה היא התורה
 אפי׳ לנושאה בלבד דהייני קהת ייה־ ממי שיש לו שתי פניני: ת דהיינו נרשה האחד
ה היא ר ק  שהיה בכור שיצא ראשונה והשנית שהתחיל בו משה בריש םדרא ודש הוי י
 מפנינים מכבי־ שיצא ראשיז ־אין יפנים אלא תחלה וגי׳ באמי בדישא זי תמינן
 קרא שפיר דקאמ׳ פנינים דהיינו שתי פניניית האחד שיצא ראשון שהוא בביר והשני
 שהתחיל בו משה ואל זח כוי! באמיתי יאק לפנים אלא תחילה שרמז למעלת
 נרשק השנית שחובתי ההייני חתחלת משה ב* בתחילת הפ״שה ולפי ששתי מעלות
 אלו הס מעלות התחלת אחת שהי־ בביי תוצדק בו מלת י־אשון שיצא ראשונה
 ולבך אמר שיצא ראשון והשניה שאמיני דהיינו התחלת משה בו בפרשה תצדק בו
 מלת תחלה ולכך אמר יאין לפנים אלא תהילה ימלבד זה בכוונה בוק בעל המדרש
 לשנות ולימד ראשין ותחילה י־ימיז לני שכוי׳ לשני מעלות מעלת הבבירח ומעלת
 ההתחלה בו בתורה ואמנם לא היצ־ך להביא ראיה לימר הראשון נקרא פנים
 דמילתא דפשיטא היא דבל דכ־ שקידם לחכי׳ נק־א פנים ולבך לא היצר־ להביא
 ראיה דראשין נקי־א פנים אכל למאי דקאמ׳ דפנים פירושי תחלה היצרך להביא ראיה
 לזה ומצא לו סמך דכתי׳ וזאת לפנים כיש־אל ינוי ואמנם נצטרך לדעת מפני מה משה
 רבנו ע־ה התחיל בבני נרשון תהרה הפ־שה שמן הראוי היה להתחיל הפרשה מקהת כיון
 שראה שהשי־ת רצה לפאי־ם ילככדם כשביל תורתו כאמת שזה רמד משה רעיה
 כאומרו ית׳ נשא את ראש כנ־ נרשין נם הס ומשה רע־ה הבין ממקרא זה שכיונתו ית׳
 לגדל ולפאר את כני ני־שון במו שנדל ובכר את כני קהת ודש נשא את ראש בני גרשון
 גם הס לכו׳ כלומ׳ כבד ופאי את ראש כני גי־שק כמי שנדלת ונשאת בני קהת בטעגתם
 ראשונה וזהו גם הן ולכן משה רעייה לא מצא ממום ששניהם יהל שקולים ושרם בגדולה
 לבני קהת אעיפ שימנמ אהי־יהס אס לא כדרך זה שסדרם בתחרת הפרשה
 שבזה יישיו לבני הדת ואפשר דאדרכא יית־ נדולים מהם אם לא שלמדנו שרמה בהפך
 באומרו ימיה היא ובי׳ ולכך משה ע*ח סדרם כתחלת הפ־שה שכך הבין מדברי ה׳
 שא׳ נשא את ראש כני נישק :ם הם י;>הי־ שעיינתי כזה מצאתי למהריי אברבנאל דל
 שכתב בפירוש על התירה מעט מזער ממה שכתבתי מסברא הנפשיה דל סבלי שיסמוך

 דבריי לרז״ל.
 ואת כל אשר יעשה להם ועבדו כתב הרמב־־ן דל כתרגימו יית בל דיתמסר להון לבני
 גרשון לשון רש־י דל ואיכ יהיה יעשה כמו ואיש במעון ומעשהו בכרמל גכסיו
 אשר הוא עושה בהס והנכון יויתר כל אשר יעשה ללד־זם למשכן ולמזבח כי כלים
 רביס להם עכיל. ועדיפא מדידהו דל מצאתי לרדל במדרש י־בה ודל ואת בל אשר
 יעשה להם ועבת כל מה שהיה נעשה לכל הבלים יהיו כני נרשוץ עושים והכוונה בזה
 לדעתי היא שכני גרשון נחמני בעשיית כלי המשכן וכלי המזבח ובתיקונם אם יתקלקלו
 ולא דלתם מבני אהרן והכי מפרשי ליה לקי־א ואת בל אשר יעשה להם כלומר שבל
 מה שיצטרך בעשיית כל הכלים ובתיקונם יעשו אותם בנינרשון ולא זולתם ואמר ועבדו
 כוא׳ו התוספת להיות כל מיני שיתת שיצטרכו הכלים בשימור וביוצא בו שבכל נופל

 לשין עבתה ולבן אמר ועבדו כנ״ל.
 ויביאו את קרכנם לפני ה׳ וגו׳ ויקריבו אותם לפני המשכן הר״י אברבנאל דל שאל

 בפירושו
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 בפירושו ער התירה מפני מה הזביד רךבן בעגלות שלא היו כי אם למשא כלי
 המשכן ויישב זה באומרו שהזכיר קרבן למה שהיה כתוך העגלות במו מטרת ולבונה
 והם מה שהוזבי אה״כ באומרו וירךיבי הנשיאים את לךבנס דל יבתב דל שכל מד-,
 שהוזכר אח־כ היה טעון בעגלות ואינו נראה בעיני ־כיון דפלנינהו רחמנא בתי־תי והפסיה
 ביניהם באומרו למשה קת מאתם וגו׳ משמע שהעגלות והברך חביאו לכד ואח־כ הביאו
 הלךבן המוזכר אח״כ כל נשיא לבת והרמב־ן דל יישב זה באומרו שבל דבר שהוא
 לצורך הרך כן יקרא רךבן באומת ונקרב את קרבן ה׳ ונו׳ והאמת אילו לא תה קשה
 לן אלא מקרא תיביאו את קרבנם לפני ה׳ ת לני כמה שכתב דל ויותי מדי דיש עליו
 דל קצת מהתימה דלמה המקק לומר שבל דבר שתא לצתך הקרבן יקרא קרכןדלתדי
 חזי לי לומר שכל דבר שיתנו אותו מנחה לה־ אף אם לא לצירך לךבן אלא לבדק
 הבית או לזולתו ירךא נם כן קרבן לה׳ ומקרא שהביא דל תנלךב את רךכן ה׳ ונו׳.
 יעזתו על זה ששם לא בתנו בהקדישם איתם הכלים שיקנו מהם דךבן למזבח שיאמת
 עליו את קרבן ה׳ אלא כיוונו שיהיו אותם הבליט להקדש לכל אשר יצטרכו אותם
 וקראו אותם קרבן ה׳ להיותו מנחה לה׳ כאשר זכרתי האמנם ־״ה־ קשה בשאלה זו
א אימת ויקריבו אותם לפני המשכן דמשמע דהיינו לשון הסיבה ממש למזבח יפסוק  ת
 זה לא יתורק בדברי הרמב״ן דל אס לא שיפרש בהרךבת ד היא לשק הגשה ונראה לי
 לומר שכאן רמוז דנו מה שדרשו דל בפסיקתה על יהיו לעביר שניתי להם הייה שיהר
י קפיא אמי־ עד הגלגל ישם  קיימות ושם שאלו עד היכן היו קיימות אבא יודן בשם ב
 נזבחו ת׳ אבא בר בהנא אמר בגוב גרךבו ור׳ אבת אשי כגבעון יי חמא כר חנינא
 אמר בבית עולמים שנאמר ויזבח שימח את זבח השלמים יני הי• שכלם הישר לטובה
 לדרוש שאלו הברך סיפם שנלךבו ולדעתי שכאן רמוז זח באימת ••קייב• איתס לפני
 המשק העיד לנו הכתוב שאלו הבלי נלך בו בכניסתן לא~ן מרן שאמי וילתביאיתס לפני
 המשכן דהיינו אותו שנבנה בארק והוא הנלךא משכן שנתסשכן שני פעמים ואף למאי
ם קיימות ניל שאף לדעת יי מאיר עתיתן הס שיקיבי  דתני תמן בשם ר־ מאיר דעתן ה
 במשכן שיבנה במהרה בימינו ואליו רמז הכתיב באומת לילךיבו אותם לפני המשק
 הידוע חעירךי שיחיד. קיים ונצחי בעהיי וקתנן וירךיבו הוא״ו בשדא ואעפיי שדברים אל•
 הם רמז תרש שפר קדמאי לרמוז דבתהם בכתוב ב• הם אמת ודבריהם אמת ינדדישב
 המקרא על מכונו והביטה איך במה שכתבתי תתיישב נ״ב שאלת היא׳ ס דל ששאל
 כביאות על רש׳י דל חיכי קאמר ר.יא קח מאתם ביק שהם הלךיכי את לךבנם לפני
 המשק חילל קח מלפני המשק לא מאתם תחק עצמו לומר דשסא י״ל שהלךיבים
 לפני המשכן ולא הניתם שם רק היו בתם עד שנאמר לו מפי המתם הח מאתם ובמר,
 שאמרנו יתיישב זה ג״ב דהאי הקריבו אותם לפני המשכן אינו סעשה הנשיאים בעת אלא
 הח־עת חעתת שלהיותם נושאים כלי הקדש זכו להיותם חיים וקיימים עד שהקריבום
 לפני המשכן בבית עולמים או שיקתבוס בבית ח׳ תחדש שיבנה במהרה בימינו אמץ.

 יברכך ה׳ וישמרך ברבת ה׳ היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה א־כ למה תצרך לדסר
 וישמרך ואף אם תזקק לאומת למה הפסיק ה׳ ביניהם היה לו לחברם יחד
 ולהזכיר שם שמיס עליהם ובמדרש רבה אמרו יברכך ה׳ בבנים רשמרך בבנות
 שצתבות שמתח דבר אחר רשםרך בעושר וישמרך שתעשה ממנו מצית לדעתי בעל
 המדרש הוקשה לו בכתוב מד. שרקדתי יטרח למצוא דברי הפק ליישב הםלךא הזה
 באופן שיברבך רשמרך כרכר אחת ישיהיו צתבק שמירח עביפ יאמר איזהו ברכת
א ברכת בנים ודש ר אומר זי ת  ש!-יא א׳ והיא שתים דהר צריכק שמירה ת
 יברכך בבנים יאומת רשסרך כבנות יבייבך בבנים רשםרך בבניית אק הכוונה לומר•

 וישסרך
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 וישמרך שידרו לך בנות שבאומים יביבך בבנים אף בנות בכלל הביכה ששניהם בנד
ם ובנים םתם מלףו אלא אדרבא בייני לים־ שלהיות הבי־בה הזאה בלולה  של אדם ה
 מבנים ובנית היצרך ה׳ לשומרו בבנות שצריבין שמירה ובזה נתיישב הבתיב על נבין
 שיברבך וישמרך הם ביבה אהה שמה שר מיז בישמ-ך והם הבנות רמיז ובלול הוא
 ביברבך וזהי אימי בבנים שאף בנות בנים מקרי בדאמ־ן ישניהם בלולים ביביבך ולפי
ר ־  שהבניה צייביה שמייד, ולא םני בלא• הבי היצרך ה׳ לבשרי בשמירת] והדבר א
 נטה מהרך זה שאם הבניה נבללו ביב־־בך ה׳ א־נם צייבית שימי•־ ב׳ בי־בת הי שלימה
ן אהד והיא אימת יביבך בעושר ילא אמר במכין בדקאמר פ י א  בבל ויישב המקרא ב
 לעיל המדרש בעצמו ביין לומר שיתברך מהמת מציה שעשר נבםיו במי שאמי׳ זיל
 עשר בשביל שתתעשר ונרמז זה באימה יבי־בך ה׳ כלום- ׳ביבך ה׳ שהזבי־ת בנבםיך
 בתרימית יבמעשרות ואיברו יישמיך שתהא עושה ממני מצות לדעתי ביין לומר שאין
 פירוש ״שמיך שמירה ממש מהמדקין וממלךי הזמן במשמעה בבל מקים אלא שמיי ה
 זי.שמירה מעילה היא שבשרו הבתיב והבטיהי שיה״ בל נבםיי שמירים וגנוזים במקום
 שאין היה שולטת בי והייני שהלק נכסיי לעניים ועישה בהם מצות וזו שמירה שאין
י חבה מהביבה האמורה ה שמיי ה ושמירה זו היא ברבה וחיים עד העילם טובה י  אהי
 שהיא יבי־בך ה׳ ואל שמירה ד לדעה׳ ביין קהלת ע ה באימ־ו עישר שמור לבעליו
 לרעהו כלימר העושר שננזי אותי במקלם שאי־ היה שולטת בו ההיינו שעשה ממנו מציה
 היא שמיר לבעליו לרעתו כלומר אם ינזרל על בעליו איזי רעה יעמיה לפני ה׳ ללמד
 על" זבות ויהיה בתרים כפני הפהענות לבפ׳ זה יהיה הכתיב מתפרש לשבה ןיי:ף אם
 משמעו לננאי בדמשמע רישיה הקיא יכתיב יש רעה הילה ראיתי תחת השמש עישר
־ כיפי יהיה כולו נדרש ישבה והיק יש רעה י  ונו׳ ויכולני לפרש השיה הקיא על ד
 חולה בלומר יש רעה ניועה *חולנית שאין לה כה לעשות שייחותה בשהעושר יהיה
 שמיר לבעליו שאז אף אם רעה מתרגשת לבא כעולם א״ לח כה לעמה בפני מי ששמר
 נכסיו כמקים שאק הה שולטת כי ידש יש רעה הילה אימהי כשעישר שמיר לבעליו
 שיעמוד לימיני להצילו מרעתו ופי׳ זה ישר בעיני ומתוק לחיכי ובשני דרשלת אלו נתבסס
 אצלי דקרוק קטן כמקרא זה והוא מה כיק כאומרו יברכך ולא אמר יברך אותך כמל
 שאמי ואל שדי יברך אותך יבשתי דרשות אלו נתיישב לי אם בדרשא קמייתא דדריש
 יברכך בבנים ביכה זי אף היא כרכה אחת מתעמרת היא בברכות הרבה אם במה
 שנכלל כלם הבנות כדאמק שאף הס מקיל כנים ואם במה שעושה צדקה בכל עת במה
 שעם ומפרנםם וזיבה ומזכה אותם בררת ובמעשים טובים ובניו אהריו מפרי מעלליו יאכלו
 נמצא שבברכת כנים נאחזים כמה כרכיה זו כזו וכדרשת הד׳־א דקאמר יברכך בעושר
 ניחא נם כן דביק דממון זה בא לו מהכת מצוד, והוא המעשר כמו שרמזני כאומרו
 כעושר ובסיבתה זכה לעושר כמאמרם עשר וכו׳ בענין זד, כמר, ברכות משתלשלות זו
 מזו דביק שהוא מעשר הוא מהכיך וכיון שהוא מתברך הוא מוסיף לעשר וברכתו
 מתוספת וכן לעולם וזהו שבוק לומר יברכך שהבה זו לדעתי רומזת ברבות לאין סוף
 ולכך נכתבו שני ב״פין זו אתר זו כאלו אמר יברכך יברכך שתי פעמים ולרמיז לאין תכלית
 אמרם כתיבה אחת יברכך ולשם שאמר יברך אותך ולא אמר יברכך נוכל לומ׳ ברכת
 אל שדי יש לה גבול ולבך אמר יברך אותך שיש לו גבול ובאן שהמברך הוא השם

 הגדול אין גבול לברכתו ולכך אמר יברכך ה׳ (ה׳ נסי היים בפוסי).

 (י^) כמדרש
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 הועתק־ מהרב דדים הבריא זלזלה פישת׳ בהעלותך
 במדרש בהעלותך את הנרות זהו שאמר הכתוב כי אתה תאיר נרי אמרו ישראל לפני
 הקביה אתה אומר שנאיר לפניך אתה הוא אורו של עולם והאורה דרה אצלך
 שנא׳ ונהורא עמיה שריה ואתה אומר אל מול פני המנורה הוי בי אתה תאיר נרי אש
 להב הקב״ה לא שאני צריך לכס וכו׳ עד אלא כשביל להעלות אתכם פירש (לקח טוב)

 א הרניש מלת בהעלותך נ ומאי אתה צ וכפל יגיה חשבי.
 ותיתן שהכוונה שאמת ישראל האמת אק אור שלי כלים לפני אורך אלא אתה אהבתו
 וחשבת אותו אור באומר ך יאירו ואתה ן^ימר אל מול ובו׳ לומר שאק אתה
ל אתר, חשבתו אור  צריך אורה וכי תצוד, דבר והפכו ודש הוי בי אתה תאיר נרי ת
ת להעלותם  איכ ראוי לך שתניח חשבי ולא תצוד, אל מול ובו׳ דבר והפכו והשיב לו ה׳ כ
 לזיא בהעלותך ול״נ כי אתה תאיר נרי לפי שעבירה מכבד, מצוד, ח־ אלחי ינת חשבי
א נחשך מעט ע״י א־ נ  מנר התורה המשולה כשמש אעפ״י שאינו כבה מצד חעבירח ת
א יאיר נרי וה נר מערבי  יניה אם היא מצוד, שלא לשמה יהיה לה הושך באמצע הנר ת
 שפיו יוצא כננד מערב ומאיר ח׳ אליו יניח חישכיעת שש הנרות שפינים לנר מערבי ולא
 היו מאירק כלל ושמעתי משם הי״ שלום אשכנזי דל בי המגורה חיח בראש׳ במין נולה
 כמ״ש ראיתי והגה מגורת זהב כולה וגולה על ראשה וכי׳ והגילה היא פני המנורה ובל
 השבעה נרות היו יוצאים מקנים ונר האמצעי יוצא מנוף המנורה למעלה סהגילה וצוד,
 הכתוב שלא ינידו הנרות לצדדק אלא יהיו עולים לםעי־ה לצד פני הטנירה לדא יאיוץ

 שבעת הנרות ולא הששה. ע׳כ.

 פישת בהעלותך
 הבד אר אהק ואמרת אלת ונו׳ בסמיכות פרשה דרשי דר שלפי שי״ב שבטים הרךיבו
 לחנוכת המזבדז ושבט לד לא הקתב לכך בא הקב״ה ופייסו בהדלקת מנורה או
 בקרבן הלוים המוזכר בסמוך כפי המדרשים המובאים כ־כח וכפי סמיכות זח אתי שפיר
prm איםרו ואמדת אלר שתא לשק רצוי יפרס בבל מקים אך יקשה איסיי דבי אל 
ה ליה למימר דבר שתא לשק נןשי בכל  שכדק שפרשה זד נאמרה פרס לאחק לא ת
 מקום ומכלי שגשתף אל מדרש רדל קיא נופת קשה דבת׳ ביה דבור ואסירת ואי
 דביר למת אמירה ואי אמירה למה הביר שהם שני הפכים שהדבור לשק קדשי תאמירדד
 לשק רצוי ופיוס בבל מקום ובנק אב לכלם דבר אדוני הארק אתנו קשות ויד האמירך ונוסד־
 ואיכ תכי קאמר קרא תתיהו ולבאר זה ראיתי להביא מאסר תכא כרבה בריש מדד*
 ודל בהעלותך ובו׳ את מוצא ששנים עשר שבטים הקריבו קחבנוח וחנוכת המזבח ושכש
 לר לא הקריב בלום והיו מצירק ואומרים למה רחקנו מלהקריב לחנוכת הסזבזז משל•
דה קורא אומניות היה אוהב א׳ שאוהבו• יתר מדי• לא קיא ארזד  למלך שעשה סעודה י
 עמהבד דתה מיצר לומר שמ<* יש בלבו של מלך עלי שלא זםנני בכל סעודות הללו
 ביק שעבת אותם ימי סעתה קהא אותו אוהב אמת א לבל בני הסעתה עשיתי סעודה
לך לעצמך אני עושה סעודה למה שאתה איהבי בך המלך מלך סלבי המלכים הקב״ה  ו
 את מוצא י־ב שבטים הקריבו לחנוכת המזבח וקבלן הקב״ה שנאמר קח םאתס ושבטו
 של לד לא חקי־יבו ביק שעבר חנוכת חסזבח אמר הקב״ה לאהרץ ולבניו כל השבטים
 עשו חנוכה ושבטך לא עשח לבך דבר אל אתרן ואמרת אליו ונו׳ ע״ב ולעמוד על כוונתו

 ראיתי
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 ראיתי לדקדק א׳ אומרו את מוצא מה מציאה היא זו דל קרי בירב הוא עוד מה צורך
 להביא משל והלא הדבר מבואר מעצמו מבלי משל ומליצה עוד שיש תפרש ושינוי בין
 המשל והנמשל בבמה דברים שבמשל אמר שהמלך אמר לאוהבו לכל בני המדינה
 עשיתי סעודה ולך לעצמך אני עושה סעידה הנה לא הזכיר בהם שום תלונה אלא דברי
 פיוס ורצוי אמנם כנמשל אמר הקב׳׳ה לאדרן כל השבטים עשו חנוכה ושבטך לא עשה
 הנח שאמר חתל ונח ועיקר הפיוס דהינו שיעשה לו סעודה בפני עצמו לא הוזכרה עוד
 שבמשל אמר •שהסעודה עשאה המלך ובנמשל אמר שבני המדינה עשו הסעודה עוד
ה  שבמשל הזכיר לשון סעודה ובנמשל לא הזכיר לשון סעודה עוד אומרו במשל שהאוהב ת
 מיצר על• שלא זימנו באותה סעודה וכננדו בנמשל היכן טצינו שאהרן ושבט לוי נתרעםו
 והיצר להם על כך ואדרבא אפילו אי הוה בתיבא בהדיא שנתדעםי על זה והיצר לחם יש
 להקשות למה נתרעמו יחרה להם למודים הם להיות לבדם בפני עצמם־לבל דבר שבקדושה
 ביש עכשו שלא מצינו שהיצר להם על זה מנא להו לרבותינו שהוקשה בעיניהם והוצרך
 הקב״ה לפייסם עיר שבמשל אמר שהאהוב היה מיצר על שלא הוזמן באותה ׳סעודה
 ובנמשל לא הוזכר זה כלל עוד אומרו בנמשל אתה מוצא עשרה שבטים וכי׳ מציאה זו
 כבר נמצאה, בתחלת המאמר־ ומה בא עתה לחדש באומה את מוצא ויצורף אליזה
 •דקדוה קטן בעיני כל רואה ובעיני היא נדול ורב באיכות והוא שכיון שתתחיל •לפייש
 דברי המשל באומרו כך המלך מלך מלכי הטלכיס הקביה היה לו לפרש נס בן ולומר

 ובני המדינה ישראל והאהוב יותר מדי אהרן ושבט לוי.
 ־והנפק אצלי כי בעל המאמר הוקשה לו מאי דקשיא לן לעיל והוא אומרו דבר אל
 אהרן ואמרת אליו אם דבור למה אמירה ואם אמירה למה דבור •שהם שני
 הפכים א׳ לשון קושי ואי לשון רצוי ופיוס ולבן בא ואחכביה להאי קרא אתרי הפשי
 ופירשו בענק אחד שיש בו •קושי ופיוס קושי בצד מה ופיוס בצר מה שלהיות שכל
 ׳משיא״ם חרךיבו את קרבנם לחניכת חמובח ושבט לוי לא הקריב לפיכך רצה חקב״ר,
 ־לפייסם• ולדבר על לבם שאם לא הקיייבו עס נשיאי ישראל גדולה היא להם להיותם
 נחשבים בפני ׳עצמם לפי שהם אהוביו •של מלך ולזה אט- הכתיב ואמרת אליו לייםוז
 לנו •שפרשה זו נאמרה פיוס לאהרן ולשבטו ובענק זה בעצמו יש בו תיכחת ימנולר,
 לאהרן על כי לא נדבו לבו להתנדב בחנוכת חמזבח מבלי מי שיציינו כמו •שעשו נשיאי
 ישראל שהתנדבו מעצמם טבלי התעוררות שים אחד והקב״ה בראיתו -ילדיו הכשרים
 טוב •חריצותם ולבם הנכון והשלם בעבהתו אמר אל משה קח מאתם וגו׳ כלומר אל
 תתמה על החפק וררבן נשיאי ישראל שלפי שהתנדבו והקריבו קרבנס טבלי צווי ירשיק
 ויעלת כדעתך לדחותם לא כי אלא קח מאתם כי• באלה חפצתי להיות האדם זהיר וזהז
 •ונשכר בעבהת קונו מבלי מי שיניענו כיוצא בזח כתבנו בפ׳ צו בפסוק זח הדבר אשר
ה ה׳ ונו׳ ובזה היח ראוי לארק בחיר ה׳ לעשות ולהיות ראשון להם בנדבת זו שאעפ״י * 
 שאינו למה לחיית נמנה עם שאר השבטים בכל עניניהס ם־מ-הה, לו ליזיחת ראשון לכל
 ידבר שבקדושה ומד, נם עתח בחריצות זה והי הטיב בעיניו יעשה לקרב או לרחק ילבן
 ידבר אדוני •הארק ית׳ שמו לאהק משות על זה ודא דבר •אל אתרן ובזר, נתיישב מחיש
 יזה •על נכון שאעפ־י שלכאהה נראה שהיא דרשה אחת לדעתי-יזם-שתי דרשות המפיות
 אחת לשבח ואחת לננאי דבדרשא קמייתא בא ליישב אטירה-־דכתיבא בקרא-רמשמעה
 דברי פרם ורצוי ויקשה בעיניך מי הביאם להצטעי־ •עד שיצטרכו פיוס יאס •ער שרא
 מקריבו עם ישראל למוד הוא אותו שבט שאינו נמנה עם שאר השבטים לכך אמר את
 מוצא שי״ב וכו׳ כלום׳ אלו לא הקריבו בחנוכת הטובח אלא י״א מרבנות •לבד כננד-י״א

 שבטים
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 שבטים חוץ משבטו של לוי לא היה מקום להתעצב כי בך המירה כשנטו של •לי -אבל
ם באומרם אלו ה  כשראו ששנים עשר מרבנות נקרבו במק שכטי ישראל כלם היצר ל
 חפץ בנו ה׳ היו מקריבים י־׳א לכד בננד י״א שבטים ויום שנים עשר ישאר לשבט לוי
 להיות נקרו־, ער שמו ואל תשיבני מהרגלים שהיו שנים עשר ולא חקפידי על שחיו י־כ
 דהחם לא םני בראו חכי לחיותם שוים לבל רוח ועוד דהתם הא חזו דק״מ׳ ביותר כבוד
 בהיותם עומדים באמצע אבל הבא שכקרכנות הקריבי שנים עש- והם לא הקריבו ראוי
 להיותם מצירים על זה וצריכים לפיוט ודש אה מיצא כלומ־ אעפיי שי־א שבטים הקריבו
 רךבנם הביטה וראה שהם שנים עשר בטנק כל שבטי ישראל ילק יש מקום להצי על
 זה וצריכים לפיוס ודש את מוצא שי״ב הקריבו ובו־ ואמר משל למלך וכו׳ בלומה יכ*
 תימא אעפ־י שיש להם להיצר על זה מ״מ לא מצינו בפירוש שנצטערו על זה לשיצטרך
 הקכ״ה לרצותם ולפייסם לזה אמר משל למלך בלומ׳ אעפ־י שלא נתפרש זה כפירוש
 סתמו כפירושו שודאי נצטערו והיצר להם שהענק הזה משל למלך שדם! לכל עבדיו
 והאהוב שלו לא זימנו והיצר לו והוצרך המלך לפייסי וק הדבר הזה ממש דומה כדומד,
 ואינו צריך ביאור ודש כך המלך וכו׳ כלומר הדבר מבואר מצד עצמו שנמשל דומה
 למשל שהמלך הוא מלכי המלכים ואתה תפרש השא־ מעצמך מבלי מלמד והיי כאלי
 אמר כך המלך מלך מלכי המלכים הקב־ה וכו׳ ולא פירש השאר שכל כוונתו היא
 לומר שאעפ״י שלא נתפרש כתורה הצטערס על זה סתמו כפירוש והוי כאילו כתיב
 כההיא בתורה ההוא משל המלך ולהיות הדבר ביב מבואי־ לא הוצי־ך לפ־שי ולכי נם
 בעל המאמר לא רצה לפרש כל הדברים אלא אמר כך המלך מלך מלכי המלכים
 לכד והשאר מבואר מעצמו והוי כאלו אמר וכו־ ושם פסיק לה לדרשא ממייתא והיא
 לשכה לפרש אמירה דכתיבא בקרא וחאת מוצא תניינא חיא דרשה, אחרת לפרש
 אומרו ית׳ דבר אל אהרן שמשמעה לשון קושי ויש תימא בזה אס השי־ ת בא לפייסם
 כדמשמע מאומרו ואמרת אריו היכי קאמר. לשון דבור לכן פירש ואמ־ את מוצא
 ששנים עשר הקריבו וכו׳ כלומ־ אם תדמי־ק היטב בענק הקרבה זו של נשיאים תמצא
 בחם דבר של שבח נדול והוא כי לא די שהתנדב׳ נדכה זז מבלי ציו׳ ארא אפי׳ הקרבה
 נמי בעו להסריבם וזהו לדעתי פי׳ ויקריבו הנשיאים את ק״בנס לפני המזבח כלומ־ מיוב
 תשורתם ושמרתם כשמחת ה׳ רצו להקריב קרבנס כעצמם מכלי המתנה יעכיב בלל
 וזהו לפני המזבח ממש ובזה יתיישב אומרו תרי זימני ויקריבו הנשיאים דלהעתי להבי
 כפליה רחמנא לאשמעינן דקריבה ממש על נכי המזבח בזו למלךב מרוב תשוקתם
 ושמחתם וזחו לפני המזבח וא־ב לפי זה מציגי בנשיאים הללי בעת יכעינה הזאת התלהבית
 נדודה באהבת ח׳ ואל זח כוין בעל המאמר באומ־ו את מיצא שנים עש־ נשיאים חקריבו
 כלימ׳ התבונן היטב בנשיאים הללו ותמצא שמלבד טיב לבס בנדבתס מרוב חדותם
הם בידיהם ומן הראוי שהראשון לבלם בחשק זח יבחריציתו יהא  רצי להקריב קרבנותי
 אהרן נמנה ולכן דיבר אתו קשות ודש דבר אל אהרן ונו׳ ונמצא איכ לפי דרכינו
 שבמדרש זה יש בו שתי דרשות הפכיות זו מד הא׳ היא דברי רצוי ופיוס יהשנית היא
 דברי כעם וקשות ולפיכך אמר בדרשא קמייתא עשיתי סעודה קראה סעודה יתלה
 עשיתה במלך לפי שהם דברי פיוס ולכך אמר שהאוהב היה םיצ־ יבדרשא שנית שהיא
א הזכיר ואמר כל חנשיאים עשי חניכה ושבטך לא עשה ולדעתי הס דברי  דברי קישי ל
 תימא ובלשון תימא אית לן למתנינהו ובזה נתיישב מלךא זה על מכוני וזהי דקאמר
 בעל המדרש בםיומא דמילתיה לבך דבר אל אהרן ואמרת אלי• ונו׳ שרמז לני ששני
 תיבות אלו שהם דבר ואמרת הבס שהוקשו לי יאליהס בא ליישב בדרשיר־. הללו

 כניל חיים כפוסי
 בהעלותך



ד החיים עה י י ל ?  באור ״
 בהעלותך ע״ש שהלהב עולה בהיב בהדלקה, לשין עליה שיהא • מדליק עד שתהא
 שלהבה עורה מאליה ועוד הרשי בו מבאן שמעלה היתה יפני המזבח ששם
 כהן עומד ומדליק לרש־י דל ונראה יי לוטי שרמז למה שדרשו ז״ל והובא במדרש ר׳
 תנהומא וכרכה ודל אה מוצא שנתקשה במעשה המנייה וכו׳ ולבסוף םיים הבי רפיכך
 אמר לו הקכ״ה למשה רהזהיר אה אהק להדריקה ולבאייה קשיא ל* האי דרשא היבא
 רמיזא וחיכי דרשי לה ולדעתי נראה דדרשי לה מדהאמר בהעלוהך לשק עליה ודרשו
 בו הכוונתו ית׳ שיאמי משה לאהרן ניהל מעלת המנורה שעשייתה תיתת ככיכיל ע״י
 הקב׳יד, ולא עיי בשר יהם ולפיכך יזהר להדליקה תמיד ודש ואמרת אליו בהעלותך אה
 הנרות ומילת בהעלותך חיזי־ת למשה וה״פ אתה משה הידיע לאהין מעלת המדיה שלא
 הטפלת בעשייתה כלל אלא העלית אותה מן הכיר עשויה ועומדת וזהו כהעליהך ולכך
 ראוי להיות זהיר בהדילקתה ובהא אתי שפיר אומרו ית׳ בחעלותך מדבי לניכח דתה
ו בהעלותי את הנרות ונו׳ ואע-נ דלאו דיוקא  ליה למימר דבי אל אהרן ואמרת אלי
 אלימא הוא דכיוצא בזה מצינו בהיבה מקומית במקיא מ״מ ברישא זו אתי שפיר. עוד
 נ׳׳יל לומר שרמז ניב למה שהובא נ״כ במדרש רבה בריש כדדרא איל הקב״ה למשה
 לא בשביל שאני צריך לאורה הזהרתיך על הנרות אלאליכיתכם ובו־ דלדעתי דייקי׳ לה
 להאי רישא מדקאמר לשון עליה ולא לשון הדלקה שרצה לומר אעפ״י שאני מזהירך
 על הנרות לא כשביל שאני צריך לניות אני מציה כך אלא לזכותלס אני מכיין ודש
 כהעליתך כלימר איני מזכיר לשון הדלקה שאיני צריך לה ולא בשביל זה אני מצוה
 אכל כוונתי היא לזכותכם וכיון שהכוונה לזכותכם בשעה שאתה עולה להדליק זהו הצור

 וזכית לשבי מצית הדלקת מנורה כנ־ל.
 עמדו ואשמעה כתלמיד שמובטח לשמיע מפי רבו אשרי ילוד אשח שכך מובטח מרבו
 לרש־י דל והוא מספרי וראיתי במדרש הובא בילקוט עמדו ואשמעה כדאי אתם
 שידבר עמכם דבר אחר כדאי אתם שידבר עמי על ידכם לדעתי כי בעל המדרש הזה
 נפלאת לו נם בעיני יפלא איך משח איש האילהיס אשר נתייחס במרת הענוה מכל העם
 אשר על פני האדמה בפיו ובשפתיו יתכבד ויאמר עמדו ואשמעה והנה שמואל הרמתי
 ע־ה באומרו אנכי הריאה אלהים חשכה ודקדק עמו כיש משה המוכתר כמידת העניה
א מאי עמד• דקאמי בי תיבה ד אף אם פירושה לשון ר ק  עוד דקדק בעל המדרש הזה ד
 עכוב כמו ויעמוד השמן או שתוקי כמו עמדו ולא ענו עוד מ׳מ לשין עמת נאות לבש
ש כי אדרבא ענוה יתירה נודעת  וילא יאות למשה עוד אימ־ו לכם מיותר ולבן דרוש ת
 לו למשה רבינו ע־ה כמקיא זה כי כבד את מישאל ואלצפן השואלים אתו דבר ואמר
 להם עמדו ואשמעה מה יצוה ה׳ לכם כלומר עמדו יסריט עמוהו והתכווני לקבל נבואה
 מאת ה׳ בי ראויים אתם וכדאים שידבר ה׳ עמכם והשמיעוני מה יצוד. ה׳ לבבם וזהו
 ואשמעה מה יצוה ה׳ לכם כלומר אשמעה מכם מה יצוה חי לכם וחדבר אתי לא ניחא
 ליה בהאי דרשה דלא מדייקא ביה קרא הדא איך אפשר שבמקים אשר יהיה שמה אדון
 הנביאים משה ע־ה שתהול הנבואה על זולתו ואיך אפשר שמשה אדונינו ע״ה יוציאו חיו
 שקר מפיו הקדוש והטהור הלא אם קטון הוא בעיניו להיותו שלם במעלת הענוה ראש
 שבטי ישראל הוא ורבן של נביאים והוא בעצמו מביר ערבו וערך זולתו ואומרו בעת
 שהנבואה תבא אליהם ולא אליו מהד כשקרא ונניבת דעת הלילדה וחם ועוד אם פירוש
 ואשמעה הוי לשמוע מהם היה לו לומר והשמיעוני לא ואשמעה שיש בה לחלוחית

 נתלה וכבוד.
א הסדר  עוד אי שמיעה זי היא מהם היה לו להקתם הצור להשמיעה שכך ת
 ישמעו מאת ה הצווי ואח• ב ישמיעו הדבר למשה לכך נד הדבר אחר מהך דרשה

 ודריעז



 m בא1ר בהעלותך קרח החיים
 ודריש הכי בדאי אתם שידבר עמי על ידכם והוצרך לזה לפי שלהיות האנשים *האלה
 טישאל ואלצפץ אשר נטפלו בנדב ואבית ועתה בזוכרו מיתת הקדושים ההם נצטער
 ומה .גם• להיות תדבר סמוך לנסיעתם כמוזכר בדברי רדל ולזת תשש משה ע״ה שמא
 לא תשרה עליו הנבואה כעת לתיותו נעצב ואין הנבואה שורה לא מתוך עצבות ונו׳
 במובא יבפ׳ הנבואה לזה אמי להם עמדו ואשמעה ונו׳ כלומ׳ אעפ״י שאפשר וקרוב
ה ה׳ מ״מ עמדו והכינו לקבל  לודאי שלהיותי נעצב אל מרובי קרובי ה׳ לא תשרה עלי ת
 פני שכינה שאפשר שבזכותכם ידבר עמי על ידכם ודש עמדו ותתיצבו נכה פני ה׳
 ובזכותכמ אשמעה מה ידבר ת׳ אליכם על אבותיכט ואפשר עת שנצטעיי משה בזוכת
 פטירת הקדושים האלו להיותו סיבה להסתלקות• לפי שהורו הלכת בפניו •או שהיו
 מתאוים וממתינין מתי יבוא יומם להשתרר על תצבור כטאטרם דל ולכן נצטער שהוא
 היה סיבה ח״ו לרקיחתם וע״י נענשו ונט ענוש לצדיק לא טוב ולזאת השש שמא מתוך
 עערו לא• תשרה עליו •הנבואה והוצרך להשען בזכות האנשיט האלה שלטים הם טישאל
 יאלצפן יאחר שביארנו מדרש זד. וטעמו נתנה ראש לדעת את החזון הטובא •בספרי
 ובחר.בו רבינו דל ולא חששו למד, שחשש בעל המדרש ועתה בני שמע לקולי *ועשה
 אזניך. כאפרכסת ושמע אמרתי כי יכולני לומר שרבינו דל הרגיש בקושיית בעל חמדרש
 תשבה •בלשונו חטחור בתעתיקו לשון ספרי בלבד ולעמוד על כוונתו דל בכח-זאל
 חאיחי לדהדק ולומר׳ בי רבינו דל בא לפו ש המקרא ומאמר אשרי ילוד אשד. אין מ ׳שום
 פירוש ״ולא *ביאור בעירך הכחוב אלא •דבר חיצוני יוצא מהמקרא דבר בי רב דחד־יוסא
 יכול ל*מר דמדקאמר משה עמדו ואשמעה ידענו מעלת נבואחו עד חיק מנעח ונוכל
 לומר עליו אשרי ילוד אשד, ולמה הוצרך רבינו והטתח קולמוסו להביאו בפירוש תכתו׳
 ועתה דדלאי לך האי תספא תשכת מרנינתא כי רבינו דל הרניש בקושייא זה ושייכהדגם
 בן למדרש .־ספרי.כי איך אפשר שמשה ע״ה יאמר על עצמו אשרי שזכיתי למעלת זו
 שהובטחתי •שיענני ה׳ בכל קוראי אליו ויישב זה בהעתיקו לשון ספרי מין דל לומר שגם
 םפרי הרגיש •קושיא ותירצה באומרו אשרי ילוד אשד, וכו׳ כלומר כוונח משה באוטרו
 עמדו •ואשמעה לא לכבודו נתכיון חס והלילה אלא לתת נתלה ליוצר בראשית שאף
ם ונשא והדוש שמו ישלימנו בתכלית תשלמות  בי אנוש רטת ובן •אדם תולעה והקב׳׳ה ר
 שהרי טשה..אדונינו ע״ה שעם תורתו ילוד אשה תובטדו מרבו לתשפיע עליו ככל עת

 ורגע׳ שירצה ודש עמדו ואשטעה כוין לוםר אשרי ילוד אשה ובו׳. היים כפוסי

 •יי**י>2<©5^*~-

 פרשת קרח
 וידבר אל קרת ואל כל עדתו ונו׳ קשיא לי טאתר שטשה ע״ה בקש לפייסמ באומרו שטעו
 •נא המעט מכם ונו׳ אם כן דיבור זת אין כאן מקיטו שקודט תית לו להשיאו
 עצת ולפייסו־ אולי יתזור בו ולא יצטרך לא למתתות ולא לזולתם ואם לא יקבלו• דבריו
 אז יודיעם ענין הנםיוץ ולא זו בלבד אלא שנכתב דיבור זה פעמים קודם הפיוס ולאתר
 הפיוס והנה הראב״ע דל ראה הכפל ולא פירש בו דבר ותלמב״ן דל תקן-הכפל באומרו
 ־שטחחלח -כשאטרקחו לכם m-ro קרח וכל עדתו לא הזכיר שיהיה אהרן ־בכללם

 ואולי



ח הדדים עו  באור קי
 ואולי לא נתרצו בנםיוץ זה כי חשבו שאם היה אהרן עמהם יהיו שוים או תרד אש או
 לא תרד ואם לא יחיח אחרן עמחם ולא תרד חאש יחשבו ישראל בי לא בתר ה׳ זולתי
 באהרן בראותם שלא ירדה להם האש וביום הטלואים ירדת ויש לטעון עליו שאותו
 היום לא ירד האש אלא לכבודן של ישראל לא שבהר באהרן ולכן אפשר שלא הידה
 קרח חפץ בנסיון זה שלא חוזכר בו אחק ולכן חזר טשה והזכיר אהק עטהם כמו שאס״
 ואתח ואהרן ונו׳ ואז נתרצת קרת כי תשב שישתוה המעשה באהרן ובהם בחן ולאו זח
 תורף־דברי חרב דל ולא ישרו בעיני כי חיאך אפשר לומר שבדיבור ראשון שאמהזאת
 עשו קחו לכם ונו׳ יש מקום לומר שלא יהיה אחרן נכלל עמהם וחיאך יקרא נסיזן׳ אם
 לא• יהיו כל בעלי המתלוקת כלם כאהד שרם בנסיון ובהדיא כתיב והיה׳ האיש׳ אשד
 יבחר ה׳ הו* חקדוש ואס לא יחיה אהק עמתם תיאך יתברר מי הוא הקדוש. שעהק־ יש
 לבעל הדין לחלוק שאהרן תוא הקדוש ולא יכולתי ליישב מקרא זה כפי דברי״ חחב
 דל אס לא שנאמר שמשח ע״ת ויתר לקרח שיקריב חוא ועדתו מבלי אהרן ואם:ילנכש
 חי באש אעפ״י שיש לבעל דינם לחלוק ולומר אלו הייתי לשם חית ח׳ עונח אותי ולא
 אתכם אפ״ה אמר להם אם ה׳ יענה אתכם הרני מודה שאתם חקרובים וחננשים אל ח׳

 ובכם בתר ולא באהרן מ׳־מ אין המקרא ופשוטו סובל דברים אלו.
 והנכון אצלי כי דיבור זח לא דיברו משח לקי־ח אבל הוא דבור מאת ה׳ למשה
 שיאמר לקרח אם רואח שעדיין עומד במרדו ולא יסכל פיוס ולדעתי כי כשמשה
 ע״ה נפל על פניו אז נאמר רו דיבור זה שיאמר לקרת ואל כל עדתו בקר ויודע ה׳ ונו׳
ה פירוש אל קרח ואל כל עדתו בעבור כמו ויצום אל בני ישראל רהיה ה  זאת עשו• ונו׳ ו
ה ח׳ בעבור דבר קרח ובעבור עדתו לאמר בקד רודע זד ונו׳ או ב ה  שמןנר־ המקרא ו
 היה״ ערעור• הכתוב רדבר הוא ה׳ למשה כנהוג ומה שדיבר לו ד\א שאל קרח־ ואל־ כל
 עדתד לאמר להם בקר ונו׳ ומשה ע׳׳ה אעפ״י שנאמר לו זה מאת וד אפי׳ תכי בקש
p שענוש  לפייסם אולי ישובו מאולתס ולא יבואו לידי נסיוץ כי לא רצת לפרוץ בתם פ
לק אמר ויאמר משה אל קרת שמעו נא בני לוי השעם׳ מכם־ ונו׳  לצדחקלא טוב ו
ה שלא קבלו פיוס אמר לקרת שהוא העיקר אתה וכל עדתך וקחר איש  וכשראה ע
 םחתתו הוא בעצמו מאמי האל שאמר בקר ויודע ה׳ וכו׳ ומה־ שלא תחכה בדיבור זח
ם זד אפשר לי לומר אולי נבואה זו למטת ממדרגת נבואתו הנהונת ותהדה לסד שבאיל  ש
 אליו בנפילת אפיט לכך לא כתיב וידבר ת׳ כנתונ ובמת שכתבתי יעלה בידינו שנמלוךזוד
 עשאו משה במאמר האל שחלילה לומר שמשת אדונינו נאמן בית ת׳ ע״דד׳שיעשתידסר
 בלתי רשלן השם־ ית׳ ואף הרמב׳׳ן דל כתב כן אך אמרי שלא. נכתב בפיתש בתורה
ב ת ב ק ך רודע ת׳ וכו׳ ו ל  אלא אפשר שבנופלו על פניו אז נאמר לו ותכף אמר לקרדו כ
 הדאפיע. אמנם דעתי הוא שבפירוש נאמר בתורה מאמר ה׳ למשת־ ותהא אימדו וידבר
ם שראיתי דבריהם דאת לבי־דברים. הללו ה  אל קדח׳ וכד כאמור ותעבורת כי ק
ך זחלתי• מלומד דבר שלא נרמז בדברי רבותינו דל ובראותי שהנדזלים חללו׳ דלי  א
 פתחד לומד־ שנרמז זה בנפילת פניו אז אמרתי הגת באתי במגילת־ ספר כתובת לקדמונים
 דל־ אך סיעתי דבריחבג בי כל חנסיון ודברי משת לקרח נאמר בפירוש בתורת בדיםדי

 חדאשזךובזדד נתיישב כפל הפרשיה והפובם במדובר סנ׳׳ל. ת״ך

 וגרשתיו



 52! באור בלק פנחס החיים
 פרשת בלק

 לשון רש״י

 וגרשתיך • מן העולם ובלק לא אמר אלא ואגרשנו מן הארץ איני מבקש אלא להסיעם
 מעלי ובלעם היה שונאם יותר מבלק דברי רבינו האחרונים דקאמר ובלעם היד,
 שונאם לכאורה טיותרים חם דפשיטא דכיון דבלעם חוםיף על חטאת בלק פשע יוחאי
 דחוי שונא יותר ונ״ל שהוזקק לזה משום דאיכא לפרושי איפכא דאדרבא טפי נרושין
 משמע בואגרשנו מן הארץ מונרשתיו דונרשתיו משמע להסיעם מעליו ואנרשנו מן הארץ
 משמע נר ושק גמורין מכולי עלמא לכך הכריח רבינו דל פירושא דידיה באומרו ובלעם
 חיח שונאם וכ״נ כלומר אילו לא נתברר לנו ־שבלעם חיה שונאם יותר מבלק הוה מצי
 לפרושי כדקאמרת אבל השתא דאית לן בקושטא דבלעם חיח שונא יותר מבלק ע״כ

 חכי אית לן לפרושי דונרשתיו טפי מוז;נרשינו כנ״ל. חיים כפוםי י
-v>8<־*w*-®<• 

 פרשת פנחס
 הנני נותן• לו את בריתי שלום גם עם אבותינו כרת הי את הברית הזאת ונוסף עליהם
 בהמה והמה בכתובים משה אהרן ודוד ע־ה כמובא במם׳ דרך ארץ ולא הוזכר, בהם
 לשון נתינה כי אם כריתה וכן הוא הנאות והצודק בענין הברית וא׳׳כ פנהם שרבה יתרה
 נודעת לו מה היתד. כוונתו ית׳ שנתן לו כלי חמדה זאת אות הברית ולא הזכיר בו כריתה
 כשאר כורתי ברית הן הן האבות ובמדרש ר׳ תנחומא אמרו לכן אמיר הנני נותן לו
 שעדיין חוא קיים וכץ חוא אומר בריתי חיתח אתו חחיים והשלום. לעמוד על דבריהם ז״ד»
 נדקדק ראשונה אומרו שעדיין הוא קיים לכאורה מבריתי שלום ילפי לח כדמייתי מדד
ס ו  וכן חוא אומר חחיים והשלום וכיון שכן הוד, ליה לטנקט בריש מילתיה בריתי של
 שעדין וכו׳ למה ליה למנקט רישא דקרא עוד מאי וכן הוא אומר דקאמר כיון דילפותא
 דידיח חיי מתאי קרא דבריתי חיתח אתו דבתיב ביח חחיים והשלום א׳׳כ הוי ליח למימ׳
ל  שנאמ׳ עוד האי קרא דבריתי חיתת אתו וקרא דבתריח באחרץ משתעי וכן דרשו ד

 ולא בפנחס ובאהרן בהדיא כתיב ביד, מיתה ע״ח (יעמוד חי לפני ה׳).
 ואומר אני כי חם דל קשיא לחו בקרא־מאי דקשיא לן מעיקרא כי חנח תאבות חן חן שבעה
ם שהוזכר בו נתינה מח נשתנח פנחס איש ה  שנכרתו עמתם ברית ולא אחד ב
 חמודות שתוזכר לו נתינת ולא כריתה ולחכי נקט בעל חמדרש בריש מילתה הנני נותן לו
 לרמוז מאי דקשיא לית בקרא דחיינו שחזכיר בו נתינה ולא כריתת כשאר אבות וישכ
 זח באומרו שעדיין חוא קיים ותשובח זו תערב לך בתזכיר לפניך את אשר ישנו פה
 עמנו בפי מסעי כפ׳ ויעל אהרן הכהן עפ׳׳י ח׳ וגו׳ כי שם חודעתי נאמנח כי אעפ״י שמשה
 ואהרן השוו לטובה בפטירתץ בנשימה כמו שדרשו דל בעל פי ה׳ הנה זאת הקרנוד, כן
 היא דלא ראי זה כראי זה דמשה אדונינו ע״ד, היה באפשר למות שלא בנשיקה אך
 לחיותו מבחר מק האנושי ורבן של נביאים זכת למות בנשיקה אבל אהרן ע״ה לא היה
 אפשר לו למות אם לא בנשיקה לפי ששם נמלו שלום ורדף אחריו כל ימי חייו כאומרם
 דל על ורבים השיב מעון ועל ויבכו אותו כל בית ישראל וממדותיו ית׳ שחחיים והשלום
 יתדיו ידובקו באומרו בריתי היתח אתו חחיים והשלום ולכן לא היד, באפשר שתפרד נפשו

 אם
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 אם לא בנשיקה שאז תפרד להיותה משתוקקות להדבק במקורה העליון בחפץ החלק
 להדבק בכל ולמדנו זה מדקדוסי המקראות דבמשה כתיב וימת שם משה דבר הי בארק
 מואב עפ׳׳י ה׳ ובאהרן כתיב ויעל אהרן הכהן עפ״י ה׳ וימת שם וראוי להשכיל להטיב
 מפני מה במשה הקדים המיתה על פי ה׳ ובאהרן הקדים עפ״י ה׳ ואח״ב הזכיר המיתה
 ובמה שאמרנו הדק הטב הטב הדק דבאהרן שאהז במרת השלום מכר האדם אשר ע״פ
 האדמה וסגולתח לתת חיים לעושיה ולא היה יכול להפרד אם לא בנשימה להבי הקהים
 מאמר ע״פ ה׳ קודם שיזכיר המיתה להודיענו שלא חיח אפשר לחזכר ולהמצא בו מיתה
 אם לא שהיתה בנשיקה ודש עפ״י ה׳ וימת אבל במשה אדוניני איש חאלהיס ע״ה גם כי
 מעלהו היתה גדולת ממעלת אחיו ע״ה מ״מ בענק הנסיעה והמיתה היה אפשר שתזכר
 בו מיתה כדי שישתלם בשלמותו בעולם הנשמות כראוי לו כי זה כל האדם אך לחיות
 מבחר מין האנושי ורבן שר ישראל ונביאיהם נפטר בנשיקה ולכן הזכיר בו מיתה קודם
 שיאמר עי׳פ ה׳ לרמוז לנו שהיה אפשר בו שתזכר מיתח ותודיענו כי אותת מיתר. שהיתה
 אפשרית לו היתד, בגשיקח ודש וימת שם משח וגו׳ עפ״י ח׳ ואחרי הודיעי אותך את כל
 זאת יערב לך צוף דבש אמרי רדל במדרש הזה שאהרן ע״ה אף אם חבקו וגתתברו
 עמו יחדיו חחיים והשלום נאמר בו בריתי תיתת אתו וזה ממה שיורה שלא ניתן לו הברית
 במתנה ועודנו עומד לפני ח׳ רק אחז בו אהרן ותפסו בידו וזהו היתד, אתו כמו עמו אך
 לא ניתן לו מכל וכל ולכן שלטה עליו הפרוד והנסיעה ע״פ ח׳ אמנם בפנחס ע״ה ניתן לו
 הברית במתנה בשלמות וזהו הנני נותן לו ונו׳ וזאת אות הברית שהיא נותנת חיים לבעליה
 להעמידם בגוף ונפש באחד מצבא חמתם במרום ולח זכח פנחכ שנאמ׳ הנני נותן לו
 את בריתי ויקרא לו ח׳ שלום לרמוז לגו שיחיד, שלום בחילו שיתקיים בהוייתו זאת לעולם
 וחנח עתח מעלת חקדושים חללו נרמזת וחמד, בכתובים שאחרן שתפס בברית ח׳
א שלטה בו  להיותו רודף שלום ומבמש אהבה זכה למות בנשיקה ואלמלא הנשימה ל
 פרוד כשאר בני אדם לחיותו אחוז ברית ח׳ אשר נקרא שמו חחיים והשלום אבל
ת ת  פנחס שנתן לו חברית מכל וכל עודנו עומד לפני ח׳ מבלי שיטעום טעם מיתח כי ב
 ח׳ עמו בשלמות וחחיים וחשלום יחדיו יחיו תמים על ראשו ואי אפשר שיארע
 בו פירוד בשום אופן וז״ש דל הנני נותז לו שעדיין קיים וכן וכו׳ כלוט׳ חא דכתי׳ בפנחס
 נתינת ברית מה שלא נאמר באחר מין הכתיב להודיענו שחבה יתרת נודעת לו לפנחס
 ע״ה שניתן לו כלי תמרה ברית ה׳ שבשבילה זכה להתקיים בלי פרוד לעולם וכך היא
 מדתח שכל חזוכח אליח ילוד, אליו החיים והשלום כי הנה אהרן מדוש ה׳ להיותו אותז
 במקצת ברית ה׳ כאומ׳ בריתי היתה אתו כלוט׳ עמו תוצדקח אליו נשימת לחפרד
א היתה שולטת בו פירוד בדילפי׳ |מאומ׳ ע״פ ה׳ וימת שם וזאת היתה  ואלמלא היא ל
 לו לחיותי אוחז במקצת חברית וז״ש וכן וגו׳ וא׳׳כ פנחס ע״ה שניתן לו הברית במתנה מן
 הראוי שיזבח לחזות בגועם ח׳ בחוייתו זאת בגוף וגפש מבלי טעם מיתח ודש חגגי גותן

 לו את בריתי שלום וגוי.
 ודברי אלח אשר חתחגגתי מלפגי ה׳ הגת הגם ממאדים ומפורשים במדרש שיר
 השירים ודל א׳׳ר עזריה מצאנו שנפשו של אחרן לא נטרח אלח בנשיקת הדדד
 ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי ה׳ וימת שם נפשו של משה מנין שנא׳ וימת שם
 משה עבד ה׳ עפ׳יי ה׳ מרים מנין דכתיב ותמת שם מרים עפ׳׳י ה׳ מה שם שנא׳ שם
 בנשיקה אף כאן כן אלא שננאי לפרשו ושאר כל הצדיקים מנין שנא׳ ישקני מנשיקות
 פיהו אם עסקת בדברי תורד, ששפתיך מנושקות סוף שהכל מנשמין לך על פיך : לבאר
 פרוש מדרש זה וכוונתו עפ״י דרכינו ראיתי להקדים דקדוקיו א׳ אומרו מצאנו ולא נאמר
 לשון טציאה אלא כשהיא דרשה נעלטת ותלויה בתוט השערה ובדקדוק נתל אז שייך

 (^) למימר
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 למימ׳ בה לשון מציאה אמנם כשהיא דרשה מבוארת ומפורשת כהך דרשה דדריש
 לה ממה שנאמ׳עפ״י ה׳ דהיינו נשיקה שהיא דרשה ברורה בפסוק ואיהו ר׳ עזריה גופיד-,
 קאמ׳ דהויא דרשה ברורה בקרא באמת הה׳׳ד ויעל אהרן וכו׳ דמשמע דדרשתו זאת בהדיא
 כתיבה בקרא שזה מורה לשון הה׳׳ה אם כן לפי זה מה מציאה מצא באמרו מצאנו
 יילד דקשיא כריתה לדידיה שבתחלת מאמרו באומרו מצאנו שנפשו של אהרן וכוליה
 משמע שכוונתו לומר שאעפ״י שנפשות הנבראים כלם ניטלות ע״י שליש הנה אהרן
 קדוש ה׳ נשתנה למעליות־־, שלא מת אלא בנשיקה וזהו שאמר מצאנו שנפשו של אהרן
 וגי׳ ובתר הכי דריש שלא את אהרן בלבד גאל הקב״ה מידי מלאך המות אלא אף משה
 ומרים ושאר צדיקי עולם נגאלו מידו ולא נתנו אלהים לשלוט עליהם ובלם שוים לטובה
ם כן היכי קאמר מצאנו שנפשו של אהרן. ואו* בשלא נקשה מדידיד, לדדיה אפיה  א
 אומרו מצאנו שנפשו של אהרן לא נטלה אלא בנשיקה דמשמע שהוא לבד זכה לזאת
 הפטירה ושום אחר לא הושוה לו היא גופא קשיא הרי משה אדונינו ע״ה כתיב ביה וימת
 שם משה ע״פ ה׳ ומאי דרשינן באהרן מצינן למדרש במשה דמה שנאטר בזה גאמר
 בזח וא׳׳כ חיכי קאמר מצאנו שנפשו של אחרן וכו׳ דמשמע דהיא ולא אחר. וכי תימא
 לתרוצי כל זח שכשאמר מצאנו שנפשו של אחרן ובו׳ אף חוא חיח מתכוין בתחלת
 מאמרו שמשה ואהרן ומרים מתו בנשיקה והכי סיים והא דקאמר מצאגו שנפשו של
 אהרן וכו׳ לא בא לומר שאהרן לבד נפטר בנשיקה ולשלול אחריני אלא דהיתי סבור
 שלא מת בנשיקה אלא משה לבד ואתא ר׳ אושעה למימר דאף אהרן בנשיקה מת
 הא ליחא מכמח אנפי חדא דמהיכא הוה םלקא דעתין דאהרן שלא בנשיקה מת עד
 שחוצרך לחשמיענו ר׳ עזריה בהפך חרי כתיב ביד, ע״פ ח׳ כמח דכתי׳ ביח במשה וא׳׳כ
ה ליה למימר. ועוד אומרו אח״כ משח מנין  הדרא קושיא לדוכתא. ועוד דאף אהרן ת
ת בנשיקה אלא אהרן בלבד והדר יליף משת מ  משמע דעד השתא לא הוה משמע לן ר
 ומרים ושאר צדיקים א״כ מכל חני מוכח דהא דקאמר ר׳ עזריה מצאנו שנפשו של
 אהרן וכו׳ אין כונתו שאף אהרן קאמר ומשח מקמי חכי ילפינן ליח. עוד נחמה עליו
 בדרשתו תכי יליף מדקאמר קרא ויעל אהרן הכהן עפ״י ה׳ שמת בנשיקה ההוא עפ״י
 ה׳ לעלייתו להר הוא דבתיב שתתה במאמר השי״ת וכמיהתו לא נאמר בה עפ״י ה׳
 כמשה ע״ה ואם באנו ללמוד שאהרן ע״ה מת בנשימה לא מצינו למילף מהאי קרא
 דליבא למשמע מגיה בדפרש״י ואי אתיא לא אתיא אלא בג׳׳ש ממשה ג׳׳ש דעפ׳׳י ה׳ או
ת זמגי בפ׳ חקת כתיב וימת אהרן שם ובפסוק ויעל  בג״ש דשם שם שגא׳ בו באהרן ת
 אהרן ההיימינן עליה מוזכר שם ג״כ וא׳׳כ ר׳ עזריה הוה ליה לאתויי מה שגדרש כיו
 במשה שכתוב בו בהדיא עפ׳׳י ה׳ בפטירתו ובתר הכי הוה מייתי אהק ומרים בג׳׳ש ולא
 לאתרי אהרן בראשית דבריו ולמלפיה ממשמעותא דקרא דויעל אהרן וגו׳ דליכא
 למשמע כלל כמדובר עוד ראוי לדקדק בדבייו אמאי גקט מלתיה בלשון:שרילה באמרו
 שנפשו של אהרן לא נטיל וכו׳ אמאי לא קאמר מצאגו שגפשו של אהרן גטלה בנשיקה.
 ובביאורנו ידוקדק אמאי שני דבאהרן קאמר הה״ד ובמשה שנא׳ ובמדים דכתיב ומה
 בוק בזה. עוד משה דמה דקאמר שאר צדיקים מנין ויליף להו מקרא דישמני מנשיקות
 וגו׳ מהיכא משמע מההוא קרא דכל העוסק בתורה מת בנשימה ואי יליף מאותה דרשה
 דדריש אם עסקת בתורה ששפתותיך מנושקת סוף שהבל מגשקים לך על פיך ומזה הוייכ
 שאף נשיקת מעלה במשמע אעיקרא דדרשא פירכא דמגא ליה בהאי קרא קודשא כריך
 הוא קאמר לה אדרבא פשטה, דקרא משמע דכגםת ישראל, קאמרה להקכ״ה ישקני
א כ  מנשיקות פיהו ואף יונתן בן עוזיאל בתרגומו כן פירש וא״כ זו מגין לו. עוד תמיהא ד
ק ה  במילתיה דהשתא דיליו* דבל נפשות הצדיקים ניטלות בנשיקת לישתוק ממשה א

 ומרים
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 ומרים דלא גרעי משאר הצדיקים ואתו בקל והימי. ועוד קשה לי דבםיף פ״ק דבתרא
 גרםי׳ התם ת״ר ששה לא שלט בהם מלאך המות אברהם יצחק יעקב משה אהרן
 ומרים אברהם יצחק יעמב דכתי׳ בהו בכל מכל כל משה אהרן וטרים דכתיב בהו ע״פ
 ה׳ ומרים אע־נ דלא כתיב בה עפ״י ה׳ אתיא בג׳׳ש דשם שם וא״כ פליגא הך דבתרא
 אחא דשיר. חשירים בתרתי חדא דבבתיא חשיב בחדי משח ואחיו ע״ה ׳.״כ אברהם
 יצחק ויעקב ותו לא וחכא בשיר חשירים לא קא חשיב אבותינו ע״ח ותני שאר צדיקים
 מה דלא תאני התם וליכא למימר דהא דלא חשיב ר׳ עזריה אברחם יצחק ויעקב משום
 תכללו בשאר צדיקים דיליף דא׳׳כ לישתוק אף ממשה אהרן ומרים .ולביללינהו בולהו
 עם צדיקי עלמא בהדא ארא ודאי האי שנויא ליתא. ועוד איכא שנוי הך דר׳ עזריה
ם דבתרא דהתכם השוה משה ואהרן כאחד ושניחם כאחד טובים והבא ר׳ עזריא ת ה  מ

 נקט במילתיה אב לבלם אהרן ובתר השיב משה ומרים ושאר צדיקים.
 והנכון אצלי בפי׳ זה המאמר הוא כי עם היות דממה דקאמר קרא במשה עת וימת
 שם משה עפ״י ה׳ הדבר מפורש דקרא מודיע •שמשה נטלה נשמתו בנשיקה
 ואם כן באהרן ומרים דכתיב בהו שם בולם הושוו לטובה דאתו בג׳׳ש ובך היא דרכה
 של תורה ולא בא ר׳ עזריה ללמדנו זה כי כבר קדמוהו רבנן קמאי בדרשא זו בכמה
 דוכתי אמנם ר׳ עזריה הוקשה לו דמהאיקרא דכתיב ויעל אהרן הכהן אל הר ההר עפ״י
 ת־ וימת שם מצען למדרש ולומר דח׳׳ו נפשו של אהרן נטלה שלא בנשיקה דלמאי
ת כתיבבחתא בפ׳ חוקת התורה  איצטריך קרא למימר דעלייתו היתד, במאמר חשי״ת ח
 מאמר ח׳ למשח קח את אהרן ואת אלעזר בנו והעל אותם הר ההר הרי כתיב בהדיא
 דעליתו להר היתר, בציווי ח׳ ומח צורך לחזור לחודיענו ואלו נאמר וימת שם עפ״י ח׳,
 היינו מפרשי׳ הפסוק דבנשיקה מת כמו שנאמרה במשה אבל השתא דכתביה רחמנא
 עפ״י ה׳ סמוך לעלייתו להר אי אפשר לפרושי האי עפ׳יי ה׳ לענין מיתה ואפילו נאמר
 דקרא אשמעינן תרתי בדרך רמז עלייתו להר דהיתה במאמר ה׳ וגם שמת בנשימה
 ואעפ׳׳י דלא איצטריך לאשמועיגן עלייתו להר אפ״ה אגב מיתה בנשיקה נקטיה דכולהו
 בחדא מילתא איתנהו דהיינו עפ״י ה׳ מ״מ קשה דהות מצי למימר מרא ויעל אהרן הכהן
 אל הר ההר וימת שם עפ׳׳י ה׳ ושמעינן תרתי עליתו להר ומיתתו דודתה עפ״י ח׳ וא״כ
 מדשני קרא בדבוריה אפשר לומר שכוונת תכתוב להודיענו שאהרן לא מת בנשיקת
 ולהכי שני קרא תיעל אהרן דבתר דהזכיר עפ״י ה׳ סמוך לעלייה להר הזכיר מיתתו ולא
 כן במשה דלא נדרוש נ״ש דע״פ ה׳ אי ג״ש דשם שם במרים ולהכי שני קרא להיתענו
 שנשתנה אהרן מאחיו משה ומרים וא״ב ישאר בידנו קושי עצום ונפלא שאהרן קדוש ה׳
 גגרע ח״ו מערך מרים אחותו עם תיותה אשה וגם מצאנו ישמשה עת, נתאווה למיתתו של
 אהוקוזה מורה תותר, בתכלית השלמות לזה בא ר׳ עזריה לתרק ולומר אל יעלה בדעתך
 דהאי דשני רךא בדבוריה נכי אהרן שכוונתו היא להודיעך דאהרן תכהן ע־ה נגרע מערך
 אחיו עת, בנטילת נשטה כי אדרבא כשתכוק הטיב במקרא ובשינויו יעלה בידך ותמצא
 דנדול מה שנאמר ביה באהרן ממה שנאמר ביה במשה ע״חוחוא כי ממח שנאטרבטשח
 וימת שם משה עפ״י ה׳ אין לנו אלא שנפטר בנשיקה וזהו עפ׳׳י ה׳ אמנם אפשר לומר
 שהשי״ת הפק למען צדקו להיותו רבן של נביאים וממבל התורה ומבתר מין האנושי
 ומת נם עתד, ששאל מאתו ית׳ לבל ישלוט מלאך המות עליו כדאיתא במדרש לכך
 הקב׳׳ה הפיק רצונו. ולא נתנו אלהים כידו ומת בנשיקה אך לא במשפט אמנמ אהרן
 הכהן עליו אשמועינן קרא מעלת אתרת והוא כי אילולי שמת בנשיקה לא היה מת באופן
 אהד. ולא היד, יכול זר לשלוט בנשמתו הקדושה וזהי ישרמז הפסוק במשה שאתר שהזכיר
 מיתתי אמר עפ׳׳י ה׳ כלומר אף ע׳׳פ שהיד, יכול למות ע״ישליש עכ״ז אודיעך שהיתר, עפ״י

 ה׳
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 ה׳ ובאהרן כתב באופן אתר שקודם שתזכיר מיתתו הזכיר ע״פ ה׳ באומרו ויעל אהרן
 רכדז אי הר ההר ע״פה׳וימת שם כלומר אילולי שהיה לו עפ״י ה׳ דהיינו נשיקה לא היק
 כת לכד המדים עי־״י ה׳ למיתתו להשמיענו זהוליבא למימר שכוונת הכתיב להשמיענו
ת ולכך לא איצטריך ק  דעלייתו להר היתה במאמר ה׳ שכבר כתוב בהדיא בפ׳ ת
ו לעיל אלא ודאי כוונת הכתוב בשינויו להפליג מעלת אהרן בפטירתו כמו נ ש ר . ד ד  י
 שאמרנו וזהו שכיון ר׳ עזריה באומרו מצאנו שנפשו של אהרן לא נטלה וגו׳ תקטן
 רצאנו ובלשון שלילא בלומר אם תתבונן הטב בפטירת אהרן ע״ה תמצא מציאה נחלה
 ודבר גדול והוא כי נפשו ע״הלא ניטלה ולא היה לה מציאות לצאת אלא בנשיקה ואי לולי
 לא מת בנשימה"לא היתד, נפשו נפד־דת ממנו ע״י שליש בשוט אופן ויפה כתו בזה מאתו
 ע״ה וא״כ שינוייא דקרא ויעל אהרן ונו׳ הוי למעליותא כמו שאמרנו ולהיות כי כוונה זו
 י־דברי ת עזריא נסתרת ונעלמת והמבואר מדבריו יעק כל הוא שבא להידיע כי אהרן
 מת בנשימה וכפי זה ראה תפיסה בדבריו דבאימרו מצאנו משמע דהוא ולא אה- וקשה
 שהרי משה ע׳׳ה הכתוב הודיענו בהדיא שגפטר בגשיקה ודא עפ״י ה׳ ואע״ג דהאי דנקט
 מצאנו לא נקטין• אלא לכוונה הנזכרת לעיל במעלת אהרן ולההיא נקט שפיר לישנא
 דמצאנו דהוא לבדו זכה לאותו כתר מ״מ לא בל אדם זוכה להכין כוונה זו ברכתי ולא
 משמע ליה' אלא שבא ללמדנו שמת בנשיקה ולזה יקשה הרי משה לכך הוצרך להביא
 משה ומרים וגו׳ ואם יזכה יבחין מפנימה ר׳ עזריא נקט בתהלת דבריו אהרן ונקטבמילתיה
 מצאנו ופלגינהו לאחין שהכוונה היא מה שהזכרנו שאע״ג דבלם שדם לטובה ובנשיקה
 מתו אפיה הא כדאיתיה והא כראיתיה שאהרן ע״ה אילולי לא מת בנשיקה לא היה שולט
 שטן במעשה ידיו ומשה אדוננו ורבינו ע׳יה אעפ־־י שהיה יכול להפטר ע״י שליש להיותו
 טבחו־ הנביאים ורבן וגם שהוא בעצמו שאל מאת השי׳׳ת שאל יססר ביד שלישכדאיתא
 במדרש משה ולא כן הזכירו דל בפטירת אהק השי׳׳ת העתר לו ומלא בקשתו ונפטר
 בנשיקת ומדאשכחן דיש חלוק בין פטירת משה לפטירת אהק הסברא ניתנת דהכי נמי
ט באחר ן חח״ד ובמשה ק  יש בין משח ואחרן למרים וזחו שרמז ר׳ עזריח ע״ח בלשונו ת
 שנאמר וכמרים דכתיב להורות מה שכתבנו כי אעפ־׳י שכלם מתו בנשיקח אפיח מה
 שנדרש בזה לא נדרש בזה וא׳׳כדרשת משה ע״ה שהיא הודעה שמת בנשיקה לבדדרשא
 זו ברורא בפםוק באמת וימת שם משה עבד ה׳ עפ״י ה׳ דהיינו בהדיא בנשיקה לכך
על דרשא מבוארת בפסוק  מאמר ביה ר׳ עזריא משה מנין שנאמר שהיא מלה מורה ־
 אבל מה שהזכרנו לעיל בדרשתו של אהרן והוא שאילולי לא מת בנשיקה לא היה מה
ת דקאמר קרא ויעל אהרן אל הר ההר עפ׳׳י ה׳ וימת שגם וסדשני קרא מ  ונלמד זה מ
 כאהרן ממה שנאמר במשה משמע שכוונת הכתוב לומר שאלמלא הגשיקה והיינו עפ״י
מ ובמשה בהפך כמוזכר לעיל  ה׳ דיא היה מת ותנו שהקדים באהרן עפ׳׳י ה׳ לרמת ש
 ודרשה זו של אהרן אינה מפורשת בפסומ ואינח נלמדת אלא אחר החקירה לכך אמו
 ר׳ עזריא באהרן התר כלומר אעפ״י שדרשא זו אינה מבוארת בכתוב אפ׳׳ה אם תחקוו-
 הטב במקרא תמצא שכוין הכתוב למה שאמרנו ודא הה״ד ומה דנקט במרים דכתיכ
מ יש שינוי ביגך. ת  נוכל לומר שכשם שיש שינוי בין משה לאהרן מכת הכתובים אף ט
 לבין חאחים לפי שלא נכתב במיתתה עפיי ה׳ בפירוש ואעפ״י דמשום דגגאי החכ,-
 רימבתיביה לגבי אשד, כדקאמר איהו ת עזריה ניפיה אפ״ח ביק דנשתנת נשתנת ואע*ג
 דלא״ידעינן במה גשתנית אפ׳׳ה שמעינן מיהא דיש שינוי ביניהם וזהו דמאמי־ ר׳ עזי־י!-
 מרים מנין וגו׳ כלומר אע־׳ג דבל האחים מתו בנשיקה יש שינוי בינידם אהד! לתוד משד!
^-en לחוד מרים לחוד ונמט במרים דכתיב כלומ׳ מה שהכריחו לר׳ עזריא למימי דא־כא 
בפסוק ותמתנשםמרים ולא נכתב ע©״י  מח בק מרים לאחיח חינו משום הכתיבה שנכתב:
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 ח׳ משום חכי קאמר שאף חיא נשתנת מחם וזהו שנקט במרים דכתיכ ופליג לאחים כל
 חד וחד לחודיה והא דלא נקט ד׳ עזריה מילתיה בפירוש הכוונה מבוארת שהיא כדי שלא
 למעט בכבודו של משה ע״ה ולב] העלים העני] ורמזו במתק לשונו במח שתתחיל באחרן
 ומאמר מצאנו ובלשק שלילה ולקיחת כל חד וחד להיהיה במו שביארנו ואל תתמה מפני
 מה נרמז בפסוק מעלה יתרה באהרן ממשה שהרי מצינו שבמצות הכאת שרום בי! אדם
 לחבירו ובין איש לאשתו עסק בה בכל כתו והפליג בה מכל אשר היו לפניו ובזמנו
 ומפגי זח כתיב בית ויבכו אותו כל בית ישראל מח דלא כתיב במשח ומפגי זח מצינן
 למימר שבשכר זאת אל חי חלקנו צורנו ית׳ שמו צוח לחציל נפשו חקדושח מיד חיכו
 של מלאך המות ונתן לו בריתו שלום מדר כנגד מרח וחוא ראו־ לתצלת זו מן חדין
 ונרמז זה בפםומ שנצול מן השטן מדינא דמלכיתא דרקיעא באמרו ויעל אהרן הכהן אל
 הר ההר עפ׳ י ה׳ וימת שם כמו שהארכנו לעיל אמנם משה אדוננו עי׳ה זכה להצלה זו
 לחיותו מבחר מין האנושי בכללות ורבן של נביאים וגם ששאל בקשה זו מאתו יתברך
 כדאיתא במדרש וגמצא שבצד מח אחרן גדול ממשח ובצד אחר משח גדול מאחרן
ה פי־טית ובזה גדול כחו צ  שהגה אהרן זכה ליגצל מידיו של שטן כפי הדין מצה מ
 ממשה ומשה ע״ה זכה לינצל אף* שלא מן הרין מפני היותי רועה ישראל ומקבל התורה
ם ולא יקים כמותו וכזה יפה בחו מכל הנבראים אשריו ומ״מ שנהם הושוו בפטירה  ולא ק
 אחת ובסגנון אחד והתהלפם הוי שזח קבלח מדינא וזח כתורת חסד ומרים אע״ג שהושוית
 לחם בנשיקח על ברחין קצת שינוי יש ביניהם ?1היותה אשח והאיל ונשתנת בהורה
 נשתנת וזהו שכוין ר׳ עזריא בהפלינת מאהיה באימרו מרים מנין כלומר אעפ׳י שיש לנו
 ג׳׳ש שאף היא נפטרה בנשיקה אפי׳ הבי שינוי קצת ביניהם כיון שלא נכתב בה עפ״י ה׳
 בהדיא ואעפ״י דמשוט גנאי לא נכתב מ״מ הרי לא נכתב וזהו ישאמר הכתיב וגו׳ כמו
 שדקדקנו לעיל ובמה שפירשנו אתי שפיר ולא קשי מידי הא דמתגיא בפ׳׳ק דבתראבהא
 דר׳ עוריא דחתם תגיגחו בחרא מחתא משה אהרן ומרים כיון דבולהו הושוו בג״ש למימר
 דכלם מתו בנשיקה ונקט משה בתחלח לחיותו מבחר חמין ורבן של נביאים ואף כתורח
 הוקדם לאחק אבל ר׳ עזריאדנחית לתת שיניי בין פטירת זה לפטירת זה אם בצד איכות
 הפטירה כלומר בין מרים לאחיה אם באיכות מעשיהם הטובים שבשבילם זכו לינטל
 בנשיקה דהיינו בין אחרן ומשח לכך נקטינחו כל חד וחד לחודיה שזו כוונתו ולכן נתכוון
 ונקט אהרן בראש לפי ישהוא זכה למעלה זו מדינא מה שאין כן בשאר שזכו לה בחסד
 וברתמימ והשתא תהית ר׳ עזריא למימר דאין חכל שוק בפטירת אחת שאפירו משה
 אהרן מרים דבאה בהם הגיש להשוותם אפ׳׳ה הפרש מה יש ביניהם משום הכי תני
 צדיקים מנין כלומר שנם הם אינן שוים להמון העם שיחיו נתונין בחבלו של מלאך
 חמשחית אלא נשמתן גיטלת בגשיקח אבל מדרגתן על כרחין למטה ממדרנתן של משה
 אהרן ומרים וכל אתד בפי מעשיו מתענג ונהנה מזיו השבינת בשעת פטירתו וזהו דנקט
 ר׳ עזריא בתר אחרן ואחיו צדיקים מנין לדוודיהו וגם לא יליף אהרן ומשה ומרים בק״ו
א דלא תגי ר׳ עזריא במלתית תאבות ע״ח כדתני בבתרא  דהא כדאיתיה וחאכדאיתיח ה
 חתשובח מבוארת במר שפירשנו דר׳ עזריא לא בא להשמיעגו מי ומי גפטר בגשיקח
 אלא קדושות זו למעלת מזו בנפשותיחם של צדיקים קתגי ולחכי בק אחרן ומשח יש
 הפרש בצד מה מצד מעשיהמ לא מצד הפטירה ובניהם לטייס יש מדרנח אחרת
 במעלת הפטירה עצמה אף אם ניטלה בנשיקה וביניהם לשאר צדיקי עולם יש הפרש
 ומדרגה אתרת וכלם למטה ממדרגת מרים ע״ח שהרי הבאר שהיה בזכותת אתר פטירת
ה דכתיב  משח לא חיח כח בשום צדיק לחחזהו בזכותו והאבות ע־ה הגה פטירתם ש
 בתו בבל מכיל כל ובהאי תחיח פטירתם בא׳ ממדרגות ששגא ר׳ עזרה אס חיו במדרגת

 אהרן
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 אהה שזכה לה מן הדין הרי אמרה ואם במדרגת משה עליו השלום שהיה בתורת חסד
 ג״כ הרי הזכירה וין במרים ואם מדרגת נשימתם למטה ממדרגת מרים הרי כללה
 במדרגת שאר צדיקים ואם היה בא לפרט מדרגתם חיה צריך לפרט סדרנות אחדים
 למטה ממדרגתם ואין לדבר סוף ועוד שאם מעלת פטירתם למטה ממרים לא תש
 לחכירה מפני כבוד תאבות אמנם בבתרא דלא גחית למדרגות לא תני אלא מי שלמדנו
 מזי החורה״שפטירחו היתד, בנשיקה לבד ולהכי לא תני אלא האבות שנאמר בחם בכל
ה שהושוו ג״ב בג״ש דשם שם ולא תני צדיקים כדתני ר׳ עזריא, והא  מכל כל האחים ע
 דכא דריש ר׳ עזרה אם עםקת בתורת ובו׳ גראח לי לומר דדייק בקרא דישקגי שאחי
 שאסר ישמגי וסתם גשיקה בפה מה צורך לומר מגשימות פיהו ואף אם חוצרך לומר
 נשימות בפה היה די באומרו ישקני בפיהו מאי מגשיקות דמאמר ולהכי דריש ר׳ עזריה
 ואמר אס עסקת וכו׳ בוק לפרש ולומר שאם עסק בתורה שעל ידי קריאת התורה כשהוא
 פותח ונועל את פיו שפתותיו מנושקות זו בזו והתורה כולה שמותיו של הקב־׳ה נמצא
 ישהוא מורא בתורת ופותח ונועל את פיו מנשמ את חתורח וכאלו כביכול מנשקלחקב׳׳ח
ה נם כן מנשקו דהא בהא תליא וכשיפטר אדם מן העולם ינושק מאותם חנשיקות ב ר  ה
 שריח מנשק ומנושק כשעוסק בתורח כל אחד כפי מה שלמד ובפי מה שמין בעה
 הלמוד בכמות ובאבות כמו שאמר התנא אם למדת תורה הרבה נותנין לך שכר הרבה
 וזיהו שאמרר׳ עזריה אם עסקת בתורה שפתותיך טנושקות:זו בזו סוף שהכל מנשקין איתך
 וכו׳ כלומר שבשעת פטירתו שהוא סוף כל האדם כל אותם הנשיקות שנשקת בתורה וזה
 הכל דקאמ^ ינשקו אותך וזהו שאמר ישקני מנשקות פיהו כלומר ישמני בשעת פטירה
 מאותם הנשקות שנשק אותי בהיותי עוסק בתורה וזהו מנשקות פיהו וכמו שיש שנוי בין
ה אלא כל אחד  נשיקת משה אהרן ומרים כץ יש שנוי בין הצדיקים שאין נשיקתם ש
 ואחד כפי למודו וכפי כונתו״תתית נשיקתו אלהים תיים יזכנו לנשיקות הללו אמן ת־ך.

 אןק קרבני רחמי לאשי ונו׳ פשוטו של מקרא [על שם אש שעל1חמזבח אמר לאשי
 ולבי ראה לומר בי פירוש לאישי הוא לשון אישים והם המלאכים וביאור חענק
 בי הקרבנות הם מזון המלאכים שהם נזוניץ מתימרות עשן העולים מהקרבנות והם בעצמם
 נתעבו ונתגשמו ונעשו מן לישראל כאמרם דל לתם אבירים אבל איש ופירושו לתם
 שהאסירים נזונים ממנו והם המלאכים אבל איש והוא משה ובני ישיאל וזש׳׳ת את
ה עליו הוא לתמי לאישי כלומר שהוא צ  קרבני לחמי לאישי בלומר הקרבן הזה שאני מ
 מזון למלאכים שהם אישי ומשרתי חשם ומד, שאמר לחמי ולא אמר לחם לאישי אפשד
 לומר שרצה לרמוז שקודם שיזונו ממנו המלאכים הוכשר לחיות כביכול מזונו של תקב׳׳ה
 ואחר שהוכשר לחיותו מזונו של מקום יורד ונשפע לעולם חמלאבים כמלך שמחלק מזון
 לעבדיו משלחנו ומפת בנו ודש מרבני לחמי לאישי כלומר הקרבן הזה חוא לחמי שאני
 מחלק אותו לאישי ואפשר לי עוד לומר והוא הנכון אצלי שלהיות שחקרבנות יש לתם
 תורד, ועבודה כאמרם דל במגלה על כל משמר ומשמר היו בו כדגים לויים וישראלים
 כתנים ולרים עומדים בעבודתם וישראל היו קורין במעשה בראשית נמצא שבקרבן יש
 בו תורה ועבודה תורה שכביכול מזונו של הקב־ת כאמרו לכו לתמו בלתמי שפירושו
 עסקו בתורה שהיא לתמי ומזוני והעבידה שהיא הקרבץ תוא מזונות של המלאכיס
 כמדובר ובזח יבא פירוש תכתוב על נפוץ וחכי קאמר קרבני שחוא לחמי ולתם אישי
 והיינו התורה שקורים אנשי משמר הוא לחמי והעבודה שחיא מרבץ חיא לחם אישי
 ואפילו בזמן שאץ בית המקדש קיים ועוסקים בתורה בפרשת קרבנות קריאת התורה
 הוא מוונו של הקב׳׳ה ומאמרם דל שפרשת עולה הוי במקום עולת וכן שאר הרךבנות
 הוי גמי מזון תמלאכים נמצא שבין שהמקדש קיים או שאינו סיים שייך למימר בית האי
א קרבגי לחמי לאישי שחמרבן יש בו כביכול לחמו של הקב׳־ח ולחם המלאכיס ה  ק

 ובמה



 כאור פנחס—בטוח החיים פ
 ובמה שאמרנו שהתורה היא מזוני של הקב״ה נתיישב אצלי מה שאמר שלמה בתפלתו
 השמים ושמי השמים לא יכלכלוך ואף הבית הזה אשר בניתי שבפי משמעות המקרא
 שכוונת הכתוב לומר שהשמים ושמי השמים אינם סוכל״ אותו וכ״ש הבית אשר בנה
 שהוא קטן מהביל והנה כפי זה יהיה פרוש ואף כ״ ש ובכל מקום פירוש ואף הוי אפילו
 ובמה שאמרנו יהיה פירוש ואף כמשמעו בכל מקום שהוא אפי׳ וזהו שנפרש יכלכלוך
 לשק מזו! כמו ויכלכל יוכף וכדומה לו והכי קאמר קרא השמים ושמי השמים כביכול־
 שאינן זנין אותך ואפי׳ הבית חזה שהוא בית המקדש והקי־בנות שבו שמהם ניזונק המלאכים
 באותם תימרות עשן שעולים למעלת כמדובר אף חוא אינו מזונך ולא לחמך כביכול

 אלא התורה כמו שאמר לכו לחמו בלחמי. (ח׳ נסי חיים כפוםי).

 פרשת מטות
 ויקצוף משח על פקודי תחיל וגו׳ וכתיב בתריה ויאמר אלעזר הכהן וגו׳ בפסחים פ׳
 אלו דברים אמר ריש לקיש כל חכם שכועס חכמתו מסתרקת ממגו ויליף לח
 מהבא שלפי שקצת נתעלמה ממנו הלבה ולפיכך הוצרך אלעזר להשמיע כעדת את
 דבר אלהים וכן אמרו בספרי בהאי םידרא שבשלשה מקומות בא משה לכלל כעס ובא
 לכלל טעות וזח אחד מהם ומי משלנו שאלני בשלמא בויקצוו* משה על אלעזר ועל
 איתמר וגו׳ ובשמעו נא המורים יש בדק לתפוס על משח ע״ח בקוצפו את הקצף שלא
 היה לו לקצוף ולכן היה מדינו ית׳ להענישו ולהעלים ממנו הלכה אמנם הבא בדין היה
 לו לקצוף על פקודי החיל על החי־ותם גשי מדין שעל ידם היתד, מגפה בעם ה׳ ומה גם
 עתה כאשר קימו אותם שנתקלו בהם כאומי־ם ז״ל עליהן הן הגה היו לבגי ישראל וגו׳
 שהיו מכירין אותם ומיהם באצבע ואומרים זו היא פלוגית שגכישל עמה פלוגי ומן הדין
 והראוי חיח שימחו מן הארץ כאומרו ית׳ ואת הבהמה תהרוגו כ׳׳ש אותם הארורות שהם
 היו סיבה למעול מעל בה׳ ואם כן שגיאות וטעות גדולה היתד. ביד פקודי חחיל ובפרט
 פגחס הכהן ע״ה קרייגא דאגרתא ופרווגקא דיליה ומן הראוי היד. למשה ע״ה למצוף על
 זה קצף רב ואין בזה שום אשמה כי בדבר הראוי לחתפעל עריו ולכעוס אק להאשים
 כיון שהוא מן הראוי לעבודת ה׳ ועליו אמר קהלת ועת לכעוס ואף בהשי״ת כביכול מציגו
 כיוצא בזח באומרו ויחר אף ה׳ בס וילך וגו׳ ויקצור* וישבע וגו׳ ואם כן בשעה זו שבדין

 נתכעס משה כמדובר מפני מה נענש ונתעלמה ממגו חלכח.
 ואען ואומר שאישמת משח ע־׳ח בפעם חלאת לא היתד, על שקצף עליהם על שהתיו נשי
 מדין אלא שמצינו שע״ח נתכעס קודם שידע שקיימום שכן כתיב ויקצוף משח
 על פמהי חחיל ואחר כך שאל ואט^ לחם חחייתם כל גקכה ודבר זה יגונה לשום אדם
 כ׳׳ש לשלם כמשח ע״ח ואף אם נאמר שבודאי משח הע או ראח שמיימו חגשים כי
 ממנו לא יםתר כל דבר ואומרו אח׳־כ חחייתם בל נקבח אין פירושו ח״א חשאלח אלא
 ודא חתימח כמו שפי׳ מחר״י אברבגאל ז״ל מ״מ לא ימלט משגיאח בזח ע־׳ח שחה לו
 לסמוך עליחם ולחודיעם םרחוגם ואחר כך לקצוף עליחם וחיח לו ללמוד מדרבי ח׳
 כשתבע עלבונו טאת אחיו ע׳׳ח שאחר שתודיע סרחוגם וחטאתם קצף עליהם דכתיב
 ויחד או* ח׳ בם וילך ומשם למדו בספרי ק״ו לאדם שלא יכעוס על תבהו עד שיודיעו
 סרחונו ונם משח אדונינו חיח לו לחודיעם סרחונם ולתמור, עליתם חחייתם כל נקבת חן
 חגח וגו׳ ואחר כך יקצוף עליחם וחוא לא כן עשח אלא קודם שחוכיתם נתכעס עליחם

 ולכך האשימו אותו גם בפעם הזאת וגתעלמח ממגו חלבח כג׳־ל (ח׳ גסי חיים כפוסי).
-s -r-<״>v>2<(£)(5*־<• 
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 פרשת ראה

 נתון תתן לו ולא ירע לבבך וגו׳ כפי פשט המקרא האי ולא משמעו אזהרה שלא יתן
 הציקה בעין רעה וזהו ולא ירע לבבך וכפי דקדוק האמיתי הוה ליה למימר ואל
 ירע דתיבת ואל משמעו ברור טפי שהוא לשון אזהרה כאומרם ז״ל השמר פן ואל אינו
 ארא לא תעשה על בן אמרתי דהאי לא ירע הוי הבטחה ולא אזהרה והנה ראיתי לרז״ל
 כפ״ ק תיטיץ שתי הבטחות בנותני צדקה אחד לרב עוירא אם רואה אדם שמזונותיו
 מצומצמים יעשה צדקה וירבו והשנית לתנא דבי ר׳ ישמעאל שהנוזז מנכסיו נצול טדינד,
 של נחינם אז אמרתי מצאתי און לי לרמוז שתי חבטחותהללו במקרא זה והנה ההבטחה
 חראשונח של רב עוירא שמי שנכסיו מצומצמים יעשח צדקח וירבו ודא ברורח אצלי
 במקרא זח שפרשח זו למי שיעמוד עלה וידקדק בד. דבעני ואביון שמזונותיו מצומצמק
 מיהי ולדגי קשח בעיניו לתת צדקח ולחכי קאמר קרא ורעח עינך באחיך חאביון
 קראו אח לאביון לחיות מזונותיו מצוממצין ולחכי כתב ביר. רתמנא פתות תפתח את
 ידך לחיות ידו קמוצח לחיותו בחוסר כל גם בתתלת חפרשח רמז לזח באומרו כי יחיה
י פרשו-, א ר 4 הגי משמע ו כ א בעצמו אביון מ ו ז כי ה  בך אביון 4רמו
 בעני שמזונותיו מצומצמין ויקשה בדני׳ לתת צדקה ועליו באה האזהרה שאל
 ירע בעיניו אלא פתוח יפתה את ידו ועצה טובה קא משמע ליה שבזה יתרבו נכסיו ודש
ן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כלומר אם תכוף יצרך ופתוח תפתח את ידך ת ן ת ו ת  נ

 ונתון חתן לו הנני מבשרך ומבטיתך שתרבה בנכסים וכשתתן לעני לא ירע לבבך כי
 חתן
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 תתז לו מרוב כל ובשמחה ובטוב לבב תתן מה שתה* ודש ולא ירע לבבך בתתך לו.
 וההבטחה השנית חאמורח בתנא דבי ר׳ ישמעאל שמצילתו מדינת של גהינם
א ג״כ באומת נתון תתן לו ולא ירע לבבך וח׳׳פ אם נתק  לדעתי רמיזח ת
 תתן צדקח חנני מבטיחך שלא ישלוט בך יצר ה״ע וזהו ודא ירע לבבך שחם שני יצריך

 יצה׳׳ט ויצהיר אלא תמיד יהי׳ כפוף יצהיר ליצה״ט ובזה תנצר מדינה של נתנם.
 ולהיות כי טרחתי הרבה באגדה זו ׳רדיתי ממנה צוף דבש וטעמתי ויאות עיני ואשר
 עד כה עזרני ח׳ ורמזתי דכריחם דל במקרא זח אמרתי אציגח נא עמך את

 אשר נשאתי ונתתי בעבור תברכני גפשך.
 ןץ״ל האגדה הזאת דרש רב עוירא זמני! אמר לה משמיה דרבי אמי וזמנין אמר לה
 משמיה דרבי אםי מ״ד בה אמר ה׳ אם ישלמים ובן רבים וכן נגוזו ועבר אם רואה
 אדם שמזונותיו מצומצמים יעשה מהם צדקה וכל שבן כשהם מרובים מאי ובן
 גגוזו ועבר תנא דבי ר׳ ישמעאל כל הנוח מנכסיו ועושה מהם צדקה נצול מדינה של
 גחיגם משל לשתי רחלות שחיו עוברות במים אחת גזוזה ואחת שאיגה גזוזה גזוזה עברה
 שאינה גזוזה לא עברה ועינתיך אמר מר זוטרא אפי׳ עני המתפרגם מן הצדמה יעשח

 צדקה לא אענך עוד תני רב יוסף שוב אין מראין לו םמני עניות.
• שלמים מזונותיך וכ״ש אם רבים.  ופרען״י דל ודל שלמים מצומצמים והיק קרא א
 ובן גגוזו ועברו הלא הם משולים לעוברים בגהר עיי גזיזה שהגזוזה עוברת כך

 גזוז מהם לצדמה וירבו. ועניתיך לא אענך עיר םיפיה דההוא ההא הוא עכ׳׳ל.
 להאיר עינינו במליצת הקדושים חללו ראיתי לחקור ראשונה אמאי גקט במלתיה וכן
 גגוזו ועבר כיון דלא דר יש ביה מידי עד לבתר הכי ברבי ר׳ ישמעאל עוד מה
 כרן באומרו אם רואה אדם הליל מי שמזונותיו מצומצמים יעשה מהם צדקה עוד תכי
 קאמר וכיש כשהם כתובים וקרא כתיב וכן רבים דמשמע דשגיהם שוים ואע״ג דהםברא
 נותנת דב׳׳ש הוא מ״מ למדרש קרא קא אתי וקרא כתיב וכן ואומת וכי ש זו מגין לו עוד
 אומרו מאי וכן נגוזו ביק דאתי למדרש בוליה קרא בדקאמר בריש מילתיה היה די באומת ובן
 נגוזו ועבר תגא דבי ר׳ ישמעאר כדקאמר בועיניתיך ולא קאמ׳ מאי ועיניתיך עוד כיון דעיקר
 דרשת האי קרא היינו פירושא רובן נגוזו שהם משולים לעוברים בנהר א״כ עיקר דרשת כולי׳
 קרא בדבי ר׳ ישמעאל תליא א״כ רב עוירא הוה ליה למדרש כולה קרא משמיה דרב
 ישמעאל דלכאורה ר׳ אמי או ר׳ אםי לא אשמועינן כלל עוד בהא דדריש מר זוטר א
 בועיניתיך דאפי׳ עני וכו׳ אין םדר למקרא זח ישחתחיל במי שמזונותיו מצומצמים דהיינו
 אם שלמים ותאמר בתרה וכן רבים לעלויא וחזר לירד וחשיב עני המתפרנס מן הצדקת
 ובדברי רבינו רש׳׳י ראיתי לדקדק אומרו והיק אם שלמים מזונותיך וכו׳ דלכאורה מיותר הוא
 דבהדיא קאמ׳ לה תלמודה ומאי אתא רבינו למימר מצורף לזה אומרו מקמי הכי שלמים
 מצומצמים מה כוין בזה עה אומרו וכן גגוזו ועבר הרי הם משולים לעובתם בנהר
 אהיכא קאי אי קאי למילתא דר׳ ישמעאל ליתא דר׳ ישמעאל לא קאמר אלא להציל
 מדיגה של גהינם ורביגו סיים וקאמר כך גוזז מהם לצדקה ותו ממה דקאמר הרי הם
 משולים לעוברים בגהר משמע דראו במילתיה דר׳ ישמעאל קאי ואי קאי רביגו במילתה
 דרב עוירא תכי גקט במילתיה וכן גגוזו ועבר ותלמודא לא דריש ליה עד לבתר הבי
 והכי הוה ליה למגקט במילתה יעשה מהם צדקה ולפרש בה הכי שהרי הם משולים
 לעוברים וכו׳ עוד הא דקאמר דל םיפיה דההוא קרא הוא לא גיתא לי דאמ שלמים

 ועגיתיך מליח חד קרא והוד, ליה למימר םיפיה דהרא הוא מאי ההוא דקאמר.
 ונראה לי לומר דמעיקרא חוח משמע לן דפשטיח דקרא ראם שלמים וכן רבים חכי

< הוא א כ ) 
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 הוא אם ממונו של אדם חוא שלם כלומר שהוא מוצלח כאומרו שלם בממונו ונוסף
 על זה שג״כ הם מתרבים ודש וכן רבים וכן נגוזו ועבר כלומר וכפי שלמותם גוזז מהם
 לצדקת כראוי לו ועבר משל לשתי רחלות כדקאמר ר׳ ישמעאל והאי פירוש לא ניחא
 ליה לבעל חאגדח דאומרו אם שלמים משמע דחוי תנאי ואיך אפשר לומר שאינו מזהיר
 על הצדסה זולתי למרובה בגכםים עוד דלישגא דוכן רבים לא אתי שפיר דבתה דקאמר
 אם שלמים דהיינו שהוא בתכלית השלמות מה צורך לומר אח״כ וכן רבים על כן דרוש
 דרש בעל האגדה אם שלמים אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים מאי תקנתיה יגזוז
 מהם לצדקה וירבו ואומרו בנמרא וכ׳׳ש כשהן מרובין לדעתי לאו היינו וכן רבים דכתיבה
 בקיא דההוא לאו כ״ש הוא אלא שניהם שוק אבל כ־ש דקאמר הבא ממה דקאמר אם
 שלמים בלחוד דהיינו מצומצמין מנא שמעינן דכ״ש רבים וזהו שכוין רש׳׳י דל שכתב
 אם שלמים מצומצמין וה״ק קרא אם שלמים מזוגותיך וכ־ש רבים גלה לנו דל דהאי
 וכ״ש כשהם מרובים לאו פירושא דוכן רבים דקרא הוא אלא כוליה מילתא הוי פירושא
 דאם שלמים ודש אם שלמים מצומצמין וה״ק וכו׳ כלומר אחר שהודיענו בעל האגדה
• שלמים  אם שלמים דהיינו מצומצמין מעתה השומע ישמע ויבין מעצמו דרדק קרא א
 וכ״ש אם רבים והנה כפי זה תקשה לך מאי וכן רבים דקאמר חדא דלאו וכן הוא אלא
 כ׳׳ש ועוד דהא שמעינן ליה מאם שלמים כדקאמרן ולמאי אצטריך להבי אייתי תלמודא
 הא דתנא דבי ר׳ ישמעאל דביה מתפרש כוליה קרא שפיר ומדיימא וכן רכים ולהכי
 קאמר מאי וכן גנוזו משום דקשיא ליה מאי וכן רבים כדאמרן להבי קאמי־ מאי וכן גגוזו
 כלומ׳ קודם שתשאל מאי ובן רבים וקודם שאפרש לך פירושא דידיה עמוד והתבונן על
 וכן נגוזו ובביאורו תדע ותשכיל מאי וכן רבים ודש מאי וכן נגוזו תני דבי ר׳ ישמעאל
 בל הגוזז מנכסיו ועושה מהם צדקה ניצול מדינח של נהינם משל לשתי רחלות ובו׳
 ורבויא דכל דקאמר ר׳ ישמעאל הוי לאתויי אפילו מרובים וה״פ כל הגוזז לא מכעיא מי
 שיש לו נכסים מועטים וגוזז מהם לצדקה שניצול מדינה של גהינם אלא אפילו מי שיש
 לו נכסים מרובין ונוזז מהם ג״כ לצדקה גיצול מדיגה של גהינם וכפי זה הוי האי דרשא
 דרבי ישמעאל איפכא מדרשא קמייתא דאם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים וכו׳ דהתם
 הוי עיקר הדרשא במי שנכסיו מועטין ורבים אתו במכ׳׳ש דההיא דר שא באה להשיא
 עצה הוגנת למי שנכסיו מועטין מה יעשה וירבו וכיון דבהכי מתרבו כ״ש מי שנכסיו
 מרובין שיפרו וירבו לרוב וכדרשת ר׳ ישמעאל דהיינו להצילו מדינה של נהינם הוי
 עיקר הדרשא במי שנכסיו מרובין שאפי׳ מישיש לו נכסים מרובים ואינו מרניש בהוצאתו
 לצדקה אפי׳ הכי ניצול מדינה של נהינם וכ׳׳ש מי שנכסיו מועטין ומוציא מהם לצדקה
 שראוי לו שיוצל מדיגה של גהינם ונמצא מי שנכסיו מועטין ומי שנכסיו מרובין שניהם
 כאחד טובים לחיות כל אחד מהם ראשון לכל דבר שבקדושה להשמיענו בו תידוש
 והשני אתי במכ׳׳ש זה בתיקון וזה בהצלת שבתיקון שירבו הנכסים עיקר החידוש כמי
 שנכסיו מועטין שאפי׳ שהן מועטין בהיותו נוזז מהם לצדקה יתרוותו וכ׳׳ש אם הם רכים
 שכן ירבח וכן יפרוק ובחצלח חד עיקר הדרשה וחחדוש במי שנכסיו מרובים שאעפ״י
 שחם מרובים ולא חלי ולא מרגיש בפרוטח שגותן לעגי אפי׳ חסי גמולו ישלם לו הקכ׳׳ה
 להציל לו נפשו מני שתת וכ׳׳ש כשחם מועטין ומצטער ונותן כדי חייו לעני שפשיטא
ק לשתי  שיוצל מדיגח של גהינם ובהכי מדייקא שפיר דאומרו אם שלמים וכן רבים מ
 הדרשות אומרו אם שלמים בוק לדרשא קמייתא אם רואח אדם שמזוגותיו מצומצמים
 ודש אם שלמים וממילא משתמע וכ׳׳ש אם הם מרובים כדאמרן ואומרו וכן רבים כויץ
 לדרשא תניינא דר׳ ישמעאלי דבל הגוזז נצול מדיגה של גהינס דבההוא הידוש הוי כמי
 שגכםיו מרובין ניצל מדינח של גהינם ומי שנכסיו מועטין אתיא ממילא במכ״ש ודש

 אם
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 אם שלמים ובן רבים כרומר הנני משמיעך כיום את דבר ה׳ יקר וחידוש במצות
 הצדקה בין אם הם שלמים בין אם הם מרובין כל א׳ שמעינן ביה הדושא הא כדאיתיה והא
 כהאיתיה זה בתיקון וזה בהצלה כדאמרן ואומרו וכן נגוזו ועבר פריץ הכתוב לומר תדע
 לך מפני מה השוה יחד עשיר ואביון באומרו אם שלמים וכן רבים שכן הם משולים
 לעוברות בנהר וכיון שהושוו לעוברות בנהר החכם עיניו בראשו להשוות מדותיהן
 שלתיקון שירבו נכסיו דרשינן שלמים ולהצרתו מדינה של גהינם נקטינן וכן רכים
 כמדובר ועתה בני עמוד והתבונן מה גמלצו להכי דברי רש״י דל שכתב ובן גגוזו ועבר
 הרי הם משולים וכו׳ כך גזוז מהם לצדקה וירבו שאומרו הרי הם משולים הוי פירושא
 ממש דוכן גגוזו דקאמ׳ קרא כמו שאמרנו שהכתוב אומר תדע למה השרתים שלמים
 וכן רבים שוכן נגוזו ועבר כלומר הרי הם משולים לעוברים בגהר גמצא שמאמר רש׳׳י
 הרי הם הוי וכן ממש דקאמר קרא ואעפ״י שאמור למטה בדרשת ר׳ ישמעאל בהצלת
 מדינה של גהינם אפי׳ הכי קאי אדלעיל להבין פי׳ תאם שלמים וכן רבים ולהכי אתיא
 תלמודא ברשון שאלה באומרו מאי וכן עוזו ועבר כדכתבינן רעיל ולהכי כת׳ דל כך
 גזוז מחם לצדקח וירבו ואומרו אח״ב ועיניתיך אמר מר זוטרא אפילו עני המתפרנס וכו׳
 הוקשה לו למר זוטרא אחר שתודיענו שמי שמזונותיו דחוקים בצדקח ירבו חיכי קאטר
 ועניתיך להבים דרש מר זוטרא דועניתיך לא קאי אלא ארישא דקרא דאם שלמים
 וכן רבים והוי כאלו כתי׳ ואם עניתיך דהיינו עני המתפרנס וכו׳ ואומרו רש״י סופיה
 דההוא וכו׳ הרניש ז״ל אמאי שבקיח קי־א לעני אחר שפירש מתן שכר של עשירים
 וחבנונים חיח רו לסדרם ולחברם יחד זח אחר זח ולפרש מתן שכרן כאחד וישב זה דל
 באומרו ועניתיך םופיח דחהוא קרא הוא כבר הודעתיך למעלח כי אומרו אם שלמים וכן
 רבים הם שני דרכים והוי כאלו הם שני מקיאות זה לתיקון וזה להצלת אומרו אם
 שלמים הוי לתיקון והוי כאלו סיים כיה וכ׳׳ש רבים ואומרו וכן רבים הוי כאלו כתיב מי
 שרבים נכסיו יעשה מהם צדקה וינצל מרינה של נתנם והוי באלו סיים ביה וכיש כשהם
 מצומצמין ועתה אומרו ועניתיך מן הראוי היה לו לכותבו באומרו אם שלמים והכי הל״ל
 אם שלמים ועגיתיך שהם שתי מדרגות זו אהר זו אלא דשכקיה קרא לכסוף משום
 דשלמים ורבים הם שוים בדמיוגם לעוברות בגהר כדאמרן ודש ובן גגוזו ועבר כתמר
 שהושוו שניהם ונמשלו לעוברות בנהר לחכי חברם יחתו ולבסוף כתב ועגיתיך אבל
 מן הראוי היה למכתביה בתר שלמים ודש םיפיה דההוא קרא לדעתי רמז לנו דל דשתי
 מקראות כתיבי בהאי קרא וכאלו פסקת׳ לתאי קרא לשתי מקראות ותאי ועניתיך סופיה
 דחחוא קרא רחיינו אם שלמים חוא ואומרו אחייב לא אענך עוד תני רב יוסף שוב וכו׳
 לדעתי חוקשח לו לרב יוסף וכי אין לו שכר בי אם לא אענך חרחקת הנזק ולא דמי
 חאי למתן שכרו של חבירו ישאותן פרים ורבים ומוםיפין בנכסיחם וזת תעני די לו באמור
א  לא אענך עוד עדיפא מיניח חוח ליח למימר שרוח וחצלחח תבוא לו ואומרו עוד ל
 מדייקא דבשלמא כד חוח משמע לן דועניתיך פירושו ואפי׳ אם אענך בצדקח לא
 אענך עוד אבל חשותא דקא מפרש לן דועניתיך פירושו אפי׳ עני חמתפרנס וכו׳ מאי לא
 אענך עוד לחכי ישבו רב יוסף דחאי עוד אין פי׳ במשמעו אלא פירושו דבר חנוסף על
 תעניות כלומר למעלח מן תעניות וחם סימני עניות שאינם חעניות בעצמו אלא חם דברים
 חעומדים על נביו ואפי׳ חעשיר וכ׳׳ש תכנוני אפשר שיראו וימצאו בו זח תעני שנותן
 צדקת מלבד שינצל מן תעניות ינצל מן חסימנין וזחו לא אענך עוד כלומר לא אענך
 בדבר שנוסף ולמעלח מן חעוני וזחו סימני עניות שתזכיר רב יוסף ותם רמוזים בתיבת
 עוד. וחנח זכינו לרמוז בקרא דולא ירע לבבך חני שתי מעלות תאמורות באנדח זו בענין

 חצדקח וחנם סמוכים רעד לעולם.
 ראה.



ר ראי׳ החיים ו א  m ב

 ראה אנכי מח שהתחיל בלשון יחיד ואמר ראה וסיים בלשון רבים אפשר לדעתי שרמז
 י למד, שאמרו דל בקדושין שלחי פ׳׳מ ר׳ אלעזר בר׳ שמעון אומר לפי שהעולם
 נדון אחר רובו והיחיד נדון אחר רובו עשה מצוד, אתת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל
 העולם לכף זכות ונו׳ ולזה חתחיל הכתוב לדבי בלשון יחיד לרמוז לנו שבחירת תחיד
 עושה רושם גדול לרבים וכאלו ברכתם וקללתם תלויה היא ביר בל יחיד ואפשר עוד
 שיובן זה במד, שדרשו דל במדרש רבה ודל ראה אנכי א׳־ר אלעזר משאמר הקב״ד,
 הדבר הזה בסיני מאותה שעה מפי עליון לא תצא הרעות והטוב אלא מאליה הרעד,
 באה על עושי הרעה והטובה באה על עושי הטובה ד׳א א״ר הגי ולא עוד שנתתי לכם

 שני דרכים אלא שנכגםתי לפגים משורת חדק ואמרתי לכם ובחרת בחיים.
 וראיתי לעורר בדבריהם ראשונה מאי קא קשיא לחו בהאי קרא אי קשיא לחו דהאי
 קרא פליגא אקרא דמפי עליון דמהכא משמע שהרעות והטובות מפי עליון
 יצאו ומאתו הם דהכי כתיב גותן לפגיכם היום ברכה וקללה והתם כתיב איפכא דמפי
 עליון לא תצא הרעות וגו׳ התם בקרא במפי עליון דחוה ליה למנקט האי דרשא דאלמלא
 ההוא קרא דמפי עליון האי קרא לית ביה פירכא א׳׳כ האי דרשא אין כאן מקומה ואע׳׳ג
 דגימא דגיחא קמיה למימר הד דרשא בהאי קרא לא הוה ליד, למגקט במירתיה ראה
 אגבי דאיהו לא השיא ליד, אלא סיפא דקרא דגותן לפניכם חיום וגו׳ דפליג אקרא דמפי
 עליון וא״כ םיפה דקרא הוה ליה למגקט בדרשתו. עוד דקארי לה מאי קארי לה פשיטא
 דאין הסבת, נפרע מן הרשע אלא העברה בעצמה גפרעת ממגו מאליה כדכתיב מפי עליון
 וגו׳ והאי קרא דאנכי נותן ברכה וקללה לאו בפרעון משתעי אלא אבתרה ורצון מאי שנתן
א ת ל י  חקב״ח הבחירה בידו לילך באיזה דרך שיבור לו הטובה היא אם רעה ובהאי מ

 משתעי קרא ולחו קד׳ ברבר, וקללח.
 עוד שבפתיחת דבריו שאמר משאמר וגו׳ מאותר, שעד, מפי עליון וגו׳ משמע שכווגתו
 לתרץ ולחפליג שגי מקראית אלו בזמגים מופ*תם דקרא דאגכי נותן לפניכם
 נאמר בסיני ומפיו יצא חרע וחטוב יקרא דמפי עליון גאמר משם ואילך וא׳־כ כהכי
 נתיישבו שני כתובין חמכחישין זח את זח ומח לו עור לומר אלא טאליה חרעח באח וגו׳
 דבהאי סיומא הוי מצי לתרוצינחו לחני מ־אי מבלי שיפרידם לשני זמנים *־*לא אפילו
 שנומר ששניהם נאמרו בסיגי ובזמן א׳ לא קשו אהדדי דהאי קרא דאנבי נותן משתעי
 בבחירה שנתנה ביד האדם לבחור בטוב והפכו !זהו ברכה ומללה ואמנם הדרך
 שבחר לעצמו ממגד, יגיע לו שכרו אכ טוב אס רע כדאמק לעיל ולמח חטריח את
 עצמו לומר משאמר מאותר, שעד, וגו׳ עוד ראוי לדקדק לטח כפל באמרו משאטי־
 וכו׳ טאותד, שעח וכו׳ באחד מהם די. עוד למה ברעד, אמר טאליח ובטיבח לא
 אמר מאליח ויצורף לזד, למד, תקדים מלת מאליח למלת חרעח. עוד תאי ד״א לא קאי
 בלל אחאי קרא תתם בקרא דובחרת בחיים שייבא חאי מלתא ובין דשייכא חכא או
 חתם מאי אתאלאשמועינן ר׳ חגי בדרשחזו ועל חבל חאי ולא עוד דמאמר קשהלחולמו

 שנראה דלשון מעוקם הוא שחיח לו לומר ולא די שנתת ונו׳ מאי ולא עוד דמאמר.
 ונראה תי לומר שבעלי אגדת זו הוקשה להו כמרא אמאי פתח בלשון יחת כיוןדכולי
 עניינא משתעי בלשון רבים וזתו דגקטי בריש מלתייהו ראה אנכי ובא ר׳
 אלעזר ליישבו במאי דשקלינן וטרינן תאי קרא בתדי קרא דמפ׳ עליון ובמאי דסליק
 בתירוצא דמלתא יעלת בידינו דיוקא דאמאי פתת בלשון יתת דלכאורת קשו הראי
 אהדדי דהכא משמע דחקב״ה מעניש את הרשע ומטיב לצדיק וחתם כתיב מפי עליק
 לא תצא וגו־ והיה אפשר לתרץ ולומר דמאי דכחיב מפי עליון לא חצא תיינו מסיני
 ואילך בתר דכתיב קרא דראה אנכי וזהו מאי דמשמע לכאורה דמתלץ י־׳ אלעזר
 במושטא דמילתא אבל לדעתי תאי תירוצא דחית ר׳ אלעזר במילתיה דקאמר משאמר

 הקב״ה
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 הקב״ה מאותה שעה וגו׳ כלומ׳ לא תימא דבשעה שאמר הקב״ה בסיני ראה אנכי גוה! ברכה
 וגו׳ או יצא מפי עליון רעות וסכות וקיא דקאמר מפי עליון לא תצא וגו׳ היינו בתר רבי
 דהא ליתא דאפילו בסיני בשעה שאמר אנכי נותן ברבה וגו׳ מעולם לא יצאת מפיו
 רעות והטוב וזהו שאמר משאמר מאתה בלומר משאמר הקב״ה דבר זה בסיני אפילי
 מאותה שעה עצמה מפי עליון לא תצא ונו׳ טעמא דידיה הוא דאי אמרינן דבםיני גז־־
 אומר השי׳׳ת ונדר לתת לאיש כדרכיו בין טוב בין רע אימתי נתקיים מקרא זה ועודדקרא
 כתיב נותן בלשון עתיד לכן אמר ר״א שאי אפשר לומר שבסיני יצא מפי עליון הרעות והטוב
 אלא אפילו באותה שעה עצמה לא יצא מפיו הרעיה והטוב ואס קשו קראי אהדדי לכן
 תירק ר׳ אלעזד ואמר אלא מאליה הרעה באה וגו׳ כלומר ישוב שני מקראית לאו כדס׳׳ד
 לתרוצי שבזמן שנא׳ מק־ א זה לא גאמר מרךא זה דהא ליתא כדאמרן אלא תירוץ
 הדבר הוא בשנפ־ש דהא דקאמר ק־א מפי עליון לא תצא לא לבולי מלתא היא בין
 טוב בין רע דלא דמו אהדדי אלא הרעה היא דבאה מאליה על עושי הרעה וכזה ה׳ לא
 צוד. אלא היא מעצמה נפיעת מעושיה אבל הטובה הקבר, נותנת לצדיק ונזכר שמו על
 הטובה וזהו שאמר ר׳ אלעזר ברעה מאליה ובטובה לא אמי מאליה וכזה נתיישבו שני
 כתובים הללו דקרא דקאמר טפי עליון לא תצא היינו כדעה דהיא מאליה נפרעת מן
 הרשע אבל הטובה ושכר הצדיק השי״ת כביכול נותנת ומשיגה לעושי הטובה יכי תימא
 בהדי.-, כתיב לא תצא הרעות והטוב הא ראו קישיא דמצינן לפרושי דהאי הטוב לאו
 בשכר הא משתעי אבל בברירת הטוכ לא צוד־, לארם ללכת בדרך הטוב אלא הבחירה
 נתונה בידו ללכת כדרכי לבו אכל אס בירר לעצמו את דדך הטובה הקב״ה נותן לו
 שכת מה שאין כן ברע שכמו שהבחירה נתנה ביד האדם לבחור בדרך הרע ומפ
 עליו! לא תצא כך עונשה אינו טפי עליון אלא עונותיו ילכדונו וזהו דנקט הרעות בלשון
 רבים לרמוז שהם רעות שתים הבהירה וחעונש ובטוב חוכיר אתת לרמוז שאחת טובה
 היא שאינה מפי עליון אבל השנית והיא השבי• הקב׳ה כביכול בעצמו משפיעו לראש
 צדיק (ופירוש זה שמעתיו בפי רבים) ומה שאמר מאליה הרעה ולא אמר הטובה מאליה
 רצה לרמיו לנו שפורענות הרשע אינה נקראת רעת אלא אחר שיורדת למטה ופוגעת
 ברשע אכל קודם לכן אינה נקראת רעה שאין רע יורד מלמעלה אלא בשעה שראיי
 הרשע להענש אחד משלוחי מקום בא ובפוגעו ברשעןמענישו אז נקרא מלאך רע
 ופעולתו רעה וזהו שדקדק מאליה הרעה כלומר פירענות הרשע ועונשו קודם ביאתו הוא
לא יקרא רע ואחר ביאתו יקיא רע אבל במדת טובה קודם ביאתה ומעת היותה  היולי ו
 שם טובה גקראת וזהו הטובח באח וכו׳ ר׳ חגי רצה לישב מקרא זח באופן אחר אמר
 דלהכי פתח בלשון יתיד אעפ׳׳י שסיים בלשון רבים לפי שמציגו שלא די שגתן הקב׳׳ה
 חבחירח ביד חאדם אלא שאמר לחם ובהרת בחיים ומוכרחים אנו לומר שלא לכל אדם
 מותר חקב״ח ואומר לו ובחרת בחיים שא״כ גמצא שכר חצדיק מתמעט כיון שבחירתו
 גתמעטח באמור לו חשי״ת ובחרת בחיים אלא ודאי לא גאמר זח אלא למי שתתחיל
 ללכת בדרך חישרח וגתגלתד, בחירתו חטובח אז מסייעין אותו מן חשמים ואומרים לו
 ובחרת בחיים וכמו שאטרו ז״ל חבא ליטחר מסייעים אותו אבל כל עוד שתא מעצמו
 לא חשתדל לבחור בטוב אין מזהירין ולא מםייעין מן השמים על שום דבר ואפשר
 לדעתי שזח כוין ר׳ חגי ורמז בעהימת שפתיו שאמר ולא עוד שגתתי לחם שגי דרכים
 וגו׳ כלומר׳ אעפ׳׳י שחקב״ח ויתר לאדם ואמר לו ובחרת בחיים על כרחיגו גאמר שאין
 הדבר כמשמעו אלא הבהירה ניתנה ביד האדם ולא עוד כלומר ולא יותר דחייגו לומר
 שמלבד הבתירד, מםייעין אותו על בחירת הטוב שזה אינו שלא נתן הקב״ה אלא הבחירה
 לבד וסידור לשונו הוי כאלו כתיב ולא עוד בסוף מילחיה ואמרה בריש מילותיד. משום
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 דםוף סוף כוונת פשטות דבריו ר״ל שלא די שנתן הקב״ה לפני האדם שני דרבים אלא
 שנכנס לפנים משורת הדק ואטר ובחרת בחיים ואע׳׳ג דלא נאמר זה אלא לטי שהתחיל
 בדרך הטוב מ״מ לפנים משורת הדין וטובה מכופלת היא ושפיר קאמר ולא עוד שפי׳
 ולא די אלא שעיקם שפתיו הקדושים ולא אמר ולא די לומר לנו שלא לכל אדם הוכפלה
 טובח זו ונאמר לו ובחרת בחיים אלא כל העולם נתן להט טובה אהת שהיא הבחירה
 ולא עוד כלומר ולא יותר אלא שמצינו שנכנס לפנים משורת הדין למי שהתחיל לבחור
 בטוב שמםייעו ללכת בה וטובה זו אעפ״י שכפי הנראה לאו טובה מקריא כיון שהתחיל
 ללכת בדה מעצמו מ״מ כפי שורת הדין טובה היא שהדין נותן כיון שהבהירה ניתנה ביד
 האדם ועתיד ליטול עליה שכר א״כ אין ראוי שיםויע בשום דבר וביון שהשי״ת מסייעו
 ןמחזיק בידו ואומר לו ובחרת בחיים טובה מכופלת היא ודבר זה שמעתי אומרים בפי׳
 פםוק טיב וישר ח׳ וגו׳ דלכאורח קשר אם טוב למת ישר ואם ישר למח טוב דטוב
 חוי לפגים משורת חדק וישר חוא צדיק במפעלו ועושח קו חיושר ומאי על כן יורח
א משום  דמשמע דמשום דטוב וישר ח׳ לפיכך יורח חטאיט חדרך וחיא דרך חטובח ה
 טוב לחודיה לא הוה מורה ואמאי טוב לחודיה םגי ועדיף ממה דהוי ישר בהדיה ותו
 מאי בדרך דקאמר חדרך חוח ליח למימר ובמד, שאמרנו מתיישב דלאו לכל חטאים
 חקב״ח מורח לחם דרך חטובח אלא דוקא למי שחוא מעצמו חזר בתשובת ובחר בדרך
 חטוב ונכנס בת אז מסייעין אותו מלמעלח וטחזיקיט בידו דייקא דקאמר קרא יורה
 חטאים בדרך ולא כתיב חדרך לומר שא־נו מורח לחטאים אלא דוקא בחיותם עומדים
 בדרך חטובת ונכנסו לתיבת אבל אם עדין לא נכנסו לתוכח אינו מורח לחם כי חבחירת

 ניתנת ביד חאדם לבחור כחפצו.
 והשתא שפיר קאמר קיא טוב וישר ח׳ על כן וגו׳ דמשום טוב לחודה חיח ראו
 שאפי׳ שהאדם לא גתגו לבו ודעתי לבחור בטוב לחיות מראים לו דרך חטובה
 ומשום ישר לחודיה הדק נותן שאפי׳ שנכנס חאדם באורח טישור לבלתי עזור לו בשום
 דבר כיון שהבהירה נתנה בידו ולכן בשיתוף שתי טדות אלו הטוב והישר על כן יורה
 חטאים בדרך כלומר משום מדת הטוב לפיכך חוא מורח לחטאים ומשום מדת היושר
 לפיכך אינו מורח לחם קודם כניסתן לדרך אלא דוקא בתר כניסתן בתוך דרך חטוב
 וזחו בדרך דוקא וזחו כווגת ר׳ חגי במדרש זח שבפשיטות דבריו אמר שמלבד חסד ה׳
ם ה  שגבר על ברואיו בתת הבהירה בידם לזכותם עוד חוםיף במדת חטוב באמור ל
 ובחרת בחיים וזהו שאמי ולא עוד וגו: כלומר לא די שגתהי להם שגי דרכים אלא
ם ד  שחוםפתי ואמרתי ובחרת בחיים וממח שעירם ואמר ולא עוד רמז לגו שלא כל א
 זוכר, לזד, לפי שחבחירד, נתן השי׳׳ת ביד האדם והדין נותן שהוא יבחר לעצמו מה
 שירצה וזהי שאמר ולא עוד שהוי כאלו קאמ׳ נתתי לחם שני דרכים ולא עוד כלומר
 לכל בשר ולכללות העולם נתתי להם שני דרכים ולא עוד כלומ׳ ולא יותר אלא זו
 בלבד עשח חשי׳׳ת עמו שכבר בחר והקריב לעצמו דרך הטובת אז מסייעין אותו ומתזיסק
 בהו ואומרים לו ובחהת בחיים ונמצא שעלח בהינו מזח שאעפ״י שחבחירח נתן חשי׳׳ת
 לאדם מצינו שלפעמים חקב׳־ח עוזר לאחד על בחירת הטוב ולא כל אדם זוכה לזד,
 אלא דוקא מי שכבר בחר לעצמו דרך הטובה ובזח נתיישב מקרא זח מפני מח פתה
 ביחיד וסיים בלשון רבים שחבחירה נתנה לכל חעולם ולכן אמרח בלשון רכים לפניכם
 ופתח בלשון יחיד ואמר ראח לומר שחיחיד שתתחיל במצוח ובחר דרך הטובה מן
 השמים אומרים לו גמור והשי׳׳ת כביכול מראה לו דרך הטובה וטינה לא תזוז שכיון
 שחוא בחר הטוב לעצמו מעצמו גם ח׳ יחן חטוב לחחזיק בידו כי חפץ חסד חוא כנ״ל

 ח׳ נסי חיים כפוםי.
 ילך



 באור כי תצא ־ כי תבוא החיים פד
 ולך תהיה צדקה וגוי בקדושין פ׳׳ק א׳׳ר יצהק מנין לב״ה שקונה משכו! שנא׳ ולך תהיה
ם אינו קונה צדהח מנין מכאן לב״ח וגו׳ היקשה בעיני מנין ליה לה׳ יצחק  צדקה א
 הא דאע״ג דאינו קינח מ״מ צדקח איכא ממח שיחווה לו לשכב עליו והאמת אחר
 שעמדתי עליה מצאתיה לתוספות והם דל תירצו ודיל וי״ל דדייק לה ממה דכתי׳ ושכב
 בשלמחו וברכך ואם לא קנאו הוה ליה מה שהעני מברכו רבית דברים וי׳׳מ דלא
 מיקרי צדקח אלא מח שנותן משלו וכו׳ ואני בעוניי קושיא חזינא תירוצא לא חזינא
 דתירוצא קמא דקאמרי דל דדייק לח מושכב בשלמתו וברכך לישגא דגמרא לא מישמע
 דדייקי לה אלא ממילת צדקה לא מזולתה גם מה שתירצו דל דלא מקרי צדקה אלא
 מה שגותן משלו אף אם גורה כלל זה ג״כ זה נותן משלו הוא דכיון שמשכגו בידו
 ברשותו והחזירו לו נותן משלו מקרי לכן ג״ל לתרץ ולומר דדייק לה טדכתיב ולך
 תהיה צדקה ולא כתב וצדקה תהיה לך דאלו הוה כתיב כן הוה משמע שבא הכתוב
 לומ׳ שאעפ׳׳י שהעני שוכב בשלמתו ובפי הנראה ליכא צדסה אפי׳ הכי השמיענו שצדקה
 תחשב לו מאת ח׳ כי חפץ הסד הוא ודש וצדקה תהיה לך אבל השתא דשני קרא
 וכתב ולך תחיח צדקח משמע דאתא קרא לאשמעי׳ אגב אורחיח כי צדקח זו חנז׳ בפסוק
 זח לא בא לו בתורת חסד אלא זכה לה ושלו היא מן הדין ואומרו ולך תהיה צדקת
 היא כמודיע הדבר ומזכירו לא כמחדש דבר ודש ולך תחיה צדקה כלומ׳ אם תחזיר
 לעני משכוגו תכף ומיד זכית במצות צדקה מן הדין וזהו ולך תחיה צדמה והשתא
 בשלמא אי אמרי׳ דב״ח קונח משכון ניחא דלהכי כתב קרא ורך תהיה צדקה להודיענו
ה א׳׳כ ודאי צדקח זו חידוש היא  שצדקח זו זכח לח מן חד ין אבל אי אמרי׳ דלא קנ
 שחדשה תורה שאעפ״י שלא קנאו צדקה תחשב לו שחחזיר לעני משכונו וסיים מצוה
 ח׳ דאי לא אשמועינן קרא חא חוח אמינא שאעפ׳־י שחחזיר לו את העבוט לא עבה
 צדקח וא״כ חוח ליה למכתב וצדקה תתיר, לך שפירושו וכיונתו חוא לחודיענו עיקר דמילתא
 דצדקח קא עבה ולא חוח ליד, למכתב ולך תחיח צדקח דמשמע דקרא בא כמודיענו
 דבר שדוא בא מן חתן ויקשח לפי זח דאם לא קנאו צדקח מנין ולפי דרכנו יתהדק
א צדמח דוק ותשכח.  אומרו צדקה מנין ולא קאמר מאי צדקה איכא או מהיכן ת

 נסי ח׳ חיים כפוסי.

 פרשת בי תבא
 היום הזה ה׳ אלהיך מצוך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית
 אותם בכל לבבך ובכל גפשך פ׳ זו סתומה וחתומה מכמה דקתקים דקים וגדולי
 נרנשים בד, ובד, החזקתי ולא ארפא עד ארפח כיד ח׳ חטובה עלי ראשונה יש לדקדק
 פתח דבריה באומרה היום הזה והנה פרשת בכורים שעליה נסמכה פרשה זו אינהאלא עד
 שיכנסו ישראל לארץ כאומרו וחית כי תבוא אל חארץ וכו׳ וא׳׳כ חיכי קאמר קרא
 חיום חזח ח׳ אלחיך מצוך לעשות ומצוח זו אינח נותנת אלא בקרב חארץ ואומר אני
 שלזח חתעוררו רז״ל במדרש ר׳ תנחומח ודרשו א״ר שמעק כן לקיש יצאת בת קול
 ואמרה לו תזכה בשנה הבאת ותביא כהיום חזה כאדם שהוא נותן פרי חדש לתברו
 ואומר לו יהי רצון שתשנה ותתן לי לשנה הבאה עי כ והנד, לכאורה ראוי לתת לב מי

 הזהיקם



א החיים ב  168 באןף כי ת

 הזקיקם למדרש הא־ היום הזה טפי משאר היום הזה הכתובים בתורה ומה נשתנה יום
 זה משאר הימים.

 ולדעתי הזקיקם רזה מה שדקדקנו דהיכי קאמר היום הזה ומצוה זו נפלאת היא מהם
 ורחוקה עד כניסתן לארץ וכי תימא כמה ימים נמי כיוצא בזה היזכרו בתורה ולא
 אחד בהם שדרשו ז״ל בי דרשה זו נובל לומר שבל אותם הימים לא הוזכרו אלא אחר
 חצווי דייל שאחר שאמר מצוה אומר חיום כאומרו מצוד, אתכם חיום מצוך חיום
 והבונה לומר מח שאמרו רז״ל יחיו בעינך כאלו חיום הזח נצטוית עליחם אמנם בחקדים
 תיבת היום למאמר הצווי בא לדקדק ולומר אותו היום בדוקא ודבר זה לא נוכל
 לאומרו במצור, זו כי אינה נוהגת אלא בארץ ללה דרש ר״ש בן לקיש ואמר דהאי היום
 הזה לא קאי אההוא יומא ן>שר דבר משת אר כל ישראל זולתי בת קול שיוצאת ואומרת
 למביאי בכורים תזכה ותביא כהיום הזה באדם וכו׳ ואף אם הם אמת ודבריהם אמת
 הם אמרו ונתנו לנו רשות לפרש המרףאית ע״פ מדותם ואנהנו קמנו ונתעודד לפרשם
 באופן שתתישב פ׳ זו על אופנה בעזרה סיבה ראשונה׳ אך ראיתי לדקדק אומרו ושמית
 ועשית בכל לבבך ובכל נפשך חקור ודרוש כי אזהרה זו לא באח בתורת זולתי ביחוד ה׳
 ואהבתו כאומר וארבת את ח׳ אלהיך בכל לבבך וכו׳ או בעבודתו כאומרו ולעובדו בכל
 לבבכם ובכל נפשיכם או בשתיהן יחד דבשניס אלו אפשר שיתכוין האדם להשתלם
 בעבודתם בשני יצריו ביצר הטוב וביצר הרע שאין יצה׳׳ר מקטרג עליהם כ״כ אמנם
 בשאר מצות שבתורה שהיצר מקטרג עליהם אי אפשר שישתלם האדם בעבודתם בשני
 יצריו בשליטות ורכך די לגו כשנסיף יצהיר אל יצה״ט אבל שיהיו שגיהם בעבודתם
 כשאר מצות זה אי אפשר ולכך לא באה אזהרה זו בשאר מצות וא׳׳כ היכי קאמד
 חכא ושמרת ועשית אותם בבל לבבך ובכל גפשך עוד אומרו את ח׳ חאמרת היום וכי
 חיכן מציגו שחאמירו את קדוש יעקב אם לא במתן תורה שאמרו געשח וגשמע וא׳׳כ מן
 הראוי לומר שם את ה־ האמרת וח׳ חאמירך וכאן אין רו סדר ואין כאן מקומו עה
 אחר כל חשבח הזה שמפורש בכתוב באומרו להיות לך לאלהים וללכת בדרכיו
 ולשמור כל מצותיו מח צורך לומר ולשמוע בקולו מצורף לזח שחיה לו להקדים שמיעת
 לשמירח שכן חוא תסדר ששמיעה קורמת לשמירה עוד אומרו וח׳ שבכל מקום שתזכי-
 וה׳ הוא ובית דיגו ובגין אב לכולן והי חמטיר על סדום וכו׳ שלא עשח בחם שפטים עד
 שהסכימו בית דין חגדול וזח מענותנותו ומרחמגותו ית׳ וכאן מה צורך להזכיר בית דין
 ברחמים גדולים עוד האמרה זו איגה מסודרת כהוגן דלהיות לו לעם סגולה ולתתך עליון
ם היא גם כן מתן שכר כמאמר  הם מתן שכרן של מצות אבל לשמור כל מצותיו אף א
 התנא בפרקי אבות שכר מצוה מצדה מ״מ לא דמי להנך אהריגי שהם שכר גי־ידא
 ולא עשיית מצוה וא״כ הוה ליד, לסדרם באופן נאוה לחבר יהד להיות לו לעם סגולת
 עם ולתתך עליון ולאתר או לתקדים חך דולשמר בל מצותיו עוד אחר בל השבח והשכר
ת י י ש ע א היא חיתח אם וסיבת ל ל ה  חאמור מאי האי דקאמר ולהיותך עם קדוש ו
 המצות ומתן שכרן שארמלא קדושה לא נעשו המצות ואם אין עשיית אין קבלת שכר

 וא־׳כ מה בוק באומרו בסוף כל הברכות ולהיותך עם קדוש.
 ועתה בנים שמעו לי כי להיות מקריב הבכורים מקביל פני שבינה כאומת וענירץ
 ואמרת לפגי ה׳ אלחיך וחגחתו לפגי ד׳ אלחיך וחשתחויתלפני ה׳ אלתיך הקבלה
 זו הלבישתו ענה והאח וחכשירתו לחיות צדיק וחסיד וחתתה ותי גמור בכל פרטיו
 כאומרו בערתי תקדש ולא נתתי ממנו למת לא אכלתי לא בערתי וסיים רדוי
 באומרו השקיפה ממעון קודשך ובו׳ וכונת אומרו השקיפה לדעתי הוא לומר אחר
 שפשפשתי במעשי ולא מצאתי בי עון אשר תטא רק קדשיך נזהרתי לאוכלם בקדושה

 ובטהרה



 באור כי הבא החיים פה
 ובטהרה מעתה נתתי רשות למדת הדין לחטט ולפשפש במעט אמ יש בי עין תהינני בו
 וזהו המכוון באומרו השקיפה ממעון כי השקפה בכי מקום היא קשה אף באן הצדיק
 המתודה הזה בקש מאת ה׳ ששרןף עליו במידת הדין אם נטה אשורו מני הדרך לא
 יחמול ולא יכסה עליו והנה רז״ל נתעוררו רםיכת השקיפה שהיא ככל מקום לרעה ואמרו
 גדול בחם של עושה מצוה שמהפכים מידת הדין למידת רחמים ולדעתי גם זו כימשמעח
 בבל מקום שאיש הזה העומד לפני ד־ ומתודה ואומר השקיפה כלומי־ הנני עומד לפניך
 ובבל אות נפשי הרני נותן רשות למדת הדין לפשפש במעשי ושלא לעבור על פשעי
 ותדיגגי עליו ואקבלגו בשמחת ובטוב לבב ולומר השקיפה ואפשר לומר שגם לוה כוונו
ם וישר ובקש מאת ה׳ מן השמים שידינהו במידת הדק גם  רדל שלהיות האיש ההוא ת
 ח׳ יתן חטיב לדיגו במידת רחמים מרה כגגד מרה וזהו שמהפבין שאמרו דל הגה אחר
 שנתקדש האיש הזה וגתלבש בטהרה להבל עליו עול מלכות שמים בשלמות גדולח
 באומרו הישקיפה גם ה׳ דבר טוב ובשרו ביום טהרתו ויאמרו לו היום הזה ד־,׳ אלהיך
 מצוך לעשות כלומר אחר שטהרת עצמך ודקדהת במעשיך והערת עליך בורא עולם
 שלא עברת על דעת קרנך במו שאמרת חשקיפח גם ח׳ יתץ לך את חתיים ואת חטוב
 שח׳ אלחיך מצוך לעשות ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל גפשך כלומר אעפ״י
 שחקב״ח מצוך לעשות כדי לחגדיל שכרך כי גדול חמצווח ועושח וחיינו לפי שחיצח׳׳ר
 מקטרג על זח ולפיכך גדול חמצווח שהיצה״ר מקטרגו והוא ביפה אותו עם בל זח חגח
 ח׳ מבטיחך שתשמור מצותיו בכל לבבך ובשני יצריך בלומר שלא יקטרגו עליךיצח׳׳ר
תל שאין  כלל רק תקיים מצות ח׳ בכל לבבך ועם חיות שיקיים מצות ח׳ בכל לבבו ו
 יצת טקטרנו עם כל זח בקבלת שכרו ח׳ יחשבי כאלו נצטוד, וחמצווח יצה״ר מקטרגו
 וכופח אוחו כן חאיש חזת יתחשב לפני חמקום כאלו נצטוח ויצח״ר קטרגו וכפח
 איותו כדי לחרבות שכרו ופעולתו לפניו ית׳ ודש ח׳ אלחיך מצוך לעשות ושמרת
 ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך בלומר בענק חשכר יחשב לך בי ח׳ אלחיך מצוך
 לעשות וחי מבטיחך שלא ישלוט בך יצח״ר וזחו ועשית אותם בכל לבבך ואם תשאל
 למד. באו שני חמקראות חללו את ח׳ חאמרת ובו׳ וחי חאמירך חיום וכו׳: י״ל בונת שתי
 חאמרות חללו חיא לומר מח שכתבגו כי בשם שיקרת גדולתו ית׳ בעיני המתודה
ה לקבל עליו עול מלכות שמים שליטח וחשליט עליו מדת חדק לפשפש ולחטט  ת
 אחריו במו שאמר חשקיפח ממעון קדשך וכל זח מרוב התדבקותו ותשקו בעבודת
 ח׳ על כן תיסר נפשו לפגי אלחים לחאמיר אותו ולחגדיל אותו לחיות לו לעם סגולח
ש את ה׳ חאמרת חיום וח׳ חאמירך חיום כלומר כשם שחאמרת והגדלת את ח׳  ת
 הגכבד שמרוב אהבתך אותו קבלת עליך משפטו ודיגו וזהו אומרו להיות לך ראלהים
 ואמר לשמר בל מצותיו ולשמוע בקולו ביאור הכתוב העובד השלם הזה שאיגו מתכוין
 בעבודתו בשמירת תמצות לתשלום גמול זורתי לקים מצות בוראו שזו היא העבודה
 השלימה והתמימח.אשר גשתבח בה אברהם אביגו עליו השלום וזהו לשמוע בקילו שאין
 הבוגד. בעבודה רק לשמוע בקור ה׳ הגה כי כן יבורך גבר ירא ה׳ שגם ה׳ יאמירו ויגדילו
 ואמר והי להודיענו כי גדולה זו ומעלה זו זכה אליה בדיגא ובדייגא ובהסכמת בית תן
 העריק וזהו וה׳ הוא ובית דינו הסכימו לתת לאיש הזה בדרכיו ולמדוד רו כפעולו
 גדולה וכבוד ומה היא גדולתו לתות לו לעם סגולה ולשמור כל מצותיו כלומר שהוא
 מובטח שלא ישלוט בו שטן במעשה ידיו ולא יצה״ר בקיום מצותיו ויהיה במדרגת
 טלאכי עליון שאין יצח״ר מקטרנם וששים ושמחים לעשות רצון קיגיחם וזהו ולשמר בל
 מצותיו ואמר אח׳׳כ ולתתך עליון על כל הנדס הוצרך תכתוב לםדר ברכח זו אחר
 ולשמור כל מצותיו להיות כי כבר הודיעונו רדל כי גדולים צדיקים ממלאכי תשרת

 (כב) והטעם
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 וחטעם הוא כי מלאכי חשרת מוכרחים במעשיהם כי אי, להם בחירה הצק ואי] יצה״ר
 מקטרגם רק רצונם וחפצם לעשות רצו] קוניחם.

 איזנם הצדיקימ גבוהי כח עושה דברו בבחירה ורצק ויצח׳׳ר מקטרגם ונלחם בם וכפו
 אותו לפיכך !תלת מעלתם ממלאכי השרת ועל כן בעל הגמל פועל אמת
 שפעולתו אמת העמיד שרי צבאות מעלה המשרתים את המלך מלכו של עולם ישתבח
 שמו ויתרומם לעד למטה מכסא כבודו והסיפם סביבו ונפשותיהם של צדיקים עלו וישבו
 גביהם בהיותם גנוזות תהת כסא הכבוד כמאמרם דל בפ־־ק אין דורשין וכ״כ למה מפני
 שהם בעלי בהירה ורצון ובדעתם מאסו ברע ובחרו בטוב מה שאין כן במלאכים
 שחם מוכרחים במעשיהם ועל הדברים האלה יחרה אפך וימשה בעיגך מה זו חבטחה
 שהבטיה הקביה את השלם העובד הזה שישמור מצות ח׳ מבלי שיקטרגו חיצח״ר
 דאדרכא עדיפא ליח לחבטיחו שיצהיר יקטרגו ויניחהו בבחירתו שאם יזכה תעלה מדרגתו
 למעלח ממעלת חמלאביס ובחכמתה זו תתמעט מעלתו ממעלת חצדיקים שזכו בבחירתם
 לעגין שלא תהיה מדרגתו למעלה ממדרגת המלאכים לחיותו כמותם בלתי בחירה ורצון
 רכך אמר ולתתך עליון על כל הטייס כלומר אף אם הבטתתיך שתשמור מצות ה׳ בלי מקטרג
ת מעלה המקיפים את כסא הכבוד  ובלתי יצה״ר עם כל זה אתנך עליון למלכי הארק והם ע׳ ש
 השרים על ע׳ האומות וזהו ער כל הגויםאשתעשה לתהלה לעם לתפארת והם צבא המרום
 במרום ואומרו גם כן ולהיותך עם קדוש לה׳ אלהיך רצה להבטיחו עוד ולומר אל תאמר
 בלבבך אף אם יעלה אל השמים שאי ולמעלת מלאכי השרת ירים ראשי עם היותי מוכרת
 במעשי בחבטחתוית׳ מכל מקום לא אשוח ולא אדמילשאר הצדיקים אשר נתקדשו והטהרו
 בחיותם כופין את יצרם ולא אקרא קדוש כמותם ולכך מאמר קרא ולחיותך עם קדוש
 כלומר גם בזו בחר ה׳ שאף אם תהיה מוכרח כמעשיך תעלה במעלת חצתקים שהיא
 למעלת ממלאכי חשרת ותשוח לחם בגדולח כי קדוש יאמר לך באשר חם קדושים

 כאשר דבר טלך שלטון וזחו כאשר דבר וכו׳ ת״ך.
 זריז רב תוציא השדר, איחר קללת התבואה עד שגמרו מלאכתן לתכזות בעליהן
 בעיניהן באומרם עשינו מה שמוטל עלינו ותשאנו רוח להודיע לכל באי עולם כי
 עונותיכם תטו אלח ומידבס חיתח זאת לבס ואילו נתקללו טרם תצמחנה יתלו הסרחון
 וחחסרון בזרע ובארקכי יאמרו מקולקלים חם וקלקלו טעשיהט אבל אחר שנתקבלו ועמדו
 על תילם וחית בתבואות אם יתקלקלו אח׳־ב כל רואיהם יכירו כי חם זרע בירך ח׳
 ושוטים חם שקתקלו וחם מעשח ידי אדם ועונותיחם מנעו חטוב מחם וזהו המכוון
 אצלי בדברי יואל ע׳׳ה באומרו קדשו צום קראו עצרה אספו זקנים כל יושבי הארץ בית
 ה׳ אלהיכס וצעקו לה־ אהה ליום כי קרוב יום ה׳ וכשוד משדי יבא הלא ננד עיננו אוכל
 נכרת מבית אלהינו שמחה וניל עבשו פרידות תתת מגרפתיהם נשמו אוצרות נהרסו
 ממגורות כי הוביש דגן טרם נדבר אתה תשמע ע־כ מה שיש לדקדמ במקראות אלו ראשונה
 מה כוין לשגות קדשו צום קראו עצרה היה די באומרו קדשו צום ועצרת עת מאתר
 שכל עם הארץ יתקבצו בקיבוץ זה לשתוק מאספו זקגים דבכלל מאתים מגת ואתו בכ״ש
 עוד למאי קפיד התקבצו בבית ה׳ אף כי היא מקים מובן לקבלת תפילות אפילו הכי
 בבל מקום אשר אזכיר את שמי אמר יחמגא היכל ת- היכל ה׳ המה. עוד אומת אהה
 ליום לכאורה תיבת ליום מיותר ואין לו שחר וחית די באומרו כי קרוב יום ח׳ וכד.
. עוד  עוד אומרו חלא גגד לכאורה תפ־1 מבלי מלח והיה לו לומר כי גגי־ עיננו יכו,
 אומרו עבשו פרודות תחת מגרפותיכם הוא קלקול התבואה וקללתח ומאמר גגד ענינו
 אוכל גברת מבית אלחינו שמחח וניל גם מאמר נשמתו ומצרות וכוי תם דברים מתתויס
 וגמשכים מקלמול התבואה וא׳׳כ היה לו לחברם יחד ולחקדים מאמר עכשיו פדודוו־ת

 או



 באור כי תבא—נצבים החיים פו
 או לאחדו ולחבר מאמר הלא נגד ענינו אוכל נכרת וכו׳ עם מאמר נשמו אוצרות וכו׳
 ולא להפסיק בינהם בעבשו פרודות נם בביאור בע״ה נזכיר להטיב מה כוי! באמרו כי

 הוביש דנן והוא לא חלי ולא מרגיש.
 ואען ואומר כי הנביא ע׳׳ה צוד, בשם ה׳ לקדש צום והפסיק ואמר קי־או עצרה לרמוז
 שלא יודיעו עצרה שהיינו ביטול המלאכה מדברי רז״ל או שיהיה ענק העצרה
 שיתעכבו לצום ובתענית ובן זה ובן זה לא יודע בעת הקידוש פן יהיה הדבר עריהם
 למשא כבד וירוצו בו לכך אמר קדשו צום רן־או עצרה כלומי־ קדשו בראשונה ואה״ב
 הראו והודיעו עצרה ועל דרך זה יקבלו עליהם עול מלכות שמים וישמעו לקול מורים
 ואמר אספו זקנים כל עם הארק בית ה׳ צוד, וזירז לעשות דבר זה בדעה והשכל באופן
 שיקובצו כלם ולזה אמר אספו זקנים כל עם הארק בית ה׳ בלומר לזקני העם הודיעום
 ענק הצום חשמיעו ואמרו חאספו ונבואח ונקבצח יחד ביום התענית הזה להזכיר להטיב
 את מכות הארץ ההיא ואת תחלואיה אבל שאר המון העם אל תודיעום הצום ותכליתו
 אך קבצו אותם באמור להם לכו ונלכה בית ה׳ אלהים כי בית תפלה יקרא לכל העמים

 ושם תודיעום ענין הקיבוץ למי ולמה.
ל עם הארץ הזהיר הנביא שקיבוק זה יהיה על ידי זקני  או יאמר אספו זקנים כ
 העיר וגדוליה רבל יתעצלו בו ויקראו הכל ולא יפקד מהם איש וזהו שאמר אספו
 זקנים כל עם הארץ ואל הזקגים אמר הגביא אתם בעצמיכם אםפו כל עם הארץ ואמר
 אהה ליום כי קרוב יום ה׳ כיון לומר פן יש בכם איש או אשה אשר יפנה לבו מחיבוק
 זח ויטעון ויאמר מח לכם תדכאו עמי בצום ובכי חלא חוגר מראש לכם כי אל רחום ה׳
 אלחיגו הוא יכאיב ויחבש וישועתו כלפיד יבער השיב הגביא ואמר אחח ליוט כי קרוב
 ביום ח׳ כלומר גם כי לא געלם ממגי כי ישועת ח׳ מחרח תצמח מ״מ יש לגו לחתאונן
 ולזעוק על התה וגבקשח מאת אלוחיגו על זאת ודש אחד, ליום כי קרוב יום ח׳ כלומר
 אחד, ליום חזח אעפ׳׳י שידעתי נאמנח שישועת ח׳ קרובח ויחיה פירוש כי אעפ״י כמו כי
 חטאתי לך וזהו כי הרוב יום ה׳ כלומר אעפיי שקיוב יום ה׳ וודא בעל חרחמים ואומרו

 וכשוד משדי יבא יתפרש על דרך זח וחכי פירושו ואעפ״י(יכו׳) (כאן חסר וחע׳׳ד).

 פרשת נצבים
 כי המצוד, הזאות וגו׳ עיניך חרואות כי חמצוה הזאת לא נפראת ולא רחוקח חיא
 מקרא דלעיל דכתי־ כי תשמע בקול ה׳ לשמור מצותיו וגו׳ הסמוך אליו ובודאי
 דעליה קאי וקאמר כי המצוד, הזאת המוזכרת בסמוך וא״כ יש מהתימה מפגי מה הזכיר
 כל מצות ח׳ בלשון יחיד וחנח במח שנחלקו ר׳ יוחנן ור״ל בפירוש ופערה פיה לבלי
 חוק נתישב אצלי תימח זח ישוב שלם ששם שנינו דרשב״ל אמר בבלי חוק למי ששייר
 חוק א׳ בתורה ור׳ יוחנן אמר למי שלא קיים אפי׳ חוק א׳ ונמצא שלרשב״ל צריך
 שיקיים תאדם כל מצות שבתורח לנחול עולם חבא ולר׳ יוחנן בעשותו א׳ מכל מצות
 ח׳ ניצול מדינר, של נחינם ונוחל עולם חבא וכפי מחלוקת זח מדייקא חאי קרא למר
ה לרשב׳׳ל דס׳׳ל שלא ישתלם תאדם רק בעשותו כל חמצות ה ולמר כדאית ל  כדאית ל
 כשלימות ומצה א׳ מעכבת מלהשלימו מלחנחילו עולם חבא לדידיח דייק קרא חכי
 ואמר כי המצה הזאת כלומר חתורח כולד, ומצותת, כמצוח א׳ חשובים היות שמצה א׳
 מעכבת מלחשלימו א׳׳כ שפיר קאמר קרא כי חמצה שתרי״ג מצות מצוה א׳ מקרו ולר׳

 יוחנן
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 יוחנן דם״ל דבעשיית מצוה א׳ כתקנח משתלם האדם ונוחל עולם הבא לחכי דייק קרא
 וקאמר כי המצוד, הזאת לרמוז לנו שמצויה א׳ מכפקת לזכות את האדם ולהצילו
 מרעת גהינם ולדגי אמר פרא כי המצוד, הזאת ולדעתי אל זה כוונו דל במדרש רבה
 האמור כפ׳ זו ודל כי חיים הם למוצאיהם למי שממציא אותם מנין שנאמר בל המצוד,
 מהו כל המצוה עד שתכלה כל המצות ולכל בשרו מרפא לרמ׳׳ח אברים שיש בו הוי
 כי המצוד, הזאת ולעמוד על כוונת דבריהם הנעימים ראיתי לדקדק ראשונה לדעת פי׳
 ומשמעות תיבת שממציא אותם שלכאורה תיבה זו אינה מדוקדקת אצלי שאם הכוונה
 היא לומר למי שקיים ועשה כל המצות כפשטות המדרש היל״ל למי שהמציא אותם
 מהו שממציא דקאמר עוד מה זו שאלה ששואל מנין והנה בכל מקום הדרשה תדרש
 ואין משיבין על הדרש ולא שואלין ושא נא עיניך וראה בסמוך כי תיבה זו נדרשה
 לבמה אנפי ולא א׳ בהם נשאל עריו מנין עוד דרשת סיפיה דקרא ולכל בשרו מרפא
 למאי איצטריך כי האי קרא רחיים הם לא נקטיה ולא אתא אלא לפרושי קרא דילן
 הבי המצוד, הזאת ובמאי דדריש בההוא קרא מתפרש הך קרא ולכאורה כוונתו לומד
 דכי היכי דדרשינן בהיים הם למוצאיהם למי שממציא אותם והכוונה היא לומר שצריך
ל ת  לעשות האדם כל המצות ולהמציא אותם כדי שיחיה וכדדרשינן נמי בכל המצוה ש
 שיעשה ויכלה כל המצות הכי נמי דרשינן בכי המצוד, הזאת שר׳׳ל כל התורה כולד,
 ומצותיה מצור, א׳ מלריה ודש הוי כי המצוד, הזאת א״כ למאי איצטריך למדרש םיפיה
 דחחוא קרא רחיים הם דהיינו ולכל בשרו מרפא ובמאי דדריש כרישה דקרא םני עוד
 אי דייקת שפיר קשיא רשיח לסיפה רברישא דריש שחחיים חם למי שממציא כל המצות
 דחיינו תרי׳׳ג עשת ולא תעשר ובסיפא דרייש ולכל בשרו מרפא בעשיית מצות עשה
 לחוד דהיינו רמ״ח מצות וא׳יכ חוח עדיף טפי דלישתוק מדרשת דולכל בשרו מרפד,

 וכדרשת דחיים הם למוצאיהם סני המכוונת לדרשת חך קרא דכי חמצה הזאת.
 והנראה אלי כי מלבד מה שנראה לכאורה שהשמיעטי בעל חמדרש כדרשת זו שהתיים
 הם למי שעושה כל המצות וזהו למוצאיהם כדיליף נמי מבל המצה עד
 שתכלה כל המצות עוד השמיענו במתה לשונו שאמר שממציא אותם שצי־־יך דאדם
 להשתדל אף במצות לא תעשה שיעשה אותם ביאור כוונה זו לומר שישתדל להמציא
 אותו ענין ואותה עבירה ויפרוש ממנה כיצד שיביא עצמו לידי אכילת הלב או יין נסך
 ויפרוש מהם וכן שאר מצות לא תעשה ובזה ילך א בשם עושה כל המצות לא שיקיים
 אותם בשב ואל תעשה ברבד וזה רמז באומרו למי שממציא אותם כלומר שמשתדל
 להמציא אותם ולהביאם לידו ולפרוש מהם כמדובר ולפי שהתמיר בעל המדרש שאף
 במצות לא תעשה צריך עשיר, והיא ההשתדלות והביאם לידו להבי שאול שאל מניין
 כלומר אפי׳ רשב״ל שמחמיר בפי׳ ופערה פיח לבלי חוק שצריך לpיס כל החוקים לא
 חקפיד זולתי לקיים כל המצות מצות עשח בעשה ומצות לא חעשה בשב ואל תעשה
 אבל להשתדל ולהמציא עצמו אליהם זו מנין לך והשיב ואמר שנאי בל תמצות מח
 בל המצוה וגו׳ כוונת תשובה זו היא לומר שמדרשת כל המצה למדנו דבר זת שהנה
ה שהקפה הכתוב שצריך האדם  דרשו דל ואמרו כל המצות עד שתבלה כל המצות ה
 לעשות כל תמצות ובשלמא אם אמריגן דאפי׳ מצות לא תעשה יעשת מעשת בהם
ו ויפרוש מהם היינו שהקפיד בעשיית כל תמצות והשוו כלם  והיינו שישתדל שיבואו לד
 יחד שכבלם צריך מעשה כמו שאמרנו אמנם אי ליכא עשייה אלא דוק* במצוין עשו-
 ובמצות" לא תעשר בשב ואל תעשר, סני א׳׳כ אין סל תמצות שרם לשיאמר עליהם
 ביחד בל המצוד, ועוד שבעשיית מצות עשר, סני שמצות לא תעשה נקנות בחרא
א ד ת לומר כל תמצה, ומדאיהפה ק  מתתא ממילא בשב ואל תעשת וחיכי קפיד קרא ב
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 בכלהו ש״מ שבכלהו בעי מעשה והיינו שימציא עצמי אליהם ויפיוש מהם ומקיא זה
 למד בעל המדרש למה שימז ואמי למי שממציא אותם כמו שאמרנו.

 התאי דנקט בעל המדרש םיפיה דקרא דולבל בשרו מרפה ודריש ליה נראה לי דנקטיה
 להכרית מאי דקאמר לעיל לממציא אותם וביארנו שהכוונה היא שצריך שישתדל
 האדם שיביא עצמו למצות לא תעשה ויפרוש מהם ובזה יהיה מקיים בל מצות שבתורה
א רחיים הם וגו׳  עשת ולא תעשה במעשה ממש ולא בשב ואל תעשה דבהבי ניתא לו י
 דלבאהח יש בו מהסושי שאחר שאמר בי חיים הם וההיענו הכתוב כי המצות נותנים
 חיים לעושיחם מח צורך לומר אח״כ ולבל בשרו מייפה אם דדים נותנים רפואח לא כ׳׳ש
 אמנם במח שחשמיענו בעל חמדרש דרישא דקרא דחיינו כי חיים חם משתעי במי
 שמשתדל לקיים מצות לא תעשה במעשה דחיינו שיביא עצמי לידי עבירה
 ויפרוש ממנה ב ־א הוא דקאמ׳ קי־א שניתנין לו חיים והם החייב חנצחיים והאמתיים
 בעוה״ב שכלו אדוך וםיפה דקיא דהיינו ולכל בשרו מרפה מיירי במי שלא קיים מצות
 לא תעשה אלא בשב ואל תעשה ולא עסק במעשה אלא במצות עשה דוקא והם
ה מצות ולכך חנח שכרו אתו שגיב אבייו שחם רמ״ח יתרפאו בנגד המצות שעשת מ  ר
 אבל החיים חנצחיים שאליחם רמז באומרו כי חיים הם דוקא למוצאיחם וחם למי
 שממציא עצמו אליהם כמדובר לא למי שקיימם בשב ואל תעשה ובהכי מדייקא קרא
 שפיר ורישא וסיפא לא קשי ולא יתיר וסיים דרשה זו באומרו הוי כי המצוד. הזאת
 כלומר בדכי מדייקא קרא דקאמר בי המצות הזאת ותרי״ג מצית שציוה ה׳ את משה
ות שצריך שישתדל האדם כדי להשלים עצמו  לבלם בשם יקרא מצות אתת להי
 שיקיים כלם בדברי רשב׳יל ונוסף גם הוא מה שהדש בעל המדרש והצתך לעשות
 מעשה בבלם וא׳׳כ שפיר קאמר קרא כי המצה הזאת שכלם חדא מצוה היא ובלם

 שוו במעשה.
 ודרך ישר ת. הישירנו להבק משל ומליצת מדרש הובא בילקוט תילים ודל תורת ה׳
 תמימה ר׳ ירמה ורבנן חד מנהוץ אמר למה היא תמימה מפני שהיא משיבת
א אמר למה היא משיבת נפש שהיא תמימה והנה לכאורה מהרש זה אק לו נ ת  נפש ה
 פתרון כלל כי סתום וחתים הוא כי מה לי ומאי נפקא רן אי מסיפיה לרישיה מדתש או
 םרישית לםיפיח כיון דלכאורח חבל דבר אחד אמנם ע״פ דרכינו ובמת שיסדנו במתלוקת
 רשב״ל ור׳ יוחק מצאנו פתרון למדרש ונתבאר אצלינו ביאור שלם בשנקדים ונאמר
 שתיבת תמימת שפירושח שלימח יש לח שתי משמעיות או שלימח במעלד. ושלימית
 מלשק שלמים הם אתנו וכדומה או שלימד. במנעד. מלשק ותשלם כל המלאכה
 שידוע הוא מה שנתנלה לגו םבתרי תורה והוא סוד הגלגול וכמו שמתנלנל בעל עבירה
ה מ׳׳ע] והנה לדעת תד מנתן מ  ח״וגל א׳ כראוי לו רקבלעוגשו כך מהגלגל חאדם!לרשתם ר
 מפרשתמימה שיש לה שלימות ומעלה וכלמצוח ומצה ממנת משלמת גפשושלאדם ותזדת
 למקום שממנח תצבח ושבח אל אבה בנעוריה ושוב אינח חחרת למטה וטיל שהגלגול
 אינו אלא למי שעבר עבהח אבל בקיום חמצות באחת מהם די להשיבו ומפרש לקרא
 דפערח פיח לבלי חוק כר׳ יוחנן דקאמר למי שלא קייס חוק א׳ וחכי מפרש לקרא
א שליםח במעלתת וכי תימא זו מנק לך פירש ואמר  דתורת ת׳ תמימת תורת ח׳ ת
 שחיא משיבת נפש כלומר שדנח במצה א׳ שיעשח חאדם תשוב נפשו למקומת משם
א שלימח ואחרינא מפרש לקרא דופערח ברשב״ל למי  תדע ותשכיל שתורת ח׳ ת
 שחיסר ולא קיים כל חחוקים ושייר אפי׳ חוק א׳ ום״ל שכשם שמתנלנל איש רע ובליעל
 במי שראר ל ליענש או לכפרת ולתיקק כך מתגלנל איש תם וישר לחשלים מה שחסר
ה לקרא תורת ה׳ תמימה פי׳ שליטה במינה  ל ממצות ה׳ אלתו הכי מפרש ל

 ואם
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 ואם יקיים תאדם תרייב מצות עדין נקרא חסר ויצטרך לחזור ולשוב אל חגוף פעם אחר
 פעם עד שישלים חתורח כלח כי היא תמימת ולתורות מונח זו פירש תכתוב מסיפיח
 לרישיד־ז וקאמר למת אמרו שמי שעםס בתורת ובמצות ולא חסר אלא מעט מזער
 שישוב ויחזור לצרת שעבוד הנוף ביםורק ומיתה וזהו משיבת נפש כלומר תשוב חנפש
 למטה לארק והתשובה דרה רישאדקרא דקאמד תירת ת׳ תמימה כלומ- כל התורה כלה
 היא מנין שלם וכולה קשורה אנודח אתת ואחת מהם מעכבת הנפש מלעלות למקומה
 ולכן צריך שתשוב פעם אחר פעם להשלים כל מנין תמצות ונמצא כי מחלוקת ר׳
 ירמיה ורבנן הוא בעצמי מח שחלקו בו רשב״ל ור׳ יוחנן ואל סבית רשב״ל נטה מדרש
 רבד, במקרא'זח בפסוק בי חיים הם למוצאיהם כמו שפי׳ למערה ובכל מאי דשקלינן
 וטרינן עלה בידינו ישוב מד, שדקדקנו מפני מד, קרא מקרא כל חמצות בשם א׳ באומרו
 כי חמצוה הזאת דבמאי דפליני ר׳ יוחנן ור׳׳ל והוא בעצמו מאי דפליני ר׳ ירמיה ורבנן
 נתיישב זה נכון היטב למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה ואנחנו בשם אלקינו נזכיר שאר
 הערות ודקדוקים שיש במקראות הללו ועלימו תטוח מלתי בעה׳׳י דרך ישר כללי יתוקנו בו
 בל הדקדוקים ואף נם זאת כי המצוה הזאת באופן נאות ואלו הן הנה דבריו דרא נפלאת
 ולא רחוקה הם בחלבתא בלא טעמא ומבריח הדבר בעצמו והיה לו לתת טעם לדבדץ.
 עוד מח צורך בכפל חענין באומרו לא נפלאת ולא רחומה וכ׳׳ש במד, שפי׳ חמתרנם
 לא נפלאת לא מפרשא שהכוונה היא לומר שהיא דבוקה בו א״כ חיכי קאמר ולא
 רחוקה דמשמע אבל קרובה ועדיפא מינה קאמר דלא נפלאת שהיא דבוקה בו טמש
 והיא נופא קשיא במח שאמר אח׳׳כ לא בשמים שאחר שאמר שהיא דבוקח בו מד,
 צורך לומר־ שאינה בשמים ולא מעבר לים. עוד חיכי חוה מצי למיסק אדעתק לומר
 שבשמים היא והלא פנים בפנים דבר ה־ עמנו ורנלינו עמדה במישור במעמד הר סיני
 ורחמנא אמר ואתם עדי ונוי. עוד אמאי לא נקט קרא דבר והפכו וכיון דנקט לא בשמים
p שבצד מה קשה להשינה ולקחתת יותר מחא דנהט ולא מעבר א  חילל ולא״מתתת ל
 לים. עוד מאי לאמר דקאמר וכי היכי דרא מאמר לאמר בתרתי קמייתא שהם לא
 נפלאת ולא רתוקה הכי נמי כהני תרתי בתרייתא לא לימא לאמר ויתר שאת ויתר עז
 במה שהוסיף ואחר וישמיענו אותה ונעשנה שהוא דבר טיותר ובטל. עוד אומרו כפיך
 ובלבבך והנה מתשבת תלב קודמת לדיבור והיה לו להפך בלבבך ובפיך. עוד מאי
ב מאד שהעת ת  לעשותו דקאמר ואם הדבר צריך עשית צריך טורה ואק הדבר ק

 עליו בתחלה.
 ובכל אשיב ואומר שאחר שניחם ת׳ את ישראל ער תקללות שקלל שונאיתם ודבר על
 לבם דברים טובים דברים נחומיםואמר ונתן ה׳אלהיך את כל האלות ונו׳ ותותירך
 ח׳ לטובח וחבטיחם שיניע לרחם זח בשביל שישטעו בקול ח׳ ושישובו אליו ככל לבכם
 ובכל נפשם כמו שאמר כי תשמע בקול ת׳ לשמור מצותיו וחוקותיו חכתובה בספר ונו׳
 בי תשוב אל ח׳ אלחיך ונו׳ ואמר כי תשמע ונו׳ כי תשוב ונו׳ לחיות שרפואת יצת״ד
 ורטייתו הם שני דברים הראשונה היא התורה כאומרם דל בראתי יצהיר בראתי לו תורה
 תבלין היא הרפואה השלימה והתמימה לא יתסר כל בה היא המצלת טן חחטא ואעפ״י
 שחטא היא כתריס בפני תפורעניות ועומדת לאדם בשעת דחקו ומנינה עליו בעה׳׳ז
 ובעוח״ב ואט אין תורד, חשובד, במקומח עומדת לכפר ולחנן עליו ושתי תרופות חללו
 כתובימ במקרא זח כאמת כי תשמע בקול ח׳ אלתיך לשמור מצותיו ונו׳ חכחובחבספר
 התורה בוק לתלמוד תורה לעסוק בה היא הרפואה הראשונה השליטה והרטית התמימה
ם לא ידע או לא יוכל ללטוד שומע כעונה ודי לץ ר שאף א מ  ואמר כי תשמע רמז ל
 בשמיעת אזן כי ממנו תוצאות חיים כמאמיס ז»ל על תטו אזניכס שמעו ותחי נפשיכם ונו׳

 ולכן
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 לכץ אמר כי תשמע וגוי ואל השנית והיא התשובה אמר כ* תשוב אל ה׳ בכל לבבך ובכל
 גפשך ואחר שהבטיחם בלימוד התירה והוא אומת כי תשמע לשמור מצותיו הכתובה בספר
 חתורחוחתשובח ותא אומת כי תשוב ובי׳ אמר אח״כ לאמת חכטחתו כי המצות חזאת בעני!
 שאמר ועתח ישראל מת ח׳ אלקיך שואל מעמך וגו׳ ולחיות ששני תדכרים חמוזכרים
 הם צרכי הגפש ורטיית היצה״ר לכך הזכירם בשם מצוה א׳ ואמר כי המצוד. הזאת
 ולהיותם שני דברים התורה והתשובה אמר בגגדם שגי דברים לא גפלאת ולא
 רחוקה כגגד התורה אמר לא נפלאת כי היצה׳יר בא עליה בטענת עלוי ופלא לכך אמר
 לא גפלאת חיא כלומר אל תאמר בלבבך מי חביאגי עד חלום ללמוד תודח שחיא
 מםטורין של מעלת כמו שאמרו מלאכי חשרת חמדה גגוזה וגו׳ או להיותה ארוכת מארק
 מדה ומה יוכל ללמוד או להבין כמו שאמר שלמח ראמות לאויל חכמות וגו׳ ואל שגי
ר ברחוקה ישבוק מ  טעגות אלו רמז באומרו לא גפלאת ואמר ממך בגפלאת מח שלא א
 לסתור שתי טענות שזכרנו הנרמזות בגפלאות באומרו מטך אם בטעגת שתא מסטורין
 של מעלה וחמדה גנוזה סתר באומרו ממך כלומר אף אם היא חמדה או מסטורין
 ממלאכי השרת ואיגה ממך כי אדרבא בהיות חתורח חמדתו של הקב״ה וסגולתו היה
 משתעשע במחשבתם של ישראל האמורים בתורה כאומרו ושעשועי את בגי אדם א׳׳כ
 לא נפלאת חיא ממך זולתי מטלאכים וחיות הקדש וחטענח השנית שהזכרנו שהתורה קשח
 להשינח לעומק חמושג כאומרו ראמות לאויל חכמות סתר באומרו ממך כלומר אם לא
 מצאת ולא השגת הוא מהתרשלותך ועצלותך כי יגעת ולא מצאת אל תאמן כאומרו
 כי לא דבר רק הוא מכם ואמרו דל ואם רק הוא מכם ודש לא גפראת היא ממך כלומ׳
 אינה מופלאת ומכוסת ואם היא גפלאת הוא מצדך כי לא יגעת ולא עמלת וזהו ממך
 דקאמר ואפשר נ״כ שכויץ לחכריח מאמר ל א נפלאת היא באומרו ממך כלומר מינך
 וכך תכריח מה שאני אומר לך לא נפלאת היא שחנך רואח שאתח מבין דבר מתוך דבר
 כאותה ששנינו ומנלין לו רזי תורח מח שלא למדת ומח שלא שמעת וזח ממד. שיכריחך

 לאמת ולומר שחתורח אינה מופלאת וזהו ממך דקאמר.
 וכנגד התשובה אמר ורא רחוקה היא בוק לדחות פעמי היצה״ר המקשת לבו מלעשות
 תשובה ובא בטענה באומת נבר אשר דרכו נסתרה מן המצוה והתוי־ה וכל
 מעשיו ננד פני עליון איך יוכל נקיון ואיש אשר רעתו רבה איך ישא פניו וימראנו לבו
 לעשות תשובה וטענה זו תמנענו מלעשות תשובה ותרתק ממנו לזה אמר ולא רתומה
 היא לדעתי לשון זה שסותר בו טענת היצה״ר שמפלינ ומרתיק התשובה בו בעצמו רמז
 טענת הסתירה וח״ק ולא רחוקה היא כלומר ממסים שבאת להרחיק התשובה באמרך
 איך יתכן שבריר. קלח שפלח שחר בתר, עולת שאם תתחרט במקום שהיתר. מאוסה
 תשוב מרוצה לפני אל רם ונשא שאדרבא היא הנותנת לחיות יצר לב תאדם רע
 מגעוריו ולכך גוצר לחיות מתגרד. בו פעם ינצח ופעם ינוצח חחטא והתשובה ביד האדם
 מסורק ושניהם שקולק וקלק לעשותם כאתד ובאותו רגע שירשיע יוכל להושיע אם יתחרט
 ויתנחם א׳׳כ דרך תתשובה היא קרובה ודבוקה ולא רתוקת ודש ולא רתוקה היא.
 ואחר שטתר הכתוב שתי טענות שיש לטעון כננד חתורה והתשובה ודם לא נפלאת
 ולא לחוקת בא לסתור נט כן שתי טענות אתרות שיש ליצת״ד מקום לטעון כננד
א וטי בלומר אל  חתורח וחתשובח אתת לזו ואתת לזו כננד חתורח אמר לא בשמים ת
 ישיאך יצרך לבטל אותך מלעסוק בתורת במקום שיש בו מתלוקת וספמ ותטעון ותאמר
 תורת משח אין בת ספק ולא מתלוקת ומד. שיש בו מפמ ומחלוקת אק לי חפק בו כי
 מי יענח לנו לברדד, וללבנח וישמיענו אותח ונו׳ ואמר ויקחח ולא אמר ויתנת שבימי
 משח נתנח חתורח וכעת שאין חכוונח בעליח זורתי לברר ולקבל תאמת ממי שאמת

 נקט
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 נקט לשק לקיחח ומד, שהאריך באומרו וישמיענו אותר, וגו׳ כוי] לומר שאחי שעיניהם
 לא ראו ואזניהם לא שמעו את דברי התורה הזאת זולתי מפי זה האיש אשר עלח שמים
 וירד אין ראוי לעשותם רק אתר שישמיענו הדברים שלקה ויבינם לנו תהו וישמיענו
 דקאמר כמו וישמע אברחם וגו׳ ואח״כ ונעשנה ובזולת זה לא נקיים הדבר ההוא כי
 אזנינו לא שמעו ועיניגו לא ראו והאי לאמד דקאמר אפשר שבוק לומר שאפילו שדבר
 זה אין אומרים אותו בכוונה מכוונת מלב ומנפש זולתי קול דברים ואמירה בעלמא וזהו
 לאמר אי נמי אפשר דהאי דיאמר משמיענו שאחר נתינת התורה בכל ספק שיהיה אק
 הדין עזת ונפסק אלא עפ״י ב״ד של מטח וחכמיו ותמיד יהא שנור בפינו מאמר לא
 בשמים היא כאותה ששנינו עמד ר׳ יהושע על רניייו ואמר לא בשמים היא וזהו לא

 בשמים היא לאמר.
 וכנגד התשובה אמר ולא מעבר לים שהתשובה נמשלה לים במו שדרשו רדלעלפסוק
 מבטח כל קצוי ארץ וים רחוקים ואמרו רדל שערי תפלה נמשלו למקוה שפעמים
 פתוח פעמים נעול כמ״ד ואני תפלתי לך ה׳ עת רצון ושערי תשובה נמשלו לים שלעולם
 פתוחים והנה עם היות שכפי האמת משלים אלו נאמרו לחפל־נ ולשבח התשובה על
 חתפלח יש מקום ליצה׳׳ר לטעון ורומר שאדרבא משלים אלו נאמרו להודיע טורה
 עשיית התשובה מהתפלה שההפלה נמשלח למקוה מד, חמקוח אין בו טורח להשיב
 מבוקשו כי במקומו עומד וכל הבא אליו ממלא את תו וכוונתו וחפצו נעשים מיד כן
 התפלה שבהיותו עומד ומתפלל אם ימין לבו לשמים תקובל תפלתו ברצון והתשובה
ם ת ס  נמשלה לים מה הים להשינ המבוקש ממנו צריך טורת לעבור בתוכו ממקום ל
 ומן הקצה אל הקצה כן התשובה הרצויה צתכח טורח הרבה לכוף את יצרו ולהתרת
 למוטב ולהדריכו הפך ממה שהיה רניל ולמוד מן הלצה אל הקצה ודבר זה יש בו עמל
 ויניעה רבה ומפני זה יעמוד יצח״ר רחרחיק מעליו דרכי התשובה ובא בטענה ד באומרו
 מעבר לים היא כלומר הביטה וראה כי התשובה דומה לים וצער נתל הוא לעבת סן
 הקצה אל הקצה ובן התשובה מי הוא זה ואי זה הוא שיוכל רעמת גגדיצרולמפו ולהדריכו
 הפך למודו ודש מי יעבור לגו אל עבר הים ואט־ לאמי־ להיות מעבר הים איגו ארא
 משל לתשובה לכך אמר לאמר כלומר מאמר מעבר הים איגו אלא משל לומר מי
 יעבת לנו מד, שאק כן במד, שאמר לא בשמים תיא שנאמר כנגד תתורה שאיגו משל
 ותח־ז אלא אמת ואמינה שהתורה מן תשמים גתגה ונם לאמר האמור שם הנד, נדרש
 וגזר ואמר שהתורה והתשובה קרובים בפיך ובלבבך כנגד התודה ותא הדאשונת אמד
 בפיך וכנגד התשובה אמד בלבבך ואמר לעשותו אזהרה שצריך למק מחשבתו" שמלכו
 ואמירתו שבפיו שיקיימם במעשה כאומרם ז״ל הלומד ע״מ לעשות ואפשר נ״כ שתתה
 הבטחה שאם יבוק מהשבתו ואמירתו שיזכה לעשייה וזהו בפיך ובלבבך לעשותו כמד
ת ח״ך. נ  שסיימו דל בההיא דהלומר וכו׳ מספיקין כתו ללמוד וללמד לשמיר ולעשות. כ
 ראך נתתי לפניך ונו׳ לפרש ולבאר פרשה זו בכפל שנאמרה התראת זו תתתי לפנק־
 בכל פרטיה פעמים כאשר אתה רואה ראיתי לדקדק באותיותיה ובשנוי שיש בשני
 ההתראות ומשם נבא אל הביאור בעתי א־ טפני טה בהתראה ראשונה אטר דאז-
 ובשניה אמר העיתתי עיר בראשונה התרה ביתיר ראה נתתי ובשנת התרה לרביכש
 העידותי בכם וחור ודבר ליחיד באומרו חחיים ותמות גתתי לפגיך עת בראשונה נסש
 שחי בחירות חחיים וחטוב וחפכם וחברבה והקללה לא תכיר ובשניה חחיים והברכה
 הזכת וטוב ורע לא מאמר עוד שבראשונה חבר חטובות ביחד באומרו אח החיים דאת
ק תרעות חברן יתד באומרו ואת המות ואת הרע ובשנייה סדר כל דבר וחפכו  חטוב ו
ך לבודדות ובשניה  התיש ותטות הברכת ותקללדח עוד בראשונת תקתם נתתי לפי
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 אמרו באמצע והפסיק בין שניהם עוד אומרו בראשונה אשר אנכי מצוך היום מה שלא
 נאמר בשניה עוד למה לא גזר אוכר בראשונה ובהרת בהיים כמו שאמר בשניה מצורף
 לזה אחר שגזר אומר בשגיה ובהרת בהיים למה לא הזכיר גם כן הברכה הואיל ופתח
 בשתיהן עוד בראשוגח חקדים חמעשה לשכר שבן כתיב לאהבת את ח׳ אלהיך וגו׳
 ואח״כ וחיית ורבית וגו׳ ובשניח חפך שכן כתיב למען תחיה אתה וזרעך ואח״כ לאחבה
 את ה׳ אלהיך וגו׳ מצורף לזה שבראשונה חכטיח לעושה בלבד שבן כתיב וחיית ורבית
 ובשנית כתיב למען תחיה אתה וזרעך. עוד כראשוגה צוד, לאהוב את ה׳ ולשמור מצותיו
 שלא על מנת לקבל שכר והמב״ה שחוא נאמן לשלם שכר לעושי רצונו אמר אח״ב
 וחיית ורבית ובשניה אמר שיעשה רצון המקום על מנת לקבל שכר שכן כרתיב ובתרת
 בהיים למען תהיה וכן לא יעשר, ואם תשיבני דחאי למען תחיח חבטחה היא ולא על
 מנת חיח די באומרו ותחיח אתר, כמו שאמר למעלח וחיית מאי למען דקאמר. עוד
 בראשונה אמר ללכת בדרכיו ולשמור מצותיו וחקותיו וגו׳ ובשניח לא תזכיר עשיית
 המצות רק לאהבה את ח׳ ולדבקה בו. עוד בראשונה אמר וברכך ה׳ אלהיך בארק אשר
 אתה בא שמה ובשניה לא הזכיר הארק כלל. עוד אומי־ו כשניה כי הוא הייך ואורך

 ימיך מה שלא נאמר בראשונה.
 והנני משיב בחמלת ח׳ עלי בשנקרים ונאמד כי חנח ראח ראינו שהבחירה שנתן ה׳
 ביד האדם נאמרה בתורה בשלשה לשונות והם טוב ורע ברבה וקללה מות
 וחיים ולדעהי שלש לשונות חללו גאמרו כנגד שלש בחינות ישייש בכוונת מקיימי דבר
 ח׳ בסור מרע ועשר, טוב וחם בחינות מעלות זו למעלה מזו יש שמקיימם מיראת יםורי
 העה״ז ואהבתו וחפצו להתעדן בתאוותיו ורוב יעודי התורה כפשטה לעושי הטובה ואזחרתו
 רעושי הרעה באו על דרך זח באומרו אם בחמותי תלכו וגתתי גשמיכם ונו׳ ואם בחקותי
 תמאסו וגו׳ אף אגי וגו׳ ואל בחינה זו כוונה התוי־ת בעגין הבהירה ואמרה טוב ורע קרא
 חשקט העח־׳ז ותאוותיו בשם טוב וצערו ויםוריו קרא רע ויש ישכווגתו למעלד, מסווגת זו
 כי גטאסו בעיגיו תאוות העח׳׳ז וטובותיו ולא חרד לבו ליסוריו ולצערו ולא שת לבו גם
 לזאת זולתי ישעו וחפצו בעשיית תמצות והרחקת העבירות להציל נפשו מני שתת לאור
 כאור חחיים חנצחיים ולחתעגג מזיו כבודו וכוונת זו נקראה בתור ח חחיים וחמות חז־דים
 חם חיי העה׳׳ב אשר חם חיים נצחיים אמתיים וחמות חיא חמות חעיקרי היא מיתת
 הגפש רחמגא לישזבן ויש בחינח אחרת וכוונה מרוצה עולה על גביהם והיא חעושח
 דברים לשם פועלם ואין מתכוין לשום כוונה לא יראת שום עוגש לא של עח״ז ולא של
 עה׳׳ב ואינו מתכוין לשום שכר לא שכר נוף ולא שבר נפש אלא פועל אמת שפעולתו
 אמת ואל כוונה זו רמזה התורה באומרו ברכה וקללה במו שפרשה התורה בעצמה
 באמרה את הברכת אשר תשמעו וחקללר, אם לא תשמעו כלומר חבחירה הזאת שאני
 אומר ראה אנכי נותן לפניכם כרכה וקללה דע לך שהברכה היא עשיית המצות לשם
 ה׳ מבלי שיתכוין לשום שכר וזהו שאמר הברכה אשר תשמעו כלומר הברכה היא אשר
 תשמעו בלבד וכננדו בקהלה שההללה היא אם לא תשמעו בלבד ולכוונה זו יש מי
 שמפרש מד, שאז״ל ששכר מצוה מצוה ושכר עבירה עבירה כלומר השכר האמיתי של
 המצוה הוא שיתכוין עשייה המצוה בלבד לא שיתכרן לשום דבר אתר וזהו השכר
 שאין לו סוף וכן העבירה לשלמי הדעת בורחים ממנה לא מחמת שום יראה ולא עונש
 אלא מפני היותה עבירה ועוברים על פי ה׳ ומפני זה בלבד כורתים ממנה מניעת עבירה
 על פי דרך זת אין סוף למתן שכרו ולי נתבסם פי׳ זה באומרו ושכר עבירה שלכאורה
 היל״ל ועונש העבירה אמנם במה שנתפרש אתי שפיר דקאמר התנא ושבר עבירה מיירי
ך מלכו של עולם ל מ  במי שבורה מן העבידה לא מפני פתד ועונש אלא לקיים נזרת ה
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ו סוף וזהו שרמז באומרו ושכר עבירה.  וכוונה זו הוא השכר האמיתי שאין ל
 ויהרדמה זו הנני בא לפרש הכתובים האלו באר היטב בס״ד אמר ראה נתתי לפניך
 ~ י 1 ״ חיום לחיות שביום ההוא ובעתחחיא חיו ישראל ששים ושמחים על שהתחילו
 לכבוש םיחון ועוג וחיו מעותדים לנחול ארץ ישראל וכלם באחבח ואחוח כאיש אחד
 חברים לכך אמר לחם ראח נתתי לפגיך כלומר חגבים חיום ככוכבי חשמים לרוב וכאיש
 אחד חשובים לפני ולכן חנני מדבר בלשון יחיד ואומר ראח נתתי לפניך כלומר חנך
 רואה בעיניך שנתתי לפניך היום הצלחת העח׳׳ז והצלחת חעח״ב וחם נרמזים בהחיים
 והטוב חחיים חם חיי חעח־ב שחם חחיים חנצחייט וחטוב חוא חצלחת העה״ז כמו
 שאמרנו בחקדמח וחבר שתי חבחינות ביחד ושיתף ואמר את החיים ואת הטוב להיות
 שלפעמים הצלחת וטובת חעח״ז חם מעין עוח״ב' וטועמים בטובת חעח״ז מעין טובת
 העה׳־ב כעיגג שבת ובםעודת מצדה וכדומה וכן היו ישראל באותו זמן שהיו מתעגגים
 ומתעדגים בטובתן ובחצלחתן מעין עוה״ב ולכך אמר משה ע״ה גתתי רפגיך היום את
 החיים ואת חטוב כלומר שתי חצלחות חללו מסורים בידכם ביחד ואמר את את רמז
 לסיבה זו בעצמה שהטוב שהוא חצלחת העה״ז ריבה אותי שחוא מעין עוה״ב כמדובר גם
 רחיים שהוא חצלחת עוהייב יש בו רבוי ותוספת בשלמותו וזהו את את לרבות. וכנגדן
 אמר את המות ואת הרע ולא הזכיר ברכה וקללה שהיא הכהינה חשרישית המעולה
 שבהם לפי שכוונח זו לא כל אדם זובח אליח זולתי לחד בדרא כאברהם וכדומה אליו
 שנשתבח בה כמו שאמר זרע אברהם אוהבי ועוד שלהיות ישראל בעת ההיא בשמחת
 גצחון סיחון ועוג ומעותדים לחלחם מלחמה שבעה עממים טובות חעח״ז ורעותיו מסודר
 וערוך לפגיחם אין חשכל גוטח אלא לדבי־ים חללו לטוב או לרע או על חרוב למדרגה
 למעלח מזו שחיא חצלחת עה״ב ויסוריו שהם החיים וחמות אבל בחיגת הברכה
 והקללה הבחינה העליוגה שהיא עשיית המצות שלא ע״מ לקבר פרס לא חיו ישראל
 בעת חחיא באופן שיתנו אל לבם לחשוב מחשבה זו כי לבם וחפצם לנחול את
 חארץ ועיניתם תלויות לגצח ולהתגבר על אויביהם ומתשבות אלו הם החיים וחטוב

 כמו שאמרנו.
 ואומרו אשר אגבי מצוך היום לאחבח וגו׳ ולשמור טצותיו וגו׳ נתבוון אצלי במח
 שכתב חרטב׳ין ז״ל בפ׳ אחרי מות וז״ל איגו מחייב בגלות אלא כתובת חגוף
 כתפילין ומזוזות ופירשו בחם כדי שלא יחיו חדשים עליגו כשגחזור לארץ כי עיקל כל
 המצות ליושבים בארץ ישראל וכו׳ והאריך בזח למעלד. ולמטר. ותורף כוונתו דל לומר
 שעיקר עשיית כל תמצות אפי׳ חובת הגור* אינם זולתי בהיות ישראל יושבים על אדמתם
 אבל בחיותם בגלות אינם תייבים זולתי בחובת חנוף ואו* חם אינם רק לחיותם מצוייגים
 במצות כדי שלא יהיו עליהם חדשים בחזרתם לארץ בזמן הגאולה בעה׳׳י וכדתגיא
 בספרי על הציבי לך ציוגים ודבריו אלו דל יחיו לגו לפתח עיגים להשכיל להטיב מה
 שדקדקנו למעלה מפני מה באזהרה ראשונה אמר לאחבה את ת׳ ולשמור מצותיו הזכיר
 באהבתו עשיית המצות ובשניה לא הזכיר עשית המצות אלא לאהבה את ה׳ ולדבקה בו
 במה שכתב הרב דל נתיישב שלהיות זאת האזהרה הראשונה סמוך לכניסתם לארץ
 וכבשו סיח־ן ועונ ומעותדים לכבוש ל״א מלכים ועליה אמר קרא ראה נתתי לפניך את
 חחיים ואת הטוב כמו שכתבנו למעלה להבי אמר באזהרה ד לאחבח ולשמור מצותיו
 משום שעיקר עשיית המצות היא בהיותם בארץ ובאזהרה חשנית שבאח בחיותם בגלות
 כאשר אבאר בם״ד לא הזכיר בח עשיית תמצות שאין עשייתם באיתוזטן בחיוב כמושכתכ
 חרב ז״ל ואמר חכתוב לאחבה ולדבקה בו לרמוז ולומר שאעפ׳׳י שאין הייכים כעשיית
 המצות באותו זמן מ״מ צריך לעשותם כדי שנהיה דבוקים תמה בו ית׳ ולא ישכחו

 המצות
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 המצות ממנו והוא ממש האמור בספרי כדי שלא יתיישנו המצות ממנו ויהיו עלינו
 חדשים בהזרתינו לארץ במהרה בימינו והביטה וראה אומרו באזהרה זו אשר אנכי
 מצוך היום כי מאמר זח מורח כאצבע מד, שאמר חרב ז״ל שציויו ית׳ אינו אלא ביום
 ההוא והיינו בכניסרתם לארץ לא בימי הגלות כאמור וזהו אשר אנכי מצוך היום ומה
 שאמר כאן והיית ורבית ובאזהרה שנית אמר למען תחיה שינוי זה יתיישב באזהרה
 שגית בם״ד ואפשר נמי שאימת אשר אנכי מציך היום לאהבה, ולשמור מצותיו וחיית ורכית
 המוגה בו מה שאז״ל עבוד מאהבה וסוף הבכור לבא וה׳׳ק קרא מה שאגי מצוך היום
 הוא שהאהוב את ה׳ ותעשה מציתיו מאהבה מבלי שתפנה לשום דבר וסוף הכבוד לבא

 וזהו וחיית ורבית כי תמצות וחחויח מצד עצמה נותנת חיים לעושיה בעה״ז ובעוה״ב.
 העידותי בכם וגו׳ אחר שהזהיר• בהיותם עומדים על אדמתם והודיעם שאם יפנה
 לבם ויעבדו ע״ז ישיאבדו ויגרו מעל אהמתם הזהירם שגית בהיותם בגלות ואמר
 העידותי בכם היום שהיא עדות לעתיד מה שלא נאמר באזהרה ראשונה אלא ראה
 שהוא הווה ודבר הנראה לעין ולהיות הדבר למרחוק לשיגלו ובזמן שיגלו עד עת הגאולה
 לכך העמיד עליהם עדים השמים והארץ שהם היים וקיימים מה שלא העמיד בראשונה

 שהיתה רשעתה.
 ומד, ששינה שבראשונה הקדים הנתינה לענין הניתן שאמר נתתי לפניך דאח״כ את
 החיים ואת הטוב ובשניה הפך ואמר החיים והמות נתתי לפניך נוכל לומר
 שבראשונה שעדין לא היזהר הקדים הודעת הנתינת וחזר ופירש טה היא הנתינה ובשניח
 לא חוציך לחודיענו חנתינח שכבר ידענוח וחקדים ואמר החיים והמות ואח״כ אמר נתתי
 לפניך כלומר שנתתי לך כבר אי נמי והוא הנכון אצלי עפ׳׳י דרכינו שהראשונח שחיחח
 בכגיםתם לארץ וכבר כבשו םיחון ועוג לכך הקדים הנתינה שכבר נתנה להם במה
 שחתחיל לכבוש לפגיחם ואמר בח חיום שעומדות חיו רגליחם בארצות חחיים והיא
 אתן ישראל ואמר בה את ההיים ואת הטוב והטוב הוא טובת חעה״ז והיא כבוש ונחלת
 ארץ ישראל שאין לך טובה הימנה ודתיים חם חיי עוה׳׳ב שחם חחיים האמתיים וגכללו
 יחד להיות אז ישראל בתכלית השליטות והיו טועמים בטובת העה״ז מעין טובת עוה׳׳ב
 וזכו אז לשתי שלחנות ועל שניהם אמר נתתי לפגיך חיום ששגיחם גתגו לחם כבר
 לכבוש הארץ כמדובר והשניה שהיא אזהרה בגלות והטובה נתרהקה מהם שהיו בנלות
 ושביה ואין רעה גהולה הימנה לכך לא הוזכר בד, בחירה זו הטובה היא אם רעה ולא
 הזהירם לבחור זולתי חחיים וחמות וחם חיי העהי׳ב ושכגגדו שאף אם המ בעת ההיא בגלות
 ורעח מבעתתם עם כל זח עדין יש בידם בחירח ורצון וחרישות בידם רגחול חעה׳׳ב והם
 חחיים חנצחיים או לירש גחינם וחוא חמות ואמר נתרתי לפניך כלומר אעפ״י שאינו
 מצוי לך עתה הנד, הוא מזומן לך ותמצאם לפניך לאחר זמן ולכוונח זו איחר אומרו
 נתתי לפניך ולא אמר חיום וחבחירה השלישית והיא הברכה והקללה והיא המעולה
 שבבחירות שחיא עבודת ח׳ מאחבח חוזברח באזחרח זו חשגית יען בי חיא בגלות ומי
 שחוא בגלות ומקבל יםוריו מתגחם חוא בתגחומי עוח״ב ובעבירת ח׳ לשמח שאלולי שחוא
 מעלח על רוחו דברים הללו לא חיח סובל עול חגלות ולפיכך גאמר באזחרח זו חחיים
 וחמות חברבח וחקללח ולחיות שבחירת חברכח וחקללח שחיא עבודח שלימח שלא כל
 אדם זובח לח זולתי כאברחם אביגו ע״ח לכך לא תזכיר עם גתתי לפגיך אלא חיי עוח״ב
 וחפמ וחם חחיים וחמות וחבחירח חשלישית וחיא חכרבח וחקללח חזכירח אח״כ כלאחר
 יד לחיותח באפשרות בזמן חגלות שחם מרובים ומעוגים וכל מי שגגע אלחים בלבו
 זובח לח ולחיות חיי חעוח״ב עין לא• ר אתת ומר גם ליושבים בגלות חקצים בחייחם
 וגפשם עגומח לפיכך חוצרך תכתוב לחזק את לבם ולומר ובחרת בחיים וגתן טעם
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 ישבח ואמר למען תחיה אתה וזרעך מין לומר הביטה וראה מה בי] חיי העה״ז לחיי
 חעוח״ב שחיי חעוח״ב וטובותיו יכולין לזכות בו יחד יאמת ובנים ולהכי קאמר למען
 תחיה אתה וזרעך כלומר החיים אלו שאני יועצך שתבחר בחם תוכל לזכות בחם אתה
 וזרעך מה שאין כן בטובת תיי העה״ז שאף אם האדם יזכה בהם לא יזכה בנו ואם
 יזכה נ״כ בנו לא יזכה בן בנו כאומרם דל נלנל הוא שחוזר בעולם ולפיכך באזהרה
 ראשונה שנאמרה בהיות ישראל בחצלחה נדולה בכבוש הארץ וכתוב בה את הטוב
 והוא טוב העולם הזה לפיכך לא אמר בה אלא וחיית ורמת לרמוז לו לבדו ולא לזרעו
 אי נמי אפשר לומר דחא דסאמר למען תהיה אתה וזרעך מין לומר מה שהורתיך
 ויעצתיך לבחור בחיים וחם חחיים מצדדים וחאמתיים וזח אי אפשר אלא מסור ים ובנלות
 בעח״ז אל יקשר, בעיניך כי דבר זח לחנאתך ולטובתך כדי שיודח לזרעך קיום והעמדה
 וכל יםורים שתסבול יחיד. לבניך למגן וצינח כמו שאז״ל שתאמת חק׳ ע״ח לא נטלו כלום
 משלחם כדי לזמתינו כהיום חזר, ודש ובחרת בחיים למען תחית אתח וזרעך מד. שאין
 כן כאזהרה ראשונה שחיו בחשמט ובשלוה ומתענגים בטובת חעח״ז ולכך נאמר בה
 והיית ורבית תהא ואומרו לאהבה את הי ולדבקה בו נתבםם בפינו בדברי הרטב׳ין ז״ל
 שכתבנו למעלה שלהיות אזהרה זו השנית לזמן הגלות ואין בחם עיקר חיוב מצות לכך
 לא הזכיר בה עשיית המצות כלל רק הדבקות בו ית׳ והוא שנהיה מצויינים כעשיית
 תמצות כדי שתמיד נהיה דבוקים בו כדתניא בספרי ובמה שכתבנו בפ׳ המקראות
 נתמתק יותר שאחר שאמר ובחרת בחיים וחם חיי עולם הבא ואי אפשר לנהלם אלא
 ביםורין לבך אמר לאהבה ולדבסה בו שהאהבה בעת ההיא שהיא עת צרח ולב נשבר
 ונדכה אינה כי אם דבקות בו ית׳ ולכך אמר באזהרה זו לאהבה את ה׳ ולדבקה מ ואמר
 כי הוא חייך ואורך ימיך לומר שאו* אם הם בנלות מעונים ומדובים אהבת ה׳ והדבקות
 בו ית׳ הוא העולם שכלו חיים עולם שכלו ארוך ודש כי הוא חייך ואורך ימיך מה שלא
 נאמר לטעלד. באזחרח ראשונד. שחיו טבועים בטובת חעח״ז וחצלתתו רק וחיית ורבית
 ולפי שאזחרח ראשונח חיתח בחיותם יושבים על אדמתם לכך אמר וברכך בארץ אשר
 אחד. בא שמה לרשתח ותא אתן ישראל שתתחילו לכבשח ובאזחרח שנה שנאמרה
 לעומדים בנלות לא נאמר בה בארץ אלא לשבת על האדמת ותא כנוי לכל מקום אשר
 תדרוך כף רנלי ההולכים בנולד. שלדעתי כל מקום שנאמר בו אדמה כולל כל חארצות
 ומקום שנאמר בו ארץ סתם פי׳ ארץ ישראל ואף במקום שנאמר על האדמה אשר ה׳
 אלהיך נותן לך אף כי עיקר משמעו הוא לארץ ישראל שהיא האדמה שנתן לנו ה׳
 לנחלה מ״מ המצוה או הדבר ההוא כולל שאר ארצות לכך אמר האדמה אבל בדבר

 שאינו נודע. (חסל כתן ייזעיד).
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ך שוכב ונו׳ פרשה זו בעיני רבו יתוריה ודקדוקיה ולא ראיתי  ויאמר ח׳ אל משח מ
 למפרשי התורה דל דבר שירוד. צמאוני ונם לרז׳׳ל לא מצאתי דבר
 בפירו המקראות אלא במדרש אנדה ולכן אמרתי לפרש מקראות הללו כפי קוצה
 דעתי והי אלתים יעזור לי וראיתי לתקדים מד. שיש לדקדק כדי לעמוד על
 הפירוש באר תיטב ראשונה אומרו ית׳ הנך שוכב כי מה צורך בהודעה זו של
ם ונו׳ מצורף לזה דקדוק הנך שוכב ונו׳ ע ת למאמרו ית׳ וקם ת ש  שכיבת מ

 שאומרו
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 שאומרו הנך משמע שהוא דבר הווה כעת והנה בעת לא היה משה ע״ה בשעת מידתה
 לשתוצדק בו מלת הנך שוכב ונו׳ עוד אומרו וזנה מה בוק באומרו לשק זנות ולא הזכיר
 לשון עבודה ובן אומרו אלהי נכי חא־ין מפני מה שינה משא־־ המקראות שאומר אלהי׳
 אחרים עוד ראוי להבין ולדעת אומרו אשר הוא בא שמה בקרבו להיכן הוא חוזר בי
 לא ישרו בעיני דברי המפרשים ז״ל עוד אומרו ועזבני והפי את בריתי מה צורך בכפילת
 הדבר בשנוי מילות עוד אומרו והרה אפי בו ביום ההוא מה צורך לומר ביום ההוא
 פשיטא שאין הקב״ה נפרע מן האדם אלא בעוברו על צרו ואם בן מה כוין באומרו ביום
 ההוא וכן ראוי לדקדק בשאר ביום ההוא המוזכרים בסמוך עוד כאומרו ואנכי הסתר
 אסתיר פני ונו׳ מקרא זה רב התימה כי היכן מצינו שאהד שיזכיר הכתיב שיתודה האדם
 יחזור להזכיר פורענותו ועונשו ואין זח מדרכי ח׳ אלא מירח ועוזב ירוחם וא״כ וחיכי
 קאמר קרא ואנכי הסתר אסתיר פני ונו׳ אחר שהתודה ואמר חלא על כי אין אלחי
 בקרבי וגו׳ וזה התימה דקדקו המפרשים דל ובביאור יעלה זכרונם לסוב בעה׳׳י עוד יתור
 אומרו על כל הרעה כי פגה אל אלהים אהרים וגו׳ מה צורך להזכיר עוגם פעם שנית
 עוד ראוי לדקדק אומרו ועתה מה הבונה בו כי מן הראוי היה לו לומר ולכן כי מאחר
 שהקדים סיבת הדבר באומרו הנך שוכב וגו׳ והיא סיכת הכתיבה אש־ בה זכרונה
 את כ א״כ הי״ל לומר ולכן לא ועתה עוד אומרו לבם והנה השי״ת דבורו היה עם משה
 לבת וא׳׳כ היל׳׳ל כתיב לך גם זאת דקדקו המפ־שים וביאורם יבא בעודי עוד ראוי לחבק
 יתור מילת לי דכתיב בהאי קרא דבאומרו תהיה השירה לעד פשיטא שהעדות היא
 להשי׳׳ת מאי לי דקאמר עוד ראוי לתת לב למה ששאל מחתי אברבגאל בפירושי על
 מקרא כי הגה כשירה הזאת יש בה ארבעה דברים השגחתו ית׳ על עמו ישראל בחן
 חסד והכניסו אותם לארק שנית הבעיטה והמדידה מרוב הטובה באומרו וישמן ישורון
ה שיעדנו חשי׳׳ת לחשיב ע  ויבעט וגו׳ שלישית העונש הגגזר עליהם על זה והרביעית ת
 שבותנו כבתהלה וא׳׳כ מפני מה לא זכר באן בפסוק הזה כי אם שתים הראשוגות בלבד
 שהם הכנסתם לארק והשפעת הטובה והבעיטה והמדידה במאמר ה׳ ושתים חאחרונות
 לא נזכרו והוא ז״ל חשיב שלפי ששתים חאחרונות אינם מענין העדות ישצי־יך לו השי׳׳ת

 לפיכך לא זכרם ולפי דרכינו יפורש באופן נאות בס״ד.
 והביאור לדעתי בי לחיות חשי״ת רב חסד ומרבח לחטיב ובחר בעמו ישראל באהבה
 לחיות לו לעס סגולת וחפץ בטובתם מכר חעם אשר על פני חאדמח
 ובראותו ילדיו עם בגי ישראל עם קשר, עורף ודא וכפרי טובח כי עט טובח שחשפיע
 לחם ואותות ומופתים אשר עשח עמחם בים ובמדבר תמיד חיו מתכווגים למרות עיגי
 כבודו ית׳ כביכול עד שעלתח חמתו לחשחית לולי משח בחירו עמד בפרק לפגיו פעמים
 שלש ויעתר לו ח׳ ויודע תעלומות ית׳ לעד ראח וידע לבות בגי ישראל כי לחיות משח
 ע״ח מדריכם תמיד בעבודת ח׳ ומוכיחם בננלח ובגםתר לבך חיו יראים ועובדים את ח׳
 מיראת משח רבם וחשש חשי״ת אולי שמא אתר פטירת משח ע׳׳ח יסירו מעליחם עול
 עבודת חאל בראותם כי חמוכיח שחיו יראים ממנו חלף חלך לו לארק חחיים ולא יחושו
 ליראת שמים כי יותר חיו משגיחים וכושים מיראת משח ע׳׳ח כביבול יותר מיראת ח׳
 כמאמר רבן יוחגן בן זכאי לתלמידיו יחי רצון שתד»ז מורא שמים עליכם כמורא בשר
ה  ודם ושמא בפורקם עול ח׳׳ו יחרד, אף ח׳ בשונאיחם של ישראל ואין חאיש בביתו ת
 משח איש חאלחים לחשיב חמתו מחשחית לפיכך רצח חקב׳׳ח לזכות את ישראל
 ולחחיותינו כיום הזה וצוד. את משה עבדו לכתוב את השירה הזאת והכוונה בה לדעתי
ת ח  חוא שמלבד שחיא עדות על ישראל לבל יפרקו מעליחם עול ח׳ ומצותיו ללכת א
א עדות לישראל כביכול על  אלחים אחרים לעובדם במבואר בפשטי חכתובים חנח ת

 השי״ת
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 השי״ת לזכור להם ברית אבותם אשר נשבע להם ואף אם העוו דרכם השירה הזאת
 אשר יעד שלא תשכח מפי זרעו כתריס לפני הפורענות להשיב ספרי האף והחמה ולקיים
 יעודיו הטובים וא״כ נמצא ששירה הזאת היא עדות לכל לחשי״ת ולישראל עדות נאמנח
 לה׳ על ישראל לבל יפנו אי אלחים אחרים ועדות לישראל כביכול על ה׳ לבל ישליכם
 מעל פניו אלא ישקיף עליהם השקפה לטובה להנקם טאויביהם ולהושיעם תשועת
 עולמים ואומר אני כי עיקר כוונתו ית׳ בשירה הזאת היא העדות אשר היא לישראל
 להיות להם שיר ה זו לזכרון לפני ה׳ תמיד להושיעם ולגוארם והנה נם כן היא עדות לה׳
 ית׳ וללכת בדיכיו ולשמוי מצותיו וחוקותיו אך אמנם עיקי כונתו ית׳ בשירה זאת היתד,
 להיותה עדות לישראל לחנאתם ולטובתם כמדובר > ובחקדמח זד יפיישו מקיאות חללו
 כיד ה׳ הטובה אומרו הנך רצה הקב־ה לרמוז למשה נודל השתוקקות ישראל לעבוד
 נכריה שלא מבעיא לאהד פטירתו שיבעטו במאמר האל אלא אפילו קודם נסיעתו והיינו
 בחיותו גוסס יתחילו לפרוק מעליהם עול עבודת האל וזהו הרמוז באומרו הנך כלומר
 בהיותך עסוק בענק השכיבה שהיינו קודם •הפטירה אודיעך שיקום העם הזה ופנה ובו׳
 ואומרו וקם רצה להורות לנו שהוא מעצמו יתעורר לע״ז מבלי מניע וזה לנודל התשוקה
 לעבוד אלחים אחרים והזכיר לשון זנות לומר שיתכוונו לעבודת ע׳־ז לעשותה באופן
 שתערב להם תבוםם להם וזהו שיעשו עבודתם במטמוניות ובסתר ולא מפני פחד ויראה
 יעשו כך אלא בשביל שתתמתק להם העבירה וכך היא דרכה כאומרו מים ננובים
 ימתקו ואל זה כוין באומרו וזנה וכו׳ אי נמי אפשר שכוין לומי וזנה שלא יעבדו ע״ז
 בשביל טעותם שטעו בדעתם שהיא האמת ח׳׳ו רק עבודתם לא תהיה אלא כדרך הדנים
 שיודעים שהיא איסור ועוברים על דת בכוונה כמו כן בעובדם ע״ז יהיו יודעים רבם
 ומתכוונים למרוד בו ואומר נכר הארק הרמב״ן ז״ל בפירושו כתב כי השי׳׳ת לבד יקרא
 אלהי השמים ואלחי חארק בי חוא אלהים חיים וזולתו יקרא אלהי נכר כי נכרית עבודתו
 ודבר ה־ בפיהו אמת ואפשר לי לומר שטין הכתוב להורות שהעם ההוא כשיקום לעבוד
 ע״ז כל כך השתוקהית נחלה תהיה להם לעבוד ע״ז שלא לבד יעבדו ע׳־ז שעובדים
 תושבי הארק ההיא היושבים בה אלא אפי׳ ע׳׳ז שעובדים נירי הארק ההיא המתגוררים
 שם והם נכרים ואיש איש ואלהיו נם אותם יעבודו והם נקראים אלהי נכר הארק כלומ׳
 אלהי נירי הארק המתנוררים שם דרך עראי והם נכר הארק או יאמר נכר הארק שאפי׳
 ע״ז שמאסו בה הארק ההיא שנתברר להם שקרה והיא נכריה לחם כלומר מאוסה להם
דיהם  אף אותה יהיו עובדים כי אין כוונתם זולתי למרוד בקונם ולהכעיםו במעשה י
 ואומרו אשר בא שכה בקרבו הרמב״ן והראב״ע ז״ל פירשו דבקרבו שב אל עם הארק
 או יפורש אל הארק בעצמה ומצינו לשון זכר בארק כאומרו נעתם ארק וכפי פירושם
 נכתב זח שלא לצורך ואפשר שיפורש כפי דרכינו דבקלבו יחזור לע׳׳ז כלומר שלא
 יעבדו אותח ע׳׳ז בחותר, על הנחלים רה יעבדו אותה בכל תנאיה כבקאים בעבודתת
 ודש וזנו אחרי אלחי נכר ונו׳ אשר חוא בא שמח בקרבו כלומר יזנו אתר ע׳׳ז של נכר
 הארק אשר בא שמד, התגוררו בד, ועבודתם תחיד, בקרב העם חחוא כלומר כבקאים
 שבחם וזחו בקרבו ואמר ועזכגי שלא ירצו לעבה ע״ז בשותפות עבודת ה׳ כי אז לא
 יוכלו לעבוד חע״ז בשלמות ולכן יעזבו את ח׳ ויעבדו חע׳׳ז עבודת שלימד, ואפשר עוד
 שרמז ועזבגי לומר שחכעסת זו תחיח בזמן חיותר שלם שיחיד, שהקב״ה דבק עמהם
 ושכיגתו שרויה סיגיהם אז יבעטו בו ת־׳ו ויעבדו זולתו וזהו ועזבגי שלשון עזיבח יאמר על
 שגים חיושבים יחד ודבקים זח עם זח האחד מחם מגיח חבירו לבדו והילד לי אף כאן
 יודיע הכתוב שבזמן שיחיו דבקים עם ח׳ כביכול יעזבוהו וילכו לעבוד אלחים אחרים.
 ואמר ותפר את בריתי וגו׳ לדעתי בוק לומר שאף שדרך בגי אדם גוהגים שמי שגושא

 אשד,
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 אשה על אשתו יפייסנה בכל מיני פיום לשבת עם השניה ואם תקבל פיוס ותשמע אליו
 ישיש וישמח ומה גם אם תהיה אשת נעורים כאומרו ואשת נעורים כי תמאס וגו׳ וב״ש
 אם הוא נקשר עם הראשונה באלה ובשבועה אמנם העם הזה בגודל השתוקקותו לע״ז
 ובשנאתו בעבודת האל לא יהיה הפק בעבודת האל כלל ועימר וכל עבודתו תהיה לע״ז
ד ולא תתמרר דעתו וכדי להפים דעתה של ע׳יז יבטל בל קשר שהיה בינו ובין האל ב ל  ב
 מבלי שתכריחהו הע׳׳ז על זה רק הוא מאליו יעשה זה כדי שתאמין הע״ז באהבתו ותהיה
י את בייתי אשר כרתי אתו פ  עבודתו אותח ברוב חיבח מבלי מעיק ומחשבח זרח ודש ה
 ואומרו אשר כרתי אתו רמז שהיתה השבועה לדעתו ועכ׳יז בטלה והפר איתה וזהו אשר
 כרתי אתו. וחרה אפי בו ביום ההוא בפיםקתא דרשו א׳׳ר אחא יום א׳ חיח חרון אפו של
 הקב׳יח אלו עשו תשובה פירשו חנח שחם דל חוקשה לחם תאי ביום חחוא ותירצו שכוין
 הכתוב ליום מיוחד והם אמת ולפי דרכינו אפשר לומר יטמין הכתוב לומ- לנו רחמנותו
 ית׳ על עמו ישראל שאעפ״י שהם הרבו להכעיסו ולחמניאו בזרים והיה הדין להרחיקם
 מעל פניו ורכלותם מעל פני האדמה ולא ישוב אליהם עוד ועב׳׳ז רא ימוד להם בפעלם
 ולא יחרה אפו בהם רק ביום ההוא לבד בעידן ריתחא וזמן ההכעםה אבל אה״כ לא
 ידינם בחרון אר» ח״ורק יהיו נדונים בעזיבה ובהכתרת פנים כאדם שמסתיר פניו מחבירו
 ואעפ״י שהסתרת פני שכינה אין עונש מר ממנו מ״מ אינה קשה בחרון את ח׳ ומד, מאד
 ידוקדק בזח אומרו וחרר אפי בו דלכאורח קשר מאי בו דקאמר ועוד אמאי פתח בלשין
 יחיד באומרו בו ובתר הכי קאמר בלשון רבים באומת ועזבתים והסתרתי פני מחם
 וכמה שפירשגו מתיישב היטב שחשי״ת בגודל רחמנותי לא ירק בתרון אף זולתי חעם
 ההוא אשר התחיל בהכעםה והסיר המסוה מעל פגיו לעבוד ע״ז ומוט ההוא בלבד
 כלומר תכף אשר פרקו מעליהם עבודת האי־ וסבלתם עול הע״ז אבל אח״ב ומש בניהם
 אשר יבאו אחריחם אע״פ שאוחזים מעשח אבותיחם מריחם לא ידינם בחרון אף זולתי
 בהסתר פנים ובעזיבה ודש וחרה אפי בו ביום ההוא כלומר בו בעושה הרעה ובו מום
 בלבד יחרה אפי אבל מהיום חחוא וחלאח אפי׳ כמתחיל בעבירה וכ״ש בבאים אתריו
 אשר אחז במעשה אבותיו לא אדיגם בהרון אף אלא בעזיבה ובהסתר פגים וזהו ועזבתים
 והסתרתי פגי מהם דקאמר בלשון רבים לרמוז לו ולכל הבאים אחריו וזהו מרוב חסדי
 האל שאף אם הם הרבו להכעיסו ולמרות עיגי כבודו הגה הוא ית׳ לא ימוד להם בפעלם
 כי לא דרכיו דרכיחם ראם חם חרבו לחטוא ית׳ שמו טוב וסלח ומרבה לסלוח וכל
 אחד יעשר, את שלו ובזר, יובן מח שאמרו ז״ל בפםימתא א׳׳ר חנחומא איגון עבדין ואגא
 עבדית אינק עבדין ועזבני וחפר את בריתי ואנא עברית ועזבתים וחסתרתי פני מחם
 וחנח דבריחם צריכין ביאור כי לבאורת אין במאמר ר׳ תנחומא דבר של תידוש אמנם
ל הוקשח לחם מח שדקדקנו לעיל אמאי פתח  לדעתי מינו למה שכתבתי בי הם ד
 בלשון יחיד באומרו וחרה אפי בו ובתר דכי אמר בלשון רבים ועזבתים ותו מאי
ל במאמר ר׳ תנחומא דקאמר אינק עבדיץ ואנא ב  בו ומאי ביום חחוא דמאמר ותירצו ח
 עברית הנח כוונתו ופירושו במאמר זח חוא לומר כי מדת חקב״ח אינח במרת בשר
 ודם ולא דרכיהם דרכיו וכשם שנאה להם למעול כך נאה, לפניו ית׳ למחול וזהו שאמר
 אינחו עבדין ואנא עבדית כלומר חם [עושים מפעלותיחט לחרבות לחטוא לפני ולהכעיםני
 ואני אעשח את שלי שלא למוד לחם בפעלם ובמאמרו חקצר חזח נתיישב כל הדקדוקים
 שדקדקנו כמו שפירשנו לעיל וחית לאכול אף זח ממידת חרחמים והסתכל שלא אמר
 וחיח לאכלח אלא וחיח לאכול דמשתמע מיניח יעוד טוב וברכח וחיים עד חעולם דוחה,
 לאכול מתפרש נמי לאכול חוא את אתרים ותבונת היא לרמוז שאעפ׳׳י שיעורם ויסתיר
 פניו מחם עמז יתקיימו ותשאר חוייתם לאכול את אחרים וזהו וחית לאכול וזו חבטחה

 גדולה
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 גדולה ועצומה שאף בעידן ריתחא מתמי! לברך את עמו ישראל באהבה ויהפוך ה׳ את
 הסללה לברכה ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלהי וגו׳ ואגבי־ הסתר אסתיר פגי וגו׳
 ראיתי מי שתיקן מקראות הללו בעקימת שפתים והמיר טוב ברע ופירש כי אומרו הלא
א  כי אין אלתי במי־בי אינו וחי ותשובה אלא אדרבא הוספת חטא על מה שקדם כי ל
 יועילו לו א־צרות רשע וצרות רבות להשיבו אל אביו שבשמים אלא אדרבא חוםיף על
 תטאתו פשע ויקו לעשות ענבים ויעש באושים ודש הלא על כי אין אלתי בקרבי כלומ׳
 לפי שלא עבדתי ע-׳ז זו בעבודה שלימה ונכריה עבודתי על כן מצאוהו הרעות האלה
 וזה! על כי אין אלתי כגוי לע״ז בקרבי ממש מצא גי וגו׳ ואומרו ואנכי הסתר אסתיר וגו׳
 אף מקרא זה עימם המפרש ודרשו לשבח כי הודיענו חפלגת חסדי האל שאף אם
 הרכה לחטא ולהוסיף על חטאתו פשע במרד ובמעל הנה הוא טוב וסלח ויעלים עינו
 ממגו ולא חביט און ביעקב ודש ואגבי הסתר אסתיר פגי ביום ההוא על כל ונו׳ כלומר
 אף אס יכעיסוגי בוידוים וילכו עמי קרי אפ׳׳ח אעלים עיגי מחם ממר, שעשו לי כי פגה
 אל אלחים אחרים ואגי אשיבגו אליך ע׳׳פ דרכיגי אשר דרכגו בח לעיל כי לחיות חזגאי
 הזה זריז ונפסד להיות שרם בעבודתו בעבודה גבריה שלא ידשתף עמה עבודת הקדש
 כלל ועיקר וטרם יעבוד ע׳׳ז עזב חוק והפר ברית בדי שיהא רבו שלם בע״ז וכמו שרמזנו
 באומרו ועזבני והפי את בריתי אשר וגו׳ הנה בבא עליו צרה וצוקח ויתן אל לכו לשוב
 בתשובה תהיה תשובתו מנוולת כטובל ושרץ בידו כי תשובתו תהיה באומרו הלא על
ת ה׳ היתה זאת על כי עזבנוהי לא על אשד עבדנו ע׳׳ז א  כי אין אלהי בקרבי כרומר מ
 זולתי על עוזבינו חאל יאירו נשתתף בעבודה זרה לא באה עלינו הצרה הזאת י וזהו ער כי
 אין אלחי בקרבי שיתן אל לבו לעבודת חאל לא שיעזוב רשע דרכו מלעבוד אלחים
א לחודיענו שאת תשובת מנוולת זו תהיה ו ה  אחרים והנד, אומרו ואמר ביום ת
 תשובת של רמאות מפני חצרות ובצאתו למרחב יחזור לרשעו וזהו ואמר ביום ההוא
 כלומר אף אמירת זו תחיה דוקא ביום ההוא כי ראח כי גדל חכאב מאד וחנח אף אם
 תשובת זו חיא תשובת טגוולת שאיגח בעזיבת החטא מפגי חעוגש ותשובת של רמאות
 באומרו ביום ההוא חקב״ח מרבד, להטיב גושא עון ועובר על פשע ולא מבעיא שעל מה
 שהתות בפיהם שהיא פרימת עול מלכות שמים ימחול ויסלח אלא אפי׳ במד, שלא
 התות שהינו ע׳׳ז כביכול יעלים עין תואיל וגתגו את לבם להתודות ולשון וידויים סובל
 וידוי גמור ותא אומרו אומרם הלא על כי אין אלהי בקרבי דמשמע שהתודה על שפרר,
 ממגו עול מלכות שמים אף אם תחיח בכווגתו לחלוחית של עבירה שגתכוון לומר שלא
 מצאוהו אותם חצרות אלא על שלא שיתף עבודת שמים עם עיז עכ׳־ז יסתיר פניו
 מכוונתם הרעה וירבה להטיב וזהו שאמר ואנכי הסתר אסתיר פני ביום חתא על כל
 הרעה אשר פנה כלומר מלבד שאעבור על פשעם שפרקו מהם עול עבודת האיל אף
 אני אעשה זאת לחם למחול ולסלוח עון הע״ז אף אם לא התודו עליה כפירוש וזהו
 שאמר הסתר אסתיר כפל ההסתרה לרמוז לשגי מיגי עבירה חמוזכתם שמשגיהם יסתיר
 כביכול פניו ואמר על כל הרעה כלומר אפי׳ במד, שחם עושים ומשוים שכינה אלאלהיס

 אתרים אסתיר פני כי שב אפי ממנו.
 ואמר ועתה כתבו לכם את השירה זאת העצה היעוצה מאתו ית׳ כתמלת ה׳ עלינו
 כאשר הקדמנו וזהו ועתח כלומר אחרי הודיעי אותך את כל זאת עשת זאת
 איפא בני והנצל ותהי לכם לעזרה בכתוב לבם את השירה הזאת ואמר בעבור רתהית
 לי לעדה כלוטר הלא זאת צויתי אתכם להנאתכם ולטובתכם שאף אט תהטאו לפ;י
 השירה הזאת כביכול תעכב על ידי טלהרע אתכם וזהו תהיה לי לעדה כביכול לי ממש
 אמר רחטנא ולזאת הסוונה וזה הטעם לא הזכיר זולתי השנתתו ית׳ השפעת טובתו

 והבעיטה
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 והבעיטה והטרידה שתים הנה בלבד כי הנה הנם עיקר כוונתו ית׳ בשירה הזאת כי השש
 חקב׳׳ח פן יחרה אפו בצאן מרעיתו בראותו שמדדו בו אחר רוב הטובה אשר יטיב
 להם לכך הקדים רפואה למכתם באמיר להם כתבו לבם את השירה הזאת וזהו שהזכיר
 בהקדמת השירה שתים בלבד ובשירה עצמה אמר ארבעה דברים שזכרנום למעלה
 שסיבת כתיבת השירה הם שתים אלה שהזכירם כאן הכנסתם לארץ ברוב הטובה והוא
 אומרו כי אביאנו ושבע ודשן ומרידתם והוא אומרו וניאצוני והפר את כריתי ושתים
 האחרות שהם העונש והויעוד הטוב שאינם סיבה לכתיבת השירה לא זכרם פה אך הזכירם

 בשירה כי היא כלולה מהבל ונכנס בכי טוב וסיים בבי טוב כנ׳־ל ח״ך.

 פרשת האזינו
 מחצתי ואני ארפא מצות עלינו לתקן שנוי מקיא זה מפני מה במיתה והיים ההדים
 תיבת אני לשניהם והי בראשם באומרו אני אמית ואהיה ובמכה ורפואה לא
 יחם אליו ית׳ בפי׳ זולתי הרפואה באומרו מחצתי ואני ארפא ואם תיפא שבר זה באמור
 אף אם גיחם המיתה כביכול אל ח׳ ית׳ על טוב יזכר שמו ואין בזח גנאי תואיל ודא
 ישתלם חאדם אלא ע״ י חמיתח כי בעודו כגוף לא יוכל לאור באור החיים ולהתענג
 בתעגוג גצחי נמצא שעיקר שלמות האדם וטובתו מעוכב ליום המיתה ואל זח ג״כ כרינו
 ז״ל באומרם בב״ר פ״ט בתורתו של ר׳ מאיר וחגח טוב מות שע״י יקבל חאדם פרי
 מעשיו הטובים מה שלא יוכל לקבל בעודו בעח״ז ולבן יחד ה׳ שמו על חמיתח במקרא
 זח באומרו אני אמיתואחיח אבל כמכר. אפי׳ שנאמר חביבים יםורים הואיל שע״י ג״ב
 ישתלם חאדם וגוחל חיי העה׳׳ב מ״מ כיון דסגי בלאו חכי שחיה יכול להעמיד עצמו
 ולדקדק במעשיו ולנחול עולמו בלתם מדת פורענות קתגן לחו ואין מן חראוי שיתיחסו
 אליו ית׳ ולכן אמר מחצתי ולא גתיחםח אליו מח שאין כן במיתת דלא םגי בלאו חכי
 ר״ל שאי אפשר לאכול עולמו בחייו שכן כתיב כי לא יראני חאדם וחי ולכן נתיחםח אליו
 כאמור שוב אשוב אליך א״כ מן חראוי חיח לבל תתיחם אליו כלל וחית לו לומר ומחץ

 מכח ארפא לא מחצתי.
 ואני ארפא מקרא זח בם״ד בדברי רז״ל חמובאים בילקוט בתשע וז״ל כי
 חוא טרו* וירפאנו למי שעלתח לו מכח וקרעח חרופא כיון שראח שלא נתראפת מכתו
 חיח מחזר אחר רופאים אהרים ולא היה מוצא לו רפואח א״ל לך אצל חרופא שקרע
 לך חמכח וחוא מרפא אותך כך אמר חנביא כר מח שאתם מפליגים מחקב״ח חנחמות
 רחוקים מכם חוא שחקב״ח חוא שמיפא מחצתי ואני ארפא אני חוא שחכתי שנאמר
 ממרום שלח אני הוא המרפא שנאמר אנכי אנכי הוא מנחמכם ע״כ וראיתי לדקדק
 במדרש זה ראשונה מאי קשיא ליה בקרא דהוא טרף עד שהוצרך להמשילו למי
 שערתה לו מכה וכו׳ והואיל והמשילו היל״ל משל למי שעלתה לו וגו׳ מה כיון בהשטיט

 מלת משל.
 עוד אומרו ביון שראח שלא נתרפאת מכתו וכו׳ ראיית זו לדעתי םמוכח לפתיחת הרופא
 היא• משמע מדקאמר וקרעה הרופא כיון שראה דמשמע דתכף לקריעה ראה שלא
 נתרפת מכתו ועל זה יש לשואל לשאול מי ראה כזאת ומהיכן ידע זה העני בשעת פחיחה
 שלא תתרפא מכתו עד שחלך אצל אחרים היה לו להמתין אולי יראה ה׳ בעוניו ורפא
 ירפא ובביאורנו בעדרי נמתיק לך תיבת וקרעח כי רעד. חיא לכאורח דחיל״ל ופתחת

 (כד) הרופא
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 הרופא עוד אומרו הוא שהכה וגו׳ אינו דומה למשל שבמשל אמר שהמכה היתד, בו
 רודם בא אליו הרופא ובנמשל אמר שהרופא הוא שהבה עוד כפל הדבר באומרו הוא
 שהכה הוא שמרפא פעמים שלש. עוד למאי אצטריך להביא מקרא דמחצתי הואיל
 ואית דיה רךא דהוא טרף וגו׳ דעלה קאי ואי משום דעדיפא ליה קרא דאוריתה אם כן
 לישתוק מהאי קרא דהוא טרף. עוד אומרו אני הוא שהכתי שנאמר ממרום שלח וגי׳
 אני הוא המרפא שנאמר אנכי וכו׳ ומי שני ליד. שני ממראות שקדמו שבכל אחד מהם

 כתוב יושר שהוא המכה הוא המרפא.
ד אלי כי בעל המדרש הוקשה לו תיבת טרף אצל ־רפואה שבכר מקום שהוזכר א ר נ ״  ו
ו ואם המצא תמצא לו רפואה ה אין לו תקנה ורפואת תעלה אין ל פ ר  ״ ״ י ט
 למפרע לא תקרא אותה מכה טרפה וא״כ היכי קאמר קרא כי הוא טרף וירפאנו• עוד
 נ״ל שדקדק בסופיהדהאי קרא במה שאמריך ויהכשנו דלפום פשטה דמרא טרפה קשה
 היא מהכאת גם רפואת שלימד. טובח ורחבח מתחבושת וא׳׳כ אחר שהודה לה׳ ואמר
 כי חוא טרף וירפאנו מד. צורך באומרו יך ויחבשגו דבהא ה׳׳ו ממעט בכבודו של מקום
 הוא. עוד הוקשה לו לבעל המדרש למה הזכיר הטרפה ויחסה אל ח׳ באומרו כי תא
 טרף והוא רחום ולא יתייחס אליו דבר רע ואי ניהא ליה לקרא לממדיה מפני מה לא
 הזכיר שטו במכר, אלא אמר יך ויחבשנו ובא ליישבה. באומרו מי שעלתה לו מכה וקרעה
 הרופא ומי(כאן חסר וחט״י) גם זאת אין ראוי להפליג עצמו ולומר שפה ענותו של אדם מקרה הוא
 שיקרהו כי בזה יגדיל אשמה וירבה עצמה להוסיו* לחטוא אלא זו היא דרך ישרה שיבחר לו
 האדם לומר שהוא הבה את עצמו במעשיו הרעים והרעה תבאר, לו לטובת תחשב והיא רפואתו
 ותתיחם אל ח׳ ית׳ כי בזח ישוב אל ח׳ וירחמהו אבל לבנות לשי״ת דרך רע ולומר שהואהמכה
 בקצר. חאחרון ולומר כי חבל במקרר, שני דרכים חללו חם איר חות ח״ו או להפליג עקלקלות
 האמנם לא ראי זה כראי זה כי טוב בעיני ה׳ לתלות הכל בו ית׳ וליחס הכל אליו בין טוב בין
 רע מלהפלינ הדבר מאת ה׳ ולתלות הכל במקרה ודבר זה יעמידך על נכון להשכיל
 דברי רז״ל במדרש הזה גם המקראות בלם יתבררו ויתלבנו בעה״י והנה להיות הדרך
 והישר לפני איש הירא את ה׳ הוא לבלתי יהס אל ה׳ ית׳ שום מבד. ודבר רע והעונש
 והפורענות הבאים על האדם מצד מעשיו חרעים חם חם רפואתו וזח ראוי ליחס אל ה׳
 שהוא הרופא והוא קורע הסכת ודבר זח ראוי ליחס אל השי׳׳תלא זולת לכן בעל המדרש
 בבואו להמשיל הענק על נכון המשיל למי שעלתה לו מכה ובננדו הנמשל היא העברה
 המכה את האדם והשולטת עליו וחרופא אלהים חיים ומלך עולם ישתבח לעד הוא קרע
 המכה והוא העונש והפורענות הבא על האדם ודבר זח ראוי לייחסו אל ה׳ ביען הוא
 רפואתו האמנם במאמר הנביא לישראל הודיעם והשמיעם כי גם אם אמרנו שאין ראוי
 ליחס אל ה׳ שום מכה וזה דרך ישר לפני איש מ״מ היוצא מן המסלה ודרך עק החיים
 יותר הגון וראוי ליחס הבל אל ה׳ ולומר שהוא חמכה אוחו מלחפליג עצמו ממגו ית׳
s v i ולומר שהכל במקרה וזהו שאמרו דל כך אמר הנביא כל זמן שאתם מפליגים וכי 
ת  שהכה וגו׳ כלומר עם היות שהדרך ישרה שיבור לו האדם היא לומר שהוא הכת א
 עצמו במעשיו הרעים ולבלתי יחס אל ה׳ זולתי הרפואה והיא העונש מ״מ בערך מי
 שמפליג עצמו מהשי״ת בכל דרכיו יותר הגון וראוי לומר שהוא המכה והוא המרפא
 וז״ש כל זמן שאתם מפליגים וכו׳ הוא שהכה וגו׳ כלומר הדרך הישרה היא שתיחסו אל
 ה׳ הטובה והיינו לומר שהוא המרפא לא זולת אמנם יותר ראוי לומר שהוא שהכד,
ל  מלהפליג עצמו מן ה׳ ולתלות הכל במקרה הזמן ובזה נתישב מקרא דהוא טרף ע
 מכונו דפי׳ טרף היינו קרע והיא הרפואה ולפיכך נזכר שמו עליה וז״ש הנביא כי הוא
 טרו* וירפאנו כלומר אעפ״י שנראה לך שפתח לד המכה ופי׳ בנמשל שהביא העונש

 שלא



 באור האזינו וזאת הברכה החיים צד
 שלא בזמן לא מפני זה תתלה הסרק הידיעה ברופא שעשה זה מבלי דעת והפליג עצמך
 ממנו כי הע לך כי מאתו היתה זאת ולטובה נתכוון באומרו כי צדיק ה׳ ודש כי הוא
 טרף וירפאנו כלומר אעפ״י שטרף וקרע המכה שלא בזמן מאת ה׳ היתד, זאת לחיותנו
 לטוב לנו וזחו וירפאנו ואמר יך ויחבשנו זהו האמור במדרש הוא שהכה הוא שמרפה והם
 דברי חגביא לישראל להפלגת הענק ולרווחא דמילתא כרומר אין ראוי לבם להפליג
 עצמיכם מהשי״ת כי אף אם תאמרו שהוא שחבח ותיחסו חמכח אליו מדח טיבה
 חיא זו ממח שתפליגו עצמיכם מחשי״ת ודש יך ויחבשגו ולא גתיחסה אל ה׳ כי איגם
 דברי חגכיא כדרך את״ל שתאמרו יך עכ״ז ויחבשגו ואומרו מחצתי ואגי ארפא כלומר
 והשתא במאי דדריש ניחא קרא דמחצתי ואני ארפא ממד, דאיכא לאקשויי ביח כדבתביגן
 ברישא מפני מה לא נתיחםח חמחצח אל ה׳ כדרך שנתיחםח חמיתה כאומרו אני אמית
 ואי לאו אורח ארעא למתלי חמחק וחמכה לקב״ח א״כ אפילו מחצתי לא הוה ליה
 למימר אלא חכי אבעי ליח למימר ומחק מכח ארפא רא מחצתי שחיא קצת יחם אל
 ח׳ ובמח שישב בעל חמדרש קרא דיך ויחבשנו גתישב מקרא דמחצתי ואני ארפא
 דשוים ושקולים הם שכוונת השי״ת לומר רישראל שתמיד יהיו עיניחם נשואות חשמים
 ואל יפליגו עצמם מהשיה שאו* אם אין ראוי להם אל ה׳ ולומר שהוא המכה ח׳־ו אפי׳
 חכי אם יתלו חדבר בשי״ת ניחא ליד, בחבי ואל יפליגו עצמם ממגו ודש מחצתי ואני

 ארפא כלומר אף אם תאמרו מחצתי אני ארפא וכי. (כאן חסר וחע״ד)

 פרשת וזאת הברכה
 צדקת ה׳ עשה וגו׳ רבותיגו דל דרשו מקרא זה על משה רביגו ע״ח שנקבר בחלמו
ל גד וזחו כי שם חלקת מהוקק ספון ועליו הכתוב אומר צדקת ה׳ עשה  ש
 ומשפטיו עם ישראל והי׳פ צדקת ה׳ ומשפטיו עשה עם ישראל והמקרא מסורס שהקדים
 עשה למשפטיו וראוי לגו ליישר דבריו של מקרא כי כל אמרת אלוה צרופה
 וראיתי אני בלבי כי בביאור בבת משנת אחת במסכת אבות יתבאר סיף
 פסוק זה והיה העמום למישור והוא אומרם משה זכר, וזיכח את חרבים זכוה
 הרביט תלוי בו שנא׳ צדקת ה׳ עשה ומשפטיו עם ישראל והנה לדעת דעת ומזימת
 התנא כבבא זו ראיתי לחטט בדבריו ראשונה מה בא להשמיענו באומרו משה זכה וזיכה
 מי לא ידע בכר אלה שמשה אהונינו ע״ ה באמצעותו נהלנו היי עולם הבא בקברת
ם רב חיים נצחיים כללות האומה  התורה ומצותיה ומעשה רב עשה כיום הזה להחיות ע
 ישראלית שנשתלמו ע״י אשריו ומודעת זאת בבל הארק אפי׳ תינומ יונק משדי אמו וא״כ
 מה מין באומרו זכה וזיכה וגו׳ גם מאי רבותיה ךמשה דאמר דוכות הרבים תלוי בו
 פשיטא דמאהר שזיכה את הרבים דזכות הרבים תדר בו דגדול המעשה יותר מן העושה

 גם ראוי להבין מה בוק באומרו תלוי בי והיכ־ יליף הא ממרא דצדקת ה׳ עשה וגו׳.
 והביאור אצלי כי התגא רצה להודיעגו מעלת משה אדוגיגו ע״ה דגדול מה שגאמר
 בו ממה שגאמר בשום גברא והוא כי עם היות שמשה ע״ ה זיכה את
 ישראל השלימם בקבלת התורה מ״מ מאת ה׳ היתה זאת מ המב״ה רצה לזכות את
 ישראל ובחר במשה עבדו להיות סרסור בדבר וגם הוא ע״ה עם היותו מבתר מין
 חאגושי ודאי שגשתלם עוד בקבלת חתור ח יתר שאת ויתר עז ולפי זח מן הראוי חיח
 שלא להזכיר בקבלת חתורח ומצותיח כי אם שמו ית׳ לבד כי חוא חמזכח חעיקהי

 למשה
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 למשה אדונינו ולנו ולו לבד יאות השבח וההודאה ועכ״ז לא כן אנחנו עושים כי ככל
 ענינינו אנו מזכירין שמו של משה כאומרו בגט כדת משה וכן בקידושין וזולתו וכן בעיקר
 התורה אמר הנביא ע״ה זכרו תורת משה וזה דבר מתמיד, חמרא למאריה וטיבותא
 לשקייח כי מאחר שהמזכה הוא ה׳ פית ולא לבדיגו בלבד זיכה משה כי גם לעצמו זכה
 חיח ראוי שכל מבטינו חיח לשי״ת ולבד בו נזכיר שמו ולתת לו חחודאח וחחיגות ולא כן
 הדבר אלא זכות חרבים תלוי בו במשד, ולא בשי׳׳ת כביכול וכן חוא אומר צדקת ח׳
 עשר, וכו׳ כלומר אע״ג שחצדקח שעשר, משח עם בני ישראל בחנחילם תורה ומצות
 היתח צדקת ח׳ וחוא חנותן חעיקרי עכ״ז משפטיו עם ישראל כלומר איגם מזכירים כי
 אם שם משה לבד במשפטיהם ודיניהם כאלו הוא נתנה להם מעצמו וזה ודאי מורה שה׳
 חפץ למען צדקו לחגחילו גם עושר גם כבוד מסויים כזד, וגפלא יא עשה כן לכל גוי כי
 עבדו נאמן ביתו חיח אשריו ונוכל לומר שכל כך למח לפי שנתן גפשו על חתודח לכך

 זבח שנקראו על שמו חתורח ותמצות.
 ויהושע בן גון מלא רוח חכמח חכתוב חזה גם אם יש בו שבח למשה כי הוא חםיבר,
 והוא המסמיך ומגדולת התלמיד גדולת הרב גברת מ״מ עיקר הדבר בשבחו
 של יהושע הכתוב מדבר וכיון שכן הדבר קשה שגכגס מקרא זד, בין דברי משה והפסיק
 לספר בשבחו של יהושע וחזר ודבר עם משה באומרו ולא קם גביא עוד וכו׳ מן הראוי
ה יהושע ושם גאמר ויסמוך את ידיו עליו  חיח שבפ׳ פגחם שציוח ה׳ את משה לסמוך א

 וגו׳ שם חיה לן להסמיך מקרא זח כי שם ביתו.
 ובתמורה פ׳ יש בקרבגות אמרו דל אמר רב יחדה אמר שמואל שלשת אלפים
 חלמת נשתכחו בימי אבלו של משה וכו׳ א״ל ליהושע שאל א״ל לא בשמים

 היא ומ׳ ובלב כל חכם לב ראוי לתור ולדרוש אגדה זו חיכא רמיזא.
 וראיתי אני לומר דאהאי קרא דויהושע בן גון וגו׳ שגכתב שלא במקומו אסמכוד, וביה
 רמיזא אגדח זו בי לחיות שנשתכחו בימי אבלו שר משה הלכות רכות להבי בתר
 דכתיב ויתמו ימי בכי אבל משה סמך לו מקרא דויחושעבן גון לרמוז לגו שלחיותו מוסמך
 ממשה ותלמידו ומלא רוח חכמה שאלו ממגו אותם ההלכות שגשתכחו ולהיות דלא הוה
 בידה וא״ל שאל הסמיך לגו קרא דולא קם גביא בישראל לרמוז לגו תשובתו שהיא
 אומרו לא בשמים היא כלומ׳ לא נשתייר ממנה כלום שהבל הובא ביד משה ע״ה ודש
 ולא קם נביא עוד בישראל כמשה כלומר אחד היה משה ולא קם ולא יקום כמוהו

 לעשות מעשהו גמצאו דברי רז״ל באגדה זו סמוכים ורמוזים הם בתורה כאמור.
 גם האגדה השנית האמורה שם בסמוך אמר רב יהודה אמר רב בשעה שגפטר משה
 רבינו לג״ע א״ל ליהושע שאל ממני כל ספקות שיש לך א״ל רבי כלום חנחתיך
 שעד, אחת וחלבתי למקום אחר לא כך כתבת ומשרתו יהושע בן נזן נער לא ימיש
 מתוך האהל מיד תשש כחו של יהושע ונשתכחו ממנו ש׳ הלכות ונולדו לו ת״ש ספסות
 ועמדו כל ישראל להורגו אמר לו הקמח לומר לך אי אפשר לך וטורדן למלחמה שנא׳
ה וגו׳ תרתי אגי בלבי להבין אותה ולסעדה במקראי קדש ומצאתיה ש  ויחי אחרי מות מ
 מפורשת ומבוארת ביחושע בתחלת ספרו והוא אומרו ויחי אחרי מות משח עבד ה׳
 ויאמר ה׳ אל יהושע בן נון משרת משה לאמר משה עבדי מת ועתה קום עבור וגו׳
 פקח עינך וראה כי אנדה זו כלה סדורה ברורה בשני מקראות הללו כי באומרו ויהי
ם צערכדאמרינן כל מקום שנאמר ויחי אינו ה  אחרי מות משח עבד ח׳ רמז לנו שחה ל
 אלא לשון צער והצער ותינק של פטירתו כבר נתפרש בתורד, ועבר וחלף וחלך לו
 כדכהיב ויתמו ימי בכי אבל משה וא״כ איזח צער נייחס למשה הא אין לנו לומר אלא
 שכחת התורה שניתנה על ידו ואליו רמז הכתוב באומרו ויהי אתרי מות משת כלומר

 ויהי
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 ויהי צער היה להם לישראל אהרי מות משה והיינו שנשתכהו כמה הלכות ובאומרו
 ויאמר ה׳ אל יהושע משרת משה לאמר זו היא תוכהת מגולה שהוכיח השי״ת ליהושע
 על אשר לא נתן אל לבו להסביר תלמודו לפני משח בטרם ילקח מעמו ומה נם
 באמור לו משה שאל ממני כל ספקות שיש לך והוא נתיהר בהיותו משרת משה ואמר
 לו כלום הנחתיך שעה אהת לא כך כתבת ומשרתו יהושע וגו׳ וזאת גרמה לו שנשתכחו
 ממנו ש׳ חלכות ונולדו לו ת׳׳ש ספקות וכל זח בא מיחרותו כמו שאמרו ז״ל בפסחים פ׳ אלו
 דברים כל חמתיחר אם נביא חוא נבואתו מםתלהת ממנו וכו׳ ודש תכתוב ויאמר ח׳
 אל יהושע בן נון משרת משה לאמר כלומר חקב״ח חובת את יחושע על מח שחתיחר
 ואמר משרת משה אני וזהו לאמר כלומר דבר זה לא היה לך לאומרו ולהתיהר שהיא
 עמדח לך מגגד לשכח תלמודך ואתה הסיכות להזר כמה הלכות אחורנית וישראל
 המבקשים את גפשך על זה הדין עמהם ואומרו משח עבדי מת ועתר קום עבור כאן
 רמוז מה שאמרו ז״ל א״ל הקב״ה לומר לך אי אפשר לך וטורדן במלחמה ודש משה
ם ולא יקים עוד כמשה ולך  עבדי מת בלומר ואי אפשר לחדש דבר מעתה כי לא ק
 איפוא מה אעשה בגי להצילך מיד ישראל לך וטורדן במלחמה וז״ש ועתה קום עבור

 וגו׳ את זה ראיתי להסמיך ולרמוז דברי רו״ל באגדות חללו. (ח׳ גם־ חיים כפיסי).
 (ע׳׳כ חמשה הומשי תורה)

 (בילאו״א יילאו״א)

 השמטה
 (ביאור על פסול. יראה כל זכורך וכו׳ חסר חחתחלח)

 ע״פ מאמרם דל כשעושים ישראל רצונו של מקום נקראים בגים וכשאין עושין רצוגו
 נקראים עבדים עכ״פ מרחם עלינו אם כבנים אם כעבדים ואמנם תתחיל אע״פ שאינם
 ראויים שנקראים עבדים דש יראח בל זכורך בלב שלם וחבטחון שחוא ירחם עלינו
 שהרי נקרא אדון כל הארק ואף כחיותנו נקראים עבדים מצד שחוא אדון ירחם עלינו
 כ״ש שעל הרוב אנהנו נקראים בנים ואז הוא מייחד שמו עלינו להיותו נקרא אלהי

 ישראל ומרחם עלינו כרחם אב על בנים זהו אומרו את פני האדון ה׳ אלהי ישראל.
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 להיות שבת פנת יקרת ויםוד לכל התורה שהיא אשר תורה על חידוש העולם
 כמ״ש כי בו שבת מכל מלאכתו ואם לא תהיה שורש אמונה זו תקועה בלבו
 של אדם חיו תפול התורה בכללה כי יבא להכחיש באותות ומופתים שאם לא חידשו
 אי אפשר לשנות טבעו. וגם אין שם שכר ועונש ולא יאמין במה שאמרה התורה אם
 בחוקתי תלכו וגו׳ כי יאמר עולם כמגהג׳ נוהג ולכן אמרו רז־ל שקולה שבת כבל המצות
 וכל הכופר בשבת כאלו כופר בכל התורה והיא אות אמת בין יש׳ לאביהם שבשמים
 שבזה ידעו כי הם זרע ברך ה׳ שהרי הם שובתים כדרך ששבת הקכ׳׳ה ממעשה

 בראשית וניל שזו היא כוגת רז״ל שאמרו בביר דף ח׳.
 תני ר׳ שמעון בן יוחאי אמרה שבת לפגי הקב״ה רבונו של עולם לבלן יש בן זונ ולי
 אין בן זוג אמר לה חסב״ה כגסת ישראל היא בן זוגך וכיון שעמדו ישראל לפני
 הר סיני א״ל הקב״ה זכרו הדבר שאמרתי לשבת כנסת יש׳ היא בין זוגך היינו דיבור
 זכור את יום השבת לקדשו עכלה ואיכא למידק מה עגין זיווג ושייכות לישראל עם

 שבת עד שיקראו בן זוגה של תורה ובן זוגה של כל מצוד. ומצה.
 והנראה לע״ד הוא להיות שכל מה שברא הקב״ה למעלה יש לו דוגמא למטה ואמרו
 אין לך כל עשב ועשב שאין לו מלאך למעלה ואומר לו גדל ועל ידי כן כל
ם מתאיטין זה אל זה ואט יהיה דבר למעלה שאק לו דוגמא ל  העולמות מתקשרים כ
 למטה נמצא מטיל קנאה במעשה בראשית. ובל דוגמא של מטה הגשפע ממעלה
 המשפיע נקרא זכר והגשפע גלךא בן זוג שלו נקיבה לכן אמרה שבת שהוא סוד העולם
ם דוגמא ה  העליון עין לא ראתה רבש׳׳ע לכל נתת בין זוג כלומר כל צבא מעלה יש ל
 למטה בעולם השפל ולי לא גתת בין זוג שאין בעולם השפל דוגמא לעולם שכולו שכת
תאמר הרי יש לו דוגמא גהר סמבטיון ששובת ביום השבת וי׳׳ל ששביתה  ואם י
 מדבר לא יקרא נשפע להיות בן זוג ודוגמא כי השביתה היא העדר הפועל אבל
 שאר צבא חשמים וחיליהס נרגשת פעולתם על ידי דוגמא שלהם משא״כ נהר סמבטיון
סה ישראל חיא בן זונך שמלבד חשביתה  שאין בו כי אם שביתר, אמר לח הקב״ח כנ
 ששובתים ממלאכה הוזהרו עור להדש אותו בפועל כעוגג שבת בקידוש בזכירה
 על חיק אמר זכור את יום חשכת לקדשו שלא בלבד חוזחרו ער חשביתה גם על
 הקדושה חנרגשת בפועל ז׳׳ש וכיון שעמדו יש׳ על חר סיגי א״ל הקב־ה זבת חדבר
ל מאמרו!זכור משמע שיזכור דבר שכבר נאמר  שאמרתי לשבת כגסת יש׳ היא בן זוגך ה
 וא״כ צריכין אתם לקדשו בפועל לכן אמרו רדל זכרהו על היק שיעשה דבר גרגש
 בפועל לתורות קדושת שבת ואח״כ צוה על השביתה לא תעשה כל מלאכת. דלכאורה
 חיה ראוי לצוות סודם על חשביהח ואח״כ על ובירח דקדוש חיום ובמאמרם זד, אתי
 שפיר ועל ידי קדושת שבת כראוי יזכו ישראל לנשמה יתירה בשבת הנאצלת משבת
 העליונה מעולם שכלו שבת וזהו ממש בן זונה של שבת העליונה וזהו אומרו זכור את
 יום השבת לקדשו כדי שתזכו להיות בן זונה ע״י נשמה יתירה הניתוספת בכם בשבת
 ובודאי שיש למאמר זח םוד עמוק ננלח ליודעי חן אבל מה שהוא קרוב לפשוטו כתבתי

 והאל



 באור דרוש לכבוד שבת החיים צו
 ותאר יתברך יאיר עיניגו בתורתו ואל גודר מעלת שבת אמרו בגמרא פ׳ כל כתבי
 אמר ר׳ חייא בר אבא א״ר יוחגן כל המשמר שבת כהלכתה אפילו עובד ע״ז כאגוש
 מוחלין לו שגאמר אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בד, שומר שבת מחללו אל
 תקרי מחללו אלא מחול לו א״ר יאודח אמר רב אלמלא שמרו ישראל שבת אחד לא
 שלטה בהם אומה ולשון שנאמר ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט וגד. וכתיב בתריה
 ויבא עמלק א״ר יוחנן משום רשב״י אלמא משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד
 נגאלין שנאמר כה אמר ה׳ לסריסים אשר ישמרו את שבתותי וכתיב בתריה וחביאותים

 אל הר קדשי וגומר עכל״ה.
 ואיכא למידק בהאי דרשה וכי מפגי שאמר אנוש הוא על אותו אגוש שבימיו התחילו
 יעבוד ע׳׳ז והלא מלת אנוש הוא שם מין הבני אדם כמו איש אגוש אדם. ועוד
 מה כברא לומר כן וכי בשמירת שבת יתכפר לו עון ע״ז והלא בל המודה בע׳־ז ככופר
 בכר התירה. ועוד מאי אולמיח יומר אל תיקרי מחללו אלא מחול לו. ועוד מאי דדריש בתר
 הכי אלמלא שמרו ישראל וכו׳ ומייתי ראיה מדכתיב ויהי ביום השביעי יצאו מן העם
 ללקוט ולא מצאו וכתיב בתריה ויבא עמלק והלא פי־שת עמלק אינה םמוכה למקרא
 זה ולא בתר ההיא פ׳ שהרי הפסיק ביניהם בפ׳ ויטעו כל עדת בני ישראל והתימא על
 יש״י ז״ל שפייש בתייה בתר ההיא פרשתא ואינו כן. ועוד אידך דרשה אלמלא משמרים
 שתי שבתות ודייר, מדכתיב שבתותי ר״ל מעוט רבים שנים והלא בכמה מקומות מזכיי
 שבת בלשון שבתותי את שבתותי תש מורו אך את שבתותי תשמורו וביחזקאל מזכיר
 כמד, פעמים בפרשח אחת ולא דרשינן בחו ולא מידי. ועוד אמאי בשמירת שבת אחד
 מספיק לשלא תשלוט בחט אוטה ולשון. ולהיותם גגאליט איצטריבו שתי שבתות. ועוד
 מד, כחה של מצוה זו יותר משאר מצות להיות גגאלין על ידה ומה חתייתםות יש

 לשמיית שבת עם חגאולח.
 והנראה לע״ד חוא לפי שפסוק זח מקשר, כולו ומוכרח דגיתן לידדש חדא אומיו
 אשרי אנוש יעשח זאת ודאי אשריו למי שמקיים מצותיח של תורח ואי אתא
 לאשטועינן דבקיום מצור, א׳ אע״פ שלא קיים שאר מצות סגי ואתי כמ׳׳ד ופערח פיח
 לבלי חק למי שלא קיים אפילו חוק א׳ א׳׳כ ח״ג למקיים מצוח א׳ משאר מצות ועוד
 הכפל במילות שוגות אגוש ובן אדם יאמי־ אשרי אגוש יעשח זאת ויחזיק בח עוד אומרו
 שומר שבת מחללו חיל״ל מלחללו לחכי אתא ר׳ חייא בר אבא ודרש דהאי קרא אתא
 לאשמועיגן שבל המשמר שבת כהלכתה אפילו עובד ע׳ ז כאגוש מוחלים לו וח״ק אשרי
 אנוש אפי׳ יהיה כאגוש שהיה עובד ע״ז מ״מ אשריו אם יעשה זאת לשמור מצות שבת
 ובלבד שלא יעשגה מצות אגשים מלומדה וגוי אלא יחיד, מבני אדם חמחזיקים בה לשמור
 אותה כהלכתה כאשר נפרש בם״ד ומי שמשמר שבת כהלכתה חרי מחול לו כל
 עונותיו לכן לא אמר מלחללו אלא מחללו דישינן מחללו מחור לו ובשמירת שבת סתם
 יא יםפיר, לזה אלא ישמרנה כהלכתה ר״ל על פי טעמה וסודותיה כפי מת שקבלו
 אבותיו מםיני ולכן אמר ובן אדם יחזיק בח כלומר בן אדם חשוב שקבל מאבותיו טעם
 וסוד חשבת. ועיקר טעמח חוא שניהנח לסימן ולאות על חידוש העולם שהוא יתברך
 ברא את חעולם אחר האפס חמוחלט ושעל ידי כן יש בידו יתברך יכולת לשנות טבע
 המציאות באותות ומופתים בארק כאשר עשר, במצרים ודש בדברות של משנח תור ח
 שמור את יום השבת לקדשו כאשר צוה ה׳ אלהיך וזכרת כי עבד היית במצרים וכו׳
 וביארגו פ׳ זה עם מה שכתב הרמב״ן ז״ל בדרוש שבת הגדול באר היטב עי׳ש שיציאת
 מצרים אות ומופת על הקבלה שחקב׳׳ח חידש עולמו ואמוגת חחידוש היא קוטב ויסוד
 גדול לכל התורה כולה ויאמין בשכר ועוגש ואם איגו מאמין בזה יבא לכפור בבל התורה

 כלה
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 כולה וביעודיה ובהשגחתו הכללית ופרטית והשומר שבת כהלכתה על דרך זואע״פ
 שראינוהו שעבד ע״ז כאנוש שכונתו היתד, לתת גודל ושבח לצבא השמים וחילהם שבידם
 להרע או להטיב אבל לא היה כופר בהקב״ה ובמציאותו הנה זה האיש המשמר שבת
 כהלכתה על הדרך שאמרנו וראינוהו עובד ע״ז כאנוש נמצא עביד תרי־-דםתרי אהדדי
 שמאחר שמאמין בחרוש העולם ובאותות ומופתים שעשה במצרים הרי מודה שאין
 לצבא חשמים שום כח לעשות כי אם במאמרו יתברך וא״כ כיצד הוא עובד ע״ז כאנוש
 שחרי נותן כח לצבא השמים אלא ודאי על כרחך לומר שאיש בזח אינו אדוק בע״ז
 אבל עובד ע״ז דתקיר* יצריח של ע״ז ועכ״פ יחזור בתשובה ויחיו עונותיו נמחלים לכן
 לא אמר אותה שומר שבת מלחללו אלא מחללו לדרוש חאי נוטריקון מחול לו ודש
 ושומר ידו מעשות כל רע ששמירת שבת כחלכתח תביאיהו לשמור ידו מעשות כל רע
 כי היותו מאמין שחקב״ח חידש עולמו ובידו ליפרע מן חרשעים ועיניו יתברך
 פקוחות על כל דרכי בני אדם ודאי איש בזח נקל לו לחזור בתשובה ואיכא למימר ביה
 אשריו אע״פ שעדין לא שב אמר רב יאודה אמר רב אלמלא שמרו ישראל שבת
 ראשונה ונו׳ אע״פ שמצינו שהפסוק בפרשת מסה ומריבה מי נהם להם לנסות את ה׳
 ולומר היש ה׳ בקרבנו אם אין מיעוט האמנתם במצות שבת שזלזלו בה שכתוב למעלה ויהי
 ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט וגו׳ ומה אמר להם משה על פי הדיבור עד אנה
 מאגתם לשמור מצותי ותורותי לומר שכל התורה ומצותיה תלויות ביסוד שבת כאשר
 ביארגו הטעם שאם אין אדם מאמין בחדוש ח״ו תפול התורה בכלי ח ואחר כל זד,
 לא שמעו ולא לקחו מוסר והחזיקו באולתם לכפור בהשגחתו יתברך וביכולתו. הרי
 שכפרו בחידוש העולם מיד ויבא עמלק וזו היא כוגת רש״י דל שפירש וכתיב בתריה
 בתר ההיא פרשתא כלומר לא בתר ההוא פסוקא אלא בתר ההיא פרשתא דבל אותו
 הענק כאלו פרשח אחת היא וענין א׳ להם והוא מיעוט האטנה בחידוש העולם וביכולתו
 יתברך לכן מיד ויבא עמלק ומדקאמר ויבא עמלק משמע דסמיך אדלעיל מיניה דאי לא
 תימא חכי חיח לו לומר וילחם עמלק בישראל שחוא תחרת ענין שבדרך העברתם
 עברו על ישראל ונלחם בחם אבל מאומרו ויבא עמלק משמע דלא חוח תמן והסיתו
 חקב״ה והביאו לשער, מלח לרצועת מרדות על מיעוט חאמנתם בחידוש חעולם א״כ
 שפיר גמר לה דאלמלא שמרו כל ישראל שבת ראשונה לא היתד, אומד, ולשון שולטת
 בחם שאם לא חיח בא עליחם עמלק לא חיח אחד מאדה אשר יערב לבא להתגרות עם
 ישראל לפי שגפל פחדם על כל חעולם בקריעת ים םוןש כמש׳׳ח שמעו עמים ירגזון וגד
 אבל עמלק ציגן אותם כמ׳׳ש אשר קרך בדרך ולכן אמר כי יד על כס יד,
 מלחמר, לח׳ בעמלק מדור דור וכתיב זכור את אשר עשת לך עמלק בדרך וגו׳ שעל
 ידי כך משם והלאה תתחילו ארח לחתנרות בישראל. אמר ר׳ יוחנן משום רשכ״י
 אלמלא משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד ננאלין שנא׳ כה אמר הי לסריסים
 אשר ישמרו את שבתותי דייק כן לפי שתחלת הפרשה אמר שומר שבת מחללו ולא
ר אשר ישמרו את שבתותי למת פתח מ  הזכיר לשון שבתותי וכשסיים לסריסים וכו׳ א
 בשבת וסיים בשבתותי ודאי ניתן לדרשח וכשם שבחילול שבת נרם לנידוי מלכיות כך
ס ה  בשמירת שני שבתות יחזרו למדמותן ותטעם דבשלמא מודם עון שבתא׳ נורם ל
 נידוי מלמות אבל אחר שכבר נתדכו והם משועבדים תתת ידם יצטרך אל ההתמדה
 לשיחזור הדבר לכמות שהיה והוא על דרך מת שפרשתי בפסוק כי בחטאינו ובעונות
 אבוחינו ירושלים וכו׳ כי חטאינו בלבד חם סיבר, לחניחנו בנלות מח שבתחלהלא נלינו
 כי אם על ידי עונות אבותינו שאיגו חמד, תחלת חגלות למי שכבר נלד, ונשחעבד חחת
 ידם חטא כל דחו מעכב ויליו* לד, מדכתיב בחריד, וחמאותים אל חר קדשי וכתיכ

 עוד
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 עוד אקבץ את ישראל לגמבציו שהוא על הגאולה העתידה במהרה בימינו. ועל דרך
 פשט הכתובים יש לפרש אשרי אנוש יעשה זאת עד סוף הפרשה אמר אשרי אנוש
 יעשה זאת ובן אדם דאע׳׳ג דקימא לן מצוות אין צריכות כונה מצות שמירת שבת אינה
 כן צריך להיות משמיה כהלכתה בטעמה כדכתבגו לעיל היותה יםוד וקוטב לכל
.  התורה *בלה לכן אמר אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת ובו,
 אי נמי אפשר דהאי קייא משור וקאי אדלעיל דכתיב (ישעיה כ״ו) כה אמר ה׳ שמרו
 משפט ועשו צדקח בי קתבח ישועתי לבא וצדקתי לחנרות אמ^ אח״כ אשרי אנוש
 יעשה זאת מאי אמאי דםליק מיניה דהיינו צדקח ואמרו יעשה זאת כלומר אע״פ שיעשה
 הצדקה בלא בוגד. או לאיזו פגיה מקבל שכר עליה כגון כדי שיחיה בנו או כדי שיתעשר
 כדכתיב ובחנוני נא בזאת משא׳׳כ בשאר מצות כבמצות צדקה שרי לגסויי ולכן אמר
 אנוש שהוא שם חפחות בבני אדם להיותו עושה מצוח שלא לשמח ובן אדם יחזיק בה
 כלפי מח שאמר שמרו טשפט שבן אדם חשוב הוא חיושב על הטשפט ואמר
ה לאמתו או אפשר מ  יחזיק שצריך לדיין שיחזיק עצמו בדין להוציאו לאורח דין א
 דבהאי קרא דלעיל דכתיב שמרו משפט ועשו צדקה היה מן הראוי שיאמר שמרו משפט

 וצדקה או עשו משפט וצדקה אמאי גבי טשפט גקט שמירה וגבי צדקה נקט עשיה.
 לכן אפשר לע״ד לומר שאומרו שמרו משפט כלומר שלפעמים צריך לשמור המשפט שלא
 יעשגו וכההיא דאמרו לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה
 דלפעמיט צ־יך לוות־־ שלא לעשות משפט ממש אלא דרך פשרה זהו שאמר אח״כ אשרי
 אגוש יעשה זאת אע״פ שפקק תן שפסק עתה הרי זה נתשב כאנוש שלא עשת ע״פ
 חטשפט לפעמים יש לאשרו אע׳׳פ שעשח זח מחוסר ידיעה שבו ותשב שכך הדין וטעה
 מ״מ כפי הנדון יפה עשה וכ״ש אם יחיד, דיין מומחה ועשאו בכוגת מכוין דש ובן אדם
 יחזיק בה שהרי יודע הוא היכן הדין נוטה אבל כפי תגדון יש לדון אותו בפשרה היות
 אשריו לבן אדם זח חמחזיק בבנק זה בפי העת ובפי הזמן שומר שורת הדין של משפט
 ועושה צדקה דהיינו הפשרה הנאות כפי חנדון צדמח מקרי אי נמי שמרו משפט ועשו
ל עמו שאמרו כ  צדקה כותה מלתא חדא היא כתא ויחי דוד עושה משפט וצדקה ל
 רז״ל חיח דן את הדין מז?ה את הזכאי ומתייב את החייב ואם לא היה לו לשלם נותן
 בעדו הרי משפט וצדקה אי נמי צדקה עושח עם שניחם לזח שמוציא בולעו מפיו ולזר.
 שמחזיר לו הלואתו דש שטת משפט ועשו צדקה כמו שהיה עושה דהע״ד. וא״ת ואם
 הדיין עגי ואי אפשר לו לעשות ביזי־ג לתת מכיסו או לאידך פרושח שמוציא בולעו מפיו
 יהיה הדיין כשל כה ואין בידו להעמיד משפטי התורה על תלה מ״מ אם אפשר לתות
 נמצא איש עשיר ובבור לתמיף היד דיין זה שכרו גדול דיש אשרי אגוש יעשה זאת אע״פ
 שזה חריין אנוש אנוש בלומר בשל הכח ורוצה להעמיד משפט התהה על תלה אשריו
 אס ישתדל בכך שיחיד. בעזת איש נדול בן אדם חנון וחשוב להחזיק בית דש
 ובן אדס יחזיק בה במעשר, זד. שעושה הדיין ודברים אלו מקרבים את הגאולת כדמסיים
p ואמגם  קרא כי קרובת ישועתי לבא וצדקתי להגלות ובמשיח מלך במשפט יעמיד א
 יש לך מצור, אחרת כיוצא בזו שמקרבת חגאולה כדכתבגו שאט ישמרו ישראל שבתות
 כתקגן ננאלין ולזה ©מך 8יד שימי שבת אחללו ולא אמר ושומר בוא׳ו ללמד דלא
 גריעא מזה היא ימשפט וצדקה אלא רבוותא ממש לכך אמר שומר שבת דתרוייתו
 שקולים תם ויבואו שגיייט ואט׳ שומר שבת מתללו מלתא אגב אורתיה אתא לאשמועיגן
 יילפעמיס חילול ש3ח ממש ני־יייא שמי^ת שבת כהלכתה כגון לחולד, שיש בו סכנה
 ואמרו עלה בגמ׳ הזריז הרי זה משובח והשואל הרי זה שופך דמים דש שוטר שבת
 לפעמיט יהיה עיקר •שמירתו? התהללו ו5מך לומר מיד ושומר ידו מעשות רע כלומר

 (גה) לא
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 לא כל אדם ראוי לחלל שבת כדכתב חרמב״ם דל כשיבואו לחלל שבת על חולה שיש
 סכנה אק מחללי: אותו ע״י גשים וקטגים וקלי הדעת כי אם על ידי גדולי ישראל כדי
 שלא יבואו לזלזל במצות שבת דש שומר שבת מחללו חדע על ידי מי ראוי לחיות
 חילול זה על ידי מי ששומר ידו מעשות רע ואל יאמר בן הגכר כפי פי׳ רש׳׳י דר שפי׳
 שמדבר בגירי צדה וכו׳ להכי אצטריך למימר ואל יאמר בן הנכר חגלוח אל ג־,׳ לאמר
 הבדל יבדילני ה׳ מעל עמו להיות ששכר שבת שנותגים לו גהלה בלא מצרים
א נחלה בלי מצרים וידוע י ה ך נחלה יעקב אביך ש י ה ל כ א ה  כדבהיב ו
 שחגרים אין לחם חלק בארק הסריסים שאין לחם זרע לנחול את חארק ויאנה אני
 עק יבש הגרים יאמרו הבדל יבדילני מעל עמו ישראל והסריסים יאמרו הן אני עק יבש
 על שניחם חשיב-לסריסים ונתתי לחם בביתי ובחומותי ה ושט טוב מבגים ומבגות שם
 עולם אתן לו אשר לא יכרת ובגי הגבר שהם הגרים והביאותים אל הר קדשי ובו׳ וכל
 זה נ״ל דוהק כי למה יכנה את הגרים בשם בגי נכר ועוד טה טעם אומרו כי ביתי ביה
 הפלה יקרא לכל העמים דמיירי בא׳׳ה מאומרו לכל העמים אשר על כן אומר דבגוים
 משתעי סרא והם גירי תושב שקבלו עליהם שבע מצות בני נח מכת שגצטוה משה
 בסיגי לגרי תושב ועליו גצטויגו לחחיותו כמ״ש גר ותושב וחי עמך וקיימא לן דלעתיד
 בימות חמשה אין מקבלין גירי צדק אלא גר תושב בלבד לכן לעתיד יאמר חגר תושב
 הבדל יבדילגי ח׳ כיון שלא גתגייר בגלותם של ישראל וכמ״ש מי גר אתך עליך יפול מי
 גר*אתך בעניותך עליך יפול בעשירותך ולכן לעתיד לבא יאמר הבן נכר שהוא הגר
 תושב הבדל יבדילני ה׳ מעל עמו. והסריס יאמר הן אני עק יבש ומכיל תרעומת הבן
 נכר הוא שאינו יכול לקיים מצות שבת דשאר מצות יש לו רשות לקיימן ומקבל עליהם
 שכר אבל שבת ועסק חתורח לא שבת אם ישבות חייב מיתה דכתיב יום ולילה לא
 ישבותו ותורה משום מורשה מאורסה ולכן יאמר הבדל יבדילני ח׳ מעל עמו משמירת
 שבת שהיא שקילה ככל חמצות ועל ידח נוחל אדם נחלה בלא מצרים. והסריסים שאין
 לחם זרע לנחול את הארק גם יתרעמי שלא יזכו לשכר שבת השיב להם הקב״ה
 לסריסים אשר ישמרו את שבתותי וכו׳ ונתתי רחם בביתי ובחומותי יד ושם טוב
א יכרת ובני חנכר חנלוים על ו אשר ר ם עולם אתן ל  מבנים ומבנוה ש
 ה׳ דהיינו חגרי תושב חנלוים על ה׳ לשרתו ולאהבת את שם ח׳ לחיות לו לעבדים
 כל שומר שבת דוק שלא אמר להיות לו לעם ארא להיות לו לעבדים משום דלאו בנירי
 צדק מיידי אלא גירי תושב וקבלו עליחם מסים וארנוניות דרך עבדות ושמחים הם בזד,
 להיות לו לעבדים ואמר כל שומר שבת וגו׳ כלומר שמתרצים להיותם עבדים ליש־
 שחם שומרי שבת אבל אין בידם של גירי תושב חללו לקיים אותח אבל מחזיקים הם
 בבריתי לשמור ד מצות בני גח כהלכתן שגצטוויגו בהן בסיגי זהו אומרו מחזיקים
 בבריתי מה שכרם והביאותים אל הר קדשי שכן אמר שלמה המלך ע׳׳ה כשבנה ב״ד,
 וגם אל הנכרי אשר לא מעמך ישראל חוא ובא מארק רחוקה ובו׳ אתה תשמע השמים
 מכון שבתך ועשית ככל אשר יקרא אליך הנכרי דש כאן והביאותים אל הר קדשי
 ושמחתים בבית תפלתי ששמחה יהיה להם להיותם נענים בתפלתם שיתפללו בכית ה׳
 גם עולותיחם וזבחיחם לרצון על מזבחי שיקבלו לרבנות מהם לחקר־בם על נבי המזבח
 בי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים ובאיזח זמן יחיח בזמן שחקב״ח יקבק את ישראל
 לנקבציו בזמן ביאת משהגו בגאולה העתידה במהרה בימינו אכי׳׳ר את זה נראה
 לי יבהילוך כתובים אלו מכל מה שכתבנו למדנו גודל שבת ומעלתה ועיין ג׳׳כ במה,
 שכתבתי בפ׳ ויבולו על עצומו של יום שבת וקדושתו ע׳־ש גם בפ׳ כי תשא על פסוק
 אך את שבתותי תשמורו שם ג״כ הארכתייבמעי תה ובמתן שכרה. (ע״כ דרוש שבת בילאו״א)
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 באוד ייושלגפמי החיים צח
 דרוש לנפטר ירא שמים חולד תמים ופועל צדה.

 איתא במדרש חטוב נתן טוב, לטוב בטוב, לחתעםק בטוב, על ידי טוב, ויתחיל מטוב,
 ויחיד, לחם טוב, וימצאו טיב, חצפון לצדיקים לעת״ל מה רב טובך אשר צפנת

 ^ ליראך עכל׳ית.
 דבר ידוע חוא סיבת עימדי במקום קדוש בזח למפורםמות א״צ ראית אי משום יקרא
 דחיי אי משום יק־־־א דשכבי דבתיב ומבשרד אל תתעלם לכן אמרתי לדבר ב׳
 דברים קצרים לכבוד הנפטר הזה שהיה אדם כשר ולא חלך בגדולות ונפלאות ממנו ונמצאו

 בו כמה מדות טובות דומות לטרובות.
 מדד א׳ שממנה מסתעפים כמה מרות ליראי ה׳ וחושבי שמו מדת סבלנות שהיתר, בו
 שהית עלוב בגופו וממונו שומע חרפתו ואינו משיב. ואזיל הנעלבים ואינם
 עולבים שומעים חרפתם ואיגם משיבים עושים מאהבה ושמחין ביםורין עליהם הכתוב
 אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו עכ״ל. ויש לדקדק א׳ חכפל חייגו געלבים ואיגם
 עולבים חייגו שומעים חרפתם ואיגם משיבים ב׳ מהיכא גפקא להו לרדל מקרא מאוהביו
 דמיירי בנעלבים שומעים חרפתם ובעושים מאהבת. ג׳ ראיזח עגין מדמי לחו לצאת חשמש
 בגבורתו ד׳ חגי תרתי חעושים מאחבח ושמחים ביםורין לבאורח איגו עגק לנעלבים
 ושומעים חרפתם דרישא דהא עושים מאהבה פי׳ עושים תמצות לשמם מאהבת,ה׳
 כאשר צוני ח׳ אלהי ושמחים ביסורק הבאים עליהם לתועלתם, אמנם נר׳ בי הנה נודע שב,
 מיני עלבונות כינהו א׳ שהוא גוגע לגוף עצמו וא׳ גוגע לגפש הא כיצד גוגע לגוף בנון מכחו
 ורודפו כמ״ש גוי נתתי למכים וגו׳ והנוגע לנפש היינו הרפות תורפיו ובושה וכלימה
 הגוגעת לגפש כמ״ש הגביא ג״כ פגי לא הסתרתי מכלמית ורוק. וכגגד הבי בתיגוה תגז׳
 דבר בע״ח כגגד עלבון חגוף שמכר, את חכרו הורהו על לא תמס בכפיו אמר הנעלבים
 ואינם עולבים ואינם נותגים לב לשלם לו רעח אשר גמלו חבית. וכנגד עלבון חגפש שחוא
 חרפות ובזיונות אמר שומעים חרפתם ואינם משיבים כלל למסור דינם לשמים ושמא
 תאמר אף במי שאיגו חש כבזיון חבירו ולכך איגו גותן לב לחשיבו ורגמלו רעח כי אומר
ל  אין כביד לדבר עמו כי אמעט בכבודי לדא עושים מאחבח ושמתים ביםורין ה
 מאהבת ח׳ חם עושים דבר זח שאין עולבים לגעלבים ואיגם משיבים חורפיחם דבר
 כי שמחים ביםורים לכפרת עוגם כי בשביל עוגו קם עליו אורב זה לשטן לו ומצדיקים
 עליהם דין שמים וע״ד גגש והוא געגח ולא יפתח פיו(כמ״ש בכלי פז בישעיח סימן ג׳׳ג)
 ע״ש. ולז״א עליו חכתוב אומר ואוחביו כצאת חשמש בגבורתו כי בו גזברו חב׳ מדות
ם רע אורבים אותו ע׳׳ר ואחכה  של עלבון כגז׳ כי בכל דבר הבא עלהם אם טוב א
 את ה׳ אלהיך בכל לבבך בב׳ יצריך ובכל גפשך אפי׳ הוא גוטל את גפשך ובכל מאדך

 בכל מדה ומדה שמודד לך.
 והנד כי כן זה הסבלן הוא שומע ושותק לשם שמימ ואומר כי אילולי שכדאי הוא
 לעלבון ההוא לביזוי ההוא לא יבא לו על ידי אדם שכמותו ואו׳ כצאת השמש בגבורתו
 כי ב׳ מיגי עלבוגות הגז׳ בעשיתם מאהבת ושמחה כולם מציגו בחמה דאז״ל ע׳׳פ
 ויברא אלהים את שגי המאורות הגדולים את המאור הגדול וכו׳ בתתלה שדם גבראו
 ובשסטרגה הלבנה ואמרח א״א לב׳ מלכים שישהמשו בכתר א׳ והחמה שמעה ושתהה
 איר חקב״ח ללבגח לכי ומעטי את עצמך וחחמח גשארח בתוספח וגבורתח הרי עלבון
 חגפששאיןגוגע לגוף. עוד עלבון אחר חגוגעלגוף ממשדאדל בכל יום ויום מחיה לשמשא
 ס׳ פולסי דגורא לפי שלא רוצה להאיר לבגי העולם כי עובדין אותר, כדאמרו בברכית
 אימת רתת בשעת חגח״ח שכל מלכי מזרח ומערב מניחין כתריהן בראשיהם ומשתחיים

 לחמה
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 לחמה אותה שעה כועס הקמה נמצא שעליהם לוקה בכל יום פ׳פולםאדנוראוכאדילעיפ
 שמש ירח עמד זבולה לאור חציך וגו׳ ואעפי״כ וחוא כחת] יוצא מחופתו ישיש כגבוה
 להק אורח שעושח מצותת וא״כ כשם שלעתיד לבא יחיד, אורחחמד, שבעתים כך זה

 הנעלב יזרח אורו אור זרוע לצדיק ונו׳.
 עוד מדד, אחת היתד, בנפטר הזה שהיה נהנה מיגיעו ושמח בחלקו אם מעט qjo הרבה
 ואמר, דל בברכות נדול הנהנה מיניעו יותר מירא שמים דאלו בירא שמים כתיב
 אשרי איש ירא את ה׳ בנדהנה מיניעו כתי׳ יניע כפיך כי תאכל ונו׳ אשריך בעה״זוטוב לך
 בעה״ב עמל וצריך לדעת ממינ אם זה הירא אינו נהנה מיניעו א׳׳כ טיבה ג״כ
 מן האי מה היא זו שעושק אחרים ואם הוא נהנה מיניעו נ״כ נוםף על היראה א׳׳כ
 פשיטא רטובים טובה הב׳ מן האחד וכן האי נהנה מיניעו אס אינו ירא שמים אשא
 תכליה ומאי עדיפותיה מירא שמים ואם ירא שמים הוא בודאי שהוא עדיף מירא שמים
 דאינו נהנה מיניעו רטובים השנים וכו׳ ע׳׳ק הא ירא שמים דלא כתיב ביה וטוב לך

 היעלה על הדעת לומר שאינו זוכה ח׳ו לעה׳׳ב כיון שלא כתיב ביה וטוב לך.
 אמ:ם נראה דודאי האי נהנה מיניעו ג׳׳כ ירא שמים הוא אך ירא שמים אינו נהנה
 מיניעו ממש אלא ע׳׳ד יששכר וזבולון דכתיב שמח זבולון בצאתך ונו׳ ואדל
 כי בצל חחכמחבצל הכסף עתיד חקב׳׳ח לעשות צל וחופר, לבעלי מצות אצל בעלי תורד,
 דןצ־דב כי בצל החכמת ונו׳ וכתיב עק חיים היא למחזיקים בה דפלינ בהדיה. והנה כי
 לן^אם ירא שמים הוא לומד על הי חמחזיק בידו דבלא״ח חוא מתבטל מתורתו לבקש
 עסקיו אבל זה הנהנה מיניעו יש בו תורה שיש עמה מלאכה ששעה א׳ עוסק בתורה
 ושעד, א׳ טורח בעסקיו לחיי נפשו ולמזונות בני ביתו ושמא יאמר האומר שודאי זה הירא
 שמים דתורתו אומנותו עדיף מנהנה מיניעו שאינו עוסק בתורח אלא שעד, או שנים
 ביום להבי אמר דאדרבה נהפוך הוא שזה הנהנה מיניעו אותה שעה שלומד ביום דןא
 ככל מה שלומד הירא שמים כל היום כולו כי לדידיה תני לדידיה שני אבל הירא שמים
 פלינ בהדי המחזיק בהו ואדרבח חמחזיק עדיף דנדול המעשה יותר מן העושה דאלמלא
 עלייא לא מתקיימי אתכלייא לא כן כשנחנח מיניעו שאין אחר נורם לו אלא מעצמו
ה קרא אשריך וטוב לך כי חטובשחשנת חוא משלךולא משל אחר אבל  ולחכי קאטר ב
 הירא שטים אין חאושר וחטוב חהוא משלו אלא ע״י אחר חנורמ ולחכי לא קאמר וטוב
א משלו לבדו אבל אמת שנהם ישיט־ אורתות חיים ולזה  לך דלישתמע שחטוב חחוא ת
ק דאףשלפי האמת זוכה  דקדק בעח״מ ואמר ולגבי ירא שמים וטוב לך לא כתיב ביד, מ
א  חוא לעוח״ב אבל כדי שלא נאסר ששויםחט ירא שטיםונתנת טיניעו לדאדוטובלך ל
 כתיב ביה לפי שאין יכול לכתוב כן כיוןשאק טובתו טשלואבלכאטת טובת חירא שמים
 בעוה׳׳ב עם אושר עוח׳׳ז מלחו נכללים בטלתאשה כל ירא ה׳ לפי ששוים הם בו. אבל
 כנהנה חוצרך למפלנינהו ולומר אשריך וטוב לך. להוציא מדעתינו אותה סברא ראשונה
א אפיש שנינו א׳ המרבה וא׳ המטעיט ובלבד שיכר ל  כי אדרבה אי משום תורה ד

 לבו לשמים. כדאמרינן בפ׳־ק דברכות ר׳ אלעזר חלש על לנכה, ר׳ יוחנן הזייא דהוה נני
 בבית אפל נלייא לדרעיד, נפל נהוראתזיא דתות קבכי א״ל אמאי קבכית אי משום תורה
 דלא אפשת שנינו א׳ המרבה ואי וכו׳ ואי טשוט טזוני לא כל אדם זוכה לב׳ שלתנות
 אי משום בני דק נרמא דמשיראד, ביר איל לתאי שופרא דבלי בעפרא קבכינה איל על דא
 ודאי לרמת ובכו חדריה אדיהכי והכי א״ל תביבק עליך יסורין איל לא הן ולא שכרן א-ל

ב ליה היה אוקמיד, עמל. (תשלום הדרוש תסר ותעיד) כילאו״א ך ה  דה לי ה



 באור החיים צט
 ביאור על מאמרם דל במשנת סוטה ותהלת ביאור המאמר לא נמצא

 והע׳ד ול׳ימ וזה מה שמצאנו

 אמרו בגמרא הקב״ה ניהם אבלים וכי הנח חדל הרגישו דלמה תלד, הכתוב ברכת יצחק
 במיתת אברהם דקאמר ויהי אחרי מית אברהם ויברך וגו׳ וםגי בהזכירו הברכה תהיה
 או אחרי מותו או לפני מותו לכן דרשו תדאי בתנחומי אבלים הכתוב מדבי־ ואגחגו גוםיף
 דקדוק אחד דאמאי נסם אחרי בירד ולימא אהר מות אברחם ב^א ירד אלא שבא
 לרמוז מאמר התנא ואל תנחמהו בשעה שמת מובל לפניו ודבר ידוע דאחר סמוך
 הוא אחרי מופלג ואלו כתיב אחר מות ויברך וכו׳ הוה משמע דאהר סמוך למיתתו מיד
 קודם קבורה בירך ליצחק ברכת תנחומין אבל השתא דכתיב אחרי מות תנו אחרי
 מופלג למיתתו והכוונה שחמתין עוד לאחר קבורת ואז כירך ליצחק ברכת תנחומין
 ודייקא נמי דכתיב האי קרא בתר מר א דויקבת איותו יצהר, וישמעאל בגיו דא הקב׳־ה
 גיחם אבלים דייקא אבלים ולא אוגגים דחייגו אחר שגסתם הגולל שחל האבלות ולא
 קודם לכן בשער שמתו מוטל לפגיו שעודם אוגגים דכתי׳ ויחי אחרי מות כדפרישגא אף

 אתה נחם אבלים ולא אונג־ם ודוק.
 והנה הרגיש מסדר התלמוד דבשלמא הקביה הלביש• ערומים ניחא דהא הזכיר ב!ד ה:,
 בחדיא דכתיב רעש ח׳ לאדם וגו׳ וכן ביק־ חולים גזבר בה ה׳ דבתיב וירא אליו ה׳ י5ן
 גיחם אבלים דכתיכ ויברך אלחים את יצחק אבל הלוקא דהקב״ה קבר מתים מגא לך ואי
 משום דכתיב ויקבור אותו בגאי ולא נזכר מי הוא הקובר אק משם ראיה דיש לישבו
 כמד׳יא הוא קבר את עצמו ומגא תימרא דתקב׳יה קבר מתים לזה סמך מיד דרשת ר׳
ת מידי ל כשם שתחלתח ג״ח וליכא לספוקא ב  שמלאי תורד, תחלתח ג״ח וסופח ג״ח ת
 דהא בחדיא כתיב ויעש ח׳ לאדם וגו׳ אף סופה גמי ג״ח ואי אמת הוא קבר את עצמו אין
 כאן עגין ג״ח אלא ודאי הקב״ה מכרו ואף כ׳ לא פירש ילמוד סתום מן המפורש שכשם
 שבתחלתה גזבר עגין ג״ח דשייך בתחלת בוא האדם לעוח״ז דחיא הלבשת ערומים כך
 בסופה דבתיב ויקבור אותו בגיא הוא ג׳־ח דשייך בסוף כל האדם לעת מצוא זו קבורת
 לרמוז כי גבר חסדו ית׳ על האדם מיום תלדו עד שובו בשלום אל הקדש וגרמז בתורה
 ענק זה בהיות תחלתה ג״ה וסופה ג״ה יען התורה ניתנה מימינו של הקב־ה שהיא בחסד
 כנודע דכתיב מימינו אש דת רמו ולכן תתרתח ג״ח וסופח ג״ח והרי זח בענק חזרת ענינו
 של שטר בשטה אחרונה להורות כ* כל חתורת בלח קשורח בחסד בסוד נעוק סופן
 בתחילתן ותחילתן בסופן האל ית׳ יאיר עינינו בתורתו וידבק לבנו במצותיו ויורנו טדרכיו

 ונלכח באורחותיו הישרים אורחות חיים אמן תם• (ע׳׳כ)
 [יהוד, נסי, נאם חיים כפוסי, ס״ט]

 תם ונשלם ספר באור ההיים שבה לאל אלהים דדים•
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 שלום אליך השר הגביר הרחמן
 הארוז כמודד סי׳ משה מונטפיורי נרו יאיר כיר״א.

 ויי משה איש האלהן&אנ־ו שאול שאל מאת עבדו יעקב בכתב ידי להגיד לאדוני
" את כל הק!ז?$ אותנו עם בני ישראל במקרה רע אשר עבר עדינו מעלילת  >־• י
ק יע׳׳א הערלים והקונצ׳ול פרנס׳יס עם תארורים ש מ  הדם אשר העלית עלינו במתא ד
 שונאי ישראל בודי׳ן ובח־־׳י בי׳ך יבכה השר הצירר עונת יש-אל שתי1* פאש׳ה
ר ליצירת אם אמרתי לכתוב לרו״מ מנילות רכות תקצר ״ ת  בשנה שעברה היא שנת ה
 היריעות מהביל ומשום אין קק וכו׳ באופן עברו עלינו בעוה״ר מים הזידונים וצרות רבות
 שבעה נפשינו די והותר ואין לך יום שאין קללתו מרובה וכו׳ ואפי׳׳ הלילות השחורות
 בתוקף התנין בפרטות ופרטי פרטות ומכ׳׳ש אני עבדו מה שעבר עלי ועל ב־׳ב בפרטות
 אין די באר ואין בי בח לכותבם כי רבו מאד ואין בי כח לבארם תקצר היריעה אמנם
 לעשות רצון צדיק אדוני רם אכתוב בקצר אמיק ממח שעבר על יעקב עבדו קצת מזער

 מחרפתקי בישי דעת עלי.
 הנה יום ה׳ אדר עש׳׳ק מש׳ ה ת ״ ר פתאום והקול נשמע במחנה העברים שהכומר
 בדר׳י תומ׳א הוא ומשרתו נכנםו ררחוב היהודים ולא תזרו רביתם הלכו
 לביתו ומצאו ההדירה ע״ג האש והתבשיל שרוף ואדם אין ותיבול ומיד הוציאו קול
 הערלים שבודאי הרגותו היהודים בשביל ליקח דמו להמצה והיה הקול הולך ומיס-ף
 והולך וחזה מאד ומקללים היהודים ובזיוגית וחרופין ופשטו ידיהם ביום ה׳ וברם הששי
 לחפש בבתי בני ישראל עליו ועם אגשי החיל מחשר וביום שב׳׳ק גזרו עליגו לפתוח את
 קברי בני ישראל שמתו באותו שבוע ובשבוע הקודם והוציאום טמבריהם ולחפש עליו
 אם ישראל לקחו את דמו ח״ו וקברוהו בקברי ישראל באופן חרבו מאד לחפש עליהס
. וביומ השני כעת ב ק ע י א ל  חיפוש מתפוש בבתי היהודים דווקא באופן ועת צרה ת
 תנחה שלח חשד אחרי וגזר עלי שאביא עמי שני אנשים ת־ח נתלים מתקנים וכן עשיתי
 "לקחתי עמי ח״ר שלטה תדרי וחזקן ח׳׳ר חלפון עטיה וגכגסגו לפגי חשד וגזר עלי שאשכ
 על ברכי לפגיו וחם גשארו עומדים מרחול אז עגה השד ואם״ל ח בם באשי לא שמעת
א אפרנג׳י ונעלם ואיננו אמרתי לו שמעתי ברם איגגי יודע אגח הלך אמר•  שבדר׳י תות׳א ת



ה יעקב ק ש ז ;  אביר מ
 לי צריך אתה לדעת כי אני תובעו ממך ומהיהודים השיבותיו בי אדוגי אתה שר וגדול
 והשיי׳ת מסר הבני אדם וממונם בידך ובפיך תלוי החיים והמות וא״כ צריך אתה לשפוט
 ביושר ובצדק כרצק ה׳ והיאך מהפש ומבקשו רק מהיהודים דווקא השיבני כי הוא
 נתברר לו שנכנס למהוז היהודים ולא ראוהו שיצא השבתיו חאם חוא מחוז היהודים
 סנור בבתי הומה עליו חנח חוא פתק ופתוח מכל המקומית וככל לילה ויום אנשים ונשים
 גויים וערלים עוברים ושבים לאלפים ולרבבות בני אדם האם כך הוא תנא שאנו נתחייב
 בי ואז הרים ידו בכעס להכות אותי וא״ל כלי רבוי דברים דעו שאגי דמו מידכם אבקש
 אמרתי לו אם בלא משפט אחרי שה׳ מסר נפשיגו וממוגיגו ביהך מה שתרצה תעשה
 הננו מסורים בידך אך אם במשפט תעשה הנה קק וחבל שחיו חם שניחם לבדם בעילם
 אמר קין לחקב״ה השומר אחי ובונתו שלא אמרת לי מםרתיו בידך וממך אתבענו גם
 הבא אם היינו הייבים בשמירתי הייתי אני וכמה מהיהודים חולבים סכיביו תמיד לשומרו
 באותו שעה גתכעס עלי וקם להכותי ואמיל שאם אדבר עוד הוא יחתיך את לשונו על
 חאופני׳ם הוא רוצח אותו מחיאודים וממני באותח שעד. חחחלתי להתהנן לפניו ולבכות
 ואמרתי לו אדוני חשר תרחם עלי לעת זקנתי בי אני בשר ודם ולא אוכל לבוראו ולא
 נביא אנכי לידע היכן הוא א״כ הודיעני נא מת לעשות ותראני אופנים מח אעשח לחפש עליו
 ובנזרתו כך אעשה השיבני איני יידע דבר רק זה מת שתשמע ממני את דמו מהכם

J i H h אבקש ואתח בחכמתך תעשה איפנים להביאו לפני ועוד חזרתי לחתחנן לפניו 
! ^ • ח ח ״  עמו וכעם עלי כעם נדול וקם עלי וחכני בידו על ראשי ועל פגי וגזר עלי ש
ל ברור לי שאתם הימתם $  לשוני המדברת ואז נאלמתי ונשחתקתי ואהר כן א
 הורגי נפשות ואתם חדנתם אותו בשביל ליקה דמו וזה מיגלבם לעשות אין"'אתה יודע
 גרוש אספגיא ושאר גרושים שגעשו ליהודים ובמה וכמה אלפים גפשות שהרגו מבם
 בשביל ענין זח ועדיין אתם מחזיקים במנהג זה להריג נפשות רבות בהתבא בי גשבעתי
 גם עתר. אני אחרוג מכם עד אין מםפר וחנשאר אעשח נרוש לפזרם בעולם שלא יחיו
 ב׳ יחודים במקום אחד ואגי עומד לפגיו כאלם ואחזוגי רתת ופחד וחלחלח ולסוף תוציא
 השעה מחיקו וגזר אומר חנח עתר- נתתי לכם זמן כ״ד שעות ומחר בעת הזאת אם תבואו
 ולא תוציאוהו והביאוהו לפני אהתיך ראשיכם אתם השלשת ואשליך את ראשכם ברחוב
 העיר לעין כל ואעשח אחי־ כן משפט הרוק בבל היהודים ולא אשאיר מכם שריד ופליט
 ח״ו והוציאו אותנו מלפניו בבחרח ובחכאות וחזרתי לבית הכנסת וקבצתי כל היהודים
 ופתתתי ההיכלות והסית והודעתים שזו גזרה קשה גגזרה עלינו שובו ונשובה אל ה׳ וירחם
 עלינו יוציאנו לאור החרמתי חרם גדול שבל מי שיודע בערל הזה אי שמע אגה הלך ישיבא
ל ה ר י ׳׳ ף זיע״א בבכי גדול ובלב נישבר ואתר ל ש ו ד ר ג פ ו ש  ויגיד לגו וגם תקעתי ב
 כן חלבתי לביתי וקבצתי בני וכנותי וחתני ונשקתים בבכי נתל כאדם הנוטה למות
 וכאדם חחולך להרג. וגם עשיתי צוואות מחחובות שעלי ואמרתי לחם שימכרו מטלטלי
 חבית ויפרעו החובות שעלי ובבוקר אתר חת פילה קבצתי את כל גדולי העיר וחזי טובי
 העיר ובקשתי מחם שילכו אצל בחר׳י בי׳ך או אחרים שיבקשו לגו מחשד שירחיב לגי
 חזמן כדי שגבקש ולחפש אולי ירהם ה׳ וימצא וכן עשו הם והרחיבו לגו הזמן השר
 שלשה ימים ואחיך חקוגצ׳ול ואגשיו עם חצר חצורר ביד׳ין חיו חולבים
 ומחפשים בכל כתי ישראל וסכ״ש ביתי ובית האנשים הנקובים ולירה אתת באו הערלים
 אנשיט קטנים וגדולים לבתי ישראל בקרדומות ובבליסטראות באומרם שאשח וסופד•
 בת צ׳ שגה שראתה בחלומה שהוא הרוג והרגוהו היהודים וקברות בבית אתד מבני ת׳׳ר
 רביגו אבולעפיא ובאו לבתיהם בלילה וחפרו בתיהם וגם אמרה להם שאני חנחתי שומרים
 בלילה שלא יתגלה הדבר ־לערלים באופן בכל יום ויום בודים מלבם דברים בטלים

 בשקר
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 בשקי וכזב ועלילות וגם הקונצ׳ול היה בכל יום מוציא ערינו עלילות והיה מכה ורודה ביהודים
 ו־מניחם בבית הסוהר וגם אחד ספר הניחוהו בבהם״ה כדי שיעיד עדות שקיי גם ביום אחד
 בחור אחד יהודי בא וחעיד לפני 1שביום ד׳ עם שקיעת החמח ראח את באדר׳י תומ׳א
 ומשרתו חולכיס לרחוב חגויים סמוך לפתח תצהאייא וק־יא לחס שיקנו תונביך ואמר לי
 שהוא יעיד בזח ברם מפחד על עצמו שמא יהרגוהו ואני אמרתי לו שבע״ח לא יעשו לו
 מאומד, ושומר מצוה. וכו׳ והסכים להעיד ושלחתי את משרתי להסוגצ׳ול והוא עודנו
 מחפש כבתי היהודים ואמרתי לו אם באמת ברצונך לברר הענק ביושר ובאמת ובכושר
 חנח אשלחנו לפניך ותקבל עדותו רק שרא תזיקיחו ואמ״־1 שלא יעשו לו
 דבר ואשלחהו לביתו עם משרתי כשיחזור חוא לביתו וכן עשיתי. ובשחלך וחעיד לפניחם
 והיו הכומרים עימדים והציר בודי״ן אמר לו בודאי אלו הדברים שחעדת לימדך
 חכם באשי שתעיד כן וחיח נשבע שבועות חמורות שהוא מעיר כאמת. ואחר כן נזרו עליו
 להניחו בבית הסהר אצל הקונצזל והיו מלמדים אוחו שיעיר שהחכם היהודים הוא שלמדו
 להעיד או חידודים ואם לא יאמר כן חנח נייסר ך ביםורים קשים ומרים ואחר כן נהרוג
 איתך ועד עתה לא שמע לחם גם גמצא כבהס״ה גוי אחד חבוש על שגנב סך נחל
 לימלכית שהוא היה גובה מם הגולגולת והיה עובה וגכגם לבתי היהודים עשירים ועניים
 כששמע זאת העלילה גס חוא שלח מכתב עור׳־ק ח״ר מבהסחי־ר להקינצ׳ול ואמ״ל אם
 ימחלו לו בהחוב שעליו הוא יראם מה הם עושים היהודים והוא יודע את סודם ויראם
 £8&ת וכן עשו ותכף הוציאוהו מבהסה״ר וכשיצא הארור התחיל להתעולל עלילות
 עלינו עלילות ברשע והוא החחיל ליקח מהיהודים הפריצים ומניחם בבית הסוהר ועוד
 מה היה עושה היה מביא המריצים לגיגת הגביר מ״ע סי׳ רפאל והיה משכר אותם ולמדם
 שיעידו עתת שקר ואם לא יעידו הוא ימית אותם תחת ההכאות וגם הביאו אחד נכר
 ספר ולימדו אותו שיעיד ולהעיד כרצונם ולא קבל וכמה גתגו לו והכו אותו הכאות
 גמרצות ולא העיד עד שכמעט נסתכן מחחכאות ואחיי כמה הבאות ובכל יום ולילה תם
 מלמדים אותו שיעיד וגתגו לו דבור שיעשו אותו חמא״ית פראגצ׳יק _ואחת בן אמרו לו
 שיעיד ואם לאו חם מכים אותו מכת מות עד שימות תחת הכורבג׳ חמק־1 וכן עשו.עד שנטה
 למות ואז אמר להם על שבעה יהודים שהם לימדוהו שיעיד עליהם ואמר להט שהם
 שלחו אחריו להורגו ולא רצה לשמוע להם ואלו הם פ׳ ופי ופ־ ופ׳ ניקב אותם בשמותס
 וכן העיד בפניהם. וביום שביק ט׳ אדר ראשון אחר חצות שלחו ותפסו אותס השבעה
 שהעיד עליהם והניחו אותם בבית הסהר ובעת חמנחה ואני מתפלל מנחה שלח אחרי
 חשר וחשני ת־ח הנז׳ עמי והלכנו יחד אצלו וכמה תתפין ובזיונות עד שהנענו לפניו
 וכשבאנו לפניו חעמיד אותי כשעת ויותר וחוא מחזיר רי אחוריו וטביט בחלון שעל
 החצר חצראי׳א אח״ך חחדר פניו אלי ואמר לי ח׳ באשי לקחתם ממני זמן ע״י בוד׳ין על
 שלשה ימיס ועשיתי רצונכם והארכתי לכס חזמן ועתה עברו הודיעני אני, הוא האבוד
 חשבתיו בבכי ובתחנונים מה שיש יכולת בידי לעשות עשיתי. עשיתי תרמית ונדוים ככל
 בתי ישראל שכל מי שיש לו ידיעה או ראה או שמע שיבא ויניד ונם אנחנו חפשנו
 ימים ולילות ולא נודע לנו כלום ואין לנו בזמן הזה נביאים ולא חוזים לחודיעונו אז אמ׳ל
 תדע שגילו לגו שכל החרם והגידוים הוא כדי שלא יגלו הסוד שאתם הרנתה איתו
 ולקחתם דמו חשבתיו האם ימצא בעולם שיעשה ד״הך pan השד ויגרום לו ולעמו יסודיןש
 ותרופין ועלילות והשיבני בעזות אל תרבחדבריס אגי תיכע אותומבט. אז חשבתיו כי אין כי
 כח לבוראו הנני מטור בידך ומה שינזור ה׳ עלי בעוונותי אקבל שפיר נזרתו ונזר עלעו
ת ו *  שיולימנו לבית הסהר והיה עש״ל- עס שקיעת החמה וכשנכנסנו לשם מצאתי הסה 9
ג לדי מאוח ילדים וחיו ו  יהודים חבושים בר ה׳ ס וגס תינוקות של בית רבן בפ׳י סי

 מכים
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 מכים לחיחודים מכות אכזריות ונשמע צעקתם למרחוק והדם ישותת מבשרם וגם הספר
 חנו׳ חנח חבוש בכח״ם עמנו יחד ואני מפחדי שמא יעלילו עליגו עלילות ברשע גזרתי על
 כל היהודים שחם אתנו יחד בבה״ם שלא יידבר עם שום אדם מפני שגם חערלים שחיו באים
 לשם בכל לירח ויום לאלפי׳ ובי׳ חוששני פן וכו׳ ובאשר דמיתי בן היה, מה עשו כשראו שלא
 יצאח מחשבתם לפועל, כיום שב׳׳ר. בשעת חמנחח שלחו ולקחו חםפ• וגם חיח שם
 יחודי אחד בא מחצב׳ייא לקנות כהורה והיה נכצא כחנות חםפר תפסוחו עמו והניחוהו
 בבית חםחר ואחר זמן מועט שלחו ולקתו את הדי חמסירים ואחייך באו ולקחו אותי אני
 והשני ת׳ית הנז׳ ובהבנסי לפניו מצאתי את הד חנז׳ יושבים ע״ג קי־קע וההודי חחצב׳אני
 לפניהם והשר וכל הבית מלא מערלים ואשא עיני וא-אה הספר הוא יושב בקרן זוית
 ולמעלה יושבים הקונצ׳ול והרופאים והפרנס׳וס ובמה מגדולי חחייל לאלפים עומדים לפניו
י אני הצח הערלים האבודים ממך ש א  התחיל השר לדבי־ עמי קשית ואמ״ל ח כ בם ב
 השבתיו מה שיש יכולת בידי עשיתי ועשיתי חרמות הכרזות ותקיעת שופר וכל מח
 שיעלד, עפ״י דין תוה״ק עשיתי ונם עשיתי חיפוש מחפוש ומה אובל לעשות, ענה
 בחד׳י בי׳ך ואמר לי החרמות והשופרות הוא כדי שלא לנרות הסוד שאתם חרגתםאותו
 ולקחתם את דמו למצת פכח אז בכיתי לפגיו ואמרתי לו חיאך יתכן בזח חאם ימצא בזח
 לצער את עצמו ואת זולתי עגה כצעהח גדולח תצאו לחוק לחצר התייעצו שלושתיכם
ה תעשו באופן שתוציאו דינכם לאיר ויצאנו לחוק וישכנו מבוהלים ותמהים ונבוכים  מ
 מח לעשות ותכף גם חם כולם יצאו ועמדו לפני חז־ חנו׳ וחביאו לפני את חיחודי חחצב׳אני
 והשלוםהו במרקע וחביחי מכות באכזריות גדולח על רגדיו עד שחיח דמו שותת בארץ
 ונתעלו* כמת הרופאים שהיו שם אמרו אם יוסיפו עליו עוד חבאח ימות ואז חניחוחו
 ואחי כ הוציאו םלימאן הספר השליכהו ע״ג המרקע לפני חז׳ חנז׳ וחכו אותו
 כרמאוה וצעק ואמר שהוא יעיר ויגיד האמת והעיד מה שהעיד לפניהם ואמרו שעתח
 האמת העיד, והגיד האמת ותשלים את חבובע מעל ראשם ותתחילו לצעוק הנמצא כזה
 בעולים ועשו עצמם בכוכים ואנחנו יושבים מרחיק ורואים ואחר כן גכגסו הש׳ר והבי׳ך
 לבדם ואח״כ שלחו אחרי לבדי והם שניהם עומדים ואני העמידוני לפניהם ושאלוני שמעת
 באזניך מה שהעיד בפניך הספי־ אמרתי לו אני עומד מרחוק לא שמעתי מד, אמר אמר
 ליבחה׳י בי׳ך שאף השבעה הכד שלחו אחריך בבית חידוד הררי וראה שם בדר׳יתומ׳א
 קשור ובקשו ממנו שהוא ישחוט אותו ולא רצח ויצא משם ועתח מח תובל לחשיב בעדות
י ונדול שמך בכל העולם ש א ם ב כ  זאת חשבתיו לא ידעתי כלל מזח אמר רי אתח ח
ר ש  וכל העם נשמעים אליך האם אפשר שיעשו דבר בלתי ידיעתך ונזר עלי ה
 שיחזירוגי לבח׳׳ס שחייגו בו אגי והת״ח וגם חספר חניחוהו עם השר ואנשי חייל ותת׳׳ת
 חז׳ חגז׳ על שלא חודו גזר שיגיחום כל אחד לבדו עם אגשי חייל שו^פי חרב סביבו
 וגזרו עליחם שישארו מעומד ריילח ויום ולא יטעמו טעם שיגח שבעח ימים ומעגים אותם
 בעגויים קשים ומרים, ומליל א׳ ואילך גיתן רשות שכל מי שימצאו יחודי יתפםוחו ויניחוחו
 בבית הסהר והביאו שוחטי מתא וגם תיגוקות של בית רבן וגם חקברגים באופן שגמלאת
 הצאריי׳א מהיהודים אנשיט וגשיט וטף והיו מעגים אותם בעגויים השים שאין הפה יכול
 לדבר ואק חאוזן יכולח לשמוע ואפילו בזמן חורבן בחמ״ק לא נשמע ולא נעשה כזה,
 וחבחור אשר כמח פעמים לימדוחו שיעיד לא רצח לחעיד שקר וליל ח׳ קודם חערב
ו חבאות גדולות על שלא שמע לדבריחם ומת תתת ה כ  גתקכצו עליו חחייל לפגי חשר ה
 ידם מרוב חחכאות וביום שגי גלב״ע זצ׳׳ל וגתגו רשות שיקברהו, גם אחד על שלא רצח להעיד
 תכוחו חכאות נדולות ומת תת״י זצ״ל ושלחותו אלינו ואמרו לנו תשלחו אנשים שיקברוהו
 וביני כיני לימדו את משרת ח׳ דוד חררי שיעה להם כעדות הספר. וכיום השלישי שלח

 (כו< אחרי
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 אחרי השר אני והשני ת״ח והיה שם בודק והב׳יך וגזרו הם ער הספ- שיחזור ויעיד בפנינו
 כדי שנשמע העדות והוסיף עתה בערותו שהוא ראה בעיניו שהם שחטות לפניו ח׳ דוד
 הררי התחיל ואחיו אהרן גמר השחיטה, אמר לי הב־יך שמעת עתה ומה תאמר עתה
 היאד הדין גותן השיבותיו לא יקום עד אחד באיש אמר לי יש עד שגי שיעיד כן משרת
, אמרתי לו עדות כזאת עפ״י הדין לא תועיל כי כל מה שעשה  ח׳ דוד הרת הוא מעיד ק
 והעיד כן מרוב ההכאות וצריך עפ״י הדין דרישה וחקירה וסנהדרין של כ״ג ושיחיו
 העדים כשרים להעיד אמר לי באיזה דין אתה אומר אמרתי לו בדתה״ק ושוב חחזירוני
 לבהס׳׳ת גם מה עשו עוד ערמח חנח יש לנו בדמשק נחר אחד הסובב כל העיר הגרךא
 קל׳יט וכל בתי כסאות והביב׳ים הולכים לתוכו וכל הנבילות משליכים לתוכו מה עשו
 הרמאים קבצו עצמות כלבים ונבלות והניחום בנהר ההוא ואמרו להם שיעידו כי הזי הנז׳
 הסירו הבשר מעל העצמות והשליכום לנהר ההוא מקום שהחביאו העצמות ואנחנו כל
 בני ישראל כלואים בבחס״ה וביום עש״ק השני לקחו כל אחד מהעדים בעם רב ובחייל
 נדול להורות להם לעיני כל העם היכן הניחו עצמיתיו וכיוונו עדותם ופתחו לעין כל
 והוציאו משם כל העצמות והאמיגו כל הגויים והערלים והיתה אז בהלה גדולה לעם כני
 ישראל אשר כמוהו לא נחייתת ונחבאו כל ישראל מפחדם וגכגסו לביתי ואגי בבחס׳׳ה
 אנשים ונשים לאלפים וחיו מקללין ומחת פין ומנדפין ומכים לבני ולבנותי באכזריות
 גדול*ה ונם חביאו העצמות בעם רב וברעש נדול ואחר כן חתחילו ליםר את בני ישראל
 ביםורים קשים ומתם וביום א׳ כ״ח לאדר ראשון בעת חטנחח באו וקראו לי טבחס׳׳ח
 עם אגשי חייל גדול ללכת אצל חצ׳ר בבחלח גדולח ובצאתי מבחם״ח ללכת ראיתי
 כל חדרך מלאת ערלים וגוים לרוב וחם מקללין ומחרפין ומגדפין ומכים אותי ורוקקים
 בפני ומחם ממרטים בזמני באומרם תראו איך דם חחרוג נמצא אצלי ובאמת לא
 נותר בי נשמה כי לא ידעתי מה היה ובבואי לבית הצ׳ר ואראח חחצר מלאח מכני
 אדם נתלים וקטנים והציר והצירים יושבים והערלים יושבים בכסאות והנה שם איש
 אחד שהמיר דתו מרוב היםורין והוא מבן גדולים ומיוהם והוא יושב ע׳׳נ קרקע לפניהם והוא
 במצנפת לבנה כגויים וחושים אותו לפני ולפני הציר אז ענה חציר ואמר לי חכם באשי
 אתה אמרת שאין לך שום ידיעה מזה ברע אמרתי לו נם עתה אין לי שום ידיעת מזה
 ם״ע אז הפך פגיו לגגד חמומר חנקרא מחמ׳ד אפנ׳די ואמ׳׳ל תעיד מה שאמרת לנו, ויען
 ויאטר לי םגיור חכם עד עתה הייתי יהודי ולא גליתי הענק אכן עתח הוא גתעטר בדת
 ישמעאל והמיר דתו ועתה הוא מוכרח שיגלה ענק זה עניתי מה הוא הענק שרצוגך לגלות
 אמר אתה מצאת אותי בליל ח׳ אדר ראשון בצאתך מבהכ׳ין של אפרנג׳ אחר ערכית
 מי־־את אותי ואמרת לי בלחש באזני צריך אתה עתה שתלך תכף לבית ח׳ דוד הררי
 ושם יודיעוך מה מבוקשי ממך וצריך אתה לעשות בכל אשר ציויתם ואני הלכתי תיכף
 לשם וראיתי אני הששה הללו ואני השביעי ואראה את בדתי תומ׳א קשור בחבלים
 והודיעוני הששה שאתה ציותם שהם יהרנו הערי חנ״ז וישלחו לך דמו עמי בשםל מצת
ת דמו בכלי זםכית ומסרוה  מצוד, ומצאו זה הערל לפניהם ואז הרנו אותו לפני ונתנו א
 בידי שאוליך אותה למוםרח בידך דווקא כאשר צויתם ואני כן עשיתי ובהגיעי לפתח
כ  ביתך חכתי בקלות נתלה על חפתח ותכו8 אתת בעצמך פתחת לי כי אתה תייח יוש
 ומצפה אחר חדלת בתשך עד בואי ומסרתי בידך צלוחית אשר בח חדם יד ליד וכשלקחת

 אותה מידי ברכתגי וגם הכנסתני לפנים לבית מדרשך והחבאתו אחר הספרים:
 זה מה שהעיד המומר מחמ׳ד אפנד׳י הידוע ואז קרא הצ׳דואמר שגם ישעמבםכ״דת״ח
 שחיו עמכם שכן חגיד לו חמומר וקראם חשר בפגי כל אחד בשמו אז אגי אמרתי
 לו אתת אמרת לי לבדי מסרתחדם ולמחלא אמרת על חת״חחאלו. השיבני האמת מםו־תין

 בידך
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 בידך אבל אלו נאמנים שלך שאתה מוסר בידם הדם בכדי שכל אתר מהם ילך לתנור
 אחד כדי לתת הדם לתוך מצת מצוה אמי־תי לו שאתה אמדת בידי מסרת הדם והייתי
 אני לבדי ועתה אימר שהיו עמי כ״ד ת״ה עדותך מוכהשת מאליה אז צעק הציר הצורר
 עוד לא תדבר אני רוצה דם ההרוג ממך כדי לקוברו עם עצמותיו שנמצאו השבתיו אני
 אין לי ידיעה מזה וכל מה שאמר שלך וכזב ואין לו לא שורש ולא ענת כרע,
 והמומר מכחישגי לפגיו ואומר שכל מה שהעיד והגיד נבון הוא אמרתי לו אביו
ם  חוא מגדולי חדור וחוא רב וגדול וזקן יותר ממגי וזרע רכגים תשאלו את פיו א
 יש לנו ענק בזח או חנישמע כזד. בדינני. השיבני חמומר אתר, רב. וגדול מאבי וזח
 הדבר מסור בידך דוקא ולא לזולתו ואל תדמח בדעתך כי בזח תמסור את אבי ומח גם
 כי חציר גתן לי ולבית אבי אמאן וראי אל ביציך, ועלי ועל אחי. אמרתי אני לו חיו
ת פיו והוא יגיד כי  אין כוגתי למוסרו ולא לזולתו ואפי׳ לקטן שבישראל רק שישאלו א
 שסר אתה דובר כי אין לנו זה הענק ולא שורש ולא עגף ואדרבא אפי׳ דם העוו* אסרתו
 התורה עלינו ומכיש דם גבילות וטכ״ש דם הרוג שהוא אסור ומטמה במשא. אז צעק
 עלי הציר בקול נתל בלי רמי דברים אני רוצה דם הערל1 ממך אמרתי לו מה שהעיד
 המומר שקר ואין לי כי אם דמי אם כך מרח חכמתו יתברך שאהרג אקבל גזרתו ית׳
 ומק׳ מלא כי עליך חורגגו כל חיום ואז גזר עלי חצ׳ר שיחתכו את ראשי ולקחוני מלפגיו
 וחעמידוגי מרחוק ואז סגרתי את עיני וקריתי ק״ש וי״ג מדות ופותח את עיני לראות מתי
 יחתכו את ראשי ואנשי חחיל חולבים ובאים לפני ותרבותם שלופות בידם לחבעיתני ואגי
 עומד יותר משעח וחצי ואח׳ך צעק עלי הציר בקול מר שיקתו אותי לחצר חפנימית
 ובאו חייל מינים ממינים שונים הוליכיני בבהלה נדולח זח מבד, וזח מרדת ורוקקים בפני
 ומכים וממרטים בזקני באופן הרנוני הכוני פצעוני עד שאין הפה יכול לספר ואזנים לשמוע
 עד שחבגיסוגי לחצר חפגימית ואמרו כי נזר חצ׳ר שאט לא אורח ישחטוני כצאן והשליכוני
 בקרקע העבירו החרב על צווארי ואז בא לדעתי מאמדל1 אפילו חרב חדח מוגחת על
 צואת של אדם אל ימגע עצמו מן חרחמים ועשו לי כן במה פעמים ובסוף בא מבשל חבשר
 ובידו סכין גדולח שחותכין בח תבשר לעשותו דק הסכין חוא מזוחם מאד ומלא חלודה
 ושחור בעורב ואמר לי בזח חככין נזר חציר עלי לשוחטן־ בח כצאן וחפילוני בצאן לטבח
 העביר חםכין על צווארי ולא שחט ואחייך חםירו חמצנפת מעל ראשי ונשאו אותי
 וחשליכוני בבגדי בכח גדול בבריכת מים גדולה ועמוקח מים קרים מאד מאד ככפור
 וגם שלג כתובת וחם נסובו סביב לחבריבח ובידם מקרות וכשחייתי מוציא ראשי מחמים
 חיו מכים אותי מסביב במקלות על ראשי מכות גמרצות ובן עשו לי כמח וכמח פעמים
 עד שנשארת; במים וחםכמתי שאמות בחגק בי לא יכולתי לסביל חמכות. וכשמוע חציר
א במרוצת ונזר שיעלו אותי תכף מחמים וחכינו עצים מכל חצדדים וחעלו אותי  בא ת
 מחמים ואז חיו כל אברי מרתתים ומתגועעי^ברתת גדול מרוב חקור ומרוב חיסורים
 וחשבו עיגי מראות. וחגיתוגי ע׳׳ג לךקע וסבבו אותי וחזר חציר לשאול ממגי חדם בצעקות
 גדולות. השיבותיו ברתת ובזיע ובחלחלה שקר חעיד חמומר וכל מח שחעיד מרוב
 חיסורין ואגי תליתי פגיו בבכי גדול שיחרוג אותי ויקחו דמי ולא רצח ואז ציות שיביאו חמומר
 ויגיחוהו לפגי וכן עשו וגזר עליו שידבר בלה׳יק אולי אורח וכן עשר וכד, אמר לי תדע
 לך שעגין זה ככר גליתיו וא׳ב למה תגרום לעצמך יםורים קשים ומרים הרבה תודח
 גם אתה ותאמר שגתת אותו לאחר או יותר ותגצל אתה ולא השיבותיו. וצעק עלי הצ׳ר
 דבר עמו השבתי להשר בי אדוגי תהרוג אותי ותקת את דמי אמר לי המומר אתה
 רוצה למסור עצמך על קדושת ה׳ זה לא יהיה לך אלא בכל יום ויום יעשו לך יםורים
 קשים ומרים ממות עד שתודה אמרתי לו בלה׳יק אוי לי מיום הדין ואוי לי על שברי אז
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 א*ר דמומר להשר שאני מקללו בלה״ק וכעם עלי מאד רצו להכותי ואז הרופא
ל ביפני ואני ברתת וברעדה ואמר להצ׳ר אם תניחוהו כך לא נשאר לו חיים אפילו ^  ם
 רביע שעה כי הנשמה קרובה לצאת ואז תס> צוה חשד עלי שישאוני לבית אחד בחצר
 חחיצוז היושבים בה החייל השומרים בית הצ׳ר ושיפשטו מעלי כל הבגדים השרויים
 במים סרים וילבישוגי בגד צמר אחד שלובשים חחיל וגם שלח מדורות אש שאתחמם
 ואגגב בגדי ע״ג חאש ואנשי חחיל כל הלילה היו לוקחים ממני מעות שבירות הבגד
 שלובש ומכים ומקללים אותי ודיני ודתי ורוקק־ם בפני ופעם מפשיטים אותי עתם ממש
 וחוזרים לוקחים ממני מעות בכדי שיניחוני להתכסות בשרי וכן היו עושים בי בל הלילה
 ותום וגם לא חיו מגיחים אותי לחתחמם כנגד האש עד שיקהו מעות באופן הרגישו שבני
 ביתי מוכרים כמד, וכמת מכלי חבית ומביאים לי מעות כדי לתת לחם בכדי שירחמו
 עלי ולא גחו ולא שקטו עד שלקהום כולם ועשו בי יסורים הרכה כל הלילה ואגי פעמים
 מפשיטים אותי ערום ממש ופעמים גוזרים עלי ללבוש בגדים באים זה מה שהיו עושים
 י־י בל הלילה ולא טעמתי שינח ויחי בבוק- וחנה בא חצ׳ר וקראגי לחצר ואגי ערום
 דאמר לי שאודה ואמרתי לא אשכך אמ״ל למה לא גיגבת את בגדיך על האש ששלחתי
 לד ואני מפחת מהחיל לא אמרתי לו מה שעשו בי משפטים כל הלילח ולמחו את ממוגי
 רל אמרתי לו שאני והם חייגו מתחמים גופינו כי הקור גדול אז גזר שתכף אנגב בגדי
 בשמש או אשלח לחביא בגדים מחבית כי עוד ג׳ שעות ישלח אחרי לדיווא״ן מקום המשפט
 וכן עשח שלח אחרי ויען שאגי חולה מרוב חחכאות וחיםורק לא אוכל ללכת על רגלי
 חרכיבוני על החמור ואני בדרך נקבצו עלי הרבה ערלים ונתנו שוחד גדול לאגשי חחיל
 והורידוני בזרוע מעל החמור והרכיבוני בהפך והתפיסוני בידי זנב חחמור והיה עם רב
 נרים וערלים והיו משהקים עלי ורוקקים בפני אשר לא יכילם שכל ורעיון עד שהניעוני
 לבהס״ה ומשם לבית הציר ומבית הצ׳ר עד חצא-יי׳א מקום המשפט ושם ראיתי בחצר
 מלאה מבני אדם לאלפים והכניםוני כן בניהם ושמעתי מול מר בבכי ובצעקה נתלה
 ושמעתי קול צעקת הח׳׳ר משה בכ״ר יאודה שהיו סכים אותו בכורבאנ׳ בשבט הכאות מות
י וביטלו חממת ש א ם ב כ  באכזריות נדולח וכשחורידוני סמוך לפתח אמרו כבר כא ח
 מעליו ובלט מביטים בי וחכניסוני כפנים וחית חציר ובחר׳י ב׳יך וחקונצ׳ול ובוד׳ק וחציתם
 וחערלים וחגתם לאלפים ושם נמצאו ח׳ דוד הררי ואחיו חכמ אחרן וחכם יצחק
 וחמומר מחמיר אפינדי ואני תשימני בניחם באמצע ואז ענד, לי חצר אגי רוצח חדם של
 בדתי תומ׳א ממך אמרתי לו אק לי כי אם דמי ענד, חשונא בחריי ב׳יך ואמר ליחכםיעקכ
ת נתברר כי הכל  לא אמרתי לך אי אפשר שיעשו חידודים דבר כזר, בלתי ידיעתך ת
 ממך אבל אתה הםכלת עשו אם אתה חוצרכתלדם ערלים לקיום דתך היה לד לצוותם
 שיחדנו מחחדיוטות שאין מחפשים עליהם כל בך לא כזה שהוא מפורסם מאד וממלכות
 פ־־נס׳יס אמרתי לו למד, תדבר כדברים דאלו וזח דבר שאין לו לא שורש ולא ענף אז
ת לעין כל והכל ר  אמר חציר תעידו לפניו חודאתבם וחחזיר פניו לי חכם דוד ד
 שומעים ואמר לי סי׳ חבם דבר זח הוכרחנו לגלותו כי אתה קראת אותנו אנו תשבעת
 בבהכנ־ס של אפ־גג׳ לפני חתכי1 ואתת תוצאת כתב מתיקך ואמרת לנו שאנשים
ב נוזרגי  גדולים מבחוץ שלחו שצריכים לדם עייל בשביל חמצה וגס אתת צריך לזה ע
 שאתם הזי אשר בחרתי בכם שתהרגו לאחד ערל או שגים ותשלחו לי הדם בכלי וכך
תל ותכף  עשינו ומהשמים גפל בידגו בדר׳י תומ׳א והרגנוהו והנחנו דמו בבלי זכוכית לבן נ
א עתח מתמיד אפג׳די כ״ז העיד בפגי פ׳ הגז׳ ואחיו ר ק נ ק ה ו . ש ו ם מ ך ע ד ן ^ ה ן נ ח  ל

ס ד  כמות ממש וחמומר ג״כ חזר והעיד לפגי הבל ואמר לי שהוא מסר בידי חבלי שבו ח
 ואני חתבאתיו במדרשי אחר הספרים ובאמת אז נבהלתי ואשתומם על המראה הזז-
ך  ואמרתי לחם חאמן אדוני ששקר ענו בי אמר ל־ חציר מדוע אלו ישקת עליך ויעידו כ

 השכתיו
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 השבתיו הטעם ספני שייסרתם אותם ביםורים קשים ורעים ולא יכלו לסבול והוכרחו
 להעיד עדות שקר כדי שינצלו מהיסורק ויי־וע שאלמלא נגדו לחמו״ע היו פלחק לע״ז
 אז צעק עלי הציר ואמ״לאל תרבה דברים אני רוצה הדם ממך אמרתי לואק לי אלא דמי
 וגזרשישכיבוניעל פני והכוני חק׳ווצא ואגש־ חחיל ע״ג במקלות ובכורבאנ׳ וקול צעקתי היה
 נשמע למרחוק עד שדמי חיח שותת ונתפרקו וגשתברו עצטותי וגיטל ממגי כח הדיבור
 ונתעלפתי וחיו שופכים עלי מים רבים כדי שתחזור בי נשמתי ואחר שחזרה בי נשמתי קראני
 לפניו וחחחיל לדבר בלשו! רבד. ופתוי רק שאני אודח לדבריחם אמרתי רו שקר חם מעידים
 מרוב היסורק ואני איני מעיד שקר ואם רצונך שאשקי־ תכתוב בראש הודאה שי־שוא ושקר
 לעשות רצוננו העיר הח׳ באשי שקר ובאותו שעה נתמלא עליקצף וחימה וציוה שיביאו עצמות
 כעא׳ב וקשרום בחבל וחכניסום בכח סביב ראשי פעם ראשונח נכנסו עד חצים ונחתך
 חחבל ואפילו שחוא חדש מח עשר, חצ׳ר שיביאו חבל ויקשרו בו קשרים קשרים
 בחבל כמו העצמות והכניסו חקשרים בראשי ובמצחי בחוזק נדול עד שבלטו שני עיני
 לחוק ויצאו ונתפי־קו עצמות ראשי זח מזח שחצי כובע הראש חעליק נפרס מעצם
 חתחתון וקול זעקתי גדולה ומרה עד שגפלתי כפגר מת לעיני כל העם הרב שהיה שם
 וחיו משליכים על פני מים קרים בזח אחר זח עד ששבח בי נשמתי מעט מעט וחמתינו
 עלי עד שוב נשמתי בי וציוה שיחזרוני לטמוטי בבית תסתר מקום אשר חייתי בראשונח
 והניחוני במקומי באברים מתים ממש עד שהייתי מתאוה למיתה בכר עת ורגע ואין חוק
 ואין מרחם עלי. יאח״כ בא ערל שמו שיב׳לי ולימד את משרת דוד הי רי שיעיד נ״כ על
 שבעה אחרים מחיחוד־ם טתגדולים ומחם םי׳ יצחק פיגטו ג״י שחם חייגו ג׳׳כ למשרת של
 בדר׳י תומ׳א בבית הגביר סי׳ פרחי ג״י וחכל חיח בצווי שלי וגם חביאו גוי אחד ולימדוהו
 שיעיד כמוהו באופן בכל עת ובבל רגע מביאים עדים זוממין ועושים עצמם מכים אותם
ב ואחר כן גזר הציר שיגיהו עצים שר קגה ק ע י ח ל ל ו ד ח ג ר  עד שיעידו באופן צ
 לתוחבם בצפורגי בין חצפורן לבשר בכדי שאחתום. וכשראח חציר גזר עלי שיגיחוגי בעליה
 ויסגרו עלי כל חחלונות והדלת סנרו ויהיח חמפתח ביד שר חחיל יחגיתוגי שם מוםגי־ עלי
 אין יוצא ואין בא בדד אשב והאכילה אשר גיתן להם רשות שיביאו לי מביתי פעם אחד
 ביום ואפילו המשרת לא יכנס אצלי רק אנשי חחיל יקחוהו מידו ולא יגיע לי ואפי׳ לשליש
 וכו׳ והצער הגדול שאין למעלה הימגו כשאצטרך לעשות גקבי צרכי גדולים ומטנים
 חייתי מכד. וצועק ומתחגן אליחם ולוקחים ממגי מעות כרציגם עד שיפתחו לי הדלת
 ויגיחוגי לצאת עד שאעשח צרכי באופן שכר חכגת חאכירח וחיציאח וחממון שלקחו
י מעות כדי  ממגי באורך הזמן ה׳ היודע שיעורו באופן חיו מוכרים מחבית ומביאים ל
 לתת שוחרות לאגשי חחייל ובכל יום ויום חיו מתחלפים חשומריס ופגים חדשות היו
 באים רעים וחטאים שאין בחם רתמנות וכמר. פעמים שאגי צועק ומתחנן ובוכה בקול
 מר ולבי חמרמר שחייתי צריך לגקבי לפגות גדולים ואינם משיבים עלי ואינם פותחים
א יום ולא לילד, ואעפ׳׳י שחיו לוקחים ממגי מעות ח-בח מידי יום ביום ובכל לילח  לי ל
 לא יגיחוגי לגוח אפי׳ רגע וכל מגמתם חוא דווקא בכדי לצערני וציערוגי במאד מאד
 ומכים אותי באכזריות גדולח כי כן חם מצווים עלי בפרט! ת לצער אותי בכלאופגי צער הן
 מהערלים וממשרתי השר והפופרים שחיו כלם עי־ליס ומיסרים אותי כדי שאודה
 לדבריחם באופן חיו מיסרים אותי בכל יום מר ממות לקחו ממגי כל מעורתי
 ונשארתי מוכה וטעונה ומיוסר וגזרו שלא יכגם שום אדם אצלי לא ישראלי ולא משרתי
 ולא קרובי ולא בני כלל ועיקר רק הדלת םנרו וחתלונוות סתומים וריח הטוט׳ון חיה
 מזיק לי הרבה ואני מקבל עלי נזר דינו ברוך נוזר בצדק• והנה אתר עבור כמה ימים
 וראו ששבח רוחי אלי ואז שלחו אתרי עוד בפני הצר והמומר ותוזר הצ׳ר הצורר צועק עלי

 ומק.לני
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 ומהללני ואומר לי הדם של ההרוג רוצה אותו ממך וחוזר ומעיד המומר עלי שאני צויתים
 להרוג והוא בידו הביא לי אח דמו ואנכי לקחתיו ומוכיח אותי על פני איך לאחידה ותאמר
 חים חחבאתיו או תאמר למי נתתו בידו תאמר לנו ותנצל ואני משיב להם
 שי-ל דבריו שק- וכזב. ומרוב חיסרק חמיר דתו וחעיד שקר. ואז ציוח חציר ועמדו ב׳
 אנשי חייי־1 משני צדדים וכל אחד בידו רציעח רעד, ששמח כורבג׳ וגס ביד חציר עצמו
 רצועה אחת והיה חצ׳ר מבד, חכאח על פגי וחם מכים על גבי ב׳ בחורף ובאכזריות
ח יסורים קשים ומרים עד שניטל ממני כח חריבור ונתעלפתי וחחזירוני למקומי ל מ  נ
 וסגרו י עלי כבראשונה ובליל תשני ציות וחציר ותכוגי במחלות
 הכאות מרובות וקול צעקתי גישמע למרחוק ומשכו את אזגי בכח
 גדול עד שנתעלפתי ואז נשאוני וחחזירוני למקומי שחיו מניחים אותי בו. ובדרך שהיו
 מוליכים אותי היו אנשי החייל מכים אותי וממרטים בזקני עד שאתן לחם מעות ולא נשאר
 לי שכל מה שהיו מוברימ מטלטלי הבית ומביאים לי מעות הייתי •כרתנו להם בכדי שיקלו
 גזר דינם מעלי ועב״ז לא הועיל לי באופן במה מלקיות ויסורין סבלתי עד שהנעתי לשם.
 וידי ביום השלישי וחזר חציר ושלח אחרי והביאני לפניו ואמר לי הנה כבר
ם דמי ואז אמר  התרתי בך שאני רוצה האבוד ממך אמרתי לו לא יש לי כי א
 לי עתה מראה לך מה לעשות בך עד שתודה מה עשה הביא מאגשי הגבורים אנשי
 חחיל וגזר עריהם שימעט בבצים שלי עד שנתערפתי ולא נותרה בי גשמה ואז גזר
 חציר שישפכו עלי מים קרים עד ששבח נשמתי בי, החזירוני לבחס״ח׳ ויחי ביום השני
 וחזר וקראני חציר לפניו ואמר לי אני רוצח דם האבוד ממך אמרתי לו אין לי כי
ם דמי אז גזר עלי שיביאו חבל ויקשרו אותו בסוף חכים והניד ובקצה חשני נולח  א
ת הגולה עד  אחת של ברזל גדולה והיו מכים אותי הבאות מרובות ואני הולך וגורר א
 שכמעט חיח נחתך הניד ונתעלפתי וניטלה ממני הנשמה וגרדמתי ועוד לא הרגשתי מד,
 חיו עושים בי וחיו שופכים עלי מים קרים עד שחזרת בי נשמתי החזירוני למקומי בבית
 הסהר. ונשארתי שם מוכח ומעוגח מרוב מכאובי הנח אחר כמד. ימים שראו ששבה
 רוחי אלי ועוד חזר וקראני ה־ניר הצורר ואמ״ל היכן האבוד אמרתי לו שלא יש לי ידיעה
 ואמר לי עדיין אתר. מחזיק בדבריך ואומר שאין לך היעד. חנח אני מיםר אותך עד
 שתודח אז נזר שיבואו שני אנשי חיל נכתים ותביאו ב׳ מטות ד כננד זו ואני באמצע
 אחד תפם אותי משתי ידי והשני משתי רנרי והנביהוני מעל ד* רץ וחיו מוליכים אותי
 ומביאים מעלה ומטה ולארבע רוחות העולם ואתך תוכטים אותי ע״נ קרקע בחוזק על
 חאבנים ועוד לא נותר בי נשמח ושפכו עלי מים ככראשונח וחזרה בי נשמתי ועוד
 החזירוני למקימי בבית הסהר ויהי בלילה והנה שלח אחרי חציר וחוריבוני לפניו
 ואז ציוה הציר {שיכוני בכורכנ׳ על רנלי ומה נם כי היה לי
 ממודם חולי ברנדי השמאלית והם היו מכים בבונה על רגלי השמאלית עד שפרחו
ה דמי נובע כנחל וחיו מכים עד שלא יצא עוד קולי  כל צפורגי רגלי ונחתך כל חעור ה
 והייתי כמת ולא ניתר בי עוד נשמח ושפכו עלי מים רבים אל פי ואז צעק חצ׳ר ועמדו
 ואתך בא הצ׳ר בעצמו והה שופך מים עלי ועל פגי עד ששבח רות וגשאוני למלומד
 וםגת עלי בממדם ונשארתי שם שלשח חדשים סנה ואני מוכח ומעוגח ואח־ז רב ער שהייתי
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 ולא מרוב ומח צער חיח לי צער גדול שאין במוחו בעת חיציאח כי אין אגי יכיל לעמוד
 ולא לזוז ממקומי וקגיתי קדירה והייתי מטח גבי וגופי בצע־ג ומכגיסח תחתי ועושר, כד•
 צרכי ומשתין בה ומניחה לפני ועד שיבא אחד מאנשי חחיל ויפתח עלי הדלת ויכנס אלי
ל פני ואח׳׳ך הוא לוקח ממני שכר מרובה עד שישפוך  ומבזה ומקלל אותי ורוקק ע

 הקדרה
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 הקדרה וכמה צער ומכות ויםוריץ ומעות נתתי להם עד שיכניסו לי תרופורת ורפואות
 להניח על רגלי ועל נכי ועל ראשי לתקן עצמותי ובנקכים שנעשו םכיב לראשי ועל פני שנכה
 עור פגי מאד מהמכות ומלפני ומאחורי בעצמותי שבחיקי כי רמ״ח אכרי ושם״הגידי כורם
 היה לי בדם כאב גדול מה שאין הפה יכולה לספר רוב צרות צרורות פרטיות אשר עברו
 עלי ועל בני ישראל וכמה מהם שמתו על קדושת השם תחת הבורבאג׳ תגצב״ה ובפרט
 חח׳׳ר יוסף לניאדו תזקן שמת תחת המקלורת זלה׳־ה ומי מהם שהיו מיסרים
 במיני יםורין קשים ומרים שהיו לוקחים טס של נחושת ומניחים אותו באש עד
 שיהיה כאש ומגיחים אותם על ראשם וגם אני לקיתי בזח וגם אחיך בלילות היו לוקחים
 ונושאים אותי ב׳ אנשי חייל ואני פיסח ומוכה ומעונה ושני נפלו כולם בזח אחר זח
 והייתי מר ממות ואין בי צורח ואעפ׳׳כ בכל לילח חיו נושאים אותי שני אנשי חייל
 ומוליכים אותי אצל והציר ומביאים הממרים והערלים והמומר והערל הרע ובליעל הוא
 הסופר שיד חציר ושמו מנציור אל תייא׳ן ואחר עמי וממציאים עלילות
 ברשע חדשות בכל יום ושואלים אותי בלצנות ע״כ דבר ודבי• ומוכרח אני להשיב
 על דבריחם באופן יותר מארבעים וחמשים לילות שהורות שהיו לוקתים אותי לפני
 הציר ושואלים אותי בענינים כאלו והציר הצורר מתלוצץ ערי ועושח על זח לצנות עד ז׳
 שעות או עד חי שעות מחלילח ואני משיב וחם מכחישים ומתלוצצים ולפעמים היו באים
 כמח וכמר ערלים כמו אמתין וחיח מביא שאלות וחקירות מספרי חאפימורםים
 ומחממרים ומספרים חצונים והציר יש׳יו שותה כוס שכר ומתלוצץ עלי ועוד שותה בום
ת דרכו בכיי למי עד שאתך היה(לא תקפיץ) מגיפה ועשה  אחי־ ומשתק עלי באופן זת ת
 חסני־ עד שביטל אז לחביא אות״ בלילות, וגזר עלי זח ח״ע מגצ׳ור אל תי׳אן שלא יכגיסו
• בעת חחסגר וחגיחוגי בבגדים שעלי בלא רחיצח ובלא חליפין ג׳ חודשים וחיו  לי בנדי
 הכינים רועים בי יומם ולילח ופרעושים ועכברים גדולים וקטנים ונמלים חרבח והבית
 והחלונות סגורים וחשך ולא אור שיעור שלא אוכל להבחין בין יום ובין לילה ואפילו
 ריח העשן הטוט׳ון אין לו מקים לצאת. ומכלל הגזרות והצרות שאין רשות לשום בר
 ישראל לצאת ולבוא או שיכתוב איזח מכתבים לחחוץ לחודיע צערגו ברבים לאחב״י
 להודיעם במה אגן ק־ימין ואין רשות לשום אדם להוציא ולדבר מחמאורע ואפי׳ להוציא
 מפיו באופן צרה גדולה שאין למעלה הימנה ועת צרה היא ליעקב. וממגה יושע. ואח״כ
 קם איש אחד וחקתש את עצמו וקנא קנאת ח׳ צבאות ונילח זמנו ואת פאת ראשו ועשה
 עצמו כגויים ולבש מלבושיחם וכהבו לו מכחבים בחחבא לאד ם צ ו ב א (חלב) יע״א, לחודיע
 לאחב״י ומכללם לחותעלמר דודימגי״ר מ״עחרב חגאוןחגדול מעוז ומגדול סבא דמשפטים
"ייצהס ?!נתבי שליט״א ר ד פ כ  ר״מ ור״מ ראש על אר״ץ כקש״ת כוד׳ר״י אברהם ב

 זצ״ל וזיע־א והוא יעמוד בפר׳ץ להודיע צעריגו
 לרבים במה אגן מיימין וכן עשה והצלית והלך מכפר לכפר ומעיר לעיר על
 רגליו לילה ויום עד הגיעו לא׳רץ זבת ת׳לב ומסר המכתבים ביד דודי לי מגייר מ״ע
 הרב הגאון הגה ל הג׳׳ז והרעיש הארץ ושם היה הארז הגביר המרומם. השר והטפסר.
ר אליאל די פישוטו הי״ו(דל) אשר היה בית כמה משרות ו י נ ס

ם  ח י  משלשלת ה
 מהקונצלי׳ת מטעם ממלכות פרנקום ונזדרז ועמד הוא בפרץ
 והודיע צעריגו לערי אירופא בהתרגשות כידוע לכבודו ועמדו בפרץ האדונים היקרים
ד יל5סב י ב ר רוטשילד א ו י נ י ת ם י ב ה ל מ  מלכים וגםיכים שרים וסגגים ממשפחח ר

 יצ״ן דל ומ׳׳ע כבודו אדוני השר והטפסר׳ דורש טוב לעמו העומד
מ ו סיר משה מונטפיורי נתו(זצומ״ל) ומ״ע חת הנמל ת מ ע ? ל י פ  כ

תמ דומו״ץ של לונדרא יצ״ו(דל) ומ׳׳עתרב דומו״ץ  ו
 של
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ד  י ב ו כ מ ע { ב י י ש ט ר ו ר י ״ צ ו יייקי• י ו ד א  של עובי אמשטרדם יע״א ומ׳ע ה
י יצ״ו(זצוק׳׳ל) ועמדתם בפיק והוצאתם אותנו מאפלה לאורה והנה מה אגה י מ ד י  ד

 פרטי הצעדים אשר עברו עלינו שבל אהד בהם היה בו כדי להמית באותו רגע וברוך
 ה׳ ב״ה הנותן ליעי* כח ולאין אוגים עצמה ירבה מחייה מתים ומתיר אסורים וגבר חסד
 ורחמיו עלינו ברוך ה׳ שעקר עבודה זרה ועקרם מארצנו והן עתה נראה בעינינו בימים
 שחייתי בתוקף הסורק וחעונשים וחצרות ויצאתי מדמשק יע״א ביום ב׳ אדר שנת
 יאמרו גאולי ה׳ אשר־ גא׳לם מיד צר היא שנת התר׳׳א ליצירה ועתח שהניעני לחטדל
 לא׳׳י הקדושה לחודוחלחלל ולשבח יהי רצון שבקרוב יזכנו ה׳ לראות חנאולחהאחרונה
 ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבח מחייח מתים ומתיר אסורים ונבר חכרו ורחמיו עלינו
 י ה ״ ר ש ב ס ר ו ב יזכנו ה׳ לראות הגאולה האחרונה נאולח שלימד. ונזכח
 לראות ירושלים ובהמ״ק בנויין בנין של מעלה מעשה ה׳ וה׳ יהיה לה חומה
 סביב והאדון משה ואשתו נזכה לראותם הבא לפני יי משיה ה׳ ואין מעצור רה׳ להושיע
 בי ישועת ה׳ כהירף עין ולישועת ה׳ קוינו רב להושיע ורא יפול דבר אחד מכל דברו
 חטוב אשר דיבר נחמות וישועות וטובות ע ׳י עבדיו הנביאים הם נביאי האמת ותצדק
 בעגלא ובזמ״ק יראו עינינו וישמח ליבנו בכל חטוב אשר הבטיחנו אכי׳־ר כח יאמר ה׳

י הרה׳־ק בעצמו זצוקללה־־ה וזיע׳־א] י כ נוסח המעשה מב׳ י ע  הטוב אגם״ו. עכל ה׳ נכל צני. |
 הצב״י. ימקב ענתבי.

 (אמר חחסיד וכו׳ אחיו של הרב הק׳ ז״ל אלו דבריו שדכו־ עמגו פא״פ כך שמעגו מפ״ק)
 אחר כמד, חפצרות שחפציר בו חשד סיר משח מוגטפיורי זי״ע וזצוס׳־ל ואמר לו לא
 אאמין שיעבור על ראשו כל היסורין יותר מעשרה הרוגי מלכות שסבלו יםורין גדולים.
 ולא נעלם מחגגיה מישאל ועזריה שאמרו שם לולי הוו גגדו להו הוו פלחין לצלם
 וכבודו עבר עליו חרבה הא ודאי דאיכא רז בזח ואחר רוב ההפצרות השים שלא
 נעלם מה שאנו מתפללים בכל יום שלא יחרנ משיח בן יוסף על ידי ארמילוס הרשע
 והוא חיח ניצוק משיח בן יוסף ואותו רשע היה ניצוק ארמירוס והיה קק הנאולה ובעוה׳׳ר
 מדת חדין קטרנח מפני שאחד בא על אשתו נדה ועמדה וקטרנח מדת הדין שכרמינן
 ישראל אינם ראויים לנאולה ואמר הנה עתה הלבישו את חכומר לבוש אשת וברצונם
 לחבריחו והוא נמצא בבית חינה אלחרחו׳רי ויבוהש הדבר וימצא ונהפכו פני שונאיהם

 של ישראל כשולי קדרח וחי חשיב גמולם בראשם. עכ׳׳ש מפייס דל.

 וזאת היא גוסח מצבת קדש

ב ז״ל וזיע״א ק ע ר י י ב ב א ר  של ה

 פה נטמן
ס י מ  חרב חגדול חמפורםם בקדושתו, וחסידותו, שםםר עצמו ונופו ונפשו וקידש שם ש
 ברבים, וסבל זמן רב כמח עיגויים, דםורין קשים׳ ומרים, בלי שיעור על העלילה ד־ירעד,'
 ההועח. אשר בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותיגו וגחקדש שם שמים ברבים בשנת
ת יעקב ענתי־בי זללה״ה וחיתו- " ש ק ק יע״א כ ש מ ר בהיותו רב ומו׳׳ק בעוב״י ד ״ ת  ה
 ם־ך פעה׳׳ק ידושת״ך ביום ז׳ לתדש תשרי ש׳ התר״ז יה״ר תנצכ״ף|
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 ויבחר לכולל מון זה על ראשי היהודים אשר
 שנא וע״ז קוה להרבות בצמ ולהטלות את
 מוחו של הנזיר כנופל חלל על אמונת הדת
 נוכלים ואנשי בליעל נמצאו לו שטזרו להפק
 זממו, ותביעה הוגשה לשרי׳ף פח׳ה שהיה אז
 מושל ד״שק כי היהודים הרגו את תומה
 ואת משרחו להשתמש בדמם לחג הפסח״ את
 העדים ענו במלות אכזריות למען יגידו מה
 שלא די.ו, אחרים שחרו נכסף והשורות/
 שבעת נכבדי העדה ועשיריה אנשים זקיניס
 וישרים נאסרו וי:־ונו בעמים קשים ומרים:
 מכית על עקב, אנסום לעמוד על דגלהם בלי
 אכילה ושתיה ובלי שינה מנך חמשיס שעות
 רצופות. ומדי התעלפה מהמלקיות אשר הוכו,
 חכו להם והשתדלו להשיב חת רוחם אליהם
 למען יענום שנית, מלבד שבעת טובי העיר
 אסרו בכלא גם את שלשת רבני הקהלה: הרב
 ר׳ יעקב ענתבי ז״ל (פה המקום להעיר כי
 הפרופםור ההיסטוריון המפורסם גרץ כתב
 יעקב ״״נטרי״ במקום ענתבי) ויענו אותם
 בעניייס נוראים. הרב הזקן יוסף לאניאדו ז״ל מן
 המכים אשד הכוהו זקן שני המיר את דתו.
 כי צא יכל לסבול את מכאובי ענוייו,
 שכונת היהודים היתה למכסה ומצב יחר
 קהלות היהודים בכל ערי המזרח היה נורא
חם נחנק בידי עצמו נער בן  מאה בעיר רו
 עכר שנים, בן אכר יוני והנוצרים מהרו לטפל עון
 מיתתו על היהודים כי הםרצחוהונפש למטרה
 דהית, היהודי הנחשד הושב בכלה והוכה מטת
 אכזריות, בחוט ברזל נקרו את עברי חטמו
 וישימו גחלי אש על ראשו ואבן כבדה על
 לבו, באמצעים אלה רצי להכריח אותו שיודה
 שהוא רצח את הנער בכדי להמציא אח דמי
 אל הרב אבר בקושטא החרי הקטרוג הכפול
 של דמשק ורודוס קם סער גדול עצ היהודים
 בהוריה ובטורקיה, בעיר דימ׳ר אשר על יד
 דמשק פרץ נ מון העם אל ביה הכנסח והרסו
 ויבוזו ויקרעו את כפרי השורה לגזרים, בכל
 הערים התפשטה המשטמה נגד היהודים ולולא
 חסו לעזרתם גדול עמנו אשר בארצית אנגליה
 ואוסטריה וכר. כי אז נשמו ח״ו קהלות
 ישראל במזרח, אכן טרם מכה ציץ רפואה

 פרח

ב הזה אשר אני מוציא לאור כלשונו ת כ מ  ה
 ככתבו ושנמצא גנוז בספרית משפחתנו
 הוא תעודה היסטורית חשובה על כל מה
 שאירע בדמשק בענין עלילת הדס, כי זקני
 הרב הגאון הגדול ר׳ יעקב ענתביז״ל היהבאיתי
 זמן ר׳ימ של הקהלה העברית שמנתה בחמשת
 אלפים בתי רבות ונשא ויסבול ענוים אכזריים
 על קדוש ה:ם, האיון סיר משה מנטפיורי
 וחניריו שעמדו אז בפרץ ויתן על הקהלה ויצילנה
 מיד עושקים, פנה רל זקני הרב שיכתוב לו
 את פרשת עלילת הדם וכל מה שאירע להם,
: מקנה הרב את כל ההרפתקאות  במכתב ז
 אשר עבר על ראשו ועל בני עדתו, דברי עד
 ראיה שנשא ונטל חנק מכריע בהרבה ובאחריות
 הכבדה שרבצה ע: הקהלה בשעת חרום זו
 הם תעודה חשובה מאד לדברי ימי ישראל,
 ולמען יהיה המאורע ברור לכל קורא, אמרתי
ה תולדות העלילה הנתעבה  להביא בקצרה י
 הזאת׳ שגרמה לעמיים ובלהות והחריד
 את לב עמנו אשר בכל הפיצוח הגיל־, רבים
 מחסידי אמות העולם ושרי המדינוה הישרים
 בנבוחס, יצהר במחאות חריפות במקדלות עם
ת הדבות הנתעבות כאלה  ויגנו בשאט נפש י
 שנעשו במזמה לדכא ולהשפיל כבוד עם כלס
 נרץ כפיס ובר (יבב, במרץ ובעוז הגנו על
 עדת ישראל ככיתה נתונה למכסה ולטרף
 לתאות העושקים והזוללים שלא ידעו רחם.
ר נעלם נעיר דמשק, באופן  בר״ח אדר כנה ת׳
 פתאומי הנזיר תומה ונערו משרתו
 אברהיכ, הנזיר הזכ שעסק ברפוי חונים
 ובהרכבת אבעבועות היה ככככ לדגלי עסקי
 זה לבתי היהודים, המשלמני׳ס והנוצריים ואיש
 לא ידע מה קרהו, נתפרסמה אז שמועה
 שהתגלע ךיב בינו ובין משלמני יחד ניהנ פרדים
 והנזיר הרף את הגוי ואת דתו בלשין קשה כ״כ
:  עד בנשבע המשלמני לאמר: הכלב הנוצרי הז
: בי והמיתו, ובכ׳׳ז  אך ידי ולא יר חחר ההי
 כאשר נעלם הנזיר ודרשו הנזירים הנוצרים
 מהקונםו׳ל הצרפחי ראה׳־ מינטו׳ן שהיה אנטישמ׳י
 גדונ וצירר ליהודים, נחקר אה הענין ולמצא
 את הרוצח, נא מצא לנחוץ לחקור אח דבר
 השמועה הנז׳ ולברר את האמת בדרך ישרה,
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 תושיה, אכן שלוחי ישראל אלה לא נחו, ולא-
 שקטו עד שהשעו מהשליט פקודה להוציא
דמן  לחפ שי את האסורים בדמשק ואלה דברי הסי
 של שריף פחא מושל דמשק, נמסרה לי
 אגרת מאת השרים משה מוגטיסיורי
 וכרמיה אשר הביעו בה את בקשותיהם
 ותקוותיהם/ הם שלוחים אלינו מאה כל בני
 דה משה האירופים, הם מבקשים מאתי כי
 אציה להוציא לחיפשי אה כל בני דתס שנתנו
 במשמר בחדש שנת 1255 בכלל
 החקירה ע״ד הנזיר טומה ואברהיס משרתו
 שאבדו רתת מנוחה מובטחח לאותם שברחו
 מפני העלילה, אנחנו באנו לידי מסקנה שראוי
 לנו למלאות משאלותיהם ותקוותיהם של שלוחי
 עם רב כזה, ע׳יכ אנחנו מצוים שכל היהודים
 הנתונים בבתי הכלא יוצאו לחפש/ ולאותם
 שנטשו את בתיהם תנתן ערובה בטוחה כפי
ס ה  האפשר שהם יכולים לשוב, איש איש מ
 יכול לשוב/ י אל משלח ידו או אל כל מלאכה
 שדרכו לעסוק בה, מציים אנחנו אותך לפעול
 כל פעולה לבל הגע יד בהם לרעה ולבל
 יאונה להם כל און, כי בחפצי להניח להם
 מכל חגרה ומכל מכשול כקדם, כל איש על

 מקומו יבוא בהשקט ובבטחה :
ר הגיעה הפקודה לדמשק מהר שריף ש א  כ
 פחה ויוציא אח השעה היהודים
 הכלואים לחפשי מיד, שבעה מהם נעשו בעלי
 מומים מן המכות אשר הוכו ארבעה מקרבכות
 אדם אלה שנפגעו במעשה זה נפלו חלליס
 לפני מעניהם, כשנחפשטה השמועה בדמשק
ם ה מ  נקהלו כל היהודים ומשלמניס רבים ע
ם י  לפני בית האסורים וילכו עס האנשים הנענ
 אל ביהכ׳ינ כי שמה שמו פעמיהם ראשוכס
 להודות לה׳ על גאולתם ולברך את השליכן

 ואת הסניוריס:
 מלאכי היהודים שמואל לבם כי אין פעולתם

ח ר ז מ  היתה ממלכת תורקיה המושלת בארצות ה
/ ת  השהדלו להוציא מהשולטן פירמאין(כתכ ד
ס י א ב  להגן על היהודים מפני עלילת הדם לימיס ה

 וזה

 פרח ירגש האחוה המפעם בלב ישראל התעורר
 בעוז והעצומוח בכל ערי ארופה ומטעם ועד
 נדיבי הערה ונכבדיה, נשלחה מלאכות משרי
 עמנו סיר, משה מעטפיורי׳ כרמיה, ועוד...
 מצרימה אל מחמ׳ד עלי שהיה אז השליט על
 סוריה׳ להמליץ על הנענים בעלילת דמשק
 ולהוציא לאור משפטם יהודי מצרים ערכו
 בקשה אל השליט מחמד עלי וכהוב בה דת
 היהודים קימה זה יוהר מארבעה אלפים שנה
 האפשר למצא בספרי חקיה ומנהגיה שיצאו
 בהקיפה של ארבעת אלפי שנה גם תיבה
 אחה אשר תוכל להיות אמתלה לעשות נבלה
 כזאח? חרפה, חרפה עולם לאיש אשר יכול
 להאמין לדנר כזה, הישראלים מחעייס את
 הדם והם מפריזים מאד על מרח החק המחייב
 אוהם להשמר מאכול אח הדם. אבנ השלאה
 הישנה של תקיף גדול בסוריה לבני דהו היא
 המפיצה את השקרים האלה, בכלל זה נמסרו
 המעולים שבאנשי המקום בידי מענים והוטלו
 עליהם יסורים חדשים וקשים, בתחבולוה כאלה
 אומרים להוציא מפיהם דברי הודאה, אין כל
 ספק כי העלויים הנוראים האלה יוכלו להוציא
 מפי אחדים מהם דברי שקר על עצמם, אם
 יש אנשים לבים אשר עוז בלבבם למסור נפשם
 למות ברגע אחד, אך מעטיס המה המכשרים
 לשאת מכאובים והענויים שהמציאו בדמשק
 מראים מכל מני העמים אשר השתמשו בהם
 עד כה, כבר היה מעשים ביהודים שהודו
 על פשעם ואח״כ נודע שזכאים הס, יותר
 ממאה ילדים מתו בבית אסורים ברעב
 ככה עושים מ:פט וצדקה לעמך בדמשק...
 לא רחמים אנו מבקשים על בני דתנו, כי
 אס משפט נבקש לך עשה נא אתה, אדוננו
 המרומם את משפטם. הבקשה הזאת עשתה
 רושם טוב על השליט ובבוא מלאכי היהודים
 מצרימה מסר הסיר משה מונטיפיורי אל השליט
 מחמד עלי אגרת בקשה בשם כל היהודים
 שיתן לו רשות ללכת לדמשק ולחקור שם בדבר
 המעשים אשר נעשו/ אך הקיגםול הצרפתי
 אשר במצרים נשתדל לשים מכשולים על דרך
 עבודת ההצלה של המלאכות הזאת, ויזם
 מזמות להפריע בעדם לבל תעשינה ידיהם
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 אח פטולתיו בדברים אלה: אחרי אשר הרצו
 לפנינו כי מר משה מונטיפיורי הנאמן והחביב
 לנו מאד בגלל הידיעות שקבל מארץ המזרח
 שמספר יהודים בדמשק וברידוס נאסרו והוכו
 וילדיס רבים נאסרו והוחזקו בלי כל אוכל/
 ואנשים אחדים הוכו עד שמתו בענוייהס וכל
 זה מפני העלילה שהיהודים המיתו את הנזיר
 טומא... נסע ברצונו בלוית אשתו לאלכסנדיא
 כדי להוכיח שעלילת שקר היה ולהגן על
 אחיו האומללים והנרדפים/ כי עלתה בידו
 להטוח לבב הפחה... מחמד עלי להוציא לחפש
 בכבוד את האסורים, ונתת לאותם שברחו
 לשוב לבתיהם כי אח׳׳כ נסע לקושטא. וקבל
 מהוד מלכותו השולטן עבד אל מג׳יד פרמן
 מברר שהיהודים נקיים מעון ומבטיח לכל
 בגי הדת היהודית הנתונים ביד ממשלת
 טורקיה שווי זכויות עם כל יתר נתיניו, שמנו
 לבנו לב מלכות לכל האמור למענה ואנחנו
 רוצים לתת לסיר מש: מונטיפיורי, זה אות
 חבה מאתנו, זכרון ליגיעותיו הרבות השר
 יגע כעי אחיו הנענים והנרדפים בארץ המזרח

 ובעד עמו בכננ.
 יהי זכר צדיק לברכה, ברוך ה׳ שלח השבית
 לנו גואל, בכל דור ודור עומדים עלינו
 לכלותנו והקב״ה מציננו מידם, יה״ר שנזכה
 לביאת משיחנו ולגאולה שלמה במהרה בימנו

 אמן:
 הצעיר

י ב י ת נ ה ע ד ו א  י

: ן מ ר פ ר ה ב  וזה ד
 ״דעה משובשת ישנה נתפשטה על היהודים שהם
 זובחי אדם ומשתמשים בדם לחג פסחס, בגלל הדבה
 הרעה הזאת הוכו היהודים בדמשק וברודוס
 מכוח אכזריות, כבר הוכח בראיות ברורות כי
 שקרענו בהס ברודוס ובדמשק מלבד זי1 ת בדקו
 אנשים מומחים בספרי דת היהודים ומצאו
 כי אסור ליהודים נאכול דם בהמה וקל
 וחומר לדם אדם... ע״כ איננו יכולים להתיר
 להצר ולהציק לעם היהודים כי חפצנו שיהיו
 נהלים מכל הזכיות הנתונות ליחר העמים
 ע״כ כה ב הדת הנתון כנ״ל חה״י, ע״כ יש
 לשמרם ולהגן עליהם בארץ ממלכתנו וע״כ
 צוינו לפקידינו שלא יפריע איש את היהודים
 בארץ ממלכתנו משמירת חוקי דתם וממנוחתם
 בכלל: (מקים חתימת המלך שולטן עבד ר ל מג׳יד)

 בשוב מלאכי היהודים לארצם נתקבלו בכל
 ערי ארופה בכבוד רב, כל ישראל
 השתתף בהבעת שמחתם הרבה על הגאונה
 •ותודתה העמוקה על הפעולה הכבירה שעשתה
 המלחכות לטובת עמם, לסיר משה מונטיפורי
 ערכו חגיגה גדולה בבית הכנסת בלונדון,
 הבירה בשובו מדרכו ותפלה מיוחדת נערכה
 ביום ההוא על הפדות והישיעה בעשה ה׳
 לעמו, המלכה ויקטוריה נתנה לו סמ׳ל כבוד
 דגל שעליו דמות אריה וצבי ועליו כתוב באותיות
 עבריות ״ירושלם״ ת״ו אל האות הכבוד היותר
 גדול הזה צורף מכתב מהוד מעלתה המשבח
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 ועשה ומסר נפשו על ק״ה בעמן עלילת הדם
 לא תקפ״ץ א:ר היתה בדמשק לא זמן כביר
 והכוהו פצעוהו ייסרוהו בנחושתים ומלה
 בלתי צרה ושפדים שצ ברזצ על בשרו כדי
 להודות על הבלתס ושקרתס והוא לא כן
 ידמה ולבבו לא כן יחשוב וכמו שאירע ליוסף
 הצדיק אירע ליעקב וכמ״ש במדרש הובא
 בילקוט תהלים על פסוק ברזל באה נפשו
 חר״פ שפוד שצ ברזל ניתנו בצוארו כדי שיתלה
 פניו ויביט בה אעפי״כ נא הביט בה ע״כ
 כן אירע ליעקב הצדיק ממש ויותר עונשים
 רצים ומרים לילה כיום כדי שיודה לדבריהם
 ולשקריהם והוא מעיז פניו כנגד שרי האומות
 ומדבר להם קשות ומקדש ש״ש ברבים ומשבח
 את התורה והמצוה תורה שבכתב ותורה
 שיע״פ מחרף דתיהס שונות והם מכיס ועונשין
 שלא מן הדין או יודה או יהרגוהו וכמ״ש במדרש
 חצוף שבאומות ישראל זה סיור אתה לגנאי
 אינו אצא לשבח שאומרים להם בשעת השמד
 או יהודי או צלוב על העץ והוא נותן נפשו
 על ק״ה ע״כ כן הדבר הזה ממש שהיה
 סובל היסיריס בשמחה ובטוב ;בב וכמ״ש
 במדרש על כן עלמות אהבוך עלמות אהבוך
 שמוסרים עצמם למיתה ויסוריס בנביל אהבת
 יחולו יעו״ש ולאיש אשר אלה לו כי זכהו ה׳
 כי נתקדש ש״ש ע״י בכל העולם ויאמן העם
 אשד בכל תפוצות ישראל כי עדין פשו בישראל
 מגדולי החכמים המראים הראויה שתשרה
 שכינה עליהם ועימדים בנסיון גדול וכמ״ש
 במדרש בא וראה על מה בין ראשונים לאחרונים
 ראשונים היו מתנסים על ידי הקב״ה כדכתיב
 והאלהים נסה את אברה ס והאחרונים
 מתנסים על ידי יוה״ע שנא׳ ואל^
 הגויס אשר הניח ה׳ לנסות את ישראל למה
 לידע מי הם עושים רצונו באמת עי׳כ הרי
,  שבכל דור ודור הקי״ה מנסה אותם ע״
 אוה״ע לידע מי הס מישים רצונו ואחר שנתכסו
 ועמדו בה בנםיונו אין ס׳ שאין לך כ־ובה
 רצונו מזה ואין לך קי״ל בגויה לכל העולם
י ׳ ללא ע3ד ת ז כ ״ ב ש  גדוצ מזה ואס הת
 אנשי דמשקרי בשעה שמצולים מן הים ינעשס
 להם נס וזה נעשה לו נס שניצול מן השבי
 וכו׳ כ״ש בג׳יד שניצול מן הסכנה העצומה

 שנפל

 ומאחר עלות כל האמור בפ׳ מלך אדוננו
 החשב״ץ ז״ל וכל הנז׳׳ל הרשות נתונה
 בידינו להשתעשע בג״ד כרצונימ ומאחר כי
 בג״ד יש לנו אילן גדול וגמור הימני לחזק
 אומ״ד הדינין בהך שומא שאנו רוצים לעשות
 ביותר מהמה כפלי כפלים הוא הרב המופלא
 צדיק ישר ונאמן עומד לנס עמים הוא אביר
 יעקב צר״ו הנז׳ בשאלה על התיבה אמה
 אורכה קרוב לאמה רוחבה מלאה אבניס טובות
 ומרגליות והקשרים של לילו סך עצים וחתיכית
 זהב המהותכין קרוב לעשרים רוע׳ זהב ובית
 קיבול של כובע מלא דובלון וששה צרורוה
 זהובים וכאלה רבות מפיו ומפי רבו ובכל
 שעה שזוכי־ כל הממון הנד הנפלא מרגיז
 ארץ ממקומה לקל שאגתו בדברים אשר תסמר
 שערות האלם לקול תתו ארץ רעשה אף שמים
 נטפו וקרא בקרל גלול כי אלו התובעים
 עשוקים ורצוצים לבר נפלא המבהיל את הרעיון
 ואס בלורמ זה נאמר לאמרינןעל עלות ע״א
 קי״ל ככ״ע בעיה להאמינו כמעט באלף גלגול
 מחילות מכל גדולי ישראל בכל מקים שהם
 אני אומר דניתנה להאמר ולכתוב לאדם גדול
 כזה כמו שאומר שמלבד שנודע ומפורסם
 שהוא אדם גדול בתורה ודימה הוא ונחית
 לעומקא לדינא כידוע ומפורסם מימות הגאון
 הרמ״ז זי׳ל בעל חק״ל אשר סמך ב׳ יליו
 בכל חקתיו ומשפטיו ויקס ע־ות ביעקב ויקרא
 לפניו אבר״ך ומאותו זמן ועד עחה דן׳ ידיך
 עיני ותהי המשרה על שכמו לרעות ביעקב
 עמו וירעם בתוס לביו ביושר ובכושר א:ר
 לא ישא פנים לזקן ונ:.יר לא יחון אס דל ואם
 עשיר כנודע לכ״ע מכמה מעשים שעברו עליו
 בדיני תורות ומעולם לא נשא פני עשיר במשפט
 כלל ועיקר ודבר זה גלוי לכל יושבי זה
 האקלים בלתי שום צד ספק והוחזק לדיין
 נאמן ואמתי ככל הצירך ואם ליראה כל שהיא
 תפארת חכמיס כמ״ש הכתוב ראשית חכמה
 יראת ה׳ ומכ״ש לעמן אמנה הצריכה לג״ד
 כדרך אמונה אנו צריכין הא ודאי זו אינה
 צריכה לפנים כי מילתא כדנא ידועה הא
 בכל העולם בלי גוזמא ושמו נודע בשערים
 ממזרח שמש עד מבואו ארבע חלקי העילם
 מדעה יד ה׳ אל עבדיו כי על כל אשר פעל
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 בנאמני ארץ לשבת עמדי הרי דבחדא מחתא
 קראו אהוב ונאמן ומ״ש התשב״ץ דל כי מ״מ
 דיבר הכתוב המה ראו מעשה ה׳ ואיך ניחוש
 שתיכף ומיד יחזור לסורו וכג״ד אין לך ראית
 מעשה ה׳ בחוש הראות שלא כדרך טבע גדולה
 מזה שמלבד שנצולו בשלוס וכאמור, עוד בה
 שבתוך זמן מועט המה ראו מעשה ה׳ ישמח
 צדיק כי חזה נקם שבמקום שהיה מלך אסור
 ברהטים כשה נאסר וגס נמסר השר הגדול
 אשר מידו הוכו בסנוירים אוכל פת צר ומים
 במשורה ממש וקורא בקול כי השיגיהו עון
 העלילה וכיוצא ולא עברו ימים שנשתנה
 השלטונות ובא משנה מפורסם גם ברך ברוך
 שעשה לי נס במקום הזה עם הלל הגדול את
 זה כתב עליו הרב הגאון ר׳ משה ישראל
 חזן חד מב״ד של עט״ר הגאון הגדול

 הרש״ל רב אג״ן זצוקלל״ה וזיע״א.
 באופן שמכל האמור אין ס׳ שנ״ד עדיפא
 באלף אלפים ידות מנדון התשב״ץ ז״ל
 הן מפאת קדושת אביר יעקב מפורסם מקטנותו
 משח״כ באותו האיש והן מפאת המאורעות
 הללו עולין באחד ומאתים ואי מפאת הנס
 שלא כדרך טבע ואי מפאת הנדון גופיה שהתם
 עכ״פ עיקר המעשה לא היה מבורר יפה יפה
 כי אם עפ׳יי חזקתן למיתה וכיוצא ואחד מני
 אלף אפשר שהוא חי נמצא דיש צד ס׳ בגוף
 המעש: המבורר לפני הדיינים וג״כ לא היה
 אומדנה אחרת מלבד החזקה לסיע לדבר העד
 לא כן גנ״ד שעיקר המעשה מבירר לדיינים
 שיש ממון עצום מעזבון גי׳ חיים ז״ל ביד ג׳י
 משה ויורשיו יאלא דאינו מבורר סיכום הסך
 וגם בסכום הסך יש כח ביד הדיין עפ״י
 אומנתו דמוכיחות היטב לתת קץ וסיכום
 נמצא דעידות הרב אביר יעקב נר״ו אינה כי
 אס לסייע לאומד הדיינים ונמצא דבנ״ד איכא
 תלת מעשה מיורר לפני הדיינים ואומדניות
 מוכיחות לדיין ולכ״ע ועדות עד רב מפורסם
 דק״ל לכ״ע בגויה הנאמן המסייע לאומדות
 המוכיחות לדיינים וגס זה ברור מאד לע״ד:

 שנפל בידי אדם בעל בחירה ונעשה נס
 מפורסם לו ולכל יושבי עירו כי יצא בשלום
 אחרי כי סבל כל אותם היסוריס קשים
 ומרים ולה אירע ולא יאונה לצדיק כל און
 שלם בגופו ובקדושתו ובתמימוחו ואין לך
 שבי גדול מזה שאתם היה ס׳ ליכנס בידם
 של האדומים וצא נכנס וכאן נכנם לאותו
 המצער ויצא בשלום דודאי עדיפא ועדיפא
 בחלף ידות מאותו נס ומ״ש התשב״ץ דהרי
 הוא בשעתו כתסיד בין החסידים וכדר״ל
 הספנים רובן חסידים הרי בנ״ד עדיפא
 שמנינו שנקרא חסיד ומזומן לחיי עוה״ב
 אהוב ונאמן בכל עת וזמן חסיד ומזומן לחיי
 עוה״ב כמ״ש בסנהדרין דק״ז ע״פ אספו
 לי חסידי כורתי בדיתי עלי זבח ר״י ן׳ קרחה
 אומר לא נאמר פסוק זה אלא כנגד דורות
 הבאים אספו ני חסידי אלו חסידים שבכל
 דור ודור כורתי בריתי על זבח כר״י ך קרחה
 אומר לא נאמר פסוק זה אלא שמוסרי!
 עצמן ענ קדושת ה׳ רשב״ח אומר באים
 לעוה״ב שנא׳ ופדוי ה׳ ישובון ע״כ. והכא
 אין לך כורתי ברחי עלי זבח שמוסרין עצמם
 על קדושת ה׳ שכורתין ברית עלי זבח ר״ל

 על עלילת הזבח שהעלילו עליו שזבחו הכומר.
 ונלכדו ביסורין קשים כי דינם למיתה ולהשמדה
 ועמדו בנסיון ברוך ה׳ ונקרא אהוב כמ״ש
 בש״ר פמ״ח שהביאו מ:ל לאיש שמסר עצמו
 על קדושת ה׳ למלך שעמדו לגזרותיו עמד
 שר צבא שלו ונלחם עמהם ואמר להם על
 המלך אתם מורדים עמדו והרגו אותו אמר
 המלך אילו ממון היה ניתן לאהיבילא הייתי
 צריך לפרו:! לו עאכ״ו בנתן נפשו עלי מה
 אני עושה לו בניס שיעמדו ממנו אני מעמידם
 דוכסים ואפרכים ע״כ נקרא נאמן בכן מצינו
 במדבר רבא פ״א ע״פ עיני בנאמני ארץ
 •לשבת עמדי אתה מוצא כל איש שנבדק בדבר
 ועשה כתורה והמצוה ונמצא שמור ונותן נפשו
 על קדושת ה׳ הקב״ה אוהבו שנא׳ עיני



 המאור הגדול ראש ב״ד מסודש מקודש יצ׳יו וב״ד הי״ו
 כתוב בממב״ד כהוא שהם חלקוהו בגורל כאשר
 צוה ה׳ אך בגורל תחלק הארץ וכפי מה
 ששממתי מפיהס סדר הגורל שמשו והביאי
 ראיה לדבריהם מדברי שינ1ת כרמ״ה ושאר
 שיטות ראשונים דעל מסכת בתרא לדמתי אחר
 י. מחייו מכבוד תורתם לא ק אנכי עימדי
ד  וכאשר אבאר, גס ראיתי כדש בממב״ד הנ
 שהרופא חי׳י כהן יצ״ו קנה חלק האשה וכו׳-
 ומ׳ ג׳אמילא כמבואר יוצא בשטר המקנא שבידו
 ע״כ וזה לא היה ולהד״מ ולא יש שים שטר
 מקנא וחלק האלמנה אכתי דידה היא והיא
0 ה  צועקת במרה כי לא ידמה מזה כלום ו
 לא הדיעוה במה שחלקו ושמו כלל והיא
 עתה מעלה חלק ח״ר בכור מילכא יצא בדמים
 יותר מהשומא ונמצא למפרע איכא טעות
 בשומא ובטלא היא החלוקה והגורל וכמ׳יש
 הסמ״ע בסי׳ קע״ה ס״ק ג׳ ע״ש והיא לפי
 מעשה ב״ד לא ידעו כלל שהיה לה א בתי
 האלמנה חלק, דכחבו כי מכרה חלקה להרופא
 כמפורש בשטר המקנא שבידו ולא הד״מ
 ומה שהשיבו ע״ז שהמה ראו ממב״ד דחתום
 עלה ב״ ד ומרן מלכת בראשס יצ״ו וכתוב התם
 ל׳ חלקים הם להרופא אין מזה ראיה
 לפי׳ הם שייכים לו שבידו הם או דאז הושתה
 אותו האלמנה אז ומי״ז אינם יכולין לכתוב
 הם שקנה חלקה כמבואו בשטו מתנה שבידו
 וזה ליתא כלל/ ותמהני היאך חתימי ב״ד על
 דבר שלא ואו ולא היה כי הא ואיה הם
 עצמם אחר מגישה שלחו עדים בשליחותיהו
 לקנות מילה שתעשה מורשה לדון ולא ידעתי
 מה לינים שייכי הכא כיון שלא היתה ולא
 הסכימה ולא ילמה מה משו וכשילעה צוחה־
 והלכה אצל הרבנים יצ״ו במר נפש והיא ימרה
 דהב״ד הם כמ: צריכים להיות טוענים בעד
: יא עניה צוערה  אלמנה ויהפכו בזכותה ו
 ומשרתת בבית אחרים ואין בה ידיעה ומלבד
 הדבר ידוע כו״כ דס״ל אשה אפי׳ איתא היא
 בעיר אפי״ה כמאן דליתא דמי ובפרט אשה־
 כזאת מנרתת ובר מין דין שהיא נתבעת
 וכ׳ מרן מהריק״א בב״י סי׳ קכ״ב בשם המרלכי
 ז״ל להא מקט ב׳ שותפי־ לאית להו דינא
 לוקא כשהם תובעים אבל לא כשהם נתבעים

 כי

 אות זה להגיל כי ישר כי אעפ׳׳י שאין רצוני
 להטפל בשום לו׳׳ל עמי היתה ושלחתיה
 ובפרט בלור הזה לנתקיס בנו כל נבואות
 רז״ל שאמרו וענינו מיחליס לישועת ה׳
 ויראנו אות לטובה בז״ק כי כל שעתא זמניה
 הוא וישועת ה׳ כהרף עין כמ׳׳ש כי קרובה
 ישועתי לבא וגו׳ אך בלבר לנפיק מניה ביטול
 עמול השלום ויוצא חרחורים ומחלוקות וקטגוריא
 בין הת״ח הי״ו וםו״ל יהיה חלול ה׳ ח״ו
 בזה מחייב אני מצמי להטפל שלא יהא כנז׳
 וכבר טרחתי לתווך ש׳ בין הבע״ל ורציתים
 כי הוא יתנו לו בחלקו לח״ר בכור מילכא
 הי״ו החלק שלר בו כעת ח״ן הא״ה והרופא
 הוא יטפל בו להוציאו וכולם ירצם ויכתבו לו
 שטר בקגוי׳ש ממנו ומהאלמנה בכל תוקף
 כתחז׳׳ל וישבות ריב ומלון ויהא הכל שלום
 והנז׳ לא רצה ובוטח הוא לעשות ריב ולזכות
 במה שזכה ולדעתי צריכה רבה ולפי״ד אכתי
 כדקאי קאי, וראיתי ל הגאון הרדב״ז בח׳ ח״א
 תשו׳ רע״ד מ״ש על פס״ד מרודים וז״ל תשו׳
 איברא שאס היה הפסק״ד בסתם הייתי אומר
 בדרך פשרה פסקו כן כי אין לדיין אלא מה
 שעיניו רואות ולא הייתי משיב ע״ז דבר
 דב״ל בתר בי ליכא לא דייקי אבל לפי
 שראיתי שכתבו מה שנ״ל נלין וכר משמע
 למן הלין פסקו ולפיכך הוכרחתי לכתוב על
 השאלה ולברר כי מה שפסקו אינו מן הלין
 לא כלי ולא מקצתו וכו׳ ע״ש גם הכא בנ״ל
 מלבל מה שאני ליברתי עם מע׳ ב״ל הזמן
 יצ״ו וגלו דעתם דדינא הכי הוא ללעתם וכלין
 עשו והביאו ראיית לדבריהם ואפ״ה
 אח״ך שלחתי והבאתי את המעב״ד
 לכתבו וחתמו עלה הב״ד יצ״ו וראיתי
 מפורש בה כי כל מעשיהם דינא הכי הוא
 כי כתבו בה דהך חצר יש בה דין חלו;ה
 עפ׳יי הדין כאשר מפורש יוצא מפי כופרים ומפי
 ספרים ולא הזכירו שיש בז: אפיי מחלוקת
 כאילו הוא דבר מוס: ם ל כ״ע והלכה למ״מ
 וזה לע״ד אינו כלל כאשר אבאר כי עכ״פ
 במחלוקת ופלוגת א דרבוותא מכמא אנפי אי
 שייך בה דין חלוקא או גו ד או איגוד ודעת
 מרן מלכא הש״ע שקבלנו הוראותיו בפסקיו
 בש״ע אין בה דין הלוקא כאשר אבאר/ עוד



 אביר יעקב ד
 וק״ו נדון זה מנדונו של ה״ר פמ״א כנז׳
 דהא פסק מרן בשה״ט בסי׳ קע״ו דאם יכול
 לשנות את הטענות או אם נתחייב כגון שהידה
 או שאמר אין לי ראיה אין לו לשותפי לקבל
 דיני ויכול להתיר הדין ואע״ג דבםי׳ קכ״ב
 סתם הש״ע וכ׳ דכשהוא בעיר אינו יכול
 לסתור כבר עמדו גדולים ועצומים בסתירת
 דברי הש״ע הללו כמובא בכנה״ג שם הגב״י
 או׳ קמ״ה וקמ׳׳ו ועמ׳יש פרמ״א שם ומ״ש בית
 אברהם למהרא״י על סי׳ קכ״ב בד׳ רס״ה
 ורס״ו עש״ב דרמז ג״כ מ״ש הפרמ״א הנז׳
 עש״בדלפי מש״ש בתי׳ דברי מרן יוצא לנ״ד
 שלא היתה האלמנה עמם כשרצו לחלוק ולא
 ידעה יכולה לו׳ אלו הייתי שם מוסיפה בשומא
 ענ חד תרץ או הוינא מפייסנא להו על אופן
 שארצה את כולהו בו וגם לא הייתי אני
 מתרצת אז בזה הגורל שעשו אלא בגורל
ת הארץ שיכתבו שמות ושמא ק ו ל ו ח י ע  כ

 יגרום לי במזלי לזכות אזי בחלק טוב זהו
 אפי׳ נימא דידעה היא ושתקה אפי״ה היא
 יכולה עתה אפי׳ אח״כ לערער ולבטל כל מה
 שעשו מבלי רשותה וכ״ש כי היא טוענת תכף
 ומיד כשידעה מה שעשו והבינה באה אצל
 הר׳ ראשון לציון, יצ״ו וצעקה וגילתה דלא
 הסכימה על מעב׳׳ר והיא מוספת ומעלה בדמים
 דודאי כל מה שעשו בטל הוא לענ״ז/ והנה
 בעיקר הדין כש״א מעלה בדמים איזה חלק
 שירצה בו הנה הטור ח״מ בסי׳ קע״ד כ׳ וז״ל
 האחים שבאין לחלוק ושמו החלקים זה כנגד
ס חפ! באחד ה ד מ ח א  זה ובאו להטיל גררלולז י
 מהחלקים ומעלה אותו ואומר א>י אתן בו
 כו״כ יותר על מה ששמוהו או אתם תקחו
 אותו בכו״כ שומעין לו ואם אינם רוצים באותו
 עילוי יטלנו הוא בלא גורל ע״כ לכאורה משמע
 דיכול לומר כן קודם שעשו הגורל דוקא אבל
 אחר שעשו הגירל אינו יכול שוב להוסיף
 ולבטל הגורל . אך מרן בב״י לא הבין הכי
 דכתב ע״ד הטור וז״ל כ״כ הרא״ש וכו׳ בשם
 ר׳ יונה והראב״ד וכ׳ הוא ז״ל ומסתברא
 הכא שכולן מרויחין בעלוי הנכסים וכ׳ הרמב׳ץ
 בשם וכו׳ שומעין לאותו שמעלה כקרקע וכו׳
 ובעל נ״י כ׳ שכן דעת הרשב״א אבל הרמב״ן

 והרא״ה

; יאמר מה ששתקתי כי אמרתי מי יתן  כ
 שלא היה תובע אותי וכתב כן קבל מאביו
 ומריב״א ופסקו מור״ם בסי׳ קע״י העי כ״ה
 ועמ״ש בס׳ בית אברהם למהר״א יש׳׳ר בד׳
 רס״ז ע״ז דהוא מוסכם ודוקא היכא דנתבעים
 במידי דלא מחוסר גוביינא אה״ן אמרי׳
 שליחותייהו קא עביד עש״ב ואע״ג דהכא לא
 מחסר גוביינא כיון דעבוד חלוקא וברור כשמש
 דאיכא דלא ניחא ליה בחלק זה אלא בזה
 וראיה נדון דידן דקא צוחי על חלק זה ומעלין
 אוחו בדמים וזה שעלה לו חפץ במחלוקות
 וחרחורי ריב ומדון ורוצה בו דוקא א״כ זה
 עדיפי ממחוסר גיביינא ובודאי לא אמרי׳
 שליחותא קא עביד ובר מן דין פוק חזי מ״ש
 מהרשד״ם ח״מ בתשי׳ ס״ח בנדונו שם וז״ל
 ואפי׳ עשאוהו מורשה שלהם לא מהני לחייבם
 דלא עדיפי מאפוטרופוס וכו׳ א״כ ש״מ שאין
 האח או השותף מתחייב במה שירד לדין
 ויצא מחוייב מכ״ש וכ״א לחזור ולדון וגו׳ וכ״ז
 שכתבתי הוא לתת כח לשוחף לחזור ולדון

 עם בע״ד כדי להוציא אך וגו׳:
 ומאחר שיש הוכחה גדולה שלא הוזכרו
 האחים בשטר וכו׳ ויגיעת בשר הוא
 להאריך בזה וכו׳ ע״כ וכ״ש בזה הנזכר
 במעב״ד זה בהפך שהיא מכרה חלקה לרופא
 וכו׳ ולהד״מ כנז׳ ולפ״ז גם אס היה ביד
 הרופא הרשאה דידה יכולה לומר בטלתי
 הרשאתו ושליחותו כמ״ש מהרשד״ם ובנדון
 כזה אינה צריכה תכף לצווח ולא אמרי׳
 בכזה כשידעה ושתקה הסכימה למה שעשו
 כאשר תראה מפורש יוצא בתשו׳ הס׳ פרחמ״א
 ח״א סי׳ פ״ט ע״ש כי״כ חלוקים בזה דשייכי
 הכא ושם דק״ס ע״ד וז״ל אמיר מעתה וכו׳
 עוד יש לחלק וכו׳ אבל כל שהשותף בא
 לחלק שלא מדעת שותפי לא אמרי׳ וכי יכ״ש
 בהא עכ״ל ואני אומר וכ״ש וק״ו בהא דהיא
 באה להוסיף בשומא ולהעלות בדמים
 לודאי בכל עת וזמן שתרצה יכולה לסתור
 •אפי׳ שיהא שלא מיתתה היכף כיון מעשה
 הגורל בטעות דלא ידעו בה דאכתי לא מכרה
 חלקה אלא שגו וסברו שמכרה חלקה בודאי
 בכל עת סותרת הכל כיון שמעיקרו בטל וכ״ש



 יעקב
 חד מנייהו ואצטריך אידך למנתיה ליליה־
 דפלגינן ביניהם ןיהבינן ליה מנתיה וגו׳ דאין•
 חילוק בין קרקע למטלטלין וגו׳ וא״נ הנא זלא
 שייך מה כח ב״ד יפה אידך וגו׳ ע״ש ומ״ש ההא
 ללח שייך מכבל״י נראה נונתו כיון דהס פילס-
 גדולים לא שייכי הכא ב״ל אפי׳ יהיו שס.
 ב״ד הגדול והס ישומו ויחלקו ויגרילו ויורלוהר
 לא מהני כח בד״י כיון דלא שייך מכבל״י
 למה נא יוכל למחוח ברוחות והי׳ וי״ל דשאני
 התם וגר אבל אם היה א׳ מהם גדול ותובע
 לחלוק בלא כח ב״ד חולקים כי הכא וכר
 פי׳ וכיון דאין צורך לב״ד ולא שייכי א״כ
 ליכא מכבל״י ואפי׳ יהיו אין כחם יפה ואחייך
 כת׳ הרא״ש ור׳ יונה כתב וגר מיירי שכ״א
 בא לעלות הרוח שנוטל אחיו וגר ויוסיף בדמיו
 הילכך לין הוא שתבטל החלוקה שאילו מתחילה
 וגר ירצה אחל מן האחים להעטות א׳ מהחצקיס
 שומעין לזה שבא להעלות ואין מפילין גורל
 אותו חלק לבטל העילוי וגו׳ ולברור א׳ מהחלקים
 ע״י עלוי בלא גורל שומעין לו וכ״כ לעיל פ״א
 סי׳ מ״ו בשם הראבי׳ד עכ״ל הרא״ש ופי׳
ד ,  דבריו דאם הם גדולים אפי׳ היו עמם ב,
 וע׳׳י ב״ד שמו גס חלקו בגורל ר.ס החזיקו
 אח״ז כ״א בגורלו שעלה לו לחלקו זכה ושוב
 אינם יכולין לחזור בהם כלל ואם לא החזיקו
 יכול אחד מהם להוסיף בחלק חבירו שהוא טוב
 בעיניו ומוחיביסלקבל כתוס׳ וליתנו לו בלא
 גורל ויבטל אז הגורל על הך חלק כי העילוי
 מבטל הגורל ואס היה בה יתומים קטנים
 דב״ד שייכי דאבוהון דיתמי כשחלקו ועשו הגורצ
 והחזיקו אחיהם הגדולים כ״א בחלקו כיון לב״ד
 אבוהון דיתומים כשיגדילו אפי׳ יוסיפו לא
 יוכלו לבטל החלוקה והגורל בהא אמרי מ־ רבי
 כיון דלא טעי בשומא בשחות חלוקתם וגורלם
 קיימת דאס טעי בשתות הו״ל טעו בשומא
 ובטלה החלוקא מעיקרא כמ״ש בסי׳ רס״א
 נראה כשגדילים כולם דליכא שייכות לב״7־
 יכול אחד להוסיף כרצונו אפי׳ אינו שוה אלא
 בלא טעם ובלא טענא כלל מהני העילוי לנטל
 הגורל כ״ז שלא החזיק זה בחלקו שעלה לו
 בגורלם ולא שייך הנא מככל׳׳י ונלע׳׳ד סי׳
 דברי הרא״ש למדקדק בלבריו ומרן כשלה״ט

 פסק

 אביר
 והרא״ה תלמידו כתבו שאין שום עילוי משבית
 הגורל שהגורל דין והעילוי אינו אלא כעין
 הסכמה ולא אמרוהו אלא בגוד או איגוד
 שאין בו דין חלוקא ולזה נוטה דעת הריטב״א
 תלמידו עכי׳ל מוכח מדברי מרן ב״י דהבין
 דעת הטור כשמעלה חלק אחד בדמים אפילו
 אחר שעשו הגורל העילוי מבטל הגירל כן דעת
 ר״י והראב״ל והרא׳׳ש והרשב״א ז״ל והביא
 על דבריהם אבל הרמב״ן והרא״ה והרטיב״א
 תלמידו ס״ל אחר עשיית גורל אין שום עילוי
 משבית הגורל שהוא דין וידוע הרא״ש ז״ל
 ודעמיה מכת הסוברים דהגורל אינו עושה
 קנין ויכולין לחזור בו אחר שעשו הגורל
 כי איכא פלוגתא אס הגורל לברר החלקים אי
 עושה קגין וכמ״ש הכנה״ג בסי׳ קע״ג אות
 ג׳ עש״ב דהרא״ש ס״ל אין הגורל עושה קנין
 ויכוצ לחזור בו ומוכרח לו׳ דהטור באו דבריו
 שלא בדקדוק דס״ל כאביו הרא״ש ז״ל דאפי׳
 אחר הגורל שנעשה יכול לחזור בו וכ״ש כשמעלה
 בלמים להעלוי מבטל הגורל דהו״ל שומא
 בטעות והגורל בטעוח כמ״ש הסמ״ע ואע״ג
 ללליליה לוקא שוה יותר כי הוא ניהו חפץ בו ומוסי׳
 על שיויו אפ״ה הרא״ש כ׳ ומסתברא הכי שכולן
 מרויחין בעילוי וכו׳ והנר כולהוניחא להו בהכי כיון
 לנלהו מרויחין בעלוי אעפ״י ששמו בשויו והגרילו
 אמרי׳ אלעתא להכי עבול שאם ירצה אח״כ א׳
 מהם להוסיף בחלק שרוצה הוא בו יועיל לבטל הגורל
 והשומא והכי מוכח לעתו בהליא לבמ״ס בחרא
 בסי׳ מ״ו כ׳ וז״ל כ׳ הר׳ יונה ז״ל וגו׳ לפי שהעילוי
 בכ״מ מבטל הגורל וכר יכול אחל מהם להעלות
 א׳ מהחלקים וכו׳ וכ״כ הראב״ר ז״ל ומסתברא
 הכי וגר אלא שמפלין אותו בשביל שהוא
 חביב עליו בלא טענה וטענה עכ״ל הרא״ש
 ומהכא הבין מרן בב״י לאפי׳ היה שם בגורל
 והטילו הגורל בפניו ממש אפי״ה יכול אח״כ
 הוא לחזור בו ולהוסיף ולבטל הגורל לכללא
 קא כייל לן הרא״ש לפי שהעילוי מבטל הגורל
 בכ״מ ט״כ וכ׳ בסו״ל אפי׳ שמעלה אותו
 הלק בלא טעם וטענה אלא שהוא חביב לו
 מהני לבטל הגורל לכולהו ניחא להו בהכי
 יאלעתא להכי עשו ולפ״ז מ״ש הרא״ש פ״ז
 דבתרא בסי׳ ב׳ וז״ל תרי אחי את וכו׳ לאזיל



ב ה ק ע ר י י ב  א

 יכול לבטל הגורל אלא בטעם אם יוסיף בחלק
 אחיו שעלה לו בגורל כיון שאפילו היה הוא
 שם והסכים להגורל כל זמן שלא החזיק
 בחלקו יכול להוסיף א׳ בחלק חבירו
 ולהעלוחו בדמים כרצונו ולבטל החלוקה א״כ
 גם כשחלק אחיו שלא בפניו אפי׳ בב״ד מומחים
 כשיוסיפו הוא מבטל הגורל והחלוקה וסדר
 המשך לשון מרן שם כך אבל אם בא לבטל
 החלוקא בלא טעם וגר הך סיפא אתא לאשמעינן
 דאין שומעין לו אלא כשמוסיף דוקא והא
 אצטריכהליה דרישאכי הכי דליחני דסיפאולא
 שייך הכא לכתוב ר״ח דכבר אשמעי׳ זה לעיל
 ואין כאן מקומו אלא לעיל ולא כפל הדין הכא
 אלא משום סיפא כלע״ד ודו״ק והבאה״ט ס״ק
 ג׳ כתב לתרץ וז״ל ונ״ל מאחר שכאן לא היה
 האח שם בשעת ה שומא כ״ע מודו ע״כ ואינו
 כן לע״ד דלדרמב״ן ודעימיה דס״ל אין שום
 עילוי הוא משבית הגורל דהיורל הוא דין וגו׳
 והכא דינא הוא דאח ושותף יכול לחלוק בפני
 ג׳ ואפי׳ שלא בפני אחיו וגס שמוהו בשייר
 ולא טעו ודאי לדידהו גכ בזה אינו יכול לו׳
 הוא לדידי שיה בעיני יותר ולבטל גורל ושומא
ז הולידו מדעתו  העשייה כדין וגם לדעתו דין ז
 וסברתו ולא כמ״ש הש״ך ובאר הגולה דהוא
 דעת הרא״ש ודעמיה הנז׳ ואין מזה רמז
 בב״י והרב מחנה יהודה אשכנזי כת׳ לתרץ צ״ע
 דהש״ך הנ״ל וז״ל ויש לחלק התם מצי טעין
 אלו נמצאתי עמהס לא היו חולקים בגורל כי
 הייתי מעליהו בדמים והייתי מפייס אתכם
 והייתם רוצים בעילוי אלא דעכשיו אינכם רוצים
 לנטל הגורל אפי׳ בעילוי מאחר שכבר זכה
 ולפעמים עביד איניש שאינו מוכר שדה שכבר
 זכה בו אפי׳ אם נותנים לו יפה ממנו וא״כ
 הוי״ל כגורל בטעות וגו׳ ע״ש ע״כ וחילוק נכון
 הוא ודברי טעם וצ״ל לפי זה מרן הוא ז״ל
 הוליד זה החלוק דכ״ע מודו דמצי אמר הוה
 מפייסנא לכו ואפי׳ בפחות משתות הוה מפייסנא
 לכו בדברים דידי ומנה לנ״ד ודאי שהאלמנה
 שלא היתה ולא ידעה יכולה לומר הוה מפייסנה
 לכו בעילוי ושלא נחלוק בגורל ולכ״ע הו״ל
 כגורל וחלוקא בטעות וכנז״ל, גם אשר כתבו
 הב״ד במעב״ד דחתימי עלה ומסרוהו לח״ב הנ״ל
 דחצר ובתים אלו שייך בהו דין חלוקא מפי
 סופרים ומפי ספרים הנה ידוע הדבר כו״כ

 מחלוקות

 פסק סתם כהרא״ש והראב״ד ור״י והרשב״א
 בסי׳ קע״ד וכן רשם שס באר הגולה וכ׳
 ויש חולקין והיא ס׳ הרמב״ן והרא״ה והרטיב״א
 תלמידיו יידוע קי״ל הלכה כסתם וידוע דמרן
 בסי׳ קע״ב סעי׳ ב׳ כ׳ אם אחר שחלק זה
 בפני ג׳ שלא בפני אחיו ובא אחיו ואמר
 אותו החלק שוה בעיני יותר וגו. שומעין לו
 לבטל החלוקה וגו׳ ע״כ ורשם באר הגולה
 טור ס״א כ״כ הרא״ש בשם הר״י ע״כ יוצא
 מזה ז״ש מרן בפני ג׳ שלא בפני אחיו וגו׳
 פי׳ אפי׳ יהיו ב״ד הגדול אותם שחלק בפניהם
 שלא בפני אחיו יכול להוסיף גם פחות משתות
 ומבטל החלוקה והגורל כיון דליכא שייכות
 לב״ד הכא לינא כבד״י בזה כיון שהם גדולים
 כולם אדעתאדהכי נחתי והכי ניחא להו שיוסיף
 מי שירצה שירויחו כולם זהו דעת הרא״ש
 ודעמיה וז״ש הסמ״ע ע״ז דאיגלאי מלתא למפרע
 שחלוקה בטעות היתה ע״כ ולכאורה אינו כן
 דהא לא טעו בשומא דה״ק שוה בעיני יותר
 וגר מוכח דבעיניו דוקא שוה ייתר לו והוא
 רוצה להוסיף בלא טעם והם לא טעו והיאך
 קאמר דאיגלאי מלתא וכו׳ אכן כיון דהיא ס׳
 הרא״ש ודעמיה דס״ל דכולהו ניחא להו יהכי
 שכ״א יוסיף כרצונו אפי׳ בלא טעם דהנאה
 לכולהו הוא א״כ אדעתא דהכי נחתי ודאי
 והש״ך כת׳ דזה אתי כדעה אחת שבסי׳ קע״ד
 ויש לתמוה למה לא הביא דעת היש חולקין ועיין
 בב״י בלשון הרא״ש וצ״עעכ״ל, וק׳ אמאי לא
 הוקשה לו היאך כפל דין זה בסאח״ז ממש
 גם כבר הוכחנו דהעילוי משבית הגורל אפי׳
 היה שם והסכים בגורל כ״ז שלא החזיק יכול
 לחזור בו כנז״ל א״כ בסי׳ זה היאך כתב בש״ע
 אם אחר שחלקו וכו׳ ובא אחיו וגר דמשמע
 דאס היה שם עמם לא צייתינן ליה וזה
 היפך ממ״ש הרא״ש דהעילוי משבית הגורל
 ומבטלו בכ״מ והטעם דנולהו ניחא להו בהכי
 כיון שכולה מרויחין וכמ״ש הרא״ש אלא ודאי
 לק״מ לע״ד דעיקר הרין כבר כתבו מרן בסי׳
 קעי׳ד והלכה כסתם כידוע והכא בסי׳ קע״ה
 דקא עסיק בדין שיכולין הם לחלוק זה שלא
 בפני זה לפני ג׳ דוקא וקאמר הך דין יש בו
 חילוק דאפי׳ שלא היה אחיו אינו יכול לבא
 ולטעון בלא טעם יחזרו הגורל פעם ב׳ בפניו
 כיון דדינא הוא יכול א׳ לחלוק בלא חברו ואינו



 אביר יעקב
 מחלוקות וחלוקםאיכא בזה ועל שיהיה מקום שהנ״י והרא׳׳ה ס״ל דאין חולקיןאא׳׳כמגיכג לזה:
 מוסכם לכ״ע אית ביה דין חלוקא צריכה דרך הפומי ובית הכבוד וכן לחכירווא׳יכ הין לכוך<
 רבה בזה׳׳ז והריב״ש בםי׳ רפ״ז והביאו מור״ם לראובן שיחלוק בע״כ ושם צידד כיון שאין לכ״א
 ז׳׳ל םי׳ קמ״א םעי׳י״ד כ׳ דרוב הבתים אין בור בפ״ע א״כ אין בו דין חלוקא ושוב כ׳
 בהם דין חלוקה וקאי שם אמ״ש מרן לזה אבל ממה שראינו שנקט הרמ״ה בלשונו דוקא

 שאמר נחלוק בית כנגד ביח שומעין וענה דרך והניח שאר תשמישי החצר נר׳ שלרךדוקא.
 הגיה היינו כשתשמישן שוה וגו׳ ועמ״ש בזה הוא שמקפיד עכ״ל ואחהמ״ר מכת״ר דכ״ש

 האחרונים שם באורך והרב בני חי בסי׳ קע״א בור מדרך דהא הוא הביא לעיל מ״ש הראשונים.
 הגה״ט אות י״ג כשאל בחמשה אחים וגו׳ בזה ויוצא כ״ש בור והא דנקט בירך לאו
 ואחיו שיש לו חלק א׳ מחמש? חלקים איני דוקא ודוק וזהו אפי׳ לנושאי דגל הקי״לוכ״ש
 רוצה לא ליקח ולא למכור אלא וגו׳ עש״ב אגן אתכא דש״ע סמכינן ולפי פסקו בשה״ט
 ממש דומה לנ״ד והעלה להלכה דצריכא רבא בה״ג וס׳יה נר׳ ברור כשמש ס״ל בודאי
 שיהא בהם דין חלוקה כפי דעח הפוסקים בדין אין בחצר כזו דין חלוקא כלל ובהעי׳ רז׳
ם ה  הח וקה וגו׳ ולפי דעת הריב״ש וגו׳ וכ״ש הש״ע המתיק לשון הרמב״ס אמר כ״א מ
 וגו׳ ואצ״ל היכא שאין החלקים שויס וגו׳ צריך וגו׳ מוכח דוקא אס אין א׳ מהם אומד
 שיקנה חלק אחיו או ימכור חלקו לי-חיו ע״ש גוד וגו׳ דאז שומעין לו וגם בחצר שייך דין
 ומינה צנ״ד גס בחצר חם שייך ביה דין חלוקה גוד וגו׳ זהו דעת הרמב״ם דסתס כוותיס
 גס זה מחלוקת הוא אפי׳ בארצות גדולות ולכך כ׳ ע״ז מורם ז״ל דעת הרא׳יש וי״א
 כידוע כ״ש בזה וחצר העליון הקטן כי הנה יגו׳ וגם לדעת הש״ש כת׳ מורם שם ודוקא
 ידוע מ״ש הטור בסי׳ קע״ה סברוח בדין זה בד״א הצריכין וגו׳ אבל בשאר החצר אמרי׳
 ודעת הרמ״א דכחב אם באים לחלוק ביח או גוד וגו׳ וזה דלא כמ״ש המחנה יהודה
 חצר וגו׳ כדי שיגיע לכל א׳ וא׳ דרך בפ״ע דקע״ג ע״ב ועוד א״ל דדוקא בד״א של פירוק
 שלא יצטרך נעבור חלק חבירו וגו׳ אצא דנין משא וגי׳ אבל בד״א אחרות של חצר לכי׳כנ
ה  אוחו דין גור או איגוד וגו׳ ע״ש ושם בהך איח בה לין גול וגו׳ לממירס נ״ר דחי׳ ז
 חשו׳ כת׳ הכני חיי דק׳ דהטור הביא דברי לדעת הרא״ש אמרו מורם ומ״מכבר כתבני
ה  •הרמ״ה ולא כתב שהרא״ש חולק וגס מרן לא היה לעיל דשם העלה צהלכה הרב מחנה יהודא ג
ל^  יכול להסכים דעת הרא״ש לדעת הרמ״ה וגר להרא״ש דשומעין לזה שאמר גרד וכר ו
 ואח״כ הביא דהרא״ש וגו׳ ע״ש והרב מחנה יהודה להך שאומר לחלוק היכא דלא ניחא להו בשותפות©
 אשכנזי דקמ״ג ע״ב ג״ד כת׳ םי״ח וא׳׳א הראש וגי׳ ע״ש והנה אלמנא זו עניה דלא ידעה שיש לם
ה ה  לבחצר לא שייך בה דין גול או איגוד גם ה״ה ד׳ל חלק ולא כתבו שמה בגורלם חע״ג ד
 וגר וקשה שהרי כח׳ הרמב״ם וכו׳ ואפשר דהרמבם עשו ה׳ חלקים דמיא לדין דמס׳ בתרא דק״ר
 מיירי במקצת וכר ועוד וכר ד״א של פתחים אין בו לשני אחים שחלקו ובא להם אח ממד״ה
 דינא דגוד וכר אבל בד״א אחרות של חצר שומעין דהלכה כרב דאמר דבטלה מחלוקת ה״ג הא דעלה
 לי משום חצר לכ״ע איח בה דין דגוד או הגורל לא־ מהם קני כולם הינו היכא דחלקו
 וגו׳ ומספקא לי בדעת הרא״ש ודעמיה דם״ל כראוי אבל הכא דכ״א נטל יותר מחלקו חצוקא
בדד  וגו׳ היכא וגר וחד בעי חלוקא וחד בעי דינא בטעית הוא והדרא ע״כ וה״נ כיון דלא הו
ל או" וגר היכי לידיינו דייני וגו׳ והעלה אזהו חלקה והוא כלול עש ג׳ חלקים שאיכס ן  ג

 אמרי׳ דינא דגוד או איגוד דלאו כל כמינה שלה והוא חלק ד׳ ועשאוס ד׳ חלקים לרוסא
י לחלוק במידי דלא חזי לי ע״כ הרי ולא הוברר חלקה דעדי; צריך לבררו בשום ר 3 ז  מ

ס ת  העלה להלכה גם להרא״ש ז״ל בחצר לזה ברור ל״ר למ״ש בגמרא התם דמשני ה
ס  שאומר יוד ף־ר שומעין וכ״ש להחילקים ועין נחתי אדעתא דכ״ג מעיקרא דפרשב״ם ש
א נ ,  בית שלמה חסון ח״מ תשר י״ד העלה להלכה דמטי לכ״א הלק הראוי לו ע״ש יא״כ ה
א ס ו ר  זה שבא לחלוק בחצר עליו להביא ראיה כיון אע״ג דעשו ה־ חלקים כיון דד׳ בשם ה

 .יאין



ב ו ק ע ר י י ב  א

 לברר החלקים וטש למ״ד והגורל טושס קניז ממש
 והגורל וין הוא וכנז״ל ומ״ש בשיטת הומ״ה
 ושאר שימוח לעל מס׳ בחרא על סיגיא הנד לייצא
 מובריסס גורל לאו לוקא אלא אפילו יחרצו
 כולם לכחוב נירוח אב-נ והסכימו כך יעשי
 שראובן יהיה הראשון והוא יפשוט יוו לכיס חחי׳
 ויקח בילו ניר וכעולה ביוו הוא זכה בו
 והשני שמעין והשלישי לוי וכדומה לזה זהו
 ברצונם והסכמתם שהסכימו לברר החלקים
 באופן זה וה״ה אם הסכימו ג״כ להניח
 בכיס ג׳ אבנים א׳ שחירה ואי אלומה וא׳ לבנה
 והם רצי ועשי כרצין כולם זכו כשני א הוברר חלקו
 והם ס״ל כרא״ש ולעמיה להגורל אינו מושה
 קנין ווין רק לברר וה״ה בכל מין אוסן ברור
 שיסכימו בו והנה גס בזה כחבנו לטיל וגם
 בגורל לועח הרא״ש וועמיה ואינו נרשה קנין
 יכול לחזור בו מהגורל ובפרש כשמוסיף כי בלא מטס
 אפי׳ בחלק שלא בפניו טון שעשה בגורל כראוי
 אינו יכול לבטלו ולד נטשה גורל א׳ זהו בגורל כראוי
 וכנז׳׳ל משא״כ הכא דשגנא הוא זה ואין זס גירל
 כראוי ואפי׳ אוחס וקיימי ההם סומכים והב״ו
 הס טושים גורל כראוי וואי ושחקי וכיה ,צריך
 לסב׳׳ד אז להוויעס בהויא זו כעין גורל ולא
 גירל ויחרצי בזה כילם וכל ולא הוה סט הכל
 בטל כנ״ל וכ״ש מנח הך והאלמנה ומכל מש״ל
 ברור כשמש לט״ו דהך מלוקה וכגורל במל ומביטצ
 לגמרי זהו מה שנלע״ו והיה צריך להאריך בכל
 סרט אכן חלישנא ולא יכילנא ומה גם דלט״ו
 להג סרבס יגיטח בשר ואס יש אחם
 ראיוח טל ממב״ו הנד מהסוס והוא קייס
 ומטשיהס קיימים הורוני ואטנוס טשרה לראשי
 כי חירס היא וכעח זהו מס שהסכמתי בסי ובלבי
 וס״ג אנכי מבקש בכל לבי וה׳ יקיים בי חתן

 אמח ליעקב בתורח אמת ינחני חמיו כלבי.

י ס״ט ב י ת נ ב ע ק ע  הצעיד י
 והנה אני שלחיי הך ססק׳ל הנדל ליל
 סראש ב״ל כעהמ״ח ספר באר כשום ט׳׳ם בראש
 םס^ורשססקו להךוינא וכחבו מעשהב״ד
 ומסרוהו ביל מ״ב מילככ הי״ו סשגוחי טליהם
 כמ״ש הכא כוי םיוליטוני ראיוהיםם ומטמס
 בםך וינא וכתב הוא סחקא לי חס נוסחה

 אוח באות:
 בתר וכסילנא שלמא האותיות אשר חבאנם

 להניד

 ואין לו רק ג, והד׳ דאלמנה וא״כ לא מטי
 לכ״א חלקו זה דל חלוקא בטטוח דהדרא, וע״ש
 מיש החוס׳ בד״ם ושמואל גס עמ׳׳ש הוס׳ בגיסין
 דל״ד דיה יתר ודה ב״ד וגו׳ ובקד׳ ד־ מ״ב
 דיה וביררין וגו׳ ובכחובוח ד׳ ק׳ דיוצא מדבריכם
 שם דחילקין דוקא בדבר שאין שייך בו גיד
 ונו׳ ואין חולקים בדבר ששייך בו גוד או איגיו
 וכן פסקו הטיר בסי׳ רסיט גם מורם שם
 הביאו וכי וי״ח ומחירין ומדברי מרן בב״י נר׳
 כסברת הטור והרא״ש ור״ח וכן דעת סרמביס
 והרי״ף טיש א״כ לס״ז כל עמודי כהוראה הכי
 ס״ל כהרא״ש ור״ח ז״ל ועש״ב בסרט הזה בססרי
 האחרונים המורם מזה דלעיד יגיעח בשר הוא
 להאריך בזה דודאי סחלוקא והגורל גטעוח
 ובמלים יהיו ודאי וזה אסי׳ שמוססח האלמנה
 אן» סחוח משחוח דאסי׳ זה ליוחר יסוי שיהיה
 מטט טעם בדבר שלא ,יאמרו וגו׳ וכ״ש אם
 תהיה החוכף שחוח דדינא סחחו שחוח וגו׳
 מכרן בטל והך מלוקא כיון שהיא יכולה להוסיף
 על שירו ולומר לוידי שוה כך הרל כטעו
 בשחוח לבטל הוא לטע ואין שום צו לי׳ ואינם
 במלים מעשיהם דמכבד״י להזיק האלמנה שהם
 היו צריטן למעין במדה וטכ בח מלך סנימה ורוק.
ם יכולה לוי אסי׳ היחה שה ואמרו לס סב״ד  נ
 רוצים אנו לחלוק בגירל כאשר צוה ה׳
 בחלוקת כאיז אך בגורל ומשו כמו שמשו סדר
 גורל כזה כיון דהיא סמכה טל הב״ר ואם אח״ך
 ידמה היא שלא כתבו שמוח ולא משו גורל
 כראוי ולא רצחה ונחחה אומחא והכי הא
 ודאי סשימא הוא ויכולה לבטל הכל ולאו כ״ע
 וינא גמירי ולא יומי היאך יהיה סי הגורל
 וזה הוי במטש ממי שכחג שמו ב׳ סממים
 בגורל וגילה הוא החוטא אח״כ שכך עשם וכולם
 יכולים לבטל הך גירל כמ״ש החוח יאיר בםו״ש
 ס״א והנה כל מ״ש הר׳ חוות יאיר שם בחשו׳
 ההיא הא ודאי וינא הכי הוא ווברים אמיחיס
 נאמנו מאד מכח וחיל שם במנין ססיקי ממשה
 הגורל ט יחובר אליו מזל והשגחה םאלהיח
 כשימשוהו גורל כתיקונו ובשמות מםאיכ אס
 הגורל מקולקל ע״י החבילה או בשגגה מכ״ם
 הגורל מקולקל סיס ואז סשיט כ״א מהם יכול לבטל
 כגורל ולו׳ אולי אילו נעשה הגורל כהוגן
 היה מזלי שוב כיון שאנו על סמך גורל נחיחנא
 וזהו אפי׳ למ״ד שהגורל אינו טושה קנין אלא



 אביר יעקב
 מה שהביא דברי הרי״ף שאם היה טא מטר את
 מלקו וכר וט והנה דבר סשימ וגר עד בנ״ד
 שכבר בררוםו לחלקם בבחים זבביח סתב שילין
 שגם הם גם מורישם היו משהמשים וגר
 הדבר סשומ דמילקין ולא מצי חבירו לומר גור
 או איגוד ע״כ הדבר ששיט שם בבתרא ep ג׳
 ללישנא, אחרינא דססקינן כוחיה בהי׳ רב אשי
 מידי היכא שנועדו כולם וביררו החלקים כל
 א׳ חלק פ׳ ברוח ס׳ והשכימו ברצין כולם בזה
 אס״ס יכילין למזור בכס ואפי׳ קנו מילם על
 רצוי המלוקה כל שלא קנו מידם במחיה אכן
 אם אמר רצויים והסכמחם במצוקה ס׳ ייקח
 מלק ס׳ ברומ ס׳ והלך א׳ על סמך זם
 והחזיק מזקה מעליה בחלקו אמינ שהם לא
 אמרו לו לך מזק יקנה והלך והמזיק שלא בפניהם
 קודם שמזרו בהם זכה במלקו ונסתלק ואינם
 יטלין למזור בהם אמר שהמזיק בהר הסכמת
 כולם במליקה ובירחה ברימוה כמשו׳ ט׳ז שם
 בפירש״י וחושי ופסקי הוס׳ והרא״ש ובפסקי
 הרא״ש שם דאי לאו הכי לאו כל כמינים
 לברור הוא לעצמו ולהחזיק במם שירצה יזם
 ששיט לסי הבאה הסוגיא דסתם ואע״נ דהראיש
 םחס קצה בדברי סמך על המעין ישם
 בסוגיא ההיא וטכ מרן בב״י מ״מ בסי׳ זק-ן
 וז״ל אעש״י שדברי הרא״ש סתומים קצת מ״מ
 סשומ הוא שדטחו כדעה המיס׳ דהכא במאי
 עסקינן כשאמרו אחה חקמ רומ ס׳ ואני אקח
 רומ פ׳ דאל״כ וגו׳ כי החדק זה אמאי
 קנה דילמא לא נחרצה חבירו שיהיה לו רוח
 זה ואמר שיטח החיס׳ והרא״ש נמשכו ר׳ ירוחם
 ורבינו וגי׳ ע״ש וא״כ פי׳ דברי הסיר במיש
 אבל אס בירר כ״א חלקי וגו׳ היינו שחלקו ברצון
 כולם וביררו המלקים והרוחות יעיין ב״ח
 וסו־ד שם גס בסי׳ קע״א 0 סמור אבל אס
 טא מטר מלקו יכיל לטף מבירו להבדיל וגוי
 וסי׳ הפרישה שם ח׳ ל סי׳ שכם הסכימו כ3ר
 שלא יכנס א׳ בשל מבירו ומבקש סאחל לעשות
 עוד וגי׳ ע״ש וכלשין הרמב״ם בס״ב מהלי
 שמים הלכה י׳ וכן אם הלך זה בעצמו והחזיק בחלקו
 וגו• אין אמר מסם יכיל למזיר וגי׳ כ׳ הגה״מ
 נאוה ו׳ וז׳׳ל וכגון שאמר זה לזה אהה תקנה

 רוח פ׳ ואני רוח ס׳ זכ׳׳כ הלמ׳׳ס בס׳
ק י ז מ  דכי מהני מזקס בכשחלקו קידם יאח״כ ס
 ןהש״ע בסי׳ קנ״ז ס״ב נקט לשון הרמב״ס הכד

 וט״ש

 צהגיד לכח״ר איך קראחי בכל לב פיסקא דמר
 דסםיק ליה בסכינם מריםא אמנם אמח אגיד
 כי לא נכנסו דברי רו״מ באזני וכבר סדרתי
 ססק כמצסרך לברר דברי כשמלה וסמס בכחיבים
 ואס ירצה השם בעז״ה מיש מהר ימוקו בססר
 מילי למטן כל העם יראו ויאמרו כל אמת אמה
 חססיה להאי בצדק כל אמרי סיו אין בסם
 נסחל ועקש ואמת אגיד כי יש צי טליה דמר
 תרטימח רב ועצום כי לו נהג עמי בשורה
 לכתוב פסק ולמסרו ביר םב״ר ננר מם
 שסםקו ביר הזמן וכבר ראיחי מס שציין רו״מ
 דברי םרדב׳׳ז אמנם אחה״מ לא טוב עשה לסמוך
 טמ״ש הרדב״ז במקום שרבים ועצימים סליגי
 טליס ובכללם מרן הקדוש בחשי׳ אב״ר סתר
 דבריו ואשתמיטחיה מעיני כת״ר כי הרדביז:וסיס
 תגריה צמיזיה וכחי בהסך בתשר החדשות סי׳
 חרטה אם באנו למטט אחר כל ב״ר וב״ד אין
 לך מעשם ב״ר מהקיים וירבו מחלוקות בישראל
 והלם יחוש לטצמו שמא יבטלו הבאים אחריו
 אח דבריו ע״ש וטמ״ש בזה בס׳ שסח הים
 בחשו׳ ח״ם סי׳ ז׳ ובס׳ מרןל ח״מ סי׳ ס״ס
 ואנא אמנא שרי ליה מאריה רו״מ על מליל ה׳
 הנמשה בעיר על הרין מסק ביש כי כמעט
 רוב הח״ח שרקו ויחרקו שן כי ממחה לא
 שבקת חיי לביר ט טא ואחד יאמר שצם מלך
 כסשי מה לי ולצרה ואנא קמא קמא אמינא
 גי ירי מסולקות מהדין ואקיים במצמי מאי דתנו
 דבק בלשון המשנה המושך עצמו מן הדין סורק
 ממנו איבה וגזל ושיש הא יתיב מר יורה יורה
 ידן ידין ט לו נאה כי לו יאה כי דעחו
 רחבה מדעחינו ואין אחנו יודע מד מה נאה

 מהכרח ב״דיסה: מטל:
 והשיבוחיו אז על םך סתקא כדבעי

 זה הפסק כתבתי על פסק שהדפיסו
 בריש ספרו זה שמו באר בשדה בראשו

 ע״ש וזאת אשיב.
 אנא נסשאי נסשאי הח״מ שכתבתי לב״ד
 חקרתי פל מעב״ר הזה בכחב אחד
 באורך לידע ממם בססק״ל שמסיוםו ביר ח־נ
 מילכה הוא סבע׳׳ר יצ׳׳ו ומתם הדפיס הראש
 ב״ד פסקו זה להודיע שיפה דנו אמת לאמחו
 ואני גשתבשתי בכו״כ שיבושים והכברר דינא
 כסולת נקיה דגר אמת אמה חפסיס וזאת אשיב



 אביר יעהב
 אס כל אחד מכיר אח חלקו ואינו יכול לסשהמש
 בחלקו של חכירו חולקין וגו׳ כדאמרי׳ בריש סרקין
 הונחו בשיש לו ראיה שזה שלו דוקא או לאחר
 בירור המלקים ברומוח ג״כ ברצון כילם אז
 דוקא הוא דמהני ליה חזקת ג״ש שלימוח וטמ״ש
 דשלמי הגבורים שם בדה כ׳ הרמ״ה וגו׳ מש״ב
 וטחה אין צורך להשיב חו על סי׳ שכת• הנא
 בסשקו דבנ״ר לא מלקו מעולם והכל היה במשכון
 ובמילוי שכירות בנוסף ובהוצאות היו מחשבין
 לסי המלק ה׳ במה שהיו מוציאין על הכל ויש
 בידם כמה מעב״ ד לדור כאן זמן כך וגו,
 ודאי לכ״ע אין זה נקרא מכר מלקו ואדרבא
 כיון שהיו מעלין ז״לז שכירות בנוסף תו לא
 מהני להו חזקה דהו״ל כיורד ברשות וכנז״ל ואפי׳
 שדרו הם ומורישם זמן רב במקום א׳ לא
 מהני לםו חזקה כ״ז שלא חלקו וראיה דמתה באו
 לחלוק או למד נמצא שאינו מכיר כל אחד את
 חלקו ולא מהני לכי דירהס דשוחסי לא קסדי

 אהדדי וכנז״ל ודו״ק.
 ומ״ש אמר זה בססקא דנא וז״ל דלא נאמר
 דין דגיד או איגוד אלא ברבר שאין בו
 דין חלוקה וגו/ וכ״ש בנ״ד דיש בבחים ובבית
 התבשיל כדי מלוקה וגוי לזאח אשיב כי ידוע
 מ״ש סריב״ש תשו׳ רכ״ז והביאו מודם בסי,
 קע״ה ס״ק י״ד והכנה״ג הנבי׳ אות כ׳ ובם׳
 בני חיי שס דאין ברוב הנחים דין חלוקא לסי
 שאין הבחים שוים שיש בהם בתים וחדרים
 ועליות ובית החבשיל ואוצר ואין מחלקין בית
 כנגד חדר ולא כנגד טליה יגי׳ טש״ב ואט״ג
 דמרברי מור״ם נרי דהרא״ש חולק על סריב״ש וכת׳
 הרסמ״ז בסי׳ ק״ך אהרא״ש נקפד׳ כיון דהריב״ש
 לא ראה הרא״ש ע״ש הר׳ מטה שמעון בהגהב״י
 אוח כ״ט תמה מ״ד דרבים כדל כהריב״ש עיש
 ואע״ג דישב דלא סליגי הרואה יראה מדברי
 חש״ו הריב״ש נסחר חילוקו ע״ש וכן כל האחרונים
 בחשו׳ נקמו דברי הריב״ש להלכה וכן דבר משם
 מ״ב םי״ס ט״ל המלה כהריב״ש ונא משו להרא״ש
 ט׳ ש וטמיש המ״ש שה באוח ל״ב דנהגו
 בשאלוניק יט״א למלוק בית כנגד טליה מיש
 וכסי חילוקו כ״מ מורו בזה איך שיהיה כולהו
 בחראי נקמי הא רהריב״ש ולסמ״ש הר׳ הסוםק
 הכא לרמתו רוב הבחיס יש בהם ד״מ טון

 דאסי׳

 •ומ״ש בסמי מ ס״ק ו׳ גם בש״מ בסי׳ קע״א
 נקט לשון הרמב״ם דס״א מהיל שכנים וכבר
 כתבחי מ״ש הסרישה מלה כנדל וכן רמת
 הרי״ף כמ״ש כל המחברים ואמס״י שקצר במובן
 הרי בריש הך שרקא ט הריף ממש״ש כמנהג המדינה
 לאחויי אחרא וגז׳ ושממ״י מהא דמלחא דידימא
 לחרי שוחסי אמ״ג דאיחא השחא ברשוחא דחר
 מינייהו לא נסק מחזקה דאידך מ״מ משום
 דשוחפיס לא קפדי אהדדי הילכך ליח להו
 חזקה אלא בראיה או לאחר חלוקא מ״כ ודין
 זה פסקוהו בסי׳ קמ״ט ט״ש והא דהוצרך
 הרי״ף ללמוד מהכא ולכאורא מחני־ היא בס׳
 חזקח םשיחסי אין מחזיקין וגוי ושם סרטנן
 דשמואל אדשמואל וחיי ל׳׳ק הא ממת לכולא הא
 דנמח לסלגא וסי׳ מרן הרב״י בסי׳ קמ׳׳מ כלו,
 במלק המובמר המזיק ואמר מלקנו והגימ זה
 לחלקי וםחזקחי בג׳ שנים ואידך ממין מדיין לא
 חלקנו וגו׳ רבינא אמר וגו׳ והריף והרא״ש
 סשקי כרבינא דבחרא הוא וגו׳ אבל אי ליח
 בה דין מלוקא שוחף אין לו חזקה וגו׳ וכן ססק
 בסי׳ קמ״מ בש״מ אם אין בה דין מלוקא אסי׳
 סשוחף א׳ המזיק בכולם אין במזקחו כלום
 ובסי׳ ק״ן סס׳ כל היורד ברשוח כגון בשטרות
 או במשכנחיההו״ל כשוחף ואין לו חזקה טש׳׳ב
 וטיין משסמ צדק מ״ב סי, מ״ה דהמלה אמ״ג
 דקיי״ל דאמיס יש להם מזקה זנח והוא רוקא
 שנסררו אך אם נשארו שוחסיס הרל כשאר
 שוחסים דמלמא מש-ב משום דסריף רצה ללמוד
 מהכא רכן הרין כמי במטלטלין הידועים לאביהם
 כ״כ בתשו• סנז׳ וכן דעת מרן בב״י סי׳ קמ״ט
 דדברי הרי״ף הנז״ל שהוצרך ללמוד משם דגם
 במטלטלין דינא הכי ומש״ב באחרונים והר׳
 כנה״ג שם הגהב״י אות י״ג הטלה דדוקא
 בקרקע צריך ג׳ שנים שלימוח ימזיק אמר המלוקם
 והרב תורת מייס בתשו׳ י״ב כתב וז״ל ומ״מ
 במיקר הרין וגי׳ והריב׳׳ש וגי׳ טושים טיקר
 מחשי׳ וגו׳ ובסיף־ כ׳ אסי׳ שחלקו אם מחמיצה
 הים ברשיח חבירו בשטרוח א״כ גס אחר שחלקו
 אין וגו׳ שיב לא מהני חזקה אפי׳ אמר שמלקו
 וגו׳ וט׳ש אס לא נודמ שחלקו וגר משיב והנה
 הר״ן שם כחב עמ״ש שם סרי״ף ש״מ מחני׳
 דקחני רצו כשאין טא מטר מלקו וגו• אבל



 אביר יעקב
 לפירוק משא ועיין חורח מייס סי׳ השי דיכ
 ע״כח׳יל מור יש פעם אמר וגי׳ צריך שיהא לכ״א
 דרר לעצמו ושחמ כמצר לכ״א מסס לעצמו
 לצאח ולבא וגי׳ שאין בו דין מלוקא כיין שאוחו
 דרך שהולכין לבור טובר על דרך ראובן סוי
 אין רו דין מלוקא וגו׳ טש״ב ובכו־כ חשו׳ הפוסקים
 דמבואר בהשו׳ דביר ובם״כ ושאר צריכים להיות
 לכ״א בור ודרך ובה-ה בס״ע וטיין מטה שמעון

 שם בהנב״י אוח ז׳ מנדי עש״ב:
 והנה בטיקר דן המצר מרן בשה״ס בסי׳
 קע־ה סעי׳ טו״ב פסיק להא דסרשג״א
 דלא נאמר גיד או איטר בד״א של סירוק משא
 ולא במס שצריכים ליציאה וביאה עכ״ל מוכח
 דהנוםן* ע״ז שייך בו גיד או איגוד וכן כשאין
 גו ר״א לכל סחמ נמי וכן מסמ׳ ח׳ דססק ל׳
 הרמג״ס ממ״ש אם הוא חנר וגי׳ וזה קאי
 אמ״ש קודם דגר שאין גו דין מלוקא יש
 גו דין גיד או איגיד אמר כ״א מהם אני מוכר
 וגו׳ אס הוא חצר וגי׳ וכ׳ מלה מורס
דא וגי' אבל  זי״א דגמצר צריכין וגי׳ ודוקא ג
 כשאר המצר אמריי גור או איגוד וגו׳ ע״כ נרי
 דס״ל כי דעח הש״ע דכמצר שאין כי דיא היינו
 שאין כו לכל פחח ד״א וגם ל״א על ד״א
 מרוכמוח כמש״ל אינה קרויה מצר וסי׳ ואין
י ז  גה ר״א ומלה קאי אמ״כ שכשאין כי ר״ח מ
 אמריי גה ניד וכו׳ והגיה מור״ס וייא דאין
 גמצד דין גוי או איגוד נר׳ וק מנדש גסע׳ ייא
 ואמ״כ יאמר לו גור או איגוד ועיין ש״ך םס
 דן} ייא אך הא ק׳ למ״ד ע״ד מורים דע״כ
 הש״מ קא מיירי כשאק מגירר לכ״א ביח לו
 לגדו אלא הס שוחסים גגחיס גם גמצרוח דאי
 כ״א יש לו גיח לי לחלקי והחזיקי כ״א בבית
 לחלקו ונשארו שיחסים גמצר זה דין שכסעיף.
 טי־׳ג יא״כ לין מרן מיסכם היא ימאי י״א וגו׳
 דקאמר ורמז על סעיןן י״ז הא סתם מיידי
 כשהגחים מוחלקים חכה כ״א גכית מיוחד כמ׳׳ש
 הרג לג שמח גירד תשו׳ ז׳ שם השוס דעת
ע ו ד  סכל וזח״ר גשכ״א מםשותסים יש לו גיח י
 ונשארו שותפים גמצר שלסני סגחיס אז דיכא
 הוא שישחמשו גיחד ואין אמד יכול לכין* מבירו
 לא למלוק ולא לנוד או איגיד כשאין בו דין
ר ל״א של נ ה ח כ ״ ו י  מלוקא אגל אם יש ב

 מלואס

 ראפי׳ לא יהיו ד״ח גחצר וגבורות ובשאר צרכי החצר
 נקרא יש גו דן חלוקא וזה אינו ובסרט

 נ־ר כמו שנגאר לקמן.
 ורמ׳׳ה שהאריך למעניחו גפסק״ד זה להגיא דגרי
 הרא״ש והרמב״ן וכדומה בדין המצר זאח
 אשיב כי המור בסי׳ קט״ה ס״ק טו״ב חיי
 הבין דהרא״ש סליג מל הרמב״ן וכ׳ ט״ד הרב״י
 ואין הדבר כן מיש והכנם״ג שם דהרשביא
 גחשי־ סלינ והדרישה שם כ, ישוב להבנח דברי
 הטור והנה כ״ז ידומ ורמוז וכחב בפסק ראשון
 אכן כל סנז׳ היא דוקא כשמבוררים לכ״אחלקו
 גבחים ושוחסים דוקא בחצר אז דנם כנז׳ לא
 כן כשיש מלק א׳ מ״ר וס׳ מהכל ואינו שום א׳
 מבירר מלקו אז הוא הדין צריך שיהא לכל
א במצר לסירוק משא וצריך שחח ודרך  סחמ ד
 לכל מלק וכמיש כל םםוסקים ומרן ז״ל ומין
 בס׳ חורח חיים חש,•׳ מיי מש׳׳ב והרב בני חיי
 גסי׳ קמ״א אוח ייג נשאל שם כנ״ר והשיב
 חשו׳ כל דגר וגו כמ״ש סטור בשם הרמ״א
 דין ד׳ אס גאים לחליק וגו׳ דרך כס״מ וגי׳
 שיוכל להשחמש גמלקו גכל מה שהים משחמש
 גכלי וגו׳ וכיש לסיד הריג״ש וגוי וכן חסשו
 כל האחרונים וגי׳ לא יוכל הנחגמ להמלש וגו׳ או
 שיחלקו הבתים ואם אינו רוצה בחלוקה צריך
 שיקגל מלק אחיו או שימכור חלקו לאחיו זהו
 שירח הדן הגמור מכ״ל הרי מוכח שם אס
 גרצינם יחרצו יחד לחליק סכחים אז גש כרצינם
 יניחו הם החצר גשיחסוח שישחמשו גו יחד
 ואם לא יחרצו אז איכא גיד הכל או איגוד
 הכל וכגר כחגחי גסםק הא׳ ששלחחי מה
 שנםחסק הך׳ מ#נה יאודה אשכנזי גד׳ קמ״ג
 ע״ג וע״ר לרעת הרא״ש ורעמים ואסיק שם
 הרי היכא שאין שניהם רוצים גשותסית ואחד
 רוצה לחלוק וחד אומר גור או איגוד להך שאומר
 גיד או איגוד שומעץ דלאי כל כמיניה דמגריה
 לחלוק גמידי דלא מזי ליה סכ״ל גם הכא גנ״ד
 הכי הוא סגמ וראה גפשק הא׳ הגאחי כ״ז
 א״כ מוכח מהם דראיחי אני כל השרשים שהגיא
 והמנסים ואטסייכ כחגתי מ׳׳ש והוא לא ראם
 לגרי ולא סתח לראות בשום ססר ממה
 שרשמחים שם ואילו היה פוחח היה חוזר גו
 ממ״ש רגור וגית הכסא וכדומה דנם כרין ר״א
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 וכבר כחבחי כשםבחים מבוררים לכיע כשאין
 במצר רימ אק לו גור וגו אלא ישהמשו במצר
 ואם הוכרזו דצא חבע א, גיד וכוי לא סוי כמ״ש
 סי׳ מחנה יהודה אשכנזי לאם שניהם אינם
 רוצים להיות שוחפים ואי אומר נמלוק ואי אומר
 גול רססק למי שאמר גור או וכר שומטין
 והכא לא חבמ לפניהם וגו׳ מה שייך זה למצר
 לבלו אררבה זה שתבמ לפניהם גור או איגול
 בכל במצר ובבתים יפה עשה אשיי אם היו יהיה
 כי בבתים שייכי בהו דמ כיון שאין במצר
 שיעור מלוקה וכן בבור ובה״כ ושאר צירך
 ודרך לא יש לכיא מהחלקים כיון שגם הבחיס
 קיימי בשוחשות ולא מלקום ויש לו חלק ה׳
 בכל בימל אז מכמ החצר ושאר חשמישי לצריכי
 נקרא אין בו לין מלוקא כיון שאין ברור וידוע
 מלק מיוחל לו יכולים למלקו בהסכמחם ורצונם
 וכנז״ל וישה אמר גור הכל או איגוד הכל בבתים
 ובחצר ובכל כיון שאינם משצים תו להשאר
 שוחשים ולזה שאמר גול או איגוד שומעין שלא
 כמו שרנו וכנז״ל בשם הר, ממנה יהורם לאין
 בדין להכריחו למלוק בע״כ ובודאי אין להכלימו
 לחלוק בבחים ושישאר 0וחן» במצר ובבור ובה״כ
 כי רוצה הוא להיות לו צברו הכל מובדל
 ומבורר מכל שיתון* סוד כלל ומ״ש עוד ודל
 ואמר הרברים והאמת האלה פסקנו הלין שיחלקו
 לממשם מלקים שוים עכ׳׳ד לא ידעתי מה הם
 הדברים דלאמשמעלםו לרבנן והאמת איזה אמת
 קאמר הדברים והאמת האלה לשי רעתם הוא
 וביח דינו ובזה צדקו שסם הם אמח שסקי להם
 מחה למלוק לו מעיקרא הם ביררו ומלקו
 כרצינם והחזיקו מל סמך מה שנתרצו ומלקו
 אלא הם הכריחום לחלוקה בטיכ כי נר׳ להם
 זהו הדין וזה אינו לפי דמח השו׳ ומדל למ״ד.
 ומ״ש עוד והלכנו אנן ב״ד דמ״ל וגו׳ לה׳
 מלקים בדקדוק עצום ע״כ הנה בהך
 שםקה שםרהיםי אינם מחיסי לחחא (ימיין חשו׳
 עדוח ביהוסן* תשו׳ א׳ ח״ג טשע וט״ם מיש ברי נ׳
 ע״ר ובכל החשו׳ ההיא דנסקא מינה שוגא
 לנ״ד לך נא ראה שם וכלן} ד כחב ומ״ש
 סח' דב״ד בחר ביד לא דייקי וכר ע״ש מיש) כי
 דיכא עמו אלא בפס״ד שהם מסרוהו ביד
 םבע״ר וזה שכתבו ה׳ מלקים בדקדוק עצום
 הבימו וראו ביל חחימי על כזה כי לדעתי אין

 יכולת

 מילואה של חצר אם לית בה כרי לזה ולזה
 ולאי איח ביה לין גיר או וכר וכן ברחבה
 שאחרי הבתים מש״ב וכן כ׳ הר׳ ממה שממין
 עמ״ש המור שם כת׳ םרמיא וגו׳ אלא לנין בו
 לין גור וגו׳ וכחבו הר׳ כנה״ג והררישה ע״ז
 דהך אלא לאו מדברי הרמ״ה היא אלא מכמור
 וקאי אדלעיל והכריחו זה מדברי מרן דל
 עיש ע״ז כ׳ המטה שמעין בהגב״י אוח כ,
 הרואה ברברי הרמ״ם וגר אלא דכינחס ש׳
 דלטנין היכא דאין בו דין חלוקא דריינין ביה דין
 גור או איגיד אין צירך להביא דברי הרמיה
 לכל השוסקים מודים בזה ושסקו הכי ואה״ן
 גס לרברי הרמ״ם ט״כ שי׳ כשהוא ברחבה
 שאמורי הבתים וכן בדא של מילואה של מצר
 מדל גם הרמ״ה מולה לאית בהו לין גיר
 וכו׳ ועמש״ש בהגהב״י אות כ״ט טיש והיק״
 נם מ״ש וראיתי מי שנשתבש בלשון הטור וגר
 עין לשנים בשסחו זאת אשיב אנכי לא
 ידטחי מי הוא שנשחבש בזה הגם למאן
 דתני הכי שהם ג״כ דברי הרמ״ה בוראי לא
 משתבש וכמ״ש הר׳ כלטש״ע כנדל דגם הרמ״ה
 מורה בזה אלא שלא היה צריך להביאו לדין זה
 מדברי הרכדה דסוגיא טרוכה היא ושסקוהו כל
 השוסקים וכנדל ומה שהאריך להביא דברי הש״ע
 להוכיח כמ״ש הכנם״ג והדרישה דהך סיומה
 אלא וגו אינו רביי הרמ״ה כי מרן דל ראה
 עיקר דברי הרמ״ה שאין בו הך סיום מוכח
 שהם לברי הטור הא זו היא טיקר ראייחם
 דהרכנה״נ והדרישה דל מדברי מרן ז״ל ולא
 ירעהי מה בא לחדש בזה ואשי׳ אם נאמר הם
 דברי הרמים מיירי בםך דכ״ע מורו בו וררק.
 זמ׳׳ש עוד בהך שסקא יזיל והנה בנ״ר שלא
 תבע החיבע לין גיל או איגיד בחצר
 לבלו אלא בבחים או בחצר לא היס צריך להאריך
 לכיון שהבחים שהם טיקר •יש בהם לין חלוקה
 הרבר ששוט שיש לחלק הבחיס וליח בהו דין
 •גור ונו, ואמר הדברים והאמת האלה פסקנו
 סדין שימלוקי הבתים לחלקים שוים טכ״ר אין
 •לדברים הללו הבנה לעיד דמ׳ש שלא חבט
 החובט לין (גול וכוי במצר לבלו דהיאך יחבט
 •נול וכר במצר לבדו ומהיכן בעלי שאר םחצקיס
 כנסו לבתיהם אם ימכרו לו כל המצר וכי סס
-יפרחו באויר וכן אם הוא ימכור מאין יכנס
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 חשו׳ ז׳ הזכירם שם אך לא כח׳ שס דברי
 יחיד אלא רבו סחולקיכ והלכה כרבים ועיש
 שהביא שם חשו׳ הררב״ז סי׳ הרכ״ה דהך חשו׳
 דסי׳ rc שרמזתי והטלה מיניה כמ״ש כיון
 שנראה שלא היו כקיאס או כסעו בדבר משנס
 ראוי וצריך לחקור אחריהם וטע מורו בזה כיע״ש
 ובחק״ל סי׳ ס״ם ופיו ולא כמ״ש צי ססוכןכן
 שחמהו עלי הרבה איך סמכחי על תשר הרדב״יז
 חשו׳ סי־י שהיא דחוייה ואיהו חבריה לגזיזיה
 ולא הבחין בין דא לדא דהך דס״ל לחלק
 בזמנים בין זמן ראשוניה כמלאכים לזה״ז דהומעמו
 לבבם בהא רבים חולקין וס״ל גם בזה״ז לא
 דייקנן אכן לסי׳ ס״ו שהבאחי ודסי׳ תר״ס שהביאז
 בס׳ שסח היסליכא דסליג עליהו עיין (סמיכה
 לחיים בזה ד׳ דן מ״ב מ״ש בזה) עלייסו וכ-ע
 מודו בהא והיינו ניד ומ״ש עוד ואחר כמה
 ימים בא המורשה וגי׳ לע״ר ששוט כיון שכבר
 כחבו מטב״ד ומסרו ביד כזוכה בדעחס ודאי
 כסיסא נהו מילחא למיכדר ופסילי הו להך
 דינא מדין א׳ שעשה סשק״ד וגי׳ (וכמ״ש בסי׳
א)  חקי חייה חשו׳ כים נ״ב מש״ב •ודוק הנ
 דססול הוא .לסן דינא טון שעשם ססק״ד כידומ
 וטש וקיו הכא דנר׳ לעין כל טורחים מאוד
 להעמיד דבריסס ברברים הדברים אלה הדבריס
 ומ״ש כניד חלא וגי׳ על ולא בבד״ח ע״כ
 הרור אחס ראו אי איכא בזהיז כח
 להוליל לין עס״י חירון לאוושא מילחא וקורא
 עצמו וביל בל״ח וכחי׳ יהללך זר ולא שיך
 והנה גורל המשיי כלינו ללעח הרא״ש ולעמיס
 אינו מושה קנין וצריך שימשה חזקה אחר
 הגורל הכחוב בחורה ואם לא החזיקי יכולין
 לחזור וכ״ש כשאחל מהם לא נכחב שמו וה״ס
 אם א' נכחב שמו ביס וכמ״ש האחרונים וק״ו
 בזה גורלם שמשו כי הוא ריפ״א ולא גורצ
 ולנ׳־ע לא מביל קנין וא״כ אס היו בריח חשי3
ס ו א  קנין אמאי וכי חזקה הוו וכבר הבאתי ר
 בנייר א' דאסי׳ היו כולם וגורל מ״ש מגשה
1p כיינו טז שלא המזיק אחיך חזקה ממש על 
 הגורל הנעשה בהסכמחם ורצונם ואז אין צריך
 לומר לך מזק וקנה ומ״מ במינן שיחזיק חזקה
 ממש אחר משיית הגורל להרא״ש ידממיה דק״צ
 הגורל אינו קנין ובריס״א גם החולקים טל סרא״ש
ה מ  סם מודים בריס׳א דאינו מושס קנין ו

 כבד״י

 יכולת לשום נברא לוי שיוכל למלוק בדקדוק
 מצוס אצא בדבר כנמלק במידה ובמשקל ולא
 בדבר החלוי בשומא ולא הם היו השמאים ויש ראיה
 גדולה לדבריהם שהאלמנה צועקח שמעלה היא
 סך חלק בלמים שכ׳ כסמ״ע וכל הסוסקים
 להיט לשומעין לזה שמעלה בלמים משוס דהויל
 למפרט טמו בשומא וכמ״ש באוחו פסק שלא
 השגיחו בכל מה שכחבחי להם וחרה אסם טלי

 מאל וכמס ו מלי הרבה כירוט:
 וםיש מור והסלנו גורלות ע״ז האוסן וגו׳ מר
ט מוג עיכ אמינא  ואמר שנגמר הרגר ג
 םגימו וראו שהם כתגו גממגיר שם מתימי מלה שגיד
 הכפ״ד ומלקט מסיי הגורל כאשר ציה ה׳ אך
 גגורל חמלק הארץ מיש ולסי מ״ש הכא סדר
 גורלם הוא ריס״א ולא גורל וכגר אני הארבחי
 גזה גנייר א׳ וכתגחי מם שנלמ״ד מל ראיחו
 שאמר לי משיטת הרמ״ה והגאתי לו שם דגרי
 הרי חוות יאיר ומל הכל לא חשש לראות ולהשיג
 מיד כלל גוגה לג כזה לא שכיח ולא נגמר
ט טוב אלא מאז צומקים ואינם נמנים  םדגר ג
 וכגר באותו נייר הודעתי הן כחיי כמה טמיות
 שטו וטל הכל לא השיגו אלא לגרים הדגריס
 והויל כשומה גרגר משנה ואז לכ״מ צריך וחוגה
 י0 לחקור אחריהם ללכיט כשנולט לטמו או
 שאינם גקיאי או גדין ללא שכיח טכ חקרינן
 כמיש הר׳ חק״ל סי׳ פ״ו והפוסק רמז לו
 טל הך לסי׳ פ׳יה ולא הזכיר מ״ש טליו גסי׳
 פ״ו משיב ושם ראיתי שהשיג טל הרי כמהריי
 מאיו דל דכתג טל הך דהרלג״ז לכחג גזהיז
 רייקנן גהר גיר דיחידאההיא הך סגרא והשיגו
 לא זכר (הגיאם כנה״ג ח״מ סי׳ טיל הגהב״י
 אוח מ״ח מיש וטמש״ש אוח מ״מ וניג נ״ג
 נ״כ נ״ח ט״0 וטמ״ש בחשו• הרא״ש כלנ מיו
 סי׳ ג׳ ט״ש וכלל צ״ט סי׳ וי זהכיאה הטור סי׳
 קכיד יוצא דמצוה וחוגה לומר להגט״ר לאינו
 חייג ומשיג אגירה הוי וכ״ס געי חיי ח״א ח״מ
 סו״ס ריי׳ז ושם טשה מעשה והשיג על ססקיד
 שכגר נפסק וראייתו מסראיש הנד ט״ש וטיין
 לו גגטי חיי גתש״ו קט״א וקנרג משיב)
 שהמגי״מ הכי ס״ל גס׳ צרור סכסןז שהגיאו
 המגי׳יט וט״ז סמך בס־ מטשה חייא סי׳ ח׳
 וכת״ר לא הזכירם ולא יאמר הם לגרי יחיד
 ט״ש אנכי הרואס בספרו שסח סיס בח״מ



 אביר יעקב ט
 ביוחר משחוה לפחוח משחות לא חילקו בין
 בד׳׳ח לאינו חשוב ומ״ש לא חששחי לקמחי במס
 שחילקחי בין נרוליס לקמנים וגו׳ לא זכיחי
 לידע מכך דהק׳ לדק אדר״ן ראיה בסשך דסהס
 ס״ל הא והא מיירי ר״ן בחד גוונא ולא מצי
 לו׳ הא בגדולים דמוכח מדבריו דגם שם בימנים
 מיירי והוא קמחו סולח נקי ואני עני בלא
 סילח לדידי כי עני אני ודעחו יפה יסה
 ורחבה וכמ״ש בסרד וזיל עלה בידינו נקי ובר
 כסולח ברורה ונקיה דהחלוקה קימח והביא
 בסו^ סכך חשו׳ שרמז ראיס לפס״ד וכי וגס
 שם כ׳ שאם כיס בפיר ולא בא אבד זכוחו
 ומדלא בא ודאי מחל וזה ג״כ ראיה לדברינו
 מכ״ד ולא יד טנא מה חידש בזה ומה ראיה
 לדבריו ודין זה כבר ידוע אבל כבר נאמרו בו
 כי״כ חילוקים וכבר רמזחיס לו בנייר א׳ ובפרש
 חשו׳ הרי פמ״א בחשו׳ פיט ומהרשד״ס סי״
 ס״ ח וכ״ש וק״ו בנ״ר דשייכי רוב החיי ומה
 אעשה כי מרוב גרולחו אינו משניח כלל בדברי
 וראיוחי ואני קצרחי כמדבר עם חכם באופן
 לא ראיחי בכל פסקי זה שסדפיסו שוס צד
 ראיה לקיום המעשה ביח דינו שעשה כי כולו
 מטעם ומלא שגיאוח מי יבין לסדרם והחלוקה
 שעשו לאו כלום היא ובמלה ומבוטלח סיא וכלא
 חשיב היא ססק״ד לציר מס״י סליחחו הוא
 דמהני דוקא זה מס שנר, לע״ד ואם שגיחי
 הורוני ואני אחריש ומודים דרבנן היינו שבחייהו
 והא וראי חיובא רמיא על עט״ר מרן מלכא
 הרה״ג ראשון לציון מק לישראל יצ״ו רב
 אג״ן(זלה׳׳ה) שהוא יראה ילבבו יבין להכריט כי
 מקרא מלא כי יסלא וכו׳ וקמח ועליח וגוי
 וכן מ׳ ערוכה הוא אומר כך וגי׳ וכך וגו׳ חבירי
 וגו׳ כידוט כי הראם ב״ד הנז׳ בניר קטן שהשיב
 לי לא היה יכול להזכיר אח שמי אפי• בכחב
 והקפיד טובה בפי• ובה כ׳ שעי^ אני עשיחי
 חילול הי בעה״ק כי כמעט רוב הח״מ חרקו
 שן טלי ומה מאד נצטטרחי מזה כי לסי דטתו
 זהו סי׳ חלול הי ודטח רובהח״מ שכ׳ואמפ״י
 שהשבוחיו אמת איני מאמין בזה כי אס
 הוא מחשיב אח מצמו לרוב הח״מ הוא וב״ד
 ואפי׳ אס יהיו כניס דבריו החורה אמרה
 לא חהיה אמרי רבים לרעוח ודין מוממה מם

 לרטוח

 כבד״י שייך שעי״ז יהיו קנין והך דהרב פרמ
 מש״א חש!׳ י״ג כהך חשו׳ קאי לברר דהמלוקה
 צריכה ב״ד ואמ״ג דמריהמא דלישניה לא משמע
 כן שבקיה דאיהו דחיק ומיקי אנסשיה ואדלעיל
 קאי וםין£ לשוני יוכיח ולדעחי לא נשחבשחי כי
 ראיתיו כל מ״ש הוא וכבר הכל דחוי הוא כולו
 ממ״ש בנייר א׳ מרי; אחים שמלקו ובא לכס
 אח וגו• וכן הדין בשוחסים ואסי׳ כשסוא בעיר
 גם כשיש לו טענוח אחרוח או ראיה יכול
 למעין וגר כמב״כ ומימלא דחויים כל דבריו
 אפי׳ באוושא מילחא שהלכו םב״ד לשם וזה
 סשומ אך צא רצי לראוח דברי אלא במ״ש אני
 וכ״ש שהיא אשה וגו׳ דאיכא דס״ל כמאן דליחא
 בעיר מ״ז השיב והאריך והגיא דברי הש״ך
 דססק אין לחלק בין אשה לאיש ע״ש לזאח
 אשיב ידוע מרן ב״י הביא בסי׳ קע״ו מחודש
 כב׳ שהנ״י כח׳ בשם סריסב״א ראם סשוחן*
 קטן או אשה כמאן דליחנהו בעיר רמי ולא
 הביא שום חולק ומורם שם בסטי̂ן כ׳ כ׳
 וז״ל וקטן כמאן דליתיה בטיר דמי וי״א דה״ה
 אשס נ״י בשם הריטב״א וק׳ אמאי סלנינהו
 וסנ׳יי בחרא מחחא אמרן בשם הדטביא לזה
 כ׳ םש״ך בס״ק מ״ב לסי שמורם לא מסחבר
 ליה כ״כ באשם כמו בקטן וגי׳ וכן טיקר דאיש
 כאשה ואח״ך כחי בבי חצאי לבנה ג״ז כ׳ בימי
 מורסו ע״כ וסי׳ רהדר בה אח״ך וביטל דטחו
 נגר הריטב״א שהביאו נ״י ומרן ב״י ולא מלקו
 עליו גם מהים בסגםב״י אוח קדם כ׳ דהרי קיש
 ושער אפרים ומדיח ביסוסי השוו אשם לקטן
 ואני ראיחי למהרשדים תשר שמ״מ כעחיק
 דברי סריטביא כהנ״י והב״י וכחי ודברים ברורים
 הם וא״כ לדידן ודאי הכי הלכה אשה כקטן
 בכל הנד ובפרט שהביאם מרן סחס ולא מצאנו
 חולק לגי מהראשי ודלא כמ״ש הפיסק דאין

 ברירחו ברירה לפסיק היסך ודוק
 ומה שהאריך להוכיח דהא דאמרי אם
 הגרילו אינם יטלין למחוק ברוחיח
 רוקא אם החלוקה נטשיח ע״י בד״ח ומינה
 רן רבנו״ ר כיון שנטשה בבד״ח אינה יכולה
 להמליח •׳לבטל החלוקה לא רמי להררי
 דכשמטלם בדמים הו״ל שומא בטמוח כמ״ש
 הסמ׳׳מ וג״ד טטו גשומא דאיכא חילוק בין טמו



 אביר יעקב
 לרננוח הוי צמיר ומה נס דיודימני ראייה ננונוח מימין מסוסו יני׳ והאלסיס ׳נקש 06 הנרלן*
 ודברים כאלה השיר משיה הבושה מעל פניו
 ולא ראינו החילקיס בדי; שיקללו ויבזו זס ארן
 זה כנשים וקמנים וכיון דהוא מבזה מחשרון
 ריעה ואפי׳ מקרא לא ירע כחיב קללת חכם
 לו חבוא לכן מעוזה אין ראוי להשיבו כלום ודי בזה:
׳ פ ס  והרב היאק בעל חקיל חפוחין קרישין דל ב

3 -  סמיכה לחיים שם בדן) ע״ ד סון* ע
 כחב ז״ל עיר השיב וגי׳ דקי״ל ביד בחר ב״ד לא
 דייקי וגי וגם דבזמנני נחמעטו הלבבות י• צ
 דאין בזה משים ר׳׳ד בחר ב״ד לא דייקי וגו/
 אבל עברו ודייקו וראו דאין הדין P לא אמרי
ו מ  זח״ד וכל זה הם דברים ברורים יסדי? ע
ה גם ראיתי  ואין להאריך וגי׳ ע״כ ושם ט״ג ד
 מה יגו׳ דאין ביד ב״ר של עכשיו וגי הו״צ
 טועה בדבר משכה וטז ברור וגי׳ ואשי,
p בקבלוהו בכי הפיר לדיין וגי׳ ייסה 
 עכ״ל הרי שהסכים עמו בכל מ״ש בזה כיכנ״ש
 דכחב שהאריכוח בזה יגיטח בשר כי דבריס
 פשיטיס וברורים ודאי. וכמהר״ב דאניז ראש
 אבד הנז׳ יצ״י טורינו מחזיק ברעהו ודיכו
 וכחב ראיוח ודמיוניח כתביה להחזיק במכנייתין
 בדברי סכלים ורוחיח ולקח במעב״ר מהבמ״ך
ס ר כ  וכחב למטה שאח״כ נחברר לו שהאלמנה לא מ
 חלקה וכחבו בטעיח שמכרה חלקה כמפורש
 בשטר המקנה ואעפי״כ דינם קיים וגורל©
 גירל כיון שיראי שמעה מה שטשי ולא באס אן
 ודאי כי־רצס במעשיהם וקש דינא והטיל שמשו
 כריס״א אטפ״י שכחבו במטב״ד וחלקנו בגירל

 כאשר ציה ה׳ אך בגורל וגו׳ דבר זה תלוי
 ביד הביח דין כמו שירצי ימשו הגורל

 סס יזה

 ואני מימר אז וציחנא ככרוכיא שממיחי ולא
 ראיתי כו״כ וברברים הדברים דלא משממ להו
 לרבנן לא הררכא וחיובה ודינא דלא חגורו וגוי
 למרן מלכא שזיכהו ה׳ להודיע מי המיעה ושיר
 על דיני ישראל כ״ר המך ומדבר מחוך קירוח לבי

 הצטיי יעקב ענתיבי ס״ט

 נם מצוה וחיבה על כל חו״ר ודייני ישראל
 לראות ולהכריע ולהוריטני גם אני ראיתי
 המעב״ד רחחימי עלה דכחוב בו בפירוש הכל
 עשו מס״י הדין הגמור ועשו הגירל כאשר ציה
 ה׳ גם דברתי עמם פכים בפנים ממש יגילו
 דסחס דדן גמור קא אמרי לדעחס ואח״כ
 גילם דעחו במס שהדפים ספסק בריש ספרו
 שם בראשו ראיוחיו כנז״ל ואכי מכי םמכחי
 ע״ד הרדב״ז שפסק אם גילו דעחס הב״ד דדינא סכי
 הוא יראה סחירוח לרין ההוא יכיל להשיג
 והאחרונים הם כהבו בכזה חובה ומציה על
 כל הח״ח להשיג שיחביר הרין וכמו שהאריך
 בס׳ סמיכה לחיים א״ה חשו׳ ט׳ והרב שמש
 צדקה כתב דכשכוחב ושלח להב״ר עצמי נאה
 ויאה וכך הוא היה עישה מעשה ואני כך
 עשיחי כחבחי ושלחחי לידו הוא ועל זה כחב
 לי וז״ל יש לי עלים דמר חרעימח רב ועצים כי
 לא נהג כשירח דרך אר״ש לכחוב פסק
 ולמוסרו ליד הב״ד כגר מה שפסקו וגי׳ שרי ליה
 מריה לרו״מ על חליל ה* הכעשה יגי׳ רוב
 הח״ח שרקי רחרקו שן וגי׳ עכ״ד הודיסיני
 אם זהו פי׳ חלול ס׳ שעשיחי כסברוח פיסקים
 הנז׳ ששלחהי לםב״ר אני שיורימוני טעמם בזה

^ ס ת ו ש  ״לל״יד׳י^ואם^נמי שאמר במ״פ למה הראיחי מקרי גידל והיא לא ם״ל דצריך רצין ה
 יירם לדרג רש״ל מ׳מ יצ״ו נלע״ד שזהי גסכי וסם בעלי הדבר יםכימי טצ משיח ריש״א
 י גמקוס טרלאלא הללי זה גיל הגיח דין זכרציכס
י א ס  יעשו זהו לעחז יאמינא רחמנא ליצלן מ
ה ז  לעחא ושמחי יל לפה שלא אלגי עול 3
 כיון שמחזיק בכל חיקן} בעעייתיי ידעתי ישסוא

 רם ינישא גדול מאד א״כ שתיקה יפה ו^י,־/
0 5  קיים והשביעית תשמטנה ונמשתה כמ׳׳ש ר

 לחבירו כי אז״ל וד דברים בחכם ודל:

 הצעיר יעקב ענתיבי סיפ

 דברי ק!
 הדרך אר״ש דוקא וכבר כתבתי אם יידעיני
 ראיוחם אני מודה ומודימ לכל בכל לבבי
 שטעיחי ולא ראיחי כך וכך באמת והי ינחני
 בדרך אמח ליכקב כה יאמר ה׳ אלהי יעקב כיר״א:
 והנה הרב המופלא מר קשישא כמהריט״א
 יצ״ו אמר והסכים בכל מ״ש אני הצעיר דמעשיהם
 במלים ישמעו בדבר משנה ובכמה דברים
 מושמים הם ושלח להם והשיבו הנדל באריכה
 בדברי דחיות והבלים וקללות שהקיפו אח



 אביר יעקב ו
 אפי׳ במקימוח שנהגי לפסוק וללכח אחר
 הוראוח מרן מוהריק׳׳א ז״ל לאע״ג דבשה״ש
 פסק מדן דאין לפסוק כהרמב״ם מ-מ ודאי
 דאפי׳ במצרים ואגפיה מצי המיחזק לימר קי״ל
 כהרמב״ס ורבותיו. שגם סרמבי׳ם הוא מאריס
 דהנהו אחרווחא וכן ראוי להורוח וגוי ע״ש
 ודבריו צ־׳ע שאחר שקבלנו הוראוח מרן הש״ע
 גם שס לא מצי לומר קי״ל כסרמב״ם כמבואר
 בספריהם ודוק וצ״ט דסחינח למצריים וכדומה
 אכן אכן בא״י וסורייא רקבלנו הוראוח מרן
 בשה׳׳כו ובש׳׳ע כתב גהריא כקטיגן דלא כסרמב״ם
 הא ודאי לדידי כש״ע כקטיכן ולא מצו לומר
 קי״ל כהרמב׳׳ס וא״כ היאך כחב סחם חחילת
 דבריו אפי׳ במקימוח שכהגיוגו׳ וזה איכו לע״ד
 לדידן ואיפשר כיוכחו על מצרים ודכווחא אחריה
 דסרמב״ס וכרפירש דבריו בסין£ וחחילח לשוכו
 קאי על מס שפירש אח״כ ודוק. וטיין בס׳
 קמח סולח ד׳ כ׳־ח עש״ב דגם במצרים כא״י
 אין לומר ק׳׳ל נכד מרן ואפי• בב׳׳י ובחשובוחיו
 האמנם חזיכן למרן טצמו בחשיבוחיו איה
 סי' ב׳ להלכות יבוס במה שהשיב
 לרבכי אשכנזים שהיו אז בעכ-ק וקאמר לסו
 מרן כמס פעמים שס רסרמב׳׳ס הוא מאריה
 דאחרין ונקטינן כוותיס דכמצא אפיי בא״י
 הוא מאריס ראחרין נקרא ודוק וכ״כ משפט
 שמואל סי׳ פ״ה וכוי דברי הרדב״ז ע״ש דכחב
 נהגו לפסוק כהרמב״ס אפי׳ הוא נגד רבים
 וגי' ט׳׳ש ועיין להרב קול אליהו מ״ש בזה
 וכברכ״י כחב משם מהריין& דקבלה בידו
 דגם במצרים קבלו כמרץ וכרב משאת משם
 ח״ב ח״מ סי׳ כ״ד גבי אחד שהקדיש ש״ח ש צ
 הגוי שיטשו ממט ישיבה לעה״ק צפת בצוואת
 ש״מ דכתב שם דלא קנה כיון שעשוי בגויים
 וסמך ע״ד מםר״א ממיץ ופסקו מורם ח״מ
 סי׳ רנ״ג סיב והגם בב״י חמה עליו ולא פסקו
 בש׳׳ע אפייה המלה גס באחריה רמרן בזה
 אמרינן קי״ל כיון דלא חלק מל הדין וכחב
 בהיסך אמרי׳ דוקא חמה רצא הבין טעמו
 וכיון דאיכא למימר הכי אמרינן קי״ל דככי
 סי׳ ע״ש ואח״כ כתב דג״ס גד״ח שכם אינם
 עשויים בטש״ג דלא מקבלי שוחדא וגו׳ גם מרן
 מידה דל״ק ע״ש ועמ״ש הלקט חיא שאלם

 קפ״ב

 שייך לס׳ זכור לאברסם חיו״ד בד׳ רס״ג
 נרב, שכחב בכללי השת סאריך למעניחו
 וכו׳. ומצאחי כחוב שס מכח״י עט״ר הרכ״ג

 כמהר״י ענחבי זלה׳׳ה וז־ל;
 כתב בם׳ קדושח יום טוב סי' ט׳ בד׳ טי׳ו כרד
 וזיל. ואע״ג דמרן בש״ע פסק בפשיטוח
 לכמקדש בעד אחד אין חוששין לקרושיו ואכן
 תפסיק שברח מרן מ״מ קבלה היא בידיט
 דנאיסור עריה חיישינן לכל ססברוח להחמיר
 אפי׳ שהוא כגד מרן דמקל ט״כ ועיין כל
 הרמוז במה שאכחוב לקמן בטזהי״ח וצריך לכחישב

 בכל זה.
 באתרין א״י וסורייא וכדומה שקבלכו הוראות
 מרק כחב בשער המים בחשו׳ ט׳
 דשמע הייט דוקא במה שפסק בשכ״ט דוקא
 אבל חשיבוחיו כשאר חשובות אחד מהפוסקים
 הגדולים בזמכיכו מ״ש. ולמ׳׳ש דין בביח ייםןן
 ולא הזכירו בש״ט אי ליכא פלונחא בםך דיכא
 מפורשה אמפ״י שלא הזכירה בשה״ט לדיכא
 הגיאו בב״י ואי איח בה סלוגחא או שהוא
 חירש הך דיכא גכ״י ולא הזכירו גשה״ט אמריכן
 איפשר דהדר ביה ממ״ש בביי או דמצה רבים
 חולקים ולפטמיס אמר״י דלא הדר ביה אלא
 סמך טל מ״ש בב״י טיין מ״ש ברכי יוסן* סי׳
 ש״ב וסי. כ״ה טש״ב. ובס כר מצוה ח״ב בכללי
 הפוסקים או׳ ש׳ בכללי* הש״ע וממ״ש בס׳ זכור
 ליצחק ד׳ ק׳ך מ״אבדין כמצאטעוח בס*ח אחר
 קריאח ז׳ לטנין ספמרס מ״ש בסין* חשובחו
 ודרק. ולהקת כאחרונים דקהלכו אפיי בחשו׳ ועיין
 חיים שאל ח״א סי׳ ס״ג וע״ר סי״ד ובשאר אחרונים
 והנני רומז אותם לקמן בעסי״ח. ועיין בס׳
 לין אמח ד׳ ע״ד ע׳א שהעיד שם היפך דברי

 שטר המים הנז״ל.
 והרב ביח אברהם למוהר״א ישיר כ׳ בדי קי׳
 ע״ב עמ״ש מרן בש׳׳מ חימ סי׳ סיב
 המחייב עצמו ברבר שאינו קציב אעפ־י שקט
 מידו לא כשחעבד להרמב״ס וחלקי טליו הבאים
 אמריו לומר שהוא משחעבד והכי כקטינן עכ״ל
 הש״ע. ןכחב הבית אברהם שם ודל ולטנין
 הלכה דבר ידוע שכל הפוסקים הראשיכיס
 והאחרוכים הסכימו דמצי המוחזק לומר קי׳יל
 כהרמב״ם ורבותיו ובודאי שכן ראוי להורות



 אביר יעקב
 דרוש שדרשתי הני מלי, ממהרודי מלי׳ אשד
 שדרתי ודרשהי על מטרת תפארת. אן»
 רוחי בקרבי ממ״ר וציה ארוני אבי. סרב המשיל
 המניו זקן ונשא פנים מו״ר כמהריר יש״ר
 ענתבי זציק״ל לה׳׳ה אשר מלה ארח םאלקיס
 לשמים ביום מ׳ לחדש תשרי משב״ק ומיוס״ך
 בשמם י׳ שנת התרמ״ט בס׳ יתוםי״ם היינ׳ו
 ואי״ן אב פר׳ק אוי מה היה לני נפלה
 עשרה ראשינו. היה לאין. מחמד כל עין אבינו
 אב רחמן אנה שנה רודי וגם גלה גלם כבודי
 אוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהם• ויעבור
 מלכם ופניהם. תנצב״ה, יה״ר זכוחיה דרבי חגן
 עלן עלינו ועל זרעיני, מורינו ומגיננ/ גדולים
 צדיקים במיחחי, לא ישמע שוד ישבר עורר
 לויחן, מכאן ולהבא חושבנה מבא, החיים והשלום.
 נתינים לנו מאל כגילום״ גם עושר כלום. לישרים
 נאוה המנוחה והשלוה, מולם ומד״ אמן כצמ

 סלה וערג
 ודרשחיו ביום ד י7 תשרי ש׳ הנז׳ פ׳ וזאח הברכה.
 וזאת ליאורה ויאמר שממ ם׳ קול יאודה ואל
 עמו חביאנו, ידיו רב לו ועזר מצריו
 חהיה. חאח ליאורה ויאמר שמע ה' קול יאורס

:  וזאח ליאורה שמע ה׳
 במדרש נשמח משה רבנו ע״ה היה יהושוע
 בוכה ומצשער ואומר אבי אבי אבי״ שגדלתני
 מכעורי, רבי רבי! רבי שלמדחני חורה, אמ״ל
 הקי״ה עד מחי אחה בוכה וכי משה לך
 לבדך מח והלא מיום שמח אבל גדיל לשני
 שנא׳ ויקרא ה׳ אלםיס צבאות לבכי ולמספד

 ולקרחה ולחגור שק, עכל״ו:
 אב אחד בראכו, מלך ע*כ סאיז הוא אלהינו.
 במאמרו ברא שמקים, יצר אדם במכמס,
 ויפח באפיו כשמס, ויברא אלקיס אח האדם
 עשר מן האדמה בשר ודם, ויחן לו אח סחזרס
 ואח החקים, ויניחהו בג״ע ויצי שליי לאמר,
 זכור ושמור, מצוה קלה צויחיך ראה סזהרחיך,
 לא תאכל מען הדעת ונבער אדם מדעחסאשס
 אשר עמדו הסיתחו וברוב לקחם השתהו, ותפחסו
 בחלקלקות, עד שפניו מוריקית דין גרמה
 דמציראה אח כל החלאה, מי גבר ימיס ולא יראה
 מוח, וירי לאדן משך וצלמוח, מיחס מוצעת,
 שוחה כוס קיבמח, אסור נזקים׳ אחל לזעס

 ואחד

 קפ״ב ומין ביח דינו של שלמם בחש' ד׳ צ״ח
 ע״ר וע״ש בד׳ ק׳ מ״א ובכל חשובה ההיא
 דמוכח בתשובה ההיא רס׳׳ל דקבלני הוראות
 מרן אפי׳ בחשובה מיש ובשאר דוכחי בחשובוח
 הרב ומיין בירך משה גאלאנטי תשו׳ מ״ז לש״ח
 ע״גבתשו׳הרב נבריאל אשכנזי מחכמי אר׳ץ
 שכתב ודל כי אכן בתריס רמרן גרירן ו6ן£
 בתשובות ויש ראיות מל זה סנס כתובים ברברי
 ספוםקים ואן* שיש חולקים מ״מ רבו הסוברים
 לקבלני הוראותיו אן£ בחשוביח והמס בחראי
 והכי אזלא סיגייא רעלמא עכ> והרב המחבר
 שם בחשו׳ י״ז צא כחב מל דבריו הללו מידי
 נראה רגם הוא אזיל ומודה בדבריו אלו. והרב
 ברכ״י מ״מ שי׳ כיה האריך בזה וראיחי בס׳
 כ׳׳י להרב כמהר״ח עטייה דל שכתב מ״ר וז״ל
 ואנכי במוכיי נלע״ד ררבריסם דרבנן הרב משאת
 משה ורבו נראים בטממם ומצאתי ראייה
 לדבריהם ממ״ש הרב סרמ מטה אהרן במ״א
 סי׳ טו רקאי ארברי מרן בחשו־ ואפייה אייתי
 מלה הא דכייל לן הרב מהראכ״ח רקבלכו טליכו
 הוראות מרן והער העיד שכ״כ מהראנ׳׳ח ע״כ
 דברי מרן מ״ש ודוק. וכן מוכח כמי מתשו׳
 הרב בעל אדמת קרש הובאה בסי קריח מלך
 רב ח״א בתשר שבסין) םםמר סי׳ ג׳ וכן מוכח
 נמי מחשו־ הקמ״ר גופיה שם סי׳ ד וגי׳
 ואמ״ז בא סשר חיים שאל ח״א בסי׳ מ״ר סי׳ ו«ד
 והסכים שם לדברי רבו והרב משאת משה וכתב
 דסחס לברי שמם דרבריו בתשובס סם הלכה
 •למעשה ועדן* מש״מ ימו״ש הרי רהרב וגו׳
 ברכ״י הדר בים ואודי אורה לרבו ועין לו מול
 בס׳ חיים שאל סי׳ סיג ועין בם׳ נמשה בכסן*

 ממ״מ סי׳ חיי:
 חה יהיו לזכרון כתוב בסין* ספר תוססת
 ביכורים להפה״א מ״ג״ אוח כללים. שכתב
 כשמרן בשימ סותם כסברא יאשונה ואה״ך
 מביא ייא אפי״ה אין לסמוך מל כלל זה דיש
 ויש כמה מקומות הפך כלל זה עין בזרע

 אברהם חי״ד ד׳ ל״ז ע״ב יעו״ש, מכ״ל:
 (ההמתקה הלזו היא מהר׳ מיים משה פיזאנמי דל)
 (מל מב״ד של הגאון הרש״ל רב אג״ן זלה״ה)
 (וממזיקנא שיבותא להרב יצחק בדאהבהי״ו)
 שמסר לט הכ״י טטיר מוכרי״ע דל להדפיסם



ב ק ע ר י י ב  א

 כל הכרכים תלכנה מים, להכוח אש אוכלה
 בימרה. על האי שיפרא דגלי בעסרא מלך מחר
 ומושיע- כאריה רביע. עוזרנו ומגיננו, נהפך
 מחולינו שחו המס מי המרים׳ יש דרך ישר
 אב ואם הקלו חפו ראשן וחצא אש ועמוד
 עשן׳ צר לי לאם חגכס,גלג נשגר ונדכא.
 הוי קאצ׳ין אומרח גגכי אמרים ממררה, אנס
 סנה ראש שמחחי ואיה מטחחי הרכה והמטגה
 אשר לא ניסחה כן* רגלה, לרדח לכיח הקכרוח
 גחיל וחלחלה, ואיך מחה רגליה יורדוח אל חדרי
 מוח. אל מקום אוסל וצלמוח, חדרים חדרים
 הגירה נא לי אנה הלכחא, ומממ הצאן אלה
 סס מל מי מזגח, סגנים סקטנים כולם מחאוננים
 זה צימק אגי אש חוקר גקרגי! הוי אחים לי
 גהססדאמינם נגרה ולא חסוג וחשקמו גדמעות
 אוי למנים שכך רואוח. ואזנים שכך שומשוה.
 ויכא אברהם לססוד לצרה, אהה עלי כי
 סורס הנזר והושלך העטרה, אגי אגי כרע רג׳ן
 כארי וכלגיא אך זה סיום שקרנו לאור והנה
 חושך חשכו מינינו, מה אנו ומה חינו. אוי
 לסם לגנים שגלו ממל שלחן אביהם, מיזר אין
 להם, כצאן אשר אין להם רומה, כאיש גדרך
 חומה, וגאו המים םמאררים ויוסף ישיח ירו
 ויך מל קרקרו אוי אומר לאב, דוד אל יואב׳
 מהרו ומלו אל אגי מםסד מר מס לגי בקרגי
 משנגנז אב מממשים גשמחה, נחגירה שק ונקרמס
 קורחה* מל מוח יואב שר הצגא, דגולמרגגם.
 יצחק וישראל המה צועקים הנאנחים והנאנקים
 אוי מה היה חאניה ואניה. אגינו
 מלכנו, גיא. גיא, אוי לססינה שאגד קברנימה,
 אני שאגדנו אח רכי סרא מרגניהא, לאן נסנה
 לעזרה ומי יושיע לנו גסח צרה, אחה סכח
 געדנו מזריני ומגנינו ומחםנו, עוללי טיסומים
 מצה מריר לסניהם מונחים, יחומים היינו שור
 ושגר גנכולינו, הני נשי כלוח מענוח וממסחוח
 ושסדה הארן משסמוח משסחות, נשים צווחות
 ימד כולם׳ ישאו קולם, מגט נהרות׳
 קגמיה ככיה לדורית. מאן דממה ממה, אב
 גמכמם מהדרים מן סמםדרים, ק״י לאיש כמוני
 כי סנה דורי מני. אשמה גכל לילה- משחי
 כרממה ו^מזתני חלחלה. כי אזכרה חמיר אהכחו
 אשר ממדי, ואיך מתה גרמ דודי וגלה כגודי

 אהגה

 ואמר תם, גזרה מומרת לעומתם. לו ימיה גגר
 שנין אלסין רק אח המוח הזה, דחגר גזיזי.
 אילני דמלגלגי מצי ה׳ ארזי, מגור מסגיג
 גםוסדם, אשר גמסר יסודם וגאו גממריח ייחנו
 גחסרוח, יחשכו כוככי, כמה חללים שיכגי׳שחו
 העם מי המרים׳ מקים אשר אסירי המלך
 אסורים, נצחו אראלים אח המצוקים, הלא

 כחיגה מיס הישר
 אב רחמן, האל הנאמן, הוא אמר וחהי, גלגל
 שחוזר גמולם מיחה אריכחא היא, דור
 ודור ודורשיו, ונצר משרשיי, קטון וגדול שם
 היא׳ אשרי מי שממלו בחודם מל חורם מחיהו
 חון פאי האי אם בארזים נסלה שלהבח,, רשסי
 אש להבח שלהבח׳ האדם הגדול בענקים, לן
 יאוח למבכי גנוחי וילילי. של האי שוסרא דבלי
 כי עלה מוח בחלונינו. נסלה עשרח ראשינו,
 אבינו דומינו אחד מל׳׳ו צדיקים, מלאכי שלום
 יבכיין מר, בלב חמרמר, אבד חסיד מן הארץ
 גביר לעמוד בסרץ, ווי לס לארמא דישראל
 דחסרא גברא רבם זקן ויושב בישיבס. הם יישר
 ירא אלסיס סיינו צדיק סיינו עובד אלקים, על
 התורה ועל העבודה, פנה זיוה סנה הדרה סנה
 הודה, והוכיח במישור בשבמ מוסר פיו
 ץמשסמיס צדיקים, כל מדת ישראל במיה״ק צפת
 אבל מחילה יבכי בכי־ קבומה, כל מין חבכס נסרי
 נחלי דממה, זקנים משמר שבחו, הצדיק אבד
 אין לנו חמורחו מה זאת משה אלהים לנו
 חשכו עינינו. כי יצאה אש אכלה נאיח, צר לני
 מראוח נסש היסה, בארץ טייפה. טוב לשמים
 וטוב לבריוח. הולך צדקיח ומרחם על הבריות
 אי חסיד אי מניו, ירא ה׳ מנעוריו- גומל חסדים
 לשינו הזהב לשין למודים. חיכי כברו, יראח
 ה׳ היא אוצרי, גדילים ממשה צדיקים׳ צדיק וישר
 •אב המון, מלא מציח כרמון. הדור אחם ראו
 הביטו וראו אם יש מכאיב כמכאוביני.
 אנה סנה אבינו רומיני, ראשון אדם הממלה
 ממרח זה כ גדולה. אשר אמרנו בצלו נחיה כל
 ימיני. הודו והדרו שרוי בחוכינו, הדרא ארמא הרריה
 הררים. והנה בעחה היה לאין מחמד כל מין
 וישיר באדם אין, אוי נא לנו כי חמאניו ה״
 אלהינו הרימני את קובמת כיס החרמלם, ווי
 •לאזילה ווי לחבילה, לשבר זה רסו כל ירים



 אביר יעסב
 מעלם עליכם ס׳ 5באוח יגן עליכם׳ נחמו נחמו
 עמי יאמר אלסיכם, קבלו דין שמים עליכם
 ששון חשיגו יושן* ס׳ עליכם עדרים עדרים׳
 קול אליהו בא ועיניו לשמיא, רועם
 ישראל האזינה קרב נא נחמוח ישעיה. עד
 מחי ה׳ לנצח השכמנו אל חעזבינו אבינו
 שיביט אלהי ישענו. וראה כי עמך הגיי הזס
 נפל בירי אדונים קשים ששיי ונבזה זה רודה
 זזה מרדה ככא במאי עםיקנ; כשחייב מודה גלות
 ישמעאל מחדשח כל יום חמיד מחרש גזרותיו
 על ישראל טליליחיו, רחום pp פזורנו! אמור
 די לצרוחינו חושם שלח משיח. וצק ישע חסדיח
 יריח אן* יזריח יחיו מחיך, צאן מרעיתן/
 צדיקים במיחחן׳ שחים כהלכחן, בנה ביתך
 כבחחילה, ברוב שמחה וצהלה. כסנים במבידחס,
 והלוים בשירם על משמרחס, נגילה ונשמחה,

 והיחס הרוחה ישמח צדיק ויש״ר
 קילו הדמעות ויבכו העם מל המאורעות
 ני ידמי לה רבנן
 גודל החיוב המומל ע״כ איש ואיש מישראל
 להרים כשופר קולו במםפד מר ובכי ואנחה
 אל הלקח ארון האלקיכ, ועלה בצערה השמים
 אחד האיש ואחד האשה קראו למקוננות
 זחבואנה בנכי נהרי נחלי כל ברניס חלכנם
 מים על סילוקו של צדיק, ובפרש על סילוקו
 של האדון היקר הזה אב בחכמה׳ זקן זס
 שקנה חכמה, וה׳ אהבו קראו רבו, אדוני אבי
 הריני כפרח משכבי הטוב והיש׳יר ועניו
 המאושר, נירע בשערים אח מריחיו, וישרותו
 וחמימוי׳ו ירבו כמוהו ובסלע עינינו לו ראה
 כי ה׳ לא ימנע טוב להילכיס בחמיס זיכהו
 ה׳ לכמה מרוח מובוח, כמה ממלות מובית
 כן הנה היו כי זכה למד ח המטה׳ לישרים
 נאוה, ו׳כאריך י׳מיס ח־כמה יש כאן ייראיס
 יש כאן יחדיו יהיו חמים כאשר חכמים סט ל ו
 בשבח מטלחס יסה שיחחס ובסרט לאיש כמיני
 כשאני לטצמי בריא בחיובא למטן ספיד יוחר
י ב  ויוחר מכמ כבוד אב ואס כי הוא היה א
 וטזרי, הודי והדרי כאשר ראינו יקר בעיני 0•
 כביד הורים ובדברוח קידשו הוסיע ודבר ו5וה
 פעמים ושלוש כבד את אביך ואח אמך* וכאשר
 חכמים הגידו בשבח המגיע לכבוד אב ואס.

 הם

 אהבה טזה אשר אהבני, אבי שגדלני, יצקחי מים טל
 ידו ופנס אלי תמיר גדול כבודו, מרום לראשי׳
 סנה הידי סנה משושי׳ הן אני נשארתי בנפש
 נענה, בלי משען זמשטנה, אין בניני מיכימ

 להורוח לנו את הדרך לעשות הטוב והישר
 אב לבן זוכה זכרה לו אלהי לטובה, אשד
 ללמוד חורח ה׳ והביאנו לחיי העוה״ב, סזר נחן
 להורים ומורים ברוח נדיבה, וחמיד חשקו
 בחורה, לילה כיוס כחשכה כאורה, מה אענה
 ומה אומר, וקרא זא אל זה ואמר, שבחו לא
 יכלון ספרים מגילות גוחן לבות יודע בנסתרות
 וגנגלוח דודן* צדקות ודוגר משרים, אחי בכו
 עמי כי צדיק אגד, לדורו אבד, אין לנו תמורתו
 צדיק גאמונחו, גמקיס שמציט גדולתו שם
 מצינו ענוחנותו. מס תנחמוני צר ומציק מצאוני
 מיני מיני הורידי כנחל דמעה כי סנה נזרי
 וממרח ראשי, ממרח ישועה• אין לנו
 מונן ומרחם, גמה נחנחם, אחה אגיט אכ
 רחמן, ציר נאמן׳ אהה חקום חרמם להגין
 זכוחך מלן, מכרימ הוא אח כולן, יהיה לנו
 למגן וצנה, גרג מסדא ורכ חנינה, לא נוםין*
 מור לדאבה, מכאן ולהבא. מושגנא מגא, מייס

 וחסד ברבוח השיבה, מגן גבורים זך וישר
 אב לבנים יודמ צדקתו, חהני לן זכוחו, למשוח
 כממשיו השובים ולהיות כמות/ יראת ה׳
 מל סניט, ובתורת ה׳ חפצינו יהי ה׳ אלהינו
 ממנו כאשר היה מם אגוחינו, וחייג אדם
 לקגולנהו גשמחה, ונסו יגון ואנחה. גריך שגזר
 אומר וכן היה מיתה שכיחה דמיא כשמרא
 ממליה, סגן* דגר כי זה כל האדם, אשר
 ממסר יסודם רגים שחו אה מי המרים, אשרי
 מי שטמלו גחורס מוג שם כי מיג סחרה׳
 נגש ונהנה׳ מזיו השכינה, צדיקים יושגים
 ומטרותיהם גראשיםם לראם סנה ידו מל
 המליונם ואגס הרי ישראל אל תאשימיני גקימי
 לסני קהל צמיר אנכי ונבזה וחדל אישים
 ואתם ישישים ידטנא בנסשאי במר אנכי ולא
 אדט לכווין אימרא כי אסחח סי וארברם, ויאמר
 ממוכן׳ אטס״י שאינו מן םמוכן, כי לא עת
 סאסין* לסדר דברים, ולבי הלך חשכים ואין
 נוגה לו, דמה זה אבד שכלו לזה הרשוני
 וחזקוני לעשוח חובתי, וזהו תפארתי ואהם



 אביר יעקב יב
 ואם יש לחקור בענין כבור אב ואס הוא זה
 דכיון דה׳ יח״ש הוא מלך הכבוד ולא
 נאה כל הכבו׳ שנא׳ ס״ש ויבא מלך הכבוד א״כ
 איך חולקין כביד להלמיד במקום הרב בין לאב
 ובין לחכם והלא קי״ל אין חלקין כבוד לחלמיד
 במקום הרב ועל כיוצא בזה נשאל הרשב״א
 ז״ל איך מוחר לעמוד בבהכ״ן לכבוד ב״א שהוא
 החכם הנכנס והרי שכינה שם ומצינו אין
 חולקין וכוי ואפ׳ רע מצינו שחשש לכבודו וחיקן
 שלא יעמדו מפני ר״מ כדאיחא בהוריוח מפני
 שהוא היה, נשיא וכ״ש במקום דאיכא שכינה והשיב
 ז׳׳ל דמוחר לעמיד אפי׳ בבהכי׳נ והוא ע״פ מ״ר בפי יש
 נוחלין מקשין שם הילכחא אהלכחא, הילכחא חולקין
 כביד וכו׳ והלכחא אין חולקין ומשני ל״ק הא
 דפליג ליה רביה יקרא הא דלא פליג ליה רביה
 יקרא אס פליג ליה רביה יקרא חולקין כביד
 וכי ומצינו שהח״ח הקב״ה חלק להם כבוד
 כמי שמצינו ר״ע שדרש ע״ס אח ה׳ אלקיך
 חירא לרבוח ח״ח וכמו דבעינן למימר לקמן.
 א״כ לזה מוחר לעמוד בפני ח״ח ואפי' בבהכ״ן
 דאיכא אמחא דשכינה וכיוצא בענין כארא כיון
 דמציט דאזהר רחמנא כמה זמני בחורה ובפרמ
 כפי הירושלמי שכבוד אב ואם יוחר מכבוד
 שמיס א״כ בודאי חולקין כבוד וכוי ולזה חייב
 בכבוד אב ואם ועוד מציני במדרש ובגמרא שאמר
 הקב״ם לאדם אם אחה משיח כבוד אב ואם
 מעלה אני עליך כאילו משיח כבוד לי, וא״כ
 הרי מציגי שהקב״ה חלק כבוד לאב ואם ככבודו:
 ועפי׳׳זס״ הרב הנד בשאריח דל כונח הכהוב
 כבד אח אביך ואח אמך כאשר ציוך
 ה׳ אלקיך ודא והוא דיש לדקדק מאי כונח
 כאשר ציוך ה׳ אלקיך ועיר למה בכל המציח
 לא נאמר כאשר ציוך ה׳ אלקיך, אך עפי׳
 האמור אח׳׳ש ודא כבד אח אביך ואח אמך
 וא״ח והלא אין ח ולקין כמד לחלמיד במקום
 סרב ואיך יכולים למשיח כביד אי״א לדא מחרץ
 כאשר ציך ה׳ אלקיך ר״ל שהקב״ה צוה מ״ז
 והרי רביה פליג ליה יקרא ולזה מחויב אחה

 לכבדם:

 ועפי׳׳ז יחפרש לפי׳ קע״ד אם יראה בעיני
 אלקים וארס, כונת םכחוב איש אמו
 ואביו חיראו ואח שבחוחי חשמורו אני ם׳

 והוא

 הס אמרו במדרש ודל מצינו שהשוה הקב״ה
 כבור אב ואש לכבודו שנאמר כבר את ה׳
 מהוניך ונאמר כבר אח אביך ואת אמך
 ובירושלמי דמס׳ פאא אמרו מצינו רכבוד אב
 ואם מדין* מכבוד המקום ראלי בככוד המקים
 כתי׳ כבד את ה׳ מסוניך אם יש לך נכסים
 טוב ואס לא יש לך נכסים צא ואלו בכבוד
 או״א לא כחיי מהונך ואפי׳ אס היה עני ומחזר

 טכ״ס חייב לכבדו
 וראיתי להרב שמע יטקב דל שהביא חקירה
 חשובה וז״ל לטון דמצינו גידל המציה
 הזאת של כבוד ארא א״כ מדוע לא תקני ברכה
 עליה כדרך כמשפט כל המצית אשר בבא כל
 ישראל לקימס מברך עליהם טיבר לעשייתם
 מ״ש מציה זי משאר המצית ובסרט שהיא
 גדולה הרבה והביא י״ב חי׳ לזה האחד משם
 הרשב״א והוא מפני שאין רמצוה חלויה כולה
 ביד המושה שאפשר שלא יחרצה בו חבירו
 רכל מציה דאפשר למעקרא כמאן דמעקרא
 דמיא יכההיא דפי אלו נערוח אמתני׳ דקהני
 נמצא בה דבר ערוה או שאין ראויה לבא
 בישראל אינו רשאי לקיימה ופריך בגמרא ליחי
 עשה ולירחי ל״ח ומשני כי אמרינ׳ אחי עשה ודחי ל״ת
 כנין מילה בצרטח דלא אפשר לקיומיה לטשה
 אבל אי אמרה לא בעינא מי איהיה לטשה
 כלל אע״ג דאכחי לא עקרה לה וגמרינן מינה
 למורא כבור או״א הואיל ואפשר למעקמהו שקייל
 האב שתחל ט״כ כבודו מחול לזה לא תיקנו בה ברכה.
 והרב הנז׳ חייז בא״א ודל מ״מ לא חקנו
 בה ברכה מפני חומר שבו לא
 חקנו ברכה, כי האדם בעיניו יראה שיצא
 חייב מצוח כאו״א ולפי כאמת לא הגיע לחצי
 שיעור ראוריחא והמכין שראינו בר״מ על אמו
̂ שהניח שחי ידיו חחח פרסוחיה והיהה  א
 מהלכת עליהן עד שהגיעה למשחה א״ל חכמים
 ז״ל מדין לא הגעח לחצי כביד או״א שאמרה
 חורה אשר ע״כ היה אומר אביי אשרי מי שלא
 חמאן כי לא כל אדם זוכה לצאח חובח כבודם
 וכיין שק לא תיקנו לה ברכס כי הם רז״ל ירדו
 לסין* דעת האדם ולא כל אדה זוכה לבא עד תכליתה
 מפני שהחמיר בכבודה יותר מכבוד שמיס
 וא״כ בזה האופן לא מצאה לא החקירה מקום לנוח,



 אכיר יעקב
 אך כסי ססקלמס סנז״ל וכסי לאמור א״ש
 ונקדים מיד לילוע למלאי מש״ש ש״ה סמי
 כשם רבו וזהו כונח הכחוב מסני שיבם חקוס
 וםדרח סני זקן זם שקנה חכמה ואפי׳ היא
 יניק ומכים ואצ חחמם טח ויראה מאלקיך
 שהרי מלאך מט״מ שהוא כשם רבו מצינו
 דמחיוהו ס׳ פולסי דנורא וא״ח והרי רךל
 דאין מולקין כבוד לתלמיד וכר לזיא אני ס׳
 שציותי אהכם עיז והרי פליג ליה רביה יקרא
 ורךל אס פליג ליה רבים יקרא מולקין כבוד

 לתלמיד במקוה הרב״
 ועפי״ז פי׳ כרב נב׳ מכ׳ אשכנזי ז״ל כינת המדרש
 בפסיק זה וז״ל מפני שבה חקוס
 אני הוא שקימחי מצוה זי תמילה עכל״ס ודקדק
 הרב הנד ז״ל בלשון המדרש שהוא באומרו
 אני הוא שקימתי מצוה זו למאי איצשריך
 טממה וכי כל המצית שבתורה איח בהו סעס,
 ובלא טעם זה מחויב סאדס לקיים מצותיוית״ש
 כשאר כל המציח, אך עפי׳ הקדמה סנזכרח
 פי׳ אוחו כמין חומר ובהקדם מיש ספיםקיס ז״צ
 וטל האי דאמרינן היכא דפליג ליה רביה יקרא
 מילקין כחבו הפוסקים ודל האי דאמרימ היכא
 דסליג ליה וכוי מילקין היינו אס היא בעצמו
 מכבדו אבל אס מציה לאמריס שיכבדוהו והוא
 אינו מכבדו הדר דיכא דאין מולקין כבוד
 לחלמיד במקום הרב אי: זהו כונח המדרש
 מסני שיבה חקום וא״ח הרי אין חולקין כבוד
 ו0׳ וא״ת כתיי׳ן הגמרא היכא דסליג ליס רבים
 יקרא מולקין, זכרי כתבו הסוסקים שצריך הוא
 בעצמו לכבדו ולא שיצוה שיכבדוהו, לזה קאמר אני
 הוא שקימחי מציה זו חמילה וכגון דא שהוא
 יח״ש חלק כבוד לזקנים חילקי; כבוד לתלמיד וגר

 וגם אנו, מחויבים לכבדו,
 וכפי דרכנו ראיחי להרב עמידה שבעה ז״צ
 שסי׳ כסי הקרמה של הגמרא הנז׳ כונס
 המדרש וז״ל כיון שבא זמנו של מרע״ה להסתלק
 מן העולם לא רצה להסתלק והתסלל ואחחנ״ן חסלוח
•  א״ל הקב״ה למשה רב לך אמ״ל משה מסכי גנוח
 צלסחד אתה מסתלק ומלפני אי אתה מסתלק
 עכל״ה, והו״ת למלה זה בזה אך מסיי האמור יכנץ
 והוא כשבאו בנות צלסמל אצלו לססיק להם את הדיי
 לא רצה לססוק להם מסכי שהיה שעמו דאין

 והוא דיש לדקדק באמרו אני ה׳ שסת יתר
 ומס״י האמור אח־ש והוא בסקדיס מענין
 שבת כי ידומ דקי״ל טי ששבת חייב מיחה והטעם
 מסני דהוי משתמש בשרבישו של מלך והמשתמש
 בשרבימו ש״מ מ״מ, וא״כ יאמר האומר היאך
 נשמר שבח הרי הוי משחמש וכי׳ לז״א איש
 אמו ואביו תיראו ואת שבתותי חשמורו, וא״ת
 היאך יחק זה והרי ק״ל דאין חולקין כבוד
 וכו׳ וגם ממנין שבת המשתמש בש״מ וכו׳ צזה
 בה הכחוב כמחרץ באומרו אני ה׳ אני הוא
 שהזהרתיך מליהם על כבור או״א דאין כאן משוס
 אין חולקין וגם על השבח אני הזהרחיך ואין

 כאן משום המשתמש בש״מ וכוי.

 היוצא לנו מכל האמור היכא רסליג לים רביא
 יקרא חולקין ולזה מיתר לממוד
 בסט ח״מ אסי׳ בבהכ״ן דהרי מצינו הקב״ה
 םזהיר על כבודם בחורה כמי שאמר בגמרא
 שממון הממםוני הים דורש כל אחין שבחורה
 עד שהגימ לאח ה׳ אלקיך חירא סירש מד
 שבא ר״מ ודרש אח ה' אלקיך חירא לרבות
 ח*ח• וראיתי למיריט הרב החסיד כמהר״ש
 חזן זימי׳א בםה״ט שלחן המהיר שהביא מאמר
 הלזה ודקדק הרב ז״ל מל הגמרה באומרה מד
 שבא ר״ע מהיכן בא וישב דל מסיי הקרמה
 מ״ד בגמרם ארבמה נכנסי לסרדס ר״מ ובן
 זומא ובן מזאי ואלישע וכי׳ אלישמ יצא לח-ר דחזא
 צמ״ש שר ססנים שיושב וכותב זכיוחיהס של ישראל
 אמר גמירי שאין ישיבה לממלה וכי׳ אחיוהו
 למלאך מט״ש וממיוםו ס׳ סולסי דנורא אמ״ל
 כיון דמזיתיהו מ״מ לא קמח מקמיסו ודקדקו
 מתיבת מקמיהו בשביל שהם בעלי תורה וכחי׳
 והדרת פני זקן זה שינס מכמה״ וכיון שראה
 ריע אח המעשה הגדול הזה שאפי׳ מלאך
 ממ״ט שר הסניס הענישוהו מפני שלא קם
 מקמיםו לכך נחלמד מכם דגדול כבור הח״ח
 ודא מד שבא ר״מ א״ל בא מן סשמים וראה
 ממשה ודרש את ם׳ אלםיך חירא לרבוח ח״ח.

 ולזה סי׳ סרב הנז׳ דל כונת הססוק מפני
 שיבה תקוס והדרת פני זקן ויראת
 מאלהיך אני ה• וסוא ריש לדקדק באומרו ויראת
 מאלקיך, ומוד באומרו אני ה׳ אמאי איצמריך



 יג אביר יעקב
 והסיר ה׳ מחלה מקרבך ואם הקב״ה אמרו
 היה צריך לומר וברכהי אח לחמך מהו
 אומרו וברך וכו׳ אך כסי האמור אח״ש ובהקדם
ע וצדק מושל ביראח אלקיס הקב״ה טזר ח  ד
 נזרה והצדיק מבטלה וגס הצדיק יכול בחפלחו
 להחיוח אח המס כמ״ש באליהו הנביא ובאצישע
 וכר, ויכול גם בחסלתו לרסאוח אח החולה
 כמו שריפא אלישפ לנעמן מצרעחו״ וגם ידוע
 שכל המהנה ח״ח וג^או לביחו מחברך
 ביחו כמשניא ויברך ה׳ אוחך לרגלי׳ ויברך ה׳
 אח ביח כמצרי מלל יוסן£, וכבר אמרו אח
 לרבוח הזח, וז״א ועבדהס אח ה׳ אלקיסשסוא
 סח״ח שצריך לעשוח לו כבור ולירא מפניו
 ולשמשנו״ וטי״כ וברך אח לחמך אוחו צדיק
 בבואו לביחך״ יכול הוא לברך אח לחמך כד
 הקמח לא חכלס וכו׳ ומחברך ביחך בעבורו ועוד
 יש ממנו חועלח והסירוחי מחלה מקרבך שיכול
 להסיר מחלה מביהך וירפא אח אח חחלואיך
 כמי אלישע ועוד לא חהיה משכלה ועקרה
 בארצך יכיל לרפאוח העקרה בחפלחו כמו שריפא
 אברהם אאע״ה בחפלהולביח אבימלך ואמהוחיו
 וילדו׳ ועוד אח מספר ימיך אמלא ולא ימוח

 בהצרוח ימים ושנים רח״ל, נרכ דב״ק טוב,
 וכפי זה ראיחי להרב הקדוש בטש״ט זלה״ם שס״י
 כונח הגמרא בברכוח אמרו שם הכל
 ביר״ש חון מיראח שמיס שנא׳ ועהה ישראל
 מה ה׳ אלקיך שיאל מגימך כי ליראה וסריך
 אמו יראה מלחא זוטרחא היא וחירץ אין
 לנבי משה מלחא זוטרחי ט״כ והקושי באומרו
 אין לגבי משה ירועוסירש הוא ז״ל רידוע מיש
 בזוה״ק שיש ב׳ מינים לגבי ירא׳׳ש יש יראה
 מממח העונש ויש יראה שהיא יראח הרוממוח
 שמחירא מן הקב״ה שהוא מלך עיכ העולם
 ומלכוחו בכל משלה וזו היא היראה המטולח
 והנה מי שהוא במדרגח יראח העונש רחוק
 הוא שישיג ליראח הרוממוח״ והנה דבר הממוצע
 בין שחיהם יש יראה קטנה שלישיח שיקיים
 דברי רדל שאמרו אח ה• אלקיך חירא לרבוח
 ח״ח ומי שהוא במדרגה זו שמחירא מח״ח
 אינו רחוק הוא שישיג יראח הרוממוח ובנקל
 יכול להגיעה׳ והנה ישראל היו במדרגה זו
 שהיו מחיראים ממשה דכתיב ויראו מגשח אליו
 נמצא שלא היו רחוקים מיראח הרוממוח, וזו

 היא

 חילקין כבוד לחלמיד במקום הרב לזה ויקרב
 משה אה משפטן לפני ם׳ וכשהגיע זמנו
 ליפטר והטעם מפני שכבר הגיע זמן
 נשיאוחו שצ יהושוע כמ״ש במדרש לא רצה משה
 להסחנק לזה אמ׳׳ל הקב״ה משה מפני בנוח
 צלפחד אחה מסתלק מטעם שיש לך סברס
 אין חולקין כבוד וכו׳ וא׳כ כיצד מלפני אי
 אחס מסחלק דכבר הגיע זמן נשיאוחי של
 יהושע ויהושוע אינו יכול לפסיק הדין לפניך
 מטעם דאין חונקין וכ,״ וא׳יכ בע״כ צריך
 להסתלק. יכיצד חחפיס אח החבל בשני ראשי;
 ממ״ן אם איח לך דחולקין למה נסתלקחמסני
 בנוח צצסחר ואס איח לך דאין חילקין למה
 כקרבח את משפטן לסני א״כ צריך אחה
 להסתלק מפני כבי? ו של יהושע לדא ר״ב לך

 ריל שכן טחה יש לך רב.
 ובקוטב דרושינו שאמרנו שחייב אדם לכבד הח״ח
 כמ״ש דר״ע דרש אח כ׳ אלקיך
 וכי/ ראיחי לטט׳׳ר וצ־ח אדוני הרב הצדיק אב
 זקן זיע״א (הריני כמ״ם) שפי׳ כונח ססמיטח
 בחורס ואח קדשי בנ״י לא חחללו ולא חמוחו
 וסמ״ל זאח חקח החורה אשר צוה ס׳ לאמר
 וכר׳ והוא דירוע מ״ש דז־ל שכל העובר טל
 דברי חכמים .חייב מיחה כמו שמצינו בר״ט קרא
 והטה ונסתכן ואמ״ל רבנן כדאי היית לחוב
 בטצמך שעברת על דברי חכמים שכל הטובר
 ע״ד חכמים חייב מיתה, ויריע את לרבות ח״ח
 וז״ה ואח קרשי שהם הח״ח אח דבריכם שכם
 קדש אחס בנ״י לא חחללו אוחם,ועי״כ ולא
 תמותו, וא״ח מס כל החרדה סזאח שכל סעובר
 על דברי חורה אינו חייב מיחס והטובר
 עיר דברי חכמים חייב מיתה, לז״א וזאה חקח
 החורה חקה חקקתי כאשר יאמרו אציך כן
 יקום דבר כמ״ש ככחוב לא חסור מן הדברים
 אשר ינידו לך ימין ושמאל ואפי׳ אס יאמרו
 טל ימין שהוא שמאל לא חסור< ט״כ לשוני

 הטהור :
 ועוד ראיחי בכהיבוחיו היקרים זצוק״ל לה״ה
 שסי׳ פסי׳ דרכינו זה כו:ח הפסוקים
 יעבדהם אח ה' אצקיכס וברך אח לחמך יכו׳
 לא תהיה משכלה ועקרה בארצך ונו/ ודקדק
 הוא ז״ל דממין םססוק הזה מי אמרו אס
 משה אמרו איך אומר והסירותי מחלה הול׳׳ל



 אביר יעקב
 קאמר החס הצדיקים נחפסים בטון הדור
 במיחה או במרטין ונמכחישין סגיאין בנין
 לכפרה טל טלמא ואי חמיכן דאית צדיק
 במרעין ובמכתישין וצדיק אחר איח ליס כצ
 טיבו דעלמא דבחד מנייהו סכי או בחרק ואי
 םגיאו סובין כדין כל זכאין אלקין למיהב אסיסא
 מ״כ דרא אבל בזמן דלא אסגיאו כ־כ כדין
 חד זכאה אלקי ושאר צריקיא בשלם, יעיד חיי
 אחר בהקדים מ״ד בכחיבוח על ר״צ דשכיב
 ליה ינוקא וא״ל המנחמים חשיב אח לאהפיסי
 אדרא וכן בברכיח פ״ק על ר״ה דהו״ל יד
 דני דחמרא ואחקן* וא״ל מי חשיד קיבס״ו
 דעביד דיכא בלא דינא כתבו סחוסי דהרבס
 צדיקים יש שלוקים בגופם ובממונם אלא ססם
 היו יורמים שלא היה כוחן שיבשא לאריסיה והיו
 רוצים לרמוז לו שלא ימשה מיד כך, נמציט
 למדים דהצריקיס נחפסיס מל הדיר בגופם
 במרמין ובמכחשין או מיחס או בממונם״ וזס
 ידומ דסרשמ נקרא חייבא וקי״ל מדין חורס
 ב״ח בזבוריח והשחא הצדיק שנחסס מל סדור
 שהדור סוא ח״ו חייבא אם הצדיק הוא נלי3
 רחום ומכון דממונו הוא זיבוריח נחפש בממוט
 לכפר על הדור אבל צדיק שממונו חביב עליו
 יוחר מניפו כדרך רובן של צדיקים כמ״ש זיל
 מיפ ויוחר יעקב לבדו שנוחר מל פכים קעניס
 נלקה הוא נגיפי דגיפו הוא זביריח שלו לזה

 לוקס בגופו במין הדור,

 והנה הראשונים ז״ל לשאלחס סם אמרו
 דכשהצדיק הוא מחחסד עם קינו
 והדור אינם נהנים ממנו ללמד דעת את העם

ר ו 3  בשיבה ונחת ואיני עיםק בצרכי צ
 האי צדיק נתפס בעין הדיי אבל צריק שיש
 ממנו הנאה וחועלת לבני דורי והוא שיג לשמים
 ישיב לבריות (כמו עמ״ר אדוני אבי סכמיש
 זה שאנו מסוקים בהספדו שהיה נח לשמים
 ונח לבריות) איני נתפס במין הדור מידנו
ת  באבו אלא הקב״ה מניחו במילם להשלים א
 ימיו לרעות ממי במוב, א״כ ז״א במה הארכת
 ימים כלומר שאתה צ״ג ואין גדיל ממך בדור
 ואיך לא נתפסת בעין הדור אחו גיגזי וקא

ר י ב ק  מחו ליס ט לא הגינו הם מנח שאלתו ו
 שק׳ן בחיו א״ל ר׳ אם נאמר כבש למה נאמר

 אחד

 היא כינת הגמרא ועתה ישראל מה הי אלהיך
 שיאל מעמך כ״א ליראה שהיא היראה םמעולית
 יראת הרוממות ופריך אמו יראת הרוממות מלחא
 זוכרתי היא והלא מי שהוא ביראח הפוכש
 רחוק הרבה ליראת הרוממוח, לזה משיב
 הגמרא אין לגבי משה ר״ל שהיו במדרגה זו
 השלישת שהיומיתיראים ממשה רבנו א״כ יראת
 הרוממות שישיגו אותה מלחא זושרתי היא

 ובנקל יכולים להגיע לה
 ובארא ראיחי להרב קידש ידיד זיל שפי׳
 כינח הפשוק הזה ועבדתם אתה׳
 אלקיכם וכר והוא בסקרים מ״ש בגמרא שאל
 רע״ק את ר׳ נחוניא הגדול במה, םארכח ימים
 אחו גוזאי ,־קא מחו ליה סליק יחיב ארישא
 דריקלא א״ל רבי אם נאמר כבש למה נאמר
 אמד א״ל צו״מ הוא שבקיהו א״ל אחד המיוחד.
 שבעדרו א״ל מימי לא קבלחי מחנוח ולא עמרחי
 על מרותי ותרן בממוני הייחי לא קבלחי מחנוח
 דכתיב ושונא מתנוח יחיה ולא ממדתי על
 מרותי דאמר רבה נישא מון ומיבר כרפ
 למי נושא מין למי שמיבר מ-פ, וצריך לדקדק
 מם בא רמ״ק לרמוז בשאלם זז אם נאמר כבש
 למה נאמר וכו• בתר שאלתו ששאל לו במה
 הארכת ימים מה יש שיטת להדדי ואס בה
 להודיע שהוא צרמ ישאל דבר הלכא או מילי
 דאנרחא, ומור על דקדוק לשונו דקאמר אס
 נאמר כבש למה נאמר אחד דמשממ דהיה
 ראוי לו שלא יאמר כבש ואין לו מובן דכבש
 ודאי אצמריך לגיפיה׳ ועדק שלא נחן ממם

 למאמר ויתרן בממיני הייחי כמי שנ״מ לאינך,
 אך יובן בהקריס מ״ש בש״ר מיס ומשית את
 הקרשים למשכן מהו למשכן הוליל
 ועשית את הקרשים משק מהו למשכן א״ר
 ־סושמיא מ״ש שהוא משוי למשכן שאם נחחיבו
 שונאיהם ש״י כלייא יהא מהמשכן עליהם אמר
 משה לפני הקב״ה רבש״ע .יהלא הם עתדים
 שלא יהיה להם לא משכן ולא מקדש ומה תהא
 עליהם אמר הקב״ה אני נוטל צדיק אחד
 ומכפר מליהם וכשיא ויהרוג כל מממדי מין
 והראשונים חלקם בחיים המה ראו כן תמהו
 דמזיכן כמה צדיקים גדולים ומצימיס עוד
 ינובין בשיבה מובם ואינם נתפסים על הדור ואם
 ניתרץ ב' הרוצים הא׳ כבר כחב בזוס״ק



 אביר יעסב יד
 יהושוע בוכה וכר א״ל הקנים מל מחי אחה
 בוכה וכי׳ והלא מיום שמח אבל לפני, שנא׳
 ויקרא ם׳ אלקים צבאוה ביום ההוא וכר, והוא
 ליש ללקלק מי חלה זה בזה זה הפסוק הוא
 בוכה ומלבר על מרבן בהמ״ק. ומי הביא מחח
 מרעיה למורבן בה״מ, אלא יובן לילוע מ״ש זיל
 לאמל מן הטמנל־ס שלא נכנס משה לא״י מפני
 שאם היה נכנס לא״י לא היה נמרב בהנדק
 ולא היחהאומה, ולשין שולמח בבהמ־ק וכשיממאו
 ח״ו ישראל היה שופך חמחו ח״ו מל ישראל
 לא כן מחה שפך ממחו על המצים, וילומ מ״ש
 ר ״ל ט״ס עמו אנכי בצרה שכ״ז שישראל בגלוח
 שכינה עמנו כביכול עמנו מלוח, כמ״ש בסחיחח
 אליהו ז״ל ע״ס פחחי לי אחוחי רעיחי חמחי וכר
 מאי נמלא טל אלא אמר קבה״ו אנח חשיבח
 למיומא לאחחרב וכו׳ לא• סכי ללא עלנא כ״ז
 ראנח בגלוחא, נמצא שכשכינס כ׳׳י בצער עמנו
 מלוח וכ״ז ט״י שמח משה שאם לא מח משה
 לא היחה שכינה מלוח, וזיא הקב׳׳כ וכי לך
 לברך מח והלא לא מח אלא לפני שאס היה
 נכנס לאיי לא היחה שכינחי בכליה כי לא היה
 נחרב בהמ״ק לא כן טחה הרי שכינחי בנלוח

 עמכם נרי מיחח משה,
 ועפי׳׳ז ראיחי בכחבי הקרם עט״ר וצ״ח הורי
 והררי. משוש פאירי. ארוני אב/מורי
 ור׳ הרב הצדיק הטיב והישי׳ר זיט׳״א (כריני כמיש)
 זצוקללהי׳ה ששיי כונח הכחוב ברמז נכון וז״ח
 וכסר על הקרש מטומאוח בניי ומסשעיסם לכל
 חמאוחם וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איחס
 בחוך וכר והוא דידומ דישראל נקראים קודש
 רכחיב קודש ישראל ונו׳ וידוע דהקב״ה נוטל
 צדיק אחד ומכסר מל הדור, וזהו וכסר מל
 הקרש שהם ישראל ומסשמיהם לכל חטאוהם
 וכן יעשה לאוהל מועד שהואבהמיק שסך ממחו

 על העצים ומל האבנים בשביל ישראל,
 ואולם ראיחי להרב אסול בל שנרסס מחדש
 שס״י המאמר הלזה בסקרים מיש הרב
 קול בוכים ז״צ ע״ס במסחרים חבכי
 נסשי שמוסב סל השי׳׳ח ואמרו מקים יש ושמו
 מסחריס שמקונניס במרום כביכ׳וצ ומהי׳ש
 מל מרבן בהמ״ק ונחן שעם לזה על בכיה
 השייח ומלה״ש מל המרבן יוהר ממנו כאלו

 סם

 אמר סי׳ מעיקרא לא היה לו לממר כבש שהרי
 נאמר כבשים בני שנם חמימים שנים ליום
 והכי הול/ את סאחד חעשה בבקר ואח סב
 חמשה בין הערבים אלא ודאי דלכך כתב כבש
 כרי שיהא מינא אחח מיוחרח לררשא לכן לא
 נאמר כאחד כי אזהיחי אומר דלגיסיה אצטריך
 דככי הוא לישנא דקרא. וא״כ רבי מה היא
 כדרשא איל מיוחד שנעדרו וצדקח בשאלתך
 ויררחי לעימקך דודאי דכשס שהחמיר צריך
 שיהא מייחד שבמררו יך ומיב כך הצדיק
 ה^סם במין הדור במקום קרבן צריך שיהא
 סיוחר מיוחד שבדור צדיק חמים, א״ל מימי לא
 קבלתי מחנוח לשונא מיטח יחים וכיון שאני
 עושה לנר שמוסץ* חיים איך לא אחיה בעין
 הדור ולא עמרחי על מלוחי ללמי נישא עין
 למי שעיבר ע״פ וכיין שאין בידי עין בודאי
 לא אמוח דקיי׳ל אין מיחה בלא חמא ועוד
 וחרן בממוני כייחי וכיון שהוא וחרן בממונו
 א״כ הוא נחסם בעין הדור בממונו ולא במסי
 כנז׳ ומה שלא הביא ראיה לזה משוס מנוה
 יחירה שלא רצה לגלוח מ״מ שהוא צדיק וראוי
 לו שיחסם על הדור בממונו בשביל שהוא מסיק
 בצרכי צבור וגם שעישה לממונו זבוריח. לזה
 לא הביא ראיה לגי כי די לו בחרי הויא חזקה,
 ועפ״י האמור אח׳׳ש ועבדהם אח ה׳ אלהיכס
 ובהקדם דירוע רחסלוח כנגר המילין
 תקנום דכשס שהקרבן שבא לכסר במינן
 מיוחד שנעדרו והמיס מכל מוס כך התפלה
 שמכפרת במקים התמיר צריכה להיות מיוחדת
 וחמימה בכונת כלב לעבוד את ה׳ בכל לבבו
 וז״א יעבדחס את ס׳ אלקיכם וברך אח לחמך
 של הצדק שלא יתסס בעון סדור בממונו זעיר
 והסירוחי מחלה מקרבך שלא ילקה בגופו
 במרטין ובמכהשין, ומור לא חהיה משכלה
 ועקרה בארצך שלא ימותו בניו ומור אח מספר
 ימיך אמלא שלא ימות כצדיק קורס זמנו במון
 הריר אלא מניחו לטובת ממ״י שיוכימם בדרך
 טובם עד מלאת ימי שנוחיו בהם שבמים כנה

 ויוחר מהמה, ע״כ<
 וכדי שלא להאריך טרחא טל מו״ר היושבים
 ראשונה, אמרתי מציה במזרח לפרש המאמר
 הנצב פחח השטר והוא בשטה שמח מ״ר ט״ה היה



ב ק ע ר י י ב  א

z סם ביכיש ומצסעיים ייחד מישראל 

 דוגמתו ממש במיתה הצדק אשי יש מדרני0
cfl) בבכיחו ובהספד כי אנשי ע״־ י 
 שידמו מחכמתו וחשידיחו יגידצ טניתנוחו בחכציי-
פ ״ ס ב י  האחרון מ״מ בניו ובני ביהו ותלמידיו !
 אנכי הכגבר הבן הגדיל אשר יצקתי מיס ע״י
 ארוני ומרי יום ביימו הייתי בא במרוצה לשמיע
 מפ״ק דב״ת וחוכחי־ח מיסר אשר היה מחדש
 בכל יום תמיר ובפרש בימם שובים ובשבחים
 שהיה לומד דרושים מענינא דיומא ומחרש חידושים
 רבים בתורה דברים נאים ונחמדים אוי
ר י  לי כי נהפך לאבל מחולין הם יוחר מאנשי ספ
pא  דוגמח סמלאכים כי סם יודעים ומכירים אוחו ו
 מסתורי חורחו והקב״ה למעצה מכולם
 מצטער ודי כביכול שהוא יודע ובוחן לבות וכליום
ודע  אלקים צדיק הנסתרוח לה׳ אלקינו שהיא י
 חסידותו וע״י היה צנור גדול להשפיע שובם
 לעולם וחד קבה״ו בסלסילא דיליה והוא מדריך

 אח העם בדרך הטיב והיש״ר

ס י  ועפי׳׳ז יחפרש המדרש כיון שמח משם ס
וחד  יהושוע חלמידו בוכה וצימק י
 מישראל ומתאבל טליו ימים הרגה שהיו חלמידו
 ומפיו למד חורה יוחר מכל ישראל והכיר
 בגרולחו יוחר מישראל היה בוכה ביחר שאת
 וכו• טד שא״ל הקב״ה וכי לך לבדך מח כלומר
 יוחד משאר הטם קשה עליך השילו׳ של משס
 והלא גם לי מת גס לי קשה יותר ממך שאכי
 יודע מהוחז ורב איכוחו וחסידוחי וענוהו חכו הו
 שהיה מגין על ישראל שכמם פעמים עמד בשרן
 לפני להשיב ממחי מהשמיח ולכן אני מצסער
 יוחד ממך שמיום שמת אבל לפני שנא׳ ויקרא
 כ׳ אלקיס צבאוח וכי׳ ולכן מביא ראיס של
 חורבן ׳בהמ״ק לדמוח כמו שהיה בחורבן בסמ׳יק
 כן הוא במיחח הצדיק דאירי ואידי חד שיעירא
 הוא, וזהו ממש טטס למ״ש דל דקשה סלוקן
 שץ לפני הקב״ה כחורבן בהמיק ההיא דומם
 בדומה טל הנסחרות מבני אדם והס ידועות
 לפניו יחברך דכולא חרא ים״ר שיקויים בנו מקר״ש
 ואחם הרגקיס בה, אלקיכם חיים כולכם סיום
 ונהיס כולנו חיים לעכודחו יח״ש אט״ר חזרתי לנושאי

 מקדם:

 הם מרגישים כאג מלות ובחורבן יותר ממנו
 והוא מפ״י משל לעשיר גדיל מופלג שהיה לו
 גן מכס להרע רועה זוללים ומאגד הון
 והיה האב מצר ומחעצב בלבי על סגולת עושרו
 אשר יורישנו כי הוא יכלהו ויאכד הכל כמעט
 רגע, השמ האג גנה בית גדול מאוד ומילא
 אותו מכלים יקי־ים כלי כסף וכלי זסב הראו ם
 לתשמיש גס טשה שםכתוכה מטמונים נסתרים
 נעלמים מעיני כל מי וגלתי ידועים כ״א
 לאנשי סורו ואצר גתוכם את כל מממריו סיקרים
 אגנים טוגות ומרגליות יקרי הערך כי אמר
 אל ידע גני מזה כ״א גרוג הימים טת לא
 יהיה כל מאומה גירו אז ימפ&ם וימצאם ואולי
 ישוכ מדרכו ויחמכם ולא יפזר עוד, והנה לא
 ארכו הימים ונשרף הגיח וכל אשר גו גלוי
 ונסתר וכל העוגרים עליו המה ראו והיו בוכים
 את השריפה אשר נשק* הארמון וגית גנזיו
 גס הגעה״ג הוא האג ואוהגיו אנשי סודו היו כוכים

 עמסם גיחר שאח וגיחר עז.
 אבל הגדל גדול יש גין הכוכים והמקוננים
 כי מי שלא ראה א״כ חסארח הגיח
 מכחי׳ן לא היה מקונן כ״א על ערך הפסד
 הגנין המפואר לגד׳ והכן ג״כ היה מהאונן
 נם על אכדן הכלים היקרים שירע מהם
 ויותר מהמה היו כוכים קול גדול האג
 עם אנשי סודי שהיי יודעים גס מהמטמוניות
 סנסחרוח ויקר ערכם אשר היו לשרפה ולמאכולח
 אש׳ הנמשל ג״כ גחורגן גיח קדשנו יש
 מדרגוח מחמלפות גין המקוננים והכוכים שליו כי
 האומוח לא היו יודעים כ״א מחסארח חכליחו ויופיו
 מכמ!ץ והיו משתוממים על הפסדו כמאמר
 םכחוכ ספקו עליך כפים כל עיכרי דרך וכו׳
 הזאח העיר שיאמרו כלילח יופי וכו׳ והיו
 ישראל גוכים ואומרים לא אליכם וכוי כלומר
 אין אתם יודעים שמץ מתפארתו התוכיית ומכל
 כלי השרת יקרי המרך ההיו כתוכו, אמנם
 סקג׳ה אב רהמן ואנשי סורו שהם המלה״ ש
 כוכים ביתר שאת על הנסתרות שהיו יודעים
 גחונו כמאמר הנכיא כי מציון תצא תורם
 ורכר הי מירושלים וכמו שאמר הלחוג מהרג
 מובך אשר צפנת ליראך וכה מקום רג טוב
 צהין שעדין לא נתגלו לשים בריה כלל ולזה



 אביר יעקב טו
את ליהולה ויאמר וגו׳ ידוע שהתורה כי זה כל האלם/ גם בכאן עכי״ר וצ׳יה א״א  ז
 נקראת זאת לכתי׳ וזאת התורה ז״ל הביא עליו הקב״ה יסורים גלולים על
 •וידוע שכל אמירה רכה מורה על ענוה, שלא יכול להתאפק ושאל מהקב״ה את נסשו
 ׳והצדיק הזה עט״ר זה שמו אשר יקראו לו למית ומסר נפשו למיתה באומרו בפנינו לשס
 יש״ר כשמי כן הוא/ וזה כונה הכתוב שמדבר יחוד קבה״ו וכו׳ הוא מוסר נפשו למיתה
 בשבחו וזאת שהיא התורה ליהודה שהיה לעילת כל העילות וסבת כל הסבות וכו׳
 הצדיק הזה ששמו יאודה היה קובע עתים ולמד כמה ענינים קודם מותו ב״ג שבועות
 לתורה ועוד מעלה אחרת היתה בו ויאמר בדמעות שליש בודויס וחרטה אשריהו מה
 שהיתה אמירתו רכה בעטה יתירה עם הבריות טוב חלקי/ זיע״א/ וזהו וזאת ליאודה מרוב
 ועוד מעלה שמ״ע ה׳ שהיה זהיר בתפ׳ היסורין שמע ה׳ קול יאודה ואל עמו תביאנו
 ש׳חרית מ׳נחה ע׳רב״ת ד״ה שמ״ע/ ה׳ ותפלות של שבקש את נפשו למות מרוב היסורין מזי
 ה/ ועוד קול יאודה שהיה זהיר במצות צדקה נמצא שהוא צדיק א״כ ידיו רב לו בעוה״ב

 פזר נתן לאביונים וזהו קו״ל שהוא צ׳ום ק׳ול ועזר מצריו תהיה/ ודו״ק/
 ממון/ וא״כ זה ודאיצ״ג לזה ואל עמו תביאני חזרתי ואמרתי וזאת ליאורה והוא הרמז
 שהקב״ה לקח נשמתו אצל הצדיקים בנשיקה על ביאת מש׳ץ שיבא בב״א
 הוא יתברך בכבודו ובעצמו כמ״ש בגמרה דהוא אתי מזרע דוד משבט יאודה מלך
 ע״פ כבוד ה׳ יאספך שכל צדיק וצדיק מת ישראל וידוע דהצדיק הזה הוא עט״ר בחים
 בנשיקל/ והיה שכרו ידיו רב לו שכרו צפון חיותו תמיד היה מבקש על ביאת מש״ץ
 בעוה״ב ע׳׳ד מה רב טובך וכו׳/ וש׳׳ת אין וז״א שמע ה׳ קול יאודה שהיה מבקש נחים
 צדיק בארן אשר/ יעשה טוב וכו׳ וא״כ שמא על הגאולה הא ודאי כ״ש דעתה אחרי מותו
 ח״ו יש בידו נבון אשר חטא, ידוע שהיסורין מבקש יותר דבר שנצטער בו אותו צדיק לא
 ממרקין עונותיו של אדם ק״ו משן ועין יעזבנו מידו לז״א שמע ה׳ קולו וחושה שלח
 וכו׳/ ועט״י־ א״א זיע״א סבל יסורין משיח, ועי״ז ואל עמו תביאנו בתחי״ה בקרוב
 כל ימי חיו ובפרט כהן בעון ד׳ יבואו יחד כולם חיים לבית המקדש ידיו
 •חדשים והוא חולה השתן ובחולי רב לו מש״ץ ידיו רב לו שהוא יהיה מלך
 מעים זו היא מיתתן ש׳ץ הא ודאי ביסורין ובימיו יהיה שלום בעולם איש החת גפנו
 כא ו נתכפרו ונימחי עונותיו וזהו ועזר ואיש חחת תאנתו, ועזר מצריו שהיא מלחמת
 מצריו שהם הצרים שלמעה תהיה שהקב״ה המלכים ומלחמת גוי ומגוג אתה צדיק ורחמן
 •מוחה אותם ע״י היסירין שסבל בחיו והלך מלך ע״כ הארן תעזור לו והאלילים כמת
 למנוחות שאננות ל ג״ע העליון באתר יכרתון בב״א והיה ה׳ למלך ע״כ האדן ביום
 זקוקין דנורא צדיקים יושבים ועטרותיהם ההוא יהיה ה׳ אחד ושמו אחה יה״ר שבלע
 בראשיהם, ה׳ צבאות יגן עליהם, זיע״א המות לנצח ומחד, וגו׳ וישראל עושה חיל ששון
 חזרתי ואמרתי וזאת ליאורה ויאמר, שמע ושמחה, לא נחזי עוד כהאי סימנא מיגון
 ה׳ קול יאודה והוא ע״פ־ מ״ש במדרש וז״ל לשמחה, נפשו בטוב תלין וזרעו ירש את*
 יקר בעיני ה׳ המות ד לחסידיו אשר הקב״ה גבור לעמוד בפרץ, אנה אבינו רועינו, זכיר
 קשה בעניו לומר לצדיקים שימותו לומר לנו ברית חבותיני חושה שלח משיח וקבץ
 לאברהם שימות כבר הקנני שמיס וארץ לומר פזוריני בב״א חמן נ׳צח סלה ועד כיר״א בילאו״א:

 ליצחק העקיד צוארו ע״ג המזבח יעקב עמל
 בתורה כל ימיו יוסף כלכל את בית אביו
 דוד שם נפשו בכפו ונלחם עם גלית אלא
 מה אעשה מביא עליהס יםירין חי זקנה
 רבה עד שישאלו בפיהם כמיתה ואז הם מהים



 אביר יעקב
 צועק אבי אבי יש לנו אב זקן

 אב המין גויה, קול בונים, העומדים נאנחים
 ונאנקים. ירדו מחוקקים, שם יתאנו
 יגון ואנחה ביים צרה ותיכחה, והארץ רוע
 התרועעה מחנה ונועה. קנים ברבעתים גס
 בניו וב׳׳ב הנם צועקים אנה פנה רחם רחמתים
 עוררי לויתן, ירבו עצבותם, כל הול וכל
 מדוה, ע״ז הי דוה כי יסחר איש במסתרים
 והחים אשר הס חים עדנה ישתו מי המרים
 נוח לו לאדם שלא נברא ויבא אל ארץ לא
 מטוהרה, כי לו היתה משפט הבכורה, כל שישנו
 בשיירה נכש והוא נהנה מזיו השנינה, ומה לו
 הכא, לירד בעמק הבכא, ויבא העלמה, עפר מן
 האדמה, יצר כרוך על עקבי, נעשה קרובו
 מכסה פשעיו, שרוי בתוך מעיו והיה כי
 יחטא ואשס ומעל בנשמתו פתאום יבא
 אידו חצא רוחו ישוב אל אדמתו, ויבא על
 חשבון, הכל נתון בעלבון וביד כל אדם
 יחתום, כלוקח מן הנחתום, ושדי עליו המר
 דרך חיצו דבר מר, אשרי אדם כי ירבה
 כבוד ביתו. הוד והדר פעלו וצדקתי. ב.גול
 ה׳ עבודתו וביראת ה׳ חפצו ובתורתו לילה
 כיוס יעיר כחשכה כאורה, זאת התורה. נח
 לשמים ונח לבריות. בבהמ׳׳ד ובבתי כנסיות,.
 זהו חלקו מכל עמלו. ברוך שככח לו זאת
 העולה. אל המנוחה ו4.ל הנחלה, לאור באיר
 החיים, בג״ע אלקיס וכתות מלאכים יוצאים
 לקראתו. כחתן יוצא מחופתו. ושלום בואו

 יאמרו הזהרו בזקן,
 אב זכאי. קול שהוא זכאי חזות קשה. ענות.
 חלושה. כי באה חרב לטושה. הונהחו על

 צוארינו. נפלה עטרת ראשינו. אל הלקח ארון•
 האלקיס אחד מן הרמתים. כחלישע בעל

, צדיק תמיס,.  כנפים. יש״ר בעיני ה
 מזר״ק מלא רחמים, הוא אבינו עטרת ראשינו
ו ייא ה׳ י נ ע  עזרנו מנינינו הרב החסיד ה
 מנעוריו. ומאושר ב:ל עניניו. אוהב צדקות
 ודובר משרים, אמיץ לבו בגבוריס. זכה וזיכס
 את הרבים דורש טוב לעמו אשר בדברו
 מעריב ערבים. יש״ר נוכח עמו. מה ברוך
 טטמו. צדיק שמת אין לנו תמורתו. כי עז3
 חסדו ואמתו. אנה אבינו היית לנו למחסה!

 ולמשמר

 דרוש שסדרתי בעזר משדי לפקדת תשעה
 חדשים לעט״ר וצ״ת א״א הראש
 הכמ׳׳ש זיע״א ודרשת יו ביים שבת לס׳
 במדבר שנת השמדנו בחדש אייר, יה״ר שיהיה
 לימודי זה לנ״ר לעילוי נפשו רוחו נשמתו
 לנוח במנוחת אלקים בג״ע עם הצדיקים

 הקדושים בני אל חי וזיע״א,
 ויאמר ה׳ אל משה פקיד כל בכור זכר
 לבני ישראל מבן חדש ומעלה ושא את מספר
 שמותם, ויאמר ה׳ אל משה פקד כל בכור

 זכר וכו׳.
 איתא בגמרא לקדושין דל״א ת״ר כבד את
 אביך וחת אמך מכבדו בחייו ומכבדו
 במותו בחייו כיצד הנ:מע ביבר אביו למקום
 לא יאמר שלחוני בשביל עצמי מהרוני בשביל
 עצמי פטרוני בשביל עצמי אלא כולהו בשביל
 אבא במותו כיצד היה אומר דבר שמועה
 מפיו לה יאמר כך חמר אבא מארי, אלא
 יאמר כך אמר אבא מארי הריני כפרת משכבו
 וכני מילי תוך י״ב חדש אבל לאחרי יב״ח אמר
 זללה״ה, ע״כ המליצה פתח באב וסיים בזקן
 ואתיא תוך קול מר והכל עומדים באשרי
 אב בחכמה קול ברמה, גדול אדוננו אשר
 יצר את כאדם בצלמו, בצאחו מרחם
 אמו. יצה יצא ושוברו עמו״ אוי לו לארס
 שנשכו חברבר, עברה וזעם וצרה ויעבור את
 מעבר. לדזיו ליה כבר. איבד ושיבר. ויבא עד
 חברון משנה שברון. חיבור עצבים. מדוכה
 במכאובים. כי לא ינוח, והוא זנוח, לו
 • יחיה שנין אלפין צרות רבות סבבונו מסתחרין
 עניו בהקפין. אדם. ילוד אשה. בקוצר רוח
 ובעבודה קשה, זה רודה וזה מרדה, ״אחד
 הצבאים אשר בסרה, ואחריתו כיוס מר
 בעמק הבכא בארות בארוה. חמה אשרי
 שיאחז יאחזוהו בלהות, עמוס התלאות. הנהו
 עומד יד ה׳ הויה. בחולאים רעים. והקול
 נשמע ביא ביא. בשעה משלחת. נקצר לשחת.
 וירד בשוחה עמוקה, בוקא ומבולקה. והקצר
 נפשו בעמל הרש ולא חמל ללקוט שושנים. בני
 אדם מהוגנים מטב שדהו ומטב כרמו. בשנותו
 את טעמו וטעם זקנים יקח. איש אשר
 ירקח. וברוב חשלו יקרע מעלו. שאגה לו כלביא



 יעקב טז
 מרור כורך, את קובעת כוס התרעלה הזאת
 אין לה מנחם מאנה להתנחם, מנחם ציון הוא
 ינחמיה יאריך לה ימים וימלאו ימיה ראה
 תראה בשמחת הבנים הקטנים, גס בנים ובני
 בנים, בגזרת ערין פתנמה, ובממר כיין המשומר,
 אשרי האיש שככה לו מה טוב חלקו וגורלו
 היתה לו עדנה, בי״ג נהרי דאפרסמונה, אלין
 לרבי אבה׳ו טל תורה מחיהו, באתר דזקוקין
 מורא, זו תורה וזו שכרה, מתענג בג״ע
 אלקים עם הצדיקים כל יראי אלקים נפשו
 היפה תדושן בגנזי מרומים, צדיקים יושבים
 ועטרותיהם בראשיהם, ישרים ותממים חכמים
 ונבונים, נערים גם זקנים, והדרת פני זקן,
 אב לבנים, קול ה/ חולל לנחם המדוכים
 והמונים ואת עמלנו אלו הבנים, נפשו
 בטוב תלין וזרעו ירב, זרע רב, ומשל ממשל כל
 אשר באהונם אהל, ישרים, יפריח, יפרי נצר
 אףיזריח, רחמנא אדכר לןזכותאבות להגן בעממ
 תאמר די לצרותינו, מכאן ולהבא, לא נוסיף
 עוד לדאבה, ומצאנה מנוחה. ונסו יגון ואנחה,
 יחד כולנו מעשה אבות נעשה גס אנחנו גס
 בנינו ולכל עם הקדוש הזה אשר הרשוני
 אזרוכי, עשרוני ובחרוכי, הלא המס הרבנים
 המובהקים, גדולים צדיקים, ואחריהם כל
 ישרי החכמים השלמים מחוכמים, אלוף אומר
 אשרי העם הבאים לגמול חסד אתה ה׳ תשמרם
 וכצינה רצין תעטירם, תבלו בטוב ימיכם
 ושנותיכם, יוסף ה׳ עליכם, אורך ימים ושנות

 חיים ושלום יוסיפו לכם, מנער ועד זקן,
 אב אח בן ירצה קול תחנה, עד מחי ה׳
 בא עת לחנכה, הנח להם לישראל
 מנוחד, והיתה הרוחה, וראה כי עמך הגוי
 הזה, בין שבעים זאבים דל ירזה, יהמו נא
 רחמיך עליו, כי שלח ברשת רגליו, סבבונו
 בכחש כתרונו, אכלונו הממונו, זה רודה. וזה מרדה
 לית המכותא בעבדי ויאכל גס אכיל את כספנו
 היינו חרפה לשכנינו לעי וקלס לסביבותינו,
 הן גויס כמר, אשרי תבחר ותקרב ישכן
 חצריך והעם אשר בעריך, נחזי אנן כל מאי
 דאמי־ו רבנן דברי נביאים העתידות, קץ
 דניאל איש חמידות, בן ישי בראש, ייתיה
 ונחמניה, הא מטה זמניה, מלכותיה מלכות

 עלם

 אביר
 ״ולמשמר, זאת קומתיך דמתה לתמר,

 אשרי האיש שלא חמאן בראשונה הוא היה
 נטמן, ואל יראה ברעה, ויאכל גם
 אכול את לחם דמעה, ווי לה לארעא דישראל
 דחסרה לה גברא רבה רב פעלים מקבציאל,
 זקן ויושב בישיבה הארז אשר בלבנון שר הצבא
 הוא היה משיירי לקדושים אשר בארץ המה
 ואדירי, לן יאות למבכי לן יאות למספד אבל
 •כבד זה, דתבר גזיזי, לבי לבי יזעק בחבלו
 להשמיע במרום קולו כי הושלך לארץ נער

 נזרנו הן גוענו טלנו אבדנו וזקן,
 אב רחמן, נטע נעמן, קול הנער, איש בער
 אליהו בא, בנפש דאבא, עין במר בוכה
 בעמק הבכא, וארים את קולי ואקרא לספיד
 לצרה צרה כמבכירה, אוי לי על שברי פנה
 זיוי פנה הודי, פנה הדרי עטרת תפארת לראשי,
 את שאהבה נפשי, ניחר גרוני בקראי לך אבי, ואין
 קול ואין עונה יראה ורעד יבא בי, למי נפנה
 לעזרה* אף ישועתנו ביום צרה׳ על מי עזבתנו
 כי רחקת ממנו, בניך בני רחומיך, טפחת
 וריבת בדמעות עיניך, מה אענה ומה אומר
 ולבי חמרמר, אשרי מי שבניו הבנים הן
 ל יש״ ר אל צועקים: נאנחים ונאנקים, ויבא
 אברהם, כאיש נדהם צועק במרה, ווי לן דמתנן
 חסודי מחסרא, אבי אבי׳ הביטו ודאו אם

 יש מכאובי כמכאובי,
 •ויוסף גם הוא עיניו נוזלות מים, יגע ורפא
 ידים, יצחק וי:ראל המז בוכיה,
 ודמעתם כחול וכאבק דרכים, על אלה אני
 בוכיה, שפר קודמי להחויא, רחמניתו אשר היתה
 עליהם, וירא בצר להם, אוי לני כי פנה,
 ויעזב אותנו כצפור נודדת מן קנה. מן דכאיב
 ליה כאב אזיל לבי אסיא, דהוה מוכח לן

 במילי דשמיא, כבי הורה זקן,
 אב ואס קול באשה, גרושה מאישה, צר לי
 לאס תבכה, בלב נשיר ונדכה, הבעל
 עננו והנה איננו, מנעורי גדלתני כאב,
 רחמתני כרחם אב, חין איש מת אלא לאשתו
 וירב תפארתו, בואו אחי בואו רעי לספוד
 •לצרה, קראנה לי מרה, מה אעידך מה
 אנחמך אמי רעיתי האלקים מנע ממך,
 •האמת אדונתי כי גדול כים שבריך, מצה



 יעקב
 נוטנת חלק מזונותיה הרוחני מזיו השכינה
 על צד החסד והחנינה, ע״ד מן דאכיל דלאו
 דיליה בהית לאכתנוליה באפיה, משא״כ
 בבואה עתה לעולם השפל וכפתה את יצרה
 וםגלה מנות ומע״ט כשהיא חוזרת אל בית
 אביה, מלחם אביה תאכל מן הדין בזרוע

 ולא מצד החסד,
 ובזה פי׳ הרב מופ״ה כונת הכתוב ב־בות
 הטובה רבו אוכליה ומה יתרון נבעליו יכה
 ראוח עיניו וכונה ברבות הטובה׳ בעיה״ב
 רבו אוכלים שהם הנשמות שבחה לעוה״ז
 ושעודס שם לא באו הם נזונים מן הטובה
 אשר ברא ה׳ וא״ת א״כ מה, יתרון לבעליו
 לבואה לעולם הזה השפל לז״א לפי
 ראות עיניו שמקודם היה בהית לאסתכוליה
 לא כן אחרי בואה נזונית בזרוע ויחזו את

 האנקיס,
 ואולם ראיתי להרב אשד הנחלים ז״ל שהביא
 החש״ו זו, וחקר עוד הרב הכד
 דסוף סוף עדין היא נזונת מצד החסד
 והחנינה ואפ׳ אחרי בואה וסגילה
 מצות ומע״ט ע״כ אין לה פ״פ לקבל שכרה
 בזרוע, והוא ע״פ מ״ד בגמרא דברכות אמר
 רב בכל יום ויום מתחכם עליו יצרו של אדס
 ואלמלא הקב״ה עוזרו אינו יכול לו. דכתי׳
 צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו וכר וכתבו
 המפרשים ז״ל הקב״ה עוזרו לאדם להצילו
 מיד היצה״ר ולסגל מצות ומעש״ט, מכאן
 נראה שאלמלא הקב״ה עוזרו צא יכול האדם
 לעשות מצות וכו׳ ונהפך הוא שח״ו יפול ברשת
 העברות, ועפייז פי׳ המפרשים ז״נ כונת
 ברשות הכתוב הנד צופה רשע לצדיק שהוא היצה״ר
 ומבקש להמיתו, ר״ל להחטיאו להמיתו בעוה״3
 ה׳ לא יעזבנו בידו ליצה״ר אלא עוזרו לצדיק
 וא־ית א״כ איך ירום ראש הצדיק לקחת שכרו
 בעוה״ב מכר. הזרוע. לז״א ולא ירשיענו
 בהבפטו שלא יאמר לו הקב״ה לאדם ביום המכסט
 אלמלא אני עזרתיך, לא היית יכול לו אלא
 נותן לו שכרו במושלם ומעלה שליו כאלו
y׳r סגל בלתי עזר כלל, ובזה פי׳ הרמב״ן 
ל  וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות חת י

 המצוה הזאת ר״ל אפי׳ נשמור לעשות את
 המצוה

 אביר
 מלם ושלטניה אלף אלפים ישמשניה, אז
 ימלא שחוק פניו, יודע בגויס לענינו, ואדוני
 אליהו מגר חרצין בלבוש מלכות בסדינן
 המצויצין, קולו ישמיע מקצות הארץ יופיע
 לקבץ את נדחי ישראל, לאמר בה לציון גואל
 עורו ישנים השוכבים כי על אורות כמטר
 וכרכיבים והיתה לה׳ המלוכה אשרי העס
 שככה, משיחה ריכא ובר ריכא, וכמלך

 דוד זקן,
 ייבבו ה׳בנים ריתאוננו ה׳רבנים על םלוקו
 ש״ץ ובפרט כאיש הירא את
 ה׳ ובמצות יו חפץ מאוד יוסיף דעת יוסיף
 מכאוב, כי צדיק שמת אין לנו תמורתו,
כשאני לעצמי, בריה אני בליובח הכתוב  י

 קבעו חובה, כי נפלכ עט״ר וצ״ת א״א
 הראש, בשמים ראש, אבי העזרי, הודי והדרי
 ראוי בכל עת אזכרנו, אשכח ימיני אס
 אשכחנו, אך ידענא בגויה׳ דמר דלא ניח״ל
 בהכי לספר בשבחו מרוב ענותנותו היה
 מחשיב עצמו כאין ירבו כמותו. ואונס בעבור
 חובתי הכי אמרתי אימא מלתא דאתיא
 מדרשא דעביד פרישא, הס המדברים בענין
 הנשמה, ואתיא תוך תוך ענין כבוד אב
 ואם דברים שבחובה, הלא היא כתובה יהיו
 לרצון אמ״פ והגיון לבי, לעשות נ״ר לאדוני

 אבי, וזה החלי׳ בעזר ה׳ צורי וגואלי,
 הנה זאת חקרוה ראשונים כמלאכים
 זיע״א הלח כיא בספרתם מדוע עשכ
 הי ככה, להביא את כנשמה הקדושה והטהורה
 זכה וברה* אשר היא חלק אלו״ה ממעל
 אל ארץ ציה וצלמות להכניסה בסכנות
 עצומות בעונות וחטאים, ואף אס יתגבר על
 יצרו בעודו איש סוף סוף סופו הולך אל
 המקום אשר היה שס אהלו בתחנה, כאשר
 היתה באמנה, וכיון שכן מה זו ביאה מה
 זו שיבה כנח לה כבתחילה ואל תכי במקום

 שקרוב להפסד ורחוק מן השכר,
 והם אמרו כי החקירה זאת עמד עליה
 מרן ב״י זיע״א לדמגיד הדובר אליו
 והשיבו שהגם היות שהשכר המושג אחר
 המות הוא עצמו אשר היה שם שם לו
 בתחילה, וכיון שכן מעיקרא היות הנשמה
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 עולמוח ואני אמרהי לריר, יגעתי כי דייק בגמיטריא
 שיי חסו לרייק ר״ל לש״י דוקא והרי יש לי

 הרבה מזה, עכד״ק הכמיש:
 ועפ״י דרכנו האמור לעיל אח״ש והוא חדאי
 קדמו ליה ידיעה לר״א דעיקר ביאה
 האדס לעוה״ז הוא כדי ליזין בזרוט מזיו השכינה
 והוקשה לו דעדין הקושיא במקומה עומדח דסון*
 סיף נידניח מצד החסד והחנינה מטעם שאלמלא
 הקב״ה עיזרו וגי׳, לז״א אילין דמאן והצא אין
 בריה אצל בוראה כלום לפתוח פה לקבל שכרה
 מצד הדין. א״ל אעפ׳׳כ כס דדך׳ לז״א אילין
 דאבהו ואני א.זרתי לריק יגעתי מטעם הנז׳,
 אכן עתה נודע לי שצ״נ שככל הוא מחסרו
 יח׳׳ש אפי׳ אחר ביאתי לעוה״ז וזהו אכן משפטי

 אח ה׳ שהוא מפס ה׳ וכוי:
ה פי' המפרשים זיעי׳א כונח הכחוב בחהלים מ  ו
 ולך כ׳ חסר כי אחה חשלס לאיש כמעשהו
 והקשו רםול״ל תשלם לאיש מעשהו בלי כ״ס
 הדמיון, אך טפי׳ האמור אח״ש וז׳א ולך ה׳
 חסד ר״ל אפיי אחר ביאת הנשמה לעוה״ז
 וסיגלה מצווח ומע״ע אינה נזונת בזרוע אלא
 לך ה׳ חסד יען כי אחה חשלם לאיש כמעשהו

 ממש בלחי שוס עזר וסייע כלל:
 וכפי״ז נלע״ד אם יראה בעיני מו״ר לפרש
 כונח הכחיב וזיח ויאמר הי אל אברם
 אל הירא אברס אנכי מגן לך שכרך הרבה
 מאוד, והוא דילר״ק האדם הגדול בענקים נשיא
 אלקים ממי היה מחירא עד שאמר לו הקב״ה
 אל חירא אברם, אך כפי האמיר אתי׳ש ונקדים
 עיר אח הידוע שהצדיקים כל יי״הס סס
 מושבים בעיה״ב והעים׳׳ז אצלם כאין והנה
 אברסם היה מחירא משענח שהקביה עיזרו
 וא״כ אין לו לאדם פ״פ לקבל שכרו מן הרין
 כ״א מצד סחסר והחנינה וא״כ מאי אהני ליס
 בביאחו לעוה״ז, לזה הקב״ס בוחן לביח וכליוח
 וכו׳ יודע נפש צדיק, ולזה אמר לו הקב״ה אל
 חירא אברס מחששא זי אעפי׳ שאנני מנן לך
 בעוהיז מן היצכ״ר אפ״ה שכרך םרבס מאוד
 שאני מעלם עליך כאילו סגלת הכל בלחי שום
 עזר וסיוע מאתי אלא שככל ממך ושכרך הרבה

 מאוד לעוה״ב ולא תירא ולא חחח, וק״ל:
 נמצינו למדים שהכל הוא מחסדו יחכרך שמעלה

 עליו

 סמצוה הזאת׳ אפי״ה נחשב לני בחורת צדקה
 מהקב״ה יטן שהיא עזרני, ע״כ, ועפ״ז פרש
 .כרב ישרש יעקב זיל טנח הנמרא כד דמך
 ר׳ אבהי אחזו ליה ינ׳ כהרי ראפרםמונא דכיא
 אמר אילין דמאן אמרי אילין דדך, אמר כל
 אילין דאבהו ואני אמררי לריק ינעחי אכן משפטי

 אח ה׳ ופעולחי אח אנקי/
 וחוץ מדרכינו ראיחי בכתבי הקדש של טט״ר
 וצ׳ח א״א הראש .:כמ״ש זיט״א שפי׳ כמאמר
 הלזה כמין חומר ודקדק הוא דל חרי דקדוקי
 חרא דחיבח דמאן ר״ל של מי אלו היו ולא
 הי״ל לזמר אלא אלין למאן ועוד איך ח״ו יעלה
 על דעח ר״א לומר אני אמרחי לריק יגעתי
 וכלא אין סקב״ס מקפח שכר שום בריה, וחי׳
 הוא דל בסקרים מ״ר במ״ס עוקצין אמריב״ל
 עחיר הקביה להנחיל לכל צדיק וצדיק י״ש
 עולמות כניא להנחיל אוהבי יש וכו׳ ופליגי בה
 הרמב׳ס ורש״י ז״ל הרמב״׳ם פי׳ אין הכונה
 דש״י עולמות ממש אלא ש״י פעמים עגוניס
 ועידונים יחעטגיס בעוה״ב כנגד העוהיז, ורש׳׳י
 דל פ־׳ עילמוח עולמיח ממש. עוד נקרים מ״ר
 בגמרא דר״א בר פרח חלש א״ל סקב״ס יסבנא
 לך יג׳ נהרי דאפרסמונא דכיא. אמיל רבש״מ
 אלן ותו לא. אמ״ל ולחברך מאי ניחיב להו
 אמר קמיה דבק העולמים מגברא דליה
 ליה קא בעינא׳ ופי׳ רש״י דל בחמיה וכי מגברא
 דלית ליה קא בעינא יש לך הרבה מה ליחן
 •לי ולחברי. ומהרש״א דל פי׳ שאמר לי הקב״ה
 מה שאהה מבקש מחר וכי מחלק עוה״ב של
 מבירך אתן לך ואמ״ל ר״א דודאי מה שמוכן
 למבירי כ צדיקים איני מבקש אבל אני מבקש
 לתת לי מגברא דלית ליה ר״ל דלית ליה זכות
 ליחן לו חלק בעיה״ב שחחן לי אחה חלקו, וכמ״ש
 בגמרא זכה ניטל מלקו ומלק מבירי בג״ע
 והישע ניהל מלק הצדיק בגסינס ימיהי לו
 מקראי. ובזה יט״ן כי ר״א היה ס״ל דם״י
 עילמיה >;ם טולמיח ממש כיס רש״י דל וא״כ
 יג׳ נהרי אינו מן המנין של י״ש טולמוח רק
 שהם מחלק איזה רשע לדא אילין דמאן למי היו
 וזכיתי בהם אני, א״ל אילין דידך ר״ל טרוניס
 וחעניגים מלבד השיי טילמוח, כ״ס םרמב״ם ז״ל
 לכן אמר כל אילץ דאכהו היג׳ נהרי וסש״י



 אביר יעקב
 עליו שמשם בלי מזר, א״כ. אינו יכול לקבל יורנו סמורס סדין מס מי. חשובה לכר סשוע
 שכרו מן הדין כ״א מצר החסד, וםלרא קושיא היא מסדין עם שמעין לסעור וסטעם כבר
: כחב הרשב״א דל והביאו מהרי״ק שאין המזיק ס א י ו 3 ס ז א מ ח כ ן ד  צ

 וראיתי להרב דרכי הים שישב.. החקירה הזאה חייב בנזק אלא בנזקי עצמו או כנזקי ממוכ
 או שהם כנזקי גושו אבלי וז״ל הן אמח שסארם אפילו כגון שורו שהזיק או שהם כנזקי

 במשלח לא לנזק אחי ממילא, וכחב עיר דל
 לרוחה דמלחא אוסר אני דהדין עם שמעון
 הדין אמה מכח המשניוח שלשס סמה מסיבי
 א׳ שנינו בפי המדליק אח הגדיש היה גדי
 כסוח ושבר סמיך לי ונשרן* עמו חייב ות״י
 רש״י דל חייב על הגדי ועל הגדיש ופמור על
 סעבר מיון דלא סיס סמבד כסוח סיס לו
 לברוח, ואם כן סדברים קיו ומה החם שהוא
 סמיחו בידים אפ״ס פמיר ממיחס וחשלינדן
 . משעם שסיס לו לברוח כ״ש סכא שיספיק השעם
 שלא היה לו לילך השליח ובודאי פשור שמעון
 ב׳ כניני בש׳ אלו הן הנשרסין דחפו לחוך
 המים או הפילו לחוך האש ויכול לעלוח משם
 ימח פעור ואמרי׳ בגמרא דרבוחא קמ״ל אע״ג
 לזה רחסי, וכפילו בידים כיין דארס אמר כיוצא
 בו יכול לעלוח משם ולא עלה ומח ששיר. כ״ש
 הכא דלא היה לו לילך וא״כ בוראי ששור שמעון;
 ג) גרסינן אמרינןבס־ כצר הרגל הניח גחלת על
 לבו ומח פעור מטעם דהיס יכול
 לסלקא, וק״י בנ־ד שהוא פשיר שלא היה לו
 לילך. וכחב הרב הנד וכיז הוא דיקא באדם
 אחר אבל כאב ששלח אח בנו בשליחוחו ונשבס
 הבן ונהרג רמייב האב בנזקי בנו מכוס דאינו
 יכול לסרב מלילך בשליחוחו וק כחג מהר״מ
 דל הובאו דבריו במרדכי ודל האב ששלח
 אח בס למקום אמר ונשבה חייב האב לשדות
 אח בנו בין• ששלמו במקיס סכנה» יבין

 אם שלמו שלא במרום סכנה:
 ומזה הטטס גיסיה נחחיב כביכול לסיציא אח אבוחנו
 ממצרים שהרי מחחלכ כחי וירד מצרימה אניש ע״5
 הדיבור -יאחיז וירעו אוחנו המצרים וכד א״-
 מהמילה ירדו באונס ולא ידעו שהמקים משולן
 ואס׳ ידעי שליחיח האב ואין יכולים לסרב נזש

 הוא נעצמו ייד לסיציאם:
 ומה יחסרש לע״ד כונח הכחוב שאמ״להקב״ם
ל ר  ליעקב אל חירא.מרדה מצרימה אנכי א
 ממי מצרימה ואנכי אעלך גס עלה ר״ל אצ
 תירא מרדה מצרימה כי אנכי אומר לך שתרד

 וא״כ

 אחרי בואו וסגל מציח ומעש״מ אין לו פ״ס
 לקבל שכרו &ן סדין. ואולם איחיה בחקנחא
 שיקמ שכרו מן סריןס״י שיעשה המצוח וההורה
 בשממה רבה ובהחלהבוח גדולה אזי הוא מדקדק
 ע״ע ומוסיף סינים ונדרים ביחר שאח שלא
 לעבור על דברי ה' יא׳׳כ ראוי הוא שיעיל
 שכרו ברין ולא מחורח חסד ומנינה, ובזה פי׳
 כונח הכחוב עבדו אח ס׳ בשמחס. וע״כ חזכו
 בואו לפניו ברננה מצד הדין ולא מחירתהחסד

ה ולא בסיה לאסחנולי וכר. מנ  כ״א נ

 1עפי׳׳ז ראיחי בכחבי הקרש עכי־ר א״א

 הראש (הריני כמ״ש) זצוקלללהיה שפי׳
 כונת הכתוב יקהלח. וז״ח וראיחי אני כי אין
 מיב מאשר ישמח האדם במעשיו ר״ל איןמיב
 לארם בעוס״ב כ״א מאשר ישממ סאדם במעשה
 המצית ומעש״מ לעשיח אוחס בשממס רבה, כי
 הוא חלקו ר״ל השמחה היא זאח חלקו מכל
 עמלו שימול עליה שכר סן הדין בזרוע לא
 כן על טשייה הייציוח אינו נושל שכרם בזרוע כ״א
 מצר החסד והחנינה, וזהו כי הוא חלקו ר״ל
 אפיי הוא בטוה״ז עשה אח זה החלק לעוה״ב

 ויטלני פ״ס הרין, עכר״ק, דעיא •
 והרב דרש אברם דל ״חרק להמקירה
 הזאת ובעיניה כמאן רליתא י האי קושיא
 זו ור״ל שהקב״ה ית״ש מצר הדין היא ממויב
 כביכול לעדר את האדם מן היצה״ר ומה
 שיסגל האדם מצווח ומעש״מ הוא שלו ונזין

 בזרוע ולא מן החסר.,

 והענין הוא עסי׳ מ״ש מהרשר״ם דל בחו״מ
 שאלה -בראובן שהניח את .בנו משרת
 אצל שמעין בשכירות והחנה עליו שלא ישלחנו
 מחוץ לטיר לימים היצרך שמטון לשילחו.למקום
 אחד ושלחו ונאנס הבן דנשבא או נהרג, וראובן
 שואל משמעון. דמי בנו ששלחו בטענה שכבר
 התנה עליו שלא ישלחנו ושמעין שומן שהוא
 בר דעח ולא הכייחו לילך ואם הוא שלחו היה
 לו לסרב וכ״ש שיש לי תנאי ע״ז שלא ישלחנו
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 ואם יראה בעני מו״ר לסיס נכי טוב
 בהוציאך אל! הטס ממצרים חעבדון אח
 האלהיה עצ כהר הזה וידוע שהיצה״ר נקרא
 כר ע״ד שאזיל שלעח״ל מראה לצדיקים אח
 כיצה״ר כהר חבור הללו בוכים וכו׳ וטפ״י
 כאמור יאמר נא הרשע שילך רטשה תאוח לבו
 בטענתו שהקבייה עוזרו ואס ח״ו עחה לא עזרו
 א״כ אין עליו טון אשר חטא יען כי הקב׳׳ה
 שלחו צעוהיז ונשבה ביר היצה״ר, לז״א הקב״ה
 בהוציאך אח סעס שהם נר־ן של האדם ממצרים
 ממקום צר תעב־ון את סאלקיס על ההר הזה
 שהיא היצה״ר שאחה תתחיל מקידס וסקב״ם.
 יעזור אוחך עי׳ד שאמרו בז־ה״ק אחערוחא דלמילא

 מאחטרותא דצחתא;
 והרב משכנוח יעקב ז״ל בדרשותיו הביא טנין
 החקירה של הנשמה ואמר מר אחרי
 החבונן האדם לדעח מהוחביאח הנשמה לטוה״ז
 הוא כי מקודם היחה הנשמה היא לבדה העולה
 במעלוח אבל בבואה לעוה״ז חזכה ותרויח כי
 חמלה אגבה במעלוח חלק הדומם צימיח חי
 מדבר גס סס באמצעיה הנשמה יזדככו ויעלו
 שכרם גס בעולם הנשמוח גס בחח״ס ועוד כי
 אשר מציגו שסוא יח״ש טיב ומעיב לכל גם
 כן רוצה שהנשמה שהיא חלק ממנו יחברךחהא
 מטיבה לאחרים בטוה״ז ובטוה״ב בעוס׳׳ז אם
 הים חכם ללמד לבניו ולתלמידיו חכמה ויראת
 ה• ולהדריכם בדרך ישרה ולהוכיח לרבים ורבים
 ישיב מעון ע׳י דרשוחיו במוסר המשבר
 אח הלב (כמ״ש עט״ר וצ״ח א״א
ד  הראש הכנדש שהיה דורש בהיוחו במצרים י
 שנים באמת עליו נאמר רבים השיב מטון
 ולמרס תורה ומשניוח וזוה״ק וביראת ס׳ כל
 היום זכרה לו אלקי׳ לטובה יכ׳׳ר שחנצב״ה זיעיא)
 ועיר אפיי עד מוחו היא מטיב לאחרים במיתתו
 כמ״ש בגמרא על ש קירי כמשכן זכר
 שהקב״כ ניטל צדיק אחד ומכשר סל כדור ואין
 לך טובה גדולה מזה שהצדיק על כל עם הקהל

 יכפר במיתתו:
ה חקר כרב יקרא רםכבי דל חקירת חכם מ  ו
 ודל הא די,י״ל בכל מקים שמיתת הצדיק
 היא לכסרה על הדור תינח אם הצדיק הוא מת
 ולא השלים ע׳ כנה אה״ן אבל אם מח

 והוא

 וא״נ גזירחי הוא שאנכי שלחחיך בשליחוחי,
 וכיון שאנכי שלחתיך לזה מחויב אנכי שאעלך

 גם ענה ולא תירא ולא חיחח:
 ועפי״ז יתסרש כונת ככתוב ביעקב אע״ס
 ויקומו כל בניו וכל בנוחיו לנחמו וימאן לסחנחם
 וכר׳ והדבר סלא איך יעקב אע״כ לא אבא
 לסחנחס והרי קייל נ־ לבכי וזי להספד ועוד
 אמרינן כל הביכה על מהו יוחר מדאי וכר,
 אך לסי דרכינו את״ש והוא שיעקב שלח אח
 בנו לראיה אח שלום אחיו והמקים מקיס
 סכנה כי ידע שאחיו שונאים אותי, ויוסף כגם
 שידע שאחיו שונאים אוחו עכ״ז אינו יכיל
 לסרב בשליחות אביו, וכבר אמ־ינן •שכאב ששלח
 את בנו ונשבה או מת או נהרנ דחייב האב
 באונסי בנו או מיתה או תשלומין, זא״כ יעקב
 בההוא סחדא יחיב שהוא שלח את יוסף וטרוף
 טורף דחייב יעקב מיחה חיו ט״ז, לז״א
 וימאן לההנחם, ויאמר סיבח צערי כל כך אינו
 על יוסף שמח כי המיחה שכיחה וזה כל הארס
 אבל גדל הכאב הוא כי ארד אל בני אבל
 שאולה כהוא סקבר בשביל יוסף, לזה ויבך

 אוחו אביו, ארע״ה:
 העולה לנו מכל סאמור שאם האב שלח
 אח בנו או מח או נשבס או נשבר
 דחייב האב וכ״ש אם יודע ששלחו למקום סכנס
 אמור ממחה גבי הנשמה ג״כ י״ל שהיא
 בנו של הקב״ה ושלחה בט״כ ע״ד שאמרו רדל
 בע״כ אחה נוצר והמקים הוא מסוק לחטוא
 דכתי׳ אין צדיק באיז וכו/ והוא אבינו רועיני,
 א״כ כדר דינא דמחויב כביכול לפרות אותנו
 מיד היצה״ר כס׳ מהר״ס דל ומה שנסגל מציוח
 ומע״ט שלנו הם ונזונים בזרוע, ואזדא לה

 החקירה הנד;
 ובפי דרכנו ראיחי להרב ככד שפירש כונח
 הכתוב ברמז ודת ויאמר כי אהיה עמך
 זזה לך האוח כי אנכי שלחתיך שהוא רומז
 טל נשמת האדם, דיל אל חירא האדם מביאת
 העיהיז בשביל שהוא מקים סננה אל תירא
 מזה שאנכי אהיה טמך להצילך מיד היצה״ר,
 יזה לך האוח כי אנכי שלחתיך לטיה״ז וכיין
 שאחה באתה בשליחותי מחויב אני לטזור אוחך

 מיד היצס״ר:



 אביר יעסב
 נשמוחיהם של צדיקים והרי קי״ל רכסן אסור

 ליפמא למתים כירוט ;
 ותירץ דל וחכס עיני לסרב מירח כסף בסרשיז
 בא שכתב וזיל דלמ״ד בזבחים דלא
 נסתלקה סכסונס ממרע״ה אלא מזרעו דכתי׳
 בניו יקראו על שבע הלוי ולא היא וכה״ג היה
 וחולק בקדשם היה א״כ מי התיר לי למשה לימול
 את עצמית יוסף יממא עצמו כיון שהוא כהן.
 וישב ע״ס מ״ש הרמביס דל ודל נשיא שמה
 סכל מממאים עליו ואפי׳ כהנים עשאוהו כטס
 מציה/ והרי איהא לסריא בירושלמי שאס^
 הככנים הס מטמאים לנשיא שמת כמת מציה, ואין
 לימר דהרמב״ם והירושלמי איירי בכהנים הדיוס
 ולא בכה״ג הא ליתא דהא רימו אותי לסת
 מציה וכשם כבמת מציה מטמא אפי־ כס-נ
 ה״נ בנשיא ואפ׳ כה״ג ומצינו להתו״ס בסרק
 מי שהיה נשיי שכתבו בשם ר״ח כהן דאמר
 שאם סיס נמצא ביום שמח ר״ת היה מממא
 לי ואעס״י שהוא כסן, ואפי שר״ח לא סיס
 נשיא מ״מ כיון שסיא ח״ח וצדיק וגריל הלוי-
 הוי כנשיא. יכיכ הרב ב״י דל דגדול סדיר הוי
 כנשיא וצגביסו אין קדושה ואין כהונה ימוחרוס
 הכהנים גדולים להטמאות, ומציה רבה נמי איכא:
 ובכן ראיחי להרב ישרש יטקב דל שכתב
 לסי העם זה היחר לכקב״ה לשמה עצמי
 כביכול בשביל משה עש״ב. וא״כ כיין דיוסן*
 היה נשיא כמש״ה שמניאלקים לאלון וכי' יאפי
ה י  אם ח״ל שהוא לא היה נשיא חכם וצדיק ס
 וא״כ לזה הוהר לו למשה להממם לו יליעיל
 עצמותיו, וא״כ גם הכא בנ״ל כיון שהצדיק הזה
 דמח בזמנו הים חכם יצדיק יבסרש שהוא זקן
 א״כ גדול הריר היה לס״ז כוחר לי למיכאל ליממא

 לו ואדרבא היא מציה:

ת ו ל ע  נםצינו למדים מכל האמור שכמה וכמה מ
 מוטח לביאח הנשמה לעיה״* הן כדי
ש  ליזין מרוע והן לזכיח אח הרבים מכמה שכי
 והן כדי לזכית להעלוח עמה דומם צומח חי
ב ק ע  מדבר כאמיר. ובזה סי׳ הרב משכנות י

י ר  ז״ל כינת הכתיע אמרו צדיק כי סיב כי ש
0vpy מסלציסם יאכלו. דקשס סתח כלשון יחיד 
 בלשין רבים׳ ולסי האמיר אח״ש אמרו ±2

 הצדיק

 וסוא זקן ושבע ימים בחורה ובמציות חפצי
 חמיד איך אמרינן שהוא לכסרס על הדור והרי
 ימי שכוחנו בהם שבעים שנה וכבר השלים
 זמנו עד אימח ליחיה וליזיל, וישב הרב
 אשכחנא לה סחרי דמה שמיחח הצדיק שמח
 בזמנו מכסרת אינו בשביל המיחה עצמה כרי
 שנקשה כן. אלא מכפרת ע״י שמתקרבת נשמתו
 קרבן לפני ה׳ במזבח ש״מ מיי מלאך מיכאל
 ש״ה כמו שמצינו במנחוח יזיל לעילם זאח על
 ישראל אמר ר״ג זה מזבח בניי למעלה
 ומיכאל ש״ה סומר ומקריב עליו נשמות של
 ישראל, וכתבי החו״סע־ז דאיחא במדרש דהיינו
 נשמוחיהם של צדיקים דוקא, לכן הוא מכפר
 כמו שמכפרין םקרבנוח מכפרח נשמח הצדיק

 הזה שמח בזמנו.
 ועפי׳׳ז תירץ הרב הנד חרי מאמרים דסתרי
 אהדדי דבהכיא דמנחיח כתבי החו״ס
 בשם המדרש דמיכאל הוא המקריב נשמוחיםס
 של ישראל. ואלי במדיר פ' נשא איתא ע״ס
 ויםי ביום כלות משה להקים אח המשכן אמרי
 בשמה שאמר הקב״ה למשה לעשות המשכן רמז
 למס״ש שיעשו גם הם משכן למטלה, ובעת
 שהוקם המשכן למטס הוקם כמשכן למעלה
 וזהו משכן סנעלס שבו ממ״ט ש״ה העימר
 ומקריב כשמותיםם של ישראל׳ הרי בהריא
 שמט״ס סיא סמקריב יא״כ חרחי דסתרן אהדדי.
 וטפיי האמור ישב הרב סנז׳ דמר אמר חדא ומר אמר
 מדא ולא פליגי מה שמקריב מלאך מנדט הם הנשמוח
 שמחים במבחר ימיהם שמיחחם היא דוקא
 לכסר פל הדיר, אבל הצדיקים שמחים בזמנם
 והשלימו אח חיקם המקריב הוא מיכאל שמכפרים
 עלי ירי ההקרבס כחמידין ומוספין האמור לעיל
 מינה, וכמו שמצינו בחמירין ובמוספין שמכפרים
 על העינית כמ״ש בגמרא לא לן אדם בירושלים
 יגידו מין שהרי תמיד של שחר היה מכפר
 מל המבריח של הלילה ותמיד בן הערבים
 היה מכסר על שבירוח של היום לזה מיחחו
 של הצדיק שמחקרבח ע״י מיכאל ש״ה מכסרת

 בכקרבחה ע״כ טם ישראל:
 והנה הרב דרש אבדם דל חקר ע״ז חקירה
 ודל דיש לנו לדעת דמאחר רמכאל הוא
 כהנא רבה דלעילא כידוע איך הוא המקריב
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 איח לך למימר דאזלינן בחר חבה מ!/ א״כ
 שמא ח״ו בטטנם זו דאזלינן בחר רובה חלך
 ותשוס| טמהם, לז״א אל חסנו אל סאליליס

 שהם עובדים לאלקוח הרבה, טכד״י דל:
 והנה על ענין כבוד אב ואם הואיל ואחא
 לידן טמא ביה מלחא מצינו בגמרא
 בקידושין דרש עולא אסחחא דבי נשיאה
 מ״ר י ־ידיך ה׳ כל מלכי ארץ כי שמטו
 אמרי סך מאמר סיך וכו־ אלא בשעה
 שאמר הקב־כ אנכי ולא יהיה לך אמרו
 אוה״ע לכבוד עצמו הוא דורש כיון דאמר
 כבד אח אביך חזרו והודו למאמרוח הראשנוח
 והקשה הרב מטה אסרים דל דאיך חזרו
 והידו וסי׳ רש״י ז״ל דאף הוא שוחף טמהם
 בבריאה האדם ומנ״ל דחזרו וכודו אכחי י״ל לכביד
 עצמו הוא דורש וחירץ בםקדים מ״ר בגמרא
 מנ״ל ראמרינן דיו דכחי׳ ואביה ירק ירק בסניה
 הלא חכלם ז׳ ימים ק״ו לשכינה ידי יום אלא
 דיו לבא מן הדין וכוי מה אביה ז' ימים
 אף השכינה ז׳ ימים, וידוע מ״ר בגמרא
 דג׳ שוחסין יש באדם הקב״ה ואביו ואמו
 וכחבו החום׳ ע״ז שאב ואם כ׳׳א ניחן
 ם׳ דברים והקב״ה נוחן משרה דברים, א״כ
 מכח הםברא הים ראוי צו לארם לחלוק
 כביר להקב״ה סי שנים מאב ואם דכוא
 חלקו ביוחר, ולסי האמח סצינו דםם שויס
 שהרי לא נסגרה סרים כ״א ז׳ ימים
 ועוד מצינו בגמרא נאמר כבד אח
 אבך ואח אמך ונאמר כבד אח ה׳
 מהונך השיה כקב׳יה כבודו לכבוד או״א לימר

 ששניהם שויס:
 וכפי׳׳ז אח״ש מאמר הגמרא דקודם שאמר
 הקב״ה כבד אח אביך שלמדנו ממנה
 שהם שיים היו ס״ל רלכבוד עצמו הוא
 דורש ליטול סי שנים כסברה הנז׳ לא כן
 כששמעו כבד את אביך ונאמר כבר אח
 הי ששם מבואר ששניהם שוים לזה חזרו
 והודו למאמרוח הראשונות דלאו לכבור עצמו
 הוא דורש אלא לכבוד השלושה כולם אב

 ואם הקב״ה:
 ומה סי׳ הרב ז״ל טנח הכתוב בעצמו
 יודוך ס׳ כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי

 סיד

 הצדיק כי שוב ביאחו לטיה״ז, ואיח אדרבא
 אסכא מסחברא, לדא כי סרי מטלליהס שהם

 םדצח״מ יאכלו גם הם אח חלקם כנז׳:
 ומה סי׳ עוד כונח םכחובים וזח׳ איש אמו
 ואביו חיראו ואח שבחוחי תשמידו אני
, ויל״ד דמי חלה זה בזה, אך עס״י, האמור ,  ה
 אח״ש, ונקדים מיד מ״ש הרמ״ה דהטעם
 שנה׳ לט הקב״ה אח השבח, ימן שהוא רומז
 לעיה״ב ממש דשי־זא אלסי שנה הוי עלמא
 והשביעי קדש לה׳ וכיכ השבח וכמו שצריך
 האדם להכין ליום השבח מיום הראשון עד
 יום הד כ״כ האדם צריך להכין צרה לדרכו,
 שהיא עום״ב ע״ד מי שטרח בע״ש יאכל בשבח
 וא״כ השבח הוא דומה לטוהיב כנז׳, ודא איש
 אמו ואביו תיראו, וא״ח מה עשו לי טד
 םאכידם אם בשביל שהביאוני לעוה״ז אדרבה
 איסכא מסחברא שעשו עמי רעה שהיה ניזון
 מזיו השכינה ובם למקום שהוא קרוב להססר
 ורחוק מן השכר, לדא אח שבהוחי חשמירו׳
 וממני חראו שהטעם שנחחי לכס אח השבח
 הוא כדי לרמוז בו טוה״ב א״כ יש לכס שכר
 גדול בעוה״ב, א״כ כשתחבינט בטובוח השיכים
 לביאת האדם לעוה״ז בעיכ״ב אז בודאי שאחם
 ראוים לכבד אב ואס ביחר שאת ויחר טז,
 ובאו״א ראיתי להרב מרס״ס דל שסירש כינת
 הסמיכוה מה מחוק מדבש והוא
 בהקרים מ״ר בגמרא שאל גוי אחד אח ריב״ק
 כחיב בחורחכס אחרי רבים להסוח מ״מ אין
 אחס משיים עמנו א״ל יש לך בנים א״ל יש
 א״ל מה מעשיהם אמ״ל םזכרחני צערי
 שבטח שסם יושבים לאכיל כל אחד הוא משבח
 באלקיו עד שלא זזים משם כ״א קם על סבירו
 מכהו וסוצסו כמה סצעיס אמ״ל עד שאחס
 משוה עמנו חשוה עם בניך, אמ״ל אחס
 שעובדים לאצקוח הרבה כשחצרף האומה
 הישראלית שעיניים לאל אחר והיו הס הרוב
 מכל מין אומה, עיר אמרינן בג״מ מנ״ל דאזלינן
 בחר רובס ממכס אביו ודילמא לאו אביו הוא
 אלא ודאי ראזלינן בתר רובא דרוב בעילות אחר
 הבעל יז״א איש אמו ואביו תיראו, וא״ת אמו
 הינח שאמו ודאית סיא אבל אביו מי אמר
 שאביו הוא רילמא לאו אביו, אלא ודאי מאי
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 והקשו מאי מדיפה נחמם זי י־משאר נחמות
 עד שמישרם הנביא לנחמם בנחמה זו׳ והיי
 דל דסטנס דבכל צרה אשר חבא על האדם
 אף אם יהיו לו מנחמים הרבה אס אין
 להמנממים שום צד קירבה עמהם ולא יש להם
 שוס צער בזאח הצרה אין דבריהם נכנם
 בחוך לב בעלי הצרה שאין נחמחס יוצא
ז לזס י ח ל ה ו ס ש ו ה א מ ״  מלב ומנפש כ
 לא נכנסח כ״כ בלב המהנחמים, אבל
 אם המנחמים יש לכם צפר וקורבם
 עם המחנממים ומשהעים בצערם אזי הנחמה
 נכנסת בחוך לבם ודבריהם יעשו פירוח וידוע
 האס כשמת בטלה יש לה שיחיף גלול בצער
 הבנים ויותר כאין איש מת אלא לאשתו
 ואם היא מנחמת לבנים על מיתת אביהם
 אין לך נחמה נדולה מזו, ודא הקב׳ה אומר
 לסם לישראל כאיש אשר אמו חגחמני על מיתח
 אביו ונכנסים דבריה באוזני בנה כן אנכי
 אנחמכם ובירושלים חנוחמו בטיס וכדי שלא
 להאריך טרחא על מורי ועל אלופי ומיודעי חזרתי

 לנשאי מקדם:
 ויאמר ה׳ אל מכה פקיד כל בכיר זכר לבני
 ישראל מבן חדש ומעלה ושא אח מססר
 שמוחם והוא בסקדים מ״ש המפרשים שמפקימז
 החדש וממלה עד י״ב חודש אומר םקב״ס
 למלאך מ״מ ש-ה להעלות הנשמה של הצדיק
 במפליח, עוד אמדצ שכל הנשמות של ישראל םקב״ס
 ייהן מספרם ביד המלאך הנד ער יום התמיה
 ׳,חת אותם ממנו במספר • ודא ויאמר ה׳
 יזל מש״ה שהיא נוטריקין מ׳כדפ ש׳ר הישנים
 פקיר כל בכיר זכר שהם הצדיקים אשר הס
 קדישנס כבכיר סמי רחם שהיא קדיש לה׳
 אי כל בכור זכר שהם הראשים של ישראל
 כמו הבכיר שהוא הנדול מאחיי כמו
 כן כצדיקים הם הגדולים על ישראל׳ יז״א
 תפקוד אוחס מין חדש ומעלם שחמיד חפלה

Jy אירס במפלות מבן חדש ומפלה יפלי מד 
 חרש, אבל תן דפתך טל המספר ושא אה
 מספר שמיחס ליום החמיכ בע״ה׳ ה׳ ימהר
 ק׳ן משיחנו. לממן שמו יעשם ילא לני׳ יראו
 עינינו וישמח לבנו אמן יהיו לרצון אמרי סי
 והגיון לבי לפניך ה• צירי וגואלי אמן; בילאוי׳א

 דרוש

 סין וישירו בדרכי ס׳ כי גדול כבוד ה׳
 וחרגם סחרגום וישבחון, צל״ד מאי שבח
 כבח שייך הכא, ולסי מיש את״ש דמזרו והודו
 ככד ידא יירוך ה׳ כל מנכי ארן וכר בשעה
 שאמרח כבר אח אביך ואח אמך מזיו
 והודו ולזה וישירו ר״ל וישבחון, וא״ח מאי
 שבח צריך והלא ג, שוחפים יש באדם
 הקב־־ה ואו׳א לדא השבמ הוא כי גריל כבור
 ה׳ ר״ל מצר הסברא גדול כבוד ה׳ ופטז
 השים כבודו לכבודם הא וראי צריך לשבמ

 ולהורוח לה׳ ע״ז;
 וכבר נאמר לעיל לשון הגמרא נאמר כבד
 את כ׳ וכי׳ ונאמר כבד אח אביך
 ואת אמך השוה הקב ׳ה כבידי לכבוד אב
 ואם וכן בדין. וראיתי להרב דב דל
 דלכאורה דחיבח וכן ברין יתירה ימאי אתא
 למימר׳ וסי׳ הוא דל בסקרים מ״ד בס׳ מי
 שםיס נשוי אמר שמואל שנים שהסילי לכיס
 השוחסות זה מנה וזס מאתים סריוח אשר
 יפלה להם לאמצפ ולא אמרינן שני׳א נופל
 כפי מפיחיו, וא״כ נם הכא כבר אמרינן
 םהקב״ה נהן בארס פשרה דברים והאב
 ואם כ״א חמשס דברים־ א׳כ מן הסברא היה
 ראוי להם שיחלקו כבור לה׳ פי שנים מאב
 ואס שנחן ביוחר לז״א וכן ברין שכן קי״ ל

 ברין סשוחפוח כנד:
 והנה פל האי ראמרינן דע שיחפין יש
 באדם, רדל נתנו פפס לשבח פל
 מיי האדם שהוא שבפים שנה כמש״ם ימי
 שנותינו בהם פי שנה וגר, הפפם משום דג׳
 שותסיס יש באדם א״ב א״: ה־ אבי אס׳
 גממריא מ״ד שם סוי״ה בגממריא ט ו סרי עי,
 ולזה ימי שנותינו בהם ע׳ כנה, ובזה שמעתי
 מזה זמן מס״ק עמ״ר וצ״ת א״א הראש ה מרש
 זימ״א שסי׳ כינת הכתוב אבא בנבורות אדני
 אלקים אזכיר צדקתך לברך ר׳׳ל אם הגעתי
 נגבורות זה אינו מן החשבון כ״א בתורת
 צדקם מאתי ית״ש וזהו אזכיר צרקחך לברך

 מאיתך דוקא עכר״ק זצוקיל;
 .ואסיים בנחמה,*. ראיתי לסרב דבי י יוסף
 שהביא משם סמסרשים דל כינת סכחוב
 כאיש אשר אמו תנחמנו ק אנכי אנחמכם
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 על מקלו, ויאמר בלבו הנה עם גניי מלושי
 צבא, רגע אחד אכה בסס מזכר מל נקבה.
 בקנה אחד מלאות׳ סבבות עוזו סכות צבאות
 יודו לה, חסרו וראיתיה: לזמר
 שבת היא מלזעוק על הצר הצורר
 המן כזרע מרעים, משך בקרבו
 רוח טועים, חשב להשחית לשרש בגסנים, מעשם
 אבות יעשו בנים, תאות לבו על היאודים
 לאבדם, ה׳ יודע מחשבות ארס̂, קרם מסטליו
 הקדים רפואה למכה, סנסן ליאיר האיר וזרח
 מרס מכה ה כחוב מיחסו מכחרו בנימיסו נזר
 אלקיו מל ראשי, מר דרור מר ואהלות, ראש
 הסנהדרין יושב תהלות, גליה לררמים ונפל
 נהורא, ליהודים היתה אורה אורה, ומצא כרי
 גאילחו, ברוך ה׳ אשר לא עזב חסרו ואמתי.
 על יד האחת אהובה, מרגליחא ואבן טבא,
 אשה יראח ה׳ היא טהורה. היא אםחר כחמה
 ברה, ברגע קטין גדלו המלך ואשר נשאי׳
 הוהפך עליו בלהות נטשה שונאו, וגאלו את
 ממכר׳ את זרמ אברהם אחרי נמכר, ותלו אותו
 ואת בניו מל העץ אשר הכין, פירש ובוכה
 ואוהביו הן פורשין ובוכין, ומרדכי יצא מלפני
 המלך בלבוש מלכוח, בכתר תורה וכתר מלכות
 יסיאודים שלעו בשונאיהם, ולא עמד איש בפניהם
 כי נפל פחד מרדכי עליסס, ואין חונן יאין
 מרחם עליסס, ברוגז רחם תזכור
 שבת הוא יומא כהאירנה. מובא הוא ינטשנס
 זכור בפה ממשה ידי המן, להיות עושים
 אח שני הימים האלה קבעו לי זמן על מקרא
 מנילא, קריאחה זי הלילה, לראות אח הגדיליח יאה
 הטראוח, לדרוש בה מקימות יגממריאוח יסרפראות
 זאת חובחי יאעשנה, הגם שידעתי שאין בי דעח ולא
 הבונה, ואיך ארים ראשי לבא בקהל קדושים.
 אראליב וחרשישים ברם הכי אמרחי ואומר
 חלוחי. אל גא אמי חהרהךו. ולי מה יקרי
 מ פצי ומאייי למשיח כמ״ר לנפש רוח ונשמה
 של אדני עמ״ר אב במגמה, אוי לי על כברי
 סנה דודי פנה :הורי סנה סדרי, סבא קדישא
 הרב החסיד העניו, ירא ה׳ מנעיריי. חם
 וישר, המוב והישי׳ר הריני •כסרח משכבי, יה׳
 אהבו. למען שמך ה׳ חנומ נסשי בגן עדן
 אלקים. ישב עולם לפני אלקים אל םענומה ואל

 הנחלה

 דרוש שםדרחי בחמלח ה׳ עלי לשבח זכור
 יאחיא חיך חיך זכרחי למנוחח נר ׳ן
 עשיר וצ״ח אדוני איי כאריה וכלביא הרב החסיד
 ועניו ירא ה׳ מנעוריו כמהד׳ר המיב והיש״ר זציקיל
 הכמ״ש יה׳ אהבו׳ יה״ר שחניח נפשי בגע״ה

 וזיע״א:
 באשר עשם ביום הזה צוה ה׳ לעשות לכסר
 עליכם כאשר עשם ביום הזה ציוה
 ה׳ לעשות וגו׳, כאשר עשם ביום הזם ציום
 וגי׳ איתא במדרש ע״ס גם לא שמפח גס
 מאז לא שחמה אוזניך. מדבר בהמן ועמלק שיצא
 מחלציו׳ אמי׳ל הקב״ס רשע נזדונח מם בני
 לא ידטח נסים שעשיחי לסם במצרים, לא
 שמעח נסים שעשיחי לסם טל הים, גם מאז
 לא פחמה. אזניך שירם שאמרו בני על סים
 כשקרעחי להם סיס׳ אלא ידעת ושממח הבל

 ואחה קשה עורף:
 שבת היום לה׳ זה אלי ואניהו, גדול כבודו
 אלקי אבי ואיוממנםי, סכל חיביס להודית
 ולהלל, מאיש וער אשכ מעולל, נרכ סטיבוח
 אשר עשה לישראל עמי, ויצילם מיד צר שפך
 עליהם זעמו, צריך לברוכי אניסי, מלחא
 דחימהא מרכר דכירי אינשי, בקום עלינו אדם
 חויא בישא צר ואויב המן הדע הזה עבדא׳ בישא
 גברא אלמא, קטיל קני באגמה, קימא ליה
 שעחא ועירן ריחחה, סזר נהן אח הכסף
 גמר קימא קימא, מנער ועד זקן טף ונשים
 כולם נגשים, יצרו הטעהו והיא לו שונא המלך
 גידלו עד דיחיב בחוואני, לטיני כל מוזה, לון
 כרע כל ברך יחד עשיר ואביון שמן ורזה מה
 נורא היום. הזה שבח. זבןך
 שבת של מי היחה ראיי למשיחו יום
 טיב שירהא חשבחחא, כי משרש
 נחש יצא חבר היא לאיש משחיח׳ נין עמלק
 הרשע איש־ דמים ומרמה בהא סליק יבסא
 נחיח ראשיח גייס עמלק בצאח ישראל ממצרים
 בערי עדים רשע כגובה •אפי לא שח צבי,
 גחן עיניו בי, שמעי עמים ייגזין והנם אימה
 •ימין ה׳ רוממה ויהי חיתח אלקים מ״כ סעמים
 קודש י ישראל לה׳ סגילה מכל העמים, הם
 יצאו את העיר לא הרחיקו ויבא עמלק, בקדשי
 •גבוה מולק עבר ומחעבר על ריב לא לי, כשמן
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 אמרו ישראל רבש״ע אין אנחנו יכוליס עליו
 אמ״ל סקכ״ה חסיו אחס מזכירין אח שמו לממס
 ואני מוחה אוחו מלמעלא, שנא׳ יהיו נגד ס4
 חמיד רכרח מארץ זכרם כל מה שמשס יסיה
 לנגדי הכריח מארן זכרם, ומעין זה הניא הרב
 הרקח דל לשון המדרש ודל אמר סקב״ה
 לישראל בני בזמן שאחס קירים בפ׳ עמלק
 מעל־ אני מליכם כאילו מחיחם אח שמו, וסי׳ סרב
 הנד דל בםקדים מ״ש המקובלים זיע״א שבחמא
 אדה״ר נסלו ניציצי הקדושה חיך קליסוח ובכלל
 חוך קליסח עמלק וכל חיוח וקליסיה ע״י ניצוצי
 הקדושה כבחוכס חיים בסוד ואחה מחיה אח
 כילם, וטל ידי קדאהני בשי עמלק וכיוצא
 אנחנו סבררין נציציח הקדושה אשר בחוך
 הקליסכ כנז׳ וססקינן ליה לחייחיה׳ וזה כונה
 המאמר כשאחס מזכירין אח שמו למסה וקירין
 בסי עמלק נםסק חיוחי. ועייז אני מוחה אח
 שמו מלמעלה, וא״כ הנה סצינו שיב שעם ודמח
 לקריאה החורה בשבח זו בס׳ זכיר אח משה
 לך טמלק כדי לברר ניציצי כ ק׳ אשר בו
 וצפסיק חיוחו ומעלה טליני הכחוב כאילו

 מחינו אח שמו בסועל בחרב ובחניח!
 ועפ״י הקדמה הלזה ראיחי להרב יוט׳־ל ז״ל
 שסי כינה הכחובים. ויאמר ה׳ אל משס
 כחוב זאח זכרין בססר ושים באזני יהישוע
 כי מחה אמחה אח זכר עמלק מחחח השמיס
 לא חשכח ודקדק הרב הנז' דל בס׳ זי מובא
 חדא מאי כחוב זאח זכרון בססר וסור כיון
 שאמר לי כחוב זאח מאי ושים באזני יהושוע
 כיון שכחב בססר רכל יודעים זה הסיד׳ ועוד
 מאי כי מחה חמחה חרחי למ״ל׳ אך עסי׳
 האמור אח״ש והוא דידומ שבמח ההיא יצא
 יהושוע ונלחם במסלק והכה אוחו בסיטל. אבל
 מלחמה עמלק ושנאחו היא לסניו יח״ש לדוד
 דורים ויען שמחיר אחר זמן שיחרב בהמ״ק ויסוך
 ישראל נולים ממל אדמהם ויד סאומיה חקיסא
 מליהם ואינם יבולים לצאח במלחמה ולקיים
 מציה זו ככלכחה אמ״צ הקב״ה למשה כהו>:
 זאח זכרוןבסה״ח וחצים לישראל שחמיד יזכרו ארן•
fro שמו למסה, כדי להססיק חיוהו. והשמם זה 
 סוד נכמס ואי אסשל לכוהבו בחירה. אל^
א^  ושים באוזני יםישומ וחומלח של הקריאה הז

 שים

 הנחלה. מה שאין הסה יכולה טין לא ראחה,
 לטילא מן כל ברכחא, אנה ה׳ בריח אבוח
 נבנים/ חזכור וחרחס טל הגדולים וכקטנים,
 ומצאנה מנוחה מכאן ולהבא ששון ושמחה, חהני
 לן זכוחים דרבי אבא לא נוסיף עיר נראבה,
 ואחם מרד שאזרחוני חיל לקום לסניכס מלכי,
 שריו נסיכי, ישלם ה׳ סעליכס. יוסיף ם׳ עליכם
 חזכו לשנים רבוח, הבנים וסאבוח, ששים ושמחים
 אסוביס ורעים כשבח אחים, ועיניכם חראינה
 בשוב ס׳ שיבח ציון׳ ובבנין אסריון, כוכניס
 על מבודחם, ולוייס סל משמרחם, בנבל וכיניר
 בחוף ובמחול, ויהפוך מספרנו למחול, אזי
 ימלא שחוק סיני, ולשוטט רנה בשיב ה־ אח
 שבוהינו׳ יראו עינינו וישמח לבנו שמור חכור:
 יגילו השמחים וישמחו םענוים. כי סקר
 ה׳ אח עמו ויצילם מיד צר
 ולזה חיובא רמיא טלינו לקיים אשר ציני ה׳
 אלקינו סעמים ושלש בחורה לזכור
 מעשם עמלק, ולמחיה אח שמו לדור דור ע״ד
 שאמר הכחוב זכור אח אשר משה לך עמלק
 בדרך בצאחכם ממצרים וני, יהנה ראיחי להרב
 מהר״ש חכים ז׳ל שחקר חקירח חכם בממס
 מצוה זו של זכירח עמלק כי היא באה לעורר
 אח לב ישראל לנקום נקמח ה׳ מעמלק וזרעו
 ובכן בכאן מצאה החקירס מקום לנוח חינח
 בזמן שישררל שרוים על ארמהם ואיי שמן
 גמנ־רם, וידם הקיסא לצאח במלחמה חניח
 טניכם מציה זו להכריח אח זרע סמלק. במ״ש
 ^סמ״ג שהמציה זו של זכירח ממלק לא שייכה

 כיא בזמן םבהמ׳׳ק קיים:
 אך בימים האלו ובזה־ז כי ירד ־ ירדנו פד
 זיבולא גחריחא ואץ לאל ידינו למשיח
 שים מלחמם בקרב העמיס מה בצפ כי נזכיר
 שם פמלק כיין שאין אני באים להכליחה. ומה
 נם מ״ש רדל ששבח זכור דאיריחא הוא לקרא
 בחורה ס׳ זכור מה יוטיל לנו ומם

 יזיק לממלק בזכירה זו,
 ובא אל הישוב מ״ס דברי רב חר״א דל שסי•
 כונח מאמרן גחנחומס מסי יזכר עין
 אבוחיו אל ה׳ וחמאח אמו אל חמח מדבר
 במשיו אמר םקב״ם לישראל בני אני ואחם
 נקים עליו שנ״א ונקומא ונעלה מליה למלחמה



 אביר יעסב כא
 כמו עמלק עס לק־ ועוד אמרו למה היה דומה
 עמלק לזביב כמו כהזבוכ להוש אחר המכה כך
 עמלק היה לכוס אחר ישראל- עוד מצינו גבי
 המן שככחוב כעיד על שנאהו אשר בהוך לבו
 שנאי ויבז בעינו לכליח יד במרדכי לבדו וכר
 ומי מעיד לנו טל מה שיש בלבו אלא דוה״ק

 אומרה כן!
 הרי מצעי ראינו שרוע לבה היה להוט אחר
 ישראל לכן לני ם ה נקמתו מהם על רוע
 לבס ועל מחשבתם הרעה לזה פיתה א־תם
 ע״ד שאמרו מנלילין חובה ע׳יי חייב. א״כ לזכ
 מחויבים גם אנחנו להיות לני שנאה בתוך
 מורשי לבנו טליכס, ולמחוח אח שמס מדה

 כנגד מדם.
 טעם ב׳ ראה׳נ שהבל סיס סבה מאיחו יחיש
 מ״מ אס עמלק היה עישה מלחמה
 לבד שסיר היה זה שגזרת מלך סיא אנוש
 רחמנא שטריכ, אבל בראות ברע, שעשה
 והוסיף מדיליה אשר לא ציוה לו ה׳ ולא ניחה
 ליה בזה האחד שטמה אח ישראל כמ״ד ז־ל ועור
 שהיה חותך המילוח וזורקן כלסי מעלה, והיסי
 אומר לו סול מה שבחרח וגם היה תוסס
 וגונב נסשוח מישראל והורגן וכן מצינו גבי המן
 אמח שגזרח הקביה מלך מלכי המלכים היחה
 לכלוח את ישראל אבל הוא הוסיף מדעחו
 וגזר גזירות רעוח שלא יעסקו ישראל בחורה
 ושלא ימולו אח בניהם ושלא יניחו תסלין ועור
 גזר שלא יקט מישראל טבדים וכסחוח כמו
 שאמרו בגמרא ויהי בימי אחשורוש וי
 הי נחקיס בנו בימי אחשורוש הפסיק הזה
 והחמכרחם שם לאויבך לטבדים ולשסחית ואין
 קינה, ועור עשה עצמו לאלוקי ועיר םמטל
 מבקה״ק, ולקח עץ לחלוח עליו קדש קדשים,
 אשר לא בן ציוה ה׳ אוחו, לזה נס אנחנו
 ובנינו וכי׳ נעשם להם מזכ־ת עין להזכיר את.

 שמס ולמחות את זכרם:
 ועפ״י הקדמה של הגמרא הנז׳ שגזר סמן
 שלא לקנות מישראל מבדים ושסחוח, סי•
 הרב הנז־ זי׳ל כונה ככתוב במנילה כי נמכרנו
 אני ועמי ואלו לעבדים ולשפחות נמכרנו
 המרשחי כי אין הצר וגר. ודקדק הרב סנז׳
 בחיבח כחדשחי מאי קאמר, אכן עפ״י האמור

 את״ש

 שים אוחה באוזני יהושוע, ועי׳יז מחם אמחה
 מחה למשה שימחו סס בקריאחס ואמחה אני

 למעלה, מל״י שיפסיק חיוחו מלממה:
 והנה חס אנכי ולא ארע מה חטאו ומה
 פשעי הנה אלס רשעים סמן ועמלק
 עד שנתחיבו טכ לז:ר מולם למחוח אה שמם
 והלא שילחוהא במרים וקא מברי, כמו כמצט
 בגמרא ס״פ ויבא עמלק וילחם עם ישראל
 ברסדים פי׳ ז״ל על ג׳ עבידוח שהיו בישראל
 בא עמלק עליהם להלרס :הס האחח ברפדים
 על שרפו ידכם מן כתורה. ועור טל חלול
 שבת שיצאו ללקס מן בשבת, זעיר טל נסיתם את
, בקרבנו אם אין, ועיר מציט  ה׳ כמיש היש ה
 בגמרא לגבי כמן כתי׳ שאלו תלמידיו את
 רשב״י מ״מ נתחיבו ישראל שנאוהו הדור כליה
 ונר א״ל מפני שנהנו מסעודתו כל אוחו רבע
 ועיר אמ״ל רכב־׳י זיע״א מפני כסשתחוו לצלם
 ועוד אמז״ל נ׳ עבירוח גדולוח עשו ישראל באיחס
 סטירה, סרי מציני שסיס בידם טון אשר חמא
 גירה בסס אח הרוב שסוא סמן, וא״ב הרי
 מצ כי שלא קמו אלו להלחם בישראל ב״א
 בעונוחיסם וסי אמר להם בן, ולמה נפגשו
 עמלק וסמן לאבד אח זכרם וצממוח אח שמם
 חזקת שליח מישה שליחיחו, וה״ז רומה לחקירת
 הרמב״ם דעיא שחקר בחכמחו מל המצריים
 מ״מ נענשי, וכרי נז־רח הכהוב היא ומכרום
 ומנו אוחס ומה שישב סרמב״ם ז״ל שם בארץ
 לא לכם כחיי לא שייך ככא ששם חטאו ושם

 צריכים להלקוח:
 ובהץתי נבוך טח חיפשחי ומצאחי לכרב קדש
 יריד ז׳ל בדרושו לשבת זכור שהביא
 החקירה הלזה. וישב אותה בחרי טעמי א,
 עי׳פ מיד.בגמרא שמשון הלך אחר עיטו נקרו
 פלשתים אח מיניו, והקשי בגמרא והרי כחיי
 ואביו ואמו לא ידעי כי מה־ הוא זה כיחואנה
 הוא מבקש מפלשתים, וא״כ איך כלך אחר
 עיניו, וחי׳ בג׳ כי אזל מיהא בתר ישרות עיניו
 אזל. וא״כ כן אמת כי מן ה׳ היה הדבר
 לפתות עמלק ולהמן להרע לסם לישראל. יען
 שה׳ בוחן צבות וכליות יודע צדק ט כל חפצם
 ומאוים של המן ועמלק ושנאתם מם ישראל
 שיאמי להם ם׳ ט״ד שאמרו רז״ל למה נקרא



 אביר יעקב
 עליו רעה להמ־מ למלך וא״כ הוא שונא ולזה
 כיון בדעתו הקנה ממך ישראל להריגה כלי

 שתתחיב אהה מיתה:
ק לרוכתן נמציט למדים שמה שעשו עמלק ד  ה
 והמן בישראל לא מן ה׳ הוא זה כ״א

 מזדון לבם.
 ובזה פי׳ הרב כונה הכתוב זכור ארז אשר
 עשה לך ממלק וגו׳ אשר קרך בדרך
 ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ומי ודקדק הרב
 הנד דחיבח לך למאי צריך למימר ועוד חרי בדרך
 למ׳׳ל, ועוד בצאחבס ממצרים למאי נ־מ

 הסימנים האלו.
 ועפי״זאת״ש כל הדקדוקים וזהו כונח הכתיג
 זכור אח אשר משה לך כלומר לא לצירכו
 אלא לצירכך מגמחו כרי לינקם ממך כמ״ש
 בזוה״ק מ״ס אלהי מסכה לא חמשה לך בגין
 נאבאשה גרמך. ואמ״ג שכן הוא דרך המלך
 להחגרוח זה בזה, לדא בדרך שלא היה לו שוס
 הנאה כ״א בדרך ועוד בצאחכם ממצרים שסייחם
 עבדים בורחים ואין לו שום חומלח מכם כ״א
 להפרע שכאחו לכן זכור לעישה רעה כרעתו,
 וא״ת מס פשעי ומה חמאחו גזרת מלך היא
 כי חשאני לי. לז״א אמח שגזירה מלך
 היא אבל היא עשה אשר לא ציוה לו המלך
 והוא אשר קרך בדרך קרך לשון קרי וטימאה
ח  בדרך לשין חשמיש ע״ד דרך נבר בעלמא שלק
«p האנשים ושכב עמסם נמשיז, ועוד ויזנב 
ה ל ע  שהיה לוקח המילוח של בנ״י וזורקן כלפי מ
 ומור כל הנחשלים אחריך היה ליקח אותם
 האנשים שהיה הענן זורקן אחריך בעיניחיסס
ר ב  ולים הורגן, א״כ כ׳ז לא מן ה׳ הוא זה׳ אלא ד
ה  שניי בעיני כ׳ זה לכן הס חייבים למחיח א

 שמס:
ך נ  וא״ת מעיקרא מה חטאו ישראל כ
 •שנהחייבו אפיי מקצת מזה׳ לז״א ואחה עיו<
י מזה, מ ה כ י : ע כ נ י י ח ו ה  על שרפו ידיר ה
 ועיר עין ב׳ ויגע ביצאח ויגעה בשבח ומילצ^

 הותו ולקעח כמן יזהו חיליל שבחי יעיד
?  ירא אלקיס שאמרח היש ה׳ בקדבט אס א,

 זהו כינחם;
ת כ ו  ואולם דאיתי נהרב פי שנים ז"ל ספי׳ כ
ו היקלוקיס א יייייי! ב י א ה ב ז ב כ י | ר כ  ה

 ה;ז׳

 את״ש שאם לא גזר זאת הגזירה והיינו
 נמכרים לעברים ולשפחות לא איכפת צי שגיר ין
 ישראל חיים כי סיו קינים והיו חים מבלי
 שיהרגוה לא כן עתה שגזר אומר כן א״כ נמצא
 שצריך הריגה ח״ו ודא טקא כי אין כצר שוה

 בנזק המלך:
 וחוץ מדרכינו ראיתי להרב מיפ״ה חיד׳׳א ז״ל
 בנחל אשכיל שפי׳ בונת הכתוב הזה
 בדרך נאות ודקדק הרב הנז׳ כנז׳ ועוד
 דקדק באומרו כי אין הצר שוה בנזק המלך
 מאי נזק למלך מגיע בזה, ופי׳ דל בהקדים
 מ״ש כרמב״ס זיע״א ודל מלך שמכר את ישראל
 אם לשם עברות מכרם ימות הקונה ואס להריגה
 ימות המוכר, ואיכ סכא שאחשורוש מכרם לסמן
 להריגה נתכון בזה ימות המוכר ודא אסתר כי
 נמכרנו אט ועמי להשמיד וכו׳ ואלו לעבדים
 ולשפחות נמכרנו החרשתי שגזה ימות כקינה
 לא ק טחה קי״ל ימות המוכר ואין הצר שיה

 בנזק המלך המגיע לו גזאח הקניה!
 ואפשר לע״ד שלזה כיון המלך באומרו מי
 הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו לבו
 לעשות כן, ותאמר אסתר איש צר ואויב המן
 הרע הזה בהא׳ הידיעה, והוא כיון ששמע כמלך
 שהוא חייב מיחה חמתו בערה בו, ויאמר מי
 הוא זה ואיזכ היא אשר מלאו לבי לעשות כן
 במלך הלא זס ודאי שונא הוא, ואסתר השיבה
 צו ברוח מבינתה איש צר ואויב המן הרע
 הידוע ברעתו. שהוא שונא למלך עי׳ד שארז״ל
 במדרש מה ראה אחשורוש על שאותה הלילה
 שנרדה שנהו לפתוח ספר הזכרונות. אמר רשע
 בלבו נפלאה היא ממני שהזמינה אסתר להמן
 דוקא עמי למשתה, שמא הם אהיבים בניהם
 ומתיעצים עלי רעה להמיתני ואי אפשר שלא
 נתירע הדבר לשים אחד מאוהבי יו שמא כפיי
 כיבה אני לאיזה אדם כעשה עמי טיבה ולא
 בלמתי לי כמדהו הטובה׳ ובעירו נבוך מיז
 וישכב ודרס ויראה בחלימי והנה הלין בא
 לנגדו וחרבו כליכם בידו ובקש להרוג את כמלך
 רקם בבהנה ןלזכ ציום להביא ספד הזכרוניה
 ויקראו לפניי לראות מי עשה עמו טיבה ולא
 שלם לו גמילי צז־׳א לי אסתר סמן הרע רמזה
 לו ככבד ראה אותי המלך כהוא רע וחישב



 אביר יעקב כב
 רצויה טון שנגע בכבודו יח״ש, הוא מעצמו נישל
 ואשר יהרגהו וימיהנו גברא קטילא קעיל, אבל
 גזרה המן כרשע כל הכליה טנחו היחה להשמיד
 ולהרוג ולאבר ובלי ספק להנצל מזה צריך נם
 גדול וכיון שהצילנו הקב״ה ראוי לעשוחו יוםעיב
 והגם שראינו שאמרו במדרש שגם המן רצה
 לבטל מישראל ג׳ מציה כבר דקדק
 כרב נאוח יעקב ז״ל וישב שהן אמה
 רצה לבטל המצור! מישראל לא מצינו בשום
 מקים שעמר ט״ז רק כל מגמהו להרוג אח
 ישראל ומאליהם יהבטלו כמצוה כמש״ה ויבז
 בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו כי הגירו לו אה
 עם מרדכי ויבקש המן להשמיד וכו/ מה שאין
 כן בנס חנוכה שלא מצינו בהם שום הריגם
 טא לבטל מצוחיו יחיש וזהו היה חפצם ורצונם
 א״כ ע״י המציוח הקל מאור ה0רה ואינו נס

 גדול כ״כ ודי לו בהלל ובהודאה,:
 וכפי ההקדמה זאח של הרב הנד ז״ל נראה
 לנרד אס יראה בעיני מורי׳ לפרש כונת
 אסחר שאמרה ברוח מבינחה כי נמכרנו אני
 ועמי להשמיד ולהרוג ולאבד ואלו לעבדים ולשפחוח
 נמכרנו החרשחי׳ רקשה מאי החרשחי דאמרה
 אך ע״פ הקדמה הזאת ימן ובהקדם מ״ע
 הרב דרכי איש דל שהמן בחחילה כשאמר לו
 לאחשורוש למכור את ישראל היה מםתפי ממכירתם
 והגם דלשם עבדוח נחכון בחח״י עטז יעץ דק״ל
 דאיכא למיד כמוכר עבדו לנכרים יצא
 לחרות הטעם הואיל והפקיעו מן המציח׳ וכץ
 במכירת ישראל היה למכרם בחח״י להטבירם
 טל דת ישראל א״כ מאי אסני במכירתם אדרבה
 יצאו לחירות והפקעי מן המציח, ולזה לא רצה
 למוכרם עד שפתה אוחו הנחש שהוא המן

 עכל״ה דל:
 ומה ימ״ן כי נמכרנו אני ועמי להשמיד וכו׳
 ולא לבטל סמצית ולזס צריך נס גדול
 שיציל איתנו סקב־׳ה מירי, ואלו לעבדים ולשפחיח
 נמכרנו כמו שהיה גדעת המן וברעתך בחח״י
 לא אכפח לי החרשתי כי ע׳׳יז יתבטלו מהמצית
 וכיין שמע בכבודו יחברך ובמציחיו כנד חקל
 מאוד הגזירה לא ק עתה שנמנמו להריגה
 ולזה צריך נם גדול ואין הצר שרוא המן שוה
 בנזק כמלך מלכד באיסור מכירת קדשים דישראל.

 נקראו

 הנז׳ וישב הוא דל בהקדים מה שחקר הרב
 בינה לעחים דל בדרוש א״ך וז״צ צל״ד מ״ש
 בנם פורים םנטשס ע״י מרדכי ואסחר זכה
 לנל הכבוד הזה לקריאח סמגילס ולעשוחו יום
 טוב ומשחה ומשלוח מנוח וטי מה שאין כן
 בנס חנוכה שלא קבטו בו טא הלל והודאה
 ונרוח דוקא, ומס גם לפי מיד בגמרא בפ׳ אמר
 להם למה נמשלה אםחר לשחר לומר לך מה
 שחר סיף הלילה אף אסתר סיף הנסים ופריך
 וכאיכא חנוכה ומשני ניחנה ליכחב קאמינא׳
 והיא גיפא הקשי כין דדמיא להדדי מה

 נשתנה זו מזו רזו ניתנה להיכתב וזו לא:
 וישב הרב סנז׳ דל דיש ג׳ טעמים בדבר׳
 חרא דשאני חנוכה שהיו ישראל יושבים
 על אדמחם לבטח והיה בסמ״ק קיס אשר בלי ספק
 זטח המקים המקודש יהיה להם עזר להקל
 מעליהם הגזירה ט תמיר מיני ה׳ אלקיני בה
 אבל בימי אחשורוש שהיו ישראל מפוזרים ומפרדיכ
 ובהמ״ק חרב ואין להם שים משען ומשענת
 ואס יפליא ה• חסרו להצילם בלחי מזר כלל הא
 ודאי יהיה לפלא נס גדול כזה וראוי למשיחו

 יום מוב וששון ושמחה :
 ומה פי׳ הרב הנז׳ דל טונח הכחוב ואף
 גס זאח בהיוחס בארץ אויביהם לא
 מאסחיס ולא געלחיס לכלוחס וכוי ר״ל ואף בהיוחם
 בארץ אויביסס גולים ונדחים ומפוזרים בלחי
 שים עזר וסיוע כלל אפילו סט לא מאסחים ולא

 געלחיס וכו׳.
 ומה נראה לע״ר לפרש כונה הכחוב ונחחי
 משכני בחוככם ולא חגפל נפשי אחכם ר״ל כפי
 הקדמח הרב הנז׳ שע״י שהים להם בסמ״ק קים
 בימי יונים היה לסם עזר להקל מעליהם הסכנה
 ואין עליהם שים החד. ז״א ונתתי משכני
 בהיכנס שהוא בהמיק, וטי׳ כך סיס שחטאחם
 ח׳׳ו נא הגעל נפשי אחכם ח״ו לכליהכס כי המשנן

 יכיה לכם עזר להקל מעליכם הסכנה:
 טעם ב׳ והוא דשאני נם חנוכה שגזרח יון
 לא היהה כ״א לבעל מציתיו יח״ש
 שכס שבת נירה ומילה, וזה ידוע כי בהיותם
 מגע־ם בכבודו ית׳׳ש תקל מאיד הנקמה מסס
 מ״ר שאמר דכע״ה כי מי הוא הפלשתי כערל
 הזה אשר חרף מערטח אלקיס חיים, טנתו



 אביר יעקב
 להשמימט, אך מס״י האמור אח״ש ובהקדים
 מ״ש רשי׳ דל נמימש מ״ס והסיז ס׳ אחכם
 בעמים ומכדחם שם אלקים אחרים אין הכונס
 שיעבדו ע״ז אלא בגלוחם יהיו מעלים מסים
 וארטניוה לטמרי ע״ז וילומ מיש רדל ע״פ
 ואח לחי המלך אינם מישים שאינם מעלים

 משים יארטטוח למלך,
 מעתה דא והוא ראחשיריש היה מהסמל
 מלעיע בישראל בראיחא בגמרא והמן בא
 להחזיק אח לבו יהציע לו לברים הללו לומר
 לו אל חירא מהם מכמה מעמים הריצי. חלא
 שהיא מפוזר ומסירד בין הממים וכיין שסם
 בגלית רלים ישפליס בלחי שום עזר וסיוע כנז׳
 ורחוק מן השכל שיעשה להם נס גלול כזה, ועוד
 שהם בכל מריניח מלכוחך יכילם חחח ממשלהך
 ולאומה כלליח קשה מאור ההצלה, יעיד
 ידת־הם שוטח מכל עם שהם ע־ברים מל צין1
 ה׳ שציה להם כשיהיו בגילה, יעבדו ע״ז כמש-ס
 יהפק ה אחכם ועבדחם שם יכי. ואלי אינס
 עיברים ע״ז אלא ורחיהס שוטח מכל עם, וכ״ח
 דמה שגזר סקב״ם ועבדחם שם אינו על עין
 אלא כד־פ רש״י ז״ל שיעלו מסים וארנוניוח לז״א
 יאח דחי המלך אינם עישים שאינם סורמיס
 מס המלך נמצא שעיבריס מל מאמרו יח״ש

 יא״כ חזק ויאמן לבך יצא חירא מהם כלל,
 ובארא ראיחי להרב ז״ה דל שסי׳ כינת-
 ככחוביס האלו באויא כמין חומר
 יהדברים נאים למי שאמרם, והוא בהקדם מיל
 ברזיל ע״ס חבור סצבים אסריס הנח לי שכצ
 זמן שיהיו ישראל באחלוה ואין סרול הייבבוח
 בניהם אין אומה ולשין שולמח בהם׳ ינהסיך

 היא שהם ישלמו בשונאהם, ואס ח״י 0ס
 בפרור םלבבוח אס׳ הס יעלי מציח נענשיס
 :נא׳׳ חלק לבם מחה יאשמי, ילכאירה צ-יך

כ »  להבין מא• כחה של האחריח שהיא גרוצה כ
 אלא יינן בהקדים מ״ש יזיל טל מאי לאיהא
מ  בגמרא מעשה בההיא גר שבא לההגיר 3
^ ג  אצל שמאי כזקן אמיל למדני חירכ על ר
! כגילי׳ כא אצל הל3  אחח לחפו באמח הב׳,
 כ קן יכו׳ אמ״ל מאי רעלך סאט לחביך לא תעביד
ם י י ח  זכו כל התירה טלה, והמפרשים חלקם 3
 פי׳ ע״ז יבהקדיס מ״ש רדל דידומ ככקב״ס נחל
 לנו י

 נקראו צאן קדשים ובזה יהי־ מגיע למלך נזק
 גדיל אס לא עשה להם£הקב״ה נס לסריהם

 מיל צר ילוק,.
 טעס ט לשאט נם חניכה לא היה לכל כללות
 ישראל טא לאוחם שהיו בעיה״ק ירושת״ו
 ולפיכך יססיק לסרשומי הנס בהלל ובהולאה
 והרלקח הנרוח אבל נס אםחר היה לכלכלליח
 ישראל כי כילם הי.׳ חחח ממשלח אחשוריש
 והיהה הנזירה כלליח לאבר אח כל היהירים,
 וההצלה היחה ג״כ כלליח ע״כ טין שה' יח״ש
 הסליא חסדו והציל איתם כילם ראוי לעשותו יי׳׳ע
 ומה סי׳ הרב שע״כ ז״ל כינת הכחיב במגילה
 וקבל היאירים אח אשר החלי לעשות ואת
 אשר כחב אליהם מרדכי כיאודי, ט המן
 בן המדחא האגגי צירר כל היאודים חשב מל
 םיאודים לאבדם, ר״ל וקבל היאירים אח אשר
 החלי לעשית סירים ואח אשר כתב אליהם
 מרדכי לקים משלוח מנית ימתניח לאביונים
 ולמשיחו יום משחה ושמחה וא״ח ומה כל
 המרדה מ׳׳ש מנס חנונה לדא כי המן ן׳
 המרתא צורי כל םיאירים ריל כחי• הרב הנז׳
 שהוא נחכיון לכל היאידים לכל כללות ישראל
 ומור לאבדם ולא לבשל המציח כחי׳ הרב הב׳ הנד
 וטון שה־ הסך אח מצחי ישלים לי גמולו בראשו

 לזה קבלו היאירים למשיח אוחו ירמ:
 חהו טינת הכחוב זכיר אח אשר עשה לך
 עמלק לך דיקא י״ל שכל כונחי היחה
 לך ולא לבמצ המצית כהריץ הא* של כרב הנז,
 יעיד הייתם נדרך שהייתם גילים וממילמלים
 בלתי שום עזר יסייע מבנין בהמי׳ק כלל כתי׳
 הב• ועור בצאתכם ממצרים שהייתם כולכם ייצאי
 .מצדים כללוח ישראל כתי׳ כל הג׳ של הרב הנז׳
 ועכיז ט:ה לכם הקב״ה נש גדול כזה בלחי ש ם
 משמנת ולכל כללות האומה. הא וראי ראיי
 לכם לשבח ולפאר לה׳ ית״ש טל נש כזה
 ולמחות את זכר עמלק מתחה כשמים לעולמי עד
 ועפי״ז פי׳ הרב איש אמינים כונח הכתוב ישנו
 עם אחד מפיזר ומפורד בן כעמים
 בכל מריטת מלכוחך יכו׳, ודקדק הרב הנז׳
 מה זו הצעה ומאי נ״מ אם הוא מפיזר או
 מכונס. ועיר אומרו בכל מדינית מלכותך ופי׳
 רשי׳ דל כילם הם תחת ממשלתך מה בא



 אביר יעקב כג
 מצוח השמרו ולא תצטרכי לבא עוד בגלגול אמג״ה
 א״כ הרי מצינו מוב מעם לאחדוח שגדלה
 ממלחה ביתר שאח כמ״י האחדוח יכיל

 להתקיים כל המציח בלי שום גלגול;
 מעתה המן הרשנג יש״ו לא מצא מקום לחייב
 את ישראל כ״א בזאה השענה ודא ישנו
 טם אחד שבהחילה כיו טם אחד ט״ד שאמר
 הכחוב בשבעים נפש וכר והן טחה מסיזי
 ומפורד בפרור הלבבוח ועי״כ נעשו כשאר
 םעמים וזסו בן כעמים וכו״ ,׳א״ה ומה בכך
 • ז יא ידחיםס שיניח מכל עם כי לכל אומה
 לא ים להם כ״א ד מצוח ומקימים אוחם ואלו
 יש להם רפ״ח מ״ע וא״א לקיימם וא״נ וארז
 דחי המלך שהוא מלכו ש׳ ע אינם עושים וא״כ
 אין למלך שים להניחם כי מקרא מלא ובר
 ככחיב חלק לבס עחה יאשמו ב״מ ונזה נראם
 כיון ששמעה אשחר שענח המן הרשע כבא
 עליהם בעלילה זו שהם בפירוד הלבבוח, כלחה
 לו למרדכי לך כנוס אח כל םיאודים ו ״ל
 שחנניסם באהבה ואחוה בניהם ולא יהיה פ־* י
 בטסם וט״י האחרות אין אומה ולשון שולטת ב:::.

 ומה נלט״ר כונח מרדכי הצדיק דע״א שתיקן
 לכס לסיוח עושים אח שני הימים האט
 שמחה ומשחה ומשליח מנוח איש לרעהו ומהנוח
 לאביונים שע״י השמחה שיהיו שמחם בניהם
 ויסיו שיחים ביחד וגם ט״י משליח מנוח איש
 לרעהו המיר יהיה אהבם ואחדוח בניסס •לא
 חאינה אליהם רמה נעת עחה של המן הרשע

 ומה נלעיד בדרך כלצי לפרש כינת הכחוב
 טל בן היאידיס הפרזיס היושבים בערי
 םפרזוח עישיס אח יום ארבטס טשר ואח יים
 ט״ו שמחה ומשחס ויום טיב ימכליח מטת
 איש לרעהו והיא דיש לדקדק יאורים הפיזים
 היושבים בערי הפרזוח זי נראה שפח יתר הינו
 כך והך כינו אלא חד לניפה וחד לאשמעינן
 על כן בשביל זאח העלילה שנא מליט המן
 כל האחדוח היאוריס הפרדס שהיו פרזים בעיר
 הפרוזה כל לבו פרוז בלי אחרוח והם יושבים
 בער־ הפרזות עושים אח' יום ידי ויום מוי
 משהה ושמחם ומשליח מנוח ועי׳יז לא ישאר
 כנאה בלבם ונהפיך הוא כע״י השמחה יכיה
 כלום ורעוח בניהם ויהיו להם אכבה ואחים

 בניהם

 לנו רמ״ח מציה עשה ושס״ה ל״ח ורמ״ח מ״ע
 אי איפשר לארס לקיימם כי רבים מהם וכר כ״א
 גרי גלגיל כמ״ש רבני סארי׳י זיע־׳א ע״פ ועושה
 חשד לאלפים שהקב״ה מחזיר אח האדם כמה
 פעמים ובכל פעם מקיים איזה מציח עד שיקימם
 גילם ולא ידח ממנו נרח, וכתבו ז״ל זהוא
 דוקא אש הם ח״ו בפרוד אזי יצטרך לאדם לבא
 גנלגיל לא כן אם הם כולם אהובים שבח
 אחים כ״א יש לו חלק במציה שעושה חבירו וכן
 עזה״ד ובאמצעות כאחדוח יקיים כאדם כל סמציח

 ולא יצטרך עיד לבא בגלגיל
ה אם יראי בעיני מו״ר לפרש כונת המסרס מ 1 
 טלט בני איש אחד נחנו נחנו נטבור
 חלוצים׳ נחנו פשעני ומרינו ונסני מה- הכונה
 אם נזכור שאנחנו טלט בני איש אחד נחנו
 ונפשה בניני אהבה ואח־ה בלי פרוד סלבביח
 אזי נחני נעבור חלוצים ולא נצטרך עידלחדר
 בגלניל ט ככל יתוקן ע״י האחדוח אבל נחנו
 ששעט ומ־־יט מן האחדות ולא יש בניני אהיה
 אזי ונחנו מה ר״ל מה חקנט מן המציח לא
 משיט מאומה וצריכים עיר לבא בנלניל כמה

 שעמים לתקן המצות החסידים לני ארע׳ה:
 .והנה כגר כזה שבא לההגיר שמע שהתורה
 יש בה רמ״ח מ׳׳ע ואי אפשר לאדם
 לקיימם כ״א עיי גלגיל לא ירע שיש הקנה
 אחרח שהיא האחרוח. לזה בא אצל שמאי אמ״ל
 למדני תירה פל רגל אחח ר״ל בפע״א ע״ר
 שלש רגלים החיג ט בשנס ר״ל זמנים ולא אצטרך
 לבא בגלגיל פעמים ושלש ושמאי רמז לו ברמז
 נכון ודחפו באמח המין שבידו רמז לי שאי
 אפשר כמו סבנין שצריך האדם לבטח נדבך
 אבנים בזה אח״ז ג״כ האדם צריך לשיב בגלגיל
 כמה פעמים עד שיענה המציח ויודע שמאי
 ביש חיקין אחר של כאחדות דק חשש בן לא
 יקיימה כהלכתה בלב שלם ובאהבה רבה בא
 אצל הלל אמייל אני מלמדך על רגל אחת ילא
 הצטרך לבא בנלניל תקיים מציח ואהבת לרעך
 כמיך ותקנה לעצמך מרת האחדות ונזה יכול

 לקיים כל התורה כולה,
 ׳ועפי״ז נלע׳ד כינת הסמיכות בתירס ואהבת
 לרעך כמוך אני ס׳ וסמי״ל את חקתי
 תשמרי, ר״ל שע״י שתקיים ואסבת לרעך כמוך
 אזי הועלת יוצא* ממנה אח חקתי כהם רמ׳׳ח



כ ק ע ר י י ב  א

 אינו מועיל לכם שיקח צריק אמר ויכפר מל,
 כדור כמש״ל׳

 ועפי׳׳ז נלעיר לפרש כינה ככחובבפ׳.כי חשא
 ומחם אם חכא חטאחס ואם אין מחני נא
 מספרך אשר כחכח ונקדים מיד רידוט שהפסוק
 הזה הוא מדבר בענין הפנל כירוט, ודא
 משרע׳ ה ועתה אס חשא חטאהס הנס מ״ע
 ואם אין מחני נא מססיךאש־כתבתכיכךאמרת
 לי משכן משכן הגירוח שאתה נושל צדיק אמד
 ומכפר טל כדור, ולזה השיבו הקניה דב״ז
 צא יחנן לכיות יען שכם חטאו במגל וזכו
 ע״ז ובעיז לא יועיל להם כחיקין ולזס אמר
 צי מי אשר חטא לי אממנו מספרי ולא אלזס
 ובפרט שאס היהה אחה לא היו חוטאים
 ואחה שכיחה מזהירם והס חטאו אהה את

 נפשך הצלה, וממין אחה פטיר, ארע״ה
 וראיתי להרב קיל יעקב שהביא משל נחמד
 על מס שנהנו ישראל מסעודהו כל איחו רשע
 ודל אמר ר״ח בר״מ יאידיס ליו שם באותה
 סעודה אמיל עתיד אלסכון למעבד לכן שעידס
 כזאח אס״ל עין לא ראחה אנקיס דלתך ועין
 במנילח אשחר ברף רל׳יד ע״א קחני משם ס׳
 יגלה מלכותו עלינו ויקלן סזירינו, ויאמר די
 לצרותנו, ונימי צאר ני מא״מ נפלאוח יראני ייפי3

 אח שבוחט בביח קדשני וחפארחנו אמן;
 חזרתי לפרש המאמר הנצב פחח השער גם
 לא ידעת וגו׳ ולכאורה מה אמר לר
 הלןב״ה להמן לא ידעת שעשייתי להם במצרים
 נסים גדולים לא ידעת מה שעשיתי להם
 על היס׳ אלא יובן לע׳׳ד שהכל בא להראות
 לו שאנחנו קרויס בניס והכל ברמז ננין רמז
ה ז  לו. והיך הוא מלאו לבו לעשות עמנו כ
 ולא יודע שהקב״ה אבינו מב דחמן ולא יעזוב
 את בניו לעונס נכמרו והוא מיצ״מ ידךע
 שאנחנו קרויס בניס כמש״א בגמרא היאך
 טימה עצמו ה״ו וירד למצריס׳ יע״י שאנו
 בניס להציל את בניו מותר׳ ועין בפ׳׳י על
 ההגדה דף רע״ד בפי׳ הפסקא אלו הוציאכו
 ממצרים וכו׳ ומן הים נראה שאנו בנים ועי•
ס יעיין בנד י י מ ׳ א ה ש א ר ה נ י י ;  כנז׳ י-ן ה

 ודו׳יק, ומובן:
 חזרתי לנושאי מקדם כאשר עשה ביום הזי-
* ו ד  ציוה ה׳ לעשות נכפר עליכם, י

 רו״ ד

 בניהם ואחדוח ולא חאונס אליהם רעם וק״ל
 והנה ידוע מ״ש רדל שמה כנחחיבו ישראל
 שבאותו הדור הוא מפני הנהנו
 מסעודתו של אוחו רשע עיר שאמרו ,בנמרא
 שאלו חלמידיו אח רשב״י מ׳מ נחמיבו ישראל
 שיאותו הדור בליה אמיל אמרו לי אתם אמיל
 מפני שנהנו מםעידחו של אוהו רשע אמיל
 של שישן ׳;הרגו ושל כל העולם לא יהרגי, אמ״ל
 אמור לנו אחה אמיל מפני שהשתחוו לצלם״

 והנה המאמר הלזה כלו מקשה חרא מאי זה
 השיבם אמרו לי אחס ואס היו יורטיס
 לא היו שואלים אותו, וראיתי להרב איש אמונים
 שפי׳ באופן נאות בהקדים מיש רז׳ל טפי אלה
 פקידי המשנן משק שטתיד להתמשכן בטווטתיסם
 של ישראל אמר משה לפני הקב״׳ה רבשיע
 תינח בזמן שבהמיק בזמן שאין בהמ־ק מה
 תהא מליהם אמיל אני נוטל צדיק אחר ומכפר
 טל הדור וכחבו ז״ל רזהו דוקא בשאר מבירות
 אבל בעין ע״ז איש כמונו ימוח, עין מ־ש רדל
 הא דקי״ל דנומל צדיק אחד וצו׳ הוא כשאינו
 מוכיח לבני דורו אבל אס הצדיק הלזה הוא
 מוכיח לבני דורו אזי הציל אח נפשו ממוח
 כמש׳׳ה ואתה כי הזהרת רשע לשוב מדרכו
 הרעה אתה את נפשך הצלת והוא בעינו ימות
 טור מציט בילקוט ודל בשעה שהיו ישראל
 הולכים לסעודתו של אחשורוש עמד מרדכי כצדיק
 והזהיר לישראל שלא ילכי ולא יכני סםעידהו

 כלל ולא שמעי אליו ולא סטו את אזנם

ה ז״א שאלי תלמידיו את רשב״י מ׳מ ת ע  מ
 נתחיבו ישראל כליה והלא הלכה רווחת
 מוטל צדיק אחד ומכפר על כדור יא׳׳כ מן
 הראוי שימוח מירכי הצדיק ויכפר עליהם לזה
 אמר לכם אמרו לי אתם ישן שאהם סיניים
 שיש בידם שאר עבירות וסם סברו בשביל
 שנהנו מםעידחו של אורו רשע ומרדכי היה
 מזהירם מ״ז ולא שמעו אלץ והוא את נפשו
 הציל ונזה לא מח בעין הדור ונתחייבו ישראל
 לזה השיבם רשב״י אמ״ל אס כדברכם כל שוכן
 יהרגו שנהנו וכל כל העילם שלא כהני לא
 יהרגי ומה סיה עונם עד שנהח־בו כליה, לדא
 אמרו לו אמור לט אהה הטעם אמר לכם
 מפני שלשהחיו לצלם יהיה בידם עין פ״ז וע״ז



ב כד ק ע ר י י ב  א

 מ״ד במדרש וז״נ יודע הקב״ה שגי המו
 לשקול עשרת אלפיה כ״נ בעד ישראל הקדים
 שקליהם לשקלי המן. וידוע שמהצי׳ה הוא כדי
 לכפר גיל נפשית ישראל דנתי׳ זה יתני וכי׳
 לכפר על נפשותכם ויווע שהצדקה נקראת
 עשיה שנא׳ עשו צדקה ומ:פגי ונוי וז׳׳א
 כאשד עשה המן ביום הזה שנתן יו״ד אלפים
 כנרי כסף בעד ישראל ציוה ה׳ לעשות מכבר
 קידם ממנו והכל הוא כדי לכפר עליכם׳ ארע״ה:
 חזרתי ואמרתי נאשר עשה רמז •לרמז למ״ש

 כמוך, והגיעם לכפר עליכם שנדי האחדות
 יתקימו המציות ואין אויב ואין שטן במגורם
 חזרתי ואמרתי כאשר ::שה ביום הזה ע״פ
 הידוע מ״ר בגמרא חין בין דוד בא
 או ידיר שכונו זכאי או בדור שכולו חייב,
 ודור שכ״ח ה״ד אלא מעמיד עליהם מלך קשה
 כהמן הרשע ומחזירם למוטב, וכבר אמרני
 בלא בא המן על ישראל אלא בשביל העונות
 שהיה בידם ולזה בזמני חזרו ישראל למוט:
 ונאלם מיד צר, וז״א כאש־ עשה הקב״ה
 ביים הזה ששלה המן גיל ישראל כדי נכפר
 עליהם ציוה ה׳ לעשות לעתיד לשלוח להם
 מלך קשה נהמן הרשע ומחזירם למוטב כדי
 לנגיד עליהם ויחזירם למוטב ה/יחזירנו בתשי׳
 ר מדני שע׳׳י האהבה יתקימו כל המצוות ולא ויאמר די לצרותינו וישלה לנו מש׳ץ ויקבץ
 ידה ממנו נדת וז״א כאשר עשה מרדכי רה פזיריני במהרה בימינו ויעשה למען שמי
 לישראל בהכניסם באחדות ויאהבה גנז׳ כן אמן חרע׳׳ה:

 צייה ה׳ לעשות מקודם בתורה ואהבת לרעך
ק מוסר זה המדבר בחומר השבועה י  וכדי לזכות את הרבים אמרתי להבי פ

״ זיע״א•• ן ו ש ל ש ו ק  מספר -

 בירישיני׳ שמרדכי הכניסם זרות
 בי הבה בשביל טענת המן שטען שהם מפוזרים
 ומפורדים ואין בניהם אחדות וא״כ ח״ו נפיק
 מינה חירבה הנק נבנ עתה יחשמו, וכבר

 כי׳ח
 כל איש עול ומשמין ולמדם חכמח רבייח סקשחוח
 והרמחים וםמלחמוח. והחחילו לשבח למלכם על
 שגדלם ונשאם. הלכו מקצח העברים לטייל
 בשווקים וברחובוח וראו אח האנדרטי של המלך
 והשחחוו לנגדה ושבחו והודו וברכו את המלך
 בקול גדול. ויהי כאחד קם מכרוע טל ברכיו
 ומהשחחיוח כנגד האנדרטי של המלך. והנה הוא
 רובה קשת כנגד האנדרטי של כמלך, והמה ראו
 כן תמהו והלא אמר ככריטית וםהשתמויות
 והשבח יהברכיח ירם חצים כנגד כאנדרטי של
 המלך יבאמת כמלך לא ניזוק כלום אבל טשם
 בדון במלך עצמו שביזה צירתו ושם המלך שחקיק
 עליה. כשמביאי לרין ולמשפט יכול למעין והלא
 השתהויחי כנגדה ושבחתי והודיתי וכרעתי על
 ברכי. והלא היא הנותנת שכל תהלותיו היו כמי
 שמתצהלה כבזיון הצירה ושם המלך החקוק עליה
 ננלס למפרע שכל מה ששבח והודה היו מן
 השפם ולחוץ בלא לב ואחת דתו להמית שאין פיו
 ולבו שויס שבטוב שגמלו רבו בו ביזה את אדונו:
ך הדבר הזה שממ׳׳ה כקכ״ה מלכי של עולם  כ
 םחינן איתכו הלשין סיח כמו לימור מלאכת

 רבייה

ק ר  פ
 עונש השביעה ילאה האךם מלספר בעונשה
 בעה״ז ונעס׳יב והנה נמשיל משל על
 השבוטה אשר מהמשל זה חרמ כי הנשבע לשקר

 תורתו ועבודתו פסילות.
 משל למלכים העושים אנדריטאות שחקוק
 עליכם שם כמלכים וכן היו עושים כל
 המלכים הראשונים כמ״ש גבי נבוכרנאצר אנררטי
 היה שמניחים אותם בשווקים וברחובות כדי שבכל
 מקים שילכו הבט ארס יראו צידת המלכים
 ושמותם שיהיו נרתעים ויראים ולא יעשו עילה.
 וכן כשיראו אותם הם משתוזוים כמו שרואה
 המלך בעצמו והניהג בהם מנכי בזיון אחת דתי
 להמית כמו שנהג בזיון במלך עצמי. וכן עשה
 נביזראדן רב טבחים כמשז״ל ע״פ אם אדוניס
 אני איה מוראי שהיא היה עבד של נבובדנאצר.
 וחקק נבוזראדן צירהו כל נבוכדנאצר אדונו
 במרכבתו כדי כבכל רגע יראהו ויהיה נרתע
 מאימתו כאלי הוא עימד לפני אדוני. ונחזיר
 למשל הנז׳ שהמלך מריב חניטתו על עבדיו קראם
 ומסר להם קשתית הדורים וחצים וכל כלי מלאכת
 הציידים לציד ציר. .יג״כ קשתות וחצים לירות על



 אביר יעקב
 לפר שחיינים אנחנו בזיכדני אח שמו שהוא ושמר
 אחד הוא ואין שמו חוץ ממנו חיו להיוח נרחטים
 כאימה ופחד ורפדה כמ״ש ומפני שמי ניחיז
 הוא מרוב הבושה והפחד והאימה. והרשפ שהוא
 משחחוה לשמו יח׳ ומחפלצ אליו ומודה ומשבלז
 ואח־כ חנן} קם ונשבפ בשמו יח׳ לשיא ולשקר הוי
 במו שיבזה האנררפי כל המלך באוהו הקשח
 והחרב שמננו ולימדו יגדל הבאב פל פפילחו
 ומפשיו שנשבפ לשיא ולשקר היבול לומר וכי
 אני חמיר משבח ומורה לשמו יחי ומחפלל אליו אלא
 הלא הרי הוא ניכר במפ:יו ע״י שנגפ בכבדו
 יה׳ חי׳ו בשבופהו לשוא ולשקר שאין לי אימה
 ופחד ממנו וכל שבחו והודאתו וחפלחו היא מן
 השפה ולחץ ואין בהם ממש ונמצא בל מעשיו
 וחורשו אינם עומדים לו למי שפרוץ בשביפזת
 ולכן אמרה חורם כי לא ינקה ם׳ אח אשר
 ישא אח שמו לשוא. הכוונה לא יודן לכן£ זכות
 ויחנקם לפולם אן* שכל היום יורה וישבח לשמי
 ומתפלל פחהפ״י מלול שמי זה גילה רפחושלא
 היו מחוך הלב. ונראה לפרש הפסוק מ״ש ומפני
 שמי נימת הוא חורת אמת היחה בפיהו ופולה
 לא נמצא בשפתיו בשלום ובמישור הלך אתי .
 הכוונה אס מפני שמי נימת הוא שיזדעזע בזכרו
 את שמי מפני הפמד והרפדה וכ־ש שלא ישבע
 לשיא ולשקר מאחר בר חח היא משמי אז ניגר•
 וגילה דמהו שחורח אמח היחה בפיהו שאינה
 מן השפה ולחוץ ופיצה צא נמצא בשפחיו בשלים
 ובמישור הלך אחי ככל שבחיו והליבחו עימי
 בלא עיל ובמישור היה פיו וצבי שרם, בינארא..
 ה׳ יזהנו לפשיח רציני ולפוברו נאמח ובלבב.

 שלם אכי״ר;

 רביית הקשת ונחן לנו כמ הדיבור והקול שנשחמש
 בקילנו ובלשוננו לציד ציד להביא לפסוק בחורה
 ונפבורה שהיא הכנח הצידה לדרבינו לחיוחינו
 לפה״ב ולהתפלל פל נפשנו והכל ממנו יחי השם
 בלשוננו מלה לקנוס עולמנו בזה וג״כ הקשת
 שהוא הלשון על ידו אנו מבריחים וממיחים כל
 צר ומשמין שהוא הכרחת הס׳ א והקליפיח על ירי
 לשוננו במסקנו בהורה ובתפלה ובעבודה הכל
 ע״י הלשון ולהודוח לו ולברכו על רוב חסדו
 שהפליא לעשות ממנו. ומה שאנו מורים אותו
 ומםבח־ם אוחו אותה ההודאה והשבח ג׳׳נ אינם
 ממנו וממעשנו כיא מה שחננו והס הלשון והקיל
 והפה והאברים כנל ממנו יחי ולא משיט אנחנו
 ממנו כלום אפיי א׳ מאלן* אלפי אלפים ובו׳ .
 יכגא מה שחקנו לנו אנשי כנכ״ג בנשמח כל חי
 מל כן איברים שסלגת בנו וכר דהיינו טל כל
 חסרים ונפלאות שטשיח טמנו ונחחייבנו הודאה
 לשמך הגדול הלא גם ההוראות הם ממך והוא
 אביים שפלגתבנו ורוח ונשמה שנפחת באפנווכו׳
 הן הס וכו׳ הכוונה הן הס בטצמס שהם שלך
 יידו ויברכו וישבמו ולא טשינו אנמנו מצד מיובינו
 בכ ראתך כלים. ונן :שמכפר כקב׳ים לאדםפונוח
 מ״יאיז; הפסד כרי שפ״י שיצפפר יתכפרו טוטחיו
 הוא מקדים לו טובותיו מקורס וליקח אותם
 ממנו ונמצא גגה חובותיו בשלו ית׳. באופן שלא
 יש לאדם כלים לא בהוראותיו כמ״ש למטלה ולא
 בכל ענייניו ומטשה טבורתו שאם דברים סצ־יכים
 ממון הוא ממנו ית״. ואס הטבודה צריכה כח
 הוא ממנו ובידו כח והגבורה ואפ״ה נחשב ל
 כאלו פשה ופפל כדבר בלי סיופ. ונחזור לטניו
 םאנדרטי של מלכים היא רמז לשמו הגדול יחן

 שיר על המשל הנזכר
•v שבוער. שוא להפיות החוקים והן הנה אבי אבות נ 

 בכל עבר ופנה גם שורקים :
 ןנרתעים קרובים גם רהוקים :

 אזי כרעו ונפ?"ו ל א דקי בס :
 והבינם במשפטים זחוקיבם :
 לירוחם עלי שונאים ועושקיש
 כנגדם כוננו חצים וזורקים :

 במו מלך שמותיו חם חקוקים
 אשר בזה באימתו חשוקים

 ועת עברו עבדיו הענקים
 ועשה את עבדיו כענקים

 ולשאת חץ וקשתות כברקים
 והנה הם שבתיהם מריקים

 והוכרו הלא המה שרוקים [לשון צבועים] אשר פיהם ולבם הם חלוקים :
 כלא היו ובולם הם כמתים :
 ובל יהיו לעולמים מנוקים :

 ואש שבח והוראות מזיקים
 יי־יניו את ידיהם עד שהקים
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 סע־׳ה
 הנני מעתיק כת״י עט׳׳ר מ׳יז הרה״ג ר׳ שבתי יאודה ענתבי וסי׳ י ש ״ ר דל דרוש שדרש
̂יא כתוב באיזה שנה ובאיזה מקום יה״ר תנצב״ה ויעתיר בעדינו עתרת החיים והשלום  בשבת הגדול. ו

 שיזכנו האל לראות בשוב ה׳ שיבת ציון בבוא התשבי.

 הציליי רפאל מניצה ענתבי
 פיעה׳׳ק צפת״ו ארץ הצב״י.

 המתנדבים כי אס צנמוד תורה/ למרבה
 המשרה* כמה הנכהא גברוותא׳ כמשמע בעיה
 דעתא צילותא תייב אדס להראות את עצמו
 כאלו קנה עוצמוי כל תפציו עשויים׳ מלך אדמה
 ומלך צבויים׳ דמרי ציבי יוסף מיקיר שביי
 חפציך אסורים׳ חפצי שמים מותרים׳ ישראנ אחד
 בארץ׳,מה פרצת עציך פרץ וה׳ האמירך היום.
 גדול כבודי׳ ואת ישרים סודו׳ כי ימצא
 הככ׳ כי שם כצל׳ שבת מחנלו׳ כמענליו
 ישיב נוי סקנ יסקנ או ירה׳ הנוגע בו קוברו
 מוציא משאי ייהי אך יצא יצאי מרור כורך׳
 כפניו אברך׳ ברך נבות אלקיס׳ ויהי אנשים
 אשר היו תמהים׳ תחת אשר לא עבדת את ה׳
 בשמתה יבטוב׳ מעלה עליו הכתוב׳ ככופר
 בעיקרי אדם ביקר ינא יבין׳ קנ מסובין׳ כל
 אפייא שוין קטן וגדול פי החירות בין מגדול
 הנה יביעון בפיהם תרבותי מים רבים לא יוכנו
 לכבות׳ כנ הארץ שפה׳ והניף אותם הניפה
 אך דבר שפתיים׳ כאלישע בענ כנפיים׳ שות
 שתו השערה כי השתות יהרסון׳ בני עון ירוצון
 אמרו מי יראה נמו׳ קרתי ולא דמוי שפתינו
 אתנו׳ מי אדון נטי וכבר כרתו דוד ברוחו
 הן אדם שליט ברות צדיק מצרה נחלץ׳ ולכל
 בני ישראל לא יתרץ וענתה בי צדקתי היום.
 ^דול שמוי בשנותו את טעמו׳ כנ שומר
 שבתי הלא היא ברבת מוחלין לוי
 מנדא בניי אפינו עבד ע״ז ממעלי הגרה עץ
 יאבן׳ נקושש קש לתבן ויעשהו כתבנית אישי
 זבובי מות יבאיש׳ בענ זבוב אלקי׳ לא ראי
 זה כראי. נא נצרכה אלה להעדפה שומר שבת
 אחדי ובקהלם לו׳ תתד כאלו שומר כצ השבתות׳
 והיו נאותות מיום׳ מיום שנברא העולם׳ יחד
 כולם אלמלא שמרו שתי שבתותי בנחלי הדתות׳

 אין

 והנושא בא
 לאש בא יבא הכהן וראה והנה נא פשה
 הנגע בבית אחרי הטית את הבית וטהר
 הכהן את הבית כי נרפה הניע׳ וטהר הכהן
 יגר׳ איתא במ׳׳ד ועברתי באיץ מצרים ר׳ יאודה
 אומר כמלך שהיה עובר ממקום למקום׳
 נותן אני עברתי ויראתי במצרים אין עברה
 אלא לשון זעם שנאמר ישלח בם הרון אפו
 עברה וזעם ואומר יום עברה היום ההוא
 יהכיתי אני כנ בכול־ שומע אני ע״י מנאך אי
 ע״י שלית תנמוד נומר וה׳ הכה כנ בכור לא

 ע׳׳י מלאך ולא ע״י שלית עכ״ל.
 גדול ה׳ ומהולל׳ מפי עוללים כאשר עונל׳
 מזכר ועד נקבה׳ ארץ טובה ורחבה׳
 אשר פריו יתן בעתו׳ לעיני הגויים גנה צדקתי
 יום ליום יביע אומר׳ לשאו דשאים קנ ותומר
 כל עוף כנף למינהו׳ כל פעל ה׳ למענהו׳ את
 הכנ עשה יפה׳ מרישיה נסיפיה׳ מיום הראשון
 עד יום השביעי׳ כל ברואי ה׳ רועי׳ בנאות
 דשא ירביצני׳ וכבוד יהדר יעטרני׳ בו שבת
 מכל מלאכתו׳ וירא אדוניו כי ה׳ אתו ברכו
 במן׳ פרט למזומן׳ הטורח בערב שיתי הלא היא
 ברכתי צדיק אוכל לשובע נפשו׳ את יום השבת
 לקדשו׳ מעין עולם הבאי לא תחסר כל בה׳
 מעשיך יקרבוך ומעשיך׳ כה אמר ה׳ עושך׳
 התקן עצמך בפרוזדורי כל צדיק וצדיק יש לו
 מדורי יעלזו חסידים בכבוד ירללו׳ האמירו בה׳
 יל:יכם ותאמרו באלקיס הללנו כל היום.
 גדול יום ה׳ ונוראי אז ישיר משה את
 השירה׳ תבוא רננה בוי שאכלני משלי
 יבטובו׳ תשורי מראש אמנה׳ יום אדיר בימי
 שנה נשמו ובמעשיו ובמקומו׳ ברוך שנא הסר
 בעולמו׳ פי צדיק יהגה תכמה׳ תורת ה׳ תמימה
 לא ניתנו שבתות וימים טובים לתוקקי ישראל
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 גרושה מאישה׳ או :שבד אי לשבה׳ פרוש
 מאהבה׳ אס בגיי אשר כזה׳ וכסיל אדה בוזה׳
 בני כפוי טובה׳ ולא ידע בשכבה׳ אשר לא ידע
 הימן ודרדע בני מיזוצ׳ המבדיל בין קדש לחול
 יוסף אצר פירי׳ מתהנך בתומו צדיק אשרי/
 וינהלם בנתה׳ תחת פטרת כל רחס׳ בכל מקניהס
 בהיותם בארץ אויביהם׳ ויאמרו התייתני׳ ברעב
 זנתנו׳ כי אס תם הכסף׳ עשיר נא ישכב ולא
 יאסף׳ ואה העם העבירי ויוסף הוא המשביר
 וישם אותה יוסף צתק עד היום.
 גדיל עד שמיס חסדך׳ על כנ הארץ כבודך
 ובלעדיך נא ירים׳ עונים באימה
 ואומרים׳ כי גדוצ כבודו׳ וכצ אשר הוא עושה
 ה׳ מצליח בידוי אך הבל בני אדם כזבי משלם
 רעה תתת טיבה׳ חילוף שופרא כי באי רואיו
 יאמרו׳ שוא ידברו׳ הבה לתתכמה׳ אדם להבל
 דמה׳ פן ירבה׳ יוסף מוקיר שביי נזר ממנלא
 רתלא בתר רתלא׳ צאן קדשים׳ גזע ישישים׳ כל
 הבן הילוד היאורה תשליכוהו׳ וימררוהו ורבו
 וישטמוהו׳ וקרוב מתת הפסילים זבחי כצאן
 אנ טבת׳ ואת מתכנת הלבנים׳ עמלנו אלו הבנים
 אבות אכלו בוסר׳ בעירום ובחוסר׳ ושיני בניס
 נתינים נתונים׳ באמת הבנין׳ כל דבר שבימין,
 במעבה אדמה׳ בקצה הערמה׳ בין ציקות ובין
ס  צרתן׳ תפתח ארץ ותבלע דתן אשר ראיתס א
 מצרים היום.
 גדול ונורא קדושי כי נא לעונס אטוש׳ לא
ד ע  יטוש ה׳ את עמי׳ בעבור שמוי ז
ע ר  את דבר קדשו׳ נזר אלקיו על ראשו׳ ז
/ ה ג ו  אברהם אוהביי הן עם כלביא׳ נמשצה לי
 יד הקדש ענ העליונה׳ נא פתית טלמא מל׳׳ו
 צדיקים חכו ממתקים׳ כל אוכייי יאשמו/
ו נ -  האויב תמו׳ והנה עתך עת דודים׳ ו
 מחמדים׳ ואל משה אמר הושיעה ה׳ כי כמר
 בא אל פרעה׳ קול העם ברעה׳ עושה סכא,
,  ממסגר אסיר מבית כלא וראו את ישועת ה
ס ו י  אשר יעשה נכס ה

ח קיח! ק ס פ י י י ס א ל ' י ח  גדול אדונינו ורנ נ
 לדרך מצריים׳ שלם שבעתיים׳ עשה 3ישס
ת א  שפטים׳ באותות ובמופתים מדם תננ ושביה׳ ו
ע ש ס  נפשו נא חייה׳ וצפרדע ותשחיתם׳ לכנא ה
 ולהתם׳ טפתתי ירביתי אויבי כנסי כניס בע^

 גבולם

 אין כנ אומה ונשון יכונה׳ תונין תת הקצקנה׳
 כבשה אתת בין שבעים זאבים׳ גדונ הרועה׳
 מהר צועה׳ שוברן לפניה׳ יהאיר אל עבר
 פניה׳ קומי אורי כי בא אורך׳ ושריך בבקר
 יאכלו אשריך׳ מבקר נערב יוכתו׳ משא אשר
 יםרתו׳ מיום ברא אלקים אדם על הארץ
 עד היום.
 גדול הנביא דברי חזקה ענ חברי תורה ציוה
 לני משה נא תהיה לו כנושה׳ זכור
 את יום השבת לקדשו׳ זה הדור בלבושו׳ בעלמא
 די ברא כרעותיה׳ קרי למאניה מכבדיתיה׳
 בכצים לאים׳ הסירו הבגדים הצואים׳ ואהבת
 עוצם אהבתיך׳ מתד בשבא לשבתיך׳ כדי שיברור
 מנה יפה׳ מלופה בי״ג לפה׳ זבדני אלקיס
 אותי זבד טוב ויתן עז למלכו יירם׳ מזנ
 שעה גורם אכול וקבל שכרי יען אשר צו זכרי
 כי ממנו ניקת׳ זכור אל תשכחי זאת התורה׳
 אתייא זכירה זכירה׳ זכור את היום.
 גדול לפלי אדוניו אשר ייטב בעיניו. פעולת
 צדיק לחיים׳ מאכל צעם לציים׳ מלאך
 מניץ אתד בהתאסף ראשי עם יחדי לאגורת
 כסף וככר׳ יש אוכל ונשכר׳ כל דבר שבקדושה
 אשרי ינוד אשה׳ מי יתן טהיר מטמאי מזי
 רעב ולחומי וטעמו כטעם לצ״ד׳ מצדד אצדידי׳
 אלה מועדיי סתם מי גיחון׳ כנ הולך עצ גחון
 אוכל לשובע נפשו׳ ולא זכר את דבר קדשו׳
 ויין תמר מלא טוב לקצה הניע לשכרותו׳
 ובדם ענבים סותה׳ אחרית דבר מראשיתו. את
 הכל עשה יפה בעתו׳ זכר עשה לנפלאותיו׳
 אשר קדשנו במצותיו׳ ליל שמורים׳ עצ מצות
 ומרורים׳ בלים הרי הס כסימנים׳ עוד ינובון
 בשיבה דשנים׳ ותירוש ינובב׳ מבלי תובב
 שחיבב׳ אגברא תמרא׳ יגדיל תורה׳ נכנס יין
 יצא סודי כי מי יעמוד בסודי כי אם עם אלקים
 . עשה היום.
 גד1*ל אתה ועושה נפלאות׳ בעשותך נוראות
 אוי מי יתיה משומו׳ יתיד בעולמו׳
 אריה שאג מי לא יירא׳ את יים ה׳ הגדול
 והנורא׳ מצרים ירד עמי׳ ראני אמרתי בדמי׳
 לתנני ה׳ בידיי אם ננבים באו אם שודדי׳
 בידי אדונים קשים׳ ידי רשים׳ זה העם לא
 היה׳ והלה להי להיה׳ בעבודה קשה׳ ואשה
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 המשפטים אשד השים׳ מזכידין מעשה נסים
 נדעה נרדפה נדעה׳ עד מקום שידו של אדס
 מנעת׳ מודים אנחנו נך ע״כ טפה כי על כל
 כבוד הופה׳ כנ האומר תהלה׳ אגוני מצנח
 ואצולי מצלא׳ לעתות בצרה׳ אז ישיר ישראל את
 השירה׳ עישין נו נם׳ המבינתך יאבר נם
 התבוננו יקראי׳ עין בעין יראו׳ מציל עני מתזק
 והחיות רצו ושוב כמראה הבזה׳ וישראל
 עושה תינ׳ ילכו מתיל אצ היל׳ יראה אלקים
 בציון׳.ונחנך ה׳ עליון העידותי בכם היום.
 גדול למראה׳ והאיש משתאה׳ כל רואי
 ינעיגו׳ לא ישובון ולא ישיגו׳ מי העיר
 ממזרת׳ התומר לתרס׳ ולא יזרת׳ אי לאו דדלאי
 לך תספא. בעקבות משיתא תוצפה׳ תזקה ענ
 תבר׳ תכם איני מדבר׳ נפני מי שגדול׳ ויתנו
 נפני מגדול׳ עובר נפני התיבה׳ ולא ידע מה
 טיבא׳ לדריש ילתור בתכמה׳ והיה העלמה׳
 מענומי העין הנותן רוזנים לאין׳ בקהל קדושים
 נדונים מעשה ה׳ ודרושים שפתותיו שושנים׳
 נפי רוב השנים׳ בישישים תכמה׳ על פי הבאר
 נמקומה׳ והצעיר אשר עלה׳ נקט לישנא קלילא
 מן יציב ידע אנא הכצ כמנהג המדינה׳ ידעתי
 בני ערכי עלי׳ כוכי האי ואולי בקי במילי
 דאגדתא׳ ולא ידע ננוין שמעתתא מכל הני
 רבוותא׳ נקיטנה רשותא׳ ארשת שפתינו יערב
 כי נא ממוצא וממערב יהגדתי לכם היום.
 גדול שמו ויהי בשלם׳ ותרון לשון אלם׳
 תתנוניס ידבר׳ מברך עליהם עובר׳
 יוסף ה׳ עליכם׳ ויברך אתכם כאשר דבר לכס׳
 גפן ממצרים תסע׳ וזרת מצעיר למו הופיע׳
 ויםעו מתסרות׳ מוציא אסירים בכושרות׳ תסרו
 כים קשה מכולם׳ ירדה לעולם׳ עשר קבין שנ
 עניות׳ תל שכל פיות׳ כונס יקבצו ובאו׳ זהב
 משבא יבאו׳ מכאן ולהבא תושבנא טבא׳ עת
 לתללה׳ מן הברכה העליולה׳ כספא ודהבא׳
 מריבה מדת טובה׳ ולא יצטרכו עמך זה לזה
 האי מאן דקרי אזוזי׳ ואכלי את חוקס

 לאוס הגבר הוקס.

 גבוצס׳ כי הוא רואה׳ את היית השדה׳ שמעתי
 כי יש שבר׳ בכל עבר׳ משעת משנחה זאבים׳
 אריות ודובים׳ הלה יד ה׳ הוייה׳ ישב העפר
 אל הארץ כשהיה׳ והרות תשוב כמי נחש תמת
 עכשוב׳ שיתלא יכיבי׳ בלב אויבי׳ יצא כברק
 חצו בהם יודע כעסו הקולות וברד מירר גריר
 יהקול שריר ובריר לא לבדאי תלי לפשט עקמומיות
 ואולךאתכם קוממיות׳ אשר משפטו שם פעלו׳ וה׳ לתן
 קולו לבלי חילו׳ מלך אין לארבה׳ אריך אפיה ייבי׳
 עד אשר לא ישאיר׳ וחשכו האורות ולא יאי״
 מי זה מתשיך׳ לנכרי תשיך׳ למען תדע אין
 כאל׳ ולכל בלי ישראל׳ היה אור במישבותם׳
 שבתם וקימתם׳ וזרת בחושך אורך כי מספר
 עריך כמעשה לבלת הספיר וכעצם השמים׳ יאפלתך
 כצהרים׳ ויקרא אלהים לאור יום.
 גדול הכנפיים מ:א הנוצה׳ טס כל העולס
 במרוצה׳ מלאך המות בשמונה׳ פתת
 עליה ההוא ספדנא׳ כמספד הדרימון ובתוהו
 ילל ישימון׳ כהמר על הבכור׳ ריבה ריבך זכוי
 ויקס פרעה לילה׳ הרבה והפציר בתפלה׳
 למשה איש האלקים׳ הלה אלחלו כיאודה יראים
 קומו צאו מתוך עמי׳ משכבי ועד קומי׳ ועתה
 סורו רדו לכי עבדו׳ גס צאלכם גם בקרכם
 קתו הבקר איר והאלשים שלתו׳ ותתזק מצרים
 על העם׳ עד יעבור זעם כי אמרו כללו מתים
 כי שם ארס נחתים׳ והפרשים שות שתו׳ ברגע
 שאול יתתי, ורשע יבאיש׳ וכל אשר לאיש׳ יתן
 בעד נפשו׳ וקרבו ופרשו׳ מקולות מיס אדירים׳
 ומצרים מקברים׳ מת על שפת הים׳ בלילה
 השחיתו דיים׳ ויושע ה׳ ביום
 גדול בקרבך׳ ביום הנית ה׳ לך מעצבך,
 בעת ההיא יעמור מיכאל׳ ואתה קדוש
 יושב תהלות ישראלי אשרי שאל יעקב בעזרי,
 שדי לופו בתר עיקרו׳ זרע יעבדלו׳ מי שעשס
 לסיס לאבותינו׳ ועתה עליכם המצוה הזאת,
 וקשרתם אותם לאות׳ ברוך שאמר׳ לברך על
 המוגמר שומר מה מליל׳ להודיה להלל׳ ילמען
 תספר באזני בלדי הטה אני תזכך ואלה

 הנה
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 ייאמר אך ממי המה יניס נא ישקדו ייהי נהס
 נמושיע יזה פי׳ חסדי ה׳ אזכיר וגו׳ כעל כנ
 אשר גמננו ה׳ במכת בכורות ע״י ונא ע״י
 שנית יח״ת שראוייס ישראנ משוס שעשו תשובה
 היא גופא טובה כפונה שדן אותנו דין בניס
 ע״ש העתיד וזהו ורב טוב כבית ישראל אשר
 ימנה ברחמיו שעדין נא קבט התירה והיינו
 דקאמר אך נמיעוטא שעדיין ואחר מ׳׳ת
 אזי יקראו בניס בניס נא ישקרו ומי׳מ
 אני חושב נהס דין בניס יען נא ישקרו ועפ״ז
נ אפשר נומר על פי ״  ואהי נהס נמושיע א
 מ׳׳ש בויקרא רבה הבן יקיר ני אפריס אמר
 הקב״ה ביוקר הס עומדיס עלי אר״י ולא בדמיה
 נטניס משפחות שנ כניס וכו׳ והא קמן שפרע
 תובס בעדס כדי נפדותס ותחת זה המה נתוניה
 נתוניה המה נו נקבנ ונקיימס בפירעון תובס
 וכמ׳׳ש והוצאתי והצנתי ולקחתי אתכס לי לעס
 והייתי נכס לאנקיס וידוע מ״ש מרן הבי׳י
 סי׳ קס״ג דפרנסי הקהנ יכוניס לפרוע ומכריחיס
 כנ הקהנ נפרוע כג או׳׳א תלקו עוד כתב
 מור״ס ז״נ בטוי״ד ס״ס רנ״ב דהפודה אס
 חבידו מן השביה תייביס נשנם נו והרב ש״ך
 כתב בזה דנפרעיס אך. מנכסי יתומים קטניכ
 ים ידיע מ״ש רז״נ ארבע גניות נגזרו בבריה
 בין הבתרים והוצרך הקב״ה נפדותיני משוס שלא
 נכנס בנש״ט כי ידו היינו נאבדים עוד ידוע
 מ״ש רז״נ בפסוק תרות וכו׳ קשה וכו׳ ותירצו
 דע״י הרעב עלי יבאו מכנ הארצות ומהל
 האומות נמצריס וכונס שעבדו בישראל בשעבוד
 ד׳ מלכיות במקומותם במושבותם אבנ משתטאו
 חזר הדין נאיתנו בחצריהס ובטירותס בזמניהס
 וזה אצני נונת הפסוק יאמרו גאולי ה׳ וגו׳
 תעו במדבר כי הכונה שישראנ הרגישו שצא
 ממצרים לבד נאנס אלא מכנ ד״מ שלכוונה זו
ה י  הביא ה׳ הרעב וכו׳ וכיון שישראנ הבינו זה ה
 להם שגא לחטוא בעגנ וכשחטאי חזר הדיין
 צאיתנו נשעבוד ד׳ מנכיות וז״א יאמיו גאולי 0

 אשר גאנס מיד צר שהוא מצרים עצמה
 ד׳ מנכיות שאר אומות דזה עולה נהס כאלו
 ומארצות קבצם ובא הכתוב לומר דחילו לא
ו  חטאו הטיבו אשר דברו אבנ מה נעשה תע
 במדבר בעגל דע״י זה חוזר יניעור דין שיעבדו

 למלכיות

 ידוע נכנ ישראנ כי שבת זה נקרא
 שבת הגדול והטעמים שנמס נקרא שבת
 הגדונ רבי כמו רבו ברם אמינא שראיתי בס׳
 נאם דוד נהרד״ס י״מ כי עבד מלך כמנך לפי
 שהיא סמוך נפסת שהוא נכבד וראש נכנ
 המועדים לכך נקרא השבת הזה שבת הגדונ
 יי״מ נפי שהוא שבת הראשון שנכנסו בי ישראנ
 נמצות נקיים מ׳׳ש סור מרע ועשה טוב וכמ׳׳ש
 רז״נ משכי ידיכם מע״ז וי״מ לפי שהוא גדונ
 בתו׳ וטעם רז״נ נפי שפסח שיצאו ישראנ
 ממצרים היה יום תמישי וביום העשור היה
 יים השבת ונקתו אלקי מצרים וקשרוהו בכרה״מ
 יכי ישאנ איש צר ואויב ויאמר נקושריס מה
 המצוה הזאת ומה עעס יש בה והשיבוהו בדברים
 המענים את הצב ופיהם פתחו הרי זה מן
 המוכן כי ליום י״ ד ישחטו אותי זבח פסת נה׳
 בט״ו בו והבדינ ה׳ בין הטמא וכו׳ כמה גדלה
 מ״ע שבת זו כשמו כן הוא שבת הגדול וחייבים
 ישראנ לשמוע דרשה וד״ת וזה הטעם מאבי
 הרב ז״ל. וי״מ לפי שאותה שבת ראשונה נתגדנו
 ישראל בין העמים ונקראו גוי גדונ כמש״ה כי
 מי גוי גדונ אשר לו אלקיס קרובים אליו וכו׳.
 וכענין זה צונו הקב״ה נבער חמץ הפנימי שהות
 יצה׳׳ר ואת״כ יבא נחלק הטוב ע״ד סו״מ ועשה
 טוב ואנ זה אביט מדרש פליאה הובא בס׳
 צפנת פענח וז״נ אדם שעבר עבירה וחזר בו
 ועשה תשובה הב׳׳ה מוחצ לו ע״כ עונותיו
 לפיכך נקרא שבת הגדונ מי תלה זב״ז ולפי
 האמור ניחה עם מה שנודע שאוה׳׳ע אין נהם
 תקנה בתשובה משום עבדים לא כן ישראל ואב
 שמחל וכו׳ וביוצאי מנריס נאמר גוי מקרב גוי
 מה אנו וכו׳ ואס קודם מ׳׳ת יש צהם דין
 עבדים א״כ מה הועילו במ׳׳ש משכו וכו׳
 ומצינו שנתקבלה תשו׳ וניצולו ממצרים אנא ודאי
 דין בניס וכר וז״א אדם שעבר עבירה
 כמ״ש ר״נ אתם קרויים אדם הקב״ה מותנ
 נו ע״כ עונותיו ודין בניס אית לנו לפיכך נקרא
 שבת הגדונ ר״ל אך שהיו במצרים הס כבנים
 ילהכי נתקבלה תשובתם ולכך נקרא שבת הגדוג
 ובזה תבין כונה פסוקי ישעיה חסדי ה׳ אזכיר
 תהלות ה׳ כעל כל אשר גמלנו ה׳ ורב טוב
 נבית ישראל אשר גמלם כרחמיו וכרוב חסדיו
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 מדבר נאנס מיס ע־ יבהמתם כת ימעיט תמכם
 אפש״כ במ״ש בקדושין פ״ק ככ שעוכותיי
 מרובין מטיבין נו ייימה כמי שקיים כג התורה
 יננ כזכייתיי מרובין מריעין נו ודימה וכו׳
 יפירש״י מריעין ני בעיה״ז ננקיתו מעמיתיי
 יכמ״ב ומכנס נשינאיו תכ פניי כהתבידי יז״ת
 מרעת יושבי בה ר׳׳נ מקצת רעה כדי שיזכה
 נעוה״ב ברס ורשעיס תזר נפרש עניהס ישכ
 מדבר נאנס מיס ורעביס ד״נ רעביס בתורה
 כמ״ש דכתוב נא רעב ננתס ונת צמא נמיס
 כ״א נשמיע ד3י ה׳ וכ״ז בעוכ״ז אבנ בעוה״ב
 יימעטי ויכחי ?עוצל־ יעה יינון מעוצר שלא בא
 נהס בעוה״ז יסורין ימכאיביס ע״כ אין להס
 בעיה״ב אבנ הצדיקים אשר אכלי תקס בעוה״ז
 וזהו מי תכס וישמור אנה המצית ייתבוננו
 תסדי ה׳ תשר עשה נפריע בעוה״ז עונותיהס
 ש״! ירשעותיהס שנ רשעיס נתזור נעניניני
 הראשין כי הקב״ה היציא ישראנ משפחות
 יכי׳ יכמי פרנס הקהכ וכיוצא יא״כ מתויביס
 אנחנו נקבנ התו׳ נפריע מה שענינו וא׳׳כ נימא
 דנת צריך ניתן הידאה ענ יצי״מ נז״א חסדי
 ה׳ אזכיר תהצות ה׳ כענ כנ אשר ימככו ה׳
 ירב טוב התורה תייביס כהורות ני ויאמר אך
 ממי המה אס היו עומדיס באמונתה בניס
 כא ישקרו בי כעבוד ע״ז ויהי כהס כמושיע
 לעוכס ועד ועתה כבאר מעשה ה׳ כי כורא הוא
 ובעבור זה תיקנו ננו זכר כמעשה ה׳ קדש
 ירמיז נמכת בכירות כמ״ש רז״צ ורחץ רמז לדס
 הבית עציהס שלא הטתו נשותיהס נטבול
 בנהר כרפס רומז נמכת ברד יתרבה כמ״ש
 רז״נ בינקוט שהביא עניהס ברד וארבה
 מפכי ששמו את בכי ישראנ נוטעי נניס ופרדסאות
 ימש״ה טקתיס כרפס ירק עשב כרמז שהיו
 גככים. יתץ רמז למ״ש רז״כ שהיו כושאיס את
 בכיהס וכשבא הערוב אריה תיה זאב אתד דוב
 ת׳ וכשהיה שיאכ עכ בכיו אומר נו הישראכי
 בואו תשבון כי אש יצאה מתשבון וכו׳ (הנם
 שאמרו זכר כקי״ס) מגיד זכר למכת צפרדע שהיו
 מקרקרים במעיהם והיו אומרים באנו באש
 יבמים ייוציאנו כרויה רתצה שם רמז למכת
 שהין בשבינ שהיו משעבדים צישראנ להתם תמין
 מרתצאות ינקרר נהם הביא הקב״ה עציהם שתין

 נח

 כמצכיות ואגב נפרש המזמור דנמה בהוגני
 דרכים אמר ויצעקי יביושבי בית האסורים תמר
 ויזעקו וכן ביורדי הים ויצעקו ומי שהיא תינה
 ויזעקו אמנם נוכנ כומר דהולכי מדבריות יייל־די הים
 אין להם כוס אתד להכתתך בצרתם מיד מש״ה אמל־
 ויצעקו ברם תוליס ויושבי האסורים ככ קרובהס
 ומיודעהם מתפללים עכיהס מש״ה אמר ויזעקו כשון
 אסיפה ג״כ כמו ויזעק סיסרא כשון אסיפה
 וכשון תפלה שיתאספו איהביו וקרוביו ייתפככי
 עציו אבנ עדין כשאר כנו כבאר דכמה
 גבי הולכי מדברות אמר יכיכס וגבי בית האסורים
 יישיעס וכן גבי יורדי הים אמר ייציאם יגבי
 תוכה אמר יושיעם כימא כוכם אי יישיעס או
 יוציאם אמכם ידיע כשין תשועה היה שמישיע
 אותו מיד אתרים כמ״ש בגמרה ע״פ ויישע
 שעמד שר וכו׳ מה אנו וכו׳ וכן פירש הראב״ע
 ענ פ׳ ויושיעם שנ האסייים שיושיעם מיד
 מנך ישרים וחונים בעונותיהם יש נהם
 מקטרגים וכעוכם יבקש אדם שנת יתנה שתם
 יתלה אומרים נו וכו׳ אבכ עדין צריך כבא״
 ההפרש היצכי מדברות יצינס ייייד הים ייציאס
 מדוע נראה כי בעונותיהם ניתכו נרות סערה
 וככך צ״כ יציכס מיד ריח סערה וא״כ קשה
 תוכה איה כיה מקטרג ויורדי הים אית ניה
 מקטרג א״כ היה צ״כ שכיהם ד״ת יאפשר כומר
 כי חוכה תית ביה תרתי אתרע מזכיה ומקטרג
 מש״ה אמר יושיעם לח כן יורדי הים ביד מקטרג
 דוקא אמר ויוציאם מיד המקטרג א״נ ביסאית היצאה
 מן היבשה ליס לא כן במדבר א״נ נוכנ כומר
 נמה ביורדי הים וכמו כן בהונכי מדברית
 משוס דבידי שמים וכמ׳׳ש ויאנתו בנ״י יד
 העבודה ומש״ה בצרה נדונה אמר זעקה ובצרה
 קטכה אמר צעקה וי״כ דכמה בשלשתן אמי
 ממצוקותיהם וביורדי היס אמר וממצוקיחיהס
 ו׳ נהוסיף נפי שתוכה עדין חלוש והוככי מדברית
 עדין במדבר וחבוש עטו כשכם ממוןכא כן יורדי היס
 כיון שכת הים טובה גדוכה היא וי״כ בתשכוס
 המזמור וירוממוהו בקהכ עם ובמושב זקכים יהככוהו
 כיון דמירי בזקנים ואין זקן אכא שקנה תכמה
 יירוממהו ויהככהו משמע בכי אדם מהוגכיס
 וכמה אח״ך אמר ישם כהיות כמדבר וגי׳
 משמע שהם רעים ח״י יעוד אח״כ אמר ישם
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 עוז גנות אחר גאולת מצרים דס״ל ־כיון שבגד
 בה שוב אין יכונ לבגוד בה דישראנ דין אמה
 העברייה יש להם וכי ימכור איש את בתו
 צאמה וגו׳ אבל אניבא דר׳׳ע דאומר למוכר
 ישונה שפתות אחר שפחות אבל שפחות אתר
 אישות נא מצי וא״כ אם היה הקב״ה בכבודו
 ובעצמו מ״מ צא היי משתעבדים ובמ׳׳ש ע״ס
 הושע וגו׳ וא״כ משה לטובתם של ישראל כי ידע
 כי כשם שהוא עובר כך גאוצתן עוברת וס״ל
 כר״א דאין תיזר ומוכר וצכן סירב ודבר ידוע
 דאין הנכה כר״א במקום ר״ע ומשו״ה על שפסק
 כד׳א והנה אנתני מוכרתים נומר איכא דר״א
 דאס ס״נ דשעביד מלכיות השנים המנין צא
 הוי זה כמוכר את בתו וחוזר ומוכר אלא דכצ
 מכירה אחת דהיא תשלום גלות מצרים ואין
 זו מכירה חדשה אבצ אי ס״ל נר״א דקושי
 השעבוד השנים המנין א״כ אין מן הראוי לגלות
 עוד במנכיות והיה צריך גאונת מצרים להיוה
 ע״י הקב״ה בעצמי ולא ע״י שליח ומעתה אתי
 קראי לפ״ז דתכף שאמי נו הקב״ה שינך ייגאכ
 את ישראל ידע שיש נפניהם גלות והיה מצטער
 והיה מסרב אכן ידע כי השעבוד מלכיות
 נהשליס גנות מצרים ואפי׳ ר״א מודה דלשפחות
 אינו מוכר ותוזר ושונה אכן כיון שראה
 הקושי השעבוד מוטל עליהם מאד א״כ מכוון
 נמימר קושי השעבוד השלים המנין ומעתה
 שפיר קשייא ליה בכת ממ״נ ויאמר ה׳ למה
 הרעות נעם הזה בקושי השעבוד כ״כ דלא
 מצית למימר ני כדי נהשליס דא״כ למה זה
 שנחתני ותהיה גאולה עוברת ומאתר ששלחתכי
 גלית דעתך ששעבוד מלכיות משנים גלות מצריס
 וא״כ למה הרעות בקושי השעבוד דלא מהני
 ולא מידי ומאז וגו׳ מיד וידבר אלקיס אצ משה
 דבר עמו קשית משפט דאין הלכתא כר״א
 אלא כר״ע ומעתה יבוא ע״ד האמור ובהקדיס
ה לאיכה 1 ב ל א ה נ י ת  מאי דאיתא בפ׳ —יכ
P ולרחבה קנה לתפס השטא כר״א ואך. ע׳׳ס 
 לא הרהר והיה לו לאברהם נהרהר כיין לקנה
׳ד  את האר! ולא הרהר וע״ז אמר המ׳

 חבל ענ דאבלין ונ״מ.
 אמנם אכת• איכא נמידק בהני קראי חדא
ת  במאי דקאמר והצלתי אתכם מי1ח

 סבלות

 נח וחם שנא יוכנו נרחוץ נא בחמין ינח
 בקרים מוציא מצה שם רמז למכת כנים שהיציאה
 המחנוקת שהיו אומרים שכשפים אח״ך הודי
 יאמרו אצבע אנהים היא וזהו מוציא מצה
 מרור כורך רומז למכת דבר שהוא מכה ממררת
 וכורכת בהם שלחן עירך זכר שלח היו
 מניחים לישראל לאכול בנתת משום העבודה
 הקשה וגם לא יאכלו המצרים עם העברים לתם
 כי תועבה היא למצרים עתה אלי בני חורין
 שי״ע נפנינו צפון ברך שם רמז למכת מצרים
 מכת תשך הנוטלת מאור עיליו של מצרי ילכל
 בני ישראל היה איר במושבותס וכמ׳׳ש ז״ל
 שגילה ננו כנ מצפוני מצרים הלל נרצה זכר
 לשירת הים אשר הצילנו מיד צר ימיד שר
 מצרים וע״י השירה למתלי עונותיהם של ישראל
 וזהי הלל לרצה כי ע״י הלל לרצה עולם
 (זה שלמצא מהדרוש והסד ותבל על דאבדין)
 א״נ וידבר אלקים וגו׳ וקשה למה
 הקב״ה תפס אנו הלסיולות
 יהלא לסיון עקידה יכבשן האש גדונים
 מאד אכן כדי לישב זה לביא קרא האמור בפ׳
 וישב ומאז באתי אנ פרעה נדבר בשמך וכו׳
 ואיכא למידק דהיל״ל ולמה זה שנתתני דכיון
 דמתרעם על שעבודם יעל אשר שלתו ג״כ והנה
 כבר פ׳ הלי קראי בס׳ שמות באו״א ועתה
 אפרשו באו״א ע״פ מה שידוע חקירת המפרשים
 ז״ל דאיך יצאו קידם הזמןותריציס רבים נאמדו ותרי
 מנייהו ד״ד מנטות השלים המנין וגם קושי
 השעבוד השלים המלין ונפי תירו! הראשון אין
 מן הראוי להכביד עליהם בקושי השעבוד
 ונקדים מ״ש הרב אש דת משם הרא״ש ז״נ
 הטעם מרע״ה שסרב בשליתות הקב״ה ע״פ
 הש״ס ששם אמרו מוכר אדם אה בתו לאישות
 ושונה׳ לשפחות ושונה׳ ולאישות אחר שפתות׳ אבנ
 לא לשפתות אחר אישות׳ ר״ש אומר כשם שאיך
 אדם מוכר את בתי נשפחות אחר אישית
 כך אין אדם מיגר שפחות אחר שפחות
 יבפנוגתא דהני קראי בבגדו בה כיון שפירש
 טליתו עניה שיב אין יכול למוכרה דברי ד״ע
 ר׳׳א אומר כיון שבגד בה שוב אין יכונ נבגוד
 ד׳׳ע סבר יש אם נמקרא ור״א ס׳ יש אס
 למסורת והנה אלבא דר״א איה להם לישראל



ח  יעקב נ
 למ^תה יוגכו הכי קראי כי הכה ככרי
 יידוע כפכיו שישראכ טעו בע״ז
 ממ״ד כעשה הדס משוס נמזלוה שיהיו ־ אמצעיה
 אי מבוס שכבר מסר העוכס לצבא השמיס ככן
 אמ״כ אמור כבכי ישראל אכי ה׳ בכבודי
 ובעצמי אגאכ אתכס וזהי אות ומופת שאכי
 תפץ בעכוה וכעשה הדס ככמד ענוה ואיני חפץ
 באמצעי דהרי שדדתי המערכות ונא מסרתי
 הדבר כצבת השמיס יהצלתי אתכס מתתת
 סגנית מצריס והצלתי אתכס מעבודתה שהיא
 ע״ז שהיו עיבדיס עמהס כי אתס מאמיכיס
 בני מאמיכיס ככן וניןתתי אתכס כי לעס
 יכי תימא היכי יאמיני שארד אני בעצמי
 כמצריס יכעביר ענ נאי דט״ו נז״א
 וידעתס כי אכי ה׳ המוציא בעצמי וציכא
 תששא דכאו דט״י תדת משוס שאוציא
 אתכס מתתת סבכות מצריס ושפיר אומריס
 כאדס תטא בשביכ הצכת רביס ועוד והבאתי
 אתכם אכ הארץ וככ המצות תכויות בארץ ע״כ
 אין כך מצוה גדוכה מזו וכהורות ולזכות רביכ
 יעוד ונתתי אותה לכס מורשה ואיך אני יכונ
 ליתן ירושה מאבותיכס הא קיימ״ל דהמזכה
 כעיבר כא קנה אא״כ הוא בנו וכיון דמזה
 מוכת דיש לכס דין בניס שפיר אטמא בעבורכס
 וע״י שארד יבוטלו כנ סברות עע״ז יידבר משה
 כן אכ בכ״י ילא שמעו אל משה להודיעה שאין
 ממשות בע״ז מקוצר רות ומעבודה קשה שהיה
 קשה כהס לפרוש מע״ז וס״כ דהיו מזידיס
 יפושעיס וממילא נא אמריכן וכיון שהם רשעים
 אץ להם דין בנים כס׳ מ׳׳ד דבזמן שאין
 ערש״מ אזי נק׳ עבדים וכי׳ ואי משום כניסתם
 כארץ אכתי אין ראי׳ ברורה דעדיין נא נכנסו
 עוד טעס לנתינת האר; עפ״י מ״ש רז״כ
 האוה״ע אומרים כסטיס אתם וכו׳
 יתירץ שהב״ה ברצונו כטלה מהם יכתכה
 והקשו ע״ז וכי שורת הדין נותן לחזור במתנה
 יתירץ ווי העמודים דיכול מדין האמור בפ׳
 מלך וכתבו הת״י דדין זה לא נאמר אנא כשאין
 אנא מנך אתד אבכ כשיש שני מלכים לא אמרינן
 האי דיכא וא״כ אין אנתנו יכוטס נזכות בא״י
 אנא חס נודה שנא יש שתי רשויות אלא אכ
 אחד יבזה הוכיח כהס דמה״מ יחיד ומיוחד

 ואין

 אביר
 סבלות מצרים דאטי עד השתא כא ידעכו ממצרים
 ועוד במה שסיים והצכתי אתכם מעבודתם
 מאי קמ״ל כיון דמוציאם ממיכא ניצוכיס
 מעבודתם ועוד וכקתתי אתכם כי כעם והייתי
 לכם לאלקים וידעתם כי אני ה׳ אכקיכס האיך
 יתחייב מיצי״מ שידעו שה׳ הוא האכקים יעוד
 והבאתי אתכם אכ הארץ מאי בשורה הכא
 אנ הארץ והנואי שיצאו ועוד אומרו ולא שמעי

 אל משה מקוצר רות דרשת רז״נ וכו׳..:
 ידוע לטעות המינים שיש ת״ו שני
 רשויות משים דכתיב נעשה אדם
 יכא ס״כ משוס ענוה וביטוכ סברה זי ממה
 שמציכו שמצרים שהיי כבזים ישפלים ומכאה
 נכולים וטכופת ותפ״ה הקב״ה בכבודו ובעצמו
 כנכס והוציאכו מזה מוכת שהוא חפץ בענוה
 וכתב מהרי״ט ז״כ נם בירידת מצרים
 ביטנ טענת החושבים שהקב״ה מסר עוכמי
 לצבא השמים ואין בידי נשדד המערכות והכה
 יצי״מ כפי המזל אין עבד יוצא משם כעולם
 ואפ״ה שדד המערכות ומזה מוכת דכא מסר
 דבר לצבא השמים ואינו היה רואה אריסטו
 וכו׳ עכ״נ מהרי״ט ז״נ עוד נקדים מ״ש
 במדרש אר״ש גדולה חיבתן שכ ישראל שכינה עניהם
 הקב״ה למקום ט״ו וכו׳ ורש״י הק׳ ע״ז דאפי׳
 ישראל הס תרומה א יכו רשאי כטמא להם
 ולעבור על לקו דט״ו ויש מתרצ׳ כיון דישראכ
 יש להם דין בכיס וכו׳ וכן כתבו הת׳׳ו ז״כ
 וכו׳ כד קבריה למשה והרב קיקיון דיוכה
 הקשה הקב״ה כהן גדוצ וקיימא כן דאיני

 מיטמא כ״א למ״מ.
 ולענ״ד לתרץ ע״פ מ״ש הת״י בשבת ענ
 הא דאמרינן וכי אומרים לאדס
 תטוא בשביכ שיזכה חבירך ות״י ז״כ כהצלת
ס אין לתיש וכן כראה כביכוכ עבד  יכזנוה מי

 עכ כאו כדי להצלת וכזכות רבים.
 ?{!ד ת״י הת״ו היכא דאיכא מצוה רבה
 אמריכן תטוא בשביכ שיזכה תבירך והכה
 גם נגבי בכ״י איכא מצוה רבה שהיו בטלים
 מתורה ומצות ימעשה דר״א שתרר עבדו וביטנ
 ידע דכעוכם בהם תעבודו להתפלל' בעשרה
 ובזה יובן כי ידעתי את מכאוביו וארד כהצילו

 מיד מצרים.
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 פה משוס שנא נגמר ימי ההריון שנו ונוגד
 בשבעה ה״י וענ האי גופיה טעה צדמז שהוא
 יגאנ את ישדאנ קודם זמנה נשס שנולד
 קידה זמנו כך יגאלי ישראנ קידה זמנס ובזה
 מביאר וצא שמעו אנ משה מקצ׳ר גימ״ט ת׳ינ
 שנים שנגזר עניהה להשתעבד ואיך ינאלם קודס
 זמנה יז״א הן בנ״י נא שמעי אני ואיך ישמעני
 פרעה יא״ת דנא יאמיני משוס דכא הגיע
 זמנס וז״א ואני ערל שפתייס ימזה היה להס
 היכחה דמ־וע אני ערנ שפתייס משוס שלא
 נגמרו ימי ההריין ימדוע נא נגמרו כשס
ז יא״כ היה להס ך  שנולד ק׳׳ז כך יגאני בנ״י י

 להאמין יאפ״ה נא האמינו יכ״ש פרעה.
 א̂״ שמתרעס למה הוא כבד פה ידוע מ״ש
 המפ׳ טעם שבראו הקב״ה למשה כבד
 פה וז״א יהן בל״י לא שמננו אלי ותשבו
 שמדעתי יא״כ איך ישמע אלי פרעה וא״כ

 למה אלי ערל שפתייס כיון דהכל אחד.
 א̂״ אפשר לומר לכן אמיר לבנ״י אלי ה׳
 בדרך קצת מפרשיה שיאמינו שאני מוציאס
 קודס זמלס ולא יהרהר ושעדיין ק׳ץ שליה צריך
 א׳ שאלי ה׳ רמז שהשכילה השלימה המלין
 3׳ והוצאתי אתכם מתתת סבלות מצרים קושי
 השעבוד השלים המלין ג׳ והצלתי אתכס
 מעבודתם עפ״י האמור במם׳ קידושין המוכר
 עבדו לגוי ומבטלו ממצות חייב לפדותו מד
 כדי עשרה בדמיו וה׳׳ה בל״ד המצריים ביטלו
 אותם והעבידום ע״ז וכר מעבודתם
 זי ע״ז וגאלתי אתכם בזרוע לטוייה ובשפטים
 גדולים עד עשרה בדמיו ד׳ ולקתתי אתכם לי לעס
 שם רמז תירק המש׳ דישראל נעשו כדין הקדש
 יהקדכ מפקיע מידי שעביד ה״נ היי נכונים
 לקבל התו׳ ה׳ יהייתי לכס ל )נקים היא המילה
 יכמ׳׳ש יהקימיתי את בריתי להיות נכס
כ א  לאצקים וכן אס בליך מקבלים וכתב הרב ד
 דודני בברית בין הבתרים לתן הקב״ה את האר?
 לאברהם ע״מ שישתעבדו ובעת המילה תזר ונתן
 את הארץ צאאע״ה ולא הזכיר תנאי הכלות
 יק התלה יהייתי לכם לאלקיס ע״מ שיקבלו
 המילה ואמרילן בכתובות שתי שטרות היוצאות
 זא״ז ביטל השלי את הראשון והנא ישראל
 סברו שיקבלו א״י ע״י השעבוד ולא יקבלו

 אלהותו

 אין זולתי יז״א יהבאתי אתכם אל הארן מטעם
 הכתוב בפ׳ מלך.

 בפסוק וגס אלי שמעתי את נאקת ב״י
 אשר מצרים מעבידים אותם ואזכוי
 את בריתי אותו השעבוד שהיסיפי המצרים
 וראיתי שהושלם השעבוד א״כ יאזכיר את בריתי
 אותה השבועה ואילי יכול לעכבם יותר לפיכך אמר
 למשה נכן אמיר נבנ״י אלי ה׳ והוצאתי אתכם
 מתחת סבלות מצרים אם יאמרו לך יהרי
 עדיין לא שצמו אמ״ל יהצלתי אתכם מעבודתם
 כלומר מצד מה שהוסיפו משלהם השתלמו ה״ת
 שנה ואס יאמרו שמא משום ורב תסד אבל
 מדה״ד תאמר עוד לא נשלמה לכן אמר וגאנתי
 אתכם בזרוע לכיוייה לעיני כל כי כבר שלמו
 החוב שעליהם במה שהוסיפו עליהם המצריים
 יא״כ לטובתילו קושי השעבוד השלים המלין
 יא״כ אין עליהם עולש לז״א בזריע לטיייה
 ובשפטים גדולים אפרע מהם׳ למה אשר לא
 צויתי עשו ואם יקשו והלא צריך ת׳ שנה
 בכדי ללתול א״י ותורה יעוה״ב נז״א אל יתושי
 ולקחתי אתכם לי לעס ומאתר שלשתעבדתס
 בקושי ושעבוד ראויים אתם שתהיו לי לעם
 ואני אהיה לכם לאלקים והלה כשבא משה
 והגיד להם שקושי השעבוד השלים המלין וחשבו
 הקב״ה כאלו נשתעבדו ת׳ שנה לא נתקררה
 דעתם וזהו שאמר הכתוב ולא שמעו אל משה
 וגו, לא עלה על דעתם שמצד מה שהוסיפו
 עליהם עבודה קשה ילכה להם ק״ץ שלים
 ויחשוב להם כאלו השתעבדו ת׳ שלים
 שלמים ולכן כשבא משה לפני הקב״ה עשה ק״י
 בעצם ואמר הן בנ״י לא שמעי אלי בשביל
 עבודת כפל שהעבירום המצרים השלים הזמן
 כאלו נשתעבדו ת׳ שנים שלמים ואעפ״י שהוא
 לטובתם וא״כ איך ישמעני פרעה שהוא לרעתי

 ועוד שאני ערל שפתיים.
 א̂״ אפשר לפרש ק״ו של מרע״ה הן בנ״י
 וכו׳ גם מה שאמר יאלי ערל שפתיים
 הרי אבדיל הקב״ה לעיל אהרן אחיך י*ה
 נביאך יהיה לך לפה ואפשר שישמע לו פרעה
 ונקדים דאיתא בבעה״ט מקצר תסר י׳ יעילה
 כמנין ה׳׳ל לומר שלסוף ת״ל שנה יצאו ואיתא
 בתולדות נח דף כ״ב טעס שהיה מרע״ה כבד



 אביר יעהב כט
ך יתבאר מאמר המדרש עתידה ג״ע נהיות ן ן  ן
 צועקת ואומרת הנו לי הצדיקים אין ני
י הבני שוא ונמי אני מבקשת נ  הפץ ברשעים ו
י ועתידה נ  נאיתם הביטחים ענ שמך שנאמר ו
 גיהנם נהיות צועקת ואומרת אין ני עסק
 בצדיקים ולמי אני מבקשת לפועלי השוא
 הקב״ה אומר תנו נזה הצדיקים ולזה הרשעים
 וקשה והגונה הוא נך יש צדיקים מי שלא
 טעמו טעם תגיא ונפעמים מי שזכיותיו מרובים
 מעונותיו וכמ״ש הרמב״ם ז״נ וע״ז י״ע צועקת
 יאומרת תנו ני הצדיקים שזכיותיהם מרובים
 מעונותיהם אין ני עסק ברשעים כלומר אין
 אני אומרת שיביאו הרשעים ויקתו שכר מיעוט
 זכיותיהם בג״ע בתתילה אבל הצדיקים שזכיותיהס
 מרובים צועקת ואומרת שיבואו בתהילה
 בג״ע וגיהנס אומרת אין צי עסק בצדיקים
 הכונה עם מה שאמרי רז״נ כנ מי שרשע
 יותר מדאי אין מכניסין אותו בתתילה לגיהנם
 עד שיקבנ עונש תמוד מגיהנס ואת״ך י״ב ת״ו
 נטבול וכמו שמצינו באנישע אתר וז״א אין ני
 עסק בצדיקים כלו׳ נא נבראתי אנא לרשעים
 וא״כ יביאי אף אותם המרשיעין ייתר מדאי
 יזהו להבלי השוא ידונו בי מתחילה ועד סוף והקב״ה
 אומר נא כדברי זה ולא כדברי זה אלא תנו
 ג״ע לצדיקים סתם צדיקים שאין להם תטא
 כלל שכבר קבלי עונשם בגיהנס ולא כמ״ש
 שיבואו קודם שיקבלי עולשס בגיהלס ותלו
 לרשעים הגיהלם הרשעים דיקא ולא״,.., אותם
 הבלי שוא ופועלי און שעדיין אילם ראויים
 ליכלס לגיהלם. א״ל באו״א ע״ד מ״ש ריב״ז
 אילי יודע באיזה דרך וכו׳ וכמו שאמר
 דהמע״ה כי לא תעזוב לפשי לשאול וכו׳ והקב״ה
 אומר תלו לזה ולזה וכו׳ וה׳ יזכנו לאור

 באור החיים אמן.

 אלהותו יען בשטר הראשון לח היה תלאי מקב׳
 אלהותו וכשראו ששחה לעפר לפשם תפסו שטר
 השלי ע״י המילה מקבצת אלהיתי וז״א והייתי
 לכם לאלקים ע״י המילה י׳ יידעתם כי אני
 ה׳ אלהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות רמז
 תרוץ הראשולים שישליילו מניית אתרים ועדיין
 שאר נטית הז׳ והבאתי אתכם אל הארץ ע״פ
 מאי דקי״ל עבד שברת מתי״נ לא״י אין מתזירין

 אותו וז״ת והבאתי אתכם אל הארץ.
 ^תתי אותה לכם מורשה אני ה׳ תורה
 צייה לנו משה מורשה יובן ע״פ מ״ש
 מהרי״א דאוה״ע מולין את ישראל שכבשתם
 ארץ ז׳ עממין במאי דקיי״ל כשמואל לא תהוי
 בעבורי אחסלתא וכו׳ והרב היפה כתב דוקא
 מברא בישא לברא טבא אבל לא לת״ת וז״א
 ונתתי אותה לכם מורשה וכ״ת נא תהוי יכו׳
 לז״א תורה ציוה לנו יא״כ אנו תכמים ע״י התמ־ה׳
 (ע״כ למכי״ק ז״ל ושאר הדרוש תסר ותעדו״מ).
1Dtt?£Pfiוהשעורה נוכתה כי השעורה r 
 אביב והפשתה גבעול הכונה
 ע״י שיש להם לרשעים מיעוט מצות הקב״ה
 משלם להם שכרם בעוה״ז וכמ״ש ומשלם
 לשולאיו אל פליו להאבידו אך הצדיק בעוה״ז
 מדוכה ביסורין להפרע ממלו בעוה״ז קצת
 עבירות שעשה כדי להיות לקי לעוה״ב וזה
 רמז והפשתה לשון ריבוי רמז על הצדיק
 שמרבה בתו׳ ומעט״ו והשעורה שמדקדקים
 במעשיהם כחוט השערה לוכתה מדוכין ביסורין
 יעוה״ז כי השעורה אביב לפי שמדקדקים עמהם
 אביב לוקחו הקב״ה עודלו באבו והפשתה
 הצדיקים גבעול כל עוד שלא לתפתח וכו׳ אבל
 החיטה הס הרשעים המרבים לתטוא והכוסמת
ה ס מ ר יל פ  שמרבים בכוסות וכו׳ לא לוכו:י א

 מתאחרים עד עוה״ב ממהר׳ ש ע״ה
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' דרוש שדרשתי על עט״ר מר אבי מ״ע חרב המרי כמהר״ר אליהו רחמים ענתבי ז״ל  ^ י
 בתשלום השנה

 והנושא בא
 מבער בבתה רבני יאנפין׳ כמה תקיפין׳ צדות
 רבות סבבונו בבנות המנתמה׳ אתיסרו עליה
 כנ פרי דענמא׳ מאן י ני חית בעלמא׳ ניחה
 ליה דליפקיר לעלמא׳ רביס מכאוביה׳ אוכלים
 לחס העצביס׳ צעריס המצויליס׳ מיליס ממיליס
 בולים׳ אלק״י עולם כמה עמודיה נבברי. כמה
 יסודות נצו נס לעו אלבי אמולה אבדו לדורס
 אבדו מה אעלה ינוד תשה כי אתקור את
 הלוני אבי אדוני אליהו
 אבי רם נשא ורם אך יום אשר זאת אזכרה
 ולמשש תשך גם בעת אורה בהעלותי ענ לבבי
 אהבתו וחמלתו תיבה יתירה לא יערכלה זהב וזכוכית
 ואבן יקרה אב רתמן ולפשו קשורה בלפשו עד
 צאת לשמתו בטהרה אליהו לכל העם—גלוי
 ומפורסם מלותיו ויהי לעם לא פסיק גירסא
 מפומיה חי פרקי משנה בכנ יום ומקרא
 זה דרכו כנ הימים כחשיכה כאורה אליהו

 בהיר הוא בשתקים תהנתו י־,3ע קרוב״ץ.
 כעבדא קמי מאריה כמה ידע לרצויי
 למאריה תפלתו תתלוניס מקדים
• 7 י 3  נבי עשרה צדיק שומר אמונים ערב ו
 וצהרים ברתת זיע ממתנים ועד ירכיה צישדיס
 נאוה תהנה הוא מסדר צנותיה הגשה לתשנה
 אלידד
 אך יום חשך ואפלה כי נשמע קונ התרועד
1 ן מ ה  י הגדולה אחי ובית אבי ארבעה '
י  מטיבי אילני דמלבלבי לבם בוער בחש המבעי

 שחה את הבערה כזית במקום מרה אך כי
 תנו
 :ס
 עניו

ש תסאדתן ו : : ו מ נ ש א ת ד ר ט נ ה נ י פ י נ נ = פ י נ פ ע  נ

, מ נ  צועקים בדמע נב אניהו ענה השמים ו
 כל נב ורפו כנ ידים הי חסיד הי י*'.
 ׳׳>־׳<

ן י ו ב י  ומנבשתו ענוה ויראת ה׳ עצ פניו ד
ת לשינו ן י ב ת נ ח ב י ב ה ד ו י י ב  בנתת עס ה
ח ו י  ומתוק לפיית לאיש ולאשה ומשפחה כל ש
 הבריות נוחה נחה רוח אליד־,ך
 ין• תבר מדאגה מדבר בנותיו היקרות יכעליהס

 החכמים

 לאתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך
 שמן זית זך כתית למאור להעלית

 נר תמיד.
 !*אתה תצוה וג״ו׳ איתא במדרש
 כשעלה אליהו למרום עמד
 מלאך המות כנגדו אמ׳׳נ הקב״ה ע״מ כן בראתי
 שמיס שיענה בה אליהו אמ״נ מה״מ עכשיו
 יהיה פתתון פה לבריות אמ״ל אין זה כשאר
 הבריות יכול הוא להעבירך מן העולם ואינך
 יודע כחו באותה שעה כפף אותו תחתיו ועלה

 לשמים הה״ד ויעל אליהו בסערה השמים
 אבי מלך מלכו של עולם׳ מלך על כל הארץ
 גבור לעולם׳ יצר עולמו׳ ברא אדם
 בצלמו׳ ויפח באפיו לשמת חיים׳ השליטו על
 כל אשר בו רוח חיים׳ ויהי האדם ללפש חיה׳
 ברוח שאילה מצויה׳ ויצו עליו לאמר מעץ הדעת
 זכור ושמור׳ כך עלה במחשבה בו ביום לבער
 מדעתי ויאכל מעץ הדעת׳ נקנסה עניו מיתה
 ולזרעו ילידי ביתו׳ והנה מיתתו׳ והלך בצעדות
 והוא לקברות׳ מזכר עד נקבה אדם יסודו
 מעפרי והכנ שב אנ העפר׳ אשרי השם רעיוניי׳
 ויעלה בזכרונו זכור לו יום המיתה׳ משום
 פשיעותא׳ והתי יתן אל לבו׳ לבלתי רום לבבו׳
 ולא פנה אל רהבים ושטי גזירה שמא יטה׳
 לבלתי לכת אחרי יצרו׳ אשר בדברו אכל ושתה
 יאמר לו הרבות כסף וזהב ועשר נם יקום
 חילו׳ ולא ידע עת פקודתו׳ גזירה עומדת
 נעומתו פתאום יבא אידו יגלה כבודו והתבוננת
 על מקומו ואיננו כי בא יומו והכל הבל ורעות
 רות כמוץ אשר תדפנו רות ויעזוב את כנ
 אשר נו לאחרים חילו במבחר ימיו נאסף אנ
 עמו דור הולך ודור בא בניו ובנותיו אומרים
 הכביד ענינו את עון כמו׳ אבי הדרת אליהו
 יום לשלהי רוב ולענה׳ יומא כי האידנא׳ אשתקד
 מי לא אכללו׳ אשכלות מרורות רב שבעלו כי
 עלה מות בחלונינו׳ בא בארמנותינו׳ זקנים



 אביר יעסב
 המאירה זי הייה וזו פכרה אל המנוחה ואל
 הנהנה מענה ע״; מענה ויענ אליהו
 אך הוא צורי ויבועתי ותהי זאה נחמחי
 יה״ר נפש אדוני תניהו צרורה אספנקריא
 המאירה באתר די זקוקין דנורא שה שכינה
 שורה לך ה׳ קויני אתה צור ישענו נפשו
 היפה תעתיר בעדנו ותאמר די לצרותינו לא
 נתזי עוד כהאי סימנה עת נתננה בלע המות
 ומתה ומצאן מנותה אנה ה׳ מנטה והיה
 המתנה הנשאר לפליטה אל נא ברית אבות
 לבנים תזכור והרחם זכרה והנחה ואבוא היוס
 אנ העין כמשפט הבנית בשפתי רננות תיו
 יתיו דשנים ורעננים יהיו הן׳ ובעליהן והאתים
 ומשפתתס וחילם וינטלס וינשאם כל ימי עולם
 אם הבנים שמחה ונסו יגון ואנתה ובכן
 נקיטנא רשותא מפום אריותא הרבנים המובהקים
 נדונים צדיקים הבאים לגמול הסד ואמת
 ירדפם יעבור שלום יאמת ולכל הקהנ הקדוש
 האנשים ושלמים תכמים מתוכמים יוסף ה׳
 עליכם תמו בטוב ימיכם אשא בשיחי גילי
 ושמתי בבוא אליהו

 החכמים מתוכמים שרים ופרתמים ביכים בכי
 תמרורים כזרם מיס כבירים נהפך לאבל
 מתולינו ונמס כל לב ורפו כנ ידים כזאת
 יתרד לבי והיה למיס ויעל אליהו
 אך וערבה כל שמתה מפני היד שנשתלחה׳
 אשתו במרד תבכה וכף על כף תכה דלפה
 נפשי מתוגה והנה ה׳ היגה אהה כי המות
 יפריד מיניך ומביא מעלה ימוריד אהה זנעפה
 אחזתני בחדש ליהודים היתה תורה פנה זייה
 פנה הדרה שנות המלחמה גרנו בארץ נכייה
 ששם עלו שבטים שבטי יה׳ לתת לני מתיה
 ונפשו לא היה יצעק הבו עצה הבו תישיה
 די לנו לתבק תיק נכריה כי יעקב בתי לו
 יה אליהו בהר ה׳ היתה מנותתו אשרהו
 ואשר יולדתו מה ביוך טעמו מלמד שהיתה
 שכינה עמו אשר המלך חפץ ביקרו יקם ה׳
 את דברו להודיע לבני אדם גבורותיו שומי
 כל עצ מותיו ואין קצה לאוצרותיו הבונה בשמים
 עליותיו אבנ כבד זה כבנות יענה למעבד
 ליה ניתא לאדוני אניהו ותנות נפשו בי גזא
 דרתמנא נגש הוא נהנה מזיו השכינה מאספקלריא

 בע״ה

 ידוע הדבר ומפורסם הענין גודל החיוב המוטל עלינו לבבות ולהספיד על מות אבינו עט״ר הכ״מ
 אשר מצוה לספי בשבחיו למפורםםות אין צריך ראי׳ ובל העיר מקצה יעידון יגידון על מדותיו הטובות

 אשר חסרנו הן בעון זה היום פקודת השנה מיום שעלה אליהו הצערה השמים

א בתשובות הגאונים הוף מס׳ יבמות ת י א  (נוכראה) מדוקדק מדברי זוה״ק שאס אדם ע״י 1
 נס גדול זכה למיפק נשמתיה בארעא קדישא
 וכמו נדון מר אבי ע״ה ששנות המלחמה היכרח
 להרחיק נדוד עם המהגרים ולילה ויום בוכה
 מאין הפוגות שיזכה לא׳׳י ובעת פתיחת הע״ו
 השתדל עד שבא נעיה״ק צפת״ו קודם זמן רב
 משבאו המהגרים הצרפתים יאתרי ימיס
 אתדיס ויעל אליהו השמים זה הוכתה ברורה
 שודאי נס וזכיה גדולה היא ואתכפר כל
 תובוי שנאמר וכפר אדמתו עמו ועוד מעלה
 גדולה במזה שנים רבות גברה עליו החלישות
 יחוני התעלפות וכן חולאים וכו׳ ועכ״ז על

 משמרתו

 שמדי שנה בשנה עושים ישיבה על
 קברו ומזכירים את מעשיו הטובים ומזס

 המנהג שדורשים בכל שנה.
 HwH מירי ודברתי ידוע לכם כמה מצוס
 גדולה מי שזוכה ליקבר בא״י וכמבואר
 בזוה״ק פרשת אתרי וז״ל וכל מאן דזכי למיפק נשמתיה
 בארעא קדישא אתכפרו חובוי וזכי לאתקברא תהית
 גדפוי דשכינתא דכתיב וכפר אדמתו עמו ולא

 זכי בחיוי זכי לחתמ: :ה עניה עוד אלא אי
 רותא קדישא תדיר וכל מאן דיתיב ברשותא
 (טכרהה) אחרא את משך עליה ריחא אתרא
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 שכונו עומד למקום טהרה ונופו נוטה למקום
 טומאה כך הקב״ה מגיא יסודין ענ הצדיקיס
 בעוה״ז אין המשנ דומה ננמשנ שאיך יקרא
 בנדון זה נופו נוטה נמקום טומאה שאדרבה
 היסורין הס מזבת כפרה ימכפרין עונותיו שנ
 אדס וגס מה ביאיר נקצץ נופו ולפק״צעד
 אני העבד יתבאר היטב יהיא שבאמת אנחנו
 רואיס בעיניני רוב נכנ שע״י היסורין שבחים
 ענ האדם אף שהוא תמיס יהינך צדק עכ״ז
 נהנש גופו ימתבטנ ממנהגיו הטוביס ואף
 שאנוס היא ירתמנא פטריה עכ״ז נתשב בזה
 כמו שכינו עומד במקוס טהרה יניפו נוטה
 נמקוס טומאה שמתבטנ עי״ז מכמה מצות
 אבנ כמה גדונ כת הצדיק שמתגבר ענ טבעו
 ומגביר כת השכנ ענ התומר יעוסק בתורה
 ובמצות בהתנהגות יבאהבת ה׳ עקרית אצנו
 יכנ יסודי גופי כאין נגד זה זה נחשב כמי
 נקצץ נופי יע״ז גומר שנ״א והיה ראשיתך
 מצער הכינה שמצטער עי״ז ימתגבר על יצדו
 הא ודאי שהמצוה הזאת היא תגן עליו שיירש
 עיה״ג ויזכה נחזות בנועה ה׳ ולבקר בהיכלו

 יזה ואתריתך ישגא מאד ע״כ
 ?{לד יתפרש מאמר המ״ ד שהבאנו אין נך
 אדה וכו׳ באופן אחר בהקדים מאי
 דאיתא בגמ׳ אמ״ר אמי אין מיתה בלא חטא
 ואין יסורין בנא עון אין מיתה בלא חטא
 דכתיב הנפש החוטאת היא תמות דהיינו בן
 נא ישא עון אב ואב נא ישא עון בן אלא
 צדקת הצדיק עניי תהיה ואין יסורין בלא עון
 דכתיב יפקדתי בשבט פשעה יבנגעיה עונס
 והקשה מהרש״א ז״נ אתרי שהמיתה היא
 תמורה מן היסורין א״כ הו״ל נאמר אין מיתה
 בנא כירן שהוא המזיד ואין יסורין בלא תטא
 שהוא השוגג ותי׳ דכפי מ״ש הת״ו דיהירין
 מכוערין הס חמוריס ממיתה נפיכך נקט אין
 יסורין בנא עון ועוד ה״ק א״כ איוב דכתיכ
 ביה איש תם וישר ומסתמא שלא היה לי עין
 מזיד ואמאי הביא עליו הקב״ה יסורין מטערין
 וא״נ דיהירין שנ איוב לא היו מכוערין דהרי
 כתיב ויקה לי הרס משמע דהיו מכוערין ויש
 נישב כפי מ״ש בגמרא דאיוב ת״ח וידוע דת״ת
 שגגית נעשית נהה כזדינית לפיכך הביא עניו

 יםורין

 משמרתו עומד עוסק בתורה היה מגביר השכנ
 על התומר כופה את טבעו באופן נורא והולך
 לבית הכנסת ומתפלל עס הצבור וכן עושה
 מצות ה׳ בהתלהבות עצומה וכמו שראילו
 בעינינו שלה שעברה ליל יו״ד אדר ליל הפטירה
 קודם שעות אתרים אשר לא היה יכול להרים
 ראשי מן המטה ולהתלועע אלה ואלה יעכ״ז
 בידעו שעדין לא קידש את הנבלה והיא זכה
 וטובה התגבר כארי ויצא לתוץ יקידש את
 הנבנה מלה במלה כמונה מרגליות ואז לכלה
 לבית כשל כת הסבל ולא היה יכול להרים
 ל־אש ואתרי שני שעות תני״ש וכן בחוליו
 ובקרירות עצומה היה הולך לבית הכנסת
 ימתפנל מזה מוכת שכל כך היה לו תשק
 בעבודת האלהים שלא היה מרגיש בגופי תשר
 ע״ז אמרתי אס יראה בעיני מורי ירביתי
 מאמר המדרש אמ״ר אנכסנדרי אין נך אדם
 בלא יסורין אשריו לאדם שיסירין באים עליו
 שנא׳ אשרי הגבר אשר תיסרלו יה ומתורתך
 תלמדנו ע״כ ורבים תמהים דמעיקרת פסיק
 ותני שאין נך אדם בלא יסירין משמע דניכא
 מאן דליצול מילייהו ולבסוף סתר דבריו תכ״ד
 ואמר אשריו לאדם שיסורין באין עליו משמע
 דליכא מאן דקאי באשרי ועוד למה הביא
 הפסוק ומתורתך תלמדלו ולפי האמור את״ש שאין
 לך אדם בצא יסורין שכל אדם יאדם עלול
 למקרי הזמן ולתחלואיי רק אין אדם יכול
 לעמוד בלסיון ולעסוק בתי׳ ובמצות אבל אשריו
 לאדם שיסורין באין עליו ואילו תישש עליהם
 ומתגבר על טבעו ועל חוליו ועיסק בתורה
 ובמצות ה׳ תפצו וע״ז גומר שלא׳ אשרי הגבר
 אשר תיסרנו יה אף שהוא מיוסר ביסידין
 קשים עכ״ז בעת שהיסורין עליו גובר על
 טבעו ומתורתך תלמדנו זה ודאי קאי באשרי.
ך יתפרש ניע״ ד מאמר היד׳ ד אמ״ר אליעזר י ן ן  ן
 למה צדיקים דומים בעוה״ז לאילן שכולי
 עומד במקום טהרה ונופו נוטה למקום טומאה
 נקצץ נופו נמצא כולו עומד במקום טהרה כך
 הקב״המביא יסורין פנ הצדיקים בעולם הזה
 כדי שיירשו עוה״ב שנ״א והיה ראשיתך מצער
 ואחריתך ישגא מאד עכ״נ וקשה מאד נשון
 המ״ד שאמר למה צדיקים דומים בעוה״ז לאילן
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 ינבסיף אמדי אמ״ר נתמן מריב גא הוה
 מזדקיקכא נננהי יתמי כיון דשמענא נהא
 דאמ״ר הונא יתמי דאכני ונר מזדקיקנא
 ובאני בג׳ מעיקיא מאי טעמא גא אמר רב
 פפא פריכה ב״י! מציה ייהמי נא זבני מיעבד
 מציה נינהי ירב הונא בדד״י אמר אימיר צררי
 אחפהי מחי בינייהי א״ב כשחייב מודה א״נ
 במחיהי ימח בשמהיה וע״ז שיאנ ר׳׳פ נדידך
 דאמרת פריטת ב׳׳ח מצוה אמר נא ניחא
 ני דליעביד מצוה מאי והקשו בתוספות והנא
 פשיטא דכופין דהא עיקר מנתיה בערכין אהא
 דאין נזקקין ננכסי יתומין קטניס דלאו בני
 מיעבד מציה נינהי אבנ ביתו נדי׳ פשיטא
 דנזקקי׳ יכופין יתי׳ דהכי קאמר אמר צא
 ניתח ני דניעביד מצוה מאי והנא פשיטא
 דכיפין ימאי שייך נקרותו מצוה כיין דכופין
 ימשני בג׳ תנינא בד׳׳א דנוקה ארבעיס אס נא
 קייס המציה היינו במצות ט׳ת אבנ במצות
 עשה כגון שאו׳ נו עשה סוכה ואינו עושה או
 ניגב יכו׳ מכין תותי עד שתצא נפשו והא נמי
 מ״ע דכתיב והיה האיש וכו׳ ופי׳ כמו בכנ
 המצית אס אינו רוצה נקייה המצות כופין הא
 נמי מצוה וניפץ ועוד פי׳ התו׳ פריעת ב״ח
 מציה יכופין הית״ו גדר נפרוע תוב אביהס
 היינו בדהניח להם אביהם אחריות נכסים
 אזי נכנסו הבנים במקום אביהם אבנ אס לא
 הניח נהם אביהן אחריהן נכסים מצוה
 יאין כיפין וכההוא עובדא דשבק
 קטינא דאעה יהוו מסקי ביה מאה זוזי והוא
 קטינא נא שויא אנא תמשיס זוזי אתא ב״ח
 טריך נה אתו נקמיה דאביי אמ״ל הני קמאי
 מצוה קא עבדיתו השתא כי קטריף בדין
 קטריך* ונא אמרן אנא דלא אמרו ניה הני
 תמשים זוז דמי קטינא אבל אמ״נ הני חמשיס
 זוז דמי נית נן בה וסניקי סנקוה משמע
 דדוקא בהנית אתריות נכסים הוא דתייביס
 הבני׳ נשנם אבנ אם נא הנית את״ן לא וכתב
 יכן פסקו כנ הפו׳ אמנם רבי׳ אפרים והמרדני
 כתבי דדוקא בממונא משוס נעילת דלת אבנ

 בקנסא נא ואינס תייבים.
 riDJJO יבוא ע״ן המאמר הנז׳ והוא דהגמ׳
 משני כאן שאותזין מעשה אבותיהם

 בידיהם

 יםורין מכוערין ור׳ אמי ביובה דענמא מבתעי
 דציי־ מיתה נחטא בביגג ויסורין מטערין
 נעון מזיד וזהו מדוקדק מקרת יפקדתי בשבט
 פשעם ובנגעים עונם שהוא יסירין מכוערין.

 האופן יתיישב שנא יתקשה ננו שמציני
 סתירה נזה דהכא בגמרת משמע שאין
 יסירין בנא עין ובמ״א אמרי איזהו יסורין שנ אהבה
 שאין בהם ביטונ תירה יכן אמיו שאין בהם
 ביטינ תפי׳ שנא׳ אשר נא הסיי תפנתי יגי׳
 תבל עתה יבוא ע״ן דאם הם יסויין שאינם
 מכיערין הס יםויין שנ אהבה ואם הם יסורין

 מנועיין אזי הם יסייין לכפי עין.
 T"J?1 יבוא ענ נכון פי׳ המד׳ בהבאני נעינ
 אין לך אדם בנא יסידין ביסירין מכוערין
 תבל אבריו נאדה ביסירין באים עניו באינם
 מכוערין יע״ז גומר וילביא הקרא ימתורתך תנמדני
 שאין בהם נא ביטינ התורה ונא ביטונ תפנה.
 flJJ• פי׳ באופן אתר בהקדיס מאי דאמרי
 בגמיא כתיב פיקד עין אבות ענ בנים
 יכתיב בנים נא יומתי ענ אבות יאבות יכי׳
 ומשני כאן באותזין מעשה אבותיהם בידיהם
 כחן שאין אותזין מעשה אבותיהם בידיהם
 ומדייק הגמר׳ ממנת נשינאי יהחזקוני תירץ
 כאן בב״ד שנ מענה כאן בב״ד שנ מטה
 ירביני האר״י תירץ כאן בשוגג כאן במזיד
 יהנה קשיא מאי קשיא להו בתירוץ הגמרא עד
 שתירצו תירוצים אתרים נמר כדא״נ ינמר
 כדא״ל וא״ת שהוקשה להם על תירוץ הגמרא מאי
 מתרץ כאן שאותזין דהיינו פוקד תיפ״נ שתייבים
 הם ענ עון עצמם מנבד שיש נתרץ ע״ז עוד
 הי״ל להקשות על פי׳ הג׳ ולתרץ חי׳ אתרים
 משמע שמוכרת לתרץ תירוצים אתרים אמלס
 יתיישב בהקדים מאי דאיתא בגמרא אמר ניה
 יבי לרב פפא לדידך דאמרת פריעת ב״ת מציה
 אמי לא ניתח לי דליעבד מצוה מאי ופירב״י
 לדידך דאמרת 3פ׳ שום היתומים באמיי בס
 אמ״ר אסי אין לזקקין ללכסי יתימיס אלא
 א״כ היתה רבית אוכלת בהן יד׳ יותלן אמד
 או לשטר שיש בו יבית או לכתובת אשה משוס
 מזולי ורב אםי מ״ט לא אמר לכתי׳ אשה דהא
 תקעי לה רבלן מעשה ידיה ואידך אימור לא
 הפקה והקשי על רב יוחנן כמה קושיות
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 למעט שאימתי הם יסורין שנ אהבה אס הס עציו
 דוקא ונתב יבינו האר״י ז״ל שאס הס על
 בניו אזי ודאי הם עצ עונותיו במזיד יכול
 בעוה״ז י״נ היסורין מכפדין ת״ל אך טוב
 והסד ירדפוני שב״ד ש״מ מיידי שאם הקב״ה
 שנה לו יסורין בנופי וים עוסק בתו׳ ה׳
 כראוי ודאי הנמיר יזכה נתזות בנועם ה׳ לעו׳

 שכונו טוב וזהו טוב וחסד ירדפוני.
 P[JM מעלה אהדת גדולה מצינו לעט״ר מר1

 אבא הכ״מ ז״ל שהיה תמיד קם
 בלילית ועוסק בזוה״ק וה״י פרקי משנה בכל
 יום והנה המ״ע זאת אין נמעלה ממנה
 וכמ״ש בזוה״ק פ׳ אתרי מות על פסוק הנה
 ברכו את ה׳ העומדים בבית ה׳ בלילות וז״ל דבעי
 בר נש מרהימותא דקב״ה נמי׳ בכל צילה
 לאשתדלא בפולתנא עד דיתער צפרא ויתמשך
 עליה הוטא דחסד זכאה ההוא בר נש דרהימותא
 דא רחים ציה נקב״ה והני זכאי קשוט עלמא
 מתקיימא בגיניהון ושלטין ע״כ גזרין בישין
 דלעילא ותהא בגין דיתקיים עלמא בגיניהון
 ע״כ ודקדקו המפרשים דמדקאמר בפולחנא
 וכד ולא קאמר לאשתדנא באורייתא ש״מ מי
 שקם בחצות ועוסק אף בתפילות ובתחנונים
 אז חוט של חסד משוך עליו ביום ונקרא
 מבני היכלא דמלכא ואשרי חלקו מי שמרגיל
 עצמי בזה אזי מובטח לו שהוא בן העוה״ב ע״כ:
ה אני העבד קשה לי בהמאמר הזה שכופל ג ה  ו
 דבריו שכתב והני זכאי קשוט עלמא
 מתקיימ׳ בניניהן ובסוף המאמר כתב ושלטי•
 ע״כ גזרין בישין דלעינא ותתא בגין דיתקייס
 ענמ׳ בגיניהון ונמה משמיענו ב׳ פעמים
 דעלמא מתקיימא בגיניהון אכן יתבאר צקצע״ד
 בהקדיס פי׳ הרשב״י ע״ה בפקודין ענ כונה
 הברכות ומובא בס׳ תפנה למשה בברוך יכוין
 סוד הבינה שהיא נפתחת בברכה לתקן ספירות
 התחתונות ופתיחתה ע״י הכתר והחכמה
 והיינו ברוך דהיינו המקור נפתח בתור׳ ואח״ך
 במלת אתה יוצא אל החסד ואח״ך במצת ה׳
 יוצא אצ שש קצות כלולים בת״ת ואח״כ במלת
 אלקינו יוצא אל המ״נ וקושרה בגבורה כדרכה
 וכו׳ ואחר שתיקן הספי׳ בשפע הבינה וקשרס
 בקשר הנז׳ מכניסם בתוכיות הבינה והיינו

 מצד

 בידיהם פוקד עון אבות ע״ב דהיינו בדהניח
 נהם אבי׳ אחריות נכסים אזי פוקד וע״ז בא
 התזקוני לומר התינת בממונא אבל בעונות
 שבין אדם נמקום היכי מוקמת לה ע״ז השיב
 כאן בב״ד ש״מ פוקד כאן בב״ד של מטה נא
 יומתו ובא רבינו האר״י לומר כפי מה דקיי״נ
 שהעונות שחייבים עציהם הוא מדין קנס
 יה״ט שמועינ הוידוי דמודה בקנס פטור א״כ
 אף •בב״ד של מענה היאך פוקד הרי אמרינן
 דבקנס אין תייבי׳ הבנים לשלם וע״ז אמר
 כאן בשוגג כאן במזיד ובב״ד של מעלה וה״פ
 בב״ד שמ״ע ובמזיד פוקד דאז הרי דינו כדין
 שור המועד דמעליה משלם ועידית דידיה הס
 בניו ובשביל כך הוא פוקד והא דכתיב ובנים
 לא יומתו על אבות הוא בשוגג ומגופו משלם
 כדין שור תם פלגא נזקא קנסא ומגופו משנס
 ועל פי האמור יבוא ע״נ מאמר המד׳ אין נך
 אדם בלא יסורין דיש בשוגג ויש במזיד ע״ד
 שאמרו אין צדיק בארץ וכו׳ אמנם אשריו
 לאדם שיסורין באין עליו דוקא לא על בניו
 דאז הוכחה גמורה שעונותיו בשוגג כמו שאמרנו
 נאפוקי אם הם על בניו דאז הוכחה שעברותיו
 במזיד ומאן מוכת סיפיה דקרא ומתו׳ תלמדנו
 דקשה לנו כתיב פוקד וכתיב ובנים לא יומתו
 ע״א ומוכרח לתר! כאן בשוגג כאן במזיד
 וכתירוץ רבינו האר״י ז״ל. ולפי קע״ד אם
 יראה בעיני מורי מדרש תיליס מזמור כ״ב
 שבטך ומשענתך המה ינחמוני שבטך אלו יסורין
 ומשענתך זו תו׳ המה ינחמוני יכול בלא
 יסורין ת״ל אך יכול בעוה״ז ת״ל טוב וחסד
 ירדפוני ע״כ וקשה איך קאמר יכול בלא
 יסורין אם הפסוק מדבר במי שיש לו יסורין
 כרכתי׳ שבטך ועוד הקדים היסורין קודם
 ונפי האמור יבוא ע״נ והוא שהמ״ד נותן
 טעם לשבח לאדם שגובר על טבעו אף ששבט
 היסירין בגופו מתגבר כארי ועוסק בתר ה׳
 וזהו שבטך ומשענתך ביחד אזי המה ינחמוני
 שבודאי הגמור שהיסורין הם יסר של אהבה
 ולא ענ עון וכאשר מצינו בג׳ אתהו יסורין
 של אהבה שאין בהם ביטול תודה וכן תפנה כידוע
 יכול בלא יסורין הכונה שאינם ענ גופו רק
 על בניו ג״כ הם יסר שנ אהבה ת״ל אך
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 עונותיו בנ אדם וזוכה לעוה״ב
 יג״נ היםודין הם מכפרים עונותיו בנ אדם
 וזוכה נעיה״ב כמ״ב יראה זרע יאריך ימים
 וא״ת במה ינתר האדם יותר נזכות את עצמו
 ע״ז יומר נמעכה נהשכינ ממצותיה של תורה
 במה שמצינו כמה פעמים ציוונו ה׳ ענ צימוד
 התורה׳ מזה מוכת שתביב נפני ה׳ עסק התר
 וא״כ בודאי מי שעוסק בתר יסורין אתרים
 בדניה ממני ובזה מתכפר עונו והוא בן העוה׳׳ב.
ץ יבוא ע״נ פי׳ כונה דוד הע״ה שאמר ן ן  ן
 נדוד שמרה נפשי כי תסיד אני הושע
 עבדך וני׳ ובגמרא נא חסיד אני שכל מלכי
 מזרת ומערב ישנים עד י׳ שעות ביום ואני
 תצית נינה אקום נהודות נך וקשה מאי האי
 דקאמר נא תסיד אני הפך מנשון הכתוב והנ׳׳נ
 אנא הסיד אני וט׳ אמנם נקדים מ״ש הר״נ
 ז״נ עמ״ש בגמרא האומר סנע זו לצדקה
 בשבינ שיתיה בני ה״ז צדיק נמוד והקשה הוא
 ז״נ הרי אמרו במשנה דאבות אנ תהיו כעבדים
 המשמשים את הרב ע״מ לקבנ פרס ותירץ
 ההיא דאבות היא מדת תסידות וכאן אמרו
 ה״ז צדיק ימוד משמע מדברי הר״ן ז״ל שאס
 הוא תסיד אסור נקבנ שכרו וא״כ קשה איך
 דוד הע״ה אומר שמרה נפשי כי חסיד אני
 אם היא תסיד איך יבקש שכרו הדי תנן
 אנ תהיו כעבדים הוא בתסיד והמפרשים
 תירצו דיש תינוק בין העושה עיקר המצוה
 יבין העושה יותר מעיקר המצוה דההיא דאל
 תהיו כעבדים מיירי בעושה עיקר המצוה ולא
 יותר דהיינו דבר שתייב בי מן הדין ואז
 אסיר נעשותו ע״מ נקבנ פרם וההיא דהרי
 הוא צ״נ מיידי בעושה יותר ממה שראוי
 נעשות שעושה נפנים משורת ה״ין ובאותו יותר
 מיתר נעשית ע״מ נקבצ פרם וזהו כונת הגמ׳
 נדוד שמרה נפשי וכר שהקשה להם הקשיא
 שהקשו ענ פירוש הר״ן האיך דוד מבקש שכר
 והנא שנינו אל תהיו כעבדים וכר ותי׳ הנמ׳
 נא תסיד אני שכנ מנכי מו״מ ישנים עד שנש
 שעות ואני כך ראוי ני נעשות ואפי״ה אני
 אני עושה גפנים משה״ד חצות לילה אקום

 ע״כ ראוי לי לבקש שכר.
 עוד

 מנך וכר וכן מניני בספרי האר״י שהאדם
 בעשית המצות מעורר מ״ן נמ׳ ואז נעשה זיווג
 בעו׳ העניוניס ומשם יורד שפע למעה וע״ז
 אומר יהני זכאי קטע ענמא שהוא מרומז
 נעו׳ העניינים מתקיימא בגיניהון יכו׳ ושנגיין
 וכר בגין דיתקיים ענמא שהם ער התתתוניס
 בגיניהון והכן שירד השפע מער הבינה תירי
 דכנה וא״כ כ״כ גדונ כתו הקם בחצות נינה.
 מי שמרגינ עצמו תמיד נקום בתצות
 נינה ימנדד בינה מעיניו עוד זכייתו
 גדונה כ״כ שאף אם יב ביד האדם עין תינינ
 ה׳ שעניו נאמר נבכי עני אם יכיפר העון
 הזה לכס עד תמיתין וכמ״ש בהנ׳ תשו׳
 הרמב״ס זנה״ה וז״נ במד״א שנא תיננ את ה׳
 אבל המתלל את ה׳ אעפ״י שעשה תשו׳ והגיע
 יום הכפורים והוא עומד בתשר ובאו עניו
 יסורין אינו מתכפר נו כפרה גמירה עד שימית
 שנאמר עד ימותון ואיתא בג׳ אבני עני בזבת
 ומנחה אינו מתכפר אבצ מתכפר הוא בד״ת
 הרי שמעלת התר מועיל אף נענין תינונ ה׳
 וגס נאמר שזה שמנדד שינה מעיניי אין נך
 יסורין נדונים מזה ובזה יתישב ענ הנהי
 אמוראי שאמרו נא הן ונא שכרן וכר וכי נית
 להר שלשה מתנות טובות נתן הב״ה נישיאנ
 וכר וכונס ע״י יסורין אנא הכמה הוא כך
 שע״י עסק התו׳ ומנדד שינה מעיניו אין נהם
 צורך ניםורין אתריס לכפר ובזה יתישב קישית
 מהרש״א ז״נ שהק׳ שבג׳ אמרו. ג׳ מתנית
 טובות נתן הב״ה לישראנ וכונם 'ע״י יהי׳
 ותד מינייהו ת״ו (ומשמע שתכונה שאין אדם
 זוכה לכתר תורה עד שיהיה צי יםורי׳ בכנ
 פעם שעוסק בתו׳ ורוצה נתדש איזה תי׳
ן ד מ א  בתו׳ מוכרה ע״י יסורין) ובגמרא י
 כנ העו׳ בתר יסידין במין הימנו אבנ ע״ד
 זי יבע״נ שע״י עסק התר יש תרתי יסורין
 ועסק התר ייסורין אתרים במים ממנו ובזה
 יתפרש המד׳ לקצע״ד והוא איתא במד אורת
 חיים צמעלה להשכינ אין אורח חיים אנא ת״י
 אין אורת חיים אנא יסורין אין אירח חיים
 אנא ת״ו שנאמר עץ חיים היא אין אורת
 חיים אלא יסורין שנאמר דרך חיים תוכחת
 מוסר למעלה להשכיל נהשכינ ממצותיה שנ תורה.
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 ומה כונה הפ׳ באומרו ניד בגי אדם אמ
 כפי האמיר את״ש מה דג טובך אשר צפנת
 ניראיך כאדב במצפין איזה דבי יקר המציאות
 נבנ תנע בי יד כן הקב״ה מצפין כשמת הצדיק
 ה נהיות דבוקה בשורשה תהה כסא הכבוד נמ
 תנע יד המקטרגים בה והטעה בשבינ שהצדיק
 הזה היה מכביר השכנ ענ ההימ~ יעושה יותר
 מתיובו א״כ נס הקב״ה עישה עמו מדה כניד
 מדה וזה אימדי שענת נתוסיס בך ניד כני
 אדם שהצדיק הזה יננ דיניי משכיכ נגל־נזגפ
 בני אדם שהגביי ענ טבעי הרע יעל חוניו
 ועבד את ה׳ בכנ יכוצתי יכפי הטבע שכ בן
 אדם אם היא חיכה יחכוש אנוס רחמנא
 פטריה יאין עטו שום עון אי חטא מביטוט
 בתר והפלה אבכ הצדיק הזה שעשה חוץ לטבע
 גם הב״ה עישה עמו מדה כנכד מדה ומסתירו
 בצכו כביכיכ כהתעדן בגן אכקי׳ם ילדידי אכי
 העבד כראה כי כתר־ הקשיא שהקשו עצ פי׳
 הר׳׳ן באופן אתי גהקדיס מאמר המדרש אס
 שמר תשמרון אמר הקב״ה אם אתה משמר
 נרי אני משמי כרך ואם אין אתה משמר כרי
 איני משמי כיך שכא׳ כי כי מצוה ותורה אור/
 וכן כר אכקים כשמת אדם׳ והקשו המפרשים
 ז״כ איך יתחייב האדם בשמירת המצות ליעכש
 אס כא שמר הא הי״כ שמירה בבעלים פטוד
 וכמביאר בש״ע חי״מ סי׳ שמ״ו ;תירצו תירוציה
 אתרים״ והכה כקצע״ד כ״ל לתרץ באי״א אם יראה
 בעיני מירי ירביתי שאף דכפו״ד קיי״ל שמירה
 בכעכים פטיר היא דיקא שייירה בבעלים בצי

3 י  שכיתות יד אבצ שכיתות יד בבעלים תי
y>r. וכדאיתה בגמרא ב״מ פרק המפקיד 
 הגמר׳ כא תאמי שכיתית יד כא בש״ת יצא
 בש״ש יתיתי משיאכ ימה שיאכ דכד׳ בעניה
 תייב ש״י- יש״ש כא כ״ש יכן היכיחי השי׳
~ קכיא י נ א ״ ^ ב י י י ס ה י : ע ב י ב  דשניתיר י
T נמה הקב״ה מעכיש כאדם דכיון דשליתות 
 בכעכים תייב יהאדם שכח ידי ופגם בנשמתו
 הטהויה ילא מיבעיא שכא' סיגכ מצות ימע׳׳יי
 אשי בא כתקן אכא ששכח ידי יפנה בנשמתו
 הטהורה הא ידאי חייב ע״כ הקב״ה בדין
r v  מעכיש כאדם בזה אבנ יתישב היטב לפי ~
 הרב קצות החשן שהביא הפוסקים ששובי^ס

 דשליחות

 ?{!יד אחרת י״נ הטעם דדריש תצות נינה
 וכר יליף צה מסיפיה דקרא דקאמר
 הושע עבדך שקרא עצמי עבד יבהקדים מאי

 דאיתא בגמרא דקידושין עכ פסוק כי משנה
 שכיר עבדך וכו׳ שעבד עברי עובד בין ביים
 יבין בלילה וסיפיה דקרא קאי ארישא במאי
 דקאמר שמרה נפשי כי תסיד אני דהייכו
 שיהיה עובד בין ביום ובין בכיכה וכמ״ש
 תצית כיכה ובהקדים מ״ש בגמרא עבד שתכה
 שכש. ועבד שכש איני תייב להשכים והקשי
 בתו׳ מאי שכא משכיר שכאכס בחצי היום שאין
 כו אכא מה שעשה ותירץ שאני עבד שגופי
 קנוי לאדונו ולכך ככ היכא דאתכיס ברשות
 דמאריה אתכיס ולפי שקשה מאי דכותיה דדוד
 שאמר נא תסיד אני הלא מן הדין דינו
 כעבד ותייב לעבוד בין ביים ובין בצילה
 נז״א כך אמר דוד הע״ה לפני הקב״ה לא תסיד
 אני וכר שכנ מלכי מו״מ ישנים עד שנש שעות
 ומן הדין כיון שהגעתי למלכות ומנהג המנכות
 נישן עד ג׳ שעות ביום אפי׳ אם אישן עד
 ג׳ שעות ביום לא ינוכה משכרי כנוס דהו״נ
 כעבד שחלה שלש דאינו תייב להשלים ואפי״ה
 אני קם בתצות לילה וא״כ בדין אמר דוד

 הע״ה שמרה נפשי כי חסיד אני.
]}7Viבנ״ד מר אבי ז״כ שהיה לו חמשת T 
 הלב ואפ״ה קם בכל לילה ולומד וכן
 משכים להתפלל בבית הכנסת מעשרה ראשונים
 ואף שהוא פטור וא״כ עושה יותר מעיקר

 המצוה בדין הוא שיטול שכרו.
 T'^SJP יתפרש לקצע״ד מאמר המד׳ רבה
 בראשית צדיקים לבם ברשותם
 והרשעים הם ברשות לבם שידוע שלב הוא
 מקור העבירות כי תרי סרסורי דעבירה הס
 עינא ולבא ע״כ כי הצדיקים לבס ברשותם כי
 הס ממשיכים את הנב והגוף אתרי הריתכיות
 יאילס תסים על צערם ועל גיפס כ״א כנ
 מגמתם לעביד את ה׳ לא כן הרשעים הס
 ברשות לבם שגם לשמתס דביקה בלב שהיא

 תומר הגוף.
 ןןןךי יתפרש כקצע״ד הפסוק בתמים מה
 רב טובך אשר צפנת כיראיך פעכת
 לחוסים בך נגד בני אדם יהדקדוקיס מביארים



ג  אביר יעהב ל
 יממה טיב טעם עכ המצית המרי שבת ככ
 דיכים שבת ימיזים בי״ת שב״ת יכן מניצית
 יזדושיס עכ ההפדי׳ יה״ד ה׳ יזכני אכתכו
 בניי כהדפיםם נעשית כת׳׳ד כנשמתו יבזה
 ידאי נקיים כיביד אב יכדאיתא בי מ׳ ־קדושין
 מכבדי בתייו מכבדי ביליתי הא ידאי האנ
 יעשה שמידה ננשמתי תנצב״ה יהכה יש כדקדק
 נכאירה שמשמע ששוה כבוד או״א מתיים כמי
 נאתר יליתה ייש מן התכמוד ממ״א משמע
 שאדרבה בתייי ייתר מתיייב האדם בכבוד
 אי״א ייתר מנאה:״ מיתה כמה דאיתא באביי
 אשרי שנא תמאן יהדי מציני בכמ׳דנדרים נהפך
 יז״נ הגיל׳ י״א אימר פיתתים נאדם בכבוד
 אי״א ותכמים חיםרים אמ״ר צדוק עד שפיתתין
 כי בכביד אי״א יפתתי כי בכבוד המקום א״כ
 אין נדיים מידים תכמים כר״ת בדבר שביכו
 נבין אי״א פותתין נו מכבוד • אי״א
 יז״כ הידישנמי י״א אימי תזקה שאדם מעמיד
 בכביד אי״ת ייבנן תילדי פעמים מעמיד ופעילים
 שאיכי מעמיד מודה ר״א כאתר מיתה שאיני
 מעמיד הכנ מידים בכביד יבי שאינו מעמיד
 דתנינן ימירת רבך כמירא שמים ע״כ יפי׳
 המתניתין דאימר ני אם היית יודע שיאמרי
 כאביך וכאמך ראו כידונים שנידכתם כמה
 בניכם קנ ינמצא ילזכזכ בנבידם ככום היית
 נידד י״א ם״כ דהיא פתת מעכיא ונא תיישינן
 שישקר משום כבוד אי״א ויאמר איכו ידעתי
 כן כא הייתי נידר אכא באימי האמת יאיכי
 תושש משום כבודם ויאמי אעפ״י כן כדרתי
 וז״ש בירושכמי תזקה שאדם מעמיד דבריו
 יאיכו משקי משום כביד אי״א והכי פתת
 מעכיא ירבנן הבדי פעולים מעמיד ופעמים
 שאינו מעמיד מודה י״א לאתר מיתה שאיכו
 מעמיד הכנ מודים בכביד רבו שאינו מעמיד
 דתכינן ימייא רבך כמורא שמים ע״כ. יפי׳
 המתניתין דאימי כו אם היית יודע שיאמרו
 כאביך יכאמך יאו גידולים שיידכתם כמה
 בנינה קכ ונמצא מזכזכ בכבודם כלום היית
 נידר י״א ם״כ דהיי פתה מעליא יכא תיישינן
 שישקר משום כבוד או״א ייאמר אינו ידעתי
 כן נא נדרתי אנא באומר האמת ואינו תושש
 משום כבידם ויאמר אעפ״י כן נדרתי וז״ש

 בירושנמי

 דשניהית יד בבעצים כבי שיאכ תייב אבכ לפי
 תשובת הרב בית יעקב שהביא הרב ק״ה הנז׳
 שםיבר דככבי שואכ שכיתות יד בבעלים פגייר
 א״כ תזרה קשיא כילקימה דא״כ אמאי מעניש
 הקב״ה נאדם הכא קי״כ שמייה בכעכים פגיוי
 יכן שני׳ יד בבעכים פטיר ינ״אה ני נישב
 שהשמי׳ שמשמר הקב״ה נאדם תת נשמתי היא
 דוקא אתרי המיתה משמרה ילכנ המקטרכים
 אשר עי״ז תזכה נהענית נמניתית שאננות
 יכאשי אמיי המפישים ז״כ עכ פסיק הציכה
 מחרב נפשי מיד ככב יתידתי שככ תפכיתיי
 שכ דוד הע״ה הוא עכ המקטרכים שנ הנפש
 אתר המיתה וכן מינה מסיך הפ׳ מיד ככב
 יתידתי שהוא רימז נמנאך ם״מ שמכינה בשם
 כלב, יא״כ בזה יבוא ע״נ אם אתה משמי
 כרי שהוא המצית בזה העי׳ עיכס המעשה הא
 ידאי אני משמי ניך שהיא הנשמה אתרי
 המיתה מכנ המקטרכים יעי׳׳ז תזכה נמניתית
 שאככות וכו׳ בעו׳ העניין וכי׳ ימעתה אין
 קשיא כככ הו״כ שמירה בבעכים ישמירה בבענים
 פטור דזה דימה ממש נ מ״ ב בתי״מ םי׳ ש״ה
 דאם אמר ני שמוי ני היים יאני תשמיי נך
 נמתר תייב וכן הוא כאן שנשמור התויה בזה
 העו׳ והקב״ה ישמוי את הנשמה אתרי צאתה
 מן העונם. ומעתה כם בזה יבוא ענ נכון
 גדיד הע״ה שאמר שמרה נפשי כי תםיד אכי
 איני מבקש שכר מצות שתקשה ככי שהיי
 המרו במשנה אכ תהיו כעבדים המשמשים
 את הרי ע״מ כקבכ פיה ימיירי בתםיד ז״א
 שדוד הע״ה מבקש מאת האכי״ת שישמיד את
 נפשי בצאתה מן העו׳ מככ המקטרכים ואך
 שכפי הספיי: אף שהוא צדיק ההיציניס מת דבקים
 בנשמתי ומטמאים איתי ת״י כדידיה שהיא
 עשה נפנים משוה״ד ינתהםדעם קוני בדרכי
 התםידות והיראה כם הקב״ה כביכי״כ עיבה
 שמירה ככשמתו ביתר עז ימשמרה מככ
 המקטרכים וכא כתשב בזה בקשת שני שכאמ־

 אכ תהיו וכי.
 הא ודאי מי אבי ז״כ שככ העי׳ יעידון
 יגידון עכ יודל צדקתו ותשקו בתי אף ביםייין
 ומכאובים ויש נו תהכות כאכ יתברך תיבורים
 שתיבר יהמה בכתי׳ דרכים עכ התי׳ יתנ״ך
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 וראיתי כהפרישה שהק׳ כן יהכא גס האב
 והאס הוקש כבידס נכביד המקים יתייץ דככ
 המוקנ איני שוה כהכיקש משא״כ מורא רבו
 דנפק״נ מקרא כיפיה דאת ה׳ אנקיך תירא
 נרבית ת״ת ומאתר דמקיא אהד נפקי הס
 שויס כגמרי ע״כ יקשה דהיא הפך סיגיא
 דמצי׳ דף נב מנין שאס אמר ני אביי היטמא
 אי אנ תחזיר שאג ישמע ני ת״נ איש אמי
 ואביו תיראו יאת שבתותי תשמורי כנכס
 תייביס בכבודי ובגמ׳ מקשה פשיטא נא אתי
 עשה ידתי נ״ת יעשה ימשני סד״א הואינ
 יהיקש כבודס נכביד המקוס ת״נ וכי׳ ומה
 הכית הוא זה יהנא המיקש איני שיה נהניקש
 יאכתי קשה דנא אתי עשה ידהי נ״ת יעשה
 ייש נתרץ דאף דאיני דימה נו ממש דימה ני
 מיהת דהיקש כבידס נכביד המקיס יהיה כדי
 בזה נדחית עשה ינ״ת דאניס עשה דהיקש

 כבודס נכביד המקיס.
 ןעוך מביאיס דאי׳ מדביי התי׳ דהס שייס
 ממש ממ״ש התי׳ בבק׳ דף מ״ב כיון
 שהגיע נאת ה׳ אנקיך תירא פירש יאע״י
 דפ״ק דקידישין אמרו השיה מירא אי״א נמירא
 הקב״ה נא ניחא ניה נמידרשא כעשה יתירה
 מיכח דההיקש היא היקש ממש אנא דקפיד
 משוס דהני עשה יתירה נבד יכך איתס
 בבכורית דף י׳ וז״נ התי׳ וא״ת יניקמא באי״א
 ונעבור עניו בתרי עשה דמשמע ניה דימיא
 נמורא שנ מקוס וזה אי אפשר ירע״ק מרבה
 נדרשא שנ את ה׳ דמורא רבך כמייא שמיס
 יפי׳ הרב צ״ק דהכינה כמו שכ׳ התי׳ שס
 דצריך שיהיה שיה כבידס נכביד המקיס וזאת
 הדישה שנ את ה׳ אס נדרוש איתה ענ כבוד

 אי״א יהיה ייתר.
 ול£י קצע״ד אמרתי אוני נכאורה מדברי
 התי׳ בבכירות אין יאי׳ דשייס יאדרבד
 ניכנ נבארם ע״ז האיפן שהתו׳ מתרץ שנא
 ניכנ נאוקמיה ענ כיביד או״א דמשמע ניה
 דימיא למירא שנ מקים יזה אי אפשר דהמיקש
 איני שיה נהניקש ירע״ק מרבה נדרשה מאת
 ה׳ כמורא הרב דמירא רבך כמורא שמים ידי״יק.
 ואך5 שיש מקום נהאריך בזה אבנ כדי שנא
 נהטרית ענ מירי ולביתי אשים קנצי

 נמלין

 בירושצמי תזקה שאדם מעמיד דבריי ואיני
 משקר משים כבוד או״א יהוי פתת מעניא
 ורבנן ס״נ פעמים שאדם מעמיד ותיישינן
 דינמא משקר ינמצא מתירין הנדר בנא פתת
 יעלה קאמר מידה ר״א נאתר מיתה שאיני
 מעמיד יאין פיתתין בכבוד או״א משוס דנאחר
 מיתת או״א משקר שאם יאמרו נו כנוס אס
 ידעת שיגיע תילול אי״א ויאמרו ראו גליציה
 שגידצתם ישקר ויאמר לא נדרתי נמצא דיקר
 כבודם לאתר מיתה מבתייס וא״כ קשה,
 ומהירושלמי הקשי על הרמב״ס בפי׳ המשנה
 הזאת דר״א דאמר פותתין נאדם בכביד או״א
 מיידי דאביי יאמו יאמרו לא הכעםתני בזה
 השבועה וקשה דא״כ איך אמרו דצאתר מיתה
 כ״ע מודים דאינס פותתיס כיון דאינס בעו׳
 מי אמר נהם הכעסתט אנא ודאי דלאו איהי
 אמ״נ אנא אתרים וצ״ע. ולתרץ זה תם יראה
 בעיני מו״ר נקדים מ״ש בירושלמי הכנ מודים
 בכוד רבו שאינו מעמיד דתנן ימירא רגך
 כמורא שמיע והקש׳ הרב נ״י ז״נ דגם כבוד
 או״א הוקש כבודם נכביד המקום דאיתה שם
 בק״י דף נ׳ דכתיב איש אמו ואביו וכתיב
 את ה׳ אנקיך תירא והביא סייעתא מהטור
 שפסק דאין פותתין בשניהם משמע ששוים.
 והוא תמיה דהטור פסק כתכמים יהקשיא
 היא כיל ר״א שמתנק ביניהם יכמו כן קשה
 על ש״ע אריח סי׳ תע״ב דבן אצל אביו צריך
 הסיבה ואפי׳ הוא רבו מובהק אבל תלמיד
 אצל רבו ח״ץ הסיבה דמירא רבך כמירא שמיס
 וקשה דגם או״א השיה כן והרב מג״א כתב
 דמסתמא דאב מוחל לבן וא״כ ייכל לימר
 היינו טעמא דר״א דפותתין בכבוד אי״א
 דאילו משקר דסומך שימתיל לי יכן כתב הרב
 יד אהרן ז״נ דרבנן פליגי אלא התם נענין
 לדרים דאף דמתלי היינו על כבידה אבל
 גבזיונם לא מתני שהנודר נקרא רשע יקיראיס
 ג״כ כאביר רשע א״כ אינו יכול לימר אף
 היכא דמזלזכ באביו יא״כ נוכל לומר שהאדם מכבדי
 גתיים ייתר מלאחר מיתה ישם לעכין כדרים
 דמטעם מחינה ע״כ דוקא מתיים נוכל כימר
 לסברת ד׳א דמתינ אבכ כאחר מיתה נא מתיל
 יהרב הגאון בד״י ז״נ הביא דבריי יכתב
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 בתי׳ ינס נתי׳׳ת כתמיד ביםירין כמאוד בודאי
 שהלשמה שלקראת ני אלהים לשמת אדם תזכה
 להעלית תמיד עליה לצתית להתעדן בנן אלהיה

 בנן עדן העליון.
 עןך בא כדמיז על בלין בית קדשילי
 יתפאיתלי שיבלה בב״א שידוע שהגאולה
 בע״ה תהי׳ בזנית עסק התודה כידוע וז״א
 יתהה תציה את בלי ישראל אה אתה תסציס
 ליגאל ייקתי אליך שמן זית זך שהיא רומז
 לעהק התי׳ ייהיה זך שיהיה לשמה שלא
 יהיה תעייבת וכו׳ כתי׳׳ת למאור שבנין בית
 :־אבין יכן שני היו למאו׳ דוקא נזק ההוא
 אבנ גדינ יהיה בנין הבית האתרון להעלות
 לי תמיד יה״י־ שיבלה בית המקדש על תלו
 יישנה כני האני״ת את קול הבשירה הלה אלכי
 שינת לכם את אליהו הלביא לפלי בוא יום ה׳

 הגדינ והנורא בעגלא ובזמן קריב אמן.
 כ״ד עבד נאנ תי צירי ימשגבי העלוב

 וה׳ יראה עונבי.

 הצ־״־ רפאל מנשה ענתבי ש״ט
 ין אשר מתה בשנות המלחמה בל״ג לעומר תרע׳־ו

 נמנין יאביא נתזיר
" תציה את בנ״י ייקתי אניך שמן זית א  ל
 זך כתית נמתי:־ נהענית נ• תמיד
 בהקדיה הידיע שהאדם מייכב מגיף ינשמה

̂«>->״«m :דבי  ה5י״ הירי״׳ 
י \ ׳ ו י  י

 השנילית האנקית ינעשית ילציתיי יתביך יעי״ז
•»s^v> v ~-«. —־יי\—v— ^ * ז  ה

דיע  עניה נביד ה׳ יניהנית ייזיי ^״״כינה כי
 יאה״י שתכנית האדם שבא בעיה״ז מירכב
 ילגיף ינכש כדי שיפעינ ע״י ייעשיי ^טיבים
 נעודד העיב יכתית הגיף הניגיית אל ההפך
 יבי ממנה מכתית הנפש יא״ נ קשה מאד אנ
 בהייה האדם ע׳׳כ ציה ה׳ בילניל״ה נהענית
י״ שע״י איי י״יתכיי̂י יליייייר ׳״׳תוי״י״ י  נד תי
 הוא שמבית נגבי׳ הנשמה את בתיית האדם
 אל הטיב ימעתה יתבא׳ הכתוב ואתה תציה

 את בלי ישיאנ יזכי נהיית מבלי עלי
 ינהגביר ענ היצר ייקהי אליך שמן זית זך
 רימז ענ עםק התי׳ יבידאי מי שתמיד עםקי

 דרוש שד זקנתי ההרדה מרת ל.אד!
 והתהלבת• בתוככם והייתי לכם לאלקים והתהלכתי בתוככם והייתי וגר.

 איה־ במ״ר אמ״ר אמי 4ימה נםכמה מיתת מרים לפרה אדומה לומר לך מה פרה

 אדומה מכפרת אה מיתת צדיקים מכפרת ע״כ.

 עשה אלהים לני׳ כי ה׳ אלהיט הדימלו׳ קשה
 הדבר׳ יהיד העיז האדם אשר תובר׳ המות
 האכזיי האירי ברקיו ייפונ משחתי ואת כל
 ילוכתת״ אתד האיש ואתד האשה׳ תתת
 השעורה באשה׳ זאת התר אדם כי ימות לית
 לי שלא לביא׳ תמירא הכלתא מאיםורא׳ מה
 אליש כי יאמר זכיתי׳ מתטאתי לקיתי׳ אדם
 כתציר ימיו׳ יתעטף במכמיליו׳ כאיל תערוג
 נפשי על טובת עילם הזה׳ לםתם באין תוזה׳
 לפש עמל עמלה בוי וייף בגדלו׳ הגדיל עצה
 היתיב תישיהי להשביע לפשו בזיי העולם וזה
 סייל ועתה הולך לו כלי חמדה״ עזב את ארן

 מילדתי כמיל ידו הדה״ יתהלך במישרים.
 ךאבה לפשי מאד יכל העם יבכו את השריפה׳
 על לפש היפה״ צר לי לאם הרבנית הצדקת
 מרת זקלתי״ אתת ?יא יונתי תמתי כי אמרתי

 ותהי

 TX?u • :שאיל קנאה״ יהנה שואה ימשיאה-
 מה ניני ד אשה״ אבן היאשה״ אדם
 על האיץ אין מאפניה ייהי האדם כנפש היה
 אדם להבל דמה׳ ייפה באפיי לשמה״ יהיא
 נעלמה״ זני עילם היא מתליהםת בתבל עם
 ;נ בשי ייית היא ׳יצצת״ בלעדה לא ייים
 איש את ידיי ינא יייצא תאית תמדי׳ עילה
 נילי יאינה ייידת בתגי׳ במתלי איש נצמדת״
 ישם הביין עיזה לייא הדנית׳ כגפן פייתת
 עינה במעלות י״הפת ע״כ אביי יגידי גיף
 התימרי״ כי היא תאי׳ ניי״ נא נידע איה זיי
 הודה בת מלך זמן קבע לה בתנמה׳ בדעת
 יבללזימה׳ ייהי כייס כלית תייי׳ יהשטן עיילד
 עליי׳ יים ליי ה יבאיש יביע׳ כאריה היא יביע״

מה "-ינה׳ שמתה נתינה להפכה״ מה זאת  אי
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 ההיוב המוטל ע״כ איב ישראל נמדד בבכי
 מהרבות בהספד ענ נשיב צדקניות כאשד
 חכמיה ינידו הפניני במעלתן ולא במקוס אחד
 אנא בכמה מקימות התי׳ משבחת; כמ״ש רז״נ
 נדונה הבטחה שהבטיההקב״ה וכי׳ וכן אמרו
 יפה כה הנשיס יכי׳ יבפרט המאושרת הצדקת
 הרבנית זקנתי מיה קאדון אין ערוך
 אליה׳ נאה במעשיה׳ יננ העס אשי בשער
 (יי׳ צפת) יתני עידיהן ויצדקו כמה מענית
 טובות׳ מאניפית מייבבות׳ תכמה ומיסד תתת
 נשינה׳ דבירה בי-הת׳ דית אנהיס ענ פניה
 נדנה בניה בתו׳ ייראה וכונס ב״ה תכמיס
 יראיס ושנמיס׳ היתה בכנ יוה קמה בבקר מאספת
 מנין נהתפננ בבית הכנסת ^ זקני ז״נ
 וכמעט יכיניס נומי שנדמיס מעשיה כשרה
 אמנו וכמו שאמיי בנ׳ נדוניס מעשיו יותר
 מיוסף הצדיק׳ והנה איתה בינקוט משני ענ
 פסוק אשת תינ יז״נ אמר ר״י בר נחמני ז״נ
 כשס שנתן הקב״ה תורה נישראנ בכ״ב איתיות
 כך הוא משבת הנשיס בכ״ב אותיות ורז״נ
 שדו ביה לדכא דנמאי נמשנה נת״י דהא דבי
הר3 נב  שאי אפשי שהאשה תהיה בתירס י
 ירפא פי׳ ע״ד מ״ש הרב דרש נאברהה כי
 הנה ״אינו שכנ הקרב אניו יתברך הרבה בו
תד  מצות יתירות כי הטיה יש נהה מצות יי
 מישראנ יהכהניס ייתר מנויס ומזה שהנשיס
 אין נהס כ״כ מצות שהן פטורות ממ״ע שהזמן
 כרמא וכן מת״ת נמצא שהן ת סרות מבעלה
 אבכ אתיי ראותינו כי נסיבה הכרתית נתכנית
 שנימות האדס א״כ ראוי נהענות כנ שנימות
 האדס בהן וכמ״ש רבי תייא נא דיינו שמנדנות
 את בנינו אנא שמצינות אותנו מן החטא
 נמצא שעיקר בריאתן שע״י יקנה האדס אישד
 נפשי וע״ז אמרו במס׳ יבמות אשכתיה רבי
 יוסי נאניאו אמ״נ כתיב אעשה נו עזר כננדי
 אשה במה עוזרתו נאדס אמ״נ אדה מביא
 תטיס ;בית תטיס כיסס פשתן פשתן נובש נא
 נמצא מאירה את עיניו ומעמידה אותו עכ
 ייליי נ״א האשה ונכונה הזאת אמר הכתוב
 אעשה נו עזר כנכדו ר״נ שתהיה האשה עוזרת
 בעסקי הכיף שהס הממעיס אנ השנת העיון
 האנקית ונזה אמר כנגדי בדבריה המנכדיס

 אל

 ותהי זאת נתמתי׳ כי תפתת העמס׳ ייבואי
 בני׳ ברנה הנטהו במילים׳ בשירי לטליסיוהלה

̂א>י ^יייייי 4יייי•  בהיילתייי״ י־־ני
י צפת הנה ת בהי המד ז  מרירות׳ ענה המי
 שעד שאיה׳ ננ תושביה צועקיס בייא בייא׳
 הרעב והתוני ענה במתנה העבריה׳ הכה את
 העם בסנוריס׳ ייכרית משה זמירה׳ כס בתיי
 כס בתמה שס האתת שפדה׳ בתוריס מנכינתס
 בא עניהס עת פקודתם׳ ויורם אלקיס חן
 פתאום היי מכותם׳ מאין ספורות ובנ אשא
 את שמותם׳ כמי אבכה ולמי אזעק אש יצאה
 מאת ה׳ יתאננ זקנים עם נערים נשים צעירות
 כס כדורים.
 ןמר אמרר בבכי ענ מות אשת הינ עטרת
 כדת הנשים׳ מעשיה יותשיה׳ נעימה בדבריה׳
 תנו נה מפרי מעשיה׳ יצא שמה בעיר מקודשת
 עכלה משולשת׳ נקרע נבבי נקונ המונה׳
 היא בכנ ייס מעוררת העם נתפנה׳ סיבנת
 רעב נירא ממש השקיתנו כיס התרעלה
 מי המרים.
 ^ורא ופתד צרה זו כמבכירה עת יבואי בניה
 הרבנים אניאו ואברהם נספוד נצרה׳ יוסף
 ויצחק צועקים במרה׳ ישראנ וישועה ישנמה׳
 בוכים ימבכיס על האי שופרא דבלי בעפרא׳
 וי וי דחסרה׳ אס מעל הבלים רוטשה׳ אבן
 הראשה׳ לבכה מאין הפוכות במר תםרוי־ימ.
 אך זה היום אצא ללתס׳ בקול מלתם׳ אלא
 מאור עילילי׳ ישעילו תמודילו׳ הבט ימין
 וראה׳ שיתא אלפי שלה הוי עלמה והמות
 יראה אדם כי ימות באהל אתד האיש אתד
 האשה׳ ישם ילוחו מקוצר רות ומעבודה קשה׳
 דבלים נדונים קבלו דין שמיס עליכם׳ לאמן
 ה׳ אלהילי להטיב אתריתכם מראשיתכס׳ אליאו
 ואברהם יזכו לאדן טיבה׳ יוסף ויצתק מרובה
 מדה טובה׳ ישראל יתברך וישועה קרובה יסיר
 מעליהם זעמו׳ יפרוש עליהם סוכת שלימי הס
 יבליהס יברכם ה׳ בעושר יבכבוד יבכדילה׳
 ע״כ מעלה יתהלה׳ וכל הרבליס והקהל הבאים
 לספוד יברך ה׳ תילם׳ עושר וכבוד בהיכלם׳
 יזכו נראות בשוב ה׳ שיבת ציון וירושלים
 סביב לה. הרים
 ידוע הדבר ומפורסם העלץ לפלי מו״ר כודל



ב לה מ ע ר י י ב  א

 הייה משנ נאדה בדנה את בני יהנית ני
 יטייה ענ מכהו יאמ״נ בני כ״ז שהרטייה ענ
 מכתך אנינ מה שאתה מצה ישתה מה שהנאתך
 יאי אתה מתיייא יאה אתה ילעבירה הדי
 מענה נימי כך הקב״ה אמ״נ נישדאנ אס אתה
 עיסקיס בתידה אין אתס נמסדיס ביד יצה״ד
 יאס נאי אתס נמהדיס בידי יכנ משאי

 ימתני בך.
ד איתה בכמיא בסיטא כ״א דרש ל־בי ו ע  ו
 יתי׳
 v ו אנא נ?זי
 חי "׳ייץ•

 ייהי כי נר מציה
 «>־ היי\־• ייהיי״יי*

v ׳». l V.. 
 »ןיי- י~ יי ר״

 שעה כ״ י״ימיי״ תיני״ ייכיני~ אט
 :י׳ בתיי נימי נך מה תיר מתיר נעונס
 כך התירה מנינה נער יאימי בהתהנכך תנתה
 איתך מן העיה״ז בשכבך תשמוי עניך בקבר
 יהקיצית היא תשיהך נעיה״ב ימציני נמדיס מי
 שהיא עיסק בתי׳ הוא בטית שיש נו תנק
 נעיה״ב ייתר מילי שהיא עיסק במצות אבנ
 האשד אך שאין נה עסק התי׳ היא בטותה
 בתנק עיה״ב כמי שאמרני והאנשיס ע״י עסקס

 בתי׳ הס בטותיס בעיה״ב.
 מד, פי׳ הינקוט כשה שנתן הקב״ה נישראנ
 בכ״ב איתיית ועי״ז הס בטיתיס בתנקס
 כך משבת את הנשיס בכ״ב איתיית שגס
 הנשיס בעשיית המצית יכן ע״י שאין נהס

 ערבית בטותות בתנקס העיה״ב.
 לביול דאתא נדידן המאמר הזה טמא ביה
 י מינתא בהקדיס סוך המאמר נשיה
 במאי זכיין באקרויי בנייהי יבאתנויי גברייהו
 ינטיי נהו עד דאתו מבי מדרשא והינקוט
 גורס הני נשי במאי זכיין יכנ נומד המאמר
 הזה תמה יתמה מה זו שאנה אתרי שהשנימו
 רצון ייציס באשר צייה אותן במ״ע שנהז׳ גרמא
 יכנ מצית נ״ת יכינית נהגן׳ אנך המג!׳
 יאדרבה אס עשי דבר שנא נצטיו נא די שנא
 יתייתס נהס שיס זכית כ״א יתייתס פתיתות
 כיל״ ש רז״נ כנ הפטיר מן הדבר יעישהו נקרא
 הדייט יפירשי עפ״י הקדמה מ״ש רז״נ כנ
 העיסק בטנ תי׳ טנ תי׳ מתייהו יא״כ מאתר
 שהן פטירית מן התירה יכשנימדות נקראות
 הדייטית נא יש יכינת בתי׳ דידהי שיתיה
 איתן ע״ז אומר הני נשי במאי זכיין איזה

 זכות

 תג הנגה השנימית תעשה
 בדבריה הילנגדיס יעי״ז יכינ האדס נהשיג
 שנימית הנפש ינבי ידיע דע״י עסק התי׳
̂—״ ̂י־יץי-י  . י 1 יהטא כדאיתה דיי׳  v ׳ r  ניניג •., •,־..י. ״

 בראתי ני תבנין שהיא התי׳ יע״י עסק התייה
 מצמתי מן ההטא יזיכה נכמה מענית יאישי
 הנפש ינזה כיין הינקיט נהמשינ התי׳ נאשה
 כילי שהיי׳ ילנינתי ילן התטא ימגישתו נאישי
 :נפש כן הנשיס הכשיית מצמית את בעניהן
 ההטא ימביאיס איה ס נהגשת השנימית.

ו ־ ה י י ד ד נפיש דביי הינקיט • ״ ע צ ר ל  י
 יי׳

ה י~ה מ  ״•יי־ י

 בברכיה
 שהבטיהן הקב״ה ננשי~
v̂̂ v>- -\-v\>-> -,̂יי  ייהי״יי" "יה׳ >"י־ "*ה

 רוני־
 מתי דתיתה
 הבייה^, ־•הדייי

... , r ׳ ״ r w •.v. מאנשיה v 
 קי נ י בנית ביט היה האזינה אמיתי יהמפישיס
 ז״נ דייקי היבה בהילאמי סזל ההייי ליייי־

 וז״נ
 ייהי־

ה ל ־ י י  ננשיס ייתי מן התנשיס ידייי• •י
 נסתית שיה בשיה מאתי דהאנשיס אית נהי
 נולה ?לענית יעסי התייה יהראיה דיילייתי

 מקרא לכיעת דתטי משיס שקיתן שי יה ייי־״־ייה ד•'
 יבוטהית נאמר כדינה מן האנשיס נימה דגס

 האנשיס יש נהס הבטהה כמיתן.
 מה הנשין שאננית יביטתית דניאה
נ פי׳ ייייפישיס שע״י י  ננ^ינ נ״ין׳ א
 שהאשה אינה מתיייבה בכנ המצית יק מיעיט
 תוכנ נהשינ ״נייליתה ביייעיט המצית שיש נה
 משא״נ שאיני משיכ השנימית נ״א בייביי
 המצית שרצה הקב״ה נזנית את ישיאנ נפינך
 הרבה נהס הייה ימנית יזה הוא מדרכה
 כדמה אננ האנשיס יהיב קינ יעקב פ׳ שהנשיס
 אמס בנננ עיבית שאינן ערבניית בעד האנשיס
 נפי שאין בידס ספק נמתית אבנ האנשיס
 אמס מיבטהיס יעיילדיס נעיה״ב דמתיראיס
 שמה יכריס התטא מהמת הערבית שנתפס
 בעדס יהייני דקאמי כדינה הבטתה שנ הנשיס
 ייתר ילאנשיס שע״י יייעיט הילצית כידאי יזני
 נהיי עיה״ב ינס ע״י ״איי נהס עינית בזה
 כי מל שאננית יביטתיה שע״י מיעיט המצית

 שאננית יע״י שאיל ט־ס עיבית ביטתית.

 I' י• י 1׳*, - ו יי״ד״ \v>pv<- י~י;י״ייי ולפי׳

 בהי־דיי-
 ^וי י-יי י־ — _,.

ס ת״ס נמשנה התי י ה • ׳ ׳ - ־  * ־ -

 ״,דיס מאמר הגמיה קידישין
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 בזנית זה קימה היהה נהה בלתגדלי בהירה
 יבייאה אז ננ הטס אביבבעי ייתבל־יה יפה
 אתך יאמיי אבלי יילדתס כע״י זיני את
 היביס יעניה אמי הנתיב רבית בנית כני
 הינ ביס נכים בכסי זכיית ימעט״ו יזכי כי״ י
 זכיית הנזכרית דהייני באקיייי בטיהי את זאת
 בכבתה בהנמה בתהיה היא יהיד הזק צםבב
 ביהיי בניה כדיניה כ״ז ניכנ נימר יאה עניה

 ענ כננה יע; בקי הה; יהבנ היופי.
̂ב ענינני בנתבני נמענה בנביס ניתנהו  לא
 בכננ כיבית נבין כינת הני תנאי
 דפניכי במ״ב פתה הבעי דיי אללי יניף דמיתת;
 בנ צדיקיה דמכפית מסמיכות פיה אדימה
 ניליתת מריס יר׳׳א יניף ילסמינית רליתת אהי־ן
 נבכדי כהינה ייאיתי בפי׳ עפ״י הקדמה יץר״
 דאיתה במס׳ בדנית דף כ אמ״נ יבינא נרבא
 נביס בבהיל״ז דאיייתא אי דרבנן למאי ל׳׳מ
 לאפיקי רביס ידי תיבתן אי אמרת בבנמא
 דאייייתא אתי דאייייתא יילפיק דאייייתא ואי
 אמרת דרבנן היי איני מתייב בדבר יכל באינו
 מתייב בדבר איני מיציא את אתייה י״ת מאי
 ת״ב בן׳ מברך לאביי יאבה מבינת לבעלת
 יני׳ התס כבאכל כזית דכן בהיא דרבלן ואתי
 דיבנן ומפיק דרבלן והקבה הרא״ב מההיא
 דאמיילן לקמן דף יל׳׳י דלהוציא את הרביס
 י״ה עד ביאכל כזית דכן ובביעור כזית אינו
 הייב אלא מדיבלן יאפי״ה מוציא אתריה י״ק
 אף באכני כדי בביעה בהייביס מדאירייתא
 ית״י דנא דמי דבאיב כיין בהס ערביה זנ״ז
 תייב לפטיי את תבייו מן העולב אפי׳ יא
 אנל נלל אלא דבלא הלאה אילו יכיל לבדך
 יאמטו״ל מיציא את אהייס בהייביס מדאורייתא
 מטעס הערבית אבל הלביס אילס בכננ
 הערבות נפינך אינה מיציאה אלא מי בתייבו
3 י ה  מדיבלן דיקא יכ״נ היב יבילי יולה י
 זרע אביהס הקבה ע״ס הלזי בפסוק דמי--י<
 מלא דבי הכתוב טפכס לבינס דאיתלהו בכיי
 ערבית ינס מלס׳ ע״ז ד ר״ ת בן תידיין היליאוי-ו
 לבייפה מפלי בהיה היכה את ה׳ כאיתייתיד
 ילאבתי להייכה מפני בלא מיתתה בי ימתאי-
 מטעס עיבית ית״י לדברי היא״ב דבדבי בתיק
ת 3 י י  בכלל ערבית יבדבי באילה ת

 אינה

 זכית תמצא אות; להתיות אותן יתריץ באקרייי
 בנייהי א״כ הלימיד מבלייהו הוא מתיה אותן
 וכדאמרינן באין עיקר הדבר בא דיקא בהיסיד
 המככב׳ אך עכ״ז יב נפקפק דמובא בכ׳
 דהאבה פקידי נא מפקדת יכן פסק הימב״ס
 ז״ל באין האב ה תייבת ננמד את בנה יא״כ
 הזי הדין בכל הפטיר יכי׳ יה״ כ אין טל תי׳
 דידהי מתיה איתן אבל יב בפייבי ביב לביס
 ביודעות בדילי התי׳ ייב באילס יידכית אבל
 בדיני הבייכיס להס יכמי הצדקת מ״ז ולזה
 להלי נבי באילס יידעיס ואינס בייניס במצית
 בואל הלי לבי במאי זכיין לזה מהין באקיייי
 בנייהו מאתר במוטכות בניה לת״ת יהיאיל
 ואתא לידן בבת לביס צדקניות נאמר דבי בבס
 אומרי מהרת׳ מודעי ז״ל על ללאז״ל עתיד
 הקב״ה להלתיל לכל צדיק ב״י עולמות בנאמר
 להלתיל אוהבי יב׳ יכי׳ וידוע בהתבה נקראת
 אוצר כמ״ב במדרב יבב״ס איליי הלי לבי
 במאי זניין באקרייי בלייהי ונו׳ ומתלקת עס
 הבעניס א״כ תסרי נהי לגברייהי מהב״י
 עולמות לכן אמר להלתיל אוהבי יב׳ יאיצריתיהס
 אמלא בהה לבותיהס אמלא ממקיס אתי
 הרבה פתתיס נמקים עכ״ד. וע״ז יבוא פי׳
 הפסוק בטת בה לב בעלה ובלל לא יתסד

א כמבואר.  והרי הי
 ובזה יביאו הפסוקים על לכון צופיה הליכות
 ביתה ולתם עצלות לא תאכל קמי
 בליה יכו׳ דיב להבין מאי כולת קמו בליה
 ייאברוה ועוד אומרו ואת עלית על כללה
 וסמיכות לבקר התן ייי׳ אך עפ״י האמיר
 יבוא לכון כי הלה הלבים ביב להם בכל
 והן מכילות ומגדלות בליהם בדרך הטוב יהיבי
 כמו האבה הזקלה אבר אלתלי עסיקיס
 בהספדה ובליה לאים במעביהס בעלי הכמה
 ייראה ימאליהס הס מנקבים נצמיד וללמד זאת
 האבה אילה צריכה לזכיית המיזנרית נאבד
 יעידון יגידין ני היתה מבת דלת על בליה
 יע״נ הס הנמים מהיכמיס יהיא המסבנת כל
 הכביד הזה יזה אימיי ציפיה הליכית ביתה
 בעיליה צופית על הליכית ביתה על תהלונית
 בליה יעל אתריתה ילתס עצלות לה תאכל בהית
 מבת דלת לידע הדילים על ביייין יאז קמי בליה



 אביר יערב לו
 ומעתה יביא ענ נכין נפי ע״ד מאמי
 הי׳ שהבאנו נמעכה כדונה הבטתה
 נהבטיה הקב״ה יפי׳ נניס שאננות יכי׳ בוטתית
 האזינה אמיתי יהוא ידיע נמנה נאנן מי
 הסיני סובנ עיניה אהדיס ינמו נאנן מואב
 יבכונה נא היה יזהי אומרו נמענת הנניס
 כדנה בזה נהס אינס ערביס ענ האנניס ינא
 סיבניס בעיניתיהס יכה נא עוד אנא נהס
 ביטהית נהאכניס ערבי׳ אכיהס ומזה ודאי
נ כהה תרתי כטיביתא ידאי בוטחות בהנקה י  נ

 בעוה׳׳ב ייתר מן האנניס.
 עוד ניאה נע״ד כפרנ המאמי נהבאכי
 דביי יבי אמי דיניך דמיתת הצדיקים
יסמיכות יייתת ייייס ימי יניף נה מבכדי  י

 ההינה בייאי פניכי ימי מ״ט נא אמר המר
 יעיד אם בא הסמיכות נהודיענו נמנפרת
 כמה כא כםמנה כקרבכית נמצינו נמכפיים
 יאה ייאה בעיני מורי כימד בהקדים המ״ד
 פ׳ הקת ימיבא בינ״י ז״נ נפי נהנטן ואוה״ע
 מיכין את יניאכ כימר מה המציה הזאת ומה
 טעם ינ בה כפיכך כתיב בה תוקה כזירה
 היא מנפני אין כך רנות כהרהר אתריה וקנה
 נמה באמת דוקא ענ מצוה הזאת ינאכ
 הטעם והתירוץ כי מכבד הטעם הכמוס עפ״י
 הסיד עיד ינ טעם פנוט ותוכן דבריי תבוא
 אמי יתכפר עכ צואת בכה דהייכו עין העי כ
 יידוע מאמר תז״כ נאמרו שרפים עומדיה
 ממענ נו י׳ כנפים כאתד בנתיס יכסה פכיו
 יכו׳ ובנתים מכסים רככיהם נכא כהזכיר כיון
 העכנ וכטעם זי הקפידה תו׳ נכא כהככה כ״כ
 בבכדי זהב כפכי וכפכים כי אין קטיגור כענה

 הניגוד כי ביוה פקדי יכי׳.
 ןעפ״י זה טעם המצוה זאת דיקא נהנטן
 ואוה״ע מרכין בה כדי שישיבו כהה
 ככפר עכ מעשה העגכ ומתוך כך ייזכר כו

 עין העיכ ויבוא כקטרג.
 עוד נקדים בהפרשה הזאת בהקנכות מה
 שמבואר בננ״ה הקדונ ענ פסוק
 יזכיתי את בריתי יעקב ומקשה הגאון נמה
 מפסיק בברכה זאת קודם שיגמרו הקככות
 שאת״ך אמר והארץ תעז ב מהם וכו׳ ותירץ
 הגאון כי זכירת האבית יזכירת הארץ כתוכחה

 כאמרה

 אינה בנננ ערבוה יהניה נזה מהגמרא נאמיה
 אי אמית בננמא דאירייתא יאם איתא דאינה
 בערבות כננ היאך מיציאה את היבים י״ה
 ההר דאינה בדין עיבית נננ. יעיד הקני
 מפינוט הכמרא ת״נ בן מברך נאביי יאנה
 מברכת נבענה יהא ידאי דהיא חייבת לאירית׳
 ידהי בכ׳ נבענה אננ כזית דכןנתייב מדיבנן
 יאתי דיבנן ימפיק ד־בנן תהי נאינן בכננ

 ערבית.

 היתד בג׳ קנים כייס ניניאנ
 כספחת נהבי ההי׳ יז״נ יי״מ נפי נננ יניאנ
 ערבים זנ״ז ינאי מינתא היא דהא נא נתערבי
 בעד הכרים ננקבני את התי׳ נדאמרינן בסוטה
נ מאית אנף יני׳  נמצא כככ אתד מיניאנ נ
 בריתות שכינס נתעיבו זב״ז אנמא נא נתעיבי

 מן הכריס נהרבה ערביב עני אתם.
 והרב מהרימ״ט הקנה ענ דביי התי׳
— ן י ן י וי ו - - ׳ ׳  < ין ׳- -

 אותם העומדים נס דירית הבאין יכייס
 נעתידים כהתכייי מנין ת״כ יאנ* אינני וכיין
 דהוי בנננ נביעה היי בנננ ערבית יתירץ
 דכריס אינם עיביס עניני אנא היו בנננ טף
 וכנים נאט חייבים עניהס והס אינם הייביס
 עניני דאין בידם ספק נמתית ובנבינ זה איכס

 בכככ ערבית.
 מוכה מדברי מהיימ״ט נהנניס אינם בככנ
 ערבית שהן איכן עיבית עכ האננים

 הינ התכנים עיביה עכיהס.
:ה ליב זיע אברהם  זל מר*ל קי
 ז״כ יין ^פהיק טפיה כנייס נמנייע
 שהכניס בנכנ עיבית שהית התכנים ערביה

 נהכשיס אבכ הכניס איכס עיבי׳ כהאנניס.
ד מציכי מחניקה פו׳ אס הכניס בכככ " ^ 

 עיבית אי כא.
̂י״ן פי׳ כיכת הני תכאי די׳ אמי יכיף  וע
 כפיה הצדיקים שהיה מכפרת
 מסמיכות פיה אדומה כמיתת מייס הבר
 דהננים בכככ עיבית יר״א היבי דהנניס
 כיתכהי בנככ ערבית ינפיכך נא רצה נינף
-׳-׳ ״ים ויכיף מסמיכות בכדי כהיכה

 נהיא באכשיס דיקא.
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 פיתוי באבר שבנתב זה נא מפייב ביס טעה
 בדבר ואז תכך. ימיד נסע בזריזות כדרכ אנ
 אביו ונא תיבל עצת המהית ובזה בא אנ אביו
 ה^משל כי מציה ה׳ כיין גליבה יניאוך
 אס יאמר האדס ני*ךו >->-»<
 שמתיירא ליליב אי ללאיך מפני מורא בני אדס
 הנא יען יצךי ויאמר ענה בסתר והיש מהד
 ונא יודע ננוס אדה ע״ג ראוי נאדה שיאמר
 ליצרו היע אני איני יוצה נעבור ענ מצות ה׳
 ינא מבוס איזה טענה רק נקייה דברי

 תר־תינו הקדובה.
 ךיןץ יביא ענ נכין הפסיק בסדרא הזאת
 אה בתקותי שבנל המצות תנכי בדרך

 תוקה אז בודאי ה בימיי ועביה ס אותה.
 riJIJJI יבוא ענ נכון המאמי והוא ידוע
 בכבהקב״ה ריאה בהדור תייב אזי
 הקב״ה ניטנ צדיק ימכפר ענ הדיר יהאמת
 בכנ ריאה יפנא נמה הקב״העבה ככה יהכתיב
 איב בתטאי יימת אבנ האמה שגזייה היא
 מנפניו בצדיק יכפר ענ הדיר יא״כ דימס
 בדומה נפרה אדומה בהיא באה נקנת את
 צואת בנה בנתתייבו יבראנ כניה בעון העגנ
 כן י״נ אס נתתייבו יבראנ כנייה הצדיק
 מכפר ענ הדור יכמו בנא טוב נפרסה בעיי׳ז
 יקטרי יותר כן במיתת הצדיק תיקה היא
 מנפני אין נהרהר. יר׳׳א סובר דסמיכות מיתת
 צדיקיה לבידי כהונה נומר נך מה בנדי כהונה
 מכפריס אך מיתת הצדיקיס מכפרת יכמי
 במצינו נתז״נ באמר כתונת מכפרת ענ ש״ ד
 מעינ ענ נה״ר יכי כן סובר ד״א שטי3
 לפרסה שעי״ז יתזרו העה בתשובה וכדי בנא
 להטיית על רבותי הזיתי ללושאי מקדס והתהלכתי
 בתיככס והייתי לכה לאלקיה ואתה תהיו ני
 לעה אהד פי׳ יב״י ז״ל יהתהלכתי בתוככס
ו  אטייל עמכס בין עדן כאתד מכס ילא ת די
 מזדעזעין ממט יכול אל תיראי ת״נ יהייתי

 לכס לאלקיס.
 השה מאד באס יאייס יצדיקיס בזיכיס
 לגן עדן ולטייל עמס כביכיל איך
 גומר יכול לא תיראו ממני איך ת׳׳י יב ברייב
 בעולה בלא תירא ממני ומה תבובה זו והייתי

 לכס לאנקיס.
 ואס

 נ^מיה נ:פ"י משל יהיה אס יוציס להכות

 את הגלב על מעבה הגלבה בגלב יהוא
 ממבפתת גגביס יגס היא איב עלי אפבר
 ללמד עליי זכית מבלי טעמיס אהד דיתק
 העליות הביאי לעשות דע כמאתז״ל עליית
 מעברת האדס על דעת קולו יכן אמד שהע״ה
 לא יבושו לגלב כי יגלוב כי ישלס שבעתיס ב׳
 אין להאשימו כ״כ כי מעשה אבותיו בידו אבל
 אס הגלב בן גיוביס מלמדיס עליי תובה משלי
 עעייי*״ א׳ כי נפי״ י לא תיעב ב׳ ני ייבזי״

 משפתתי.
 ה^משל מובן מאליי שהקדוש ב״ה בא
 למניה את ישראל וזכרתי את
 בריתי יעקב וגס וגו׳ שהס מעשה אבותיכס
 שהס טוביס וגס טובת האר! אשר השפעתי
 לכס ולא די שלא אתזתס מעשה אביתיכס גס
 צא במתס לבכס על הטיב מה בהשפעתי לכס

 ע״כ והארץ תעזב מהס וכו׳.
 עןך הקדמה בלית מצד הבכל יהוא כי
 בתורה יש תוקיס ומשפטיה תוק הוא
 בלא טעה ומשפט מה שהדין לותן והלה
 במשפט קשה להלצל מהיצר הרע נמאמר הנתיב
 אלי ארבה ולא אסור אבל בהמצות תוקיס
 בקל יוכצ להלצל מהיצה״ר שתוקה היא ובהקדיס
 משל לאהד שהיה לו בן יתיד רתוק ממלי
 כמה פרסאות יבא ידיעה לאביו
 שבלו יצא לתרבות רעה והוא מתמת מסית
 אתד המליתי תמיד לעשות רעה מה עשה אביי
 כתב אליי במכתב לאמר בלי באתי להידיעך
 באשר שבמקומילו הסתורה בזיל בכן עצתי
 שתבוא הלה יתקת הסתירה ותמכור אותה
 במקומך בייקר וכנ כינת אביו אולי יבוא בלי
 אצנו אוני יכונ צהפרידי מהמסית אך המסית
 לא זז מביתו ושאל אותו היכן רוצה ליסכ
 הראה לי המכתב ואמר לו המסית למה לך
 לבלות הזמן וההוצאה תהיה יתירה וכי׳ ימנע
 אותו וכן וכו׳ במכתב השלי ומה עשה אביו
 כתב לו מכתב אל תעשה באופן אתר רק
 בוא תביא ילא תאתר יטובה גדילה היא לך
 ייהי כי בא המנתב ירצה גס המסית למנוע
 אותו מהלסיעה הזאת אבל לא פעל כלוה אצלי
 כי נא היה מהיס להמסית ליכלס בדברי



 אביר יעהב לז
 מקים ללמוד ממק־א דשאול יהיא אימרי ומנין
 שמיתה! ש״צ דנה יי ויקביו אה עצמוה באיכ
 ייעתר אל:ים נתרץ אמוד מכתה יצא נידין
 ידבר הדש שאין מיתתן ש״צ מכפרה אנא

 בכה שיהיי נאהדיה.
 ר>תה יביא ענ נכין הנושא יהתהננהי
 בהונכס נאקה מנס צדיק אהד
 יינפר כינ הדיר יאהס תהיי זנאיס וראויים
 גטיינ עילכס בגן עדן ינינ נא תיראי ממני
 שנא תתז״י בתשיבה יינפר כנינס ת״נ יהייתי
 נכס נאנהיס שתתזרי בהשיבה אזי מכפר
 עליכם יתזי יאמר אף שתתזיי בהשיבה דיקא
 יאתס תהיי ני נכס שתהיי באהדית יבאהבה

יה״ך יאזי מנפה עליכם.  ינמי י
 ננישאי מקדס בהקדיס שגאונת
 ישיהנ תנויה יק בקיימינו התי׳
 שבנתב ישבכ״פ יבהייהמי באהדית יכ״ז אנהני
 בכת שעיניה נתי׳ מבדניס אש• נתן נכי את
 תורתו יתיי עי׳ נטע בתיכני שהתי׳ היא נני
 נעיניס וענ ידי״ ייוס יעייי יע״י קייס התו׳
מזה  ימציתיה נזנה נהיי העיה״ב הייס נצהייס י
 ילדיקדק תיי עי׳ העי׳ הזה יהעיה״ב יילה
 נעמי דביי רז״נ בפסיק וייאי ממך אני תפנין
 שבראש ישב״י תנא כל׳ אפי׳ •יתית יאפי׳ שדין

 בנ׳

 וארן יראה בעיני מי״ר נבאר בהקדיס מאמר
 רז׳׳נ אמ״ל־ תייא בר אבא בא׳ בניסן
 מתו בניי שנ אהרן ינמה מזכיי מיתתן בייה״ך
 אנא מצמד שכשה שייה״ך מכפ• נך מיתתן
 ש״צ מנפרת ייללין שייה״ך ילנפ• שנא׳ ני ביוס
 הזה ינפ• יני׳ ימנין שיליתתן ש״צ ייכפית
 שנאמ• ייקביי את עצמיה שאינ יגי׳ ינתיב
 ייעתר אלקיס אנ האיץ אתיי כן ע״כ יהיא
 פנא יקשה טיבא דמקידס יניף מיוה״ך שמכפרת

 יאה״ך יניף מהפהיק ינב• דשו בה •ביס.
 ויל בא 1* עפ״י מ״ש יייי״יייי״גי דאין יליתת
 הצדיק מכפית נ״א בהיית ישיאל
 כאתדות כאני הס גוף אהד :מ״ש שה פזייה
 ישיאל מה כל ליקה וני׳ אבנ נשישיאנ
 הטקיס ינפרדיס ננ א׳ נדדה נעצמי גא יכין
 עניהס זכית הצדיק נא בהייי ינא במיתי ני
 מה ייטינ יליתת •איבן נמה שהטא שמעין

 יהיא טעס הבי• עצביס אפייה וגי׳.
 ייבן המאמר הנד שרבי תייא ב• אבא
 נינתו גמה שהזני• מיתתן שנ צדיקיה
 3ייה׳׳ך היה טעמו ננמדני דעת שאין מיתתן
 של צדיקים מנפית אלא נשיהיו ישיאנ ניתיס
 זל״ז ביהוד דויליא דיוה״ך דאילו מנפר עבירות
 שבין אדם למקים אס לא יפייה את תבייי

 נמו שנ׳ הרי״ך ז״ל שעבירות שבין אדם למקים ייישלמי׳ יבדיך יילז אמל
 תפצי רביהיני להביע את דעתן ני על עם
 ישראל לעביד את ה׳ בפימבי אמרו אלי תפלין
 שבראש יען שהם צייניס להיות בגובה הראש
 נגומר אם יעביד את ה׳ בגניי ובפרסום
 ייהדיתי יהין תרין יתי׳ ביתיבית תת ן קולה
 ירשב״י ז״נ היסיך עיד יאמר כי מלת כל׳ אתי
 לרבית שדין ירותות אלי האנטישימים הדימין
 להם ני גם הם פיהם יסכר בראותם כי עם
3תו באמונה יאה יראה  ישראנ ממלא את תי
 בעיני מורי פי׳ נמת הנתוב יראי ננ יגי
 וידוע ני ה ה י׳ שמותיו שנ הקב״ה י א״ נ שה
 ה׳ היא התי׳ הקדי׳ יא״נ אם אנתני נשמור
 התי׳ בגליי אזי ננ העי׳ משבתיה ימפארים
 את עה בל״י ששומר את תי׳ ה׳ ויראתו ע״ז
 אימר אלו תפלין שבראש ונמו שתפילין לקראו
 פאר גס אתם תהיי לפאר בין העמיס רשב״י
 תנא אפי׳ וכו׳ שהאור שבתו׳ הרוחניות שבה

 מציל

 ייה״ך גם הם תלייה :פיתן בעבירית שבין
 אדם צתבייי יהיא הגרצה באימרי כשם שייה״ך
 מכפר כך מיתתן ש״צ מכפרת כלימר כשם
 שיוה״ך מכפר דיקא בעת שיהיי ישראל לאתדיס
 כך אין מיתתן ש״צ מכפרת כ״א בעת שיהיו לאתדיס
 ישראל יעל הכילה הזאת המשיך השאלה ימלין
 שיום ייה״ך מכפר כדי לבאי דבריי שאמר
אהא מייתי קרא כי  נשם שירה״ ך מכפר וגו׳ י
ס הזה יכפר עליכם יגי׳ יית למה שדרש  ניי
 ראב״ע תטהרו יתירה לימי יכפר עליכם
 עבירות שבין אדם למקום בתנאי שתטהיו אתם
 מעבירות שבין אדם נתבייי ימינה נמי צא
 ילמד למיתתן ש״צ אצל ייה״ך נימה שדוקא
 ילנפדת בכה״ג דכפרת ייה״ך מיתתן ש״ר. ינפי שיש
 לומר שלא סמך מיתתן ש״צ אצל ייה״ך אלא
 לומר כשם שייה״ך מנפר נך מיתת הצדיקים
 מכפרת יתי לא לכך תזר והכרית הדבר שיש
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 ועץ יבוא על גנון הפהוק והתהלכתי בהיכנס
 שתהיי זנאיס וראויה לתשועה נדונה
 שתהיי ע״י הקב״ה בעצמו כיי י שאמרו כיייי
 צאתך יני׳ יע״ז גימד יניג גא תיראי נא ת׳׳י
 שנא יהיי יראיס מי נא יירא מפגי פת־ ה׳
 אצא שגא תיראו בפימבי ומנוי אנא דיקא
 בסתר ת״נ והייתי ננס גאנהיס שתיראי בגניי
 שננ העמיס יאמרי מי גיי נזינ וכו׳ אשר ני
 תיקים ימשפטיס וגומר יבינ אך שנא תהיי
 באתדית ובאהבה ת״נ יאתה תהיי גי נעס
 אתד באהבה. יה״ר זנית הצדיקים יגאנני

 במהרה ויביא לני מבשר התשבי עבד ה׳

 רפאל מנשה עגתבי ה״ט צפת״י

 מציל ישראל ממקרים רעיה יזה מנת ננ ונאשר
 אנתני ריאיס שבעת אשר ישראנ הוסרו
 מהתי׳ היתה אסונו בנל פעה הייתר גדונ

 יהישפנ בין העמיס.
 יריע ני מענת האתדות נעה בנ״י זה
 נבוד ישראנ והעיר יחשבוהו נעה ויכבדיהי
 אס הוא נא יקטין עדנו ומענתי אס עס
 ישראנ תפן נהיות מכובד בין העמיס תובתו
 נהגן בעד חכמת התו׳ ומשפטיה הישריה
 הס יכבדוהו ייאמרו מי גוי גדול אשר
 נו תקיס ימשפטיס צדיקיה נדאבון נבנו ישנס
 באתינו אשר רותס רפה ואינו מתפאר בגנוי
 בתורה וקניניו הרותנייס יען שלא באו בתדריה

 נראות את המאיר שבה.

 בינ׳־ו עמ׳׳י עש״ו

 פד שדרשתי ייבבוד השר והטפבר אוהב התורה ולומדיה רצ׳יו הגזשחדל כטצוות כבוד
 נסים ביה מוצריי תנצב-ד.

 והנושא בא וישעו מברכות ויחנו באיתם.

 וה׳ הולך ייפניהס יומם בעמוד ענן לניזותם הריך ולילה בעמוד אש ללכת יומט ולילה.

 דרוש

 נתתדיכ׳ מגא תסדים׳ כג שישגו בהקפה. טע
 לשמיס וטוב נכריות מסתבר טעמיה׳ מרגציתא
 דנית בה טימי׳ משנ גמרגנית מנופה

 בי״ג לפה.
 יראת ה׳ היא אוצרו שהקי׳ל להיה בדברו
 עושה לתת רות לייצרו׳ תיכו כברו/
 יילניהי לתריפה. עידילי באיבו׳ קראו רבו׳
 ויפונ רוכבו׳ האיש הירא את דבר ה׳ מתעסק
 בקדשים׳ איהי גופיה קדש קדשים׳ גדוליס
 מעשה נסים, ימים איר ביי תירת אניהיו
 בקיבי׳ מצידית סנעים משגבי׳ שהמנך במסבו
 נזר תאילייה׳ אמרת אניה צריפה. איי נעיניס
 שכך רואות׳ כני בלמעות׳ יאיי נאזנים שכך
 שומעות׳ ענ הזיקין וענ כי הזועות׳ ההריס
 ימושו והגבעות׳ עשר מסעות׳ טעונין תנופה
 אתד הרואה ואתד השומע כופה עליו כפיית
 המטה ונל נתך מרוטה ני גלל הכאב השמש
 באה יעלטה׳ על האי שופרא לבלי אהוב
 למעלה ולתמל למטה׳ יפטירו בשפהי מספל
 גדול ואבל. כבד
 הביל איגע׳ יגעתי באנחתי׳ לפוטתי ונדכאתי

 אבל נבד זה למצרים׳ לשבר זה גרפו נג
 ידיים׳ ועפעפי יזצו מים׳ אבל אבלים׳
 על התללים׳ ני יתלו קול הלחצים׳ שערי דמעה
 ני בשגם הוא משפט מותי בגיא צלמות׳ רבים
 שתו את קובעת נוס התרעלה׳ צורתא כבידה
 דבטלה׳ הני הוא אורת נל ארעא׳ ברם דא
 עקא צוקא ע״ג צוקה׳ ואש לשקה׳ אנצה
 ומדקה׳ והלה צעקה׳ אינה גהיתה הרעה׳ על
 סילוקן של צדיקים׳ אשר במעדר יעדרון׳ עד
 זקלה ושיבה בל יעבודון׳ ני יד אלוה לגשה
 את המית לתגר גזיזי. נהביא אל גנזי- נפתורים
 עצי ה׳ ארזי׳ יהמה תנמיס ממעילי הישועה׳
 נל ני האי קילה מבעי׳ שתין צעי׳ באתר
 דמתבעי׳ לממלי יומי וצממלי שביעי׳ ימי הרעה
 וספדה האר״ש משפתות משפתות׳ והמה פתיתית
 מסנת תאוגיות׳ לקבצו דיות הנל אבל אבל ככד
 אבל כבד זה׳ אשר אלי אתזה׳ וחשכו
 האורות׳ ני אש אכלה לאות׳ לפש
 היפה. אבן ביתן פינת׳ עטרת צבי וצפירת׳
 הדא מרגליתא ואבן טבא׳ ודגלו עלי אהבה
 דגול מרבבה שר הצבה׳ שנם בלמודים׳ והיו



 אביר יעסב לח
 יתלתשי- על גבי חרשו- הדדוה לבשו- דשין אותה
 בהמה- מה זה היה נבן קיש קיש קרייה-
 אשר דרוש דרש דרך אונייה- אטו דרדקי האימא
 דלא יכני להתוייה יקומו ויצעקו לפנינו
 באדיין גוברייא- וחכמים אומרים אינן אלא
 לגלאי ומחו ניה מאה עוכני בעוכנא אדהכי
 והכי נפק אודיהא אין • כגבאי שים מצחא ומחזי
 כאפקרותא שארים קוני ואקרא כל מלה
 ישחיהה- יגא חדא נטיבותא קטנה או גדולה
 ואינם חי אני נפשי שמחני- וברי בחיבא
 וים מענת מוה״ר אהרן בחיר ה׳ פקד עלי בממדי
 וגמירי מםרבין צקט ואין מםרבין לגדול ואני
 יידע בעצמי גביא דלא חזי וגם פה לא
 עשיתי אך ויק הימנא בעגמה- ללא תוכמה-

 למעבד ניה ניחה לנפשיה היא העולה.
 ובר*£ותא קא נהיתנא מנייהו מנכי
 רבנן היושבים ראשונה
 לראש פינה- ומורי ורגיהי ארזי הלבנון מ״ע
 הגבירים הרמים והנשיאים לש״ט ולתהלה
 יאחריהם כל ישרי הנהו זהרורי יחד כונסי
 יהיא שלום בחילם וה׳ עליהם יראה׳ הטיבה

 ה׳ לטובים טובה כפולה.
 אסופה דמלתא הא נדון צלותא- ואומר
 אהה ה׳ אלוהים נקומה ונעלה
 הר ציון וכבוד ה׳ מצא- גיתי בר נפלי׳ שבקיה
 עייציה- אנך עולות יעלה- מעלה ענ גבי מענה
 והוא יפרי נחלת עבדי מחמס׳ת המינים- אחוזי
 חרב מנומרים- עבדים משנו בנו עה שרירי-
 אנ תחון כנ בוגדי- העמה עניהס עונ כבד.
 איתא בגמרא- ואנו קרעים שאין מתאחין
 על אביו ועל אמו וענ רבו שנמדו
 תורה וענ הנשיא- אביו ואמו ורבו שלמדו
 תורה מנה נן דכתיב ואלישע רואה והוא
 מצעק אבי אבי רכב ישראל ופרשיו׳ אבי אבי
 זה אביו ואמו- רכב ישראנ ופרשיו זה רבו

 שלמדו תורה ונשיא עכנ״ה.
ע הדבר ומפורסה הענין בעיני מו״ר 1 ד  י
 גודל החיוב המוטנ ענינו נמען ספוד
 ענ היניקי שנ צדיק- ראש הממשנה- נדונים
 מעשה נס־ם זצוק״נ יהא רעיוא דאימא מינתא
 דתתקבנ יהיתה נפש אדוני צרורה בצריר החיים
 אמן איתא בגמרא בפרק הספינא אמר רב חנן

 בר

 עג משכבי בליגות בקשתי- את שאהבה-
 ויקה אברהם- כאיש לרדם- צועק במיה- ווי גן
 דמיתלן הסורי מחסרא- והבן הגדול במעלות-
 יוהך תהלוח- עיניו נוזלות מים- יגע ורפא
 ידיים/ אנא פנא רהם רהמתייס- ויעקב ואהיו
 הע״י המה בונים- ודמעתם נהונ ונאבק
 דרניס׳ רהמנותיה אשר היתה עניהם׳ וירא
 בצר להם׳ צר לי לאם׳ יישבה שאנן ואין פגע
 הפונה נמי רגעי יהאשה יבות המעלות׳ אשה
 בנל אלה׳ העוזבת אלוך לעוייה׳ תהיל תזעק
 בחבליה׳ ותסר צעיפה מעליה ני להפנו אליה ציריה
 נל ימי חייה׳ והיא יושבת תחת תומי אחרי
 האבל, אבל ככד
 אבל יפצה׳ ינסר יוצא׳ צי ימצוק מצאולי
 במהשכים הושיבלי׳ ירבה העזיבה ינל
 בית ישיאל יבכו את השריפה׳ לא לצרכה אלא
 להעדפה׳ אלן מה לעלה אמימרא דרהמלא
 אמתלי ותקיפה׳ הכי אמר יתמלא בתר דליפה׳
 מילתא דאתייא בקל ותומר פרי מפרי החלקה
 הטיבה׳ זאת אשיב אל לבי להגיד כי
 ישר והיה צדק אזיר מותניו׳ כי האלוהים עשה
 שיראו מלפניו/ ועוד בה לבעו מצפוליו- דבעי
 לכפורה ידיה בההוא גברא הישי בעיליו- נוטנ
 צדיק אתך ומכפר על הדור עמד בפר! לפליו-
 והאלוהים לסה בסוד קדושים רבה- זאת תוקת
 התורה שאין הפה יכול להרהר אתר מדותיו
 יתברך לו לאוה כל תהלה׳ הרי אמר רתמלא
 איוותי לי קומצא הטוב טוב ומאד לעלה׳ אל
 המלוחה ואל הלתלה׳ קים ליה בדרבא׳ לפי
 שכלו יהולל׳ ובא והתפננ׳ על בליו ועל אתיו
 ועל אתיות יו ועל קרוביו זה הכללי ועל כל
 עם הקהל פיט וכללי יונק עם איש שיבה׳
 ה׳ צבאות יגן עליכם׳ למען ירבו ימינם׳
 יעמוד זרענם ישמנם נונהו שלי עד ני יבא
 שילא בהייל כבד
 אבל שבעתי רבת שבעה לה לפשילי׳ יה׳
 אלוהילו הדימגו׳ כי הפגיע בו את
 עין כולנו, ויתפלל אברהם לפלי ה׳ צדקלו׳
 עזרנו ומגיננו׳ תסד יסובבוני׳ תשיב תחינו׳
 כי היא ערך וירפאנו- רפואות תענה, ינסי
 יגון ואלתה- ומצאנה מלותה- ובלע המות ללצת
 יניף תדלה תדלה ני ישבו אתים יתדיו עלי
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 הכתיב אמדו צדיי־, כי טוב כי סדי מענניהס
 יאנלי דקדק הרב ז״ל דהויא ליה נממר כי
 פרי מפניי יאכנ ופירש דהכיונה היא דיש שני
 מיני צדיקיס יש צדיק שהעולם אוכניס בזכותי
 ייש צדיק שמיסד נבני דורו באופן שמתזירה
 למיטב בהשיבה וכנ אתד איכנ בזכותי מאיזה
 מהס יש להלל ינשבת לזה אמר אמרו צדיק
 כי טיב כלימר דיממו לצדיק כי טוב כשמביא
 לדיר לידי שכנ אהד ואחד פרי מעלניהסיאכנו
 ואילן צריכין ליזון בזכות אתריה׳ יא״כ עתה
 הנה אברהה אביט עניו השניה היי בו תרתי
 לטיביתא אתת שבזכיתו להלין וליזינין כל העולה
 יאפי׳ ספינות שביס והן שהיה מלהינ ימיכית
 לבלי דירי בדר־ ישרה ילכן עמדי ננ כדמי
 הדיי אלו ואלי דהיילו שלי סוגי הצדיקיס כלז׳
 יאמרי איי נדיר שאבד מלהיט כניד צדיק
 המיכית יאיי להפילה שאבד קברליטא כנגד
 סוג הצדיק שאוכליס בזכותו ואפיני הפינית

 שביס ע״כ ידפת״ת.
 וני] דקיק היא ז״ל באימרי כל גדילי הדור
 מאי לפקא מינה •לידע אה כנ גדילי
 הדוד אמיו כ; ילא שאר אנשי הדור יכמי כן
 דמ״ש כנ גדולי הדור דהיל״ל בהתה דכבוד
 גדיל עשי לו להספידו כראוי ומאי איכפת לן
 לידע מה שאמרי יטרס שלבא לישב דקדוקי
 המאמר נקדיס לבאר כיינת הכתיביס בשמיאנ
 ב׳ ס׳ ג׳ ויקונן המלך אל אבנר ייאמר הכמית
 לבנ ימית אבנר ידיך נא אסירות ורגלך נא
 לנתישתייס הוגשי כנפינ לפלי בני עיינה נפנת
 ייוהיפו כנ העס נבכות עניו יכל העס הכילו
 יייטב בעיליהס ככל אשר עשה המנך יני׳ ייאמר
 המלך אל עבדיי הלא תדעי כי שר יגדינ נפל הייה
 הזה בישראל ע״כ יצריך להבין במ״ש הכמות

 לבנ ימית אבנר דמהי הכיילה
 והנד, ־ש״י ישאר המפרשיה ז״נ פירשו
 דכמות נבנ שהיה אדה רשע ימית
 אבנר שהיה צדיק ידיך לא אסורות מלעסוק
 בתודה ירגנך נא ננתישתייה היגשי מללכת
 בג״ת ונפי דרנני אתי שפיר יתי במ״ש
 ויוסיפו כנ העה לבכות עניו דמאי ל״מ לידע
 מזה שהוסיפו כנ העס לבכות׳ ותו גמ׳יש וכל
 העה הכירו לודאי צדיק גמור כאבנר דהיה

 עוסק

 בר רבא אמר רב אותי היוס שנפטר אברהס
 אבמי ע״ה עמדו כל גדילי הדיר ואמרי אוי
 לעולה שאבד מלהיטי ואוי להפילה שאבדה
 קברניטה ע״כ לשון הגמרא׳ ידקדק הרב
 אברהס במתזה משה מי אביי זצוק״נ דתיבית
 מן העולס לכאייה הס שפת יתר יתי דהתסרון
 היא לבלי אדס ילא לעולס כי הארץ לעולס
 עימדת׳ יפירש היא ז״ל בהקדיס מ״ש בספ״ק
 דאבות שמעון הצדיק היה משיייי כלה״ג הוא
 היה אימר על שלישה דבריס העולה עומד
 על התורה יעל העבידה יעל גמילית תסדיס
 דליאה דאבותיני הק׳ אברהס יצתק ויעקב
 הס המה היי קייס העילה שכל אתד מהס
 התזיק טפי בעמיד אתד להעמדת העולס
 אברהם ידיע היה איש התסד שהיה עושה
 ג״ת בין בגופו ובממולי וביתי פתית לכל עיבר
 ישב ומכלים אייתיה והיה מכליסס תתת כלפי
 השכילה זהי מידות תסד אברהם והוא עמיד
 ג״ת׳ יעקב שלה בתורתו יליטמן בבית שם
 ועבר וכמה הלכות לימדו לייסך׳ יצתק בעבודה
 שנעקד ע״ג המזבת׳ וכתב עוד דהקדמה הלזי
 היא מיסיד זוה״ק בסתרי תורה דפ׳ ויצא
 יז״ל על שלישה דבריה העילס עומד התייה
 דא יעקב העבידה דא יצתק גמילית תסדיס
 דא אברהם תלת דברים אילון וכו׳ יע״ש מעתה
 פירש דזהו כרינה המאמר איתי הייה שלפטר
 אביהם אבינו ע״המן העונה׳ מן העולם דייקא דאתד
 משלשה עמודי העילה שהיא ג״ת מתקיים
 על ידי שהיה אתיז בתסד הלה בעתה שנפטר
 מן העולה איכא תהרין גדיל לעילה עצמי
 יע״כ הם אמרי איי לי לעולס שאבד מנהיגי
 כנימר דנא זי בנבד נכנ באי עינה דמטי להו
 פסידה׳ אלא אוי לעילה עצמי דבלעדי העילה
 מתמוטט דצדיק יהיד עינה יהיא אתד מהשלושה
 עמידים שהעילה עימד עניהם זת״ד ז״נ (יגס
 הצדיק הזה שאלתלו עסיקים בהםפדי כל
 המדות הטובות היי בי וגס הייה מתזיק ביד

 לומדי התורה כידוע נפל באי שערי עירו.)
 ני] דקדק הוא ז״נ באומרו כנ גדוני הדור
 דתיבת כנ מאי אתא לרבויי וגס טעם
 האמור רבנן בנפילה איי לדיר יאיי לספינה
 הכפנ למה לי יבם׳ מלתת אניהי פירש כיינת



 אביר יעקב לט
 אסור כהפגיג ישיחו יוקר מדאי אכא מזנירין
 מדיה טוביה שבי ימינה שבו משמע ננ מה
 שיש בי צריך נהזניד בני גדעון נננ וא״נ הנע
 עצמך בהנמיס חסידיה כי הה צנועיה במעשיהה
 ע״ ד שאמיי יהצנע נכה עס ה׳ אנוהיך מי
 ייננ נהזניי ננ הנמחס יהסידוהס ינמצא
 דעדיין נא קייס דין הספד וע׳׳נ פסק מרן
 ימיהיפין בהן קצה לודאי נס אוחו ההוספה
 יש בי ימקייס דין הספד יאין נאן שקד נננ
 אבנ ייהד מדאי אסיר כהפגיג כדמהייס שנורס
 דעה ני ינמק דמי יידע אס יש בי הדבריס
 האני ט׳ ך יהייני ממש כמ״ש הרב מה״ ד ז״נ.
 אשי ענ פי זה מ־־אה נפרש הפסוק בקוהצה ס״י ט׳׳י
 ישבה אני אה המזיס שכבר מהו מן החייס אשר המה
 הייה עדנה ע״נ די״נ במ׳׳ש ושבח אני אח המהיס
 דמה בא נצמדנו מי אינא ספיקא דנא נשבחס
 יהי קשה נייבא נאידך גיסא דנמה ישבח
 כמתים׳ יוחד מן החייס דנפי שננו יהוננ איש
 יאה הכוינה היא בהיוחס דאוייס צשבחס למה
 הוצרך נימי דבי זה כי משנה שאינה צריכה
 היא אך עפ״י האמור ניחא י הוא דענ מה
 שנהב הטור ומרן ז״נ שס דאסוד כהפכיג
 בשבח המה שנורה יעה צו ונמת ע״ז כהב
 מוהר״ר בברכי יוסף מדברי מהריק״ש ז״נ
 בהגהוהיו מבואר יוצא דאי איכא זילוהא
 לראשיניה ע״י שבחיו שהיו רבניס גדולים ונא
 נאמר עליהם דבר זה דלאי ידאי דלאי שפיר
 עבדי ויכונ צהגדינו דווקא ענ החכמים שברירי
 ונא יחטיא כפגום בכביד שיה אחד מחנמיס
 יכי׳ מעהה זה ממש כ״ה יהיא דשנמה אמר
 בחנמהו נהודיענו הך דינא דהטיר ומרן ז״נ
 נספר בשבחי המה דאינא חיובא ושבח אני
 אה המהים שכבר מהי ננימר בשעה ההספד
 אני משבחם דנך היא החייב היטנ כמ׳׳ש
 הפוסקים ז״נ גהזכיד חכמהם יחסידיהם ומדיה
 טוביה שבהם אך שמענה ואהה דע נך כי
 מה שאני משבח אותם הוא מן החיים אשר
 המה חייה עדנה דריקא יצא יותר מהצדיקים
 הראשונים שמתו נפניהס משים זיצותא שנא
 נאמר השבתים הנני עליהם וכדברי מהירק״ש

 ז״נ

 עוסק בתורה ובג״ת הכירי איהי העם ינמה
 הוצרך נאומיי. ותו במ״ש ייטב בעינהס דאטי
 מי אינא הפיקא. יהייתי קשה דבא בכפנין
 באומרו ככנ אשר עשה המנך בעיני ננ העס
 טוב דהרי בעשותי הספד נאדה גדינ נזה
 כאבנר מי היה אשי ירע בעיניו עד שהוציך
 נאמר דבעיני ננ העם טיב ותו קשה דמאהי
 שאמי נבי ידיך גת אסירות מנע סו ק בה ו יה
 יבג״ה נמה היצדך עיד הפעם נאמר הלא תדעי
 כי שי יגדינ נפג יהי י״נ במ״ש ייאמי אנ
 עבדיי דמשמע געבדיי אמי ינא נעם ינט
 נדעה נמה והיב מהרי״א ז״ג שם נרגש מזה יפייש
 דהי״ט שהעם היהיפי נבטה משא״נ עבדיי
 משוס הני ויאמר הג עבדיו ונדעהי המעט צריך
 נהבין מה ענה ענ דעהס שנא נהיהיף נבנית
 דאדרבא עבדיי הקרובים אניי בהמיד הס עמי
 אך יודעים ימניריס באבנר שהיה גדונ בהנמה
טנ  יבמע״ט ייהר משאר העם ועניהס היה מי
 נהוסיף בבנייה ומהם יראי ינן יעשי שאי העם.
 ונראה נפרש נ״ה עפ״י מה שפסקו
 הפוסקים הטור ומרן ב״י ז״נ 3י״ך
 סי׳ ש ד״ ס יז״ל ואסור כהפכיג בשבה המה
 ייתר מדאי אכא מזנירין מלות טוביה שבי
 ימיהיפין בהן קצת יק שגא יפגיג ענ״נ ז״כ
 יהרב ט״ז ז״נ הקשה ומיסיפין בהן קצת יקשה
 מה כי שקר מעט מה ני שקר הרבה ענ״ד
 והגאון מוהר״י תיד״א ז״כ בברני יוסף שם
 עיין מה שהקשה הי׳ יז״נ נתב ט״ז. יטעמא כראה
 משוס דמסתמא כא ידעי העם תנכית מידיתיי
 דניון דהיו בו מדות טובות אין ספק דקצת
 מהן כא כתפיהמו אי משוס שהסתירה בנווכה
 מעיינת ואי משום דכא דייקי נוכי האי כמען
 דעה נכ המלית טובות בשכימיתן ומיהו נא
 ש־י אנא קצת ענ״ד ינן ראיתי בס׳ פקידת
 המלך בהקדמתו שתירץ כקישיית היב ט״ז ז״נ
 יהרתיב הדבור קצת כהנריה מדברי מר״ן ז״נ
 גופיה יז״נ יכע״ד כראה כישב דהנה הר״ן ז״נ
 נתב והנס יתסיד מזנייין כהס תנמתה
 יהסידיתס ומשמע מדבריו שהוא תיוג מצד
 הדין כהזניד ככ תכמתם יהסידיתס יכמש״כ
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 אוהי נהיה בו כל מ״ש די־ ואין כאן שיה
 הים׳ יאין נפקפק עמ״ש כניו אנא אדרבא
 נכנ אבר עבה המנך בעיני כל הטס טוב
 דייק נאמר טוב הפך המפליג בשבה המה
 ייתר מדאי דכהבו הפוסקים גורס דעה ה״ו
 ט ממת השהה הכא כיין דהס יודעיס דאבנר
 היה צדיק ימיי בהורה יבג״ה א״כ מה שעשה
 דוד היא טיב ונא רע כיין שאין שס הפליה
 והנה דיד ראה שהעס הכירי באבנר דהיה אדה
 גדיל בהירה יכו׳ ברה עבדיי נא ניהא נהו
 דמה לי שקר מעט מה ני הרבה ואי אפשר
 שנא היה הוהפה נכן אמר נעבדיי הברה מוה״ד
 תיד״א ז״נ יהיב פקה״ד דבאדה גדיג בהורה
 ובמע״ט דודאי לא ידעי העולם הכניה מדוהיו
 ומוהר להוסיף מעט ה״ש ייאמי המלך אנ
 עבדיי הנא הדעו ני שר יכדוכ נפ; יכי׳ יהייני
 ממב נ מ״ ב היב פקודה המלך לדעה הטור
 ימרן דבאדם גדיל מסתמא יב בו תיספה ממה

 בבידו יהנירי בי ידי״ק. ע״נ בילאי״א

 נפשו בטוב תלין וזרעו ירש ארין לא יוסיפו לדאבה עוד ששון ושמחה ישיגו ונסו

 יגון ואנחה והיתר, הרווחה אבי״י הצג״י אברהם יעל!ב וכתיבי הי״י

 וכדי לזכות את הרבים הבאתי פרס מוסר זה מספר בי׳י
 דיה ידמיי לנל אדם אשר ודאי הוא אוהב את ד׳ ייתי מנל תפציי ינאבי תשאל נכל
 י אישי הישראלי ואך צהמולי העם הפשוטים אה מי אהה אוהב יוהד אה אשתך
י יינ״אשי לך אי את ד׳ ודאי ימלא פיו שתוק לימד את שמו ית׳ אני אוהב ייהר  ימי
 יייל' אשי ני״יונתזי אנן אם כדבריו נן היא אי נא יאשונה נבתין מה מעשיהי נל הייה
 ויי הנינה ומה יגיעו תמיד הנא עיקרו הוא נעביד עבידת אדמה יעבידת משא נהביא
 יייי ?ביתו למלאות פיו ופה אלשי ביתו באוכלים ומשקיה ולהרבות הון לקשט אשתו
 באבלים טובות ימרגליית ילהלביש את בליי בבגדי משי ירקמה ולצייר את ביתו בציורים
 וייויים וכדומה מהבלי העיה״ז. האם התפא־ אתד מרוב המולי עם ישראל שלהע ג׳
 י׳-סא״ת בשביל* לקיים שה מצוה ממצית ד׳ כמו לבקי שם תולה אשר לא מקרוביי היא
 ^שס ה׳ בלבד שלא בפניות דבר אתר הליגע לנבידי ילעצמי או למצית הנלהת כלה ולעשות
 V -לוס בין אדם לתברי אי שארי מצית נמי לקלות לו שם ציצית טובים לבגדי מה שאין
' בעירו אי נקרית שם בס״ת תשיבה שאין מצוי לו נאן ונאלה רבות אי אם הפריש א ^  ב
 אתד ליס הגדינ צקיים מצית שנ כבוד אב ואם לשם ד׳ מהכנס בסנטת דרניס עביר זה
י יי אי־בת בניי ונשיו יכל האוהיו קבועים בלבו יתד שלא ימיט ינא יעצרגי גשס ישלג  ודי
" איתן מיניי תמדהי בי יאהבה ד׳ קנ בעיניי אס יקיה ני מציה בביהי קלה נמית י ־ ^ 
יא' יעשנה'מפלי שיידע שגס זאת צריך לעשית אבל לא יעשה כאדם העישה בשלי.  שי
 יהבתילה השלית ליאה על מי מיציא זמן ייתי בכנ ימי תייי ענ עצמי אי ענ ד׳. הלא

 ז״ל יכי׳ דאמיר.
 ומעתה יתבארו פסוקי אבלי יהיא מב״נ
 הפוסקים דאהור להפליג כי אם
 להזכיי מדית טיבית שבי ולתכם ולתסיד
 מזכירין בתוספת קצת דמסתמא הם צניעיס
 במעשיהה יהיילי דווקא תום׳ קצת דמי יודע
 אס יש בי יהמוסיף גירה רעה לעצילו ולמת
 יגכן באי הכתיבים להגיד כי ישר על דיד
 המלך יבהספדי אבר עבה לאבגר ז״ש ויקמן
 המלך אל אבלר ייאמר הנמית לבל ימית אבלי
 וערב רב״י הנמית נבל בהיה אדם רבע ימית
 אבנר בהיה צדיק וני׳ ידיך נא אסירות
 מלעסיק בתירה ייגליך לא ננתובתייס הוגבי
 מללכת לג״ת סיפר בבבתי בתירס יבגמילית
 תסדים ילפי שלא יעלה לדעתך בת״י היי איזה
 מערערין להוסיף בשבת ייתר מדאי ימתזי
 נשקרא ימה לי מעט מה לי הרבה ינקישיית ט״ז
 ז״ל לז״א ויוסיפו נל העם לבנות עליו יכל
 העם הכירי ויטב בעילהס דגם הס היו מנידים



 אביר יעקב מ
 זה עבידתי יימס ינינה בעיטה יכה יעציללה בשבינ עסקי פרנסתי יכנ ״כדי עוה״ז וענ
 מצוה ה׳ יספיק ני בבהייה ינ׳ סערת מן הייה יייצא די יהגית נו יימס וניצה בק״ש
 שהרית יעדבית ינהידב ני מה באמיי תז״נ באסיי נאימי־י י:פני בה הארץ ינמצא אה מי
 היהב ייתר. יהבניבית ני אפיני כעת גיביתי מצית ד׳ נתפינה במ״ע ינדימה נמעט זמן
 הזה הנא נס אז מתבבתו טדידה ימהימה בעסקי העינס יהיטף את המצות בנא יעכב
 בזה יימהי נינך ינריץ מביהנ״נ ני עסקי העינס הס עיקר בעיניו ואותה נובא תמיד ענ
יקי יעמיד מה יביא ני תכף ענ מתשבתו  מהבנתי בבנבי יבקימי יננ הייה יכאבי ני
 נפנות ביתי ינהנין ני דבייס הצייניס נמתיתי ובאר עסקיי המצטדכין ני ובהן תובב יימס
 ונינה וניהן דעהי ינבי עניהן בננ עיז יהעצייייה יעבידת ד׳ נא יתקיד בו כ״כ ונא יתן
 עיניי ינבי הידד עניי יק בעה הבד יעבה ינס אז טיידה מהבנתי בעהקיי יכביהיה נך
 נב מבין הבין בכמה בהי׳ אין מסכי אבי נא נהבבת אצנני אהבת ד׳ עצ אתת מני אצף

 נאהבה עצמני ינפב בניני יבנותינו:
 אהיי אהיי ניאה ינביט מה הבני עיניני יהבמן נבבני באין אני מרניביס כ״ז ואין
 אנו יידפיס נננ ימהאוין אנ המציה טיס הניע זמנה נימי מתי יניע עת הפץ
 נהנהית את ביראני במציתיי בציני יעימד עניני ימבקב אותנו קיימו מציתי ועבו צי נתת
 דוה יזה הננ אפי׳ בנהי ידיעה טעס ביס מציה יק במה בהקב״ה מציה איתני בזה די
 יהיתי נאהבה ייראה עד ננית הנפב ממב ימנ״ב ייי ביודע קצת בסתיי טעמי המצות
 יהידן נמה עינמית אני מהקטן עייהס נמה יתידין יזייניה אני עיבין נמענה נמה בדנית
 והשפעות גנזי הייס יננזי בנס יאיציית בנ ייאת במיה יתביבה יננ בתי׳ הברנה שבעיצס
 אני ממבינין ע״י מציהני נמה ינמה בילית מבמיתיי ית׳ מתיתדיס ימתקבריה ימתעניה
 ע״י מצית נו יענ הננ נייה העניג ינהה דיה במגיע נביראני מזה. מה נאמר ימה נדבר
 איך גא נבוב נעיה״ז ינא נננס בעיה״ב נפני ביראני ייציני בעבית מציתני נגינה מתי
 היות נלג יבדיהק נמה ינמה אהד העה הקביע יהמהבבה קבירה ינמודה בהבלי הבגיס
 גופת טינופת ציף העיה״ז יתעניגיי אבי אין נדאי ננב מבנינ נהעגיתי ענ מהבנתו מה
 נענה גייס פקידה נבאין אני ילבימי; ענ נבבני ננג אס עיבין זאת מצית הבירא ית׳ אי
 עיבה אתה מנאנה יאדיבה זה נריע ייתר ני אס עובה מנאנתו מהבלי תפציי הרי מביט
 יפה ייפה ביהיי נתכנית הטיב יביהיי כך אי כך יבתפינין אין מביט כנצ אה הרציעה
 אינה שתירה נדין אי אה אינה יתבה נננ אי באינן מריבעיה יכדימה רק תיטף ומניתן
 בנא דעת נפב יענ״פ הטעה דפביט המביאד בשי״ע יבהפריס בננ מציה ימציה היה נני
 גבוה ענ נבבני ננדי ניתד במי הגדינ יהקדיב בננ דבר ידבר נמי בתפנין האני יביט אה
 הה התינת עץ תנינה במניתיס כך הגא יב בהה איזה פיביית כתוביה ומה נתיר. בהס
 הלא מבואר בס יהודי יאהדיהי יתביך בילו בעונה באין בננ העונה ני אה יתודו ילא
 יותר ונזנוי נסיה ינפנאית בעבה עמני בהיציאנו ממצריה יבזה יקבנ עניי עינ מצניתי
 ני ני הכת והמילשנה בכנ העינמית נעשית בהה כרציני יציני נהנית ענ היד נזכרין זרוע
 הנטייה ישהיא נגד הגב גשעבד בזה תאית ימתשבית נבנו נעבודתו ית״ש. וענ הראש
 שהנשמה שבמיהי יני׳ נמביאי בנש״י שאני אומרין. ואך גא באמירה תגיא מנתא רק
 נהיית הדבייס האנה ענ נבבי נקבנ עניי המניכה יירצה נשעבד נצ התאית אניי ינהנניה
 עצמי ביתידי ית׳ שנא יעשה דבר הייצא מיתידי ית׳ כ״א יעשה דבר שנא לשה עבידתי ית׳
 הדי היא ייצא מרשות יתידי. יבזה יביא נאהבה ויראה אמיתיית נאהבה אותו תמיד
 בשכבי יבקימי כנ הייס יכנ הנינה ונא ייד מתשבתי ממנו רגע כי כן האמת שתמיד
 הקב״ה עימד עניי יריאה במעשיי ינכן יהיה מתאיה ייבער כאש נהבה נעבידתי ימציתיי

 ינעשית ני נ״י ינעשית שניתתי אשר מציהי: בינאו״א
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ב ביסתן ר י ע - בע־ ר  שיר ושבה ^בבוד התנא האלקי הקדוש הרשכ״י זיע״א ישרו איא בהיותו ש

ה ש י ק והוא מ־דסד >״r ש  בהיותו בן כ״א שנים וסימנו אני יהודה שבתי רפאל ענתבי שליחא דרחמנא חז

ז ל״ה. ו ש ־ ת רבה נ״ה פ ביאשי  מאמריס אשר באו בגמרא רשבת דף ל״ג ע״ב דבע-לר. דך. י״ז עי׳א ו

 .;אל עשה. איזיל אעביד נישוסא. אשיר ואודה לאל ח־. והיטב י ו שבח. לכבוד ;שיש ייי האל
 אזל שקל תיי־מוסא, על קברי שדי ליהו.
רתם: " מקבו T O " ^ ר w ™ בהשליכו ' א ב *  י

י ציינו מקומית. נו-א מאד ,עישר., ״ ' י י  איש «
ת הקברית מיה-. אסר הזקן נמה״, עיניו י w 2 ׳ האיר אח ^ ^ f ה י א  י

, בו צדיק מיהי :ל עצמות עשהו. ד נ ע , מ ̂ ה  ^ י ״ ק משי• י צ י : 
ר מ ־ יאידה p ;יוראד, א א א לשיק ד צ ^ י ״ ״ , - ZZZzl_ י ר ? ה ו  ז

. עזר היא בעלמאה, :ל עצמית עשרו. ו  עשה
ל ט ב ק נדה ומיל־ גזרו בני עילי׳ ל 2  ם

 מעס סגולה, והמקיים אסון ירךאהד.
, 

 1111! /ןו »
 יחך היו שלשתם. מספרים ביניהם. רבי
 יאודה איש חם. ראש המדברים הוא
 יחס שרי צבאות. עשו שוקים נאות. גשרים.

 ומרחצאות. לתקון העולם הוא.
 "יטיבו רב־ שמעון• כיי מעשיהם גדעון.
 מנחש יצא צפעון. המה ראו תמהו.

ו r חשכ c r ראובן אמר, דבי״ם כמק C , ־ : L 

. י אוהו לנוטר. מכריו גמריהו. ״ ״ - . . , l l W l  מנחש יצא צ£יע7). ,
one *זד ביניהם יידן חיא יל - ו ר = ש א . •אודה ו ק ת ע כ ו ו ר ט ב א ד  ל

.  ב! נדים נעתק. שמע המלך שנ־זן סנה בא ובטל מעשיהם. חדת עוד וחישיהו
ש נתני ר־ס-ם, בטלוטד בנסים, שי י מ נ , - נא יצאדמלביתא.ליזיל רבי יום• לנליתא. ;  די
, שעשה לי לכל m07 מ;ן הוא. ה נ ת . , ה על, ד ו א , . א ת ת ה ל

א צ   י נ
ש י לא •.־צה, ח ״ יפי ־״י. אטר א־ ר , ד ״ BP מי במערה. מפני הנזירא. נשים א י ד ו -
ו זל״ז. . י ״ י ״ - י י י ׳ ״ ' א * ל י י . ו ה ל י ו ו ה מ • ע ר י י א ^ , ; ת ע  י m3K ד

־ י ד ^ ^ ד ^ ׳ ׳ ^ א י ״ י ׳ ״ י  ^סעשיררישיני-׳־־יליז־־ י
' " " J ? ל ל ם ד מ • מ ה י י א י צ ד א ליהו הרובומע״נא.בחיא״=י ע כ א ל א **ז׳ ט י c י w c ׳ י׳ ־ י ׳*היו - י ת ר - מ ה ד ו  ל ת

^ • ו ס ־ י . אמר יבא הטיב ככד מ=ל טקיס ק ו ה י ל . ל א n , ™ ^ ° = ם ז י ב ש  ב

׳ אי ־־ י ל ת ל : . I T , ׳ ד - ל ^ ' 4 , י = י י ח ח מ י א ש י ח ' י ע י . לךב ו-אלה׳ • ב׳ שטעון כטאטו־הו. תירהו ״זי אישי• י?" ז ו ה ו 6 ר ם ש נ י ע

 תרו הי 1 
. ד ד צ י י טנד, מ ת ב - בת היל יאמרה. שיכי שובו למערה מיד הכניםידג ההדרה. ל * ״  י

ו כירר נייר נזרה, קרעי בטל ;זדיהו. . ה ו ם ת ל י ע , ה ה ^ ^ ת י  יצאי • ™ י
- ד י ל י פ אתיג־ייי ליי״ י= נובליי•'־= ח י ס ה . ר ש ן ת < ר ל * ת

כ   ־
. 1 ז י ו ל י , א רבנן שבחו דיה, ירב מאד ד ו ם ה . ד . ג ' n א ^ ד . ו ^ . ^ ™ י ־ צ  י

, לל,יים מצי־' שלשי•׳ יכ־יד ה מ מ יצאה בת קול ואמרה. צאו צאי איטר פעל ו ו » ח  ״
1 תירה הקדישי. נתק-ם על ידיהו. י י ד מ , ע ב ר מ ז ע ל ' א י ב ר

א   פתאום צ
. 0 ט לפנ־ור העילם. מן העילם יעד ד,עול £ , ה ה א פ י י

ע  ט * 
. מ , ז ו p ישולם. יבנו וכן ע « ק = - ד ר צ א ה ן ת ס א ל ו ע י ל ̂ ׳ י  £ 

ה ע ק ־ ׳ ה י י י י יי= ח ח = = י •שר פעלו. ר א כ  א תזו ביד הד תרי מדאני. אמר ד

א מלאה לו דינרי זהביהו ו י _ • 
א נדאוזה. כי הוא . הוליכי לבית המרחץ• מיטת לא נהייתה׳ יבי־יי ל ^ ^ ־ - L , , L 

ס יייא- ל י 5 ׳ : : ״ : ק י י ׳ צ א ת א • ™ ל ״חי דראי י י י אמר . ץ מ״ ראהבשתנ ו ת א י 1 י  י

ט י• אלךא, ונס ״ ר מאד מעשהינירא• י ז  למד תבכה ובמה נער יזכה. יאשרה, ח
ו « י ™ 1 ד,אp האירה. טדי חדי יטיאהו, ה נ  ע

 המחכה. אשר• עי. ראתהי• ו
- י —זאע־ ו י י נ נ -  תזשינ־ע -גרדסרו


