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 ?״ ^םכמות הרבנים הנאוניס המפורסמים יצ״ו.
HflOT̂ בלב מגר הנני מדבר ובנפש מרה אזכירס שמסיבת מחלקתי שנהייתי  
 בה י״ל כמה שנים רצוסיס ולא הי׳ בכחי אז להוציא לאור אה הקפל
 נאבדו לי במשך הזמן הרב גופן של כתני התעודה מגדולי הדור יל״ו שזכיתי
 להתכבד מכבודה נמכתבים שלמים וארוכים וההיל מלאו דגר״ חן נעיכיםם

 והרהעונ׳ להוציא עיפ תבל חבורי הנוכחי : ה״ה

 הינ הגאון .המפורסם שלשלת היוחסין מוהליי זנפתלי צבי הירש
 יהודא ליב ברלין ז״ל האבד״ק ןואלאןץ ״ציו שלח אלי מכתב 1.
 אריכות ובסוף מכתבו כתג יל• להעלות הקפר הלז פשריאגדתא על מכבש היפיס ׳•*£[

 וגרמי שיתן ה׳ ואעלה ואצליח ויפוצו מעיינות חכמתי חוצה

 «8יה״ג המפורשים «י״י יוסף האלפערץ האבי״ק אדעםסאג^ < . >
v f e f l W i ל* תעודתו והסכמתו מל הספרי הלזה וכתב כי מצאי בו בכל אשר ראה בו 

 ישרים ונכוחים הראויים לאמרן ולקבען בדפוס . וגוף התעודה כאבדה ממגי
 מסיבה הכז״ל :

ח מדי עברי פה יאוואפאלטאווקע מצאתי את האי גברא ״קירא הרב המפורק© 3  ה
 חוי׳כ ווח״ס חריף ובקי כשית מיהי אליי ראטנער כ״* אשר ממין
 הוראה בפה יותר משלשה שנים ושמחה״ מאד בדברי אתו מכל הפנינים מגףק
 ופוקקים ראשונים 1 אחרונים ומצאתיו מלא דבר ה׳ זו הלבה למעשה ומלוה לפרקם
 עתה כ׳ גם עכשיו לא אלמן ישראל וגם ראה ראיתי את קפרו היקר אשר עדיין
 !כתובים ושמי יקיא פשר אגדתא וגם כתביו תוכן הריעות ופסקי הלכות
 אשר יהא תועלה רב לכל מ״ ישראל. ולכל בכי ישראל יהי׳ אור בכל מושבותיהם.
 ולזאת אמרתי כי אשר ראה ראיתי את התעודות של הגאונים אשר בתנו עליו
 •הודם מאן דהכי עידיהן לא משתבש כלל וכלל וכמוהו ירבו בישראל והי חמין לו
 «קוס נדול ופיר ואם בישראל כ׳ ראוי להיות רב ומיץ בכל נפוצות ישראל ולגן
 01 אט הייתי לסניף להעיד על הרג הכ״ל וגיל חיבורו היקר מה שעיני ראו .

 ולראי׳ מכיז באתי מה״ח יום ד ד תמח שכת תמרח לפיק .

, ל  הין יהושע בריסלןיץ נלא׳׳א מ׳ ישראל ח״ס ד
 *על המחנר קפד תיו 4הושט וקפד חזני המשי לש החונה באדפקסא



 הסכמות הרבנים הגאונים המפורסמים יציר. י?
 ךןן בא אלי הרב הנדול החריף ובקי וט׳ הר״ר אלי׳ ב״ר יהודא ־זליב
̂עף ובידו ולחברת אשר פיו יקבנו בשם פשר אגדתא על אגלומ  לאט
 מסי ברכות ושבת! ועיינתי בה באיזה מקומות וראיתי כי המה דברים הראוים לאומרם.
 וראוים לקובעם בדפוס . וע״כ אבקש מאת אחב״י להיות לו לעזר ולסעד למען

 יוכל להוציא לאור עולם את קפרו. לחלקס ביעקב ולהפילם בישראל .
 פ״ק כיקאלייעב

 ישראל אייזינשטיץ
 3ן הכני לעורר לבב אחב״י לעמוד לימין הרהייג בתרח כוי היר אלי׳כ״י
̂ער למען יהי׳ ביכולה׳ להוציא לאור עולם מחברתו הנקי בש©  ראט
 פשר אגדהא ויכולה היא זכות המלוה שהנן עליהם לרומם קרנם והצלחתם בח״ג

 ככפשותם ונפש מבקשם .

 מאיר שדמה יאנאווסקי
 ח^י ג״כ להיות בתומכי הרב המשבר הנ׳׳ל לחנית פני אחביי להיות לעזר שיפוצי
 רעיכוחיו חולה. וכשיצא מביה״ד ברשי!ץ הלכנזער אקבלו אייה בל״ב במחירי

 אבר ישית עליו הרה״ג בעהמ״ח כ״י.
 באעה״ה ט׳־ז מרחשון הר״ן פ״ק ניקאלאייעב .

 כאוס חיים ליב איטקץ מאטשאקוב .

 אני באתי לבקש מאת אחב״י להיות לאחיעזר ולאחיסמך ביד הרב המחבר שיוציא
 י 1 לאור את חיבורו פשר אגדתא וגם אכי אקבל בליה ספר אחר כשיצא מהדפוק
 כפי המקח שיושת מהרב המחבר ועיז באעה״ח יום ה׳ כ״ג מרחשון תרכו״ן לפיק.

 נאום יהולא יודל הרב ומיל דפ״ק וואזבעסענסק .

 הספר פשר אגלתא אשר חיבר סרה״ג המפורשים לשבח מוה׳ אלי׳ !!עברי במסעי דרך קאלניע נאווא פאלטאמקיע השתעשעתי ונאור בדברי
 ראט^ער כי ראיתיו מנו) דבר בכולא תלמודא ובטי על יסודות פנימית התורה
 , וחקירה אלקית וטבעית ורמש ופלפול וכבר עברו ימים כבירים אשל־ לא ראיתי
 .׳שכל בריא וחזק.כמוהו.אי לזאת בבקשו ממני הרב הכיל לתת לו את תעודתי על
 'הספר הניל הגס שאני יודע ומעט ערכי מי אנכי אשר אתן הסכמתי על הספר ונפרט
ק  לסרג המפורסיס לשבח מוה׳ אליי'רק שאני יודע שמהכןפל הלז יהכו רבים ו
 שלימים לאורו לכן נמצאתי למלאות רצק הרב ליתן הסכמה; על הספר ובקשתי
 מאת אחב״י שיחי׳ להיות בתומכי נפשו ולימ לו כסף. קרימס על תוצאות הדפוק
> לבת,.ויוכל להוציא מחשבתו חטובה עכח אל הפועל ובשכר זח ישאו ברפת.  ב

 מאת ד׳ .
 יום ר ערב ראש חודש תמח שכת תרח״ם עלינו ועל כל ישראל.

י יצחק יתלןאל שפירא מדל מבאםאפאליע.  מי



 ראשית, דבר
 יולי ףןאדס ןחוגן ףןדעת חככי בדעת לרעת כי רבים יבאו במשפט אתי על
 אודות הספר הזה. אלה יביעו מי הוא זה חובר חיבורים מחוכם ? הגם שאול
 בנביאים ? הלא הלך לבקש את האתונות האובדות וזה אשר הניאו ללכת אל שמואל:
 ולא לבקש תורת מפיו. ואלה ידברו מי הוא אשר יערב ילבו לגשת אל קדש הקדשים
 אגדות חז׳׳ל אשר עמון בחובם סודות נעלמים ורזי תורה ? וכמ״ש בס׳ תכיא
 באגרת הקודש ד״ה בגזירת עירין. (אם גם שם יש תשובתם בצירו . רכן כתיב
 שם בזה״ל ותנו כבוד לה׳ אלהיכם בכרם יחשך דהיינו בין מנחה למעריב כל
 ימות החול ללמוד בעשרה פנימיות התורה שהיא אגדת שבס׳ ע״י שרוב סודות
 התורה גכוזין בה ומכפרת עוונותיו של אדס והנגלות שבחן הן דרכי ה׳ שילך.בה
 האד׳ם ו ישית עלות בנפשו במילי דגילמא ובמילי דשמיא כר עכ״ל. הרי דמסיים
 שגם הנגלות שבהן הן דרכי ה׳ ומוסר ומועצות ודעת) ע״ז אענך קורא כפלא הלא
 תבין הגמרא במנילה (דף נר׳ז) לכולם נתן לאיש חליפות שמלות ולבנימין כתן
 חמש חליפוה שמלות אפשר דבר שנצטער בו אותו צדיק יכשל בו דא״ר במ״ח אר״ת
 3״ג א״ר בשביל יישקל ב׳ סלעים מילת כו׳ נתקנאו בו אחיו כר וירדו אבותינו
 למצרים כו׳ אלא אר׳׳ב ב׳׳י א״ר אלעזר רמז רמז לו שעתיד לצאת ממנו p שיצא

 מלפני המלך בחמשה לבושי מלכות ומכי מרדכי ע״כ ולכאורה קשה הא על כרחךי
 גם החמש חליפות שמלות כחן לבנימין בפועל ממש דאץ מקרא יוצא מידי פשתוו
 ומאי מהני הרמז בזה להסיר הקנאה מלבם . לכך בלע״ד לפרש שרמז לחם בזת
 מאמר בן עזאי בפ״ד דאבות אל תהי 3ז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבי שאין
 לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום ע׳׳כ. והוא דתנה אחי יוסף
 נתקנאו בו במשקל שני קלעים מינית שעל פס ידו יען שהוא היה הצעיר
 ויהודה הי׳ המלך ביניהם ויעקב נתכוץ לריח בזה שאין זרעו של עשו נופל אלא
 בידי זרעו של רחל שנאמר והיה ביה יעקב אש וביה יוסף לסבה וגו׳ (מד״ראסםל)
 והם לא הבינו הרמז וסברו שאין מלחמה נוצחת אלא ביהודה חרעו כדכתיב ידך
 בעורף אויביך וגו׳. ייוסף אמר להם בפה מלא תרמז שאין לך אדם שאין לו מקים
 ואל יבוזו לבנימין הצעיר והחלש מכולה כי אלמלא חוא תי׳ גובר המן על ישראל
 רכל שבט יוסף כבר הגלה קנחריב למקומות אחרים ובגלות בבל לא היו רה שבט
 יהודה ובנימין ומקלה בכי לוי ואין זרעו של עשו נופל אלא בידי זרעי של יחל
 ויהי׳ מוכרח להיוה הישועה לישראל ומפלה המן רק ע״י שבט בנימין ומבי מרדכי
 איש ימיני . וק״ל. אף אתה אל חתמה ואל מבוז לצעיר וחלש כמוכי. ואל העומד
 על השער רק הכנס לפנים הספר ועיין בו אולי תמצא דברים נכוחים בו הראויים
 להאמי וליישר עקמומית שבלב כי כל כוונתי רק להחליש כח חמן מן התורה גופא
 כי ראה ראיתי הרבה מתחכמים ופוערים פיהם לבלי חוק על דברי חז״ל באגדה.
 ולכן הראיתי לדעת להבוערים בעם שכל דבריהם על אדני מוסר תטבעו אף
 הדברים הנגלים שבהם והנסתרות לה׳ אלהיכי ולעבדיו הקדושים אשר להם מגמ־
 רזי תורה . ורק הלבישו חזיל דבריהם הקדושים בעכיכים פשדכףם הרים על רלך
 המשל שהוא ענץ זר מהמכוון ומ״מ תוכו רצוף כל המכוון . ואם אימר יאמל־
 הקולא מ׳ הביאני עד הלום ? ומדוע חרדתי את כל החרדה ? מגי בקf 0אמ
 מידי למזוג יין התורה להפיג הפחד הזה ? ע״ז אשיגן מלץ קושט אמלי א«מ כ^
 מיאש כתבתי תדבר׳ ם לא למען זולתי כי למעני לגל ישתכחו מלבי הדברים יעל

 כיי



 ראשית דבר
 «* לא כהגלוליה אף שגדומו אלה חלקי הם יגעו ועמלו גתולס כל ימי נעוליהם
 ורתי חידושי תולסס סי׳ בימי נעוריהם . ונ״מ לגירקא דינקותא . לכן לעצמס
 איגם מוכרחים לכתוב נספר הגיון לבם רק אחרי אשר ישתוקקו כי *פולו
 *עיינותיהם חוצה. לא כן אנכי עמדי כי רבות בשנים מימי נעורי עסקתי בהבלי
 העולם במסחול וקנינים לזאת מדאגה בדבר פן הגבר עלי יד השכחה לק
 גתנת׳ לעצמי הדברים שהגה לבי. ואחרי כי ראו במה מביני מדע דברי הספר
 ומצאו חן בעיניהם דגלו על לבי להעלותם על מכבש הדפוס , ואמרתי גם אני
 לנפשי אל תמנע עוג מבעליו וגו׳. ובחרתי להדפיס תחלה פילושי זה על אגדתא
 ולא שארי הכתבים אשל לי בהלכות ושאלות ותשובות אשר אתי בכתובים . הוא
 «מעם המבואר במקדמת חובת הלבבות בד״ה אמר המחבר וכיון שעמדתי על חיוג
 *לוה הלבנות כר וראיתי במעשי קדמוכינו ז״ל כו׳ כי יותר היו זריזים ומשתדלים
 *חובת עצמם ממה שהיו משתדלים בתולדות הדינים והשאלות כו׳ ע״ש. והדן
 אומי לכף זכות ידינםו ה׳ לכי; וירים ס׳ קרבי וקרן התורה וקרן ישועות ישראל

 ב״ב אמן כי׳׳ר :

 לגי מוות באחב״י אשר שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידפיסו ספרי
 י זה גלי רשיוני לא מיני׳ ולא מקצתו ובמתכונתו לא יעשו כמוהו גם בקרב
 > «ץ יעקב . לגד אשל מחוק הממשלה יר״ה אין רשות לשום איש להדפיס ספר

 שום מחגל גלי לשיוט :
 המחבר



 לוח חתקץ
 דף נו׳ שורה א׳ חוא צ״ל הוא.

 דף י״ג ע״א שורה מ״ט והא דשנים צ׳׳ל והא דשנימ .
 דף כ״ה שורה מ״א של מעלה צ״ל שלמעלה.

 דף כינו ע״ב שורה מ״נו כוס כל ברכה צ״ל כוס של ברכה.
 דף ל׳ עיא שורה מ״ו עד דנג צ״ל עד דזנ לה .

 דף , , ״ ״ (יבמות ס״א) צ״ל (כחובות ס״א) .
 דף ל״נ עיב שורה ל״א וכשחטאו לישראל צ״ל וכשחטאו ישראל;

* שורה מ״ח מאחר צ״ל מתאחר . !  דף ל״ד ע
 דף ל״ט ע״ב שורה ל״ה על חטאתי צ״ל על חטאתו.

 דף כ״א ע״ג שורה כ׳ יומילו צ״ל יועילו.
 דף נ״ג ע״א שורת ט״ו בעיתר צ״ל בעיקר .
 דף נ״ג ע״ב שורת ל״א לשמור צ״ל לשמוע.



 פשר ברטתפיא *7אנדתא א
 * !ירי ג׳] מאימתי קורין את שמע במרבים קשה דה׳׳ל לתנא למימני אימתי קורץ דהא
 קאי על כל הזמן של ק״ש מאיזה זמן מתחילין לקרות וערמתי קורין/וע״ז מורה לשון
 אימתי. כלומר באיזה זמן קורין. אבל לשון מאימתי מורה רק על תחלת הזמן כדקתכ•
 מאימתי קורין אח שמע בשחרית, וגרסינן התם וגומרה עד הנז החמה. והכא לא תני
 וגומרה פד סוף האשמורה הראשונה אלמא דקאי על כל הזמן וה״ל למיתני אימתי קורין.
 ושמעתי ע״ז פי׳ בדרך רמז. ואף דלא על רמזים יסדתי חיבורי זה רק באשר שהוא דבר
 אמ״ת לכן אניגנו פה ואוסיף בו מעט נופך משלי. והוא דהנה איתא במס׳ שבת (דף
 נ״ה ע״א) דא״ר חניכא חותמו של הקב״ה אמת. ופירטי אות הראשון והאחרון והאמצעי
 מן הא״ב להורות על מ״ש אני ראשון ואני אחרון ואני אני.>$זא עכ׳יל. לכך עיקר תורה
 שבכתב הוא עשרת הדברות שבהם כלולה כל התורה מתחלת באל״ף אנכי ה׳ כו׳. ותורה
 שכפ״פ המשנה מתחלת במ״ס מאימתי. והגמרא מתחלת בתי״ו תנא היכא קאי. זהו אשר
 שמעתי, והנה צריך להבין דהא המשנה מתחלתבמ״ם ומסתיימת במ״ם סוף טהרות/בשלו״ם
 והגמרא ג״כ מתחלת נתי״ו ומסתיימת בתי״ו סוף נדה, הלכו״ת, וא״כ ה״ל לסייס עשרת
 הדברות ג״כ באל׳יף ועשרת הדברות מסתיימים בכ״ף לרע״ך. לכך נ״ל דהגה לכך הוצרך
 לסייס באות שהתחיל בו בכדי שיהי׳ אמת בתחלה ובסוף. וכיון דעשרת הדברות מתחילין
 גא׳ ומסתיימין בכ״ף והוא א״ך גימט׳ אהי״ה יש בו מספר אמת. דאהי״ה פעמים אהי״ה
 מספרו תמ׳׳א והוא גימע׳ אמ״ת. ורמז לזה א״ל הקב״ה למשה שמו אהיה אשר אהיה :
 במערבא הא דרבה בר שילא לא שמיע להו ונעו להו כוי הדר פשיטלהו כ\׳ סימן לדבר
 צאת הכוכבים ש״מ ביאת שמשו הוא כוי. ולכאורה לשון סימן לדבר אין לו הבנה
 דה״ל למיתני משעת צאת הכוכבים דהוא הוא הזמן של ק״ש ואכילת מרומה וסימן לדבר
 משמע מדבר זר שאין זה גוף העניו. לכך נ״ל לפרש דהנה לכאורה לא שייך לומר צאת
 הכוכבים. מהיכן יצאו ולהיכן באו. הא איתא בפסחים (דףצ״א ע״א) כל היישוב כולו תחת
 כוכב א׳ הוא עומד. וכיון. דגם כוכב הוא גדול הרבה מכל שטח העולם לא שייך לומר
 צאת הכוכבים. אלא ע״כ ה״פ הכוכבים יצאו להאיר. כמו למשל החלש מתחבא מפני הגבזר
 וכשהגבור נפנה אזי החלש יוצא ומראה עצמו, וכן הוא בכוכבים מחחבאיס הס ביום כלומר
 אינם מראיס אורס מנד תוקף אור השמש. ובלילה כשהשמש נפנה מראים הכוכבים אורם.
 וזהו לשון צאת הכוכבים. וא׳׳כ כ״ש וק׳יו בשמש שהוא גדול הרבה מאד גס מכוכבים ובאין
 ערוך הוא גדול מכל גלגל האת ואיך שייך עליו לומר השמש יצא או בא. מהיכן יצא ולהיכן
 בא. אלא ה״פ יצא להאיר כלומר הראה את אורו, ובא פי׳ מחביא את אורו כמו הנכנס
 לבית ומתחבא. וא״כ א״א לפרש ובא השמש שבא להאיר דלהיק בא הא הרבה גדול הוא
 י מכדור האר; ועל ביאת אורו שייך רק לומר יצא שיצא בגבורתו להאיר כמ״ש והוא כחתן
 יוצא מחופתו כו׳. וכיון דכתיב ובא השמש ש״מ ביאת שמשו הוא כלומר שהחביא אורו.

 וזהו סימן לדבר צאת הכוכבים :
 א״ריוסי בין השמשות כהרף עין זה נכנס וזה יוצא כו׳. וצריך להבין פי׳ בין השמשות. וגם
 למאי תני ר״י זה נכנס וזה יוצא . הא ה״ל למימני זה יוצא וזה נכנס דמקודם
 היום חולף ועובר ואח״כ בא הלילה. ולהבין זה צריך להבין סלוגתייהו דר׳ יהודה ור׳ יוסי
 והוא דהנה ידוע מאמר חז״ל מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיע.ויחכן לפרש דהקב״ה
 מנהיג את עולמו התחתון והשפל כעין שהוא ית׳ מנהיג את עולמו העליון . והנה אמרו
 בב״׳ב (דף נ״א ע״א) עד דלא שכיב שיכבא קיימא מני ביתי׳ וכן אמרו עד שלא שקע
 ־ישמשו שנ משה זרח שמשו של יהושע. וכן איתא בשבת וביצה לא ימיש עמוד הענן יומס
 ועמוד האש לילה מלמד שעמוד הענן משלים לעמוד האש ועמוד האש משלים לעמוד הענן.

 וזהו פי׳ מלת בין השמשות בין שקיעה של שמש זה לזריחת שמש זה דגם הלבנה נקר׳ שמש ]
 פ״ש הפסוק ושמתי כדכד פמשותיך. דבעת בריאת העולם היו השמש והלבנה שוים בממשלתם!
 כמ׳׳ש ויעש אלהיס את שני המאורות הגדולים וגו׳ . וכיון דזריחת הלבנה צריכה להיות
 עד שלא שקע השמש כנ״ל לכך פליגי בהא ר, יהודה ור׳ יוסי. דר׳ יהודה סבר כמו האיש
 המוכן לקבל ממשלת חבית הוא מוכן ועומד לזה עודנו המושל הקודם בחייס חיותו כמ״ש
 על יהושע איש אשר רוח בו. סי׳ שכבר יש בו רוח, וכן העמוד האש השלים לעמוד הענן
 וכן להיפוך בעת שהי׳ הראשון על משרתו עדיין. כן הוא בשמש ולבנה דהא הלבנה יוצאת
 על האת בעוד יוס. וכן אנו רואים לפרקים בבוקר כשמאיר היום ועדיין הלבנה עומדת.
 *״כ הם מהלכים זה• כנגד זה :שמש יבא ויפנה והלבנה יוצאת והולכת להאיר. ולכן נקיע

 א בשיעורי׳



 פשר ברכות פא אגדתא
 בשיעורי׳ דביהש״מ חצי מיל שהוא חצי מהלך דבחצי מהלך הם נפגשים . ור׳ יוסי סכר
 דאע״פ שהלבנה יוצאת בעוד יום מ״מ אינה.מושלת ואינה מאירה כל זמן שלא נפנה השמש
 לגמרי״ תדע ממה דאמרי א״נשי עד דלא שכיב שיכבא קיימא מני ביתי׳ והא רות לא נעשתה
 אשתו של בועז קודם שמתה אשתו הראשונה. וכן הוא במלכים כל זמן שהראשון חי אינו
 מקבל השני המלוכה. והא דאמרו עד שלא שקע שמשו של משה זרח שמשו של יהושע .
 היינו משוס דהאמת כן הוא דהעולס בלתי אפשר להיות בלי מושל אפי׳ רגע אחת. ובידי
 אדם ח׳׳א לצמצם/ ואיש אינו נדחה מפני רעהו כמו שיסד הפייטן כי המלכות בחברתה
 כמלא נימא לא תתחבר. לכך מוכרח להיות המושל השני מוכן ועומד לקבל הממשלה בעוד
 הראשון בחייו. אבל השמש והירח שבידי שמים ממשלתם ובידי שמיס אפשר לצמצם. רק

 והאדם אינו יכול לעמוד על הרגע שמתחלפים בממשלתה וזהו שמסתפק ר׳ יוסי כהרף עין •
 י]וכדפי׳ הרשב״ס בתוס׳ בשבת (דף ל״ד ע״ב) ד״ה ר׳ יוסי דכהרף עין הוא הספק דבין השמשות י
 1ובהכי ניחא מה שאמר זה נכנס וזה יוצא זה נכנס קודם ואח״כ זה יוצא דכן הוא האמת>~
 1אבל זה אינו מאיר כל זמן שלא נפנה הראשון לגמרי וא״א לעמוד על שיעורו. ועוד אפשר

 לומר דאין הפי׳ זה נכנס דקאי על הלילה וזה יוצא קאי על היום. אלא להיפוך זה נמס
 הוא אור היום. וסי׳ נכנס מתכסה ומתחנא. כמו ובא השמשכדלעיל וכמו הנכנס לבית,"

 וזה יוצא פי׳ יוצא להאיר וקאי על ממשלת הלילה כמו צאת הכוכבים. ובתוס׳ כ״ק(לף ס׳
 ע״ב) ד״ה לעולם כתבו דר״י אומר דאורחי׳ דגמרא בהכי ע״ש: *

 ב [דף גי] עד סוף האשמורה הראשונה כו׳ דתניא ר״א אומר שלשה משמרות הוי הלילה מ׳ י ^
 וסימן לדבר משמרה ראשונהכו׳. אר״י ב״שאי׳רכו׳ ועל כל משמר ומשמר־ י•
" " v הקי״ה יושב ושואג כארי ואומר אוי שהחרבתי את ביתיכו׳. נ׳׳ל לפרש המאמרים. דהגלות 

 נמשל ללילה כמ׳יש שומר מה מלילה כו׳. ואמר ר״א דשלשה משמרות הוי הלילה ר״ל שיש ג/־
 מיני חשך בגלות. א׳ המור נוער שנעדר ממנו המדע והשכל כמו החמור. ב׳ הבוז והלעג

 מהכלבים הצועקים . ג׳ שפכו דמם כמים יונק עם איש שיבה. וזהו תינוק יונק משדי־׳»
 אמו הוא כינוי לבטן האדמה. כמו שאמר איוב ערום יצאתי מבען אמי וערום אשוב שמה י
 ולפי פשוטו לא יתכן לומר שישוב לנען אמו אלא ע״כ דכוונתו בטן אמו הוא בטן האדמה ,
 שהיא אם כל הי, וכן הכא נמי כוונתו על הלקח התינוק מחיק אמו לינק שדי אמו היא~4

ישואג^ז ב ש ו ה י ״ ב ק  האדמה ועל הלקח אשה מחיק בעלה או להיפוך. ועל כל משמר ומשמר ה
 כארי. פי׳ שואג כמו ארי שואג לטרף וארי טורף בדי גורותיו. כך הקנ״ה חפן חסד ••'

 והנה בזמן שביהמ״ק קייסהי׳ ארי דאכילקרבנין וזהו האש שהי׳ רובץ על המזבח בדמות־'׳׳
 ארי׳. והיו הקרבנות מכפרים עוונות ישראל יום יום. אבל עכשיו געוה״ר עבירה גוררת. ^
 עבירה ומזה באים המשמורות הנ״ל משמר אחר משמר. וזהו שאומר אוי שהחרבתי אמ׳,'>'׳
 ביתי ר״ל העדרתי החכמה המכונה בשס בית כמי׳ש בחכמה יבנה בית. ושרפתי את היכלי ולכך - ר

 הס ללעג וחרפה. והגליתי את בני מארצם וזה גורס להם הצרות והרדיפות. ועכ״ז אנחע
 חייבים לנפות לאור. ומעט מפירוש זה מבואר בס׳ בינה לעתים:

_t. ג תניא א״ר יוסי פעם אחת כו׳ ונכנסתי לחורבה אהת כו׳ אמר לי בני מה קול שמעת בחורבה 
 זו אמרתי לו שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי שהחרבתי את ביתי כ!/..׳־•
.  וקשה לכאורה הא לעיל אמרו דהקב״ה שואג כארי ואומר הוי שהחרבתי את ביתי כן/ ׳ י

 ומה זה שר׳׳י שמע הקול כיונה ולא כארי . ונלע״ד דהתס קאי על הקול שיוצא משאגל{'
 \הקב״ה והוא כארי דאכיל קרמין כנ״ל. והכא קאי על הב״ק שהוא הקול ההד שנשמע מתוך&
ir,הקול ההוא. כמי׳ש התום׳ בסנהדרין (דף י״א ע׳יא) דה בת קול וז״ל י״א שלא היו שומעי׳ן 
'iקול היוצא מן השמים אלא מתוך אותו קול יוצא קול אחר כמו פעמים שאדם מכה 553}-־ 
 ושומע קול אחר היוצא ממנו למרחוק יאןתוקולהיו שומעיןלכך קוריןאותובת קילעכ׳/ל;
 ופי׳.הדברים דגת קול הוא מה שנקרא בל״אדערהערט. שנכנס התעוררות בקרנו כמו £

ך ר ס י  רוח ממרוס קדשו. ואותו הבת קול הוא כיונה התאב ומשתוקק לבת זוגו ואינו רוצה ל
 ממנה ולהתערב באחרים. רק דואג על חורבן הבית ושריפת ההיכל והגלות מארן ישראל

א • ; ב  ואמר עול וצא עוד אלא כ׳יז בישראל נכנסין לבכ״נ ולבמ״ד ועונין אמן יהא שמי׳ י
י  כו׳ הקב״ה מנענע ראשו ואומר אשדי המנךשמקלסין אותו בביתו כך. פי׳ טוב הי׳ ואשרי •
 אם ליי מק׳סין, אותו בביתו כך ולא באדן לא להס. ופי׳ מנענע ראשו על פתיותם ופסילותס י׳
 שהם כחוצמיס שהבכ״נ ובמ״ד נטיו על אדמתם ממש. כמו הישן במלון וחולם שהמלון הוא >
י י  ישמ והו,ך וקונה ומכניס לשם חפצים יקרים ואין פוצה פה ומצפצף לנגדו. הלא ידמה כ

 ירהיז



ו ל ^דמ31• ב ה י כ ר  פשר י ב
 •־*הקיז המלון שלו הוא . אולם אס ירצה להרוס איזה דבי במלון ולא יניחוהו אדונ*
̂פשוג  ־ומשרתי המלון אז ידע כי חלום הוא ודברים במלים שאין המלון שלו כלל. וכן הוא
 ״ה׳ את שיבס ציון היינו כחולמים. וזהו ומה לו לאב שהגלה את בניו כלומר מה הועיל
̂ומה תיקן בזה האב שהגלה את בניו והם לא לקחו מוסר. ואף להם לבנים שגלו מעל שולחן  
-אביהם. דכשהיו בארצם היו מקבלים השפע מיד הקב״ה בעצמו ועכשיו מצפים לשולמן

 אחרים לקבל מותרי השפע והשיריים מההשפעה המתחלקת לבני הארן ההיא :
 T ת״ד מפני ג׳ דברים אין נכנסין לחורבה מפני חשד ומפני מפולת ומפני מזיקין. ג״ל
 דלבד הדין המבואר בגמרא שם דצריכי כל הג׳ מעמים. יש לפרש ע״ד מוסר וה$
 זאסור לו לאדם לכנוס בבית חורבה פי׳ מקום שאין בו תורה ויראת שמים. א' מסנ<
 החשד כלומר שלא יחשדוהו שגס בו אין יראת שמים כאומרם לא לחנם הלך זרזיר אצל
 •עורב אלא מפני שהוא מינו . ב׳ מפני מפולת. שלא יהי׳ נופל. שיש בזה סכ״נ ממש
 •כאומרם איזה מדה רעה שיתרחק ממנה האדם וחשבו שם שכן רע וחבר רע. ג׳ מפני״
 ׳מזיקין שאס לא תתערב בחברתם ותרחיקם ממך יזיקוך ויעשו לך רעה לכן עוב מוכ

 שלא תכנוס שם לכתחלה :
 rr [ע״ב] וא״ר זריקא א״ר אמי אריב״ל אין אומרין בפני המת אלא דבריו של מת כר לא
 אמרן אלא בד״ת איל במילי דעלמא לית לן בה. ופירש״י ד״ת אסור לספר
 >פניו שסבל חיעיס לספר בהם והמת חמס וה״ל לועג לרש ע״כ. וקשה דכיון שהמת שומע
 הדת א״כ אמאי אסור לספר בהס בפניו אפו כל הנמצאים שם מחוייבים לדבר ד״ת הא
 הא ע״כ א׳ מדבר והשאר שומעים ומאי לועג לרש איכא הכא. לכך נלע״ד דר׳ אבא ב״כ
-מפרש דברי ריב״ל הא דאמר שאין אומרים בפני המס אלא דבריו שלמת/ הוא מהשוער
 המת והתעסק בהם בחייו לכך אמר לא אמרן אלא בדית אין אומרין ד״ת ששמעו מפי
-אמרים אלא מה ששמעו מסי המס כדי שיהי׳ לו מזה זכות . אבל במילי דעלמא פי׳אמ
 •־יספח על אחריס ממה שמתעסקים במילי דעלמא ולא כן עשה המת אלא שהתעסק בדיו
 לית לן בה דגם זה זכות הוא לו בוודאי. וא״ד אר״א ב״כ לא אמרן אלא אפי׳ בדת כוי
 יר״ל איכא דאמרי שהוא מפרש דברי ריב״ל שאין אומרין בפני המת אלא דבריו של מת מה
 •שנצרך לצורך קבורתו. ומפני כך אסור לספר אפי׳ בדת ואפי׳ מה ששמעו מפיו וכ״ש
 במיצי ; עלמא אפי׳ לספר בשבחו. דמתוך פך יהיו טרודים בענין אחר ולא יתעסקו ברברית
 הצריכים לקבורתו. עד שיטנו הכל ויוציאו המת מביתו, אזי יספרו בשבחיו ובתורתו :

 > כתיב חצות לילה אקום להודות לך כו׳ עד חצות לינה הי׳ עוסק בתורה מכאן ואינך בשירות
 ותשבחות כו׳ והי׳ דוד יושב ועושק בתורה עד ש;גיע עמוד השחר וכיון שעלה
 עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל אצלו ואומרים לו אדונינו המלך עמך ישראל נריכין פרנסה
 אמר להן לכו והתפרנסו זה מזה כו׳. וקשה דמשמע דכל יום ויום הי׳ סדר עבודתו כך
 וכל יוס ויום אומרים לו חכמי ישראל עמך ישראל צריכי; פרנסה והוא משיב להם בכל
 יוס לכו והתפרנסו זה מזה. והם משיבים לו בכל יום המשלים דאין הקומ: משביע את
 הארי ואין הבור מתמלא מחולייתו . ואם בפעם ראשון כשהשיב להם לכו והתפרנסו זה
 מזה הבינוהו ע״י המשלים דהפרנשה זה מזה אינה מספקת אמאי משיב להם בכל יום מחדע
 ־דבר זה אשר תשובתו בצידו. ועוד וכי בכל יום היו יוצאים למלחמה האומנם לא היו ימים
 י שנחו בהם מאויביהם. ותו וכי בשביל פרנסה יצאו למלחמה לשפוך דם ולעמוד בסכ״כ,
 וגלע״ד דהפי׳ צריכין פרנסה הוא ברוחניות כלומר יש מי.שחסר לו תורה ויש מי שחסר
 לו מדות טובות ויש מי שחסר לו מדה טונה זו ויש מי שחסר לו מדה אחרת. ע״ז השיכ
 להם לכו והתפרנסו זה מזה. כלומר למדו היפי איש את רעהו. והס השיבו לו אין הקומז
 משביע את הארי פי׳ קומ׳ן הוא מה שקומצין מן המנחה ומקעירין ע״ג המזבח . והנה
 המנחה.היא עשירית האיפה סולת בלול ברביעית ההין שמל, וקומצין ממנה להקטיר ע״ג
 המזבח רק מה שנכנס בג׳ אצבעות יד הכהן והשאר נאכל לכהניס. א״כ חלק גנוה היותר
 ׳קדוש הוא מעט מאד - וכן הוא בתורתן ועבודתן של ישראל ובמדותיהם אלו שהם בלי
 פניות רק כולו לשמה הס מעט דמעט. וא״כ די להפקיע את עצמן ולא ללמד את אחרים
 כאמרם ז׳יל קשוט עצמך ואח״כ קשוע אחדים . וכי תאמר מפני מה אינך מבין בעבודת
 ישראל שאינה תמה כ״כ. ע״ז אמרו משל השני ואין הבור מתמלא מחולייתו. כלומר אתמ
 שכל הלילה אינך נותן שינה לעיניך רק עושק בעבודה לכן גס בבקר עבודתך תעה סכל
 •נשמה כי אינך נותן מקום ליצה״ר להתערב בעבודתך. איל ישראל רבים הם השוכבים על מעת*

 כל
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 י פער ברכות פ־א אגומא
 *5 הלילה אחרי שאכלו בערב סעודה גדולה אכילה גסה. ובזה נותנים מקום ליצה״ר להתנחל

 מ* דכיון שחסרו בזר פי, שעשו חלל בנפשם ובעמדתם באכילה ושינה ואם ימלאו את הבודי
 בחולייתו כלומר בעבודה של אתמול הרגילים בה מעשי אבותיהם בידיהם יהי׳ יק מג•׳
 השפה ולחון ויפתוהו בפיכם כו׳ ולא תתמלא הנפש האלהי מזה. וכששמעו כך השיב להם!

 א״כ לכו ופשטו ידיכם בגדוד כלומר עשו מלחמה עם היצר להיות ממארי דחושבנא קול©*' |
r התפלה מל כל המעשים ודיבורים ומחשבות דאממול אשר לא לה׳ המה. ואלו השאלון 
̂׳ •י׳!  והתשובות היו בכל יום כי הרבה כאלה ישנס אשר אם גם בעת התפלה אחרי חשבון הנמן
 מתפעל בלבו ומוחו לעבודת ה׳ באהבה ויראה . ואחר התפלה חולפת ועוברת מדרגה זר י"

 וצריך להיות בכל יוס ויום ממארי דחושבנא. והיו מבקשים מהמלך דוד שיעורר רחמיה*.
 עליהם לעזרם לעבדו בלב שלם. כי אלמלא הקב״ה עוזרו אין ימללו. וזהו שאמרו לו בכך

 יוס אותו הדבר עצמו :
 ז [דף די] לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני ר״ל ור׳׳י חד אמר כך אמר דוד כיי רב6*ע ל>*
 חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד שלש שעות ואני חצות לי>י

h *.כו׳ ואידך כך חמר דוד כוי לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגורות אגודות 
"  בכבודם ואני ידי מלוכלכות בדס כוי לטהר אשה לבעלה . וסי׳ מהרכ״א הא דאמר הכא1׳ י

 ובכמה מקומות מלכי מזרח ומערב לפי שיישוב עולם כולו מקצה מזרח עד קצה מערב אבל
 בקצה דרום ובקצה צפון אין שם יישוב מפני הקור והחום כוי עכ׳יל. וקשה דכיןן שאי!;
 יישוב בדרום ובצפון ואין שם מלכים לא ה״ל לדוד להזכיר מלכי מזרח ומערב ה״ל לאמר
 סתם מלכים. ומדפרט מלכי מזרח ומערב משמע דאדרבה דגם בדרום ובצפון יש מלכים _
 לבך נלע״ד לפרש ע״פ מה דאיתא בב׳יב (דףט״זע״ב) ריאלעזר המודעיאומר איצפגניצונ!
 גדולה היתה לאברהם שכל מלכי מזרח ומערב משכימים לפתחו. רשבי׳י אומר מרגלית טובה

 היתה לאברהם תלוי׳ בצוארו שכל חולה שראה אותה מיד נתרפא ובשעה שנפטר מן העיולס-
 >פלה הקב״ה ותלאה בגלגל חמה. ופי׳ שם הרשב״א ז׳׳ל שר״ל שהי׳ לו אצטגנינות בשכלו
 ובדעתו והנהיג מנהגיו ועניניו במדות אלהית מכל אשר לפניו ולז״א שכל מלכי מזרח ומערכ,

!  משכימים לפתחו רצונו התלמידים שלמדו לפניו בהשכם ובהערב ולכך אמר מזרח ומערכ^־^,
 ולא צפון ודרום. ומלכי כענין שאמרו ח״ל מאן מלט רבנן וע״זבא ר״ש במאמרו אחריו י \

 מרגליות טובה תלוי׳ בצוארו כלומר שהנהיג והרגיל והמשיך אליו תלמידים הרבה גצוארו
 ר״ל בדיבורו ואמר •כל חולה פסי׳ רואה אותה מיד נתרפא ר״ל חולה הנפש כוי וכשמ״

 «סלה הקנ״ה ומלאה בגלגל חמה רצונו בזה כי כשידע האדם תכונת הגלגלים ותנועתם כן/^
 להתבונן בהם אז יגיע אל חכליח החכמה שהיא ידיעת האל יח׳כו׳ עכ״ל. ולדעתי מה דאמרו
 «נלכי רבנן הוא מפני שמולכיס על לבבם ומושלים ברוחם ומזרח ומערב הוא מצד חכמתם,
 וחקירותם. כמ״ש השמים מספרים כבוד אל כו׳ והוא כחחן יוצא מחופחו טי׳ וכמין שא*$
 אגסוניגוס לרבי מפני מה חמה יוצאת ממזרח ושוקעת במערב א״ל כדי להשתחוות לקוט-
 ור״ל שיחקור האדם וילמוד ממנה ומתנועתה להשתאות ולעבוד את קונו. והיינו רבותיי דדודשא»
 עד חלו המלכים המולכים על יצרם גדול הוא בעבודחו ובחסידות שהם ישנים עד גישען^
 כלומר כל הלילה והבוקר הוא ימי נעוריהם משתקעים בשינה עד שמכירים בחכמחםמעגן'
j)fj בסי כח האנושי באחדות וגדולת הבורא ית׳. וזהו מלכי מזרח ומערב הם המכירים 
 בוראם מצד חקירותס בסיבוב גלגל היומי וסידורו אז מבינים שיש מנהיג המכריחו לסדר

 וסיבוב כזה . אבל בדרום ובצפון אין שם מלכים דאין שס יישוב מפני הקור והחוםכהי/.
 מהרש״א. ר״ל ע״פ מה דאיתא בב״ב(דף כ״ה) שולחן בצפון ומנורה נדרום הרוצה שיחכיס.!:;-
 ״זרים הרוצה שיחעשר יצפין וכוונתו העוסק במזזנוחיו ובחאוות ולהוט אחר הממוןשהוא"

 מצפון פמ״ש מצפון זהב יאחה . וכן החכמים שבדרום כוונתו על החרמים והפיליסוסיס!

 • הכוזבים. שס איןיישוב. דמבלי עולם הס ואין שם מלכים שימלוכו על יצרם. ואניחצומ
 ל?לה אקום להורות לך כוי אני מודה לך בלי שוס חקירה על משפטי צדקך בין שיהי׳ הנהגתך
 ממי ע״ס משפט ודין ובין שיהי׳ע׳׳ס צדקה וחסד על הכל אני מודה לך כמ׳ישחסדומשסס

./p אשירה כלומר בין חסד ובין משפט על הכל אשירה. וזהו חצות לילה כדאיתא בזוה״ק 
 לך דבחצות לילה ממש שולטות שתי כמדות יחד דין וחסר .

 ואידך כך אמר דוד כוי לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבוד© .•>׳:&
 כוי פי׳ מה שמתאספים אגודות ודורשים בחקירה אלהית כוא שלא לשמה רק כעך*.

י ידי מלוכלכות בדם כו׳ כד לטהר אפה לבעלה. סי׳ נ א ו w v ם ס מ כ . בכבודם ולהראות ח 3 m < , 



 פשר ברמת פ״א אגדתא! נ
 עבודתי ועמלי הוא לשמור ולהרחיק את האדם מן החטא שיוכל להסתעף ממה שיש* בפלס
 *בלא אשה . ועסק הוראה מו היא שלא בפירסום וא״כ כל עמלי הוא שלא לכבוד מן

 לשם שמים :
 תניא חכמים עשו סייג לדבריהם כדי שלא יהא אדם בא מן השדה בערב כו׳ ואח״כאקראק״ש
 ואחפלל כו׳ ונמצא ישן כל הלילה. וקשה דלאו רישי׳ סיסי/ פתח בחכמים עשו סייג
 לדבריהם אלמא דהסייג הוא לתפלה שהיא מדרבנן ומסיים גם בק׳׳ש ונמצא ישן כל הלילה.
 גזא״כ לא יקרא ק״ש. ונמצא דהסייג הוא לק׳׳ש ג״כ שהיא דאורייתא. וי״ל דפי׳ תוספתו שינה
 ׳לאו שינה ממש קאמר אלא תנומה ובלבול הדעת. ולכךק״שדלא בעי כוונה רק פסוק ראשון
 כדתנן לקמן בס״ב (דט״זע׳׳א) האומנין קורין בראש האילן כף לא חיישינן שמא יתנמנם
 ולא יקרא ק״ש כלל דאטו ברשיעי עסקינן. אבל תפלה דבעי כוונה בכל התפלה דצלותא רחמי
 •הוא כדתנן התם מה שאין רשאי לעפות כן בתפילה חיישינן שמא יתנמנם ולא תהי׳ דעתו

 צלולה ומיושבת לתפלה :
 אמרי כיון דתקינו רבנן לומר השכיבנו כגאולה אריכתא דמיאכו׳. לכאורה קשה מאי שייך
 השכיבנו לגאולה. ונ״ל דהנה בע״פ שנינו בכל דוד ודור חייב אדם לראות את עצמו
 כאלו הוא יצא ממצרים ס׳ ולכאורה משמע דהוא נדי שישמח בסיפור יצ״מ אי׳כ לא שיד
 ע׳׳ז לשון חייב והל״ל יראה א״ע. אלא כוונת התנא ע״פ מה דאיתא במד׳ר על פסוק אנכי
 ה׳ אלה? אשר הוצאתיך מאק מצרים משל למלך שפדה נערה אחת משבי׳ ונשאה לאשס
 א״ל מעתה כיון פפדיתיך משבי׳ תשמע בקולי לכל אפר אצוך כו׳ עכת״ד. וזהו החוב
 שחייב האדם בכל דור ודור לידע שע״מ כן גאלנו כדי לקבל מצותיו. וזהו שאנו מבקשיס-
 השכיבנו לשלום והעמידנו לשלום ותקננו בעצ: טובה מלפניך כלומר שנשכבנו ובקומנו נבין
 ונשכיל שאנחנו יצאנו ממצרים ונקבל עלינו עול מצות. ונזה א״ש דהוי כגאולה אריכתא־:
 ט[ע״ב] וא״ראלעזרבר אבינא גדול מה פנאמר במיכאל יותר ממה שנאמר בגבריאל כו׳ •וקשה
 מאי דאמר גדול מה שנאמר במיכאל יותר ממה שנאמר דטיל לומר גדול
 מיכאל יוסר מגבריאל. ונ׳׳ל דבאמת לא שייך כלל על מלאכים כאלו לומר:שטין את העולם
 י בטיסה אחת או בב׳ טיסות כדתנא מיכאל באחת וגבריאל בשתים כו׳ . הא על מלאכים
 קטנים מהם כמו מלאך סנדלסון אמרו חז״ל עליו בחגיגה (דף יי׳ב) שהוא גבוה מחביריו
 מהלך ת״ק שנה ומן האיץ עד לרקיע ס״ה מהלך ת״ק שנה . אלא הכל הוא לשבר אוו
 האוזן. והכוונה הוא במאמר הזה דמלאך מיכאל שהוא שר של מיס גופו מורכב רק מיסוד א*
 שבד יסודות שמהם הוטבע העולם והוא רד, יסוד המיס/וידוע דמים רומזים לחסד שיורדים
.  ממקום גבוה למקום נמוך. וזהו ששמ מ^לס בטיסה אחת שאין בו הרכבת יסודות אלא יסוד א,
 ויליף זה מפסוק ויעף אלי א׳ מן השרפים וגו׳ ודל עוד שמלאכות המלאך מיכאל שהוא

Jb השפעת החסד כדפי׳ מהרש׳׳א מתקבל בפעם א׳ לרצון בזה העולם. וגבריאל שהוא שר 
ז  :אש הוא מורכב מ״ב יסודות מים ואש. כדאיתא בפסחים(דף קי״ח ע״א) בשעה שהפיל נ&,

 את חנניה מישאל ועזרי׳ בתוך כבשן האש כו׳ א״ל גבריאל כו׳ אלא אני שר של האש אלך
 ואקרר מבפנים ואקדיח מבחיז כו׳ פי׳ שאני כלול ממיס ומאפ לכך אקרר מבפנים מצד
 פנימיותי ואקדיח מבחין מנד חיצוניותי שגופי אש. וזהו ששט העולם בב׳ טיפות שהוא מורכב
 מב׳ יסודות . ולכך אינו מתקבל השפעתו בפ׳׳א לרצון אע״פ שפנימיותו הוא טוב וחסד
 מ״מ חיצוניותו הוא אש ודן. וכמו האב המכה את בנו הא תוכו רצוף אהבה וחסד. ואליהן
 בארבע. דהוא גוף אדם שמורכב מד׳ יסודות. ומלאך המות בשמונה. דהנה הרכבת היסודומ
 הוא מצד צורתם וחומריותס. דיסוד האש הוא חס ויבש. והצורה שבו שהיא רוחניותו הי£
 ׳היבשות. והחומר שהוא גשמיותו היא החמימות . ויסוד הרוח חם ונח . ובו הצורה היא
 החמימות והחומר היא הלחות . ומיזוג והרכבת יסוד האש והרוח הוא מצד החמימות
 שבשתיהן. נמצא שמתמזג החומר שביסוד האש עם הצורה שביסוד הרוח. והיינו מצד שיסוד
 האש הוא יותר דק ונעלה על יסוד הרוח דלכן טבע האש לעלות למעלה ואינו מוצא לן
 מקום למטה ויסוד הרוח עולה ויורד מצד שהוא מגושם יוחר. עד אשר מה שביסוד הא$
 הוא החומר, הוא ביסוד הרוח הצורה. וכן יסוד הרוח עם יסוד המיס. שביסוד המיס שהוא
 קר ולח הלחות שבו היא הצורה והקרירות היא החומר, דבשעה שמתקררים המיס נקרשימ
 ונעשה קרח וכפור. נמצא שהוא מתחבר עס יסוד הרוח מצד הלחות שבשתיהן. וכן יסוד
-tan.המים עם יסוד העפר מתחברים ע״י הקרירות שבשתיהן־ שיסוד העפר הוא קר 
 ־*היוצא שה שהארבע יסודות הן ארבע שהן שמנה דבכצ א׳ יש חומר וצורה. והנה המ3#

 המוע



 פשר כרכות פ־א אגדו/א
 ממת הוא רוחני מ״מ עסקו בעולם הגשמיי ובעולם הרוחני׳ כאמרם ז״ל יורי ומסמץ עולה:;
 1מקטמ יורד ונוטל נשמה. ולכן מוכרח להיות מורכב מהשמנה יסודות בכללם וענינו ועסק9י;
 הוא להפריד היסודות. היינו בלקחו הרוחניות שהיא הצורה מהיסודות שזהו פי׳ נוטל נשמה

 ממילא מתפרדים הד יסודות שאין להס הרכבה וחיבור בלי הצורה והרוחניות כנ״ל
M וזהו ומלאך המות בשמנה. ובשעת המגפה באחת. פי׳ דהנה מיתה שלא בשעת מגסה אינה 
 שוה בכל נפש מחמת שלא כל הנפשות מורכבים בהרכבה שוה מהארבע יסודות. לכן ג$%0

 הפירוד שלהם אינו שוה . אבל בשעת המגפה דכל המתים אז מתים מיתה שוה. מוכרלן5'
 להיות שהמיתה והסתלקות הצורה בכל המתים במגפה היא מיתה כללית שהיא הסתלקות׳׳:
 מקור הד יסודות שהוא ההיולי שזהו בכל הברואים שוה. וגס בההיולי יש חומר וצורה..
 ולק בהפרד הצורה ההיולי מהחומר היולי ממילא מתפרדים הד׳ יסודות וימות המזרככ

 ההוא. וזהו ובשעת המגפה באחת. ובכפר הדרוש שלי נתפרש בענין אחר :
 יב אמר ר״ל כל העוסק בתורה כו׳ א״ר זירא ואיחימא ר״חב״פ בוא וראה שלא כמדת הקב״ס

 מדת ברד מדת ברד אדם מוכר חפץ לחבירו מוכר עצב כו׳ אבל הקב׳׳ה נמ1•
 תורה לישראל ושמח שנאמר כי לקח טוב נתתי לכס וגו׳. ולכאורה מנ״ל לדרוש מקרא זה
 דהקב״ה שמח דמה שמשבח את המירה ואומר כי לקח טוב כו׳כך הוא דרכןשלכלהמוכרי©
 אפי, בו״ד לשבח את סחורתו. ונ״לדדדש מפיפי׳ דהרה חידתי אל תעזובו. דדרך המוכרים
 בדד הס עצבים במכרם חסן מביתם וכל עוד שיראו חפצם בבית זר ידאגו ויעצבו על!
 המכירה ויותר טוב להם שיאבד החפ; מבית הקונה ולא יראהו עוד לדאבון נפשו. אבל
 קקב״ה אינו כן אלא מזהירם תורתי חל העזיבו . ואי׳כ נראה שהוא שמח בנתינתו

 התורה לישראל :
] והיינו דארשב״ל נאמר כרית במלח ונאמר ברית ביסודן כו׳ מה ברית האמורה במלת  [דף ה,
 מלח ממתקמ את הבשר אף ברית האמורה ביסודן יסורין ממרקין כלי
 עוונותיו של אדם. לכאורה מנ״ל לדרוש מג׳יפ זו ייסורין ממרקין כל עוונותיו דלמא רק
 ממתיקין כמו המלח בהבשר הא המלח אינו ממרק ומאבד את הבשר אלא ממתיקו. ונלע״יד

 דד״ש ב״ל קשה לי׳ על מה שנאמר ברית ביסודן דהנה כריתת ברית הוא לאות שהסרתי©^
 ־ברית יהיו כמו גוף א׳ דאף אם ברוב הימיס יפרדו איש מרעהו ואס גם יחטאו איש
 לרעהו מ״מ יהיו הלבבית קשורים כאחד. וא״כ מאחר שהקב״ה כרת ברית עם ישראל ה״זך
 לסבול עוונותיהם של ישראל ולא לייסרם, וכמו גוף אחד כשכואב לאדס מצי גופו ומזה
 מבולבל מוחו ודעתו היתכן שיקצוף על חצי הגוף הכואב ויכהו ע״ז. הא אדרבה ישמרהו
 וירפאהו. כך ה׳׳ל לקב״ה לשמור את ישראל ולרפאותם ולא לייסרם כיון שכרתו בדת להיותם.
 מוף א׳. ע״ז תירץ רשב״ל נאמר ברית במלח מה מלח ממתקת את הבשר כלומר שהבשר ל£
 יהי׳ מתוק עד שיפליט המלח את הדס ממנו. כן ישראל אס הדס בקרבס מרותח בחום התאוות
 אינס^ יכולים להיות מתוקים שלא יהיו בעוונות רק ע״י יסודן יוכלו להיות כגוף אי.

 עם הקב״ה :
 יד [ע״ב] ר׳ יוחנן חלש עאל לגבי׳ ר״ח א״ל חביבין עליך יסורין א״ל לא הן ולא שכרן א״ל־
 הב לי ידך יהב לי׳ ידא ואוקמי׳. להבין למה הי׳ לו ידו להקימו הא בתסל^
 הקימו או בגזרת צדיק. ונ״ל ע״ס מה דאיתא בטוש״ע ירד סי׳ רל״ע ס״ב דתקיעת כף',
 דיננץ כשבועה. ובד״מ שם הביא בשם תשו׳ המרדכי דאפי׳ בלא כריתת ברית הוי כשבועה

 אם לא ניתנה רק כדרך התגרים. ולהבין הטעם שיש בתקיעת כף שיהי׳ כשבועה/ אלא משו0י
׳ ידות יד הנותן ויד המקבל הוו עשר אצבעות והוי כאלו נשבע לו בחלקו לעוה״3 ^  מ
״ב נברא ביו״ד ועוה״ז בה״א שנאמר כי ביה ה׳ צור עולמים סי׳ נעוה״ז נראים רק  זע̂ו

 ה׳ כחות תחתונוח מעשר כחית העליונות ובעוה״ב מאיריס כל העשר כחות עליונות
 ומהוקע כפו לחבירו הוי כאלו נשבע לו בעשר כחות שנברא בהן עוה״ב. וזהו שא״לר״̂ן
 « לי ידך . דהיסורין נחגלגלו עליו מחמת גלגל החוזר בעולם וגבול נחן לכס עד זמי
 שיתהפך הגלגל. וכשיהב לי׳ ידא השפיע עליו בתפלתו כח מעולם העליון שהוא למעלה
 מהזמן ונהפך תיכף הגלגל ואוקמי׳. ועוד אפשר לומר דהי׳נצרך לפעולה גשמיית במעשה
-̂  להקימהעל ירך שהיו עושים הנביאים פעולה מעשיית לקיים נבואתם בכדי למהר להתי

 מעשה הנבואה שלא יתעכב על זמן ארוך :
 ל׳ *לעזר חלשעאל לגבי׳ ר׳ יוחנן כו׳ א״ל להאי שופראדבלי בעפרא קא בכינאכר וב^•
̂ל דאפשר שנצטער! על חורבן, ירושלים דכשימות יכלמ•  סרווייהו. ופי׳ מהרש״א

 השופרא
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 פשר ברכות פיא . אנדתא •׳•׳• ד
 השופרא ובלו מי ירושלים נעפרא עכ״ל. וקשה מ״מ הא איתאאל יפתח אדם פיו לשמן
 ולא יהי׳ כשגגה היוצאה מלפני השליט . לכך נלע׳׳ד דשופרי׳ דרי יוחנן היי מעין שופרי׳
 דאדה״ר כדאיתא בב״מ (דף פ״ד) דחשיב שופרי׳ דר״כ מעין שופרי׳ דרי אבהי ושופרי׳
 דריא מעין שופרי׳ דיעקב אבינו ודיעקב מעין שןפרי׳ דאדה״ר ופריך החס הא איכא נמי
 שופרי׳ דר׳ יוחנן ומחת שאני ר״י דלא ה״ל הדרת פנים פי׳ זקן. אלמא דמ״מ שופרי׳
 הי׳ מעין דמעין שופרי׳ דאדכ״ר. וזהו שא״ל ר״א להאי שופראדבלי בעפרא כו׳ בלי הוא
 לשון עבר שכבר נבלה.ור״ל עלאדה״ר שהוא מקור שופרייהו דכולהו. דבלי בעפראמצדחטא
 עה״ד וזה גרם מיתה בעולם. והחטא ההוא מחתקן בכל דור ודור עד ביאת המשיח ואז
 יקום מעפר. וע״זבכואשר לא נתקן עדיין החטא ועוד בזמן ההואהי׳ רחוק מביאתהגואל:
 רב הונא ה״ל ת׳ דני דחמרא איתקוף כו׳ איכא דאמרי הדר חלא והיה חמרא וא״ד אייקור
 חלא ואזדבין בדמי דחמרא . נ״ל כוונת המאמר וסברת פלוגתייהו. דהנה איכא
 למ״ד דעץ הדעת גפן הי׳. וז״ש ר״ה ה״ל ת׳ דני דחמרא. פי׳ הוה לי׳ שתיקן החטאוהוה
 הגפן שלו. ומספר ת׳ הוא, ת׳ הוא כמו הנחש הכרוך כמו ת׳. ור׳׳ל שתיקן זוהמת הנחש
 שהטיל ביין . ועוד אפשר לומר דתי״ו הוא כמו דאיתא במש׳ שבת (דף נ״ד) תי״ו תחי׳
 תי״ו תמות תי״ו לצדיקים תי״ו לרשעים. וע״ז מרמז גם הכא התי״ו. ולבסוף החמץ כלומר
 נתקלקל התיקון שלו ונסתתמה בינתו שבינה בסוד יין. על דרך נכנס יי״ן יצא סו״ד כידוע
 לי״ח והוא מחמת עון הקל שהי׳ בידו שלא יהיב שיבשא לאריסי׳. דבגדי משי מתלכלכים
 באבק דק שנופל עליהם. עד שקיבל עליו לעשות תשובה. ואופן התשובה ופעולתה סליגי
 בה, דהנה בתשובה מאהבה זדונות נעשו לו כזכיות?. וחשובה מיראה שמחמת עונש זתנות
 נעשו לו כשגגות כדאיחא ביומא (דף פ״ו ע״ב) וכשחטא בשוגג אז אפיי בתשובה מיראת
 נעשים לו כזכיות. והנה חטא רבהונא הי׳ בשוגג דלא ידעטעמא דבתר גנבא גנובוטעמא
 טעים א״כ בתשובתו נעשה לו כזכיות . ולכן איכא דאמרי הדר הלא והוי חמרא. כלומר
 שנעשה כאלו לא החמיץ כלל מעשה לו כזכיות. ואיכא דאמרי אייקור חלא כוי כלומר דרושם
 החטא נשאר ולא נמחק לגמרי רק שנתכפר לו ונעשה כשגגה. וטעמי׳ דתנן באבות ששגגת
 מלמוד עולה זדון. וא״כ בת״ח גם השגגה נחשב לזדון. ובעשותו תשובה מחמת עונש נעשה

 כשגגה ולא כזכיות :
 אר״ל ב״חארשב״ל לעזלס ירגיז אדם יצ״ט על יצה״ר שנאמר רגזו ואל תחטאו אי אזיל מוטב•
 כוי. וקשה לכאורה דלשון ירגיז הוא ממין מפעיל כלומר שיסעולשהיצ״ט יהי׳ ברוגז׳
 מל יצה״ר והא כוונתו שינצח היצ״ט את היצה״ר וא״כ יהי׳ היצה״ר ברוגז על הינ״ט והיצ״ע

 אדרבה ישמח ננצחונו. ועוד מאי דאמר אי אזיל מוטב, ה״ל לומר אי נצחו מוטב. לכך .
 נלע״ד לפרש ע״פ מה דאיתא שדרשו חז״ל והנה טוב מאד טוב זה יצ״ט מאד זה יצה״ר
 .(מד״ר בראשית) והיינו משוס דסנימיות כוונתו ותענוגו הוא בהיותו מנוצח מהאדם ואז
 נעשה אוהבו ממש. כמבואר בזוה״ק במשל בן המלך עםהזונה. שהזונה מפתה אותוע״פ
 ציווי המלך ויודעת היטב תכלית כזונת המלך ושעשועיו שהוא דוקא בהיותה מנוצחת מבן
 המלך שלא ישמע בפיתויה, ואז יהי׳ שכרה כפולה. ע״ש. וז״ש לעולם ירגיז אדם יצ״ט על
 יצה״ר שיהי׳ היצ״ט ברוגז מאחר שהוא מתחלתו ועד סופו אוהבו של אדם. ואח״כ כשינצח את
 היצה״ר אזי נעשה היצה״ר יותר אוהב להאדם ממנו. והוא כמו למשל אס יציל איש את חבירו
 משונאו הרודפו ומבקש להמיתו,ואח״כ יתקשר האדסהניצול עם שונאו הה וא ויהיו אוהבים יותר
 מכפי היותו עם המצילו ממות. הלא ירגז המציל על האדם ההוא. ע״ז אמר רשב״ל לעולם
 ירגיז אדםהיצ״ט ולא יחשב לכפוי טובה. שנאמר רגזו ואל תחטאו. כלומר לא יחשב לכם
 הדבר הזה לחטא. אי אזיל מוטב פי׳ אי אזיל לימיני׳ מוטב ואם לא יעסוק בתורה כלומר
 יעשה עסק בתורה שיהי׳ לו מהתורה תענוג וריוח כמו מעסק טוב. ואז בראות היצה״ר
 שבאדם יש בינה יתירה להבין תכליתו והעיקר אזי יהי׳ אוהבו ולך לימינו וזהו אי אזל
 מוטב. ואס לא יקרא ק״פ יצטרך למלחמה ונצחון נגד היצה׳׳ר כאמרם ז״ל כל הקורא ק״ש
 על מטחו כאלו אוחז חרב של שתי פיות בידו שנאמר רוממוח אל בגרונם וחרב פיפיות
 בידם. ואי לא אזי יצטרך להחליש כחו של היצה״ר בהזכירו לו יום המיתה ומחלש וינצחני
 וענין היצ״ט והיצה׳׳ר הס בקרב האדם היצ״ט הוא השכל שבמוחו והיצה״ר הוא תאותהלב
 וטבעו המרותח או הרגלו ברע . וזהו שמייעץ רשביל לעולם ישליט האדם מוחו על לבז
̂רהיהם המביאים  בהרגל מנעוריו . ואם לאו יעסוק בתורה עד שגס לבו יבין שמצות הת
 *ותו לחיים אמיתים ואס לאו יקרא ק׳׳ש שיתבונן באחדות אלקות ואז ישמע אל מצותיג

 ואם



 פשר כרכות פיא אנדתא
 ואם לאו חכור לו סוף כל אדם אשר לא ישארלו שוס תכלית זולת החכמה והתורה והמצוה:
 m [דף ו] תניא אבא בנימין אומר אלמלא נתנה רשות לעין לראות אין כל בריה יכולה
 לעמוד מפני המזיקין. ולכאורה הליל אלמלא נתנה רשות לעין לראות
 המזיקין אין כל ברי׳ יכולה לעמוד נגדם. לכך נ״ל לפרש מקודם מנין המזיקין ע״ס חקירה
 פכליית. הנה ידועה שמכל דבר הנרקב כמו מבשר נרקב מתיהוים תולעים הרוחשים. ומדקות
 דבר הנרקב היינו מהריח והעיסוש מתהויס מיני זבובים אשר יעופו באויר השמים . וזהו
 מצד שכל דבר שבעולם מורכב מארבע יסודות ארמ״ע, וכשמתחיל הדבר להתרקב מתחלקים
 הד, יסודות. וכמו דבר הנשרף מתחלקים היסודות שיסוד העפר נשאר באפר והגי יסודות
 אש רוח ומים עולים בעשן שכלול מהג׳ יסודות, לכך אנו רואים שבעבע העשן להתגבר על
 : האש ועל המיס, ולמשוך המים למעלה נגד מבעם דסבע המיס לירד למפה, וכשמניחים למשל
 י צלוחית ופיו למטה בתוך כלי מלא מיס הא לא יכנסו המיס בתוך הצלוחית, וכדתנן במקואות
 (פ׳׳י מ׳׳א) כלי שהטבילו דרך פיו כאלו לא טבל. וטעמי׳ פי׳ הרע״ב דכל כלי שכוסהו על
 פיו בעת הכנסתו במיס איל המים נכנסין בתוכו לעולם אפי׳ מכניסו כולו עד שיטנו. עכ״ל
 ומ׳׳מ כשמניחים בהצלוחית למשל נייר דלוק אזי ע״י העשן עולים המיס למעלה לתוך הכלי.
 וכן טבע האש לעלות למעלה, ומ׳׳מ כשמניחים דבר המעלה עשן תחת דבר הבוער בשלהבת
 ממשיך העשן את האש ומורידו למטה על הדבר ההוא שממנו עולה העשן. הרי דטבעהעשן
 להכריח גם את האש גם את המיס נגד טבעם וזהו מצד שהעשן מורכב וכלול משתי היסודות.
 ועוד אנו רואים בעשן שמתחלה מתנהג ועולה בכבדות. עד שמתעקר מיסוד העפר לגמרי ואז
 •יעוף במהירות ונעשה כמו ענן דק. כן הדבר בכל מה שמתחיל להתרקב ולהתחלק מיסוד העפר
 הנה הברואים המתהוים בעוד לא התחלקו הג׳ יסודות מיסוד העפר לגמרי להן הס רוחשים
 מל הארץ מצד יסוד העפר שבהם שהוא היותר כבד בהיסודות ומושכן אליו• ואין להם כח ולא
 כנף לעוף השמימה. אבל מהעיפוש והריח שנתהוה לאחר שמתחלקים הג׳ יסודות מיסוד העפר
 מתהוים זבובים ושארי בעלי כנף השפים באויר. וזהו הנבראים מהג׳ יסודות בראשית התחלקותם
 שאינם רחוקים עדיין מיסוד העפר שהיו קשורים בו. אבל היתושים הם ברואים המעופפים
 באויר צח למעלה מהזבוביס ושארי מינים, מצד שמתהויס מהג׳ היסודוח הרחוקים לגמרי מיסוד
 העפר. וראי׳ לדבר מהיסוס שנכנס בחוטמו של טיטוס ודר במוחו כמה שנים ונתגדל שס מאד
 •וממההיתה מחיתו הא לא ניקר מוחו שלטיטוס דא״כלא הי׳ סימום תי כידוע מיקב קרום
 של מוח טרסה. אלא ע״כ דמחיתו הי׳ רק מהאויר ששאף טיטוס בחוטמו. ולכאורה היאך הי/
 יכול ליוון מאויר שאין בו אלא ג׳ יסודות הא מזון כל חי הוא לעולם מדבר הכלול מד׳
 *סודות. אלא ע׳׳כ צ״ל דמצד שעיקר התהוותו הוא רק מנ׳ יסודות לכן גם מזונו הוא מדבר
 שיש בו רק ג׳ יסודות. ומטעם זה לא הי׳ מוציא רעי• כדאמרינן בהניזקץ שקרח לי׳ הקביים
 •גרי׳ קלה ואמאי קרי לי׳ בריה קלה דמעיילנא אית לי׳ ומסקנא לית לי׳. זהו ג״כ מצד
 שלא סי׳ מזונו מדבר שיש בו יסוד העפר. וכן הי׳ הענין במן שאכלו ישראל במדבר שנאמר
 עליו ונפשנו קצה בלחם הקלוקל שלא היו נצרכים לשבת חוץ מצד שהי׳ לחם מן השמים ולא
 הי׳ בו יסוד העפר. וזהו הטעם שאמרו חז׳׳ל שאס יתגאה אדם אומרים לו יתוש קדמך.
 ולכאורה למה נקטו דוקא יתוש ולא שאר ברי׳ פחותה מיחוש אלא הסי׳ הוא שהיתוש
 קדמו לאדם במעלה שיוכל לחיות במזון שהוא רק מגן יסודות וכנ״ל. וכיון דחזינן שמתהויס
 ברואים כאלה מדבר שמתחלק מד׳ יסודות בדבר גס ועכור ומזוהם כמו צואת אדם או
 >שר נבלה סרוחה. א״כ מה נתהוה מהבל פיו של אדם שיוצא מדיבורו כמ״ש נפשי יצאה
̂גלבו ג׳ •סודות אש מים רות  בדברו. שבכל דיבור יוצא חלק הנפש דיוצאיס ומתסרדיס 
 ומשום כך נקרא אמ׳׳ר ר׳׳ת א״ש מי״ס ררח והאויר ההוא שט למעלה, וע׳׳כ מתסוים ממט
 גרואים. וניזונים מדבר התהוותם. והנה אם הדיבור הי׳ של קדושה שהוא דבר רוחניי לגמרי
̂גתהוים ממנו ברואים רוחניים קדושים וניזונים ממה שיונקים מרוחניות וממדושס ממקור  
 •התהוותם. ואם•הי׳ הדבור גשמיי מעלני עוה״ז, מתהויס מהיסודות המתחלקים מהדבור
 ההוא ברואים הנמצאים באויר התחתון או על הארץ לגמרי ומזונם וחיותם הם מהאדם
 שמצת ממנו ומוצצים את דמו בחייו וכ׳׳ש במותו ימצאוהו בקברו.דמחפשים אותו ונמשכים
 ,לשורש התהוותן. ואם הדבור הי׳ דבר טומאה לגמרי היפוך מהקדושה או דבר המזיק
 לחבית עסהוים ממנו ברואים טמאים ומזיקים השטים בעולם ויונקים חיותם רק מנפש
 האדם שנתהוו ממנו והם הם המזיקים הסובבים ועוטרים את האדם בחייו ובמותו. ומחמת
 *קוסם שנתהוו מהבל הדבור שאינו נראה לעין בשר לכך גם הס אינם נראים לעין. וזהו

 טונת



•WW/ פשר כרכומיפ #irn'• 
 פומה המאמר אלמלא נפנה רשות לעץ לראות פי׳ אם הי* הברואים,המתמקם נמאדס׳
 רואים מקור התהוותם אין כל ברי׳ יכולה לעמוד מפני המזיקץ שלא היו מתפרדיק ממקורה

 והיו יונקים משם כל החיות פד גמירא :
 אמר אביי אינהו נפישי מינן. כלומר הברואים המזיקים הנ״ל נפישי מינן דהצל פי האר,ם
 בכל ימי חייו הרבה יותר מגוף האדם עצמו. ואמר עוד וקיימא עלן כי כסלא לאוגיא
 יופירש״י כפורומ חפירה המקפת את העוגה שעושין תחת הגפנים ע״כ. כלומר כמו החפירה
 ־עושין כדי שיתמצו לתוכה מוחרי מים ולחלוחית מהעוגה שסביב הגפן כן כברואים המזיקון

 יונקים מותרי הלחלוחית והחיות שבנפש האדם דל :
 *״ר הונא כל חד וחד מינן אלפא משמאלי׳ ורבזותא מימיני׳ שנאמר ייפול מצדך א$ מי.
 ופי׳ יפיל הוא כמו על פני כל אחיו נפל כלומר שכן ולכאורה מנ״ל לפרש כןדל>#
 ־יפול הוא נפילה ממש וי״ל דשיפי׳ דקרא אליך לא יגש משמע דרק לא יג: אבל לא שיפלד
 לגמרי. אמנם מ״מ נוכל לפרש הקרא כפשוטו יפול נפילה ממש דמה בסוטה(דף י׳׳אמ״א)
 •בתוס׳ דיה ולעולם מדה טובה מרובה ממדת פורעניות ומקשו התופ׳ וא״ת הא מציגו
 מדת פורעניות גדולה ממדה טובה דכתיב איכה ירדוף אחד אלף וגו׳ גבי מדת פורעניות
 וגבי מדה טובה כתיב ורדפו מכפ חמשה מאה ותירצו די״ל דעדיין גיי מדת פורעניות
 מיירי רדיפה ולא הריגה אבל הכא דכסיב ורדפו מכס חמשה מאה סיפא דקרא ונפלו
 אויביכם לפניכס לחרב עכ״ל. וא״כ אתי שפיר מ׳׳ש יפול מצדך אלף וגו׳ אליך לא יגע
 כלומר שהנפילה לא יהי׳ לחרב ממש אלא רק אליך לא יגש כי ינופו ותחלת נפילה ניסה.
 וכן הדבר באויבים רוחניים, אויבי איש אנשי ביתו. ביחו הוא גופו והם המצרים.מט8ו
̂נ  ממש מדכוריו כנ״ל. ומספר האלף והרבוא הוא דידוע דכל דבר היותר תחתון למספרמופ
 חלק עשירי יחשב נגד דבר העליון, וכן הוא בשרים שרי עשרות שרי מאות ושרי אלפים.
 כמ״כ בנפש האדם המעשה או עקימת שפתיו דהוה מעשה במספר יחיד יחשב והדבור
 שהוא יותר רוחניי ודק ממעשה במספר עשיריות יחשב וכוונת הדבור והמחשבה שהוא יוסר
 רוחני היא במספר מאה והתקשרות הנפש והרצון שבהדבור שהוא עוד יותר רוחניי במספר
 •אלף יחשב ותענוג הנפש ושעשועיו בהדבור הוא רוחניי היותר נעלה על הכל במספר רמס
 ייחשב. ולכן המזיקים שנבראים מדבור האדס שמדבר בהתקשרות הנפש והרצון מתחשבים
 במספר אלף והנבראים מהדבור שמדבר האדם בתענוג נפלא ובחשק נמת במספר רמס
 , •חשבו. וזהו אלפא משמאלי׳ ורבוותא מימיני׳ פי׳ מימיני׳ הוא צד הקדושה שנקרא ימין
 •ומשמאלי׳ הוא צד הטומאה וסט״א• שנקרא שמאל, כלומר התקשרות הרצון הנכנס בגמי
 ימססר אלף הוא בצד הטומאה דשם מתקשרים ברצונם רצון חיצוניי דמשס נוצרו ונתהוו אכצ
 תענוג פנימי שלהם ועיקר שעשועם שנכנס בגדר מספר רבבה הוא מימין מצד הקדושה.
 .כמו שביארתי לעיל וכמשל בן המלך והזונה דע״ז כתיב טוב מאד סוב זה יצ׳׳ס מאד «

 יצה״ר כנ״ל מצד פנימית רצונו שהוא לטוב :
 •אמר רבא האי דוחקא דכלה מינייהו הוי. סי׳ כיון דעיקר תענוגם וחיותם הוא מהקדושה
 לכן דוחקים א״ע לשמוע הדרשה. הני ברכי דשילהי מינייהו הוי. פי׳ מה שהברכיס
 מיפים מהמרוצה לביהמ״ד הוא מינייהו דאס הי׳ לו להאדם תענוג מהתורה לא הי׳ מתייגע
 כלל מהמרוצה כמו האדם הרן להשיג דבר יקר הנוגע עד נפשו הלא לא ייעף ולא ייגע
 :וכיון דהוא מתייגע ש׳׳מ דאין לו מהתורה תענוג, והוא מינייהו מפני שהוליד מזיקין העגקימי
 ׳מהקדושה הוי כאדם הרן בדרך הכרח ועבודה בשביל דבר שלא לו יהי׳ לכך הוא עיף #גנג
 הני כרעי דמנקפי מינייהו. פי׳ כמו נקיפת הלב שהוא המסתפק בדבר מה ואינו יודע א©
̂כן הדבר בנקיפת הכרעים כלומר שממנקשים אנס  •המורא הוא באמת או לשוא מתפחד
 ואנה כמסתפק אס לילך בדרך הזה או בדרך אחה זהו מיגייהו. ומדרגות מדרגות בדרך
 כפילת האדם ביד היצר קחשיב. מקודם אינו מתענג מהתורה. אח״כ הוא מתיגע מהתורה
 ינתלשיהיפוךממ׳׳ש בתורה לשמה כי חיים הם כו׳ ולכל בשרו מרפא. ואח״כ מסופק לגמרי
 ״אם דרך התורה הוא דרך החיים. הני מאני דרבנן דבלז מחזפיא דידהו. פי' מאני הס
 המדות ומחשבות שהם לבושי הנפש ואמר שהמדות ומחשבות אפי׳ של תלמידי חכמים אסן
 הס יושבים בישיבת עמי הארץ מתקלקלים ולכן מיקירי ירושלים היו יודעין עסמיהסססיבין:
 ד.אי מאן דבעי למידע להו לייתי. קיממא נהילא כוי. שיי לעידע להו על דרך מ״ש וירק
 בהם את אנשי סוכות והוא לשון שבירה כלומר האי מאו דבעי לשבור כחותיהסשל*
 ׳ישנמו עליו לייסי קיטמא נסילא סי׳ משל הוא על קיש כלומר שיקרא ק״ש על מפסנ

 ויעשה



 פשר בריכות *א אגרחא
 זימשה חשבון כנפשו ונזה יתחלקו יסודות נפשו ויהי7 רוח האדם העולה למעלה ורמז
 מהמה שהוא יסוד העפר שבנפשו ירד למפה ויפפילנה לעפר וזהו כוונחו שיפזר אפר־
 סביב מסחו כלומר בק׳׳ש שעל המטה יתחשב כמ׳׳ש באברהם ואנכי עפר ואפר. ואזי בצפרא
 חזי כי כרעי מרנגולא. כלומר בבוקר בקומו לא יוכל היצה״ר והמחשבות רעות לעמוד
 נגדו אלא שיהיו רגליהם כמו רגלי התרנגולים. ואפשר עוד שאדרבה מחשבותיו יהיו בבינה
 לעוררו זלהקיצו לעבודת הבורא כמו התרנגול שנחן לשכוי בינה להבחין בין יום וביןלילה:
 האי מאן דבעי למיחזינהו לייתי שילייתא דשונרתא אוכמתא בת אזכמתא בוכרתא מג
. פי, האי מאן דבעי לראות איד שהם באמת מזיקים לנפשו יקח לו ,  בוכרתא כו
 למשל עהשונרא השחורה והבכירה. ע״ד מ״ש מלפנו מבהמות הארץ וגו׳. והוא דאנו רואים
 במבע החולדה שהיא שונאת את העכברים תכלית שנאה דאף אם היא שבעה לגמרי ואיננה
 רעבה כלל למזון ולמרף בכ״ז כשהיא רואה את העכבר חטרפנו וחהרגנו. וטבע זו אינה
 כך בשארי בע״ח הטורפים דאינס רודפים לטרוף בלתי אם הס רעבים כמ״ש הכפיריס
 •שואגים לטרף ולבקש מאל אכלס. פי׳ שהם שואגים לטרף לא מפני שרוצים לטריף שאר

 בע״ח אלא מפני שהם רעבים והם מבקשים אכלם. ומפני מה הוטבע בטבע החולדה לשנוא׳•'
 &ת העכברים אפי׳ בשעה שאינה רעבה כלל/ ע״כ צ״ל מפני שהעכברים ראויים לכך _''
 דמה בס׳ שירה איחא חולדה מה היא אומרת אס חגביה כנשר ואס בין כוכבים כו׳ משם:;
 אורידך וגו׳. סי׳ החולדה מלמדך לשנוא מדת הגאוה והרשעות. דטבע החולדה לטרוף את,
 ־העכברים הרשעים העולים מחוריהם אשר במחלות עפר ויש להם טבע השכחה כידוע"
 דהאוכל ממה שהעכבר אוכל קשה לשכחה וכ״ש העכבר עצמו והיינו שהעכבר שוכח את עצמו

 ומדרגתו ועולה למרום הרים לאכול מאכל האדם ולאבד מלבושיו וכליו, תאמר לו החולדה -
 ־ללא סימן לגסות הרוח עניות ולכן צריך להיות משכנך בתחתית הקרקע ועפר מאכלך י
 ואהה אמרת אעלה על במתי הבית אדמה לאדם. וזהו אס תגביה כנשר וגו׳ משם אורידך
ן זרים מרש׳ ו  זמזה ילמוד האדם לשנוא מדת הגאוה והשכחה את מדרגתו והרשעות לאבד ה
 על דוד הע״ה אדמוני עם יפה עינים. שהי׳ בטבעו רגזן לשפוט את הרשעים כמ״ש תכלילו,
 שנאה שנאתים וגו׳. ומה שאמר שלייתא דפונרתא אוכמתא בת אוכממא בוכרתא ב4£5

 בוכרתא כוונתו שצריך להתגבר מאד נגד המדות הרעות האלו וזהו שלייתא דשננרתא ס̂י
 עקום הולד של החולדה כלומר מקור לחה. אוכמתא בת אוכמתא דחולדה שחורה יש בס-•
 רתיחת האש בתגבורת ובעיני׳ בלילה ניכר האש העצום שבה הנקרא ״עלעקטרינג״ יאפשר ׳
 שמטעם זה נקרא האדם הנאה במעשיו ושונא אויבי ה׳ תכלית שנאה בשם כושי כמ״ש על:
 דברי כוש בן ימיני ודרשו חז״ל דקאי על שאול המלך שהי׳ משונה במעשיו כמו הכושי-\
 ׳המשונה בעורו. והוא מצד שהאדם שעיניו שחורות יש בו יסוד האש בתגבורת. ובוכרת^ל
 בת בוכרתא פי׳ שיהא ראשית כחו ואונו של אדם לגרש שורש כל המדות רעות שהיא.׳;
 סגאוה. ואמרו העצה במה לגרש את המדות הרעות ע״ז אמרו וליקליי׳ בנורא סי׳לשרו^׳
 באש של תורהכמ״ש מימינו אש דת למו. ונאמר כי ה׳ אלהיך אש אוכלה הוא ששוקף*
̂ן  ומכלה כל האשים. ולישחקי׳ כלומר שיהיו האשים לאחדים רק לאהבת ה׳ ולשנוא את הרע
 ולימלייא לעיני׳ מיני׳ סי׳ להסתכל בראיית החכמה, וחזי להו פי׳ אז יראה בעיניו איך*.
 שהם מזיקים לגופו ונפשו. ולישדיי׳ בגובתא דפרזלא פי׳ אח׳׳כ לא יוסיף כלל להביט נרע,־;•
 גמיש חדל אסור להסתכל בפני אדם רשע דההסתכלות בדבר עושה בו רופס כמוהאש^
: % ר  בדה כשמסתכלת במראה פושה בו רושם וכחם. ולכן אמר שאחרי שיתבונן במאיסות ה
 •שליכגו בבור של ברזל כלומר שישקענו עמוק עמוק ויהי׳ קיר ברזל מפסיק בינו לבין הרע^

-וליחתמי׳ בגושפנקא דפרזלא פי׳ על דרך מ״ש שימני כחותם על לבך. והחותם תהי׳
 >חל המפוצ׳ן את האבן שלא יהי׳ לבו מטומטם כאבן בעצבות כמו לפעמים נופל האד&
 במצבות אחרי חשבון הנפש והוא פעולת היצר לכך צריך להתבונן אח״כ שישראל חתומים!
 הס על לב הקב״ה ועל זרועו. ואע״פ שחטא ישראל הוא והקב״ה חפץ בקרבתו. ואז ב5̂ל

 מצב.יהי׳ מוסר שיתהפך העצבות לשמחה של מצוה. וזהו מ״ש דלמא גנבי מיני׳ פי׳ שמ#<:4
 «סג,ב בזה היצה״ר. ולחתום פומי׳ כי היכא דלא ליתזק פי׳ דלא לימא אינש גייא מגיכי>:

 דשטנא כי היכי דלא יתגרה בו. רק יחגגר ויעבוד ה׳ בחשאי;
 יז תניא אבא.בנימין אומר כר וכי מאחר דאפי׳ תלתא פשרה מיבעיא. עשרה קדמ»4׳
 שכינה ואתיא תלתא .מד דיתבי. פי׳ בעשרה דהוי צבור נמצא שם השראתהשכיכמ24
יססל4 י ר ™ ש מ ו ל י כ ב ה י ד א ע מ ל מ • ו ס ל י ע י ה נ י נ ל ע כ ה מ ת ט פ כ מ • מ  p ה

 דמן י



־ ם״פז***״• אנרמא ו w 
 *כמו אדם היושב משפיל קו&תו כך צריך להשפיל ע5מו אזי יהי׳ שם"השראת השטנה כלומר־

 'התעוררות הלב לעבודת ה׳ בלב שלם :
 יט אמר רבין בר״א אר״י כל הרגיל לבוא לביהכ״נ ולא בא יום א׳ הקב״ה משאיל בוט׳.
 לכאורה לשון משאיל בו תמוה דהל״להקב״ה שואל בו דמשאילהוא ממין מפעיל
 שפועל שישאלו אחרים בו. לכך נ׳׳ל דק הוא כוונתו באמת דמה שאנשי ביהכ״נ דנים א3נ:
 האדם הרגיל לבא לביהכ׳׳נ ויום א, לא בא הוא מאת הקב״ה שהקב״ה משאיל בו. ומפני
 שמבע האנשים לדון הכל לכף חוב שהלך בודאי לדבר הרשות/ ע״ז אמר ר׳ יצחק שצריכים
 לדון אוחו לכף זכוח. ויליף לה מכפל הלשון בקרא דכחיב אשר הלך חשכים ואין נוגה לו־
 אלא דה״ס אס ברור לך הדבר שהלך חשכים שלא הלך לדבר מצוהאזי מותר אתה לדונו ולומר
 עליו שלא יהי׳ לו נוגה משוס דה״ל לבטוח בשם ה׳ שמזונותיו של אדם קצובין לו ואין אד©

 נוגע במה שמוכן לחבירו. א״כ ההולך בדבר הרשות קודם המפלה הוא מחוסר אמנה ונעדר •
 כבטחון. אבל כ״ז שאינך יודע דרך חבירך תדינהו לכף זכות ותברכנו :

 א״ר יוחנן בשעה שהקב״ה בא לביהכ״נ ולא מצא בה עשרה מיד הוא כועס שנאמר מדוע
 באתי ואין איש וגו׳. וקשה לכאורה הא לעיל אמר דעפרה שכינה קדמה ואחיא א״כ
 בודאי אין שם עדיין עשרה דהא השכינה קודמת לבא קודם שנקבצו העשרה. ועוד דמנ״ל
 לדרוש מקרא זה דבעשרה משתעי הא כתיב מדוע באתי ואין איש משמע דביחיד משתעי.
 לכך נ״ל דה״ס דעשרה הוא צבור. כלומר כמו צבור של אבנים דלא נקרא צבור עד שיהי׳שם
 משר אבנים היינו דפ׳ אבנים הם ג׳ על ג׳ ומ״מ נראים מפורדים ג׳ שורות של ג׳ ג׳ אבני©
 רק כשמניחים עוד אבן אחת ע״ג ט׳ האבנים אזי נקרא צבור וגל של אבנים. כן הדבר בצבור
 אנשים אם הס מפורדים בדעותיהם לא נקרא צבור אבל כשמשימין עליהם אחד להיות לראת
 להם אזי יהיו כולם בדעה א׳ ויהי׳ צבור. וזהו שאמר ר״י בשעה שהקב״ה בא לביהכ״נ ולא
 מצא בה עשרה שיהיו כולם בדעה אחת כמו איש א׳ שיהיו כולם לבס שוה להדבר של קדושה
 מיד הקב״ה כועס ויליף לה מדכתיב מדוע באתי ואין איש. וקשה לכאורה דהפסוק לאו•
 רישא סיפי׳ ולאו סיפא רישי׳. מתחיל מדוע באתי אלמא דבצבור משתעי שהשכינה קודמת

 לבא ומסיים ואין איש אלמא דביהיד מיירי/ אלא דכיון דאם העשרה הס כולם בדעה א׳ אזי •
 כולם נקראים בשם איש א׳ לכך זהו ששואל הקב״ה מדוע באתי להשרות השכינה על המשרה
 האלו ואין איש שאין בהם אחדות, קראתי ואין עונה פי׳ שיהי׳ האחדות רק לדבר שה׳ קוראאליו.-
 כ א״ר חלבו אר״ה כל הקובע מקום לתפלתו כו׳. ולהבין למה חרד ר״ה כל החרדה הזאת
 למניעת מקום לתפלה, דנקרא בשביל זה חסיד ועניו כו׳ ורשב״י הוסיף עוד
 דאויביו נופלים תחתיו. ועיין ברשב״א שכתב ב׳ טעמים לזה. וביאור לדבריו הוא ע״ד מה
 שכתבתי לעיל בסי׳ ט״ז דבכל מקום שמתפלל אדם ומוציא הבל פיו ברשפי אש. נבראים ממי
 יסודות המתחלקים ועולים מהבל פיו ברואים רוחניים קדושים והס הנקראים בזוה״ק רו?זץ
 קדישין ומעופפין תמיד אל המקום שנתהוו משם. לכן כשבא האדם להתפלל שס עוד הפע©
 שורה עליו הקדושה הראשונה ותפול עליו פחד ה׳ ואע״ג דאיהו לא חזי מזלי׳ חזי וזה גורם
 לו חסידות וענוה היפוך מגאוה ושכחה הדביקים וצמודים יחד והולכים אחוזי יד כמ״ש ורס•
 לבבך ושכחת את ה׳ כו׳ וכמ״ש לעיל שם במשל העכבר. וכשנופל עליו פחד ה׳ אז אויביו
 נופלים תחחיו. סי׳ אויביו אויבי איש אנשי ביחו, ביחו הוא הגוף כמ״ש לעיל ואויביו הם כחות
 גופו של אדם כמו עין רואה והלב חומד דבר שאינו שלו היש לך אויבים יותר מהם אשר האד©
 שומרם יומס ולילה וכל מעייניו בס שלא יסגעם שוס רע, והם מפילים את האדם לבאר שחת;
 אבל מי שמתמיד תפלותיו בכל יום לעתים מזומנים במקום א׳ ינצל מאויבים הללו. ועוד ישי
 בזה תועלת כסי טעם הב׳ של הרשב״א שלא יבא לידי יאוש ועצלות. והס ב׳ דבריס/ יאוע
 הוא אם רואה אדם שלא נתקבלה תפלתו באותו יום יתיאש מלהתפלל עוד על הדבר ההוא
 ובאמת לא כן הוא רק דשעה זו לא גרמה לתפלתו שתקובל לרצון ולמחר אפשר שיתהפך
 הגלגל לטוב. ועצלוח הוא דלפעמיס יחשוב שכבר נתקבלה תפלתו ויתעצל להתפלל עוד על
 הדבר שנצרך לו במקום ההוא. ושניהם אינם נכונים אלא כדכתיב קוה אל ה׳ כו׳ וקוה אל
 י ה׳ סי׳ קוה והדר וקוה ואל תתיאש מן התקוה : * ־ י *

 כא .א״ר חלבו כו׳ א״ר זירא אגרא דפרקא רהטא כו׳ וסירש״י מצד שרובם אינם מבינים־
 הדרשה. ומהרש״א פי׳ משוס שיש חכמים שאינם צריכים לבמוע גוף הדרשה, ולכאורה
 קשה לפירושם דמדברי ר״ז משמע כזהו לכ״ע שכר הדרכה ולא לע׳׳ה או לחכמים רוקא.

 >כך נ״ל דזהו כוונתם ע״פ מ״שכרמב״ם בפי׳ המשניות דתנן אלו דברים שאדם אוכל פירותיה*-
 בעוה״ז
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 ׳״נעוהיז והקרן קיימת לו ?עוה״ב כר כעוד אב ואם וגמלות חסדים כו׳ ותלמוד תורה.כעד
 י >ולס.וכתב הרמב״ם דל ודל ומנין מ״ש אוכל סירותיהם בעוה״ז כר כי המצות כולןנתלקין
 על שני חלסים החלק הא׳ במצות המיוחדות לאדם בנפשו במה שיש בינו וכין כקב״ה כגון
-ציצית ותפילין ושבת כו׳ והחלק הב׳ במצות התלויות בתועלת בני אדם קצתם חל ק5תס
-כגון אזהרה על גנבה ואונאה כו׳ וכגון הצווי באהבת איש את חבירו כו׳ וכשיעשה האדס
 ־־המצות כו׳ מה שיש בינו ובין בוראו תחשב לו לצדקה ויגמלהו הקב״ה עלי׳ לעוה״ב צו׳
 וכשיעשה האדם המצות התלויות בתועלת בני אדם זה עם זה כמ״כ תחשב לו לצדקה לעוהיב
 לפי שעשה המצוה. וימצא טובה געוה׳׳ז בעבור שנהג מנהג הטוב בין בני אדם ט כשינהנ
 מנהג הזה ינהגו אחרים במנהגו יקבל כמוכן שכר מהענין ההוא. וכל המצות שבין אדם
 להכירו נכנסות בגמלות חסדים כו׳ וכשתחקור על מנין הזה תמצא תלמוד תורה שקול כעד
 m:: הכל כיבת׳׳ת יזכה האדם לכ״ז כו׳עכ״ל. ואני העני אבאר מעט דבריו הנעימים רמשוםכך
 >קראיס סירות וקרן. דהנה כל המצות נקראו בשסצדקה כדכתיב וצדקה תהי׳ לנו כי נשמור
 •למשות אס כל המצוה ט׳ וכתיב זורע צדקות שהצדקה נזרעת ומצמחת ומוספת פירותאכל
 :מ״מ לא כל המצות שוות כמו שאין כל הפירות שוות. דפרי האדמה כשקוצרים אותם לא

 •.׳״שארו עוד באח שיעשו עוד פרי עד שזורעים מחדש. אבל פרי האילן לוקטים מהאילן בכל
 &-,/ שנה ושנה וחוזרים ומתגדלים מבלי שיצטרך לזרוע בכל פעם מחדש. ק הדבר במצות המצות
 שבין אדם למקום משולים לפרי האר: לכן שכרם שמורה לעוה״ב דאם יאכלום 3עוה״ז לא ישאר
 מהם כלוםלעוה״ב. אבל המצות שבין אדם לחבירו משולים לפירות האילן שהקרן שהוא האילן
 הוא קייס לעולם והשירות נלקטים בכל עת גמר בישולם. וזהו שאמר ר״ז אגרא דפרקא רהטא
 ״פי׳ הע׳׳ה או החכמים הגדולים שאינם צריכים לגוף הדרשה שתביאס לידי מעשה. וא״כאיוה
 ••שכריש להםבעוה״ז כיון דכל עיקר תלמוד תורה שבשבילה אוכל פירותי׳ נעוה״ז הוא משום
-שמביאה לידי מעשה המצות בין אדם לחבירו. והכא הא החכמיס אינם צריכים להלימוה והע״ה
 .אי?ם מבינים הדרשה ממילא לא ילמדו מזה שום דבר מעשה. ואמאייהי׳להם סירות בעוה״ז.
 לזה אמר אגראדסירקאריהטא. דבזה שרצים לשמוע הדרשה עושים טובה עם שארי אנשים
 . כמו שכתב הרמב״ס שאחרים יראו מנהגם הטוב ויתנהגו גם הם כמותם. דמהם ישאו הבינונים
 >ךו בעצמם ויאמרו ומה אלו החכמים והבורים שאין להם תועלת מהדרשה מ״מ רצים לשמוע
f שיהי׳ לנו תועלת מהדרשה לאכ״ש. ומשום הכי יש בזה מצוה וטובה ביןאדםלחביא pfr 
 £םר אביי אגרא דכלס חחקא. סי׳ אם צר להם המקום ודחוק להם עמידתם לשמוע הדרשה
 וזהו מצד שאין להם תענוג מהדרשה אזי לא נשאר להם רק שכר הדוחק שהואבעוה״{

 בעל גבול ותכלית:
 ־־*מר רבא אגרא דשמעתא סברא. סי׳ מה שמסבירים איש לרעהו טעם ההלכה בזה עושים

 טובה איש לרמהו ובשביל זה מקבלים שכר כעוה״ז. :
״־ רב פפא אגרא דטמיא שתיקותא ופי׳ מהרש״א דאמרינן במ״ק אין המנחמין רשאין י * x-v 

• לומר דבר עד שיפתח האבל. והטעם הוא דבזהמראה להאבל שמשתתף בצערו ומבחץ י . .  ז* י י
* שגדול הכאב מאד והוי גמ״ח עם החיים : - ן י • I 

- ר״ש אגרא דתעניתא צדקתא. ר״ל דהתענית בעצמו הוא רק בין אדם למקום אגל , ^  י
 הצדקה שנותן מצד שנשבר לבו בקרבו בעת שנתמעמ חלבו ודמו מחמת התענית זמ
 גין אדם לחבירו ובשביל זה אוכל הסירות בעוה״ז. אגרא דהספדא דלויי. פי׳ לעורר לג
 ^שוממים שיבכו גם הס וזהו סירותיו שמזכה את האחרים ומניח רעת האבלים. אבל ההספד
 :*נצמו שעושה בשביל כבוד המת אין העוה״ן מכיל שכרו רק שמור לעוה״ב. וכן אגרא דגי

 .. ). . מלולא מילי ששמחת חחן וכלה גדול מצותה מאד עד שאין לה מקום בעוה״ז.רק מזה שמעורר
̂ . ׳ השמחה בלב השומעים זהו סירותיו בעוה״ז: * - * f f * 

, \3ב א״ר חלבו אר״ה כל המתפלל אחורי ביהכ״נ כו׳. ההוא גברא דקא מצלי אחורי ביהכיכ י , •. 
% \ ־ ט׳חלףאליהואידמי לי׳ כטייעא אמר לי׳ כדו בר קיימת קמי מרך שלףספסירא ־ : 

 f jf יןקמני/ צריו להבין מה שייך בזה שמתפלל אחורי ביהכ״נ לומר שמקבל עליו שתי רשויות ושיהי>
י > •תייב מיסה ע׳׳ז. ועוד ל״׳ל לאליהו להרגו בחרב והי׳ די לו ברוח שפתיו להמית רשע. לכךנ״ל  >׳
 \, 1׳ •>פרש דמה -בקידושין(דף פ״ב) איתא ממשמע שנאמר ופניהם קדמה כו׳ מה ת״ל ואחוריהם אל
 w \ *סיכל ה׳ מלמד שהיו מפריעין עצמן ט׳ כלפי מעלה. ולהבין כוונתם הרשעה בזה שנכנסו להיכל
ו עצמן. הא כיון שכפרו ב״ה א״כ חושבין שאינו ח״ו בעולם והיאך יתכן להפריע עצמו פ י י » £ # ^ 
' י#י «י שאיגו בעולם כלל• אלא עיכ דכוונתם הי׳ להראות שאינם רוצים בשפע שמשפיע הקג״ה . ! : fg . 



 פשר בףכ1ר1פ?א אגהתא ז
 ׳>•< • יי

 בעצמו לישראל כאמרם דל אין פמל לישראל שישראל אינם תחת &זל רק תחת השגחת
 בעצמו השגחה נסיי ולא הנהגה סבעיי והם רצו דוקא מהגה מבעיי שע״סהמזל וזהעגומ^
 מ״מ.־שהשפע היורד ע״י המזל הוא רק חיצוניוח ההנהגה וההשגחה בדרך כטבע ומישטםר •
 בהשגחת הבורא השגחה נסיי נקרא עומד ופניו אל המזלות ואחוריו׳ איצו*י1מו אל התנהיג
 האמיתי וכן הוא הענין בההוא גברא דקא מצלי אחורי ביהכ״נ כלומר שמימיית תפלתו היי
 להמתנהגים הטבעיים ולא להמנהיג האמיתי. והוא היפוך מכוונא ישראל המתפללים בביהג״כ

 מקום שפע השגחה נסיי. חלף אליהו שהוא מלאך הברית. וברית הוא כמו שני דברים גפה־*©••
 ומ״מ הם גוף א, כן ישראל עם הקב״ה הס כרותי ברית להיותם כגוף א׳ להיות הנהגתם רה
 ע״י הקב״ה בעצמו. אידמי לי׳ כסייעא סלף סססירא וקטלי׳ פי׳ מדה כנגד מדה, נדמה לו
 כסוחר ערבי שכופר ג״כ בהנהגה נםיי וכמדתו של עשו ועל חרבך תחי׳ שבאם לא נמצא לו ממיתו
 ע״פ המזל בהיתר יחפשנו בחרבו באיסור ואין לו קול יעקב להתפלל להקב״ה ולצפות לישועתו.
 וזהו שלף ספסירא הראה לו החרב מדתו של עשו. והראה לו שחייו הס ביד הקביה ומאן דיהיב
 מייאיהיבמזונא ולכן אמר ר״נביי אלו דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדס מזלזלים בה©
 י״לשבני אדם חושבים שהעולם מתנהג רק ע״ס הטבע וכלהיוס יגעים ואין קץ לעמלם הבל.
 ושוכחים שהכל בידי שמיס. ןרש״י לא גרים חלף אליהו אלא חלף ההוא טייעאוסי׳ סוחר ערבי•

 ונראה דדייק מדקאמרקמי מרך ולא אמר קמי מרן :
 ד״י ור׳׳א דאמרי סרווייהו כיון שנצרך אדס לבריות פניו משתנות ככרום כו׳ כי אתא רב דימ•..
 אמר עוף א׳ יש בכרכי הים כו׳ וכיון שחמה זורחת עליו מתהפך לכמהגוונץ.
 נ״ל לפרש דכוונח רב דימי לתר׳ן דברי ר״י ור״א. דלכאורה משמע מדבריהם דמי שנצרך
 לבריות משתנות פניו מצד שאין נותנים לו בעין יפה ובדברים טובים וניחומים. ;א״כ תיקשי לך אפר
 ברשיעי עסקינן. הא עיקר הצדקה הוא שיהי׳ בפיוסים. כאמרס והמסייסו מתברך בי׳יא ברכות
 ב״ב (דף נרו) לכך תיח רב דימי שאין האשמה בנותן הצדקה רק דכן יסדה הטבע במקבל הצדקה
 שמפתנות פניו כמו העוף שנקרא כרום כיון שחמה זורחת עליו מתהפך לכמה גיונין והא החמה
 בודאי אינה מכוונת לשנות פניו רק זורחת כדרכה. והעוף המקבל זריחת החמה ממילא משתנים־
 פניו. כן הוא האדם הנצרך לבריות אע״פ שנותנים לו בעין יפה כדרך הנותן. מ״מ פניו ממילא

 משתנים :
 ר״א ור״א דאמרי הרווייהו כאלו נדון באש ובמים. והוא משוס דאזילסומקא ואתיחיוור?).
 דמקודס נעשים פניו אדומות וזהו דינו באש. ואח״כ מתלבנים פניו וזהו דינו במים.
 וסוד אפשר לומר דהם דברי ניחומים להעני. לומר דהדין שמקבל במה שנצרך לבריות כלול בו ג״כ.
 חסד כמ״ש יחלץ עני בעניו ודרשו חז״ל ביבמות(דף ק״ב) בשכר עניו יחלצנו מדינה של גיהנם. ודפ.

 כאלו נדון באש ובמים:
 כג אר״ח אר״ה לעולם יזהר אדם בתפלת המנחה שהרי אליהו לא נענה אלא בתפלת הפנמה
 שנאמר ויהי בעלות המנחה כו׳. ענני שמרד אש מן השמים וענני שלא יאמרו מממ̂י
 כשפים הם. וקשה לי טובא. חרא מנ״ל דשעת המנחה היא עיקר שעת הרחמים דילמא התם לא
 ה״ל לאליהו זמן אחר דכא נביאי הבעל התנבאו עד לעלות המנחה. ואי משוס דכתיב ויהי בעלות

 המנחה וכדפירש״י בשעת המנתה, א״כ הי׳ לנביאי הבעל טענה דאליהו בהר לו עת רצון. והא הוא- י
 אמר להם בחרו לכם הסר הראשון ועשו ראשונה כי אהס הרבים והיתכן לומר שעשה זה בערמה
 ועוד צריך להבין מה פהחפלל וענני שלא יאמרו מעשי כשפים הס. הא שפך הרבה מים על הבשר־
 וצל העצים ועל המזבח עד שמילא כלהחעלה מיס. ומים מבטלין כח הכישוף כדאיתא בסנהדרין
 (דף ס״ז) גבי אלככנדריא של מצרים מי איכא חבין מידי הכא ולא בדיר! לי׳ אמיא. וא״כ למאי הי׳
 צריך להתפלל שלא יאמרו מעשי כשפים הם. ונ״ל דהנה ענין הכישוף מפרש ביערות דבש דף ל״ה
 שמשביעין בלחשים או בהקטרת עשבים את השר הממונה על הכח שרוצים להוריד שנח ירד כפי
 ממדה הקצובה לו ע״ס ההנהגה'הטבעית למקום המיועד רק שירד לאוחו מקום שרוצה המכשף
 ובמרה נפחה. ובזה מפרש מ״ש חדל למה נקרא שמם כשפים שמכחיפין כח פמליא של מעלה ופי*
 מכחישים לשון כחוש ורזון שעושים ההשפעה הקצובה למקום המיועד כפי הטבע כחושה ורזה
 ומשפיעים אותה השסע למקום אחר עכת״ד. והנה אליהו לא רצה להקריב הפר שלו קוד©•
 למנחה עד עבור תוקף חום כשמש כדי שלא יאמרו שהוריד שפע חוס האש מן השפשענ
 המקום ההוא בכשפים. כמו שהיו עושים נביאי הבעל. ולכן אמר לכם בחרו לכם הפר ועשו
 ראשונה כי אתם הרבים ואם יש בכח הכישוף להוריד האש הורידו אתם כל מה שיש ביטלת מוקף
 השמש ביום ההוא להוריד חוס ואש עד נמות השמש.ואחר עבור הצהרים ונטה השמש לבא.

 התחיל



 פשר בדעות פ׳א־״ אנחיןא
 ?התחיל להתל בהם. כדי להראות לישראל שאין בהם ממש. ומ״מנתירא שמא יאמרו שהוא מכש^
-גדול מהם ועצר בכישוף את האש שהשביעו נביאי הבעל שלא יפול עד שעת המנחה ולא יסול רק
 על המקום שהשביע הוא. ולכן לא יוכלו המים לבטל כח הכישוף שלו כיון שהאש כבר מוכן ומומר
 לירדובעל כורחי׳ צריך לירד היום דהשמש לא ישנה תפקידו ומוכרח להשפיע החום והאש הקצוב
 לאותו יום. ועוד נתירא שמא יאמרו דהמים ג״כ אין מקומן כאן רק באחיזת עינים או
-בכישוף נדמה להם ששפכו מלאותו מקום. לכך הי׳ צריך להתפלל שלא יאמרו מעשי כשפים
 הס ובזה ניחא לשון הם. דעל ירידת האש לבד הי׳ לו לאמר מעשה כשפים היא. ומדקאמר
 מעשי כשפים הם# משמע דקאי על כלי הפנינים היינו שפיכת המים ועצירת האש מביאי
 הבעל וירידת האש שלו שלא יאמרו שהכל עשה בכישוף. ועתה צריך להבין מנ״ל לר׳׳ה לדרוש
 מיתרון התיכה ענני שלא יאמרו מעשי כשפים הס. היכן הוא במשמע הכתוב. ונ״ל דדריש
 מסיפא דקרא שאמר אליהו וידעו בי אתה הוא ה׳ לבדך ואתה הסיבות את לבם אחורנית.
 •נמצא שאליהו הטיח דברים כלפי מעלה. ור״הלא רצה לומר על אליהו שהטיח דברים כלפי ממלה
 דבאמת לשון ואתה הסיבות משמע דקאיאדלעיל. וידעו כי אתה הוא ה׳ לבדך ושאתה הסיבות
 את לבם אחורנית. כלומר בזה שתוריד אש ויודו שלא מעשי כשפים הס בזה ידעו שאתה הוא
 ה׳ לבדך שאין כח בכישוף נגד רצון סיבת כל הסיבות. כדדריש ר׳ חנינא אין עוד מלבדו ואפי׳
 כשפים/ וידעו עוד שאתה הסבות את לנס אחורנית. כלומר דמה שפעלו תמיד נביאי הבעל
-בכשפיהם נגד רצון ה׳ הוא ג׳יכ ממנו ית׳ כדכתיב כי יקום בקרבך נביא כו׳ ונתן לך אות או
 מופת ובא האות והמופת כו׳ כי מנסה ה׳ אלהיכם אתכם וגו׳. א״כ צריך אמונה וחיזוק
 שלא להאמין בנביאי השקר. וזהו שכתוב ויהי בעלות המנחה דגש אליהו וגו׳. כלומר מנחה הוא
 לשון נדבה כמ׳׳ש מנחה לעשו אחיו ומנחה דקרבנות היא מקמח לרמז שלא יוכל איש להתקרב
 אל ה׳ אס לא יטחן כל מדותיו הפרודים כדגן ויעשה מהן קמח שיוכלו להתערב יחד שיהיו
 נילושיס לעיסה אחת. וע״ז אמרו אס אין קמח אין תורה. כלומר אס אין אחדות בישראל כמו
 הקמח אין תורה. והנה ישראל היו בעת ההיא באחדות ולכן הצליחו כמ״ש חבור עצבים
 אפרים הנח לו פי׳ אפרים הוא חבור באחדות לכן אפי׳ עובד עצבים הנח לו. ואליהו קנא
 הנאת ה׳ ורצה שיהי׳ האחדות לעבודתה׳ ולא קשר בוגדים. וכיון שראו ישראל שנביאי הבעל
 לא נענו באש כפרו תיכף בעכו״ס ואמר מר דכל הכופר בעכו״ס כמודה בכל התורה טלה
 (חולין דף ה׳ ע״א) . וזהו ויהי בעלות המנחה כלומר בעלות כל האחדות שבלבם כליל ל״ה
 ויגש אליהו בחזקה להוריד חש מן השמים כלומר להמשיך בלבם רשפי אש שלהבת יה . כיון
 דכבר עלה המנחה כלומר דהתנדבו בכל כחוחיהס שלא להאמין בבעל ובנביאיו השקר. וענין
 שעת המנחה הוא כנ״ל שהוא בעת שחלף ועיר תוקף חוס השמש. כן האדם כשחולף ועובר מלט
 האש זרה אשר לא ל״ה הוא אז כשזה נופל זה קס ומתחיל הניצוץ אלהי לבעור בקרב לבו לשוב
 אל ה׳. וכן הוא בשנות האדם. בימי בחרותו שהוא שעת הבוקר מתגבר בקרבו חוס התאוות
 וקשה לו להפרד מהם אבל באמצע שנותיו שהוא שעת המנחה כשחולפיס ימי הבחרות ונעשה
 מתון מתון אז עכ״פ עת לעשות נ״ה כמ״ש אשרי איש ירא את ה׳ פי׳ אשרי מי שירא את
 ה׳ בעודנו איש נכחו וגבורתו ולא לעת זקנתו כשנחלשו כחותיו לגמרי. וזהו כוונת ר״ה לעולם
 יזוןר אדם בתפלת המנחה. תפלה הוא לשון חבור כמ״ש נפתולי אלהיס נפתלתי כלומר שיזהר
 להתחבר ל״ה בשעת המנחה שהוא לאחר הצהרים כשעובר חום הבחרות ולא ימתין לשוב אלה׳
 עד זקנה,ושיבה וכי׳ש בתפלת שחרית אס נזהר להתחבר אל ה׳ בימי הבחרות מה טוב:

 כה ואר״ה אר״ה כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים שנאמר סוף דבר הכל נשמע
 וגו׳. נ״ל דדריש קרא הכי סוף דבר הוא תכלית כל דבר. כלומר כל מי שמדבר
 דבריו לאיזה תכלית של קיימא הדברים ההם נשמעים וז״ש כל אדם שיש בו יראת שמים הכל
 יודעים שכל דבריו ועצותיו הס בלי פניות רק לשם שמיס ולכך נשמעים. מאי כי זה כל האדם
 כלומר הא ה״ל לכתוב כי אלה כל הארס דקאיעל היראה והמצות והל״ל בלשון רבים אלהי־
 לכך• פירש כל העולם לא •נברא אלא בשביל זה וא״כ כל דבריו הס בשביל עצמו ובודאי מיען
 לטובה כאדם העושה בשלו. ר״א ב״כ אמר שקול זה כנגד כל העוצם וא׳׳כ כל דבריו הם בחכמה׳
 אמיתית. ר״ש ב״ע אומד כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה וא״כ כשעושים רצוננ

 ומקיימים דבריו עושים כסי רצונו של מקום ממש :
׳] א״י יוחנן משוס ר״י ב״ז מנין שהקי״ה מתפלל כו׳ מאי מצלי אמר רבא יהי  כז1ד!ה ז
 רצון מלפני שיכבשו רחמי את כעסי כו׳. וצריך להבין היאך שייך על הקב״ה
W שהוא מתפלצ למי הוא מתפלל. ומי מוחה בידו לעפות רצונו. ונ״ל לפרש דהנה אמרו :  ׳

־ • חז״ל - ' • . • 
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 ־תז״ל צדיק מושל יראת אלהים מי מושל בי צדיק. צדיק גוזרוהקב״ס מקיים טי. ולכאורה לא
 יתכן לומר שיגזור צדיק נגד רצון הקב״ה או שיבמל הצדיק רצון הקב״ה. אלא העניו הוא כמו׳
 נמשל אדם רואה את בנו הקטן מתעסק בדברים קטנים מעשי ילדות משחק בשברי כלי חרפ
/ עוסק בדבר שיש בו ממש ותכלית.  הלא לא טוב הדבר בעיניו כי יוסר הי׳ מתענג אם הי
 ־ומ״מ כיון שיורע שיש לו להבן תענוג משחוק זה לא יפריע אותו מזה ולא יכעיס עליו מצד
 ישמרחס על בנו ויודע שדעתו קצרה ויצעער הרבה מהעדר השירי כלי חרס אשר כל שעשועיו
 •בהם. כן הוא בישראל המבקשים מהקב״ה ענינים גשמיים מקוצר דעתם שאינם מבינים התכלית,
 האמיתי הי׳ כועס הקב״ה עליהם ח״ו. ע״ז מצלי כלומר מטה ומשפיל עצמו דאע״פ דלאואורמא.
 דמלכאלמשתעי במילי דהדיוטא מ״מ אומר יהי רצון מלפני כלומר שישראל יכריחו רצוני שיכבשו
 רחמי את כעסי שארחם על בני ולא אכעיס עליהם רקשאשפיע להם מנינים גשמיים הדרושים

 להם לפי דעתם הקצרה:
 הניא א״ר ישמעאל בן אלישע פעם א׳ נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים וראיתי אכתריאל
 כו׳ ואמר לי ישמעאל בני ברכני אלרתי לפניו יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך ט׳
 ונענע לי בראשו. פי׳ הדברים נ״ל. דהנה יש בעולם ושנה ונפש מרכז הפנימי שממנו הושהו
 השאר . ובעולם הוא מקום קדשי קדשים כמ״ש אבן שתי׳ שממנה הושת העולם. ובשנה הוא
 יום כפור שבו כותי וחותם הקכ״ה שנה טובה על כל ישראל ועל כל העולם. ובנפש הוא
 הכהן גדול שהוא מובחר המין האנושי. וכשמתחברים אלו הג׳ מרכזים הכ״ג בקדשי קדשי©

x ביו״כ ובעבודה המובחרת שהיא הקטורת. אז מתעורר על הכ״ג בשעה זו ובמקום ההוא רות 
 ממרום קדשו להשיג כל ההשגות הקדושים. וזהו שאמר ריב״א פעם א׳ נכנסתי להקטיר קסרע
 לפני ולפנים וראיתי אכתריאל כו׳ כלומר כשנכנסתי עם העבודה המובחרת במקום המובחר'
 ביום המובחר לכן השגתי בראי׳ שכלית כמו בראי׳ תושיית כל הנהגות הקב״ה שבשבילם נקרא
 בשמות אלו אכתריאל וכו׳ עד צבאות אות הוא בצבא שלו ונתערה עלי רוח ממרום קדשו כאלו'
 שמעתי מפיו ית׳ שרצונו להתברך ולהמשיך חסד לישראל אף בענינים גשמיים. כאמרם ז״ל
- נתאוה סקנ״ה להיות לו דירה בתחתונים. וע״ז מרמז הקטורת שהיא מדברים דוממים ומעורב
 בה חלבנה לרמז שאפי׳ פושעי ישראל נמנים ומתאחדים בתוך כלל ישראל. לכן אמרתי לפניו
 •יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעשן כו׳ כנ״ל שתרחם ולא תכעוס על שמתאוים לדברים
 קטנים הגשמיות כמו הילדים הקטנים אלא שתשפיע להסברכה בגשמיות. וראיתי בראי׳ שכלית
 כמו בדאי׳ תושיית כאלו נענע ני בראשו. או מצד שהיתה תפלתו שגורה בפיו הבין שנתקבלה

 תפלתו לרצון והודה לו הקב״ה:
 כ~ וא״ר יוחנן משום ר״י ב״ז מנין שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו כו׳וכמה זעמורנננ
 וכמה רגע אחד מה׳ רבוא וחי אלפים וח׳ מאות ופ״ח בשעה ואץ כל ברי׳ יכולה
 לטין אותה השעה חוץ מבלעפ הרשע כו׳ וכמה זעמו רגע וכמה רגע א״ר אבין ט׳ רגעכמימרי׳
 •מ, לכאורה שיעור דר׳ אכין סומר לשיעור דר״י דלר״י הוא שיעור סטן מאד ולר״א שיעור
 הרגע הוא כמימרי׳. ולדברי ר״א יתכן שברגע כזו הי׳ יכול בלעם לקלל כמ״ש הסוס׳ שסי׳
 ׳יכיל לומר כלס שהיא תיבה בת ג׳ אותיות כמו רגע שהיא ג״כ תיבה בת ג׳ אותיות. אבל
 בשיעור דר׳יאי אפשר אפי׳ לבטא אות אחת וכ״ש תיבה שלימה. לכך נלע״ר לפרש רר״יחשיב
 השיעור כמו שהוא למעלה וד איין חשיב השיעור כמו שהוא למטה, רצוני לומר רר״י חשיב
 חלקמש־יה זמנית שלמעלה ור׳ איין• חשיב חלק משעה זמנית שלמטה. דלמעלההשעה הרבה
 יותר מהשייה דלעטה כמו שאנו רואים בסיבוב הגלגלים שבשעה שמתגלגל גלגל גדול פעם א׳
 מתגלגל גלגל קטן הרבה פעמים, והנה הזמן מסתעף מסיבוב המקום שבסיבוב גלגל היומי נעשה
 זמן יום ובסיבובו שס״ה פעמים נעשה שנה. וידוע דגלגל חמה גדול הרכה מאד יותר מכדור
 האר־ וגלגלי הכוכבים עוד יותר גדולים מגלגל חמה. א״כ בשעה שמסובב גלגל שלמעלה פעם א׳
 מסתובב גלגל היומי הרבה פעמים. וכיון שהשינוי הוא בתנועת גלגל החמה דכשעה שהחמה

 זורחת וכל מלכי מזרח ומערב מניחים עטרותיהם בראשיהם ומשתחוים לחמה מיד כועס הקב״ה,
 ונעשו הוא על החמה שמקבלת ההשתחוי׳ ההיא. וכיון שהקב״ה כועס על החמה ברגע ההיא
 עומדת בצי תנועה ונחשך מעט אורה. וזהו שהתרנגול מרגיש כדרכו להרגיש בשינוי חום וזריחת
 השמש ומזה נעשה כרבלתי׳ חיוורא וקאי אחד כרעי׳. לכך חשיב ר״י השיעור כמו שהוא
 בפעולת החמה למעלה. ור׳ אבין חשיב השיעור כפי שמדגיש התרנגול השינוי למטה. והאדספא
 חמר שבג׳ בעזת הראשונות מלכי מזרח ומערב הולכים ומשתחוים לחמס, ולעיל אמר שדוד
 המע״ה אמר שנ; מלכי מזרז ומערב ישניס עי ג׳ שעות. י׳יל דישניס לאו דוקא אלא גפ
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 ההולך בטל כישן דמי וכמו הישן שאין בו לא דעת ולא תבונה כן הם ודיל:
 עט ואר״י משום ר׳׳י טובה מרדות אתת בלבו של אדם יותר מכמה מלקיות שנאמר ורדסהי•
 את מאהביה כו׳ ואשובה אל אישי הראשון וגו׳. ור״ל אמר יותר ממאה מלקיות
 שגאמר תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה. צריך להבין סלוגתייהו דר״י ור״ל. ומה הוא מסמרי
 המאה מלקיות דאמר דיל דאע״ג דר״ל יליף לה מקרא. מ״מ בשלמא בקרא נוכל לומר מקנו
 בלשון גוזמא כדאיתא בריש עירובין ותני בר קסרא עד ק׳ אמה ופריך בגמרא בשלמא לברי
 קסרא גוזמא. אבל לר״ל לא מצינו למימר דנקט מאה מלקיות לגוזמא דא״כ במאי פליג עם ר׳׳י.

 זהא ר׳׳י נקט ג״כ מכמה מלקיות. ונ״ל לפרש בהקדיס לפרש ממאי יליף לה ר״י מורדפה את.
 מאהבי׳ וגו׳ דטובה הכנעה מכמה מנקיות. דלכאורה מאי הכנעה היא זו כיון שאמרה כי סוב
 לי אז מעתה נמצא שמבקשת רק טוב לה אלא דמקודס היו טובים לה מאהביה ואח״כ כשבגדו
 בה מאהביה שבה אל בעל נעוריה. הלזה יתכן לקרות הכנעה. אלא ע״כ דדיימ מדאמרה בלשון

 אישי. ואשובה אל אישי ולא אמרה ואשובה אל בעלי ץזה נראה ההכנעה שלה. דבעל משמע..
 בהכרח ואיש משמע אדון ברצון. כמו אישי כהן גדול שביומא וכמ״ש והי׳ ביום ההוא תקרא•־
 לי אישי ולא תקראי ליעוד בעלי. רק דמ״מ תקפי על הקרא גופא היאך תקראי לו אישי והיא
 מבקשת רק טוב לה. ולא כן היא האשה הכורתת ברית לבעל נעורי׳. וטב למיתב מן דו. לכך •
 כ״ל לפרש ע״פ משל לעיר אחת שהיתה עומדת במצור מאויב ושר העיר רצה ללכוד את האויב
 ברשת ושחת זו טמן לו שחפר חפירה אחת בקנה העיר וכסה אותה בתבן •ובחול ועשה במחשך
 מעשהו שלא ידעו גס בני העיר כדי שלא יתודע מזה להאויב. ולמען לא יפלו בני העיר בשחת זו
 לעמיד צופה באחד הבתים של השר הקרוב אל השחת ההיא. וכשהולך שם א׳ מבני המיר
 מרים עליו הצופה קול בלא שום דיבור. והנה איש הנבון מבין מהקול ההוא שהדרך הזה לא
 טוב הוא. אולם הכסיל אינו מבין בגערה ההיא. ומוכרח הצופה לסתות בו כלבים ולגרשו משם
 בכ״ז מנסה הכסיל עוד פעם אחר לילך שמה עד ששופכים עליו מיס סרוחים ובכ״ז אינו
 מבין שהדרך ההוא הולך לרעה ומנסה עוד הפעם לילך בדרך זה עד שמשליכים עליו מבית

יז,% ו  לשר אבנים ופוצעים אותו ונשאר עומד ומשתאה וזועף לבו על אדון הבית. והנמשל ה
 לאדם הולך בדרך הרגלו ואינו יודע אפר בדרך זו טמן לו היצר רפת לרגליו. ובאם ינצל הארסי
 מהיצר אזי נופל היצר ברשת זו טמן לו כאמרם דל ישב אדם ולא עבר עבירה נחשב לו כעושה
 מצוה. וכאשר האדם הולך בדרך לא טוב מקיצו הבת קול משנתו ואומר שובו בנים שובבים
 שזה הב״׳ק נשמע בכל יום בלב האדם שנופלים בלבו הרהורי תשובה והוא אינו מבין הקול מה
 זה ידאב לבו וחושב אשר אך חולשת הלב היא זו. לא כן המבין שב תיכף אל ה׳. אבל הכסיל
 מתוק לבו באכילה ושתי׳ והילד לדרכו עוד. ואם גם הקב״ה שולח עליו יסורין לעוררו ולהקיצו
 מתנומת אולתו. יחשוב אשר רק מקרה הוא, ומבקש תחבולות להיטיב לו. ואס גס הקב״ה
 מסכל עצתו ומהרס תחבולותיו יחשוב שגס כל אלה באו במקרה. וזהו כוונת הכתוב והשבתי
 כל משושה כו׳ והשמותי גפנה נו׳ ובכל אלה ורדפה את מאהביה שמבקשת אותם בחשבה
 שכיםורין באו רק במקרה ולא בהשגחה פרטית. עד שמתעוררת משינת כסילותה ואמרה אלכה
 ואשובה אל אישי הראשון כי טוב לי אז מעתה. כלומר שתכיר שבהשגחה באו עלי׳ היסורין /
 והראי׳ כי טוב לי אז מעתה אז כשהלכתי בדרך ה׳ מעתה כשאני הולך בדרך רשע, והשתא
 שפיריליף שטובה מרדות אחד./ הכנעה אחת, בלבו של אדם שיכיר שהכל בא בהשגחה מכמה מלקיות
 אס חושב שרק במקרה באו. ור״ל חשיב מספר מאה מלקיות. דמססר מאה מורה על המחשבה
 מנו שכתבתי לעיל דהמעשה לנגד הדבור לחלק עשירי נחשבה. דכל מה שאדם מצייר איזה בנין
 במשך עשרה שעות ידבר בשעה אחת. והדבור צגד מחשבה ג״ כ חלה עשירי. דכל מה שידבר׳
 בעשר שעות יחשוב בשעה אחת וזהו שאמר יותר ממאה מלקיות. כלומר אע״פ שהסיר ה׳ כל
 מיתשצותיו ותחבולותיו מ״מ עומד עדיין במרדו אבל המבין תחת בו גערה אחת כלומר הרהור־

 , י. תשובה א׳. ושב אל ה׳ ורפא לו:
 י יאריי משום ד׳י שלשה דנריס ביקש משה מלפני הקב׳׳ה כו׳ ביקש שלא תשרה שכינה על
 צדא ונתן לו שנאמר ונפלינו אני ועמך וגו׳. וקשה לכאורה הא כתיב ולא קם עוד
 נביא בישראל כמשה ודרשו חדל בישראל הוא דלא קם אבל באוה״ע קם ומנו בלעם. וי״ל
 מיס מאי דכתיכ בבלעם נופל וגלוי פינים משל למלך כשרוצה לדבר עס פר א׳ נכנס לבית
 השד ומדבר «(ו# מצד שגם בית הפר נקי הוא ומפואר בכל מיני פאר והידור ולא יבוש המלך־
 *מגת שם כמו בכיתו. לא כן כשרוצה לדבר עם אחד מהאכריס אכר ביתו מלוכלך בכל מעי־
 הלא לא יכנום המללניח ההוא, רק קורא את האכר לצאח מהבית החוצה ומדבר עמו..



 פשר ברכות פ*א אגדתא ט
 והנמשל חוא משה שגופו טהור וכן שאר נביא מישראל כגופו מזוכך. מדגי עמו הקב״ה
 כהיות נשמתו בגופו ועומד על רגליו. לא כן כשדבר עם בלעם הרשע שגופו הי׳ טמא ומתועב
 ככל מיני עבירות מזוהמות. כי׳ קורא את נפשו אליו שתצא מגופו לשעה ההיא ואז הי׳ נוסל
 וגלוי עינים. וזהו שבקש משה מלפני הקב״ה שלא תפרה שכינתו על עכו״ס בהיות נשמתו בגופו

 רקשיהי׳ נופל עד שלא יהי׳ בגופו הטמא שוס הרגשה מהשפעת הנבואה. (שמעתי) :
 לא ייאמר לא תוכל לראות את פני תנא משמי׳ דר״י בן קרחה א״ל הקב״ה למשה כשרציתי
 לא רצית עכשיו שאתה רוצה איני רוצה. ופליגא דר׳יפ ב״נ א״ר יונתן דאמר כו׳
 בשכר ג׳ זכה לג׳ בשכר ויסתר משה פניו זכה לקלסתר פניס בשכר כי ירא זכה לוייראו מנשת
 אליו בשכר מהביט זכה לותעונת ה׳ יביט כוי. להבין פלוגסייהו בפירושי דקראי. ועוד להבין דברי
 י׳׳י נ״ק שאמר דלכך לא הראה לו הקב״ה פניו מחמת שלא רצה משה לראותו בהגה והאטעמא
 קאמר לי׳ הקב״ה כי לא יראני האדס וחי. א״כ לא הי׳ אפשר לו כלל לראות פניו לא בסנה ולא
 כאן. ועוד מאי דארשב״נ בשכר ג׳ זכה לג׳ בשכרויסתרכו׳ בשכר כי ירא כו׳ בשכר מהביט
 כי׳ אמאי חלק הענין לג׳ דברים נא עניו אחד הוא דבר וטעמו, ויסתרמשה פניו ומפני מה
 כי ירא מהביט. ואמאי חשבם לגי דברים. ונלע״ד לפרש דר״י ני׳ק אמר שמפה בקש מלפני
 הקב״ה הודיעני נא את דרכך מפני מה צדיק וטוב לו צדיק ורע לו. ואייל הקב״ה לח תוכל לראות
 את פני כלומר פני הנהנתי את עולמי פנימיית רצוני וטעמי הכמוס שבו. ואמר דמשה לא זכה
 לזה מצד שכשנגלה עליו הקב״ה בסנה, מטעם את מי אשכון את דכא כר אתי דכא, ועוד אע״פ
 דהסנה הוא אילן שאינו עושה פירות מ״מ שורה עליו השכינה, להראות לו שיש רשע וטוב לו.
 דיש להקב״ה בזה טעם כמוס, ומשה הסתיר פניו כלומר פנימיית שכלו והשגתו שלא רצה
 להסתכל ולהפיג טעם הכמוס של הקב״ה כי ירא מהביט מה למעלה מה למטה מה לפנים ומה
 לאחור פרס פנימיית רצונו של הקב״ה בתחלת הבריאה ותענוגו ית׳ בסוף ותכלית הבריאה .
 התענוג מהצדיקים וצחוק שלהקב״ה לע״לעם הרשעים. לכך גס עכשיו כשרצה מפה לידע דרכיו
 של הקב״ה ופנימיית הנהגתו לא רצה הקב״ה לגלות לו. ור׳ יונתן דרישטעס התגלותו של
 הקב״ה למשה בסנה שהוא רק מטעם עמו אנכי בצרה. והא דהסתיר מפה פניו פי׳ שהסתיר
 ־ פנימיותו של עצמו כלומר אע״פ שבקרבו בערה אש האהבה לי׳המי׳מ הסתיר זה מצד ענוותנותו.
 כי ירא האי כי משמש בלשון אלא כלומר אלא ירא. שלא החראה רק במדת היראה, וממה
 הי׳ יראתו מהביט אל האלהיס. כלומר מן ההבטה. והבעה הוא מרחוק, ור״ל שהכיר שפלותו
 וריחורו מהאלהיס נמצא שיש כאן ג׳ דברים ממש, א׳ שהסתיר פניו ולא התראה במדת אהבתו
 העצומה להקב״ה ב׳ שהי׳ תמיד במדת היראה, ג׳ שהכיר שפלותו וריחוקו מאלקות. לכך זכה
 לג׳ דברים' וזהו שאמר לקמן א״ל הקב״ה אני באתי להראות לך פנים, כלומר לקבלך במדת
 האהבה סא״י» וחלקת לי כבוד והסתרת פ;יך כלומר שהראית שאתה מכיר שפלותך ורוממותי
 ושאינך כדאיילהקרות אוהבו של מלך רק להיות כאחד מעבדי המלך. חייך שאתה עתיד להיות
 אצלי ברר ארבעים יום, כלומר כמו בן ארבעים לבינה שתיין גס הטעם הכמוס שלי פנימיית

 רצוני והנהגתי :
 לב 1ע״ב־1 א״ר יוחנן מפום רשב״י מיום שברא הקב״ה את העולם לא הי׳ אדם שקראו להקב״ה
 אדון עד שבא אברהכ וקרהראדון. פי׳ לא הי׳ אדם שהכיר בעולה אדנותו
 ית׳ שהוא ראדוו והשליט על הכל ובידו לשנות את הטבע ולפדד המערכה עד שבא אברהם והראה

 1 זאת בחע לכל העולם :

 לג ואר״י משוס רשב״י מיום שברא הקב״ה את העולם לא הי׳ אדם שהודה להקב״ה עד
 שיאת לאה והודתו שנאמר הפעם אודה כו׳. פי׳ לא הי׳ אדם שהודה להקב״ה
 בהודאי־ בלי הכרת טעם ודעת. רק כולם היו מתפלספים ורצו לידע טעם הנהגת כל דבר
 וטבעו'ולאה לא חיפשה בעצמה שוס זכות שיהי׳ לה ד׳ בניס ורחל עקרה . רק שהודית ל״ה שכך

 הוא רצונו ית׳ ומי יאמר לו מה תעשה :
 לה ואר״י משוס רשב״י קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגיג כוי.
 פי׳ קשה אויב היושב בפנים מאויב שמבחוץ. וכן הוא תמיד קשה מרידה שבפנים
 המדינה ממלחמת *רב מבחוץ. וכן הןא בנפש קשה אויב שמבפנים הוא רוע המדות וזהו
 תרבות רעה בתוך ביתו של אדם, ביתו הוא גופו, יותר ממלחמת גוג ומגוג כלומר ממלחמת

 האויב שמבחוץ שכן רע או חבר רע. וכדאיתא באבות אמר להם צאו וראו איזו דרך רעה .
 שיתרחק ממנה האדם כו׳ ר׳ יהושע אומר חבר רע ר׳ יוסי אומר ככן רע כף ר׳ אלעזראומר

 לב רע אמר להם רואה אני את דברי אלעזר כן׳ :
 ב מזמור



 פשר ברכות פא אגדתא
 מזמור לדוד בכרמו מפני אבשלום בנו מזמור לדוד קינה לדוד מיבעיא לי׳. אמר רשב״י למהדר
 לאדם שיצא עליו שט״ח קודם שפרעו עצב לאחר שפרעו שמח. אף כאן דור ט׳ אמר
 שמא עבד או ממזר כו׳ כיון דחזא דאבשלוס הוא שמח אמר סתם ברא דרחיס על אבא. ופי'
 מהרש״א גם שלא מצינו בקרא שהי׳ חס על אביו כו׳ מ״מ דוד הי׳ חושב כן כו׳ עכ״ל. ודוח?
 הוא ונלע״ד דהא לא אמר סתם ברא דחייס על אנא או דרחים לי׳ לאבא. אלא אמר סתם ברא.
 דרחים על אבא. והכי פירושו סתם בן הוא אהוב על אביו שאביו אוהבו. וכוונתו בזה שדור
 הי׳ רוצה למסור לאבשלום המלוכה מרצונו הטוב ומתחלה אמר שמא עבד או ממזר יקום
 עליו ויהי׳ קשה לו למסור המלוכה בידו אבל כיון דחזא דאבשלוס הוא שמח שבנקל לו למסור
 לו המלוכה. ולא יאמרו עליו שהוא חלש ופחדן או חוטא לכן מסר המלוכה לרודפו. דהכל
 יודעים דסתם בן אביו אוהבו ורוצה בטובתו. כדאמרינן בכל אדם מתקנאים חוץ מבנו. ובזה

 יתיישב היטב המשל לאדם שיצא עליו שע״ח כו׳:
 לו ואר״י משום רשב״י מותר להתגרות ברשעים בעוהי׳ז שנאמר עוזבי תורה יהללו רשע וגוי.

 ולכאורה הדברים תמוהים דקאמר מותר להתגרות ברשעים אלמא שאין בזה לא י
 חוב ולא מצוה. ובמאי עסקינן אס ברשעים שעוברים על ד״ת הא כתיב הוכח תוכיח ואמרו
 חז״ל עד הכאה ש״מ דחוב הוא להוכיח ואם בעוברים על איסורי דרבנן ויודע שלא ישמעו לו

 הא אמרו מוטב שיהיו שוגגים כו׳ וכתיב אל תוכח לן גו׳ ש״מ דיש בזה איסור להוכיח. ועיי ,.
-V דקאמר להתגרות ברשעים בעוה״ז/ וכי תעלה על דעתך להתגרות בעוה״ב. לכךנ״ל דה״פאם 

 רואה אתה בני אדם שמהללים את הרשע ודרכי הצלחתו תדע שגס הם רשעים ומותר לריב עמם.
 ולא תאמר מי יודע כוונתם ומחשבתם בזה. ע״ז אמר שנאמר עוזבי תורה יהללו רשע. כלומר
 העוזבים את התורה הם מהללים את הרשע לכן ושומרי תורה יתגרו בס פי׳ בהעוזבי התורה
 ומהללים את הרשע. ואס לחשך אדם לומר והכתיב אל תתחר במרעים. סי׳ אם לחשך ילחש לו
 באזניך כמו שמגלה לך סוד הצפון בלבו ושלא ישמעו אחרים, כלומר אם יאמר לך המהלל אמ
 הרשע בסתר לאמר גם אני שונא את הרשע אבל מה אעשה והכתיב אל תתחר במרעים. אמור

; ^ 1 ש ר ר  לו מי שלבו נוקפו אומר כן. פי׳ מי שיש בו נקיפת הלב כמו האיש הירא ורך הלבב ו
 חז״ל הירא מעבירותשבידו. הוא מפרש כן הפסוק. דאל תתחר ואל תקנא יש בהם ב׳פירושייך
 א׳ אל תתחר אל תגרה ואל תקנא לא תקנא קנאת ה׳ צבאות. ב׳ אל תתחר אל תתערב ואנ
 תקנא לא תקנא בהם כמו בכל אדם מתקנא. וזהו שאמר מי שלבו נוקפו מפרש הפסוק כפי׳
 הא׳. אבל מי שאין בידו עבירות מפרש הכתוב כפי׳ הב׳ והוא האמת. וע״ז מייתי עוד קרא
 ואומר אל יקנא לבך בחטאים וגו׳. כלומר תדע דאל תקנא הוא פי׳ כלשון בני אדם שלא
 תקנא בהם ובעוצסם, ולא שלא תכעוס עליהם כפי׳ הא׳. דהכתיב אל יקנא לבך בחטאים.
 ואם תפרש אל תקנא שלא תכעוס על החטאים חיאך אמר עוד בסיפא דקרא כי אם ביראת
 ה׳ כל היום. משמע דביראי ה׳ תכעוס. אלא ע״כ דפי׳ אל תקנא הוא כפי׳ הב׳ וכלשון בני
 אדם. איני והאר״י אס ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו כף. לאקשיא הא במיצי
 דירי׳ והא במילי דפמיא. פי׳ הא במילי דידי׳ במעשי הרשע עצמו אסור לריב ולהתוכח עמו
 כיון דהשעה משחקת לו ודבריו נשמעים תגרום עוד שיתעו אחרים אחריו. הא במילי דשמיא
 כלומר באותם שאומרים דמעשי הרשע הס מילי דשמיא שכן הוא רצונו ח״ו. עם אותם אנשים
 מותר להתגרות. ואב״א כו׳ ולא קשיא הא ברשע שהשעה משחקת לו והא כוי. פי׳ ואפשר
 דגם לריב עם האנשים המהללים את הרשע ג״כ א&ור. אלא כאן ברשע שהשעה משחקת לו •
 כלומר אם הרשע המהלל מעשי הרשע ג״כ השעה משחקת לו אל תריב עמו. ואב״א הא והא
 ברשע שהשעה משחקת לו ול״ק הא בצדיק גמור והא בצדיק שאינו גמור. כלומר ואפשר רעם
 המהלל את הרפע מותר לריב אפי׳ אם השעה משחקת לולהמהלל ג״כ ומ״מ לא קשיא הא בצדיק
 • גמור שאין לו לירא משוס איש שבעולם. דכתיב ה׳ לא יעזבנו בידו וגו׳ כוי. ואב״א שעה משחקת
 לו שאני. פי׳ אס הצדיק משחקת לו השעה אז אפי׳ אינו צדיק גמור מותר לו לריב עם המהלל
 את הרשע. ובזה ניחא דלא אמר רשע שהשעה משחקת לו שאני. ועוד דהא כבר תיח לעיל
 חילוק זה בין הרשע שהשעה משחקת לו ובין רשע שאין השעה משחקת לו. אלאע״ככדפרישימ
 דסחי על הצדיק ואפי׳ שאינו גמור. ואס תאמר דהלשזן שעה משחקח לו לא יתכן לפרש על צדיק
 חנח על רשע• י״ל דהנה לעיל א״ר יוסי ב״ז שהקב״ה הודיע דרכיו למשה -צדיק ורע לו הוא
 צדיק שחינו גמור• וא״כ אם הצדיק שאינו גמור טוב לו בודאי הוא רק לסי שעה. וזהו שהשעה
 משחקת לו. אם לא שישוב להיות צדיק גמור: הרי״ף מקשה כאן דלעיל אמר מי שלבו גוקסו
 סומר כן ומפרש דאלתמחר ואל תקנא הוא שלא תתגרה ברשעים וכאן מסיקדסאמתכן4הוא

 דבמילי



 פשר ברכות פ״א אגדתא י
 £־במילי דדי׳ לתירוץ הא׳ ובשעה משחקת לו לתי׳הב׳ וכצדיק שא״גלתי׳ הג׳ אסור להתגרות
 *ק כ פי׳ הקרא הוא באמת כמו שלחשך אדם. וה״ל לומר אלא לא קשיא. דלאמסקינן כדלעיל.
-משאר הרי״ף בצ״ע. ולענ״ד נראה דלא קשיא דבאמת הקרא אל תתחר במרעים וגו׳ א״א כלל
̂נפרש אל תתגרה אלא רק אל תתערב ואפילו להתירוצים שבמסקנא, דהא בקרא כתיב אל  
 י תתחר במרעים כו׳ בעושי עולה. ולא אמר אל תתחר ברשעים ואל תקנא בהם. אלא ע״כ דכוונתו
 ׳מרעים הוא ריעות רעים חברת רעים. ואל חקנא בעושי עולה סי׳ במאספיהון בעולה. והא
 דמתרץ הגמרא בג׳ חלוקים הוא רק לחרץ דברי ר׳ יצחק על פסוק יחילו דרכיו בכל עת וגף.

 , אבל הפסוק אל חחחר במרעים האמת הוא גס לפי המסקנאכדדריש רשב״י:
 דז ואר״י משום רשב׳׳י גדולה שמושה של תורה יותר מלימודה שנאמר היש פה אלישע כף
 אשר יצק מים ע״י אליהו, למד לא נאמר כו׳ מלמד שגדולה שימושה כו׳. וסירש״י
 ׳שימושה ש״ת הוא הגמרא התלוי בסברא כו׳ ע״כ, וקשה א״כ מאי הוא יותר מלימודה האגם
-זה הוא לימוד. לכך נ״ל דמיגמר הוא הלימוד כסי מה ששומע בלי שום סברא, כמו למיגמר
 ׳והדר למיסבר. וזהו כוונתו גס כאן גדולה שימושה ש״ת כלומר הסברא ששומע מרבו יותר
 ־מלימודה שהיא הגמרא בעצמה. ומהרש״א פי׳ שימושה כמשמעו שבהיותו משמש ת״ח יראה
 •הלכה למעשה וזה עדיף משישמע הלכות מרבו ואפשר שאינם הלכה למעשה.ע״כ. ולפירושו
 ׳׳היקשי א״כ הל״ל גדול שימוש ת״ח יותר מלימוד התורה . ואפ״ל דאס הי׳ אומר גדול שימוש
 ׳־ס״ח הייתי אומר דמיירי אפי׳ כשאינו שומע מפיו ד״ת ואינו רואה הלכה למעשה רק לשמשו
 >עלמא. וזה לא יתכן דהא אסור לשמש בשונה הלכות, לכך קאמר גדולה שימושה ש״ת כלומר
 לגדול המשמש ח״ח בהיותו שומע ממנו ד״ת, ואיזה שימוש יש בשעת שמיעת ר׳׳ס. זהו בעת
 •שמורה הלכה למעשה דאז מצוה אותו רבו לבדוק אח מי שנצרך או לחקור הדבר. ואז יראה
 הלכה למעשה מה שא״א לו לשמוע באזניו רק לראות בעיניו. ורשב״י דריש הפסוק אשר יצק מים
 '•מ״י אליהו פלא כפשוטו. אלא מיס כוונתו היא התורה כמ״שהויכלצמא לכו למים וגו׳. כלומר
-שיצק התורה וביררה בסברות כפירש״י או שראה הלכה למעפה כפי׳ מהרש״א / ע״י אליהו

 כלומר על ידו וממנו למד והבין :
 ׳־לט [דף ח׳] א״ר לוי כו׳ אמרו לי׳ לר׳ יוחנן איכא סבי בבבל חמה ואמר למען ירבו ימיכם
 כו׳ על האדמה כתיב אבל בח״ל לא. כיון דאמרי׳ לי׳ מקדמי ומחשכי לבי
 כנישתא אמר היינו דאהני להו כו׳. נלע״ד כוונת המאמר דהנה יש מי שחי בעולם הרבה שנים
̂כשבא לעולס הדין והאמת מראין לו חשבון שנותיו שעדיין נער קטון הוא, דכתיב הלא צבא  
 י לאנוש עלי ארץ וגו׳ שהנשמה ירדה לעולם על מספר ימים ושנים קצובים כפי השיעור הנועד
 לה שתוכל לסקן מה שמוטל עליה. לכך אינס נכנסים בחשבון ימיו אלא אלו שעשה בהם בחייו
 לתיקון נפשו ושארי הימים לא נכנסו כלל בחשבון ואבדו בתוהו. וכמ״ש ואברהם זקן בא בימים
 יגו׳. לכך כשאמרו לו לר״י איכא סבי בבבל כלומר שיש זקנים באים בימים שלא אבדו ימיהם
 •כתוהו כלל תמה ואמר למען ירבו ימיכם כו׳ על האדמה כתיבדמשמע דכלמי שאינו דר בא״י
 לא תיקן כל ימיו והטעם הוא דבא״י כתיב ארץ אשר ה׳אלהיך דורש אותה וגו׳ דכל הנהגתה
 ־ושפעה הוא מידו ית׳ שלא ע״פ דרך הטבע ומפני זה אוירא דא״י מחכים. אבל אויר דח״ל
 •מטמא את המוח שאינם רואים בעין השכל ההנהגה הנסיי והכלעיפיס ויגעים לבקש מחיתם
 בתחבולות שונות ע״פ דרך הטבעי ואינם זוכרים כי ה׳ הוא הנותן כח לעשות חיל. נמצא אובדים
 •רוב שנותיהם בחוהו. לכך חמה. כיון דא״ל מקדמי ומחשכי לבי כנישתא. שמחברים מדת יום
 בלילה ומדת לילה ביום. כלומר בעת שמאיר להם היום וטוב להם יזכירו שיש ביכולת הקב״ה
 להחשיך להם אח עולמם, ובעח שעולם חשך בעדם אינם נעדרי התקוה שביכולת הקב״ה להאיר
 להס ולהיטיב אחריתם, ולכך מקדמי ומחשכי לבי כנישתא, כלומר להודות ל״ה על כל טוב אשר
 >מלם ולהתפלל אליו על כל חושך אשריפגשם. ויודעים שהואית׳ משנה עתים. אמר היינו דאהני

 להו שלא אבדו ימיהם יאוריכו יומי שלא נפסקו ימי חייהם כלל:
 •א״ר חסדא לעולם יכנס אדם ב׳ פתחים בביהכ״נ כו׳ אלא אימא שיעור ב׳ פתחים ואח״כ
 יתפלל. ופירש״י שלא ישב סמוך לפחח מראה עליו כמשאוי ע״כ ופירושו דחוק דא״כ
 'לא הל״ל ב׳ פחחים אלא לא ישב סמוך לפתח. לכך נלע״דדכוונתו שיכניס בלבו וישער בדעתו
 •שישב׳ פתחים פתח העוה״ז ופתח העוה״ב. ושעוה״ב הוא העיקר והתכלית כמ״ש למה
 העוה״ז דומה בפני העוה״ב כפרוזדור בפני הטרקלין התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין

 ובזה יכוין דעחו לתפלתו שתהי׳ באמת:
 ימ על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעח מצוא. א״ר חנינא לעת מצוא זו אשה כף. להבין מת

 דחק



 •׳ פשר ברכות פ־א אגדתא
 דפק להם להאמוראיס להוציא הקרא מפשוטו שיתפלל לעת שימצא עצמו נכון לתפלה. ונ״^י
 ודייקי סיפא ־קרא רק לשטף מיס רכים אליו לא יגיעו, ־לשון רק משמע והעת מצוא היא:
 דבר הכרח וא״א שלא ימצא רק שיכולה להמצא בשטף מיס רבים כלומר בצרות רבות ורעותיה
 וע״ז יתפלל החסיד שלעת שימצא לו הד3ר ההוא לא יגיע אליו שטף מיס רבים . וא״כ מהי י
 העת מצוא ההכרחי. א״ר חנינא דזהו מציאת האשה שיש בה מצא ומוצא. מצא אשה מצא טובי•

f ומוצא אני מר ממות את האשה, כמ׳׳ש זכה נעשה לו עזר לא זכה נעשה לו כנגדו. ר׳ 
 נתן אומר זו מציאת התורה כאמרס יגעת ומצאת תאמין, רק דיש בה תנאי ומוצאי מצא:,-
 חיים, שבאם שמייגע למצוא דרך ה׳ ימצא חיים, כאמרס ז״ל זכה נעשה לו סם חיים לא זכה• ־'
 כר. ר״נאמר שעתמציאזו מיתה, שהיא דבר הכרחי כמ״ש סוף כל אדם למות רק דיש מיתה־
 קלה שהיא מיתת נשיקה ויש מיתה מרה כמו אסכרא. ובברייתא המשילו אסכרא לחיזרא אגבבא

 דעמרא דלאחורי נשרא ופירש״י כענפי סירין הנסבכיס בגיזת הצמר כשאדם נותק בחזקה:
 ומשליך לאחוריו א״א פלא ינתק הצמר עמה, הרי דהמשילו מיתת אסכרא להנפש שאין בה צוררי
pi לגמרי, רק העיקר הוא הגוף, והוא כמשל הקוצים מהצמרשאין לו שום צורך מקוצים 
 משליכם לאחוריו בחוזק ומפני כך ניתק גס הצמר הדבר שיש בו צורך. ובנמשל הוא על רשעי*•־
 כאלה אשר אין שום צורך בנפשם שלא פעלו בחייהם כלום בחלק הנפפיי. לכך מוציאים נפשם.;;
 גזעם ומשליכים אותה לאחוריהם ואז גס גופו עליו תאבל . ואיכא דאמרי כפיטורי גפי
 וושט וסירש״י כחבליס התחובים בלוחות הספינה לקשרם יחד. והנמשל הוא לאותן נפשומ-
 שנקשרו ונצמדו בעבותות האהבה לדברי׳ הגופני׳ מאד. ומ״מ יש בנפשותס ג״כ צורך כמי'
 החבלים שבספינה/ והיינו כאינם רשעים כ׳ייככפו במשל הראשון ומ׳ימ מיתתם מיתת אסכרא׳
 דקפה מאד לנפשם להפרד מהגוף מאחר שהיו קשורים ודבוקים מאד. אבל מיתת נשיקה המשילו

 למשחלבנימא מחלבא. והמשל הוא דהחלב עם הנימא אינם קשורים כלל יחד לכך בנקללהוציאי.
 כן הוא בנמשל לצדיק שנפשו אינה קשורה לתאות גופו, וגופו רך וצלול כחלב. לכן מוציאי!•,
 ממנו בנקל את נפשו. ר׳ יוחנן אמר לעת כיצוא זו קבורה, כי דין הקבר שנקרא חיבוט.;
 הקבר הוא דין קשה מאד כמ״ש וזריתי על פניכם פרש חגיכם, פי׳ מי שהי׳ כל ימיו חגי^ך
 דסלתאות גופו שמזה לא נתהווה שוס טוב בעולם רק פרש, אזי בקבר מפזריס אותוהפמך-

 על פניו כלומר גס בם מקשרים אותו בכל מחשבותיו רק לדברי הבל ההם. ואיפ כזה אינו מוצ»
 ׳קבר כי נדמה לו כמו שלא נקבר כלל וכל רעיוניו משוטטים במה שעסק בזה העולם . אבכ
 מי כלא הי׳ מקושר בחייו למאות גופו ישישו כי ימצאו קבר ושפתותיהם דובבות בקבר דברי־

 תורתם שבחייהם. מר זומרא אמר לעת מצוא זו ביה״כ כו׳ כלומר כמו בית הכסא הוא מקוסי י
 שזורקין שם הפסולת מגופו ומובחר המאכל מתהווה ממנו דם שהוא הנפש. כן הנמשל שכל אדם•
 צריך לעשות יום יום חשבון הנפש מכל דיבוריו ומעשיו ומחשבותיו. ואותם שהיו לעבודת הבורא

 הס היי נפשו אבל כל המעשים ודבורים ומחשבות אשר לא ל״ה המה יתחרט עליהם ויזרקם־.
 החונה. ימה בעת חשבון הנפש יופל ג״כהיצר להתערב ולהפילו בעצבות או לאמר נואש ח״י•
 שאין עוד תיקון לנפשו וזהו רק עצת היצר. לכן ע״ז יתפלל כל חפידשיהי׳ אצלו חשנו! צד?

 שלא יטעה א״ע ולח יפול בעצבות ובייאוש. ומפני שזה דבר הנצרך בכל יום קודם התפלה.
 וקודם השינה לכך אמרו במערבא דכא עדיפא מכולהו :

 פא א״ל רבא לרפרם ב״פ לימא לן מר מהני מיני מעלייתא כו׳ במילי דכנישתא . א״י-
 הכי א״ר חסדא מייד אוהב ה׳ שערי ציון כו׳ אוהב ה׳ פערים המצויינים בהלכה

 יותר מבכ״נ ובמ״ד. ולכאורה מנ״ל להוציא הכתוב מפשוטו. ועוד דהא רבא ביקש ממני י
 שיאמר ייו מילימעלייתא דבי כנישתא בחשיבות בתי כניסיות והוא א״ל להיפוך שבכ״נ ובנדי ,

 אץ להם חשיבות נגד שעדי הלכה. לכך נ״ל דקשה לי׳ לרב חסדא הא דבכתוב זה כתיב מכל
 משכנות יעקב ובפ׳ בלק כתיב מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל. הרי דבתורה ייחס
 המשכנות לישראל ובתהליס ייחס המשכנות ליעקב. לכך חילק דבתורה מיירי כשישראל הס פל

־  אדמתם ונקראים ישראל לשון שר כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל. אז מה טוני י
 מקראים משכנותיך ישראל שהם שלך . אבל בזמן שאין ביהמ״ק קייס נקרא יעקב ע״ש וירי
 הוחזתבעקב עשו. וכיון דכתובזה אוהבה׳ שערי ציון מיירי בזמן שאין ביהמ׳יק קיים א״כ
 חח לפרש הכתוב כפשוטו. אלא ע״כ דשערי ציון הם המצוייניס בהלכה . דד״א של הלכה
 קונות לו ב« מקום . והואיל ואתא הפסוק לידינו נפרש כל הפרשה על דרך זה. והוא לבני
 קרח מזמור שיר. זה המזמור שרו בזמן שאין ביהמ״ק קיים . יסודתו בהררי קדש. כלומר
 ״סו-ו שנ הקב״ה הוא רק בהררי קדש בא״י ובירושלים. אוהב ה׳ שערי ציון מכל משכנות

 יעקב



 ־ פשר ברכות פ״א אגדתא יא
 ׳ ״עקב כדדריש הכא. נכבדות מדובר בך עיר וגו׳ כלומר ומה שמדובר נכבדות בתורה בבכ״כ
 , ובמ״ד דכתיב מה טובו אהליך יעקב משכנותיך וגו׳ הוא רק בך עיר האלהים סלה כלומר בבכ׳׳נ
 ובמ״ד העומדים בעיר האלהים תמיד׳ דתמיד הס שלך. אזכיר רהב ובבל ליודעי, כלומר
 אזכירך מה שהי׳ עמך במצרים ובבבל. דרהב הוא מצרים כדדרשו חדל אשר לא פנה אל
 רהבים זה יוסף שלא בטח במצרים. ורהב חוא שר של מצרים. דהנה ידוע כשהיו ישראל
 * במצרים הי׳ מקודם טוב להם מאד כמ״ש ובני ישראל סרו כו׳ וירבו ויעצמו במאד מאד
׳ ולא רצו לצאת ממצרים עד שהקים עליהם הקב׳׳ה מלך חדש וענה אותם בחומר ובלבנים י ג  ו

 •ובכל עבודה בשדה שנחשבו שם כבהמות, עד שצעקו אל ה׳ שיוציאם ממצרים, ובהיותם בבבל
 'ייתן להם כל חופש וכל השרים הגדולים שבהיכלי מלך היו מישראל לכך לא רצו לעלות מבבל
 רק העניים והסחותים שבהם. כן הוא הנה פלשת וצור עם כוש, כלומר הנה כמוכן ממש הוא
 גם עתה פלשת וצור. פלשת היא ארן פלשתים שחופשה ניתן לה למות ולנטוע. ובאים שמה
 יי רק הפחותים והשפלים, כמו שהי׳ בבבל שהמיוחסיס אמרו אם ה׳ לא יבנה בית שוא עמלו
 : בוניו בו. וצור הוא כמ״ש לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים שנאמר אמלאה החרבה
 * והוא כמו שהי׳ לישראל במצרים שאין להם שום חופש וכבהמות נחשבו. עם כוש כלומר שחורי
 . פנים שחשך משחור תארס. א״כ זה יולד שם סלה כלומר שיהי׳ כל רצונך רק לארז מולדתך.
 ••״ זצציון יאמר איש ואיש יולד בה כלומר שיאמרו על ציון למה תרצו בציון הלא בה נולדו גם
 . חתה גם הערביים וכולם דרים שם ואולי יהיו הם לך לראש, ע״ז אמר והוא יכוננה עליון
 ־ כלומר שהוא ית׳ יתנך עליון כוי, ואימתי ה׳ יספור בכתוב עמים. כלומר כשיספור ה׳ כנ
- מעשי העמיס אז יאמר זה יולד שם, כלומר עם ישראל יולד שם. ושרים כחוללים וגו׳ פי׳
 :- כמו חוללים במחול ומרקדים הא כן הוא הדרך שכל מחולל יוצא ממקומו ומרקד סביב
 י סביב העגול וחוזר למקומו שיצא משם. כן יהיו המשוררים כעת על אדמת נכר וחושבים
 סלהס הארז ירקדו ויחוללו עד שלבסוף מ״מ ישובו למקומם הראשון שמשם יצאו. ולכן טוב

 טוב שיהי׳ כל מעיני בך כלומר 5חשוב לעולם בטובת העיר הקדושה :
 ־מב רב ביבי בר אביי סבר לאשלמינהו לפרשייתא רכולי שתא במעלי יומא דכיפורא תנא
 לי׳ חייא בר רב מדיסתא ועניתם וגו׳. נ״ל דכוונת הענין דרב ביבי סבר דמעלס
 ׳התורה גדולה מההכנה ליום כפור דבתורה יתקן כל הפגמים והחסרונות, כאמרס ז״ל חש
-בראשו יעסוק בתורה, כלומר אם יש לו לאדם דעות נפסדות בראשו יעסוק בתורה ויתוקנו
 • הדעוח, חש בכל גופו יעסוק בתורה כלומר אפי׳ מי שפגם בכל אברי גופו יעסוק בתורה
 ׳ויתרפא. תנא לי׳ חייא בר רב מדיפתא כתיב ועניתם את נפשותיכם בתשעה וגו׳ אלמא דכח
 •התשובה' גדול כ״כ עד שאפי׳ האכילה בעיו״כ בשביל הכנה להתענוח ביו״כ חשיב כאלו

 התענה תשיעי ועשירי :
 ;מג אמר להו רבא לבני׳ כשאתם חותכים בשר אל תחתכו ע״ג היד כו׳ ואל תשבו על

 מטה ארמית ואל תעברו אחורי ביהכ״נ בשעה שהצבור מתפללין. להבין השייכוגן
 ישל אלו הג׳ דברים להדדי. הנה כתיב אולת אדם מסלף דרכו ועל ה׳ וגו׳. כלומר אע״פ
 ׳שאין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא״כ מכריזין עליו מלמעלה לא יאמר אדם מה לי לעיין
 * בדרכים ולרשמר מסכנה, אם הכריזו עלי טוב לא תאונה אלי רעה. לא כן הדבר דכל אדם
 סחוייב להשמר מדבר העלול לידי סכנה. ואס לא ישמור א״ע ויפול בסכנה יזעף לבו אל ה׳
 1זהוא בעצמו מתחייב בנפשו מחמת אולהו. ואפי׳ ההולך לדבר מצוה ושלוחי מצוה הא אינן

א איך אלך ושמע שאול והרגני דהיכא דשכיח היזקאשאני. י כ נ אל ה ו מ ר ש מ א ה מ ״  ניזוק״ מ
 ׳יזהו שא״ל רבא לבני׳. כשאחס חותכין בשר בתוך הסעודה, אע״פ שהשולחן שלכם הוא כמו
 שולחנו של מקום שאתם אומרים עליו דברי תורה ואפי׳ אם יהי׳ להכנסת אורחים ות״ת
 ־מ״מ אל תחתכו עי׳ג היד דהיכא דשכיח היזקא שאני. ואיכא דאמרי מפום קלקול סעודה
 שאפי׳ בחבורה קטנה שאין בה סכנה תגרמו לכם היזק גדול שימאסו המסובין בהסעודה
 •שהיא נחשבח כקרבן ואחם חהיו חייבים ואשמים בזה. ואל תשבו על מטה ארמית • איכא
 דאמרי אל תגנו בלא ק״פ,ר״ל אפי׳ ת״ח דאמרינןבי׳ דמיבעילמימר רק חדססוקאדרחמי
 ־*דד אפקיד רוחי וגו׳ מ״מ כוונתו בזה הוא ג״כ כוונת ק״ש שהיא אחדות אלקותדלכאורה
 הכתוב מתחיל בלשון עתיד בידך אפקיד רוחי, ומסיים בלשון עבר פדית אותי וגו׳. אלא
 ע״כ דה״פ בידך אפקיד רוחי ובטוח אני בך שלא יבהלוני חלומות רעים והרהורים רעים ,
 ׳מאתר דגם לשעבר פדית אותי וגו׳. אתה ית׳ פדיתני תמיד שאלמלא הקב״ה עוזרו לא יכול
 לו. נמצא שמחשבה כזו בפסוק זה היא היא כמו כוונת ק״ש. ואיכא דאמרי דלא מנסבו

 גיורתא



 פשר ברכות פא אגדתא
 גיורתא. לכיון שהיא גיורת מחשוב בעת הזיווג מחשבות רעות המתערבים מטיפה שיורדרוי

j מהמוח וממשיך נפש כזה שיהי׳ בו מחשבות רעות. וחגרומו רעה לולד שיהי׳ נוצר ממנה 
 לכך תקחו אשה בת טובים כמותכם, שיהיו מחשבות שניכס בקדושה. ואל מעברו אחור*.!
 ביהכ״נ בשעה שהצבור מתפללים. כלומר אע״פ שאתם התפללתם כבר מ״מ יחשדוכם במברית״ן
I ,!עצמו מביהכ״נ והחושד בכשרים לוקה בגופו וכל מי שמענישים חבירו על ידו אין מכניסי 
 אותו במחיצתו של הקנ״ה, נמצא שאתם בעצמכם תגרמו לכם היזק. וזהו השייכות של אל4 ין

 הדברים להדדי שלא תהיו בעצמכם הגורמים:
 מד תניא א״ר עקיבא בג׳ דברים אוהב אני את המדים כר. כוונתו ג״כ כדלעיל שאין*

I ,,גורמין להם בעצמם היזק, כשחותכין בשר כו׳ הוא מטעם הנ״ל. ואע״פ שהמדים 
 משמע אומה המדיי ולא ישראל הדרים שם כרחני ר״ג בג׳ דברים אוהב אני את הפרסיים׳]
K׳ ̂  ושם בודאי כוונתו על אומה הסרסיי דהאעלה תני רב יוסף אבי צייתי למקודשי אלו הפרסיים
|  המקודשים ומזומנים לגיהנס, וא״כ אין שייך באומה המדיי טעם דלעיל דבשר הסעודה היל4:
 כקרבן. מ״מ שייך הטעם כדפירש״י שם שהסעודה תהי׳ נמאסת על המסובין ויהי׳ ביזוי.. ג*׳1
I f 4אוכלין וגם המסובין ישנאו אותו תחת אהבתו. וכשנושקין אין נופקין אלא ע״ג היד הול 
 ג״כ מטעם זה דאם ינשק ע״ג הפה ימאס בו המנושק ותחת אהבתו ישנאהו. וכשיועצין אין״:;־£§

 יועציו אלא בשדה כר מטעם דאם יתייעץ עם אוהבו בבית ואזניס לכוחל ישמע אחר הסוד":
 ויתגלה הדבר והוא יחשוב על אוהבו שהוא גלה הסוד והוא הולך רכיל מגלה סוד וישנאה4 ר-

 חנם ויהי׳ כפוי טובה :
 [דף ט׳] דבר נא באזני העם וגו׳ אמרי דבי ר״י כו׳ א״ל הקבי׳ה למשה לך ואמור להם־ >£|
 בבקשה מכם שאלו ממצרים כלי כסף כ1׳ שלא יאמר אותו צדק ועבדום וטנ3״.?||
 אותם קיים בהס ואח״כ יצאו ברכוש גדול לא קיים בהס כוי. וקשה לכאורה למה ה״צ '£|

 לרמות את מצרים ולבקש מהם בלשון שאלה, וכי לא היו נותנים את כל רכושם מרצונם-.̂.
 הטוכ לישראל לחלוטין והלא כל אפר להם יתנו בעד נפשם. אלא ע״כ דטעם השאלה היי
 כד שירדפו מצרים אחריהם דיחוסו על כספם וזהבם דב״נ נהרג על סחוח משוה סרוט$

 ומכ״ש על רכוש גדול ויטביעם ביס א״כ לאו היינו טעמא שלא יאמר אותו צדיק ועבדום ^
 פו׳. לבךנ״ל דב׳ הטעמים אמת וחדא תליאבחבירו דלכאורה קשה דכחיבונצלתםאתמצרים׳
 וינצלו את מצרים, שעשאוה כמצולה שאין בה דגיס משמע שנשארו המצרים ריק מכל כספם,
 ורכושם במת שיצאו ממצרים, והא באמת ביזת היס היה כרבה מאד מביזת מצרים כיחע
 בכמה חכמי/ ובאמת בביזת מצרים לא כתיב אלא ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כוי
,̂  ושמתם על בניכם ועל בנותיכם. הרי דלא שאלו אלא מהשכנות ולא מהרחוקים מהם ןלו

 שאלו אלא מה שיכלו לשום על בניהם ועל בנותיהם להתקשט בהם על יום הח^ ולא לקחן -
 מאועה להוביל על סוסים וחמורים, ובזה ניחא מה שלקחו ההם על הים כספם וזהבם הלן,.
 כל עיקר לקיחתם אתם במלחמה רכושם הי׳ תמיד כוי שאנשי החיל ימסרו נפשם עלממונס ."
 שחביב עליהם מגופם ולא יסוגו אחור מפני כל, וכיון רכל כספם וזהבם שאלו ישראל.

 במצרים א״כ ימסרו נפשם ע״ז בלאו הכי ולמה הי׳ להם עוד לקחת אמס מוחר כספם. .
 וזהבם אלא ע״כ כדפרישית דבאמת לא לקחו ממצרים אלא מעט מה ששמו על בניהם יע3• ^
,T בנותיהם ואף גם זאת רק מהשכנות ולא מהרחוקיס. לכך כשרדפו המצרים אחריהם לקחו־ 
f -אתם הכלכל כספם וזהבם ורכושם. כד שהכל ימסרו נפשם על ממונם. וא״כ תיקשי לך 
 מאידכתיב בביזת מצרים ונצלתס את מצרים. הא אז לא עשאזה כלל כמצולה שאין בה דגיכ4~ד
 כנ״ל. אלא ע״כ צ״ל דהכי פירושו. כך א״ל הקב״ה שבזה שישאלו ממצרים מעט כלי כסן*..•
 וזהב מהשכנות יגרומו להיות ונצלתס את מצרים/ דמחמת זה ירדפו אחריהם/ ואז על הי©:.'׳
ח להיות*%־ ר כ ו ;  ינצלו את מצרים לגמרי. וכד שלא ייראו המצרים מנפשם לרדוף אחיי ישיאל י

 גליד שאלה, דמזה שבקשו בלשון שאלה טעו לאמר שהקב״ה לא צוה לקחת מאתם כספס״
jo* וזהבם, דאם הי׳ע״ז ציווי מפי הקב״ה הי׳ אומר לכם ע״י משה שיתנו כמו שאמר להם 
 אתה תסן בידנו זבחים ועולות וגו׳ והיו נותנים בע״כ ומדלא אמר להם משה ש״מ שישראל:
 מדממם שאלו ברמאות ורוצים. לגזול ויודעים שהקב״ה שונא גזל ובזה בטחו שיצליח להם,'
 הרדיפה והמלחמה. וזהו שכתוב ושאלה אשה משכנתה כו׳ ונצלתם את מצרים, סי׳ ע״*

 וכיון דהוכרתן
 לומר



 פשר ברכות-פיא אגדתא יב
 לומר להם הטעם דלכך יבקשו ממצרים כלשון שאלה כדי שירדפו אחריהם. הוכרח לומר להם
 הציווי בלשון בקשה, דבר נא באזני העם. בבקשה מכס. כדי שלא יאמר אותו צדיק ועבדום
 וענו אותם קיים בהם ואח״כ יצאו ברכוש גדול לא קייס בהם. דבלא זה לא היו ישראל רוצים
 לבסש ממצרים השאלה דהיו אומרים לא מעוקצך ולא מדובשך. והיציאה ברכוש גדול לא הי׳
 יכול להיות באופן אחר. דאם היו נותנים להם כל רכושם במצרים מפחד המכות הי, כמו
 גזל אבל כיון שרדפו אחריהם להלחס אחם, הי׳ ביזת מלחמה וזה מוחר. ובזה אתי שפיר
 המשל לאדם שהי׳ חבוש בבית האסורים והיו אומרים לו בני אדם למחר מוציאין אוחך מבית
 . האסורים ונוחנים לך ממון הרבה ואומר להם בבקשה מכס הוציאוני מיד ואיני מבקש כלום
 וממשל הוא כיון ששמעו שהגאולה אינה עדיין שלימה דהמצריס ירדפו אחריהם בשביל ממונם
 ומזה יהי׳ תועלת שיהי׳ להם הרבה ביזת הים, היו אומרים מוטב שיהי׳ היום הגאולה שלימה
 שלא ירדפו המצרים אחרינו ואין אנו מבקשים כלוס. לכך הוכרח הקנ״ה לומר להם בלשון
 נקשה. ובהט ניחא דלכאורה אין המשל דומה לנמשל דבמשל הוא שאמרו למחר מוציאין אומך
 ונומצין לך ממון הרבה, והוא אינו רוצה להמתין עד למחר בשביל הממון ומבקש מהם
 שיוציאוהו היום בלי שום ממון. ובנמשל לא הי׳ כן, דהא לא התעכבו ישראל כלוס במצרים
 בשביל הממון. אלא ע״כ כדסירשתי שלא היו רוצים לא בביזת הים ולא בהמלחמה שעל הים:
 מז [נדב] מכדי האי יהיו לרצון אמרי פי משמע לבסוף ומשמע מעיקרא דבעינן למימר
 מאי טעמא חקינו רבנן לאחר שמ״ע לימרו מעיקרא. וקפה לכאורה הא
 דוד המע״ה נמי אמרו בסוף פרשה י״ט, ומאי קשה לי׳ לימרו מעיקרא. ונ״ל דהמקשהידע
 מימרא דר״י ברי׳דרפב״פ שהביא לקמן דמאה ושלש פרשיות אמר דודכו׳, והא מאה וארבע
 הוויין, אלא ע״כ דשתי פרשיות חרא הן. וסבר המקשה דפרשה י״ט ופרשה כ׳ הס חרא סרשסא
 דהא בפרשה י״ט ליכא אלא סיפור שבחו של מקום רק פסוק אחד של רחמים יש שם, גם
 מזדיס חשוך עבדך וגו׳. ולא שייך התם לומר יהיו לרצון אמרי פי וגז׳ דקאי על תפלה.
 אלא ע״כ דסרשה השמים מספרים ופרשה יענך ה׳ ביום צרה הס הדא סרשתא וא״כ יהיו
 לרצון אמרי פי הוא החחלת החסלה דיענך ה׳ ביום צרה, והחחיל בהשמיס מכפרים כדי
 לסדר מחלה שבחו של מקום ואח״כ להתפלל. וא״כ שפיר מקשה דהי׳ לנו ג׳׳כ לומר יהיו
 לרצון ונו׳ קודם ה חפלה כמאמר דוד, ע״ז השיב הואיל ולא אמרו דוד אלא לאחר שמ״ ע
 פרשיות דאשריולמה רגשו חדא פרשתא היא. אבל השמים מספרים ויענך ה׳ ביום צרה שתי
 פרשיות הן. ומייתי ראי׳מדאר׳׳י ברי׳דרשב״פ מאה ושלש פרשיות אמר דוד כו׳ וקשה לכאורה
 דמייתי ראי׳ לדבריו מדברי עצמו דאמר מאה ושלש פרשיות אמר דוד כו׳ א״כ ע״כ דאשרי
 ולמה רגשו חדא פרשתא היא וא״כ יהיו לרצון וגו׳ הוא לאחר שמ״ע ברכות. לימא שאמר
 דוד מאה וארבע פרשיות ולא תיקשי לי׳ כלום ולא יביא ראי׳ לדבריו. ועוד דלמא באמת
 השמים מספרים ויענך ה׳ ביום צרה חרא פרשתא היא. אלא ע״כ נ׳׳ל רכל ראייתו היא
 מדאר״ש ב״נ א״ר יונחן כל פרשה שהיחה חביבה על דוד פתח בה באשרי וסיים באשרי ס׳
 וא״כ מ״כ דאכרי ולמה רגשו חרא פרשה היא, וא״כ אין כאן עד הללויה רק מאה וג׳
 פרשיוח. א״כ תיקשי לך דה״ל להביא ראי׳ רק מדברי ר״ש ב״נ ולא מדבריו דר״י בדרשב״פ
 לכך נ״ל דמחחלה צריך להבין טעם הדבר שלא אמר דוד הללויה עד שראה במפלחן של רשעים
 והנראה משום דבתיב כי יד על כס יה מלחמה ל״ה בעמלק וגו׳ ודרשו חז״ל אין השם שלם
 כז׳ עד שימחו זרעו של עמלק. ח״ש שלא אמר הללויה עד שראה כמסלתן של רשעים. כלומר
 במחיית זרעו של עמלק ואז הללו יה, כלומר יאיר שם י״ה בו״ה דהללו הוא מלשון בהלו
 נרו על ראשי. וא״כ לכאורה קשה הא בפרשה למה רגשו ראה במסלח גוג ומגוג שהוא
 זרעו של עמלק. אלא ע״כ דאשרי האיש ולמה רגשו חדא פרשתא היא. זא״כ אינו מספר
 ההם אלא בשבחן של אותם האנשים שלא הלכו בעצת גוג ומגוג אבל עיקר מפלחן לא ראה
 מד שאמר יחמו חטאים מן הארץ וגו׳ ואז אמר הללויה, נמצא דגס מדברי ר״י בדרשב״פ גופא
 ים ג״כ ראי׳ להדיא דאשרי ולמה רגשו חדא סרשתא היא. וא״כ יהיו לרצון אמרי פי הוא

 לאחר שמ״ע ברכות :
 ג א״ר יוחנן משום רשב״י מאי דכחיב פיה סחחה בחכמה ותורת חסד וגז׳ כנגד מי אמר
 שלמה מקרא זה כז׳ אלא כנגד דוד אביו שדר בה׳ עולמות ואמר שירה כוי-
 וצריך להבין מנ״ל דמקרא זה אמרו כנגד דוד אביו. ומנ״ל דדוד אמר שירה כנגד מה שדר
 בה׳ עולמות . ונ״ל חדיש מדכחיב פיה פחחה בחכמה מחחיל בפה ומסיים בלשון ומזרת
 חסד על לשונה. אלא עיכ לומר דבכל 0׳ מוצאות הפה דברה הדבר הזה. דפיה פחמה הרי

 יש



 פשר ברכות פ״א אגדתא
 יש כאן מוצא השפתים ודשיניס כמו האדם הפותח פיו נראים שפתיו ושיניו. וחורת חסד
 על לשונה. תורת חסד הוא מוצא הגרון כמ״ש קרא בגרון וגו׳ דעיקר קול הדבור הוא
 מהגיון• ועל לשונה יש כאן מוצא הלשין והחיך שממעל להלפון, הרי יש כאן בכתוב כל הה׳
 מוצאות הפה. והה׳ מוצאות הפה באים וניכרים באדם בה׳ זמנים. וכן ה׳ חושי הנפש ג״כ
 אינם ניכרים בדעת בבני אדם אלא בה׳ זמנים. כמו שהתפשטות חיות הנפש מתפשט וניכר
 באדם מעט מעט בה׳ זמנים מימי חייו. וכיון שהם כנגד ה׳ זמני ימי חייו של הדס, שזהו
 כוונתו של ה׳ עולמות. לכך לא יתכן זה אלא על דוד. דלדוד היו כל זמני ימי חייו שוים
 כמ״ש חסד ומשפט אשירה פי׳ בין כשאתה משפיע לי חסד ובין כשאתה מתנהג עמי במשפט
 בכל הזמנים אשירה לך בשוה, וכמו האדם שצריך לדור בה׳ עולמות, דא״א לו להיות אדם
 גדול אס לא יהי׳ תחלה במעי אמו. כן א״א לאדם להגיע לזמן הטוב והחסד אם לא יהי׳
 תחלה בזמן המשפט . כמ״ש והי׳ ראשיתך מנער ואחריתך ישגה וגו׳ . וזהו פיה פתחה
 בחכמה שהתחכם והבין בכל דרכי ה׳ ומדותיו לכן ותורת חסד על לשונה כלומר הבין שכל
 התורה היא חסד אפי׳ המשפט והדין שבה. ועתה נברר איך ה׳ מוצאות הסה וה׳ חושים
 הס בה׳ זמנים לסי עדך התפשטות החיות שבנפש מעע מעט . והוא דמוצא הגרון הוא
 תחלת כל המוצאות כמו שאנו רואים כשירצה אדם לדבר איזה דבר יוצא מפיו כמו אות ה״א
 ולכך נקרא בזוה״ק אות ה׳ אחא קלילא דלית בי׳ מששא . ואם הה׳ יוצא בפתיחת הפה
 בחזקה נשמע כמו אות א׳ או אות ע׳ . וכשיוצא בחוזק יותר נשמע כמו אות ח׳ וכמו
 שהאשכנזים מיעים אות הה׳ שהוא כמו חצי ה׳ ולא כמו שאנו מבטים אות הח׳ כמו אות
 הכי, דבאמת שונים הס זה מזה דאות ח׳ הוא ממוצא הגרון ואות כ׳ הוא ממוצא החיך.
 וכיון דחותיות אחה״ע הס ממוצא הראשון והקודם לכל המוצאות לכן הס יותר קלים לבטא
 משארי אותיות דגם בקול תינוק בן יומו נשמעים אלו האותיות. ולכן הס כנגד חוש המישוש
 שהוא ג״כ הקודם והפשוט משארי החושים עד שנס בתינוק ואפי׳ בעובר במעי האס ישנו
 בו חוש המישוש מה ששואב בקרבו המזון ממה שאמו אוכלת. והתפשטות חיי הנפש בו אז
 מעט דמעט. ומוצא השפתים הס אותיות בומ׳׳ף נרגשים בקול התינוק בימי יניקתו טרם
 שמתחיל לדבר שארי האותיות לבד אחה״ע, דאחה״ע הס מקורי הדבור כמו שהגרון הוא מקור
 לכל כלי המבטא . דמהגרון יוצא הבל הלב ומתחלק ע״י כלי המבטא לאותיות חלוקות.
 ואותיות בומ״ף הם ג״כ קלים לבטא כמו באדם הנח מיגיעתו יוצא מפיו אות פ׳ רפה בלי
 שוס מחשבה נזה. וכן אות ב׳ או ו׳ או מ׳ יוצאים לפעמים מדאגה גדולה ואנחה . והם
 האותיות בומ״ף הס כנגד חוש השמיעה שבאה באדם ג״כבימי יניקתו מה שמתפעל בשמיעתו
 איזה שיר שישן על ירו. או שנבעת מקול גערה. ואחריו הוא מוצא הלשון דאותיותדטלנ״ת
 מכטא ג״כ התינוק גם קודם שיכול לצרף שארי אותיות הדבור רק דמבטא אותם כשיגדל
 מעט ומתהווה אצלו מחשבת מה ושכל קצת . רק שעדיין אין שכלו חזק כ״כ שיוכל לצרף
 כל האותיות. ולכן נקרא בעל הגיון בעל הלשון . וכן המספר לה״ר נקרא בעל הלשון מצר
 שהדבור שלו אס גם הס אותיות פורחות מ״מ תוכם רציף מכוון ושכל מה. ומשוליה לחוש
 הראי׳ כבעין ניכר השכל כמו עיני העדה. עיניך יונים. ואחריו הוא מוצא השיניים דאותיומ
 «״ס שי״ז נשמעין רק כשיש להתינוק שינים. ומשולה לחוש הריח דכמו הריח אע״פ שאינו
 גכנס למעי האדם ואינו ניזון ממנו מ״מ האדם נהנה ממנו מאד ומשיב את נפשו, והשכל
 החזק שלמעלה משכל הפשוט נקרא בשם ריח כמ״ש והריחו ביראת ה׳. כן הוא מוצא השינים
 כמו שריקה ״פייפען״ הוא ממוצא השיניס. ואף שאין שם שום דבור מ״מ כמוס בו מכוון
 חזק ועושה רושם גדול כמו שרקו ויחרקו שן. ואחריו הוא מוצא החיך ומשולה לחוש הטעם
 כמ״ש חיך אוכל יטעם לו. ואע״פ שהתינוק ממהר לבטא אותיות גיכ״ק גס בטרם יבטא
 אותיות זסשרץ ובומ״ף רק זהו מטעם שהחיך קרוב להגרון ויש להם שייכות והתחברות
 להדדי דהחיך מרגיש בצמאון הלב ויבשות הגרון כמ״ש דבק לשון יונק אל חכו בצמא. והלב
 נסעד וניזון ממה שהחיך טועם טעם טוב. ולכך כשאדם לועס איזה מאכל ונדבק ממנו
 ^°\Tr מסעידו שליש.וכן אנו רואים בחוש המישוש שהוא מקושר ומחובר לחוש הטעם.
 שש מ תענוג וטעם בדבר הממשש בי• ואע״ס שחוש המישוש הוא מגושם ודבר מעשיי
 לתענוג והטעם הוא ראשון לגילויי הנפש ורוחני מאד מ״מ הס מחוברים לאחדים . וכיון
 דנעו: מח״מן בסופן וסופן בתתלתן לכך מוצא החיך ממהר לפעול פעולתו מתינוק כמו
 הגרון. אמנם מ״מ אינם ניכרים לאותיות מד שמתנדל ומבין מה שאומר, אז האותיות גיכ״ק
 בשם חותיות יקראו ועד שיתגדל ויתחכם מעט אינם אותיות אלא הברה בעלמא בלי שום

 טעם



 פשר ברכות פ״א אגדתא יג
 ־טעה ודעת/וכן אנו רואיס בימי העיבור דהולד יש לו חוש המישוש מה ששואב בסרבו
 טעם המחכנ ממה שאמו אוכלת הלא שואב הוא טעס המובחר שבמאכל ולא גשמיות המאכל
 דחם הי׳ ניזון מגשמיות המאכל הי׳ נצרך לו לדחות הפסולת לחה והיתהאמו מתה מדיחוי
 הפסולת. ולכן יפוי גוף הולד וריחו וטבעו נעשים כמו המאכל שאמו אוכלת כידוע/ מה
 ׳*׳ח נתהווה כן ממאכל עצמו שהאדם אוכל. נמצא שיש בו חוש המישוש המעורב עם חוש
 הטעם רק בני שום טעם ודעת ובלי הרגש, משא״כ הוש הטעם בעצמו הוא בהרגש ובדעת.
 וזהו שדוד הי׳ דר בה׳ עולמות, דר במעי אמו ואמר שירה שהי׳ בו חוש המישוש להיות
 ניזון ממה שאמו אוכלת יהי׳ נעוץ סופו בתחלתו כנ״ל ויש בזה כוונה עמוקה בחיות הנפש
 ואמר פירה ברכי נפשי אח ה׳ וכל קרבי ונו׳ דהשבח הזה מורה על הזמן ההוא והפעולה
 ההיא. יצא לאויר העולם ונסתכל בככביס ומזלות. פי׳ שנתהווה בו התפעלות וחוש השמיעה
 ״א דער הער׳׳, אמר שירה ברכו ה׳ מלאכיו כו׳ עושי דברו שנתהווה אז בו מעט מעט
 הדבור. ינק משדי אמו ונעשה בו מעט הבנה וחוש הראי׳ ראי׳ דחכמה. ואמר שירה ברכי
 נפשי את ה׳ ואל תשכחי כל גמוליו כדאמר ד׳ אבהו. ראה במפלתן של רשעים שנתהווה בו
 חוש הריח להתרחק מן הרע והרשעים שריחם מבאיש. ואמר שירה יתמו חטאים ורשעים
 עוד אינם. סי׳ שנס עכשיו שישנם עוד אינם דרשעיס בחייהם קרויים מתיס. נסתכל ביום
 המיתה שאז תשוב נפשו אל ה׳ ותתענג מתורה ומצות שסיגל בזה העולם ואמר שירה ברכי
 נפסי כו׳ הוד והדר לבשת שהם לבושי המצות. ועוד בזה מילין לנבון דעת בענין התפשטות
 חיי הנפש בה׳ חלקים בה׳ זמנים. כמ״ש בזוה״ק־ זכה יהבין לי׳ רוח זכה יתיר יהבין ליי

 נשמה כו׳ וד׳׳ל :
 נא א״ר המנונא מי כהחכפ ומי יודע פשר דבר מי כהקב״ה שיודע לעשות פשרה בין ב׳
 צדיקים בין חזקיהו לישעיהו כוי. עיין בככותב עין יעקב פלמד זכות על המלך
 יעל הנביא שלא רדפו אחרי כבוד המדומה. רק שנחלקו בדין שחזקיהו סבר מלך שמחל על
 כבודו אין כבודו מחול וישעיהו סבר רב שמחל על כבודו אין כבודו מחול, ובזה צדקו דברי
 ישעיהו מחזקי׳ מלבד שלא יתכן ואין ראוי לנביא לזלזל בכבודו ללכת לבית המלך להוכיחו על
 דבר מה אם לא נצטווה על כך במאמר פרטי, ומזאת הפשרה נלמד כי קפידת הנביא היתה
 יוחר צודקח ולכן חלה המלך והנביא לא נצטער כלל עכת״ד. וקשה לי הא באמת הדין עם
 חזקי׳ שמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול ורב שמחל על כבודו כבודו מחול׳ ועוד מאי
 שייך בזה לשון פשרה. הא פשרה היא הכרעה לא הכל כדברי זה ולא הכל כדברי זה אל*
 דבר ממוצע כמו מים פושרין שאינן חמין ואינן קרין, וכיון שהראה הקב״ה שהדין עם ישעיהו
 אין זה פשרה אלא חיחוך הדין. ועיין בהרי״ף שמפרפ מי כהחכס קאי על הקב׳יה ומי יודע
 פשר דבר קאי על חזקיה וישעיהו כלומר שאפי׳ ישעיהו לא ידע פפר דבר חולי חזקיהו עד
 שאמר לו צו לביתך וגו׳, ולא ידע שנחלה רק בשביל הפשרה ע״כ. וקשה לי הא באמת היסה
 גזרה מאת ה׳ שימות חזקיהו׳ וישעיהו אמר לו כה אמר ה׳ צו לביתך כי מת אתה וגו/
 והיאך אמר שישעיהו טעה בזה. לכך נ״ל דבהא הוו פליגי חזקיהו וישעיהו. דהנה תנן אלו
 דברים שאדם אוכל סירותיהם בעוה״ז כו׳ כיבוד אב ואם והכנסת אורחים ובקור חולים כוי
 ותלמוד תורה כנגד כולם ופי׳ כנגד כולם נוכל לפרש על ב׳ אופנים, אופן הא׳ שבמצוה שאפשר
 לעשותה ע״י אחרים אין מבטלין ת״ת בשביל המצוה׳ אבל במצוה שאי אפשר לעפותה ע״י
 אחרים מבט;ין ת״ת בשבילה, ולא שאני לן בין ת׳׳ח שתורתו אומנתו ובין ת״ח שאין תורתו
 אומנחו׳ דדמי לסייס דחנן מפםיקין לק״ש ופירשו בגמרא חבירים המוסקים בחורה ואפי׳
 מי שתורתו אומנתו כדמסיק שם מהםיקין לק״ש שהיא מדאורייתא וא״א לעשותה מ״י אחרים.
 ועוד נול לח;ק בין מצוה שבין אדם למקום ובין מצוה שבין אדם לחבירו שבמצוה שבין
 אדם למקום רוא דבמצוה דרבנן אין מססיקין מדברי תורה אבל במצוה שבין אדם לחבירו
 אפי׳ בדרבנן מפסיקין מד״ת, ולכן שנו חכמים במשנתינו מצות שאינן מפורשין בתורה רק
 שיש להם סמך מקרא׳ כמו הכנסת אורחים ושארי מצות. ולכן לא שאני לן במשנתינו איזה
 ת״ת היא כנגד כולם דאין שום חילוק בין תורתו אומנתו או לא ובין ח״ח דיחיד לת״ע
 דרבים. דבמשנתינו מיירי כשהמצוה אפשר לעשותה ע״י אחרים. ואז דוקא ת״ת כנגד כולם.
 אבל המצוה שא״אעי״א בכ״ע קודמת. ואופן הב׳ דתלמוד תורה כנגד כולם סי׳ שיש בתלמוד
 תורה אופנים שמבטלין כל המצות הללו בשבילה׳ והיינו במי שתורתו אומנתו אובת״מדרנים
 א״צ להפסיק בשביל המצוה אפי׳ אס אי אפשר לעשותה ע״י אחרים. והא דפנים חברים העוסקים
 בתורה מפסיהץ לק״ש אפי׳ מי שתורתו אומנתו זהו דוקא בק״ש מצד קבלת עומ״ש ובת״ת

 של



 פשר ברכות פ־א אגדתא
 של תינוקות של בית רבן הא אימא במס׳ שבת (דף קי״טע״ב) בשם ד׳ל משמי, דר״י נשיאה
 דאין מבמלין תינוקות של בית רבן אפי׳ לבנין בית המקדש. וכ״פ בסוש״ע יו״ד סי׳ רמ״ה
 סעי׳ י״ג. אע״פ שבשביל צרכי רבים מבפלין אפי׳ ק״שכדאיתא בירושלמי ברכות וכ״פבאו״ח
 סי׳ ע׳ ס״ד. אלא ש״מ דת״ת דרבים בשביל תינוקות עדיפא וחמירא אפי׳ מק״ש/ וכן בהא
 דקי״ל מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול ורב שמחל פל כבודו כבודו מחול יש ג״כ ב*
 פירושים דלכאורה הא מאן מלכי רבנן. ומאי שנא בין מלך לרב. אלא ע״כ ל״ל דלרץ
 מחילת כבודם אינס חשובים כמלכים. אז אפשר לחלק בין רב לרב, דרב שתורתו אומנתו
 וזקן ויושב בישיבה הוא -ומה למלך שאין כבודו מחול. וכי אמרינן דרב שמחל על כבודו כבודו
 מחול הוא דוקא כשאינו חוסס ישיבה ואין חורחו אומנחו. אמ״ג דרכו הוא מ״מ כיון דלגבי
 אחריני אין כבודו דומה למלך לכך יכול למחול כבודו אפי׳ לתלמידו. והנה להקביל פני ת״ח•
 מצוה ולהקביל פני רבו חובה. ואפי׳ להקביל פני ת״ח שאין בזה אלא מציה, יכול אפי׳ משיא
 להקביל אע״פ שהנשיא אין כבודו מחול, כדאיתא בחגיגה (דף ה׳) דר׳ ור״ח מפו להאי מתא
 אמרי אי איכא צורבא מרבנן הכא ניזל ונקבל אפיה כו׳ א״ל ר״ח לרבי חיב את הכא ולא
 תזלזל בנשיאזחך כר חקפי׳ ואזיל בהדי׳ כו׳, אלמא דרבי אע״ס שהי׳ נשיא מ״מ מחל על
 מודוואזיל להקביל פני ת״ח וא״כ כ״ש אם הי׳ רבו בודאי הי׳ חוב עליז להקביל פניו..
 ואפי׳ מי שתורתו אומנתו, דה א רבי בודאי היתה חורחו אומנתו, כראיתא שא״לר״חלרגעל
 רבי שבשעה שמעביר ידיו על עיניו מקבל עליו טומ״ש. ולא חש לסמיכות גאולה לתפלה.
 אלא ע״כ דהי׳ תורתו אומנחו ופטור מחפלה. ומ״מ הי׳ יכול למחול על כבודו בשביל מצוה
 זו, אלא דמ״מ אין מזה ראי׳ שיהי׳ מותר לבטל ת״ת דרבים בשביל מצוה זו. דהתם רבי לא היו
 בני ישיבתו אצלו. והשתא נחזור לענינינז דבהא היו סליגי חזקיהו וישעיהו. חזקי׳ סברשמצוה
 שא״א לעשותה נרי אחרים מבטלין בשבילה אפי׳ ת״ח דרב«ס ואפי׳ מי שחזרתו אומנחו.
 וראיית פני מלך מצוםהיא, ומלך שמחל על כבודו אפי׳ להקביל פני רבו אין כבודו מחול;
 וסבר שישעי׳ צריך לילן אליו לקבל עליו עול מלכותו דמלכותא דארעא כעין מלכומא דרקיע
 וצריכה קבלת עול על כל עבדיו כמו ק״ש שמבטלין בשבילה אפי׳ ת״ת דרבים. וישעיהו סבר
 דת״ח שתורתו אומנתו וכ״ש ת״ת דרבים אין מבטלין אפי׳ בשביל מצוה שא״א לעשותה עיי

 אחרים, לכך לא רצה לילך אל חזקיהו, מה עשה הקנ״ה הביא יסורין על חזקיה כלומר שה!* -
א לא הי׳ בו אלא שחין כדכתיב ויאמר ישעיה! ה  רקיסורין בטלמא זלא חזלי אשר ימות ט ד
 ישאו דבלת כו׳ על השחין וימי, והכהו בשחין להראות לו שיש בו מדת הגאזה ושצריך
 להשפיל א״ע. כדאיתא בסוטה (דף ה׳) בשר כתיב בו ונרפא אדם לא כתיב בו ונרפא כלומר
 מי שהזא רך כבשר כתיב עליו ובפר כי יהי׳ בו שחין ונרפא, וכיון שלא חזר בו חזקיהו שלל!
 הקב״ה אליו ישעיהו הנביא לבקרו. וישעיהו אמר לו צו לביחך כי מת אתה מחולי זה אע״ס
 שאין נו כדי להמית, כדדריש ר׳ עוירא בסוטה שם כל אדם שיש בו גסות החח לסוף מתמעס
 כז׳ יכול ישנו בעולם ח״ל ואיננו ואם חוזר בו נאסף מן העולם בזמנו כו׳. ולפ״ז םעז
 שניהם חזקיהו וישעיהו, דגם ישעיהו טעה דהאדתנן ותלמוד חורה כנגד כולם הוא רוקאבמצוס
 שאפשר לעשותה ע״י אחרים, אבל לאבמצוה שא״א לעשותה ע״י אחרים כגון ביקור חולים
 חוזקי׳ פ״י ישעיהו דוקא,לאם יבא אדם גדול לבקר את החולה יגמול יותר חסד עסהחולס

 מאשר יבא איש הדיוט. והשתא ניחא הפשרה שעשה הקב״ה בין שתי סברותיהם :
 אמר לי׳ כבר נגזרה עליך גזרה . וקשה הא בעירובין (דף כ״ו) איתא ישעי׳ מאי בעי
 התם ארבב״ח אר׳׳י מלמד שחלה חזקיהו ובא ישעיהו להושיב ישיבה על פסחו. וסירש׳׳י
 שלא יהי׳ רשות למלאך המות להכנס שם. וכיון דלדעת ישעיהו ככר נגזרה גזרה ומאי

 יועיל אם לא יכנום בשעה זו או בשער זה המלאך המות. הא סוף כל סוף כבר גגזרס ,
 עליו גזרה. וי״ל דאחרישאמרלו חזקיהכך מקובלני כו׳אפי׳ חרב חדה מונחת טל צווארו
 של אדם. כלומר אפי׳ יצאה הגזרה מ״י נביא, אל ימנע אדם עצמו מן הרחמים. דאין לך
 דבר שעומד בפני התשובה ועוד דשערי דמעות לא מעלו . ולכך ויבך חזקיהו בכי גדול.
 הדר קיבלה מיני׳ ישעיהו. והלך לסייעו לבעל הגזרה. ועוד אפשר לומר שישעיהו לא הלך
 (מצור בפד מלאך המות בכדי שלא ימות כלל. אלא כדי שלא ימות ע״י מלאך המות כי אס
 בנשיקה. מפיון שעשה תשובה והתחרט וקיבל עליו לישא אשה כדאמר לי׳ השתא הב לי
 בדקר. א״כ אותה הגזרה שלא יחי׳ בעוה״ב בודאי נתבטלה ע״י המשובה ויוכל למות ע״י גשיקה ׳
ל בן אמוץ כלה נבואתך וצא. לכאורה הדבר תמוה שיגרש את מביא מניהו מל אשד ׳ * 
^ ע . וי״ל להגה המפרשים פירשו לכל המעשים שעשו הנביאים ג  גא אליו בשם ה׳

 נביאותם



 • פשר ברכות פיא אגדתא יד
 נביאזמם כמו כאשר הלך עבדי ישעיהו ערום ויחף, ועוד שארי נביאים שעשו מעשים לרמו:׳
 דברי נביאותם. הי׳ בכדי להוציא הנבואה מכח אל הפועל. דבלא המעשה יוכל הדבור להשאר
 בכח ובהעלם מבלי שיומשך למעשה. וזהו שחזקיהו נחירא שמא יעשה ישעיהו שום מעשם

 להוציא את הגזרה מכח אל הפועל ואז לא יוכל לבעלה. לכך א״ל כלה נבואתך וצא שלאי,
 תעשה ע״ז מעשה :

 לסוף יהב לי׳ ברחי׳ נפיק מינייהו מנשה ורבשקה יומא חרא רכבינהו אכתפי׳ לאמטויינהד
 לבי מדרשא אמר חד מינייהו חזי רישא דאבא למטוי בי׳ גלדאני וחד אמר כוי״
 לקרובי עלי׳ קרבנא לעכו״ם. חבפינהו בארעא כר מנשה חיה. לכאורה תמוה שלא המית
 אח״כ גס את מנשה דהא הי׳ מורד במלכות בדברו לאביו דברים כאלה. וי״ל דה״פ דחזקי׳
 נשא אוחם לביהמ״ד בכדי שמאור החורה חחזירס למוטב. והם אמרו לו שאדרבה שיחכמו כ״כ
 עד שיהפכו גם חכמת אביהם להתיר חזיר ולעבודת אלילים. וז״ש חזי רישא דאבא למטר
 ני׳ גלדאני כלומר ראוי שכל שבראש אבי להתיר חזיר . וחד אמר שראוי שכל שבראש אני
 להתיר תקרובת נרא. לכך חבטינהו בארעא . אבל לדונם מיתה אי אפשר דהא יוכלו לסרן
 דבריהם שלא אמרו רק שיש ביכולת החכמה להתיר דבר הפשוט בתורה לאיסור. כמו ר״מ

 הי׳ יכול לטהר את $שחבק״ן טעמים. אבל לא להורות הלכה למעשה :
 גג [ע״ב] נעשה נא עליית קיר קטנה. רב ושמואל חד אמר עליה פרוצה היתה וקירוה.
 וח׳׳א אכסדרה גדולה היתה וחילקוה לשנים. לכאורה באיזה ענין סליגי

 מאידהוה הוה. ונ׳׳ל דבהא סליגי דאיחא לקמן בס׳ אין עומדין א״ר כהנא-חציף עלי מאן;
 דמצלי בבקמא. ופירש״י בבקעה שכשהוא במקום צניעות חלה עליו אימת המלך ולבו נשבר
 ע״כ ומהרש״א פי׳ דלעיל אר״ח אל יתפלל אדם אלא בבית שים בו חלונות כו׳ וטעמי׳

/ מקום סתום.  הואדלא כסירש״י שס דפי׳ כדי שיסחכל כנגד השמים ולבו נכנע אלא דאס יהי
 לא תעלה משם התפלה כמ״ש סכות בענן לך כו׳. והיית אומר שלהתסלל בבקעה במקום
 היוחר פרוצה מוחר בודאי. ע״ז אמר חציף עלי מאן דמצלי בבקעה ע״כ. ונפקא מינה בין
 רש״י למהרפ״א לרינא. דלרפ״י הא ראמר ר״ח אל יתפלל אדם אלא בבית שיש בו חלונות
 הקא קאמר חלונות, אבל בעלי׳ פרוצה מלמעלה אסור להתפלל. וטעמי׳ משום דכשמסתכל
 בחלונות יזכור שהקב״ה משגיח מן החלונוח. פי׳ בזמן סאין ביהמ״ק קייס ויפראל הם
 בגלות הקב״ה משגיח מן החלונות ומביט כאדם המביט בחלון ומצפה לאור היום או מל
 בנו יחידו שישוב אליו. והמהרש״א סובר דחלונות לאו דוקא אלא שלא יהי׳ בית סתום .
 זא״כ בעלי׳ פרוצה מלמעלה מותר להתפלל. וטעמי׳ דכמיב שאו מרום עיניכם וראו מי ברא
 אלה כו׳. ולכן כשמסחכל בצבא השמים נעשו מוחו ולבו פתוחים לעבודת הבורא. אבצ
 כשהמקום סתום נעשו מוחו ולבו מטומטמים . וזהו סכות בענן לך כלומר כמו הענן
 מסתיר על צבא השמים כן הלב מסתיר מעבור חסלה . אבל בעלי׳ סרוצה שנראים צבאי
 השמים מלמעלה מותר להתפלל. אלא דבבקעה מצד שכולה כרוצה אסור להתסלל דלבו פונה

 לכל הרוחות שבעולם. כלומר לכל עניני העולם. ולפ״ז בהאפליגי נמי רב ושמואל חד אמר־
 מלי׳ פרוצה היתה והי׳ אסור להתפלל בה כרש״י, ולכך קירוה ועשו בה חלונות . וח״א
 אכסדרה גדולה היתה. והי׳ אסור להתפלל בה מצד שממנה הולכיס אל חדרי הבית והמתפלצ
 שם יהי׳ דעתו לעניני הניח. ולכך חלקוה לשנים. אבל אס היתה עלי׳ פרוצה הי׳ מותר

 להתפלל שם אפי/ בלא קירוי ובלא חלונות כמהרש״א :
 עובר עלינו חמיד. אריב״ח כו׳ כל המארח ת״ת בתוך ביתו ומהנהו מנכסיו מעלה עליו׳
 הכתוב כאלו הקריב ממידין. נ״ל דדייק מדכתיב חמיד דמשמע לכאורה שעינה צרה
 ח׳׳ו במה שהוא עובר עליהם תמיד. לכך מפרש דאמרה שמה שעובר עלינו הוא כקרבן תמיד.
 חנן התם אמר להם הממונה כו׳ אמר מר וקורין עפרת הדברות כו׳ אר״י אמר שמואל
 אף בגבולין בקשו לקרות כן אלא שכבר בטלום מפני תרעומת המינין. ופירש״י שלא״
 יאמרו לעמי האיץ אין שאר תורה אמת תדעו שאין קורין אלא מה שאמר הקב״ה ושמעו
 מפיו בסיני עכ״ל. ולשון תרעומת לא נהירא לפירושו לכאורה, דלשון תרעומת משמע כדי
 שלא יתרעמו. לכך נ״ל דה״פ שלא יחרעמו על מה שאנו מחזיקין אותם בכופרים . ואנו
 בעצמנו קורין רק עשרת הדברות . ואס יתרעמו בפני ממי האח לא ידעו להשיב להם̂־

 שבעשרת הדברות נכללו כל התרי״ג מצות :
 גו [דף י״ב] אמר רבה בר חיגנא סבא משמי׳ דרב. כל מי שלא אמר אמת ויציב שחר̂י

 ואמת ואמונה ערבית לא יצא ידי חובתו. שנאמר להגיר בבקר חסדד׳
 ואמונתך



 פשר ברכות פא אגדתא
 ואמונתך בלילות . ופירש״י אמת ויציב ברכת אמת ויציג כמו שתקנוה וכן אמת ואמונה
 ערבית ע״כ. ור״ל דלא קאי על כל הברכה רזה פפיטא דאם לא אמר כל הברכה דאמת
 ויציב דלא יצא ידי חובתו כיון ־תיקנוה. אלא קאי על לשון הברכה דאם לא אמר בלשון
 שהקנוה דהיינו בלשון אמת ויציב שהרית ואמת ואמונה ערבית לא יצא ידי חובתו. שנאמר
 להגיד בבקר חסדך וכדכתבו התום׳ דבבקר קאי על גאולת מצרים. ואמונתך בלילות כגלות
 האמונה על גאולה העתידה. וצריך להבין למה דוקא בעינן למימר תיבת ואמונה. הא בענין
 הברכה משמע אמונה. ואי משוס דקרא כתיב ואמונתך בלילות- א״כ אמאי אין אנו מזכירים
 בבוקר תיבת חסד כדכתיב להגיד בבקר חסדך. לכך נ״ל בהקדם לפרש מאי דכתיב והאמין
 בה׳ ויחשבה לו צדקה . דהוא תמוה איזו צדקה יש לו בזה שהאמין בה׳ מה ששמע מסיו
 ית׳. ונ״ל דה״פ כשהוציא הקב״ה את אברהם החוצה ואמר לו ספור הכוכבים ואמר לו כה
 יהי׳ זרעך כמו הככבים, תמה אברהם דא״כ באיזה זכות יגאלו בניו מגלות המר הזה.בשלמא
 חס היו בניו כעפר הארץ כמו^ברט ה׳ מקודם, וטבע העפר להחדבק יחד ט״י מיס .
 וכן היו ישראל ג״כ באחדות, וממילא היו נותנים צדקה לעניים והיו מחזיקים ידי המטיס.
 כמו שאדם נותן מאכל לפיו להשביע את לבבו הרעב, או עושה אמבטי לרגליו לרפאות חולי
 שבראשו והוא מצד שהוא גוף אחד וכל האברים שייכים להדדי ותלויים זה בזה, כמו כן
 היו נותנים צדקה בלב שלם כמו שנותנים מזון לעצמם ולגופס והיו נפדים בזכות הצדקה..
 כמ״ש ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה. אבל כיון שאמר לו הקב״ה שבניו יהיו כמו הככבים
 שהם נפרדים זה מזה ואין להם התאחדות, א״כ לא יהי׳ בהם מדת הצדקה ובמה יגאלו.
 ע״ז הבטיח לו הקב׳׳ה כגהי׳ בגלות זה המונה בלב ישראל ובזכות האמונה יגאלו כמו בצדקה.
 דאמרז דל בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחי׳. ודש והאמין בה׳ כלומר שנטע
 בקרבו ובקרב זרעו מדת האמונה ויחשבה לו צדקה. שחשב לו ה׳ האמונה לצדקה שבזכותה
 יגאלו. וכן ביעקב שהבטיחו הקנ״ה על גאולת מצרים ועל גאולה העתידה כמ״ש ואנכי אעלך
 גם עלה . ואמר לבניו לפני מותו האספו ואגידה לכס ט׳ הקבנו ושמעו כו׳ ושמעו אל
 ישראל אביכם. ויש בזה הרבה כפלי לשון במלות שונות. ונ״ל דה״פ. אמר להם האספו ואגידה
 לכם כו׳ כלומר אם תהיו כמו בעת אסיפה להסיע: בדבר מה שאין דעותיכם שוות זה
 אומר בכה וזה אומר בכה. אזי ואגידה לכס את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. כלומר דברים
 קשים כגידים יקרא אתכם באחרית הימים. לכן העצה היעוצה הקבצו ושמעו בני יעקב, כלומר
 שתהיו בקיבה א׳ ובדעה אחת. ואם לא אזי לכל הסחות ושמעו אל ישראל אביכם שתקראו
 שמע ישראל ויהי׳ לכם אמונה שלימה. ובזכות זה תגאלו. ובהט אתי שפיר המימרא כאן .
 >ל מי שלא אמר אמת ויציב שחרית כו׳ שנאמר להגיד בבקר חסדך וגו׳ כלומר בבוקר קאי
 v סל גאולת מצרים שהיסה קודם מתן תורה רק בזכות האבות כמ׳יש תתן אמת ליעקב תסד

 לאברהם . ע״ז אנו אומרים שחרית אמת ויציב.פי׳ ויציב כמו קמה אלומתי וגס נצבה שזכות
 •אבות קמה וגס נצבה לנו. דהי׳ קודם מתן תורה. אבל בערבית בגלות החשוך הזה נצרך
 לומר אמת ואמונה כלומר שתי העצות שנתן יעקב היינו האחדות שהוא כסי האמת. והאמונה

 בה׳ שאע״ש שיתמהמה חכה לו כי בוא יבא :
 נז [ע״ב] א״ר אבהו ב״ז אר״י ב״ז בקשו לקבוע פרשת בלק בק״ש כו׳ מ״ט כוי אלא אר״י
 בר אבין משום דכתיב בי׳ כרע שכב כו׳ מי יקימנו. ופירש״י דדמי לובשכבך
 ובקומך שהקכ״ה שומרנו נשכבנו ובקומנו עכ״ל. ולכאורה קשה דמקרא זה לא משמע רק
 דהשכיבה תהי׳ בשלוה שלא יהי׳ מי שיקימנו ולהפיר מנוחתו. לכך נ״ל לפרש הכתוב כרע
 שכב כארי כלומר ישראל כשהם שוכבים אינם שוכבים אלא כארי שהוא כורע תחלה ואח״כ שוכב
 כך ישראל חורין את שמע ומתפללים ערבית ואח״כ שוכבים, מי יקימנו כלומר בקומו יזכור
 מי ברא אלה וזה יקימנו, שיתגבר כארי. דהפםוק שאו מרום עיניכם וראו מ״י ברא אלה
 • יקימנו כארי להתגבר לעבודת הבורא. וא״ש דקאי על ק״ש של שחרית ועל ק״ש של ערבית:

 היה קורא פרק ב,

 ס [דףי״גע״כ]תניא סומכוס אומר המאריך באחד מאריכיןלו ימיו ושנותיו. ולכאורה היאך
 היא מדה כנגד מדה. דזהו רק לשון נופל על לשון, אבל באמת לא דמיין
 מדד דהאריכוח באחד הוא להמשיך האותיות ולא שיאמר רוב פעמים אחד, ואריכות ימים
-׳׳מאחב ימים ושנים. ולא שימשכו הימים כל יום כיסי׳ ארוך. לכך ליל לפרש. דהמאריך

 באחד
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 באחד הוא שמאמין באמונה שלימה דגם בדלי״ת כלומר בד רוחות העולם שהם בגבול ותכלית
 ה שם האל״ף שהוא אחד האמת הבלתי בעל גבול ותכלית, לכך מאריכין לו ימיו ושנותיו שלא

 יהיו ג׳׳כ בגבול ותכלית וד״ל:
 פא [דף ס״ו ע״ב] אמר עולא כל הקורא ק׳׳ש בלא חפילין כר ור״ח ב״א אר״י כאלו
 הקריב עולה בלא מנחה וזבח בלא נסכים, ופירש״י כמו שבעולה
 חייבו הכחוב להקריב עמה מנחה אף זה הקורא בלא תפילין אינו גומר את המצות, עכ״ל.
 ופירושו סחוס וחתום דאי משום דבלא תפילין אינו גומר את המצות הל״לשהוא כאלו נתח את
 העולה ולא הקריבה או משל אחר ששייך כשלא גמר את המצוה שהתחיל. לכך נ׳׳ל דענין הק״ש
 ותפילין הם ממש כמו עולה ומנחה או כמו זבח ונסכים, דבק״ש מקשר כל מחשבתו ונפשו
 לאחדות הבורא ית׳ והוא כמו עולה ובתפילין ממשיך שגם הקב״ה מניח תפילין וכתיב בהם
 ומי כעמך ישראל גוי אחד וגו׳ והוא כמו מנחה הנאכלת לכהניס ג׳׳כ, או נוכל לומר שבק״ש
 ממשיך קדושתו ית׳ למטה ומראה שעיקר מלכותו ית׳ הוא למטה בד׳ רוחות העולם
 ובתפילין מקשר מוחו ולבו לעבודת הבורא, והוי כמו זבח ונסכים, דהזבח נאכל לכהנים׳

 ולבעלים ג״כ, ונסכים כולם ל״ה :
 ואר״ח ב״א אר״י כל הנפנה ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא ק״ש ומתפלל מעלה עליו הכתוב
 כאלו בנה מזבח והקריב עליו קרבן, שנאמר ארחץ בנקיון כפי וגו׳. ולכאורה מנ״נ
 מקרא זה כל הדרשה הא שם לא משמע רק רחיצת כפים וסיבוב מזבח. ונלע״ד דה״פ כל
 הנפנה כלומר כל מי ישיש לו חשבון הנפש לזרוק הפסולת לחוץ ר״ל לעזוב ולהשליך כל המעשים.
 ודבורים ומחשבות אשר לא ל״ה המה. ונוטל ידיו כלומר שמגביה ע־יו למעלה מראשו כמו
 האדם בשמעו דבר שנוגע לו עד הנפש. ור״ל דנגעה עד נפשו שרע ומר עזבו את ה׳.
 ומניח תפילין וקורא ק״ש ומתפלל, כלומר שמקשר ומשעבד מוחו ולבו ומחשבתו ודבורו ל״ה
 הוא כאלו בנה מזבח אדמה, כלומר שעשה מגופו שהוא מיסוד העפר כלי להקרבת קרבן
 ל״ה לפרוף נפשו הבהמית כלומר רצונו הבהמית ותאוות זרות, ויליף זה מדכתיב ארח:
 בנקיון כסי כלומר בנקיון לאחר שאנקה עצמי מכל סיג ופסולת שמצד הנה״ב אז ארחץ כפי
 ואפרוש אותס בטהרה ואסובבה את מזבחך ה׳, ומדכתיב מזבחך ה׳ ולא כתיב סתם מזבח.
 ש״מ דקאי על לב נשבר שהוא מזבח ה׳. כמ״ש זבחי אלהים רוח נשברה וגו׳. תדע דםעיך
 לי׳ לשמע בקול תודה ולא אמר להקריב תודה, ומהו קול התודה, אלא ע״כ דקאי על רות.

 נשברה והוא הקול היוצא מהתודה שהוא צעקת פנימית הלב :
 םב א״ר חמא ב״ח כל הקורא ק״ש ומדקדק באותיותיה מצננין לו גיהנם, שנאמר בפרש
 שדי וגו׳ וסירש״י אס תפרש שדי ותבדיל תיבות של מלכות שמים מלכים בה התורה
 אשר בה מלכים ימלוכו תשלג ותצנן לך את צל המות עכ׳׳ל. והא דסירשיי שהתורה תשל;
 בצלמון וכאן מיירי בק״ש. י״ל דקורא ק״ש בעונתה לא גרע מקורא בתורה כדאמר ר׳ מכי
 לעיל (דף י׳ ע״ב) דקורא ק״ש בעונתה גדול מקורא בתורה. אלא דקשה לי אמאי אינה מצלת
 לגמרי מדנה של גיהנס ורק שמצנניס לו גיהנם. לכך נ״לדהכא מיירי בקורא ק״ש בלא כוונית
 הלב כרשפי אש האהבה ל״ה אלא שמדקדק באותיותיה לאומרה מלה במלה. ולכן יורד לגיהנם
 של שלג. וזהו שמצנניס לו גיהנם. דהנה כתיב אורך ימים בימינה וגו׳ כלומר אס לומד התורה
 לשמה, ואורייתא וקונ״ה כולא חד והקב״ה הוא בלתי במל גבול וגם התורה ארוכה מארן
 מדה וגו׳ לכך נוחל ג״כ אורך ימים, אבל בשמאלה עוכר וכבוד כלומר אם לומד התורה
 שלא לשמה רק בשביל סוס פני׳ שהיא בגבול ותכלית אזי נוחל רק עושר וכבוד שהם ג״כ
 בגבול ותכלית. וזי׳ש מימינו אשדת למו. כלומר אס לומד התורה לשמה שהוא מימינו תהי׳
 התורה אש ששורף כל האשים אפי׳ האש של גיהנם. אבל כשלומד שלא לשמה בקרירות אזי
 מצננת לו הגיהנס בנפלו שם ולא ינצל מגיהנס לגמרי. דמה ענין גיהגס הוא ככור של צורף
 זהב שמצרפין בו הזהב מהסיגים והוא כשמשליך בהכור עופרת וטבע העופרת לבלוע את
 הנחושת שהס סיגי הזהב והכור בולע את העופרת אחרי בלעו את הנחושת, כך הוא בנפש
 היורדת לגיהנס להתצרף שם מחלאתה וזוהמתה שהם הסיגים והנחושת שמצד הנחש, על דרך
 מ״ש צללו כעופרת במים אדיריס דטבע העופרת מנד כובדה ליפול בעומק והעופרת מושך
 אחריה את הנחשת שהיא סיגי הנפש ויושלכו במצולות ים כל חטאתי׳, אולם אס הנפש נתלבשה
 בלבושים קדושים כמו דבור הק״ש והתורה שאינם סיגי נחושת שאינם מצד הנחש, אלא שהיו
 מצד איזו פני׳, הוי רק כמו הזהב המלוכלך מבתו; ועלחה בו חלודה. דתקנתי׳לגררו בסט:
X קי וחלק ולשפשפו מבתו! ואז נעשה הזהב עמר כמו שהי׳, כך הוא בנפש זהו גימכ 

 פלג
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 : שלג שמשפשפים בה את הנפש מבחוץ מחיצוניות לבושי,. וזהו שיליף לה מכתוב זה בפרש שדי
 ־׳שם שדי הוא שאמר לעולמו ד, והוא מורה על בריאת הגבול והתכלית בעולמו. ור״ל בקראו
 ־שמותיו של הקב״ה רק בשביל פני, גבולי ותכליתי, אלא דמ״מ מדקדק באוחיותיה שיהי׳ הדבור
 טהור אף דהכוונה היא לא כדיאומ, מלכים בה התורה שכתוב בה בי מלכים ימלוכו, כלומר
 כדכתיב בשמאלה עושר וכבוד. דעושר וכבוד נקרא בשה מלוכה כמו בר״סמי שהחשיך דדרשו
 !כבוד מלכים חקור דבר שאין לכסות דבר בשביל עושר אדם וחשיבותו כדפירש״י שם. תשלג
 בצלמון יהי, בגיהנם של שלג, וזהו מצננין לו גיהנס, כלומר בלי היתוך הנפש רק לגררה

 ולשפשסה מבחוץ מצלמות שהוא צל המות המסתיר על אור האלהי שבהתורה והק״ש :
 [דף ט״ו ע״ב| ר׳ אמי ור׳ אםי הוו קא קטרי גננא לר, אלעזר אמר להו אדהכי והכי איזל
 ואשמע מלתא דבי מדרשא ואייתי ואימא לכו אזיל אשכחי׳ לתנא דתני קמי
 ־ דר״י קרא וטעה כף א״ל ר״י לא שנו אלא דלא פתח בלמען ירבו ימיכם אבל פתח כו, סירכי׳
 נקיט ואתאי, אתא ואמר להו, אמרו לי, אילו לא באנו אלא לשמוע דבר זה דיינו. ולכאורה
 הדברים תמוהים שאמרו אלו לא באנו אלא לשמוע דבר זה דיינו דמשמע שיש בדבר זה כדאי
 להתבטל כל היום מתלמוד תורה. לכך נ״ל לפרש דהס דאגו אם מותר לבטל ת״ת בשביל
 תיקון החופה וכששמעו לימוד זה שמחו שעשו כהוגן, והוא דהנה תנן בריש קידושין האשה
- נקנית בג, דרכים בכסף בשטר ובביאה. וסם (בדף ה׳ ע״א) א״ר הונא חופה קונה מה״ו כו,
 • אמר רבא שתי תשובות בדבר חדא דשלש תנן ד׳ לא תנן ועוד כלום חוסה גומרת אלא ע״י
 sקידושין כו, וא״ל אביי כו׳ רב הונא נמי הכי קאמר כו׳ חוסה שגומרת אחר כסף אינו דין

 שתקנה. הרי דחופה אינו קונה רק שגומרחהקנין. וכיון דחופה אינו קונה א״כ לא זהו עיקר
 הנישואין והקנין, ואפשר שאסור לבטל מת״ת בשביל זה, וכיון ששמעו מה שאמר ר״י על הא
 דתנא קרא וטעה יחזור כו׳ לא שנו אלא שלא פחח בלמען ירבו אבל סחח כו׳ סרכי, נקימ
 ־ ואסאי, אמרו שעכשיו די להם במה שנאו לעשות החוסה ואינם דואגים עוד מביטול ת״ת.
 דהנס הקנינים שהאשה נקנית בהם, כסף אסרתה אכולי עלמא אע״פ שהוציאה כבר הכסף
 ־ וגם לא נםיחד עמה כלל מ״מ אסורה לכל העולם. שער ג״כ אע״פ שלא נתייחד עמה מ״מ
 :זוכרת האותיות שהיו כתובים בשטר הרי את־מקודשת לי. והדברים האלה הם תמיד לנגד
 מיני, לזכרון לבל תשטה אחרי איש אחר, וביאה הא נתיחר עמה והיו לבשר אחד, והחוסה
 גומרת אלה הקניניס, דכיון שנכנסה עמו לחופה נשאר בה הרושם לזכרון תמיד שלא תטלבה
-לשום אחר בעולם. והנה באבות שנינו על ג׳ דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה
 ־ ועל גמלות חסדים. דהאשה שהיא כנסת ישראל נקנית להקב״ה בג, דרכים, בכסף הוא נדקה
 וגמ״ת. ושטר הוא אותיות התפלה וביאה הוא יחוד התורה כמ״ש ביום חתונתו זה מ״ת, או
 לשטר הוא תורה שבכתב. וביאה היא תפלה שבאה במקום קרבנות כמ׳׳ש וביוס שמחת לנו
 ־ זה בנין ביהמ״ק. והנה איש הישראלי מקיים שלשתן בכל יוס, כמו ר׳ אלעזר יהב פרועה
 לעני והדר מצלי אמר אני בצדק אחזה פניך, הרי גמ״ח, וק״שהיא תורה ותפלה היא עבודה,
 והחופה היא משל הדברי חיבה והתקרבות שאחר התפלה תהלה לדוד וקדושה דסידרא. שגומרת
 כל הקטנים דק״ש ותפלה והצדקה שקודם ההפלה, שפועלים בו גס לאחר התפלה רשימה
 J למזכרת על כל היזם גס כשיהלך בעסקיו. והנה ר׳ אמי זר, אסיסברו מקודם שעיקר המקשר

׳ עמודים הנ״ל הוא עמוד התורה שהוא עמוד התוך. וכן כתיב והגית בה יומס זלילה,  מ
 וכיון דשמעו דאפי׳ ק״ש אם הי׳ שלא בכוונה דהא טעה ואינו יודע להיכן טעה וכיון שפתח
 בלמען ירבו ימיכם אמרינן דסרכי׳ נקיט ואחאי ואזלינן אחר הרגל הלשון, אלמא חכרון
 • •הדברים בדרך רשימה ג״כ סגי, וא״כ החופה שהיא גמר הקנין היא העיקר מחמת שעל ידה
 ־מאר הרושם והזכרון מאהבה הקודמת שהיו קשורים ומוקפים בה, וכיון שהיא גמר הקנין
 «העיקר שפיר עבדי שביטלו ת״ת בשביל עשיית החופה. ואפשר לומר דרמיזא באגדתא זו בג׳
 שמות האמוראים האלה כל הג׳ דרכים הנ״ל, והוא, אמי הוא דבור מלשון אמינא אימא. והוא
 י דבור התורה, אסי הוא רפואה וצדקה, בצדקה יכופר עון, ואלעזר הוא תפלה להתפלל לאל

 שיהי׳ בעזרו. כן יש לפרש בדרך אפשר, והרחמן הוא יצילני משגיאות :
 TD אטד רב כל הנותן שלום לחבירו קודם שיתפלל כאלו עשאו במה שנאמר חדלו לכם מן
 האדס אשר נשמה באפו וגו׳. עיין במהרש״א וברי״ף שנדחקו מאד בסירוש הדברים
 והנךחה נענ״ד לקשה ליי לרב הכתוב חדלו לכם מן האדם בה״א הידעה, דהליל חדלו לכם
-מו אדם, ועור מאי הוא אשר נשמה באפו, וכי יש לך אדם שאין נשמה באפז בעודו. חי, ועוד
 דבתיב כי במה נחשב הוא, האומנם אין לאדם שום חשיבות, הא שנינו באבות והוי שטל

 רוח



 פשר ברכות *ב אגדתא טו
 ־רוח בפני כל אדם. לכך דריש לי׳ לקרא הכי חדלו לכם מן הארס, שגמרא ארם בעבור
 שלוקח מן האדמה ועפר יסודו, אשר נפמה באפו כלומר שאין לו חשיבות רק מצד הנשמה
 שבאסו, ובגופו אין שום חשיבות דעפר בעלמא הוא. כי במה נחטב הוא כלומר כי אם
 תחשבנו מחמת גופו הלא תחשבהו לבמה אשר מקריבים עליו הבעל חי, כן תחשוב את הגו!<

 לבמת אדמה ותקריב עליו נשמתו להמשך אחר תאוות הכבוד המדומה :
 0ה א״ר יונה א״ר זירא כל הלו שבעה לילות בלא חלום נקרא רע שנאמר ושבע ־ילין בל
 יפקד רע כר. וצריך להבין מנ״ל להוציא הקרא מפשוטו ולומר אל תיקרי ושבע
 גו׳ מאי דוחקי׳ למימר אל תיקרי . ונ״ל דקשה לי׳ לפי פשוטו דמשמע שבאם ילין כשהוא
 שבע בל יפקד רע . ורע נקרא עון קרי כמ״ש בזוהר ובר״ח שער הקדושה פ׳ י״ז דמפני
 כך נקראו ער ואונן רע בעיני ה׳. א״כ הא חזינן להיפוך ממש דאכילה מרובה מביאה לירי
 יקרי ת״ו. ואם כפי פשוטו הי׳ צריך לכתוב רעה דלא יפקד רעה . אבל רע משמע דקאי על
 האדם שהוא רע • אלא ע״כ צ״ל דאם שבע ילין בל יפקד הוא רע, וא״כ תיקשי לך דאדרבה
 אם לא נפקד בטומאה אע׳יפ שלן כשהוא שבע הא נקרא קדוש כדאיתא באלישע הנביא לעיל
 קדוש הוא מנא ידעה ומשנינן סדין של פשתן הציעה לו על מטתו ולא ראה עליו קרי . אלא
 ע״כ צ״ל דבל יפקד הוא בחלומות ולא בטומאת קרי. וא״כ תיקשי לך הא זהו נגד הטבע
 דדוקא אס ישן אדם כשהוא שבע אזי נופלים בו חלומות והרהורים. לכך הוכרח להוציא הכתוב
 מפשוטו ולדרוש אל תיקרי ושבע אלא ושבע. דכל מי שלן שבע לילות ולא נפקד בחלומות
 נקרא רע. וטעמי׳ הוא דהנהז"־החלומות'־י־ באין ע״ס הרוב מהמחשבות שאדם חושב בשעת
 אכילה דאז עולה אד וקיטור מהלב אל עורקי המוח ונרשמים שם הרעיונות שחושב. ואח״כ
 כשיישן ורעיוניו "מחקבצים ושוטעיס בלא סדרים כי איננו אז בשכלו לסדר המחשבות בסדר
 נכון, מזה נתהוו חלומות שונוח . והאדם שאוכל ואינו מחשב שום מחשבה בשעת אכילתו
 מצד שהוא רעבחן וכל מחסבתו ומעיינוהם בהאכילה שלפניו, .אינו חולם בלילה שום חלומות.
 ־דהא לא חשב בדבר מה. ואם לן שבע לילות רצוסות בלא חלום ובשבע לילות על כרחך היי
 גם ליל שבת. נמצא דגם בשבת לא חשב שום מחשבה קדושה רק שחשב בתאוות האכילה זהו
 •נקרא רע . דהאדם צריך לחשוב מחשבות טובות השייכים לנפשו אז. דאורח טוב מהו אומר
 כל מה שטרח בעה״ב (זה הקב״ה) לא טרח אלא בשבילו וצריך להודות להקב״ה על הכל:
 [דף ט״ז ע״ב] ר״א בתר דסיים צלותי׳ אמר הכי יהי רצון כו׳ שתשכן בפורנו אהבה ואחות
 שלום וריעות ט׳. נלע״ד דנצרך לכך משום דאיתא בתענית (דף ד) האי
-צורבא מרבנן דרתח אורייתא הוא דמרתח לי׳. ומ״מ לא טובה היא מדה זו. לכן התפלל
 שאחר הק״ש והתפלה ברשפי אש דהוה ג״כ כמו התורה שהיא אש דת ומרתיח את האדם.

 לא יהי׳ בו מדת הכעס. אלא שתשכן בפורנו אהבה ואחוה כו׳ :
 ד׳ יוחנן בתר דמסיים צלותי׳ כוי. התפלל שבעה לשונות של תפלה שתעלה תפלתו בשבעה

 רקיעים לרצון לפניו ית׳ :
 ר׳ זירא החפלל שלא נחטא ולא נבוש כו׳ דלא סי׳ בטוח כ״כ בתפלתו שתעשה בו רושם גם

:  לאחר התפלה שישאר דבוק ומקושר להקב״ה. ואלמלא הקב״ה עוזרו מ׳
 ור׳ חייא התפלל שתהא תורתך אומנתינו והיא חצילנו מכל חטא ועון :

 רב בתר צלותי׳ אמר הכי. י״א פעמים חיים כנגד י״א מדות טובות שהזכיר דוד המע״ה
 בתהלים פרשה ס״ו הולך תמים ופועל צדק כו׳ וסיים עושה אלה לא ימומ לעולם.
 והי״א פעולות טובות ההם מכוונים ממש כנגד הי״א פעמים חיים שהזכיר רב בתפלתו זו:
 רבי הזכיר בתפלתו עשרה דברים כנגד עשרכחות הנפש, והרבה חשיבות יש במספר עשרה:
 דב ספרא התפלל שכל תפלתינו על צמיחת קרן דוד ועל בנין ביהמ״ק יפעלו שיהי׳ מתוך
 השלום ולא מתוך מלחמה כמ״ש אין בן דוד בא אלא מתוך השלום, ואז לא יהי׳

 גם קטיגוריא בין תלמידי חכמים :
 דבי אלכםנדרי התפלל שיעמידנו בקרן אורה. פי׳ קרן הוא המחבר שני כתלים למשל או
 שתי רוחות כמו קרן דרומית מזרחית הוא המקצוע שמחבר כותל דרוס עם
 כותל מזרח, והתפלל שיחבר אותנו אור וטוב ומחמת הטובה נתאחד, ולא שיחבר אותנו ח״ג

 חושך וצרות שיכריחו אותנו להתאחד :
 יד׳ אלכםנדראי התפלל שיעזור לנו ה׳ על פנימיית הרצון לעבודתו, וזה יביא ליד רצון
 המוחלט, דאית רצון שהשכל עומד לנגדו ומבטלו. ובהט ניחא התנצלות
 •שלו משאור שבעיסה ותפלתו על הכנעת היצר שהוא לכאורה נגד הבחירה והא הכל בידי

 שמים



 פשר ברבות פיב אגדתא
 שמיס חוץ מיראת שמים. אלא שמבקש עזר ה׳ על המשכת פנימית הרצון של נפשו. שלא יוכל

 שכל זר לבטלו :
 ר׳ יוחנן כי היה מסיים ספרא דאיוב אמר הכי סוף ארס למות וסוף בהמה לשחיטה והכל
 למיתה עומדין אשרי אדם שגדל בתורה ועמלו בתורה וגדל בשם טוב ונפטר בשם
 טוב ועליו אמר שלמה בחכמתו טוב שם משמן טוב וגר. ופירש״י כי הוה מםייס ספר איוב
 מ״ש שאיוב נפטר בשם טוב. ועיין במהרש״א, והפירושים דחוקים מאד. ונלע״ד דה״פ ר׳
 יוחנן אמר דאחרי כל הויכוחים שהיו לרעי איוב עמו לקבל היסורין באהבה ולא יכלו לו. אמר
 שיש ויכוח עוד אחד על כולם שאם היו אומרים לן זה כבר הוא מנוצח. והוא סוף אדם למות
 וסוף בהמה לשחיטה וככל כו׳. ר״ל הלא נעיין על סוף ותכלית כל דבר ונדע למאי הוא
 עיקר ותכלית בריאותו בעולם, ומה סוף ותכלית האדם הוא למות דאז רוח האדם העולה
 רוא למעלה אחרי אשר ישלים חוקו הקצובה לו במספר שניו לעשות ולתקן מה שמוטל עליו.
 תדע דאס מת אדם כמות כל האדם אס נער ואס זקן מתנחמין עליו ואומרים שכך היו
 מספר שניו קצובים, אולם אס נהרג אדם לארץ לא יכופר לדמו וגו׳, מצד שהמיתוהו בלח
 פתו דהי׳ יכול לעשות עוד מה שהי׳ מוטל עליו. וא״כ כיון דתכלית האדם הוא בסוף ימיו
 כשעולה רוחו ותשוב אל האלהים אשר נתנה, מאי איכפת לי׳ אם ימי חייו שעברו היו טובים
 או רעים. והוא כמו למשל אדם הנוסע ליום השוק לקנות סחורה הלא כך הוא דרכו להתאכסן
 קרוב להשוק במקום שיראה כל הסחורות :נדרשות לו וימצאם בקל אף אם בית המלון אינו
 לפי טבעו וכבודו, ולא יתאכסן באנםניא נהה ומהודרת ורחוקה מהשוק כיון דלא זו היא
 עיקר דירתו רק מלון לבד ובית אוצר מפחדו לפי שעה. כך הוא העוה״ז הוא רק מלון
 ובית אוצר לאסוף בו מעשים טובים להעלותם עם רוחו ונשמתו אליו ית׳ יאסוף. ומה בכך
 אס לפי שעה זו טוב לו או לח. ואם תאמר הלא האדם נברא בגוף, וכיון שגם הגוף הוא
 מעשי ידיו ית׳ למה ירע ויחבל מעשי ידיו, והי׳ מהראוי שייטיב גס להנוף. ע׳׳ו אמר וסוף
 בהמה לשחיטה, סי׳ הלא תכלית הבהמה היא לשחיטה למאכל האדם, ואם מתה הבהמה היא
 נבלה והוא הפסד לאדם, ולכך רואה האדם התכלית הדרוש להבהמה שתכי׳ ראוי׳ למאכלו.
 פעם מפטם אותה ומעמידה ברפת טוב, ופעם מונע ממנה מאכל ומרעיבה כדי שתאכל
 אח״כ יותר ותהי׳ שמינה ובריאה. ואינו משגיח כלל על טובתה ורצונה בחיים. רק שתהי׳
 טוב לו אחר השחיטה. כך הגוף אינו דרוש רק לטובת הנשמה. לכן לפעמים נצרך שיהי׳ הגוף
 בריא ושמן לעזור להנשמה להתענג על ה/ ופעם צריך להכחיש את הגוף כדאיתא בזוה״ק
 חולשא דגופא תוקפא דנשמתא. ואס תאמר כל מה שאסף האדם הון ורכוש נחלות שדה וכרס
 אם מאבדס בענין רע כעין שהי׳ באיוב ותפיל אש, ותפוג שבא, איך לא ידאג האדם על מה
 שנתן לו ה׳ ונאבד ממנו ב״נין רע. ע״ז אמר שגם מזה אל יתעצב ולא יחוס על אבדון כזה
 דהכל למיתה הם עומדים. פי׳ מיתה היא כליון הדיר ואיבוד צורתו או מהותו לגמרי, דאין
 לך דבר גשמי בעולם שיהי׳ לו קיום נצחי , יק פוף סוף יש לו כליון או איבוד צורה בכל
 מיני מתכות או איבוד מהותו נגמרי בשארי דברים שאינם מיני מתכות. וכיון שסוף סוף
 יש להדבר כליון, וגבול שם הקב״ה להתהוותו מי יודע אולי כעת בא קנו להתהוותו או לצורתו
 ומקומו ועל מה תדאוג, לכן אשרי אדם שגדל בתורה מילדותו ועמלו בתורה כל ימי חייו
 כי התורה היא נצחיי וקיים לעד, ועמל התורה אין לו לעולם כליון והפסד. ואם תאמר כיון
 שהאדם עמל בתורה ועובד עבודתו ית׳ מפני מה אינו מעניק לו טוב גם להגיף בעד שכר
 עמלו היתכן שלא ישולם לעבד בעד עמלו, ע״ז אמר ועושה נחת רוח ליוצרו פי׳ הא חזינן
 בעבד נאמן לאדוניו הלא כך הוא דרכו לעשות כל מה שיש לאדוניו נחת רוח מזה, דכעכורו
 ילך למדבר שמם. ולפעמיס יתחפש לטובת אדוניו בבגדים קרועים ומטולאים ויתחבא במקום
 אסל וברעב ובצמא רק להשיג הדבר הנרצה לאדוניו, כך הוא האדם צריך שיהיו כל מעשיו רק•
 לעשות נחת רוח ליוצרו. וכיון שכך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל כו׳ וחיי צער תחי׳
 ובתורה אתה עמל א״כ כן הוא הנחת רוח ליוצרו, ובלא זה לא נקרא עבד נאמן. ואס תאמר
 אם עיקר תכלית האדם היא התורה למה נברא, הלא גס קודם שנברא למדה הנשמה תורה
 בהייתה תחת כסא כבודו ילד, ואיזה יתרון יש לה ברדתה בתוך הגוף החשוך, ע״ז אמר וגדל
 בשם•טוב, סי׳ זהו היתרון שיש להנשמה בזה העולם השס טוב, כמו למשל מלך גבורואדיר•
 בשבתו בעיר מלכותו ומנהיג את מלכותו בצדק ומשפט, אס גס טוב וישר הוא מ״מ אינו
-נוחל מזה שס טוב בעולם כ״כ. אולם אס יצא ממקומו למקום שבת פראים אבירי לב אוהביה
̂גצע מעשקות, ולוחם עמס ומכניעה תחת ממשלתו ימכריחס להתנהג ע״פ דת הצדק והיושר•  

 אזי



 פשר ברכות פיב אגדתא יז
 אזי הוא נוחל שם טוב בכל העולם ומתגדל שמו. כך היא הנשמה בהיותה בחייו אניההמלד
 ממ״ה הקב״ה ולמדה תורתו לא הי׳ לה מזה שם טובכ״כ בכל העולמות, אבל כשיורדתבסזד
 , הטף עיר פרא הלהוט אחרי כל התאוות אם בהיתר ואס באיסור והיא נלחמת טס הגומ
 ומכניעו להתנהג ע״ס התורה אזי נוחלת שם טוב בכל העולמות. ועודיתחן לה ונפטר בשם
 טוב, שהכל למדין ממנה מדותי׳ הטובים בשמעם מה שמספרים אחרי מפתו, ועליו אמר שלמה
 בחכמתו סוב שם משמן טוב, פי׳ שמן הטוב נהנין ממנו רק הקרובים אליו ולא הרחוקים,
 אבל שם טוב נהנין ממנו אף הרחוקים ממנו השומעים את שמעו הטוב הולך בכל המדינות:

 מי שמתו פרק ג׳

 י [דף י״ח] תניא לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו זס״ת בזרועו וקורא, ואס
 עושה כן עובר משום לועג לרש חרף עושהו. ופי׳ בתוס׳ הוא הדין שאפי׳
 בלא ס״ת אין לו לקרות בביה״ק משוס לועג לרש כו׳ וברא״ש כחב אלא דאורחא דמלתא נקט,
 וז״לרבינו יונה לא יהלך אדם כו׳ ור״ללא יהלך בתפילין וגם לא יקרא וגם לא יתפלל משוס
 דבכולהואיכא משוס לועג לרש, ודוסא בתפילין או בשאר מצות כיוצא בהן אסור אבל בציצית
 שהוא חובת מנא מומר שאינו יכול להסיר המלבוש שלובש בשעה שהולך בביה״ק. וראי׳ לדבר
 מדר׳ חייא ור׳ יונתן בסמוך דהוו שקלי ואזלי בניה״ק והוו קא שריא תכלתי׳ דר׳ יונתן א-ל
 ר׳ חייא דליי׳ שלא יאמרו למחר באין אצלינו ועכשיו מחרסין אותנו אלעאמדחזינן שלא חששו
 אלא שלא ישליכם על הקברים שמעינן שמוחר ללבשו אלא ישיש ליזהר בשעה שמהלך בביה״׳ק
 שידלה הציצית, מיהו אפשר לומר דדוקא בציצית שמטיל במלבוש שלובש לצורך עצמו כו׳ אמרינן
 דמותר וסגי לי׳ בדלי׳ אבל בטליתות שאינם מכוונים בהם למלבוש אלא לקיום המצוה כו׳
 יש לו ליזהר שלא יהלך בביה״ק משום לועג לרש כו׳ עכ״ל. ולכאורה קשה דלפי פי׳ התוס׳
 בד״ה למחר שכתבו שגם בטליתות המתים בדורותם היו מטילים ציצית רק דמ״מ מביישים
 אותם במה שהחיים מצווים והמתים אינם מצווים וגדול המצווה ועושה כו׳עכ״ל, אין מכאן
 שום ראי׳ לדברי רבינו יונה לחלק בין ציצית שבמלבוש לציצית שבטלית של מצוה, דהא דהי׳
 מותר לילך לביה״ק מלובש בציצית הוא משום שגם המתים היו מלובשים בציצית וליכא חשש
 רק אי קא משדיי׳ הציצית על הקברות דנראה כמבייש אותם שפטורים ממצות וכמו שפי׳
 ר״ת בסמוך דציצית עולה למנין תרי״ג כו׳ ונראה כאלו החיים מקיימים כל המצות והמתים
 פטורים מכל המצות, אבל עכשיו שאין מלבישים את המת בציצית' כשרים אפשר דאפי׳ אין
 הציצית נגררים ג״כ אסור. ואין נ״מ כלל באיזה טלית, ומאי ראי׳ מייתי ר׳ יונה מזה. וי׳׳ל
 דהסוס׳ גורסים בגמרא ועכשיו מלעיגים אותנו, ורכינו יונה גורס כמו שהוא בש״ס שלנו
 ומכשיו מחרפים אותנו ע״ש. והחילוק בין לעג לחרפה הוא דלעג הוא דרך צחוק שעושה דבר
 שמרמז בו הקטנת והשפלת חבירו. וחרפה היא שמחרף אותו להדיא. לכך כחבו המוס׳ שהיו
 מלובשים בציצית גם המתים בדורותם, ואין כאן במה שהציצית של החיים נגררים על הקברות
 משוס חרפה להדיא אלא משום לעג בעלמא דמרמז להם בזה שהם פטורים ממצות ומקטין
 אותם, אבל ר׳ יונה דגריס ועכשיו מחרפין אותנו ע״כ צ״ל שלא היו המתים מלובשים בציצית
 ויש בזה חרפה להם להדיא במה שהחיים מלובשים בציצית, ,וזה דוהא אסור לחרף אותם

 להדיא, א״כ שסיר מדייק ר׳ יונה דבדרך מלבוש מותר אלא דצריך לדלותם. אלא דקשה לי •
 אמאי לא אמר לי׳ כ׳ חייא לר׳ יונתן דעובר בזה משים לועג לרש כוי. ודוחק לומר דעדיפא
 מיני׳ א״ל ר״ח דלא די שיש בזה משום לעג אלא דאפי׳ חרפה להדיא היא. זהו דוחק חדא
 דלועג לרש בודאי גרע דיש בו משוס חרף עושהו, ועוד דא״כ לפי גירסת החוס׳ ועכשיו
 מלעיגין אותנו במאי יתורץ הקושיא אמאי לא א״ל דעובר משוס לועג לרש כר. לכך נ״ל לפרש
 הענין ע״פ דרכנו. ותחלה נפרש הפסוק לועג לרש חרף.עושהו מאי דכתיב חרף עושהו ולא
 כתיב חרף יוצרו או בוראו. אלא דפי׳ עושהו מתקנו כמו אשר ברא אלהיס לעשות ודרשו
 חז״ל לעשות לתקן דתיקון הדבר הוא גמר עשייתו, ופי׳ הדברים נמתיק בדרך משל, לאומן
 שעושה כציס גדוצים וקטנים. מדרך האומן החכם לעשות כלי קטן מחומר דק וקלוש אשראס
 יעשה מחומר כזה כלי גדול הלא במהרה ישבר. וכיון שיש לו כלים גדולים ונדרש לו בשבילם
 שיהיו גס כלים קטנים לכן עושה מחומר דק כלים קטנים. ומי פתי יסור הנה נאמר להאומן
 מדוע עשית כלים קטנים מחומר דק וקלוש. כך הוא העולם צריך לעשירים ולעניים כמ״שכי
 נח יחדל אביון מקרב האת• ויש עניים שגופם אינם יכולים לקבל רוב טובה שלא ישמן ויבעט

 ג ויפסיד



 פשר ברכות פ־ג אגדתא
 ויפסיד צורתו שהיא נשמתו. ויש עניים שנדרשים לטובת העשירים שיתוקנו על ידיהם, והלועג
 לרש הוא חרף עושהו ומתקנו בזה כאלו לא הי׳ ביד העושה ית׳ ח״ו לתקנו בהיותו עשיר.
 ומלעיג על מרותיו ית׳. וכן הדבר במתים הוא כמו למשל באומן אם רואה שהכלים מתוקנים
 לגמרי יקחם לבית אוצרו. ואס נפסד צורתם שוברם, ואס הם ממיני מתכות מתיכם ועושה
 אותם מחדש דהחומר שלהם ראוי לקבל צורהכדיאות. ואם הם ממיני עצים שורף את השברים
 ומתחמם לאורם ונהנה מאפרס, ואם הם שברי כלי זכוכית משליכם אל מקום שלא ידרכו בו
 כף רגל איש שלא ינזקו בהם. כך הוא במין האדם יש מהם שנגמר צורתם בחייהם ותיקנו מה
 שהי׳ מוטל עליהם אותם לוקח הקב״ה מהעולם לבית גנזיו. וגם באלו יש חילוק. כמו בחנוך
 דכתיב עליו ואיננו כי לקח אותו אלקים. יש דורשין אותו לשבח ויש דורשין לגנאי. יש דורשין
 כי לקח אותו אלקיס בחיים והוא המלאך מטטרו״ן/ וטעמייהו הוא כמו למשל הפקיד בבית
 מסחור האדון שעושה כל מה שנצרך לטובת העסק בשעה אחת אח״כ הוא פנוי ויושב בהיכל

 אדונו ומשתעשע עמו, לא כן המשרתים הנבערים מדעת עושים מלאכתם כל היום ובכל זאת*
 לא יצאו ידי חובת העסק. כך הוא בתנוך שהי׳ צדיק גדול ועשה בחצי ימיו כל מה שהי׳ מוטל
 עליו לעשות בכל ימיו לכן לקח אותו הקב״ה בחיים להיכלו להשתעשע עמו, ויש דורשין לגנאי
 שהקב״ההי׳ מתיירא סן יתקלקל מחמת שבני דורו היו רשעים לכן מת בלא עתו. ויש מהמתים
 שהפסידו צורתם ולא תיקנו מה שמועל עליהם, וגס באלה יש חילוק דאס הפסידו גם גופם
 לגמרי בכל התאוות איסור אזי אין להם תקנה אלא כמו שברי כלי עז כמ״ש ועסותם רשעים
 כי יהיו אפר תחת כסות רגלי צדיקים. או לסעמיס הם כמו שברי כלי זכוכית דהיינו שיוכלו
 להזיק לבני אדם או ללמדם רע, לכן נוטלם הקב״ה קודם זמנם ומשליכם במקום שלא ידרוך כף
 רגל איש. ויש מהם שהחומר שלהם ראוי עוד לקבל צורה כנכון, אותם מתיכם מחדש בסוד
 הגלגול, והנה באבות שנינו והוי דן את כל האדם לכף זכות. וקשה ל״ל לומר האדם בה״א
 הידיעה הל״ל והוי דן אס כל אדם לכ״ז. אלא פירושו דאף האדס כי ימות באהל תדין ג״כ
 לכף זכות, וכ״ש האדם החי אם הוא עני חשוב כמת בודאי הוהדןאותולכףזכות,ופשתראם
 רש ואביון לא תדין אותו לכף חוב לאמר שמעשיו גרמו לו העניות או שיודע בוהקב״השאם
 הי׳־ עשיר הי׳ בועט בו. אלא הוי דן אותו לכ״ז לאמר שמוכרח הוא לתקן את העשיר ושיש
 מה טעם כמוס להקב״ה. וכן אס תראה מי שמת בחצי ימיו אל חדינהו לכף חוב לאמר שעוד
 לא השלים חוקו והוא מכת שנפסד צורתם, אלא הוי דן אומו לכ׳׳ז שכבר השלים כל חוסו אל
 לכה״פ שאין בני דורו זכאים לכן לוקח מהעולם הודס זמנו, ובאם תדינהו לכף חוב ולמחר
 תבא לעלמא דקשוט ותראה האמת אשר דברת על צדיק עתק וחרפת אותו חנם הלא תכלס
 ואנה תוליך חרפתך. ובזה יתפרש הענין כאן דבשאר מצות אסור לילך לביה״ק משוס לועג
 לרש. דהם חובת גברא ובכל יום ויום, דאף אס עשה כבר פעם א׳ המצוה כתיקונה מ״מ חייב
 גם למחר עוד במצוה זו, כמו תפילין דחייי אדם בכל יום להניח תפילין אעי׳פ שאתמול הניח
 תפילין כדיאות בכל ההידורים מ״מ חייב גם היום, א״כ יש בזה לעג להמתים דהס פעורים
 היום מהמצות. אבל צינית דחובת מנא הס ורק פעם א׳ מחוייב כל אדם לקיים מצוה זו,
 ואח״כ אס אין לו מלבוש בת ד׳ כנפות פטור מציצית. א״כ אין בזה משוס לעג למתים. אא״כ
 היו הציצית נגררים ע״ג הקברות, דאז מראה שיש בציציח טעס אחר והוא וראיתם אותו
 וזכרתם את כל מצות ה׳ לעשות אותם, ומחוייב לחשוב בנפשו שעדיין לא התחיל לקיים שום
 מצוה כתיקונה, כמ״ש ואפי׳ כל העולם אומרים לך צדה אתה הי׳ בעיניך כרשע, א״כ יש
 •בזה משוס לעג למתים, וכן בטלית של מצוה דהעיטוף בטלית הוא ג״כ לשעבד כל גופו למצות
 ה׳ יש בזה משום לעג למתים. אלא דבדורות הראשונים לפי׳ התוס׳ היו המתים ג״כ מלובשים
 בציצית, א״כ אין.בזה משוס לעג אא״כ היו הציצית נגררים על הקברות כנ״ל, ואם המתים
 אינם מלובשים בציצית אז אפי׳ אין הציצית נגררים אסור. דיש בזה משום חרפה דסלית של
 מצוה חובת גברא הוא, להזכירו על קיום המצות ושעוד לא קייס שוס מציה כתיקונה כנ״ל,
 והמתים אנו מחריבים לדונם לכ״ז שכבר השלימו כל תיקונם, ובהט ניחא דמה ?שאמר ר״ת
 למחר באין אצלינו ועכשיו מחרפין אותנו הוא הפי׳ של לועג לרש חרף טושהו דהוא טעמו

 דקרא וכנ״ל *
 ע [דף י״ט] אריב״ל כל המספר אחרי מטתן של ת״ח נופל בגיהנם שנאמר והמטים עקלקלותס
 כר שלום על ישראל. אפי׳ בשעה ששלום על ישראל יוליכם ה׳ את פועלי האון.
 ופירש״י דלעיל מיני׳ כתיב הטיבה ה׳ לטובים וסמיך לי׳ והמטים עקלקלומם והמכריעים
 ׳אס חובתם יותר.על זכ\תם להטותם לכף חובה כו׳ עכ״ל. ולאנהירא דלפירש״י משמעדומא

י אם
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 .׳אם מכריע חובתם יותר מל זכותם .נופל בגיהנם הא אם מספר אחרי ממת ת״ח לומר
 :•שיש בו מקצת חובות שפיר דמי. וזה אינו דאפי׳ לדבר במות חבירו חי אסור יאפי׳ לספר
-בשבחו של חבירו אסור שמתוך שבתו בא ליד גנותו(סוסה דף ט״ז) ופירש״י שם שמתוך כך
 פותח אחר ואומר מדה רעה פלונית בו. אלמא דאפי׳ אס יסחעף משבחיו סיפור של אחר
 יעל חבירו לגנאי אפי׳ במרה אחת נגד כל מדותיו העובים מ״מ אסור. וק״ו וכ״ש בת״ח ואחרי
 מעתו ולספר בעצמו על הת״ח שוס חוב אפי׳ נגד זכיות מרובים בודאי אסור. ועוד דמדברי
 ריב״ל משמע דליף לה משלום על ישראל ולא מקרא דלעיל מיני׳ כדסירש״י. לכך נ״ל דמיירי
 באם יודע שהת״ח עבר אחו עבירה מ״מ אל יספר מזה אחרי מעתו דבזדאי עשה תשובה
-.כדתנא דבי ריי אס ראית ת״ח שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום שמא עשה
 תשובה. והנ״מ בין ריב״ל לתנא דבי ר״י הוא, דריב״ל אמר דאסור לספר בשום עבירה שעשה
 ת״ח ודוקא לאחר מותו דקודס מותו בודאי עשה תשובה ותנא דבי ר״י אמר דאפי׳ כשהתחת

י  •בחיים אסור להרהר אתריו שלא עשה תשובה דבודאי עשה תשובה. ואפשר לומר דמר אמר /
•f£t* חדא ומר אמר חדא ולאסליגי. ריב״ל מיירי בעונש המגיע על המספר אחרי ממתן שלת״ח 

 שנופל בגיהנס/ וזהו דוקא לאחר מות הת״ח כדליף לה מקרא היעיבה ה׳לעוביס. מובים
 •היינו צדיקים גמורים, ולישרים בלבותם ישרים היינו בעלי תשובה, בלבותםפי׳ אף אס לא

 ראינו שעשו תשובה אלא דאמרינן שהרהרו תשובה בלבם. והמטים עקלקלותס פי׳ המעים . "$<-׳
 לומר שלא שבו כלל מארחות עקלקלותם, יוליכם ה׳ את פועלי האון למקומם והוא לגיהנס, י >*$

 שלום על ישראל אפי׳ בשעה ששלום על ישראל. פי׳ דמיתת צדיקים מכפרח על עון הדור .
»m>& כדאיתא במ״ק (רף כ״ח ע״א) מה פרה מכפרת ומה בגד כהונה מכפרים אף מיתת צדיקים. 
 .מכפרת ופירש״ישס על אותו הדור. הרי דמוכח מקרא דמיירי לאחר מיתת הת״׳ח אז מגיע >"•-;"•>!:"

 להמספר עונש כזה. ותנא דבי ר״י מייריבהאיסור ולא בהעונש, והאיסור הוא לדבר או להרהר
 על ת״חאסי׳ בחייו אפי׳ אם ראה שעבר עבירה, דבודאי עשה תשובה, דתנן המקדש את האשה ,>־
 מ״מ שאני צדק גמור ה״ז מקודשת שמא הרהר תשובה בלבו, ור״ל אפי׳ אם יודע שהוא רשע ׳־'•'>

 מ״מ יכול להיות שבהרהור א׳ תשובה בלבו נעשה צדיק גמור ולכן אסור להרהר עליו: •
 •תנא לבי ר״י אס ראית ס״ח שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביוס. צריך לפרש מהו
 שאמר אם עבר עבירה בלילה אסור להרהר אחריו ביום דוקא. ונ״ל דה״ס אס הת״ח
 עבר עבירה בצינעא שהוא בלילה אז אסור להרהר אחריו אבל אם עבר עבירה ביום בפרהסיא
 הוי חילול השם וצריך לעשות תשובה ברבים ואינו יוצא בהרהור תשובה בלבו. וגס אם עבר

י  ••עבירה בצנעא אינך מחוייב לדונו שבודאי עשה תשובה אלא כשעבר עליו הלילה דבודאי לא י
 ,לן בלא תשובה שלא תכתב העבירה בספר הזכרונות. ופריך בגמרא שמא עשה תשובהס״ד כוי.

 ולכאורה מאי פירכא היא זו אטו אי אפשר להיות שלא עשה תשובה, הרי לפניך יוחנן כהן יי׳
 .גדול ואלישע אחר. אלא דהכי פריך הגמרא דתנא דבי ר״י נותן טעס לסתור דבריו,'דאמר
 •אם ראית ת״ח שעבר עבירה, הרי שראה בעיניו שעבר עבירה א״כ אמאי אל תהרהר אלא
 ע״כ דאסור להרהר אס עשה תשובה או לא, ואומר הטעם שמא עשה תשובה, איכ אעאי•

f• יאסור להרהר כיון שאתה מסופק שמא עשה תשובה וזהו גופא שמהרהר שמא עשה תשובה י 
 ושמא לא עשה תשובה, ותריץ אלא אימא ודאי עשה תשובה, כלומר דהכי קאמר תנא דבי דיי
 •אל תהרהר אחריו ביום שמא עשה תשובה, ר״ל שלא תסתפק כלל אם עשה תשובה, אלא אימא
 .בודאי עשה תשובה, סי׳ דהמקשן סבר דמה שאמר תנא דבי ר״י שמא עשה חשובה הוא טעם
 לדבריו דלכן אל תהרהר. • והתרצן תירץ דלאו נתינת טעם הוא אלא דשמא עשה תשובה קאי
 יעל אל תהרהר אחריו. אמר רבה לא אמרן אלא דברים שבגופו אבל בממונא עד דמהדר
 .ממונא למארי׳. ולכאורה מאי קמ״ל פשיטא דכיון שלא השיב את הגזלה אשר גזל הא לא עשה

 עדיין חשובה. ונ״ל דה״פ דאפי׳ על העבירה שיש בזה בין אדם למקוס כמו הל״ת דלא תגזול • ;
 אינך מחוייב לחשוב שעשה תשובה אס לא השיב מקודם את הממון לבעלים, כדתנן בסוף יומא
 •עבירות שבין אדס לחבירו אין יוה״כ מכפר עד שירצה את חבית, ור״לאסי׳ אס עשה תשובה
 דיוה״כ אינו מכפר בלא תשובה אליבא דרבנן, ומ״מ אינה מכפרת התשובה עד שירצה את
 חבירו, וז״ש רבה ג״כ דבממונא יש ב׳ חטאים שחטא למקום וחטא לחבירו, ואין התשובה
 מכפרת עד שירצה את חבית, ממילא אינך מחוייב לחשוב שעשה תשובה על החפא שבינו למקום

 עד דמהדר ממונא למרי׳:
 ?א [דףכ׳] א״ל ר״פלאביי מ״ש קמאי דמתרחיש להו ניסא כו׳ אי משום תנויי כף ואילו רב
.  יהודה כי שליף חדמסאנא אתי מטרא ואגן קא מצערין נפשין ט׳ ולית דמשגח גן

 לכאורה



 פשר כרכות פ־ג אגדתא
 לכאורה תמוה הלשון ולימ דמשגח בן. דהל״ל ואין הקב״ה משגיח בן. לכך כ״ל דה״פ ולית:
 מאן בינינו דמשגיח ע״ז, כלומר אץ איש שם על לב שמעשינו אינם מובים ולכן אין אני
 נענים. וא״ל שזהו מקוצר עבודה דאנן לא מסרין נפשין אקדושת השם וקמאי הוו מסרי

 נפשייהו אקדושת השם :
 עב רב גידל הוה רגיל דהוה קא אזיל ויתיב אשערי טבילה אמר הכי טבולי
 והכי טבולי/ א״ל לא מסתפי מר מיצה״ר, א״ל דמיין באפי כי קאקי
 חיוורי. להבין למה המשיל הנשים לאווזות לבנות. ונ״ל דהט אמר להו אין אשה לנוי אלא
 לבנים. וא״כ העיקר שתהי׳ צנועה במעשיה ומיופיה אין שוס נסקא מינה כמו שאין נפקא
 מינה באווזות אס הס לבנות או שחורות/ ולא כמו בשארי בעלי חיים יש נ״מ בעורות שלהם

 אס הם לבנות או שחורות או בגיזת צמר שלהם :
 ר׳ יוחנן הוה רגיל דהוה אזיל ויתיב בשערי סבילה אמר כי סלקן בנות ישראל מן נהרא'
 ליסתכלן בי דליהוי להו זרעא שפירי כוותי א״ל לא מסתפי מר מעינא בישא. א״ל
 אנא מזרעי׳ ליוסף קא אתינא כר. וקשה הא לעיל(דף ט״ז ע״ב) איתא אין קורין אבות
 אלא לג׳ ומקשו עלה מ״ט אלימא משוס ללא ידעינן אי מראובן קא אתינן אי משמעון קא
 אתינן אמהות נמי לא ילעינן אי מלאה קא אתינן אי מרתל כו׳ אלמא ללא ידעינן מאיזהשבט־
 קא אתינן ומנא ידע ר׳ יוחנן דמזרעי׳ דיוסף קא אתא. והרי״ף הקשה אמאי לא א״ל כמו

 לרב גידל לא מסתפימר מיצה״ר. ותית דר״י היו שערות גבות עיניו שוכבות כדאמרינן.,
 בעובדא דרב כהנא שאמר הגביהו לי שערות עיני כדי להסתכל בו וא״כלא הי׳ יכול להסתכל
 בנשים עכ״ל. ודוחק הוא לומר שיהי׳ מותר אפי׳ לסומא להמצא במעמד נשים כשעולות מן

 הרחצה. לכך נלע״ד לפרש בהקדיס לפרש ענין עין הרע מהו. והוא כמו ענין הסנוריס שנקרא •
 בלשון התלמוד אתיזת עיניס דענינו שאוחז עיני הרואה ביסוד האש שבעיניו הנקרא עלעקעריע
 ומסעהו בדמיון כזב/ והוא מצד שיסוד האש שבאדם יותר גובר בהעינים כפי שביארתי לעיל
 בעטן ־החתול שעיניה בוערות בלילה, והיסוד האש כחו חזק כ״כ שיוכל להמשיך אליו כח יסור
 האש שבעיני הרואים להטותו לרצונו ולהטעוחו בדבר הנרצה לו. דיסוד האש בוקע דרי
 האויר ומתחבר עם יסוד האש שבעיני החאיס, ולכן נקרא אחיזת עינים כלומר העינים של
 הרואה ושל מראה נאחזים יחד, וכן הוא ערן עין הרע שמסתכל ביסוד האש שבעיניו ביסוד
 האש שבחבירו או שבדבר ההוא שמביט בו ונצמח מזה רעה. דכל דבר שבעולם מעורב בו
 טוב ורע, הטוב הוא מיסוד המיס שבו והרע הוא מיסוד האש שבו, שטבע האש ששורף ומכלה
 והאדם הטוב בטבע הוא מצר התגברות יסוד המים לכן נמשך כמיס להשסל ולעשות חסד
 תמיד, והאלם הרע נטבעו הוא מצר התגברות יסוד האש שבו שטבעו לעלות למעלה ולכלות
 הכל כל מה שיפגע בו. וזהו שכתוב ותשא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף, דלכאורה ה״ל
 •ילפמוב על יוסף, אלא דפי׳ ומשא אינו לשון הרמה אלא לשון משא והוא שנשאה יסוד האש
 'שבעיניה אל יוסף לפעול בו ג״כ התגברות יסוד האש, אלא שביוסף לא הי׳ תערובת יסור
 האש רק מעט דמעט ולכן לא הסתכל בדבר שאינו שלו. ובזה ניחא המאמר כאן דר׳ יוחנן
 אמר כי סלקי בנות ישראל מן נהרא ליסתכלן בי כלומר בטוב שלי ויהיו להן בני שפירי כוותי
 כלומר בנים טובים כמותי, מצד שיחשבו רק בטוב וחסד. ואמרו לי׳ לא מסססי מר מעינא
 בישא, כלומר שמא יסתכלו בך בצד הרע שבהם ויתחברו שתי יסודות הרעות יחד. ט״ז השיב
 להם אנא מזרעי׳ דיוסף קא אתינא כלומר טבעי הוא כמו טבע של יוסף הצדיק שלא רצה
 ציזון עיניו ממה שאינו שלו מצד טבעו הטוב, וזהו הפי׳ שהיו לר׳ יוחנן שערות גבות עיניו
 ארוכות שלא הי׳ יכול בטבעו להסתכל על שום אדם לרעה אלא כשהיו מגביהין אותן כלומר
 כשהכריחוהו לזה, ולכן הי׳ בעל בשר ויפה מראה מאד מחמת שלא הי׳ בו שום צד קנאה
 :ותחרות רק כולו טוב, ובזה א״ש מה פלא אמרו לו לא מסתסי מר מיצה״ר, דהס ידעו טבעו

 שאינו מסתכל לעולם בדבר שאינו שלו :
 !דף׳כ׳׳ד] התולה תסיליו יתלו לו חייו. דורשי חמורוח אמרו והיו חייך תלואיס לך
 מנגד זה התולה תפיליו. ופירש׳׳י שהתורה חייו של אדם ורמז לך
 *הכתוב שיתלו חייו עכ״ל. ולפירש״י הוא רק רמז בקרא וא״כ הי׳ צ״ל דורשי רמזים. לכד
 נצע׳׳ד דמ־שו כסל לשון הקרא דכתיב והיו חייך תלואים לך מנגד סי׳ פתהי׳ מסופק בתייו
 מפחד האויב העומד לנגדך, ולמאי כתב עור ופחדת כו׳ ולא תאמין בחייך. הא היא היא•
שלוסים לך מנגד זה התולה תפיליו דהתפילין הס חיי ישראל וכשחולה  .גכך דרשו והיו מיי̂ן

 ,-סותס דרך בזיון TO תולה חיי נפשו מנגד ובעבור זה ופחדת נו׳ ולא תאמין בחייך בחיים-
 .?׳־'•־ ג ופניי

. . . •־•: . . י : ? 



 פשר ברכות פצי : אנדחא••״. יט
 גופניי. דחיי הגוף תלוים בחיי נסשיי וכשפומר חיי נשמתו הקב״ה שומר חיי גופו:

 1ע״ב]רי אבא הוה קא משתמיט מימי דרנ יהודה דהוה כעי למיסק לאת ישראל דאר״י כל
 העולה מבבל לא״י עובר בעשה כר. אמר איזיל ואשמע מיניי מלחא ואתי
 אזל אשכחי׳ לתנא דתני המי דר״י היי עומד בתפלה ונתעטש כוי• איכא דאמרי הי׳ עומד
 ׳בתפלה ובקש להתעטש מרחיק לאחוריו ד׳ אמוח ומסעטש כוי וחוזר ואומר כו׳ גלוי וידוע
 לפניך חרפמינו וכלימתינו בחיינו ובאחריתנו רמה וחולעה כוי א״ל אילו לא באחי אלא לשמוע
 דבר זה דיי. ולכאורה איו לדין הזה שום שייכות עס מה שהי׳ רצונו לעלוח לא״י ור״י אוסר.
 וגם להבין מה שאומר גלוי וידוע לפניך חרסתינו כו׳ הא גם לפנינו הוא גלוי וידוע, והא
 לתיקנו בברכת אשר יצר גלוי וידוע לפני כסא כבודך קאי על נקבים חלולים שהם גלוי וידוע
 לפני כסא כבודך כלומר שנעשו לסי ערך הנשמה החצובה מתחת כסא כבודו ית׳. אבל כאן
 לא שייך לומר כן. ועוד דאחריתנו רמה הוא לא בכל האדם. כדמוכח בשבת(דף קנ״ב) במעשה
 להנהו קסולאי דא״ל ר׳ אחא בר יאשיה לר״נ כל מי שאין בו קנאה אין עצמותיו מקריבין.
 לכך נ״ל לפרש בהקדיס לפרש המאמרים דכחובוח (דף ק״י ודף קי״א) כל הדר בא״י דומה
 כמי שיש לו אלוה וכל הדר בח״ל דומה כו׳ אר״א כל הדר בא״י שרוי בלא עון • כו׳ אר״י כל
 הדר בבבל כאלו דר בא״י כל הקבור בא״י כאלו קבור תחת המזבח כו׳ אמר אביי נקיפינן
 בבל לא חזייא חבלי דמשיח כו׳ וקרו ליי קרנא דשיזבתא, הרי דר׳ אלעזר ושארי רבנן מנו כל
 הני שבחים בא״י דוקא ור׳ יהודה אמר בדרך כלל דכל הדר בבבל כאלו דר בא״י ואביי הוסיף

 לבבל עדיף מא״י דלא חזייא חבלי דמשית . ולהבין סברות סלוגתתם. הנה כתיב אח אשר ס׳.
 אלהיך דורש אותה וגו׳ וזה כתיב על האת קודם בוא ישראל לאת.אלמא דאדמת איץ ישראל
 קודש היא בעצמה ולא מצד שישראל יושבים עליה. והוא משום דהיא מרכז כל העולם כמ״ש
 מל מקום קדש הקדשים אבן שתיה שממנה הושת העולם, וכמו למשל ביח שבו הרבה חדרים
 וסביב להבית עוד הרבה בנינים לתשמישי הבית. הנה עיקר הדירה של אדון הבית הוא בחדר
 פנימי והחדרים שסביב החדר הפנימי כל הקרוב הקרוב יוחר לחדר הפנימי מיוחד יותר
 לתשמיש האדון עצמו וכל הרחוק אינו מיוחד לחשמיש עצמו אלא בשביל אורחים, ושארי המינים
 שסביב להבית הם בשביל הבית כמו רפת הבקר והעצים וכוי. והנמשל מובן אשר מקום קדש
 הקדשים הוא המרכז שממנו הושת העולם ושם כחו ית׳ בעצמו המנהיג ומשפיע והוא חדר
 הפנימי השראת שכינתו ית׳, וירושלים ושאר ארץ ישראל הם כמו החדרים הקרובים והרחוקים
 שבבית שסביב להחדר הפנימי. אבל ח״ל היא כמו המינים שסביב להבית. ובהבנינים ההם
 משתמשים רק עבדי האדון ומשרתיו ע״פ ציווי ופקידת האדון. כך בא״י ההנהגה היא מאתו
 ימ׳ בעצמו, חמיד עיני ה׳ אלהיך בה, ובח״ל ההנהגה היאע״פ השרים העליונים במצות ופקודת
 ה׳ יתי. ונפקא מינה בין הנהגתו ית׳ בעצמו ובין ההנהגה שלו ע״י שריו, הוא דהנהגתו
 בעצמו היא שלא ע״פ דרך הטבע ונקראת הנהגה נסיי או פלאי. וע״ז נאמר לעושה נפלאות
 גדולות לבדו כלומר לבדו עושה נסלאות ולא ע״י השרים דהוא ית׳ למעלה מהזמן והמקום
 אבל כל צבא השמים הס תחת הזמן והמקום ויש להס תחלה ותכלה, וכל דבר שהוא תחת
 הזמן והמקום סיבובו הוא ע״פ דרך הטבע זולת כשעולה ברצונו ית׳ לפי שעה להפך המנע
 אז משדד מערכת השמים, וכיון דצבא השמים סיבובם ע״פ דרך הטבע בזמן ומקום ממילא
 כל אומה ולשון וכל ארץ וארץ עומדים תחת מזל א, ופר א׳ השייך להנהגתו. ולכן עלייתם
 וירידתם הוא כמו המזל הקבוע בגלגל בעת שעולה המזל למעלה עולה עמו גם האת ההיא
 ואומה ההיא ובעת שיורד יורדים עמו. אבל לישראל אין מזל דכל הנהגתם ושפעם הוא מאתו
 ית׳ בהנהגה נסיי. ולכן א״ל משה להקב״ה אס אין פניך הולכים אל תעלנו מזה הלא בלכתך
 ממנו ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר ע״ס האדמה, דאס ילך לפנינו מלאך כמו בכל העם
 אשר ע״ס האדמה, אזי הארץ היא איננה ארץ ישראל, דשם היא הנהגתך יס׳ בעצמך, ולכן
 אמרו כל הדר בא״י דומה כמי שיש לו אלוה דאין לו שוס השפעה רק על ידו ית׳ בעצמו, וכל
-הקבור בא״יכאלו קבור תחת המזבח מצד שהיא מרכז פנימית רצונו ית׳ בעולמו והנפש היא
 מרכז פנימית רצונו ית׳ בחיות העולמות. וכשמתאחדיםשם הנפש עם האדמה הוה כמו מזבח
 שעולה משס הנפש החיוני לרצון וריח ניחוח לפניו ית׳, וגס בהיותם בחיים כל הדר בא״י
 שרוי בלא עון דאוירא דא״י מחכים. ור׳ יהודה סבר דכל הגי מעלות איתנהו בבבל וטעמי׳ דהא
 'לישראל עומדים במרכז פנימית רצונו ית׳ הוא רק מצד קבלתם התורה וקיומם אותה לשמר,
 ;!בימי חכמי הש״ס עיקור לימוד התורה לשמה הי׳ בבבל, לכן אמר אביי נקיטינן בבל לא
 זסזייא חבלי דמשיח. דמה חבלי משיח הם כמו חבלי לידה שבאים מצד התהפכות הולד, דכשהי׳

 במקום



 פשר ברכות פ׳ג״ אגדתא
 במקום חשוך גמעי אמו הי, ראשו ורגליו מקופלים יחד שלא הי׳ ניכר נו מהו ראשו מצד
 שלא הי׳ בו לא דעת ולא תבונה וכשיוצא לאויר העולם צריך לילך כראשו תחלה, ואס יצא.
 ברגליו גם הוא גס אמו מסוכנים ולכן צריך להתהפך. כך הוא בחבלי משיח. דעכשיו
 בחושך וגלות אין לנו שום ראש ומוח ושכל. ורובם הולכים רגליהם למעלה בעקבות
 אבותיהם מצות אנשים מלומדה וצריכים להתהפך לעמוד בראשיהם למעלה להיות ומלאה
 הארץ דעה את ה׳. אבל בבבל גס עכשיו עומדים וראשיהם למעלה שכל מעיינם בתורתה׳.
 א״כ לא יצסרכו לחבלי משיח, ולכן קרו לחבלי משיח קרנא דשיזבתא שהם הס המצילים
 כדפירשתי, ולכך הי׳ ר׳ אבא משתמיט מיני׳ דרב יהודה דלא הי׳ בידו במה להכריע סברת
 רב יהודה, כיון דאשכחי׳ לתנא דתני קמי רר״י הי׳ עומד בתפלה ונתעטש ממתין עד שיכלה
 הריח וחוזר ומתפלל וא״צ לזוז ממקומו א״כ יהי׳ סברת ר׳ יהודה בענין בבל וא״י נכונה,
 דסא חזינןדבכל המקום שעומד בקדושה אפי׳ אם המקום הוא לא טהור איצ לזוז ממקומו
 כיון דכבר התחיל להמשיך במקום ההוא קדושה, וכן נמי בבבל שהיו שם הנביאים ואנשי

 מה״ג והתנאים, א״כ אעיס שאח״כ נתמעטו הלבבות, מ״מ אין לזוז משם. וזהו לסילישנא:
 קמא, אבל לאיכאדאמרילא ניחא בהא, להם עמד בתפלה ונתעטש סימן רע הוא לו, שהמקות
 ההוא גרם לו שאין תפלתו מקובלת לרצון. אלא אי תני הכי תני הי׳ עומד בתפלה ובקש

 להתעטש מרחיק לאחוריו ד׳ אמות ולא יתעטש במקום התפלה כו׳ וחוזר ומתפלל ואומר־
 רבש״ע יצרתנו נקבים נקבים חלולים חלוליס, כלומר כיון שיצרתנו כך הוכרחתי שלא לעבור
 על בל תשקצו את נפשותיכם, והא דבאתי לידי כך הוא משוס שגלוי וידוע לפניך חרפתינו
 כוי כלומר שהמקום גרמה לנו שנתמעטה קדושתינו, וזהו חרפתינו שגלינו •מארצנו, וכלימתינו
 שנתרחקנו מאור פניו ית׳, ובשתינו שאין אתנו יודע עד מה התרחקנו ולא עוד אלא שגם
 באחריתנו רמה מצד שגלינו מארצנו, ורק כל הקבור בא׳׳י כאלו קבור תחת המזבח רשם לא,
 הסריח בשר הקדש מעולם, וכיון ששמע ר׳ אבא כך אמר אילו לא באתי אלא לשמוע. דבר

 זה דיי, דהוא תנא דמסייע לי לסברתי' שעו? ונכון לעלות לאת ישראל:־

 תפלת השחר פרק ד׳
 עה [דף כ״ז ע״ב] תניא ך׳ אליןגזר אומר המתפלל אחורי רבו כו׳ טרם לשכינה שתסתלק
 מישראל. ופירש״י משוס יוהרא. וקשה לכאורה אס הוא חטא כל
 #ראל מה חטאו. והא שלנו כל המתיהר נופל בגיהנם, אלמא מעונש הוא עליו לבד. והא
 לאמרו כאלו דוחק רגלי השכינה הוא ג״כ שדוחק רגלי השכינה מעל ראשו לבד ולא מעל
 כל ישראל. ונלע״ד דטעמי׳ דשאני הכא דהתלמיד שאינו נוהג כבוד ברבו, גורס לבזות כבוד
 התורה בעיני כל ההמון וממנו יראו וכן יעשו לבזות ת״ח, וכל המבזה ת״ח הוא אפיקורס

 כדאיחא פ׳ חלק (דף צ״ט)וזהו שגורס לשכינה שתסתלק מישראל :
 ת׳׳ר מעשה בתלמיד א׳ שבא 'לפני ר׳ יהושע א״ל רבי תפלת טרבית רשות או חובה כו׳
 עמד השואל ושאל כו׳ א״ל ר״ג חובה א״ל ר״ג לחכמים כלום יש אדם שחולק עלי
 בדבר הזה א-ל ר׳ יהושע לאו. וכתב מהרש״א וז״ל בפ׳ כ״פ המוקדשין פירש״י וחוזרגיבי
 וכתבו התום׳ שס דהכא א״א לפרש כך שהרי פסקו הלכה כמותו . עוד כתבו שם עמוד
 טל רגליך ויעידו בך לא גרסינן לי׳ הכא , עכ״ל. והמעיין בתוס׳ שם יראה דתוס׳ לא
 כתבו אלא ללא גרסינן ויעידו בך דמה עדות שייך הכא דעדות שייך רק בסנהדרין כמו
 במעשה דינאי המלך, עכ״ל. ושם בחוס׳ ד״ה היאך החי פירשו כלומר סבור הייתי להעלים
 ,ואיני יכול עכ״ל. וקשה כיון שלא חזר בו ר׳ יהושע מדבריו דהא ססקינןהלכה כמותו איך
 א״ל שאין שום אדם חולק ע״ז. ואפי׳ לפי׳ התוס׳ לא יחכן הכזה יקרא העלמה, האהודה-
 לו בפני כל. וכתיב מדבר שקר חרחק. ועוד מאי דאמר ר״י אלמלא אני חי כו׳ עכשיו שאני
 מי והוא חי היאך יכול החי להכחיש את החי, קשה האומנם לא יוכל החי להכחיש את החי
 והא מעשים בכל יום שמכחישים איש אח רעהו . לכך נלע״ד לפרש דמה לעיל (דף ד׳
 ע״ב) א״ר יוימן איזהו בן עוה״ב זה הסומך גאולה לתפלה של ערבית. וכתבו שם בתוס*
 ל״ה א״ר יוחנן ״״ל ומיהו בסדר רב עמרס סי׳ מה שאנו אומרים קדיש בין גאולה לתפלה
 ,ש״מ לאשמעינן ללא בעינן מיסמך גאולה לתפלה לערבית משום לתפלת ערבית רשות. ולא
 י"־ ״־jf דא״כ ר׳ יוחנן פ?ל תפלת ערבית חובה כר ורב ור׳ יוחנן הלכהכר״י. ונכון להחמיר
 ^•עלספר בינסים• ואי תימא קשיא הלכמא אהלכתא לקי״ל תפלת ערבית רשות: והכאת

 י ... פסקינ['



 פשר ברכות עיר אגדתא ׳כ
 פסקינן כר, יוחנן. צ״ל דאפי׳ אי סובר ר״י כרב דאמר רשות היא מ״מ מחוייב לסמור .
 א״כ גס לנו יש לסמוך. עכ״ל . הרידלרב ממרס לא יתכן דברי ר״י שאמר איזהו בן עוה״נ
 זה הכו מך גאולה לתפלה ש״ע אלא דוקא אי ה״ל חפלת ערבית חובה. ולהחוס, אפי, אי
 נימא דר״י ס״ל כדפסקינן דתפלת ערבית רשות מ״מ הסומך גאולה להפלת ערבית הוא בן

 עוה״ב. והנה כרי׳׳ף באגדתא ר״ה ר״י בר״ח אומר תפלות אבות תקנום כסב וז״ל ונלע״ד י
 דפליגי בהאי פלוגתא אי תפלת ערבית הוי •רשות או חובה, ומ״ד אבות תקנום סבר דהוי
 חובה ולמ״ד כנגד תמידין תקנום הוי רשות שהרי תפלת ערבית הוי כנגד אברים ופדרים
 שלא נתעכלו ע״ג המזבח/ עכ״ל. ולפי דבריו מ״ד תפלת ערבית רשות היא רשות גמור לכאורה
 דכמו אברים וסדרים לאו מצוחן דוקא להקעירן בלילה אלא אס לא נתעכלו ביום מצותן
 להקעיר בלילה/ ובתפלת ערבית ליכא למימר הכי דאם לא התפלל ביום מצותה בלילה, דהא
 ביום אסור להתפלל תפלת ערבית אלא ע״כ דרשות גמור היא . אמנם בתוס, ר״פ תפה״ש
 ד״ה פעה כתבו וז״ל וא״ת והאמר רב לקמן תפלת ערבית רשות וקיי״ל כוותי׳ באיסורי כו׳
 זי״ל הא דאמרינן תפלת ערביח רשוח לגבי מצוה אחרת והיא עוברת כו׳ עכ״ל. וכ״כ (בדף
 כ״ז ע״ב) בד״ה הלכה . ובמעדני י״ע פ׳ תפלת השחר סי, ב׳ אות כ, כתכ וז״ל אינו ר״ל
 שאס ירצה לא יתפלל אותה כלל אלא ר״ל כאינה חובה כמו יוצר ומנחה אבל מצוה איכא
 דמצוה לגבי חובה רשות קרי לי/ עכ״ל. וכן משמע מלשון המשנה דחנן הקור חלבים ואברים
 מצוחן מד שיעלה עמוד השחר. ולא חני מוחר עד שיעלה עמוד השחר, אלמא דיש מצוה
 בהקטרתן בלילה . ובלאו הכי לא הי, יכול כלל להיות באופן אחר דא״א בשום אופן להיות
 שיתעכלו כל האברים ופדריס עד הלילה. והשתא כיון דאפי׳ למ״ד הפלת ערבית רשות מ״מ
 עכ״פ מצוה היא, א״כ ניחא דאפי׳ אי תפלת ערבית רשות מ״מ כל הסומך גאולה לתפלה
 ש״ע הוא בן עוה״ב דמצוה היא . וצריכים אנו לקבלה חיכף אחר הגאולה כמ״ש אנכי ה׳
 אלהיךאשר הוצאתיך מארץ מצרים, פי׳ כמ״ש במד״ר כיון שהוצאתיך מארץ מצרים מחוייבאתה
 לקבלני לאלוה ולקיים כל מצותי, אלא דנפקא מינה למ״ד הפלת ערבית חובה אסור להפסיק
 בקדיש ופסוקים ולמ״ד תפלת ערבית רשות מותר להפסיק בפסוקים וקדיש כדכתבו החוס׳(דף
 כ״ז ע״ב) בד״ה והלכמא. אבל בסיפור דברים בעלמא אסור להפסיק אפי׳ אי תפלת ערבית
 רשות. וזהו שכחבו הסוס, בד״ה א״ר יוחנן דלא נהירא כרב עמרם. דלרב עמרם למ״ד תפלת
 ערבית רשות לא בעינן כלל למיסמך גאולה לתפלת ערבית. ויהי, קשה הלכתא אהלכתא .
 והשתא נחזור לענינינו דר״ג הי׳ לו קבלה זוג״כהא דאר״י איזהו בן עוה״ב זה הסומך גאולה
 לתפלה של ערבית וסבר כרב עמרם דטעמא הוא דתסלת ערבית חובה . וכיון שר, יהושע
 אמר להשואל דתפלת ערבית רשות א״כ לא בעי לסמוך גאולה לתפלת ערבית. ויפסידהו
 עוה״ב. והוי ממש כמו שהמית נפש מישראל.כמו שאמר ישעיהו לחזקיה כי מת אתה בעוה״ז
 ולא תחיה לעוה״ב. אלמא דמי שאין לו עוה״ב אינו חי. וכיון ששאל השואל בביהמ״דוא״לר״ג
 חובה ואמר טעמו דמי שיאמר לו רשות יפסידו חלקו בעוה״ב. לכך א״ל ר, יהושע שעכשיו אין
 חולק שוס אדם עליו בדבר הזה. דתנן בס״ד דסנהדרין מ״ב דיני ממונות הטהרות והטומאות

 מחחילין מן הגדול דיני נפשות מתחילין מן הצד. ושם בגמרא (דף ל״ו ע״א־) מנה״מ אר״א"
 ב״ס אמר קרא לא תענה על ריב לא תענה על רב כו,. ופירש״י לא תענה על מופלא פבב״ד ולנטות
 מדבריו. ע״ז א״ל ר״ג עמוד על רגליך ויעידו בך שאתה אבדת נפש מישראל במה שהורית לו
 תפלת ערבית רשות וא״צ לסמוך גאולה לת״ע. ובזה ניחא דלא תיקשי עוד קושיית התוס׳ מה
 עדות* שייך כאן,דלפ״ד ר״ג יש כאן עדות ודיני נפשות. ע״ז השיב לו ר׳ יהושע אלמלא אני
 חי והוא מת יכול החי להכחיש את המת. כלומר מה זה כל החרדה הא לא עשה כדברי אלא
 ששאל ממך וסמך גאולה לחסלה. אלמלא הוא מח כלומר בשלמא אם הי׳ עושה כדברי והי׳
 מת עי״ז בעוה״ב. הייתי יכול להכחישו, כלומר לעשותו כחוש מלשון בהמה כחושה. דהייתי
 אומר דבלאו הכי לא הי׳ בן עוה״ב דאס היי צדיק ובן עוה״ב הא כתיב לא יאונה לצדיק כל
 און. עכשיו שאני חי והוא הי. כלומר שנינו בני עוה״ב. היאך החי יכול להכחיש את החי,
 כלומר היאך יכול צדיק א, להפסיד את חבירו עוה״ב והא לא לזה ולא לזה לא יארע תקלה.
 ובזה ניחא פירש״י דחזר בו ר, יהושע דגם הוא לא ידע אז דאפי, אי תפלת ערבית רשות מ״מ
 בעינן למיסמך גאולה לתפלה. ונמצא דאין כאן קושיית החוס, כלל ממאי דפסקינן תסלת
 ערבית רשות דאין מזה שום סתירה אליבא דאממ. וכן בבכורות בעובדא דר, צדוק שהסיע•
 לו ר, יהושע עיפ עדותו הבכור דאיבזע שיפתי, שלפ״ד ר״ג הוא בכור תם ויש בו חיוב כרס.
 לכך א״ל עמוד על רגליך ויעידו בך שאבדת נפש מישראל. וע״ז ריננו כל העם אחריו דכיןן

 שלדעתו



 פשר , ברכות פ״ד אגדתא
 שלדעתו נוגע הדכר כדיני נפשות ה״ל להתחיל מן הצד ולא מן הגדול שלא יוכלו לחלוק עליו.
 ז?יוןשהי׳ זה פעם שני דנו אותו לפושע ועי3רוהו.כדאיתא במס׳ ניצה (דף מ״זע״כ) כההוא
 סמיא דלא אותיב עירוב תבשילין, פעם ראשון א״ל מר שמואל סמוך אדידי לשנה שכח עוד
 לאותיב עירוב תבשיליו א״ל פושע את כוי. וכמ״כ הכא אמרו אשתקד במעשה דבכורות צערי׳

 שלא התחיל מן הצד והשתא נמי קא מצערלי׳א״כ מזיל הוא לכךעיברוהו:
 אמרי מאן נוחים כו׳ אלא נוקיס לר״א ב״ע דהוא חכם כו׳ דאי מקשי מפרק לי׳. הוא עשיר
 ראי מפלח לבי קיסר איהו נמי מצי מפלח טוסי׳ כר. לכאורה פי׳ מפלח לבי קיסר
 הוא לקבול עליו בבי קיסר להעבירו. וזה לא יתכן לומר על צדיקים גדולים כמוהם. כדאיתא
 ביבמות (דף ס״א ע״א) על הא דמינהו המלך ליהושע בן גמלא בכ״ג ואייר יוסף קעיר קא
 חזינא הכא ופירש״י קשר של רשעים אני רואה כאן שנתן ממון ומינוהו עכ״ל• לכך נ״ל לפרש
 לידעו שהמון העם אוהבים את ר״ג ולא יניחו לעשות נשיא אחר במקומו. לכן אמרו דגם
 ראב״ע ימצא חן בעיניהם דמצד חכמת ר״ג ראב״ע נמי חכם . ואי משוס שר״ג הולך תמיד
 לבי קיסר ופועל טובת העם. ראב״ע נמי מצי לפעול כמותו. ואי משום שייראו שמא יענישו

 ר״ג איהו עשירי לעזרא ואית לי׳ זכות אבות :
 אתו ואמרי לי׳ ניחא לי׳ למר למיהוי ריש מתיבתא. א״ל איזיל ואמליך בדביתהו. פי׳ דראב״ע
 הי׳ מתיירא שמא יש בו מדת הקפדנות וכעס. לפי שהי׳ כהן וכהני קפדני נינהו. וכל
 הכומס אפי׳ סוסקין לו גדולה מן השמים מורידין אותו(פסחים ס״ו ע״ב) לכן אמר איזיל
 ואמליך בדביתהו. דאיתא בסוטה (דף מ״ז) האי מאן דמתיהיר אפי׳ אאינשי ביתי׳ לא מתקבל

 לכך שאל את אשתו אם מתקבל אאינשי ביתי׳ :
 [דףכ״ח]תנא אותו היוס סלקוהו לשומר הפתח כו׳שהי׳ ר״ג מכרח ואומר כל ת״ח שאין תוכו
 כברו אל יכנוס לבהמ״ד כוי וראב״ע אומר ה״מ היכא לקים לן שאינו הגון כוי. ופי׳
 מהרש״א שאין תוכו כברו שיש בו תורה ואין בו יראת שמים. וקשה לדבריו א״כ קיס לן
 שאינו הגון ואם ר״ל שהוא צבוע א״כ לא הל׳יל שיש בו תורה ולא ה״ל לפרש כלום. דזה פשוט
 בלשון שאין תוכו כברו. לכך נ״ל לפרש דר״ל שיש בו מדת הגאוה קצת. דר״ג סבר כר״נ בר
 יצחק בסוטה (רף הי) דאמר לא מיניי ולא מקצתי׳ מי זוטר מאי דכתיב בי׳ תועבת ה׳ כל
 גגה לב. לכך הוצרך לשומר הסתח להבחין על ידו שאם יהי׳ לאיזה תלמיד שוס גאוס אפי׳
 עד שומר הפתח לא יכנום לביהמ״ד. וראב״ע סבר כרב דאמר החס ת״ח צריך שיהא מ
 שמיני שבשמינית גאוה כוי לכך סלקוהו לשומר הפתח דאין ממנו שום ראי׳ אם יתגאה איזה

 תלמיד עליו דאפשר שצסי ערכם הוא רק שמיני שבשמינית גאוה:
 אמר ר״ג איכו השתא איזל ואפייסי׳ לר״י אזל כי מטא לביתי׳ חזנהו לאשיתא •לביתי׳
 למשחרן כר א״ל אוי לדור שאתה פרנסו ואוי לספינה שאתה קברניטא שאין אתה יודע
 בצערן של ם״ח כר. וקשה לכאורה על ר״י שיבזה כ״כ את ר״ג בביתו. ועוד קשה דה״ל
 להקדים המשל אוי לספינה שאתה קברניטא להנמשל אוי לדור שאתה פרנסו. והוא הקדים
 הנמשל למשל. לכך נ״ל לפרש דר״י לא ביזה כלל בזה את ר״ג. רק דאמר לו ט״ד מה
 לאימא בתענית (דף כ״א) בשבבתי׳ דרב לא הוות דברתא סברו משום זכותא דרב הוא
 איתחזי להו בחלמאכז׳ והא מלתא זוטרתא היא לרב כר. וסי׳ בערבי נחל ס׳ קרח ובלק ט
 הי* סחימות הכבוד לרב לומר עליו שזכותו הועיל בעניני עוה״ז כי באמת נתעלה במדרגתו
 מזה העולם לכן זוטרתא היא לגבי׳ וא״א שיגין זכותו בזה עכ״ל. וזה ג״כ א״ל ר״י לר״ג אוי
 לדור שאתה פרנסו. שמחמת קדושתך וצדקתך לא איכפת לך בזה העולם שיתפרנסו בני דורך
 בהרחבה. וזהו לשון פרנס דפרנסה היא העדפה על מזונות להתפרנס בהרחבה. כדאיתא בגיטין
 (דג< י״בע״ב) א״ה אמאי ניזון מן הצדקה ומשני להעדפה ופריך א״ה ניזון מתפרנס מיבעיא
 לו. ופירש״י נחון משמע מזונות כדי תייו פרנסה היינו כל שאר צרכיו עכ״ל. ואח״כא״לר״י
 בלשון לא זו אף זו ואוי לספינה שאתה קברניטא כלומר שאפי׳ על מזונות כדי חייהם לא איכפת
 לך מצל שאינך כלל בזה העולם. וזהו המשל מקברניטא שבספינה שענין רב החובל להציל ממות

 את בני הספינה ולהשגיח על חייהס:
 שלח ר׳ יהושע לביהמ״ד מאן דלביש מדא ילבוש מדא ומאן דלא לביש מדא יימר למאן
 דלביש מדא שלח מדייך ואנא אלבישי׳ כוי. ופירש״י הרגיל בנשיאות יהי׳ נשיא. וקשה
 ׳אתה רגילות נצרך לנשיאות. ומהרש״א פי׳ כי המדא הוא בגד חשוב שלובשין המלכים כר ולפי
 שר״ג הי׳ מבני הנשיאים ומלכים מבני יהודה ולא כן ראב״ע שהי׳ כהן ואין ראוי להיות מלך
 ונשיא אלא מבני יהולה כו׳ ולזה בא ר״י לומר דמדינא תחזור הנשיאות לריג וכמ״ש שנענשו

 . מלט •



 פשר כרכות פיר אגדתא כא
 מלט חשמונאי שהיו כהנים על שנטלו להם מלכות השייך לזרע רוד עכ״ל. וקשה לפירושו הא שמעי׳
 וסבטליון היו בני גרים ומ״מ הי׳ שמעי׳ נשיא ואבמליון אב״ד. ועוד אם באמת הדין כך
 דסנשיא צריך להיות דוקא מזרע דוד א״כ אמאי לא קיבלו בביהמ״דטענה זו. לכך נ״ל לפרש
 מדף הוא בגד כהונה כמ״ש ולבש הכהן מדו בד. והנה בגדי כהונה ניתנו ליהנות מהם נסני
 מיצי כשהי׳ מלובש בהם בתחלה לצורך מבודה, אבל ללבשס לכתחלה לצורך עצמו אסור כדאימא
 בקידושין(דף נ״ד ע׳׳א) ומשנמינו בכתונות כהונה שלא בלו הואיל ונתנו ליהנות בהן לפי שלא
 נתנה תורה למלאכי השרת. ופירש״י שלכך הוקדשו מתחלתן ליהנות בהם שוגגים רק שלאי
 יתכוין לחללם שלא ניתנה תורה למלאכי השרת שיהיו הכהנים זריזים כמלאכים להפשיטן בגמר

 עבודה ולא ישהום עליהם אחר העבודה כהרף עין. עכ״ל. והכי שלח להו ר״י מאן דלביש מדא:
 ילבושמדא. הכהן שהי׳ מלובש במדא הכהונה מותר לו להיות מלובש בו מעט זמן אחר העבודה
 ומאן דלא לבישמדא כו׳ כלומר אבל הכהן שלא הי׳ מלובש בכתונת כהונה יאמר להכהן שעבר
 הטבודה הפשט כותנתך ואני אלבישנה ליהנות ממנו זהו בודאי אסור. והנמשל הוא ר״ג שהי׳
 גוהג נשיאותו בנחת וביראת ה׳ אע׳׳פ שבתוך כך נכשל בקצת השתררות לא ניתנה תורה
 למלאכי השרת. אבל ראב״ע שלא הי׳ עדיין נשיא מעולס יאמר לר״ג תן לי הנשיאות) לצורך
 הנאתי. וטענה זו לא קיבלו בביהמ״ד, חדא משוס שחשבו ר״ג למזיד ולא לשוגג כנ״ל. ושנית

 דלא חשדו לראב״ע שירצה הנשיאות בשביל הנאת עצמו:
 אזל ר, יהושע ואמר להם מזה בן מזה יזה ומי שאינו לא מזה ולאבן מזה יימר למזה
 בן מזה מימיך מי מערה ואפרך אפר מקלה. עיין בפי׳ מהרש״א והוא דחוק דלפירושו
 יהי׳ במשל זה כוונה אחת עם המשל דלעיל, ולמה לי׳ משל זה, ועוד דהא לא קיבלו הנמשל
 מהמשל ההוא. ומה יועיל המשל השני לנמשל א׳. לכך נ״ל לפרש רהנה מי חטאת מטהרים
 אס הטמאים ומטמאים את הטהורים. ואס אירע לכהן המזה שטימא טהור א׳ בעת שהזה
 על הטמא האס יעבידוהו מלהיות עוד מזה, דהא מ״מ הוא רגיל בהזי׳ וזה אירע לו מכשול
 שנפל הזייתו על הטהור, ואס יפקדו כהן אחר להיות מזה והוא אינו רגיל יטמא לעולם
 אס הטהורים דלא יוכל להזהר כלל. והנמשל הוא ר״ג שהוא רגיל בנשיאות אע״פ שאירע לו
 שפגע בכבוד ת״ח מ״מ הרבה ח׳׳ח בנשיאותו, אבל ראב״ע אינו רגיל עדיין בנשיאות ולא
 ירבה ס״ח. וכי תאמרו הא באותו יום נתרבו בביהמ״ד הרבה ת״ח ודוקא בשביל ראב״ע.
 מ״ז א״ל שהדבר לא כן והבינם במשל יימר למזה בן מזה מימיך מי מערה ואפרך אפר מקלה
 דהנה מי חטאת מטהרים מטומאת מת שהוא אבי אבות הטומאה.ומי מערה מטהריםרק,
 מטומאת שת שהיא אב הטומאה. ואפר חטאת ניתן לשמח את האדם שמעלהו מטומאה,
 לטהרה, ואפר מקלה מעציב את האדם מותנים אפר בראש חתנים ולנשיא בתענית. והנמשל
 הוא היתכן שיאמר ראב״ע לר״ג שאתה אינך יכול לטהר את התלמידים שאין תוכם כברם
 דסגאוה היא מ״ז שהיא אבי אבוס הטומאה, ואני הנחתי כל התלמידים לכנוס לביהמ״ד
 שאני אטהר את כולם, וכן שיאמר לו לר״ג אתה לא היית יכול לנהוג נשיאוחך רק לזרוק
 מרה בסלמיריס ולהעציבם, ואני אוכל לשמחם ולנהגם בנחת, ומאין לו לראב״ע כל זה הא

 לא הי׳ נשיא ולא בן נשיא. וטענה זו קיבלו בביהמ״ד דתשובה נצחת היא :
 ר׳ זירא כי הוה חליש מגירסא הוה אמר איזל ואיתב אסיתחא דבי ר״כ אמר
 ט חלפי רבנן איקום מקמייהו ואקבל אגרא . לכאורה משמע דהא דאמר
 כי חלפי רבנן איקום מקמייהו הוא לקיים מצות מפני שיבה תקום, וקשה א״כ איך אמר ואקבל
 אגרא הא מנן אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב ע״מ לקבל סרס, וי״ל דכוונתו לקום
 אפי׳ מפני רבנן כאלה שאין מחוייב לקום מפניהם, אלא מחמת שהוא מוהיר כל רבנן בכלל.
 ואימא בשבת (,ף כ״גע״ב) דמוקיר רבנן הוו לי׳ חתנוותא רבנן, ובשביל שכר כזה מותר

 להיות עובד, דהיא ג״כ מצוה :
 עז [דף כ״ח ע״ב] ת״ר כשחלה ר׳ אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו אמרו לו רבינו למדנו
 אורחוח חיים ונזכה בהם לחיי עוה״ב כו׳. יש לדקדק בזה הרבה
 חרא וכי מד השתא לא למדם ר״א אורחות חיים. ב׳ הלשון למדנו אינו נופל על אורחות
 אלא הל״ל הורנו אורחות חיים כמ״ש והורית להם הדרך ילכו בה. ג׳ מה שאמרו אורחות
 חיים ולא אמרו דרכי חיים. ובלשון רבים אורחות חיים ולא אמרו בלשון יחיד אורח חיים כמ״ש
 אורח חיים פן תפלס וגו׳. ד׳ אמרם ונזכה בהם לחיי עוה״ב הא תנן אל תהיו כעבדים
 המשמשין את הרב ע״מ לקבל סרס. ונ״ל לפרש דיש ב׳ מיני חיים חיי עולם וחיי שעה, כדאיתא
 בשבת (דף י׳ ע״א) רבא חזיי׳ לרב המנונא דקא מאריך בצלותי, אמר מניחין חיי עולפ

 ועוסקין



 פשר ברכות פיד אגדתא
 ועוסקין בחיי שעל, דחורה נקרא חיי עולם ותפלה חיי שעה. והפעם לזה דכמו למשל האטלס
 שאדם אוכל לחזק בריאותו הוא דוקאבזמן שהוא תאב לאכילה ורק כדי שבעו, אבלאםמפלינ
 בספינה גיס הגדול על זמן ר3 הלא יכין לו מזון וצידה לדרך כפי כחו וכפי אשר תוכל הספינה
 לשאח. כן הדבר תפלה היא רק כח לעמוד נגד היצה״ר באותו יום לכן יש לו זמן מוגבל
 ושיעור אבל התורה היא מזון הנפש לעוה״ג ליום שכולו ארוך לכן כל המרבה הרי זה משובח.
 וז״ש אורחות חיים בלשון רבים ר״ל אורח חיי עולם ואורח חיי שעה. והנה יש דרך ויש אורח
 ירך הוא הישרה והסלולה,שהיא ידועה לכל, ואורח הוא שביל קצר שאין הכל בקיאין בו,
 שהנקי בו ימהר לבא בו למחוז חפצו, והאינו בקי יתעה מני הדרך ולא יגיע לעולם למקומו
 וכן הוא בחורה והפלה יש דרכים שהם ללמוד חורה לשמה ולהתפלל בכוונה, אלה הדרכים
 ידועים לכל אשר בהם יגיע למקום חיים האמיתים. ויש אורחות ההורה והתפלה שהם הקיצור
 באיזה דברים ע״ד השלילה, ובהם ועל ידס יגיע מהר לחיים אמיתיפ, וזהו שאמרו לו לר״א
 f-> רבי למדנו כלומר הדריכנו והרגילנו לשון מלמד הבקר. בארחות חיים הנעלמות. רק שלא
 נתעה בהן אלא שנזכה בהן לחיי עוה״ב. כלומר שנהיו זכאיס לחיי עוס״ב שלא נתעה מני
 / הדרך. מ״ז אמר להם הזהרו בכבוד חביריכם וכשאתם מתפללים דעו לפני מי אתם מתפללים
 כלומר אלה הדברים המביאים לידי חיי שעה שהיא החסלה. הזכרו בכבוד חבירכם כלומר
 ,'׳.•:. הזכרו שלא לדרוש כבוד מחביריכס דאז דוקא תהיו באחדות, ומ״מ אל תהיו נבזים בעיניכם
 יי דאדרבה חייב אדם לומר בשבילי ננרא העולם, לכן וכשאתם מתפללים דעו לפני מי אמם־
 מתפללים, כלומר דעו שתפלתכס עולה לפנימית רצונו ית׳, דישראל עלו במחשבה בפנימית
 רצונו ית׳. ואה׳׳כ למד אותם אורח חיי עולם והוא מנעו בניכם מן ההגיון והושיבום בין
 ברט ת״ח, ופירש״י שלא תרגילום במקרא יוחר מדאי משום דמשכא ליםנא אחרינא משיחת
 כילדים. ובערוך פי׳ בערך הג פפותרין פסוק כצורתו כר מטל. וריל כשחמנעו בניכם מן
 ההגיון אז תוכלו להושיבם בין ברכי ת״ח בימאבקו בעפר רגליהם. ופי׳ הדברים נמתיקע״פ

 משל לאדם כהי׳ לו בן רך ויחיד ולא עצבו אביו מימיולאמרמדוע ככה עשית. והלךבשרירות.
 לבו בכל התועבות שבעולם, אז התחיל אביו ליסרהז במכות נמרצות עד שברח מפניו ונעשה
 שודד ורוצח. פעם א׳ פגע באביו ויכירו ואביו לא הכירו, ויקח את אביו היערה ויצוה עליו
 לכרוך ענף קטן רך על אצבעו ויטש כן, אח״כ צוהו לכרוך ענף עב וייגע מאד עד שכסהו
 מעט. ואח׳׳כ צוהו לכרוך את האילן עצמו ולעשות ממנו טבעה, איל אביו ואיך אפשר לעשות
 זה הלא האילן הוא זקן עב וקשה. ויענהו הבן טתה ראה נא אבי הנהגחך עמי בהיותי בימי
 עלומי רך כענף קטן והיית יכול להטותי לכל אפר תחפיז לא השגחת עלי, וכשנתגדלתי מענן
 והיית יכול אז לכה״פ לממן מעט המעוות שבקרבי, וגם אז לא שמת את לבך עלי, ורק כאשר
 גדלתי כמו האילן הזה עלה בדעתך לעשות ממני טבעת טוב, הרעות אשר עשית. והמשל מובן
 שאס תמנעו בניכם מן ההגיון כלא ילמדו מקרא יותר מדאי הממשיך לבם למליצות ושירים
 וימנעו משיחות הילדים מסיפורי מעשיות ופלא יפרשו הפסוקים כפשטן רק שיאמינו בדרשות
 חז״ל, אזי חוכלו להושיבוס בין ברט מ״ח. כלומר שיהיו כפויים ושחוהיס לתלמידי חכמים
 ובשביל כך תזכו לחיי עוה״ב. פי׳ ובשביל כך ובאורח הזה, אם תלכו באורחות אלו תהיו

 זכאים לחיי עוה׳יב :
 וכשהלה ר׳ יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו כיון שראה אותם התחיל לבכות אמרו
 לו רבינו נר ישראל עמוד הימיני פטיש החזק מפני מה אתה בוכה, אמר להם
 אילו לפני מלך בכר ודם היו מוליכין אותי כהיום כאן ומחר בקבר שאם כעס עלי אין
 כעסו כעס עולם ואם אוסרני אין איסורו איסור עולם ואם ימיחני אין מיתתו מיתת עולם
 ואני יכול לשוחדו בדברים ובממון ואעפ״כ הייתי בוכה עכשיו שמוליכין אותי לפני מלך
 מםימ הקב״ה שהוא חי וקים כו׳ ולא עוד אלא שיש לפני שתי דרטס אחת לג״ע ואחת
 לגיהנם ואיני יודע באיזו מוליכין אותי ולא אבכה. וצריך להבין למה הפליגו כ״כ בשבחיו הא

 .מקצת שבחו של אדם אומרין בפניו, ולמה האריך ריב״ז כ״כ בתשובתו ברבר הידוע כמעע .
 לכל. ועוד מאי ראמר ולא עוד אלא שיש לפני שתי דרכים כר. משמע דלא זו בלבד אלא
 שיש עוד דגר• היותר גרוע ה.א כבר אמר שאס יאסרני איסורו איסור עולם ואס ימיתני
 מיתתו מיתת עולם. והוא מאסר הגיהנס ואבדן הנפש, ומאי הוא ולא עוד. ועוד דנקיע
 כיון שראה אוהס התחיל לבכות משמע דכבכיה הי׳ רק בשבילם, וממה שהשיב לכם משמע
 .^ןהמיה הימה רק בשביל עצמו. לכך נ״ל לפרש דהם באלוהו הא תניא מת ממוך הבט סימן
«י הוא לו (כסוכות קיג ע״ב) וכיון שאתה רבינו נר ישראל עמוד כימיני פטיש החזק י ׳  י

 כלומר



 פשר ברכות פיר״ אגדתא כב
 כלומר שקיימת כל הג׳ דברים שעליהם העולם עומד תורה ועבודה וגמ״ח, נר ישראל הו#
 כינוי מל הגמ״ח, דגמ״ח כוללים כל המצות כמ״ש הרמב״ס בריש מס׳ פאה. ועוד דצדקה
 כוללת כל המצות כמ״ש וצדקה תהי׳ לנו כי נשמור לעשות את כל המצוה וגר. וכסיב כג
 ני מצוה, וזהו נר ישראל שקיימת כל המצות. עמוד הימיני הוא עבודה שבלב הנקרא יכין

 שהכין את לבו לעבודת הבורא. ופטיש החזק הוא כינוי על התורה כמ״ש אס פגעבךמנוולז
 זה משכהו לביהמ״ד אס אבן הוא נימוח ואם ברזל מתפוצץ. וכיון שכל אלה קיימת ואמך
 חסר כלום מפני מה אחה בוכה׳ והא הבכי׳ סימן רע הוא שלבו אומר לו שלא יצדק בדינו.

 אמר להם שחסר בכל אלה כיון שהוא כשר לפני המלך והכהן המשיח יחסא לאשמת העם,.-
 כלומר שהוא נתפס על עוונות בני דורו. והמשיל להם משל ע״ז. אילו לפני מלך בז״ד היו•
 מוליכים אותי כוי. עד״מ אצל מלך ברד ג׳ שרים שר הפנימי המשגיח על הנהגת המדינה•
 שיהי־ ע״פ חוקי המלך לפי כבודו, ואס השר יעלים עינו ויגדעו חוק א׳ מחוקי המלך ויפגער
 בכבודו הלא יכעיס המלך על השר ולא יוסיף להראוח לו פנים. ואס הכר בעצמו יעבור איזהי
 חק ויפגע בכבוד המלך שמזה יוכל להסחעף שכל העם יסירו חוקי המלך הלא יאכרהו המלך
 במאסר. ויש שר הצבא הממונה לשמור את עיר המלוכה מהאויב האורב לה. ואם יעלים עינו
 ויכניס האויב בעיר המלוכה הלא ימית המלך את השר. ויש כר המכס כאם יעלים עינו
 ויגרמו מס המלך הלא ידרוש המלך את המס מן השר, וזה יכול לםוחדו בדברים ובממון־•
 כלומר שיבעיחהו שיגבה המס החסר או שישלם לו מכיסו. והנמשל הוא דכבוד הבורא והתורה

 הוא קיום מצות התורה והפרח חוקי המורה לאשמת העם ידרושו מן פרנס הדור ומכ״׳ש אכ^
 במצמו יבטל איזס חק הלא יחלל בזה השם. זע״ז אמר אס יכעוס עלי כעסו כעס עולם,:
 הכעס הוא על העלמת עינו מבני המדינה, ואס יאסרני איסורי איסור עולם זהו אם בעצמו־
 ביטל איזה חק. אח״כ אמר על ביטול העבודה שהיא השמירה מהאויב האץרב ורוצה לכנוס
 בלבות בני האדם, שאם פרנס הדור לא ישגיח על בני דורו ולא יוכיחם ומתוך כך מצא האויב־
 היצה״ר מקום לכנוס בקדושתם פנימה הלא ימיתהו המלך העליון מיתת עולם. ואח״כ אמר
 על ביטול הגמיח ממש שהוא מם המלך העליון הצדקה כנותנים לענייכ, ובהמשך הזמן אינו
 יודמ למי להשיב את הגזלה אשר גזל מהעניים, ועוד כיון שמת שם לא ימן צדקה כפר נפשו.
 וזהו אומרו ואיני יכול לפוחדו ברברים ובממון, ולא אבכה אולי הועיל הבכי׳ וההכנעה לכפר
 העוונות, ועוד כדי שתראו וחקחו מוסר והועילו לי. ולא עוד אלא שיש לפני שתי דרכים כר

 כלומר הלא הטוב שבעונשים הוא הגיהנס, הולם יש עוד עונשים העומדים על דרךהגיהצ©••
 שהם לרבה גרוט מגיהנם והס חיבוט הקבר, כף הקלע וגלגול. ואפי׳ דרך הג״ע שהוא דרך
 הטוב הגמור יש בו ג״כ הרבה הרפתקאות דעדו על הנפש עד אשר יבא אל מקומו, וזהו אומרו־
 ולא טור אלא שיש לפני שתי דרכים, דמתירא מהדרכים יוהד מהגיהנס עצמו. ולזה התחיל

 לבכות כשנכנסו תלמידיו כדי לעוררם בתשובה:
 עח [דף כ״מ] ת״ד שמעון הסקולי הסדיר י״ח ברכות לפני ר״ג על הסדר ביבנה. אמר לכס־
 ר״ג לחכמים כלום יש אדם שיודע לתקן ברכס המינים ירד שמואל הקטן־
 ותיקנה, לשנה האחרת שכהה והשקיף בה ב׳ וג׳ שטח ולא העבירוהו כ1׳. וקשה לי הא כיון
 שתיקנה שמואל הקטן היו אומריכ אותה ג׳ פעמים בכל יום והיאך שכחה, והא אפי׳ בתשעים
 פעמים לענין משיב הרוח ומוריד הגשם כחב הטור בשם הר׳׳מ מרוטונבורג וכ״פ כשרע
 באו״ח סי׳ קי״ד ס״ט דאפי׳ אם אינו זוכר אס אמרה אמרינן דמסחמא התפלל כפי ההרגל:
 שהורגל כשלשים יוס שהוא 5׳ פעמים. ועוד מהו הלשון והשקיף בה ולא אמר ועיין בה*
 ומהו ב׳ וג׳ שעות ולא אמר נ׳ או ג׳ שעוח. ונלע׳יד לפרש בהקדיס להבין מה ששמעון הסקולי
 הסדיר ייח ברכות והא י״ח ברכות אנשי כנכ״ג תיקנום. ועוד יש דיוק קצת למה הזכיר
 מסק של המסדר שהי׳ פקולי מוכר צמר גפן. לכך נ״ל לפרש דמה טיח ברכות הם כנגד ח״י
 חוליות השדרה שמנינס ופעולתם הוא לקשר הראש עם האברים הפנימים והרגלים, וביניהם יש
 חוט השדרה ההולך מהמוח עד השוקיס. וכן ח״י ברכות התפלה הם לקשר המוח עם כת
 המעשה ותנועת הרגלים ושיהי׳ המוח שליט על הלב שיהי׳ בכל דרכיך דעהו. ונפסק חוע
 השדרה טרפה שאס אין המוח שליט על הלב ועל המעשים הוא פרפה. והנה כמו בחוליות.
 השדרה יש מהם השייכים להיות קרובים אל הראש ויש מהם כצריכים להיות באמצע ויש
 שצריכים להיות קרובים אל הרגלים. והכל לפי העצמות והמוח שבנס, והחכם בחכמת הניתוח
 יודע סדרם וענינה, כך בח״י ברכות כבקי בניחוח הנפש יודע סדרם וענינס, ולכן שמעון
 הפקילי שהי׳ מוכר צמר גפן הי׳ בקי בניתוח הנפש, דענין צמר גפן שהוא אינו כלאים לא בצמר

 ולא



 פשר ברכות פ־ד אגדת*
 זלא בפשתן! מצד שמעורב בו ב׳ הדברים יחד שהוא צמר כמו הצמר מבעלי חי וגדל בקומה
 כמו פשסיהעז, כן יש במין האדם, האק שיכול להיות מעורב בין הבריות מצד שיודע ומכיר
 להוקיר כל מעלה ומעלה שיש נחבירו. ויודע שאל אחד בראם לכל האנשים וכולם נדרשים
 להנהגתו ית׳ את העולמות, זהו החכם הבקי בניתוח הנפש ומקשר הראש עם הרגלים, ומדה
 זו הי׳ בשמעון המסדר הנ״ל ולכן נקרא הפקולי שהי׳ יודע בפינ הצמר גפן והוא עשל לידיעתו
 בעצמות החוליות המתחברים עם הראש והרגלים. ולכן הסדיר י״ח ברכות על הסדר שהבין
 לר״ג ותלמידיו הטעם מהסדר של ח״י ברכות איך שעל ידם מתחבר המנהיג ימי עם עולמו
 הזה השפל, והנה יש עצם א׳ בסוף השדרה התקוע כבוכנא באסיתא והוא המחבר השדרה מס
 השוקים. וכנגדו תקנו ברכה הי״ט שהיא ברכת המינים, דאז נתרבו המינים שכפרו בהנהגתו
 ית׳את העולם השפל ואמרו עזב ה׳ את הארז, והיו צריכים לצדיק א׳ שיוכל לבטל כח המינים
 בברכתו, וממד שמואל הקטן ותיקנה. שבו הי׳ כח זה מצד קטנותו וענוותנותו הי׳ יכול לעמוד
/ עד המין החושב עצמו לרם על כל רמים לאמראני ואפסי עוד, לשנה האחרת שכחה. כלומר : a 
 ^ ׳שבשנה האחרת חזר כח הביטול ההוא לקדמותו ונשכח, שנתגבר מחדש כח המינים, והשקיף
, בה שמואל הקטן ב׳ וג׳ שעות, פי׳ שהשקיף והביט למעלה ולמטה להתחקות על השורש והסיבה  י
̂ .מה שהתגבר כח המינים. שיכול להיות מא׳ משני דברים או מאשר שעו והפנו ישראל מקדושתם  
 ׳. ־*)ומצד תגבורתכח הטומאה ששעו ונפנו אליו המינים. וזהו ב׳ וג׳ שעוח, שעה הוא לשון פניה
 והפיה כמי׳ש ואל קין ואל מנחתו לא שעה, והנה בצד הקדושה יש ג׳ שעות כמו הסגיל דיש
 מדה הממוצעת המכרעת כמו מדת הרחמים, ובצד הטומאה יש רק ב׳ שעות וסימנך ואת החזיר
 כי מפריס פרסה הוא. דאין בהם מרה ממוצעת אלא או לשנוא את הכל ועל חרבך תחיה או
 לאהוב דבר האסור והוא יהי׳ פרא אדם. וזהו לדעתי מה שאמר רבא(חולין דף מ״ז ע״א)ה׳
 אוני אימ לה לריאה סלסא מימינא ותרתי משמאלא. דהריאה היא מנשבת על הלב ומקדרה
 דש בה מימין מצד הקדושה תלתאאוני ומשמאל מצד הטומאה תרתי אוני. ולכן נקט שהשקיף
 בה ב׳ וג׳ שעות, להשקפה היא מלמטה למעלה כמ״ש וישקף ע״פ סדום וגם מלמעלה למטה
 מרש השקיפה ממעון קדשך וגו׳ והשקיף היכן הוא הפגם אם למעלה בג׳ שמום או למטה בני

 שעות וכנ״ל וד״ל:
 {ע״ב] ר׳ יהושע אומר המהלך במקום סכנה מתפלל תפלה קצרה ואומר הושע ה׳ את עמך
 כו׳ בכל סרשת העבור ט׳, מאי פרשת העבור אר״ח אמר מר עוקבאאסי׳
 בשעה שאמה מתמלא עליהם עברה כאשה עוברה יהיו צרכיהם לפניך. ולהבין המשל שהמשיצ
 כעס הקב״ה ידו כאפה עוברה. ונלע״ל רהנה כתיב פועל ארם ישלם לו וכן כתיב מפי עליון
 לא תצא הרעות וגו׳. ולכאורה הא אין לך דבר שיוכל להתהוות בלא כח ה׳. אלא המשל הוא
 לאשס עוברה שמתעברמ מכח האיש רק שדרך בה עובר העובר ומתגדל בקרבה במשך זמן
 •העיבור, והבן הוא כח ואון האב, כך המעשה אשר יעשה האדם עולה למעלה ומתגדל שם על
 פת.פקודתה אז תרד על הנפש שפעלה בריבוי ותוקף עוז, וזהו בשעה שאתה מתמלא עליהם
 מברה כאשה עוברה כלומר בשעה שמגיע להוציא לאור העולם הפעולה הרעה שעשו בני האדם
 ולהוריד הרע ההוא בריבוי ושפע, יהיו צרכיהס לפניך לעצור בעד העובר ההוא שלא יפלוט:
 פ א״ל אליהו לרב יהודה אחוה דרב םלא חסידא לא תרתח ולא מחטא לא תרוי ולא תחטא
 וכשאתה יוצא לדרך המלך בקונך וצא. מאי המלך בקונך א״ר יעקב אר״ח זו תפלת
 הדרך. להבין שייכות הג׳ מנינים להדדי, ועוד מאי שייך לשון המלך בקונך הא המלכה והתיישבות
 שייך רק עם בשר ודם שישמע מפיו עצתו, ועוד מאי שייך תפלת הדרך ליישוב הדעת של הדרך
 הא אינו שואל שום מצה רק שמבקש שיוליכנו ה׳ לשלום כוי. ועוד מאי דאמר המלך עם קונו
 ולא אמר עם בוראך או יוצרך. לכך נ״ל לפרש דה״ק. ג׳ דברים הם אינם ברשותו של אדם.
 ואלו הם הכעס דכיון שכועס אינו ברשותו כלל, והשכחת דכיון שאדם משתכר ביינו אינו ברשותו
-פול״ והרע ג״כ אינו ברשותו, דכל הדרכים בחזקת סכנה, רק הנפקא מינה בין אלה הג׳ דברים
 לשלם הראשונים אין בהם שוס צד טוב רק לעולם יביאוך לידי חטא לכן חדל מהם לא
 סרתח ולא תחטא לא סירוי ולא חחטא. אבל השלישי שהוא הדרך לפעמים הוא סוב ולפעמים
 רע, ישו ליד ישר ועוב ויש דרךרע, לק כשאתה יוצא לדרך המלךבקונך וצא. כלומר תדעשאינו
 &חן צמצמו אלא יש אדון הכל שקנאך, ואין לך רשות לילך בשום דרך שלא ברשותו, לכן המיישב
 ;ל «g• אס ה/ רן!שאתה רוצה ללכת בה יהי׳ מזה שום פעולה טובה לקונך צא ואם לא חלל•
 למשמע המלך בקונך באיזה דבור ולא סגי במחשבה כעלמא. אר״מ
׳ **לוס ובלעדו יש לפניך הרנפ י יייי׳יי־ יייי ״*״י• 1י־יי *•י״י!״ חיוייייד י י  ״ י״״יי״ ^



׳  פשר ברכות$׳ד־ • אגדתא כג י
 מאורעות ופגעים רפים, לכן אם ירט הדרך לנגד קונך תחדל:

 [דף ל׳ ע״ב] כמח ישהה בין הפלה לתפלה רג הונא ור״ח חד אמר כדי שסתחוגן דעתו
 עליו וח״א כדי שתתחולל דעתו עליו. ופירש״י שתתחונן שתהא דעתו מיושבת
 לערוך דבריו בלשון תחנה, שתתחולל לשון חילוי והיא היא אלאבלישנא במלמאפליגיעכ״ל

 ולענ״ד נראהדפליגי, והוא דהנה כתיב כיהאלהים בשמים ואתה כר ע״כ יהיו דבריך מעטים*
 ויתפרש בב׳ אופנים, א, כי האלהים בשמים ואתה על הארץ א״כ אם צדקת מה תסן לו,
 מ״כ יהיו דבריך מעטים שלא תבקש מהקב״ה שכר פעולחך שלא פעלת לו כלום רק לעצמך
 אלא תבקש ממנו דבר מועט כדי חייך כמו המבקש מחבירו מתנת חנם. וכןנמיפי׳ ואתחנן
 הוא לשון חנינה ומתנת חנם, ולכך כתיב לאמר, דאס הי׳ הפי׳ לטון תחנה לא ה״ל לכתוב
 לאמר. ופי׳ ב׳ כי האלהיס בשמים כלומר גדול ומהולל מאד ואחה על הארז כלומר שסל
 ונבזה ע״כ יהיו דבריך מעטים, שתשקול כל דבריך בכף מאזנים כמו המדבר לפני מלךגדול,
 וזהו שכתוב ויחל משה כו׳ ויאמר למה ה׳ וגו׳ ויחל הוא לשת תיל וחלחלה מהתבוננותו בגדולתו
 של הקב״ה אחזתו חיל ורעדה, לכך כתיב ויאמר דאס הי׳ לשון אחלי אוחילה לא ה״ל לכתוב

 ויאמר, ובאלו הפירושים פליגי ר״ה ור״ח ח״א שישהה בין תפלה לתפלה כדי שתתחונן דעתו,־
 עליו שידבר בלשון חנינה לבקש מתנת חנם והביא ראי׳ מלשון ואתחנן, וח״א כדי שתתחולל.

 דעתו שיאחזהו חיל ורעדה ויחשוב היטב פה להתפלל. והביא ראי׳ מויחל משה וכנ״ל :

 . אין עומדץ מרק ה׳
 פא [דף ל״א] אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. ת״ראין עומדיןלהתפלל לאמתוך־
 מצמח כר וכן לא יפטור אדם מחבירו לא מחוך שיחה כוי אלא מתוך
 דבר הלכה כוי כי הא דרב כהכא אלווייילרב שימי בר אשי מפום נהרא עדציניתא דבבלכי
 מטא להתם א״ל מר ודאי דאמרי אינשי הני ציניתא דבבלאיתנהו מאדם הראשון ועד השתא.
 א״ל אדכרתן מלתא דריב״ח דאמר ריב״ח מ״ד בארז לא עבר בה איש ולא ישב אדם כוי אלא
 לומר לך שכל ארז שגזל עלי׳ אדם הראשון ליישוב נתיישבה כר. וקשה לי שהביא ראי׳ שלא
 יפטור אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה מרב כהנא ור׳ שימי בר אשי שסיפרו מהניציניתא.
 לבבל איזה דבר הלכה יש בזה. ותו לכאורה הי׳ אסור לספר מזה כדחנן ההולך בדרך ושונה

 ומפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה כו׳ ה״ז מתחייב בנפשו, וסי׳הרע״ב אעפ״ידעי״כ•
 מברך ברוך שככה לו בעולמו מ״מ אסור ומתחייב בנפשו. לכך נ״ל לפרש שדיברו בדין אם.
 מותר לעלות מגבל לארז ישראל, דרב יהודה אוסר וטעמי׳ כדפירשתי לעיל דכל הני קדושות
 דא״י ישנס בבבל, לכך אמר הכא ר״כ ודאי דאמרי אינשי הני ציניתא דבבל איתנהו מאדה״ר
 ועד השתאוא״כהא חזינו שהמקום הזה בחר בו ה׳ מתחלה לשבת בני תורה שיהי׳מוכןלצם

 דקלים ותאנים. וא״כ הנכה כרב יהודה. א״ל אלכרתן מלחא דריב״ח דאמר מ״ד באת וגוי•
 ללמדך שכל את שגזר עלי׳ אדה״ר ליישוב נתיישבה כו׳ דהראה לו הקב״ה לאדה״ר דור ודור

 ודורשיו כדאיתא במד״ר, לכך גזר על המקומות שאץ שם תורה שיהי׳ שממה ויהי׳ למורש י
 קפוד ומזיקין ובמקומות שיש שם תורה יהי׳ יישוב ולכן איתנהו שם להני ציניתא. וא׳יכ אין

 מ!ה ראי׳ לדברי ר׳ יהודה דלאו דוקא בבל אלא גס כל מקום שיש שם תורה:
 &ב מר ברי׳ ררבינא עבד הלולא לברי׳ חזנהו לרבנן דהווקא בדחיטובא אייתי כסא דמוקרא
 בת ת׳ זוזי ותבר קמייהו ואיעציבו. פי׳ הדברים שרמז להם שיש הרבה דברים שיש
 בהם גופא צד שכולו טוב ויש צד שכולו רמ. כמו כוס, יש מס ישועות ויש כוס פורעניות
 יש ת׳ שכולו טוב ויש ת׳ שכולו רע כדאיתא בשבת (דף נ״ד ע״ב) א״ל הקב״ה לגבריאל
 לך רשום על מצחן של צדיקים תי״ו של דיו ועל מצחן של רשעים תי״ו של דם• ע״ש. ויש
 זוזי כולן סוב ויש זוזי כולן רע, המשחמש בזוזים לדבר מצוה ולצדקה כולן טוב והמשתמש
 בהם לשום רעה לנפשו או לחבירו כולן רע, וא״כ גם טנין השמחה כמותם אס היא שמחה
 של מצוה כולה טוב ואס היא שמחה של הוללוח כולה רע, לכך איעניגו. יעו־ אפשר לומר
 שרמז להם חורבן בית שני, שלא עמר הבית רק ת״ך שנים ומהם עשרים שנה שעסקו
 גבנין הבית ועת החורבן שלא הי׳ להם בשנים האלו מנוחה ושלוה, נשארו רק ת׳ שנים
 וזהו ששבר בפניהם כוס יקר בת ת׳ זוזי לרמז על הבית וחורבנו, ומזה נעצבו רמ׳׳ש אה

 לא אפלה אח ירושלים על ראש שמחתי :
כ אשי מבר הלולא לברי׳ חזנהו לרבנן דהוו קא בדחי טובא אייתי כסא דזוגיתא חיוורתא  י

 ותבר



 פשר ברבות פ״ה אנדתא
 1ותגר קמייהו ואימציבו. פי׳ שרמז להם שת״ח משולים לכלי זכוכית לגן שאין נדנק כהם

-לחלופין שום דגר מאוס דהא מהני להו שפיפה ומריקה. ועוד שתוכם ככרם וכנגד זה
 י משולים ג״כ לכלי זכוכית דכמו הכלי זכוכית מלולים הם להשבר והפסדם גדול, לכן צריכים
 שמירה יתירה, כן הת״ח כל הגדול מחגירו יצרו גדול הימנו וצריך שמירה יתירה והפסדם
 .יגדיל, דעון ת״ח הוא חילול השם. ושגגת תלמוד עולה זדון. ושנה ופירש קשה מכולם..לכן

 צריכים שמירה מעלייתא. ויזהרו מקלות ראש. ומשום הכי איעצכו :
 . -אמרו לי׳ רבנן לרב המנונא זוטא בהלולא דמר ברי׳ דרגינא לישרי לן מר. א״ל ווי לן
 דמימנן ווי לן דמיסנן א״ל אנן מה געני אבתרך א״ל הי תורה והי מצוה דמגנו
 עלן. מיין במהרש״א שפי׳ כפל השיר ווי לן דמיתנו א׳ לנצח את היצה״ר כמ״ש ואם לאו
 יזכור לו יום המיתה ונ׳ מ״פ מ״ש שוב יום אחד לפני מיתתך ע״ש, ופירושו דחוק דא״כ
 שתי הזכירות הללו הן רק חדא, דשתיהן הן לנצח את היצה״ר בד״א. לכך נ״ל לפרש דהנה
 ••רשעים בחייהם קרויים מתים ולדעתי לאו דוקא רשעים ממש. דא״כ לא היו משבחים את
 i י בניהו בן יהוידע שהי׳ בן איש חי כדדרשו חז״ל. אמו אם לא הי׳ רשע הוא שבח גדול,
 אלא ע״כ דכל מי שאין מוחו שליט על לבו אינו נקרא חי, דהוא כמי שאין לו ראש ועור
 שנפסד צורתו ונאבד מהותו שאינו עוד ממין האדם אלא כבהמה נחשב. וכל דבר שנאבד
 מהותו או נפסד צורתו מת קרינן לי׳, דשבירתו ואיבוד צורתו זהו מיתתו, והנה הא שאין
 המוח שליט על הלב אלא הוא ברשות לבו מסתעף משני דברים. א׳ מטבעו ודמיו משעה
 שנולד, וע״ז כתיב לפתח חטאת רובן. וב׳ מהרגלו ולימודו ומחבר רע ושכן רע. והנה נגד
 הסבמ וחום הדמים ישנה התורה כמ״ש בראתי יצה״ר בראתי התורה תבלין כו׳, ונגד ההרגל
 ישנם המצות שירגיל א״ע במצות ה׳. וזה הי׳ כוונת רב המנונא זוטא לשורר שיר במעלות
-התורה והמצות, והתחיל לשורר בדבר ההכרח וההצלה ע״י תורה ומצות, ואמר ווי לן דמיתנן
 ׳שאין מוח שלנו שליט על הלב מחמס הטבמ וחום סדמיס, ווי לןדמיתנן מצד ההרגל.וכיון
 ששמעו רבנן שרב המנונא אומר ווי וכמסופק שאין לעמוד נגד שתי אלו המלחמות/אמרו
 לי׳ אכן מה נעני אבתרך, כלומר א״כ מה נעשה אנו הקטנים והשפלים. אם בארזים נפלה
 ישלהבת ומה יעשו אזובי קיר. ע״ו השיג להם הי תורה והי מצוהדמגנו מלן. העוסק בתורה

 ובמצות ינצל מהם :
 .פד ותדר נדר ותאמר וגו׳, מאי זרע אנשים כר ורבנן אמרי זרע שמובלע בין אנשים
 ופירש״ירב דימי מפרש לה לא ארוך ולא גוז לא צחור ולא גיחור כר. וקשה
̂על צדקת זו שתתפלל שיהיו לה בניס יפים בתואר ובמראה השייך לגוף. והא כל כוונתה  
 •הי׳ לשם שמים. ונ״ל לפרש דארוך הוא שראשו רחוק יותר מדאי מרגליו כלומר שמעשיו
 •רחוקים מחכמתו. ונין הוא שראשו קרוב יותר מדאי לרגליו כלומר שאין חכמתו אלא
 •במניני מעשיי לבד, ואין בו חכמה אלקית כלל. צחור הוא שחור והוא מצד שיש בו יסור
̂האש בתגבורת. ולכך המצריים הכושיים הס שטופי זמה. וגיחור הוא לבן יותר מדאי שאין  
 •בו רוב דמים והוא מקורר יותר מראי ויוכל ליפול בעצבות ובעצלות, אלא שיהי׳ מובלע

 בין אנשים פי׳ שיהי׳ על נד הממוצע :
 פח [דף ל״ב] מבלתי יכולת ה׳ יכול ה׳ מיבעיא לי׳ אמר ריא אמר משה לפני הקב״ס
 רבש״ע עכשיו יאמרו האומות תשש כחו כנקבה ואינו יכול להצילם, א״ל
 •הקב״ה בן עמרם והלא כבר ראו נסים שעשיתי להם מל הים אמר לפניו רבש״ע עכשיו
 יאמרו לפני מלך א׳ יכול לעמוד לפני ל״א מלכיס אינו יכול לעמוד. וסי׳ מהרש״א תשש
 גחו כנקבה דהנקבה יש עלי׳ מושל אחר שהוא הזכר וע״כ אין לו יכולת נגד ל״א מלכים
 >י יש מליו מושל בעליונים עבת״ד. ותימה אם יאמרו שיש מושל על הקב״ה בעליונים
 .-היאך עמד בלא רשותו נגד מלך א׳, ואם נטל ממנו רשות א״כ כמ״כ יכול ליטול ממנו
 מןןס לעמוד נגד ל״א מלכים, ועוד דרעה נפסדת כזו לא יתכן כלל שתהיי בשום שוטה
 שבעולם שיהי׳ מושל על בורא עולם. דהכפירה נופלת בא׳ משתי דעות נפסדות או שאומרים
 «ב ה׳ את האח. או שמכחישים בבורא עולם ואומרים שהעולם קדמון. אבל שיאמרו שיש
 בורא עולם ושיהי׳ מנהיג העולם מיס ממשלת ופקודת נברא לא יתכן כלל אסי׳ גשוטים
 שבעוצם. לכד נ״ל לפרש תשש כחו כנחבה, הוא דהנקבה אינה מושה חדשות רק דדרך בה
 עובר הולד החדש. כך הם המזלות משולים לנקבהשדרךבםיעוברת׳ההנהגה וההשפעה מאתו
 k _ ית׳ אבל כחו יס׳ בהנהגתו את ישראל הוא בחי׳ זכר שמכחו נולד ונתהווה בריאה חדשה

הגה היח נסיי, ועכשיו יאמרו האומות שגם כחו בהנהגתו את ישראל תשש כנקבה  ^^הנ
 h ״..־• כלומר
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 פשר כרכותפיה׳ אגדת* כדי""״?
 כלומר שגם הם תחם המזל. ע״ז אמר לו הקב״ה והלא כבר ראו נסים שעשיתי להם על
 הים, א״ל משה עכשיו יאמרו שגם. הנסים על הים הי׳ ע״פ מזל/ שישראל ממדו גרום
 המזל והעצרים עמדו במזלם בשפל המצב. והראי׳ שכנגד מלך א׳ יכול לעמוד ונגד ל״א מלצים
 •אינו יכול לעמוד. והוא מצד שא״א שכל הל״א מלכים יעמדו במזליהם בדיוטא התחתונה,
 ohv הי׳ יכול ה׳ לשדד המערכה הי׳ מהפך כל גלגלי המזלות של כל הל״א מלכים למטי/
-וא״כ עמה יגדל נא כח ה׳ להראות שידוד המערכה עיי הנהגמךאת ישראל בהנהגה נסיי:
 סט [ע״ב] דרש ר׳ שמלאי כו׳ וא״ר אלעזר מיום שחרב ביהמ״ק נפסקה חומת ברזל
 בין ישראל לאביהם שבשמים שנאמר ואתה קח לך מחבת ברזל וגר. לענ״דנראה
 *פרש דחומת ברזל פי׳ בנין היצה״ר המשול לברזל כאמרם ז״ל אם ברזל הוא מתפוצץ. ומה
 שנמשל לברזל הוא משוס דטבע הברזל ובריאתו הוא להשחית ולכלות ומפרק הרים ומשבר
 סלעים/ ועוד דהברזל חס מקצתו חם כולו. וכן להיפוך כשמתקרר קרירותו הוא באין ערוד
 נגד.שאר דוממים/ וכן הוא ענין היצה״ר בכל הפרטים. והנה בעת שהי׳ ביהמ״ק קיים

 היו מקריבים עולות תמיד והיו מתכפרים עוונותיהם. ועכשיו עבירה גוררת עבירה עד א
 שנעשה לבנין ברזל כמו חומה הסדורה מהרבה לבנים/ שנאמר ואתה קח לך מחבת ברזל. ך
 כלומר כלי חמה מקצתה והיא תתחמם כולה, ונתת אותה קיר ברזל בינך ובין העיר, כלומר״
 מד שתהי׳ לקיר ברזל בינך כלומר ביני אלא שמדבר בלשון כינוי כמ״ש מהרש״א, ובין העיר
 .זה סגוף שלאדם. כאמרס ז״ל עיר קטנה ואנשים בה מעט זה הגוף של אדם כר, וריל

 שהחומת נרזל מפסקת רק בין עניני הגוף לאביהם שבשמים/ אבל בעניני הנסש בקדושה .
 וברכו וכה״ג הא אמרינן דאסי׳ מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שגשמים:

 כדפי׳ מהרש״א ז״ל :
 צא [ע״ב] ותאמר ציון עזבני ה׳ כר. אמרה כנ״י לפני הקב״ה אדם נושא אשה על
 אשמו הראשונה זוכר מעשה הראשונה ואתה עזבתני ושכחתני. התשכמ
 אשה עולה וגו׳ אמר לה הקב״ה בתי שתים עשרה מזלות בראתי ברקיע ועל כל מזל ומזל
 בראתי לו שלשים חיל ועל כל חיל כו׳ ועל כל גיסטרא וגיסטרא תליתי בה שס״ה אלפי
 רבוא ככבים כנגד ימות החמה וכולם לא בראתי אלא בשביל ישראל ואת אמרת עזבתני
 ושכחתני, ולכאורה קשה מה שאמרה כניי לפני הקב״ה המשל מאדם הנושא אשה על אשתו
 הראשונה הא בהקב״ה עם ישראל לא שייך כלל המשל הזה. דהא כתיב איזה ספר כרתות
 אמכם וגו׳ . וכתיב וה׳ האמירך היום וגו׳ . ודרשו חזיל כבר נשבע לנו הקב״ה שאץ
 ממירנו באומה אחרת (פ׳ הניזקין דףנ״ז ע״ג).ועוד מהו שהשיב להם באריכות כ״כ ובלא
 ראי׳ מפורשת. ויותר טוב הי״ל להראות להם ראי׳ מפורשת ממיש בראשית ברא אלהיס את
 השמים וגו׳ בשביל ישראל שנקראו ראשית, והם ראשית ותכלית כל הבריאה והעונג שלו ית׳
 שהביאהו לידי רצון לבנות העולם השפל, ומאי ראי׳ מייתי מהמזלומ אשר ערבך ערבא
 צריך הא העכו״ס אומרים שהכל נבראו בשבילם. לכך נ״ל לפרש דלשון וכינוי אשה לאיזה
 עם נברא, שהיא כמו פלג גופו של הקב״ה כמו האשה היא פלג גופו של אדם, שעל ידה
 גראה הנהגת האיש בפלג גופו השייך לעסקיו והכח שלו בהנהגת הבית. ולא בפלג גופו העליו
 שהוא תכמתו ובינתו, כך הוא הקב״ה ברא את העולם בחכמתו לכבודו שיהי׳ נראה הנהגת

 את עולמו ע״י ברואיו . ודוקא בעין האדם. נמצא דמין האדם נמשל לאשה לגבי הקביה
 שהוא פלג גופו התחתון כביכול. שעל ידי האדם ניכר ונראה הנהגתו ית׳. רק דאם האדם
 שמח ופניו מאירות בעת שהקב״ה שמח ומתענג מבריותיו ובעת שפני הקב״ה זועקות
 ממעשי בני •האדם אזי גס הוא פניו זועפות, אדם כזה נמשל לאשה ראשונה הכורתת ברית
 עם בעל נעוריה, כאמרס ז״ל אין האשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי, ואמרו עוד אין
 אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו ראשונה. אבל האדם שאין נוגע לו רצון ה׳ ותענוגו כלל
 ופניו לעולם צוהלות אף בעת שהשכינה ח״ו שרוי׳ בצער, איש כזה נמשל לאשה שני׳ שלא
 כרתה ברית לבעלה ופניה מאירות תמיד אף בעת שפני בעלה זועפות. והנה ישראל מונין
 ללבנה שאינה מאירה רק בעת שמקבלת אור מהשמש. ונמשלו ג״כ לכוכבים שאינם מאירים
 למטה רק בזוהר מעט אף שבמקורם הם גדולים עאד ואורם עצוס במקורם גס יותר
 מהשעש, בכל זאת יען הס עומדים במקום גבוה מאד לכן לא נראה זיוום ואורם רק עעס,
 וכן הס ישראל שעומדים במקורם במקום עליון מאד לכן לא נראה זיוום ואורם העצום רק
 לעוה״ב ובעוה״ז סכוון יעקב ודל, אבל האומות מונין לחמה וכשחמה לוקה סימן רע להם
-!היינו מצד שמקבלים אור ושסע בלי הפסק כמו החמה שמאיר תמיד אם לא בעת שלוקה.

 ולכן



 פשר ברכות פ״ה אגדתא
 ולק היו האומות הקדמונים עובדי חמה כדי שיהי׳ אורם ושפעם בלי הפסק, ונמשלו לאשת
 שני׳ שפניה מאירות תמיד אף בעת שפני בעלה זועפות. והנה ישראל כל זמן שלא רדפו
 אחרי טוב עוה״ז אלא כדי חייהם וכל עיקר עבודתם ועמלם הי׳ רק בשביל חייעוה״ב.
 היו משולים להקב״ה לאשה ראשונה וללבנה ולכוכבים כנ״ל. אבל כשהתחילו גם הם לקטר
 לשמש ולהשפיע להם כל טוב עוה״ז אף אם לא לפי מעשיהם/ נהיו גם הם כמו אשה השני׳
 בלא כריתת ברית. והנה כמו האיש כיון שאשתו הראשונה מפרת בריתה עמו ותצהיל פניה
 גם בעת שפניו זועפות, הלא יאמר לה א״כ טוב טוב לי אשתי השני׳ שפניה מאירות תמיד,,
 ובכ״ז לפעמים זוכר מעשי הראשונה איך שחשכו סניה מהעדר רצון בעלה ושעשועיו. כך
 אמר הקב״ה זכרתי לך חסד נעוריך כו׳ לכחך אחרי במדבר וגז׳. שהיו פניך חשוכות ולא
 רדפת אחרי סוב עוה״ז. וזהו שאמרה כנ״י ג״כ לפני הקב״ה אדם נושא אשה על אשתו
 ראשונה זוכר מעשי ראשונה ואתה עזבתני ומשפיע כל טובתך לאשה הפני* ושכחתני ולא
 ־jt . תזכור גם מעשי הראשונים. ע״ז השיב לה הקב״ה לא עזבתיך כלל ומכל שכן שלא שכחתיך.
 S, וכל טוב שאני משפיע לעובדי המה הוא רק למענך שגם אתה תקבל ותניק מהטוב ההוא.
 תדע דכל שפע היורד ע״י המזלות היא רק לפי חשבון ומספר שלך. דהמזלוס שבראתי
 ברקיע הס שתים עשרה כנגד י״ב שבטי יה. וכל מספר החילות שהס השרים העליונים
 מרום המעלות עד השרים התחתונים שנקראו גיסטרא הם במספר שלשים שלשים כנגדמססר
 החודש שלך ומהלך הלבנה. ובסוף כולם השרים התחתונים הס במספר שס״ה אלפי רבזא
 כנגד ימות החמה והס הכוכבים שאתה נמשל להם. הרי דגם עתה לא נשתנו סדרי בראשית
 בשביל ישראל שנקראו ראשית וכל שפעם וטובם הוא רק בשבילך. ואיך לא תאמינו שיהי׳

 אור הלבנה כאור החמה ואת אמרת עזבתני ושכחתני:
 צג ת״ר מעשה בחסיד א׳ שהי׳ מתפלל בדרך ובא הגמון א׳ ונתן לו שלום ולא החזיר לו
 שלום, כר. לאחר שסיים תפלתו א״ל ריקא והלא כתיב בתורתכם רק השמר לך
 ושמור נפשך מאד וגו׳ אם חתכתי את ראשך בסייף מי תובע דמך מידי כו׳. [דף ל׳׳ג]
 א״ל אלו לפני מלך בו״ד היית עומד כו׳ ואם היית מחזיר לו שלום נו׳ א״ל היו חותטן
 את ראשי בסייף כר. וצריך להבין הדיוק שאמר לו אם חתכתי את ראשך בסייף. וכן אס
 הי׳ הוא מחזיר שלום היו חותכין את ראשו בסייף. ולא אמר בקיצור אם הייתי הורגך .
 וכן היו הורגין אותי. ונלע״ד ־ההגמון אמר לו שהוא מורד במלכות במה שאינו חולק כבוד
 להגמון שנתמנה ע״י המלך, ומורד במלכות חייב מיתה בסייף. ונמצא שמתחייב בנפשו .
 א״ל וממונך כיון שאתה מורס שכל גדולתך אינה רק מחמת שנתמנית ע״י המלך אבל בלא
 זה מה גבר בגוברין הלא אחה י בשר ודם כמוני . וא״כ כל כבודך וחייך בידי המלך• ועתה
 •נשובה ונראה הלא המלך הבשר ודם מה גבר בגוברין הלא גס הוא בשר ודם כמוני אלא
 י משום דמרי צבי שהקב״ה המליכו למלך א״כ גס כבודו וחייו הם בידי הקב״ה. נמצא שהמלך
 שהמליך המלך שלך הוא הקב״ה ואני עומד לפניו בשעה זו בתפלה. ואם הייתי חולק לך

 כבוד ולא לו ואתה עבד לעבדו הלא בודאי הייתי מורד במלכות. ובזה נתפייס :
 ת״ד מעפה במקום א׳ שהי׳ בו ערוד והי׳ מזיק את הבריות באו והודיעו לרחב״ד כו׳
 והניח עקבו על פתחו ויצא ונשכו ומת אותו ערוד כו׳ אמר להם בני ראו שאין
 ערוד ממית אלא החמא ממית כר. להבין למאי אמרו שהניח מסבו על פתחו. ולא אמר
 סתם שממד מל חורו. ונ״ל דבא לפרש בזה מאי דכתיב לפתח חמאת רובץ. דפי׳ רובז הוא
 כמו החי׳ רובצת ואורבת לטרף, כן היצה״ר רובץ ואורב מתי יפתח לו האדם פתח בלט
 ואז יהי׳ טרף לפיו, וכתיב על הנחש ואתה תשופנו מקב. כלומר אם רק יעבור האדם על
 עונות שדש בעקביו, אז סשופנו ויהי׳ כולו שלך, אולם אס ישקול כל מעשיו בחכמתו ובמותו
 ^ •י ישלוט הוא על היצה״ר, כמ״ש הוא ישופך ראש כלומר אס הוא ראש שכל מעשיו בשכל
 ובמוח אזי הוא ישופך, לכך אמרו שהניח רחב״ד עקבו על פתח הערוד להראות שהי׳ נזהר

 מעונות שאדם דש בעקביו ולא הניח פתח לנחש הקדמוני :
 .צז [ע״ב] א״ר חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. כו׳ אטו יראה מלתא זוטרתא
 , היא והא״ר חנינא משוס רשב״י אין לו להקב״ה בבית גנזיו אלא אוצר של
 . יראת שמים. כר. לכאורה משמע מהלשון אין לו להקב״ה בבית גנזיו כו׳ הוא שהיראת
 ^ שמיס גנוזה באוצרו של הקב״ה, וקשה דא״כ עדיסא מיני׳ היל להקשות דירי׳ אדידי׳ דכאן
 .קמר הכ׳בידי שמיס «ז' מיראת שמים שהיא* ביד האדם, ומשום רשב״י אמר דיראת שמים
 aft באוצרו של הקב״ה, ועוד היאך אמר שאין לו להקב״ה אלא אוצר של יראת שמים



 פשר ברכות פ־ה אנד
 והא הרבה אוצרות יש לו כידוע. לכך נ״ל לסרש־דה״ק שאין דבר חשוב לפני הקב״השיגנוז
 אותו בנית גנזיו אלא מה שהאדם אוצר יראת שמים, חהו דבר שאינו בידי שמיס, רק בידי
 האדם, ולכן הוא דבר יקר מאד בעיני הקב״ה וגונז אותו, אבל שארי אוצרות שי*ס בידו של
 הקב״ה ובכחו לבד אינם יקרים כ״כ בעיניו שיגנזס בבית גנזיו, כמו האדם אינו גונז בבית

 גנזיו רק דבר שאין בכחו לעשוח בעצמו אלא שהשיג מאחרים :
 [דף ל״דין ת׳׳ר ג׳ רובן קפה ומיעוטן יפה ואלו הן שאור מלח וסרבנוח. ולהבין השייכות
 דג׳ הדברים להדדי ותו דבודאי לא אחא לאשמעינן ענין השאור והמלח, חה
 יודעין כל הנשים האופות. ונ״ל דלפי שאמר ר׳ אלעזרהקפר באבות הקנאה והתאוה והכבוד
 מוציאין את האדם מן העולם, באו כאן רבנן ואמרו שרובן קפה ומיעוטן יפה. והשאור
 ומלח וסרבנות רומזים על הקנאה והתאוה והכבוד, דכמו השאור טבעו להגביה את העיסה
 ואף דהשאור עצמו אינו ראוי למאכל אדם מ״מ כשמערביס מעט ממנו בעיסה מתוספת
 בריבוי ונעשית טוב ויפה, כך קנאת סופרים מרבה חכמה, ואס לא יהי׳ באדם שוס קנאה
 כלל ויהי׳ שסל בעיניו נבזה לגמרי ולא יתקנא בחבריו הגדולים בתורה לא יתרבה לעולם
 חכמתו רק ישאר סכל. וא״כ מיעוט דקנאה היא טוב. ומלח רומז על ביטול התאוה דטבע
 המלח להפליט הדס מהבשר. וכל חמימות התאזה הוא מהדמיס. וכמו המלח אס ממליח את
 הבשר הרבה נעשה כעץ בעלמא, לכך מולחין רק מעט להמתיק את הבשר, כך בתאוה אם
 יסגף אדם את גופו הרבה יוכל להתקרר בעבודת ה׳ ויפול בעצבוח ובעצלוח, וכמ״ש הרמב״ס
 בת׳ פרקיו. והסרבנות הוא כנגד הכבוד, דאין הכוונה להיות בזוי אלא שלא להיות רודף
 אחרי הכבוד, וכמי׳ש כי טוב אמר לך עלה הנה וגו׳. סי׳ הסרבנות תועיל לך שיאמרו לך
 עלה הנה ולא שתשאר בזוי בלי כבוד כלל. וכן כל הבורח מן הכבוד הכבוד רודף אחריו ומשיגו:
 צח מגה׳'מ כוי. ס״ר מעשה וחלה בנו של דיג ושגר ב׳ ת״ח אצל רחב״ד לבקש רחמים
 עליו. כיון שראה אותם עלה לעליה וביקש רחמים עליו. בירידתו אמר להם
 לכו שכבר חלצתו חמה כו׳. ושוב מעשה ברחב״ד שהלך ללמוד תורה אצל ריב״ז וחלה בנו
 של ריב״ז א״ל חנינא בני בקש עליו רחמים ויחיה, הניח ראשו בין ברכיו ובקש עליו רחמים
 וחיה. אמר ריב״ז אלמלא הטיח בן זכאי את ראשו בין ברכיו כל היום לא השגיחו עליו.
 א״ל אשתו וכי הוא גדול ממך, א״ל לאו אלא הוא דומה כעבד לפני המלך ואני דומה כשר
 לפני המלך. ופירש״י כעבד בן בית נכנס ויוצא בלא רשות כשר לפני המלך שאינו רגיל לבא
 לפניו. ע״כ. וקשה לי מ״מ אמאי לא היו משגיחים על ריי״ז אפי׳ אס אינו רגיל לבא לפני
 המלך מ״מ אטו אין מניחין את הפר לבא לפני המלך אפי׳ פעם א׳ ביום. ואמאי לא היו
 משגיחים עליו אפי׳ הטיח ראשו בין ברכיו כל היום. ועוד צריך להבין למאי הי׳ רחב״ד
 צריך להניח ראשו בין ברכיו לבקש רחמים בעד בנו של ריב״ז ובעד בנו של ר״ג לא הי׳
 נצרך לזה רק עלה לעלי׳ וביקש עליו רחמים. ונלע״ד דלכך הי׳ צריך להניח ראשו בין ברכיו
 בשביל בנו של ריב״זשהי׳ נצרך לפעול בתפלתו ׳טיומשך לו חיים חדשים לגמרי. דלכך א״ל
 ריב״ז בני בקש עליו רחמים ויחי׳ ובבנו של ר׳׳ג לא נקט אלא בקש עליו רחמים סתם,
 וכן הי׳ כאן בבנו של ריב״ז שביקש עליו רחמים וחי׳. מוכח דבן ריב״ז לא הי׳ סתם חולה
 כמו בנו של ר״ג שהי׳ די לבקש עליו רחמים כמו על שארי חולים אלא שהי׳ מיואש מן
 החיים ובמתים נחשב, לפיכך א״ל ריב״ז בקש עליו רחמים ויחי׳, כלומר חיים חדשים למעלה
 מדרך הטבע בדרך נס, ולפיכן* הניח ראשו בין ברכיו. פי׳ שנתעגל שלא ע״פ סדר הילוך
 האדם שראשו למעלה וברכיו למטה כדרך הטבע שהאלהיס עשה את האדם ישר, אבל כשמניח
 ראשו בין ברכיו נעשה כמו עגול שאין בו מעלה ומטה וזה רומז על בקשת רחמיס בשביל
 הנהגה נסיי של מעלה מהמקום ומהזמן ולמעלה מדרך הטבע, ולכך אמר ריב״ז לאשתו
 ברחב״ד דומה כעבד לפני המלך. שדרך העבד"לבקש לפעמים דבר מהמלך מה שאין בדרך
 המלוכה לעשות ותיז לטבע, ובשביל איזה יחיד מאוהבי המלך, משא״כ הפר היודע בטיב
 התנהגות המלוכה לא יבקש מהמלך דבר לשנות מטבע ונימוס המלוכה בשביל יחיד, וזהו
 שאמר ריב״ז שאס הי׳ מטיח ראשו בין ברכיו כל היום לא השגיחו עליו שהיו עונים לו והלא
 אתה כשר לפני המלך ויודע אתה טיב הנהגת המלוכה שהיא רק ע״פ דרך הטבע. ומה
 שהקב״ה מתנהג עס ישראל בהנהגה נסיי הוא רק בשביל כלל ישראל ולא בפרט א׳ מישראל.
 ובזה יתיישב קושיית התוס׳ בשבת (דף קנ״ו) נדה אין מזל לישראל שהקשו הא אמר רבא
 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלמא אלא במזל תליא מלמא אלמא דיש מזל לישראל. וכן
 בר״א ב״פ א״ל הקדה אולי תיברי בשעתא דמזוני אלמא בהנהגתו אפי׳ עפ צדיק כר״א הוא

 ד ע״פ



 פשר ברכות פיו אגדתא
 ע״פ המזל והוא לפי הזמו והמנע. ולסיימה שפירשתי כאן ניחא דהא דאין מזל לישראל הוא
 לכלל ישראל דההנהגה בכלל ישראל היא נסיי ולא גרפ המזל. אבל בפרט בכל א׳ מישראל

 יש לו מזל ומתנהג עמו הקב״ה ע״פ הטבע. ועיין שם בשבת מ״ש שם :

.  כיצד מברכין פרק ר
 קב [דף ל״ה ע״ב] ד׳ חנינא ב״פ רמי כתיב ולקחתי דגני בעתו וכתיב ואספת דגנך וגוי
 לא קשיא כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום כאן
 בזמן שאין ישראל עושין רש״מ, והקפו בתוס׳ והא לקמן מוקמינן דקרא ואספת דגנך הוא
 כשאין ישראל עושין רש״מ, ותירצו דמיירי ודאי שעושין רצונו אבל אין עושין רצונו כ״כ
 דאינס צדיקים גמורים כר עכ״ל. וקשה לכאורה דמ״מכיון שאינם צדיקים כ״כ היאך נקראו
 עושק רצונו של מקום. לכך נ״ל לפרש דהכא כוונתו בלשון עשי׳ כפשוטו עשי/ ממש/ וא״כ
 כיון דקרא ואספת דגנך כתיבבוהיה אם שמע תשמעו אלמצותי וגו׳ א״כ הוא בזמן שישראל
 עושי{ רצונו ש״מ. ולקמן כוונתו בלשון עשי׳ פי׳ כסיה שכוסין כביכול את רצונו של מקום,
 וסי׳ עושין רצונו שעושין שיהי׳ רצונו של מקום כרצונם וזהו דוקא בצדיק גמור שגוזרוהקב״ה
 מקיים ואם הקב״ה גוזר הצדיק מבטל. לכך אמר לקמן דקרא דואססת דגנך דכתיב שם ולעבדו
 בכל לבבכם ובכל נפשכם ולא כתיב ובכל מארך לכך נקראו אינם עושין רצונו ש״מ. דאינה

 צדיקים גמירים. ומוכרחים לעמול ולענוד האדמה בעצמם :
 [דף ל״ו ע״ב] הי׳ ר״מ אומר ממשמע שנאמר וערלתם ערלתו את פריו איני יודע שעץ
 מאכל הוא אלא מה ת״ל עץ מאכל להביא ע: שטעם עצו ופריו שוה
 ואיזהו זה פלסלין כו׳ וללמדך שאין א״י חסרה כלום שנאמר ארן כו׳ לא תחסר כל בה . וצריך
 להבין היכי דייק מהא שיש בא״י פלפלין דאין א״י חסרה כלום הא אפשר שחסרה מין אחר.
 ונלע״ד דהנה המפרשים פירפו דלכך נתקללה האדמה בחטא אדם הראשון מפני שהאדמה
 גרמה להחטא שאכל מעץ הדעת. דאלו קיימה האדמה מצות ה׳ ית׳ שאמר תוצא. הארץ עץ
 פרי שיהי׳ טעם היל־ ופריו שוה לא הי׳ אוכל אדם הראשון רק מהעץ והקב״ה לא אסר
 עליו אלא הפרי מען הדעת שנאמר ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלהים לא תאכלו וגר.
 וקשה לי ע״ז היאך שייך לומר שהאדמה לא עשתה כסי ציווי ה/ בשלמא במלך בשר ודם
 יתכן שימרו את פיו ולא יעשו כמצותו, דהמעשה נעשה ע״י המצווה רק במצותו, אבל בהתהוות
 הבריאה שלא נעשה שוס דבר רק בדבר ה׳ שהכל נהיה בדברו, היאך יתכן שהאדמה שינתה
 מציוויו. לכך נ״ל דהנה הקב״ה אמר תוצא האין פץ פרי ולא עצי פרי. ואע״ג דעץ משמע
 כל המין כמו קרא הגבר ונמו ויהי לי שור וחמוד דמשמעו המין, מ״מ בדיבורו לא הי׳ רק
 טץ אחד סרטי וכיון שנתהווה מדיבורו לא נעשה רק עץ אחד פרטי מכל המין שיהי׳ טעם
 עצו ופריו שוה ואיזהו זה פלסלין, אבל במחשבתו ית׳ הי׳ כל המין שיהיו כל העצים טעם
 טצם ופריס שוה, והשר של הארץ סהוא כח ה׳ בהתהוות הארץ לא קיים דבורו ית׳ רק כפי
 הדבור ולא כסי המחשכה/ ואולי משוס שע״פ השכל הפשוט והנגלה אין נכון שיהיו כל העצים
 טעמם ופריס שוה דא״כ היו בני האדם אוכלים את העצים ממש ובהמשך הזמן הי׳ נפסד
 כל מיני העץ אבל עכשיו אוכלים רק הפרי והמין קיים ונתקיימה המחשבה בפלפלין שאינו
 מאכל בפני עצמו רק לתבלין, ואינו נדרש רק מעט. לכן אין מפסידין העץ. אמנם כיון שהי׳
 גמתשבתו ית׳ ובחכמתו הסתומה שיהיו כל העציס טעמם ופרים שוה, מוכרח שיקויים זה
 לעתיד כשיתוקנו כל הקלקולים. ואע״ס דכתיב אין כל חדש תחת השמש, וכיון דכתיב לעולם
 ה׳ דברך נצב בשמים שהדבור שממנו נתהווה כל דבר בעולס עומד ומקיים ומהווה הדבר
 ל2מלס. והיאך ישתנה לעתיד. אולם כיון שיש גס עכשיו בהתהוות איזה פרע שנעשה כפי
 מחשבתו ית׳ מצד שהי׳ כך בדבורו א״כ אינו דבר חדש שיקויים לעתיד כסי המחשבה כשלימות.
 וזהו הטעם שאמרו בשבת (דף ל׳) עתידים אילנות שמוציאים סירות בכל יוס, עתידה איי
 שתוציא גלוסקאות וכלי מילת, לגלג עליו אותו תלמיד ואמר אין כל חדש וגו׳ נפק אחוי לי׳
 ״1* ימגהין ופטריאוס וכוי, פי׳ דאחוי לי׳ שיש מין סרטי גס עכשיו שנעפה כפי מחשבתן
 ית׳ ממילא אינו דבר חדש מה שיקויים לעתיד רק כפי מחשבתו ית׳. וע״ש מה שפירשתי שם
 באריכות. וזהו שדייק ר״מ מקרא דכתיב לא תחסר כל בה, פי׳ דמאי על האר? שהארץ לא
 מחסר >:ל והוא!געתיד כלשון לאתחסרדמשמעו לעתיד, ולא כפשועו דקאי על ישראל, דהא
 ימתן תרגם ארעא דלא במוסרנא תיכלון כה לחמא לא תחסר כל מדעם בה. הרי דתרגם

 תאכל



 פשר ברכות פיו אגדתא פו
 ׳תאכל דקאי על ישראל ולכן תרגם תיכלון בלשון רבים ולא תחסר תרגם בלשון יחיד כפי
 שכתוב דקאי על הארז. וכן נראה מבעל הטורים דכתב מסורה תחסר ג, דין ואידך וצפחת
 •:השמן לא תחסר. ובטן רשעים תחסר, ואס הי׳ כאן הפי׳ כפשוטו הוא לנוכח והתם בצפחת
 השמן ובטן רשעים הם בלשון נסתר דקאי על הצפחת והבפן לא הי׳ המסורה שוה. אלא
 •ע״כ דגם כאן סירושו לא תחסר הארז. וז״ש ר״מ ללמדך שאין א״י חסרה כלום, פי׳ לעתיד

 לא תחסר כלום ממחשבתו ית׳ בא״י:
 .{דף מ] א״ר ב״ש משמי׳ דר׳ חייא אחר כל אכילמך אכול מלח ואחר כל שתייתך שסה מים
 ואי אתה ניזוק . תנ״ה כו׳, תניא אידך אכל כל מאכל ולא אכל מלח שתה
 כל משקין ולא שתה מים ביום ידאג מפני ריח הפה ובלילה מפני אסכרה . להבין מה
 ישבברייתא ראשונה אמרו סתס ואי אתה ניזוק ולא פירשו מהו הנזק, ובאידך ברייתא
 .םירשו שביום ידאג מפני ריח הפה ובלילה מפני אסכרה. ונלע״ד ע״פ פשוט דברייתא
 ראשונה למדנו דרך ארץ ונתנו לפתאים ערמה ודעת שלא יהי׳ אדם מזוללי בשר ושואבי יין
 •להתאוות רק תאות האכילה וטעמה להשאר בחיך ובפיו . ע״ז הראו לנו לדעת שלא ימצא
 האדם בזה תועלת,. ואדרבה יכול להנזק אם לא יחתך הטעם מהאכילה במלח והטעם השתי׳
 •במים. ובאידך ברייתא מפרש אופן הנזק בענין אחר. דהנה מי שמעדן עצמו במאכלים
 ערבים ובמשקאות טובים כוונתו לתועלת אחת משתים או ליפות הגוף או בכדי שתהי׳

 •שנתו ערבה לו ויתחזק גופו. וע״ז הראו לנו חז״ל לדעת ההיפוך מאלה שני הדברים, דהיינו,
-ביום שכוונתו ליפות הגוף ולהיות בפנים צוהלים בפני הבריות , אם לא יאכל אח״כ מלח
 וישתה מים ידאג מפני ריח הפה, ופי׳ ריח הפה שיהי׳ ריח האכילה נודף מפיו ומזה יוכל
 להסתעף לו נזק שיכירו נו הרמאים מה שאכל או שתה וילכו לביתו ויאמרו הסימן ויקחו
 ממונו. כמ״ש חז״ל מים אחרונים הרגו את הנפש (יומא דף פ״ג) דר״מ ור״י הוו קא אזלי
-באורחא ומטו לאושסיזא דשמי׳ כידור ור״מ ור״י אשלימו לי׳ כיסייהו ולמחר א״ל להדימ .
 לבסוף עיילוהו לחנותא וחזו טלוסחי בדיקני׳ אזלו ויהבו סימנא לדביתהו ושקלי לכיסייהו.
 אזל איהו וקטלא לאתתי׳ . ובלילה ידאג מפני אסכרה . כלומר בלילה דכוונתו במאכלים
 ערבים ומשקים טובים להרבות בשינה, יוכל להיות בהיפוך שיסתכן באסכרה הבאה מחמת
 • עיצור בני מעיס . ומאי תקנתי׳ מלח ומיס. וכיון דכל עיקר העמדת וקיום הנוף ושמירתו
 הוא מלח ומיס, שהם אינם נדרשים רק מעט ואין בהם תאוה. כמו כן ידע האדם שאין

 העיקר שלו תאות האכילה ושתיה •י
 א״ר מרי א״ר יוחנן הרגיל בעדשים א׳ לל׳ יוס מונע אסכרה מביתו. אבל כל יומא לא
 מ״ט משוס דקשה לריח הפה. נלע״ד כוונחו . דעדשיס הוא מאכל אבלים .
 ואמר הרגיל להחאבל על חורבן הבית ועל שפלות ישראל א׳ לל׳ יום כלומר בעת מיעוט
 הירח שהוא א׳ לל׳ יום וישראל מונין ללבנה ומשום הכי יש להם ג״כ עליות וירידוח. והאבילות
 ע״ז מונע אסכרה כלומר תאוות רעות הבאות מאכילה כנ״ל. מביחו כלומר מגופו . אבל
 • בכל יומא אס יתאבל יותר מדאי יוכל ליפול בעצבות, וקשה לריח הסה כלומר שלא יהיו
 דיבוריו בתורה ובתפלה בשמחה ובטוב לבב. ותכלית המכוון הוא שבכל עצב יהי׳ מותר :
 .הרגיל בחרדל א׳ לל׳ יום מונע תלאים מביתו. נלע״ד כוונחו ע״פ מה דאיתא בב״מ (דף
 ס״ג) גבי אברהם דכתיב ויקחבןבקר רך וטוב אמר ר״י א״ר בן בסר א׳ רך ב׳
 . וטוב ג׳ ופריך בגמרא ולמה לי תלתא חסגי בחד א״ר חנן בר רבא כדי להאכילן ג׳ לשונות
 •בחרדל . והכוונה בזה לדעתי הוא . דהנה באור החיים פי׳ דאברהס ידע שהם מלאכים
 •ע״ש . ולפ״ז אמינא דהבין אברהם שהם הולכים באיזו שליחות לרעה. דאס הי׳ לטובה לא
 היו מפחידים ממנו . ועלה בדעתו להמליץ לפני הקב״ה לבטל הרעה. והי׳ ירא מהמלאכים
 שלא יקטרגו . לכך האטלס ג׳ לשונות בחרדל . כלומר הבינם שהלשון צריך להיות רך
 .־ומתוק. ולכן כתיב וילכו משם האנשים וישקיפו על פני סדום. השקפה זו לטובה כמ״ש
 השקיפה ממעון קדשך וגו׳ . על פני סדום כלומר על פניה בחיצוניותה ולא בפנימיותה
 •שיש לפעמים מעשים טובים בעיר אשר פנימיות כוונתם לא טובה . ומ״מ כיון דחיצוניות
 המעשים הי׳ לטוב הי׳ מגין עליהם. ואברהם הולך עמס לשלחם כלומר לשלחם לגמרי שלא
 ־ ילכו להמקוס ההוא כלל . שחשב שבתפלתו יציל את העיר לגמרי. היוצא מזה דענין הלשון
 ׳בחרדל הוא לעצור בעד הלשון שלא ילשין ולא ידבר רע וז״ש כאן הרגיל בחרדל כלומר הרגיל
 לחשו# ולדום. א׳ לל׳ יום כוונתו כשהוא בן שלשים לכח. מונע חלאיס מביתו כלומר כל
 ׳תחלואי הנפש כמ״ש שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו. איל ככל יומא לא משוס דקשה

 לחולשא



 פשר ברכות פ־ו אגדתא
 לחולשא דלבא כלומר לפעמים צריך האדה להשיח צרותיו ודאגותיו לאחרים כמ״ש דאגה.

 בלב איש ישיחנה . ואם ישב תמיד וידום יהי, לו מחלה לב:
 הרגיל בדגים קטנים אינו בא לידי חולי מעיס כף. נ״ל כוונתו דהנה התורה התירה לאכול.
 מבהמות ועופות רק אלו המינים הנרדפים ולא הרודפים ודורסים. ממפם-
 שהמאכל מוליד באדם טבע כמותו. ואיתא במס׳ ב״ק (דף צ״ג) לעולם יהא אדם מן הנרדפין
 ולא מן הרודפין שאין לך נרדף יותר מתורים ובני יונה והכשירן לגבי מזבת. והנס בדגים
 טבע הדגים הגדולים לבלוע את הקטנים, והקטנים נרדפים מהגדולים. לכך אמר הכא
 הרגיל בדגים קטנים כלומר שיהי׳ נרדף ולא רודף אפי׳ לגבי אנשים שלא יזיק להס כ״כ
 ברדיפתו. כמו הדגים הקטנים שאע״פ שהם נרדפים מהגדולים מ״מ הס מסרבים לאין
 שיעור יותר מגדולים. כמ״כ לא יחשוב האדם אס אהי׳ רודף לקפח פרנסה של אחר שיודע
 שלא יזיק לו כ״כ העדר פרנסה זו כי יש לו רב לבד זו. לא יאמר כן, ואדרבה טוב לו
 שיהי׳ נרדף ואז יפרה וירבה בכח ובממון. וז״ש ולא עוד אלא שדגים קטנים מפרין ומרכין

 גופו של אדם :
 הרגיל בקצח אינו בא לידי כאב לב. נ״ל כוונתו דקצח אותיות צחק. ור״ל הרגי* בצחוק
 שיהי׳ טוב לב ומשתה ושמחה תמיד אינו בא לידי כאב.לב. איתיבי׳ רשב״ג
 אומר קצח א׳ מם׳ שמני מות והישן במזרח גורנו דמו בראשו. כלומר שהצחוק הוא סם
 המות לאחד מס׳ מדות נפשו. והמשתקע וישן בחמימות הצחוק המרובה כמו גורן מתחייב
 בנפשו. ומשני לא קשיח הא בריחו והא בטעמו. כלומר צחוק שאין בו ממש כמו ריח הוא
 סם המות אבל צחוק שיש בו ממש כמו הטעם וכמו הקצת שנותן טעם במאכל ואינו מפיג
 טעמו לעולם זהו טוב . וכדאיתא בשבת (דף ל׳ ע״ב) כתיב טוב כעס משחוק וכתיב
 ולשחוק אמרתי מהולל. נא קשיא טוב כעס שכועס הקב״ה על הצדיקים בעוה״ז משחוק
 שמשחק הקב״ה עם הרשעים בעוה״ז. ולשחוק אמרתי מהולל זה שחוק שמשחק הקב״ה עם
 ׳הצדיקים בעוה״ב. והנה שחוק העוה״ז הוא שחוק עובר ואין בו ממש ונמשל לריח שחולף
 ועובר, שחוק זה הוא סם המות. אבל שחוק העוה״ב שהוא מצד שמחה של מנוה בעוה׳יז
 הוא נצחיי ויש בו טעם עצום ותענוג נפלא צעד, צחוק כזה הוא טוב מאד ומציל מכאב לב

 הן ברוחניות והן בגשמיות :
 רו [דף מ׳יא ע״ב־ן רב חסדא ורבהמנונא הוו יתבי בסעודתא איימי לקמייהו תמרי ורימוני שקל
 1 רבהמנונא בריךאממרי ברישא כרא״לר״ח מאןץהב לן נגרידסרזלי

 ונ־ימעינד וצריך להבין מאי דאמר ר״ח מאן יהיב לן נגרי דסרזלא לינך אחרי רב המנונא
 •*ןימווכירב המנוכא הי׳ לו רגלי בחל והא גס הוא הלך ברגליו או על החמור וכמ״כ
 • הי׳ יכול ר״ח לילך אתו או ברגליו או לרכוב על החמור. ונלע״ד דר״ח אמר שהי׳ רוצה
 ללמוד מרב המנונה דיני ברכות הנהנין הלכה למעשה. ובהם הרבה דינים מחולקים וכדאיתא
 לקמן(דף מ״ב < דא׳׳ר אדח בר אהיה נח נפשי׳ דרב וברכת מזוני לא גמרינן משוס דהרבה
 דינים מחונקין יש בברכות הנהנין . ואם הי׳ הונך ר״ח עם רב המנונא כדרכם לא הי׳
 • *כול ללמוד ממנו ברכות הנהנין, דרב חסדא הי׳ חשיב טסי מרב המנונא, תדע דהכא קא
 חשיב לריח ברישא קודם רב המנונא. ואי איקלעו לאופפיזי הסמוכין יכבדו את רב חסדא
 לברך וכל מה שאומר בעה״ב עשה . ועוד דר״י אמר ג׳ דברים מקצרים ימיו של אדם כר
 מי שנותנים לו כוס לברך ואינו מברך (לקמן דף נ״ה) ואייל רב לחייא ברי׳ ברי חטוף ובריך
 (לקמן דף נ״ג), א״כ לא יוכל נכבד את רב המנונא ולא יוכל ללמוד ממנו הלכה למעשה.
 וע״כ צריך לינך אחריו למקום שאין מכירין אותו ובזה ידע הבעה״ב מי הוא החשוב לכבדו
 בברכה מי שהוא רוכב על החמור הוא הגדול ומי שהוא הולך ברגליו הוא משרחו . ודש
 מאן יהב לן נגרי דפרזלי ונשמעינך כלומר שאתה תהי׳ רוכב על החמור ואני אהלך ברגלי

 למקום שאין מכירין אותנו ממילא הייתי לומד ממך ברכות הנהנין:
 יקז [דף מ״ב] א״ר חייא ב״א אמר רב ג׳ תכיפות הן תיכף לסמיכה שחיטה תיכף
 לגאולה תפלה תיכף לנט״י ברכה.• ופירש״י לנט״י דמים אחרונים
 בברכת המזון,. אמראביי אף אנו נאמר תיכף לת״ח ברכה(במעשה ידיהם) ופירש״י ברכה

 בביתו: שנאמר ויברכני ה׳ בגללך ׳ ואב״א מהכא ויברך ה׳ את בית המצרי בגלל יוסף . .
 J״?J-*E^JJ> רש״י בחומש פי׳ שעל ידך בא לי ברכה כשבאת לכאן לא היו לי בניס

 rw P •הא?ך*דחוקיהם. דמתוך סוגיא דשמעחין לא משמע כן אלא על צאנו שהי׳ מעט י
̂ןתרבה חמרשנתציד תיכף ומיד בביאתו כו׳ ויברך ה׳ אותך לרגלי כפי׳ הראב״ע שנתברכת,  

י . משעה  י



 פשר ברכות פ? אגדתא מ
 ־עשעה שנאה רגלי בביתך כר עכ״ל. ולכאורה מנ״ל למהרש״א למירק מסוגיא ושמעתיו
 להברכה לא קאי על הבנים כפירש״י אלא על הצאן . ונ״ל רמהרש״א גורס הכא בשמעמין
 סיכף לת׳׳ח ברכה במעשה ידיהם. ומזה מוכה דקאי על הצאן שהיי יעקב רועה וזהו מעשי
 ידיו. ומה שנראה לו למהרש״א גירסא זו הוא משום דלא יתכן שיהי, ברכה בבית שמתאכסן
 שם ת״ח אלא רוקא כשהבעה״ב מאכסנו אצלו לכבוד סת״ח ולהנאתו. אבל לבן ופוטיסר
 שהשתעבדו ביעקב וביוסף לא יתכן שיהי׳ ברכה עי״ז בביתם רק יתכן שיהי׳ ברכה במעשי
 ידיהם של יעקב ויוסף גופייהו׳ כמ״ש ועמדו זרים ורעו צאנכם. ורש״י לא גריס הכא
 במעשה ידיהם ופירש תיכף למ״ח ברכה בביתו. לכך פירש שפיר בחומש דהברכהקאי על
 הבנים דזהו בביתו. ולא ניחא לי׳ לרש״י הגירסא במעשי ידיהם/ חדא דהא הגמרא בלישנא
 בתרא יליף לה מדכתיב ויברך ה׳ את בית המצרי בגלל יוסף. אלמא דהברכה הי׳ תיכף
 בבית. ואת״כ כתיב ויהי ברכת ה׳ בכל אשר יש לו בבית ובשדה. ועוד דאי נימא דהברכה
 היא במעשי ידיהם א״כ לא יהיו שויס כל הד׳ תכיפות להדדי דבג׳ התכיפות שחשיבר״ח בר
 אשי שייך לומר שתיכף כשיוצאין מכלל רעה וקללה באים בזה לכלל עובה וברכה, דעעם
 תיכף לסמיכה שתיטה הוא, דבזה שסומך על קרבני ומתודה עליו מכופר לו המון. לכן צריך
 שיהי׳ תיכף ולא ישיח דעתו מזה, דתיכף כשיוצא מהחטא שורה עליו הקדושה. ותיכף
 לנט״י ברכה פירש״י דקאי על מים אחרונים שהם להעביר זוהמת הסט״א וליתן לו חלקו
 שלא יתערב בבהמ״ז . הוא ג״כ תיכף כשיוצא מהטומאה וספ״א בא לכלל ברכס וקדושה
 בברכת המזון. וכן תיכף לגאולה תפלה דתיכף שיצאנו ממצרים ממ״ט שערי טומאה התחברנו
 לה׳ ית׳. ובכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים. כלומר ממצרים
 וגבוליס של תאוות היצר . ותיכף שיוצאים מהמצרים צריכים אנחנו להתפלל ולהתחבר לה׳.
 ואי נימא דמה שאמר אביי תיכף לת׳יח ברכה הוא במעשה ידיהם לא יהי׳ דמי להני דלעיל
 דאפשר שגם מקודם לא הי׳ לא קללה ולא ברכה. לכך הוכרח לפרש דהברכה היא בביתו.
 ובזה שפיר יתכן לומר דעד ביאת הת״ח הי׳ קללה בבית הבעה״ב כמו מי שיש לו בנות ואין לו
 בנים הוא קללה כדאיתא בקידושין (דף פ״ב) א״א לעולם בלא זכרים ובנא נקבות אשרי
 מי שבניו זכרים ואוי לו למי שבניו נקבות . וכיון דאוי לו למי שבניו נקבות יתכן שפיר
 לומר שבביאת התי׳ח יצא מכלל קללה לברכה שיהיו לו בנים זכרים. לכך פירש״י בחומש
 שעד בוא יעקב לבית לבן לא הי׳ לו בנים זכרים . אבל בצאן אס הי׳ לו ללבן מקודם מעט
 צאן ובבוא יעקב נתברך ופרץ הצאן לרוב זהו רק ברכה אבל לא יתכן לומר שמקודם הי׳ בכלל

 קללה ויצא מקללה לברכה: . , ,
 קח [דף מ״ג ע״ג] ואר״ז בייט א״ר כו׳מאי דכתיבאתהכל עשה יפה בעתו מלמד שכל אחד
 ואחד יפה לו הקב״ה אומנתו בפניו. א״ר פפא היינו דאמרי אינשי תלי לי׳ קורא

 לדבר אחר ואיהו דירי׳ עביד. לכאורה המשל מדבר אחר לאומן שיפה לו אומנתו הוא תמוה. ;
 ונלע״ד דרב סבר כר׳ נהוראי דאמר בקידופין (דף פ״ב ע״א) מניח אני כל אומנות שבעולם 1
 ואיני מלמד את בני אלא תורה שאדם אוכל משכרה בעוה״ז והקרן קיימת לו לעוה״ב התורה \
 משמרתו מכל רע בנערותו ונותנת לו אחרית ותקוה בזקנותו כר . ורש רב כל א׳ וא׳
 ייפה לו הקב״ה אומנתו בפניו. כלומר כל האומנות שבעולם אינם יפים מצד עצמם לבד

 התורה, אלא שהקב״ה ייפה להאומן את אומנתו ומלמדה לבנו. ומוצא טעם לזה כדי שבאומנתו ;
 יחיה ולא יגנוב ולא ילסעם את הבריות . ע״ז המשיל ר״פ תלי לי׳ קורא לדבר אחר ואיהו |
 דירי׳ עביד כלומר שנתן לו הקב״ה בן רך וטוב שהי׳ יכול לשמרו בנקיות כפים ובתורה 1

 שגם בשמאלה עושר וכבוד. ואיהו דידי׳ עביד שמלכלך את בנו באומנות שיש בה ג״כ גזל
 ואונאה כידוע וגם עניות לפעמים. ולזה סמך ר״ז ב״ע משמי׳ דרב מאמרו נוח לו לאדם
 שיפיל עצמו למוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים . לומר דמ״מ אל יבייש פני האומנים
 לקרוחס דברים אחרים דהמלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה״ב. מוח לו לאדם

 להפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים, כלומר אע״פ שהמפיל עצמו לתוך:
 כבשן האשהואמאכד עצמו לדעת ואין לו ג״כחלק לעוה״ב, מ״מ לכל הפחות לא עשה לרעהו

 רעה אלא לעצמו. והמלבין פני חבירו ברבים חטאו בכפלים:
 קנו ת״ד ששה דברים גנאי לו לת״ח כו׳ וי״א אל יפסיע פסיעה גסה כו׳ דאמר מר פסיעה
 גסה נוטלת אחד מת״ק ממאור עיניו של אדם. ומאי תחנתי׳ להדר לי׳ בקידושא
-דבי שימשא כו׳ ופירש״י ששותה כוס של קידוש בלילה בשבת . ולהבין מספר א׳ מת״ק
 *מאור עיניו והתקנה לזה בשתיית כוס של קידוש נלע״ד דהנה אמרן ז״ל מן האת מד לרקיע

 מהלך



 פשר ברכות פיו אגדתא
 מהלו ת״ק שנה ועובי הרקיע מהלך ת״ק שנה. ופי׳ הדברים למנ״ד הוא לומר שמה שיוכל'
 האדם להשיג בימי חייו בעבודתו שיהי׳ נדמה כמלאכים העומדים ברקיע הוא מהלך ת״ק שגה;
 ולהיות במדרגה גבוה ממלאכים כמ״ש ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה הוא מהלך־
 עוד ת״ק שנה. וזהו עובי הרקיע כלומר כל שמח מדרגת המלאכים. סך הכל הוא אלף שנים־
 ופי׳ אלף שנים הוא שיהיו כל מעשיו דיבוריו מחשבותיו וחכמתו רק לה׳ לבדו. מתחלה׳
 להרגיל עצמו בעבודה אף אס בלא כוונה כדיאות שהיא רק פלג העבודה ועולה רק למספר•
 ת״ק מ״מ יגיע עד לרקיע ואח״כ בפלג העליון שהיא הכוונה כדיאות יהלך כל עובי הרקיע
 ויגיע למדרגה גבוה מהמלאכים. וחשבון אלף שנים הוא דמעשה היא יחידות ודבור עשיריות•
 ומחשבה מאות ושכל אלף. וכדאיתא בשבת (דף ק״ג ע״ב) אלף בית אלף חכמה בית בינה.
 והנה סדר העבודה צריך להיות בהדרגה מלמטה למעלה כמו שעולין בסולם ולא לדלג שור .

 וזהו המססיע פסיעה גסה כלומר שעולה שתי שליבות הסולם בפעם א׳ נוטלת אחד מת״ק׳'•
 ממאור עיניו. כלומר חסר לו מדרגה אחת מהת״ק מדרגות המאירים עיניו. ותקנתי׳ להדר׳
 לי׳בקידושא דליל שבת שאומרים על הכוס ויכולו השמים וגו׳ ותרגם אונקלס ואשחכללוכר•
 כלומר שנתכללו ונתחזקו. מצד שחזרו כל הפרטים להיות כלל א׳. ובכלל נמצאים כל הסרטים
 ממילא כשיבא אל הכלל יאירו בו כל הפרטים. ומה שאמר דוקא בכוס של קידוש . הוא
 אליבא דמ״ד עז הדעת גפן הי׳ ותיקונו הוא בכוס יין של קידוש. ובזה יוגבה קומת האדם••

 שנשפל בחטא עה״ד וד״ל:
 [דףמ״ד] כי אתא רב דמי אמר עיר אחת היתה לו לינאי המלך בהר המלך שהיו מוציאין
 ממנה ס׳ רמא ספלי טרית לקוצצי תאנים מע״ש לע״ש . ופירש״י למאכל
 פועלים שקוצצים תאנים והיו מרובין עד שכל אנה צריכין להם למאכלם. ומהרש״א פי׳ דטרית
 זהו דבר המלוח להשיב לב הקוצציס תאנים שנחלש לבם מתוך מתיקת הסירות כו׳ עכ״ל.
 ולכאורה קשה לפירש״י שהסיפור הוא להפליא ריבוי הפועלים הי׳ לו לפרש מספר הפועלים
 בהדיא, ולפירוש מהרש״א שהוא להפליא מתיקת הפירות הי׳ לו לספר בפירוש ממחיקת
 הסירות . ויש ליישב דרב דימי אתא לאפמעינן דרך מדת הצדקה. דאס דרך העני שלא יסעור
 וזאינותאב ללחם אם לא ישתה מקודם צנצנת יין או עד שיאכל דג מלוח דמגריר גריר וממשיך
 ( הלב לתאות אכילה לא יאמר העשיר דמדרכו להשביע הרעבים ולא להרעיב השבעים .
 י וכיון דבלא יין או בלא דג מלוח הוא שבע א״כ למאי ירעיבו. וכמו ההוא דאתא לקמי דרבא
 'וא״ל שאינו סועד אלא בתרנגולת פטומה ויין ישן . שהיין ישן מגרר הלב קודם הסעודה.

 לינאי המלך בהר המלך והוא משל למי יעלה בהר ה׳. כלומר שהיו נדיבים כ״כ עד שהיו
 נותנים להסועליס הקוצציס תאנים דיים מלוחים, לפירש׳׳י הוא קודם הסעודה בשביל
 תאות אפילה ולפי׳ מהרש״א הוא אחר הסעודה שלא יזיק להם הריבוי אכילה ומתיקות•
 הסירות . אמנם לפ״ז תיקשי מספר ס׳ רבוא דנקט . ועוד דלא יתכן כלל שיהי׳ מספר
 הסומלים ומשך המלאכה ותאות הטרית שוה בכל שבוע ושבוע. ולשון מע״ש לע״ש משמע׳
 שהי׳ ככל שבוע . לכך נ״ל לפרש שהוא רמז בדרך משל ומליצה לענין אחדות בישראל .
 דענין קוצצי תאנים הוא שקוצצין התאנים הלחים ועושים מהם עגולי דבלה. ואין לך בכל
 פירות האילן שיוכלו להתאחד כ״כ עד שיהי׳ מהרבה מהם פלח אחד ובשם מיוחד זולת

 התאנים מתאחדים הרבה מהם ונעשים גוף אחד ונקרא בשם מיוחד פלח דבלה או עגול־
 לבלה . והמשל הוא לישראל שנקראו גוי אחד שצריכים להיות באחדות גמור כל עיר ועיר
 כמו גוף אחד כאיש אחד חבירים . ואז נקראו בשס יחיד אדם אתם . דלשס אדם אין לו
 •נספר רבים כמו שיש לשמות איש אנוש וגבר שהמספר רבים שלהם אישים, אנשים, גברים
 ולשם אלם אין לו מספר רבים . וזהו שאמר הנביא ואתנה צאני צאן מרעיתי, אימתי אם
 «דם אתם . אם אחס באחדות גמור עד שיתכן לקרות אתכם בשם אדם . וגוי אחל. ולכן
 >קס מספר ס׳ רבוא כמ״ש לקמן הרואה אוכלסא ישראל פי׳ ס׳ רבוא מברך ברוך חכם הרזים-
 וסירש״י משום שאין דטותיהם שוות. וספלי טרית מקט הוא שישראל נמשלו לדגים דכמו
 הדגים הגדול בולע הקטן ממנו ומ״מ הס פרים ורבים ע״י המים עד שהדנים קטנים רבים
 ועצומים מאד כך הם ישראל אע״ס שהם נררסים מ״מ רבים ועצומים ט״י המים שהוא

 «סורה המשולה למים . ומע״ש לעיש דנקמ לסי־ שאז זמן הקיבוז. רכל ימות החול הכל•
 מפוזרים



 פשר ברכות פיו . אגדתא׳ .כחי
 מפוזרים ומפורדים כל אחד פונה לעסקיו או בכל עבודה בשדה, ובע״ש הכל מחקבצים ביחד
 לבתי מדרשות ושלום ואחדות ביניהם. והמשך המאמר הוא כך. עיר אחת הוא גוף אחד
 היתה לו לינאי המלך בהר המלך הוא כימי להר ה׳. פי׳ שינאי המלך פעל בעמו ישראל
 להיותם גוף אחד ובזה יעלו להר ה׳ . ובמה פעל זאת, אמר שהיו מוציאין ממנה 0׳ רבוא
 ספלי טרית לקוצצי מאניס, פי׳ שהי׳ מוציא מהם המדה הרעה להיות כמו אוכלסא של ס׳
 רבוא שאין דעותיהם שוות וכמו הדגים שהגדול בולע הקטן ממנו. אלא שיהיו כמו קציצת
 התאנים שמתאחדים להיות גוף אחד ובשם אחד ומיוחד. ואימתי פעל זאת מע״ש לע״ש 4

 דאז הוא זמן הקיבוץ כנ״ל:
 כי אתא רבין אמר אילן אחד הי׳ לו לינאי המלך בהר המלך שהיו מורידן ממנו מ׳ סאה
 גוזלות מג׳ בריכות לחודש. ענין הגוזמא וסכום מ׳ סאה דנקט נראה לי דהוא ג׳׳כ בררו
 משל. דהאדס נמשל לאילן כמ״ש כי האדם עץ השדה וגו׳. והר המלך הוא כינוי להר ה׳
 כנ״ל ומ׳ סאה הוא משל למקוה.מיםמ׳ סאה . וכוונתו מקוה ישראל ה׳ מה מקוה מסהר
 את הטמאים אף הקב״ה מטהר את ישראל (משנה ט׳ ס״ו דיומא). וגוזלות הס בני יונה
 שישראל מפולים ליונה כמ״ש אחת היא יונתי וגו׳. וזהו הסיפור דרב דימי שהי׳ מקום
 אחד לינאי המלך שהיו בה צדיקים המשולים לבני יונה שהיו גדורים מגזל ועריות כמו היונה.
 ולכך עלו להר המלך שהוא הר ה׳. והיו טהורים כמו העולה ממקוה מ׳ סאה. מג׳ בריכות
 לחודש פירש״י ג׳ פעמים בחודש מורידן ממנו כך עכ׳׳ל. והנמשל הוא שיש ג׳ זמנים בחודש.
 תחלת החודש שמולד הלבנה קטן. ואמצע החודש שהלבנה במילואה. וסוף החודש שהלבנה
 קטנה מאד ונחשך אורה. וישראל נמשלו ללבנה . ויש להם ג״כ עליות וירידות . ופי׳ הדברים
 שבכל עת וזמן שאירע לנס בין שהי׳ במדרגה שפלה ובין שהי׳ בהחלת עליה ובין שהי׳

 במדרגה גבוה מאד היו טהורים וצדיקים .
 כי אתא ר׳ יצחק אמר עיר •אחת הימה בארץ ישראל וגופנית שמה שהיו בה פ׳ זוגות
 אחים כמיס נשואים לפ׳ זוגוח אחיות כהנות כר. ופי׳ מהרש״א שהיו מדקדקים כ״כ
 ביחוס שכהן ישא כמת כדאמרינן ס׳ אלו עוברין בת כהנת לישראל אין זיווגן עולה יפה
 ואפשר שלכך נקרא העיר גופנית ע״ש אשחך כגפן פוריה וגו׳ כענבי הגפן בגפן. עכ״ל.
 וקשה לפירושו דא״כ הל״לסתם שלא היו משיאין כי אס כמות לכהניפ ולמאי נקט פ׳ זוגות
 אחים כמיס ופ׳ זוגות אחיות כמות. לכך ננע״ד לפרש דמה באבות שנינו בן עשר למשנה
 כו׳ בן עשרים לרדוף בן שלשים לכח כו׳ בן שבעים לשיבה בן שמונים לגבורה כז׳ בן מאה
 כאלו מת ועבר ובטל מן העולם. הרי דחילק שנות האדם בדרך בלל מבן עשרים שחייב
 בעונשין ביד שמיס עד מאה שנים לע:ר עשר שנים. והוא כמו הנשר כמ׳יש דרך נשר בשמים
 פי׳ דרך נשר שעולה בו לאט לאט עד לשמים . ובכל עכר פנים דרך הנשר לעוף למקום
 גבוה וחם מאד עד שנושרים שם נוצות כנפיו מחמת החום ומתחדש בנוצות חדשות. וע״ז
 נאמר תתחדש כנשר נעוריכי . פי׳ כמו הנכר מתחדש בכל עכר שנים בנוצות חדשות מצד
 שבכל עשר שנים יגביה עוף למקזס גבוה יותר מבעשר כניס הקודמים. עד שבעשר שנים
 האחרונים כיון שהגיע הנשר לבן מאה שנים דרכו לעלות למקום גבוה וחם מאד מאד כנגד
 הים ונושרים :ם כל נוצות גופו וכנפיו לגמרי ונופל ליס ונטבע שם. דאז כלו לו שנותיו
 ועליותיו לגמרי. כך איש הישראלי יכולים לעלות במדרגתם עד בן מאה שנים ואז נחשב כאלו
 מת ועבר ובטל מן העולם. דאם לא תיקן מה שצריך לו עד מאה כנים שוב לא יתקן כלום.
 וימי שנות אדם בינוני שיקרא לו שיבה טובה הוא במלאת לו שבעים שנה דתיקן הע׳ מדות
 שלו. ואס בגבורות שמנים שנה פי׳ הזוכה לבינה בעצם באחדות ה׳ וגבורותיו הוא בגבורות
 שמנים שנה כידוע לי״ח . והנה הכהניס צריכים להיות בגבורות נבורי כח עושי דברו. ולכך
 מוני ן אותם מבן שלשים שנה ולא מבן עשריס כישראל. משום דנן שלשים לכח. וזהו הסיפור
 של ר׳ יצחק עיר אחת היתה בא״י וגופנית שמה. כלומר כמו הגפן שאינו מקבל שום הרכבה
 מאילן שאינו מינו. והיו בה שמנים זוגות כהניס כלומר שהיו הכהנים במדרגחם כיאות
 להם עד הגנורות שהם שמנים מצד שלא נזדווגו רק עם כהנות בכדי שיהיו כל מחשבותס

 קדושות ונקראו אחים להקביה :
 [ע״ב] א״ר ינאי כל שהוא כביצה ביצה טובה הימנה. נלע״ד דנקע בדרך משל להקל כובד
 היסורין מן האדם ולקבלם בשמחה. דהנה כתיב טוב ללכת אל בית אבל מלכת
 וגו׳. והביצה היא שמברין את האבל לרמז על האבילות שהיא גלגל החוזר בעולם וטור
 שאין לה פה כמו האבל אין לו פה. וז״ש כל שהיא כביצה כלומר אפי׳ ביס המשתה בית חתונה

 שנתק



 פשר ברכות פיו אגדתא
 שנתקן ג״כ מצד המיתה שנגזרה על אדה״ר, שיהיו מידי הינומא וחילוק קליות לידע אם
 כתובתה מאתים כבתולה או מנה כאלמנה. מ״מ עוב ללכת אל בית האבל דשם בודאי יזכור
 סוף כל האדם והחייתן אל לבו. מלכת לבית המשתה דשם יכול לשכות על יום המיתה.

 וז״ש ביצה שהיא הבראת האבל טובה הימנה. מהשמחה שבבית המשתה :
 כי אתא רבין אמר טבא ביעתא מגולגלתא משיתא קייסי סולתא. לדעתי אפשר שנתכוין
 ׳ ג׳יכ לדברי ר׳ ינאי כנ״ל אלא שהלביש הדברים במשל אחר. ביעתא מגולגלתא הוא ענין
 הבראת האבל מחמת גלגל החוזר כנ״ל. ושיתא קייסי סולתא כוונתו ששה מדות סולת אליבא
 דמ״ד נגן הדעת טוב ורע חטה היתה. כלומר מששה מדות המעורבים טוב ברע, והוא משל
 לששה ברכות נשואין, שמצד הטוב הגשמי והשמחה יוכלו לשכוח על הרע והמות. ויוכל הרע

 הרוחני להתגבר על הטוב הרוחני:
 כי אתא רב דימי אמר טבא ביעתא מגולגלתא משיתא . מטויתא מד. מבושלתא כל שהיא
 כביצה ביצה טובה הימנה לבר מביפרא . סי׳ אם מקבל היסורין באהבה ויודע שהוא
 גלגל החוזר טבא מששה מדות דמגיע על ידן לדעת. ומטויתא פי׳ אם איו מקבלן באהבה
 רק מתחמם מזה א״כ חסר ממנו שתי המדות שאין מקבל הדין באהבה לכך טבא מד׳ .
 ומבושלסא פי׳ אם בוכה בדמעות מיס תרד עינו אזי הוא בקטנות הדעת ואין לו אלא מירוק
 היסורין וז״ש כל שהיא כביצה ביצה טובה הימנה דלא נשאר בידו אלא זכות מירוק העונות
 בהיסורין אבל לא בא לכלל דעת. לבר מבישרא פי׳ לבד מת״ח האוכל בשר לנלולי דעתי׳
 כמ״ש רב נחמן עד דלא אכילנא בשרא דתורא לא צלילא דעתאי. כלומר שהת״ח אין צריך לכל
 אלה דבאכילת בשר מתקן הדעת שלו. או אפשר לפרש בדרך אחר. עבא ביעתא מגולגלתא
 משיתא קייסי סולתא . פי׳ טוב להכניע את היצר ע״י זכירת יום המיתה, משיתא קייסן
 דשולתא יותר מבששה סדרי משניות. כאמרם ז״ל לעולם ירגיז אדם יצ״ט על יצהיר נצחו
 מוטב ואס לא ילמוד תורה כו׳ נצחו מוטב ואם לא יזכור לו יום המיתה. אלמא דאף אס
 יצרו מתגבר עליו כל כך עד שלא יוכל לנצחו בתורה מ״מ בזכרו יום המיתה בודאי ינצחנו .
 מטוויתא מד׳. כלומר אם אינו מקבל היסורין באהבה ולבו חס בקרבו כנ״ל אזי חסר לו חכמה
 ודעת שהם סדרי קדשים וטהרות שאין בו קדושה וטהרה. מבושלתא כל שהיא כביצה ביצה
 טובה הימנה. כלומר ואם חס לבו בקרבו ובוכה בדמעות שליש עליסורין שלו, א״כ לא הכניע
 יצרו ולכן כל שהיא כביצה כלומר אס היסורין הם עניות דעני חשוב כמת. ביצה טובה
 הימנה. דעניומ מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו . אבל מיתה מ״מ מכפרת
 העונות. לבר מבישרא כלומר לבד ממי שנעשה רך כבשר עיי יסורי עוני, לזה יש תועלת
 גדולה מהעניות. כדאיתא בסוטה (דף ה׳) אמר חזקיה אין תפלתו של אדם נשמעת אא׳׳כ
 משים עצמו כבשר כו׳ א״ר זירא בשר כתיב בי׳ ונרפא אדם לא כתיב בי׳ ונרפא לכך אם
 משים עצמו כבשר מתרפא מייסורין ותפלתו נשמעת . ת״ד טחול יפה לשיניה וקשה לבני
 מעים כרישין קשין לשינים ויפיס לבני מטים כוי. לענ״ד כוונת המאמר היא ללמדך שכל דבר
 שברא הקב״ה בעולמו יש בו צד טוב ונד רע. ואס נראה לך הדבר לטוב לא תדמה שבכל צד
 הוא טוב. וכן להיפוך אס נראה לך שום דבר לרע לא תחשוב שכולו רע רק שיש בו גם צד
 סוב. וע״ז הביא ראי׳ מטחול שהוא יפה לשיניס וקשה לבמ״ע, ולהיסור הכרישין הם קשים
 לשינים אבל יפים הס לבמ״ע. כל ירק תי מוריק אע״פ שירק הוא טוב להמשיך תאות אכילה
 כדאמר רב חסדא אנא בעניותי לא אכלא ירקא משום דמיגרר גריר, מ״מ כשאוכלים ירק
 חי מוריק הפנים. וכל קרוב לנפש משיב את הנפש. פי׳ האוכל ממקום בית השחיטה כדפי׳
 מהרש״א. אע״פ שבשר הצוואר הוא חלק הגרוע בטעם משאר בשר מ״מ יש בו צ־ טוב
 שמשיב את הנפש. וכן כל נפש כמו דגים קטנים אע״פ שכל קטן מקטין מ״מ אם נתגדלו
 סל צרכן כמו הדגים קטנים שלעולם הם קטנים משיב את הנפש. כרוב כמזון אע״פ שקשה
 ־לרפואה כדלקמן מ״מ מיזן זיין. ותרדין לרפואה אע״פ שהוא קשה למזון • אוי לו לבית
 שהלפת עוברת בתוכו. אע״פ שהלפת מלפת את הפת ומיזן זיין מ״מ קשה הוא לכרס .
 ועוד יש לפרש דנקט לשון נופל על לשון ואתי לאשמעינן לדייק בשמא. כמ״ש באו״ח הלכות
 ר״ה לאכול כרתי שיכרתו שונאינו. וז״ש טחול יסה לשינים וקשה לבמ״ע. דשם טחול מורה
 עצ שהוא טח הלב. כלומר אוטם הלב והבני מעים. כדאיתא גבי אדוניהו זחמשים איש רצים
 גפניו ודרשו חז׳׳ל שהיו כולם נטולי טחול ופירש״י שהטחול מכביד על האדם מצד טבעו
 שחומס חושי וכתות הלב ובמ״ע. וכרישין הוא נוטריקון כרתי שן שכורתים הפינים. ירק

 נקרא ע״ש שהוא מוריק . וכן כולם :
 שלשם



 פשר ברכוה פ״ז אגדתא כט
 שלשה שאכלו פרק ז

 (רף מ׳׳ז] ת״ד אין מונין לא אמן חטופה כוי. וכל המאריך באמן מאריכין לו ימיו ושנותיו*
 נ״ל דטעם הדבר דאמן הוא נוטריקון אל מלך נאמן. ולכך היחיד יוצא
 בעניית אמן אחר ברכת אהבה להשלים מנין רמ״ח תיבות. כדאיתא באו״ח סי׳ ה״א סעיף
 ג׳. ופירושו אל הוא חסד ומלך הוא דין כמ״ש מלך במשפט יעמיד את, כלומר הן בחסד
 והן במשפט נאמן הוא . ואמן גימט׳ צ״א כמספר שמוח הוי״ה אדנ״י. הוי׳ הוא רחמים
 ואדני הוא מלכות ודין כלומר שהוא רחום בדין. לכך המאריך באמן שמתכוין ומאמין באמונה
 שלימה בכל אלה מאריכין לו ימיו ושנותיו שמשפיע לו הקב״ה מלמעלה מהטבע רחמים בדינו:
 קיא א״ר נחמן קטן היודע למי מברכין מזמנין עליו. אביי ורבא הוו ית:י קמי דרבה א״ל
 רבה למי מברכין אמרו לי׳ לרחמנא ורחמנא היכא יחיב רבא אחוי לשמי טללא
 ופירש״י גג אביי נפק לברא אחוי כלפי שמיא א״ל רבה תרוויהו רבנן הויחו כר. משמע דאביי
 ורבא לדבר א׳ נתכוונו להראות כלפי מרום . א״כ קשה מ״ט נפק אביי לברא. ועוד מסו
 הפליאות חכמה שראה בהם רבה שהראו שהקב״ה יושב בשמים, והלא כל תינוקות של בית
 רבן יודעין פסוק זה יושב בשמים וגו׳. לכך נלע״ד לפרש דרבה לא שאל מהם ורחמנא היכא
 הוא דע״ז היו משיבין לו וכי אן אתר דליתי׳ תמן. הא מלא כל הארץ כבודו. את השמים
 ואת הארץ אני מלא כחיב. אלא ששאל מהם ורחמנא היכא יתיב. כלומר היכן הוא ישיבתו
 להתעכב ולעיין היטב במעשי האדם. רבא אחוי לשמי טללא פי׳ להעומדיס במדרגה גבוה
 שהם הצדיקים שעמהם מדקדק הקב״ה כחוט השערה. ואביי נפק לברא ואחוי כלפי שמיא.
 כלומר שהקב״ה מדקדק עם צבא מרום בדין. ולכך א״ל רבה תרוויהו רבנן הורמו. דהבינו
 מהו שאלתו במה שאמר בלשון היכא יתיב. דכוונתו העכבה ועיון בדין. על דרך מ״ש נצב
 לריב ה׳ וגו׳ ופירש״י נצב לריב של ישראל מעומד שלא לדקדק בדינם . ועומד לדין עמים
 מתעכב ומאריך בדינם . עמידה זו לשון עכבה עכ״ל. הרידכשהקב״ה אינו מעיין היטב בדין
 ואינו מדקדק כ״כ במעשי האדם הוא נצב ועומד . וכשמדקדק עם מי שיהי׳ בדין יושב
 ומתעכב. כאדם היושב ומעיין בחשבון היטב. ולכאורה הוא שלא משורת הדין וכי משוא
 סנים יש בדבר שלריב של ישראל נצב מעומד שלא לדקדק בדינם ולדין עמים ע״א יושב
 ןמתעכב ומאריך בדינם . אלא ע״כ היינו טעמא דכתיב יפקוד ה׳ על צבא המרום במרום
 וגו׳ כלומר שיפקוד ה׳ על צבא המרום שהם שרי העמים ע״א בדין ואז על מלכי האדמה
 באדמה, דכשיצאו הצבא מרום חייבין בדין ממילא יפקדו מלכי האדמה.
 וזהו משורת הדין לדקדק היטב עם צבא מרום דהס בלא יצה״ר. ואח״כ כשיכשל עוזר ממילא
 ונפל עזור. והיינו מה שהראה אביי כלפי שמיא כלומר נגד צבא מרום כנ״ל. ומזה הכיר
 רבה דתרוויהו יהיו רבנן . ובזה ניחא מה שלא הפיבוהו בפיהם רק הראו באצבעיהם. דרבא
 לא רצה לומר בפי׳ שהקב״ה מדקדק עם הצדיקים שלא ישתמע כוונתו על רבה. לכך הראה
 כלפי שמי טללא. ואביי נתירא פשוט לדבר דבריו לכך נפק לברא והראה כלפי שמיא. ובמקום
 אחר פירשתי הענין באופן אחר. דשאלתו ותשובתם הי׳ עלדרך הפלוגתא דב״ש וב״ה וחכמים

 בענין אם סמים קדמו לארץ או ארץ קדמה :
 קיד [דף ני׳א] א״ר יוהנן כל המברך על כוס מלא נותנין לו נחלה בלא מצרים שנאמר
 ומלא ברכת ה׳ ים ודרום ירשה. ריב״ח אמר זוכה ונוחל שני
 עולמים העוה״ז והעוה״ב. וסי׳ בתום׳ דריב״ח יליף לה ג״כ מפסוק ומלא כו׳ ים ודרום
 ירשה דה״ל לכתוב רש וכתיב ירשה ביריד בתחלה ובה״א לבסוף הרי י״ה יתירה לרמז על ב׳
 עולמים כי בי״ה נבראו ב׳ עולמות. ומהרש״אסי׳ דיליףלה מים ודרום שמרמזים על עוה״ז
 ועוה״ב דיס כינוי לעסקי עוה״ז כדאמרינן ס׳ כיצד מעברין לא מעבר לים היא לא תמצא
 תורה לא בסחרנין ולא בתגרניס ודרום רומז על עסקי עוה׳׳ב שהיא התורה כמיש הרוצה
 שיחכים ידרים. וקאמר שזה המברך זוכה שאפשר שיתקיימו בו שני הפכיים א,ו כו׳ עכ״ל.
 ולא ניחא לי׳ למהרש״א בפי׳ התוס׳ משני טעמים א׳ מדקאמר ריב״ח זוכה ונוחל ור׳ יוחק
 לא אמר זוכה משמע דריב״ח אמר שיזכה לשני דברים הפכיים. ב׳ דמשמע לי׳ למהרש״א
 דריב״ח יליף לה דרשתו מתיבות אלו גופא שיליף לה ר׳ יוחנן דרשתו, דאל״כ עיקר חסר
 מן הספר, ולפ״ז יהי׳ קשה סי׳ הסוס׳. ועוד צריך להבין מפני מה זוכה לכל אלה במה
 שמברך על כוס מלא. ונלע״ד דקאי אליבא דמ״ד עץ הדעת גפן הי׳. והנה מחטא עה״ד
 נתקללהאדס בזפת אפך תאכל לחם. ואיתא לעיל (דף מ״חע״א) א״ר נחמן משה תיקן ברכת
 הזן בשעה שירד המן לישראל. וטעמי׳ נ״ל דבשעה שירד סמן והי׳ לישראל לחם בלא יגיעה

 ועמל



 פשר ברבות פיז אגדתא
 ועמל א״כ כתקן חטא עה״ד. לכן תיקן ברכת הזן אח העולם כולו בשובו כחן ונחסר כף.
 טל דרך מ״ש רש׳׳י בחומש ר״ס בראשית מתחלה עלה במחשבה לברוא את העולם במדה״ד
 ראה שאץ העולם מתקיים שיחף עמי מדה׳׳ר שנאמר ביזם עשות ה, אלהים עכ״ל. דשם
 אלהיס הוא דין ושם הוי״ה הוא רחמים. וסי׳ הדברים דאלהיס בגימט׳ הטבע, ור״ל שעלה
 במחשבתו ית׳ שלא יתראה בעולם רק הטבע. וזהו במדת הדין בהנהגה טבעית, כשאדם
 חורש וזורט וקוצר כר יש לו לחם ואס לא לא. והמטר לצמיחה ושלא תשתדף התבואה נרוחות
 ולהנצל משארי הרפתקאות זה יהי׳ תלוי במעשה האדם, כמ״ש כי פועל אדם ישלם לו. אבל
 הכל ע״ס דרך הטבע ולא בהנהגה נסיי, ראה שאין העולם מתקיים, דאס לא יראה האדם
 שוס הנהגה נסיי ישכח לגמרי על הבורא ולא יאמין כי פועל אדם ישלסלו. לכך שיתף עמו
 מדה״ר, כלומר הנהגה נסיי שהיא ע״י שם הוי״ה, שבאם יעשו רצונו של מקום אזי יקויים
 בס ועמדו זרים ורעו צאנכם. וכן ירידת המן היא הנהגה נסיי מצד שעשו רצונו ש״מ ותיקנו
 פגם אדה״ר שעבר על רצונו, לכן תיקן מכה ברכת הזן לברך ולממשיך שם הוי״ה באלהיס
 כלומר הנהגה מלמעלה מהטבע בתוך הטבע, והוא הוי״ה הזן את העולם כולו בטובו בחן
 כו׳ כלומר שלא ע״ס הדין והטבע. וז״ש ר׳ייי המברך על כוס מלא שממלא הפגם שנעשה
 ביין מחטא אדה״ר, וכרס בגימט׳ אלהים. כלומר כממלא שם אלקיס במה שממשיך בו שס
 הזי׳. והוא במה שמתקן אח היין בזה שמברך עליו את הוי״ה להיות אלקינו שיהי׳ הנהגה
 נסיי בתוך הטבע. בשביל כך זוכה לנחלה בלא מצרים כלומר שיהי׳ לו השפעה בלי גבול כמו
 שם הוי״ה שהוא בלתי בעל גבול הי׳ והוה ויהי׳ כאחך וזהו למעלה מהזמן וזמן מסתעף
 ממקום מסיבוב הגלגלים. וכיון כהוא למעלה מהזמן ממילא הוא למעלה מן המקום א״כ הוא
 בלתי בע׳יג. וע״ז מורה שם הוי״ה. ויליף לה כנאמר ומלא ברכת ה׳ וגו׳, ור״ל דלעיל
 מיני׳ כתיב נכתלי שבע רצון פי׳ כשהוא שנע רצון ה׳ שעושה רצונו ומלא ברכת ה׳ שמילא
 אס כעולם בברכת ה׳ אזי ים ודרום ירשה כלומר שיירש את הגמלים, דמי שמושפע לו
 טובה ונחלה בדרך הטבע יש לו נבולים עד פה הבא ונא תוסיף. ולא יוכל לעבור את הגבול
 אבל מי שנאה לו השפעה נסיי מלמעלה מהטבע אזי הגמלים שלו ועובר את הגמלים, וזהו
 ים ודרום שהם הגבולים ירשה והס שלו, בהנחלה שלו היא בלא מצרים. וריב״ח אמר זוכה
 ונוחל ב׳ עולמים הטוה״ז והעוה״ב, כלומר זוכה במה שהמשיך שם הזי״ה מדה כנגד מדה
 שמחל ב׳ עולמיס שנבראו נשםי״ה וכדפי׳ התוס׳ ויליף לה דרשתו מים ודרום דהם עוה״ו
 ומוה״ב כדפי׳ מהרש״א. ואי׳כ גזה אתי שפיר דהחוס׳ לא פירשו אלא במה זוכה ויליף לה
 מסיבת ירשה שיש בה י״ה יתירים, ועיקר דרשתו דקאי על עוה״ז ועוה״ב הוא כמ״ש מהרש״יא.

 וא״ש הכל על נכון :
 ר«ו תניא ר׳ מ״ אומר מנין־ שאין פרי בטנה של אכה מתברך אלא מפרי בטנו שלאיש
 , • י שנאמר כף, עןלא איקלע לני רב נחמן כריך ריפתא ובריךבדכת מזונא יהיב
 לי׳ כסא דברכתא א״ל ר״נ לפדר מר נכא דברכהא לילתא א״ל הכי א״ר יוחנן אין פרי
 בסנה של חשה מתברך אלא כו׳ אדהכי שמעה ילהא קמה בזיהראועלתה לביחמראותברה
 ת׳ דני דחמרא כו׳. והדברים תמוהים לומר שצדקת כזו תשבור בחמתה ת׳ דני דחמרא. גם
 להבין מה שאי׳ל ר״נ נשדר לה מר ככא אחרינא הא הכוס ההוא לא יהי׳ כוס של ברכה
 והיא רצתה רק בכוס של ברכה ולא בשתיית יין בעלמא. ועוד מהו ששלח לה כל כי האי
 נבגא כבא דברכתא היא, ופירש״ י כל יין שבחביות ככוס של ברכה היא שתי ממנו עכ״ל
 לא יתכן שיצחק בה עולא, ועוד מהו ששלחה לי׳ ממהדורי מילי ומסמרטוטי כלמי, היתכן
 שכיוונה לבזות,1 ת״ח גדול כעולא. לכד נלע״ד דקאי אליבא דמ״ד עז הדעת גפן הי׳ והנה
 מחטא עה״ד נהקללה חוה בעצב תלדי בנים. וסגרה; ילהא דהתיקון שלה היא בשתייתה
 מכוס של ברכה דהוא המתקן חטא חוה ששתתה יין מע: הדעת שלא ברצונו של מקום.
 ו,הכוס של ברכה הוא רצונו ש״מ. ור׳ יוחנן אמר שאין פרי נטנה של אשה מתברך אלא
 *פדי בטנו של איש. שהוא המתקן החטא והקללה הנ״ל לכך לא רצה עולא לשלוח לה כוס
 שבברכה. וכששמעה ילחא כך קמה בזיהרא כלומר קמה בעצמה על ארס הנחש שהטיל זוהמא
 בחוה, וסברה ת׳ דני דחמרא. כלומר שברה תי׳׳ו של דס שגרס הנחש וכח התאוה ליין
 שמצד הנחש, ואפשר כהזירה א׳ע מן היין. ולכן רצה ר״נ להפר לה נדרה ואמר למולא
 כשדר לה מר נכא אחרינא ויצזה עלי׳ לשתוח, שלח לה פולאכל כי האי נבגאכסא דברכתא
 *יא. כלומר שיווכלי גס בברכח בפה״ג בלא כוס כל ברכה לתקן החטא. כמ״ש למיל כתיב
 !במים כר והאיץ נתן לבני אדם וכתיב לה׳ האח ומלואה ומשני לא קשיא כאן קודם ברכה

 ׳";' . כאן



 פשר ברכות פ״ז אגדתא• ל
 כאן לאחר ברכה. הרי דלאחר הברכה האר: והסירות הם של האדם והוסר האיסור של מה״ד
 ובזה נתקן החטא. ע״ז שלחה לי, ממהדורי מילי ומסמרטומי כלמי דאינםאלא פטומימיל*
 כדפי, רש״י ומהרש״א, ור״ל דמחמת שאתה תדיר מהדר בדרך ואינך מצוי תמיד אצל ריי
 יוחנן לשים לב על דבריו וטוד שמא חזר בו ר׳ יוחנן, לכך שעשת השמועוח ששמעח, כמ״ש
 ביבמות (דף ס״ד ע״ב) אבין דסמכא יצחק סומקא לאו נר סמכא אבין ישנו בחזרה יצחק
 סומקא אינו בחזרה. ופירש״י אינו מצוי לפני ר׳ יוחנן ופעמים ששמע דבר מר״י ולמחר חזר
 בו ר׳׳י והוא אינו יודע עכ״ל. וזהו שאמרה ממהדורי מילי, והוא כעין לא עסרמיסין ולא
 מסרמיטין (כתובות דף י״ז) וסירש״י סרמיסין מסרסי הלכוח בהיפוך סעמיהן. ומסמרטוטי•
 כלמי הוא על דרך ולא מסרמיטין ופירש״י לשון כמרטיטי, כלומר הדברים שאינם מתקיימים
 כמו כלמי שאין בהם עצם ואינם מתקיימים י״ב חודש כך אתה אומר דברים מסורסים ושאינם
 מתקיימים. ואפשר לומר שכך אמרה לי׳ ממהדורי מילי ומסמרטוטי כלמי כלומר לדעתך שהאיש
 בעצמו מחקן כל החטא בכוס של ברכה, א״כאמאי צריך להיות עוד ממהדורי מילי ומסמרטוטי

 כלמי, דענין מה שהאדם נע ונד ומחזר במקומות רביס הוא מ״ש מה׳ מצעדי גבר כוננו י.
 וגו׳ דיש שם כפל לשון כיון דאמר מה׳ מצעדי גבר כוננו א״כ למאי אמר עוד ודרכו יחפן..

 אלא דפירושו לדעתי הוא דלכן כוננו מה׳ מצעדי גבר להיות ממהדורי הוא מחמח ודרכו..,
 יחפן שיש לו ית׳ חפ: ופנימיית רצון בדרכו שידבר שם מילי דאורייתא. והוא תיקון האדם
 כמ״ש ויגרש.את האדם לעבוד אס האדמה אשר לוקח מפס. והעבודה היא לאו דוקא עבודת
 האדמה ממש אלא לעבדה ולתקנה כעין עיבוד עורות ממה שנתקללהע׳׳י חטאעה״ד, ובמה

 יתקנה בתורה שילמוד בדרך. וזהו ממהדורי מילי. ופי׳ מסמרטוטי כלמי הוא מה ששולטת. ~
y n r  עוד הקללה בזעת אפך תאכל לחם. ומהזיעה נולדו כלמי המצויים בסמרטוטי של ^
 אלמא דגם האיש אינו מתקן בכוס של ברכה כל החטא וצריך עוד תיקונים, וכיון דאת

 עצמו לא תיקן איך יתכן שמחקן גם חטא האשה :
 מטז הי׳ ר״מ אומר מנין שאפי׳ עוברין שבמעי אמן אמרו שירה על הים שנאמר במקהלות
 ברכו כו׳ ממקור ישראל. אפשר לומר שכוונתו ע״ד וכל קרב וכליות יזמרו לשמך•
 ור״ל שהעובדות אמרו שירה ברגשות הלב בכל קרניהן עד שגס העוברין שבמעיהן נדנדו
 כמו רקדו, ובא לומר דלא תימא מדכתיב ותען להם מרים פירו לה׳ וגו׳ אלמא דלא
 התעוררו מעצמן, וא״כ תיקשי מאי דאיתא ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל אלא
 ד הנשים התפיעלו כ״כ עד שלא יכלו לדבר דבר עד בהתחילה מריס וענו אחריה. והכי מפרש
 לי׳ לקרא דכתיב במקהלות ברכו וגן׳ ולא כתיב בקהלות ועוד דכתיב ברכו אלקיס אדני,
 אלא ע״כ דה״פ אף במקהלות אע״פ שמרים הקהילה אמכן ולא מעצמן נקהלו, ומרים אמרה
 להן ברכו אלקיס. מ״מ אדני ממקור ישראל שאפי׳ העוברין במיעיהן נדנדו כמו רקדו ואמרו שירה:
̂ע אל תטול חלוקך שחרית מיד השמש ותלבש כו׳ מפני כן׳ מלאכי חבלה  *ר״י בן אלי
 יושבין ומצפין לו לאדם ואומרים אימתי יבא אדם לידי אחד מהדברים הללו וילכד.
 נלע״ד שייכות אלו הדברים להדדי דחד טעמא להו. והוא דבכל אלה גורס לחבית שיבא לידי
 איסור או סכנה, וכל מי שנענש חבירו על ידו אין מכניכין אוחו במחיצחו של הקביה.•
 ולשון במחיצתו של הקב״ה הוא דש מחיצה המפסיק בין הקב׳ה ונין כחזח הטומאה, כי
 את זה לטומת זה טשה האלהים. וכל מי שנדרה ממחיצתו של הקנייה יאחזוהו וידבקו בו
 כחות הטומאה הנקראים מלאכי חבלה, והנה הנוטל חלוקו שהרית מיד השמש כשהוא.שוכב
 ערום ולובש, ממילא רואה אותו השמש כשהוא ערום, ואכור לראות את רבו כשהוא עמם.
 נמצא דגורס לו לשמש איסור. וכן כשנוטל ידיו ממי שלא נטל ידיו גורם לו לחבירו להשהות
 עליו רוח הטומאה עד שיטול הוא ידיו תחלה, ולא עוד אלא שרוח הטומאה הטוגי מיייי
 בנטילתו מחדבק בחבירו שלא נטל ידיו עדיין דמצא מין אח מינו, הרי דגורסלחבירו לבא לירי
 איסורא או סכנתא. וכן בכוס איפפרגוס שהוא דבר שיש בו קיוהא, דלכן אס לא רק אחריו
 לוקה ורוקק אפי׳ בפני המלך דאם יבלע הרקיקה שנתקנז בפיו מהקיוהא יסתכן, וכההוא
 גברא דפלי רימוני קמי ההוא אימתא ובלעה כל מיא דמצערי לה עד מג. ע׳׳ש(יבמות דן<
 ס״א) לכך יחזיר למי שנתנו לו דהוא כבר הכינו והורגל בו ולא יכתכן ממנו. ואל מעמוד
 לפני הנשים בשעה שחוזרות מן המת. ופירש׳־ י משום דמלאך המות מרקד ביניהם ע״כ.
 נלע״ד ענין הריקוד שלו מהו. דמה לעילאר״ל לעולס ירגיז אדם יצ׳׳טעל יצה׳־ר כו׳ נצחו
 מוטב ואם לא יקרא רךש כו׳ נצחו מוטב ואס לא יזכור לו יום המיתה, הרי דהזכיר כמה
 עגולות לניצוח היצר והאחרון שבכולם הוא זכירת יום המיתה, וגס זכירה זו אינה סגולה

 בדוקה



 פשר ברכות פז אגדתא
-בדוקה רק בראות המות לנגד עיניו, כמ״ש טוב ללכת אל ביס האיל כר כאשר כי זה סוף
 כל האדם והחי יתן אל לבו. והנה כמו למשל החולה כל זמן שהרופא לא ניסה לימן לו
 רפואה הבחינה האחרונה עוד לא יאמר לו.נואש. וכיון שנתן לו הבחינה האחרונה שברפואות
 ואינה מועלת לו אז מתייאש ממנו, כך היצר שהוא השען והוא המקטרג כשעולה למרום לקטרג
 על האדם שלא עמד בנצחונו לא במורה ולא בק״ש, הלא יענוהו במרום כי עוד לא נבחן
 האדם ההוא בבחינה האחרונה גזכרון יום המיתה ודוקא בראותו המות לנגד עיניו, אבל
 בעת הלוית המת ויש לך אדם שמסתכל אז בנשים, אז ירקד המלאך המות וישמח שינצח
 בקטרוגו חו היא הבחינה האחרונה והחולה הזה לא עלתה לו ארוכה לחולי נפשו, ואם גם
 הוא לא יכשל בחטא כזה מ״מ שמא יפול ברשת הערבות, רכל ישראל ערבים זה בזה, בראות

 הדבר ואינו מוכיחו:

 אלו דברים פרק ח׳.

 קץ [דף נ״ג ע״ב] הנהו תרי תלמידי חד עביד בשוגג כב״ש ואשבח ארנקא דדהבא וחד
 עביד במזיד כב״ה ואכלי׳ אריא . וצריך להבין הלשון שאמר ואשכח
 ארנקא דדהבא משמע שמצא כיס של זהב ולא כיס עם זהב, דא״כ הל״ל ארנקא עם דהבא.
 והוא רחוק המציאות שיהי׳ כיס של זהב דכיס הוא דבר רך . אלא ע״כ דפירושו כיס של
 זהב שאין מחזיקין בו שוס דבר זולת זהב. ולכאורה זהב בלא כיה יותר יקר מהכיס, וכאן
 משמע דהאדנקא דדהבא היא מציאות יקרה מאד. ועוד מהו השכר מדה כנגד מדה. ועוד
 צריך להבין בההוא דעביד במזיד כב״ס ואכלי׳ אדיא איך הוא העונש מרה כננדמדה. ונלע׳יר
 דהנה אמרו ז״ל הרוצה שיתעשר יצפין וסימנך שולחן בצפון (ב״ב דף כ״ה), ולכאורה ה״ל
 להביא סימן אחר דכתיב מצפון זהב יאתה. דהא אמר הרוצה שיתעשר, ועשירות הוא בזהב
 אבל על השולחן לא הי׳ רק לחם. ואין זה עשירות לכאורה . ומהו הסימן לעשירות משולחן
 שהוא בצפון . וע״ש במהרש״א. ולענ״ד נראה, משום דעל השולחן היה לחם תמיד וזהו
 עשירות שיהי׳ לו לחם תמיד דהרבה עשירות אין נוח לו לאדם . כמו שאמר שלמה המע״ה
 ריש ועושר אל תתן לי. דגם העושר יוכל להעביר את האדם מדעת קונו, אלא העריפני לחם
 חוקי. כלומר שיהי׳ הלחם לתק נתן ולא יעבור. ובזה ניחא המאמר כאן בההוא דעביד
 בשוגג כב״ש שהחמיר ע״ע כב״ש לשוב לשולחנו למקום שאכל ולברך כדי שיהי׳ שולחנו שולחן
 של מקום, לכך אשכח ארנקא דרהנא סי׳ כיס שיו זהב תמיד . כלומר זכה לעשירות תמיד
 והעשירות ההוא להיות תמיד שבע בלחם . וביאור הדברים דמתחלה צ״ל המאמר הנ״ל הרוצה
-שיתעשר יצפין. וכי בזה שיפנה בתפלתו לצד צפון יתעשר. ונ״ל דפי׳ צפון וימין הוא ע״ש
 י מסד דרועא ימינא גבורה דרועא שמאלא. והכי פירושו הרוצה שיחכים ידרים יפנה בתפלתו
 לצד ימין כלומר יתפלל באהבה שהיא חסד, והרוצה שיתעשר יצפין יפנה לצד שמאל כלומר
 יתפלל בגבורה ובדמעות . וז״ש וסימנך שולחן בצפון ומנורה בדרום . כלומר העובד בגבורות
 זוכה לשולחן של זהב שבו לחם תמיד והמתפלל באהבה הוא חכם שהוא מצד גדלות הדעת
 ואינו חסר שמן על ראשו. וזהו הסימן ממנורה בדרום. ולפ״ז המחמיר על עצמו כב״ש שהם
 היו מצד הגבורות חריפי טפי פי׳ כשכינא חריסא שלא הקלו בשום דבר מצד שהיו יראים
 וקפדנים שמא חסרו שמן דנר מעבודת ה/ מחמיר כזה זוכה לארנקא דדהבא שהוא מצד
 צפון דמצד פחדו מה׳ תמיד זוכה שלא יהי׳ לו פחד סן יחסר לחמו. וחד עביד במזיד כב״ה
 סי׳ שנעקר ממקומו ומשולחנו לברך במקום אחר במזיד, כב׳יה שהתיר רק בשוגג במי שאכל
 ושכח ולא בירך במקומו, דהתירו לו לזה לברך במקום שנזכר . אבל לכתחלה סברי גס ב״ה
 לצריו לברך על שולחנו במקום שאכל, לכך אכלי׳ אריא . דהעובר על דברי חכמים חייב
 פיסה. זמה שאכלי׳ אדיא דוקא, הוא משים דשולחן שאין עליו דברי תורה שהם עכ׳׳פ
 ברכת המזון הוא כמו זבחי מתים כדאיתא באבות . והוא מעעס דשולחנו של אדם מכפר
 ענייכמי המזבח (חגיגה דף כ״ז) וכיון שאכל ולא בירך את ה׳ ממילא לא נחשב שולחנו
 ממבח י והגה על המזבח הי׳ אש בדמות אדי׳ דאכיל קרבנין . והוא רומו למיכאל שר של
 שרח שפניו פני ארי׳ כראיתא בזוה״ק ובכמה מקומות. וכיון שהארי׳ הזה הי׳ מצפה
 מרב שה פ שולחנו של אדם שיברך עליו והוא נעקר ממקומו במזיד ולא בירך שם ונשאר
 >nfc׳ ההוא ברעב לפו אכלי׳ כלומר אכלי' אריא ממש וזהו מדם כנגד מדה. ובמקום אחר

 פירשתי המאמר באופן אחר :
 רנב״ח



 פשר ברכות פיח אגדתא לא
 רבב״ח הוה אזיל גשיירא אכל ואישהלי ולא בירך כף א״ל אנטרו לי לאנשאי יונה דדהבא -
 הדר ואזל ובריך ואשכח יונה דלהבא . זמ״ש יונה משוס דאמתילא כנ״י כיונה
 שנאמר כנפי יונה נחפה בכסף וגף . וצריו להביו מאי מעמא א״ל יונה דדהבא/ הא בפסוק
 זה נמשלו המצות לכנפי יונה נחפה בכסף והל״ל יונה דכספא. אלא דהפי׳ הוא כדפירשמי
 שמצפוז זהב יאתה . ר״ל המחמיר על עצמושהחומרא היא מצד צפון שהוא יראה נותנים לו
 מלמעלה השפעת זהב, וכך יליף לה מפסוק כנפי יונה נחפה בכסף וגף. ללכאורה קשה
 קשה דהל״ל נחסים בכסף בלשון רבים דקאי על הכנפים שהם לשון רבים . ואמאי כתיב
 נחפה בכסף בלשון יחיד, אלא ע״כ דקאי על מציה אחת שיש לה ב, כנסיס והיא נחפה בכסף
 לכך מביאה באברותיה ירקרק חרוץ. ופי׳ ב׳ כנפים הוא דאיחא בזוה״ק מצוה בלא דחילו
 ןרחימו לא סרחא לעילא. הרי דהאהבה ויראה הס ב׳ כנפיס שעל ידיהם פורחת. המצוה
 לעילא . ואין הפי׳ יראה כמו העבד הקל שעובד עבודחו מיראה, ־עבודה כזו היא כמשא
 כבד, וזה אסור. אלא הפי׳ עבודה מיראה לירא פן יחטא המטרה מצד גדולת האדון שמא
 לא יעשה העבודה לפי כבודו • והעובד מיראה כזו זוכה ע״י המצוה להיות ואברותיה בירקרק
 חרוץ. פי׳ אברותיה הוא דיש ביונה כנף ואבר, כנף הוא הנוצות שבאבר שע״י הנוצות.
 פורחת ואבר הוא עצם הכנף, וכשהיונה נושאת אפרוחיה או מזון לאפרוחים נושאת על י
 אברותיה, כמ״ש ישאהו על אברתו. כך ע״י המצות שעולים למעלה ע״י הכנפים שהם
 האהבה ויראה, והיראה לא תהי׳ כמו יראת העבד הקל מאדונו ומשבטו. אלא שיהי׳ נחפה
 בכסף. כסף הוא אהבה כמ״ש כי נכסוף נכספת וגו׳. כלומר שיהי׳ היראה מצופה באהבה
 וכנ״ל. אז תשאהמנוה באברותיה בעצם המצוה שהיא רצונו ית׳ ירקרק חרוז שהוא זהב טוב:

 וכני׳ל שתמשיך לו שפע ברכה תמיד :

 רזיח [דף נ״ד עי׳ב] ת״ר הרואה מעברות הים כו׳ ואבן שביקש עוג מנך הבשן לזרוק על ישראל.
 כו׳ אמר מחנה ישראל כמה הוי תלתא פרסי אמר איזל ואיעקר טורא
 בר תלתא פרסי ואפדי עלייהו ואקטלינהו אזל עקר טורא בר תלתא פרסי ואותבי׳ ארישי׳
 אייתי הקב״ה עלי׳ קומצי ונקבוהו ו;חית לי׳ אצווארי׳ בעי למישלפי׳ משכוהו שיני׳ להאי גיסא
 ולהאי גיסא ולא מצי למיפלפי׳ כו׳ . משה כמה הוי עשר אמין שקל נרגא בת י׳ אמין
 ושוור י׳ אמין ומחיי׳ בקרסולי׳ וקטלי׳. עיין ברשב׳יא פי׳ הדברים . ורש״י פי׳ קומצי הם
 נמלים. וביאור הדברים לדעתי נראה. דענין הנמלים הכא הוא בדרך רמז . דהנה כתיב
 לך אל נמלה עצל וגו׳ דמהנמלה יוכל האדם ללמוד שני דברים, א׳ שלא להיות עצל לסמוך
 עצמו שימצא דבר מוכן אלא להכין בעצמו דבר בעתו, ב׳ להתרחק מהגזל כמו הנמלה שאינה
 לוקחת מה ששייך לחבירתה ואוגרת מאכלה בקץ ממקום הפקר . ועוג מלך הבשן סי׳
 בהיפוך מהנמלה בשני הדברים שבעצמו סי׳ רשע וביקש לגזול זכות אברהם השייך לבני/
 וגס הזכות של אברהם לא הי׳ מגיע לו'כלל לפי כוונתו במה שהגיד לאברהם שנשבה לוט,
 דכוונתו הי׳ שיהרג אברהם במלחמה דלא ידע שהקב״ה יעמוד לימינו, ח״כ מעשיו והילוכו
 ברגליו להגיד לאברהם הי׳ רק לפנים. ובלבו צחק על אברהם שהולך לקראת מלכים האדירים
 ההם. וזהו כוונת המאמר כאן עוג שקל טורא בר ג׳ פרסי. הוא זכות כל יפראל. דהר
 הוא זכות כמי׳ש אל ההרים לא אכל ודרשו ז״ל שלא אכל בזכות אבות. וכדפי׳ הרשבי׳א .-
 וביקש בזכות זה לנצח את ישראל. אייתי הקב״ה עלי׳ קומצי ונקבוהו. כלומר שגילה הקב״ה
 כוונתו הרעה שהי׳ היפוך הנמלים. בעי למישלפי׳ משכוהו שיני׳ להאי גיסא ולהאי גישא .
 כלומר שנתגלו שיניו ר״ל שנראה הצחוק שצחק אז וחדק שיניו על אברהם שיהרג והוא
 יירסנו. ואח״כ מספר איך נתגלה זה ואמר שנתגלה ט״י משה בתפלתו וז״ש שקל משה
 נרגא היא מעפה התפלה כמ״ש בחרבי ובקשתי ות״א בצלותי ובבעותי ושוור י׳ אמין הקפיצה
 הוא ענין התפעלות בתפלה . ומשה בעצמו הי׳ י׳ אמין. משה הוא הדעת . ורי׳ל הדעת
 והכוונה בתפלה, מהתפעלות ובכוונת הלב עולה תפלתו למעלה יותר. וכמו ובקשתי פת״א
 בבעותי דכמו הקשת הורג מרחוק כך התפלה בי:תפעלזת ובכוונה פועלת למרחוק. וכל
 א׳ הי׳ בת י׳ אמין כלומר בכל י׳ כחות נפשו. ובזה מחיי׳ בקרסולי׳ פיכה והפיל כל

 הזכות שהי׳ לו מהילזכו ברגליו להגיד לאברה: :נשבה לוט : *
 .איר



 פשר ברכות פ״ט אגדתא
-•קיט א״ר יהודה א״ר ארבעה צריכין להודות ואלו הן יורד הים והולכי מדברות ומי
 שהי, חולה ונתרפא ומי שהי׳ חבוש בבית האסורים ויצא . עיין נעהרש״א
-שפי, כל הפרשה יאמרו גאולי ה׳ והסדר שמונה דהע״ה בהפרשה אמד לאחד. והר״ן כתג
 •וז״ל נשאל מרב האי גאון ז״ל למה לא אמר אותם כסדר שכחובין במזמור והשיב שרצה
 •למנוח תחלה אותם שהם מסוכנים יותר שיורדי הים והולכי מדברות הס הם בסכנה יותר
 מהחולה שרוב החולים לרפואה וחבוש רוב פעמים הוא חבוש בעבור ממון ואין סכנתו כ״כ
 אבל במזמור הזכיר המצויים יותר תחלה כר עכ״ל. וטעמי׳ טעמא צריך דמ״מ קשה מפני
 מה מנה במזמור המצויין יותר ובגמרא המסוכנים יותר. לכך נלע״ד לתר: ובמזמור שאין
 מקרא יוצא מידי פשוטו ובגופגיות המצויין כיותר הם כפי המזמור. ובגמרא כוונתו אשר
 גאלם מיד צר הוא היצה״ר, והיצה״ר לוכד אס נפש האדם ברפתו בסדר המנוי כאן בגמרא.
 דמתחלה בא אצל הארס בטענה שטוב תורה עם דרך ארן ונצרך לעסוק במסתור ומראה לו
 דרך התגרין שהוא דרך אני׳ בלב ים. והוא היפוך ממ״ש לא מעבר לים היא ואר״י בפ׳
 כיצד מענרין (רף נ״ד ע״ב) לא מעבר לים היא לא תמצא בסחרנים ולא בתגרים, וממילא
 ננשתכח התורה, ואח״כ מוליכהו למדבר שמם מקום שאין בו שום מצות כמדבר שאינו עושה
-פירות, ואח״כ נעשה חולה בחולי הנפש שיסיתהו לעבירות קלות. ואח״כ נעשה חבוש אצל
-היצה״ר לעשות בו כרצונו ואפי׳ בעבירות חמורות ר״ל. והנה טוב לו לאדם להנצל ממצודת
 היצר טרם יתיישן אצלו ייפול ברשתו לגמרי, לכן אמר שד׳ צריכין להודות פי׳ להתוודות
-ולעזוב, ולכן מונה אותם כסדר הדרגת היצר טס האדם, והשתא א״ש דבין במזמור וביו בגמרא
 נקטי המצויין מקודם רק דבמזמור הוא המצויין בגוף ובגמ׳ נקט הפצויין בנפש. ולכך נוסד

 בסדור האר״י לומר הורו נע״ש דאז היא זמן התשובה מעובדין דחול :
 קכא [דף נ״ה] ואר״י א״ר ג׳ צריכים רחמים ואלו הן, תלום טוב ושנה טובה ומלך טוב.
 וקשה דהל״ל על ג׳ דברים צריכים לבקש רחמים, דרש״י פי׳ רחמים
 היינו בקשת רחמים. ומדקאמר ג׳ דברים צריכין רחמים משמע דג׳ דברים אלו אע״פ שישנם
 ׳כבר מ״מ צריכים רחמים והוא דלאכפירש״י שהבהשת רחמים הוא שיבאו הג׳ דברים. ומהרש״א
-יתקשה למה נקט דוקא ג׳ דברים הללו והא הכל בידו ית׳. ותירן שעל אלו ג׳ הדברים
 *צריכין רחמים מתחלת השנה, ע״ש. וקשה לי הא בר״ה הוא המשפט על כל הדברים. ומאי
 שנא הני ג׳ דברים. וכי תימא דהכל נכלל בכלל שנה טובה, א״כ מעיקרא מאי קושייתי׳.
 לכך נלע״ר דהכי קאמר ג׳ צריכין רחמים אע״ס שלכאורה אינן בידו של הקב״ה מ״מ ע״י
 עקשת רחמים יוכלו להשתטח לטוב. ואלו הן, חלום טוב אע״פ שכל החלומות הולכין אחר
 ׳הפתרון וא״כ הבחירה היא ביד המפשר תלמא אם לפתור אותו לרע או לטוב כההיא עובדא
 ־•דרגא ובר הדיא בסמוך. מ״מ צריכין רחמים למצוא חן בעיני הפותר לפתור אומו לטוב .
 .ושנה טובה אע״ס שאדם נידון בכל יום א״ב הבחירה ביר האדם להשפיע לו שנה טובה לפי
 מעשיו. מ״מ צריכין רחמים שיעזור לו ה׳ לתקן מעשיו דאלמלא הקב״ה עוזרו אין יכול לו.
 גועוד דהקב״ה יוכל להאריך אפו בשנה זו. וכן מלך טוב אע״פ שנתמנה מלך טוב בטבעו .
 »מ״מ צריך רחמים דלבו ביד ה׳ כדכתיב פלגי 'מיס לב מלך וגו׳ כמו פלגי מים לפעמים
 תתדבים מימיהם ולפעמים יתמעטו ולפעמים נהר יחרב ויבש. כן לב המלך ביד ה׳ להרבות

 טוב לבבו או למעט כו׳ לכל אשר יחסו: יטנו לטוב :
 ־.אר״ש ב״נ א״ר יונתן בצלאל ע״ש תכמתו נקרא בשעה שא״ל הקב״ה למשה עשה לי משק
 ארון וכלים הלך משה ואמר להיפוך עשה כלים ארון ומשכן א״ל משה רבינו מנהגו
 •־של עולם אדם בונה בית ואח״כ מכניס לתוכו כלים כו׳ א״ל בצל אל היית וידעת. ולכאורה
 ־. ,אינם מובנים הדברים למאי אמר משה לבצלאל היפוך ממה שצוהו המב״ה. ועוד מהו הלשון
 •כצל אל היית. ולא אמר אצל אל היית. ונלע״ד דהמשכן והארון והכלים רומזים על היראה
 •%הת1רה והמצות. שהם התורה והעבודה וגמלות תסדם. דיראה היא עבודה כמ״ש עבדו את
 ..יה׳ ביראה וכל המצות הם בכלל גמ״ח וצדקה כסי שביארתי לעיל, והמשכן רומז על היראה
 . •כמ״ש וממקדשי תיראו. והכלים רומזים על המצות דכל מצוה היא כלי להשראת רצון ה׳ לזה.
 והחרון רומן לתורה שבו מונחים הלוחות הכוללים כל התורה, והנה בסמוך א״ר יהודה א״ר
 .:• יודע הי׳ בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמיס ואת כתיב הכא וימלא אומו ט׳ בחכמה
 ,;מתבונה ובדעת וכתיב בחכמה יסד ארץ כונן שמיס בתבונה. בדעתו תהומות ננקעו. משמע
מק הי׳ ביכולת בצלאל לעשות המשכן והארון והכלים כפי רצון ה׳ לפי שהי׳ יודע לצרף , 
 כמותיות ,שנבראו בהן שמים ואח ותהומות, דשמיס רומז על התורה ואי! רומז על המצות,

 ^"••־•־, ־׳־.'. ׳ותהומות



 פשר ברכות פ־ט אגדתא לב
 זתהומות רומזים על היראה ממקי הלב, ועיין בתורה אורבפ׳ בראשית בד״ה השמים כסא/
 זא״כ בסדר הבריאה הי׳ האח שהם המצות ורצון ה׳ קודם, שיסדה בחכמה, ואח׳׳כ השמים
 הרומזים לתורה שכוננו בתבונה ואח״כ התהומות הרומזים ליראה שנבקעובדעת. ולכן משה
 שהי׳ קרוב לשמים, דלכך אמר האזינו השמים, וישעיה שהיי קרוב לארץ אמר שמעו שמים
 כדאיתא בילקוט ראובני וכן סי׳ רד״ק. וכיון שמשה הי׳ קרוב לשמים וראה והשיג סדר
 הבריאה כמו שהיא למעלה לכך אמר לבצלאל עשה כלים וארון ומשכן שהמשכן שרומז מל
 היראה אמר באחרונה, דלגבימשה יראה מלתא זוטרתא היא דהי׳ איש השמיימי, אבל בצלאל
 שהי׳ רחוק מן השמים, אמר לו למשה כלים שאעשה להיכן אכניסם כדמכריז ר, ינאי חבל
 על דלית לי׳ דרתא ותרעא לדרתא עביד, הרי רהמשיל היראה לבית, וכך אמר בצלאל מנהגו
 של עולם אדס בונה בית תחלה כוי, ונצרך לעשות מקודם המשכן הרומז על היראה. וכן אמר
 הקב״ה למשה לעשות. דכיון דתלוי במעשי האדם נצרך לעשות כמו שהוא הסדר מלמטה
 למעלה, ע״ז אמר משה לבצלאל בצל אל היית וידעת. דענין הצל הוא שלא בתמידות ולא בקביעות
 דלפעמים הצל הוא מלפניו ולפעמים מאחוריו. וזהו שכתוב ה׳ שומרך ה׳ צלך על יד ימינה
 דלכאורה קשה דלא ה״ל להזכיר ה׳ ב׳ פעמים אלא דהל״ל ה׳ שומרך ןצלך, אלא ע״כ דלא
 השם השומר הוא השם הצל. כמו שאנו רואים דקליפת האילן שהיא שומר לאילן מדובק עם
 האילן תמיד ומקיפו מכל צד. והצל שהוא ג״כ שומר לאילן מחזם השמש, אינו אלא כשהשמש

 בטהרה, ולא בתמידות וגם לא בקביעות במקום א׳. אבל פני משה כפני חמה שהיו פניו.
 מאירות תמיד ובקביעות. לכך הוצרך בצלאל להקדים היראה, ועוד דהצל נראה מהאדם סיפון
 מכפי שהוא פני ועמידת האדם, וכמו המראה הנקרא שפיגיל, וכמ״ש תתהפך כחומר חומס*
 שכמו בחותם האותיות החקוקין הם בהיפוך עכפי שהן על הכתב, כך הי׳ צריך בצלאל
 למשות מעשי שמים ואח ותהומות למטה שהם הארון והכלים והמשכן בהיפוך מסדרן בעת

 הבריאה:
 קבב א״ר חסדא כל חלוס ולא טוות כו׳. לכאורה המאמרים אלו של ר״ח סותרים אהדד.
 דכאן אמר כל חלום ולא שוות וסירש״י כל חלום יראה אדם ולא יראה חלום א׳
 מאותן שהוא שרוי בתענית עליו שאינו טוב עכ״ל. ובסמוך אר״ח חלמא בישא עצבוסי׳
 מסתיי׳ כוי, ופירש״י די לו עצבונו כו׳ מבטל את החלום וכן בחלמא טבא כר. זמהרש״א
 פי׳ שזהו גופא פתרון החלום שמתעצב או שמח ממנו בהקיצו משנתו, א״כ אין בו לא
 טוב ולא רע ממש, ובסמוך אמר עוד ר״ח לא חלמא טבא מתקיים כולי׳ ולא חלמא בישא
 מתקיים כולי׳. משמע דמקצת החלום מתקיים ולא מתבשל ע״י העצב או השמחה וגם
 סותר למה שאמר עוד חלמא דלא מפפר כאגרתא דלא מתקרייא ופירש׳יי משוס שכל החלומות
 הולכין אחרי הפה, ולפ״ז אס המפשר סתר כל דברי החלום כשלימות כמו שפתר יוסף כנ
 דברי החלום של פרעה מתקיים כל החלום ולא מקצתו. ובסמוך אר״ח עוד חלמא בישת
 קשה מנגדא כר. וביציאות השבת (רף י״א) א״ר בר מחסיא ארחב״ג א״ר יפה תענית לחלום
 כאש לנעורתוא״ר חסדא ובו ביום. ופי׳ מהרש״א שם כמושהנעורת שהוא דבר הגרומ מן
 הפשחן נשרף בקל ע״י האש כן הרע מן החלום נתבטל מיד ע״י תענית בו ביום עכ״צ.
 עיין בהכותב עין יעקב שמביא בשם החכם הפיליסוף הר״ר יצחק ב״ר ידעי׳ מפירוש מציאות
 החלומות, והכוחב בעצמו פירש ענין החלומות בענין אחר. והמהרש״א ז״ל סי׳ בדרך הרוב
 לפי׳ הע״י. והפירושים ההם• בנויים ע״ד הקבלה והחקירה מעורבים יחד. ע״ש. לכו נלע׳׳נ
 דענין החלומות יתפרש היטב ע״פ מאמר ר׳ יוחנן בסמוך דאמר משוס רשב״י כשם שא״א
 לבר בלא תבן כך א״א לחלום בלא דברים בטלים. וע״ס מאמר דרבא בסמוך. דרבא רמ?
 כתיב בחלום אדבר בו וכתיב החלומות שוא ידברו. ומשני לא קשיא כאן עי׳י מלאך כאן ע״י
 שד. ומתחלה נבאר המשל של ר׳ יוחנן שהמשיל החלום לבר עם תבן. והואחאת תורת האדם,
 ומותר האדם מן הבהמה הוא במה שהוא מדבר. מצד שנפשו היא נפש אדם ויש בה אותיות
 הקבועים ונטועים בעצמותה ומתפשטות בכלי הגוף לחשוב בהאותיות ולדבר. והאותיות ההם

 המתפשטות בכלי הגוף אינן שוות ואין להן ערך עם האותיות הקבועין בעצם הנפש
 דהאותיות הנתפסות בכלי הגוף הגשמיי הן בעלי גבול ותחת זמן ומקום . והאותיות שבטצם
 הנפש הן רוחניים מאד בלי גבול ואינן תחת זמן ומקום שלנו. כמו שאנו רואים באותיות
 שום דבר חכמה. דאותיות מחשבת השכל הן בריבוי סרטים מוגבלים. ונלקחוח ממצם
 ־התכמה דשם האותיות הן רק בדרך כלל ואינן מוגבלות כ״כ דהא יכול להלביש את השכל
 בכמה מיני אותיות. ועצם השכל בדרך כלל נלקח מנח המשכיל שבנפש שבכחו להשכיל כמה

 מיני



 פשר ברכות פ״ט אגדתא
 מיני השכלות ובהיפוך לגמרי מהשכל המושכל כבר. הרי דיש ג׳ מיני אותיות. אותיות המחשבה
 הן מוגבלות ופרטיות. ואותיות השכל הן כלליות ואינן מוגבלות כ״כ. ואותיות כת המשכיל
 שבעצם הנפש הן רוחניים לגמרי ואינן מוגבלות כלל. והן ממש כמו המשל מהבר והתבן .
 דכח הצומח שנאס הוא רוחניי מאד ואינו מוגבל כלל, דאס יזרעו באח מינים אחרים
 יצמחו מינים ההם, הרי דיש בכח הצומח להצמיח כמה מיני צמתים בלי גבול פרטי. והכח
 הצומח יוצא מהאח ומתחבר עם הגרעין הנזרע ויוצא ע״י התבן ומצמיח הבר ומגדלהו.
 נמצא שהתבן הוא תחלת הצמיחה שבו ועל ידו ממחבר כת הצומת הרותניי הבלתי בעל גבול
 פרטי עם הבר שהוא בגבול פרטי וגשמיי, וכמו אותיות השכל שהן ממוצעין שבהן ועל ידן
 תתחברו אותיות הנפש שהן רוחניים בלי גבול פרטי עס אותיות המחשבה שהן כמעט
 גשמיים שהן בכלי הגוף הגשמיי ויש להן גבול פרטי . והנפקא מינה נין אלו הגי מינים
 אותיות הוא. דאותיות שבנפש הן אמיתיות ולא יתבטלו לעולם מצד שהן רוחניות. והאותיות
 שבחכמה הכלליית הנקרא הברקת השכל, כל הקרוב הקרוב לאותיות שבנפש הם אמיתיים
 וכל הרחוק יותר מאותיות שבנפש וקרובים יותר לאותיות הפרטיות שבמחשבה יוכלו להיות
 כוזבות . ולכן כל המעמיק יותר יכוין יותר לאמיתית השכל, מצד שמקשר אותיות תכמתו
 לעומק כח המשכיל שבו האותיות שבנפש . ובזה המשל נבין ענין החלומות . דיש ג׳ מיני
 חלומות. דהחלומות הן ג״כ אותיות. ויש ג׳ זמנים בלילה להתפשטות אותיות הנפש בכלי
 הגוף. בתחלת הלילה אחר אכילת סעודת הערב כשהאדם ישן והקיטור והאדים מבישול
 המאכל בהקיבה יוצא דרך הלב לעורקי המוח אז הנפש מקושרת באומ; ועוז עס כלי הגוף
 ומחשבת כל הרעיונות שחשב בהן ביום ההוא ובפרט בעת האכילה, רק שהרעיונות הן בלא
 סדרים מצד שישן ואין בו שכל לברר את הרעיונות ולהעמידןעל סדר נכון. ואלו החלומות
 אין בהן שוס ממש. דאינן אלא מה שחשב ביום רק בהרכבות שונות. ועל אלו אר״ח חלמא
 בישא עציבותי׳ מסתייא וחלמא טבא חדוותי׳ מסתיי׳. דהס סימנא בענמא במה חשב היום
 אס חשב בדברים טובים ומועילים חלם חלום טוב, ושמח בזה. ואס חשב מחשבות רעות
 חולם חלום רע ועציבותי׳ מסתיי׳ למירוק העון על המחשבות הרעות. ובאמנע הלילה אין
 הנפש מקושרת כ״כ עם כלי הגוף. דאותיות המחשבה של כל היום חלפו כמעט והלכו להם.
 • אלא מצד שיש בכלי הגוף הרשימה בכח הזכרון לזכור מה שחשב בזמן מהזמנים שעבר .
 לכן החלומות שחלם באמצע הלילה מעורבים טוב ברע ואמת בשקר. היינו האותיות היוצאות
-מעצם הנפש הן טובות ואמיתיות והמתהוויס ע״י הרשימה מהזכרון ממחשבותיו שבזמנים
 הקודמים הם דברים בטלים. והוא המשל מהתבן והבר. והחלומות שבסוף הלילה הן האותיות
 שבעצם הנפש ותלוי בזה אם נפשו שמורה בטהרה ובקדושה ועולה למקומה אזי האותיות
 שלה ממקום קלוש יהלכון והוא א׳ מס׳ בנבואה. מנד שהם אינם תחת גבול מקום וזמן
-שלנו אלא כמו המקום והזמן הוא למעלה. וכמ״ש כי אלף שנים בעיניך כיוס אתמול .
 דבזמן שמסובב גלגל גדול פעם א׳ מסתובב גלגל קטון כמה וכמה פעמים. ולכן רואה
 הנפש את העתיד נהוה כמו שנעשה עכשיו ממש. רק באותיות שונות . וז״ש רבא כאן
 ע״י מלאך. ר״ל דהאותיות הן ממקום קדוש. רק אם אין סותרין חלום כזה לא יקוייס.
 דיוכל להשאר בהעלם. וכמו שהנביאים הוכרחו לעשות איזו פעולה גשמיית כדי שתקוייס
 מיאומם ולא ישאר בהעלם. ואס הנפש איננה טהורה נדחית ממחיצתו של הקב״ה ונדבקת
 בקליפות וכחות הטומאה, ואז האותיות הן כוזבות. וז״ש רבא כאן ע״י שד. ר״ל ע״י נחותי
 הטומאה, ואלו החלומות שוא ידברו . ובזה ניחא כל המאמרים כשתדקדק בהס. דמיירי
 בחלומות שבזמנים שונים מהלילה מ״ל. והנה כל הדברים שבעולם מעורבים טוב ברע יש
 מהם שחיצוניותו הוא רע ופנימיותו טוב . ויש שפנימיותו הוא רע וחיצוניותו טוב .
 וכמ׳׳כ גס החלומות יש בהם צד טוב וצד רע. והוא ביד הפותר נפתור הטוב מהחלום
 והרע ישאר בהעלם. ובזה ניחא מה שאייר חסדא חלמא בישא קשי מנגדא שנאמר והאלהים
 עשה שייראו מלפניו וארבב״ח א״ר יוחנן זה חלום רע. דלכאורה אין הדברים מובנים דמאי
 ראייתו של ר״ח. ועוד ל״ל לר״י לילף מפסוק זה על חלום רע ומפסוק זה כמעט אין שוס
 משמעות לדרשתו הו״ל לילף מפסוק כי ברוב חלומות כר כי את האנהים ירא. אלא ע״כ
 דה״פ דר״ח אמר חלמא בישא קשה מנגדא הוא ע״ד תחת גערה במבין מהנות כסיל מאה.
 וע״ד מ״ש ר׳ יוחנן לעיל טובה מרדות אחת בלבו של אדם מכמה מלקיות כף. ויליף לה
 ר?ח שנאמר והאלהים עשה שייראו מלפניו. ופסוק זה לכאורה אין לו המשך רישא דקרא
 .־?w סיפי/וארבב״חא״ר יוחנן זה חלום רע. וכך אמר קהלת ידעתי כי כל אשר יעשה האלהיס

 הוא
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 הוא שיהי׳ לעולם . א״כ החלום האמיתי שהוא א׳ מסי מבואה מוכרח להתקיים. ועליו אץ
 להוםיף וממנו אין לגרוע. והיאך אמרינן יטה תענית לחלום כאש לנמ1רת. או הטבח החלום
 במה דליקום קמי כהני בעידנא דפרסי ידייהו ולימא רבש״ע אני שלך' וחלומותי שלו כו׳ .
 מאי מהני זה. ע״ז משיים קהלת והאלהים עשה שייראו מלפניו. דע״י תענית ותשובה ותטלה

 יפעול שישאר הרע שבהחלום בהעלם ולא יצא לידי גילוי רק הטוב שבו :
 קכג [דף צ*ז ע״ב] שלשה מעין עוה״ב ואלו הן. שבת שמש ותשמיש. תשמיש דמאי כף
 אלא תשמיש מקבים. פי׳ הדברים דבעוה״ב יש ג׳ דבריס, א׳
 הבורר והדוחה/ והוא הגיהנס המלבן ומצרף ודוחה הפסולח לחץ, ב׳ המסיר המונע המעלים
 ומסתיר יעל אור השכינה, והוא ע״י נהר דינור ועמודא דטרא ההולך מג״ע התחחון לג״ע
 המליון כמ״ש בזוה״ק, ג׳ עצה העזה״ב התענוג והמנוחה. והמשל לאלו נמצאים בגשמיות בזה
 המולם. הבורר והדוחה הוא תשמיש מקבים שהוא הגורס להם, שמש אינו זורת אלא בהסיר
 המונע דהיינו בסתיתת חלונות, ושבת הוא יוס ממחה והענוג. ואפשר לומר דהשלשה הם
 מעין עצם עוה״ב והכי קאמר דהשלשה הם מעין עוהי׳ב שיש בהם תענוג ורפואת הנפש, ולא
 ככל הדברים שבעוה״ז שהם או תענוג או רפואה, דהרפואה תמיד אינה תענוג. אבל שבת
 שמש ותשמיש הם תענוג והם הס הרפואה. ועוד דכמו עוה״ב אינו שוה לכל נפש. יש נוחל
 עוה״ב ע״י מעשיו בפועל ממש וטרחה יתירה והוא משל של שבח/ כדאמרינן מי שטרח בע״ש
 יאכל בשבח: ויש שנוחלעוה״ב בשעה אחת ובלא טרחה כלל, והוא משל מן שמש, דהשמש זורח
 ממילא ונהנין מזריחחו בלא שום יגיעה. ויש'שנוחל עוה״ב ע״י איזו פעולה שעושה עצמו רק

 כלי מוכן לזה, והוא משל דתשמיש מקבים :
 ג׳ משיבין דעתו של אדם, קול מראה וריח. סי׳ כמו הג׳ דברים האלה אין בהס שוס
 ממשות שאין נכנסין לגוף ואין הגוף נהנה מהן. מ״מ משיבין דעתו של אדם כך
 יש בנפש ג׳ דברים כאלה, ואלו הו, קול הוא הבת קול המעורר בכל יום לתשובה. מראה
 הוא הרואה חלום טוב או אפי׳ חלום רע, דמיבעית דאע״ג דאיהו לא חזי מזלי׳ חזי ובתענית
 ותשובה מיטיבו ומשיב דעתו. וריח הוא המחקרב לחלמידי חכמים, כמו הנכנס לחנות של

 בשמים מריח גם ממנו ריח טוב, כך המתקרב לת״ח מקבל ריח תורה ויראת שמיס :
 ג׳ מרהיבץ דעחו של אדם, דירה נאה ואשה נאה וכליס נאים. פי׳ ג׳ דבריס מרחיביןדעתו
 של אדם בעבודה. דירה נאה היא היראה כמ״ש ר׳ ינאי חבל על דלית לי׳ דרתא
 ותרעא לדרתא עביד, הרי דהימשיל היראה לדירה. אשה נאה היא החורה, דהחורה משולה
 לאשה, תורה צוה לנו משה מורשה ואמרו זי׳ל אל תיקרי מורשה אלא מאורסה לישראל .
 וכן אמר שלמה המע״ה אשת חיל מי ימצא ודרשו ז״ל על התורה. וכלים נאים הם המנות

 ׳ דהם כלים לרצון העליון :
 המשה א׳ מס׳ כוי. סי׳ דהם רק מענינם ודוגמתה, אבל בסלים הם כנגדם כענין הדבר
 הבטל צם׳ דשיערו חכמים שאין בדבר המתערב בס׳ בנותן טעם. ואלו הן. אש אחד
 מס׳ בגיהנם ר״ל שאע״ס שהמשילו הגיהנס לאש מ״מ אש הוא דבר יבטל נגד גיהנס ואינו
 מטרכו כלל. דבש א׳ מס׳ במן. דאף שכחוב במן וטעמו כצפיחית בדבש. מ״מ הדבש אין לו
 ערך עם המן. דהא מן הוא לחם מן השמיס. אלא דהמשילו למתיקות הדבש לשבר את
 האוזן ומה מתוק מדבש. שבת לגבי עוה״ב אע״פ שגס הוא יום מנוחה ותענוג ואנו אומרים
 מזמור שיר ליום השבת ליום שכולו שבת כו׳ מ״מ אין להס ערך ודמיון כלל. שינה לגבי
 מיתה אע״פ שגם בפינה מסתלקת הנפש ושורה עליו רוח הטומאה מ״מ אין ערוך השינה
 לגבי מיתה. וכן חלום לגבי נבואה אע״פ דכתיב בחלום אדבר גו, מ״מ הוא רק לשבר את
 האוזן שאמר הקב״ה לאהרן ומרים שנבואת כל הנביאים לבד ממשה משולה לחלום. אבל לא
 שיהי׳ להחלום ערך עם הנבואה. וז״ש בכל אלו א׳ מס׳. כלומר דבטליס הם כדבר המתבטל

 בס׳. וכאין הם נגדם :
 מכה [דף נ״ח ע״ב] אריב״ל הרואה את חבירו לאחר ל׳ יום אומר ברוך שהחיינו כו׳.
 רב פפא ור״ה ברי׳ דר׳ יהושע הוו קא אזלי באורחא פגעו
 בי׳ בר״ח ברי׳ דר׳ איקא א״ל בהדי דחזינך ברכינן עלך תרתי ברוך שחלק מחכמתו ליראיו
 ושהחיינו. א״ל אנא נמי כיון דחזחינכו חשבחון עלי כס׳ רבוא ישראל ובריכנא עלייכו ג׳
 הנך ב׳ וברוך חכם הרזים. א״ל חכימת כולי האי יהבו בי׳ עינייהו ושכיב. ולכאורה הדברים
 תמוהים מה חטא נגדם ר״ח כרי׳ דר׳ איקא פהענישוהו ושכיב. ונלע״ד ד:נ: טעם הברכה
 ברוך חכם הרזים כשרואה אוכלסי ישראל הוא משוס שאין דעותיהם שוות . כדאיתא לעיל.
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 ור״ת ברי, דר׳ איקא. הבין בפרצוף פניהם של ר״פ וד״ה שאין •מנותיהם כלבם שוות. לכו
 אמר להם שבירך עליהם בחך. חכם המיס שחשובים הס כס׳ •רגוא שאינם יכולים להיות שזים

j -בדעתם נמצא שנילה סודם. 1וכתיב הולף רכיל מגלה סוד. ולכך הענישוהו . • 
 קבו מאי זיקים אמר• שמואל טכבאידשביט-ושירש״י כוכב היורה כחן ברקיע ממקום למקום
 ארוך כשבט שהוא יורה ונראה כמו שפותח רקיע״עכ״ל. ואמר שמואל נהירי לי
 שבילי דרקיע כשבילי דנהרדעא לבר מכוכבא-דשביט דלא ידענא מאי ניסו. ונמירי דלא עבר
 כסלא. ואי עבר כסלא חרוב עלמא והא קא חזינן דעבר, ז«ירא הוא דעבר ומיחזי כדעבר איהו
 כו׳. ופירש״י דלא עבר כסלא שאינו מעביר מזל כסיל כשהוא שביטעכ״ל. וצריך להבין חדא
 מאי סירש״י על עבר כםלא מעב>ר מזל כסיל-הא מעביר הוא מבנין מפעיל ומשמעו מעבירו
 שלא יהי/ ומלשון הגמרא משעע שאס. הי׳ עובר• על כסיל, ועוד דמשמע מלשון רש״י דכםיל
 הוא מזל/ ובסמוך פירש״י דעקרב היינו כימה וממזלטלה הוא. וא״כע״כ צי׳ל רגם כסיל הוא
 ממזל טלה ולא מזל בפ״ע דהא כתיב עושה עש כסיל וכיימה* ועש הוא זנב טלה כדבסמון/
 וכימה ג״ב ממזל.עלה א״כ ע״כ דכסיל הואג׳׳כ ממזל מלה. ועוד דלא יתכן כלל שיהי׳ כסיל
 מזל בס״ע דהא אינו נמנה בחשבון י״ב מזלות, ועיין במהרש״א-לענין עקרב מה שהקשה על
 רש״י. ומהרש״א בד״ה מאי כימה סי, משום דשם כסיל מצינו מסורש מלשון מזל כמו כי
 כוכבי השמים וכסיליהם אכל בשם כימה לא ידענו ע״ש מה עכ״ל. וצריך להבין דבריו. חה
 לא יסכן לומר דכסיל הוא שם העצם דא״כ לא יתכן המספר רבים• וכסיליהם . ועוד דלשון
 הקרא משמע וכסילי הטכביס ואי נימא דכסיל הוא שם העצם לא שייך כלל לכתוב כוכבי
 השמים וכסיליהם. כמו שאין שייך לומר האנשים והראובנים. אלא מ״כ דשם כוכבים הוא
 שם הקינון כמו מין האדם קרויים אנשים, וכסיל הוא שם התואר ע״ש הפגןולה. וא״כ כמו
 שאין אנו יודעים הוראת הפעולה המורה בשם"כימה כמ״כ אין אנו יודפיס מה שמורה שם
 כסיל. ומאי חילק מהרש״א ביניהם. לכך נלע״ד לפרש הענין בהקדים לפרש שלא תיקשי על
 החכם שמואל שאמר דלאידע מאי ניהו כוכבאדשביס והשתא בדור השפל הזה רבים יחכמו
 בחכעת הםטנה ויודעים הכוכבא דשניט שהוא הקאמטט הידוע להם בשמו ובפעולתו. ונ״ל
 דכוכבא דטביטאינו הכוכב שיש לו זנב ארוך כמו שבט, שהוא הקאמעט הידוע, דהארש״י
 ,כתב שהוא יורה כחן ממקום למקום ונראה כמו שהוא פותח הרקיע, ור״ה ברי׳ דר״יאמר
 וילון הוא דמקרע ומימזינהורא דרקענ./אלא כוונתו בכוכבא לםביע על מ״ש בזוה״קשלעת
מרנמ. והוא  קן הימין יעמוד כוכבא דשביט ימ«ם רבים. ואותו לא *דע שנמאל מאי הו̂ל
 דהנה בפ׳ בא כתיב ראו..בג *•עם-נגד םניפם, וםירש׳׳י שם ששמע מדרש אגלה דכובב א׳
 יש ששמו רעה אמר-להם ־פרעה רואה׳ אני באיצטגנינות שלי אותו כוכב עולה לקראתכם
 במדבר׳ והוא סימן דם והריגה, וכשתטאו לישראל בעגל ובקש הקב״ה להרגם אמר משה
 בתפלתו למה יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם זו היא שאמר להם ראו כי רעה נגד פניכם
 .מיד וינחם ה׳ על הרעה והסך את הדם לדם מילה עכי׳ל. ורבים אומרים שלא נמצא בשום
 מקום כוכב ששמו רעה, ובעיני קשה מנ׳יל להמד3*ש הנ׳יל להוציא המקרא מפשוטו או מסי׳
 שתרגם אונקלס. ועוד דלשון ראו שאמר פרעה משמע דהוא דבר הנראה לעיניה ולסי
-המדרש הוא רקיאיצטגנינום שראה פרעה לבד. ועוד רלא נראה לשון נגד פניכם, דהל״ל
 לפניכם.' לכך..נ״ל• דכל-אצו הקושיות יתורצו חדא בחברתה. והוא דסרעה וגס משה ואהרן
 ראו בעת ההוא כוכבא דשביט העומד בשמים ופניו למצרים ושבטו פונה לצד המדבר, וזה
 מורה על דם שישפך במדבר, דשבט מורה על כך כמ״ש הוי אשור שבט אפי, וזהו שאמר
 להם סרעה׳ ראו כי רעה כלומר הוראת הרעה של הכוכב הוא נגד פניכם, דמורה על
 המדבר. ומס שדחק המדרש לפרש כך הוא משוס דכתיב ראו ולא אמר דעו. דלפי פשוטו
 הל״ל דעו, ולא הל״ל נגד פניכם אלא לפניכם. וכמ״כ לזמן גאולה העתידה לקן הימין יהי׳
 נראה ברקיע ג״כ כוכבא דכביט כמ״ש בזוה״ק וע״ז אמר שמואל נהירי לי שבילי דרקיע
 כשבילי מהרדעא. כלומר כמו כשבילין שבארן מוליכין את המהלכים למחוז חפצם והבקי
 בהשבילין יודע לאיזו עיר הולך זה השביל ולאיזו עיר זה, כן השבילין דרקיע הוהאת מהלך
 הכוכבים אל המזל לאן פניהם מועדות. לבר מכוכבא דשביט שיהי/ לקן הימין לא ידע מהו
 מרמז א^ח״ו לרעת ישראל או להיפוך. ואמר וגמירידלא עבר כסלא, ופירש״י שאינו מעביר
 את מזל הכסיל, ר״ל שאינו מעבירו שלא יהי׳, דפי׳ כסיל יש לפרש ב׳ פירושים א׳ לשון
 תקוף כמ״ש הלא יראתך כסלתך ופירושו שיראתו הי׳ רק מצד תקותך לעובה, ב׳ לשון
 כסילות וסתיות• ולפי סי׳ הא׳ יתכן הא דאמר דלא עבר כםלא, שאותו כוכבא דשביט שיהי׳

 לא



 פ$ר .,ברטו^פ*ע,,״.-אגד^ לד
 br יעביר וייאש את התקוה של ישראל. ממזל התקוה היא רק תקומת ישראל בגלותם. ולפי
̂י>/ דסבינרלא י?נביר:אאמזל ואבמת*'•הכסילים וסססאים. דפעמיס  סי׳.הב׳״ הוא שאותו 5ן
̂חכמה כמ״ס.«״?jריש ס״קיאדם דאית V*׳ מזלאופירש״י שישלו •דעת לשמור  שמזל.נקרא
 את גופו• ולעי. רמ־ילו מרש מה: מסמוך ימני שמואל כתיב ׳עושה* עש כסיל וטמה וכתיב
 עושה כינהלומיל/׳ממנב א׳'־ מקדים כס* $כיייה ובפסוק ב׳ מקדם ־טמה לכסיל/ ומשני
 אלמלא תמסה. יעל ?סיל^א מתקיים עלמא מפני ציצתה של צימה. ואלמלא צנס של כימה לא
 מתקיים .עלמא ׳.מפני חמתה של כסל, ויתכן ג״כ לפי 3׳ פירוש*ם הנ״ל דלפי׳ כסיל מלשון
 תקוה*.יהי׳ הטונה כד אלמלא חום התקוה לא מתקיים עלמא מפני הקרירות של.המזל
 ממהיפוו שמסתעף מזה הייאוש והקרירות לב ישראל לאביהן שבשמים, ואלמלא הקרירות של
 י מזל כימה היו ישראל מצד תוס תקוחם עולים בחומה מגלותם והי׳ מריב עלמא, דהקב״ס
 השביע את ישראל שלא יעלו בתומה (כתובות דף •קי״א ע״א). ולפי פי׳ הב׳ דכסיל הוא לשון
 כסילות ופחיות, יתכן שאלמלא חמתה של כסילות והגבורה מברכותיו של יצחק ועל חרבך
 תחי׳ לא הי׳ תקומה להם מצינה של כימה המורה על תמימותו של יעקב איש תם יושב
 אהלים. וכן להיפוך דכשזה קם זה נופל. ואומרו לא מחקיים עלמא הוא משום דעד אשר
 יהפוך אל עמים שפה ברורה לעבדו שכם אחד מוכרח להיות זה לעומת זה וזהו דוקא
 • קיומו של העולם. ומפני שיש לפרש מזל הכסיל על ב׳ אופנים כנ״ל לכך לא ידע שמואל
 מאי הוא מרמז כוכבא דשביט. ופריך בגמרא והא קא חזינן דעבר. כלומר הא חזינן דישראנ
 אובדים סקוסם כמ״ש ביחזקאל ל״ו העצמות כו׳ ביח ישראל המה אומרים -יבשו עצמותינו
 אבדה תקותינו וגו׳. ומשני זהירא הוא דעבר. כלומר אצדון התקזה היא רק לפנים אבל לא
 *בענם. ור׳׳ה ברי׳ דד״י אמר וילון הוא דמקרע כלומר"ישראל בעת צר; להם אינם אובדים
 תקותס לגמרי אלא צועקים לה׳ וקורעים המסך המבדיל בינם לאביהם שבשמים, ורב אשי
 אמר כוכבא הוא דעקר מהאי גיסא דכסלא וחזי לי׳ חברי׳ מהך גיסא ומיבעית ומחזי כמאן
 דעבר, כלומר סראל מפניישמלומדים בצרות מתסחדים אע״פ שאין הוראת הרעה עליהם
 אלא לאידך גיסא. ולהם תקותפ אדרבה עומד לפניהם מ״מ מתראה להם כאלו השבט עבר
 עליהם ואבדה תקותס. וכמשל המדרפ לסופר שבא לבית הספר ורצועה בידו מי מתיירא הוי

 דאותו תלמיד המלומד במכות כך ישראל ובאמת נהפוך הדבר לטוב :
 קבן• [דףנ״ט]ועל הזונגות, מאי זועות א״ר קטינא גוהא רב קטינא הוה קא אזילבאורחאכי
 מטאאסיתחא דבי אובא' טמיא גנחגוהא. ופירש״י כלומר נזדעז־עה הארץ מאד• אמר
 מיידע אובא טמיא האי גוהאדגנח מהו רמא לי׳ קלא קטינא קטינא אמאי לא ידענאבשעה
 שהקב״ה. זוכר את בניו ששרויים בצער מוריד שתי דמעות ליס הגדול וקולם נשמע מסוף העולם
 ועד סופו והיינו גוהא. ט׳ ורב קטינא דידי׳ אמר סופק כפיו שנאמר כו׳ ר׳ נתן אומר
 אנחה מתאנח שנאמד בו׳ ורבנן אמרי בועט ברקיע שנאמר כו׳ רב אחא ב״י אמר דוחק את
 רגליו' תחת כסא הכבוד שנאמר ט׳. עיין בהכותב מ״י. וצריך להבין החילוקים בין הפירושים
 של גוהא האמורים כאן. והוא, דמה כי*יב לאהבה את ה׳ ולדבקה בו ואמרו חז״ל וט היאך
 אפשר לידבקבהקב״ה והלא אש אוכלה הוא אלא הדבק בדרכיו כר. והנה כמו שמדת הקב״ה
 להשגיח ביותר על השפלים כמ״ש כי רם ה׳ ושפל יראה וגו׳. את מי אשכון את דכא ושפל
 רות, ולכן אמרו ז״ל המתפלל צריך שיהי׳ עיניו למטה ולבו למעלה. דגבה עינים ורחב לבב
 אותו לא אוכל כתיב. א״כ המתפלל ועיניו למטה אזי עיניו מכוונות ממש עם עיניהקב״ס
 כביכול. רעיני שניהם למטה. וע״ז כתיב כי עין בעין יראו בו׳, אבל הגבה עיניס עיניו
 זולגות דמעות כמו מעיניה הכואבות, וכמו המסתכל באור השמש שנעשה לו מזה כאב עיניה
 וזולגות דמעות. וכתיב יעקב חבל נחלתו. שנמשל לחבל שראשו של חבל למעלה וקצהו למטם
 וכשמנענעים בקצה החבל שלמטה אזי נעשה אותה תנועה עצמה בראש החבל למעלה כמו
 פעולת הטעלעגראף או הטעלעסאן, וא״כ המסתכל למעלה מתקלקל ראייתו השכליית ונקרא
 זילוג דמעות שאינן יוצאות מקירות לבי אלא מחמת כאב המינים בדרך משל. ומזה נעשה כן
 בעיניס שלמעלה עיני הקב״ה כביכול שאין הקב״ה יכול לראות בו כאלו גס עיניו ית׳ כואבות
 וזולגות דמעות כביכול מחמת שראיה זו היא נגד טבעו כביכול כלומר נגד רצונו ית׳. וזהו
 גוהא. כמ״ש במסתרים תבכה נפשי מפני גוה פי׳ מפני הגאוה, וז״ש בשעה שישראל שרויץ
 בצער כלומר שאינם פועלים כלום בתפלתן מפני שאין טיניהם למטה, מוריד הקב״ה שתי
 דמעות כביכול, כלומר משתי עיניו, ר״ל מעינו הימני שהיא כינוי לראייתו על ישראל בפרס,
 ומעיני השמאלי.שהיא כינוי לראייתו על העולם בכלל. ומורידן לים הגדול פי׳ רלא תימא

 שהדמעות



 פשר ברכות פ״ט . אגדתא
 שהדמעות פועלים איזו ישועה וטובה/ אלא שמורידן ליס הגדול. ר״ל שהם מרים ומלוחים:
 ואינן עושות שוס פירות כמו מי הים. ומ״מ פועלים הדמעות לעשות גבול שלא יוסיפו׳
 לצמר אותם הרבה יוסר מדאי, כמ״שחז״ל השביע הקב׳׳ה את האומות שלא ישתעבדו בישראל־
 יותר מדאי (כתובות דף הי״א ע״א), ומזה תרעד האח וגונחת גוהא גוהא ב, פעמים.
 כלומר נגד שתי הגאוות גאוות האויבים שרוצים לבלוע את ישראל 1נגד גאות ישראל עצמם..
 ורב קטינא דידי׳ אמר סופק כפיו. וענין סיפוק כפים הוא כשהאדם הוא בצער גדול אד
 בהתפעלות עצומה אשר לא יכילו כלי שכלו יספיק כפיו דהאיש יוכל להרים כפיו למעלי*
 מראשו, כלומר למעלה מכח שכלו. ור״ל כשישראל סופקיס כסיהס בלי דעת, והצעקה בצר־
 להם אינה אל ה׳, אז פועלים כמ״כ למעלה שהקב״ה סופק את כפיו כביכולבלי התקשרות
 להם. כמ׳׳ש ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם, מאי טעמא משוס ידיכס דמים מלאו כלומד
 סיפוק ידיכם מלאים רק דמים שבלב התפעלות צער בעלמא ולא מהשכל שבמוח ולא דעת
 ולא תבונה. ומזה תרעד האח משוס דכתיב ה, בחכמה יסד ארן, וכיון דהנהגת העולם
 היא שלא ע״פ החכמה רק בהתפעלות עצומה פועלת רעש האח. רק הפעולה היא כמו
 בעת שהאדם מפיג צערו בעת שסופק כפיו. כמ״כ הפעולה למעלה שלא לנצח יריב כמ״ס
 וגס אני אכה כפי אל כפי והניחוחי חמתי. ר׳ כתן אומר אנחה מתאנח שנאמר והניחותי
 חמתי בם והתנחמתי, ופירש״י כביכול כאדם שיש לו חימה ומתאנח ומתנחם דעתו ועושה
 לו נחת רוח עכ״ל. ור״ל כאדם שמחאנח על זה גופא שעלה חממו על אוהבו כמו למשל
 על בנו ומתנחם ע״ז בדעתו ובשכלו לאמר לנפשו היתכן שבשביל שעשה בנו רעה לעצמו יכעוס

 עליו ויעשה לו עוד רעה גדולה מזו או אף לעזבו ברעתו לבל יצא ממנה ולמי כל עמלו אם.
 לא לבנו, p הדבר בישראל שנקראו בניס למקום. ומאותה אנחה כביכול שיוצאת המית לבו
 הרעש האח שנבראת בשביל ישראל. ורבנן אמרי בועט ברקיע שנאמר הידר כדורכים יענה,
 וגו׳ ופי׳ הידד הוא קול שמחה. ודיל בועט ברקיע שקורע המסך הנקרא רקיע כמ״ש יהי
 רקיע ויהי מבדיל וגו׳ וכיון שקורע המסך המבדיל בין ישראל לאביהם שבשמים יענה הידד
 וקול שמחה אל כל יושבי האח. ומהתפעלות זו תרעד הארץ. ור״א ב״י אמר דוחק את רגליו
 סחת כסא הכבוד כו׳ לדעתי כוונתו שמגביה רגליו כביכול מהדום רגליו ורותק אותם תחת
 הכסא כבוד, ור״ל כמו למשל אדם היושב על כסא ורגליו עומדין על שרפרף כשמגביה רגליו
 •מהשרפרף למעלה תחת הכסא נשאר השרפרף פנוי בלא~רגליו עליהם. כך השמים׳ כסא*
 והארזהדום רגלי כתיב, כלומר סוף• מעשיו ית׳ שהוא ראשית הכוונה דסוף מעשה במחשבה
 מחלד, הוא סארץ שבו ניכר כבוד הבורא כשעושין רצונו ית׳. אבל כשאין עושין רצונו ת״ו אזי׳
 הארז איננה סוף מעשה דלא כך הי׳ המחשבה תחלה. לכן דוחק רגליו תחת כסא הכבוד,
 כלומר שמרים על השמים כבודו והאר; נשארה בלי יסוד והשגחה לפי שעה ומזה תרעדהאח.
 ובעץ יעקב מביא גירסא וי״א שואג בקולו ומרעיש עולמות שנאמר ה׳ ממרום ישאג וגו/
 ולא נהירא גירסא זו דא״כ ה״ל להיות ג׳ פעמים ביום דהא אמרו ג׳ משמרות הוי הלילה
 ועל כל משמר ומשמר הקב״ה יושב ושואג כארי שנאמר ה׳ ממרום ישאג וגו׳. ורעש האח
 הוא רק לעתות רחוקות ולא בכלמקוס. אלאע״כ דל״ג לי/ ובאמת בש׳׳ם שלפנינו לא נמצא

 גירסא זו :
 ועל הרעמים. מאי רעמים אמר שמואל ענני בגלגלא. ופירש״י עננים מתחופפים ומתחככים,
 בגלגל ונשמע הקול עכ״ל, ורבנן אמרי ענני דשפכי מיא להדדי כו׳ רב אחא בר יעקב
 אמר ברקא תקיפא דבריק בעננא ומתבר גזיזי דברדא. רב אשי אמד ענני חלחולימחלתלא,
 ואתי זיקא ומנשב אפומייהו ורמי כזיקא ע״ס דני. ולהבין סברותיהם ופלוגתייהו. דלכאורה

 חקירות כל המ״׳ד האלו הם נגד החוש . דלפי חקירותם היו הרעמים בכל עת שנמצאים.
 ענני מטר אפי׳ בעת• הקור . ואנו רואים שהברקיס והרעמים אינם אלא אחרי חמימות
 הרבה. וסקירת רב אחא בר יעקב נראה לכאורה היפוך לגמרי מהחוש. דלפב״תו הי׳ הברק
 והרעם חקא לאתר הקרירות כשמתהווה גזיזא דברדא מחמת הקור ואנו רואים בחוש להיפוך
 דאתר זמן .סקור תיכף לא נמצא שום ברק ורעם. ועוד דגמרא אמר ומסתברא כר׳ אחא

 בר יעקב 2ר משמע לכאורה דלפי חקירת הגמרא מבריק הברק תחלה ואח״נ הרעם ואח״כ.
 המטר יהמשאינו מעיד ע״ז. אלא הא דנשמע הרעם אחר הברק הוא משום דחוש השמיעה
̂לקפל השמיעה מחוש הראות שהוא בדקוחו מקבל דבר הנראה למרחוק בהרף  מגסותו מאמר
 עין. וגסהףמר:3א:תליי מקודם להבךקיס. לכך נלע״ד לפרש דהכל מודים שהברק והרעם.
-באים מחמת בקיעת האויר החם העלעקעריע וזהו מראה הברק . וקול הרעם הוא כמו י

 הקול



 פשר . בדבות&״ט.. אגדת»״ לה
 ־ הקול גוהא שנשמע כשמכים נכח במקל באויר. רק דסליגי ממה נעשה בקיעת האויר .
 לשמואל סבר שנעשה ע״י מרוצת העמים והתחזפפותם בגלגל האויר. ורבנן סברי שנעשם
 .מחמת המים ששופכים העננים להדדי, ור׳׳א ב״י סבר שיוצא החום שהי׳ נעצר בהאידים
 המנושאיס למעלה ופ״י החום ההוא מתםשרין המים העליונים הגגלדים כמין קרח וכרד
 :מחמה האויר סקר דשם . שזהו הרקיע כעין הקרח הנורא, ועי״ז ירדו המים למסה ודומים
 אתהאויר החם היוצא מהאירים עד שנפגש עם האויר החס העומד צבור למעלה ומפגישמ
̂גשם בגשם יוצאים הברק והרמם. וע״ז אמרו בגמרא דמסמברא כר״א ב״י דהא חזינן דבריה  
 נרקא. פלומר דלסעמים נראים ברקים בלא רעמים כלל ובלא מטר ג״כ אלא מחמימות .
 §למא דהברק הוא מהחמימות היוצא מהאירים ולא מהמטר והעננים. וגם אנו רואים
 ז־מנהמי ענני בלא ברק כלל. על כרחך הוא מצד דאז נתרוקנה החמימות מהאירים לכך לא
 נראה אז ברק. וגם אנו רואים דאתי מימרא בלא ברק ובלא רעם כלל. ואי נימא דהרעם
 הוא מהמטר או מהעננים היו צריכים הרעמים להיות בכל עת מטר סוחף. וז״ש דבריק
 ברקא ומנהמי ענני ואתי מימרא . כוונתו לא בפעם אחת. אלא דלפעמים בריק ברקא .
 ר״ל בלא רעם ומטר . ולסעמים מנהמי ענני בלא ברק. ולפעמים אתי מיטרא בלא ברק
 1בלא רעם. ורב אשי אתא לסרושי מה שנמצא לסעמיס דמנהמי ענני בלא ברק. שהוא משום
 דענני חלחולי מחלחלא ואתי זיקא ומנשיב אפומייהו ודמי כזיקא ע״ס דני . ורב אשי לא
 פליגכלל ארב אחא בר יעקב. ובזה ניחא מה שאמר ומסתברא כר״א ב״י קודם מימרא
 דרב אשי. ואם הי׳ רב אשי חולק ג״כ על ראב״י. הי׳ לי׳ לגמרא לסדר קודם מימרא דר״א
 י*אח״כלומר ומסתבראכר״א ב״י. אלא ע״כ דרג אשי לא סליג כלל עם ר״א ב״י. וכדסירשמי.
 יופיין מה שפירשתי בפלוגתא דר״א ור׳ יהושע בתענית (דף ח׳) בענין הגשמים . ונתבאר

 שם ענין הרעמים באריכות :
 קכח א״ר אלכסגדרי אריב׳׳ל לא נבראו רעמים אלא כדי לפשוט עקמומיות שבלב שנאמר
 והאלהים עשה שייראו מלפניו. וקשה דמנ״ל לדרוש מקרא זה דקאי טל הרעמים.
 :ומהרש״א סי׳ משום דהרעם הוא דבר המחריד ביותר ואין ידוע בו תועלת לעולם מש״ה
 «אמר דלא נבראו אלא כדי לםשומ כו׳ דהיינו להחריד הלבבות של המינין שישובו כר עכ״ל.
 51כ#רה אינם מובנים דבריו הא המינין אינם מאמינים בשום דבר שהוא למעלה מהטבע.
 1גם הרעמים הם ע״ס הטבע. ומה יפעלו הרעמים בלבם שישובו מדרכם. ואי משום חרדת
 המות שמכל להסתעף ע״י הרעם. הא רואים לפרקים פגעים רעים ומיתות פתאומיות
 :ומבהילות ר׳ל ובכ״ז אינם שבים מדרכם. ואומריס שהכל הוא מקרה וע״פ הטבע. ועוד
 :מנ״ל מהאי קרא דקאי על המינין הא כתיב והאלהים עשה שייראו מלפניו משמע דקאי
. וא״כ מאי רבותי׳ דיוסףשאמראתהאצהים ן  ׳אכנלא עלמא. ןאטו מי שאינו ירא ה׳ הוא מי
 אני ירא. היתכן להתפאר שאינו מין. אלא ע״כ שיש אגשים מחוסרים יראת ה׳ ונכ״ז
 מאמינים המה רק השאור שבעיסה מעכב את יראת ה׳. לכד גלפ״ד לפרש דגאמס כל הקרא
 לא קאי כלל על רעמים אלא דריב״ל אמר דהרעם הוא משל שעל ידו יאמינו כאמיתית הקרא
 דכתיב והאלהיס יעשה שייראו מלפניו. והואדפיחשו דהאיקרא מפרש בס׳בינק לעסיס דרוש
 ג׳ ח״ל ידעתי כייכל אשר יעשה האלהים הוא שיהי׳ לעולם כר והאלהיס עשה שייראו מלפניו
 והקשה ^ס מלת לעולם היא כסי משמעותה לנצח. יקשה כי עם היות הוא ית׳ גצחיי ובלתי
 במ״תמ״מ £ץ כל פעולותיו ומעשיו כולם נצחיים וקיימים לעולם כי כמה וכמה יש
 •מהנבראים שכמם ונפסדים. ואפי׳ המינים לא כל המינים ישארו בהכרח לנצח. אלא לדעתי
 •מלס עולם קאי על המציאות בכללו, התבל נמ״ש עולם חסד יבנה. והכוונה דםכלית כל
 הבריאה לא היסה ח״ו ־לצורך הבורא אלא לתועלת הברואים. לזכות מחלק שלימותו ית׳
 'מלתי משוער.•־וז״ש ידעתי כי מה שהוא ימ׳ עושה בכלל אץ הסמלת אנא לעולם ולא
 לעצמו. כיעליואץ להוסיף וממנו אץ צנרוע. עליו וממנו מוסבים על הטרא ימ׳ כלומר
 זגליוים׳ אין להוסיף ׳שום מין תוססת אחרי מציאת העוצם וגם ממנו אין לגרוע ולהחסיר
 אילולא עשא1ם והיו נעדרי המציאות. אלא האלהים משה כדי שייראו מלפניו בהשגת עוצם
̂ זו המעוררת לעבדו ולעשות רצונו ישיגו שלימות אשר לערכה אץ  *חלת בוראם וע״י^ור
 למ^לה ממנה/*עכ*ל־«[צרה. וכדי להאמין זה באמוצה שלימה אריב״ל שיוכל גם הכלתי מאמין
 ליסן אל לבו המשל הזסעהרעמים ויפשוט עקמומיות שבלבו. דהא ענץ הרעמים אינם מציאת
 אש חדש(מוסף על ־סדר הבריאה התמידי רק כאשר נפגש חום האויר שבאידים המנושאים
 זמלמפה למעלה.־מם •!חזם. סאנידיהעומד למעלה בתמידות נעשה מין אש חדש חזק המפרל[

 ברים



 פשר כרכות פ״ט אגדתא
 הריס ומשבר סלעיה, ואף כלא ניתוםף דבר ולא יגרע דבר בהאויריס, מ״מ האירו ברקיכ
 תבל רגזה ותרעש הארץ, וכמו המטר שהוא מהמים כעולים באידיס כפעס בסעס ומתקבצים
 עד האויר הקר ואח״כ מתפשרים ושופכים למטה, הא חזינן דאין המים העליונים מתוספים
 מהמים שבאידיס ואינם מתחסדים אם יזקו מיס לאידיס הריקנים, רק מנד שטבע ותשוקת
 כל דבר לעלות ולהכלל ביסודו, ואם מתגבר איזה כח כנגד טבע הדבר ומורידו למטה
 מתהווה מזה רעם ורעש, כך הענין בכל הבריאה לא מיבעיא התאוות הגופניות הלא רוח
 הבהמה היורדת היא למטה לארץ ואינה עולה כלל למעלה. אלא אפי׳ השלימות של הנבראים
 ורוח האדם העולה היא למעלה מ״מ אין התועלת להבורא ית׳ אלא להאדס לבדו. כי אס
 צדקת מה תתן לו וגו׳. והאלהיס עשה רק כדי שייראו מלפניו. שיכירו תכלית הסלימות, דהאלהיס
 פשה את האדם ישר כלומר למטה כמו למעלה, שגס למטה יכיר וישיג השלימות האמיתי
 כמו שהוא למענה. לאפוקי מלב המינין האומרים דפל תכלית השלימותהיא בדברים של מטה
 דהלא תראה מהרעם שטבע ותשוקת כל דבר לעלות למעלה ולהכלל ביסודו. ובזה יופשט

 העקמומיות שבלב, שהוא היפוך מאשר עשה חת האדם ישר. כנ״ל :
 וא׳׳ר אלכםנררי אריב״ל הרואה קשת בענן כו׳ אבל ברוכי ודאי מברך. מאי מברך אומר
 ברוך זוכר הברית כר ונאמן. בבריתו וקיים במאמרו. ופי׳ מהרש״א דהיינו שע״י
 הקשת זוכר הברית ונאמן הוא לעשות כן שלא להביא מבול לעולם ולפי שאין כל חדשיכו׳
 ולא נברא הקשת השתא לזכור הברית קאמר שהוא קייס במאמרו שכבר נברא בששת ימי
 בראשית כמו ששנינו בעשרה דברים שנבראו בע״ש והקשת עט׳ל. ובהנותב הע״י לעיל בענין
 הזועות כתב וז״ל וכענין שאמרו בקשת בזמן הידוע הקשת בענן דבר טבעי יתילד באויר הלח
 בםיתאור השמש אבל מפני שהש״ישמהו לאות בענן אע״ס שיחטאו בני האדם עד שיגיע עונשם
 לאבדן מן העולם ולמחותם במבול כאשר הגיע להם בימי נח לולי שהוא ית׳ זוכר הברית
 אמרו כי בזמן שיש אנשים צדיקים ראויים להגן על דורס שלא היתה הקשת נראה בימיהם
 כמ״ש בימי ריב״ל לא נראתה הקשת מעולם כו׳ עכ״ל. וביאור דבריו דהן אמנם הקשת
 הוא כפי הטבע שבהיות העננים היוצקים הנשם בחצי כדור הרקיע והשמש זורח כנגדם בחצי
 כדור השני׳ מתראה הקשת הכדורי בגווני השמש כמו דבר המתראה במים וכמו הצל, אבל
 הא יוכל להיות שלא תזרח השמש בחצי כדור הרקיע מול העננים בשעה ההיא ולא יופגשו
 יתד זה לעומת זה. רק שנברא כך בע״ש בין השמשות, כלומר לאחר חטא אדה״ר גזר הקב״ה
 שבאם יחטאו בני האדם ולא יהי׳ צדיק -בדור להגן עליהם מ״מ לא יחרב העולם. וזהו לשון
 ברית כמו כריתות ברית בין שני אוהבים הוא שיהיו אוהבים לעולם אפי׳ אם יארע לאוהב
 אחד איזה מעשה רע נגד חכירו מ״מ לא תנתק אהבתם כמ״כ הי׳ הברית כרותה בע״ש
 ביהשמ״ש׳ מר ימי בראשית בין אלהים ובין כל נפש חיה אשר על האר;. וז״ש ה׳ לנח ונראתה
 הקשת בענן והי׳ לאות ברית ביני ובין כל חיה וגו׳, כלומר הוא האות על הברית הכרותה

 כבר מו׳ ימי בראשית :
 [ע״ב] מאי חדקל א״ר אשי שמימיו חדין וקלין מאי פרת שמימיו פרין ורבין. לכאורה לא
 • &ייד שאלה וטעם על שמות העצם. ונ״ל דהא קשה לי׳ דאי נימא דשם הנכרות
 כאלו הם שם העצם אי׳כ הי״ל לכתוב בתורה ומשם יפרד והי׳ לארבע נהרות פישון גיחון
 חדקל ופרת. ומדכתב ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים, ואח״כ כתב שס הנהר הראשון פישון
 כו׳ ושם הנהר השלישי ושם הנהר הרביעי הוא פרת, משמע דכך אמרה תורה דנהר יוצא
 מעדן להשקות אס הגן, ואותו הנהר הוא נהר כללי שבו יש כל המעלות ומשקה את הגן,
 וא״כ יש בגן עק כל המעלות. ומשם יסרד והיה לארבעה ראשים, ד׳ מעלות משומת בכל
 ד׳ רוחות שבעולם, שיש ברוח זה מעלה זו מה שאין ברוח אתר מהעולם. ויש ברות אתר
 ־מטלה מה שאין ברוח זה. ומאי טעמא משום דהמעלות תלויות נהנהרות, דהאר! השותה

 מנהר זה יש גה מעלה זו והארן השותה מנהר אחר יש בה מעלה אתרת השייך לטבע:
 המיסישס; ץז״ש ושם הנהר ההוא הסובב את המקום ההוא כך שמו. ושמו ניתן לו מפני

ש בנהר ההוא, וזהו דקבעי הגמרא מאי חדקל ומאי סרת, איזו מעלות ישי י ש . ס מ מ  ה
 ממיתת^ל נסיס/ ומשני כדמשני. ובזה ניחא מה שסידר המסדר הגמרא המאמר של מא,
א האי דחריסיבני מיץזא משום רשתו מיא דדגלמ. רלכאורס הא רבא היי־ ב י ^ ר י ״ ך ! 
מ רבא נולד רב אשי זא״כ ה״ל להקדים מאמרו של to קורס מאמד מ פ ׳ ^ י ״ ג  קודם ר
ת חש/א^ע״כדרנ אשי מפא אמר לה ואמררבא כרכלומרמנאאמינאלהרע״ש מ  ״
W ו גקרחו חנו הנהרות באלו השמות דאמר רבא האי דחריפי כוי אלמא דטיב< 

 הארן



 פשר כרכות פיט אגדתא לו
 האח תלוי במי הנהר המשקה אותם :

 קל [דף ס׳] ת״ר מנ#ה בהלל הזקן שהי׳ בא בדרך ושמע קול צוחה בעיר ואמר מובטת
 אני שאין זה בתוך ביתי. שמעתי מפרשים שמה שאמר הלל מובטחני שאין
 זה בתוך ביתי דלכאורה הוא היפוך ענוותנותו, אלא משום דהרגיל בתוך ביתו לקבל יסורין
 באהבה וכיון ששמע קול צוחה והוא שאינם מקבלים היסוריס באהבה לכך אמר מובטחני
 שאין זה בתוך ביתי. דבני ביתי לא היו צועקים אלא היו מקבלים באהבה ע״כ. ואמרו עליו
 הכתוב אומר משמועה רעה לא יירא וגו׳. ונ׳ילדלפי פי׳ זה מדריש האי קרא מרישי׳לסיפי׳
 כדאמר בסמוך/ והוא משמועה רעה לא יירא שהרגיל בתוך ביתו שלא ייראו משמועה רעה
 מ״ט משום מכון לבו בטוח בה׳, כלומר באלו הדברים הבינם והרגילה לקבל הכל באהבה.
 דלכאורה יש כאן כפל לשון במלות נרדפות נכון לבו בטוח. והא הל״ל נכון לבז בה׳ או בפות
 בה׳. אלא ע״כ דשני טעמים בדבר אומר הכתוב שלא יירא משמועה רעה אע״פ שהיא שמועה
 אמיתית וכבר באה. תדא מכון לבו שהשמועה אינה לרעה אלא לטובה וכההיא עובדא דמייתי
 הגמרא בסמוך בר״ע דמטא לדוכתא ולא יהבו לי׳ אושפיזא ובת בדברא ואכל אריא חמרי׳
 כו׳ בלילה אתא גייסא שביי׳ למתא אמר היינו דאמרי כל מה דעבד רחמנא לטנ עבד.
 ושנית בטות בה׳ כלומר אם אפי׳ יארע לו נזק בפו״מ בטוח הוא בה׳ שימלא לן החסרון/
 ובאלו הטעמים הרגיל הלל את ב״ב לבל ייראו משוס רעה ולא יצעקו. ולפי פשוטו הי׳ הלל
 בטוח ממש שלא יהי׳ צרה בתוך ביתו, ומדריש האי קרא מםיפי׳ לרישי׳ נכון לבו בטוח בה׳
 ששופע עליו תמיד מדת הרחמים. לכן משמועה רעה לא יירא. וזהו שאמר רבא כל היכח
 דדרשת להאי קרא מרישי׳ לסיפי׳ מדריש ומסיפי׳ לרישי׳ מדריש, כלומר אס תפרש כוונת
 הלל ע״ד שפירשתי בפי׳ הא׳ מדריש האי קרא מרישי׳ לסיפי׳, ואס תפרש כוונתו ע״ד שפירשתי

 בפי׳ הב׳ ע״ר הפשוט מדריש האי קרא מסיפי׳ לרישי׳:
 ההוא תלמידא דהוה שקיל ואזיל אבתרי׳ דר״י בר״י חזיי׳ דקא מפחד א״ל חטאה את כו׳
 יהודה בר נתן הוה שקיל ואזיל בתרי׳ דרב המנונא חזיי׳ דקא מיתנח א״ל יסורין הוא
 דקבעי ההוא גברא לאתויי אנפסי׳ כוי. נ״ל דהפנין הוא מפום דפעמיס אדם עושה דין
 לעצמו וגוזר בעצמו הגז״ד עליו, כענין אל יפתח אדם פיו לשטן דמייתי בגמרא בסמוך ראי׳
 ע״ז מקרא דכתיב כסדום היינו לעמודה דמינו כו׳ ופי׳ מהרש״א בפי׳ק דכתובות דהדבור
 אע״פ שהוא בדרך דמיון כמו שאמר ישעיהו בדרך דמיון כסדוס היינו וגו׳ מ״מ קטרג
 מדת הדין מידלאמר שהוא בעצמו חתך הדין, ומה אהדר להו נביא בדבר ה׳ שק נחתך הדין

 גם למעלה ונקראים מעכשיו קציני סדום. לכך לא לימא אינש הכי:
 ר׳ אבהו על לבי בני אפחית בי בני מתותי׳ איתרחיש לי׳ ניכא קם על עמודא שזיב מאה
 וחד גברי באד איברי׳ כיי. ולפי'פשוטו לבד הפליאה שהוא למעלה מדרך הטבע והמציאות
 להציל כ״כ'אנשים בחד 'איברי׳ לא יתכן ג״כ מה שאמר אתרחיש לי׳ ניסא. הא הנס הי׳
 לכולם. ועוד מהו בחד איברי׳ ולא פירש באיזה אבר. לכך נלע״ד דה״ק קם על עמודא. קם
 ר״ל נשאר קייס ולא נטבע ובאיזה זכוח, ואמר על עמודא ר׳׳ל על עמוד התורה, דבמרח: הוא
 ערום בלא מצות והמצות שעשה מקודם אינן מגינות ומצילות בשעת הסכנה בעידנא דלא
 עסיק בהם דכיון דאז יש רשות לינה״ר להסיתו כמ״כ יש לו רפות לקטרג עליו בשעת
 הסכנה דהא דמצוה מגינה לעולם הוא רק מיסורים אלא דנשאר קיים בזכות עמוד התורה
 דהתורה מגינה ומצלת אפי׳ בעידנא דלא עסיק בה ואליבא דרב יוסף בסוטה (דף כ״א).
 את״כ מספר איך ניצול בזכות החורה ואמר פזיב ר״ל היאך ניצול ואמר מאה וחד גברי
 רי׳ל מפני שנתגבר ולמד מאה וחד פעמים, דאינו דומה שונה פרקו מאה פעמים למי ששונה
 סרקו מאה פעמים ואחד דזהז דוקא עובד אלהיס. וזהו בחד איברי׳ ר״ל בא׳ מן המצות שק
 רמ״ח כנגד רמ״ח איברי האדם. ותלמוד חורה היא ג״כ מצוה אחת מהרמ״ח מצות. מ״מ

 גדול כחה להציל אפי׳ בעידנא דלא עסיק בה :
 קלב [דף ס״א] כבל לבבך בשני יצריך. דרש ר״נ בר ר״ח מאי דכתיב וייצר ה׳ בשני
 יודין ב׳ יצירוח הללו ־ למה . שני יצריס ברא הקב״ה אחד יציט
 ואחד יצה״ר. מתקיף־ לה ר״נ ב״י אלא מעתה גבי בהמה דלא כתיב בה וייצר ה״נ דלא
 שליט נהיצה״ר והא קא חזינן דמזקא ומנשכא ובעטא. אלא כדר״ש ב״פ כו׳. ולכאורה
 הדברים אינם מובנים דמשמע דיצה״ר אחד שולט בין באדם ובין בבהמה וקפה הא אמרינן
 מל היצה״ר שהוא הי$ר הוא השטן והוא המלאך המות יורד ומסטין עולה ומקטרג כוי
 (ב״ב ס״ז) ולגבי בהמה לא שייך לומר שמסית אותה היצה״ר להזיק כדי לקטרג עליה ״

 ובאמת



 פשר ברכות פ״ט אגדתא
 ובאמת כתבו המפרשים דשני יצרי רע יש באדם. א׳ כמו כבהמה הנקרא גם כאדם נפש
 הבהמית ואחד הנקרא מלאך שהוא השען והוא היצה״רוהוא המלאך המות . וא״כ מאי קשה
 צי׳ לר׳׳נ ב׳׳י מבהמה דלא כתיב בה וייצר דלמא וייצר דכתיב באדם קאי על היצה״ר שאינו
 בבהמה. ונ׳ע״י ראי אפשר לומר דהא דכתיב וייצר יהי׳ קאיעלהיצה׳׳ר שהוא מלאך דהוא
 גוף אחר ואינו נברא בגוף האדם, ובכתוב משמע שנוצר היצה״ר בגוף האדם . אלא ע״כ
 דקאי ע. הינה״ר השוה באדם כמו בבהמה שהוא טבעיי. רק דלפ״ז יהי׳ קשה על ר״ש ב״פ
 דאמר מאי וייצר אוי לי מיוצרי אוי לי מיצרי. משמע דגם באדם אין רק יצה״ר אחד .
 דלפי דבריו במלת וייצר לא משמע רק יצר אחד . ועוד צריך להבין מ״ש אוי לי מיצרי .
 הא כתיב מפנק מנוער עבדו ואחריתו יהי׳ מנון ודרשו חז״ל דקאי על היצה״ר דמתחלה
 הוא עבדו/ ואם הוא משנקו בכל התאוות נעשה לו אדון. וא״כ אם אינו מפנקו אז טוב
 לו גס מיוצרו גם מיצרו. לכך נלע״ד לפרש דענין היצה״ר באדם הוא רצונו הטבעיי לפי
 חומו הטבעיי או קרירותו דהחס בטבע להוט אתר תאוות והקר בטבע אין בו מדת רחמנות.
 וכנגד זה ברא הקב״ה התורה תבלין ויצר את האדם בחכמה לעמוד נגד הטבע ולהרגיל
 א״ע היפוך מטבעו עד אשר ההרגל נפשה אצלו טבע שני . אז נקרא צדיק וטוב לו שאין
 בו אלא הטוב הגמור. וז״ש בזוה״קחולשאדגופא תוקפא דנשמתא . דכשמחלישהגוף בהרגילו
 א״ע היפוך טבעו אז תתחזק נשמתו ותתגבר על הנפש הבהמית. וז״ש רשב״פ אוי לי מיוצרי
 אוי לי מיצרי. דכתחלת עבודת האדם אי אפשר להיות שיהיו הגוף והנשמה שניהם תקיפים
 ובריאים . דאם מפנק את הגוף שהוא הוא היצר אוי לי מיוצרי ואס מפנק את הגשמה
 מתחלש הגוף ואוי לי מיצרי. רק אס ידע האדם דתכלית שלימותו ונצחיותו היא הנשמה
 והגוף נברא להיות לעבד וכשכיר להנשמה כפי שנים אשר נקצבו להיות הנשמה בזה העולם
 אז יקל לו וינעם לו עבודתו בגופו את נשמתו. זז״ש מפנק מנוער עבדו וגו׳קאי על הגוף שהוא
 עבד לנשמתו שהיא עיקר האדם. ואם מפנק מנוער את העבד שהוא הגוף אחריתו יהי׳
 מנון. כלומרשיצוהו סגוף ויכריחו לעשות עול ולא כמשפט השכל ואף נגד הטבעהאנושי.
 אלא כחיה הדורס ומזיק כל הפוגע בו אם גם אינו עושה לו שום רעה וגם אם לא יהנה
 כלום ממה שיזיקו. ויהי האדם לנפש תיה, כלעומת זה, וזהו היצה״ר השני שנקרא מלאך
 דהוא כח רוחני מלמעלה השורה על האדם אחרי שילך בשרירות לבו ומתגבר בטבעו על שכלו
 אז מתגבר עליו כח מלמעלה מהטבע והדעת להיות כחיה הדורסת אף שלא בשביל הצאתה
 לגמרי. ת״ש הוא היצה״ר והוא השטן והוא המלאך המות. כלומר אם מתחלה יצר מחשבות
 לבו רק רע כל הימים. זהו גופא כצב לשפן למראתו להפריעהו משום עבודת הבורא אפי׳
 במה שזה נהנה וזה לא חסר. ואח״כ הוא המלאך המות שמפריד נשמתו לגמרי מגופו .

 דאין לו לנשמתו בזה העולם כלום. אבל צדיקים לעולם קרויים חיים :
 קלד אמר רב יצה״ר דומה לזבוב ויושב על כ׳ מפתחי הלב שנאמר זבובי נמת יבאיש
 יביע שמן רוקח ושמואל אמר דומה לחמה שנאמר לפתח חטאת רוב:. ופירשיי
 זבובי מות היינו יצה״ר. יבאיש יביע פירש״י כשהשמן מבאיש מסריח ונותן קול כמו יביע
 אומר. כך שמעתי. פי׳ אחר יביע לשון אבעבועות כל משקה סרוח מעלה רתיחות ואבעבועות
 עכ״ל . משמע מפירש״י שפירוש כל הפשוק שייך למאמרו של רב . דאל״כ אין כאן מקומו
 של פי׳ הפסוק . חטאת פירש״י לשון חטה דריש לי׳ עכ״ל. זמהרש״א פי׳ לזבוב כוי שהוא
 ברי׳ קטנה ותלושה ומבאיש דבר תשוב שמן רוקת כן הוא היצה״ר כמ״ש בתחלה דומה לחוט
 פו׳. עכ״ל יכתב עוד וקאמר דיושב בין ב׳ מפתחי הלב כדלקמן לב חכם לימינו ולב כסיל
 לשמאלו. ושמואל מדמי ליילחטה שהוא ג׳יכ דבר קטן . ואולי דס״ל כמ״ד אילן שאכלאדהי׳ר
 חטה היהוע״י באיצה״ר עכיל . וצריך להבין מאי איכפת לי׳ למהרש״א ולא פגי ליי בסירש״י.
 לכך נלע״ד לפרש ענין המשלים דרב ושמואל ובמאי פציגי. והוא דפליגי במה מתחיל היצה״ר
 לסתות את האדם ולהכנס בו כמ״ש לפתת תטאת רובז סי׳ הוא רוכז על הפתח וממתין
 מתי יפתח לו האיש פתח בלבו לכנוס בו. וכן אמרו ז״ל בסוכה (דף נ״ב) בתחלה קראו
 הלך ולבסוף קראו אורח ולבסוף קראו איש . ר״ל מתחלה הולך היצה״ר עובר ושב לפני
 פתח הלב/ ואח״כ כשימצא פתח פתוח יכנס כאורח אשר לא יחוה דעתו בהנהגת הבית רק
 בדרך עצה בעלמא. וכששומעין לעצתו סעס ושתים אז געשה איש ובעה״ב. ונפקא מינה
 בין אורח וכץ בעה״ב . דאורח לא יאמר דבר עצה לבני הבית נגד טבעם והרגלם. אבל
 ?מל הבית ממה על בני הבית לעשות אף מה שהוא נגד הרגלם וסבעם. וא״כ היצה״ר
 מהוא מתח.ה כמו אורח .לא יפתה אם האדם לעשות דבר נגד הרגלו, ואם האדם מורגל

 מטער
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 מנוער לפקוד על דלתי התורה והתפלה לא יאמר לו בלגו לעכור עירה בסו״מ. ובמהמי׳י־**

 לפתותו. ע״ז אמר רב שדומה לזבוב ר״ל שמתחיל מדבור תחלה. חבויים ויתושים מג
 מדיבורו של אדם מהבל פיו שכלול אש מיס ורוח, כדפירפתי במאמר אלמלא נתנה
 לעין לראות אין כל ברי׳ יכולה לעמוד מפני המזיקין ע״ש. ומםתיהו תחלה לשיחה
 ובעילה ואח״כ לליצנוח ואח״כ לדבר שקר ורכילות ולה״ר ונבול פה ומברית הלשון

 לברית המעור ומאן דעבידהא יאכל הא ונמצא כולו שלו. וזהו פירושו דקרא זבובי ^
 אמר שלמה איך מתהוים זבובי מות כלומד דבורים הגורמים מות. ואמר יבאיש יבי0 .

 רוקח, מתחלה מבאישו ומקלקלו מעע כשיחה כעלה ואח״כ יביע שמן רוקח כלומר מר
 לדבר על צדיק עתק בגאוהוכוז. וכל המתגאה אסחכס הוא חכמתו מסתלקת ממנו(סס

 דף ס״ו) . וזהו יביע שמן רוקח . שמן רוקח הוא חכמתו הטובה כמ״ש ושמן עצמי,*.
 אל יחסר. וזהו הב׳ פירושים של רש״י סי׳ א׳ יביע כמו יביע אומר ור״ל הולך רכיל מגלה
 סוד. וסי׳ כ׳ יביע מלשון אבעבועות כל משקה סרוח מעלה רתיחות הוא המשל על לה״ר
 וניבול פה. וע״ז הוסיף מהרש״א לפרש שהיצהי׳ר נמשל מתחלה לזבוב שהוא כריה קטנה
 וחלושה דיל דלא תימא דהיצה״ר נמשל מתחלה לזכוכי מות. אלא דמתחלה דומה לזבוב קטן
 וחלוש. ופי׳ ויושב על ב׳ מפתחי הלב דהוא מ״ש לפתח חטאח רוכן כדפירשתי ולכן סי׳
 מהרש״א דיושב בין ב׳ מפתחי הלב כו׳ ר״ל כמו ההלך שלא נכנס עדיין בפתח הלב.
 ושמואל אמר דומה לחמה כלומר רהיצה״ר מתחיל מאכילה פאין בה אפי׳ שום צד איסור כמו
 החטה שאין בה שוס צד איסור. רק מכיון שאוכל שוס דבר היתר שלא לעבוד ה׳ בכח
 האכילה מסתעף משאות היתר שיוכל לבא לתאות אישור. ולזה הוסיף המהרש״א לפרש
 שהוא כמ״ד אילן שאכל ממנו אדה״ר חטה היה. ולדעתי פלוגתת התנאים בענין ען הדעת
 הוא. דמ״ד גפן היה ר״ל שאסר הקב״ה על האדם אח הגפן דהיין מביא יללה על האדס
 (לעיל דףמ׳)ומ״ד תאנה היה ר״ל שאסרהקב״ה על האדם מותר עידון ותענוג, ומ״ד חטה
 היה ר״נ שאסר על האדם אפי׳ חטה שהוא מזון והכרח מ״מ אם אינו אוכלו כפי מצות
 כבורא שהוא לעבודתו הוא אסור וקשור ביד היצה״ר. ומכאן יש לפשוט דהא דאיתא לעיל(דף
 י׳ ע״ב) קדוש הוא מנא ידעה רב ושמואל ח״א שלא ראתה זבוב עובר ע״ש וח״א סדין כוי
 ולא ראה עליו קרי דרב הוא דאמר שלא ראתה זבוב דזבוב היינו היצה״ר שססק ממנו, ושמואל

 אמר שקדוש הי׳ באכילה לכך לא ראה קרי ודו״ק :
 קלה [ע״ב] תניא ר״י הגלילי אומר צדיקים יצ״ט שופטן שנאמר לבי חלל בקרבי כו׳ וסירש״י
 דבהצדיק אין שולט בו אלא יצ״ט והוא שופעו. לבי חלל בקרבי. יצה״ר
 הרי הוא כמת בקרבי שיש בידי לכופו ואין שולט בו אלא יצ״ט והוא שופטו טכ׳׳ל . עיין
 בספר של בינוניס הנק׳ ס׳ תניא ס׳ י״א י״ב י״ג. וכשתדקדק בדברי רש״י ז״ל הקצרים
 תמצא בלשונו הזהב שמפרש ממש כמו שמבואר שם . וז״ש רש״י והוא שוספו אין כוונתו
 שעושה משפטו אלא שמחוה דעתו כמו השופט כמ״ש ועשית ע״ס השופט וגו׳ . ומ״ש
 שהינה״ר הוא כמת בקרבי שיש בידי לכופו כו׳ הוא לתרן מה דר״י הגלילי לא אמר רק ג׳
 חלוקים צדיקים ורשעים וגינונים . ובאמת יש בצדיקים ג״כ ב׳ חלוקים צדיק גמור וצדק
 שאינו גמור וכן ברשעים. וא״כ יש ה׳ חלוקים . לכך תית רש״י בקוצר אמריו דגם צדיקים
 שאינם גמורים נכללו בזה . דפי׳ לבי חלל בקרבי הוא שהוא כמו חלל מת שיש בידי לכוסו.
 ע״כ. וזהו צדיק שאינו גמור שישנו עדיין הרע אלא שכפוף ובטל לטוב. כמבואר שם בתניא
 ולגבי צדיק גמור נצרך לפרש ולבי חלל בקרבי חלל ממש שאין הרע בחלל השמאלי לגערי
 כמ״ש חזי׳ל שהרגו בתעניתיס, ויתכן לפרש שהרגו והרי הוא מחללי רעב, ויתכן לפרש שהרגו
 ואיננו על מקומו עוד ונשאר מקומו חלל. וזהו צדיק גמור. ונזה סרה כל תלונת מהרש״א

 וקושיותיו מרש״י :
 קלו [דף ס ״ב] א״ר תנחום ברתנילאי כל הצנוע בבית הכסא ניצול משלשה דברים מן הנחשים
 ומן העקרבים ומן המזיקין.ויש אומרים אף חלומותיומיושבין עליו. ופירש״י דמתוך
 צניעותו מתנהג בנחת ובשתיקה ואין הנחשים מרגישים להתקנאות בו ואף המזיקין חסין
 עליו, ולכך י״א אף חלומותיו מיושבין עליו שאין המזיקין מבהילין בו עכ״ל. ומהרש״א פי׳
 רע״י שהוא צנוע המלאכים שומרים אותו מכל דברים המזיקים המצויין בביה״כ, משמע
 מפי׳ מהרש״א שאין הכרח בהשמיקה אלא דסגי בצניעות לבד כיון דהמלאכיס שומרים אותו,
 וקשה הא בסמוך אמרי רב אמי ורבאסי קנלהדביה״כ צרעותא ושתיהותא אלמא רםרווייהו
 בעינן, ולכך פירש״י כאן דמתוך צניעותו מתנהג בנחת ובשתיקה. ולא יתכן לומר דנכלצ

 צניעות



 פשר ברכות פיט אגדתא
 צניעות נכלל שתיקה דא״כ למה להו לרב אמי ורב אני לממרינהו לתרווייהו, ולא אמרו
 צניעוסא לתוד. ועוד צריך להבין מאי דתשיב ר׳ תנהוס נתשיס ועקרבים לשני דברים, איזה
 חילוק יש ביניהם דליחשבינהו בתרתי . לכך נלע״ד לפרש דהנה במס׳ ע״ז (דף כ״ח ע״ב)
 איתא חמימי לעקרבא וקרירי לזיבורא וחילופא םכנתא. דהעקרב בעקיצתו מקרר הדמים
 לכך רפואתו לחמס בחמין והזיבורא היא כמו הנחש שבנ:יכתן בוער הארס כאם ונעשה
 מרוצת הדמים בתוקף עוז ורפואתו לקרר במים קרים, ובחגיגה (דף ה׳) איתא ר׳ יוחנן
 כי הוה מטי להאי קרא בכי והיה כי תמצאן אותו רעות רבות וצרות אמר עבד שרבו
 ממציא לו רעות רבות וצרות תקנה יש לו. מאי רעות רבות וצרות אמר רב רעות שנעשו
 צרות זו לזו כגון זיבורא ועקרבא . וסי׳שסמהרש״א וז״לוהענין מבואר שאמר כןעלעכו״ם
 כי אנכי הוא מ״ע והעובד כו״מ עובר על מ״ע דאנכי ועל ל״ת דלא יהיה לך שהם ממדת
 המים המתהפכים לזדונים ולמדת אש אוכלה שהם זיבורא ועהרבא. וע״ז אמר כשיבואו
 הצרות על עבודת כו״מ ואמר על כי אין אלהי בקרבי פלא יתלו הדבר בהשגחה שהצרות
 אלו באות' בדבר והיפוכו אבל יתלה הדבר במקרה ואנכי הסתר אסתיר וגו׳ שאנכי הוסיף
 להסתיר לו יעל כל הרעה י אשר עשה כי פנה וגו׳ שהוא המתחיל להסתיר פניו ממנו עכ״ל.
 ולכאורה לסי׳ מהרש״א חיבורא ועקרבא הוא בעון ע״ז א״כ אמאי בכי ר״י הא בימיו לא
 היה עבודת כו״מ דכבר הרגו ליצה״ר של עכו״ס. ועוד צריך להבין למאי פי׳ מהרש״א
 הפסוק ואנכי הסתר אסתיר דלכאורה אין כאן מקומו. לכך נ״ל לפרש ע״פ מאי דאיתא
 בכתובות(דף ק״י) כל הדר בח״לדומה כעובד כו״מ. ופי׳ הדברים דבאר; ישראל כתיב ארי
 אפר ה׳ אלהיך דורש אותה וגו׳ הבל חו״ל עומדת תחת הנהגת המזלות ע״פ השגחת הבורא. ולכך
 בחו״ל הכל מסודר ע״פ הטבע שהיא כסי הילוך המזלות . ומ״מ אין מזל לישראל שההנהגה
 שהקב״המתנהג עם ישראל אפי׳בח״ל היא הנהגה נסיישלא ע״פ דרך הטבע. והדר בח״ל
 כלומר שקובע דירתו והתיישבות בלבו בהנהגה טבעיית כאינו מאמין בהנהגה מלמעלה מדרך
 הטבע הרי הוא כעובד כו״מ. וזהו זיבורא ועקרבא הבאות על העובר על מ״ע דאנכי ועל
 ל״ת דלאיהיה לך כדפי׳ מהרפ״א. וזהו ההכתר פנים שמאמין רק בהנהגה טבעיית ולא
 בהנהגה נסיי שעי׳י הקב״ה בעצמו. דאמונה כזו בדעה נפפדה וכוזבת מקררו מעשיית מצות
 עשה ומחממו לעבור על מצות ל״ת . ולכך העונש ג״כ במדה זו זיבורא ועקרבא . נמצא
 דגם עכשיו ישנס במציאות הזיבורא ועקרבא הנ״ל. ולכך בכי ר׳ יוחנן. ובזה ניחא המאמר
 כאן כל הצנוע בביה״כ. דהנה בביה״כ אסור להרהר בד״ח. ואיתא מיום שחרב ביהמ״ק אין
 לו לההב״ה בעולמו אלא ד׳ אמות של הלכה בלבד (לעיל דף ה׳) והתורה משמרתו. אבל
 כיון שמפסיק מד״ת *וצל ליפול בדעות נכזבות הנ״ל שהם לנחשים והעקרביס כנ״ל או
 למחסבות רעות להזיק לחבירו וזהו המזיקין, או בהרהורים רעים המביאים לירי חלומות
 רעים וטומאת קרי. ומאי תקנתו שיהי׳ צנוע בביה״כ כפי הדין שלא יגלה עצמו יותר מטפח
 והוא בזכרו דלית אתר פנוי מיני׳ ית׳, ואפי׳ במקום המטונף כמ״ש כי שמש ומגן ה׳
 אלהיס. כלומר כמו השמש מאיר וזורח על כל המקומות בשיה .אפי׳ על מקום המטונף
 ^מרי ואין הטינוף מתדבק בזהרתו מצד שזריחתהשמש הוא דבררוחניי ואינו מתעצם עם
 הדבר הגשמיי כך ה׳ ית׳ מלא כל הארן כבודו ואינו מתעצם ומתדיק עם הגשמיים לכך יכול
 להמצא גם במקום המטונף . ומתוך צניעות זו יתנהג בנחת ובשתיקה כדסירש״י ר״ל שתיקה
 כהודאה דמי שיודה להקב״ה ולהנהגתו בעצמו ובכבודו וינצל מן הנחשים שהוא חימום
 היצה״ר לעבור על ל״ת דלאיהי׳ לך . ומן העקרבים שהוא קרירות היצה״ר לעבור על מ״ע
 לאנכי . ומן המזיקין ר״ל מן המחשבות המזיקין לנפשו ולחבירו . וי״אאף מן החלומות,
 י״ל מהרהורים רעים המביאים לידי חלומות רעים וטומאת קרי ר״ל . ובמקום אחד
 פירשתי דענין ביה״כ הוא הנפנה מדרכו הרע והפסולת שבנפשו צריך להיוח צנוע כדאיתא
 אצ*ן2;על*מאן דמסרסם חטאי׳ (לעיל דף ל״ד) ויהי׳ כל מעשיו בהצנע לכת. והא דאמרו
 «!•# ובחגיגה זיבורא ופקרבא וכאן אמרו נחשים ועקרבים. הוא משוס דהתס הוא על
 מפא הדעת הכוזבת לכך אמרו זיבורא ועקרבא ששניהם באים בהיסח הדעח. וכאן מיידי

 «יה״כ מקום שלא נמצאים זיבזריא לכך אמרו נחשים ועקרבים . ושניהם שוין:
?*?י§ה בטבריא כי הוו מיילייבי תרי אפי׳ ביממא הוו מיתזקיר׳ אמי ור׳ אסי הוו י  ב

ד לחולי׳ ולא מחזקו כו׳אמרו כו׳ קבלהדניה׳׳כצניעותא ושתיקותא. מ 5 ^ י * י י  ״״ ע
 ^׳הדברים >יעת• ־קגי^איתאעל המזיקין דלשלשהאיכן נראין כלל ולתיינראמ* ואינן מזיקין
 1«ד>ראין ומזיקין, וי״ל *שהולכים שלשה בניאלס יחד זה אומר בכה וזה אומר בכה בל*

 השלישי



 פשר ברכות פ־ט אגדתא לח
 השלישי ומכריע ביניהם ועושה שלום ביניהם. ובמקוס שיש פלוס ואחדות פס לא נראיך
 מזיקין ואין שטן ואין פגע רע . אבל כשהולכים פנים מתראים המזיקין לפעמים שנעשה
 ביניהם פירוד הלבבות . ומ״מ יכול כל א׳ לפייס את חבירו ולהתנצל לפניו ער שלא ינזק
 בפו״מ . אבל אם אחד הולך לבדו יעוררוהו המזיקין וכחות הטומאה להזיק נחבירו או
 לנפשו . אבל המהלך ועוסק בד״ת התורה משמרתו מכל רע׳ וז״ש שבטבריא שהוא מקום
 מחומם מאד ולכן מימי טבריא חמים מאד היה ביה״כ שהוא מקום שאין בו דת . כי הוו
 עיילי בי תרי אפי׳ ביממא מתזקו. כלומר כשהיו שם שני אנשים יחד ואפי׳ ביום שביום
 גובר מדת החסד על כל העולם כמ״ש יומס יצוה ה׳ חסדו. ועוד דביום יש עין רואה ואוזן
 שומעת של בני אדם ומוראה של מלכות ומ״מ היו ניזוקין, שחום המקום והריקנות מד״ת
 גרמו להם פירוד הלבבות מאד . ור׳ אמי ור׳ אפי עיילי אפי׳ חד חד ולא מתזקי . אמרי
 אנן כו׳ קבלה דביה״כ צניעותא ופתיקותא. כלומר אנן קבלה גמרינן, אע״פ שדת אסור
 ללמוד ואפי׳ להרהר בביה״כ. אבל קבלה זו מותר ללמוד בביה״כ להיות צנוע מאימת המלך
 מה״מ הקב״ה שנמצא בכל מקום דלית אתר פנוי מיני׳ כנ״ל וזה מביא לידי שתיקה והודאה

 בהשגחת הבורא ית׳ בעצמו כנ״ל:
 אביי מרביא לי׳ אימי׳ אימרא למיעל בהדי׳ לביה״כ. ולרביא לי׳ גדיא. שעיר בשעיר מיתנף-
 לפי דרכנו נפרש שהוא ג״כ בדרך משל ומליצה. אימי׳ היא בינתו כמ״ש אס לבנים
 תקרא. או אפשר שאימי׳ ממש למדתו. אימרא הוא מדת רחמנות דקול הכבשים הוא קול
 בכי והתעוררות רחמים . ולכן נקראו ישראל צאן קדשים . ור״ל שהי׳ מרגיל א״ע בהפנותו*
 לעורר רחמים על נפשו . ומקשה הגמרא ולרביא לי׳ גדיא ר״ל ירגיל א״ע לעמוד בבת
 הנצחון כשעיר בעל קרניס. דעזים עזין הן ומסגי ברישא. ומשני שעיר בשעיר מיחלף. ר״ל
 אס יעמוד בכת הנצחון נגד היצה״ר יעמוד גס הוא נגדו בתגבורח. ואלמלא הקב״ה עוזרו
 אין יכול לו לכן צריך להתעוררות רחמים. וזהו שפירש״י דגס שד של ביה״כ דומה לשעיר.
 פי, דביה״כ הוא ג״כ ענין גבורה דכל דבר שצריך להתחלק מיסודו וחיבורו אינו אלא
 בגבורה. ולכן גס מהאי טעמא נקרא גבורות גשמים. ולכך כח הטומאה הנמצא בביה״כ הוא
 מגמרות. ולכן נקרא שעיר. דשעיר מורה על גבורות, כמו אדום הן עשו אחי איש שעיר •

 ולזאת צריך דוקא התעוררות רחמים :
 רבא מקמי דהוה רישא מקרקשא לי׳ בת רב חסדא אמגוזא בלקנא . פירש״י נותנת אגוז
 בספל של נחושת ומקרקשא בו מבית והוא נפנה כנגדה מבחוץ עכ״ל . וצריך להבין
 למאי הי׳ נצרך דוקא אגוז בספל של נחושת, ולא הי׳ די לקרקש על טבלא ביד או במקל
 להשמיע קול. ועוד קשה הא לעיל אמרינן קבלה דביה״כ שתיקותא. ורש״י כתב לעיל בדה
 צנוע דמתוך שמתנהג בנחת ובשתיקה אין הנחשים מרגישים בו ואף המזיקין חסין עליו .
 ודוחק לומר דמבית שרי להשמיע קול. דהא מ״מ כיון שנשמע הקול בביה״כ ירגישו הנחשים
 ולא יחוסו המזיקין. ועוד קשה סיום המאמר כאן בגמרא בתר דהוה רישא עבדא לי׳ כוותא,
 ומנחא ידא ארישי׳. דמלבד שהדבר יוצא מגדר דרך את תיקשי ומה עשה בעת שהיתה בנדותה
 הא אז לא הניחה ידה על רישי׳. לכך נ׳׳ל לפרש שהוא ג״כ בדרך משל ומליצה דהנה בת
 ר״ח ידוע שגם בעת שהיתה חינוקח נצנצה בה רוח הקודש בעת ששאלה אביה על רמי בר
 חמא ורבא למי מבקשת להנשא. והשיבה לשניהם. וענה רבא ואנא אבתרי׳ וכן היה . וזהו
 המאמר כאן רבא מקמי דהוה רישא והי׳ מחיירא פן יפול ח״ו בשום חטא בהיוחו בביה״כ
 בלא הרהור בד״ת היתה עוזרת לו בת ר״ח בצדקחה והווח מקרקשא לי׳ אמגוזא בלקנא .
 ר״ל שהראתו לדעת שישראל נמשלו לאגוז כמ׳׳ש אל גנת אגוז ירדתי וגו׳. וכמו האגוז אינו
 משמיע הול בכלי של נחושת אס לא כשיש עליו הקליפה הקשה . אבל הפרי בעצמה אם
 יגלגלה כל היום בספל נחושת לא ישמע שום ק1ל. כך ישראל הגוף שלהם שבא מצד הנחש
 בתאוות לא יפעול שוס התפעלות ורושם ע״י הנשמה הנמשלה לאגוז אס לא שיש עליו

 הקליפה הקשה ר״ל ערלת הלב . והמסחר חטאה הוא. דזהו סימן שלא נימול ערלת לבו.
 וכשהבינו בת ר״ח ענין זה וידע שכל דבריה דברי אלהים חיים. לכך פעלה ברבא שלא יפחד
 ולבתר דהוה רישא. וקי״ל אין ארס עולה לגדולה אא״כ מוחלין לו על כל עוונותיו(סנהדרין
 דף י״ד.) אז לא היה מתיירא עוד מהרהורים רעים. ומימ היה מתיירא מהרהור במקריים
 וטבעיים שאינם מכוונים עם שלימות הבורא. לכך עבדא לי׳ כוזתא. ר״ל שפעלה בלבו חלון.
 והוא מ״ד מה דאיתא לעיל אל יתפלל ארס אלא בבית שיש בו חלונות. דכתיב משגיח מן
 ־מחלונות מצין מן החרכים. ר׳ל בית הוא לב האדם כמ״ש בחכמה יבנה בית. ובלב כל תכס

 לב



 פשר כרכות פיט אגדתא
 מי חכמה. ותלונות הם לראות על ידיהם דבר העומד לנגדו כמו שהוא הדבר כשלימות ־לב נתחי

 ח* פנים. וכך האדם אס מתפלל בלב שלם ומתבונן כשלימות הבורא אזי גס הקב״ה
 משגיח עליו מן החלונות למלא שלימותו. אבל אס לב האדם אטומה ורק איזו סדקים נמצאים
 בלבו שהם הרהורי תשובה ופותח רק כחודה של מחט אז גס הקב״ה מצין עליו מן החרכים
 .כלומר שלא בשלימות . כמו האדם המצין בסדק . וזהו דבת ר״ח בצדקתה פעלה בו תלון
 בלבו שיוכ, להשיג שלימות הבורא . ומנחא ידא ארישי׳, כלומר שהסכימו והבינו ברמיזות
 ידה. דברמיזות היד יש שכל עמוק מה שאין הפה יכול לדבר. ופעלה בו עומק החכמה
 חלקית. ולכן לא מחל רבא לבר הדיא על כרתי׳ דר״ח. מפני שהיתה מוספת בו חכמה

 ודעת אלקי :
 [ע״ב! תניא בן עזאי אומר על כל משכב שכב חון מן הקרקע, על כל מושב שב חון מן הקורה
 ופירש״, פמא תפזל, ועל מ״ש על כל משכב שכבלאפי׳ כלום. ונלע״ד לפרש דה״ק
 שילך האדם בדרך המיצוע, היינו שלא ישפיל עצמו יותר מראי להיות כקרקע הנידושה ולמרמס
 |תתת כסות רגלי הכל. ואל תתמה ממאי דאמרינן בסוף המשלה אלהי נצור כוי ונפשי כעפר
 לכל תהיה. והיא תפלת מר ברי׳ דר״ה לעיל (דףי״ז). הא פי׳ בתוס׳ שם דה״ק מה עפר
 ואינו מקבל כליה לעולם כן יהי רצון שזרעי לא יכלה לעולם. כמ׳׳ש והיה זרעך כעפר האח
 טכ׳׳ל. ומהרש״א סי׳ דקאי אדלעיל שלא יחושו עלי כלל אלא שאהיה נחשב בעיניהם כעפר ולא
 ,יקללו אותיעכ״ל. הרי דלאניחא להו לתוס׳ ולמהרש׳׳א לפרש שאחשב בעיני כעפר לכל. והא
 ז־תנן באבות והוי שפל רוח בפני כל אדם, הוא שלא יתגאה על שום אדם, אבל להשפיל עצמו
 ולגמרי להחשב כעפר לכל ג״כ אינו נכון. וז״ש על כל משכב שכב כלומר הוי שפל רות בפני
 כל אדם וחשוב עצמך מושכב תחת כולם. חון מן הקרקע כלומר מ״מ לא תחשוב עצמך כקרקע
 לגמרי דהאדס צריך להיות ויגבה לבו בדרכי ה׳ ולא להיות כקרקע הדומם. ואמר עוד על
 יכל מושב שב. כלומר אס יושיבוך לראש תשב, חון מן הקורה כלומר אס יהי׳ ישיבתך נשענת
 י על אנשים כאלה החשובים כמו קורה שהיא גם היא נשענת על כותלי הבית. ואס ימוסו
 כותלי הבית תפול הקורה כך אם אותם האנשים התומכים בידך גס הס צריכים משענת
 שיתמכו בידיהם, ואם תמוט משענתם גם אתה תמוט ותםול לא תשען עליהם. ובדרך כלל
 קאמר לה דלא ישען על שוס אדם כמ״ש אל תבטחו כו׳ בבן אדם שאין לו תפועה, סי׳ שגם

 תשועתו לעצמו אין בידו. אלא אשרי כו׳ שברו על ה׳ אלהיו שבידו הכל :
 *מר שמואל שינה בעמוד השחר כאסטמא לפרזלא יציאה בעמוד השחר כאסטמא לסרזלא.
 ופי׳ מהרש״א בשם רב האי גאון וז״ל ובערוך לסי ששינה של שחרית נעימה מאד
 כללוהו עם דברים שמוציאין את האדם מן העולם כו׳ שלא ילמד א״ע בכך אבל בעמוד
 1 השחר מותר עכ״ל. ואין הלשון משמע כן דכאן משמע שהשינה בעמוד השחר דבר הכרח הוא
 י או לכל הפחות דבר הצורך לבריאת הגוף ולא סגי בזהדמותר לבד. ולאו לענין היתרקאמר
 נה כלל. לכך נלע״ד דבדרך משל ומליצה קאמר לה דנעמוד השחר שהוא זמן המחבר לילה
 ויום. וכמו עמוד המחבר העליה עם הקרקע, ושחר הוא שחרורים שקודם אור היום ונקרא
 בזוה״ק קדרוחא דצסרא. ובזמן ההוא ההכרח הוא לשינה ויציאה, והנמשל הוא לזמן סוף
 הגלות, והוא כמ״ש למנצח על אילת השחר ודרשו חז״ל דקאי על אסתר ועל כנסת ישראל בימי
 המן. וכימה באילה ובשחר לרש על נ׳ דברים מה אילה רחעה צר וכשטרעתלילד הקב״ה
 מזמין לה נחש ונושכה ברחמה ותלד, הרי דהנחש הוא הגורם הלידה אע״ס שכוונתו ופעולתו
 היא רק רע, כך ישראל היו מתקשים לילד תשובה ומע״ש עד שבא המן והכריחם לכך, וכמו
 השחר שהוא הזמן של סוף הלילה ותחלת היום, גמר החושך והתחלת האור, כן הי׳ הזמן
 ההוא לישראל. והכא נמי דכוותי׳ בזמן סון< גלות אדום'שהחושך כמו קודם אור היום כפול
 ומטפל, ואח״כ מאיר פני המזרח ונצרך ל$נול ולצפות לאור היום. וכדאיתא בסוף יבמות
 בל גל וגל שעבר עלי נעניתי לו ראשי. וז״ש שמואל שינה בעמוד השחר, כלומר בסוף הגלות
 החשוד ההכרח להיות כישן ולסבול הפל. יציאה בעמוד השחר ט׳ התשובה והפנוס מהפסולת

 שבנפש בעת ההיא הוא דבר המוכרח כאסטמא לסרזלא :
 .בר קסרא הוה מזבין מילי בדינרי עד דכסנת אכול עד רצחית שתי עד דרסח קדרך שפוך
ץ קריא ברומי בר פזבין תאיני תאיני ראבוך זבון. לפי פשוטו אינם מובנים הדברים  יןינ
 שיחשבו נ, ברים יקרים לסזדבן בדנרי. דאפי׳ תינוקות יודעים אותם. ונלע״דשסכל הואפ״ד
 w ומכנה׳ *ומה שסמי הוה מיזבין מילי בדינרי כוונתו שהי׳ אומר דברים השייכים בין אדם
 >פקו0 והם השוים דינרים. דמה שקל הוא סלע כלשון הגמרא כדתרגס אונקלוס על מחצית

 השקל
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 השקל סלגות סלעא/ והסלע הוא ר׳ דינרין נמצא דמחציתהשקל הוא ב׳ דינרים. והכוונה במחצית־
 השקל כתבו המפרשים להבינך בינה שכל א׳ מישראל אינו שלם אם לא ע״י חנירו המשלימו
 כמו העשיר נעשה שלם בנדיבת לבו ע״י העני והעני נעשה שלס בעבודת ה׳ ע״י העשיר
 המתזיקו ותומכו. לכך נותנים מחצית השקל כדי שידעו דדוקא ע״י ב׳ אנשים נעשה שקל שלם.

ggpvpv והנה מצות שבין אדם לחבירו יש בהם בכל אחת שתי פעולות טובות קיום רצון ה׳ 
 נפש חבירה ולכן במצוח שבין אדם לחבירו תנן אלו דברים שאדס אוכל סירותיהם בעוה״ז־
 והקרן קיימת לו לעוה״ב, כדפירשתי במאמר אגרא דפרקא רהטא ע״ש, וכיון דמצות שבין
 אדם לחבירו נחשבים במחצית השקל שהוא ב׳ דינרים א״כ המצות סבין אדם למקוס שאין
 בהם אלא מצוה אחת קיום רצונו ית׳ נחשבים לדינריס כל מצוה בדינר. וז״פ בר קסרא הוה
 מיזבין מילי בדינרי לרמז שהדברים הם הנוגעים בין אדם למקום, או אפשר לומר דכוונתו
 מיזבין מילי בדינרי, לומר שלא אמר רק המשלים והעלים הנמשל והמכוון. וזהו ששוה רק
 דינר א׳, והוא דענין מחצית השקל הוא ג״כ בזמן הבית בין אדם למקום דהי׳ צורך גבוה/
 וא״כ הדבר שבין אדם למקום הוא נחשב בב, דינרים ומחצית הדבר הוא רק דינר א׳. ועל
 דרך שאמרו ז״ל במגילה (דף י״ח) מלה בסלע משתוקא בתרין, ופי׳ משתוקא אינו שתיקה
 אלא לשתוק בחצי הדבור, ור״ל מלה בסלע אס האדם מדבר דבר השוה סלע משתוקא בתרין
 השתיקה בזה כלומר הכוונה הנעלמה הרצופה בדבר זה שוה שני סלעים, וא״כ כיון דהמכוון
 שהוא הדבר הנוגע בין אדם למקום שוה ב׳ דינרים לפי׳ז המשל לבד בלא הנמשל אינו שוה

 אלא דינר א׳. ואמר מה הם המשלים עד דכפנתאכול עד דצחיתשתי, הנמשל לזה הואדהנהן
 בכל יום ויום בת קול יוצאת ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שוט \
 בניס שובבים. ואס לחשך אדם לומר מי שמע הבת קול הזה, אמור לו מי שלבו כוקסו בכלי
 יום שומע הב״ק. דבכל יום נכנסין בלבות בני האדם נקיפת הלב והרהורי תשובה. ומצרי
 שהנפש מרגשת הרעבון ללחם התורה י שנאמר לכו לחמו בלחמי, והצמאון למיס התשובה לקרר
 את הלב מחום התאוות, נחלש לבו בשעה זו והיא היא הכ״ק. אבל האדם אינו מרגיש בתשוקת
 וצמאון הנפש, ונדמה לו חולשת לבו לרעבון או לצמאון הגוף, וז״ש בר קפרא עד דכםנת
 אכול אס תרגיש רעבון אכול לחם שהנשמה ניזונית בו והוא לחם התורה, עד דצחית שתי, אם
 תרגיש צמאון למוד דברי מושר ואגדה המשולים למים שמקררים את חום תאוות הלב. ואמר•
 עוד עד דרתחא קדרך שפוך. ופירש״י משל הוא כשאתה צריך לנקביך שפוך ואל תשהה אותו

 עכ״ל . ולפי דרכנו יתפרש דה״ק שלא תמתין בעשיית תשובה עד ימי הזקנה שיתקררו \
 דמיך. אלא בעודך בכחך וברתיחות הדמים תעשה תשובה. דדוקא תשובה זו מועלת מאד. 1
 כמ״ש אשרי איש ירא את ה׳. כלומר אשרי מי שהוא ירא את ה׳ כשהוא איש בכ, כחיו .
 ואמר עוד קרנא קריא ברומי בר מיזבין תאיני תאיני דאבוך זבון. ופירש יי אם תשמע קול
 קרן ברומי הוא שימן למבקשי תאינים לקנות כר אם אין אביך בבית הזהר אתה בני למכור
 תאיניו בעוד שיש תובעים עכ״ל . ונלע״ד הכוונה בזה כשתשמע קול קרן מלחמה ברומי

 שהיא המטרפולין לכל הארצות שבח״ל, והוא סימן למבקשי מותרות ותענוגים לכן אינם \
 שבעים בארצם כי אם מבקשים כל אחד לכבוש ממלכות וארצות לא להם, והוא משל
 התאנים שהם מותרות תענוג ועידון ואינם כלחם המשקיע רעבון איש אלא רדיפת תענוגים
 אם גם שבעים בלחם. ואז הוא הסימן כי פקד ה׳ את עמו לגאלם. לכן מסכסך מצרים
 במצרים. ולכן איעצך אם בר מיזבין תאיני. כלומר אס יש לך בלבך גס אתה תאוות למותרות
 ותענוגים כנ׳יל אליבא דמ״ד אילן שאכל ממנו אדה׳׳ר תאינה הי׳ וכדסירשתי לעיל במאמר
 יצה״ר דומה לזבוב ע״ש . ואס אין אביך בבית. אייך הוא חכמה ובית היא הלב. ור״ל אם
 אין חכמה בלבך אל תמתין עד עת ומלאה הארץ דעה את ה/ אלח תאיני אבוך זיון,
 שתאוות ורדיפות המותרות שבשכלך הנבערה גרש. בעוד שיש תובעים. כלומד יעוד שאנשי
 המלחמה תובעים מותרות ותענוגים. כי את״כ כשיהיה ומלאה האר; דעה את ה׳ צא יועילו
 לך תשובה ומע״ט שתעשה אז . ודייל . והוא על דרך מ״ש האכשיך הקדוש מסורה שיש
 בתנ״ך ששה פעמים חמש תיבות רצופות בנות שתי אותיות. ואלו הן. נח את שם את
 חם . כי גם זה לך בן . כי יד ע ל כס יה . על כן לא בא אל שולחן המלך.
 גס לי גס לך לא יהיה. אין זה כי אס רע לב . ופי׳ החלשיך ז׳ייל שהוא ויכוח
 היצה״ר עס היצ״ט . דהיצה״ר מסית את האדם ואומר לו. נ ח את שם את חם. כלומר
 עשה נחת רוח גם להיצ״ט גס להיצה״ר . וכי תימא מה הנאה יש לנפש מהיצה׳יר . ע״ז
 אענך כי גם זה לך בן. כלומר ני גס העבירות יחשבו למצות כשתעשה תשובה דאז יהיג

 הזדונות
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 :הזדונות ״כזכיות . וכי תימא מי יאמר שתוכל לעשות תשובה אפרי נפלו כיד היצה״ר .
 ע״ז אענך כי יד על כס יה מלחמה לה׳ בעמלק כלומר הא כשתהי׳ הגאולה השלימה
 ואת רוח הטומאה יעביר מן האר: הלא אז יהי׳ לך בנקל לעשות תשובה . וע״ז משיבו
 היצי׳ט על כן לא בא אל שולחן המלך, כלומר המחכה לעשות תשובה אז אחר הגאולה
 הוא צא יבא אל שולחן המלך העליון. כשמוע היצה״ר דבר זה מסית את האדם בדרך אחר
 ואומר ליצה״ט גם לי גס לך לא יהיה האדם. כלומר לא יעשה עבירות וגם לא יעשה מצות.

 ע״ז משיבו היצ״ט אין ז ה כ י א ם ר ע ל ב . וזהו ג״כ לדעתי כוונת בר קפרא:
 קלז ואסר להרגך ותחס עליך ואמר ואמרתי מיבעיא לי׳ ותחם וחשתי מעעיא לי׳ א״ר
 אלעזר א״ל דוד לשאול מן התורה רודף אתה אלא צניעות שהיתה בך חסה
 עליך . ומאי צניעותא כו׳ להסך אר״א מלמד שסיכך עצמו כסוכה. ופירש״י שסיכך רגליו
 בבגדיו ועשה סוכה. עכ״ל. ולכאורה היאך שייך לומר שניצול נג׳׳י צניעות מיד בעל בחירה .
 והא לעיל א״ר תנחום כל הצנוע בביה״כ ניצול מן הנחשים ומן העקרבים ומן המזיקין ולא
 השיב נמי מן הלסטיס. אלמא דלגבי בעל בחירה אינה מצלת . וי״ל דבאמת לא שאני לן
 בין בעל בחירה ובין היכא דשכיח היזקא אפי׳ אינו בעל בחירה. וכיון דצניעות מצלת אפי׳
 היכא דשכיח היזקא כגון במקום שמצויין נחשים ומזיקין מצלת אפי׳ מבעל בחירה, תדע
 דבכל מקום שמקשה הגמרא והא״ר אלעזר שלוחי מציה אינן ניזוקין משני היכא דשכיח
 היזקא שאני ולא משני בעל בחירה שאני. ולפ׳יז נימא דהא דלא חשיב ר׳ תנחום מן הליסטים
 דליסטיס נכללו בכלל מזיקין דחשיב . וזהו שא׳יל דוד לשאול אל תאמר בלבבך בצדקתך
 ניצלת. לא כן, אלא מן התורה רודף אתה . ורק הצניעות שבך חסה עליך . ועודאסשר
 לפרש דכך א״ל דוד מתחלה נכנסתי אחריך להרגך דמן התורה רודף אתה . רק הנניעומ
 שהיתה בך חסה עליך דבזה שהיו בידיך נגררים על הארץ כשסיככת אותי בהם הייתי
 יכול לעשות בחינה בכרתי כנף מעילך. וכיון שהכה לבבי אותי ידעתי בבירור שעוד לא הגיע
 עתך למות. ואותי יציל ה׳. כי אין מלכות נוגעת בחברתה אפי׳ כמלא נימא . והא דיליף
 לה ר׳ אלעזר שהי׳ צניעות בשאול מלהסך ודרש מלמד שסיכך עצמו כסוכה, ולא סגי לי׳ במאי
 דתנא גדר לפנים מגדר ומערה לפנים ממערה . י״ל דמהתס אין ראי׳ דאפשר שכך נזדמן
 לו המקום. והכתוב מספר איך הי׳ יכול דוד לילך לשם ולא ראוהו אנשי שאול לכך כתב
 שהיו גדרות צאן ומערה. לכך הוכרח ר׳ אלעזר 1ללמוד זה מלהסך כדרשתו וזה מורה בודאי

גי ד :! יי י ?2*?£ ״?שיל ת ל י י ק . ת י ס  קלה אש ה׳ הסיתך ביאר״אאיל הקכ״ה לייי מ
 שאפי׳ תינוקות של בית רבן יודעיןאותו שנאמר כי תשא את ראש כו׳ ונתנו איש
 כפר נפשו. מיד ויעמוד שטן כו׳ וכיון דמגינהו לא שקל מינייהו כופר כוי. רבים מפרשים
 מתלבטים בזה מאי שייכות הם להדדי הסתה זו עס הסתה זו . ומאי היא מדה כנגד מדה
 שבשביל שקרא לי־ משית ינשל בדי־ שאפי׳ תינוקות של בית רבן יודעין אותו. ומפרשים
 בפנינים שוגים. ולי העני נראה לפרש בהקדיס להבין מחי דאמר דוד חס ה׳ הסיתך בי
 ירח מנחה . מהו מנחה דקאמר ולא קאמר קטרת או סתם קרבן. לכך צריך לפרש תחנה
 מנין קרבן עולה ויורד. דהעשיר מביא על חטאתי כשבה או שעירה לאפם, ואס לא תגיע
 ידו די שה מקריב שתי תורים או שני בני יונה. ובדלי דלות מביא קרבן מנחה. והוא דחטא
 העשיר מה שלא בנמצא בעני הוא העדר הרחמנות. דהעני יש בו מדת רחמנות אך אין
 בידו מה ניתן כמ״ש יש רוצה ואין לו . ולכן העשיר מביא לאשמו כשבה לתקן את נפשי
 ולמלאותה במדת הרחמנות. דכשי ענינו רחמנות דקול הכבשים הוא קול רחמנות וכשיתקן
 .פגמו זה ינצל מכל חטא. והעני יש בו חטא מה שאין בעשיר, גזל, אונאה וכחש. דעניותו
 גורמת לו לידי אלו . ולכן מביא על דרבנו תורים או בני יונה השונאים בטבעם דבר שאינו
 שלהם . והדל לגמרי דל הדלים שאין כידו מה לפרוט ולא שום עםק מה לכחש או לגזול. יש
 בו חטא שנאת חנם ופירוד הלבבות ששונא את העשיר ומתקנא בו. והקנאה והשנאה מסתעפים
 מן גחוה שהוא חושב שגס הוא ראוי להיות עשיר לפי חכמתו ולפי מעשיו. והנאוה מסתעף
 מכסילות זףחכם לא יתגאה כלל. והנס בחטא עה״ד איכא למ״ד דעה״ד הטה היה. והוא
 דהנחש נא אל האדם טרם היה לו דעת לדעת כי הגאוה היא כסילות ופתיות ויסיתהו
 לגאוה. והייתם כאלהיס יודעי טוב ורע, והגאוה גרמה פירוד הלבבות והרג קין את הב:.
 והקב ה לו..נמתי אכול עה״ד שהיא החעה כמו שהיא, מחמת שהחטים מצד גסותם אינם
 •גמ-בקים יח, להיות לאחדים עד שיטחנו אותם לקמח . ולכן חטים או שארי גרעינים

 יבשים



 פשר ברבות פ״ט אגדתא־ מ
 יבשים אינם אלא מאכל בהמה, אבל האדם שיכול וצריך להיות נאמדות עם חיית מאכלו
 פת הנעשה מקמח, וזהו אס אין קמח אין תורה, ר״לאם אין בו דעת לעחוןמדותיו ולהיות
 באחדות עם תכירו אין תורה דאין עני אלא בדעת . ואין עני אלא בתורה . אבל העני
 החסר דעה ומתגאה ומתקנא והוא משלשה שהקב״ה שונאן, דל גאה, ולכן קרמו ג״כ לתקן
 חטאו להביא מנחה מקמח בלול בשמן . דכמו הקמח מתבולל היטב בשמן כך הלבבות
 מתאחדות היטב ע״י חכמה המשולה לשמן . וזהו שאמר דוד אס ה׳ הסיתך בי לסירוד
 הלבבות ולקנאה ירח מנחה שהיא קרבן העני לגמרי מדעת המתגאה ומתקנא. כלומר מחוייב
 •אתה להביא קרבן מנחה שאתה הוא עני לגמרי בדעת. ע״ז א״ל הקב׳׳ה מסית קרית לי
 שאני כמו הנחש חלילה להסית ולעשות פירוד הלבבות ולהפיל את האדם בגאוה וכסילות .
 חייך שאני מכשילך בדבר שאפי׳ תינוקות של בית רבן יודעין אותו, כלומר שיחסר לך אפי׳
 דעת התינוקות, והוא בענין נתינת כפר . דענין הכפר נפש הוא מפני שמונין את ישראל
 לדעת מספר הריבוי שלהם . והריבוי הוא היפוך האחדות, דבמספר אחד אין בו ריבו/
 וישראל גוי אחד בארן. לכן נצרך שיחנו כפר נפשם מחצית השקל, בכדי שעי״ז ידעו ויזכרו
 שאין שם ישראל עליהם בלתי אם הס גוי אחד באחדות, כמו שמחצית השקל אינה מטבע
 שלימה להקרא בשם שלם, אס לא בהצטרף שני חצאי שקל אז הם יחד מטבע שלימה בשם
 שלם שהוא שקל. אבל כשלא יתנו כופר מיד מוצא מדת הדין מקום לקטרג על ישראל על

 פירוד הלבבות. וזהו מדה כנגד מדה כלפי מה שאמר דוד:
 .קמב[דף ס׳׳ג'] תניא כו׳א״רהונא בר ברכי׳ משום ר״א הקסר כל המשתף שם שמים בצערו
 כופלין לו פרנסתו ופירש״י שמברך על הרעה ברוך דיין האמת. א׳׳כ
 שמבקש רחמים מלפניו עכי׳ל. ומהרש״א הקשה על פירש״י דאין לשון המשתף מפמע כן .
 לכך פי׳ דהוא ע״פ מ״ש עמו אנכי בצרה, והיינו שמתפלל שיעשה למען שמו שהוא עמנו
 בצרה כו׳ עכ״ל. ולענד״נ ־כוונת רש״י ז״ל הוא ג״כ כמו פפי׳מהרש״א . אלא דרש״י מפרש
 מהו המדה מגד מדה בהא דכופלין לו פרנסתו בשכר שמשתף םס שמיס בצערו. ולכן פי׳
 דהמשתף שם שמיס בצערו מצטער משני דברים א׳ מעצם הדין והרע שאירע לו וכ׳ על מה
 שמעשיו גרמו לו זאת, דבזה גרס למעלה ג״כ צער בכפלים. כמו אב המיסר את בנו
 במכות, הלא ידאב לב האב בקרבו על שני הדברים א׳ על ייסורי הבן וב׳ על רוע מעללי
 הבן שהביאהו לידי כך. כן הקבי׳ה מצטער כביכול ג״כ ביסודי ישראל על אלה שני הדברים.
 והנה כמו הבן המיוסר מאביו אם יודה לאביו ויבטיחו לעזוב דרכו הרע ויאמר לפניו שלא
 על המכות ידאב לבו, דזה מניע לו בדין אמת רק ע״ז ידוה לבו על אשר ציער והקניט
 את אייו. הלא אז ישמח האב בכפלים . א׳ מבטחונו שלא יוסיף הכן להרשיע עוד, וב׳
 שלא יוסיף עוד להכותו . ומני אז יוסיף לו האב כפלים אהבה . כך האדם אם יודה לה׳
 שהוא דיין האמת רק שמצטער על מעלליו ועל מה שהקניע את בוראו. א״נ שמבקש רחמים
 מלפניו, כלומר שאינו מבקש אלא רחמים וחנינה לפנים משורת הדין, אזי גורם בזה למעלה
 שמחה בכפלים. ומתוסף לו אהבת ה׳ בכפלים וכופלין לו פרנסתו. ר״ש ב״נ אמר סרנסתו
 מעופפת לו כצפור כו׳ . ושי׳ מהרש״א שהצפור מחמת עפיפתו מצויין לו מזונותיו בכל
 עת ענ״צ. ור״ל דהמשתף שם שמיס בצערו הוא בעשותו תשובה כדפירשתי, והבעל תשובה
 אינו עומד במקומו ואינו הולך במדרגות כמו הצדיק אלא הוא מדלג שור למעלה במקום
 שאין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. שהוא למעלה מגדר מקום . לכן מצוי לו פרנסתו בכל
 עת מלמעלה מהזמן והמקום . וכמשל הצפוד שמחמת עפיפתו משיג פרנסתו בכל עת ובכל
 מקום . ולא כמו שארי בע״ח שאינם מעופפים שבאם לא ישיגו מזונותיהם בזמן ההוא באותו
 מקום שנמצאו שם אינם יכולים להשיג ממקום אחר באותו זמן. והיינו משוס שעמידתם
 והילוכם הוא בהדרגה במקום ובזמן . אבל הצפוד בעפיפתו יוכל להמצא בזמן א׳ במקומות

 רבים וד״ל :

 וכזה



 פשר ברכות פ״ט אגדתא
 זבזה ניחא לשון הכתוב ודבר ה׳ אל משה פטם אל פנים. כלומר שדברה׳ אל משה משפט
 ההלכה מלמעלה פני ה׳ כמו שהיא יכולה להתקבל אל פניס של משה למטה כמו שהוא בזה

 העולם הגשמיי :
 קטה ועוד פחח ר״י בכבוד התורה ודרש הסכת ושמע ישראל היום הזה וגו׳ וכי אותו היום
 נתנה תורה לישראל והלא אותו יום סוף ארבעים שנה היה אלא ללמדך שחביבה
 תורה על לומדה כיוס שנתנה מהר סיני. א״ר תנחום כו׳ תדע שהרי אדם קורא ק׳יש שחרית
 וערבית וערב אחד לא קרא דומה כמי שלא קרא ק״ש מעולם. ולכאורה מאי ראי׳ היא זו
 מק״ש לתורה. הא גדול הקורא ק״ש בעונתה יותר מת״ת. ועוד דמני׳ל הא. וערבך ערבא
 .צריך ולא הביא על ק׳יש גופא שום ראי׳. לכך נלע״ד לפרש דהנה ענין ק׳יש הוא קבלת עול
 מלכות שמיס. וכיון דלא קרא ק״ש ערב א׳ במזיד דומה כמי שאינו רוצה לקבל עליו עומ״ש
 והמורד במלכות דומה בודאי כמי שלא קבל עליו מלכותו מעולם וגרוע ממנו. והסברא
 נותנת כך ואין צריךע״ז שוס ראי׳ . וא״כ שסיר מביא ראי׳ דהתורה צריכה להיות חביבה
 על לומדה בכל יום כמו שנתנה ביום זה מהר סיני . דהתורה היא הוראת משפטי המלך
 וחוקיו . ואם אינה חביבה עליו ביום שלומדה כיוס שנתנה מהר סיני אלא כמו המספר
 סיפורי מעשיות מה שצוה הקבי׳ה לפנים לישראל הרי הוא כמורד במלכות . והלומד התורה
 בחביבות ומקבל עליו לעשות כיום קבלתה בהר סיני מקבל עליו עול מלכות שמיס כמו אז :
 הסכת עשו כתות כתות ועסקו בתורה. ופירש״י דרש הס כמו עשו. ולכאורה בתיבת הס
 אין שוס משמעות עשיה . אדרבה הס פירושו שתוק . ואפשר לומר שאותיות הס
 מתחלפות באותיות ע״ש, דה׳ ועי הם מאותיות אהח״ע ממוצא הגרון וס׳ וש׳ הם מאותיות
 זסשרץ ממוצא השיניס . לכן מתחלפות. מ״מ הוא דוחק דאין כאן רק שתי אותיות מפעל
 עשה, ומנ״ל לדרוש עשו . ועוד צריך להבין מנ׳׳ל להוציא המקרא מפשוטו ולדרוש הם כת
 עשו כתות כתות . לכך נלע״ד דקשה לי׳ דהתרגוס מתרגם הסכת אצית וכן פירש״י. ולכאורה
 משמע דהתרגום פי׳ שהוא מלשון סכיה כמו יסכה שאמרו דיל שסכתה ברוה״ק, והוא כמו
 ראה. ולכן תרגם אצית שפירושו להיות ציית ולקבל כמו דבר הנראה לעין . א׳יכ תיקשי
 למאי אמר עוד ושמע, הא כיון שיראו בעיניהם לא יכחד הדבר בודאי, והדבר הנשמע אפשר
 להכחד, לכךדרישהסכת עשו כתות. כלומר שלא ידברו כולם אלא שיעשו כתות ואחד ידבר
 והשאר ישתוקו וישמעו . וזהו שתרגם אונקלס ויונתן וכן סירש״י אצית, כלומר שיהיו כולם

 ציית לשמוע בקול אחד שזהו כת אחת :
 רמז א״ר אבין הלוי כל הדוחק את השעה השעה דוחקתו מאבשלום, וכל הנדחה מפני השעה
 השעה עומדת לו מדרבה ורב יוסף כוי, ופירש״י שעה עומדת לו נדחית מפניו.
 ומהרש״א פי׳ כל הדוחק את השעה כו׳ היינו דמזל שעה גורס וא״א לאדם לדחוק את המזל
 בכחו בחזקה אי לאו בסייעתא דשמיא, וכל הנדחה מפני השעה כמו ר׳ יוסף הדי השעה נדחית
 מפניו כו׳ עכ״ל. ולכאורה פירושם על שעה עומדת לו השעה נדחית מפניו הוא תמוה .
 דהא עומדת לאו היינו נדחית. דכיון שעומדת אינה נדחית. ועוד דשעה פירושו מזל הטוב
 ומאי מעליותא שנדחית מפניו. וגם הלשון בגמרא גופא אינו מובן דאמר כל הדוחק את
 השעה כוונתו שרוצה להתקרב מהר אל השעה הטובה ואמר השעה דוחקתו, הי׳ לו לומר השעה
 מדחהו. לכך נלע״ד לפרש דהנה אנו רואים בהגלגל החוזר בעולם. יש מי שמתעלה ומתעשר
 וההצלחה עומדת לו ולזרעו אחריו כמה דורות . ויש שעלייתו והצלחתו הוא שלא לזמן מרובה,
 ויש שעלייתו או ירידתו הם לאט לאט מעט מעט. ויש שעלייתו או ירידתו הס כזמן קצר
 ועד מרום המזל או עד דיוטא התחתונה. והכל תלוי כשטח המזל השר האדם עומד תחתיו,
 אס האדם העולה עומד באמצע המזל עלייתו ממשכת זמן ר3. וריבוי הזמן הוא לפי עדך
 רוחב שטח המזל, וכן היורד מאמצע המזל. והאדם העומד כקצה המזל כצידו עלייתו וירידתו
 אינן נמשכות ואינן נכרות. והעומד במיצוע המזל כשיפולו שבין קצהו התחתון למרום קצו
 עלייתו וירידתו ניכרות, וכמו למשל הר גדול ורחב ועגול מכל רוחותיו כמו קערה הפוכה .
 שיש בו צד העיגול הרחכ הרכה שהוא בתחתיתו ויש צד קצר מזה מה שהוא למעלה מתחתיתו
 ויש צד הקצר לגמרי והוא בראשו, והסובב את ההר בתחתיתו עלייתו וירידתו יומפךזמן רב,
 והסובבי למעלה מעט יומשך לפ״ע פחות זמן עלייתו וירידתו. והסובבו בקצה ההר למעלה
 נגמרי עץיסו וירידתו אינן נכרות כמעט ולא יומשך שום זמן כמעט. וזהו כל הדוחק את
̂וס פרצה לעלות בשעה אחת אל מדום המזל למלוך על ישראל ויעפיל לעלות  השעה כאבש
 אל ראש ההר • יישיאל הסכימו על ידו, והכריח את המזל ע; פי זכות של רבים פלאע״פ



 פשר ברכות פ״ט אגדתא מא
 דין צדק לכך ירד מההר כזמן קצר ונהרג. וזהו הפי׳ השעה דוחקתו כלומר דוחקתו לעלות
 למעלה גבוה עד מרום קצו בכדי שבשעה קלה ירד למסה . וכל הנדחה מפני השעה ,
 כלומר שמזלו שופע עליו מעצמו ממרום הצו והוא אינו רוצה לעלות כמו רב יוסף שאמרו
 לו כלדאי מלכת תרחין שנין׳ שיעלה לגדולה רק על זמן קצר . ולכן נדחה מפני השעה
 כלא יעמוד תחת המזל במרום קצו אלא בצידו או בתחתיתו . לכך עשרין ותרתין שנין
 שמלך רבה הי, מזלו שלרב יוסף בזה דאפי׳ אומנאלא קרא לביתי׳ דכל ב״ב היו בריאים.
 ואח״כ עלה למרום המזל ומלך הזמן הנקצב ע״ס המזל. וזהו הפי׳ השעה עומדת לו
 כלומר עומדת במקום אחד וממתנת עליו . ושפיר פירש״י שעה נדחיח מפניו כלומר
 אותה שעה שהי׳ לו לעלות אל מרום המזל נדחית מפניו ונשארה בצידו ולכן הי׳ הצלחתו

 זמן רב .
 ובהבי יתיישב שייכות כל המאמרים של ר׳ אבין הלוי בכאן להדדי . מאי דאמר עוד
 מי׳ד ט׳ ישגכך שם אלהי יעקב . אלהי יעקב ולא אלהי אברהם ויצחק מכאן לבעל
 הקורה שיכנס בעובי הקורה . וסירש״י יעקב אבינו סבל עול גידול בניס ט׳ עליו הדבר
 תלוי לזכות את ישראל. עכ״ל . ומהרש״א כתב ע״ז שהוא דחוק כף וניל לפרש דאלהי
 יעקב הוא מדתו של יעקב ישגבך ביום צרה דהיינו בעובי הקורה שהוא מקום כובד מ«או
 פכ׳׳ל . וכוונתו דמדתו של יעקב היא מדת הרחמים הממוצע בין החסד והדין. הוא המשל
 מעובי הקורה. דכמו שיש באילן השרשיס שהם דקים וכן הענפים הס דקים ואמצע האילן
 הוא עב, וכשנושא האילן בעל האילן עם עוזרים אחרים הדרך הוא שבעל האילן נכנס
 באמצע בעובי האילן והעוזרים נושאים בצדדיו הדקים בשרשים וענפים . כך מדת החסד
 הוא שורש כל המדות ונמשל לשרשי האילן . והגבורה והדין נמשל למנסי האילן הדקים .
 ומדת הרחמים הוא באמצע. וישראל אינם יכולים לקבל לא רוב חסד ולא רוב דין אלא
 רחמים . ועוד א״ר אבין הלוי כל הנהנה מסעודה שת״ח שרוי בתוכה כאלו נהנה מזיו
 השכינה. והוא כשיהי׳ העיקר הד״ת והסעודה הגשמיי טפל. בהיות הת״ח באמצע והוא
 העיקר . כמו שהי׳ משה באמצע ואהרן עם זקני ישראל מצד א׳ ויתרו קודם שנתגייר
 מצד ב׳ . וכולם חשבו לעיקר הד״ת לשמוע מסי משה אז היא הסעודה כמו זיו השכינה.
 הרי דהאמצעי הוא העיקר . ואמר עוד ר׳ אבין הנפטר מחבירו אל יאמר לו לך בשלום
 אלא לך לשלום. דפירושו עלה והצלח . והנפטר מן המת אל יאמר לו לך לשלום אלא לך
 בשלום . ופי׳ מהרש״א דפי׳ לשלום הוא שיצלח במעשיו בכ״מ בואו אבל אחרי המות בקבר
 אין שם מעשה שיצליח בו אלא שיבא צל אבותיו בשלום . עכת״ד. וכוונתו דהאדם בעודו
 בחיים צריך להלוך יום יום רק למעלה וזהו לשלום. אבל כיון שמת גמר כל הליכתו ועלה
 למרום קצו וזהו בשלום . והוא כענין השעה הנ״ל . וסי׳ שלום הוא האמצעי המחבר כל
 הדברים והעיקר . ולכך אמר עוד ר׳ אבין היוצא מב״ה ונכנס לביהמ״ד ועוסק בתורה
 זוכה להקביל פני השכינה . סי׳ דאז יהי׳ גמר ועיקר הליכתו. וע״ז אר״ח ב״א א״ר חית
 אין להם מנוחה לא בעוה״ז ולא בעוה״ב כו׳ כלומר שלא תימא שלאחר שגמר כל הליכותיו
 בחיים נשאר במוחו כאבן דומם אלא דגם פס הוא מהלך מחיל אל חיל. רק דמהלך בדרך
 שהיו הליכותיו בעוה״ז. וע״ז אר״א אר״ח תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם כו׳ כלומר
 הא דאמרינן לעיל שהחיים הולכים לשלום בכל מקום משמע שיש רוב שלום ופירש מהו

 הרוב שלום שהוא הת״ח העוסקים חמיד בבנינו של עולם שזהו רוב שלום:

 םליקא לה מסבת ברבות בס״ד.



 פשר שבת פא אגדתא
 יציאות השבת מדר! אי.

 א׳ [דף יי] רבה בר רי׳ה רמי פוזמקא ומצלי אמר הנון לקראת כר. רגא שדי גלימא
 ופכר ידי׳ ומצלי אמר כעבדא קמי מארי׳. לענ״ד היינו טעמייהו, דרבה
 בר ר״ה חשיב עצמו כבן לפני המקום כדכתיב בנים אתם כו׳ והי׳ עבודתו במדרגת בן
 להכי רמי פוזמקא בדרך תשיבות ואמר הטן כר, ורבא הי׳ עבודתו במדרגת עבד להט שדי
 גלימא כר ואמרכעבדא קמי מארי׳. ומשום הכי א״ר אשי חזינאלרב כהנא כי איכאצערא
 בעלמא שדי גלימא ט׳ אמר כעבדא בו׳ כי איכא שלמא לביש כוי אמר הכון כר דכי איכא
 צערא בעלמא מובן שהקב״ה מתנהג בעולמו במדרגת האדון עם עבדיו ומענישם על מעשיהם
 שמקצרים בעבודתו לכן עובד אז במדרגת עבד וכי איכא שלמא מובן שהקב״ה ממנהג עם

 בריותיו במדרגת האב עם בניו אזי הוא עובד ג״כ במדרגת בן:
 רבא חזיי׳ לרב המנונא דקא מאריך בצלותי׳ אמר מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה
 והוא סבר זמן תורה לחוד וזמן תפלה לחוד. ולכאורה איכהא דאמרינןהלואי יתפלל
 אדם כל היום, ור׳׳א דאמר גדולה תפלה יומר ממעיט יהי׳דלא כמאן.דהא לרבאצריך למעע
 במפלה ולרב המנונא זמן תפלה לחוד אבל לא כל היום. וגס לא היא העיקר. ונלע״ד לפרש
 בהקדים לפרש מפני מה נקרא מסלה חיי שעה דא״א לומר מפני הבקשות הגשמיים שבה
 דהא איכא בתפלה בקשות רוחניות כמו השיבנו סלח לנו ועוד ועוד דלאו חיי שעה הם. אלא
 דסירושו הוא מ״ד משל. יש לך אדם עשיר ויש לו מנוחה וכל מוב בביתו, הוא ישב כל היום
 בביתו, דמה חסר לו בביתו, ויש לך אדם שאין לו עושר ולא נכסים בביתו, ומוכרח להשכיר
 עצמו לעבודה על משך זמן ביום כדי שילך עם צרור כספו לביתו ושם בביתו ינוח וייסב לו,
 ויש לך אדם שיש לו אשהרעה בביתו ונושים הרבה איש כזה אין לו מנוחה אלא בעת עטרתו
 אצל אדונו, ומוב לו אם הי׳ יושב בבית אדוניו במלאכתו יומם ולילה. כך יש לך אדם שתורתו
 אומנתו, פי׳ כמו האומן שמרויח חיי נפשו באומנתו כן הואכל חייו ושעשועיו הוא רק בתורה,
 הוא סטור מתפלה, דמה חסר לו אס הוא מקושר בכל נפשו לבוראו בלא שוס עטרה רק
 בתענוג, ויש לך אדם שבכדי שיהי׳ תורתו לשמה ושגס גופו יסכים לעסק התורה נצרך
 לתפלה עקודם בכדי שע״י התפלה והעבודה יתקשר לבוראו, לזה יש לו זמן קבוע לתפלה.
 דנדמ לא התפלה היא עיקר חייו אלא שהיא הגורמת לעסק התורה שהיא עיקר חייו. וישלך
 אדם שבביתו שהיא גופו יש לו אשה רעה תאוות רעות ונושים הרבה מפריעים הרבה
 מעבודת ה׳, אשר גם בעת שלומד מורה תורתו היא למשל כמו חטי! רעים ולתים ויראת
 ה׳ שבקרט היא למשל כמו חמסין רעים שאינן נקיים שאין מועיל לו השיעור שאמר ד׳ל
 לקמן (דף ל״א) משל העירוב יראת ה׳ בתורה כמו קב חמעין בכור חטין, רזה השיעור הוא
 באם החטין והחמטין יבשים ונקיים הם. והוא על דרך זמן התפלה הנצרך לתורה, אבל אם
 החטין הס רעים ולחים שתורתו היא בפניות שונות. והחמטין שהם יראת ה׳ ותפלתו ג״כ
 אינן נקיים שאינן באמת לאמתו, או כמו המשל דלעיל באדם שאין לו שום מנוחה בביתו, דהיינו
 שגם תורתו אינה מועלת להכניע תאוותיו, על איש כזה נאמר הלואי יתפלל אדם כל היום,

 עד שישעבד גופו לעטרת בוראו ולגת:נג במילוי רצונו ית׳ :
 ר׳ ירמיהו הוה יתיב קמי דר״ז והוו עסקי בשמעתא נגה לצלויי והוה קא מסרהב ר׳ ירמיה
 קרי עלי׳ ר״ז מסיר אזנו ט׳ גם תפלתו תועבה. ולכאורה קשה הא גם רבא
 לא אמר לעיל רק רתפלה היא מיי שעה נגד התורה אבל לא שתקרא תועבה אם מנית
 ההורה בשביל התפלה, ודוחק לומר דרב המנונא היי עוסק אז בתפלה רק שלא הי׳ ממהר
 בתפלה בשביל תורה להט לא קרי תועבה ור״י דהוה מסיק בתורה וקא מסרהב בשביל
 התפלה להט קרי לתפלתו תועבה, דמאי שנא כיון דמ״מ זמן תפלה לחוד ונגה לצלויי אמאי
 קד* לתפלתו תועבה. לכך נ״ל דר״ז ור״י הוו עסקי בשמעתא פי׳ שעשו מהתורה עסק כמ״ש
 w בארח סי׳ מ״ז ס״ק א׳ דברכת התורה היא לעסוק בדית פי׳ לעסוק בה כדרך משא
 •״if• יי״ל שיהי׳ לו תועלת מעסק התורה כמו מעסק מו״מ. ועסק התורה היא שעל ידה
 >*< מחוברים להיית׳ רהיא הממוצע בינינו, כמ״שבזוה״ק ישראל ואורייתא וקובייה כולא
! באורייתא ואורייתא בקוב״ה. ועסק כזה מותר לעסוק קודם מושלם• א י ש ק ^ , ^ ^ 
י ״״ ימשך יהעסק רעבור זמן התפלה הא בעת ההיא היי תורתו אומנתו, דהי׳ לי £ 
^ דמסרהב לצלויי ניכר שעסק התורה אינה אומנתו דקלה היא בעיניו 5 / ״ , 
 גגל התפ,ה< והוא.עז למשל נאמן אחד בחכות אדוניו אם יניח עסק התנות וילך לבית הארון

 לעטר



 פשר שבתפ׳יא אגדתא מב
 לעבוד שם איזו עבודת האדון הלא יכעוס האדון על מאמן ויאמר לו מה לך לעבודה זו והלא עמדתו הוא כעםק
 שכל ישעי וחפצי וחיי תלויים בו שהיא החמת, כך האדם שתורתו אומנתו אסי׳ כשעה!ו, אס מגיח עסק התירה
 נשכיל תפלה לא שקובל גס תפלתו לרצון. וזהו שכתיב מסיר אזנו משמיע תורה. כלומר אם שומע התורה על

 דרו הסכת ושמע ישראל דאז התורה היא אומנתו, לכן גם תפלתו תועבה. שתיעה הוא בה ז

 כ כל דיין שדן דין אמת לאמתו מעלה עליו הנתיב כאלו נעשה שותף להקכ״ה במעשי בראשית. להכין התדמות
 הענינים הדין עם מעשי כראשית. הוא ע״פ מ״ש באמת רשכ״ג אומר על שלשה דבריס העולם קייס על
 הדין ועל האמת ועל הכלום. ודיל דאס יהי' הדין דין אמת יסתעף מזה שלום בין הכעלי דמים ויתקיים העולם
 ייהי׳ שלום בכל העולם. דאס הדיין אינו מכיר כטענות כוזבות של בעל דין והוא חושך הדין ע״פ טענותיו אע״ס
 שעיפ דין תורה פסק הדין ׳ מ׳׳מ יצא החייב זכאי בדין, והצדיק באמת יצא חייכ ויתרעם על הדיין ויקצוף על
 הכע״ל חבירי ולא יוסיף עוד לעשית גמילות חסדים עם שוס אדם ולא ליתן לשים אדם באמנה מצד שיתיירא
 משענית כוזבות ורמאות , ויהי' נעיל דלת בפני לווין. משא״כ כשהדיין מבין הכזבים ובערמומיות של הנעיל
 ויוציא הדין כאמת לאמתו, וכמ״ש התיה׳ לאפיקי דין מרומה, נעשה מזה שלום אח״כ בין הכעלי דינים, ואינו
 מתיירא עוד להלוות אתחבירואו להקיפו / ומתקיים העולם, ורש כאלו נעשה שותף להקב״ה במעשי בראשית ,

 שהקב״ה ברא את העולם והוא מקיימו:

ד מתי יושכין כדין אר״ש עד זמן סעידה, ואר״ח מאי קרא דכתיב אי לך ארץ כו׳ נער כוי אשריו ארן שמלכך  ע
 ביח ושריך כעת יאכלו בגבורה ולא בשתי כגכירה של תורה ולא כשתי׳ שליין. לכאורה משמע ליליף לה
 מסוף הפשוק בגבורה של תירה ולא כשתי׳ של יין, לכך הוא זמן הדין עד זמן הסעודה ולא יותר, דבסעודה דרך
 האדם לשתות יין ושתוי יין אסיר להורות, וקשה לי ט״ז דמהגמרא משמע דקבעי עד מתי יושבין בדין ר״ל על
 מתי מחוייכין לישב בדין, ולטעמי׳ דר״ח הוא עד מתי מותר לישכ בדין / ולפי דכריו ה״ל לגמרא למיבעיא
 מתי יושבין בדין כלימר מתי מותר לישב בדין, ומלקאמר ע־ מתי יושכין כדין משמע דקאי רק על זמן החיוב
 לישכ בדין שהוא עד מתי. ועוד להא דשתוי יין אסור להורות יליף לה כש׳ס מקרא אחרינא דכתיכ יק ושכר אל
 תשש וגו׳ וכתיב להורות את כני ישראל וגו׳. ועוד דמ:ירשיי משמע דיליף לה מרישי' לקיא , ואי טמא דיליף
 לה מכגבירה ולא בשתי ה״ל לפרש דושריך בעת יאכלו קאי על דיינים עיש. ועוד דדיני ממונות ייא לששי1
 יין מותר לדון כדאיתא כשרע הו״מ סי׳ ז׳ ס״ה ודיקא להילזת באיסור והיתר אסור אס שהה רביעית יין כמ״ש
 שם בסמ״ע ס״ק י״א. והנא מיירי בדיני ממינות לקא כעי עד מתי יושכין בדין. לכך נ״ל לפרש מאמת לא קא
 בעי הגמרא אלא עד מתי היא החיוב לישב בדין. דמה שאסור לישכ בדין אתר שעה ששית היא משגה עריכם
 לעיל(דף ס׳ ע׳ב) לא ישב אדם לפגי הספר סמוך למנחה כו׳ ולא לדין כו׳ ומסיק בגמרא דהיא סמוך למנחה
 גדולה ואפי׳ בגמר דין כר׳ אחא בר יעקב, וכמ״ש בשי״ע חי־מ סי׳ ה׳ ס״ד אין יושבין בדין מתחלת שעה
 שביעית, ונתב שס הסזי׳ע ס״ק י״א וזיל ה;יעס דאז זמן המנחה כו׳ ע״ש. ומדקאמר הנא על זמן סעילה
 משמע דבסעידה תליא מילתא ולא בזמן המנחה, דכאמת קאי על החיוב עד מתי ממיינים דיינים לישב בלין
 ואר״ש עד זמן סעידה, דזמן ם־1ידת ת״ש הוא כשעה שישית כדאיתא בסמוך ימשש ואילך הוא כזורק אכן לחמת י
 לכך אינם מחוייביס הלייניס לי:ב יותר כדין, וג״כ הכ״י כהו״מ סי׳ ה׳. ועיין כסמיע ס״ק י׳ • ויליף לה
 מדכתיב אי לך ארז כוי אשריך אין שמ1:ך בן הורץ וגו׳/ יכדפירש״י. ור״ל שלא יהי׳ הליין נער ומשועבד
 להכעלי דינים שבגללם לא יאכל כזמן סעודה אלא שיהי׳ כן חירץ בזמן סעודה והמשך הכתוב כך הוא לסי
 לרשתו אי לו אין שדיינך נער ומשועבד בכל היום להכעלי דינים דזה גורס זשריך בבוקר יאכלו ר״ל הבע״ל
 אחרי שיודעים שהדיין נער ומשועבד להם יאכלו בכיקר וישתו כוסם חיה, וילכו לדין בגבורה של יין, ומזה
 יצא משפט מעוקל. אשריו ארץ שדיינך כן חירין ואיני משיעבד להמון העם, לזה גורם שהבע״ל כעת יאכלו,
 מצל שיולעיס שזמן סעילת הליין הוא כשעת שישית, וזמן מאכל כל אדם הוא כשעה חמישית ומאכל סימלים
 בשעה רביעית, א״כ יאכלו הבעלי לינים בעתם ולא ישתכרו כיין כיין להליין איני יישב אלא על שעה ששית
 יתייראו סן יאחרו המועד / ואז יציעו טענותיהם בגבירה של תורה ולא בשתי׳ של יין < ויליף לה שסיר מקרא
 וה לפשעי׳ לקרא קאי על מלכית שאול ודוד, אי לו ארן שמלכך נער בימי שאול שהי׳ מש־:נ1 בנימין שאיני
 ארי׳ אלא זאב כלנתיב בנימין זאב יערף, והי׳ צריו להיות בבקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. ובימיו
 הי׳ להיסיך ושריו בבקר יאכלו, דל שהי׳ משיענד להעם ושמע בקולם נמו שאמר לשמואל מביא אשר

 שמעתי



 העדי*

 ט פשר שבתפ״א אגדתא
 שמפתי בקול העם הזה, וכוונתו להעם למדו פי׳ הכתיב תמחה את זכר עמלק כמו שלמד רבו של יואכ ליואב
 לקאי רק מל הזכרים, וע״ו השיב לו שמואל הנה שמוע מזבח נ1וב. ר״ל היתכן שיהי׳ שמיע דפר הלכה אמיתית
 מזבח טוב כלומר אחרי הסעידה ושתיית יין, אשריך ארן שמלכך כן חורין בימי דוד שהי׳ משנע יהילה
 שהיא מר אריה״ יאע״פ שארי טירף בדי גורותיו והי׳ כמצא להם לאכול ככקר מ״מ ושייך בעת יאכלו, שהיו
 כסוסים ומשיעבדים אל דוד ולא אכלו אלא בעתם, והיו מדנריס לפניו כגבורה של תירה ולא בשזי׳ של יין #

 ובהט א״ש היאך יליף לה ריח מפסוק זה לזמן הדין היא מד זמן סעודה שהיא שעה ששית:

 תיר שעה ראשונה מאכל לולים כוי. סי׳ שעה היא נעיה מהקב״ה כמ״ש ואל קין יאל מנחתו לא שעז,
 והכי קאמר שעה ראשינה נשיה ראשינה מהקב״ה היא מאכל לולים, יפירש״י אוכלי אדם, ור׳ל אוכלי
 אדם בלשין הרע שלהם, שני׳ מאכל ליסטים זהי הגיזל אביו ואמו והוא הנהנה בלא ברכה (ברכית דף ל״ה
 מ״א), שלישית מאכל יורשים פי׳ מאכל כמו אל ההרים לא אכל ודרשי חדל שלא אנל ב!כית אמת, יזהו
 מאכל מרשים דיל שמסתפקים בזכות אבותיהם הצדיקים והס בעצמם אינם עיכליס את ה׳, רכיעית מאכל
yכל אדם סי* דמה נתיב מת אשר שלט האדם באדם וגי דיש ב׳ מיני אדם, אדם דקדישה ואלס דבליעל 
 זוהי מאכל כל אלם ריל ללא איכסת לי׳ אם איכל בזנית אלס דקדושה שיש בי א׳ שמישפע עליי כס וששן
 מאלם לבליעל שהוא הסטיא , חמישית מאכל פועלים פי לכל עמלי לשיי pcrcnji כצדקה די1י:: צ־־ןה
 בכל עת זה הון ומפרנס את בני ביתי כשהן ־!;יניס, ששית מאכל ת׳־לז סי׳ :משתאים בתירה :לימד
 הת״ח ובעצמם אינם קובעים עתים לתירה, כל אלה הששה מינים טלם הס ניטים מהקב״ה, מבאן
 יאילך סי׳ אס לא איכפת לי׳ כלל בשים עיילה לא יעבה ולא יעשי א״ים הוא כזירק אב! ל״־נ-ז,
 פי׳ משבר את נפשי באבן נגף שהוא היצה״ר או פי׳ :מהזירה ריקנית ל׳ייימה בלי שים תיעלת במה
fi שירדה פלאים. אמר אביי לא אמרן אלא דלא טעים מידי בנפרא, פי' ש:־;י־י,ו •:ביקי־ ממטתו ;׳כ 
 עבד מאומה לביראי / אבל טעים מידי בצפ־א פי׳ שבקימי כבקר ממטתי וכר את ביראו ועבדי מעט כעי
 כחי וכסי הסנאי שהי׳ לו לית לן בה ׳ כלומר לא ניכל לפסיק אותו לריק מבל וכל או למאבד את נשבו,

 כי לא ידח ממנו ית׳ :

 ג׳ [מיב] ואמר רבא בר מחסיא א*ר שמא ב״ג א״ר הניתן מתנה לחבירו צריף להודיעו שנאמר
 ללעת כי אני ה׳ מקדשכם. איל הקביה למשה מתנה טיבה יש לי בבית גנזי ט׳
 מכאן ארשביג מיתן סח לתיטק צריך להיזיע לאמו. וקשה לכאירה מאי ראי׳ מייתי ממתנת
 שבת לנותן מתנה לחבירו, הא הטעם דנית! מתנה להכירו צריך להודיעו פירש״י כלי שלא
 יתבייש וזה שייך רק במתנת בשר ודם ולא במתנת שבז. לאיזה ביוש הי גהה אם הי׳ ניח! לי.ס
 השבח בלא הודעה ת־לה, יעיד קשה מאי לאמרי מבא; ארשי״ג הנותן פת ל־יגיק צריך לה־דיע
 לאמי, ורשב״ג מיידי בשכנר נתן הסת לתינוק והיאך למד זה מהודעת המתנה של שנת שהית?
 קודם הנתינה, הא אתר הנתינה אין שייר עיד הטעם שלא יתבייש. אדרבה אם הי׳ מת; בסתר
 יותר לא הי׳ מתבייש, ומיש רשיי עוד וכן אם נתנה בביתו שלא מיזיעתי צריך להידיעי כמידי
 באה לי שמתיו כך יהא אוהבו זה הטעם כודאי לא שייך גבי הניתן פת לתיניק שמזיך כך
 תהא אמי אוהבו, ואולי גם אשיר להודיע לאמו אם מתיך כך ההא איהבו. לכך נלע״ד דהיס
 רב ידיתי ראי׳ משבת לשבת יש שני טעמים במצותה על דרך הפשיט, א׳ כדי ש־הי׳ לישראל
 'מלת המוחץ שלא יאמרו מה נאכל ביום השביעי הן לא נזרע ולא נאסיף את חביאתיני
 ייגסחו בה׳ שיציה להם את הברכה בששת ימות הזיל ועשת את הפרנסה שתספיק גס על
 יrap, זכמו במן שלקטו ביים הששי לחם יימים, ב׳ שיהי׳ להם שבת יום פנוי מבל עסקיס
 שייפלו לזטר כל מה שעשו בימית החיל ילשיב לה׳ מכל המעשים ודבורים ומהשבית אשר לא
 לס׳ יהמה. אלה שני טעמים הששיטיס במצית שבת, יעיל יש טעמים רוחניים הידית עמקים
 קרושה יתירה ונשמה יתירה , והנה אם הי׳ משה אומר לישראל הכ׳ טעמים ה:שיג1יס
 שבמצות שבת היו מתרעמים עליו כי הי׳ נראה להם שחישד אותם שאין בדם מדת הבטחון
טמית החול. לכך איל הקביה למשה שיידיעם קדישה יתירה שיש בשבת לדעת

 מרחיקים מה, 
 «י אני ה׳ מיולשכש. וכמו למשל אם אומרים לאדם הוה צניע יתרעם ויאמר האם סירק עול

 אני



 פשר שבת פיא אגדת* מג
 ־אני, אכל אם אומרים לו הוה קדוש לא יתרעם כלל/ כך א״ל הקב״ה לך והודיעם שאני רוצה
ן ע ו ך ו ה  •לקדשם בקדושתי העליונה. ולפ״ז שפיר מייתיראי׳ מזה לנותן ממנה לחבית שצר1ך ל
 כדי שלא יחבייש. ראם לא יכנוס ממו בדברים יתרעם על הנושן לו מתנה ויאמר לו האם
 פני אני שאתה נותן לי מתנה אבל אס יכמס עמו בדברים ויאמר לו שאני רוצה ליתן לד
 מתנה בכדי שנהיה יותר מקורבים ואוהבים זא״ז אזי לא יתבייש ויקבל מתנתו, ועיז ארשב״נ
 מכאן הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו. דלכאורה קשה הא קייס אברהם אבינו כל התורה
 ־מד שלא נתנה, ומהו אומרו מתנה טובה יש לי בבית ננזי ושבת שמה, משמע שעד עכשיו לא
 נודעו עקבותיי, אלא מ״כ צ״ל דהאבות לא קיימו את התורה אלא ברוחניותה ולא בגשמיות
 המצות. ובמרה נצטוו ישראל על קדושת שבת בגשמיות ממצוא חפצך ודבר דגר, וע״זלא שייך
 גי אני ה׳ מקדשכם חס שייך גס באבות הקדושים שנתקדשו בקדושת רוחניות של שבת ואומרו
 לדעת ט אני ה, מקדשכם משמע דרק אתכם אני עקדש, אלא ע״כ צ״ל דהכי אמר הקב״ה לישראל
 תדעו אם אדם מקדש מצמו מלמטה מעט מקדשין אותו מלמעלה הרבה וזהו לדעת כי אני
 ה׳ מקדשכם, אס אתם תקדשו עצמכם בשבת ממצוא חפצך ודבר דבר בגשמיות יופיע ה׳ עליכם
 אור קדושת שבת מהרוחניות שבה שהיא מקדושתו העליונה. ואינכם דומים להאבות הקדושים
 ־שבקרבם קדוש כי הרבה משו כרשב״י ולא עלתה בידיהם. רק למען ידעו דור אחרון בנים
 יולדו שנצרך לקדש עצמו תחלה מעט בקדושת שבת בגשמיות ואז אני ה׳ מקדשכם, וכמו הנותן
 מתנה לחבירו דצריך להודיעו מעעס הב׳ שםירש״י כדי שיהא אוהבו, שע״י מעשה המתנה
 בגשמיות יתקשרו לבבם בפנימיות נפשם להיות אוהבים באמת אהבה שאינה תלויה בדבר, וע״ז
 •שסיר מייתי ראי׳ מכאן רשב״ג דהנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו, כלומר שתדע אמו
 שהוא שבע בלחם שכבר נתן לו פת ועכשיו תוכל ליתן נו איזו מגדנות ומעדנים ולא לחם לאכול.
 •וכמו בקדושת שבת שאחרי שיקיימו מצות שבת בגשמיותה תוכלו לקבל קד!שה ימירה שבשבת
 בעין האבות הקדושים. ואמר בגמרא מאי עביר לי׳ שאיף לי׳ משחא ומליא לי׳ כוחלא, פי׳
 הדברים מה עביד קוב״ה למקדשי שבת, סך אותם בשמן החכמה העליונה וצובע אותם בנחיל
 שיהיו נראה יפים לעיני כל, ופי׳ כוחלא ע״ד מ״ש בכתובות (דף י״ז) בר״ז לא כחל ולא שרק
 •ופירש״י לא כחל אינו צבוע להתראות בפני הבריוח, והכא פירושו םיחראה בפני כל, וראו
 כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עלי׳ וגו׳, ואמר עוד והאימא דחיישינן לכשפים ר״ל האידנא צריך
 למיחש שהקדוש הנראה לפני כל אינו קדוש באמת, וקדושתו הנראית היא רק מעשה כשפים,
 •*מין מ״ש בנימין(דף מ׳/ה)בנמי׳ דר״נ הוו נחשי קידרא בידי/ ועשו p בכדי לרמות בני אדם
-שיאמרו צדקניות הן כדפי׳ מהרש״א שס. ועשו זאת במעשי כשפים כפי שנודע אח״כ לר׳
 מיליש כדמיימי שס בגמרא, לכך האימא שאיף לי׳ מאותו המין. כלומר מאותו המין של
 קדושת שבת עצמה, כמו קדושת שכת כרוחניומה היא נעלמה נסתרה, כן צריך להיות קדושת
 *מקדש השבת האיש מישראלי נעלם ונסתר בקדושתו שיהי׳ בקרבו קדוש וצא יראה החוצה, לכך

 האימא בני עלי׳ הקדושים הס נסחרים :
 ד רב חסדא הוה .נקיט בידי תרתי מתנתא דתורא כו, וסירש״י מתנות כהונה היו.
 ולכאורה למאי נקט הגמרא שהיו מחמת כהונה. וצ״ל דהורה מה שחביב עליו
 שמעתי׳ דרנ יותר מקדושת מתנות כהונה, לפי שדברי רב היו קדושים באמתתה של תורה.
 חהו מה שא״ל רבא ־בר מחסיא כו׳ הכי אמר רב הנותן מתנה לחבירו צריך להודעו כו׳ דלכאורה
 קשה על ר״ח שאמר מאן דאמר לי שמעתא חדתא משמי׳ דרב יהיבנהו ניהלי׳ הא אסור לקבל
 שכר בעד תורה כדאימא מה אני בחנם אף אתם בחנם, אלא ע״כ דכמנחו לקדש את האומד
 לו שמעתא משמי׳ ״דרנ בקדושת מתנות כהונה, לכך ביאר שהם מתנות כהונה. וזהו ממש
 כמו המשל דהנותן ממנה לחבירו לצריך להודיעו שלא על דרך נדבה נותן לו רק בכדי שיתקרבו
 ־*חד. וכן הוא במצות שבת בכדי שיתקדשו ישראל ביותר. ונהכי ניחא מה שא״ל עוד חביבין
 מלין שמעתסי׳ דרנ כולי האי היינו דאמר רב מלתא אלבישייהו יקירא. ולכאורה דבריו
 פימהיןמאי הוא החציבות כ״.ב הא בודאי ת״ת גדול מאכילת מתנות כהונה וכ״ש שמעתאחדתא
 ׳ דרג ועוד דהמשל שלו מלמא אלבישייהו יקירא משמע דא״ל שדברי רב יקרים עליו יותר ויותר
 מכדי שווייס, וזה ־מימה שיאמר על דברי רב כן, אלא משום דהנה כתיב כי שפתי כהן ישמרו
 דעת ותודה יבקשו מפיהו וגז׳ ומעמי* הוא משוס דהכהנים אוכלים קדשים וקא זכו משולחן־
 גבוה לכך אין חכמתם־ ודעתם מגושמת וכמו דור המדבר שהיו דור דעה מצד שאכלו המן
 :שהי׳ לחם מן.השמים ואינו פגשם את סאזכלו. כך אכילת מתנות כהונה אינה מגשם את
 י לאדם וממוספים:גו:מכמה:וזמץן.מ״י האכילה. וא״כ ר״ח שנתן המת״כ בעד מלמא חדת*

 דרב



 פשר שבתפיא אגדתא
 לרב על כרחך יקרים לו דברי רב מאד עד שלא איכפת ליי אס לא יחכם ולא חכור היטב בשארי׳
 כמועות והוא משוס דמלתא אלבישייהו יקירא, עד שהמורגל תמיד בכלי מילת יחליף כמה*

 בגדים על כלי מילת א׳ אע״פ שגס המדים הללו נצרכים לו מאד. ובזה א״ש המשל:
 וא״ר במ״חכו׳ א״ר לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים כוי. לכאורה קשה למאי אמר בין
 הבנים הא הל״ל מן הבנים, דכן נופל הלשון שינוי זה מזה, ולא זה בין זה. לכך נ״ל
 דדוקא לשנות בנו בין הבנים אסור כלומר לשנות בלי שוס טעם ורמז למאי הוא השינוי אסוד
 אבל אם נותן טעם ורמז להשינוי מותה שלא יתקנאו בו אחיו כיון שנתן עעם ורמז לזה ידעו
 שלא מאהבה יתירה לזה יותר מהם שינה אומו אלא בשביל הרמז לזה או מחמת הטעם לזה.
 והראי׳ דאבא חלקיה ברברי׳ דחוני המעגלפליגריסמא ויהב לינוקאקשישאחרא ולזוטרא תרתי׳
 וכששאלוהו רבנן מ״ט עביד הכי א״לטעמאהאי קאי בביתא והאי קאי בבי כנישחא(תענית•
 דף כ״ג), ועוד ראיה ממאי דאיתא במגילה (דף מ״ו) לכולם נתן לאיש חליפות שמלות ולבנימין
 נתן חמש חליפות שמלות אפשר דבר שנצעער בו אותו צדיק יכשל בו כוי א״ר בנימין בר יפמ
 אר״א רמז רמז לו שעתיד לצאת ממנו כן שיצא מלפני המלך בחמשה לבושי מלכות, וקשה
 לכאורה הא אין מקרא יוצא מידי פשוטו וא״כ ע״כ נתן להם שמלות בפועל ממש ולא רמז־
 בעלמא, וא״כמאי מירן שרמז רמז לו, סוף סוף יתקנאו בו אחיו, אלא ע״כ דאס רמז לושומ.
 רמז בדבר השינוי מותר דלא יגרום בזה קנאה, וזהו שדייק כאן בלשונו בין הבנים כלומר בלי

 שום רמז או טעם לזה, דאז יש בוה:שקנאה, אבל אס נותן שעם או רמז לזה מותר:
 ה [דף י״א] וא״ר במ״ח כו׳ א״ר כל חולי ולא חולי מעים כוי. נ׳׳ל דכוונחו על חוליהנפש*
 דהנה בחולין וגיטין ושבת אימא בגמרא השתא בהמתן של צדיקים אין
 הקב״ה מביא תקלה על ידם צדיקים עצמן לא כ״ש, והקשו שם בתוס׳ מיהודה בן טבאי שהרג
 עד זומם ומריב״א שקרא והגיה ותירצו דדוקא בדבר אכילה אין הקב״ה מביא תקלה
 דגנאי הוא לצדיק שיכנס דבר איסור לתוך מעיו. נמצא דאכילת דבר איסור יותר מגונה אפ̂י

 מש״ד וחילול שבת. וז״ש כל חולי ולא חולי מעים, ר״ל כל חולי הנפש ולא חולי מעיס בנפש
 שלא יכנס דבר איסור לתוך מעיו:

 כל כאב ולא כאב לב כל מיחוש ולא מיחוש ראש. נלע״ד כוונתו דהנה במסי כלהאיתאפעם•
 א׳ היו זקנים יושבים בשער ועברו לפניהם שתי תינוקות כוי ואחד גלה את ראשו כו׳
 ר״א אומר ממזר הוא ר״י אומר בן הנדה ר״ע אומר ממזר ובן הנדה כוי, ולכאורה קשה
 דאע״גדאיתא בקידושין(דף מ״ט) עשרה קבין עזות ירדה לעולם תשעה נטלה מישן כו׳ופירנף*
 רובן ממזרים כדאמרי׳ בקידושין (דף ע״א) וביבמות (דף י״ז), וכיון שראו בתינוק זה עזות
 שעבר לפניהם בגילוי ראש הבינו שהוא ממזר, מ״מ מהיכן ידעו שהוא בן הנדה. ועוד דא״כ
 בעובר שארי עבירות בפני ת״ח אמאי לא אמרינן שהוא ממזר או בן הנדה ולא אמרו רק
 דחייב נידוי ולא לחשוש אותו לממזר. לכך נ״ל [דאמרו בדרך רמז, וממזר כינוי לאפיקורסת
 ובן הנדה כינוי לבעל עבירה. והוא דהנה אנו רואים באיברי הגוף שלא כולם שויס בדקותם
 !גסותם/ דהיד למשל אינה צריכה שום שמירה לא מקור ולא מחום. ובני ממיס שמוחם בבשר
 הבטן המכסה עליהם. והמוח שבראש כמור בכמה שמירות בקרומי המוח ועצם מולגלת
 ושערות הראפ, ואלו השמירוח הן מחולדה. ולפעמים בעת קור עצום או חום עצוס נצרך
 לכובע על הראש לפי העת והזמן פעמים טבע חמה ופעמים קרה/ והיינו משום שהחומר
 של היד שהוא הבשר והעצם יותר עב ומגושם מאברים הפנימיכ, לכך אינו מתיירא מחו©
 וקור. ואברים הפנימיים דקים מאבר היד צריכים שימור א׳, והמוח שהוא היותר דק מכול©
 צריך כמה שמירות. וטבעם נוסדה לפי ערך צורתם. דדקות החומר וגסותו תלוי בדקות וגסות
 הצורה, כמו למשל אדם העוסק בחכמות גופו דק וחלוש מגוף האדם העמל בעבודה ובמלאכה
 וכמו הכלים החומר שלהם הוא לפי הצירה. ולכך כיד שצורתה גהה דאין לה שום שכל אד
 רצה עצמיי אלא לכל אשר ימסיז השכל במוח יסנה, לכן גם חומרה עב ומגושם, ואברי©
 הסגימיס כח פעולתם הוא עצמיי כמו כח העיכול והמושך והדוחה כם מצמיים מבלי נמות
 אצ־ ציווי לשכל והרצון, לכך חומרס דקיס מחומר TO, וצורת המוח המושל על כל האברי©
 מימיו לק מאד ולק צריך טסויים ושמירות הרגה. והנה כמו שהחומר צריך שמירות רבוין
 שנח יוסמד כך כצורה צריכה שמירה במחר שלא תאבד צורתה/ כמו ששומרים למשל שולחך
 שצח ישבי *יופסד צורתו וישאד רק החומר היינו עצי השולחן. ק ויותר מק צריטם האבריבג
 שנדרה שצח יופסד צורת©/ ושמירת צורת המוח היא בלא יופסד כחו וממשלתו מל כלהאברי©
 ומבגפרמ שיהי׳ המומשליס על הלב שלא ילך שרירות לט. וצריך לזה שמירות היינו אמונה־

 הישראלי



 פשר . שבת פא אגדתא מד
 לישראלי הנטועה כקרב כל ישראל מהאבות והתורה הקדושה וחינוך הורים ומוריס, ולפעמים
 לפי העת והזמן בעת קור גדול שנמצאים במקומו אפיקורסים המקררים את לב ישראל, או בעת
 חום גחל שנמצאים חברים בעלי עבירות המחממים את לבו. צריך אז עוד שמירה היינו נדרים
 וסייגים. ועתה נחזור לענין רמסי כלה בימי ר״א ור״י ור״ע נתרבו המינין דלכך תיקנו א!
 ברכת המעין, גזרו חז״ל הרבה גזרות בכדי להחרחק מהמינין והבעלי עבירות. והוא המשל
 מהכובע שתיקנו שכל איש ישראל יהי׳ כובע על ראשו כלומר שיקבל עליוהגדריס וסייגים שלא
 יופסד צורת ראשו מדעות נכזבות ונפסדות, ועבר לפניהם תינוק בגילוי ראש, כלומר שלא
 קיבל עליו הכובע על הראש שהם דברי חז״ל וגזרוחיהם, וע״ז החחילו לדון ממה יצא לו כפירה
 זו. כדרך הרופאים החכמים שמתחקיס על שורש המחלה. והנה הכפירה בתורה שבע״פ לפעמים
 באה מחקירה מי שהוא חקרן בטבעו ואמונחו חלושה מתהוים בו דעות כוזבות ונפסדות.
 ולפעמים באה מריבוי תאוות ועברות חמורות שמחמתם מתפקר וכופר באמונת חכמים, וזכו
 שאמר ר״א שהוא ממזר. דהנה האב והאם שותפים בגוף האדם לובן האב ממנו נעשה מוח
 ועצמות הבן כוי ואודם האם ממנו נעשה אודם הבן דמו ובשרו כוי. לכך אמר ר״א שהוא
 ממזר ר״ל מוח שלו הוא מוס זר בדעות כוזבות, ור״י אמר שהוא בן הנדה ר״ל דמיו מרוחחים
 מחום תאוות איסור, ור״ע אמר שהוא ממזר ובן הנדה דהא והא איתא בי׳. והשחא נחזור
 לענינינודכאן כל כאב ולא כאב לב פי׳ כל כאב בנפש רק שלא תהי׳ לבו כואב מחום התאוות

 כל מיחוש ולא מיחוש ראש שלא יהיו דעותיו כוזבות ונפסדות :
 כל אשה ולא אשה רעה. נ״ל דכוונתו אשה היא התורה כמ״ש חורה צוה לנו משה מורשה
 ודרשו ז״ל אל תיקרי מורשה אלא מאורשה לישראל ואשה רעה ר״ל פלפול של הבל ולקנטר
 ח״ש כל אשה כלומר כל לימוד החורה אפי׳ שלא לשמה רח לפניות עצמו ולא אשה רעה *ק
 שלא יהי׳ לקנטר. כדכסבו התוס׳ על הא דאמרו לעולם ילמוד אדם שלא לשמה כוי והקשו
 בתוס׳הא אמרו הלומד חורה שלא לשמה נוח לו שתהפך שלייתו מל פניו, ותירצו דהתם מיירי

 כשלומד לקנטר והכא מיירי כשלומד בשביל עוכר וכבוד :
 ו וא״ר במ״ח כו׳ א״ר אס יהיו כל הימים דיו כוי אין מספיקין לכחוב חללה של רשות. נ״ל
 דכוונתו ללמדך בזה בינה ע״פ פשוט שאל תתמה היאך הקב״ה סוקר בסקירה אחת
 כל מה שהיה והוה ויהי׳ וידיעחו אין מכרחת לבחירה, והיאך הראה הקב״ה לאדה״ר ולמשה
 דור דור ומרשיו דור דור ופרנסיו. דהא אנו רואים במלך בו״ד דבמחשבה אחת יודע מה שבחלל
 כל מדינותיו עבר והוה ועתיד ומה שיכול להיוח, ומ״מ אץ מכריח זה לבחירח שום אדם
 אע״פ שמחשבתו אמיתית היא בלי שוס טעות וכ׳׳ש וק״ו בראיית הקב״ה שרואה ויודע העתיד

 כמו שהוא נעשה עכשיו וכמ״ש הרמב״ם :
 יהושע ברי׳ דרב אידי איקלע לבי רב אשי עבדי לי׳ עגלא תלתא א״ל ליטעוס מר מידי
 א״ל בתעניתא יתיבנא כוי. נ״ל דכוונתו בסיפור הזה שעבדו לי׳ עגלאתילתאוא״ל
 לימעום מר מידי ולא א״ל ליכול מר, הוא משום דהמאכל שהצדיק אוכל ממנו מתעלה ונחשב
 כקרבן. והוה שירי המאכל כמו הקרבן שהורם ממנו מתנות גבוה וכמו המנחה שהוקטר
 לקומץ ונעשו השירים קודש וקא זכו כהנים משולחן גבוה בך אטלת אדם הצדיק דבזמן שאין
 ניהמ״ק קיים שולחנו של אדם מכפר עליו כמזבח. אימתי כשהאדם אינו חושב באטלתו
 לשוס הנאת גופו אלא לצורך גבוה. ואז מתקן ומעלה את האכילה והבעל חי שאוכלו ונחשב
 כקרבן. לכך בקשו ממנו שיטעום לכה״פ מידי מהעגלא שעשו למענו, ואז יוכלו לאכול השירים
 בקדושתן כמו שירי קרק. ולכך א״ל לא סבר לי׳ מר כוי לוה אדם תעניתו ופורע משום
 שימשה חסד עמהם ועם העגל ששחטו במה שיטעום ממנו כנ״ל, ובשביל זכ מוסר ללות התענית:
 ז [דף י״ב ע״ב] אמר רבב״ח ט הוה אזלינן בתרי׳ דד׳א׳ילשיולי בתפיחאזימניןא״ל המקום
 יפקדך לשלום וזימנין א״ל רחמנא ידכרינך לשלס.נ״ל דטעם הדבר הוא מדמ הבא אל
 המלך במכתב בקשה עומד בחצר החיצונה ושם נמצא שר המקבל הבקשות מכל אדם, ורואה
 דר! אם הבקשה כתובה בסדר נכון והכתב אינו מטושטש, אז מכרס את המכתב לחצר
 הפנימית ומגישו לשר הגדול ממנו ואותו שר רואה אם נכתב כנימוס בשבחי המלך כדת
 וברגשות הלב אזי מכניסו לבית המלך ומגישו לשר הפנימי הקרוב אל המלך ואותו שר מסתכל
 נהמכתב ובכוונת הבקשה אם נכון הוא להגישו אל המלך. ומ״מ אם לפעמים יודט השר
 שהמלך אז בפנים זועפות על המבקש או על שאר בני אדם ואם השר הוא אוהב להמבהש
 הבקשה לא יגיש אז אל המלך המכתב עד עת רצון מהמלך. אולם אם בא אחד אל חצר המלך
 ובידו בקשה הנוגע לנפשו ועיניו זולגות דמעות אזי מקבלים ממנו חיכף את המכתב ומניחים

 שם



 פשר שבת פ־א אגדתא
 שם בתוך שפופרת של בחל ועיי אבן המושך מגיע םיכף המכתב ליד המלך בעצמו. והנמשל
 הוא שהמלאכים בעולם הזה המשיי מקבלים את התפלה אם היא רק באופן שאינה מטושמשש
 כלומר שמדקדק באותיות התפלה בשפה ברורה ושלא בדילוג. אז מגיש את התפלה לעולם
 העליון למלאכים הגדולים ממנו. והם רואיס אם סידר שבחו של מקום קורם התפלה כדבעי
 ועומד לפני המקום באימה וביראה אזי מגישים את התפלה לעולם היותר עליון מקום כסא
 הכבוד ליד המלאכים העומדים שם כמ״ש שרפים עומדים ממעל לו. והם מסתכלים ומבינים
 בתוכן כוונת התפלה. וגס שם לפעמים מתעכבת התפלה עד עת רצון . זולת כשמתפלל
 בדמעות ושערי דמעות לא ננעלו, אזי תפלה לעני כי יעטוף פי׳ שמעמיף ומאחר תפלות
 אחרים. דפי׳ יעמוף כעין מ״ש והי׳ העטופים ללבן. סי׳ המאוחרים. ובהכי נתפרש המאמר
 כאן זימנין מבקש בעד החולה בלשון הקדש שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארעית, כדכתבו
 התוס׳ לבד מלאך גבריאל כמ״ש שלמד ליוסף ע׳ לשון, ומכ״ש מלאך מיכאל . והס המגינים
 כוונת המתפלל כניל. והמתפלל כלה״ק עולה התפלה והולכת כסדר ע״י המלאכים . וזימנין
 אם נוגע המר לנפש והחולה הוא מסוכן . ואין שהות להמתין על עליית התפלה ע״י
 מלאכים . אזי היי מתפלל בלשון ארמי, ותפלתו היוצאת מקירות לבו ע״כ לא משאר למפה

 ומוכרחת לעלות לפני הקניה :
 ח [דף י״ג] תנא דכי אליהו מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה כו׳והיתה אשתו נוטלת הסליו כוי
 פעם א׳ נתארחמי אצלה כוי ואמרתי לה בתי בימי נדותךמהו אצלך כוי. וקשה
 לכאורה למאי היתה נוטלת תפליו לשאלה זו. ועוד היאך עלה על דעת תנא דיא לשאול
 אצלה על אותו תלמיד דבר מכוער כזה . ונראה ליישב שהיא היתה נוטלת מפליו להראות
 שלא הסיח דעתו מעבודת בוראו אפי׳ רגע אחת כדבעי במצות תפילין שלא יסיח דעתו .
 ילק עלה על דעת תנא ד״א מנין לה שהיי חסיד כ״כ כל היום אם לא שהיתם נמצאת אצלו
 יומס ולילה, וא״כ יכול להיות שהרגילתו לדבר מכוער דת״ח מצווין שלא יהו מצרין אצל

: י  נשותיהן כסרעולים. לק שאל ממנה בתי בימי נדותיך מהו אצליך כו
 בו[עיב]תט רבק מי כתב מגלת תענית אמרו חנניא וסייעתו שהיו מחבבין את הצרות. וסירש״י
 מחמין את הצרות שנגאלו עהן והנס חביב עליהם להזכירו לשבחו של הקב״ם ט׳
 עכ״ל. ומהרש׳׳א כתב ע*ז דלשון את הצרות לא משמע כן. אלא שמחבבין את הצרות ממש
 כדאמריק ביסורים חביבין עליך יםורין כו׳ עכ״ל. ונלע׳׳ר לתרז פירש״י. דהנה בברכות
 (דף ה׳) איתא סליגי בה ר׳ יעקב בר אידי ור׳ אחא בר חנינא חד אמר כל יסורין שיש
 בהן ביטול תורה אינן יסורין של אהבה ט׳ א״ל ר׳ אבא כוי הט אר״ח ב״א א״ר יוחנן
 אלו ואלו &\n\ של אהבה p כוי אלא מה ת״ל ומתורתך מלמדנו א״ת מלמדנו אלא
 •מלמדנו מי ק״ו משן ועין כוי יסורין שממרקין כל גופו של אדם לא כיש כוי. ואי ניעא
 מדי מהרש״א שהיו מחבבין את הצרות ממש מחמת שחביבין עליהם יסוריןעל כרחך צ׳׳ל
 להם יסות של אהבה כדאיתא שם לקמן ר׳ יוחנן חלש על לגבי׳ ר״ח א״ל חביבין עליך
 יסויין א״ל לא ק ולא שכרן . אלמא דדוקא ביסורין של אהבה שייך חניבין יסומן, ולא
 ביסורין שאיק של אהבה אע״נ דהוו מזנח כפרה . ומדקאמר הכא שחנניא בן חזקי׳
 *סייעתו היו מחמין את הצרות, ובימיו הי׳ ביטול תורה מחמת תוקף הצרות כדאמרינן
 0כא בסמוך ברם זטד האיש ההוא לטוב וחנניא בן חזקי׳ שמו שאלמלא הוא נגנז ספר יחזקאל
p דברי תורה כוי הרי ששכחו את התורה עד שנדמה להם שדברי i ro שליו דגדיו 
 יחזקאל םותרין ד״ס . ומימ הם יסורין של אהבה . אי׳כ למה לא הביאה הגמרא מכאן
 ראי׳ מוכחת לדברי ר׳ חייא ב״א משמי׳ דרי יוחנן דיסורין של אהבה הן אפי׳ אס יש בהן.
 ביסיל תורה. לכך סירש״י דכאן לא חבבו את הצרות בשנצמן 'אלא הנס שהי׳ מחמת הצרות
 שהצרות החדרן למוטב והיו היםורין מזבח כפרה ולא יםורין של אהבה. וא״כ אין שוס ראי׳
 מכאן לדברי ר״י . והמהרש״א סובר דכאן היו יסורין של אהבה ולא הי׳ אז ניטול תורה,
 אנא שהחכמים היו או ממי מספר וחכמתם הי׳ אז אדרבה בתוקף עוז. תדע דנקט שהעלו
 » מ־״ח־יביח ש׳ גרבי שען לעלי׳ ט׳ והכוונה בזה לרמז שהם סייעו לו בחכמסס לדרוש ספר
 יחזקאנדשי״ן: מרומו למלת ראשין מוחין חב״ד ושמן מורה על חכמה אמיתית כמ״ש ושמן

י ־ מל רחשך אל יחסר נ  י - י י י
* כשחלה ר״י בר״י שלחו לו רבי אמור לנו ג׳ או ג׳רנרים שאמרת נ ז מ , { ו ״ מ ף ד  י [
 י ״ _ * מום אניד שלח להם >ךפשנה~ עד שלא חרג הגימ כוי. ולכאורה אינו
 מוק דמ ביקשו ממנו לומר להם ב׳ או ג׳ דברים והוא שלח להם רק דבר אי, ואי תיעא

 שכל



 פשר שבת• פ* אגדתא מה
 ־שכל חשנו; הוא דנר בפ-ע א״כ הו״ל הרבה יומר מג׳ דברים, ועוד לאיזה צורך נוגע להם
 ידעת חשבון זה אתה דן או דרשה ילמדו מזה. לכך נלע״ד דהכוונה בזה לפרש מה דאיתא
 ממראיוסיבן יועזדאיש צררה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים גזרו עומאה על כלי זכוכית ופריך
 כגמרא והא רבנן דפ׳ שנה גזורדאר״כ כשחלה ר״י בר״י כו׳׳ ומשני הם גזרו ולא קיבלו מהם
 ואתו רבנן דפ׳ שנה וגזרו וקיבלו מהם, וטעם הדבר הוא דיוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן היו
 תלמידי אנטיגנוס איש סוכו כראיתא באבות, וצדוק ובייתוס היו ג״כ תלמידו שנתפקרו ממה
 שאמר אל תהיו כעבדים כו׳ אלא הוו כעבדים כו׳ שלא ע״מ לקבל פרס, אמרו אין שכר ועונש
 ולכך גזרו יוסי ויוסי על ת״ח שלא יתערבו בין הצדוקים ובייתוסים, וזהו שגזרו מומאה על כלי
 זכוכית, לרמז שהחלמידי חכמים המשולים לכלי זכוכית מקבלים טומאה ממגע טמאיס, ונמשלו
 ת״ח לכלי זכוכית משום דכמו כלי זכוכית תוכם כברם ועוד שאין דבר מאוס נדבק בהם
 דאף כשמתלכלכיס שוטפים אותם במים ונעשים נקיים וזכים כבראשונה ומ״מ כיון שתחלת
 ברייתן מן החול דמיין מעע לכלי חרס לכן מקבלים טומאה, כמו כן תלמידי חכמים הם תוכם
 כברם ואין דבר מאוס נדבק בפנימיית קדושתם. מ״מ כיון שפד שנעשים תלמידי חכמים הם
 מיןהלתם מן החול, חולין. כשיתחברו עם הע״ה יהיו דומיןלכלי חרס, כדאיתא למה ת״ח דומה
 בפני ע״ה במחלה דומה לו כקיתון של זהב כו׳ נהנה ממנו דומה לו לקיתון של חרס כוי
 (סנהדרין דף נ״ב) ולכך מקשי בגמרא והא רבנן דפ׳ שנה גזור. וזה הי׳ אחר שנעשו המינין,
 •והצדוקים היו ק״פ שנה עד שלא חרב הבית דאז פשטה המלכות כוי. והלא הצדוקים הביאו
 פלכוח יון לירושלים כשהלשינו על הפרושים, וא״כהיו הצדוקים ק״פ שנה עד שלא חרב הבית!
 ורבנן דפי שנה גזרו טומאה כו׳ א״כ לא היי הגזרה מחמת הצדוקים אלא מחמת המינין,
 ומשני דיוסי ויוסי גזרו מחמת הצדוקים ולא קיבלו מהם. ואח״כ כשניתוםפו המינין על שונאינו
 הצדוקים גזרו רבנן דפי שנה וקיבלו מהם. ועוד אמר להם מ׳ שנה עד שלא חרב הבית גלתה
 לה סנהדרין וישבה לה בחנויות. פי׳ גלתה לה ולא אמר גלו וישבו. ופי׳ בחנויות. נ״ל דכוונתו
 שנתמעטה ונזלזלה סתורה כ״כ עד שלא דרשו את התורה והוכרחו הסנהדרין להגלות ממקומם
 ־ולישב בחנויות כמו החנווני הרוצה למכור סחורתו שאין עלי׳ קופצים, יבחר לו מקום בשוק
 ויבקש קונים על סחורתו, והסיבה לזלזול המורה אז הי׳ ג״כ מחמח שנחרבו המינין עד שאף
 הלל ובניו שנהגו שיאותן אז ק׳ שנה עד שלא חרב הבית והיו עניווי טפי מ״מ לא הועילו
 להרים קת התורה, וזהו ב׳ או ג׳ דברים. דלרינא יש כאן ב׳ דברים חדא דכלי זכוכית שהיו
 קודם רבנן דפי שנה אינם טמאים אלא לפרושים ולא לכ״ע ואידך שאין מין דני נפשות אללן
 הסנהדרין דוקא בעת שישבו בלשכת הגזית. ולעניןדרוש יש כאן ג׳ דברים. א׳ קלקול הצדוקים

 ב׳ קלקול המינין. ג׳ עניוות הלל ובניו שהחזיקו ק׳ שנה את הבית שלא יחרב :
 יא [דף י״ד ע״ב] א״ר יהודה אמר שמואל בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצמה ב״ק
 ואמרה בני אם חכם לבך כוי חכם בני כו׳ ואשיבה חורפי דברומהרש״א
 כתב וז״ל ובפ״ק דברכות מייתי כמי סכי קראי על הלאה בן דוד כוי ע״ש . ולענ״ד נראה
 דהאבהא תליא. דמה בברכות שם אימא שאמר דוד ולא עוד אלא שכל ־מה שאני מושה
 אני נמלך במפיבושת רבי ט׳ יפה חייבתי הו׳ יפה טמאתי יפה טהרתי כוי, ולכאורה קשה
 דמשמע מלשונו ששואל למפיבושת אחרי שכבר הורה אס יפה הורה . דאמר יפה טמאתי
/ וא״כהיאךהי׳ יכול כלאב לשנות ההוראה  כוי בלשון עבר. ולא אמר יפה אני מטמא ט
 ולהכליס פני דוד, הא חכם שטימא אין חבירו רשאי לטהר . ואע״פ שהי׳ רבו בחכמה מ״מ
 לא היי רבו בהוראה דהא הורה בפניו. אלא ע״כ צ״ל שלא טיהר מה שטימא דוד אלא
 שטימא מה שטיהר ולחומרא הראה לו שטעה. והיי מכלים פני דוד שפיקל יותר מדאי,
 והדור הי׳ צריך לגדור בע:י פרצותם. ולכך כשתיקן שלמה עירובין ונט״י וגדר נדרים
 בעד שבת ותרומה יצמה ב״ק ואמרה בשביל דוד חכם בני כו׳ ואשיבה חורפי דבר. שנודר

 גדרים ואזן וחקר ותקן תקנות רבות :
 !ע״א] א״ר סרנך האוחז ס״ת ערום נקבר ערום ט׳, אלא ערוס בלא אותה מצוה. ולכאורה אין
 ללשון נקבר מרוס בלא אומה מצוה שום הבנה, אלא דלשון נופל על לשון׳ ואמאי
 לא אמר בהדא שאץ לו אופה מצוה. לכך נ״ל דר״ל רכל המצות הם לבושים להנשמה .
 והאוחז ס״ת ערום ברע מיון א״כ סוי המצוה גיכ לבוש של בזיון. ואינה יכולה הנפש
 להתלבש בלבוש כזה בעוה״ב. וע״פ פשוט הוא על דרך מה׳דאיתא בירושלמי הובא בתום׳
 קידושץ (דף ל״א ע״א) ד״ה וטורדו מעשה נאחד שהי׳ מאכיל לאביו פסיוני(פירש״י ותוסף
 מוףשמן וחשוב ומין שליו) םעס א׳ א״ל אביו מאין לך כל אלה א״ל סבא מאי איכסמ לן

 עד



 פשר שבת פ״» אגדתא
 פד לטחון ואכול כלומר למום ואכול כעץ כלכים דמדשים ואוכלים כר וזהו שמאכיל לאביו
 לאביו פסיוני ישותו מן העולם עכ״ל. נמצא דאיש 0ה זרק כסשו וטרחתו בעד אביו לרית
 וזה גופא עוד סוידו מן העולם . וכן הוא המנץ כאן דאוחז הס״ת. ואס היי מחזיקו
 בנטל היא 0ך חיים למחזיקים בה אבל כשאוחזה בדרך בזיון ערוס . נקבר ערום בלא

 אותההמצוה כלומר שאין לו שכר ע״ז אדרבה עוד מברה בידו ויצא שכרו בהפסדו:
 [דףי״ז]א״ל הלל לשמאי מפני מה בוצרין בטהרה ואין מוסקץ בטהרה א״ל אם תקניטני גוזרני
 טומאה אף על המסיחה נעצו חרב בביהמ״ד אמרו הנכנס יכנס כוי ואותו היום היי הלל
 כפוף כוי והי׳ קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל כוי. וצריך להבין הדמיון לזה ממעשה
 המגל. ונ׳׳ל משום דבמעשה העגל אמר משה לאהרן מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו
 חטאה גדולה ויען אהרן אתה ידעת את העם כי ברע הוא . וקשה מה שאמר אהרן אמה
 ידעת את העם כוי. והא משה לא ידע כי העם רע כ״כ דאל״כמה שאל. אלא ע״כ דהיפ
 משה ראה מן כל המתים על מעשה העגל שהם המיעוט מן כל ישראל לכך שאל מה עשה
 לך המם הזה כלומר מה הכריחך להטות אחרי המיעוט . פ״ז השיב לו אהרן אתה ידעת
 את העם כי ברע הוא . בלומר בדבר רע, הוא . כלומר באחדות כאיש אחד. כי רה לדבר
 טוב נעשה ביניהם מחלוקת . וכך הוא הענין כאן שנתקבצו כולם בדעה אחת להיפוך
 מדי[ תורה. דהנה איתא ביבמות ( דף י״ד ע״א) איבעית אימא קודם ב״ק וכגון דב״ה
 רזבא כוי ומיד עשו כי אזלינן בחר רובא היכא דכי הדדי נינהו אבל הכא ב״ש מחדדי טפי
 אלמא דכיון דמחדדי טפי ואומרים טעמא דמסחבר הלכה למעשה כמותםאפי׳ נגדרונא.
 וכן עוד שם להדיא ביבמות (דף מיז ע״א) מהו דתימא מסתבר טעמיי דר״י. ר״ל ונצרך
 לפסוק הלכה כמותו אפי׳ נגד רבים. וא״כ הנא דב״האמרו טעמא דמסתבר וב״ש אמרו
 בלי שום טעם וסברא אם תקניטני גוזרני טומאה אף על המסיקה. א״כ היו צריכים לפסוק
 הלכה כב״ה והם ממדו למנין ופסקו כב״ש לנך הי׳ השה להם לישראל כיום שנעשה בו

 העגל. ומשום הכי גזרו שמאי והלל ולא קיבלו מהם :
 [דף ייט] תניא א״ר צדוק כך הי׳ מנהגן של בית ר״ג שהיו נותנים כלי לבן לכובס ג׳ ימים קודם
 לשבת וצבועים אפי׳ בע״ש . ומדבריהם למדנו שהלבנים קשים לכבסן יותר מן הצבועים.
 ואומר אני ששיחת חולין של ר׳ צדוק כאן צריכים לימוד, ומדבריו למדנו שהת״ח שהוא נמשל
 לכלי לבן שחוכו כברו ואינו צבוע צריך להזהר מכל דבר שמז לכלוך כי בקל ידבק בו כתם
 בלתי טהור ואז קשהלכבסו. כי כל הנחל מחבית יצרו גדול סימנו(סוכה דףנ״ב). וקשה
 להמשיך עליו קדושת שבת אס לא יתכבס בלבושי נפשו שהם מדוסיו ומחשבתו ודיבורו
 וממשיוג׳ ימים קודם לשבת. דשבת הוא מרכז נקודה אמצעית בין ששת ימי החול. ג׳ ימים
 הראשונים שייכים לשבת העבר וגי ימים האחרונים שייכים לשבת הבא. דבג׳ ימים הראשונים
 פוד נשאר בו רשימה מקדושת שבת העבר ואח״כ נצרך להמשיך עליו בג׳ ימים האחרונים

 מעט מעט קדושה והכנה לשבת הבא :
 [פ״ב] ההוא תלמירא דאורי בחרתא דארגיז כר״ש שמתי׳ רב המנונא. והא כר״ש סבירא
 לן באתרי׳ דרב הוה לא איבעי לי׳ למימבד הכי. הנה המסדר אגדתאגרים
 כס״א שבגמרא לא איבעילי׳ למימר הכי ולאגריס לא איבמי לי׳ למיעבד הכי. ור״צ דלא
 הליל בפירוש שהלכה כר״ש שהוא דלא כרב. ובגמ׳ איתאגירסאאחרת לאאיבעי לי׳למיעבד

 הט. ור״ל שאמ״פ שהלכה כר״ש מ״׳מ הלכה ואין מורץ כן באמרי׳ דרב :

 במה טדליקין פרק ב/
לא בשמן קיק מאי שמן קיק אמר שמואל שצילתינהו לכל נחותי ימא ואמרו לי  [דף כ״א] ו
 עוף א׳ יש בכרכי הים וקיק שמו. ולכאורה לא ה״ל להגמרא למיבעי רק
 מאי קיק. ולמה בעי מאי שמן קיק. אלא נ״ל דהגמרא ידע כללא שכל השמנים שאין נמשכין
 &ח1 הפתילה אין מדלימין בהם להט פריך הכא מאי שמן קיק כלומר למאי תני עוד ולא
 JJ״JW • יטון דתני לא מסת ולא בשעוה אנן ידעינן מפמא חסם קוסן ונדעך מן האש
 מעוה חימ^נ^ך אחר הפתילה, ומאי שמן קיק . מה חידוש ורבותא יש בשמן מיק. לכך
 המר ס(מחישלממינמלכל נחותי ימא.ר״ל החכמים השמים ביס התלמוד, ואמרו לי עוף א׳
׳> דה וח מץ_>על חי, איכ חשיב במשנה ג׳ דברים. ופת שמא דומם מן האדמה,  סטר]
 «ו?ש«ה מן הסיחים ׳שמלקסים מ־טרים והוא צומח . וקיק הוא מין גד, וכולם בין

 הדומס



 פשר שבת פע - אנדתא מד
 הדומם ובין הצומח ובין החי נצרכים שיהיו נמשכים אחר הפתילה להדלקת הנר בשנת,.
 והכוונה בזה ע״ד דרוש. דהדלקת הנר הוא שתהי׳ הנשמה הנקרא נר כמ״ש נר ה׳ נשמר*
 אדם וגו׳ תהי׳ דולק ובוער לעבודת ה׳. והנה בכל ימות החול איחא מוהר חולשא דגופא
 הוקפא דנשמתא וצריך האדם לענות גופו בסיגופים ובמיעוט תענוגי הטף- וכדאיתא׳
 באבות במעלות שהתורה נקנית בהם. אבל בשבת כתיב וכבדתו ודרשו ז״ל כבדהו במאכל
 ובמשתה כו׳. וז״ש שהשמן יהי׳ נמשך אחר הפתילה דהסתילה היא המשל להנוף. וזה1
 אומרם שבין הדומם ובין הצומח ובין החי, כלומר בין נפש הצומחפ ובין נפש החיונית ובין

 נפש השכלית כולם יהיו קשורים עם הגוף רק בקדושת שבת :
 ור׳׳י בר״י אומר משחא דקאזא. פירש״י שמן שעושין מגרעיני צמר גפן. ר״ל שהוא צומח.
 דהוא סבר ששעוה הוא דבר היוצא מן החי דהדבורים עושים אותו. וא״כ חשיב זפת
 ושעוה שהוא דומם וחי ואח״כ נקט שמן קיק שהוא צומח. ור׳׳ל אמר קיקיון דיונה. ור׳׳ל
 דבתיבת קיקיון מלה מורכבת קיק יונה. ואמר רבנ״ח לדיד חזי לי קיקיון דיונה כו׳. פי׳
 לדידי חזי לי, ר״ל לדידי נראה כשכלי קיקיון דיונה, ולצלוליבא דמי. דיל על דרך דאיתא
 במדד בענין האתרוג והלולב מה כפת תמרים יש בו טעם ואין בו ריח כד יש בישראל מ*
 שיש בו תורה ואין בו מע״ט ומה ענף עץ עבות יש בו ריח ואין בו מעם כך יש בישראל
 שיש בו מע׳׳ט ואין בו תורה ומה אתרוג יש בו טעם וריח כך יש ישראל דהא והא איתא
 בי, ומה ערבי נחל אין בהם לא טעם ולא ריח כך יש ישראל שאין בהם לא מורה ולא מע׳יט.
 ולכך ברא ה׳ קיקיון מעל לראש יונה להודיעו שלא בחנם חס על נינוה. שיש בה ג״כ מכל
 מיני האדם הנ״ל. וברא מין כזה שישבו הכלדדמי לצלוליבא שהוא אילן סרק כמו הערבות
 שאין בהם לא טעם ולא ריח. ומ״מ מדסשקי רבי םירש׳׳י בין בצעי המים הוא גדל, כלומר
 יש שם מחזיקי ידי לומדי תורה שנמשלה למים ומחגדל ביניהם. ועל פוס חנוואסא מדלין
 יתי, פירש״י לריח טוב. כלומר שיש בהם בעלי מע״ט המשולים לריח טוב. וסרצידוהי•
 מגרעיניו עבדי משחא . ויש בו טעם וריח . ובענפוהי נייחין כל בריחי דמערבא. פי׳ כל
 החולים של א״י ינוחו תחת ענפיו . ור״ל מנינוה ילמדו כל חולי ישראל בחולי הנפש לשוב
 במשובה. ורמז לודכיון רבנינוה יש כמו בהקיקיון כל מיני האנשים איך לא אחוס על העיר,
 ומשל הקיקיון דיונה כפי הצעת רבב״ח הוא לעבודח ימי החול דסדר העבודה הוא עד״ז
 להיות מתחלה כמו אילן סרק היינו גוף כחוש וכנ״ל. אבל בשבת עבודה כזו אסורה, וזהו
 שאין מדליקין בו הנר שהיא הנשמה בשבת. דבשבת נצרך להיוח שלום בית. בית הוא הגוף :
 יב [ע״ב] ת״ד מצות חנוכה כז׳ ב׳׳ש אומרים יום א׳ מדליק שמנה מכאן ואילך פוחת והולך
 וב״ה אומרים יום א׳ מדליק מכאן ואילך מוסיף והולך. אמר עולא פליגי
 בה תרי אמוראי כו׳ חד אמר טעמא דב״ש כנגד ימים הנכנסים וטעמא דב״ה כנגד ימיה-
 היוצאים . וחד אמר טעמא דב״ש כנגד פרי החג וטעמא דב׳׳ה מעלין בקדש ואין מורידן.
 וצריך להבין מאי שייכות יש לנר חנוכה עם פרי התג הא פרי החג הם ע׳ כנגד ע, אומות
 ונר חנוכה נתקן בשביל הנס של סך שמן . ונ״ל כוונתם דהנה איתא על שמאי שהי׳ קפדן
 נמו שהובא בגמרא המעשיות בגרים שלא קיבלם שמאי ודחפס והלל ברוב ענוותנותו קיבלם.
 ועוד איתא במס׳ ביצה (דף נףז) אמרו עליו על שמאי סקן כל ימיו הי׳ אוכל לכבוד שבת.
 אבל הלל מדה אחרת היסה לו ברוך ה׳ יום יום, ונבאר דקפדנות של שמאי לא הי׳ ח״ו
 בדרך קפדנות ממש דהא אמריק באבוח לא הקפדן מלמד ושמאי הא היו לו תלמידים
 כרבה והי׳ אב ב״ר. אלא ע״כ דה״פ שהי׳ קפק ומדקדק במעשים מאד והי׳ שונא ומואס
 הרע בתכלית. כמ״ש על דוד המע״ה אדמוני עם יפה עיניס. פי׳ אדמוני על הרשעים.
 כדכתיב תכלית שנאה שנאתים וגו׳ ויפה עינים עם ת״ח. וכן היתה מדתו של שמאי.
 ובזה ניחא מה שאמרו ב״ש חריפי ספי, ומ״מ החמירו ע׳׳פ החב. וכיון דהוו חריפי טפי•
 הי׳ להם להקל יותר דהא כח דהיתרא עדף א׳׳כ כל מי שהוא חריף ביותר בנקל למצוא
 לו טעם להקל, ומאי טעמא החמירו בחריפותם. אלא ע״כ כדפרישית שהיו מואסים ברע
 בתכלית וזהו פי׳ חרישי טפי, ר״ל כסכינא חריפא שחוחך ופוסק מכל וכל. והיו יראיס להקל־
 אפי׳ במקצת שלא דבקו בשום במן רע כלל וכלל. ומשום הט כי׳ ירא שמאי לאכול אכילת
 חול שלא יסול בתאוות היתר המביא לידי תאוות איסור ח״ו מרש בזוה״ק סל פסומ ונפש
 ט תחטא. תווהא מ״ש, ולכך הי׳ אוכל כל ימיו לכמד שבת ולא הי׳ מתטףן לאטלת חול:
 כלל. אבל הלל הי׳ עניו ביותר ולא החזיק א״ע לקדוש מה שיוכל להמשיך מליו בחול מקדשנו
 am. ושם בה׳ מבטחו שיעזרכז שיאכל בחול רק לעבודת טראו. מהו מונש אומרו ברוך ה׳

 יום



 פשר שבתפ״ב אגדתא
 יום יום. ר״ל שסמיך על שיפי׳ דקרא,ברוךה׳יוםיום יעמסלנו ישועמינו ונו׳. כמ׳׳ש אלמלא
 הקמה עוזרו אין יכול לו, ומחמת רוב הענוה שהיי ירא לדלג שור ולהמשיך עליו קדושה
 יתירה וק לימד לתלמידו היו ביה מקילים מהאי עעמא, ומצד זה ג״כ קיבל הלל את הגרים
 הס גס מתחלה לא הי׳ כוונתם לשם שמיס. כי בטח בה׳ המושיע אשר לאט לאט מעט מעמ
 יעלו מדרגה אחר מדרגה ויכנסו במקום קדוש כדבעי. והשתא נחזור לענינינו דהכא נמי בהא
 פניני ב״ש וב״ה. אליבא דחד מיד פליגי בהנס גופא אל הי׳ בפך של שמן. לבי׳שהי׳ הנס מל
 כל השמנה ימים ביום א' והי׳ כלי מועט מחזיק את המרובה, או אפשר שהפך הי׳ גדול
 שהי׳ מחזיק שמן מלח׳ ימים רק שלא הי׳ בו שמן אלא על יום א׳ ונעשה נס שנחרבה בו שמן
 על ח׳ ימים. ולפי׳ זה לא יוקשה עוד קושיית הט׳׳ז ריש הל׳ חנוכה וכיון שראו הנס ביום א׳
 שנתרבה בו שמן על ח׳ ימים וביום ב׳ ראו שלא נותר בו p צל ז׳ ימים וכו׳ לכך צריכים
 אנו להדליק יום א׳ שמנה ולפחות ולהלוך כנגד ימים הנכנסים. וב״ה סברי שהנס הי׳ בכל
 יום כדאמרי ברוך ה׳ יום יום, ומ״מ היי הנס גם ביום ראשון במה שלא כלה כל השמן מהסך
 גיוס ראשון, ראם הי׳ כלה לא הי׳ הברכה שורה בו דאין הברכה שורה כמקום ריקן. כדאיתא
 ׳באליהו ובאלישע שאם היי שמן בצפחת ובאסוך היי יכול לשרות שם הברכה וכדכתב הט״ז בריש
 הל׳ חנוכה סק״א ונמצא שהי׳ הנס בכל יום מה שנשאר מעט כרי לשרות הברכה על יום
 המחרת, זזהו כמד ימים היוצאים, דכל יום ויום ידעו רק מהנס שנעשה בו ביום ולא ידעו
-עדכמהיומשדהשמןרק שבטחו בה׳ שיספיק להם השמן עד אשר יהי׳ להם שמן טהור. וחד
 ׳אמרסעמא דב׳׳ש כנגד פרי החג שהיומתמעטין והולכין. פי׳ כמדתו לגרש את הרעולמעטו
 עד תכליתו. ולזה צריך להמשיך קדושה יתירה בבת אחת ועי״ז ממילא תתמעט הטומאה
 מיעוט אחר מיעוט ולא לרבות אלא למעט עד תכליתה. וב״ה סברימעלין בקדש ואין מורידן.
 דהנה איתא במד״ר שאילו ידעו האומות מה שעשו לעצמם רעה במה שהחריבו את ביהמ״ק
 שהיו מקריבים עליהם ע׳ פרי החג כו׳ אלמא דע׳ פרי החג הי׳ כשביל טובת האומות. והוא
 דבזה שממשיך עליהם ובשבילם קדושה בהקרבת מ׳ פרי החג מתמעט יום יום מהם הרע
 והטומאה עד שיטו כולם למכרו שכם אחד. וא״כ נצרך בכל יום ויום להעלות יותר הקדושה
 ובזה תתמעט הטומאה ממילא. כמו למשל כשמכניסים נר במקום החושך כל עוד שיתרבה
 אור למ־ יודחה יוחר החשך ממילא. וזהו מעלין בקדש ואין מורידן. ולא ימתין איש טעשה
 סוב עד שיהי׳ שור מרע בתכלית. וזהו ג״ככמדסו עם הגרים שהי׳ מכניסן מעמ מעמ תחת

 כנסי השכינה ונמשו בהמשך הימים גרי צדק :
 מאי חנוכה דת״ר בב״ה בכסליו טי. ודקדק מהרש״א במיכמ חנוכה ופי׳ ע״פ המדרש שהי׳
 גמר מלאכת המשק בכ״ה בכסליו ושהי׳ חנוכת המזבח שבנה מתתיהו שהמזבח
 הישן שיקצו אנשי יק ע״ש. וקשה לפירושו דא״כ עיקר חסר מן הספר, דהא כאן אמרו רק
 שה* מס בסך שלשמן המנורה ולא הזכירו כלל לא ממזבח של מתתיהו ולא ממלאכת המשכן.
 לכךנלע׳׳ל לפרש לשון חנוכה בהקדיס לסיש מה שקשה על מה שסידרו בעל הנסים דחנוכה,
 בימי מתתיהו כו׳ בקשו להשכיחם מתורתך כוי ולא הזכירו שם כלל מענץהגם של השמן
 שבשטלו קבעו העיקר ימי חנוכה. אלאע״כ צ״ל דשם מזכירים אנחנו את הנס של השמן והוא
 במה־ שאנו אומרים בקשו להשכיחם מתורתך. דהא שאמרו כאן טמאו כל השמנים שבהיכל יש
 בזה טונה שמימאז כל החכמות שלישראל מקרא שמן כמ״ש ושמן על ראשך אליחסר,דבזה
 שהכריחום ללמוד חכמת יוונית ולעזוב המורה סימאו אס מוחם. רק שמצאו פך א׳ של שמן חתום
 בחותמו של כ״ג דיל כיצרן אלקישיש במוח כל איש ישראל והוא חתום בחותמו של כ״ג העליון.
 שאפי׳ סושעי ישראל אינם נוגעים ואינם מטמאים את הניצוץ ההוא מצד שהוא מיוחד עם
 יחידו של עולם, והראי׳ שכשמנימ לנקודת יהדותם מוסרים נפשם על קדושת השם רנן שלא
 הי׳ ט אלא להדליק יום א׳ שהתעוררת זו חולפת ועוברת כמו התעוררת התשובה שבכל יום
 ׳ואלמלא הקב״ה עוזרו כוי וגס זאת דוקא- כשהאדם מתחזק ג״כ מעצמו ואינו מתרשל ואינו
 מתרפה מעבודת הבורא כמ״ש רסאני הי וארפא וגוי פי׳ אתה ה׳ רפאני ואז גם אני ארפא
 עמלי, גמה שאשמע כקול הרוסא ובאזהרותיו, ובלא זה לא יועילו רפואות הרופא דהמחלה
^ לא נשמע בקול הרוסא כמו שהי׳ בעת שריפא אליהו אתמזבסה׳ההרום 5 S ] * • 
 •זסמרוישרמ נ״ותה־שעה ה׳ הוא האלהים ב׳ סממיםוצכ״ו שבו לכסלם.איל בימי חשמונאי
 משה נס שה^ןקז־לחשומ הל שמונת היעים עד שנסחנכו מחדש להרגלם הראשון למורת

ו לשון מנוצה שנתחנכו לחכמת המורה ולעבודתהבורא: ה ז * , ם י מ י ה ר ש ס ^ ^ 
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 שנאמר



 פשר . שבתפ״ב אגדתא מז
 שנאמר והבור ריק כר אלא מיס אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו. ולכאורה למאי אמד
 נחשים ועקרבים ולא הספיק א״ע בחד מינייהו. ונלע״ד דהנה אחי יוסף דנוהו על להי׳ר שסיפר
 עליהם לאביו. וידוע שקשה עון לה״ר יומר מע״א וג״ע וש״ד (ערכין דף ט״ו). ובני נת
 אזהרתן זו היא מיתתן ודנו שחייב מיחה בלי דרישה וחקירה, ולא קיבלו התנצלות יוסף שעשה
 כן מאהבתו אותם בכדי שיחזירם אביהם למוטב, שלפי דעחו חטאו באבר מן החי ובגיע
 ובזלזול בני השפחוח. לכך אמר להם ראובן אל חשפכו דס ר״ל הא אנחנו אין אנו יודעים
 מחשבתו ואם אתם בני בחירה תמיחוהו בבחירתכם יוכל היות שהוא שפיכות דמים, אלא
 עשו בחינה זאת השליכו אותו אל הבור הזה אשר במדבר ונדע הבחינה אם יש בידו עוןלה״ר
/ בו מים א״ב ימיתוהו  יומת שם בבור. לכך מספר הכתוב והבור ריק אין בו מיכ. ראם הי
 בבחירתם דהא הס ישביעוהו. וכי תימא צ׳׳כ במה יבחן אס חייב מיתה כעון לה״ר. ע׳״ז אמר
 מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו. ויהי, הבחינה אם יש בידו עון לה״ר יומת ע״י
 הנחשים כמו ששלח ה׳ בעס במדבר נחשים בעון לה״ר שדברו באלהים ובמשה, וכמ״ש אם
 ישוך הנחש כו, ומה יתרון לבעל הלשון, אומרים לו לנחש איזה תועלת יש לך בנשיכתך את
 האדם הלא כל מאכלך אתה טועם בו רק טעם עפר כמ״ש ועפר תאכל כל ימי חייך. והוא
 משיב להם ומה יתרון לבעל הלשון הלא נס למספר לה ״ר אין לו תועלת במה שנהרגים על
 ידו ג, אנשים המקבל לה״ר ומי שמספרים עליו והמספר בעצמו. ובהכי ניחא מ״ש נחשים
 ועקרבים יש בו ולא הספיק א״ע לומר נחשים לבד, דנחשיס לא ברי היזקא, כדתנן בברכות
 פ׳ א״ע ואפי׳ נחש כרוך על עקבו לא יפסיק, לכך אמר שגס עקרבים יש בו ועקרבים ברי

 היזקייהו כדאיתא שם בגמ׳ ברכות (דף ל״ג ע״א) א״ר ששת ל״ש אלא נחש אבל עקרב פוסק<.
 ופירש״, לפי שעקרב מוכן לעקוץ כו׳ :

 אר״י אר״א אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה. הא דאמר רק דאסור להרצות מעות ולא
 שאר מלאכה. י״ל בזה שתי כוונות, א׳ כעין מ״ש אסור להרצות מעות מידו ליד אשה
 שנאמר יד ליד לא ינקה וגו׳. ואפי׳ יש בידו תורה כוי לא ינקה מדינה של גיהנס. (ברכות
 1ף ס״א) דנקט התם המרצה מעות מידו לידה מטעם דבהרצאת מעות אדם מעיין ביותר,
 כמ״כ הכא נקט אסור להרצות מעות כלומר דבר הצריך עיון ביותר, וה״ה נמי שארי דברים
 הצריכים עיון היטב שלא באגב אורחא. ב/ מלתא אגב אורחא קמ״ל כדפי׳ הרע״ב במשנה
 ראשונה דשבת דלהכי נקט התנא איסור הוצאה והכנסה בלשון עני ועשיר מלתא אגב אורחא
 קמ״ל דמצוה הבאה בעבירה אסורה ותייבין עלי׳. כך הענין הכא אע״ג דבחנוכה מצוה
 ונוהגין כן לחלק צדקה לעניים בלילה, מ״מ להרצות מעות אפי׳ לצדקה כנגד נר חנוכה אסור:
 ע [דףכ״גע״ב] א״ר הונא הרגיל בנרהוויין לו בניסתי׳ח. ופירש׳יידכתיבכינר מצוה ותורה
 אור ע״י נר מצוה דשבת וחנוכה בא אור דתורהעכי׳ל. ואומר אני שגס הסברא
 נותנת כך, דהא תיקנו נר שבת משום שלום בית וכיון שיהי׳ לו שלום בית ולא יהי׳ בקטטה
 עם אשתו אז ימשיך בעונתו על הולד הנוצר נשמה טהורה וגבוה. ובנר חנוכה נמי כיון
 שיתבונן שתיקנו נר חנוכה על מה שבקשו להשכיחם .מתורת ה׳ כנ״ל במאמר מאי חנוכה,
 דרק התורה היא מחזקת את האומה הישראלית ובשביל כך בקשו להשכיח את ישראל מתורת
 ה׳ כדי שעי״ז יוכלו לעקור ח״ו כל האומה הישראלית, אז בהבינו זאת יתחזק בתורה וישים

 כל מעיינו בה בתורה, ועי״ז ימשיך בעונתו ג״כ נשמה השייכת לתורה כמ״ש בזוה״ק וידיח ־
 שער הקדושה:

 הזהיר במזוזה זוכה לדירה נאה. פי׳ כיון דיאמין ויבין כי ה׳ הוא הגותן לו כח לעשות
 חיל ולבנות בנינים או אפי׳ לשכור דירה וכיון שממנו הכל והוא ית׳ אינו מבקש •
 מהאדם בכל ביתו שנתן לו רק מקום אחד קטן בפתח ביתו לקבוע שם שמו. לכן הזהיר
 במזוזה ומהדר שיהיו המזוזות מהודרים וקובעס בכל הפתחים שבביתו, ומאמין אש־ ה׳
 שומר צאתו ובואו ומברכו בביתו ובלכתו, בעסקיו אז הוא זוכה לדירה נאה. משל למלך
 שנתאכסן בבית איש א׳ והאיש ההוא קיבל את המלך בכבוד גדול וריכז וכיבד לפניו והשקיט
 ב״ב ממריבות וקולות כד שלא להפריע מנוחת המלך, אמר לו המלך כדאי אתה לבית גדול
 ורחב ידם בכדי שאוכל להתאכסן תמיד אצלך, וצוה לבנות לו בית גדול ומפואר, כךכשרואה.
 הקבי׳ה שהאדם מכבד המקום הקבוע לשמו כדיאות אזי זוכה לדירה נאה בעוה״ז ויעוה״ב

 כי על כבוד חופה :
 דביתהו דרב יוסף הוות מאחרה ומדלקה. פי׳ שהימה מדלקת הכר סמוך לשקיעת הקמה,
 ממכ# דסברה שרגא בטיהרא למאי מהני, א״ל ר״י תנינא לא ימיש עמוד הענן

 כו׳



 פשר שבת פ׳ב אגדתא
 גו׳ מלמד שעמוד האש משלים לעמוד הענן כוי וכיון דעמור העק הי׳ לנחותס הדרו, ולא
 יהי׳ בודאי רק עד שקימת החמה דהא אר׳׳י לעולם יצא אדם בכי טוב ויכנס בכי טוב כו׳
 >ססחים דף ב׳) פי׳ שנצרך לבוא למלון בעוד שלא שקעה החמה, וא״כ הי׳ העמוד ענן רק
 עד שקיעת החמה והעמוד אש השלים לעמוד הענן. הרי שעמד עמוד האש להאיר להם לשלום
 ביתם קודם לשקיעת החמה. וא״כ ה״נ הדלקת הנר שהיא משום שלום בית צריך להיות ג״כ

 קודם שקיעת החמה :
 אמד רבא דרחים רבנן הוי לי׳ בנין רבנן דמוקיר רבנן הוי לי׳ חתנוותא רבנן כוי. החילוק
 בין רחים למוקיר הוא. למשל אב אוהב את בנו הוא מוסר נפשו בשבילו. לא כן
 האוהב את חבירו מצד יקר ערכו בעיניו אם גם לא יחוס על כספו וזהבו לעזרהו כסי יכלתן
 מ״מ לא ימסור נפשו בעדו, וז״ש כאן דרחיםרבנן פי׳ אוהבם כאב את בנו עד מס״נ ממש,
 הוי ליה בנין רבנן, מדהכנגדמדה. דמוקיר רבנן ועוזרם ותומכם כפי יכלתו אבל לאעדמס״נ
 ממש הוי לי׳ חתנוותא רבנן שמשיג בכספו חתני רבנן. דדרך העולם שבשביל חתני רבנן
 אינס חסים על כסף רב, ומ״מ אין מי שימסור נפשו בשביל חתני רבנן. ודדחיל רבנן הוי
 איהו גופא צורבא מרבנן כו׳, והוא מחמת דדחיל רבנן כדדריש ר״ע את ה׳ אלהיך תירא
 לרבות ס״ח (פסחים דף כ״ב) דאורייתא וקוב״ה כולא חד. לכך הוא גופא הוי צורבא מרבנן
 שיעזרהו ה׳ שגס תורתו תהי׳ משתמרת בקרבי/ ואי לאו בר הכי הוא שאינו רגיל לעסוק
 בתורה, משתמען מילי׳ כצורבא מרבנן. רהכל יודעיו שאינו מדבר שום דבר בשביל פניות עצמנ

 רק ביראת ה׳ כל היום :
 יד [דף לי] שאיל שאלתא זו לעילא מר׳׳ת כו׳ מהו לכבויי בוצינא דנורא מקמי באישא
 בשבתא. כו׳ ומסיק בסוף המאמר מוטב תכנה נרו של בשר ודם כוי,
 זסירש״ישס לא מהכא יליף לה חילול שבת דפקוחנפש נפקא לן מוחי בהם ולא שימות בהם
 אלא להטעימן הדבר באגדה ט׳ עכ׳׳ל. וקשה לי א״כ עיקר חסר מן הספר והי׳ לו לדרוש
 להם הכתוב דוחי בהם. לכך נלע׳ד דגם השואלים ידעו הדרשה דוחי בהםשאין לך דבר עומד
 גפני פיקוח נפש לבד מע״ז וג״ע וש׳׳ד, רק שהם היו מסופקים אם דוחה פיקוח נפש את
 השבת אפי׳ ככה״ג שאין הפקוח נפש באה בב״א עם עשיית המלאכה, דלא הכיבוי הוא
 סיבת רפואתו רק שהיא הצלה מגרם מיתה שיבא אח״כ מאור הנר המזיק לו מעט מעט,אג
 אפשר שזה אסור, כמו במצות עשה שדוחה את ל׳׳ת הוא דוקא אם בעת שעובר על הל׳׳ת
 ׳הוא מקיים המצוה כמו מילה בשבת או כלאים בציצית וכדומה, אבל אס אח״כ יתקיים העשה
 אסור לעבור על הל״ת אע׳׳ג דהעברה תגרום לקיום העשה. לכך דרש להם איך האדם החי
-יסר בעיני ה׳, ושהנםמה בהיותה בגוף האדם נקראת נר ה׳ סי׳ שמאירה לאדם דרכי ה׳,
 לכן מותר אפי׳ באופן כזה לחלל שבת בפני פיקוח נפש . כמ״ש בש״ס חלל עליו שבת אחת
 הרי שישמור כמה שבתות ולכאורה קשה וכי אומרים לו לאדם חטא בשביל שיזכה חבירך,
 ־אלא ע״כ דיקר בעיני ה׳ קיום נפש האדם אפי׳ בשביל המנות שיקיים המתקיים להבא

 בשבתות אחריה :
 *לא יפה אמר שלמה ושבח אני את המתים וגו׳. ר״ל דהא חזינן דלא נענה משה עד שאמר
 זכור לאברהם ליצחק ולישראל וגו׳. ולכאורה קשה הא ר׳ תנחום בעי לדרוש להם
 איך שהאדם החי יקר בעיני ה׳ ודריש להו לכאורה איפכא שהמתים אברהם יצחק ויעקב
 עדיפי ומשובחים יוחר מהחיים . ונלע׳יד לפרש דבאמת דריש כך הקרא. ושבח אני את
 המתים מצד ב׳ טעמים, א׳ מפני שמתים כס ולא יחטאו עוד. ב׳ מפני שכבר מתו כלומר
 ־המתים מדורות הראשונים שהיו גדולים מדורות אלו. מן החיים אשר המה חיים עדנה.
 ר״ל מן הצדיקים הקרויים חיים כמ״ש בן איש חי וגו׳. ומאי טעמא אשר המה חיים עדנה,
 ר׳׳ל דהם עודם בחיים ואין ידוע מה* יולד יום, שהרי יוחנן כ״ג שימש בכהונה גדולה
 שמונים כנה ולבסוף נעשה צדוקי. ובהט יתיישב אריכות הלשון בדברי הכתוב, דאל״כהל״ל
 דק ושכח אני את המתים מן החיים ותו לא. והשתא כיון דמוכרח מקרא דקאי על המתים
 •שכבר מתו דקא שהיו בדורות הראשונים, ומי הם המתים ההם ע״ז אמר ר״ת שהם אברהם
 ־יצחק ויעקב . ללא נמנה משה עד שהזכיר זכותם . וא״כ משובחים הם בזכותם שמגין
 •לדורי דורות• אבל לערן טובה סוב לכלב החי p האריה המת. דאפי׳ רשעים שנקראים
 כלבים עדת מרעים כמ״ש סבבוני כלבים מדת מרעים וגו׳, כל זמן שהם בחיים יכולים
 ׳לשוב מדרכם ולהעשות צדיקים גמורים ולהגיע למקום אשר צדיקים גמורים שמתו אינם
 היטלים לעמוד . וטש מי שאינו רשע גמור בודאי יוכל לזטת מאד בל זמן שהוא בחיים *

 וא״כ



 פשר שבתפ״ב אגדתא* מדו
-וא״כ פיקוח נפשו גדול מאד ויקר בעיני ה׳. ובהכי ניחא מה שאמר שלמה לענין שבמ
 המתים שכבר מתו ושבח אני בלשון שבח, ולענין גדולת החיים מן המתים אמר כי לכלב החי
-שוב מן האריה המת, בלשון עוב. רשם קאי רק לעניןשבח זכותם. וכאן קאי לעסמובתם
 מה שיכולים להעיב לעצמם ולתקן עוד בהיותם בחיים. והביא ע״ז ראי׳ מהא לשלח שלמה
 ׳אבא מת מועל בחמה וכלבים של בית אבא רעבים ושלחו לו חתוך נבלה והנח לפני הכלבים .
 .דצער בע״ח דאורייתא, ואביך הנח עליו ככר או תינוק ומלמלו, אלמא דחי עדיף אפי׳ כלב#
-לכל מה שברא הקב״ה בעולמו לא ברא אלא לכבודו (אבוח סוף פ״א) וכ״ש אדם חי שבידו

 לתקן ולהיעיב מעשיו ולזכות למעלה רמה מאד לכבוד בוראו:
 .־פוו [דףכ׳׳הע״ב] כתיב ותזנח משלום נפשי א״ראבהו זו הדלקת נר בשבת, ופירש״י שלא
 הי׳ לו ממה להדליק כו׳ עכ״ל. ותמימי הא מגלת איכה חוננה
 ירמיהו לא על נפשו בלבד אלא על כלל ישראל ולא על זמן החורבן בלבד אלא על כלל
 הגלות שכל העניניס הנאמרים שם עוד לא נתקנו. ועוד דר׳ אבהו לא מכאן הוא למד דהדלקת
 .נר בשבת הוא שלום בית, אלא דמחמת דידועה הוא שהוא שלום בית לכן דרש ותזנח
 •משלום נפשי זו הדלקת נר בשבת, א״כ למאי הלכתא נוגע הדרשא עכשיו לענין שבת. ועוד
 צריך להבין במאי סליגי הני אמוראי דבסמוך בפי׳ נשיתי עובה מפני מה לא ניחא להו לכל
 •א׳ פירוש חבירו. לכך נלע״ד דר׳ אבהו קשה לי׳ לשון הכתוב ותזנח משלום נפשי, דותזנש
 הוא לשון עבר בוא״ו המהפך עתיד לעבר והוא פעל יוצא מאחרים לעצמו מבנין נפעל,
 כלומר נזנחה. ונשיתי עובה הוא פעל עומר מבנין פעל כמו פקדתי, כלומר שכחתי טובה
 .בעצמי, ואמאי לא אמרם בסגנון אחד, ועוד למאי כתבם' ־ בשתי מלות נרדפות בלשון וניחה
 ובלשון נשי׳. ועוד דעל הזניחה אמר נפשי ועל משיית טובה אמר נשיתי ולא אמר נפשי.
 לכך דרש ר׳ אבהו דפי׳ ותזנח משלום נפשי זו הדלקת נר בשבת. דפי׳ וניחה הוא העתק
 שנעתקה וסרה, כמו ולא יזח החושן מעל האפוד. רק דכאן בגזרת זנח מדן הוא אחר
 הזיי׳׳ן, ושם בולא יזח החושן הנדן הוא קורם הזיין. דהדגש חזק שבהזיי״ן משלים חסרון
 ׳הנדן. והוא כמו יצרנהו כאישון עימ. דהל״ל ינצרהו הנדן קודם הצדי״ק וכתב יצרנהו.
 זק הרבה במקרא. ולפ״ז פי׳ ותזנח משלום נפשי, נפשי נעתקה וסרה משלום. ולא אמר
 נפשי נשכחה משלום, והוא משום רעל נפש שהיא רוחניי לא שייך לומר לשון שכחה אלא
 שנעתקה . ואיזה שלום שייך להנשמה לכך דרש זו הדלקת נר בשבת. דמה שלום ענינו הוא
 שלימות האושר וההצלחה. דכל זמן שחסר לאדם שוס דבר אין בו שלום, כמ״שאין שלום
 בעצמי מפני חטאתי. ומהו שלימות האושר וההצלחה של הנשמה הוא כשנשלמת בעובדן
 דחול ומקבלת בשבת הנשמה יתירה. שהוא כח עליון מעצם הנשמה שאינו מתפשט בכלי
 הגוף בימות החול וכשהנשמה משגת בשבתהכח והאור ההוא אז היא בשלימוח האושר וההצלחה.
 ׳וזהו שזכר איוב אושרו והצלחתו בימי עיבורו באמרו בהלו נרו על ראשי, ודרש ר׳ שמלאי
 בנדה (דף נ׳) בענין הולד במעי אמו שנר דלוק על ראשו וצופה מסוף העולם ועד סופו •
 ופי׳ נר דלוק על ראשו היינו הנשמה מאירה ממעל לראשו מה שאינה מתפשטת בכלי המוח.
 •וזהו מנין הדלקת נר בשבת. ואמר שנעתק כח הנשמה יתירה מנפשי, ואמר מפני מה
 נעתק הכח ההוא מפני שאני בעצמי גרמתי לזה כי נשיתי טונה, ויהי׳ אמרו נשיתי טובה
 •טעם לדבריו הקודמים ותזנח משלום נפשי. כלומר מפני מה נזנחה משלום נפשי כי נשיתי
 טובה. ובהא פליגי האמוראים איזה דבר חסרנו בעצמנו שגרמנו לזה מהו נשיתי טובה .
 א״ר ירמיה זו בית המרחץ. ר׳׳ל שלא רחצנו עצמנו בע״ש מטומאת וזוהמת הגוף« כמו
 •וחרד בת פרעה לרחוץ על היאור ודרשו חז״ל לרחוץ מגלולי בית אביה. ור׳ יוחנן לא ניחא
 לי׳ בהכי, דכל הכשרים שבישראל רוחצים בע״ש זוהמת גופם . ואהא נתקן מנהג הספרדים
 לומר בע״ש הודו כו׳ יאמרו גאולי ה׳ וגו׳ מענין הארבעה שצריכין להודות. דקאי על
 מה שניצולים מתחבולות היצר כדפירשתי בברכות במאמר ארבעה צריכין להודות ע״ש .
 •לכך א״ר יוחנן זו רחיצת ידם ורגליםבחמין, פי׳ ידים הוא מעשים דחול ורגלים הוא הילוך
 :דחול,כמו שכתוב וכבדתו מעשות דרכיך וגו׳ פי׳ שתכבד בשבת מעשי דרכיך שלא יהיוע״ד
 עשיית הדרכים בחול . ולכך כתיב מעשות דרכיך ולא מעשיך, דעשיית מלאכה בשבת הוא
 חיוב סקילה ולא שייך ע׳׳ז לשון כיבוד. אלא הכוונה שלא יהיו מעשי דרכיך והילוך רגליך
 ע״ד מעשים והילוכיס דחולשהם ממצוא חפציך . אלא שיהיו רק חפצי שמים . וזהו רחיצת
 יידם ורגלים בחמין פי׳ בעי התורה בהתלהבות. והבלא מפיק הבלא. דע״י מי התורה
 בהתלהבות יצא החמימות מהגוף הבוער להבלי העולם, ובהעדר רחיצת ידים ורגלים בחמין
tw< כנ״ל גורס זניחת השלום מהנפש שהיא הארת הנשמה יתירה כנ״ל. ור׳ יצחק נפחא לא 

 לי׳



 פשד שבת פ׳ב אגדתא
 לי׳ גם בהאי דהכשריס שבישראל זהירים הס במצות וכבדתו מעשות ררטך ואם תשיב משטג
 רגליו. אלא אמר זו ממה נאה וכלים גאים שעליה, כלומר הפגם הוא אס הממה אינה
 >אה במחשבות והרהורים וחלומות רעים, המשולים למטה וכלים שעלי׳. ור׳ אבא לא ניחא
pלי׳ גם בהא/ להכשרים שבישראל נזהרים ממחשבות והרהורים רעים ובפרט בשבת, ל 
 אמר זו מסה מוצעת ואשה מקושטת לת״ח, כלומר אם הת״ח מסגף את טפו ויושב בתענית:
 זהו שמחסר לעצמו מטה מוצעת ואשה מקושטת, דפי׳ אשה היא הגוף שהוא כמו אשה להנשמה
 שעל ידי הגוף מולידה הנשמה מע״ט. ומטה מוצעת היא מנוחת הגוף ממש . דהת״ח באמת
 הוא מי שפועל בו אור התורה ואינו צריך לסגף את גופו מל מעתו ונוסו נאה ומקושט .
 אבל מי שאינו פועל בו אור התורה צריך לסגף את גופו ולמעט בתענוגים, כמ״ש בזוה״ק
 חולשא רגוסא תוקפא דנשמתא. ולא סגי לי׳ במה שהתורה ממשת כחה של אדם דבליעל.
 וא״ר ששת בתענית(דף ייא) האי בר בי רב דיתיב בתעכיתא ליכול כלבא שירותי׳. פי׳ כיון
 דיושב בתענית ש״מ דהאכילה מזקת לנפשו, והוא מצד שאין אור הנשמה מאיר בו בתוקף
 ׳לכן מתגברים כחות גופו והמזון שאוכל מקשר רק נפשו החיונית עם גופו ולא הנשמה .
 ולכך ליכול כלבא שירותי׳. על דרך שאמר דוד הצילה ט׳ מיד כלב יחידתי. ר״ל שיאיר בו
 הנשמה יתירה. נמצא דהאמוראים האלו פליגי בהסגס הפוגם לאור הנשמה יתירה. ר׳ ירמיה
 אמר שהפגם הוא במעשה גופו. ור׳ יוחנן אמר שהפגם הוא בדבור, ממצוא חפצך ודבר
 דבר, ור׳ יצחק גפחא אמר שהפגם הוא במחשבה והרהורים, ור׳ אבא אמר שהפגם הוא
 בחכמתו/ וכשהאדם מתקן כל אלה אזי מאיר בו הנשמה יתירה שהיא הדלקת הנר בשבת :
 א״ר יהודה אמר רב כך הי׳ מנהגו של ר׳ יהודה ב״ר אלעי ע״ש מביאין לו עריבה מלאה
 חמין ורוחץ פניו ידיו ורגליו ומתעטף בסדינין המצוייצין ודומה למלאך ה׳ צבאות. פי׳
 הדברים עריבה היא כלי עגולה שרוחצים ומכבסיס ומנקים בה הדברים המלוכלכים. והנמשל
 הוא מאור המורה, ומאור הוא פנימית ועצמיית התורה כמ״ש המאור שבה מחזירו למוטב, ולא
 אמר האור שבה כמ״ש ותורה אור דבאמת התורה בחיצוניותה אמרו ז״ל עלי׳ זכה נעשית
 לו סם חיים לא זכה נעשית לו אס מיתה (יומא דף ע״ב) לכך נקט המאור שבה כלומר
 עצם המורה הנקרא מאור מחזירו למוטב. ומצד שהמאור הוא דבר עגול ועצמיי שאינו
 מתחלק ואין בו מעלה ומסה לכך נמשל לעריבה. ואומרו מביאין לו עריבה כו׳ ר״ל שממשיכץ
 מליו מלמעלה המאור שבתורה שהיא משולה לעריבה מלאה חמין. כלומר שלעולם היא מלאה
 בחמין. דמאור התורה אין לו סוף וגבול ומחמם תמיד את הנפש. ורוחץ פניו ידיו ורגליו.
 כלומר כל חושיו וכחותיו, ומתעטף ויושב בסדינין המצוייצין כלומר במצות ורצון ה׳, כמו
 מצות ציצימ שכוללת כל התרי״ג מצות כידוע ולכן מקיפין בהם כל הגוף הכלול מרמ׳׳ח
 אברים ושס״ה גידים. שהם תרי״ג. ודומה למלאך ה׳ צבאות, סי׳ כמלאך אין בו חומר
 הגוף שהוא שכל נבדל מחומר לגמרי, כן הי׳ ר׳ יהודה בר׳א לעת קבלת שבת מופשט

 מחומר לגמרי :
 ת״ד איזהו עשיר כל שיש לו נחת רוח בעשרו דברי ר״מ. ולכאורה קשה אמאי לא אמר
 באותו לשון שאמר רבי איזהו עשיר השמח בחלקו. ונלע״ד דהכא אמרו איזהו עשיר
 .בלעת, ־ לבנלרים (דף מ״א) אמר אביי נקיטינן אין עני אלא בדעה, וע״ז אמר ד׳מ כל שיש לו נחת
 רוח בעשרו, פי׳ שיש לו התיישבות בדעתו, ור״ל מי שיש בו מלעת קונו יש לו התיישבות ונחת

 רוח מהדעת, אבל בדעת במילי דעלמא כתיב יוסיף דעת יוסיף מכאוב:
 וד׳ טר&ון אמר כל שיש לו ק׳ כרמים וק׳ שדות וק׳ עבדים שעוברין בהם. סי׳ כרמים הם
 מחשבות שעי׳פ הדעת, ונמשלו לכרמים דכמו היין הוא טמון ונעלם בתוך הענבים
 כך המחשבה היא עמוקה ונעלמה בתוך הדבור או המעשה, ופי׳ עדות הוא הדבור דכמו
 השדות מוציאים כח הצומח מן האת מהעלם לגילוי כך הדבור מוציא מחשבתו מהעלם לגילוי,
 ופ* עברים הם המעשים, דכמו העבד אינו מחובר לגוף האדון אלא נפרד ממני, כך המעשה
 היאיבדנסרל ונבדל מהעושה. ור״ל שיהיו מחשבתו ודבורו ומעשיו כולם עיפהדעת. ומספר
 המאות שמזן ר״ס לכל א׳, הוא כוונתו שיהיו בכל כהות נפשו בהתכללותס בחכמה שהוא

 מספר מאה כפי שנתבאר בכמה מקומות:
 ר ע חומר כל שיש לו אשה נאה במעשיי. פי׳ לבד הפי׳ הפשוט דהאשה הנאה במעשי׳ לא
 תצער אמי בעלה בבקשת מותרות ויהי׳ לו הרחבת הדעת, אפשר עוד לומר ע״פ מ״ע
 נע > לחשה היא משל הגוף להנשמה וה״ק כל מי שהגוף שלו בטבעו וחושיו נאים שאינו מחומם

 ..,,וחינו מצוק יותר מלאי והולך בדרך המיצוע איש כזה יוכל להיות התיישבות בדעתו:
 ־• ר׳
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 ד״ יוסיי אמר כל שבהכ״ש סמוך י לשולחנו v פי׳ סמוך קודם לשולחנו ואצלה ור*ל שקודס
 שיאכל יסגה מסודם מכל עניני. חומרממ נוסו אשר לא לסי המה ׳השקול א״ע
 במאזנים אם ראוי הוא לשלוט מל בשר־הבהמה ולאכלה דהיינו באס שאוכל לעבודת בוראו .
 ואם אינו אוכל רק לתאוות נופו אזי נמשל כחיה הטורפת נדמה . ולק נרה ־אסור לו לאכול
 שר (פסחים דף •מ״ט).״ואס ־יהי׳ אטלס האדם בדרך זה אז ־הוא בדעה שלימה ומיושבת

 כאדם: . ,־ •
 [דף טו] ־ההיא חמתא דהוה סניאה לכלתה אמרה לה זיל איקשיס במשחא ־ראפרסמא
 אזלהחיקשיטכי אתאיא״ל זילאיתלי שתא.אזלא איחלי שרגא אינפחבה
 נורא ואכלתה . נלע״ד כוונת הסיפור שהוא למשל לחמימות הגוף ותאמת ־ היצר. ־דכמו
 הכלה ההיא לא הבינה שאין מדרך חמותה לאהוב אוחה ולדרוש סובמה כמאמר החכם אס
p .תדור גדי עם נמר חדור כלה עם חמותה. ולכך תנן דאינה נאנמת לומר מס בעלך 
 אל יאמין אדם ליצרו ולחוס תאוותו שזהו טובתו. כי יצר לב האדם רע מנעוריו ואינו

 דורש טובתו לעולם :
 יה [דף ל׳ ע״ב] ואף ספר משלי בקשו לגגוזכו׳ כתיב אל תען כסיל כאולתו.וכתיב ענה
 כסיל כאולתו לא קשיא הא בדת והא במילי דעלמא. כי הא דההוא
 דאתא: לקמי דרבי א״ל אשתך אשתי ובניך בני א״ל רצונך שתשתה טס של יין שחה ופקע .
 וסי, מהרש״א-לאם הים רבי עונה לו היה משויה בניו ממזרים וכדאמר ר׳ חייא• בסמוך
 אמי לי׳ צלוסי, לרבי דלא לישמי׳ בניו ממזרים עכ״ל.:משמע מפירושו דהי׳ אפשה3מציאמ1
 שע״י דבריו י יעשה בני רבי ממזרים וקשה אמו אס יבא מפוגע או •רשע ויאמר על *בבי
 רבי שהם ממזרים וממט יאמימ לו. ועוד הא אין אדם משים -מצנמ רשע ואיך היי־ נאמן
 על עדותו . זנ״לדהיא הנותנת דאם הי׳ רבי משיב לו אזי הי׳ באפשרי לשוויי בניו.ממזרים.
 דאס כי׳י משיב לו אינך נאמן דאין אדם משים עצמו רשע־ היה משיג אנשים בני,בליעל
 כמוהו ׳וסיו מעדים עליו בזה.־לכך א״ל רבי הן וא״כ מחותני אתה רצונך שחשקה טס
 של• יין ־־שסה ופקע .־זהי., אפשר לומר שפקע מחמת צרח׳.עינו •של רבי. כדאיחא בב׳׳ב
 (דף. ח,) שאמר אר לי שנתתי פתי לעם האח. וסשיעא על כוס יין לרשע גמור הי׳ רבי
 מדאי צר עין בזה־. ולכן הזיקו ופקע. לכך קאמר ר׳ חייא ולא כן. אלא אהכי לי׳ צלותי,
 לרבי דלא לישווי׳ מיו ממזרים. ומנא ידע לה ר׳ חייא הוא-מעובדא תפשי׳ דההוא דאתא
 לקמי׳ דר׳ חייא א״ל אמך אשתי ואת בני א״ל רצונך שתשתה כוס של יין שמה ופקע .

 ומאי אמי לי׳ לדידי׳. אלא ע״כ משום דר׳ חייא ג״כ צלי צלותי׳ דרבי דתלמיד הי׳
 ובהט מתורץ הקושיא של הכותב הע״י דהי׳ להגמרא לסדר מאמרו של ר״חדאמילי׳־צלותי׳
 לרבי בתר עובדא-הראשונה שהי׳ עם רבי ולא במר עובדא השני׳. ומחמת קושיא זאת
 גריס־ בעובדא השני׳ ג״כ לקמי דרבי ולא לקמי דר״ח. ולפי סירושינו א״ש. דצלוסא זו אהני
̂ח. ור׳יחייא־ידפ זה מעובדא דד/־־ לכך סידר כגמרא עזבדא  להו לחרמייהדלרבי ולר
 דר״ח קודם מאמרו.אמי לי׳ צלותי׳ ט׳. ומהרש״א סי׳ דלר׳חייא אמי דלאלישוגי׳־ממזד
 הוא משום גדולים ממשי חייא. ור״ל דצדקחו עמדה לו . וקשה לי מנ״ל הא לומר שצדקחז
 של ר״ח הי׳ גדולה מצדקות רט . שאדרבה רבי נקרא רבינו הקדוש . ולא נהנה אפילו
 באצבעו הקטנה בעוה״ז אפי׳ מתורחו כמו שאמר בעצמו קודם ססירתו. (כחובות דף ק״ד:)
 ואי משום דר׳ אמר גדולים מעשי חייא . הא לא אמר אלא לגבי ר׳ חנינא (בבא מציעא
 דף פ״ה) ויש ליישב דברי מהרש״א בהא דא״ל אליהו לרבי דחגמת האבוס הוא ר׳ ־חייא
 ובניו וכשירד ר״חלפני התיבה אמר משיב הרוח נשב זיקא אמר ומוריד הנשם אתא מיטרא
 ט׳ (בבא מציעא שם) וטעם הדבר שזכה לזה הוא משוס דגדוליס מעשיו. דא״ל לר׳ חכינא
 אנא עבידנא דלא חשתכח חורה מישראל דאזלינא ושדינא טחנא ט׳ וע״י שהי׳ מגדל
 תורה ומאדיר בפעולות גשמיות לכד לא הסתיר העולם הגשמי בעד חפלחו. ובזה הי׳
 ממשיו גדולים מממשי רבי, אבל בינו למקום הי׳ רני רטנו הקדוש ועניו מכל אדם כדתנן
 בסוטה (דף מ״ט) משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא. ועוד יש בזה הרבה מילין ואין

 כאן מקומן להאריך:
 בד״ת מאי היא כי הא דתיב ר״ג וקדריש טמירה אשה שחלד בכל יום שנאמר הרה
 ויולדת יחדיו. לגלג עליו אותו חלמיד אמר אין כל חדש חחת השמש . א״ל טא
 ואראך דוגמחו בעוה״ז נפק אחוי לי׳ חרנגולח . ופירש״י הרה ויולדח יחדיו ביום שהרה
 זה יולדת ולד אחד כמו תרנגולת וכיון שמשמשת בכל יום נמצאת יולדת בכל יום להט

 ז משמע
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 משמע קרא ככל עתי שמא מתעברת יולדת שממהרת לגמור צורת הולד לזמן מועעעכ״ל.
 .משמע צכאורה מדברי רש׳יי-שהתרנגולת מתעברת ככל יום . ומהרש״א כתב וז״ל עיין
 .פירש״י אבל לא שיהי׳ .הריון.והלידה. ליום א׳ דה בתרנגולים נמי אינו דאמרינן נפ״ק
 מכורות תרנגולת לכ״א יום. ופירש״ישם לאחר שנתעברה מן התרנגול שוהה ביצתה לגמור
 עד אחר כ״א יום. מ׳ פטל. משמע מדברי מהרש״א שלומד גם בדברי רש״י שאין התרנגולת
 מתעברת בכל יום. ובאמת מוכרחים אנו לומר שהתרנגולת טוענת כ״א יום מתחלה כל הביצים
 שעתעברת עמהס בפעם אי, ואח״כ מולידה אחת אחת בכל יום. עד שגומרת לילד כל
 הטעינה . כדאיתא בפי אלד טרפות(דף נ״חע״א) אמר אמימר הני ביעי דספק טרפה
 ושיחלא קמא משהינן להו אי הדרה וטענה שריין. וכ״כ הט״ו בירד סי׳ פ״ו ס״ע ודל לפיכך
 סוף שהוא ספק טרסה משהץ אותו עד שיטיל כל ביציו שטוען ככר אס יטמון הפס אחרת
 כשרה. ונדע זה כששהתה בין סוף לירה לתחלת לידה כ״א יום שלימים כי ק זמן עיטרה
 כו׳ עכ״ל. ומלשון רש״י לכאורה לא משמע כן. ועוד דא״כ צריכים אט לומר דגם הריון
 האשה לעתיד יהי׳ ג׳׳כ על כל הוולדות שתלד בכל יום עד גמר לידת כל ההריון שנתעברה
 *פעה אחת ולא שתתעבר בכל מם. ולשת הכתוב לא משמעכן, דהכתיב הרה ויולדת יחדיו.
ה  >משמע ובכל. עת שתתעבר •תלד. כדפירס״י. לכך נלע״ד לפרש בהקדם קושיא אחת על מ
 שלגלג אומו תלמד ואמר אין כל חדש תחת השמש עד שהוכרח ר״ג להראות לודוגמתייהך
 בעוה״ז. הא אין כאן חדשוח כלל דהא דאמר שלמה אין כל חדש וגוי, ר״ל שאין הקב״ה טרא
 כעת חדשות מה שלא הי׳ במציאות כלל מזה המין והסוג בעת בריאת העולם. אבל הא
 דדריש ר״ג הי׳ כבר לעולמים בעת הבריאה. דהא קודם שחטא אדה״ר ילדה חוה טוס
 הריונה גופא דסא קין והבל נולדו באותו יום שנברא אדם וחוה. כאמרם ז״לשעהשמינית
 עלו למטה שניס וירדו ארבעה (סנהדרין דף ל״ח). והוצאת האת גלוסקאותוכלי מילתג^
 סי׳ קורם חטא אדה״ר, למ״ד שאילן שאכל ממנו אדה׳יר חטה הי׳ משמע דאכלו חטה והי/
 מאכל נחמד, ולא יתכן שהיתה החטה כמו שהיא עכשיו דעכשיו החטים לכוxם כמות שהם
 אינם מאכל אדם. אלא ע״כשהיואז החטים כמו גלוסקא שנאסית והי׳ מאכל נחמד. וכלי
 מילת היי ג״כ שהעלים מהאילנות קודם שנתקללה האדמה היו בריאים וחזקים עד שהיו
 ראויים לעשות מהס מלבושים, כדכתיב ויתפרו עלי תאנה ויעשו להם חגורות. א״כ טדא«
 לא היו העלים אז כמו העלים י עכשיו דעכשיוא״א כלל לתפור עלים ולעשות סהס חגורות.
 ומה שעתידים אילנות שיוציאו סירות בכל יום אפשר דהי׳ נ״כ כעת הבריאה p . רק כיון
1  שאדה״ר חמא באותו יום גופאשנולד בו, כדחילקו שם חז׳׳ל בסנהדרין כל היום שנברא כ
 אדה״ר לשעומ משעה א׳ שצבר עפרו פד שעה שנתגרש מגיע . לכן לא נודע כעת באיזה
 מבע נבראו האילנות. וא״כ ה״ל לר״נ להשיב לאותו תלמיד שלא דבר חדש הוא כלל, דהא ק
 הי׳ געת הבריאה רק שאח״כ נתקלקלה הבריאה והטבע מחמת הקללה בעבור חטא אדה״ר,
 וא״כ• לעתיד כשיתוקן כל החטא עה״ד לא תחול עוד הקללה וישוב הכל לכמו שהיי בעת
 הבריאה. אלאע״כ צ׳יל דאע״פ שבעת הבריאה הי׳ ככל, הלידה בכל יום וטעינת סירות ככל
 יום ויציאת גלוסקאות וכלי מילת מן האר:. מ״מ כיון שנחקללו ונתקלקלו הטבעיים, אין
 הקב״ה בורא עכשיו. מבע חדשה, וע״ז כתיב אין כל חדש תחת השמש. תדע דבזמן המבול
 5וההקטה לגח •להביא אתו אל התיבה שנים שנים מכל מין ומין, ראם היי נכלה לגמרי
 איזה מין לא הי׳׳ נברא עוד אותו המין. וכן אנו רואים בדבר הנשכח מזכרון האדם/ אס
 נשאר איזה רשימה יוכל לזטר את הדבר ע״י יגיעח המוח, ואם לא נשאר גס רשימה לא
 •וכור הדבר גשום אופן. ולכן לגלג עליו אותו תלמיד, ובאמת טענת כסיל היא, דנאמת טבע
 העולם מתהווה לפי. הנהגת האדם. וא״כ לאחר הבירור והתיקון לכל החטא תשוב הטבע
 צהיומ כמו שהיסה קודם החמא והקלקול כפי שאבאר לקמן. רק ר׳׳ג השיבו כאולמו לס*
 סענתו מפא, והראהו שנשאר בעולם גס עכשיו זכר ורשימה מכל הדברים ההם . ואחווי לי״
 סרעולת צלף כמהין ופעריאות ונברא בר קורא. ולהבין חקירת הדבדס.הכה אמרו דל בברכות
 (יז* ק״א) רבן. .א״ר חסדא: ואמרי לה במתניתא תנא מלמד שבנאה הקב״ה לחוה כבנין אוצד
 מה אוצר זה רחב מלמטה וקצר מלמעלה כדי לקבל את הסירוח אף אשה רחבה מלמטה וקצרה
 מלמעלה כדי-לקבל את• הולד. והנה־ ממה שאנו רואים שכל דבר שיש בו הרכבת יסוד הרות
 ביותר היא קל בטבעו ביומר ומתגדל יותר בגובה קומתו למעלה . כמו אילן הארז . שמצד
 קלותו צף היא ע״ס המיםומתגדל למעלה בגובה. ואילן ״הדוב״ יש בו יותר הרכבח יסוד
 י.עפר מיסוד הרוח ־ לק אינו צף ע״פ המיס. ומתגדל יותר בעוביו מבגובה. מובן מזה

 שהאשה
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 :שהאשם מחציה ולמפה גופה מורכב.יגתר מישור העפר ולק נשים עצלניות הן. דעצלומ
ב יןגןר מיסוד הרוח, ולק הנשים הו סלי צ א ו מ ,  היא מיסוד העפר .. ומחציה;ממעלה ^
 הדעת.; והנה איתא.בנדה (ךף:ל״א ע״א) מ״ר שלשה חדשים ראשונים ולד דר במדור התחתון
 אמצעים ולד ־דר במדור האמצעי אחרונים ולד דד במדור העליון וכיון שהגיע זמנו לצאת
 מתהפך ויוצא וזהו תבליאשה ע״כ. ומנין דירת הולד בג׳ מדורים הוא רמקודס נוצר מהמפה
 שהיא מים בעלמא. ומטבע המים למשוך אליהם מפר. לכן בג׳ חדשים הראשונים מתחברת
 העפה עם יסודי העפר שבמדור התחתון של האשה. ובג׳ חדשים האמצעים עולה הולד למדור
 האמצעי דשם הוא יותר יסוד האש בהרכבת גופה. תדע דשם מתבשל ומתעכל המזון במיעים.
 .\הזא מצד שהטיפה או הולד נעשה מורכב מיסוד העפר וטבע יסוד העפר להתחבר ביסוד
 האש מצד היבשות שבשניהם. דיסוד האש הוא חם ויבש ויסוד העפר הוא קר ויבש. ואחרי
 אשר בג׳ חדשים הראשונים נגמר הרכבת. יסוד העפר ונעשה מוכן לקבל מחמחו יסוד האש
 להרכבת[ /.לכן עולה למדור האמצעי מחמת התחלת הרכבת יסוד האש וטבע יסוד האש
 לעלות למעלה. ובכלות הג׳ חדשים האמצעיים ונגמר הרכבת יסוד האש אז עולה למדור
 העליון ששם גוף האשה מורכב יותר מיסוד הרוח כדל. ומתחיל לקבל הרכבת יסוד הרוח,
 •וכשנגמר הרכבת יסוד הרוח אז מתהוה אצל הולד כח החנועה כטבע הרוח ומתהפך ויוצא
 לאדר העולם. ומפני זה הם החבלי לידה. והנה החבלי לידה נתהוו באשה לאחר חטא עה״ד
 דהא מה נתקללה חוה בעצב תלדי מים. אבל קודם החטא לא היו חבלי לידה, א״כ ע״כ
 •צ״לדקודם החטא לא הי׳ ציץ הולד להתהפך, דהולד הי׳ נגמר בצורתו דוקא במדור התחתון
 כמו ביצת התרנגולת דהביצים כשהם מעורות בגידין הם במדור העליון ואח״כ יורדים לממס
 למדור התחתון ונעשה עליהם קליפה לבנה ואח״כ קליפה החשה ונולדים. והוא מצד שפתרנגולת
 גם חצי גופה התחתון מורכב ביסוד הרוח יומר דהיא קלה לעוף באדר." ולק מולדת בלא
 צער. וכיון חכר ורשימה שיהי* הרכבת יסוד הרוח בנקבה גם בחציה התחתון ישנו בעולם,
 מזה יתפשט הדבר גם במין האדם כשיתברר ויהי׳ בו רוח האדם העולה הוא למעלה ולא רות
 הבהמה היורדת למסה . ויתפשט רוח האדם. אף בחצי גופו התחתון אשר תחת חצר הכבד
 המפסיק ־בין איכרי הנשימה לאיברי המזון.. כלומר דאף באברי המזון יהי׳ רוח האדם העולה
 למעלה שגם אכילתו יעלה סלו כליל לרצון לה׳. ומחמת זה יתוקנו גם היסודות והכחות
 הטבעיים והגשמיים. ויהיה גם במדוד התחתון יסוד הרוח עד שיוכל הולד להיות נגמר
 במדור התחתון מבלי שיצטרך לעלות למדור העליון בשביל הרכבת יסוד הרוח. וממילא תוכל
 האשה ללדת אף אם יהיו בה במדור העליון ולדות שלא נגמרו עדיין והולד שיוגמר למחרתו
 תוליד למחר וכן בכל יום, כמו תרנגולת ממש, משא״כ עכשיו שהולד נמצא בג׳ חדשים האחרונים
 במדוד העליון ואס היו בקרבה עוד.ולדות שלא נגמרו עדיין במדור התחתון, היה הולד
 הנגמר ויוצא לחוץ חמה את הולדות שלא נגמרו עדין ונמצאים במדור התחתון, ולפ״ז יהי׳
 הפי׳ הדה ויולדת יחדו. סי׳ יחדו במקום אחד, כמו לשבת יחדיו, ולא בזמן אחד, ור״ל שיהיו
 ההריון והלידה במקום אחד במדור התחתון ולא כמו שהוא עכשיו דההריון הוא בערוד
 התחתון והלידה היא במחר העליון. ורש״י רוצה ליישב פי׳ יחדיו על׳הזמן ולק כתב
 הרה ויולדת יחדו ביום שהרה זה יולדת ולד אחר כמו תרנגולת כוי. דגם זה אמתדהתרנגולת
 מתעברת בכל יום ומולדת בכל יום. רק שיולדת מטעינה הראשונה שטענה כ״א יום כבר,
 ומתעברת טעינה אחרת, וא״כ ביום א׳ הרה ויולדת רק לא ביצה זו שנתעברה יולדת
 באותו יום. וכמ״כ האשה שתלד בכל יום מעיבוד הראשון ובאותו יום גופא תתעבר עוד
 עיבור חדש. נמצא הרה ויולדת יחדיו אפי׳ בזמן אחד. ושניהם אמת דהי׳ יחדיו גם בזמן

 גם במקום וכמו התרנגולת ממש :
 וכן הוא הענין במה שיתיב ר״ג וקדריש עוד עתידין אילנות שבא״י שיוציאו סירות בכל
 יום ט׳ ואחוי לי׳ צלף. דהנה מחמת חטא אדה׳׳ר נתקללה האדמה כמ״ש ארורה
 האדמה בעטרך בעצבון תאכלנה וגו׳. ולכאורה קשה הא האדמה היא דומם ומאי איכפת
 לה אם לא תתן את יבולה אלא והקללה היא לאדם, ומהו אומרו ארורה האדמה . ועור
 אומרו בעצטן תאכלנה משמע שיאכל את האדמה. הול״ל בעצבון תאכל ממנה. אלא ע״כ
 ׳דאדמה בעצמה נתקללה. וזה גורם לעצבון האדם. והוא שאין בה עכשיו יסוד הרוח,
 משום דיסוד העפר אינו מתחבר עם יסוד הרוח עכשיו מחמת היפוך טבעם. דיסוד העפר
 הוא קר ויבש ויסוד הרוח הוא חס ולח ומתנגדים הם זה לזה מכל קצותם. ולכן אנו
 רואים שבחפירת האר; בעומק אין בז שוס אויר. ולכן בור העמוק עשרה טפחים מזי£

 בהבלי׳
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 בהבלי׳ כיראיסא במס׳ ב?ק (דף נ״א. ע״ב) גבשנש״ע.הרג!סי׳ מ״י, וכיון דנעפר אין שם:
 יסוד כרוח לכך הזריעה שסרעה באדמה׳ צטנממ שם !מאגרלתרק. בשישים כמו הולד מנעי-
 אמו ואינה מתבדלת למעלה עד שתוציא כאת צמידה ומקבלת בארי הרכבת יסור הרומי
 אז ממגדל הצמיחה למעלה . ומה שעכשיו אינו מקבל העפר לסרכבתו אס יסוד הרוח הוא״
 ג׳׳כ מחמת חטא אדה״ר, משום שנתפסה. לעצמ כנחש לצזמאומ מאוה כמו.הבהמה ואבר
 רוח האדם. וגרם בזה פימד הלבבות. ׳"מנה ג׳ עיגי אהבם השג אהבה הטבעיית, ההרגלי
 והשכליי. כטבעיי היא כמו אהבת האב ל^נו.וכדומה . וההרגלי היא כמו אהבת אנשים.
 שנתגדלו יחד כמ׳׳ש טוב שכן קרוב מאח רחוק.' והשכליי . היא ימה שהשכל עחייב לאהוב.
 אח הדומה לו . ולכן מצד השכל מתויינ כל אדם לאהוב: את כל מאדם נאשר מין אדמ
 כוא. ובחטא אדה״ר נתהווה שנאת.חנם, .ושנאמ הרת'. וכל אומן שונא בני אומנתו .
 זמטבעיות האדס נתקלקלו טבעיות היסודות מצוחבמנדאלא אל הלומות להן.מעש ולא
 יתחברו מצד התדמות כמין שכולם. עיני'יסודות לבר, אבל לאחר. הבירור מישוב רוח
' שלוט באת ונר זאב עם /  האדם בקרבו לאיתנה ומצד-הרוחניות. אין שום פירוד'להן יהי
 כבש וגו׳.-ויתוקנו הטבעיות והיסודות, וממילא כשיתהווה ויתחבר באדמה ג״כ יסוד הרות
 לא.תמעכב-הצמיחה בארן כי ממגדל שם _כצ,צרכה ותהי׳ מוכרחת לצאת לאויר העולם .
 וא״כ יוציאו כאילנות פירות בכל יום כדל . וע״ז אחוי לי׳ צלף שיש גס עכשיו זכר כזה

- י בפרי אחת בעולס שאינם מתעכבת צמיחתה וגידולה לגמרי ;
 ובן הדבר בהא דעתידה א״י שתוציא גלוסקאות וכלי מילת,.הוא גי׳כ מטעם הג״ל מצד
 שיתהווה באדמה יסוד הרוח יהיו נגמרים החטים.בהיותם בקרקע .ובאופן' שהחטים.
 דיהיו ראויים לאכילה כמו שהם מבלי טחינה ואפיה, ולא כמו עכשיו דבזיעת אפיס מתהווה,

 ילחם מחשים, וכן העלים מהפירוס יהיו מניס וחזקים במו בגד ארוג ממש עד שיהו ראויים,
 לתפור מהם בגדים, וכמו שהי׳ קודם־'חטא אדה׳ד. .ועגין מה שיהיו םחטיס ראויים לאכילה
 בלי אפיס ויהיו כמו גלוסקאות אפויות הוא מצדשסשגנש יפעול פעולתו בצדק, כמ״ש.1זר̂ח

 •לכם יראי' שמי שמש צדקה ונו׳. כמו הצדקה הנותנים.־לנצי געת,כצורך כן יהי׳. זריחת
 .השמש אז רק בעת הצורך וכפי כצורך והכל.יהי׳ לברכה, וכמ״ש עם מלב,כליות חפה ..
 "כלומר שהחטים יהיו גדולים ממכליות. וזכוגלוסקאות._m״.1־אחר לי׳ כמכין גפטריאור!
 שהם כמו גלוסקאות ומומים וראויים לאכילה בלי. שוס. הכ>ה.׳אחרת .־ועל־כצי מילת אחוי
 לי׳ נברא בר •קורא שעוביו וחוזק שלו ומואר! מאכצלי כלו,מילת. וכימ^יש זכר מזה גס

 . , , עצ£יג&*נצ4.עוד..רבד.חדש.:;.׳" .,..'״
 יג4[ד^ ל״א] ת״ר לעולם יהא אדמ ־ענוזתן כהלל ואל יכא קפלן כשמאי:ט׳. ולכאורה קשה
 . . ׳ היאך יסכן. לומר על״שמאי שהי׳,קפדן, וכתק באבות. ולא הקפדן מלמדי
 י ולשמאי היו-הרבה תלמידים . ועוד אמרם לעולם' יהא איה ענוותן כהלל. מי יכול להגיע

 למדרגת ענוה כמוהו. והא לא מצינו גם בחכמי הש״ס כעוהנ״לכדנ׳׳( לפרש דהנה אמרו'
 ,ז״ל בסוף ברכות אל תיקרי בניך אלא בוניך. פי׳ ׳שמ׳׳מ טני עולם הם..והגה באומנימ
-הבנאים ישב׳ מינים. יש מאי רך בטבע וקר הדמים ובדעה. מיושבת . ולכן כשאירע. לו
 י •בין י האבנים המומים'להמין.אבן א׳ שמצד עקמובגישו וגדלו. אינו ראוי לקבוע אותו במין.
-והוא קשה לחצוב אותו ולכרתו בכרי ליישרו.מ״מ אימ מקפיד הבנאי ואינו. משליט הלאה
 אלא מיישרו בקורנס.קטן ומחליקו'בפטיש.עד שיקטן מעמי ויהי* ראוי לקבוע אותו בכותל
 המין. והבנאי כקשה בטבע ומרותה הדמים אינו יכול בעבעו להתעסק הרבה בא£ כזו.
 ומקפיד עליו ומשליכו הלאה ואינו קובעו במין. ואס יתחיל להכות אותו וליישרו יתפוצץ
 ׳לגמרי, והנמשל הוא שכל ישראל ביחד נקראו.בנין 6׳ עולם, שלם. רק.שכמו בהבנין יש
 :>מהמעי אבנים . יש אבנים גדולים ׳וחזקים שקובעי; אותן כישור הבנק ומך אמים חלושים
 ^מ״עהס יפים בתוארם ובמראה ועומדים לפאר כבנין ויש אבנים. שאינם ראויים רק לקבוע.
 באמצע כבנין הנקרא ״בוט, ומ״מ גם הם מחזקים. הבנין והאבנים האחדים נסמכים עליהם
כך ישראל יש מהם ת״ת שהם יסודי המין ויש.־ מהם נכבדים.,.ופרנסים פאר הדור. ויש : 

 מהם אם גס בעצמם מצר מותם ולבם אין בהם׳ שום מועלת מ״מ הם ממט דאורייתא .
 ובכלל עמלם נבנה בנין העולס, 'ע״י הבנאים ישהס גדולי הדור. והי׳ מדת שמאי שהי׳
 מאי ברתיחמ הדמיםיר״ל שהי׳ עצודתו לה׳ ברשפי אש ובהתלהטת והיה ירא חטא סן
 .-יחטיא המטרה מעבודת ה׳. ולכן כשהי׳ בא אליו נכרי שהי׳ רוצה להתקרב אל האומה

 ׳•ישרחגימ מחסות תחת כנסי השכינה, ואס הי׳ שמאי חאה שהעקמומית שבלבו גדולה.
 מאד
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 *מאד או שגדלותו. ובאותו עצומה•׳ וסוא קשה במגע ער.שנצרך עגן רג.ליממ.1להקטעו ופן
 •ואולי/ ואפשר שיתפוצץ לגמרי. ,שלא.יוכל להבל דיני וענהגי ישראל.מ״* מורה שבע״ס .
̂ו־.הראשון וא״ל גיירני ע״מ שתלמדני מודה שבכתב ושבע״ס  לא הי/ מקבלו. ולק כשגא אל
 איני מאמינך.געג.ט ג^ציאו גמישה.׳ וכשבאו שבים-האתרים אחד הי׳ בעל גאוה כזהשחשב.
 ־עצמו לחכם גדול כ״כ פר..שכש*שמגג רק יסוד התורה על מה היא בנוי, יבין מזה בעצמו כל
 התורה טלה. והשני הי׳ רוצם לםסגייר ע״מ שיהי, ׳כ״ג. ובעלי גאוה כאלו אינם ראויים
 .לבנינו של־ עולם כאמרם ז״להל אדם שיש בו גסות הרוח אמרהקב״ה אין אני והוא יכולים.
 לדור, בעולם (םוטם דף סי) ומעלת ישראל י הוא השפלות וענוה כמ״ש כי קמן יעקב ודל,
 לבן. דחפם שמאי באמת המין שבידו, כלומר. אין אתה ראוי-לקבוע אותך בבנינו של עולם
 אלא שאפשר שחכם אתר מקורר הדמיים יתעסק בך הרבה ולקטינכס ויקבעכם במין. והלל
 מרה אחרת היתה לו שסי׳ מצונן ורך בעבע וידע שטון שנזדמן לידו אבנים כאלו שהכין לו
 הבעה״ב לקבעם 3מין.. כלומר האלהים אנה לידו,אנשים כאלה שרוצים להזדווג לאומה
 הישראלית . קיבלם וכקעינס לאט צאנן עד שנעשו גרי צדק . וכן בעובדא דלעיל באחד
 :שהמרה עם חבירו להקניט יאת הלל ובא אליו ע״ש בשאלותיו במיצי דעלמא. והלל ברוב
 ענוותנותו דנהו לכף׳ זכות ששואל.ד״ת וכד&י׳ עהרש״א ז״ל -לכך קראו בני דאע״פ שכסיל
י איז איך להתנהג עם נשיא ישראל. ובא לשאול דבר י ב י י ט ס ב  הוא בדת ואינו יורנג ג
 שלא בעתו מ״מ קראו־מי . כדרך הקב״ה שקורא לכל ישראל בניס. ומדת ענוה כזו לדון
 את כל האדם לכף זכות ולמצוא בכל אחד אפי׳ בפחות. שבפחותים מעלה שאינה בעצמו .
 זה יוכל כל ארם אס ישגיח על עצמו ועל אחרים'בעינא סקיחא. ודש לעולם יהא אדם"
 ענוותן כהלל.ואל יהא קפדן כשמאי שאס יראה שוס אדם שאינו שלם כ״כ במעלות כיאות
 אל יחליט לאמר עליו: נואש שאינו כדאי לקתערב בישראל. •והראי׳ מחלבנהשהוא בושם שריחו
 רע ומ״מהיא מסממני הקטרת וכמשל האבן העקומה יוקשה שמ״מ מניחים אותה בבניו:

 .־כב על שלש עבירות נשים ממות בשעת לידתן על שאינן זהירות בנדה ובחלה ובהדלקת
 . .הנר ט׳. נדה מאי טעמא כוי. ומאי שנא בשעת לידתן אמר רבה נפל תורא חדד
 לסכינא. אביי׳ אמר תפוש.תירוס אמתא בחד מחטרא ליהוי. רב חסדא אמר שבקי׳לרויא
 ־דמנפשי׳ נפל. מר עוקבא אמר רעיא חגרא ועזי רהטן אבב חוטרא מילי ואבי דרא חושבנא.
 רב פפא אמר אבב חנואתא נפישי אחי ומרחמי אבב טיזני לא אחי ולא מרחמי. וצריך להבין
 מאי ביניהן ומפני מה לא ניחא להו חד במשלדחירי,. ונלע״ד -אלה החמשה משלים שייכים
-כל חד וחד לחדא עבירה. דש חמש עבירות שעליהן נשים מתות בשעת לידתן. דכאן במשנה
 חשיב ג׳ עבירות נדה חלה והדלקת הנר. ובסמוך איתא ת״ר על שלש עבירות נשים מתות
, ר׳ אחא אומר בעקשעכבסוסצואמ בניכם בשבת וי״א על שקורין לארון הקדש  יולדות ט
 ארנא. הרי דלר, אחא וי״א & עזר ב, .עטרות. ,נמצא דיש ה׳ עבירות הני ג׳ דמתניתין
 ׳זני דברייתא. ועל״אלו החמש עגירונ[ המשילו החמשה משלים. והוארהנה יש-חמש מיתות*
 לבד מיסה בידי אדם. ואלו הן. כרת ומיתה ביד שעים.'אלו השתי מיתות כתובות בתורה.
 יוגי מיתות נזכרות בדברי רבנן. נח נפשי/ פקע.. וגל של עצמות. ולהבין ענינם, דלכאורה
 הא יש. כמם וכמה..שעברו עבירות חיובי כריתות או מיתה בידי שמיס או חיובי מיתה

 מדרבנן. ומ״מיהם סיים ומאריכים. ימים וגס בלא •תשובה. וא״א לומר כתירוצס של מפרשים־
 .שאומכים דדוקא כשהיו ישראל.על אדמתם הי׳ מתקיים בהם העונש הכתוב, אבל כשאין;
-ישראל שרויים על אדמתש אפשר שלא יתקיים העונש הכתוב. דהא התורה היא נצחיי וגם
 נצח ישראל לא ישקר. נעור דהא במ״ק(.רף טח) איתא רב יוסף כי הוה בר שתין שנין עבד
. אלמא דאפי׳ בבבל ובזמן הזה יש עונש  להו יומא טבא לרבנן אמר נפקי. לי מכרת ט׳
 כרת. ואפי׳.כרת דומי לא פגע. בחייבי כריתות רבים. אלא ע״כ דלעולם העונש מקוייס
 ככתוב. ואפשר״דגם .המפרשים. לא כיוומ אלא לומר דבזמן שישראל אינם שרויים על

 אדמתם אפשר,שלא יקרים העונש עוף כפשוטו. אבל בנפש מתקיים העונש בכ״מ. והנה.
 במיתת כרת. כתיב.ונכרסק. הנפש. פי׳.שהנפש נכרתה משרשה שהוא הרוח רוח האדם .
 כלומר שאין..בה.ע1ד הרגש והתפעלות ואףאס עושה שוםמצוה אין בה שוס חיות והרגשה
 רק. כמצות.אנשים מלומדה או..בדרך הכרחי - ומותה •בידי שמיס היא שנאבד צורת הארס והוא
 •רוח האדם. מחמם שנסרד.מהנשמה, ואס גם׳עושהשום מצוה ברגש ובהתפעלות• זהו יק
 ע־מיגןי בעלמא . ואיןטווס־חיי^אמיסי, כמו המתים שהרגשה שנהם היא בדרך דמיון •
 :וע״ז בתינ. מנשמת.אלו>£ יאצרו.. סי׳ שיאבדו מהנשמה שהיא ההבנה וההשגה האמיתית .

 כמ״ש



 מדש ונשמת,שדי מטנס, אבל המחריב ממ5ז נ״רי שמים לא יוכל לטין מחשבסו ולקשרה־
 גאלקים חיים... ומה שמשיג שום טונה היא רק בדרך למיון. כי השגה נקרא מה שהוא״.
 שלו כמ״ש כי תשע יד. וזה אינו. שלו אלא כממבוק בדבר זר ואינה סזמלח בו שוס הזזה
 מעצמותו ומהותו. ומיתה מדרבנן הנק/נח נפשי,. היא ש?ס נפש המשכלת שלו שנקרא
 גשמה שהיא כח הבינה והחכמה מחמת שנפרדה מכח המשכיל־מקור ההשכלה הנקרא חיה.
 ואין בו עוד כח להשכיל על דבר אמת ולהמציא שכל חדש אמית!• ומיתה מדרבנן מדרגה
 קב׳ הנקר׳ פקע. היא שנעדר ממנוכח התענוג שהוא ־מקור הנפש ועצמומה, ואינו מתענג
 עור משוס מלוה או חכמה אלקימ. מחמת ששורש נשמתו הנקרא חיה נפרד מעצמות ומקור
 משמה הנקרא יחידה המיוחדת ביחידו של עולם. ולכן. נקראת. י בלשון פקע. כמו פקעו
 הצמידים שע״י היו מחוברים יחד. ומדרגה הג׳ מימה מח־בנןהנקר^גל של עצמות היא שלא
 נשאר בו שום לחוח ושום מוח בעצמותיו . שאפי׳ הנכודה ץהדוח שבו שהוא הניצוץ אלנך
 שבנפשו הנקרא יחידה כבה ג״כ לגמרי, ונעשה. כמו ג( של עצמומ. יבשומ שאין בהם שום
 מוח ולחות. וכמ״ש מיד כלביחידתי. ׳כלומר היחידה ־צשהיא נופלמביד הכלב מוצצה ומוציא
 ממנה כל לחותה עד שנעשה גל של•עצמות, כמו הכלב האוכל גוף המת לא יניח בה רק
 העצמות היבשות'. והשתא נחזור לענינינו דבפון נדה חייברן כרת שנכרת הנפש ונאבד
 רביעית דס הנפש שבלב כדדרישההוא גלילאה. וכרפירשתי, לכן המשיל רבה המשל שלו נפל
 מורא חדד לסכינא. המשילה לבהמה שאין בה רוח האדם. רק דכמו הבהמה כל זמן שלא
 נפלה תוכל להמלט מהמות מצד נפשה החיונית. אבל כשנפלה אזי חדד לסכינא . כך בעון
 נדה כל זמן שאינה יולדת תוכל להנצל אפי׳ במצות שעושה בדרך הכרח כבהמה: אבל כשהיא
 בסכנה וצריכה לפרקליסין גדולים אד לא יומילו.לה מצות כאלו. כי פרקליטין גדולים הס
 דוקא מעשים טובים והס שיש בהמעשים טוב וחיות והרגשה. וכמון חלה חייבת מיתה בידי
 שמים מן התורה. וכדפירשתי שנפרד'ההדגש שהוא הרוח מהמחשבה והשכל שנקר׳ נשמה
 ולא נשאר כי י אס כח הדמיון. והוא כדדריש ההיא גלילאה ראשית קראתי אתכם על עסקי•
 ראשית הזהרתי אתכם. ובשביל ישואל שנקראו ראשית־ובשביל התורה.שנקראת ראשיחנברא
 העולם כמ״ש בראשית ברא אלהים וגו׳ וכידוע." כלומר ישראל נקראו ראשית מצד התקשרותם
 בתורה שנקי׳ ראשית. ומצד כל ראשיתם אשר יתנו. לה׳. .כמו בכורות, בכורים, ראשית הגז
̂ןימ גילוי הנפש שהיא החכמה  וכדומה, וכן ראשית עריסותיכם, ונרי זה ?ואשיי! ממחבר_ר
̂.הנפש כנ״ל ולמי:משיל אביי•  ברוח הארה ובהעדר נתינת הראשית לה"/נעדריגם^א.שי
 ממל שלו תפוש סירוס־ אמתא בחד מחטרא להוי,.כמד השפחה. שערבה. לדבר בדבריי
 הבל וריק, -כידש בקידושין (דף מ״ח נדב) עשרה קבין שיחה ירדו לעולם השעה נטלו נשים
 >ד.'וכמ״ש שהנשים דברניות הן. וכ״ש השפחה הקלה בדעת כדתנן באבות מרבה שפחות.

 מרבה י זימה . והנמשל הוא האשה שהתחילה נחטא עה׳ד.בהתפעלות שלא מדעת ובדברי.
 הבל, ואינה מתקנת חטא זה נהסרשח חלה, ואח״כ מתפעלת ממקרי לידמק ומדברת דברים
 לא כן, בחר מחטרא לייהוי. כלומר תענש בעונש א׳, נריהחוסרא.הגדל ג״כ מיסודהרוח.
 והנמשל הוא הלידה הבאה ג״כ מיסוד הרוח, כדפירשתי במאמר עתידה אשה שתלד בכל יום.
 זמ5ר שקלקלה ברוחה, לכן נענשה ג״כ ברוח. והיא מימה בידי שמים כדסידשתי. ובעון הדלקת
 >ר בשבת חייבת מימה מדרבנן שהיא פירוד הנשמה ממקורה שהוא כח המשכיל כנ״ל, מצד
 שמנעה שלום בית וגורמת קטטה וכעס לבעלה. וכל הכועס אם חכם הוא חכמתו מסתלקע
 ממנו (פסחים דף ס״ו). ושבת הוא שכלי עליון נבדל מחומר לגמרי, כמ״ש ושמרתם את
 השבת כי־קדש הוא . פי׳ קדש הוא דבר נבדל . ובהעדר הדלקת הנר נעשה נרגן מפריד
 אלוף. אלוף הוא אכם ממקור החכמה הנק׳ פליאות חכמה שהוא כח המשטל.. והיא הנשמה
 ימירה שבשבת והיא היא הנקראת נרה/כדדדש ההוא גלילאה, ובהעדר הדלקת הנר בשבתי
 גרמה העדר השלום וההםחברומ חלק הנשמה יתירה עס חלק הנשמה. שבתוך כלי הגוף .
 לפן מקבלת עונש כזה >מ־ה כננר מדה . ועיז המשיל רב חסדא המשל שלו שבקי׳ למי*
 רמנסשי/נסיל. דכמו השטר מפל מצר בלבול מוחו. ־ואץ לך דבר שמביא יללה על האדם
 ס?ח.ייז (^כומ דף ע׳). כך הוא העור לדלקת הנר. אוקיות הנך בהיפוך אחוון רנה ..
 ומס הוח מון־מריבס בהרבה מקועומ'בעסרא.ובממ שמכבסומ צואת מיק בשבת חייטי!
 *zm«ור«ן«wj־הב׳ מק׳ פקע.שה# העדדמממג בשום מר שבקדושה, כדפירשמי..
ב וקראת לשבת עע, ובהיפוך אמוון ענג היא י מ ; * מ ן מ ^ 
י מאגסים וממד המפכוג- ובקע Jfcn צגלאבמ טטס צוא>* י  שה«וגע-ביל «של מ
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 פשר ;־.: שבה &״ב: ״׳ אגדתא- נב
 בניהן בטבת משום דחסא זה הוא רגיל ומצוי בין הגשיס* ועוד אפשר לומר-דטונתו
 שהנשים אינן מחזיסות את השבת בקדושתו דשבת קדש הוא ואין נו שוס ססולת ולכך
 אמרו כבדהו במאכל ומשתה כוי. והמכבסות צואת בניהן בשבת. כלומר שמלמדות את
 בניהן לומר שגם בשבת יש פסולת כמו בחול/ מחללות את השבת ועושין אותו חול וחולין.
 והיא כפירה.בכלליות המצות . לכן נפרדת נשמתה ממקורה העצמיי ואינה מתענגת עוד
 בשום דבר שבקדושה . וע״ז המשיל מר עוקבא המשל שלו רעיא חגרא ועזי רהטן אכב
/ כמו הרועה החגר מצד שאין בו העמדת הגוף על  חוטרא מילי ואבי דרא חושבנא . פי
 רגליו אי אפשר לו להשיג העזים הרצים מפניו ורועים במרעה שאינה שלהן. לבך מראה
 להם חוסרא שלו שהוא הענף הנכרת מהאילן . ומבטיח להם אבי דרא חושבנא. כשיבואו
 למקום צר אז יעשה עמכם חשבון על פשעיהם . כך הוא המיתה הנק׳ פקע שנכרתה
 הנשמה •מהניצוץ אלקי ושורש עצם הנשמה, וחיותו הוא ממקום אחר שלא מקדושה. וכשמגעת
 למקום צר שנצרך להמשכת חיים ממקור אז נעשה עמה החשבון . ובעץ שקורין לארון
 הקדש ארנא חייבין מימה הנק׳ גל של עצמוח, שהיא ביד כלביחידתה כנ׳׳ל. ואין לה שוס
 נקודה יהדיח. כיון שמבזוח מקור ההורה שנקרא ארון הקדש וקורין אוחו בלשון בזיון
 וחול ארנא כמו התיבה המונח בה כלי חול ודברים הדיוטים. והיא כסירה בעיפד . וע׳׳ז
 המפיל רב פסא המשל שלו אבב חנואתא נפישי אחי ומרחמי אבב בזיוני לא אחי ונא
 מרחמי. פי׳ אם תחזיק התורה כמו חנות שאתה משיג בה כל צרכיך הן מזונוח והן
 לבושים והן רפואות . דהתורה נקר׳ לחם כמ״ש לכו לחמו בלחמי . ונקר׳ לבוש כמ״ש ט
 לרמ חן הם לראשך וגו׳ ונק׳ רפואה כמ״ש ולכל בשרו מרפא . אז היא לך ג״כ כמו חנות•
 דנפישי שם אחי ומרחמי. פי׳ שנקראו ישראל אחים להקב״ה כמ״ם למען אחי ורעי וגו׳ .
 ואבב בזיוני בםמבזה את התורה לא אחי ץלא מרחמי אינם נקראים לא אחים ולא רעים
 לקוב״ה. ופי׳ אחים הם מאב אחד. שעצם הנשמה היא הניצוץ אלקי היחידה המיוחדת ביחיד

 יח׳. שמצידה נקראים יבראל אחים ורעים להקב״ה :
 כג [דףל״ב] אר״י ברי׳ דר״י לעולם כו׳ חני דבי ר״י כי יסול הנופל ממנו ראוי-זה ליפול
 מששת ימי בראשית שהרי לא נפל והכתוב קראו נופל אלא כמגלגלין
 זכוס נרי זכאי וחובה נרי חייב. וצריך להבין מאי דאמר מששת ימי,בראשית, הא כוונתו
 שהוא הי׳ חייב מיתה. כדאמרינן דין ארבע מיהות לא בטלו מי שנתחייב סקילה או נופל
 מן הגג כו׳. (כחובות דף ל׳) וכמ״ש והאלהיס אנה לידו. וכדפירש״י שם. וא״פ הל״ל ראוי
 הוא בעונו ליפול, ואמאי אמר מששת ימי בראשית. לכך נלע״ד דה״ס דבששמ ימי בראשית
 בראהקב״ה את כל העולם ותיקונו בכל פריייוהיו מה שהי׳ ומה שיני׳ עד כנימי העוצם,
 והמפל הזה נגזר תיקונו מששת ימ״ב בנפילה מן הגג. דכל המסובבים הם בסיבוב אחד
 מהסיבה הראםונה ית׳ בששת ימי בראשית, כאמרס ז״ל שית אלפי שני הוי עלמא ט׳. ומנא
 יומו ז״ל רצונו של הקב״ה בעולמו לעתיד, אצא החשבון מדוייק ממ?ש כי אלף שנים בעיניך
 טוס אחמול, ופירושו כפשוטו, כמו האדם המסובב גלגל אחד, אס הסיבוב הוא-בכח סלש,
 יסובב נרי כח ההוא פעם או שתים אבל אם כח הסיבוב הוא כח חזק יסובב כמה וכמה
 פממיס בכח סיבוב הראשון לפי ערך הכח. כך בנח הסיבוב -מהיבה הראשונה יתעלה מה
 שמסובב ביום א׳ מסחובב בעולם אלף שנים. או\ם אין המשל דומה לנמשל דבמשל הגלגל
 המסובב נרי האדם הוא מסחובב גם אחר שהסיר המסובב ידו ממנו. וכאן בעולם יד כמסובב
 ית׳ לא הוסר ובהסירו ידו ית׳ מלםובב יחזור העולם לחכו ובהו. אלא כמו למשלנמאםץעד
 שהגלגל הגדול הקרוב אצל כח הסיבוב הראשון, מתנועע ומסתובב פעם אחת. הגלג. הקטון
 היותר אחרון המסתובב נרי הגלגלים האמצעים המסהובבים מכר• גלגל בראשון, מסתובב
 כמה וכמה פעמים בעת שהגלגל הראשון מסתובב עדיין פעם הראשון. והחכם בתכונת המאשין
 ובמדידח הגלגלים יוכל לשער מכוון ממש לפי מהכר כיבובי בגלגל האחרון אם הסיבוב
 מהגלגל הראשון הוא עדיין פעם ראשון נכח ראכון. כך הוא כעולם שכל הששת אלפי שנים
 הם מסתובבים עדיין מסיבה הראשונה שמסובב הכינה הראשונה ית׳ בשעה זו וברגע זו
 ממש. נמצא דשית אלפי שני למטה הם שית יומין בסיבה הראשונה. והם מרומזים בששת

 ימי בראשית. שבהם היו כלולים כל מעשי העולם כל ימי היותו עד גמירא ודז״ק:
 ת״ר מי שחלה.ט׳ ואלו הן פרקליטין של אדם תשובה ומע״ם יאפי׳ החקצ״ט מלמדים
 . עליו מובה ואחד מלמד עליוזכוח ניצול ט׳ ר״א בנו שלריה״ג אומר אפי׳תתיקצ״ס
 >&זמו מלאךלחונה ואחד לזכות ניצול שנאמר אחד מני אלף< ולכאורה קשה פתח בתשובה

 ומע״ט



 משי•־׳^שבת&״ב^׳ אגדתאד
 ומנדס וסיים במלאך מלין; וכתב מהרש״א מזה נראה כדעת חכמי האמת שכל מצום שאדם
 טיסה בורא הקל״ה לו מלאך מלין ופרקליט טוב ־וכן בהיפוך בעושה מעשה רע בירא לו

 מלאך רע וקטיגור.-ומיהרקצת דחוק לפ״ז לריא דאפי׳ תתקל״ט באותו מלאך לחובה היאור׳
 אפשר דבלגעשא א׳ יהי׳ אתקצ״ס פנים לחובה ואחד לזכות ויש ליישב עכ״ל. ונלפ״ד לבאד־
 היש ליישב שבתצ׳ המהרש״א, וכוונתו היא׳ ובאם האדם עושה-המצוה לפניות עצמו לכבודו

 או בשארי עניניס שאינם ׳קדושים, אזי באותו המלאך שנברא מהמיצוה ההיא יסכן שיהיו•
 מתקצ״מ פנים לחובה ואחר לזכות. וביאור הענין. דמה כתיב בזוה*ק רמ״ח פקודין רמ״ח

 איברים דמלכא. שבכל מצוה שהאדם עושה מתקשר להקב״ה באותו אברכביכול, ולהבין•
 הדברים היאך יתכן שיאחנר האדם הגופני עם הקב״ה שהוא אש אוכלה.-והיאך שייך לומד
 שיש בו מדח איברים הא אין לו גוף ולא דמות הגוף, אלא ע״ כ דה״פ כשהאדם עושה מצוה

 אזי מתקשר רצון הנפש שלי האדם עם הרצון של הקב׳יה המלובש בהמצוה ההיא. ואף גם.
 זאת לא יתכן אלא בכח ממוצע דאפי׳ רצון הנפש אם גם הוא רוחני מ״מ אינו בערך ודמיון
 לרצונו של הקב״ה המלובש בהמצוה שיתכן לומר שיתקשרו ויתחברו לאחדים. אלא נרי כש
 ממוצע מאתו ית׳ הנברא מזה גופא שמקבל מעשה המציוה לרצון ולנחת רוח ׳לפניו ית׳. והוא
 הוא המלאך• ושליח השפע מאתו ית׳ בשכר המנוה, ולכן נקראים איברים דמלכא, עד״מ לשבר
 את האוזן, כמו' איברי האדם שכל אבר ואבר הוא כלי לפעולה מיוחדת מרצון והתפשטות
 הנפש וכן כל מלוה ומצוה היא כלי לפעולה מיוחדת מהמשכה השפע מהקב״ה לעושי. רצונו,
 ולהיפוך ח״ו בעושה מעשה רע יש ג״כ כחות ממוצעים המקשרים׳ רצון נפשו לצד הטומאה
 הנקרא בזוה׳׳ק סנףא צד ההיפוך שלעומת הקדושה, ואפי׳ אם המעשה שעושה ׳היא איננה
 רע ולא טוב, שהוא דבר המותר ואין נו צד קדושה, מתקשר ברצונו לסט״א שהוא צד שאינן
 קדוש וגם אינו טמא, רק עומד בקרן זויות הנוטה אלב׳ הדרכיםדרך הקדושה ודרך הטומאה.
 ותלוי אח״כ במעשה האדם אם להטותו לדרך הקדושה או להיפוך כידוע בספרי יראים.
 ולפ״ז הכח המקשר רצון הנפש עם מקור הדבר הנעשה ברצונו אס הלא רע נגמרי נקרא
 הכח מלאך מחבל וקסיגור שעל ידו יורד השפע על הנפש ההיא מצד הטומאה, ואם אינו
 מעשה רע לגמרי אלא לפניות עצמו. אותו המלאך והכח המקושר ברצון נפשו אין בו ג״כ
 צד קדושה אלא המעשה לבד שהיא טוב, וזהו שאמר ר״א בנו םלריה״ג שאפי׳ במעשה מצוה
 כזו ג״כ ניצול ודל• יירק יי׳ י י ״ •
 כד ןמ״בז אטד ר״ל כל הזהיר בציצית זוכהומשמשין >ו 3׳ אלפים ות״ת י עבדים שנאמר כו׳.׳
 נלע״ד דכוונתו שכל עשר כמות נפשו המלובש* מופו־ יהיו עבדם וסדים למשמעפ
 םנפשהאלסית, הן חכמתו ובינתו והן השמנה כתות הנפש המלובשים בלב, וזהו ־מספר ב׳
 אלפים ות״ס, ב׳ אלפים הוא ע״ר מ״ש אאלפך חכמה אאלפך בינה. וכמו אמרם דל אלפים
 שנה קדמה התורה לעולם שנאמר ואי;י׳ אצלו שעשועים יום יום כוי. ולכאורה היאך יתק
 לומר מספר שנים קודם בריאת העולם. והא בבריאת המאורות כתיב והיו למועדים וימים
 ושנים, אלמא דקודם שנבראו המאורות לא הי׳ מספר ימים ושנים. אלא דפי׳ אלפים שנה
 קדמה התורה לעולם, י הוא קדמה במדרגה. והעולם נברא כמדת החסד כמ׳׳ש כי אמרתי
 עולם חסד יבנה. והתורה׳ היא בחכמתו ובינתו ית׳. שהם אלפים שנה אאלפך חכמה אאלפך
 בינה, וכמו'כן הכא נמי צ׳ אלפים עבדם סי׳ שחכמתו ובינתו של הזהיר בציצית יהיו משועבדם•
 לנפשו האלקית, ות״ת עבדים הס שמנה כחות הנפש שבלב האדם במחשבה שיצי שהיא מספר
 מאה' כסי שביארתי במס׳ ברכות במאמר פסיעה גסה נוטלת א׳ מת״ח ממאור עיניו של אדם
 מדש, כולם יהיו לו עבדים וישמשו לו רק לרצון הנפש האלקית ולח לרצון הגוף ויצה״ר.
 וסעמא מאי הוא משום דציצית שקולה כנגד כל המצות שנאמר למען תזכרו ועשיתם את

 כל־מצותי וגו׳, ועוד דכםמתעטף בציצית מתעטף כל גופו׳ ברצון-הי״מ־:י
 לה3דף.ל״ג]בעוץ נבלות הפה צרות רבות וגזרות קשות מתחדשות ובחורי שונאי ישראל•
 .נ • מתים ויתומים ואלמנות צועקים ואינם נענים שנאמר ע״כ על בחוריו
 $.£מי! לו׳ ואת יתומיו כיו׳ כי כולו חנף ומרע וכל פה דובר ׳נבלה בכי׳ז לא שב כד.
י י והקשה •הרש״א אמאי תלה הכל בנמל פה והא חנופה ומרע נמי כתיבי- '^  ועוד ־^דו
 T*׳ 1£.י*ל ומשמע ליי סיפא רקרא כו׳ ועוד ידו נטויה לא קאי דק אנבול פה
 מכ״גי ולי לפמן והגמרא דייק מייתורא תיבת־ וכל פה וקרא־.־ וכיון • דכתיב־
 ?ך jto חנף. וננתג״לא &ל*ל-דק ודובר נבלה יהא כבד כתיב כי עולו ׳חע״כ מכתוב
 חימןס >5>י. מנעים, למ׳#צןרא;<ש בו שתי משמעות, א׳ על בחוריו לא ישעחכהיוש$

 בחיים



 «שו»̂׳ שבמיפזמ— אגדתא•: נג
 «ח»ם ולכן מהים->וב׳ לא «שעח במותם עמהםשלא ישעעשע עעהם. ועם נשמתם אלא
 ועוד ירר נטויה עליהנ* יכל המנבל את פיו אפי׳ נגזר עליו ע׳ שנים לטובה נהפך עליו
 >דעה.»וןכאומ ננ^ואמר• שבעון זה' ימותו בהיותם בסורים, א״כ לא יתיץכלל ע׳ שנים
 אע״כ שמרמז הכקזב שימיו ע׳ שנים.בגלגול אחר רק ברעה שיחיו חיי רעים. ואת יתומיו
. וצי הבריות לא ,  ואת אלמנומיו:לא עימם יש• בזה גי׳כ ב׳ פירושים , א׳. לא ירחם ה
 *רחמו.עליהם וסי׳ לא ירחם-הוא מבנין מפעיל, שלא יפעיל בלב הבריות רחמנות עליהם.
 ומדלא כתב ועל יתומיו ואלמנותיו לא ירחם וברחמנות נופל לשון על, וכתב ואת יתומיו
 ש׳, ש״מ דה״ק ואת יתומץ כר לא יעשה' אותם בחן שיפלו עליהם רחמנות הבריות.
 ואלו- שתי •משמעות הקרא באים בעון החנופה ומרע ובעון נבול פס. ולכך חילקם הכתוב'
 וכתב •בשתיסם ככל א׳ תיבת כל, כי כולו חנף ומרע. וכל פה דובר נבלה, ולא כללם
 יחד משום ואינם שוים לא בהחטא ולא בהעונש . דהחנופה הוא רק רע בכלי המחשבה
 אבל בכלי הדבור הוא טוב׳ אבל הנבול פה הוא כולו רע הן במחשבה והן בדבור . .ולכן
 על מון החנופה ומרע אע״ס שהבריות שמחים בזה רמתראה לפניהם כאוהב נאמן וחושבים
 אותו לבחור באשים כלומר לבחיר שבאנשים, אבל היודע מחשבות לא ישמח בבחורים כאלה
 ולא.ירחם על יתומיו-ואלמנותיו מצר שהשרישו בהם'מדות רעות כמוהם. ועל עון נבול פה
 קאיסי׳הב׳ ע׳׳כעל בחוריו.לא ישמייבמותס, שלא יהי׳ מיתתם כפרתם . אלא ועוד ידו
 נטויה ברמז. כמו למשל אב המכה את בנו ולאחר הכאתו מעה ידו עליו ומורה לו ברמז
. כך בעון נבול פה מרמז לו ג״כ עומ  לאמר זכור עוד בידי שבט אפי ליסרך יותר מזה י
 הגלגול. דסוד הגלגול אינו כתוב מפורש בקרא אלא.ברמזים, וזהו אומרם הכל יודעים למה
 כלה נכנסת לחופה ומרמזים להס למה נכנסו לחופה. אבל המנבל את פיו לבטא בשפתיה
 אינו הולך בדרך כל הארז - לכן מרמז לו הקרא שגם במותו לא ילך בדרך כל האח אלא
 שישוב עוד להיות בחייס עד מלאת לו ע׳ שנים כסי שהי׳ נגזר עליו רק שיחי׳ אותן שלים
 חיי רעים . ואמר ואת יתומיו ואת אלמנותיו לא ירחם פי׳ הוא עצמו לא ירחם אותם מצד
 שלא ידע שהם-בניו ואשתו בגלגול ראשון, וזהו שהצרות והגזרות מתחדשוח, ר״ל הגזרות
 והצרות הישנות שנגזרו עליו מקודם רק־שמת קודם זמנו ולא סבל אותם. לכך יתחדשו
 שיסבול אותן בהיותו בגלגול שני. ובזה ניחא דלא תיקשי לך הא כתיב לא תקום פעמים
 •צרה אלא משום דאינן צרות שבאו פעם שני אלא הן הן הקודמות. ובהכי יתיישב דלא
 מיקשי לד מנ״ל לדרוש מקרא דבחורי שונאי ישראל מתים הא בקרא לא כתיב אלא על
 בחוריו לא ישמח ה׳ ומנ״ל דמתיס . וגס מנ״ל דיתומיס ואלמנות צועקין ואינן נענין,
 הא בקרא כתיב ואת יתומיו ואת אלמנותיו לא ירחם, ופי׳ ה׳ לא ירחם. ומנ״ל לדרוש שגם
 הבריות לא ירחמו-עליהן. ובמה שפירשתי יתיישב הכל . הרחמן הוא ימלא שנותינו

 • - - ׳ בטוב ובנעימים :
 בו ת״ר ג׳ מעיכו׳ חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מראני אסא ורהיט ביה״ש אמרו לי׳
 הני למה לך אמר להו לכבוד שבת ותסגי לך בחד חד מגד זכור וחד כמד
 שמור כר י ולכאורה קשה דהנה האריז״ל יסד בזמירות לליל שבת ומדאני אסא לארוס וארוסה
 ׳להסקפא תלשין, סי׳ לארוס וארוסה הס קוביה וכנסת ישראל ונקראו חלשין על שם ממן
 אנכי בצרה. וכאן אמרו ז״ל דמדאני אסא הס חד כנגד זכור וחד כנגד שמור. ונלעי׳ד
 לפיסידהיא •היא ונקדים לפרש מה שיסד ה״ר שלמה הלוי בזמר לכה דודי שמור וזכור בדבור
 אחד השמיענו אל המיוחד. דלכאורה קשה הא בגמרא אמרו זכור ושמור בדבור אחד
 נאמרו. ובאמת-הי׳ צריך להקדים זכור לשמור חכור נאמרבדברוח הראשונות ושמור נאמר
 בדברות האחרונות . ולמה הקדים ה׳׳ר שלמה שמור לזכור. והעולם מתרצים דלכך ישר
 שמור וזכור ולא זכור ושמור כו׳ בכדי שיהיו ראשי החרוזים שמו שלמה הלוי, ואי הוה כתב
 ־ זכור ושמור בדבור א׳ כו׳ לא הי׳ תחלס החרוז בשיץ . אמנם זהו דוחק גדול דאטו בשביל
 להציג שמו בראשי החרוזים יחליף הענין מסדר האמיתי. ועוד דהי׳ יכול ליס־ שמוגג
 השמיענו אל• המיוחד-זכור ושמור בדבור אחד. והי׳ג״כ שי״ן בראש החרח. לכך נ׳׳ל לפרש
 בהקדם לבאר מאי דאמרו ז״ל זכור ושמור בדבור אחד נאמרו. דא״כ אמאי לא נאמת
 בשתי הדברונ! שניהם-זכור ושמור כיון דבדבוד אחד נאמרו, ואמאי נאמר בדברות הראשונות
 ־ ןןוור לבד ץבדברומ האחרוגותשעור לבד, .אלא ע״כ צ״ל דמה בירושלמי אמרו שקולה שבת
 מגד כל המצות שנאמר למנגו תזכרו ועשיתם את כל מצותי ובשבת נאמר זכור את יום
 הפגת לקדשו.- הרי דלהירושנעי' יש בדבור זכור כללות כל התרי״ג מצות. 3מהרש״א בח״א

 נשמעות



י its" •שביג&־ג׳"׳ אגימ» • 
 מטעות (לף ט ע״ב) גדה זכור מי־ כסב בשם הימבץ לזכור הוא לללוא מ״ע ושמור־
 הוא כללות מצות ל׳׳ת. וליישב זאת צריך להכין מתחלה מאי דאימא לקמן (ךף סיחעיב}
 המר ריב״ל בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת"לפני י הקמה מה לילוד אשס
 ביצעו ט׳ א״ל אחוז בכה״כ שלי והחזר להם תשובה אמר לפניו רבש״עמורה לו׳ מהכתיב
̂ר יש בכם מיו הודו'לו  בס כר לא יהי׳ לך כו׳ לאחרצח כו׳ כלום קנאה יש ביניכם יצה
/ וקשה הא במעמד הר סיני פסק היצה״ר מישראל כדאיחא במדרש שננמןה  להקב״ה ט
 חירות מיצה״ר ובזוה״ק פ׳ יתרו דף צ״אכתוכ דאסתלק היצה״רוכ״כ טוה״ק ס' משאליף
 קצ״ג ודל ת״ח עד לא חטא אדם כר כיון דחמא ט׳ ולא הוו יכלין למיקס בי/ כגוונא דא
 עד לא חאבו ישראל בשעתא דקיימו על טורא דסיני אתעבר מינייהו זוהמא דהאי חויא;
 גליו ביטול יצה״ר הוה מעלמא ודחו לי׳ מינייהו כר כיון לחטאו י בעגלא אתעברו מינייהו
 פל איכון דרגין ט׳ ואמשיכו עלייהו חויא ביכא כמלקדמין •ט׳ עכ״ל־ והא דלקמן(דףקמ״ו)
 ובע״ז(דף כ״ב) וביבמות (דף ק׳׳ג) משמע דבמעמד הר סיני פסקו זוהמתן רק נדד
 ואבדיל אתכם מן העמיס כו׳ ולא מכל וכל. אפשר •דסליגי המדרש והזוה״ק עם'הגמרות
 הכס דבע״ז (רף ה׳) פליגי בזה ע״ש . וא״כ לפי דבריהם הדרא קושיית המלאכים אשר
 מנה.כורך על השמים לדוכתה, דכא נס מישראל נתבטל היצה״ר. ומה יעשו ישראלבמלות
 ל״ס כיון שאין להם יצה״ר. לכך דל לסרן שאם לא הי׳ חטא העגל היו המצות ע״ד שהיו
 נאדה׳׳ר קודם החטא דכתיב ויניחהו בג״ע לעבדה ולשמרה ודרשו חז״ל לעבדה אלו מ״ע
 ולשמרה אלו מצות ל״ח, וקשה היאך הי׳ שייך מצות ל״ת קודם החטא שלא הי׳ בו יצר\ר
 כלל, אלאע״כ צ״ל ע״ש מ״ש בזוה״ק דמריבוי אור שהמשיך אדה״ר בקיום מצות עשה (בקדושה
 ימירה) כי׳ דוחה החושך של המצות ל״ח לגמרי, כמו אור האבוקה הגדולה דוחה הרבה
 כמושך. למרחוק . ורש לעבדה ואח״ כ לשמרה, דעיקר עבודתו הי׳ בקיום' המ״ע ושמירת
 כל* מ הי׳ ממילא ומאליו כדל. וכן הי׳ מדרגת ישראל אם לא חטאו בעגל. ולכן בדברות
 כראשונות נאמר זכור דקאי מל כלל כמ״ע כדפי׳ הרמבץ, וכן איתאבזוה׳׳ק פ׳ ימרו (דף
 צ״א).ח״ל אנכי.ולא יהי׳ לך כו׳ ודא איהו זכור ושמור עכ״ל. וע״ז אמרו חכור ושמור
 בדטר אחד נאמרו, כלומר דבדבור זכור הי׳ נשמע מכללו גס שמור . דבקיום • המ*ע היי*
 שמירת המצות ל״ת ממילא ומאליו, ולאחר שחטאו בעגל וחזר אליהם היצה״ר והוצרכו
 מקודם להיות הור מרע ואח״כ ועשה טוב, לת כתיב בדברות' האחרונות שמור בגילוי
 והדבור זכור הי׳ נשמע מכללו, מסור האדם לגמרי מרכנ, ממילא נמ&ך עליו קמשה וא$בה
̂ייס מצום עשה. ומשום ר,ט בה׳ יהרו בדברות הראשונות כתיב רק לשון ראיה זפל  לה׳ צ
 העם רואים אח הקולות ובדברות האחרונות בפ׳ ואתחנן כמיב רק לנןון שמיעה ויהי-
 כשמעכם אח הקול וגו/לא אוכף לשמור את קול וגו/והחילוק בין ראיה לשמיעה הוא לדבר
 הנראה לעיניה אין שום ככל וחקירה יכול להכחיש כמו הנייר שאנו רואים בעינינו שהוא
 לבן הא אפי׳ אס יבואו כל החכמים שבעולם ויראו לנו ע״פ הקירח חכפחם שהנייר הוא
 שג1ור, הלא לשוטים יחשבו בעינינו. כך בדברות הראשונות לא הי׳ ביכולת שוס מחשבה
 ושכל להפריע אמ ישראל מעבודת ה׳. אבל בדברות האחרונות הי׳ רק שמיעה. כמו מי
 ש&נעישיש־ מציאס נייר והוא לבן ולא ־ראה מימיו נייר לבן הלא יוכל חכם א׳ ׳להאמינו
 בחקירפו שנייר איא כלל להיוח לבן ויוכחש האמח . כך היא פעולח היצהיר להכחיש
 כאמת . ודש טעמו וראו כי טוב ה׳ וגו׳ ולכאורה היאך נופל על הטעם לשון ראיה:.
 אלא. .מצד שיטעום.יראה בראייה.חושיית כפי האמת. כמוהטזעםמין הצוקער כהוא מתוק
 הא אפי׳ אם יבואו כל חכמי.מזרח .ומערב ויראו לו בחקירהס בהצוקער. מוכרח להיות
 מי-או המוז הלא יגעור בהסלאמר הכרי דעת אחם . ודש בזוה״ק זכור לדכורא ושמור
 לינגקבא. וע״פ פשוט הוא דהזכריש לו דעת ולא יתפתה להיפוך מן האמת. אגל הנקבה
 בקלגנשעמים להיפוך האמת וצריכה שמירה. וזהו שיסד ר׳ שלמה ה לוי כמור וזכור בדבור
 5מו:כשמ*ענו ט.׳.כקאי על הדברות האחרונות שהי׳ אז רק בדרך שמיעה כנ״ל ואז הי*
 שףר. בגילוי.מכמ־.בהעלם וכנ׳׳ל־ ואי.חיקשי לך לכתוב זכור ושמור ט׳ ולכתוב הראנו אלא
 מפו..!נדירה&ממ הי׳.הזוהר הנ״ל זכור לדכורא ושמור לנוקבא, הוא זכור ליום שבת ושמור
 עינפנם^דעגמ נקידושא דצכרא אנו אועריס דאהיא סעודהא דעחיקאקדשא . ובליל
 שבממגומומתס^א הי.א פעודתא דחק( חפוחין קדשי! דקאי על כנסמ ישראל כידוע לי״>ז,
̂ *.??י?* בהואהקטה נשמור למקבאשהיא כנס״י. והשמא א״ש דמה שיעד v i iSs 
! >- ב&זמר ג׳-בחין׳ ומלאי אכא לארוס וארוסה כר ר> לקוביה וכנס-י ואה שאמד י  מי

 כאן
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 פשר־׳ שבתפ־ב״״* אגדת*־־ נד
 כאן ההוא סכא דחרי מדאני אסא, הם חד כנגד זכור וחד כנגד שמור פולין בסננון אמד ^

 ־חכור הוא לדכורא ושמור לנוקכא וכדסירשתי ודו*ק: - - י
 [דף ל״ד] שלשה דברים צריך אדם לומר כתוך ביתו ע״ש עם חשיכה כר מה״מ אר״י ב״ל
 אער קרא וידעת כי שלוס אהלך וגו׳. עיין"מהרש״א . ולעגד״-נ לפרש
 דבאלו הג׳ דברים יזכיר בתוך ביתו החמשה דברים שעליהם נשים מתות בשעת לידסן ,
 נדה, חלה, הדלקת הנר, כיבוס צואת בניהם בשבת, וקריאת לארון הקדשארנא. דלא קשמ
 הכא שלשה דברים צריך אדם לומר לאשתו עשרת ערבת הדליקי את הנר, והוא• משום דלא
 בכל עת חוכל אשתו לעשר תרומה ומעשר דפעמיס שהיא טמאה נדה. ולכן אומר בתוך
 ביתו עישרתם, וממילא ישיב מי שעישר אני עישרסי וידע אז בזה אם אשתו מהורה היא .
 ובזה ידע ג״כ אס הפרישו חלה, דחלה היא ג״כ מרומה . כמ״ש ראשית עריסותיכם חלה
 תרימו תרומה וגו׳. ותרומה היא בכלל מעשר, דמעשר קאי על הל הרמה •שבה. ואפי,
 מי שאין לו פירות לעשר או בזמן - ובמקום שאין המעשר נוהג - -צריך ג״כ לשאול עשרתם
 על הפרשת חלה . ובשאלת ערבתם יזכיר במוך ביתו -קדושת שבת וקדושת ארון הקרש..
 דמצד קדושת שבת •תיקנו החכמים ז״ל עירובין, דעירונין מדרבנן. וקדושת החכמים היא מצד
 שבהם נמצא חורה. כדאמרינן הזכרו בזקן ששכח מלמודו מחמת אונסו דלוחות ושברי לוחות.
 מונחים בארון (ברכות רף ח•) נמצא דבשאלת עירבתס יזכירם קדושמ שנמ וממילא יזהרו
 מכיבוס צואת בניהם בשבת ומלקרות לארון הקדש ארנא בשס זול ומול. מקל וחומד
 מקדושת החכמים שכס ג״כ ארון הקדש, ומוכרח להזהיר כנשים על ככה משום דכשבאים-
 לביהכי׳נ בשבת ורזאין שסותחין את ארון הקדש קורץ לו יאמא . והדליקו אם הנר כוא
 כמשמעו. והשתא ניחא מה דיליף לה ריב״ל מקרא דוידעת כי שלום אהלך וגו׳. דלפי פשוטו.
 ה״ל לכתוב יידעת כי שלום באהלך. רעל אהל ממש לא שייך לשון שלוס. אלא שלום באוהל-
 אלא ע״כ ראהלך פי׳ אשתך כמ״ש שובו לכס לאהליכס וידוע דרשת חז״ל בזה. ופי׳ וידעת
 הוא ציווי שצריך אתה לידע, וכי הוא לשון אס. דסיבתכימשמש בד׳ לשונוס, ור״ל וידעת
 צריך אתה לידע אם שלום אהלך זו אשתך, אם היא שלימה בכל החמשה דברים כשייכים לה,.
 הנוגעים לה׳ חלקי כנפש. כרפירשתי לעיל, ואז ופקדת נוך ולא מחטא , לא תחסר כמו

 לא יחטא המטרה. ור״ל שיהי׳ לך ממנה בנים צדיקים 'ושלימים :
 [דף ל״ה] א״ר חייא הרוצה לראות בארה של מרים יעלה לראש הכרמל ויצפה ויראה כמין
י נ י י  כברה ביס זו היא בארה של מריס. פי׳ הדברים כרוצה לראות לאי ה
 ראי׳ ממש. דבארס של מרים הי׳ במדבר והר הכרמל הוא בשומרון, אלא הרוצה לראומהוא
 על דרך הראיני פרסיים א״ל דומים לחיילות של בימ דוד הראיני חברין א״ל ממין צמלאכי
 חבלה (קידושין דף ע״ב) ופירש״י הראיני: פרסיים בעל משלים ודומיות הי׳ לוי וקא״לרבי
 משול לי פרסיים למה הן המין עכ״ל. ור״ל הראיני מסל. עבינם- מעשיכם ומנהגם. כמו כן
 הכא סי׳ הרוצה לראות בארה של מרים, לראותי משל עניני הבאר, דמה' גהבאר היו שני־
 נסים, א׳ שהי׳ נותן מים, ובי שהי׳ מתגלגל עם ישראל בכל מקומות מסעם ובחנייתם חנה
 ג״כ ושם הי׳ נותן מימיו. ושני הנסים האלו הי׳ בזכותה של מרים. בזכות שאמרה לעמרה
 אביה גזרתך קשה משל פרעה ושמע אביה בקולה והחזיר את יוכבד אשתו וילדה לו אז א0
 משה שעל ידו ניתנה המורה המשולה למים בלוחומ האבן, זכתה שעל ידה יוציא הסלע מים.
 ובזכומ שעל הים לקחה החוף בידה ואחריה יצאו כל הנשים גחוסים ובמחולות ושרו שירת
 הים, זכתה םיחגלגל הסלע עס ישראל וישראל ישירו שירם כבאר. והנה כל הנסים שהקנ״ה
 עושה אע״פ שהם למעלה מדרך הטבע מ״מ מלבישם בטבע, כידוע, וכמו ברובים דאלישננ
 דחד אמר נס בחוךנס נא דובים ולא יער הי׳(סוטה דף מי׳ז) ולכאורה למאי הוצרך להחהוות
 היער הי׳ לו להקב״ה לברוא דובים ע״ס השדה. אלא משוס דהנס הי׳ צריך להיות מלובש
 במבע, וטבע הדובים להמצא ביער ולא גרס השדה, לכן נעשה נס בתוך נס כדי להלביש
 הדבר בטבע. דטבע השדה שיתהוה בה יער וטבע היער שיתהוו גו דובים רק דההסהוזס
 האלו הןבםהיות זמן רב הרבה שנים. ןע״י הפלת אלישע נתהוו בפתעפמאוס, ומ״ע הלבישם
 בדרך הטבע, כמו כן בבארה של מרים נמי על כרחך היו מלובשים שני הנסים בטבע. והנה
 טבע האבן שנמצא אצל מעין שבאם הסלע מנוקב ככברה אז יוצאים כמיס מהמעין דרך נקבי
 האבן עד שמחראהכאלו המיס מבעים מן האבן ממש, אולם אס האבן קשה ומלק בלא נקבי*
 אזי יוצאים המיס בצידיהאבןאו ממחתיסו. וא״כע״כ צריכים אנו לומר שהסלע ההוא בארס
 של מרים הי׳ מנוקב ככברה נכדי שיהי׳ הנס מלובש בטבע שבכל מקום חניימו נפמחהתהוע

 מחחמיו



 פמך~ ־,,שבתפ־.ב״.,. אגדתא
 :מתחתיו והיו נובעים מגדי הארז דרך נקבי הסלע הרבה מיס כמו מן התהום. וכן הנס
 שהי׳ מתגלגל ע״כ צ״ל שהי׳ עגול ככדורי ומבע הכדור להתגלגל/י רק שכל כדור צריךלגלגלו
 גידם בכל פעם אס לא ממקום גבוה למקום נמוך/ ובארה" של מרים הי׳ מתגלגל עס ישראל
 מעצמו. מ״מ הוא מלובש־ בטבע שהי׳ עגול ככדור והי׳ ביכולת טבעו להתגלגל. ורש יעלה
 לראש הכרמל/ הר הכרמל הוא גבוה ועומד על שפת הים כדפירש״י/ ודרך הצופים בים לראות
 האבנים שבתוך הים עולים למקום גבוה ומשם יוכלו לראות האבנים כמו שהן ממש. ויצפה
 *יראה כמק כברה ביס. ופירש״י סלע עגול ועשוי ככברה/ כלומר עגול ככדור ומנוקב ככירה
 זהו המשל של נארה של מריס, שהי׳ ג״כ עגול ככדור ומנוקב ככברה. דאילוהא:נים שאינן
 •בעומק הים אינן במציאות שיהיו עגולים כ״כ ומנוקבים מצד האויר והמים, משא״כ בים.
 ובהכי ניחא מאי דאמר רב"בסמוך מעין המיטלטל טהור וזו היא בארה של מריס. דלכאורה
 למאי הלכתאאמר רב הדין"עם בארה של מריס הא שם הי׳ משה רבעו וידע ההלכה בודאי,
 הלכתא למשיחא. ואיזו נסקא מינה לן מדין זה טון שאצלינו לא נמצא באר כזה. ועוד י ראם'
 הי׳ כוונת רב על בארה של מרים יממש הי״ל לומר בארה של מרים טהור מפני שהוא מעין
 המיטלטל, ומדאמרמעין המיעלסל טהור כר ש״מ שאמר דין השייך לנו. אלאע״כדסי׳ מעין
 המיטלטל הוא כמו שוקת יהוא שהיתה בירושלים (מקואות פ״ד מ״ה ויבמות דף ט״ו ע״א)
 •וסירש״י טבמות שס ^קת אבן חלולה שתחת צנור המקלח מים מן ההר כו׳ עכ״ל.והכא במעין
 •המיטלטל נמי פירושו אבן' חלולה ומנוקבת ככברה שמעמידים במקום המעין או אמת המיס
 כדי שע״י דרך נקט האבן יצאו המיס, אותה אבן טהור הוא. משום שאינה נקראת כלי כיון
 .שהוא מנוקב ככברה והמיס־ נכנסין ויוצאין דרך הנקבים, ולכךג״כ המים שט אינם שאובים,,
 וזו היא בארה שלמדים פי׳ הרין הזה ילפינן לה מבארה של מרים, שהיו הנשים והטמאי מתים
 סובלין בו,'דאנשי המדבר היו טמאי מתים כדאיתא ביבמות (דף ע״א ע״ב) ערל מקבל הזאה
 שכן מצינו באבותינו כו׳ שנאמר והעס עלו מן הירדן בעשור וגו׳ הזאה אימת עביר להו,
 וסירש״י לטומאת מת" שעליהם • שרוב צבור טמאי מתים היו שנטמאו באבותיהם רכל יוצאי
 מצרים מתו במדבר ואלו הן־ בניהם ט׳ עכ״ל. וטון שהיו טמאי מתים היו מטמאיןאתהבאר
 •אלא פ״כ דלא הי׳ מקבל טומאה והמיס סבו לא היו טאובין. וטעמא משום שהי׳ מנוקב ככברה

 איכ שמעת מינה דכל מעין המיטלטל שהוא אבן מנוקכ מהור :

 כירה מרק ג י
 ־עדודףמ״׳א] תניא אכל ולמשתה אכילתו דם כר. לכאורה הא מיקר האכילה הוא בשביל
 להרבות הדם עוף, וא״כ מה בכך שאכילתו דם. לכך נ״ל לפרש דה״ק
 •אכילתו דם לבד בלא מזיגת מים, ואם הדס יחסר המזג מתערובת המים המוליך את הדם
 •בהאיבדם והגידם יוכל להסתעף מזה אשתא 5מירתא.והנה כל הענין דכאן הוא משללענינים
 רוחניים, דמה התורה נמשלה ללחם כמ״ש לכו לחמו בלחמי ונמשלה גם למים כמ״ש הוי כל
-למא לכו למים. והוא דגופי התורה ההלכות שבה הוא כמו לחם המחיה את הגוף ומקשרו עם
 הנפש. וסנימיית התורה האגדה שבה היא כמו מים המשיב נפש הצמאה והשוקקה כמ״שכמים
 קרים סל נסש עיסה. לאם מסש היא עיסה ואין עיף אלא מרציחה או מתאוות רעות כמ״ש
 ויבא עשו מן השדה והוא עיף, ואיתא' בביב (דף •ט״ז ע״ב) אר״י חמש עבירות עבר אותו
, ׳  רשע באותו היום ט׳ הרג את הנפש כתיב הכא עיף וכתיב כי עיסה נפשי להורגים כו
 ׳והסגולה ל6ןל רתיחות הדמים מרציחה •ותאוות רעות היא מים מי התורה שהיא האגדה שבה,
 ממאכל ול^ שתה, כלומר הלומד התורה רק בשביל פלפול ואינו' לומד האגדות שבה שהוא
 ממסר' שבתורה rb אכילתו דם, כלומר לא תועיל התורה לקשר איבדו עם איברי הנפש שהם
 סתרת, מצות שכנגד מדח איברי הגוף, ולא תוליך הדם בהגידים בלומר שלא יהי׳ זהיר
 בחש״ה י מצותתת המכוונים כנגד שס״ה גיד הדם שבגוף. טדש זכה נעשה לו סם חייס לא
׳ סי׳"זכה הןא לשון זיכוך. כלומר אם זיכך את הנפש במי התורה באגדה ובמוסר '  יזכה מ
 מוט! ?Jflsg מנשית *לו התואהשהיא הללכומ גופי תורה סם חיים מזון ורפואת הנפש :

3 ארבע אמות אטלתוימרקבת וזהו תתלת ריח רע. יפי׳ כמו האוכל וישן מיד ^ ' ל ™ ? * 
 ; ־ וצא «ד ־־דא כשיעור 00וד המאכל לאיצטועכא התחתונה מקום בישול האכילה
* אלא מרקגיר מפני שהאכילה אינה מונחת בקיבה מגד הכבד » » J ? J ? ^ ^ ^ - ^ 
 f^׳t«3 הצב ־והריאה שאינם°כלי העיכול והבישוצ \ לך הוא בעטרת ה׳אנ* לומד תורה

. - שהיא - ־ . - • • ־ י - • r ״ ־ יי 



 .־משד׳; שבתעיג^אגדתזד- נה
 שהיא אכילת הלחם כדלע>ל, ולא הלך ארבע אמות. פי׳ שלא יצאי מרשותו• שהיה בתחלה,
 לארבע אמות הוא רשותו של אדם ולכן קונות לוד אמותיו.ואם לא יצאי מרשות לגו שהי׳
 בה קודם הלימוד כמ׳׳ש רשעים הם ברשות לבס .' אז אכילתו מרקבת-סי׳ 6לא יהי׳ לו
 מתורה זו מזון לנפשו• . וכמ״ש לעיל (דף ל״א) משל לאדם שאמר לשלוחו העלם לי פור
 חטים לעליה כר א״ל עירבת בו קב חומטין א״ל לאו א״ל מוטב אם לאי העלית .' וזהו יראת
 ה׳ היא אוצרו.- דבלא יראת ה׳ מרקבת התורה שלמד אפי׳ כל הששה סדרים->מהליע כמשל
 החטים בלא חומטין. וזהו ממש הכוונה גס כאן". ואומרו וזהו תסלת ריח-רע סי׳ דבלימוד
 התורה עם יראת ה׳ אז כתיב וריח אפך כתפוחים, כמו התפוח שיש בו ה׳ חדרים ובתוכמ
 עשרה גרעינים ולכן בטבעו שיש בו טעם וריס׳כמ״כ האדם אם יש מ •הי חומשי התורה
 עם העשרת הדברות שהם כללות כל המצות אז הוא נותן ריח טוב. כלומר שמו הולך
 למרחוק, כמ״ש שמן תורק שמך, ואם התורה היא בלא יראת שמים אז נוחל לו שם רע.

 יוסר מההדיועים :
 הנצרך לנקביו ואכל דומה לתנור שהסיקוהו ע״ג אפרו וזהו תחלת ריח זוהמא. ופירש״י
 כל גופו מזוהם בזיעה תמיד, וענינו בעבודה הוא כמו הסקת התנור פועלת פעולתה
 לחמם את התנור בג׳ היסודות שבעצי ההסקה, האש והרוח והמים, אבל יסור העפר מתחלק
 מהם ונעשה אפר *אין להתנור שום פעולה מהאפר, אלא אדרבה כשיסיקו התנור ע״נ האפר
 לא יועיל ההיסק ולא יאפה הלחם שבהתנור. כך הוא בכל אכילת הנפש מתברר ונופל הדשן
 ומתחלק מיסודות הנפש, כלומר שהעצבות והעצלות׳ שמיסוד העפר שבהאדם נופל־ועתחלק
 בלי שום פעולה, וצריך להרים את הדשן שלא יהי, עוד "שום עצלות ועצבות. -ו1הו• ג״כ
 הנצרך לנקביו פי׳ מי שנצרך לברר הפסולת שבנפשו שאינה ראוי;'לחיות הנפש, ולא בירר
 ואכל פי׳ שלמד עוד תורה בעוד הפסולת ההיא בקרבו. אזי יהי׳ רק מתורתו להג הרבה
 ויגיעת בשר ויהי׳ תמיד בזיעה מחמת חום והבל בדברים חיצונים. כמו התנור שהסיקוהו

 ע״ג אפרו שאינו מתחמם רק כותלי• התנור ולא מקום מושב הלחם -:'• •
 רחץ בחמין ולא שתה מהן דומה לתנור שהסיקוהו מבחין ולא הסיקוהו מבפנים.• פי׳ משל.

 הוא על כל תלמיד שאין תוכו כברו ופשוט:
 רחץ בחמץ ולאנשתטף בצונן דומה לברזל שהכניסוהו לאור ולא הכניסוהו לצונן. ופירש״י

 שהצונן מחזיק את הברזל ע׳יכ, והמשל הוא דכמו הבחל מצד קשיותו א״א לעשות.
 ממנו שוס כלי בלתי אס יכניסוהו מקודם לאור לרככו, אבל מ״מ אין הכלי ראויה למלאכתה
 מברזל המרוכך וצריך להכניס הכלי לאחר שנגמר בצונן להקשוחו, כך הוא בעבודה בחשבון
 הנפש כשהאדם הוא ממארי דחושבנא ומתמרמר מאד מריחוקו מה׳ אין הכוונה שישאד
 •ח״ו בעצבות זו אלא בכל עצב יהי׳ מותר. וצריך אח״כ להתחזק ולצאת כגבור נגד יצרו׳
 שרוצה להשליכו בעצבות ולהתרשל בכל דבר שבקדושה. ודש רחץ בחמין לרכך קשיות ערפו
 ולבבו ולא נשתטף בצונן להתחזק ולהיות• צמ״•כנמר"וגגור כארי לרצון ה׳ אינו-נקרא כלי

 מוכן לעבודת הבורא . כמו כלי הברזל שהכניסוהו לאור ולא נשתס0 בצונן•:
 רחץ ולא סך דומה למים ע״ג חביות . ענינו בעבודה שאחר התפלה בהתלהבות וכן אחר
 לימוד ספרי מוסר צריך ללמוד חורה שבע״ס המשולה לשמן כמ״ש לריח שמניך טובים ט׳
 ולעיל מיני׳ בסמוך כתיב כי טובים דודיך מיין ודרשו חז״ל ערבים עלי דברי סופרים יוסר
 מיינה של תורה אלמא דדברי סופרים משולים לשמן. וכשלומד חכמת התורה שבע״פ אז.
 מתקיימים בו התורה והמוסר יחד וז״ש בקרא ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו .
 דהמים נכנסין בקרב הבשר והשמן נכנס בתוך העצמ1ת ומרבה בהם מוח, וא״כ מוסר
 התורה הנמשל למיס מרכך הגוף והבשר . וחכמת התורה המשולה לשמן מוסיף מוח

 בעצמות איבריו שהם הרמ״ח מצותשיעשוס כהוגן :

 במה טומנץ פרק ד׳.
 כח [דף מ״ט] א״ר ינאי תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנסים ט׳ ואמאי קרי ליי
 בעל כנסים שפעם א׳ גזרה המלכות כר והי׳ אלישע מניחם ויוצא לשוק ראהו הסדור
 א׳ ת מפניו ורן אחריו וכיון שהגיע אצלו נטלן מראשו ואחזן בידו א״ל מה זה בידך א״ל כנפי
 יונה פשט את ידו ונמצאו כנפי יונה כו׳ ומי׳ש כנפי יונה כר משום דאמתיל כנ״י ליונה
 שנאמר כגפי יונה נחפה בכסף וגו׳ מה יונה כנפיה מגינות עליה אף ישראל מצות מגינות

 עליהן



 יפליה[. ופירש״י כנסיה עגינות עליה מן הצינה ומכל עוף ואדם הגא עליה היא נלחמת
 ומלה־בראש^ה משא״לגשאר עופות עצ*ל. וכתוספות כתבווז״ל אוד״יי דאמרינן במדרש
̂וא 65קיגעין ׳נינוחין ע*ג סלע והיונה בשעה- שהיא יגעה סורחת כאחת ונינוחת  גלהצמ
 באתת עכ*5. ולהבין י סי׳ דברי המדרש והתום׳ והשייכות מזה לכנ״י ומצות. ומאי דלא
 ניחא להו למום׳ סירש״י. דהא באמת בעבע היונה תרווייהו איתנהו מ״ש במדרש ובתום׳
 ^מיש רש״י, והא נכרכות (דף נ״ג) במובדא דרבב״ח אמרינן בגמ׳ להדיא מה יונה אינה
 ניצולת אלא בכנפי׳ כו/ וכ״ש הכא שפיר טסי המשל ממבעיות היונה שכתב רש״י. דהכא
 בהצלה מיידי.: ונלע״ד דמשל המדרש שהביאו התום׳ מא ממשל כשנוזרין ח״ו גזרה על
 ישראל שלא קיימו מצוה אחת שבתורה פורחים ועולים להקב״ה במצוה אחרת אבל לעולם
 לא נתבטלו ח״ו מכל המצות . כמו היונה כשהיא יגעה אינה מפסקת מלפרוח אל בן זוגה
 אלא פורחת באחת מכנסיה. והתוס׳ הביאו דוקא יזה המשל לכאן בכדי לתת קושיא אחת דהא
 מצות אינן מגינות ומצילות אלא בעידנא דעסיק בה וא״כ כשהסיר סתפילין מראשו במאי ניצול
 אלא דבאמת אלישע בודאי הי׳ מניח תפילין שעל היד ג״כ ואותן התפילין נשארו על ידו.
 ומהא דקתני נטלן מראשו כף מוכח שרק התפילין שבראשו נמל מראשו והתפילין של יד נשארו
 על ידו. ונעשה נס שלא ראה אותן התפילין שהיו קשורין על ידו . והנה התפילין של יד
 •והתפילין שלראש שני מצות הן. דהא אפי׳ במי שאין לו זרוע דפטור מתפילין של יד מ״מ
 כסב בשאגת ארי׳ סי׳- ל״ד דחייב בתפילין של ראש אע״פ דבתפילין של ראש כתיב והיו
 לסטפת בין עמיך ע״ש. וכן במי שאין לו אלא חפלה אחת כתב הטור ושרע ארח סי׳
 כ״ו וז״ל אם אין לו אלא תפלה אחת מניח אותה שיש לו ומברך עליה שכל אחת מצוה
 בפ״ע, וה״ה אס יש לושתיהס ויש לו שום אונס שאינו יכול להניח אלא אחת מניח אותה
 שיכול עכ״ל/ הרי דאפי׳ מחמת שוס אונס יכיל להניח תפלה אחת. נמצא דאלישע כשחלן
 יהתפילין ש״ר נשאר מ״מ במצות תפילין בתפלה ש״י . וזהו משל המדרש מיונה דפורחת
 באחת מכנפיה . ולכך הביאו התום׳ באן משל של המדרש . ולפ״ז לא פליגי התוס׳ כלל
-בפירושם עם רש״י אלא הוסיפו במשל זה לבארענין וטעם ההצלה כאן. ובזה מתיישב ג״כ
 סוד קושיא להצה בעובלא״דרבב״ח שם בברכות (דף נ״ג ע״א) דאכל ואשתלי ולא בירך אמר
 לבני שיירתי׳ אנטרו לי דאנשאי יונה דדהבא כו׳ ואמרינן שם בגמרא ומ״ש יונה משום
 ־דאמתילא מיי כיונק שנאמר כנפי יונה כו׳. הרי דקרי רבב״ח -והגמרא למצוה יונה .
 ־והכא אמר אלישע כנפי יונה ולא יונה עצמה. אבל לפי דברינו דכאן יש ב׳ מצות תפילין
 ש״י ותפילין ש״ר, לכך אמר כנפי יונה ולא יונה עצמה דהוה משמע דאין כאן אלא מצוה
 אחת. ועוד אפשר לתת באופנים אחרים קוסיא זו, א׳ דהתס ברבכ״ח שהי׳ צריך שימתינו
 מליו יכני השיירא הוכרח לומר ששכח דבר יקר לכך אמר יונה דדהבא. דכן הוא דרך העולם
 שעושי! דמות יונה מזהב ולא כנף יונה של זהב לבד, לפך שינה מלשון הכתוב דכתיב כנפי
 •יונה. אבל הכא באלישע לא הי׳ לו הכרח לשנות מלשון הכתוב לכך אמר כנפי יונה כדכתיג.
 *ועוד דהתם ברבב״ח הי׳ מחשב בדעתו שבאם יתרחיש לי׳ ניסא כדי שלא יאמרו עליו בדאי
 הוא, וישכח יונה דדהבא, לא יגזלו ממנו בני השיירא לישראלים היו. והבא אי הוה אמר
 •יונה דדהבא או אפי׳ יונה דכספא והי׳ נמצא כן הי׳ הקסדור גוזלה ממנו. ובודאי הנס
 נעשה כאל רק לפי שעה שנראה בעיני הקסדור לכנפי יונה שהוכה בסנוריס לפי שעה .
 ואי'הוה אמר לו שביח יונה הי׳ גוזלה ממנו ואח״כ הי׳ רואה שאינם אלא תפילין . לבך
 א״ל כנסי יונה דבר שאיןשוה בעיני הקסדור לכלום. ועוד אפשר לומר דשניהם, הן אלישע
 זהן רבב״ח, לא סמכו כלל מל הנס, אלא דרבב״ח אמר להם דאנשאי יונה דדהבא תשב
 בדעתו שכשיחזור משם וישאלוהו בני השיירא היכן היא היונה יאמר להם הכוונה האמיתית
 שכנ״י ומצות נמשלו ליונה והוא שכח מלברך. והבא באלישע חשב בדעתו לומר לו האמת
 שהמצות הס כנפי• יונה דכשימצא הקסדור בידו תפילין וישאלהו הלא כתיב בתורתכם
 ונשמרתם מאד לנפשותיכם כמו ששאל ההגמון לאוחו חסיד שלא החזיר לו שלום בעת תפלתו
 (ברכות דףל״בע״ב) יהי׳ משיב לו שכן •כתיב בקרא כנפי יונה שהמצות מגינות ומצילות,
 !הא דת מפניו הוא משוס דהיכא דשכיח היזקא שאני, וכן הי׳ באמת. דכן משמע בגמרא
 ,שהססדור לא ראה כלל התפילין בראשו, רק שראה שר; מפניו לכן רץ אחריו וכשהשיגו
 ־ונמל אלישע התפילין מראשו.גם אז לא ראה הקסדור מה נטל מראשו, דהא אמר לו
 •מה זה נייר ולא אמר מה זה הי׳ על ראשך . רק שאלישע לא סמך עצמו על נס, לכך

 רן מפניו:
 במה
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 > [דף ניג ע״ב] ת״ר. מעשה באחד שמתה אשמו והניחה p לינק ולא הי׳ לו שכר מיניקה
 ליתן ונעשה לו נס ונפתחו לו דרין כבי דרי אשה והציק את בנו
 כו׳ א״ר יסודה בוא וראה. כמה-קשץ מזונותיו של ארס כר אר״נ תדע דמתרחיש ניסא ולא
 איברי מזוני. -ופירש״י כמה גרוע אדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשית ולא זכסליפתח לו שערי
 שפר, ור׳ יהודה סבר נמי כאביי דגריעותא הוא שנשתנו סדרי בראשית רק דלא סבר כאביי
 דהאדסההוא גרוע הוא אלא מנועם שקשין מזונותיו של אדם. ואהא קאמר ר״נ תדע דקשץ
 למסרמיש כיסא ולא איברי מזוני פירש״י דמתרחיש ניסאלכמההצלות לנפשות ארס, ולא איברי
 מזוני פי׳ אין נס זה רגיל שיבראו מזונות לצדיקים בביתם שימצאו חטים גדלים באוצרותיהם
 עכ״ל. ולכאורה קשה הא הכא איברי מזוני שנפתחו לו.דדין כדדי אשה, דהוה ממש כמו גידול
 חעיס באוצרות וארן לא זרועה, ומהרש״א ד״ה נשתנו כתי וז״ל גס כי בודאי הי׳ לו זטת
 שנעשה לו נס כזה מ״מ גרוע הוא שמנכין לו מזכיותיו כו׳ ונראה רלא שייך בזה לומר הא
 אין כל חרש תחת השמש כר דאיכא למימר כיון דדדים יש באיש כמו באשה הרי זה אין ת1ש
 רסוה מיהח בכח אלא שהפעולה נתחדשה, וז״ש דלא איברי מזוני כפירש״י שימצאו חעים
 גדלים באוצרותיהם, והייט משום דאין זה בכח ושייך בי׳ אין כל חדש עכ״ל. ולא זכיתי
 להבין דבריו הא אדרבה הקרקע שבתחתית האוצר יוסר יש לה בכח להצמיח חטיס מדדי
 איש להניק, דהא בקרקע יש בה בודאי כח הצומח וגם מצמחת איזו מיני צמחים בלא זריעה
 כלל, ודדי איש הוא להיפוך שאין בהם כלל שוס כח הנקה. דהא אפי׳ באשה כל זמן שלא
 ילדה אין בה כח ההנקה ולאחר שילדה מתהוה בה כח הנקה כמ״ש עי מלל לאברהם העיקה
 בנים שרה . (ואע״ג דראי׳ זו יש לדחות אליבא דגמרא דשרה אמנו אילונית הימה, אמנם
 מ״מ הדבר ברור ופשוט וא״צ ראי׳ כלל). ודם.נעכר ונעשהחלב. לכך נ״ללפרשהענין בהקדים
 לפרש לשון המאמר של רב יהודה כמה קשין מזונותיו של אדם שנשתנו עליו סדרי בראשית
 דמלת קשץ על מי קאי, אי נימא דקאי על קוב״ה המשפיע מזונות, וכי יש דבר קשה לפני
 סקב״ה, וכך הל״ל כמה מוכרמין מזונותיו של אדם שנשתנה עליהם סדרי בראשית, רעל דבר
 שאץ ט צד הכרח גדול אין הקב״ה משנה סדרי בראשית אלא מתנהג ע״פ דרך השבע,
 ולמה אמר לשון קשין. אלא ע״כ צ״לדמלתקשין קאיעל האדם וס״ק כמה משין לאדםמזוטתיו
 שמיום שקלל הקב״ה את האדם בזעת אפך תאכל לחם מוכרח כל אדם להשיג לחמו בעמל
 ויגיעה והראי׳ שנשתנו עליז סדרי בראשית להניק את בנו בדמו שנעכר ונעשה חלב ולא מצא
 שום מציאה או אוצר שהוא יותר מצוי ובדרך הטבע והי׳ לו בנקל לשלם שכר מיניקה, אלא
 משום דהארס צריך להשיג מזונותיו ביגיעה ועמל, וע״ז אר״נ תדע דמתרחיש ניסא, פי׳
 •למתרחיש ניסא לשארי בני ארם לכמה הצלוס נפשות, ולא איברי מזוני אפי׳ בשביל הצלת
 נפשות אע״פ שהוא כמעט בדרך הטבע, דהא האדמה יש בה כפ הצומח. אלא ע״כ דהטעם
̂אפו בעמל ויגיעם. וזהו  הוא משום דקשין מזונותיו של אדם שהאדם צריך להשיג לחמו טעס

 כוונת רש״י לסי דעתי:
 .לן [דף נ״ו ע״ב] ארשב״ג א״ר יונתן כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה שנאמר ולא
 הי׳ לבבו שלם כו׳ כלבב דוד אביו, כלבב דוד אביו הוא דלא
 הזה מחטא נמי לא חטא ט׳. א״ר יהודה אמר שמואל בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד
 גבריאל וכעץ קנה בים ועלה בו שירטון ועליו נבנה כרך גדול של רועי ופירש״י נעז קגה
 ושירמון מדובק בו עד שנוסף והולך וגדל. שירטון חול ורפש וטיט שהים גורש ט׳ עכ״ל.
 ולכאורה מימרא דשמואל סותר לדברי ר׳ יונתן דאמר כל האומר שלמה חטא אינו אלא
 •מומה, והכא מוכח שחטא ומחמת חטא זה נען גבריאל קנה בים ונבנה שם כרך גדול שמיצר
 לישראל אלמא דפליגי. ונלע״ד דלא פליגי ושמואל לפרושי מילתי׳ דר׳ יונתן אתא. דה״ק
 רשב״נ משוס ר׳ יונתן כל האומר שלמה חטא אינו. כלומר אינו כך אלא טועה, כלומר רק
 שמעה שלמה, ואתא שמואל וביאר דבריו. ששלמה טעה בפירוש דברי התורה דכתיב לא ירבה
 לו נשים ולא יטו את לבבו, וסבר דקרא טעם קאמר מה טעם לא ירבה לו נשיס גזרה שמא
 יטו את לבבו, לכך אמר אני ארבה נשים ולא יטו את לבבי, שידע בעצמו שאין בו שוס רע
 וכבר גירש את הינה״ר מקרבו. ככנ״ש בזוה׳יקבימי שלמה קיימא סיהראבשלימותא, פי׳סיהרא
 כנסת ישראל, לא הי׳ בהם שום פנס וחסרון. ואע״ג דתנן ואל תאמין בעצמך עד יום מותך
 •ןג״מ מצעו שייחד הקב״ה על יצחק אבינו שמו בחייו מחמת שהי׳ סומא ולא הי׳ בו עוד יצה״ר

 כאמרס



 כאמרם דל. וכן הא דכתיב לא ירבה לו סוסים ולא ישיב &ת העם מצרימה וגו׳ מעה שלמה
 וסבר דקרא מעם קאמר כנ״ל, ובאמת גזרת הכתוב הוא וה״ק קרא לא ירבה לו נשים או
 ולא יעו את לבבו, הא אם ירבה ימו בודאי את לגבו אף אס יה» צ״ד> גמור ובדיל. וכיון
 שמעה שלמה בזה ונשא את בת פרעה ממצרים והרבה לו סוסים ממצרים. ירד גבריאל וכפן
 קנה ביס* פי׳ גא גבריאל היודע מחשבות ויודע ע׳ לשון כמ״ש בתוס׳ לעיל ודף י״ב ע״ב)
 דה שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי וכתבו ע״ז לבד מגבריאל שיודע ע׳ לשוןכדאמרינן
 פ, אלו נאמרין כו׳ עכ״ל. ופי׳ הדברים שגבריאל הוא שר על כל הע׳ שריםמע׳ האומות^
 לק יודע געי לשון. ולכן נקרא בעל חלומות בדאיתא במד״ר פ׳ מקץ, דהוא יודע מחשבות ואין
 מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו, והחלום האמיתי כמו חלומות המלכים מראה להם מפני
 שהוא שר על השר שלהם, זבהכי ניחא מ״ש בברכות (דף י׳ ע״ב) אר״נ אפי׳ בעל החלומות
 אומר לו לאדם כו׳ אל ימנע עצמו מן הרחמים, דלכאורה מאי רמתי׳ מחלום שהוא רק א׳
 מס׳ בנבואה נגד דברי הנביא ישעיהו בעצמו דמיירי החם, אלא ע״כ״משום דהוא מלאך
 עריאל. וכיון שגבדאל יודע מחשבות ומגיד עתידות והוא שר ־עלי שרי האומות י לכך בא
̂ מצות• י£אלך ההם אינס  ונמן קנה ביס כו׳ כלומר בא להורות טעותו של שלמה שלפי דעת
 מצות מיוחדות מתרי״ג מצות החורה, אלא גדריס וסייגים כמו החול'שהוא גבול ליס שלא
 ממור.הים וישטוף את הארץ, כך אלו המצות הן רק גבולים שלא יעבור על ים התורה יס
 החכמה, ובאמת אינו כן אלא אלו המצות הן באמצע הים, דהם עיקרי מלות התורה ממספר
 התד״ג מצות. והעובר ע״ז מעלה שירטון בתוך הים, וכמו •הקנה בתוך היש עושה שירמון
 הטן ונוסף ומהדבק אליו חול ורפש וטיט כדפירש״י, כן העובר על מצום*׳ וו מתדבקים אליו
 .לעשות כמותו כל ישראל המשולים לחול הים ואליהם מתדבקים רפש"וטיט שיטמאו ויטמעז
 .בבנות אל נכר, שהתורה מגרשם. ובזה יגרומו שיננה כרך' גדול שיצערוי את ישראל. ומשל
 הקנה שנע!. הוא כמו הקללה שקלל אחיה־השילוני את ישראל והכה ה׳יאת ישראלי כאשר ינוד
 הקנה בעים (מלטם א׳ י״ד), ואיתא בתענית (דף כ׳) א״ר יהודה אמר רבי לצרכה דאר״ש ב״נ
 א״ר יונתן מ״ד נאמנים.פצעי אוהב וגו׳ טונה קללה שקלל אחיה השילןני' את ישראל יותר
 מברכה שברכן בלעם הרשע. אחיה השילוני קללן בקנה כו׳ מה י קנה זה עומד במקום מים
 זגזעו מחליף ושרשיו מרובין ואפי׳ כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזין אותן
 ממקומו אלא הולך ובא עמק דממו הרוחות עמד י הקנה במקומו •כך ישראל עומדים כמיס
 התורה כוי. אבל בלעם הרשע ברכן בארז כר, ולכאורה היאך שייך לומר שבלעם הישעברכן,
 הא כתיב וישם ה׳ דבר בסי בלעם ונו׳.אלא רפיון-שבלעם איני פלי שמלבדו *דדמובגעוד
 דטבעו רע, לכו הברכה שנמשך נדי פיו היא אינה טובה• גמורה אלא־ מסתעפות דע, אכןי
 אחיה הסילוני שהוא איש טוב ואינו כלי׳ שעל ידו יומשך רע גמור, לכן אפי׳ הקללה שקל3
 שנמשכה בנבואה ע״י סיו אינה רע גמור אלא כהסתעפות טוב. בך המלאך גבריאל אע״ש
 שהוא מצר הגבורה מ״מ הוא קדוש וטוב גמור, לכן אי אפשר שיהי׳ שליח השסע רע, אל#
 שעל ידו ירד חסד גמור המלובש בכלי הדין, כמו האב המצה את בנו שבהתגלות ׳ובחיצוטות,
 הוא דין גמור אבל תוכו רצוף אהבה וחסד לבנו כמ״ש ואוהבו. שחרו מוסר, כך הדין והגבורה
 שיורד נדי המלאך גבריאל עם שנראה לדן גמור מ״מ נאמת נצלל שם החסד הגמור/
 וצדפירשתי ־במה שגבריאל שט העולם בב׳ טיסות במאמר גדול מה שנאמר במיכאל (ברכות
 דף ד׳:) לכך נעץ קנה ולא 'ארז לרמז על קללת אחיה השילוני. והא דאמר רב שהוא לברכה
 לכאורה אינו מובן דהא ר׳ יונתן אמר שהיא קללה רק שהיא טובה מברכא בלעם הרשע
 ובאמת הא הנדנוד בגלות והצרות המשולים לקנה ביס היא קללה, אלא ע״כ דזו י היא השובה
 שהקנה העומד ביס גורס שינוי הטבע בחול שביס, דטיבמ החול שאינו יכול להאדבק כמו המסר
 גהחול מפורד איש מרעהו, אבל אס יתרבק אל החול ר&ש וטיט כמו בשירסון שאצל הקנס
 אזי ע״י הרסש וטיט מתחברים ומתדבקיסגם החול להיות לאחדים כמו־ •גוש עפר, כך ישראל
 המשגים לחול הים מצד טבעם אינם יכולים להיות באחדות ובפרס משיעבוד הגלות ושרדת
 סד?ס£ !אלא כבגובדם עליהם אויבים אזי מחקבצים יחד בלב אחר והיו לאגודה אחת ויצעקו

 >אל,ה׳ כצר לכס ויושיעם רקם סערה לדממה ויעמדו על מקומם מקום התורה :

. ׳  במה אשה פרק ו
 לפו [דף סיג] אטד רחבה א״ר יהודה עצי ירושלים של קינמון היו ובשעה שהיו מסיקין

 מהן



 פשר שבת אגדתא גז
 מהן ריחו נידף בכל א״י ומשחרבה ירושלים נגמו ולא נשתייר אלא כשעורה.ומשתכח מתאי לצמצמאי מלכתא,
 יפירש׳י כך שמה. ומהרש״א כתב וזיל ובערוך ערך צם הביא לשין הפסיקתא גשממלו ישראל על הר סיני היו
 מצמצמין עצמן ככלה נו׳ ופי׳ מקסמי! עכ״ל וה״נ ייל למשתנה עיזאי להייגו באוצר המלך מקששין בו המלכתא
 ילא שימוש אחר כמו שהיו משתמשין בו בירושלים עכ״ל. וצריך להבין הא הקנמון והבושם הרבה אצלינו ואינם
 כ״כ V המציאות לגמרי. ועול מ״ש עצי ירושלים של קינמון היו. וכי לא היו בירושלים עצים אחרים אלא עצי
 קינמון. ועוד מ״ש והי׳ ריחו טלף ככל א״י, היא לבר חון ללרך השבע. ועול מ״ש ומשחרבה ירושלים נגנזו ולא
 נשתייר אלא כשעורה איכ היאך הוא מספיק לקשמ בו המלכה. לכך נלעיל לפרש בהקדיס לפרש מ״ש בשמן
 המשחה כפ׳ תשא מר דרור חמש מאות וקנמן כשם מחציתו חמשים ומאתים וגו׳. ואמרו חדל.בכריתות(דף הי)
 שהקנמן בש0 הי׳ ג״כ חמש מאות רק שהיו שוקלין אוחו לחצאין מחציתו חמשים ומאתים ומיד מחצה חמשים
 ומאתים ולמה היו שוקלי! לחצאין כלי ליתן שתי הכרעות וגזרת הנחונ הוא ע״כ. וצריך להבין.מנץ המשקל של
 קנמן כשם לחצאי! ושתי ההכרעות שאמרו ז״ל שם עליהם והקכ״ה יולפ בהכרעות, ונלע״ל בלרך אפשר שעני;
 משקל חמש מאות היא עיר מה שאמרו ז״ל מן הארן.ער לרקיע מהלך תיק שנה עובי הרקיע מהלך תיק שנה
 וכן בין רקיע לרקיע כי׳ איראלעור מלאך א׳ שהוא עומד בארן וראשו מניע כין החיות כמתניחא תני סנללשון
 שמו וגבוה מאביריו מהלך ת״ק שנה ועומד אחורי המרכבה וקושר כתרים לקונו, ופי׳ שם בתוס׳ מתפלתן של
 צדיקים עושה עטרות(חגיגה י״ג) וצריך להבין מי מדד כשעלו המהלך של כולם. ולמאי שיערו הזיל המהלך
. ׳  בזמן השכים ולא מזדה י יציל לענ״ד כפי שפירשתי בברכות(דף מ״ב) במאמר ת״ר ששה דברים גנאי לת״ח כי
 דר״ל דכל אדם יוכל להשיג בימי חייו כעכידתו להייתכמלאכיס העומדים ברקיע במהלך ת״ק שנה ולהיות ייתר
 גבוה ממדרגת המלאכים הוא במהלך עוד ת״ק שגה. זנה במדרגת המלאכים שבעולם השפל ברקיע התחתון
 וכן להשיג עוד מדרגה יותר גבוה כמלאכים העומדים ברקיע העליון מזה הרתיע וזהו וכן נין כל רנץע לרקיע
 עד הז׳ רקיעים. נמצא לכלי שיוכל האלם להגיע בעבולתו על הקניה בעצמו שיזקנ בררץע השביעי נצרך
 לזה זמן ז׳ אלפי שנין, ואי תיקשי לך מי גבר יחיה ו׳ אלפי שנין לכך תירצו מלאך א׳ יש ברקיע שהוא שמל
 כארץ וראשו מגיע לבין החיות כו׳ וגבוה מחביריו מהלך ת״ק שנה ועומל אחורי המרכבה וקושר כתרים
 לקינו. ור״ל לכזה יתיישב לך היאך יוכל האלם כימי חייו להגיע על רקיע השכיעי, והוא ללכאורה קשה ניזן
 שהמלאך עימד כארץ שהוא תחת רקיע התחתון וראשו מגיע לבין החיות שהוא עולס כסא הנבול כלכתיב והחיות
 נושאית את הכסא ועומד אחורי המרכבה מקום השרפים העומדים ממעל לו ית׳. והוא ברקיע השביעי,
 כלאיתא בחגיגה שס דברקיע השביעי שהוא ערבות שם אופנים וחיות ושרפים ומלאכי השרת יכה״כ\מלן אל
 הי רס ונשא שינן עליהם שנאמר סילו לרוכב בערבות וגו׳ ע״נ, א״כ היאך אמרינן שהוא המלאך סנללפין
 גבוה מחביריו רק מהלך חמש מאות שנה. הא המלאכים העומדים ברקיע התחתון על כרחך מהלכם
 רק חמש מאות שנה דכל עובי הרקיע הוא מהלך חמש מאות שנה. ואס כן כשהוא גבוה מחביריו רק
 מהלך חמש מאות שנה. על כרחך אינו מגיע רק על הרקיע השני. והיאך הוא אומר שראשי מגיע לכין
 החיות שהם ברקיע השכיעי, אלא מל כרחך לכל התשבץ השמש מאוח שנים הנזכרים אינם לדידהו אלא
 לדידן. אלא דמדרגת עבודת אותו המלאך ושעילתו לדידן הוא נכוה'ממכיריו מהלך ממש מאות ?נה, והיינן
 שהמלאך ההוא עימד בארן לקבל תפלות הצדיקים מפיהם וקושר מהם כתרים לקונו פי׳ שמקשר טמתם
 ורצונם בחכמתו ורצונו של הקדוש כרוך הוא כביכול. וזהו שהוא גבוה יותר מחביריו מהלך חמש מאות
 שנה, דהביריו הס שארי מלאכים משמיעי תפלה לשני הקדוש ברוך הוא. שהם אינם משמיעים רק
 דבור ואותיות התפלה אבל הוא מעלה גס כוונת התפלה. שהכוונה היא מהלך חמש מאות שנה.
 כלומר חמש כחות הנפש הכלולים ממאה שהם מעשה (עקימת שפתיו הוי מעשה) ולמר ומחשבה כס,
 שביארתי בברכות במאמר מיל. והוא עומד אחירי המרכבה, ר״ל הוא מעלה התפלות השייכים לחיצוניות
 הנהגתו יתברך את עולמי . על דרך וראית את אחורי ופני לא יראו. (עיין במאמר ויאמר לא
 תוכל לראות את פני כברכות מה שכתבתי שם), וכיונתי אם האלם מתפלל בכל חמש כחותין
 כשביל דברים׳ השייכים לגיפו וחיצוניות העולם , לאילו התפלה .השייך לנשמות ישראל זלשנימיית
 העולמית, על זה יש מלאך מיכאל שר של ישראל שהוא ארי לאכיל קורבני; מקריכין נשמותיהן
 של ישראל , לנשמות הן פנימיית רציני יחי ומלאכים ועולמות הן חיוניות רציני ית׳ . וכמו
 למשל נן מלך שיש להמלך שרים ומשרתים יעכדיס שמהם מלמדים כן המלך בכל מיני חכמות

 זלימוליס



 ל& פשר שכתפיו אגדתא
 ולימודים ולשונות. ומהם ממונים על המת כל הצטרכות בן המלך השייכים לגופו. וכולם מוכרחים לספר
 לפני המלך יום יום מאיכות בנו ורצונותיו ואס עמלתם רצייה אצלו. ובהיות הכל על סדר נכין מקבל המלך
 נחת רוח מבנו ומשתעשע עמי ועם כל שריו ופבליז. ני כולם אינם נצרכים למלך אלא בשביל בנו. כך ישראל
 לכתיב בני בכירי ישראל וכל המלאכים הס רק שלוחי השפע לכל אחל לפי מדרנתז ועבידתז וכ״ש העולם כמ״ש
 בראשית ברא אלהים את השמים ער. יילזע לרשת תויל בזה. היוצא מוה לתיק שנה הוא מחצה כל השלימות.
 ויתכן שפיר שיוכל האדם לעלות בשעה אחת כל המהלך ז׳ אלפי שנין שהוא עד רקיע השביעי שמשם הוא
 הנהגתו ית׳ והשפעתו לעולמו. לתפלת ישראל אם היא כשלימות מגעת עד כסא הכביד. רק דאס התפלה
 היא לדברים השייכים לעילם היא מגעת אחורי המרכבה ואם היא לדברים השייכים לנשמתו אז מגעת
 לפני המרכבה וכדפירשתי. וכמו כן בכל מצוה יש פנימיית וחיצוניות. פנימיית המצוה היא הכיינה שבה
 וחיצוניות המצוה היא עצם המעשה. וכל א׳ היא בחשטן תיר, וכנ״צ. ואפשר לומר דלכן נצנזיו בני נח
 שבע מצות כדי שעיי קיומם אותם כשלימות יוכלו ג״כ לעלות כל המדרגות הנ״ל עד רקיע השביעי, כל
 שלא יהא להם פתחון פה זל״ל. והנה גם בחיצוניות המצוה יש שני חצאין כמו קלף של תפילין שהיא
 חיצוניות המציה הנה הקלף בעצמו הוא חציו התחתון להא יכול להשתמש לדבר שאין נו קדושה • אילם
 כשנכתב מליו פרשה שבתפילין אז הוא קירש. כמו כן קפורת ושמן המשחה הסממנים הס כעצמם חול אלא
 כשמפממן לקעירת או מרקחן לשמן המשחה נעשו קודש, וזה שכתוב בקפורת ממולח מהיר קידש• שיי
 מעורב נזהיר מס קודש / דהפממנים כעצמם צריכים להיות מהיר וזהו חציו התחתין וכשנעשו לשם קדושת
 קמירת אזי מתערב בהס חצי העליון שהוא קודש , והשתא אתי שפיר מה שהי׳ הקנמן בשס מחציתי חמשים
 ןמאתיס שהיו שיקלין החמש מאות לשני חצאק, ר׳׳ל החצי התחתון לבל שיהי׳ TO שיעלו על חיצוניות
 הנהגתו ית׳ והחצי העליון לבל שיהי׳ קודש רעלה על פנימיית הנהגתו ית׳ וכניל, וכין כולם יהי׳ משקל חמש
 מאית ושתי הכרעות המרמזים לשני קיצין של מיל קין העליון וקו! התחתון שהם מקור נשמות ישראל ומקור
 חיות העולמות וד״ל. חיש בככורות שם (לף ה׳ ע״א) והקניה יולע בהכרעות. ומה שהי׳ זה הענין רק
 בקנמן בשם ולא במר לרור וקלה. היא משום למר לרזר הוא מירא לכיא הרומז לתשובה זבלה׳׳ק מר דרור
 לשון חרות שמהמרירית יבוא לילי לריר וחירות מיצהיר. וקדה הוא רומז להודאה דקירה היא על אפיס .
 ישני הענינים הן התשובה יהן ההילאה לא [שייך בהם חילוקים פנימיית וחיצוניות שהם בדרך דילוג שלא
 בהלרגה. ולכן משקלם חמש מאות שלא לחצאין , אבל הקנמן בשם שהבשם הוא רק מהקליפה של הען
 כדפירשיי בחומש לכך הוכרחו לשקלו בב׳ משקלות (ואפשר לומר ללכך הוצרך להיות בקערת
 קנמין תשעה כלי שיהיה מםפרז אמת. לאמ״ח במספר קסן שהוא מספר הכללי עולה תשעה.
 לחשבון פ׳ אין לו הפסק במיק בכמה פעמים שתכסלהו יעלה רק ס׳ במ״ק, וכן אמת אין לו הפסק וקיס
 לעד). ובזה יתיישכ המאמר כאן עצי ירושלים של קינמון היו. סי׳ עצי ירושלים כל האדם שבירישליס ,
 כמיש כי האדם עץ השדה. כולם היו של קינמון, כלומר שגס בקליפתם (בחיצוניותם היו ניתנים ריח טוב י
 והוא מצל שהיו בירושלים, ירושלים היא יראה שלם. למספר דדין כמספר לדין. ולכך נקראת ירושלים
 דמתהלה היה שמה שלם כמ״ש ומלכי צדק מלך שלם ואח״כ נקראת ירושלים, לשם הוא הר המוריה מקיש
 המקדש הר היראה שלימה. וכשהיו מסיקין מהן היה ריחו נודף בכל איי. סי׳ אשי׳ הבל פיהם היוצא
 מדבורה כמו העשן מהתנור, גרם ליתן ריח סוב בכל א״י. דאוירא דא״י מחכים,והיו שם נלהחכמים
 בכל השבע חכמות ונשחרבה ירושלים ונתייבש היראה השלימה, נגנזו ולא נשתייר אלא כשעורה. ר״ל
 נעלם הקליפה של בשמים ללא נתנו עוד בחיצוניותם ריח סיג בדבורם. אלא כשעורה, ר׳ל שעורה
 הוא מאכל בהמה. כלומר אם האלם משים עצמו כבהמה כמו שכתב אלם ובהמה תושיע ה׳ ואר״י
 אלו בני אדם שהם מרומים בלעת כאלם ומשימים עצמם כבהמה (חולין לף ה׳ ע״ב) ומשתכח בגוזאי
 לצמצמאי מלכתא, פי׳ ברבור בתורה שבעל פה דנקרא מלכתא כמיש ששים המה מלכות אלו משניות,
 וכמ״ש מלטת פה תורה שבעל פה קרינן לה. ור״ל ללא כל הדבורים הם בריח פונ אלא רק הלביר
 שבתורה שבעל פה ובפרט במשכיות שבקיצור לשין התנאים הקדושים נכלל כל הגמרא והאגדות

 הכלילים מכל החכמות שבסולם ומצימצמים בהם כמי שכתב לב מלכים אין חקר וליל:
י היי ?רנ] אמר אמי אמרה לי א0 לאישתא 'גת יומא לשקול זוזא חיוורתא וליזול י  מה נ

 למלחתא



 פשרי שבת מיו • אגדתא נח
 ז :חתא ט׳ ואי לא ליתיב אפרשת דרכים כוי. ואי לא לשקול כוזא חדתא בו׳. פי׳ היבריס

 ! שה לענ״ד עי׳ד הכלל שכתב מהרש״א ז״ל לקמן במאמר ר׳ יוחנן ע״פ מ״ש הרמב״ס בח׳
 ־.*רקיו דרפואת הנפש הס כעין רפואות הגוף וברפואת הנפש מועיל ממילא לרפואת הגוף
 ע״ש. והנה איתא בברכות (דף ה׳) אמר רבא ואיתימא א״ר חשדא אם רואה אדם שיסורין
 , •באין עליו יפשפש במעשיו כוי פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה . והנה בביטול תורה
 י יש ג׳ אופנים . אופן הא׳ הלומד תורה בשקידה עצומה יומס ולילה .רק שכל לימודו הוא
 רק בפלפול התורה ולא בפנימיית התורה האגדה והמושר שכה.. איש כזה אע׳׳ם שהוא
 כלי יקר כמציאות מ״מ בקל נוח להשיר ולהפסיד צורתו כמו כלי זכוכית לבנה. דעל
 חיצוניות התורה אמרו ז״ל זכה נעשית לו סס חיים לא זכה נעשית לו סס מיתה (יומא ע״ב)
 ולהיות זכה כלומר לזכך נפשו צריך ללמוד בכל יום חובות הלבבות שהוא המוסר והאגדה
 שבתורה, והמבטל מזה יגרום לו אישתא בת יומא בנפש כלומר גאוה מעע ואהבת עצמו .
 ומחולי הנפש מתפשט בגוף ג״כ חולי זו אישתה בת יומא ממש, ולכן הסגולה נזה שקש כלי
 זכוכית לבן צרוף וחדש הרומז על מהות אותו האדם כנ״ל וליזל צמלחתא מקום ששורפין
 המיס מהים נמלח וליתקול מתקלי׳ מלחא, כלומר להראות שהמלח יקר ממנו, ודיל דמלח
 הוא פנימיית התורה כמ״ש באלישע שריפא את מים הרעים דיריחו במלח. ומלש ש!יאף את
 הדם ומפציטו, כך פנימיית התורה מבעל תאוות הגוף ומיס הרעים והזידוניס שבנפש. (עיין
 .בלק״ת בהוספות בקיצור ע״ס ולא תשבית מלח, ותמצא שם איך שמלח רומז לפנימיית התורה]
 וליציירי בחללא דבי צוורא בנירא ברקא. פי׳ לקשור בחלל החלוק כנגד הצוואר בליצא של
 .שער כדפירש״י. ור״ל יקשר דיבורו בפנימיית התורה כתגבורת ובבקשת רחמים שהוא המשל
 של שער כידוע דשערות רומזים לגבורות כשמשון הגיור ע״י שערותיו וי״ג תיקוני דיקנא
 הם י״ג מרות הרחמים זהו הסגולה לנישול תורה אופן הא׳ הני׳ל. ואי לא ליתיב אפרשת
 דרכים כו׳ פי׳ ואי לא אס לא הועיל זה שמע מינה דלא בזה פגם בביטול תורה אלא באופן
 ב׳, והוא שהתעצל ממש ללמוד תורה והי׳ ביטול תודה ממש, לכן תקנתי׳ שישב אסרשת
 דרכים להזכיר א״ע שכל הפורש מדברי תורה הוא פורש מדרך החיים, וכי חזי שומשמנא
 גמלא דדרי מידי לישקלי׳, כלומר כשיראה הנמלה נושאת דבר מה יקש לו מושר וילמוד
 מהנמלה כמ״ש לך אל נמלה עצל וגו׳ דזמן חייה ששה חדשים ומ״מ תכין בקין לחמה על
 שנים הרבה כדאיתא במד״ר פ׳ דברים וביצקוט משלי, וכ״ש האדם שצריך להכין מזון לנפשו
 עד עולמי עד, ולישדיי* בנובתא דנששא כלומר להשליך כל עניני הבלי עוה״ו בבור של הנחש
 שמצידובא לו הייעול תורה דהוא הנשש הוא היצה׳יר. (וצנן הנחושתהוא סיני הכשף והזהב
 יד״ל) וליסתמי׳ באברא. ע״ד מ״ש צלנו כעופרת, ועוד ש:איר פגעו לשד״יף הנחושת בכור
 :מצרף וליחתמי׳ בשתי{ גושפנקי כלומר לקיל עליו לימור ששים משנתית, וצמו דוקא ששים
 וכדפירש״י, אלא ללמוד הרבה ויהי׳ התורה צרוד וחתום בלבו וזהו הרבה חתימות. זהו סגולה
 הב׳ לאופן הב׳ דביטול תורה, ואי לא כלומר אה גם זה לא הועיל. ש״מ ־ביטול תורה שלו
 היא על חופן הג׳. והוא שנתרשל להעמיק ולהבין אפי׳ המעט שלמד רק שלימודו הוא מן
 השפה ולחו!, וא״כ נמשל לגמרי לכלי חים שאינו שוה כלום וגס בקל ישבר ולכך תקנתי׳
 לישקול כוזא חדתא כלי חרס קטון חדש כפי מהותו נכדי שיכיר מהותו ויושפ, גאותו,
 וליזל לנהרא פי׳ מקום תורה ולימא לי׳ נהרא נהרא אוזפן טזא דמיא, ככומר הצויני מעט
 הכמה דאיקלע לי הורחא, כלומר דעד הנה נזדמן לי דרך רע. ולהדר שי זימני על רישי׳
 כלומר יחזור היטב על לימודו ויעמיק בתורה, ואז יהי׳ תלמיד המשכים שתרבו, ויוכל לומר
 נהרא נהרא טול מימך. וליםדיין לאשורי׳ כלומר שלא יחשוב עוד במה שעבר כדי שלא יסול
 בעצבות. ויימא דאורחא דאיקלע לי ביומי׳ אתא וביומי׳ אזיל פי׳ ־דרך הרע שהלכתי בו עד
 כה חלף והלך לו בשסד עליון. והנה אם גס הסגולה והלשש הם ממש כפשוטם, מ״מ עיםר
 הכוונה לענ־׳יד היא בודאי רפואת הנפש שהיא לחשוב כל המבואר בעת עשיית הסגולה

 ואמירת הלחש :
 א״ר הונא לאישתא תילתא לייתי ז׳ סילו>* פירש׳יי ענבים קטנים, מזי דקלי, וז׳ ציבי מזי
 כשורי, וזי סיכי מז׳גשורי, וזי. קעימי מזי תנורי, וזי עפרי מזי סיכרי, פי׳ קברים
 כגירשת הערוך, וז׳ כופרי מזי ארבי ה׳ בוני כמוני׳ וזי בוני מדיקנאדכלבא סבא וליציירעהו
 בחללא דבי צוורא בנירא ברקא. פי׳ הדברים נלע״ד דהנה אישתא תילתא היא חולי הבאה מג׳
 ימים לג׳ ימים כ־פירפ״י ממילא הוא חלש ממנה כל ימי השבוע, דג׳ ימים צריך לנות
 מהשחפת שענד עליו עד שישוב לאיתנו ועד שלא שי: לאיתנו והששפת באה מחדש ונשאר

 עוד



t פשר שבתפ־ו אגדתא 
 עוד מל ג׳ ימים בלא מנוחה. והענין בחולי הנפש הוא העדר מנוחת ועונג שנת/ דש3ג*ן
 היא מרכז השבוע שכפי הנהגתו ומעשיו ביום השבת כן נותנת בו כח להתנהג בג׳ ימי$||
 שלאחר השבת. וכפי שיתנהג בג׳ ימים קודם כשבת כן יתנהג לפי ערך בשבת/ והנה עעי־
 האר! והבוריס חושבים שכל עיקר השבת המתנה טובה שנתן ה׳ לישראל הוא שינוחו מעמלם
 בכל ימי השבוע ולהתענג כל היום באכילה ושמיה ושינה ואינם שמין על לב דכיון דשבת
 הוא הנותן כח על ימי השבוע בודאי צריך ללמוד או לשמוע דברי תורה בשבת כדי שיתנהג

 כך בימות החול לקבוע עתים לתורה, ולכך לאשתא תילתא יתלה בביטול תורה בשבת ומאי י
 תקנתי׳יביא ז׳ ענביס קטנים מז׳ דקלים, מספר הז׳ הוא לרמז על יוס השביעי ולרמז כי.־
 האדם הוא עץ השדה וצריך להיות עז עושה פרי למעלה, זז׳ ציבי מז׳ כשזר/ לרמז דאס:
 נא יעשה סירות אזי העץ אינו ראוי רק לעשות ממנו קורה ולחטוב ממנו קיסמין, וז׳ סיני
 מז׳ גשורי לרמז שנהרגנו שלא להתעסק בתורה בשבת אזי לבסוף לא יהי׳ ראוי אפי׳ לקורת.
 בנין אלא ליתידות גשרים המועילים שעל ירם יוכלו אנשים לעבור המים והנמשל הוא שעלי
 ידי האיש ההוא יעברו אחריס המיס הזידוניס ולא יטבעו בהס, והוא בראותם אותו עושה
 שלא כהוגן ימאסו מלכת בדרכו, דכל דרך איש ישר בעיניו אולם אם רואה את חבירו הולך
 בדרך לא טוב יכיר תיכף כי דרך רע הוא ויסור ממנה. וז׳ קיטמי מז׳ תנורי, לרמז
 שאח״כבהרחב הזמן לא יהי׳ ראוי אלא כמו האפר, כמ״ש ועסותס רשעים כי יהיו אסר תחמ.
 כסות רגלי הצדיקים. דבטלה מביא לידי שיעמוס. וז׳ עפרי מז׳ קיברי לרמז שיזכור על סוסו
 שישוב לעפר מחמת קנאה שאינה של קדושה כמ״ש ורקב עצמות קנאה וכדלקמן(ךי קנ׳׳בין
 במה שאמר ר׳ יאשיה לר״נ ע״ש. וז׳ כושרי מז׳ ארבי לרמז שאחרי אשר יתמרמר מאר פצ״
 אבדן נפשו ישיב אל לבו וינחם עצמו לאמר הן אמת שריחי הרע טדף כמו זפת, מ״מ הא,
 גם הזפת ראוי לתיקון שבו כופרים את הספינה, כך גס אני ראוי עוד לתקן את עצמי שלא

 אטבע במים הזידוניס. וז׳ בוני כמוני לרמז שיחשוב בנפשו שעוד יוכל ליחן ריח טוב בתורם ־
 כמו הכמון שנוחן ריח טוב בלחס. וז׳ בונימדיקנא דכלבא סבא לרמז שיציל מיד כלב יחידתו

 ולציירינמ בחללה דביצוורא בנירא ברקא לרמז שבהתבוננותו בכל אלה ישוב להגות בתורת י
/  בתגבורת ובבקשת רחמי ה׳ לעזור לו שזהו המשל מנירא ברקא כנ״ל. והנה חשיב כאן ״
 דברים עס נירא ברקא, והוא דחותמו של הקב״ה אמ״ת ואמ״ת במספר קטון ט׳ דמססר ד»,
ה יייא א*״ ר ו ת ה ן ט'• ו ט ד ק פ ס מ כ נ " א ג ו ת ה כ 2 ׳ ו ל י נ נ י ל ת 3 ת כ  הוא קייס לעד׳ כפי ש
 כמ׳יש אמת קנה ואל תמכור ואין אמת אלא תורה כדתנן באבות ונחשבו זאת ישוב בתשו1,3׳
 שלימה לתורת הי: *־

 א״ר יוהנז לאישתא צמירתא לשקול סכינא דכולא פרזלא וליזול להיכא דאיכאוורדינא וליל:,.
ר ליחד, ז י מ ׳ ל ו א כ ר א ר מ י ל א ו ח ר ו / פ י ק ב ו י ח י א ל מ א ק מ י  בי׳ נירא ביקא י

 בי׳ פורתא ולימא ויאמר וגו׳ כו׳ וכי פםקת לי׳ ליחתי׳ וליפסקי׳ ולימא הכי הסנה ה0כ?:-
 לאו משום דגביהת מכל אילני אשרי הקב״ה שכינתי׳ עצך, וכי היכא דתמיתא אישתא לחנניה.
 מרע ועריקת מן קדמיהון כן תחמיני׳ אישתא לפי״פ ותיערוק מן קדמוהי. פי׳ הדברים נלע״ך

 דמה אשתא צמירתא הוא חולי השחפת בתגבורת עצום עד שמוח החולה מתבלבל ומדבר דברי-
 הבאי ומעורבבים, ובחולי הנפש היא הגאוה העצומה הבאה מיסוד האש עד שמתפאר מאד•
 ומתנשא וההתפארות והתנשאות בדברי רוח באים מיסוד הרוח, וידוע דהגאוה היא מקודי

 משחת לכל העבירות, ומאי תקנתי׳ לישקול סכינא דכולא פרזלא דהבחל הוא דומם מיסוד.
 העפר ולכן הוא כיד מאד, דעפר אין בו יסוד הרוח לגמרי כמעט, דיסוד העפר ויסוד הרות

 אינם יכוניס להתערב ולהתחבר יחד מצד התנגדותם זה לזה בשתי הקצווח בטבעם שיסוך •
 הרוח הוא חם ולח ויםוד העפר הוא קר ויבש, ולכן לבטל התגברוח יסוד הרוח שבקרכו
 יקח הסכין של ברזל שהוא מיסוד העפר ההיפוך מיסוד הרוח, ותחת שהתגאה, עכשיו ליזי{
 להיכא דאיכא וורדינא, סנה כדפירש״י, שרומז לשפלות וקטנות שאינו עושה פירות והוא נמוך
 וציקטיר בי׳ נירא ברקא, פי׳ ליצא של שער, והוא התגברות ובקשת רחמים רבים כנ״ל. יומל/
 קמח ליחדק בי׳ פורתא כלומר שירגיל עצמו מעט מעט בכל יום לסור מדרך הגאוה עד יוס

 השלישי, ע״ד מ״ש יחיינו מיומיס ביוס השלישי יקימנו ונחיה וגו׳ . וכי פסקת לי׳ ליתתי/.
 וליססקי׳ כלומר לבסוף ישפיל עצמו לגמרי ויפסוק כל הגאוה שבקרבו. ולימא הכי הסנה
 הסנה לאו משום דגביהת מכל אילני אשרי הקבי׳ה שכינתי׳ עלך דכן כתיב את מי אשכול
 חת דכא ושפל רוח, ויחליט בדעתו להיות שפל ועניו ואז יהי׳ שייך לתורה שנתנה מסיבי.

 וכי היכח דחמיתי׳. אשתא לחמו״ע ועריקת מן קדמיהון מצד שלא נגןאלו בפת בג המלן- י
 והספיקו



 פשר שבתפ״ו אגדתא נט
 *והספיקו עצמם בזרעונים ולא הי׳ בהם שום גאוה שהיא בעצמה ע״ז כמ״ש תועבת ה׳ כל
 ־גבה לב, לכך לא פלחו לצלמא של נבוכדנצר וניצולו מן האש. וכיון דפב״פ עשה ג״כ תשובה

 מגאותו תיערוק אישתא מן קדמוהי נ״כ:
 *לסימטא סירש״י שחין. לימא הבי בזבזייה מסמסייה כו׳ אילץ מלאכי דאשתלחו מארעא
 דסדום כו/ וסירש״י מארעא דסדום כך הוא הלחש ולא מארן סדום באו עכ״ל,
 יוקשה לפירושו דא״כ למאי קבעו זה בהלחש.לכך נלע״ד לפרש לפי שהשחין ונגעים באין לאדם
 על עבירות שבין אדם לחבירו •כמ״ש בעירכין (דך< ט״ו) כל המספר לה׳׳ר נגעים כאים
 עליו, וזה הי׳ חטאת סדום רעים בגופם וחטאים בממונם סי׳ שהיו רעים בגופם שלהם
 ••.ובממונם בעצמם ולא בגופי וממוני חניריהס. ור״ל שהיו צרי עין מאד כמ״ש באבות האומר
 ־שלי שלי ושלך שלך י״א חהו מדת סדום, ולכן אותם המלאכים שלוחי הדין על צרותעמ ורע
 לבריות אשתלחו מארעא דסדוס. ע״ד מ״ש שמעו דבר ה׳ קציני סדום ושם נאמר על אנשי

 ירושלים. ובכוונה זו מרומז כל הלחש ליתן אל לבו כל עוצם החטא והסתעסותו ודו״ק:
 לכיפה לימא הכי חרב שלופה וקלע נטושה כו׳. ופירש״י בשם ריב״ס לכיפה אבעבועות.
 שהיא ג״כ מחלה דלעיל דשחין, כמ״ש שחין פורח אבעבועות, ולכן הלחש שלו חרב
 שלופה וקלע נטושה ע״ש הפסוק חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם להפיל עני ואביון, דהחרב
 הוא המלחמה פנים אל סניס והקשת או הקלע הוא מרחוק. מומר שאינם חסים על קרוביהם
 העניים ואצ״ל על הרחוקים מהם. זהו פי׳ ריב״ם. אבל רש״י פי׳ בשם רבותיו לכיפה למי
 שכופהו שד דלא ניחא לי׳ בפי׳ ריב״ס דאי תימא דכיסה היינו אבעבועות א״כ היינו סימטא
 דנקט לעיל, ואמאי נקט הכא לחש אחר, לכך פירש למי שכופהו שד. וענינו הוא דיש צרי עין
 •שהם בעצמם אינם בעלים ואדונים על ממונם אלא הכל תחת רשות השדים שהם כחוס הטומאה
 המניאיס אותו מליגע בכספו ולשלוט בו, והם שודדים כל רכושו ורשותו, ולכך לשון הלחש חרב
 שלופה וקלע נטוש:, כלומר שלופה ונטושה ממילא ומאליהם ולא מדעתו דאינו אדון כלל לא

 על עצמו ולא על רכושו ר״ל :
 לשידא לימא הכי הוית דסקיק כו׳. סי׳ למחלה הבאה מצד שד. דהשדים אינם מצויים אלא
w במדברות ובמקום שמם, ובנפש היא דעת בטלה או מחוסר אמונה או משפלות 
 •מדאי והחגברוח המרה שחורה, ושמות השד ההוא בר טיט בר טמא בר טינא. סי• מתחלה
 ׳משפילו לעפר כמו חומר חוצות וזהו בר טיט, ואח״כ יונק כל מוח עצמותיו כלומר כל קדושתו
 וזהו בר טמא, טמיא תרגומו של עצמות, ואח״כ פועל בו שנאה לגמרי לבעלי הדת והאמונה
 •וזהו בר טינא, כעין מ״ש טינא היתה בלבו. או פי׳ מתחלה מדביקו לנד הטומאה כמו טיט
 ׳ואח״כ נעשה עמו עצם אחד, ואח״כ נדבק בו עד שאינו יכול לחיות בלעדו. וזהו בר טינא

 כמו העלה טינא בלבו, ואינו יכול לגרש כח הטומאה הזה אלא בקללות נידוי ושמתא :
 לשידא דביה׳׳כ. סי׳ הוא כח הטומאה המשפיל את האדם לחשוב עצמו רק לפסולת שאין
 בו שוס צד קדושה ואח״כ מתלוצץ ממנו כשמענה את גופו יוחר מדאי
 עד שאץ בו כח לעבוד את ה׳ כדכתב הרמב״ם בח׳ פרקיו שזהו פעולת היצה״ר, לכך הלחש
 לזה אקרקסי דארי ואאוסי דגורייתא כו׳ כלומר רצון הטומאה לשלוט על ראש הארי וליכנס
 • בחוטם הלביא, דישראל נמשלו לארי ולביא, כמ״ש כרע שכב כארי וכלביא וגו׳, וישראל לי
 ראש, ועושים ריח ניחוח לה׳. ישימו קטורה באפך, א״כ אין למעלה מקדושת ישראל,
 וכשיתבונן בזה יגבה לבו בדרכי ה׳ ובכל עצב יהי׳ מותר ויעבוד את ה׳ בשמחה. במישרא
 דכרתי חבטי׳ בלועא דחמרא חטרתי׳. סי׳ הוא רצה לגזול ממני כל צרכי גופי להתענות
 ולהסתפק במאכל כרישין ושלא יהי׳ לי שוס כלי זיין להלחם נגדו כמו שעשו הפלשתים לישראל,
 לכן שם גופא במישרא דכרתא הפלתיו וכמו שהכה שמשון את הפלשתים בלחי החמור כן
 הכיתי את כח השד המביא לי דעת החמור והוא כמו הפלשתים ליצני הדור מבוי המפולש. ר״ל:
 :מו [דף ס״ז ע״ב] מעשה בר׳ עקיבא שעשה משתה לבנו ועל כל כוס וכוס שהביא אמר
 חמרא וחיי לפוס רבנן חיי וחמרא לפוס רבנן ולפום תלמידיהון.
 •וכתב מהרש״א ז״ל וזיל מ״ס מ״שבס׳ח״ה בראש כל חיי אנא חמר והיינו אסישתוהובמדה
 ובשיעור וכדפירש׳׳י שם כו׳ וה׳׳נ הכי קא״ל ר״ע לרבנן חמרא וחיי אם ישתו לפי מדה
 :שמביא שתיית החמרא את החיים ואמר אם גם ישתו הרבנן אותו יותר מן המדה בא ר״ע
 לברכס שלא יבואו לידי סכנה ולכך הפך הדבר חיי וחמרא והקדים החיים להמרא שיהיו חיים
 מקימים לעולם כמו קודם שישתו אותו יותר מדאי ומסיים בזו החלוקה גס •לסוס חלמידיהון
 גלשי שמדרכם ביותר לשתות טפי מהמדה והשיעור עכ״ל, ולא זכיתי להבין עריו דהס תמוהים

 בעיני



 פשר שבת פיו אגדתא
 ?ימיני/ הדא מה שהביא מפ׳ ח״ה בראש כל חיי אנא חמה הא p כתבו סכי -רומאי יאית^•
 שם גרס סבי דיהודאי אמרי בריש כל אסוון אנא חמר ע״ש, והיאך יאמר ר״ע כסי ־סבי•
 דרומאי ולא כפי כיי דיהודאי וםבי דרומחי בעצמם הודו שטעו. ועוד דהאר״ע הוא המביא;
 להם היין לשתות ובידו הוא ברצותו מרבה וברצותו ממעט, ולמאי צריך להזהירם שישתו־"
 במדה ובשיעור. ובלאו הכי אין זה מדרך מץ כלל שיאמר בעל השמחה לקרואיו אפי׳ בלשון

 רמז שישהו לפי המדה והשיעור ואל ירבו לשתות, ועוד מאי דכתב שמדרך התלמידים ביותד״
 לשתות טפי מהמדה והשיעור דחוק היא מאד, דאטו בשופטני עסקינן, והא הכא הוו תלמידי-
 חכמים, ועוד דאדרבה התלמידים רגילים לשתות פחות מהרבנן, כדאיתא עד ארבעיןשכץ
 מיכלא מעלי מכאן ואילך מישתא מעלי (לקמן דף קנ״ב). לכן כמדומה לי שאינם דבריי,
 קדשו של המהרש״א ז״ל ואולי איזה תלמיד טועה כתבם על שמו, והביאו לידי פירוש דתומ-
 זה מפום דרכ״י פי׳ חמרא וחיי כשמוזגין כיס ונוהגי! אומר כן לברכה בעלמא עכ״ל• יבא!
 הוא לפרש מהו הברכה בזה, ובאמתלא נתכוין רפ״י נזה כלל. אלאדרש״י כתב דלא תימא
^p- דזהו להש חמרא וחיי כו׳ כהני דלעיל, לכן כתב שאינו לחש אלא לירכה בעלמא אומר 

 וענין הברכה בזה ה\א ע״פ מה דאמר י־-צא חמרא וריחני פקחין (סנהדרין דף נג׳) וסי׳"
 שהיין מחכים ודוקא כשכותהו מזוג ואינו חזק כ״כ, כדפי׳ מהרש״א שס, וכתיב החכמה תלזיה

 את בעליה, וז״ש רש״י כשהיו מוזגין כוס ומהנין אומר כו׳ כלומר ־הורה אותם למנל*־
 שהמזיגה מוכרחת דבלח מזיגה אין היין מיזכיס וממילא אינו מחיה, וזהו לברכה שבר^.

ל כל־"' 1  שהיין יחכימס יייי? אותם. ודרדק רש׳יי לפרש דבעת המזיגה אמר כן, מדקאמר ד
 כוס ונוס שהביא אמר כר ולא אמד ו ־.:ל כל טה וכוס ששחו אמר כו׳ ש״מרהאמירה שייך
 דוקא להמזיגה, לומר היינו חמרא וחיי ;פוס רבנן לפי שהוא מזוג יחכימס ויחיה איתט״
 ואח״נ אמר חיי וחמרא לסוס רבנן ולפום תלמידימן דיל בזה שיבינו הרבנים הצעירים
 והתלמידים שחכמתם שהיא חייהם היא השתיקה ורק ישמעו מפי הרבנן סבאי מה שידברו•
 הס, כמ״ש כיי: לחכמה שתיקה דחשש שלא יתגבר היין על התלמידים ויאמרו דבר הלכה
י ו ר י ע  בפני רבס. מיד שאמר רבי אנ־רו חמרת אדרדקי כי היכי דלימרי מלתא. ואיתא ב
; י ב  (דף ס״ג ע״א) כל המידה הנכה בפני רבו ראוי להכישו נחש, מאן דמותיב מלה קמי ד

• • - ־ - ל • י ז  א

 ואולי
 מטי

! •י״״״.־! ^ ! ׳ י ׳ ״  קרוב נפשט חפסר גומרמס־ wwu'd יי - ך
 של עיקרין כדי םתטרף דעתם, ולכך אנו אומרים על כצ כוס וכוס לחיים, כלומר כוש ן^•
 יהי׳'לחיים. והנה טס הראשון שנותן לגדול שיטלס שיהי׳ הוא המברך והאחרים יצאו בברק-־* -
י ל היין ולטעום מעט ואח״כיאמ י ס ע ד ו י ק ר ע ת ש י ר ו ה ׳ ל ו נ 3 י ס ו פ י ל י ה א ו י מ ו ח י ל ר ע ן :  א

̂ך-•־  לחיים. ועל שארי ככוסות שהביא לשארי המסובין אמר חיי ותמרא, להורות שיאנניו ת
 לחיים ואח״כ לשתות היין דהמכרךאסור לו להפסיק בין הברכה לשתיה אבל השומעים הברכ%

^ , א  מותרים להפסיק וזהו לפי דעת הרוקח שהביא טי באי״ח סי׳ קס״ז והטח הביא ר
 לדבריו מפירש״י על טול ברוך כמ״ש הט״ז שם ס״ק ח׳, ובמ״א שס ס״ק י״ט כתב ד־הל״ח ינתר

 דהתוס׳ סברי כהרוקח, והוא ז״ל כתב דהתיס׳ לא ס״ל כך אלא דאפי׳ בדיעבד הוי הששר..
׳ עקיבל{׳ י ס צ"ל י ה י י ב ד ל • ו ס  אם המסובין הפסיקו בין ברכה לטעימה וכי׳ה דעת הט׳ייז ש

 אמר חייוחמרא כדי שלא יאמרו המסובין ולא י יפסיקו : י•

 כלל גדול פרק ז׳.

. 1 כ אי  גמ־1ק»ע״ס] ארשב׳׳פ אריטל מפום בר קפרא כל היודע לחשוב בתקופות ומזלות ו
 \ -״ חובב עליו הכתוב אומר ואת פיעל ה׳ לא יביטו וגו,. ארשב״כ־ י

 ״י/יו>חן.מני1 שמצוה על אדם לחשוב תקופות ומזלות שנאמר ושמרתם ועשיתם כי היא
ר . •- מ ו  ובינתכם לעיני• העמים וגו׳ איזו היא חכמה ובינה שהיא לעיני העמים הוי א

̂תקופות וומזלות. וכתב.מהרש״א וז׳יל ואין זה שייך בחשבון הלבנה שאינו אלא,  ז, •יחושב
i פי כפירש״י שאומר שנה זו גשומה שנה זו שחונה, והוא כן שכל העתי^־ 

 במזל מלוי והכל לפי השעה המתחלת לשמש בכניסתהחמה.
י ייליף מכפל לפון הקרא יביטו וראו- כי תלוי בראייה שכליימ גם בראייה י• נ 5 ז  מ



 פשר : שבת״פיזח׳ אנדחא- ס
 חושיית נכלים מיוחדים שעושים התוכניים לראות ע״י מהלך החמה והמזלות עכ״ל. אמנם
 במה יתורץ לפי׳ מהרשי׳א השינוי לשון בקרא דכתיב ואת פועל ה׳ לא יביטו בלשון עתיד
 ומעשי ידיו לא ראו בלשון עבר. לכך נ״ל לפרש בהקדיס מה שצריך להבין עוד דלכאורה
 משמע דפליגי דרשב״פ אמר דמי שאינו חושב בתקופות ומזלות יש איסור ועליו הכתוב
 אומר ואת פועל ה׳ לא יביטו וגו׳ ורשב״נ אמר שמצוה על כל אדם לחשוב בתקופות ומזלות
 ויליף לה מקרא אחר משמע דאינה אלא מצוה אבל לא שיהי׳ חטא במי שאינו תושב. ועור
 משמע דרשב״ס אמר רק על כל היודע לחשוב בתקופות ומזלות ואינו חושב, אבל לא שיהי׳
 מציה על כל אדם לידע ולחשוב בתקופות ומזלות ורשב״נ אמר שמצוה על כל אדם לחשוב
 תקופות ומזלות. גס יש לדקדק בלישנא דרשב״ס אמר כל היודע לחשוב בתקופות ומזלות כו׳
 ורשב״נ אמר לחשוב תקופות ומזלות ולא אמר בתקופות ומזלות. ועוד למאי נקע רבב״פ כל
 הקרא עד סיומו ואת פועל ה׳ לא יביטו ומעשי ידיו לא ראי, ולא הספיק בזה דכתיב ואת
 פועל ה׳ לא יביטו לחוד. ולדעתי זהו שהבין מהרש״א דרשב״פ יליף לה מכפל הלשון דקרא
 יביטו וראו לכך נקט רשב״פ כל הקרא עד סיומו. ולענד״נ דה׳יק רפב׳׳פ כל היודע לחשוב
 בתקופות ומזלות כלומר היודע לחקור עניני הטבע וםדר הזמן ומאורעיו לפי חשבון התקופות
 והילוך המזלות ואינו חושב, ואח״כ כשרואה שינוי הטבע והתחלפות הזמן, והשינוי הוא שנשתנה
 מכפי שהיי צריך להיות ע״פ חשבון מהלך המזלות מקודם, וכיון שלא חשב מקודם מהלי
 המזלות לידע איך הי׳ צריך להיות ע״פ סדר הטבע א״כ נא ירגיש כלל ולא יבין אל פעולות
 ה׳ ששינה הטבע ושהוא ית׳ משנה עתים ומחליף את הזמנים. עליו הכתוב אומר ואת פועל
 ה׳ לא יביטו ומעשי ידיו לא ראו ודריש לי׳ הקרא הכי ואת פועל ה׳ לא יביעו פי׳ לא ירגישו
 ולא יבינו שפעל ה׳ חדשות, מה טעם מפני כי ומעשי ידיו לא ראו, כלומר פלא ראו מקודם
 איך הי׳ צריך להיות הטבע וחושבים שכך היא הטבע לפי סדר המסד לה מקדם. וזהו דוקא
 היודע לחשוב בתקופות ומזלות כלומר החקרן בעבע, זה יוכל לטעות מצד שאמונתו נוסדה
 רק על צד החקירה, אבל שארי אנשים תמימים מאמינים בני מאמינים אינם צריכים לזה,
 דמאמינים שהקב״ה משנה עתים בכל יום ואין בעל הנס מכיר בכיסו. ולכך דייק רשבי׳פ
 בלישני׳ ואמר בתקופות ומזלות. כלומר בהפעולה שהיא לפי סדר תקיפות ומזלות, ורשב״נ
 אמר שמצוה על כל אדם לחשוב תקופות ומזלות כלומר כדד מהלכם ליד, ולא ענין פעילותם
 בכדי שיוכל ייהראות חכמתו ובינתו לעיני העמיס וכדפי׳ מכרש״א שאין להם חכמת התורה
 רק חכמה זו יודעים. וענין מנוה זו היא להראות להם שהתורה היא מקור כל החכמות
 כמ״ש חצבה עמודיה שבעה. פי׳ שכל השיע חכמות לוקחו ונחצבו מהתורה ובלא זה לא יאמינו

 שהתודה היא אה כל החכמות :

 המוציא פרק ח .

 מח [דף ע״ז ע״ב ] א״ר יהודה אמר רב כל מה שברא הקב״ה בעולמו לא ברא דבר א׳
 לבטלה כוי. ר״ל דהכל נברא בשביל האדם אם לצורך מזונותיו
 ומלבושיו אס לצורך רפואתו, נמצא כי כל פעל ה׳ למענהו, ר״ל שפעל הכל בשביל האדם

 כדי פיהלל וישבח אתה׳ :
 ת״ר ה׳ אימות הן אימת חלש על גבור אימת מפגיע על ארי כף . נלע״ד כוונת המאמר
 שלא יחשוב האדם איך יוכל להתגבר על יצרו והוא מלך זקן לכך הראו חז״ל לדעת
 שיש ה׳ אימות אימת חלפ על בבור, ואף אתה אל תתמה איך תוכל להתגבר על יצרך.
 והדר מפרש איך היא ההתגברות י וההטלת אימה על היצה״ר ואמר אימת מפגיע על ארי
 וסירשי׳י מפגיע חיה קטנה וקולה גדול והארי שומע וירא שתהא כריה גדולה וכורח עכ״ל.
 ומלסנו מבהמות האר; שממנה יראה האדם וכן יעשה, שילמוד תורה בקול ויירא ממנוהיצה״ר
 ויברח, כמ״ם לעולם ירגיז אדם יצ״ט על יצה״ר כו׳ נצחו מוטב ואס לאו יעסוק בתורה כר,
 או פי׳ מפגיע היא תפלה כמ״ש בפ׳ תפלת השחר ואין פגיעה אלא תפלה שנאמר ואל
 תפגע בי, וזהו פפירש״י שה מפגיע קולה גדול והולך למרחוק ודל. אימת יתוש על הפיל,
 הפיל הוא כבד בגופו ובמהלכו מצד שמורכב הרבה ביסוד העפר. והוא מפל ליצה״ר שהוא
 הנחש הקדמוני שעפר מאכלו, ומפיל את האדם בעצלות ועצבות הבאות מיכוד העפר, והעצה
 לזה הוא כמו היתוש הנכנס לפיל בחוטמו, שהיתוש מצד קלותו שהתהוותו הוא מאויר ומזונו
 הוא אויר ולכן אינו מטיל רעי ונקרא בריה קלה משוס דמעיילנא אית לי׳ ומפקנא לית

 לי׳



 פשר שבת פ״ח אגדתא
 לי׳ כדאמרינן כפ׳ הניזקין, כך יזדרז האדם שלאיהי׳ בעצלות ועצבות כלל רק שיהי׳ מרוח
 האדם העולה למעלה. אימת סממית על עקרב. העקרב מקרר הגוף בעקיצתו ורפואתו
 חמימי לעקרבא והנמשל הוא היצה״ר המקרר את האדם מעבודת הבורא כמ״ש אשר קרך
 בדרך. והעצה לזה שיתחשב בעצמו כמו השממית שהיא בריה קטנה ושפלה ומ׳׳מ נכנסת לעקרב
 באזנו ומבלבלו, כך האדם אם גס הוא שפל ונבזה בעיניו מ״מ ידע שה׳ חפץ בו ובעבודתו
 ובקרבתו, כמו השממית בידים חתפש והיא בהיכלי מלך. אימת סנונית על הנשר וסירש״י
 סנונית ארינדייל ונכנס תחת כנפי הנשר ומעכבו מפריסת כנפיו עכ׳׳ל, הנה הנשר מגביה
 עוף למעלה מכל העופות, והסנונית הארינדייל מעכבת פריחתו, והנמשל הוא מי שיש בו
 גסות הריח והתנשאות על כל אדם כמ״ש אם תגביה כנשר וגו׳, והתיקון לזה לעכב הגאוה
 וההתנשאות הוא ענין הסנונית שהיא צפור האמור בתורה לטהרמ המצורע כמ״ש בחולין
 (דף ס״ב ע״א) א״ר יהודה עוף המסרט כשר לטהרת מצורע וזו היא סנונית לבנה, ופירש״י
 סנונית ארדיניילא לטהרת מצורע שהוא צפור האמור בתורה עכ״ל. ואיתא בסוטה (דף ד׳
 ע״ב) כל שיש בו גסות הרוח לסוף נפחת שנאמר ולשאת ולספחת ולבהרת, הרי דגסות הרוח
 מביא לידי צרעת נגעים והמטהר את המצורע היא הםנוניח, כלומר כשיקח צפור הסנונית
 הנכנס תחת כנפי הנשר ומעכב פריתתו מלהגביה עוף יזכור ויתבונן שגאותו הביאו לידי
 צרעת וישוב אל ה׳ וירחמהו ויטהר. או אפשר לומר שהנשר רומז על צר עין. שהנשר הוא
 בעל רחמיס רק על גוזליו כמ״ש כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף וגו׳ אבל על עופות אחרים
 הוא דורס וטורף כל העופות כמעט כמ״ש באלו טרסות (דף נ״ב ע׳׳ב) ובעופות מן הנץ
 ולמעלה, והנשר גדול מכל העופות כמעט. והנמשל הוא הצר עין שאינו חס על אחרים זולת
 על בני ביתו, והתיקון לזה היא אימת סנונית שהיא צפור המטהר את נגעי הבית כמ״ש ולקח
 לחטא את הבית שתי צפרים וגו׳, ודרשו חדל על פסוק ופנו את הבית בטרם יבא הכהן
 לראות את הנגע וגו׳ שהוא כדי שיראו הכל שיש לו כלים ולא רצה להשאילם, וכמ״ש ובא
 אשר לו הבית ודרשו ח״ל מי שאמר אשר רק לו הבית ולא לזולתו כלל, לכן טהרתו באימת
 הסנונית. אימת כלבית על לויתן וסירש״י שרץ קטן נכנס לדג גדול באזנו עכ״ל. וכמדומה
 לי שיש כאן ט״ס ברש״י וצ״ל באוסיי׳ דבפ׳ המוכר את הססינה(דף ע״ג עיב) במימרא דרבה
 ב׳׳ח דאמר זימנא חדא הוה אזלינא בספינה וחזינא ההוא כוורא דיתיב לי׳ אכלא טינא באוש״׳
 ואידחוהו מיא כו׳ וסירש״י שס אכלא טינא שרץ קטן באוסיי׳ בנחיריו של דג נכנס השק
 וכ׳׳ל דהיינו כלבית כדאמרינן במס׳ שבת ה׳ אימות הן כו׳ אימת כלבית על לויתן פכ׳׳ל
 רש״י. הרי דסירש שהכלבית נכנס ללויתן באוסיי׳ שהוא בנחיריו. ומהרש״א שס בב״כ סי׳
 דמימרא דרבב״ח ההיא הוא משל על מעשי: המן והמשיל את המן ללויחן ואכלא טינא הוא
 משל לתפלת מרדכי שהי׳ שפל בעיניו ע״ש. ור״ל דלכך המשיל את המן ללויתן׳ מפני שרצה
 לבלוע אס ישראל כדרך הדג הגדול שבולע הקטנים ממנו. וכתיב כי קטון יעקב ודל, והמשיל
 תפלת מרדכי שהי׳ בשפלות ובענוה להכלבית דהכלבית היא מין תולעת כדאיתא בחולין ס״ס
 אלו טרסות והלכתא קוקיאני אסירא מ״ט מינם נייס ועיילי לי׳ באוסיי׳ תולעים וכתבו שם
 בהוס׳ דיה והלכתא קוקיאני סי׳ ר״ת דבדגיס איירי והא דאמר כי ניים עיילי לי׳ באוסיי׳
 אשכחן כה״ג בדגים בס׳ המוכר את הססינה דאמר רבב״ח חזינא ההוא כוורא דיתיב לי׳
 אכ># טינא באוסיי׳ עכ״ל. הרי דהתוס׳ סירבו שאכלא טינא היא חולעח. ובב״ב לא חלקו
 כלום על פירש״י שפי׳ שם דאכלאטינא הוא שח קטן אלמא דהיא היא היינו שרץ והיינו
 תולעת דתולעיס נמי בכלל שרצים הם. ולפ׳׳ז יהי׳ הנמשל כאן אימת כלבית על לויתן,
 כשיתנבר רתיחת הדס בארס לבלוע ולהשחית את חבירו התיקון לזה הוא תפלה בענוה
 ובשפלות וכמ׳׳ש דוד ואנכי תולטת ולא איש וגו׳. או אפשר לומר דלויתן רומז על מדת
 מצרים. וכמ׳׳ש התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו. ומצרים הס שטופי זמה כמ״׳ש אשר בשר
 חמורים בשרם והתיקון לזה הוא אימת כלבית שהוא שת קטן. דהשרצים אינם מתערבים
 שלא במינם כלל. ולכך נאמר ובני ישראל פרו וישרצו וירבו וגף לומר שלא התערבו שלא
 במינם דהתורה העידה עליהם שאחת ה־תה ביניהם שלומית בת דברי שזינתה באונס עס
 המצרי שהכהו משה ופרסמה הכתוב. ודלא כמ״ש בעל בינה לעתים בדרוש כ״ג דמ״ש סרו
 וישרצו הוא לגנאי אלא לשבח כדפירשתי ולכך פרו ורבו כשרצים מצד שהשרציס רחוקים

 מזנות דהזנות גורם עצירת הלידה, והס פרו ורבו אלמא שהוא לשבח :
 ר׳ זידא אשכחי, לרב יהודה דהוה קאי אסיתחא דבי חמוה וחזי׳ דהוה בדיחא רמתי, ואי
 בעי מיני׳ כל חללי דעלמא הוה אמר לי׳ א״ל מאי סעמא עיזי מסגי ברישא

 והדר



 פשר שבתפ״ח אגדתא םא
 יהדר אימריא׳׳ל כברייתו שלעולם ברישא חשוכא והדר נהורא,ומ״ט הנימיכסייןוהנימיגליין
 א״ל הכי דמיכסינן מינייהו מיכסיין והכי דלא מיכסינן מינייהו מיגליין . ופירש״י האימרי
 עדותן מכוסה בזנב והעיזי מיגליין דאין להם אליה עכ״ל. ומהרש״א כתב וז״ל גם שנתנו
 חכמי הטבע מעם ליצירה בכל דבר ומצינו כה״ג בתלמוד כר מ״מ טעם דעזי מסגי ברישא
 כר משום דברישא חשוכא כר וטעם דהני מיכסיין כר הוא דחוק לסי פשטי׳ וע״כ נראה
 דנתכוונו בכ׳׳ז לדברים המגיעים לתורה כר ודש מ״ט עזי מסגי כר ע״ס מ״ש דמלכות יון
 נמשל לעז כמ״ש בדניאל וצפיר העזים הגדיל כר וישראל נמשלו לשהכמ׳יש שה סזורה ישראצ
 ולפי שבבית שני לא עמדו מלכים בישראל כר עד שמלך מקודם אלכסנדר מוקדון ואחריו
 שארי מלכים אמר ע״ז מ״ט עזי שהוא מלכות יון אזלי ברישא למלוך בבית שני ואח״כ אמרי
 שהוא מלכות ישראל כר ואמר עוד מ״ט הני מיכסיין כר ע״פ מ״ש בפ״ק דיומא ראשונים
 דנית ראשון נתגלה עונס נתגלה קצם אחרונים דבית שני לא נתגלה עונם לא נתגלה קצם.
 וז״ש הני דנית שני דמיכסיין מינייהו עונם מיכסיין גם בקיצם והנהו דנית ראשון דלא מיכסיין
 עונם גם קיצס מיגליין לשבעים שנה עכ״ל מהרש״א. וקשה לי דלסירושו יהיו שתי השאלות
 בעניניס שונים. דשאלה ראשונה מ״ט עזי מסגי ברישא כר מאי על המלכים דבית שני מלכי
 יון ומלכי ישראל, ושאלה שניה מ״ט הני מיכסיין והני מיגליין קאי רק על ישראל ובבית
 ראשון ובבית שני. והלשון לא משמע כן, דהא אמר מ״ט הני ומ״ע הני כר משמע דקאי
 על הני דאמר לעיל העיזי והאימרי וכדסירש״י. ועוד דהמשל אינו נכון להנמשל דהמשל מ״ע
 מיכסיין סי׳ הערוה שלהן מכוסה בזנב והני מיגליין שהערוה שלהן מגולה שאין להם אליה/
 והנמשל הוא לסי׳ מהרש״א על קץ הגאולה, ואיך יתכן שימשיל הקז שיהי׳ אז אור גדול
 כמ״ש העם ההולכים בחושך ראו אור גדול וגו׳ ימשילו לדבר נבזה כזה. ועוד לבד זה צריך
 להבין מתחלה למאי מססר מסדר הגמרא דרב יהודה הוה קאי אסיתחא דבי חמוה,ועוד מאי
 דאמר דאי בעי מיני׳ כל חללי דעלמא מהו הלשון כל חללי הא בהחלל לא נמצא שום רבה
 וטסי ה״ל למימר דאי הוה בעי מיני׳ כל מילי דעלמא. לכך נלע״ד לסרש דענין חללי דעלמא
 הוא הגבול והשיעור שביו כל דבר לחבירו שנמצא בעולם. דאס היו כל הדברים שוים ממש
 ולא הי׳ גבול ושיעור לכל דבר לא הי׳ חלל כלל בין כל אחד ואחד. נמצא דהחלל הוא המטריד
 ומחלק דבר מחבירו, וע״י החלל דוקא שבין כל דבר לחבירו ידעינן החילוק בין דבר אחד
 לחבית. וזהו שרב יהודה הוה קאי וחקר אז בטבע כל הדברים מסני מה נשתנו אלו מאלו
 ומין זה ברא הקב״ה על אופן כזה דוקא ומין זה על אוסן אחר, ויש מינים אשר מתחלה
 בבריאתסהס פונים ונפרדים איש מרעהו ואח׳יכ מחברם האדם והיו לאחדים ממש, וכן הי׳
 רצון הבורא. ודש דהוה קאי אפיתחא דבי חמוה והתבונן בעניני הזיווג שקשה לזווגס
 כקריעת יס סוף (סוטה דף ב׳) דענין קריעת ים סוף הי׳ ג״כ שנעשה גבול בים שלא הי׳
 שם שום גבול, וכן ענין הזיווג שכל אחד הי׳ מותר בכל הנשים וכן היא מותרת בכל האנשים
 עד שנזדווגו יחד. וכשנזדווגו נעשה להם גבול וסוף. וכן הי׳ רצון הבורא שהבעל יבא עד פה
 ולא יוסיף וכן האשה כמ״ש בסוטה שם ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת
 בת פלוני לפלוני. ורב יהודה השיג בשכלו תוכן חכמתו ורצונו ית׳ להיות דוקא אפיתחא דבי
 חמוה. פי׳ שיזדווג דוקא עם זיווג זה. והוה בדיחא דעתי׳ שהיתה צלולה דעתו וחכמתו עד
 דאי הוו בעי מיני׳ כל חללי דעלמא. כלומר הכוונה בכל השיעורים וגבוליס שנתן הקב״ה לכל
 דבר הוה אמר לי׳, ושאל אותו מ״ט עזי מסגי ברישא והדר אמרי, פי׳ דהנה איחא בביצה
 (דף כ״ה) שלשה עזין הן ישראל באומות כלב בחיות ותרנגול בעופות וי״א אף עז בבהמה דקה
 והנה כל הג׳ עזין הללו יש טעס לעזותן, דישראל הס עזין וקשי עורף נגד יצרם הרע ונגד
 האומות הרוצים להעבירם מעל דתם. וירשו זה בטבע מאברהם אבינו שבן ג׳ שנים הכיר את
 בוראו ונמרוד השליכו לתוך כבשן האש, ובעשרה נסיונות נתנסה ובכולם עמד בנצחון וכן
 הנחיל את בניו טבע זו, כלב בחיות עזותו הוא משוס דהכלב אוהב ועבד נאמן לאדוניו
 ושומר את בעליו מכל המזיקין לכך הוא עז אפי׳ נגד החיות רק להציל את בעליו, תרנגול
 בעופות הוא משוס שיש על ראשו כרבולתו והוא הוד ופאר על ראשו כמ״ש דוכיפת שהודו
 כפות. ועוד מצד בינתו להבחין בין יום ובין לילה ושינוי האויריס והעתים ביום. אבל העז
 בבהמה דקה אפי׳ כנגד האימרי שבהם האילים בעלי קרניס, אין שום טעם לעזותס וזהו
 ששאל מ״ט עזי מסגי ברישא והדר אימרי. מה טעס לעזותם זה, והוא רק משל והנמשל הוא
 העזי פנים שבדור שהם הולכים בראש והדר אימרי הרכי לבב שבישראל אפי׳ האילים בעלי
 קמים שבהם שהם התלמיד חכמים וקולם קול רחמנות ועל כל גל וגל שעובר עליהם מנענעים

 להם
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 להם ראשם. והעד פניס שבדור בראש. כמ״ש בעקבא דמשיחא יזוצפא יסגי, ומדוע דרך רשעים
 צלחה. ׳א״ל כברייתו של עולם ברישא חשוכא והדר נהורא. סי׳ כשברא ה׳ את העולם הי׳
 מתחלה חושך בכל החלל. כמ״ש והארץ היתה תהו ובוהו וחושך וגר. פי׳ שאע״פ שהי׳ אר:
 ושמים מדרגות שונות, מ״מ הי׳ חושך עד שלא הי׳ נראה וניכר שום הבדל בין עליונים
 לתחתונים והיו כולם בשוה כקטון כגדול עד שנתהוה אור ונראה הבדל והפרש וניכר שוע
 לפני דל וחכם לפני כסיל ונדיב לפני נבזה, ומטעם זה העד פנים שבדור ההולכים בחושך
 ולא אור ה׳ נגה עליהם בתורתו הם עזים. אע״פ שאין להם לא מעלת ישראל לנצח את
 יצה״ר ולא מעלת הכלב להיות עבד נאמן לאדוניו שהם אינם יודעים אדוניהם הממה״מ
 הקב״ה המחיים ומפרנסס, ולא מעלת התרנגול שאין להם פאר על ראשם קרקפתא דלח
 מנח תפילין ואין להם בינה להבחין שהקב״ה מפנה עתים ומחליף את הזמנים וחושבים
 שהכל הוא במקרה ובטבע, מ״מ הולכים בראש כל ישראל, והוא מצד שהולכים חשכים ואין
 נוגה להם. אח״כ שאל אותו מ״ט הני מיכסיין והני מיגליין, סי׳ מ״ט האימרי שהם ישראל
 המאמינים ובקול רחמים יבקשו הצלתם והצטרכותם מכסים ערותם כלומר המומין שלהם,
 כלומר פלא ידברו לעולם סרה אפי׳ על הרעים שבתוכם, דחרפה היא להם שימצאו בט בליעל
 בקרבם. והני מיגליין כלומר העזי פנים שבדור מגלים ערותם ומומס ומתפארים במעשי
 תעתועיהם ומחפשים מומים בנדיבים וישרי דרך לגלותם ולהתכבד בקלונם. א״להני דמיכסינן
 מינייהו מיכסיין והני דלא מיכםינן מינייהו מיגליין. ופירושו האימריס אנו מתכסיס בעורותם
 ובצמרס לכך מכסין ערותט. והעיזיס שאין עורותס ראוי לנו ללבוש ואין אנו נהנים מהם
 בחייהם להתכסות מהם לכן מגלים עתתט כדפירש״י. והנמשל הוא דבאמת אפי׳ מי שאינם בני
 תורה מ״מ אם הס רודפי צדקה וגמ״ח ודורשים טובות הכלל הם לא יגלו לא מומס ולא מומי
 שום ישראל. אבל אותם העזי פנים שבדור שאין לישראל מהם שום טובת הנאה ואינם
 דורשים כלל טובת הכלל הם יגלו מומס ומומי הכל. וכמו שבראשית הבריאה הי׳ החושך
 מתגבר מעט מעט, כמ״ש והארץ היתה תהו ובוהו וחושך. מעיקרא תהו ואח״כ בוהו ואח״כ
 חושך לצמ̂ר ואז כשנחשך לגמרי אמר אלקיס יהי אור. כך העזות והחוצסה מתגבר עד

 שבעקבא דמשיחח חוצסא יכגי, ואז יאמר ה׳ יהי אור ויבוא הגואל צדק ב״ב אמן :
 צ*ט [דף ס״א ע״ב] רב הסדא ורבה ברר״ה הוו קא אזליבארבא אמרה להוההיאאתתא
 אותבן בהדייכו ולא אותבוה אמרה איהי מלתא אסרתא
 לארבא אמרו אינהו מלתא פריוה אמרה להו מאי איעביד לכו דלא מקנח לכו בחשפא ולא
 הטיל לכו כנה אמנייט ןלא שליף לכו ירקא ואכיל לכו מכיםא דאסר גינאה. ופירש״י אמרו
 אינהו מלתאשס טהרה. דלא מקנררתו בחספא כר שאוכל לעשות לכס כשפים עכ״ל. ולכאורה
 תמוה הא עשתה להם כשפיס ואכרתה לארבא, רק דהס ע״י שם טהרה שריוה, ומאי אמרה
 שאוכל לעשות לכס כשפים, ואטו כברה שהשם טהרה לא יועיצ כ״כ כמו הכשפים. אלא
 ע״כ צ״ל כדפי׳ מהרש׳יא בחולין ודף ק״ה ע׳׳ב) שהובא שם ג״כ עובדא זו ופי׳ ש־ מהרש״א
 בחידושי אג;ות וזי׳ל ועוד י״ל שהספינה היתה יכולה מיהמ מעיקרא לאסרה בכישוף כו׳ אבל
 לר״ח ולרבה להזיק לעצמם לא היסה כלל יכולה משום דלא מקנחי כו׳ עכ׳יל, וזהו שדייק
 רש״* כאן בלשונו הזהב שאוכל לעשות לכם כשפים. פי׳ לעפות לכס לעצמכם כשפים. ולהבין
 ענין הג׳ דברים האלו שמועילים כנגד הכישוף לדעתי הוא ע״פ מ״ש בחולין(דף ז׳) ובסנהדרין
 ודף כ״ז) ההיא אתתא דהוהקא מהדרה למיפקל עפרא מתותי כרעי׳ דר׳ חנינא אמר לה
 אי מיסתייע זיל עביד אין עוד מלבדו כתיב, ופריך שם בגמרא איני והאי׳ר יוחנן למה נקרא
 שמם כשפים שמכחישים פמליא של מעלה. ומשני שאני ר״ח דנפיש זכותי׳. ולכאורה קפה
 מאי מקשה איני והא״ר יוחנן למה נקרא כוי׳ והא לעיל משמע דפליגי ר״ח ור׳ יוחנן.
 דאיתא שס א״ר יוחנן למה נקרא שמס כשפים כוי אין עוד מלבדו א״ר חנינא אפי׳ כשפים
 ומירש״י אפי׳ כשפים אין להם •כח לפני גזרותיו שאין ממשלה אלא לו לבדו עכ״ל הרי דסליגי
 ג*מ״יר״י.אלאע״כ דהא קשה לי׳ נהי דנימא דסליג ר׳ חנינא ואומר אין עוד מלבדו אפי׳
 כשפים מ״מ לא מיבעיא לי׳ למעבד עובדא בנפשי׳ בדבר סכנה דכא חמירא סכנתא מאיסורא.
 מסכנהיהחמירו אפי׳ כיחיד לגבי רבים. תדע דהא כקטלנית ססקינן כרבי דבתרי זימני הוה
 חזקה אע״גידבאיסורי פסקינן כרבנן דדוקא בתלתא דמני הוי חזסה. וכן במילה שמלה הראשון
 ימת מיזמת •שלישי לא תמול דברי רבי רבב״ג אמר שלישי תמול רביעי לא תמול. ויבמות
 jjjכרד) ופסקיגן כרבי אע״ג דבכל מקום הלכה כרשטנ במשנמינו, ושסמייתי בגמרא דאטי
 סמך עצי׳ דר׳ יצחק בד יוסן* שאמר שר׳ יוחנן עט עובדא כרשטג, ואזיל אביי ונסב

 לחומה
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 לחומה כוי מסבה רחבה דפומבויתא• ושכיב ר״י ברי׳ דרבב״ח ושכיב ונסבה הוא ושכיב״־׳
 אמר רבא ומי איכא הגביר עובדא בנפשי׳ כי האי/ ופירש״י בנפשי, בסכנת נפשו עכ״ל, יזהו
 שמקשה הגמרא איני והא״ר יוחנן כו׳ כלומר דלפי דברי ר׳ יוחנן לא הי׳ לו לר״ח להקל
 בנפשו ולסמוך על סברתו בדבר• סכנה. ומשנינן שאני ר״ח דנסיש זכותי׳. ומיהו קשה והא
 לעיל (דף ל״ב) א״ר ינאי לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה כו׳ שמא אין עושין לו נס
 ואם עושין לו נס מנכין לי׳ מזכיותיו. וצ״ל דה״ק שאני ר״ח דנפיש זכותי׳ ויודע שהכשפים

 לא יוכלו לשלוט עליו, והוא מטעמי׳ דאמר אין עוד מלבדו כתיב פי׳ אס האדם מקושר לה׳ י
 לבדו לא יוכלו הכשפים לשלוט עליו. ומיהו בכ״ז לא מתיישב דהא תניא בנדה (דף ל׳ ע״ב)
 משביעין אותו תהי צדיק כו׳ ואפי׳ כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך הרשע,
 א״כ היאך סמך ר״ח על צדקתו, אלא ע״כ צ״ל דלאו אזכיותיו וצדקותיו סמך ר״ח אלא אמילי
 דשייך לבטל את הכשפים פלא יפליטו בו. והיינו דלא הי׳ מקנח בחספא ולאקטיל כנהאמאני׳׳
 ולא אכיל ירקא מכישא דאסר גינאה. והא דלא אמרה הגמרא כן שאני ד׳ח דלא קנח לי׳
 בחספאכו׳ י״לדהיא היא שאמרו דנפיש זכותי׳ ור״ל בהא מלתא ששייך נגד כשפים. ולפ׳יז
 מדקרי הגמרא להני מלתא נפיש זכותי׳ ש״מ דאלו הדברים נוגעים לדברי תורה ודברי מוסר
 יש בהם, והוא דהכוונה בזה, דלא קנח לי׳ בחםפא כלומר שלא ביזה אפי׳ שברי כלי חרס.
 ר״ל אפי׳ עמי האיץ המשולים לכלי חים, וכמ׳יש הזהרו ביני עניים פמהס תצא תורה (נדרים
 דף ס״א) ואין עני אלא בדעת (שם דף מ״א), ולא קעיל כנה אמאני׳ כלומר שלא ביזה את
 הבגדים, דכל המבזה את הנגדים סוף אינו נהנה מהם (ברכות דף ס״ב), ובעבודה י״ל שלא
 ביזה לבושיו שהם מודות והמחשבה דבור ומעשה שהם לבושי הנפש. ולא שליף ואכל ירקא-
 מכישא דאסר גינאה כלומר שלא הי׳ להו* אחר תאית אכילה, ואפי׳ בירק שאין שייך בו כ״כ
 תאוה וזלילה מ״מ מי שאוכל מכיפא דאכר גינאה ואינו מתיר האגודה תחלה מיחזי כזולל
 ורעבתן הרואה דבר אכילה ובעודה בכפו יבלעכה. והזהיר מכל אלה נקרא קדוש ופרוש וזהיר
 ונפיש זכונ*י׳ שלא יוכלו הכשפים לשלוט בו, דאין עוד מלבדו כתיב, ואיש כזה מקושר גו
 לבדו ית׳, ומסרי נפשייהו מלמעלה להצילו כדפירש״י,וי״ל דבזה אפי׳ ר׳ יוחנן לא פליג.דר׳׳

 יוחנן אמר אסתמא דאינשי, ור״ח מיירי בדכוותי׳ :

 ר׳ עקיבא פרק ט׳.

 נה [דף פ״ח] דריש ההוא גלילאה עלי׳ דרי חכדא בדיך רחמנא דיהב אוריין תליתאי׳
 לעס תליתאי על יד תליתאי ביום תליתאי בירחא תליתאי כמחן כרבנן.
 וסי׳ מהרש״א נתכוין לחשוב כל הני תליתאי בנתינת תורה שהם על כוונה א׳ דהיינו שהראשון
 יש לו שוס מעלה והשני מוסיף במעלה על הראשון והשלישי עולה במעלה על גביהן. וז״ש
 אוריין תליתאי שהראשון במעלה הם כתובים שניחנו ברוה״ק ולמעלה מהס נביאים שנאמרו
 בנבואה ולמעלה מהם התורה שניתנה ט״י משה רבינו באספקלריא המאירה כמ״ש פא״פ
 אדבר בו וגו׳ ולעס תליתאי כדפירש״י כהניס לויס וישראלים שכל א׳ מהם גדולים במעלה
 על חביריהם כהנים קדושים מלויס ולויס קדושים מישראלים וישראלים מעע׳׳ג וע״י תליתאי
 פי׳ ע״י משה שהוא גדול במעלה מאהרן אע״פשכמה פרשיות שבתורה נאמרו לו מפי הקב״ה
 מ״מ התורה נקראת ע״ש משה ואהרן הי׳ גדול ממרים אע״פ שגס היא היתה נביאה. וכן•
 ביזם תליתאי ובירחא תליתאי עכ״ל. ולפי פירושו לא יהיו כל הני תליתאי םויפ בפירושם.
 דאוריין תליתאי ועם תליתאי פירושם משולשים. דהא כל התורה כולה אפי׳ מה שתלמיד וותיק
 עתיד לחדש ניתנה למשה מסיני, ועוד דליכא מידי בכתובים דלא רמיזא באורייתא. והתורה
 ניתנה לכל ישראל לכהנים לויס וישראלים ולא לכינים לבד, א״כ םירופ תליסאי בהם הוא
 משולשים ולא שלישי, והפאר תליתאי על יד תליתאי ביום תליתאי ובירחא תליתאי פירושם
 השלישי, על יד השלישי פהוא משה ולא ע״י משולשים משה ואהרן ומרים דהא התורה ניתנה
 ע״י משה לבד. וכן ביום תליתאי ובירחא תליתאי פירושם ביום השלישי להגבלה ובחודש השלישי
 לצאתם ממצרים. ונמצא דאין פירושם פוה והלפון לא מפמע כן. לכך נ״ל לפרש דחשיב כל הני•
 תליתאי משום דכל שלישי כולל פנים הקודמים לו והוא גדול עליהם, כמו הפליפזה בורר לו
 אחד וזה בורר לו אחד והס בוררים עוד שלישי היותר גדול משניהם וממצע ומכריע ביניהם.
 וזהו אוריין תליתאי תורה נביאים וכתובים שהתורה כוללת גם נביאים וכתובים וגדולה עליה©
 אפי׳ התורה שבע״ס שאמרו חז״ל אחרי הנביאים וכתובים. והנה כמו כל שליש יש בו שתי

 המעלות
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-המעלות מה שיש בשנים הקודמים ונוסף עוד במעלה מה שאינה כשניהם ולק יוכל להיות
 ׳המכריע ביניהם/ כך סתורה. דבנביאים יש מעלה על כתובים דנביאיס נאמרו בנבואה וכתובים
 נאמרו רק ברוה״ק. ובכתובים יש מעלה על נביאים, דנביאים רובם נאמרו רק על זמנים
 פרטים שעברו כבר וכתובים נאמרו על זמנים כוללים וביותר על העתיד לבוא. אבל התורה
 היא כוללת נצחיית עבר והוה ועתיד וגם מצות חוקים ומשפטים. לכך אמר אוריין תליתאי
 יפי׳ אורייתא השלישי שהיא התורה שקבל משה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים
 לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנה״ג, ואנשי כנה״ג דרשוה בפרטיות וכן החכמים שאחריהם.
 והיא כוללת גס מנביאים וכתובים שדרשו הכל. וכן לעס תליתאי סי׳ כהניס לוים וישראלים.
 ׳•דישראלים היו קודמים ואח״כ לויס משבט לוי ואח״כ כהנים שאחר חטא העגל נטלה העבודה
 :מהבטריה וניתנה לכהנים. ומ״מ הכהנים אע״ס שהם המאוחרים משניהם מ״מ הם גדולים
 במעלה משניהם וכוללים את השנים הקודמים, דאסי׳ המצות שנצטוו ישראל דהיינו הפרשת
 מרומה מ״מ יש לכהנים מציה באכילתן. תדע דבמ״ק(דף טח) איתא ר, אלעזר הוה קא
 אכיל תרומה איתחזי לי׳ א״ל לאו תרומה קא אכילנא ולאו קדש איקרי גזר מיני׳ כו׳ וסירש״י
 •לאו תרומה קא אכילנא ואי קטלת לי מטמיא כו׳ שצריך לשמרה בטהרה, ולא קדש איקרי
 דחשיבא כולי האי עכ״ל. משמע מרש״י דחלקן לשני דברים לאו תרומה קא אכילנא וצריך
 לשמרה בטהרה ואי קטלת לי מטמיא, ולא קדש איקרי א״כ מצוה קא עבידנא דחשיבא כולי
 האי כמו אכילת קדשים שהיא מצות עשה ואין לך עכשיו רשות לנגוע בי אלמא ראטלת
 •תרומה מצוה היא וכן מוכח בכמה מקומות. ויש בכהנים מעלה שעולה על גביהם יהכהניס
 מכפרים ועוד כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו וגו׳. ועל יד תליתאי הוא ג״כ
 •המאוחר שבשלשתן דמריס ואהרן קדמו לו ומ״מ הוא העולה על גביהם ויש במרים מעלה
 מה שאין באהרן והיא שבזכותה היה הבאר, ובאהרן מעלה לגבי מרים שבזכותו הי׳ היקף
 ענני כבור, ובמשה מעלה על גביהם שבזכותו ירד המן, ועוד שעל ידו ניתנה התורה וגס
 נבואתו היתה גדולה משל שניהם. וביום תליתאי שהוא יום המאוחר משני ימים הקודמים,
 ובשני ימים הקודמים יש בכל אחד מעלה, היינו דיוס הראשון להגבלה החחילה הקדושה
 והפרישה אצלס, וביום השני יש מעלה דביוס השני היו יותר מקודשים מביום הראשון/ וביום
 •השלישי הי׳ מעלות שניהם שעיקר הקדושה הי׳ ביוס השלישי וכן הגבלת ההר. ועוד שבו
 ניתנה התורה. וכן בירתא תליתאי שבחודש הראשון יצאו ממצרים מטומאתם ונכנסו צקדושה
 ובחודש השני כבר היו מקודשים ומטוהריס יותר, ובחודש השלישי הי׳ גמר קדושתם וגס
 קיבלו את התורה. ואפשר לומר דלכן אמר בדיך רחמנא ולא אמר ברוך המקום או הקטה.
 •דנסכוין בזה למדה השלישי׳ שהיא מדת הרחמים הכוללת שתי המדות הראשונות חסד וגבורה,
 ומחמת שהתורה היא אמת וחותמו של הקב״ה אמת ואמת הוא מדת הרחמים כמ׳׳ש תתן
 אמת ליעקכ וגו׳ לכך אמר בריך רחמנא שנקר׳ כן ע״ש מדת הרחמים שהיא מרת האמת :
 זיתיצבו בתחתית ההר א״ר אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה הקב״ה מייהם את ההר
 כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואס לאו שס תהא קבורתכם
 ט׳. וקשה לי הא משמעות הכתוב אינו כן דהא כתיב בתחתית ההר, וסי׳ בתחתית הוא
 בקצה התחמון של ההר כמו שתרגם אונקלס בשסולי מורא. ולדבריר׳ אבדימי הי״ל לכתוב
 מחת ההר דאזהי׳ משמע שההר הי׳ >&ענה כסוי עליהם. ועוד דכיון שההר הי׳ כסוי
 עליהם כגיגית ממילא לא היו יכולים לעלות אל ההר ולמה אמר ה׳ לעשה רד העד במם
 סן יהרסו וגו׳ וכתיב ועלית אתה ואהרן עמך והכהניס והעם אל יהרסו לעלות וגו׳. לכך
 •נ״ל לפרש בהקדיס לפרש דברי התוס׳ ד״ה כפה שכתבו וז״ל ואע׳יפ שכבר הקדימו נעשה
 לנשמע, שמא יהיו חוזרים כשיראו האש הגדולה שיצתה נשמתן עכ״ל י והדנריס אינם מובנים
-מאי היא הסיבה האש הגדולה לשיחזרו בנעשה ונשמע. ומהרש״אכתב ודל ועוד י״ל
 ימדבורס שהקדימו נעשה לנשמע אין זה קבלה גמורה עד שקבלו עליהם אח״כ בכריתת ברית
 ־-ובשבועה עכ״ל. ודבריו אינס מובנים כלל מאי שייך הכסיית ההר לכריתות כרית . ועוד
 •דהכריתות בריס היה קודם לכן ביום החמישי לחודש שהוא ביום שני להגבלה כדכתיב בס׳
 משפעים ואל משה אמר עלה אל ה׳ וגו׳ ופירש״, שהי׳ ביום ד שהוא ראשון להגבלה.
 •וישכם בבקר ויק מזבח וגו׳ ויקח משה את הדס וגר ויאמר הנה דם הברית אשר כרת ה׳
 ״ממכס וגו׳ וסירש״י זה היה ביום חמישי. ועוד היאך יתכן לומר שכפיית ההר סי׳ גורם
 מ^ישת ברי״/ הא כריתות ברית הוא שיהיו שניהם אוהבים נאמנים ואוהבים לא יתכן
 ׳*ימו מיראת עונש . לכךנ״ל לפרש דבריהם דהנה כתיב ויחןשם ישראל נגד ההר. ולכאורה
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 פשר שבתפ״ט אגדתא סג
 הלשון נגד ההר אינו מיושב. דהי״ל לכתוב אצל ההר או לפני ההר/ ולשון נגד משמע שהיד־
 מנגדים לההר. אלא ע״כ צ״ל דבאמת היו מנגדים לההר. דפי׳ הר הוא מלוכה כמ״ש טדי-
 הרכס צפור. ופירש״י הרכם הר שלכם כלומר המלך שלכם. והענין הוא דהנה כתיב ויחן
 שס ישראל בלשון יחיד דלא כחיב ויחנו, ודרשו חז״ל שהיו כולס בלב א׳ כאיש אחד מטרים

 ואותה האחדות שלהם היתה מתנגדת למלוכה . דהס סברו דמצות התורה טלס יהיו לכולם.
 נשוה כעס ככהן ולא יהיו שום תילוקי דינים ומצות. כמו מצית המלך ומצות הכהנים
 ומצות הלוים ומצות הישראלים, ולא יהיו חילוקי מקומות להם כמו מחנה כהונה לכד
 ומחנה לויה לבד וקודש הקדשים מקום כניסת כה״ג ביום הכיפורים לבר •אלא כל המקומות
 יהיו קדושתם שוה לכל. ולפי מחשבה זו הקדימו נעשה לנשמע. דבאוסן טה היו סבוי וקבל רכל
 מה שיקבלו עליהם משה ואהרן מהם יראו וכן יעשו. אבל באמת האחדות האמיתי לא תוכל
 להיות אלא בהיותם דוקא בחילוקי מדרגות ומעלות. שיהי׳ דוקא מלך ראש לכולם. ויהיה
 כה״ג ראש לכהנים ותחתיו הכהניס ההדיוטים, ותחתיהם הלויס, ואחריהם העם הישראלים.
 וגס הס יהיו נחלקים לדגלים, ובראש כל דגל יהיה אחד נשיא עליהם, ועל העם יהיו שרים
 שרי אלפים ושרי מאות שרי חמישים ושרי עשרות. וכן במקום המקדש יהיו חילוקי מדרגות.
 והכל הוא כדי להיות כולם נשמעים לקול אחד. דהקטניס שבכולם יהיו נשמעים להאיש
 המעולה שבהם אע״ס שהוא קטון מהגדולים ממנו, כמו שר העשרה יהיו כל העשרה נשמעים •
 בקולו מצד שהוא מערכם ונעלה מעט מהם, ושרי העשרות יהיו נשמעים בקול שר המאה
 ושרי המאות בקול שרי האלפים ושרי האלפים בקול הנשיא, וכל הנשיאים בקונ משה . ופן
 במסעות ובדגלים ב׳ נשיאים יסעו אחרי דגל הראש עליהם, וכל הדגלים יביטו על המרכז
 האמצעי שהוא המשכן ונושאיו וגס במרכז האמצעי* שהוא המשכן יש עוד מרכז פנימי
 שהוא האהל מועד. ונמצא הכל נשמעים לקול אחד, והוא לדבר ה׳ מאהל מועד ביד משה.
 אבל אס היו כולם שויס במדרגה ולא היה עליהם קצין שוטר ומושל היו נפרדים כל אחד
 לדעתו ורצונו, וכמ׳יש שאלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו. ועיר שכולה
 כהנים היא קללה . והנה עעותס זו נמשכה מפני שסברו שהתורה כולה חסר היא, שנמשלה
 למיס. וכמו שהעולם נבנה בחסדו ית׳ כמ״ש עולם חסד יבנה, ובראשית ברא בשביל התורה
 שנקראת ראשית. א״כ גס התורה היא טלה חסד, ומדת החסד הוא שיהי׳ הכל לכולם בשוה
 כמ״ש אברהם לו ישמעאל יחי׳ לפניך, דמצד מדתו מדת החסד סבר שגס ישמעאל יוכל לחיות
 לפניה׳ חיי קדושה, וכיון שראו האש הגדולה כלומר מדת הדין והגבורה שבתורה שאין כולם
 שויס אלא כל א׳ וא׳ לפי ערכו ומשפטו , וכמ״ש מימינו אפ דת למו, היו חוזרים בהם
 דלפי דעחס אין זה אחדות אלא פירוד. ובאמת זהו האחדות הגמורה, דהתורה היא מרה
 השלישי׳ שהיא מדת אמת והיא תפארת. ולשון תפארת אינו נופל אלא בהיות לובן ואודם
 יחד. כמו האדם המפואר טופי הוא דוקא בהיותו לבן במראה ולחייו אדומים ושפתותיו

 שושנים אבל לבן לגמרי אין זה תפארת . וכן התורה היא אמת ותפארת בהיוח בה הקא.
 מדות החסד והדן והרחמים יחד. וז״ש התום׳ שמא יהיו חוזרים כשיראו האש הגדולה .
 ר״ל מדת הדין פבתורה. ולכן הוצרכו לכפיית ההר כגיגית, ר״ל פיכופס ושיכריחס למלוכה
 כגיגית זו שיש בה ראפ ואמצע וסוף. דבראפה אין מקום להכיל רק איפ אחד מצד שהיא
 קצרה בשוליה, ובאמצעיתה מכילה כמה אנשים דשם מתרחבת. ובסופה מכילה הרבה אנשים
 דבשסתיה היא רחבה ביותר . וכך הוא ענין המלוכה כנ״ל. ודריש לה מדכתיב ויתיצבו
 בחחחיח ההר כלומר שנשארו נצבים בסוף קצה המלוכה ור״ל בהכרח נשארו נצבים נגד רצונם
 וכדכחיב בחחלת הכתוב ויוצא משה את העם לקראת האלקיס וגו׳. כלומר שהוציא משה
 את העם לקראת מדת הדין שהוא שס אלקיס בע״כ נגד רצונם. וכן נשארו נצביס בע״כ .
 מלמד שכפה עליהם את ההר כגיגית. כלומר שהכריחה לענין המלוכה כנ״ל ואמר להם אם
 אתם מקבלים את התורה כמו שהיא מוטב ואס לאו שם כלומר באופן האחדות שאתם סבורים
 תהא קבורתכם. ובהכי ניחא השייטת של זה המאמר לדלעיל מאי דדריש ההוא גלילאה דהנה
 לעיל פירשתי דכוונת ההוא גלילאה באמרו בריך רחמנא כו׳ לרמז על מדה השלישי שהיא
 מדת הרחמים והאמת. דיהיב לן אוריין תליתאי שהיא ג״כ אמת כמו ששנינו באבות ואין
 אמת אלא תורה . והכא נמי כל ענין כפיית ההר הוא מצד שהתורה היא מדת אמת שכוללת
 החסד והדין כנ״ל. והרי״ף באגדתא נכנס בדחוקים ליישב השייכות ההיא. ועוד כתב הרי׳׳ף
 שזהו קצת התנצלות למעשה העגל להיות שעדיין לא עברו ג׳ חדשים שלימים ליציאת מצרים
 שיהיו מוחזקים בתלתא דהוי חזקה מעליא כו׳ ונמצא שבהיות ירהא תליתאה הוי קצת התנצלות

 לחטאם
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, עכ״ל. ודבריו תמוהים דהא מעשה העגל הי׳ בשבעה עשר בתמוז שבו נשתברו  לחנןאם ט
 ־ הלוחות . וא״כ כבר עברו יותר מג׳ חדשים שלימים מיציאת מצרים . אלא השייכות הוא

 כדסירשתי :
 גז דרש ר׳ סימאי בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו ס׳ רבוא של מלאכי השרת
 לכל א׳ ואי מישראל וקשרו לו ב׳ כתרים אחד כנגד נעשה ואי כנגד נשמע כר.
 ופירש״י שני כתרים מזיו השכינה, ובתום׳ פירשו ודל של הוד היו ולפיכך כשנטלה משה
 קרן עור פניו עכ״ל וצריך להבין מה תיקנו תום׳ בזה שלא כתבו בלשון רשי׳י מזיו השכינה.
 ומהרשי׳א כתב ודל ומשום שהקדימו נעשה לנשמע דהיינו שקבלו עליהם שני חלקי התורה
 הא׳ עשיים שבתורה דהיינו נעשה והב׳ הלאוין שבתורה דהיינו נשמע והקדימו לקיים העשיי׳
 קודם שמיעת הלאוין זכו עוד לב׳ כתריס דהיינו מלכות וכהונה עכ״ל. ודבריו אינם מובנים
 מה תלי טעמא בהא שהקדימו דוקא נעשה לנשמע, הא גס בלא זה כיון שקיבלו עליהם
 נעשה ונשמע שהוא לפירושו לקיים המ״ע ולשמור המנות ל״ת זכו בזה לב׳ כתרים הנ״ל.
 ולמה דוקא בהקדם נעשה לנשמע. לכך נלע׳׳ד דכיון שהקדימו נעשה לנשמע כלומר שקיבלו
 עליהם לעשות כל מה שיצוה ה׳ אס גס הדבר לא יהי׳ מחוייב ע״פ השכל אלא כעבד נאמן
 לאדוניו שאינו מבקש שום טעם ושכל במצות אדוניו, ממילא צא יעברו על שום מנות ל״ת.
 דלא יתכן להיות עבד נאמן לשני אדוניס הפכיים ומתנגדים זה לזה . דהיצה״ר מפתה
 ומסית את האדם לדברים שהם היפוך רצון ה׳, ואס יהיו עבדים ליצה״ר אי אפשר להם
 להיות עבדים להקב״ה. ולכן כיון שקבלו עליהם לקיים כל התורה כעבד נאמן אס גם יהיה
 נגד טבעם ובריאות גוסס ושכלם החומריי, לכך ירדו ס׳ רבוא מלאכי השרת כנגד ם׳ רבוא
 אותיות התורה שהם כנגד ס׳ רבוא ישרחנ/שכל אות ואות שבתורה היא כח והמשכה מקדושת
 רצונו וחכמתו ית׳ השורה על כל נשמה ונשמה של ישראל. דאות הוא מלשון ואתא. אתא
 •מלמעלה. וקשרו לו ב׳ כתריס, סי׳ כתר הוא המקיף את הראש . ור״ל שעטרו את ראש
 ,ושכל של כלאחד ואחד שיהי׳ דעתו קשורה רק למעלה ולא אל החומר כלל. ובזה יוכלו
 להיות עבדים נאמנים לקיים הכל אפי׳ מה שנגד טבעם ושכלם. וכיון שחטאו ישראל באו
 קי׳ך רבוא מלאכי חבלה ופרקים . פי׳ שתי כתות של ס׳ ס׳ רבוא. והם כת מחלת וכת
 לילית. כמ׳׳ם בספרי יראים דכת מחלת היא משלכת את האדם בפריקת עול והוללות .
 מלשון מחול וריקוד. וכת לילית היא משלכת את האדם בטומאת לילה המקור לכל הטומאות
 הרי שתי הכתות הס מנגדים לקיום מ״ע ולשמירת מצות ל״ת. כת מחלת גורמת לפריקת
 עול מ״ע וכת לילית גורמת להעדר שמירת מצות ל״ת. ולפ״ז אתי שפירמה שתיקנוהתוס׳
 בכתבם של הוד היו. כלומר של הודאה.'כמו• המודה לדברי חבירו בלא טעם ודעת רק
 שמקבל דברי חבירו ומודה לו בידעו שהכירו גדול ממנו ומסתמא מדבר אמת. נפיכך
 כשנטלן משה קרן עור פניו, ולא יכלו להגיע כפניו כלומר נפגימיותו מצד שפנימית דעתו
 היה מקושר למעלה ולא ע״פ שכל וטבע אנושי אלא כמו שהיה בשעה שהקדימו נעשה

 לנשמע. ולא יכלו להשיג זה בשכלם :
 סא [ע״ב] ואריב״ל בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקב״ה מה לילוד
 אפה.בינינו אמר להם לקבל התורה בא אמרו לפניו חמדה גנוזה לך
 תתקע״ד דורות קודם שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם מה אנוש כו׳ אשר תנה
 הודך על השמים א״ל הקב״ה למשה החזר להם תשובה אמר לפניו רבפ״ע מתיירא אני שמא
 ישרפוני בהבל שבפיהם א״ל אחוז בכסא כבודי והחזר להם תשובה. שנאמר מאחז פני כסא
 י וגו׳ אמר לפניו רבפ״ע תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה כו׳ אמר להם כלום למצרים
 ירדתם כוי, יצה״ר יפ ביניכם מיד הודו לו להקב״ה כו׳ מיד כל א׳ וא׳ נעפה לו אוהב ומסר
 לו דבר שנאמר עלית למרום כו׳ לקחת מתנות באדם בשכר שקראוך אדם לקחת מתנות ואף
 מלאך המות משר לו דבר שנאמר ויתן את הקטרת כו׳ . והמהרש״א פי׳ מה לילוד אשה
 בינינו דמקומו בארן ע״כ, וקשה לי א״כ הי׳ להם לומר מה לאדם פה. ולמה אמרו בלשון
 ילוד אשה ובינינו. ועוד מאי שאלתם הא חנוך כבר עלה למרום והוא מלאך מט״ט. ועוד
 דלא הי״ל להקטה להשיב להם רק אנינויתיו ובידו ית׳ להגביה שפלים והגבוה ישפיל כעין
 שהפיל המלאכים עזא ועזאל על שקטרגו בבריאת האדם. וגם מה שאמרו עוד חמדה גנוזה
 נך תתקע״ד יורות קודם שנברא העולם כו׳ ופירש״י תתקע״ד דורות באלפים שנה שקדמה
 ,מרה צעולס היו עתידים דורות הללו להבראות שנאמר דבר צוה לאלף דור וראה הקב״ה
 העוצם מתקיים טכ בלא תורה והעבירן ולא בראן וניתנה לכ״ו דורות הרי שחסת
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 תתקע״ר דורות מאלף עכ״ל. וקשה לפירושו א״כ מאי קושיית המלאכים אדרבה תשובתם
 בפיהם כיון שרצה הקב״ה לברוא אלף דורות בלא תורה ולא ברא תתקע*־• •מטעם שאין
 העולם מתקיים כ״כ בלא תורה, א״כ מוכרח הוא עכשיו ליתן התורה ולאת דוקא דהא דאין
 העולם מתקיים הוא העולם הזה השפל שעלולים לחעוא ולא עולם המלאכים הנבדלים מחומר
 לגמרי. ועוד מהו שאמרו גנוזה לך תתקע״ד דורות כיון שהתתקע״ד ל& נבראו כלל ולא
 היו היאך יתכן לקרותם בשם ולמנותם במספר וזמן, ה״ל יותר נכון לומר אלפים שנה קודם
 שנברא העולם היתה גנוזה לך התורה. ולמה אמרו תתקע״ד דורות . ועוד צריך להבין
 למאי אמר הקב״ה למשה החזר להם תשובה ולא השיבם הקב״ה בעצמו. ומהו שא״ל משה
 מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל פבפיהס, האומנם יש כח במלאכים לעשות דבר שלא צוה
 הקב״ה הא הס רק מלאכיו וכחיו ית׳ . ועוד הא אפי׳ שרי המלך ברד לא יתכן שיענישו
 מי שיהי׳ בפניהמצך ערס שיצוה המלך ע״ז. ומהרש״א פי׳שינצחוני בהבל פיהם שהוא כולן
 רוחני מוכן יותר להשיג דבר רוחני מבן אדם המועבע בחימר עכ״ל. הנה לבד שהלשון בהבל
 שבפיהם לא משמע כן דהא הל״ל בהבלם ליד דהא כל גופם הוא רוחני, קשה עוד דא״כ
 הודה להם משה שהם ראויים יותר לקבל התורה. וגם להבין הסגולה שיאחז בכסא הכבוד
 ולהחזיר להם תשובה. ומהו שאמר מיד כל אחד ואחר נעשה לו אוהב. משמע שאחר תשובת
 משה הבינו שהם צריכים לבני אדם ובהם תלוי קיומם וצנן נעשו לו אוהבים ומסרו לו כל
 אחד דבר שעי״ז יתקשרו באהבה. לכך נלע״ד לפרש הכל דהמלאכים שאלו מהקב״ה שתי
 שאלות. א׳ מה לילוד אשה כלומר היאך עלה משה בגופו הגשמיי למרום מקום רוחניי
 מובדל מחומר לגמרי. ועוד בינינו כלומר בין הקב״ה ובין המלאכים שנתקרב להקב״ה
 לפנים ממחיצת המלאכים. בפלמא הנשמה היא גבוה ממלאכיםדהיאנלקחה מפנימיתרצונו
 ית׳ כמ״ש ויפח באפיו נשמת חיים ופי׳ בזוה״ק מאן דנפח מתוכו נפח. פי׳ מתוכיותו
 ופנימיותו שתוכיות ופנימיות האדם מוציא בנסיחסו בכח כך עד״מ נשמות ישראל עלו
 במחשבה כדפי׳ בס׳ תניא פ״ב ע״ש. והמלאכים נעשו רק מחיצוניות רצונו ית׳ כמ״ש וברוח
 פיו כל צבאם. כלומר מרוח פיו החיצוני . וכדפי׳ במקום אחר באריכות. אבל הגוף הקרון
 מחומר היאך יתכן שיתעלה למענה ממדרגת המלאכים. זה הי׳ שאלותיהם . ועיין השיב
 להם הקב״ה תשובה אחת על פתי השאלות. לקבל התורה בא . כלומר כיון שבא לקבל
 התורה שהיא הנגלית שכה ששייך בה לשון קילה לקבל על עצמו קיום המעשה שבה. והמעשה
 שבתורה שייך רק לנשר ודם נשמות כגופים ממינה יתכן שיעלה בגופו למרום כלומר לקשר
 גם גופו נהקביה ולדבקה בו ע״י התורה. ומהאי טעמה גופה יתכן שיכנס לפגים ממחיצת
 המלאכים דע״י קיום מנות מעשיות שבתורה נקראו ישראל בנים לה׳, והמנאכים נקראים
 רק משרתים כמ״ש ברכו ה׳ מלאכיו משרתיו וגו׳ . משרתיו אש לוהט . והס נבראו רק
 להכין כל צרכי בני המלך ולעמוד על משמרתם במקום שיעמידום בניהמלך. כמ״שיהושע
 שמש בגבעון דוס וגו׳ ור׳ פנחש בן יאיר אמר גינאי נהרא חלוק לי מימך כו׳ (חולין דף
 ז׳ ע״א) ופי׳ בתום׳ פס שמא לפר של ים אמד כו׳ . ולכן כל הנותן עליו עול תורה סורקין
 ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ כדתנן באיות, משום שהנותן עליו עול תורה הוא במדרגת
 בן להקב״ה, וכמשל בן המלך שעבודתו רק להשכים בזריזות ולהכין כל עניני אביו המלך על
 סדר נכון ולהעמיד את העבדים על משמרתם ועבודתם ואח׳׳כ יבוא אל המלך להשתעשע עמו
 בהיכלו ונאכול משולחן ערוך של המלך. שככר הכינו לו משרתי המלך כל הצטרכותו. נמצא
 ובתשובת הקב״ה לקבל התורה בא השיב להם על ב׳ השאלות. עי׳ז אמרו המלאכים חמדה גנוזה
 לך תתקע״,־ דורות קודם שנברא העולם כי׳, כלומר הלא מן האלף דורות שנאמר דברנוה
 לאלף דור היו רק תתקעיי׳ד דורות פלא יכלו להתקיים בלא תורה אבל כ״ו דורות נתקיימו
 בלא תורה, ועעמא מאי אלא מפני שמספר כ׳יו הוא מספר פס הוי׳, פי׳ כיון פנגלה פס ה׳
 וקוב״ה ואורייתא כולא חד ממילא היה בעולם אור התורה מפנימיית חכמה שבה ובזה
 .נתקיימו הכ״ו דורות בעולם, א״כ מה אנוש כי תזכרנו עתה, אשר תנה הודך על השמים
 גס מכאן ולהלאה. ויתקיים העולם בגילוי שמך לבדך שהוא נצחיי, וכל התורה היא צירופי
 אותיות פמו ית׳. זהו פאלתס. ובאמת לא הבינו פאדרבה היא הנותנת כיון שנגנה שם הוי7
 הרומז להתהוות העולם ע״פ מידותיו ית׳ שהם הס המדות שבתורה כשר פישול טמא טהור
 אסור מותר ממילא מוכרח לקבלת התורה הנגלית ובמעשי האדם בגוף גשמיי תלוי כל קיום
 העולמות. וזהו שא״ל הקב״ה למשה החזר להם תשובה, כלומר החזר להם אותה תשובה
 בעצמה והבינם שתפובתס בפיהם. ע״ז אמר משה מתיירא אני שמא יפרפוני כהבל שבפיהם,
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 פי׳ להנה בתורה יש ב׳ עניני מצות, א, מעשה המצות. וב׳ דבור התורה ודבורי המצות.
 וא״כ התינח מעשה המצות שפיר יתכן שתלוי רק בנוף האדם, אבל דבור התורה הקדושה
 פ״כ צריך להיות בנוף טהור וקדוש שיהי׳ פיו טהור וקדוש, וזהו רק במלאכים שהבל שבפיהם
 הוא כולו רוחניי זך וטהור וקדוש וראוי יותר לדיבור התורה מפה האדם. ואותה ה0
 מבקשים. א״ל הקב׳׳ה אחוז בכסא כבודי והתור להם תשובה כלומר הן האדם בעשותו
 חשובה על דיבורו כי לא טהור הוא, הלא גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד א״כ יגיע.
 האדם בדבורו עד כסא הכבוד, למעלה מהמלאכים. אז א״ל משה להקב״ה תורה שאתה נותן
 לי מהכתיב בה. כלומר מה היא הנגלית שבתורה. דהכתב הוא אינו עצם החכמה, אלא
 האותיות שבהם כמוסה החכמה. וכמו ציור תמונת הארס שאינו עצם האדם דבהאדסעצמו
 יש בו חיות ושכל. ובציודו אין בו אלא תמונתו והוראת מדותיו והנהגתו, וע״; הציור יכירו
 את האדם ההוא וידעו תכונתו. ועוד יש בכתב העלם א/ שאין נראה מתוך הכתב בראיה
 חושיית מי הוא שכתב אותו הכתב, רק בדרך ידיעה או אמונה מחמת שיש בהכתב שם הכותב
 ידעו ויאמינו שהוא הכותב אבל אינו רואהו בעיניו ממש. והנמשל הוא דהתורה שבכתב יש בס
 שני העלמים, א׳ שאין נראה ונגלה בה עומק חכמתו ית׳ ופנימיית טעמו הכמוס, רק בהיות
 האדם לומד תורה לשמה מגלין לו רזי תורה וע״י עשיית המצות לשמן יזכה להבין סודות
 וטעמי המצות. ב׳ דאע״פ שכתוב בתורה אני ה׳ אלקיכם, מ״מ אין אדם רואהו אלא יודע.
 ומאמין שהם דברי ה׳, ותכלית הכוונה בנתינת התורה באופן כזה הוא שע״י כתב התורה
 בשני העלמים הללו בעסקו בה ובמצותיה לשמה יזכה לגילוי ההעלמים כנ״ל. וזהו שא״ל
 משה להקנ״ה תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה. כלומר מה יש באותיותיה ובהעלמיס שלה
 א״ל אנכי ה׳ כר לא תרצח לא תנאף כר, אז אמר להמלאכיס הלא אתם בהיותכם נבדלים
 מחומר לגמרי ואין בכם יצה״ר לא תוכלו לקבל התורה הנגלית, ואחרי כי קיום כל העולמות
 תלוי בתורה הנגלית דכל העולמות והמלאכים הם רק מחיצוניות רצונו ית׳ כנ״ל דאס היו
 פנימיית רצונו וחכמתו ית׳ לא היו בטלים לעולם ולא הי׳ להס כליון והפסד והא כתיב כי
 שמים כעשן נמלחו וגו׳. וכמו למשל אדם שיש לו דבר נחמד וסגולה »כל שעשועיו בו, יעשה
 תיבה להטמין בה הדבר ההוא, וכדי לעשות התיבה עושה כלי אומנות שונים הדרושים למלאכת
 התיבה וכשהאדם הולך לו ממקום ההוא למרחקים יוציא הדבר הנחמד מהתיבה וניתנו לתוך

 חיקו והתיבה עם הכלים הדרושים למען התיבה מניחם לאיבוד, יען אינס דרושים לו עול/ י
 הרי ניכר שהדבר הנחמד ההוא שלקח בחיקו הוא היה פנימיית רצונו ותענוגו והתיבה וכלי

 האומנות היו רק חיצוניות רצונו שנעשו רק בשביל קיום הדבר הנחמד, כך הוא התורה ?
 וישראל הם שעשועיו ופנימיית רצונו ים/וכל העולמות הוכנו רק בשביל קיום ישראל והתורה
 וכשיבוא הקב״ה לחדש את עולמו יכלו ויאבדו כל העולמות ורק התורה ונשמות הצדיקים
 יהיו שעשועיו. וא״כ כיון דכל העולמות הס רק חיצוניות רצונו ית׳ וקיומם תלוי בתורה ממילא
 מובן שקיומם תלוי בחיצוניות התורה שהיא חיצוניות רצונו ית׳והס המצות מעשיות המעשה
 שבהם בפועל ממש, וכיון שמעשי המצות בפו״מ אי אפשר למלאכים לקיים ושייך רק לנשמות
 בגופים ממילא כל חיות המלאכים וקיומם תלוי בהאדם המקיימם, לכך מסרו לו כל אחד
 ואחד דבר, שידע ענין התהוותם חיותם וקיומס. וכל דבר המפריע ומבטל אותם משליחותם.

 וזהו ענין הקטורת ודוי׳ק :
 סב ואריב״ל בשעה שירד משה מלפני הקב״ה בא שטן ואמר לפניו רבש״ע תורה היכן היא־
 א״ל נתתיה לארץ כר. וכתב מהרש״א ז״ל וז״ל כתבו התוס׳ וכי לא הי׳
 יודע השמן כו׳ ותירצו ע״פ המדרש שהשטן לא הי׳ בשעת מתן תורה כו׳ וכתב המהרש״א
 ע״ז אבל ריב״ל גופי׳ אמר לעיל דמלאך המות מסר לו דבר כו׳ משמע שידע שמשה קבל
 המורס במרוס, ונראה דהוא השטן והוא היצה״ר הגס שהודו כל המלאכים על נתינת התורה
 אמנם אחר שירד משה בא לקטרג ולהסית שיחזרו מלקבלה מפני עומק המושג וקוצר המשיג
 של בעלי חומר וא״א להם לקיימה למטה, וז״ש תורה היק היא איזה מקום למטה שתוכל
 לקבל התורה שהרי ארוכה מאח עדה וא״ל הקב״ה גתתיה לאה שהוא כלל עולם התחתון
 עכ״ל המהרש״א. ודבריו אינם מובנים מעיקרא מאי קא סבר השטן ולבסוף מאי קסבר.
 ועודדמשמע מדבירי מהרש״א שהשטן בא להסיח לבני א& שיחזרו מלקבל התורה מפני עומק
 המושג וקוצר המשיג, ולשון הגמרא לא משמע כן אלא &צלדבר השטן הי׳ לפני הקב״הולא
 נבטאדס-והצ״נ שיחזור הקב״ה מליתן התורה,/.וזהד3ר ישא׳ אפשר שכבר קנה משה המתנה
 . במשיכה ואע״פ שלא היתה יןמתנה ברשות יש% אלא &תם וקיימא לן במתנה דאפי׳ אמר
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 מותן לשליח זכי לפלוני אינו קונה אא״כ הוא ברשותו כמ״ש הטוש״ע חו״מ סי׳רמ״גס״ד
 ולדעת הדמיה שהביא הטור סי׳ קכ״ה בעינן דוקא לידו ממש ולא רשותו, מ״מ הא התורה
 ניתנה למשה ולזרעו ומשה נהג.בה טובת עץ ונתנה לישראל כדאיתא בנדרים (לף ל׳׳ח).
 ומשה כבר קנה בה ואין הנותן הקב״ה יכול לחזור בו, ומאי אהני שטן בדיבורי׳. ואפשר
 לומר עפ״ז שהשטן לא ידע שהתורה ניתנה רק למשה ומפה נהג בה מעצמו טובת עין אלא
 שראה שמשה הוריד התורה לארץ התחיל לקטרג בשעה שירד בעוד שלא קבלוה ישראל ליד£
 ורשוחם שיחזור הקב״ה מליתנה לישראל ואייל הקב״ה נתתיה לארץ, וכוונת הקב׳׳ה היהה
 נתתיה למשה שיורידה לארץ ויעשה בה כאדם העושה בשלו. והשטן טעה וסבר שהקב״ה א״ל
 כבר נתתיה לארץ, כלומר בני האת קבלוה כגר לידס. ולכן הלך אצל ארן כו׳ עד שא״ל
 הקב״ה לך אצל בן עמרם׳ כלומר נסתיה לבן עמרם לו ולזרעו. וא״כ איני יכול לחזור בי.
 וז״ש המדרש שהשטן לא הי׳ בשעת מתן חורה כלומר לא הי׳ בשעת הנתינה ולא שמע שהקב״ה.
 נחנה למשה לו ולזרעו, ואפשר שלכן נחנה הקב׳־יה למשה לו ולזרעו, ולא עשהו שליח לזכות
 בשביל ישראל בכדי שלא יוכל השטן לקטרג שיחזור גו. ועל משה בעצמו לא הי׳ יכול השטן
 לקטרג דעל משה לא שייך לומר שלא יוכל לקיים התורה מפני עומק המושג וקוצר המשיג,
 שהוא הי׳ איש האלהים והי׳ בו דעת עליון. ועוד אפשר לומר בהקדיס לפרש שאלת השטן
 חורה היכן היא. דהא החורה נכתבה אחרי נתינתה, כתב ה׳ העשרת הדברות על הלוחות.
 וכל החורה כתובה ע״ס ה׳ ביד משה, וקודם כתיבת ההורה .הימה רק חכמתו ית׳.כמו
 בחכמת האדם המדבר דבר הכמה, היתכן שיאמרו. היכן הוא השכל אחרי אשר דיבר בפיו
 השכל ההוא. בפלמא על כתב איזה דבר חכמה יתכן לשאול היכן הוא הכתב אבל לא על
 דיבור שכליי. אלא ע״כ צ״ל דכיון שאמר משה להמלאכיס שקיום העולמות תלוי.דוקא בקיום
 התורה ע״פ מדותיה ושיעוריה שהם שייכים רק לבני אדם, לכך שאל הפטן תורה היכן כיא
 כלומר איזה גבול ומדה נתת בה, דמעיקרא סגר השטן שיהיו שיעוריה וגבולותיה לפי שיעור
 העולם העליון דלכך ניתנה למפה במרום בכדי פיוכל לקיימה כמו י המלאכים ממפ, שגופו
 קרוש וטהור, וכיון שראה"שירד מפה עם התורה לארץ, שאל השטן תורה היכן היא כלומר
 איזה גבול זמרה נתת בה שיוכלו בני האדם על האת לקיימה. א״ל נסתיה צארן. כלומר
j^vבגבול ומדת הארץ כפי שיוכלו בני האדם לקיימה דאין הקב״ה בא בטרוניא עם בריותיו 
 גוזרין גזרה על הצבור אא״כ רוג הצבור יכולים לעמוד בה. הלך אצל ארץ. כלומר הלך,
 השטן אצל עובדי אדמה א״ל הורה היכן היא כלומר איזה גמל יש בעבודת האדמה השייך
 לחוקי התורה שעל ידיהם יתקיימו גס העולמות העליונים, א״ל אלקיס הבין דרכה, כלומר
 דרך התורה לבוא ולהגיע לפנימיותה הוא דוקא בהיות האדם מקושר לאלקיס ולא בעבודת
 הארץ. הלך אצל ים כלומדי־ אצל יורדי הים באניות בעלי מסחור זא״ל תורה היכן היא,
 היכן הוא הגבול והמרה שבתורה במסתור וקניני העולם..וא״ל אין עמדי כמ״ש לא מעבר
 לים היא וא״ר יוחנן לא תמצאבסדזרניס ולא בתגרים.(עירנבין דף נ׳׳ה). סלך אצל תהום-
 כלומר ליורדי תהום החכמות האנושיית או המוטבעים בתענוגי העולם, ואמרו לו אין נ*
 כלומר אלו הפנינים הם סוחרים לגמרי לחכמת התורה. ולכך אמר תהום אין ני ולא אמר
 אין עמדי כמו שאמר הים, דהיס אמר אין עמדי פי׳ מי שעושה את התורה טפל עמדי ואותי
 המסחור לעיקר, זה אינו בכלל מקיימי התורה, והתהום אמר אין בי כלומר מי שעוסקגי אין.
 בו כלל החורה לגמרי, לכך יהלך אצל אבדון ומוח. כלומר דא״כ אין החורה..ח״1 חיים לעולם:
 כיון שאיננה גשום בעלי עסקים, ע״ז אמרו אבדון ומות גאזנינו שמענו שמעה. כלומר העוסק
 בתורה לא יאגד ולא ימות לשחת ח״ו כרעג כמ״ש כי היא חייך, וכתיב חיים הס למוצאיהם
 וכתיב ועמדו זרים ורעו צאנכם. חזר ואמר לפני הקג״ה חסשתיס בכל הארץ ולא מצאתיה
 כלומר איננה בכל עניני העולם והעוסקים בה. א״ל לך אצל גן עמרם. כלומר יש בכל דור
 ודור צדיקים ות״ח גדולים הנקראים בכלי דור בשם מפה. כמ״פ מפה שפיר קאמרס. והס
 הם הנותנים גבול ומדה ושיעור לדברי.הורה כמו גובה ורוחב ומשך הסונה ופארי שיעורין
 וגדרים וסייגים מפני שהם משיגים סודות התורה וטעמי המצות לכן יודעים שיעורי המצות
 והלינותי׳ באיזה אופן יוכלו להגיע אל פנימיית הכוונה, ומפני שגתחלה לא ניתנה תורה אלא
 למשה ולזרעו כמ״פ לעיל, לכך א״ל הקג״ה לך אצל בן עמרם, וא״ל מפה וכי מה אני שנחן
 לי הקב״ה תורה כו׳ א״ל הקב״ה למפה ׳בדאי את. א״ל רגש״ע חמדה גנוזה כר אני אחזיק
 טובה לעצמי כלומר להחזיק עצמי במי עהורתו אומנתו וכי לי דוקא ראויה התורה לא רציתי
 לאמר ולחשוכ כך. וגזה ניחא דלא נצרך עוחוק ולומר דריב״לרולק ע{-: מדרש שהביאו התוה׳

 ט *י* כדפי׳



 פשד שבת פיט אגדתא
 כדפי׳ מהרש״א. אלא דלא פליני כלל/ דבאמת השטן הי׳ נעת מינות של הקטה ומשה עם
 המצאכיםבדבר קבלת התורה, רק שחשב שהתורה תנמן למשה על אופן כמו שהיא במרום כרי
 שבזה יתקיימו העולמות עליונים ובעת נתינת התורה למשה לימנה לארץ לא הי׳ השטן כמ״ש
 המדרש כדי שלא יקטרג ע״ז, פי׳ שהעלים הקב״ה מהשטן ידיעתו שמשה ינהג בה טובת עין

 דתנה לישראל שהם יעשו בה גבולים ומדות לפי ערך כחותיהס ולפי הליכות עולם :
 סג ואריב״ל בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב״ה שהי׳ קושר כתרים לאותיות, ופירש״י
 כתרים הס תגי האותיות כו׳ עכ״ל. א״ל הקבי׳ה משה אין שלום בעירו
 אמר לפניו כלום ישעבד שנותן שלום לרבו א״ל הי׳ לך לעזרני. וסירש״ילומר מצלח מלאכתו•
 וצריך להבין מאי שייך לגבי קוביה לברכו שחצלח מלאכתו, מי יצליח לו הלא הוא המצליח
 את הכל. ועוד צריך להבין מה שאריב״ל מיד א״ל ועתה יגדל נא כח ה׳ כאשר דברת י
 ופירש״י מיד בעליה אחרת א״ל יגדל נא כח ה׳ עטל. ומהרש״א כתב וז״ל יגדל נא כח ה׳
 כאשר דברת לי לאמר שיאמר אני, והאי קרא אינו כתוב לגבי מתן תורה אלא בשילוח מרגלים
 ואפשר הי׳ לו לריב״ל קבלה שהאי קרא נאמר אדהכא ואין מוקרם ומאוחר בתורה עכ״ל׳
 והכריחו למהרש״א לפרש כך משום דלא מצינו בקרא שאמר משה להקב״ה יגדל נא כח ם׳
 קורם הפרשה דשילוח מרגלים, ודייק מתיבת לאמר שפירושו שיאמר אני, א״כ ע״כ דאין
 מוקדם ומאוחר בתורה. אמנם קשה לי הא רש״י בחומש פי׳ תיבת לאמר דקאי אדסמיו
 לי׳ ס׳ ארך אפים וגו׳, ופי׳ כאשר דברת לומר בכל עת צרה י״ג מדות. ועוד דאע״פ שאין
 מוקדם ומאוחר בתורה מ״מ לאיזה ענין כתוב אצל מון מרגלים. לכך נ״ל לפרש בסקרים
 לבאר ענין התגין של האותיות מפני מה קראם ריב״ל בשם כתרים. והענין הוא דכמו שיש
 בתורה סרד״ס, פשס רמז דרוש סוד, כן יש בתורה שבכתב מעמיס נקודות תגין אותיות•
 שהאותיות הם פשט הכתוב, ונקודות הן דרש שע״פ הנקודות נדרש הכתיב, ותגין הם
 רמזים שמרמזים על ענין עמוק הכמוס וטמון בכתוב, כעין ר״ע הי׳ דורש על כל קון וקו!
 תלי תלים של הלכות . וכמו למשל המדבר שכל עמוק שאינו יטל להוציא באותיות בפס
 מרמזם באצבעותיו, וכמו שאמר רבי האי דמחדדנא מחבראי רחזיתי׳ לר״מ מאחוריו (ב״ג
 דף נ״ח) פי׳ שראה כל הרמיזות של ר״מ שהי׳ מרמז בידיו ומולל באצבעותיו בשעת לימודו.
 והמעמיס הם סודות התורה שלא נתגלו. ולק נקראו התגין בשם כתרים מפני שבהם מרומו
 עומק השכל הממון בכח המשכיל שכותר ועוטר את כלי השכל והשכל עצמו. כמו הגולגלמ
 הסובב וחופה את המוח וכמו הכתר הטתר ועומר את הראש. והנה הרב המשפיע שכל
 לתלמידו ומרמז לו באצבעותיו הא כוונתו שע״י הרמיזות יבין התלמיד עומק השכל הצפון
 באותיות השכל. וכל עוד שהרב עמקן ביותר יוכל יותר להבין ולהשכיל את התלמיד
 ברמיזותיו, וההעמקה של הרב תלוי באם מתענג מהתלמיד שמשים לב להבין דבריו על
 בוריים אזי הרב מעמיק ביותר בעומק מקור שכלו בכדי להשפיע להתלמיד לפי מרך כלי
 המקבל. וזהו שא״ל הקב״ה למשה הי׳ לך לעזרני וכדפירש״י לומר תצלח מלאכתך. כלומר
 םתברכני שאתענג מלומדי התורה בכדי שע״י כח התענוג חצליח עשיית התנין שהם הרמזים
 המרמזים על מומק החכמה הצפון בתורה. וזהו שא״ל משה יגדל נא כח ה׳, כלומר שיימשך כח
 גדול ממקור כח המשטל שהוא התענוג. וגם כ״ח הוא נוטריקון כתר חכמה, כמ״ש בספרים
 בכמה מקומות. והשתא אתי שסיר מה ששייך העני{ יגדל נא כח ה׳ לחטא המרגלים רםליחמ
 טון שהוא מיי י״ג מדות הרחמים נושא עון ועובר על פשע מוכרח להיות דוקא ע״יהמשכמ
 כח התענוג ממקורו, וכמו האדם הממולא בתענוג על ראש שמחתו יחבק וינשק נם אמ
 שונאו בנפש. וזהו שאמר משה בתפלתו על סליחת עון מרגלים ועתה יגדל נא כח ה׳ כאשר
 דברת לאמר כוונתו בתיבת לאמר על ב׳ הפירושים של רש״י ושל מהרש״א, לומר תמיד בעמ
 צרה י״ג מדות הרחמים שהם נושא עון ועובר על פשע וגו׳ והם עיי המשכת כח התענוג

 כנ״ל להיות נושא עון. וד״ל:
 סד ואריביל מאי דכסיב וירא סעם כי בשש משה וגו׳ לסוף ארבעים יום בא שמן וערבב
 את העולם כר הראה להם דמות ממתו והיינו רקאפרילי׳ לאהרן ט זה
 משה האיש וגו׳. נלפ״דלסרש דלאו לראיית עין ממש הראה להם דמות מטסו, והם הראי
 מסיז ס זה משה האיש וגו׳. דאיכ מאי אמר אהרן למשה שהעם אמרו לו ט זה משה
א ידענו מה הי׳ לו. הי״ל לומר למשה שראו העס וגם הוא דמות מעתו. ולא ל  מיש מ
 תכן׳גומר שהעם ראו ואהרן לא ראה, דא״כהי״ל לומר להם שקר הדבר הלאאני איני רואה
 מחומה׳ א׳א ע״כ מראיה היסה ראייה שכליית. וזהו שסירש״י שהראה להס דמות חשו

 ואפלה



 פשר שבת פ־ט אגדתא סו
 יואפלה דמות ענן וערפל לומר ודאי מת משה כר עכ״ל . ודייק בלשונו הזהב וכתב לומר
 ודאי מת משה . ור״ל שנרי שהראה להם דמות חשך ואפלה שנחשף השמש בחצי היום ,
 .דמות ענן וערפל שנתכסה אור השמש, עי״ז הטה את שכלם לומר ודאי מת משה, דפני
 משה כפני חמה (ב״ב דף ע״ה). ורש הראה להם דמות מטתו כלומר שראו בעין שכליי
 ׳כאילו ראו בעיני בשר דמות מטחו שהוא חשכת אור השמש הרומז לפטירח משה . ופי׳
 •בא השטן הוא שבא השכל מכח השטן המסית בלב כולם והחשיך וסימא את עיניהם מלראות
 יאור האמת והחליטו ברעתם לומר ודאי מת משה. כאילו היו רואים אותו מושכב על מטהו:

 םה [דף פ״ע ע״ב] דרש רבא מ״ד לכו נא ונוכחה יאמר ה׳. לכו נא בואו נא מיבעיא לי׳
 יאמר ה׳ אמר ה׳ מיבעיא לי׳. לעתיד לבוא יאמר להם הקב״ה לכו
 .־נא אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם ויאמרו לפניו רבש״ע אצל מי נלך אצל אברהם שא״ל ידוע
 ־תדע ולא ביקש רחמים עלינו כו׳. ולכאורה מאי שייך חוכחה לבקשת רחמים, הא הקב״ה
 יאמר שיקבלו תוכחה מהאבוח ומה בכך שלא ביקשו עליהם רחמים. אדרבה מזה גופא שלא
 ביקשו רחמים על בניהם והסכימו לדין האמיתי יקבלו תוכחה וייטיבו דרכם ולא ישענו
 על רחמים. ומהרש״א כתב וז״ל הכא בבינוניס מיירי וא״ל הקב״ה אבותיכם יוכיחו אתכם
 ׳על מחצה עונות שבידכם כפי הדין בב״ד של מטה ודקדק לומר אבות כי בודאי רחמי האי
 יעל הבן . והיתה תשובתם אצל מי נלך כר והוא לא ביקש רחמים לפי מדת טובך ורחמיך
 ־ורב חסד מטה בלפי חסד וראשון ראשון אתה מעביר בו׳ נם עתה מה לנו לילך אליו כו׳
 עכ״ל , ולכאורה אינס מובנים דבריו כיון שכתב שהקב״ה אמר להם שהאבות יוכיתום כפי
 הדין בב״ד של מטה. א״כ מה יועילו רחמי האב. הא אין מרחמין ברין. ועוד דלס״ז הי״ל
 לומר וידונו אתכם ולא ויוכיחו אתכס דלשון תוכחה אינו נופל על דין אלא על דברי מוסר.
 .׳לכך נלע״ר לפרש הענין על דרך מ״ש שאלו לחכמה הנפש החוטאת מה תהא עליה אמרה
 תמות שאלו לנביאים ואמרו הנפש החוטאת חרךף רעה כר שאלו להקב״ה אמר יעשה חשובה
 ויתכפר. פי׳ החכמה והנביאים אמרו שאין המון מכופר אם לא ע״י מירוק יסורי הגוף.
 ntfv׳ אס עשה תשובה כאמרם ז״ל תשובה תולה ויסורין ממרקין. אבל הקב׳׳ה אמר יעשה
 תשובה ויתכפר בלא יסורין. כמ״ש וישוב אל ה׳ וירחמהו וגו׳ כיון שישוב אל ה׳ ירחם עליו
 ה׳ שלא יוסר ביסורין. וכמ״ש ה׳ אל רחום וחנון נושא עון ועובר על פשע . פי׳ מצד
 ׳מדתו מדת הרחמים נושא עון בלי יסורין. רק שזה תלוי אם יש בהאדם ג״כ מדת רחמנות
 יעל הבריות כמ״ש כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים (לקמן דף מנ״א) כל
 •המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו שנאמר נושא עון ועובר על פשע למי נושא
 •עון למי שעובר על פשע כו׳ לשארית נחלתו א״ר אחא ב״ח אליה וקוץ בה לשארית נחלתו
 יולא לכל נחלתו למי שמשים עצמו כשיריים (ר״ה דף י״ז). וז״ש כאן לעתיד לבא יאמר
 ילהס הקב״ה לישראל לכו נא אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם, כלומר שיורו לכם דרך התשובה.
 ץיאמרו לפניו רבש״ע אצל מי נלך כו׳ כלומר כיון שהאבות לא ביקשו עלינו רחמים אלא
 ־שהסכימו על הדין. א״כ גם עכשיו יאמרו שיהי׳ ע״פ דין החכמה והנביאים שביסורין
 ימורקו העונות . אלא עכשיו יאמר ה׳ מרח הרחמים שלך רחום וחנון נושא טון וגו׳.
 א״ל הקב״ה הואיל ותליחם עצמכם בי ותדרושו רחמים ש״מ שגם בכם יש מדת הרחמטת,
-ישראל רחמנים בני רחמנים. א״כ אם יהיו חטאיכם כשנים בשלג ילבינו וגר . ופי׳ לעמיד
 לבא יאמר הקב״ה לישראל, אפשר לומר שיערה על ישראל רוח ממרום והרהורי חשובה

 ויהי׳ ויכוח בלבם על איזה אופן תהי׳ התשובה :
 *רשב״נ א״ר יונתן מ״ד כי אתה אבינו כי אברהם כו׳ אתה ה׳ אבינו גואלימ כו׳ לעתיד
 לבא אומר הקב״ה לאברהם בניך חטאו אומר לפניו רבש״עימחועל קדושת שמך
 אמר אימא לי׳ ליעקב כו׳ אמר לא בסבי טעמא ולא בדרדקי מצה א״ל ליצחק בניך חסאו
 א״ל בני ולא בניך כו׳ . וכתב מהרש״א וז״ל דש במשמעות לשונם שני פנים א׳ לסובה
 וא׳לרעה אם לרעה שימחו ח״ו ישראל בחידוש שמך(כרפירש״י) ואם לטובה שימחו עונותיהם
 ׳בקידוש שמך מרש וכפר על חשאתינו למען שמדכרוע״כ אמר לא בםביסעמא כו׳דאין
 הכרע בדבריהם לא טעם ולא פצה אס כוונתם לטובת ישראל או לרעה ח״ו והיינו דלא
 ידענו ולא הכירנו ולא הכרנו כוונתם ט׳ עכ״ל. וקשה לפירושו האס אין הקב״ה יודע
 טונס דבריהם . הא ה׳ יודע מחשבות אדם. והיאך יתכן שלא ידע להכריע כוונתם .
 >בין לפירש״י וביןלפי׳ מהרש״א לא ניחא הלשון לא בסט מעמא ולא כדרדקי עצה. הא.

 הקנ״ס



̂ור שבת פ״ט י אגדתא  פ
 מןב״ה לא שאל מהם שום טעם ועצה. אלא שחשב שיבקשו רחמים והם לא הבינו כוונתו
 « שרנו נחתו, את הדין . לכך נלע״ד לפרש ע״ד מ״ש בתענית (דף ד) כנסת ישראל
 >-ס,ה ש,ח כהוגן והקניה השיבה כהוגן שנאמר ונדעה נרדפה וגו׳ ויבא כגשם לנו א״ל
 הקב ׳ה בתי את שואלת דבר שפעמים מתבקש וגו׳ אהי׳ כעל לישראל כו׳. פי׳ הדברים
 •בכנ״י ביקשה שיהי׳ כמו הגשם שכתוב בו ואד יעלה מן הארץ וגו׳ שישראל יתחילו בתשובה.
 ווה כדבר לא יוכל להיות בכל עת מצד טרדות הזמן והפרנסה, אלא אמר הקב״ה אסי׳
 כמ: ליבראל, כלומר שיערה עליהם רוח ממרום לעוררם בתשובה וירחם ה׳ עליהם טרם
 שיתעוררו מעצמם. וז״ש כאן לעתיד לבא כלומר כשיגיע זמן הגאולה יאמר הקב״ס לאברהם
 בניך חטאו. כלומר בניךשהי׳ צריך להיות בהם מדת החסד וצדקה כמוך והא חטאו וחסרו
 מדה זו . וא״כ במה יגאלו הא אין ישראל נגאלין אלא בצדקה שנאמר ושביה בצדקה .
 ויאמר לפניו רבש״ע ימחו על קדושת שמך. כלומר הלא יש בהם מדת האמונה שהם ימחו
 על קדושת שמך . ור״ל יגאלו בזכות האמונה דהא בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק.
 באמונתו יחיה . ואמונה חשובה לעגיל הגאולה כצדקה . כדכתיב והאמין בה׳ ויחשבה לו
 נדקה וכדפירשתי בברכות סימן נ״ו דאברהם נתיירא ממה שאמר לו הקב״ה כה יהי׳ זרעך
 כמו הכגכבים דא״כ יהי׳ אצלם פירוד ככוכבים ולא אחדות כמו עפר הארץ והפירוד גורס
 לכפור הצדקה וא״כ במאי יגאלו, ע״ז אמר והאמין בה׳ ויחשבה לו צדקה. כלומר שחשב
 לו האמונה בה׳ כמו צדקה . וא״מ הא אס הי׳ להם מדת האמונה ע״כ הי׳ בהם מדת
 ובטחון וא״כ אמאי אין בהם מדת הצדקה. ע״ז אמר ימחו על קדושת שמך. כלומר עשה
 נהס בחינה ובמיון בדבר קידוש השם, הלא תראה שהם ימחו על קדושת שמך . במה מהם
 ישפנו דמס על קידוש שמך וכמה מהם יאבדו עצמס לדעת ולא ירצו לא בעוה״ז ולא געוס׳׳ב.
 רק שנא יתחלל שמך ח״ו. אלא שעכשיו ישינה האמונה בלבם ער שמפתים אותה בכת
 ומעוררים אותה משינתה . אולם הקב״ה לא יסכים על ירו להביא את ישראל לידי נםיון
 ומסנ כך יאמר ליעקב, שהי׳ לו צער גידול בניס, •כלומר שיודע שקשה לו לאדם לי.זהר
 וצענ.וד בנסיון כמו שאירע ליהודה, ואלמלא נתראה דמות דיוקנו של יעקב
 ליוסף נו׳ אפשר שיבקש עליהם רחמים ולא ייעץ להביא אותם לידי נסיין• א״ל ליעקב בניך
 •חמאו כו׳ כלומר בניך חסרו מדת הרחמים שלך ומדת האמת שלך. .ובמאי יגאלו כיון שאין
 להם מדת הרחמים א״כ חסרו מדת הצדקה וכיון שאין בהס אמת א״כ אין בהם אמונה
 דאמת ואמונה תאומים הם. א״ל ג״כ,והלא ימחו על קדושת שמך ותראה שיש בקרב לבס

 בנ«ך. בשעה שהקדימו נעשה לנשמע אמרת בני בכורי. א״כ יש בהם מדת האמונה אלא
 ש$רין לעוררה וכיון שהם בניך הלא תעורר אמונתם במרת רחמיך. ועוד כמה חטאו .
 מרור הלא לא עברו על כל התורה דכמה שנותיו של אדם ע׳ שנים. ומספר ע׳ שנים
 קנובים לתקן כל השבע מדות הכלולים מעשר כחות. ואם הי׳ האדם חוטא כל ע׳ שנותיו
 •ונ^נהיות שיהסך כל מדוחיו לרעה. אבל דל מהם כ׳ שנה דלא ענשת עלייהו, מטעם רכן
 ־עשרים -לרדוף תנן. והוא משום רעד בן עשרים אין בו כח לרדוף את היצה״ר רחומורכ
 ,ושללו קצר ומועט ולכן לא מעניש עליהם מצד שלא נתן בו כח לרדוף ולכבוש את היצה״ר עד
 הזמן ההוא, ומה יעשה האדם . פשו להו נ׳ דל סלגא דלילותא, דאיכא למ״ד לא איברי
 לילה אלא צפינתא (עירובין דף ס״ה) פשו להו כ״ה דל תרתי כרי ופלגא דצלוי ומיכל וביה׳׳כ
 שאין.-בהם חטא ולא העדר אמונה ובטחון, פשו לכו תרתי סדי ופלגא כלומר פחותמי״ג.
 ok אתה סובל את כולם. כלומר בי׳׳ג מדות הרחמים שלך מוטב. ואם לאו פלגא עלי
 ו?^א עלך כלומר םיהי׳ כמו הכרעת דהע״ה. דאיתא במדרש הקב׳יה אומר לישראל התשובט
 ^0..היא שנאמר בובהישח* עד ה׳ אנקיך . וישראל אומרים התשובה פלך היא שנאמר
 30«בט ה׳ אליך ונשובה.• ודהע״ה הכריע ביניהם שנשוב שנינו כאחד שנאמר שובנו אלקי
 ישענו.- ומדש הבא לטהר מסייע־ן אותו. וכיון שאומרים ישראל רצוגינו לעשות רצונך ורק
 .שאור שבעיסה מעכב תיכףמוטל על הקב״ה לגרש ל: ויצא מדון וממילא יהי׳ התשובה .
 ו>/"י* כולא עני כלומר כמו באמרת התשובה שלכם היא הא קריבת נפשי קמך. ןכמ״כ.
 «ש בכל ישראל כח המס״נ על קיום רצון העליון ורק עליך לעורר האהבה הטבעית שבלב
 «בראצ,׳ובזה א״ש שאמר להם יצחק לישראל עד שאתם מקלםין לי קלםוהו להקב״ה. ואומרים.

 אתה
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 מעצמו אלא שמתערה עליו רוח ממרום בודאי אתה הוא גואלינו וזהו מעולס: 1

 המצניע פרק י׳.

 סו [דף צ״ב] אץ השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר ובעל קומה . ר״ל חכם גבול
 . ועשיר כזה כמו שאמר רבי באבות איזהו גבור הכובש את יצרו איזהו
 חכם הלומד מכל אדם איזהו עשיר השמח בחלקו. ובעל קומה פירושו שכל קומתו שלימה
 ועוד שלבו למעלה וראשו למעלה מלבו שמוחו שליט על הלב ולא כבהמה שלבה למטה רת

 בתאוות וראשה ג״כ למטה שאין מוחה שליט על הלב:

 הזורק פיק יא.

 סז [דף צ״ז ע״ב] תניא רצי אומר דברים הדברים אלה הדברים אלו ל״ט מלאכות שנאמרו למשה
 בסיני וסירש״י דברים משמע תרין ה״א יתירה מרבי חד הא תלת אלה
 בגימט׳ תלתין ושש אלו ל״ט עכ״ל. וצריך להבין משני מה נ׳ מלאכות יליף לן הכתוב
 בתיבת הדברים מאותיות יתירות שבתיבה ול״ו מלאכות מהגימט׳ שלה, מה נשתנו אלו מאלו.
 ונראה לסרש ע״ס מ״ש בזוה״ק ששת ימים תעבוד ועשית וגו׳ פי׳ שהוא צווי לעבוד בחול
 ולעשות המלאכות, והיינו לברר המדות . וזהו עבודת הששה ימים עיבוד הששה מדות, כמו
 עיבוד עורות. ולברר כל המדות בהתכללותם שהם ששה כלול מששה הרי ל״ו, ובחכמה
 איתברירו סי׳ שהשכל מברר המדות אם המוח שליט על הלב . ויש ג׳ חלקי השכל שהם
 חכ״ד הרי ל׳׳ט ע״כ תוכן דברי הזוה״ק . ובשארי ספרי יראים איתא דבשבת בורר אסור
 ואסור לעשות המלאכות, דבירור המדות הוא ע״י אתכסיא ואתהסכא. שיענה את גופו
 בזהירות ופרישות ויבוא לידי קדושה ואתהסכא כמ״ש בזוה״ק חולשא דגופא תוקסא דנש*תא
 וזהו רק בחול . אבל בשבת אסור להתענות רכתיב וכבדתו כבדהו במאכל ומשתה. וקראת
 לשבת ענג ע״כ. לכך חשובים הר לעצמן שהם ג׳ חלקי השכל המבררים את המדות . ומרומזים
 •באותיות התיבהלהדיא. אבל הל״ו מלאכות הרומזים על הלץ מדות שהם ששה כלולים

 מששה שהוא על אופן גימט׳ ילסינן ג״כ מגימט׳ של תיבת אלה:

 הבונה פרק יב.

 סט [דף ק״ד] אמרי לי, רבנן לריב״ל אתו דרדקי האידנא ואמרו מילי דאפי׳ בימי
 יהושע בן נון לא איתמר כוותייהו אלף בית אלף בינה כר
 אתב״ש אותי תעב אתאוה לו כר, אלב״ס להיכן אוליכס לגן הדס כר. נלע׳ד דקא חשיב
 ג׳ מדרגות צדיקים ובעלי תשובה ובינונית, אלף בית זהו מדרגת הצדיקים ההולכים לעולם
 בסדר המדרגות הלוך ונסוע. וזהו כפי סדר האל״ף בי״ת הישר. אתב״ש מרמז לבעלי תשובה
 שנפלו עד קצה החחתון, ותקנתם לחזור ולשוב אל קצה העליון שלא נרפ סדר המדרינומ
 מדלג על ההרים. ובמקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד. וזהו
 כסדר אתב״ש שמתחבר התי״ו עם האל״ף וזהו אותי תעב אתאוה לו. אלב׳׳ם זהו מדרנת
 הבינונים שיש להם עליות וירידות איל אינם נופלים לגמרי. וזהו כסדר אלב״ם וז״ש להיכן

 אוליכס לגן הדס כר וד״ל :

נ.  האורג פרק י

 עא [דף ק״ו ע״ב]תנא דבי ר־׳י למה נקראת צפור דרור שדרה בבית כבשדה. והנה
 כפי הנראה תנא דבי ר״י לא תני לה לענין שבת אלא פירש
 כינוי שמה למה נקראת דרור, וא״כ למאי הצכתא. ונלע״ד דאשמעינן דיש בעבודת האדם את
 בוראו ג״כ מין כזה כמ״ש מלפני מבהמות הארז ומעוף השמים תחכמנו, דהנה בית היא
 ־צינה כמ״שלעיל הדרדקי, וטעמייהו דביתושל אדם הוא הלב ובינה לי3א,ושדה היא אמונה

 כמו



 פשי שבת פ״יג יד אגדתא
 ממישאמר ר״ל מ״ר והיי אמונת עתך כר אמונה זה סדר זרעים כף (לעיל דף ל״א) ופי,׳
 דה&דם מאמי! בה׳ וזורע ומקוה שישלח ה׳ ברכתו בשדהו. ורש שררה בבית ככשדה. רומז
5 האדם שבינתו אינה מפריעו מאמונתו. כמו בהיותו באמונה פשוטה בלי שום טעם ומגמתי 5 

 כמ״כ אף אם יש לו בינה להבין בכל הטבעיים והמקרים מ״מ אינו מפסיד בכך האמונה
 הפשוטה. ולא יעה שכמו לסבול עול זרים אלא להיות רק עבד ה׳ :

 שמנה שרציס פרק י״ד.

 עד [דף ק״ח] שמואל וקרנא הוו יחבי אגורא מהר מלכא תזינהו למיא רקא דלו ומכירי•'
 א״ל שמואל לקרנא גברא רבה קאתי ממערבא וחייש במעיא וקא־
 דנו מיא קמי׳ לאקבולי אפי׳ זיל תהי לי׳ אקנקני׳ כר. וסירש״י רהוו דלי גליהון מגביהן
 ועטרי ענין צער משום צערו שאף הוא עכור ומפני שלא הי׳ הרוח מנשבת וראה שהמים
 נעשים גלים הבין שלכבוד אדם גדול הוא והנהר הי׳ מושך מא״י לבבל עכ״ל. לאקבולי אפי׳
 סירשיי לעשות מחיצה סביביו כשהוא נפנה על דופני הספינה שלא יראה גילויו ע״א לקני*
 עטל. זיל תהי כו׳ פירש״י הריח ט בקנקנו אם יין הוא או החמין כו׳ כלומר בדקהו אם
 חכם הוא או לא עכ״ל. ובחום׳ כתבו וז״ל ר״ח לא גרים דקא דלו מיא לאקבולי אפי׳ אלאי
 כ״ג חזינהו שמואל למיא דקדלי ועכירי אמר שמואל גברא רבה קאתי וחם במעי׳ פי׳ שמע
 שמואל שאדם גדול בא בספינה וידע שמואל שישתה אותו אדם גדול מן הנהר ומתוך נך
 יחוש במעיו לפי שהמים היו עכורים מחמת הרוה כהי׳ מבלבלם ולפי ששמואל הי׳ רופא-
 מומחה א״ל לקרנא זיל תהי כו׳ פי׳ תראה אם הוא חכם וראוי לכבדו אביאנו.לביתי ואעשה•
 לו רהואה ואכבדנו כפי מה שראוי לו עכ״ל. ומהרש״א כתב וז״ל עיין ברש״י ובתוס׳ והוא-
 דחוק. וי״ל שידע שמואל שאותו גדול הבא חש במעיו ואפשר דשמע נמי שמואל שהגדול בי*
 אליו לרפאותו שהי׳ שמואל רופא מומהה ושמואל וקרנא ימבי אגודא דנהר כדי להקביל פנ>
 גדול וכשראה שגם המים דלו לקבולי אפי׳ א״ל לקרנא זיל תהי כו׳ ודקאמר שהיו המים
 מטרים בזה ראה שאין המים הולכים כדרכן מלמעלה למטה אלא והוו קדלי ממטה למעלה
 כרי לאקבולי כו׳ ולכך כוו עטרי לפי שהלכו שלא כדרכן עכ״ל. ולכאורה בשלמא התוס׳ לא
 ניחא להו בפירש״י חדא משום גירםתם ושנים שלפי׳ רש״י הי׳ שם נש בעליית המים בגלים
 שלא בשעה שהרוח מנשב/ והתוס׳ רצו לפרש שהיי בדרך הטבע בלא נם/ אבל למהרש״א שפי*
 שהי׳ שם נס אמאי לא ניחא לי׳ בסירש״י וכותב שפירש״י הוא דחוק. אדרבה מלשון הגמרא
 משמע רק כפירש״י. לכך נ״ל דקפה לי׳ למהרש״א ימה דא״ל שמואל לקרנא זיל תהי לי׳
 אקנקני׳, הא ראה שנעשה נס למענו והבין שאדם גדול הוא א״כ למאי צריך עוד לבדקו,.
 וחץ לומר שא״ל לבדוק אותו בחורה/ ראולי הוא p אדם גדול במעשים. דא״כ עיקר חסר
 מן הספר, ועוד דכא קאמרלי׳זיל תהי לי׳ אקנקני׳ ופירושו אם יין הוא או החמיץ וכדפירש״י•
 ח״כ כל עיקר הבדיקה הי׳ לבדוק במעשיו. לכך הוכרח מהרש״א לפרש דפי׳ קדלו מיא הייני
 שהיו הולכים מלמטה למעלה וראה זה ממה שהיו המיס עכורים ראה והבין שאין המים
 הולכין כדרכן אלא מלמטה למעלה. ור״ל שזהו בדרך משל,. דכמו כמים כסולטן שלא כדרכן
 חלא מלמטה למעלה מחמת הרוח המחזירם לאחור נעשים מזה המיס עכורים. כך הוא החכם
 שאינו רוצה שיפוצו ממינות חכמתו החוצה געשה מזה עכור ומבולבל בצער מפני שהוא היפוך
 טבעו. דהתורה נמשלה למים מצד שכמו המים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך כך המורה
 מחריב הגדול ללמד את הקטון ממנו. p רמ״מ אמרינן בברכות (רף ס״ג) אם ראית דוי
 שאין מזורה חביבה עליו כנס שנאמר עת לעשות לה׳ הפרו׳ תורתך. וזהו הענין כאן, דשמואל
 ירע שאדם גדול בא ממערבא והלך עם קרנא להקביל פניו ובעת שישבו על שפת הנהר

 מ»יל שמואל לחשוב ולהתבונן מהו נסיעתו של אותו׳ הגדול למאי עזב ישיבתו ונוסע אליי• .
 יתמ בחכמתו שהמים כלומר חכמת רב קדלו כלומר הולכים שלא כדרכן אלא מלמטה למעלה•
 «י״0שאץ רוצה להשפיע שם חכמתו ולהמשיכם כמו מי הנהר אלא לעצור חכמחו ולכנםם
 *קיט. ומחוך כך חכמתו עכורה מחמת שהוא בצער ולכן רוצה לישב ולשמוע חורה מ&י

י אולי נוסע האדם גדול פשוט להתרפאות אצלו ולא עזב כלל ישיגני , ^ * £ ^ 5 5 
^ ממערבא לכאן ואינו יורע אם חייש במעיי כדרך מחלו* י w ^ S צ״קים 

̂ אפי* כלומר או מכנס חכמתו בקרבושלאיםוצי > י w ללי מ״א לאקמל r o *7יי 
 מעיינותיו



 פשר שבתפ״יד אגדתא סח
 מעיינוחיו חוצה ולכן גא לכאו ללמוד תורה. זיל תהי לי׳ אקנקני, אס יץ הוא שריחו נודן<
 או החמץ שתוסס ועולה למעלה/ פי׳ אם ישפיע לך תורה או יחדל. ובהט ניחא השאלות
 ששאל אותו קרנא, מנין שאץ כותבין תפילין אלאע״ג עור בהמה מהורה א׳׳ל דכתיכלמען
 תהיה תורת ה׳ בפיך. ובפסוק זה יש שתי משמעות א׳ כפשוטו שתדבר התורה בפיך ולא
 חעצרם בלבך. ב׳ הדרשה מן המוחר בפיך׳ כלומר שיהיו חיצוניות התפילין שהוא הקלף ג״כ
 דבר טהור שחוכל לחול עליו הקדושה וכן צריך להיות האדם חוכו כברו וברו כחוט, ואם
 הדור אין החורה חביבה עליו ואין תוכם כברם צריך לכנס את החורה, דהוקשה כל החורה
 לחפילין, ואח״כ שאלו מנין לדם שהוא אדום א״ל דכתיב ויראו מואב מנגר אח המים אדומים
 בדם. והוא רמז לאיש האדום שאין בו מרח החסד המשולה למים אלא שהוא בעל דמים ורגזן
 וז״ש ויראו מואב מנגד את המים אדומים כדם. דלכאורה ה״ל לכחוב ויראו מואב מרחוק
 את המים וגו׳. ומדכתיב מנגד משמע מנגד לטבעם שטבע המים להיות לבן. ורמז לו קרנא
 לרב בזה שיש איש רגזן שאינו רוצה לעשוח חסד ולהשפיע חכמתו. היפוך מטבע המים שיורדים
 ממקום גבוה למקום נמוך, אלא כטבע הדס שנקרש ועומד במקום אחד. ושאלהו עור מנין
 למילה שהיא באותו מקום. כלומר מנין שאות הברית צריך להיות במקום גלוי אימא לבו
 אימא אזנו. כלומר םיהי׳ האדם רק בפנימיותו דבוק לה׳ ולא יהי׳ לבו ערל מהבין ואזניו
 משמוע דבר ה׳ אבל לא שיהי׳ בגילוי שיהי׳ נראה קבל טס הברית הכרותה. א״ל מין
 ערלחו חמה מערלתו תמה, כלומר תמים תהי׳ עם ה׳ אלקיך שנצרך להיות גס בחיצוניות
 תמים ומדבר בדברי ה׳ . ומכל אלו הג׳ באלות הבין רב שבא לנסוחו אם בדעתו לפזר
 תורהו או לכנס. ומאי היא סיבת ביאתו. והקפיד עליו שחשדהו או שחשוד בעיניו בני ישיבתו,
 או אפשר לומר שאדרבה ברכו יהא רעוא דתיפוק לי׳ קרנא בעיני׳ כלומר םיהי׳בעלקרניס

 לנגח ולפלפל בחכמתו ולא הקפיד עליו כלל :
 עה [ע״ב] תניא נמי הכי א״ר מונא משום ר״י טובה טפת צונן שחרית ט׳ מכלקילורין
 שבעולם, הוא הי׳ אומר יד לעין תקצץ כו׳ יד מסמא כו׳ תניא ר״נ אומר
 בת חורין היא זו ומקפרת עד שירחוז ידיו ג׳ פעמים. ופירש״י יד לעין שחרית קודם שיטול
 ידיו תקצץ נוח לו שתקצץ כרוח רעה בורה על הידים ומכמאו. בת חורין היא סירש״י הרוח
 השורה על בידים לפני נטילה ומקכדת בנטילהו לנוטלו יפה עד שישפוך מיס יפה ג׳ פעמים
 על ידיו עכ״ל. נלע״׳ד לפרש הענין, דהא דאמרו טובה טפת צונן שחרית ורחיצת ידים
 ורגלים ערבית מכמע דכגולת שני הדברים פוה, ולכאורה הא לא דמיין להדד כלל. דעפת
 צונן שחרית סגולתה לקרר את החום הנקבץ בעיניס ע״י השינה ולרכך את המוגלא ולשטוף
 את הרירין םבעינים שנתקבצו ע״י החום בלילה. אבל רחיצת ידים ורגלים ערבית איזו סגולה
 היא לעיניה. ואי תימא שמצד שמקרר את הידיס ורגלים לא ישלוט בעיניס שום חוס א״א
 לומר כן. חרא דא״כ הל״ל לרחיז פניו ג״כ ערבית ועוד דא״כ הל״ל ורחיצת ידיס ורגלים
 בצונן ומדלא קאמר בצונן ע״כ ש״מ דלאו משוס קירור החום הוא. ועוד קשה דקאמר הוא
 הי׳ אומר משמע דקאי אדנעיל מיני׳, והא לעיל מיירי במי שכואבים עיניו מצרך לו קילורין
 לעיניו, וכאן מיירי בכל אדם ובכל יום. ועוד צריך להבין מאי היא הרוח רעה ששורה על
 ידיו. ואי נימא דהיא רוח רעה ממש א״כ איזו שייטח יש לה עם כאב כמינים. ומהו
 פירושו של בת חורין היא. לכך נ׳ל דה״פ. דמה האדם כשישן בלילה אמרו ז״ל שרוח רעה
 שורה על גופו וככמקץ מכנהו עובר הרוח רעה מגופו ונשאר על קשרי אצבעותיו. ופי׳
 הדברים כשישן האדם עובר ממנו הנפש המשכלת ונשאר בו רק הנפש החיוני שמדרכו להזיק
 מצד כאין בו שכל המעכבו ומונעו מלהזיק את עצמו או אח חבירו. ולכן האדם בעת שנסו
 עלול הוא להזיק אח עצמו או אח חבירו בלי דעח. וזהו הרוח רעה השורה על גופי/ פי׳
 שהרוח המחייהו בעת שנחו הוא רעה שהיא בלי דעת ושכל. וכשמקץ משנחו נשאר הרוח
 רעה רק על קברי אצבעותיו דהידים עסקניות הן . ולפעמים ממשש באצבעותיו בזיעה
 שבגופו במקום שהזיעה היא כס המות וכשיגע באוחה הזיעה בכל דבר החלול שיש בו דקות
 או חוש או ריח מזיק שס הזיעה. ונקראח הרוח רעה בת מלך כדאמר ר׳ יוחנן בסמוך
 פוך מעביר בח מלך. משוס דקאי על הנפש החיוניח, בעת שאץ בה המלך המושל עליה
 שהוא הנפש המשכלת. ועוד משום שהזיעה נדבקת בפנימית נקבי פור היד לכן נקראת בת
 מלך על דרך כל כבודה בת מלך פנימה, ולכך צריכה נטילה יפה ג׳ פעמים גהסיר הזיעה
 מדבקת בחללי מור היד. וכן נראה מדקדוק לשון רש״י. ובהכי ניחא השייכות דטפת צונן
 שחרית עם רחיצת ידים ורגלים ערבית, דהאדם ביום עובד בידיו ומהלך ברגליו ומתקנז על

 ידיו



 פשר שבת פיטז אגדתא
 ממשה גראפית. ולמדות זו הי׳ לריר לומר כראשית גרא אלהים וגר . לכך גלע״ד לפרש:
 דמה ויכולו סרגס אונקלס ואשמכללו. ר׳׳ל שנתחזקו ונמייכדו. והיא הגמר מלאכה כמר
 מכה בפסיש. ומ״ז איר המנונא א״ת זיכולו דמכמע שמאליהן נשתכללז אלא ויכלו פהקב״ט
 שכללם וחזקה. והוא ית׳ גמר המלאכה. וזה הי׳ הקא גיוס הכשי דבפבח אהור מלאכת.
 מכה בפטיש שהיא אב מלאכה. ולכך כחיב יום כששי ויכולו הכמיס וגו/ כלומר שביום-
 כששי לעת מרב גמר כל כמלאכות כבכל הימים וחזקה, וקיימא לן דאין המצוה נקראו!
 אלא מ״ש גומרה. א״כ האיש הממיר מל הגמר מלאכה שהי׳ בסוף יום כבשי שהוא נרי
 הקב״ה במצמו כאלו נמשה שוהף להקב״ה במפשה בראשית דנקראו ע״ש גומרן. ובהכיניחא
 דלל) סגי במה שאומר ויכל אלקיסביוס כשבימי וגו׳ דזהו רק מדות על השביתה בשבת ולאי

 מל ממכה בראשית :
 א״ר הכדא אמר מר פוקבא כל המתפלל בערב כבת ואומר ויכולו שני מלאכי הפרי!
 המלוין לו לאדם מניחין וידיהם על ראשו ואומרים לו וכר עונך וחמאתך
 תכופר. נלע״ד טעס הדבר כדפירשתי לעיל במאמר הסמוך שבאמירת ויכולו מפיר על בריאת.
 שמיס ואק וקיומם שהכל הוא בהשגחת הבורא ית׳. וכל הכופר במ״ז כמודה בכל התורה
 כולה (מלין דף ה׳ מ״א) והכעס הוא כיון דמודה בהכגהת הבורא ממילא מקבל עליו
 מצוחיו כי הוא אדון העולם ונפשו והיוהו בידו ית׳. וזו היא הקשובה האמיחית ההרעה
 מל העבר וקבלה על להבא. לכך אומרים לו וכר עונך והניאמך הכופר. וענין שני המלאכים.
 המלוין לו לאדה, אפכר לומר כהס היצ״ט והיצה״ר דהנה יש יציט ויצה״ר בגופו של אדם.
 דכנכש המשכלת היא היציט והנפש הבהמית היא היצה״ר. ולטמוד כנגד היצהי׳ר הזה צריך
 סיוע וטזר מלמעלה מרש אלמלא הקב״ה עוזרו אין יכול לו, מצד ההרגל מנעוריו לילך
 בפריחת לבו ולהשיג כל מאוויי נפשו הגהמיח לפי טבעה . לכן נוחן נו הקב״ה כח ועזר
 מלמעלה. וזהו היצ״ט השני, והוא הוא המלאך באמרר״יבר״י בכמוך, ואחרי כי זה לעומת
 זה עפה כאלקים בכדי ביהי׳ הבחירה ניד האדס כדי שיקבל שכר טוב על טוב בחירתו,
 לכן נותנים לו כח מלמעלה גם לבחור ברע ח״ו . אלא שהבא לטהר מסייעין אותו. והס
 הם שני המלאכים המלוין לו לאדם דשניהם הם מלאכים שלוחים וכחוח עליונים, ונקראים
 מלאכי נכרת דשניהם בס כהות לכרח בקודש. דאסי׳ המלאך רע הוא רק רע בחיצוניותו
 ובדבורו. אבל בלבו ונמחשנחו הוא טוב גמור, ומרש חז״ל טוב זה יצ׳יט מאד זה יצה״ר.
 רכל מגממו הוא םימאוסהאדס בענחו ובפיחוייו ויבלזור בטוב, זכמכל הזונה עס בן המלך
 המבואר בזןריק. וז״ש ר׳ יוסי מלאך רע בנרכ. טונה אמן. פי׳ דאז גס בחיצוניותו ובדבורו

 מוכרח להודות ליצהים ולעמת אמן בכיו ולהיות ביו ולבו שויס :
 ר׳ אבךץ הוו עבדן לי׳ באכוקי כברות טגלא מלכא הוה אכיל מיני׳ כולייתא כי גדל
 אבימיברי׳ א״ל למהלך לאכמדי כולי האי ישבוק כוליימא ממעלי שבתא שבקוה
 ואחא אריה אכלה. ולכאורה קבה היאך א״ל אבימי ברי׳ למה לך כולי האי לאפכודי כ$
 בקידושין(דף ל״ב נרא) איהא בברייהא כאלו את ר״א עד היכן כיבוד אב ואס א״ל כרי
 שימול ארנקי ויזרקנו לים בפניו ואינו מכלימו. והכי קי״ל גטופ״מ ירד סי׳ ר״מ ס״ה .
 לכך נלע״ד לפרש רכנה עבודת ימי החול היא מלחמת היצר ובשבת כיון דמיקדשא וקיימא
 וקראת לשבת עונג. אין בו מלחמת היצר. וז׳׳ש כאן ר׳ אבהו הוו ענדין לי׳ עגלא תלסא
 באפוקי פבתוח. ר״ל במוצאי כבחוח כיון שהתחיל בו מלחמות היצר כהוא מצד נפשו
 הבהמית כוו עבדן ל•׳ מגלא הלהא, בלומר המחיל להכניע ולשבור את נפשו הבהמית .
 והוה אכיל מיני׳ כוליימא. כלומר שלקח מנפשו הבהמית רק הכוליא ימין . דכליומ יועצות
 וכוליא ימין מייטן לטוב וכוליא שמאל מייעצו לרע . כדפי׳ מהרש״א גבי כליות יועצות .
 והי׳ מקבל ר׳ אבהו בקרבו רק המצה מכזליא הימנית היינו לקדוכה, כי גדל אבימי ברי׳י
 א״ל למה לך מלי כאי לאככודי. ר״ללמה לך לענות נפשך נשבוק כולייחא מממלי שבתא .
 מומר־ יבאר כמצה הקדושה מממלי כבהא. אבל באמת יש שני מיני צדיקים יש צדיק גמור
 שלבו חלל בקרבו ואין בו פוס צד רע . ויש צדיק שנצרך בכל יום למלחמת היצר. ולכך
 אמה אריה לאומה העגל כלומר דאותכ הקדושה שרצה להמשיך עליז בחול היא מפני אריה

לכך הפסידה את נפשו הבהמיתר״ל שנחלש יוחרמכפי כהי׳ מסגף עצמו: ו . . ^ו , י & 
 נק<קכ״סמ״2]אבא בן מרהא דהוא אבא בר מניומי הוו מסקי בי׳ זוזי רבירישגלותא
א . צייחוהו קא מצמח לי׳ הוה פדי רזקא איל ריש גלוהא אייתר ^ 
 «ס קמימו עילרה א״ל לא צחטהו הכי א״ר יהודה רוק דורסו לפי מומו א״ל צורב*

 מרבנן



 פשר שבתפיטז אגדתא ע
 מרבנן הוא שכקוהו. ולכאורה קשה הא מל כרחך גם מקודם ירעו אותו ראם לא היו
 *ודעיס אותו לא היו מלוים לו מעות. וא״כ מהו שא״ל ריש גלותא עכשיו צורבא מרבנן
 הוא! דמשמע שלא ידעו אותו עד הנה. לכך נלע״ד לפרש דמה כתיב לוה רשע ולא ישלם;
 והבינו דבי ריש גלותא הקרא כפשומו . רכל הלוה ואינו משלם הוא רשע. ובאמת אינו
 כן, דא״כ ה״ל לכתוב לוה רשע ואינו משלם, כולו בלשון הוה, או ילוה רשע ולא ישלם כולו
 בלשון עתיד . ומדכתיב לוה רשע בלשון הוה ולא ישלם בלשון עתיד, נרכ דה״פלוהרשע,
 אימתי נקרא הלוה רשע, ולא ישלם . כלומר באם שבעת שלוה דעתו ולא ישלם, שמחשבתו
 לכמחלה שלא ישלם . אבל אם בעת שלוה דעתו לשלם רק שנאנס ולא שילם אינו רשע .
 וכיון דחשבוהו דבי ר״ג לרשע לפיכך הוו מצערי לי׳. וכיון דא״ל הא דא״ר יהודה רוק דורסו
 לפי תומו, וטעמא הוא כדפירשי׳י כאין ממכוין למרה ולאשוויי גומות ואע״ג וממילא ממרח
 הוא כי לא מכוין שרי משום מאיפותא עכ״ל. ור״ל דקי״ל כר״ש דאמר דבר שאין מתכוין
 מותר בשבת דמלאכת מחשבת אכרה מורה, ואע״ג דאביי ורבא אמרי כרווייהו מודה ר״ש
 בפסיק רישי׳ ולא ימות (לקמן דף קל״ג ע״א) כלומר אס ע״י המעשה מוכרח להעשונז
 מלאכה אסור וכ״ס בטוש״ע או״ח סי׳ של״ז. אבל בכה״ג משוס מאיסוהא שרי אפי׳ בפסיק
 רישי׳ משום דאנוס הוא דהמלאכה נעשית ממילא לאונסו ולא לרצונו, וכששמע זה רישנלותא.
 הנין גם משמעות ההתוב כפי האמה, דבאם הי׳ אנוס ללומ ונגיח גה׳ שישלם, ואח״כ:
 נאנס ולא יכול לשלם אינו רשע, לכך א״ל ר״ג שבקוהו צורבא מרבנן הוא . כלומר דגם

 עכשיו הוא צורבא מרננן ואינו רשע כלל :

 מפנין פרק יח.

 צד [דף קכ״מ ע״ב] אר״נ א״ר בר אבוה אמר רב כל האמור בכרשת הוכחה עושין לחיה
 בשנת שנאמר ומולדותיך גיוס הולדת אוחך לא כרת שרך
 ובמים כר וכחחל לא חותלת ומולדותיך ביום הולדת מכאן במיילדין את הולד בשנת. לא
 כרת שרך מכאן כמהמכין את הטבור בכבמ, ובמים לא רוחצת מכאן שרוחצין את הולד
 בשבת כו׳ . ולכאורה קשה פחח בחיה דאמר עושין לחיה בשבת שהיא היולדת ומסיים
 בהולד דכלכנידנקט קאירקעל הולד ולא על היולדת. וכיתימאדנקט חיה משום רישאדאמר
 מכאן שמיילדין את הולד בשבח, דזה שייך להיולדת. אי אפשר לומר כן. חדא לא״כ לימא
 עושיןלחיה ולולד בפנס . ומדקאמר רק עושין לחיה ש״מ דמשוס צער החיה.נכט נהי ולא

 משום צער הולד . ועוד דכסוס׳ כתבו נד״ה כל האמור וז״ללא מקרא מפיק אלאמכהמא׳
 כיון שבא בפרשת תוכחה א״כ הוא צמר אס אין טושין והקילו הכמיס לעשות ובכולן אין
 בהם איסור דאורייתא עכ״ל. ואי נימא דפי׳ מיילדין את הולד בשבת הוא להוציא את
 הולד ממעי היולדת, א״כ אפי׳ הי׳ בזה איכור דאורייתא הי׳ מותר משום ככנה . ולמאי
 כתבו כתוס׳ דבכולן אין בהם איסור דאורייתא, אלא ע״כ דפי׳ מיילדין את הולד הוא לאהר
 שילדה לתקן ולהחליק איבריו. על דרך שאמר הילל לעיל (דף ל״א) דמפני כאין להם חיות
 פקחות לכך ראשיהם של בבלים סגלגלות. דאינן מעגלות את ראש הולד הינף בעח שנולד.
 וא״כ קאי ככל על הולד ולא על היולדת, ואמאי אמר עושין לחיה. לכך נלע״ד דה״פעושין
 לחיה בשבת כלומר בשביל החיה שלא חצטערעל העדר תיקון ולדה, ולא בשביל תיקון הולד
 דהולד אינו מרגיש בצערו ואינו רוצה בתיקונו וצועק ובוכה בעת שמתקנים ורוחצים ומלפפים
 אותו . ולכך אע״פ שלאחר זמן ירגיש בצערו אס לא יתקנוהו כדבעי מ״מ כיון זועכשיו
 אינו מרגיש בצערו ואדרבה מצטער בתיקונו לא היו מתירים לעשות לו בשבילו. אלא משום
 צער המיה כתירו. ויליף לה שפיר מקרא דכתיב ומולדותיך ביום הולדת אוחך וגו׳ דלפי
 השוסו ה״ל לכתוב ביום נולדת. ומדכתיב ביום הולדת אותך משמע דקאי על היולדת או
 פל החיה המיילדת את הולד. והכי קאמר קרא ומולדותיך כי׳ כ״כ בטפשות וכסילות שלא
 די שאתה לא הרגשת בצערך ותיקונך שהיית כתינוק בן יומו אלא אפי׳ כמילדת לא ידעה
 לעשות לך מה שצריך למיקונך . והנמשל הוא דלא די שאתה לא רצית ולא הי׳ לך דעי!
 להשלים חסרונך אלא אפי׳. גם החכמים ופרנסי הדור לא השגיחו נתיקונך. וכיון דאמר

 קרא שהצער נוגע להחיה לכך התירו לעשות כל אלה בשנת בשביל צער החיה :
 אמר



 פשר שבת פ״יט ־ . אגדתא
, אליעזר דמילד, פרק יט.  ר

 צז [דףקל״גפי׳ב] אמראביי אמרה לי אם אססלניתא דכולהו כיבי שב מינאי תרכא וחד
 קירא, רבא אמר קירא וקלבא רישינא דרשה רבא כמחחא
 קרעינהו בני מנימין אסיא למנייהו א״ל שבקי לכו חדא דאמר שמואל האי מאן דמשי אפי*
 ולא נגיב טובא נקפרי לי׳ חספניתא מאי תקנתי׳ לימשי מובא במיא דסילקא . נלע״ר
 פירוש הדברים דהגמרא מייתי להו להני מימרות לענין רפואת הנפש. דהנה האיספלנית
 היא רטיה שעושין ע״ג מכה להוציא המוגלא והליחה הרמה ממנה. עושין אותה מז׳ מיני
 חלב וחד חשת דטבע החלב לתך את המכה׳ וטבע הזפת להוציא את המוגלא. הרי דכשיהי׳
 דוקא ז׳ פעמים כנה ריכוך המכה אז יוכל להוציא הליחה הרעה. והענין ברפואת הנפש
 שנצרך לרכך את המדות ואח״כ יוכל להוציא הרע שבהם, וע״ז אמר רבא קירא וקלבא
 רישינא ופירש״, שהזפת יהי׳ לבן שיוצא שלא ע״י האור כוי . והנמשל הוא שלא יהיו
 בהתפעלות וברשפי אש שהוא אדום/ אלא שיהי׳ בהסתר ובקרירות שהוא לבן. דרשה רבא
 במחוזא קרעינהו בני מנימין אסיא למנייהו. פי׳ שהם היו רופאים גם מחולי הנפש וקרעו
 כל מדותיהם שנקראים לבושים. א״ל שבקי לכו חדא, כלומר שבלא תורה דכתיב בה ולכל
 בשרו מרפא לא תהי׳ רפואה שלימה . דאמר שמואל האי מאן דמשי אפי׳ ולא נגיבא טובא
 ר״ל מי שרומן ומטהר פנימיותו ואינו מנגב היטב שלא יהי׳ נראה לזולתו כלומר שאינו
 בהצנע לכת נקטרי לי׳ חספניתא. כלומר יביאהו לירי גסות הרוח שהיא צרעת הפכים/ מאי
 תקנתו לימשי טובא במיא דסילקא. דיל ילמוד הרבה ספרי מוסר המשולים למיא דסילקא
 שהם מרים וחד יפיס. וא״כ יהיו צריכים התלמידים שתלמדו אותם ספרי מוסר . וז״ש שבקי

 לכו חרא כו׳ י
 "צח [דף קל״ד]אטר אבי־, אמרה לי אם האי ינוקא דלא מיין מיקר הוא דקר פומי׳ מאי
 תקנתי׳ לייתי כסא רגומרתא ולינקטי לי׳ להדי סומי׳ רחיים
 שומי' ומיין. פי׳ הדברים נלע״ד על דרך שאמדו לעיל(דף ל) בל תלמיד שיושב לפני רבו
 •ואין שפתותיו נומסותמר תכוינה, פי׳ כל תלמיד שיושב לפני רבו ואינו מקבל מרות שאינו
 שותה בצמא את דברי רבו. מאי תקנתי׳ תכוינה/ פי׳ שיחממו שפתותיו בגחלים בוערות,
 שהם או דברי מוסר או שבט מוסר, וז״ש כאן האי ינוקא דלא מיין. פי׳ האי תלמיד שאינו
 יונק בטוב השפעת דברי רבו. מיקר הוא דקר פומי׳ פי׳ סימן הוא שאין שום חמימות
 בהבל פיו היוצא מהבל הלב . ותקנתי׳ לייתי כסא דגומרתא. סי׳ כוס גחלים בוערות .
 שהוא או כוס פורעניות או כוס ישועות כלומר או דברי מוסר או שבט מוסר כדי שיתחמם
 זילמוד הימב: ואמר אביי אמרה לי אם האי ינוקא דלא מינשתים לינפסי׳כר. ינוקא דלא
 מעוי לייתי שליתא דאימי׳ ולישרקי עלי׳ ומעוי כוי. ינוקא דקטין כי׳ ולישרקי מלויי
 מקוסנא לאולמא ואי אליס מאולמא לקוטנא. סי׳ הדברים נלע״ד לרמז שצריך לחנך את
 התינוק ולהרגילו שילך בדרך הממוצע . והנה ינוקא דלא מינשתים סימנא הוא דא\ר
 החומצי בקרבו הוא מעט ואויר הגחלי מרובה וצריך להפיח בו רוח ואויר מעט מעט כמו
 הרוח שיוצא ע״י נקבי הנפה. ור״ל התינוק המתמיד בלימודו בטבע ונבדל מכל העולם
 אין זה דרך המיצוע ונצרך להסיח בו מעט אויר העולם רטוב חורה עם דרך ארן ועוד
 ׳שנצרך זה לבריאת גופו. והינוקא דלא מער ופירש״י שאין רוחו נכנס ויוצא יפה עכ״ל .
 ובהרבה מקומות מצינו מעוי לישנא דצועק ומדבר הוא והיא היא. ומסתעף מצד שיסודות
 האש והעפר שבו אינם על דרך מיזוג הממוצע ולכן יסוד האש אינו שואף הרוח כדרכו רסור
 העפר אינו דוחה את הרוח כדרכו ומזה נעשה תגבורת מרה ירוקה שממנה באים תאוות
 רעות ותקנתי׳ להזכירו מאין באת מטיסה סרוחה. וזהו שליתא דאימי׳. ובדרך כלל חשיב
 הכא כל הד׳ מרות/ ינוקא דלא מינשתים הוא מתגבורת מרה אדומה ומתוך כך אינו יכול
 להיות מעורב עם הבריות/ ינוקא דלא מעוי הוא מתגבורת מרה ירוקה ומתוך כך אינו
 רוצה בדגרי ־תורה אלא בתאוות! ינוקא דקטין הוא מתגבורת מרה שחורה ולכך מקמץ
 £״|יימי-«#-ותקנתי׳ לישרקי׳ מקוענא לאולמא, כלומר להגדילו ולהחשיבו בעיניו מד
J .ה׳. ינוקא לאלים . סי׳ גדול יותר מדאי הוא מתגבורת מרה לבינה, P - f f ^ S 
^ אלא נפוח כדסירש״י. ור״ל בדרך מאום שהיא חוצפא M S i ^ ? 
^ , פי׳ להראות לו וללמדו לסימן לגסות החח עניות. ! & S ^ S w& ^ 

̂והכל הוא ללמדו ולחנכו ולחכמו שילך בדרך הממוצע : ן עני אלא בדעיד » 
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 פשד שבת *כי־*אגדת*• עא
 • חולין פרק ב׳.

 קב [דף ק״מ] א״ר חסדא לא ליכול בר בי רב ירקא משוס דגריר ליבא. ואר״ח אנא לא,
 בעניותי אכלי ירקא ולא במתירותי אכלי ירקא בעניותי משוס
 דגריר בעתירותי משום דאמינא כיכא דעייל ירקא ליעול בשרא וטורי. ופירש״י משום
 מריר ליבא ומאכילו לחם הרבה ואין לו עכ״ל . וקשה רלסירושו ה״ל לרב תסדא לומר
 בר- בי רב עני לא ליכול כף . ועוד מהו דאר״ח בעתירותי לא אכלי ירקא דאמינא היכא,
 רליעל ירקא ליעל בשרא וטורי, הא כיון דירקא «־יר ליבא א״כ אדרבה ליכול ירקא ט
 היכא דליגרר לבא ויאכל הרבה בשר ודגים. לכך נלע״ד לפרש דהנה לאדה״ר לא כוחר
 מ!ר לאכול רק ירק עשב ופרי העץ. ולנח הותר לאכול בשר. דכתיב בבראשית הנה נתתי
 לכם את כל עשב ט׳ ואת כל העץ כף לכס יהי׳ לאכלה. ובנח כתיב כל רמש אשר הוא.
 >זי כירק עשב נתתי לכס את כל וגף. והעעם הוא דאדה״ר מצא הכל מוכן בעולם/ וכל
 בעלי חי נבראו קודם לאדם. וא״כ מפני מה יהי׳ מושל ואדון עליהם ולאכול את בשרם . אבל
 גח כיון שהצילם מהמבול בתיבתו והאכילט והשקם כל ימי המבול. ולכן נעשה אדון ומושל
 .עליהם לעשות עמהם כבשלו. זהו לפי פשוטו. זעוי״ל דכל מה שברא הקב״ה לא בראו
 אלא לכבודו (אבות סם״א) ולכאורה איזה כבוד יש להקב״ה ממה שהאדם אוכל. אלא ע״כ
 דזהו כבודו שהאדם &ובל לכבוד בוראו לעבדו בנח האכילה. והנה עד נח לא היו שום מצות
 דנימא שיעבוד את ה׳ בכח האכילה לכן נא הותרו בבשר. דהא יוכל לחיות כמו שארי
 בע״ח מבלי אשר יאבד בעלי חיים. אבל נח שהוזהר בשבע מצות יתכן שיאכלו בשר ובזה
 יעברו את בוראם. וכמ״ש סוף בהמה לשחיטה פי׳ תכלית הבהמה לשחיטה שיאכלנה האדם
-לכבוד בוראו. אמנם זהו עבודה קשה שלא יאכל הארס בשר תאוה למלאות תאוותו אלא
 לעבודת בוראו. ולאו כל מוחא סביל דא. כי זו היא עבודה המורה יותר מתענית דכל
 ארם יכול להתענות אבל לא כל אדם יכול לאכול ובסרט בשר. כמ״ש עם הארץ אסור לאכול
 יבשר . דמה אנו רואים: רכל בהמה וחיה שמאכלס עשב השדה או שאר צומח אינם מזיקים

 וטורפים׳ אבל חיה האוכלת בשר יש לה ארס ששורף ודזרסת וטורפת כל הפוגע בה. כמ״כ •
 עם הארץ שאין בו דעת כיון שיאכל בשר יהי׳ כמו חיה רעה הדורכת וטורפת. וז״ש ריח בר
 ט רב לא ליכול ירקא כו׳ פי׳ התלמיד שאינו משכיל עדיין לא יאכל ירק דיסתעף מזה
 תאות אכילה יותר מכפי הצורך לו לקיום גופו. וכן אר״ח על עצמו אנא בעניותי כלומר
 בעת שהייתי עני בדעת לא אכלי ירקא משום דגריר שיימשך בי תאות אכילה שלא לכבוד
 הבורא. ובעתירותי כשנהייתי עשיר בדעת לא אכלי ירקא דאמינא היכא דעייל ירקא ליעול
 בשרא וטורי סי׳ במקום שיהי׳ •עליה להירק שאוכלנו לכבוד ה׳ ליעול בשרא וטורי, יהי׳
 עלייה לבעלי חי, שלא כל ארם זוכה לשתי שולחנות שיאכל בעל חי ושיהי׳ עלייה לבעל חי

 על ידו :•
 זא״ר חסדא בר בי רב דלית לי׳ משחא נימשי במיא דחריצי. ופירש״י מיא דחריצי
 הנקויס יחד וגדל עליהם ירקרוקית עבה ונוחה כשמן עכ״ל. פי׳ הדברים
 בר בי רב שאין בי חכמה בעצמו, דחכמה משולה לשמן כמ״ש ושמן על ראשך אל יחסר .
 חקנתי׳ שיחזור הרבה על לימודו וגירסתו שהס כמיס מקוים ואינם נובעים ואינן נמשכין
 וכשיחזור-הרבה על לימודו ימצא בה חכמה. כמ״ש עדות ה׳ נאמנה מחכימת פתי״וכמ״ש

 מעיקרא למיגמר והדר למיסבר, ממילא :
 וא״ר חסדא בר בי רב דזבין אומצא ליזבין אונקא דאית בי׳ תלתא מיני בשרא. ופירש״י
 אינקא צוואר תלתא מיני גשרא יטעום בו שלשה מיני מטעמים שמן וכחוש
 וגיד הצוואר, דלית לי׳ במס לקנות ג׳ מיני בשר. ובבשר הצוואר יש כל הג׳ טעמים .
 ופי׳ הדברים האי תלמיד שאינו יכול נברר בשכלו טעמי הדברים ששמע מרבותיו איזה
 דבר יש בוm.3 טעם ואיזה דבר יש בו מעם כחוש ואיזה דגר אין בו כלל בנותן טעם כמו
 הגידים תקנתי׳ ניזבין צוואר כלומר ילמור בגרון ובקול, דקול מעורר הכוונה, ויטעום

 בלימודו כל הג׳ טעמים :
 ואר״ח בר ני רב הבין טתונא ליזביןמדנהר אבא וניחוורה כל תלחץ יומין דמפטיא לי׳
 תריסר ירחי בתא ואנא ערבא . מאי כיתיניתא כיתא נהה ראויה להושיב בעליה
 בכת נאה. ע׳׳כ, פי׳ הדברים נהר אבא הוא נהר המושך ממקור טוב. ולכך נקרא נהר אבא
 משום בהפשחן שם יכה, כלומר שיהיו לבושיו מחשבותיו ודבורו ומלותיו ישכל טוב ממקור

 טוב
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 זזוב כלומר שילמור מרנ ראוי והגון, ולחזור על לימודו לגררו וללבגו גכצ תלתין יומין
 ־ויהיו מדותיו ולבושי נפשו טובים ונאים כל ימות השנה ויהי, ראוי לישב בין ת״ת. ולפיכך

 אמר ואנא ערבא. שע״ז יכול להיות ריח ערב בדבר :
 ואר״ח בר בי רב לא ליתב אציפתא חדתא דמכליא מאני׳. שיי לא ילך למקום ישיבה חדשה
 שמא יש שם קוצים שיקלקלו לבושי נפשו, ועוד דבמקום שאין מכירין אותו ימשה
 מה שלבו חפץ, ובמקום שמכירין אותו יבוש מלעשות דבר מגונה ובושת פנים לגן מת :
 א״ל m לבנתי׳ תיהוו צניען באפי גוברייכו לא תיכלון נהמא באפי גוברייכו כו׳, פי׳
 הדברים בנתי׳ קרי להו לתלמידיו העניים המקבלים הנצרכים לבריות. ומחמת
 שהם מקבלים קרי להו בשם בנות. חכר הוא משפיע ונקבה מקבל. ואמר להו בדרך עצה
 סובה שיתנהגו באופן שלא ימאסו בעיני הבע״ב המחזיקים אותם. וקרי להו גוברייהו. וז״ש
 לא תיכנון נהמא באפי גוברייכו דתניא אין שותין מים בפני רבים (בכורות דף מ״דע״ב)
 ופירש״י דרך ת״ח להיות צנוע באכילה ובשתייה ובתוס׳ שם ד״ה ואין שותין כתבו וזיל
 ובהלכות דרך ארן אמרינן דברבים הופך פניו לצד אחר וישתה מים עכיל. והובאו דבריהם
 באו״ח סי׳ ק״ע במ״א שם סק״ז. וכל פרטי המאמר הזה סובב על זה הענין שלא ימאסו
 ויתזלזלו בעיני המחזיקים אותם על שולחנם. ומ״ש נקיש מרגניתא בחרא ידא וכורא בחד
 ידי׳ מרגניתא אחוי להו וכורא לא אחוי להו עד דמיצטערן והדר אחזי להו. עיין סירש״י.
 וכוונת הדברים כרסירשתישא״ל להתלמידיס העניים דליהוו ידעי דבע״ב המחזיקים אותם
 אם הם הדיוטים מגמתם ותשוקתם להתחבר עם הת״ח ולהיות לבשר אחד עמהם ומתחלה
 מבקשים מהת״ח דברי תורה וזהו נקיט מרגניתא בחרא ירי׳, דהתורה נקראת ע״ש דדים
 וכמ״ש דדיה ירווך בכל עת. ורוצים להתאחד מם הת״ח וז״ש וכורא בחרא ידי/ מרגניתא אחו*
 להו כו׳ ר״ל דברי תורה תשפיעו להם אבל לא תתאחדו ממהם ער שתראו שבאמת רוצים
 להתאבק בעפר רגליכם וללמוד מדרכיכם. ראל״כ הא אמרינן כסנהדרין (דף נ״ב) למה ת״ת
 דומה בפני מם האתבתחלה דומה לקיתון של זהב סיפר עמו דומה לקיתון של כסף נהנה
-ממנו רומה לקיתון של חרם כיון שנשבר שוב אין לו תקנה, וכשתראו שבאמת רוצים להתדבק

 עמכם וללמוד ממשיכם אז תמאחדו עמהם:

 חבית פרק כב.

 מג [דף קמ״ה ע״ב] יתיב ר״חבראבא ור׳ אסי קמי דר׳ יוחנן ויתיב ר״י וקא מנמנם
 א״ל ר״ח כ״א לר-א מפני מה עופות שבבבל שמנים א״ל כלך
 למדבר עזה ואראך שמנים מהם. מפני מה מועדים שבבל שמחים מפני שהם עניים. מפני
 מה ת״ח שבבבל מצויינים לפי שאינן בני תורה. איתער בהו ריי א״ל דרדקי לא כך אמרתי
 לכם אמור לחכמה אחותי את אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה אמרהו ואם לאו
 6ל תאמרהו כוי. ולכאורה משמע שעסקו בדברי שיחה בעלמא. וקשה הא ישבו לפני ר״י
 ובודאי עסקו בתורה והיאך פסקו מדברי תורה כשנמנמנם ר״י ועסקו בדברי שיחה. והא
 &מרינן בחגיגה (דף י״ב) כל הפוסק מדת ועוסק בדברי שיחה מאטלין אותו גחלי רתמים
 >ר. ועור אמאי א״ל ר״י מקרא אמור לחכמה אחותי את כו׳ דקאי טל ר״ת. ולמאי אמר
 להם המשל מאיסור אחותו ולא אמר להם משל להיתר מביעתא בכותחא או שאר היתר ברור.
 ׳משמע שריא אמרלאיסורא או לחומרא, ובדבריו אין משמעות מזה כלל. ונלע״ד דהנהאימא
 .בכתובות (דף ק״י וקי״א) כל השבחים במי שדר בא״י וההיסוך במי שאינו דר בא״יע״ש.
 לבך שאל ר״ח ב״א מר״א מפני מה מצינו להיפוך מזה דא דרבה מופות שבבבל שמנים. ר״ל
 ׳מופומ משל הוא על הנודדים ללחם איה, ומ״מ הם שמחים בחלקם ושמנים. ואמריק למיל
 >ק<כ״ה) אחהו עשיר כל שיש לו נחת רוח בעשרו ובאבות תנן אחהו משיר השמח בחלקו.
 וסי׳ עשיר ביארתי לעיל דקאי על עשיר בדעת. א״כ כיון דחזינןדגם העניים שבבבל שמבקשים
 מזונותיהם כעוף השמים מ״מ שמחים בחלקם ויש להם נחת רוח עד שמתהזיס שמנים א״כ
 ירק הם בעלי דעה. ע״ז אמר לו כלך למדבר עזה ואראך שמנים מהם. ואע״ם שבמדבר הוא
 ־אח לא זרועה ולא ימצאו העופות מזונותיהם שם כי אם בקושי גדול ובצמצום מ״מ הם
 שמנים והוא מחמת שבמדבר הם חםשיים ואינם מתייראים מהציידים ומעופות הסורפים!
 מזו כן האנשים שבח״ל כיון רכל הדר בח״ל דומה כמי שאין לו אלוק (כתובות שם) ואץ-
-ירתתו בפניהם כמו בא״י לכך הם שמחים ושמנים. ושאלהו עוד מפני מה מועדות שבבבל

 שמחים
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 שמחים, א״כ מקיימים מצות י״מ בשמחה משא״כ נא״/ א״ל מפני שסם עניים ר״ל עניימ
 גדעת. ואינם יודעים מאי דכתיב והשבתי כל משושה חגה כו, וכל מועדה. ושאל עוד מפני
 מה ת״ח שבבבל מצויינים בבגדיהם כלומר בלבושי הנפש שלהם כמדותיסם שיש להם מדומ
 סוכות יותר מבני א״י. א״ל מפני שאינן בני תורה. ואיתא בסוכה (דף נ״ב) כל הגדול
 נלחבירו יצרו גדול הימנו. וכששמע ר, יוחנן שמקפץ ומזלזל כך את בני בבל חס על כבודם
 וא״ל אמור לחכמה אחותי את אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך אמרסו כוי.
 כלומר דהנה אחותך אע״פ שמצר הדין וע״פ העבע אתם צריך לאהוב אותה מ״מ אסור׳
 אפי׳ להתייחד עמה וכ״ש לישא אותה. כמ״כ אם יודע אתה באחיך בני עמך שהם עמי
 הארז ואין בהם יראת שמים ואסור לך היחור וההתקרבות עמהם הרחק מהם ואם לאו
 אל תתרחק מהם, וא״כ אמאי תרחיק כ״כ ותקעין את בני בבל. אלא מפני מה עופות שבבבל
 שמנים מפני שלא גלו. דהעגייס לא גלו כמ״ש ומדלת הארן השאיר נבוזראדן וגו/ וכי תימא
 מאי איכפת להו לעניים אם הם גולים ממקומם. הא גם במקומם סובלים דחקות ועוני ע״ז
 הביא הכתוב שנאמר על ההרים ט׳ מעוף השמים כו׳ נדדו הלכו. אלמא דגם בעופות
 שמזונותיהם אינן במקום יישובם דוקא אלא מעופפים ומבקשים אוכל למו מ״ע שייך בהם
 נדנוד וגלות. והביא להם גם הכתוב שאנן מואב כו׳ ובגולה לא הלך ע״כ עמד טעמו בו

. אלמא דמי שלא הלך בנולה הוא מחוכם ביותר, וז״ש ר״י אית לי רב בבבל :  וגו,
 .א״ר יעקב א״ר יוחנן כולם חזרו חון מקולייס האיססנין דאמר רב הני מדרי דבבל מהדרי
 מיא לעין עימם והאי כיון דלא שריר שדרי, לא מצי סליק. ופירש״י מדרונות
 שבבבל מחזירים מים הנשפכים בהם לעין עיטם שהוא מקום גבוה שבא״י שאותו ממין
 מביא מים לבית טבילת כה״ג ביוה״כ כר ומביאים ומחזירים המים דרך סילונות וסולמות
 שיש בפרת. והדגים חזרו דרך אומן סולמות והאי קוליים האיספנין כיון רלא שריר שדרי׳
 אין קשה שדרה שלו לא מצי סליק עכ״ל, פי׳ הדברים נלע״ר רס״ל לר״י כרב יהודה דאמר
 בכתובות (רף קי״א) כל הדר בבבל כאילו דר בא״י רכמו דאוירא דא״י מחכים דתורתם מולה
 ג״כ למרום כמו בא״י וממשכת עליהם חכמה מלמעלה מצד שמתפללים בכוונה עצומה ועולה
 תפלתם ער מקום המקדש כמ״ש במלכים א׳ ח׳ ושבו אליך בכל לבבם כוי בארץ אויביהם כף
 •והתפללו אליך דרך ארצם כר והבית אשר בנית לשמך ושמעת השמים מכון שבתך וגר. וזיש
 רש״י דרך סולמות שבפרס, דסולם בגימט׳ קול ויש סולם בוא״ו וסלם בלא ואיו וכן קול יש
 בוא״ו ויש בלא וא״ו. כמ״ש הקל קול יעקב. ועיין בסידור האר״י דקל בלא וא״ו הוא קול
 התפלה שעולה למעלה וזהו סלם בלא זא״ו. וקול בוא״ו הוא קול התורה שנמשך מלמעלה
 למעה והוא סולם בוא״ו. לכך בל הדר בבבל כאילו דר בא״י שהדגים כלומר הת״ח השמים
 בים חכמת התורה חוזרים דרך אותו הסולם בתפלתם עד מקום המקדש לשמים מכון שבתו
 יית׳ ומשם נמשכת להם חכמת התורה. אבל קולייס האיספנין המשל הוא להדרים בח״ל שלא
 :בבבל אין שדרתם קשה כלומר אין תפלתם עולה יפה . דיי׳ח ברכות התפלה הם כנגד י״מ

 חוליות השדרה. ומשום הכי אין המורה נמשכת להם כבא״י:

 עואל פרק כג.

 ״קו [דף קע״מ ע״ב] ואר״י אמר רב בשעה שירד נבוכדנצר לגיהנס רעשו כל יורדי גיהנם
 ואמרו שמא למשול עליהם הוא בא טי. סי׳ הדברים גיל
 ידאשמעינן שלהיות תחת ממשלת אדם רשע ומתגאה כמו נבוכדנצר רע ומר יותר מיסורי

 גיהנם. שהרי גם יורדי גיהנם רעשו שמא בא נבוכרנצר למשול עליהם :
 קט [דף קנ״א מיב] תניא ר״א הקסר אומר לעולם יבקש אדם על מרה זו שאם הוא לא
 בא בא בנו ואם בנו לא בא בא בן בנו שנאמר כי בגלל הדבר
 הזם ומנא דבי ריי גלגל הוא שחוזר בעולם כר. ולכאורה קשה דמקרא משמע דהכרח הוא
 שהגלגל חוזר בעולם כדתגא דבי ר״י א״כ מאי יועיל בקשת רחמים על מדם זו. ונ״ל לפרש
 עיר שראיתי בספר א׳ מפרש הכתוב הנ״ל במאי דאיםא בחולין (דף ז׳ ע״ב) שאמר ר׳ פנחש
 בן יאיר ישראל קדושים הן יש מי שיש לו ואינו רוצה ויש רוצה וחין לו. וכתבו שם בתומי
 ואפ״ה איקרו קדושים שמזמין את חבירו לאכול אצלו מפני הבושת עכ״ל. נמצא דמי שין
 לו נותן רק שלא ברצי[. ומי שאין לו רוצה ליתן רק דאין לו הרי דלזה המעשה ולזה הרצמ
 טדו. אבל הקב״ה רונה שיהי' המעשה עם הרצון באחד לכן מוכרחים שניהם לירד בגלגול

 ולהתהפך



 <פשר׳ - שבתיפיכג אגח־ןא
 ולהתהפך שיהי׳ העשיר עני כדי שיהי׳ לו רצון ליהן והמעשה שבגלגול הראשון מצטרף לרצון,
 זה. והעני יהי׳ עשיר ויעשה צדקה בלי רצון ויצורף לו הרצון שבגלגול הראשון. ורש הכתוב-
 נתון תק לו ואל ירע לבבך בתתך לו. סי׳ שתתן ברצון, דאל״כ כי בגלל הדבר הזה ותנא
 דבי ר״י גלגל הוא שחוזר בעולם, כלומר שתה״׳ מוכרח להתגלגל ולהיות עני, ובזה ניחא מ״ש
 כאן לעולם יבקש אדם רחמים על מדה זו. כלומר שיהי׳ לו מדה טובה זו שיחן ברצון.
 ואם כבר בא בימים והרבה עשה צדקה שלא ברצון רק מפני הבושה יבקש רחמים לכה״פ
 שאם הוא לא בא בא בנו. שבנו יהי׳ עני ויהי׳ לו הרצון וברא מזכה אנא ולא יצטרך הוא
 לרדת בגלגול, ואס יזכה עוד ולא בא בנו בא בן בנו. שב בנו יהי׳ עני וישלים חסרון הרצון,

 וכמו שאמר אבישי לדוד בר ברך קורא ליזבין ואת לא תצטער(סנהדרין דף צ״ה) :
 קיא עד אשר לא תחשך השמש והאור זו פדחת והחוטם והירח זו נשמה והכוכבים אלו
 הלסתות כוי. לענ״ד חשבו בזה מדרגות מדרגות. הצדיקים ובינונים ומחזיקי התורה
 ובעלי תשובה. וזהו עד אשר לא תחשך השמש והאור זו פדחת והחוטם. זהו המשל לצדיקים
 הנקראים פני הדור ובעל החוטם. ואביהם אמר אם חננך ה׳ בחכמה יפוצו מעיינותיך חוצה
 ואל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידך שמא יגיעו ימים אשר לא חוכל להופיע חכמתך גם.
 אס תחפז. והירח זו נשמה זהו משל לבינונים דכמו הירח פעם מליאה ושלימה ופעם פגומה
 וחסרה, כך הנשמה אצל האדם הבינוני פעם הוא בעלייה מלא צדקה ועבודת ה׳ ופעם הוא
 בירידה ונופל ממדרגתו. ור״ל שישתדל לקום מנפילתו ולהאיר אח החושך טרם שמהשך.הנשמה
 ויפול ח״ו לגמרי. והכוכבים אלו הלסתות זהו משל למצדיקי הרבים שעליהם נאמר ומצדיקי
 הרבים ככוכבים וגו׳, דהמשיל הלכתות שהם הלחיים לכוכבים משום רכמו הכוכבים ניתנו
 לעזר להירח באורם. כך הלחיים שבהם קבועים השיניים שבהס לועס האדם המאכל שאוכל
 הרי שהם העוזרים להחזיק הנשמה בתוך הגוף. והנמשל הוא מחזיקי ידי לומדי חורה
 ומצדיקי הרבים. ושבו העבים אחר הגשם זו מאור עיניו של אדם שהולך אחר בכיה• משל
 הוא לבעלי תשובה. דפי׳ שהולך אחר הבכיה ט״כ צ״ל שהולך לסי הבטה. דלפירש״י שסי/־
 משטות עינים יבוא ויכסה המאור אחר שירבה בבטה ממותו מחמת תשות כחו וצרות רבות
 עליו עטל. לא יתכן לפירושו מהו המשל מושבו העבים אחר הגשם, הא אחר הגשם שטס
 העבים מלכסות אור השמש ונמצא מאיר השמש בתקפו והנמשל הוא שנתכסה מאור־
 העינים ונחשך. אלא דלפירש״י צריך לדחוק ולפרש ושבו העבים אחר הגשם כלומר שישובו טור
 הפעם אחר הגשם להחשיך השמש וזהו דוחק, •אלא מחוורתא כדפירשתי זד׳ל אחר שיבכה.
 האדם על ימיו ושנותיו שאבדו בתהו ולא ראה אור האמת. לפי בכיה זו תשוב הנשמה להאיר
 מ היינו אם תהי׳ בכיה זו תשובה מאהבה יהיו זדונות נעשו לו כזכיות ויאיר עליו אור פני
 ה׳'בתוקף עוז כדאמריינן במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים עומדים. (ברטת
 לף ל״ד וסנהדרין דף צ׳׳ט) ואם תהי׳ הבטה והתשובה מיראה זדונות נעשו לו כשגגות
 וגדולה תשובה כזו שמגעת ער כםא הכבוד מקום מחצב הנשמה. והמשיל לשיבת .העביס
 אחר הגשם. דהתועלת מפיזור העבים וזריחת השמש אחר הגשם היא בכפלים כמ״ש שמשא
 לבתר מטרא כתרי מטרי (תענית דף ג׳). כך האור שאחר התשובה הוא כסלים כאור הקודם
 שלפני החושך והגשם שוטף מים הזידוניס אם •י ישוב מאהבה. והיינו דאמר שמואל בסמוך
 האי דמעתא עד מ׳ שנין הדרא מכאן ואילך לא הדרא. כלומר אם ישוב אל ה׳ ויבכה על
 איבוד ימיו מרס עברו רוני שנותיו כשהוא עדיין בכחו ובתאוותיו אז היא תשובה מאהבה
 וזדונות נעשו לו כזכיות. ורש' הדרא, שישונו כל מעשיו לה׳ ולקדושת נשמתו, אבל לאחר
 מ׳ שנין כשעברו רוב שנותיו ומרגיש ימי הזקנה ותלישות כח אז התשובה היא רק מיראה.
 וזדונות נעשו לו רק כשגגות ולא הדרי המעשים הקודמים לקדושה, עד שיעשה עוד תשובה

 עודפת עלי השגגות:
 וא״ר כתמן האי כוחלא עד -ארבעין שנין מרווח מכאן ואילך אפי׳ מליא כאביסנא דגרדאי
 . , אוקומי מיקם ארווחי לא מרווח. פי׳ הדברים לא זו׳ אף זו א״ר נחמן לא מיבעיא
 בעלי תשעה. על עטרות שעברו כנ״ל׳-אלא •אפי׳ האי כוחלא שטחלין את העיניס ליפוחם
 ולהגדילה2נחוד כשיוציאו הדמעות את הליחה הרעה ע״י אבן הכחול. והנמשל הוא על הלומד
 ?!ודה ומשתל־ל ליפות מעשיו ולגרש. הרע מקרבו , עד־ארבעין שנין מרווח. דעד ארבעין
 שנין קקים אינש אדעתא דרבי׳ והלומד ילד למה הוא •דומה לדיו כתובה על נייר חדש,
 (אותיות מחטמות^חהו ארווחי מרווח: וכן במעשים טובים כתיב אשרי איש ירא את ה׳'
 ולרשו ז״ל אשרי ירא את ה׳ כשהוא איש. אבל לאחר ארבעין שנין אפי׳ מליא כאביסניז

 דגרדאי
i 



 פשר שבת פ״כג אגדתא עג
 לגח־אי. פי׳ כובד של גרדיים. כלומר אשי׳ ישתדל ויכביד ע״ע הרבה אוקומי מוקיס אחותי

 לא מרווח :
, חניגא שכיבא לי׳ ברתי׳ לא הזה קא בכי עילוי׳ אמרה לי׳ דביתהו תרנגולתא אפיקת  ר
 מביתך א״ל תרתי תכלא ועוירא. סבר לה כי הא דאד׳י משום ריב״ק שש דמעות
 הן ג׳ יפות וג׳ רעות של עשן ושל בכי ושל ביה״כ רעות של סס ושל שחוק ושל פירומ
 יפות . הנה מדנקט הגמרא סבר לה כי הא דאר״י כו׳ משמע דמעיקרא לא אמרען הכי.
 והוא דלעיל אמרינן דכל בכיה טובה היא. ור״ל הן כששב האדם מחמת זכרונו בעצמו והן
 כששב מחמת יסורין שבאו עליו. ואפי׳ תשובה מיראה מגעת עד כה״כ לכה״פ. אבל ר׳ חנינא
 מדלא בכה על ברתי׳ ש״מ דלא ס׳׳ל כך . אלא סבר לה כי הא דאר״י משוס ריב״ק שש
 דמעות הן. ג׳ יפות וג׳ רעות• שלססע״י כחול המשימין בעינים כלומר הדמעות שמוריד
 להשיג אור האמת. ושל שחוק פי׳ תענוג כלומר הדמעות שמוריד מחמת שמתענג מאד על
 ה׳. ושל פיחת פירש״י כגון ריח חרדל.כלומר דבר חריף והמשל הוא לדברי מוסר שבתורה.
 אלו הן יפות. של עשן פי׳ המעלה עשן באשו וכועס ומחמת הכעס זולגים עיניו דמעות .
 ושל בכי כלומר שבוכה מפני הצרות שעברו עליו. והוא כמו האב המכה את בנו ובנו בוכה
 מחמס הכאב ולא על העבירה שעבר ועל רוע מעללו, הלא יכעוס עוד אביו עליו לומר הלא
 טוב לך לבטת על זדון לבך ולא תוסר עוד. ושל ביה״כ פירש׳יי מתוך יסורין. ור״ל הנפנה
p מתאוותיו מחמת יסורין שאינן מניחין אותו להשיג עוד תאוותיו. ובוכה עוד ע״ז. אלו 
 רעות. ולכך לא בכה ר׳ חנינא על גרתי׳* כלומר על הצרה ההיא שבאה עליו אלא שרצה
 להבל היסורין מאהבה ולשוב אל ה׳ מאהבה. ולכן אמר לדביתהו תרתי תיכלא •ועוירא .
 כלומר הצרה עוד לא תשוב ומה אועיל לשלא אראה אור האמת* מוטב לשוב אל ה׳ מאהבה :
 [דףקנ״ב]א״ל קיסר לר׳ יהושע בן חנניא מ״ט לא אתית לבי אביק א״ל טור תלג סחרנוהי
 גלידי כלבוהי לא נבחין טחנוהי לא טחנין ט׳. וסירש״י כלומר ראשי לבן כשלג ושסמי
 וזקני הלבינו קולי אינו נשמע השינים אינן טוחנות עכ״ל . וקשה לכאורה הא לא למשתה
 וסעודה נקרא שיועילו אלו התירוצים. הא שם הלך לויכוח עס המינים לפני המלך. והא דברי
 חכמים בנחת נשמעין, והי׳ יכול לבוא במרכבה רתומה ולדבר דבריו בנחת . לכך נ׳׳ל רכך
 א״ל אל תדמה שהמינים יבקשו את האמת. ואך ישמעו דבר נכון מלתא בטעמא יודו על
 האמת. לא כן הדבר אלא אם מתוכחיס עס איש החזק בכחו ובלשונו ועונה דבריו בקול
 ובסברות רבות קבל עם, וטבע הנער בשנים לבל ימוש מדבריו הנכוחים וסברותיו הישרות
 וישתדל לנצח את המתוכח עמו המקשיב על דבר שמר ולהכניעו תחתיו אז הם יראים מאיש
 נזה. לא כן אנכי עמדי, ט זקן אני ואיני עוד בעל נצחון רק אדבר דברי אמת ולא אוסיף.
 וגם סמרגוהי.*לידי כלומר גם חטח ותלמידיי הם זקנים ולא ייראו מהס המינים שיעמדו
 לימיני לנצחם..'וגם קולי אינו נשמע לפני המון העם, וקשה עלי להרבות בדברים והסבר
 עד שיבינו גם ההמון. ממילא יאמרו המינים שנצחוני ויאמתו הבליהם בעיני ההמון, לכך

 מוטב שלא אלך כלל להתוכח עמס :
בי רב אמח אדלא אבידנא בחישנא. ופירש״, מרוב זקנה אני הולך שחוח ומתנועע  ו
 ונראה כמי שמבקש דבר הנאבד לו עכ״ל. ור״ל שהמינים יאמרו דכיון שאני זקן
 ואין ני עוד. חאוה לדברי עוה״ז לכך אני מבקש אמונת עוה״ב. לא כן הנערים אם ילט
 בדרכי המינים לכפור באלקים חיים ובהשגחה פרטיית אז ימצאו לתענוגי עוה״ז נכונים

 לפניהם. וא״כ בגלל האמונה אובדים כל שרירות לבם^ןענוגי הבלי העולם :
 .. תניא ר׳ יוסי בן קיסמא אומר טב תרי מתלת •• סי׳ עובה •אמונה הלמודה בשנים, כלומר
 הרבי עם התלמיד. יומר משלשה כלומר מהאמונה הנטועה בלב שלישי שהוא השומע
 הויכוח, דכמו הרגל השלישי שהיא משענת הזקן תם גם היא לו לעזר מעט, מ״מ העזר הוא
 רס בעוד המשענת בידו ואך יקשו מידו את המש$ת הלא יסול לאח. לא כן בהיותו הולך
 ענ שתי רגליו לבד ילך בתום בטח ולא ימעדו קרסוליו. כך אס התלמיד מקבל האמונה
̂ה מהמנצח, ימצאו כאלה אשר יאבידו  .מרבו ילך בטח בתום. וביושר. אולם המקבל אמו
 אותה האמונה מלבו: ווי לה לחדא דאזלא ולא אתיא מאי היא א״ר חסדא ינקותא• סי׳ אס
 ינמעו האמונה באדם בהיותו נער אז תהי׳ תקועה בלבו כיתד במקום נאמן. אולם אס
 יתחיל לטעת האמונה בלבו אך בהיותו זקן קל מהר תחלוף האמונה מלבו. וזהו המשל של
 רב דימי דאמר. ינקותא כלילא דווררא. סי׳ &טרה הימבת היטב על הראש ונותנת ריח
 טוב לכל. סיבותא כלילא דחילפי פי׳ אבל האמונה הנאועה רק לעת זקנה היא כנזר של

 יוד קוצים



 קוצים שעוקץ את ראשו וישליכו מעל ראשו:
 תנא משמי׳ דר״מ דוק בככי ותשכח בנגרי שנאמר ונשבעה לחם ונהי׳ שובים וגף. ר״ל
 הבן היטב הסברות של הדבר שלמדת ותמצא ברגליך כלומר שתעמוד בחוזק ולאינצחך
 שום איש ולא יפריעך שוס דבר מאמונתך. שנאמר ונשבעה לחם וגף לחם הוא תורהמרע
 לכו לחמו בלחמי. וכשנהי׳ שבעים בתורה נהי׳ טובים. ומסיים הקרא ורעה לא ראינו
 כלומר אימתי ורעה לא ראינו אם הוא מינקוחא בימי הנעורים ולא טעמו עוד עעם חעא

 ולא שום דיעה כוזבת . אבל בלא״ה נצרך לתשובה :
 א״ל שמואל לרב יהודה שיננא שרי שקייך ועייל לחמא כוי. פי׳ הסר ממך מדת הנצחון
 שהיא בםוקיס כמ״ש נצח והוד תרין שוקין. ולמוד תורה באמונה ובקבלה מרבותיך .
 עד ארבעין שנין מיכלא מעלי מכאן ואילך מישסא מעלי. פי׳ כיון דלא קאים אינש אדעתא
 דרבי׳ עד מ׳ שנין לכך עד מ׳ שנין טוב הלחם של תורה שהיא הגירםא והיא כמו הלחם
 המזון לקיום הגוף. ואחר מ׳ שנין כדקאי אדעתי׳ דרבי׳ מישתא מעלי פי׳ יסבור היטב
 טעמי הלימוד והבן בחכמת החורה כמו היין העשוי לפקח ולהחכים כמ״ש חמרא וריחני
 סקחין. ולענין אמונה ג״כ עד חצי שנותיו צריך להיות אמונה פשוטה בלי טעם ודעת רק
 כמו הלחם השייך לכל אדם כקטן כגדול. ולאחר מ׳ שנין כשתהיי האמונה מושרשת בלבו
 וימלא כריסו בתורה הנגלית שהיא למס, ויעברו ימי החמימות שהוא עד מ׳ שיי! אז יוכצ

 לחקור אלקות בחקירה ע״פ טעם ודעת להשיג תכלית הידיעה שלא נדע .
 א״ל האי גוזא לר׳ יהושע בן קרחא מהכא לקרחינא כמה הוה א״ל כמהכא לגוזינא. ופירש״י
 שא״ל כמה מהלך יש מכאן טד הקרח להקניטו על קרחתו נתכוין. וא״ל כמהכא
 לגוזינא. כמה שמכאן עד הסריס עכ״ל. ולכאורה סס מילי דהדיוטי לגמרי ולאו אורח ארעא
 כלל שיביישו כל אחד את חבירו במום שבגופו. הא יאמר לו לך אל האומן שעשאני ואמור
י  לו כמה מכוער כלי זה שעשית. כדאיתא בתענית (דף כ׳ ע״א) במעשה דראב״ש שנזדמן צ
 אדם אחד שהי׳ מכוער ביותר כוי נכנס ראב״ש לביהמ״ד ודרש לעולם יהא אדם רך כקנס
ה ו  ולא יהא קשה כארז. לכך נ״ל לפרש דה״ק האי גוזא לריב״ק מסבא לקרחינא כמה ה
 כלומר ראה החילוק ביני לבינך שאתה נמרטו שערות ראשך מרוב תאוות. ועוד דשמרות
 רומזות על מדות הרחמים כמ״ש ושער רישי׳ כעמר נקי, וניכר שאין בך מדת רחמנות
pno כמוני, וא״ל ריב״ק כמהכא לגוזינא. כלומר אדרבה ראה החילוק ביני לבינך שאתה 
 וגע״כ אינך בעל תאוה. ואני איני סרים ומ״מ אינני בעל תאוה . ועוד שאתה סריס ואיי
 בך מדת הרחמנות כלל. דכל מי שלא הוליד אין בו רחמנות על בני זולתו. כדאמררשבע
P*p בבכורות (דף כ״ד ע״א) רכל שלא ילדה לא מרחמא וכ״פ בטוש״ע יו״ד סי׳ שמ״ז 

 וכדכתב שם כש״ך םק״ט ע״ש:
ל מינא. ברחא קרחא בארבע א״ל מקירא שליפא בתמניא. נלע״ר דה״ק לי׳ ברחא קרתא  אי
 טון דהקרח פסול לקרבן א״כ כשגונבים אותו וטובחים או מוכרים משלמים לעולם
 ארבע דהא אינו יכול להיות של הקדש דליפטר מתשלומי ד׳ וה׳ . ור״ל דאתה בעל מום
 ואינך ראוי להיות קרוש. א״ל מקירא שליפא בתמניא . כלומר הן עקור הן שלוף הוא בנגל
. אבל  מום ואינן ראויין שניהם להיות קדוש ומשלמים לעולם בעדם שמונה ארבע לכנ א׳
 הקרמ פעמים שהוא כשר לקרבן כגון שישלו מלאחוריו שסח שער המקיף מאוזן לאוזן כדתנן
 מטרות ס״ז מ״ב. ובהט ניחא דלא נקע בארבע זוזי. בתמניא זוזי, דאי כפירש״י ומההן״א

 ה״ל למימר בארבע זוזי כר :
 חזיי׳ דלא סייס מסאני׳ א״ל דעל סוס מלך דעל חמור גן חורין ודמנעלי ברנלוהי בר איש
 דלא הא ולא הא דחפיר וקטר מב מיני׳. סי׳ הדברים הת על סוס בקרית חוצות
׳. דעל חמור אם גם הילוכו הוא  והכל מפנים לפניו הדרך זהו מלך דהמלך פוק גדר כו
 לאמ לאע מ״מ לכהיפ אינו נושא משאו על שכמו אלא מניחו על החמור. הרי דהוא בן חורין
 ממשאו. ודמנעלי ברגלוהי נר אינש. דמי שיש לו מנעלים ברגליו הולך בץ הקוצים ובבצעי
 המים ואינו מתיירא שמא ינזק. דלא הא ולא הא כר דחסיר וקטר ואינו מתיירא מפני כל
 מצי גסותו ועמםו. ולבן מוב לו ממי שאין לו מנעלים ברגליו והולך יחף ומתיירא אפיי
 ייימ־ שאין ט רוח חיים. והנמשל הוא התכם הגדול אינו מתיירא להתווכח עם כל החמים
 קבל ע0. חכם מה נקרא בשם מלך ע״ש נצחונו כמ״ש מאן מלכירבק. ומי שאינו במדריגה
״מ מי עירו מחזיקים בידו ומשלמים בעדו כל המסים הוא בן חורין דהוא (יגג  ןוש« מ
 ומי שאינו גם במדריגה זו אבל לכה״ם יש לו מנעלים עושה מעשם בר אינש פשוט. נשרש

 לעולם



 >*ש! שבתפ׳כג אגדתא עד
 *מולם ימכור אדם כל מה שיש לו ויקנה מנעלים לרגליו(לפיל דף קכ״ט). דלא הא ולא הא
 סימנא הוא דאינו אדם קשוב כלל וצריך לו לירא מכל הבריות אפיי ממי שאין בו רות חיים
 לגמרי. עי? השיב לו שממך בודאי אין לי מה לירא דאין לך הדרת פנים זקן ולא יהדרו
 ״אותך בהידור המלכים. ואץ לך שמחת לב זו אשה ואין לך עזר כנגדך. דמי שיש לו אשה
 היא עוזרתו כחמור למשאו ועל ידה הוא בן חורין. כמ״ש דשומשמנא גברא כורסי בי תרתי
 רמו לה (יבמות דף קי״ח). ואין לך נחלת ה׳ בנים ואין לך מי שיעמוד לימינך. ברוך המהום
 שמנעו לאותו האיש מכולם ולא אירא ממך. וגם לך לברך את המקום ע״ז דעכשיו יש לי

 בית ומנעלים. דאס הי׳ לך אשה ובנים והיית צריך לפרנסם אז היית מחוסר כל:
 :א״ל קרחא מצויינא . כלומר הלא הקרחה היא סימן שמחמת רוב התאוות נעשית .
 והיא הביאך להיות בעירוס ובחוסר כל. א״ל עקירא שליפא תוכחה כלומר אצלך יש
 הוכחה דמצד סבע בריאותך היית בעל תאוה לולא רחמי ה׳ שעשה אותך סריס. ועוד אפשר
 לפרש תוכחה כפשוטו. ור״ל שהקב״ה ברוב טובו יסרך להיות עקר וסריס כדי למנעו

 מהתאוות. כמו שמונעים מהחולה המאכל העלול להזיקו:
וסוגרו דלתיס בשוק אלו נקביו של אדם בשפל קול הטחנה בשביל קורקבן שאינו טוחן . ; 

 כלומר שאינו יכול עוד להפנות מהפסולת ולברר ולהבחין בין טוב לרע. ויקום. לקול
 הצפור שאפי׳ צפור מנערתו משנתו. בלומר דכל חלומותיו ע״ש ובעל כנפים יגיד דבר
 מפחידים ומעוררים אותו משנתו. מצד שחושב רק בעת פקודתו כי מהרה יפקד מושבו
 .טה. רשחו כל בנות השיר שאפי׳ קול שירים ושרות דומות עליו כשיחה. כלומר דאין לו

 עוד התפעלות הלב והנפש :
 .קיב גם מגבוה ייראו שאפי׳ גבשושית קטנה דומה עליו כהרי הרים . ולכאורה
 מנ״ל למידרש שאפי, גבשושית קטנה, וי״ל מדכתיב גם מגבוה משמע
 :דבר שהוא גם גבוה מעט דומה לו כגבוה מעל גבוה . ונ״ל דהכי דריש הגמרא דער הנה
 דיבר קהלת מענין תועלת הנפש שהאדם לעת זקנתו חש כחו מלעשות עוד גדולות בנפשו.
 ועמה אומר קהלת לא זו בלבד שאין לו לזקנותו תועלת הנפש בגדולות אלא שגם יירא
 ,לילך בדרך הישר והמיצוע. דגם שם אי אפשר שלא יהי׳ גבשושית או אבנים קסנים. ולהזקן
-גדמים הגבשושית להרי הרים והאבטס הקטנים לאבני נגף וצורי מכשול. ור״ל דמלתמת
 ׳היצר עם איש הזקן אינה כמו המלחמה עם הרך בשנים. דהרך בשנים יחממו היצר בחמימות
 התאוות. והאדם מתגבר על יצרו באותה חמימות גופא. כמיש אם פגע בך מנוול זה משכהו
 לביהמ״ד אם אבן הוא נימוח כוי (סוכה דף נ״ב). פי׳ אם התאוה שמכניס היצה״ר בלבך
 היא אבן נגף דהיינו שהיא תאותהיתר רק למותרות והיא אבן נגף שמתאות היתר יביאך
 לידי תאות איסור כמ״ש בזוה״ק על פסוק ונפש כי תחטא. כי תווהא כוי ע״ש. בביהמ״ד
 יהי׳ ממוח ותסור התאוה ורה . ואס בחל הוא מתסוצז. כלומר ואם התאוה היא רעה
 •לגמח תאוות איסור שהיא בחל ההורג את הנפש. יתפוצן ויבוטל ע״י התורה. וזו הדרך
 אינו דרך המיצוע אלא דרך הנצחון והמלחמה הכבדה עם היצר בעוד דמי האדם מרותחים.
 אבל לעת זקנת האדם וכבר נתקררו דמיו . לא יעיל ט היצר חמימות תאוות אלא פחד
 ומצבות מלילך גם בדרך המיצוע. כמו מלכת לביהכ״נ ולביהמ״ד מדיחהו סן יבולע לו שם
 מאיזו דברים בטלים שישמע. ומסריעהו מללמוד תורה שבע״ס סן יתגאה בזה וסן יעקם

 הפשט. ובין כך וכך גודר בעדו אפי׳ הדרך המיצוע :
 •וינאץ השקד זו קליבוסת ויסתכל החגב אלו עגבות ותפר האביונה זו חמדה . כלומר ולא
 מוד אלא דאינו מניחו היצר לעשות שוס תועלת לטובת חבירו. הן להחזיה בעצמו
-ידי לומדי תורה או ידי המטים שהוא משל הקליבוסת שהוא הירך שהגוף נשען עליו. והן
 לילך להשתדל בדבר הנוגמ לטובת חבירו שהוא משל העגבות הנושאות את הגוף למחוז
 תפצו. והן אם חכם הוא ומונע השפעת חכמתו מהמקבלים . וזהו המשל לחמדת נשים .
 פי׳ נשים אלו המקבלים הרוצים בשפע חכמתו. הן כל אלה יפעל היצר עם האיש מקן .
 ודוקא אם הי׳ רפה ידם ממוחו. אבל תיח שהורגלו מנעוריהם לילך בדרך החיים והטוב.

 כל זמן שמזקינים חכמה נתוססת בהם :
ע כי הולך האדם אל בית עולמו א״ר יצחק מלמד שכל צדיק וצדיק נותנים לו מחר  ג
 לפי כטדו משל למלך שנכנס הוא ועבדו לעיר כשהם נכנסים כולם בשער אמד
 >מסים כשהם לנין כל אתר ואחד נותנים לו מדור לפי כבודו. נלע״ר דריי רחש הלשון אל
 בית עולמו. דלא כתיב אל בים העולם. ומרכתיב בית עולמו משמע שהולך אל ביתו שבנה

 בעולמו



 פשר שבת פ״בג אגו ז
 בעולמו. כלומר כסי שהתנהג גוה העולם . אע״פ שטלם נכנסין בשער אמד כלומר בשער-
 גיע כדפי׳ מהרש״א . מ״מ יש לכל א׳ וא׳ מדור לפי כבודו. ר״ל לפי לבושיו, מרש ר׳
 יוחנן הוה קרי למאני מכבדותא. פי׳ לפי ערך לבושי הנפש בעוה״ז שהם מרותיו מחשטתיו
 ודיבורו ומעשיו. והמשיל למלך ועבדיו הנכנסין למלון לצריך להיות לכ״א מדור לפי מס

 הכלים והלבושים שהביא אתו :
 וא״ר יצחק השה רמה למת כמחמ בבשר החי שנאמר אך בשרו עליו יכאב וגו׳. ולכאורה
 מנ״ל לדרוש מהאי קרא הקושי של הרמה שהיא כמחט בבשר החי . ונ״ל דה״ס
 דמדקאמר־אךבשרו עליו יכאב משמע דבשר של האדם יכאב על האדם הרי רהארם הוא
 דבר אחד והבשר הוא דבר בפ״ע . ע״כ צ׳יל דהאדם הוא הנפש שהיא עיקר האדם והבשר
 הוא הגוף. וקאמר אך בשרו עליו יכאב. שכאב הבשר יגיע אל הנפש. וזהו הרמה שמתהו?
 בבשר מרוב שומן שקיבץ על בשרו בריבוי התענוגים והתאוות. והיא כואבת לנפש מחמת
 שאינה יכולה להפרד מהבלי הגוף ומחשבות תאוותיו כידוע בענין השארת הנפש. והוא
 כמחט בבשר התי . כלומר שמבלבל את כחות הנפש וחכמחה כמו המחט בבשר החי
 שמבלבל את מחשבות הנפש וחכמתו. דהנפש מרגשת בכאב הגוף . כך גס במות האדם

 ׳מרגשת הנפש מהעדר שלימות הגוף שלכל לבושי הנפש הי׳ משכן בכלי הגוף :
 איד חסח* נפשו של אדם מתאבלת עליו כל ז׳ ימים שנאמר ונפשו מליו תאבל. פי׳ שהנפש
 י ׳מתאבלת על הגוף שהי׳ משכנו ועתה נחרב ונרקב ונעשה עפר רמה ותולעה כדפי׳
 מהרש״א . ור״ל שמחמת שעיקר לבושי הנפש הי׳ בלב שהם ז׳ מרות לp מתאבלת הנפש
 על כגוף ז׳ ימים. ח׳ ימים קשורה עדיין הנפש עם הגוף מעמ בדרך התעופפת למעלה.
 כנשר יעיר קנוי על גוזליו ירחף . כן הנפש תעיר קנה שהוא הגוף ומרחפת עליו ונוגעת
 ואינה נוגעת בו כמו י הנשר על גוזליו. והענין הוא ח׳ ימים יש עדיין איזו חמימות בלה
 שלא נקרש ׳ונתקרר עדיין הדם בלב. והוא ז׳ ימים: כמו שאנו רואים בחולי השחפת ״הין
 קריינק* שהחמימות מתחזקת עד ז׳ ימים. וכל זמן שיש שום תמימות הדם בלב יש להנסש
 עדיין־ איזו כמקשרות עם הגוף כנ-ל. דהנפש היא כח היולי שהיא כח ההרכבה של הד׳
 יסודות שהי׳ מורכב בהם ׳האדם-בחייו. ולכן כל זמן שיש עדת מעט יסוד האש בלט ולא
 צתמלקו כל היסודות מוכרח להיות שם כח ההיולי המרטבם. ומחמת •1ס-י0 בלב עדיין כח
 המחשבה מטע אם גם בלא סלרים ולא בפרטיות עכיניס רק בדרך. כצצ בכל מה שנתהוה

• ־ .  . ־ ־ מהרכבת היסודות. בזה העולם: י
 זי*ד,וא דשכיג בשבטתי׳ דר״י לא הוה לו׳ מכתמיו כל יומא הוה דבר ד׳י בי עשרה רתט
 ב־וכמי׳ כר אתמזי לי׳ במצעי׳:דד-י וא״ל תנוח דעתך שהנחת את דעתי . דבזה
 שמגרים המצממין בשבחיו של המת מניחים דעתו. כלומר שאינו חושב עוד בדעתו בשום
 ה&י״&מולס;״ דאפ״פ שכבר נתקרר כת האזניס ונתבטל חוש השמיעה מ״מ השמיעה שבלכ
 ״?עד דפר*הפר״ לא נתבטל מהלב ־היו שיש עדיין שום חמימות בלב.רהשארת הנפש מתקשר
 במקום שהיו קשורים בחייו מחשבותיו. וממממ שהחמימות בלב המת בתוך ז׳ ימים היא
 מ5ו« ודקה מאד לכן תוכל הנפש ביותר להתאחד עס אותה חמימות ולהשמיע בלב גם
 &ומם המרים שמדברים בביתו של המת . וכשמספרין שם מפעולות המת העוגות בחייו

 תתנחם הנפש ותשוב ׳למקורה הרוחני להתחבר עם רוחניות פעולות הטובות ההן:
 [ע״3]'איד אבהו בל מה שאומרים בפני המת יודע פד שיסתום המלל. ופניני בה רי׳ח וריש
 בר אבא חד אמר פד שיסחוס הגולל וגרא עד שיתעכל הבשר כוי. סי׳ הדברים דכאן
 מ״רי בידיעת •הדברים שאומרים בפני המת מד שלא נקבר. ור״ל שהמת מתקשר בדעתו וזוכר
 היבריס, לחד מיד מד־שיסםום הגולל: דאז מחמת הבל כקבר מבלבל את הבל הלב וכס
 >כ>?» .- ולח^מ׳׳ד עד שיתעכל הבשר . דכלזמן שלא נתעכל הבשר •יש-בכלב עריץ מענו
 החמא ?jsvrtfcH ומוכרחת הנפש שהיא כח -ההיולי של היסודות •להתחבר שם מעטכדסרישית
 ד אבל לאחד׳ ננמעכל משר ונתחלקו היסודות, נשאר יסוד -העפר בקבר. ושארי הג׳
 יסודות,עולות עס ההבל היוצא׳- מהקבר שהוא כנמ האד העולה מן הארן. ואז תתחבר
Wט ואם לחסד כפי מה:שפעלה" ־תג׳ יסודות ויגביהו עוף למעלה אם ד ב ש ל  ftft> *p ׳

־ -•־•׳* •׳־׳ - הנפש בהיסודות בחייו:־ ־ r - z 3 " ' " ־ ^  י
 {3. »י >י*ייד*איידאמוזעול נרד עדשימעכל הבשר -יליף לה מדכמיב את בפרו. עליו יכאב
*י^כל^מן שיש ׳להבשד קיום •יש למסש עמו שום.המקשרות וידיעה.. 1  '"':־ ^;־״
 ומ ד עד־ש״םתום הגולל יליף לה מדכתיב וישוב העפר על האת כשהי׳ וגו׳. ופירשיי גופו

 קרוי



 פשר שבתפ׳כג אניתא... עה
 *קרוי עפר ומששב על האת כשהי׳ מיד והרוח תשוב אל האלקים שאין בו רוח חיים עוד
 מטל. ולכאורה קשה בשלמא למיד מד שיסתום הגולל לא קשה מאי דריש לי׳ בקרא אך
 בשרו עליו יכאב וגו׳ די׳׳ל דדריש לי׳ כדר׳ יצחק קשה רמה למת כו׳ וסיסי׳ דקרא כדר״ח
 נפשו של אדם מתאבלת עליו כר. אלא למ״ד עד שיתעכל הבשר קשה הא כתיב וישוב המפר
 כר והרוח תשוב וגו׳. אלא ע״כ צ״ל דמפרש לי׳ לקרא כדפרישית וישוב העפר על האת
 לא קאי על כל הגוף אלא רק על יסוד העפר שבגופו• והוא כשמתעכל הבשר ומתחלקין היסודות
 וישוב יסוד העפר להתערב עם האת כמו שהי׳ קודם הבריאה אז והרוח תשוב סי׳ הרוח
 פס שארי ב׳ היסודות האש והמים צרורים בכנפי הרוח ישובו ויעלו בהרכבה רוחנית ביחד

 עם הנפש למעלה :
 ת״ר והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה תנה לו כאשר נתנה לך בטהרה אף אתה בסהרה
 משל למלך שחלק בגדי מלכות לעבדיו פקחים שבהם קפלום והניחום בקופסא
 טסשיס שבהם הלכו ועשו בהם מלאכה לימים ביקש המלך את כליו פקחים שבהם החזירום
 לו כשהם מגוהצים טפשים שבהם החזירום לו כשהם מלוכלכין שמח המלך לקראת פקחץ
 וכעס לקראת טסשים על הפקחים אמר ינתנו כלים לאוצר והם ילכו לבתיהם לשלום ועל
 הטסשים אמר כלים יתנו לכביסה והם יתחבשו בבית האסורים. אף הקב״ה על גופם של
 .צדיקים אומר יבא שלום ינוחו על משכבותם ועל נשמתם הוא אומר והיתס נפש אדוני
 לרורה בצרור החיים על גופן של רשעים הוא אומר אין שלום אמד ה׳ לרשעים ועל נשמתן
 הוא אומר ואת נפש אויביך יקלענה בחוך כף הקלע ע״כ. ולכאורה כל המאמר כאן גולו
 מקשה . א׳ המשל בעצמו אינו מובן אם חלק המלך בגדי מלכות ומסרן לעבדיו רק לפקדון
 שיניחום בקופסא, והטפשים עשו בהם מלאכה. א״כ אמאי קרי להו טסשנם הא רשעים הם
 ומורד במלכות דהא המלך צוה שיניחום בקופסא. ואס המלך חלק להם הבגדים ע״מ
 שיתלבשו בהם רק שלא לעשות בהם מלאכה א״כ אמאי הניחום הפקחים בקופסא. ב׳ אם
 הפקחים מיתוס בקופסא ולא השתמשו בהם כלל א״כ לא היו צריכים לגיהוץ וא׳׳כ אמאי
 אמר הפקחים החזירום לו כשהם מגוהצין הי׳ צריך לומר הפקחים החזירום לו כמו שנתנם
 להם. ג׳ המשל אינו דומה לנמשל דהא הנשמה ניתנה באדם בודאי לא על מנת שיניחה
 בקופסא ולא להשתמש בה כלל. ד׳ דבהמשל אמר על הטפשים כלים עתנו לכביסה, ופירש״י
 דהנמשל הוא לגיהנם לצורפה שם. ובגמ׳ אמרינן דהנמשל הוא ועל נשמתן הוא אומר ואת
 נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע. וידוע דכף הקלע הוא אינו דינה של גיהנם אלא דץ אחד
 שהוא קודם דינה של גיהנס כדכתיב בספרי יראים. ה׳ דהמשל כליס עתנו לכביסה אלמא
 דתיקון הוא שכובסיס ומלבנים את הכלים, ובנמשל הוא אומר בתוך כף הקלע. דאינו רק
 עונש ודן ואינו תיקון להנשמה כמו הגיהנם המצרף ומלבן את הנשמה מחלאתה וזוהמתה.
 לכך גלע״ד לפרש דהכי קאמר המשל למלך שחלק בגד מלכות לעבדיו. כלומר להתלבש נהם
 בעת שיוצאים לצבא ולעבודת המלך למען ידעו הכל שהם עבדי המלך . וכן עשו
 הפקחים שלא השתמשו בהם רק בשביל שיתראו עבדי המלך היינו בעת עבודתם עבודת
 המק* ואח״כ כשהיו צריכים לעשות מלאכת עצמם קסלום והניחום בקופסא. רק מפני
 שהמדים מתכווצים מעט בשעת הלבשתם לעבודת המלך ומחאבקיס באבק לכך השתדלו
 נכל«ת שיהיו מגוהצים. כמ״ש בכל עת יהיו בגדיך לבנים וגו׳. והטסשיס חשבו שהמלך
 נתן להם הבגדם לצורך עצמם ושכחו שיגיעו ימים אשר ידרוש המלך את הבגדים להניחם
 באוצר המלך והם משו בהם מלאכתם ולא עבודת המלך לבד. ומתוך כך כיווצו אותם
 וליכלטם . מד שכשדרשם המלך הוצרך המלך בעצמו לגהצם וללבנם. והנמשל הוא הנשמה
 המלובשת בשכל ומדות שבכלי הגוף. הצדיקים הבינו שלכן נתן להם הקב״ה שכל ומדות כדי
 שיעבדו בהם עבודת מורא ובתחבולות יעשו מלחמה כנגד יצרם ויכוסו ויהסכו את המרות
 שיהיו רק כסי חכמת התורה. ולק השתמשו באותן לבושי הנסש רק לעבודת המלך מה׳׳מ
 הקב״ה. ומלאכתם ועסקיהם וכל צרביהס של עצמם עשו בקרירות ולא בהתסעלות הנפש
 ותחבולות שונות. רק מצד שאדם אין צדיק באת וגו׳. ושגיאות מי יבין. ומי יאמר זכיתי
 לבי וגר. ויטל להיות שאפי׳ בעת עבודתם עבודת הבורא נתכווצה או נתאבקה מעט הנשמה
 בפניות עצמו וכדומה. לכך שבו בכל פת לה׳ בצום ובכי וגיהצו את לבושי הנפש. אבל
 הרשעים בסםשותם שעבר עליהם רוח שטות לחשוב שנתן להם הקב״ה שכל ומדות לעשות
 יגהם כל צרכי גופם 1תאוותיהםובזה נתכווצה הנשמה לגמרי וגם ליכלכו אותה בתאוות איםור,
 :ולא גיהצום שלא שבו אל ה׳ אפי׳ יום אחד לפני מיתתם. לכך צריכים לשני תיקונים .
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 פשר שבת פ־כג אגדתא
מ מככיייז שהוא להחליקם וליישרם מהקמעים שהם המחשבות ודיבורים ומעשים, ה י  א' לג
 אשר לא לה׳ המה. וזהו תיקון של כף הקלע דגם הוא חיקון הנפש , ולכן פירש״י ק*
 הקלע רוחב הרצועה שנזמן האבן לתוכו לקלע עשויה כעין כף. ור״ל כמו שהמקלע את האבן,
 מרקה אל הממרה נותנה בתוך רצועה רחבה שעל ידה זורקה למרחוק אל המערה . ופועל.
 בה להרס את מערכת האויב. כך הנשמה מוכרחת להתלבש אחרי מיתה בכל המחשבות.
 ודיבורים ומעשים שהתלבשה בהם בחייו בכדי שע״יצד העוב שיש בהם. דאין לך שום דבר
 אפי׳ עניני הגוף שאין בו איזה צד שוב באם הי׳ בהיתר, ולכן מחמת צער הנשמה שיורדת.
 למטה ומעופפת למרחוק מאור פני ה׳. עי״ז תשיג את המערה שהיא צד הטוב שיש
 בהעכיניס ההם ומתאחדת בי:שוב ההוא ומעלה אותם לצד הקדושה וממילא נהרס מערכת
 האדנ שהם המזיקים היונקים ומוצצים את מעט הטוב שבענינים ההם. זאחי׳כ צריכה עוד
 לתיקון הגיהנם ללבן ולצרף את הנשמה מתאוות איסור שנתלכלכה בהם וגם הגוף המונח
 בקבר ניחן בזה שאין לו מנוחה ליסוד העפר שנשאר בקבר. והוא דהנה בכל היסודות יש להם
 חומר וצורה . ויסוד העפר הוא קר ויבם . היבשות שבו הוא החומר ולכן מתחבר יסוד
 העפר עם יסוד האש מצד היבשות שבשתיהסדיסוד האש הוא חס ויבש. והקרירות שביסוד
 העפר היא כצורה שלו. ולכן מתחבר יסוד העפר עם יסוד המים מצד הקרירות שבשתיהן
 חסוד המים הוא קר ולח . ויסוד הרוח מחמת שהוא כלול מחמימות ולחוס שהוא חם ולח
 לכן צורר בכנפיו את יסוד האש ויסוד המים . ופעם מתגבר החמימות ועולות כולן עם הרות
 למעלה כטבע האש. ופעם מתגבר הלחות ויורדות כולן למטה כטבע המיס. ומצד זה
 מתחבר פנימיית יסור העפר שבגוף המונח בקבר שהיא הצורה והקרירות שבה עם יסור הרוח
 נרי יסוד המיס שבעפר הקבר שמתחבר עס יסוד הרוח. רק היבשות שהיא החומר שביסוד
 העפר נשאר בקרקע הקבר מצד שאין שום התחברות ליסוד הרוח עם יסור העפר מחמת
 ההפכיות שבשתיהן כידוע שבעומק הארץ אין שום אויר יכול לכנוס, נמצא ראם הרוח תשוב
 אל האלקים ועולה למעלה תשוב עמו גס הצורה שביסוד העפר של הגוף . ואם הרןת
 יולד למעה כרוח הבהמה יורדת עמו גם הצורה שביסוד העפר כנ׳׳ל. וזהו שאין לו מנוחה
 להגוף. אף בהיות חומר של העפר מהגוף מונח בקבר בלי זעזוע ותנועה כלל.מ״מ הצורה

 שלו הנ״ל מחלבש במעשים שעשה בחייו :
 תניא ר׳ אליעזר אומר נשמתן של צדיקים גנוזות תחת כסא הכבוד שנאמר והיתה נסע
 •י ארוני צרורה בצרור החיים ושל רשעים זוממות והולכות שנאמר ואת נפש אויביך
 •קלענה וגוי. סי׳ הדברים נלע״ד דהנה ענין כסא הכבוד אינו חייו כסא ממשדהאהקב״ס
 אינו גוף ואין לו דמות הנוף. ועוד דהא מלא כל הארן כבודו וליסאתר פנוי מיני׳. ואיך
 שייר. לומר עליו ית׳ שהוא יושב על כסא. אלא שהוא ע״ר משל לשבר את האוזן. כמו הארס
 ביושב על הכסא הוא משפיל קומתו, דמקודס שישב על כסאו הי׳ גבוה בקומתו . ועוד
 ומקודם כשעמד לא הי׳ •מקומו מקום קביעות וכשישב על כסאויש לו התיישבות וקביעות
 במקום שישב . כך הוא הקב״ה קורס שישב על כסא כבודו הי׳ רם ונשגב מאד. כלומר שלא
 ירדה.רצונו ית׳ לבנות העולם על שיעור וצמצום כמו שהואעכשיו. והי׳ יכול לברואעולמו*.
 בכמה וכמה אופנים שונים, וכמ״ש שהי׳ הקב״ה בונה עולמות ומחריק. כלומר ברצונו
 בראם ובחכמתו החריבן, כמו הארס הרוצה לבנות בית ועולים ברצונו כמה בנינים על
 אופנים שונים ולא יעצא נחת בכל הבנינים לפי שיעור חכמתו עד שעולה ברצונו ציור הבנץ
 כפי. שיעור׳ חכמתו אז בונה אותו בנין בפועל ממש. כך הקבי׳ה עלו ברצונו לברוא עולמות
 באופנים. אתרים מכמות שהעולם עכשיו, אלא ששיער בחכמתו שבאופנים ההם לא יתקיימו
 ממלמות .שלא יתענג מהם. לכן כחריבן כלומר הסירם מרצונו &נל שהחליט בדעתו ית׳
 לכמא את העולם על אופן כמו שהוא עכשיו ונתיישבה רעתו כביכול בזה. ולכן נקרא כסא
 הכבול.שמל.pti וה נתיישב וזהו כבודו . וזהו רתגן באבות כסא הכבוד קדמה לעולם.
 עומר ־מקודם נתיישב והחליע בדעתו אופן התהוות העולם ואח״כ בנה את העולם. ואופן
 ה«.הוא מעולם עומד על התורה ועל העבודה ועלגמ״ח ומאלה מתענג הקב״ה ומקיים
 עג־יריהםממ־ העולם. ולכן ברא הקב״ה את האדם נשמה בגוף שיהי׳ לו רצונות ותאוות
י • *n» ובראאתהיצה״ר וכנגדו כרא את כמורה כמ״ש בראתי יצה״ר בראתי י י W סמ J 
 ט (קימשין דף ל׳:) וכשהאדם בכח התורה ובכח נשמתו •מנצח את היצה״ר

^ עזה^״ה. כמשל צחוקהקניגי. וכמ׳ש נראש«ת כרא אלקיםונו׳ ודרשו » » Wftsgg 
 מגינ התורה שנקראת ראשית ובשביל ישראל שנקראו ראשית. ר״ל דתכלית המכוון.

 והתענוג



 פשר שכתפ־כג אגדתא עו
 והתענוג של הקב״ה בבריאתו את העולם הוא ישראל בקיימם את התורה . וא״כ הצדיקים
 שקיימו את התורה שבים נשמותיהם למקום מחצבם שהוא תחת כסא הכבוד כלומר עד
 תכלית המכוון של הקב״ה ושיעור חכמתו ית,. אבל מי שלא קיים את התורה לא תוכל
 נשמתו לעלות תחת כסא הכבוד, שלא למכוון זה ברא אותו ואת העולם כולו׳ אלא נשארה
 חבושה ביר פעולות היצר שעשה בחייו ושמה עמם כמו שהי׳ בחייו. עד שמגיע לשום צר

 טוב שבהם אז עולה למעלה :
 א״ל רבה לרב נחמן של בינוניס מאי א״ל כו, הכי אמר שמואל אלו ואלו לדומה נמסרים.
 הללו יש להם מנוחה והללו אין להס מנוחה . ופירש״י לדומה מלאך הממונה על
 הרוחות עכ״ל. ומהרש׳׳א ז״ל כתב ח״ל נמסרים לדומה. יש לדקדק בזה הא אמרינן פ״ק
 דר״ה בבינוניס ורב חסד מטה כלפי חסד. וי״ל דהיינו בדין לעתיד אבל בעולס הנשמות
 להיותם גנוזים תחת כה״נ נא יזכו בו רק צדיקים גמורים אבל הבינונים תלויס ועומדים
 בד דומה מלאך הממונה עליהם ויש להם מנוחה שס עד יזם הדין לעתיד עכ״ל. וקשה לי
 הא בזוה״ק פ׳ לך לך דףצ״ד איתאורל פתח אידך ואמר לולי ה׳ עזרתה לי כמעט שכנה
 דומה נפשי. תאנא במה זכאן ישראל דלא נחתי לגיהנס כו׳ ולא אתמסרן בידוי דדומ״ה
 בהאי אס רהט תאנא בשעפא דבר נש נפק מעלמא כמה חבילי טהירין אתפקדן עלי׳ זקפן
 עיניא וחמאן האי את דהוא קיימא דקודשא אתפרשן מיני׳ ולא אתייהיב בידוי דדומה לנחתא
 לגיהנס ט׳ עטל. הרי דדומ״ה הוא שר של גיהנם. וכל מי שנמסר בידו יורד בודאי לגיהנס
 כדמסיים שס בזוה״ק ע״ש . והכא אמרינן דדומ״ה הוא מלאך הממונה על הרוחות .
 והבינונים נמסרים לידו ומ״מ אינם יורדים לגיהנס ויש להס מנוחה . וא״א לומר דשניהם
 הן השר של גיהנם, והן המלאך הממונה על הרוחות שמס דומה. דהא מלאכים אין להם
 שם העצם כמ״ש המלאך למנוח ששמו פלאי, כלומר שאין לו שם מיוחד אלא מופלא מגדר
 שם . רק ששם המלאכים הוא לפי סעולותם . וא״כ לא יתכן שיהי׳ שר הממונה על הרוחות
 שיש להם מנוחה שמו דומה, כיון דשר של גיהנם שמו דומה ע״ש כל יורדי דומה. לכך
,  נלע״ד לפרש על דרך שאמרו חז״ל בבני קרח מקום נתבצר להס בגיהנס וישבו עליו ט
 (סנהדרין דף ק״י ע״א). ור״ל ראותו מקוס שירדו שמה נעשה מקום מבצר שלא יוכלו להפריע
 אותם שם ממנוחתס. וישבו עליו. כלומר שנעשה להם שם התיישבות ומנוחה. וזהו מצד
 שלא עשו מעשה אבותיהם בפועל שלא נכנסו בעובי המחלוקת כקרח אביהם, ומ״מ מלחמה
 כבדה הימה בלבם אולי צדיק אביהם בריבו . לפיכך ירדו לגיהנס . ומחמת שלא הוציאו
 מחשבתם לפועל . לכך ניחן להם מנוחה בגימם גופא. הרי דתרי מיני גיהנס יש. יש
 מקום בגיהנס שנידונים שם באש ובשלג ויש מקום מנוחה שם רק שאין יכולים לעלות משם
 למרום למקום התענוג הנפלא שבג״ע עד עת הדין לעתיד. ועל אלו שתי המקומות ממונה

 המלאך דומ״ה. ונזה אתי שפיר הכל על נכון דלא סליגי הגמ׳ והזוה״ק :

 ט׳ שהחשיך פרק ב״ד .
 קפוז [דף קנ״ג] מי שהחשיך בדרך נותן כיסו לנכרי כו׳. א״ר יצחק עוד אחרת היתה ולא
 רצו חכמים לגלותה. מאי עוד אחרת היסה מוליכו פחות פחות מארבע
 אמות. ופירש״י עוד אחרת היתה, תקנה לכיס להצילו עכ״ל. ופרכינן אמאי לא רצו חכמים
 לגלותה . משום כבודאלקים הסתר דבר וכבוד מלכים חקור דבר . והכאמאי כבוד אלקיס
 איכא, דלמא אתי לאתויי ד׳ אמות ברה״ר . עיין פירש״י . והנה צריך להבין מהו ולא רצו
 חכמים לגלותה . הא כיון שהתירו ליתן הכיס לנכרי דהוה שבות דרבנן. א״כ הא חזינן
 דמשום שאדם בהול על ממונו לא העמידו חכמים דבריהם והתירו שבות. א״כ כל אחד
 יתיר לעצמו בזה כל דבר שהוא משוס שבות . וממילא יתירו לעצמם להוליך את הכיס פחות
 פחות מד׳ אמות אע׳׳פ שלא גילו חכמים היתר זה . ומאי הועילו בהעלימס ההיתר הזה.
 לכך נלע״ר לפרש ע״ד מאי דאיתא ביומא (דף ע״ר ע״א) גופא חצי שיעור ר׳ יוחנן אמר
 אשור מן התורה ר״ל אמר מוסר מן התורה . ר״י אמר אסור מה״ת טון דחזי לאיצטרוסי
 איסורא קא אכל ע״כ. והנה בפמ״ג בפתיחה להלכות בשר בחלב חקר אי הפירוש שיטעה
 ויאכל כזית כא״פ ויהא חייב עטל. ובמחילת כבוד גאונו וצדקתו טעה בזה. דא״א כלל
 לומד שהתורה תאסור דבר משום שמא יטעה . רזה שייך רק בגזרה דרבנן ולא באישור

 מה״ ת



 פשר .שבת פ־כד . אגדתא
 מה׳׳ת כמבואר ככמה מקומות, אלא דהני פירושו כיון דחזי לאיצטרופי כלומר כשיאכל עוד
 חצי שיעור בכא״פ הלא יצערף חצי שיעור הראשון לחצי שיעור האחרון ויהא חייב. איכ ע״כ
 דחצי שיעור הראשון אסור מן התורה . דאל״כ וכשאכל חצי שיעור הראשון לא הי׳ שוס
 איסור מן התורה א״כ היתרא קא אכל מן התורה/ וכשיאכל אח״כ עוד חצי שיעור אין בו
 ;״כ איסור מן התורה. דפא מעיקרא היתרא קא אכל ועכשיו היתרא קא אכל מן התורה
 וא״כ אמאי מצטרף וחייב מלקות. אלא ע״כ צ״ל דחצי שיעור אסור מן התורה אלא דאין
 בז חיוב מלקות. וא״כ כשאכל חצי שיעור איסורא מה״ת קא אכל. וכשאכל עוד חצי שיעור
 בכא״ס מצטרף איסור זה לאיסור הראשון שיהי׳ שיעור שלס לחייבו מלקות . וזה ברור
 לענ״ד. ועיקר מעם של ר״י דאמר חצי שיעור אסור מן התורה הוא משום דחזי לאיצטרופי
 ואין בזה ספק כלל. ודלא כהפמ״ג שמסתפק בזה בהל׳ אמ״ה בסי׳ ס״ב אי אמרינן דעעמא
 דחצי לאיצטרוסי עיקר עכ״ל/ דהא בהדיא כתבו התוס׳ שם ביומא בד״ה כיון דחזי לאיצטרוסי
 זז״ל תימא לי אמאי לא קאמר מטעמא דבסמזך דכל חלב לרבות חצי שיעור כו׳ וי״ל דמש״ה
 איצטריך לי׳ לר״י לפרזשי האי טעמא כו׳ איל השתא דקאמר טעמאדחזי לאיצמרוסי סברא
 הוא מהאי טעמא דדרשה גמורה היא לחצי שיעור עכ״ל. הרי להריא דטעמא דחזי לאיצסרופי
 היא עיקר רזה מכריחו לדרוש מכל חלב הרינזי לחצי שיעור מה״ת שאינו אסמכתא בעלמא.
 ובזה ניחא מאי דפירש׳׳י בחולין(דף צ״ח ע״א) בד״ה לא תזלזל כו׳ זז״ל ועוד הא מדאורייתא
 אסור דחצי שיעור אסור מה״ת וחצי שיעור מנין ת״ל כל חלב כו׳ עכ׳׳ל. ובתוס, נמי
 בפסחים (דף מ״ד ע״א) בד״ה לענין כתבו וז״ל וא״ס והא בס׳ בתרא דיומא דריש ר׳ יוחנן
 מכל חלב דחצי שיעור אסור מן התורה כו׳ עכ״ל. משמע לכאורה דעיקר טעמי׳ דר״י הוא
 מכל חלב. אבל לסי מאי דסרישית כדכחבו התוס׳ ניחא דעיקר טעמי׳ דר״י הוא משוס
 דחזי לאיצטרוסי דזה גיסא מכריחו לומר דדרשה דכל חלב היא דרשה גמורה ולא אסמכתא
 בעלמא וממילא טעמי׳ דר״י לאו מסברא בעלמא אלא מכל חלב. והשתא נחזור לענינינן
 דהא מ״מ חזינן דגאון אחד מיוחד הפמ״ג ז״ל כחב דאיכא לפרושי דברי ר״י דאמר כיון דחזי
 לאיצטרופי דר״ל שמא יטעה ויאכל כזית כא״פ . א״כ הכא נמי מצעו למימר דאיסור דלא
 יוליכנו פחות פחות מד׳ אמות הוא ג״כ מה״ת שמא יטעה ויוציא חון לד אמות . ו3ק\
״ט סק״א ע״ש מ ' ש י ח ס ף א ז ב ״ ט ב ה ת כ ד פ כ " א כ ת ב י ז  •יבוא לידי זה יותר בנקל מלאטל כ

 ובזה יהי׳ ניחא מאי דכתבו התוס׳ בשם מר שלום הביאם הב״י בסי׳ הנ״ל דאיסור פחות
 פחות מד״א הוא אפי׳ בכרמלית . וכתב דהכלבו כ״כ ג״כ ובשס התוס׳ והמרדכי בס׳ בכל
 מערכין(דף ל״ד) דגם ביהשמ״ש גזרו ע״כ . ולא הוה גזרה לגזרה • אלא' דאיסור עלעול
 פחות פחות מד״א הוא מה״ת. כך איכא למיטעי ולומר. אע״ג דאין האמת כן. והשתא ניחא
 מה שאמר ר׳ יצחק ולארצו חכמים לגלותה ר״ל שלא רצו חכמים לגלות אופן האישור דטלעול
 פחות פחות מד״א שהיא רק איסורא מדרבנן ולכן התירוהו ראם היו מגלים זה ממילא הי׳
 כל אחד מתיר לעצמו• גם שבות זה אפי׳ בדאינא נכרי דיאמר מה לי שבות זה ומה לי
 שבות דנותן כיסו לנכרי. אבל כיון שלא גילו ממילא יטעו ויחשבו שהאיסור הוא מדאורייתא
 וטעות זה יביאם שלא יסירו איסור זה לעולם לעצמם בשביל ממונם ולא יבואו לאתויי ד׳

 אמות ברה״ר :
 תניא ר׳ אליעזר אומר בו ביום גדשו סאה ר׳ יהושע אומר נו ביום מחקו סאה תני
 משל דר״א למה הדבר דומה לקופה כו׳ . נ״ל דלהכי הוכרח למשלים האלה. כדי
 שלא תיקשי לך דלכאורה משמע שר״א אמר שהוסיפו גודש על התורה ור׳ יהושע אמר
 ־שפיחתו סאה מן התורה . וא״כ קשה הא כתיב לא תוסף עליו ולא תגרע וגו׳ . להכי תני
 משל דר״א למה״ד לקופה מליאה קישואין ודילועין אדם נותן לתוכה חרדל והיא מחזקת •
 פי׳ הקופה שהיא מלאה קישואין ודילועין הא יש בקופה ריוח בין כל פרי ופרי. ונמצא
 •כשאתה נושאם מתקלקלים הסירות מחמת שמתחבטים זו בזו. לכך נותנים שם פירות דקים
 כמו חרדל למלא בהם את הקופה ונמצא הפירות שלימים וגם החרדל מחזקת הקופה. כך
 סתורה היתה חסרה דע״י היתר הטלטול פחות פחות מד״א החסירו מצוה עיקרית מן התורה
 ;דאתו לאמויי ד״א ברה״ר. מה עשו הרבו סייג לתורה במרה גדושה ויפה.תיהנו שהוסיפו
 דברהמתקיים. ומשל דר״י למהד״ד לעריבה מלאה דבש נותן לתוכה דמונים ומגחים והיא
 .מקיאה פי׳ דר״י אמר שלא יפה תיקנו דכמו המריבה המלאה דבש אינה צריכה לשום הוספה
 .־לדבש הוא דבר צלול ..וכשנותנים לתוכה עוד שום דבר גורם עוד הפסד שמקיאה עי״ז
. כך המורה המשולה לדבש היתה מלאה כתיקונה והם מסיפועל ת א ה ? p ל . ומתפזר ע 3 j : 
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 פשר שבת׳פיכר־. אגדתא. עו
 המדה ללא צורך והביאו עוד לידי קלקול. דמפני שאסרו להוליך את הכיס פתות פחות מד״א
 ופעמים שאינו מאמין את הנכרי ליתן לו כיסו יבואו לידי איסור דאורייתא לעלעל ד״א ברה״ר
 והגורם לזה הוא שלא גלו חכמים אופן האיסור דטלטול פחות פחות מדא שאינו אלא
 מדרבנן/ וסוברים המון העם שהאיסור הוא מדאורייסא. א״כ יאמרו מה לי איסור סלסול
 פחות פחות מד״א ומה לי טלטול ד׳ אמות בבת אחת. ויבואו לאתויי ד אמות ברה״ר
 להדיא בבת אחת. ונמצא שבהוססה זו אתה מחסר דבר מן התורה. זו לפי פירש״י. ובהט
 מחא דלא תיקשי עוד קושיית המהרש״א בדה בו ביוס מחקו דכתב וז״ל דבפ״ק דחשיב שם
 כל י״ח גזרות נקט הגזרה על דבר האסור ופסול דע״ז יפול שפיר לשוו גזרה להחמיר ולאסור
 דבר המותר והטהור מן התורה חון מבזו הגזרה דנוחן כיסו לנכרי דנקטי במלאייהו
 ההיתר כדאמרינן בהדיא בס״ק נותן כיסו בו ביום גזרו. ולסוס ריהטא לא יסול בדבר
 המותר שוס גזרה עכ״ל. וכוונתו בקצרה דה״ל למינקט הגזרה בלשון איסור דגזרו שלא יוליכנו
 פחות פחות מד״א והס נקטו בלשון היתר דגזרו ליתן כיסו לנכרי. הא זהו היתר שהתירו
 שבות. ולא לשון איסור. עד כאן תוכן כוונתו. ולפי מה שפירשנו אתי שפיר דבזה גופא
 שאמרו הגזרה בלשון היתר שהתירו רק שבות זה ליתן כיסו לנכרי, מזה גופא סברו המון
 העם דטלטול פחות פחות מד״א לא הם אסרו אלא מן התורה אסורה נמצא דמה חחקו את
 דבריהם בהגזרה מלהוליך סחות סחות מד״א ונוסל שפיר בהיתר זה לשון גזרה. ובתום׳
 פירשו שגם ר׳ יהושע דרש לשבח. שגס הוא קילס את הגזרה דנותן כיסו לנכרי, ומה שהמשיל
 לעריבה מלאה דבש אדם נותן לתוכה דמונים ואגוזים והיא מקיאה . כוונתו על קודם
 שהיי מוחר להוליך הכיס פחות פחות מד״א, ור״ל שהחכמים הוסיפו ההיתר הזה בכיס למי
 שהחשיך בדרך, ומתוך כך סעו והוציאו חיץ לד״א . לכך הסירו הרמונים מהדבש כלומר
 שביטלו אותו ההיתר . ובזה נתקיימה התורה . ואס תאמר א״כ במאי סליגי ר״א ור״י.
 ורז הביאו החושי מהירושלמי דאמר החם א״ל ר״א אילו היתה חסרה ומלאוה יאות חבית
 שהיא מלאה אגוזים כל מה שאתה נותן לתוכה שומשמין היא מחזקת. א״ל ר׳ יהושע אילו
 הימה מלאה וחיסרוה יאות חבית שהיא מלאה שמן כל מה שאתה נותן לתוכה מים היא
 מפזרת השמן.עי׳כ. ור״ל דכוונת הירושלמי דר״אאמרדעד עלייח חנניאבן חזקיה לא דברו
 חכמים כלל בדין מי שהחשיך בדרך מה יעשה בכיסו ולא אמרו בו לא היתר ולא איסור
 וכשגזרו י״ח דגר מלאו הסאה בדין זה . וזהו שכתבו החוס׳ וז״ל הכא נמי כשגזרו י״ח דבר
 היתה חסרה גזרה זו של נותן כיסו לנכרי עד שגזרו עליה ומלאו הסאה לגמרי ט׳ עכ״ל .
 ור״ל כדסירשתי שעד שגזרו י״ח דבר היתה חסרה גזרה זו דלא דיברו חכמים כלל בדין הכיס
 של מי שהחשיך בדרך. ודלא כמו שהבין מהרש״א ז״ל דברי התוס׳ שהיחה חסרה זו הגזרה
 ממנין י״ח דברים ולע כסב הוא ז״ל שהוא דחוק דמהיכא ססיקא להו שגזרת נותן טסו
 לנכרי היתה כאחרונה עכ״ל . וליתא דא״כ בלאו קושייתו לא ניחא כלל לפרש כך. דא״כ
 לא יהיו הסאות דר״א ור״י דמיין להדדי דלפי׳ זה יהי׳ כוונת ר״א דאמר בו ביום גדשו
 סאה, שנגזרה זו מלאו הסאה שהיא הי״ח דברים. הרי דלי״ח דברקרילהו סאה ור״יל*מר
 •גו ביום מחקו סאה שביטלו היתר הראשון ואסרו להוליך פחות פחות מדא, הרי דקרי לדברי
 חכמים הקודמים סאה ולא לי״ח דבר, ולשון הגמ׳ מןכח דבסאה אחת דיברו ר״א ור״י. רק
 דר״א אמר שגדשו אח הסאה ודיי אמר שמחקו אותה סאה עצמה . אלא ע״כ כדסירשתי
 דשניהם דיברו בסאה אחת שהיא דברי חכמיס הקודמים עד הי״ח דברים . רק דר״א אמר
 •דעד התם היתה חסרה הסאה שלא דיברו חכמיס כלל בדן זה . ור״י אמר דעד התם דברו
 ״בהיתר הולכת הטס פחות פחות מד״א, ובגזרת י״ח דבר מחקו הסאה וביטלו ההיתר ההוא.
 יזמה יסולק כל קושיות המהרשי׳א הן על פירש״י והן על פי׳ התוס׳. והשתא נחזור לפי׳-
 התוס׳ דדייקי מהירושלמי הנ״ל שהוא כפירושם דהא ר״י אמר לר״א המם בירושלמי אילו
 היחה מלאה וחסרוה יאות . כלומר אס היתה החבית מלאה ושוב לא יוכל ליתן לתוכה
 מים דפזר את השמן לכן חסרו את החבית ומחקו סאה ואח״כ הוסיפו שם סחה מים
 והיא מחזקת. שפיר כלומר אי נימא כך דמתחלה עד עליית חנניא דברו חכמים בהיתר דן
 כיסו של מי שהחשיך בדרך רק שמחמת היתר זה באו לידי איסור דאורייתא והוכרחו לגמל
 .היתר ההוא וליתןהיתר אחר יאות. אבל הא לא ניחא לי׳ לר׳ יהושע לומר כר״אדמדהחם
 לא דברו חכמים כלל באיזה דן כן הוא פי׳ התוכף. וסיימו שם ״מ״ר* וכתוב עוד שם במוס׳
 הגיה אחת ולא נכתב שהיא הג״ה. וז״ל ואדרבה נראה לי שהירושלמי קשה לו(ר״ל צרש״י)
 רלא שייך למימר גבי מים כמו שמפרש ר״י גבי מתן לתוכה אגוזים ורמונים עכ״ל. ר״ל

 דלא



 פשר שבת פיכד אגדתא
 ללא שייך לומר גני מיס שהסירו משם המים שנתנו כחנית המלאה שמן כמו שפירש ר״י־
 גני אגוזים ורמונים הכאבש״ס בבלי להסירו הרמוניה והאגו/ים . אבל מים משמן א״א כלל
 להסיר להא שמן צף על כמיס. אלא ע״כ כדפירש״י שמתוך שנתנו המיס נתפזר השמן.
 וצא יסה תיקנו. כן הוא כוונת ההג׳׳ה . אמנם לפי דבריו 0לא אתי שפיר לשון יאות שאמר
 ר׳ יהושע שמשמעותו רשפיר עברי ולפירש׳׳י לא שסיר עברי אלא ע״כ כדדייקי התום׳ וכסירושם
 והא דקשה לי, לההג״ה דלא שייך לומר גבי מיס שהסירו מהשמן. לפי מאי דפרישית לא
 קשה מידי. דאין כוונת ר, יהושע בהמשל שהסירו המים מהשמן.. אלא שהסירו סאה שמן
 מהמביס ומלאוה במים. כלומר שהסירו היחר הראשון ואמרו היתר אחר . והא דהמשיל
 בירושלמי דברי חכמים הקודמים לשמן והגזרה דנותן כיסו לנכרי למיס, הוא משוס דתורס
 שמים משולה לשמן כמ״ש כי טובים דודיך מיין ודרשו רל ערבים עלי דברי סופרים יותר
 מיינה של תורה, וכתיב בתרי׳ לריח שמניך טובים וגר. הרי דדברי חז״ל משולים לשמן שצף
 על היין. ומשוליה ג״כ למיס . והוא דעצות הטובות שבדברי חרל משולים לשמן שהוא: וח
 לכל וטמן ריח טוב . וגם טעם ושכל בדברי התורה וזהו שצף על היין. וגזרות חז״ל
 משולים למים שמכבים אש תבערת הלב לעניני הבלי הגוף שעל ירס יוכלו לעבור על דברי
 תורה. ולכך עשו סייגים וגזרות. ובזה אתי שסיר משל הירושלמי רמכיון שהוצרכו לשפוך
 במביס סאה מיס כלומר לגזור הגזרה של נותן כיסו לנכרי הוכרחו לחסר סאה אחת שמן
 כלומר לבטל העצה וההיתר להוליך פחות סחות מד״א וכדסירשתי. ובש״ס בבלי נקעו במשל דרי
 יהושע לעריבה מלאה דבש אדם נותן לתוכה דמונים ואגוזים ולא נקט ארס נותן לתוכה עוד
 דבש והיא מקיאה. משוס דנקט משל הדבש על התורה שנאמר בה דבש וחלב תחת לשונך.
 ומשל הרמוגים ואגוזים על גזרות חז״ל. משום דכמו הרמוניס ואגוזים הם ג״כ סירות מ״מ
 הקליפה החיצונה שעל הפרי קשה והפרי היא רק בתוך הקליסות . כך גזרות חז״ל אע״פ
 שנראה שהם דברי חז״ל עצמם ובאמת תוכם הם דברי התורה עצמה. דמנא להו. אמר קרא.

 ובשלש עשרה מדות התורה נדרשת. והכל ניתנו למשה מסיני:
 קץ [דף קנ״ס ע״ב] דרש ר׳ יונה אפיתחא דבי נשיאה מאי דכתיב יודע צדיק דין דליס
 יודע הקב״ה בכלב שמזונותיו מועטים לפיכך שוהה אכילתו
 במעיו ג׳ יעים כר. ויש לדקדק מאי דנקיט דדרשה זו דריש אפיתחאדבי נשיאה, הלא דבר
 הוא דלא נקטו בגמרא דבר בעלמא משוס מעשה שהי׳ כז׳ אס אין להם צורך בזה. ונלע״ד
 *לפרש דהנה איתא בביב (דף ח׳ ע״א) רבי פתח אוצרות בשני בצורת ואמר יכנסו בעל1
 מקרא בעלי משנה כו׳ דחק יונתן בן עמרם ונכנס א״ל רבי פרנסני א״ל קרית א״ל לאו
 בו׳ א״ל פרנסני ככלב פרנסני כעורב, ופירש״י ככלב וכעורב שחס הקב״ה עליהם שנאמר
 יודע צדיק דין דלים לפי שהכלב מזונותיו מועטים לפיכך שוהה אכילתו במ״ניו ג׳ ימים וגבי
 עורב כתיב לבני עורב אשר יקראו לפי שהעורב אכזרי על בניו והקב״ה מזמין להם יתושין

 מצואתם ואוכלין, עכ״ל. ומכרש״א ז״ל כתב שם בד״ה ע״ה לא יכנוסו, וז״ל אף שאפי׳ עניי.
 ערג• היו. מפרנסים עס עניי ישראל, הכא בשני רעבון שהי׳ כל העולם שרוי בצערואמרינן
 סיג דסמניס שיש לאדם לצער עצמו עם הצבור כו׳ ולפי שע״ה לא היו עופין כן שהיו אוכלים
 כדינשמגן ולא היו מצסערין בצער העולם כמו שהיו עושין הת״ח כו׳ לכך לארצה ליתןלהס.
 •כרי להרעיבן ולצערן ג״כ, וא״ל פרנסני ככלב וכטורב כו׳ נקט אלו שגס בתיבה היו כולם
 אסורים בתשמיש מטעם זה שהעולם הי׳ כרוי בצער והעורב והכלב לא נערו עצמן ונזקקו
 בשעה כדאמרינן בפ׳ חלק ואעפיכ סרנסן נח גם אתה אל תחוש לזה וסרנסני כו׳ עכיל.
 1ק9ה לי דבין לפירש״י ובין לפי׳ מהרש״א השיב לו יונתן בן עמרם דברים הכתובים בקרא
 ממשנה ובאגדה, והא א״ל קרית א״ל לאו שנית א״ל לאו. לכךנלע״ד דטפי מסתבר מה
 שס?גא מהרשיא שם בשם הב״י ביו״ר סי׳ רנ״א בשס הריטב״א אהך עובדא שהי׳ מצטער על
̂ו לע״ה מסתברא בכה״ג שהיו. שני בצורת ומה שהי׳ ע״ה אוכל יחסר לת״ח כו׳עכ״ל.  שגפןס
 ובצ״-י מסיים שם וזיל אבל ודאי בלאו הכי חייב להחיותן וכן נמי מסתבראדאפי׳ בכה״גאם
̂• עת.ברעב חייב להחיותו אע״פ שהוא ספק אס יחסר לת״ח אח״כ. מיהו אס  גא:.לפני
 Bfoמ־אי- שיחסר לת״מ אין מתנין לעולם לנרה כדקי״ל דת״ח קורם לכ״ד עכ״ל. ובזה
 פאי.׳דקשה לי עוד מעיקרא מאי קםבר רבי ולבסוף מאיקסבר. דכיוןדקיבלמענו
י נ6מס נם כע״ה ככלב וכעורב א״כ אמאי הדר בי׳ ואמר אוי צי שנתתי ל ה - W g , 
י מ״ל אתי הכל שפיר ע״נ,דהנה בסוטה(דף כ״א)איתא  ;>o»Jg>כארזי ולפי לברי מי
 *סמר&כא ושנה ולא שימשתיח ר׳ שמואל בר נחמני אמר הד זה בור ר׳ ינאי אמר ה״1

 כותי



 פשר שבתפ-כד אגדתא עח
 כותי, ובדף כ״ב שם איתא אתרים אומרים קרא ולא שנה ה״ז בור לא קרא ולא שנה עליד
 הכתוב אומר וזרעתי ט׳ זרמ אדם וזרע בהמה נרכ/ הרי דקרא ולא שנה הוא לכ׳׳ע לא
 מדיף מבור, וטר הוא גרוע מנרה כדתנן באבות אין בור ירא חטא ולא עם האת חסיד.
 הרי לבור גרוע מע״ה דאפי׳ ירא חטא אינו יכול להיות וטש להיות חסיד. וכיון דרבי אמר
 יכנסו בעלי מקרא, וגם שאל ליונתן בן עמרם קריח. אלמא דהי׳ נומן אפי׳ למי שקרא ולא
 שנה שהוא בור בודאי. וטש לע״ה, אלא דלא נתן למי שלא קרא ולא שנהדהוא זרע בהמה
 לגמרי. ומסתברא שהי, באוצרותיו סיפוק לפרנס הת״ח וגם הע״ה ואפי׳ הבורים. ויונתן בן
 עמרם א״ל פתסני ככלב פרנסני כעורב וכפל לומר פרנסני ב׳ פעמים פרנסני ככלב פרנסני
 כעורב ולא היי לי לו לומר פרנסני ככלב וכעורב אלא דא״ל אתה אינך רוצה לפרנס זרע.
 בהמה טהורה ולא כן הוא ררך הקב״ה שהוא ית׳ חס אפי׳ על חיה טמאה ככלב ושוהה
 אכילתו בממיו ג׳ ימים, וכי תימאחקא טל הכלב הוא דחס הקב״ה עליו מפנישישטמדה.
 טובה ששומר אס אדוניו ויש להאדם ממנו שום תועלת. ואס הי׳ מצוי מזונותיו בכל מקום
 לא הי׳ קשור כ״כ לאדוניו ומחמת זה גופא אס הי׳ צריך לאכול בכל יום הי׳ קשה על אדוניו
 לפרנסו, לכך שוהה אכילתו במנרו ג׳ ימים. אבל בהמה אחרת לא מצינו שחס הקב״ה עליה.
 אם כם תאמר אענך גם אני פרנסני כעורב, הרי עורב דאינו מקושר לאדוניו ואין לשוס
 אדם ממנו תועלת מ״מ חס הקב״ה עליו ומזמין לו מזונותיו. אף אתה חוס ורחם על/
 וחשב רבי שהוא יודע כל זה מחקירה טבעית ולא שלמד מקרא או משנה או אגדה, ולאחר
 שיצא אמר רבי אוי לי שנתתי פתי לעם האת. ודייק לומר שנתתי פתי, כלומר פת שלי,
 דהא הוא במתא ויטל להשיג פת גם אצל אחרים דבכלב אמרינן כאן בסמוך ה״מ בדברא
 אבל במתא לא דאתי למסרך. וסירש״י משום שיפסידו ור״ל שיבא אליו בכל פעם ויחסר לו
 לחמו. ואפשר עוד לפרש דגמתא לא דאתי למיסרך כלומר דיבא אליו בכל פעם ולא יבקש
 עוד מזונותיו במקום אחר והוא במתא שיכול להשיג גם אצל אחרים או מה שישליכו החוצה
 ובן חשש רבי ג״כ שמא ירגיל הע״ה לבא אליו בכל סעס ולא ילכו לבקש מאחרים. ודייק עוד
 באמת לעם האת כלומר אפי׳ אי נימא שלא מצד חקירה טבעית יודע רחמי הקביה על
 הכלב והעורב אלא דקרא ולא שנה מ״מ הוא לכה״ס עס הארץ ושמא יחסר עי״ז לת״ח. ומה
 שאמר יכנסו בעלי מקרא הוא דוקא אס הם מחיס ברעב. ואוחו בחן רבי שהי׳ בעוצם
 בריאותו ולא הי׳ מת בעת ההיא ברעב, אלא ששאלו קרית בכדי לידע שאם לא ישיג לחם
 במקום אחר ויהי׳ נוטה למות ברעב אז יפרנסו. והשתא נחזור לענינינו דריש ר׳יונהאפיתחא
 דבי נשיאה כלומר דבי נשיאה היו מחלקים מזונות בשני רעבון ולא ידעו היאך להתנהג
 בחלוקת המזונות, ודרש להם ר׳ יונה מאי דכתיב יורע צדיק דין דלים. דא״א לפרש כפשוטו
 דלא יתכן בזה לשון דין כדפי׳ מהרש״א, ולא יתכן ג״כ להוציא הכתוב מפשוטו דאין מקרא
 יוצא מידי פשוטו. אלא עיכצ״לדה״ק קרא כדכתיב מלפנו מבהמות האת וגו׳ דצריך ללמוד
 מטבע בריאת הקב״ה את הבהמות, והכי נמי צריך ללמוד בענין הצדקה מטבע בריאת
 הכלב שהוא העני שבחיות. והקניה עשה לו דין שיהיו מזונותיו מועטים כדי שיהי׳ קשור
 אל אדוניו וכדי שלא יכבד על אדוניו להמציא לו מזונות בכל יום לפיכך שוהה אכילתו
 במעיו ג׳ ימים. וכך כריך ליתן אפי׳ לע״ה רהדבק במדותיו של הקב״ה מה הוא רחום ט׳
 וכי מימא דוקא ארונו של הכלב צריך ליתן לו דיש לו תועלת ממט אבל אדם אחר לא לכך
 מייתי הנמרא א״ר המנונא ש״מ אורח ארעא למשדי אומצא לכלבא כו׳ משח אומי׳ כלומר
 מעט להחזיקו רק בכדי חייו, וחוטרא אבתרי׳ שלא ירגילו אצלו, דאל״כ לא יבקש מזוטת רק
 שם ולא במקום אחר. וה״מ בדברא אבל במתא לא דבמתא יוכל להשיג מזונותיו באשפות
 ובמקומות אחרים. ואם יחן לו אחי למסרך אבתרי׳ ולא יבקש עוד מזונותיו בשווקים וברחובות
 וזהו הקא בכלב שצר לו מאד להשיג מזונותיו כדאמר רב ססא לית דעני מכלבא, אבל במי

 שיכול להשיג מזונותיו בכל מקום והוא דבר טמא כמו חזיר אינך צריך לזונו :
 קיח [דף קניו] כתיב אפינקסי׳ דריב״ל האי מאן דבחד בשבא יהא גבר ולא חרא בי׳ כר
 אמר להו ר׳ חנינא פוקו ואמרו לי׳ לנר ליואי לא מזל יום טרם
 אלא מזל שטה גורם. האי מאן דבחמה יהא גבר זיוותן כו׳ אתמרר׳ חנינא אומר מזל מחכים
 מזל ממשיר ויש• מזל לישראל, ופירש״י שאין תפלה וצדהה משנה את המזל. ר׳ יוחנן אמר
 אין נמל לישראל ופירש״י דע״י תפלה וצדקה וזטת משתנה מזלו לטובה. ואזלא ר״י לטעמי׳
 דאר״י מנין שאין מזל לישראל שנאמר כה אמר ה׳ אל דרך הגזים אל תלמדו ט׳ כי יחתו
 הגוים מהמה, המה יחתו ולא ישראל. ויש לדקדק בזה סובא/ א׳, הא דאר״ח לא מזל יום:

 גורם



 פשר . .,שבתפיכד . . אגדתא
 ־גורם אלא מזל שעה גורם, הא חזינו דמזל יום גורם כמו בשבעה עשר בתמוז רגו גזרות
 וצרות בכמה זמנים, בו שתברו הלוחות בו נשרפה התורה, בו הועמד צלם בהיכל, בו נבקע
 העיר, בו בטלו הקרבנות. וכן בתשעה באב רבו צרות. בו הי׳ ערן המרגלים בו נחרב..הבית
 ראשון ושני, ועוד ועוד. וכן בז׳ באדר ששמח •המן שראה שבו מת משה, ואמרינן בגמרא
 ללא דע שגס בר באדר נולד משה. הרי להדיא דמזל יום גורס. ב/דאמר ר״ח מזל מחכים
 מזל מעשיר ויש מזל לישראל. ומדקאמר ויש מזל לישראל ולא אמר מזל מעשיר אף לישראל,
, מ6י שנא בהא דאר״ח  ־משמע דלאו על האי מזל דמחכיס ומעשיר אמר דיש מזל לישראל. ג,
 מ מזל לישראל פירש״י שאין תפלה וצדקה משנה את המזל ולא חשיב זכות בהדי ספלה
 וצדקה, ובדברי ר״י שאמר אין מזל לישראל פירשיי דע״י תפלה וצדקה חכות משתנה לטובה.
 וגם מה שבדברי ר״ח לא סייס רש׳יי לטובה אלא כתב סתם. רק ע״ז אפי׳ל דרש״י לא רצה
 לכתוב דבר רע מפיו לומר שאין משנה לטובה. לכן כתב סתם. ד׳, מאי מקט הגמרא
 ואזדאר״י לטעמי׳ דאמר מנין שאין מזל לישראל שנאמר כר מהו הלשון ואזדא לטעמי׳ תינח
 אם הי, מאמר ההוא מענין אחר והטעמים שויס שפיר שייך לומד ואזדא למעמי/ אבל הכא
 שני המאמרים הוא מנין אחד והוא הוא, לא יתכן לומר ואזדא לטעמי׳ אדרבה ה״ל להקשות
 הא אמרה ד׳י חדאזימנא. ובתום׳ ד״ה אין מזל לישראל כתבו וז״ל והא דאמר רבא בשילהי
 מ״ק(דףכ״ח) מי חיי ומזוני לאובזטתא תליא מלתא אלא במזלא תליא מלתא. מ״מ ע״י
 זכות גדול משתנה, אכל פעמים שאין המזל משתנה כדאמר ביבמות פ׳ החולץ (דף נ׳)
 זכה מוסיפין צו לא זכה פוחתין לו עכ״ל. הנה הביאו התוס׳ ראי׳ לסתור דכתבו שפעמים
 שאין המזל משתנה, ר״ל אפי׳ ע״י זכות והביאו ראי׳ להיפוך כדאמר ביבמות זכה מוסיפין
 לו כר, וה״ל להביא ראי׳ זו בתחלת דבריהם כשכתבו מ״מ ע״י זכות גדול משתנה. ונ״ל
 שיש כאן מ״ס וצ״ל כדאמרי׳ ביבמות ס׳ החולץ בד״ה זכהמוסיסין לו. כצ״ל. ור״לכדאמרי
 מוספות גופייהו שם בד״ה זכה כו׳ דכתבו שס וז״ל ומיהו לא שכיח שישתנה השל כדמזכח
 בתענית (דף כ״ה) גבי פובדא דר״א בן פרת. עכ״ל. ומהרש״א ז״ל כאן הקשה על התוס׳
 דא״כ לר״ח דאמר יש מזל לישראל ראשי׳ ע״י זכות גדול לא משתנה. והא כל ייעודי התורה
 בברכות אם תשמעו ובקללות אם לא תשמעו אין מוריו כן אלא שתולה בזכות ישראל או
 בחובתם. וי״ל דודאי יעודי התורה נאמרו על כלל ישראל וזכות הרבים ודאי דאינו תולה בנמל
 כלל ולא פליגי הכא אלא ביחיד דלר״ח מזל מחכים מזל מעשיר לאותו יחיד ור״י אמר דאין
 מזל לישראל אפי׳ ליחיד ולהט הקשו התוס׳ מההיא דבני חיי ומזוני כו׳ דמיירי נמי כיחיד
 וכן ההיא חכה מוסיפין לו איירי ביחיד. ודמיימי לר״י המה יחתו ולא ישראל משמע לי׳
 אפי׳ ישראלי יחידי, ובפ׳ הישן נמקי לה להאי קרא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום
 דהיינו מ״י זכות משתנה כמ״שהתוס׳ עכ״ל. וקשה לי על סוף דברי המהרש״א דמנ״ל לומר
 דקרא כי יחתו הגויס מהמהקאיעל ישראל יחידי. אדרבה פשט הכתוב מוכיח דקאיעליכלל
 ישראל, ובס׳ הישן (דף כ״מ.) דמוקי לה בזמן שישראל עושין רצונו של מקום ודאי מיירי
 מלל ישראל ולא בישראל יחידי. דהתם מיידי בליקוי האורות ע״ש. לכך נלע״ד לפרש דןדאי
 בגל יחיד אפי׳ ישראל תליא הכל במזל שנברא בו. כדמוכח בעובדא דר׳א ב״פ שא״ל השכינה
 אלעזר ברי ניחא לך דאחרבי׳ לעלמא והדר איבראי׳ ואפשר דמברית בשעתא דמזוני כר
 וסי׳ שם מהרש״א דמזל שעה גורם דהיינו שעת הלידה וכמ״ש בני חיי ומזוני כר ממלא
 םליא מלתא עכ״ל, רק הא דכתב שם המהרש״א עוד וז״ל גם שאפשר לבטל המזל כמ״ש
 פכ״ד דשבת מ״מ מנכין לו מזכיותיו כו׳ עכ״ל. אינו מיושב שם דא״כ הל״ל ניחא לך שאשנה
 מזלך ואנכה לך מזטותיך ועוד דבעובדא דר״ח בן דוםא בתענית (דף כ״ד) דיהבו צי׳ מן
 שמיא חד כרעא דפתורא דדהבא ואחזו לי׳בחלמאדשקל מחלקו שנעוה״בע״ש משמעדאםי׳
 בנימי מזכיות לעוה״ב אין משנים המזל. דאל״כ למה הוכרחו ליתן לו כרעא דפמוראדרהבא
 מן םמיא, ה״ל רק לשנות מזלו לטוב לפי שעה . רק שע״ז אפשר לומר שהוא רק ע״ד משל
 וכוונתה ג׳׳כ שינוי המזל. מ״מ בעובדא דראב״ס בודאי לא משמע כן. אלא ע״כ דהמזל
 שנברא בו אינו משתנה כלל. וכדדריש ר״ח ב״פ בנדה (דף ע״ז ע״ב) אותו מלאך הממונה על
 הריון לילה שמו ונוטל העפה ומעמידה לפני הקב״ה ואומר• לפניו רבש״ע מפה זו מה תהא
 עליה כר חכם או טפש עשיר או עני כר. ולמה שואל המלאך,כל אלה אלא כד לידמ באיזה
 שעה צריך להתיאר למזל שעה גורם ופי׳ שעה הוא לשון פניה ונסיה כמ״ש ואל סבל ואל
> לפי םנות המזל מאמר האי מאן לגחמה כר וזהו דקאמר לא מזל יו• p ׳ ^ c ״ i ״ w » 
 ^«מ,_.לסעול סובג והולך בשעות מכוונות ומצומצמות לפי סשבון התקופות וימי התולש, ולא
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 לפי יעי השבוע, ואע״פ ח׳ כוכבי לכת משמשין כל אחר ביום אחד מימי השבוע, רק זהו׳
 נדרך כלל ובדרך מקיף, אבל בדרך פרט ובדרך השפעה תלויים המזלות בתקופות ובשעות.
 הימים. ובהכי ניחא מאי דמצינו שמזל יום גורם כמו י״ז בתמוז. ט׳ באנ וזי אדר. זהו בדרך
 כלל ולענין כללי לכלל האומה. אבל ליחיד דוקא מזל שעה גורם. ופלוגתייהו דר״ח ור״י לאו
 במזל היחיד שנברא בו. אלא במזל האומה והמדינה שהוא מזל הכללי והיק ר״ח מזל מחכים
 מזל מעשיר הן בדרך כלל כמו מצרים בשעה שהיו תחת מזל טוב היו שם כל החכמות
 וכשאיתרע מזלם מה כתיב מאלו שרי צוען וגר. ופשיטא לענין עשירות. והן בדיד פרע
 לאיש פרטי בודאי מזל מחכים מזל מעשיר, ויש מזל לישראל. כלומר מזל המדינה נוגע אף
 לישראל הנמצאים בה. ואם אירע פורעניות במדינה אחת אינם ניצולים ישראל הנמצאים בה
 אפיי בתפלה וצדקה מצד שהוא מזל כללי, אלא מאי תקנתי׳ כדאמרינן דבר נמיר כנס תליך
 מן העיר (ב״ק דף ס׳) ושם מיירי אפי׳ בכלל ישראל ולא דוקא באיש פרטי, דיליף לס
 מקרא שנאמר ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. והתם היו כל ישראל וקאמר להם
 משה ואתם לא תצאו אזהרה לכולם בכלל ואח״כ אמר איש מפתח ביחו אזהרה ליחד במרע.
 %״י אמר אין מזל לישראל. שניצולים בתפלה וצדקה. רק שמנכץ להם מזכיותיהם. ולהן
 הוסיף רש״י במילתי׳ דר״י וזכות כלומר שמנכין הזכות. וע״ז אמרו ואזדא ר״י לטעמי׳
 דאמר מנין שאין מזל לישראל. כלומר שישראל בבחירתם יוכלו להנצל ממזל הרע שעל המדינה
 שיושבים בה, שנאמר כה אמר ה׳ אל דרך הגוים אל תלמדו, רק תלכו בדרד הי, ותמים
 תהיו עם ה׳ אלקיכם. אז ומאותות השמים אל תחתו, שאפי׳ יהי׳ מזל רע על המדינה כי
 יחתו הגוים מהמה כוי, וזהו דוקא כשהמזל סובב על אחו מדינה הוא דפליג ריח ואומר יש
 מזל לישראל, מטעםדהמדינה עומדת במקום אחד ומוכרחת להפגע עם המזל ההולך לקראתה.
 אבל בנפשות הן אומה כללית והן יחיד יוכלו להנצל בזכות שיש לו, כמו;היהודים בימי המן
 שנאלצו היהודים והמן ומשפחתו נכנסו תחתיהם תחת מזל הרע, וכן ביחיד כתיב צדיק מצרה
 נחלץ ויבא אחר תחתיו, והענין הוא דיש מזל כללי ומזל פרטי לכל איש בפרע. וכשהולך
 מזל רע כללי ופוגע במזל י הפרטי של איש אחד ישפיע בו שסע רע, אבל עיי זכות נרוליחלן

 מצרה זו ויסובבהו ה׳ לצד מזל טוב, ובטוב אסיים

 8ליקא לה מסי שבת באנדתא ופירושי חלק ב׳ תושלב״ע.הי יזכני להתחיל:
 ולגמור פירוש ופשר אגדתא על כל הש׳׳ש.
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 כי הנה נמה שכחנסי באות א׳ נד״ה ניהש״מ כהרף עין לאיש אילו
 כדתה מפני רעהו וכר ולכאורה נראה שדנרי מוטעים שמתנגדים למה שמצינו לחזיל
 במק׳ תענית (דף ה׳ ע״נ) לא לימוח שאול ולא לימוח שמואל כנר הגיעה מלכות
 דוד ואין מלכות נוגעת נחברהה אפי׳ כמלא כימא וכו׳ ומי מידחי גנרא מקמי
 מרא אין דארשנ״כ איר יונתן וכו׳ אלמא מידחי ננרא מקמי גנרא ׳עו״ש. אנל
 נאמה אין זו סתירה לדנרי דהחם היינו שהראשונים שמואל ושאול מחו כד* שלא
 יהי' שאול אף רגע אחד נעת שהגיעה מלכות דוד ולא אידחי דוד ומלכותו מפני
 *ןאול, וכן יקד הפייטן ניוצר לשמחת תורה טהור ענהו רב לן אל תוסף דבר
 יהושע משרתן הגיע זמן לה וה חנר כי המלכות בחנרתה כמלא טמא לא תתחנר
 זכו׳, הרי שלא סי׳ •כול יהושע ומלכותו להיות נדחה מפני משה אף כמלא נימא ,
; ׳ בו  חהו שכתבתי ואיש אינו נדחה מפני לעתו כמו שיקד הפייטן כי המלכות ו

די שמים אפשר ללמצם, וגם כאן יש מקום תפיסה עלי לכאורה נ ף כחנסי שם ו ן ^ 
 סא קיייל לניד שמים א״א לצמלם ונידי אדם מחלוקה . אנל נאמת אץ ץ
י שמים כלומר מ ילי לאתי ממילא א״א ד  קחירה לדברי דםסם היק דמה שנעשה נ
 לו לאלם לצמצם לילע אימתי נעשה . אבל הא פשיטא דנידי שמים צמצמו שפיל

 שלא יגעו זה נזה אף כמלא נימא .
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 .סימן המעויין דף ועמוד

 בע״י שבש״ס עכין המאמר באגדתא, והדברים המבוארים בו

 א דף ב׳ מאימתי קורין את שמע בערבית, מנין חותמו של הקב״ה אמ̂ג

 , ע״ב במערבא הא דרבה בר שילא כר ענין סימן לדבר יציאת
 הכוכביס .

/ ביהשמ״ש ופי׳ זה נמס  ״ , א״ר יוסי בין השמשות כהרף עין. פי
 וזה יוצא .

 ב ג, שלש משמרות הוי הלילה .
 ג ״ חניא א״ר יוסי פעם אחת ט׳ ונכנסתי לחורבה אחת כף

 ענין בת קול מנהמת כיונה. פי׳ היינו כחולמים .
 ד ״ ת״ר מפני ג׳ דברים אין נכנסין לחורבה .

 ה ע״ב אין אומרין בפני המת אלא דבריו של מת .
 \ . כתיב חצות לילה אקום כר. ענין אין הקומ: משביע את הארי

 ואין הבור כו׳ .
 ז ד׳ לדוד שמרה נפשי . ענין מלכי מזרח ומערב וענין מרגלית

 טובה היתה תלויה בצווארו של א״א .
 * ״ תניא חכמים עשו סייג כו׳ ענין ק״ש ותפלה.

 * ״ אמרי כיון דתקינו רבנן לומר השכיבנו כז׳ . ענין בכל מר
 ודור חייב אדם לראות כו׳ כאלו הוא יצא ממצרים .

 ט ד׳: גדול מה שנאמר במיכאל כו׳ ענין מיכאל באחת כר ביאור
 הד יסודות.

. ׳ ו  יב ״ בוא וראה שלא כמדת הקב״ה מדת ברד כו׳ מוכר עצב ג
 , ה׳ נאמר ברית במלח ונאמר בריס ביסורין .

 יד ע״ב ר״י חלש כר סי׳ הב לי ידך. ענין תקיעת כף. ענק פ1ה״ב
 נברא ביו״ד כרי.

 ״ « ר״א חלש כו׳ פי׳ להאי שוסרא דבלי בעסרא כו׳.
 , , ר״ה הוה לי׳ ת׳ דני דחמרא. ענין אות תייו.

 ביאור השובה מאהבה ותשובה מיראה .
 לעולם ירגיז אדם יצ״ט על יצה״ר. ענין יצ״ע ויצהיר .

 m ו׳ אלמלא נתנה רשות לעין כו׳ מנין המזיקין וענק םימוש
 ובריאותו . וענין מן .

 , # אינהו נסישימינן.
 , « כל חד ומד מינן אלפא משמאלי׳ כו׳ מנין מספר אלף ורנוא :

 וימין ושמאל.
 r * האי דוחקא דכלה מינייהו כר .

 « ״ האי מאן דבעי למידע להו כו׳ ענין קיטמא נהילא .
 * » האי מאן דבעי למחזינהו כר מנין שונרא אוכמתא כר .

 יז ״ משרה קדמה שכינה תלתא עד דיתבי .
 ־יגו מיב כל הרגיל לבא לביהכ״נ כו׳ הקב״ה משאיל בו .

 ״ . בשעה שהקב״ה בא לביהכינ בו׳ ביאור הכתוב מדוע 65הי
 ואין איש וגו׳ .

 ג * כל הקובע מקום לתפלתו. פנין אויביו נופלים תחתיו ו0גין
 הבל הפה.

 כא , אגרא דפרקא רהטא בו׳ ענין אלו דברים שאדם אוכל פיחחיהן.
 בעוהיז כו׳ . ביאור כל הני אגרא דנקעו.

 :כב • כל המתפלל אחורי ביהכ״נ נו׳ ענין חלף אליהו אידמי לר
 כעייעא כוי. ענין שהיו מפריעין ט׳ כלפי מעלה• מין #

. ׳  ספסירא ט
 כיק
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 דף ועמוד

 שבש״ס מכין המאמר באגדהא, והדברים המבוארים בו

 סימןהמצויץ
 בע״י

 כיון שנצרך אדם לבריות פניו משתנות ככרום• ענין עוף ששמו
 כרום .

 כאלו נדון באש ובמים .
 לעולם יזהר אדם בתפלת המנחה . מנין שלא יאמרו מעשי

 כשפים הן. ענין הכישוף. ענין המנחה .
 כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים.

 מנין שהקב״ה מתפלל . ענין צדיק גוזר והקב״ה מקיים.
 א״ר יב״א פעם א׳ נכנסתי להקטיר קערת כו׳. ענין ראייתו

 ודיבורו עם הקב״ה • ענין עולם שנה נפש.
 מנין שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו. ענין זעמו של הקב׳׳ה.

 ופי׳ הרגעים. -
/ פלוגתא של ר״י ור׳׳ל  טובה מרדות אחת בלבו של אדם כי׳ פי

 ע״ם משל.
 שלשה דברים בקש משה כו׳ ביאור נופל וגלוי עיניס .

 ויאמר לא תוכל לראות את פני. ביאור פלוגתייהו בפיר,•;־*
 הכתובים .

 מיום שברא הקב״ה את העולם לא הי׳ ארם שקראו להקב״ה
 אדון כו׳ .

׳.  מיום שברא כו׳ לא הי׳ אדם שהודה כו
 קשה תרבות רעה בתוך ביתו כר .

 אזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו. סי׳ סתם ברא ררחיס
 על אבא.

 מואר להתגרות ברשעים בעוה״ז. ב׳ פירושים בפסוק אל תתמר
 במרעים וגו׳ פי׳ שעה משחקת שאני .

 "גדולה שמושה של תורה כו׳ ׳.
 איכא סבי בבבל תמה כר עניו אה ישראל .

 לעולם ימס אדם ב׳ פתחים כר . עוה״ז ועוה״ב .
 על זאת יתפלל כל חצזיייד וגר .

 לימא לן ארי" ממי מילי צו׳ דבי כנישתא. ביאור כל הקאפייטל
 לבני קרח כו׳ יסודתו בהררי קדש.
 רב ביבי ט׳ סבר לאשלומינהו לפרשייתא כר .

 כשאתם חותכין בשר כר ביאור השייכות שלהב׳ דבריםדנקפ>
 בג׳ דברים אוהב אני את המדייס .

 דבר נא באזני העם כר שי׳ הכתוב ונצלתם את מצריםי,
 וביאור המשיל שבגמרא .

 מכד האי יהיו לרצזן וגו׳ ענין הראי׳ מדברי לידי׳.
- מאי לכתיב פיה פתחה בחכמה כו׳ ענין ה׳ עולמות וה/

 מוצאות הפה והי חושי הנפש .
 מי ־נהחכם בו׳ פשר לבר . פ״ ות״ת מנד כולם.

 א״ל כבר נגזרה עליך כו׳ עמן שהושיב ישיבה עצ פתחו .
•  א״ל בן אמיז כלה נבואתך וצא. י

 לסוף יהב לי׳ ברתי׳. ענין חזי רישא לאבא ט׳ י
 ־ נעשה- נא עליית לןיריכן׳ ענץ חצייף עלי מאץ למצלי בבקתא,

 פירש״י ופי׳ מהרש״א . י
 •־• עובר עלינו תמיד כו׳כאלו הקריטיממידן/

 ׳ •>צ-מי שלא אמר אמת ויציב• שחרית ט׳ פי׳ הכתוב והאמין
 : גה׳ ויחשבה לו צדקה. והכתוב האספן ואגידה .

 בקכל לקטע פ׳ בלק בק״ש .
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. ו ^ ?a2«^ מכין המאמר נאגדתא, והדברים המבוארים נ י י י  * ^ בע״

 היה קורא פ״ב

 9 ייג ע״נ בל המאריך באחד מאריכי! לו ימיו ושנותיו .
 ןןא י״ד: בל הקורא ק״ש בלא תפילין כר ענין ק״ש ותפילין וענין עולה

 ומנחה זבח ונסכים .
. מיו כל הנפנה ונוטל ידיו ומניח תפילין כר פי׳ הכתוב ארמן , 

 בנקיון כפי וגר .
 8ב , ע״נ כל הקורא ק״ש ומדקדק באותיותי׳ מצמץ לו גיהנם פי, הכתוב
 אורך ימים בימינה וכר נננין גיהנם של אש וגיהנס של שלג .
 , צרז ר, אמי ור״א הוו קא קטרי גננא לר״א. ביאור האשה נקנית

 בג׳ דרכים וקנין החוסה .
 1ד י״ד כל הנותן שלום לחבית קודם שיתסלל . סי׳ הססוק חדלו לכם

 מן האדם וגו׳ .
 «ח ״ כל הלן ז׳ לילות בלא חלום . ענין החלום .

 , •רז: בתר דסיימו צלותיייהו אמרי הבי .
 , . ר״י כי הוה מסיים ספרא דאיוב כו׳ ביאור תכלית האדם

 והבהמה .

 מי שמתו 2ינ

 , י׳׳י1 לא יהלך אדם בביה״ק ותפילין בראשו. פיי׳ הקרא לוענ לר*־
 חרף עושהו. עניני המיתה עיטוף הטלית .

 $ , בל המספר אחרי מטתן של תי׳ח כי׳ . פי׳ הפסוק והמטים
 עקלקלותס וגו׳ .

 0 ״ אם ראית ת״ח שעבר עברה בלילה כוי .

 » מ״ש קמאידמתרחיש להו ניסא כוי.
 >ב כ׳ רב גידל הוה רגיל דהוה אזיל ויתיב אשערי מבילה כר. עני!־•

 המשל דאויזי לנשים .
 ״ , ר״י הוה רגיל כר ענין עין הרע ואחיזת עינים. פי׳ הכתוב

 ותשא אשת אדוניו את עיני׳ אל יוסף.
 ביד התולה תסיליו יתלו לו חייו .

 « >רנ ר׳ אבא הוה קא מישתמיט מיניי* דר״י כר ביאור שייכות הדין
 ששמע מר״י לעליית א״י . ענין הפלוגתא בשבחי א״י ובבל.

 מנין נשמות ועולמות .

נ * 

 *ח
 r ׳

 תפלת השחר פיר

 ב״ז: המתאגל אחורי רבו כר.
 ״ מעשק• בתלמיד א׳ שבא לפני ר״י נו׳ תפלת ערבית רשות או
 חובה?. ענין סמיכות גאולה לתפלה. פי׳ כל תלמיד שאין תוכו
 .״ כברר. פי׳ אוי לספינה שאתה קברניטא . ענץ מאן דלבימ

 מדא כו׳ . מזה בן מזה כר.
̂ר״ז כי הוה כו׳ איקום מקמייהו ואקבל אגרא .  ״ ״.ב״ח ־

 ״ «״ב •־בשחלה, ר״א נכנסו תלמידיו לבקרו . פנץ אורחות חיים, מיי
 •» עולם וחיי שעה.

, ־ ?בשחלה ר״י ב״ז נכנסו תלמידיו כר ענין הכימיים נ״י עימ  , י
 פ״ה . מנין כעס ואיסור *מיתה עולמית. מין הדרכים ש$

 גימ& וג״ט .
י  יא מי
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י שבש״ס עכין המאמר בחנדחא, והדברים המבוארים בו ״  מל
׳ הפקולי ופי/ | י ׳ פ ן ת כ ו כ ר ר י״ח ב י : ס  עה טח ת״ד שמעון הפקילי ה

 השקיף בה ב׳ וג׳ שעות . ^ י
 ״ ״ המהלך במקוכ סכנה מתפלל תפלה קצרה כר /

י  פ כ״ע־• א״ל אליהו לר״י כר לאתרתח ולא תתשא כר . נ
 » ל׳: כמה ישהה בין תפלה לתפלה פי׳ ואתחנן ופי׳ הכחונ

 האלקיס בשמים כר ע״ כ יהיו דבריך מעעים •

 אץ עומדין פ״ה
 פא ל״א אין עומדין להתפלל. ענין הני ציניתא דבבל כו׳ .

 6ב ״ מר ברי׳ דרבינא עביד הילולא כו׳ ענין כסא בת ת׳ ;וזי ״
 . , רב אשי עבד הלולא ט׳ ענין כשא דזוגיתא .

 « * לישרי לן מר א״ל ווי לן דמיתנן. ענין השיר הזה .
 פד ״ ותדר נדר ותאמר . פי׳ זרע שמובלע בין אנשים.

 פח י ל״ב מבלתי יכולת ה׳ . פי׳ תשש כחו כנקבה .
 til ״ע״ב מיום שחרב ביהמ״ק נפסקה הומת ברזל וכו׳ .

 צא , ותאמר ציון עזבני ה׳. סי׳ המשל מאשתו ראשונה.
 צג ל״ג מעשה בחסיד א׳ שהי׳ מתפלל בדרך ובא הגמון כר •

נ  מעשה במקום א׳ שהי׳ בו ערוד כר . פ
 הכל בידי סמים חוץ מיראת שמים. סי׳ אוצר של יראת שמ«•
 ל״ד ת״ר ג׳ רובן קשה ומיעוטן יסה. שאור מצח וסרבנות. .
 מ״ר מעשה והנה בנו של ר״ג כו׳ . ושוב מעשה במו *

 ריב״ז . החילוק שביניהם. ענין השר והעבד.

 צ> * ע״ב

 צדז

 כיצד מברכץ פ״ו
 קב ל״ה: ר״ח טפ רמי כתיב ולקחתי דנני כר וכתיב ואספת דגנך י ,
 ״ ל״ו הי׳ ר״מ אומר ממשמע שנא׳ וערלתם ערלתו וגו׳ מנין קלקו׳

 ?אדמה בחטא עה׳ד . סי׳ לא תחסר כל בה.
. ׳  ! מ׳ אחר כל אכילתך אכול מלח ט

 ״ ״ הרגיל בעדשים א׳ לל׳יוס כר ביאור כל הני הרגיל כר מק&£
י פי׳ נגיי ן  V מ״א: ר״ח ורה״מ כר אייתו לקמייהו תמרי ורנטני כ

 ״ , דסחלא י
. ׳  סז מ״ב ג׳ תכיפות הן ט

 קח מ״ג ע״ב מ״ד את הכל עשה יפה בעתו כוי. מנין המשל תלי לי׳ קיי*
ט לד״א כר .  ר

. ׳  ׳ץ״ * פסיעה גסה נוטלת א׳ מת״ק ממאור עיעיו ט
 ע ד עיר אחת הימה לו לינאי ימלך. ענין ס׳ רבוא ספלי מרית טי י
, ־ ^  ״ ״ אילן אחי הי׳ לו לינאי העלך ט׳ ענין מ׳ סאה גוזלות ט
 עיר אחת הימה באיי . ס׳ זוגות אחים כהניס כר. סי׳ ייל

 , . נשר בשמים י ,
• כצ שהוא כביצה ביצה טובה הימנה . סי׳ סבא טעתא ממ&ג*» ב ע , 

.  , כו׳ פטויתא ט׳
v . ״ ת״ר טחול יפה לשיניס טי 

 קטן

 שלשה שאכלו פין
 מיז ת״י אין מינין לא אמן חטיפי; ט׳ .



 לוח המפתחות
 מימן ה מצויץ דס ועמוד

 בע״י שבש״ס עכין היואיור באגדםא, והדברים המבוארים 13.
 קיא מ״ח קטן היודע למי מכרטן כו׳ מנין מה דאחוו אביי ורבא חד

 לשמי טללא וחד כלפי שמיא .
 היד נ״א כל המברך על כוש מלא נ ותנין לו נחלה כר. טי׳ משה תיקן

 ברכת הזן .
 קמו ״ מנין שאין פרי בטנה של אשה כר ענין ששברה ילתא ת, מי

 דחמרא מיהרה ומה ששלחה לעולא ממהדורי מילי כו׳ .
 קט7 , מנין כאפי׳ עוברין שבמעי אמן אמרו שירה .

 ״ ״ אל תטול חלוקך שחרית מיד השמש כו׳ .
 אלו דברים פ״ה

 מיז נ״ב : הנהו תרי תלמידי חד עבד בשוגג כב״פ כר ענין הרוצה
 שיתעשר יצפין כר. שי׳ אכלי׳ ארי.

 הרואה פ״ט

 קידז נ״ד הרואה מעברות בו׳ ואבן שבקש נזרוק עוג כו׳.
 מיט ״ ע״ב ארבעה צריכין להודות . ענין הסדר דנקט שלא כמו שכתוב

 1 בקרא .

 מבא נ״ה ג׳ צריכין רחמים . חלום טוב כו׳ .
 , « בצלאל ע״ש חכמתו נקרא. ענין משכן ארון וכלים .

 מכב ״ כל חלום ולא טוות . ענץ החלומות ויישוב המאמרים.
 נ״ז שלשה נכנסין לגוך. שלשה משיבין דעתו כר . ג׳ ערחיבץ

 י דעתו כר . חמשה א׳ מס׳ כו׳.
 נ״ח הרואה את חבירו לאחר ל׳ יום כו׳ . פי׳ חכימת כולי האי

 קבה יהבו בי׳ עינייהו כר .
 ״ מאי זיקים . כוכבא דשני ע . פי׳ הכתוב ראו כי רעה נגד

 פניכם כי׳. פי׳ שם המזל כסיל.
 מכן # מאי זועומ. גוהא. החקירה מזה .
 0 , מאי רעמים. ענין הברק והרעס .

ךן , לא נבראו רעמיס אלא כדי לפשוט עקמומית כר .  ד̂ן
 ^ ״ הרואה קשת כו׳ ענין הקשת ופי׳ הברית.

 * ״ גרב מאי חדקל כו׳ פירוש השאלה מהשמות .
 יןל ס׳ מעשה בהלל הזקן כרפי׳ הכתוב משמועה רעה לא יירא ונר.

 _ , ההוא תלמידא כו׳ חזיי׳ דקא מפחי כו׳.
 , ר׳ אבהו על לבי בני כו׳ פזיב מאה וחד גברי .

 ס״א מ״ד וייצר בפני יודי״ן. ענין היצה׳׳ר .
 , יצה׳׳ר דומה לזבוב כו׳ ענין הרגל היצה׳יר .

 מלה ״ ע״כ צדיקים יצ״ט בופטן כו׳ .
 מלו סיג כל הצנוע בביה״כ ניצול מג׳ דברים .

 ״ ״ ההוא ביה״כ דהוי בי טבריא כר. ענין המזיקין .

 אביי מרבי׳ לי׳ אימי׳ אימרא למיעל בהדי׳ כר .
 רבא מקמי דהוה רישא מקרקשא לי׳ כר סי, כוותא •

.  מל כל מככב שכב חיץ מן הקרקע מ׳
 « שינה בעמוד השחר כר .

 ״ נר קפרא הוה מזבין מילי בדינרי. פי׳ מלה בסלע כר. מסורי
 מהאלשיך הקדוש ו׳ פעמים ה׳ תיבות מות נ׳אומיומ.

 ואמי

4 
 ,I ״
V ״ 



 לוח המפתחות
 םימז המצויץ דף ועמוד

 בע״י שבש״ס מכין המאמר באגדהא, והדברים המבוארים בן.
 דןלז * ואמר להרגך crn עליך . פי׳ הכתוב ויך לב דוד .

. ענין קרבן עולה  קלה ״ אם ה׳ הסיתך בי . מסית קרית לי ט׳
 ויורד.

 קשב סייג כל המשתף שם שמיס בצערו כוי ,
 קמד ע״ב כשנכנסו רבותינו לכרם כו׳ פי׳ אני ואתה נסביר סכים בהלכה.

 קמה ״ ועוד פת־ז ר׳׳י בכבוד התורה הסכת כוי .
 •* ״ הסכת עשי כתות כו׳ סי׳ התרגום אצית.

 קמו סייד כל הדוחק את השעה כו׳ ענין הגלגל חוזר בעולם . ביאור
 תלמידי.חכמים אין להם מנוחה כו׳ ורב שלום כוי.

 סליקא לה מבבת ברבות

 שבת
 יציאות השבת פ״א

.  א י׳ רבה בר ר״ה רמי פוזמקי ומצלי טי
 רבא חזיי׳ לרה״מ כו׳ מניתין חיי עולם ט׳ מנין קב חמסין

 בכור הטין שאמר ר״ל.
 , ״ ר׳ ירמי׳ הוה יתיב קמי דר״ז כר מסיר אזנו כוי.
 ב a כל דיין שדן דין אמת כו׳ כאלו נעשה שותף כוי .

 ״ עד מתי יושבין בדין . פי׳ הכתוב אי לך ארן כר .
 * ״ ת״ר שעה ראשונה מאכל לודים ט׳ ,

 i ע״ב הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו . סי׳ והאימא דחיישינן
 לכשפים כר .
 ד » ר״ח הוה נקיס בידיי תרתי מתנתא .
 , ״ לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים .

 ה י״א כל חולי ולא הולי מעיס .
 ״ ״ כל כאב ולא כאב לב. ביאור הגפ׳ דפס׳ כלה בתינוק שעבר

 לפני הזקנים בגילוי ראש .
 ״ כל אשה ולא אשה רעה .

 ו ״ אם יהיו כל הימים דיו כוי.
 ״ רי׳י ברי׳ דר״א כוי עבדי ליי עגלסא תלתא כר.

. משל לענין התפלה .  ז י״ב: זמנין א״ל המקום יפקדינך לשלם ט׳
 ח י״ג תנא ד״א מעשה בתלמיד אי שקרא כרבה ט׳ .

 e ע״ב מי כתב מגלת תענית .
 י מ״ו כשחלה ר״י בר״י שלחו לו כר כך אמר אבא ט׳. פי׳ כ>י זטטמ.

 פי׳ ישבה לס בסטיות .
 יא י״ד בשעה שתיקן שלמה עירובין כר .

 , 0 האוחז ס״ת ערום כר .
 יי׳ז מפני מה בוצרין בטהרה כר. פי׳ ט ברע הוא.

. ׳  , י״ע כך הי׳ מנהגן של בית ר״ג ט
 , . : כהוא תלמידא לאורי בחרתא כר כר״ש.

 במה מדליקין פ״ב

 כ״א ולא בשמן קיק. עוף א׳ ט׳ וקיק שמו. קיקיון דיונה כר ,



 לוח המפתחות
 שימץחמצויץ דף ועמוד

, ו  בע״י שבש״ם מכין המאמר באגדסא, והדברים המגואלים *
 יכ כ״א ע׳׳ב ת״ר מצות חנוכה פוחת והולך. מוסיף והולך ומעמייהז .

.  « ״ מאי חנוכה כו׳ פי׳ פך של שמן ט׳
 ״ כ״ב מ״ד ותבור ריק אין בו מיס. מנין נחשים ומקרבים.

 ״ אסור להרצות מצות כנגד נר חנוכה .
 R כ״ג ע״ב הרגיל בנר הוויין לו ינים ת״ח .
 .» ״ הזהיר במזוזה זוכה לדירה נאה .

 ״ דטתי. ו דר״י הוות מאחרה ומדלקה.
 דרחיס רבנן הוי לי׳ בנין רבנן .

 יד ל׳ שאיל שאלסא כו׳ מהו לכנויי בוצינא כף.
 ״ ״ ולא יפה אמר שלמה ושבח אני את המתים וגף .

 מו טה י: כתיב ותזנח משלום נפשי וגו׳. פלוגתת האמוראים בזה .
/ מנהגו של ריב״א ע״ש מביאין לו עריכם כף .  / כך הי

 . ״ ת״ר איזהו עשיר כל שיש לו נחת רוח בעשרו כף.
 ״ טו ההיא חמתא דהוה םניאה לכלתא כו׳ .

 ידן ל׳ ואף ספר משלי בקשו לגנוז. חילוק בין רבי לר״ח .
 •״ י ״ עתידה אשה שתלד בכל יום כו׳ . ע״פ חקירה .

 ״ עתידין אילנות שבאי׳י. עתידה א״י שתוציא גלוסקאוח .
 יע ל״א ת״ר לעולם יהא אדם ענותן כהלל ט׳. פי׳ אמת הבנין .
 כב ע״3 על שלש עברות כו׳ ענץ ה׳ מיתות . ה׳ חלקי הנפש .

 בג ל״נ תני דר״י כי יפול הנופל כו׳ .
 ״ מ״ר מי שחלה כו׳ פרקליטין של אדם.

 כד ״ כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין כו׳ מספר אלפים ומאות .
 כה ל״ג בעון נבלות הפה ט׳ פי׳ הכתוב ע״כ על בחוריו וגו׳ .

ן ה חזו ההוא סבא כו׳ תרי מדאני אסא. פי׳ הגמרא והזוהר. וסי' -
.  שמור וזכור ט׳ השמיענו ט׳

. ׳  ״ י ל״ל שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ע״ש ט
 « * הרוצה לראות בארה של מרים.

 כירה פ״ג
 בז מ״א אכל ולא שתה אכילתו דם כף. וכל המאמרים דשם .

 במה ט ומנץ פ״ד

 כה מ״ע א״ר ינאי תפילין צריכין גוף נקי ט׳ מנין כנסי יונה. ותפילין
 ופירש״י ותום׳ שם .

 במה בהמה פ״ה

 h ;״ג: מעשה בא׳ שמתה אשתו. סי׳ כמה קשין מזונותיו כוי.
 יז נ׳׳ו: כל האומר שלמה חעא כוי. סי׳ בא גבריאל נ«ז קנס ט0.

' ־  במה אשה פ״ו 1

ץ.  ל© סנ עצי ירושלים של קנמון היו. ענין קנמן נשם מחציתו י
 מה סז לאשמא צמירתא וכל כני דנקטי ענין הלחשים.

 מן ע״נ מעשה נר״ע שעשה משתה ט׳ חמרא וחיי ט׳ חיי כר.
 כל
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 בלל גדול פ״ז בע״י שבש״ם מכין המאמר באגדתח, והדגלים המגואלים 13.

 &ז נרה כל היודע לחשוב כתקופות ומזלות כר סי׳ הכתוכ.

 המוציא פ׳יה

 פדו ע״ו: כל מה שברא הקב״ ה לא ברא דא לבטלה.
 » • ת״ר ה׳ אימות הן כר משל החיות וטבעם והמוסר מזה.

 ״ ״ ד׳ז אשכח לד׳ י דהוה קאי אפיתחא דבי חמוה כר ביאור אפתחא
 דבי חמוה דנקט ומנין חללי דעלמא והשאלות .

 פנו פ׳ ר״ח ורבה בר׳ה הוו קא אזלי כר אמרה איהי מלתא כר ענין
 הב׳ דברים שמועילים לנגד כישוף. וכח הכישוף.

 ר׳ עקיבא פ׳יט

 3ה ס״ח דרש ההוא גלילאה כר בדיך רחמנא דיהב לן אוריין כר .
 ״ , ויתיצבו בתחתית ההר מלמד שכפה עליהם ההר כגיגית.

 נד , דרש ר׳ סמאי בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע סירש׳יי
 ותום׳ שם. ענין ס׳ רבוא וק״ך רבוא.

 פא ע״ב בשעה שעלה משה למרום. מה לילוד אשה כר .
 סב ״ בשעה שירד משה כר בא שטן כר תורה היכן כר .

 סג « בשעה שעלה כר מצאו להקי׳׳ה . ענין כתרים לאותיות.
 ״ ״ מ׳יד וירא העם כי בשש משה כר .

 , פה פיט מ״ר לכו נא ונוכחה. לכו נא אצל אבותיכם כר.
 י * ״ נרד כי אתה אבינו כר פי, אהי׳ כטל לישראל. וסי׳ בניך חטאד

 ותשובת האבות להקב״ה.

 המצניע פ״י

 פ1 צ״א אין השכינה פורה אלא על חכם גבור ועשיר .

 הזורק פ׳ י״א

 פז צ״ג תניא ר״א דברים הדברים ט׳.

 הבונה פ׳ י״ב

 &tt ק״נ א״ל רבנן לדב״ל אתו דרדקי כו׳ אלף בית.

 האורג פ, ייג
 HJT ק״ה למה נקראת צפור דרור כר .

 ijr ק״« שמואל וקרנא הוו יתט אגודא כר סירשיי ומושי.



 לוח המפתחות
 סימןהמצויץ דף ועמוד

 בע״י שבש״ם מכין המאמר באגדסא, והדברים המבואריס בו.
 עה ע״ב מובה מפת צונן כף בת חורין היא. ענין הערביים שמשתחויפ

 לאבק רגליהם .

 עו ק״י ההוא בר קשא כר חויא דרבנן כף .

 ואלו קשרים ס׳ ט׳׳ו

 עז קי״ג וכבדתו ממשות דרכיך. ענין פסיעה גסה ט׳ ג

 כל כתבי פ׳ טי׳ז

 פו קייס תיתי לי דקיימתי כף. אבוך במאי הוה זהיר כף.
 פה ע״ב כל המתפללבע״ש ואומד ויכולו כף. וענין המלאכים.

 ׳. ״ ר׳ אבהו הוו עבדן לי׳ עגלא תלתא טי ענין הכוליא.
 צב קכ״א: אנאבןמרתאהוו מסקי בי׳ זוזי. פי׳ לוה רשע וגר .

 מפנין פ׳ י״ח

 צד קטע: כל האמור בפ׳ תוכחה ט׳פי׳ הכתוב ומולדותיךטי.

 ר״א דמילה פ׳ י״מ
 חל״ג אמרה לי אם אספלניתא דכולהו כיבי ט*. י

 צח קליד האי ינוקא דלא מיץ כו׳. פי׳ ואין שפתותיו כר תכומס.
.  .• « האי ינוקא דלא מינפתיס ט׳

 תולץ פ״כ
i קב • ק״מ לא ליכול בר בי רב ירקא כו׳. וכל הבי בר בי רב מקנן 

 s * א״ל ריח למתי׳ תיהוו צניען כו׳ ענין מרגניתא דנקפ>

 הבית פ׳ כ״ב
 ק; קמ״ח: מפני מה עופות שבביל שמנים. סי׳ השאלות.

 H , כולם חזרו תון מקולייס האיספנין .

 שואל פ׳ כ״ג

 קי קמיע: בשעה שירד נבוכדנצד לגיהנס ט׳ .
 קמ קנ״א: לעילם יבקש אדם על מדה זו. ענין גלגל חוזר כר.

 קיא ״ עד אשר לא תחשך השמש. ענין חשובה מאהבה וסיראה «
 צדיקים ובינונים .

 ״ כאי כוחלא עד מ׳ שנין כר.
 ^ ר׳׳ח םכיבא לי׳ ברהי׳ לא הוה קא ברי עילוי׳.

 ״ , איל קיסר לריטח מ״ע לא אתית לבי אביק. סי׳ אל&א אמממ
 בחישנא .

 M « סב תרי מתלת.
 « * רוק בככי ותשכח ננגרי.

 *ןיכגא



 nv המפתחות
 'סימןהמצרץ דף ועמוד *

 בע״י שכש״ס מבין המאמר באגדהא, והדברים המבוארים 5ו.

 סליק

•9• 
 שיננא שרי שקייך ועייל לחמא .

 א״ל ההוא גוזא נריב״ק מהכא י לקרתינא כר . וכל הוויט*
 שביניהם ,

 וסוגרו דלתיס בשוק כר.
/ אש פגע 5ך זננוול  גם מגבוה ייראו שאפי׳ גבשושית כר פי

 זה כר אם אבן הוא כר .
 וינאן השקר זו קליבוסת כר .

.  ט הולך האדם אל ב״ע מלמד שכל צדיק וצדק ט׳
 קשה רמה למת כמחט בבשר החי .

 נפשו של אדם מתאבלת עליו ז׳ ימים .
 ההוא דשטב כר לא הוו לי, מנחמין כר .

.  כל מה שאומרין בפני המת יודע עד שיסתום ט׳
/ עניןכף הקל$  סיר והרוח תשוב אל האלקים ונר משל למלך ט

 וגיהנם .
 נשמתן של צדיקים ננוזות תחת כהיכ. םייכהיכ.

 א״ל רבה לר״נ של בינונים מאי כר לדומה נמסרים ענץהמלאו
 דומה. ומנוחת הנשמות דבינונים.

 מי שהחשיך פ׳ כ״ד

 r ftp עוד אחרת הימה ולא רצו חכמים לגלותה. ׳ענין מצי שיעור־
 אסור מה״ת .

 «• ־» תניא ר״א אומר בו ביום גדשו סאה ט׳ , ביאור המשלים .
 סירש״י ותוס׳. ביאור דברי הירושלמי. עלן המשל לשמן ומים

 וסירות ,
 &Y *ליה ז דרש ד׳ יונה אפיתחא דבי נשיאה; שייכות הדרשה לסיתחא דצי

 נשיאה. פי' פרנסני מלב פרנסני כעורב .
 «ימ &ג״* - גתיג אסינקסי׳ דריטל האי מאן דבחד בשבא כר. פלוגת*

 מ - . . דר״ח ודיי אם יש• מזל לישראל.
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