
  ד"בס

 הבא לעולם חלק להם יש ישראל כל
 להתפאר ידי מעשי מטעי נצר ארץ יירשו לעולם צדיקים כולם ועמך שנאמר

 

 כא, ס ישעיה דוד מצודת. 1

 .המשיח בחבלי יכלו הרשעים כי צדיקים כולם יהיו בך הנשאר העם. ועמך

 

 השישים שער שמיני פרשת יצחק עקידת. 2

 רשע ואחד חכם אחד ישראל איש שכל לומר כיוון שאם וזה. בזה התנא כוונת על לדקדק יש וראשונה

 ... גמור עול באמת הוא הנה, הבא לעולם חלק להם יש כאחד כלם, יודע שאינו ואחד

 הוא אשר אם כי באמת ישראל נקרא שאינו הוא במאמרו שחדש והחדוש לו האמיתית הכוונה אמנם

 התורה פי על בה להתנהג שחוייב ההנהגה לפי ישראל כל כי, במשא מתהפכים וצדיק ישראל כי, צדיק

 ועמך הנביא אמר ולזה... ישראל הוא האמת דרך על צדיק כל כן ואם, צדיק להיות חוייב שאמרנו כמו

 מעשה מטעי נצר ואמר... צדיקים כלם להיות מתנאם הזאת הכנסיה בתוך היושב שהעם צדיקים כלם

 מי כי לומר באמת עליו קורא ישראל שם שיהיה הגזרה בזאת שאמרנו התנאי על להורות להתפאר ידי

 .ספק בלי ושרשיו ונצר ממטעיו אינו להתפאר ידיו מעשה שאינו

 

 שמאול מדרש. 3

 כפרתם יתתםמ כי, הבא לעולם חלק להם יש דין בית מיתות' בד שמתו אותם אף לומר ':כו ישראל כל

 שהוא לפי צדיקים כולם יהיו בהכרח כלומר צדיקים כולם ועמך ש"וז... עשו אשר עונם את התודו וכבר

 למה ה"הקב ואמר. ארץ יירשו לעולם ואז כולם נתקנו וכבר נדח ממנו ידח לבלתי מחשבות חושב יתברך

 .ארלהתפ יהיו ידי שמעשה הוא מוכרח כ"וא מטעי נצר שהם לפי זה כל עושה אני

 

 .יט עירובין. 4

 עליו שאין הזהב מזבח מה, הזהב ממזבח ו"ק, בהן שולטת גיהנם אור אין ישראל פושעי לקיש ריש דאמר

 שנאמר - כרמון מצות שמליאין ישראל פושעי, האור בו שלט ולא שנים כמה עמד זהב דינר כעובי אלא

 מצות מליאין שבך ריקנין' שאפי ריקתיך אלא רקתך תיקרי אל לקיש בן ש"ר ואמר רקתך הרמון כפלח

 .ו"עאכ - כרמון

 



 ר' ע יב דרוש ב חלק דבש יערות. 5

 מלאים הם ואם, השערה כחוט לתוכו לשום פנוי שאין עד גרעינים מלא הרימון הלא, תמוה לכאורה אשר

 מלאים ה"בעו כי, הכוונה כך אבל?... מנוח בו למצוא עבירה דבר לשום מקום אין כ"א, מצוות כך כל

 מצוות כולם כי, הרע יצר בחלקלקות נלכדו כי, כרימון מצוות מלאים לדעתם, במרי לא רובם אבל, בירותע

 .בשגגה העם לכל כי, ישראל לפושעי

 

 

 לד, ל שמות יקר כלי. 6

 מצות מלאים הם אם זה על וקשה, כרימון מצות מלאים שבך רקים אפילו רקתך הרמון כפלח אמרו ל"ורז

 ממנו, העון דהיינו שבהם ריק פועל כל כי זה דברו התשובה שעל ודאי אלא? רקים קראם למה כ"א כרמון

 .המצות כמו ניחוח לריח העון גם ויעלה כזכיות נעשו והריקות הזדונות כי מצות יתמלאו

 

 160' ע תרומה פרשת אור תורה. 7

 המצות והרי. ארץ ודרך מצות מלאים אבל תורה בהם שאין רק, ו"ח ומורדים פושעים' פי אין ריקנים כי

 .העליון תענוג גילוי כ"ג מעוררים

 

 ו"תשמ המתים תחיית ענין להבין ה"ד מאמר. 8

 עולם הוא ע"שג וזהו. המצוות קיום על הוא המתים דתחיית והשכר התורה עסק על הוא עדן דגן שהשכר

 .להגוף מצוות וקיום להנשמה בעיקר שייך התורה עסק כי בגופים נשמות יהיו' התחי ובעולם, הנשמות

 לומר דיש'" כו ארץ יירשו לעולם צדיקים כולם ועמך שנאמר" במשנה שממשיך מה גם דזהו לומר ויש

 אלא, הבא לעולם חלק להם יש ישראל שכל זה על' ראי להביא רק לא היא'" כו שנאמר"ב המשנה שכוונת

 ומקיימי[, צדקה םבש' נק המצוות דכל] צדיק בשם' נק מצוות שמקיים דמי זה על הטעם לבאר גם

 מקיימים שבהם הפושעים אפילו ישראל שכל צדיקים כולם שועמך וכיון. צדיקים בשם' נק המצוות

 יירשו לעולם לכן מציאותם כל את ממלאים שמקיימים דהמצוות מצוות מלאים שהם מזו ויתירה מצוות

 .ארץ

 

 345' ע יז חלק ש"לקו. 9

 פירט און כוונה די איד יעדער דערהערט – ה"הקב של" ידי מעשה מטעי נצר... "זיינען אידן אלע ווייל און

 צו בשייכות אבער... צווייטן א מיט אידן איין צווישן חילוקים דא זיינען" גילויים" אין. בפועל דורך איר



 וןפ עצמיות דער אין דערהערט ווערט דאס וואס –" התחתונים דירה' ית לו לעשות" העצמות כוונת דער

 .גלייך אידן אלע זיינען – אידן א

 

 ל"הנ מאמר. 10

 זה והרי להתפאר ידי מעשה מטעי נצר הכתוב המשך גם במשנה שמביא מה להבין צריך ז"עפ אמנם

... מצוות שמקיימים לפני עוד מציאותם עצם מצד הוא ה"הקב של ידיו ומעשה מטעי נצר הם שישראל

 .עצמם מצד שבהם המעלה מצד גם הוא הבא ולםלע חלק להם יש ישראל שכל דזה משמע דמזה

 

 

 

 

 

 


