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 מאת
 כבוד הרב הגאון הקרוש המפורסם ננ״פ הבל בחבוריו היקרים
 והקדושים אספקלריא המאירה מנורה הכוהורה איש אליך
 קדוש ומשור מין צבי אלימלך שפירא זצוקללה״ה אבד״ק דינאב
 בעמ״ס בני יששכר, אגרא דכלה, דרך פקודיך, רגל ישרה.
 מעין גנים, מגיד תעלומה, והיי ברכה, חדושי מהרצ״א ,
 הוספות מהרצ״א״ כלי התאים, אגרא דפרקא, דרך עדותיך׳

 ריח דודאים, ועוד אשר בכהובים :

 כתבי קודש אלו ניחנו לי בממנה מאס נכד המחבר ס״הכ״ק
 אדמו״ל הרב הגדול הצדיק המפולסם וכוי כקש״מ מוה׳
 מאיר יהודא שפירא שליט״א אבדק באקאווםק והוצאמים

 לאור ביגיעה רבה [ויסר הדבדם יבואו בםקדממי]:
 אני הקנון אברהם בן לא״א הרבני החסד המופלג מ׳

 גדלית אתם נ״י מפ״ק פרעטישלא :
 איסור השגת גבול ידוע וטלכותא דארעא בםלכותא דרקיע .



 םןזהשי״ת.

א ת ו ד ה י ם א  ה
 כתבי קדש מאת הרבנים הצדיקים הקדושים (שליט״א) [זצוק״ל]

ה דויד שפירא זצוקלה״ה זי״ע מדינאוו  מבני הגאון הקדוש איש אלקים אדמו״ד מ
 בעמ״ם צמת דוד. בהגאון המחבר הקדוש זצללה״ה.

 ייידידי החסיד המ־פלג יראת ד אמרו מי״ת
 מוהר׳׳ר אברהם נ-י.

 מכתבן• הגיעני ובדבר מבוקשו* שאשלח לד
 שמד מתנה על הדפסת הספר
 לפליאה הוא בעיני. הלא כבר אמרתי לך
 כמה פעמים איד שאני נותז לד זכות הדפסה
 במתנה גמורה רק אחר גמר הדפסה תחזיר
 לי הכתב ידי קדשו של אא״ז זצללה״ה. גם
 מה שבדעתך ליקה הסכמות מגדולי זמנינו
 כבר כתבתי לך אשר אין מהצורך לעשות
 הוצאות עבור זה כי באם היה הכתב מאיזה
 תלמיד מתלמידיו היה צורך בהסכמות
 מהחשש שמא לא דייק וגמיר מפומא דרכיה
 אבל לא כן כאשד היא כתב ידי קדשו כאשד
ב אבי זקני זללה׳׳ה ת  גם אני מכיר כ
 ונפל לי לחלקי ולגורלי מעזבון אבי
 זללה״ה. הש״י יצליח דרכך ותראה לגמור
 גם הלקוסים על הש״ס כי דברים נחמדים

 מאד המה.

 ידידך דו״ש חפץ הצלחתך
 הק׳ מאיר יהודא שפירא

 ב״ד. יום א׳ פרשת קרח שנתדמ״ד. פה בלאזוב.

 החיים והשלום וכל סוב לכבוד ידידי הרבני
 המופלא ומופלג בתורה וביראה חסיד ועניו מושלם

 במעלות כיש מפואר מוה׳ אברהם נ״י לעד.

 יקרת מכתבך עם הספר לנכון השגתי.
 אבל לא אוכל לכוין דעתך מהמבוקש
 שאבוא בעצמי בכתב ידי ממש בספר כתוב
 וחתום על התשובה. מה כוונתך בזה. אם
 רצונך שיהיה מכתבי נחשב בתורת הסכמה.
 גלוי וידוע שמעולם לא עלתה זאת על
 מחשבתי כלל וכלל לבא בהסכמתי על
 חיבורים. כמה וכמה אנשים מכובדים השכימו
 לפתחי עם חיבורים ודרשו זאת מאתי
 ומשכתי ידי מזה. וכן לא אעשה בל״ג ובפרט
 על חיבור מן כ׳ אא״ז זצוקללה״ה אין מהצורך
 לזה כי כמה וכמה חיבורים יקדים ונפלאים
 יצאו מבית הדפוס ונפוצו ע*פ תבל זולת
 שום הסכמה. ואולי דעתו שיהי׳ ביד ידידי
 תודע נאמנה מאתי שהחיבור הלז הוא מכתב
 יד הקדושה של אא״ז זצוקלה״ה. וכי יהודה
 ועוד לקרא. הלא המכתב ם יצאו מת״י כ׳
 אחי הרב הקדוש שליט״א מביקאווסק. שהוא
 נתן לידידי במתנה. ומסתמא המה בחזקתן
 שהוא כתב יד של אא״ז זללה״ה זי״ע. ומה

 גם שתבנית אותיותיו הק׳ ניכרים להחסידים הראשונים. וכולם יעידון ויגידון עליו כתבניתו.
 בכל זאת אני אשיב לך מפני הכבוד שהשגתי לנכון אך צלח רכב על דבר אמת והשי״ת
 יהא בעוזרך ותצליח במ״י בזה ובכל הענינים תעלה על במתי הצלחה. קיצור הדבר כל
 עשייתך תהי׳ בידיעת ובהסכמת כ׳ אחי הרה״צ מביקאווסק שליט״א אשד נוה אזזלו במחוז

 שלכם. ועליו אני סומך. חולת זי• אץ מן הצורך לך כלל.

 ידידו דוש״ט באהבה ומבקש הצלחתך עדי ועד.
r םבלאזוב. r w י אליסלד ג * 
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 אוה״ע שאינם בכי חורה צדכץ לרפואות
 טבעיות משא׳׳כ ישראל:

H שנעוץ סיף החורה בחמילחה לעיני t l 
 כל ישראל בראשי״ת ברא אלקים.
 ברא בראשי״ת רפואוח חעלה ותוצאות

 חיים :
 ב׳ ישרצו המים שרץ נפש חיה. הנה
 חיבח חי׳ מיוחר והי׳ די לםיאמר
 שרץ נפש. ומדקאמר חי׳ מה נדע דגם
 להדומם וצומח יש נפש רק שאינה ח״.

 וכאן נחחדש בריאה נפש חיי:
 ג׳ ישרצו חמים שרץ נפש חיה. דרשו
 חיל זה רוחו של אדה״ר. ומהיק
 שפטו זה. דודא׳ המקרא אינו יוצא מידי

 פשוטו :
̂ר להיוח דמיוחרחיבח שר״ץ.  לא£|
 אבל [הוח] לרמז בר׳׳ח שיץ
 נפש ח״. ר״ח בגי׳ משי׳׳ח שהוא רוחו של

 אדה״ר :
 (T\SH הי׳ הבריאה הזאח ביום החמשי
 שהיא נגד אלף החםשי שאז
 הוא עיקר הטשיח אז דוקא נברא רוחו של
 אדה״ר הוא מלך המשיח. וירמוזבשר״ץ
 נפש חי׳. הם האומום השולטים באלף

 החטשי. ונרמז בהעלם בר׳׳ח םשי״ח:

 ר׳׳ח שנ״ח. הוא שומר נפשוח
 חסידיו. שבאוחו האלף מן הצורן
 הגדול [לשמור] אח עמו שה אחד בץ

 שבעים זאבים:

ם השם מלך  להגה חראההטי״ם. ד
 מלן

 [0ל] לקשר סוף החורה בחחילחה
ל ישראל בראשית ברא  לעיני כ
 אלהים דהנה כחב מק הארידל במצוח
 [ביקור חולים] יכוץ להמשיך לו ירד כי
 חולה בני׳ טיט ימשוך לו רפואה משער
 חנו״ן והמשכה הזאח הוא מן [היוד שבשם]

 הנכבד:
J"OT3 הרב בס׳ ברכ״ע להיוח מבואר 
 בגמ׳ תתק״נ מיני חולאים הס
 על שונאי ישראל מנין [תוצארת] (והנה
 בישראל תוצאוח חיים ע״י החורה ממשיכ־ן

 היוד):
 לחנה בראשית החורה חתקיג עם
 אוח י׳(כי ממנה הוצאות ח״0)
 עיץ שם בדברי הרג שמרמז זה בתפילותינו
 ביום ראשיח מעשיו יח״ש היינו בראש השנה
 אנו אומרים ושמך (היינו אוח יו״ד משמך)
 נורא על כל מה שברא׳׳ת הוא תתק׳׳נ
 בראש׳׳ת בלא יו״ד אבל אוח ירד משמן
 נחמשך בסיבח בראשי׳׳ת אז היא תוצאות
 חיים עכ״ד בקצח חיספוח דברים שכחננו:

 למה יונח לנו מה שהקשו בפסוק ויאטר
ל הטחלה אשר  אם שטוע וכד כ
 שטתי במצרים לא אשים עליך כי אני
 י׳׳י רופאך והקשו כיון שלא חבא המחלה

 מה pti לרפואה:

 לל£י הנ׳׳ל ניחא שאמר אם שטוע
 תשטע למציה החורה הנה אני
 ייי רופאיך שכבר בראתי רפואות כל דבר
 והשלמת כל חסרון בראשית התורה. וא״כ



 בראשית מהיצ״א

 לחנה סמדות בבללוהן סעס ששה קצוות.
 אהבה ויראה והתפארות וטנחון
 והודי׳ והתקשרות. וב״א בלול מטלם
 המה לץ מרן אל״ה (מיץ בכוונה סאדז״ל
 בפסוק על אל״ה אני בוכי׳) וכשהאד׳ [שלם]
 בבל הקצווה אזי מהנלה עליו [כבוד] מלכוהו
 יח״ש סוד מדם המלבוח שנק׳ אלקים :
 לע ^ המצא נם בפ׳ זו (פ׳ נח) כזכר
 נ׳׳ח ל״ו פעמים מנין אלה
 [השלום] שיעור קומחו בבל המדוח והקציוח:
 \V אליה הולדוח נח נ״ח. נח
 הוליד נח היינו שיעור קומהו מנץ
 אל״ה הסבר בפרשה זו. כי איש צדק
 המים הי׳. השלים שיעור קומהו לגמרי ע״כ
 אה האלקים [מלכוה שמים] הההלן נח.
 ונמצא הי׳ שלם בבל ז׳ ימי הבס• ע״כ
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 פרשת לך
 ן־ לך לד עפ״י מה דקיי״ל בהשד נולדו
 י 1 אבוה. הנה אברהם הי׳ בן
 ע״ה בצאהומחלן. הנס בפיהנראס הי׳ זה
 ג״כבהשד. ובחשד שילמאוה ל׳ מן י״ב
 פשועוס בידוע. ובאפשר צוס לו ללכה
 בהשרי ביום ד׳ בשבוע שבו שולע אוס ך׳
ולךל״ך שילן ז  מןבג״ד כפר״ת םדוע. ו
 בהשד ביום ד׳ בשבוע והוא בדרן אפשר.
ס שום ראי׳ :  ולא קבלה׳ זס. ואין לי מ
. ואעשך לגוי וכי יש לפרש ׳  ח׳ ב
 אעשה אוהן בעצמן לגוי גמל .
 שיסיו בלולים בו בל הנשעוה םעסידץ

 לההבלל בקודש :
 ט׳ ג׳. ואברך מברכיך ומקללך אאר.
 הייגם יונתן. ואברך ית כועייא
 ופו׳ לבלעם ובו׳ אילופנ ויקפולוניץ לפתגם
. פי׳ מאה עפ״י קבלהו. משום ב ר ח  ד
 דקש׳ למס במברכים אער לשון רבים מברכיך.
 ובקללם&עילשוןימידוטקלל״ך. ע״כ מילש

 על

 לקוטי
 מלך ימלך כי י״י מל״ך י״י מל״ך י״י
 [ימל״ך] בגי׳ משי׳׳ח. שאז יסי׳ בעל בח
 נח״ש שהוא מלכותאדסט״א סשורציס עלי

 הבל והש״י ימלך לעולם ועד :
 ד׳ כ״א ויברא אלהים את התנינים.
 נאמר בהן בריא״ה לא יצירה ועשי׳.
 וגם הול״ל בפשוטו ויוציאו המים או וישרצו

 המים אה החנינם ובו׳ :
 אך לפי דרשה ח״ל יונח שדרשי שהוא
 י לויהן וב״ז. הנה זה עשה הש״י
 בעצמו כביבול ולא השפיע הנח להמים.
 להיותם מוכנים לסעודה הצדיקים לעחיד
 לבא ליום שכולו שבת. וכביכול הבנה
 לסעודת שבת מצוה בו יותר מבשלוחו כי

 הא דר״ז מלח שיבוטא:
 לנאמר בריאה לא יצירה ועשי׳ יונח
 ג״כ עפ״י קבלת רז׳׳ל תנינם
 חסר כתיב. שראה כביכול ׳שאין העולם
 מתקיים. והרג את הנקבה . וכבר ידעת
 שחלילה לומר שינוי רצון. לזה קאמר לשון
 בדאם סמורם על מחשבס. כי עשי׳ הוא
 בחי׳ דבור. ויצירה קול. ובריאה
 מחשבה וע״כ אמרויבר״א. שסמחשבס
 סיהס נך לברוא ג״כ הנקגס ולסרגס ולעלחס

 לצדיקים:
 ה׳ ״את ״התנינם ״הגדולים ״ואת .
 ר״ת שם אהוד, גושפינקא דחתים בי׳
 שעיא וארעא. את השמים ואת הארץ :
̂״ל ע״פ דכתב הרמיע במאמרי סשבתות  
 דססעודה של לויתן תהי׳ ממוצעת
 בין עוה״ז ובין עוה״ב . כענץ כל דבר
 מנוצע שהוא [יותר לא הי׳ כתוב המלבה״ד]:

 פרשת נח
 ל׳ אלה תולדות נח וכד. הדקדוקים
 ידועים. והנה יחפ כל עיקר צדקת
p נברא לתקן עדותץ ע״ד והלכת  םאדם ל

 בדרכיו:



 מהרצ״א ט
 פ׳ וירא

. י״ל עפ״י מה שכתבו ו  ינ וירא אלי
 הפוסקים כשנשתנה שם האדם קודם
 [שלשים יום] לא מיקרי איתחזק השם
 [השני ע״כ] לא אמר דרא י״י אל אברהם
 כי עדיין לא הי׳ שלשים יום ולאאיחחזק

 השם אברהם :
ת ל . בדברי חז״ל ס לת  יד ו׳. קמח סו
 לעוגוח למאכל וקמח לכסוח הקדירה
 לשאוב הזוהמא. הנה הי׳ לו להקדים סלם
 לקמח. כאן רמז לה. הקליפה קודמם לפרי
 ויצא ישמעאל חחילה לשאוב הזוהמא

 דכספא. ואח״כ יצא יצחק נקי כסלם:

 לנ• לא אמר קמ״ח וםל״ת בכדי שלא
 לחברם. כי לא יירש בן האמה
 וכף ונכון הדבר. עפ״י דברי חז׳׳ל כן
. לבר דכרדיימיליד ת ר ב ד ר ש א  תעשה כ

 לן. ורמז זה לשרה:
 ותראה כי אחר המילה שוב לא
 נזכר רק בן האמה כי
 נהגלה לו הסוד שהיא שאב זוהמה הערלה:

 טל אונקלום. קימחא דםולתא וכן
 הירגם יונתן. הנה לפי דבריהם
 קמח מיוהר. אפשר לפי״ז הזכיר להקש״ח
 בגי׳ פש״ח להזכירה שלא החמץ העיסה
 וגס קמ׳׳ח בגי׳ נצ״ח. דהנה אמרו רז״ל
 שבזכוה זה זכו בניו למן. והכה נצ׳ח
 והדד נק׳ שחקים ששם שוחקים מן

 לצדיקים :
ב. ה׳ קמץ. סימן . . וטו ׳  טל ז
 שמואל טליא בחירא רהט
 ואשכח חוכמא. הסימן הזה בקבלחם .
 שמואל הנביא בעודו נער בן שחי שנים
 מצא חכמה ופסק הדין לפני עלי שאין
 צריס כהן לשחינוח הקרק במו שדרשו
 חדל. ע״כ כמסר נך בקבלת הגם שהוא
 שלא כסדר. כי להט היא סימן לדן. והוא

 הראשון

 לקוטי לד
 על הנהנים ועל להבדיל בלעם:

 למה שמסיים ויקטלונין לפתגם דחרב.
 הוא ג״כ לחלץ למה לא אמר
 ומקללן אקלל ואמר אאר. כענין המלקע
 חאנים לקוצצן מן האילן בסכין נק׳ אורח

 כלשון חז״ל מלא אורה וסלו:
 י׳ י׳. וירד אכרם מצרימה לגור שם
 כי כבד וכוי. מהראר להבין יחור
 לשון. לגרר ש״פ וגם יתור כ׳־י כב׳׳ד
 וכוי. דכבר נאמר בהתחלת הפקוק ויהי

:  . רעב וכו׳
 אבל הוא לתרץ. את אברהם. דקשה
 הלא הש׳׳י צוה לו ללכה אל
 הארץ. והאין יצא מבלי רשות הלא תמצא
 אשר נח שהי׳ סגור בתבה לא יצא מבלי
 רשות . וע׳׳כ אמר ב׳ תירוצים א׳. לגור
 שם. שלא ירד להשתקע אלא לגור שס לפי
 שפה ודעתו לחזור ב׳. כי כבד הרעב
. והי׳ סכנת נפשות. ובסכנת ץ ר א  ב
 נפשות אין לדקדק אם [הוא ברשות] כי
 כבר מצווים ועומדים עפ׳׳׳ התירה והי
 בהם . ומי שליה על השבת הוא ציה וכוי:
 יא י״א. ומדי כאשר הקריב וכו׳ .
 הי׳ מצער את עצמו כאשר הקריב
 וכו׳ שהי׳ מצטער על שתוצרן לצאת מן

 הארץ :
 יב י״נ. ט׳. אם השמאל ואימנה .
 עיין ברש״י שהי׳ ראוי לינקד ואימנה

 בפכח (כמו שנכתב ואשמאלה)
ה רש״׳ ז״ל הביא לו חגר נ י  וננקד בצירי (

 אבל טעמא בעי) :
 ונראה דרמז בכאן בחיבת ואימנה
 ימין פשוטה לקבל "שביס־
 להנה צירי היא ניקוד בינ״ה ישיבה.
 ורמז זה ללינו. כשאמר לו
 הפלד וכוי. ע׳׳כ לאה שהולן בדרן לא
 [טוב ע׳׳כ] גס לועיו ומשלתיו נעשו לשעים
 כי מושל מקשיב וכו׳ ורמז לו שהימין

 פשוטה לקנל שבים :



 מהרצ״א
 דמיון המעשה דמ״ב הנה אברהם קשיש
 מהמלאכים כי מרחו מדת החסד. ע״כ
 ויקח חמאה וחלב. חסד. ואח״כ ובן הבקר.
 וזהו כפשוטו בפסוק והוא עומד עליהם

 למעלה מהם :
 ללה ג״כ באפשר כוונה יונחן והוא
 משמש קדטיחו״ן. שימושו קודם
 לשימוש המלאכים . והעד בהברא״ם
 (באברה״ם) ביום עשות י״י ארץ ושמיס.

 ביום ראשון. א״כ שימושו קודם :
ת וכוי. לפי מה  יט ואינון יתבין תחו
 שפרשהי. והוא משמש קדמיהון
 שימושו קודם לפני י״י. א״כ מאי האי
 חחה הע׳ן. הנה בע״כ לרין להוסיף והמה
ת וכו׳ ולפי״ז הוא נמסר ח  יושבים ת
 בחרגום חורה שבע״פ ולא בכחג . להיום
 דאינו שיין ישיבה במלאכים דנק׳ עומד ס
 קריבח על חד מן קאמייא. אבל להיות
. דתמן מקננא , ,  שהי׳ כעת בעולם העש
 מלכות תורה שבע״פ. סוד באשה קראה
. כענין ישיבה בתפלה של יד יצדק ב  מ ש
 להם בכאן לשין ישיבה. ע״כ והמ״ה
 יושבי״ם נמסר בע״פ. הבן. והשם הטוב
 יכפר ויה״ר שלא יאמר פינו דבר שלא

 כרצונו :
. והקטץ ׳ ב  כ׳ ט׳. באדדל. וקמץ ה
 הוא במקום הה״א דה״ל למימר
 בהאהל. ו״ק כ״א כלול מכולם . בגי׳
. הנה ל ה  אה״ל והנוק׳ המקבלת נקי א
 האהל. היינו נוק׳ ה׳ אחרונה המתחברת
 לקציות וכשהיא אשת חיל עטרת בעלה .
 הנה במקים הה״א יונח ניקוד הקמ״ץ .

ר : ת  נקודת כ
 Jill ה לכל הבחי׳ הנעשים בגבה׳
 מרומים. מרמזים הצדיקים
 בעוה׳׳ז. והנה שאלת המלאכים אי״ה שרה
 אשתך. באיזה בחי׳ היא כעת מהבחי׳של
 מלכות שמים ויאמר הנה באהל. ונסתרה
 הה״א ובאה במקומה ניקוד הקמץ לרמז

 שהוא

 לקוטי וירא
 הראשון. ותתבונן ג״כ למת נמסר ב׳ תיבות

 שמוא״ל טלי״א [ולא] סגי בחד!
. אונקלוס והוא משמש ׳  ין ח
 עילויהון. דאי עומד כפשוטו לא
 יצדק עליהם . ע״כ פירושו שימוש .
 והמשמש מושיט המאכלים ע״ג ראשיהם
 יצדק עליהם. ותיבת עומ״ד. דפירושו
 שימוש נלמד בגיש לעמויד לשרת. וגם
 יהושע ב״נ העומיד לפנין. ונמסר הדבר
 בע״פ. להומת דלהורה שבע״פ צריכין

 שימוש ח״ח:
 שקראו רז״ל לעיקר טעמי תורה
 שבעיפ שימוש כענין שאמרו קרא
 ושנה ולא שימש ח״ח. היינו טעמי הגמ׳.
 להבין דבר מח״ד לדמוח מלחא למלחא ע״י
 הטעמים להוליד הלכוח חדשוח. ע״כ מה
 שנק׳ בתורה שבכחב עומ״ד שעומד על
 עמדו ואינו הולן מדרגא לדרגא נק׳ בתורה
 שבע״פ שימוש והנהן לו מהלכים בין

 העומדים. הנן הדבר היטב.
 יח יונתן. ונסיב לוואי שטין וחלב
 (היינו השומן הנלווה אל החלב) ובר
 חורי דעבד עולימא חבשילין וסדר
 הדטיהוץ כאורח הלכת בריית עלמא:
 בשעת ההכנה לא נאמר להכין
 חמאה וחלב ובשעת הסידור
 נאמר ג״כ חמאה וחלב. הכה הל״ב רמז

 לחס״ד. ובשר סומקא גבורה:
 סדר בריאת העולם. תחלה עלה
 במחשבה לבראהובמה״ד. וראה
 שאין וכו׳ ושיסף מדה״ר והקדימו למה״ד ־
 לה3ה אברהם מדת החקר השולט
 ביום הראשון מששת י״ב והמלאכי׳

 נבראו בשני יום הגבורה והדין :
 לה0ה כשאברהם משמש למלאכים נראה
 ח״ו שמדת החסד כפוף למדה״ד.
 הנה הורה אברהם הדבר בהכנתו לא צוה
 להכין רק בש״ר סומקא. כענין עליות
 המחשבה דמ״נ. ובסידורו לפניהם. הוא



 מהרצ״א יא
 הם היו נקראים זקנים. ולפי התרגום יש

 לפרש [לא מצאתי יותר המלבה״ד]:

 פ׳ חיי
 כנ א׳. בספרים המדויקים ויהיו
 בחטף פתח. הבעל מבתיי הרבה י

 להשיב אפו על הספרים המדוייקים. עפ״י
 כללי הדיקדוק :

̂י אומר קבלה היתה בידם בענץ  ןא
 כמה דברים היוצאים מן הכלל

 . וכבר כתבנו טעמים ע״ז :
 לי״ל עוד דהניקיד בגי׳ בץ. להורות
 דקני׳ הו״ חיי שרה ובהגיע עיתה
 שבה למקורה ומחצבתת מלכות שמים. שהיא

 שם ב״ן כנילע :
I ׳׳ויהיו ׳׳חיי ׳׳שרה ר״ח בני׳ שד״י D 
 ס״ת בגי׳ אהי׳ סיד תחיית המתים:
 כה ב׳. בקרית ארבע. תירגם בתרגום
תן דגוברייא היינו  ירושלמי בקרי
ה ע ב י  בעיר של הענקים והכוונה ארבע. א

 שהיו שם :
 QJfl ׳׳׳ל ארב״ע שהיו יסודותיהם הארבע
 יסודות חזקים. והכוונה מה שאמר
 שנפטרה שרה בקרית הענקים. להורות
 שהנה הם הנפילים שנפלו מן השמים
 להארץ וטעו בזנות וזו שרה נלקחה למלכים
 ונמצאת [בקדושתה] ועלתה מן האק

 לשמים נ׳׳ל:
 כל יונתן ואתא אברהם מן טוור
א. הנה לא פירש הפסוק  םולחנ
 מהיכן בא אברהם. וע׳׳כ זה מחכמת התורה
 שבא מן מקום אשר הוא בסוד. דהנך
 רואה כי לא נתנלה המקום עד ביאת
 המלן דוד. ובכל התורה לא נאמר רק אל

 המקום אשר יבחר ׳״י :
 1להי1ת אותו המקום היא מקום
 השראת השכינה מלכות פה
 ותורה שבע׳׳פ קליק לה. נמסר הדבר בסוד
 התורה שנע״פ. עד שנתגלה בחי׳ עלטת

 בית

 לקוטי וירא
 שהיא בנחי׳ עליונה עטרת בעלה והשם

 הטוב יכפר .
ן דהנה לפי משפט הלשון") 1 נ ו ב ת ת t D 1 

 הלי׳ל הנה הי׳׳א באהל וחסר הי״א
 ועיין ביונתן תירגם הא הי׳׳א במשכנא,
 הנה הי׳׳א נמסר בע׳׳פ דהנה מדרגא
 דתורה שבנר פ היהה השאלה והתשובה

 מלכות פה וחורה שבע״פ קרינן לה .
 לעפ״י הדברים הנ׳׳ל תבין למה נאמר
 ויאמרו אליו לשין רבים הלא
 רק אחד הי׳ המבשר כמו שנאמר בפסוק
 שאח׳׳ז. אן הוא דעליית בחי׳ המלכות
 הוא לטובה לכל העולמות ולכל המלאכים:
 כא יונתן. וישמעאל קאי בתרי׳
אמר מלאכא. כבר  וציית מה י
 כתבנו מהיכן דייק דקאי על ישמעאל .
 אבל מן הצירן לידע מה כפקא מינה
 דישמעאל ציית הדבר. ובאפשר להורות
 מאין באת הדבר לצדיקת הלזו אשר תצחק.
 אן היא דלפעמים יארע לצדיק אשרתגא
 בלבו מחשבות לא טובים והם אינם שלו
 רק כי לשס כמלא איש לא טהור ומחשב
 דברים לא טובים . והנה המחשבות הם

 אותיות ונאים אל הצדיק להעלותם :
 להיות [ישמעאל] עומד שם. ולא
 האמין בדבר והי׳ מחשב בדברים אשר
 לא כן. מאלו. האותיות באו אל שלה ונמשן

 מזה ותצחק שרה .
3 י׳׳א. אונקלום. ואברהם ושרה  כ

 םיב׳׳ו עאל׳׳ו ביומין. הנה כפי
 תרגומו צ״ל בפסוק ואברהם ושרה הזקינ״ו
 באי בימים בלשון עביר. ונפסוק נאמר

 ז-יןיני״ם באי״ם לשון הוה :
 לשון הפסיק יש לתלז כפשוטו.
 להפסוק בא לבאל. הגם לחזינן
 לורות הקולמים הולילו כשהיו בשנים יתירים
 מהם. אבל בימים ההם כבר היו נקראים
 זקנים אנשים אשר הגיעו לשנותם. וזה
 ואבל הם ושרה זקנים באים בימים. היינו
 בימים ההם שנאו מחרש אחר המבול כבר



 מדזרצ׳א
 וכעס נ״ל דהנה ננס היו ח חיי קלי
 לא משחמע. לק נמקים חביבומ מלוה

 בשעחא. משחמעי .
 לאנלהם ה*׳ הדבל הזה חביבוס
 מציה גשעחא. הנה הגיע
 האמילה לו משא״כ לאינן. נשמע מכאן דינא

 דגמלא :
 ו׳. שמענו. ליס. נלמז ג׳׳כ. ליס
 נשמע סלי קלי לק בחניבוס מצוה

 בשעחה :
 לד קברינו. ליס. ומלא י׳. העוה״ז נבלא

 בה׳ ועוה״ב בי׳ כמשאלז״ל :
 (TDTl לק־ מעבלהנשמוח לג״עלעוה״ב
 הוא דלן מעלם המכפלה ע׳׳כ
 נכהבה י׳ פעמים בהולה ולים מקום כזה

 בעולם :
 H^HI נבאו ולא ידעו מה. במנהל

 קבלינ״ו מלא י׳ וליה כמוהו :
 לה נשיא ו׳ לפו״ן׳ היינו בשב״א .
 הנה הכנענ״י הוא ממדה החסל
 שבסט׳׳א החת׳׳י מדה הגמלה. והנה נכנעו
 לגבולה דקדישה. ע״כ אמרו נשיא אלקים
 בשו״א כיקוד הגבולה. ודש אהה בתוכינ״ו
 הייכו ניצץ הקדוש לקדושה מחי׳ אה כולם

 . במוכיוחם ולא אמרו עלינ״ו:
 לן מתך כל לישכא חסר בר מן א׳
 יחיו מתי״ך ישעי׳ ן״ו ׳״ט. כי כפש
 רוח כשמה. הן המה מנחי׳ אוהי.ח הו־ה
 שבשם הנכבד ולעהיד נבוא לימוח החח״
 הנהן בהם בחי׳ חי׳ יח דה סוד היו״ד עם

 קוצו. וכבר ידעה כי החכמה חחי״ה :
 לן ז׳. יונתן וגחן לעםא דארעא צר ן

 . בי^ור בזה בכמה מקומוה :
 לח ז׳. לעם הארץ לבני חת. להורוה
 דודאי לא הראה אברהם איש החסד
 דקדישה הכנעה לפני בני חח הן המה
 מבחי׳ הגבורה דסט׳׳א, רק להיוחם עם
 האק לפי שעה הנה בדרן חמיסר לנהוג

 . בהם כבוד :
. ופגעו לי בעפרון וכו׳. סנה  לט ח׳

 פגיעה

 יב לקוטי חיי
 גיח דוד בעוה׳׳ז נחגלה מקום השלאח

 המלכוח :
 שיה אמנו להיוחה מלכבה
ק  למלכוח שמים. וכשהגיע ז
 שובה למקולה בא אבלהם מן המקום

 ההוא אשר בחל בו י״י :
 כן ג׳. ויקם אברהם מעל פני וכו׳.
 יונתן תירגם טן טחטיי אפיץ .
 קשה לי׳ למה אמר פגי. לכן אמר מן
 טחט״י אפי״ן שלא יראה פני [המח] כי
 קשה לשכחה ראייה פני וכו׳ ואברהם למד

 כל ההורה וחי׳ חושש לשכחה :
 nD [עוד מצאה׳ באופן אחר קצה]
 יונתן וקם אברהם טן טיחט״י
 אפי״ץ על טיתיי׳. טעל פנ״י טת״ו מיוהר
 בפסוק. ע״כ פירש דהפסוק משמיענו .
 כי קם אברהם שלא להסהכל בפני המה
 ס היא קשה לשכחה. דהנה שכחה באה
 מפאח הגבורוח. והזכירה מצד החסד .
 והנה אברהם איש החסד. לא רצה להסהכל
 בפני וכו׳ וז״ש ויקם אברהם מעל וכו׳ :
 כט ד׳. תנו הירגם יוכחן בבעו זבינו

 דהנה לשק הנו היא לשין מהנה
 ולא יהכן שביקש אברהם ליהן לו מהנה
 [מ״כ פירש] דה״ק. בבקשה מכם טכר״ו

 כדין שהמבקש מהנה מבקש בבקשה:
 ל. [עוד מצאהי] יונתן. בבעו זבינ״ו
 לי. הגם דבפסוק נאמר תנ״ו לי .
 ע׳׳כ פירושו מכירה. וכאשל סיים לבסוף
 בכסף מלא יתננ׳יה לי הרי גם בכסף

 מלא קראה כשין מהנה רק הכוונה
 שאמר הגם שאשלם מחיר כהף יוחשב בעיני

 . למהנה :
 לא ה׳. ויעני י״ג ליש פסוק. עני׳ בא
 על הדבל הנשאל שיין לענוח :
 כל דבל הנשאל בחולה ההשובה
 היא מספל י״ג היינו הי״ג
 מדוח שהחולה נדלשח בהן כל טגלן

 , טנה״ט עונין כנ״ל:
 לב בפסוק לאט״ר ל״ו כבל כשבנו בזה



 למוטי חיי מהרצ״א יג
 והנה נאמי שמעו והחי נפשיכם שע״י
 השמיעם לד״ח חהי׳ החמי*
 דחהפכו הט״ל לטייל של החי׳ ע״כ נמסר

 באזני טיל פעמים בהורח:
 מנ בירך את אברהם בכל. הימם
 יונהו בכל ט־ני ברכת״א ולפיז
 חיל לכהוב בכל הברכוה ונמסר היבה
 ברכו״ה לחם [ע״פ] בחורח שבע״פ מלכום
 פח וחולה שבע״פ קליק לח. ובידה מסורים
 חברכוח ריח שדח אשר [ברט י״י] וימן
 לן חאלקים. שדח אשר ברכו י״י. הוא
 חקל חפוחין קיישץ כנודגג נהורא לח

 ימנוי וברכא״ן [דנפישץ] :
 מד ויאטר אברהם אל עבת וט׳
 מחרגם יונחן. ואמר אברהם
 לאליעדר עבדו. הנה הי׳ מקובל בידם
 בחורה [שבע״פ] שהוא אליעזר. אנל חמי׳
 הוא למה לא נזכר שמו בכאן בחורה שבכחב:
 לגדאה ע״פ מ״ש מהר [דנשין]
 דעמא דישראל מסטרא
 דקדושה. קיימין נגד מדח מלכוחדקדושה.
 משא״כ כשין דאוהיע [הם נגד מלכוחא

 חייבחא]:
 וה0ה העבד הזח נעשח שליח. להשיא
^ לו מסנויא ל  אח יצחק . ו
 דקהשה אשח [כשרח ממדח מלכוח דקדושח]
 מלכוח פה וחורה שבע״פ וכר ע״כ נמסר

 שמו בחורח שבע״פ :
 להעמימ בזה עוד העבד משכיל
 י הלזה [נחגלגל בכלב גן]
 יפונה אשר יצאה ממנו מלכוח ביח דוד.
 ע״כ כיון שהי׳ מוכן למדח מלכוח. ע״כ
 כעשה הוא שליח להשיא ליצחק אשה
 מסנורא דקדושח שהוא ממדח מלטש .

 מלכוח פח :
 להדע עוד עבד משכיל חלזח שעו
 אליעזר בני׳ שי״ח. הנאעל
 באברחם במלחמחו עם העלכים . שהם
 עעלטסא חיינםא. דלק אם חניכיו שמונה

 עשר

 פגיעה הוא לשון גקשח. אבל לא ידעט
 . למה לא אמר ובקשו:

 ויל דהנה פגיעה שהיא לשין בקשה
 הוא לדעחי נאמר על חפילה כזו
 שנענה המחפלל ערם יקרא. כבר ננזרליחן
 לו מבוקשו רק שהוא לא ידע מזה הנה
 מבקש [ומחפלל]הוה כאילו פוגע בדבר
 המבוקש. כי כבר הולן אליו המבוקש והוא
 פוגע בו באמצע הדרן. א״כ גם כאן אמר
 אברחם דרן [חכמה] ופגעיו לי בעפרץ
 וכוי. כי כבר יודע אני שיש במחשבחו

 למכרח לי :
 וע^״י הקדמה הנ״ל חבין ביעקב שנאמר
 לשון ויפג׳׳ע במקום וכו׳ שחיקן
 חפילח ערבים. ואמר ר״ש בזהר דלבעבור
 זה חפילח ערביח רשוח דכיון דאיחיהיבח
 אחחא בין חרין דרועין חו לא צרין וכוי.
 א״כ השגח המבוקש הוא קודם החפלה .
 וע״כ נקרא החפלה הזאח פגיעה נ״ל :
 ט׳ ייתן י״נ רפויין היינו הוא״ו
 בשב״א דין. ובכאן נרמז מצד הדין
 הוא שלו כ׳ שם נקבר אדם. והוא הי׳

 חיקונו :
 מא בכסף ט״ו רפייין. היינו בשו״א.
 והנה בכאן. הוא עפ״י המסירה
 שאמרנו. בחיבח לנכרי חרץ לנכרי חשין

 בפתח או מכור לנכרי בשו״א :
 ואמד^ו בזה כשהאדם הישראלי לוקח
 איזה דבר מהנכרי יכיין לברר
 כיצוצי הקדושה. ע״כ לנכרי חשין בפת״ח
 חכט׳׳ה כולם במחשבה איחברירו או מכור
 לככרי בשב״א בי כשכוחן איזה דבר לככרי
 יטין למסור לו כל הליכים. ע״כ גם בכאן
 בכסף שהוא כוחן לעפרון הוא גשב״א הבן

 הדבר :
 מב י׳. באזני ל״ט. הכה כשלא שמע
 אלה״ל למצוח בוראו נגזל עליו
 העוח. ועי״ז נמשכו ט״ל קללום על שונאי

 ישלאל:



 מהדצ״א
 להם שהשבועה הוא רק על ננוח הארץ

 וכשלא ישיג אשה ממשפחחו . הכה אין
 [השבועה] חלה על בכוח עכר וכי׳:

 מן [כי אל] ארצי וכו׳ חסר א׳׳ם .
 הייכו חסר הספק שאין כאן ספק

 שחלן וחקח בוודאי אשה י

 פ׳ תולדת
 מח כ׳׳ה י״ט. אונקלוס אברהם
 אוליד ית יצחק . מדמחרגס
 אוליד בציר״׳ י יש לפי־ש אילי״ד גרס לו
 להוליד כי לא הי׳ בר ההולדה עד העקידה

 ככורע :
ה איקונין ד  מט יונתן. ומן בגלל ח
 דיצחק וכו׳ . הכה זה איכו מביאר
 בכחב וכמקר בחרגוס חורה שבע׳׳פ. דהכס
 דו איקוכין ס ס הצלם המבואר בזהר בסוד
 הכחוב אן בצלם יחהלך איש. ואוחו הצלם
 מביאו המלאך הממונה נשעח החחלח
 החולדה היינו בשעח החשמים . ובאוחו
 הצלם מחגדל האדם כל ימי חלדו . עד

 הגיע עחו :
 TJffl, הצלם ההוא הוא ענין בפ״ע זולס

 הנשמה הנחונה בגוף האדם :
 וה^ה הנשמה היא כולה אוחיוח והצלם
 אינו מחלבם באוחיוח וגס הצלם
 הוא מסוד מלכוח חורה שבע׳׳פ קרינן לה

 ע׳׳כ נמסר הדבר בהורה שבע׳׳פ. והנה
 נרמז בכהב אברה׳׳ם אברה״ם בגי׳

 מלכו״ה :
. בקהתיו ב׳ במקורה דין ואידך ׳  כ׳ ך
 בקחתו אוח״ו בנבוזראדן שלקח אה

 ירמי׳ הנביא. כבר נכחב אצלינו.
 ויהי יצהק בן ארבעים שנה בקחתו
ת רבקה. נ״ל דמשמיענו דלהיוה  א
 יצחק בסוד הגבורה לא הי׳ יכול לישא
 אשה. שהיא ג״כ בחי׳ הדינים כמ״ש
 איחדבקא דינא בדינא לא בעינא ע״כ

 הממין

 יד לקוטי
 עשר ושלש מאות. והוא בגי׳ ג״פ ק״ו

 חסד דין רחמים ג׳ קוין הנמשכים אל
 המלט״ח פה וחורה שבע״פ וכוי. ע׳׳כ נמסר
 שמו בחורה שבע״פ הבן והרחב הדברים.
 ועפ״ז חבין מ״ש המוש״ל בכל אשר לו:
 מה ואשביעך בי׳׳י וכו׳. הנה יש
 לדקדק . אברהם אמר ואשביעך
 בי״י הנה הוא יזכור אח השם להשביעו .
 והעבד יקבל עליו אח השבועה וביעקב
 אמר ליוסף. השבעה לי שיזכור הוא אח
 השבועה. וגס בכאן הנה נראה שהעבד לא
 קייס כדבריו. דהרי נאמר וישם העבד וכו׳
 וישבע לו וכו׳ הרי כשבע הוא בעצמו ולא

 המחץ על מה שישביעהו אברהם .
 והבראה רסנה אסור להזכיר אח
 השם בראייה אבלי המשגל
 ומכש״כ בכגיעה אבל אכח לאבהן דעלמא.
 שהוא היקוכו של אדה״ר כקודם החנוא .
 ויחיו שכיהס ערומים. ולא הי׳ בהם [שוס]
 צד דבר כיעור ויצה׳׳ר רק היו האברים

 השמישי מצוה וקדושה :
 לה^ה אברהם ודאי לא החזיק א״ע
 קדוש כ״כ ע״כ אמר לעבד
 שהוא לא יזכיר אה השם רק הוא ישביעו
 נשם. אבל העבד ביודעו קדושה אברהם
 הושיט אה ידו וכשגע היא עצמו נשם .
 אבל ביעקב. הכה אמר סהם ליוסף שים
 כא ידך וכו׳ ולא אמר לו שישבע רקאח״כ
 ויאמר השבעה לי וכו׳ כאשר לא רצה יוסף
 לשוס אח היד אמר השבעה ל' סהם כאשר

 פחר יוכחן בחרגומו עיי׳׳ש :
 מו יושב בקרבו והעבד כאש־ ס פר
 אמר יושב בארצ״ו. דהבה אברהם
 השביעו אפילו מבטח הכנעני אשר אנכי
 יושב בקרביו. נסמוך סיינו מבנוה ענר
 אשכול וממרא. ג״כ לאיקח. וסעבד משכיל
 [סי׳ חשש] פן כאשר ישמעו סרמאיס זח
 סדני. יאמרו שיחנו לסם רכוש רב מחיר
 רבקס. כיון שאין ברירס [בדבר] ע״כ סיפר



 לשוטי תולדות מהרצ״א טו
 והנה רבק״ה אומיומ קרביה. לסמ־ופ
. ה מ ד ק  שימרוצצו הבני״ם ב
 ע״כ אמרס לעס זס אנכי. למה סחכר ג»ד
 בשעה סכרח. עס בצע מס. ע״כ יש מס
 איזס טונס עליונס. ע״כ וסלן לדרוש וכר
 ועדיין לא מחיישבגלבי לפרש pואעפ״כ
 רשמסי עד אשר יחרחב סדעמ אצלי בעזר

 סצור :
 נה יונתן. אם כדץ סוא צערס דילודמא.
 ולפי״ז סול״ל בפסוק. א׳׳ם כין. הויא
 צע״ר הריוץ. ולפי״ז חסר בפסוק. הויא

 . צע״ד הריו״ן :
 אבל חדע כל אשה שבעולם עוכרמם
 שיסי׳ לס ע׳ חבלים חבלי לידס
 (אבל מצורף כל חבלים שיש לס ביעי
 עיבורס בחדש סתשיעי קיוב ללידחס) .
 וכרמז כמו סרס סקריב וט׳ בחבלי׳ כץ
 סייכו וט׳ כן בגי׳ שבעים. סם נגד ע׳
 קלין דראמה איילחא עילאה. סוד סםורס
 שבע׳׳פ. מלכוס פה והורס שבע״פ קריק
 לס סוא ססוד שגילה דוד סיד סמלטמ
 במזמור יעכן י״י וכו׳ ע׳ סינין במזמור•:
 והנה ס׳׳ח העוסקים נסורס שבע״פ .
 ומחיילדים אומה בע׳ פנים. ק
 רמז נק׳ מילדוח שמקילין חבלי׳. וע״כ
 סםבוק הו״א צע״ר העיבויר נמסר בתורה
 שבע׳׳פ (ותתבונן לפי״ז למה אמר בתרגומו
 צער״ה דילודתא ולא צע׳׳ר הריק מ
 גם צער הריון מצורף לחבלי לדה) ותאמר
 איכ כ״ן היינו הע׳ חבלים. מזעק בחבלי׳
 כץ. וכו׳ והמומר נמסר בע״פ להורות הע׳
 חבלים הם נגד הע׳ קלץ דראעמ איילסא
 עילאס סוד מלכות תירה שבע״ע קריק

 לס :
 נו שם. למה דין לי בנין וגפסוק לא
 נאמר רק לטת זה אנכי. ולעי
 סתרגום. סויל למימר. אנכי עבקשת בנים.
 והנח הוא חקר מן סתורה להורות מעם
 לדגי". כיון שהבנים אינם עפ״י סםורס

 לי

 סעתין עד סיותו בן ארבעים לבינ״ה .
 ואז נתמתקו דיניו בשרשם כנודע שהמתקת

 הגבורות הם בבינה :
א ויעתיר ד׳ במסורה. ויעתר.  ^א. ך
בזהר  ה׳ במסורה תוכל להתבונן מ״ש "ז
 ה׳ ד׳ הוית וכשנתקבלה התפילה נעשה
 יחוד אז כעשה ה׳ יובן הדבר למשכיל :
 נב ויעתר כתרגומו וצלי. ארמח לן מילוי
 שם אדני תרעא. תרע בית דינ״א.
 הכה הוא המילוי. הכה להיות. כי עקרה
 היא ולא היתה יכולה להתמלאות מפרי
 במכה של איש. הכה ה״ מכוין למילוי

 אדנ״י ודימה ואתה תבין :
 ננ כ״ב. לדרש. כל קריא חסר בר מן
 3׳ כצ״ל. מבח״י. הנה דרש חסר בגי׳
 ז׳ עיב לעורר ה׳ חסדים עם כללוחן ב׳

 פעמים :
 נד ויתרצצו הבני׳ם בקרבה וט׳
 לטזי. זה אנכי. יש לפרש עפ״׳ מה
 שפירשנו בפ׳ דלעיל. בתרגים יונתן טי׳׳י
 יצא הדבר טן קדם י״י נפק פתגטא .

 דרבמה איתיהיבת ליצחק
 ובתבנו שם דהכרוז לא יצא נ״ת
 ~ פלונ״י לפלוני. רק רבקה
 ליצחק. כי אין לה שייכות עם אבי׳. כי
 כשהקדושס יוצאת מן ססע״א אץ לה שום
 קורבס לשם כמו שכתבנו לשם וכמו
 שאמרו האמהות העוד לנו חלק ונחלה וכוי.
ת  ופן תירגם אחתינו את. עד כדין תו
 אחתן. ובדין את אזלת ומתנסבת

 לצדיקא .
 והנה לא היתה נעלמת הידיעה מדורות
 הקודמים. וידעו שנן יצא הנרוז
ן נראה לפרש בדרן  >לא קבלתי זה רק נ
 אפשר) והנה גם רבקה ידעה מזה שנשתנה
 אצלה הנרוז והנה נשראתה רציצת הבני״ם
 בקרב״ה סברה שבעבור זה נשתנה אצלה
 סנרוז. לקריאת שמס בפירוש. דםנה יצח״ק

 בגי׳ ד׳ פעמים נין ננודע :



 מהרצ״א
ק ק ח  נעשו בחרן. משא״כ אינן ג׳ חון ל

 נ״ל כעם :
 סב יא. יונתו. וצלי וכו׳ הנה פירש
 ויפגע לשיז תפלה. וכבר כשבנו
 בכ״מ דאפקי׳ להפלה בלשון פגיע״ה. הוא
 כשכבר נעשה המבוקש בטרם יקרא נמצא
 ההפלה פוגעה בהמביקש הנשפע מגבהי

 מרומים :
 לד!נח בכאן פירש בפסוק דלעיל. וטמע
 שמשא בלא אישוני׳ מן קדם
 דהוה דיבורא מתחמד למללא עיטי׳.
 ה״מ שרצה לדבר עמו ולהגטיחו בהשגה
 המבוקש. הנה הי׳ טרם ההפללו. ע״כ נאמר

 בהפלה לשון פגיעה :
 D3 וצלי באתר בי׳ מיקדשאכהיב.
 במקדם בפהח הידועה. ע׳׳כ הוא
 המקום המיוחד לקיבול כל ההפילוה. ואינו
 מבואר בפירוש בהורה כאשר כהבהי לן
 כמה פעמים. שהי׳ המקום בסוד הורה
 שבע״פ. עד בא דוד סור מלכוה פה הורי
 שבע״פ קרינן לה. כי להיום המקום ההיא
 השראה השכינה מלכות פה. הק הדבר:

. ם ו ק  סף המצא בפ׳ חמשה פעמים מ
 מנין תתק׳׳ל. שנוהיו של אדה״ר
 שנברא מן המקום ההיא. ויעקב מעין

 שופרי׳ דאדם :
. אונקלוס. םולמא נעי״ץ ב  סד י
 בארעא. לא נודע למה הירגם
 נעי׳׳ץ. משמע הקוע בהון האק, ואפשר
 למד לה בקבלהו מדכהיב אדצ״ה ולא
ז ולא ק«  כהיב על האר״ץ. וגם מצב נ
 בצרי. וסקמןיורד ממנה יהד למטה, והרמז
 הזה שהראו לו שהסולם הקוע באק .
. אק  להומה קביעוס קיים לו ולבניו גם נ
 הגם שעיקר שרשם גשמים ממעל. הנה
 חש״י חפן להיום לו דירה בחחהונים.
 והנה יהי׳ לישראל קיום גשמים ממעל ועל

 האק מסםם בגוף ונפש :
 יונחן

 טז לקוטי תיל׳
 לי דהאשה אינם מצווה על פ׳׳ו :

 $ן כ״ג. גייס כהיב גויס קרי. באפשר
 נרמז הירד והואץ שיקח יעקב מעשו.

 ציינהי רק למזכרח בלא ביאור:
 נח כיד יונתן ושלימו מאתן ושבעץ
 יומי עיבורהא למילד אפשר דייק
 דהול״ל וימלאו ימי הריונה. אן הוא
 דלפעמים ימי ההריון הם יוהר כשלא נקלט
 מרע עד יום ג׳ הם רע׳׳ג ימים ומדקאמר
 ימי׳ ללדמ משמע היעים הנצרכים ללידה

 כי הקליטה הי׳ היכף :
 נט אדמוני. לית. לא נראה עדיין נרי׳

 כזאה בהולדה :

 פ ויצא
 ס׳ י׳. ויצא יעקב וכו׳ שבע הנה הוא
 אחנחהא ומשפטה להיוה בקמץ שבע

"T וכ״ה דעה חאו״ה. ובמסורה נמסרה 
 בקבול. שבע. שלא כמשפט הנהוג באם״ף.
ס ג׳ עדרי ע  המשכיל * ע״ד יעיץ בזהר. ב

 צאן אשר ישבו על הבאר .
 להנה עפ״י פשוטו. מהראוי להיוה
 קמן. מספר י״ו ונקוד סגו״ל
 מספר לט״ד. וניסוסף י״ד על המשפט .
 להומה דעיקר היציאה לחרן הי׳ אחר י״ד

 שנה. שנטמן גביה עבר:
 לחנה אח״ל וישכב במקום ההוא .
 אגל י״ד שנה גביה עבר לא
 שכג. דוק גרגרי שלמה והשגע לעשיר

 אינני מניח לו לישון הק :
 סא הרנה. ב. דין ואידן. ברח לן אל
 לבן אחי חרנ״ה. ביונתן חמשא
ר כשבנו מהיכן יצא לו זח.  ניסין וט׳ מ
 וכהיום נ״ל ג״כ מן חאוה ה׳ חרנ׳׳ה .
 וגם רבקה םהנבאה על הה׳ ניסים אמרה

 ג״כ חרנ׳׳ה:
 ללפי״ן נמסר ב״פ חרכה. להומה
 למאומן הס׳ ניקים. ב׳ מהם



 מהרצ״א יז
 ארמוז לן אס אשי מם למי. מפס עדיין
 לא נשא אןןס. וםלן לישא אם רחל. וכגי
 ידעה סוד סמימוע מןודס קמגס בראש
 סבריאס נסור םכםונ וסכם אשם שכבה
 עלגלוםיו. עד שעולס עסיש מנסים סכמי
 ישראל אל דוד סעלן וכר. סבן מדבי :
 ובזה החבוק. האח אשר אםס שכב
 עלי׳ כעם. שהוא בסוד מקיפול
 נקודס. ואינס יאוי׳ לזיווג. לן אפמס
 ולזרעך. מ מסי׳ זאס קומסם דעמם למעי:
 לארמלז לן עוד שכיב י״ס ״שער
 ״כסף ״ביאס. וםשם סמוב
 יכפר דם״ר שלא יאער פינו דבר שלא

 כרצונו :
 0ה י״ד. אוגקלום ויונתן ויהוןבנך
 םגיאי״ן וטי. סנס צפי״ז סריג וי
 לא נזכר במורס שבכמב. כי ריבוי סמולדס

 סוא בהורס שבע״פ. סבן:
 לעוד אומר לן. רמז בזס שלא יסי׳

 באפשר לכמוב סריבר :
 םט ופרצת יטה וכו׳ ססדר הנטן
 לדעמי. יט״ה סיד הטלכות ה׳
 אחרונס שבשם. וכבר ידעמ מלכוממקננא
 באופן שסוא עשי׳. קדט״ה סוד הת״ת .
 ז״א• ו׳ של סשם. וכבר ידעח ז״א מקנן
 ביצירס. וצפונס. ה׳ ראשונס. בינה דיכין
 מהערין מינם. ואימא מקננא [בטרסיא]
 שסיא בריאס ננבה אבא י׳ שבשם. סוד
 סאצילומ. א״בםוא כסדר סעולמומ ממעה

 למעלס נ״ל וסשם סעוב יכפר :
 ע והי׳ זרעך כעפר הארץ. ופרצת
 וכו׳. רציל אחר שיסי׳ זרען במכלים
 סגלומ. נמונים לד״ש בין םאומוס. אז
 ופרצת וט׳ מקרם [ברכמי] ואז ״גמןלן
 םנעחמן נסלס בלא מצרים. סנן מאם .
 הנחלס בלא מצרים לא נמקיים מריץ .

 ועמידה להמרףם ב״ב :
 עא ט״ו. אונקלום. והא טיטרי בסעדד.
 פי׳ סאמ ולא עב״יעו. דהנס במדרש

 הנפלם

 לקוטי רצא
 פה יונתן. והא תרץ טלאכייא וכו׳
 מן בגלל מליין מסעורץ דמרי
ק דנפק יעקב וט׳ .  עלעא וט׳ עד ז
 סנס נמסר הדבר בע״פ. דהנה זה הוא
ם שבע״פ ד  הטעם של מורס שבע״פ. מ
 א׳ אמה רשאי לאומרו בכהב. כ׳ כמג הוא
 גילוי לכל העולם. והמורה שגע״פ הוא
 גילוי עסטורין של יוצר בראשימ. בינו ובין
 בני ישראל. עגיד דבריו ליעקב וכי לא

 עשה כן לכל גוי :
 להנה ממבונן עוד. בסדום הי׳ שקוע
 ניצה דוד. עלטמ פה ומורה
 שבע״פ קרינן. ולא היו רשאין לגלומ רק
 בזק סמצווס להם כמו השחר עלה. וביון
 שגילו. סוס כמו שגילו סוד מורס שבגביע
 מאורשס לישראל. ומקנמם סי׳ בעמשסלן
 יעקב סוד מורס שבכמב. לסמחבר עם רחל
 קוד הורה שבע״פוהם ליוהו. ואז נימקנו.

ן הדבר. וכל דברינו בדרן אפשר :  מ
 סו י״ג. והגה הוי׳ גצב עליו. נצב
 עליו. לא נודע הכוונה. ונ״ל.דהנה
 בכאן הראו לו מרחו שהוא נגד בחי׳ קו
 אמצעי. ממוצע בין חו״ג. הוא מדח הה״ה
 והוא מטח כלפי חסד. ע׳׳כ נאמר לואלק׳
 אברהם אבין. היינו נאמר באברהם אבין
 ולא ביצחק. להיוה מדהו מטה כלפי חסד:
 והגה באברהם נאמר וירא אליו הו".
 היינו אוהו הר׳ המיוחד אליו
 לעדהו. היינו סגיל ע״כוירא והנה שלשה
 אנשים וכו׳ וביצחק נאמר בו קום נא
 שב׳׳ה וט׳. מלשון שב״א ניקוד הגבורה

 שהוא מדהו :
 להגה בכאן ביעקב. נאמר והנה הר׳
 נצב עליו. רצ״ל ראה הר׳ אשר
 נצב ועועד הניקוד עלץ היינו חול״ם .

 ע״כ רחלום וכר סבן :
p אשר אתה שכ״ב עלי׳ א  סן ה
. ידוע הארה חז״ל אמרו ברוח ׳ ט  ו
 קדשם. קיפל סקב״ס כל א״י מחהיו. סנה



 מהרצ״א
H שמירגמו והא מימיי בסי1דן ואנורינן t l 
 וכף. כי לא אשלח מלאכים לבים
 לנן . רק מימרי יהא נקעלן ואטרינן

 וכף :
 לאל מחמה לפי״ז חנה בנים לבן נאמר
 לו נבואה בחלום ע״י מלאך כמ״ש
 ויאמר אלי מלאן האלקים בחלים וכף .
 זה לא הי׳ בניה לבן רק בשדה כשהי׳
 עם הצאן וגם מוכל לממנונן מה הנרצה
 לשם מלאןהאלקים וכמו שאמר לשם אנכי

 האל וכף :

 ויחי
 עב בפסוק כ״ז. ושכבתי עם וכו׳
 ויאמר אנכי אעשה כדבריך
. דהנה הי׳ אפשר להקשומ ליעקב  יקר י׳
 אס קבר אה רחל נדרן כדי שמהי׳ לעזרה
 לבניו. הלא נראה שטוב הי׳ שיחי׳ יע,ןב
 טמון במצרים עד שיצאו כדי שיה״ לעזר

 לבניו. כל ימי עניים וגליהם:
 אבל יוסף אמר אנכי אעשה כדירן.
 בחסרון חכמיה (היו״ד מורה
 על חכמ״ה כנודע) היינו אעשה כדבק־
 בחסרון חכמה. הגם שיש מקום להקשוס :
 עג וישתחו ישראל וכר. ביונתן .
 ומ״ן י״ד אתנל״י עלדי ירףר
 שכינת״א די״י וסניד ישראל ומי. אץ
 מזה רמז בכמונ. ונמסר בהורה שנפ״פ .
 שנהגלה השכינה מלכוה מ׳׳ה והורה שנע״פ

 קרינן :
 והוא סוד שם ב״ן נקרא מערה
 המכפלה. שם ב״ן כפול כל
 אוהנמנין ע״כ כל הקבור נמערה המכפלה
 מדנק נשכינה. והיכף שנשבע יוסף שיקיים

 נהגלה השכינה •
 ויש לפרש וישמחו וכו׳ עפיי מה
 שאחז״ל. עד יעקב לא הוה חולי.
 וביקש יעקב רחמים על הדבר נכדי שיתי׳

 האדם

ח לקוטי ייצא  י
 הנעלם ררא. אל״י מ״ד ועברמי באמ״צ
 אגי ולא מלאן• [אי הכי] יקרא סניאה
 סוא למצראי דלא דמי מאן דהפש מלכא
 למאן דספש הדיוטא. ועוד אץ לן אומה
 מזוסממ בכלטומאס כמו המצריים. דכחינ
 בסו אשר בשר חמורים בשרם וכי לא סי׳
 לסקב״ם מלאן או שליח וכו׳ כמו שעשס
 באשור שסי׳ בנו של שם וכד כש״כ סמצריים
 שסם עזוממים וכף. [ואמר] אני ולא מלאן.
 אלא אל״י מכאן למדנו כח גבורמו של
 סקנ״ס ומעלמו שסוא גבוסעל סכל. אמר
 םקב״ס אומס זו של מצריים מזוסממ
 ומטונפת [ואץ] ראו• לשגר מלאן ולא
 שרף. דנר קדוש נין רשעים ארורים
 עמונפים. אלא אני עושס מס שאין יכול
 למשומ מלאן וכוי. שאני אומר ממקום
 קדושמי יםא כן ומיד נעשס. מס שאין
 םמלאן ימל לעשומו וכף. ולפיכן לא נעשימ
 נקמם זו מ״י מלאן ושליח נשניל קלת
 המצרים וט׳ שלא רצה שיכנס ניניהם

 דבר קדוש עכ״ל :
ס . דהנה ע  (tinpfl ימברר לן ה
 אץ השכינה שורה בחו״ל .
 ונפלט שהלן יעקב לגימ לבן הארמי שהי׳
 מזוסם גדול נקליפומ וטומאה וכישוף
 כנודמ. וגם למס סראו לו נמראס זאמ
 גם סמלאכים מולים ויורדים. כיון שהנבואס
 הימס מאמ סש״י הראה לו הגדי אשר
 רנוא רנבן קדמוסי. רוכל לשלוח מלאכים

 גם אל עוס״ז למשומ שליחומו :
 אבל לסיומ סולן יעקב לנימ לבן
 סמזוסם לא רצס סש״י לשלוח
 לשם דנר קדוש. רק כנימל סוא נעצמו
 כ׳ סוא יכוללעשומ דנר מס שאץסמלאן
 מושס שסוא אומר ממקום קדושמו. יסא

 כך וסוס כן :
 ןץ״# במראס. והנס מלאכי אלקים
 עולים דורדים נו. והנס י״י נצנ
 עליו. ויאמר וכו׳ והנה אנכי עמן ושמרמין

 וכר :



 להוטי ויחי מהרצ״א יט
 הניד״ו לו בחמשן מנין סיפורי דבלים
 אחרים ואח״כ אמרו. חנה בנן יוסף וכר:
ל  פ ג׳. ויאמר יעקב אל יוסף א
 שדי. אל יוסף. אל עדי. דסוא

 בהאי דרנא קאים :
 פא ויבריך את״י ויאמר אלי וכו׳
 ויבריך את״י מיוחר דהי׳ די לשיאמר
 ויאמר אלי הנני וכו׳ וקא חזינן [לבלכו]:
 ןי״ל דלשם [בברכה] פירשו שבילמ הש״י
 ברכם אבלים על אמו. הנה הודע
 זח ליוסף שלא יםעצב על פטירמו כי כמו
 שחש׳׳י בירן אוחו יניחעו. כן ינחם אוחם:
 פב ד׳. ונתתי את הארץ הזאת
ך אחריך, חנה שם בברכח ע ר  א
 נאמר. ואם הארץ אשר נתחי לאברהם
 וליצחק לך אתננה ולזיעך אחריך אתן את
ה . נ  חארץ הנח אמר הש״י לך אתנ
 ואח״כ ולזרעך וכו׳ והוא לא הזכיר בכאן

 . לך אתננח :
 ל0>־ דהנה לבל יאמר יוסף. איך יעבור
 אביו ס״ו על המצוה לא יוכל
 לבכר את בן האהובה וכד והגם שבעוד
 האדם בחיים יוכל לעשות כרציט בנכסיו.
 עכ״ז. אץ מהראוי לצדיק לנטל בידםע״ע
 מן התורה. אבל יעקב דייק בדבד חש״י.
ת ״ א ץ ת  שאמר לך אתננה ולזרעך אחריך. א
 האר״ץ למת סיים אתן את הארץ להורות
 דהנם שנימנה לו. עכ״ז לבניו תהי׳ כנתינת
 כלשה. והא דקאמר לי׳ ל״ך אתנניה .
 הוא שהרשום נידו. להנחיל הבכורה כמו
 שירצה ואין בזה ביטול [מ״ע] שע נצטיה מאמ
טול למיע של מורה .  הש״י ואין בזה ̂ב
 כיון שהש״ידיק שהואכנמינמ חדשה לחם.
 ע״כ אמר ליוסף רק ונממי אמהאר׳ן הזאת

 לזרען אחריך. ואין בזה ביטול מ״ע :
 פג לזרעך אחריך אחוזמ עולם אומו
 חזרע שחוא אחוז בעולם חייט אשר
 הם בדרנא דצדיק שהוא אחח בעולם .
 דאחיד גשמיא וארעא. וכענין שנאמד

 לאברהם

 תאדם יכול לצווח אח בניו. וא״ל חקב״ח.
 חיין דבר טוב שאלח וממן אני מהחיל :
 מהל שיש לרמז: וישתחו ישראל
 על ראש המשה. שנתבשר שהוא
 יחיח [הראש] לישכב במטח בחוליו קודם

 פטירתו ויתכן בזח בפסיק שלאחריו :
 עה א׳. ויהי אחר הדברים האלה .
 איזה מן חדברים. ומח שייכות יש

 לזה עם הקודם :
 ולפי חנ׳׳ל יתק. חייכו אחר שביקש
 יעקב רחמים על חדבר. ונתבשר
 בזח וחשחחווח. חנח כן חי׳ ויאמר ליוסף

 הנח וכו׳ :
 עו ויאמר ליוסף הנה וכו׳ לא פורש
 מי חאומר. אפילו אם נפרש ראמר
 האומר. הנח נחסר חיבח חאומר. ונמסר
 בחורה שגע״פ [מלכוח] פה וחורה שבע׳׳פ

 קרינן לה. הוא האומר :
 ען וירצה עוד. ויאמר ליוסף. כי לא
 רשאין לומר חיכף כי לחולה אין
 נכנסין עד [יים ג׳] ולקרובים נכנסין
 [מיד]. עוד תנאי ב׳ אם קפץ עליו החולי

 נכנסין [מיד] :
# ויאמר ליוסף כמבואר גםורח ׳ ׳ f l 
 שבע׳׳פ. הנח אגין חולח. הנח•
 מוק ומזומן. שקפץ עליו חחולי . וגם

 אבי״ך הנח הוא קרובין :
 עה ויגד ליעקב ויאמר. לא פורש מי
 המגיד. ונמסר בהורה ש3ע״פ.רצ״ל.
 כפי הנמסר בתורה שבע״פ שאין אומרים
 פתאום בשורה טובה (נפחאום) כענין
ן חכינאי סוילינא. לק ממשיכים  המעשה ת
דם. וזחו ויגל לעשות לרן המשן לנ  נ

 ואח״כ ויאמל וכו׳ :
 עט [עוד מצאתי] ויגד ליעקב ויאמר.
 כפל לשון וינ״ד ויאמל. אבל הגדת
 הוא בהמסן הסיפיל. שלא לצו נומל לו
 נפמאום הבשורה טונה. פן יפלח לוחו
 כמו ראשכחן בבן חכינאי בגמ׳. ע״כ
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 רמז ב׳ מן ז״ה. י״ל שהיו לאדם להיוח
 י״ב ולא ניחן לי רק ב׳ מפני שעשרס

 טיפין וכו׳ :
 צ י׳. ועיני ישראל כבדו מזוקן
 מחרגמינן יקר״ן לשון כבוד. כבר
 חי׳ רגיל להסחכל רק בכבוד העליון .
 וחושיו לא חרגישו עוד בענייני מוגשמים
 בגופים בעוח״ז כענין חנאמר ונגד זקניו

 כבוד :
 צא יא. והנה הראה וכו׳ נ״פ א״ת
 זרען ב׳ ריבוים שיחרבו בנץ ליבוי

 למנשה ריבוי לאפרים :
 צב י״ב. ויוצא יוסף אתם מעם
 ברכי׳׳ו. י״ל שהוציאם מעם ברכיו
 כשרצה שיברכם . כי הידוע ננע בכף ירן

 יעקב כידוע :
 צג י״נ. את אפרים בימינו משמאל
 וכו׳ הגס שהעמיד אח אפרים לשמאל
 יעקב. הנה העמידו לימין דידה. בכדי

 שלא יהיה ביניהם קנאה :
 צד ינ. שכל את ידיו כי מנשה
 הבכור. רצ״ל לא צוה לחחליפם .
 כי באמח מנשה הבכור וצריכים לנהוג בו

 כביד :
 לעלד יחבאר לן העכין גענין בחי
 מקדשיס שהוא כחוב אצלט .
 וזה שחרגם אוכקליס אחבימינון לימי :
ת יוסף ויאמר  צה ט״ו. ויברך א
 ברכם הבנים היא ברכה לאב וכענין
 שאמרו, אילן אילן, במה אברכן יהי רצון

 שיהיו צאצאי ממין כמוהן :
 צל ט״ז. המלאך הגאל יונתן פתח יהא
 רעוא קדמך דמלאכה וכו׳ דהרי
 אין קישור לדברים. חחחיל. האלקים אשר
 התהלכו וכו׳ טעידי עד היום הזהואח״כ
 אמר הטלאך הגאל וכו׳ יברן ע״כ שאמר
 יהי רצון טלפניך. והא דאינו מבואר זח
 באוחיוח המורה. מיין בכוונם יהי לצון
 מלפנין. שהוא סוד המשכח הרצון מן אי״ן

 קוף

 כ לקוטי
 לאברהם והקמוחי אח בריחי וכו׳ ונחחי
 לן ולזלען אחרין אח אלץ מגולין וכד

 ועיין בזחר :
 פד ה׳. לי הם אפרים ומנשה כראובן
 ושמעון יהיו לי. כבר מפורש על

 החדשים השייכים אליהם. ויהי׳ לי לעחיד
 ראובן ושמעון כאפרים ומנשה הבן:

 פה ו׳. ומולדתך. נמסר לים . כי לא
 הוליד עוד. ובנועם תבי״ר שנשברו
 ימר המולדומ מן הטיפין שיצאו לבטלה .

 תבי׳׳ר אומיומ ברי״ת :
 פל ז׳. מפדן הדלת קמוצה שלא כמשפט
 פד״ן עם הנקודומ בגי׳ יוסף שלא
 רצה "T לזיז מפק עד שנולד יוסף שטני

 של עשו:
 פן יונתן ולא יכולת לסוברותא
 ולמיקברה במערת כפילתא. וכן
 דישו חז״ל והוא נמסר בחורה שבע״פ .
 להורוחהטעם שלא נקברה במערח המכפלה
 כי הוא מסוד חורה שבע״פ. אשר הוא
 אחט בגלוח. וצריכה להיוח לעזרה לבניו
 כמשארז״ל ללזימנא לאחי •בא הש״י וינחם
 אוחה. ויהיו חרמעוח על לחי׳ (ב״פ
 דמע׳׳ה בגי׳רח׳׳ל) ועיי״ש אשר יבוא משיח
 דנחם אוחח שם בללן אפר׳׳ת ע״כ נמסל
 בחולה ב״פ אםר״ת לין. ואירן רקח לו
 כלב אח אפר ת . כי מלן המשיח אשל
ן  יבוא ממשפחחכלב. הוא יקח לו מ
 אפר״ח לנחם אח רח׳׳ל הטמונה לשם :
 פה ח׳. וירא ישראל את בני יוסף
 ויאמר מי אלה. עפ״י פשוטו יש
 לפלש כ״כ חיחח לעחו מקישלח בזכרו
 אח גליוח ישלאל אשל לבעבול זח הוצרך
 לקבול אח לחל בדלן. ובזכמ אח הלבלים
 חאלה. הנח הגם שלאח והכילם חמיל
 שחם גני יוסף. עכ״ז לא חכילם ושאל
 מי אלה מגולל טילדחו ועחשבחו בלבל

 הזה:

 פט ט׳. אשר נתן לי אלקים בדה
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 מא בברכת יששכר. יש ע״א אוחץח
 הוא שררשו חז״ל שמשמוו יחץ

 הםנהדריץ ברוב בישראל :
ש לפרש. י ם ר  p3 יששכר חמר ג
 י עפ״י מ״ש. על מח שילשו חז״ל.
 בפסיק אותי עזבו ותורתי וכו׳. הלוא׳

 אוחי עזבו. ומורח׳ שמרו :
 HJPn הוא קשה להבץ. וכחנכו נזה.
 רהנה הפלסיפיא חקרה על חקירח
 מציאוח חש״יואחרוחו. ומענה בפיהם שלא
 םספיק האמונה עפ״י החורה רק נעמוד
 על הדבר נחקירה נשכל. כי הדנר שהוא
 באמוג״ה. נלא חקירה נשכל• הנה יכול
 מכריח לחכריחו על חחיפן משא״כ כאשר
 השכל עומד על חמחקל. א״א לשום מכריח

 להכריח נאופן אשר :
 חחסיד הקדוש מהר״י יעב״׳ן
 העיד שבעיניו ראה ביום זעם.
 כל החוקרים המירו כבית. ונשים וקלי

 הדעח קדשי שם הנכבד:
 מעמים אמרנו ע״ז בדרשוחינו
 בסיד האמונ״חשהוא למעלה
 מן החכמה שהיא בחי׳ ירד והאמונה הוא
 בסיד קוצ׳׳ו של יוד. כתר יחנו לך י״י
 אלקיני מלאכים וכו׳ עם עמך ישראל ומי. ע״כ
 חחורחשבה מנוארין-האמונוח. הוא למעלה
 מן חחכמה חמושגח בשכל ע״כ מלח א
 דאמיא נק״ו (שהוא מרח שכליוח) ערח
 וכחנ לה קרא (חוריי) להורוח דהחורה
 הוא למעלה מן השכל. ע״כ רק נק״ו
 הנהוג הזה משא״כ ננ״ש ושארי המרוח .
 וקצרנו נכאן והוא דרוש ארוך. ע״כ אנחנו
 ישראל עם קרונו. אין לנו שום החעסקוח
 נחכמוח ונחקירוח רק נחכמוח החורה .
 נח חחחזק אמונמיכו. ולא יחי׳ שום מקרח
 לע חיו (וכנל יש לנו נזה דלושים בענין
 עץ חלעם עונ ול״ע. שנצעוס אלם. אכ״ע

 לחאליך):

 \T\V שילשו חז״ל סלואי אותי עזבו
 היינו

 םו׳׳ף. שמשם יולל השפע :
 ו30ר ידעח כי אי׳׳ן סו״ף ב״ה אינו
 נלמז נאוח ונקודה ונמסלהדנל
 בחילה שבע״פ שנמשך הלצץ עד מלכוח

 פ״ח וחורח שנע׳׳פ קלינן לה. הבן:
 צן יש בברכה הלזו ע״ג אחוון מנין
 חכמ״ה ועם אוחיוח יה״י רצוץ

 מלפני״ך ם׳ ה אוחיוח. ואחה חבין :
 צח י׳׳ז. וירא יוסף וכוי וירע בעיניו
 עפ״י מח שפישחי הדבר על הנחי
 מקדשים. חבין היעב מה הוא הדבר .
 ויתמ״ך שורשו תמ״ך ר״ח ״תשרי ״מי־חשין
 ״כסלו• תמ׳׳ך אשורי נמעגלוחיך בל נמועו
 פעמי. וחבין חיעב חמעשח חזאח נרמזם

 בידי״ם מקדש י״י כוננו ידי״ך :
 צט י״ד. יששכר חמר גרם וכו׳ יש
 לפרש עפ׳׳י המשכה. חשוכר אח
 החמור להביא עליו ״ן כסך שכלו אסור.
 שכלו לישנ עליו אעפ״י שהניח הגד לגיכו

 עליו שכלו מוחל :
 הנה יששכל עיקל מלאכחו נחולה .
 הגם שעושה ג״כ מלאכח עלאי
 נעכייכי עוה״ז. מוחל לו ליהכוח ממלאכחו
 ומלוה /זשנ וזהו יששכל חמור גלם לבן
 וכי׳ הדן כל החמור גולם לו להיוח לוב׳ן

 בין המשפחים היינו פלשיוח החולה :
 ק׳ עוד יש לפלש יששכר חמור גרם.
 י עפ״י המשכה השוכל אח החמור
 מכיח עליו כסוחו ולגיכתו ומזיכוחיו של
 אוחו הדלך וכו׳ חמל מכיח עליו שעולים
 וחנן ומזיכיחיו של אוחו היום וכו׳ חמל
 ררכי׳ למעלח ולמיזנן. שוכל לאו ללכי׳

 למיערח ולמיזנן.
 הנה יחפלש יששכר חמר גרם המר

 כחיב הייכו הדן של בעל החמול
 גולם לו להיוח רובץ בין המשפםים של
 חולה כי אין ררכו לבקש מזוכום מחל
 ודרכו בכל יום לבקש מזוכוחיו מחש״י .

 וברוך י״י יום יום :
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 כשור ומספיק לו הבא בידו :

 וזהו יששכר חמור גרם . מנהגי של
 חמור גורמת לו התורה משום
 דלא דיק ואכיל פת במלח. וגם הוא רובץ
 בין חמשפת־ם כחמור. על הארץ תישן .

 ממ חמור הרוק וכו׳ :
 ןי# לפרש בזח דברי חז׳׳ל במדרש .
 יששכר חמור לגרמי׳. היינו חמר
 גר״ם שהוא ניהג עם עצמותיו כחמור .

 כי הוא רובץ וט׳ כחמור :
 קד ויש לפרש עוד. עפ״י עשאחז״ל
 בגמ׳. הקור אוכל משל חמור .
 והחמור אינו אוכל משל שור. (ע׳׳כ בשנת
 אין לוקחין מלפני שור ליתן לפני חמור)
 והוא הנרמז. יששכר הבן תורה אינו מתאוח
 לשל אחרים. ודי לו מה שחנכו הש״י לצרכו
 ולמאכלו וע׳׳כ הוא רובץ בין המשפםים
 בגבולו. ואינו מתייגע באניומ סוחר להביא
 ממרחק לחמו כי יודע אשר חש׳׳י חמין לו
 מזונותיו ב־1םו דצדיק. וגס אינו מבקש
 מזינותיו מאחרים כ׳ יודע אשר הש״י יזמין

 לו .
 ffiDI יש ג״כ לפלש דברי חז״ל.חמור

 לגרמי׳ כדבר נפ׳׳ע .
 מה ויש לפיש ע&״י מה שאמחז׳׳ל .
 1 חמר* אפילו בתקופת תפוז

 קריר ייי׳ והנה היצה׳׳ר הוא חמרחיחאח
 גוף האדם להתאוות חאוה לאיסור ולהיתר

 בחמדת תבל :
 וא£ד בזהר. כשרואה תאדם. הרהורין
 רדפין אבתר״. ישתדל מאור
ק  בתורה (ואז יתקרר גיפו מן תתאות) ו
 אמרז״ל לעולם ירגיז אדם יצ״נו וכו׳ לא

 נצחו יעסוק בתורת :
 ושבעתי מאת נבוד חרב חחסיד
ש מלינומש מ  הקלוש מרח א
 זצ׳׳ל. פי׳ הפסוק וסמלן דוד זקן בא בימים
 וינסוהו בבגדי״ם (עדים לשק בגידם
 היינו עגילה. אפילו ה״ מטסה נדברים

 שאפשר

 (היינו שלא לעמוד על סמחקר נשנל
 אנושי להסבות מציאותי) . ותורתי שמרו.
 המנררת לאדם חכל. נחכמת אלקות .
 נדרט אמונות אומן. שהמאור שנה מנחי׳
 אמונה למעלה מן החכמח חי׳ מחזירן למוענ:
 מהו שיש לפרש יששכר. שהוא הבעל
 תורה. חט״ר גר״ם הנהגתו
 כחמור הוא הגורמת ל" אשר הוא רוב׳ן
 בץ חמםפתם. נבולים של תורח. ואינו זז
 ממנס לחקור בחקירות ולבלות ימיו בחקירות
 אנושיות. דהנה הנהגת החמור סוא עפ״י
 הנאמר בפסוק. ידע שור קינתו וחמור
 אניס בעליי. שו״ר מתבונן בקונה״ו. וחמו״ר
 אין לו התבוננות ואינו מסבינן רק בסאביס
 ע״י האבוס מכיר את בעליו. כ״ה עסק
 יששכר מכיר את בעליו רק ע׳׳י התורה.
 שהוא האניס אשר כתן לו בעליו. ויאכל

 וישבע ויותיר אין מחסור כל דבר .
 ואמד יששכר הלזח חעוסק בתורח.
 וירא מנחה כי ט ב הכה
 מתבוכן בםורח. עולם חמנוחה עולם הבא
 אשר הוא טוב במצם• ואת הארץ כי
 נעמיד, ארציות עוה״ז הוא כעמס וערובה
 לפי שעה ואעפ״כ הוא אינו עובד עבודתו
 לא משום טובת עוה״ז ולא משים טובת
 עוה״ב. רק ויהי למ״ם עובד. כאשר
 כתבתי לן שאין לן בכל תאתוון אותיות

 שצריכין מקום רק אלו הב׳ אותיות .
 והנה נק׳ הש״י מקרם על שיי א
 מקומו של עולם וא׳ן העולם
 מקומו הנה זה היא עיקר עבודת המתבונן
 בתורת עובד עבודתו להשיי בגין דאיהו רב
 ושליט עיקרא ישרשא דכל עלמין. תבן :
 ויש לפרש עוד. יששכר חמר
 י נרם רובץ וכוי. עפ״י משאחז״ל .
 כן הוא דרכת של תורח. פת במלח תאכל
 ועל חארץ תישן וטי. וחנח בחמור אמרו
 חז״ל בגמ׳ שבת. חמור לא דייק ואכיל .
 דהיינו אינו מדקדק אחר מאכלים עונים
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 מאתים לאשי סנתדראות שהיו משבטי של
 יששכר(כלכמיב ומבני יששכל וכו׳ לאשיהם

 מאמים וכוי) :
 י# לפלש. מפני מס קרא אח הסנהדרין
 בשםמ׳׳ס. דסנס כסיב וקמחועליח
 אל המקום וכו׳ מלמד שהמקום נולם. אבל
 מצאן הזקן ממלא שלא במקומן והמרה
 עליהם פנוול. כי המקים נולם שלא יפו
 ימין ושמאל. ונעבול זה קלא לסנהררין
 ט״ס. שאלו הב׳ אוחיוח צליכין מקים
 משא״כ שאלי אוחיוח אפשל לחקוק אום
 מאיזה p או מחמס או קלף. ואינו צרין
 לקביעוח מקים אבל אוסיומ [ט״ם] לא

 יוכרו אלא במקום. הבן :
 l^ffi, הי׳ מיששכל רוקא מאחים ראשי
 סנהרראום כמנין ט״ם םט״ך

 במילואם וטובם:
 קט שם. ד׳א ישעכר חטר גרם מדבר
 י בארצי. מח חמור זה נמון מכאן
 וכמון מכאן וננוח באמצע, כן נקעה
 מכאן ונקעה מכאן והר נאמצע. רבץ בין
 הטשפתים. אלו שמי נקעיומ בקעום
 פקלין וגקעמ יזרעאל. למנואומ וייכוח .
 הר הוא מן.המובחר. ולדירומ בקעה מן
 המובחר שמצויים ביומר מעיינום. ונם אין
 הקור שולט כ״כ. ז״ש. רובץ ניןהמשפמים
 היינו רניצמו ודירמו ה״ בעמקים בקעמ
 נימ פסלון ונקעמ יזרעאל. ושדוסיו וכרמיו

 הי׳ נסרים. סרי זס מעלה טונה :
 קי ויהי לטס עיבד. רא׳׳א כל השנטים
 י הניחו ימידומ וטי. והפירוש לפי״ז
 כל השנטים הניחו אס םנוים נארצוחם
 שיחכו להם ט״ס . ושנטו של יששכר הי׳
 בעצמו לט׳׳ם עובד. שענד ענודחו נעצמו:
 קיא יששכר חמר נרם. יששכר חט״ר
 י לנרמי׳. יש לפרש שה•׳ מחמיר
 לעצמו מטעם חסידום וטקיל לאחרים

 עפ״י המורח :
 לןיב שם. ולקרקר מיל אחיו. ד לד

 1 אמל

 לקוטי ויהי
 שאפשר לבוא לידי ננידח) ולא יחם לו
 (לא הי׳ בא לידי חימום. כי נחקרר גופו

 עיי התולה).
 שיש נרמז יששכר חמר גרם .
 עצמותיו הסכחמר. מקורריןתמיד
 כי הוא רוק תמיד בין המשפתים גבולים
 של חורה. והוא אילת אהבים ויעלת חן.

 כל חמדת תבל לפניו כאין וכאפס:
 קל טדרש פ׳ צ״ח יששכר הטר גרם
 י מה חמור זה גרמיו במרץ. כן הי׳
 תלמודו של יששכר ברור עליו יש לפלש
 עפ״י המשכה בעירוכין פ״ה האומר משקל
 ידי עלי ל׳ יהידא אומר. ממלא חגית מים
 ומכניסה עד מרפקי ושוקל גשר חמור
 גידין ועצמות ונותן לתוכה עד שתתמלא.
 ומפרשי בגמ׳. משום דגשר (והה״ד גידץ
 ועצמות) של חמור משקלו כמו של אדם.
 ושמעו לה מדכתיב אשר נשר חמורים בשרם
 הנן רואה שנתנלה ונתברר בתורה מכקל
 נשר חמור ועצמותיו. ובשארי בע״ח לא
 מצינו נירור (וניל שע״כ נק׳ הט״רכעין

 רט׳׳ה איברים שבאדם) .
 לל^י! יש לפרש דברי המדרש בזה.
 מה חמר זה גרמיו נלולץ
 נודע משקלו בלא ספק. כן תלמודו של

 יששכר ברור עליו בלא ספיקות :
 D)fi שהיו ׳ושבין נסנסדלי נחלה
 שבילושלים. וכתיב כי ׳פלא ממן
 לבל וכו׳ וקמת ועלית אל המקום וכו׳
 ועשית עפ״י הלנל אשל יגידו לן וכו׳
 ומי שמסתפק נדנייהם נעשה זקן ממלא.

 כי תלמולם נלול :
 קן שם רובץ בין הטשםתים. אלו
 שלשה שומת של ם״ח שחם יושבים
 לפניהם. י׳׳ל תלמידים נק׳ טשפתי״ם .
 חוא מלשון חז״ל ושמוה לחמר״. היינו
 ממשינין היין מן החניות. כן התלמידים

 ממשיכין ויונקים ד״ת מרבותיהם .
 קח שס ויהי למ׳׳ס עיבד. אלו



 מהרצ״א כד מןוטי ויחי
 הרבה וכן ואש״ר שכסברן שיהיו נכוחיו
 כאוס ולא היסה הגזירה עלהבכוס וכו׳ :

 פ׳ וארא
ת הפרשה בי. ס״מ כל ל ח ת ט ה  לי
 1 הפסוק בג״ מלכו״ת. עיין בזהר.

 שריאמ למללא ע״׳׳ש וסבין :
 לכ וידבר אלקים וכו׳ ויאמר וכו׳ .
ו  1 תירגם יונתן דאתגליתי עלךבג

 סניא ואמרית לך אנא י״י. רצה לפרש
 וידבר ויאמר [ע״כ פירש] וירבר אלקים
 אל משה אכי היא שאמרח׳ לך בסכה אני
 י״י. ויאמ״ר אלי׳׳ו שהיתה האמירה אליו

 מקדם אכי י״י :
 לכא ג׳. וארא אל אברהם וכד .
 1 פירש״׳. ואר״א א״ל האברת.

 הוכרח לפרש כן לפי פירושו שפירש
 ההמשך. שאמר לו הש״י כל [פעם] שכגליחי
 אליהם בשם אל שדי. חבטחתים לחח
 להם אח האק. ועדיין לא ק״מח׳. לכן
 אכ׳ רוצה כעח לקיים והכה [על פי]
 פשוטו אין בזה קיום מה שהוא כוחכה
 לישראל. הרי לא כיםכה להם. ע״כ פירש
 מקודם / הלא אברהם יצחק ויעקב הם
 האבוח. וכשאחן לזרעם בזאח חחקיים

 חחבטחה:
 לגב ד׳. וגם הקםותי את בריתי
 אתם וכו׳ עכין אומרו וג״ם
 יחכן כמו שכגליםי אליחם באל שדי ,
 שחיא רומז לברים כמדע. וגם חקמחי אח
 ברית״י אחם םכחחי לחם מצות הבריח.
ת ארץ וכוי. כי בחיות ת להם א ת  בכדי ל
 עדיין חערלח א׳ אפשר לירשאתהארץ
 [וכן] יחושע מל את בני ישיאל שנית

 בכניסתם לארץ:
ת ארץ מגוריהם אשר גרו  לכנ א
 1 בה. שחיו שם רק גרים ולא

 דחקו את סשעס. שיבקשו שתנחן לחם
 תכף : ונס

 אמר נזיר ממש חי׳ דארז״ל כל כ״ב שנח
 שלא ראח אחיו לא טעם טעם יין. אף
ס יין מ  סן לא טעמו וכוי• סגולת היין נ
 וםנס סי׳ מסק מכירתו סיד כמוס לאלקי
 איום. מעמק חברון. מאותו עצס סעמוקס
 וכוי• ע״כ לא שתו שלא יתגלס תסוד .

 עד בוא זמן סגילוי :
 לןייג פ׳ צ״ט. יעקב זיווג שנים כנגד
 י שנים ומשס זיווג שנים כנגד שנים
 וכו׳ ביד מי מלכות אדום נופלת ביד משוח
 מלחמח שחוא בא משל יוסף. ע״כ, תיינו
 משיח בן יוסף נק׳ כסא דוד. עיין בכתבי

 האריז״ל :
 לןי״ך״ שם ויהי למ״ס עובד מהו מ״ס
 1 זו סלכח שהיו טועים בה הי׳

 מבקשים מדם. סוא לדעת עפ״׳ מש״ל
 דהנה טעוח ההלכה נשניל שאינם יודעי׳
 מקומס בתורת אי׳, מנין נלמדת, וכדפרכינן
 בנמ׳ בכ״מ. מגלץ. מג״א ה״מ. עדשמוצאין
 מקומת בתורס. ע״כ נקרא ססלכס סברורס
 שמוצאץ מקומת גשם מ״ס שאותן סשני
 אותיות צריכין למקדם משא״כ אינך אתוון

 וכמש״ל :

 פ׳ עמות
 לטו אי. ואלה גני׳ מ״ג שם מ״ג
 1 סמסוגל לעלי׳. גשתים יכסת פניו

 וכו׳ ובשתים יעופף. וסנס ירדו למצרים
 לתעלות ניצוצי סקדושס :

 ל!טז בי. ויהודא. בוא״ו אות חיים .
 י ליתן לדוד חנא מיחודא אות חיים

 שסי׳ ראד לחיות נפל:
 מץ ג. ובנימין כגר כתבט• יששכר
 ״ זבולק ובנימץ. תורח ג״ח ענודס.
 ומנח חם נגד חג״ת. ועגודסגנח״ גגורח
 [ונסמן בוא״ו] חחיביר לחגר חננורח אל

 חחסד ורחמים :
ם ט . ונפתלי בוא״ו שנתברך ע  לןיח ד



 מהרצ״א כה
 rtfPH נמכח ביי שלח הקניה ברי
 ואש ממלקחח בסון סגרי וסנה
 המכה יוצאס מחסי [שבנבורם] כמדע
 מכמני טר״ן. אבל ס״ נעשה ע״« משם
 סוד סיעמ שנו כלולים נ׳ סידיס עימיא
י  דמסיים ועיעיא רגבורומ [ע״כ] סי׳ בי
 (מים בבמי׳ חסד) ואש סוד סגבויס

 ממלקחמ נמוך חביד:
 11״^ ויחזק ל״ב סיעס (סל״נ נקיא
 ק נלס״ק עסני שיש נו מיין
. ומלל  חללין. חלל מימיני מסערא יחסי

 חשמאלי מסערא תבורס:
 ו^ה אומיומ ל״נ סם סאוחיומ ימין
 ושמאל נסורס אומ ב׳ נימין
 סמורס נראשימס וסל׳ נשמאלס. וע״כ
 המנוס) ויחזק ל״ב פרעס וכו׳ כאשר רבל
 '״' בי׳׳ד משה וע״כ סמן אליו ויאער וכף
 אל מש״ח נא (אחח) אל פרעח. כי אני

 חכנדמ׳ אמ לב״ו וכר וקצרמי :
ת אשר התעללתי זט׳  לכט ב׳ א
 ממרגמינן ית ניסין דעבדית
 וכף כי חישועח חנעשימ מלובש נענע .
 אינו ידוע לכל כי מאמ י״י חיחח זאמ .
 וחאינם מאמינים אומרים כי הוא מקרח
 עפ״י המבע. משא״כ כשכגלח כבוד י״י
ק כיסים שלא כמבע.  ורואים כל אפסי א

 נגלה לעין כל כי יד ״י עשמה זאס:

 ולפי״ן מפרש התעללתי מלשון בעליל
 לארץ. לישנא דגלוי׳ הוא. גם
 בלשון חז״ל בין שנראה בעליל וט׳

 . נמשנח בר״ח:
 קל נ׳. אלקי העברי״ם. כבר משרש
 י אצלינו כ״פ נקראו ישראל עברי״ס
 כי עונדים אמ סש׳׳י באימ׳׳ה ובירא״ה.
 אימ״ה ירא״ה בגי׳ עב״ר. מדעים סוד
 שם המפורש שיש בו רי״ו אתוון מנין
ת איט״ה  ירא״ה יש בו נ״ו מיבץ מ
 (היינו המינוח הנכמבין במורה הם נ״ו)

 וע׳יכ

 ללןלטי שמות
 מכד ה׳. ־ וגם אני שמעתי וט׳ .
 י• מרס *כנגד מדה. היינו בזכוח
 האבומ שלא דחקו אמ סשעה נס אני
 שמעמי וכו׳ לגאלם קודם השעה והקץ :
ת נאקת בני ישראל אשר  קכה א
 י מצרים מעבידים את״ם .
 אתם דייקא על שהם בני ישראל בעלי
 נריח. ואין הטונס לעוגמ עצמם רק
 [מעבידים] את״ם. על שסם בני בריס .

 ע״כ ואזכר אמ בריתי :
 קכל מעבדים. חסר י׳ מורח עלחחכמס
 דסנח כל חכם פועל, פועל לחכליח
 וסנח חמצריים מעבדים אמם נדנריס
 [שאין נחם] צורן סנס אין זס סעולס

 לחכליח וחוא בחסרון חכמס :
 קכן ולקחתי וכו׳ פסקי׳ עזרא לפסיקא
 אחליכא. שחוא שקול כנגד כולם.
 שהוא מחן חורה וכן בד׳ כיסומ שחקנו
 נגד ד׳ לשונות. הנה הג׳ טסומ מישן
 שייכי לסעודה והכיס הד׳ הוא בפני עצ>מ:

 פ׳ כא
0pא ויאמר וט׳ בא אל פרעה r 
ט׳ ו  1 כי אני הכבדתי אתלב״ו

 להחבונן מה הטעם שאמר גא אל פרעה
 ני אט הנבדחי אח לבו. האין חלוי זה
 בזה. ואין זה בכוחן מעם. למעלה נחיב
 ויחזק ל׳׳ב פי״עה ונו׳ נאשר דבר ״י
 ביד משה ולא כנחב גשום פעם רק
. או נאשר דגר י״י אל  נאשר דבר י״י

 משה טעמא בעי.
 והנלאה דהכה יד ימין הוא מדח
 החס׳׳ד נביטל יד הגדולה
 ויד שמאל הוא מדחהנבור״ה יד החזקה
 ויד הרמה הוא אמצעיח מדח תפאר״ת טלל
 חסד וגבורה אהבה ויראה. ונן הוא יד
 משה סוד [הדעח] למעלח הלול עיטרא

 דחסד וגבורה .



 כר למוטי בא מהרציא
 ומע^ה אם עיני שכל לן . הוא
 הנימז בחורה . ולא נחם
 אלקים וכו׳ כי אמר אלקים פן ינחם העם
 ינעם מיבע״ל כפי דמחרנמינן בחורח שבע״פ
 בחרגום. הבן והבן כי יראחי לדבר יוחר
 בדברים האלה עד כי אקח מועד אי״ה :
. ל א ר ש  ללג והששים עלו בני י
 י חילגם אונקלוס ומזחיין וכו׳
 והוא מענין וחט״ש אח ארץ מצרים חרגומו
 ויזרז. עיין בס׳ מסילם ישלים לפי גירסחו
 בנלייחא ללפב״י, זהילוח מביאה לדי זריזים
 קא פחל לה. זהילוח הוא בל״ח. להיוח
 נזהר [מלעבול] זלחוח הוא במ״ע. ולפי״ז
 הוא הפילוש בכאן וחטשי׳׳ם. ומזלזין. היינו

 זליזין לקיום מצוחיו :
 ללה שחילגם בחלגום ילושלמי. מזיינין

 בעובד״א טב״א :
 (ffi לפלש לבלי החלגום ימשלמיעול.
 וחטשי״ם. היינו להיוח ויסבאלקים
 הייני שהקיפם השזי באול מקיף [אשל]

 מ ז־־׳ מחיילאים החיצונים כידוע .
̂ה כבר כחבנו מצו״ח ומע״נו. מצוח  לה
 מה שהאדם עושה רק לצאח
 כפי הציד׳ מזה מאיר אור הנשמה גפנימיוח
 ומע״ט :ק׳ מה שהאדם עושה המצוח
 בהילור ובחומרוח יחילוח ממילי [דחשידי]
 אשר [מזה] מאיל האול המקיף והנה מלפני

 חאור חמקיף בורחים החיצונים :
 הארה אור חמקיף אל האלם
 [חוא] מבחי׳ בינה ופרוס עלינו
 סכה שלומין. כמי שימע לן ממצים הסוכה
 וה׳׳ס ה׳ לאשונה יובל המוציא עברים
 לחימה [ע״כ] וחמשים הילנם מזיינין
 היינו כליזיץ. בעובדין טבין שעשוהמצוח
 בחומרוח ומילי דחסידי אשר מזה בא להם
 אור מקיף וכמ״ש מ״ש יעקב בחרבי וגקשחי
 דרשו במדרש במצוח ועע״ט. וחוא הכלי

 זיץ וסבן:
 לולה והנה יונםן סימם כל סד עם

 י חמשא

̂״כ נקרא המחפלל בעד םצבו״ר  ל
 עב״ר לפני החיבה • וז״ש רז״ל
 מפני מה אנו טתפללין ואינם נענים
 מפני שאינם יודעים להחפלל בשם שנאמר
 אשגבהוכי יד״ע שמ״י יקראני ואענהו [חסר

 חשלום הדרוש והוא מבואר ב3״׳] :

 פ כשלה
א התחלת הפרשה ייז ויה״י בשל׳ ח ל  ל
 ר״ת הי׳ יום חמישי בימי שבוע

 , [ויצאו] ישראל לסירוס :
, מחרגמינין .  לולב פץ ינחם העם
 י דילטא יזועון עמא א״כ לפ׳׳ז
 הרגומו הוא באלו נכחב פן ינעם העם
 מלשון וירא סעם וינועו '*"מחממיכן
 וחז״א עמא וזעיו ולפי״ז נחחלף העי׳׳ן

 בחיית .
 וה^ה בעלי הפשט אומרים המיר
 שהאוהיוח ממוצא אחד (אחה״ע)
 מהחלפין והכה לא דבר ריק הוא בשוס
 מקום בהורהיכו (עט״ש במשניוח דמאי
 פ״ג מ״ב שאינו מעוש״ר אלא מנין פירשוהו
 שאינו מהום״ר עיי״ש) וכאן נמי נימא .
 הנה בכאן נאמר. ולא נחם אלקים וכו׳
 בי אטר אלקים פן וכוי. כי לא היי עדיין
 השלימוה עליון בעולם• כמו שיהי׳ לעהיד.
 ועיכ ויס״ב אלקים אה העם דרן המדבר

 משאיכ לעהיד ב״ב נאמר בזכרי׳ והי׳ י״י
 למלן על כל הארץ. ביום הסוא יהיו י״י
 אחד ושמו אחד. הנה פרשוהו בעלי הסוד
 שסהי׳ אור הלבנה כאור החמה. ויהי׳
 יחודא ההאה ברון שם כבוד וכו׳ ג״כ
 באוחיוח אדדה כמו שמע יחודא מילאה.
 והן היום ׳חודאחחאה חוא בחילופי אהוון
 וע״ד נחחלפה הא׳ בו׳ והחי בע׳ הנה
 לעחיד יחי׳ י״, אח״ד ושמו (ברון שם)
דד חנח נאמר [שם] יסו״ב כל סאק  או

 כערבח וכו׳ :
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 יעקב הלן לפניהם והנה אוחיוח אם״ת
 רמז לאבוח. א׳ החחלח הא״ב ימין רמ״ז
 לאברהם. אוח הת׳ שמאל רמז ליצחק. מ׳

 אעצע רמז ליעקב:
 האבוח כסלר חולדוחיהם. את״ם.
 והנה אוח המ״ם שהוא אמצע
 חוא ט׳ פחוחה . וכאן אח״ם הוא
 מ״ם סהועה , לחיוח שהוא סיף החיבה
 ת״ש אח״ם בקצח חמדבל לצ״ל מח שנכמנ
 את״פ בט״ם סמומה על שחוא בקצה
 הייבול סיום המיבח אבל באמח מכוונה

 מל ט׳ פחוחח:
H חבין חנח חמ״ב מסעוח חיו ŜI 
 נגל שם מ״ב. וחנה את״ם
 הוא המקום חשלישי. וחנח חג׳ אוחיוח
 לאשונוח שבשם טיב א׳ ב׳ ג׳ הוא
 לימז [אבוח] כסדר. ע״כ הי׳ שם המקים

 את״ם וע״כ בכאן נאמר אח״כ :
 לןלט כ״א. ד״י הולך לפניהם יומם
 י בעמוד ענן. לא אברהם וכף

 כאמול בזהל :

 פ׳ יתרו
 Dp א׳. סיום הפרשה לעיל. מלחמה
 לי״י בעמלק מדר דר. מחרגמינן
 לשציותהון מדדי עלמא וסמוך לי׳ וישמע
 יתרו וכו׳ [ששמע מלחמח עמלק] ועי״ז
 זכה ההיפוך מן עמלק. שנשבע הש״י .
 לא יכלח איש ליונדב בן רכב. עומד לפני

 כלחיםים :
 למא ד׳. ושם האחד וכף י״ג ד״מ
 בגי׳ אחד. למז ל׳״ג מדוח לאשיחן

 שם א״ל וזהו א״ל יעז״ל :
 למכ ה׳. אשד הוא חונה שסהר
 האלקים. אפשל לפלש ללמז
 למה שאלז״ל. כי כחבול בהלים. וככלמל
 בים יבאו צבאי החלים: וחיו חפצים שחנחן
 החולה עליהם משא״כ חל סיני שהי׳ קטן

 חנה במקומו :
 אלה

 לללטי בשלח
 חמשא טפלין וכו׳ חשכ־נח סול ה׳ אחלונה
 היסה עמהם בנלוח . ולהורוח שכביכול
 חשכינה אם הבנים יצאה עמהם; יצא כל
 אחד מם חמשח בנים. חח וחמשי ם

 על״ו וכו׳:
 קלה ויקח משח וכו׳ מחרגמינן ואסי״מ
 י משה וכו׳ והוא לפלא. דה״ל
 לחלגם ונסי״ב על כרחן כוונחו. דהעלה
 אוחו מן נילוס כמשאח״ל וכן עחלנם
ה  יונחן. א״כ ה״ל למימל במקלא: והעלג

 משח וכו׳:
 אלממ לן חנלע״ל. בחולח כחיב .
 ולקחחם לכם ביום הלאשון
 פלי עץ הדל כפוח חמלים וכו׳. וחנח
 הבדכ׳׳ה. שהוא מן החולה שגע״פ מבלכינן
 רק על הלולב (שהוא ללגא ליסוד צדיק
 יוסף הצדיק) מפני שהוא כגבוה מכל
 המינים שיש, לו עלי׳ עד הדע׳׳ת (סור
 משה אשל ידע״ו י״י וכו׳) כזו שפלשנו
 במסולה. חלין ל״פ . וליוסף ילל. וליוסף

 אמל מבודכ׳׳ת וכו׳ ואחה סבין:
 קלל עצמות יוקף. מלאו׳. והעליחם
 א0 עצמתיי. חסל וי. אלמוז לן
 אוח הו׳ אוח ח יס כילוע. והנח אין וט׳
 אלא לדע״ת. ע״י הדעח חיום הצדיק .
 לזח ויקח משח (סיד הדע״ת) אח עצמו״ת
 יוסף (הצדיק) עמו (עצמו״ת מלא שחחי׳

 אח העצם של ייכף) :
ן כי השבע השביע את ב״י וכו׳ ל  ק
 י והעליחם אח עצמתיי (החסרים
 חיוח חראו להעלוחם בסוד הדע״ת)
 החחיינה העצמוח האלה והבן: כשאמר
 חש״׳ ליחזקאל החחיינה העצמומ האלה

 השיב י״י אלקים אחה ידעית:
 HtDI חבין ג״כ מה דכמינ ויק״ח
 ומחרגמיק ואסי״ק הבן מאוד

 וכבוד אלקים הסתר דבר :
 ppp ויחנו באיתם בקצה המדבר.

 1 עיין בזהר שזכוח אברהם יצחק
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 רמז לנ״ח דמברכין עליו אשר קדשנו
 במצוחיו. וסיום הפרשה הקודממ נחשית
 רמז לנ״ח (כמ״ש הרוקח) אז סופן לצווח

 אח בני ישראל על החדלקח:

 פ׳ תשא
 קמט ויאמר אם נא מצאחי חן
י ילן נא אדנ״י נ ד ת א י ע  י ג
 בקרבינו כי עם וכו׳ וסלחת לעינינו וכו׳
. ו נ  רציל חחורח שגע״פ אדנ״י ילן נקי ג
 ויש גחורח שגע״פ י״נ מדוח. שחחורח
 נדרשח בהן. והן מפחחוח לעורר חייג
 מדוח של רחמים . וחחי׳ חסנולה [בידינו]
 בכל פעם לעוררם ע״י מפחחוח שבידינו

 ועי״כ חסלח לעונוחינו וכוי:

 פ׳ ויקהל
 ̂ק ויקהל משח וכו׳ אלה חדברים
 1 אשר צוה י״י לעשו״ת אתים .

 יחפרש חדבר עפ״י מיש בדרשח חז״ל כל
 המשמר שבח כהלכחו אפילו עובד ע״ז
 כדור אנוש מוחלין לו. וכחהווה כברי׳ חדש׳.
 ויעיד עליו היודע חעלימוח. והנה בכאן
 העד היודע חעלומוח אשר ישראל לא
 חטאו רק הערב רב. אי אפשר להארין

 כי הארכנו במ״א ־
 מ א ב׳. תעשיה. ז׳ במסירה , הנם
 שרק ששח ימים חעשה מלאכה.
 עכ״ז חעשה מלאכח ז׳ ימים כי מלאכח
 יום השבח חעשה ביום ו׳. כעכין אח אשר

 חאפו אפו ואח וכוי:
 ל^ב נ׳. לא תבערו אש וכו׳ למאן
 י דס״ל ללאו יצחה . הנח סוף
 הפסוק הקודם כל העושה בו מלאכה יומח
 ואחא עזרא ופסקי׳ לפסוקא לא מבערו
 אש וכוי. רצ״ל הבערח אש הוא נפסק מן
 הדבור המוקדם דכחיב ביה כל העושה בו

 מלאכה

 כח לקוטי «ע
 פ׳ משפטים

^ א׳. ואלה המשפטים וכו׳ וא״ו O p 
 מוסיף על ענין ראשץ. ולא חעלה
 במעלוח על מזבחי, ונ״כ לא חעלה במעלוח
 אל חמשפטים[שלא] לחשחדל בעצמו שישב

 ראש אל חמשפט :
 קמד ב׳. כי תקנה עבד עבר״י .
 1 חימם יונחן. ארי חחבין

 בננובותי״ה (והוא כדרשח חיל) וחואז״ל
 נראה דלמד לה מדקאמרהכחוב [עבריי]
 ולא ישראל. והנה אמרו רז״ל דהחמיר הש״י
ח השווה  בעון הגנב יוחר מן הגזלן, ח
 וכד וזה לא השווה וכד שלא שם [מורא]
 שמים נגד עיניו. וכבר כחבכו כמה פעמים
 ישראל מחיירסין גשם עביר בגי׳ אימ״ה
 ירא׳׳ה שם המפולש נמסר בחורה [בנ״ו]
 תיביץ וברי״ו אחוון. וכבר הארכנו בזה.
 וע״כ קראו הכהוב עבד עבריי שנמכר
 לעבד על שהוא עבר״י ולא הי׳ לו [מור״א]
 שמים ע״כ ילטרן להיוח מורא אדון אחר

 עליו :
 קמה אם בנפ״ו וכו׳ אשחו כגופו .
 כי ע״י האשה הוא גיף שלם.
 משא״כ בלא אשה אינו גוף שלם ע״כ נקרא

 ג״ף חסר :

 פ׳ תרומה
 קמו פסוק ב׳. מאת כל איש וכו׳
 1 ולא אש״ה שלא יקחו מהאשח

 נדבה בלא רשיח הבעל:
 קמן אשר ידבנו לביו. לב״ו ראש
 י וסוף ואמצע החורה. הוא אמית
 אשר חהי׳ נדבחו באמ״ת ולא להחפאר

 ולא [להחגדל] :

 פ׳ תצוה
 קמה ואתה תצוה וכד סופן לצורת.
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 שאינה מיוחסח כ״כ. אני איני ראוי להחנהג
 בקדושה ובחסידוח, כי לא אוכל להשינ
 מעלוח ומרוח סרמוח שזה שייך לגדולים
. משא׳׳כ מי ששכלם עב ך  ולבעלי שכל ז
 בחולדה > ז״ש. דבר אל כל עדת ב״י
. קד״ש הוא חכט״ה ו  קדושי״ם תהי
 כידוע, כל ישראל מוכנים לקבל קדושח
 החכמה העליונה ולהחעסק במושכלוח
 וחכמוח עליונוח סודוח החורה בםרד״ס

 הבן הענין :
 HJp לרענכם תזבח־ז׳׳ו חקר ו׳ אחר
 י החי. וכחב נעה״נו הוא להורוח
 שלא יהיו שנים שוחנוץ זבח אחד ע״כ .
 וכוונחו דע״כ חסר ו׳ חזנחהו לשץ יחיד.
מנחחשימחמי׳  הרב בעל :
 ע״ז. דנגמ׳ זבחים אמרינן
 (אחא דאין שנים שוחנוין זבח אחד) זו
 דברי ר״א בר׳ שמעת סחימחאס. אבל חכמים
 אומרים ב׳ שוחנוין זבח אחד וכיפ

 הממנים :
 ל^״ל די׳׳ל דאדרבא חכמים ג״כדורשין
 ען חסימח חו׳ וננקד בעבור זח
 בשור״ק. שגאח הנקודה במקום חו׳
 כידוע. והשור״ק נק׳ קיברץ כמד״א
 אשרקה להם ואקבצ״ם (ועיין בכוונוח
 מקבץ נדחי עמו ישראל) מזה נשמע דאפי׳

 גקינוץ מוחמם לשחונו זבח אחד :
 Jp^ שלש שנים יהי׳ לכם ערלי״ם.
 י מחרגמינן יחי למן טרחיק. וחוא
 ע״ש שישראל מרחקים אחחגויםעל שחם
 ערלים וכמ״ש בני יעקב. והנה לוקח למשל

 על דבר המרוחק לקמחו ער״נ :
̂ן לומר החור׳ קראה לשלשה שנים  ףי
 הללו ערלי״ם דהנה הוא דוגמח
 מצוח מילה דעור הערלה מה שמחםכץ
 עפ״י החורה והמצוה. הנה יש בהעור הזה
 ג׳ נלדי״ם והנה הוא צריך כריחה לגמרי
 (מורי־ על נ׳ קלימוס הממאיס שצריכץ
 ביטול) ועור הרגיעי הוא עור הפריעה

 שפורעין

 ללןיטי ויקהל
 מלאכה יומח וכאן לא שייך זה רק לאו
 בעלמא. ומאן דס״ל לחלק יצחה. כסיבכל
 העושה בו מלאכה וכו׳ שומע אט אפילו
 כל חמלאכוח ביחד [ואחא עזרא] ופסקי׳
 לא חבערו אש. להורוח פיסוק מלאכוח

 לענץ חיוב חנואח :
 למ״ד לחלק נלמד במדח כל
 דבר שהי׳ בכלל וכו׳ לא ללמד
 על עצמו וכו׳ והוא מדה השמיניח מעורר
 מרח נוצ״ר חסד שהוא מזלא לבני׳׳ם .
 והנה אמרו בזהר במי שבא לעיר וחמאנשי
 שפירי ומסחפי מחמימוח היצה׳׳ר יאמר
 הלחש סך ספאן וכו׳ דאבוהן קדישא דשבחא
 הוא ואין שולט [בבן] הנולד חמימוח
 האש החאווני של היצה״ר כי קיום מצוח
 עונח בשבח חוא מבחי׳ נוצר חסד מזל

 עליון :

 פ׳ פקודי
 ĴD בהתחלת הפרש׳׳ ישלרמז. מח
 שאמרו רז״ל במדרש. שהמשכן
 נגמר בכסלו. וצוה הש״י להמחין בחינוכו
 מד ניסן, ונחבייש כסלו והבטיח לו הש״י
 לשלם חינוכו בימי ביטול מלכוח יון. בזמן

 החשמנאים :
 סיום הפרשה הנ״ל נחש״ת .
 הרומז [לנר חנוכה] כידוע .
 ואמר אלה פקודי המשכן. מה שנפקד
 ונחסר בזמן המשכן היינו החינוך בכסלו
 נשלם בימי מלכוח [יון כרמז] אלה ל״ו

 נרוח דחנוכה :

 פ׳ קדושים ת״ר לפיק
 ?נד דבר אל כל עדת ב״י ואמרת
 י אליהם קדושים תהיו. אל כל
 עדת ב״י. רצ״ל שכולם ראויים לאוםה
 איצעלא. ולא יאמר סאדם הנולד ממשפחה
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. ע״כ ה ׳ יודע השם שהקב״ה  טשטחדי
 יקרא לירושלים, ומעחה תחבוכן מה דכתיב
 ומקדשי תיראו (לגנ להסיח לעת) אני
 הוי״ה. וזה שחירגס הרתי־גס ולבית מקדשי

 חהון דחלין אנא הוי״ה הבן:

 פ׳ אמר
 ל!נה ויאמר וכו׳ אמר אל הנהנים
 י בני אהר״ן ואמר״ה וכו׳. ׳״ל
 אמירה ראשונה היא להקדמה וה״ק אמול

 אל הכהנים שהם בני אהרן:
 והנה אהר״ן זה שמו מכין רנ״ו כנפי
 החיוח אשר משמשים בשמים
 ממעל בזריזות כמבואר בכבואח יחזקאל ע״כ
 זה שמס היות כ׳ היות הנה בלי הפסק
 ענודה. ע״כ כהכיס זריזים הס שהם דוגמת

 עבודת החיות .
 והנה ראש הכהיכה כק׳ אהר״ן ע״ש
 רנ ו ככפי החיות וז״ש. אמור
 אל הכהכיס יחיסיהס שהם בכי אהר״ן .
 ע״כ ואמרת אליהם לנפש וכו׳ רציל
 כיון שי1ביד0ס הוא כעכין החירת ע״כ לא
 יטמאו אל המתים. וסשס סטוב יודע

 האמת ודברינו בדרך אפשר תמיד :
 סנט לנש״ש מתרגמינן על מית וכו׳
 י והן אמת דבמקרא הוא לפלא
 שאמל סתם לנפ״ש ולא אמר לנפ״ש ט״ת
 (או סתם למ׳׳ת) וכמו שאמר להלן ועל
 בל נפשות מת. וכן בנזיר ובפי פרה :
 ןי״ל שהתורה משמיענו שהנפש נשארת
 חופפת על הבשר גס אחר הפטיר׳
 וכמ״ש הכתוב אך בשרו וכו׳ ונפשו עלי״ו
 תאב״ל . וז׳׳ס הגלא דגרמי שאמרו בזוהר.
 חת שתירגם. על לנפ׳ש . ע״ל מי״ת :
 לס ואמרת אליהם (לשק רבים)
 לנפש לא יטמא (לשין יחיד)
 נ׳׳ל דסד״א דטעם איסור הטומא׳ הוא מפני
 שלא יהיו לאוים אז לעבודה ותתבטל

 הענוד׳

 ל לקוטי קדושים
 שפורעין אותו ער העטרה לכלול אותו
 בקודש (הוא נגר קליפת נוגה שכוללין
 אותה בקודש כידוע) כמו כן בצמיחת האילנות
 (כמ׳׳ש הכתוב. כי האדם עץ השדה)
 הנה ג׳ שנים ערלי׳׳ם (ואסולין לגמל׳
 למיון הערלה הצריכה חיתוך) ובשנה הל׳
 יהי׳ כל פריו קדש (ומביאין אותו לילושליס

 הוא דמיון עור הפריעה) הבן :
ן ומקדשי תיראו אני י״י (עיין  מ
 י ברש״י) והנה המתרגם תירגם
 ולבית מקדשי תהון דחלין. והנראה דהוקשה
 לו דהל״ל ומטקדש״י תיראו וגס מה שקיים
 אני י״י אך לכא!ר׳ לא נודע פירושו מה

 שאמר ומקדשי מהו הטוני :
 והנראה עפ״׳ מה שכתבתי על
 מדרשם ז״ל בכסיק עקב
 אשר שטע אבי־הם בקולי וישמ״ר
 טשטרת״י. דרשו בו אפי׳ השם חדש שעתיד
 הקב״ה לקרוא לירושלים הי׳ א״א יודע .
 והוא לפלא היכן נרמז זה בתיבות וישט״ר
 טשטרת׳יי. וכתבנו בפירושו. דהנה אמרו
 במשנה בג׳ מקומות הכהכיס שומרים
 בביהמ״ק וכו׳ עיין במפרשים שימור זה
 אינו מפני חשש גניבה. אלא דכתיב
 ושטרתם את טשטרת הבית טס״השלא

 יסיחו דעתם ממט :
 והנה איסור היסח הדעת מן ביהמ״ק
 הוא על כי עתיד הש״י לקרוא
 אותו בשמו הוי׳ ואפי׳ העיר הקודש כדכתיב
 ושם העיר וט׳ הו״ שטה . א״ת שטה

 אלא שטה. והנה למדו T איסור חיסחי
: מן התפילין. מן הצץ שאין בו אלא  הדע׳
 הזכרח אחת. וכתיב והי״ה על מצחו תמיד
 שלא יסיח דעתו ממט. נמצא לפי׳׳ז כיון
 שביסמ״ק נק׳ סוי״ס כביכול גשם הנכבד
 אסור לחסיח דעת מענו. ע״כ סיו מחויבי׳
 להיום שומדס בביהמ״ק בשליחות כל ישראל
 שלא יהי׳ היסח הדעת ממנו. ממילא תבין
 לגלי ח״ל כיון דכחיג באברהם וישטו״ר



א  למוטי אמוד מהיצ״א ל
 העונומ וסגי במשובה ממאה) קמ״ל דמיקד
 ג״כ חטא הברימ (ובמיק משובה מילאה)
 והנה החוטא כאשר ירחש לנוובה בדרן
 חז״ל הדרש בפסוק הזה אזי ימורר משובה

 מילאה ושב ורפא לו :
 והנה חמחרגם לכאורה מקבומיו לא
 מדמו שמירגם לא יסתאב רבא
 בעטי׳ לאחלותי׳ אפשר כוונמו על כה״ג
 הגם שמשפטי הכה״ג מפולש אח״כ אפשר
 הכוונה אפי׳ לממ מלוה אם יש כהן הדיוט

 וכ״ג לא יטמא הכ״ג :

, פ׳ בהר 1 M 

 מסג וידבר וכו׳ בהר סיני לאמו־
 1 עפ״י פשיטו י״ל מנין שמיטה

 [אצל הר] סיני. היינו הש״י דבר אל עשה
ס  הקדמה למצוש שמיטה אמר לישראל מ
 ה״ר סינ״י מל שהי׳ נמון שבהדם זכה
 שנימנה עליו המור׳ וכביכול ירד עליו

 הש״י :
 PCPH מצומ השמיטה לעזוב אדם
 שדומיו וכרמומיו הפקר לכל הנה
 היצר יסימנו האין יעזוב אמ שלו הפקר
 לכל אבל כשיש בו מדומ עניוומ ושפלומ
 ידע שאין [העולם] שלו רק לי״י הארץ
 ומלואה. ודש בדד סיני לאמר. יאמר

 להם ממחלה מנין הר סיני:
ת שבתותי תשמורו ומקדשי  מסד א
 תיראו אני י״י ממ״ש בפ׳ קדושים
 ומבץ ביומר בכאן [ביאור] את שבתותי
. כענץ שימור ביהמ״ק הכהנים רו  תשמו
 ולדם שלא להסיח דעמ דגם שבמ שמא

 דקוב״ה שמא דאיהו שלים וכו׳ הגן:

 פ׳ כחקתי
 מסה אם בחמתי תלכו וכד. סייט
 1 חוקומ שחקקמי לן לילן מדריגה

 אחי מדריגה הייט ממלהלחיומ סורטרע
 ואמ״פ

 העבוד. משא״כ אם רבים הם הכהנים
 כדי צורן חעבוד׳ יכול אחד ליטמא א״ע.
 ע״כ אמר ואמרמ אליהם (אפילו הם רבים.
 אעפי״כ) לנפש לא יטמא (א״ע אפילו

 היחיד) נ״ל :
ו כפי קבלמ ד א ש  מסא כי אם ל
 1 חז״ל. שאר״וזו אשתיוואפקי׳

 בלשון שאריו לנמינמ טעם שהנשמומ
 נבראים כאחד זו״נ. וכשנולדים אח״כ זח
 בכאן וזו בכאן. וחש״י מזווגם אח״כ.איכ
 אשמו היא שאריח ממנו ע״כ היא כגופו
 ממש. נם חיבור זו״נ ביחד הוא מנין
 שאיר חייכו רט״ח איברין דדכורא עם
ע  רניב דנוק׳ ועם הט&תח שאמר ד

 בבכורומ הרי לן מנין שא״ר:
 והנה חממרגם חניח הדבר כפשוטו
 ולא ידעמי לפי׳׳ז מהיכן ילמוד
 אשורו. וי״ל דנפקא לי׳ באפשר מן
 ולאחותו וכד אשר לא היתד, לאיש
 ממילא נפקא הא אם הימה לאיש בעלה

 חייב וכו׳ :
 מסב לא יטטא בעל וכו׳ פירוש
 י ודרשמ חז״ל ידוע., והנח לפי
 דגליהם ז״ל המקרא הזה אינו כפשוטו רק
 דרך דרש ונכמב בלשון זה לפרשו בדרש
 כי דר״ש הוא בבריא״ה. אימא עילאה
 משונה מקננמ בבריאה להורומ על כהן
 שנשא אשח שממחללמ עבודמו על ידה .
 הכה הגם שממה האשה וחחר לעבודמו.

 אעפ״כצריך למשובה :
 ועוד כפקא לן הא דאמר בזהר שעל
 חטא הברימ לא מהכי משובה.
 וממהו ט״ז שלימים וכן רבים. ופירשו בו דלא
 מהני משובה ממאה רק משובה עילאה:

 והנה קיי״ל במורה אשר הפסוק הזה
 לא ימפרש רקבדדרש לעורר
 משוגה עילאה דגם כהן שנשא אשה שאינה
 ראוי׳ לכהונה (הגםשמומרמ לישראל סד״א
 זה לא מיקד חטא הבדמ רק כשאד



 לב לקוטי בחקותי מהרצ״א
 עבדי הם ולא הי׳ לכם זמן פטור בניזיים

 לסיום קנויים לעלמיכם :
 Dp!( ונתתי פנ״י וכו׳ הסרגוס מחי־גם
 י ואחן רוגז״י וכו׳. לא אדע מה
 ש״טמ פני״ם אל הרונ״ז. ואפסי פץ
 הוא ל״ס היינו לאוין. והנה מיום שאמר
 הקב״ה ראה נתתי לפניך היום וכו׳
 הנה בעשוח האדם מ״ע הוא מעורר חשד
 ובעבור על מצומ ל״ת מעורר רוגז וכעס
 ויש לפרש ונחמי פכ״י בכם. היינו הלא ין

 שענרמם אשר על ידיהם בא רוגז:
 ל0ט בגט׳ כשבירכן הש״י בירכן מא׳
 עד ת׳ ובהיפך מן ו׳ עד ה׳
 ולא עוד אלא שהן הפיכוח ע״׳׳ש. מהראוי

 להחנונן מהו היביחא שהן הפיכוח •
1̂* לומר עפ׳׳י מ׳׳ש בזהר כך *2)̂ 1 
 הוא אירחא דמלכא ומטרוניח׳
 איהו לאנזים ואריס רצועא. ואוח ה׳

 אימא דאח דח ברציעא דמלכא:
 לע וזכרתי את בריתי יעקב ואף
 וכו׳ ברית״י וכו׳ ברית״י כו׳
 וזכרתי להם ברי״ת ראשונים וכו׳ ד׳
 בריתו״ת כזכרו כאן נגד ד׳ מקימומ שכיחכ׳
 החורה בבריח. סיני. אהל מועד. ערבות

 מואב. נריזם:
 HJiHI ד׳ פעמים בריית הם מנין ב׳
 אלפים חמ״ח כמנין סשכים
 שעמד סעולם בלא חירה ועמד סעולם רק

 על ד׳ בריחוח :

 פ׳ במדבר
 לעא וידבר י״י אל טשה בטדבר
 םינ״י מה כחיב למעלס אלה
 המצי״ת וט׳ בה״רסינ״י וסמוך לי׳ וידבר
 י״י בטדב״ר סיניי קיום המצוח הם בהריחה
 כמו הה״ר שעשוי למקום זריעה כמו
 שנשחנחס בזה א״י משא״כ סחולס כך הוא
 לרכס של סולח שלא לבקש סלחבס לק

 כמדבר

 ואח״כ ועשה טוב משא״כ אם אינו סל
 מרע ומשחלל חחילה לעשייח המצוח זח
 איכו כפי חחוקיח שחקק הש״י וע״ז אמר
 הנביא נירו לכם ניר ואל תזרעו אל

 הקוצים:
 ובדרך הזה שמעחי משם כבוד הרב
 י הגאון הזקן האבד״ק ליסקא
 זצוק״ל פי׳ הפסוק שוא לכם טשכיפי קו״ם
 (היינו משכימים ומקדימים. הקרם ועשה)
 מאחרי שב״ת (היינו מאחרים הש״ב
 ואל חעשה) הסדר הזה הוא שוא היינו
 בחכם ועפי״ז יש לפרש בכאן אם בחקותי
 תלכו סדר החקיקוח שרשמחי וחקקחי לכם
 והוא ׳ ואת מצותי תשמר״ו. שמיר׳׳ה
 הוא בל״ת. ועשיתים אותם. במציח
 עש״ה. ומ״כ הוא מדה ככגד מדה. ונתתי
 גשמיכם בעת״ם. כיון שאחה עושה הכל
 בעחו עפ׳" סדר החקיקה. p אעשה לכם.
 ונתתי גשמיכם בעתם. וכן ונתנה הארץ
 יבולה. בחחילה בפסח קציר שפורים
 מביאים עומר. ראשיח קציר כדי שיחברכו
 החבואוח. ובפסח כדוכין על החנוא׳ .
 ואח״כ ועץ השדה יתן פריו הוא בעצרח
 על פירוח סאילן מביאים שחי הלחם מחמין

 [חטה] מין איל״ן:
 לסן ונתתי נשמיכם וכו׳. וכחכה
ה ״ועז ״השדה ר״ח ל ו ג י  ״האיז ״
 צירוף דדה שמאיר בחודש שב״ט זמן חנטח

 פירוח האילן :
 לסן אני ה׳ אלקיכם וכו׳ מארץ
 י מצרים מהיות להם עבדים וכו׳
 רצ״ל לא היחה שעה פנוי׳ שחוכלו לומר
 חיי אנחנו בני חורין למצמינו. רק חיכף
 מ־מןשסוצאחי אחכםמאמ״צ חיכףהעמסחי
 עליכם עבודחי ונמצא אחם עבדי ולא
 חוכלו לפטור. וכעניןשכחבחי בפרשחבא
 נפסוק ושמרתם את הדבר הזה לחק
 לך ולבניך עד עולם. רצ״ל סדבר הזה
 סוא סיבח לחק לך ולבניך עד עולם. כ׳



 במדבי מהיצ״א יג

ק ביסוד הרוח שהוא  ובן גיסיד המים. ו
 באמצע. והנח יסוד האש נעלה למעלה כי
 שורשי יסירו החח גלגל חירח. מ״כ הוא
 מולח למעלח וכאשר יוסר המכריח עילה

 לגמרי לעעלח:
 זחו מנין מבודח כל חקרגנוח
 לחעלוס כל חמדריגומ חנח״ם
 לחש״י חמו קרבן מן חבחעה ומן העיף
 שהיא חי ומעצים חוא הצומח וחמלחחוא
 הדומם והארס הסימן עליו הוא המדבר:
 HJffl ענין עבורם חמנורח י״ל לחעלוח
 יסודוס ארמיע בשמן יש כח
 יסוד חמים. מרי הרוח גומר יסוד האש.
 וחא ראי׳ במקום שאין רוח כגון במרתף
 בלא אויר יכבח חאש. וחנה חמנורח ממכח
 ׳סיד הע6ר וחנח כולם נמעלים בחברם
 יסוד חאש. וז״ש בהעלות״ך ממרגמינן

 באדלקות״ך חגן הדבר כיקלרמי:

 מעה ויעש כן אהר׳׳ן לחגיד שנחו
 של אהר״ן שלא שינח כבר
 מבואר אצלינו. וכעת נציין למזכרת מ״ש
 בשאלתות. בענין נר חנוכה דבעינן בעח״ב
 מצויץ בשעת חדלקח . וארשום את חנרא׳
 בענין כפול שמנח דחרי חם נגד רנ״ו
 כנפי תחיות וחם מנץ אהרץ ופ״כ אמר
 לחגיד שבחו של אהרץ שלא שינח. רשמתי

 למזכרת :
 מעו הסדר חזה חיינו סדר בהעלותך
 הוא סדר חל״ו בתורה. הוא
 ע׳׳פ מ׳׳ש חקדוש בעל הרוקח ז״ל. ל״ו
 פעמים נזכר בתורח לשק אדר ומנור״ה
 וניררת. וחוא עפ״י מ״ש כ״פ במאמרי
 חנוכח ל״ו נרות תקנו נגד אור חגנוז והוא
 נגנז בתורח ושימש בעולם לאדח״ר ל״ו
 שעות. הדברים ארוכים וע״כ סדר חזח
 של אור חמנורח חרמוזח לתורת שנננז בת
 חאור כי עוב. הוא סדר םל״ו נתורח .

 צייבםי למשמרם:
 פ׳

 לקוטי
 כמדבר פת במלח ומים במשורח וכד וע״כ
 וידבר י״י הנה דיבור הש״י הוא תורה

 נאמר בםדב״רסיג״י:
 מעב במספר שמות לגלגלת״ס לא
 1 נאמר לגלגלת״ם רק אצל

 ראובן ושמעון. עמ״ש בפסוק וכל העם
 רואים את חקולות ופירשו חז״ל רואים א״ת
 הנשמ״ע ולעח נעשח חנס חזח בגלגלת
 שלהם אשר החושים שינו את תפקידם. וחנח
 ראוב״ן שטעו״ן חמחחושי רא״יהושמיע״ה
 חנח נאמר בחםלגלגול״ת. וא״׳ח יתבאר:
 ועוד נאמר בחם לגלגולת כי ראוב״ן
 שמעדן המה נגד חדשי תמוז
 אב אשר בתם מתיילדים גלגולי נשמות
 תגרים כידוע בכל ימי עניינו ומרודינו עד

 ביאת משיח צדקינו ב״ב:

 פ׳ נשא
 מענ וידבר י״י וכר נשא את ראש
. חנח ט׳  1 בני נרשק נם הם ו

 נכתב דבור בפ״ע לבני גרשון משא״כלבני
 מררי וגם נאמר בחםג״ם ה״ם וגם נשיאות
 ראש חוא לפייסם כי גרשון חוא הבכור
 ואעפי״כ נקדם קחת לכבוד משח ואחק
 וע״כ חושם עבודת חקודש עליחם ג״כ
 והנח גם גרשון אישתני למעליותא עבור
 חבטרה ע״כ נתייחד אליו חדיבור בפ״ע.
 וגס נשיאות ראש. וע״כ נאמר ג׳׳םה׳׳ם

 משא״כ בגי מרר״י:

 פ׳ בהעלתך
 מעד בהעלתך מתרגמינן באדלקות״ך.
 י הנח יש לפרש כפשוטו. דחנח
 כל דבר שואב ומשתוקק לשורשו וליסודו
 וחנח אם תקח אבן שחוא דומם ותזרקחו
 למעלח כאשר יוסר ממנו חכח חמכריח
 ישוב לשרשו וליסודו למטח ליסוד חעפר.



 מהרצ״א
 המוציא יםפוס אם הלחם בבי ידו בעשר
 אצבעוםיו נגד עשרה מצוח הנעשים בלחם
 וע״ב עשרה םיבום בפסיק ארץ חטה
 וכו׳ וםקנו עשרה םיבום בברכם המוציא.
 ומעסה רווחא לן שמעםםא הנאמר בפסוק
 כי לחמנ׳׳ו סם ממרגמינן ארי בידנא

 מסירין אימן סבן:

 פ׳ קרח
 Dfip ויקח קרח םרגום ואתמלי״ג
 1 קרח. קר״ח דבר כהוגן על לעסיד.

 דחלוי״ס יסיו [למעלי] במדריגס מן סכסנים
 כמ״ש והכחכים סלוים אבל קר״ח אכלה
 פגה ע׳׳כ לעםיד יעלהקר״חכמ״שהאריז״ל
. והנה ח ר  צדי׳׳ק כםמ״ר יפר״ח ס״ם ק
 קר״ח לקח דבר שאינו ניקח היינו דבר
 שיהי׳ לעםיד מעלם הגבורום על החסרים:
 לא באר לן עיד מ״ש בזהר ויהי
 זהב התנום׳׳ה דהקשה למה
 לא נאמר בשום מקום כס־׳ף החנופה. ואמרו
 שם כס״ף חוא מבחי׳ החס״ד. והחסדי״ם
 הם הנצי־כים לחשפיעם ולקחחם למעה אל
 העולם. משא״כ הזה״ב. הוא דיץ אין
 לקיחחם למעה רק להכיפם למעלה ע״כ
 נאמר ויהי זהב התנופ׳׳ה עיייש. אבל לעחיד
 שלא יהי׳ פחד מהגבורוח יהיו הגבורוח
 למעלה במדריגה מן חחסדים ויהיו נלקחים
 למעה. ויהיו אז הלוים במעלה מן
 הכהכים ודש הכחוב ויק״ח קר״ח ולא
 פירש מה לקח הכה הוא מחכמח החורה
 שלקח דבר שאיכו כיקח בזה״ז לעוה״ז .
 כמ״ש ויהי זה״ב החכופח ודבר זח יהי׳

 לעחיד :

 PHI שחירגם ואיתפלינ קר״ח דבר המופלג
 בזמן כע״ש אחר סמון אחר״י מופלג

 היינו נהפלגמ הזמן ברחוק והנן:
 עוד יש לפלש ואתמל״נ קרח דהכה
 עבודח הכהנים וסלוים הם בבחי׳

 חשט״ל

ד לקוטי שלח  ל
 פ׳ שלח

 מעז שלח לך אנשים. יש לפרש
 ׳ םיבח ל׳ ך. אין זהמצוה למרוח
 ביציאה מןהגלוח לא״ילהעח החיוב לשלוח
 מקודם אנשים לחור. ח״ש שלח ל״ך .

ק פירשחי לך ל״ך מארצן וכוי:  ו
 םען־ן כ״ל נשיא בה״ם. יש לפרש
 חיבח בה״ם. דהנה א׳׳א לומר
 שהיו אלו המרגלים נשיאים דהרי מפורש
 כ״פ מי היו הנשיאים: וא״א לומר שקודם
 בואם לחצרוח נפטרו הראשונים דהרי
 אליצור בן שדיאור הי׳ במחלקוחו של קרח.
 ושלוטיא״ל. הוא זמרי הי׳ בעלבוח מואב
 סוף ארבעים שנה אלא ע״כ לומר
 שהראשונים היו נשיאים לעסוק בדברים
 הכוללים הצריכים אל המקדש. והקודש .
 והמסעוח . וחוץ לזה הי׳ כשיא לכל שבט.
 בדברים הפרטים נין איש לרעהו בין משפחה
 למשפחה וכיוצא וז״ש כל כשיא בה׳׳ם .

 אלו היו כשיאים בחוכםכ״ל:
 לעט למטה יששכ״ר (הוא בן
 1 תור״ה) ינ״אל ב״ן יוס״ף .

 (מרומז ע״י החורח יגאל משיח ג! 'יסף
 ולא יצטרן למוח. וע׳ מ״ש האריז״ל לחלמידיו
 ולחרח״ו זלה״ה שיחפללו שלא ׳מוח משיח
 בן יוסף. וזח חוא מ׳׳י החעסקוח ברזין

 דאורייחא):
 p£ אלה שמות האנשים וכו׳ ויקרא
 י משה להושע וכוי. אמר אלה
 שמות האנשים הייכו הם כשארו נשמוחם
 רק הושע ב״כ כשחכה שמו ע׳׳י משה הבן
 הדבדם . עלו זה בננ׳׳ב וכו׳ כל פיכוח

 שאחה פונה לא יהי׳ אלא בימין :
 מפא כי לחמנ״ו הם מחרגמינן ארי
 בידנ״א מסירין אינון .
 לכאורה לא נודע האין לשון מפל על
 הלשון. אבל יובן לן הדבר עפ״י מ״ש
 המקובלים נשעח בציעמ הלחם של בציעח



 מהרצ״א לה
 שרל לא מיקי׳ ע״ל והוא כדעה ר״א :
 קפל וארמוז עוד הנלע״ד העעשה שסיפיו
 י לכו רבוחימ בפסיקחא לנהי בגוי
 אחל שהי׳ לו פלה אלועה והלכו חכעי
 ישלאל לקכוחח וחעלס לעיס עאס מנה
 ופסקו לו וחלט לחביא עעוח וחזל בו
 ופסקו לו בכפלים וחי׳ כן כ״פ עד שהעלח
 למי׳ לכמח לנואוח ואח״כ כשהלכו לחביא
 ממוח אמל אוחוחגוי לחבילו חראה האין
 אני משחק בהיחודים מה משח אוחו חגוי
 המלה עלי׳ מל וחי׳ חולש בה כשבאו
 חחכמים מם המעוס ואמרו לו הביא לנו
 הפרה כיון שלאו אוחה אמרו טול לן פרחן
 שהכירו בה ע״י הסימנים המסורים לחכמי
 ישראל אמרו שם אשר נגב הפרה ב׳
 שערוח אשר הם זקופים וכיון שמעל׳ עלי׳
 עול נכפפים והם חעיד כפיפים ואמרו שם
 שהגוי מחמח עיגים נפשו המיח א״ע :
 והגד, הסימנים חללו בודאי נמסרו
 לישראל בסיני בגחי׳ חושבע״פ
 הנה אוח ו׳ במבטא בעל פה חוא ב׳ ווין
 כזה רו והכה ווין הם דומין לב׳ שערוח
 בצורה . וזח שנמסר חיבח ע״ל חסר ו׳
 בכחב רק במסורח בעל פה וכיון שהוא
 בעל פה חוא ב׳ ווין. והנח חחס־־ון מורה
 כיון שחעלח עלי׳ע״ל נחסרין הורן היינו

 . חשערוח שחם חמץ לווין :
 וליבא מידי דלא מרזי באור״חא .
 חיינו חמעשח דגו׳ שרצי לשחק
 בישראל והעלח על חפרח ע״ל ועי״ז םמיח
 א׳׳ע. והנה אוח הו׳ אוח חיים כידוע נמצא
 בכאן עייל חסר ו׳ לרמוז מה שיארע שע״י
 העלאח העול נחסר חימים לחגוי ליכא

 מידי דלא רמיד:

 פ׳ בלק
 לפו וירא בלק וכו׳ עשה ישראל
 י לאמור״י. אומרו ויר׳׳א בלק. משמע

 הוא

 לקוטי קרח

 חשט״ל שפירשו בו ח״ש ט״ל חיינו עחים
 חשות עחים ממללות והנח עבודח הכהנים
 בחשאי חוא מבחי׳ ח״ש ועבודח הלוים
 כלווה אליחם בחרמח קיל חיא בבחי׳מ״ל

 וכשלם נחי׳ חשמ״ל וזחו ונלוו אלין :
 והגה יש לפרש בפסיק ויקח קר״ח
 ולא פירש מח לקח הייכו פרצה
 להיוח כהן רקח לעצמו לסברא שחואבנחי׳
 ח״ש מנין שמו. קר ח. וז׳׳ש רקח קר״ח
 לקח אח שמו ולא רצה להיום נטפל ומחובר
 אל הכחנים חח שחירגם ואיתפל״נ קר״ח:

 פ׳ הקת

 לפג ודבר י״י. עיין במנחח שי שהוא
ף קטן. יש לפרש דהנח בפ׳ ק  מ
 חטאח שנחןהש״י פ׳ טהרה לישראל לטהר
 אוחם מכל טומאחם והוא זקיפח ראש
 שלהם הנה אוחה פ׳ הטהרה נחקבלה מסיני
 בזק״ף קטן מכלל דאיכא גדול היינו מטהרה
 שלעחיד כמ״ש הנביא וקדשקי אח שמי
 הגדו׳׳ל וכו׳ וזרקה׳ עליכם מים טהורים

 וטהרחם מכל טומאוחיכם וכו׳ :
 לפד וקחו אלי״ך לייקא. הוא כמ״ש
 הלמב״ם עיקל הטהלה במימי
 הדע׳׳ת. והנה משה הוא בחי׳ הדע״ת אשל
 ידע״ו י״י ע״כ במצוה הזאח שהוא סנולח

 הטהלה נצטוו רקחו אלי״ן לייקא י
 לפה אשר לא עלה עלי׳ ע״ל .

 י חסל ו׳ עיין במנחח שי ונ״ל
 ע ל חסל ו׳ מולה על הרהרר כלחנינין
 גס׳ יצירה המלין אוח ו׳ בהרהור הנח חסר
 אוח ו׳ להורוח אפי׳ לא הרהר לשם עול
 ומלאכה כיון שעשה בה מלאכה נפסלה :
 ולדעת ל״א לס׳׳ל עלה עלי׳ זכר
 כשירה יש לפלש להנה גס״י
 חנן המלין אוח ע׳ וכו׳ וצר גו שו״ר
 בעולם. נמלא• כיון שגאוח ו׳ הי׳ יצילח
 שו״ר הנח ע״ל חסל ו׳ להולוח עלה עלי׳



 מהרצ״א לו לקוטי בלק
 וכד כמש״ל. ע״כ דגר מואב וכו׳ כי נלק
 לימדם דעה אשר מלחמ׳ כזאת אינה נמנע

 אנושיות סנן הדבר סיעב :
 לפח ויגר מואב. מסממינן ודדד״ל
 י למואבאה. ולכא,ר׳ הלט״ד
 יתירס ואינס מתנת. ונ״לסכוונ׳ דתן אמת
 ויגיר מואב יתפרש לשון מורא וכפילש״׳
 אבל מסראוי לסתנונןלמסלא אמר וייר״א
 (דסנס סנס דבעלי הדקדוק נמניכיסכאלח
 אומרים שתן שמות נרדפים. מכ״ז זס דרכינו
 כל סיום שאץ בלשונינו סקדוש שוס דבר
 ריק. כי סגס דכמס שרשים סם נסי׳ אחד
 מנ״ז יש חילוקים לכ״א כמנין שעירש״י .
 אוי׳׳ב ושונ״א. אויב מנפניס ושונא מנחוץ
 פחד ואימה. פח״ד מל סלחיקיס ואימיה
 מל סקרוניס) כ״ס סענין בכאן סגס שורשי
 מורא ומגור סם מנין אחד . ע״כ צריך

 להיות איזס ספרש ביניסם :
P דלשין מורא הוא כשהאדם l K l J P n 
 מתיירא מן אתה דבר וימל
 לפרחים לססיח דעת מן אותה המורא .
 כי לא נאספה ונדבקה המורא בחדרי לבבו
 ולשון מגרר הוא כשכבר נאספה ונדבקה
 המורא ,,חדרי לבבו אשר לא יוכל לססיח
 דעת כרי.ע. והוא כטבע קיים אצלו עד
 שיכול ליפול לידי חולי מחמת מורא. והוא
 ענין ידועביוולי המלה השחורה. והוא לשין
 מגו״ר שהוא לשון אםיפ״ה כעכין אוג״ר
 נקיץ וכו׳. n״p הכתוב בכאן. ויג״ר מואב
 שנדבקה ונאספה המורא אצלם. מד שלא
 יוכלו להסיח דעת מאותה המורא וזה שתירגם
 דחי״ל למואבא״ה שנדבקה המורא לענמ

 קייס אל המואבים הבן:
פי״ץ פירשתי פי׳ ספסוק הן גדר  ̂ן
 יגרר אפס מאוםי. דהנה ידומ
 דנכל המניניס שבמחשבת האדם צריכין
 לחעלוסס אל סש״י ס״מ בבוא אל האדם
 במחשבתו אסנס רעס יעלס לשורש עדם
 אהבת חס״ד אהבת סגרי. אז׳ יסור את

 סאסב׳

 סוא לבדו ראס ומלא כל סמולם ראו
 ושמעו. לא סול״ל רק. וי גר מואב וכו׳ .
 וענ״פ סו״ל לומר וכראות בלק וכד. אז
 סוס משמע שראס נכלל סמאים ותשתדל
 לעשות סחבולס. אבל נאומרו וירא בלק
 וכד משממ סוא לנמ ראס מס שלא ראו
 אחרים מוד יש לדקדק. למס אמר. משס
 ישראל לאערי ולא אער לסיחון ולעוג :
ל מ  והנראה עע״י ע״ש םנניא נ
 סש״י ואנכי השמדתי את
 האמר״י מפניהם אשר כגובה אחים
 גובהו וחסון וכד. סנס כביכול עתעאר
 סש״י נעה שסשעיד אם האמר״ידייקאולא
 שאלי אומות סכנענים. אבל תדע שסז׳
 אומות סן ממס p ז׳ מדות לסט׳׳א חג״ת
 גהי״ם למלכבס סעמא׳. וז״ש סמלגלים
 וכל סמס אשר ראינו נסוכה אנשימדו״ת:
 והנה קבלנו סידוק ק כבוד אדומ״ו
 סרב הקדוש יי׳ מוס׳ יעי״צ
 זציק״ל.הכגעגי חס״ד דסט״א לשון הכגע״ה.
 הדת״י גבורח דסט״א לשון חת״ת. סאמרי
 ת״ת דסט״א מלשון את וכוי. האמר״ת

 סיום וכד .
 והנה ידוע נקדושס יעקב אבינו אחח
 בעדת תפארת כדכתיב

ן אתפאיר:  ישראל אשר נ
 והנה ידוע עדת ת״ת כביכול סוא
 מיקר שימור קומה עולה למעל׳
 מד םמדריג׳ מליונ׳ רורד למעי וכו׳. והנה
 זס למומת זס נסט״א האמר״י אחוז במדת
 ת״ת. מ״כ הי׳ כגובה ארזים גבהו וחסון
 ומי מ״כ אלו סב׳ מלכי האמר״י םיו שומרים
 לכל ארץ סכנענים. וסכס זס סוא סנרא׳
 בפירוש ספסוק וירא בלקםוא לבדוראס
 כי סי׳ חכם גדול נכישופיס ואיצטגנינות
 סנס סוא לנדו ראס אשר עשס זאת
 תפאר״ת ישרא״ל. לאער״י ס״ח דסע״א כי
 לולא זאם לא סי״ נעולם מי שיממד נגד
 האמר״י. אשר מונס ארזים גבסו וחסץ



 מהרצ״א לז

 לפט כי רב הוא. לכאור׳ הוא מן
 י החימא. הנחינח מעם הוא לפלא
 דהכה ההקדמ׳ וירא בלק וכו׳ ראה הוא
 אשר מלחמחם הוא שלא כדרן הט3ע רק
 יד הש״י עשח׳ זאח. וא״כ אין ממצור
 להש״י להושיע 3רב או 3עעט ולמה אמר
 בנחינח מעם ב״י ריב הוא. ר״ל הפירוש
 הוא עפ״י משיל וירא בלק שהוא לבדו ראה
 נמשקופי דחכמחא מה שעש׳ ישראל לאטר״י
 ויג״ר מוא״ב כי בלק ליעדם דעח מהו
 העטן. הכה מוא״ב הם בחינם חבמ״ד.
 לסנדא ע״כ הם המבוככי ולא אחר. והכה
 מדח החבמ״ה כקרא ריב. כי מנין רב
 הוא שמלמד חכמ׳ למלמידיו המקבלים ממכו
 וזה ויגר מואב מפני וכד כ ריב הוא
 היינו מואב הואר׳׳בשמדחו עדחהחבמ׳ה
 דסע״א עי כ הם החבוככו דדעו מה שלא

 ידעו שאר האומומ הבן :
 ל״צ וישלח וכד אל בלעם בן בערר
 י עיין במכחח שי. איממסר סימן
 המסור׳ מקום שיפה כח חגן חורע כח
 האב מקום שיפה כח האב הורע כח הגן
 הייכו במקום שנכחב בנ״ו בע״ר הכה ככמב
 ו׳ יחיר׳ בחיגח בין ככחב בע״ר חסרו׳
 ובמקים שככמב בין בעו״ר אזי בערר
. עיייש. חכי ככבד לפי״ז מאמר  מלא ף
 ר«״ל בניו בעיר שאביו הי׳ טפל אליו
 בננואמו והי׳ הו׳ גדול מאביו ולזה שם
 האב חסר ומיבמ ב״ן מלא ו׳ ונרמז הדבר
 נאום ו׳ כי הנה הנבואי באח׳ אופן שחה״
 הנה הוא ע״י דביקוח חמחשב׳. והנה אוח
 ו׳ רמז להרהור כדחנן בס״י המלין אום
 ו׳ בהרהו״ר וכו׳ נמצא ממחיל׳ הי׳ במור
 במדריג׳ זאח ובלעם בנו מפל אלץ ואגדכ

 נחחכם בלעם וסי׳ בעור טפל אליו :

 פ׳ פנחס
 לצא וידבר וכו׳ לאמיר לדזת״ח

 י לחםוודע

 לקוטי בלק

 האהבה רעה רבטלנה מלבו וכן בירא׳׳ה
 מאיזה דבר בעולם . יעלנה ליראח הש״י

 והירא׳ רעה חחנטל :
 FOPH כחבנו כבר בפסיק וכי תאמר
 בלבבך רבים הנוים האלה
 וכוי לא תירא מהם. הנה לא אמר אל
 חאמר בלבבן כענין שאמר אל תאמר
 בהדוף וכו׳ בצדקתי הנה קא פסיק
 נסכינא חריפחא שלא לומר וכאן לא אסר
 הדבר. שלא לומר. רק אמר וכי תאמר
 בלבבך רבים וכו׳ לא תירא מהם כי
 כן הוא דרך הצדיקים כל מה שמראין לו
 לאדם נעוה״ז הוא שמזכירין אוחו באיזה
 דבר הוא צריך להשיזמש אם מראין לו
 איזה אהבה מוגשמח הנה ׳סירנה ממחשנחו
 ויעלנה למדח שורש אהב׳ אהבח הש" כ׳
 בדבר הזה הזכירוהו מן השמים להחהלן
 כעח במדח אהבה וכן כשמי־אין אוחו איזה
 מורא לא חחקע המורא בלב רק ידע נאמני
 שהזכירוהו מורא שמים ממילא כשיחשיב
 במורא שמים אזי יחקע הדבר בלבי והירא׳

 העולמ״ח חחבטל ממילא בשורשה :
 ועפ׳׳י דברינו הנ״ל הנה חיבח שורש
 מנויד היא חקיעח היראה בלב
 בלי הפסק. וזה אין לעשוח בשום מין מורא
 רק במורא הש״י וז׳׳ש הן נו ׳ר ינו״ר(אמח
 שמהראוי לחקוע הירא׳ בלב ליסוד מוסד
 לעולמים) אפס מאיתי (הירא׳ החקוע׳
 חה״ רק מאוח׳ היינו מיראחי יראח שמים
 אבל הירא׳ העולמיח חיסר כרגע ע״י
 המלאח הירא׳ המיגשמח אל שורשה יראח

 הש״י. הנן הדבר מאד)־
 וכבר כחגנו בחיבירא קדמא׳. ענץ
 ויגיר שהמורא ה׳־׳ בעבור
 םיחרן עו״ג. שהיו שומרים כעין מזיזה
 וכסחלקו הכה בקדוש׳ לשמיד במזח׳ הנה
 שמוח הכחובים בצד סשכי מכיןיג״ר והכה
 זה לעומח זה בקליפ׳ סיחוץ ערג בגימ׳
 יג״ר ע״כ נכמב ויגיד ולא וייר״א כחבנו

 במ״א באריכוח:



 מהרצ״א
 המובום כשיורדים ממקום פליק לירד אל
 הםחםונים אזי כשיורדים דרןמדמהצםרן
 יושבים בדין וממיינים אם ראדם הם
 הםחםונים לאוםן הטובום ובאם אינם ראוים
 אזי מםעכבים ההשפמום הטובום לשם .
 ונשארים שם בגניז׳ והנה בבוא האיש
ת י״י ומםנהנ במלים הדין לנקום  היד״א א
 נקמם הש״י מאם הרשמים. אזי הנה שכרו
 אםו ליקה אוםן המובום הצפונות במדם
ב טובך אשר צםנ״ת  הצפון וזהו טה ר
 וכי׳ עיי״ש. והכה אומר הכמוב לידאי״ך
 דייקא. אומן שהם אחוזים במדסהירא״ה
 צםרן פעלם לחוסים בן ננד בני אדם היינו
 החוסים בהש״י ומוסרי׳ נפשם. והם טתננדי׳
 אל בנ״י אד״ם (דמורדי׳ במאריסון ואיםקרון
 על שם אדם קדמא׳ כענין שאמר בזהר
 בפסוק וירד י״י לראום וכר אשר בנו
 בני האדם) לוחמים עעהם. והנה לסי״ז
 יםבאר דברי המדרש שהוקש׳ לו למס הוא
 ההקדמ׳. םינח״ס בן בו׳ הל״ל דבר אל
 םינחש בו׳. וגם למה פינח״ס זה מלא
 בכ״מ. אן הוא אמר הקנ״ה למשה בדן
ד שיהי׳  הוא (היינו שהוא מלא י׳ בכימ כ
 מספר יצח״ק מרח הדין כי סי׳(מק למשים
 דין ברשעים) שימול שכרו(רב מוב הצפרן

: ( ן  במדם הצםרןוסדין הנ
 לצג לכן אין לכן אלא שנוע׳ כמד״א
 1 לכן נשבעתי לבים עלי וסנס

ק אטד סייכו אמור  אמר הש״י למשה ל
 לו בשבוע׳. סוא עפ״י םנללש נםרגום
 סמיומס ליונםן. הנני נותן לו וכו׳ סייכו
 שסבעיח סש״י שישאר חי וקיים דנא דבשל
 לישראל באחלים סיעים. וסנס יש לחוש פן
 ס״ו לא יסיו ישראל ראוים לגאול׳ והנס
 נשבע לו סקב״ס םשנוע׳ נסכרח שםםקיים
 אפי׳ לדמם ר״א בחלק שאמי שסגאול׳
 סלד׳ נסשונ׳ ואם לא ישונו וכו׳ הנס
 גם לדעסו בעל ברסן סיא שהמקיים
 השנוע׳ שנשבע לפינחס הוא אליהו שינא

 ועשי

 לח ללןלטי פנחס
 להתוודע ולסגלומ פינחס אשר הי׳
 בן אלעזר נתסווס ק לאסק כי נמעבר׳
 בו נשעתנדב ואניסוא וסוא הודע׳ למרות
 נעשוס סאדם אזס מצות כתיקונ׳ באלו
ת אזה צדק לסייע לו למור׳ מ  בעיבור מ
 ולמבוד׳ כידומ הממש׳ שהי׳ בימי האדזיל
 אשר האדז״ל קם בפני הרב מויה שמואל
 ד אוזידא. ואמר למהרח״ו שהוא קם בפני
 נשמת רפב״י שנתעבר׳ נו על שקיים מצות
 גמילות מסד שזה הי׳ מדת רפנ״י עפ״
 הדבדם האלה יתכן שפיר מה שפירש״י
 והוא מפ״י דבדהם ז״ל לפי שהיו השבעים
 מבזין אותו. הראיתם 3ן פונר זה וכו׳
 לפיכן בא הכתוב ייחסו אמר אתרן עכ״ל
 ללכאור׳ יקש׳מה הרוחנו בזה ובמה יסכר
 פי המבזים הלא הכל ידעו שהוא נין אהק
 ואמפי״כ היו מבזים אותו הלאיםם ק פועי
 זס וכו׳.לםולומ שאלמזל נשא אשה מבנות
 פועיאל זס יממ. ומלד אמ פינחס חס
 איט ממלס אמכס מס שסוא נץ לאסק.
 אבל לפי סנ״ל דכוונמ סכמוב סיא כן
 פינחס שסי׳ 3ן אלעזר סנס נעש׳ בן אסק
 שנממבמ נו נשמומ בני אסרן נדב ואביסוא
 איכ סוס פינחס בן אלישבע ולא בן בש
 פונראל ודש לפיכן בא הכמוב וייחסו אחר
 אהרין הוא בן לאלישבע שהימ׳ בש מלכים

 אחומ נחשון :
 לןצכ פינחס דנה האיש הקדוש הזה
 בהזכיר שמו בכלאומימא מלא
 י׳ ומנה הוא בגימ׳ יצח׳ק שהוא מדש
 הגנור׳ והרץ. והנה פינחס הי׳ מוכן לעשוש
 נקם ודין ברשעים עיכ שמו 3נימ׳ יצחיק
 עפי״ז פירשמידבד העדרש נמחילמ הפרש׳
 פינחס ק אלמזר אמר הקב״ה ברץ הוא
 שימול שכמ עיכ והנה חוא לפלא. והנה
 פירשמי עפ״י הכמוב טה רב טובך אשר
 צפנית ליראיך וכד כשב הרב הקדוש
 בשער אורה. אשר במדמ צפרן מדמ
 הגבול׳ והדין. שם גטזים רנ עונומ. כי



 מהרצ״א לט
 ואמל הכוונה הוא על משלם תלים אשל
 הם מחולקים נץ דיני מעונוח לדיני נפשוח.
 והם מגואלים נמס׳ סנהדלץ. דדוקיק
 גזה םיגם כ״ל, סייט כללו״ת המסמל

 שהוא משלה. הגן:
 ל.צן וישבו אותנו דביר . מילש״י
 י (מפ״י לגלי ח״ל) באיזס לשץ
 הם מדגלים. הנה מדי זיל הוכלח לסלש.
 כי חיגם דב״ר מיומי דהול״ל דשנואוםנו
 אח הדרן וכד ומדקאמל דביר. מ״כ
 הוכלח לפלש מה הוא, אגל לא נדמ מסו
 ההכלח למלגל לידמ באיזה לשון מם

 מדגדם:
̂״ל עפ״י פשועו. דהנה במל ספלגס  ו
 נאמל. הן עם וכד ושמה אחת
 וכף (הייט שהיו מלגלים בלס״ק). ועתה
 לא יבער וכו׳ (כי לשס״ק מסוגל להצליב
 כי סמולם נגלא גלה״ק . ונמצא כל דבי
 שגמולם אשל יקלא שמו בלה״ק םוא שמו
 האמיםי משא״כ גשאמ לשוטם הוא כיטיים.
, מ״כ  כמין צפצוף המומום. הגן הרגל)
ה וכד ונבלה שם שמתם ב  אמל הש״י ר

 ומ׳ :
 H כפי הנלאה, מממנים . היו
ל  מכידן גלה״ק נם אחל מ
 הפלגה. הלא תראה מבואם ישמי׳. ביום
 ההוא וכד חמש ערים באמ״צ מדבממ
 שפ״ת כנע״ן. אבל יראי לא היי זה סלשון
 להם למיקר כי כשבלל י״י שפם כל מארץ
 וחלקם לעי לשק. הנה הכנמני מואנחשב
ק ותשכח. רק אמפי״כ  מן חע׳ אומות מ
 סיומכיח בלה״ק. ומ״כביחט ב״י. באיזה
 לשון הם משתמשים. אם בלס״ק. מוי יש
 להם הצלחה. כמ״ש הש״י במר הפלגם .
 ועתה לא יבצר וכד. אבל אםמשחמשים

 בלשון אחר. יחיו לטשיםה:
 לאומר לן עוד. סנס קויס עי
 העריות. אמי חש״י כמעשה
 אע״צ וכו׳ וכמעשה אין כנען ובד לא

 מעשו

 ללוטי פנחס
 ויבשר הגאול׳ ב״ב. וחנח השבוע׳ הזאת
 נלמדת בג״ש נאמר כאן לק ונאמר להלן
 לכן נשבעת״י כר. הנה ג״ש נגד מדת
 רחרם. ומדתרחרםזה סגולתו הוא רחרם
 יכמר מון ולא ישחית והנה זה מדת כנ״מ
 הוא השיב את חסתי וכד ולא כליתי
 ומ׳ לכן אמר. אמרר לו שבוע׳ בתיבת
 לב׳׳ן שהיא עפ״י ג״ש ועדת ג״ש נגד רחו״ם
 אשר חוא מכפר עץ ולא ישחית וכד
 ודחפתי אשר ארחם אעפ״י שאינו מנון
 אעפ״י שאינו כדאי תהו ג״כ שיש לפרש
ד הוא שיעול  המדרש סנ״ל אמר סקב״ס כ
 שכרו כמו שסוא סשיב אמ חמתי ומ׳

 ולא כליתי וכד לכן אמר וכו׳ :
 לצד שלום ו׳ קעימא כבר מבואר
 1 אצלינו בפימש ו׳ קנדמא רב

 סדמומ ולכל סדימומ רמזים יש מל קץ
 סאחרון :

 הקץ לאלח תחלק הארץ בנחלה
 1 1 וכד אך בנורל יחלק וכד עפ׳״י

 הגודל וכד מיץ ברש״י וסנס פירשמי סדבר
 עפ״י מ״ש במ׳ מסמי אל אשר יצא לו
 שם הוא הגורל וכו׳ ועיין ברש״י דסוא
 מקרא קצר דהל״ל אל מקרם אשר יצא
 לו וכד וכמבט נזה הנס חסר מיבמ מקום
 היינו דאק צבי כמיב בה והנה זה סטלמ
 א״י כל אשר ימרבו יושבי׳ מישראל הנה
 ימרב׳ המקום נמצא קודם הגורל לא הי׳
 אוחו המקום בפועל עד אשר יצא הגולל
 נולד המקום ע״כ קודם מגורל חסר תיבות
ק תדבר. והנה בכאן נעי ניעא  מקרם ס

 לרב [חסר ססיום]:

 פ׳ דברים ת״ר לפ״ק
 לצו ואצוה אתכם וכד את כ״ל
 1 הדברים וכד. פירש״י אלו עשרת

 מדברים• שבץ דכי ממוטח לדגי נסשומ
 ע״כ. כרנמו לרעמי לתקדבר סינמכ״ל.



 מ להוטי דברים מהרצ״א
 כי הוא למעל׳ מן שכל האנושי (וידענו ג״כ
 עפ״י החול׳ כי הש״י לא יעומ משפמ .
 ואדרבא מלרן הטוב להיטיב לבלואיו .
 ובעבור זה ברא אח העולם בכדי להיטיב

 לברואיו) :
 לאבן חקשה למה לא הודע הש״יזאח
 לבכי אדם . ולא הטביע בעין
 שכלם להשיג זאח ההשכל׳. הכה משכיל
 וסדע כבר ידוע לך שמדרך הטוב להיטיב.
 וכל הברואים ברא על צד ההטב׳ המיועדח
 להם. דעמם. צביונם. וקוממם . ואלו הי׳
 יודע הש״י. אשר הוא למובמ המין האנושי.
 שישיגו זה בשכל ג״כ (היינו האיך יצדקו
 ביחד. הידיע׳׳ה ובחיר״ה) בודאי הי׳
 משכילם גם בזה. אלא ע״כ היודע טובם
 כל כנראיו. ידע שיוסר טובה הוא שיאמנו
 הדברים עפ״י אמונמ הסוד . ולא מס״י
 מחקי שכל האנושי. ע״כ כוונח דברי

 החסד לרעמי :
. אנחנו \ 2 T עס״י הדברים האלה r \ ) 
 בעניינו. הקרבנו אל השכל .
 כמה מנינים. להמבונן בשכל מה סיא
 הטובה! שלא נשכיל במחקר האמשי איכומ
 ידמה ובחירה . רק נאעינם עפ״י אמונמ

 הסוד. ואומר לך בכאן אחמ מהנה:
 הגד, אמר הנביא. ראיתי את י״י
 וכד וכל צבא השטים וכו׳
 טיטינו וטשמאלו. ודרשו חז״ל. וכי יש
 ימין ושמאל למניו . אלא אילו מיימינים
 לזכומ ואלו משמאילים לחובה. וםנס נמש׳
 הדבר עפ״י המשפט. כ׳ מלך במשמט יעמיד
 pb. ע״כ אומר כ״א סנרמו מפ״י המשפט
 ויצא הרץ עפ״י המשפט. והנה הגם כי
 חטן ורחום הוא וחסן מסד. מכיז מלך
 במשפט יעמיד ארץ. ואין מקום למשומ

 שלא כמשפט :
 (T^SH משפט םוא פפ״י שכל. כמס
 המשפט בביר של מטס שוממים
ם מ ח  לםפניש פפיי השכל. ואין מרחמין נ

 עשס

 סטשו. הנס עיקר חטא סכנענים, הי׳
 זנוח . והנה אמר הש״י לאברהם כי לא
 שלם עון האמרי ומי. והנה ידומ ברימ
 הלשון מכוון נגד ברימ המעור. והנה ע״י
 דיבור הלשק יוכלו לידע אם נממלא סאמם

 בזנומ. ויוכלו להם כרגע :
 לעוד יש למ לפרש בענין שם ע״ב .
 אבל יראמי להרחיב הדבור .
 מבלי הקדמי מעולה מרבומינו הקודמים .

 אבל ציינמי למשמרמ :
 לןצה רבאו עד נחל אשכל. ופירש׳*
 י מגיד שנק׳ מיש סופו. והן אממ
 שק הוא פשט סכמוב. ויבאו עד נחל
 אשכל. משממ שכבר הי׳ נקי שמו נחל
 אשכל, המגיד מראשים אחדמ קראו כן
ק הוא בפ׳ שלח , למקום  מגראשימ. ו
 סםוא קריא (לשון יחיד) נחל אשכל על
 אורמ סאשכל וכד ולא נדמ מי םוא סיחיי
 חקורא. דאיא לפרש מל סמרגלים. דסל״ל
 קראו. וגם לאס״ל לסיים. בנ״יישרא״ל.
 רק אשר כרמו משם. מ״כ לומר. אשר
p קר״א. כביכול סימיד ומיוסד קרא 

 מבראשימ . על אודת חאשכל וכד:
 1הגה רש׳׳י ז״ל פירש. מגיד שנק׳
 מ״שסופו. הנה מהראוי להמבוס.
 צורן סגדס זו למס . אבל מדע שזססוא
 יסוד סמור׳ נמאממ לנו עפ״י סמור׳ .
 ׳דעמו ימ״ש בעמידומ, ואני ידעת״י כי
 לא ימן אמכם מלן מצרים לסלון. ונמאממ
 לנו. סבסיד שסיא חפשימ ביד סאדם .
 דבזולמ זס אין שכר ועונש ע״כ לומר שאין
 סידמ׳ מכרחס וסנס ילאס שכל םאטשי .
 לםשיג זס. ב׳ ספכיים בטשא אמד. וסם
 יסדי סמורס. וכל מס שדברו בזס אינו

 מספיק לרוומ סצמאון:
 אבל םאממ סוא כמ״ש םמסיד בסרס.
 לסיומ ב׳ העניינים מסאמסים
 לט מפ״י סמול׳ אנו מחוייבים לסאמינם
 עפיי הסוד. ולא נחקור בשכל סאטסי .



 לל,לטי דברים מהרצ״א מא

 בכאן אמוכח ידעה ובחירה עפ״י המורה:
pri ל?״ש רם״י. מגיד שנק׳ ע״ש סיפו 
 לנו מאוד להגדה זו. והוא יסודי
 המורה וממילא כיין שגגלה לנו ח זה •
 הנה חעץ הזה נרם לכו בל םגלץמ. וכלו
 כל הקיצץ. ואץ הדבר מלוי אלא במשובה.
 הנה צבא השמים עומדים להימין ולהשמאיל
 ואנחנו בשאון המלביום הצללנו וא״א לנו

 לעשומ חשובה כשורה :
ק וככ״ל.  להגה מלן במשפט יעמיד א
 הכה במקום המוא שנרם לנו
 כל הנליוח. הכה שם מבואר במורה אמונח
 ידיעח ובחירח. ואנחנו מאמינים זה למעלה
 מן חשכל וחכמה. אזי מםמטינו חרק .
 להושיע לנו למעלח מן חחכמח מאיץ יבא

 עזרי. הבן מאד הדברים :
. פירש״׳ מניד שא״׳ ו נ  לןצט וירדו אלי
 י גבוה מכל הארציח. צורן הגדה
 הזאח בכאן. שהי׳ להם להשכיל. שבודאי
 הארץ הזאח שייכת למקבלי החורה. כי
 אוירח מחכים מון שהוא גבוה מכל תארצות
 ע״כ אמר זה להם במוסר. ע״כ ויורד׳׳ו
 חסר י׳ חחכמה היינו שחסרו להשכיל

 בחכמח :
 ף ויאטרו טובה הארץ וט׳

 הנח יחושע וכלב חם שאמרו
 טובתה. ושאר המרגלים חוציאו דבח. וא״כ
 מה זה שאמר להם זה במוכחסו. הלא יש
 להם להשיב אחרי רבים להטוח. אבל הוא
 שחוכיחם שהי׳ להם להשכיל ולידע שאומן
 הב׳ אנשים. הם העיקר חיודעים מטובם
 הארץ. כי הם מן ב׳ השבטים יהודא
 ואפרים. אשר מחם יחיו חחרץ משיחין .

 משיח בן דוד ומשיח p אפרים :
 לזד, שפרשנו במקימו שאמר חש״י למשח
 איש אחד איש אחד לממה
ל נשיא בד&. אמר ב״פ  אבוחיו חשלחו כ
 איש אחד. חיינו חכוונת על ב׳ אנשים
 חללו. ואמר כל נשיא בחם חיינו אומם

 שיחי׳

 עשה היוצר כל הוא אלקינו כחפץ לחצדיק
 עם זו ישראל עם קרובו. אפילו אם
 מחח״בים ח״ו בדין. הנה עיקר העונש
 הוא. לחיוח חבחירח חפשיח הגם שהידיעה
 אצלו ימ״ש. עכ״ז חבחירח ביד חאדם
 חפשיח לטוב ולמוטב. וחנח אינו מושג זח
 בשכל (כי לא הטביע חש״י זאח ההשכלח
 בשכל) רק נאמין זה עפ״׳ החורה אטונ״ה
 למעלה מן השכל והחכמה. נמצא לפי״ז .
 חנם שתש״׳ חוא מלן חמשפט. וח״ו ישראל
 מחחייבים בדיןעפ״י חמשפט שחוא בשכל
 וחכמח(וחסד חוא למעלח מן חשכל)חנח
 אמר חש״י. כיון שכל עיקר חחח״בוח חוא
 לחיוח שחטאו ח״ו בבחירה. ועל חבחירח
 הזאח חי׳ ידיעח. רק שאץ חידיעח מכרחח.
 וחנח אינם משיגים זח בשכל וחכמה. רק
 באמונח חחורח. למעלח מן חשכל וחכמח.
 א״כ מגיע לחם עבור ז*%׳ חחכך חגמור

 שהוא נמעלה p חחכמח :
 לזה שפרשנו אשא עיני אל ההרים
 (ואראה) טאיץ יבא עזרי (עזר׳
 בא מן איץ למעלח [מן] חחכמה כי חחכמה
 טאי״ץ םמלא ממילא חיא למעלה מן

 חחכמח) :
̂ה מרי שלן לפכין חש״׳ לא ציה  לה
 לשלוח מרגלים והם אמרו
 כשלחח אכשים וחטאו בזח. עד שאמר
 חש״׳ שיחן מקום לטעוח בדברי המרגלים
 וכצמח מזה כל חיסורים והגליוח עד היום
 ויבכו העם בלילה ההוא בכי׳ של חכם
 בט. וכקבע לדורות (עד ישקיף ויראהש״י
 מן השמים) והנה מה שהגיע לאבותיכו
 עוכש כזה על שחעאו בבחירה ושלחו מרגלים

 ושמעו לדנר־הם ומאסו בא״י:
H תראה למקום ההוא קרא(הש״׳ J F H 
 מבראשית) כחל אשכול. על אודות
 האשכול. אשר כי־תו משם ב״י (הרי היתה
 ידיי-יהו ית״ש ע״ז מבראשית ע״כ לומר
 שאין הידיעה מכרחת). היי לן מפורש



 יבריס מהרצ״א

 עירו ער ארנון. וישראל לקחוהו מסיחון.
 לזח בא חכמוב כמשק שמבראשימ לא
 נחמי לו בירושח רק אמ ער. משא״כ מה

 שלקח שיחון עירו :

 פ׳ ואתחנן
 לה ואתחנ״ן (להבין לשון ואתחנ״ן
 ר״קא) אל ׳-׳י בעמ ההוא (מאי
 בעמ ההוא דייקא) לאטד (מהו חלאמר)
 כבר רברנו בזה כמה עניינים. והשמי)
 נימא. בע״מ ההו״א. דייקא כשנמן ארץ
 שיחון ועוג לראובן וגר וחצי שבע מנשה.
 וכתב ערן חאדז״ל. שחיצרכו ששבעים
 להישאר מחוץ לגבול א״י .
 ראוב״ן על שחי׳ מחשבמ יעקב ברחל .
ק בג״ד נאמר ומקח אמ זלפח וכו׳ וממן  ו
 אוחס וכו׳ ולא נמלכה ביעקב(הגם רקדושמ
 יעקב שגבה למעלה ראש. עכ״ז לפי
 קמשמו. הי׳ כנראה איזה חסרון) וטנש׳׳ה
 נולר מאסנמ במ רינה שנמעברה משכם.
 נמצא יוסף כולו קדש אסנמ חצי׳ קדש
 וכוי. ושני בנים נולדו להם. ע״כ חצי
 השבע נשאר מחיץ לגבול. ע״״ש בדברי

 קדשי :
 והנה בע״ת ההרא. כשראה שאלו
 השבעים נשארו מחוץ לגבול .
 על שבמולדומם הי׳ קצמ מיחוש. הנה אז
 בע׳׳ת ההרא . המחיל משה להמפלל .
 שהוא יבא לאק. דהרי מולדמו. הוא
 בקדושה עצומה. ובייחוס. וילן איש מבימ
 לוי ויקח אמ במ לוי. הושיבה באפריון .
 ומה״ש חיו מרקדין. כנודע מרז״ל. א״כ

 ראוי הוא מאד שיכנס לארץ.
 לשון ואתהנ״ן הייט הזכיר מדמ
 וחנו״ן. שבמורה שבע׳׳פ הוא
. וזהו לאמ״ר  כנגדו מדמ בנ־ן אב. הבן
 לדורומ. מה מאד מועיל לאדם בנין אב
 שלו. הייט כשנבנה בקדושה ובמהרה וב״חיס:

 ויש

 מב לקוטי
 שיחיו חנשיאים באחרימ הימים:

 ףא אשר הוי׳ אלקינו נתן לנו .
 אמר שם מלא. ׳משרש עפ״י מ״׳ש
 הרב מויו״מ. לממ בברכמ ממורח אומרים
 ברט אמ הוי׳ ומי. ובברהמ״ז נברן אלקינו
 ואמר דחנמ מזון ומחי׳ הדין טמן שהש״י
 שברא אמ בריומיו ׳זונם ויפרנסם כיון
 שמוא בראם מ״כ מברכין בברשמ״ז. נברן
 אלקיט שם הדין. משא״כ נמינמ ממורח
 לנבראיו. לגלומ לשם מסמורין דילי׳. שוא
 רק מצד החס״ד וחרחמים. ע״כ מברכין

 ברכו אש הוי׳. שם חחסד וחרחמים :
 1הנה א״י חקדושמ מסיגלמ למורח .
 אוירא דא״י מחכים. ועובהג״כ
 לפרנסה למזוטמ. וזה עובה הארז אשר

 הרי׳ אלקינ״ו נסן לנו. הבן :
 לב ותהינו לעלות ההרה. ממרגם
 ושריתו״ן למיסק למורא. נראה
 דמפרש. ותהינ״ו מלשון תה׳׳ו. ממילא
 למי׳׳ז. ותהינ״ו. היינו המחלמם להמהוומ
 הדבר. וזה ושריתו״ן. הבן עפ״י הדקדוק:
 לנ רב לכם ס״ב וט׳. ל״א ל״א
 שבועה. אם ל״א כאשר וט׳
 אם ל״א זאמ וט׳. וזהו ויקצוף וישב״ע
 לאטיר. לדורומ. ב״פ ל״א הוא שבועה.
 והנה שם אלקים. הוא ה״ן ל״א. כט״ש
 חטו״ע ה״ן ל״א ידוע להוי לן מלכא וכו׳
 והנה זדן ה״ן שטעה ל״א ל״א שטעה.
 והנה כאשר נשלמה השטעה שהימה ל״א
 ל״א אמר הש״׳ רב לכם ס״ב בגי׳ ב״פ
 ל״א מ״כ ס״ב חסר כמיב. וכבר דברנו
 במכין והי׳ עק״ב משמעק. ב״פ ה״ן. ב״פ

 ל״א :

 לד כי לא אתן וט׳ מארצי וכר .
 כי לבני לוע נחמי אמ ער
 ירושס. יש לדקדק. למה פרע אמ ע״ר .
 סול״ל. כי לבני לוע נממי׳ כמ״ש בעמון.
 אבל בא למרן דהאין יסכן• שנמן למואב
 כל ארצו בירושה. והד סיחון לקח אוץעואב



 למוטי ואתחנן מהדציא מג

 הוסיף טלעיל״א.י״ל נשמיס מניח נפסח
 משמע משמים םיהמים :

 רח ובארץ ושליט בארעא. כל
 הפסוק מלגומו סמוש וצ״ע לב .

 ואץ הזמן מספיק כעם :
 לט אל תוס״ף דבר וכו׳. מלא ו*
 דין. ואילן למשלי. אל תוסיף
 מל דבליו. דש לפלש המשולה. עפ״י מיש
 הלאשונים שיש שימול מוגבל לאדם כממ
 ליבולים יהי׳ מלבר כל ימי מייו. ממילא
 כשילגה האלם ליבולים ללא לולן. ימעמ
 חיותו (וסיעp ויהי האלם לנפש חי׳
 מתרגסינן לרוח םמלל״א) כמ״ש נפשי

 . יצאה בדבח .
 ול£י״ן תהי׳ רמיזת המסורה. אל מוסף
 דבר. שלא ידבר האדם דברים
 כוספים. והעעם אל תוסף מל דבריו. כ׳
 לא תוכל להוסיף על דבריו יתי. מיינו
 כמה שהנניל לן דיבורים סש״י בנזירסו :
 לי ואתם הדבקים בי״י וכו׳ מתרגם

 ואמון דאדנקתון בדחלתא די״י
 וכו׳. הבן מ״ש שלמה יראת י״י לחיים.
 מבין הדבר עפ״י מיש גזהר נהורא מכלא
 שצי ואכיל. וישראל דבוקים בנהורא מכלא.
 והם חיים וקיימים לעד תה שמירגם .

 קייטין כולכון וכו׳ :
 ףיא ראיה לטדתי אתב״ם. המייל
 לשון יחיד ראיה. וסיים ברבים.
 למדתי אתכ״ם. ונראה דרמז. אינו דומה
 יחיד מלומד מפי רבו. לרבים הלומדים מפי
 רגם שכל מה שתגדל הישיבח של ח״ח .
 רואים כל יחיד יותר ויותר. תיש ראיה
 (אחח חיחיד ם״ט כ״א מישראל) למדמ׳

 אתכ״ם (ברבי״ס):
 ליב רש לרמז. דהנה האור סראשק .
 הי׳ אדם ריאה בו מסוף העולם
 ועד סופו. וכשצפה הקניה מעשיהם של
 רשעים. גנזו לצדיקים לעחיד לנא. והיכן
 גנזו נמורה. וכל מה שהאדם מתעסק

 ניומר

 רו ויש לרמז עוד. בע״ת ההרא.
 דייקא . וענין הלאט״ר. נעמ
' אין סימון ועוג. לב׳ מ מ כ  החוא. לאחר ש
 ממומ וחצי הממה כל שבע מקבל מצירוף
 מיוחד מן שם הנכבד שיש לו י״ב צירופים
 והנח נ׳ ממוח וחצי הממה. המה צירופי
 ב׳ הייות וחצי הוי׳ נגי׳ ס״ה מנין טזוזה:
 עמ״ש נמ״א נענין םיחו׳ן ועו״ג .
 שהיו שומרים אח הכנענים .
 שהי׳ נקליפה. להנדיל. כעין טזת״ה נקודש
 העומדח על הפחח. שלא חמס הקליפה
 אל בימ חקדש. כן קליפמ סיחק ועוג .
 היו שומרים. לבל תכנס הקדושה אל
 הכנענים עיץ במגיע. סיחוץ ערג בגי׳
 יג״ר. להבדיל. מכין השמות הכתובים אחורי
 המזתח מזו בטוכסז מזו שהם משוגלים
 לשמירה. וכבר נסמכו דברינו בדברי המדרש.
 והגעתם אל המשקוף ואל שתי הטזוזות

 חייכו בזמ סיהרן ועו״ג :
 \T\ST כשמע מבואר מדברי מדרשיהם .
 אשר סיחמ ועונ היו כעין מזוזות
ס הקדושה מ  שומרים אח הככעכים לבל ח
 אל ארץ ישראל. וכאשר באו ישראל. הכה
 סילקו מקודם אח המזוזה העמאה. וקבעו
 מזוז״ח קדושח חייכו ב׳ חמעוח וחצי המעה.

 נ׳ הדוח וחצי הוי׳ בגי׳ טזוז״ה :
 ?{יין נזהר. נעכץ ההולן לביהכ״כ
 להתפלל. ׳חעמף בציצי״ת. ויניח
 תפיליץ. דלן לביחכ״כ. ויניח ידו על
 הטזוז״ה. ועליו חכחונ אומר ישראל אשר

 בן אחפאר. וחקונל מפילחו.
 H^HI רמז משח ואחחכן אל י״י נעח
 ההו״אשקנע טזודה ככ״ל. וגם
 בעת [רומז] לציציח וחפילין. נחפילין יש ת״ג
 תיבין ובפ׳ ציציח ס׳׳ט הינץ. ס״םבעית
 הרי, לן ציציח חפילין מזתה. וזהו לאט״ד.
 למרוח שאלו הג׳ מלוח מסוגלים לחפלה:
 רז בשמיים . מחרגם. בשטי״א
 טלעיל׳יא. יש להחבוק למה



 מהרציא
 כיון שפילש ושמרמ״ם היא משנה חולה
 שבעיס. אמר אח״כ. ועשיתים. כמשמעו.
 היינו שלא חעשה המצוח כפי המובן עפ״י
 פשיטו בחולה שנכהב. לק חפשה המצוח

 כפי המקובל בהולה שבע׳׳פ:
א חכמתכם וכו׳. אמל  לטז כי ת
 בטעם. ושמרת״ם ועשיתים. כי
 חיא חכעחכם וכו׳ לעיני העמים. הנח
 הוא בנוחן מעם. למה לן לטעם. סלא
 מחויבים אנחנו לקיים מצוחיו ית״ש כאש~
 צרכו ואילו הי׳ אומל. והיא חכמחכם וט׳
 הי׳ צודק. שהש״י מוליענו מעלמ המולה.
 אבל באומלו ושמרםס וכו׳ כי הוא חכמחכם
 משמע וםמלמם ועשיםם בסיבם הטעם

 הזה :
 ואלממ לן הנלע״ל. הכה טעמים
 הם כחכמיה. וכחיב כילם
 בחכמיה עשיית אבא יסד בלמא. סוף
 מעש״ד, בםחשב״ה םמילה בראשית .
 בחובמתא. ועלח במחשבה לברא אח
 העולם בכרי לחיקרא מלן. מלכוח ס״ה
 ומורה שנע״פ קריכן. ממילא כיון שהזהיר
 כאן. ושערם״ם זו משכה מורה שבע״פ .
 הנה סוף מעשה. במחשבה מחילה חכמיה
 אשר בה היא הטעמים. ככ׳׳ל ע״כ אמר.
 ושמרםם וטי. ומטעם . כ׳ חיא חכמחכם:
ץ אשר ישמעוןא׳׳ת כל החוקים  ף
 וכו׳ א״ת לרבוח. ה׳ מ מח
 שהוא עםלבה מהחוקים מזה כשמע כל
 החכמיח. למשל החורה צוחה בחוקים .
 איסור כלי זרעים וכלי הכיס הכה יש
 בקבלת םורה שבע״פ. כמה יניקם כל זרע.

 בכדי לירעכמה לחרחיק :
 כמה יבלו האומום זמניהם לילע
 החכמה הזאם ולא יכלו לבא עד
 מכונםה. ואצל ישראל. הוא דבר הטפל
ק ממצא בחכמת  וממלנה אצל המצוה. ו
 השיר. והתכונה. וחמשקל. הכל נשמע
 ק המולה. כלבל הטפל . וכן חכמת

 המדידה

 מד ללןלטי ואתחנן
 גיומל במורה ומצומ. עמוק האור וטוב
 למינים. ונגלה אליו. ומאה רא־׳ מחניות.

 כ״א כפי םשגמו ומשםדלומו:
 מה שרמז בכאן. ראה (לשון יחיד)
 למרמי אמכם (ברבים) הגם שאני
 מלמד אמכם לרבים. עכ״ז הראי׳ ששמנה

 לכל יחיד כפי השמדלומו :
 לינ מחנה מוד ראה למדתי אתכם
 הנה אנחנו מאים אפילו במממ
 האחרונים בץ הםנאים כשהיו עוסקים
 בםורח. וחיו חדברים שמחים כנםינסם
 בסיני. אזי ליהעמ אש סביטמיהם. מכיש
 בודאי . כשלמד משה עעהם מורס .
 וסנס בודאי ראייה סאש אינו שוה לכל
 נפש. כ״א רואס כפי סשגמו ומדרגמו :
 pffi סנרמז נ״כ. ראה (לשון יסיר)
 למדםי אסכם (סנס שאני מלמד
 לרבים. עכ״ז םשמכה הראי׳ לכל יחיד):
 ליד כאשר צוני וט׳ לעשות כן
 וכד לכאורה וכי לימוד המורה

 לא נצטוו לעשומ רק בא״י .
 והכלאה לפרש ראה למרמי וכו׳
 כאשר צוני וכו׳. הנה אני
 מלמד אסכם רק כאשר צופי י״י. לאלקבלמ
 שום שכר. ואין אני מצפה עוד לביאם
 הארץ. ממילא אין אני מלמד הםורה. רק
 כאשר צונ׳ י״׳. הנה ממנו םראו. לעשים
 כ״ן בקרב האיץ. אשר אסם באים
 שעה לרשםה. לא יהי׳ לממד מורםכם
 בשביל קבלם שכר ואריכם ימים על האדמה

 רק לקיים מצוםיו ים״ש :
 לטו ושמרםם. זו משכה כן פירש״י.
 והיא מחיל • זכו״ר ושמו״ר
 בדיבור אחד• זכור. במי׳ דכורא. םורה
 שבכמב. שמו״ר בחי׳ מק׳. מורח שבע״פ

 עשנח :
fijf* פשוטו . משנ״ח חיא מורח l 
 שבע״פ צריכת שמיר״ה ק
 סשכחס. כיון שסוא במ״פ ממילא מבין



 מהרצ״א מה
 על החכמ׳. אמילו איכו מקובל בחכמי .
 שחקר לו סחכמ׳ אמסי׳׳כ מקובל ממילתו

 כי קמ״ב י״י וכר :
 ליט רק השטר לך. ר״ק מיעומשוא.
. מיינוזהיח״ת ן  ונרא׳ משמר ל
 שלא יבא ליד חמא. ולמממים מזמיממ
 הימירה היא מממרמ מיצר. וכאשר כמג
 בחו״ה. אמר החכם מן הזהירומ שלא מרבי
 להיזהר. חיש רק משמר לן במימימ :
 לב הקהל לי וכף ואשמיעם את
 דברי בשעמ ממן מור׳ משאם
 קה־׳ל כי יש לאדם נמש רוח נשע׳ וכ״א
 שיעור קומם אד״ם. רמ״ח אבדם מחניים.
 וע״כ צדכין לקיים םמצומ. במחשביה
 (מוח משק הנשמ׳) דיבו״ר (מן הלב
 והיי*. משק המח) מעש״ה (מן הכבד
 אשר שם משק מנפש): והנה כיא שימור
ם מ״מ. ג״מ מ״ס אד״ם בגי׳ ד  קומם א
 קליל. ח״ש הקהל לי וכר ואשמיעם וכד:
ל צבא השמיט וכד אשר  לבא כ
. מםרגם חמי״ן. חלק  חלסוט׳
 הוא דבר ממזומן. כשמפדשין מחלק מן
 חכ״להוא בכד שיהי׳ מזומן לפניו לאתה

 . הצערממ:
 1לפי״ן משמ הכמוב הוא. למורומ מם
 היומ שצבא השמים. משמימים.
 כל ממניינים ההדס במוה״ז וכל המבמיומ
 הנעש׳ בעוה״ז מכל נשפע מהם. מכ״ז
 ישראל למעל׳ מן צבא השמים. והעם יטלים
 לשדר ממרטמ השמים. וככבי השמים
 וכסיליהם. וםנמנמ המזלומ וצבא השמים
 המנמיגים בענמם כפי שהכץ אוםם משיי
 וממבימ בם מבראשימ. םוא רק לכל סממים•
 אגלואםכם לקיח «״י. דוציאאסכם מטר
 הברזל ממצרים למעל׳ ען הנובע נרי שימר

ס מבן : ל  סעערכ׳. לסיום לו למס מ

 פ׳ עקב
 לבב והיי עקב תשמעון וכר. יש

 לפרש

 לקוטי ואתחנן
 המדידה־ והחשבק והתשבורת. לא נפל
 דבר מן שום חכמי גמולם. אשר אינס

ד:  כעפלם אל חוקי מסו
 ףץ׳^ן כי מוא וכד. וביכמכם. לעיני
 סעמים. אשר ישעעין א״ת כל
 סחוקים. סיינו דברים סנמפלים אל חחוקים.
 ואמרו רק עם חכם ונבק הנוי וכו׳ רק
 מימימ סוא. רצ״ל יאמרו סגוים . םואר
 חכם ונבון תוא דבר מוממ אצל מגוי מגדול
 סזה כי ץ שאנחנו מאים אשר כל מחכמום
 סמס אצל סמור׳ רק כסדן נרמיזא סבן:
 FOPfl ממצא כמה יגימומ יגעו א״מ
 האומומ לכמה הנחש מוליד .
 והנח שאלו לר״י בן חנניא. והרא׳ אמ

 הדבר נרמז במורה:
 ליח אשר לו אלקים קרובי״םאליו
 וכו׳ בכל קראנו וט׳ . אמר
 קרובי״ם • לשק רבים מיין במ״ז. אימ
 דאיהקריאו בני״ם. מיינו אשר כשמהן
 מאלילות או מבריאה׳. הנמ אלו דאיתקריאו
 בני״ם. מעוסקים בקבלה תם קרובים
 לגמרי אליו ית״ש. ואים דאיתקריאו
 אגורוחי״ם אשר נשמתם מיצירת. אלו בעלי
 משנס. אית דאישקליאו ביציים. אשר
 נשמומיהק מעשי׳ אלו בעלי מקרא . ימי׳
 אין שיהי׳. טלם המה אחתים בקדש וקמבים

 המס :
 03צא זה שאמר אשר לו אלקים
 קרובי״ם אדו. הגם שאין
ס. מכ״ז כולם המה  סקיבומ רומס זס לו
 בקרבות (חיש בכל קראנו אליו) וכמנין
 שתירגם ממתרגם לקבל צלותי׳ במידן
 עקתי׳ םוא כמנין שדרשו. לא יסי׳ בן
 עקר וט׳ שלא תתי׳ תפילתן עקורת .
 ובבהמת״ך. אמילו במעיי שלן. םיינוסרוע׳
 בסמוס אצלן. טלם שש״ קרוב אלימם

 אמו.ים בקדש :
 1הגה קראנ״ו חסר י׳ וכן יעמו
 ניום קדאנ״ו. חסר ״ סמוי*



 מהרציא

 כמ״ש לרשב״י. בתאי חינורא דילךפקוןמן
 נלותא. וכמת פעמיס נתבאר תדבר גזחר
 אשר יתגלו השורות בעקבות משיחא. תלא
 חרא׳ תתחכמות חסט״א. על ביטול חין
 דאורייתא. אבל יושב גשמים ישחק וכו׳

 אז ידבר אלימו באפו ובחרונו :
 רכג והי׳ עק״ב וכו׳ מחרנמיק. ויחי
 חל״ף נרא׳ דמפלש. דע׳׳יתעקב
 חאדם נחלף ממקום למקום שחולן פ״י
 העק״ב ממקום למקום ע״כ יתואר לדבר

 חילופץ לשון עק״ב :
 לכר ושמר יי אלקיך וכו׳ ישמו״ר
 לך חגטחחו. עיין בשער אור׳.
 על פסוק מח רב טוגן אשר צפנית ליריאן

 הטוב חיורד מן נבחי מרומים. כשמניע
 תשפע למדת הצ6דן. מדת הנבור׳. ושם
 דנין אם ראוי׳ השפע לירד למכר. ונאם
 אינ׳ ראוי׳ אזי מעכבין אותי. ויש שם גמי
 אוצרות ברכות וישועות. ושם תם שמורים
 עד בא זמן שיתיו תחחתונים כלים מוכשרים
 לקבל עיי״ש . חח מת רב מובן אשר

 צפנ״ת ומ׳ במדח הצפון:
Ĥ כביכול תשי״ת חוא שומר חבטחתו. HI 

 לבל יחשר. ותנת אמר לעיל .
 ושמרת את תמצו׳ וכו׳ אשר אנכי מצין
 וכר. והנתכלדבר צריך שמיר׳ לפי חשיבותו.
 וכיון שהמצות הם דבר אשר הש״י מצוה
 אותם. הנה בודאי לא יוכל האדם לצאת
 *״ח שמירחם. הנה חבטיח תש״י בתורתו
 ושמר י״י אלקין לן וכו׳ איכ כביכול חוח

 שמיר׳ בבעלים. ופטור השומר:
 רכה ואהבך וברכך וכו׳. אמרז״ל
 טובה קללה שקילל אמי׳ השלוני
 את ישראל מן הברכ׳ שבירכן בלעם. ואמרו
 עוד כל הברכות שבירק בלעם כולם חזרו
 ומי. מפני שלא בירכן מאהב׳. רק בהכרח.
 והנה הבטיח הש״י ואהב״ך וברכ״ך :
י ך  ר©, שנר אלפיך. ממתמיק. מ
. Y J  חור״ך. אפשל לומר מפיש *

 לשון

 מו לקוטי עקב
 לפרש מת כתיב לפיל מיני׳ ושמרת
ת המצוד, וכו׳ אשר אנכי מצוךוכו׳.  א
 רצ״ל אינן מחריב לחשוב ולתתנונן. מה
 הם מפמי תמצות. ומת איכפת לקוב״ה
 לשוחט מן חעורף או שוחט מן הצואר .
 דאיפסק תלכתא במלמודא דדן אין טעם
 למצות. (תנת אץ לומר שאץ טעם כלל.
 דלמת יעמיש תש״׳ על עבדיו. דבר שאץ
 בו צורן. הלא נצטויט בתורה. לא תרדת
 בי בפר״ך ופירשו בו (עיין גרש״י)
 בפר׳ך. מלאכי שלא לצולן וכו׳ אל תאמר
 לו החם לי את המש הזה ותוא אינו

 צרין עמר תחת הגפן ומ׳ עיש:
 חש״י שומר תורתו . וכי ש״ד
 . שיצוונו דבר שאין בו צורן :
 אבל תכווני אץ עעם למצות. תיינו
 שא״א לשכל חאכושי לתשיג תכלית
 טעמיחן. כי חם שכל אלקי. ואין יחי׳
 מבוא לשכל האנושי. לחקיף שכל אלקי .
 ע״כ חנם שמצוח עלינו לחקור טעמי תמצות
 נפרד״ס כ״א כפי אשר חננוחש״י בביני.
 עכ״ז חלילת לכו לתפוס חמצו׳ בטעם. כ׳
 אם נעשת כזאת. יש חשש לבא לדי מכשול.
 תלא חרא׳ מה שאירע למלן החכם באומרו.
 כיון שיש במצד מעם ולא יסור לבבו .
 אני ארבה ולא אשור) מ״כ מחדיבין אנחנו
 למשומ מצומיו סתם כאשר צוט י״י אלקינו.
 ולא כרבח לחקור. למת משת תש״י ככה.
 הלא תראה המלן הראשון התחיל לחקור.
 אם אדם חמא בהמה מה חמאה. חזו

 מת מלמח בי׳ :
 לזהו ושערת את המצוה וכו׳ אש״ר
 אגכ״י מצו״ך. ואני יודע טוב
 טנמרתן. גאתת ממשה. על אשר אנכי
 מצ ן וסמן לזה הבטחת הש״י והי׳ עקיב

 ת •ני בסוף ימריא . בעקבוית מכףחא
 תשמערן (חיינו חגינו וחמבוננו) אח
 המשפטים סאלח. ונגין מעמי חמצוח .
.  לאין עשער ואין חקר. עס״יחץ דאודי׳



 מהרצ״א מז
 סברכ׳. שאז מבא סברכ׳ ממליונה. וסביר
 סטוב ומוסיף כס בנשממ סאדם. דלן
 בכס סאכיל׳ ססיא למור׳ ולעבוד. וסרע.

 סיא סכדחס ק סגוף :
H שמברסן. בצאס סאדם מן בימ t l 
 סכבוד . אשר יצר אמ מאדם
ה. דכמיב כולם בחכמיה משיש •  בחכמי
 ואערו בזסר כולם בעחשב׳ אימבדרו. ובזס
 יש לפרש אשר יצר אם סאדם בסכע״ס .
 סייכו יצר אוםו שיסי׳ בו חכע״ס . ועי״ז
. דונעם ע ר  יכול לברר הטוב . ולדסום ה
 לן לפייז שייטם סנרכ׳ אחר משיים צרכיו

 סמבוק בדבר :
 רכח ונדקדק עוד שגר אלפיך. סנס
 פירושו לפירש״י עס שסבסמם
 משלחמ ממיעיס. למס אמר סכמוב בלשון
 כזה. ולא אמר ולדיאלפין. אופריאלפין.

 . כמ״ש פרי בענן:
 לי״ל דמרמז כאן (דש חיל בפסוק .
 שור או כשב וכו׳ כי יוליד. שור
 בן יומו קרוי שור. רצ״ל מדכמיג שור וכו׳
 כי יולד סנס מכף ביום סוולדו קרוי שור.

 סכווכ׳ לדעםי:
P סאדם. שליעומו נברא ביום I X H 
 סוולדו. בכס נפש סעשכלם
 םמדברם. ועיי בחירםו יוציאו סאדם בעצמו
ק גידולו כל  מן סכח אל חפועל בםמשן ז
 ימי סיוםו על סאדמ׳. משא״כ בסמי. לפי
 מה שהיא בהמ׳׳ס ויש לס נפש סחיונימ.
 הכה זה מיכף נולד ממה. ואץ לח בחירם
 למוסיף על שלימוםה. בםוספם גידולה .
. ן  ע׳׳כ בסולדום האדם. אער פדיי בענ
ד :  כי האדם בעם הוולדו. הוא כעו פ
 םעםסיל בקענום הצעיח׳. ואינו ראוי לאמל׳.
 עד שימוסף בגדול. משאיכ בבהע׳. אמי
 שגיר אלפי״ך . שסבסמ׳ טשלדדת
 טטיעי״ח. םכף ביום הוולד סולד. כי לא
 ימיסף שליעום בגידיל. ושור ק יומו קרר

t שוי 
 והנס

 למוטי עקב
 לשון ריצ״ח. כמו שגיר סיונס. שפירושו
 טריצ׳׳ת סיונס. והנס סשור כשסוא בימי
 בחרוסו. שעדין לא כחלש כחו בעבור׳ .
 הוא מסוכן מאוד לחזיק במרוצמו. והוא
 ראש לאבומ נזיקין שויר לרגל״ו . והוא
 נקרא אז בן בקר. ונקרא בלה״ק אלף .

 ראשימ כחו. והנה אז צרין השור
 לשמירמ בעליו ביומר שלא חיק:

 n^PH חבטיח חש״י. וברן פרי וכו׳
 שגיר אלפי״ך. מריצם סשוורים
 בראשים כחן בימי בחרום. שאז הוא מסוכן.
 ריש סורא בדיקולא. סק לאיגרא וכו׳ .
 הכה כיון שהברכ׳ םסי׳ שורה בכל. לא
 חבא חיו שום נזק וקללה. והעד הכאמן
 על זח ר חכיכא בן דוסא. דהוו עזי מייםי
 דובי בקרכ״סו. ולא םזיקו לשום בן אדם.
 וזה שמירגס בקר״י תור׳ך. רציל בעם

 שהשור קרר בקיר סל :
 רכן ורש״׳ זיל פירש. שגר אלפיך.
 ולד בקרן. מח שחבםמ׳משגרם
 ממני׳ ע״כ . חכח יש לחמבוכן לפ״ז למח
 אמר׳ חסוד. שגר שםוא לשין תרגרם :

 ףי״ל םרגום חוא מצרלמ ללח״ק. בסוד
 קליפס מגה. וידוע אשר כפשום
 הנהמום המוםרום באכיל׳ הם ק סוד
 קליפס מגי. אשר צדכ׳ להםברר. כי היא
 בסוד עה׳׳ד טייב ור״ע. ע״כ היא כיםכם
 לאכיל׳ בכד שםםנרר כידוע ליודעים .
 בעסק חברכו״ת שעברן האדם על אכילםו
 בכדי לברר . כי כאשר יברן האדם על
 אכילםו בכווכ׳. הכה הנרכ׳ העליוכ׳ שורה
 על,המאכל. ומברר כה״ק הנן הדבר :
 ול©י״ן בין והמגוק פליאם חכמם
ד וכו׳  המור׳. אומרו ונקי פ
 שגיר אלפין אמר בלשון סרטם. להורומ
 על הדבר הנעלם מזה . להיום נפשום
 הבחמום באום ק קלימם מגה. אשר הוא
 נסוד םמרגום. והיא צריכה לסמנרר מ״י



 מהרציא
. ומוי נאומיו והרבך היימ ג״כ  והרבך
 שימברן נריבוי הבנים והנכסים, ומהו
 הנרצה אח״כ אומרו בפרעומ ׳ וברך פרי

 בטנך וכר :
 והנראה לפרש בהקדעה, הכי מניס•
 (בדרשם קן צפור) ניצים
 מארי מקרא , אפרוחים, מארי משנה ׳
 בנים מארי קבלה , ועלייהו אממר, והאם
 רבצם על חאפרוחים או על הביצים ׳ שלח
 משלח מינייהו, אבל עלעארי קבלחאממר
 לא מקח האם על חבנים וכוי כד אמר
 מילין אלין מא סבא אחרמן לנב״, ואמר והא
 כמיב ואמ חבניס מקח לן א״ל סבא .
 כל אתי״ן לרבויי וכר לרבוח אפרוחים .
 אבל לא אמר חבטס מקח לן ע״״ש ,
 ועיין בכסא מלן הכוונה ואמ חנכיס (רצ״ל
 הדבר שנמרבה ע״י הריבוי׳ א״ת הבנים.
 חיינו אפרוחים) מקח לן (עשא״כ הבנים

 עצק) ע״כ:
 הרי לפכ? נכק דדרשיק , כי חאי
 נוונא, דחיינו מונח העטון רק
 אל חרינוי חייט חמפל ולא על חעיקר :

 למעתה אפרש לן חפסוק. יצ״ו "י
 אחן א״ח חברכ׳ באסיין
 ומי ו3רp בארן וכר דקשח כיון דאמר
 יצו י״י אמן אח הברכה וכר מה . שוב
ק וכי הברכ׳ םמבוארח א  אומרו, וברכן נ

ק : א  ברישא אינה נ
 לה^אה לפיש, דעיקר הברכה ,
 המחהווח ע״י עעש׳המצוח
 היא כשארח לעולם שכולו עוב, ובעוה״ז
 יחן הנף׳ הפירוח העחרנים ונעמליס אל
 הברכ׳. ת״ש יצו י״ אמן אית הברכה .
 היינו עה שיצערן לן לגדולמ ועוטמעוה״ז
 הייט את״ך. בהיומן בטף , ימן לן משיי
 אמ הברכה, הייט ריבוי מברכה, היינו
 םפירוס, וברכ״ן, עיקר סברכ״ם, בארץ
 אשר ״י וכו׳ כמן לן לעמיד ט יפם שעה

 אמם

 מח להלטי עקב
 להנה בפרשמ מבא. אמר פרי בענן
 שגר אלמין ימבאר אי׳ים במקומו

 הנלמ״ד :
 רכט והנה נדקדק מוד . למה אמר
 לשון אלםי״ך. ולא אמר בקרי״ך

 שהוא לשון הכמוב בכ״מ:
 ןי״ל שרמז משאח״ל. שהברכ׳ שלממל׳
 אינח מחומה טאל״ף. (שהביכה
 באח כביכול מן החכמה. ואאלפן חכמה.
 ועספר אלף הוא לאין עשער בחחזרמ
 אליף י לאלף נעצא הוא ברכה מבלי
 י סוף. ״ ומדע הברכ׳ שביק־ יצחק

 ליעקב יש 3ח קי״א אומיומ ענין אלף .
 זמ שדרשו דמן לן ומ׳ ימן רחזור וימן.
 בחחזרמ האלף לאלף: עמחיל שוב נמינ׳
 מחדש . * וחוא ״ עבלי עשער) ע״כ אמר
 ובר״ך ומ׳ שנר אלפי״ך. חיינו לחורוח
 חברכ׳ חעליוכ׳ שחיא מסער אלף וכנ״ל :
 ףל וירמוז עוד באוערו אלפי״ך .
 לשק ליעוד. לחורוח שצריןלזס
 לימוד מור׳. ליהנוח עבשרהחי. כעשארזיל
 עס מאח אסור לאכול בשר. והנה הוא

 . ערעזי החורה:
 ףלא ועשתרות צאנך. מחרגעימ .
 ועדר״י ענ״ך. נראה לפרש .
 דהנה עשתררח לשת חוזק. והנה הצאן
 כל אחד לבדו המה חלשים, וחחקם היא
 כשחם ביחד מדרי״ם, ואמרז״ל למח נמשלו
p חצאן, בטא מליחם ־  ישראל לצאן, «
 חי׳ עורפמ ממחברים יחד . כן ישראל
 כשהם באחדומ. אץ חשונא יכול לשלוע
 עליהם. משא״כ בחיפן חלילה! שה פזורה
 ישראל. עעילא לפי״ז יפורשו דברי העמרגם
 ששי׳ על ועשתרו״ת צאp (חוזקם של

 . מצאן הייט) עדרי ענן והבן:
 רלב עוד אט עדבר. ואהבך וברכך
 והרבך. יש להמבוק, הרי וברכ״ך.
 הוא ברכמ האדם שימב^ בריבד הן בבטס
פ עהו הנרצה אמ״כ  סן בנכסים, *



י עקב מהרצ״א מט ט ו  מ

 ולדברי המררש שמפרש. לא יהי׳
 בן עקר. שלא ממי׳ סמילחן
 עקורח. הכה יש לפרש כך. במן מהי׳ מכל
 מעמים. וכיון שיברט אומן הממים. סנה
 יש לחוש שימפאמ שברכמם משממ פירומ
 חכח לא יחי׳ ב״ך מקר. מיינו מפילשן
 (סכאמרמ בן״ב אמוון) לא מסי׳ מקורה.

 רק מכף בסמפללן ישממ מסילמן:
 דלן ונתנם בכל שנאיך. מיק רש״׳

 בסקס׳• אויב מן סאומומ. שונא
 מן ססושעים(סמיכים וםמוסרים)שבישראל:
 דלן ואכלת את כל העטים •
 ממרגמיק. ותגט״ר. סנס בודאי
 א״א לפרש אכילס ממש. אבל סוא כמכין
 אכילה שמבררק ניה״ק. והמומר הולן לאבדון
 ולחרפומ. כ״ה כשמבררין מן האומומ נים״ק
 אשר בתוכם אזי מחבמלים. דה״ גמר

 שלהם :
 רלח לא תחום וכו׳ ולא תעבד וכד
 כי טוק״ש הו״א ל״ך. ממרגעית.
 ארי למקלא יהו״ן לן. לכאורא הנה במקרא
 אמי לשון הווה. ובסרגום ממרנם לשון

 עתיד :
 והנראה דהנה קשה. אומרו בכמוב
 ולא מעבד אמ אלסיםם .
 בנמיכמ טעם. כי מוקש סוא לן. וכי צמכין
 לזה נסינמ טעם. היסכן לסעיר עבודמו
 יס״ש. בעבודה וכו׳. הלא כופר בעיקר יקרא
 לאיש העושס זאמ. ונם אומרו סטעם כי
 מוקש וט׳ אינו מובן. שהטעם אדרבא
 מקטין הדבר׳ שנלאה שמם שיבא לן מזה
 איזה סקלה ומכשול. אבל גוף המעשה. של
 עבודה אלקים אחרים אין אשמה כ׳׳כ. רק
 שימשון מזה מקלס ומכשול. וסוא דבר

 מממי׳ :
 ועוד יקשס ממיקרא אמר ולא מסוס
 עינן וט׳ ס״מ שלא להתיומ
 תאומות ואמ׳׳כ סזסיל שלא לעטר אס
 אלסיסם. סיאומן. אסלי אשר יאבמ ויסמו

 אם

 אחס של קולח יוח בעוח״ב מכל מיי המוס״ז:

 ולפ״ן יש לפרש גם בכאן ואהב״ך וברכן
 (רצ״ל הש״י יאחב אםן וברכ״ך

 ומחמת אתבחו אחן. לא יסן לן שימוש
 עיקר חברכוח בעוה״ז כי חפסל גמל חוא
 וסא ראי׳ ומשלם לשונאו אל פניו וכו׳
 בעוה״ז. אבל לאוהביו לא יתן עיקר סברכוח
 במוה״ז, אבל מת מעשה במוה״ז . אמר)
 והרב״ך (יעשה לן ריבד א״ת הברכה .
 ועי״ז). וברן פרי בטנן ופרי וכו׳ על האדמה
 אשר נשבע לאבותיך. לתת לך. היינו

 בעוה״ז זה יהי׳ הכל מריבוי הברכה :
 רל^ ברון מהי׳ מכל העמים. כענין
 שעת מחן מורה. שכל אמד מן
 סעמים. יהיב נבזבז,׳ לישראל מן דלי׳ .
 בכדי שיה״ להם צורן הדבר בעוה״ז .
 ממין ישמעאל ועשו. שכל אחד נהנו
 מחלקם. וכן שאר כל האומוח כמבואר

 . בזחר :
 רלד וירצה מיל ברוך תהי׳ מכל
 העמים. אפילו חהי׳ בדרן
 למסחר בין כל העמים. ולא חה״ לשעה
 בא״י. אפילו משם סהי׳ ברון כי הברכוס

 ירדפו אותן בכל מקום שחתי׳ :
 דלה ברוך תהי׳ וט׳ לא יהי׳ בך
. סמיכות סדברים . ׳ ט  עקר ו
 נראה לפרש. עפ״׳ משארז״ל. עפט מה
 היתת רבקת עקרת. עד חשר תתפללו כדי
 שלא יאמרו לבן (ונכי ביתו) ברכתימ עשתה
 פירות (תייכי מת דכתיב ויברכו את רבקה
 וט׳ אחתיכו את היי וכד) לפיכן תיתת

 . עקרת עד שהתפללו :
 ול(2י״ן יאי.ר בכאן. ברון תהי׳ מכל
 העמיס (ואעפ״כ) לא יהי׳ בן
 עקר וכר. ואין לשש שיתפארו האומות
 ברכתיכו עשתת פימת. כיון שהביכה הוא
 מן כל תעמים. כשיםפאר אדום. יאמרו

 הלא גם ישמעאל ברכם וכיוצא :



 מהחג*
 מישלממ חכמה אלקישבראשימ. נחוכממא.
 וחנח במצרים חיו כל חחכמוס. וכמ״ש
 ואברח חכמ״ם מצרים. ומנח חש״י הוציאנו
 p כל םחכמום מחסרים חללו. ונםן לנו
 אח םורםו חוא חכממ מושלמם. ע״כ לרמז
 זח חוצאן חסר י׳ המורה מל מכמה רצ״ל
 מש״י חוציאנו p חחכמום חחסלים. שיש

 במם חסמנום :
א ף י י״י אלקיךוכו׳נדו״ל « כ ב מ  ל
 רצ״ל לא סירא פן יחגבר מלם מד ן
 שנקרא נברר. כי י״י אלקין לא יםנהנ
 ממן רק במדם. נדו״ל (חסד) ונור״א
 (רחמים) אבל לא במדם הגבו״ר גבוד״ה:

ג ונשיל. ממרגם• ויתריך. חיינו מ  ל
 וינד״ש ומל ונש״ל םבחל. מםרגם
 דשתל״ף ובפסוק. זםים וכר כי יש״ל
 זיםן. ממרגם. יתרון זיםן. ובפסוק ש״ל

ע .  נעלין. מםרגם. שר״י סי
ל לומר שורש ש״ל היא פרידח ^ פ א  ל
 מדבר ממקום חיבורו. והנה
 םמםרג׳ םירגם בכ״מ לפי עטינו. מתים. חנה
 פרידמן ממקום חיבורם באילן שחם מוקשרים
 בו. וכשנופלים ונפרדם ממקום קישורם
 נקרא היתד. שמסיר מקשר. מיכ סירגם
 כי ישל זיםן. יתרון זיםן. ובברזל שאיט
 מקושר במולדה בהביח יד. רק שנקבמ בו.
 וכשנפרד. עיקרי שליפ״ה ע״כ מירגם על
 ונשל מברזל. וישתליף. ובנעל שאינו
 מקושר כלל בקביעוח ברגל רק הוא עלוגש
 ברגל. ועשר לחלוץ בכל פמם. מחרגם

. ,pv שד״י 
 (TlSii כאן לפי םענין. ונש״ל אם
 מגרם אין כאן עקום לומר
 הםפרדום מדבר ממקום חיבורו. אבל מוא
 שינרםם p הארץ שמיו מחוברים בה
 במולמםם ע״כ מפרש ויתריך. ולפי״ז
חק אומרו. ונש״ל. ולא ויגר״ש להומה  י
 מל מאמור סייט אומן מגרם שמיו מחוברים

 נס

י עקב ט ו ק  נ ל

 אה מגויס יעברו אח״כ חיו אם אלסיסם
 אשר לא מצילו אם ממם ביוהר יש למוש

 קודם שיחרט אם חטים:
y פירש ממםלגם. דםטעם ט מוקש $ 
 וכד. הוא נטמן מעם על רישא
 דקרא. לא סחוס עינן ומ׳ (ואז ממילא)
 ולא םענול וכר חה שסיים. כי מוקש וכד
ק מעם. למה אני עזהיע. על ט  וםוא ב
 ולא המוס וכד שלא לחחיומ כל נשעה .
 סיסכן מלא השיי רמוס וחנון. לזה אמר
 מש״י. אט יודע. כי מוקש סוא לן. אם
 מטס אוםם נסיים בארצן. סבא חיו לדי
 מוקש ומקלס לענוד אמ וכד ואין םבלירה
 בידן לומר אט אטח אוםם ולא אענוד
 וכד. סוק חזי מה עלממ נעלן מחכם .
 שאער אכי ארנה ולא אסור. ע״כ מםרגם
. הבן  המסמם. ארי למקלא pm לן

 . הדבר :
 ללט זכר ומ׳ אם אשר עשה וכד
 לפרעס ולכל עצמם וכד. זכ״ר.
 דן לחול חסל ד באורייםא. אפשר לרמז
 דאץ יוצאין בזכירמ יציאמ מצדם. בסרסור.
 רק בפס. וסנמאומ ד רמז לסרשור.כמ״ש
י יצירה המל7 אומ ו׳ בסרסור וכו׳ .  מ
 מ״כ זכ״ר מסר אוס ד סרומז לסרסור .
ן למק מזכ״ר ד ק א ק סזכ״ר מסר ד . ו  ו
 אם יום צאמן מאמ״צג״כ מסר ו׳. ואי״ס

 דובר עוד בזם בע״א :
מ הוצא״ך. מסר יי. וכן אידן.  ל
 נפרשם נא כי ניד חזקה
 הוצא״ך וכד. יש לרעז ססר י׳ סעורס על
 חכמה. אץ חכמה ואין סבונס לםמבוק
 באיזס צל ואופן הימה היציאה עמצרים .
 א״א להלביש הדבר בסכממ ממבע. והעזלומ
 כי הד סכל לעעלה p העושכל. וגשידוד
 סעעיכס עיכ מסר אוס י׳ סעורס על

 חכמה :
א וי״ל עוד. דהנס כל ססכעוס ס  ל
 המס חסדם. רק חכמת המורה



 מהרצ״א נא
 מזרעו אל הקוצים. מרש נע״א נאדכומ.
 וא״כ ח״ו. נאמר שלא יניח אדם םפילין
 ולא ימעטף בציצים וכיוצא עד אשלימקן
. אבל סוא  אם אשר עימם. חלילם לועל ק
 בכל עם ורגע מחני תשוב״ה לומרחעאםי
 עויהי פשעסי. והא ראי׳ המקדש אם האשם
 ע״מ שאני צדק גמור ונמצא רשע גמול

 מקודשמ שמא מרםר במשובה :
 וה3ה זה רק משובמ םמאמ עגעמ
 על המלכות שהיא עקננח בעמי׳:
 יש עבירומ. ללא עסכי משובה
 ממאה רק םשובה עילאה .
 (כנין חטא מבדמ כמבואר נראשימ מכמה)
 נמצא לפי״ז, קודם כ״ל ממצומ .
 צרין האדם להרםר במשובה.
 הן משוגה תתאת. תן חשובה עילאס. בכדי

 שלא יהי׳ נקרא רשע:
 מד, שרמז רש״ כ״ל המצויד כפשוטו
 במיבמכ״ל. רמז כפשוטו פש״ט
ק מקננמ אימא משאה. משובה ס  געשי׳. ד
 ממאמ ומיבמ כ״ל מרמז על איעא ממאה
 כענין ד״י ברן אס אגרהם בכ״ל. ודרשו
 חדל. ב״ת סי׳ לו לאגרסם אגיש ובכ״ל
 שמח. ואח״כחביא רש״יז״ל דר״ש־ שסוא
 בבדאם.דממן מקננמ אימא עילאהםשובמ
 מילאה. בינמ. ונרמז ג״כ נמיבמ כ״ל .

 מספר נ׳ שערי בינה:
 לא יכולמי לסרמיב מדיבור כי
 ילאמ מקולמס. אבל מקורא נעים
 ישמח דגל בראוםו פחח ממוח לשבים
 כחודו של מחע. והש״י יפסח כפממו של
 אולם. כללו של דבר. כל ממצומ כפשוטו.
 אפילו כמשוטו. מסני אפילו משובם מסאה.

 לסרסר בםשובס. בין וממבוק :
ק תחיו״ן ורבית״ם. עפ״ ט  דמו ל
 מםארז״ל. אוי לס לרבנום וכד .
 וסנס אמר סכמוב. כל ממצומ (כמשועו
ס וכד משמרון למםוס.  ובמדרשו) אשר אנ
 לעמן תחידן ורביתיס. ס״נו מסיו רבנים

 לסיקרא

 לקוטי עקב
 בס בסוללס. משא״כ מים משארי ארצומ

 שנתיישנו שם :
ד חשמל״ן. לין לחול חסל י׳. ע ד מ  ר
 יש לומד משמיד אומם מגלי שיצטין
 שום מעשח לזח. ע״כ חשמד״ן חסל י׳• מורס
 על המעשמ כמ״ש נס׳ יצילח. סמליןאום
 י׳ במעשח . ע״כ חסל י׳. לצ״ל חשמיל

 אוםם אפילו בחסרון מעשח:
 דמה כ״ל הטצויה. פירש״׳. כפשוטו.
 ומ״א אם סחחלם במצוס גמור אוחח
 וכד עיי״ש. דש לסםבונן בדברי רש״ ז״ל
 במס שאמר. כ״ל הטצוה. כפשוטו. סרי
 זח דבר מבואר לעין כל פשנדימ סענין.
 וכמו שאין צרין לפרש פשטיימ מיגמ .

 . וידביר ראט״ר.
ד  אבל הנלע״ד (עפ״י מ״ש כ״פ דג
 הראשונים וגפרט דגרי רש״י
 ז״ל. עדוקדק גרוה״ק. ע״כ יש רשום גידינו
 לדרוש גדגדהם עניינים עושכלים גחכמה).
 הנס כבר כםבם׳ לן כמס פעעים. גמקום
 שמביא רש״י ז״ל בםחילס סדרש ואח״כ
 הפשט, ובמ״א להיפן. מםראר לחם לב

 לכל זה :
 להנה ד חלקים הם בסורה פרד״ס
 כידוע. וחנח פשיט חיא געשי׳.
 רם״ז ביצירח. דר״ש בגדאח. סו״ד

 באצילוח:
 והגה קיי״ל. אימא עילאה בינס םשובס
 עילאה. מקננמ בעולם סבריאס.
 דממן חלק לל״ש (ע״כ בזה פילשמ מאמר
 רז״ל כשהחכם יוש״ב (בחי׳ בליאה. עולם
 הכס״א) ודוד״ש (לרש שחוא בבריאח)
 סקב״ח עכפל לעומתיםםשל ישראל(לחמן
 מקנכח אימא עילאח. םשובס עילאס)) .
 ז״א מקק בעולם היצילח. מלכוח אימא

 םםאס םשובס םםאס עקננם בעשי׳ :
 והנה קיי״ל. כל סמצום ומע״ט שהאדם
 עושח בעודו רשע אזי ח״ו מוסיף
 כח וכד. כמ״ש םכםונ נירו לכם ניר ואל



 מהרציא

 וזנות כענין נחל משמים. ויש מים מגדל
 חכמים. וכיוצא :

 בא״י. הכחל׳ מי״ם חם חגורמים
 ומגדלים אמוכה. למעלה מן
. כקודם הכמר: ק  החכמה. והוא כקודם ק
^ ארץ זית שמן ודבש. ממרגם.  ל
 ארעא דזיתהא עבדין טשחא
 והיא עבדא דבש. ה״כו הממרים היו
 זבץ על הארץ, וחי׳ על חאק כחלי דנם
 ונראח כאלו מארץ מוציאה ד3ש. ואי׳׳ה

 יבואר:
 לנד ארץ אשר לא במסכנות תאכל
. ה  בה לחם לא תחסר כל ב
 ארץ אשר אבניה ברזל וכו׳ ואכלת
 ושבעת וברכת וכו׳. ובמרגום יונתן
 ארעא די חכימהא גזרין גזרין בדירן
 הי כפרזלא ותלטידהא שאלין שאילץ
 מסימן כנחשא. וכן במלמודא דידן .
ק אשר אבני׳ וכו׳. אל מקרי אבני׳  א
 אלא ביני׳. וצדן להבין למה הוציאו חמקרא

 מיד פשוטו :
 1גלאד, דהוקשה לרז״ל. למה הפקיק
 הכתוב בין אכילה לברכה
 בעכץ אחר. ע״כ דרשו על התורה דשייכמ
 לסעודח אחר אכילה קודם לברהע״ז. כי
 כל שלחן שלא אמרו עליו ד״ח וכד. ובזס
 יהי׳ הכל על חסדר. חכילה ל/גוד חורח.

 ברהע״ז :
 ITD*, יש ראי׳ שאיכם יוצאין בברסמ״ז
 בלבד (כדעת כמה פוסקים) רק
 מחויבים לעסוק באתה דבר תורת וכראת
 ג״כ שמחויבין ללמוד בדרן קושיא ותירוץ

 כדברי הת״׳ בדלן שאלה ותשובח ודש
 רז׳יל. ביכיחם דבד מורת. שיחרב תדבר

 שהדברי מורה יצא מביכיחם .
 ןןך, עכץ הנהוג אצל הצדיקים שאל
 ישאלו אס פיהם באיזה דברי תורה
 והם משיבים. והתנוככות הזה הוא כי עיי
 ברהמ״ז מורידים השפע כמבואר בזוה״ק .

 והנה

 נב לקוטי עקב
 להיקרא בשם ר״ב ואעפ״כ תאריכו יטיס.
 כי התשובה ותמצות מאי״כין ימיו של אדם:

 לסן ואמר עוד ורביתים ובאתם דרשתם
 את הארץ. כי כל רב עבנל ורבי

 באק ישראל והיא מרעד תורת :
. טצות״ו ׳ מ  למח התשטר טצות״ו ו
 כמיב טצותי״ו קרי. התורה נתנה
 בכליל ופרט. כלל סמורס עס ששעענומפי
 הקב״ס טצומ אנכי. לא יסי׳ לן. וסנס כל
 סרטי המצומ בדבו״ם כלולים בזת סכלל.
 חיש המשמר מנותיו. מצוח אחמ ששמענו
 ממי חש״י. אידן סירושא חוא זיל גמור
 בע״ש אין כל המצומ כלולים בזה. ע״כ

 הקלי שהיא בע״פ קלינן םצותי״ו:
 למט וירצה עוד. להנה בכל עצוה במורה
 שבכתב. עסמעפים כעה ענפיעצוס
 במורה שבע״פ ע״כ אמר טצות״ו. במורה
 שבכתב לשק יחד. טצותי״ו בסורה שבע״פ

 לשק רבים :
 H ויאכל״ך אח חמן. ויאכלך חסר
 י׳. יש לוער דהנח חמאכל אשר
 האדם אוכל. הוא לברר אח הטוב מן ומ׳
 והכה בק לא הי׳ בירור. ע״כ לא הי׳ בו
 פסולה והי׳ לחם אבילים הכבלע באיברים:
 13111, הבילול הוא מבח״ חכמה. כולם
 בחכמה עשית. כולם במחשבה
 איחברירו. הבן. וחחכמם כלמזם באוח ירל.
 וכית שאכילח המן הי׳ מבלי בירור ע״
 החכמה. עיכ ויאכל״ן את המן חסר י׳ .

 והבן :
 רגא ותלך לא בצק״ה. מתרגם ומסאכן
 לא יחפ״ו. כלאת למפרש. כהבצק
 הזה קודם שכאפה אין לו קלום מלמעלס
 ומלעטס כענעל וסוא יחף . חס שפירש

 ומסאכן לא יחפ״ו :
 לגב ארץ נחלי טייס. קמץ בזקף קטן.
 וםוא שלא כמשפט. אבל יש לפרש
 ממ״י משארז״ל. יש מים מגדל טפשוס



 מהרצ״א נג

 אשר ימיו כל מיומם חיים על הארמי .
 ע״כ אמר לשון רבים):

 וע״3 שינס מאלץ. לארעי. כי כעם
 אץ אדם דדי על מארמי. הייט
 מגוף משא״כ לעמד ימיי חי על האדעם

 כי הגוף מהאדע׳ ימ* ספיריי ומבן:
 רנן השפר לך פן תעלה עולותיך
 בכל וכד. בדרן רמז ללמד דעש
 לאדם בכ״מ וגכ״ז. יחשרש עלתי״ך
 מלשון ועולתה מקפץ סי׳. שייט מעושים

 עמל ואץ :
 והנה כסב האריז״ל כל הסורי ומצים
 שאדם עושה בעורט רשע אזי
 טםן ח׳ו כחאל החיצוטם. שהםור׳ ועצום
 שאדם עושה. עוש׳ עם כיחוס נפשו .
 והנה בכוחום נפשו ישנם רשיעם העוטם
 ומחום סחיצוטם לא עלינו. וסנה עיי
 ממור׳ ומצומ עעלמ אומן ומוסיף כח ח״ו
 אל סםיצוכים ועצה סיעוצס לזה. קודם
 כל מורס ועצום לסרםר במשוב׳ כאשר
 נכםב אצלינו באריכום סדברים בעומק סדץ

 לסלכ׳ אכ״מ:
ה ירמוז בפסוק םלזס. סשע״ר ל״ן ^ 
 פץ םעל״ה עילםי״ן. סייט סן
 מעשה המצוש בעודן רשע. ומעלה עייז
 עולתי״ך הייט העול שעשימ (כעש״ל
. והעצם ( ׳  מלשון ועולת״ה *T מקפץ פי
 סיעוצ׳. בכ״לטקו״ם. שאמה עועד לעשומ
 מורה ומצומ. אש״ר תרא״ה. מראה
 למרשר במשוב׳. כי אשר הוא משובם

 מילאה בינה המאשרינו:

 פ׳ תצא
 פסוק יו״ד מרמם אונקלוס .
 ותשב״ שביהוץ. לפי עשמעומ
 סכמוב. שבי״ו לשון יחיד. והוא מירגם
 לשק רבים. נ״ל דמונמו כדברי ח״ל .
 ושבית שבי״ו מיוסר. אן סוא לחוממ

 דעומל

י עקב ט ל ק  ל

 והנה הםלמדים סם מקבלים מן סרב .
 הם צריכים לעורר מ״ן ממחילה. ואח״כ

 ממעוררהמ״ד :

 פ׳ ראה
 רנה אלה החוקים והמשפטים אשר
 תשםרון לעשות בארץ אשר
 נתן י״י אלסי אבותיך לך לרשתה כל
 הימים אשר אתם היים על האדמה :
 הנה הםחיל ברבי״ם . תשמרוץ .

 ואח״כ ביחיד אבותי״ך ל״ך .
 ושוב סיים ברבים. אמם . וגם אומרו לן
 לרשמה כל הימים אשר וכר הרי בעוס״ר
ד  רבו שנים והלכו דורומ. ואק נשנ׳ ב
 ישע. ואנחנו טרודים ומטולטלים. וא״א
 לומרדקאיאמשא. היינו משערון כל הימים

 ומ׳ דא״כ סוס לי׳ לססמין לרישא :
̂׳׳ל דבא לסשמיענומס דמבוארבכמבי  ו
 סאריז״ל. רכל אדם מחריב
 לסשלים צורםו ע״י קיום כל סמרי״נמצום.
 ומה יעשו המרום שנפטרו גגולס. ולא
 קיימו מצום הםלוייםבאק והחשוב׳ ע׳׳ז.
 דבאם מקיים האדם כל מה שאפשר לו
 לקיים. וחיסראוםןהמצום שלאםי׳באפשר
ק הקדוש׳, מובטח  לקיים מחמם העדר א
 שבזק ביאס משיחנו יחי׳ באק ישראל

 וישלים חוקו:
 (ך״&ן בכאן אלה החוקים וכו׳ אשר
 םשמרון לעשום (לשון רבים. מלכם
 מחריבים לעשומ להשלים צורםכם. שיעור
 קומש ממליונ׳ • ושמא מאמר מם ימשו
 אומן שלא מי׳ לשם באמשמ לקיים מצימ
ק ישראל  ממלויומ בארץ מחעמ ממדד א
 בנולמ. לזמ אמר) אשר כמן י״י אלקי
 אבימין לן לרשמי (אמר בלשון יחיד .
 מובטח כל יחד אשר יירשט בםכרח באחדמ
 מיעים. ואיממי ימי׳ זמ. אמר) כל מימים
 אשר אמם סיים על חאלע׳ (סייט בעמ



א ״ צ ר ה  נד לקוטי תצא מ
 טופרהא. הנה ועשת״ה. ב׳דעומבש״ס.
 והנה הוא מפרש ועשת״ח . ותגד״ל :
ה הפסוק אפקי׳ לגידול הצפרנים נ ה  ל
 בלשון עשי׳. דהנה מה רהזהירו
 חכמי האמם שלא לגדל הצפרנים. שהם
 מקום יניקם םקליפומ. מוםרומ סוף
 חעשי׳ דקדושח. ע״כאפקי׳ בלשקעשי׳.

 הנן הדבר :
 fl{(£״ י דרן הזה הנה למדנו. מדצומה
 הםור׳ לגלח השערומ. כדי
 למולה. הנה למדנו בזה דשער באשה
 ערוה. ועוד אממ בזהר. יד ורגל ג״כ
 עמה הם. ואמר שם הגם דלא ממם חכמי
 מש״ס מכ״ז ימיר מערוה אינק ונ״מ רבםי
 לענץ לקרומ ק״ש וכיוצא. לדעמ הזהר
 אסור ולפי״ז קשה נאממ למה לא מנו

 חז״ל :
 ןל£י הנ״ל הנח למדנו שגדול הצפרמם
 הוא ניוול, א״כ י׳׳ד ורג״ל .
 כשהצפרנים מגודלים לאו ערוה הוא .
 משא״כ כשהצפרנים מקוצצים ערוה הוא .
 ובאפשר בעבור זה לא מנוהו. דאימ דבר

 ממידיי :
 PTOI יצא לבו טוב טעם מנהג ישראל
 מורה הוא לגדל האשה הצפרנים
 נימי נידוחה. ולקוצצס ביום מהרמה
 לבעלה. והאריכו בזה המקובלים הראשונים:

 לסב ויונתן םירגם • ותיצטי ית
 טופרהא. נ׳׳ל פירושו לשון
 ציטצום. וכוונפו כדעם מי שאמר בגמרא
 ועשתה מקוץ. וכשקוצצם הצפרנים. הנה
 מקמבמ ומצמצמת. ולם״ז מבאר ועשת״ה
ד נמוליהן. מימשו  מלשון ושם עש׳׳ו ד

 מצמצם ודוחק הנשר :
 ל0נ י״ג. והסירה םרגום יונת״ן
 ותשנ״י מדאי אין הכוונ׳ להסיר
 בגדי׳ וסשב עממה . רק לשמם וללבוש

t נגדם אמרים 
00 

 דמומר לן ליקח בשב״י אומו השב״י
 ככבר שב״ה חאדנ מיד אחרים ואפילו מן

 ז׳ חאועום:
ח וירצה עוד לרעת שבי״ו שבי ו׳ נ  ל
 היימ אפילו ףחאומום חאסודם

 דחגרגשי עמד ופנח:
ט ויונתן םירגם• ותשבי שביתא נ  ל
 טנוזון. אפשר רעשו לפרש בחיפן.
 שבי״ו הכוונה דוקא שלהם אבל לא מז׳
 האימום . חגם דאינו חולק באפשראעיקר
 הדין. אפשר יפמ מואר שאני. לא תומר׳
 מז׳ האומומ . אפילו בהיושה בין אומומ

 אחרומ:
 לס יונתן בפסוק י״א ותתיידעו״ן
 בה. זה מירגם על והשקית בה.
 היל״ל כמו בכ״ע . ומיטב בעינין . או
 ותמצא חן בעינין. אומרו וחשק״מ הוא
 עפ״ מ״ש האריז״ל. דהנה למלחמ׳ לא
 היו יוצאין רק צדקים. כי איש הירא
 ורן םלבב מעבירום שבימ חוזר עעורכי

 המלחמה :
ה צדק מהיכן יבא לו זח לחשוק נ ה  ל
 חיק נכר״, אין זאמ כ״א מלח
 הקדוש השיין אל הקמשח טמק במוכח ע׳׳כ

 דבריו :
ה המאוה אל חנוק׳ חיא בחי׳ נה״י נ ! ד  ל
 שלה הנן הדבר. והנה כשממאו׳ אל
 האשה הנכרי׳ הלזו על כרסן יש בנה״י שלה
 ניצוץ השיץ לנזדי דקמשה. וז״ש וחשק״ת
 בה חש״ק היא רימ ג׳ נקוממ נה״י היינו

 חיר״ק שור״ק קיבו״ץ:
ה אומו האיש הישר הולן. נפשו נ ל  ל
 מכרמ ויודעמ אמ הניצוץ שנתון

 האשה וממאוה לה :
. מהיו ה ה שםירגם. ותתיידעון נ ל  ל
 מכירים ויודעים בה שש״כם אל

 גבול הקודש :
א תרגופ אונקלוס פסוק י״ב . ס  ל
 ותגלח יח דישה וחדב״י ית
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ת ירחץ וכו׳ דיש כמיל־ ל  לסו ותשהי ת
 בגמ׳ יריח. חדש . יטי״ס
 ג״כ חדש (כמד״א עד חדש ימים) ואחל

 p ג״כ חדש :
 רסן די תדע אץ היא טיעברא. ניל
 דחכוונ׳ לםמעם מנואל נפסיק .
 דהמונ׳ היא משום חנחנח , דהנח נכ״ע
ס ע  לא נאמל לק ביא״ה. והכוונ׳ נעילה, כ
 ינמה יבא עלי׳ ׳ ובא אלי׳ ושנאה . וכאן
בעלתה. והוא כפל :  נאמל תבא אלי׳ ו
 אך הוא להנה נכ״מ, נכל הניאום עשם
 י הכמונ מעלה כמעל , והנה עשעיענו
 חכםונ בכאן שאחל כן יש לן לשום לנא
 עלי׳ נגמל ניאה, היינו ניאה להוליד כי
 חאלכמ ג׳ חדשים, הואנענול חשש געל
 ביאה כדי להבחין וכר אנל ניאח נלא
. ק  מוללה הי׳ מהלאוי להחיל גם קודם ל
 אן מחמס חשש נמל ביאה נאסל הכל
 וג״כ א״א לחסיל מחשש עבילח . אבל

 הכםוב משמיענו המעם וחבן:
 ר0ה י״ד. אונקלוס ותפטרינה .
 םלנום של ושלחת״ה היינו נגע
 פיטולץ נלמל מן וכםב לח ספל כליחום

 ושלחה מניחו:
 רפט לאתתג״ר בח חייט לשין תגיר
 המוכל וקונה , וסכוונ׳ לא םסחל
 בה שסה״ אצלן כמו ססולה למכלה. לא

 ׳לעסי האין מפל על לשק המקרא:
 ואפשר לומל לאתתג״ר. עלשוןאל
 תוונר״ו בם (וכן לדק־
 הלאשון. ססוסל נק׳ תגיר על שללכו
 להחגיה סמיל עם בני אלם נענייממדמ)
 ושילש המקלא מלשק יתאטר״ו כל פועלי

 אק. יהאל״ף וחעי״ן מםסלפים :
ת סוא ח  ער שם חלף דעניתה. ת
 לשקחליפיץ. לציל כמו התחתית
 שסוא סלף הדבל העליוני , וסכוונ׳ לסימו
 שענית״ה ע״כ סלף זס לא סמעמי נס:
 רעא וביונתן. בתר דשטש״ת עטה.

 ומכמני

 רסד שם יתטבלינח ותניירינה
 בביתך. בפסוק לא נאמל לק
 וישביח גביהן דלפי פשוטו הוא מיוחל.
 דודאי השב בניחו. דהיכן שלן כיין שהוא

 רוצה לישאנה :
 אבל הכוונה וישב׳׳ה. שורש הוא
 יש״ב היא ״ב צירופי הר׳ .
 השייכים לקדושח ישראל. ע״כ השכיכ׳
 הקדוש׳ המקבלח י״ב צירופי הוי׳ נק׳ אשת
 חי״ל עטרח בעלה. חי״ל ט״ח אחוין של

 י״ב צירופי הוי׳ :
 והגה הנר כשמקבל עליו היהדוח נכנס
 חחת כנפי השכינה הנה אמר
ס תחח יש״ב חיינו י״ב צירופי מ  וישב״ה ח
 הוי׳. וממילא הוא ע׳׳י חעבילח כנודע
 מנשי דור המדבר שנכנסו לבדח ע״י

 הטבילה :
 ואפשר הטביל״ה אינו מביארת בכתב
 ונמסרה נע״פ. דבישראל
 אמרז״ל אשריכם ישראל לפני ט״י אתם
 מטהרי״ן. היינו טהרתם לפני מ״י היינו
 אימא העליונח משא׳׳כ גר תחת כנפי
 השכינ׳. אימא תהאה . מלטת פה ותור׳
 שבע׳ פ קרינן לה ע״כ נמסר׳ הטביל׳

 נע״פ. ופטטייא דאורייתא טגין:
 רסה שם ותבכי על טעוות יכו׳
 דלפי פשוטו ל״ללגכות על אגי׳
 ואמה עובדי ע״ז. אנל סכוונ׳ על נילולי
 בית אני׳. ופשטיות הפסוק הוא לפי״ז
 עפ׳׳י משארדל. מפני מה הגרים מעונים

 ביסודם על שאיחלו להחמיר :
 והפוגה דכיון לאנחנו מאים שבאו
 להםנייל. חנם נפשם שייכם
 מנלאשית אל הקלש ע״כ הי׳ להם הכנה
 מעת הווללם להתגייל. ועל שאיחלו
 בבחילה הם מעונים. ותנת בכאן ובכתה
 את אני׳ וכו׳ שעל ירם איחרח זאס
 לתתנייר םנכח עליםם כי מידם חית׳ זאת

 לס :
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 וחשקה בה הוא בעבור ניצולי הקדושה
 שיש בשוכח. ע״כ ולקח״ת ל״ך לאשיה
 ס״ם זה יושם לברר כיציצי הקדושה אשר

 בה:
 רעד ידו. ברש׳׳י בן סורר ומורה
 נהרג ע״ש סופו הגיעה םורה
. רבים מקשים. למה  לסיף דעםו ומ׳
 נדון בסקילה. הלא רוצח מיםםו בסייף :
̂״ל דמונם רזיל בזה דהניעה םורה  ל
 לסוף דעםו היינו מחשבתיו
 לסיום פועל רע םעיד. א״כ הוא כעח פגם
 חמחשבח . נגד אום הי׳ שבשם הנכבד :
r מיםם סקילה הוא לםקן ולפייס f J i l l 
 אם אום סי׳ שגשם הנכבד
 כנודע מסדר ד׳ מיםוח ג״ד. דסלכס

 כחכמים. ודי בזה למנין:
 עדה (בקפינול כ״נ פסיק כ״ה תרגום
 אוגקלוס) אריתתגר בכרמא
 דחברך. הנה בפסוק כי תב״א בכרם
 וכוי. סנס נם סז״ל דרשו דמיירי בפועל.

 ומאין הוא סליעוד :
 ונ״ל עפ״י משאח״ל מפני מה הנדס
 מעונים וכו׳ מל שאימרו מלהמנייר
 ולמדו זה עדכסינ ישלם ׳״י פעלן וכו׳
. ופירש״י וםיספמ ׳ מ  אשר בא״ת למסומ ו
 שלרהרמ. א״כ נשמע לשק ביאס משממ

 מסיחמ :
 והנה בכאן מדכתיג כ־ תב״א בכרם
 ומ׳ משמע מהירוח. ובאיזה
 מקום י״ל צדמם מהיממ לכרם מגירו
 מיינו מועל. היציאה משלי. והכניסה וכו׳

 כמשארז״ל :
 רעו לא מכל בעלה הראשון אשר
 שלחה לשוב לקחתה ומ׳ .
 מעולם ממסםי םיבומ א3ףר שלס״ה המה

 מיוסרים :
 1ניהא לי כמם. מ״מ ממ דקשיא לי
 ע״ד מסבא במשממים. דאמר
 דלעםיד לזק מסמי׳ אםסא דאיםנסיבמ

 נמרץ

 נו לקוטי תצא
 והמונח אחר סשימוש אסור למכרס
 משא״כ בימי גילוחה ובכיימה כנ״ל. וסי׳
ת כמו םםחמימ שחוא אחר חמליון . ח  ת
. וגם ת י ח  והקיא מפק לח בלשון ת
 אפקי׳ למשמיש בלשון עינו״י. כי הםשמיש
 הנרצמ למצומ לא מיקרי מינוי. וסשמיש
 שאינו נרצה נקרא עינוי. כמו מ״ד אשר
 עג״ה אם אשם רעהו שאינה שייכם לו:
 1הנה האשה הזאם כיק שאינו חפץ
 בה א״כאינה שייכם לו לקמש׳
 א״כ משמישה מינר מוא . ומשום הכי
 אמקי׳ בלשת תח״ת. דהנה המשליש
 הנרצה א״כ הוא עליקמשפימ והיא מחמונימ
 מקבלמ. משא״כ דבר מאוה. א״כ הוא
 מקבל ממנה ממנוג ונעשה הוא מחמק

 מקבל:
r מכמוב ימכן לפרש. W & V M } 
 מחמ אשר עגית״ח
 חיינו על שענעמ ממנמ חמשמיש. כי כן
 עניעמ המשעיש נקרא עינוי כעו אם
 תענ״ח אמ בנומי. וכן קיבלו חז״ל בעינוי

 ליוס״כ :
 ערב ובחרנום ירושלמי די יחיבת
 רעזותך עלה. כ״ל מפרשענית״ה
 לשק מדור כמו וענתיה שמם מעי עטרי׳
. מיץ בםרנום איכח .  םוא לשק מערן

 ימי עני״ה :
 רענ ולקח״ת ל״ך לאש״ה ס״מ שם
 כה״ת שם משמיני מע״נ שמומ.
 הנה השם המוא מן הצורן למוט במניני
 מו״מ לברר הטצוצין והוא יוצא מס״ה
ת ב ז  הפסיק וינמחו 3ך יודעי וכד לא ע
 חרש״ך וד בו מרג משה ממצר״י כאמור
 למה תכ״ה רמן. ונאמר שם וימן כמ
ד לצאמממנו מ  וכם וירא ס אץ איש ע
 לממנייר. ס נברר הטו״ב שגשורש קץ אצל

 ימרו :
 לאיב ממנונן שמשם מזמ מסוגל לבירור
 פיצוצי הקדושה. וא״כגסנכאן.
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 והנה היא רמז מועע לעי נווי בכורים.

ס כעסי נמ״מ ע  ועיקר ה
 םםבוק בזה מצום בכורים. עיש בזהר ולקח
 הכהן הטניא מידן. רמז ל״טעטים ׳נקיחח
 ״אותיות והנה כשמצום בכורים מרמזים
 על הניק התורה ב״טעעים ״נקודו ם ״אישיות
ק ישראל א  (שעי״ז הפירום ג״כ גדילים נ
 כאשר כםבנו נפרשם עקנ נעשוק למען
 חחזק״ו. שזהו עיקר החזקה נא״׳. וכמעשה
 דמקרי דרדקי דר״ל בכתוניח) חנח נמשר
 לפצוח זו בםורח שבע״פ עיעור. להורות
 דיוחר ממת שכתוב לפניט מבואר בכתב.
 תנת בעימורי סאסוק. חיינו גתגין וכיוצא
 נרמזין תיל׳ תילים של הלכות וחץ ושורות

 בע״פ:
̂ין שאמרו שראה משה להקב״ה  לכע
 שהוא קושר כתרים לאותיות
 וכו׳. וא״ל עםיד אדם אחד לעמוד בעולם
 וםוא ר׳ עקיבא וידרוש על כל קק םיל׳
 וכו׳ וםדבר מונן למשכילים נשמש ר׳ עקיבא
 משוד הגרים. םנאים לחשות תחם כנפי
 השכינה. מלכות פה והורה שנע״פ קרינן
 לה. וכענין שאמר דוד נר אנכי באח אל
 חקתר ממני מצותץ. ידי נזה להמשכיל

 ע״ד וימצא מרגניתא שפירא :
 והנה י״ל עוד הבכורים והסל והעיטור
 והבגד חחשונ תפרוס עליהם .
 הם ד׳ דנרים רומזים לטנת״א. הנה
 הבכורים וחסל מבוארים בכתנ נתורה .
 כי הנה אותיות ותנין נכתבים בחורה .
 והשנים האחרים טעטים נקודות נקראים
 בע״פ. ע״כ נמשרו ג״כ בע״פ. וחבוחר ינחר

 ויפרש חעכין כרוחב נינחו :
 לעט שם לות כהנא די יהוי טטני
 לכהן רב ביוטיא האינון, הנה
 דרש אסר יה״ בימים ההם. היינו שכבר
 נםמנה לכהן גדול בימים ההם. ולא נמצא

 מזה נרז״ל ולא שמענא ולא אימא :
 ולפי״ן נראה דס״ל כשאין חז כהן

 גדול

 pw איההדרם לקמא. והוקשה לי דהרי
 התורת לא םהנעל ס״ו וכהינ לא יוכל

 נעלה הראשון וכי׳:
 לל^תא דתתורה נפימש מרמזת לנו
 כל זה. לא יוכל נעלת
 הראשין אש״ר שלח״ה (בגט) לשוב

 לקחםה. אנל אם מת נעלה הראשון
 ונשאת לאחר. לזמן תחח״ . םשונ לנעלה

 . תראשון :
 ולפי״ן יש לט נכאן רמז גדול לתחיית

: רס  המתים קסםו

 פ׳ כי תבוא
 לעז מרשה כ״ו פסיק ב׳ אונקלוס.

 לאשראה שכינתי׳ תטן :
p תממרגם נכ״מ. הנה  להנה p ד
 הוא דשמו יהי היינו תכוונתעל
. הוא השם  משכינה נקרא נשם אמ״י
 של שם הוי׳ שקוראץ שם הוי׳ ע״׳ שם
 אדנ״י. וג״כ בלא זה. ש״ם היא כיטי

 למלמת שמים :
 הבן עכין מ״ש וכל מעשין יהיו לש״ם
 י שמי״ם. היינו לייחד ש״ם עם
 שטי״ם והמצא טאה פעמים שטי״ם בסירה
 סוד סורס שבכתב. וכנגדן בתהלים
 שאמר דוד מרכבה למלכות פ״ה. מאה
 פעמים ש״ם עיין במגיע בכמה מקומות:
 לעה יונתן. ותעטרין בםלייא וציניא.
 הן אמת עיטור בכירים מבואר
 במשנה. אבל מהיכן דרש לה המתרגם
 מתמקרא. ושמא נרמז במסירת הטעם .
 ה״ט טעם פשטא בתי״ו. הנה הטעמים
 הם כסריס ועטיות לאותיות ואות התי״ו
 מורת שמד על גמר סמעשס. בעבור שסוא
 גמר סאותיות. ע״כ אות ת׳ מורת םמיד
 על ספסק ת׳ תחי׳. וסנס נמסר סטעם.
 שהיא עיטור גת׳ לסורוח שאחר גמר
 סמעשה בהנחת ססלים. יעטר אס סיכורים.



 מהרצ״א
 והנה דקדקו בלשונם זאס אוטר״ח
 ולא נכסבם, מ שירי מלוה
 מעכבים אס מפורמניוס, כי סוא מבחי׳
 אור עקיף, וסעכםי על סעשכיל וסשם

 סעוב יכפר :
, אונקלוס ויונתן. ותתי״ב.  רפב ה׳
 סנס בעקרא. ועני״ח, סנס פירסוסו
 רש״י ז״ל לשון סרעם קול, אן לפירוש
 סמרגועים, הנס פירשוסו בלשק [םשו׳ ולא]
 נודע נמיבמם, לעי באם סםשובס, ולא

 נדבר עקודם כלל :
 לי# לפרש דסנס, ולקח הכהן חטג״א
 מידך, סיינו רמז ל״פועטים
 ״נקודות ״אותיות. והניחו לפני שבח
 י״י אלקיך, כבר ידמם מדם סמזבם, זה
 ששמר לי״י, ומכסן שוא שושבינא דמעמניםא,
 וכיק שהכהן השושבין מכניס [הסל] הנה
 םהי׳ םשובסן לפט'״' אלקין. אתר

 לםפלח, ועוד יםבאר אי״ה:
 לפנ שם. אונקלום. לבן ארםאה וכו׳.
 הנה בדברי הקריאה בלשון םורה
 לא נאמר רק ארש״י. שם מקומו ולא שמו
 אמרו בזדד, דחילו סגי נפל מל משו ,
 כששלמ לו יעקב, מם לק גרסי, כי שמו
 של לב״ץ, יצא בכל מעולם, רב לכל סרשץ

 וקיסמין :
 תדע שורשו מי׳ בקליפס, משורש
 מפליק, כמו לסבדיל בקדושש
 בחי׳ לוב״ןממליון. וימקב מי׳זמ מלממסו
 הראשונה עם םקליפה מלזו. והוציא בלעה
 עפי׳, ע״ד הן הכפםור וירעשו ססיפים:
 להנה נודע בסי׳ העליונה בקודש, סוא
 אינו נרעז נאוס רק נקיץ הידד
 וסנס זס עסכעם םורסימ. שסעקראעקרא
 במרים נספרו מפלאום ** אין שסכניע
 וסשפיל ראשים סקליסומ מפנינו. מנם
 בספרו ממנין לב״ן, לאסזכיר שמו.לסורוס
 שורשו מגדול נקליפמ דבר שאימ נםסס

 נשם. ומזכיר רק שם מקומו:
 כנר

 נח לקוטי תבוא
 גמל לא ם״ קורא . וםםבונן
 נזהר ע״ש על הגדחי סץם לי״ אלקין
 דיקא. וםםבוק הנדת״י. סגדס בסכעה :
 רפ שם אודינן. לשק הגדתי לא יצדק
 דמורס כאילו \סוא סגדס ונףסור
 מה שלא נודע מדיין, מ״כ מפרש מכמנמ
 לשין הודא״ה. ופ״. סגדסי לשק המשכה

 עעילא לסםא :
 1כבר ידעם ס איעא עילאס עד סוד
 איםפשמם. ע״כ יסק לוער
 סגלהי סיום לי״י אלקין. סמי מעשין
ם וכר. והוא נסודאס. שממםין ד ^  ס
 סמסדיםמד מדם סוד. ואם חסבוק נזס.

 םנשק ילי ססכמים :
 רפא ד׳ יונתן. ומביל וייתי וירים
 דחית ק מוא בגמרא מוליך
 ומביא מעלח ומוריד. הנה מוא בעי׳פ.
 ואממי״כ נרמז בכסב. מדלא קאמר בקיצור.
 ולקח הכהן והניחו ומ׳ ומדקאמר מידיך
 ואמ״כוחניחץ. משממ דסלקיממ. מיא ג״כ

 לסכלים אחר חוץ ססנממ :
 להנה נמסר מדבר במ״פ םםבונן
 לדמסי אמרובזמבנמרא מוליך
 ומביא וכו׳ למצור מחום רמוס וטללים
 רמים. ואממ זאס אומרם שירי מצומ

 ממכבץ אס מפורמניומ :
 לארמלז לן כל דבר שמוא במצימ
 למימב, מוא מאיר בחי׳ אור
 מנימי. ודקמקי ממצוס. םנמ אין לסם גבול
 ושיעול מספשמץ pfo. ורוחב וגונס
 לאץ עשער זס עסעיר נכן וזס ניוסל .
 זס בסי׳ אור עקיף שאיט נגבל נכלי .
 וסנס נלען זס גמצוה הלזו סספשעותס

 לכל צר. וסואסנקרא שירי עצוס :
H אימ עבואר סדבר בכתב אוםיום J f f l 
 עוננלים. כי סוא בסי׳ אור עקיף
 שאימ עוגבל. וסנס קיבלו שנזס עעציר
מ כל ע  הטללים רעים ורוסום, מ כבר ד
ח בורחים מאור העקיף . י ס  סמנילי מ



 תביא מהרצ״א נט

 וכו׳ משא״כ אוי א״ס נ״ש, כענואר כ״ז
 בר״מ״ עיכ היא למ נאזסרס עשר ולא
 אחר עשר״ משא״כ במרכבה סעמאס! סכה
 זח לעומס זח עשח אלקים גיכ עשר ונסוכם
, ל ד נ ס  ג״כ נשמח לחם כדמיון חקרושח ל
 ועיקר חחיוס נמשן לגוסס ולנשעםם ען
 סנסימ רקיק מן סקדושס, סנח בקליסוס
ס מ  יוחשנ אחד עשר שגם נשמסם יבא נ
 כנודע שע״כ סם ייא סממני סקעורמ

 לנעלם :
ע עסוד םליים עשרם בני סמן, ל ו ^  ו
 ולמעלמ מסם נכםב נעגילס
 אייש, זס הט״ן אביסם, וסנס נכסנ בשמם
 קנלס החורה נא״׳ נהר נליזים י״א ארודם:
 1הנה נקדושס י״א ברוך א״א לכסוב
 דסרי א״א לכסונ נשום אום ודמיון אוד
 א״סנ״ה, חס ג״כ לכסונ נקדושס נרון

 עשר ומ׳ קצרסי:

 פ׳ נצבים

, אינקלוס, וסרביכו״ן, תרגומו ׳  לפו ט
נק) אפשר ו י ק נ ו  של ושוטריכם (
 יספרש מלשק סירונ ומיאון סיינו סמממים
 על המשרנין והממאנים לשמוע לסופעים ,
 וכמדומה שצ״ל וסרכיכו״ן וכ״ש נפרש׳ דנדם

 וסרכי״ן לשבעיכון:
 ונראה דסוא עלשק סירכ״א. הנמשך
ק סשועדם  לדנר אסר. ו
 נמשכים אסר סשופעים אנל סעי׳ לי למס
 לא פירש כמו נפרשם שופעים דינין

 ו»רעגי״ן:
 רפן יונתן. אמר משס נניא. אמר

 מאמ ללכאוד אין קישור למרס
 אלו למס שלמעל׳. ע״כ אער עשס שססחיל

 משם ממדש לועד זם :
 לפה שם לא בטוטרא וכד זם פי׳

 על אתם נעבים חיום כלכש
 רצ״ל. לא נסתר זס שלא נפני זס . אני

 אומר

 לקוטי

ם ממקום של הדבר מנננל מ ל ד ב  כ
 במקום, הנה המקום ההוא כעץ
 שירעוע, נחי׳ המחשנה הקדוממ, כאשר סדע
 מבסי׳ קנימום מקום למפילמ, הנח משמיענו
 מס נחי׳ לבן סוא דבר מליוני נמרכנמ

 מממאס, מבן מאד סדנר :
 ל^ה מסבוס ג״כ לפי״ז, ומנים ואמרם
 וכו׳ * לשק סשונס, דסנס סמשיב
 דבר לסשואל אומו, יוכל לדבר דבדונרמז
 משא״כ מי שממחיל לדבר דבר סדש מוכרח
סנסזס שאמרמ הסורמ, ומניח , דו  לפרש דנ
 ואמרם לפני י״יאלקין, כיון שדיבורןהוא
 לפני ייייסנרן, סמבין סעלימוס לנ״סוכל
 לדבר דנרין בלשון נססר אינו מובן כ״כ
 בלה׳ לי״י לבדו, וג״כ נדבר סדנר נזה
 האופן כדי שלא יחגרו ססיצינים בסיפור

 מפלס שורש מחצנסם, סבן הדבר:
, ונפסוק מ׳  לפד בעא לאובדא ו
 אמר אב״ד ומ׳ אן סוא דמעלס
 עליו כאילו וכו׳, כ׳ באוס״ע מחשבס וכד
 כאשר הםבונן מש״ל, סנס נס״ לב״ןהיא
 מקור סעסשבס רעס שנאומוה, ונמשר סדנר
 נע״פ״ היינו מה שרצס, נמסר נע״פ, כי
 בכחנ נכסנ שפעל ועשה , לסיוס הדבר
 דנר סוד ושהר, נץ הש״, ונין ישראל,
 מס נשסנו נזה ישראל עכל העמים, וצדקו

 משמעי סצור סם וכמ״ש נמ״א:
 לפה טח שלא נאמרו נכתנ י״א

 ברוך, רקנמשרו נע״פ,משאיכ
 הארודם, נראה דהנס מנואר נקפר יצירת
 עשר ולא אחד עשר, דהנה המרכבה
 הקמשס הספירוס סקדושוס הן המהכניכול
 כשלסנס סקשורס בגחלס עם סא״ש ב״ס
 יאור א״ס ב״ס, סוא נםוכם לנשמה פנימיוח.

 ואםס מסי׳ אם כולם:
 לל^ה סא״סב״ם סלילס לסשנו נמנין

 סספימס, ואין לציירו נשום
 אוס ובקורס! כי סספירוס ׳צויירו נסורס
 ע״י אוהיוה, כגץ י׳ ערמזס לסכמם וכיוצא



 מהרציא
 סמס סקטנים שמרים. ובפרט מואבי מיס
 לקדוש פרס. סנס סי׳ נעש׳ ע״י קטנים
 ממש כנודע וא״כ שפיר אחז ב׳ חקצוומ

 וצודק לשק מחוטב. עד וכו׳:
 רצא יונ־.ן ולאזהחתכון בטוטתי׳.
 כי כפשוטו אינו צידק לעברן

 באלת״ו ח״ו:
 לצב לאוטא בריר״א. כי כל עם
 ועם. מקרי ע׳׳ם ומאי רבוחייהו
 דישראל ע״כ פירש סכוונ׳ אומח נקי׳ מכל
 סינ. וספי׳ לו לע״ם. חיינו כראוי לו :
 לצג י״ד. וית כל דריא דעתידין
 לטיקם וכוי. ע״כלא כסיב בסיפא
 עוט״ד. כי הגם שחיו אז אינם בכלל

 סעמדס :
 לצד ארוס אתון ידעתין םכרם שגי״א
 וכו׳ דהנה יש להסבונן מה סוא
 סנסינס טעם אל הקודם כי אתם ידעתם
 וגם יש לססבונן כי אסם ידעסם וכו׳ ומי
 לא ידע בכל אלס. וגם ריבוי סא׳׳ה א״ם

 אשר ישבנו :
 מפרש אסם ידעתם ולא זולס
 מנין סשנים אשר ישבנו [שם]
 כנגד מי סיס׳. הייני רדיו שנה. מנין
 עשר׳ פעמים אה״ (עיין במקובלים. וירא
 י״י מ ם״ר לראומ חשב משה שיסי׳לשם
 מנין [עשר׳] פעמ ם הוי׳ מנין ס״ר. וסש״י

 אמר לו א־;י׳ וכי׳) :
, סי׳ לשם מנין שיעור קומם ד ג ל  ו
 אהי׳. זמין אנא לאולדא .
 להורוס שגס כל [הבריוח] העמידץ לסבראוס
 יהי׳ בכלל הברים. וע״כ גם אס אשר א״כ6
 מס. סס בכלל סבריס. כי אסם ידממם
 וכד ויספרש סיבה [את] לשק אותיות

 רצ״ל סאוסיוס אשר כעש׳ לסם ססיקק
 גאמ״צ :

ק דעבד לנא וכו׳ מ נ  לצה שם ו
 ואת אשר עברנו וכו׳. עיין

 מהר את [נסים] ואית נבורום :
 אינקלוס

 לקוטי נצבים
 אומר לכם. רק כלכם כאן ומי שיודע

 לסשיב יבא וישיב :
 לפט שם רישי סנהדרין דילכון
 ואסרכלי שבטיכון. סנה
 ראשיכם. פירש ראשי סנהדרין. שבטיכם.
 הייני נשיא* שבטיכם. ולא אמר מפורש.

 ראשי שופטים ינשיאי שבטיכם:
 הלא עמ״׳ מ״ש בכהן גדיל שהיו
 עשגיעין אימי שלא ישנה יכי׳
 ימיי סורשין יניכיןעל שחשדוסו. קסמנין
 בכאן כיין שאמר אח״כ סן יש בכם יכי׳
 אשר לבבו פיכה יט׳ חנח מזכיר ראשי
 סנהדרין והנשיאים בדרן רמז בכדי שלא

 יוכללו בפירוש בחחשד ח״ו :
 והנה עפ״י פשוטו. פירש״י. ראשיכ״ם
 שבטיכ״ם. ראשים לשבטיכם. הנח
. הלט״ד גבוה מכל האוסיוח ע״כ ׳  חסר ל
 מורס מל מלכוס ניקניס בל׳ מעלוח וחנח
 בכאן לפני י״י אלקיכם אין גבסוס. וע״כ
 אין מכבדן בפסח ביס סכנסם. מ״כ חסר

 בכאן ל׳ חמורח על גבחומ:
ץ ירד. אונקלום טלק״ט אעך וכד  ר
 ממוה לי הנה בפסיק ואשר יבא
 אח רעהי ביער להטרב עצים. פירש
ק בכ״מ וכאן פירש לשין  לקוץ אעין. ו

 לקיטה :
ה דפ״ מאח מדקאמר. וגרן א י נ  ו
 אשר בקרב מחנין. טחטב
 עצך עד שאב טימך. זה הלשון צודק
 באחוז ב׳ הקצווח כמו מנדו״ל ועד קט״ן.
 וכאן אחה גדלוח יש לחחוטב עצים על

 השואב מים :
 $״2 פירש דהכוונ׳ הוא לוקטי עצים
 למערפ שהי׳ נעש׳ ע״י גדולים.
 עד שבדורוח אחרונים הי׳ נעש׳ מ״י כהנים
 בעלי מומין. כי חי׳ ג״כ כמעט עבוד לברר
 עלים סססולין ולסוסכם מיינו מקום שיש
 בו מולעמ. ונקרא סבורר חט״ב. כי סי׳
 צדן לחסון >p הפסול. ומשואבי עים סן



 מהרצ״א םא
 פ וילך

 לצט קפיטל ל״א פסוק ו׳ . ויקרא
 משה ליהושע ויאמר אליו לעיני
 כל ישראל חזק ואמץ כי אתה תבא

 את העם הזח וכר :
 י^ להתבונן האץ צודק האמיר׳ לעיני
 כל ישראל. הול״ל. באזני כל ישראל.
 אשר שמננו האמיר׳. ונם הנמינמ טעם כי

 אמה מבוא וכר אינו מובן :
 והגלאה דהנס בא אדונינו משה
 ללמד דעמ לכל דורות
 הבאים . ובפיע לראשי תדור בכל הדורות
 לבל יתרשלו לתבוע צרכיהם של ישראל .
 אפילו בדבר שלא תשיגו הראשונים אשי

 קענם עבה מממנם :
 ובעני? דורות הללו השפלים לא נמיאש
ק . א  י מלבקש הגאול׳ וביאת ת
 תגם שלא נתקבל׳ בזה תפלת הראשונים.

 כ׳ עת לכל חפץ :
 והראי׳ עמשמ רבינו. ידוע לכל כי
 לא קם כעשה. ואעסייכ לא
 זכה תוא להביא את בכי ישראל לארץ .
 ויתושע תלמידו זכמ לזמ. ובזמ יתחזקו כל
 ראשי חמר בכל דור לחתפלל על מדבר

 חגמל שלא זמ רבותיחם :
 משה ליהושע. לעיניי כל ישראל
 חזק ואשץ. הייט אמה תחזק
 בזה דים מרפוש של עינ״י כ״ל ישרא״ל.
 היינו עיני העד של כל דור. ואמר הטעם
 כי אתה תבוא ומ׳ ואט לא זכימילזה.
 הנה בזח ימחזקו רכימ רדעו כי עמלכל

 חפץ ואץ מעצור להש״י להושיע .
: ן כ  ה

 פ׳ ברכה
 DTO התורה ישחו״ל. וססחלסה
 בראשי״ת. יאשימ

 חכמה

 לקוטי נצבי!
 רצו י״ז אונקלום. נבר מהרהר חטאץ
 או זדון. שיטעו של שור״ש פורה
 ראש ולענה. שור״ש פר״ה. מפרש על
 ההרהור. שהוא כמו משורש בארץ שמעט
 ממגדל הפד להפריא ולהמנדל. ראיש
 ולענ״ה. במגילמ איכה. לענה וראש .
 תרגום טרץורישי חיומ. מנמ דשיחיוון
 בעצם אינם (תיקים, רק שממנו נמשך
 תאלש, ולענה מוא ער בעצם. חמו שתרגם
 בכאן חטאיץ שגגות. שאינם מר בעצם.
 רק שמזמ יעשן אח״כ זדונות. לענת מר

 בעצם. זמכומ :

 רצז וביונתן דשירוי חטאוי חולי וכו׳
 היינו המחלמ חחעא מוא ממוק
 ואחרימו ערה כלענה. עפרש שור״ש. היינו
 הרהור כטל פר״ח רא״ש. רציל בראש
 וחםחל׳ הוא פוריה. הייט נדמ׳ לדבר
 המפריא. היינו ממוק. ואחיכ הוא כלענח.

. ״ל  נ
. ושבת עד ׳  רצה קפיטיל למ״ד ב
 י״י אלקיך ושטעת בקילו ככל
 אשר אנכי טצוה אתכם היום. הוא עפ״י
 מה שיצמ׳ ב״ק שובו בנים שובבים חוץ
 מאחר. ומה מומ לי׳ לעיעבד. וכמבו
 האחרונים. שזהו רמז בדבמ רז״ל כל ממ
 שיאמר לן בעה״ב עשה מת מצא. בזה לא
 ישמע לבעה״ב הוא הקב״ה. וכעו שקדם
 מאעריט בערשמ עקב. והי׳ אם שכח משכח
 וכד הגרמי לכם מיום ומ׳ כגרם וכד עקב

 לא משמעו בקול י״י אלקיכם :

 וזהו מנרצ׳ בכאןבענין שמשיג׳ ושבמ
 עד י״י אלקין ושעעמ בקולו .
 ממי אשר תשמע בקילו. ככל אשר אנכי
 מצין םיים. דיקא. אבל אם משממ במ
. לא משמע ׳ מ  קול שובו בטם שובבים חץ ו
 בקולו כי זהו מנילי אליו שמיעוגן על
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 סב לקוטי ברכה מהרצא
 אטון ובו׳, התור׳ אמי׳ אני הייתי בלי
 אומנתו של הקב״ה בי נסתכל סקנ״ס וברא
 וכו׳ בראשית ברא אלקים, ואין ראשית
 אלא תור׳ שנאמר י״י קנני ראשית ררכו:
 Jljrft אץ באן מקום להארין ברברי
 המדרש בדקדוק רב רק ררן
 בלל, אבאר לן פרמ אחד לקרב אל השכל,
 אין נאמר מל חיוצר בראשים שהוצרן
p p ו  להסםכל בדברים המבוארים במוד ו
 ברא, במנץ דפםראום ופנקסאומ שזכר שם

 במדרש :
 ואסרב לן ממנץ אל משכל, מפ״י
 י מ״ש הרב הגדול במל ממשי
 י״י דהסיפורי ממשיות המבוארים במור׳ ,
 הנה ידוע דהואהבל להורות לנו דרבי י״י
 ומציםיו, ושבליום ורמזים לאין משמר, רק
 להיות ממנינים ממוקים, קשים לצייר בשכל,
 הלא מן 50«ך הוא להבינם עיי המשל ,
 בענץ הדורש אשר ירצה להסביר להמץ
 דברים עמוקים, הוא מסבירם עיי המשל,
, ועפ״י הרוב, לא כן  בעעשה שהי׳ כן ו
 היי ולא נברא המעש׳ ההוא שממשיל הדורש,
 רק הדורש בדה זאת מלבו בכדי להסביר

 להעם המושכל שרוצה:
 יתר על כן״ אם ימצא הדורש להסביר
 מושכלו ע״י המעש׳ שאירע באמם
 ותדבר ידוע לכל, בודאי יתחקק ביושר
 חמושכל״ ע״י המשלשממשיל תחרש לאיזח

 מעשה שחי׳ ידומח ומפורסמת:
 ןןךץ הוא מנין סיפורי ממעשיות של סמור׳
 שמבורא ימ״ש ברצומו לימן חמור׳
 במושכלומי׳ אל ישראל, וא״א לממבונן
 םמושכלומ כאלם רק ע״י משלים, ממציא
 נאעמ ממשים כאלת שהיו נאמס, ועי״ז
 יתנו מדברים עמוקים נחכע׳ עיי״ש הישג

 בדברי סרב הכ״ל :
 לבזה םבץ דרשם ר״א במדרש, שםמוד
 מימי כלי אומנםו של סקבימ ׳
 ונס ברא סקנית אמ העולם, מיינו סכומן

 סמל׳

 חכט״ד. ישראילעלו במחשבי. סוף מעש׳
 במחשבי מחילי. ע״כ נערן סופה במחילמ׳:
 ניטסם םםוח׳. חלק ט׳ אומיומ רק
 סשמרע, שסוא סמור׳ הנמלמ׳. והנה
 שורש סבריא׳ כדי לסמגלומ מואר מלכדת.
 כי אץ מלן בלא עם. וסנס נעשיסצימצום
 הראשון כביכול לסעעדמ סעולמום בבמי׳
 הסגלום םואר מלמ״ת. וע״כ. גם בעוה״ז
 נאמר במלן מראשק זמ יעצרר במעי. הבן
 המנין, והנה הט׳ נמלמים, כי וכו׳ ומכל
 חולן אל מקום אחד, ישראל מלו במחשב׳
 אסר הם יהיו הממליכים וחמגלים כבוד

 מלכומו, דראמי להרחיב הדבור :
ן מ  OVC סמורמ, כיל ישדא״ל, נ
 במחילס׳ בראשית, מחשב׳
 קדומי, לרמוז כ״לישרא״ל, חיו ברזא

 דמחשב׳ :
 ל5בר ידומ ממ שמי׳ ברזא דטחשב״ד,
 לא יאבד למולם״ בסוד וחשב
 מחשנומ לגלמי ידח מענו נדיח, ומוא מבעח׳
 אשר שום טלק מישראל, לא יאבד ולא
 ידח, ובאחרים מימים ימיו כולם כמלאכי

 רוח משרםי אש :
 OVD השולי לעיניי כ״ל ישרא״ל, כמין
 במחילמ׳ בראשי׳״ במחשבם
 קדומה מיו העיניים של כל ישראל דור

 ודור ומנהיגיו :
# שלמה, אל תאטר טה הי׳ , ״ t 
 שהימים הראשונים היו טובים
 טאלה (שהיו בזמנים הראשיטם מנהיגים
 ושדם נמלי דימה והשכל, משא״כ בימים
 מאלם, אמר) כי לא טחכט״ה שאלת
 עץ, אי? מסמכל בהכטיה, כי אלו
 סיימ מסמכל״ לעיני כל ישראל נעת
 בבראשי״ת, ראשית חכטה״ סנס מיא
 גזרמ סמכמ׳ ממליונ׳ דור ודור ומנסיגיו:
 £לר אדרש לן, קישור וסיום ממוד
 נממילס׳, מפ״י דנריםם זיל
 נעד״ר, ד סושעיא לנס פסח׳ ואהי׳ אצלו



 ברכה מהרצ״א םג

 מובן ומושג כמוה ואיכומ ומםוס, ואח״נ
 מגלי בביאור, מלבייש מכסהלים :

r מקושל ג״כ סוף השולי בהחילמ׳ T O I 
 לעיני כל ישראל, הוא סלבי
 אשל הוא הכיל׳ לעיני כל ישלאל בלימודם
 הסול׳ בעיניהם ילאו, בראשית ברא
 אלקים את השטים וכר ולא מיי, עד
 כי נםפלשו בלבלי הנביא, וכביכול והלכת
 בדרכיו כםיב לגמול אינש והלל לסבול:
 במדלש, זה שהוא בוכה צלין
 ששה לבלים, טים ועפר ועצים
 וקנים וברזל ואבנים וכו׳ כן סמוד קדמ׳
 אוםן שש קדימים,קדם, וטאז, וטעודם,
 ומראש, וטקדט״י םלין, ע״כ, הנה מכם
 המכא סמיש, לנאל, ברא״שית, בר״א
 שי״ת, להולום ששה קדימום אל הםוד ,
 ממכה להאלם הלול׳ לזכומ במולי, ייא׳
 למקן מדומיו, וידוע כלל המרום הם ,
 ששה, אהבה, יראה, התפארות, ניצוח,
 הוריי, התקשרות, (ע״כ יש באדם ו׳
 קצוומ) ע״כ סופר ממעשי אבומ במור׳, קודם
 למצומ וחוקים, להורומ וללמד, מיקק םמחמ

 שחם כלמדם מממשי אבומ:
H חדרן פירשכו בכלל מס׳ אבומ , O I 
 ממיכן למדו רבומינו כ״ז עעעש*

 אבומ שבמור׳ :
 מרא׳ מיום אשר בחר חש״י
 באברםם , ונאמר בו וישמור
 טשטרתי וכד ותורותי לא ניםכ׳ ממור׳
 עד בוא משח דור משביעי, איכ קרע׳
 ממור׳ לאבום קודם םםגלומ׳ לישראל ג״כ

 ששה דולוח הבן :
 מקושר ג״כ סוף המור׳ בממילמ׳,
 ולכל היד החזקה ומ׳ קבלמ
 חלוחומ והמור׳, אשר עשה משם דיקא,
 דור השביעי עהאבומ, זה םוא לעיני כל
 ישראל, אשר בראשים ברא אלקים, היינו
 ברא שי״ת, בזה דעו כי לקטים מטורי

 מן סצוקי לסם למקדם סמדומ מ״ל
 פול

 המור ברצומו להודיע המושכל הזה הנלמד
 מן המוד, הנה המציא מעש׳ כזאמנאממ
 ובמושכל אחר המציא בפועל מעש׳ אחרמ

 מבן מאד כי דבר עמוק חוא :
 PHD שקושר סיום ממור׳ במסילה׳1
 לעיני כל ישראל, אשר לסם
 נימנ׳ סםור׳, שיש בס עניכים עמוקים
 נתיבות פליאות חבטה, סנס בראשית
 ברא אלקים, קודם שהסבירם סמורס
 בראשים ברא עניכים כאלס בפועל אשר
 על ילי סיפורי סמעשים סאל׳ יובט

 סמושכלומ, סבן מאל ומאל :
 עלף במללש, מחשבמן של ישלאל קלמס
 לכל דבר משל למלן שהי׳ כשר
 למערוכה ולא ה״ לו ממכח בן וכו׳ חזרו
ד אסטיולוגיס הוא אילולי שצפה ל מ  ליייי ה
 המלן וכו׳ כן אלולי שצפה הקב״ה שאחר
 כ׳׳ו מלות עםידם ישראל לקבל אמ התור׳
 לא הי׳ כותב בתוד צו את בני ישראל

 דבר אל ב״י :
, קישול סיום חתול׳ בתחילת׳ , n T ) 
 לעיני כל ישראל, בראשית
 ברא אלקים, הוא רבר הכלא׳ לעיני כל
 שבשביל ישראל בראשים ברא אלקים, כי אלולי
 שצפה הקב״ה וכו׳ לא תי׳ מתב צו אם ב״י,
 חכן מא׳שמחשבתן של ישלאל קרמה לכל
 לבר, תהו לעיני כל ישראל בראשית

 ברא אלקים :
 עלך במללש בשם פסיקתא, מתחילת
 בדיםישל עולם, חוא גליאפמקםא
 ומסםלםא, בראשית ברא א׳יקים, ולא
 פירש, וחיכן פירש למלן חנוטח כדוק
 שטים, ואת הארץ וכו׳ והיכן פי׳ לפלן
p בצקמ עפר  כי לשלג יאטר הוד, א
, ויאטו־ אלקיס יהי אור וכו׳ והיכן ׳ ט  ו

 פירש עוטה אור כשלטה, ע״כ:
 1ד!נד, לדעם סעדרש סזס, פי׳ספסוק
 סוא נליא עמיקמא וכד סוא כן
 הש״י מגלח מחילה, הדברים בעועק, שאינו



 ברכה מהיצ״א

 שמים ואק, הנה היס׳ מאק סהו ובמי/
 וחש״ך, ויאמר אלקים יהי אי״ר, הנה
 הםחלם הסיפור מן או״ר וחש׳׳ך, והיא
 הדבר המלערן להיום לעיני כל ישרא״ל׳
 ישראל בני׳ או״ר וחש״ך, ע״כ קידם
 למיוה המונולם עליהם, לומר שט״ע ישרא״ל
 מברכץ םחיל׳ יוצר או״ר ובורא חשץ־ /

 הבן :

 םד לקוטי
 עוד אדשב״י מנץ שלא יאמר אדם לי״י
 עולמ, לי״י מנח׳ וכו׳ אלא עולה
, הנם בזה גיכ מקושר סוף מתור׳  לייי ומ׳
 לתתילמ׳, לעיני כל ישראל, מחויבים
 לראות במיניהם , דרכיו יתיש אשר ,
 בראשית ברא, ואח״כ הזכיר שמואלקים

 וילמדו רעש כנ״ל :
 ^ttHfiri עוד בקישור, עפ״י פירש״י
 לפי פשומו, בראשית בריאת

 [תמו חליקוטי תורה של הגאון הקדוש המחבר זצוקללה״ה ועניי רגיעי כפי וטרוד
 שנתי יתרא׳ לפני הש׳׳י ויגן עלי זכות רבינו הקדוש זצוקלה״ה ,
 למק אזכה לישב על התור׳ ועל העבוד׳ מתון נתת והלתב׳ ואזכה להוליד בטם ח״ח

 והמגי׳ והמסדר והמלבה״ד
 אברהם בן לאה מחלה]

 ויראי משם ולגדלם לכל עוב המלקע

 השמטות

 מבע״מ. והנמ ר׳ אבד1 בגמרא דדן הוא
 דס״ל במקום דבע״מ עומדץ אין צדיקים

 גמורים ׳מלים לממוד:
 הגה עם מיום שדעמי בזמ. שזה הוא
 ר׳ אבמו אתר. דבגמרא דידן
 ר׳ אבםו פליג עם שמואל בזמ. ומוא נחון
 לארן. בדומם מאמוראים. ובמדרש בכאן.
 הוא ר׳ אבהו. ור׳ חייא רבא באיי. מדומם

 . התנאים :
ל עם כל זה גם לדעת הרב 3  א
 הגדול הטל באתי לסין דבמ
 הגמלים הניל. דהנה ידוע דהתור׳ נדרשת
 בםרד׳׳ס. היינו פש״ט רמ״ז דררש
 סו״ד. והוא נגד ד׳ אותיות הויה המאירית
 באבי״ע תורת הוי״ה תמימה . והוא במי׳
 מעש״ה דיבו״ר טחשב׳׳ה רצוץ. נחי׳

 ד׳ עולמום אבי״ע:
 והגה חשמל ומדע נחי׳ םש״ט שבמורמ.
 הוא נגד העעשמ. רמז שנםורח.
 בחי׳ דנול. למש שנמורח נחי׳ עחשבה

I ומ׳ 
 וסניז

 ב׳ והארץ היתד. תהו וכר. בטדרש
 ם״ב. והארץ היתה תהו ובהו .
 אלו מעשיםם של רשעים. ויאטר אלקים
 יהי אור אלו מעשיםם של צמקים. אבל
. אם במעשי ן פ  איני יודע באתה ממן ח
 אלו וכוי. כיק דכמיב ררא אלקים את
 האור כי טוב מוי במעשיםן של צדקים

 חפן וכד :
 הגה ידוע לכל םממי׳ הגדולה בדבריהם
 זיל הללי• האין ס״ד שימי׳ חפן

 במעשיםם של רשעים:
 והגה אחד מן הפירושים שפירש
 מהר״ש יפחז״ל. דחדבריסחללו
ל ס  מגיעים לבע״ח. ולצדיקים גמורים • ו
 לפי״ז לםנא לידן דצדיקים גמורים עדיפי
ק  מנעלי משונס. והוא סלוגסא נגע׳. ו
 הניא הרב מגדול יד מיד״א םמימש מזה
 נשם מרב מהרח״א ואח״כ ממה הרב הגדול
 מ׳ סיד״א מל שט גמלי הדור הללו .
 למנה במללש םלזמ מנא ליק םוא ר׳
ס לפי״ד צדיק נעור עדיף נ . מ ו ד מ  א



 מהדצ״א םה
 כענץ שאמרו 3שמש שיש לו כרמק. ואימ
 דאמלו שהש״י גנז אמ מאור במורם. ומי
 שממבוכן בסורה יהנה בכל ממס מהאור

 . הגנח:
ל זהו סב׳ דיעומ לביא ולב״נ. נ״נ י י  ן
 ס״ל שאומו מאור הקיפו הש״י
 בכרמק. וזמו למי קבלמו ישי אור במקף
 ולביא. גנזו הנף׳ במורמ. מנס הואטונ״ח
 לפני כ״א מישראל. ואנןפסקיק כנןאשר.
 ע״כ הש״י יאר עינינו בפורסו ממאור

 הגנוז:
 ד׳ וירא אלקים את האור כיטרב.
 הגם דהםשוק נדרש נסרר״ש. ענ״ז
. ררא אלקים כי ן מ  יש לומר ג״כ רמז נ
 טו״ב. ע״ד עונ עין הוא יבריך. יי שהוא
 טונ ראייסו נעיניו הוא לנרכה. משא״כ
 נהיפך ח״ו ראייסו וכר. וכבימל הש״י
 שמוא עונ המטר. מוא םשסכל נמעשי ידיו

 בכדי שםשרמ עלימן מברכש:
 לז״ש וירא אלקים (נסםכל במעשיו.
 ומפרש םכםוב מעמם) כ׳ פוו״ב

 מ הוא הטו״ב ׳ם״ש :
 ה׳ ויקרא אלקים לאור ומ׳. יש פסיק

 בין םיבם אלקים לםיבם אור
 לםורוס על מה שאמרז״ל. קרא לנהורא
 ופקד״ אמצווסא דיממא. ואץ זמ קריאה
 שם. ע״כ ויקרא אלקים מופסק ועיין בם״י

 ומשיש ומבין דבלי מז׳ל בגמרא :
 ש0 ויחי ערב ומ׳ יום אחיד. בגמלא
 שבש. מ״ט מחי משגי בדשא וכו׳
 א״ל כברייםו של עולם בלישא משוכא ומ׳.
 לכאורה יפלא למה יהי׳ במבע םמכהנ הזה
 בשני מיני בםמוס הללו דיקא. אבל נרמז
 קבלמ מזיל ושעיר עזים אחיד ומ׳ שיה״
. דנלמר ען יום ג  מיוחד וגא מששה ״
 אח״ד של מעשי בראשימ. שימי׳ שעיר
 למשפחומיו. מששמ ימי בראשימ. עיכ
 מנהגם כבריימו ש״ע. להורומ דלימוד
 הסלכ׳ לדיניהם לענץ הקרבן םוא מששמ י״ב:

 «הי

 לפוטי השמטות
. בו מדובר עפ״י ן ד  והנה גמרא ד
 פשוטו בסלכמ לטעשה. עם
 סיומ שדבד׳ בגבם׳ מרומים נץדוח
 נפלאומ לאין משער עכ״ז מנם מיאמלובשם
 במשטי םםורמ מלכמ למעשמ. מ״כ אין
 מורץ הלכה לממשמ מן ממדרש רק מן
 םםלמוד והטדר״ש הוא חלק הדרו״ש
 שבחורה. בחי׳ טחשב״ה. בין וםםבונן :
 לה3ה מאןדס״ל במקום שבמלי השובה
 עומדם אין צ״ג ומ׳ מטעם
 הוא דגדולים הם הבע״ם כיק דטממו
 טעמא דאינץרא הערג לידן בעוה״ז. ועמדו
 לנגד יצלם במםגבלוס אפלושא מאיסורא.
 מח טוב חלקם משא״כ צ״ג ממולם לא טעם
 טעם אישול אין שכלו גדול כ״כ ומנמ זמ
 לוקא בחטא מממשם לטעם מחוטא
 טעמא דאישורא םערבים למין . משא״כ
 בחטאממחשבמ מנמלא טעסטעםמהיקוח
 וערבום. רק בשאט בנפש. חנח בזח

 הגדל מעלה צ״ג מהבע״ה:
̂̂״ ר׳ אבהו דבר בקדשו בגמ׳ לפי  ל
 הפשט שהוא נגד חטעש׳ח .
 במקום שבעלי חשובה עומדים וכוי. כי
 בחטא במעשמ. ושב אל י״י. םגדלמעלם
 הבע״ם מטעם הנ״ל. משא״כ בחלק דרוש״י
 ההורה. המורה על הטחשב״ח. אומר ר׳
 אבחו ומוכיח מן חחורח שהקב״ה חפץ יוהר
 במעשיהם של צדיקים מחבע״ח שחטא
 במחשבי• ושב אל י״י. כי לא טעם טעמא

 דאסירא . וקצרםי בכאן :
׳ יה״י אדר. ראשים החילופים . בין. } 
 p אשר. ובן נפםלי. לבן אשר בגלגל
 בלא מקף (היינו מונח אםנחםא. ואינו
 שקף במקף מיבם יהיי או״ר שיהי׳ די
 לשניהם רק אםנחמא) ולבן נפםלי מקף
 בלא גלגל (רצ״ל אין כאן מונח רק
 אםכחםא) חפשר לומר, דהכח האור הזה
 נגנז. והיק גנזו הקנ״ה. ע״כ הקיף אוםו
 הקב״ה באיזה גבול מקיף ועשה לו נרמק.



 מהרצ״א

 ונאמי דהנה היקיע נעשה ללוין עליונים
 ולצורן סחמונים:

 לה^ה ידוע דחעיקר של חבריאח שחפן
 חש״י שיחי׳ לו בחח רוח
 מםחמובים. אבל בבדי שלא יחי׳ קטרוג
 מםמלאכים . חנח רמז חש״י במאמר רמיזמ
 שעליונים בראשונם במש״ל. ואעפי״כ אין
 חדבר מפורש דבאממ חמחמונים [עיקי]
 והנח אמר חבמוב דרמיזמ םעליובים מקודם
 זם סי׳ רק באמירח. אבל בעשי׳. ויעש
 אלקים ובו׳ ויבדל בין סמים אשר מחחס

 לרקיע מקודם. סבן :
 ה׳ ויקרא אלקים לרקי״ע שמי״ם .
 סנס עיקר שם רקי״ע. פרישס על
 אקס דבר. וסנס סוא פרוש לפני מים
 שעליונים. ע״ב עיקר שם רקיע יפיל
 כשפעולסו לצורן עליונים לעיקר. משא׳׳כ
 אח״כ בעשי׳. כשעשאו בעיקר לצורן
 חחסינים. סנס קראו שמי״ם שסם שמיש

' T ו כ  מעשיהם של בריוס סחחחונים . ז
 הגידו השמי״םצדקו. לא זכו יגלוהשמי׳׳ם
 מונו. כמו שדרשו חז׳׳ל בניר . ולזסניכן

 לפי״ז בדבר י״י שמים נעשו דייקא:
 ט׳ יקוו המים וכו׳ ותראה היבשה
 וכוי. הכה פעולה ההקווח המים בכדי
 לההראוה היבשה א״כ הל״ל יקוו המים
 וכו׳ להראוה היבש,. וכן הירגם יוכהן .
 דתתחמי יבשתא. אבל הורה בזה היוצר
 כל. שהעיקר הוא לעשוה המצר כאשר
 צוכו י״י אלקיכו. והגם שיש טעמים למצוה
 עד אין חקר. עכ״ז אין לההלוה המצות
 על הטעם וכו׳ וכבר דברכו מזה כמה
 פעמים. ח״ש חש״י יקוו המים וכו׳ ואין
 לסם לבקש טעם. והראם היבש׳ םואעכין

 אחר :
 ן^ןך י״ל דסכח אלו צרת חש״׳ רק אל
 סמים שיקוו. ועי״ז סראס סיבש׳.
 סכס לא סיס׳ המצר רק אל סמים.משא״כ
 כשאמר סש״י וםראס סיגש׳. סנס סעצוס

 מועלם

 םו לקוטי השממות
 ן׳ יהי רקיע בתוך המים. במדרש
 ננלדס ממה סאמצעימ וכו׳. עקבומם
 לא מדעו ממיכן למדו לומר טפ״ח דייקא.
 ונראם דמסיבס בתו״ך סמים . דסוס שגי
 למימר תו״ך סמים. ומדקאמר בתו״ך סמים.
 סיימ מאמצמ של סיבמ מי״ם סואי׳שסיא

 רק מפס :
ס ויהי מבדיל בין מים למים . # 
 סרגם יונתן ביני י מוי*עילא״י
 לניני עוי תתא״י. לא ׳רעמי מס חידש
 למ נזה. אעשר עשעיענו למבין דקדוק.
 גין מיס, סוא בפסח. למים סוא בקמץ
 (סגם" רבן סוא משפע T סדקדוק .
 אכףף נקמץ עב״ז לא לסנם סוא) וע״כ
 ביאר. דסנס עים עליונים סם לסשפיע .
 ע״כ סם פתוחים לסריק מבועוס. למים

 סהחסונים סם קמוצים כעכין האשהיי
 סמקבלס ססשפעס ומקמצס אוסו בסוכה
 בבדי להוליד וסבן. ועוד אודיען לסלן אס

 אשר עם לבבי:
 יהי רקי״ע. קיי״ל במשפטי לשון סקדש.
 אוסיוס ח״ע כאשר יבואו בסיף סיבס
 ונקודס פתיח תחתיהם. סבא עמסם א׳
 גמנס דקראו אומס כאלו נכסגס כגון
. במן ׳  מזבח. קוראין מזבאה. וכן ע
 הבא" רקיע קוראין רקיאע. והמשכיל

 יבין. מה ״ שהמצ׳
 אלו סשמי אוסיומ.

 א׳ גנובה פתוחה,

 אינם" יכולים לומר
 אשר המה מולידים

 ואכ״מ להארין:

 ז׳ ויעש אלקים וכד ויבדל בין המים
ת לרקיע ובין וכו׳: הכה ח ת  אשר מ
 סגדל סחמ״ למה כאער רעש אלקיםוכו׳
 ולא סגי נויהי p כעו נכל עעשי בראשים.
 וסנלע״ד לומר. דסנס לפי משיל נפירוש
 סה״י שאמר ואפריש בין מוי עילא״י וכו׳
 ודייק כן מסמסוק כמש״ל. סנס מים
 עליונים סם מוקדמים נפסוק לפי״ז .
 ונססיק זה סנס עים חחסונים עוקדעים.



 מהרצ״א םז

 יב ותוצא הארץוכר למינהיו, סנה אערז״ל
 נשאו סדשאיס קיו בעצמן, [ולכאור׳] הדשאים
, הול״ל ק א  מס עכו, סרי זס פעולס ה
 נשאס סארץ קיו וסיליאס למיגהי׳ו, אנצ
 חז״ל דקדקו מדקאער סש״י תדשא הארץ
 דש׳׳ א עשב מזריע זרע וכו׳, ליל למימר
 דש״א,סל״ל הדשא האק עשב וכד. פ׳׳ה
 דסציווי ס״ על סאת שסיא הוציא רק בכנל
 שחסכס׳ הארץ בעשבים ואילנוס, ומס שכל
 עשב ואילן חריע זרע! זס סוא פעולה כל
 משב שהעצום מועלם עליו. וז״ש הש״י ,
 סדשא סאיז דשא, זה הוא העופל עלי׳,
 וכל עשב יזריע זרע וכו׳ ע״כ עיקר סק״ו

 עשו סדשאיס :
 י3 יום שלישי, במדרש, יום שנבראו
 גו גבורים סמד״א שלישים וקרואים
 מכני סוסים וכו׳ שלישי׳׳ת יכונס לגבור׳,
 כי עיקר סגגור׳ בשליש״י, כמנין וחוע
 המשולש לא במהרה ינתק, וכן שלישי לבטן

 הוא המשובח, כענין עגלה סליסאי :
 HJffl סמס סיפ״ח, למה דרשו זה המנין
 ביוסר משארי סימים. וכבר נכסב
 אצלינו העעם להיום דפסקי׳ עזרא לפסיק
 בפני עצמו וכחיב ושום שכל אלו הפסוקים.
 מ״כ בכל פסיק יש ללמוד שכל בפ״ע .
 וכן ברביעי וכן בחמישי. וחדל דרשו
 הראשון. ומהם סראס וכן םעשה. וכבר

 נכהב אצלינו :
 מס שאמחז״ל שנבראו בו נבולים

 וכסג ע׳׳ז היפ״ס. לסיום שבו
 נברא הברזל וכיוצא. ול״נ עפ״י מ׳׳ש למיל
 היינו שנבראו גו גבור״י כח עושי רנרו
 לשמוע קול דברו. היינו שחפצים לשמוע
 ולעשות גם אשל לא בא עליהם עדין הציווי
 וכענין שכסבסי בהארץ ולשאים . והעובדם

 כאלה לסם יקרא גנורי כח:
 יד יהי מארות ברקי״ע השמי״ם
 להבדיל וכוי. עפ״י מש׳׳ל לסם
 הרקיע סוא על שם פעולס וצורן העליונ״

 ושם

 לקלטי השממות
 מועלם גם אל סינש׳ לסםגלוס . ועוד

 יסבאל בסמון אי״ס :
 י׳ ויקרא וכו׳ ליבשה אר״ץ ללשו
 חדל שרצסס לעשוס לצון קונס. ואינו
 מובן כ״כ. ויש לדרוש עפ״י מ״ש וקצם
 באומן אחר. דהנה חש״י אמר יקוו וכו׳
 ותראה היבשה. סנס יש בלשון הזה .
 כביכול ני עשעעום משמעוסא׳ שכלהמציס
 מיטלח על סמיס סעס יקוו ועי״ז ססראס
 היבש׳. ואין על סיגשס שום מצוס. ויש
 לפרש משעעוה ג׳ שהמצוה מועלה גש על
 היבשה. המיס מצווים על ההקווה. והיבש׳

 על הההראוה:
 H^HI היבשה הזאה באשר הי׳ חפצה
 והשוקה׳ לעשוה רצון קונה. רצהה
 לעשוס רצין קינס. עשהה גש היא פעולה
 הסהראוס . ע״כ קראס סש״י אריץ

 שרצת״ה וכד:
 ופירקנו בזה ספסוק. ועשך כולם
 צדיקים לעולם יירשו
p . שהם כולם בכננ צדיקים. בסשוקסס  א
 לעשוס מצוסיו יח״ש . אפילו כאשר יכוליש
 להיפטר א׳׳ע במעשה חבריהש כענין *כולם
 המצוח שהעשה ע״י אחרים. איכש רוציש
 ישראל להיפטר א״ע. ואדרבא וכו׳ והוא
ץ שרצחה ר  הדבר הנלמד מן היבשה א
 לעםוס רצין קונה. הגם שהי׳ יכולה
 להיפטר א״ע במעשה המים ע״כ ישראל

 לעולם יירשו ארץ :
 יא עשב מזריע זרע עץ פרי וכו׳
 למיג׳׳ו. הנה למינ״ו יכול להתפרש
 יק על העץ דסמון לי׳. ויכול להספרש
 דקאי על סרווייהו ונשאו הדשאיס ק״ו
 כמשארז״ל. ופירשו דרצין הש״י. למינ״ו
 נם אדשאים. והכה היו יכולים לפטור אס
 עצמם במעשה חבריהם אבל רצו לעשות

 רצון הש״י בכל אופן היוסר מועיל:
 rOHl כשמע לכו הדבר הזה בתחילה
 מן הדומם. ואח״כ מן הצומח:
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 להלן ולמשול ביום ובלילה:

 א3ל בא לרמז. דהנה הממש וסייח
 געוה״ז. הן המה ד«דון ומשל.
 למדמ יו״ם וליל״ה שבאצילומ סקייש זו ן:

 HT שרמז אס סמאס״ג למםשלית1
. מדמ  סיום . סייט לסמשיל בו
 סיום. ומאור סקמן. לממש״ל נו מדמ

 סלילס. סבן:
 ץ דתן אתם וכר להאיר על הארץ.
 מ״ל דקדקו לשת וית״ן. ואמרו שסש״׳

 כמן אומם בממנס :
״ל לבאר. שסש״י כמן אום© ברקיע  ̂ו
 םשעים. ולהאיי «ל האדן .
ק שנעשו נכדי לשעש אם סאק.  וסנס ט

 ע״כ יכולים סםסםונים לגזור עליסם
 כענין משם ויסומע ססעעידו אה ססעס.
 ונקדיעון בן גוריון. טסף לזס גני יעקב.
 שקעס סשעש בעבורו. וזרסס לו סשמש .
ס. ונכדי  וסעליוטם אינם ימלים לעשום ז
 שעע״י סמורס לא יסי׳ לעליוטם עעטם
 בר עיצרא כיק שסם נמונים ברקיע השמים.
 ע״כ נםנם הש״י בסורם עםנס ופעסיא

 דאורייםא סוא :
 יח ולמשול ביום ובלילה. העעשלה
 בידם (כפי שהשביע בהם הבורא)
 להאריך ולקצר היום והלילה לפי העמוס:
ט ויהי ערב וכר. גם בכאן פסוקא  י

 דפסקי׳ עזרא. וכבר ביארנו בקפרינו
 עהו השכל הנלעד עענו. והשםא נעי טמא.
 שערעז באלף הרביעי. היי ערב מורק
כ ״ ע י נ . בים ש 3 p ביסמ״ק. וגם בשר 
 בבטן בים שני בזען עזרא עסקי׳ לפסוק

 בפ״ע :
 כ׳ וערף יעופ״ף. טעופ״ף עיבעיא ל״.
 היינו שיה״ בו פעולמ העפיפה .

 משא״כ יעופ״ף הוא ציור למצוה :
 לאומד לך. כאער טלפינו ומ׳ ומעוף
 השטים וכד . דסנס אסור

 לילן

 סח לקלטי השמטות
 ושם שםי״ם על שם צורן םמממונים
 (ונזס םיי־שמי. מימש דבריסם. וכל עעשין
 יסיו לש״ם שםי״ם אכ״ע) וסנס הםאר״ת
 שעל ידם יש סבדל בין סיום ובין סלילס.
 סכם זס צורן לעליונים ג״כ. איס עלאכין
 דאמרין שירם ביום ואים עלאכין דאערין
 שירח בלילם. וידוע למשכילים במכמס
 אימום סשינדים. נין דק לחסד גגגחי
 מרומים כפי סשמטמ חזק גמחםוטם .
 ע״כ אמר כאן ב׳ מסמוס. ימי מאומס
 ברקי״ע השמי״ס למבדיל ומ׳. כי עטן
 סגדלם סזען סוא צורן לעליוטם ומסמוטם
 וחי״ו לאת״ת ־ יש לפרש על המצומ שסם
 אומומ. אומ םפילין. סוא ביום . ולא
 גלילס : מילס ביום םשעיני דייקא. שבמ

 ביום סז׳ דיקא:
. סנס אמ״כ נאמר ויעש ץ  טו ויה״י כ
 וכד. וי׳׳ל ויה״י כ׳׳ץ במאמרו ימ״ש
 וברצונו. כץ סוא נכון סוא מלשון כ״ן
 בנומ צלפסד וכד. והוא איני סיפור. רק
 בא לשק. קושיימ ספלסופיא . אין אפשר

 לומר שסצבא מרום שגדולים וסרמים
 נמסוו לצורן דגר קען. סיינו שנבראים
 םמסםונים. וסאין אפשר לומר שסאסד
 יעשמ מגדל גבוס,וצור נשגב לצוק־ גרגיר
 מרדל. אבל אץ זה קושיא . כיון שכל
 םעולם נברא ברצונ״ו. וכך גזרס מכממו
 יס״ש ורצונו. ואין עבוא לסמציא עעם

 לסכעםו ים״ש :
 ל^בר אער החכם גם בנבראים. אין
 מעם ברצון. מכש״כ היוצר כל
 סוא אלקיט. איך יהי׳ לנו השגם עעם
 לחנוניו. כן ראם סצור סם. שכן סוא .

 ונכק סוא :
 ן״# להאיר על הארץ ויהי כן :
 טן את המאור הגדול לממשלת
 היום וכו׳ לממשלת הלילה .
 םוליל למשול ניום ולמשול נלילס . כמ״ש



 מהרצ״א םט
 יה״ר שנפרה ונרבה כמים :

 והטעם כי הש״י בירן אם המים .

 לאט״ר פר״ו ורב״ו .
 שהאמירה אשר יאמרו ישראל בברכה יה״ר
 שםהי׳ הפ״ו כרגים הוא בסגולה למלליח.
 ע״כ מלוה ג״כ לאכול רגים בליל שבח

 עונם ם״ח:
 01ה יםבארג״כ הנאמר בברכם יעקב.
 ויברכם ביום ההוא לאט״ד
 ב״ך יברך ישראל לאט״ר ישימן אלקים
 כאפרים וכמנשה. רהמסוק אימ עובן .
 א׳ הםחיל ויברכם לשץ רבים . ומסיים
 ב׳׳ך לשק ימיר. ב׳ השני פעמים לאמיר

 אינם מובנים :
 ול£י דברינו הנ״ל יונח דהנה הצדי
 בירן אם הדגים לאטיר היינו
 כשיאמרו׳. ממרה וםרבה כדגים . ימי׳
 בסגולה להמגרן. והברכה םזאמ מיא
ב במורה . והכה בירן יעקב אם  בפסוק ך
 אפרים ומנשה. וידג׳׳ו לרוב וכר שימיו
 כדגים וקבלו הם ברכם הדגים . וקבלו
 ג״כ ברכה לאט״ר. היינו כשיאמרו ישימך
 אלקים כאפרים וכטנשה. יהי׳ סגולה

 להמברן בפ״ו :
, שיעור הכמוב לפי הנ״ל. ויברכם ף ^ 
 ביום ההוא לאט״ר ב״ך, היימ
 שבירן אוםם בברכם האמירה הנאמר בפסוק
 ך״ב בםורה , היינו אוםו הלאמר מנאמר
 בפסוק ב״ך. מהיום והלאה יברן ישראל
 לאמר ישימן אלקים כאפרים וכמנשה. כי
 כבר הם נםגרכו רדג״ו כדגים, וקבלו

 ברכם הדגים :
 וא#כהנא פםרי לפי״ז מהשםירגם
 יונמן למסוק זמ יברמן
 ישראל ביוט״א דטהולת״א, הנמ פירש
 שביום ממילה יברכק אמ הילד מרן מנימול*
 ישימן אלקים וכו׳ , ולמה ביום המילם ,
 ממילה, דוקא םוא בסגולה ביומר לברכם,
ן מדגים. ודגים גאסיפמ מ  דהנמ היא מ

 בעלמא

 לקוטי השממות
 לילן בקומה זקופה כי מלא כ״ה כבודו .
 וכל מה שאפשר להשפיל א״ע מה עוב .
 והנה ערף השמים. אפשר לו לילן על

 הארץ. ואפשר לו להגבי׳ א״ע:
 והגה אם לא באם אליו הציווי מאם
 הש״י שמחריב לעופף. הגם
 שחי׳ בו כח העפיפה לא הי׳ רשאי להגבי׳
 א׳׳ע כיון שאפשר לו לילן ג״כ על הארץ
 מבלי הגבהה. ע״כ באת אליו הציווי מאם
 הש״י שמציה להעוף לעוף . וממנו נלמד
 דעת ומעוף תשמיםיתכמנו. שאסור להגבי׳

 א״ע ולילן בקומת זקופת :
 כא ויברא אלסים את התנינים וכו׳
 לפי מה שמקובל לרז״ל שהם לדתן
 וב״ז המםוקן לצדיקים לע״ל. הוא אומר
 ו נרא אלקים וט׳ הגם שצוה להמים שישרצו.
 עכ״ז הדבר שמםוקן לסעודם מצוה
 להצדיקים. כביטל הםעסק הקב״ה בעצמו.

 כביכול מצום בו יוםר מבשלוחו :
 ומזה למדו דעת לסעודת שבת חא

 דרבא מלח שיבוטא וכו׳:
 א^ל שרצו המים למיניה׳ים, הנה
 לא נצטוו להוציא םדגים
 למיניה״ם. וגם לא הי׳ להם איזה לימוד
ק אמרז״ל כל מין דנים אחד  ולא ק״ו. ו

 . חוא:
 א^ל בראוםם שנצטוו שארי הנבראים
 הקודמים למיניהם עשו מצום
 מן חמובחר להוציאם אז למיניהם. או שיצאו

 הנבראים חחיים לעיניםם למצוח מ״ח
 והרי לן גנםש חחיים אין םשוקםם לעשום

 רצון קונם ביתר שאם :
 5ב ויברך אתם אלקים לאט״ר פרו

 ורבו. הלאפ״ר אינו מוגן:
 והנה יש לרמז . דמנמ יעקב אבינו
 בירן. וידנו לרוב בקרב הארץ.
 וכן אנחנו נוםגים אמריו לברן אם הבנים
ק טםגים עפ״י דברי  בברכם זאמ. ו
 סאסיונים לאכול מים בייש שמא ולועי



 מהרציא
 שלא מדע לדור ההוא טבעו, ביקש רחמים
, א״כ כר , וע״ז אמרו או חברוסא ו מ׳  ו
 ידיעס השם והטבע״ו, הוא עיקר חיי
 נחם, והחיים המה נבראים באוס ך׳ כנ״ל:
 לך לך י״ל לדעתן כי הנה למעל׳ כםיב
 ויקח תרח את אברס וכר״ א״כ לפי
 משמעות הכתוב תי׳ תרח תעיקר בנסיע׳׳
 וכשבאו לחרן א״ל תש״׳, מכאן ואילן
 תלן לדעתן , בין אס ירצה אבץ אס לא
 כי פוער אני אומן ממצות כיבוד, כיון

 שתוא לן מצות מאתי :
 וירצה עוד לך ל״ך ממש, לתםחיל
 ממן ראש תיחוס דתגס שתרח
 עשה תשיבת, תנת תוא כנר שנתגייר ,
 ואין הבנים שהוליד קודם מתייחסץ אחריו,
 ע״כ אין אנו קורין אבות אלא מאברהם:
 ואע?£ך לגוי גדו״ל, מתרגמיכן לעס
 1 סג״י , ואגדל׳ה שמך

 מתרגמינן וארב׳ י שמך, כי שורש גדדל
 הוא בין בכטו״ת בין באיכות בין בטהו״ת
 ובכ״מ יתפרש לפי ענייניו, ואעש״ך #
 בעש״י׳ ממש כעכין שפ־רש׳׳י אצל בריאת
 אדם היל נברא במאט״ר ותוא נברא
דם, ותוא לתורות כי עיקר  וגעש״ה בי
 הכוונה של בריאת שעולם שכל העולם תם
 כחומר אל הצורה, אל האדם, והנה במין
 האכישי ג״כ הוא כך, שכל תאומות הס
 כחומר אל הצורה, לאברהם ובניו , ע״כ

 אמר לו ואעש״ך :
 ויתפרד עוד ואעש״ך לגוי גדול,
ס״ #  עפ״י מת דתבינן ג

 המליך אות ירד נמעשת וכוי, וצר
 בתולה בעולם ואלויל בשנה וכו׳ :

 והנה ידוע אלול סכת תוא נברא
p n ליעי סתשובם, שסם יעי 
 אשר כביכול ימימ פשיעה לקבל שבים :
 והנה כבר כתבנו אשר תתשוב׳אינה
 עועלמ רק לישראל, ולא לאוס״ע
 כי קי״ל מלן שעמל על מולו אץ מולו

 מחול

 ע לקלטי השטטות
 בעלמא סגי לסו. כמו שנאמר בצדיקים .
 ויאסו״ף . ע״כ גלגולי נשמוס הצדיקים
 י צריכים עוד איזה סיקין מועט הוא בלגים
 כנודע, וםינוק ביום שנימול, נכנס בדרגא
 דצדיק, כמ״ש בזרד בפסק ועמך מלס
 צדיקים. ובצדי״ק כא:גר אסיפה . כמו
 בלגים, ע״כ יש מקום למולהברכ׳ ביומא

 למהולחא :
 כנ ויהי ערב וכו׳, ג״ז פסוקא לפסקי׳
 עזלא. ונסבאל בספלינו, וסשסא
 כמי נימא , ויהי ערב # גזילומ שמליוס
 בעוה״ר, והריגס אבילי ססולס. ויהי בקר
 חיבורי הסורה שבע״פ משכיוס וססלמוריס.

 באלף החמישי :
 כד והית״ו ארץ. הוא״ו יסירה, מרמז
 למה שאמר שלמה , החילוק שבין
 רוח חיים שבאדם, לבין רוח ח״ס שנבהמ׳,
 הגס שכמוס זס כן מוח זה, עכ״ז רוח
 בני האדם העולה למעלה, כ׳ החיוח שבה
 הוא מהעליוכיס , ורוח הבהמה היא היורדח
 למטה לארץ, כי החיוח שבה היא מהיסידוח
 ישר בארץ, לזה אמר , והית״ו, החיוח
 כלו, הוא ארציות, ויה״י כן עמש״ל :
p וכו׳ הבהטה וכו׳ א  0״r את הית ה
 רטש וכו׳ לפי חכמחן קחשיב להו:

 פ׳ לך לך תר״א לפ״ק

 [לך לך פרש׳׳י כאן אי אתה
 1 1 זוכה לבנים ועוד

 שאודיע טבעך בעולם, י״ל עפ״י דאי׳
 נס״י המליך אומ ל׳ בתשטיש וכד המליך]

 אומ ך׳ בחיים וכו׳ :
 והנה בזהישפרש לך ל״ך,לך אלפעולמ
 הב׳ אומיומ לט״ד כ״ף אשר
 זה פנטלמןיעבראשימ, תשטי״ש וחיי״ם,
 ומזכה לבנים, ואודיע טבע״ך בעולם ,

 שסוא סנועמ החיים, הבן הדבר :
 חופי ממעגל, אחיי שינסו ,



 לקוטי השמטות מהרצ״א עא

 ובני קעורה. והיל לחבעיחו שיצאו מענו
 גויס רבים. אבל הוא עפ״י משאעח״ל בפסוק
 אח י״יהאמרם היום ומ׳ וייי סאעירןםיום
 להיום לו לעם סנולה וכו׳ אמר הקביה
 אמם עשימם [לי] מעיב׳ אמס בעולם שנא׳
 שמע ישראל יאי״א ואני אעשה אמכם
 חטיבה אחמ בעולם שנא׳ ומי בעטך
 ישראל גוי אח׳־. כאשר רברמי בזם זה
 כמה פעמים. וידוע הרבר לאנשי ברימינו:
 והנה ׳מפרש לפי״ז ואעשך לגוי גדול
ת ר ח מ  אומו הגוי גדול גדול ב
 אשר אין שוש דבר נחשב בחשבון אצלו .
 כי בטל כל חגדם לגודל חשיבומו ואינו
 נחשב בחשבון. אומו הגוי מגדול יצא מען:
 ובזה ימפרש נמי לשון ואעש״ךגעשי׳
 שהוא ממן מורה שאמר הש״י .
 ועמה אם שמוע וכו׳ושמרמם וכדוהיימם
 לי סגולה מכל העמים כי לי כל האק
 כאשר פירשמי במקומו. וא״א לי להאר״ן־

 מחממ הזמן וצ״נמי למזכרמ :
 ויסע ״אברם ״הלון ״ונסומ ״הנגבח לא
 אמר סמם דסע אברם םנגבם ,
 ובאמרו הלוךונסוע, משמע שלא חלן ולא
 נס־1 בפעם אחמ רק כאשר בא לאיזה
 מקום נמעכג שם, ושוב אח״כ חלן, וכמ״ש
 רש׳׳י, וטעם מדבר, וממ משמיענו בזמ :
״ל דחנח כמיב למעלם ויקרא בשם  ̂ו

 י״י בכ״מ שבא פירסם אלקומו
 ימ׳׳ש בעולם. וזח חי׳ כל מגעמו ע״כ לא
 חלד בחפזון ובזריזומ למקים חפצו רק מלן
ק מח .  לאע לאע. ובכ״מ שבא נמעכב ז
 עד שפירשם אלקומו יה״ש בפני בני אדם:
 למה נ״ל ברמז ר״מ ״אברם ״הלך

 ״ונסוע ״הנגבח. חנם סיא שם
 אהדה נק׳ בזחל גישםנקא דממים בי׳
 שמיא וארעא. ״אמ ״השמים ״ואש ״הארץ
 ר״מ השם הנ״ל והנח באליעזר עבדו שצ
 אברהם נאמ׳. ״ואבא ״היום ״אל ״העץ.
 ודרשו בו חז״ל מלמד שקפצה לו מאיץ

 ולשמע

 מהול וכמיב מלך אלקים על גויס דקוב״מ
 איקרי עלייהו מלך. משא״כ ישראל נק׳
 בנים כמד״א בכים אמם וכו׳ והש״י למו

 אב. ואב שמחל ע״כ כבודו מחול :
 והנה כמיב חשף י״י אמ זרוע קדשו
 לעיני הגויש וראו כל אפסי ארץ
 אה ׳שועמ אלקינו. ואמרנו בפירושא דההוא
 קרא. מהו המגלות הזרוע כביכול לעיני
 הגרם ומהו הנרצה באומרו ישועמ אלקיכ״ו
 שש הדין אבל הוא לרעמי פפ״ימשארז״ל
 שעמידין אוה״ע לומר ישראל שקבלוה
 (היינו אמ המור׳) היכן קיימוה אבל

 ישראל מהנילהם משוב׳ :
 והנה י״ל לומר וכי משוא פנים יש
 בדבר למה לא מהני גם להש
 תשוב׳ . והנה חשף י״י אמ זרוע קדשו
 חשר שם כביכול חפילין דמארי עלמא ומה
 כהיב בהו. ומי גרי גדרלאשרל״ו אלקי״ש
 קרובי״ם אליו. רצ״ל שנק׳ גרי גדו״למחמה
 גדלוה המהו״ת שיש כביכול קורבח. בין
 יוצר בראשים לבינם כי הם ק שורש אילן
 הקידש ע״כ חש״י למו אב ואב שמחל ע״כ
 וכו׳ משא״כ אוה״ע לא מהני להש משוב׳
 כי קוב״ה מלן עלייהו ולא אב. ומלדשמחל
 ע״כ אין וכו׳ ע״כ הכל באמה והכל בדין
 וז״ש וראו כל וכו׳ ישועה אלקינ״ו. בדין

 אמה :
 והנה הבטיח הש״י לאברהם ואעש״ך
 לגוי גדו״ל דחהנילהש חשוב׳,
 ע״י גדלוח מהוחם שהם קרוביש אליו יה״ש
 העמוסים מני בטן וכמד״א ומי גוי גדול
 אשר ליאלקים קרובי״םאליו. ועי״ז מסכי
 להש חשובי. ע״כ אמר ואעשך כמו
 שהקדמחי לד. כי חלש חחשוב׳ נברא בבחי׳
 מעש״ה ביחד. כמו שאמר נס״י המליץ־ אוח
 יו״ד במעש״ה וכר וצר בובסולח בעולם

 ואלול בשנה וכד:
 לאע^ך לגד גדול. הנה גויס רבים
 יצאו ממנו, אמם וישמעאל



 עב לקוטי השמטות מהרצ״א
 והוא לםימא. וכי ס״ד שאביהם לא יצה
 לשמוע ח״ו לדברי הש״י וממיא כשן לו עצה

 שישמע ויעשה :
 א{יל כפי הנראה אברהם אבינו קיים
 כל המורה עד שלא טסנס .
 והנה בודאי הי׳ משםוקק לקיים גם מציר!
 מילה. אבל הי׳ מסספק דהנה קיי״ל גדול
 המצוה ועושה ממי וכו׳ והנה כל המלוח
 אם יקיימם קודם הציווי הנה אפשר לקיימם
 ג״כ אח״כ אם יצוה הש״י משא״כ מציח
 מילח. והנח ע״זחי׳ מסחפק ונםן לוממרא
 עצח שימחק דילמא יצוהו הש״י ויהי׳ מציה
 ועושה וגדו״ל המצו״ה וכר. והנה גדו״ל
 המצוה וכוי הייני שנכנס בערח הגדולה

 כהוא מרח ההם ד שנק גדול״ה :
 הי׳ שכר ממרא שנחן לו עצה ע״ז
 שנגלה אליו הש״י בחלקו עפ״י
׳ היינו השם  מה שפירשנו. וירא אליו תי
׳ בניקוד י  הוי׳ המיוחד [אליו] היינו ת
 סגול. מדם הגדולה וההסד ע׳׳כ ג״כ ראה
 להאנשים כעין סגול. לפיכך עלה אליו
 הקב״ה בחלקו. מכאן םסבונן אשר המקום
 שיש בו באח׳ פעם גילוי שכינה קונה איטס
 קדושה לעולמים. וחחבונן אשר זכוח הוא
 לאדם אשי זוכה שחהי׳ איזה גילוי שכינה

 בביסו ובישומו:
ץ לקראתם מפתיח האהיל. יש ף ו  ן
 י לפרש אומרו שהריצה היחה
 מפת״ח האהיל. עפמש״ל וירא אליו הוי׳
 שנחגלה אליו השם הו״ חמיוחס למדחו
 מדח חחס״ד והוא ה: י׳ בניקוד סגול .
# ה ה נ ה  ע״כ וירא והנה ג׳ אנשים וכו׳ ו
 הי׳ יישב פת״ח האהיל מרח מלכות
 שמים כי בכל מדה ועדה שהאדם מטין
 ועובד עבודתו. הנה זה הוא השער ל״׳
 ע״כ וירץ לקראםם מפת׳׳ח האהיל ע״כ
 ויאמר אד״נ וט׳ ותבן מיש דניאל וחאר
 פגיך וכו׳ למען אדג״י. ודרשו חז״ל לעען

 אביהם שקראן אדו״ן :
 ראפ,

 ולשמע אזן שמעתי בשם תבעשיע שאמי
ק כן שמעמי א  שנרעז בכאן שם קפיצה ס

: ם ם  ס
 בפייוש הדבר לדעםי הקלושה
 דהנה ריס השם הנ״ל הוא
 בםיבוס ״אם ״השמים ״ואס יחאק. וע״כ
 קראוסו בזסר גושפנקא דחהום בי׳ שמיא
 וארפא. סנס בתיבות ׳את ״חשמים. נחסם
 אומיוס אל״ף היא ובסיבוס ״ואס ״הארץ

 נססם אוסיוס ו׳ ה׳ וסנס בכאן בדיבור
 העבד סנאמן. אמר ״ואבא ״היום ״אל ״העין
 הנה נרעז בר״מ השם הב״ל בהיפון אסוון
ם ה ק א  סיינו אוסיוסו׳ ה׳ השייכים אל ה
 קודמין לאוסיוס א׳ ה׳ וסנס סוא קפיצת

ק הדבר היטב :  סאק. ס
 אם סטנד סלזס שסי׳ משמש
 נניסו של אבינו ידע לסשסמש
 בשם שסקפון לו םאק. מכש״כ אברהם
 אביט בעצמו. ובודאי סי׳ יכול לילן למחוז
 חסצו כרגע. אבל לא רצס לנסוע רק לאט
 לאט כדי לפרסם אלקוסו. ע״כ נרמז בכאן

 השם סנ״ל כסדרו. סבן :

 פ׳ וירא
 ןיףא אליו י״י הקדים הנפעל להפועל
 אפשר רמזה יצא לרז״ל בקבלסם
 שענק סססראוס סיסס לנקר אס החולה
 וסנס סבא לבקר אס חחולס. ע״כ פועל
 חחולי הוא קורם שבא אליו סמבקר:
 ו^וף חענין ידוע חול״ה בגימ׳ ט״ט
 והמבקר עמשין אליו שער הכי:
 אר״ח ב״ח יום ג׳ לטילתו הי׳ ובא
 הקב״ה וכר ״ל דד״ק ג״כ כנ״ל. ורצ״ל.
 שע״כ נזכר השם הנכבד בסינס סשלישיס
 ולא נאמר וירא י״י אליו רק וירא אליו

 י״י. נ״ל:
 באלוני טמרא. מוא שנתן לו עצה על
 סמילס וכו׳ p סירש״י מפ״י רז״ל



 למוטי השממות מהרצ״א עג
few והוא עמיד עליהם. עמרגעיק 
 משמיש וכר. מהי*•
 לםהבוק למה מוציא המיבה מפשעה וה״ל
 לחינם קא״ם. והוא דא״א לפרש כפשעי׳
א . ק כמבואר במס׳ ד  דאין זה «p1 א
 ד3מה״3 לא ׳סמכל במט מאויח האוכל .
 ולמה הי׳ מומ״ד מלישם. גרפ לשמש. כדין

 המשמשים שהם נעמידה :
 אי׳ שרה אשתך. אריח ג״מ כדי לשני
 כרס מדל ברכיה. הנח למי עייש״י
י מיל) לחם לא סני&.  לעיל (מפ״י מל
י משתזו י ס של ברכה. מנח מ  ומאץ הי׳ מ
 י״ל שבץ דץ לדין משו פיסח אחים בעמי׳

 והביא לפניהם :
 וה3ה י״ל למכס נזמי כדיש מפסוק
 נכון יהי׳ מ״ר ני״מ י״י. ביאס
 ההיים. במנייני כרס ש״ל ניכה שהיא על
 ממש אצבמוח. והנה אמי כבוי מחר סיב
ס ש״ל ברכיה י  הקמש מהיצ״ה זצוקיל מ
 בנימי ה״ר בי״ת ייי. וחנה סיו צדכין
 לגשרח לידם יצחק. מעוד סעבוי׳ בעולם
 ומל ידו נחנל׳ דדו־ ביית י״י. חי ממולי׳
 מקים המגור׳. בשמח הפקיר׳ והוא נריח
ס  בכרס שיל ברכיה. וזס ששיגמ לס מ

 . של נרכ׳ :
 וי״ל לס״ל לר״חנ״מ כר״ע אפילו אכל
ע אחריו נ׳ נ  שלק וםוא מזוט מ
 ברכום וסגם דאץ םלכ׳ כר״גג סכמ י״ל

 טפמא דר״מ נמי דלמד מן ממלאכים:
 והכמיס ס״ל דאין למרץ p סמלאכיס
ק להם אברהם  דהרי במכוון נ
 בשר בחלב כדי שיופסק קערונם בממן
 סורי. כשאמרו מנה מורן מל השמים השיבם
 סש״י סר׳ אכלמם בשר נמלנ נביםו של
 אנרםם. א״כ דשלא כמר׳ משו. א״כ גם
 בזס משו שלא כסלכ׳. ואנרסם אביט שסק

 בעמון :
 אימא במדרשם ז״ל בשמם מהן
 מוד הלא׳ סקנ״ס למשמ דברי

 המנאים

 ויאטל אדג״י, סירגם אונקלוס ואמרי
 י״י. הנס ס״ל דסשם שא קדש
 וכבר כמבט במ״א דלכ״מ הוא קדיש אפי׳
 מאן דס״ל לנמל שבהן אמר לשון דמשממע
 לשרי אפי. וק נ״ל דממ רש״' שסיים .

 ונ׳ סלשוטס נב״ר. 30[ :
 יל!ה נא מעמ מים מ״י שליח מפ״י
 םשועו י״ל לסיום שבמים אין
 כילומ ואין בו מאוס למוסממ רק סצורן
 אל האדם מ״כ מסר סדנר לשליח שבודאי
 ימן כל מצורן משא״כ לחם מידי דמימלן
 עליו שליח כעס ימן עש׳ נמצמו רש לי
. וסנס עשס ד ס ח  דברים בגי מים רמז ל
ח שליח י״ג סדום רעז  מ" שליח• שורש ע
 לי״גמממ החסד ורחמים מ״כ אין שלימוס
 לגר . וסנס משס סדבר מיי [שליח ולא
 במצמו כדי למירר חמסדים] וסגן [וכבר
 שרשט נמסוק] גאלם בזממומ׳ נניימקב
 ויוסף סלח [ולא אמר אברחם דצמק. אן סוא
ב ויוסף י״גהויות. שלח רמזלי׳ג ק ע י [ '  כ

 מדומ. וכמיב במר״ ראוך מים אלקים
 כשסמבונן בזה ימצא לן עוב עמם שנמן

 אברהם המים מ״י שלי״ח :

 מהליי עס״י קבלח חז״ל פסח הי׳
 אערטהריילעשוס כלסעעש׳

 בזריזומ. לבל מבוא לדי סימוז:

ת מפ״י סשועו ׳״ל דסנס ל״ H ' f o p 0 
 סלים נעשמ דוקא
 מסיעים למיסים וחלסיחס >עחר מעמ מעמ
 ובלבד שיסי׳ בזריזיח שלא יניח חמיעים
 במים. רק על יד על יד. וכמו שאמרו בגמ׳
 (וגזה״ז אסרו הכל כי אץ אנו בקיאים)
 חנח חיא נעש׳ כקמח וכסלס 'ע״כ אמר

 קמ״ח סל״ת :
 לו^״י ומ^״׳ וכו׳ היינו שלא יחי׳ שום
 שהי׳ בין סלישס לעשייה העוגות

 בכד שלא סבא לדי חיעוץ:



 השממות מהיצ״א

 המכסה המ״ם בשב״א ופח״ח
 בגימ' שם חככבד. וחנה אוח
 המים מלמזמ למלכוח שמים וחרווייהו
 בעיעא חדא כביכול המכסה אני וכו׳ נ״ל:
ק וכו׳ עיין בלש״י שהק׳ מ  כי ידעתיו ל
 על החרגום שמפרש ידעתי״ו לשון ידיע״ה

 אין מינמ למען נופל על הלשון :
 ןי# לפרש למען אשל יצוה וכו׳ היינו
 יצוה אח בניו ואח בימו למען
 ירבו ימיכם וכד אשי נשבע י״י לאבוחיכם
. וגאלה הדברים יונח לך ׳ מ  לםם להם ו
ק הביא י״י על אברהם כמ״ש מ  אומיו ל
 שם אשי נשבע י״ילאביחיכםילחם לה״ם

 וכד הבן :
 ע#ן כלה. חיממו אעביד עמהון
 גמירא. אם לא תייבין. הנה
 במקיא לא נאמי יק חיבח כל״ה. כ׳ אינו
 מביאר הדני בתור״ה שבכת״ב דכשיב
 כי מאחי לא חצא הי־מוח רק בחר:*ם
 נחקבלשהוא תושבע״פ. דינא דמלכוהא:
 ל^ן חיביח א״ם ל״א תייבי״ן. איני
 כלל בחור׳ שבכחב. רק נמשר
 בחושנע״פ. להורוח אפילו ישיבו רק בחשוב׳
 התאח שהיא בחי׳ חושנע״פ מלמח פה
 ותושבע״פ המרחם עלבריוחיו ירחם עליהם

 כ׳ אינו חפץ בהשחחח עולם :
 לאם לא אדע״ה הנח חירגם אם.
 תייבין לא אתפרע לכאור׳ ,

 איך יפול ע״ז לשון המקרא אדע״ה :
 לאפ^ל לי לומר. כיון שהשכר והעונש
 המגיע לאדם הוא מחמח
 שהבחיר׳ חפשייח אצלו. והכה אצלו יח״ש
 הידיע״ה. ואעפ״כ אין חידיע׳ מכרחח .
 וא״א לאדם לעמוד על המחקר בזה. כ׳
 חואמחכסחרוח. וחכחיש בכאן לפרש עפ״׳
 החרמס. אדע״ה. ל״א אתפר׳ע. ה״כו
 אדון אומס עפ״י דרך הידיעה ולאעפ״י
 דרך הבחירה. ואבעל מהם העונש. ויה״ר

 שלא יאמר פינו דבר שלא כרצומ:
 ואברהם

י ט ל ש  עד ל
 סםפאים וסאעוראים זה ממיר חה אוסר.
 א״ל מלכ׳ כמי א״ל הלכ׳ יםסקו חחחחוני׳
 ט לא בשמים היא וא״כ לעי״ז במכוק
 נמש׳ במלאכים דלא כהלכ׳. להוממ להם

 ט לא בשמים הוא :
 לבהכי יונח לך מאי דאיבעיא לן בגמ׳
 נשים בברהמ״ז דאוריימא או
 לרבק. ועקום מספק לדעמ רש״י והרא״ש
. ולדעם ק א  (יא על שלא נעלו חלק ב
 מסוס׳ הספק סוא על שאינם בנרימ ומור׳
 ומפס יהי׳ אין שימי, מפשוע לן עעלאטם
 מנייכו ביסע״ז לדעס ר״ח ב״ח. וסנס אין
 לסם מלק בארן. וגם אינם בביימ ומוי׳
 אלא ע״כ לומר דאין למרץ p המלאכים:
 הא ממן לסם אברחם בשר בחלב סנס
. סנס סוא לא  סוא קיים כל סחור׳
 אכל בודאי וסבישול י״ל ג״כ שנעש׳ ע״י
 ממנדים. אבל מס שנמן לפני המלאטם
 םרי חיא חנא׳ ובביח אסור בסנא׳. י״ל
 טק שסמלאטם א״צ לאכיל׳ אין זח סנאי.
 וסנמשן לו מדבר סזס נחיכח סחור׳ שלא
 יוכלו לקמרג ולומר מנה הודן על השמים

 סנה מור׳ ומצוח לאו ליהטח ניחנו :
 היפלא ממרגמינן היתכס״א. כ׳
 הפלא ומכס שלא כמבע סוא
 ממקום כמלם. מעולם המכוסה והכבדל •
 ולזה מירגם בכאן היתכסא ק קדם י״י
 רצ״ל זה הוא דבר כבדל אצליכו אבל אצלו

 ימ״ש אין דבר מכוסה וכבדל:
 לאברהם הלך וכד לשלח״ם מחרגמי׳
 לאלויותהוץ. דא״א לפרש
 כפשומו שאברחם שלחם בשליחוחו דהרי
 אגרסם עדיין לא ידמ כלום מעלן סדם
 עד שהש״י הודיעו והמלאכים הלכו בשליחומו
 של מקום. ואפקי׳ בקרא בלשון שליחו״ת
 כבר כמבמ׳ לך דשורש של״ח י״ג חויו״ת
 רמז לי״ג מדות של רחמים שהמקיים
 בחבימ עצום לוי׳ יעורר עליו י״ג מדות

 של רחמים :



 מהרצ״א עה

 ועץ חיים היא וכו׳ :
 njPII לא במקרח חיא שנתיישב אוחו
 היום לשופנו. וגם למח משמיענו
 זאת התול׳ אבל הוא להתוודע ולהגלות
ת נשמת דוד וכו׳ מ  אשר הצלתו הי׳ מ
 ומלן חמשיח אשר מי׳ עמק בקרבו נאמר
 בו ושפע ב^ק דלים ונאמר ידן ממן בצדק
 ועניין בטשפיט וכו׳ ישפוע עניי עם וכו׳:
 ויאמר אל נא אחי תרעו משרגמינן
 נבעו כען אחי לא תבאישון
 מנח מיבש נ״א משיש לשון גקשם. וגם
 לשק עת״ח בע״ת ותיבמ איל. משעין

 למיגמ שרמ״ו :
 ואת שתי בנמין חנמצאות ממרגמיק
 דאישתכחא טהיטנן עטך. ת נח
 הנטצאו״ת מיותר. וקיבלו בדרן גישכמ־נ
 הכא הנמצארת וכתיב התם וטצא״ת את
אק ומ׳ ונלמד בג״ש שהיא נגד  לבבו נ
 מדמ רחו״ס. והוא רחו״ם יכפר עון ולא
 וכו׳ ח׳׳ש הכתוב וביד ב׳ בנמיו בחטל״ת
 י״י עליו. היינו מדת רחרם. וכעכין

 שתירגם המתרגם. כרחם ׳״י וכוי:
 ויאמר הטלט על נפשך. הנה תירגם
 חרם על נפשן ותיכן< בסמין
 מירגם כמה פעמים אישתזי״ב. הוא לשון
 הצל״ה וכ״ה תרגומו בכ״מ במקרא והוא

 לתימא בכאן :
 והגראה לפרש דהנה הוקש׳ לו אומרו
 הטלט על נפשך דלפי
 משפע הלשון הל״ל א״ת נפש״ך. ע״כפ״
 מ״ר שפירש״׳ בישעי׳. בפסוק בערס יבא
 חבל וכו׳ והטליט״ה זכ״ר. פירש״׳ כל
 יציאת דבר בלוע קרוי הטלטה והנח בכאן
 הדבר הבלוע היינו נפש דוד שהי׳ בלוע.

 ע״כפי׳ חו״ס על נפשן :
 ויאמר [לוט] וכר אל נא אד״נ
ק י״י  עתרגמינן בבעו כ
 [הנה תיבת] נ״א תירגם לשון בקשה
 [ולשת] עתה. אבל [מל תיבת] אל חשמיע

 ולא

 לל^טי השטטות
 ואברהם מורנו עט״ד מתרגם
 טשט״ש בצלו. דא״א
 לפרש עט״ד. כפשוטו. עיין ברש״׳. מ״כ
 לומר אין ממיר׳ אלא מפל׳ . נלמד בגיש
 מן ויעט״ד פינחס ויפלל ואמקי׳ למפלי
 בלשון עטיד״ה דחמפל׳ נק׳ עבוד״ה
 כמד״א ולעבדו י בכל לבבכם, איזחועבוד׳
 שבלב חוח אומר זו מפלי. וכיון שחמפל׳
 נקי עבוד׳. ועבוד היא בממיר׳. חנן

 מדבר:
 האף מססה םירגם הבירג״ז דאי
 י כפשוטו הול״ל הג׳׳ם. וגס שאין

 פומחין נא״ף :
 הלילה לן. מתרגם סושטא אינון
 . דינך. לא נודעו עקנותיו:
 ף^״ל מפ״י מה דיהע שהש״י מנחיג
 אח עולמו נג׳ קוין. קו המסד
 הוא ימין. קו הדין הוא נח״ שמאל. וקו
 אמצעי הוא מרח ח״ח הוא ממוצע. נין
 חדן וחחסד. ומטח כלפי חסד והוא הנק׳
 מרש אט״ת כידוע תחן אט״ת ליעקב
 ממילא כשמדם אט״ת מטת כלפי חסד
 הלכי כדנרי הי.־כריע. והנה החל״ל הוא
 נאמצע. והאמצע הוא אט״ת. וזה שתירגם

 על סלילס קושעא הנן סדנר :
 ולוט יש״ב בשער וכו׳ יש״ב כתיב
 אוםו היום מינוהו לשופט עליהם
 ל^ה עפ״י פשוטו פירושו הוא דהנה
 יושב משמע מכבר. ישב משמע
 מחדש. אבל אינו ידוע -מהינן נרמז שנסישב

 לשופט :
 ןי# לפרש. מדכחיב יש״ב בשע״ר ומ׳
 כדכחיב שםטיים ושוטרים ססןלן

 בכל שערי״ך:
 והנה עוד בא הרמז. יש״ב חסר ו׳
 אוח החיים דכיון שנחיישב האדם
. ורב מ׳  לשופט ומושל אוי לה לרבנות ו
 כד נפיק לדנא. אמר ברעוח נפשי וכו׳
 וציין מאד לדקדק לדק עפ״י החור׳ .



 מדרצ״א
 מענץ ל״א היינו ולענייני סלאוץ שבחייה

 ולפני עוי ל׳׳א חחן מכשול:
 ויהי כאשר דתעו וכוי. חיגומו והוד. כד
 טעו עמטיא כתר עובדי ידיחק
 ויתי וכד. לסי״ז העיקר חסי מן המקרא
 דהול״ל ויהי כאשי התעו הגוי״ם אדדר

 טעשיי ידיה״ם:
 ומה שיש לי כעח לפיש בזה לא נכחג
 זה בחוי׳ שנכחג. שהיא מורח
 הוי׳ ממימה לחויומ כ׳ חגוים אין להם
 דביקומ וחלק בשם סד׳ ב״ה כלכמיב כי
 מלק הוי׳ פעו וכמיג ואמם הדבקים בהוי׳

 וט׳ :
י הפלגה  והגה כפי םעקובל עד מ
 היו כל םנשמומ מעויביןובדוי
 חפלגח. נחלקו. נשמום הקדש שהם לאילן
 הקדש נפ״ע וזה הוא אגיה״ם ונשמום
 הגוים נפ״ע. חה הי׳ נבואם עב״ר קרא

 לבנופל״ג כי בימיו נפלגה האיז:
 ואפ#ר בעבור p לא מכמ אלו
 הםיבום באוםיום הםור׳(היינו
 הגוי״ם אחר וכו׳ כנ״ל) להורום כי הגרם
 אין לחם חלק באוםיום חםור׳ רק בכיו של
 אברה״ם ששים רנוא נשמומ ישראל םמח
 דבוקים באוםיום החור׳ . הלק הוי׳ עטי
 הם דבוקים בחורמ הוי׳ ממימה קוב״ה
 ואורייםא וישראל חד. וע״כ םיבום הגוי״ם
 וכו׳ חסלים ק סםור׳ לפורום שהם חסרים
 p הםור׳ ואינם דבוקים בה וםםבונן בזה
 מה שםירגם ויםי קייב "י לדהלתי׳ .
 אשם חיל יראת הוי׳ ואין הזמן מספיק

 לסאדן בדבר המםיישב על הלב :

 פ׳ היי
 ךיךןי״ך חיי שרה. אפשר יש לרמז
 ויחי״ו חיי שרח . חחיוח של
 שרה יש לה םויום עד חיום. וחדע ממעש׳

 דד׳ בנאה :
 דהי״ו

 עו לקלטי חשטטות
 ולא מירגם כלל והוא לםיעא בעיני ואין

 בידי כעמ דבר הממיישב :
 לבל״תי הפכי וכי׳ אשר דברת .
 םירגם דבעית״ח על״ח .
 דהנה םיבום אש״ר דבר׳ית מיוסרים. ע״כ
 פי׳ דחמונס אשר דברת היינו לומר .

 כ״ז נעש׳ ע״י םפילתן :
 ועתה השב אשת האיש כי נביא
 הוא. ויודע שלא נגעמ גם
 אצל פרממ לא מוצק־ לזה כי עדיץ לא
 מי׳ א״א כהן. וכעמ שנמש׳ כהן. מנח
 לכסן גם אנוסמ אסורמ. עיכ מוצק־ לומר

 כי נביא סוא רודמ וכו׳ :
 א^ל לכאור׳ יקשס מס מסני לזס
 נביאום סלא ר״ז ססקצב אמר
 סמעין סזס לא זזס ידי מסין ידס ואמפ״כ
ס דוקא כשבא סדבר  אסרוה עליו. וי״ל ח

 לעני ב״ד וצ״ע מוד :
 ואם אינך טשיב דע וכר. מוצרן
ד שלא יאמר  לזאמ הםמרא׳ כ

 דברי חלומומ לא ממלין יכו׳ :
 מה עשית לנו וטה חטאתי לך ומ׳
ח מפני  כ״ל לפיש דהארין בלשון ס
 שאמר לו שמעשים שענדה לנו אינם
 ממראר לממשום. אפי׳ אם אנחנו מיינו
 חומאים לן למשומ לן איזמ רמם. רק
 כשיארמ שהאדם מוש׳ לחבימ טונוס ואח״כ
 אוחו חחבר משלם לו רעח מחם טובמ
 סנס ע״ז כםיב משלם רעח חחח טובח לא
 המוט רעה וכו׳ וסנה לפי״ז יםפרש, דהק׳
 מס עשיח לכו (איזח טובח, ואח״כ) ומה
 חעאמי לן (אחרי סעובס שעשים) סגן :
 טח עשים לנ״ו (לשון רבים) ומח חטאת״י
 לן (לשק יחד) עפ״י סנ״ל ג״כ לספליג
 הענין, אם סיים עושה טיבום למלכו, ואכי

 חיגמי אח״כ חחועא לן :
 מע&ים אשר לא יעשו וכו׳ מרגומו
 עובדן דלא כשרץ לאימעבדא
 פירושו סוא, אשר ל״א יעשו, רצ״ל סם



 לקוטי השמטות מהרצ״א עז

 אל הבקר ראה אור ועמוד אש ואזנמנל׳
 לו הענין <זם שמש ככסף מל״א. כסף
 במילואו כזהכ״ף סמ״ך פ׳׳א בגימ׳ א״ש
 וז״ש בכסף מלא ׳שננה ל״י דייקא ל״י

 ולא לו כ׳ הוא יראה בהיפון :
 ttf"HD בהשחלס הפרשי ויהיו דדי3
 שרה וכף. יודע י״י ימי
 תמימים זו שרה שהים׳ םמימה במעשים
 וכר ונחלתם לעולם תהיי שנא׳ ויהיו
 חיי שרח מה לוע לומר שני חיי שרה
 באחרוני לומר לן שחביב חייהן שלצדיקים

 לפני המקום. בעוה״ז וגעוה״ב. עי״ש •
 הגה כפי חנרא׳ דרש שני ח״ שרה.

 רצ״ל ח״ שרה. הס בשני מקומוח
 . בעוה״ז ובעוה״ב:

 אבל מסראוי לסחבונן מה הוא הנרצ׳
 אומרו ח״סן של צדיקים בעוהיז
 ובעוה״ב. אם הנרצ׳ השארם חנפש לםענוג
 עוס״ב סנס זס סוא כל עיקר אמונם סםור׳
 לסשארח הנפש. כי ח״ העוה״זהמס סבל
 וריק. ואפילו רשעים יש להם סשארח
 םנפש ומקבלים עונשם. ואח״כ באים לחיי
 עוה״ג. ומה הוא הצורן להשמיענו זח בכאן
 ונם עה הוא הנרצ׳ אומרו חביב חייסן
 של צדקים וכד מה שיין לומר במעשיהן
 של צדיקים כיון שהמה בי1לי בחירם. ועושץ
 מע״ע. הנח זח חביב לפני הקב״ה. אבל
 חייה״ן אינו מסור בידם. וחעחי׳ חיים סוא

 מחי׳ כרצונו:
 לי תפר ש הדבר עפ״י מה שפירשנו
 בפסוק ונסחי לן מהלכימ
 בק סעומד״ם סאלם. עסיי מם שמבואר בגמ׳
 שהקפיד ר״י על שלא אערו שעומס מפיו.
 עיי״ש שאמי ומי זוטר במיניכם דבר
 שנממלל דוד מליו. אנורה באהלך עולמי׳
 בשני עולמים. שיאמרו שמומומ מעץ רסיו
 שפםומיו דובבום. וכבר נכמנ אצל״נו
 נארוכס עסו הסענונ אל סנפטר כשםפסוסיו
 הנבונה ועירססי מדבר מסיי מ״ש המם

 לעשותם

 רהי״ו דורשי רשומומ אממ כמנין ויהי״ו
 סיינו ל״ז. סי׳ עיקר סיי שרס סיינו מיום
 שנולד יצחק בנה. והנס ל״ז סוא מנין הב״ל
 אשר נעש׳ על סאק. חבין מן המסח
 שמבקשים לחיים בעשי״ם זכרינו לחיים
 (בלמ״ד) חפץ בחיים (בבי״ת) בשפר
 החיים (בה״א) הוא מוצא פ׳ י״׳ אשר
 [בו] יחי׳ האדם והנה שם ס״נ בגימ׳
 מחי״ה. וכידוע מכוונם ואמח מחי״ה אס
 כלם. וסנח מוצא פ׳ הוי׳. חיינו סמילוי

 לבד בגי׳ הב״ל:
 ויבא אברסם. לא פירש מסיק בא
 ופירש״׳ מבאר שבע ומה בצע
 בזה כיון שהקושיא היא למס לא פירש :
ח חיא מחכמם סםור׳. באר  וי״ל ח
 שבע רמז למלכית שמים מלמם
 שה וסור׳ שגע״פ קרינן לח. וחנם םצדיקים
 מעלים מ״נ למלכוס שמים בפטירםם .
 גדולים צדיקים וכו׳ והנס ס״ אברסם
 יישב בבאר שבע ס״ מםבונן בקבלם עול
 מלכו״ת שמי״ם. וסנס ראס אור גדול סעלא׳

 סע״ג וסבין כ׳ נפטרס שרס:
 (TM שרמזס סםור׳ ויבא אברסם ולא
 פירש במור׳ שבכםב עסיכן בא
 לסורום שבא ממקום מרומז למור׳ שבע״פ

 בא״ר שב״ע וסשם הטוב יכפר:
 בכF1 0 מל״א יםנכס לי. סרגומו
 1 בכססא שלי״ם

 ס״מ כשהכס״ף יש נו סיגים סנס למשל
 כשמשקלו ליטרא אין הליטר״א שלם של כסף
 רק נשלם מ״י סיגים. עשא״כ כשהכשף

 מזוקק. הנה הוא מלא ושלם :
 ורסן נזס. שרוצ׳ ליםן לו הקא כשף
 מזוקק לסורום שסטמון במקום
 השא הוא מזוקק גלי סיגים. וא״צ לעיטל

 הנשר :
 ליש לרמוז בכס״ף מל״א. עס״י מיש
 נזמי אשר מערק לא ראמ בעקום
 םמוא רק חשכומ ואמלס ואנרהם כשיץ



 עח למוטי השמטות מהרצ״א
 גופי שפסוסיו דובבוס הנה עושה מעץ

 מלאכסו נקרא והוה כלי. סבן:
 (TlDV^i הרי שלןלפכין. דברי המדרש
 הנ״ל הוקש׳ לו אומרו ויהי״ו
 חיי שרה מה שלא נכסבכן בדורוס הקודמי׳
 אצל הנשים. וגם מח שכפל לומר אח״כ
 שני חיי שרה. ע״כ הניא לדרוש הפסוק
 יודע י״י ימי תמימים זו שרח שחיה׳
 תמימה נמעשים (חיינו שחים׳ מגיירם גש
 אחרים כמד״א ואת הכפש אשי עשו וכד)
 ונחלסם לעולם מס״ שנאמר ויחיו חיי
 שרה מח צורן לומר שני חיי שרח לומר
 לן שחנינ חייהן של צדיקים לפני סמקים
 בעוס״ז ולעולם הבא (היינו נם לעוה״ב
 חביב חייה״ן ששפחוחיהם דובבוס מן ססור׳
 שלמדו בימי חייחן בעוח״ז וחוליין כחיים
 ממם ותיהוסף להם שכרן. וז״ש ויהיו חיי
 שרה קכו הוי׳ איכוס קנין גם אח״כ
 לעוס׳׳ב רק אצל שכר ככסב [וכחתי לן
 מסלכים בין העומדים האלה] כיון שהים׳
 מגיירם כמצא כל מה שסיגלו סגרים בכל
 פעם בסורי ומצומ הוה כאילו היא בחייים

 הבן:

ם דע״ק הי׳ יושב ודורש. והצבור # 
 מסכמכם בקש לעוררן. אמר מה
ה אססי שממלון על קכ״ז מדיכוס ח א  ר

 אלא סבא אססר בס בסס של שרס שחימ׳
 קכ׳׳ז שכס וסמלון על קכ ז מדיכוס. ע״כ:
 והוא לפלא. מהו הסגולה בזס סמאמר
 לעורר אס הציבור. וגם למה הביא אס
 המעשה סזאסבכאן וגם גוף סדרוש סיא
 למימא. מה ראמס אסמר שהמלון וכו׳
 דמשמע כאילו חי׳ חדבר בבחירסה. והלא
 חש״י פעל כל זאמ, וביומר איכו מובן .
 אומרו דלגעבור זח מלכח על קב״ז מדינומ
 על שהימ׳ במ במה של שרח שחימ׳ קכ״ז
 שנים. וכי היא בלבד הימי במ במס של
 שלס וסלא כל נשי ישראל בנוםי׳ הן. וגם

 מאי שייכוס זס לזס :
 ומס

 לעשות״ם. ופירשו חז״ל סיום לעשוסם
 ומחר לקבל שכרם:

ה לפי״ז לימוד החור׳. שהאדם ^ ל  ו
 לומד בחיים בעוה״ז כל מה
 כמיסיף בלימודו. מושיף בכ״פ שכרו חשמור
 לו לעוה״ב וכשנפטר שיג אין כאןסיספח
 שכר רק כל מה שסיגל בלימודו בהיותו
 בחיים בגוף (סגס שהצדיקים לומדים ג׳׳כ
 חול׳ בג׳׳ע. מזה הלימוד אינו מגיע להם
 מהן שכר. כי אדרבא זהו השכר. והנן) :
 והנה בגמ׳ איפסק להלכ׳. הזונ והענבל
 טמאים (היינו שמקבלים טומא׳ כי
 נק׳ כלי קיבול אעפ״י שאינו עשוי אלא
 להבמיע קול. דכסיב כל דבר אשר יבא
 באש אפי׳ דיברר יבא באש) והנה אמרו
 שם. אעפ״י שניטל הפנימי. טמא החיצון
 אעפ״י שכבר אינו משמיע קול. ואמרי׳ הטעם
 שכן ראוי להקישו ע״ג כלי חלס עיי״ש
 ביש״, כיון שראוי לעשות מלאכתו ע׳׳י
 דבר אחר מיקרי עוש׳ מעין מלאכתו

 הראשוני :
 וא"^ כשנפטר האדם ושוב הגוף אינו
 ראוי לדבר במור׳ ישוב לא יסרני
 שכרו בכל פעם אבל כשסלמידיו אומרים
 שמועות מפיו הנת שפתוסיו דובבס. אי כ
 הוה כמדבר ממש כיון שעושי מלאכתו ע״י
 דבי אחר. וא״כ בכ״ז ועידן מיסיסףשכרו
 שכר לימוד הסורי שלומד נם אחרי פטירתו
 וע״ז נחח3ט דוד ואמר אגורה באחלן
 עולמים. וע״כ חקפיד ר״י מאד על שלא

 אמרו שמועוח מפיו :
 ללד*, שחובטח יהושע הכה״ג. וכסםילן
 מהלכים בין העומדים האלח.כי
 לעוה׳׳ב כבר כק׳ סאדם עומ״ד שאיכוסולן
 ממדריג׳ למדריג׳. משא״כ כשסלמידיושסם
 בחים אומרים שמועוסיו. והכה סם כק׳
 מהלכים הכס גם סוא חולן יקרא פ״׳
 אחרים. כיון שעוסיפין לו בכל פעם שכר
 ע״י הלימוד של סעסלכים בחיים נגיף וגם



 מהרצ״א עט

 ובזה פירשנו הפסיק הנ״ל . ישובו
 יושבי בצלו (ישובו נחשוב׳
 היישביס נצל סוכה צלא דטהיטנותא .
 שאז מיא חשוב׳ מאמב׳ מן אימא מילא*
 ה׳ ראשוני. ויחעלו הבעלי חשונומ לסיוט
 במדרינ׳ יחיר׳להחהווח מן הזדונוח זכץח
 וז״ש) יחיו דג״ן ויפרחו כגפץ (דהנה בל
 הפירוח כאשר משנים אוחן מברייחן שינוים
 היא לנריעוםם ואבדו ברכםם הראשוני
 ומברכין עליהן שנ״ב משא׳׳כ דגץ ויי״ן
 משםנים למעליוםם ומחעליס במעלה לקבוע
 ברכ׳ מיוחדח לעצמם. המוציא. במ״מ. בורא
 פח״נ. ודש יחיו דג״ן ויפרחו כגפץ) :
 והנה בעח חזעם בשעמ חחורבן אמר
 המקונן. לאטות׳׳ם (היינו חשוב׳
 עילא׳ אס הבנים) יאמרו (הבנים) אי״ה
 דנ״ן ויי״ן (שהיו סרנילוס עד עסס הגם
 שחיו חועאין סנס ע״י סםשוב׳ מיו נמשים
 כדג״ן ויי׳׳ן דאשמני למעליוחא וחן סיום
 נחקיים בעוח״ר ואנכי הסתר אסתיר וטי)
 והנה לרמז זח נכחב בחור׳ אצל םאם
 הראשוני. היינו שרח. נכחב בחור׳ מנץ
 שנוח״ מיינו קב״ז מניןדנ״ן יי׳׳ןלהורומ
 על הנ׳׳ל דע״י החשוב׳ אימא עילא׳. משמנים

ק :  למעליומא כמו ת״ן י
 והנה הפועל ׳שועומ בקרב האק, הנמ
 בימי אםת״ר שנק׳ p ע״ש ואנכי
 הסחר אסתיר וכר, מנמ ממגידמראשים
 אחריח פעל ועשמ אשר אםת״ר ממלון
 על קכ׳׳ז מדנומ למורומ מל שנ״ל שע״י

 סשובםם ישחט למעליומא :
 ועוד אקדים לן סאדאמרו חז״לבשעס
 שהחב״פ יוש״ב ודור״ש םקנ״ס
 מכסר לעונוםיסם של ישראל, וכבר כמבט
 סעעם נזס דסנס ד׳ מלקי מסור׳ מם
 פרד״ם ״פשט בעשי׳ ״רמז ניציר׳ ״דרוש
 בבריאס וכו׳ וכבר דמם כי אימא עילאס
 (הייט משוב׳ עילאי) מקמה בבריא׳, וגם
 כבר ידעס אשר עולם סנדא׳ נק׳ עולם

 מכסא

 לסיטי השמטות
 \7Vy שנ״ל בזת דהנה במנלס נכסב
 מקודם. ויכתוב מרדכי וכו׳
 אל כל מדינות המלך ולא נאמר מנין
 ומפקד המדינו׳. ואח״כ אצל וחכסינאםת׳יר
 המלכה וכו׳ נכתב אל שבע ועשרים
 ושאה מדינה וכוי. משמע שאסחר דקדקה
 נמנץ המדינוח שהיא מולכח עליהן בנדרם
 היוצר ולא במקרה היא רק לרות על ענץ

 נכבד. והוא :
 !*ה^ה המקונן אמר במנלח קינוח
 לאמותם יאמרו אי׳ דג״ן
 ויי״ן והנה א״א לפרש כפשוטו דהנה כחיב
 בהתעטפם בחלל וט׳ בהשתפך נפשם
 ואפ" מים לא ה" להם ואין'הרעב והצעא

 המשוכן יבקש ״ן ד״קא :
 אך היא לדעחי עפ״ אשר פירשנו
 י בפ׳ התשוב׳ בנבואת הושע ישובו
 יושבי בצלו יהיו דגץ ויפחתו כגפ׳ין.
 וצרין ביאור. ופירשט הדבר עפ״י מ״ש כבוד
 מחו׳ קדוש י״׳ מכיבד גאון ישראל וקדישו
 מהו׳ לוי יצחק זצוק״ל האנד״ק בארדינושוב
 על חא דדרשו חז״ל נפסיק ולקחתם לכם
 ביום הראשון. ראשון לחשבון עונות :
 הנה דיבר בקדשי. דחנח רמו חז״ל המימרות
 אסדדי גדולס השוב׳ שדומה נעשים לו
 כשננוס. ואמרו נ״כ זדונום נעשים לו
 כזכיוח וניחא לסו כאן בעושס סשוב׳ מאהב׳

 וכאן מירא׳ :
 וה^ה בעשי״ח מפני פחד הדין עושין
 ישראל חשוב׳ מירא׳ וזדונוח
 נעשים להם כשגגוח (והנה אין השוגנצרין
 כפרה) והנה אח״כ בבוא ימי חחנ (וישראל
 יישבין סחוס צלא דמסימנוחא. ואימא עילאה
 סוכת שלם פריסם גדפסא. סיא ששוב׳
 עלא׳) סנס ישראל םשוגםם אז סיא
 מאסב׳. ממילא זדונום נעשים לסם כזכיום
 ע״כ חיום חחוא ראשק לחשבון עונום .
 שעחשגץ סעונוח אחש לאחמ למצוא חשבון
 כמם זכיומ יהיו נעשים עמם. ע״כ דברי

 קדשו 5



 מהרצ״א
 מנין שנא׳ ואנכי הסחר אסתיר והנה
 צומ׳ אסמל לעורר אמ ישראל במשוב׳
 מילא׳. וכפי סנרא׳ ע״כ צום׳ לצום ג׳ ימים
 לעורר מסמא לעילא מיינו על בואםלבמי׳
 מ׳ ראשונ׳ מן שם מנכבר. ומנמ אישמני
 לממליומא ונפל פחל הימורים מל כל מאומומ
 וסבינ׳ אסמר שמ״כ נאמר אצל מאם
 שראשוני מנין שבומי׳ במור׳ ומם קכ״ז
 לחורומ על מ״ש חנביא יחיו דנ״ן ויפרחו
פץ דע״י חמשוג׳ אימא עילא׳ ישמנו נ  נ

 לעעליומא כעין דנ״ן יי״ן :
 \T\T( שסיים חכמוב שנ׳׳י חיי שרמ .
 מנץ חיי שרש מורים על השינוי
 לטוב׳. מנעש׳ ע״י אימא מילאמ מיא משוב׳
 מאהב׳ והבינ׳ אסמר אשר מעגיד מראשים
 אחרימ סיבב לבעבור זמ שמבא אסת״ר
 וממלוך מל קכ׳׳ז מרינומ. בכד לעורר אומח
 מל ממפקר מלזמ ומשי למזל לישראל בעמ
 םסםר פנים למוררן במשוב׳ מילא׳ רשמני

 לעעליומא :
 רע״ק מרור״ש כנ״ל ורא׳ שסצנור
 ממנמנמין ביקש לעוררן במשוב׳
 כנ״ל אמר, מס ראמ׳ אסמר וכו׳ דע׳׳כ
 מדכמיב אצלומכמוב אסמר מנין ממרינומ
 מ״כ ראמ׳ אסמר בזמ איזמ כווני) . אלא
 אמר מקב׳׳מ מגא אסמר במ במס של שרמ
 שמביני מרבר משני חיי שרמ. כממ נרול
 כח םםשוב׳ אפי׳ בעם מזעם ומסמר פנים
 ישםנו לעעליוםא/ כ־1ין דנ״ן יי״ן חנן חרבר

 מיטב. ברון שעגיל עלאשים אחרים :

 ותתבונן נזה נם אצל יוסןק כאשר
 אישםני לעעליוםא מ״י
 סוסשמ אומה׳ ערומ ביהוס״ף שעונצאמו
 על אמ״צ סנס סיס׳ ססינ׳ ע״י חלום שסע״ש
 ושל סאופים אשל חלמו מלום שניהם עענץ

 דג״ן יי״ן ואי״ס ימגאל במקומו :

 סיום השממות תמצא כסוף הספר

 פ ללןלטי השממות

 סכסא (כאשל ילעם מק״ש ונלכוםי׳ שסם
 נישיג׳ כי סיא םפילם מגליא׳) מ״כ אמלו
 כשסמכם יוש״ב (גגמי׳ מולם סכסא)
ק מקננם אימא מ  ומדש (לל״שגגליא׳ ל
 עילאי. משיג׳ אזי) מקב״׳מ מכשל

 לעוכומיש׳ של ישלאל:
 ומעתה קא לוומא לן לגלי שעללש (גא
 ג״כ לגאל לעס עגאל גמול׳
 אצל שלש לווקא מנין שנוםי׳ וגם אועלו
 לשון ויהי״ו סיי וכו׳ ואס״כ כפל [ואמל]
 שני סיי שרם. סנס לגאל זס סיפל ממעש׳)
 ר״ע סי׳ יוש״ב וחר׳׳ש (וסנס אז הקג״ה
 מכער לעונוםיסם של ישראל כי מאיר
 מלים׳ גמי׳ משוג׳ מילא׳ וכנ״ל)ומיומצגור
 ממנמנמץ (וסי׳ סימן שלא ממעוררו גמשוג׳
 ולא קבלו מארמ ממשוג׳ כי שמשוג׳ מיא
 כעין עומ ישינים מםרדמםכם): והנח גיקש
 רע״ק לעוררן (געעלמ םםשונ׳) אער מם
 לאמ׳ אסמר שממלון על קכ״ן עריכום
 (רצ״ל דהרי אצל ויכמונ מרדכי לא נאמר
 מנין ממדנום רק סםם אל כל עדינומ
 סמלן. ואצל ומכמוג אסמר נאמר מנין
 ומפקד סמדינומ. מ״כ לומר אשר אסמר
 ראס׳ גזמ איזמ כוונ׳. ושטנ׳ שממנין ומפקד
 סיא סיגס מאס סש״י לרמז איז׳ דגר נסמר
 וסבינ׳ סדגר. דסנס גכל שארי מאמסומ
 לא נכמב מנץ שנוםיסם במור׳. רק אצל
 הא״ם מראשוני ונמנו מנין שנומי׳ קכ״ז
 מנין דג״ן יי״ן.למורומ ולרמז לנו אשרע״י
 מסשוב׳ מילא׳ במי׳ משוב׳ מאמב׳. מ׳
. ישמנ׳ מאדם  ראשונ׳. אימ״א מלא׳
 לעעליוסא ונעשים זדונומ כזכיומ ויסיו
ק אשר מיי משינוי עבדיהן.  כעין דג״ן י
 אלמא ישמנו לעעליומא וקונים ברכי לעצמן
 וכמ״ש םמיא ישובו וכר יחיו דג״ן רפרסו

 כגפ״ן:
 (!T]SH נימי אסמר נמחיינו שונאיסם
 של ישראל. וםיו נגחי׳ מסמר
 פגים. כעני! שאמרו ז״ל אסתר מן ממור׳



 למוטי מגילת אסתר מהלצ״א פא
 דבלים אשר לא [לאוי] לחאעל בסולם .
 מיינו שאמר לים דין ולים דיין ולים עלם

 אחק :
 (tit שפירשו ג״כ בכאן. אומרו מוא
 אחשורש. אי אמשר [לומר מוא]
 אחשורש מעולך ומ׳ שנמן לנו סימן מוא
 אחשורש ממלך וכר דאין זמ לנו לסימן
 וכמש״ל. מ״כ מוא אחשורש [מוא ענץ
ס בפ״ע. וא״כ סוא  במ״ע] וממלן מוא מ
 אחשורש הוא בלא נחרש שלא מירש. ע״פ
 צ״ל / סוא אחשוי־ש . שלא ניממ [ממשיו]
 לסיכסב בספר. כי סוא ברשעו מתחילת״ו.
. וכל אשר ץ  שסי׳ סובר לים דן ולים ד
 יחפוץ ימשס בעוס״ז. וע׳׳ד סומיו [סגס]
 שידע שסומו למום. מנמ לא מאמין בעולם
 אחרון. רק מום סאדם כמום מגממס :
 אלו מדברים מגדילים חנס[כי]
 אדם כזה אשר שום מורא לא
 יעלח על ראשו וחי׳ שונא מוחלע לישראל

 ואעפי״כ הש״י חכריחו וסיכל עצסו:
 עיין ברש״י עפ׳׳י דבד מזיל
 שמלך מעצמו. והנה מה הצורך
 להשמיענו זאם במגילה הנש. אבל סדע.
 להנה לנב׳׳י פסח לס פסחא להאי פלשםא
 מהכא בקום עלינו אדם ולא מלך זה הען.

 ומסו סנרצמ וממ מגדלם הנס בזה :
 והנה [מבואר] אצלינו במ״א באדמם.
 שכל בחי׳ מלץ־ יש בו ניצוץ
 מבחי׳ מלכום שמים / בסוד ומלכותו בכל
 משלה. והגם שירצס לעשום כגובח אמו
 וכרום לבבו. נופל עליו לסעמים מחד
 מבחי׳ מורא מלכום שמים, ע״כ כשישראל
 בני מלכים, יםעוררו בםפילםם לשכינם
 עוזינו אם סגנים. אפילו לא ישי׳ בדם
 כ״כ. סנס אוםו סניצק סעעון בעלכוםא
 חייבםא מספעל ועושס בו רושם [יראם]
. מבחי׳ מלממ שמים : ד ח  ונופל עליו פ
 (וגמעתי עכבוד אדעיו ערח יעי״צ
 זצוק״ל שע״כ הגדגש״י

 שמוא

 ויהי בימי אחשורש. לא אמר ססם
 בשנה שלש לאחשורש מלן פרס
 משש משחש כמק שחחחיל ש׳ דניאל. ואמר
 רחי בימי אחשירש. משמע שמי׳ אחה מוי׳
 חדשמ בימיו. ע״ז ממחו חז״ל בהלמודא
 דלן סםיחוםיסם מה הימה ההר׳ חדשח.

 וכולם נדרשים אצלינו בחימשינו:
 הוא אחשורש . פירש״י עפ״י דברי
 חז״ל הוא ברשעו וכר. דבאמם
 קשח עח חנרצח חוא אחשורש. דמשמע
 שמודימ לנו לשימן דעי״ז נדע מי חוא .
 ואנסנו לא נדע. כי אינו מפולסם לנו
 בעקרא קודם זאם חעעשח. ע״כ פירשו.
 דס״ק סוא [ברשעו] מםחילםו ועד סופו.
 דאפילו אח״כ כשצומ לםלום אס סמן וצוה
 לספין אם סאגרום אשר ישלטו חיחודים
 וכו׳ [ג״כ] סי׳ בע״כ. כי סי׳ רשע ושונא
 מוחלט לישראל. ואעפ״כ שמסבב סיבוס
 סכריחי לעשוםכל זאס. הנה זה [להגדיל]
. לאו כל אפסי ארץ אם ישועם ס נ  כח ס

 אלקינו :
 והגה ללשםם ז״ל חוא בלשעו וכו׳
 אין בו למז במקלא. נראח
 [לפלש] ע״ל שאמלו בפסוק [ויאמר קין]
 אל הבל אהיו. ולא פילש מה אמל .
 וללשו בו שאמל. ליס לין וליש ליין ולים

 עלם אחלן:
 [והנה] מה בצע לנו [בללשםם הלי
 הקושיא במקומה] עומדס
 מפני מס לא נאמר בסורה מה אמר. אבל
 הםירוץ הוא. דרז״ל הכי פירשו לנו [מדלא
 פורש בסורה] מה אמר על כרחן הכוונה
 שאמר דברים כאלס שאינם רשאים לסאמר
 בםולס. שעיקל יסודי סםורה [כי יש] דין
. וסוא מעניש ומשכיל בזס ובבא. ן  ויש די
 וח״ו בסעלום על לב . באופן אחר ח״ו.
 הנה אין מצוה ואין מצוה [על הםורח] וזח
 מחכמח חמור׳ שאמר׳״" ויאמר קין אל הבל
 אחיו. ולא פילשח לנו מח אמר. הוא שאמר



 פב לקוטי מגילת אסתר מהרצ״א
 החחכמו עלינו. חה םאחרק הכביד
 (והצילנו הש״י) כי הוא קם עלינו בבחי׳
 רו״ [שהוא] ממוצע ומכדע נין אש ומים

 וא״כ נו כח כל אוםיום אמ׳׳ש. והצילנו
 הש״י מידו :

^ נפסוק הראשון הזה ג״ז אםווןמנין  י

 אל הוי״ה שמוח חחסד והרחמים,
 מחנונן נכחני חאריז״ל, חמן וזרש אשמו
נ ם פ״ר ד  וחכמיו, חיו יונקים p שמרי ם
 למנצפ״ן, המן p אוםיומ מין״ וזרש מן
 אומ צ׳ וחכמיו [מאוםיום פ״ך] ונקשו
 בחוקף חדינים חללו לאנד ח״ו וכו׳ :
"|JPnהה״ג חללו כשמחחלקים נשיח p 
 יגימ לכל אחד מספר ג״ז ומ״ס
 [חמשה פעמים נ״ז שנויחי] נועם כידוע:
 והנה כםינ אל הויח ויאר לג״ו שהשיי
 ממבין לכל נ״ו אום א׳ מן
 מצא עליון [ואז נעשה] מקל נ״ו נ ז אל
 הייה. שמוח החסד וחרחמים, ו;הו אל
 הויה ויאר לנ״ו . נמצא נעשה מן פיר
 פריה [כנודע] , וחחטנן בכיונח ענ ן
 קריאם הימים האלה פורים ע״ש הפור :
 ומעתה םנין אשר הפסוק הראשין
 [שנמגילה הכאמרה] ברוה״ק
r אםוון מנין אל הוי״ה . ברון  יש נה ׳

 הפועל ישועום :
ב הה״ם , צל יכין לדעם מה נע׳ י מ י  ב
 נאומרו, נימים ההם, ידוע
 מה שאמר מרן האריז״ל שננלום הנה הי׳
 חז׳׳א ננח״ שינה כניכול, דהיינו רק
 ננח״ ו״ק . לא נחרמח ראש נמוחין :
 והנה נהגיע זמן ננין ביש שיי, הי׳
 החעוררוח [־לשיעור] קומח הקודש.
 והנה הי׳ עצח המן לאחשורש. לחחעיא
 אח ישראל בסעודתו של אוחו רשע ,
 בכדי שישאר [הדא בבחי׳] שינה ״ ולא
 יבנה ביהמ׳׳ק. וכבר [ידעת] כ׳ הקצווח

 נק׳ ימי״ם :
̂̂ל אקדים לן מ״ש הםוס׳ בםחילם  ל
 מס׳ ר״ה [אינו בר״ה כ״א בחחילם

 מס׳

 שמוא נחי׳ מלטה [דסמ״א] מלשק ריש
p גדגותג״א, עמד ופנס שנפל עליו פחד 
 נכי מלכים) משא״כ נקום אדם ולא מלן.
 מנמ זמ אינו ממפמל [מבחי׳] מלכומ
 שמים. ומן מבנים בני מלכים וצריןזכומ

 רב למנצל ומדברים ארוכים אצליט:
 המלך נמסר חסר ו׳ אומ חיים כידוע.
 י דמנמ אמרו בגמרא כשאומומ
 מעולם יועצץ מל שונאי ישראל לאבדם
 מ״ו|[חוששים שיקרא] למס עלנומא קטיעםא.
 ואץ זמ כבוד למלכומ לאבד אומח . כי
 מעלן מחריב למעמיד במשמע לחחיומ עמו
 [כי] באור מט מלן חיים. מנמ חוששים
 לכבודם. ומומר עצםם בזמ, מנמ כמיב
 בכאן ממלן, חסר ו׳ אום חחיים . כ״כ
 מי׳ שונא מוחלע לישראל, שלא מי׳ חש
 למודו, שיקראו לו עלכוחא קנרעמא .
 סייט מססרמ החיים. ומחל על כבודו
 בכד [לבצע] מעשסו. ואעפי״כ תש״י ספיר

 עצמו. סנס מגדיל מפארה הנס:
 המלך מהד״ו ועד כו״ש . מפס
 י לסימן לוקא אלו הב׳ מדינומ
 ובפרע לע״ד. הד״ו ובו״ש סמוכים זה
 לזה. רק שהורה לנו כמו [שמלן] על
 הד״ו וכרש. כן מלן וכו׳. והוא" לפלא
 לעם הפס דוקא אלו הב׳. ונראה לרמז .
ד פנמס פחח לה [פיתחא]  עפ״י מה ד
 לםאי פרשחא עהכא, נאנו נאש ובמים
 ומוציאנו למי׳ נאט באש ניעי נ״נ .
 ובמים בימי פרעת, ומוציאנו לרו״י׳ נימי
 [אחשורש] והדברים נדרשים אצליט בארוכה.
 וחנח נס׳ יצירח, שלש אמוח אמ״ש (מן
 אלף נים) חום ננרא טאש קור נברא
 [מטים] והי׳ מרוח ועיי״ש, רוח ומי׳ מן
 אומ אי, חום ואש p אוח ש׳, קור ומים
 מן אומ מי. וחנח זח חוא כלל יסודי
 [סעולם] סש״י מצילנו מאש וממים, ומן
 סיום ממחכמו אחשורש והמן בבח״ רו״
 ומצילנו מש״י, לרמז זח מרמז לסימן מלכוםו
 [הד״ו כרש] גי׳ אט״ש בכל מנינים



י מגילת אסתר מדדצ״א פג ט ו מ  ל

 רכםב דעבד״ו לי׳ ארדיכילץ בשושן
 בירגתא :

 1הנה מהראוי להמנות מאי נס־ןא לן
 מזה שעשה כסא [לעצמי]

 דוגמש כסא שלמה :
 ונלאה עפ״י הרברים הנ״ל. רהנח
 בשלמה כשמנה ביהמ״ק ,
 כשלש נקגיעומ שימור קומש הקדושה ,
 כשיב ני׳ נשלמה וישב שלמה על כסא

 יי, / ונכפפה שימור קומש הסט״א:
 והן היום שקרנו הימים לבנין ניששני
 י הנה זאמ הימה מצםם להכשיל
 אמ ישראל גסמודה, ואחשורש מנה חשבינומ
ה, הנה גם  וחשב אשר שוב חיו אק מקנ
 הוא רצה לעשומ באופן מה להבדיל ומשה
 כסא לעצמו מעין דוגממ וכר, בכדי לבניה
 [קוממ] כח המרכבה הטמאה ואח״כפשה
 הסעודה להכשיל והפועל ׳שועומ סיכל

 עצממ, ועצמ י״ילעולש מעמוד:
 [י$] בפסיק הזה י״א םיבום, לרמז
 מש״ל שרצה להגביר כח המרכב׳

 טמאה :
 והנה בקדושה עשר ולא השע עשר
א, היא  ולא [י״א] אבל נסט׳

 י״א בסוד י״א סממני הקטרמ:
 וכבל ידעמ כל המוסיף גורע, והוא
 פנק אשר הש״י [ספיר]עצסם,
 ונםלה המן עם עשרה בניו י״א, והכניע
 הש״י כח המרכבה טמאה לפני ישראל ,
 ע״כ בפיס למיכםב אי״ש [ואם] פשרם
 הבניש בי״א שומם אריח על גבי אריח ,

 שלא יהי׳ מקומה למפלמן:
 י$ בפסוק הזה מ״ז אמוון כמנין
 המיבומ שישנמ בסורה בפרשמ
 זכור אמ אשר משה לן עמלק ויש גזה

 סוד רראמיוכו׳:
 היל שר״ם ומד״י״ עשה הסעודה לפרס
 ומדי, כבר ידעם שהםמרץזרועומ
 דסע״א ורצה להגביר כל כח השע״א כמ״ש

 ודרעוהי

 מס׳ ב״ק המל3ם״ד].ארבמם[רא3ף שנים ה״ם]
 איח דוכמא דשני ה״מ / ואיס מכסא דלא
 מני ה״ם כגק ארבעה אבומ נזיקין ולא
 מנא הם [וארבעס ראשי שנים] קמני
 הם [וסרע״ע סביאן בספר ע״מ] ודרש להו
 כעין חומר, ואער דהמנא מוקנא סוא .
 בכל דבר שצרין לסיום לו [קיום מנא
 הם] כגון ד׳ ראשי שנים סם« עשא״כ
 ד׳ אנוס נזיקין, א״צ לסם לסם קיום לא

 םנא סם :
 ולפיץ מסבוק בכאן ניעים הה״ס
 שסגיע זמן ועונם של הימים
 דהיינו םקצוום שיסי׳ לסם סר׳ וקיום
 בשיפור קועה בקבלם העוחץ דגדלום
 [שיננה] ביהמ״ק, אז הוה מה דהוה בעצם
 המן הנחש, ממנין שנהנו מסמודה. כאשר
 יסופר, ועי״ז נםחיינו שונאיהש של ישראל
 [ונגזר] הנזירח עשו ישראל םשונח ונננה
 ביהמ״ק ׳ והופר עצח הרשעיש ואין חכמה
 ואין חבונה, וקייש מאמרו שוכן [עד כפי]
 מלאח לבבל שנעיש שנה אפקוד אחכש .
 [ולפי הכ״ל] מהמתוק לחין. מאמרש
 ז״ל שדרשו כשבת המלך
 אחשורש, דרשו כשב״ת לאחר
 שנתיישב״ה דעתו שחשב מנין [ההים]
 אמר שוב ודאי ח״ו לא יהי׳ הקומה

 , לשונאיהם של ישראל:
. המנחם ש״יהביא  על כסא מלכותו
 גשש המדרש. מלכת״ו כםיבקרי

: ו י ת כ א ל  גי׳ מ
 הנל, גכל שספריה כחיג מלכות״ו
 מלא ואפשר לפרש כוונת המדרש.
, דרך דרש מדלא כחיג  לדרוש מלאכת״ו
 מםלכת״ו כמ״ש בתורת ותי׳ כשגחו מל
 כסא [טמלבת״ו], ודרש לת לשוןמלאכ׳
 על מלאכת הכסא אשר עשה מעין דוגמא

 של שלמה :
D נראם דררש לה מן תיבות W D f f l 
 [אשיר]בשוש״ן הביר״ה



 מהרצ״א פד למוטי מגילת אפחד
p פר׳׳ ת :  [בגבול] פר״ת.וגם מיבומ «
 לגאמל זח בנבואמ ישעי׳ על מלש.
 ונםםילן אוצרות משן ומטמוני
 מסםרים למען י״י מקורא בשמן* אלקי

 ישראל :
 ל^ל, משמיענו בזאמ המגילמ, אשר
 משיי נםן למרשמממוניומ עשר
 בכלי שירע [שי״י] נק׳ אלקי ישראל /
 וחנח םלשע חזח בבוא חאוצלום לילו נחגאח
 בחם, וחשב מחשבום על ישלאל עם קודש
 [וחפיר י״י] אם מעשיו, ובא ששטן וליקל

 ביניחם :
. מן שצורן ם ו  אמונים ומאת י
 למבין, לוימי׳ מעשהשמי׳
 כן מי׳, ממ מנרצמ למשעיענו זאמ במגילמ:
 אבל נ״ל דמנמ מקטמג [מי׳ על]

 שחשםחוו לצלם :
ה אמרו בגמרא וכי משא פנים  ל̂ל
 יש ברבר, אמרו גרז, חם לא
 עשו אלא לשנים וכו׳ חנח גסעודםו של
 אומו רשע שכל מגמםו חי׳ לקטרג בזאם על
 ישראל ולחזכיר עונם, בכלי שישארו ח״ו ומ׳
 חנח המגיד מראשי׳ אחלי׳ פעל ועשח וחכניס
 בלגו לעשום ימי סעודםו מנין םני״ם ,
 ונזכר לפני חב״ד של מעלח, חם לא עשו
 אלא לשניים [והנה] לאישי בדברי חרב
 מחר״ם חאגיז, שע״כ נהגו לחםחפש בימי
 הפורים ולםנום הפני״ם, ע״ד הם לא עשו
י] דברינו הנ״ל  אלא לפני״ם [ומבין עפ״
 שע״כ נהגו לעשומ כן בשעת הסעודה ,

 ודי בזה:
 (י$ן לרמז דלבעבור זה שמוני״ם מלא
 להוממ לשון [מילוי] המנץ והמפקד,
 הי׳ מאמ היוצר כל שיה״ נזכר לישראל

 לטובה אומו המנץ:
, לפי  לבמללאל[ הימים האלה
 דנלינו הנ״ל יסכן שפיר
 דהנה בז׳ ימים הללו חאחרונים עשה
 משםה להיהודים אשר בשושן , כדברי
 המםרגם, ומאמ הש״י חיםח נסיבח שלא

 הזמין

 ולרעוחי די כסף, שפםר דניאל חחלום על
 כח מלמם טדי ופרם. שחם בסול חזלועום
 [לסע״א] ועשח לחגביל [כח] ססט״א ,
 ואעפי״כ חש״י בלבל עצםם ובלבל אם
 משםיחם בחליגם וששי ואין ב׳ ילים

 מוכיחום כלום :
 לפלתמי ם פילש״י שלטונים בלשון
 פלס. אפשל לומל עפ״י
 ע״ש לן לקמן אי״ח, עשלו של מלן פלס
 על כי כולש מצא [חלבח] זחב אצל נמל
 עלמ ששה מאות ושטנים םיבומ מליאומ
 זםב ואבנים טובומ מנץ פר״ת [וכמו
 שמילנם] סמםלגם לקק , לזכל זמ נקלאו
 כל םשלים השלמונים סעשילים פרתטי״ם
 לשק פר״ת, וכמבו ממיבמ סזאם בלשון
 [פלס כי לשון] כל עם ועם, הוא כח
 של שלהש, הנה שלאה כשאיזה אוממסיא
 במעלה לשונה ממגל בעולם, הנהקלאם
 לשלים בלשונם [פרתטי״ם] להולום שהים׳
 מלממ פלס אז בםכלים הגדלומ בעולם
 על שקלאו לכל אלם חשוב גלשמ שקולאים

 חפלסיים פרתמי״ם :
# לפלש שקלאו בלשון פלסי לשלים  ל
 פלממי״ם ע״ד שנקלא בםול׳ הנהל
 חגחל מיש שמוא מחוגל [לארז ׳שלאל
 ע״כ קלאו] ספלסיים לכל מי שמחוגללחם
 פרתט״י, מלשק פר״ת כי חיו חפלסיים

 אז גםכלים חמעלח והגדלום:
 בללאתו חסל ו׳ אום חיים , כי
 ע״יחלאי׳ שולט עיןחלע

 ואמלו צ״ט, בעץ הלע :
 אף[ עשר וכו׳ ואת יקר תפארת
 וכד. בתרגום אהוי להון ים
 עםלי׳ די ישםאל בילד מן כולש מלאה
 ואוף מלש אשכח ההוא עםלא בצלאוםי׳
 לבבל הפר בספר פרת ואשכח םמן שית
 מאד. ותמנן, אחמימץ דנחשא מליין דהנ
 טביוסלין וגיללין וסנללכין ובהחוא עםלי׳
 וכי׳, נלאה לללש תפאר״ת. אוםיום א״ת
 פר״ת׳ וללש בשםים, היינו שמצא האוצמם



 לקוטי מגילת אסתר מהרצ״א פה
 וכראח שמרומז זח במקרא בחצר גינה
 ביחן חמלן. גנח בישן חמלן. נקראים
 חבורח חצדיקים . כדכחיב כרם ״י
 צבאוח ביח ישראל. ומרומז בחצר. גנח
 ניחן חמלן. חייכו הכרם של שמלך מלכי
 חמלכים חייכו חברח חצדיקים [חיי] בחצר
 ולא רצו להיוח פכימה ליהכוח מן חסעודח:
ך וכו׳ בפמזיוח הפסוק. אץ פכאי ן ן  ך
 לדרוש מההכווכה להשמיעכוזאח
 במגילה ובכללוח כאער: דהיחה מחשבח
 הצר שיהכו מסעודחו. בחעכוגי י״ג גוונים
 כי י״ג מינים כזכרים בפסוק. נכדישעי״ז
 לא ישפע עליהם י״ג מדוח שצ רחמים ״
 [אשר] הם בהבטחה לנו. בהזכיר ישראל

 אח חמדוח חללו אינם חוזרוח ריקם :

 הזמין ליחודים עד מלאח ק״פיום [שנפסק
 אז] בב״ד של מעלה הם ץלא עשו אלא
 לפגי״ם. דאלו ח׳׳ו היו נהנים מסעודחו
 של אוחו רשע. קודם שנפסק כן בב״ד
 של מעלה , חי׳ נלגר ח״ו חטא על חטא.
 ע״כ ובמלוא״ת מלא ו׳ אוח חיים. שע״י
 מילוי חימים חללו וע״י אוחו הזכירח

 ניצלו ממוח לחיים :
 המל״ך. סחם. שמאח חש״י
 היחה נסיבה שנדחיח שסעודה

 הזאח עד מלאח ככ׳׳ל:
 בחצר גנת ביתן המלך . מה
 . בצע בהשמיעכו זאח במגלה :
 לג״ל דהנה המתרגם כמנ ברס מרדכי
 צדיקיא וסיעתי׳ לא הוו תמן.

 תרגום ראשון
 ומחחלקים לכל האופנים. נ״ל דדרש ר״ח
 ״ויהי ״בימי ״אחשורוש ״הוא אחשורוש
 ״המלך ״מהדו ר״ח ״ושחי ״בח ״אויל

 ״מרודך היא השיחה אוחו :
 שם ועל דלא שבקת למיבגי ית
 בית מיקדשא איתגזר עלה
 לאיתקטלא ערטילתא ואוף איהו על
 דציית לעיטא איתקצרא יומוהי ואתםליג

 טלכותי׳ :
 הגה שוגדרשויה״י ביטיאחשוחש.
 רצ״ל וי הי׳ ליט״י אחשורוש .
 שנחקצרו ימיו. חוא אחשורוש המלך וכו׳
 שוב דרש הרא אהשורו״ש. דמשמעהוא
 הידוע • וגם אומרו. הטוליך. ולמה לא
 אמר אשר מלך (המוליך משמע בהווה .
 טול״ך עוד) לזה דרשו ר הי׳ ביטיי

 אחשומש. שנהקצרו יעיו :
 וא£ר חיא אחשורוש . חוא למעט.
א דוקא הי׳ לוסעונשסזם  ת

 לאעוקי היא געלש חעצמ. מיא מיס׳ לה
 עונש אחר. וגשגיל כן אעי הטול״ך לשק

 המלכה

 והלה ביוטי אחשורוש הוא אחשורוש
 דביומוהי בטילת עבודת וכד:
. אומרו ויהי בימי וכו׳ ולא ת ח  בא ל
 חחחיל כפשוטו. בשנחשלש למלך
 אחשוחש. וגם אומרו. הוא אחשורוש .
 משמע אוחו אחשורוש. הידוע מחוחו במקום

 אחר :
 ללי׳ש לחיוח דידוע דנחנטל בכין ביחמ״ק
 בזמן מלכי פרס כמבואר בעזרא
 ואמר בכאן הו״א אחשורו״ש. שם זח
 המלך מורח ע״ז. שחשו ומיחרו ישראל אח
 הבכין קודם הקץ והיחה יגיעחם לריק .
 וכחמששו. ושמו מורה ע״ז לשון חש״ו .
 ולשק רו״ש. וז״ש הוא אהשורו״ש. הוא
 הוא אשר בימיו גתרוששו החשים אח
 הקץ. וע״כ שהחיל ויה״י. וי הי׳ בימי
 אחשומש שכהגטל בימיו בכין ביחמ״ק :
 #ס בגין עיטתא דושתי ברתי׳
 דאדל טרודך. כך דרכו של
 סעםרגם לדרוש כעם עניינים הכל גמשמעוס
 מפסוק כי מן המם דברי אלקים חיים .



 מהרצ״א

 ביומיא הא;ין כד כעא מלכא
 אחשו־וש למיתב על
 כורסי׳ מלכו ׳,א דשלטה דאשתכא על
 ידזהי וכו׳ אחתי׳ לעילם וכו׳ ועבדו
 אוחרן ארע מיני׳ וכו׳ דעבדו לי׳

 ארדכלין בשושן בירנתא:
 לייימ כל זה. דהנה כל הפסוק א־נ׳
 י יודע מה קאמר. דהנה על כרחן
 מלן שהומלך חיכף יושב על כסא מלכוחו.
 והנה משמע לפי״ז בימים ההם תיכף
 כשבח המלך על כסא מלכימו הי׳ איזה
 דבר. ולא פי׳ מה ה״. ואם הכוונה עצ
 הפסוק שנאמר אח״כ שעשה משחה הלא
 זה הי׳ בשנח שלש . וגם מה משמיענו
 שישב עלכסאמלכוחי. וגם אומרו כשב׳ ת
 ולא אמר ישב המלך על וכר. וגם אומרו

 אשר בשישן הבירה הוא מיוחי .
 לץךן פ״ שמרמז הפסיק. שהי׳ הענין
 על כסא שלמה שהיו הכל חאבים
 אליו. ומחשב כל המלכים שלקחוהו זה מזה

 וחמשה הם. חח שנרמז בימים הה״ס .
 ה׳ ה״ם וגם כשבת בכ״ן< הדמיון .
 דמיון השבת שלא ישנו על כסא שלמה

 ממש. רק בדועת לו שעשאו תאומנין
 וז״ש אשר בשושן הבירה. שעשו לו תאומנין
 בשושן הבירה שלא הי׳ יכיל לישב על כסא

 שלמה ממש:
 כשתא וכו׳ אית דאמרי דמרדין
 עלוהי אפרכיא וכו׳ דיש
 למלכ״ו מחדש שמרדו עליו וכבשינון ומלן

 מחדש :
 לאית דאמר יומא דאידא הוה לי׳
 וכו׳ חוא יום גינוסיא לפעמים
 המנהג ביום לידתו עושץ בכל שנחמשםח
 ולפעמים ביום שנתמכה למלן וכאן נראה

 יום שנתמנת כ׳ למלכי ו כתיב :
 וכולה! קטיד תגי בראשיהון .
 דרש ושדי המדינות (דהרי כנר
 נאער לכל שדו וענדו) לתולוס שצום לבא

 כולם

 פו ללןלטי תרגום
 המלכה ועצה. רצ״ל שקיבל העצה. הגם
 םאץ מקרא יוצא מידי פשוטו לשון מלכות.

 עכ״ז רות לדנר הזת:
 ואתפלנ מלכותי׳. דרש ג״כ מתיבת
 המלך מחדש. וליכאלמימר
 שעד היום הי׳ הדיוט. וכהיום הומלן
 מחדש דמת משמיענו ודאי מעת שנולד
 לא הי׳ מלן עד שהמליכוהו. וגם אומרו
 ויחי בימי אחשומש. משמע גם קודם לזה
 נתייחס לו הזמן שהי׳ מלן בעולם. כי
 לא יצדק לייחס הזמן אל הדיוט, לזה דרש
 לגריעותא שמקודם נתייחס כל הזמן אליו
 כהי׳ מלן על כל חעולם. ואח״כ תי׳
ן מחדש רק על קכ״ז מדינית . ג  מ
 ומדמשמיענו שיעור המרינות וסכומם חלא
 כבר אמר מהדו ועד כוש . ע״כ להשמיענו

 דהוא בזכוח אסתר :
 תוספתא חמשה כתיב בהון ויהי
 וכו׳ מבן אתה למד
ן דבתיב ויהי בימי לישנא דוי ת ל  מ
 והוד. מן יומא עלמא וכד כד הוה עקן
 אתיין וכו׳ עד לא יטללון אנא אשמע:
 אי^י יודע למה הביא זה בכאן. וגם
 דבריו סיתריןזא״ז דתחילהקאמר
ו מעלן ועני יתהון, ותביא לראי׳ ת  ד

 . טרם יקראו וכו׳:
 ו^׳ל דבא להק למת מאת כל מקום
 שהי׳ איזת צרת נאמר דתי בימ״יי.
 דבשלמא לישנא דויה״י יצדק די הי׳ אבל
 ויה״י בלבד אינו מוכרח(כמבואר בגמ׳).

 רק ויהי בימיי ולמת כזאת:
 ל!ה קאמל דנאמח כשחיו הצרה נאת
 כנל חש״י מכין הישועה טרם
 יקלאו. ולאעינח מלנו. וא״כ הצלחאינח
 רק תחת תזמן. ע״כ לשום נכחנ אמח
 ויה״י בימ״י. חיינו נימים תחת תזיק .
 הוא ל״י על שיקראו אל י״י ויענם ממצר.
 משא״כ למעלה מן הזמן הוכן תישועח

 עלם יקראו ודוק :



 לקוטי תרגום מהדצ״א פז
 נשמע מזה שילש כל םכנול מזמ עננל :
 חפר בסער פד״ת ללש םיגםתפאד״ת
 אמוץ א״ת פר״ת. מיינו מעמל

 לפלס מייכו מספל ומגטל של מים :
 ואשכח תטן שית מאד. ותמגין
 וכר ללש ממם שנים מינם
 םפאל״ם א״ת פרית נגי׳ שית מאה

 ותמגץ :
 אחמיתין דגחש״א. שונ ללש פעם
 שלישים מואיל ואפיק לי׳
 בלשון תפארת מולה שתיו םאוצלוס נםיגום
 נחש״ם. כי כס״ף הוא בחי׳ חסל זתנ נחי׳

 נגולח. נחש׳׳ם בחיי תפאר״ת:
 מליץ דהב מב וכר ללש ממיגם
 י גדולת״ו. לנלים מנמלים
 חנמצאים בחשינום אצל ממלכים םגלולים:
 ובההוא עתרי׳ תקף יקרי׳ יומין
 סגיאין. שוב ללש גדולת״ו
 מלא שנםחזק בכבומ במילואו ימים לבים :
. ׳ מ  למשתיא לרברבנוהי מאה ו
 ללכאול׳ ימי״ם רבי׳׳ם
 שפת יםל. אן ימי״ם רבי״ם קאי על
 חסחזקוס גרולמו ועושמ. ושמונים וע*ו

 יום קאי מלממשסת :
 ה׳ ובאשלטות וכד עבד מלכא ל0ל
 עטא בית ישראל. ללש ממיבם לכיל
 העם ולא אמל להע״ס ובפלע שסיים
 למגלול ועל קען. סנס מכל נכלל. ומיבמ
 לכ״ל למס לי. ע״כ ללש לכ״ל חע׳׳ם מיינו
 ישלאל ממללים כל העמים שסם כלל סעולם

 שבשבילם נביא מעולם :
 דאשתכחו חייביא. ללש הנמצאים.
 למליל לכל ממם אשל
 בשושן. ע׳׳כ ללש הנמצאי״ס כמו טציא״ה
 שחוא לבל חלש כן אלקים עשה אם מאדם
 ישל. ובהעווםו לללכי עבילה חוא כמו

 מציאח מחלש :
 דאתמניאו עס ערלאין דיירי
 ארעא. ללש עור מינם

 סנעצאים

 כולם בשללוםם . כעו שכל אחלבעלינס
 שסוא מושל בסחוא בכתלעלמח. משא״כ
 בבואו לפני סמלן סגלול סמושל עליו מסיל
 כתרו לתולות הכנעתו לפניו. לזה אמל
 ושלי העלינום. שתיו בשררוםם כעין
 שללשו לז״ל דבה״ן כמוני כשהוא לבוש

 בבגלי כסונה :
 וף/ןן סמוכין לי׳ על גנזי מילתא
 ואכלין וחדיין קדם טלכא .
 כבל סולעםין שללן המםרגם לדרוש כמה

 ענינים בלעיזם תפסוק:
 וד^ח ללש עול ושלי תעלינומ לפניו.
 שמיו מסובין אצלו ממש על
 ממום משי ואוכלין ושוםין נשמחה. כללן
 [שיושגין ננימם] ולא לפני מלן גלול .
 שמסיבמו נאימח. חתו ושלי תמדנות
 לפניו. שנחנו לפניו מנחג שללוס [כמנהגו

 בביתו] ובמלינתו:
 ומן רברבני ישראל הוו תמן וכד
 מול ללש מן ושרי המדינות .
 לצ״ל שלי ישלאל שמם שלי תמלינומ שכולם
 ניזונים בעגול ישראל. הם היו לפניו .

 אבל לא חיו שמחים כמבואר:
׳ בהראתו ובתר דאכלי ושתיאו  י
. אפשר דרש  ואתפנקו
 בהראת״ו. ולא אמר כפשוטו. ויראם את
 עושר. על כרחן לדרוס . ב׳ הראתו .
 היינו ראיית תאולרות הי׳ הדבר חב׳ .

 אחר האכילה היתה הראי׳ :
ש מדאה. ר  די ישתאר בידי׳ מן מ
 דרש עושר כבוד מלכותו עושר
 מלכותו הל״ל מהו בבו׳׳ד־ חיינו מח משאר
 אצלו מן בברד מלכותו היינו מתששלשלו׳ זרע
 המלוכה. אהטתא דמלכא. הנשאר מדור

 לדור כמנהג המלכים:
 ואוף כורש אשכה ההוא עתרא
 י בצדאותי׳ דבבל . רצ״ל כאשר
 חחריג וגזז אם נבל. דרש מתיבת יק״ר
 דחוא לשון ארמי. שמדגמן גו גני גגל.



 מחרצ״א
 ף ומן אילגא לאילנא הוו *ריסן ומי
ק חכף אחי ס פ מ  נ״צ דלמד ממעם ה
 סיבס חור. בין חור לכרפס [דעוס] אילן

 לחורוס דחחור חי׳ אחוז באילן :
 ן׳ ופקיד ומ׳ במאני דהבא דבית
 מקדשא ומאנייא אוהרנייתא וכו׳

. מ׳  הוו מחלפיןדמותיהוץ ו
 ל" דס״ל למימר בקיצור וסשקומ
 בכלי זהב כלים שונים. ע״כ סי׳.
 והשקות בכלי זהב היינו כלי ביחמ״ק
 (וזה ססמצא וסשקית״ בכלי״ זהב״ סיס
 בי״ת) וכל ם (אחרים) מכליס (הללו)

 שונים. נשםנח צורםן :
 והא שתן חמר עסיס דיאי למישתי׳
 מלכא דרש מםינם ויין מלכו״ת
 ולא אמר סםם רץ רב או עכ״פ דין
  חמלן [מאי] ויין מלממ חייט ״ן מ
 שאינן שוםים בשום פעם חדיומים רק
 העלכים ונקי בשם שעצם יי״ן מלכו״ת:
 ח׳ כרעות נברא בר ישראל וברעות
 וכו׳. דרש כרצון איש ואיש. ולא אער

 כרצון כל איש :
 ט׳ אתר קימן בית דמוך. עקום שהי׳
 ישן םמלן עם המלכס. דרסמסינח
 אש׳׳ר למל״ך אחשורו״ש דעיוםר מון
 דקאער בים [סעלכום]. ע״כ לסורום בים
 המלממ ממיוחד לעלן לבדו עקום שסוא
 ישן עם ממלכה וכוונםה היסה לזטמ ע״כ
 משסה [םעשםה] בעקום הזה. כי ׳שפעלו

 ע״י הרהורי העקום הזה:

 פח לקוטי תרגום
 הנמצאיים בשושן הבירש. רצ״ל שנעצאו
 מס ממם מרב אשר בשושן הבירש. הייט

 מם הגרם מערלים :
 בחצר גנסאגואה דמלכא דרשבית״ן
 לשק פטמים לשון בי״ת הפנימי:
 לחוית גציבא אילגין עבדין פירין
 ובוסמגין כבישן עד פלגותהון
 דהב מב ושלימו באשלמות אבן מבא

 , וטמללין עלויהץ וכר :
̂״ל דדרש בחצר גיגת ביתן. דמוא  
 לשון חציר גיג״ה בי״ת. ומאין
 יצדקו שלשםן בשמח ועקום אמד ע״כ דרש
 דמיו אילטם סימם ובשעים יקרים כעחראוי
 לגינם ממלן (דדרש למ מסיבמ ממלן) ומד
 סציץ סיו םאילנומ מחוסים בזםב ואבנים
 עובוס כמו שסוא ססדר וסדרן במצרום
 סעלכים . וסיו עמוסים ועשויים לעמל׳

 סענפים כםקרס כעו שסוא בביס :
 ברם מרדכי צדיקא וסייעתי׳ לא
 הוה תמן דרש שוב בחצר
ת ביתן סעלן. שיינו שצדיקים שסם סנן נ  נ
 וםנים כבימל של עלט של עולם כ׳
 הצדקים סם ערכבםו של עקום . ע״כ
 oinp בים סמלן. ששם עשק סעלן .
 ונגםם גן סמלן. מ״ד באם׳ לגני אחוםי

 כלם :
 וחכוונה לסי״ז בחצר (סיו) גינמ
 בימן ממלן. אוםן מאנשים
 שסם גנם חבימן של חמלן. חם חיו במצר.

 ולא נכנסו אל סמשםס :


