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  כט פסוק לב פרק בראשית
ב ֹלא ַויֹּאֶמר ד ֵיָאֵמר ַיֲעקֹּ ְמָך עוֹּ י שִׁ ם כִׁ ְשָרֵאל אִׁ י יִׁ יתָ  כִׁ ם ָשרִׁ ים עִׁ ם ֱאֹלהִׁ ים ְועִׁ  : ַוּתּוָכל ֲאָנשִׁ

 

 י"רש
 באו שהברכות עוד יאמר לא - יעקב לא
 ובגלוי בשררה אם כי וברמיה בעקבה לך

 בבית עליך נגלה ה"שהקב וסופך, פנים
, מברכך הוא ושם, שמך את ומחליף אל

 וזהו, עליהן לך ואודה אהיה שם ואני
 ויוכל מלאך אל וישר( ה יב הושע) שכתוב

, לו ויתחנן המלאך בכה, לו ויתחנן בכה
 ושם ימצאנו אל בית( שם) לו נתחנן ומה

, שם עמנו שידבר עד לי המתן, עמנו ידבר
, עליהן לו הודה כרחו ועל, יעקב רצה ולא
 שהיה, שם אותו ויברך( ל פסוק) וזהו

 אנשים ועם :רצה ולא לו להמתין מתחנן
 :להם - ותוכל :ולבן עשו -

 ם"רשב
. קנית, קנה כמו, אלהים את שרה באונו מגזרת - שרית כי

, רץ קם שב מגזרת, ויוכל מלאך אל וישר אבל. עשית, עשה
 ה"שהקב לפי ונצלע יעקב שלקה ומה. וירץ וישב ויקם שיאמר
 שלא בדרך ההולכים בכל מצינו וכן. בורח היה והוא הבטיחו

 נא שלח' כת במשה. שנענשו, ללכת ממאנים או' הק ברצון
 שאמרו י"אעפ הפשט ולפי. במשה י"י אף ויחר, תשלח ביד

? יש רושם מה וכאן רושם עושה אף חרון מקום בכל חכמים
 ועכשיו כהן ואתה לוי להיות היה עתיד הלוי אחיך אהרן הלא
 מתעצל שהיה לפי הפשט לפי אך, לוי ואתה כהן יהיה הוא

 וכן. המיתו ויבקש[ י"י] ויפגשהו במלון דרךב ויהי' כת ללכת
 הולך כי אלהים אף ויחר בבלעם וכן. הדגה במעי שנבלע ביונה

, שפי וילך, בלעם רגל[ את] ותלחץ' כדכת, חיגר ונעשה הוא
 :עצמותיו ושופו כמו חיגר

 
  כה פרק בראשית

ְבֵני (ו) ים ְולִׁ יַלְגשִׁ ת ַאְבָרָהם ןָנתַ  ְלַאְבָרָהם ֲאֶשר ַהפִׁ ְצָחק ֵמַעל ַוְיַשְלֵחם ַמָּתנֹּ ֶדּנּו ְבנוֹּ  יִׁ  ֶאֶרץ ֶאל ֵקְדָמה ַחי ְבעוֹּ
ים ָשָנה ְמַאת ָחי ֲאֶשר ַאְבָרָהם ַחֵיי ְשֵני ְיֵמי ְוֵאֶלה (ז) :ֶקֶדם ְבעִׁ ים ְוָחֵמש ָשָנה ְושִׁ ְגַוע (ח) :ָשנִׁ  ַאְבָרָהם ַוָיָמת ַויִׁ

ָבה ְבֵשיָבה ְקְברּו (ט) :ַעָמיו ֶאל ַוֵיָאֶסף ְוָשֵבעַ  ֵקןזָ  טוֹּ תוֹּ  ַויִׁ ְצָחק אֹּ ְשָמֵעאל יִׁ  ְשֵדה ֶאל ַהַמְכֵפָלה ְמָעַרת ֶאל ָבָניו ְויִׁ
ן ַחר ֶבן ֶעְפרֹּ י צֹּ ּתִׁ  ְוָשָרה ָרָהםַאבְ  ֻקַבר ָשָמה ֵחת ְבֵני ֵמֵאת ַאְבָרָהם ָקָנה ֲאֶשר ַהָשֶדה (י) :ַמְמֵרא ְפֵני ַעל ֲאֶשר ַהחִׁ

ְשּתוֹּ  י (יא) :אִׁ ים ַוְיָבֶרְך ַאְבָרָהם מוֹּת ַאֲחֵרי ַוְיהִׁ ְצָחק ֶאת ֱאֹלהִׁ ְצָחק ַוֵיֶשב ְבנוֹּ  יִׁ ם יִׁ י ַלַחי ְבֵאר עִׁ  : רֹּאִׁ
 

 י"רש
 הגר היא, אחת פלגש אלא היתה שלא, כתיב חסר - הפילגשים (ו)

 כדאמרינן, כתובה בלא פילגשים, ובהבכת נשים. קטורה היא
 - מתנות אברהם נתן :דדוד ופילגשים בנשים( א כא) בסנהדרין

 על לו שניתן מה אחר דבר. להם מסר טומאה שם רבותינו פירשו
 ליהנות רצה שלא להם נתן הכל, לו שנתנו מתנות ושאר שרה אודות

 כבן מאה בן - שנים וחמש שנה ושבעים שנה מאת (ז) :מהם
 מכאן - וישמעאל יצחק (ט) :חטא בלא חמש כבן שבעים ובן, םשבעי

 טובה שיבה והיא, לפניו יצחק את והוליך תשובה ישמעאל שעשה
 נחמו - 'וגו ויברך אברהם מות אחרי ויהי (יא) :באברהם שנאמר
 את הוא ברוך הקדוש שמסר פי על אף אחר דבר. אבלים תנחומי
 יוצא עשו את שצפה פנימ יצחק את לברך נתיירא, לאברהם הברכות

 ובא בעיניו ייטב אשר את ויברך הברכות בעל יבא אמר, ממנו
 :וברכו הוא ברוך הקדוש

 ם"רשב
 :וקטורה הגר - הפילגשים (ו)

 אל קדמה :הרבה ממון - מתנות
 נחלותיו בניו שיירשו - קדם ארץ
 - טובה בשיבה (ח) :שם לו שיש
 אל תבוא ואתה' הק לו שאמר כמו

 בשיבה תקבר בשלום אבותיך
 :בימיו העינוי אירע שלא, טובה

 
 ן"רמב

 וישמעאל יצחק אותו ויקברו( ט)
( ג סב) רבה בראשית לשון - בניו
 לבן כבוד חולק האמה בן כאן

 :הגבירה
 

  מט פרק בראשית
ָתם ַוְיַצו (כט) י ֲאֵלֶהם ַויֹּאֶמר אוֹּ  ֶאל ֶנֱאָסף ֲאנִׁ

י ְברּו ַעמִׁ י קִׁ תִׁ ָתי ֶאל אֹּ  ֲאֶשר ַהְמָעָרה ֶאל ֲאבֹּ
ְשֵדה ן בִׁ ּתִׁ  ֶעְפרוֹּ ְשֵדה ֲאֶשר ַבְמָעָרה (ל) :יַהחִׁ  בִׁ

 ֲאֶשר ְכָנַען ְבֶאֶרץ ַמְמֵרא ְפֵני ַעל ֲאֶשר ַהַמְכֵפָלה
ן ֵמֵאת ַהָשֶדה ֶאת ַאְבָרָהם ָקָנה י ֶעְפרֹּ ּתִׁ  ַהחִׁ

 ַאְבָרָהם ֶאת ָקְברּו ָשָמה (לא) :ָקֶבר ַלֲאֻחַזת
ְשּתוֹּ  ָשָרה ְוֵאת צְ  ֶאת ָקְברּו ָשָמה אִׁ  ְוֵאת ָחקיִׁ

ְבָקה ְשּתוֹּ  רִׁ י ְוָשָמה אִׁ  (לב) :ֵלָאה ֶאת ָקַבְרּתִׁ
ְקֵנה  :ֵחת ְבֵני ֵמֵאת בוֹּ  ֲאֶשר ְוַהְמָעָרה ַהָשֶדה מִׁ

ב ַוְיַכל (לג) ף ָבָניו ֶאת ְלַצּוֹּת ַיֲעקֹּ  ֶאל ַרְגָליו ַוֶיֱאסֹּ
ָטה ְגַוע ַהמִׁ  :ַעָמיו ֶאל ַוֵיָאֶסף ַויִׁ

  ן"רמב
 רבותינו ואמרו, בו נאמרה לא ומיתה - ויאסף ויגוע( לג)
 ולדעת. י"רש ןלשו, מת לא אבינו יעקב( א ה תענית)

( כא מח לעיל) בעצמו מיתה הזכיר יעקב הרי, רבותינו
 הוא ידע לא ואולי. עמכם אלהים והיה מת אנכי הנה

( טו נ להלן) וכן. לשמו כבוד לתת רצה שלא או, בנפשו
 שלא או, הוא מת להם כי, אביהם מת כי יוסף אחי ויראו

 הצדיקים נפשות כי הזה המדרש וענין. כלל בזה הם ידעו
 לובשת, היום כל עליו תחופף וזו, החיים בצרור צרורות
 תתלבש או, כיעקב, ערומה יפשטנה שלא השני לבושה
( ב קנב) שבת במסכת הזה הענין ויובן. מזומנות לעתים

 (:א קג) כתובות ובמסכת
 
 

 
 

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance. 
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 

 
 



 2 

 
  נ פרק תבראשי

ל (א) פֹּ ֵסף ַויִׁ יו ְפֵני ַעל יוֹּ ַשק ָעָליו ַוֵיְבךְ  ָאבִׁ ֵסף ַוְיַצו (ב) :לוֹּ  ַויִׁ ים ֶאת ֲעָבָדיו ֶאת יוֹּ ְפאִׁ ט ָהרֹּ יו ֶאת ַלֲחנֹּ  ַוַיַחְנטּו ָאבִׁ
ים ְפאִׁ ְשָרֵאל ֶאת ָהרֹּ ְמְלאּו (ג) :יִׁ ים לוֹּ  ַויִׁ י יוֹּם ַאְרָבעִׁ ְמְלאּו ֵכן כִׁ יםַהחֲ  ְיֵמי יִׁ ְבכּו נֻטִׁ תוֹּ  ַויִׁ ם אֹּ ְצַריִׁ ים מִׁ ְבעִׁ  :יוֹּם שִׁ

יתוֹּ  ְיֵמי ַוַיַעְברּו (ד) ֵסף ַוְיַדֵבר ְבכִׁ ר ַפְרעֹּה ֵבית ֶאל יוֹּ ם ֵלאמֹּ י ָנא אִׁ  ַפְרעֹּה ְבָאְזֵני ָנא ַדְברּו ְבֵעיֵניֶכם ֵחן ָמָצאתִׁ
ר י (ה) :ֵלאמֹּ י ָאבִׁ יַענִׁ ְשבִׁ ר הִׁ ֵּנה ֵלאמֹּ י הִׁ כִׁ יבְ  ֵמת ָאנֹּ ְברִׁ י ֲאֶשר קִׁ יתִׁ י ָכרִׁ י ָשָמה ְכַנַען ְבֶאֶרץ לִׁ ְקְבֵרנִׁ  ֶאֱעֶלה ְוַעָּתה ּתִׁ

י ֶאת ְוֶאְקְבָרה ָּנא יָך ֶאת ּוְקבֹּר ֲעֵלה ַפְרעֹּה ַויֹּאֶמר (ו) :ְוָאשּוָבה ָאבִׁ יֶעָך ַכֲאֶשר ָאבִׁ ְשבִׁ ֵסף ַוַיַעל (ז) :הִׁ ְקבֹּר יוֹּ  לִׁ
יו ֶאת ּת ַוַיֲעלּו ָאבִׁ ְקֵני ַפְרעֹּה ַעְבֵדי ָכל וֹּ אִׁ ל ֵביתוֹּ  זִׁ ְקֵני ְוכֹּ ם ֶאֶרץ זִׁ ְצָריִׁ ל (ח) :מִׁ ֵסף ֵבית ְוכֹּ יו ּוֵבית ְוֶאָחיו יוֹּ  ַרק ָאבִׁ

אָנם ַטָפם ֶשן ְבֶאֶרץ ָעְזבּו ּוְבָקָרם ְוצֹּ מוֹּ  ַוַיַעל (ט) :גֹּ ים ַגם ֶרֶכב ַגם עִׁ י ָפָרשִׁ ד ָכֵבד ַהַמֲחֶנה ַוְיהִׁ  ַעד ַוָיבֹּאּו (י) :ְמאֹּ
ֶרן ְסְפדּו ַהַיְרֵדן ְבֵעֶבר ֲאֶשר ָהָאָטד גֹּ ְסֵפד ָשם ַויִׁ ל מִׁ ד ְוָכֵבד ָגדוֹּ יו ַוַיַעש ְמאֹּ ְבַעת ֵאֶבל ְלָאבִׁ ים שִׁ  ַוַיְרא (יא) :ָימִׁ

ֵשב י ָהָאֶרץ יוֹּ ֶרן ָהֵאֶבל ֶאת ַהְכַנֲענִׁ צְ  ֶזה ָכֵבד ֵאֶבל ַויֹּאְמרּו ָהָאָטד ְבגֹּ םְלמִׁ ם ָאֵבל ְשָמּה ָקָרא ֵכן ַעל ָריִׁ ְצַריִׁ  ֲאֶשר מִׁ
ָּום ַכֲאֶשר ֵכן לוֹּ  ָבָניו ַוַיֲעשּו (יב) :ַהַיְרֵדן ְבֵעֶבר ְשאּו (יג) :צִׁ תוֹּ  ַויִׁ ְקְברּו ְכַנַען ַאְרָצה ָבָניו אֹּ תוֹּ  ַויִׁ ְמָעַרת אֹּ  ְשֵדה בִׁ

ן ֵמֵאת ֶקֶבר ַלֲאֻחַזת ֶדהַהשָ  ֶאת ַאְבָרָהם ָקָנה ֲאֶשר ַהַמְכֵפָלה י ֶעְפרֹּ ּתִׁ ֵסף ַוָיָשב (יד) :ַמְמֵרא ְפֵני ַעל ַהחִׁ  יוֹּ
ְצַרְיָמה ים ְוָכל ְוֶאָחיו הּוא מִׁ לִׁ ּתוֹּ  ָהעֹּ ְקבֹּר אִׁ יו ֶאת לִׁ יו ֶאת ָקְברוֹּ  ַאֲחֵרי ָאבִׁ ְראּו (טו) :ָאבִׁ ֵסף ֲאֵחי ַויִׁ י יוֹּ  ֵמת כִׁ

יֶהם ְשְטמֵ  לּו ַויֹּאְמרּו ֲאבִׁ ֵסף נּויִׁ יב ְוָהֵשב יוֹּ תוֹּ  ָגַמְלנּו ֲאֶשר ָהָרָעה ָכל ֵאת ָלנּו ָישִׁ  :אֹּ
 

  י"רש
  :הוא בשמים מרקחת ענין - אביו את לחנט (ב)
 לו שמלאו עד חניטתו ימי לו השלימו - לו וימלאו (ג)

 - יום שבעים מצרים אתו ויבכו :יום ארבעים
 להם שבאה לפי, לבכיה ושלשים, לחניטה ארבעים

 :מתברכין נילוס מי והיו, הרעב שכלה, לרגלו ברכה
 כי( לג כא שמות) כמו כפשוטו - לי כריתי אשר (ה)

  כמו, הלשון על מתיישב עוד ומדרשו. איש יכרה

 ם"רשב
 מגזרת פרשו ומנחם. עניינו לפי פתרונו - לחנוט (ב)

 את מניח שאני ידאג אל - ואשובה (ה) :גיהפ חנטה
 גם עמו יוסף העלה - עמו ויעל (ט) :לגמרי ארצו
[ וירא] (יא) :מפעיל לשון, עולות ויעל כמו', וגו רכב

 שהוא הכנעני וירא כלומר - הכנעני הארץ יושב
 :ההיא הארץ יושב

, דגור, כרי לשון מדרשו ועוד, כירה למכירה קורין היו הים לכרכי כשהלכתי עקיבא רבי אמר. קניתי אשר
  :במערה חלקך בשביל זה טול לעשו ואמר, כרי אותו ועשה לבן מבית שהביא וזהב כסף כל יעקב טלשנ

 שלא, השבועה על עבור לומר ירא אבל, מניחך הייתי לא השבועה בשביל לא ואם - השביעך כאשר (ו)
 לשון שבעים על עודף מכיר שאני הקודש לשון על אגלה שלא לך שנשבעתי השבועה על עבור כן אם יאמר
 דרשו ורבותינו. היה אטדין מוקף - האטד גרן (י) (:ב לו דף) סוטה במסכת כדאיתא, בו מכיר אינך ואתה

 של בארונו תלוי יוסף של כתרו שראו וכיון, למלחמה ישמעאל ונשיאי כנען מלכי כל שבאו המאורע שם על
 מהו - צום כאשר (יב) :קוצים של סייג המוקף כגורן כתרים והקיפוהו, כתריהם בו ותלו כולן עמדו, יעקב
 מבניכם אחד ולא, מצרי איש לא, מטתי ישאו אל צום שכך, בניו בני ולא - בניו אתו וישאו (יג) :צום אשר
 של מחנה למסע וכסדרן, רוחות לארבע וכן למזרח שלשה, מקום להם וקבע, אתם אלא, כנען מבנות שהם

 ואפרים מנשה, מלך שהוא ישא לא ויוסף, הארון את לשאת עתיד שהוא ישא לא לוי. כאן נקבעו דגלים
 הוא (יד) :מטתו לישא אביהם להם שמסר באות, באותות דגלו על איש( ב ב במדבר) וזהו, תחתיהם יהיו

, לאחיו מצרים הקדים ובהליכתן, אתו העולים למצרים אחיו הקדים כאן בחזרתן - אתו העלים וכל ואחיו
 שראו לפי אלא, ואחיו יוסף בית כל( ח שם) כך ואחר' וגו פרעה עבדי כל אתו ויעלו( ז פסוק לעיל) שנאמר
 מת כי יוסף אחי ויראו (טו) :כבוד בהם נהגו יעקב של בארונו כתריהם שתלו כנען מלכי שעשו הכבוד

 מקרבן והיה יוסף של שולחנו על עמו לסעוד רגילים שהיו, יוסף אצל במיתתו הכירו, ויראו מהו - אביהם
 לו יש, הרבה לענינים מתחלק לו. ישטמנו שמא - ישטמנו לו :קרבן לא יעקב ומשמת, אביו כבוד בשביל
 ולו( ז ז יהושע, )שמעני לו( יג כג שם, )כדבריך יהי לו( לד ל לעיל) כגון, הלואי ולשון בקשה בלשון משמש
 מח ישעיה, )חכמו לו( כט לב דברים) כגון, ואולי אם בלשון משמש לו ויש. מתנו לו( ב יד במדבר, )הואלנו

, ישטמנו לו שמא בלשון משמש לו ויש. כפי על שוקל אנכי ולו( יב יח' ב שמואל, )למצותי הקשבת לו( יח
, הוא שמא לשון אחרי האשה תלך לא אולי( לט כד לעיל) כמו, אולי לשון והוא, במקרא דומה עוד לו ואין
 הרי, אותי' ה ישיב אולי( יב יד יהושע, )בעניי' ה יראה אולי( יב טז' ב שמואל) כגון בקשה לשון אולי ויש
 :צדיקים חמשים יש אולי( כד יח לעיל, )אם לשון אולי ויש, כדבריך יהי לו( לד ל לעיל, )כמו הוא

 
  (טו)ויחי  תרשפ - פרי צדיק

וכיון שהכיר שהכל מהשם יתברך לכן הקדים אפרים למנשה )וכמו שנתבאר חנוכה מא' כה באורך( ועל כן 
הקדים האלהים הרועה אותי שהוא העזר מהשם יתברך שהוא המפרנס שיהיה המזונות בקדושה ואחר 

ר שאף כך המלאך הגואל אותי מכל רע שהמכוון על ידי שהרגיז המלאך הטוב יצר טוב על יצר הרע כאמו
שזה מצדו הוא הכיר שאף השתדלותו הוא רק על ידי עזר השם יתברך. והנה בדברות נאמר לא יהיה 

שהוא השורש מכל מצות לא תעשה ונאמר בלשון ציווי שהוא להרגיז יצר טוב על יצר הרע ולמנוע את 
יווי רק עצמו מפעולות אסורות. ומאמר אנכי ה' אלקיך שהוא להכניס קדושה בלב לא נאמר בלשון צ

בלשון הבטחה שכן הוא. ואיתא בספרים הקדושים דכל האיסורים מג' קליפות הטומאה. וקליפת נוגה 
מזה דברי הרשות שביד האדם להכניסם בקדושה או להיפך חס וחלילה. ולזה להכניס דברי רשות 
כשהשם בקדושה צריך שיהיה מצד עזר השם יתברך וכמו שאמרו דבמזונות כתיב האלהים הרועה אותי ש

יתברך המפרנס לחם חוקי נחקק דברי תורה בלב והכל בקדושה. ויעקב אבינו ע"ה שלא קלקל מעולם 
אמר הסדר האלהים הרועה אותי שהוא כנגד דיבור אנכי שכששמעו ישראל דיבור אנכי נתקע תלמוד 

יהיה שהוא תורה בלבם )כמו שאיתא שיר השירים רבה( ואחר כך המלאך הגואל וגו', שהוא נגד דיבור לא 
להרגיז יצר טוב על יצר הרע. אבל זה הסדר הוא רק במי שלא קלקל כלל כיעקב אבינו ע"ה. אבל מי 

שקלקל ורוצה להתפלל צריך להקדים גאולה לתפלה ותפלה הוא בחינת דוד שאמר ואני תפלה ודוד הוא 
 הגבר שהקים עולה של תשובה שהוא עיקר הגאולה:

<< המשך  
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ר והטוב בעיניך עשיתי ואמרו )ברכות י ע"ב( שסמך גאולה לתפלה ובחזקיהו שהיה צריך לתקן מה אמ
ובזוהר הקדוש פרשה זו )רכח ב( ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ולבתר ויתפלל כו', מכאן אוליפנא דמאן 

דאית ביה חובא ובעי למיבעי רחמי עלוי יכוין כו', לאתקנא גרמיה מההוא חובא ולבתר יבעי צלותא עיין 
ינו שהיה עליו טענה מענין זה שהוא כעין פגם הברית דלא נסיב. ובאמת הוא אמר דנטר שם באריכות. והי

ברית קדישא כדקא יאות וכמו שאמרו בזוהר הקדוש כתיב הכא התהלכתי לפניך וכתיב התם התהלך 
לפני וגו', וזה שאמר והטוב בעיניך עשיתי היפך ממה שאמר דוד המלך ע"ה והרע בעיניך עשיתי שנתכוין 

גם זה שנכתב עליו טענה מענין זה שנקרא רע בעיני ה' כמו שאמרו בזוהר הקדוש )ריט ב( והוא אמר על פ
והטוב בעיניך עשיתי דנטר ברית שזה נקרא טוב כמו שנאמר אמרו צדיק כי טוב )כמו שאמרו יומא לח 

נסיב ע"ב( ובזוהר הקדוש מסיים והטוב בעיניך עשיתי שסמך גאולה לתפלה. שאף שהתנצל דמה דלא 
משום שראה ברוח הקודש דנפיק מיניה בנין דלא מעלי. מכל מקום אמר לו ישעיה בהדי כבשי דרחמנא 

למה לך כו', כמו שאמרו )ברכות שם(. וכמו יוסף שאף שראה ברוח הקודש שיצא ממנו ירבעם ואחאב 
ו בזוהר )כמו שאמרו במדרש תנחומא( מכל מקום מירבעם יהיה משיח בן יוסף שבא מאביה )כמו שאמר

חדש סוף פרשת בלק( וכן מאחאב יצא משיח בן דוד שנתחתן בבית דוד כמו שנאמר בכתוב. ועל זה כתיב 
ויסב חזקיהו פניו אל הקיר שעשה תשובה כמו שאמרו בזוהר הקדוש. ועל זה אמר והטוב בעיניך שסמך 

מר יעקב האלהים הרועה גאולה לתפלה ואחר כך התפלל. ודוד המלך ע"ה אמר גם כן ה' רועי וגו', כמו שא
אותי וגו', ואחר כך אמר גם כי אלך וגו', כי אתה עמדי שהשם יתברך גואל ישראל ואתה עמדי לגאלני. 

והקדים גם כן ה' רועי לגאולה וכמו יעקב אבינו ע"ה שהקדים הרועה אותי ואחר כך המלאך הגואל. ואף 
שם הוי"ה שכלול גם ג"ר כידוע, והיינו  אכן דוד הזכיר שדוד המלך ע"ה הגבר שהקים עולה של תשובה.

שבעל תשובה יכול להמשיך משער הנ' שהוא לבעל תשובה שמורה אם יהיו חטאיכם כשנים הללו 
שסדורות ובאות מו' ימי בראשית כשלג ילבינו )כמו שאמרו שבת פט ע"ב( ונעשה מזדונות זכיות. וזה רק 

ה. וע"ק הקדים ה' רועי וגו', כי אתה עמדי וגו', על ידי השם יתברך שמופיע זה למי שעושה תשובה מאהב
ועל ידי זה השם יתברך גואל אותי שיהיו נהפכות לזכיות והקדים שהכל מהשם יתברך. דאף התעוררות 

התשובה הוא רק על ידי אתערותא דלעילא. ועל ידי כן זוכה לגאולה מצד השם יתברך ובזה הוא כמו 
השם יתברך. וכיון שהכל מהשם יתברך ממילא הכל טוב וכמו בחינת יעקב שתלה כל השתדלותו גם כן ב

שנדרש )בבראשית רבה פ' ט( על פסוק כל אשר עשה והנה טוב מאד שמרמז על כל היפך הטוב שיהיה טוב 
מאד. וכמו שאמרנו שמטעם זה תקנו אנשי כנסת הגדולה ובורא הכל במקום ובורא רע. ויעקב הוא הנהר 

הוא בחינת כנסת ישראל שיהיה הכל טוב. ועל כן אמר יעקב אבינו ע"ה היוצא מעדן להשקות את הגן ש
וכי יש לי כל שהוא שיש לו מדה זו שנקרא כל. ואף שיוסף הוא מרכבה למדה זו שנקרא כל כידוע, כי כל 

דאחיד בשמיא וארעא, היינו שממשיך משמים שהוא בחינת יעקב אבינו ע"ה לארץ שהוא בחינת כנסת 
זח"א לא רע"ב(. שבאמת כל עסק יעקב אבינו ע"ה היה לברר כל יוצאי ירכו שאין  ישראל )וכמו שאמרו

בהם פסולת ועל זה מורה בחינת כל וכאמור. והבירור על ידי יוסף דאיקרי כל כידוע וזה שהקדים דוד 
המלך ע"ה גם כן ה' רועי שהכל מהשם יתברך ולית ליה מגרמיה כלום וממילא גם כי אלך וגו', לא אירע 

 כי אתה עמדי לגאול אותי שיהיה הכל כזכיות:רע 

 


