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ר ר ו ע ם י י ר י ש ר ה י ל ש ו  ק

 י• - בכל השירים או הוא פקלסן או הן מקלסין אוחו • בשירת הים חן טקלסין אוחו וצד
ך יפה רעיתי והן מקלסין א הן מסלסין אותו והוא מקלסן • הוא מקלסן ת נ J . עד ברם ה ; 
א. ר״א אשר דמ1 נ י , חנ , אבהו ור . עול שם על ססוק הנך יסה לודי אף נעים. ר v הנך יפה דודי m # ? 
!קלסה בלשון כפול הנך יפה רעיתי הנך יפה• שאם בקש לעשות לו אומה אחרת שהוא יכו?*. ; ' ; 

ך  r׳j ;ןומיא קלסתו בלשק פשוט הנך יפה דודי • אמר ליה ר״ח אף היא קלםחו בלשון בפול. שנא׳ הנ

• אמרה לו רבשיע אף שאתה מביא עלי נעים הוא למה שאת טחדדגי ם י ע י אף נ ד  ;-י:־יפת ח
 למוטב (עכ״ל המלרש):

 :והנה ע״כ המאמר הזה אומר דרשני. שלכאורה הוא נגר הגמרא והוכא במלרש איכס״ ח״ל שם אס ה׳ האמרת
 היום וה, האמירך וכוי נשכע הקכ״ה שאין ממירנו כאומה אמרת ואם כן אין יוכל לעשוס לו אומה

: ,  אמרמ אמר שנשכע לו כקדשו שאץ ממירנו וכו
ל ביאור המדרש הוא כך. כי היה זאת מודעת שיש לישראל מעלה ושבמ ככ, .אופנים. הא, שאם סש צליקים ב  א
 גמולים אז הם יפים כערך עצמם׳. והל שאפי׳ אם אינם כמדרגה הזאת מלילה מכל מקום הקכ״ה מעריך
 אוסם עד העכו״ם שהם גלומים יוחל ואז הם כשושנה נגד המומים. כמאמל המללש על פסוק לכם דודי נצא
ק הוא נ*אור  . השלה נלינה בכפלים כטפלים כך אלו כלכי אומות העכו״ם. גם כגמלא השתכל כאלו הטפרים כך. ו
 המאמל שהקכ״ה מקלם אותנו בלשון כפול. לאשונה הנך ישה לעיסי נגד כל העט״ם. שנית מלבד זה הנך יפה כעצמך.
פיםחהו ללממי . מני ג״כ י b , כלומל תשעל אותנו נגד העכו״ם 1 ט  י וזה המטון כאמלו שאם כקש לעשות לו ו
מ , שמוסב על הש״י שהוא מתאוק כביטל מי י  טונת המקונן (ילמיה ס) מי ימנני נמלכל סלון אולמים ט
 לי באיזה מקום שאוכל ללון שם ואעזכה את עמי ואלכה מאתם. אמנם אנה אלך ואיזה מקום מטמתי הלמ
 העט״ם הם יוסל גלועים. לא ק אנמט לא מכל לקלס אוהו לק בלשון פשוש שאץ להעליך אותו על אמי

 כי אין עול מלכה:
ל ליס המציא שיש לקלס אותו גיכ בלשת כפול. ונ־,דים התחלת המאמל. בכל השילים או הוא מקלק וכד ב  א
. כיאור המאמר לע כמו שיש חילוק כיחוליס כין צליק גמול לאיט גמול ט הצליק גמול ,  על ברם הכא ט
 מומל נצלנ\ ככל עת תמיד יהיה עת רעה או עובה. אבל צדיק שאיט גמור איט יטל לקכל רוב מובה כמאפ*
 הכתוב וישמן ישורון ויכעס. וכמ״ש כספר הישר לר״ת ז״ל על ששוק כיום סוכה היה כשוב (מהלס ז) הטונה
 שזה אץ מידוש כ״כ אם אדם שרוי בעוגי ודלות והוא סוג. יאבל עיקר התירוש הוא כשאדם יש לו כל סוכ ופוסל
 בצדקו. מהו ביום סובה היה בשוב ע״ש. ולדעתי אפשר שזה כוונת הגמרא צדיק ושוב לו צדיס גמור. הלומי
 אף כפסוב לו עומד בצדק^ואין השובה מונעת אותו מצדקתו. והמילוקהזה הוא ג״כ בכלל ישראנ. ל״ל בץ זס&מ
 מתה לזמן העתיד. כי עתה אין אנו יכולים לקכל נזכ סוכה. כי רוכ המזכה מזקת לט עד שסונעם אושט סעטדס
. וע״כ נאמר צי את אשר יאהב ה׳ יוכימ (משלי ג יכ) כלומר כדי שישאר כצדקו. כי הסוכמס והימורים ,  יס
 9 הס מסננים אותנו לעטרתו ית'. לא כן הסוכה שמונעת אותט מ״ל. אכל על זמן העמיד נאמר ואכלתם אכול

ס/ ועי״ז מסיים ולא יטשו  ושטע והללתם כו, (יואל יב) כלומר שהשובע ורוב השונה לא יבשל אותט מעטרתו י
 עמי לשלם. כלומר בכל עת שיהיה לא נטש ממעשיט. ט אף בעת השובה יהיו מעשיט רצויים'וסונים:

 , ומעתה טונם המלרש כך הוא. בכל השירים. כלומר שהם על זמן העכר. או הוא מקלסן או ק סקלסץ אוסג
 כלומר אין לעת הקכ״ה מכוונת ללעס הצליקים. כי אם הקכ״ה טעס עליהם ומראה להם פנים של זעם
 לייסרן בעו;י זדלנס. אז הקכ״ה מקלס אותם כי אז הם מישיכי׳ מעשיהם. אכל הם אינם מקלסים אותו לסי
- שאינו מישיב עמהם כרצונם להתענג בדשן נפשם. ואם הקביה מראה להם שנים שוחקות וסשסיס להם רו5
 סובה. חז הם מקלסין אותו על השובה והכרכה אשר ישיט. אבל הוא איט מקלסן. ט א! אעם בסכליס
 משלימות כנ״ל. כרם הכא כלומר שיר המקודש הזה הנאמר על העתיד כדעת כל המפרשים. אשר אז ההימ
p היראתט שלמה ומכל לקבל רוב סובה ולא יזיק לט. כמו הכריא הגמור אשר לא יזק לו שום מאכל. לא 
 מי שהוא מולה שהמאכלים העלבים והמתוקים יזיקו לו ואדרבה סמים המרים יחזיקו את גופו המקולקל וכן
 4 בשיי הזה הנאמר על העתיד הוא מקלסן והן מקלסין אוהו. ויטל להיות שזהו ג״כ טונת המשולל מם יפיס

 י ומה נעמת אהבה בתעטגים. המולה ג״פ על זמן העתיד והוא כי לעת הזאת את אשל יאהב ה' יוטמ ולמי
 שאינו.אוהב משפיע סובה. א״כ האהבה אינה בתעטגיס. כ״א אדלבא בסזכמוס ויסולץ. אבל לענוד מהים

 האהבה בתעטגים. שכעבור אהבתו אוסמ יוסיף לט מייס ובלכה. ויד הסיבה לא סנידטמעטדסו:
 ^ןועהה גבא לבאל סיום המאמל. ונקדים טאול המאמר הנך יפה לוט אף נעים. מהו כסל השבה יפה ונעים.
 ן אבל לסי דרכנו יבוא על נטן. כי ידוע מאמר מזיל על פסוק סוב כעס משחוק (קהלת ז׳ ג) סוב מנש
 ^-שטמש הקב״ה על הצדיקים בעוה״ז משמוק שמשמק עם הרשעים בעוהיז. והוא אם אסןם שהכעס הוא סופ
 4 ל$ד«קיס שמרחיקים בתומתם מ״מ לא נעים הוא כ״א רע ומר. אבל לעתיד שברטס הסונה ירבה יראסגו

 J זקדושסנו אז הנך יפה דודי אף"נעים. כי גם השובה הפעל בנפשט שלמות ותוםפת קדושה ויראה ולא נצסרך
 . לסעולס הכעס שהוא ג״כ ישה לתכלית אבל לא נעים. וזה מאמר ר״מ אף היא קלסםו בלשון כפול. ר״ל בשיר
ט אף נעים. כלומר אה  , מגקןדש הזס המרה על העסיד השבמ והקילוס הוא ג״כ כטל. כנאמר הנך ישה מ

 • אמגם



ם ישורר י ר י א י ה י ; ?«* ש "  ^י7•' י

 "י אמים על הנה היה גיכ האף ר״להכעס שלך יפה שמא מדריך אותנו נלרך ישר מ״מ לא נעים הוא.
. אכל לעתיד יהיה מי4 ס ע  שאין,לט נחס רוח מהדרכה כזאת כי נפשנו חתאוה יותר לקבל מוכה מלקבל כ
 נעימות והענוג בהדרכתו כי לא יוסיף לכעוס עלינו רק לאהוב אותט. וזהו אומרו כי האף שאתה מביס!
 עלי בלו׳ בזמן העבר והוא הכעס ישוב להיות נעים לי לעתיד. כלו׳ שיהיה במקומו נעימות והוא תדריכי.
 בנתיב מצותיך כמו הכעס בזמן העבר. ומה שמוציא ר״ח תיבת אף ממשמעוסיה הוא רק להמליץ ולהרמינ

 כוונתו ובאמת איט יוצא מפשוסו והבן:
י טובים דודיך מיין. כוונת המשורר לדעתי הוא על המדרגה הגדולה אשר הוא]  ישקני מנשיקות פיהו כ

. אשר יונן מזה אמונת אומן' ז ,  שרש וראש ;כל והוא מאמר דוד המלך ע״ה פעמו וראו כי מוב ה
ם לעושיהם כאמרו ומתוקים מדנש ונופת צופים. ואף?!  שכל המצות והעבודה בכלל ובפרס מחוקים וערבים ה
 שאגחט לא זכינו למעלה הזאת ולא ראיט שום אדם שירגיש מתיקותה ולא ידע השגת הדבר כלל. אבל האמת י:
. וע״ז אני:! ה ל ט מ  ט מתת אלהים הוא בלב האלם אם יתן לו ההרגשה הגלולה הזאת להרגיש מתיקות ה
 מתפללים ככל יום הערב נאי ה׳ אלהינו ומי. והוא מחמת מולי הנפש כמו שהחולה אינו מרגיש עעםמתיקוח.;
ט ולא אמר בנשיקות. אמנם ההבדל ביניהם מבואר כי האומר;]  וכל מתוק מר לו. וזהו שאמר ישקני מנשיקות פי
 למטרו סן לי בידך רצומ שיושיע לו החסן בידו ממש. אבל האומר לחבירו חן לי מידך. יכוין להצמיד או להשנממיי]
. וזהו ג״כ המטץ ככתוכ מנשיקות פיהו ר״ל כומות הפה והחיך והוא מי6.י\  שעל ידו פיסירנו ויתננו לו
 השעם האמיתי. ועקר בקשחט שיחן לט הש״י חוש הפעם להרגיש מתיקוח העכורה כמו שהוא יס' יודע ומרגיפ •

 מתיקות התורה ט הוא היודע פעמה וסודה המרכ:
ך טובים וגו, על כן עלמות אהבוך. ירצה כזה שהנה העטדה הגרוטז י  אח״כ ביאר ואמר לריח שפנ
 אשר אנמט עובדים היום מבלי הרגשת עריבוח ומתיקות בתורה ובמצות רק ע״מ לקכל סרס או במ?
 שאנחט מאמינים גדול ערכה מבלי הרגשתנו. וזאת העבודה ראוי שהאציל מאחנו ותתננה לעטים. והוא כרמיו!

 האג העושה בגד תדש לבמ שמשפסו שיתן הבגד הישן ליליד ביתו או למקנת כססו. וזהו מאמר הכתוכ וראי1
. הטונה שבהחמדשןן (  כל עמי״קארן ט שם ה׳ נקרא עליך ויראו ממך. וכן הלכו גויס לאורך (ישעיה ס
 עליט לעתיד רוח חדשה אז יראשיט הקודמת תנחן להעכו״ס. וזהו ויראו ממך כלוי שמממת גודל יראתנו אפיין

״ך הו . וזהו לריח שמניך מוכים. ו ל  סחדש עלינו יעלה גם עליהם רוח יראה מיראתינו הקודמת כדמיון מי
 טטי על ההצלחה והשכר הנא מכח עשיית המצות. ואמר על p עלמות אהבוך. כלומר זו העבודה שהיה'
 מ״מ לקבל פרס ראויה היא לעטים. כי היא העמדה הגרועה. לא כן אנחנו עם סגולתו ראויים לעטדם.
 האמיתית מבלי שום תקות פרס רק מחמת מתיקות ומריטת העצמי שכחורה. תהו משכני אחריך נרוצה פי
 עילה ונשמחה בך. כלומר עיקר השמחה והתענוג יהיה לנו בך ובעבודתך לא לשם תשלום גמול: :

ה דודיך סיין. הכוונה שלא תאמר סהוא דכר אשרעדיין מעילם לא היה. ע״ז אמר נזכירה•1 ר י כ  ואטר עוד מ
 כלוי כנר היה• כזאת כמחן תורה שנא, ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו. הטונה הפשומה שנהממייי
?  השכינה כאלו אכלו כל המעעמים. וזהו נזכירה דודיך מיין. כלומר נזכירה שהיה מדל אהנחך בלבנו יותר ערב מ
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 מקום אשר נפש האדם משתוקקת לראות יפיו והדרו אשר לא תשבע עין לראותו והוא לא סנה לדברים םאל?|
 כלל ולא עלו על רעיוניו. והמופת ע״ז שאילו היה מסיח דעתו ח״ו כרגע ולא טוון דעתו מיד הים נםג>
 כידוע. אץ זאת כ״א מחמת אשר גדלה על נפשו מאד מתיקות זיו השכינה עד שנסבסל ממנו כמ המהאי$

 ©ממת מריטת ומתוקות זיו השכינה. וזהו הכיאני המלך הדריו עילה ונשממה כך. כלומר שלא היחה עייןיך
 שמחתנו אלא בך. וזהו הכל לראיה שכבר היה כזאת. לכך בקשתנו שתחזיר אהבתך הישנה אליט כמקדם |
א שלטה ופי י ם ביום. ב ס בהקב״ה א . איני יודע א ש זה היום עשה ה׳ גגילה ונשמחה ט ר ד  מ
ך הוי אומר זה הקב״ה. ב״ך בב״ב אותיוח. לבאר המאמר נקדים ביאוי:  גגילה וגשםחה ב
, עד מל כן עלמות אהביר>  הפסוק. ושמחתם לפני ס׳ אלהיכם. ומזה נבין ג״כ המשך המאמר לריח שמניך סובים ט

 משכני עד עילה ונשמחה בך. כי לכאורה אין ראוי לקטע זמן על השמחה כי הלא דרך האדם כשיראה שמובלים
ק הוא מסח תפלסגי;  והשעה מצלחת ט אז ישמח ועל הרע יתמצכ. ומה זה שקבעה לנו התורה זמן שמחה. ו

י י  זמן שממשנו. כאלו השממה תלויה בזמן. גם נבין מאמר חז״ל (כרכות לא) אסור לאדם למלאות שחוק 0
. ומדוע אסרו לט חז״ל השחוק כעולם הזה. אבל נראה להמתיק הענין. ט סנה אנמט לםי ,  בשלם הזה ט

 הקב״ה טמיון היתום אשר ממונו מונח ביד אפופרופוס והוא נושא וכוהן בהם והיתום לא ידע מאומה הן מהפםי £
 הן מריות רק עיניו תלויות אל האפומרופוס אס יאמר לו שהריוח במעותיו אז ישמח ואם יאמר לו שהפסיד

^י1 , אלהיט. כמאמר הכתוב (ד״ה ב כ) ואנחנו לא נדע מ  יתעצב. p אנחט בדמיון הזה במעשינו עינינו אל ה
! פלמי  נעשה כי עליך עינינו. כלו, אנחנו בעצמנו לא נדע מהות מעשיט ופעולתם. רק אחה הוא היודע סודם ו
 הגדול. ואתה אצלנו כדמיון האפושרופוס נישא וטחן עם מעשיט. ואתה הוא היודע סוד המצות ותכליתם ופעולה>ן
ם מאפר. י א ן י ן א ן ש ן נ נ י ג י ך ע י ל א ק י ל מ י ל י ע , ,  הפוכה איך הם פועלים למעלה. ולא אנחנו. רק אנחט עושים ^
 לטעתה עת שמחה. נדע שבודאי עלי מעשינו לטוב והשט חיל. וראויה לנו השמחה. ואם תמנע מאסנו השפחסי

_ ״ מ לי ידיעת ח  טדאי אינה ראויה לט כי לא הטסט כלל בפעשיט ולא עלו לשוב. ואנחנו עושים מצות טראט נ
 הפעולה

4 



 ^ שיר השירים ישורר « י
ם , ליו לשטח בזמן מן הזמנים טלאי מה שמחה היא ליעקב. ואף שאץ ט  ; הפעולה כלל. ולכן אם יצוה ה
 ..*ובה וברכת מושגה אלינו בעת הזאס מ״מ נאמין שבודאי רב שוב צפון לט. פמאמל הכחוב פס רב סוגד
 /אשר צפנתליראיך (תהלים לא). לא p סעכו״ם שאינם שמחים כ״א על הסונה המושגת להם ואינם משתעשעים
 היא בהצלחתם ועשרם ואינם בכלל מה רב סוכך כמאמר המלרש. ליראין ולא לטזים את מוראך. וזהוושממסם
 י לפני ה׳ אלהיכם. כלו׳ עיקר השמחה הוא מחמת שצוה ה׳ לנו לשסות אף שאין רואים שום סובה יתירה לשתסחייג
ט שהם שמחים פממס שפשה  . >« השמחה. וזהו כונה הכתוכ(הושע ח) אל תשמח ישראל אל גיל כעמים ר״ל כ
 ולכן אמרוחז״ל אסור לאלם למלא שחוק פיו כעוה״ז. אמרשהכורא ית׳אשל לט השממה זולת בעסיס
, אס שיבת ציון אזייםים  הקבועים לט במורה. ועל זולתם נאמר עלינו ולשמחה מה זו עושה. מלבר כשוכ ס
 לאיי מטן לנו השמחה. מהו אז ימלא שחוק פינו. ווסו ביאר המררש אץ אט יורעים אם ביום. כלומר
 בהצלחת הזמן. אם כהקכ׳׳ה. כלו׳ באמונתו שצזה למ השמחה, ושאט במומים ברב סוב הצפון לט. וע״ז סיים
א רק כהקכיה שצוה לנו לשטח. וטודע שראויה  בא שלמה ופירש כגילה ונשמחה בך. רצונו עיקר השמחה ט
 י ומחוייבת לט השממה. וע״ז אמר הפעם למה נשתנה אצלט מנין השמחה מבשאר עט״ם. ומה מהות השפחה

ה והמצות בכלל. הוא שרש הכ״ב אומיופ. אשר ל ט  שלט בהקב״ה. ע״ז מבאר ביך בכ״ב אותיות כלו׳ ה
/ לכן עיניט לו תלויות כאשר יאמר אליט אם לשמומ ואם ת  פעולתה וכל סודותיה בלתי גלויס לט כ״א אליו י
 להתעצב כנ״ל. לא כן העכו״ם שאץ להם עסק בתורה ובמטה ושמחתם רק ע״י הצלמתם. ופס״! נבץ הישג
ד אצא ישראצ  מדרשם ז״ל(ס׳ פנחס) ביום השמיני עצרת תהיה לכם. הה״ד יספת לגוי ה׳(ישעיה כז) ואץ נ
 •שנא׳ ועי כעמך ישראל טי אמד וט׳ יאמרו כ״י לפני הקב״ס רבש״ע עליך לימן לט את הפופדיה ופליט
ף לכם מועמס ט  להיות מקריכים לפניך קרכנומ. אמר להם הקכ״ה איני מחזיר יפים מוכים פכם.אלא אני ש
 שתשמחו בהם ע״כ. גם מאמר וידבר משה אש מועדי ה׳ אל כני ישראל. שמשמע ג״כ לבני ישראל לוקא ולא
ט ם פ ד  מל העמ״ם. ולפי דבריט נבין כל זה ע״ס משל. לאכסניא שהיה מפורסמת להלל מאד לכל שברי אורנג ט
 שם ימצאו מרגוע וכל מאכל ומשחה בעתו. לימים עברה אורחת סוחרים על יום השוק שבעיר ההוא ונמהל
. ובהיותם בדרך שאט איש לרעהו איפוא יסאכסט שם. ויסכיפו טלם כל האכסניא ההוא ,  אליהם גם גנב א
ט וכן עשו. ויתאכםן גם הגנב עמהם. ובכנוס יום השוק חזרו כלם ע  ט הללוה מאד ששם ימצאו כל נרכס כ
ד  לבתיהם שמחים וטובי לב והגנב כתוכם. ויאמר אליהם הננכ מה לכם ט הללתם אס האכסניא. הלא ס
 באתי אל האכסניא לאכול לא השגתי מאומה. וישאלוהו המומרים לאמר סתי הוא זמן אכילתך. ויאמר בפס
ם זמן אכילתנו, הוא בעת פטשט מן ג  שאני סונה מעסקיי אז אני סונה לאטל. אז השיט נו לאמר אמת :
 העסקים. אכל לט יש זמן מוגכל לזה תשר הוא ג״כ לכעלת האכס;יא כמו בחצי היום או לעש ערב. שאו
 כקונה כסוכר גומרים עסקיהם והחטיות נסגרות. ולכן משיגים אט באכסניא אס כל חפצט. לא p אתם
 שאין עסקך כי אם בעת האוכל דהיימ כשהחטייוס סגורות. ואז עיניך ולבך לתמול איזה מטת ולגנוב דייך.
 וגם בלכתך אל המלון לפעמים חדמן לך איזה מנין לעשות ט כדרכך וא״כ אין זמן אכילתך שגבל לשלם ואיה
 איפוא תשיג חפצך בהאכסניא אחרי אשר כבר נאכל הכל ולא נשאר מאומה וכעלת האכסניא לא ידעה על אתם
 ומן תשמור לך מנת חלקך. הנמשל כל שמחת אומתט הישראלית תלויה בפעולותיט ומעשיט השובים כאשר
 טארט. א״כ יכול הקב״ה להגביל זמן שממסט כי הוא יודע סוד סשלת מפשיט ומתי ראויה לט השממה.

 לא כן העכו״ם ששמחתה תלויה רק כמקרי הזמן זכהצלמתס ואיך אפשר לקטע להם זמן שממה. והכן:
ה על מסרב וצריך ר . מאמר משכני ואחריך כרוצה לכאורה סותרים זא״ז. כי משכני ט ה צ ח  משפני אחריך נ
 מכריח. ואחריך כרוצה שרה ההיפך הריצה הרצונית. ונמתיק הענין ע״פ משל. לא׳ שמשה אשתו הראשונה
 ונשא אחרת. ובן היה לו מהראשונה עני גדול וחסר כל ותשוקת האב להיפיב לבט ולהעניקו ממוט בכל עש
י י  אבל אשתו היתה שנעת אוהו מלהיטיב לו ויתיען עם מכמים איך לעשות ויעטהו שיתן לבט שמ״מ מ
 שנשאר חייב לו עוד מנדוניא ואז לא יהיה פתחון פה לאשתו עוד לסרב מלשלם לו חובו. אבל כל זה לא
 הועיל כי היא גירשה את הבן מכיתה כאשר בא עם השמ״מ ואמר>* אך שקר. בימינו ושס״מ מזוייף הוא
 עד שנתייאש הבן מזה. לימים פגע האב את בנו ואמר לו מדוע אינך תוכע כעד המוכ המגיע לך ממני-.
 ואז השיב לו הבן מה אוכל לע5ומ אם אשתך מתרגז עלי. ויאמר אביו איעצך תזמן אותי להב״ד ואהיה
 מוכרח לסלק לך. ויען בט ויאמר וכי זה דרך ישר שיטף הבן את אביו אל הב״ד ומה יאמרו הבריות. השיב
 לו האב שוטה הלא לא תעשה זאת כ״א נגד אשפי ולכן מוכרח אתה לשלוח שליח הב״ד לביתי למען יהיה
 דומה בעיניה כאלו אתה מכרימני ואני אך יצוא אצא מפתח ביתי החוצה ארוצה אחריך ברצוני נצתי הכרס
1,\?w?אש ' ם ה מ , f ) D 5 w ה ז ל ב ש ס נ  הלל. כי רצוני ג״כ לגמול עמך חסד לולא היתס אסמי כמוכרי• ה
2L, ,Li f ״>ק אלוה ממעל משתוקקת וחושקת תמיד לדבק ט ולעבדו בבל לבכ כמשפס המליחו 
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 >¥* שיר השירים ישדר
 אמים על הנה היה גיכ האף ר׳׳ל הכעס שלך יפה שהוא מדריך אומנו בדרך ישר מ״מ לא נעים הוא. (*ל
. אכל לעסיד יהיה לט  שאין,לס נמת רוח מהדרכה כזאת כי נפשנו חתאוה יותי לקבל עובה מלקכל כעס
 נעימות ותענוג בהדרכתו כי לא יוסיף לכעוס עלינו רק לאהוב אותנו. וזהי־ אומרו כי האף שאתה מביס

י כ י ר ד  עלי כלו׳ בזמן העבר והוא הכעס ישוב להיות נעים לי לעתיד. כלו׳ שיהיה במקומו נעימות והוא ת
 בנתיב מצותיך כמו הכעס בזמן העבר. ומה שמוציא ר״ח תיבת אף ממשמעוסיה הוא לק להמליץ ולהרמינ

 כוונתו ובאמת אינו יוצא מפשוסו והבן:
ך מיין. כוונת המשורר לדעתי הוא על המדרגה הגדולה אשר הוא,  ישקני מנשיקות פיהו כי טובים חדי

| / אשר יובן מזה אמונת אומן:  שרש וראש לכל והוא מאמר דוד המלך ע״ה פעמו וראו כי שוב ה
 שכל המצות והעבודה בכלל ובפרס מתוקים וערבים הם לעושיהם כאמרו ומתוקים מדבש ונופת צופים. ואף.;]
̂ו  שאנמט לא זכינו למעלה הזאת ולא ראינו שום אדם שירגיש מתיקותה ולא ידע השגת הדבר כלל. אכל האמש
 גי נמת אלהים הוא בלב האדם אם יתן לו ההרגשה הגדולה הזאת להרגיש מתיקות העבודה. ןע״ז אגו,-!
ם י ק י ת  פססללים בכל יום הערב נא ה׳ אלהינו וכו׳. והוא מחמת מולי הנפש כמו שהחולה אינו מרגיש מעם מ
i וכל מתוק מר לו. וזהו שאמר ישקני מנפיקות פיהו ולא אמר בנשיקות.- אמנם ההבדל ביניהם מבואר כי האומר י 
r לחבילו שן לי בידך רצוגו שיושיע לו החפץ בידו ממש. אבל האומר לחבירו תן לי מידך. יכוין להצמיד או להפבפח 
. וזהו ג״כ המכוון ככתוכ מנפיקות פיהו ר״ל כוחות השה והחיך והוא מה^  שעל ידו שיסירמ ויתננו לו
 הפעם האמיתי. ועקר בקשתנו שיתן לט הש״י סוש הפעם להרגיש מחיקות העטדה כסו שהוא ית׳ יודע ומרגיש*
v :מתיקות התורה ט הוא היודע פעמה וסודה הערב 
 אח״ב ביאר ואמר לריח שפניך טובים ונו׳ על כן עלמות אהבוך. ירצה בזה שהנה העבודה הגלופה^

j f אשר אנחט עובדים היום מבלי הרגשת עריבות ומתיקות בתורה ובמצות רק ע״מ לקבל פרס או במם 
 שאנמט מאמינים גדול ערכה מבלי הרגשתנו. וזאת העטרה ראוי שתאציל מאתנו ותתננה לפט״ם. והוא כדמיון!
I האב העושה בנד חדש לבנו שמשפטו פיתן הבגד הישן ליליד ביתו או למקנס כפפו. וזהו מאמר הכתוב ול*ג 
. הכוונה שבהחחדש:\ (  גל עמי-קארן ט שם ה׳ נקרא עליך ויראו ממך. וכן הלכו נוים לאורך (ישעיה ס
 מליט לעתיד רוח חדשה אז יראתינו הקודמת תנחן להעכו״ם. וזהו ויראו ממך כלו, שמחמת טדליראתטאפי־|
 סחדש עלינו יעלה גם עליהם רוח יראה מיראשינו הקודמת כדמיון מ״ל. וזהו לריח שמניך טובים. זהוס|
 טטי על ההצלחה והשכר הבא מכח עשיית המצות. ואמר על ק עלמות אהבוך. כלומר זו העבודה שהיא;
 ע״מ לקבל פרס ראויה היא לעכו״ם. כי היא העמדה הגרועה. לא כן אנחנו עם סגולתו ראויים לעמיה•1
 האמיתית מבלי שום תקות פרס רק מחמת מתיקות ועריטת העצמי שכתורה. וזהו משכני אחריך ברוצה מל.

|  עילה ונשמחה בך. כלומר עיקר השממה והתענוג יהיה לנו בך ובעבודתך לא לשם משלום גמול: ז
 ואמר עוד גזכירה דודיך מיין. הכוונה שלא תאמר שהוא דבר אשרעדיין מעולם לא היה. ע״ז אמר נזכירה?;!1
 כלו׳ כבר היה• כזאת במתן תורה שנא׳ ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו. הטונה הסשוסה שנהנו מייי.!
 השטנה כאלו אכלו כל המפעמים. וזהו נזכירה דודיך מיין. כלומר נזכירה שהיה גודל אהבתך בלבנו יותר ערב מ«.|ד
 מפעמים. והוא הממנה בשם יין. ואמר עוד הביאני המלך חדריו. הטונה לכהן גדול בבואו לבית קה״גןיך
" # א  מקום אשר נפש האדם משחוקקת לראות ימיו והדרו אשר לא תשבע עין לראותו והוא לא סנה לדברים ה
 כלל ולא עלו על רעיוניו. והמופת ע״ז שאילו היה מסיח דעתו ח״ו כרגע ולא כיוון דעתו מיד הים נפנ*1
 כידוע. אין זאת כ״א מחמת אשר גדלה גל נפשו מאד מתיקות זיו השכינה עד שנתבטל ממט כח המשאיהי׳י
 מממת עריבות ומתיקות זיו השכינה. וזהו הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה כך. כלומר שלא היתה פיחי*
 שמחתנו אלא בך. וזהו הכל לראיה שככר היה כזאת. לכך בקשתנו שתחזיר אהבתך הישנה אלינו כמקדם|•:

א שלםה ו&י ם ביום. ב ה א . איני יודע אם בהקבי ו  מדרש זה היום עשה ה׳ נגילה ונשמחה ב
ב אותיוח. לבאר המאמר נקדים ביאייי׳ י אומר זה הקב״ה. ב״ך בכי ך ח  גגילה ונשמחה ב
׳ עד על כן עלמות אהניו^  הפסוק. ושמחתם לפני ה׳ אלהיכם, ומזה נבין ג״כ המשך המאמר לריח שמניך טובים ט
 משכני מד עילה ונשמחה בך. ט לכאורה אין ראוי לקבוע זמן על השמחה ט הלא דרך האדם כשיראה ששוב ליי

 והשעה מצלחת לו אז ישמח ועל הלע יתעצב. ומה זה שקבעה לנו התורה זמן שמחה. וכן הוא טסח תפלחגי
ו י  זמן שמחתט. כאלו השממה תלויה בזמן.- גם נבין מאמר חז״ל.(ברכות לא) אסור לאדם למלאות שחיק פ

 יסעצב. כן אנחנו בדמיון הזה במעשינו עינינו אל ה׳ אלהיט. כמאמר הכתוב (ד״ה ב כ) ואנחנו לא כלבב מ*5!,
 נעשה כי עליך עינינו. כלו׳ אנחנו בעצמנו לא נדע מהות מעשינו ופעולתם. רק אתה הוא היודע סודם ופר**

 הגדול. ואהה אצלנו כדמיון האפוטרופוס נושא וטשן עם מעשיט. ואתה הוא היודע סוד המצות ותכליתם וספוג*:'־
ר ג ג א  הסונה איך הס פועלים למעלה. ולא אנחנו. רק אנחט עושים כמצווה עלינו. לכן אליך עינינו נשואות. אם ח

 לטעתה עת שמחה. נדע שבודאי עלו מעשינו לטוב והשגו חיל. וראויה לנו השמחה. ואם תמנע מאחט השמח1*•1
 מדאי אינה ראויה לנו כי לא הרוחנו כלל במעשיט ולא עלו לסוב. ואנחט עושים מטח טראט בלי ידיעת תנצי־

 הפעולה



 קול שיר השירים ישורר *
, ליו לשמוח כזמן מן הזמנים טדאי עש שממה היא ליפקב. ואף שאין שום  הפעולה כלל. ולכן אם יצוה ה
 ,,,,,שונה וגלכה מושגת אלינו נעח הזאה מ״מ נאמין שטדאי לכ שוב צפון לגו. כמאמר הכתוב פה רכ שוכר
 >&שר צפנתלילאיך (תהליס לא). לא p העכו״ם שאינם שמחים כיא על הסוכה המושגת להם ו&ינם משתעשעים
- ל׳א כהצלמתםועשכם ואינם נכלל מם לכ סוכך כמאמל המדלש. לילאיך ולא לטזים את מוראך. וזהו ושמחתם  י
, אלהיכם. כלו, עקל השמחה הוא מחמס שצוה ה׳ לט לשמוח אף שאין לואים שום סוכה יסילה לשמשמייג  vy לפגי ה
 • ל« ממחה. וזהו כונת הכתוב(הושע ח) אל משמח ישלאל אל גיל כעמים ליל כמו שהם שמחים מסמס שפנמ
ן אמרומז״ל אסור לאדם למלא שחור, פיו כעוה״ז. אמלשסטלא יתיאסר לט השממה זולת כעמים כ ל ו p ^ 3  י 1
, אס שינס ציון אזייםים  לקבועים לנו בתורה. ועל זולתם נאמר עליט ולשמחה מה זו מושה. מלבל בשוב ה
 ראוי ונטן לט השממה. וזהו אז ימלא שמור, פינו. וזהו ביאר המדרש אץ אט יודעים אם ביום. כלומר
 בהצלחה הזמן. אס בהקב״ה. כלו, באמונתו שצוה למ השמחה. ושאט בסומים ברב סוב הצפון לט. וע״ז סיים
 בא שלמה ופירש נגילה ונשמחה בך. רצוט עיקר השמחה הוא רר, בהקב״ה שצוה למ לשמוח. והיודע שראויס
 י ומפיייבת לט השממה. זע״ז אסר הטעם לטס נשתנה אצלט עמן השמחה מבשאר עט״ם. ומה מהוס השממה
 שלט בהקב״ה. ע״ז מבאר ב״ך בכ״ב אותיות כלו, התורה והמצות ככלל. הוא שרש הכ״ב אותיות. אשר
 פעולתה וכל סודותיה בלמי גלויס למ כ״א אליו ית/ לכן עיניט לו תלויות כאשר יאמר אליט אם לשמומ ואם
 להתעצב כנ״ל. לא כן העכו״ם שאין להם עסק בתורה ובמצות ושמחתם רק עיי הצלחתם. ופפ״ז נבץ היסנ
, (ישעיה כז) ואין נד אצא ישראל  מדרשם ז״ל(ס, פנחס) כיום השמיני פצרת סהיה לכם. הה״ד יפפת לגוי ה
 ישיא׳ ומי כעמך ישראל טי אחד וגו, יאמלו כ״י לשני הקב״ה לבש״ע עליך לישן לט את הפועלים ועליה
 להיות מקריבים לפניך קלבנומ. אמר להם הקב״ה איני מחזיר ימים סיבים מכם.אלא אני מוסיף לסם מועלוה
, אל בני ישראל. שמשמע ג״כ לבני ישראל דוקאולא  שתשמחו בהם ע״כ. גם מאמר וידבר משה את מועדי ה
 מל סעכו״ם. ולפי דבריט נכין כל זה ע״ס משל. לאכםניא שהיה מפורסמת להלל מאד לכל עוברי אורה. גידפם כי
 שם ימצאו מלנוע וכל מאכל ומשתה בעתו. לימים מבלה אורחת סוחרים על יום השוק שבעיר ההוא מססצ
. ובהיותם כדרך שאלו איש לרעהו איסוא יסאכסנו שם. ויסכימו כולם כל האכשניא ההוא  אליהם גם גנב א,
 כי הללוה מאד ששם ימצאו כל נרכס כעתו וכן עשו. ויתאכםן גם הגנב עמהם. ובכלוס יום השוק חזרו כלם
ד  לבתיהם שמחים וטובי לב והגנב בתוכם. ויאמר אליהם הננכ מה לכם ט הללתם את האכסניא. הלא מ
 באפי אל האכסניא לאכול לא השנתי מאומה. וישאלוהו הסוחרים לאפר מתי הוא זמן אכילמך. ויאמר בעם
p שאני סונה מעסקיי אז אני סונה לאכול. אז השיט ט לאמר אמת :גם זמן אכילתנו. הוא בעת פטסט 
 העסקים. אבל לט יש זמן מוגבל לזה אשר הוא ג״כ לבעלת האכס;יא כמו בחצי היום או לעס מרב. שא!
 כקונה כמוכר גומרים עסקיהם והחטיומ נסגרות. ולכן משיגים אט באכסניא אס כל חפצט. לא כן אתה
 שאין עסקך כי אם בעת האוכל דהייט כשהחנוייוס סגולות. ואז עיניך ולבך לחתור איזה מטת ולגנוב דייך.
 וגם בלכתך אל המלון לפעמים יזדמן לך איזה מנין לעשות ט כדרכך וא״כ אין זמן אכילתך מוגכל לשלם ואיה
 איסוא תשיג חפצך בהאכסניא אחרי אשר כנר נאכל הכל ולא נשאר מאומה וכעלת האכסניא לא ידעה על אתם
 pt תשמור לך מנת חלקך. הנמשל כל שמחת אומתט הישראלית תלויה בסעולוחיט ופמשיט הטובים כאשר
 ביארט. א״כ יכול הקב״ה להגביל זמן שממתט כי הוא יודע סוד פעילת מעשינו ומסי ראויה לט השמחה.

 לא כן העכו״ם ששמחשם תלויה רק במקרי הזמן ובהצלחתם ואיך אפשר לקטע להם זמן שמחה. והנן:
. מאמר• משמי ואחריך נרוצה לכאורה סותרים זא״ז. כי משכני מורה על משרב וצריך ה צ ח  משכגי אחריך נ

 מכריח. ואחריך כרוצה מורה ההיפך הריצה הרצונית. ונמתיק הענין עיפ משל. לא, שמתה אששו הראשונה ־׳••
 ונשא אחרת. ובן היה לו מהראשונה פני גדול וחסר כל ותשוקת האב להישיכ לבנו ולהעניקו ממונו ככל עמ
 אבל אשתו היתה מונעת אוהו מלהיטיב לו ויתיען עם חכמים איך לעשות ויעטהו שיתן צבט שפ מ בחיי
 שנשאר חייב לו עוד מנדוניא ואז לא יהיה פתחון סה לאשתו עוד לסרב מלשלם לו מוט. אנל כל זה לא
 הועיל כי היא גירשה את הבן מביתה כאשר בא עם השפ״ח ואמר>* אך שקר- בימינו ושט״ח מזוייף הוא
 עד שנתייאש הבן מזה. לימים פגע האב את בנו ואמר לו מדוע אינך תובע בעד החוג המגיע לך ממני־.
 ואז השיב לו הבן מה אוכל לעסות אם אשתך תתרגז עלי. ויאמר אביו איעצך הזמן אותי צהב״ד ואהיה
 מוכרח לסלק לך. ויען נט ויאמר וכי זה דרך ישר שיעוף הבן את אביו אל הב״ד ומה יאמרו הבריות. השיב
 לו האב שוטה הלא לא תעשה זאת כ״א נגד אשפי ולכן מוכרח את0 לשלוח שליח הב״ד לביתי למען יהיה
 לומה בעיניה האלו אחה מכריחני ואני אך יצוא אצא מפתח ביתי החוצה ארוצה אחריך ברצוני בלפי הכרת
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 ממט מחתי יהי. משכני. פלו, שחכוף את יצרנו וממילא אחריך ברוצה כי נפשנו חשקה מאד. להדבקבך:
 סדרש משמי טםה שנתת לי משכני ביות מצרים וביזת הים אחייך גרוצוז. לקרב המאמר אצ
 הכוונה הפשוטה לממן לא יפלא בעיני הרואה מה שמוציא מלת משכני מהפשט. שהוא לשון המשכה לפרשו:
 .גשון שכן. נראה שבאמת המדרש בא ליישכ פי, הפסוח כפשוטו לשון המשכה והדרש מסתעף ממנו ממילא כמו •

 שנבאר
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[.Jo ה לכאורה המלות משמי ונרוצה סותרים זא״ז כנ״ל. אנל הוראת הענין הוא שיזכניס׳  שמאל. כי מ
 המעלות המביאים את האלם לעבולשו והם היראה והאהבה ששניהם מבוארים כתורה ושניהם הכרמים לענוימן

\ י ש , כמצותיו משן מאד. כלל שניהם היראה והאהבה. ו  כמאמר המשורר (סהלים קיב) אשרי איש ירא את ה
 המעלות האלה נבדלים זה מזה במוצאם ומבואם כי מיוא היראה היא בהעניש את האדם והוכח במכאובים ן
. ומבוא האהבה היא כאשר תביאתהו סובה מה כדרך המקבל סובה שאוהב להממיב ט ן ,  אוי - יביאנו ליראה את ה

 וג״כ חלוקים במוצאם דהיינו הפשלות היוצאות מהם כי היראה חביא לאדם כח המכריח וממשיפו כע״כ אסרן״
 המיירא אותו והמענישו. לא כן האהבה כי היא מעוירח לכ האוהכ לרוץ אחר הנאהב. והוא מרומז מ
, בכמ,המושך את הנפש אחרי עבודתו. ואחריך נדוצס הוא שתכט ם  המלום ט השמי מורה שיזכנו ה
 במפלות האהבה ככדי שנרון אחריו כמשפפ האוהב אחר הנאה•:. וכיון ששניהם הכרחיים לעבודת ה׳ והסיטה
 המביאוס אותם רחוקים זה מזה הרחק רב לכן המציא לנו הקב״ה בחסדו סיבא אחת המביאה לשתיהן. וסוס
 ע״י שנתן לט בתת מצרים וביזת הים שהיא כרכה ושובה לנו ועונש וקללה לשכנינו. ועי״ז התעוררה האהבה
 נלבט בעבור השובה שהישי: עמנו וגם מוראו נשקע בט לירא ממנו שלא יעשה לט כאשר עשה לשכני*
 מרך לן סכה וסתי יערים. וזהו מאמר המדרש משכני אחריך נרוצה. כלומר השינה המביאה אומנו ליראה
 אותו ולדכקה ט ממסת אהכה. הוא מה שנתת לנו משכני להייט כיזת מצרים וכיזת הים שעי״ן לאוי לירא מצפין
/ וגס לאהבה אותו כג»  קלא יעשה לט כמו שעשה להם כמאמר הכתוכ וירא ישראל ט׳ וייראו העם את ס

 הברכה והשונה שהישיכ עמנו וזאת היתה לט פעולה גדולה לקכלת התורה שהשגט על ידה יראה ואהבה״',
, מיני אהבה. א׳ מחמס ערכיה־ . לכאר זה נאמר כי הנה יש ב ך  הביאני המלך חדריו נגילהונשסחה כ
 ומתיקות המטת כערך עצמו. כ׳ מחמת ערטת המצות ו:וא אהנת ׳הקכ״ה כמאמר הכתונ ואהנס

 אס ם׳ וטי (דכרים ו) והפלינ מאד נזאש האהנה לומר נכל לנכך וככל נפשך וככל מאדך. הדמיון כזה י זי י
ם ; ק לך איזה הדיומ מתנה לא הששעשע נפשך ל׳א כי:הפן הניתן לך מפט לכי. כי לא תתפאר מ  אם י

 8ההייוט אוהנ אותך נתתו לך מתת כי אהנתו איננה משונה ויקרה כעיניך לשתתהלל כה מאמר שהוא הדוס• ׳,י ג
י ;  לא ק אם מיקר נפשך בעיר המלך עי שיתן לך מתנה הגונה בזאת סההלל ויגדל נעיניך אהנת המלך אותך פ

 נדטסל אהבת החפץ מכל וכל לכלתי השתעשע ט כ״א באהבת הנותן מאשר יקרת בעיניו ונכבית. וזהו מאהל
 הכתוב ושממת ככל הסוכ אשר נתן לך ה׳ אלהיך. כלו׳ שתגדל כעינך השמחה מחמת הטתן שהוא ה׳ אלהין

 חס יהיה עיקר שמחתך שזה מורה על אהבתו אוהך. וזהו ג״כ מאמר הנביא (ישעיה ס״א) שוש אשיש בה ׳:
 הגל נפשי באלהי ט׳ סחתן יכהן פאר. יומה אל המשוש והגילה כה׳ למשוש החתן והכלה. לא מחמס הפלגה;

 שפמסס ושאין למעלה ממנה כ״א מממת הענין שדכרנו. כי אם תכין לאדם בגדי שש ורקמה ותלבישנו סוס
 #שעשע מוי הנגרים ותפארתם. לא ק אם תלביש את החתן בגי מופתו אינו מרגיש כתפארת הנגדים מממת שממה \
|  יום מתוגתו והלוט לחישתו. כי גודל האהכההזאח מכבה אהנת יקר הנגדים. קאהנת הצדיקים השלמים נסו :

 אהרן הכהן כעת שהלכישו אותו בגדי תפארתו בודאי לא הרגיש כיפיים מחמת טדל אהכתו את אהכת אדוניו שצוהי
 ללבשם* וכך כשנכנס לביס קה״ק אשר היו ט מרים יקרים מאי לא סשכע עין לראות מיים ויפייס כמו כריכים
 וארון מזהב מעקק לא הרגיש בהם מחמה שבסלה אהבסס במיעוסם אהבת ה׳ לעשות לטט. וזהו הניאני
 המלך סדריו עילה ונשמחה בך. כלו׳ עיקר השמחה היה בך לא ביברי משק אשר כמדריך נמצאו. כי שממהי

י שמחתך:  בסלה ע
. לבאר הענין יע כמי י ת מ  עחודה אני וגאוה. מדרש שחורה אגי במעשי ונאוה אגי במעשי א

 שבריאת האים היתה הפכית דכר לדכר כמאמר הכתוב ויקמ ה׳ אלהים עפר מן האדמה עד ויהי ז
 האדם לנפש מיה. p נתינת הפורה הופכת אוסט מהפך להפך. ט האדם מולדתו היא רע במחשבתו וחפצו

h וכל מרותיו. ומממת המורה הוא נעשה כריה מישה. כי אם תכיר את האדם בנערותו ושבחו! הישב בתבונתו 
 ואמיפ כאשר תדבק נפשו כלימור התורה לשמור ולעשות וחמק pfcj כשלימות התורה והמטה. אזי מראה אומי

 נריה מישה לט מלא יעומ אמרות ירעיוניט ותשוקתו כלם כירך אמרת. גס כל סטעוסיו ועסקיו משונים .
I *ד מלן  הס מסה שהים לא נשאר ט מנערותו בלתי אם גדפו. ושמא תאמר יבר קל הוא זה שאץ כמ כ
 יהלסון להפוך מבע האדם מהיפך להיפך דסר שה שאף האים בעצמו לא ימשול לנפל ממט הרגל מה כ״ט }
 מבפ הטלדמ עמו. רק סורהמ הקדושה היא תמשול בעבע האדם לאסור עליו אפילו הדברים שנפשו של אדם י;
 הומלס זמתאוה להם כמו איסור נדה ושריפות ודכרים הקמאים כמו שביאר רשיי ז״ל על פסוק סוגה נשושלם ל
 1״ש. חאת היא הפליאה העצומה בפליאות הטלא כתתו כמ וממשלה לתולה. להשליש האלם מהסאית הגלולים י:

י  וסעטסות. וזהו אודך על כי טלאופ נפליתי(סהליס קלס) כלו׳ ע״י התולה נעשיתי בליה נפלאהpJ. 1 ההייי ז
Iהזיל היסוד לאשה נדה עם כפלהוהאסיט כל האיסולים אפי׳ לקלי הדעת והנשים על שאמלו לא האונה אלי 

 לעהשלא תמצא אשתך ספק נדה ולא אמלו ודאי נדה ט מאםל שהוא אסול ודאי אין השבע מהאוה לו כל
ל &p מסל ,י' ב ו ) כ 0 ^  pi •צאתי בספר אחל לא שממי שמו על זכרוני. ולזאת הפליג המכס במאעלו (
ii ף  המול וכמס אויל משניהם. כלו, שיוהל להפך כל הלבליה ממעמדה מלהסך אס האלם מסבעו הרנג ח

 שמולם אני כמעשי כלו׳ אם המקיל אותי מצד התולדה לא נאה אנכי. אמנם מצל מעשו אמתי שהיא קבלה
 התולה אני שמהפכת אש מכמ הוללתי מלע לסוב. והמופת על שיש להתולס הכמ העצום הזה הוא ש6ם/.
 •תאספו £



̂יס ־יעורר ׳ ז׳  ק* שירד״ש
 ימאשפו ראשי עם מזל לעשות איזה תקנה שהיא עד סיבפס לא יקויים הדבר אפילו פשר שרם מכל השאצו*
ל שנה ושנה. אבל לח מולהט הקדושה מם לוב הזמן לא מחנה אתי׳ איש אמת והיא א.לט 5כצ  .• ימיליף מ
 יזם מרשה כאילו היום נתנה בלי שום שיטי וחילוף. ויוכל להיות טונמ המדרש עול לפין כך. שחולה אני
 . *מעשי כצומל במה שאר ששה לעצמי מלוח ותיקונים לפי שלא יסקיימו בלי שיטי. ונאוה אני במעשי &טסי
 א*ילי אם יהיו p הכבדים וחמולים מ״מ מקויימים עלינו ועל בניט כמאמל אמת ואמונה כל זאת וקיים
 .פליט ט לא נשחנה שום ענף וסייג מפולמט חלילה עם לכ סרדוסיט וגליותיט ותוקף הגזלות אשר

״ u  עבלועליט: 1 !
) ואסרו מזיל אמלו עליו על ל״א שהים  עוד ביאור ע״ז בהקדם מאמר החכם באהבתה תשגה תמיד (משלי ס,
 חלש בשוק העליון וגלימה שלו שסלס בשוק התחתון(עילוכץ נ״כ) וכ״כ היה גודצ אהבתו את ה ותורתו
 יפטלסועל ששכמהויות השה״ז. תהו שחולם אני במעשי וגו׳ ול״ל אם תלאה עם בני ישלאל אינם מיושנים
 ליישל ללכם כעניני העוה״ז וצלטהס כמו העט״ם וכמאטל ל' יהודה ביר אילעי שאסל כמה נעים מעשיהם שצ
 אומה זו. לא מבעיא שלא יתגט בעיניך כשכיל זה כי אם אדלכא תלין אותם לזטס מחמס שכל מגמתם
 וחפצם לללוש את ה׳ ותולש ועטלתו ושלודיס תמיד כאהכמו ע״כ לא ישיש לבם לענייני עוה״ז כלל כ %
 כפשפש האולח נאכםרא שלו שאיט מעיין בצלכי כעה״כ וכיש כי עיט ולט לק על המו״מ שלו שכפטלויגא
ק סשפסט לעמר שה״ז וכמאמל החכם אל החשדיסיה בלבך(משלי ו) וכפאטל חז״לכךהיא ללכה  לכאן. ו
 של שלה על ומיי צעל תחיה וכשלה אתה עמל. כלו׳ שתעזוכ כל עניני השה״ז ותשים עיקל מגמתך כעיני
 הפוהיכ ששא הססק בשלה ובמטח. וזהו שחולה אני במעשי כלו׳ כעניר העוה״ז מממש שנאוה אני כמעשי
 אטתי. וזהו כאהכתה תשגה תמיל שללשו מז״ל לשון פגיאה. ולכאולה מציאה פילוש המלה מפשוסס לסלשס
 גולשת שגיאה. וסשוסס היא מלשון פסק. והאמת ט סעם א׳ להם כי מחמת גולל אהבתך את התולה תשנה
 יסשכמ לעיץ כעמי השהיז כנ״ל. וזהו סאמל הגסלא (נרטת ה) לשלם ילגיז אלם יצ״ס על יצל סלע ©׳.
 וספק כך הוא. משל לכף מאזנים אס ב׳ הכשת שקולים יחד כמוה אזי כקל תכליע את האי ט אם תניח
 פליה לכל פה תיכף שכלע למפה. לא p אס על אחת יש דבלים המכריעין אותה למשה ואתה לוצה להבליע
 אס השרס אזי כעיכ צליך אסה ליתן בה לברים כבדים יותר מאשר בראשונה. וכן הענין בכאן. אתל
/ ולכן אם  שסיצה״ל מכליע אותך לכף שבה המיל בתאוותיו ומשתה אותך ממיל לא *לף ממך אפי׳ לגע א
 לא תגדל אהבתך אס השלה בהפלגה עד שתהיה נגל היצה״ל הסכליע אותך לכף שבה לא שכל להבליע
 אוסו ט כמשא ככד יככד ממך. לp מוכרח אתה להתנכל ולהתחזק נגדו על שאהכת התולה תכליפ אהגש.
 חסו ילגיז אלם יצ״ט על יצה״ר. כי לולא זאת לא יוכל לנצחו וזהו באהבתה השגה תמיד. כלו׳ כאמכס המולה
 הגלל מאל ער שתכריע אס האחרות ותשגה ותשכח אותם. וכש שאמרו על ל״א כנ״ג וע״ז מסיים השפם

 ואסל ולסה השגה כ?י גזלה. כלו׳ שאס לא תעשה זאת להגביל אםכס השלה ע״כ יחגכל היצה״ל פכיך ט ׳
 הוא אולב לך ממד ומלאה לך למיוטת שוא לאהוב זלות. ואסשל שזה שא כוונת הכתוב ככל לכי ללשסיך
 אל סשגני ממצותיך(חהלים קיפ) כי הנה יש חשש בלבל לומל אולי עטלל השלהטת והחשזון אל השלה והעטלם
 נא ימלס אדם משגיאה ולא יוכל לעמול על אמיתת הלכל כדלך הנחשז והנמהלאל לכר שאיט ששש כשלשה
 החמס המהירות והחשק הגדול. לp בקש ואסר בכל לבי לרשתיך כלו׳ מאחל שאהבת השולה גדלה אצלי
 האל וככל לט היא. אבקש ממך אל השגר אבל תששר אותי שלא אשגה מממש ספמז והבהלה והפלגה

 האהבה. רק שאעשה אותם בשלשת כמיקוק:
 ומעתה מץ ג״כ מאמר מז״ל אפילו כל השלם אומרים עליך צדיק אתה הוי כעיניך כרשע. ולכאורה הוא
 על השכל איך לא יכיל האדם את מעמלו. ולא טתה לט השלה משלם לכר מתעל אל השכל. אבל
 לפי הנמתט הקדומה יטאל היטב. ט באמת מחמת גולל האהבה והילאה כל מעשיו השבים כאץ המם

 בעיניו על טדל האהבה שבלט המחייכת אוש כפליים. וא״כ הוא כעיניו כלשע כל ימיו וכאילו לא יצא עליץ •
 י״מ כעטדת כוראו. וכזה נהט כל הקדושים אשל כאלן וכבל האליך בעל שבת הלבטת בזה. וזהו אפלם
 כד למיך ר׳ אטהו אחוי ליה תלת מאה נהרי אפרסמון אפר כל אלין לאטה ואני אמרתי לריק יגעתי. וטלאי

 >א בשפתי מרמה נאמרו הדבלים כ״א באמת ט נגד גודל האהבה המחייבת אותו בעטדס ית׳ כאפס וכאץ$ם .
 נחשב בעיניו מעשה עבודתו. וזהו גיכ ביאור מאמר החכם עז והדל לטשה ותשחק ליום אסמן(משלי לא)
 ־ט הסשפס הלובש מלטש נאה ומהולל שנראה יפיו והדלו לכל אלם הלואה אותו. אבל הלובש עצמו. לא
 ירגיש ביפיו עד שיפשיסט p הצדיקים נראה תפארת מעשיהם לכל לואיהם אבל לעצמו איט נלאה משמת טלל
 האהבה הפחייכ אוש כפליים מיל. עד שימ־ת אז יראה גם הוא תפארת שפל מיו איך מבט לי לשכון
 כטל באק החיים ולרמת לגליו בנ?לי נחלי לבש וחמאה. וזה ותשחק ליום אחרון. ומניא פ״ז כל לסיךליא
it \ י : > נ  כנ״ל לומר שלא הכיר תפארת מעשיו הפוכים עד שמת והראוהו שכרו הנלול כ
 עוד ביאור מל המדרש הנ״ל. שמורה אני כמעשי ונאוה אני כממשי אטתי. בהקדם מאמר הנבית (ימך&צ

מ ^ ש י ת ה ע ש ר ס ו י ה ו ה י ׳ ' מ ר ד צ ס ה ו י ר  כח) כן לא ישא בשן האב ואב לא ישא בעין«ז צ
 דסאסר צדקת הצדיק וט׳ הוא מיותר. ושד שהוא מתנגד לכמה מאמרי המורה כשהבסחת הקי״הצאגגמ

מ  #זטר לבניו זכוסו. וכמאמר מכרתי את בריסי יפקבוגו׳. וגם ספלתיעקב אלהי אבי אכלהס. שנלאה מ



 V שיר השירים י־ ישודר
,̂  5#סץשזמס אטס וצלקשם עומדת לעל לנניסם אמליהם וכאן אסל צדקה הצדיק מליו תהיה שנראה שאי
 מעיל זטה אמס למים אמליהם. אנל האמת הוא p כי ידוע סאמל הסללש שהקשה (ש, וישלח) אלהי:.
. הא אבי עשו לא. ואמל פיו אלא הבוחר בדרכיהם ועושה כמעשיהם אני משקיים מליו.  אבי אנלהם ונו,

 ומי שאינו טחל בלרכיהם איני מהקיים עליו:
/ להכל חצוי כשאוחזץ מעשה אטסיהם בידיהם-הן לרעה וסן לשובה. והנה לכאורה יקשה אם מ  a הוא מ
 אוחזין מעשה אטתיהם בידיהם לסונה מה להם לזטת אבותיהם הלא מעצמן רארים לשכר בשביל זטם
 0צמן. אבל הנרא׳ לדעתי שענין הזכות הוא כך. שכמו שעבע האדם כעניני הגוף ממוזג כמ האב עוף סק.
 ומס* רוב סנע האב והp שרם בעטני הגוף. p במעלת הנפש ומסרונה סשוס מש הבן אל נפש האבי
 מקל לק צדיק לילך נדלט אביו אחל שאביו היה כבר צדיק. ואם הבן הולד בדרך אביו הצדיק אזי מעיניו
 צו. ואם הוא רשע עלץ נופה מדלכי אביו זטס אטפיו לא יעמוד לו כלל ואדרבא ענשו כפול. כמאמל מז״ל
 על סשמ יומן רשע בל למד צדק(ישעיה ט) וכי יומן עשו הרשע שלל בץ שני צדיקים ולא למד ממעשיהם*

 ton בן לא ישא וטי. כצו׳ שאינם מלבים זה בזם רק במה שצדקת הצדיק עליו תהיה כלו, מל הק הנזכר ־
 (אולם לגס שנקל לו היוסו צדיק. ואם בכ״ז לא שת לט להלוך בדרך אטתיו אין הזכות משייע לו כלל:

 ובן מצאתי בילקופ. שבשביל שגדרה שרה את עצמה במצרים מן הפרוה נדל הקב״ה נם את ישראל. ויושר
 מזה אסרו מעשה אטת סימן לבנים. והנה כל הפוב הנמצא בס ירושת פליסה הוא לנו מאבותינו וכל .
 הלע היא סאסט. והדסית בזה לאחל שנתארח בסלון אצל בפה״ב אשר כבדו בסעודה גדולה מאוד ולחם חמורות׳,

 ופלים יקרים. ובתוך הסעודה הציז האורח וראם אס בעלת הבית ובניה הולט קרועי בגדים ויחפים. אמר אין זאז
 th הכלים האלה שאולים הם אצלו והוא עני באמת. וכן הפנין אצלנו פכמה מדות נמצאות בנו סוטת מאוד ומהםי:

 >0יפך. ועיכ הסוטת הם לנו ירושה מאטתיט וכמאמר הילקוט בשביל שגדרה שרה מיל. והמרות הרעות הם
 מעצטט. וזה שמולה אני במעשי ונאוה במעשי אטתי. כלו׳ שכל הסוב אשל פעלנו רות סהרה מאטמינו

 טצצה כט. והכע הוא מאתט מיל:
. של שם כאהלי קלר ט׳־. מם ידפיס י נ  19 בםררש שחורה אני בסני עצשי ונאוה אני בפגי ^
 שלמה מסלכלכין ושזרץ ומתכבסין. כך ישראל אע״פ שמתלכלכין בשמת כל השנה יו״כ בא ומכפל
 פליק. ללעסי כל המאפל מיוסד על בחינה אחת. לפ ט.יש לברים טפל עליהם לשון לכלוך ויש לברים נופל
 עליהם לשון קלקול. כש לבר מאכל אם יתקלקל ישנה סממו וריש ופלאיש לדבל אחל ומן הרשו הראשונה

 לא נשאל מאומה. לא p העל המתלכלך רק מראה טספת עליו. כשהבגד הלבן שנשל עליו מראה ששל. ;•
 מ* השחלות מסף על הלבן ושא לבן וששר. ואם סכבסט בנתר וילך מראה הששל ישוב לכן כמקדם. וזה הוא »

 ההנילגין ישראל לעט״ם. ט נפש האיש הישראלי לשלם שא כלומר בצדקו. ואף אם לפעמים יתפתה מיצרו ח״ו.
 הכי הפאוה טסשתעל השכל. ועיז אפרו חז״ל פושעי ישראל מלאים חרפה. כי החלק השב קובל ומתאנל
 מל הרע שגנל עליו. וזהו שחורה אני וגם נאוה. ואמר הפעם כי אפי׳ אם אהיה כאהלי קדר. אני ג״נ
 טרישח שלסס היינו ששזלץ ע״י פיטם עי׳ במדלש. ועל הרשעים הגשרים שהם משתנין ופתהתכין לדנל
p על רעטלוהנה אינט. pi הפוך לשעיש ואינם (משלי יב) ומם תמצא מאמלים  אמר. אמל לאיתי לשע ע

 הלנה שלים על נמינה זו. שהלשע הגשל מתהפך ומשתנה לדגל אחל ממש ואיט ממין הלאשק כלל. והשפה י
 ע׳ץ היא הטשה. כמו שתמצא אצל עד לבן שנפל עליו במקום אחל מלאה ששל הלי הלובן שט מעיל על יי

 שמרוש ששא רק לכלוך. לא כן אם מתהפך טלו לשחור אזי אינו נקרא לכלוך. כ״א שם אהל יקבט דהיינו
 עד שמר. ט סס יעיד עליו שהיה לק מקדם.(p הנפש אם היא כהורה טלה רק נמלכלכה באיזה עבירה .

 אז החלק השכלי מתבייש מהעבירה. לא p אם נשהפכה טלה לרע אז לא נשאר נה מלק מתבייש. וזהו טונה
 סכשכ. הכרת פניהם ענתה כס עד לא כחדו(ישעיה נ) כלו׳ שאינם מתביישים שד. וע״ז אמר אוי לנפשם י"
 כי גמלו להם רפה. ט זה שא סימן שלא נשאר בהם קלל מזיו פהגח הנפש השכלי: *
i פזזרש שחורה אני כמצרים ונאוה אני בםיגי. ביאור הענין דע שכש סכל מעשי החכם עטינים ע״ס 
j .ישונ דעש ולא יעשה דבר בלתי כונה. אף שלפעמים נראה שעושה זר מעשהו* הפך הנהגש התמידה 
 מ״מ תדע נאמנה שבדעת והשכל עשה כן ושא סיבה לדבר אחר וההכרח הביאו לעשות כן. כש שתראה אדם י
• J מסלסל עצמו ממקום למקום טדאי עקירתו צורך הנחה היא. שמתוך הפלפול והפורח יעלה בידו שיוכל אח״צ 
 לישב גביש בשלוה.וp אם תראה אדם בריא מייסר עצמו בסמים מרים ושנע עצש ממאכלים ומשקים שובים \י

 (השנים הטוב התמידי מאש ית׳. כמו גלות מצרים שהיינו שם ממדים בגוף ונפש. בגוף כמאמר הכתונ•^
v.וכ״ז /  ויעבידו מצרים את בט ישראל בשרך. גם בנפש כמאמר חז״ל שמען שרו של מצרים הללו שבדי ע״ז והללו ט

 נמנים לצון המשיג כלט בגוף ונפש כמאמר ח׳״ל ג׳ מתנות מונות וט׳ עד וכלם ע״י ישרין. הטונה שלולא ישירי
 גטת מצרים ישר קדשט. לא הייט זוכים לספמד הר סיני. כי הגלות היתה הכנה והתחלה לקבלת התורה. ואין כאן י

 הקומו ננאר הענין הזה נאריטס יהוא ידיע לכל משכיל. ולדעתי שלזה כיון הכשנ(ששת ג׳) במאמר מרע״ם ט
 אגני



t קי* שיר השירים ימיי 
. וחשוכה הקכ״ה אליו כי אהיה עמך וזה לך האיש ט אמי שלחסיך בהוציאך 06 90•  : אמי כי אלך אל פרפה כו,
 ;ממצרים חענדון את האלהים על ההר הזה. שלכאורה אמרו וזה לך סאוס איגו מובן כי אין ידוע מהוס םאוס
ה אנכי נא. אמר משם עשיד אני להעשוה  ־ ולאיזה צורך הוא. ויטאר פיס מאמר המדרש ס' שמום ע״פ מ
, אלהיך. שגם היא צליך כיאור לפה  ;,סרסור בינך וניניהם כשפסן להם את סתורה ושאמר להם אנט ה
 טון משה במאמר הזה. ולדעתי טתלזה. ט דעת משה היה שיציאת מצרים עם קבלת התורה הם של מנינים
י אין להם שייכות זע״ז. ולק שאל משה להקב״ה מי אנכי כי אלך אל שרעה הלא עמיד אני להפשוס הרסוי  ״ #
. והשינ , מ יאין מלאך א׳ ששה שסי שלימות וא׳׳כ מי יאמר אנכי במעמד הר סיני אם אלך אל פרעה וט { 
 ״ הקב״ה אדרבא היא המתנת מחמס שנבחרת להיות במעמד הר סיני הדבר שסל עליך להוציאם ממצטם.
 'י הפנין א׳ וגאולת ממצרים שא החחלס קבלת השרה. והדמיון בזה כש החייס או בע״מ אחרת היושב ושסגן
 , נסלאלתו אצל בעה״ב היתכן כשיצפרך בסה״ב לשירות מה יצוה על הבמ״מ לעשות ״או לשלש בשלישה מה
 הלא טהאי הבע״מ ישיב אמריו כלום אני משרס אצלך לשרתך. אמנם אם יחסר איזה דגר במלאכש

 צהיוח סרשר מיל: ,

^ ? D R ״ ? J n י ^ ה 6 י ? ס י י ר צ פ \ י נ ( ה ? ר י ז נ ש ש ר ד מ ג לדבריט. מיל. שלזה גיכ טי! ה י  מ
 בגלות מצרים היתה סיבה ומטא לתכלית גדול להעמידנו מל הר סיני. וזש משחלה שנדי ע ז היו

S ^ w J ! * , ס ? ־ י ר צ מ ב ם . י ע י | י ה ™ ש / מ י ל ״ כ ר ב י ת ה ל מ ת ה ה ר י  אטמי*. שלשון מתחלה «
ה ״ ר י ג כ ?5י ה • ״ ו ה ד ט פ ב ל ר < ר ח ה « ל ה מ נ מ  והתחלה להיות אחר המשכת ייני °

*.P. ? ט פ ח ה ג ה מ א כ ל ו נ ז 1 ג ה נ ה  אני נמעשה המשכן. כאשר אבאר בעז״ה באריטת. וכלל הדברים ש
t"v&»?2 י כ , ׳ - ש ר ו מ י ? י ש נ א ; ש נ י א ר  לפה לשלם אבל רשתיט מסהפכים תמיד לשב לט. ״הי ?ל ח
 ־צסיבה לשב לנו ולבנינו אמ״כ. וזהו ג״כ אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי(מיכה ז׳) כ$מר נפילתי הים

, L:סיבה ומבוא להקימם אחר כך בקומה זקופה 
? ? ״ י י ? • m עוד ביאור על מאמר ששרה אני ונאוה. נסקלים מאמר הכשנ הנן ייויי לי אסיים 
 נאם ה׳(ירמיה לא). ונקדים מדרש קהלת על פי, מקום המשספ שמה הרשע ומקום הצדק שמה הרשע.
 •אמרה כ״י מקום שעשה משה דן לישראל שנאמר פכרו ושוט משער לשפר כמחנה שסה כסינ ויגזף ה מס
 העם וטי. עד אתם חפאתם חשאה גדולה. ורוה״ק טוחת מקום הצדק שמה הרשע מקום שהצדקת׳ אותם
 ־ וקראתים אלוהות שמה הרשע שם הרשיש ועשו את העגל. טונת המאמר הוא עיש מאמר החכם ט ברוב
 סכמה רונ כמס (קהלת ח) והמאמר הזה פשופ הוא נכמה מקושת שכל מה שיגדל האדם נסעלש משפסו
 .0מגל יותל כסאמל וסביניו נשעלה מאל (סהלים נ) ואמז״ל הקב״ה מדקדק עם הצדיקים כשס השפר*
 ואפשר שזה הסונה במאמר מזיל(כ״ק צ״ב) כד הוינא זוסרא לגברי השתא דקשישנא לדרדקי. 0איט בלשון תימה
 ט אם להחליס הדבר שכן הוא ראוי ונכון כי בהיוסט במצרים עקומים בין העטים והיה ערכנו בשסצ המדרגה
 , ועדין לא ראיט מפלאות תמים דעים.• אזי מסס השב ־שנמצא בנו נתקבל ונחשב בעיני ה׳ למשטן גדול מל
 . פחיתת ערכנו. שנא׳ (הושע יא) ט נער ישראל ואהבש וממצרים קראתי לגני. כי אז עדיין« קפצנו השרה
 > מינ נחשב לט לזטת גדול כל מה שנמצא גנו מדת שובה כמאמר חז״ל שלא שינו את שמם ומלבושם ולשנן
 גי לסי ערכנו הפחות שהיינו שקועים במצרים שבד ע״ז כמאמר הנ״ל גם זהגמשב לזטת גדול. וכד שינס
ivt» ט לדרדקי כלו׳ עתה שקבלמ פליט אש השרה באלה ושטעה קשה להמציא לט זטח נגד ערמו נ ג / 

CSlPSf^1? • ש י ר י ב פ ב ה ש צ ' ר ל ה ו מ ל י ש ו א נ מ י ש א ט ע  : והמשוב לכן מדקדק השם פסה טסט ל
 ן אס הדין על שאט שקועים עתה מלות המל הזה זמן לב כזה ואין אט זוטם לגאולה כש שזט במצלים.
 י• אף שפשה נמצא סוב בפיניט יושר מאד ממה שהיה להם במצרים שהיו ממטרים מכל פוב. ועצ זה סל*
 ( «ו חכפיט זיל הדמיון כזה שכש שהילד הרך כהראות ט ממש מסימני החכמה תגדנ חשיטש ט גט
W5Il^lStS "3 א צ מ נ י ש נ י ת י י כ ס ז פ ב ס ש מ  מיעוט ימיו ודלות שכלו דבר גחל שא. כן היה ג נ
 .־ פעס ערכט ומדרגתט שלא היה לט עדיין שלה ולא למדט חכמה, וכש שתקסן בעיניך מעלת האיש אשר בא ביפים
wo ן משגדל כין החכמים. כי לפי ערט הגדיל כל המעטת שהשיג כאן הסה נחשבים. כן אנמט עתה עלות 
* 2 5 ! . ! י א י ו ט ל י ג ר י ? ה מ ל ם מ י פ כ מ 0 י 'אי 3 ' י  ושקשה להמציא לט זטת נגדיטדל ערמו שכבר טה לי

ז ?° ר ה י 6 י 3  יאשר נעשה לכן ידקדק עמט בחשטן.וזהו מאמר הפללש אחלי «יח ש
ד ל ט ^ £ י ל ל ש  י״׳) .נ0 עטש לצדיק לא שב להכות נדיבים על יושר. כלומר שמענישין את מדינים פ

8?kJTiKlf נ י ח כ י י ב ע  לסלים משיית הדין שהוא נקרא יושר כמאמר מזיל לשנים מטרת הדין היא י
M ל ממי ג ר * * l ? D * ^ י ש ס א כ י ל ע י ו י ג ס י ל P טל יגי PP כ ט * י 5 ״  ״

J ? w ״ i א ל מ למיז ?

ס ««י י״״!־. ולכאורה מאץ ראם אמנם צדקתם נראה  י ל י 7 <: 
 ; והיה נחשב להם למון גדול כי הנדיבים נענשים אשיט על לכל ששא לשנים משלת הןין וכמאמר׳ זיל לאו

 פשנסמסידםמא: ^



״ <;'יי' #דומידיה . י ישרי• V ' • ׳ j S 1 r ^ i 
 •לס שזכות אנוס וצדקתם שמדת למד לבניהם אחריהם וכאן אמר צדקה הצדיק מליו חהיה שנראה

 מעיל זכות אבוס לבנים אמריהם. אכל האמת שא כן כי ידוע מאמר המדרש שהקשה (ס, וישלח) אלט•:
 אני אנרסם ש׳. הא אני עשו לא. ואמר ע״ז אלא הבוחר בדרכיהם וששה כמעשיהם אני מתקיים עליו.

 ומי שאינו טחר נדרכיהם איני מחרךם עליו:
 a הוא ממי. להכל חלוי כשאוחזץ מעשה אכוסיהם בידיהם-הן לרעה והן לסוכה. והנה לכאורה יקשה אם

 אוחזץ מעשה אטסיהם נידיהם לכוכה מה להם לזכות אנותיהס הלא מעצמן ראויים לשכר בשביל זנות י
 0צמן. אבל הנרא, ללעתי שענין הזכות הוא כך. שכש ששבע האדם כעניני הגוף משזג כס האב עוף הק.
 ועפ״י רוב מבע האב והבן שוים בפניני הטף. p במעלת יאסש ומסרונה תשה נפש הבן אל נפש האבי
 מקל לק צדיק לילך בדרכי אביו אמר שאביו היה כבר צדיק. ואס הבן הולך בדרך אביו הצדיק אזי משיניו
 לו. ואם שא. רשפ עלץ עפה מררכי אביו זטת אטמיו לא יעשד לו כלל ואדרבא ענשו כפול. כמאמר חז״ל
 על פסוק יוחן רשע כל למד צדק(ישעיה ט) וכי יומן עשו הרשע שדר כץ שני צדיקים ולא למד מפפשיהם-
 ומו בן לא ישא וגו,. כלו׳ שאינם סרביס זה בזם רק במה שצדקת הצדיק סליו סהיה כלו׳ על הנן הנזנל

 שגורם לבנו שנקל לו היוש צדיק. ואם בכ״ז לא שת לט להלוך בדרך אטתיו אין הזכות משייע לו כלל:
ק מצאתי נילקוס. שבשביל שגדרה שרה את עצמה במצרים מן הערות גדר הקב״ה נם את ישראל. ויותר  ו
 מזה אמרו מעשה אטס סימן לנניס. והנה כל השונ הנמצא נע ירושת פציפה הוא לנו מאבותינו וכל
 הרע היא מאסט. והדמיה בזה לאחד שנתארח בסלון אצל בפה״ב אשר כבדו בסשדה גדולה מאוד ולחם חמודות

u מלים יקרים. ובתוך הסעודה הציץ האורח וראה את בעלת הבית ובנית שלכי קרועי בגדים ויחפים. אמר אין ז6ז 
 כ״א המים האלה שאולים הם אצלו והוא עני באמת. וכן הענין אצלט שכמה מדות נמצאות בנו שובות מאוד ומהם־.;־ן

 צסיסך. וע״כ הסוטת הס לגו ירושה מאטתיט וכמאמר הילקוט בשביל שגדרה שרה מ״ל. והמלות הרעות הם
 פעצפט. וזה שמרה אני כמעשי ונאוה כפעשי אטתי. כלו׳ שכל הפוכ אשר פעלנו רוח סהרה מאטתיט

 מצצה כט. והרע הוא פאתנו מיל:
ד בםררש שחורה אגי בפני עצשי ונאוה אני בפני קוני. של שם כאהלי קלר ט׳: מה ילישס  ע
 שלמה מתלכלכין ושזרץ ומתכבפין. ע ישראל אע״פ שמתלכלכין בשטת כל השנה יו״כ בא ומכפר
^ לדעתי כל המאמר מיוסל על כחינה אחת. לע ט\ש לברים טשל עליהם לשון לכלוך ויש לברים נופצ ל  ה
 פליסם לשון קלקול. כש לבל מאכל אם יתקלקל ישנה פעמו וליש ומלאיש לדיל אחר ומן הויתו הראשונה
 לא נשאר מאומה. לא p העד המתלכלך רק מראה טספת עליו. כמו העל הלבן שנפל עליו מלאה שחור.
 הנ* השחרות טסף על הלק ושא לבן וששר. ואם סכבסנו בנתר וילך מראה הששר ישוב לבן כמקדם. וזה הוא
 ההבדלבין ישראל לעטים. ט נפש האיש הישראלי לשלם הוא כלומר בצדקו. ואף אס לפעמים יתפתה מיצרו ח״ו.
 הכי הסאוה טסשת על השכל. וע״ז אפרו מזיל פושעי ישראל מלאים חרשה. כי החלק השיב קובל ומתאנל
 על הרע שגבר עליו. וזמ ששרה אט וגם נאוה. ואמר השעם כי אשי׳ אם אהיה כאהלי קדר. אני ג״כ
 טלישס שלמם סייגו שמחלץ ע״י פיטם עי׳ במדרש. ועל הרשעים הגשרים שהם משתנין ומתהשכין לדבר
 אחר. אמל לאיתי רשע עלץ עד ויעטלוהנה אינט. וק הפוך רשעים ואינם (משלי יב) וכזס תמצא מאמרים
 הלבה שלים על במינה זו. פהכשע הגשל מתהפך ומשתנה צדבל אמר ממש ואיט ממין הראשון כצל. והשפת

I ל לבן שנפל עליו במקום אחל מראה ששר הרי הלובן שט מעיל על  ע״! היא הטשה. כמו שתמצא אצל ע
 שמרוש ששא רק לכלוך. לא כן אם מתהפך טלו לשחור אזי אינו נקרא לכלוך. כיא שם אהל יקבנו דהייט •

ל ששר. ט מה יעיד עליו שהמן לק מקלם. וp הנפש אם היא שהורה טלה רק נתלכלכה כאיזה עכירי* .*  ע
 אז החלק השכלי מתבייש מהפטרה. לא p אם נתהפכה טלה לרע אז לא נשאר בה מלק מתבייש. וזהו טונס /
 הכשב. הכלת פניהם ענתה כם על לא כחדו (ישעיה ג) כלו׳ שאינם מתביישים שר. וע״ז אמר אוי לנפשם •:

 כי גמלו להם רעה. ט זה שא סימן שלא נשאר בהם קלל מזיו סהנת הנפש השכלי:
 פורש שחורה אני במצרים ונאוה אגי בסיני. ביאור הענין דע שכש שכל מעשי המכס מטוניס עיש ־,

 ישוב לעש ולא יעשה לבר בלתי כונה. אף שלפעמים נראה שעושה זל מעשהויהשך הנהגתו התמידיח.
 מ״מ תדע נאמנה שבלעת והשכל עשה כן ושא סיבה לדבל אחל וההכלח הביאו לעשות ק. כמו שתלאה אדם

 ויעבידו מצר ם את מי ישראל בפרך. גס בנסש כמאמר הז״ל שמען שרו של מצרים הללו שבדי ע״ז והללו ט׳. ול״
ג כלט בגוף ונפש כמאמר חז״ל ג׳ מתנות מוטח וט׳ עד וכלס עיי ישרין. הכוונה שלולא יסילי י ס מ ה _ P j w g 
™ ס אשר קדמוט. לא היינו זוכים למפמד הר סיני. כי הגלות היתה המה והתחלה לקבלת התולה. ואין כאי m a 
 עקוש לבאר הענין הזה באריכות ישא ידוע לכל משכיל. ולדעתי שלזה כיון הכשב(ששת ג׳) במאמר מרע״ם מי

 אנכי



t ד  >זל שיר השירים מאי
« / ותשובת הקב״ה אליו ט אהיה עמך וזה לן האות ט אנט שלמסיךבהוציאו אס מ י הי אלך אל סרעס ט ^  ״
תעכלון את האלהים על ההר הזה. שלהאורה אמרו וזה לך האות איגו מוגן ט אין ידופ ממס האוה

 on™?J.i 
 ^ימיזה צורך הוא. ויטאר ע״פ מאמר המדרש ס' שמות מ״ס הנה אנכי נא. אמר משה עסיר אני להעשוה
 ;;..סיפור טנך וביניהם כשששן להם אש סתורה ושאמר להם אנט ה' אלהיך. שגם הוא •ריך טאור לפה
 :*יה משה במאמר הזה. ולדעתי כיתלזה. ט דעת פשה היה שיציאה מצרים פם קבלת התורה הם שני מניניה
/ ולק שאל משה להקב״ה מי אנכי ט אלך אל פרעה הלא עשיר אני להעשוה סרסור ע  סשל חץ להם שייטה ז
. והשיב  .ך י*ן מלאך א׳ ששה שתי שלימות וא״כ מי יאמר אנכי במעמד הר סיני אם אלך אל פרעה וט,
 ׳י הקב״ה אדרגא היא הנותנת מחמת שנבחרת להיות במעמד הר סיני הדבר שסל עליך להוציאם ממצרים.
ן א׳ וגאולת ממצרים שא הסחלס קבלת השרה. והדמיון בזה כש החייפ או בע״מ אמרת היושב ושסק י מ י ' 
ו אצל בעה״ב היתכן כשיצסרך בגוה״ב לשירות מה יצוה על הבמ״מ לעשות.או לשלש בשלישת מם ת כ א ן ד 1 
 טמאי הבפ״מ ישיב אמריו כלום אני משרת אצלו לשרתך. אמנם אם יחסר איזה דבר נמלאכש

 וסימן לטהיה ענין היציאה ומעמד הר סיני'אמד ולך
 צהיות סרשר מיל:

 ; נ׳טוכ לדברינו. הנ״ל. שלזה ג״כ כיון המדרש שחורה אני במצרים ונאוה אני כסיני. כלו׳ מה שהיינו שחוטה
 בגלות מצרים הימם סיגה ומטא לתכלית גדול להעמידנו על הר סיני. וזש מתחלה עובדי ע״ז טו
 ] אטהינו. שלשון מהחלה מורה השמלה הדבר. כלו׳ מה שטיס שקועים במצרים בע״ז. היא הישה השיבה
 \ והתחלה להיות אחר המשכש ידינו ממנה מכה להשקרב למטדשו. וזהו ג״כ שחורה אני במעשה המגל ונאוה
 • אני במעשה המשכן. כאשר אבאר כעז״ה כאריטת. וכלל הדברים שהנהגתנולא כהנהגת העט ם שרשתיהם
 I יעה לשלם אבל לשתיט מםהפכים תמיד לשב לנו. וזהו אל תראוני שאני שחרחורס. ט טלאי זאת תהים
 הסינה לשב לט ולבנינו אח״כ. וזהו ג״כ אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי(מיכה ז׳) כלומר נפילתי הים

״  \ סיבה ומבוא להקימם אחר כך בקומה זקופה ג
 I עוד ביאור על מאמר שהורה אני ונאוה. בהקדים מאמר הכתוב הק יקיר לי אפרים וט/ עד רמם ארסמס
 k נאם ה׳(ירמיה לח). ונקדים מדרש קהלת פל סי, מקום הפשפש שמה הרשע ומקום הצדק שמה הרשע.
 ןאמלס כ׳׳י מקום שעשה משה דין לישראל שנאמר עברו ושוט משער לשמר במחנה שמה כתיב ויגוף ה אס
 \ העם וגו׳. עד אתם משאתם חשאה גדולה, זרוה״ק צווחת מקום הצדק שמה הרשע מ^ם שהצדקתי אותם

 ן וקראתים אלוהות שמה הרשע שם הרשיש ועשו את העגל. טונה המאמר הוא ע״ס מאמר החכם ט ברוב.
 % חכמה רוב כעס (קהלת ח) והמאמר הזה משוע הוא בכמה מקושת שכל מה שיגדל האדם נמעלש משפסו

 סמור יותר כמאמר וסביביו נשערה מאד (חהלים נ) ואחז״ל הקב״ה מדקדק עם הצדיקים כשמ השערה..
 זישרא לגברי השתא דקשישנא לדרדקי. ?ואינו בלשון תימס
 ״ במצריםשקועים נין העט״ם והיה ערכנו בשפלהמדרגם
 $ ועדין לא ראינו מפלאות תמים דעים.• אזי מפס השב *נמצא בט נתקבל ונחשב בעיני ה׳ לחשבון גדול גגי
 !סיזיתח ערמו. שנא׳ (הושע יא) ט נער ישראל ואהבמ וממצרים קראתי לבני. כי אז עדין לא קבצנו השרה
 <פ'כ נחשב למ לזטת גדול כל מה שנמצא גנו מדת שבה כמאמר מז״ל שלא שיט את שמם ומלבושם ולשונ*
ט לפימלכט הסחות שהיימ שקועים במצרים שבלי ע״ז כמאמר הנ״ל גס זה נחשב לזטת גדול. וכד שינס ! 
י לדרלקי כלו׳ עסה שהבלט עלינו את השלה באלה ושטעה קשה להמציא לט זטת עד ערמו הגמצ מי  י

ה צ » ר ל ה י ט ל י ס י א נ ח י ש א ט מ י ל 5 0 ה ״ מ  ]והחשוב לכן מדקדק הש° ע

m U J 5 2 * ם ^ י כ י י ' נ ן א י א ה י ז ב כ י י מ ה ז ז ר ה מ ז הדן על שאנו שקועים עתה בגלוח ה # 
 אף שעתה נמצא טוב בעיניט יותר מאד ממה שהיה להם במצרים שהיו מטטרים מכל טוב. ועל זה הר*
 ׳לס חכמיט ז״ל הדמיון בזה שכש שהילד הרך בהראות ט ממט מסימני החכמה תגדל משיטש ט לט
 ׳מיעוט ימיו ודלות שכלו לבר גדול הוא. כן היה ג״כ נחשב מעט זכיותינו שנמצא בט במצרים לזכות גדוצ מר
 ־מ«ס ערכנו ומדלגתנו שלא היה לט עדיין שלה ולא למדט חכמה. וכמו שתקשן בעיניך מעלת האיש אשל בא בימים

 ־מהגדל בין החכמים. כי לפי ערט הגדיל כל המעלות שהשיג כאן המה נחשבים. כן אמונו עתה עלות הזם
1SKL ו ט ל י נ ר י ? ה מ ל י ם ה י מ פ ח ם י י א י ג ט נ ה ל י  ?**קשה להמציא לט זטת ננל־טדל ערמו שמי ה

ז ?3י י ה  אשר נעשה לכן ידקדק עמנו בחשטן.וזהו מאמר המדרש אחיי ™*l™ א
י ש 1 . א ל ל ש ם פ י נ י י 1 מ 5 ז 6 י ש י נ ע מ י ש מ י ל  i״f) גס עטש לצדיק לא שב להטת נדיבים על יושר ־ כ

; י l ט £ « f B נ ? י ת כ י י ב ע  !סיים סשילת הדין שהוא נקרא יושר כמאמר מז׳׳ל לשנים משורת היי( היא ל
S« m י ג \ י ? כ ר ע מ 6 ! 1 ם ש * ט מ י ל ש  ;לק נענשי כני אהרן על מר קטן כי לסי טיל עלכם אשר ה
S s P ^ ^ S T J א ? נ \ ל ז 5 י ע ה ל ׳ ? " * * « מ * א י י א * יממר. ולכאורה מ  ;לולים «
 ,99 נחשב להס לעין גדול כי הנדיבים נענשים אפילו על דבל ששא לפנים משולחהלץ וכמאמר ז נ נחו

 I משנסחסידםשא:
 o 1 מאם



. ישורר ת י ל י ע  « קמי עיר ה

 ••הגה כמו שמציגו שהמב״ה מממש חת הצליקים ומלקלק עמהם פחוס השפלה לומר מי שהוא מלא מולה
 ומכמה יעשה זאת. כן להיפך סציט ששוקלין הזכיות לרשעים לסי רשעתה. כמאמר הז״ל אצל הפכו?ם
ס 3מלעלין וא* כותכין כתוכה לזכרים ונחשב להם לשכס ולזכות. אשר כלי ספק לא מ ר ה ש ל» 5 ר ן ן r ג f c « 
 יומצא )כיוס כאלו נפ» ה/ אך לסי רשעתם שהם פרוצים כעריות ושסושים כזמה גם זה לזכות יחש?;
 *מעתה נבאר מאמר חן״ל על ססוק סוכ כעס משתוק סוכ כעס שכועס הקכ״ה על הצדיקים יומר משחוק
 ־*משחק עם הרשעים. שאם כוונת המאמר כפשומו לומר שהכעס שהקכ״ה מגיא על הצדיקים להענישן יותר
 מו* הוא מהשחוק והשלוה שמראה לרשעים היה לי לומר מוכים יסורי הצדיקים משלות הרשעים. אמנם
 היעור לכליהם כלעת והשכל גדול וכוונתו לומר אם אמנם שלא נוכל לומר על היסורין ששוכים הם. כי
 *וודאי רעים ומרים הם. מ״מ הכעס הטרם להיסורים הללו דהיינו מדת הדין שמקמרג על הצדיקים ומעולר
-מומם עליהם צהענישםיעל כל שמן לנר רע לא היה כי אם אמר שהרגה להגדילו ולספר גודל חכמתו ויראתו
 *איך הוא צדיק גחל ומסיל גחל מנעוריו ולזה הוא ראוי לעונש אשי׳ על הקלה שכקלות כי לאו משנת
 הםילים הוא כנ״ל. נמצא שאפי׳ כשעת הקסרוג מזכירין זכיותיו לאין קן. כי לולא זאת לא היה נחשכ לעוץ
 אשר משא. גלהישוך אם הרצה להגדיל שכחן של רשעי עט״ם לומר שאין כותכין כתוכה לזכרים וכלומה .
 בע*כ מוכרח אתה מתחלה לספר בנכותו לומר שאין קז ללשעו שסוף כזימה וחשוד על הזכר וכדומה. ואע״ס
 נמצא בו לבל סוב שאין כותבכתונה כנ״ל ולצלקת תחשב לו. ומעתה היטיבו אשל לכרו סוב כעס משחוק
. כלו׳ שהכעס המעולל להביא העונש על הצדיקים , ו  להיינו הכעס שכועס הקב״ה על הצליקים משחוק כ
 •הוא סוב מאל יותל מהשחוק שמשחק עם הלשעים. שזה השחוק המכיא שלוש הלשעים נכזה הוא מאל. ונזה

 המם אם השלוה בשם שחוק לא בשם לצון שהוא הפך הכעש. אכן באמת אין זה לצון בי אס שחוק ולמג::
 אחלי שנמשכ להם לכר קל כזה לזכות וזהו מגולל שחיתותם:

 וםעוזה >שופ לבאר מאמר הכן יקיר לי אפלים אם ילל שעשועים. לימה הנכיא מעלת הצליקים למי שיש
 לו בן יקיל ומשוב מאל כמעלות ומלות והוא חכם גלול שמלרך האב לדקדק עמו מאד מחמת יקרי•

 מרט. ולהישך זכות הלשעי׳ לימה לילל שעשועים. והוא המי שיש לו ילל קשן יושב בחיק אביו ופושס ידיו
 לאמח בזקט ותולש שעלו ואכיומחשכ את זאת לחכמה גלולה לפי עלכו. יען הוא עליין משולל השכל. ואסר
 שישלאל הם בדמיון הבן יקיר לא בדמיון ילל שעשועים וה״א הכן הוא המיה מתקיימת. כלומל הלא כאמת
 *ן יקיר הוא לי. ואם הוא לשון יתמיה כלומר וכי בלמיון ילל שעשועים הוא לי כמו העכו״ם. ומה צדקו

ן ו מ ח ר ל י שאש׳, בשמה שאגי ממס עליו איני יכול להתאפק מ  נזה לברי המדרש מל כי מלי מריבו
 מגואלים מאד לפי לברינו והוא שאפי׳ נשעה שמקטלג עליו מלה״ה מעורר עליו הוכחות על עון. בע״כ זכור
 אזכרנו עוד שהכעס אינו יכול לחול ל׳א אחר סישור מעלותיו ושבחו כנ״ל. ע״ז םיים ואמל ע״כ המו מעי ילו

 מאחר בעם שאזטר רנ שובו ורחם ארממט. וע״פ זה ניחא גם ק סיום הפסוק שקלמט סוב כעס וגו׳ כי ברוע ו
 מניס ייטבלב. ללומד הכעס בעצמו מביא השבת לב על הצריקיםכג״ל. נבין ג״כ מאמר בלעם בשבחן שצ י
. פי הנה באמת לאי, ו  ישראל. לא הביש און ביעקב ולא ראה עמל בישרתל ה׳ אלהיו עמו ותרועת מלך נ
I לעט מה היה לו אשר הפליג כל כך בשבחן של ישראל ואמל הן עה לכלל יששן וכגוים לא יתחשב. כוונתו• 
 כפי אשר ביארנו כבר שיש לישראל שתי במיטת בערך פעלתם. הא׳ נערן עצמו והב׳ בערך העכו״ם*.]

 ולזה אמר בלפם בספרו שבמן הן פם לבדל ישכון ובמים לא יתחשב. כלו׳ שיש להם הבחינה הא׳ שהם
 שובים בערך פצמן ואינם צריכים להתחשב נגל העכו״ם. כשמוע בלק לברי בלעם שמסליג בשבחן נססלא.
k ואסר הלא לקב אויבי לקחתיך והנה ברכת כרן. והשיכ לו כלעם׳כמתנצל ואמר לא אוכל לספר גטתן 

 06 גהקלים ספור שבמן. כי לא הכיס און כיעקב ולא ראה עמל בישראל כלומר ישראל קלושים הם זלאלן
 נמצא בהם טון אשר משא שיהיו ראוים להענש רק מחמת שה, אלהיו עמו וסרועת מלך ט כלומר שהם־:

 אוהביו וקלוביו ושטנה ככולו המיל עמהם כמאמל ט ה׳ מתהלך בקלב ממנך (לברים כג) ע״כ והים/,
 מחניך קלוש. כלומר לק הוא מלקלק עמהם מאל אשי׳ כמוס השעלה לט גולל יקל פלכם. וא״כ לא- \

 אוכל לקערג עליהם בלתי סיפור גולל שבחן ומעלתם סמלה. תהו שחורה אני ונאום כלומר כל שחלוס*
ט כ״א מחמס שאני נאה מאל. אבל באמת אינו שחרות כלל לק פ״י גולל יקר ערכי ותסארתי ניע־ * 

 ני שחרות כנ״ל: • :־!
ץ ד ניאול פ״ז בהקלים מלרש הובא בילקוט. אמרה כ״י לפני הקב״ה למה אק אתה גואל אותט. א  ש
 כלום יש נכס יראי שמים, אמרו ישראל לשעבר בימי אברהם ומשה ולול. אבל פתה אנחט נמשכה
$  גדולה ובדלות וצרוה ואין אט יטלים לקיים מצוסיך על׳ל המלרש. ולאוי לבאר לשון לשעבר בשגם מ
ן למוסר שהיה לי לומר לסי שנצלה גלולה אנחנו לא נוכל לקיים מצותיך. כי הוא מיקר ההתנצלות ולמס 6 
 להם להזכיר מה שעבר ואין.. אבל למ שממונים אט להאמץ בהקב״ה במה.שמסר אותט בל האומות
 נגלוס. כמאמר הנביא(ירמיה כ״ס) כי אנכי ילמסי אס סמחשטס אשר אנכי מושב עליכם בית ישראל מחשכגן
 שלום ולא לרעה. כלומר אע״פ שאט רואים בעינינו שאט בעת הזאת גרועים בטעשיט יותר מעה שהיי$
 גהיוסט מל אדססט. מ״מ נאמין שהגלות מסהר את נפשנו וממרק את עוטתיט כמאמר הזיל מה סלנו
 ממתק אס העל >p«» <f ממלקין פוטםיו של אדם. וכמאמר צרפסט כצרף כסף (צוהלים סו) והדנים

00 



M ם ישורר י ד י ס  קול W ח

 *זה לאיש מופ מוכה כראות עיניו • שמששס הרופא הנא לרפאו לשים אותו בחיר אסל אין נוגה 5ו' ושם
 הוא פושה משמרו ועושק נרשואוש עיניו. וכאשר יגיע הזמן שמכין הרופא שככר נרפא אמר לו מיופא
 אל תירא ככר נתרפאת ועיניך תחזינה מיש:ים. ואם אמור יאמר החולה הלא עדיין אינני רואה כלל.
 'ישיב לו הרופא כאן אין אתה רואה לסי שמקום אפל הוא ומ״מ בריא אתה,שאם תצא למקום אור מראם
 ־ כראוי. וזהו כוונת המדרש הקב״ם שואל אותט כלום יש בכם יראי שמים. משיבים אנחנו יש בינינו לענין
. אבל עתה אף אם אנו במדרגה סיבה  *אם היינו בימי אברהם ודיל לשעבר היינו ג״כ צדיקים ויראי ה׳
 * מ״מ אין בט מעשים מחמת שאנחט באפלה ובצלה גלולה. וכמאמל מז״ל גלוי וידוע לפכיך שרצוני וגו׳ על
 לשעבוד גליות מעכב אותי. והנה לכאורה יקשה אס ק סא למה אנו מלונים גם עתה בזמן הגלות ואין
 השענה מחקה מיל מועלת לגי לשכך ממת הלין מעליט. ע״ז נאמל שבאמת אנו מחריבים לעבול את ה׳
 גם עתה ולעשות כל מצותיו כשלימות כמאז ומקלם כי חוקת עולם הוא עלינו ואם כעה תמצא כנו תמיינ
 למ עונש. אמנם אם אנו ־מתאמצין לעשות מצות ה׳ ולעבלו בכל יכלתנו ועליז לא מכל לבא למררגס
 •העבודה שהיה בימי אבותינו שהיסה כהכשר תיקון וכשלימומ גדול מחמת צמת הגלות. מ״מ כשיצלן* לזה
 דלות מעמלט יחשב לפני המקום כאלו השלמט כל הראוי. והוא כמאמר הנניא (ישעיה נד) ואל יאמר
 השריש הן אט פן יבש כי כה אמל ה׳ כו׳ עד יל ושם סוב וגו׳. הכוונה שאין האלם צריך לעשות כ&
 כסי יכולתו ולק אף הסריס אם הוא עוסק כפי יכולתו בעטדת ה׳ מקכל סכר סוב כמו האיט סרים

 בעבודתו אמר פאק המניעה מצדו:
 ובזה מק מאמר הגמ׳(חגיגה ס׳) יאי פניותא לישראל טררא סומקא אסוסיא מיורא. שאם שונס
 הגמרא לדמות עניות ישראל לדבר נאה. יושר היה לו לדמות לתכשיט כסף וזהב ולטשי שנים. אגל
 מראה אחר הענין אצלנו הוא רק מחמת שלולא עניוסיט לא היו מעשינו נחשכים כ״כ. אנל אחר הצירוף
 אז הס לסונה נחשנים. וא״כ המשל שמיל לומה לנמשל. כוללא סומקא אסוסיא מיורא. כלומר כמו שאץ
 הולרא נאה בעצצזה כ״א כהצמרף אליה מראה הסוס. כן העטות לישראל. ולזה לא לימה הגמ׳ ללטש
 ושכשיס לפי שהם נאים מחמת עצמם. וזהו מאמר(תהלים ס) שונ נא הבט משמןם ולאה ושקול גפן
 vbt כו׳ עד שרושה באש כשוחה. שאט מבקשים מה׳ שאם יבא להביט במעשיט אם הם רצוים. ישוג
 רבים במעמדנו השפל ועי״ז ירצו מעשיט דחשט לסוב. וזהו שמורה אני ונאוה. כלומר מחמת שאר
 עמורה כצרות הגלות לק אני נאה במעשי. וק הוא מטאר בילקוט. לכה דודי נצ! השדה נלינה בכשרים.
 6מרה כ״י אס אין מעשים שובים שלט משובים בעיניך. הנמ בטפרים בשמך אלו העכי״ס. כלומר שיכימ

 כעוני הגלותי שיש לט מן העכו״ם שהוא מעכב אומנו לעבדו כראוי. פי״ז יעלו מעשיגו לטוב כניל;
 ובזה יבואר לט מאמר דהעיה אל תזכר לנו עונות ראשונים מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאד (תה4ם
 מ). ט הנה יש מקום למדת הדק לומר שבשביל שמעשיהם לא סובים לק הם בעוני תלות וא״> אין
 יצורף העוני להמשב לזטת אחר שמעצמם גרמו העוני להם בשביל מעשיהם הרעים. נמצא שהאחד מחייג
 את האחר. הייט החסא נורם את הדלות והעוני והעוני גורם החסא כמאמר הגמרא מניות מעביר אס
 האדם על דעת קונו. א״כ הדנר תלוי במי שמקדים בדין. דהיינו אם יקדים המלין שלט לפני המקום
 לומר הבט נא וראה שוממותם ודלותם ורחם עליהם. אז אף אם יבא אח״כ המקסרג לומר ראה יןלקול
ר רפ אחר שהעוני והדלות הועמס עליהם  מעשיהם לא יועיל כי התשובה כצדו איך יוכלו להשמר מכל מ
 ומעבירם מל דעת קונם. אבל אם יקדימנו המקטרג להפליג ברעות מעשיהם שוב אץ פה לומר לסי מי«ם
 י דלים. שהוא ישיב אמריו איך לא יהיו דלים אם כ״כ מריעים מעשיהם. לזה אנמט מפילים סמטגיס

 לאמר אל הזכר לט עונות ראשונים כלומר אל סזכר לנו סמלה העונות. כי אז לא יועיל אס״כ התנצלוס
 כ״א מהר יקדמוט רחמיך כי דלוט מאד. והוא המניא אומנו לשנות מאמרי פיך. וזהו ג״כ מאמר להל^ז
ו ^  (תהלים ח) קומה ס׳ קדמה פניו הכריעהו. והמדרש מבאר אקדים לרשעה עד לא אתי לגבך. כ

 הקדם לזכור לו עוטפיו שאז לא יועילט אח״כ צמלק כנ״ל:
ד מדרש שמורה אני במעשה עגל ונאוה אני במעשהמשק. לבאר זה נקדים סמלה מדרש ויקהל. 6אי  ע
 משה לפני הקב״ה רבש״ע טדק אותם במשק מה כתיב שם פרקו ממי הזהב. וכשעשו את המש§

ר .">  פשו אותם נדבה. ורות הקודש צוומת והיה במקום אשר יאמר להם לא עיי אתם יאמר להם נ
 מי (הושע ב) ראוי לעמוד על כוונת המאמר והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאום (צמדיש בהעלותן1£>$
 ססהנדרין שנאמר אסשה לי שבעים איש וגו׳. והם־ היו מאומן שנאמר עליהם.ויחזו אס לאלהים דא&
 וישתו. משל למלך שהיה עובר בשוק והיה א׳ מביס במלך ואכל מפריסה שבידו. וראויים היו שימותו סןק<
 אלא אמי הקב״ה איני מערכב את השממה ומחו נדב ואביהוא במטכת המשכן והזקנים משים עם המפאוים
r0 עכ״ל. ונקדים לזה מאמר ומל ה׳ אלהיך את לבבך עד למען מייך וגו,, פד ואתה תשוב ושמעא בל¥ל 
 פד אשי אמי מצור היום (דנרים ל' • לבאר כצ אלה המאמרים נקלים דברי הרמב״ם שהאריך בהלצות
 דשה ורמז שזה גלוי וידוע מאמר מז״ל אץ סוב אלא תורה וכמה מאמרים מלאים מזה וכמאמר דהע*ה
 מסוקים מדבש'ונופת צופים. וממוייבים אט להאמין שהדברים כנים ואמתים הם. ואשר אץ אנו מרגישים
 מסיקות התורה והמנות הוא רק יץלי מסש כמו חולי הגיף ששועם מר מתוק ומתוק מר אבל באפס אן

 פשיעת
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 1!הנה כמו שמצינו שהקלה מעניש מת הצדיקים ומדקדק עמהם פחוש השערה לומר מי שהיא מלא תולה!

 ומכמה יעשה זאת. ק להיפך עצינו ששוקלין הזכיות לרשעים לסי רשעתם. כמאמר מז״ל אצל העס?ם|
 שאין שוקלין גשר המת כמ^לין ואי* כותנין כתוכה לזכרים ונהשג להם לשכת ולזכות. אשר כלי סשק לאי
 יומצא *יוס כאלו גע* ה/ אך לשי רשעתם שהם פרוצים כעריות ושסושיס כזמה גם זה לזכות יחש?.
 ^מעתס נבאר מאמר מז״ל על פסוק סוב כעס משחוק סוב כעס שכועס הקכ״ה על הצדיקים יזמר משתוק
 ־׳שמשחק עם הרשעים. שאם כוונת המאמר כפשושו לומר שהכעס שהקב״ה מביא על הצדיקים להעגישן יוסר:
 מוג הוא מהשחוק והשלוה שמראה לרשעים היה די לומר מוכים יסורי הצדיקים משלות הרשעים. אמנם:!
fr־o .מיעור דבריהם כדעת והשכל גדול וכוונתו לומר אם אמנם שלא נוכל לומר על היסורין שעונים הם 
 כוודאי רעים ומרים הם. מ״מ הכעס הטרם להימורים הללו דהיינו מדת הדין שמקשרג על הצדיקים ומעורר •
r הממס עליהם להענישםיעל כל שמן דבר רפ לא היה כי אם אמר שהרכה להגדילו ולספר מדל חכמתו ויראתו 
 *ואיך הוא צדיק גדול וחסיד גחל מנעוריו ולזה הוא ראוי צעונש אשי׳ על הקלה שכקלות כי לאו משנס'

 מסירים הוא כנ״ל. נמצא שאשי, כשעת הקטרוג מזכירין זכיותיו לאין קן. כי לולא זאת לא היה נמשכ למון (
*L,אשר משא. ולהיתוך אם תרצה להגדיל שכחן של רשעי עט״ם לומר שאין כותכין כתוכה לזכרים וכדומה 

 בע״כ מוכרח אתה מתחלה לספר בגנותו לומר שאין קץ לרשעו ששוף כזימה וחשוד על הזכר וכדומה. ואע״ס |
I נמצא בו לבר טוב שאין כותב כתוכה כנ״ל ולצדקה סחשג לו. ומעתה היסיט אשר דברו סוב כעס משחוק 

 להייט הכעס שכועס הקב״ה על הצדיקים משחוק כו׳ • כלוי שהכעס המגטרר להביא העונש על הצדיקים
 הוא סוג מאד«וחר מהשחוק שמשחק עם הרשעים. שזה השמוק המביא שלוס הרשעים נבזה הוא מאד. ונזם
 מכנם אס השלוה גשם שחוק לא כשם רצון שהוא הפך הכעס. אכן גאמת אין זה רטן כי אם שמוק ולמג

 אחרי שנחשכ להם דכר קל כזה לזכות וזהו מגודל פחיתותם:
 ומעתה גשוג לבאר מאמר הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים. דימה הנכיא מעלת הצדיקים למי ש>

 לו גן יקיר וחשוכ מאד כמעלות ומדות והוא מכם גדול שמדרך האב לדקדק עמו מאד מחמת יקר£
. ולהישך זכות הרשעי׳ דימה לילד שעשועים. והוא כמי שיש לו ילד קשן יושכ כחיק אכיו ופושט ידיו ט ר  ס
. יען הוא מליין משולל השכל. ואסר ט ל  לאמת גזקט ותולש שעלו ואכיו מחשכ את זאת לחכמה גלולה לשי ע
 שישראל הם בדמיון הבן יקיר לא בדמיון ילל שעשועים וה״א הכן הוא תמיה מתקיימת. כלומר הלא כאמת
 *ן יקיר הוא לי. ואם הוא לשק יתמיה כלומר וכי בדמיון ילד שעשועים הוא לי כמו העט״ם. ומה צדכץ

) ם ה י שאפי׳ בשעה שאני כועס עליו איני יכול להתאפק מלרממו ש  נזה לברי המדרש מל כי מדי מריבו
 מבוארים מאד לפי דברינו והוא שאשי׳ בשעה שמקסרג עליו מדה״ה מעורר עליו תוכחוס על עון. נע״כ זכור
 אזכרנו עוד שהכעס אינו יכול לחול כיא אחר סיטר מעלותיו ושבחו כנ״ל. ע״ז סיים ואמר ע״כ המו מעי ילו

 מאחר בעס שאזטר רב מוט ורמס ארממט. וע״פ זה ניחא גם ק סיום הפסוק שקדמט סוב כעס ומ׳ כי ברוע• ן
 פנים ייטגלג. צלומר הכעס געצמו מגיא השבת לב על הצדיקים כנ״ל. נבין ג״כ מאמר בלעם בשבחן של

. כי הנה גאמת לא • , אלהיו עמו ותלועמ מלך ט  «שראל. לא הביט און גיעקג ולא לאה עמל כישלחל ה
 ידעט מה היה לו אשר הפליג כל כך בשבתן של ישראל ואמל הן עם לבלל ישטן ובמים לא יתחשב. טונסו.{
 כפי אשר ביארנו כבר שיש לישראל שסי במיטס בערך מעלתם. הא׳ גערך עצמן והגי כערך העכו״ם^ך

 ולזה אמר בלעם בספרו שבחן הן מם לבדד ישכון ובמיםלא יתחשב. כלו׳ שיש להם הבמינה הא, שהם־]
 סובים בערך עצמן ואינם צריכים להסמשב נגד העכו״ם I כשמוע בלק דברי בלעם שמשליג בשבחן נתמלא:;
 ואמר הלא לקב אויבי לקחתיך והנה ברכת כרך. והשיכ לו כלעם׳כמתנצל ואמר לא אוכל לסשר גטסן כי1

 6ם נהקדים סשור שבמן. כי לא הכיס און כיעקב ולא ראה עמל בישראל כלומר ישראל קדושים הס ולא׳;*
 נמצא בהם טון אשר מפא שיהיו ראוים להענש רק מממת שה׳ אלהיו עמו ותרועת מלך ט כלומר שמ*;

 אוהביו וקרוביו ושטנה כבודו תמיד עמהם כמאמר ט ס׳ מתהלך בקרב ממנך (דברים כג) ע״כ והים/
 מחניך קלוש. כלומר לק הוא מלקלק עמהם מאל אשי׳ כמוס השעלה לסי מלל יקר פרכס. וא״כ ל# 1
 אוכל לקטרג עליהם בלתי סישול מלל שבמן ומעלתם המלה. וזהו שחורה אני ונאום כלומר כל שחרות**
 איט כ״א מחמס שאני נאה מאל. אגל באמת איט שמרות כלל רק ע״י מלל יקר ערכי וסשארת• גימ^

f: :גי שחלות כנ״ל 
ץ ד גיאור ע״ז בהקלים סלרש הובא בילקוט. אמרה כ״י לפני הקג״ה למה אין אתה גואל אותט. א  ש
 כלום יש נכה יראי שמים, אמרו ישראל לשעבר בימי אברהם ומשה ולול. אבל עתה אנמט בחשכה
 גלולה ובללום וצרות ואין אט יטלים לקיים מצוסיך עכיל המלרש. וראוי לבאר לשון לשעבר בשגם הו>|

 אן למותר שהיה לי לומל לסי שגצרה גלולה אנחנו לא נוכל לקיים מצוסיך. כי הוא פיקל ההתנצלות וללגה^
 להם להזכיר מה שעבר ואין. אבל דע שמחויבים אט להאמין בהקב״ה במה.שמסר אותט בל האומות
 מלות. כמאמר הנביא(ירמיה ג״ס) כי אנכי ידעתי אס המחשבות אשר אנכי מושב עליכם ביס ישראל מחשנ!
 שלום ולא לרעה. כלומר אע״ס שאט רואים בעינינו שאט בעת הזאת גרועים במעשיט יותר ממה שהיין

 גהיומט על אדמתט. מ״מ נאמין שהגלות מסהר את נפשנו וממרק את עוטתיט כמאמר סז״ל מה מלמ
 מפסק אס משל אף ««p ממלקין עוטםיו של אלם. וכמאמל צלפסט כצלף כסף (הסלים סו) והדמיון

00 



n קו* עיר האידים ישורר 

 «ה לאיש נגוע מוכה כראות עיניו • שמששס הרופא הנא לרפאו לשים אותו במ*ר אסל אין נוגה 4' ושם
 הוא ששה מששרו ועושק ברשואום עיניו. וכאשר יגיע הזמן שמבין הרופא שככר נרפא אמר לו ־הרופא
 אל תירא כבר נזרשאת ועיניך תחזינה מיש:ים. ואם אמור יאמר החולה הלא עדיין אינני רואה כלל.
 "•שיג לו הרופא כאן אין אתה רואה לפי שמקום אפל הוא ומ״מ בריא אתה.שאם תצא למקום אור תראה
 כראוי. וזהו כוונת המדרש הקב״ם שואל אותנו כלום יש בכם יראי שמים. משיבים אנחנו יש בינינו לעק
. אכל עתה אף אם אנו כמדרגה שיבה ,  *אם היימ בימי אברהם ודוד לשעבר היינו ג״כ צדיקים ויראי ה
 'מ״מ אין בנו ממשים מחמת שאנחנו באשלה ובצרה גדולה. וכמאמר מזיל גלוי וידוע לפניך שרצוני וגו׳ ע7
-־שעבוד גליות מעככ אותי. והנה לכאורה יקשה אם ק הוא למה אנו נידונים גם עתה בזמן הגלות ואין
 השענה החזקה הנ״ל שעלת לנו לשכך ממת הדין מעלינו. ע״ז נאמר שבאמת אנו מחריבים לעבוד את ה׳
 גם עתה ולעשות כל מצושיו צשלימות כמאז ומקדם כי חוקת עולם הוא עלינו ואם רעה תמצא בנו תחייב
, ולפכדו ככל יכלתנו ועכ״ז לא נוכל לבא למדרגת  לנו שנש. אמנם אם אנו ־מתאמצין לעשות מצות ה
 העבודה שהיה בימי אבותינו שהיתה כהכשר תיקון וכשלישמ גדול מחמת צרות הגלות. מ״מ כשיצרי לזה
 דלות מעמדנו ימשכ לפני המקום כאלו השלמנו כל הראוי. והוא כמאמר הנניא (ישעיה נד) ואל יאמר
 השריש הן אני ען יבש כי כה אמר ה׳ כו, עד יד ושם סוב וגו׳. הכוונה שאין האדם צריך לעשות כ״א
 כסי יכולסו ולק אף הסריס אם הוא עוסק כפי יכולתו כעמדת ה׳ מקכל שכר סוב כש האינו סריס

 בעבודתו אמר שאץ המניעה מצדו:
 ובזה נבץ מאמר הגמ׳ (מגיצה ם׳) יאי מניזמא לישראל כורדא סומקא אסוסיא מיורא. שאם כוונת
 הגמרא לדמות עניות ישראל לדבר נאה. יושר היה לו לדשת לתכשיס כסף וזהב ולטשי שנים. אבל
 הנראה אחר הענין אצלנו הוא רק מחמת שלולא עניותימ לא היו מעשינו נמשכים כ״כ. אבל אחר הצירוף
 אז הם לסוכה נחשנים. וא״כ המשל שסיר דומה לנמשל. כורדא סומקא אשוסיא מיורא. כלומר כש שאין
 הורדא נאה בעצ15ה כ״א כהצסרף אליה מראה הסוס. כן העניות לישראל. ולזה לא לימה הגמ׳ ללטש
 ושכשיס לסי שהם נאים מחמת עצמם. וזהו מאמר (סהלים ס) שוב נא הבס משמים וראה ופקוד גפן
ס כו׳ עד שרוהה באש כשוחה. שאט מבקשים מה׳ שאם יבא להביס במעשיט אם הם רצוים. 1שונ ^ 
 ויביט במעמדנו השפל ועי״ז ירצו מעשינו וימשט לשב. וזהו שמרה אני ונאוה. כלומר מחמת שאו
 ששרה כצרות הגלות לק אני נאה במעשי. וק הוא מטאר בילקוט. לכה דודי נצ/ השדה נלינה בכשרים.
 אמרה כ״י אם אין מעשים שבים שלט השובים בעירך. הבע בטפרים בשמך אלו העט״ם. כלומר שיגיש

 בעוני הגלותי שיש לט מן העמ״ם שהוא מעכב אותנו לעבדו כראוי. פי״ז יעלו מעשש לשב כנ״ל;
 לבוה «טאר לט מאמר דהע״ה אל תזכר לנו עונות ראשונים מהר יקדמונו רחמיך ט דלונו מאד (תה4ם
. ט הנה יש מקום למדת הדק לומר שבשביל שמעשיהם לא טובים לק הם געמיודלוס וא״> אין (  פ
 יצורף העוני להמשג לזכות אחר שמעצמם גרמו השני להם בשביל מעשיהם הרעים . גמצא שהאחד ממייג•
 6ת האחר. הייט המשא גורם את הדלות והשני והשר טרם החסא כמאמר הגמרא עניות מעביר את
 סאדם על דעת קונו. א״כ הדכר שלוי כמי שמקדים בדין. דהיינו אם יקדים המלין שלט לשני. המקום
 לומר הבט נא וראה שומשתם ודלותם ורחם עליהם. אז אף אם יבא אח״כ המקטרג לומר ראה יןלקול
 מעשיהם לא יועיל כי התשובה כצדו איך יוכלו להשמר מכל דבר רע אחר שהשני והדלות הועמס עליהם
 ומעבירם על דעת קונם. אבל אם יקדימנו המקטרג להשליג ברעות מעשיהם שוב אק פה לומר לסי שיים
 י דלים. שמא ישיב אמריו איך לא יהיו דלים אם כ״כ מריעים מעשיהם. לזה אנמנו מפילים סמטגימ

 לאמר אל הזכר למ שטת ראשונים כלומר אל מזכר לנו ממלה העונות. כי אז לא יועיל אמ*כ התנצלו*
 כ״א מהר יקדשטרממיך כי דלוט מאד. ושא המביא אומנו לשמת מאמריפיך. וזהו גיכמאמר דהצג*$
 (תהלים ח) קומה ס׳ קדמה פניו הכריעהו. והמדרש מבאר אקדים לרשעה עד לא אתי לגבך. כלו&"

 הקדם לזכור לו שטסיו שאז לא יועילט אמ״ה צמלק כנ״ל:
 עיד מדרש שמרה אני גמעשה עגל ונאוה אני במעשה משק. לבאר זה נקדים תחלה מדרש ויקהל. אאי
 פשה לפני הקג״ה לגש׳יע טדק אותם גמשק מה כתיב שם פרקו נזמי הזהב. וכשעשו את המש§

 מש אותם נדבה. ורוח הקודש צווחת והיה גמקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם גר.«
 מי(הושע ב) ראוי לעשר על כוונת המאמר והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה (צמדלש גהעלותן)" א$
 הסהנדרין שנאמר אסשה לי שבעים איש וגו׳. והם־ היו מאותן שנאמר עליהם. ויחזו את לאלסים ויא&
 וישש. משל למלך שהיה עובר בשוק והיה א׳ מביס במלך ואכל מפרוסה שבידו. וראויים היו שישאו סיקף
 אלא אסר הקב״ה איני מערבב אס השממה ומתו נדב ואביהוא במטכת המשכן והזקנים מתים עם המסאוים
r0 ל  עכ״ל. ונקדים לזה מאמר ומלה׳ אלהיך את לבבך עד למען מייך זגו׳י עד ואתה תשוב ושמעא ב̂נ
 מד אשראנט מצוד היום (דנרים לי• לבאר כל אלה המאמרים נקדים דברי הרמנ״םשהאריך בהלטפ
 דשה ורמי שזה מוי וידוע מאסר מז״ל אץ סוב אלא שרה וכמה מאמרים מלאים מזה וכמאמר 7הע*ה
 משקים מדבש'ונופת צופים. ומשייכים אט להאמין שהדברים כנים ואמתים הם. ואשר אין אנו מרגישייס
 מסיקות השרה והמנות הוא רק קןלי הנפש כש מולי הגוף שסופם מר משק ומשק מל אבל באמש אן

 מתיקןס



 »1 ^יי שיר העירים ישורי $

 •הי^ש מהר מהתולה והמצות. והנה על הפתיל מוכסמים אנחנו שנזכה לגולל המעלה מאה שנלגישסמ£
 מתינות ההורה והמצות •והל מכל המשעמיס שבשלה ט אז נהיה בתכלית השליחות וכמעלות הגלולים כמיצ
 אמס העולם שזט למעלה הזאת מאמר מליט ככמה מנחמות. אבל עדיין י0 מקום עיון בזה אם איטאי
, מחמת ערימת ומתיקות. ואין אט שפין מצי:  נמה נהיה לאויים לקבלת שכר אחר •אנחנו >מטל את ה
 קיום המטמ כ״א מצל מלל התמטג והמתיקות שבהם. אבל הענין הוא ט הנה יש לכלים הממרם בשם.
 הלב כש כל תעטגי סעוה״ז. ויש המטנים בשם מועיל. לשאין כהם עלכות כלל כ״א תכלית. אסנ^
 הצות שלהט הקדושה כשנזכה לעשותם מאהבה כנ״ל יהיה בהם בחינת שניהם. עלב ושעיל.עלב מחמה,
 מתיקתן ושעיל מחמת קיום המטה המו מטת שנג שבת. יש מקיימין אותה מחמת חשקות התענוג. אני;
, לא לטונת שום תעטג. ובאמת זהו הגדולה;  באמת החסידים ואנשי מעשה אינם עושים כ״א מממת מצות ה
 המשונות שסוכ התענוג לא יססיל כוונת המצות . וע״ז המדרגה נזכה להיות לעמיד. וזמ מאמר המדרש •
 (דקלא ג) בשעה שנעשח אהלן נלתע וכסל לאחוליו אמל אוי לי שמנו מעלתי כשמן המשחה. והוא נ**;:
 פל הטונה הזאת ט גם שם נסגש שניהם כאחל. שהמשיחה היחס ערבה ומשובה מאל מצל מעלתה שיזכיר

 על ילה לגלולה שאין למעלה הימנה. וגם שעילה מאל מצל שיהיה הוא העכל הנבמו לעטלת הקוי6
i,כמאמלאשלי חכחל וחקלכ ישכון כו, (מהלים ס״ה) לק הי, ממיילא מאל לאמול אולי המעלכ זל כשמחחי 
 ליהיה לו שמחה שאינה של מטה. לק מצד התאוה והנחלה. ולכן אמל שמא מעלתי בשמן המשחה כלומל^
, ושלל מלט כל עלטת החפטג ־  בעוונה זרה הזאת. אבל באמת הוא טדאי לא מעל. כי שא קדוש ס
 ולא הימה טונתו כ״א לקיים מטת בוראו. ולעתיד נזכה כלט למדרגה המשלה הזאת . וזהו •סאמי;:ו
 הכת. ג ומל ה׳ אלהיך אס לבבך עד למען חייך. הכסיחנו השם להסיר מאתט מולי הנפש ועללס הלנ«>
 על.שאחזור להרגיש מתיקות השרה והמטמ וכמו שאט מרגישין מסיקות תענוגי העוה״ז. וזהו למען מייןא
 בלומר כש שאתה אוהכ כל הלבלים העככים וכל תענוגי השלם מחמת שאתה תי בהם כך תלגיש עסה.

, יני;  מתיקות התולה והמטמ למפן מייך. ואעסיכ שכלך לא יקופח. ומסיים ואתה תשוב ושמעת כחול ה
 אפל אמי מטך היום. כלומל אף סיסעים לך הקב״ה פעם המוב והעלנ כמצותיו מ״מ אתה לא באלה חלצה •1
J רק תהיה כוונתך לקיים ה׳ אלהיך כאשל צוך ולא מחמתיהעליטת . ובאמת זאת היא הגלולה שבמעלות 
 ממןתה נגץ ג״כ המאמל והאספשף אשל בקלט. כי זה שא כלל גלול. ואם שא נפלא מעינינו. שלאייל
 השטנס היא הגלולה שבעליטת ותמנוגים והוא מזון שלמעלה שכל המלאכים והמיות ניזונים מיו5
 השטנה. נם היא הגדולה מהמעלות המעלים את הנפש. וא״כ הוא נ״כ מבחינת עלב ומועיל. והנה כ&1>
 נראייש השטנה נתקכט שט כמיטת יחל. ולכן הזקנים שנהט מזיו השכינה מצל העליטמוהמתיקותפנמי/
 מבול השם כש המתענג בשבת למלא נפשו מאכל תאוה לא לקיים המטה. וזש ויחזו את האלהים ויאכלי
, להם. והוא המשל מי שמכים כמלך ואוכל מפרום* • » ולק שימש ונלש אל המתאויס שכמעש חמא א «  ד
י כלומר שגה ה0 נהט מזיו השכינה מצל התעטג העלכ. ומהלאוי היה שלא תהיה כוונתם ר ו מ  ש

 למעלה השפיל וזה־ והאספסוף על התאוו תאום אט הזקנים. כלומר שנהט מזיו השכינה מצד הערב סמי?
 המתאוים. ואין לט להאריך יותר כמופלא ממט: י •־־־>
ה נכץ ג״כ פאמל הסלרש על ססוק (תהלים ס״מ) עלית למרום שכיס שט ואף סוררים לשטן י?ל ת ע  מ
 אלטם. אמר הקכ״ה מה העט״ם סטלין שכשכיל שעשו ישלאל את העגל איר מזל של לה£
! צ נ  מצא אףשררים לשטן יה אלהים. והנה לכאורה היה מהראוי לומר ישטן יה אלהיםלא לשכון. א
 מלאה שהמאמר מפרש של ישראל מחוך גטסן. לומר מי הכיאן למעשה ה»גל הלא גולל המדרגה שישביח

ה. ומחמת זם  מיותם לשמים אתל השטנה להיות שטנת כטלו כשכם כמו שהאריך הטזרי בענין ז
 6ס העגל שהיו סטרים לצמצם השראת שטנה עי״ז וכש שנבאר עול. וזהו אף שלליס לשכון יה אלהי$
,P) מומר אף המלטה מנשית השל הים מצל שהיו מתאוים לשטן כטלו ית׳ עפהם. ואף שפשלתם 
 היסה לצרה. טונתם היתה לצרה לכן לאוים הם שאמזול עול להם: *
 ומעתה נבין מאמר המללש. אפל משה לפט הקב״ה בדוק אותם במשק מה כתיב שם פלש ממי הזה?
 וכאן פשו אותם נרבה, שנאמר הביאו חח ונזם ורוה״ק אומרת והיה במקום אשל יאמל להם >מי
. ביאול הדברים נ״ל שהמדרש מחן מופת על שכוונתם היה במטגי*  פסי אתם יאמל להם מי אל חי
? לא לטונס׳ע״ז מלילה. והלאיה הוא מנלכת המשק. ט לכאולם יקשה סמי!  הפנל לשטן ים אלהים מ

 היסה זאת שלא לצו משים ליסן הנזמים לעשייה העגל על שהוכלש בעליהן לפלק מאזניהן בע״כ
&  #ייר שתהיינה משים צלקניוס יופל סבפליהן הסך המנהג התמידי שהנשים נאמל עליהן לעחןקלוח י א
p שא כאשל לבלט שכל )אס שם מחפת מלל תשוקתם להשראת השכינה כאשל הבסימ להם משרט? j » 

. כלל שיוליל להם מן השמים כחינה אשל כה ישכיט השכינה בתוכם ולא גיל$ להם ו ל  מ
. ואחל שהשק הלאה להם למות ממש שלמת כאויל מתייאש מילילח משה «>י ן m תהיה הכהי, • 
י נ ט להשיג ימשפל• לעשות המפשה המפילה לזאת הפעולה שהבשימ להם משה והשעו אותם המר5 ו * 
 מגגג. המסמל הממש שמש אחל מששלאמילין, כלומר מן המרמה שלאו בסיני, והיאשול שהוא א"־.

 מאופני



ם ישורר ג1 ו ר י ע ר ה י  י ״ ^ ש

 J.מאופני המרכבה ודימו שמל ידו יורידו השראת השכינה. ומיין בכוזרי דברים הללו באריכות. נמצא שכל
. ולכן הנשים שלא באו להשגה זו היה ממשה , -V פעוחס לא בא כ״א מחמת גודל תשוקתה לחזות כנועם ה
-ן; נמליהן זר במיניהם. לפיכך לא רצו ליתן נזמיהן. אבל בעת שבא הצווי בפרס מאת ה, על עשיית המשק.
 אז הביאו הנשים מעצמן ומרצין נפשן את נזמיהן לנדנה, וזהו שאמר משה לפני הקב״ה בדוק אוחם במשק,
 'לי׳ ע״י מעשה המשק יסגלה סוב כוונתם . דמה כתיכ ש: פרקו נזמי הזהב. כלומר שלא רצו הנשים
 : לתפס מרצון נפשם וכאן הביאו אותם נדכה שנראה כעליל סנוונסם כמעשה הענל ג״כ לסוכ היתה כנ׳׳ל.
. כלומר ע׳׳י ממשה המשכן הוכיח ,  . *הי יריה״ק אומרם והיה במקום אשר יאמר להם לא ממי אתם ט
 סוסם על חמלתם שכוונתם במעשה העגל היה ג״כ לשם שמים. וזה שחורה אני במעשה המנל ונאוה אני
 5מעשה המשק כלומר ע״י מעשה המשכן נאוה אני-למפרע אף על מעשה המגל. שמתוך מעשה המשק

 ניכר שכוונתו היחה לחזות כנועם הי:
ל חראוגי שאני שחרחורת. לכאר הענין נקדים מאמר הילקומ פ״ס אלה פקודי המשכן משק העדות. • 
 עדות הוא לכאי עולם שאין סליחה אלא לישראל ע״כ. וראוי לעמול מל המאמר הזה כי לכאורה
 t הסלימה חסשיתהיא נס לכל האומות כמושמציט כאנשי ניטה שנאמר עליו(דניאלד׳) וחעיך כצדקהפרוק.

 ונקדים מחמל המללש עיס ויחל משה. וז״ל שנים עמלו מגל מלה״ל והא׳ משה שנאמל עמל כפרן. ע%
 נמקום השר! שלחה אס השק ועמל כמקוש. ואמל של שם כיון סאמל משה אנא מפא העם הזה וגר
 «סלקו כל המקמריגיס ואסרו מה לנו לקסרג שסב שיקהרג משה כעצש. וגם זה אימ מובן. פי
 נאיזה כמ לחה אס הסולן. גם מהו עמד במקומו. וננין כ״ז ע״פ משל. לפשיר א, שהיה ט בן יחיל
, ללמוד שם. ויקל להק מקלה שהלך סמוך ללקק מים ונפל לתוכו  , והלבישו מלים יקלים ושלש למקום א
. והיה בעיר ההיא איש שונא להבן וכתב לאבי הבן שי יולע שמן הלך למייל ולצמק ו  טינף כל מלי
 הי׳ מלקל כאיל ומתנהג בשנשן פד שנפל באחת הפחתים למקום מסונף וקלקל כל מדיו מל שאינם
 ראוים לתלטשת אלם כלל וכהכלח צליך אתה למשות לו חלשים. בא אחל ואמר לאביו שקל הוא אל תשים
 אל לבך שקלקל אס המלים לשלא יהיו לאוים עול. רק כחם נפל כהם כמקום אחל וראוים הם להשתמש
. הראשון גמלו סובה מצל , . נמצא ששני האנשים שבט לו סובה מצל א׳ ולמה מצל א  בהם מסחילס.
 שיוכלמ אכיו לסקן לו מלים חלשים. כמה שאמל שלא יצלש של הישנים. ולעה ג״כ שבב לו במה שמילא
 אס אטו מעה וכעס עליו אשל נסשיעש קלקל המלים. והשגי ג״כ גמלו שב במה שהקסין םשמ הכן
 *קלקול המלים ואמל שאין להה פנים קלקל לשלא יצלחו עול. ט לא קלקל כ״א מפס וא״כ לא יכעוס
 מליו אביו כ״כ. ולמה פצל שלא יתקן לו אביו מלים מלשים. כאהשלישי ואמל לאכיו הן אמס שנחקלמו
. כי לקלאת צמק והישל לא לט הלך כיי אם איש בליעל הלו ך  מגלים לנמלי. אמנה לא בפשע מ
׳ שבב לו שבה מכל צל. הא, שהסיל ממנו כמס אביו  אמליו ובטונה הלש אל שך הלקק. נמצא שזה מ
 *לא ישפמט. והב׳ שילבישמ אביו מלים חדשים. וכל זה מבואר במדלש שמססלס אמל משה למה הי
 ימרה אפך בעמך. ואמלו מ״ל שאפל משה לבש״ע מאי איכפת לך שעש לך ססייע ט׳ מל אמל פשה
 מש״ע אם אין מ ממש כלוה מתקנא אלא מכם במכס. נמצא שזו הסענה טסה על השק לסשל לבטי
 שהפליג החסא מאל ואינם לאויים לכעס השיי ט לא משו מעשה לע כ״כ. גם אינם צליטה לטאה
 למכסה ט לא שש כלל, והנם הפפנ׳ הזאה לא פלסה לסט המקום. ט איך יהמ לומל שלא ממש כמעשה
 גלול מה. וכ״ו שפפן פשה על השמן להקטין המסא לא הטס השק מלקמלג. ולכשף שכ גס פשהכעצסו
 להגדיל המסא על םאל ואסל אנא מפא העם הזה הסאה גלולה. חש מונסהסללש פסל למקוההשרן
̂מ אין להם אשמה בלבל מומס שהסטלרי ק ספגה השמן לססליג הסמא אבל מ  כלומר שהוא בעצמו ס
 כמצרים המלאה גילולים בלי מקום. וזהו אשר הוצאת פאלן מצלים (עיין מללש) וגם עלב רב מלם אשם
 מס גרש להמשאם המעא הנחל הזם וא״ג צריך אהה ללמם פליסם ולתקנם כי נפגש וקלקלו במשוסם
 מאל כמשא הגלול וצליטם לשאה למכסם לסקנם בצב טהור ולוה הלשה. כיא תרמם כש עתם הרי מ
 מפל ללא כלום. וק עשם הקניה פגמן להם המשק וקרבגוס לסהלם ולקדשם. ומזה נצמם המשק ומ

 העמלה השייכת לס:
 יונה בפס נדע איפוא באיזה שפנה נצח. והסילוק שאם בסענה הראשונה הצליח שסען שאין ממש גפ"!
* י בזיק וקצף להפגפ ©ליס. נסצא המענה הזאת מצלמת גם לעטים אמר שאין ה״ן מ  ואין בה מ
 להמשכ מסא ושן כלל לט שאין בה ממש וא״כ גם העט״ם לאוים לסליחה. אבל אם במפ*ה הב׳ המימ•
 rfr המפנה שאס מועלת לעט״ם ט הם המוסאים בנסשסם. ואלרבא הם פמסיאים גם אותנו, וא״כסין
 מיסה אלא לישראל. והסופס שכספנה הל׳ נצס והצליח שא עשייה המשק. שאם בסמנה הלאשונה שם
א היו צליטם למשק כי לא קלקלו כלל שיה* צייטם תיקון. וזש עלות כוא לבאי שלם שאין סלימה מם ל 0 5 9 

 לישראל כלומל שעשיית המשכן עלות נאמנה שנשענה הב׳ נצמ משה. וא״כ אק סליחה אלא לישראל והבן:
 ומעחה מין ג״כ מאסר הילקוט. עיס והמים להם ממה. ממה כמינ. שנא סמאל למזלג עצ ישרתל.
. ולמז הקב״ה על של של ים ונתמלא עציהם מסה. הפל ה  יאמר ישראל שעבדו ע״ז חט לנס מ
 הקכ״ם כלום כס1 ישראל מיז מצמם הלא לא עבלו ט אם פמממ שנס ושעמלקשה ששעבדשם. ה*

 שמס



 u עיר השירים ישדר
 אותה הממה שנתמלא הים על ישלאל שפך על המצריים עכ״ל. ולאוי ללקלק הלשון אותה הממה מיץ לי*$
 מלת אותה, גם להבין מאמל הבהוב (ישעיה מא) הן יבושו ויבלמו הל הנתלים בך, מהו ענין הבושה ,
 ונמתיק הענין ע״ס מפל לא, שהיה לו משלח במנות והיה שכינו מפתה את המשלת שיגטב מהבעה״ב המולה
 וימכול לו, וכן עשה המשכת גנכ ומכל לשטט, בלוב הימים טלע הלבל להבעה״כ, ועשה עצמו כאלו לא

 יזה כלל מפכינו המשהה אותו, ותבע את משלתו אל הב״ל והלאה בכתב חשבון אשל מסל ממט, ונפסלן.
 הלץ שישלם לו המשלס בעל כל ההמולה שגנב כפי אשל ישומו אותם סוחרים מבינים, ושלמ הבעהיכ אמר
 שכינו וכקש ממט שיהיה הוא מן השמאים כי הוא מבין גלול ויולע בשוב עניני השומא, והיה השכן הזה מעליך
 גל הסמולוס כשלייס משווים כלי להממשב בעיני הסומל שהוא שכינו, והדיינים העתיקו סכום השומא על
 הכתב והוא מתם עצמו על השומא שלו אמ״כ ממל הסוחל ומבע אח שכיט על כל הגנטס לאמל אסם
 המית אמ משלהי ואצלך נשאלו כל הגנכומ ויצא הלץ על כל הלמה שגמל לעצמו שהעלץ הסמולה יותל מכלי
 שדם, הנמשל כי הנה זה כלל גלול שכל מה שהיה כיציאת מצלים יהיה גם לפתיל, כמאמר כיסי צאתך
 מאח מצלים אלאנו נפלאות (מיכה ז) כי גם אז יהיו מקשליגים על ישלאל בממה ובקצף גלול ולכסוף
 יהסך הלין עליהם כמאמל (ישעיה מג) נמתי כשלך מצלים טש וסבא ממתיך, וזהו מכוון ממש בפסוק
 והוללתים*אל עמק יהושפס ונשפססי עמם שסמל עמי ונמלהי ישלאל אשל פזלו כגוים וט, (יואל ל) ומלה
 ונשפססי מורה שהקב״ה בעצמו יהיה המשט כלומר שיבקש מהם משסס מלון כאלו הם סזסמיה, והוא שכעת
 שיכוא הקב״ה להעניש אס העכו״ם פל שסזרו אמ ישראל בטים ואכלוהו ויכלוהו, יקבצם אל פמק יהושפ*
, ובלי ספק יעמיקו וידברו ברע בהפלגת העונש יומר  וישאל מהם פה עונש ראוי לישראל פל שמםאו עלי
p מהלאו/ ולכסוף יהסך הלין עליהם כי הם היו הגורמים בנזקין והממסיאים אותם ויאמר להם הקג״ה 
 משפסכם אמס מלצשם וממשנה הלמה אסם משבתם מל היתולים ישוב על ראשכם והם יהיו נקיים. חהו פל אף
 אויבי משלח ילך(ההלים קלח) שנלמקו בו המפרשים לפרשו הפוך כמו אף על אויבי, ולדבליט יאמלעל האף
 שגזרו האויבים על ישראל במשססם השלמ ילך להפט עליהם וזהו ומזשיעגי ימינך שיצמח ישע לנו עי׳׳ז כי ה»
 הממםיאים אומט, וזהו הן יטשו ויכלמו כל הנמרים בך, כלומרמממס שיעמיקו העטים אמ המשפט על
, וסל , מל על ה  ישראל ואמ״כ כשיהסך הלץ עליהם יבושו וימסרו מושבי רעתם, וזהו למה רגשו טים ט
 משיש, כלומר שיקסרט ענ ישראל לאמר למה הקב״ה מיפיבממהם והם מוסתיםנגלו, וזהו מלה/ ויוששי
 גשמים ישמק למוומה הוא השמוק, ע״ז אמר באפו ובמרוט יבהלמו כלומר זהו השמוק כי בסיף יפול חיוג1
 םמשפמ עליהם, וזהו באפו, כלומר באף של המקטליגים והן העט״ם עצמם באומו האף יבהלמו, וזהו טונה•
 המדלש ה^ל ־מיל אומה הממה שנהסלאיהים מל ישראל שהפך על המצריים כי >ם הגורמים כמטאר במללע^
 עצמו, וזהו אל הראוני שאני שמרמורה ואמר השמם כי בני אמי גמרו בי שמוני מסלה אש הכלמים, 061

 ק הם הגורמים כניזקין ולזאת לא יאות לכם לקסרג עלי ט אמ״כ יסהפך הלץ עליכם כנ״ל:
־ ביאור העניןבהקלים מאמר  גגי אמי נחרו בי עמוני ממרה את דכרמים כרכי שלי לא נטרתי
, לרכים מתחלפים בעושה כל מלאכה,. , לסוגם גפלי בתנך ובפרי-אלמתך וגו׳, לע כי יש ג  והותירך ם
 יש עושה ואוכל, כלומר שנהנה ממלאכתו אשרי הוא מושה, ויש ששם וא״ט אוכל, כמאמר ולא ישלימ̂ו

 סאלהים לאטלמממ, רש אוכל ואינו ששה, הייט שמלאכתו נמשיה ע״י אמרים, והנה ככמינה הראשמסי
 מא: ופעולתו מתייחמת זהלזה, ט כשם שהוא צריך לפפולש ליהטת ולאכול ממט ק ספולש צריכה 6לי1•
׳ האמרים אינםכן, ט אם מא עושה ואיטאוכל, הוא אך לשמר כי השלתו׳  לעכלם ולשמרה, לא ק מ
 אונה בשבילו, ליא בשביל מאשימה ממנה, ומה יממן הששה גאשל הוא ממל, ואם הוא אוכל ואיטששא
, לשכם א אך למומי ט הפשלה נמשיה זולתו, אמנם יתרון כזה הוא לסונה, וזהו ומשלך ה  גויאי מ

• w  כלמור שמהיס מיוסר לשבה, םיימשמלאכמך סעשה פ״י אסלים, כמאמר ועמלו זרים ורש צאנכם (
ם, שיט להיות׳עושה,מלאכת אמרים, ואמר של כרמי שלי לא נסכתי,  J&Q ,מהו מעני משרה אמ מרמי
 למזיל׳הקימ, ומשל־לג^ שנתפשו׳ לאעריא והאי היה מעולם שבד אלממו, ואמל היה ממיל סלאכש פ״י
י דואג יומר בולאי מי ממלאכש נעשהמ* אמרים טייאפר משלם לא יגעהי געטלה אפי, גשצי  א0ל«ם> נ
, וזמ ששט מפרה אה הכרמי' שלהם, אשר לא נסיסי גאלה ממולם, פ מ אדמה נכר ו י פ  ועפה מ

 נ0!ממ> שלי # מרסי כמצמי ט ממיל מ0ס מלאכמי נפשית מ״י •אמרים, חהו ג״כ מאמר (ירשה כ)<
 הימי וראי ט לס ומר מזגן אם ה׳ אלהין ולא פמלפי אליך וטי, ט מפולס מכיסי שלן נסקתי טסרוםין,

י  משל ילק כפר א׳שםיו כל גניו פסי הארץ ולא מלק להם גבינה, ולפה זקנש סלל לו גן אמל וירא אומ ס
י שתהיה נפשו זכה ועלולה לקבל המכשמ, והבן מה היה משהלל• ו גללו במאכלי׳ דקים מ א א  מכ• מ
 מוקל על דלתי המהמה כל ימיו והצליח, מעם א׳ יצא אל אמיו וירא בסבלומם שבלים אפ אלמסם מ*0׳
א לפגוד פמהם, מגמר ט אגיולאמר מלל גני מזה ט לא סצלמ כי משלם גללמין לך ועמגלהימןך מ ס  נ
p למלאכתן מלאכת הנפש לא למלאכת מלוה שצליכין געלי כס וזרוע לסמל עולם הקשה והקולות » 
 מזוצאוס א«ם גסלאכמם מן הקור והמום ושאר הרפהקאוס, וזמ ולעי ולאי כי לע ומל וגו׳, כלומר לא
, ולא נתמי לן הצלחה כי אם לשלה ועטלש השם ולא  מצלמי למלאכת העט״ם, כי ממולם שברמי שלן
 cottol אחרס# ט אם &מיי0 משו עבוזמן, פ״כ עמם רפ ופל יהיה לן במה מזגן ה< אלהיך ומצמץ

 לפטל



 r י־ קול עירהעידים
 לעטר אדמח זרים אשר לא הורגלה כאלה, וכדמק הגיל:

 מידה לי שאהבה נפשי איבה >זרעה וטי עד צאי לך בעקבי הצאן • מקלים שאמר ישקני >מקו$.
 פיהו ט מובים דודיך מיין, גם נקלים שעם על שנהן הקכ״ה א״י להאומההישלאליח ומיללאוהימ,
 ו69מר בלרך משל, לא, שהיה לו בן סמוך פל שלמט עם אשתו והיה הבן ההוא מסיל גחל סם רכל, לימים
 מלל.לזה הבן ילל זכר, והיה אביו מקן מסקן לו סעולה גלולה לםעורס בריס פילם, וישאל הבן אס אביו
 ממל אבי איך תתנהג במושב הקלואים על הסעולה, כ״א תתנהג כמנהג העולם יהיה לי צעל גלול מהשממה ,
, יושל מהעשילים.  *י י לסי לעתי מהלאוי שתושיב את המשילים למשה והעניים למעלה. ט הם חשובי, בעיני ה
 ייפו אביו ויאמל אל בנו לא כן אעשה ט מנהג העולם בזה פיוסל על אמי השכל, ט זה בלל גלול שמום
 זרעטן הוא מוקלם והורגש בנפש יותר משאר המושים המבקשים מותלוס , כמו הכבוד הפלומה והגאום
 .הוא כמו בעה״ב, ושאר המושים הם כמו שכנים שלא ישט כמקומו ולא יאכלו פרם יאכל הוא, ט אם
 ס&דם לעב וצמא לא יעלה סל לט שום מאוס אמלס להייט להתגאוה ולמטן יקר וכדומה, לא ק המשיי
 1הוא שבע ודשן כל ימיו הוא יסאוה אל המומטה להייט גאוה וכטל״ נמצא אם אני אושיב את העשיטם׳
 גיאש הקרואים אמלא משאלותס דהיינו שיהט מהאכילה וממקום האטנה, והעניים ג״כ כשאושינם למסם
 הט ג״כ מהאכילה ממלל לעטנס ולא לגישו בפמיתוס כטלם, רק אם אמלא בסנם מאכלים סובים כבשל
 ודגים ומסממים ט אין נפשם מסאוה יוהל מזה, אכל אם אהסךהסלר אזי העניים אף אם אושבםברא*
 שימ לא יהט לק מהאכילה והשסיה ומקום המטבל לא יספל בנפשם שום הנאה כנ״ל, אבל העשיטם
 מיסך לא ירגישו שום הנאה מהאכילה יפן הלפמיס ממקום הכטל אשר הם מפצים ט ונהם אן המצוהם,

 נמצא שלא אצא ילי חובתי כנ״ל:
 מנסשל הוא כי פובלי פ״ז אשל היו גיסי קלם כל מסצם היה למלאות סאוסם וממסולי טפם, וזאת גם
 במיל השיגו, לא ק עם ביי ט משלם כל מגפסם היא אך בעיני נפשם, וכל ישפם ומפצם לק
 ששל •יהיה להם לכ מהול ופשמ, מלא מכעה שלה וילאה נטאה ורוי%״ק, ולעניינים כאלה לק א״י משגלת
 גמאמז״ל אוילא לאיי ממטם, ולכן הושיבה הקליה גטה קודש בארן ישראל. ט ע״כ בפת המלו לשל
 סמלי האות לבם כטיי האיץ אשל היו גימיםההם הלט גם אמלי הבל ויהמו, הגלם הקב״ה למ״ל גי!
 £ט״ם ההם אשר גם המה כשהם ישיט תאותם בארצות הסמגלת להם, וזהו כי נפשת עמך בית י?קנ
, ביאור הלגרים אמרי אשר קלקלו כנפשם וככל הטיס היו ( ,  Jt מל ותמלא ארצו כסף וזהג וטי(ישעיה ג
, שומרים ולבקש ממדש  ;יס ישראל לאהוכ ולשמר לברים אשר לאומים שרים אשר לא הכירו אמ שם ה
 הטף כמוהם, ראוי לכם ג״כ לשבת במקומם בארצות אשר איק מסוגלות לסכמה, של נבאר מה נממלש למ
 .ילוק בין ישינה בארץ ישראל לישיבתמ במיל, והוא בב׳ פנים, הא׳ סגולת א״י היא כש בן הסמוך אצל

ם יגקש הגן מהאג איזה כקשה אזי ישמפ תיכף באזניו ואק צריך לשום מלין גיטשם ואם, א ש ש מ  J19 מ
 F האג מנה ישהלבנו יקבל הבןשיכףמילל״ל, לא ק אם הבן שא מווק מאגיו, כשם שאגיו *16
 ^ומע גקשש כ״א ע״י שלימ ק הנידק בירט ובין הקב״ה, כי אלצט הקלושה היא מטשרמ לקבל התפלות
 ?מאמר שלמה ואתה סשמע השמים מטן שבתך(מלכים א מ) וכמאמר מז״ל ביש המקדש של מסה מטון כעל
 *יס המקלששלממלס, וכש ק הימהא״י מקום ירידת השסע כמבואר בארוכה בספרים לנים ובפשק ספיד
׳ אלהיך בה (לברים יא) ושסר השפפ שה מ״ל יונק ונקראת בספלים הפציס ההשפעה, ומש! ה מ * 
 מא להיפן כי כמו שההפלה שאנו פספללים מלוהט מלכת סמלה לא״י ומשם לירושלים ומשם לגיהפ״ק
,  {משם לכימ קה״ק כמטאר גגמרא טס שמל גמ״ל יטין אמ לט על א״י ט׳ מל סל שכל פיוס שרם ט
 ׳1׳מפואר כספרים שישמקסריגים וקליפות המעככים אה ההפלות מלטא למקומן הראוי לעלות משהולהמקגל,

, היא עתה ג״כ ע״י שלומים מתמלה לשרי מעלה להשפיע להאושמואנממ מומן,/  P ההשפעה מאת ה
 *סמציס לתמצית, וזמ מאמר המשורר רבים אומרים מי יראנו סוב גסה מליט אור שין ה׳(סהלים
 י) פירוש נקששט שממן לט מידן ליליט לא ע״י שלימ, לא ק עתה נתת שממה בלט מעת לגגס ושמשם
, כלומר שאנמנו שממים גמה שאמה טמן להאושה שסמ הרגה על שטכל למיומ משתל שלהם, וכל ט * 

v<5 ״כריט אלה מרומזים במאמר הגס׳ במסכמ גרטמ, אמר ליי פעם אמל הייתי מהלן נלרן על מה 
 0פעמ בשלבה זו, אמרתי שמעתי בס קול על בשעה ששנין אמן יש״ר הקב״ה מנענע בראשו ואומר אשלי.
 5מלך שמקלסין אותו בביש כן ופה לאג שהגלה אם גניו ואוי להם לבנים שגלו פעל שלמן אביהם, מטאי,

 £ה המאמר קינה על ב׳ ההתרסקות שנתרסקה מקום קבלת התפלה-מהממפלל ורמקה המפלה סהמקבלואין.
 :קב״ה נמת רומ כשמשמרשק השבמים שאנמט משלמים לו כמו יש?רשמא השבמר מהשבמיס כסמאל'
 :שה׳ שם/ לזה אמר אשרי המלך כלומר נמת שלם היה לי כשהיו משבסין אומי נאק ישראל כך לא קע?מ
 w לא י*עגי השבח הזה להמפאר ולהתעמר בעפרה שעשר$ לי •אומת*.ממפת הקלישת הפעכטההתסלם
 ןלעלומ, ומוזר לקטל נם מליט מה שאבלה סובה מאמט ואמר ואוי להם לבנים שגלו מעל שלמן אביהם

 שהיה מכלכל אומט מיד ליל, לא ק עמה שטכלכל אומט ע* שלומים הם םאושת שמקבלים מסל השמים.
 ופשטני מארן ואמונו ט/ונים רק במה שנופל מפיהם, ולדעתי שמא ג״כטונם הפשק(מהלים כ״כ) רמוק;
/ חשוכה על מאמרהקודם, אלי אלילמםמנתמ, והמשגה *״!.כמ^מישממ; w t o •שוממילגג* 

י ר  מ



י י  •1 קול שיר השירים ישי

 דבלי שאגתי, שלבלי שאנחי הם במק לארץ, וענייה הישועה היא כא״י ולק רחקה הישועה ממני כמאמרי
 לישועה ורחקה ממנו (ישעיה נס) וזהו ישקני מנשיקות סיהו, רצוננו שנתקבל הסובה מיל ליד לא.ע״י שליח

 יישוב עחה להמתיק המאמר הנידה לי שאהבה נסשי, ע״ם י משל לעשיר שנתפש ממנו בן יחידו והושיבוהו*
 . בבית האסורים, ושלח הבן אל האב כמקונן על שבתו בתוך מאסר כלוא בין זרים ומצערים אוש%
 וגם ביקס ממנו שישלח לו מאכלים ומשקים להחיות את נפשו, והיה מצפה שישלח לו מאכלים שובים מאד
 ׳יותר ממה שהיה רגיל לאכול על שלחנו, לפי שעתה צריך שיהיה לו למשיב נפש ולכלכל את צערו המסובל לו|
 הן הממונים עליו ליסרו, אמנם אביו לא עשה ק כי הוא שלח לו רק לחם מעמ ומים במדה, ותגדל הפליאה;>
 בעיני הכן, ושלח שנית לאביו לאמראכי גם אתה נהשכחלי לאויב, והשיב לו א-:יו לא ק בני, כיכשהייסל
 קרוב אולי יושב לימיני הייתי טחן לך מנה יסה מבחר המסעמים לשי שהייתי בסוח שיהיה לך לבדך ואין לזרים(;
 אתך, לא כן עחה ט אם אשלח לך כשר ודגים וכל מפעמים הלא לא יגיעוך כ״א ע״י שלוחים והם הממונים>
 לימ־ך בודאי הם יאכלום ולא יגיעךכ״א להם צר ומים לחץ, ומה לי לרוות נפש שונאיך ומה אשמחבשמחש־
 זדים, וזהו מאמר החכם המקונן לשני ה׳ על מנעו ההשפעה מישראל ואיט מכלכלם כ״א לחם צר וגם זאתל'
 בעמל וביגיעה רבה. וזהו הגידה לי שאהכה נששי איכה שרעה איכה תרכיז כצהרי/כלו׳ כעת מלות הנמשלת
 לצהרים איכה תכלכלס בדוחק גדול כנ״ל. ורוה״ק משיבה אס לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן,-
 סי׳ לאי בשפלות הצאן שאינם ניזונים בטוב אם הם לועים אצל שלים ואבילי כשן שהם לומשין אוחס והורגים
 בהם, כי אם כשהם לועיס בפ׳׳ע על ילי הרועה ואז סוב להם וזהו ולעי את נליותיך על משכנות הרועים,?:
 כלומל כשנזכה לרעות אצל הלועה אז ילעו גליותינו כלכרם לשוכע ולא לרזון וכמאמר(ישעיה סב) אם אתן|
 אס לננך עול מאכל לאויביך וגו׳ הי׳ כי לעת הזאת האשל אט לוצה ליחן לך לגן מוכרח אני ליתן לאויביך ל$
) אענה את השמים והם יענו את האלץ והארץ תענה את המן והם יענו את•  כן לעתיד, וזהו מאמר(הושע ב,
 יזרעאל, וכמו הנני שולח לכם את הדגן והתירוש ויצהר ושבעתם אותו ולא אתן אתכם עוד חרפה בגויס (יואל!
 בי) כלומר שלעתיד המשך לט הששע מיל ליד ממש לא ע״י ממוצע כמו עתה שאט ניזונין ממותר הטפל

 י י משיםם והם מקכלים עיקר השפע כנ״ל:
 אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותיך על משכנות הרועים

 (שכת ל״נ) אלו גדיים שמתמשכנין על התעים . לכאל זה נקלים מאמל(יחזקאל כא) חרכ מזל
 ממלה וגם מלושה למען טבוח סכח הוחלה, כיאול מנץ הכפל לע כי יש כ׳ מיני משכונות שהקכ״ה ממשכן אותט

 על עונותינו, הא, הוא מיתת הצליקים הזקנים שבלול והב׳ הוא מיתת הילדים שלא סעמו עדיין שום מסא/.
 ונבאר החילוק שיבין ב, משכונות האלה, ע״סמשללב׳ הנושים מעות לא׳ וממשכניןאותו, הא׳ יכוץבקחמ
 את העכוט להכריח את הלוה שישלם לו את נשייהו, והב׳ יכוץ שיוחלט אצלו הפשטן, והנה באיזה במינה ה1י;•
hbnלעמול על כוונתם אס לעתו להכריח או שיוחלט אצלו, כזאת תדע כי אם יש ללוה כ׳ מפצים א׳ יקר 
 ושיה הרבה ובעיני הלוה אינו משוב כ״כ מהמת שאיננו מבין יקר מרט ואין לו כו צורך כ״כ לתשמישו, והב?
 הוא בהיפך שהוא איט משוב כ״כ בעצם אבל בעיני הלוה יקל הוא ומשוב מאל שבלעלה לא יטן במלאכמ
 זמשמישו, נמצא אם המלוה נוטל את המשכון לק לכוונת הכלח השילום, אזי טמללוקא אח החשוב בעןנ

 בעליו, כלי שיהא מוכלח לשלם ולתלות עטטו המוצלךלוככלעת, לא ק אם פירו נתן כהמפזשיומלשאצל^^
-אזי נוטל ההפן שאינו חשוב כ״כ בעיני בשליו כלי שלא ישים לט עליו לשלוחו, וזה החילוק מא ג״כ ביי
 המשכונות הנ״ל, דהיינו אס הקב״ה יולע בברור שיחזרו בתשובה אז טפל את הצדיק המשוב בעיני הבליו",

Mz י שפל ילו תפול אימה ושחל על הרור ויחזרו בתשובה, לא ק אם מ״ו יולע ומביט כתכונת הלול  מ
 ׳ישימו לבם גם לזאת אז טוב לו לקחח את היללים תיטקות של בית לבן שהם הבל סה שאץ ט מסא ויעל!
, והעם לא ישימו לבם על זאת מחמתישלא ילעו ולא יביט יקל מלכם של הילדים־  לשלה המימה לפני הי

 כדמיון מ״ל וזמ מרב הוחלה וגס מרומה כלומל הוחלה להמית אח הצליקיס בחילולה ונם שא מרוש
 כתעל מלוטש להסהיל את הרואים אס להס המרכ, ולזה דומה אוש ללשישת המרכ שהיא הסלת האימה p׳

 הלור פ״י מיתש לעורר לכם לתשוכה כמאמר מז״ל אל תיראו מפני צחצוח מלטמ, ועל מיתת הילליס אמ$*
 למען סבמ סטמ ממלה, ולא אמל מלוסה, כי אינם משובים עליץ בעיני הכליות ואין אימת מיתתכ
V1 נושלת עליהם כ״כ, וזהו אם לא תלעי לך היסה בנשים וגו׳ ורעי את נליותיך. כלומר אם לא משים 
 לב ולא יהיה בלעחך לחזור בתשוכה, צאי לך כעקכי הצאן ולעי את גליותיך על משכנות הלועיס / ואממ*
 מז״ל אלו גליים המהמשכנין סל הלומים כלומל אלו הילדים שאץ העם מתסמלין לשוס על לבם, והוא לסי

f\1 שיולע ה׳ שאין לעתם לשוב לכן מעניש אותם ג״כ בעונש כזה אשל אינו מביא אותם לתשובה עיי כנ״ל 
 גמרא (שבת ס״ח) מיד צרור המור חדי לי הו׳ עד אשכול הכופר דודי לי בכרמי עץ גדי ע£1

 מי שהכל שלו יכפר לי על עוץ גדישכרמתי לי • לבאר למה לוקא שן נרי יותר מכל. שנות
 מראה בהקדים מאמר חז״ל במדלש אץ לך סקולה שאין בה אונקיא א׳ של עגל, ולכאורה אין זה סודי
 גדולה לנו, כי היתכן שש שיש לו חוב פל אוהבו שימתין מלתבעו עד שיחקבט מליו נושים הרבה ואז >
•V גם הוא אמ אוהבו, הלא בודאי אז יקשה עליו יוסר לפרוע חוטס הרבה בפעם א׳ ואדרכה יותר 
 1תטע מממ בשמה שאץ לו משים אמרים, וא״כ למה הקב״ה מממין מלגבוה שב העגל עד •שעמגלן!

 י עליט כדי
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 להלינו מזב אמר, אבל נקלים לזהמאמר הגמרא אלמלא ג׳ מקראות.נתמוסשו רגליהן של כזכאי ישראל וגו׳ עד
, כלומר שהקב״ה קובל ומתחרה כב״י על שברא היצה״ר להחסיא אמ האלקזהונס  :iv ואשר הלעותי(מיכה ל)
 •;ייכג״י בעצמו מה שישראל מושאי;. וא״כ מצל זה לאוי להקל את הדין מעלינו. היינו מצל כליאת היצה״׳ר.
 6$סנם מ״מ יש סלינו חוכ וה׳ הצדיק ולנו טשת הסניס כן כעמלנו לסני הר סיני כבר פסק היצה״ר ממנו כידוע.
 ^׳ואנמנו החזרנו אוחו למקומו בחמא העגל וא״כ כלה סוכ המקום והאר עתה כל החוב עלינו במה שהחזלנוהו
 למקזש״כמכואר כ״ז כמדרש. וא״כ ביאול המלכש הוא כך. אין לך כל סקולה שאין בה מחסא העגל. כלומל
 יי כשהקב״ה מעניש אותמ על איזה משא ע״כ מוכרח לזטר לנו משא העגל כי לולא זאת לא היה מקום לענוש
 אותנו נשכחות על שן מחמת שענת ואשר הרעותי. וזהו מי שהכל שלו יכפר לי עון נדי שכרמתי לי. ריל
 שבשביל זה שזר כל הסוכ עלינו כנ״ל. ואם יממול לי אותו המשא ממילא יהיו כל שמח מחולין מכמ מענה
 i ואשר הרשתי. *זהו וכיום פקדי ופקדתי עליהם משאהם. כלומר מה שמשאו בנפשוםם להחזיר היצה״ר למקוש.

 כי החסא הזה מצמרף לכל שפתינו להיות מקום להעונש למול עלינו כנ״ל:
 עוד ביאור ע״ז ולבאר ג״כ מלת שכרמתי לי שהיה די לומר שכרמחי. ולהכין המהמר נקדים תחלה כי קלקול
 מעשה הפגל נחלק לב׳ אופנים. הא׳ מבואר בשכוק לך רל וגו׳ על סרו מהר מן הדרך אשר צויתיס
 ׳(ששת לכ) דהיינו שעכרו מל ציווי המקום ימי. וכמאמר המדרש עשר לברות.צויתים ולא צויתי אלא שנים
 בשניל כטלי ולא עברו כי אם על אלו השנים (עיין במדרש השא על פסוק זה). עוד קלקול ב׳ מה שפגש

 לעצמן רעה לנפשוסם. כי כשעמלו על הל סיני נזדכט מאל כמאמר מז״ל ישראל על הר סיני פסקה זוהמתן; ־
 : וכשעשו את העגל חזרה הזוהמא והפגם כופשם. ולכן נענשו ב׳ שנשים. כי מרע״ה ענש אותם על העלה
 , מה שמשאו נגד הקב״ה. והרג מהם ג׳ אלפים איש. נשאר עדיין חמאם בפגם שאין זה גלוי כ״א לה׳ לכרו.
 לק מזר הוא ית׳ להענישם בננף. וזהו מאמר המדרש ע״פ מקום המשפע שמה הרשע. וז״ל אמלה כ״י לפני

 הקב״ה מקום שעשה משה מדה״דשמה הרשע שם נאמר ויגוףה׳ את העם. משיבה רוה״ק מקוםשהצדקתיסד
 בסיני וקראתי אותם אלהות שמה הרשיעו ועשו את העגל. כבר דברנו מהמאמר הזה בדרושים הקודמים עייש.
 וכאן טונתם שכ״י שואלת מה מקום לכ׳ השנשים והקכ״ה משיב אותם מקום שהצדקתי וטי. הייט קלקול הפגם
 > אשר משו לנפשם ולכן נענשו גס מגף. והנה אמרו מז״ל אלמלא ג׳ מקראות וכו׳ על ואשר הרשתי כנ״ל..כלו'
 ;סמייב אה עצמו כביכול על כל מה שאנחנו חופאיס כאלו.אין הבמירה כילינו. כי מוכרחים אנמנו ע״י היצה״ר
 לעל כל שטתינו. וא״כ גם משא העגל הוא מהמת היצה״ר. וא״כ ראוי שיעכיר המקום הפגם והקלקול ג״כ
 :*מאמנו. ונסהיק זה ע״ס משל לא׳ שבא לבית מכירו והיה שם תיבה גדולה מלאה כלי זכוכית.יקרים. וגם
 •'*לים• מלאים שמנים יקרים ונסתבך האיש ונאחז בגדו בהתיבה השר בה הכלים ונקרע בגדו וגם הפיל התיבה
 'וכשחברו כל הכלים שבסוכה ונשפכו כל השמנים והיה ההפסד רב מאד עד שיעלה למאות ולאלפים. ותפש
 :מבעה״ב את האיש והוליט א>י מקום המשפמ לתטע ממנו הססדו הרב. •וסען האיש אתה גרמת בעצמן
 :הפסדך בהעמידך התיבה במקום הילוך ב״א. וזכה בסענם זו נפני השופס ונססר מלשלם. את״כ מען האיש
 ואמר אם איני חייב בדבר כעתה ראוי שישלם לי הבעה״ב בעד בגדי שנקרע ע״י תיבתו. הנמשל שא בראום
 ?״י שהקכ״ה כביכול מחייב את כטדו לומר שהוא ית׳ גרם להם לתמוא נגדו ע״י בריאת היצה״ר. ובעבור

crf̂ ימצא להם זכות בכל עון ובכל משאת ויהיו פשולים משנש על שחשאו על מולו יתעלה. אז יבקשו ממנו:  
 :?ראוי א״כ שיתקן להם נם הפגם שפגמו כנפשותם. שגם זה כא להם מהמת היצה״ר. וזהו ש שהכל שלו. כלו׳

 0הכל הוא ממנו הייט גלם המשא. יכפל וימהל אומנו מעון גלי שכרממי לי. כלומר פה שפגמתי כנפשי. מלבד.
 ׳מה שחסאתי נגלו. וזהו וינחם ה׳ על הלעה אשל דבל לעשוש למש.־כלו׳ שמחל להם על כטלו שלא יעשה
 ?מהם רעה. אבל מה שגרש פגם לנפשם זהו נשאר מל עמלו. ולכן אמר וביום פקדי ופקלתי עליהם מסאהם.

- כלומר הקלקול והפגם שגרש לנפשם. שע״י מזלו להיות מעומדים.אל החסא אפקוד עליהם,:
 ילקוט פ׳ תצוה, ויקחו אליך שמן זית זך ״ הה״ד הנך יפה.רעיתי הנך יפה • הנך יפה במעשיך
 י י ״־ הנך יפה במעשי אבותיך. ועיניך יונים אלנ הסנהדרין מה הגוף הולך אחרהעיבים כך
 ׳ישראל הולכין אחר סנהדרין. אם אומדים טמא טמא ואם טהור טהור. הבנת.המאמר כך שא,
 יגקדים מאמר החכם (משלי •ז) אמור לחכמה אחות• את ודרשו חז״ל אם ברור לך הרכר כאחותך שהיא אסורה
 לן-אשר. הנם אם אמנם השכל באדם הוא כלי המשרת התמידי אצל בעלי תורה לגשר ולסטר ולדשס מילתא
 לעילחא מ״מ לאו כל אדם זוכה להשתמש ט כראוי כמאמר הנביא (ירשה ד) חכמים המה להרע ולהיסיב
 יא ידש. וכמאמר (שם ח) וחכמת מה להם אמר שאמר מה בדבר ה׳ מאפו. וכמאמר המכס (משלי כא)
 ^לם שעה מדרך השכל. והעולה בזה כבר האריך בעל העקידה על מאמר ברוך הבא בשם ה/ ושורש הדבר
 jf< שעצם השכל הוא מעין גנים מאת ה׳ לעשר ע״י על העיון האמתי. מ״מ הדבר תלוי בהמעיין. שאם מא
 ק אוהב את האמת וחפן ביקרו. אז יחרץ וישיבהו. אבל אם כוונתו רק להתייהר או לקנטר. אוי אל כל
 .% יחפוז גס השכל ישנו. כי שורש העיון הוא הרצון. והכלל שהמעיין האמת צריך שלא קדים לו שום
ל שיהיה ואז יורהו השכל האמת. לא כן אם יקדים לו איזה רטן לאיסור אז להיתר אזי הרצון ן לאיזה 4 # 
ה אס השכל אמריו. ולכן דימה המכס את הסכמה לאחותו שאין קורבתה לאחיה בתמידות לעד לעולם. כ״א # 

 **י שלא מנשא לאיש כמאמר ולאמתו מהולה הקרובה אליו אשר לא היתה לאיש. ק השכל חםאיןלךאו«ד
 3 אמר
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 אמר זולת האמת.טלאי תשיגנו. מהו שהיא •אשרה •לך כלומר שלא תשמש 5 לסוכתך כ״א להשיג האמת;

 אם כמניניף אויכעניני -זולתך. הכל יהיה לומה אצלך ולא יתערכ שוס קזרכה ואהכה ט כי אם אהגת האמת:;
 אזי טלאי השיגנו. עול מציט מקום אשר הסכרא ט אסולה לנמלי כ״א הקכלה והם הלכלים העתיקים כמ
Ym וזהו ויקחי אליך שמן זית זך כמאמל .rowr ו אל ביאול ה מ  «לומ המורה. וכמאמר הרמב״ן ז״ל כהקד
 מרואהיזיס כחלום יצפה למאור המולה. והיא מליצה על זאת החכמה מסודות התולה. שתהיה זך מבלי׳
 8בלא מלג׳כ״א ע״פ הקכלה האמתית. וזהו ממאמל למאמל מנאמן לנאמן משה לפה. כלו׳ הלברים כהווייתן׳
 . &לי שום תוספת וגדעון ושינוי לבור כלל. ומ״ז יגלל שכחן של מז״ל טני התולה. כי מלכד אשל סלחו בשכלם׳•
 נשמוע ללמוד וללמל. גם זאת .להם שלא הוסיפו לבל מרמתן מה שלא קבלו מרבם. כמאמל חז״צ על ל״א ׳
 וריב״ז(שכה, כ״ח) ומשל למשולח לקמת סחורה אשר שעם.יקלקל בנלעו ממצות משלחו ולא ימלא משאלותיו
 ופעם .יוסיף לקמח מה־ שלא צוהו משלחו רק כל הישר בעיניו יאסוף במפניו ףקנהו. ואפשר קרוכ שיקלקל.
 המוסיף יותר מהגורע והסוב הנכחל משניהם שיעשה לק כמצומ משלחו. וכן אמלו מז״ל אלם ובהמה תושיע
.. אלו בני.אלם שעלומיס בלעת ומשימין עצמם כבהמה. וזהו שססר הכתוב בשבחו של נח ואמר ויעש מ  ס,
 הכל אשל צוהו ה׳. כלו׳ אף שנא׳ לו מאת ה׳ עילת וסיבת וצולך עשית התיבה מ״מ לא נתן לט להםמכם

 ולהוסיף מאומה מדעתו. והמעלה מאת משוכמת מאל אצל הסכמים בהיות שיש יטלש בילם להוסיף בשכלן ומ״מץ
 עושים עצמם כבהמה. וזהו עלות לעילוי ילאתם וטלל שכחם. וכל אשר תגדל חכמת האלם יותל. כן יגדל הנסקו;
•\vb .כשאינה מוסיף לבל מדעתו. לא כן השמאים אשל לא מלק להם בבינה ובחכמה לא לקח אזנם שמן 
 סשארמ־ להם מן האלם במה שאינם מסיסים לבל פלפמן כי הלא אין לאל ילם להוסיף. וזהו להגיל שבמו של־
 אהרן שלא שינה. כלו׳ אף שהיה ככמו להתחכם כמכמתו. וזהו הנך יהה רעימי כלו׳ הגם שיש יכולה גילן.

 להתחכם וכמאמר ר״מ יכולני לסהר את השרן כק״ןסעמים. עכ״ז משימין עצמן ככהמה לשמור רק מה שיצום:
 הסכם המופלא שבב״ל לסור על משמעתו ולא ישו מני לרך אחר שכלם. וזהו הנך יסה כמעשיך כלו׳ אם;

 הרצה להתחכם טלאי יש יטלת בילך ואעפ״כ הנך יפה במעשה אבותיך שלא תשנה כלום ממעשי אטמין•:״
 הסכמים והזקנים שכלול להוסיף ולגלוע פדכליהס וזהו מממת טלל יראתך. והוא שהמלרש מסמיך זה הלל*;
 למאמר רקחו אליך שמן זית זך שמולה על החכמה הזכה בלתי תעלוטס שמן סםול וממשכה אחלת להרע אוי?
 להטיב. לק מאמת המקובל מהחכמים האמתים. ואף שיש כילם כת להוסיף מ״מ לא יוסיפו לכר. ע״ז הגיא׳י-

 המלרש הה״ל הנך ״פה יכו׳ כי בזה ניכל גולל שבחך כנ״ל:
. להכין זה נקלס המאמל; י  אני: חבצלת השרון שושגת העמקים בו׳״ מדרש אני הוא וחביבה אנ
 ־ לכה לולי נצא השלה המלה כ״י לכה לולי נצא השלה כין העכו״ם נלינה ככהלים אלו הכוהליס כך אמיכ •
 נשכימה לכרמים אלו ישראל. טונמ המאמל ללעשי כי הנה כבל באלנו כי יש ג׳ אופנים במשיטמ ישלאג־י
 הא^ אס רוח ה׳ טססה בהם להיום צדיקים גמורים ושלמים אז הס משובין מצל מצמם. הב׳ אס אינם שלמים
 והמימים מ״מ הם משובים כערך לאומים כאלה אשר עק לא ירעו אה ה׳ ובשמו לא יקראו. המשיטס
 הזאת היא משיטת הערך כי השני גרוע יותר. וכבר האריך בזה הבמיי בספרו. וזה נקרא משוב עיי סצסרף.,

 ואם אמנם אין צורר לראיה שחשיבות העצמי יוסר סוב מהמצסרפי. מ״מ נבאר מה שנמצא בססוק רמז לזס״ץ
 והוא מאמר (ימזקאל ה) זאת ״רושלים בתוך הטיס שמתיה וסבדותיה ארצות ותמר את משפסי לרשעה מן;/
 הטיס. הטונה הקרוכה כזה המאמר לדעתי הוא שהקב״ה כטכול קובל מאד על שנשתנה הדבר ממה שהים?

 רצונו כסחלה. והוא שלא ישאר עד אחד מו העכו״ם סביכ ירושלים. ולא עלתה זאת כי כהכרמ נשארו«הם;
 מל פקום. והפעם כי דעמו ימ׳ היה שיהיו ישראל שלמים וקדושים ממעלת עצמן בלתי הצסרשות נגד האומוס.׳̂׳

 ואף־ אם המצא ימצא ביטהם סחוסי השלמוה. זה לא יהיה ט אם כקצה המדינה רמוק מירושלים ולהם יהים>
 חשיבות מצד גטה שכניהם הסמוטם לגטליהם. ולא ק מלתם כי אם גם ירושניס בין הגוים שמתיה מממפיי
 שלא היני&למיס. מצד עצמן ולכן היה גהכרמ שישאר מן האומות סביכ ירושלים כדי להיות להם שלמות וחשיטס^
 נגד העטים. והוא משיטת המצשרף כי המשיטס העצמי לא נמצא,?0. וחמ״כ הוסיף ואמר שגס זאת לאעלמסן
 גידם כ״א ותמר את משפסי לרשעה מן הטיס. כלו׳ לא די שלא הישיט מעלליהם כ״א הרעו גם יותר מהעכו״ם £
 והנה נעמוד על הנימ בין ב׳ אלו הכחימח. והוא מרומז ג״כ כמאמר (יחזקאל לו) כה אמר ה׳ אלהים יפן;

 אומרים לכס אוכלת אדם אש ומשכלת מיין היית לכן אדם לא תאכלי שד ונו׳ מד ולא אשמיע אליך׳
 שד כלימת הטיס. המאמר םזה סתום מכל צד כי מה זאת שיקראו לנו אוכלת אדם. גם מאמר ולא אשמיע:
 אליך שד כלימת הטיס צריך ביאור. כי זאת הדאגה מהשגת הכלימה לא תפול באדם זולתי כשהוא יושכ

 לבסח שוקט וטסח כלי ממסור כל דכר כארץ אז ירע לו כהכליס אותו רעהו ולא ק מי שיושכ כשמשך.
 וכדאגה וכמסר כל הוא לא ירגיש כלימת מכירו כי אין נסשו לדכר הזה. ולכן לא הרגישו ישראל ככלימסז
w משקה אשר דבר סרה בלשון מדברת גדולות על ה׳ ועל ישראל. כי אס הקב״ה הרגיש בדכר. וזה 
 מחמת שישראל היו מלאים סמל ואימתה מן המלחמה על כן לא הרגישו בכליממו. והוא נ״כ דבר הנראם•
 לפינים. וא״כ מהו זה שאמר ולא אשמיע אליך עול כלימת הגוים. אבל נקלים לבאר מאמר הוי אנמס מצג*
 ואנקמה מאויבי ואשיבה ילי עליך ונו׳(ישעיה א). לע כי כל הגאולות והיכועות שהשיגו ישלאל על הנס2.
 גכלס הוקדם סמלה מפלס העכו״ס המושלים עליהם. כש שראיט כמצילים שהיה סמלס משלת המצליים פז(

 אמר



 A ההר מכס ככורים שהיא סכה האמרונה אן התחילה גאולת ישראל כמטאר כפסוק. וק באשור וכנ/
 מקומות כלם היו סל״ז. והנה לעתיד לא ק יהיה כ״א גאולת ישראל תוקדם למפלת העט״צז מראה פמאפ*
K (ישעיה סנ) כי יום נקם בלכי ושנת גאולי כאה. שנראה מזה הססוק שהגאולה קודמת להנקימה מראם m 

 "^;ממלש באה שהיא עכר ט הנגינה מלעיל. והיום נקם עדיין סמון כלט. וכמטאל ג״כ כססוק שאחר כל מאמרי
 iv סרר הגאולה נאמר(יואל ד) ואספתי אס כל הגוים אל ממק יהושפש. שנראה ג״כ שמקימה םהיס אחר
 מאולה היסך מאולות הקודמות. והשעס נראה לדעתי ט הצלחת ושלוש הרשעים הוא מחמת שהקכ״ה מעלים
 • פימ פהבים אל מעשיהם. כמאמר ודרך רשפים תאכד. ואמרו כמדרש הפליגן ממנד פרו. וק אמרו במדרש
 >ה׳ משפעים) אמר הקכ״ה אם כאתי להכיס כמעשיהם מכלה אני אותם מן העולם. לק כשהקב״ה רוצם
 f להושיע אש ישראל ולמצוא להם זכות אז מביס בעט״ם ובמעשיהם כמאמר לכה דודי נצא השלה וטי. ואי
׳ ממילא הם כלים מיד כמאמר מדרש משששים הכיל. ואה״כ מביש כישראל וכמעשיהם ומעריך מעשיהם נג1
 'י מעשי העטים ופי״ז הס זוכים לגאולה. חו הוי אנחם מצרי ואנקמה מאויבי ואשיבה ידי עליך. ולולא
 ׳ שהקכ״ה רוצה לזכות אס ישראל היה מקיים בהם ודרך רשעים סאבד כמאמר המדרש הסליגן ממגד םמ
ק קראו לישראל אוכלת אדם את. כלוי שהקכיה מכלה אס העט״ס מל ידך כדי להושיע לך. ולק אמר ל ו ^ 
 שלפסיד לא יהיה ק כי אם שיהיו ישראל שובים מצד עצמם ולא יצסרט להיות זטתס נערך נגד העטים,
 וזהו אדם לא תאכלי עוד ולא אשמיע אליך פוד כלימת הנוים. כלומר שלא תצסרך אז למשיטס המצסרף. ט
 ׳ אם־ משיגות פצמך יהיה לך. וזהו מי חכם ויכן אלה וגו, עד כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילט כם ופושעים
 יכשלו בס(הושע יד) כלו׳ לעתיד לא צסרפו זה נגד זה ולא יהיה תשיטש הצדיקים מכמ רשעת הרשעים
 כ״א וצדיקים ילכו בם. הייס שמשיטתס יהיה מצד עצתן שילט בתורת ה׳. ופושעים יכשלו בס. כלו׳ שתתמלא
 מאתם מעצמם ולא כמו עתה שמצסרשיס זה כעד זה. וזהו אהכתי אתכם אמר ה׳ ואמרתם במה אהבתנו הלא
, ואוהכ אפ יעקכ ואת עשו שנאתי(מלאכי א) כלו׳ לא שיקיה אהבת יעקב כהצסרף  אמ פשו ליעקכ נאם ה
 על גמה עשו. שאז היה מוכרמ כע״כ להקריסשנאת פזו לאהבה יעקב. כ״א יהיה משיטת יעקכ מצל עצמו.
 לק מתחלה ואוהכ אה יעקכ ואת עשו שנאתי. וזהו מאמר כנסת ישראל בשיר הסקולש הזה אשל הוסל על מאולם
 העתידה. אני היא וחביבה אני. כלו׳ שלא אצטרך לעתיד לשמוע עול כלימת הגוים ט אני היא וחביבה אני
 מצר עצמי לא עיי הצסרפוש על העטים מיל: עוד במללש אני חבצלת השמן שושנת העמקיה אני מא
 ומגיבה אר. אני הוא שהייתי מטיה בצילן של מלטוס ולשעה קלה הרסבמי מצום ומעשים סובים כשושנה.
 •< המנץ כך שכמו שהזהב יש לו מושת על שבמ טלל יקרו ומוט. ט אף אס ינימו אומו בפשר זמן רב לא יעלה
 עליו שום חלולה ולקטן וזה מושת גמור על סוב מזגו והרכבתו. לא כן שאר מיני מתכיות שמשקלקלין כשמונמים
 ׳כעפר אפילו זמן מועם. ק אנחט בני ישלאל העל הנאמן על זכות נפשט ובל לנבט ושאל לבקים תמיל בהי.
א זה שבהיותנו שקועים זמן לב בין העכו״ם המעיקים לט בכל עת ועלץ לא מזבתט םולמט ולא שכממ  , מ
 שם אלהיט כמאמר המשורר (תהלים מל) כל זאת כאתט ולא שכמטך ולא שקלט בבליתך וט׳ ולא חסמו
 ׳ דבר מתורתנו לא דאורייתא ולא מטה ררכק. וזהו אני היא כלו, שכמו שהייתי אז ק אט עתה לא נהשכסי
 לאיש אמר׳ ואף שאנחנו תסלים עתה כמה מצות שאינם טהנים כיניט כמו ליני קלשיס ומהלות וליט התרומה
 / והמעשר שכל אלה חסרט מתה ?הגלות. ולזה אמרו במלרש עור ולשעה קלה הרטבתי מצות ומסיט ט פעה
 שעלה לט ממ״ה הקב״ה פד שבאט אל האר! לא הלכט פסיעה אמת בלתי ציווי השם. צא ומשוב ממאמר וישיט
 וימט עד טאט לא״י היו כל מפשיט ע״י מצות ה׳ ביד מרעיה. ואף משיי? המשק ופירוקו ופמידסו הפל
 היה עיי מאמר ה׳ כמאמר הכ׳ סיס ה׳ יסעו. הרי לך שכ«$ קסיעה הימה ע״פ מאמר ה׳ והם כלם משובים
 מצות עשה כמוהסשילץ והציצית ושאר המטת. ואץ שוס חילוק בץ אלו המצות למטת קת נא אח בנך ושאר

 מטת המשונות כי כלם נקראו נימומ שאמר ונעשה רצונו. רק ששאר המצות קיימים הם ועומדים לדורות ואלו י
 המצות הם אינם רק לשעה אכל אנל המקיים אץ חילוק ביניהם. וק אט מיחלים ומקויים גם {עתידשיעשרמ
 ., המלך ים׳ עושר גדול ונהיה מטים ועושים ככל עת ובכל רגע. וכהס מכה להשיג כל ההבסחומ המיועדות

 לנו מט מביאים ואף שלא סגלט מצות ומע״ס בגלותט כאשר היה כעת צאתנו מארן מצרים. אשר לא מלט"
 כלל כמצרים מע״ט כמאמר ואת ערום ופריה מ״מ עד טאט לאח ישראל הרווחנו מטת ומע״ס רבים מאד. כמאמר

 המלרש על רכ לכם שכת כהר הזה. והוכא גס כרש״י ז״ל הלכה גלולה לכם וט׳ עיי״ש:
 למעתה לעמוד מל מאמר המדרש(ס׳ פקודי) כאלה הכעסתם אותי שאמלתי אלה אלהיר ישלאל. ובאלה נםלצימ.
 לכם שנא׳ אלה פקודי המשק. לעתיד לבא אני מתרצה באלה. שנא׳ הנה אלה מרחוק יבואו(ישעיה
 מס) עד סי אלה כעב סעושינה וט׳(שם ס). ומתמלה נכאר כאלה הכעסתם אותי והוא ע״ס מם שכבל
 ׳ כיארמ מספר הכחרי והובא גם במדרש. שמנין משא העגל לא היה כיא שבקשו ישראל נהם מנהיג אמר
 עמקום משה רע״ה. לסי שהראה להם השסן דמות משה ומפתו פורחת כאויר. וא״כ לא היה חמאם כל כן
 ;•ץל. כי השק הספה אותם כנ״ל. אמנם יש לומר מפני ב׳ דברים נשאר המסא על נששס. הא׳ כמה שהלט
 אמר דעתם לנדות מלבם מנין חדש. והוא מאמר מז״ל אמרי לבבכם זו מיטת. ט לט האומה מבמרסמסמ
 ?:קבלנו התורה במעמד הקדוש ראוי לט בחיוב לשעבד לבנו לעבודתו ית, ושלא לחדש דבר מדעתט ט אם
, אלהיט. עול שנית המט לעשות ט ק הראוי להתנהג עם העללושל משה לדעתם כפאסר  ?אשר טט ה

 ימ״ג



 >* קול שיר השרים ישדר
י שטשא אשהעל אשתו זוכר מעשה הראשונה והיו מחויבים ג״כ.להתאכל על העמד• מספר ימימ-  מז״ל. נ
. . ו מ  הראוי לכטדו. והם לאי עשו כן רק אמרו הי>$ אלה אלהיך ישראל כלו׳ שלא חסרנו כלום וככחט אז כ
, במה שאמרתם אלה אלהיך שמורה,  פתה. .וע״ז כעם עליהם הקכ״ה מאל. וזה כאלה הכעשתם אותו. כלו,

 שלא ה<ה, אצליכם שום השתטח.ולא יעלה בלכככם שום צער ויגון. על העלר הרועה והמנהיג הנכחר. והוכינ4'}
 מפם״על'תחילתם שמרעתם ומרטגם רצו כזה. ואמר וכאלה נתרציתי לכם. פי הנה זה כלל גלול וכבר העירוט,;׳
 על.זה שהעיקר שאנחנו עם ב״י מחויבי:* לעשות ככל אשר יטה ה׳ לנו מכלי. שום תוספת וגרשן מדעתנו\
 כלל. וזה היה חשאם כמעשה העגל שהלכו שובב בלרך לבם. ו^נה תקנו זאת במעשה המשכן שהועמס עליהם,;
 לעשות מלאכה,גלולה ורכה ורוכ המלאכה היה מתשבת הלכ כמאמר הכתוכ ואמלא אותו לוח אלהים לחשובי•.
 וגו׳ והמלאכה לא ליום א׳ ולא לשנים כי נמשך זמן לב עלן ששה מלשים. והכתוב'העיל עליהם שעשו אה.

 כל המלאכה כאשל צוה ה׳ אותם. לא הוסיף שום א׳ מהם לעשות לבר מלעתו. ואששר לכוון כוונת הפקרא_
, זולת שלא הוסישו ולא גרש רק שאשילו שום כוונה אחרת לא כווט כ״א,  ונציה;עשו חותה כאשר טה ה

7 ועליהם נאמר אדם ובהמה ששיע ה׳ אלו כ״א מערומים כלעת.ומשימין עצמן כבהמה/  לעשות כאשר צוה ה
 שלא להוסיף ולא לגרוע. ולדעתי זה היה ענין החשבה שאמרו במדרש שנקש משה מהם שיקחו ממנו משבון.
 לא שהבין בהז שחושדין אותו חלילה. כ״א אדרכא להיפך שמשה רצה לבדוק כמעשיהם אם היה הכל כמו

 שנצסוה מפי הלבור. בלתי תוספות וגרשן. לכן ביקש מהם בכוונה שיקש ממט משטן ומכמ זה יתולע לו.,
 ג״כ מהות כל דבר איך נעשה. והדמיון בזה לאורח שנתארח אצל בעה״ב זמן לב ובהגיע זמט לילך ללרע
 רצה, הבעה״ב לבדוק כאמתתתו אם לקח משלו כלום ואמר להאורמ בוא בדוק באמתחתך אולי שכמת ממפציף
י שלא יתבייש האורח לומר שמושל  כלום אצלי. וכוונתו היתה להיפך אולי לקח משלו כלום ורק אמר ק מ

 אוהו בגנב. כך הלה מרע״ה הסלחון כעצמו שלאליתו מקום לומר שמושל אותם. והעד הנאמן על זה שאחל'
 סיום המשכון נאמר וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר טה ה*. וזהו ולאי להגיל שבחן.

ף המעשה מעיד על המחייה תחלה שלא היה ענין המשכון רקכנ״ג לאל״כ היה אדרבא,־•  . שלא שיט. הרי ש
 ראוי להעיד על משה שנה: עמהם באשנה ולא נשאר בידו משלהם כלום. אלא האמת שלא היה המשכון כי \
 אם לעמוד על תמימותם עם ה׳ אף ידי רכים שלפו כזה,כלס שוים לסוכה לעשות הכל כמצותו. ובזה תקע״?
 ממא העגל שלא הלכו אחר דעתם ומחשכתם כלל היפך ממה שעשו כעגליכנ״ל. וזהו וכאלה נתרצית, להם*'.

 ט מלת אלה טפל על דבר אשר יאמר כי הוא זה ממש:
 ועתה נבאר. ג״כ סיום.המאמר אף לעתיד אני מתרצה כאלה. ומתחלה נכאר מה שראוי להעיר לכאורה כי מסצ
 תיקן הקב״ה כמהישהגלת אותנו ומה תוססת מצות וסע״ס נמצא בט יותר משהיה כט קודם הגלות. ומה:!'
 יעלה על הדעת שנקבל סוב בגלותנו המן הגורן או מן היקב. הן בהיותנו כארן הקדושה וירושלים עיר הצדק.!
 ובהמיק וסנהדרין אתנו ודומיהן עכ״ז קלקלנו כ״ש עתה שחשרט כל אלה ואין לנו לא מנהל ולא מחזיק כילינו^

. ונקדים י  וח״נ מאין נשיג ס&נה לנפשנו בגלות החיל הזה. איל באמת אץ לט להרהר ולתמוה על דרט ה׳
 מאמר והרוח סשכ אל האלהים (קהלת יכ) מדרש תן לו כש שנתנה לך. הרי שכל שבח האדם שיחזיר נשמסו״ל
 להקביה כמו שנתנה לו והוא ג״כ ע״ס יכלל שאין להוסיף ולא לגרוע על מעשה. המצות. וכן הכלל ישראל,/
 אינם צריכים לשבח יותר גדול כי אם שישאלו שלמים. ותמימים לפני b' ולא ילכק כיליט מאופה משעבוא!;
ם וילמדו מעשיהם (תהלים קו). ואמר שנקיים אנמנ^ י  העט״ם בהיותינו ביניהם ושלא יקויים בנו ויתכרט עי

ק מצרים א  מהשבידיט לקיים. ביד הקב״ה להעשיר אותנו עושר גדול כמצות ומע״ס. כאשר היה בעת צאתט מ
ר המדרש ולשעה קלה הרטבתי מצות ימע״מ כשושנה. והדמיון בזה למטרה. שהלט למדינת הים. ושא. מ א  מ

 בהם־ עניים ג״כ הולכים לטר נאשר ימצאו איזה שירות פרנסתם. והיה ביניהם א׳ שכעס עליו. אביו ודמס£
י שיחזור לשסב ואביו היה עשיר גדול. וילך גם זה הבן בין מברת האנשים למדינת הים לסגל:׳  מביש ריקם מ
 שם משן ושהה שם זמן רב ולא עלה ,בידו כי לא ־סיגל שם מאומה על אשר נכמרו רחמי אביו ויתעשס!
 לשלומ אחריו שלימי להביאו אל ביתו. ויהי כבא אליו השליח התחיל הבן לבטת במר נפש לאמר איילי שלאצ'
 מלתי מאומה בזמן רב שהתמהמהתי פה. ובמה אתרצה אל אדוני אני. ויען השליח ויאמר מה לך ולסגולסך/׳
 הלא לאביך. אתה שזר והוא עשיר גדול ומה הוא מבקש ממך כי אם שתשוב אליו שלם בטפך בלי מום ולא מסרמ1
 דכר ממכמתך ואין תשורה להניא לפניו יותר מזה. וזהו כאלה אני מתרצת לכם לעתיד. כלו׳ בזה יתרצה ה׳ לט וישמנד׳
ט שמה שאנחט הם אוםם־שהייט מקדם ונופל עלינו מלת אלה. כלו׳ אלה הם אותט שהיו ולא נהפך לככע?  ג
׳ אלהיך. אמרו ישראל בושים אנמט אמר,להם משם* ה ד  לרעה וזמ די לט. וזהו מאמר המדרש ע״פ ושבח ע

 למי אתם.שזרים הלא לאכיכם שכשמים כל!ם יש בן שמתבייש מאניו. כלו׳ שאמרו למשה טשים אט
 נטא ריקם לביתנו יצא סגלנו מאומה מלות הזה..והשיב צהם משה'למי אתם מחרים הלא לחכיכם שנשמיק;•
 לא עתה יטש יעקב וגו׳ עד ברשש ילדיו מעשה ידי בקרבו יקדישו שגי ו_ו׳ (ישעיה כפ) כלו׳ בהיותנו^
 בין העטים ואין מנהל ווי:,זיק בידיט ואנ:?״כ לא נגרע מאתנו מוק התורה והעטרה אץ שבמ גלול:זזה ואף של(%
 סגלט מטת ומכ״ס. בי:• מלבנ. מלך פ״ה הקב״ה להעשיר אותנו עושר גדול כמצות ומע״ט כאשר עשה עמנו בננ!תנ3

 ממצרים כנ״ל נ , ׳•

 עןד טתמ ~& JP«R יזשמו בבי במיטת, ה£׳ כ־-קיוסג גליא הואמ;ה;ם כסה שנושא;•ל %



 שיר השירים ישרי «
 ?.''"מל ג)שר ילאו שאתרפשרה״ב״א זולתו..ה:, שאם יחלה ויפול למשכבזמן רב דתרפא אןי סוכר ניטלמ
 גמה שתיכף יתהלך כפעם כפעם למשמרת משאו ועכודתו ולא ניכרי כפניו כלל שהיה מולה. ק העם הזה
 V <מם כני ישראל כשהיו בשלותם כארץ הקלושה היו משוכהים כהפלגה מעשיהם העוכים. וכשהם חולים כלוי

 %• שהם שרויים ביןהעכו״ס נגלות. אזי הפלגת שבהם היא אשר תיכף.בצאתם.מן הגלות ישוט לאיתנם ומלרגתם
 $ •ולא יוכר שהיו חולים כלל. וזהו, טינת הכתוב מי אלה כעב העופינה וכיונים אל ארובותיהם. והוא ע״פ למיון
 :׳• ,לא׳ שהכיר אצל שכנו איזה עוף.: שהוא שלו ושכינו התווכח עמו לאמר לא כי שלו הוא, ויאמר לו המכיר הנה
 זה לך האות כי הוא, ,שלי אשל מלי הוציאנו החוצה מיל ילך לכיתי מעצמו. כן אנחנו עם ביי אס שבהיותנו
ט יש׳ אשר ה ק נ ל ט כחוקים׳ קצת מהש״י ואין אנו ניכרים של מי הס עכ״ז נשכנו קשורה ו  בגלות המר מ
 בדי ישיר עול הגלות מעלינו ונצא חפשי ממנו מיל נלון אל הש״י ומעשינו יהיו רצוים כמאז בהיותנו בארן
 ;(י הקדושה. וזהו כיונים אל ארוכותיהם. וזהו אני הוא שלא נשתניתי ממעמדי. ולכן הכיכה.אני ואמר הפרם ע״!
 >» יהני הייחי חטיה בגלות ולשעה קלה הרטבתי מצותומע״ש. יזהו אות אמת על הפלגת יראתנו הסשנה״בלבכט

 אף בהיותנו מלות:
 ויי• כשושנה בין החוחים כן רעיתי וגו עד ודגלו עלי אהבה.מדרש ם׳ נשא משל לא, שהי׳ לו מרתף של
 ונעשה מומן וגו׳ על מצא מכית א, ופו' על מבית זו עלי כמלא מרתף יין. עוד שם הביאני

 כיש היין. יין בגימס׳ שבעים אלו שבעים אומות ומכלס לא אהב אלא אוחנו. לכאר זה המאמר נקלים מאמר
 המדרש פ׳ ברכה. אף מובב עמים מלמד שחבב הקב״ה את ישראל מה שלא חבב כל אומה ולשון. ולכאורה
 אין לזה המאמר הבנה כלל, ט מה רבותא היא זו מה שסבב אותנו מכל האומות הלא אמרו מזיל הר סיגי
 'למה נקרא על שם שירדה עליו שנאה לעטים. וזה סתירה גדולה למאמר הנ״ל. שנראה ממנו שגם לעטים
 יש חבה ואהבה קצת וכאן אמר שירדה להם שנאה. אבל הנראה אחר שנבין מה שמצינו לכאורה שמראשית הבריאה
 י יעל מעמד הר סיני היה בדעת המקום למבכ לאהוכ גס כל אומה ולשון וליתן •להם מלק מה מהתורה. והסברא
 הזאת מוכרמת ממאמר שירדה.שנאה לענו״ם משמע מקולס זה לא היה עליהם שנאה. ועיין במללש המשל
 לכלכה וחמור כו׳. וצם מצינו שהיה הקב״הימחזר על כל האומות שיקבלו התורה. ולכאורה יקשה וכי לא
 ידע הש״י שלא יקבלוה וא״כ מה לו לכורח זה לחזר על כל האומות. אבל הדבר מובן בע״כ לומר שפל

 \,פ5קי המקום לא היה כ״א למונתנו. גם אהבתם גס שנאתם הכל היה להישיב לנו. כמאמר המדרש בראשית". י

 גשביל ישראל שנקראו ראשית וכל עיקל תכלית הבריאה לא היה כ״א להיסיכילנו. והדמיון בזה לשל גלול שג&"
 ,לכפר. א׳ והיה שם יהודי מחזיק הכפר. וימצא היהודי הזה מן בעיני השר, ויאהבהו מאד. ויחגורר השר אצל ..

י שישתכר היהודי ע״י מעות הרבה והיה משלם לו על כל לבר  : היהודי זמן רנ פס סיס ורכב הרבה מאד מ
 ׳'־.שקנה אצלו בכסף.מלא יושר בכפלים מכדי שוויו. והיה קונה ג״כ מנכרים שבכפר ההוא סבן ומספוא לסוסיו
. הלא לא ם  י;והיה מוותר גס להם בתשלומין. וישאלהו היהודי לאמר ולמה תעשה כה למכרים להפשירם מל מ

 ״מצאו מן בעיניך.. והשיכ לו השר. דע לך שכל חפצי שאני מוותר להם בתשלומין יתירים הלא להיסיב לן.
 ט יודע אני שכל ממונים ישאר גס כן אצלך כי טדאי ישתו וישכרו אצלך כמנהג האברים. ולזה אני מכף[ ,

-שיהיה נם להס ממון הרבה והכל בשב לך כנ״ל. הנמשל הומישהקב״ה ברא את עולמו רק בשביל ישראל
 .מיל וחלק להם אהבה כראוי להם ומלק ג״כ לכל האומות מלק במצות. ונתן להם בעבור זה ג״כ מלק אהבה.
 אבל כל כוונתו היתה כדי שבעת טא יום מתן התורה ולא יקבלוה כאשר היה גלוי לפניו מתמלה. ואשר
 קבלו ככר היינו ז׳ המצוק נ״כ לא יקיימום. ואז ממילא יקבלו ישראל מלק מורמה נס מלק אהבתם. חם
 •מסף להם על האהבה שמלק להם מקדם וא״כ ישיגו. אהבה כפולה. דהיינו אהבתם הקודמת וגם האהבה הבאס
י שעי״פ  להם מכר, :עטים שלא רצו לקבל אה ההורה. וזאה הימה סונש השם שמזר עם תורהו על כל העטים מ
 . השולל מהם אהכתם ותנתן לישראל. וזה מאמר הכתוכ (דכרים לג) ה׳ מסיני כא וזרה משעיר לש וט׳. דהיימ
 ׳שהזר עם התורה על כל העכו״םולא רצו לקבלה. ועי״ז יקשה לך מה זאת. משה אלהיס וכי לא ידע משמלה
 .שלא יקילוה כנ״ל. לזיא גדולה מזה אגיד לך אף מנבב עמים כלומר גם מלק להם חלק אהבה מששת ימי בראשית.
 אגל מדע שכל זה לא היה כ״א כדי שישאר כל קדושיו בידיך.־כלומר כל האהבה והקדושה שרצה הקניה לזטה אוהם

 ־ ולקדשם ישאר הכל בידיך. וזהו מאמר המדרש מלמדשמבב הקב״ה את ישראל מה שלא מככ כל אומה ולשון. •
 ־:לומר מלק האהבה ששלל עמה מהם ונשנה לישראל. מסף על האהבה שמבב אוםם מקדם. נמצא שמבכ אותם
*גם צם גמה שלא מבב אש כל העטים. וזהו נ״כ מאמר מו״ל באטמ מביבין ישראל שנקראו בנים למ$ם. : 

 יהירה מדעת להם עד שנא׳.כנים אתם לה׳ אלהיכם. כוונתם נ״כ להורוס על מלק האהבה הטסף לישראל
/ ע  מן> העטים שלא רצו לקנל את התורה. וזהו מנה יתירה נודעת לה להייט מכה יתירה המםסת מיל. ו
 •:!ביא ראיה מהפשק שנא׳ בנים אמס. ולא נאמר אתם בניס כדי לשרות בזה מישש העטים כמו שדרשו
 ^ז״ל מהנה לעבילא לגלויי א״צ להודיע. לא ק האהבה הנוספת שאינה ענילא לגלויי מצלך לשדיעם. תהו
 ה־נה יסירה מדעת להם. יצא לט מלבליט אלא שיש לנו ב׳ משיטת. א׳ מצל שקבלנו את התורה. ובי פה
 ::׳) כצו העטים לקבלה כ״א אנמנו. והדמיון בזה לאי שהיו לו בנים הרבה ומתו רובם ולא נשתיירו לו ט
 י,ם מפס מהלכה ומלק לכל א׳ מהם מלק ונחלה בבית ובשלה מאוי איש לפי מלרגש. ומלבד זה שה

ו לתשף אוס' ביום קטע אחת בשנה אליו הביסה והיה ששה להם משסה נלול רסעלס פמהם כאהביג»> י מ ע י  ׳
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V ואס״כ גפן לכל #:ממנה גרילה. שעם א׳ שלח אמריהם ביום המוגבל שיבואו אליו כמנהגם ולא באו 
 יחל לבית אביהם ט אם אחל אחז. ףרע כשיר אכיהס הלכרסזה . וישאלוהו כניו לאמר מה יתרת ׳'
 כטאנו יחל.V אז מה ממך יהלוך בבואנו לאחלים ומה חילוק יש גזם. או השיב להם לעי בני כי אכבש
 'אליצם היא׳ בבי פנים. הא׳ כמשסמ האכ האוהכ אמ כניו. ומחמת האהכה הזאת נתתי לכם לאיש מלי
 }• הראוי צו • של ייספה אהבה בלט אליכם במה שנשאלתי עעס מהלכה. ולסיכה זו אני מאהף אחכם הביתי

 י להשתעשע ממכם וכי אמס המעס הנשאר לי «ל כנים גללתי• וזאת האהבה הב׳ איכה מורגשת אצלי כלתי
 ־׳ בטאכס כלכםימל ואני רואה שאין צי של כצעלינס. לא כן אס אני רואה אתכם צאמלים. הנמשל מבואר:
 כמדרש פ׳ בפלבר שהקב״השנה אח *שלאל בפרס ואח״כ חוזל ומונה ארע ככלל. ואין זה כי אסלהשתעבי
 גט שאפש בלעלימ וכל העכו״ם מאפס ותהו נמשט לו. והב, מספרים אלו'הס מגלב׳ האהבות שיש למ •
 הא׳ היאהראדי' למ מקבלתנו אס הקורה ולזה פונה אוחט בפלס. והב׳ היא האהבה הנוספת לט על שלל

 לצו העכו״ם לקבלם ולא נשאל לפני אדונינו ט אס אנחנו. ולזה מספר הכלל העי״ז הקכ״ז משתעשע עמט
 שאפט בלעליע ואנחט הנבחרים מכל העט״ם. כלו׳ מכל האהטת שאהב גס לפכו״ם בחמלה לא אהב את אותנו,
 הייט שניר? אנחט גם חלקם נוסף על אהבתנו כשלא ירצו לקבל החולה. וא״כ יש לט ב׳ חלקי אהבה כנ״ל.ופ״י
 מסיים ואסר ודגלו עצי אהבה . כלו׳ האהכה הנוספת אינה רככח אלא כשאנמט מקובצים יחל כמו שפי׳ רש״י
 ׳ ודגלו שא לשון קטן ר״ל קיבוצו שהוא מקק איתנו למנותני בכלל. עלי היא אהבה ט זו היא האהבל

 סנזספס ופלמיו! הנ״1 ־׳

ד מדרש. הביאני מג טמ היין. הביאני אל מלחף גלול של יין. והייט התולה שיש כה מ״מ סנים סמא ומ מ * 
 י פנים משר כמנין ודגלו. ומאהבה גלולה קבלסיו. ולגלי עלי אהבה. א״ס ודגלו אלא ולילונו. אשי׳ אכ
 קורא לאהרן הרן ולאכרהם רם. כיאור המאמר לדעתי כהקדס מאמר המכס (קהלת י) מהכמה מכטל
 סכלוס מעם. ובמללש עכלה לברים יקרים נבראו כשלם וזו אחת מהם. וראוי להעיר ע״ז אי,

 יצוייר שיהיה לשכלוח צל חשבות בשגס שיהיה מהדברים היקלים. מקרים ע״ז מאמר הרמכ״ן ז?
 גהקלמש על התולה שט׳ איך התולה נללשח גמ״ס פנים, ואמר שהחולה געצמה היא מטן ששינ
 רטא אותיוס ואס תחכלן כאשל הס עתה תמצאם ע״ל שהיא אצלנו. ולעתיל ימבלן ויצלסן ה׳ כאופנים
 וצירופים הרבה. ומכל צירוף יהיה שנים מלשות לשלה ולכן יעלו הצילומים ל ינים הלכה. והנה מלכד זה אנמט
 רואים סמישמ השרה. שכל מלה ושיבה נללשה לפנים הלכה. דהיינו לכל ענין שיחחלף בה המובן כמו שלרשו
 י מז״ל ישב שלם לפני אלהים'(ההלים סא) ישב שלמך היו״ל כשהמ כמאמרם ז״ל עשה עולמך שיה. והספסל
 ט התיכה גלרשת ככל אופןמהסטל הקריאה. של יומר מזה מצינו שלרשי ללשומ למוקוה «אול כש א״ת ויששכש
 אלא וישתבש. וכן א״ת מהונך אלא מגרונך והוא מפלאות תמים לעים כמאמר המשורר ה׳ יתן אומרהמכשרוי
 צבא רג. ולא מגעיא שטמן משמעותה לדרוש יכל עניני קריאה שהתיכה סוכלש לפגי הקורא כהוגן. אלא אפי/
 כל הטשס נלרשות ג״כ להייט כש שיקרא מי שאינו נקי ושעה באותיות הדושת ומתחלפות וקרוטת בדמיון.*
 דשתכש שיוכל לפשת מאן ללא מכים בין כ׳ לכי. וק כין ה׳ לח׳ אפשר ג״כ ליפול סשת למי שאיט מורגל
 כצורת האותיות. וכל זה נתן הקב״ה מקום לתולה להיות גם הסעיות הללו ללרשות ולא ישמשט לזרות גמורה;
 וזה יסר ממכמה סכטר סכלות מעט. כלו׳ שהשרה ניתנה גם לסי הסכל שקורא בה במעות ובחילוף הקריאה.
 שיסטל גם ששש לרש יקר. והייט לפי שסעוש הוא ג״כ סביב מאל לשני הקכ״ה אמר שיצא ממנו כתפישה-
 ובטונס הלכ. וזה א״ס ולגט אלא ודילוגו. והוא מה שאמלנו כהאהכההיא מה שמשוכ לשני כאלו למל כשו#
 והססל הזה נאמר ממיל לפני על הקב״ה שהוא מקכצ מנמה העני כמנמת הפשיל כי המשיכות כעיני ה׳ שא״
 רק אס יעבלט האלם כסי יכולש. וט גס כחן משנה קריאת השעה לפט הקכ״ה כקריאה המלקלק הגדול
 אמר שכוונש רצויה רק שאין בכמו ללקלק בקריאתו. וכ״כ היא משובה על שההורה נלרשח אף לפי סשסו
 ומזה ראיה גשרה שגם ששש רצויה וגם היא נאמרה למשה בסיני. כי כל החלושים נאמרו שס כמאמר מז״ל
 מלמל שהראה הקב״ה למשה על אשי׳ מה שמלמיל עתיל למדש. והדמיון בזה לרופא השולח סמים למולה לפיד:
 אמלס ושליע לו סלר הנהגהו בהם אשל עלן לא יהיה המולה כשח לההרפא מהם. כי אולי ישכח ולא חסל
 געצש לשמור נפשו ממאכלים וממשקים המזיקים לו ואפשרי קריכ לשיכבל עליו מליו יומר משהיה. כי אין הרופא
 • מש לתקן תיכף הקלקול. אכל אם הכופא מומחה גדול שממציא לו סמים מסונלים מאל ע״פ מלאכת הרשאות
 מד שאם יאכל אפי׳ מהדכרים המזיקים והכבלים לגופו מ״מ יהיו לו לתרופה. אז לפואש ודאי כשמה יומר׳
 אף שאין הרופא עש. אך עדיין יש לחוש ולתשמר מאד£לא יששכו הרפואות ארצה וישאר ריק מרשאש. אב*
 אם ימשוב הרופא ממשטמ מרון ברקחו מרקמח הרפואות אשר יהיה בהם סגולה נפלאה שאס רק יעמדו-
 גביש רגע וירימ בם המולה יעשו מששרם ויתרפא. אז אין לחוש אפי׳ נשפך הרשאות ובמוחה רפואש מאד;
 הנמשל הוא מה שאמרט שהתורה נדרשת בכל אופני קריאת התיבה כיודע כאשר אינט יודע והיא שוה לכל,
 :שש וככל יטליס לזטת בה הגמור ושאיננו נמיר והוא מממש גודל אהבתו עלינו. וזהו ודילוגו עלי אהבה 1'
 עוד ביאור ע״ז בהקדם מאמר רצה הקב״ה לזכות את ישראל לפיכך הרכה להם תורה ומצות עד יגדיל שרק
 ויאדיר. וראוי להבין איך שייך רבוי לדבר שאין' לו נטל• כי ההורה ארוכה פאק מדה. גס מאמר למען!
#  איט שכן. ונקדים מאמר הכתוב ט הוא חכמתכם ובינתכם לעיני העמיס (דברים ד) וביאור ר

 עם ־
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, היא מכמה וסור מלע בינה(איוכ  פם מכם מנץ מה מיפס במלה רק. מראה להבין פיפ מאמר ק יראה ס
 ־ כמ) דע ט החילוק בין צדיק'למכס. הוא שהמכס הוא דורש סוב לגפשו וכן הוא בוחר במעשה הסוב'ומואס
 • רע ט הוא מזיק לו. כמו שמרמיק עצמו ממאכלים ומשהים רעים המזיקים לגוף. אבל הצדיק שא הבוחר
 כמעשה הסוכ לאהכת ה/ וכוונתו רק לעשות נמת רוח ליוצרו. נמצא עשות המצות מיראת העונש ומאהבה
 1:'השכר הוא גדר המכס. וזהו הן• יראה ה׳ היא מכמה-וסור מרע בינה. כלו׳ עשייה המצומ ממממ יראה
 Jוהרמקה מן הרע המגיע לנששו מהמכירות היא בגדר המכמה. אמנם הצדיק עושה כל מעשיו שלא לכוונה
 עצמו. לא ע״מ לקבל פרס ולא מיראת העונש והוא מרמיק עצמו מן העברות רק ממממ בשמו מפני ה׳־ומממס
 אהבמו אומו. ואף אם יגיע לו סוב מאת ה׳ לצדקה תמשב לו. אבל הוא אינו דן אמ עצמו ראוי לשום תשל̂ו

̂גמול רק עושה מצוה ה׳. ככ״מ הפורע׳ מוט הקדום לו ממט לכוראו. והנה העכו״ם בראותם הסוב המושג  
 לנו מאת ה׳ ע״י עבודתנו ידוני אותם בגדר המכמיס. כי מעלה הצדיקים אינם יכולים להשיגו. וגם אינם
 יודעים מצשון לכמ רק מה שיראו כעיניהם. לכן בראותם שמעשיט הם מסוגלים להשיג הסוב ידוט אומנו
 למכמים ונכונים. וזהו כי היא מכמתכם וכינתכם לעינ? העמים. עד ואמרו רק עם מכס ונכק הטי הגדול
 הזה. כלו׳ העט״ם לא יאמינו ולא ישיט טדל צדקמנו כ״א יאארו אומנו כגדר ־מכמים בראותם הסוכ המושג לנו;
 מהו ג׳׳כ קמ נא אמ בנך ימידך ט׳. גמ׳ אין נא אלא לשון כקשה. כלו׳ שלא כמןרה מצוה אמר זה שאם ק היה
 יוצא מגדר נסיון. רק להורומ על אהבהו אמ הי. כי אם היה מצוה היה מוכרמ לעשות כי מי הקשה אליו וישלם.
 י לוה אצזרהקב״ה לא כטזר אני עליך ט לא יגיע לך שום מפא אף אם לא תעשה זאת רק כבקשה ממך אם
 מרצה לעשומ רצוני מאהכה עשה. וכל זה להגדיל הנסיון ולהראומ גודל אהבמו אס ה׳. גם בחנניה עיש0ל
 ועזריה נאמר במדרש ששאלו להנביא אם יכולים לברומ והשיב להם אם מכרמו מנצלו. גם בשאול נאמר במדרש
 ־ ששאל לשמואל אין ערקימ והשיכ לו אק עקרימ מנצל. וכלתה להגדיל הנסיון כי אם אין מקום לטס אין שבמ
 :• למי ששומע לקול ה׳ ממממ יראהו כי הרבה שלומים למקום. וכן הקב״ה יסד לט התורה כדי לזטמ אושמ
 ונהיה ראויס להקראבשם צדיקים. ולכן סידר לנו ההורה מניה במקום זה ומשירה במקום אמר.'דהייט יא5א
 ניתנה לנו התורה גלריה ומפורשת לכל. רק כשורה שככהב •המצות קצרוה מאד אבל הקבלה מגדלה -ומרמבס
 אומן מאד מאד. וחכמינו ז״ל ברומב שכלם ושקידה למודם ועיזנם בה גדרו גדריס ועשו סייגים הרבו וגזרו
 גזרוס ונכנסו כגדר דאורייתא כלאו דלא תסיר. וכן כל דורך כה כל אשר תגדל יראתו להטת בה בשקירם
 יכניס עצמו לחיוב יומר גדול. וכמאמר מז״ל איך לא אשא פנים לישראל שכסכתי כשרה ואכלה־ ושבעת וכרכס
 והם מממירין על עצמן פד כזית ועד כביצה. וכל זה הוא מחמת העיון והפלפול י והסברות נמצאים יוסר
 פשייביס כדקדוקי המצומ. ומממש זה ראוים אנמנו להקרא כשם צדיקים. שאנו מכניסין עצמנו בגדר החיוכ
 אף שיש מקום לנסוס ולהקטין המיוב מעליט. וזהו רצה המב׳׳ה לזטמ אש ישראל לפיכך הרבה להם מורה
 ומצוש. פי׳ שאנמט דנים במצוה המורה להחמיר עלינו ולא להקל כמאמרם בכ״מ ראוי' להממיר בשל שרה.
 גם אמרו ז״ל לקולא ולמומרא לשמרא מקשינן הרי שכיה בידם גם להקל פליז הממירו על עצמן להרבות
 המיוכ. וזהו מעיד על גודל צדקתט שאנחנו •מפילים עצמנו לגדר המיוכ. וזהו לזכות אה ישראל פי׳ שיהיו
 ־' רואים לזכות ולהקרא כשם צדיקים לפיכך הרכה להם הורה ומצויד פי׳ שרה ללמוד ממנה מיוכ המצות שנא,
 ס׳ מפן למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. מלת צדקו מוסב על ישראל כלו׳ ה׳ מסן שישראל לממן צדקו יגדיל
 השרה בעצמה ויאדירה. ולכן לא נהן לנו המורה והאצות גלוים ומשרשים באר היסב ט אם הנימ לט פק^ם

 להשך כה וללמוד לשמורולעשומ ולצדקה ממשכ לנו לדורודור:
 חוע הביאני,אל כימ היין. אמרה כנ״י הביאני הקב״ה אל מרתף גדול של יין זו המורה שיש בה מ״מ פמ0
 סמא ומ״ס שנים שהור ומאהבה גדולה קבלמיו. והן הן הדברים שאמרט שאם היו כל הדינים מטארים ולא
 היה דרך לנסוס ימין ושמאל לא הייט ראוים להקרא בשם צדיקים ולא היה ראיה עליט שאט ששים מאםגם
 אבל ממה שיש יכולת ביליט ללמוד להקל ואנמט טמטם יומר המיוב עלינו זש עדות.*אמנה מליט"שהכל

 אנו ששים •מאהבה:
 םדרש בשעה שאמד משה לישראל הקב״ה גואל אתכם אמרו לו היכן הוא אמד להס קול דודי
 הנה זה בא. סהו פדל; על ההרים אפר הקב״ה אם באתי להביט במעשיכם אין אתם
 נגאלין אלא מדלג אני על ההרים אלו האבות. ולשי להכין השאלה והתשוכה ט.מי הכלימם לשאול
 אותו היכן הוא הלא יתכן לשאול שאלה כזו לק בבוא הנושה לקמת לבר מאשר טשה בו ע״י שליח או ראוי
 לשאול'היכן הוא. כי יתכן לשפוך לפניו שימו וירצהו ויעזוב אס המשא הזה. לא כן בטא איש במלאכת אלוניו
 לגמול סובה עם רעהו מה לו אם בעליו עמו או לא. מקלים לזה מאמל המלרש על שסוק מי אנט ט אלך
 אל פרעה. אמר משה לפני הקב״ה רבש״ע הנשחת ליעקב ואמרת אנכי אעלך גם עלה ועתה אתה משלם
 *תי. ומסיים המלרש ואמר האנכי אמרתי אנכי הלא אתה אמרת אנכי ע״כ. והנה סוף המאמר הזה הוא
 קשה מאד הי הוא אך למותר. והנראה בזה כי הנה לכאורה יקשה על הקביה וכי מלילה ישנה לבורו ההוא
 אמר ולא יעשה. אבל הנראה לפי מה שיבואר במלרשיס שהיה כמו שלמשה גלול יותר משל כל הנביאים שכל
 הנביאים קבלו הדיבור מפי הקב״ה ודבר מה שהראם הגילו לט ע״י מבטא ששתם. ושא לומה לשולח משת
 לרעהו ע״י איש בריתו והוא מוציאם למסמר שלו פרם נתנם לאשר הם לו ואמ״כ טפן לו ממירה משכע אחרה.
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 בעצמו, וגס כל המעשים שעשה משה נקראו מעש• הקב״ה כמאמר הכתוב מוליך לימין משה זרוע ג/שאר
'  (Sישעיה סנ) ודרשו חז״ל שנתן הקכ״ה ימינו על ימין משה, כלו׳ שככל המעשים היה ימין ה' מוליך את 1
 משה, וא״כ לא דבר זר הוא כי אף שאמר הקניה ליעקכ אנכי אעלך הרי גאולת משה היא כעצמה גאול(
 הקכ״ה ומקיים שפיר מאמר אככ/ אמנם)עדיין אס נעיין בדבי נמצא חילוק ביניהם, כי כמו שהגאולה היד.
 בהקכ״ה ע״י משה כן המאמר אני היאלהיכם היה מפי הקב״ה ע״פ משה.וה״ה אס היה מאמר אנכי אפל
 נאמר ליעקכ ע״פ משה שפיר היה 'ראוי להיות גס ק הגאולה על ידי משה לא כן עתה שהקכ״ה בפצ

 אמר ליעקכ אנכי אעלך א״כ ראויה גם הגאולה להיות ע״י הקב״ה בעצמו לא על ידי משה, וזהו מאפו'
 •פשה האנכי אמרתי אנכי שי, בשליחושך הלא אמה כעצמך אמרת אנכי וא״כ גם הגאולה ראויה להיום מ
 ידי ע$מך וכבודך, ומבואר שכל מגמתו של משה הימה להכריח שתהיה הגאולה עיי הקב״ה בעצמו עיי
 במדרש בכמה אופנים, ועכ״ז ישאר לנו למקור ולהבין בשוב שעם למה לא מילא הקכ״ה משאלושיו של משב
 בזה ונמתיק הדבר ע״ש משל לאחד שמת במצי ימיו והנימ אמריו בן קטן וקודם מותו בא אליו א׳ מאוהביו
 . לבקרו ומצאו מיצר ודואג בנו הנשאר אחריו בלי משען ומשענה ונכמרו רחמי אוהבו על צערו והתמיל להסיג
 לעתו והבסיס שיקח לו אס הבן לגדלו ולפרנסו ככל צרכיו וללמדו תורה ולהשיאו אשה. כלל הדבר הכנף;
 לו שיתנהג עמו כמנהגו עם כניו ממש וכן עשה והיה י הבן באמנה אתו עד שהגיע תואר נישואיו אז התקשר
 ממו בשידוך הגון והתחייכ את עצמו לתת לו מוהר ומק כמו שנתן לאמד מבניו, ובהגיע עת המתונה לא רצר
 לנסוע עמו בעצמו רק שלה עמו נאמן ביתו שטשא ונותן תמיד עם ממוט וידו כידו ממש, וישלא בעיני היפוכי

 מאוד וישאלהו לאמר איה-איפא שך אשר הכפחת את אכי להתנהג עמי כעם אמד מבניך ועמה מדוע י
 הסע ממי על ממונמי כמו עם בניך. ,והשיב לו לאמר דע כי כמו שאין אתה בני ממש אלא משיב אתה י

י כמו ק אני משלח עמך נאמן ביתי איש אשר כמוני ממש כי כל עשייתו היא כעשייה/ אבל כני ממג  מנ
 יוצא ירכי מוכרמ אני בעצמי לנשוע עמו לא הדומה לי, וזהו מאמר המדרש משובש הקב״ה לישראל על ס%

 את משה היק הוא, כלו׳ אף שבאמת משה הוא כמו הקכ״ה כעצמו כענין הגאולה מ״מ יושר מוכ היה
 הקלה בעצמו היה גואלן כאשר הבטיחן ואנכי אעלך גס עלה כפיו ממש וזהו היכן הוא לזה השיכ להם'4

 הייתם ראויים כעצמיכם לגאולה הייתי גואל אתכם בעצמי כמו שהבסמתי, אבל עסה אם באתי להניס בסעשימ"
m און אשם נגאלין אלא שדומה בעיני כאלו אני גואל את אבותיכם, כי אתם תחתיהם ובמקומם א״כ די. 

 אם אני שולח עמכם ^ת משה נאמן כיתי אשר מעשיו ממין כאלו אני בעצמי ששה, וזהו אני מדלג מל ההרי6
 אלו האבות שבזכותם אשם נגאלין איל אתם עצמיכם אינכם כדאי להנאל רק שדומין אתם לאטתיכם כן הגוצי

 הוא דומה לי כנ״ל: עוד ביאור ע״ז, ע״פ $אמר המדרש ורבק׳ אוהבת את יעקב (פ׳ תולדות) כל שהישגי
 ,שומעת קולו מוספת לי אהבה סל אהבתו, דע כי יש נאהב בשר ענינים, הא׳ אהבה גמורה בלב והב׳ ממשל
 אחה מעלה המתנוססת בהנאהב, ואף אס יש בו ג״כ משרוטת אמנם המעלות עודפות עליהן, והנ״מכיגיר

 •הוא זה כי הנאהב אהבה גמורה בלתי תלויה במפלתו אזי תגדל האהבה יותר בפניו יושר משלא בפניו, לא*
 כן הנאהב מהמת איזה מעלה וגס חסרונות ושמן פסול נמצא מ אז הוא יושר נאהכ שלא כפניו כי אק מוטי
 וחסרונו נראה להסוהק, לא ק אם עין כעין יראהו אז מומו מכבה את אהבתו, כן אנחנו עם ה/ אס יי

 גאסבים אליו סממת עצמנו אז הקב״ה משיב עמנו בעצמו לא עיי שליח. לא כן אם אנמט נאהבים רק בזפי׳
 אבוהינו אבל מעשינו לא טובים המה, אז הקב״ה מטיב טממ מרמוק דהיינו ע״י שליח, תהו מרחוק ו
 נראה לי ואהבה שלם אהבהיך (ירמי׳ לא) כלו׳ הקב״ה נראה לי מרמוק עיי שליח והטעם ואהבת עו>
 אהבסין/ כלו, לא אהבה עצמך כי אם אהבש האטה אשר משלם, וזהו קול דודי הנה זה בא עיי שלימ, אמ

»  ישראל היק מא לזה מדלג אני על ההרים אס באתי להכיס כמעשיכם כלו׳ כיון שאין אתם נגאלין ל
 גזטס אטתיכם לק מוכרחת הגאולה להיות עיי שליח מרחוק, וזהו ג״כ החילוק בין אהבת רבקה ליעקב ובן
 אהבת יצחק לעש; כי אהבת רבקה ליעקב היתה גמורה מחמס שלא היה בו שמן דופי לכן כל אשר ראתה!
 עין בעין הגדילה האהבה, לא כן אהבת יצחק לעשו היתה רק מחמת שהיה סובר שיש בו דבר סוב נסתר וכאש^
 עא בימים יישיכ׳ מעשיו כמאמר מזיל על כי ציד בפיו שצד את אביו באמרי פיו ובעת ההוא ראה מעש?
 *א מוכים. לכן נאמר ויאהב בעתיד מהופך לעבר שנם אהכתו אליו נתהפבה מעתיד לעבר, כי עדיין לא 59
ppb ראוי לשיאהט רק מחמש ששאל אותו היאך מעשרין את התבן והמלח לימה שנמצא ט לכל עוכ פנימי 
 יתגלה ויצמח לאהר זמן, ולזאת גללה אהבתו שלא בפניו ימן לא ראה מעשיו המכוערים, אבל בפניו היה ממגן
 מכבה אהבתו כנ״ל: \
 *זנצניטנראו באיץ. מדרש פ׳ בא בשעה שאמר סשה לישראל הקב״ה טאל אתכם אסרו ישראל תן
 שגה אמרת לט ועריק 66 שלמו. אטד להם כבר שלמו סיד גילו הצדיקים את ראשידע
 שנאמר הנצנים נראו בארץ. עיש באריכות. לבאר זה בלי נאריך בדקדוקים נקלים מאמר המלרש &
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 ^•סב אלהים אס העם לרך המלכר(ש׳ נשלח) מכאן סמכו חכמים ואמרו אפי׳ ער שטשר6ל לא *אפל תוך
 .:שיסב . מה המללש לחוק מאול מששושו. והנלא׳ שגילו לט מזיל בדרן כלל שהגלות היסס שפרמם למ להסיר
 ׳יאומט לקכלתהסור׳ולימס לא״י. כמאמרם ז״ל ג׳מתטת סוכות ומלם לא רהט אלא מ״« «»p ואם אמס
 ;אין הדבר מוכן לט בלרך פרס מ״מ כררך כלל הוא כמו שאמרנו* והוא לומה למאמר המללש כל מעשי בראשיס
 *צריכין תיקון כמו החללל למתק. וכן המילה ג״כ פ״ר זה נישנ׳ כמכואר כמדרש. וגם זה הוא ללמתי מסמרים
 /הצריכין תיקון. והגלות היה התיקון וההכשר לקכלת התור׳, כי כלל ישראל לא הוכשרו להטוטת הללו הייט קבל׳
 התולה והכניסה לארץ על שהומחקו ונמרקו כגלות מצרים. והנה כמו שאם הזרע זרט לב כשרה א׳ לא כלם
 •׳יצמחו כאמת כזמן אחל כ״א כל א׳ לסי כחו להקדים או לאחל. וכל אשל כמו גדול יקלים צמיחתו ואשר כמו
 מעט יאחר צמיחתו. כן העם הזה האומה הישראלים נאמר עליהם הבאים ישרש יעקב יצין וסרח ישראל ומל*
 ס׳ (ישעיה כז) וככלאמחז״ל כשם שאין פלטשיהןשויס זה לזה כד איןלעתןשוה זה לזם. וא״כיצאלטמזם
 לומר שאף הקכ״ה היה משער על כלל אומםט שבטרם יומתקו כגן לכלתי ילמ ממט נלמ היו צריכת להמס
 ^נגלוש ד׳ מאוח שנה. מ״מ המשובחין שבהם כבר הומתקו ברדיו שנה ורובם היו ישרי לב להתקדש ולהסמיק
 בשטמ צרה כאלה ו;עשו מוכשרין לקבלת השרה ולהכנס לארן. וזהו שאמרה כיי ס׳ שנה אמרת לט ועדיין לא

ר הוכשרו השובים שבכם.  ׳. שלמו. כלו׳ לא הוכשרט מליץ לקבלה המובומ.השיכ להם הקכ״ה ככר שלמו כלו׳ מ
 והם הרוב.,וזהו שאמר מיד גילו הצדיקים אח ראשיהם לאמר אנמט שכשרים כבר מאוי כאלו הייט ם׳
 שנה. וזהו מצנים נראו בארן דימה את הצדיקים לניצני אביב גממי הצמיחה ומ״מ הקביה האוהב והמרבה
 .להיטיב ולקבץ נדחים והיה חפן למען צדקו שיהיה נם המועט שכשר ומתוקן לקבל סובה כמו שנא׳ עליו
 שבה׳ לכל. לכן נאמר ויסב אלהי׳ את העם כלו׳ בעטר פחותי הערך שעדיין לא הוכשרו כראוי עיכב גם אס
 הטובים וסיבבס במדבר מ׳ שנה עד שברוב הימים הוכשרו כלם. ומאמר ששבסמים אנמט מפי מביאים
 ;כמאמר(מיכה ז) כימי צאסך מארן מצרים אראט נסלאומ. שגם מאולה העמידה שסהים במהרה אם אמנם

 ככר שכשרו השכים ישרי לככ לקכל הגאולה. מ״מ יעוכט כלם בסטר השחומים והנמלשים פד שלא יגרע
 אף א׳ מישראל שלא יזכה לגאולה. ולזה רמזו לגו־רז״ל ואמר אפי׳ עני שבישראל לא יאכל עד שיסב. כי
 כלם שכסחים על הגאולה והגדולה שאט מקרן. וזהו מאמר כמדרש שסמאמר ויסב ראוי להכסימ על כלל
 «שלאל שלא יעדר א, מהם מן הגאולה העתידה שההסבה שרה עיז כמאמר המניל השסא עבדי ט׳. ואל יאמר דלה
 המם מה אנן להבסימ נששט לזטס לאלו הנממומ שלא נאמרו אלא על השנים והמשובחים. לזה אמרו מזיל לא ק
 >א יאמר מאש כי אפילו עני שבישראל כו׳.והראי׳ שא מן ויסב שהםיטב היה בשביל אוסם שלא הוכשרו עדיין שיזס
 מלם. וק בגאולה העמידה ג״כ שבסמים אנמט כזה כמאמר כימי צאסך כנ״צ. ונממיק זה ע״ס משל למשרס
 ft׳ שהיה מתחוה וחושק לעשד לשרת אצל בעה״ב א׳ שלא היה כ״כ משיר ורבים מגדולי הנגידים םשהו
 *}ישרת אצלם ולא רצה כ״א היה דופק ושוקד על דלתי אותו סבעה״ב שיקבלמ למשרה. ושאלו אוש ל>*מר
ק נמצא ט דבר סוב אשר ראיתי אני שייטב לי  עה ראימ שנמה דעתך לזה דוקא ולא לאחר. השיב להם י
 ^צלו מאד שסעם אמס שלמט אדוני אצלו לקמת דבר מעמו ונאמי ומצאמי אומו מיסב על שלמט וכל ציכ
 . עפריה ע״י וגם משרתיו ביניהם אוכלים כלם זשומיס. ובבואי אמרשי שימנו לי המשן ויאמר הבעה״בלנעמ
 ל־ון מהר אל האוצר והן לו החסן ויהי כי עמד מער מעל השלמןססקו כלם סלאטל עד טא מערומל זם
 ?קשתי עיני ויישר בעיט. והנמשל מובן מעצמו שהקב״ה משב ממשטמ לבלשי ידמ מימנו נדמ והוכרחו השבים
 יהפשקנים להסעכב במדבר עטר דלס העם וזהו מרממי השם מליט כי מא סוב לכל. וכן אט מקוץ בגאולה

 העמיד׳ לכא כיכ כנ״ל:. ,
. עתי שם ולמה עשת  0ךדש (פ׳ בשלח) על טה תצעק אלי כבר התפללו בני ושמעתי תפלתן
 הקב״ה להם כך אלא שהיה הקב״ה מתאוה לתפלתן. אמר ריביל םשל לםה״ד לס^־י
 ^זזזיה בא בדרך והיתר, בת מלכים צועקת לו בבקשה ממך הצילני סיד הרסטים שמע המלך
 *מצילה לאתי ימים בקש לישא אותה לאשה היה מתאוה שתדבר עמי ולא היתד, רוצה םח
ה גירה בה הלםטים ברי שתצעק וישמע המלך ונו, עד אמר לה השלך לכך הייתי מבקש ש ? 
 ימתאוה לשמוע קולך כך ישראל וגו׳ עד אמד הקב״ה כך הייתי מבקש לשמוע קולכם שנא׳
 ׳׳זשמיעני את קולך וגו, עד אותו הקול &בבר שמעתי במצרים • ושא פלאי. כי אלו דברים שאין
 להם שיעור שיעשה הקכ״ה כך ככל יום ולמה לא מציט זה כי אם בסעם ההוא. נם השאלה קשה מאד
-ישאל למה עשה הקב״ה כך ולא אמר ק על כל הצרות העוברות משכיות לכט שהנה כאות כד שנמסלצ
 £?ל מהו זה שאמל הקב״ה מה סצעק אלי כבל קלש ששלת ישראל שמלת כבר הוא מיותל והיה לי לומר
ס הפלש ישראל שמלת כבר שרה על זמן רמוק מתר. ולהבין זה נקלים מאמר ויאנש ביי מן העטלה פ ^ 
 W ימעל שעתם אל האלהים ק העכורה. וכלשון הזה נאמר למשה ג״כ ואס צעקשם שמעשי מפני טגשיו
 < ילעמי את מכאוביו שאין בהם זכל תשלה כלל כ״א צעקה ושועה משט ומלוב עטרה. שנראה מזה הלשק
 *לא הישה התשלה ראויה להתקבל אילולא שזכר הקב״ה משלו ואשנמו לבים ישראל. ולהבין זה נקלים מאמר
 *מדרש פ׳ הנ״ל ראה ראיתי אמר הקב״ה למשה אי אתה יודע שאני מרגיש בצעק של ישראל כשם שהם

 מרגישים וט׳. פד יונתי הממי א״ת תמתי אצא מאומסי מיש צאריטם:
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 •ודע• ט משפש -*מקש ישועה שצטך לסרוה מה הגיע אליו •ומה שאלתו מהמושיע לאמר דאה עניי והושיע0׳
 אבל אם הוא רר# צועק וגונח מממש צעלו המעיק לו ואינט מבקש ישועה לאמר הושיעני אין זה משה*

 משלה וכקשה. כ״א משמיע צערו למי שישמע. אה הצועק כזה לא יושיע כי אם מי שהוא אוהט של הצמ
 ואיש-בריתו. או מי שהצער ההוא נוגע נם לו אז צעקתו אם ישמע יושיעט אף אם לא יכקש ממנו הםשוצמן
 חהו מאמר הכהוב ויאנמו ב״י מן העטלה ויזעקו. כלו, שנאנמו וזעקו כדרך המוכה שטעק רק מממש כאב
 וצהלו. וזהו מן העטדה וע״כ ותעל שועשם אל האלהיס מן העמדה. כלו׳ אף שלא היהה כ״א מן העטוי.
 כלתי זכר בקשת ישועה כלל. וק אמר הקב״ה למשה לאמר אף שאין לצעקה זו משפע מששלל רקכמשמיע צעל
 מכיז שמעתי כי ידעתי את מכאוביו ואני ג״כ משותף כצערם ככיטל כמאמר על ראה ראיתי כנ״ל. וא״צ
 למעני אעשה זאת. והנה בעת ההוא שהיו ישראל כים לא היו צריכים אז לשוס תפלה ט הלא השם כעצמו
י להראות להם נסיו ולפרסם גטרתו. כמאמר ואכבדה כשרעה וט׳. וא״ג  צוה להם שישובו וימט על הים מ
 מה ראוי שיעשה הקב״ה להם השלמת רצונם בלתי שום תשלה. ונם מאמר מה מצעק אלי מורה על שאין מקו(
 לתפלה זו אמרי שאני •בעצמי אשלים חשצי ולמעני אעשה. וזהו הולאה מלת אלי וכמאמר הזוהר אלי לייר

 כלו׳ מה •לך לצעוק בלבל הנוגע אלי. ולזה ביאללנו המלרש שמשן ה׳ לא היה רקשיפרפולומם שמשיני'
 להשלים ההפלה שהממילו בה כמצלים שהיסה לק מן העטלה לא כמתפלל. לכן עתה ישלימו אותה בסר
 שראוי לך להייט בקשת התשועה. וזהו מה תצעק אלי כלו׳ צעקה כזו כנר שמעתי כמצרים במסרון שו«
';'i הראויה לה היינו שלא טונו לכקש ממי ישועה ולכן אם יכוונו עתה את לבם להתשלל על התשועה 
 סצמרף השונה הזאת אל הצדקה הקדומה ותושלם לפני לתפלה שלימה. וזהו השמיעני את קולך כלו׳ אוו

 הקול של מצרים שעמן עד עמה מון לממיצמי ולא היה ט כמ לבא בהיכלי כמשפס תשלה כלא טונה ומכמ
^  הכוונה של עמה לפני. הבא באזני. וזהו השמיעני שנשכוון להשמיע אמ קולך לאזני. ונמהיק הלכר ע״פ פ
pA לעני א׳ שמצא חן בעיני ממני א׳ לשה לו בכל שנה מהמולת ילו על מלטש וק נהג עמו כממילות 
 קטע בשנה. וכאשר הצסרך העני יומר מזה היה קונה אצלו בממיל. פעם א׳ מצלך העט למלבוש סר
 הגיע שער ׳הקטע לממש-ולא היה לו מעומ בממיר ובקש מהמוני שימן לו בהקפה לזמן מה. ובהגיע הזמן יי
 היה לו ג״כ לשלם וכתוך׳כך הגיע •ג״כ־מועל המתנה שנהג המטני לתת להעני אז אמר המנוני מה לי לתמי

 ממתיילי אם לא ישלם לי הקפמו ומממה זה הוכלמ העני לקבן על יל לשלם (המנוני כלי שיתן לו המתט
 כמנהגו. וכראוש בנו של המטני המעוש ששלח לו העני והוא לא ילע אמ כל זאת אשל המשה האלה תשלמ
 ההקפה המה אז אמל לאביו הנה מהלאו׳ שתתן לו בעל משסיו משבמר הסמרה ט עני הוא. ענהו אביו מ
 שלחתי לו בעל מעותיו ולא הבין בט אה לבריו ויאמר הלא עמה שלמ לך המשש ומסי נסה לו סשלה. אז ניל

 אביו לבריו. וא״ל המשה הללו הם השלום ההקפה אשר כבר לקמ אצלי ואני אשלח .לו עתה את מתנג'
 הסמירית מימים ימימה כמנהגי. וזהו נ״כ כבר שמעתי צעקתם במצרים והושעתים ונמצאתי ללא בקשוני כר־
 ולא יכולתי להסיר את אזני משמגע צעקתם על שיכקשו פני כראוי כי ילעמי אמ מכאוכיו כנ״ל. ולכן ה*
 הקב״ה מתאוה עתה שישליש תפלתם בכוונה ססצסרף אמ העצקה השקלממ אבל עמה לא היה מקום לש|ו
 הפלה לפי שהיה מוכרמ לעשות הנס למענו כמאמל ואכברה בסרעה. וזהו מה ששאל המלרש ולמה עשה הקב'
י שיצעקו ע״ז סש<  להם כך כלו׳ והלא היה מההכרח שיעשה הנס בלתי תפלתם ולמה הביאם כצרה הזאת מ
 לפי שהקב״ה מתאוח וכי׳ על אותו הקול שכבר שמעתי כמצרים כלו׳ התפלה הזאת היא באמת אינה ממוייג
 פתה רק היא תפלת תשלומין על הצעקה הקדומה שהיסה במצליםבלתי לאוייה להתקבליאז אבלהלמקהב'

 לשתתקבל. יען ידעתי את מכאוכיו כנ״לוכעת צריכין לתקן זאת התפלה ולהשלים כה טונהה הראויה כנ״£
 עוד ביאור על מאמר הראיני אמ מראיך השמיעני את קולך. כלרך שסר. ונקדים ע״ז מאמר הכשב ולצליל
 כח) ושיא ממשש בצהרים כאשר.ימשש העור כאסילה ולא מצלימ אה דרכיך. והנה ראוי לעשד על מאמו
to? ולא מצלימ ששא אך למומר. כי מאמר שיש׳ כשר כאפלה שאין יצלימ אמ דרכיו. נם סוף המאמר והייס אך 

 ולצוץ כל הימים. מה שעש במלת אך. אבל הענין הוא כך דע ט ענין הגלות אצלנו הוא על ב׳ פנים. דהייט
 אנחנו נשמור לעשות ככל לברי המור׳ ונרחיק עצמנו מן העטים הרמקה נשלה אזי בודאי יוכבד עליטצנ

 הגליות מאל להתעולל עלינו עלילות בלשע על כלה המאמר המלרש על צוה ה׳ ליעקב סביביו צריו(איל.
 א) והובא ברש״י ע״ש. אבל אם חלילה נעבור על תורתו בדברים המפרידים ביניט לבין העטים אזי טל

 יקל מעלינו כובד הגלוח. אבל אז נפחית אה נפשותינו מאד ויגדל הרע אז יותר וזהו הגר אשר בקרבך יעו.
 עליך מעלה מעלה ואתה מלל מסה מסה. כלו׳ אם תסבול עול כובל הגלות עיי הרמקחך מהם ומנישסיי
 £זי אה אף יעלו עליך למעלה עליה זו תחשב להם לילילה. כמאמר אם הגביה כנשר על משם אוריד
 (שבדי׳ א) איל אם תרצה להקל מעליך של הגלות ע״י ביסול איזה מטת השרה מוגשת לאיסור מבלי
 אזי תהיה הפליה שלהם עליה ממש וירידה שלך ירידה ממש. וזהו כפל הלשון מעלה מעלה משה מסה. חי
 והיית ממשש בצהרים על כעור באפילה. לימה אש הענין לפול שכשהולך במקום אור אזי יש לו קצת מ
 שיראוהו.אחרים ויחושו מפלס לו סהמכשולים אבל אס הולך במקום משך אזי שא משולל עזר להרחקה המכשול
 אפילו מאחלים. הנמשל כזה הוא כ״ז שישראל סובלין של הגלות ושומרים מצות השרה כראוי אז הם בל&
 העור ההולך כמקום אור כמאמר (מיכה ז) אל סשממי אויכתי לי על כי אשב בחשך ה׳ אור לי. ואט מצנ"

 • לתשועת
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  לתשועת ה׳ שיצילנו מורת הגלות ויאר לנו מאפלח השעכול ורב סוכ צפון לנו בשה״ב. אבל אם כשל מ
. הסבל וחפצים אנו להקל את עולנו ע״י בסול התורה והתערכות כין העמים אזי אנחנו כדמיון העור כאפל׳.
 י שמשולל ג״כ מישועת אחרים. וע״ז אמר ולא תצליח את דרכיך כלו׳ אף אם תבקש לך מנוח והצל׳ פורתא
 \ מיי כיכיול התורה לא לעזר ולא הועיל יהיה ט לא יקל ממך עול הגלות עי״ז. וע״ז מסיים והיית אך עשוק ורצון
x כלו׳ שתירש תרתיגיהנס. לא כן אס תסכול *סורי'הגלות ולא תחסא תהיה עשוק מלממה ומרומם מלמעלה • 
 י מהו ג״כ ביאור מאמר ומצאוהו רעות רטת וצרות (דכרים לא) על וענתה השירה הזאת לפניו לעי. כי ב•
 עניני גלות הם או רעות או צרות. דהיינו השכל כהרחקה מהעכו״ם מביא הצרות מליט מחמת נולצ
 השנאה אשר להם עלינו. והתערטת עמהם מביא ונורם הרעות וההשחתה בנפש. ט שם רע יורה על הרוג
 על קלקול הנסש. וע׳׳ז מסיים וענתה השילה הזאת לפניו לעל ר״ל על רטי רעות אשר לנפש תהיה ההור^
 לפלה כי הקלקול בנסש לא יולגש לאלם לק בישול התולה יהי לעל על הקלקול. אבל הצלות להייט עינ4
 הטף הרגיש כעצמך. ומשל כזה לכפלי הלל ימידי ונפל למולי גדול והיה הולך ודל ככל יום מכמות הגוף ומשמן
 כשלו ילזה ולא היה שם יולע ומכץ לשער עליו כמה הוכחש מגושו וגס הוא לא מצא במינה להשעלת השתתת!
 כי אם ע׳׳י לכישש סליו שהיה לטש כהם קולם ממלהו ואז היה יטל לשעל הכמשה הגוף ככמוח ע״י יתלון
 / הבגל וסרמ השלף אשר הוא עמה ממה שהיה במחילה. הנמשל בזה הוא אם רוצים אנמט לשער ולדעת
 יקלמל נששט ודלוח עלכטנגל אטמיט. טכל להכחץ ע״י מולשנו שנמנה לט מסיני וכמה לחוקים אנמנו עסה
 ממה,׳!הייט כתמלה. הלא מלאה כמה אזהרות על אהכת ה׳ ועל הקלושה. ולולא שהיו המלות האלה לאויוס
 לנפשוחיט וכמות נפשט מוכשלוה לקבלם לא היה הקכ״ה מצוה אזמט ע״ז. כמאמר חז״ל על עמל וימולל
ק ראה ויחר גויס (חבקוק ג) וזיל ראה הקכ״ה אה כל העמים ולא מצא אומה ראויה לקכל השורה  . א

 < כישראלי והנה אנמנו לואים שאין כנו כמ למלות הללו כלל ואין אט יולעים מהומם וכמה רמוקים אמ
 ׳ 'ממדרגה ז^ה מזה נלע מיעוט עלכנו ופמיתות נפשנו- בין העטים. וזהו הלאיני את מלאיך השמיעני את
 קולך. כלו׳ זה הוא מושת גלול על קלקול נפשט ורעת מראט כשאנמט ממשים כהגלות וכלתי צועקים אל ס׳
 במזקה אילכה גימט סדום טלאי נרפים אנו מן התורה וממליפין הצרות כרעות לנפשותינו. נמצא שהקול קול
 יעקכ מורה על מראה הנפש כי כהעדר הקול והצעקה הוא סימן על רפיון הגלות וקלקול הנשש והשמעת הקול

, ואנקת אסיר מורה על טכד הגלות ועיטי הגוף וזה הוא תיקון נששט מיל: , 
 :׳ססורה בלילות ד׳ בקריאה. וסימן להגיד בבוקר חסדך ואמוגתךבלילות. על משכביבליאת•
 . העומדים,בבית ה׳ בלילות. איש חרבו על ירכו מפחד בלילות. לבאר הענין בסיגנון א׳
 נקדים מאמר המדרש (פ׳ בראשיה) אם בא יצרך להשמימך דמהו בדברי תורה שנאסר ואתה תמשל בו. ומל
 ;אמר שממהו בדית שנאמר ואליך תשוקתו. מנין הממלוקת הוא כך. הראשון בא להשמיענו שיש כמ באד9
 לטף את יצרו ולעטד את טראו מיראה ואף אם ממנוסס נקרט רומ תאוה לתעטגי נטלם הזה לכל פון
 ,".ולכל מסאה עכ״ז הוא משבימ שאון התשוקה יאשר בקרט מיראת העונש. והשני השמיעט גדולה מזו שגס ימ
 • כח באדם להסך כל תאית נסשו מן הרע׳ אל השב דהייט שלא ישתוקק אל הרע כלל כ״א אל התורה ועטדת
, וכאלה הוא מפן מכל כלי ממדת הפה/ ושניהם מפסוק א׳ למדו. הראשון משרש הפסוק כששוסו ואתה  ה
 המשל ט ר״ל שתמשול ביצה״ר להטותו אל כל אשר סמשון וששטר גרם הששוקה םמפקה אוהך אל •הערכ
 * המדומה. והשני משרש המאמר ואליך תשוקתו כלו׳ שיש בכחך להפך תשוקתו של היצהיר אל רצונך דהיימ
 למפוד ולהתאות אל ההורה והמנות ולאהוב צדק ולשטא רשע ולבלתי הכס אל עמל ואון. וזהו כוונת המאמר
 י וכמי אלהיס רומ מכרה לכ נשכר ונדכה אלהיס לא תכזה (םהלים נא) שלדעתי כיון ט לב׳ העמים הנ״^
 ט רומ נשברה מורה מל בישול השאוה מכל וכל אל הרע כ״א אל המוב. ומלמ רומ שרה אל ההאוה והרצון
 כרוב. וזהו האהוב כעיני ה׳ כעולה וכקרבן. ואמר עוד לב נשבר ונדכה דהיינו שמאומו עדיין שלמה רנן
 שהוא משנר את לט שלא ישלים תאותו גם אה זה לא מנזה. וזהו.גם ק מאמר הגמרא צדיקים נמורים
 ״ יצר סוב שוססן רשעים גמורים יצר הרע שופפן. בינונים זה וזה שופפן. פירוש צדיקים גמורים הייט שאינן
 < מתאוין לרע כלל רק לתורה ומפיס המושל שלהם הוא רק היצ״ט. אבל הביטצים הם הסתאוין אל הרע רק
 שטפין אח יצרם הרע ואינן משלימין מפצו היצ״ם והיצה״ר שוססן. שגם ־שניהם מתנוססין כקרט. וזהו מאמר
 י הגמרא צדיק גמור צדיק וסוכ לו. להורות לנו מהות הצדיק הגמור היינו ששוכ לו כלו׳ שצדקתו שובה וערכה
 ;• לו לבלתי הצסרך ללהוס עם היצהיר וסתויו והוא סוכ לכ המיר כי המדרגה השניה אשר רומ המושל דהייט היצה״ר

 v שלה עליו ומשיאו הוא צריך בכל עמ לערוך מלחמה נגד היצה״ר וכל ימיו רעים ולא ידע נמת:
 ׳ ומעתה נעמוד על טעם הדבר &אמרו צדיק גמור סוב לו גם בעה״ז וצדיק שאינו גמור *־ע לו בעה״ז.
 ולכאורה יקשה מאד הלא עכ״ס הצדיק שאיט גמור משוב ושוב יומר מהרשע שאינו גשר ולמה א״כ
 f ערפ מלק הצדיק שא״ג מהרשע שא״ג שהצדיק רע לו בעהיז והרשע סוב לו. אכל לפי דכרינו נכין הדבר
 A עיש משל לעשיר א׳ שבא למקום ישיבה גדולה מילש במורים לומדי שרה בשקידה ונמן מיניו בבחור א׳

 י? שפלג בחכמה להתחמן בו עם בהו ויואל הבשר ויתרצה לקמת אמ במ העשיר לו לאשה ובדברם יחל שאל
 להעשיר להבמור להמר היש לך אב והשיב לו יש לי אב בעיר פלונית מיד שלת העשיר את מרכבתו להביא
 ע אס אביו ולדבר עפו ולראות פה בפיו על אןדות השידוך. ויהי בטאו וימאן להתחתן עם העשיר ההוא.וכשסמ1

ק  י
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ן אמ זאמ שם אמי פניו כמלמיש להעיז נגל אכיו לאמר הנקלה בעיניך התמתן מם איש מכל כזה לי מ ' 
 *זה אפלה אפ פיך ואתמתן עמו מדעתי וכן עשה וגמל הלכל וכתכו כיניק כהכי אילוסין הנהוג. וברג/מ
 האב כי לא נעשתה עצמו שכ גם הוא להסכים על הלכל. אמ״ככא אל העשיל ואמל לו הנה עתה מהלי

 •שמתן לי ג״כ איזה מתנה הגונה כמששמ הממממנים עם במור נממל מושלג שנותנים מושר ומתן לקרוב;
 >ליולליו. !השיב לו העשיר אמת הדנר אכל כל זה היה ראוי לך אם היית מסכים על הדנר מתחלה

 בן עתה שהדכר נגמר שלא כרצונך מה לי לתש לך מאומה. הנמשל הוא הצדיק הגמור שגם גופו מסכיי־
 לאהוב את השורה והמצוה. ראוי לחלק גם לגופו שוכה כעה״ז עכור הסכמתו. לא כן הצדיק שאינו גמור שגוש
, כלל רק שהנפש השכלית גברה עליו למשות כרצונה. א״כ למה ימלק הקב״ה סופו  איננו מסן כתורת ה
 להגוף בעולם הזה אחר שאינו עושה מרצונו רק כהכרח. ודע שהרמב״ם דרך אחרת לו בזה. והיינו שהצדיו
 גמור הוא העובד מאהכה שיש להקכ״ה קוכמ רומ מעטדתו לכן ממציא לו הקב״ה ג״ה קורת רומ כעה״״

 ילא כן העובד מיראה שאין העבודה הזאת שלמה ורצויה בעצם רק היא כמכוא אל עבודת האהבה. וכמו
 שהקב״ה מצפה לעבודתו הרצויה המעותדת לבוא. כן ראוי שיצפה גם הוא לתשלום שכר מוב הצפין לעוה״י'
 !הדמיון כזה לא, שהתחתן עם כתו כעלם נממד קמן שנראה כו סימני מכמה שאם יתמיד וישקוד על דלפי
 ההורה יצלימ ויעש פרי ויהיה מופלנ ופסק לו נדוניא ומוהר כאחד הנגידים אכל לא ישן לו מאומה מד אשל
# י , להתחתן עם בחור מו5לג מלא מכמה וכליל יוסי בודאי נותן הנדוניא ג״כ ה  יגדל. לא כן מי שזכהו ה
 !כשוב עמה לבאר המסורה להגיד בטקר חשדך ואמונתך בלילוס. כלו׳ מפני מה בבקרן של ישראל היהעתניי
, ככל לככו נתכרך תיכף רב ברטת מאת ה׳ ולמה עתה בגלוג  ממנו השם כססליו שכל מי שמכל את ה
j׳b,הלומה ללילה אין המוב מושג לט תיכף רק עיניט תלויות ומיתלות לשכר סוכ. וזהו אמונתך כמשמר אני 
Jti גאמן לשלם שכר. והקפ״ה משיב להם על משכבי בלילות בקשתיו ולא מצאתיו. כלו, שגם לי אץ קילת 
 בעבודתכם לסי שאינכם במדרגה הסוכה כמו אז וחוזרים אנסנו לשאול הנה כלכו את ה׳ ונו׳ על העומדיי
 בכית ה׳ כלילות. כלו׳ הלא גם עתה בגלות אנחט עובדים אותך ומודים ומברכים לך ככל עת. ע״ז משל

 הקב״ה איש מרט על יריכו מפחד כלילות כלומר שההפלה והעבודה שאתם עובדים אותי רק כחרב
 זרועכם להנצל מרע ומשמד בלילות והיא העטרה מיראת העונש ולא מאהכה ולכן אינכם ראוים ג״כ לשכל;
 מזומן בהאי ע:מא כ״א להבממה נאמנה. וכמו שאני מצפי; לעבודשכם שההיה אמ״כ מאהבה כך מוכרגיפ
 אחם לצטש לשכרעוה״ב כנ״ל: י)

 בדרש מי.זאת עגלה' מן המדבר בהמרות עשן. מי הם אלו שכל מעשיהם בא'£ עולים *באי
 ויורדים באש• אמר הקכ״ה יש-להם על כה שישמוכו סקוטית מור ולבוגה וגו׳

 אברהם יצחק ויעקב. לבאר הענין נחפשה דרכינו ונמקורה בענין השרנסה של בני אדם שהם ב׳ מיטי״
 האחד הוא שמחיה עצמו וטחן שרף לכיתו מהמסחר אשר לו כחנוהו שמוכר בה סחורוש או מאכלים ומשקין"
 ומרוימ בהם. והב׳ המה יורדי.הים באניומ לסמור אל ארן לא ידעו וממרחק יביאו לחמס. והחילוק בין;׳
 מיט הפרנסומ האלה" הוא. זה. כי הפרנשהוהממיה •אשר• לאלם בעירו רמוק הוא להתעשר פתאום משמול;
 ידו לשי שסחורהו ידוע לרוב בני ארם בשויה וערכה. ולכן איננו מרוימ ממנה כי אם מעט ממש לסאה &

 המות ממט ואינו לוק.ז כי אם שכל סלמתו. נמצא שמן הנמנע להתעשר סתאום. אמנם היא סובה מצל.:0*
 י שגם לא יענה יוסר מדאי אס קרה לו איזה הפסל ץעל סחולחו. לא כן המין הכ׳ שהם יוילי הים אגמל
 . שלזמן קרוב או יתעשרו מאל לאין הכליה או יללו סלאים על אין מקומה. א״כ בולאי ראוי לכל אדם •:'

 יהיה אז להסעשר סן יהפך הודו למשמית. וע״ז נאמר סוב פת הרבה ונו׳ (משלי יז) אבל עשיר גלול שזצ
 לו כן סמוך על שלמנו וכנו הוא נ״כ עשיר גדול. לזה הכן נאה למסוק כמו״מ גדול כזה. היימ לסמור מאקך
 מרחקים. כי אם יצליח יתעשר מאד ואף אס יאכד הוט וישאר נעור וריק מכל אשר לו ישוב אל ארן אמוזג»
 למסות כמעוז אכיו ויהיה סמוך על שלחנו כמקדם. הדמיון הוא כי הנה כני נח לא נצמוו כ״א ז׳ מצות וה%׳
 ממש כתפארת אדם לשכם כיה ולהסהפק כמועס ואם הוא רמוק מן השכר עכ״ס כסומ הוא מן ההששמ!
 אבל בישראל שקבלו מרי״ג מצות שעל ידם יוכלו להנכיה עוף ולעלות שמים שיאם כאשר כאמת נתפלו 6ף*
 '/ מרם קבלום' רק שהבמימו לקבלם כאמרם נעשה ונשמע. וכל המושתים שנעשו להם במצרים ועל הים >&•
 היה בזכות התורה שייעלו לקבלה וכן היקף ענני הכטל והכאר והמן שכלם היו סרס קבלו את התו&-
 כילופ. וכ״ש שנהעלו אמר שקכלוה וכ״ז מבואר. אבל ידוע כי ברוב מכמה רב כעס כאשר תראה ש;עש|־
 בהן משפט תרוץ על מבלות קלות מאל כמאמר ויהי העם כמתאוננים ולומיו. ונתקיים בהם וסביכיו נשערסן

 מאד. שאמרו מז״ל הקב״ה מדקדק עם סביביו כמוט השעלה והגליל הקצף עליהם כמה פעמים אשר
 נשמע כמוהו בכל עם ולשון. והנה כאשר ראו האמומ אמ גודל האף והמימה המושג לישראל על מלפסוק*
 המצות קראו תגר עליהם לאמר איך מלאה לבם לקכל עליהם מו״מ נדול כזה. וזהו שאמרו מי הס אלו שכך
 מעשיהם כאש עולים כאש ויורדים כאש. כלו׳ כשם שנקל להם לעלות מעלה ע׳׳י המצות כך ירידתם נקלך־

 ופתאומית. ומה זה היה להם לקבל עליהם המצות הרבות ההם ולהסתכן כעצמם. השיכ להם הקב״ה
 הדפו עצמכם סל ישראל ואל הסמהו על המק כי יש להם על מה שיסמוט. וסם ממש כמו בן המשיל;

 הם
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 ים ימי אנלהם יצחק ויעקכ. וכן היה נאמת כמשא העגל ומלגלים כאשל נתדלדלו מאל מימ לא כלו לגמרי
 b*4 מזרו על שלמן אביהם לחסות כצלם כמאמר יזכור לאכלהם וגו/(שמות לב). ומעתה נעמול על מאמר׳

 קז״ל שלעהיד יקבל מלך המשימ מחנוח מכל האומוהלנד מישמעאל ואדום לא יקבל. ולכאורה יקשהמאל•^
 מהי. נשתנו אלו מכל האומות. אבל לדברינו נכון הוא כי כל האומות יש להם התנצלות על אשר לא קינלו״
 אא התורה כי אין להם זכות אבות כמו ישראל ואס יעברו ברית התורה י על מי ישענו ובמה יכופר עמם
 .אבל.עשו וישמעאל אם אמנם עתה אין להם זכות אבות מחמת שאין אוחזין ממשיהם כידיהם. וכמאמר המדרש עלי
 £להי אבי אבניהם ע״ש. מ״מ היה בידם לאחוז מעשי אנותיהם בידיהם והיו זוכים גם הס בזכותם כמו ישראל.
, אומות הללו בגנותם על שמאנ1  )הו מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן(דברים לג) הרי שייחל ב
-קבל התורה יוחר מכל האומות ונתן סעם ע״ז ואמר מימינו אש דת למו. ולכן יראו שאר האומות לקבלם

 .לא יכוו בגחלהה לא כן אלו ב׳ האומות שאין להם החנצלוח הנ״ל. וזהו אף חובב עמים שלמדו רז״ל י
, הללו  £ה' שעהיל מלך המשיח לקבל לולון מכל האומות לבל מבי אלו והיינו שיהי׳ להם מיכה יתירה על כ
 £פעם כי כל קדושיו כידך. כלו׳ מאחר שזכותי אבות הקדושים אשר בארן המה גס בילך. היינו שתעשה
 ^עשיהס ולמכות כצל זטתם כמו ישראל וא״כ הם זדו כעצמם כמה שלא קכלו את התורה לצכן גדול עונםי

 . מנשוא יותר מעון כל האומות וכנ״ל :
ו רצוף אהבה מבגות ירושלים. לכאר כ״ז נקדים מאמר נ  *פריון עשה לו המלך שלכד•. עד תו

 עם זו יצרת לי תהלתי יספרו (ישעי׳ מג) ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל. וכהקדם:
 ?אמר המדרש פ׳ תרומת בשעה שאמר הקב״ה למשה אמור לישראל שיעשו לי משכן שרצוני לשכון בתוכם אמרו
 *?״ש רכש״ע למה אתה יורד לתמתוניס כבודך ושבחך שחשב בעליונים שנא׳ אשר תנה הזדך על השמים
). אמר להם הקב״ה חייכם פך חני עושה כמו שאמרתם. אלא תהלתי מלאה הארן ע״כ. וראוי  ץתהליס ח;

 ;עמול על חשוכה זו שלכאורה אין לו טעם ובפרס על קושיא עצומה כזו על שהודה להם הקב״ה וטדאי
 יא למה אותם בלי מעם. נראה שזהו הענין• עצמו הנאמר אצל מתן תורה שאמל להם משה יעל כמה מצום
-של הם שרשי התורה כמו עשרת הלברות שאין להם צורך בכס. ולכאורה יש להבין מאי סברו המלאכים
 לקהילה ברצותם שתנחן החורה להם הלא באמת רובי המצות אין להם עסק בהם כמו שלטת ואיסולי נלה

 ומצות מילה גנוב רצוח ונאוף ולומיהן:
 **כל האמת כך שהנה התורה נקראת כצי ממדה וכמו שיש כלים שנעשים לתשמיש אדם אשר כלעדיהם לא־
 יסתפק האדם כמו כלי האכילה והשתיה. ויס עוד כלים הנעשים מכסף וזהב לתפאלי* ולהשתעשע כהה
 £e נקראים כני ממדה. והנה אם יש לא׳ כלי כסף או זהב נאה ומוצלחת גם לתשמיש ש עליהם ב, קונים
 ־א׳ רוצה לקנותה לצורך תשמישו. והשני אינו צריך לתשמיש רק רוצה לקנותה מחמה יו.״ 1רכה ויוסי מלאכתה

 *ישתעשע בה כודאי מהראוי למכרה לזה שקונה אותה להשתמש בה באשר הוא מוצלז אליה יותר. וקענין•
 1יערה שהיא ג״כ צורך האדם כלעדה לא יטין המישרת את דרכנו ומנהת את'חשפי :מיותט טוס הזה לידע

 f איסור והיתר וסומאה ומהרה ודומיהם ומה צורך להמלהכיס אל כל אלה רק חי1 יושקו לקבלה מחמת
 קל פלכה והדרה כמאמר מז״ל ממדה גנוזה שאתה משתעשע בה בכל יום ומחמת זכמתה וסודותיה הצפונים'
 יה. ולזה המוכח משה עמהם לאמור לנו היא ולבנינו ראויה יותר שאנחנו לחוקים' אליה מאד רעבים גט

 ?קים להורות לנו את הלרך נלך כה ולנו היא יאתה לא אל המלאכים שאין צריכים לה ט אם להשתעשע -
 ׳P וכן הענין בטרך כרכת מהנין שהוא ג״כ כמוצרך אלינו כני ארם יותר מאל המלאכים אשר במרום שאין י
 0 שום כרכה מברכת הנהנין שאנו מברטן ככל יום מעת עמדנו בבקר על עת השכיבה ואנמט מוכרמיםי• י

 'אסל ולשתות ולכסות כשרנו. ועל כל אלה הקנו חז״ל כרכה מיוחדת וכמעס שאין רגע ביום בלא כרכה. והמסמל
v ל סידרו לט מז״ל מה שבלעדיהם לא יצא האדם י״ח הס מאה ברטת בכל יום לא סחוהר לכד׳מהמקריים ^ 

 *?ובריס עלינו שאנחנו מחוייבים ג״כ לכרך עליהם וכ״ז לס שייך אצל המלאכים כי אין בהם לא אכילה ולא
 ׳ <ה ודומיהן רק נמין מזיו השכינה. ואפשר שזהו מאמר רז״ל מביבין ישראל יומר ממ״ה שמלאכי השרת איך
 ־'לןריסשירה עד פעם א׳ בעולם וישראל אומרים שירה יעל יום. נם אמרו אין מ״ה אומרים שירה למעלה

 שיאמרו ישראל למשה. ושעם הדבר כי המלאכים מעת פנכראו עומדים הזקיס כראי מוצק לא'ישתנו ולא -
 *גנט ולא יצמאו ואם אומרים שירה הוא רק מחמת הכרתם גדולת הבורא ורוממותו לאע״צ החיוב צי אין להם-״

c ׳ . ל בעמלם ולא יקרה להם שינוי ופנע שתתמייב עליהם ההודאה כי הם שלמים מכל צד ואינם משרים שום דכר  ׳
 1 כן האדן ומלואה שהם פולים ויורדים ככל עת ואין רגע כלי פגע והצלחה חדירה. לק בכל עת ובכל רגע י

 ?ל עליט חיוב ההודאה כמאמר חז״ל על כל הנשמה תהלל יה על כל נשימה ונשימה וט׳. וזהו צמאה לך
׳ על כי סוב חסדך מחיים(תהלים סנ)כלו׳ אצל החיים נכרים הסו חסדיך באשר הם  >5ןי.כמל» לך בשלי ט
, על  ^בים גם צמאים לישועתך וחסרים מכל סוב ובכל רגע צריכים למסר ולרחמים. וזהו ג״כ אשירה לה׳ בחיי וט
&נ עליו שימי כלומר מחממ שאט צריכים למים נפש וחסרוניט נכרים המיר וכאשר נשירה לה, על המחיה שממציא ; 

על הממדמ מסלו עמט שאין להמלאכים עסק כשירה כזו. לק יערב עלי שימי כי חפלוחינו הם ממויטתי  4ן
מ ממיל כמו שצרטט הם ממידוה: ונכתיק כ״ז ע״ס משל לא׳ שהיה דר בעיר מלאה עשירים ועקר ו מ $ 

ו מהם וקבעה נעיר מלאה עניים ודלים עוסקים בדמר^ס לשרנסס עצמם איש איש במלאכתו אשל המס ס £ 
* יוןמויו י - " י  י



P ם ישורר י ר י ע ־ ה s 3 יזל 0 0 

 מושים זקבס ־ לו שם מנות מלאה ממאכנים ומשקים ודבריה הצריטס לנעלי המלאכות והי׳ שכרס בדוור
/ שם אהלו בתמלה וראה המטת מלאה מדברים הצריטםלבעצ י  גלול. לימיה בא אצלו א׳ •מבני עירו,אשר ה
 העגלות ונושאי המשאוה כמו המכלים •וכלי העצים והאבנים ויתלוצן עליו מאל לאמל מה זאת אשל במלת *י
 הסמל נכזה כזה האין לאל ידך למסמל הסטנים וכל אבני משן לאמות וגביש. ויען לו לאמכ ןע לך אש
 ט אצלכם היה לי מטת מכלי יקל ושטנים שיגיעת השגתם היא לכה מאל כי אינם מצוייה לק כאיי הים ומקומו!
 הלמוקים מאד כילוע והריומ בהם הוא מעט עשרה למאומ או המות. לא כן הםחורוה הללו שמטייה לקטסנ
 בכל מקום והליומ בהם הוא כמעט הסליים מהקלן ואין לי בהם שום סולח להשיגם כי מאליהם מוכאיס המה
 אצלי כי הבע״מ לחוקים הם למשת. וזהו ממש מאמר המדרש חייכם שאני ששה כמו שאמרתם אלא ססלתי!
 מלאה הארץ. כלו׳ איה אישוא אמצא מקום שבח ותהלה ככל עת וככל רגע כמו על הארז מתחת כי הנה יושט.
 קצרי יל המה להשיג צרכיר*ס התמיליס וככל מחשד אשר יחסר להם ישמרונניויבקשו פני להביא להם שאלתני
 ובתתי להם ממסורם ישכמוני ויהללו את שם קדשי כל נגע כל מחלה כי יהי׳ בארן יתפללו אלי כרפאי לישראנ!
 יודו אם שמי כקהל עם לאמור שגמלני כל שכ וגו, ואמם מלאכי צכאות האמצא ככם כל אלה. הן לא תרעט ולנ
 סצמאו גם כל חלי וכל מכה לא כא כגטלכם ואתם שלום אין סמן ואין פגע רע. ולכן בחרתי בשירות ותשכשס
 המגיעים לי מהם יותר מבשלכם כי לא באלה שבחכם. והנה כדמיון הנ״ל מציט ממש בגמ׳ כמאמר כאן!
 קודם ברכה כאן לאחר ברכה. נראה מדבריהם ג״כ שדימו את הקב״ה וטובותיו עליט כמטני המוכר והמשמ•
 לכל עם הארץ הצריכום לסמורסו ומלף סוטתיו הוא מקבל מאתט הברכות וההוראות ולכן אחר הכרכת שהול
 ממיר השכ הששג לט כבר שא שלנו כי כבר שלמנו מה שמגיע אליו יה׳ בעד המוכ. וזהו ג״כ מאמר המדרש
 מה אשם המהין. ראוי אני מאבב אש ישראל שאני שוכן כיניהם כמוך יריעוה עזים. והוא ג״כ כדמיון הנ״ל כי משפ;
 המטני איננו כמששס הכעה״כ. כי מששס הבעה״ב הוא לבלתי קטמ לביש רק מה שאהוב ונממד בעירו לא
 כן המטני הקונה לטרך אמרים ולהרוימ אינו בומר דוקא במה שבעיניו ימצא מן רק כמה שהוא שצרך ושצי'
 p בעיני הרבנים. וכן הקכ״ה במר ג״כ בדנרים המשונים אצל מי אדם וצוה לעשות לו מהם משכן כמאמרי
 וזאה החרומה וט׳ זהב ונחושה. ולא צוה לאשוש מאורוה עליונים הנאומים כי יק הס אינם מטייס אצל כני אדם!
 ולא ידש מהותם כלל רק צוה לעשות מהמטי והמשוב למי אדם. ולכן גם עורוש עזים ושחשים ודומיהם לא מס
 כי גם הס הכרחיים וחשובים ליושבי תבל המטאר במדרש על גם צפור מצאה בית ודרור קן לה אלו קינים
 ושלוש. כלו׳ שגם הם לא נמנש מלהיות במקדש ה׳ ט גם על ידם כא הששע לישראל. ולכן לא נמצא שנ
 לבר הצריך לעולם שלאיש׳ נכלל במשק וכיש שלמים. והוא ממש כש המנוני שמאסףלחטשומן כל הכא ביל
 המוצרך למי עמו ואף שכעיניו לא נמשט. וזהו אפריון עשה לו המלך שלמיה וגו׳ עמודיו עשה כסף עד ש5
|MU< רצוף אהכם מכטת ירושלים כלו׳ הש״י לא כמר כאלה המינים להיותם משוכים ואהוכים כעיניו רק 

 שרצוף בהם אהנה מבני אדם ובעיניהם משובים הם והוא ממש כדמיון הנ״ל:
 ודעי״שכש שהסוטס הששגומ לט מאס ה׳ הם ב׳ סוגים רהיט טשניות כש אכילה ושתיה ומלטש. ונפש*

 כמו המכמה והמדע ודומיהן. כן הכרכות והסהלוה הם ג״כ לשי הסוטמ דהייט כרטמ הנהנין הן לשוטס הטסמל י
 וברטה השורה ומצוהיההם לנפשיוש. והשלוק שכין אלו המוכות השנים הוא שכלהסוטתהטפניותהםששפעים.
 מיי המזלות וצבא השמים כמאמר (דברים ד׳) אשר מלק ה׳ אלהיך אותם לכל העמיס וגי׳ והנפשיות הם טלם:
) כי ה׳ יתן מכמה משיו דעש ושטנה. שד יש חילוק אמר שהשוטפ!  עיי הקניה בעצש כמאמר המכס(משלי ב,
 הטשניות אנמט סשוסשיס בהם עם כל המי אשר על הגי האדמה שכולם צריכין להחיות בהם אנל שטי'
 הנששיות הם שומרים רק להאומה הישראלית. תהומם זו יצרחיליתהלסי יספרו. הכוונה על השטת המיומדו?
 לט הם שטס הנסשיוס שאינם שייכים רק לט עם ה׳ ונחלש ואנחנו מהללים אוש עליהם. בזאת התהלה במל
 ה׳ וזה נאם לקדוש פאר מקדושים כלו׳ אם אמנם שאנמט^מפארים ופשכחים להקכ״ה נם פל המוטס הגופמו
 שהוא זן ומשרנס לכלזש רק מממת שסוטת הגופניות גם הם יסוד ואומן לשרה ועטרה כמאמר מז״לאנ

 אין קממ אין תורה. מ״מ השב של השה״ז שאינו מביא לשה״ב אין הקכ״ה מתשאר ט והראיה שאט רואיה!
ק שטס השה״ז יותר להרמוקים ממנו שאינם מזכירין שש כלל. והמעס כי הם כלים וסוטתימ;  שהקכ״ה ט
 כלים ונפסדים ואץלהקב״השבמבהסטאםממי שמקבל טוטמיו הנצמיים והקיימים וזהו אמרם אין סוב אצל
 שרה גס אמט אין סוב לרשעים טונתם שכל סוטת השה״ז אינם אמתיומ כלל. ומעסה נמסיק מאמר ולא אוי;
 קראת יעקב ע״ס משל. לעשיר א׳ ששה דר בבית אכסניא גדול הוא בשנים על הדרך וכל שבר ושב היי

 מתאכסן שם והיה מצוי ט כל שט מזון מאכל ומשתה ויושב שם הבעהיב איש א׳ זר לא פבני ביש שיל
 מספיק לכל שכר כל צרכו ומה שירויממהם יהי׳ לו לבלו ואין לבעה״ב מלקט והבעה״בהזה הי׳ לוי-־•"
"jfc גדולה מלאה סמורוה יקרות מפז וסרנים/והי׳ כל שכר עליו ומצאו שם כל מיני מאכל סאוה וכל אשר 
 עיניהם ויסורו שמה בכל עת. ויהי אמרי אכלם ואמרי ששמם היו קונים ג״כ משמורות הבעה״נ איש צרי
 ולכן לא לקמ שום מלק מן המשכיר את האוכל כי כל שממו לא הי׳ כי אם שיתרבה צבא האורחים מאשר ימצאו א,;
 לש ואז גם פדיון סשרותיו קירבה וכן ישרוץ לימים נמארמו שמה אנשים רקים ושמזיס והיו אוכלים ומש־
 ומשתכרים וממלחיס תאותם ולא שש לבם לקנות מאומה מסשרות הבעה״כ ושהוישס כמה ימים מל שקן בה

#  סכפה״צ. ואמר להם פט וסעו לכם ולמה תהיו עלי למשא. אמרו לו ולמה סגרשט מצל קורתך גאכל א
 מאומה



 >ץל׳ עיר השירים ישוח• . ־ מ
pifc .ם •או מימיך שחימ לא בכסף. אמל להם ומה אחם סבורין שיש לי חלק בהליומ המגיע להמשגיל  .מאומה מ
 כי אין לי שום הנאה כזה לק כל משצי שיקט האולמים גם מסחולומ ילי מבממתי. והלי אסם מסשססיםבמ
 קולשי ככיל ימים ולא קניהם ממני מאומה ומי ביקש מילכם למום מצלי לאכול לשכעה. הנמשל מנואל גמאמ*
, אלהיך על הארץ הסוכה (לכלים מ).וללשו מז״ל הסוכה זו תולה כלו, לא השפעתי  ואכלת ושבעת ובלכת את ה
 לכם סוב האלן כ״א כלי שאמל האכילה והשהיה תעסקו כתולה וכמצות. וזהו אץ להקב״ה בעולמו אלא אוצל של
 יראת שמים בלבל ושאל הסוכות מסרן הקכ״ה לכיזלות וצכא השמים וא״כ מי שמסתפק עצמו בסוכות העוה״ז
 איןלהקב״ה הניי׳ ממנו כלל. וזהו עם זו ןצרתי לי תהלתי יספלו כלו׳ עיקל יצילת האומה הישלאלית לאהי׳
 כ״א למען יספרו תהלתי המיוסדת לי ולא למזלות וצבא השמים. להיינו התפלה על הטובות הנפשיות כמו סמכמה
 והתטנה כנ״ל, והנה לא אותי קראת יעקב כי יגעת כי ישראל כלו׳ שאינכם עוסקים בתורה ומטת ועטמ

 הקודש כלל כ״א בסוטת הגופניות. וא״כ מההטיה יש לי בכם כדמיון הנ״ל:
 עוד ביאור ע״ז המאמר שהוא מגיד (ט מסלי המהום עליט בצוותו אותט על מעשה המשק. משל למלך גלול שה*
 בעיל מלאה בעלי מלאכות והיו מתמלה טלם עניים ואמ״כ נתעשלו ששל גלול איש איש ממלאכתו אשר
 המה ששים למלך. לימים המהלך המלך לשייל בעיר לאלכה וללמבה ועיניו היו משומשת על כל תהלוכותיה.
 וישא עיניו וירא ביס א׳ ישן טשן נושה לנשול נלקב ומלא בקועים. ויסל שמה וילא עט א׳ לר שמה ערוס
 ומשר כל ואשמו ובניו ימפים וקלועי מדים ומאכלו ומשתהו וכל ענינו בעניות גלול לאין ערך. וכראות המלך
 אמ כ״ז נכמלו לממיו על האיש הזה וישאלהו לאמל מלוע אתה ככה לל יותכ מכל בני עילך. והשיב לו הנה
 כל בני העיר כהעשרו ממלאכהם אשל המה עושים לאלוני המלך ומה אעשה אני ומלאכה אין בילי ע״כ נשאלתי
 בעטי מה עשה המלך צוה על עבדיו שיבטבית מצוייר בציורים אפר לא נעשה כמוש לסל הממלטש. אמרו לו
 כלום מסר לאדונינו המלרדבר מארמון מלכותך המטייר בציורים שונים ופשרי ציצים:אין ערוך להם ומה מסל
 פשותעתה לבר מדש משנמצא למלכי ארץ. השיב להם המלך דש שרצוני מסבנדילי בית •ארדם בצביון משלפ
 של עני ולמיוט ככל פנינייו. להייט שיהי׳ מצוייר מכהנים וכמון כלמות לירה ישנם.נשיה׳ לישל והללף מורך
 בה מבפנים ושואכין מקלהין לתוכה מכחון מכל צל וכאילו קולותיה ארבעתן מקב:יבלו ותולעים לומשיםעליה*
 מכל צל וכתוכה כלי כית פחותי העלך. כלל הלבר שיהי׳ הבית מצוייר כל׳זכךציול אמתי מל שידמה לעל
 לואיו כליל׳ עני ודל לכל כליו זלכל כלי תשמישו. ובשכו יצוייר כתבגיס׳לאיש עט^ושב^דואגלואשתו וכטן
 ששרים עלילומכלצלמולים נגועים במטלות׳ ופצעים קרועי-בגלים צועקים ומבקשים למס ולא ׳מסל יכל כטת
 ממשסמ לילת עני ומעשהו והנהגש מלאשימ השנה ועל אמריס השנה הכל.יהי׳ מטייל בשליפות. ויצאו כל
-בעלי המלאכה אשר למלך לשוס ע״ס העיר ולבקש להם מאשר ימצאו איזת־טמ שיסי׳־כלול כמשפט הזה לקמת
 להם ממנו מלאכת התכנית ולא מצאו כי היתה כל העיל מיוסלת מל־אלני־סווןגשמספירזאמיה וכשה בסי גדת
̂הפל כמראה אשר הראי  רש הקומה. וילכו הלוך על אשר מצאו אש העני הזה יושב בביש וילאו אותו ואמ׳כל אשר לו
 להם המלך ויקנו ממנו את הכית כהון רכ ואותו לקש למרש חכם ונגיד ומצוה להראות להם־ משסע המקדים השברי'
 . עליו ככל עת וציור כיש המשתנה מזמן לזמן מקור למום ומשם לקור רעש גם המה כשבטש על שהוקירו אס
 האיש הזה משז ללמד לאדם דעת ודרך תבונות יודיעט >חרש-מימשיסיבכ3יש -מוטס. ויגדל האיש ויתעשר מאל
 הנמשל הוא העולם ומלואו שמים ושמי השמים כלס מקכלין זיו הדר כטלו ימי בעוז•ומדוה גטרי כח ששי דכמ
 (גו׳ ונסש האדם בששל תשכ היא התכל הלזו ולצה הקלה• לזטהםוצוה־ לעשת׳ לו כנץ מהמינים אשר אין מציאותם
 כ״א למסה כין שכני ארן. כמאמר וזאת התרומה אשר הקש מאתם זהכ וכסף וט׳ אשר בערך האדם יקרים הם
 זנממדיס מאד כ״ז הוא למככ אותנו ואף שלמעלה הכסף במה •נחשב הוא. אבל לסי שמשוב היא למפה במד

 הקב״ה בהמינים הללו. וזהו אשר מקש מאתם זהב וכסף. כלו׳ בערכם נמסרים המה מאד. וזמ כדי למבכ .
 אותנו לפניו וגס בעיני המלאכים. וזהו המאמר בדרך שאלה ומשונה אפריון עשה לו המלך שלמם מלך שהשלום שצו.
 ולמה במל בדבלים הפמוהים שהם כסף וזהב אשר כמוש כאין בעיניו יומר הי׳ לו לבשר באורות העליונים לאהל
 ולמשכן. ולזה אסר לא בחר ה׳ באלה כ״א בעבור ששט רטף אהבה מכטת ילושלים. כלו׳ כלי למבב אוסמ

 עשה ק ברחמיו ומסריו כנ״ל:
 ז!וד ביאור ע״ז בהקלים מאמר הגמ׳. אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו הי׳ אוכל לכצוד שבת על אבל הלל הזקן.
 מדה אחרח היחה ט וט׳(ביצה סו) ע״ש. של נקלים מאמר המדרש פ׳ מרומה וז״ל. בשעההאמר הקב״ס ־•

 >משהעשה לי משכן השתיל משה מתמיה ואמר שלמה בנה ביס שנאמר ט ששים אמס אלט ואמר לסט הקב״ם
 עי האמנם ישב אנהיס על הארץ ומה בהמ״ק שהי׳ יותר ויותר מן המשכן שלמה אומר ק משק עאכין. .אמר

 >ו הקכ״ה לא כמו שאתה סבור אלא כ׳ קרש נצפין וכ, קרש־ כללום ואני מצמצם בשט. המאמר הזם הוא •
 משולל הבצה מה השיב לו הקב״ה על תמיהתו. והנראה לי בזה ע״ס מאמר הגמרא כל הות רמימתין עזיזא אשתים
 *•םססרא היינא יתבין. ומניא הגמ׳ ראיה ע״ז מקשטת המשק ומגודל הביהמ״ק. אשרנאמל עליו איזה ביס
 אשר הבט לי. והנה אף כי המאמר הזה רק בדרך מליצה. מ״מ: אמר העיון אששר לקרב בדלך אמת ושא כי
 0מרי שאנחנו לא נדע מציאות השי״ת ומהותו ואיה מקום כטלו לקבל ׳שכינש.. שלזה אמרו מז״ל שמקום שכינש

 ?יא אהבת ישראל ובה הדבר תלוי. כ״א תגדל אהבת ישראל תגדל ג?כ מקום השכינה. ושד כלל אמר נדע.
 ?הנה אמרו במדרש בראשית שבשעה שברא הקלה את העולם ראה מעשיהן של צדקיםוהי׳ הדין טתן לברוא.

 את
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 העולם. ועול לאה מעשיהן.של לשעים ולא הי׳ ראוי העולם להצרא מה עשה הפליג ממגד פימ ליקי'מלצ
 לשעים וכלא אה העולם. והוא כמו איש שמשלו את כתו לנעל קק ונלאה לעיניו שמא בעל שכל גלולושהו*:
 פלול לטא למעלות גלולות. וע״ז הוא סומו לעתו ומוציא עליו הוצאות הלבה ואף שיש משש בלבל אולי

 לא ישקול כלימודו ויסיר מללו הסוכ ומדרכי החכמה ויהי, א״כ כל יגיעו לריק מ״מ הוא עוסק אתה בעליניז:
 נשממה גלולה ומפזר עליו ממון הלכה ואינו מעלה על לט כיא האופן הסוכ שכדכלואס האופן הלע הלה ללש.
 יגרש מלכט ועושה א״ע כאלו ילע בבירור שיהי׳ הלכר כאשר עם לבבו. וכאלה רכוס כעסקי העולם שעושין אס נ

 הספק טלאי. וזהו מאמר משה שהי7 חושש שמא תקטן האהבה אח״כ ויוגרע מקום המשכן. והשיכ לו הקבים
 לא כמו שאתה סטר וטי. כלו׳ אם אמנם הרע הוא באפשלי מ״מ איני מעלה אותו על לבי ט הסלגסיהו
 הכעך •סט כאלו אין לנסות מדלן השוכ כלל וכאלו כרור לי שלא תקשן האהכהלהכאויהי׳ מקום שכינתי רחב
 מאל. ולא היו מחולקים לק בממשכה לכל כי הקב״ה לא משב רק הסובומשה העלה על לט אששרות שטהם:
 ׳ יוצא לט מזה שאין מקום־יותר מובמר להקב״ה כי אם אהבש ישראל. ובהצטרף אהבה פלשי אישישלאל יעשס
 ־ ממט טס לשכינה. ויהי׳ נכון מאמר מז״ל כסשומו >ד הות רמימתון עזיזא כלו׳ כמשכן היתה האהבה כמוס
 מזה. לכן הי/מקום מרווח יותר לקכל שכינתו אף שהי׳ המקו0 יסן ככמות. מ״מ הי׳ •גלול באיטת ומשיטת
 מממת טדל האהכה. לא כן מקום המקדש היתה בהישו לק נאמר'איז0 בית וגו׳. והנה ראוי הי׳ שיטה הקב״ט
, לעשות ממנו משכן. א!־ איו יטייל הלבל לילע מטן ממשכי. לםיימ  , שישן כל איש ישלאל מלק אהכתואת ה

 מרך ושיעור אהכש כל איש לזאת צוה הקב״ה שיתן כל אסל נלבה מסן גשמי וזה יהי׳ מלק אהכמו אה ה׳. וכזה י
 יזלמ הפלגת אהבשו של אמל על אהבש מכילו כ״א ישן איש לכל שאהכתו עליו כמו כסף וזהב ולומיו נמצא
 שהוא מסן עם הממן ההוא שלק אהבהו שישלו על המשן.והוא מולה שאהבה השם יוסל גללה אליו מאהבת
 המסץ לאל״כ לא הי׳ טהט. והוא הדבר אשר לברט שעיקר מקום המשק לא הי׳ כ״א אהבס ישלאל לאביהם
 שכשמיס.וכל שהיתה האהבה יותר גלולה יותר הי׳מתרמכמקום אהלו. וזהו צמטם השראת שכינה כהוכםואף
 שלנר זה לא ישיגהו השכל האטשי הלא גס עצמוהו ומהותו ית׳ אינו מושג לכל הנברא. ומעתה,אפשר לומר שמם
 שבמל הקניה הסף וזהב ומפיו לא מאהבת ה׳ את הלבלים האלה לק מממש שהם יקלים בעיני האלם ובתת
 האלם הלבל הנאהב לו נלבה לה, ממילא גם אהבתו ניהנה עמו ומלאה שהוא טסן לה׳ כטל ואהבה יותל מכל
 כלי ממלה. וזהו אסריון עשה לו המלו שלמה ולא עשהו כ״א מכסף וזהב ולצדם יקלי העלו לא מפני שהשיי
 אוהב כסף וזהב לק מממס שהבליוס אוהבים אותן. ונתתם מהם נלבה האהבה עמה תנמו כנ״ל. וזה מוט רצוף
 אהבה מבנות ילושלים. ל״לשהלבלים ההם היו טשאים אהבת ישלאל לאביהם שבשמים בכלי מהול בית ה׳. ולק

 במר ה׳ כהלכלים ההם שיעשה מהם משכן. יוצא לטמלבלינו אלה שאף לסי הנלאה צוה הקב״העל הדברים-
 הנממלים לא נחשוב שהקב״ה מסן בהם וממבב אותם כי מממס שהם נממלים לבני אלם והמקליבם לנדבה
 כאלו הקריב נפשו. ודומה לזה אפשר לומר שמה שצוה הקב״ה על אכילה ושתיה ותעטג נשבה איט מממש
 שאוהב את האוכלים בפעמים והשותים במזרקי יק רק שהקב״ה משן שןתענג האדם ביום קדשו. ולק צוה סל
 המלים האהוכים והערטם לכלל המון וממילא ימי שנכר עין שכלו למשול בתאותו פד שכל עניני העוה״ז פאסס
 ומהו נמשכ לו ואיט מקנל מהם העטג כ״א מעטלה ה׳. אז טלאי אם הוא לומל כל היום הקלוש ומוצא מרטע-
 ומפטג לנפשו מהלימוד יעלה לרימ נימומ לה׳ יותר ויותר. ואששר שזהו מאמר הנכיא (ישעי׳ נמ) אם תשיכ משבת
 רגלך עשומ מפציך טוס קדשי וקראת לשבת עונג. דהייט עשות חפציך שהם אכילה ושתי׳ וכדומה. ואז וקראת
ע על ה׳. וזהו ג״כ אכל הלל הזק ע ת  לשבת עוע אמר דהייט שהכבד לקדוש ה׳ בלימוד ההורה. וזהו אז מ
 מדה אמרם היתה ט שכל כוונתו היהה לש״ש. כלו׳ כל תענוגיו לא הי׳ כי אם כאהכת ה׳. וכזה הי׳ מענג השבת

 כנ״ל שגם זה לעונג ימשב ומקובל לשניה׳ יותר מאד־מהמהענג מהמעטג גשמי:
 עור במדרש פ׳ נשא מוט רצוף אהבה זה זכות הצדיקים והמורה. ולהבין הדבר נקדים מאמר רקמו לי מרומה ׳
 * מאת.הל אישאשרידבט לבו מקמו אש שרומהי וזאש המרומה אשר שקמו מאשם. שלכאורה הי׳ ראוי לופר
 אשר שקמו מהם גם כפל הלשון אינו מוכן; ונקלים מאמר (ש״א מ״ז) ט האלם יראה לעינים וה׳ יראה ללבב.
 והי׳ ראוי לומר ילאה במינים. והנלאה כי מעשי בני אלם הן לסוב הן ללע יש נהם ב׳ כתות. הא׳ נכ£ס לעין
 שעשה המעשה. והב׳ מובן ללב. והדמיון בזה לאיש אשר יכה את רעהו באבן או באגרוף והנה שתים רעום עשה.
 הא׳ ההכאה הנראית לעין כ5 והשנית השנאה ורוע הלכ והממה אשר תתנוסס כקרכי. וזאת השנית נעלמה

 מעיני כל מילק היא מובנת ללב שמלאי לא הכהו כלתי אף וחמה. וק אם יתן אלם לרעהו מהנה גדולה הנם;
 המעשה נראה לעין ורומ הנדיבה אשר בלב הטמן מובן ללב. וכדומה לזה בכל מעשי גני אלם. אבל הקביה•
 לא יבצר ממט לראות עם המעשס נם כמות הנפש הפנימית אשר ע״י נעשו המעשים. וזהו האדם יראהלעירס
 כלו׳ הראוי למינים דהיינו המעשה המורגש במוש הלאות ויבין בלב מה שראוי להנץ. לא ק הקב״ה יראםללבכ

 כלו׳ מה שראוי ללב דהיינו כמוש הפנימיות צם זאת יראה בעירו מיל ט לא יבצר ממט מאומה:
ו לבו שקמו אה מרוממי כלו׳ שהקב״ה יקבל נדבה הלכ הממייבת, נ  ומעתה נבין המאמר מאש כל איש אשר מ
 אש מהינה בשועל וזאשההי, שרומהו של הקב״ה ורק היא משובה בעיניו. ואמ״כ אמר על המעשה
 מראה לעין וזאש השממה אשר מקמו מאשם כלו׳ מאשר ממש ידם ורשוהם והשפל להם והוא רטשם ועשרם
) והבדילה הסר« . ובזה זכיט ג״כ להכין מאמר הכתוב (שמום ס  *אם תהי׳ התרומה והוא הזהכ והכסף וט,
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s8ק* עיר העיריס ״ ישוח • 
ה לחלק את קחשס המשק לשתי מדרימה ־ הקדש־ובץ קדש הקדשים. שלכאורה יקשה סל מה עשה ה׳ מ f j ; i 
, לעשותו כלו ק״ק. וגם מלת לכם היא בלתי מוכן כי הוא אך למותר. אמנם אמר  לממלה מזו: הקצור קצרה יד ה

ר שכל לככות דורש ה' וכל יצר ממשבות המתנדכ הוא מכין. ועיקר משיכות הנדכה לפניו ית׳ הוא. די ה כ £ L $ V 
ה א״א שיהיו כלם שוין לסובהמגישי מנמה כצדקהט ס כ כ וזריזות המתנדכ. וידומ שכהמנדכ עם ר ל ה ת ג ד ג • ^ 
, לככות ומישרים ירצה ר *מנדב בשממה ובישרת לבב ובזרחות ויש טכל טלב בעצלתים ולכו כל עמו וה ש א ־ ^ 
 .$גקק בין נדבה המשלה ובק הבלתי מעולה לבל יהערבו ע״י עושה המלאכה רק שיעשה מהמעולה מלק מיומד נכמר
. כלוי הבדל חלקי המשק p ומלכלהי מעולה המלק כפשש דהייט קדש.וזש והכדילה הפרכת לכסכין הקדש וכו, w £ 

ת מידכם הית' זאה לכם. יען לא הי׳ לככ טלכם שלם כאשר מס לככי כנ״ל. והנה אמר שנתאמת אצלן כ ר פ ה  ל
 > שונת השש, נרא׳ לפר המקו/ א״כ אס תצייר כנפשך אם העסק השהור שעסקו כל ישראל כהמשך זמן עשייה
 ••׳'ק«ןק כאשר הסליג הכתוכ כתי ויקהל וכל חכם לכ אשר נתן ה' מכמה ותטנה ומי טדאי היי נראה לפני
 $$?ז רכ שכ וזכות הצדיקים והצדקניות חכות התורה על כל מעשה ומעשה אשר פעל ועפה כל אמד כמלאכי*
\ הוכו רטף אהכה מכטס ירושלים. כלוי מלכד האמור למעלה אסריזן עשה לו עשדיו עשה כסף וטי. שד $ 
 *זאס׳היתה שם נדכה לה׳. והייט אהגה ורצון המתנדכ שגם זאת הי׳ נראה לסט הי ראיי' משייסכש הכהף
ב והוא זטת הצדיקים. וזהו ככל אשר אני מראה אותך חת מכנית המשכן ואת תכניה וטי. פלו׳ כאשר ה / ה ^ 
י תכנית המשק וכל כליו שפלה לפמזטם נפשכם ושכלכככם עתה בעשיית המשק ק תעשו לדומה  $ראהלסנ

 fc6 יגרע ג״כ מלבככסדכר מוכ וממשכה טהורה ואף מממשיכהוזהו ועשו לי מקדש ושכנתי כשכם. כלומר.

 '3$>הראוסס לפני את שכ לככם וממשנתם הפשרה כעשייה המשכן כי באלה מפצתי. וזהו מאסר המדרש מים

ם לא יוכלו לכטת את האהבה עד אבל בר עשו לי משכן של יריעות עזים וירדתי ושכנתי כשכם. כלוי עיי י מ ) 
 81«שיהם שעשו לי משכן של ירישת עזים בממשבה פשרה. וכזריזות גדול נראו זכיותיהם לפני ולק שמסי

. וכל זה לא אמצא בכם. כי אין אצלכם רק המעשה לא אהבה וכמות הגוף אשר נראו לפני כמשק שעשו ם כ & 
ס  בגי. וזהו ביאור המאמר הסר המצנפת והרס העהרה זאח לא זאת (ימזקאל לא) ע״פדכריט. והדמיון מ
 ?להלך שמלך על כמה מדינות משלות ומשוטת ועירות גדולות וצכא מיילותיו היו גטרי כמ אנשי מיל ובחורי ממד
 :>&נהגים בצדק וביושר ומתנהלים בנישסי המלך ושכולה אין בהם. ועשו לו בני המדינה מסרה זהכ גדולה ויקרה

 $פולסס ספירים ואבנים יקרות והיי מצוייר עליי כל מקומות ממשלש מדינה ומדינה כמעלתה ופםופםכמעלשו
 ?מיקר בעיני המלך מאד. לימים נתקלקלו כל מדינותיו.ונהפכו לרעה ומלאו כשק ממס ושוד ואנשים רקים
 ;מוימזים משוללים מכל שכ. מה עשה המלך כנס אס כל ראשי עמו לפניו והסיר את העשרה מעל ראשו וישברם
 לעיניהם. וישאלוהו מה מרי האף הגדול הזה. וםשיכ להם לאשר דעו כי כל שעשועי נששי בעפרה הזא•
א שקר מה ל«  >ל?1ש' כ״א מממת שראיתי עליה תכנית כל מקושת ממשלתי ומעלתם תמיד. ועסה שהציור מ

 אשתעשע כה שד ולמה תהיי לכם לממתה ולמזכרת שן בראותי שאינכם כש הציור המשקק עליה. הנמשל׳
 ישא שהמקדש המשז היי מעלה p ישראל לפני אביהם שבשמים בראותו טוטשיט מצויירים לפרו ע״י מעשי
 &משק כנ״ל. ועתה כאשר אנמט כעוניט משוללים מכל המעלות שהיי בגו מלפנים. איו לט טרך למקדש כי אדרבא
 לנו עתה למכסים מזכיר עון . וזהו הסר המצנפת והרס העשרה הכוונה על יושי המקדש שאין ט פסה
 ^צורך ואמר השמם כי זאת לא זאס. כלומר המטייר הוא הפך הציור כי הציור והוא הבהמיק שרה עלטדל
 3הכבסם וזטס מעשיהם שהי' להם כעת עשייתו מיל. ומתה כס להיפך וא״ה השממה נסהסכה לאבל ולק

 :. ־ הסר המצנפת למען לא תהיי לפר מזכיר שן. כנ״ל:
ם חתונתו וכיום שמחת לבו • ו ה שעטרה לו אפו ב י ט ע ת ציון במלך שלמה ב ט  ־צאיגה וראינה ב
. לכאר הענק נקדים ממלה מאמר מז״ל כל הטדר עצמו מן העריות נקרא קדוש. לבאר ענין קדושה ומהומה ־ י י י -

- הוא כי אנחנו לא נדע מציאותה ומהותה כלל. וא״ת שהיא באמת מצוה מופלגת ורשפה מאד שאיכ לא » ? 
 ;שיט נכללים בה כלט יחד להיומט מטוים עליה עד אמד לא נעדר כמאמר הכמוכ דכר אל כל מדת כני ישראל
 ׳:ואפרת אליהם קדושים ההיו שמטאר מזה שכלט שכשרים לקבלה . ואם היה מרן מופלג היה ראוי להסתירה
ק לימידי סגולה כשד ה' ליראיו כי הם באו בשד ה׳ לא כל העלה כלם קדושים. וא״כ מבואר שאין כה ענק ר / 
 שפלג נסתר רק שיש כמ כיד כל אדם להיומ קדוש יאמר לו מכלי יגיעה וסורמכלל. המאמר (מיכה ו) עמי
 משיחי לך ומה הלחיתיך. כלוי שלא נצשינו לכר קשה כלל. ואף אם אמנם נמצא במובמ הלבטס ושאר מחברי׳
ך ומבוא למדרגה המעולה הזאח לא במהרה קל יבוא דל הערך לעמק בחכשם ועיוטס נסלאיס ממט יפצה £ 
 .&גל רגליו לכוא לתכונת המדרגה הזאת והנסתרות לה׳ אלהיט. אבל הגנלות מצאנו בכסה מקושסבספטם
 £ויש מטא לדרך הזה לטא אליו חיש קל מהרה. והוא אמרם זיל המאור שכה מחזיר למומכ. גם אסרו במדרש
 פ׳ לא נסלאס היא ממך ולא רחוקה הוא(דברים ל) אם רשקה היא ממך היא. כליי המניעה היא ממך.
 ]הןנראה לומר ט התקרבות המקום ביה מל האדם היא רק כפי התקרבות האדם אליו ימי. וכש שנבאר שד
 'ץי״ד. וזהו ביאור אלה מועדי ה' אשר תקראו אוהם מקראי קדש אלה הם מועדי(שמות כ״ג). ונקדים לוה
 4אמר אני לדודי ועלי תשוקתו. שלדעתי הכוונה בזה שתשוקת הקניה ומשקו עליט הוא תלוי בידיט-וזהו ועלי
 |8וקש. וכל זה מבואר בספרי הרמב״ם ז״ל שהתקרבות השם אל האדם הוא כפי החקרטת האדס ובדידיס
 מליא מיצסא. והנה בימים הקדושים שאט סקוין גקתעונרות קדושה ששלגת מן כמקום עליט כמו בשבשמ

 # $ דו״מ
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, להגיע פי מכלית ערן הקדושה ואין לגו ממן ממסרות• סעל»  ויו״ס. אם אמנם כאמת לא נאט כהוד ה
-למ הוא שההבנה שאנו מכינים עצמנו להחקלש בישלה למ בימיה האלו לפר ה' היא המפוררת לנו הקלח;

 .השסלגת מלמעלה כמאמל ועלי תשוקתו. וזהו אלה שעד הי. ליל שתסעולל עליכה קלושה עילאס. הוא את!
 ,מלןראו אותם מקראי קלש אלה הם מועד. כלו׳ עיקר הקדושה בימים האלו הוא ע״י קלושסכם מלמטה שאג י
 '.קוראין. אותם מקראי קלש להטן ולהזמין עצמכם בקדושה ובמהלה. וע״י p אלה הם מומלי ג״כ שגם מלסעלו

 סהעולל הקדושה כי כדידט הכל תלוי וכמאמל הזוהל אתעלותא ללתתא הוא אתערותא דלעילא. חםו ג״צ
 מאמר המררש שאל סורנסרוסוס הרשע את ר״ע מה יום מימיה א״ל מה נכר כטכרץ. כלו, שכחינם הימים המיועד1
 מליט כמו השבתות ויו״ס לא שהש״י משנה את מלתו בהם לק שהם מסוגלים לקלש אומט ולעוררמ לאהבתו
 ולעטלתו ימ׳ איש לסי עלט ותטנת לכט ואז גם הקלושה שלממלה מתעוללת ומתוסשמעליט. וזהו מהיום
 מימים. כלו׳ מאין יטא שיטי למעלה כיוה מימים והלא לפרו ית, לא יצויר שוס שיטי ותמורה וכל העתים שווו

 פ״ז השיב לו ר״ע מהגבר מוברץ. כלו, איןהשיטיהזה באמתרקמאתט לסי שביסים האלו אנחט משמנים
 לסונה. וזהו ואם רחוקה היא ממך שהבאט לעיל. משל לפביס באספקלריא ובמראה מלוטשת. מה כל פת•
 שיתקרב אליה כן הטרה מראית בה ג״כ מתקרב. ואם יתלמק האלם מצל זםתמלמק הטלה המתעלה ג״כ
 ולפי מר6ה יתלמה ששטהה רחקו זה מזה. אבל כאמת אינו ק ט התקרטת הטרות וההרחקה זה מזה הוא
, לכד• דהייט כשיסקרב האדם אל המראה ממילא גם הצורה שכנגק תתקרב אליו וההישךגהסשו• ק כיד א  י

 תה ואם רחוקה היא מסך. פלו, בהתקרטסיך הדבר סטי. מיל:
 מצה עסה נבאר י\מל מנץ הקדושה עיפ מאמר הכתוב טחן נשמה לעם פליה ורוח להולטם בה (סעי, פב).
 דע שיש יממן לנשמת האיש הישראלי על נשמת עט״ם טתרון האור מן המשך ט מפס איש ישראלי
, עמווט, (דברים לב) ובה חקוקות  מצובה מסמס כסא כטלו יה, וממקום קדוש אצולת מליה נאמר כי מלק ה
 כל הפלוס הישלוס המביאוס אס האלם לעטלתו ית׳. והם השכל והילאה ואהבה ושאל הענפים המסתעפים מהם.
 וסם הסוכנים אש השושנה הפליונה למנר אשת נפודם סם לולה והנשמה הזאת וצאצאיה אינה נאצלת מל
, ימן מכמה משיו רעש ושטנה(משלי 5)  םאלם.שיכף כעש הולדו ט אם אמל שתכה במעשיו כמאמל כי ה
, ולסי מהלש לבט כמאמל אשל נשן לט סולת אמה  והיא נתונה כאלם לסי מהללו והילוכו בקלש ובתולת ם
 ומיי פולס נסע כסוכנו. והוא כמו נסיעה ושלש מיים שנטע והשליש בט וממנה יבא שסע הקלושה והסהלהלט.
 תהו צאינהולאינה בנות ציון במלך שלמה על כיוםמתונתו וטי. ונקלים עול מאמל הגאץפהר״י אטהבז״ל

, מגל; , רטא מה״ש וקשרו לכל א׳פישראל בי כתלים א  מל מאפל בשעה שהקלימו ישלאל נעשה לנשמע יללו ס
 נמשה וא, כעל נשמע. ואמל הלכ זיל שהוא מורה מל המלות השוטס שנימט להם והם הכמוס המשוענדין
 לנעשה והמשועבלץ לנשמע והם הילאה ואהבה שעל tv מקיים האלם העשין והל״ת הרמוזים כנעשה ומםגג
 וזהו שמטרה לו אמו כיום חתונתו לומז על אלו המלות שזכו לה? טוס חתונתם. להייט מתן תורה כמאמר

 שייל ואף שאחר שחשאוניטלו מהן המדות ההם מ״מ נשתייר בהם משם הקלושה והוא כדמיון ההולך ממקום:
ם ולעמו למזור עוד שבלי םקק לא יפנה את מקומו הראשון מבלי שישייר ט מקצס כליו. לא כן מי שעוקר  למ̂נ
 דירתו לגמרי שאז גם אמ הכל יקמ כי לא ישוב פור וכיון שאנמט מונשמים מהש״י שיחזיר לט את העשרות

 והצניף המהול להיינו המלות הישלות טלאי לא רטלוממט גם עתה לגמד כי אם נשאל שר אצלט כמ הקלושה.־.
 סססטסס בט. השלה מלבריט שאין לט לחפש אמל הקדושה ט היא נטועה ומשולשת בלכט כתוללה לק שאט/

 צריכים להזהל שלא לסמא את נפשט בסומאת המסאים. אבל כל זמן שנפשט משהלה אז •הקלושה שולה עליה
 ממילא. והדמיון כזה כש הרמיצה המלבנס הדבר מרמן וידוע לכל שאין המים לכרס בעצם וא״כ מאין יטא
 מהה הליטן אבל האמת שאץ פשלת המים לק להעפיל הלבר על שלדשוצכש הראשון אמר המרמט כהם
 מהלכלוך ואמר שר הלכלוך ממילא ישאל הרבר מלחן לק כתוללש. p משמה הקדושה בעצמה אין קן
 לסלושמה כי הוא חלק אלוה ממעל. ואין לט רק להפמר מלפנפה במטאיט. וזהו כל השרש מן העריות נקרא קרוש.
 כלו׳ אמל שנזהל פהפיטשים אזי ממילא קרוש יאמר i ט הוא כקלושש מרמם. וזהו והיימם קדושים כי קדוש אני
 ה׳. והדמיון כזה לשנים שמלים ימר ומרמיקים נלול אחל הנה ואחל הנה. אז ישאלו שניהם כשםמתרמקיםט

 כוה כן זה שמלים ההרמקה זה מזה. לא כן אם הא׳ לא ישש ממקומו ושמד על משמרש רק השני יתלמק :
 ממט אזי לא יתוארו בשם מתרמקים כי לא פעלו ההרמקה שניהם כאמד. וכן הענץ כאן כי הקדושה היא תעמול:*
ע אך אנמטמרמיקים עצמט מהקדושה ע״י השמתה וכתמי השמת.  על משמרתה בנסשותיט בכמלא מזוז מ

 ולזה אמלו ז״ל ואםלשקה היא ממך מ״ל. וזהו ג״כ כיאול הילקוט על שאתה מתשלל שימש דברי שרה בלבך:
 נקש לממיס שיצאו לברי הבלים מלבך. כלו׳ מאמר שהאהבה וישרת הלב כבר תקיעות בנששט ובכהותיט למ

 שאט צריכים ליימל כלו האהכה לשש לכזו יה׳ לא אל הכלי השה״ז כי אס יהי׳ לבט חף מפשע שרקממי;'־
 לבל לעאזי יהי׳ כלי מחזיק כלכה וממילא יכנסו ל״ס נלנכט. וזש ככל לנבך כלו׳ שלא הכנס אהכה אמרת׳
 בלככך ואז ממילא תשאל אהכת ס׳ נשקי נלכנך. כי היא נטועה בנפש האדם מיום שללו לק שהוא עקלקל

 ־חותה באהבות זלות:
 ןעפייז נבין פסוק ואהבת את ה׳ ט' על על לבבך. ילקוס והיו הרבליס למה נאמל לסי שנא׳ ואהבת את ה׳ ואיי
 אתה יודע איך לאהוב ס״ל והיו המרים האלה אשר אנכי מצוך היום על לנק־ סן אוהם הדברים על לבנן'

 והשן
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ו ע״כ. ולכאורה הענק סתום מאד. אבל 1* ט ר ^ 6שה מטר אמ ש שאמר והי, השלם וסדכק מ ך , ^ . 
 yigi יטאר על גכון ע״ס דמית אם תרצה לקמת כנד מדש ותרצה ללוכשו ולנשחו אם יהי, כמדסך אזי שכרמ
 #§ה;>הסשיס מעליך המדים אשר אתה לטש כהן וללוכשם רק על גושך ממש אז מהי, כמדסך לא ק אס הלכישנה
 *ע^העדים אשר אתה לובש כהן. זהו כוונת הילקוט לשי שנא׳ ואהבת אח ה' אי אתה יודע איך לאמנ. כלוי
׳ עד על לבבך תן אותן הדברים על לככך. ומשך  הדברים נכנסין אל לכך. ת״ל והיו הדברים האלה ט
ך צא מאמר להם וממילא יכנס כ  ^.אתה מכיר את מי שאסר והי׳ העולם. כלו׳ אך החאוות הזרוש אשר מ

 אהבת ה׳ בלבך ותהי׳ מוכשר לקכל אהכת ה׳ שלימה. וזש ג״כ ושמתם אם דברי אלה מל לבבכם כנ״ל:
ם בו • ולכאורה מהראוי לומר שנים י ל שכל פיות שנ ש ת ר ד . ס ת ו י פ ל ת י ל ט מגדל דויד צוארך ב ' 
? לו. גם מלת סיוס איט שכן שיהי׳ ראוי לסי הדרש לומר סרם לא פיות. ונראה ע״ס המדרש ע״ע ל . •  ׳

 יפעמפלה עדיך כל בשר יטאו (חהליסס׳׳ה) דק״ל גזפלהתסלותמבעי ליה. אלאמלךב״ואיט יטללששע
 >;בקשות וכוי. אבל הקב״ה בא מס״ט ומקכל כל התפלות וששה אותם פשרה לראש צדיק. והנראה לסי סשוש
 & יפסוק אחת שאלתי סאת ה׳ אותה אבקש (סהלים כז). בשנחקור מהוה השאלה וממס הבקשה מה המס.
 £אמר שגדר השאלה היא מסן השואל מה שמפרש כשסתיו. ואף אם לא יהי׳ החסן השא תכלית מטקשו רק
 V ידו ישיג מבוקשו. והבקשה היא התכלית המכוון ששג מהשאלה, *הדמיון כזה לתיטק שואל מאביו פרוסה
 יקטת לו בה מגדטת הנה השאל׳ היא הסרוס/והבקש׳ דהייט התכלית המטקהם הסגדטת ואם יסן לו אביו הפרוס׳
 ׳^מיצא שאלתו ואםמנדטת יםן לו אזי סיכףמילא בקשתו. ואם גס שניהם יתן לו אזי שלא שאלש ובקשש. חהו
 מאמר המלך לאסתר מה שאלתך וינחן לן ומס כקשתך וגו׳ כי משפש השואל דכר מאדם נכבד לקצר דברי שאלתו
 יכל מה דאפשר. דהייט שאם תגדל בקששבדרך סרט אז לא ירגה דכרים למעמסה על הנשאל רק ישאל ססמ
 ״גר כללי אשר עיי ישיג כל משט. לזה אסר מה שאלתך ומה כקשתך. כלו׳ אל תיראי למיד לי את לבך כי
 כל מסצך אמלא. ודע שכל מכקשי מפצים הם POT הזה כש המבקש עכדות עיקרטונש לישל שכר סלף
א גיכ בכלל זה. לנד א הריומ. ואף העובד ע״מ לקבל סרס ש ק המרבה בסשרה תכלית בקשתו ש  #ודש. ו
 *עובד לשמה כמאמר דהע״ה אשרי איש וט׳ בפצותיו מסן מאד ודרשו מזיל במצוסיו ולא בשכר מצוסיו שאים
 .;קש רק עטרת ה׳ אותה אבקש. כלו׳ שאלתי ובקשתי אמת היא לא שתים כי כל מפצי מא רק שבסי בביס
ה בסרק ט האמד מבקש פות  . כל ימי חיי וטי. ודע כי מנין תפלות הצדיקים אם אמנם םתחלשה מ
י  ?אמד מלטש והאמד בית לשכתו עכ״ז טונת טלם אמס שא. ושא שיהא סיפוק כידם לפשות'רצון קןנם מ
 w מטפה ולא יעכנם המחסור אשר בביתם. והייט עיי מקדש ה׳ שיבנה ביב שאז ישט איש תמס גס*
-ני ממשר כל דבר אשר כארן. ואיכ כל התפלות טונתם א׳. וזמ שומע תפלה פדיך כל בשר יטאו. כלו׳ שהפלתי
ion צ  שכר מלקט סכלית מלצהימשאלותיהן ותפלותיהן של ישראל ונמצא שכל טונםם א׳ היא. ורקפדימטאו מ
p ט ר״ל $ i שלסיום שנין בו. סי׳ כל השאלות ששואלין כסיק תכליתן לעטרת בהמ״ק בלכד שא. וזמ 
: ל י מ / ר ה מ  ?שאלו׳ מלורץ׳ הן הכליה הנקש׳ מא א׳ ושא למלאו׳ רצון^הטרא כיה מיל. והייט עיי שיבנ׳ כה״מ נ
ק ס י נ כ מ כ ״ ת א ה ו ת ו ה מקשטין ומבשמק א ל ג שבעולם כ ה ט . ב ה ל י מלבנון ב ת ח א ל ש  לדש פ׳ ב
ט ולבנים ק פלד* מטי נ ב ל י ם ת י א י ר לבנ מ ה כן אלא א ש א ע . והקב״ה ל ה פ ו ח  אותה ל
ה ״ וראוי לעמוד על הפרן איך מציאו מלס לכטן ססשופו המורה ככ״מ על ביהמיק, ל ך כ ך ועשיתי י ת ו ־ ^ 
ק ביהמ״ק. ולקרב הדבר לסם ר  יקדים סמלה מאמר המקוק נשלה מסרה ראשט וט׳ (איכה ה׳) הרומז על מ
-ץא־ המקדש עשרת. ונראה פיס מה שכתט הסוס׳ כמסכת כרטס פירוש מל ברכת טרא ששות רטמ וחסרונם
 . כל פה שברא למוות בהם. ואסרו שכל צרכי האדם נמלקק לב׳ במיטת הכרמיים ותפטגי׳ וכבר ברלמ
י ס ר  ן במקום אמר. ונזכיר פה הטרן לפנינט והוא שהחילוק כק למס ויק מא זה שהלמס אינט תעטג כיא מ
 שר ממדיו לא ימיה האדם ויין מא להיסך כי גם בלעדיו ימיה האדם אבל מא מפטג לשתיו. והחילוק הזם
ק להעמג  *א גיכ במפצים זולת מיר מאכל ט יש מהם הכרמיים לאדם ובלפדם לא יסקיים דש אשר הם ר
ה כי רוט המצות הה ממש ש  אשתעשע בהם ונקראים תכשיסק. ואלו הבחיטח השרם המה ג״כ בשרסט ^
 £ מסש והכרמיותלה כמאמר ט מא חייך שאם לא יקבל האדם מליו מלטם שמים בכל יום או יאכלגנלזס
ת מ ט ש בכל פ  זישת הרי הוא כמו שאינט מי. אמנם קצתם מהמצות הם שיוכל האדם להתקיים גם בלעדס כ
ייפים גם בלעדיהם ומימ מסה נדמים כמי פמ6 ס שאט מז ו מ פ  •%טם להמקדש ודיניהם כסו סדר קדשים ו
 •נלמם ובמים לנד. כי המקדש ומטדש היו מפעק מסשוס באטלס הקדשים ושו סמסרק אוסה בקבלם
זמ נפלה מסרס ראשינו  י;השטנה ופלייס הרגל ושא מסש כש הסכשיס לאדם שמא רק לשספת הפטג. ו
(ירש׳ ז). ודע שאמרו ׳  .^ומר. מכשימ ראשט ריל שנפדרה מאתט השממה כמאמר והשבתי פפרי יהודה וגו
ק אשר אתה רואה לך אתננה אמר אברהם אם אי אהה נותן לי א  ׳*דרש בשעה שאמר הקב״ה לאברהם ה
 ,ק אמה פל תיק אפה פקום מקדש לא נתת לי כלום. ופעה הדכר נראה לי פשוט ט עיקר תכלית איי מא
 בקוס גפטדת ה׳ כמאפר ואתם הדגמים בה׳ וטי. וכפאמר כאשר ידבק האזור אל מתני איש וטי(ירסי׳
י  4 וזה לא יטייר כיא כהיום העקלש מל מטט. כמאמר ג׳ פפפיס בשנה ילאה וט׳ ולק אברהם אביט ס
ד אמרו כמדרש למסים מו ישראל אמר השכינה וראשית הבפממו של מרעיה היתם  ?p לפקום פקדש. ש
 w נפשם בזה כמאמר ומצאתי אתכם ©תמת וט׳ מד וידעתם ט אני ה׳ שמאמר וידעתם מורה על הבסתם
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 v לאל״כ *אמר •ידעתם הוא אך למותר אם לא שהוא הוראה והכפמה על גולל ההשגה שיזכו לקבלת סג
 השכינה. וחנה לכאורה יקשה אי־ גמה שקמה לעתם של ישראל אמר ההכעחה הנהמדת הזאת ואיך נתקכל י:
 לכם להיות מומלתם ממושכה •,..,׳-רב להיינו מימות משה על ימות שלמה. ומה גם לפי המדרש שהיו לוהסיי
<  מאל אמר השכינה. ו*-יו ג״כ כשעה שאמר משה לישראל הקכ״ה גואל אסכם. אמרו לו היק הוא כ
 לעיל. ע״ש שנראה מכייז שהיו משתוקקים לגילוי שכינה וא״כ איך יוכלו להתאפק על המושנ הנכחל הזה שהו(
 ההפך הנאמר כאברהם אם אין אתה נותן לי ת״ק אמה ש׳ כנ״ל. אכל הענין הוא ע״ש משל למשדך את כנו לפתילי
 כת גדולים וסבמימ להלבישה שני עם עדנים במשך זמן רב אחר החתונה. הנה בלי ספק לא תתרצה ע״ז ולא מכמ
 לחוסה אם לא יכהל את מנותיה לתת לה מקודם. לא כן מי שנתן עיניו בבת עני זרע קדש מצבתה אשר נשאמ
 יתומה מאב ואם והיא עצולה בבית מפמל וברזל כאה נפשה ומושיע אין לה ועמל הוא ופדאה מהמאסר והוציאו
 לחפסי והשיאה לכנו על מנת שלא ילכישנה עחה לק מלי חול ואחר כמה שנים לנשואין יתקן לה בנלים ותכשימי
 לכבול ולתפארת. הנה לנעלה הזאת לא יהי׳ למשא כבל משך ההמתנה להפנת מבשמה כי מלבל הבםמה ־:
 מתנתה מרובה וגלולה ויקרה אשר הוציא ממסגר נפשה. הנמשל מוגן מאליו שאם אמנם ההבםהה שהבפיח הקב/
 לישלאל כבנין המקלש הי׳ לזמן רחוק מ״מ היו משתעשעין עתה נהגאולה עצמה אשל היתה להם נפשם ולי להל
 כזה. וזה אתי מלכנון כלה אחי מלבנון חטאי כלו׳ שהכשיח להם שיטאו עמו לכיהמ״ק כמאמר יילעתם כנ״ל
 ומלת לבנון קאי באמת על המקדש כחבריו. אבל היסה ההבשחה לזמן רחוק. וא״כ יקשה לך איך נתרצו כשחלי
 ממושכה כזו ואיך לא כלו עיניהם מייחל בדבר שנפשם חשקה מאד ולמה לא בקשו שני ה׳ שיבנה להם תייי
 את בית הבהילה. ולזה אמל המללש אתי מלבטן משיש ולבנים לכן הי׳ לי להם כמה שנששס היתה להם לשל;
 וע״ז סייס ואמר תשורי מראש אמנה כלו׳ מאהל שיצאו מעיס ולבנים. לכן אף שלא הי׳ תוחלתם לק על אממ
 ולא ק5וכ מ״מ נכנסו לחוסה על ההבסמוה שהבסיח להם כי הגאולה כעצמה היתה ליים. וזהו מאסר הכתו!
 ושדויי ה׳ ישוכון וכאו ציון כרנה ושמחת עולם על לאשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה. כלי׳ השמת

 אשר מעולם דהיינו המובסמה להם מעולם והוא גילוי השכינה. ולכן ששון ושממה ישיט אף שנסו יגון ואנחש,
 כלו׳ אף שככר יתייאש לבם מן השעטד והיגון מ״מ מהי׳ שמחתם שלימה לא כמו במצרים שלא הי׳ נה^ןמין;

 רק מצד שססק מהם השעבוד ונעשים מששים מיגונס:
 לבבתני אחותי כלה לבבתני באחת סעיגיך.גטרא (שבתכ״ג)בתחלהבאחר^מעינדולנשתעעי
 בבי עיניך. המאמר הזה צריך כיאור כי מעיין סתום ומחום הוא. מקלים מאמל המלרש ע״ש המד
 הזה לכם. הה״ל אשרי הגוי אשר ה׳ אלהיומחמלת בריאת העולם קבע ט ר״מ וכשבהר ביעקנ ימיו קבעי
 ריח של גאולה ופו/ נראה מזה המאמר שמתחלס הבריא׳ אנחנו בלמיון קרובים אל ה׳ אלהינו כמאמל המשוד
 לבני ישראל עם קרובו. והנה במתן תורה בחר ה׳ בנו להיות לו לעם נחלה כדמיון אירוסין וקידושץ כילוע
 וא״כ אתר מ״ת אנחנו מתוארים כפם אחותי וכל׳. והנה כסי הנראה היתה אהבתנו מהי קולס מ״ת עזה יוסנ
 מלאחר מ״א כמאמר הכתוב כי נער ישראל ואוהבו(הושע יא). וכמאמל חז״ל בארטהו לעיל כל הוינא ינוי'
 לגברי יכו/ ולכאורה מהראוי שתגדל אהבתנו לאחר מ״ת יוהד מאחר שנעשינו קרובים אליו יותר כשר
 וקידושין. אבל נבין הדבר ע״ס מאמר המדרש פרשת ויקרא שמספר ושלך שם מעשי האטת שקיימו כל השר

 עד שלא נצסוו ומסיים לפיכך אהבם הקב״ה אהבה שלימה. עליהם אמר דוד אשרי תמימי דרך וגו׳. וראו
 לעמוד בזה למה דוקא עליהם אמר זה ולא על כל הצדיקים. ונמתיק הענין ע״ס משל. ונבין בזה ג״כ מא©
 מזיל נקוד על לולי עד אבל איני יודע אם יש לי מלק בהם אם לאו(ברטת דף ד) שנראה מזה המאמר שה
 דהע״ה מתיירא ודואג תמיד שמא לא יצא י״מ בעטדת ׳:שיי ובאמת מקובל אצלנו שדוד עלה במעשיו מאד ע
 שזכה להעשות מרככה לשכינה דוגמת האטת הקדושים ולמה לא מציט דאגה כזאת אצל האבות. אבל העני
 הוא כך. משל לב׳ קרובים אהובי לכ אשר אם יגיש האחד לרעהו מנחה מתת ידו טדאי יקבלה ברצון ווי

 ימפש אמר שום חסרון כי ממנת חנם היא. אולם אם יממתנו הקרובים האלו כיניהם והתחייט כל א׳ מתנו(
 להזוג אזי בודאי ידקדקו זה על זה בעת נתינת המתטת שיהיו כשלימות בלי שום מסרון ואם המצא ימצא אי.

 פגם וחסרון בא׳ מהמתטס יצממ ריב, ביניהם. והמטס בזה שא פשוט כי מי שאיט ממוייב בדבר אז הנת&
 ההא מה תקובל ותערב לפני המקובל כי גס בהעדר הנתינה אין רע. ע״כ אין כאן מקום לדקדק על ערי
 הממנה וכמותה כי גם מיעוטה חסד ונדבה ממשב מפני שאינו מחוייב כדכר. לא כן אחר שהתחתנו והנתי.
 טפלת עליהם במיוב לכן גם העדר השלישש שבמתנה לרעה תחשב לשי שלא יצא ידי חובתו כשלישת. ול
 המנץ כאן שהאבות שקייש כל השרה שרם נצסוו עליה קרו מאד בעיני הי. ועטדתס היתה רצוי׳ וערי
 מליו ית׳מאד אחרי שהיתה כמסד מנם. לא ק דהעיה שכבר הי׳ ששבע ועומד על כל המטת מסיני לס ל
 המיר מתיירא ודואג שמא לא יצא י״ה. וזה שאמרו ועליהם אמר דוד אשרי תמימי דרך כלוי נתן טעם נשב
 על יראתו תמיד יותר מן האטת אף שלא הי׳ טפל מהם במעשיו. ואמר אשרי תמימי דרך ההולכים בשרת ה׳. סל
 מהמר שכל מעשי האטת לא הי׳ מצד מיוכ כיא מצד נדבה כש העושה דבר לתוש בלי כוונה ובלתי מצווה לקי

 קרובים ורחוקים מהפסד. כי אף אם לא היו ששים המטת לא היו אשמיה יען עדן לא כצמוד. וזה ביאור
 לא פעלו שלה בדרכיו הלט. כלו׳ אף שלא היו שעלי שלה כהעדר עשיית המצות. אעפ״כ כדרכיו הלט וקיר
 המצות מדעתם. לק אשריהם אשרי חלקם ט הם קרובים לשכר ןרשקים ?ןהפסד כנ״ל. וזהו ג״כ וערבה לה׳ פגם

 יהגלס
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י נ). כלו׳ יהי רצון פחערג מנחחט עליו ית׳ צעטדת האנוש כ א ל מ ) f t ת ו י נ ו מ ד  ם!!040 כיגמ עולם וכחנים ק
-למעולס שהיתה ננדכה וחסד כנ״ל. והנה זאת היתה נתלת האטת לאושרם אנל לא נאלה שבמס אמר שככר
 כברית אחו ית׳ לקיים מצותיו ואשמים אנחנו על העדרם כימי הפר כריתה׳ ונמלט. לק אם לא תהי׳
 ^ודתט כתכלית השלמות נמה נחשכ הוא. וזהו המשך הפסוקי׳ אתה צוית וט׳. כלו׳ מאחר שאנחנו מצווים ועומדים

 jgT3 המצותלכך אחלי יטמ וגו׳ עד אז לא אבוש וגו׳ כלו׳ כקשתישמיד שיכונו דרכי ותעזרני לקיים מצותיך.
 הלוואי שלא אטש. ואמר השעם בהכישי ונו׳. כלו׳ כראותי כי •ימנה מצומך מאד ואנכי מצווה ומושבע
 4ליהם מ״כ יראתי סן שניתי ולא יצאתי י״מ. וזה לא אותי קראה יעקכ מדרש הלואי לא הכרחיך. כלו׳ כי אז
 £יתה המטרה מסד מנם והיתה רצויה ומקיבלת לשני. •אבל עתה שנכנסתם עמי בברית ונעשיתם מחוייכיס לא
 ^שבהעטדתכם שלימה נגד המיוכ ש? עליכם כדמיון הנ״ל. והנה באמת הקששות והריב אשר יתגלה בין
 מןסמסנים הוא רק קודם החופה והנשואין. אולם אמר שנתפשלו וישרה נפשס כהם להכניס את הזוג לחושה
 באמת תגדל אהבתם ביניהם כפלים מאשר היסה סרס החחתנם. וזהו מאמר הגמ׳ לככחני אחותי כלה לככתני
 &ממ מעיניך. שביארו הכתוב בדרך שאלה ותימה. שמאחר שהוסיף הקב״ה לארוס אומנו ע״י מתן תורה ולהכניס

 k3v בכריתו למה ננרעה אהכתנו וכלתי שלמה כמקדם.כי אם לא נשאר בלתי מחציהו דהייט באמת מעיניך.
 '£ע?ז באו רז״ל כמתק שפתם להתיר הספק שכ״ז הוא כשאין אנו מקיימים המצות כראוי אז האתכהמסרה כק
 £אץ אט יוצאים י״מ כראוי. אבל לכשתעשי ככ׳ עיניך ר״ל כשתעשי המצות כראוי אז סהי׳ אהכתך כשילה כאמת
 ־מצדישאם אמוהי ורעיסי וכסו שאמרו רז״ל נמל המצוו׳ ועושה. וזהו וארשתיך לי כצדק וכמשפס. כלו׳ כי האהכ'
 #ניוי איש לאשמו היא מצד המשפט והמיוב לא ק האהבה שבין האחים והקרובים שאינה רק מצד המסד. ולעתיד
 1םי' אהכתנו כפולה דהייט האהבה שבאה לנו אמר מ״ת שהיא מצד המשפט. והאהבה הקדומה שהייט עם

 ןל-£' קרובו שהיסה מצד המסד יקרב אומה הקכ״ה אמד אל אמד והיו לאמדים בידינו:
^ך ביאור ע״ז נהקדיסמאמר בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע אמר הקי״המי גילה רז זה לבני שמלאכי , 
 השרת משתמשיןט שנא׳ עושי דברו לשמוע בקול דברו (תליםק״נ). להבין מהות זה הסוד נראה כי.ידוע
 ׳זמוסכם מכל מכמיהאמת שהתורה ומטתי׳ הם תפומיזהכ כמשכיות כסך דהיינו נגלה ונשתר. ודבר זה מפורש
 5ג״כ בתורתנו כשןמר הנסתרות לה׳ אלהיט והננלות לנו וגו׳ לעשות את כל דברי התורה הזאת. והנה ראף
 !ניקור איזה דרך שיטר לו האדם לזכות ע״י לעמוד בשוד ה׳ ושיגלו להניו הנסתרות. והנה מצינו שע״י קיום
 מצות חכה למדרגה זו. כמו שאמרו מז״ל שכל מוכ לכל עושיהם. ללומדיהם לא נאמר אלא לעושיהם לעיפים
 #ןמה. נראה מזה שהעשי׳ לשמה היא סבה להשנמת הנסתרות והוא השכל הסוב. ואפשר שלזה ניוון המאמר
 להמרות לה׳ אלהיט. כלו׳ עיקר הנםמרומ הוא בעצה לה׳ אלהיט והנגלות לנו ולבנינו. אך במה יזכה נעל את
 £למו להסיג גם אותן הנסתרות. פ״ז אסר הסיכה הזאת היא לעשות את כל דברי התורה הזאת. ואפשר שזהו
 £זונס כל אשל לבל ה׳ נעשה ונשמע. כלו׳ אס את כל אשל לכל ה׳ נעשה אז ג״כ נשסע ל״ל נכין גם הנסתרות
 ימולאםמלמ נשמעבלוכ על ההבנה. וזהו מי גילה לז זה למי שסה״ש משתמשין ט. כלו׳ שאף מלאכי השלת
 &יצם סומלים על ידיעה כהסודות הנעלמים כ״א אמרי עשיתם מה שמצוה להם הש״י לעשזמ כמאמר עושי לבלו
 #מוע בקול דברו דהיינו שעשייתם הוא ג״כ סיבה להם לשמוע בקול דברו. ודע שמלבד הפעמים הכמוסים
 ?!נעלמים ממנו לדעם ענין התימשומ השגות הסודות אל עשיית המטת יש לנו טעם נגלה כאורמ שכל שאץ
 ?לעמוד על הסודומ עד אמר קיום כל המצות. כי זאת ידוע מכל חכמי העכו״ס שיש הבדל בין הנגלה וכין הנםתר.
 #לסי הנגלה נראה כאלו הקב״ה צריך לעטדתט כמלך כ״ו אשר לא תכון מלכותו כ״א ע״י עבדיו ומשרהיו עושי
ט והם מקוים לשכר טוב חלף עטדסם. ואץ מניע להם שום סוכה ממעשיהם ועכודתם זולת השכר הפקווה ^ 
 &a מאת המלך כי כל הפעולה הוא לצרכו. אבצ לפי הנסתר הוא להפך ר״ל שאין להקכ״ה שום טרך כפכודחט.
 &מז'ל וכי מה איכפה ליה להקכ״ה אם אמה שומס מן הטאר או אמה הורנ מן העורף לא נתט המטמ אלא לצרף
 £הן את הכריות. וכמה״כ אם צדקת מה מהן לי(איוב לה) רק פועל אדם ישלם לו. כלו׳ שהפעולה עצמה היא
 ^שלימין והרי האדם עוכד את עצמו והוא כמו ההוכנ והשותה והלוכש כנדים שכל ההנא׳ הוא שלו ולא להקניה.
 *א״כ אין זו העטדה מצד הירא׳ שמתיירא לעטר על רטן המקום כ״א עושה לאהכת עצמו. יה״כ הי׳ מההכרח
 *גצסשגזרה מכמתו ית׳ שלא ידע אדם הנסתר שרם יקיים את כל המצות כדי שיכניל שהפעולה היא להקכ״ה ויקבל
. וזהו מאמר ויטט ה׳ לעשות אש כל החוקים האלה ליראה את ה׳ אלהיט  י. עול תורה ומטת מיראתו ית,
 ^ו׳(דברים ו) כלו׳ שהצור הי׳ לב׳ שנים שבדרך הנגלה הוא כאלו הקב״ה צריך לעבודתט ושורש העבודה הוא
ה אם ה׳ אלהיט כנ״ל. אבל האמת הוא לסוב לנו ואנמט נברך את ה׳ אשר יעצנו לסוב לנו כל הימים א $ 
 ?סיוחמ. יאית למה לא גילה לט הקב״ה האמת שהוא לשוב לט ואנמט נברך את ה׳ אשר יעצנו לסיב. לזה אמי
 *צדקה מהי׳ לנו וט׳ כלו׳ שהקב״ה מפן להצדיק את בריותיו שיפיל עליהם שס צדיק אמר הקיום וזה לא יסק

. כיא כפנשסור לעשומ כאשר צוט לא לאשר נעשה לסונה עצמנו כנ״ל: א | 

 יש נסקותא נץ נ׳ העטדוס הנ״ל. הסליחה לחסאים. כי אס אנחנו נכח/ית ענדיס ופושים הפעילה לשמו
 יש׳ אזי אף כשמנמט מושאים ועושים ננד רצוט ית׳ יש תקוה לשיכיפדי לט הממאיס ע״י כקשת השליחה
 •למשוכה כי חמן ורמוס הוא ימ/ לא כן אס אין אנו עושים כי אם לעצמנו וכל הפעולה הוא לסוג לנו א״פ
 ^אנחט מושאיה לעצמנו סרענו וא׳יב לא יאסס לט הסליסה כמו שלא יאות הרממטמ על מי שמדית עצטו

 r-l" ־ ׳- (ימס
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 ללעס. וכמאמר מז״ל על מייו לא מם אני אמוסעליו. וזהו מאמר המשורר(תהלים כה) כל ארמוס ה׳ ח־
5p ואמת למצרי ברישו ועדוםיו. כלו׳ להם הוא המםל והמוכה ולא אליו יס׳ כליל. וע״ז ביקש ואמר לממן 

 ה׳ וסלחת לעוני וגו׳. כלוי יראה לפניך כאלו סגמט לך ולא לעצמנו והלח הי סמים דמים אתה. ואף שכאמת
 •קום להסלימה כנ״ל מ״מ חמקן אס הפגם שפגמנו לנסשט מרך הרופא הכקי הממציא תרופה לכל מכאוג

 והגה פכ״ז שראה שהסוד מא מתר היראה והצדק ט לולא שהעלים הקכ״ה מאתנו הסוד הזה שכל הש>
 היא לעצסט לאהיתס יראסו פל סנימ וגם לא היינו ראוים להקרא בשם צדיקים. וא!כ מטאר ש
 ראוי למלוס הסוד הזה ט אם אמרי קיום כל המורה בתורם יראה ועברוה. איל מקודם זה יקלקל הסוד האפ
 את העטדס השלימה וזה לשמוק אמרסי מהולל (קהלת ב) מדרש זהו השמוק שהקב״ה שומק לצדיקים לעג

׳ כ״א לעצמם. וזהו ג״כ ותשמק ליום אחרון. וקראום בשם שמוס י  לפא. כלו׳ שמגלה להם שכל פעולתם לא מ
 מדרשן מז״ל אימתי התורה שומקת במתן שכרן של צדיקים ליום אמרון. והדמיק כזה למלך שטה לעכדולס(
 6ס כל מן כימו לבית אמד וימהר העבד למשוח ויס שכמו לשאת משא כל הממצים הנמצאים בבית המלך וימי;
 מימ השני עד אמד לא נעדר כמטה המלך. וככלותו את המלאכה שאל המלך אותו מה משכורמך על עמ
 מנידה לי ואתנה רען העבד את כל יגיפ כשי ראית אדוני המלך והנני ראוי לשכר מבה מלף עבודתי. ראש
 המלך המי מתן לך גם אה הכיש וגם כל ממצא ט אשר נשאת מל שכמך. ומה היתכן קרוא את המשא הוי

ם מטדם והמשנה נשם שכר הלא אין שמוק גדול מזה ולהיפך השמוק ששומק הקכ״ה על הרשעים ל  מ
 לומה כמו שטסן המלך ישות לאדם לקמת אס כל מלא ביתו כסף וזהב וכל הנמצא וישאט לביתו ומה

 גא בבהלה־ ובמסזק משנס ׳מתניו לא ייפף ולא ייגפ לשאת משאות צמד פרדים פל כתפו ימהר וימיש מע;
 מדי אס הכל יקש כאמרו כרוך ה׳ ואצשיר וכגמרו את המלאכה יגרשהו המלך מביתו ומיגיעו ויושיב אחר סמני
 מהו מאמר המכם (שם) יש אדם שעמלו כמכמה ובדעת ובכשלון ולאדם שלא עמל ט יחננו חלקו. אמר בחכגי
 ונדעם שהיא הכוונה מאת הבורא שיקויים יכין וצדיק ילבש (איוכ כז) דהייט שיעמול הרשע כמכמה וגע.
 רג כעובד ולבסוף מוציאו מביתו ושוזכ לאחרים חילו. והוא כדי להאדיב את נפשו פל זריזותו וחריצותו בעג

 «סר מעל ההחק המגיע לו. ומעתה נעמוד על מאמר מז״ל ונקדים עוד ואלשתיך לי לעולם (הושע ב) מור
 משל למלך שנשא מסרונה והמיסה לו כ׳ מרגליות ואף הוא זקף כנגדם ב׳ מרגליות. לימים איבדה את שלה ונ(
 םמלך אס שלו למף מצאה אס שלה ואף היא החזיר אש שלו. אמר המלך שלי ושלך יעשו עשרה לראשך שמ
 וארשסיך לי בצדק ובמששס בחסד וברחמים. הטונה היא אשר דכרט שעד הנה היו סוכרים שהצדק והמששש י
 1ורך השם לק היו מכקשיםסמיד המסד ורמעים מאת המקום כדרך שכר. אבל לעתיד אסר הקב״ה יבא צל
 ופשסס חסד ורמשים ויעשו עסר^לראשך. כלו׳ שאז סטן ותשכיל בסוד האמתי שכלם אמת הס שמן הצדק והמשנ
 מצפם באו לך המסד ומממים ט כל שעלה׳ למענך ואז א״כ וארשתיךלי כאמונה. כלו׳ שתעסיק בעגול

. כלי׳ כל עוד{•'.' ך י נ י ג נ ת מ ח א  כאמונה ט לך הכל ולצרכך. וזמ טונת המאמר לבבתני אמותי כלה לבבתט ב
, לג לדעת ולהשיג הסודהאמתי שכל הפבודם היאלצורכך וחשבת שהעטדה והשגת הסוכה הם)  נתן לך ה
 מנירם רחוקים. ואיכ לא היחה כשלימות כ״א בחמת מע כיך ט בעינך השנית הבסת למצוא חפציך. ׳
 למסעשי אשתי שאו יתגלה לך המד האמשי שלך הכל ולעצמך פשית והצדק והמשפט הם פועלי המסד והרמעי

 אז תאהוכ אותי ככ׳ הינץ:
 נו*ו תטוםנח שפתותיך כלה. ראוי לממוד למה תיאר את התורה כשם כלה. ונכאר ממלה מאמר י*
 , (עירובץ כא) מ״ר עשוס ססרים הרבה אין קן ולהג הרבה יגיעת בשר בגי הזהר בדכרי סושרים וגו׳ •

 שאם תאמר אם יש בהם טרך למה לא נכתט עשות סשריס הרבה אין קן ולהג הרבה וגו׳. אמר ר׳ אחא,
 המלעיג מל דברי מכמים נידון ביגיעת בשר מתקיף להרבא מי כתיב לעג להג כתיב אלא כל ההוגה בה שוי
 מסם בשר. ולכאורה יקשה מהס״ד דר׳ אמא. ומראה לדעתי ששניהם טווט לדבר א׳ בסירוש מלת ולהג ״
 0רגא מ׳ מבר מדברי ר׳ אמא שמשרשו מלשון לעג ואתקסיה. ונמצא שביאור המאסר לדעת שניהם אמד ה.
 והוא החכם השפיעט בכתוב הזה שהשורה אם אמנם שבהשקפה ראשונה קצרה היא ומעושר במלותיה ארוכה מאל
 מלם במטרה. ט כל מאמר מא סובל פירושים מבה לאין קן. וא״כ אפי׳ אם כבר הבץ האדם ששמות הפג!

 •יפ שיש עוד כפלים לשישים ויאמין למי שממציא פירושים מרשים לא שערום הראשונים. וזה יותר מהמה
 מסר. כלו׳ אף במה שלא נאמר בפירוש. ומל מה שהקשית לשאול למה לא פורש כל דבר באר היסב. אמ
 >ך ג׳ סעסים. האי עשוס ססרים הרבה אץ m כלן׳ אילו הי׳ קן ותכלה לביאור התורה בולאי הי׳ מאני
 מרשם. לא ק אמר סרמבה היא מני ים מה בצע׳׳ כי יאריך יותר אם עוד ישאר הרבה מה שלא יששיק לבאנ
 לק יומר סוב מא לקצר סממלה. והסעם הב׳ הוא ולמ הרבה יגיעת בשר. והדמיון בזה לסוחר הקונה המו(
 גארן מרחקים ממטה׳ מלאה וממעט לקנות ממנה די צרכו. הנה שתים הנה קוראותיו. יש אשר מדל לקטמ ימ
 לסי שאסש כספו ואין לו לשלם יוסר ויש אשר עדין רב הכסף בידו אבל כשל כח הסכל לשוסיו ולרכט לסי
 *סל. וזהו הטעם הכ׳ שקיצרה התורה די כאר עניניה. כי הגון לא יוכל לסטל רוכ הפירושים כי קצרה ;'.
 •השיג אולם אם תזכה הנפש תוכל להשיג מעצמה כל הפירושים אף של f נכתט כפירוש. וזהו להג הרכה יגי

 ששל כלו׳ ריב הפירושים יגיעת הגוף הוא. נמצא שגס אליבא דרבא כך הל• הכוונה ולכן אסר שא״ת אילו;
ן ממש לא נכתט בפירוש ע״ז אמר כל ההוגה בה וט/כלו׳ אם מתמיד להגיש בס והזכה את נפשך׳ י  מ

 עצמך
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1 שמג הטיוש״ם א ג״כ טונס א ק מ  צמך תפעום כל המפעמים. כלו׳ כל הפירושים ולמה יהי׳ ליגיעת נשל. י
א יגימס הגוף. ומה שאמר כל המלמיג אין רצוט להעמיס מנין לעג ולצון על מלח להג אלא מסברא דנפשי'  מ
 1^אמר p וכאלו אמר לק כל המלעיג על לברי מכמים ואיט רוצה לקיימה מממח שאינם מטארים בפירוש ראוי
 ^•להיוח נלון כו׳ כי המלל ביאולה הוא מהמה יגיעה הגוף כנ׳׳ל. סוף לבל העולה מרכרינו שהמורה הקדושה
 זיהוא מצומצמת מאל בהשקפה לאשונה במאמלים כמאמר המשולל (תהלים הח) ה׳ יתן אומל המבשלוה צבא לב•
 !:בלוי שדיטר אחד,מבשר עניניס הרבה ופירושים שונים. ורצה בעל השיר המקודש הזה להאל לה המולה וללמוסס
 י־ למי שאמריו קצרים כתכלית הקיצור וכוונתו רחבה. ותסס כשם כלה אש־ר דרכה לצפון אמרי פיה כי לומה בשמלת
 \ךהצניעות והכושה. ולכן מקצרת באמרים במעס מלים ורב המחשטס. וזהו מסת הםוסנה שפמותיך כלה כלומר
 ^׳שמוממים אמ למקור בכל יכלתני פל כל הפירושים והכוונות המרומזים כתורת ה׳ אף שאינם מטארין בסירומ

 V:: כדמיון הכלה שכל דברי, המה מל צד היוסר קצר כנ״ל:
 *«ני ישנה ולבי עד קול מדי דו^ק. לבאר הערן בדרך מליצה. דע לי יש ג׳ עררם כקריאה האדם
 למבירו. הא׳ שקורא אותו בפיו והוא שומע ואומר הנר. הב׳ שאם מכירו רחוק ממנו וקולו לא ישסע אוי
 ג מורה אליו.!אצבעו וקית בעיניו והוא רואה וגא. הג׳ שאם יבא אל מטרו בלילה ודלתוהיו נעולום והוא ישן
 .Vאז אינו מועיל לו הרמז גם לא הקריאה רק שיהא דושק על הדלת באבן או באגרוף להקיצו משנתו והוא היומר
 ^קשה מכלם. וק מצימ בהנהגת הבורא ית׳עם ברואיו ברצות לשובב אותם אליו ולקרבם למטרתו. ראשונה
רא אותט עיי נכיאיו ומכמי כל דור ודור. והדרך השני הוא אצבע אלהים לייסר אוהט בנגעי האדם והוא  ;> ש̂נ
 דומה למרמז באצבע ׳כי הם יסורים קלים עדין כסמז״ל אין בעל הרממים סוגע בנפשומ ממלה. כי הנהגסו
 ׳׳הפשוטה הוא שלא ימסר לאלם כלל משלימומ פוט כמאמר ומשביע לכל מי רצון. ואם ימסר לאדם' קצה משלימוש
ט הן הן היסולין כמחז״ל ה״ל יסולין על למסי יליה לכיסי׳ וט׳. הרי שקראו גם לזה יסורין מאמר שנמהר ו פ ) 
 !־משלימות טובו. וזהו מאמל החכם (משלי א) יען קלאתי ותמאנו נםיסי ילי ואין מקשיב. רומז לב׳ אלו עניל*
 ?;קריאה. ואז מה הקניה ששה שולח על הכלנ או על הסלט גזלות קשות כמאמל לעוח לבות וצלות וכמחזיל פסמיד
 גמליהם מלך כהמן. וזהו מה שאמר אני ישנה ולני פר קול לולי לוסק לומז על ההעלה הנ׳ להיימ בלצות
 ^ להפיל אותט משינת אולתט לששמ בלימודים אז שולח לט אס כל שנסיו הלעיס והם היסולים הנחלים הבאים
א ית׳ מומל ורופק על פסש ממש. ואז שכרמ האלם לפתוח בתשובה"שבלעדי  .על האלם ואז ילמה כאלו מ
 ׳:התשובה לא יששק הים מזעש. ועמה נבאל נ״כ שף מאמר החכם שהקלמט. גם אני באילכם אשמק אלפג
א כש >ד . ולאף לעשל מה מקוה, לזה הששק. והנראה ט ענין השמוק במקום הזה מ ־גטא פמלכם וגו, ; 

 '?שמטה לשלוש כיכיא לו איזה כלי סתם והוא מביא לו כגל שאינו ממין השאלה כלל. אז טלאי ישמק לו אלוניו וכדי
-בזמן על המלותו אס פיו. אכל אם יכיא לו איזה כלי אף שאיט אומו שמפן ט אלוניו לא שייך כזה שחוק כי יכ^
א אט האלם מלך בדרכי השם לק שמעשיו סגומיס*  ־.האלם לסעומ כזה מהמת שעכ״ם הוא מעין השאלה. הנמשל מ
 ומסרים משלמוהם. אז הקכ״ה מלמז עליו כיסולין קסנים מלה מגל מלה כלי שילגיש סשמו וישקן מעשיו. לה
 .כן אם הוא הולך כללך זל ממש כמאמכ החכם לרך לשעים כאפלה לא ילש במה יכשלו. אז הקב״ה סייםרו
 יי נישלין קשין להכוחו אל הדרך הראוי לו ולא ירף ממט על שישוב אליו באמת ויסקן אס אשל קלקל. ואף
 צפקהו לא ישמע ה׳ כי מי כקש ממט הצעקה הלא אין משן לה׳ כי אס תיקון מעשיו בתשובה שלמה ובזאת מליו'
 קצף לא במבול הפלל הצעקה. והלמיון הזה לשלה עופ במלי לפ שוכב במלר סמל והמשא כא אליו לכקלו רושמי
ה ככ  V הדלת לאמל פממ לי ללחך ואלאה מה לך והוא שכב מנשים וטעק אל הלוסא לאמל לפא נא לי. מ
 };השומע יצחק לו אחל ששניהם ללכל אמל מתכוונים אך הללת פטל כיניהס וא״כ מה מקום לצעקת המולה. וזהי1
 :^פן קראמי וממאט דהייט ע״י מביאים. של נמיחי ילי להייט הישלין הקשרם ואין מקשיב אז אשלח עליכםז
ם להיינו הישירים הקשים ואז אף שצעקו מכאב לב ומשבר לומ אני אשמק עליכם כי אץ הצעקה  ׳•&ם שפסי מעי

 שמלת מאמל שלא משן בה המלך כי אם שישוכ כהשוכה שלפה:
ת רגלי איבכה אטנפם . נלאה לפלש בללך מליצה  ^ מש&חי את כהנתי איככה אלבשגה רהצתי א

 עליט בני הגולה. איך לאוי להתאונן טל הימים הקלושים. להייטמר״מ אלול על אמל יום הכשלים.
 ן3אלו הימים ישראל מאיריס לפני הקב׳׳ה ומשארים במעשיהם שאפילו ליקנין שבהם מלאים ילאתה׳ושבליט
 י: אומו ככל יכלתם. מפל לעשיר גדול שירד מנכסיו והחרוששמאד ולא מצא ניר לפרנהש כי אם לעמול לשרה אצ1
 ';׳1'גמל עגלה חמד לסוסיו ולרכט. והי׳ נוסע אל כל אשר הי׳ שמה רוח הבעל ענלה לנסוע. וכל ימי השטמ הי׳ לובש'
-גגלים כלים ומתולאים ואדרת שמר ורגליו היו מלוכלכין בסימ (צואה מפטפה הדרכים ומסיט שטח וכהגיעיום
 *השבת הי׳ רומן פניו ידיו ורגליו עד שנמהר כעצם נופו לסוהר ויעבר את אדרתו מעליו ולכש אוסן המאלצות
 .׳המסילות יתר הסלסה הנשארת לו מימי עשרו ולשצאי שנת הי׳ סושסן ומוזר ללבוש את אדרתו כפעם בסעם^
 י; לימים פגע כאמל מלעיו ומיודעיו שהי׳ מכילו לשעגל ככבול עשרו ויקר ערכו והי׳ מתמרמר עליו מאד לאמי
 ;$ר V• עליך אמי ועל שפל מצבהך איך נפלה משמים אלן. והשיב לו לע לך לעי היקל כי כל היגיעות והעמל
 ;"כבל (גלמי אומם טלי והזלנלמי בהה ולא יהפעל מכם יגון בלבבי לזכול ימים מקלס ורחק הליכו בהמה וכסף
 המועטת לי. אבל בהגיע עת הנומ יום השבה נהעלושי על לבבי כעוד מעש'אפכופ אה בנדי החמולות אשר
ן מ א  לנשתים בערב שבס שנשארו לי מימי קדם וכבר טפי זך ונקי מסיט כיון ונדסיסי גאלו אני במעמדי מ

 >'•־־ ובעוד
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 מעול לגע אשזנם לסגלומי כלבוש שק אז הבמל ממס נפשי אמאס חיי. ממשל הוא שבסיומם מל אלסחממ!
ח ציה אץ יראם ואין דעת אלו מ עגנלים אס ה׳ בקדושה ובסהרה בשמחה ובשוב לב. ועתה הולמט אל א  ל
ק ואמ מלובשים כגלים הצואיס כמאמל הכתוב אין אמת ואין חשל. וכמאמל ויתעלט נגויסרלסלוסעשיג א  נ

 (תםלים קו) ובטא הימים המקולשיםאט מתרחצין בנקיון כמים ובר לככ ולוכשץ העלים החמולות שמאלו *,
/ על כי סנה היום וקלוכ העש לשוכ לכסלה איש לבצעו מקצגו  .מאטתיט הקלושים. להייט הילאה והתולה ועטלה ה
 &וי הנשמה צועקת סלה אוי השפתי את כסנתי איככה אלכשנה וגו׳. כלו׳ כבר סהלתי מסומאתי והסיטו

 את הנגלים הטאים מעלי ואיככה אשוכ ללוכשם: י י י <
 1זדי שלח ידי p וזחוד ומעי הסו עליז • להכין הפגין נקליה מאמל ויהי השמש לכא ותללפה נפלה מל
 . . אבלם (פ׳ לך) נם ממז״ל מיום שמלב ביהמ״ק נשסקה חומת בחל בץ ישלאל לאביהם שלשמים. מלאו
 *הקלים מקילה אמת והוא מפר מה בגלות מצלים נשל פחל הגלות פל יפקב אביט והי׳ ילא לללת למצלים על
׳ ויגש) ובגלות המר הזם הוא~להיסך שגלל האבל ס ) ׳  מםקב״ה אמן את לבט לאמר אל תילא מללה מצרימה ט
 וסמסשל בין צבאות השמים יושל מאשל באח מתמה. והכתוב מעיר פ״ז כמאמר הן אראלם צמקו מוצה וט1
, (ילמי׳ יג). והנלאה ללפתי פעם הלבל שבהיותט במצלים היימ  (ישעי׳ לג) וכמאמל במיסתלים תבכה נפשי וט
 הסשים ובר חולץ לאכול כל מה שחשצט גם ללטש את אשל שאלו עינינו וגם להתמתן וללור עם מי שהוא ככל אמ
 משט ט לא באט עדיין בבלית התולה ועיקל הגלות לא הי׳ כי אם סכלות מצלים לגוסט. לא ק עתה שכבר
 קבלטפליגו המולה ומציתיה משה וליה הנה התולה מה תהא עלי, כהיותט בין הזאבים הללו ששונאים אזסט
 מסורה. ולק הוכפל היגון כשמים ממעל יותר,מאשל כט כי שם סטלץ כטל התורה ויקר פלכה ואיך פתה
 משך משמור תוארה בהיותנו בין העט״ם. ואפשר שזהו כיאור ויהי השמש לטא כי הפחרי שי׳ מאמר השמים
, על תולת ה׳ תמימה שכיוון המשולל להוליע ההבלל שבין אור השמש מעשה להאיר הטפים  מספרים כטל אל וט
 ונץ אור המרה שהיא להאיר הנששות וכן בכמה מקומות מציט שהתורה ומציתי׳ מתוארוס כנר ואור כמאמר
מה ילוע טמששטהולכי לרכים המשובשים בגייממ אס אמנם הה מלאה  כי נר מצוה ומלה אול(משלי ז) ו
 ממיל סמל ולעלה מ״מ כל זמן שהיום מאיר אין סמלם גלול כ״כ אמנם בנכיות צללי עלכ אז יוכפל יגונם ומלל
 האימה והסמל בלבם. וזהו ששיער אגלהה אביט עיה בלאותו כובלהצלות שלגלותמצליס הוא לק מהלומות

ל יש תקוה אכל כאשל ויהי השמש לטא כלי׳ כאשל יקומו!  לטפט אבל אור המורה עדיין יאיר לנו אמל בלט מ
 םאויבים לבפל אומט מן התורה והמצות אז הוכשל יטט וצערו מאד. ולזה אמר והנה אימה משכה גלולי

^ ט ע  מפלת עליו. ואפשר שממז״ל-שהקלמט בדרוש הזה הוא לט כמבשר שלא נחשוב שמסר אותט הקב״ה בין ה
 *שלפה בטפט ובתורתנו לבסלה ממנה ט אם רק עוסט ישלשו לא בתורתנו. וזהו שאמרו נפסקה מומס?
ל בין ישראל לאביהם שבשמים. כלו׳ מפר להם לשלוט רק במה שטגע לט לא במה שטגע לאביט שבשמים;: ז  מ
 &ק יקשה ע״ז והלא אנו רואים שלפעמים הם גוזרים על התולה ומצליחים אבל הלבר מכרע מזה המאמלי
 מצמו שיש שיעור בלבל על היק הלבל מגיע שישלטו גם בתולה ובמצות. שלזה אמלו לוקא מחיצה של ברזל ולא;
 6מלו מחיצה של אש"שהיא לגל נמנע צהמלס שלא ישלשו בה ילי הבריות לעולם ואמרו לז״ל שהוא לבר שיה*
 מליות שולסין בה לפעמים לעתים לחוקות גם על המלה. וטלאי אין זאת כי אם מ״י מעשינו. וראוי לעמון*
 איך ומה היא הסנה נהיומ לאל ילס לכשל אומנו מהתורה. אמנם מצאנו כמללש איכה וז״ל וצנא תנתן על התמיד:
 בפשע (לניאל מ) אין צכא אלא מלכיות תמיל אלו ישראל נפשע נששעה של מולה. ועול אמלו שם קולס לזה כמללש•
. ולזהאמלאמ״כ מ״מ שטן העוסקים לשמה להעוםקיסשלאז  מ הונא אמר נמול הולהאשילו שלא לשמה ובו,
 £מה.והלמיץ לא׳ שנשאר בע״מ לרבים והתקכצו עליו כלם לקמת אסכל אשר לו כעל מוכס וראו אצלו כלי׳
 נסף הלבה שנשארו לו מעת מתונתו אשל רמט לו מבית אביו וממששממ כמשפט יושבי האח והסכימה דעת*
| כ  נלם לבלחי קמה ממט הכלים האלה להיומס משובים מאל בעיניו כי לזכר עולם המה לו מאביהו ואמו יולליו. ו
 משו. לימיה נתן זה האיש לעתו למכיר הכלים האלה וישכרם ויתיכם וישאם אל מקום עושה מסכע המלך שיקנסג:
^ נ  מסט. ויגיע הלבר להנושים ט ויקומו עליו בממס ממם ויממו ממט כל כסף הכל<ם ויסלקוהו ביניהה ו
 אמתלא ללבר לאמל שכל עול שהיו אלו הכלים אצלך להכשיסין לא עלב לבנו לקממם ממך אבל עמה שאמה בעצ£:
 מעשה מהם סמולה א״כ הלא לנו הם במובט. ממשל הוא שבאמת השליס הקב״ה את העכו״ם על כל אשל לנ%
 לגל מל המורה שאיננה מדברים האלציים כי בשמים ממעל שם הולה והללה ולק אין להם לשוה לשלום כה. אבל׳,
אם אנמט עוסקים בה שלא לשמה ועושים ממנה קללום למתוך בה א״כ הלי היא אצלט ככל מסמל וקנין העומליט } 

מ מלב ומכלזמ ואומלס אוי להם לבלימ  לסלנסשמ ולק ישלשו אויביט גם בה. וזהו בכל יום ב״ק יוצאת מ
ה של חולה. כלי׳ אה תלאה ילי העכי״ה שילשין במילה אזי אוי לט מאמל שאנמט גלסט את זאת. וזהו: נ ט ל  מ
^ ש  ממשך המאמר וצבא מנתן על ההמיל להייט המלה(עיין בסתימות מללש איכה).וכ״ז בסשע העוסקים שלא ל
 ולזה אמר איממי העטים גוזרס גזרה ומצלמה בשעה שמשליטן המורה לאח. דהיינו שסוטל<ןאותה מקלושתה
 השמיימית להיותה גשם ארציי. דהיינו המהק בה שלא לשמה. וזהו מאמר הנמוכ(מיכה ז) וגס אנכי המליסי*
 הכומך. משל למי שכעס על בנו ולא מצא אבן לזרוק וזלק עליו כסא למוקרא. כך המדה הזאת כשהקב״ה מיישר
^ א  אוסט בביטול תורה ומצות. ואכן יקשה ע״ז וכי נוסר במה שכקכ״ה מכלה ומבטל התולה והמצות מאמט ו

ל ביאלו גמלרש במעשה העגל שאס אמנם הערש משה אס ישל־  לא נמוש לזה. אגל באמת לא כן הוא ט מ

 והשקה ׳:?
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iתשא) גם השם ב״ה מנש אוהם ;  8$שקה אותם כסופה גס הרג מהם שלשת אלשי איש כמאמר מי לר\ אלי וטי(ס
 &גף מכ״ז לא התאבלו על שאמל להם הורל עליך מעליך אז כתיכ ויתאכלו העם מאל מלמל שהיו לסוסים
 •&מד השטנה. והדמיון בזה לבן סורר ומורה איננו שומע בקול אביו אפילו יכנו מכה רכה ומ״מ בראותו ט
 |\אלה אביו מגודל הצער אזי יכמרו רחמי הבן ויכניע עצמו לשמוע בקול אביו. וזהו דודי שלמ ידו מן המור ומעי
 .usfe עליו. המשיל הגזרות שגוזרין המכו״ס על ישראל ככימול התוהה והעטרה למיל ככד שמשאסצין לכבוש
 ?*ירי הסססקת נין ישראל לאביהם שכשמיס וא״כ הגזמה הס נמשלים להמורין הנעשים במומה. וזהו שמעיז בעל
 .השיר המקודש הזה על שכח ישראל. כמז״ל שהשיר הזה לא נאמר רק לשבחן של ישראל ואמר אף אם כל
 ־ היסולין והצרות לא יועילו לישראל להמזילן למוטב. מ״מ אם לולי שלמ ידו מן המור כלו, אס יגיעו הגזרות כ״כ עד
 ישלמ ילו סן המול להיינו שיגזרו גזלות מ״ו גם על בישול החולה והמצוס שרגע אליו יס, בעצמו כביכול,
 ׳it!1 טלאי מעי המו עליו וכע״כ מוכלמ אני למזזל כסשוכה ט זה קשה עלי מכל סיסולץ ובדמיון הבן הנ״ל:
ו'יאמל כלרך מליצה על השגת סרנשתנו עסה אשר היא עשר מעלות אמולנית מאשל היסה מקלם. ונמשיל | |; 
: הדבר למכס א, שהי, לובן ימילי מושלנ בחכמה ובמל לשבת תמיל לימין אניו להכות מזיו מכמתו וסוכ י  5 י
 ;שכלו ט הוא הי, מלמלו מכמות נשלאומ בעמ שבהם יחל אל הלמם. וכמעס הנאה האכילה לא היי נחשבה בעיר
ן לכלום נגל עונג הלמול שהי, לומל עמו אכיו ככל עת לימולים מלשים וסולומ המכמה ככה היי מנהגם תמיל. » £ 
 ^<מים נתפס הבן ונעצר בכית הכלא כממשכים וביקש מהממונים שיצוו לאכיו שיכיא אליו לחם ומזון אל המאסר
 1:הוא בעצמו וכל מגמתו כלי שישיב נפשו שעה אחת במה שילבר מם אביו בעת אכילתו. אבל לא נעשתה עצסו
̂להכנס אל מושב הבן רק שתמו לו מור קשן שיושיט יזו עם  ^כי" בטא אביו מם המזון לכנו לא נתנוהו הממורם 
 נ&מזון לכנו ויהי כראות הכן יד אכיו שלוחה כעד המור והוא מצעק אט אט הלא כל ישעי וכל משצי בשאלת
 >המזון ממך לא הי, כ״א כדי להתענג ולהשתעשע באהבתו ובנעימות אמרותיך המחכימות פתי. והנה עתה אהה

 ני לא זכיתי לזאת ט גבה טורא ביניט. הנמשל מוכן מאליו למוצאי דעת כי כזמן שהי, כיהמ״ק קיים היי סדר י
 ״־ מרנםמט מיוסד על גי זמנים והם שלש שעמים כשנה שהייט עולי רגלים לירושלים כמאמר שלש פעמים כשנה וגו׳
 ";ימד איש כממנס ידו וט, (פי ראה). ושם הייט מקבלים כל ההשפעה כמבואר כמדרש פ' נשא ע״ש והנ' שלשת
 5מדריצאן רובצים עלי, טמן הבאר ההיא ישקו העדרים שמשם היו שואבין רוה״ק. והוא הי, ממש כדמיון האב
 ,',מדסב מל השולחן עם בניו ונושא להם משאות מאת פניו איש איש כערט ומלמד להם הדרך הישרה וההנהגה במובה
 %נשוב סעם ודעת כמאמר כי מציץ מצא הורה(ישעי' ב) ופליהם נאמר וילט לאהליהם שמסים וסובי לב (מלכים
 fiu ס) כי זט לשתי שלמטם אשריהם בעוה״ז וכעוה״כ. לא ק פתה שבעוטתינו נפסקה מומת ברזל בין ישראל וטי
 n־והקלה משגיח עליט מן המלוטס למיותט כיום הזה. דהייט שאט רזונין מתמצית ההשפעה הנותר מן העכו״ם

 "אשר מלשנים רבת שבעט ממנה קודם העטים. וזהו ממש השולח ידו מן המול שאיו אט זוכים ליהנות מזיו
 % כבודו ית' עיכ המו פעי מליו וזהו צמאה לך נפשי כמה לך בשרי באס ציה ועין* בלי מים וטי(תהלים סג)
 כלו׳ כפו ההולך כארן ציה שטפו צמא למים ק משי'עיסה לך סלח להשקותה מנופת צוף רכש אמריך הנעימים
 יי' כאשר בהיותט על אדמתט והמקדש היי קיים. וזהו ק בקדש מזיתיך לראות עוזך וכטדך. פירוש שאז אם הגיע
 '*׳ומן נתינס סרנסתט הייט רואים כטדך איש כשי ערט ומדרגתו. ועסה אנמט משרים כ״ז וע״ז דוה לבט כנ״ל:
 ^0םתי אני לפוזוח לדודי. םדרש אני ולא העכו״ם. סי, כי הנה לכאורה יש להעט״ם סעםנטן להצדיק
 f% נפשם על שלא רצו לקבל המורה כממז״ל בעדרש (ש, תבא) שיותר קשה עונש המקפל ועובר ממי שלא
 9ק3ל עליו כלל. וק מטאר ככמה מקומות אכל כאמה שקד הוא כימינם כי אם אמנם גלוי וידוע לכל שהרשות
 ? וממירה המה ביד האדם והכל בידי שמים מק מיראת שמים וביד האדם לשמור ולעשות ולקיים או מ״ו להפר
 :?•אסכל הסורם. סימ סטאר משי סוסרים וסשרים שםכא לסהר מסייעין לו. ואין מוסל על האדם כי אם הממלס
 Vהמשיי. ומעתה מבץ מדרש רות שלעתיד קשרג השטן לומר מה נשתט אלו מאלו מד א?ןר הקב״ה נשתתקת מייך
 ג־אני מדבר כצדקה רב להושיע וגו, עד בצדקה שעשו עמי שקבלו המורה ואין כאן מקום לבאר המדרש על מכוט
 יאבל בהשקפה ראשונה הטונה שהקב״ה רוצה לזטת אוםט עיי שקבלט את התורה ולחייב את העכו״ם על העדר
 ^ קבלתם אותה. וזהו אני מדבר כצדקה רב להושיע כלו, אילו קבלוהו העט״ם בודאי הייתי מסייעם שיקיימוה
 $«ממז'ל סממו לי כחודו של ממט ואט אפממ להם כפממו של אולם. וזהיקמתי אני לפתומ לדודי. כלו, משבת"
 W-i' ישראל פל משמימה והקבלה שלא רצו שאר העטים וזהו יודוך ה' כל מלט ארן ט שמעו אמרי פיך וישירו.
 ; 7בדרט ה' (ההלים קלח) כלוי לעמיד יהיו מוטס גם הפט״ם ויאמרו שאלו היו שומעין ומקבלין המורה בשמלם

 ׳׳נודאי הקבים הי, מסייען לקיימה ג״כ תהו יודוך ה' וגו, ר״ל יודו לך ע״ז כי אילו שמגט אסרי פיך דםייט
 יםםורה טו זוכים ג״כ לשיר כדרט ה' דהיימ לקיי$ התורה ומצוםיה. וע״כ הם המושאים בנסשותם במה

 v שלאקכלוה:

, שעמות ומהראוי הי׳ לומר שעמך. ונקדים לזה  ;{©ז יפו פעמיך בנעלים. לבאר דקדוק מלת פעמיך המורה על כ
 % מדרש פ׳ נמ קנים מעשה אמ התיבה מה קן זה ממהר את המצורע כך התיבה מסהרת אותך. והדבר צריך

 לביאור דמה הי׳ קשה להמדרש שהוכרמ להוציא את מלת קנים מפשושו. והנראה בהקדים מאמר(מגי א) העם הזה.
 '׳;6מרו לו עת בא עת בים ה׳ להננומ וגו׳ עלו ההר והבאהם מן ובט הביש וארצה ט וגו׳. הנה לכאורה כפל

 ?;;הלשון לא עת בא עם איט סוק גם המשובה שאמר עלו ההר אץ הדעת סובלמה כי מאמר שהמה אמרו לא מת סי'.



 » שיר השירים ישווד
 די לומר כגר גא העת וגם למה שרפ להם איך ומם תהי, העשי, הלא מעצתם יבינו ענין עשייתו ושצריך להבי>
 פצים מן ההר. אכל מראה נהקדים חקירה אחת. דע שהמו שיש סיכות מתחלפות לשרנסמ האלם דהיינו שיל
 מיכה.המפרנסת את כעליה כככלומ וכדומקגדול כמו חושכי העצים ושואבי המים וזולתם מהמלאכות הכבלות וינ'
 מיכה המפרנסת כעליה כריומ וכמלזח כמו נוקכ המרגליות או הסוחר הגדול אשר צו הרקמה ראמות וגכיש ומ
 אכן יקרה. והנה הקב״ה הכין לכל אדם סרנסחו כסי מזגו וסכעו הראוי לו'כי שכחו רכ וחזק כאיכריו ושכלו
 דל כסוס ופרד אין הכין ראוי לו פרנסה ככדה המו חסינח עצים ודומי, ולהישד מי ששכלו זך ורמכ ונוסו
 מלש וחדל כח ראוי לפרנסה קלה כמו המו״מ או המלאכה השכליית. ואם תרצה ניחן לחומכ עצים מעות סמ1
 שיספיק לו לש״מ גדול לאמימיכ מש בזה כלל כי מה יועיל לוהמשת מאחר שאין לו השגה כלל איך להתנהג
 נמו״מ גדול. וכמו כן יש מדרגות חלוקות בקניית השלמות לנפש יש אשר אינט ראוי כ״א למקרא מחמס דלו(
 שכלו. ויש ישיג משנה וכוי. ויש אשר ברוחב בינש יעלה מעלה מעלה עד שראוי לעשר לשרת לשני המלך ולהיות
 *כ״ג לאל עליון. ומעתה נכין מאמר החכם עת לפרוץ ועת לבטח (קהלת ג) דהיינו כשרואה הקכ״ה דור משל
 מוכתר כמעלות וכמדות שטת אז שא רוצה לזטתם וכונה להם מקדש למען יעמדו לשרת לפניו להמסנ
 בקדושה ובטהרה ויעלו למעלה הגדולה מאד לא ק אם רואה הקב״ה דור תהפוכות כנים לא אשן כס לא ילפ*!
 משפט אלהי הארץ מה להם ולמקדש מאמר שלא ידש להתנהג בישרת לבב עש. ולק אז היא עש לשרון
 חומת המקדש כמאמר הכתוב מה לידידי בביתי עשותה המזמת' הרבים (ירמי, יא). כלו, למה להם גהמ״£]
 אם הרש את מעשיהם ונפלו ממדרגתם. ומכח זה הרווחנו סוב מעם למה טה הקכ״ה לעשות משכן הלא אם
 עלתה לפי רצונו יה, לשק שכינש כתוכנו סי,אששר להוריד לט בהמ״ק שלמעלה או לברוא בהמ״קבלברס*
 ולמה השרימם כבנין זה. אבל הענין הוא כך כי ידוע שישראל שבאוש הדור לא היו להם זכיות כ״כ ולא מיפו
 מדיין למעלה גדולה שיהיו ראויים לעמוד כהיכל מלך ורצה הקכ״ה לזכותם ולק צוה להם להתעסק כמין המשק
 בכח ידם ובממונם שיתנדבו איש כערכו וכזכות המעשה והטורח ההוא יזדכט לעלות מעלה שיהיו ראוייק
. וזהו ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כלומר אם אמנם לא הגיש עדיין למדרגה גדולה שיהיו;  לעשד לפניו ית,
 ראויים להשראת שכינה מ״מ ע״י עשיית המשכן והשתדלותם ט יזט להמדרגה הזאת להיות משכני כתוכם. והדמיון
 גזה ליתום אחד שנמדל אצל קרוכיו וכני משפחתו שהיו כלם כעלי מלאטת. מהם חייסין מהם ששי הכשו£
 מהגיע הימם לפרק נישואין התחתנו עמו בעשיר גדול כי היתום הי, מושלג בחכמה ומושלם כמשלוח והרבה
 העשיר מאד להתחייב א״ע במוהר ומתן לבתו ובנדים יקרים וחכשימין כיד המלך. ומקרוני החתן לא בינ^
 מידם כ״א לעשות להמתן זוג בנדים להלבישו ביום משש. ושרם הבסיש על עשייה הבגדים הפריש סוד בירסם
 לאמר. אם אמנם אין בכח ידיט להבסיש על הבגדים מחמת שסל מצבט אבל בזאת נשים מבסחט סבהגיע ש*
 החתונה ויעשה אני הכלה לבש אס הבגדים היקרים והסכשיטין אשר יעדם לה ובלי ספק שאנחט נהי, פח*
 מלאכתו כי«י יודע סידור מדי החושש והרקמה יותר ממט ומשכר מלאכתה הזאת טכל לתקן לו הזוג מדים,
 הנמשל הוא שהקכ״ה הבשמ לנו מ״י נאמן ביש להשרות שכינסו ניניט לכשיוגמר המשק ואף שלא הייט עד»4
 «כשלין ולאוץ לכך מ״מ ע״י עסק המשק געצש שהי, משך זק רב זכינו למדרגת השראח השכינה בירס,
 וזהו מאמר המדרש על וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר צוה ה' וגו, ויברך אותם משה(ששתלתי
, אלהיט וט, עד ומעשה ידיט כוננה עליט. כלו, ויהי נועם הייטשתשרה׳  ח״ל מה כרכה ברכן אמר ויהי נועם ה
 השטנה פליט וא״מ מאין נזכה למדרגה הזאת לזה אמר ומעשה ידיט טננה עליט. כלו, עיי מפשיט ועסקנו במ•!

 הקדוש הזה זכיט לזאס המעלה מדולה ובדמיון מ״ל:
 ועפי״ז זכיט להבץ מאמר הכשב והמלאכה היתה דים לכל המלאכה לעשות אותה והוסר. שלכאורה סים-דים מא;
 אך למותר והי, די לוםר די. אולם לפידבריט יטארעל(p עיש דמיון לאחד שמוטב לו עצים דקים,
#  למק יבשל לו בהם נזיד. הנה שישר מסיבתו הוא רק כפי• שיהי, ד לבישול הנזיד ההוא לא יותר. לא ק-מי ש
jji לו הרופאים שיחשב עצים למפן יתטעע טש.ופוב לו ואגב זה מא צריך ג״כ לטרך בישול מאכלו א* אץ 
9b לו כמס שדי לצורך בישול המאכל אם עדן אץ די לו המסיבה לגטאות טש. ט אם שישר משבש יהי׳ 
 כסי שיהי' די לשני העררם. וק הי/הענין אצל מלאכה המשק כאשר כארט שלא לכד שהיו צריכים להסנמ•
 די הצורך לכל כלי המשכן בכל פטדש. כי אם שד הוצרט להספיק שישר מדטת מה סיהי, ט גם להמס!
 פצמה שיהיו מוכשרים לכך כאשר בארט. חמ שהכשב מעיד עליהם לומר שיה,, שישר מלכה ט הצורך לש?נ
 המינים. ואמר והמלאכה היםה דים. כלו, די הצורך להכנת מצמם והכשרת נששס. וגס לכל המלאכה לעשות
ג״כ התנצלות שלי מולה שעלו עם מגי הנביא. אמןע ,  אותה ומתר דמינו ממר המשכן וכל כליו. והנה זה מ
 ששיפרו בעצמם ונפשם היתה יודעת מאד שלא הגיש נשזההיא למדרגה הזאת לזכות לכהמיק ולשרת למי ה'
 !היכל קדשו. כי מקרוב עלו מן הגלות ולא קנו עדיין שלשת והיו דליה פן המטה ומצואםס עק לא רחצו כפטאר
, להבטלה והדמיון בזה לעשיר גדול!  בספר עזרא שהפרישן מן משים הנכריות. וע״כ אמר לא עת בא עת בית ה
 שיש לו בת ילדה קטנה ויש לאל ידו להכין כל צרכי נשואיה ומימ איט משיאה עדיין מחמת קשטםה ומצער
. ואס ישאלהו שואל מדוע לא תשיא את כהך הקטר קצרה ידיך לשת לה נדן וכל הצורך. הוא ישינ אמריו'  ימי,
 לא מקוצר ילי לא אשיאנה עדיץ ט אם מחמם מצער ימים. לא ק מי שהוא עני ואץ ידו משגת להכץ צרט ני5ואי־
 גמוגם היא מלק צמרה לימים. מה אם תשאלהו מלומ אינך משיא אמ גסן יאמר.לך ג׳ מניעיה. הא, שלאי

 גא
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ץ מחמס קומתה. והכ, שגם אץ הזמן לאוי שיגיע עסה מס לולים. ט לא יוכל לכלכל אח ״ו0 מאס י ל מ ה מ מ ^ 
 Vv;מליץ לסי שאין ילו משגת לק אינט מסן שיקלט ימיה לסלק סנשואין. תהו לא עת כא עת כלו׳ שאין לאוי עד*ץ
 % : לבוא עם כית ה; להכטת. לסי שאין אט מוכשלין ולאויץ מליין להשלאת שכינה. לזה םשיכ להם הנכיא הלא
 *ליכם המלאכה גלולה. להייט עלו התל והכאתס מן וכט הכיס ואלצה ט ואככלה ט׳. כלו׳ העסק הזה כעצמו

 V.3 יכשיל אתכם להמללגה הלאויה להמם לכית ה׳ כנ״ל:
 rum גסנה לאש ונשוכה לעניננו שהקלמט כענין נמ שנא׳ ט ויעש נת ככל אשל צוה ה׳ אותו. ומגואל ג.. רכש שכל
 ;-.».: הצלס נס והמיוס לא סי׳ כיא כללך נס עיי״ש כמללש מל הייתי ולולי כליתי לא עשית כלום. וכמו שהעתיק
י ז״ל כליס הי׳ צליך וגו׳. וא״כ קשה למה טההקכ״ה לנח על עשיית התיכה מאחל שגם אחל הל זה צריך י  y\ מ
ס גלילא ולמה המליחו בכנין זה הקצול קצלה יל ה׳ להצילו כדרך  י; לנס וא״כ היה להקכ״ה להצילו מזרם המטל ע״י מ
 •**מהציל אש •אככסם מככשן האש ולחנט׳ מישאל ועזלי׳ ולניאל גלי שום סכה כלל וילעט שיקל כעיני ה׳ הצלה כזאת
 ׳ ״: סכלי סכה כלי להגליל הנס כנאמל אצל גלמן לל העם אשל אמך מתתי ונו׳ על שן יתשאל עלי וט׳(שופמים
 .f r). וע״כ נלאה שלא הי׳ הסולח הזה ט אם לזטת אותו מחמת שהי, עליץ לל כמצות ולא הי׳ לאוי להנצל
 ,המאמר המדרש.ויאמר ה׳ אמתה אש האלם אשל כלאתי מעל סט האלמה כי נממתי כי עשימים ונח. אף נמ
 :•••.׳ הי׳ ככלל אלא שמצא מן. ולק עיי העשי׳ הזאת כמטת ה׳ עלה למללגס גלולה עד שהי׳ ראוי להנצל מהמטצ
 < ו1מ ויעש נמ ככל אשל צום ה׳ אוקי כן עשה. כלו׳ שלא טון להתנצל נסשו לק לקיים מצות ה׳. ולק נאמל אמ״כ
 :׳.׳ גא אל התיכה כי אותך לאיתי צדק לסט. כלו׳ שעתה נתמלא צדקתו ע״י שקיים מצות כולאו. ומעתה מה שללשו
. ויטא נמ מסר סי המטל שגם נמ מקשר אמנה הי׳אדרבא ללעתי לאוי ללגל גפבמו שכל מעשיו היו y ׳ u i 1 0 : 
 לשמוע כקול ה׳ לא משמט מהמטל כי לא האמין שתתקיים הגזרה כי אמר אולי תתבשל במסד ה׳ וכרממיו
 >\ סו שיעשו משובה ויכסלוה. וכמו שמביא רש״י זיל על ויהי הגשם על הארז שכשהורידן הורידן ברמשים וטי
 /־זבל גשמי כרכה וכשלא מזרו אז נהפט למי מטל. וזהו משר מי סמטל כנו׳ כשראה שנהפכו למי מבול או
 ^ נכנס למיכה ט עד מה הי׳ משכ שיעשו חשוכה ויהיו גשמי כרכה. כי אין הפרשה הזאת מדכרת רק משכמו
 : של נמואין כאן מקום לנטמ ט אם לשכמו שיהא ראוי ההצלה. ומעתה מאמר המדרש כך הוא שלא כא להוציא
 V,' מלת קנים מפשושו כלל כאשר נראה בהשקפה ראשונה עיי׳׳ש רק דקשה לי׳ למה הסריחו במין קן לכל מין
 ־•';, ומץ בפר עצמו ואין לומר שהי׳ זה כדי שלא יזיקו זא״ז בהיותם יחד בחדר א׳ ט למה ׳לא יהי׳ גם זמ כדרך
 סלא כדרך שהי׳ בערן הפירוש שלא ירקבו וכענין כיאת כל התיות והעופות בעצמן אל התיבה כסי מספרן המ
-שצוה ה׳ כמאמר לש״י זיל. לזה אמר המדרש כשם שהקן ממהר את המצורע כך עשיית התיבה מכתרת על גת
 .כי כל עשיימ הי׳ כלומד מרה ומקיים מטתי׳ לשי שהי׳ נזהר ומצווה על כל דבר ודבר ולפיכך הרבה עליו
 .y• המלאכה כי רק עיי העשיה נתעלה להיות ראוי להנצל. וזהו ג״כ מאסר ולא נחם אלהים.דרך ארן פלשתי©
- כי קרוב הוא. ט ידוע שלא היו ישראל במצרים בתכלית השלמות כמאמר הכמכ. וכי אוציא את ביי שפירשוהו  י
 באיזה זכות ימו ראויין ליציאה זו וסשיט םקכ״ם כמציאך אס העם ממצרים תעכדון וגוי. והוא ג״כ ע״ס טונה
 שאנמט כה. כלומר שההילוך אמר רצץ טראם וקיים מצותיו הוא יכשירם שיהיו ראוייה להגאולה. גם מ6
.ישנה שהיו במדכר השלימם והכשירם לכוא ככמ הזכות ההיא לארצם הק׳ כמאמר זכרתי לך משד נעוריך ט׳ ; 

 ; זלק לא מליכם דרךארןשלשתים ט דרך קרוכה היא ולא יספיק להם לזכותם לביאת הארן לסי שלא יזדכמ
 מליין בלרך הזה. וזהו ט קרוב הוא. וזמ ג״כ כוונת עולי רגלים שעלו לירושלים שאף שהיו ככיתך דלים'
 •י ופטעלין מן המטת בלתי לאויים להלאות לשני ה׳ מ״מ ההילוך בלוב הלרך ההוא מביתם לירושלים הוא בעצמו
 קלשם והכשילם למללגה גלולה אשר כמיעם לשערי ירושלים ככר היו מוכשרין וראויין לכא כהיכל ה׳. וזמ

. ן מ  מה יסו פעמיך בנעלים. כלו׳ לומז לכ׳ הליטמ. א׳ ההילוך הטפני שהוא סולמ הללך. הכ׳ פעמי הנפש ס
 שהטף ט׳ מתקרב והולך ע״י שעמי רגליהם מ היתה״הנשש מתקלבת ג״כ הלוך וקרוב אל ס׳ יוסל ויוסל ממה
: z שהיתס בצאתם מבתיהם. ולכך אמר פעמיך לשון רבים מורה על ב׳ סיני הילוך שהם פעמי הגוף ומשש 
b עןד ביאור מיז כהקדס ממז״ל מוכא כרש״י(ס׳ לך) ולמה לא גלם לו הארן מיד כלי ליתן לו שכל על 
 ססיעה וכהקדים מאמר המלאך אל הגר אי מזה כאת ואנה מלכי ומאמר מפר שרי גכרתי אנכי טרמס4
to והטונה לדעתי ט כשאדם מלך בזריזות ובמהירות מה הוא לב׳ סיטת. יש נמפז לברוח מהרודף ויש 
 .׳ להגיע למקום מסט. וזאת היא שאלת המלאך אי מזה כאת ואנה תלכי-כלו׳ הגידי לי מה היא סבת מיווסה
 \' אם לטונס הבריאה או לטא למקום מסן. ועל זה השיבה משני שרי גכלתי אנכי טרחת. כנו׳ הליכתי זאתהיס
 ׳?דלק ממממ הבלימה. והנה גם הילוט של אברהם הי׳ לב׳ סיטמ. האי׳ להרמיק נדוד ממון לאדן. הב׳ לטא
 למקום קדוש הוא איי. וההבדל שבין שר אלת הוא זה שאם לא הי׳ מטון לט כ״א-לבא לארן הקדושה לא ם*
 p נמשב לו כ״א למצוה אמס וכל זמן שלא הגיע למקום מפצו לא עשה כלום. אבל אם מ׳ רק לסבתי. ההרחקה
 ׳ מס״ל מה כל מה שהרמיק ממקומו יוסר הי׳ מקיים מצוה ככל פשיעה ולק אמר לו החנ״ס לך לך ולא גילה לו
 ; האח מיד שנראה כאלו הפטה היא המרמקה ממ״ל לכד. לזה אמרו ל1! לו.שכר על כל פסיעה ופסיעה. כלוי
 כדי שלא ידע אנה יהי׳ מהלט ויטון רק הממקם ממ״ל ויקבל שכר על משימה. ודע שיש מקום שאפילו האדם
 •־ימזשז לטמוז משצויקכלג״השכרעל כל סשיעההמוהאב שיש לו געיועין על־במושרק לו שימהר לטא אליו והק
 ׳. - שינס וםחאוה להשיב נפש אביו גם להתענג באהנמ. מה כל מס שנתקרב ומלך יש לו נמת גלול ומקבל שכנ

 כאלו
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 ייגאלו היי כבל במקום אכיו. וזהו נלעתי כוונת הכתוב שממסי באומרים לי גיס ה' נלך פומלות היו רגלינו וגוי כלוי
 ״ימן לאשית צאחט לשחל פני ה׳ כהיכל קלשו היא בשמחה ובזריזות. לכן נחשכ מיל כאלו היו פומלות לנלינו בשמלין
 ־׳״רושליס וזהו מה יפו פעמיך כנעלים. כלו, כל מצעד וכל פשיעה יפה ושוב ויקר כעיני הי ונחשכ למצוה כאלו עמלתי

I :ככל כמקום הקלש מאחר שכל כוונתך הוא להחקרב אל הקדושה וזהו פעמיך בלשון רבים 
 ע1ד ביאול ע״ז בהקדים מאמל הנכיא (ישעי, נ״מ) הכזה יהי׳ צום אבחלהו וגם מאמל למה לי רוב זבמיכס ;

, (שס אי) גם כי לא לכרתי את אכותיכס ולא צויתים על לברי שלה וזבח(ירמי, ז) אשר לכאולם  יאמר ה
 ׳מתנגד הוא אל חלק אחר מספרי השרה אשר ניתן לנו מימין ה׳ והוא תורת כהנים ומעשה הקלבטת. גם מאפל
 מי ביקש זאת מידכם רשם מה כיוון במלת זאת. אבל הנראה לי בזה דע שכש שחפצי האדם חלוקים כענירסס
 כי יש אשר יחפוץ בדבר ששא תכלית מבוקשו ושא צריך לעצם הדבר השא ויש מבקש משן רק לסיבה ר״ל
 שע״י החשץ השא ישיג מבוקשו כש הסוחר שישר לקטת סחורה הנה תכלית מכוקשו הוא הריוח וכל הפשלות

 והסורמ ששא עמל סרס נסעו להשיג הסחורה דהייט קטס רככ וסוסים ומשרת כלם הסה סיבות לתכלית מבוקש׳:
 ששא הריוח מהסשרה. כמו כן ערן המצוה שטט השם שא כדרך זה ט יש מהם שהקכ״ה מפץ כפצשתן
 שיעשה אוחם האדם ומי כהם כש רוב מצות עשה. ויש סרמי מטת שצוה אותם לט לפי שהם סיכה ומבוא

, ואהבתו והם הקרבנות ועליית הרגלים ואכילת מעשר שני בירושלים^  להיישיר את האדם ולחקוק בלט יראת ה
 כמאמר למען הלמד ליראה (פ, ראה). והנ׳׳מ בין ב, מיני המצות ההם הוא זה כי כמו שבהפצי האדם אם ישיג״

 הדבר אשר הוא תכלית מטקשו כש הלחם לאטל הנה כבר מילא משאלותיו לא כן אם יבקש רק את הדבטם
 ־משר הס סיכה ומטא להשיג חפצו כשהעגלה וססוסים ולא יוכל להשיג מטקשוע״ימחמת שבהע״ג שלו מא"
 שומה שטר ואיט טסע כראוי אוי איזה מגיעות אתרומ המעכבים אוש מלטא לחכליח מטקשו הלי הדבר הוא :״
 אליו למורת רוח כי לא נעשתה עצש ומבוקשו לא השיג וא׳׳כ כל החרדה והטורח הזה לשוא הי, ורק הפסד־:
, כמו מצות השכה והלולב-  ממון ואיטד שן. ק הדמיון הזה מציט אצל המצות כי יש מצות שהם כעצמן משן ה
, כהם כי אם לסי שהם מסונלים להכרה יראה י  ואכילת מצה ודומיהן. אבל הקרבנות ועליית הרגל לא מפן ה
, בלבט והמאמר המדרש הנ״ל כי מן הבאר ההוא ישקו העדרים שממנו היו שאבין רוה״ס אבל אם  ואהבת ס
 ימלה אלם לרגל ולא יכניס כלט שום יראה ע״ז נאמר ומשרש כל *עצמי ושכמתי לא אביתם (משלי א) כלו׳

, למען יכנס ששל וחוכמה בלבכם וכיון שאין תכליז הענין קיים:  לשי התוכחתי לא אטסם כי עיקר טונתי ש
 ממילא כל עצתי בסלה. והדמיון בזה ל שוחר א׳ שראה את א, מבר עירו שהרכה לקנות סחורות לצורך כיב
 נממיר מזומן כחניות זולתו ואצלו לא לקח ןגאומה כשוםסעם וחשכ זה השחר ממשטת להשות את לכ האיש
 9זה אליו שלא יקח סחורה בעת הצורך כ״א ממט מה עשה בא אליו במלקלקוה לאמר רעי היקר מדוע אינן,
 מצוי אצלי כאשר הי, אביך רגיל ומצוי בכיתי כל הימים כרע כאח לי התהלכחי עמו ולמה זה אחה רגליך לא

 סטאני. וכל כוונש לא הי, בזה כ״א למען אשר לא יקנה שום סחורה לכד ממט כמששס ריע אהוכ. והנה האיש •
ה לא הכין כוונה הסוחר הזה רק שהדברים כסשוםן ומאוש יום והלאה מגיל עצמו ליכנס ככל יום לביס'־'  מ
 «ממר והי, יושב שה שעה או ב' ששק בדברים בשלים אשר היו לשרת רוח בפיני הסוחר וכאשר היי צריך:
 לקטס לכר סחורה הלך אל המרום אשר קנה שם• כל שמים. אז רומ הסומר הציקתהו וידבר אותו משפשים0
 לאמר סכל הלמען השתוק והבשלה מעצתי קרכתך הלא כל מגמתי לא היי כיא שתתי, סקנת כספך עסי ממירי
 1מרי ופשתי שמני ושקויי אמרי אשר הסי, רגיל ככימי. ועמה אמרי אשר רומ אמרס עמך מהלי ולך טתטא

 &ל בימי למשמק ולבטלה ולהיות עלי למשא וזש ט סטאו לראות שרש בקש זאש סילכם רשס מצרי כלוי הן,
 &סת שטיתי אתכם על עליית הרגל אכל טונסי שעי״ז תכנס יראה ואהבה בלבבכם ובשזמכם רגילים אצלי אלויס:
 «מקט ממר תורת ועטלם ה' כמאמל כי מציון תצא שלה ט׳ אבל מי כקש זאת שלכם שיהי' רק רמוס מצלי;
 בלבד. חסו ג״כ מאמר ירמי, ט לא דברתי את אטתיכם ולא טימי אוהם על דברי שלה חבמ כלו, לא טונתי

 לדבר זה כעצש ולזה סייס כי אם את הדבר הזה צויש אותם לאפר שמש בקולי כלו, מה שצויתי אותם על:
 &קרבמס עיקר טונתי היי שיהי, זאה סבה ומטא שתשמש בקולי ותהיו יראים ושלימים עיי הקרבטס אבל לא

 גקרכטת עצמם אני מסן ט למס לי רוב זכמיכם יאמר ה׳ פכעש טי. וק מא ג״כ ערן הטם והספרה היד
, בעיטי הטף ולא משן באלה לק מממס שמא סגה ונןטא אל התשובה כי בהיות האלם מתע«  לא במר ה

 קל ממה יפיל על לשורו מהול סשגה וסששש מעשים לא ק אם מא שבע ודשן. אמנם אם האלם יושב כתערם^
 ולק מענה אס טש ואיט מסקן מעשיו על מם אפלו מפלא קרא מפא. וזה הכזה יהי' צום אבמלמ יום עמס

, כלו׳ וט כצום כזה אגמל שמא לקיעיטי הטף הלא זה צום אכחלש סממ מלצוטת וטי כלו/  crrfr נפשו וט
 pr בשמלות המוטס הבאוח מםגה הצום במלש ולא גטה עצמו ט מא לק שטי הטף וקלקולו. והדמיון כזה לא׳
 שפסל להמיימ נגלו משן למען יקלענה לנםמים ויהסך כל נסח על צלו הכ׳ הנאה יומר וימזור ויססלט ויעשמ בגד
 ; במקלם ומה אםסמייס לק יקרעם ומיסט ולא יתקנט בלסי ספק ימלה אף בעהיכ עליו מאל לאסל לסקור
ק פא$ו. ומה כל זה הוא כשאין הססליס נגמר אכל אם התכלית נגמר אזי כאמת  מלרסיך וטי. הנמשל ש

'*go מ לו שכל שב בעמלו גםעלהמערת ועשיית םקלבטת ועליית הלגללש שהם מו הסבה להתכליס. וזה 
מ של אברהם שנקרא נליב כלומל שנם פעמיך עלבים עלי והיא הפל*  >סו פעמיך מעלים גם מייג. מלרש ג
 *םיא םיגה לסגיאן לירושלים ולםמס פמלב שם לעשות לטט בהולה ועטלה ולק ההליכה מא גיכ יפה ומקוללת*

V כי מא על כוונת מעשה השג: מה 
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 י; יפיח ומה נעסת אהבה בתענוגים. ביאור המאמר ללעסי הוא להודיע ההנלל שגץ מלה הקג״מ^.
 י למדת ב״ו שמדת ב״ו כשאחד אוהב אתחבירו הנה הנאהב איט משתעשע באהבת האוהב בעצם כי.אם-צ ־
 ^העולות הצמשכות ובאות ע״י אהבתו אותו דהייט שהאוהב יגמלהו שטת גדולות לשי אהבתי אכל אם ידע^1 ־
 ;הנאהב בלא חבואהושום סוכה מהאוהכאזי לא ישמח כאהכתוכלל. וכן אם יראה האלמ את עבלו שלט שלם״ .

 יעמו לאהבה אותו אבל הוא עושה מלאכתו למיס ובעצלתים אזי לא יתשב בעיני האדון אהבת העבר ט מה חפצו נ."
 ;באהבתו אם לא תצא שוס סעולה סובה מאהבה זאת. אבל בין ישראל לאביהם שבשמים לא כך היא המלה ט

 ?הקכ״ה חושב לטיב ולמטה את אהכתט אליו אף שלא תצמח לו שום סוכה מאהכה זז כמאמר ואהבת את הי׳ /-
 ^אלהיך. וכן אהכתו של הקכ״ה עלינו היא ג״כ מתוקה וערכה לט מכלי שום השגת סועל מוכ ממט כמאמר פי- .

 לסוגים דודיך מיין וכמאמר כי סוכ חסדך מחיים (תלים סג) כי החסד והאהבה מהקב״ה היא בעצמה שממם
 ךללב יולעיו כמאמר(תלים עג) ואר קרכת אלהים לי שכ וגו׳. ועל מי שאינט כמדרגה המשלה הזאת אסר

. י ל ב  ;'המשורר מי יראנו שכ כלו׳ שאינה ססתסקין כאהכה עצמה אכל חושקים לראות הסוב המושג וע״ז מסיים א
 ^אני לא כן אנכי עמך כי נתסי שמחה בלט מעס רגנם וסירושם רט, כלו׳ עיקר שמחתי היא באהכתך וכגלולסן

 ;5ולכן כשאתה משפיע סוגה לאחל*ג״כהגלל השפחהוהחלוה כנכי חשפה יפיס ומה נעמת אהכה כמעטגיםי
 :לפי' שאהבה כעצמה היא תענוג גלול. וזהו כי שכיס לוליך מיין. כי אם סנאהכ אינו משתעשע כ״א בהשג

 ;.הששג לו מן האוהב אז אין הבלל אצלו בין אס האוהב משעש הסוב בץ אם שילח לו פ״י שלימ. אבל אם אי> .
 ׳״פשחששע לק באהבה עצמה של המשיב אזי אם האוהב בעצש טתן המתנה בלי אמצעי שא שב מאל שהוא שלם
 :יעל השלגת האהכה. והנה אם הקכ״ה עושה שכה עם איש כסיל אינו משתעשע כי אס בהשבה אבל המכ*
 ^האמתי הוא משתעשע יותל באהבת המטיב שהשב בא ע״י מהשב עצמו המושג לו. ומזה יש נסקותא גלולה שאף

אה הקכ״ה מייסר את הצדיק כמדה״ל אחר שהצליק יולע שהייסורין הן מחמת אהכש אוש כמאמר אמ אשל . :^* 
 ;;יאהב ה׳ יוטמ (משלי ג) אס כן אין מקום שישתנה סר המקכל מהישרים שלא יקכלם כשממה מאמר שגם זם י

 ;מרה על אהבה ה׳ אליו וזהו מסד ומשסט אשירה (תלים קא) הוי״ו שבמלת ומששס היא וייו הנוססתוהממבר*
 ־<ולא וי״ו הממלקמ כדפה המפרשים. וביאורהדכר לרעמי כי כשהקב״ה מושה משפט דהייט יסורים והם באי©
-מצל המסד כלו׳ מאהכה לכן •אשירה. ואמשוכ שהוא ג״כ כוונמ מזיל בגמרא שאמרו על זה אם מסל אתם

 ;;ששה עמי אשירה כי׳ כין וכין כך לד ה׳ אזמלה כי גם המשפט מאמ ה׳ שא מצל סמסל ולא ימסרדו ולק המכ» -
 !המכין יקכל את המשפט כאהכה ולזה אמלו אם מסל אתה ששה עש כלו׳ מסל לכל אשירה כין ק־ וכין קן

 ?׳.'•; כלו׳ כין שהוא חסל לכל וכין שהוא חסל וסשסס ימל אשילה לך אזמלה;
זחכך ביין הטוב הולך לדודי למישרים י. מללש מלמל שחביבין לבלי סופרים כלברי מרס. וראוי להבין | 

 ־ איך נרמז כאן לנרי סופליס. והנלאה שבא המכס ללמד לאלם לעס ולתה פעם למה לברי מכסים גלולי© .
 יומביכים אצלנו כלכרי תורה כאשר כאמת אט מלקלקין כהם מאד כממזיל מכמים עפו מיזוק לדבריהם יוסל
 ׳;(נשל תורה וכן אמלו במלרש אמרה כיי לפני הקב״ה רבש״ע הרבה גזירות גזלט על עצמט יותל ממה שגזלה מליט
 ׳ ובאמת. תמצא שגזרות מז״ל הם כפלי כפלים נגד דיני התורה כמו דיני המוקצה ושאר ליני השבשמ וימיס פוט*
 !ועל- זה המציא המכס למיון לזה מיין הפוב שהוא נמזג במים הלבה כמז״ל (שכת עז) כל ממלא ללא דרי פצ
 *מד תלת מיא לאו ממלא הוא ואמל שנמזג היסכ אזי המים נעשין ג״כ יין באמת ואין שום הבלל ביניהם. וכדוגמא

 ^הזאת היא גם כן כענץ התולה ט המטת לאורייתא אינה יטלין להתקיים כלל כלתי הגזלות הטסשת עלינג ,
 ־ממז״ל ואז כלם שרן לטובה שגם המצות ללכק נעשץ לאוליימא כממז״ל כל טילי ללכנן אסמטה על לאו לל6. :
 :מסור. וזהו ומכך כיין השכ כלו׳ שהוא צליך למזיגה גלולה ק לכלי שלה צליכים לגזילום למכמים כי בלעליהם ,
 לא יתקיימו דברי המולה ולכן הולך לדודי למשלים להיום שניהם שוץ כאי מהם ואין בהם שם.הכלל מיל: ל
 :.ויאמר ה׳ אל אהרן לך לקראת משה המלברה וטי. הה״ל מי ימך כאמ לי וטי. כאיזה' אמ הכשכ מלבר !
 זה משה ואהרן. וראוי לעמוד על מאמר זה למה המליט דוקא על משה ואהרן. ונראה בהקליס מקירם ;
 ':אמת. לע שיש כמה מיר אהבה ואנמט נלבר בשנים מהס הצריך לענינט והוא אהבת ההמונים ואהבת המכמים .
̂והשלמים. כי מה אהבת ההמונים היא מבעית להייט לאשב אמ קלוביהם בין לאוי לאהבה בץ שאיט לאוי .1  

 :ifo יאהבהוממממ הקולבה.לא כן אהבה המכמים והשלמים שלא יאהט כ״א אם הלאוי לאהכה להיימ אם .,;׳
s ;׳הוא צליק ומכם ובמל מלוה אז יאהבהו אף אם אינט קלוט ולהיפך אם מא לשפ וכסיל ובעל מלות מגוטמ 
 י£זי מרפה לא נשא על קרוט וישנאהו אפילו הוא אמיו ממש. נמצא אם לפפמיס יפגש כ׳ צליקים זה בזה לעיי ״
ן וימכקו וינשקו זא״ז טלאי רואיהה יהמהו כי האהכה מה זו ששה מאמר שאינם קרובים זה לזה גם , ש מ ? 

 ;אם יממ הצליק באמיו הלשע וילמיקהו מכליה ההלמק גם על זה יתפלאו ההמונים שכני אכ אמל הם כי ללעסם
 זלאוי להראוס סימני נ^רבה זל״ז. לא ק אם ימעהצליק באמיוהסרמלך ויחבקו וינש^זאיז לשר המאים.
 ;היולעים שאמים הם מה אס אמנם באמה האהבה אשל ביניהם אימה ממסס האמה כ״א ממסס הצלק והיושר

 ^שכ נמצא בשניהם מ״מ לא יפלא בעיני המאיס כי הם ימשט ט הבה האהבה היא פצל האשם. ומה כ״ז איל* .
p״כ למשה ולאהלן שאהבה שניהם זא״ז לא היתה מצל האמוה כיא מצל הצלקום שהי׳ ביניהם ושרהם מו ש£ 

5̂ובה ובמאמר המללשזהשממ עלולששל זה וזה שממבקלזשש שלזה. וזה גלש ג״כ במאסר דלךויפגשמ . :< 
 £נהר האלהים כלוי שפגיעתן מתה בממשהם השנים הראדם למתן גםל םאלמם זה פיני שמו שרהם מק במ* •

 % &שגם
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 *למגה חס גלם צולל השממה והאהבה אשר שיניהם זא״ז וזה הוא מסואר נשם אהנס הלומה פי מסכמים
 והשלמים יאהבו זא״ז מחמש השיווי והלמיון. עול נקלים מאמל המל, הקב״ה לא שמח בעולמו שנא, ישמח ה׳ במעשיו
 י&ממ לא נאמל אלא ישמח. וק נאמר ט קוב ה׳ לשיש פליך לשובינו, (ס, נצביס) שמשמע אבל עחה איננו
 M והפעם פשוס ט כעס אץ סוגסנו שלמה כי הצריקים המלאים מצוח ומע״ם מסרים סוב העוה״ז והרשעיס
, עולמוס אז ישמח ה׳ כעמו הצריקים ט ינחלו  גסיסן לק אץ שמחה לשני הקב״ה אבל לעתיל נהי׳ שלמים בשוב כ
 • כי עולמות. והנה לכאורה יקשה למה באמה עכשיו אץ לצליקים סובה ושלוה. אבל השעם ע״ז גילה לט החכם
 *מאמר שמולה אני ונאוה כאהלי קלר כיריעות שלמה. כלו, שכעת אץ צלקתט שלמה מכל צר כי מכמון אנחט
 נראים כאהלי קרר וכשנים טריעות שלמה. ולק הקב״ה ככיכול טש מהאומות הרואים אותט מבחיז להראות
 לגו מבה יתילה כי ישלא בעיניהם לאמל מהמקום לאהבה זו אחלי אשל אינם לאוים להיות צר חורבה ביניהם
 והיא כמו אהבת הצדיקים בעיני ההמון שהיא זלה בעיטהס בידעםשאין שם צל קולבה. לא ק לעמיל כאשל
 *סיייסלמים גמורים בצלקמט מטת וממון שאז גם העכו״ם יכירו צלקותיט כמאמל(ישעי, סא) הל תאיהם יכיכוש
, ואז ההי, םוגהט ג״כ שלמה. וזהו אז ימלא שחוק סינו וט, פר אז יאמרו בגויס הנטל  • הי הה זלמ בלך ה
 «ו׳(תהליס קט) כלו, שגם הטט״ם יכילו צלקומיט אז ולק מהיי שממתט שלמה. תהו מי יתנו כאמליכלו*
 &קהי, צלקתך גלוי, לכל הפסים גם מבמוןשתמייב לך הצלקות ללמותך לאמ לי וזהו אמצאך כחוץ גס לא יכזו
 V, כלו, אשסיעלךשפעכל סוב וגם לאיטזו לי העט״םולא יתמהו מאחר שגם הם יכילו כל צלקותיטולאוים
 ״ולאותה האהכה ממיץ האחים. וע״ז כא המלרש לכאר ולהמתיק המנין יאמר שטונת החכם הוא כאמוה של
 מ£ה ואהרן הי, אהכה מסומלת מחמת הצלקות שהי, כהם גם אהכה גלוי, כמיני ההמון מחמת האמוה וק תהי,

 גם ק אהבסנו שלמה מכל צל ולק אמל גם לאיטזו לי מיל:
 י ווו יאמר בהקרם מאמר שמעי בת ולאי וט, על ויתאו המלך יסיך(תלים מה) מללש ליפומך גמלם. לפ ט פי
 המפרשים נסט פפם פל צדק ורפ לו. אמרו שזה הוא מחמת שלא יוכלו להשמר סן המותרות המזיקים
י טרך ל שיולפ ט השם שלא יזיק לו הטוב אז טוב לו. כי איט לוקח מן השוכ כי אם מ מ  לנפש ולק הצליק מ
 מדות נפשו ואיט פתאוה למותלוה כלל. וק פציט שהקלושים אשל באלן המה נתבלט בעושל ובהץ לב ואעס״כ
, פל ולא י ספוקם כמאמל הגפלא על לביט הקדיש שזקף עשל אצבעותיו למפלה וט  ft) נהט ממט כי אם מ
י להגלילשמו ולסלסמו כלטם אחל שילע הש״י  •איתי ממט אסילו באצבע קסנה ולכן היי לו ששל גלול מ
 שלא יזיקט העושר ושלא יקמ ממט כי אם ההכלמ ולא השתלות. וזהו שמעי בת ולאי והטו אזכך ושכמי עמך
 מיס אכין. לוש מל התאוות המומליוח הטללומ מם האדם אז מתאו המלך יפיך לישחך בשלם בששר וכטל
י סהי' גסומ מהיזק המגימ מהטוב מיל. וזמ ש ימך כאמ לי יונק שלי אמי. כלוי שימכל אצלך השכל פל  נ
 התאוה וחמאם כל ההאומ המלושס וכל הנהגתך יהי׳ לק מצל מסן השכלי אמצאך כמון אשקך כלו׳ הייתי סשסיע
 ^ כל סוב וברכה גם לא יגחו לי ריל שהייש מסיר סמר תלונת הלפעים האומלים שהקכיה שונא את הצליקים
 !(קיאיט משב עמהם ט אם כצמטם גלול ט אז יראו השך ממשטתם אשר אר משפיע לך שסע וכרכה. ויהיז
 ^וכרמיה לשלות שסמעס הסוכ לא הי׳ לק מהמס שלא יפלו לקכלו פל הנה והי׳ מזיק להם לא מצל השנאה ומיל:
ה. מללש אהכה שהקכ״ה אוהכ את ישלאל עזה כשת. קשה כשאול  >י עזה כסות אהבה וגר עד שלהבת י
 קנאה. קנאה שהקביה מתקנא על ישלאל פלשפכלו מיז קשה כשאול. הנה המאמל הזה מאסשם שנראה
 הסוהר דבטו. ונקדים מאמר המללשראה ראימי אמפר מש אמרהקביה משה אתה רואה ראיה אמת ואני
 מאה ג׳ לאיות אתה לואה ישלאל שמדין אצל הר פיני ומקבלין את השרה ואט רואה אותן מםהכלץ בססלמילץ
 *לי ושומפין אמדמהןוששץ ע״ז וכשעשו ישראל אוש המעשה אמל הקכיהלמשה לא כך אמלתיתמלה אתה
 מאה וטי. כיאור הפאמל דע שכל כמם האדם וחושיו יש לכל אמד מהם כלי הממזיקו כש הממשכה והרע0
 torn הוא גמומ ונלג וק ממס האהכה והשנאה והכפס והלצץ ולומיהם מציאותם כהכלים אשל נתן הקכ״ל
 האדם געה הלכבמ אומ וכמ וגטלה נתן ה׳ בנפש האלם למשול נהם ולעשות פמהם כחפצו ולטט וכמילמ
ס לאהוב את אשלילצה או לשנאוש ואף אם יהי׳ האלם מגלולי הגלולימ לא יצאפגלל זה כל של בשים י מ  ז
 *!יוםובשהיז. וממפת זה ק הנפנע באלם שיתקבצו משר הפטם במשא א׳ חמן א׳ להייט שאהב האל©
 0פן אמל גם ישנאהו. והלסיץ מה שאם תלאה אלם שכתר במעלות ומלות שטח גלי הפק תסכים בלעתך לאמב
 6וסו ואם חלאה אלם בעל מלוח רשת ההכים לשנאתו כל זה מא בשני בר אלם אז שכל לחלק האהבה לזה
 ׳ושנאה לזה אבל אם ימצא כאדם אמד כמה מעלות מטת ומלות ישלותוחאהכ אוש כלאוי לו עיש מלותיו
ה מ׳ ק הראוי לאמכ  |6מל זמן תשוב מראה ט ספה מלות רמוה וסלווייהו איסניימ טה המפלות והחסלוטת מ
 &מו על מפלושו אהגה גמולה גם לשנאתו הכלים מאה נגל חסלוטתיו אגל מא מן הנמנע שימקכצו שמהם
 מושא א׳ ומ״כ יעשה משניהמ הזג ממוצע ׳להייט שלא יאהבמ בשלישה גם לא ישנאהו חכליש שנאה כי הכשש
 המעמיס וכל א׳ מכגה אם מכילו על שנעשה מהם כמ א׳ אמצעי םשזג לא אהבה גם לא שנאה. הן אלה קצמו
. להיינו לאםוכ רט פלוס האלם וכמסיו. לא p הקכ״ה אשל כשסיו אינם כשה הטף יוכל לשוס שני הלכרים כא,  ז
 6ס הצריק אהגה גמלם הטל מעשיו המכים לכלי שק גם לשנאמתכלית שנאה כעטל מלותיו הלעיס אשר
x שלא ש׳ מרעיה יטל ה לכאולה קשה א ן מאמר המדרש אמה מאה ראי׳ אמת וט׳. כי מ  *מצאו ט• ומם «
ו סבלם ג י י ה • ד ם ה י  לו׳1וס ההסימת • oft מיי שהי׳ הקנ״ה מראה לו א״כ למה הראה לו הקניה גם ש
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£  \ התורה ומעשה המגל ומת זה שהתגרך בלט הקב״ה שהוא רזאה גם שניהם. ינלה את עיני ממה ויראם גם מ
 < הגל לסי לנריט דגר גדול דגר המדרש. אתה רואה ראי׳ אחת כלו׳ אתה אוהב את ישראל מצר קבלתה את התור*
י ־אנל אס תראה עול מעשיהם כענל אז תתקלקל האהכם מחמת השנאה. לא כן אנכי שאני אוהנ אותה אמנם  י
 לגמורה נעטלקנלת התולה ואף שאני לואה עול גם עשיית העננ אין השנאה מכמלת את האהכסכלל רק,זה
 הומר נס״ע וזה כס״ע כנ״ל. וזהו כי מזה כמות אהנה אהנת שהקג״ה אוהנ את ישראל עטר קבלת המורה.
 'יונס קשה כשאול קנאה שהקנ״המחהנא על ישלאל על שענדו ע״ז. להייט שאהבה והקנאה פומלות על עמק
 י מכלי שיהא להס סניס הלקול זמ״ז. ואל תשמח על המק שיקכצו שר הסכים בנ״א ע״ז אמל לששי/ לשסי אש שלמם
 יה. מלרש לא כאש שלמשה הוא אש שלמעלה שהאש שלמשה מככה מים ומים מכנין אש אנל האש של מעלם

 אין המיס מכנין אותה ולא האש מככה מים וכנ״ל:.
 ובדרך הזה ננין מאמר הגמ׳(כלכות פא״ע) אמלה כ״י לנש״ע הואיל ואין שכמה לכיכ שמא לא משכמ לי
, על והיינו לאמר רני אליעזר מאי לכתיכ גם אלה ששכמנה זה מעשה ענל ואנט לא אשכמן  מעשה ענל ט
 *ז מעשה סיני. והוא ע״מ ללכט הנ״ל ט נאמה מעשה העגל מפנה מאל מעשה מיני כמאמל המכס עד
 שהמלך נמסנו נרלי נמן רימו וכמאמר הנמלא מלוכה כלה מזנה נמוך מוסתה. ומטאל נסללש קטלוג המלאטם
̂־שאמרו נאה הי׳ להם להמדיס נעשה לנשמע וכי נאה הי, להם לאמר אלה אלהיר ישראל אכל ממסד הקב״ס ט לא  
 עצל ממט מאומה זוכר לט מעשה היני ומפליג ממגד פניו מעשה העגל ואין אף מכנה את מכירו ט לא אדם מא

 / להנמם והכן:
 סיים לנים לא יוכלו לכטת את האהנם וט, על נח יבוזו לו. מללש נאחס אהגה נאהנה שאהנ הקניה אם
 ישראל. ולכאורה המאמר הזהאיט מונן כלל ט מה הי׳ קשה להמללש כאיזה אהנה וט לא ילע מהמלה
 שהיא כאהכה של הקכ״ה. והנראה שהמדרש נא ליתן שעם לשכש על מה שאמר טז יטזו לו דהייט שהקנ״ם
 מנזה את העט״ם ואשי׳ לוצים ליתן נשכיל התולה כל הון כימם. עיין כמללש. שהלכר תמוה למה יכזה אותם
 הלא אם טתנין נשכיל התולה כל ממונם טלאי הביט ימר מעלתה וא״כ לאוים נם הס לכטל לא לטז ומלסה.
 מ״ז השיכ המללש שלא ממשוכ שמה שמכקשין ליתן כל ממונם כשטל המולה הוא משני שעמלו על מעלתם
-ומשיטהה. לא כן הוא לק הוא שמממת שלזאין אהבת הקב״ה לישלאל בשביל התולה לכך טזים הם כסף
 בוזים זהב ממיר ההורה נדי להמשיך אהבת הקנ״ה אליהם. חהו אם יתן איש את כל הון ביהו באהכה אל
 תשפה לומר שההורה היא כ״כ משובה בעיניהם עד שמתנים מחיר׳ כל ממונם רק באהבת הקב״ה את ישראל והח!

 היפך מה שנא׳ בישראל במטתיו ולא בשכר מטחיו ולבן טז יטזו צו:
 :סדךש ש׳ שקולי מים רכים לא יוכלו לכטת וט׳ פד טז יבוזו לו. אבל בר עשו לי משק של ירישש עזים
 ושכנתי כתוכם. והדכרים תמוהים. ונראה בהקדיס מאמר המדרש לעתיד יאמרו העטים אט טחניםכל
 עמונט בשכיל התורה טשה היא לכם. גם זה המדרש איט מוכן. והנראה להמתיק המנץ ע״ס משל לא׳ שמבקש
 טת דירה לשבתו ובמר לו טמ א׳ משט כתים. הנה אם תרצה לרדת לסוף דעת האיש הזה למה בחר בזה
 זמאס בשני אם הוא מחמת שיטל להיות שהדירה בעצמה אשר במר בה היא נאה ומשובממ יותר ממברתה או
 מממת שבעל הדירה הזאת הוא אדם כשר יותר מאד פכעל הדירה השרס. שהדכר שקול ואין לו הכרע. תתטנן
 בזה אם אמור יאמר בעה״ב השר גם אר אתקן את ביתי אמהו איישהו עד שיהי׳ יותר נאה ומשובמ מהבית שג
 .זהועכ״ז לא ירצה לדור עמי אז תדע ובמנת גלי פסק שמיבת במרו מה הבית לא הי׳ כ״א פממת משיטת
 הבעלים שהוא צדיק וישר כעיניו לכן במר לשבת אמומאס בשני משנאמ אומעל רוע מזט. נמצא שהאיש הזה
 במצש גילה קלוט באפרי פיו שאם היה שוחק ולא הי׳ מבמימ לתקן אמ טמ עד שיהי׳ יפה להלל מאד הייט מלץ

 החסרון נהביה ולא בהבעצים. אבל עמה גלוי לכל העדר כשרון הבעלים ובעצמ לקח.לו קלון:
n יהבאר לט דכרי המדרש. כי אף שגמר ה׳ בישראל לשטן בתוכם ץעאס בעט״םוכמשכנם. אימ מכמן r r o 
 שמאס כהם עצמם כי י״ל שהמשק והבית של ישראל מכלל ופמדר ביתר שאת יוסר ססשכנם. ולכן
 כמרהקביה כמשכן ישראל אכל לעתיד כאשר יאסרו העט״ם אט מתנין כל ממט בשביל המרה. דהייט בשביל
 :אהבת הקב״ה עציהם שישטן בתוכם כאשר ב^־ט לעיל ועכ״ז לא ימסו! הקב״ה בסם. סעסהימלה קלונם
 שרק אך בהם מאס הקב״ה כי לא יבצר מהם לפשות כעד ממונה ססכטת לאניריעקב לתהלס ולתפארת יותל
 .־ממשכטת ישראל. וזהו בוז יטזו לו כלו׳ שמא עצמו אימ ראוי לכך. ולזה •הייה המדרש לאמת הענץ שיהא
 :שכרע מכל צד בראי׳ נאמנה שאין הדבר מלוי כמשרה המשכן ואמר שהלא העט״ם מבמימין לעשות לו ביס
 ;'בעד כל ממונם כמבואר במדרש נשא ובר עשו לימשטן של יריעות עזים ואעסיכ ירדתי ושכנתי בתוכם ולא בשל
 י העט״ם א״כ מוכלע מכל צל שמא מהמת במרי בישראל עצמם ומאסי בהם מהמת מסרונכם ולכן טשה היא לכה:
 * ip1 ביאול על המלרש הנ״ל להבין מה מא ענץ הבזיון בשכיל שטתנים כל ממונםונקלים לזה ב׳ הקלמוש א. ,
 פמז״ל יגעתי ומצאתי תאמין. והנה לשון יגיעה שלה על לנר הששנ בקושי וככבלות. ׳ולשון מציאה שלה בלוב על
 ;המושג בקלות כילוע. וא״כ יקשה אל שיד לשון מציאה אצל יגיעה שהם שר הסטים ופהלאוי הי׳ לומריגעמ
 והשגתי או וקניתי. אולם ל; עתי כך שא הטונה כי כאמת השגת החכמה היא מתת אלהיס ואין זאת בכח האלם
 '-להשיג איזה חכמה מבלי עזר אלהים כמאמר ט ה׳ יתן הכמה מפיו לעת ותטנה(משלי פ) ולמי הקב״ה טסנה
# שאוהב את השרה כנללט והשגת החכמה יקרה בעירו מסשגס כל הממצים שקרים שנשלם. ולק בראום  ׳

 ס*8»



- י *  »4 *ל , שיר השירים י
 הקג״ה שקידה מריצוחו ויגיעה גששו להשיג הסושכלות ומשליך כל תעטגי העולם אחרי גיוי שאז היגיעה לערה י־
 • מדל חשקו בהם ו6ז מרתפיו עליו מן השמיה ומשסיעץ עליו ההשגה הראוי לו א״כ הוא דומה למי שגא5
 ממט הפן יקר מממד והלך לבקשו במקום אשר שער בנםשו או נפל ממט והי׳ מתאבק בעפר ומחבק אששתו
 גזעה אף זיגיעח גסש ולא מצא ובראות חבירו את גודל היגיעה והעמל אשר לזה וגודל צערו בבקשת החסן וד

1p יאה או ידע מנץמו איו אז גכמרו רחמיו מליו ויאמר לו טא ואראך את החפן אשר אתה מבקש איפות 
ד  מאח והלך ולקחו משם כלי שוה יגיע גמצא שהשגת החשן היה באמש מציאה שמצאו כמהוה שהיה מ
 שם כלתי יגיעה אמנם היגיעה שקדמה תחלה כמקוה אמר היא שיככה וגרמה לו המציאה כ׳ לולא את עיניו ואן
 *יע כפיו ראה מכירו לא הי׳ חש להראות לו היק חשט מונח. כמו p הוא ממש דמיון השגת התור
 שאמר שהאלה ממיגע בה בשקידה גדולה וגם כלילה לא שככ מהתתקות מל שרשי׳ אז ק השמים ירחמור
א כפרן הנביאה הנאה על הנביא שמאום בלי שום יגיעה  להשפיע עליו שפע המכפה ואז בנקל ימצאנה כי מ
ק אמרו ז״ל יגפמי ומצאתי תאמין. פי׳ שהיגיעה היא שבה ומבוא להשגת המנפה שע״י היגיעה ראה ה׳ בפני  ל
א ממינים וכ* -לממה לו פמקום אמל אשל הוא לאוי להקלא כשםמציאה. שלהמלפהג׳מאמל המכם יקרה מ
 •מפציךלא ישוו בס. ולכאורה הי׳ ראוי לומר לא ישוו לה אבל כא להורות ולומר שלא תפעה לומרמאמל שאהל
 המלה יקרה היא ממירם שכרם שגם הפנישם הם יקריהרק השרה יקרה יותר. אבל באמת זה הוא למשל

 דעת העמאוים למשצי השלם המדומה ושוגים באהבהה עליהם אמר שהשרה היא יקרה יומר מכל מפן כי מממ
 שצאוש כל חשצי השהיז כמא׳ המכס כי מלכים ימלוכו וט׳(משלי ם) אולם מי שזיכהו ה׳ כשכל אמתי לא ללי

א אין כה שעל  הכסיל דרכיו כי שא מלוק ממט כשתים. הא׳ שנפשו יודעת מאד שכל ממדה העה״ז הכל וריק מ
 פלל. והכי שמשיג כשכלו האמתי יקרת התורה והמטת לאין ערך ומכליש. וזהו שהוסיף ואמר אמר אמרי יקר
 היא מפנינים שזה לא נאמר רק למסירי הדעת נמשנם נם תענוגי העה״ז לממדה אכל המכס האממי הא«

 «ורמ שכל חעטגי העוה״ז כאפס ואין נחשט ואין מקוח כלל לדשם הכלי העוה״ז ליקרמ השורה ולזה אמר
 וכל מסציך לא ישוו בה. כלו׳ מ״י שתכין ומכיר מעלה המורה ויקר ערכה אז כל חפציך לא ישוו כעירך כלג
ה כלו׳ כידיעהך הטדהשרה: ועתה נעשד על מאמר המדרש מ״ל. ונקדים שד משל למלך שהי׳ לו ב מ  ח
 נמצירו איש נטן וסכם יודע בסיב אבטם שטת ומת האיש השא וישלמ המלך למשש באק ולמצוא איש מבין אחר
 למלאות מקוש. אך מי המכין לנסות את החכם אם שא שלם כמכמש אם לא. מה עשה המלך הלך ולקז
 מאוצרותיו אבן יקרה אחת ונתנה ביר אחד מעכדיו וצוהו שילך אל עיר הרוכלים אשר כל הסוחרים שכעולם
 נאים שה לפשות מקנה וקנין ויכריז כרחוב העיר לאמר ש האיש החסן לקטס אבן יקרה מאוד יטא ויקנה
 ומשך כך יעמוד ויתטק על מי שמא מכם באמת שמי שיחן בעד האבן הנ״ל כל דמי שווי׳ טדאי מא הסכם
 האמתי שיודע ומכיר יקר האכנים היקרות ושווין. והנה העכד עשה כאשר צוהו המלך ויכא אל העיר אשר יעז*;
 וכאשר הכלח על האבן בא איש א׳ בתוך הבאים לקנות עשיר גדול בער ולא מכין וצרור כסש כידו כדי לקמה
א בלתי יודע בשוב אבנים שובות כלל וימכלו לו אבר זטכית לכנה במקום^  אבנים טובות ויכילו ט הכמאים כי בעל מ
 אבני שלהם ולא הכק כלל רק שמנהט הי׳ לראות כמה אחרים לוצים ליתןבער אבן יקרה הי׳ הוא שסיף כמה;
 ומכים וקנה וכאשר נתאספו השתלים על עכל המלך לראות את האכן היקרה אשר הכריז עליו ויבא גם הכש3
 ההוא כשכם להתיצכ כפעם בפעם לששע מה שיחסצו לימן ממיר האבן ויוסיף הוא ויקנהו ויקר מקלמ שההוספה!
 אשל הוסיף שא על הסומלים המבינים היא השלימה לתשלום שויו של האבן לא שהות ולא יותל והעבר משתאה,
 לו ממליש ללעת ההצלימ ה׳ לרש לקמת את האיש הזה לאב ולמכץ למצר המלך כי הכלת שניו ענסה ט*
 שאיננו מכין. ויאמל העכל אמליש עול על גמל הלכל אולי אטא על הטנש של האיש ההוא ע״י ההשלומץ ש3
א מכם אמת או לא. ומף לכל פיו של האיש הכשילו להעיל על עצש שלא ילע הכין מטנמ אבניו  •אכן אם מ

pto מוטס כלל כי בעת התשלומין אפל אל העבל אם יש אש נפשך לקמה מילי בעל הכסף המגיע לך ממיל 
 אמרות אשר קניתי כבר אשל גם המה מוטה מאל אעלה לך אומן האבנים בלמים ממיל האבן שלך. ובזה הכאה"
א כרצוש להעריך אמ האבנים שמותי הערך אשל כילו מל האגן היקרה ההיא. וכראות העכל  לכל כי סכל מ
 כך אמללו מה לי ולך אמרסי כגל אככלך וט׳. הנמשל הוא שהקכ״ה כחר כישראל מחממ שהם מכינים ומכירים
 יקר ערך המורם והמוסת ע״ז ששאסים במפצו השה״ז ומשליכים אמלי טיס כל המאות המדומה ולק בשמן;
 מפצה צא ק העט״ם שבמרו גם באהבת ובשעטגי המה״ז ומתקו להם רגביהם רק בעת ראותם משיטת פ6
J6 גגי ישראל בעיגי המד^ם בפטר התורה אז גם הם קרבת אלהים ימפטן ורוצים גם הם לקנות התורה 
 מחכמה שאלו ע״ז כי הם אינם מבינים כלל שעם האהבה רק ישפסו הדבר למוק מאת המקום והמופת 19
 םםלוןשכלם הוא שרוצים להעליך נעל'השרה משצי השהיז שקט על הנה וא״כ שכמ שאינם יולעין כלל ערך
 םתורה ומשיטתה. וזמ תשובת הקב״ה להם אם אתם טתנין את כל משנכם בשביל התורה כלו׳ אמרי שאש

מ עלוס נאמנה שסכלים אתם באמם ומה שאמם מפצים קניית המורל  •פריכין מפצי העוה״ז לעלך השלה ז
מ זמ שמסיים המלרשטשה היא לכם כי פיכם עגה בכם על ש ה ממפת קנאמכם במשיטהישלאל. ו ל א  מ

 ממפה! וזהו ג״כ מאמל סמלרש באתה אהבה באהבת התורה שנא׳ מה אהכתי שלמך. כלו׳ שהם באמת לא יך
 ולא יביט אהכת השרה רק מממת שרואין שישראל אוהכץ השרה מזה משעלין שיש לאמכ אמ השלה. וזמ שהייג
' מה אםבש שרתך פלו׳ מממת שאט אהכתים רוצים ג״כ באהבתה אבל הם בעצמם אינם מכינים כלל מ  מאי

א ולק גח יטז1 לו וממיון מ״ל; שד  נמשבס מ



nw 40 ׳' קול עיר העירים#: 
 v •.^ד ביאור על מאמר אבל כני עשו לי משכן של ירישמ עזים וירדתי ושכנתי בתוכם. והנה בעל העקידה הכיא
 י המאמ׳ הזה ומתמיה עליו מאד כי מה הוא זה ששתמ כאהכת התורה ומסיים כמשכן. והנראה שהמאמר הזה
 הוא גב׳ מקומות במדרש בשי ויקהל ובס׳ נשא. והנה כס׳ נשא הוא כזה״ל כשראו העט׳׳סהבהמ״ק שבנו ישראל
 v:: ואהבה ההורה שמבב אותם הקב״ה כנסו זהב הרבה שיעשו גם המה בהמ״ק. וע״כ מביא המדרש זאת לתשובה
-זמליהק והוא נכון. אמנם עכ״ז צריך ביאור במה דמה אותם שלא רצה בבנינה ומדוע מאסם באמח. אבל הענין
 :•!;מא כך אמרי שנדקדק מלת כל הון שלכאורה מלת כל הוא מיותר גם מהו טזיטזו לו ולמה יהי׳ לטז כרצומם
 / קרבה אלהים האין די כמה שלא ירצה ככנינם עד שיכזה עוד. אכל הנראה כזה ע״ס מאמר המדרש על אשריה
 י• משה לו וגו, עד תוט רצוף אהןה ממות ירושלים זו שרה ומע״מ של צדיקים. וככר הארכתי ככיאור המאמל
 .מיץ עליו במקוש רצא לט מזה שהמשכן היה אוצר לגנזיו של המלך מה״מ הקלה ומה הס גנזיו הם השרה והיראה
 והעטרה של ישראל. וזהו שט רצוף אהבה מבטס ירושליכ. ואף שזה לא נראה לעין הרואה רק הגשמיות לבד הלא
, ראה את הכל שהוא מלא קדושה וטהרה ואהבת ישראל את השרה וממט יצא זיו התורה לכל ישראל כמסמל  ה
 כי מציון חצא שרה וגו, (ישעי, ב) וכן וממקדשי שיראו כי שם הי, מקור היראה והשרה ומשם הושפע שסע
 לגסש האיש הישראלי והמקור מה יצא ע״י זטס הצדיקים ויראתם שהי, בעם כטט אמר שעסקו.בו בקדושה
, כמקדשו כש שבארנו לעיל. ועתה נמתיק הענין ע״ש משל על העט״ט  ומהרה יתירה וכל זה היה נראה לשני ה
 tfy להדמות אליט ולבטתלהשםכית כשמ. לשני נערים שהיו לומדים בי רב אתד הי, בן עשירואהד כן עני
 י1״םי היוה ויטא גן העשיר למדר שרהו ובידו כיס נאה מצוייר בכוונים שונים ויקנאו ט מכריו כי נתטככיס
 מיניהם כי משדוס הוא. והנה כל מי שהיה סישק נידו קנה לו גם הוא כשש ובן העני משק.מאד לקטתנם
 . שא כשש ובן העני משק מאד לקנות גס הוא כיס יקר כזה אכל לא השיגה ידו על כסף מקנתו כדי הצורך
 יי: וילך *אל המנוני וימן לו אה כל הכסף הנמצא בידו ויממנן לפניו ׳מאד לתת לו ממיר כספו כיס א, כשהוכמגריו
 ונשבע להמנוני שאין שד כידו אף סרושה אמס כאשר הוא ילד מסכן. אז ענמ המטני שיסה אס אין לך יוהד
 אפילו פרוסה אמת כדכריך אם כן כל עצמו של הכיס הזה למה לך כי מה תשום בתוכו אם משה אין לך.

, גשט כדשש בצלשלפי ראוה עיניהם. ,  f •הנמשל מא שהעט״ם רוצים להדשת לט ככל יכלמם לכנומ כיה לשם ה
 ..ומה אף אם הם רואים תבנית הבית הלא את התוכיות שט אינם יטלים לראות כי עיני כשר.להם וא״כמה י

 . יכנימ לבים אמר שאין בידם לא הורה ולא יראה ומצות ומע״ש. לזה אמר אם יתן איש את כל הון ביש באהבה
 נח יטזו לו כלוי אמר שטתנים׳כל הון ביתם א״כ מה ישאר להם שד להכניס לשט ולמה להם ביה זהו טז

 יטזו לו וכדמיון הנ״ל:
. מדרש אתות לט קסנה זה אכרהם ט׳ ושדי כמגדלות אלו תכני׳ מישאל ה  , "«חות לט קטנה ושדים «ין ל
 ; ועזרי׳ וט׳ עד שנכנסו בשלום ויצאו בשלום ע״ש. והוא משה לכאורה כי מה רטתייהו שנכנסו בשלום
 םלא כל המסתכן.נכנס כשלום לסכנש. ונראה עיס מאמר׳המדרש ששאלו ממי׳ סישאל ועזרי׳ את מכיאאם
 ינרמ מה תהא עליהם והשיכ להם שאם יכרש ינצלו ואעפ״כ מסרו עצמן לכבשן כממישת. לא כהרן שהושלך
 מיד שינצל כאברהם כמבואר כמדרש שאמר הק אס ינצמ אכרהם אני ממנו ואם.עצמ נמרוד אני ממט זש ראי׳
 על מלישית אמונתו ורק אמרי ראוהו הצלה אברהם עשה כן גם הוא. ולכן נשרף לפי שלא הימה טונש שלמה.
 • אבל אלו משלט לישרף באמת וטונתם הימה שלימה ולטי׳ ולכן זט לנס. וזהו שנכנסו בשלום. כלו׳ בטונה
 ־שלפה ע״ל לישרף ולק יצאו ג״כ בשלום. זכן היא טונש הגמ׳ מבה עשוברשב״י ולא עלתה בידם. ולכאורה
 לא ידמט מדוע לאעלסה בידם.אכל הטונה הוא לדעתי בששאמרט הוא •מרומז במאמר כרשכ״י ככף הדמיון
 ito׳ שלא ממממ תמישת לבם וטדל אשנהס הסכיאו לעשומ זאמרק אמרי ראותם מעשיו דרשב״י שמו לשבה

 והצלימ ונם עסו שרי עשו-גש הם יכפוהו אבל לבם בל עמם באשנה שלמה ועיכ לא עלתה בידם:
 9ד ביאור מל מאמר מ״ל. נהקדים סמז״ל כל שיראמ משאו קודממ למכמש וט׳ ונבין מאמר ראשית מכמה
 יראת ה׳ שכל שכ לכל ששיהם (ההלים קיא) וכן מאמר המכם יראת ה׳ ראשימ דעה וט׳(משלי א).
 ני*ל הדברים ט הנה התורה היתה מממלה ששגה כלה ממעין השכל כמאמר המדרש טבלות מכמה שלמעלה.
 מרם ולק לא שמה בשמה •בבעלים לש שכקל יוכל השכל להתסתומ מממת נמת הלב ולכן שמדו מאד מל
 אברהם בפמליא של מעלה ואמרו אמתלט קנןנס זה אברהם ושדים אין לה שלא הניקוש דברי מרה כלו׳ שלא
 :מתה מרש מקובלת לומרטתיו׳לק פמדרמאל פלי ואמרו מה נפשה לאמותט טוס שידובר בה כלוי ביום
 םישליטמ לכבשן האש לאמר אולי לא מתקיים מכמש לו. השיב אברהם אט שמה מעמיד אני דברים כשפה.ושט
 •מדלות אלו מנט׳ מישאל ועזרי' כלו׳ אף שמא לא ינק מהאמרים׳מ״מ מא שניק לאמרים כלו׳ שסמט ילמדו
 > באי שלם. ומם ההב״הלארצה לשמם את כל הדורות בכך׳ ר״ל׳שימהטע״סמכמסטושכלס ט אולי אף
 &ממם לא תעמוד להם להתהלך כדרך אמת כלי נפי׳ ולכן נתן לט שרת אמש וסשפסים ישרים ללשד וללמד
ד כזה כמדרש בראשים. והנ״מ שעד מה היסה המכמה יסוד ועיקר להמרה.  מדור לדור ומפה לשה. ועיין מ
 אבל מפתה היא לשפך שהשרה הוא ימד ומקור להמכמה ט מחמלה •ממיינים אנו לפשות ככל^הכשב
 וס^נל איש מסי איש מנאמן לנאק כמאמר ממ׳ אנכי טשריקון אנא נסשאי כתטת יהכית (שכס קה) ע״ש
 ן&ף אם תהיה הקכלה מסעדת אל השכל. ואמר הקכלה תראה ותשכיל בשכלך עד שיתיישב נם אל השכל
 וימי מתקכל על הלב. וזהו ראשית מכמה יראם ה׳ כלו׳ קודם המכמה צריך להיום מראה ואח״כ ימי השכל

 ל שאחריי



ל שיר השירים ישורר ? eo 
co% 9אמרי׳ פוכ לכל עושיהס וזהו ג״כ יראת ה׳ ראשית לעס. ואס לא יעשה ק כ״א ילך אחר שכלו לכל אז 
 החכמה והמוסר ולא יצליחו כידו. וזהו מחז״ל בקש קהלת למצא דכר הסן כלו, לדון ולילך אחר שכלו לבל לסי
 שהי, ביכלתו להשיג את כל התורה ע״ס השכל ע״ז השיכוהו וכתוב יישר דכרי אמתכמא' המדרש תורת אמס
 היתה נסיהו תורה שקינל מלטחיו וכמא׳ כעל העקדה ששם אמת אינו מסל רק מל דכר הנא' נשם אומרו שאז
 כאוי להקרת נשם אמת והיינו פאמר כמו שאמר רנו והוא אמת אכל הממציא הראשון אין שייך לומר עליו שדיכר

 אמת כי אם סוב או ישר וזהו וכשונ יישר דנרי אמת כלו, שהתורה היא עיקר ויסוד לא השכל:
 היושבת בגנים חברים םקשיכים לקולך השמיעני. מלרש אלו ישראל בשעה שנכנסים בשבתות ויו״ה

 . לבתי כנסיות ולכתי מדרשות ללשד תורה. הקכ״ה שלך עם סמליא שלו ואמר להם כני השמיש קולכם,
 ללי שישמש חבריה שעל נכיכםוהזהרושלא יהי, ביניכם קנאה ושנאה ותחרות שלא יאמרו מה״ש לסנירבש״ע .
 שרת סנחת לישראל אין עוסקין כה והרי יש כיניהם קנאה ושנאה וחמלות עכ״ל המללש. ושא שלאי וכי בשביל,
 8יס ביניהם שגאה וקנאה הסי בסלץ ממנה. ונקלים מאמר הילסוס ויקהל משה את כל עלת בני ישראל. אסר הקב״ה י
 למשה' עשה לך קהלות גדולות וללוש לסניהם הלשת שכת. ולכאורה מה ענץ צווי זה לצווי מלאכת המשכן. גם :
, למשוח אותם מה משיי, זו לכאן גם להבין מה רטתיה של הלימוד בשבת יותר •  מש אלה הלכרים אשר צוה ה
 מבשל. וקדים מאמר המדרש שוחל סוב ואכלחם אכול ושטע וגו׳ על ולא יכושו עמי לשלם (יואל כ) אמלה מ״י׳!
 כ״ז שאנחנו בין העט״ס אנחנו בטשה וכלימה יאימתי אנחנו טשיס כשתגאלאותט. ומא גיכ סלאי כי מם רטתא •

 מאגם למה ייחל הטשהיותר מכל הצרות. ומראה ע״סמאמר הגתרא (ברטמלב) אלמלאג׳ מקראות הללו
 נסמוססו רגלימ של שונאי ישלאל וט׳ עיי״ש. שמטאל נחה שלפי ההנהגה שלנו אבלה תשחט חלילה כמא׳ ט י
 מטה שמים מאס כן גבהו דרכי וגו׳(ישעי׳ נה) רק הקב״ה רן אותנו לזטת לאמרשכל סבת חסאתימ מאי
 מחמת הדלות והצרות ולכן צדקנו לפני אלהים היולע נסתמת אכל לסי העט״ם טשים אנו מאל הי לא יאמימ לק
 כמה שמאין בעיניהם ואימתי יתגלה ההנצלותמ לעין כל לכשיגאלנו ואז נשבע לחם ונהי׳ סוכיס ואז יאמן צדקתס

 למפרע לאמרשמה שבטלו עד הנה הי׳ נעטר התלאות אשר עברו על ראשט והראי׳ כאשר השיבה׳ לט סידי1
 מםיבין אנו מעשיה וזהו לא יבושו עמי לעולם ליל למסלמ כממז״ל ושממת שלם מל ראשם שמחה שמשלם פל
 ראשם. וזמ ביאור המדרש אימתי אין אנחט טשים כלו׳ אימתי תתבסל הטשה שאנחט טשים עתה כשמגאל
 אותט אז תתכסל למפרע. ושד יש הכרע אף בזמן הגלות שהביטול הוא מחמת הטרדות שמי בשבשמ וביו״ס
 כשאנחנו סטיים מהמרדומ והמעשה אז תיכף הולכים אנחט לכתי כנסיות ולכתי מדרשות מ״ל. ומזה ראי׳ גדולה

 סל ישת השל שמממש סרדוחנו אנחנו מבסלין אה התורה. וזמ מברים מקשיבים לקולך כפרשיי על לו הקשבת •
 למצות (ישעי׳ מח) שהוא לשון המחנה. כלו׳ שממתינים פלישת השל לראות ההכרעה מישת השכמ. וזש שמסיים
 ומהרו שלא יהא ככס קנאה ושנאה וכו׳ כימשסס האדםוםבש להיום לו ששים שבעים אוש על ההסתפקות•

 דש על המותרות כמו שנאה קנאה ונאוה וגדולה וזמ כלל גדול בכל מכראים שאין ששי המותרות מתמללים.,
 כאדם סרס ישבע די סישקו למשל אם ירעכ האדם לא יהאוה השחוק וההישל ודומיו חש מאמר המדרש ומהרו.;

 שלא תהא כיניכם וט׳ כלו׳ כי זה מעיל עליכם שאמם שכפיה די סשקכם מאמר שאתם מתאוץ לסמדוס האלה
 ואיכ יקשה עליכם למה אתם בכלץמן השרה. חמ שלא יאמרו השרה שנתת להם אץ שמקים בםוא״משמא״׳י
" י ;  מממש דוחק הלא יש כיניהם שנאה וקנאה והמרוח וא״כשכרמ שאינם בדומק: .

 ועמז נבא לביאור מלקוט. דע כי מתחלה קודם החטא הי׳ כש שיש׳ לעחיד כסחז״ל עמידם איי שהוציא!
׳ גיכ קודם המטא כזה. וזמ יקרא ל־  גלוםקאות וכלי מילת וכודאי אין כל חדש תחת השמש ומסתמא מ
Ipni כרבן מפריד אלוף שהקליפה מפרדת כץ הטתן להמקכל כלו׳ שהשפע רמה אל הקליפה ולק אנמט 
 יגיעה רבה להוציאה מן הקליפה והיא כמעט כל הליט מלאטת שנאמרו במפנה הזורע והחורש והדש והכוררי:
 וכו׳ ע״ש. לכן נאמר שכת ימים תעטד ועשית כל מלאכתך. כלו׳ מלאכות שגמה בעצמך שלא היו מתחלה."
 כלל. וא״ציישמ המול הם כמדרגה של קללה ממממ מלאכותיה ועיכ נתקדש יום השבת שנש׳ ט מלהתשנה-

 שברא הקב״ה מראש כמו קודם המעא וזהו שנת לה׳ אלהיך. והנה אמר שצוה הקב״ה על מלאכה המשק/׳:
 נחכלט ונתקדשו כל המלאכות עד שאחז״ל כל המלאכות שהיו במשק חשוטס וא״כ אין יתרת לשבה במה!

 ששובסץ בה מן המלאכות אחרי שנם המלאטח נתקלשו ונתכרט אל המלך פ״כ אנו ליתן לשכת יסר שאס^
 ויתר שז לקדשו בתורת ה׳ כל היום. והלמיץ בזה לאאל ששו לו שני בנים. א׳ הי׳ שסק כל ימיו בהוללות/:
ע כאלו ספלן,  ותעתועים. והכ׳ הי׳ מונע עצמו ומתלחק מכל צל והי׳ חשוב מאד בפיר אביו במרעש מן מ
 מב. למף מלל הב׳ ק ההוללוח ומהטת הרע ויאמר האב אל הבן האמב אס חפצת אהבתי אותך כמתמל>י
ע אל אחיך מאחל שגה הוא:  מזכלח אחה כעח לקלש מתך לפשל שב ט מה יתמן לך פסה במרעש מ
 מלל הרע. וזמ ויקהל משם ומ׳ אלה הלכלים אמר טה ה׳ למשה אוחם. סי׳ שככל נחלצה המקום באלו*
 המלאכוחיוקדלם בעשיית המשק. לכן אתהשכלחים אלו לקלס אח יום הסנה במסשים שנים ט'שטסתי.

i j  המלאכה אינה חשובה כעח לפניו כמקרם אחר שנתקלשו חמלאטת נ״כ בעשיית המשק «*ל• ילק משם ־
 קהלוס גלולות תדוש לפרהם:

 נשלם טגלת שיר השירים. תהלה ליוצר אודים. השאיר לארץ ולדרים: ל:
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• ת התור ו ו  קול ר
 : '**ד בימי שפיט השופטים. מדרש אוי לתר ששופטים את שופטיק ואוי לדור ששופטיו צרינין
 v• . להשמט. טונת המדרש לבאי מלת כשוט שהיא אך למותר כי הי, די לומר בימי הטפסים. ולכאורם
 , ׳הוציא מלת שפומ ממשמש כי לסי פשוטו מוסב על הפופשיס ששפשו את הדור ולפי המדרש הוא שסב סל
, בהעלותך על ירא  הדור ששססו אס שופטיהם הוא ענין מזבן ומסתעף מפשוטי. ונקדים לזה מאמר המדרש ס
 אם ה׳ כני ומלך (משלי כד) וז״ל כל מי שהוא ירא מן הקכ׳׳ה שש לעשות מלך ע״כ. גם מאמר משב גי
 ,-מלכים ימלוכו(שם א) והוא ע״ס מאמר הכוזרי מה שהשיב הדבר על שאלת איך מנהג העוכר אצליכם וסיפר
, ג״כ שהאכרים כלם יהיו נכנעים תמת יד השכל והוא  •לו מנהג המלך עם עבדיו כלו׳ כן ד: ך העובד את ה
 ימשל כם וכממז״ל מה המכ״ה יתיד כעולמו אף הנשמה יחידה כנוף כי הנפש השכלית בכל משלה לשקל כל
 י דבר כפלם שכלו אם לעקל וכו, וזהו איזהו גבור הטבש אמ יצרו. ומי שלבו נפתה אמר תאוות יצרו להסכים
 v מש ראוי שישואר בשם נמשל לא בשם מושל כי המאוומ ששלוה עליו. וזה נמשל ככהמוה נדמו. כלו׳ אחל

 שנדמו כבהמומ ללכמ ולמור אמר המאווה הם בדמיון נמשל לא ששל. והנה מהראוי שהמושל ביצרו יהי, שר
, אמר שיש לו נפש שכלית. וזהו כוונת המאמר לי דכר צור ישראל ששל ע ה  וששל גם על אמרים להדריכם ד
) כלו, המושל כיראה אלהים שא ראוי להיומ ג״כ מושל באדם ואמר  גאדם צדיק מושל יראה אלהים (ש״כ מ

 יזה לההנצל נגד האומרים מדוע'משנשא למלוך פליט ועמה אנוש כערהנו ולזה אמר הממלת מלכוהילא הים ,־
, אומי צדיק \ -כ״א על עצמי כמאמר ולבי מלל כקרכי (תהלים מס) ר״ל שמשל על כל תאוותיו. ולק כראות ה

 • ׳ששל על עצמי כמר ט מכל שבסי ישראל להיות מלכיה ככל משלה ג״כ כי אין ממשלש מלט ישראל כ״א להעמיד
 כמששמ אק ולהוכיחם במישור ולכן לי נאה המלוכה:

, שופסים כי הבא אל הארן וט, ואמרס אשימה עלי מלך ככל המים אשר סביטסי וט׳  *גפיז נבץ מאמר ס
 עד לא תוכל לתת עליך איש נכרי. שהנה מאמר ככל המים אין מובן לו שנראה מששוסו שמגנה מימי
, מטס , ובאמת זה סומר ממז״ל והוא נ -המלטת בכללו לומר שהוא מק הגוים ולהם זאת יאתה לא לט עם ה
-גצשו ישראל בכניסתן לארן ואמר מהם הוא מיטי המלך. עוד גדולה מזו מצאנו בשמואל הנביא שכעס מאד
, אל ימר בעיניך ט לא אותך מאסו כי אס אותי. שזה הוצ  מל שבקש ישראל להיות להם מלך עד שהשיבו ה

 1 ימוד סהירה ימירה לממז״ל הנ״ל. גס כסל הלשון מקרב אחיך תשים לא תוכל לשום מליך איש נכרי איט •
-שבן. גס מאמר לא סוכל קשה מאד וכבר אחז״ל יכול אמה אבל אינך רשאי. אבל לסי דבריט יכא הכל מל ו

 >כון כי הנה יש ב, עניני מלוכה. הא, מה שזכרנו דהייט להורות משוכה לרטס ולהדריכם בדרך הסיב והישר
 וזה הימה מלכות מרעיה כמאמר ויהי בישרון מלך (ס, ברכה) הכוונה לומרשמלכוש לא הימה מצד הקבלה
 •׳:•והסכמת העם עליו להמליכו רק מעצמו הי׳ ראוי לזאת ולו משפט המלוכה מצד שהיה צדיק ששל ביראת אלהים
 י:הג״ל וכמאמר שקול משה כנגד כל ישראל ולכן לא הי׳ צריך לשום הסכמה מהעם ט הדכרהאממיאיצ השכמה

 ;.>ש האבן היקרה שאיננה צריכה הסכמה מממת גודל משיטסה ומוכה לא ק המפכע שצריכה הסכמה הפלך .
 ׳על ערכה וסכומה לסי שהכסף שבה אינט פוהכיכ. והדמיון הזה הוא ממש המילוק שבין סלטה פרמיה על . י
 , .•ישראל למלכי העכו״ם פמלכוהס הוא רק מצד הקבלה והסכמה העם וזהו ני מלכים ימלוט כלו׳ עיי הם ־ י
 י באוייס למלוכה בלמי הסכמה כלל. וזהו ג״כ ויהי בישרון מלך כההאסף ראשי עם ט׳כלו׳ מממסגודל ערש י!

 •שהי׳ שקול כנגד כל ישראל היה שר ומלך עליהם. ועל אופן זה נצטוו ישראל ככניסתן לארץ למטת עליהם סלן, 7
 דהייט שיחזיק שמירה ההורה ויהי׳ ראוי מעצמו כמו שמציט כמזקי, שנק מרכ ככיה״מ וכו׳ ע״ש:

 **בל האופן הב׳ דהיינו לצאת ולבוא לסר העם וללחום מלמשמיהם זה מורה על העדר הבטחץ נהי י;
 יי ט כאמה ה׳ איש מלממה ולו הכמ והגבורה ושוא תשועת אדם וזש ט לא אותך מאש פי .

-אם אותי. כלו׳ שאין אתה יודע ומכיר כוונתם בשאלת כמלך כי אהה סבור שכיונתס להיות להם ס^•
 לטרך שמירת הדת וא״כ היסכ מרה לן ט מה עול מצאו בך. אבל באמה אין טונתם רק שילך עמם בקרנ. !

-ללשה מלממוהיהם וזה באממ אין ביכלמך אבל אותי מאסו כי לא כפמו-כישועתי חש אשימה עלי מלך ככל
 הגויס אשר סביטהי. כלו׳ לצורך המלממה שזהו כאמה משפס הגוים ואמר אעש״כ מקרב אמיך ששים עליך

z: ־'מלך כי אף שלענין זה שכשר גם איש נכרי מלומד מלממה מימ מקרב אמיך ששים עליך מלך אבל לא באלה מפצסי 
 >אם ה׳ כי אס שיהי׳ עיקר הממנומ המלך באופן אשר לא היכל למש עליך איש נכרי דהיינו שיהא עיקר מפציכם.•יי־ י

־  ט למלך מטר שמירת הדת אשר לזאת לא תוכל לתש עליך איש נכרי אשר לא ידע משפט אלהי הארץ: י
 • ruar משפט המלוכה הראוי להשמה הישראלית והוא ע״ד האופן הנ״ל מהראוי שאץ המלך והשופט צריך לשטמ
 7, את העם בשוםים ובעקרבים ולא בשבס טהם וכנא׳ אצל משימ ה׳ לאיצעקולא ישא ולא ישמיע במיךקולו
 \^ישעי׳ מכ) וכמאמר והרימו ביראח ה׳(שם יא) ערן הריח הוא משל על הכמות המסתעפים ממט. ונקדים מאמר

 "־ץמוראכס ומתכם יהי, הנא׳ על יוצאי התיבה הכוונה לא שנסע ה׳ יראה ופמד בטף הבהמה והמיה שא״כהיהה ,
 1 >יראה ממוייבת להיוה שוה לכל דהייט שיהיו ההיומ והבהמוס יראים כפני כל אדם וכאממ רואים אנו כמה פעשם ;

 ׳ ^!מזיקין לאדם. אכל הטונה שיהי׳ האדס מלא יראת ה׳ פד פההי׳ יראתי עודפמ וזורממ ממט ממת על כל מי שיבא
 :.בשטנש. וזה מטאר במדרש אצל רחל שבאה מס הצאן ההיד מונה מלאךה׳ סביב ליראיו ויחלצם לסובבים ליראיו .;.

 )>לו׳ סטדל יראתה של רחל זרקה גיכ על הרועים שלא יכלו לגעס בה ולא כש מטס ימרו ש>א׳ ויבואו הרועים
־ י דגרשום • ^ 



ד «  מ fap רות ו

 יינלשום וזמ ולאו כל עמי הארז כי שם ה׳ נקלא עליך וילאו ממך כלו׳ מיראתך השדפת שתזרח גם פליהן
 מהו ממז״ל אין מיה ,טפלת על האלם אא״כ נלמה לה ככהמה דהייט שהוסר משוה היראה מעל שניי וא׳׳כ #
, סוסו ליעשות מל-  >*מו איט מזריח כ״ש על אמלים. ואם כן סוגה סמללש הוא כפשוטו כל מי שהוא ילא ה

, כלו׳ שתהי׳ ילאג  כמכר לעיל אמר שהוא מושל ניצרו והוא צליק מושל נילאם אלהים ווהו ג״כ והלימו בילאת ה
ה כ״כ על שיצא לימ הילאה למרתוק וימן רימ נימומ אל כל אשר נשמה כאסו עד שטלם יהיו יראים ושלמע  מ
 וזאח סי׳ משפט האטת לפנים. אולם כאשר השוסמ צריך לייסר את העם ולהוכיח ללכה על פניהם זמ הי!

 שהשופט אינט כשלימות הראוי להיות יראתו זורמת על זולהו כי אלו הי׳ ק לא הי׳ צריךלייםל את העם כלל שה*
 מעצמם הרים למשמעתו כלתי שום כסייה והכרמ כלל רק מיראתם הנאצלת ממט עליהם. ומעתה עמוד והתנמן
 שטונת המלרש הוא פסשושו ויהי כימי שטס השופסים כלו׳ כאשר הוצרט השופטים לשמוט את המם כמטה
 וימרין אזי אוי לרור שהשופטים צריכין להשסס שזהו עלות גמורה שאינט ראוי והטן להיות שוסמ שאלו הי£
 מןלשח הראוי לא היה צריך לשפוט ככמ ויסולין לק כלרך הנאמר גמלך המשיח וא״ה סלת שטס שסב כאמה;

 על השופעים כפשוש לק ענק הללש שכח ושק מעצמו וע״ס הקרמותיט כנ״ל:
 w רעב בארץ • אחר שידענו שכל שנשי השם המהמדה כנגד מרה ראוי למקור מל העונש הוה איך ס&
 מתיימס למפא השופעים. והנה כאשר נחקור על שרשי השכמה ונפמיק כהם עץ בעין נראה שהעונש*
ם גא נמלה כמשקל על מפאם וישרים דרכי ה׳. דע ט פשפפ השכמה הראוי׳ שא מגדולים לקטנים אב1׳  מ
 אם שא יוצא מגלר הלאוי כש שמציט נילכעם שהלים יל כמלך שלמה ששש שכיח על חחלש שלא עשה
 כמק. וכאמס הלכל לאוי ונטן מאל כי השהגלול ומכנל שכימ אמ הססן והנקלה ממט מא מקיים מצו!

 משה ושא מכנו מטח וט׳ השכמה היא עלולה וממגלת מאל ליכנס בלכ השומעים מממת משיטת המוכים
 שמא נלול ופככד ואחלי לכליו לא ישנו ואף לפעמים יתללו לששע אליו מ״מ אין להאשים את המוכימ שמל
 עשה את שלו כשרה וכמצוה לא ק אם הקק שכיח אש הגלול ממט אשל הממלת השכמה הוא נמלל ובמשל
 להלים יל במי שהוא גלול ונכבל ממט ואפשר קרוב שגם לנריו לא ישמש מחמת פתיחת ערך השטח ואף
 אס קלה שישמע לו מלול אפשל שהסשלו במם שהלים יד בגדול ממט מא גלול משכלו הנא לו מהתוכמה
 כי סמצוה אינה שמלת עליו וילוע שהבלתי פצמה וששם אץ שכלו גלול כל כך. ומה נאמל בלבלי מז״ל שסדר
 הרעב מ׳ שהיו זולעין ולא צממ אשי׳ כמלת הזליפה וזמ ממש לוגמת השכמה שהוא מקסץ לגלול שהסמז

 גלול משכלו מ״ל ואיכ מא ממש מלה מגל מלה בשניל ששפמו אש שופסיהן ויהי לעג באלן:
 דשם האיש אלימלך • מדרש שהי׳ אומר אלי תנא מלטת. נקטם לזה מאמר הכזה יהי׳ טם אנחלמ וטי
 פד הלא פרוס לרעב לחמך (ישעי׳ נמ) וראוי להכין כאיזה עניןתתימס פריסת הלמם לרענ אל השעמ
 שלא יקוגל התענית בלעדו. ונבין ע״פ משל לאחד שהיו לו שני בנים בארן מרמקים א׳ עשיר וא׳ ער וטה
 םעשיר מעלים עיניו ק העני לבלתי תת לו כל מאומה מברכת ידו אשר ברט ה׳ כי היה כילי ואכזרי מאד
 ליפים עלתה על לט לנמע אל בית אביו לבקרו ולעשות לו נמס רוח בביאמ והרבה מאד בשצאש הדרך מ
 מהרב המרחק ביניהם ובטאו ביס אטו הראה לו משטן סרביס שצאותיו לאפר אבי ראה גם ראה הסלנג
 אהכתי אליך כי מאשר יקרת כעיני נככדת הרביתי להוציא הוצאות גדולות כ״כ ומיתי בדרך כש להשבימן!
 גיל ונמת אמרי ראותו את שני והשיב לו האב דע כני כי יותר שוב הי׳ לכבדני בהיותך בביתך ליתן השך הז>

 לאמיך האביון והיה לי זאת לנמת רומ יותר ממה שמצאתי למעני בדרך אשי אין לי שום מאה מזה. ממ;_
r ;  מטאר כמאמר לפה צטט ולא ראית כלו׳ שאנמט מממשאים לפר ה׳ לומר ראה ה׳ והבימה עד כמה «

 אהבתך אצלט עד שאנמט מענים נפשט בצום וגט למק שמך הגדול. נזה משיב הקב״ם אם באמה לכבד
ג מה לך לכבדר ולמטמ נפשך במה שששרוס לרמב לחמך והיה לך זאת לעיטי  םסצת יושר מ

 מסם זאת טראי לג״ר גמם שהסיית נפש הפני לא כן עתה שאני תרגיש בצערך ובצער אגד
 םאטון ובאמת הדבר הזם שנע ומעכב התפלה מלהשמע כמאמר המכס אוטם אזט מזעקת דל גס מא יצעק %
 ימה (משלי כא) וזו היא התשובה הפשלה על שאלת לפה צפט ולא ראית: \

 &ד נאפר במדרש ואיש אפ קרשיו לו ישו (פ׳ נשא) פי שאיט טתן לכהן וללוי התרופה והמעשר שף שאי
 שדמ ששם ט אם המעשר. וס להבץ פעם העונש הזה והוא ע״פ מאמר מניא (מלאט ג) הניאו או

 כל המעשר אל כימ האוצר ויהי׳ מרף בביתי ובמטר נא בזאת אם לאאסתמ לכם את ארוטת השמים ומיקוי;
 לכם ברכם עד בלי ט. והעני[ שרצה םקב״ה לזטת אמ ישראל במתנת ערים ונממות כמנה מלבד הסעמינ:
 ספשמם והשדות הצפורם יש להבין ע״פ דרך הסשיפ. כי מדה״ד שלמעלה איט משייב כי אם לתת לכל איש ואי־
 לי םרנסש הצריך לו דבר יום ביוש כאשר היה בירידת המן לישראל שלא ירד כ״א בצמטם ולא העדיף המרב
 וםמסעימ לא המסיר טדומ וק היה מהראוי לסיום שיגפמ האדם נה׳ נכל רגע כנשל עלי אמו אבל מדת כ״ו אי
 מהשר לפטל זאת ט גגי פליה מעשים הסה אשר שש בה׳ מבסמם באמת ורוב ההשן מה מם ק הדאנה א!
 לא סשפיע לו מקב״ס מדף על צרס להשקיט לו מדאגת ממר ולק המיא הקב״ה עצה איך לצאת יד מדהיר שוי
 נם הוא פסויג להשפיע למיותר מהטרך והבדיל משפתם המניבה לפרו ית׳ שיהיו מששים מעטרת האדמה וסכ
 משלדגיפם וימו מיוסדים לס לעבודת ה׳ כל יפיהם ושיבת פרנםתם ימה המעשר והתרופה אשל יקמ מאתי

 שראצ
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 ;^ןלאל וזהו רק כלי סיפוקם כצמצום ואיכ הוא מההכרח שימייב מדה״ד למת לכל איש ישראל פרנסתו ברעמי
 •:>משר ידוה על הצורך כלי שיוכל ליהןהמעשרומ והמרומה לכהניס והלוים ולא יחסר לחמם וזהו מרף נמןליראיו
 >מהלים קיא) שמלת יראיו מורה על הכהנים והלוים כנזכר במלרש (במלבר ה) על ס׳ מיל ה׳ אל יראיו למימלים

.  לחסלו וערן מרף מורה על מזוגות מצומצמין וזה הכיאו אס כל המעשר אל בית האוצר רהי סרף כבימי וצו,
 מד בלי לי כלו׳ שלא אביס על לי שלכם־לכלתי השפיע לכם יותר מהצורך מאמר שאתם צריכין להעניק לכמים
 והלוים לי ספוקם ומעתה מי שמפיל עצת ה׳ ומעבב המעשל והתלושה הוא נשאל על מששםו הלאשון שלא יהא
 לו כ״א מזוטת מצומצמין והוא המעשר שהי׳ צליך ליתן לכהן והלוי וזהו כיאול המללש מי שאין מסן לכק ולוי
 «ו׳ סוף שאין שדהו עושה כ״א המעשר. וזהו ג״כ כיאור הכתוכ הסמר לך סן סעזוב אס הלוי כל ימיך על
 •אלמתך (ס׳ לאה) כי כל מי שאיט מתן לכהן סעם אמת טלאי אין בלעתו לעשות ק לעולם כי •מלילי? לאיש
 הישראלי לומל נואש מעכולאת ה׳ כל ימיו לק הוא עושה זאת ממממ מקלה הזק בשעמ הלמק כמאמל קלבה
 •מנת השבע שנתהשמישה שהוא כללך מליצה על כל השנים שאינו כתיקוקכמושנששדשק וכלומה ואז עולה על
 לי האלם למעש במתנת עניים על ירחיב ה׳ את גבולו ואז ימלא מה שחיסל בשנה הקולמש ולזה אמל השמל
 לך שן תעזוכ את הלוי כל ימיך כלו׳ שלא תוכל למלאות מחסולו לעולם ט הערר נתינתך לי כשעם א׳ הוא
-יחייב שהאדמה לא תוסיף תת כחה לך ט אם כלי המעשר כממז״ל. ואסשר לכות נזה מאסר וקלא עציך אל

 ה׳ וסי׳ בך השא כלו׳ כחסר והכשן כמו אני ובני שלמה משאים(מלטם ח) שסי׳ מסרים:
 ווה מטאר נפ׳ נהר במדרש על ס׳ טוס סובה היה בסוב וביום רעה ראה(קהלת ז) גס אס זה לעומס זה עשם
 האלהיס וגו׳ וז״ל אימיה דר׳ יוגה כד הית לוקחת בשר לברה סוס לוקחת נ׳ לימרין א׳ לנרה וא׳ לעניים
 , מל שם כי גם את זה לשמת זה עשה האלהים. שפשפות המאמר מורה שעשרו של זה נברא בשביל עניו של זה
 ולולא העניות גם העשירות לא היה כשלם כ״א איש לשי אכלו. ומה פםקו לי לכרי פי מכם בעל שרת מיים
 מל מאמר הגמ׳ כל העולם כלו ניזון כשטל מנינא כני ומרנא בר ט לובקכ מרוכץ מפ״ש לע״ש. שס1׳ ע״ה
 מאמר המללש מממלה מלה בממשבה לבלוא אש העולם במלה״ל ולאה שאין השלם מתקיים ושיתף מלש הרממים
 למדה הדין. ולק כל השלם מהנהג המצי במדה הדין ומצי במדה״ר ולפעמים הקב״ה מוצא צדיק א׳ ששקול כעל
 כל העולם ומנהיט כמדה״ד וכנגדו כל השלם מתנהג במדה״ר וזהו ממש כאשר כתבנו שאין כל אדם יטלים לסטל
 זה להתנהג ע״ש מדה״ד זולת הצדיקים האסמים הקרוכים אליו ית׳ כש הכהנים והלוים השמחים כחלקם ויודש©
 להסספק. חהו מסד ומשפס אשירה לך כלו׳ אף אםיטאני משפע אשירה אחרי שידעתי שלעומתמשסמי יקנל
 ׳שכנגדי רק מפד מ״ל אצל ר׳ חנינא ולק ראוי מצד השכל לאיש העשיר להשכיל אל דל אמר ששא משא אם
 ;,מליו ומקבל מדה״ד במי שיקבל העשיר המסד. וזש כי לא ימדל אביון מקרכ הארץ ע״כ אמי מצוך לאפל
 ׳השח מפממ וט׳(ס׳ ראה). ולכאורה קשה מה נשהנה המצוס הזאה מזולתה כש ציציס וססילץ שלא ביארם
 לט השרה איך ומה ואיפה יהי׳ אופן קיומם. וכצדקה דרשו מזיל כל הקרוב קרוב קתים. שד קשה למן לפגייה
 ^ולאביונך גם מאמר כי יהי׳ בך אביון איט מובן ט מה שייטה הער אל העשיר. אק לשי דבריט יטאהמ
 : מל נטן ט דלות העני איט כשכיל חטאיו כי אם לזכות אס העשיר והעד על זה ט אט מאין שהקב״ם
 .׳משה כמה נסים לעני כמו המעשה הנזכל עמ׳(שבת ע) כאחל שנפתחו לו דדים ומ״ענשאר על ערותו כמקדם
 ולא זכה להתעשר כמפורש בגמ׳ שם. וזהו ללעחי סי׳ יחלץ עני בעניו(איוב לו< הלו׳ אף ססקכ״ה ששה לו
 יי גסים ומצילו מצרותיו מ״מ ישאר בעניו. והוא שרה שעניותו הוא רק לשכת העשיכ וכחטרמ נרפא לו. וזמ
 בי לא ימלל אביק מקלכ האכן ע״כ אנט מצוך לאשל פשמ הפחח על לאחיך לענייך ולאביונך כלו׳ לסי שמא
 י ׳מר בשבילך ולכן צוה הקב״ה ליחן לקלוביו קולם לפי שהמה נכחלו מכלמשפמתו לקבל מלה״ל ועליהם שפך
 העניות וכל המששהה מהי׳ שלום. ומהראוי שיהי, שישר הנמינה לפי מוהר צרכי העשיר לחייו ט אין הקב״ה טמן
 לאלם כי אם להיומ לו פרף מקו כל ימי מייוולא יומר כמאמר הגמ׳ אצל רשב״ל שקרא על עצמו ועזבו לאמלים
 י; י חילם על שהשאיר אמליו קכא למוליקא נמצא מי שעוצם עיניו מהשטל אל לל מא מומה מללך השכל למשיב מהשוכום
»  . שהקב״ם נמן לו אמ המיל הזה להלטת כטלו ותעגוגיו למשוך ביין אמ בשלו ולהצהיל פניו משמן ולהמעלן כל י
 ׳ במלך. וזש אלימלך שהיה אומר אלי הטא מלטמ ולי אך המלוכה שממממ זה גמר אומר לעקור לילש לגול
 •בארז לא לו בשביל הערים שבאו אצלו בעת הרעב והוא לא האמין בזה לשמש זה עשה האלהים כניל. וזמ
 ,"מאמר ממט לאסחלאל תלמי כנפשך להמלמ טח המלך מכל הישרים. כלו׳ אל חחשבי שהפלגת גלולחוימא
 pit למענן להגדיל כטלך בביש המלך מכל היהולים כי לא עשה ק רק לשבת הכלל כי לולא זאת אין לשי לו
 >יקל וגדולה יותר מהם כנ״ל וכן מציט בלול המע״ה בלאוש אק הגטלה היתלה אשר טססה גקלט ללמם מם
ק  'כאלי והלוכ אמל טלאי לא נמן לי ה׳ הכמ הזה כ״א ללחום בכמי הגלול נעבור שש ובמטר כלל ישראל ו
 י.ראוי להיות משכס כל איש ישראל בראותו ששינה ם׳ אוש לסוב סכל ישראל ישסוס בשכלו ששא למכס הכלכ
 ־וזהו גיכ מאמל המללש על ס׳ ומלכ מכמת שלמה מכל בר קלם. (מ״א ל) שנתן לו מכמה כעל כל ישראל כל^
 :'שנק לו מכמה ומטנה למען ישכיל בצרט ישראל וק מלשט מבהשמ האלן(איוב לה) היא ג״כ על״ז כלומל
 ׳שהקב״ה נתן מכמה יסירה באלם מס שמשל מבהמות האלן ומעוף השטים כד שהאלם יעיץ נצרטהם ג^נ

 ברוכ מכמש וכנ״ל:
, אס מש לסת להם למס. מדמ  «cpn מא וכלותיה והשג משד שאג ס שמעה בשדה שאב כי פקד ס

 שמעם
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 שפטה מרוכלין המחזירץ בעיירוח. ונראה לפרש טונש המדרש בהקדים מאמרו שם וזיל כתיב ט לא ימוש,
 אש עמו כעמר שמו הגדול(ש״כ יכ) וכתוב אמר אומר כי לא ימוש ה׳ את עמו וגמלתו לא יעזוב (תהלי
 צד) לא קשיא נזמן שישראל טושין רצונו ש״מ הוא נעטר עמו ונחלשו וכשאין פושין רצונו של מקום מ
 נעטר שמו הנדול. ונראה הנ״מ כין שחי הכחינות הוא זה דהיינו מה שנא׳ כס׳ עקכ ואהנך וכרכן* והרי*
 וכרך פרי כסנך וגו׳ כי מצינו שהקכ״ה משמיע כזכות הצדיקים גם לאחרים ומסיכ עמהם ככלל הסוכות כמאו
 המדרש כשנפקדה שרה נפקדו הרכה עקרות עמה והוא מטאר כמדרש על ששק ועקכותיך לא מדעו «
 ׳ עז) שהקנ״ה עושה לרניס נשניל יחיד נם דנרים הרנה נשכיל דכר אמד ואשילו לרעה והוא נקרא כמדד

 בשם סוססת מרוכה על העיקר והסי׳ ע״ז הוא יוסף שהיה כקרן של שכסים. והנה כ״ז הוא דוקא אם הקב״ 1
 אוקב את האדם מחמת עצמותו אז גם רבים משוט ישבעו אבל אם אין הקב״ה מעיב עם האדם כי אם

 מסדו הגדול אז די לו להפקיע את עצמו כמאמר (יחזקאל יד) אח ט חחסא וגו׳ והיו שלשה האנשים האל6
 בתוכה נח דניאל ואיוב המה בצדקתם ינצלו נפשם ואפילו בניהם לא ינצלו כעכורם. ומעתה הנ״מ הזאת היא נ״-'
 שבעת ששמעה נעמי שפקד ה׳ את עמו לתת להם לחם הוצרכה עוד לדעת אם הוא בזכות עמו ונחלתו שא«
 מהי׳ כסומה גם הוא לזכות כזטהם הגס שאינה ראויה מממש עצמה כמהז״ל הפורש מצרשן של צבור אינו רוא6
 בנממהן מ״מ מצד הוומרנוש שויהר הקב״ה לעמו ונמלחו אששר שמזכה גם היא כנ״ל לא כן אם גם הם לא זט •

 אם בעבור שמו הגדול בוודאי אבדה מקומה שיגיע לה מחסדו כי אז הוא החשד בצמצום גדול. והמופת ע״ז >
 שאמרו יפתמ ה׳ את אוצרו הפוב הייט גשמי כרכה שאז הכל מתכרכין אפי׳ פרגמשיא מתכרכת. וזהו טומ

 המד׳ כי שמעה בשדי מואכ וכו׳ עד למהלהםלמםכלו׳כזכותםוכצדקתםולקעלה על לכה שתזכה גם
 עמהם. והוקשה להמדרש מאין ידעה זאת לזה אמר שמעה מן הרוכליו הממזירץ כעיירומ כי רתמה שפרגמפי י

 שלק מתברכת ומזה ידעה שכרכה שלמה היא כנ״ל. כ״ז אמרתי בילדותי•:
%b אבל עתה אמרתי לפרש ממש הפך הנ״ל. כי קשה מאד איך עלה על דעתה שיגיע לה מהסוב ההוא 
 ייסיב ה׳ לישראל אמר שלא נשמתפה עמם בצרתן אבל עזבה אותם בעת דומקס והלכה לה. אבל נראה כז>
 שהדכר תלוי כאס שעשו ישראל חשוכה ונחם ה׳ על הרעה ממממ אהכמו אוהם אז פוקד ה׳ לעטש אה כל המקניסינ
 והמצעדים אוהם עד הנה וזהו מקרא מלא כי ירמם ה׳ את עמו וט׳ והיו שוטם לשוכיהם ורדו כנוגשיהס(ישפי
 יד) והדמיון בזה לאחד שכעס על אוהבו ונחנו במאסר הנה יש ג׳ אושנים לשירמס עליו וכ״א גדול ממכרו. דהיי

X שאם ימלה זה ככיח האסורים אז הוא מרמם עליו להקל ממנו כלי המאסר דהייט להאסיר ממנו הכבלים 
 ברזל הככדים ממט ולשים אחרים תחתיהם קלים מהם. עוד יש רהמנוח גדולה מזו שיכמרו רחמיו עליו להוצי׳"
 סן המאסר מכל וכל אבל עוד ירגז כמצסוני לט אשר לא יוכל ראות פניו כאשר עשה דוד המע״ה לאבשלום «
 שאמר(ש״ב יד) ישוב אל ביתו ושני לא יראה. וגדולה מזו שאין כמוה שישוכ לאהכה אותו ולכסות על כלפשש
 ויתחרט על שכעס עליו מתחלה. והמושת ע״ז שיעניש לכל מי שטען עמו והשיאו לדבר הזה כמו שמצינו באחשורמ
 שנא׳ כשוך ממת המלך וגו׳ עד ואת אשר עזר עליה ואמרו חז״ל שהרג את יועציו שנתנו לו עצה להפרשי
 מיתה וכן נאסר (ס׳ נצביס) ושבת עד ה׳ אלהיך ושמעת בקולו וגו׳ שאז ישיב ה׳ אלהיך את שבושך ורממ
 ותרגומו ית גלותך כאלו שכ ומממרט על שהגלה אותט עד הנה ולא שיאהכ אותט להכא לכד שאז לא ט

 מתנדב רק להשיב אלו שהם כעין אכל אותן שכבר נאבדו מאתנו לא ידרוש עליהם ולא ק הדבר כי אס שיר*
 להשיב נדמים מקצה הארן. וזהו אם יהי׳ נדמך נקצה השמים משם יקבצך שזה מורה על אותן שנאבדו כבר

 לסם תהי׳ פליטה להשיכם ואמר המופת ע״ז ונתן ה׳ אלהיך את כל האלוה האלה על אויביך ועל שונאיך אשל,
 לדשך כמו שהיי אצל אחשורוש ממש וזהו הבסמת הנביא (ישעי׳ נד) אל תיראי כי לא תטשי וט׳ ט כשת עלומי*
 תשכחי ומרשת אלמטתיך לא הזכרי עוד וזהו שלוי כשלמוש שישלים הקכ״ה אומנו לכלמי ידח ממט נדממל שנמי
 מ<לו לא גלינו משלם ומה לנו אז לזטר הגלות ייאמר שלא הגיע לט שום היזק ממנו והיה כלו היה. לא p אם .

 מיה הקכ״ה מרמס מליט כי אם מכאן ולהבא ומה שהיה כבר היה דהייט שלא לבקר אמר הנפשות האובחיג
 והנלשח בקצוי ארן שד שה לט לטש ולשאת מרפה ולזטר מה שעכר עליט ומה הגיע לט שנאגדו ממנו מ&
 שנאבלו. וק אמר יוסף לאחיו אל מעצבו ואל ימל כעיניכם כי מכלמם אומי הנה וט׳ על להמיוח לכם לסליס̂י
 גלולה וטי על להמיות עם לב (פ׳ ועש) כלו׳ שיש כמ בהפוכה שהשגמי ע״י מכילמכם אומי למלאוח פגימג:

 שהיה לי מן המטרה לימים שפסים והמכירה כאין וכאפס תחשב נגל לב טוב שהשגתי בה. ולק אץ פקיר
 להסעצב עליה כי גם הרע אשר קרני על ידה נשלם עתה ברוב הטובה וכאלו לא היה רעה משלם וכג״3 וזו
 גם ק המאמר ושה בהנימ ה׳ אלהיך לך מכל אויביך מסביב כארןוגו׳ ממחה את זכר עמלק מממת השמים :

 ,סשכמ. והוא ממש'הפך הנ״ל. ונמהיק הענין ע״ס משל לא׳ שהי׳ עשיר גדול ועמד עליו שונא בליעל
 :**ו עלילות דברים לשי של העיר ועי״ז הפסיד העשיר יותר ממצי עשרו והעשיר כימנו ט היא נקי כפ«
 ולא בכש ויצר לו על כספו והי׳ מער שנאה־ להמלשין עד יום מותו ובטא יום שש קרא ללגו יורש נ©

 י ואמר לו דע בני שאיש פלוני היצר לי מאד ורכה משסמתי עליו כי ידעתי את מכאובי שהכאיב לי ולו שית*
 מי אלף שנים לא שכמשי שמא אומו מכליה שנאה אבל עסה בני ידעמי אמרי מותי ברשתך את שארית נחלל
 ומסי והשבע בטובה אמרי אשר עד הנה דלות מאד ואפשר שהסתפק בזה ולא ימלא לבך להעלות חסה ולנשי׳

 >קם ולקהת נקמתי מהבליעל הזה ט לא תרגיש ברעתי. לקידע בני כי כל מה שסירש ממר מצער הוא:
 ההון
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 ׳ 'םהון הרב שיאכל ממני ומי ימוש מיץ ממך ט לך היה כל החיל ה& ע״כ אל משום לבך על מה שבידך על
, אלהיך לך מכל אויביך £מה שמשרת על ילי הבליעל הזה ואל תנקהו בהיות לאל ידיך וזה והיה כהנימ ה ; 

 .׳. מסביב שמא תאמר בלבך שהוא מנוחה שלמה ותשכח מה שעשה לך עמלק הרשע כי תספיק לך רבה השובה
 :,/אשר מנחל בארן. ע״פ תדע כי לא זאת המטמה פטמה שלמה רק מטחסמסביב ולסי שעת אבל עור יבוא
 ;•י, מועל אשר תרגיש באיבת הרשע יומר מאיכת כל העטים ט עקיצתו הוא עקיצת נחש ועקרב וראש שמרם
 J .בקרבו אשר ישרוף אותך ואת כל אשר לך ולכן תמחה את זכר עמלק ולא תשכח כי עדין הזיקו מצוי על יוק
(ס׳ כשלח) וזהו והימים האלה נזכרים(אסתר ס) , כמאמר ט יד על כם יה מלחמה לה; כעמלק וט׳  '1'י כסא ה
 ׳: י פלו׳ מה שטה לט הקביה כמקוס אחר על זכירת מעשה עמלק הוא מחמת שצסס הקכ״ה שיטאו על ידו מאורעות
 ;* כאלה. וע״כ נקכע זה המאמר כסוף המנילה כסלי כסליים. והדמיון בזה לאחד שהלך בדרך עם סחורתו ופגע
 1 ט גזלן אמד אמרי והתחיל לשלוח חצים לו למטרה וימלטהו ה׳ והיה האיש הזה שמת וטוב לכמאדכמשסמ

 :;. ׳הנטלים ממקרה רע וכטאו לכיתו סיפר לאשתו ולכל אוהביו את כל אשר קרהו והתתיל לתאר לפניהם את תבנית
 •/־;הגזלן את ראשו ואת זקט ומלטשיו מאמרו לו דע לך שהגזלן הזה אינט כשאר הגזלנים אשר נקל להמלמ מידם
-׳', אבל זה הגזלן מכירים אט אותו מאז שמידו לא נמלט גכר מעולם ולק צריך אתה ליתן תודות אלף לה׳ על

 חסדו אשר גמל עליך להצילך מיד ערין:
v 1•י. מו*ור לעניננו שהקכ״ה מבשרט כהכסמה שלמה שישיב את שטתט לעתיד שלמות ואהכה הראשונה ממש. ונתן מופת 

 •.׳ \ כרור ע״ז שיגדל אהכתו לנו עד שישוכ לנקום מכל אויכיט המעיקים לנו כמאמר ונתן ה׳ אלהיךאת י;
 ״/ כל האלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך לא כן עשה כאשר אנמנו בגלותנו ומקרים וגזרות מדשיש

 j• לבקרים אף שהקכ״ה ששה נפלאות ונסים להצילט מן הגזר מ״מ המהיד קיים ולא יסור ממנו מכל וכל כי עדיץ ׳
 : י לא מזרה אהבמו אליט למדשתה כ״א כמו שהיה אצל אבשלום וזש שהבטימ הקב״ה לאברהם וגם את הגוי אשר
 .J עגטמ דן אנכי(ס׳ לך) לא שהיה אברהם מששקק לקחת נקמש מהמדים בנו רק הקב״ה אמר זה להיות לו
 גאות אמת שישוכ לאמב אותט כמקדם כראים הנקמה מאויכינו כנ״ל. ומעתה הדכר אשר דכרנו שא ממש
 \: להפך מהשי׳ הנ״ל. ט אילו היתה ההמלה שממל השם על ישראל בתת להם למס מאהבתו הישנה אמרי עשומם
 :׳ השבה שלמה. היתה נמש יראה אולי ינקום ה׳ בסקנימיהם ותהי׳ גם היא בכלל. אבל אחרי ראותה שלא שם
 ,יןאס מאהבה אמתית כ״א כמאמר ותקצר נפשו בעמל ישראל (שופשים י) דהייט להחיותם ברע? להיות להם
 :f לפלטה. וזאת ראהה מן הרוכלין השזרין בעיירוש שצריטן להיומ טרדם ללמם א* ולהביא ממרתק לממס ט
ו הי׳ מאהכח היה הקב״ה טמן לכל אישסרנסש כמקומו כמאמר.החכם כרכת ה׳ שא תעשיר ולא יוסיף ל י f \ 6 

 $ מצב עמה (משלי י) ולכן מלאה לבה למזור למקומה והדברים אמשיים לדעתי. והמשל ע״ז לאורחים רבים נתארמו •••
 % נשנדק אחד והיה הכעה״כ מאכיל ומשקה אומם בשכרם והיה ניניהם איש א׳ אשר לא מצאה ידו לשלם ולא הלך
 & ממםם פעם א׳ נתן להם הכעה״כ מעודה גדולה מנדכת לט כלא שכר אז הלך גם העני לאטל עמהם ואמר

 ־'.1׳•שבשכר אין לאל ידי לשלם אבל בחנם גם אני ראוי לחסד מנס. הנמשל אם הקביה טחן להם לתם משורת ־
 ::י הדין היתה דנה בעצמה שהוא איננה ראוי׳ לזה אכל כשראתה שלא נתן להם רק מצד החסד לק בשחה

 גם היא בישועת ה׳. והראי׳ ע״ז לשון ט פקד שהוא רק פקודה כעלמא כמאמר פקוד פקדתי אתכם שהיה •י
 &קובל בידם שמי שנא׳ להם לשון זה הוא הטאל האמתי. והשפם כי פקידה היא זטרה במקצת לומר שאינה

 ׳. גאולה שלמה וזה לא יאמר ט אם הגואל האמתי כי מי שיעשה עצמו לטאל ובאמת אינט טאל טדאי ישבח ר י
 \ י נגצגשיו ויתהלל במתת שקר כדי לרשת את העם שימשט אחריו כמשפט החנפים המגזמים הדבר בכפלים וטדאי

׳ ׳ אומר לשון השרה על גאולה אמתית ושלמה ולכן כאשר שמעה לשון ט פקד ידעה שאינם ראויםמצד עצמם ;  . מ
 ולנה כעצמה לזכות גם שא עמהם. ודי כזה למבין כי הוא ענין אמיתי לדמתי:

 : ומאמר געםי לשתי כלותיה וגו׳ על יתן ה׳ לכס וםצאן מנוחה. מדדש יתן ה׳ לכם אטרח כל •-.
 ברשת וטובות שיתן ה׳ לטלמה יהיה מבס ומצאן כתיב אתת מיצאת שתים אינן מוצאות • •<'"
 עביל. ונראה להכין ע״ס מאמר הגמרא וט לרט של טעז ללכק כנשים אלא מטון רחז ותשק ערפה למשסה י \
v..;ורות דנקה בה אמר שרי לדטקי בה (שבת קיג). והנה יש לדקדק למה הוזכר כגמ׳ ותשק ערפה והיה די , 
ז / ר ס  ; לםכלית המכוון לומר ורוח דכקה כה. ונקדים כזה מאמר מדרש(ס׳ ויש) על סשקכלי חמס מכרותיהם א
Vi-/ימקב המדה הזאת נזילה היא כידכם ולמי הם ראויים לעשו שמכר את הכטרה. והוא תשה כי מה לו להזכיר 
 בכאן לש הם ראויים ש בקש מידו להגיד לו איזה מקום חחטתה של רציחה ולמה החליט שהיא ראויה לעשוי;

 וטדאי היו כל דכריו כהשכל ונופת תשופנה שפתותיו אין בהם שפת יחר ודבר בסל:
 וגקדם לזה מאמר המדרש על ס׳ חי אני נאם ה׳ אלהיס כי לדם אעשך ודם ירדפך אס לא דם שנאת ודם ;

 ירדפך (יחזקאל לד) ח״ל וכי עשו שונא דם אלא זה דם מילה ודם קרבטח(כ״ר סג). ולכאורה קשם ר
 וס4אמצאהקב״ה מסמנות לעשו יותר מזה והלא גם רצומ וגטב ונאוף וכל השעטתנמצא ט כמאמר המדרש ;
y על ושא עיף שבא על נערה המאורסה והרג לנמרוד ולמה המציא דוקא שן זה שהיה שונא דם מילה וקרבטמ 
;:.V גם מאמר לדם אעשך קשה לשלש. ונקדים לכ״ז מאמר בעל העקדה על מחז״ל ואלו צדיק ורשע לא קאמרי 

. וס׳ מד הכל כידי שמים שז מיראת שמים ומא מתר לכאורה מחז״ל האי מאן דכמאדים הוא אושיד דמאי : 
 •לי מטאר שהכל תלוי במזל גם הצדיק והרשע. ואמר מא זיל שהאפפ שהמזל מכריח אם האדם אבל •p־;?־
 כדרך :{-



 •6 רוחי * התור
 גללך כלל ולא כללן סרס. והלמיון שמזל מאלים מכלימ חת האלם להיותו מוסך למים אבל איט מכרימ אוגן,
 על איזה צל יהיה שופך למים אם בצדק אם כרשע והלאיה ע״ז שכאשר לאה שמואל את להמע״ה אלמוק׳
 שזה מורה היותו ממזל מאלים לא רצה למשוח אותו על שהשיגו הקנ״ה מם יפה מינים כלו׳ אמת הוא 00$;
 ,! פוק לשפיכה למים אכל ע״ש מהדרין שנחראו ישה עינים ולק אחו״ל או שגחא או אומנא או מוהלא או אושיג
 דמא כלו• כדרך כלל יהיה אושיד דמא אכל עדן הכתירה להיות כצדק או כרשע דהיינו או םכחא או מוהל«
 או. לוצמ., ולכן אין הכלל סותל את הנחירה כידו לבחור כאיזה צד שירצה לשפוך דמים אי סגחא ואומנל
 שהוא דנר רשות או שהלא שהוא דנר מצוה או רוצח שהוא תוענה. נמצא שאין המזל מכריח לאלם לעכור &
 שום• דבל כי יתכן שגם כת המזל יתקיים גם צדקת הצדיק עליו תזיה. שד מטאל נמדרש על ששוק ויצא הראשון
 אלשר (ת׳ תולדות) שכן לשפיכת דמים. שלכאורה יקשה גם כזה א״כ שם שכלח להיות שושך למים ולמה י5י$
<  לו שנש בדכר והלא מזלו יכריחנו. אכל נאמת מלילה לא( מרשע כי עשו היה הראשון והנטר וא״כ שה ש
 לעטרה כי העגולה הימה כנכורים מלם נכמלו תלוים והכהנים ולכן נולל נמזל מאדים המולה מל הדם שמ1
 דם םקרכנות וזהו ויצא הראשון אדמוני. כלו׳ מחמת שהיה ראשון ללילה שה שכלה להיות ממזל מאלים אנ1
 אמר שמכר אש הנטרה ומאש כהעכודה כשזכר כרש״י ז״ל אמר מה שכה של עטרה זו וטי ע״ש. וא״י*
 לא נשאר לפניו עוד למלאות ידו ע״ס מזלו שמכריח אותו ני אם להיות רוצח והורנ וע״כ מגיע לו שנש כי;־׳־׳'
JI לו מממלה דרך אמרת למלא את ידו נהם דהיינו ע״י המילה והקרננוש והוא כעצש מאס נהם. וזהו סי 
 כי לדם אעשך ודם ירדפך דהיינו מממלה נראתיך להיות שושך דפים. וא״כ לכאורה יהיה לך המנצלות שהייפ
 שכרמ כדנר ואמר אעס״כ ודם ירדפך כלו׳ שיהא לך שנש נדנר ואמר השעם ע״ז אם לא דם שנאת דהיינו
 שמאסת את הדם ולפיכך ראוי אזה לעונש. וע״ז מיאר המדרש כמשק לשונו זה דם מילה וקרכנות כלו׳שמאש׳
 נהם וכמר לו דרך הרצימה והוא המושא מששו ולכן ענוש יענש. וזהו כלי ממש מכרותיהם. כלי׳ אף שלקמפי
 הכטרה מעשו מ״מ איר מוכרמ לשפיכת דמים ורצימה ואדלכא זה נשאר לעשו. זהו למי הם ראויים לעשו שסכל.
 אש הנטרה שהוא כאמח מוכרח לרציחה כי לא נשאר לפניו הנחירה החששית אכל אתם שמעה ולוי הלא יש דרך ישר

 לפניכם לכחור כדם מילה ושחישה וא״כ המרה הזאה דהיינו הרציחה גזילה היא נידכם:
 *ועוד לשימו ידוע כי זאת היה מוכרח מאת ה׳ שיצאו דוד ושלפה מעגלת מלך שאנ נשכר שקם מכם$*
 כשאמר לו אשד דנר ה׳ לי אליך (שופשים ג) וא״כ לא היתה רות ראוי׳ לקבלת שפר מל שנתגיירה טי/
 היתח כמוכרחמ למלאות דנר ה׳. אכל כ״ז היה אם לא היה לעגלון כי אם כת אחת אכל אם גם ערפה היתש?
v נש של שלון כמטאר כמדרש שרות ומרשה שתיהן היו ננומ עגלון וא״כ כל אמת לא היתם שכרחמ כמעשיה 
ר ה' היה יטל להתקיים ע״י אמת מהנה וזה רמזה נעמי כרומ הקדש כשנקשה לדמותן כשתי ידם ואף•  מ
 שנגזר מאת ה׳ שיצא מהם דוד ושלמה. אמרה יתן ה׳ לכם כמאמר המדרש כל כרטת ועוטש שיתן ה׳ לדתל'
 ושלמה יהי׳ מכם ומ״מ אמרה כמשיכ ע״ז ומצאן מנומ׳ אתת שצאת שתים אינן שצאות ולכך אפר ותשק ערפ#
 לתשתה ורות לנקה נה כלו׳ מכמירחה הסוכה. וזהו מאמר הגמ׳ הנ״ל כיון לחזי *והשק ערשה למפוהס ורוג!
 דנקה נס אמר שרי לדטקי כה כלו׳ טון שהע שתים רות וערפה וא״כ לא הימה רומ מוכרמת יותר מערפ$
I. :והכתירה היתה לשתיהן כשה וא״כ שפיר תלה הסוכה כה שעשתה מרצונה ונמירה השונה 
 והאטד אל תפגעי בי לעזבך וגו״ עד כי הטית ישריד ביני וביגיך • ולכאורה היה די לומר יפריד טנאי
 כי הוא רק מליצה על הפלגת דטקה כה. איל הנראה כהקדים מאמר הגמ' (כרטמ לנ) מיום שנמר?
 ביהמיק נפשקה מומת ברזל כין ישראל לאניהם שנשמים. הכוונה נזה לדעתי על הוראה עצומה והיימ 3•;
 המחיצה הזאת כשאר כל המחיצות שמכדילין נין שני הצדדים שאין לטא מצד זה לזה ולא מזה לזה. אכלהמחיצ>
 הזאת לא כן היא כי היא כאמת רק הפסק מצד א׳ דהיינו עד ישראל. והדמיון כזה לשנים שסוגרץ הדלח בירחי
v ה אם הפרמיסוגר הדלח כדי שלא יוכל החיצון ליכנס הרי המחיצה נקראת הכדל כין החיצון לפנימי לא  מ
 הפנימי לחיצון פי הפנימי אם ירצה יטל לפתוח ולצאת ט המשרת לפניו ונידו למטר ולפתוח. ולהיסךאםהחי<
 מגריזמעל הדלת מכמון הרי הנדל המחיצה הוא רק כין הפנימי להחיצון לא ההפך כי החיצון כידו לסמ

 וליכנס ככל עת שירצה. וכן הכוונה כאן שהקי״ה עשה ממיצה מבדלת בין ישראל לאכיהם שכשמים. כלו׳ שכ״
 לט רשות ליכנס בשבי המומה קודם הזק כמאמר בעל השיר השבעתי אתכם כנות ירושלים אס תעירו ואם תעולל

 אס האהבה עד שתמסן, אבל ביד הקכ״ה היטלמ לגאלט כל אימת שירצה. וא״כ נם כאן הטונה על אופן
 כי המות מא מפריד כין המת וכין החי לא ההפך. כי המת איט יכול לטא אל המי אבל החי שד ינא אל הספ?
 כאשר ישרוק לו המות וכמאמר דוד המע״ה כמות הילד אני שלך אליו והוא לא ישוב אלי(ש״ב יכ) והנה הי׳ מהלא!*
 לומר בינך וביני כי בדרך מבעי מימת נעמי קודם למיתת רות אבל אמרה ביר ובינן למלוק כטד לנעמי לומר שהוא:

 תמות קודם נעמי. כלו׳ כשאמומ אז לא אשוב אליך אבל מדר במיים לא אעזבך. והענק נטן:
ה. מה המאמר הזה וממדל וגו׳ הוא אך לפמ*1  מורא כי מתאמצת היא ללכת אתה ותתרל לי־בי אלי
 ט כודאי כשראתה שאינה מקבלת דכריה חדלה לדכר כמחז״למטהשלא לומרדכר שאיט נשמעומשסמא!
 י לא עברה געש על זה. ונקדים לזה מאמר אני שתנך יתרו בא אליך. ואמרו במדרש אמר הקכ״ה אר «ו"

 שאמרתי והיה העולם אני הוא שאני מקרב אד מא שאני מרחק שנא׳ האלסי מקרוב אני ולא אלהי מלס&
 י(ירפי׳ כג) אני מא שקרבתי ליתרו ולא רמקשו האדם הזה שבא אצלך לא בא אלא לשם שמים אף

 r קרכמ



* ת התיר ז  קול ת

 קרבהו ולא שרחקהו. הכליה מרצה בהמאמר הזה הוא לומר הפעם שלא נהג מרע״ה עם יממ מנהג מעיים
ר הכא להמייר ללמומו ממלה ולומר (מיו כל המוסריות שכתורה כמאמר יהושע ישראלי ל1  מסכסס מ
 מכלו לעבול את ה׳ כי אל קנא הוא לא ישא.לעשעכם וגו׳(יהושע כל). אכל עליו ר״ל על יתרו כבול מכסים
 ינהלו זה ישלו שיצאו משה ואמן וכל ישראל לקלאתו וי״א- אף הארק. ולזה אמר כי משקולת ה׳ היתה זאת מ
 הוא יודע תעלומות לב. וזהו אף אתה קרכהו אל הרחיקהו. ר״ל שאין צריו לנהוג עמ כעס כל מרים ט
 לא כא אלא לש״ש . והנה מצינו ט לחייתה של נעמי ג״כ לא הית׳ לק לילע האמת אם כוונתה של רות
 היא לק לשם שמים. ומעתה כיון שלאמה שמתאמצת היא ללכת אתה כלו׳ ולא לשום תולמלת ותקוה שיהים
 לה ממנה. אז מיל מללם ללכר אליה וכנזכר אצל יתלו כמללש. וטזנמ המאמל להוליענו מכ טונתה שהיה

 לק לילע האמת:
. י  .ותלכנה שתיהן עד בואנה בית לחם וט׳ על אל תקראנה לי נעמי קראן לי מרה כי המר שד

 לי טאד. מה המאמל מוקשה מאל כי הלא גם הם לא קראו אומה נעמי לק על ללך הקינה
 מ המה ראו ק תמהו לאמר הזאת נעמי שמתה נקראת כן ע״ש נעימותה ואושרה ואיך עתה נשתנית ויללה
 מגדולתה. ולמה א״כ גערה כהם ואמרה למה תקראנה לי נעמי והלא אסשר שגם הם לא יקראוה עתה נעמי

 כ״א מרה. אכל הנראה שזה הוא כלל גלול אף שתשוקות האדם לא משכענה למלם מלי ארן מ״מ לא יתאוו .
 רק למלרגה הקרובה והאפשלים אליו כמסז״ל יש לו מנה רוצה מאתים ולמלם לא יתאוה קק ערך למעלת
 המלוכה ט אם בהיותו קרוכ למללגת המלוכה להיינו השלים הגלולים מושכים ראשונה כמלכות שאפשר שיתקנא
 ויהאוה לכהר מלוכה. וזהו ממיהמ אמי יוסף כאמרם המלוך תמלוך עלינו וט׳ כלו׳ איך מלאך לבך להתאוות ללבר
 רמוק כזה וכי אינך מסר רק המלוכה. וזהו ג״כ מאמר שלמה על אדוניה בן מנית ושאלי לו אמ המלוכה (ש״א
 ־ב). כלו׳ אחר שיהיה רם ומנושא כל כך שישתמש ככליו של מלך א״כ נאה לו להתקנאומ ג״כעל דכר המלוכה
 כי מא קרוב למדרגמה. ונמשיק ערן זה ע״ש משל לאמל שהיה עשיר גדול אין קצה לתכונת כטד עשרו ויקר
 השארתו ויקר לו מקרה שנשל ממדרגתו העליונה ונשאר על מדרגה ביטנימ ועדיין היה לו נמלת שדה וכרם
 ומטה קסנה להמיות ברעב נפשו די מסוקו והיה מסתפק במעס הנשאר לו ומתיה עצמו בצמצום והיה קובל וגוננו
 מדד מל מדרגמ הראשונה אשר ירד ממנה ואומר במר נפשו איה ביתי המשובש והמשואר ושלמגי הגלול אשר
 הי׳ מפוסל תמיד בכלי כסף וזהבותכשיסין לרוב מאד ובר ביתי מו מסרים מ״י מלוכשיס עדי כטד ומתארת
 כבני המלך. לימים נפל גם ממלרגה הזאת ט אש אכלה את ביתו וכל אשר לו וילקט את יסל הפלשה הנשאלת
-לו מטן השריפה וימטר כל אשר מצא מן המסלמלץ ויקמ לו בהן מלה וסוסים להיות בע״ג מושכר אל
 י הממרים והיה ממסמס בדומק גדול והיה קובל עמה על המדרגה אשר מה לו מקרוב להייט בעש שהיה לו
 ׳גמלה וכדם ועמה לא נשאר לשרו כלום. אבל המדרגה הראשונה ככרנשכמהמלט ט נמרמק פעסמןהמדרגם
 הזאת שכליה המרמק כממז״ל צרוש אמרונוש משכמות אתמאשונוה וכמאמר הכמכ ט נשכמו םצרומ הראשוטס
 וט נסתרו משני (ישעי׳ מה) והיה מקונן ממיר ואמר מי יתנני כאשר היה לי מקרוב בהיותי דל בביתי ואוכל
 למס על שלמט לשובע עם בני טסי. ולבסוף נפל גם ממדרגה הזאת ט מש סוסיו ונאבדו מרכבותיו ולא
 נשאר לו בלתי אם גוישו ויס שכמו לשאת המשאות על כמש ויהי* מדי לכש פעם א׳ במשאו על
 ־כתש וימעהו אמד ממכיריו ומיודעיו מימי קדם בהיות על עמדו ומצט הראשון ויקונן עליו במר נשש מי

 אחי מה זה קרך ואיה במי ממדתך כסשך וזהבך וכל מממדיך השובים והשיב לו אמי מה אתה מזכירני דברים .
 שכבר נמייאשו ונשכש ממני אס כאש לקונן עלי זכר נא מה שהיה לי מקרוכ שהייהי כע״ג ומס ורכב שלי ועסס

 גם זאת אין לי וגם ע״ז יש לקוק הרבה אבל צער איטד הכסף והזהכ שנאכדו ממני ככר זה לא יעלה על לני -
 .להתעצב עניו כלל. וזמ מאמר נעמי אמר שירדה עשר מעלומ אמורנית עד שמפלתה• היםה בהפלגה אפילו«ד
 גל העניים והאביונים שבעולם ובטאה בימ למם הממילו להזכיר לה גדולמה הראשונה כאלו אינה מסרה רק
 הפושר והכטד ואמרה להם אם באתם לתשה על משלתי למה תקראנה לי נעמי לאמר הזאת נעמי ואשם המהים
 מל הפלגת מעלתי איך נפלתי ממדרגתי הראשונה. קראנה לי מרה ועדיין ישאר לכם להפליא עלי הפלא ופלא•
 >י המר שט לי מאד אשילו נגד הטפלים אשר בארן. וזהו קראן לי מרה ט הפר שדי לי מאד ומא ערן

 כמר ונכק מאד :
. נקדים לזה מאמר כעל העקדה על ש, ושמעשי-כי י  למה תקראנה לי נעטי וה׳ עגה בי ושדי הרע ל
י  מטן אני(בש׳ משסמים) דע כי זאת מטאר מסי סופרים וסשרים שאין אדם נוקף אצכש מלמסס ס
 שמכריזין עליו מלממלהאכל זאמ היאהשמדש לט שאף אס אמנם צדקומפפש מכון כסאו כלו׳ יסוד ההנהגה
 היא כצדק וכמשפס מכל מקום משד ואמה יקדמו סרו..כלו׳ לא מבעיא שהחסד והאממ מכריעין אה הדין אבל
 י הסגםשולשוצמימהללץ כממז״ל שוככעש משמוק. שכ כמס שטעם הקכ״ה על הצלקים משחוק ששומקעס
 לרשעים. נראה מזה שנם הכעס הוא מצל המסל כממז״ל במללש שבקש יצחק לממים ואמל יומן רשפ וטי
 דטון שראה שאץ לו חרנה לפני המקום אמר לשניו איכ כששיע לו טובה במה״זוק אברהם ביקש על ישמעאל
 י^מרילו ישמעאל ימיה לפניך(ש׳ לך). ולמעלה מכולן נאמר ורממיו על כל מעשיו ובראוש שאין להם מקוסם
 >שלם הבא משפיע להם שלום בשלם הזה. גם מאמר שב כעס משמוק שרהע״ז שהכעס על הצליקיםמא
 <וסר שב אבל מ״מ גם השמוק לרשעים הוא סול להם זה עסה בשלם בחיים. וגזה נעשל על סאמריא'

̂אל  8 ימזק



ת התור  •ם קול ה

 (יחזקאל יכ) כן אלם מה המשל הזה לכם סל ארמח ישראל לאמר יארט הימים ואכל כל מזון וגי׳ מר והש53
 את המשל הזה וגו׳ כ״א לבר אליהם קרבו הימים וטי על כי כימיכם בית המרי אדבר לבר ועשיתיו נאס 0
ף לישגיי א ו פ ו א י ר א ה ה ל ״ ב ו י ת ה י ח מ מ א ל ב כ • א ר ת ו מ ו ל י* א ו י ה ר מ ח ה י ם ב כ  להיס. ומה סיום המאמר כי בימי
 כמבואר כמדרש במאמר ויקוד משה מה ראה ארך אפיס ראה אמר לסניו רבש״ע לצריקים אמי לי אף ללשעי,
 אמר לו רשעים יאבדו ומי עד סופך שתצטרך לזה ע״ש. ולכאורה יקשה על משה הרועה נאמן שיאמר רשמי,
ן  יאכדו ההוא לא ידע כי לא ימדל רשע מקרב ישראל שיצטרך לאריכת אפים עד שהצריך הקב״ה להשיב מ
 וכו/ אבל הפנין הוא כך כי הארכת אפים לפעמים היא סוכה גדולה דהיינו לצדיקים כי בארך תזמן ימס
 במשובה על מכשול עוונם אבל לרשעים אינה סובה כלל כמאמר המכס (קהלת מ) אשר אין נעשה פתגם מעש&
 הרעה מהרה ע׳׳כ מלא לב בני האדם בהם לעשות רע נמצא שאריכת אף לרשעים למכשול ולאבן נגף הוא להו
 לק אמר רשעים יאבדו כי מה סובה היא להם והקב׳׳ה השיב לו כי לפעמים אפילו לרשעים היא עובה דהיי

 כשרוב העם רשעים ומיעוטם צדיקים שאס יחרץ השם משפטו כרגע באפו אז יאבד גם המיעוט עמהס אבל אמ
 יאריך אפו לעשות בהם דין ולייסרס סעמ סעס אזי יתקיימו הצדיקים וזהו שאמר לו הקב״ה חייך שתצפנז
 לוה. ואפשר שזה מרומז במאמר נגד כל עמך אעשה נפלאות (פ׳ השא). כלו׳ •אס אינה סובה על הפרס מיג!
b היא סונה על הכלל כנ״ל. וממוצא הדברים תשכיל שכשאין מגיע שוס סובה מאריכת האף לא על הכלל ולא 
 הפרס אז אין הקב״ה מאריך אפו אלא עושה מיד משפט חרוץ. וזהו שהקב״ה מחנצל לומר כי בימיכם בי
 המרי אדבר דבר ועשיתיו כלו׳ לפי שאין מגיע שום כובה באריכת אפי לכם כי ממרים אתם את שי ה׳ אי
 עושה סוב אין גם אמד ובודאי לא תשובו אלי עוד מדרכיכם הרעים ובפרט שהתברכו בלבככם לאמר שלום יהיו

 לנו ורעה לא נראה מחמת אריכת האף ומה אוחיל עוד:
 כלל העולה מדברינו שכל פועל ה׳ הוא רק לטובה ואפילו המשפטייסודתו לו אדני ההתד לכן כועס הק3*נ
 על הצדיקים בעוה״ז ומטיב לרשעים וכנ״ל אבל לפעמים יש שמדת הרחמנות מקדמת לקטרג על האדם מכל
 מי שרואה לאחד אוכל בשר חזיר ושבס המושל בידו ־לפרוע ממנו על הרעה הזאת אס יעשה בו דין אין כפ?
 שהוא מצד מדת דינו ונקמחו לנקום ממנו על הרע אשר עשה אבל אם יראה הדס בליעל פוגע באיש עני ודי
 אין כל מאומה בידו כי אס הלחם אשר הוא אוכל וזה בא וגזל ממנו אח הלחם והפני נשאר מעוגה ברעב אז תנער
 ממת הרואה לעשות בו דין אבל זה הוא מצד הרחמנות שיש לו על העני בידעו שנפשו יבשה אין כל בלתי אל הלה:
 היו עיניו תלויות ועתה גס לחמו גזול הוא מלפניו. וכענין זה כל מה שהוא רחמני יותר כן ירבה וק יפרוץ &ף האי:
 וקנאתו כאיש הבליעל וממהר לפרוע ממנו. כן הוא ג״כ משקט שלמעלה שעל כל העכירות מדת הדין מקמה
 מריו ומדת הרחמים יליץ כעדו לא כן מי שגוזל וחומס אח חבירו ונופל פתו מפיו בלי המצה הרי כעם למע;׳
 הוא רק מצד מדה״ר על הנגזל ואם גס מדה״ר מקטרג עליו מי ילין בעדו טוב וא״כ אבדה תקותו. וזהי ישמעד
 כי חנון אני כלו׳ מצד החנינה והחמלה על המעונה יהיה הכעס עליך וא״כ מי ירפא לך אם גס מדה״ר ישו
 לך לאמר והוא ילחס בך וזהו למה חקראנה לי נעמי והלא מרה לי מחד. ואס תהמרו אף אם נגעה בי ,
 ה׳ זהו עתה מ״מ מדת הקכ״ה לנחם על הרעה ולשוכ לשוש על המפונה לטוב ולכפול שכרו הח״כ כמו שמציי
 באיוכ ודומיו ואס כן עוד יצדק עלי שס נעמי לפי שאחריהי ישגא מאד אל תאמרו כן כי כבר חכדהחקותי;
 מאין יבא עזרי אחרי שה׳ ענה בי כלו׳ מדה״ר ענה בי לשפטני מצד רחמנותו על העניים אשר מנעתי כרי
 מפיהם בהיות לאל ידי והפלתי רבים חללים חללי רעב וא״כ איה איפוא חקותי. ואפשר שלזה כיוון ג״כ מא3
 אני מלאה הלכתי וריקם השיבני ה׳ כי הפי׳ הזה אמרו חז״ל כשהקנ״ה דן את האדס מתחלה דן איתו בצדק ולנסו
 בחסד כמאמר צדיק בכל דרכיו ומסיד בכל מעשיו דהיינו שמוותר לו מדינו לבסוף וזה הוא כדין שמן הנשאר לו חצ*
 לו עוד ישועה וכמאמר(ישעי׳ א) לולי ה׳ צבאות הותיר לנו שריד כמעט וגי׳ וכן בעשו נד.מר אה גנבים באו י:
 &ם שודדי לילה הלא יגנבו דייס אם בוצרים נאו לך הלא ישאירו עוללות איך נחפשו עשו נבעו מצפוניו (עובדיה י
מונה שמא שלא נשאר לך שריד יהיה לך סימן שנכרת לשלם. וכן נעמי בזכרה אח אשר עשתה ואת &
 נגזר עליה דנה את עצמה לבלי הקוה לשוב לקדשתה לעולם. ולזה אמרה אני מלחה הלכתי וריקם השיבני ה׳
 כלו׳ אחרי שלא נשאר לי מאומה זמ סימן ואות אמח שתוחלתי נכזבה ח״ו חס כן למה תקראנה לי נע.
 והנועם שלי כבר חלף הלך לו ולא ישוב עוד. ומפשר לכוזין בזה שומר ישראל שומר שארית ישראל וחל יאבד יפר*
 והוא ג״כ עפ״י המאמר מ״ל לולי ה׳ צבאות הותיר לנו שריד וגו׳ שע״י שישאר לנו שארית בארץ עוד יש ת(ן

 להחיות לנו לפלפה גדולה ולא נאבל לגמרי כ״א נשוב לטובה כבשנים קדמוניות בישע אלהיס:
. הנה מ* ת א ז ת לחם ויאבר לקוצרים ה׳ ׳עמכם ומ׳ עד לפי הנערה ה י ב  וזעה בועז בא כ
 ויאמר לקוצרים ה׳ עמכם ויאמרו לו יברכך ה׳ נראה מיותר לכאורה כי הנה כל סיפור המגילה הי,״
t א רק להודיע גודל חסד המקום על הגרים הבאים להסות בצלו ואיך הקים מעפר דלות הגרים וכעיכ  מ
i 5 המאמר הוא צורך הענין. והנראה שבא להשמיעט שמתחלה ועד סוף לא היחה כ״א סיבוב מאת ה׳* 
 •לאיו למימליס לחסדו. אף שיש לומר ששאלת למי הנערה הזאת היתה בדרך מקרה ועפ״י הטבע כמשפכי החי
 דבר חדש לשאול עליו אבל באמת גס זאת היתה נסבה מאת ה׳ כמאמר ויקר מקרה חלקת השדה אשר לב
 גם כיאח בועז אל השדה בעת הזאת הכל היה בהשגחת עליון לסוכת הגיורת הזאת כדי להשגיח עליה נ׳
 מפלה ולתת לה מהלכים בין נערי איש צדיק אשר לא יפגעו בה לרעה. והמופת ע״ז כי משפט כפל נכ8

 כשבא



ת התוד 69 ו  קול ר

 מבא >בקר בנכסיו כלי השק שמחשכ בלגו כל הדכרים שצריך לעיין עליהם. יש ענירם שעיקר הליכתו הוא
 *שבילם ויש שהם שסלים אשר בעבורם לבד לא היה מסריח עצמו ללכת השדה אבל אחר היותו שם אז רורש
 י וסוקר גם להטפל ואחר שומו עין על כל הענינים הצריכים לו אז יתכן שידרוש ויחקור גס על הדברים החוציים

 שאינם נוגעין כלל לענינו ומ׳׳מ יש חילוק בין הדברים אשר עיקר ביאתו לא היה כי אם בשבילם לחדברים
 הנספלים. כי על העיקר הוא מקדים לחקור עליו חיכף בבואו אבל הנפסל יחאמר מלדרוש עליו ובגמרו את
 הכל יתכן שישאל ויחקור על הבלתי נוגע לענינו כלל בהיותו סטי מכל עסקיו אשר הניעוהו לבוא השדה וא״כ בכאן
 שבא בועז מביח לחם על דבר הקוצרים לפקח על עסקיהם היה מהראוי שיהיה ראשית דבריו על עיקר כיאתו
 דהיינו אנה ואיך עשו ויעשו עוד וזה לא עשה כן רק תיכף אחר שאלו כשלומם לאמר ה׳ עמכם שם לבו לשאול
 מל דבר ספל ללא צורך למי הנערה הזאת אלא ודאי זה הוא סימן שמאת ה׳ היתה זאס ועיקר ביאתו אל השדה
, מה שנגזר עליו להכירה ולגמול חסד עסה. ולכן שם לט תחלה לשאול על  רק בשבילה היה למלאוח דבר ה
 אודותיה כמשסס הדבר אשר בעבורו בא ושאר הדברים נשארו כשפלים לשאול עליהם באחרונה וזה לעד פי

:  מאת ה׳ נתהפכו המ־״נות בחחבולוחיו להצמיח ריוח לכל חוסי ט
י מזה• לכאורה ד מ ע  ויאמר לה בועז הלא שםעת בתי אל תלכי ללקוט בשדה ארד וגם לא ת
 הקדים הספל להעיקר באמרו תהנה אל תלכי ללקומ בשדה אחר שרם אמרו העיקר שהוא לא תעבורי
 מזה. אבל האמש שזה היה מגודל הפדו שהיה מתחסד עמה שלא חכםנה טשה כאכלה מפחו שהוא לחמא דכסופא.
 והדמיון בזה אס תפק לרעב נפשך לאסוף אותו הכיתה ותאכילנו כל המטעמים גם תכבדט מאד מ״מ ישבע
 בחרפה מחמת שהוא מקבל מתנת חנם. אכל אם גס על זה פקחת עיניך לגול גם אס החרפה מעל פניו אז
 מוכרח אתה לעשות עצמך כאילו תחיקר בו באכלו עמך וכאלו הוא אינט צריך לך כלל. והייט בדבר שפתיך
 מישרים לאמר אנא ידידי תיקר נא נפשי בעיניך שאס יטאו אליך כל מטבדי העיר לקחת אותך לבתיהם
 להאכילך לא תבוא להם ולא תמוש מביתי כי בך אתפאר. אז יראה כעיניו כאלו הוא מסיב עמך באכלו לחם
 מל שלחנך. וכן עשה טעז את עצמו כאלו הוא מצר ודואג שלא תלך כשדה אחל פן יהיה לטז לפי שהוא
 ממשפחתו לכן בקש ממנה תחלה שתעשה עמו הסד לבלתי לכת ללקוס בשדה אחר. וזאת עשה ספל לאמר לא

 תעבורי מזה כדי להסיר משוה הבושה מפניה וכ״ז היה מנדכת לט ועוצם מוט:
. הטף הזה מםף על מה שאמר לה אל חלכי ללקוס כשדה אחר כלוי  עיניך בשדר. אשר יקצוחן
 לא מבעיא שלא תלכי בשדה אהר אלא אף גם זאת בשרותי תעזבי את הנקצרים ככר מזמן רכ מללקופ
 נהם המעס הנמצא בהם אבל עיניך בשדה אשר יקצורון כלו; תבישי אל השדה אשר יקצורון מקרוב ותיכף
 לקצירה תלכי ללקס פלא יקדמך אחר . והטעם לזה לסי שטה ואמר לנעריו וגם שול תשולו לה מן הצבתים
 דהיינו שיעלימו עיניהם ככוונה כדי שיעזט שכחה ולכן היה ירא אולי תלך בשדות הנקצרים כבר ושם לא
 ממצא כ״א השכמה באמת כי אז לא היה עדיין הצווי של שול תשולו וכאלו השדות יקדימו אחרים ויטלו סין

 שהניחו בעטרה בכוונה ולכן אמר לה עיניך בשדה אשר יקצורון:
. (מדרש)נתנכאה ואמרה עתיד אתה להכירר. ה י ר כ  מזאמר מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנבי נ
 וראוי לדקדק מאין למדו חכמינו ז״ל זאת הנטאה ואיך נרמז הדרש הזה במאמר זה. ונראה
 שהוציאו זה מהמשך פשטות המאמר שבהכרח מורה מלת להכירר על הנבואה הזאת . והסק כך הוא
ם ג׳ מנינים. כי יש מהם אפר י ר כ מ  אם תעמוד בשוק אפר הרכה כני אדם עוברים שם . הנה תמצא מ
 מזליפו על סניך והיו לך לזרים ממש שלא תמצא כהם שום הכרה וגם הם לא ימצאו כעצמם שוס הכרה אצלך
 לדבר עמך כי לא ידעוך מעולם. ויש אשר תכירם תיכף ותמשכם אל ביתך אז הם יכירוך וישאלו בשלומך.
ד אשר אינך מכיר אותם על בורים אבל מכל מקום ידמה לך ברעיונך שהיית מכירם לשעבר אבל שכמת  רש מ
 להכירם הכרה גמורה ולכן לא תשקוט עד תחקור עליהם מי הם ותשאל את פיהם לאמר מאין אתם. וזאת
 השאלה הוא הממוצעת בין הקרוב והרחוק. כי הקרוב חקבצנו מיד בפני׳ שוחקות ותדרוש שלומו ואהבתו.
 והרחוק תרחיקט וחזרחט מאליך. והממוצע הזה שאתה מכירו קצת ברעיונך ההכרה הקטנה הזאת תכריח אותך
 לדרוש עליו מי ומאין הוא. כן הדבר הזה אצל רות שהיו׳ עמה עוד עניים הרבה ולא שש לט כלל לשאול עליהם.
 אמרה אשר נתת לכך לשאול עלי לכד יראה כאלו רעיונך מכריחים אותך להכירני דהיינו לזטר הכרתי על
 טרי׳ וכאלו הייתי מכיר אותי מקדם ולא תוכל להתאפק מבלתי שאול על אודותי ובאמת מימיך לא ראיתני כי
 אנכי נכריה. ואם כן ישאר הדבר בקושיא מה היה לו לשאול עליה. ובודאי אין זה כי אם דבר ה׳ התנוסס
 נקלט לפי שהוא עתיד להכירה התעורר עמה לשאול עליה כמחז״ל אף על גב דאיהו לא מזי מזליה מזי

 (מגילה ג) ולכן הטיט חז״ל אשר דברו נתנבאה ואמרה עתיד אתה להכירני ולמדו מפשטו של המאמר:
ך ת ר מ ש  ותעזבי אביך ואכך ותלכי אל עם אשר לא ידעת תמול שלשום • ישלם ה׳ פעלך ותהי מ
 שלכה מעם ה׳ וטי • להבין פשטות הענין לכאורה יקשה וכי צריך היה בועז להנשימה או לבקש
 מליה שישלם ה׳ פעלה והנא כבר נאמר אני ה׳ נאמן לשלם שכר וידוע שאין הקב״ה מקפח שכר כל
 בכיה ומסתמא יד ה׳ גס הוא והאמונה כזה שככר הודיע לה נעמי שכר המצות וענשן כידוע. אבל הענין
א כך שבועז חידש בזה דברים טובים וניחומים לנפשה כמאמר הילקוט כישר לה ששלמה המלך יצא  מ

 ; ממלציס ונו׳ ולכאורה גס זה תמוה כי כגר אמרו מז״ל שכר מטה בהאי עלמא ליכא אס לא באוחן שנאמר

 עליהן
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 עיליסן ומשלם לשנאיו אל פניו להאבידו. ונראה להבין ע״פ דמיון ששנו חז״ל זה 3א בחביתו של• יין וזה־כא
 ב:דו של דבש נשברה כדו של דבש ושפך זה את יינו והציל את הדבש לתוכו הנה מצד הדין אין לו אלא שכבו
 רחמר שלא התנה עמו אבל מ״מ הטוב והישר שישלם לו גס בעד יינו מלבד שכר סרחו וכן בכאן אף שאון
 •הקב״ה משלם לישראל שכר מצוה בהאי עלמא מ״מ זו שהיה לה מתחלה כל טוב העה״ז בידהשנתגדלה על
 ב:חן מלכים בבית עגלון מלך מואב ועזבה את הכל כמאמר ותעזבי את אביך וגו׳ לכן ראויה זאת שישלם-לה
 ה׳ פעלה בעולם הזה ומשכורתה תהיה שלמה בעה״ב שלא ינכה לה משכרה כלום בעולם הבא וזה ותעזבי אביך
 •ואמך ותלכי חל עם אשר לא ידעת לכן ראוי ונכון שישלם לך ה׳ סעלך כעולם הזה כמאמר הילקוט כל סובוח
 ונחמות כו׳ עי״ש ועכ״ז תהא משכורתך שלמה גם בעולם הבא. וזהו ג״כ מאמר המדרש לך לך מארצך הה״ל
 שמעי בח וראי והסי אזנך ושכחי עמך ובית חניך (תחלים מה) שלדעתי בא המדרש ליתן מעם על שהבעיה
 לו השם• לאברהס שכר טוב בעוה״ז הפך כלל הנזכר במאמר ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והים
 כרכה. ע׳׳ז בא• המדרש ליישב בטוב טעם שלאנרהם ראוי ונכון לעשוח כן לפי שעזב אח אביו וארן מולדתו ללכה
 חל ארן נעריה למען שמו הגדול ית׳ לכן ראוי לו מצד היושר ליחן לו מה שהפסיד. וזהו ג״כ מאמר המדרש
 ע״ז. הה״ד חחת־ אניתיך יהיו כניך כלו׳ בשביל שעזבת את אבותיך על כן זכית להגדולה הזאת. וזהו יהין

: ק א  בניך חשיתמו לשרים בכל ה
 עור ביאור על זה בהקדיס מאמר המדרש על ותלכי אל עם אשר לא ידעת תמול שלשום אלמלי באת חמול
 שלשום לא היו מקבלין אוהך כי היום הוא שנתחדשה הלכה בכה״מ עמוני ולא עמונית וקודם זה לא היו
 מקבלין אותך. ואס אמנם המאמר הזה צריך עיון שמ״מ היו להם לקבלה ע״מ שלא תנשא אבל אין לנו עסק
 בזה כי לא להלכה קא תתינא כי אם י לדרש משמעות המאמר ודי לנו דברי המדרש ככתבו ומ״מ יצא לנו ממ;
 סלא היו מקכלין אותה תמול שלשום יהיה מאיזה סעם שיהיה. עוד תדע מחז״ל מפני מה גרים דלים
 ודווים שנענשים על שלא נתגיירו עד הנה. ולפ״ז יש חילוק גדול כין רות לשאר הגרים כי כל הגיירים שנתגיירו
 באמצע ימיהם אינם בטוחים רק על יתר שנותיהם שמכאן עד יום מותם אם יזהרו וילט בדת ישראל יכלו
 ימיהם משאריה בטוב ובנעימים ויחיו בתחית המתים כמשפט כל צדיקי ישראל. אכל מ״מ הימים הראשונים שעברו
 עליהם בגיוחם יפלו ויאבדו ודי להם אס לא יענשו עליהם אבל שכר בודאי אין להם עליהם והם דומים כקפן
 שנולד היוס. ולא כאלה חלק רות שכמו שהצליחה ועשתה פרי שנתגיירה עתה כן השכילה במה שלא נתגיירה
 עד הנה כי אלו באתה קודם לזה להתגייר לא היו מקכלין חותה ובלי ספק שהיו חומרים לה בהחלט שאינה
 מוכשרת להתייהד לעולם מטעם לא תדרוש שלומם ושונחס כל ימיך לעולם מאחר שעדיין לא ידעו מהלכה
 זו ובודאי היתה מתייאשת מלהתגייר עוד ואף אס נתחדשה ההלכה אח״כ באיזה זמן מי היה שם על לב לחוש
 לה ולחפש אחריה להחזירה ולניירה וא״כ היפה נשחרה שקועה בגיותה לעולם נמצא שפבת גירותה היה מכס
 שתי אלה. ח׳ מכח מה פלא באתה מקודם ואחת מה שנאת עתה. ואם כן כמו שהיא ראויה לשכר סוב על
 בואה לחפות בצל השם עתה כן היא ג״כ ראויה לשכר סוב על העדר בואה עד הנה כי שלילת בואה היה
 ג״כ חיוב גירותיז. וזהו שכלל בועז שתי הפעולות במאמר חיזר. הגד הוגד לי את כל אשר עשיח עד ותעזבי אביך
 ואמך ותלכי אל עס אשר לא ידעת תמול שלשום כלו׳ שגס זה לטובה יחשב כמאמר המדרש וא״כ ישלם ה׳ פפלך
 ותהי משכורתך שלמה כלו׳ גס על הימים הראשונים שהיו בטומאה יש לך שכר טוב כאלו היית יהודית גמורה

 מיום לידתך ולא ינוכה משכורתך מהימים הראשונים כי גס הס סיבנו לך הגרות וכנ״ל:
 עוד ביאור ע״ז ע״פ מאמר המד/ אמר ר׳ מפא אשר באת לחסות תחת כנפיו. ולכאורה לא חידש כלום. וכבר עסדז
 בזה המפרשים גדולי הקרי לב והישות נתונה לכל אדם לדרוש לפי ערכו לכך אענה חלקי גס אני. ונקדים
 לזה מאמר המשנה אל תהיו כענדים המשמשין את הרב ע״מ לקבל פרס וגו/ והמאמר זה אומר דרשוני כי כבר
 אמרו סז״ל שהמאמר הזה היה למכשול עון לרבים לחלוק על התורה שבעל פה והם הצדוקים והביתוסיס. ונראם
 שכוונת המאמר הוא בהשכל גדול אין בו נפתל ועקש כאשר אמרו ז״ל בדרך כלל ברוך שבחר בהם ובמשנתם
 והורו לנו בדבריהם ובמתק לשונם דכר יקר וכוונתם למה שנא׳ והוא ע״כ מאמר הנשר הגדול הרמב״ס זיל
 * שכתב על מאמר שכר מצוה עליה. דע שאין לך שכר גדול ותענוג יותר מעונג המצוה וערבותה השר לנפש בעוה״נ
 והוא לאין הקר רק שהנפש בעוה״ז אשר בעפר יסודה תחלש הרגשתה להרגיש מתק שעם המצות אס היי
 נכתמה בחלאת התאוות ההומריוח והיא נקרא מולי הנפש כי כמו שחולי הגוף יפסיד חיך הפועם לומר למתור
 מר ולמר מתוק ק משפט חולי הנפש בהרגשת נעימות המצות ועל אלה אמר הנביא הוי האומרים לרע סוב ולסוג
ע שמים מתוק למר(ישעי׳ ה) ואין חילוק בינינו לדהע״ה שהפליג מאד בשבח ערנות המצות ולימוד התורה כמאמר  י
 תורת ה׳ תמימה עד שדימה אותה לערבות הדבש ונפת צופים שמורגש לכל מתיקותה יבודאי לא למליצה ייפוי לשו
 אמר זה רק באמת ובתמים כי נפשו היתה זכה נקיה כריאה מכל מולי ע״כ עמד פעמה בה להרגיש ספג
 המצות כדבש למתוק ואין לך סימן גדול על בריאוח הנפש וחליה כ״א ההרגשה הזאת והעדרה יצא לנו מזה כ

 האדם אשר איננו מרגיש בטוב סעם השירה והמצוה אין לו קורת רומ ושמחה כעשייתס כי אם בהבטחת השכר
 המעותד לבוא מל ידיהם מורה על עצמו שנפשו לא מטוהרה לא זורה ולא מבשה ממליה על ק מתקו לה רגב
 השכר ומתק המצוה לא תרגיש וא״כ כוונת המאמר להורות על זכות נפש האדם שיהיה לאות ולמופת פל שלמותו
 הוא מה שמרגיש במתיקות התורה והמצות עד שבעשותו אומם יהיה שכרו אתו וגמולו במצפוני לבט ולא יתאמ

 לשכר
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 לשגר זולשו כלל. וזהו שלקדקו לומר אל תהיו כעבדים וכו׳ ולא אמרו בקיצור אל תענדו את ה׳ ע״מ לקש
 מרש להורות שאזהרתס כזה הוא יק על שלמות הנפש כלו׳ השמרו בנפשותיכם לבל תחלינה בהעדר ההרגשה
 ואז תהיו כעבדים המשמשין שלא ע״מ לקבל פרס כי העשיה כעצמה תנעם לכם מכל שכר שבעולם. והדמיון לא*
 שראה את חבירו דואג ומיצר וישאלהו לאמר על מה אחה נאנח והשיכ לו דע כי כני יחידי אשר אהבתי נמלה
 « ג׳ ימים. ויען הוא הלא ראיתיו זה היום מתהלך כחון כפעם בפעם והשיב לו ומה בכך ומימ הוא חולה והראי,
 שכל אוכל תתעכ נפשו ואין לו שום תאוה לכל מאכלומעעמים. מה עשה זה האוהב הלך לטשו של זה לבקר
 את הילד ושאל לו לאמרמדוע חאדיכאחנפשאכיך לכלחי אכול מאומה והשיכ לו הילד מה אעשה אחרי שאין
 לי שום תאוה לכל אוכל ואמר לו זה ידעתי שאתה רוצה שאתן לך מתת נעטר שתאכל ונץנס עמו בדברים על
 שהשיש דעת הילד לתת לו כמה זהובים ויקח הילד מעס מן התבשיל ומסיכת כשר קסנה ויאכל וטון שגמר
 אכילתו הלך זה אל חבירו בשממה ובטוב לבב לאמר אבשר לך ידידי שאכל בנך כך וכך אמר לו ששר לי גופא
 דעוכדא ויספר לו את כל הענין. אמר לו שומה הענין הזה כעצמו הוא לעד שהוא חולה כאמת כיון שהוא
 מבקש שכר בעד האכילה המתיקה והערבה והיא עליו למשא כ״כ. הנמשל בזה אמר בכאן אל תהיו כעכדים
 סמשמשין את הרב ע״מ לקבל סרס כלו׳ שבלא קבלת הפרס אינו מרגיש סעס וערבות בעטדתו וזהו סימן על
 מלי הנפש אבל תעסוק כזטת נפשך לנקותה מכל מלאה עד שיערב לך מעם התורה והמצות בלי שום קווי
 לשכר ופרס. נמצא שדבריהם ז״ל כהשכל מתוקים ונכוחים למוצאי דעת אבל מ״מ סעו המינים כזה המאמר כי
 היה ראוי תחלה להקדים שיש שכר פעולת המצות רק שיזהר לבלתי תהא עשייתו לשם כך אלא ירגיש במתיקה
 העצמית. ומעתה נאמר שגם כועז כיוון כמאמרו לרמז לה ולהורותת דרכי ה׳ שתזדכך נפשת עד שתרגיש
 במתיקות העבודה סוב מעם כ״כ עד אשר העשייה מעצמה תתשב לה שכר סוב ושלום מאת ה׳ כאלו לא תמצא
 שכר יותר מזה ומדאגה מדבר שלא תשעה כשעות המינים הקדים ואמר לה בתי הוי יודעת אמונת אוק שישלם
 ה׳ םעלך אבל אני מזהירך שיהא משוב אצלך לשכר שלם ולא התאוי לשכר יותר מזה ומאמר אשר כאת אינו
 מחובר אל מאמר הקודם לומר מעם אלהי ישראל ואי זה הוא אשר כאת לחסות תחת כנפיו. כי אין זה נכון
ל אלהי ישראל כי הוא ידוע ומפורסם. אבל מאמר אשר באת הוא מאמר בס״ע לתאל אמ ע . ן מ י  להצריך ס

 השכר ולהורות מהותו כי זה כאמת שנר סוב להולכים בתמים והדברים נכונים למבין •
ד אטצא חן בעיניך אדוני ט גתשתני וכי דברת על לב שפחתך ואנכי ירא אהיה ט א  מ
ת שפתותיך. המשך המאמר וטונתו הוא עד״ז. דע כי אמנם התיכחה היא מצות עשה שבתורה ת א  כ
מ צליך השטת להיות מתון בדבר התוכחה ולפלס דרכו סרס יקרב להוכימ את עמיתו לבל יצא שכרו בהפסדו. ״  מ

 מהחלה צריך הוא לדעת מהוה הנוכח וחכונתו ובזה ידע ויתבונן איזה מוסר ומכמה ראוי לזה אם חדה
 כמדקלוה הרב או רכה כשמן לא מבעיא אס הוא מאנשים שהזהיר החכם עליהם כאמרו אל תוכת לן פן
 •שנאך (משלי פ) שאז בודאי ראוי לשום יד על פה כאלו אין בפיו תוכחות. רק שמבלעדי אלה עוד יחלק העם
 לחצי יש אדם אשר הוא תקיף בדעתו ואמין לפו מטרים ודרט ישרה כעיניו כמאמר יש דרך ישר לשני איש
 ואחריתה וגו׳ ומשלי יד) דרך אויל ישר בעיניו(שם יכ) ודומיהן. לאיש כזה צריך המוכיח להפחידו בדברים
 קשים ומרים כלענה להכניע לבט למען ידע שיש דין ודיין שאין לפניו לא שכמה וגו/ אנל יש אדם שהוא איש
 מכאובות וידוע מולי כלו׳ שיודע אה מטאו ונגעי לבט והוא נבזה בעיניו ורשע בפני עצמו וכמעס הוא מייאש
 עצמו לאמר כנר אבדה תקותי ואף אס אתרחץ כמי שלג נכסם עור לפני ה׳ וכסף נמאש נמשבתי לו כמאמר
 מביא (יחזקאל לג) כן אמרהם לאמר כי סשעיט וחסאתיט מליט ובם אנחנו נמקים ואיך נחיה. אמור אליהם
 וגו׳ המפץ אחפוץ וגו׳ ועל כאלה נאמר חזקו ידים רפות וגו, (ישעיה לח) ומ״מ צריך המוכיח להשכיל בלשונו
 ולשלם מעגל דבריו שלא ירבה להבטימו יושר מדאי שאז יכפהו מקצה אל קצה אל הרהטת והגאוה ויקלקל
 מסל מאשר תקן. וכן הענין כאן כי טעז בהתטעו בתטנת רות ראה את טדל שפלותה בעיניה והפלגת יראתה
 לכן בחר להוכיחה בדברים סוביס דברים נמומיס כראוי והיא נם היא אמרה בלבה אולי ידאג בועז לאפר
 גבר מזקתיה יותר מדאי והרהבתי את לבבה והלבשתיה גאות וגאון. לזה אמרה לו אל ת־אג עלי בדבר הזה
 ואעס״כ לא גבה לבי ולא רמו עיני להלוך בגדולות ואנכי לא אהיה כאמת שפתותיך כי דעתי שסלה עלי כמקדם
 שא״כ לא קלקלת מאומה כדכריך וזהו ט נממתני וכי דברת על לב שפמתיך שנממתני מ״מ אנכי לא אהיה בעיני

 אפי׳ כמדרגת אחת השפחות וא״כ ראה דבריך סובים ונטמים ומיוסדים על אדני האמת וצדק:
 כי גתםתני וכי דברת על לב שפתתך . להכץ כפל הענין במלות שונות נקדים מאמר המדרש (פ׳ ויחי}
 וינחם אוחס וידבר על לבם וכי יש אדם מדבר על לב אלא שחמר להם דברים המתקבלים על הלב. וסיום
 ׳המאמר ומה יוסף שהוא ט״ד כתיב וינחס אותם וידבר על לבס לכשיטא הקב״ה וינחם את ציון אעפ״ו שימהמו
 הה״לנחמו נממו עמי יאמר חלהיכס ע״כ. והדבר לחוק מאד זה מזה. ומתחלה נעמוד על הכפל נחמו נהמו מה
 הוא. ונראה להבין ע״ס משל לב׳ נשים שהלט בעליהן למדינת הים אחל הלך מהממ דמקו ועניו לבקש לו מחיה
 לשרנסמ וא׳ היה עשיר גדול לא חסר לו כל מאומה רק רומו זרה לאשתו כי היסה רעת המזג וסרת המעש נלאה
 לשאת ריב ומדון שלה ככל עת עד עזבה וילך אל ארץ מרחקים עם העני הזה יחד ויהי כי ארכו להם שם
 ממים ולא היה לנשיהן שוס ידיעה מהס מלוב הדרך מאד ותלכנה הנשים לדרוש את פי הסומלים הממזילץ
 כעיירות בארטת המרמק אולי ידעו איפה נעליהן והנה בא סומר אחד ובישר לשתיהן לאמר ראיתי את בעליק

 ודנרסי
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 •חיברתי עמהס פח״פ וגס אגרות נהגו לי אליכם אז בקשי ממנו מאל לחשש כאמחחתו ולהשיג אנרותיהם ציתן
 להן למען יהיה להם למשיכ נפש ואמר להן לכנה עתה בגותי לבחיכן בשמחה ובטוב לבב כי כעת אין לי סנאי
 לחפש ולמחר תשובנה אצי ואתנה לכן המכתבים. ויהי כשמען חת הדברים האלה וחשמח אשת העשיר מאל
 על דבריו והלכה לביתה ולא אמרה אליו עוד דבר והעניה לא זזה ממקומה עמדה והפצירה מאד שימריח עצמו
 לבקש ולחפש את האגרה ויחננה לה היקף ומיד. ויאמר לה הסומר מדוע הקשית לשאול ולהפציר בי יותר מחברתך
 שברכה בשוב על הבשורה הפונה ותלך מיד לביתה ולא אמרה דבר ולמה תהי את עלי למשא לא חרפני עלי
 בלעי רוקי הלא ט אקח מועד אשיב לך את האגרת . ותען האשה במר נפשה ותאמר דע כי הבדל רב יש
י הנה היא יושבת בביתה שלוה ושוקעת כי הון ועושר בביתה ובעלה לא הלך בדרך למרחוק  ביני לבין רעותי כ
 לק מחמת הקססה ודברי ריבות שביניהם ואין דאגה כלכה רק אולי לא שככה עדיין ממת בעלה שכעס עלים
 המרורים ופן לא ישוב עוד אליה ותהיה צרורה עד יום מותה אלמטת חיוח ועתה אחרי אשר שמעה כי בעלה
 ביקש ממך לנחם אותה להושיע לה אגרת אין לה נחמה גדולה מזו ודי לה במה שנודע לה שעוד חפן בה בעלה
 וישוב אליה עוד ומה לס עוד לקריאת האגרה אבל לא כן אנכי עמדי כי אשה קשת רוח אנכי עניה וחסרה
 כל יושבה ומצפה אולי יחנן ה׳ את בעלי באיזה מעמי ומחיה ויאציל מברכתו גס לי לרעיון ביתי ואיך אנחס
 ומה באגרת השלוחה אלי אם לא קראתיה עדיין ומי יודע אם כגר השיג תכליח מבוקשו אז לא לכן לא אוכל
 להתאפק בתוחלת ממושכה ונפשי שיקקה לראות את הכתוב באגרת. כן העם הזה עם כני ישראל שכל דאגתנו
, אותנו לעולם  ואכלנו כ״א מה שמליזין עליט העכו״ם וחזקו עלינו דבריהם לאמי נואש לתקותנו חלילה כי עזב ה
 מ״ו ולא יוסיף לרצות עוד . ואס הן די לנו במה שאמר הנביא שהקב״ה בקש ממנו שניחם אותנו ובצרותינו לו
 צר ואין לנו נחמה גדולה מזו אחרי שידעט שלא כלו רחמיו מענו וחגיבותיה עדיין לגבן ומה צורך לני לשמוע
 עוד נוסח הנחמה. וזהו נחמו נחמו יאמר אלהיכס כלומר נחמו במה שאמר הי אלי לנחם אתכם. ודי לכם נחמם
 כזו אחרי אשר לא תיראו עוד חרפת מחרף ומגדושתם בל תחתו. ועל האופן הזה בנויה ג״כ נחמת יוסף לאחיו.
 ט כאמח כל הנחמות שאמר להם לא היה בהם סיפוק והוראה אמתית להוציא היראה מלבבס נלא יראו רפ
 עוד כי הנה אמרו כמדרש שאמר להם אתם עשרה ולא יכולתם להרע לאחד כ״ש שאני אחד ואתם עשרה. ובאמס
 אין זה נחמה אמתית כי המשפע לאלהיס הוא וגבוה מעל גכוה שומר וגכוהיס עליהם להצילו מידם ולתת אויכיו
 לפניו אס יחפוץ לריב עמס ובפרס היוחו מלך על גטרי כח עושי דברו. וכן כל מאמריו עוד עצב עמם סן ישסום
 אותם רק זאת היתה נחמתם באמת מפחדם הגדול בראותם התאמצותו לנחם ולדבר על לבם ולהפיס דעתם לבלתי
 ידאט מזה ראו שאהבתו שלמה להם ודואג הוא על צרתם ומה יש להם סוד צדקה לשמוע עוד מהות הנחתה,
 וזהו וינחם אותם וידבר על לבם כלומר מה שהתאמץ וידבר על לכם היה להם לנחמה אמתית ושלמה ורב להם
 במה שידעו שחמתו שככה והוא מיצר בצרת נפשם ומתאמץ לנחמם. ובזה יתבארו לנו דברי המדרש מה אם

 נהתאמץ יוסף לנחם את אמיו היה להס לנחמה כ״ש כשיבשר הנניא שהקג״ה מתאמץ לנחם את ישראל שיהיה •
 די לנו התאמצות הזה לבד לבלתי התעצב עוד . וזהו סיום המדרש הה״ד נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכםוכנ״ל,
 וזהו גם כן מאמר רות אל טעז כי נחמתני וכי דברת על לב שפחתך . כלומר במה שדברת על לבי ואס

 נחמחי בעניי בידעי שכוונחך לנחם אותי ודי לי בזה ואיני צריכה לנחמה יותר מזו:
 ותאמר לה חמותה אישה לקשת היום ואנה עשית יהי מכירך ברוך. המאמר הזה צריך ביאור אם הוא לשח
 הפלה או לשון ייעול ובשורה כלו׳ בודאי יהיה מכירך ברוך. גם צריך להבין מאמר חז״ל יוסר ממה
 שבעה״ב עושה עם העני העני עושה עם בעה״ב. ונראה ע״פ ממז״ל אין הצדקה משתלמת אלא לפי החסד שכה.
 משמעות המאמר לומל אם אמנם ככל המצות השכר הוא לשי המעשה או לפי הכוונה כאמרס ז״ל הולך ואיט
 עושה שכר הליכה בידו וגו/ וכן אמרו אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה מאה פעמים ואחד כן אימ
 דומה הלומד משוך הרמנה ללומד מתוך הדחק ט כל המעשים הםנעדכין לפי ערך המעשה וכובד המשים ומשק
 העושה וכוונתו. וכבל אמרו חז״ל לפום צערא אגרא ואין משגיחין על הפעולה המסתעפת מהמשיה דהיינו שאם
 למד הרבה עד שתקפה עליו משנחו עד ששכח את הכל מ״מ שכר הלימוד בידו כי הוא עשה את שלו אנל
 שכר הצדקה איט נערך כ״א לפי הפעולה. והדמיון מי שמאםף עני שבע לביתו ומאכילו עוד על השובע הנה
ט . כלומר חם תאמר מה לי לחזור  לא פעל כלום. וזהו שאמרו זכה לרעבונו של יעקב לא זכו לשבעו של ע
 מחר עניים הלא כתיב ונגשיך צדקה (ישעי׳ ס) לזה אמר אם אמת שנם זה נחש: צדקה מ״מ לא נתת אלא לשובעו
 של עשו. לא כן אם תזכה תתן לרעיוט של יעקב והצדקה משחלמח לפי החסד שכה. וככר גילה לני דניאל כ״
 בצדקה שהעיקר הוא החסד ונדיבות הלב של מותן שאם הוא מחמת רחמנותו על העני אז הוא יקל בעיניה׳
 ואל זה צופה ומביס ובזה הוא מתפאר כמאמר ונתן לך רחמים ורחמך (דבריס י:) ולכן אמר לנ״נ בלשין כפול
 *!סייך בצדקה פרוק ועויתך במיק עניין. הרי שחלק הצדקה לב׳ ענינים. שעם המעשה יכפר על מעשיו הרפיכ
 ועם הרחמנוח דהיינו כח המעשה המביאה לעשותו יכפר על העונות המביאים אותו לידי המעשיה הרפים וזאי
 לא תמצא כהנלקח ממך כחזקה על ידי הנוגשים אף שהוא נסשב ג״כ לצדקה כי הם לוקחים בכת ואין הסד ואיי
 לחמים בנתינה זאת ואדרבה יש בזה אכזריות המקפל וצעקת הטחן. וזהו מאמר לצדקה והנה צעקה (ישעיה ה*
 שכאמת הקכ״ה מוכרח לקפל גם המסים והארנוניות לצדקה ומ״מ אין לו קורת רוח מצדקה כזאת שהיא ע״
 צעקה. וזהו פשוטו של המאמר הצדקה חינה משתלמת אלא לפי החסד לומר שעיקר הצדקה היא הנעשה במדי

 כחסד לא הצדקה של נוגשיך : יצא
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 יצא לנו מכל זה שעיקר הצדקה לפי החסד והפוגה שגמל. מעתה מאמר יוחל ממה שגעהינ עושה עם העני עני
 עיש׳ עס כעה״ב הוא כפשוטו. והדמיון נזה לעני שלא אכל ג׳ ימי׳ וגא א׳ והאכילו לחם והשקהו די שגעו נמצא
 שהשיג לזכות גדול. אבל אם תחקור על הענין מי הפליג והגדיל את שבח העשי׳ הזאת אם חאמר הכעה״כ הרי לא
 נחן לו כ״א לחם לבד ולמה יהי׳ שכרו כ״כ גחל. אלא ודאי שרעבון העני גרס את זאת שיוהשב לו לזכות גדול כי הוא
 סעס בהלמס הזה כל מיני מטעמי׳ והי׳ לו למשיב נפש מפני זלעפו׳ רעג. ומה נכבד דבר זה לעניננו שנ׳וחלכנה בדק*
 ואמרו כמדרש שהיו הולכים רעבים צמאים ערומים ויחסי׳. ובחוזק הרעב באתה רוח אל בועז והאכילה אכול והושר
 וגלי ספק שכרו של בועז וזכותו ע״י אכילתה הרבה מאל ולק תמהה נעמי ואמר׳ איפוא לקפח היום ואנה עשית כלו׳
 מי הוא זה ואיזה הוא אשר הצליח לזכות כך היום להאכילך סעודה הראשונה ולשכור רעבונך הגדול שהי׳ בך בודאי
 יהי׳ מכירך כרוך כי עשית עמו טובה גדולה להגדיל מעשהו. לא כן מי שיהכילך מחר שלא תרעבי ללחם עוד כ״כ אז
 לא יזכה כ״כ לשכר גדול. ואף הוא חשיב אמריה לה שם האיש אשר עשיתי עמו היום בועז וזהו אשר עשיחי שהיא

 עשתה עמו הטובה והצדקה. וע״ז רמזו רז״ל במתק לשונם לומר יותר ממה שבעה״כ עושה עם העני וגו׳ :
. מדרש ליצרו נשבע. לכאורה צריך ביאור המשך מאמר שכבי עד הבוקר לשבועת ־  חי ה׳ שבבי עד הבקי
 יצרו. אכל נקדים מאמר ויהיו בעיניו כימים אחדים כאהבתו אותה (פ׳ ויצא) ולכאורה החוש מעיד הפך
 העגין כי כשאדם מחאוה ומשתוקק לאיזה דבר והזמן מעכבו מהשיגו צערו גדול ויום א׳ חשוב שנה. וככר
 התעורר כזה המפרשים. ולדעתי הענין כך הוא כי כבר חלקו החוקרים כל דבר שבעולם לכ׳ סוגים ערכ
 ומועיל כי כשיעשה האדם מעשהו לאיזה תכלית מצד חכמתו ועיונו יכונה כפס מועיל. ואשר היא עושה מבלי
 עיון וחקירה כלל אס מצד תאותו אשר נכרה עליו ומכרחת אוהו לעשות הוא הנקרא כשם ערב. ועל הרוב• שני
 הסוגיה האלה מתנגדים זל״ל כי הערב אינו מועיל והמועיל איננו ערב. אבל לפעמים ימצאו מעשי׳ פרטים כחרווייהו
 איחנייהו בהו יחד והסימן לדעת בדבר אשר יעשה האדם אם הוא מצד ערנותו או מצד תועלתו ככה תכחננה
 כי הדבר אשר יסכים האדם לעשותו מחמת איזה תכלית המועיל הנה אם ראה יראה בעין שכלו שיותר מוכ
 יהיה לעשות הדבר אחר שטע או חודש שאז יושלם יותר תכלית הענין אז נא יצר לו כלל הפסק הזמן אחרי
 שההפשק הוא לרצונו ולתכליתו אשר כיוון עליו לא כן הדבר אשל יעשהו בשבת החשק והתאוה אז לא ישקוט
 רגע ולא ינוח עד אם כלה הדבר היום כי תאותו לא תרפה ממנו אף אפ יבטיח לה לעשותו אחר זמן כי
 אס ימהר הדבר לענותו. והנה כמין אבינו הקדוש יעקב היה מקרה טהור שאותה החשה אשר הוכיח ה'
 לתכליתו להיותה עקרת הכית אפר בית ישראל נשען עליה גם הואר לה גם הדר כעדות הכתוב ורחל היתה
 יפת חואר וכו׳ ופן יעלה ע״ר האדם אשר יראה לעינים למשוב מחשכה רעה לחשוד ליעקב אולי מצד האות לכר
 אשר חמד יסיה אהב אותה לזה באה התירה הקדושה מפי ה׳ להעיד ול־.ת מופת חותך על סתירת מהשבת
 המושב שלא נגע בלב יעקב שום טומאת הפתאוה ולא הביש כלל אל יפיה והדרה כי אם לתכלית הענין כנ״נ.
 וחמל הנה כמה ששהה ז׳ שניס והיו בעיניו כימים אהדיס אות הוא שלא עשה כ״א מהמת מועיל והוא התכלית
 הקדוש ולא מהמת מרבית היופי וההדר שאז הי׳ עליו למשא המשך הזמן כמשא כבד ויום לשנה יחשב. וזהו ג״כ
 כאהבתו אותה פי החוקרים תארו את אהכת הערב בשם אהבה החוזרות. והדמיון כמג כאדם אוהב מיני
 מטעמים מהמת שאיהכ את עצמו ורוצה לימות מהם צא כן האהבה הקדושה שאהב יעקב אבינו את רחל ולאה
 אשר ננו שתיהן אח בית ישראל וצדקת; עומדת לעד לבניהן עד עולם היתה אהבה אמתית בלתי חוזרת אל
 עצמו וזהו כאהבתו איתה שלא נתערב זר בשמחתו רק שמחה ואהנה של מ*וה מצד התכלית אשר היתה עקרת
 הבית ׳והיא אשר ישרה בעיני הי. והנה חז״ל אמרו על בועז שעמד יצרו לפתותו לאמר אהה פטי והיא פנויה
 אהה צריך לחשה וטי. והנה התחפש כאן היצה״ר בלבוש היצ״מ ובא בטענות צודקות העלולות להתפתות טל
 ידיהן לכן רצה בועז לנסות לעי.־ניו לדעת הפר כלבו אם הוא תכליתית או חאונית• ונתן המופת ע״ז ואמר תי
 ה׳ שכבי עד הבקר ואז האמת יורה דרכו שאס היא דעה אמתית מצד התכלית אז מיד ירף ממנו כח המתחוה
 דשקשו רעיוניו. הבל אם לא ירף ממנו אז ידע בלי ספק שהוא רק מעשה יצה״ר לא לשוט תכלית טוב :ע׳׳פ

r :הדברים אשר כתבנו והוא נכון לדעתי 
ה הבאה אל ביתך ברחל וכלאה אשר ש א ה ׳  ויאםר כל העם אשר בשער והזקנים עדים. יתן ה
 בני וכו׳. נקדים לזה מאמר הכתוב וישמע משה אח העם בוכה למשפחותיו(בהעלותך) ודרשו חז״ל
 על פסקי משפחות. הטונה בזה כי הנפקוהא כמה שנאסר העריות לשחס היו מותרות מא שהמשפחות מתפרדות
 w מזו. והדמיון אס היה אמ נושא אחותו היתה המשפחה נשארה כשלימות חב א׳ לכולה יאף אס היו לבשר
 א׳ מ״מ לא היתה מתקלקלת אהבת המשפחה מאחד מהם ולא כן כשנושא תשה ממשפחה תחרת אס מהדבקין
 יחד לכשר איזד מוכרחין כע״כ להקטין אהבת המשפחה מהם מאשר היה מקדה ני,: ד הזהירה לנו התורה
 ואסרה ע״כ יעזב איש את אביו ואת חמו וכו׳ כלי׳ שיקטין אהבת יולדיו כדי שתהיה אהבת אשתו עמו שלימה
 וזהו יישמע משה את העם בונה למשפחותיו איש לנתח אהלי וכמחז״ל אהלו זו אשתי כלו, ביום הנשואין שהיו
 אז כמפגין רשות ממשפחתם על הפרדס מהם. והנה כאן כיונח הזקנים והעם היה כדי לחבב אותה אל בעלה
 לפי שהיתה גיורת אשר מטעם זה גמנע הגוא1 לקחתי ואמי לא אוכל לגאול וגי׳ ילכן הסכימו כלס להפיס
 לעתו וליטת את הענוש ילדינו עוד לשיבה נדו לה ע״פ ענין הנ״ל. והדמיון בזה מי שצריך לישא אשה ייפ לפניו
 אלמנה וגרושה ובהל לי יומר לישא הגרושה ונסן אמתלא ע״ז כי כבר אמרו ארבע דעות כמסה. ילק גינו מז״ל
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 הזיווג השני לפי שכל א׳ זוכר אבלתו. ולק לפ״ז שוב יותר לישא אח הגלישה מהאלמנה ט האלמנה סזטל
 בכל עת אהבת כעל נעוריה ומחמת זה תקפן בעיניה אהגת השני לא כן הגרושה היא להפך שאם תזכור כעלם
 הראשון תזכור גם את שנאתו ואז הגלל אהבת השני בעיניה. ב״ז אמרו לבועז לאמר אלהים חשבה ליתן אר
 זאת לחלקך שהיא גיורת שאין לה לזכור אהכת משפחה כי גם אכ ואם אין לה ותדבק בך וכמשפחחך נשלמוי
 ולפי שלא מצינו זה הדבר כ״א מצל יעקב בשעה שרצה להפרד מלבן ולידנק במשפחתו היה דואג מנשיו אולי
 >א ישלימו עמו בעצה כמאמר ויקרא לרחל וללאה השדה (פי ויצא) והס אמרו לו הלא נכריות נהשבנו לו
 נמצא שניחמו אוחו במה שעזט משפחת אביהן ודבקו כו כאלו אכ אחד לכולם. ולכן אמרו לו הזקנים וכל העם

 יחן ה׳ האשה הבאה לביתך כרחל וכלאה:
 מדרש (רות א) שמעה עמי ואדברה (תהליס ג) שמעה עמי לשענר ואדברה לעתיד. יבואר בהקדים מאמל
 הגמ' לעתיד יאמרו העכו״ס ישראל שקבלוה היכן קיימוה. מאמר זה הונא ג״כ במדרש ופייס שהקנים
 משיב ע׳׳ז אני מדבר בצדקה רב להושיע (ישעי׳ סג) באיזה צדקה כצדקה שעשו עם עולמי שאלמלא לא קפלו
 ישראל את ההורה היה העולם חרכ שנא׳ אנכי תכנתי עמודיה סלה(תלים עה) בשביל אנכי. והמאמר צריך ביאור
 כי מ״מ הקושיא במקומה עומדת ישראל כקבלוה היכן קיימוה כי בכאן לא נאמר אלא שקבלוה אבל אין כאן שום
 הוכח׳ על שקיימוה. ונכא, להבין הענין ע״פ משל לשני מחותנים שהיו מחקוסשיס יחד לפני החוסה בענייני
 התחייבות שלא השיג׳ יד האחד ליחן מה שהתחייב א״ע מן הבגדים שיתן להחתן ומחמת הקטמה כמעס נתפרדם
 החביל׳ לנתק מוסרות החיתון. ויחמול א׳ מן העומדים שם כהיות רע עליו המעש׳ דתן שש״ח על עצמו שיתן
 הוא אמ הבגדים במשך שנה או יותר אחר החחונה במקום אבי החחן ומיד שקמה המריב׳ ועשו ההוס' כראוי
 בחדוה ושמחה. והנה ככלוה השנה בא המתן אל הערב אשר קבל עליו לתקן הבגדים ואמר לו ידידי כבל
 באו ימי השילום עתה עשה כאשר הבפחת. ויתלוצן עליו האיש מאד לאמר מה לי ולך שאתן לך בגדים האנט
 הרימיך או ילדמיך או לחמתי ממך מאומה. וכשמוע המתן את דבריו המחיל להתחרם על שהריייק לאיש הזם
 סובה ומנות עד הנה על נדבה הבמחתו ואשר היה מכבד אותו בדברי מן כל השנה באמרו הללתיהי כבדתיהו
 כמתת שקר. והשיכ לו האיש סכל לא תנין שעדיין חני ראוי לכל הכבוד הזה אף אם לא קייממי הנשמהי ט
 הלא בשביל העדר קיום ההבסחה לא יגרשוך עוד מאשת חיקך הנשואה לך כבר ולולא הבטחתי לא זכית להנשא
 לה כלל וא״כ מ״מ עשיתי עמך טובה שלמה. הנמשל מובן מאליו כי אלולא שאמרו ישראל נעשה ונ:מע היה מוחזר
 העולם לתהו ובהו אכל עכשיו שנתבסס העולם אף שישראל חוטאין ואינן מקיימין את התורה כראוי מ״מ העולם
 קיים וזהו כצדקה שעשו עס שלמי שאלמלא וכו׳ כלו׳ בשביל הקבלה לבד ראויים הס לשכר גדול וכדמיין מייל:
 אולם על׳ז קשה מי הכריח להקב״ה להשיכ להם דוחק זה הלא גם עתה נמצאו טניס צדיקים ותמימים אשר העולם
 ראוי להתקיים עליהם וכמחז״ל אין לך כל דור שאין בו כאברהם וכו׳. אבל נקדים עוד מדרש ס׳ אמור מל
 ששוק ק אתם מאין ופעלכםמאפע תועבה יבחר בכם (ישעי׳ מא) וז״ל הן אתם מאיןופעלכם מאסע כל ברטת׳
 וסוכות שאני עתיד ליחן לכם היא משעיה אחת שפעיתם לפני בסיני ואמרתם נעשה ונשמע. ונקדים לזה גיכ משל־
 לאחד שהיה מתגורר ומתסלסל לתור לו מקום ממחה לשבתו עם אשתו ובני בישו והאיש ההוא היה חכם
 ויקר רוח מושלם בכל המעלות ולו יד ושס בכל החכמות ובכל המלאכות שבעולם וימצא עיר קטנה ותישר בעיניו
 להתיישב שמה וישאלוהו אנשי המקום לאמר מה מעשיך והשיב להם רופא מומחה אנכי. ותחמה עליו אשתו לאמר למה
 לא הגדת את מעלותיך היקרות והטוטת שבעתים מזו שאתה חכם וגדול יפה קול ומשיב נגן וסופר מהיר ולמה גלית
 דוקא על המעלה הזאת הפחותה. והשיב לה סוב לי להתהלל פה בזאח המעשה יוחר מהאחרות לפי שהכל
 צריטס אליה ולא כן המעלות החשובות אשר לא יאהבוני עליהם כי אם הגדולים והחשובים אשר אינם פה הם
 מבינים יקר המעלומ ומשיבותם אבל בעיני ההמון במה נחשב הוא. הנמשל מונן עפ״י המדרש הניל הן אתם
 מאין שירוש משיבותכם הוא מחמת שאלולא אמם היה העולם בטל כאין. וניאר על זה ואמר ופמלכם מאפע
 כל סובות וכרכות שעתיד הקב״ה ליתן לכם לא מהמת שקיימתם אה ההורה כ״א מה שפעיהם בסיני ואמרתם
 כל אשר דבר ה׳ נעשה ונשמע וקורא אוהו בלשון סעיה כאלו היא לנמלה מממת שלא קיימתם רק הוצאות המול
 שבאותה שעה לבד התם ראויים לכל הסוכ ממממ שאילולא הדכור היה העולם מרכ והיה כאין. ואם תאמר מה
 לו להקב״ה לדרום מעלה זו והלא סוב להזכיר לנו מעלת לימוד התורה וקיומה ע״ז מסיים המדרש ואומר שלכך
 הקב״ה מזכיר לנו המעלה הזאת דוקא אשר בשבילה אפי׳ תועבה יבחר בכם כלו׳ אפי׳ הרשעי׳ המתעבים את התורה
 ואףלפידכריהם שגם אנחנו לא קיימנוה מ״מ יאהבו אותנו ויבחרו בנו מחמת שחמכט זרועות עולם אשר הם
 נ״כ צריכין לו לא כן אם יזכור לנו הקב״ה מעלת לימוד החורה וקיומה לא נהיה השובים כי אס בעיני המלאכים
 ודומיהם היודעים ומכירים בשיח לימוד התורה לא בעיני הרשעים המבזים בכבוד התורה אבל במעלה הזאת שעל
 ידה קיימנו את העולם ומלואה אשר הכל צריכין אליה גם הרשעים יהזיקו לנו סוכה גדולה ףאהט אותנו ט
 לולא קכלתנו את ההורה היה מוחזר השלם לחוהו וטהו וכל הגויס חרוכ ימרכו. ואם ק סוכה שלמה
p עשינו עמהם. וזהו שמעה עמי לשעבר כלומר מל ידי ששמענו בהחלה ואמרו נעשה ונשמע על ידי 
 ואדברה לעתיד כלומר על כשיקסרגו העכו״ם עליכס יש לי תשובה להשיכ להם . וכמאמר המדרש א9<

 מדבר בצדקה בצדקה שעשו עס שלמי וכו׳ :
• בעזר העונה בצרות• וכיצייא בעבדות לחירות: ת  נשלם מגלת ת
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 ויהי בימי אהשו־וש עד מהודו ועד כוש. מדרש (במקומו) אבא אוריין איש ציידן אמר ח'
 דברים משוס רשב״ג וגו׳ עד p דאכעיםין בניא הביביא עובדיהן קיפ אבוהן דבשמיא
 אקים עליהון מלבא חנפא ויתפרע מנתן ע״ש. ויש לדקדק מה זה שיעמם• המדרש לקראם בניא
 מביניא במקום קלקולם. וגס מה שמדקדק לתאר את המלך בשם מלכא מפא אינו מובן. אהל הנלאה בכווני
 המאמר ע״פ מאמר המדרש ;ריש בחקותי) ע״פ חשבתי דרכי וגו׳ אמר דוד משבתי ברכוח׳ וקללות והברכות
 מן הא׳ ועד תי״ו והקללות הן מו׳ ועד ה׳ ולא עוד אלא שהן הפוכות. ור״ל שהקללות מהמילין ט׳ ומםיימין
 בה׳ והן הפוכוח דהיינו הו׳ קודם לה׳. והנה הדבר ידוע שדברי חז״ל ממוקין מאד ויותר ממה מראה מהנגלה•
 בהשקפה ראשונה יש להמעיין להעמיק בכוונתם ומאמר החכם חפוהי זהב במשכיות כשף וגו׳(מפלי כה) כלו)׳
 שכוונתם יותר יקר ועמוק מן הנראה בנגלה. והנה לא גלו לנו מז״ל מה היא הפוכה המגעת לנו במה שק•
 הפוכות. אבל הנראה שהפיכתן הוא הוראה על איכותן ר׳׳ל שאינן מן הקללות הבאות מאתו ית׳ בחמס: שפוכה•
 ובקצף גדול כמו ועצר אח השמים ולא יהיה משר וכדומה שהם קללות שבמשנה תורה הס רק מהפיכות מברכה•
 לקללה כמאמר זרע רב תוציא השדה ומעס תאסוף ומאמר בניס ובנות תוליד וגו׳ וכן הגר אשר כקלכךשכילם־
 הם ברכות באמת אבל הס מהופטת לקללה וזהו הוראה עצומה שלא גמר הש״י אומר בקללות הללו להיותן
 בהמלס אבל רמז לנו בהם שעדיין אהבתו אלינו והוא מצפה לתשובתנו ותשיב הקלל׳ לברכה כמו שהיתם. והדמיון•
 כזה לעשיר נדול שהי׳ לו ק יחידי והלטשו ממיד ממלצות וטדי הוד והדר לימים עשה לו עד יקר מאד מסיני
 משי ורקמה חחח המשי הציע מצע פשחן וכדומה שתופרק החת הבגדים לחיזוק לימיה ראה האב בבנו שהוא־
 מבזה בגדו היקר ואינגו שומרו מלכלוך וזוהסא וירע בעיניו. מה משה לקח את הבגד והכך חת שלפנים לחץ

 והלבישו כך למען היותו לעג בעיני הרואים. וימע •איש אמד את האב ויאמר לו. אוכיחך אחי ואערכה לעיניך׳
 האין ידך משגת להלביש חת בנך יחידך במדי הוד והדר למה זה איפוא הלבשהמ כגד פשק כאחד העניים:
 כי הוא דמה שהוא בגד פשתן באמת ובשביל קמצדמ הוא עושה זאת. והשיכ לו האכ חי נפשך• כ* הוא כעצמו-
 המד של משי אשר הלך ט מאז ורק הוא הפוך כעמ למען לא יזלזל ט בני ויקמ מוסר ויחשוב• להפכו עם
 המשי לחזן. הנמשל שאם אין חמתו של הקב״ה נתכה עליט בהמלס רק רצוט לרמז לטלהיישיר־ ולתקן המעווס
 אז אינט שילל ממט הברטמ לגמרי לתת קללומ ממחיהן אבל הוא רק מהפך את הכרכה לקללה• ואחל שנכמ

 אליו הוא שכ ומהפכה צכשהי׳. וזהו מה שהשיב הקכ״ה למלאכים (גיסין ז) שאמרו זאת להם• לישראל שהקדימ-
 משה לנשמע והשיב להם הקב״ה לא זאת להם לישראל שהשפילו הגבוה ט׳ סיי״פ. והוא מטאר בפשפוס הכמש*
 שאמר יחזקאל (כ״א) הסיר המצנפת והרים העסרהזאת לא זאת וגו׳ כלו׳ האומה הישראלית היא זאת שהימם-
 עאז בתטנתה סוב ומ״מ היא לא זאת כי העוו את דרכם קצת. תהו התשובה למלאכים שאמרו זאת להם לישראל
 גגו׳ והשיב הקכ״ה לא זאת להם כלו׳ הצי לא זאת היא הסובה עצמה שהשסעתי להם רק שהפכתי׳ ומבהשי

 השפל׳ ט׳ וא״כ אר ס׳ לא שרתי גיכ ואס ישוט מיד אהפוך שוב את הקלל׳ לכמו שהית׳ כרסה מקים וזמ.
 מ״מ במה שהן הסוטת שאין צריך שינוי רב לתקנם אחר שישוט. וזהו מאמר המדרש מיל משבת* ברכוסי
 *קללות ולא עוד אלא שהן הפוכות כלו׳ שהן הן הכלמה שהשפעת עליפ רק שהן השטת מחמת מהעוימ
 קצת נגדך ואחה מצפה למפובתמ ותחזור ותהפכם לכמו שהיו וזהו שאמר הכתוב (פ׳ נצביס) ומה ט יטמ

 עליך ig הדברים האלה הברכה והקללה וט׳ והשבות אל לבבך. כלו׳ ממה שתראה הכרכה מהופכת לקללה. והיאז
 מא מזה תשיב אל לבבך ותתבונן שהדבר תלד בתשובה ושבת עד ס׳ וט׳ והבן:

 1!יוצא לנו מכל זה ששתים מה בחימת הקללות. יש שק קללה ולא כרכה כלל כמ עצירת גשמים וכדומה
 ויש שק כרטס ההופכות לקללה והכל תלוי באיעמ ובכמות סחוסאין שאם הם מושאים גסמייטואץ
 מסה שוב אז הקב״ה מערש אותם מועל נסש ובדין גמור אבל אס עדיק צדק •לין בהם רק שמו קצ*גדרך
 עקרה מרוב סוב המושסע עליהם אזי נושל הקג׳׳ה הברטס שהשפיע עליהם ומהסכם לקללה כדי למרר אם
 לבס לתשובה על שגגהסואז ישוכ להפוך קללספ לכמושהיתה זמ מן דאכמיסו מיא מביביא. ט׳ שכיופדיץ
 אהובים לפניו יס׳ ט ידע שישוט על מוביהן אז אקים פלימן מלכא מנפא כלו׳ אדם מף שאינו ממד בדסמג
 כמאמר ז״ל במדרש פעם סרג את אשמ מפני אוהט(פעם הרג אס אוהט מפני אשתו ומא נקל להתפייס נעשוםם

 ׳קשובה לפני המקום אשר לא ק אם הדור מא טח פט־ באמת ויחדיו נאלמו. אז נאמר עליהס ומלך פז מפל:
 בם (ישעי׳ נס) וק הד אשור שבס אט וט׳(שם י) דהייט שהוא ששה כהם כלה ונחרצה ולא יסן להם
 מינה, וזהו שאמר הפקוק (איכה ג) אני הגבר ראה ער וט׳ עד משך ולא אור. כלו׳ בראותו שאני ממר
 ביד שונאי והס רודים בי נמזקה ובפרך וגס ט אזעק ואשוע אל ה׳ סתם תפלתי מזה ראים גמורה שאיןיזם
ס רמזי מאהבה רק מא מושך ולא אור. ומעתה טונת והמשך המאסר כך הוא ויהי• טסי אמשורוש מא:  מ
 אמשורוש המולך וגו׳ כלו׳דעח מורשצומ ור איטמעמ המקום ב״ה שלדעת הדור מה הצרה מתמה שמלך׳
 אחשורוש אבל באמת הוא להיפך כי מאת ה׳ היתה נסבה להמליך דוקא את אמשורוש שהי׳ מלך מגף וסשכפך שיוכל-
 להתפייס מיל.כשיחזרו במשובה. וזהו ויהי בימי אחשורוש כלו׳ לדעת הדור היה דבר זה לצרה מה שמלך אמשורוש
 0נל לא p הדבל כיא סחשורוש המולך כלו׳ הצרה שהייתם בה מממש מוביכון היא הגיעתמ למלוכה למק ישא:

 מכם שרם בשובכם למי ה׳ וכמאמר המדרש מ״ל:
 9 8מא
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tetf י גםדא (מגילה י) כל מקום שגא׳ ויהי כימי אינו אלא צרה. ולהבין אמרם כן צריך חקירה שאם מפני 
 לשון ווי אמרו כן. מדוע לא אמרו כן על וידכר ויצו ודומיהן. ונקדים מאמר קהלת ידעתי כי כל אשל
 יעשה האלהים הוא יהיה לעולם עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע. וע״ש דכריו אלה נראה לי םעס נטן מז״ל
 (שכת ק״כ) כל האומר הלל ככל יום ה״ז מהרף. המפרשים ז״ל פירשו איש איש לפי דרכו. ולי הראה כי ההלל
 מזקן לאמרו מל נס היוצא מגדר הטבע המוטבע ביצירת בראשיה. ואס הוא אומרו לפרקים הוא מורה שהשעה
 היסה צריכה לנס זה ואין כאן חסרון בבריאה הקדמונית. אבל אס הוא אומרו ככל יום הרי הוא כסהלף לומר
to בהפולם לא נתקן כראוי מתחלה שהוא צריך תיקח ככל עת והוא ממש כמו שמהללים אומן גדול שעשה 
 יקר והיה בו חסרון קצת ותקנו-אמ״כ אשר בלי ספק חרפה היא לו. עוד נקדים מאמר המשורר (תלים קיש)
 למלם ה׳ דברך נצב בשמים לדור ודור אמונתך כוננת ארן והעמוד למשסטיך עמדו היום וגו,. מלת היום
 אינו מוגן. ונבאר המשך הכתובים אלו עפ״י משל לסוהר גדול שהיה מוכר ההורות מעודו לאנשים רבים ונכבדים
 ולא נשמע מליו מעולם שוס חשד לומר שעשה איזה רמיה בסחורתו לרמות את הקונה. לימים עמד קונה אי
 מחדש והעליל עליו לאמר הלא שלמחי לך כל חתיכה סחורה ככסף מלא ולמה נמסר מכל התיכה אמתים ושלש
 ממדתה הראוי אין זאת כי אם איש מרמה אתה ולא אמון בך־ כי גנבת ממדח כל חתיכה לעצמך ואותי ככר
 מרח ועתה מלא אח חשרוני ואם אין לכה אתי אל וועד המששס השערה ונראה מי יצדק. וילכו שניהם ויטען
 הקונה את סענהו הנזכרת והסוחר סען ואמר מלילה לי מעשות כדבר הזה הן מעודי סחרתי את אנשים רבים
 שטם רבות יבואו כולם ויעט בי אם נמצא שלתה בי מעולם ואם רמיתי אח אחד מהם וזה הקונה אשר לא
 ידעתיו מתמול שלשום יעליל עלי שרמיתיו אץ זאת כ״א הוא כעצמו גנכ וחתך מכל חתיכה ממדתה למען
 העליל עלי. ממשל מבואר כי הנה ה׳ נסה שמיס ויסד ארן וברא בשמים שמש וירח וכל צבא מעלה המלאים
 זיו ומפיקים נוגה וגם בארן ברא ברואים נפלאים לאין חקר. והנה •השמש והירח וכל צבא השמים לא עלה
 בהסמעולס שוס חסרון ומום וחולי כי כן ראוי בהיות היוצר נצחיילהיוה פעולתו ג״כ נצחית. ובראותט בארן,
 מה שמגיע לט מהמליים והצרות וכדומה בע״כהוא תלוי במעשינו ולא כפעולת ה' החסרון כי אם בסעולתיט,
 כי הנה יבואו כל צבא השמים ויעט בו אם עשה כהם שמן חסרון כמו שנראה חכמנו בארן ומלואה וזהו
, דברך נצב בשמים לכן לדור ודור אמונחך כוננת ארץ והעמוד כלו׳ מוכרחים כל דור להאמין אשל  לעולם ה
 מצד הכנתך הקדומה היתה ארן עומדת בקיום לעד לעולם בלי שום שינוי וחילוף וחסרון רק למשפשיך עמדו
/ שהמו את דרכם וראית את הארץ והנה נשחח׳ ע״כ תיסרם כמשפםיך היום והיום מא שטלד י  סיום פ
 המסמן עיי מעשיהם הרעים. וזהו ידעתי ט כל אשר יעשה האלחים יהי'לעולם עליו אין להוסיף וממט
 אין לגרוע כלו׳ במאי שלא נקלקל אנחט. ומפתה אם יסופר על אדם א׳ שבימיו נעשה חדשות כארן בודאי
 הוא צרה ולק תלה התחדשות בו. ועתה נמחיק הענין ע״פ משל לאחד שהיה אומן במלאכה יקרה כמלאכס
 הממי מותם וכדומה והיה לו בן קטן שהי׳ מתאוה גיכ לעשות במלאכת אביו כי היה כלי המלאכה ופעולתם
 משמק יקר לו כמשפט הילדים אוהבי משהקים והי׳ האב משממר ומםתמר ממנו תמיד בכליו ובמלאכתו כדי
 שלא יגע ממר ויקלקל. לימים היה האכ הוכרמ ללכה לשוק כאיזה עסק פהאומי ולא היה פנאי לפנומ כליו
 ונהסםירם מפר בנו מבלי שום על לכ יקרב הנער אל המלאכה ויעש כה כאות נפשו ויוגד לאביו לאמר הנה הנער
 משה כמלאכה וכל הכלים בידו ויצר לאביו מאד ויאמר אוי לי ט הנער יקלקל וישמית הכל וישאלוהו העומדים אצלו
 איכה תדע שהוא יקלקל אולי לא יקלקל א״ל הלא תדעו משסס הנער ומעשהו שאין כידו לתקן כ״א לקלקל ואץ לספק
 בזה כי כולאי יקלקל וזמ כ״מ שנא׳ ויהי בימי איט אלא צרה כלו׳ לאשר הכמוב מימד הדבר אל האדם בודאי הוא
 צרה ט כל מה שיעשה האלהים מליו אין להוסיף כלו׳ איט צריך היקון וממנו אין לגרוע כלו׳ אם לא נקלקל

 אנהט ואיכ הוא מולה הדכר כאלם שאין יכולמ בילו להקן רק לקלקל טלאי הוא צרה ט טלאי קלקל: :
 עוד אופן אמר בהקדים מהזיל (סנהדרין ל״מ) מאי לכהיב וישקול ה׳ על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק ה׳
 אלהינו משוס דצדיק ה׳ וישקוד ה׳ על הרעה דביאה עלינו ט׳ עד מולא אמר שהקדים שתי שנים למטן
 וטשנתס ע״ש. וראוי להבין מה סובה תלוי כהקדמה ואגב נבץ סוב סעם על פ׳ ומשלם לשונאיו אל פמ
 1להאבידו(מ׳ ואהמנן) כי הלא טדאי אין של בדיט ית׳ לשישהומ להרשע מהסוכ המגיע לו וא״כ מה הפסיד הרשע

 כמה שמשלם לו אל מיו אחר שנתן לו שכרו משלם. ומראה לדעתי בדרך אפשר כי לא מצאתי דבר זה מפורש
 רק הוא נרמז במקומות במדרש שאמרו שהקכ״ה משהה לצדיקים וממהר לרשעים אשר מזה וממאמר הכתוב
ק  לא יאמר לשונאו אל שניו ישלם לו נראה קצת שעיקר הצלמת הצדיקים תלוי במה שמשהה להם הקב״ה ש
 מל זמן הראוי ואפשר שמא כלול במאמר החכם שאמר לכל זמן ועמ לכל הפן (קהלה ג) רמז בזה על פל
 הפנינים יכל הפעולוס מטוב ועד רע שסלם צריטן לגמר בשולן כמ הפרי ומטאה הארן כשהיא נלקסש קודם
 גימלה אץ בם ,אחל מני אלף ממעמה וגידולה שיש בה אמר גמר בישולה הראוי. כן גם 8הן שכרן של מצות סור
 5ופמ למפלה באוצרו ימ׳ פסמלומ בני אדם והפשלה שששה האדם מלמסה היא כמו זרימה למעלה בגן עדן להצמיח
 לו פכרו על מעשה הסובוענשו בגיהנם על מעשה הרע ושם סם נדלים השכר והעונש מעט מכס כתנובת השדה
 עמהמלה הם קפטם ואמ״כ ממנדלץ. והקב״ה מקיים לצדיקים שנשם הראוי להם על פעולת ירימו כסס׳ המדרש
 (ביר צ,*) צדקתך כהררי אל שסקב״ה משלם מישש שכרן של רשעים בשה״ז ומיעוט ענשן של צדירץס בעוה״ז,
 ואפשל של*ק מלת מיעוס ממון למה שאמרנו שהל הליומ של צדיקים הוא במה שמקדימץ להם עונשן כעד

 טסר
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 בוסר לא נהנלל כל צרכו. וזהו כ״יג שנא׳ ויהי אינו אלא צרה כ״מ שנא׳ והי׳ אינו אלא שמחה כי סלה ויהי
 היא מהוהכח מעתיד למנר ומסתמא היא צרם שהיתה עתידה להחגלל אחר זמן והשכה הקב״ה משתיל לענר
 להניאה קודכ זמנה כדי להמעיסה ומלת והיה היא מהופכת מענר לעתיד והוא מורה על הסונה שהקנייה משהה
 להניאה עד שהמגדל כל צרכה וזהו שאמר הנניא (ישעי׳ נד) כשצף קצף הסתרתי סר רגע ממך ונלחמים גדולי׳
 אקכצך כלו׳ הכעס אני ממהר כרגע להכיאו כשדו קטן ולא כן הרחמים שאני משהה אותו כדי להגדלס וזהו
 ונרחמיס:דולים אקנצך. וזה שאמר (ירסי׳ א) מקל שקד אני לואה עד הסכת ללאוס כי שוקד אני על לנר
 לעשוחו. והוא ע״ס משל לחייט שהוא צריך לגשר מלאכת בגד לזמן קצר ומוכלמ הוא למהר מלאכתו כשקידה רכה.
 הנה יש לו ב' אופנים במהירת מלאכתו אם שימהר כצרכי עצמו דהיינו אכילה ושתיה ושינה וישקוד במלאכתו ייסם
 ולילה או שימהר במלאכה דהיינו שיעשה מפירה אחת גדולה במקום שהיה צריך שר תפירות. וה^מ
 בזה שאם ימהר כצרכי עצמו ההיה המלאכה כראוי. לא ק אס הוא ממהר במלאכה לעשוהה כרגע אז
 המלאכה נשחתת ומקולקלת. וזהו שהי׳ ירמי׳ משמד כראותו מהל שקד שמורה שישקוד ה׳ על הרמה
 והי׳ סיבור שתהיה השקידה מאופן הא׳ דהייס שימהר הקב״ה ח״ו על עצש לפטת מכל עסקיו ולשום פניו וזעמו מל
 ישראל יומס זלילה ותהיה הפורענות בשלמות ח״ו. לזה השיב לו הקב״ה לא ק כ״א היטבת לראות פי׳ שובה היא
 לישראל כי פוקד אני על דברי לעשותו כלו׳ שלא אתן לה פנאי שיוגמר כראוי כי אם אביא הרעה עליהם קודם זמנה
 בעודה מצער וחמי נפשם של ישראל וזהו ג״כ מאמר ירמי׳(מ״ל) הנר שוקד עליהם לרעה ולא לשבה. כלו׳
 אע״ס שרבים פשעיכם ועצומים מסאתיכם עכ״ז אסחםד עמכם לשקוד על הרעה להניאה עליכם קודם גמרה
 למטן תוכלו שאתה. והיפך זה אעשה עס הטובה שלא אביאנה עליכם על שתגמר ותגדל עד בלי די. ומעתה מס
 נמלצו דברי מז״ל שאמרו לולא שהקדים ב׳ שנים למנין וטשנתס והיה ממתץ עד גמר הרעה לא היתה מיו
 תקומה לישראל וזהו שאמר הנביא (ישעיה א) לולא ה׳ צבאות הותיר לט שריד כמעט כסדום היינו. ואנב
 נבאר מאמר המדרש (פ׳ וירא) ששר ששר לבעליו לרמתו(קהלת ה) זה לוס שלא הציל מרכושו כלום. והוא ק96
 לומר הבשביל כך מא לרעחו כי הלא די לו שניטל הוא בעצמו. נקדים מה שאח״כ דשא לוס את עיניו ta׳
 מד לפגי שחח ה׳ את סדום, וביאורו כמאמר המכס (משלי טז) לפני שבר גסין. כי משפט הקביה להנדיצ
 ולרומם את הרשעים לפני מפלתס כדי שמכלתם הגדל יותר כמאמר המשורר עמר נא רע רשעים (תהליםז}
 ולופ לא הבין שנשכיל כך ארצם מבורכת בכל סוב כגן ה׳ וגו׳ והתאו׳ לישכ עמהם להשיג פכרכמס ועשמ
occ וא״כ היה מהראוי שגם עליו תעבור כוס ההשכ׳ כמאמר אוי לרשע אוי לשכט ולק כשהבין עליו הש״י 
 אברהם ושלה להצילו מתוך ההסכ׳ היה מן הדץ שיוחזר עכ״פ הששר לבעליו יישאר כסדום. והמשל בזה מ
 שקנה ממנירו לשמיטה ופיטמה ואיבסהעד שהיא שמנה ובריא׳ וכשהגיע עתשמיסת׳ מזר נו המוכר והנע אש
 השנה להחזיר לו בהמהו. אשר בודאי סן הדין פימזור מכיס להקונה דמי פיסומס ט למנס סרמ והוציא
 הוצאות. וזהו כוונה המדרש שבא לחרן למה לא הגין הקכיה גם על ממונו ורכושו של לוס לזה אמר ששר שמיר
 לנעלע לרעתו כלו׳ שהששל שנהן הקכ״ה לסדוס ובלכם ככל סוכ היה לק ללעתם לפני מפלתם כלי לגמור רעתם

 בשלשח וא״כ אחר שניצל לוס מהרעה מהראוי שנם עשרם לא יהיה לו מלק נו:
 כדרש (כאן) בג׳ מקומות הקכ״ה מזהיר את ישראל שלא לשוכ מצרים. א׳ כי אשר ראיתם אמ מצרים היום
 לא מוםיפו לראוחס של מד סולם(פ׳ נשלמ), ב׳ ולא תוסיפו לשוב בלרך הזה של (פ׳ שופסים). ג7
 והשיגך ה׳ מצרים באניומ(פ׳ מבא). ולכאורה השלישי(בחסרון מלת וגו׳) מולה להיפך. והנלאה בהקלים מאמר
 מביא (ישעי׳ כ) כי נסשת עמך בית יעקכ כי מלאו מקלס ועונניס כפלשתים. כוונה המאמר כי הקב״ה חלק
 לכל אומה ואומה מדינה מיוחדת וראוי להם מצד חטנסס וסבעם כי כש שיש לכל מדינה סגולה מיוחדת להצלחתה
 פה שאין בזולהה כי יש ארץ מגדלמ גבירים או חכמים וארן אשר אבניה כרזל ונחשת ודומיהם ט יש מזלה מיוחדת
 לכל אומה בתכונותיה ומדותיה מה שאין, בזולתה כממז״ל מסורבלין כדוב או כעסנים או חאוונים. וכל אומה נאותה
 למדינתה לפי כנולותיהן ומבען. והאומה הישראלית שקל ה׳ סטלתה ומדוהיה מכמתה וצדקתה ורק היא יחידה לקיום
 ההורה ועכודת ה׳ והשגת סודות שרש ומנץ הנטא׳ ולא מצא מקום יאות לכל אלה זולת הארץ מנמרת ט היא
 מסוגלת לההכי׳ ולסהר ולקדש את יושבי׳ ולהקיא את מסמאיה וכל עושי שלהכמשאה״כ ולא תקיא האח אמכם
 בפראככ אותה כאשר קאה וגו׳. ורק י\א מיוהדת ומסוגלת להשראת השכינ׳ במקום המקדש ולכל עטדות התוריומ:
 כלל העולה מטאר במדרש(במדבר כג) חבלים נשלו לי כנעיטיס כש שהם נאים אל המדינה כן המדינה נאת
 אל יושביה וזהו אף נחלת ששרה עלי. והנה כיז היה בהיות ישראל פשוקין רק בשרה ועבודת ה׳ כראר
 אז היהה המדעד כאמת ראויה להם והם אל המדינה. לא ק בעש שהחחילו למלל את התורה ועבודה ה'
 *עסקו בעבודה הראויה לעכו״ם ובמדינות אמרום אז פיזלם הקב״ה והושיב את כ״א במקומו הכ־אוי לעבודת־
 !מציאות תאוהו. וזהו שהנביא מתנצל ומצדיק דינו ית׳ לאפר כי נטשתה עמך בית יעקב למס כי עלאו מקלם
 ושנניס כפלשתים. ולכן גרכחם כל אחד;מקומו הראוי לו. ומעתה כוונת אלו ג׳ אזהרות כך היא מממלס
 כבסימ לט השם ט אשר ראיתס את מצרים לא תוסיפו לראותם וגו׳. אכן כתנאי אס לא תוםיסון לכוכ
 בדרך הזה עוד כלו׳ פלא תעשו כמעשיהם. ואולם לא תשוט לעשות מעשה חעחועים כשהם אז והשיני ם׳
 הצרים באננוח כי אז לא יצלח לך מקום קדושת ארן ישראל כ״א ארן מצרים הטמאה מקום הגלילים והשקוצים1
i עדרש (כאן) והתמכרסר שם לאויביך לעבדים ולשפחות ואין קונה א״ר ששאל ביג פ*י שחזרתי על 

 העטים
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 םפט״ם שבעולם ואין קונה דמי חורה כיוצא נכס. והמאמר הזה הוא פלאי שמתמיל מנוס ומסיים כשטן
 אכל יכואר בי;קדם מאמר (חכקוק ג) עמל וימורל אק ראה ויתר נוים שאמרו ז״ל(נ״ק ל״ח) ראה הקלה
 מאין העטים מקבלין את התורה עמד והתיר להם את ממונם. מוד נקדים מאמר המדרש וקהו לי תרומת
 ההיל ט לקח סוכ נתתי p קונם שדות ואין ט כרמים כסף ואץ בו זהב אבל התורה יש כה שדות וכרמים
 (ט׳ עד הוי ט לקח שוכ נתתי לכס אמר הקב״ה אל תעזבו אש המקמ שנתתי לכם. עוד נקדים מאמר כל

I מעוסק כתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. וראוי להבין מהות הכלל של דברים הרבה ומה כא לרכות זולפ 
 הסלעים שמחשכ והולך. והנראה ע״פ מאמר הילקוט (ס׳ יתרו) ויספר משה לחותנו את כל אבר עשה אלהים
 לישראל שנתן להם התורה. וביאורו ע״פ מה שכבר ביארנו ההבדל בין הברטת שמברך בהם הקכ״ה את ישראל
 לכץ אלו שמברך בהם יאת עכו״ם. והוא כדמיון מי שיש לו גנה או כרם מעלה פירות מתוקים ויקרים הנה
 למי שהוא אוהב נושן לו מדה מלאה שירות ולמי שהוא.אוהב יותר נותן לו ב׳ או ג׳ בא בנו נותן לו כל הכרם,
 והפשל הוא מבואר כמדרש כך להפט״ס מתן הקניה סובות פרסיות. אבל לישראל ברצותו להישיכ להם הוא
 טמן להם המעץ המוציא כל יקר הסיבות ומקור כל הסגולות כמאמר ארץ אשר אבניה ברזל וגו׳ (עקב) וכדומה
 לכליסטלות בר אדם וכמ ק כשרצה ליתן לחם לעמו במדבר נתן נהם המן שהי׳ מקור כל המפעמים כולם ולק
, וישלח) כלומר לי ניתן המעיץ  שממו ט כל המסעמים איש כחפט וכן הבאר. וזהו שאמר יעקכ יש לי כל(ס
 מקרא כל. וזהו שאט מבקשים מאת השי״ת בבהמ״ז כמו שנתברכו אנותיט בכל מכל כל וגו׳. והנה מקור כל
 םמוטת מלו היא התורה שממנה נובעץ כל סגולות בני אדם לגוף ונפש והלא,, ע״ז שבזמן המקדש היו הקרבנום
 פכסרץ כל א׳ לפי בחינתו העולה על מחשבת הלכ והממאת והאשם על שאר המסאים למיניהם ומ״מ הכל היה
 מגע מהתורה. משל לנהר שהולך בצד העיר וכל א׳ מבני העיר מושך מים לביתו עיי צינורות זמ״מ כהתקלקל
ט כלאי אל מוצא המים עצמו והחפץ ימלא ידו ועל כתף יסבלמלבימ. ק ענץ הקרבנות היו כמו ל  הציטרות י
, על ידי קרבן הראוי לו ועתה שבעו״ה נתקלקלו צינורות הכפרה ס״פ  צינורות ממשיכץ בחינת הכפרה לכל א
 מבסחץ אנחנו למצוא כמינת הכפרה עיי קריאת פרשיות הקרבנות בתורה וכל אמת מהפרשיות מכפרת כאלו
 םקרבנו קרבנ׳ המפורש כה. ומעתה טונת המאמר ויספר משה לחותנו כלל הסיב כמו שאמר את כל אשר פשה
, לישלאל דהיינו כלל העמלות והיא התורה הכוללת הכל. יוצא לנו מזה שהתורה היא סטלה כוללת כמו המן שהיה  ה

 מלל כל המסמים אך כתנאי כשלא ימדומ הבעלים לסעם זולת מעם ר״ל שאם התאוו ט הבעלים לפעם בשר•
 לןקא אז לא נההפך מד לשעם אחר רק כשאכלוהו סתם היה ט כל המפעמים כמו כן התורה כל זק שתתעסק
 נם רמ לשפם ולא סתאוה להשינ ממנה שום מאה גושיית אז היא מסוגלת לכל הדברים שבעולם אולם אס
 ששים לכך להשינ סמנה איזה מנין תאווני כמו אהכת הממון או הכטד אזי לא השיג ממנה עוד ענין אחר
 «למ חהו כל המסק בחורה לשפה זוכה לדברים הרבה. כלל העולה מכל הנזכר שישראל שקבלו את התורה
 &שומבד להם כל סוב העולם ולהעטים שמאט לקבלה אין להם מלק בשוב העוה״ז. ולכן נאמר ראה ויתר גוים
 םםשיר להם אש ממונם ט זה שיש להם איט שלהם. והגה אם היה עתה מ״ו הדבר להישך דהיינו שאנו היינו
 מםאסין התורה והם היו מקבלין אזהה היה באמת ראוי נם ק להפך המשובב דהייט שאמזט נהיה משועכדים
 לסם וכל מכ המלם יהיה כימיהם לא כן אף שאנמט מאסט את המור, עכ״ז הס לא במרו בה ולא קבלוה.
כ אף שאנמט ראויים להמכר לעבדים ולהשמעבד לזולהט אבל מאין חט הם לקנומ אושט אמר שאין להם מלק * 
 נמרה. וזהו והסמכרסם שם לאויביך לעבדים ולששמוה אבל הם לא יקנו אמכם ממממ שאץ קורן לברי

 מרה כיוצא ככס ועכ״ש לא שובים המה מכם:
א (מילה דף יא) המולך מהודו ועד טש. מד אמר מדו בסוף המלם וטש כסוף העולם ט׳ עד כיוצא ד  ע
 מכר אמה אומר כי הוא רודה בכל עבר הנהר ממססמ ועד עזה (מלכים א ה) עיש. וראוי לבאר
 שימי לשק המקרא שבכאן נאמר בהישך ממלה ככל עבר הנהר ואח״כ פמסשח ועד עזה. ונקדים מאמר מלכת
 שנא שאמרה אל המלך (שם י) אמת היה הדבר אשר שמעתי בארצי על דבריך ועל חכמתך ולא האמנתי
 לדבטה עד אשר באמ זסראינה עיני והנה לא הוגד לי המציהוססת מכמה וטוב על השמועה ונו/ ויש לדקדק
 א׳ למה לא האמינה מד טאה כעצמה אצלו שבלי ספק שמעה מט מכמי לב אנשי אמת כי מי זה יערב לבו לגשת
 אל הפלך לדברפמו פאיס זולה מרי אק ומכמיה. ולמה לא האמינה לדבריהם אשר לא יהכן לדבר שקר
 לפגיה ט מסחדה יחילו עמים. ב׳ שהמאמר בעצמו יתנגד קצתו אל קצמ ט מתחלה אמרה אמה הדבר שמשמעו
 שכאשר שמעה ק מא. ואמ״כ אמרה והגה לא מגד לי המצי וא״כ אין הדבר אמת זולת בשנאמר יש בכלל מאתים
 מה. אבל אץ ממם לזה במקום הזה ג' מאמר הוספח חכמה איט מוק ומהראוי היה לומר חכמתך כשילה
 מאשר שמעשי. אכל הענין הוא כך. דע ט שמע המכמה יהרבה ויחגדל לפי מרמק המקום והדבר נראה לעץ
 ט p< אם יהיה אדם מפלג בחכמה ובמעלות נככדות פכיז לא יתחשב כ״כ כביתו ובעירו כמו שיתחשב בעיירות
 וולמ ט שם זורח הוד כטד שמו יותר וכל אפר ירחק המקום מעירו יגדל שעו יומר ומה גם במדינות אחרות.
 והנה כ״ז הוא אצל החכמים אשל קן ותכלית לחכמתם לאמר עליה עד שה מבא ולא תוסיף אבל מצל שלמה
 ״מעיה אט החכמים אשר מליו נאמר ויחכם מכל אדם כי שפע מכמה אלהיית היתה בקלט כאשר הובסח
, וכמו שנא׳ עליו כי ראו ט מכמת אלהים בקרבו (שם ד) אצלו היה להפך שהיה שמו גדול יומר מאל  מפי ה
 *מיל משכט סנשאל מירופ. ט מדי עטר עת וזק מה הוסיף חכמה על חכמתו כי לא יהיה למכמהו גטל

 והכלים
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 ותכלית וא״כ כל אשר ירחק המקום יתאחר הזמן ובחוף כך יוסיף חכמה וירכה לעח. ולכן יגדל שמו בעימ
• גיל עת וככל רגע כסי תוספת חכמתו שיתחדש אצלו ככל רגע לא כן הרחוקים אשר לא ישמעו החדשות לריחוק  י
 המקום כי אם הישנות ישמש ויבסרו וזהו שאמרה ולא האמנתי לדברים כי השבה אותו כשאר חכמים בעלי נבול
 י• יםכלית וחשבה כי ריחוק המקום הוא גורס הסלגת שש אכל כעירו אינו כן לזה אמרה עד אשר באתי ותראינה
 עיני. כלו׳ שראתה חכמתו בעיניה שאין קן ותכלית לה והיא נתוססת בכל עת ובכל רגע. אז אמרה והנה
 יח הוגד לי החצי ומ״מ יוכל להיות שהדברים אשר שמעתי הס אמתים כי כעת הוספת הכמה וסוכ על אשר
 •שמעתי עליך. ועתה נבוא לבאר הגמרא הנזכרת דע כי כש שרימוק המהוה גורס גדלות שמע החכם עד
ר ערכו אצלם. כן להיפך ריחוק המקום גורם  אשר הרחוקים מאד יראו ויחתו מלשאת שמו על שפתם מחמת ק
 ״ מישס מלך עז ותקיף. הלא תראה בעיר מנוחתו של מלך עז ותקיף יחיל כל אדם מפחדו וממוראו יעריצו ויחחו
 £לא ירים איש את ידו ולא ירהיכ פיו כרצינו מאימת כבוד המלך ומדי יתרחק המקום ק חמעס אימתו ופחדו
%מ3ני אדם מחמת שאין תמונתו לנגד עיניהם וכמובא בש״ס (סי׳ א׳ ס״א) כי אין ישיבת האדם ותנושתיו וכוי. / 

 והנה ברצות אדם לספר מעלת איזה חכם ולהסליגו כחכמתו אז יאמר כי הוא חכם אמיתי גדול בביש
 ובחושחיו יד ושם טוב כמו שהוא גדול בקצה הארן כלו׳ כש ששמש הולך למרחבי ארן כן הוא באמת
 ולהיפך בספרו גדולת מלך עז ותקיף יאמר כי הוא מלך גדול ונורא ככל המקומות אשר שמעו הולך כמו
 שהוא נורא ואיום כעירו לאנשים הרואים אח כבודו. והנה ידוע מחז״ל (מגילה יא) השלך שמלך מעצש ולא
 שהיה ראוי למלוכה מחמת חכמש כי מלך טסש הי׳ גם לא הי׳ מזרע המלוכה רק בכש ותקפו ורוכ עשרו
 הגיע למלטת ולזה ברצוחו לספר חקפו וגבורחו אמר המולך מהודו ועד כוש קכ״ז מדינה ובאו חז״ל להמתיק
 הענין ואמרו כשם שמלך מהודו ועד כוש הקרובים אליו ויושביהן ראו את כבודו ותקפו כך מלך על קכ״ן
 *מדינה וכי תקפו וגבורתו עצמו מאד עד אשר מפחדו יחילו הרחוקים כש הקרוכיס לא כן אצל שלמה המע״ה
 שגדולה ממשלש היה בעבור חכמש כתיכ להיפך כי הוא רודה ככל מכר הנהר מתשסח ועד עזה לפי הדרש

 כשם שמעלש ושמע חכעתו הלכו ככל עבר הנהר כן גדלו בביתו עוד יותר. והבן:
ע (כאן) אמר ר׳ איטכמיב כי לה׳ המלוכה ואת אסרת על כסא מלכותו אלא לשעבר היה מלוכה בישראל ד  מ
 כיון שחטאו נישלה מלכות מהם וניחן לעכו״ס. ביאור המאמר בהקדיס מאמר הנביא (ירמיה ש) אל
 «סהלל מכם בחכמתו וגו׳ עד כ״א בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי כי אני ם׳ ששה חסד וגו׳ עד ט
 גאלה מסצהי נאם ה׳. עוד נקדים מז״ל(ב״ק צ״ד) הרי שגזל סאה מסים וט׳ עד אין זה מברך אלא מנאץ.
 .l»m (מדרש. איכה) עבדא בישא זיל אחריב ביתא דמרך. ולכאורה אין הבין למה קוראו עכדמ בישא בשרם
-עשומ רעה ומה גם בהיות רצון הבורא ית׳ להחריבו. אבל הכוונה כך היא דע שהקב״ה ששה שליחותו ע״״
 מי אדם הן לסוב הן לרע דהייט פעמים שהוא מגלגל זכות ע״י הצדיק והרי הוא נקרא עבד ה׳ שעשה
 שליחותו. ושעמים שהוא ששה רעה ע״י רשע ונקרא הוא ג״כ עבדו לפי שעשה שליחותו של מקום אכל האי
 נקרא עבדא טבא וזה נקרא עבדא נישא. ולא לשבח וגנות נקראו כך אלא ע״ש השליחות כלו׳ שהוא עבד
 ••המוכן לשליחות שוב או לשליחות רע. ובדמיון הזה הקב״ה מנהיג עולמו בחסד ע״י חשדיו וששה דין ברשעים
 ימ*י רשעים כשתם דהיינו ברצות הש״י לקחת ברכתו ממי שאינו ראוי לה אז הוא מזמין לו גנב או גזלן שיגנט
 או יגזלו את ממונו. ועכ׳׳ז אין הממון ההוא קניט של הגזלן ולא לו הוא כי לא נתנו לו ה׳ לברכה מחשדו
 •׳לק לקחו סהנגזל כטוש ראוי לקללה. וזהו שאמר הכתוב ושמחת בכל השב אשר נתן לך ה׳ אלהיך ולביתך
 pV' ראה). כלו׳ שמשממ באשר נתן לך ה׳ ככוונה מטונה שיהיה שלך לא במה שאין טונסו לימן לך רק
 ־לקמת על ידך מאמר. וזהו שאמר דוד (תהלים נב) מה תתהלל ברעה הגבור מסל אל כל היום. כלו׳ אמם
ר הטזל אמ אמרים מה לך לששמ ולהתהלל כאלו הקביה כיון ליתן לך באמת לא קצרה יה-ליסן לך במסת ט מ -
-י-הגמל לא שיציל מאחרים על ידך לימן לך וזהו משד אל כל היום כלו׳ יד מסדו לא מקצר. ממתיק הענץ ע״פ

. צ״ככ דזז יביחר הכצ על נכון. ;0׳ שהעוה ספ דרכו בעיר ופשה רע וישלש נשיאי העדה את מסרתם אצל1  י

 לעמם עטש עד עמלו לפניהם למשפס וילך המשרת לביס האיש זיקמ אצלו בגד נאה לפשטן ויביאהו סל כימ
 . ני ק צווה מפי ראשי העדה ובראות אשתו העד ההוא משבה פהראשיש במסדה נסט צו הבגד במתנה וסגם
 וסלך אל וועד הראשים לברכם בלוב סודה על החסד שפשו לבעלה במתנת העד המא. ובפהמה את פיה גפמ
 : נס הראשים לאפר אל 3דמי בנפשך שהבגד ניתן לבעלך כמתנה לא כן רק פעל ידו נלקח העדפאיש הבליעל
 להענישו אנל צאצהשו לכעלך. הנמשל הקכ״ה כועס מ3 המושא ומזמין לו גזלן לשלול ממט את הונו ורכושו.
י ט  והנה היזנן סובר שנר, השפים רממ הו בסזמין לו את זאת והוא בא לפר ה, בחידת ומכרך את השם. לכן ב
 אמרו ז״לשאין זה מברך אלאמנאן כי צאיאסכ כאן הברכה כ״א לקללה המפכ אל הנגזל. ומעתה יבואר מאסר
 ) ירפי׳ הנזכר. ונקדים שר מאפר דוד המע״ה באפר כי שוב משלך מחיים כונסו לדעתי כי הננו רואים כשיקבל

 אלם מתנה סמבירו איננו שמח כ״א על קבלת החסן ונלשהמפץ יקר יותר יתו שפמה בלבו יותר אבל כשיקבל
ן י  •ג אדם מתנה מן המלך חזי לא ישמח על החסן כלל ולא יביס בו ני אף אס יהיה המפץ לכר נקלס ומצייר על

 , ישמח פאר על מצאו חן .׳חסד לפני המלךלשאס סניו אליו וזהו כי סוב מסרך מחיים כלו׳ החסד לגד שפסשיו
 עלי יסיטיבך לי הוא יקר בעיני יותר מחיים וכל סוב שאתה עושה* ממד כי פלך גדול אתה ואנכי סס למצול
 הן עירך. .גכג. !ס מיש לו לאדם להתפאר בחשל ה׳ עליו כחת לו אמת משלש אלה שזכה ילמיהוהסםטנ

 גטרה
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, יותר מזולתו וכממז״ל(למ לה) לוה סקייג  גכורה ועושר כי לא לכר ר,מן הוא כגמול לו תכלים כאלה מיל ה
 ביה במלוה תומת ישרים תנחם ונו׳ אבל בחנאי אס יתברר לו שהם באמש מחשל ה' עליו לפניו ית׳ יש&
 ויחננו. לא כן אם הש״י מאציל לרשע גלולה וגבורה שאינו מכוון להשיב לו רק להיוש שבס אש של הקל*
 לרמח בו את הרשעים ולהכניעם כמו שעשה לכוכמצר שכל ממשלש לא היה בעבור שיחגדל כי אם להש^
 ולהכניע זדים זולתו אזי אין להתהלל ולהתפאר בגדולה כזאת כי אין חפן המקום להפיב לו כלל כגדולתו זאמ
 וזהו אל יתהלל חכם בחכמתו וגו׳ שהמאמר הזה כולל כל שבות השה״ז וחלקן לשלשה ראשים אלו ואפ(
 שאין להתהלל בהם בעודם ספק אצלו באיזה אופן כאו לו מאת ה׳. כ״א כזאת יתהלל המתהלל השכל וימ&
 אותי כלו׳ כשישכיל וידע בבירור כי אני ה׳ עושה חסד ובו' כלו׳ שעשיתי לו זאת מצד החסד וכי באלה חפצ>ז
 להםיב לו באמת ואז יוכל להתהלל בהפוכה. וזהו כוונת המדרש שהחחלנו שהוקשה לו לר׳ איט ליחד המלוכה
 אל הרשע כמאמר על כסא מלכותו כאלו כוונתו של הקב״ה היה כחש עליו הוד מלכות להיטיב לו באמת. ל|
 אמר לא ק כי באמת לא כיון הקב״ה במלכוח אחשורוש רק לקחת מלכות מישראל ולהענישם על חסאסס ול>
 למען ירדה הוא כישראל נתן לו המלוכה. וכינוי של מלכותו שסב על הקב״ה כסז״ל כל מקום שנא׳ במגילה
i מלך סתם מדבר במי שהמלוכה שלו. והדבר נכון מאד מצד השכל והנסיון כ״א ירצה אדם לשלוח שלוש 
 השוק שיקנה לו איזה חסן הנה הוא צריך להודיע לשלומו אל מי ילך. אכן אם אין להשיג אותו החפץ ל&
 אצל אחד בעיר ולא אצל זולתו אזי אינו צריך לסמן להשליח למי ילך אחר שלא יושג החסן כ״א אצלו. ועשי!
 נכין מחז״ל(שכת קיח) עוני. זה איני יודע מהו כשהוא אומר וקראת לשבת שנג הוי אומר זה עונג שכח,
 ולכאורה איו הבין ר י ־ו למדו מכאן שהוא מדבר ככ״מ מעונג שבת וכי בשביל שגם שבת מצוה בתענוג נלמו
 מסנו על כל מקום ש,:«כר עונג שהוא דוקא של שבת ולא של שאר ימים. ותו שגם מאמר כשהוא אומר אינו משיה
 לישד נתר כי דרך הש״ס בכ״מ לומר על לימוד גמור ת״ל. ונראה שהלשד ממלת וקראת שא דמשיק לים
ל יום הנטנג י כ ס  שמשמעו שאתה מצוה לענג את השבת כ״כ בקביעות ובתמידות עד שיהיה ראוי להקיא ב
 ולא •היה צריך לשם הואר אחר זולתו כמו שמתארין את העשיר בעשרו והגביר בגבורתו אם הם בקניניס איו
 בהפלגה שאין אחר כמוהם בעיר ואומרים איש אל שלוחו לכה אל העשיר או הגבור והוא נודע כי זה שמו אשל
 יקראי לו. וכמו כן ראוי לענג את השבת כ״כ בהפלגה עד יהיה ראוי לשישאר בשם השנג וזהו וקראת לשכש
 עונג. וא״כ שפיר נלמד מזה איסור התענוג בזולתו מן הימים כ״א יתענג גם בהם אז לא יתכן לתאר את הפנל
א תאמר לשלוחך לך אל הגבור וגש גבוריס הרבה בעיר הנה ל״  בעונג כהי אחר שיש שד ימים מעונגים. ל
 ידע הנער למי מגבורים יפנה זולת אם נשתף לו שד תאר אחר שאין בזולתו או שמו העצמי. וזה עוני זה איל
 יודע מה הוא כלו׳ שלא הייתי יודע איסורו בשאר ימים. אבל כשהוא אומר וקראת לשבת שנג כלו׳ שיתו6ל
 השנת בשם עונג סתם הוי אומר זה עונג שבת דוקא ובשאר ימים הוא אשור. וזהו שאמרו ג״כ מלך פתני

 הוא הקלה כי אחר שהוא שם התואר בסתם ע״כ שאין דומה לו והוא ממ״ה הקב״ה:
 עוד ביאור ע״ז כשנדקדק תחלה אמרם ז״ל כתיב כי לה׳ המלוכה ותאמר על כסא מלכותו אלא לשעבר הי.
 מלוכה בישראל כיון שחטאו ניסלה מלוכה מהם וניתנה לעכו״ם הה״ד ומכרתי את האדן ביד רעים ביו
 אשוטרופםין רעים ולמחר כשישראל עושין הפונה הקלה נוטלה מעכו״ם ומחזירה בישראל עיי״ש. וראוי להבין
ל ואצל עכו״ם אמרו נעכו״ם בלמ״זי  מהשזקדקו ז״ל לומר אצל ישראל היה מלונה כישראל ומחזירה כישראל כ
 ושד קשה מה חידש לנו המדרש הזה באמרו כיון שחטאו ניטלה מלוכה מהם וכשיחזרו בתשובה תוחזר להם.
 כבר גלוי ומפרסם דבר זה בתורתנו שהגלות בסבת החמא והגאולה בסבת התשובה. גם מלת למחר כשישראל
 עושין וגו׳ צריך ביאור שהיה די לומר וכשיעשו תשובה וגו׳. ונקדים לזה מאמר רילז(כשבות ת״ו) אשריכם
 ישראל כזמן שאמם מושין רצונו ש״מ אין כל אומה ולשין יכולים לשלוט בכם ובזמן שחין אתם עושין רש״מ הקלי
 שסר אתכם ניד חומה ששלה ואפי׳ ביד בהמתן. והדבר תמוה מאד וכי זה הוא אושרם של ישראל אם שהקב?
 שסר! ביד אומה שפלה והלח אדרבה זה הוא בפליתן יאיך יאמר ע״ז אשריכם ישראל. אבל יטאר בהקדיג
 מאסר ה׳ ביד נתן הנביא אל דוד (ש״ב ז) כי ימלאו ימיך וגו׳ והקימותי את זרעך אשר יצא ממעיך והכיטיד
 את ממלכתו. אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן אשר בהעותו והוכחתיו בשבט אנשים ובנגעי בני אדם ומסל•'
 לא יסור ממנו כאשר הםיריתי מלפניך. ולכאורה מאמר אשר הסירותיו מלפניך הוא אך למותר בשכבר חסר כא£
 הםדותי מעם שאול. ושד שמאמר אשר בהעותו מתנגד אל הנשירה. והנראה בהקדש ביאור והיתר על קיש־/
 עצומה :הקשה המשורר עצמו במאמר אחת נשבעתי בקדשי אם לדוד אכזב וגו׳ עד ואתה זנחת ותמאס התעברה
/n עם משיחך (תהלים פט׳). והנראה שהבטחת השם לא היתה כלל על שלא יקמ ממט המלוכה לשלם אף 
 יהיה ככל עזן כי אין לפניו ית׳ משוא פנים הלילה אבל ההבטחה היתה ענין אחר. ויבואר על פי משל לפש>
 אחד גדול שהרחיק נדוד למםחרו ומרוב הדרך מאד אפס כפף הוצאותיו בחזרתו לביתו מה עשה לקח מאמתחי
 כלי יקר שקנה לו לשעשועים ורצה ללוות עליו כמה שקליס להוצאות דרכו אבל לא היה חיש שרצה להלות לו מ
 עשה נתנו לסרסור למכרו וחפצו עליו הרבה קוניס מעשירי עם בהיותו יקר הערך מאד וגס דל ערך רצה גי
 צקטש וימאן האיש למכרו לעשירים כי חס לאיש הדל. וכאשר שאלוהו מלוע. השיב ואמר אני עני בשעה זי ואל
 שכרח למכור הכלי רק לממסור הצאומ אבל בבימי שדני איש עשיר ודעתי למזור אמר הכלי ולשוב לקטי
 מיד הקונה להיותו יקר בעיני. ואס יקננו איש עשיר היודע יקר ערט ויעשה ממט סטלה אז לא אוכל טי

 לגאלו
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 לגאלו כמד כל הון. לא כן האיש הדל הזה שאיננו צריך לו רק להרוייז בו מה נקל יהיה לי לגאלו מידו כחתי
 לו מחירו כעשרה כסף נוסף על מקנחו. הנמשל מטאר כסי׳ רש״י ז״ל ס׳ קלע ה׳ את ממלכות ישראל מעליך
 ונחנה לרעך הסוב ממר וגם נצח ישראל לא ישמר ולא ינחם . ח״ל ואם תאמר אשוכ משני לא יועיל עוד שאף
 הקב׳׳ה חוזר מרעה לטובה בסבח החשובה אפל לא יחזור מן השובה שעשה לדוד שהחליט כבר וזהו ונתנה
 לרעך הטוב ממך . נמצא שכל הרעה שהגיע לשאול מלקיחת המלוכ׳ ממנו היה רמ מכח מה שמיהר הקב״ה
 ונחנה לדוד הצדיק כי אם לא נחנה לדוד רק לאיש קל הערך מה נקל היה להקב״ה לשוב לקחת ממנו ולהחזרה
 לשאול תיכף בהתפללו לפניו ובשובו מחסאו. ולכן נראה שע״ז האופן היה הבסחת ה׳ לדוד נאמרו אשר כהעותו
 זהכחתיו נשבע אנשים ובנגעי בני אדם וכמאמר נזז״ל(ב״ר כ״א) בנגעי ב״א היינו בנוי דאדם קדמאה ול״ל
 כפאקח מלטה ממנו אחננה לשדים וחסדי לא אסור ממנו כאשר הסירותי מעם שאול אשר הסירותיו מלפניך.
 פי׳ כשיגרום חשאו לקחת המלוכה מידו זאת לא אעשה לתתה לאיש צדיק כמור פלא יהיה כאפשרות לקחתה
 מידו ולהחזירה לבנך בשוט מחטאתו. ומעתה יצדק מאמר ריכ״ז אשריכם ישראל שכשם שאס אתם עושים רצונו
 של מקום אין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בבס כך כשאין אתם עושים רצונו של מקום הקב״ה מוסר אחכם
ק א  ניד אומה פסלה וזהו טובה לכס להיות נקל לפדות אתכם מל ידי התשוכה. וזהו שטון המדרש ומכרתי אח ה
 ביד רעים כיד אפוטרופשים רעים. שי׳ אנשים נכדה ומוסאים כדי שלמהר תיכף כשיחזרו ישראל בתשובה

 אחזירה להם. עיין ריש מגלה זו:
צל עט״ס אמרו לעט״ם. והנראה  ומעתה נשאר לנו שד לבאר שינר הלשון שאצל ישראל אמרו בישראל ̂ו
 כשנדקדק ג״כ במאמרם (ברכות פ׳ הרואה) הרואה מלכי ישראל אומר ברוך שחלק מכבודו ליראיו
 והרואה מלכי עכו״ם ברוך שנחן מכבודו לב״ו שבודאי לא במקרה והזדמן אמרו כאן שמלק מכבודו
 וכאן שנתן מכטדו. אבל נראה ליתן סעם בדבר כי הנה כאמת רה לה׳ המלוכה בעליונים ובתחתונים
 ואין אנוש הציר ראוי להיות משרת המלוכה על שכמו. אכן למען תטן תבל בל תמוס מהמס ושוד נתן הקכ״ה
 שבס ששל ביט אדם לרדות באנשי רשע ובליעל ולנהלם במשפט וצדק. והנה ראוי למלך ב״ו לשים על לט
 שהמלוכה שניתנה לו מאת ה׳ לא לכבודו הוא רק לכטד המקום ב״ה לשפוט תבל בצדק ובמישריס להשיר מכשולומ
 הרשע מדרך העם ויחשוב שהמלוכה אינה אלא כפקדון אצלו מאת ה׳ וכמאמר הכתוב לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי
 סור מן המצוה ימין ושמאל(פ׳ שופסיס) כלו׳ שיחשוב המלך שאין יתרון לו על שאר אתיו ט אם למען ישמור את העם
 מדרך הרע לבלתי יסורו מן המצוה ימין ושמאל ולא ירום לבבו לומר לכבודו נתנה לו המלוכה וזהו שאמר הכתוכ הן
 ימלוך סלך וגו׳(ישעיה לב) וכן אמר דוד המע״ה (ש״כ כ״ב) נאוס הגבר הוקס על וגו׳ רוח ה׳ דבר בי.
 כלומר מלטהי שלי ולכבולו הפקידה בידי למען היות יראתו על פני העס וזהו שאמר הלאה מושל באדם צדיק
 ששל יראת אלהים כלו׳ המושל צדיק יודע שממשלתו אינה כי אס ליראת אלהים ולא לכבוד עצש. נמצא שזהו
 ההבדל בין מלכי ישראל למלכי עכו״ס שמלכי ישראל יודעין שהמלוכה אינה רק כשקדון אצלם ואינם משתמשין כס
 כ״א לכטד המקום ב״ה. לא כן עכו״ם שממבין שלכבודה ניתןן; המלוכה בידם והיא שלהם באמת. ומעתה נכון
 הוא מה שאמרו אצל מלכי ישראל שחלק מכבודו לפי שהם יודעין שהכטד הוא שלו ית׳ רק שחלק להם ממט
 והושיבם על כסא מלכותו לעשות משטרו בארן בקרב ישראל להכריחם על קיום השרה ומצותיה כמלך ב״ו שיפקיד
 את עבדו נאמן ביש על איזה מדינה לנהגה ע״פ נישסיו ודתו ושלא ישנו את תפקידו. וע״כ נאמר אצל שלמם
 המע״ה וישכ שלמה על כסא ה׳ (דה״א כס) כי לא עלה על לבו כלל להתפאר ולהתגאות במלכותו בידש ט
p מלטש היא מלכותו סלך כל שלמים לרשת ביעקב עמו ובישראל נחלש וע״כ נקראו המלכים רועים. לא 
 מלכי עכו״ם שששבים שהמלוכה ניתנה לידם להשתמש בה לכבוד עצמם ולאצור אוצרות ולהרבות שן וע״כ נאמר
 אצלם כרוך שנתן פכטדו לב״ו. כלומר לפי מחשבתם. ולס״ז יבואר ג״כ פינוי הלשון שאצל ישראל אמרו בישראל
 לפי שאינם משתמשין בה לכבוד עצמם רק לכבוד ה׳ והמלוכה אינה כידם כי אם כפקדון. ולכן אמר לשעכר
 היה מלוכה בישראל בב׳ וכיון שחטאו טטלה מלוכה מהם וטחנה לעכו״ם פי לפי מחשבתם הוא שלהם וכשיעשו
 ישראל משובה שמזר לישראל כי תשוב להיות אצלם כפקדון. וזהו שמקשה המדרש כתיב ט לל המלוכה ותימר
 מל כסא מלטש. ותירן ומבאר גנוהו וגנות העכו״ם הלו׳ שבאמת גאותם ורום לבבם לא כן שמושביס שהמלוכה
 היא שלהם וע״כ נאמר כאן על כסא מלטתו לגטש ולומר שהוא משב ג״כ שהמלוכה היא שלו. עיין כמאמר

 ז הקודם והבן ט טונה החת להם:

 בהראותו את עושר כבוד מלכותו. טינת המאמר להראות לנו ב׳ בחינות בין מכניסי אורחים. הבחינה
 הא׳ ככוונת המארח לטובת האורח אס לשבר רעבון הרעב ולרוות הצמא או לצבד אנשים מכובדים
 מחמת השיבותם. הבחינה הב׳ היא גרועה ושפלה והיא שאין בכוונת המארח טובת וכטד האורחים כלל רק לתפארת
 עצמו שישבחוהו האורחים בקהל עס לחמר אין כמוהו מכניס אורחים ושיספרו ג״כ פלשת גדולת עשרו כלי כספו
 וזהכו וסגולת אוצריו וע״כ הוא מאסף כל הלך לביתו ומאכילו ומשקהו ומראה לפניהם כל בית נכאת! ;מען
 יתפלאו. והנה הבחינה להכיר כוונת הסארח הוא זה. שאם יקרה אצלו בעת השבת האורחין איזה סבה לא סוכה
 והזא אבדן איזה חפן מכספו וזהט בזה יוכר ויכחן כי אם אמנם שכל אדם הוא בהול על משט עכ״ז אם
 הוא מבחינה א׳ דהייט שכל כוונש היא לטובת וכטד האורח כנזכר אזי אינמ שוה בנזק חפצו כלל י למען לא
 •מציב אס לב האורחים ולא יניישם ויאמר בלט אכלול ההיזק הזה עם שארי הוצאות הסעודה ולא אאדיב אם

 נס?
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b .נפש האורמין ויאכלו כשלום וה׳ אשר צוה לקרכ את ההלך ולתש ככול לאיש מכונל הוא ימלא חסרוני 
b)) יאמר אפר שוכת וכבודי האורח יחפן. לא כן אשר טינתו רק להתהארוחו למען ישפרו שמו ככל האק 
 יחוש לכבוד האורח ולסובתו כלל ולולא חפצו בההפארותו היה סוגר דלתות ביתו בל יגא הלך לנגד עיניו יהוא
 לא ישא פני האורחים ולא יחוש לכבודם באס יקרה לו מקרה מה בשבחם על הלחם ואיננו יכול להתאפק אןי
 רגע אהח מרוב התבהלו על חפציו החמודים הנוחנים כבול לשמו ואם רק בסבח כבודו והתפארותו יקרב
 אל האזרחים הנה ככה בפגם כבודו קצת מחמת אחה מקרה ישחית הגל ולא ישא פני איש כי במה נחשב הו1)

 אצלו נגד פגם כבודו וחפציו. וזהו שמספר כותב המגילה־מאיזה בחינה היחה סעודת אחשורוש. ואמר אם שהראה ן
 במשתה ההוא גודל הפיזור והוותרנות דע כי הכל היה רק להתפארות ולהרבות כבוד לשמו ולא לשום טובם 1

 וכטד להקרואיס וזהו עשה משחה לכל שריו ועבדיו היל פרס ומדי וגו׳ והכל היה רק לסבת הראוהו אפ
 עושר כבוד פלטתו ואת יקר תפארת גדולתו ולא לכבוד הקרואים כלל. והמושת ע״ז שע״י מקרה קסן אשר קרה
 לו בעת הסעודת בפגם כטדו אשר לא מלאה אשתו את רצונו לבוא לפניו סחר הכל ולא עצר כח להתאפגן
 מל כלות ימי המשתה לשפטה אח״כ. כמבואר במקרא שהיה המעשה בעצם ימי הסעודה וכמו שמורה ע״ז
 מאמר כסוב לב המלך ביין ולא מצעו אח״ז עוד ־שום סיפור מהסעודה שמזה נראה שבסלה הסעודה ובללן

 איש לאהלו כי לפני זעמו מי יעמוד הרי לך שדכר קטן קלקל כל הסעודה הגדולה הזאת ואין זאת כ״א כמו ־
 שאמרנו שהגאוה שלו היא גרמה את המשתה בכלל וגאונו ועברתו שקולים כאהד שכמו שלהראות כבודו עשה

 הכל כן בפגם כבודו סתר את הכל:
 ובמלואה היטים האלה עשה המלך וגו׳ עד לפגדול ועד קטן • נראה שכיוון באורך הספור למגדול
 ועד קטן אחרי אמרו לכל העם ממצאים להורות הפלגת המשתה עד מאד. וכמו שהפליגו חזיל
 במדרש גודל המשחה שאמרו יום האחרון כיוס הראשון ע״ש. דהיינו שלא מיעט המטעמים וכל עניני המשתה
ס האין החלה ע ס י ' ת  של יוס המאוחר מהקודם רק כלן היו שרן לטובה. והנה אס היה מקדים לקרוא את הפחי
 והיה מאכילם לפי ערכם וכבודם הראוי ואחריהם היה קורא לגדולי ערד חשובים ונכבדים מאלה והיה מאכילם
 ומכבדם ג״כ לפי ערכם לא היה כ״כ משיבות והפלגה כי כן ראוי לכל אדם לעשות לזה אמר הכתונ שהו6
 לא כן עפה רק הקדים והחל בגדולים ממלה ומסתמא ככדס לפי ערכם כאשר יאוה להם ואס לימים הבאים
 קרא לפחותי ערך מהם מ״מ לא מיעט המטעמים מאשר היו חמול שלשום עד שגס ביום האחרון שהיו הפחותים
 שבעם מ״מ לא נתמעטו המטעמים מכמו שהיו בתהלה וזה מורה הפלגת המשתה ביותר. וזהו ובמבואות הימים האלה
 משה המלך לכל הפס וגו׳למגדול ומד קטן כלו׳ בגדול המל ובקטן כלה ועכ״ז היתה המפתה שוה מראש ועד סוף:
ר ר״ח בר ממל יהודים היו שם באותה סעודה אמר לק אותו רשע יכול אלהכון ב  מדרש א
. אטרו לו עץ לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחשה לן  עתיד למעבד לבון יותר מכן
 (יכעיה כא) אם כסעודה זו הוא עושה לנו אט אומרים לו כבר אבלנוה על שלהט של אהשוחש
 עיב • והנה השאלה והתשובה גם שתיהן גפלסו ממני כי רמוה הוא שיעלה על לבו של אוהו רשע שאלה כזאת
 כי מאין ידע שעתיד הקב״ה לעשות סעודה לצדיקים שישאל הוא אס יכולה להיוח יוחר סובה מסעודתו.
 והתשובה איננה מובנת כלל מראש עד סוף. א׳ למה האריט כ״כ בחשובת עין לא ראתה להשלים כל הפשוק
 והיה די להם בעין לא ראתה לבד. ותו למה הוסיפו עוד לומר אם כסעודה זו הוא עושה וטי אמרי שמטאר
 בכתוכ שכמוה לא נהיתה בעוה״ז. אבל נראה ששאלתו של אחשורוש נצמהה מסבת התפלאו על טא היהודים
 מל סעודתו. ותשובתם היתה בהשכל ובדרך חידה ובסתר ודבריהם היו דברי חדודין לאמפורוש נצממה משבס
 התפלאו על בוא היהודים על סעודחו. ותשובתם היתה בהשכל ובדרך חידה ובסתר ודבריהם היו חדודין לאחשורוש
 כמדקרות חרב ולמען לא תתגלה לו בדונהס ויתמלא המה השיאו את הענין לדבר אחר כאשר נבאר. והוא כי בלי
 ספק היתה מבוכה בין היהודים אס ילכו אל הסעודה והס יחדלו. ואשר הכריע ההליכה על המניעה נאמר בדרך
 סברא שהיהה ע״פ מחז״ל (ברכוה נח) אמר רבי יהודה למולם ירון אדם לקראת מלט ישראל ואפילו לקראס
 מלכי עכו״ס שאם יזכה יבחין וגו׳. ומדרך ההיקש שייכא סברא זו ג״כ אצל הסעודה להבחין בץ סעודת מלך

 ב״ו לסעודת הקב״ה לצדיקים לע״ל. ואולי הוא ג״כ דעת חז״ל שאמרו כל ההולך לבתי כרסריאוס ולבתי קרקסאוש-
ן לע״ל. יטל להיות גם כן הטונה עד״ז להוציא מלטס בני מ י לן ס ה ה ע ״ ב ק ה ה ש  אימ זוכה לראות בקנוגיא שיע
 אדסשלא יסברו שמצוה לילך לבתי מרפריאוס מסברא י שאם יזכה יבחין ולכן אמרוז״ל כל ההולך אינו זוכה
 נמצאו שוא סברת בני אדם. ואפשר שאחבורוש הבין שזאת היא סבח ללחם אל סעודתו ולק שאל להם פה
 ששאל ור״ל הנה ממה שאתם באסס אל שולחני מוכח שמובשחיס אתם לסעודה גדולה מזו אבל ללעתי כלום

 יכול אלהפון למיעבד לסן יותר מכן:
 והנה הם השיט לו ברמז דברי מדודין במאמר אלהים זולתך. ונמתיק הפנין ע״ס משל לעשיל א׳ פהיתהלו
p אשה רפת מזג מאד ותעציבהו חמיד וממרר את חייו ומדי אכלו ושהותו מרה ועצבה אש רומו עד אשר 
 כמייו. פעס א׳ נםעה מביתה לצורך מה על איזה ימים ונשאר הוא לבדו בביסו עם משרתיו עושי רצוס וינפש ממש
 מכעס משתו ויצו להמפרתת להכין לו מטעמים כאבר אהב ולהכיא לו יין סוכ ויאכל וישמ וייסב לט מאד ותשב
 משות כזה יוס ממר גדול יתר מאד וההעע על רוב שלום פהאוס גאה אשש לביתו בשד לא עלתה על לט ףקי
 כדמותו אותה ויכג לט ונתכרכמו פנע והבינה השש שעל ביאתה מהר הוא מיצר כ״כ. מה פשתה צותה להמשרסס

 להפריך



ז  מגלת אסתר רנה וישועה נ
 להפריך שולחנו גם הלילה כמסעמי אוכל ומשתה יין כמו אמש ויאכל רשת ויתמה מאד מה היה לה; לאחר אכלו
 מהותו שאלתהו לאמר אישי הגד נא לי אל תכחד ממני אם מתקו לך המטעמים כעת כמו אתמול. והשיכ לה
 הי אני כי משעמי אתמול לא היו סוכיס כ״כ כמו עתה ומ״מ ערבו לחכי יותר יען היה בלעדיך ואנכי בלל

 ישכתי ומר המות סר מעד עיני:
 ך,גה כמו כן היתה תשובת היהודים לאחשורוש כאמרם אלקים זולתך כלו7 לו יהא כדבריך שלא תהיה סעודתו
 גדולה כסעולמך. מ״מ נתענג עליה כפלי כפלים מאשר עתה להי שאז תהיה זולתך ובלעדי ממשלתך עלינו
 (אין תענוג גדול מזה. והתשובה הזאת היתה רמוזה במאמרם בכדי שלא תתגלה לו כוונתם השיאו את כענין

 לדבר אחר ואמרו אס כהעודה זו הוא עושה לנו וגו׳:
. מדרש איש זה מרדכי שנא׳ איש יהודי ואיש זה הסן שנא׳ איש צר ואויב וגו/ ש י א  לעשות כרצון איש ו
 והוא תמוה כי הנה מלבד שהוציאו ז״ל המאמר מפשוטו באשר יחדו הסכין אל• פני האישים הא;ה
 ךוקא ולא אל כל אדם כמשמעות איש ואיש ככל מקום. הנה שד יקשה שהמאמר יהיה סותר ש״ע כי באמרו
 •פהשתיה היתה אין אונס הנה איש כל הישר בעיניו עשה אס לשתות ואס לחדול חם הרבה ואס מעס ואס המלך
 •יסל לעפות כרצק השני אישים האלה בהכרח היה אונס כימי היה יכול לסרכ נגד רצונס. אבל הנראה בביאור
 לכליהם ז״ל כאופן שיסכימו אל סשסות הכתוב ושלא יקשה כלל. והוא דאיתא במדרש מגלה זו שמרדכי הצדיק
 הכרח בקרב היהודים שלא ילכו אל משתה המלך אחשורוש כדי שלא יהט מסעודתו של אותו הרשע כידעו
 שנענשו כאמת כדאיתא בגפ/ עוד מבואר במדרש שמרדכי והמן היו המשמשין בסעודה זו ועל פיהם נעשו
 הל עניני המשתה הן כחילול! המטת וכל איש כראוי לו. ומעתה יומתק הענין ויבואר ע״פ מפל לא׳ שמתה
 אשחו הראשונה ב״ם ונשאר לו ממנה בן יחידי יקר ונחמד ונשא השה אחרת רעת המזג מאד ולא נאמנה רוחה
 אל בנו האהוב לו מאד ושנאה אותו תכלית שנאה כמשפש אס הורגת ויתקוממו תמיד האיש והאשה בעבור
-הילד כי כל אשר חפן האב לענג בדשן נפש בנו ולפנקו מפוב המפעמים היתה היא מונעת ממנו ומתנהגת
 מש בתכלית הקיסץ בכל מה דאפשר לימים חלה הילד מחלה אנושה וידרוש האב ברופאים עד הוציאו מסכנת
 מוס והיו הרופאים מזהירים ומזרזים לאביו לאמר השמר לך מתת לבנך רב אוכל בפרס ישוב לאיתני הראשק
 סו יחלה שנית ותגדל סכנתו פד מאד וכל אשר ימעש אכלו כן ימהר להתרפא וישמור אביו את הדבר ויהי
ק את זאת התפלא מהד ויקרא אל  לעת האוכל מלקה אשתו למנת הילד מעש תבשיל להושיט לו וכראות ה
 אביו ויאמר אבי דבר מדש ראיתי בד עתה אשר לא ראיתי בך מימי ט הנה מעולם לא היה דעתך שוה עם
 &שהך כי אס היא מעסה מאכלי אתה משיך אצלת והוספת לי ועתה כמוך כמוה קשרתם עלי לכהות
 מאכלי ולא לי לך במה שפחתה היא עד אשר מוסיף לפחות וראה איך השבה את לבך נהיות נך דעת אנזת
 עמס. ויען אביו בשחוק ויאמר בני שגית בשפטך כי אס אמנם מעשיט שויס דעותינו כלתי פויס כי היא
 מושם זאת מגודל קמצנותה ומרעה עיניה עליך אבל אני עושה זאת מגודל אהבתך אלי ומיראתי ק חיק לך

 כאפר יראוני הרופאים:
 ןזנמשל מוכן ט מרדכי הצדיק והמן הרשע היו מהנגדים תמיד בערן היהודים ט מרדכי היה חפ! בטובק
 שיתברכו בכל טוב ויאכלו ויהעדנו והמן היה שץ אמ ישראל תמיד וחפן ברעתם שיהיה נקיון שנים
 ומוסר בכל גטלם ולא היה יטל לסבול שיתענג יהודי משוב עולם הזה. והנה בסעודה זו נם מרדט היה הפן
 שלא יהע מן הסעודה אבצ לא מסעם אמד ט מעם מרדכי היה לבלתי יהמ מסשדתו של אותו רשע למען
 לא יענשו וסמס המן היה מרעת עיט עליהם להיותם נכזיס כעיניו ולא היה יכול לסבול שיתעדנו ממטעמי
 המלך ומיין משתיו והנה הסכיש שניהם שלא לאנס את המם בסעודה זו מרדכי לא היה אונסם כאומרו אולי
 לא ירט ליהטת אמר שאין אונס והמן לא אונסם מרוע לכו. ומעתה יוכל להיות המאמר כספוסו שהמלך יסד על
 b רב ביתו לעשות כרצון כל אדם ורז״ל בידעם אמתת הדבר שפני אישים האלה שמשו בספירה פירש מלת
 איש ואיש כדרך צחות גס לטונה זו כלו׳ מצות המלך שלא לאנס פוס אדם רק לעשות כמין כל איש היתה
 כפי שט אישים הללו כדבש למתוק ואף שהיו מסעדים הסיד עתה הושוה רטנס שלח לאנס את היהודים ואם

 לא מטעם אחד כנ״ל:

. נראה לפרש טמת זה הספור ומאי נפקא לן מיה אם היה כהוכ ן י  ביז0 השביעי כטוב לב הטי־יך בי
 לב המלך ביין וכל הענין שהרי כל עצמה של מגלה זו היא רק לספר הנס הגדול שנעשה לנו ע״י אסתר
 המלכה ומרדכי הישדי ומה לן אם נהרגה ושתי אז מתה כדרך כל האר!. אבל הנראה שדבר גדול טp טתב
 המגלה בספור הזה להראות לנו איך הקב״ה ברוב טובו וחסדו מצמיח לנו תרופה מהמכה עצמה וכמז״ל
 הטאוטהו במאור (קהלח) הכל כאשר לכל. ב״ו מכה באיזמל ומרפא ברסיה אבל קקי׳׳ה בדבר שמא מכה בו הוא
 הרפא, ונקדים לזה מז״ל(מד׳ מגלה זו) בימים ההם זה א׳ מן המקומוס שהיו מנאט השרת הלליןפתקין'לפט
 הקב״ה והיו אומרין רבש״ע ביהס״ק מרב ורשע זה יושב וששה מרזזחין מ״ל תנו ימים כנגד ימים הה׳׳ד בימים
 סהמה ראיתי כיהודה דורכים גסות בשבת ומביאין הערמוח וגו׳(נחמיה יג) רבי חלט אמר מללא ווי היו
 אוסן הימים ע״ש. הרי לך שטו ישראל נתונין בצרה באותן הימים בשביל שחללו את הפכת בימי נחמיה ונגזר
. וא״כ יקשה לכאורה במה זט ישראל לכפרה ן י נ פ ל ה כ P ו ל אי* ? ל ג י  עליהם היומ אמשורוש מלו עליי^0 י
 אמ״כ אר!ר שמין משוא פנים לפניו ית׳. אכל הענין הוא כך למה כבר גאלט בפיר השירים על פ׳ חני חבצלת

* השרמ ° 



ה וישועה  *ז׳ *ל מגלת אסתר ת

 השית עיייש שיש ב׳ מדריגות נמשינות ישראל לפגי המקום הא, אם הם סונים ושלמים נעצם וזהו המדרגה
 המעולה שאז הם מאירין נס״ע. כמאמר המשורר יפה את רעיתי כתרצה ומאסר הן עם לגלד ישכן. המדרגה
 הכ׳ הוא משיכות המצפרסות שאם מ״ו ישראל אינן סונים ושלמים כעצם אזי הקניה מתמסד עמס לצרף מעשינו
 מד מעשה העכו״ם ואז יראה יתרוננו לפניו כיתרון האור מן החשך ועל המדרגה זו אמר המשורר ע״ה לכה
 דודי נצא השדה נלינה ככפרים (שיר ז) שאמז״ל(עירוכין כא) נלינה ככופרים ואמ״כ גשכימה לכרמים אלו ישראל.
 וזהו ג״כ שאמר השם ע״י הושע כעננים כמדנר מצאתי ישראל(הושע י) כלו׳ אני מוכרמ לכמור כהם אע״פ שאינם
ק ציה וערכה שאץ כהם שוס פרי שאזי הענכיס ההם משוכים הס כעיני! א  סונים כאמת כמו שמוצא עננים נ
 אע׳׳ה שהם כלתי סונים. וכן אמר ירמיה מצא מן כמדכר מם שרידי מרכ (ירמי׳ לא) וכמו שננאר לקמן פל
 וחשא חן ומסד שמלח חן מורה על חבוכ דבר מגס היותו כעצם בלתי ראוי לחטב רק שנפש הרואה אוחו תתספ(
 למשוך עליו חוס של חן והסד וז׳׳ש מצא הן במדבר כלו׳ אפ״פ שבהיות ישראל במדבר לא היו ראוים לחכוכ מצי
, וע״כ אמר הלאה ואהכת עולס אהבתיך פ״כ משכתיך חסד כלו׳ אהבתיך אהבה  עצמם עכ״ז מצאו מן בעיני ה
 העולם לפי שלא מצאתי בעולם סובה ממך בין העכו״ם וזהו ה׳ מסיני בא עד אף חובב עמים כל קדושיו ביקי
 $פ׳ כרכה) שאמו״ל(ילקוס ברכה) מלמד שחבב הקב״ה את ישראל מה שלא חבב כל אומה ולשון וכבר בארטסי
 בשה״ש בפ׳ כשושנה בין החומים עיין מה שכתבתי שם באורך שכל עצמה של חזרת ה׳ על כל האומות לנסותם
 אם יקבלו אח התורה אחר שידע בבירור שלא יקבלוהו הכל הי׳ כדי שיצמח לינדאל מזה מבה ימירה ושלא
 השאר שוס חבה לעט״ם כלל ע״ש. וכן אמז״ל ג׳׳כ הביאני אל בית היץ יץ בגי׳ שבעים אלו שבעיס אומות ומכלם
 לא אהב אלא אותנו כלומר בהצסרף מעשינו נגד מעשי העט״ס נראה זרהנו לפניו כשמש באופל וע״כ זכים
 להתהבכ לפניו וזהו מחסדי המקום עלינו שמתנהג עמנו לעת הצורך עיי צירוף זה וק הכסיח לנו כתורחו
 הק׳ ואמר והייתם לי סגולה מכל העמים ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש (פ׳ יתלו) עיין כמפרשיש
 שנתקשו על יתור מלת ואתם ולפי דבריט יטאר היסב שכיון בזה לומר אמ אתחסד עמכם להיותכם משוכים
 אצלי מכח העט״ם בהצטרף מעשיכם עד מעשיהם וזהו והייתם לי סגולה מכל העמים כלו׳ לי יספיק זה סדוח0
 אבל אתם חלילה לכם להסתפק בזה ולסמוך עליו רק שתראו ותשתדלו היותכם ממלכת כהניס וגיי קלוש באמם
 בלי טרך לצירוף וזהו מאמר (מדרש המור) על הן אתם מאין וגו׳(ישעיה מא) הן חתם מאין p העכו״ם
 שנקראו אין כמד״א כל הגויס כאין נגדו. (שם) ופעלכס מאפע כל סובות וברטת שאני עתיד ליתן לכם הוא
 משכר פעיא אמת שפעיתם לפני בסיני ואמרתם נמשה ונשמע. תיעבה יבחר בכס אפילו אותו שגעשה תועבה
 ט והוא העגל ג״כ יבחר בכם. ונקדים לזה מאמר המקונן(ירמיה ס) מי ישנני במדבר מלון אורחים ואעזבה
 את עמי ואלכה מאתם. ונראה לפרשו לזכות ישראל ע״פ דמיון לעבר אורח שאס יתאכסן בעיר גדולה כעלס
ה מיד  אככניאת הרבה הנה בשיחסר לו כל מאומה כהאכסגיא אשר בהר לו או בהיות מנוחתו בלתי כבוד מ
 יתקצף וימחם־בזו ויבחר כאחרת. לא כן אם יקר מקרהו לטא בעיר שכולה נכרים והוא סובב הולך כל הלילה
 דופק על הדלתות שיתנו לו מקום ללון ואין מאסף אותו הכיתה ולבסוף מוצא איש ישראלי אחד דר בקצה העיל
 והוא מקכלו ומאסף אותו עם כל אשר לו ומאכילו ומשקהו. המן הראוי לזה להתקלף על מחסור מאומה אשל
 יחסר לו בהאכסניא ההיא. הנמשל הקב״ה מזר על כל אומה ולשון שיקבלו אס התורה ויתנו לו מקום להשלזס
tt שכינת כבודו ותורתו. ומעמה אם יבואו העט״ם לעמיד לקטרג עלינו כמבואר בגמ׳ ףאמרו בנם א;חט 
 יצאנו י״מ בקיום התורה כראוי אז ישיב להם הקב״ה מי ישנני גמדבר מלון אורחים !א,זנה אה כסי.
 כלו׳ איככה אוכל למאוס באכסניא זו אמר שאין לי מלון זולתה. וזהו הן אתם מאץ ק העטים שנקראו אין
 כלו׳ מכמ העכו׳׳ם שאינם מסוגלין לכלום תצממ משיבוחן של ישראל שלפי שהם לא רצו לקכלו מ״כ א״א למאוס
 בישראל או< אס גם המה לא יצאו י״מ בשלמות. וזהו שאמרו בשכר פעיא אמת להקטין הערן לומר אף אם
 םהיה קבלתם אותי דומה רק לפעיא תחת לא לדבור ולא למקח כמאמרם כי לקח סוב די לפני, וכנ״ל. אמנם
 לעתיד מובסהין תנחנו להיות לנו לב מדש וריח מרשה ונהיה סוב״ם ושלמים בעצם בלי צורך להצטרפות נגד
 העטים וזהו שאמר השם ע״י נביאו (זכריה כ) רט ושמחי כת צק כי הנני בא ושכנתי pw3 נאוס ה׳ ונלוו
 טיס רכים אל ה׳ וגו׳ ושכנתי בתוכך וגו׳ ולכאורה אין להבין כפל אומרו ושכנתי בתוכך ונם מה שמסיים רדעת
 כי ה׳ צבאות שלחני אליך אין לו שמר. אבל לט דבריט pv היסב בסנמקור חקירה קטנה. והוא שאס יפטר
 מלך גדול כרכבו ובפרשיו דרך כעי קטן אשר לא ימצא שס כ״א כיס אכסמד א׳ כידוע עיי איזה סקרה
 שקרס למלך בעברו דהיינו שעצרו הגשם והשלג מו שפנס סיום הוא מוכרח עי״ז להתאכסן אצל הכפרי ההוא.
 היתכן שימשאר הכפרי לאמור ראו- כבדני המלך כבוד גחל בסורו אלי ללון ולהנסש אצלי. ט הלא ישיט אמרים
 לו איה כטדך הלא רק מההכרח הגדול נאסף אל כיתך כי מה היה לו לעשות. לס כן אס המלך בא לפיל
 פליום בעלת חומות ומגדלים ואכמנוח מפוארים ואעס״כ הוא בוחר להתאכסן בבית אחד בטי בשפל אפל ול>י
 מגה לו זהו לאות ולמופת שמאהבת הדרו ומיקרו עשה זאת ובזה יתהלל המתהלל. וזהו רר ושמחי בת ציון ט
ר כא ושכנתי בתוכך נאם ה׳. ושמא תאמר ששכינתו ית׳ בתומו תהיה מצד ההכרח מחמת שאין לו בית פלד  מ
 זולתנו כי את מי יבחר לזטל לו האס את הטיס אשר לא ידעוהו לזה אמר ונלוו גויס רבים אל ה׳ טיס ההו
 m לי לעם ועכ״ז ושכנתי בתוכך וזהו לך לאות שמאשר יקרת בעיני ה׳ יעשה זאת. וזהו וידפס ט ה׳ צב&וי

 שלמני אליך. כלו׳ אליך ולא לעכו״ס אף אם ינהרו גס הס אמרי ה׳ בעת ההיא:

 ונחזור
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 מחוור מתה צמניננו נהיות שמרה הקב״ה להצמיח לישראל תרופה מהמכה עצמה כמז״ל כלנר שהוא מכה טי
 מרפא הנה יטאר לנו מאמר ה׳ על ידי ירמיה כי אעלה ארוכה לך וממכותיך ארפאך (שם יל) שלכאורה
 מלת ממכותיך נראה מיותר כהיות ידוע פהכלתי מוכה א״צ לרפואה. אכל טון כזה על מז״ל הנזכר כלו7 ממכותין
 עצמך יכין רפואתך. ועפ״ז יובן היסכ טונת הספור של כיום השכיעי כהיוח שנחחייט ישראל עונש מחמת שחללו
 אה יום השבת כמז״ל תנו ימים כנגד ימים ובענור זה הומלך עליהם הפלך הספש וגדל את המן וכל הענץ
 פ״כ בא כותב המגלה לספר לנו איך מאותת המוכה נצמח לנו ישע ומרפא שבהגיע יום השביעי כמוב לב המלך
 טין ראה הקב״ה היתרון הגדול פביניט לבינם וכמז״ל (מדרש מגלה זו) ביום השביעי רבי יהושע בן לוי אמר
 רבי איט כפרתן של ישראל כשישראל אוכלין ושותין ושמחין הס מברכין ומשבחין ומקלסץ להקב״ה וכשעכו״ם
 אוכלין ושמחין מתעסקין הן בדברי תפלות זה אומר מדיות נאות וזה אומר פרסיות נאות וגו׳ עיי״ש. הרי לך
 שמהעונש עצמו צמחה התשועה כי אף שהקב״ה מתחיל לענוש אותט בהיותנו בלתי שלמים כעצם עלץ הוא
 סחחסד ממנו אה״כ לצרף מעשינו נגד רוע מעשיהם ואז בהכרח נצא בדימוס לפניו ית7. והנה בכאן היה עיקל
 העונש מחמת הלול השבת וע׳׳כ זכה אחשורוש לעשות מר/והין כמדרש הנ״ל. ובאמת מאותן המרזוחין צמחה

 תשועתנו כמדרש הב׳ שכפרתן של ישראל וגו7 וכמאמר וממטשיך ארפאך כנ״ל זהבן :
 בטוב לב דברך ביין. כדרש אר״י עכו״ם אץ להם טובה דכתיב וטוב לא יהיה לרשע (קהלת
 ס) איתיבון והכתיב כטוב לב המלך ביין אטר לו בטוב לב המלך אץ כתיב כאן אלא
 כטוב לב השלך טייבה ואינה טובה. אבל טיבתן של ישראל טובה שלמה שנאבד (מלטם א מ)
 וילכו לאהליהם ששחים וטובי לב על כל הטובה וגו׳ • להכין הענין נחקור על כמה הנדלים שנין
 עובד אלהים לאשר לא עבדו. שהצדיק העובד האלהים באמת ומכלה ימיו בתורתו ומטתיו יס׳ הנה יש לו שכר
 טוב בעמלו שבבואו לימי הזקנה אף שהוא רואה שימיו נזעכו וקרוכ לטא עתו עכיז הוא שמח מאד ואיט
 דואג על אטד ימיו כלל. בשכבר יש תחת ידו מחיר ימיו תורה ומפש״ס שהם עיקר תכלית ימי האדם בנטה*!
 והנה הוא שמח תמיד על העבר. לא כן המבלה ימיו רק בתעטגי הגוף רק אטל רק שתה על טא קט זה לא
 ישמח על העבר כי מאומה לא ישא כידו מתענוניו של אתמול. והנה כל ימי העבר אטדין הס ממנו לגמרי
 ואין לו הקוה מהם רק הוא מקוה להתענג בימי העתיד שנשארו לו מחייו נמצא שמדי יזקין ימי תקותומתמעסים
 ובטא חליפתו לא נשאר בידו כלום וזו שאמר הקהלת אס יוליד איש מאה ושנים רטת ימיה ורב שיהיו ימי
 פניו דהיינו הרשע שכל ימיו כלים בהבלי עונג גופני ואין מהעבר כלום רק שכל תקותו הוא על הימים העתידים
 הנה סוב ממנו הנפל ט הנפל אשר לא מזה שמש ולא ראה בסוכה העוה״ז הנה אין לו געגועץ על אבק
p  העוה״ז כלל לא כן זה המתענג בדשן כל ימיו ולבסוף לא נשאר בידו מאוסה הנה נששו מתאבלה על א
 העולם. וזהו שצייר ישעיה את תכונת סוכאי היין ואמר (ישעיה מ) אתיו אקמה יין מסבאה שכר והים
 כזה יום מהר גדול יתר מאד. כלו׳ שהסובא והמתענג איננו משתעשע ט אם על העתיד להיות כנ״ג פול
 עוד יש הבדל אחר כין שממת הצדיק כעוה״ז וכץ שממת הרשע ששממת הצדיק להיותה עצמית ואמתיש ט
 הוא מתענג על ה׳ ומשתעשע על ברכי ההורה ומצותיה אשר שממהס היא נצמית ובלמי עוברח וע״כ בשמממ לא
 •מערב זר ר״ל שהצדיק איננו צריך לדבר זר כמו יין וכלי שיר שיעוררו אש שממתו רק לכו ירון ושממ כלעדי b אלה.
 לא כן הרשע ששמחתו היא שמחת הבל ובלתי אמתית ולק הוא צריך לעורר שמחמו מ״י יין ככור ונבל. והדמיון מם
 לאב ובנו שבאו בית מרזח שסכינים שם אוכל לכל הבא ויושם לסניהס מנש בשר מתובל ככל מיני כשמים וימאן האכ
 לאכלו ויתפלא הבן ףאמר אבי מדוע לא תאכל את הכשר הזה אשר ריחו טרף מרוב הבשמים. ויען האב ויאמר בני דע
 ט הבשר היה כבר מוסרח והתבלין הרבים אשר ט הם לאות ולעד ע״ז כי לולי שהיה סרוח לא היה צריך להכלין
 וזהו שקובל הנביא הוי משכימי ככקר שכר ירדפו עד והיה כטר ונבל תוף ומליל ויין משחיהם כלו׳ שזהו לאות
 ולעד על היות שמחתם הבל בהיותם צריטם לחקור ממסך כלי שיר לעורר שמחתם. וזהו ותהי אסתר טשאות חן
 בעיני כל רואיהיכלו׳ אחרי שנא׳ עליה ובהגיע תור אסתר לא בקשה דכר מכל הקישושיו ותפארת העכפיס כסו
 שבקשו שאר מערות נמצא פהיתה אסתר בעצמה טשאת חן ט שאר מערות נעזרו להתיפות ולהתנאות ככל
 פיני קשוס וסקור עינים וכטאנה בית המלך באו עמהן מנגר המלך להשיב נגן ולהרטת שיר למען יתאו המלך
 •פין נמצא שכל יסעתן גרמו הקישוסין וא״א לוסר עליהן שהם נשמו מן. לא ק אסתר שלא נפשה לה סכל אלם
 מאומה ע״כ מעיד עליה הכתוב שהיתה היא כעצמה טשאת מן מבלי עזר שום קישוט. ונמתיק המנץ עס״י
 משל לב׳ ממרים שבאו על יום השוק מם סחורת ידם. הא׳ היה כל סמורסו שלו. והכ׳ היה רוכ הםמורם
 משל אהרים שלקח מהם בהקפה וממילא היתה שהורתו על אמת שבע מל של מכירו. ויהי בשבתם במניות זס
 אצל זה התחיל זה המרבה בסחורות לא לו להתפאר על חבירו בנאוה ובטדל לבב בשני המון אנשים לאמר
 ראה כמה מך ערכך מערכי הכי הגיע כסף פדיונך תמול שלפום לכדי אחת מאלף מכסף פדיוני ככה סכעיסהו
 סדי יום יום עד הציקוהו דברי גאוט ורום לבו. ויען מברו נגד השומעים ויאמר הנה פה יתאמר כממיר הסחורה
 כאלו היה שלו אולם יבא נא לביתו וימזיר לכל א׳ בעד הסמורוש שקכל הלא מעט מזער יהיה הנשאר בידו
 ומה זה יתגאה על הכל לא כן אני שכל אשר אתם רואים שלי הוא בעז״ה ואץ לזרים אתי מאומה. וזהו ׳מאמר

ה יראת ה׳ היא תתהלל היא בעצמה מבלי צריר להסייסוס כשום עשוה וסאלים. # p המיסים אותם למ 
 וזהו

 / הסכם (משלי לא) שקר החן והכל כלו׳ המן והיופי איגם כ״א ע״י הקישוסין

 ו
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 וזהו שאמרה כ״י אני מכצלה השרון שאמרו ז״ל כמדרש אני היא ומכיכה אני. כלו׳ לא ככל העמים שאפן
 מעלין מן בשה״ז הוא רק מסמת שהם מקוששין ומעוסרין כתורי זהכ וכסף ויושבין בבתי •גזית ספונים באח
 וכארמנזת מפוארים כששר וח״כ מנם הוא משותף עם כסף תועפות וגנזו כרומיס המיפים אותם. לא כן ר1
 מנינא ב״ל ודומיו שאס מצא חן בעיני רואיו הי׳ כל החן שלו לבדו. וזהו אני הוא כלו׳ שאי) לו שוס שימון
 זולתי ומבינה אני כלו׳ כשאני חביבה אין המיבה כ״א שלי. ובסגנון זה הוא ג״כ לדעתי אזהרמ ה׳ אל אנק
 קדוש ה׳ לאמר יין ושכר אל תשש אתה וכניך אתך בטאכס אל אוהל שעד(פ׳ שסיני) כלו׳ אמרי שהמקדש
 היה כליל יוסי משוש לכל הארץ ושא היה מקיר השמחה השלמה והאמתית א״כ השותה יין ונכנס למקדש הוא
 מראה עצמו כאלו מא צריך לאש זרה להלהיב השמחה בלט לעבודת הקדש וזמ לעד שלט לא נכון עש(ומס
 נמלצו לפא דברי ר׳ ישמעאל שאמר בויקרא רבה שהקרבת אש זרה הנאמר במי אהרן שא שנכנש שתוי•
pi יין;למקדש). והדמיון בזה לש שגידל ישמת אחיו כשך כיש וכהגיע תורנשואיה נתן כל צרכיה והשיאה 
 .-עשיר מעיר אהרם והגיחה שם בית חמיה לימים נפלה קסמה בינה ובין בעלה עדי גמר אומר לגרשה ומיל
 •;שלמ: אל עיר מטרת דודה אל סופר א׳ שיטא שפה לכשכ ג״פ לאשש וכראות האשה ט כלתה אליה רעם
 מהרה גם היא לשלומ כלאס אל לודה לאמר רדה אלי מהרה אולי תפיק שלום כיניט ויאשר חדו את מרככסו
 לנסוע ׳שמה. שא נוסע מהעיר לא הרחיק וירא את השפר שמד עצ יד לרך ומצפה שיקחהו איש במרכבש אל
 המקום הפר יפדוהו לכתיכת הגס וכראזתו את האיש נוסע ויחל את פניו לאמר קחני נא גס אני אדו̂ר
 למרככתך לנמוםי שמה. ויק האיש כי רק למען כתיכמ הגס מגמת פני הסופר ויענהו ויאמר הגה מה נקל
 ׳׳לי להניעך עמי במרככתי אכל דע כי שוא לך לנשע לרגלי ־אחרי היותי שם אני בלי ספק אשים שלום ביניהם
-ולמה זה־ הבל תיגע. הנמשל היץ נברא לשמח לבב אנוש אבל לא בירושלים ני לא היה בה שוס עצטמ כיןןמ
 •׳*ומכיש בבוא הכק אל הקדש פנימה מקור השמחה ומשוש כל הארץ מה לו וליין וכנ״ל. יצא לט מכל זה ששמחה
 הצדיקים נעוה״ז היש עצמית ושלמיו וע״כ אינה צריכה להתעורר ע״י לבר זולתה ושממת הרשפיס הוא להסן
 '־שהיא רק -ע״י התשררת היין ומשתה שמנים. ומעתה שכרח מדרשם ז״ל על כמוכ לכ המלך כיין איטסן
 ״־צף הדמיון בלבד• ט אין מזה הכרע כ״כ אבל הדרש הוא שכרע מכל המאסר והל׳ף היא השרה על הטונם

 ־'צלו^סונמלט וצמממו לא היה עצמית כ״א כדמיון.סובה ומחמת היין ולולא היין לא היה מרגיש כסוכה כלצ־י
 •'׳וזהו'שסיים יאבל שבתן של־ישראל שובה שלמה שנאמר וילט לאהליהם שממיס ומוכי לב כי ידוע סז״ל על
 היין׳יש-שותהו־-ורע׳לו והנה ־אם יבא איש אל בית היין ורואה מסבת אנשיס ואיש גביע יין בילו הנה לא
-'*וכל^הלואה לעשד על אמתת הרבר מי הוא השותה משב לב ומי הוא השותה מכאב לב למען ישכח רישוט

 ׳*ם השוחה מרוע לכ הוא שמח כעת מנהמת היץ ואיא לעשד על הדבר כי אם כיום המחרת אחרי שר טין י
 •־•£קלכם ואז יוכר כל א׳ ויבחן כי מי ששהה מטוב לג מדיין הוא שמח אבל מי ששהה מכאב לב ומדאגה של
 '׳יזפפל ׳יגונו. וזה שאמרו העט״ם הם שותין רק למען ישכחו רישס לק אין להם שממה כיא בעת שתושס
 'ובהתענגס ולא- אח״כ. לא כן אנמט ב״י כשאט פותין ומסיטן לבט הוא מחמש שממה שלמה.ןאמתית לכן לא
 4,מפסק^הסמאה גס אמרי ק וזהו וילש לאהליהם שפמים וטובי לב כלו׳ שגס אמרי הפרדס ממשתה והצם

 לאהליהם הםגיכ שממיס וטובי לב תהו לאוש ששממתס אמסיה: ־
*יאכד 'סמוק לפני הטלך והשרים י לא על המלך לבדועותה ושתי המלכה כי על כל השריש  ו

 ועל כל •העמים. הגה הפליאה עצומה כי מששט מי אדם בהגיפ לאמד גירושי זולהו והוא מבקש משפז
 '׳מהטופס׳או השר ־הנה כל מה שיוכל לתלות בזיוט בגדול ממנו הוא שלה דהיינו מם הוא משוכ אצל הפלך'*
השר ייאמר אני לא הייתי מקפיד כ״כ על קלוני אבל יותר אני מקפיל על כבול המלך בעצש כי הפוגע ככבוז* ;  י

 ־ משוגע בכטד המלך. וכאן נאמר להיסך לא על המלך לבלו־כי על השרים שמשמש שבשביל כבוד מלו לבליל*
 י יי היה• כלאי למטע העלטן. ואין לך עיקל בנטל המלך כשש. ומרח׳ לומר שמשק זה כיוון לדבר גחל ואלל&ם

 ^להנדייל-צטל המלך כפלי כפלים. כשמ־קלק עול אשר יש להפליא מלוע לא נתכאר כמגלה הריגת ושתי ובלבד׳
 '•*משק־אשר מרן 'אסימשפמה לא נתבאר לכאורה כלל הה לעשות לה שלא אמר כ״א אשל לא תביא ושתי לפי
 '^מלו* ושל קשהימה שא זה שאמר מלטתה יש המלך לרמסה ונו׳. שאין זה לכאורה מפין השאלה כלל ומה איכפפ
ft'׳למשק-אםישא-לו המלך מחלת •או לא ישא פול כללי הליוען למלך נחנוהו. ועול יש להפליא על ממוכן^ 
 •שאם ־שלמדו מזיל מעזיהו שקק להשיב בשרם השיט השרים הגלולים והסיבים ממט ואמרו מכאן שהדיוט קוק בלאש
 ־־*יעיז אץ כדעה שפלת שימלאהו לט לעשות כן לפני המלך ואם ננימ ט עזות כזה מדוע לא נפשה עש דגל
-משפט במטר-זה . ועוד מלוע באמת לא לבמ יסל שרים מאומה כאלו לא מצאו ט מענה. אמנם לפי ללפ1
-־לא היה בזה העזה ־כלל והכל יבאר על נטן ט הנה באמש ־בטא איש לפר שרי הסשפס בקובלנא לאמר האם
-אשל׳ימר-או׳קללניליט to . מה אם בתשובת השאלה ־יקפק צעירהשופסים למרוןהמשפטלאמללימקךו>ן•
 7<«היה} זהי-באממ הפזה גדולה ממנו •אשר יהי׳ רמזי לקבל עונש בעבורה. לא כן אס באיזה אופן מהאופנים סםים
-'••שאלמ^איש׳ה׳לא כהוגן•-לבלת^ככון־כלל אז יוכל גם הצעיר שבהם לשות לעש בראש כולם ולומר שאלתך טא
 •ינלסייהוגנת־ואיננהנוגעת• ממס סקודהט כלל. וע״ס סקירה זו נלאה לכאר כוונת כל הענין והיה העקוב למישוג
 ••כמזיה . ונממיק-העניןע״פ משל לא׳ שהיה פרנס בפיר ־והיה* לו כת אשר הגיעה לפרק נשואין ונהיוהובול
ה המןבעה-בטןילנלו שנזדקלו עלם מנק פז פנים אשר לא נשא שגי זקן ונככד ושא לאין׳ ר ט ע ן ט מ מ -

- י מום
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ס ןהםחתן עמו והשיא אח כהו לו.ויהי מימים בהקניס הפרנס את משנו זה במרי מוסר על אחה עניןרע מ -
 >6שר רמה ט עמל חתט וספרו על-פיו. מה עשה הפרנס עלה השערת אל מושכ הזקנים וכל כעלי אסישת ויערוך
 המשפמ לפניהם לאמר ראו נא ט כן מכיש זה הכה את פרנסהעיר ועתה• שהמו נא אותו במשפס חרון כראוי למיקם
 'ככבוד פרנס כמוני. רען אחל מבעלי האסיפה הצעיר והקסן מטלם (בהיותו שונא לחתן הפרנס מתמול שלשום
ו pCpn יותר חרוז ונמהר ממשפע הפוגע בכבול פרנס ושלו יועיל לו שום ה ע  לאשר העיז פניו מגדו) ורצה שעי
 התנצלות ופיוס על המעשה הרע כי משב בלבו לאמר מה נקל הוא למותן שיתפייס מחתנו ואז •לא יגיעהו משפם
 כלל. וע״כ התחכם ויען לפני הזקנים וכלה עדה ויאמר הנה אם היה עריכת מששס הפרנס הזהראויילחריצס
 נטפס ולפיכוד! דין הלא שמתי ידי לפי והחרשתי כי ט אר לדבר לפני הגדולים סמני כחכמה ובמנץלא-ק
. הכי פרנס העיר לכל הוא י  אמרי אשר עריכת משפשו הוא בלתי נכין ושלא כהוגן כלל לכן אחוה לעי נם אנ
 •על מתנו הבליעל הזה הלא גס חותנו הוא. ועתה ישפסהו נא בעצמו רץדםכל דבר לבל יהיה מתנו עול ויגרשםו

 מביתו כמשפט מורד בחוחט ואח״כ נחזה אק מה משפסו בענץ המיקל בכטל פר?ס :"
 יוכן הענין כאן שבהיות בלב ממוכן הוא המן על המלכה וחפן שיהיה משתטה מרת־ מאד •ופראוהו- שהמלך שג̂אל
 כדה מה לעשוח כמלכה ושתי. התפלא מאל ט מה לו לשאול וט מי לא ילע שהמולד במלטמ חייב מץז$
 ופ״כ שסמ כלט שבלי ספק כבר נכמרו רחמי המלך להיותה אשת חיקו ואימי מפץ להרגה רק הוא רוצה-למרון
.̂  •עליה משפט קל וע״ז שאל כדת מה לעשות . והשרים הגלולים ג״כ שסטו ק ככוונת המלך ופ״כ לאמוה-מינןג
 ט מי זה יערב לט לחרון עליה משפט מות אחר שאין כן רצון המלך וע׳׳כ חשו לא עם עול . אכן ממוכן
 ־ *ה התחכם לאמר בלבו הנה כל עוד תהי המלכה אשת נזיקו מה נקל הוא שיעתר המלך לה ויסמיל על כטמ-
 ולא יעשה עמה דבר וע״כ קרא לאמר הנה שאלת המלך היא כלי התטנטת מעיקרא כי הכי מרדה במלך במה

 שהוא מלך לבד. הלא גם בעלה הוא והיא בגדה ט ובכגידה זויקלכטד המלך כסלי כשלים מהמידה ככבוד
 המלטת כי יהיה למשל ולשנינה בסי כל אשר במדימת עלטקו *בכל עת ישיחו לעיני בעליהן מבגידה הגדולה
 הזאת כדי להבזות בה את בעליהן וע״כ ראוי שיעשה לה המלך כסלם כל משפט מרק בדבר הטגע בץ אשם
 לבעלה והוא לגרשה מביתו בל תהי עוד אשתו ויראו הנשים ויוסרו ולא יהיה עת־ המלך לשיחה בפיהם והמשפט

 הזה הוא נחון מאד לעשותו קל מהרה בעוד השרים יושבים במסבת המשתה ט אם יתאחר עט• רגע •פוך-
 היום הזה יהי המלך למשל בשי נשי השרים להבזות בעליהן ביזיון המלך.׳ והנה היה כל מגמתו- של ממוק,
-למהר משפטה ולגרשה מביש המלך לכל תהי שד אשתו ואז ממילא •יוגזר עליה מיתה על המרידה במלך הי•
 ;לא יכמרו עוד רחמיו עליה. ומעתה יבוארו הכתובים ויותרו כל הספיקות בעזיה. לא על המלך לבדו עושה:
-זשתי המלכה כי על כל השרים וגו׳ כלו׳ לא כדכר מונע כטנין המלוכה לבד עותה ט גם-בלבר-הטנעלקל
 י איש ואיש הי היא גס בכעלה כגדה וזהו והיום הזה תאמרנה שרות פרש ומדי אשר שמעו את־ידכר המלכה•:
 :->כל שרי המלך כלו׳ עוד היום הזה יהי המלך לשיחה בפי השרות אשר שמעו את בגידת אשס המלך. במלףד

 וע״כ אם המלך שוכ יצא דכר מלכות מלפניו כלו׳ אל תשים אל לבך עתה כלל ערן המלוכה מה שמרדה;:
-במלך רק תמהר מאד שיכתב בדתי פרם ומדי אשר לא תבא ושתי לפר המלך כלו׳ שיגרשה מביתו בל תהי עודי

 אשהו. ואמ״כ יעויין מה לעשות לה על המרידה במלך. ומדאגה ממוכן פן עכ״ז יהמו מעיו עליה לגרשה ע״כ•
 הקדים ואמר ומלכותה יתן המלך לרעותה השובה ממנה וכמטאר הטונה כסמוך. ומעתה נטן הוא מה שלא נתבאר׳

 במגלה הריגתה לפי שלא דנוה השרים בכך רק הריגתה בא ממילא אחר שגירשה המלך:
־  י סוךש אריח בריה דר׳ אבהו בלשק שניטלה המלוכה משאול שאמר לו שמואל ונתנך, לרקי
- הטוב ממך בו בלשון חזרה המלוכה לאסתר הה״ד ומלכותה יתן המלך לרעותה המו£?ני. י  י
 ממנה. כוונה המדרש לתרן לנו קושיא עטמה כענין הריגת ושתי ולקיחת המלוכה ממנה.. ט־הנס-מי״שמ.
 לו״אשה רעה באמת אשר היא מורת רוח לכעלה תמיד הנה הוא מוברח לגרשה בל יחשוב• וכל-ישאל כלל• אם
 י ימצא אחרת טובה הימנה כהיות שההכרח יאלצהו לגרשה עכ״פ. לא כן אם לא עותק כנגדו בלבל- קל ולפי שעה ר«ן

 שהוא רוצה שיהיה שובחו שלמ; מכל צד ובעבור זה הוא רוצה לגרסה אז-בדין ׳הוא• שיחשוב ויתטק-היסב אם ימצא־
 אמרת סובה הימנה כי אולי האחרת תרבה להכעיסו אן-סשוה לראשונה ואם כן יקשה איכה הוחלס לאחשורוש שרעות'-
 יי תהיה סובה הימנה אמרי אשר רק לסי שעה ובדבר קל שתה נגדו. ולק ראה המדרש• לסרן הקושיא ע״פ קושיא:

 .אמרת כענין מלכות שאול ודוד כינס שם יקשה זה איך קרע ס׳ המלוכה משאול על דבר קל עם שסו*׳
 'מדקדק עס הצדיקים כחוט השערה אבל מ״מ אמרי שהגמירה מסשיס איכה נדע להחליט הייה השני• סוב ממנו•
̂יכ לא-  בל ימרה את פי ה׳ לעולם. והתירוץ עיז שסמך הקב״ה שהשר יקח מושר בראותו טדל עונש-הכאשון(בע
 יעשה כמעשהו לבל יענש כמוהו. וזהו פי׳ ונשנה לרעך הטוב ממך. כלומר אף שיהי׳ בדוחה-•לך מ?מ-יקב$
 מוסר ממך. וכן הענין בחחפורוש שהחליש היות האחרת סובה מיראת עונש ושתי וזהו ומלטשה יק הפלך•

 לרעותה הטובה ממנה כלומר מקבלת מוסר שממנה:
 ויאהב המלך את אסתר מבי הנשים ותשא חן והסד לפניו מכל הבתולות. לכאר כפל הענין במלונו
 , שונות שאמר נשים ובתולות ואצל נשים אמר לשון אהבה ואצל בתולות אמר לשק נשיאות חן. ומה חז״ל
 •שמקשה להם מלת נשים שלא נזכר כ״א בתולות ככתוב אמרו מלמד שאף נשים בתולות קק. והי׳ אם בנ^לם
 /&פרו זה נקבל הבל לשי הפשט אין צריך לזה וכפו שנבאר. ונקדים לבאר גדר האהבה וגדר המן. והוא שלשון

 אהבם
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 אהבה כרוב לא יאמל ט אס בהיוס אהנה לסנש איזה שעם כמו אהנת האדון לעבדו נאמן בישו שהוא מחמן
ל לעזוב כל יש לו בידו ומ״מ אהבה טו חוכל להכפל כשיקרה לו משרמ ם א י ו  שעושה מלאכתו בלתי רמיה וה
 אח״כ נאמן רוח כמוהו ויש לו מעלות נכבדות נוסף על הראשון דהיינו שיוכל ג״כ לכתוב ולהשיב חשבונות או
ן ישלח. לא ק מדת החן שהיא בלי סבה ופעם כי מוצאי מלשון חנס והדבל ו  בידאי יבחר בשני ואת הראש
 המוצא חן בעיני בעליו לא יחליפנו ולא ימיר אותו בשום דבר זולתו וכמו שמצינו אצל שמשון שאמר אותה קלו
 לי כי היא ישרה כעיני. והנה ככאן נאסר אצל כל הבתולות בערב היא באה ובבקר היא שבה אל בית הנשים
 שני כלו, שבכל ערב לקחו בתולה אמת מההון הבתולות שקפצו ויוליכוה בתוף וכנור אל המלך לדעתה ונבקר
 הובילוה אל יד שעשגז שומר הפילגשים וכל זם היה למק יבהון את כולן ואת אשר יבחר המלך תמלוך תחש
 ושתי. והנה כאשר הגיע תור אסתר להבעל מצאה כ״כ חן בעיניו עד אשר צוה לבלתי הביא עוד שום בתולה
 לפניו מאשר נשארו שד ביית הגי שומר הגשים כנראה ממאמר וישם כתר מלכות בראשה שמיד המליכה תמת ושתי
 ומסתמא לא הובאו עוד הנותרות. וזש ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים כלו, הכשלות שידע אוסן כבר ולזה
 אמר לשון אהבה להיות שסרה בעיניו יותר מהן. אכן אצל הבשלות שעדיין לא היו אצלו ולא ראה אותן כלל
/ שם סבה לאהוב אותן כלל שיתק י  איס נוסל לשון אהבה לומר שאהב את אשמר יותר מהבתולות כי עדיין לא ה
 לומר שאהכ את זו יותר מהן.וע״כ נופל על זה לשון מן כצו, שמצאה מן בעיניו בלי סבה ובלי סעם עד שלל
 מק שד בזולתה אף אם תהיה שבת פעם ויפת הואר יושר ממנה. ובפרס לממז״ל אסתר ירקרקת היסה יהז

 דברינו מסומם יוסר כי מן המקום ב״ה היה סליה בלי סבת היופי כלל:
 ויהי כאפרנ, אליו יום יום. םדרשר״י בשש ר׳ בנימין בר ר׳ לוי בניה של רחל גפן שוד. וגדולתן
 שיה. נסן שוה הה״ר (בראשית לס) ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה לשכב
 אצלה וכאן כתיב ויהי כאםרם וגו׳ ולא שמע אליהם וגדולתן שוד. הה״ר וישר פרעה וגי׳ ע״ש כאורך.
 ונראה שתכלית כוונחם ז״ל לישן מעס על שזכו שני אלו לגדולה נשגבה בעוה״ז מה שלא זכו זולתם מן הצדיקים
 ושק הפעם הוא זה כי מה מה שהקב״ה מונע סובת העולם הזה מן הצדיקים היא כדי שלא ישרדו על ידו
, יעקב לעשו י נ י  מן השרה וקיום עצותיה בהתגבר עליהם תאוס השה״ז באין מונע. וזה הענץ מבואר ברמז נ
 שאפר אדוני יודפ כי הילדים רטם וגו׳ עד יעטר נא אדני לשר עבדו ואר אתנהלה וגו׳ עד אשד אבוא אל
 אדוני שעירה (פ׳ וישלח) שככר הקשו ז״ל(שם) והלא לא הלך יעקכ לשעיר ט׳ עד ואימת יעלה בזמן המשיח
 שנא׳ ועלו ששיפים בהר ציון לשפוש ונו׳(מובדיה א). וכדי להבין כוונתם נקדים עדרשס ז״ל (ריש ש׳משסשים)
 אמרו ישראל עד מתי אי אתה ק כעט״ם אמר הקביה כלום אדם קוטף אש כרמו עד שלא תגיע עונתו לבצור
 ואני דורן גמה ואשם שנץ אמרי שנא, (ישעי׳ כז) כרם ממר ענו לה. והמאמר הזה הוא שקשה מכל צד

 ונקדים לביאורו ב׳ הקדשת. הא׳ מה שאמרו ז״ל על מלילה לך מעשות כדבר הזה וגו׳ וז״ל חלילם לך חולץ י
א לך. וראוי לעמוד על הכוונה איזה מעשה נקרא מולין ואיזה נקרא קדש. והנראה כי ב׳ מיני השמשה יש, ו  ה

 הא, שא השתסה שמלסת כמו הורג נפש וכדומה. והב׳ היא השמתה שממנה שצממ סובה כשילה לשלם. והנס
 סל האופן הראשון נאמר (תהליס לז) אל תתמר אך להרע. כלו׳ אפילו ברשעים אל תתחר לעשות בהם רעה
 מוחלשת. ומה ידוע שמאתו ית׳ לא תצא רעה שמלשת מ״ו לעולם אכל הרעה אשר ממצא אותנו ונדמה לש
 לרעה היא רק כמו מרישה וזריעה לצמימש השוב הגשר כמאמר (ישעי׳ סא) שיש אשיש בה׳ וגו׳ כי כאת תוציא
 צממה וגו׳. וממט למדו מז״ל לשרות לט שיש לששמ על הרעה כש על השובה כי הרעה איננה רעה שתלשח
 רק מרישש השוכ והכנה אל הישע הגשר וכן דימה הכשב הצרות לדריכת הגת כמאמר גת דרך וגו׳(איכה א)
 לומר כש שדריכס הענבים היא לשציא מק יץ סוב ק הממן והגלום לישראל היא רק להמציא להם סובה
 וסשומה באחרית. והנה לדעת אכרהם שחשכ היות כסדום צדיקים והקנ״ה רצה להשחית כל המקום כצדיק
 כרשע ע״כ אמר חלילה לך שלין שא לך כלו׳ אץ זה ככודך לע:ות הרע שחלשה להמית צדיק עם רשע כי
 עיקר תכלית הריגת הרשעים מא שישמש הנשארים ויוסרו כמאמר וכל העם ישמש וייראו ולא יזידון עיד ואש
 המית את הצדיקים ממהם איך יוסרו מהם הרואים הלא יאסרו מס ורשע הוא מכלה ומה בצע ט נשמור משמרש.
 הקדמה ב׳ כי זה כלל גדול שאגחט כעת אין אט יכוצים לקבל רוב סובה וכמאמר שמנת עבית כשית(פ׳ האזיני)
 וכמחז״ל(חגיגה ס) יאי עניותא לישראל וגו׳. וא״כ אם יעשה הקב״ה עתה דין בעשו להחריבו בעוד אנחני בלתי
 ראויס לקבל גדולתו ולרשת אס ארצו השבה וזאת מיוסד מראש מעמ לידתם שלא יקבלו גדולתי של עשו ט אס
 ישראל כמשה״כ וידו אוחזת בעקב עשו וא״כ אס יפרע הקכ״ה מעשו בשד אני בלתי ראוים לקבל הגדולה מידו
 תהיה זאת השחתה גמורה ומוחלשת והוא חולין אצל הקב״ס וכנ״ל. וזהו שאמר המתינו לי עד שתהיו ראוים
 אתם לקבל ממלה מידו ואז ידמה פורענוש לדורך גת ממש כמאמר פורה דרכתי לבדי(ישעי׳ סי). וזהו כוונת
 המדרש ואני פוחח לכם ואתם שנין אחרי. כלו׳ שף המעשה אצלי במחשבה תתלה כדי להנתיל לכם גדולתו
 אבל חתם ההיו שנץ אחרי הלו׳ לבסוף תתנו הודה. וזהו נסעה ונלכה ואלכה לנגדך שאמרו מזיל (ס, וישלש)
 שרצה לישן ליעקב שוששוש בעוה״ז וע״ז השיכ לו יעקב יעבר נא אדוני לפני עבדי עד אשי אטא וגו, כלו, החוק
 כעת מדולה לעצמך ולא תרחנה לשום אדם עד אשר אבוא בעצמי לקחת הגדולה סמך והייט כשאהי׳ ראוי לה
 ממאמר המדרש ואימתי יעלה כזמן המשיח וגו׳. כלל העולה שאין הקכ״ה פושה דין בעשו עד שתהי׳ פורעט*
 ליעקכ לישועה וזהו ועלו מושיעים כהר ציון לששומ את הר עשו. כלו׳ לכשיהיה משששו של עשו לישועה ליעקב אז יהיה

 לה׳ מלוכה.* *גסה



ל מגלת אפתל רגוז וישועה •ז׳ ? 

 ועתה ׳נחזור לפנימי שעיקר המגיעה ממונח השה״ז לישראל היא מלמה שלא יוסרלו מל ילה מההורה
 והמצוה וכמו שאמרו חז״ל (שכת קמ״ז) על ר׳ אלעזל נן ערך שנמשך אחר חמרא רסרגיסא
 מי״ש. והנה בראות הקב״ה נאלם שכבר לט חלל בקרט ואין שולש עליו כ״א היצ״ס לכד והיצה״ר כבר הוא
 מרמס תחת כסוח רגליו אז אין הקב״ה מונע מזה שום סובה וגדול׳ בעוה״ז וכמו שאסרו חז״ל צדיק ושוב לו צדיק
 גמור ואמרו עוד צדיקים גמורים יצ״ס שוססן. ומעחה יצא לנו סוב סעס סה שנתן הקב״ה גדולות המוה״ז לאלו
׳ הצדיקים מרדכי ויוסף ט הם כבר משלו ביצרם הרע עד שלא נשאר בקרכס זכר ממנו רק היצ״מ לבד שהסם.  נ
 והמופת על זה מאמר ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה ט הנה הצדיק שאינו גמור במזדמן לפניו דפר
 פטר׳ ס עליו ב׳ שוססים היצר הסיב והיצר הרע. והנה אף שברוב היצר סוב גובר עליו מ״מ בעת שיאלצהו היצר
 הרע מאד מאד מיום אל יוס כבר אמרו חז״ל מלי׳ אע״ג דכולא לא עייל. פלגא עייל. לא ק מי שלא נשאר
 בלבו שורש וענף ק היצר הרע כלל עד שאינו חושק ברע עוד כי אס רצון פשוש למאוס כרע אזי אם יפתנו
 יום יום ישחוק לו לא יאבה ולא ישמע אליו. וזהו כני לחל נסן שוה כי הנסיון העיד על שניהם שכבר נעקר
 היצהיר מלכם מכל וכל כי נם כמרדכי נאמר ויהי כאמרס אליו יום יום ולא שמע אליהם וע״כ היה ג״כ

 גדולתן שוהוכנ״ל:
 מידו להםן לראות היעמדו דברי פררכי כי הגיד להם אשר ודא יהודי. נראה שכוונת הכתוב ע״ס
 מאמר מז״ל(מגיל׳ מ״ז) על ויאמר המלך מה נעשה יקר וגדולה וגו׳ ויאמרו נערי המלך לא נעשה עמו דבר.
 ח״ל תנא לא מאהבת מרדכי אמרו p כ״א משנאת המן. והנה לכאורה יקשה בכאן אם היו שונאין אח המן למה
 הגידו לו שמרדכי איט רוצה לכרוע לשניו. ולכן נראה שנם כאן היה טונתס בהגדה זו לשנאת הס כי שאלו
 אמ מרדכי לאמר איך לא תירא משר גדול קרוב למלך כמוהו והשיב להס שהוא אינו רוצה לישתמות כסו אביו
 בנימין והוא בסומ באלהיו שיראה במפלתו וכמבואר כ״ז במדרש באורך. והנה זאת היתה כומתם להוציא הדבר
 לאור למק תהיה מפלתו קרובה וזהו לראות היעמדו דברי מרדכי כי הגיד להס אשר הוא יהודי. כלו, זאת טסה

 עיקר כוונחם יען הגיד להם ט יהודי הוא ובטוח שיראה במפלתו:
פ י ע ש י ר ר׳ איבו ארורים ה ס  וידא המן כי אץ מרדכי וגו׳. (מדרש) תחשכנה עיניהם םי־אות א
 שמראית עיניהם מורידות אותן לגיהנס הה״ד דראו בני האלהיס וגו׳(ברא׳ ו) וירא חש אבי
ק וט׳ עד אבל עיניהם של צדיקים מעלות אותן למעלות העליונים הה״ד וישא עיניו וירא נ  כ
 והנה שלשה אנשים וט׳ (שם כס). והמאמר תמוה כאלו אין הבדל בין צדיק לרשע כ״א מה שמצא המדרש
 בדרך רמז כלבד. הלא כבר אמרו מל כל האיברים והתטעות אשר צדיקים ילכו בס ופושעים יכשלו בם. והנראה
 ט לבר גדול השמיפומ ז״ל כזה כי זה כלל גלול שהכחות שנחן ה׳ בבריותיו הן כמות החישיס והן כמות השכל
 טלן שוין לטובם לכל אלם יחד. ואף שאנו רואים שיגיע האחל ככח אחה חוש למעלה נשגבה מה פלא
 יגיע זולתו אל ממשוכ שנתוסף לזה על כמו מחמת השתדלותו וחריטשו. לא p הוא רק שזה שמר את הכס
 ההוא מראש לבלתי יתקלקל וזולתו לא שמרו וע״כ נתקלקלו. וזהו שאמר שלמה קמע״ה (קהלת ג) ידעתי ט
 כל אשר יעשה האלהים הוא יהיה לעולם עליו אין להוסיף וממט אין לגרוע. כיון בזה לומר שכל היכולת שאמה
 רואה לצדיקים בכתות חושיהם בהיות להם עינים פקוחות ואזניס פתוחות לראות ולשמוע דברים הנעלמים
 והגשגכים כמו ראיית המלאכים ושמיעת כת קול וכדומה. לא שנתוסף על ראייתם מאשר היה מראש רק שעמל
 פמהס הכח שרתן להם על עמדו ומצבו הראשון שלא קלקלו אותו בעצמם עיניהם מראות בלע המעור עיר
 פקחים. לא כן הרשעים שהם מסמאץ אש שניהם ומקלקלין אותם בידים שמשתמשים בהם לדבר עבירה. הלא
 הראה כי צותה התורה לאמר קלושים שהיו. ונראה לכאורה ט להגיע למעלש הקדושה צריך השחדלות גדול ולאו
 כל אדם ?כה בה. והנה הז׳׳ל אמרו כל הטדר מנמו מן הפרוה נקרא קלוש הרי לך שכל המעלות הנשגטת אשר
 ביכולת האדם תלויות רק בשמירת עצמם מן הרע. והמשל בזם לסומא שאס נעשה מחמת חולי כל הכריות מרחמין
 עליו. לא p מי שנעשה סומא מחמת שהרבה להביט על הדברים הדקים שאין העין פולטת בהם והשתמש בכלי
 הבסה המשורוח את מגינים זה יצא מכלל הרחמנות. וזה שאמר (ישעי׳ מד) כי סח מראות עיניהם. כלומר
 םם גרמו לעצמם שישומו עיניהם מחמת ראותם ברע ובדברים שלא ניק רשות לעין לראותן. והראיה ע״ז מן
 הצדיקים שאין להם שםפת כמות השש כיא השמירה מלטמא אותן ולכן הם נשארים סהולי עינים להביס
 נפלאות כפו שהיו ביום שלדס. שכבר אמרו ז״ל שהשבר במעי אמו נר דלוק על ראש וצופה ומביט מסוף
 העולם ועד סופו. וזה שאמר המדרש כאן בשהוקשה להם מאמר ממשכנה עירהם (מראות הוא מיותר ואפרו
 שמראית עיניהם של הרשעים מסמאות אותן בהשתמש בהן לדכר עכירה וזהו סיבה לסימוי עיניהם וזהו מראות
 כלו׳ מהמת הראות. והראיה ע״ז ט מל הצדיקים העידה השרה לומר דשא אכלהס את עיניו וירא. כלומר
 שלא.נתוםף לו מחומה כי אס עיניו שהיו לו מפת הבריאה ראו מה שראו סינף אחר שנשא אותן ואין זאת
 כ״א השמירה מלמסאן. לא כן הרשעים שמקלסלין את לאייתס ולכן ארורים הם כי אין לחוש עליהם וכמחז״ל

 שא אינו מס על עצש אני אחוש עליו:
ר הקב״ה לענו״ם ישראל שלי והחמה שלי • ישראל שלי ס ש ריש משפעים) א ר ד מ ) ה מ  וימלא המן ח
 דכתיב כי לי בני ישראל עבדים (בהר) והחמה שלי דבתיב נוקש ה׳ ובעל חמה (נמום
. לבא: המאמר נמשיק ע״ש משל לרב:נש תלמידו הלא תדחה שהתלמיד  מ) ואתם מתשלאיןסשלי על שלי

 היותר
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 היותר משכיל וחביב בעיני הרב ייםרהו הרב יותר באם לפעמים איננו שומע ומכין בלימודים מאשר ייסר אלן,
 התלמיד הנבער יאשר יכאיב את לב הרב לעולם. והסעם בזה הוא פשוש כי מפני שהרב יודע הין ערך

 התלמיד המשכיל אשר יש לו לב להכין וע׳׳כ ייסרהו שיחן לב ויכרה אוזן לשמוע בלימודים. לא כן התלמיד הנבעלי׳
 א:ר אין ביכלתו להשיג למה יכהו ומדוע יכעוס עליו. כן הקב״ה עם ישראל כי אף שהריקגין שבהם מלאים מצות״
 כרמון עכ״ז הקב״ה כועס עליהן ומייסרן לסי שידע מעלתם ומין ערכם שליכלחס לעלות מעלה מעלה להשכיל באמש•
 יס, ולהשיג נפלאות מתורתו וכמאמר יפה את רעיתי כתרצה (שיר ו) שאמרו במדרש שם יפה את כשאת רוצה:.
 וגוי עי״ש. ולכן אם הקב״ה קורא אותם גוי חוםא ושאר שמות מגונים כמו עם כבד עון וכדומה הוא רק מדעתו:"׳
 גודל מעלתם שביכלתם להיות גוי קדוש וכפי׳ רש״י ז״ל שם בלשון תימה הייתם גוי קדוש והיכולת כידכם להסיב.
 מע:יכפ ועכשיו אתם גוי חוטא וכמאמר המדרש (שם סו.) הפה שאמר טי קדוש הוא הפה שאמר גוי חוטא.

 כצו׳ מי שיידע ומכיר במעלתם הגדולה הוא יכול לנגיחה שאינם שומרים מחכונתם כראוי להם ויטל ג״כ:־
 ליסרם על חטא קל וכמחז״ל הקב״ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. אבל מי זה זולתי יתכיו יער?׳

 לבי לגנות את ישראל ולייסדם הלא סוף סוף היתרון לישראל על כל עם ועם כיהרון האור מן המשך. וזהו •
 ישראל שלי והממה שלי כלומר מחמת שאני יודע ומכיר מעלת עמי ישראל כי רבה היא לכן אני מגדיל

 כ״כ החמה עליהם וכמאמר כי ברוב חכמה רוכ כעם ואתם מה לכם תדכאו עמי אשר הס נגדכם צדיקים^
 וטובים מכס ומה להתמלאות ממה עליהם. עוד ביאור ע״ז ע׳׳ס דמיון אם יממא אדם לשר שלו

 והשי כיעס עליו ומצוה לעבדו לרדוחו ברציעה או במקל. הנה אף אם צמיהת ההכאה על ידי הכעס היאיי
 והכ~ .•ממ מן הממא מ״מ לא הטעס הוא המכה ולא המכה הוא הכועס. ולק אם המכה מכה אומ׳;'
 בכעם הנה הוא זדון לט ולא מצות השר הוא עושה והנה ראוי שיוכה המכה. ומכוון לזה מאמר חז״ל•

 (פ׳ שוכ־סיס) אמרו רבנן שיהיה השוטר כשופס ושיהיה המעשה כעד המקל והרצועה ושלא יהיה המכה צריך
 ללקות. והוא ממש כדברינו שלא יהיה טונת המכה רק לעשות רצון השופט שצוהו להכותו ואז יהיה המעשה מגל•
 המקל והרציפה. לא כן אם המכה מכוון להטתו בזדון לט על שיש לו בלט עליו א״כ אין המעשה כעד המכה
 ואז המכה צריר ללקות. והנה בימי אמשורוש קצף ה׳ עלינו וגזר עלינו מה שגזר ע״י המן למען נשוב אל ה׳ אבל מאין
 היה לו להמן להתמלאות חמה עלינו הלא החמה איננו שלו כ״א של הקב״ה והלא לא היה כ״א כשוסר לרדות בם
 במצות השה. וא״כ מזה נראה שמזדון לט ומשנאתו רצה לאבדם וכמו שאמר הכתוב (ישעיה מז) קצפתי על עמי

ת •  חננתי נחלתי ואתנס כירך לאשמת להם רממיס על זקן הכבדת עולך מאד וכמאמר אני קצפתי מעט והמה עז
v לרעה(זכריה א). וזהו החמה של• בלו׳ אני קצפתי עליהם וצויתי לכם ליסרם ולרדותם וא״כ מאין לכם להתמלאות 

 ממה עליהם הלא לאלהים המשפע לא לכם וא״כ אתם ראויין ללקות ע״ז:
 םדרש (ס׳ משפטים) אמר ר׳ יאשיה מה עשה אותו רשע הוציא כל כסף וזהב שהיה לו ונתן
 לאחשוהש וגו׳ כיון שבא הרשע עם הממון אמר לו המלך הכסף נתון לך אמד הקכ״ה•
ם שלי על שלי שנא׳ לי הבםף וט׳ ונאמר בי לי בני ישראל עבדים הי«ך י ר נ ך *תם ם  רשע :
. ת המן ת בי , ימרת הכסף נתין לך כך ביום ההוא נתן המלך אחשורוש לאסתר המלכה א  מה ש

 לבאר המאמר נקדים מדרשם זיל על אתה טננת מישרים משפט וצדקה כיעקכ אתה עשית(שם) וז״ל אהה כוננת :
 ישרות לאוהביך שבשביל המשפט שנתת להם הם עושין מריבה ביניהם ובאים לדת והס עושץ שלום ביניהם. ונקדים
 לזה חקירה אחת. דע שלולא תורתנו הקדושה שאסרה לנו הגזל והחימיד היה ראוי פ״פ משפט השכל להיות
 כיס אחד לכל אדם יחד ושתהיה יד הכל שין בכל שפע וברכה בשלם ואין גזל ואין צדקה שייך כלל כי הלא

 באמת חין בעלים ואדונים על הפוהיז ומלואו כ״א הקב״ה וכשם שאין במרום שום כמלים ואדנות וממשלה ט •
 אס נהשס לבדו וכן למטה ממדרגתנו כמו הבהמות והמתת שאין עמלם אלא לפיהם ואש היותר יד כלן שוים
 בי. הכל אנחנו עס ב״י להיותנו עם סטלהו ית׳ מלק לנו את הארן הטובה ונתן מלק ונמלה לכל שבס איש לש פקודיו
 עי׳פ הגורל נהיות כל אחד אדון ומושל על שלו. לפי שרובי שרתו ית׳ תלויה בזה כמו צדקה ומעשרית לקס שכחה
 ופאה איסור גנבה וגזלה והמדת ממון זולש וכדומה. ט אם שהה יד הכל שוה אץ מסד ואין צדקה וכמז״ל
 על ישב עולם לפני אלהיס(תלים סא) אמר דוד למי הקב״ה ישכ שלמך אמר לו הקכ״ה אם אעשה שלמי שוה
 חסד ואמת מן יננרוהו(רבות פשפשים) נמצא שהתחלת היושר שבין בני אדם להיות מה שיש לזה שלו ומה שלזילש
 לזולש. הכנש ית׳ שא כי שא החליק לכל אמד חלקו כאלו היה שלו באמש והכל היה בשביל להגדיל שרה בישראל

 ולהאדיר. וזש.אתה כוננת ישרות לאוהביך בשביל המשפט והצדקה אשר עשית ביעקב:
, יאשיה שהתחלנו ישראל שלי הס והכסף שלי ולהם נממי מלק ונמלה מיל. אכל אם  ומעתה יוכנו דכרי ר
 חני נותן לעכו׳׳ם ששר לסבה הידועה לי לא לשלם אני נותן להם כ״א לזמן סצוב וכל זמן שהוא
 כידס הוא ג״כ איט שלהם לחלוטין לתש למי שירצה רק שאם אינם מפצים ט שא מחר לכעליו. והדמיון בזה
 לחורחין שישבו במסכה חנל בעה״ב והבעה״ב נשא משאות מאת פניו לכל אמד ואמר דקמ האמד את מלכן
 בהיותו בלתי חפן בו ויתנה לזולתי מן האורחץ. וירא הבעה״ב וירע בעיניו דלך ויקח את המנה מיד זה ונחנה למי
 שרצה ויאמר לאיש אשר לא מפן בה האם יש לך רפות יותר כ״א לאטל ולשחות מה שלפניך ופי נתן לך רשות לתת אס
ה גלית דעתך שאינך חפן בה ואם כן שחזר לבעלים ולמי שאנ!  אשר אינך מפז בה למי שתרצה ובעשותך זאת מ
 לוצה תמנה, הנמשל אמשורוש עכר את היהודים בעשרו של המן ואח״כ כשכא אוהו רשע מם המ$ון אמר אן

 הנושף
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 נתון לו. וע״כ מרה אפו יס׳ ואמר רשע כך אתם מיכלין שלי על שלי ישיאל שלי והכ:ף שלי ואין לך
 ויש כ״א להחזיק לעצמך אכל באמלך הכסף נתון לך ככר גלית דעתך שאינך מפז ט וילך״מסונקת ממנו
 7 לי יומזר ואני אתננה לאשר אחפוץ וזהו מייך מה שאמרת הכסף נתון לך כך. כלו׳ אינך כרשותך עוד.
 < ביום ההוא נתן המלך אחשורוש לאשתר המלכה את בית המן כי בסלקו רשותו סמנו הזר לכעליו והוא ממט

 לאשר ישר בעיניו והיא אסתר:
 f אמר בהקדים מדרשם ז״ל (רבומ מולדומ) לא ימרוך רמיה צידו והון אדם יקר הרון(משלי יב) ר״א
 ^ בנו של ר״י הגלילי אומר לא ימרוך ולא יאריך הקב״ה לרמאי. ולצידו דאמר ר׳׳י בן לוי כל אותו המם
 * עשו צל צבאים וכופתן ומלאך בא והתירן וגו׳ וכל כך למה והון אדם יקר ממן כדי שיכא יעקב וימול את
 •לכות שמיקרו של עולם הרוצות לו עכ״ל. וקשה אריכות הלשון. עוד נקדים. מאמר המשורר (תהלים כג)
 ןל־וך לפני שלחן נגד צוררי דשנת כשמן ראשי כוסי רויה. עוד מאמר השורה (פ׳ ואתחנן) כי יביאך ה׳ אלהיך
 ; פארן אשר נשבע לאבותיך וגו׳ ערים גדולות וסוכות אשר לא בנית וכתיס מלאים כל טוכ אשר לס מלאת וגו׳
 כרמים וזיתים אשר לא נטעת. וקשה מה תלוי הייעוד יותר במאמר אשר לא בנית אשר לא מלאת והלא על
 7 משוב לאדם יותר אס יזכהו ה׳ להתעשר מיגיעו וכמז״ל(מציעא לה) אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבין של
 ־1יו. וגם ראוי לתת ספם הגון מם שנתן הקב״ה בדעתו ובלבו של יצחק לברך את עפו וע״פ הדבור צוהה
 r? ליעקב שילך בשליחות השם לרמות את אביו ולקבל הברכות ולמה להקב״ה כל זה. לו חפן הש״י לשיסביר
 ׳• מאביו היה גוחן בלב יצחק לבל יפעה בעשו וימאס בו ויתן הברכות ליעקב. גם. ראינו שכך דרכו של הקב״ה
 $ם להשפיע לרשעים טובה וברכה ואח״כ נוטלה מהם וניתנה לצדיקים כמאמר הכתוב יכין וצדיק ילבנו
 >כ כז) שכפי הנראה לא בדרך מקרה אמרו הכתוב לומר שלפעמים הוא כך אבל היא הנהגה תמידית במקו
 עאשר ראיט נתינת בית המן למרדכי וארן ז׳ העמים לישראל שנא׳ שס אשר לא בנית ואשר לא מלאם
- כחת הים וביזת מצרים וכן לעתיד מייעד לגו הש״י ביזת גיג ימגוג. והנראה כטעם הנהגתו הזאת כי הוא
 חפן לזכות את ישראל ולהנאותם גם מזמרת העולם הזה ומלואו והוא ית׳ כבר הזהירנו שלא נבלה ימינו
 £מ הטוב ובהשתדלוחו ואמר אל חחמוד יפיה בלבבך (משלי ו) ורז״ל אמרו כך היא דרכה של תורה פת

 .׳• תאכל ובו׳ ואס יזכה יקויים בי ויתאו המלך יפיך שאמרו ז״ל (ב״ל ל״ט) ליפוהך בעולם ואיך אפשל.
 ״ז היופי לצדימים כי אף אם יתן לו הש״י עושר ונכסים ולא ייטב לט עליו לבנות סירוס זהב וכסף
 $ את עצמו בכלים המודות ובסגולות מלכים כי המה לו אך למותר וכל חפצו הוא רק לשבת. בית ולעשות
 #ראו. ולכן הקב״ה נושן בלב רשעים שיבנו המם וימלאו בתיהם מחמדת הע.ילס ומיקרו ויקיים בהם יכין
 ״p ילבש. וזהו תעיוך לפני שלחן נגד צוררי כלו׳ ברצותך לתת לפני ולזכות אותי בשולחן מלא העריכהו
 ן צוררי ונמצא פי״ז כוסי רויה. וזהו יש אדם שעמלו בחכמה ובדעת ולאדם שלא עמל בו וגו׳. ומעתה יצא
 (?יב מעם ודעת בענין הברכות שאף שהיה הכל ע״פ הדבור הוכרח להיות ע״י הטעיה ושיההפש יעקב
 $ עשי. שאלו היה יצחק מברך את יעקב בלתי הטעיה אף שהיה אוהט ביותר לא היה מרבה לו כ״כ
 '?יה העולם הזה להשפיע לו משמני הארן ולשעבד לו אחיו לעבדים כי למה כל זאת ליעקב ויעקכ בעצמו
ן׳ימל לכל הכבוד הזה מעולם ואחר שהיה חפצו ית׳ ליפותו בעולם ולהנחילו גס את טוב העולם הזה לק
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 יינתן ברעמו של יצמק לכרך את עשו שיש לו רחב לככ והאוה יתירה בממדח המותרות והפן יצחק למלאות השקו
 ׳לותיו ואס אמ״כ זכה להם יעקכ כלא יגיעה וכקשה מה טוב ומה נעים לו. ובזה יובן מאמר המדרש הנ״ל
/ שרצה י  ילזלוך רמיה צירו וגו׳ זכ״כ למה כלי שיבא יעקב וישול הברטת שמיקרו של עולם חרוצות לו פ

 cr לישותו ולזטחו ביקרו של עולם ובחמדותיו. והדמיון בכל זה לעשיר שהיי לו פני בנים אהד חכם ואחל

 ־ והיה לאביהם מגרש גדול ונחמד שהיה ראוי לבטח עליו נחלה גדולה מאד מה עשה האב נחנה לפני מוי*
 $ לזה הרשע ועוד נתן לו כסף הרכה שיכנה לו בית גדול ומפואר על המגרש ההוא והיה.הדבר הזה
 ;״ין ולמורת לוה לבמ החכם לאמר מדוע מצא זה הרשע כ״כ חן כעיני אבינו ליהן לו כל אלה ולי לא נתן.
ה הרשע בנה לו על המגרש בנין גדול למראה ועליות מרווחים ומהודרים להלל מאד ולא היו ימיה מועטים ז 1 

 ?רשע במצי ימיו וירש את החכם כל הבניניס וכל אשר בתוכם אז מלא החכם שחוק פיו ואמר לו נתן
 יי כל זאת האלאני לבי לבנות לי בנין מעואל ועליוח מלווחים םסון באלז ומשוה כששר כזה הן לי היה די
 T בית פשוס כדי צלכי ולא יותל ומעתה חסד גדול גמלני בתתו את הכל לאחי כדי שיכין הוא לפי השקו

 $ היתירה ואנכי אבוא אמליו ואשתעשע באשל הכין בלא טולח ועמל ויגיעה. וזהו שייעד הכתיב במאמר
 י גלולות וסוטת אשר לא בנים וכמים מלאים כל טוב אשל לא מלאת פי׳ שיהיו הערים גלולות נטוטת
 0 היית בונה אותם באופן זה אלו היה בידך לבנותה והבתים ג״כ יהיו מלאיס כל ט:ב אשר לא היית
 \ עפו זה מעולם ילא מלאך לבך להלבית כתענוגים כמו אנה. ולאינו שככמה מקומית מפליג הכתוב בכמו
 ^נין כמו ואמרת בלבבך מי ילל לי את אלה ואני שכולה וג;פודה ואלה מי גדל וגי׳(ישעי׳ מס) כלו׳ שנודה
 ל הסוב והמסד אשל יגמלנו לצתיד בהנחילו לנו חיל טיס וטובם אשל לו היתה האלן לנו מתחלה לא מלאני
ת בכמו אלה להיותנו שבלי לכ בלתי חמודי המוחלות. ועוד אמל הכתוב עניה סועלה לא נוחמה הנה ט ר ^ 
 לןלבק בפוך אכניך ונו׳(שם נד) כע׳ הנכיא מראת אותנו כסערת לב ושברון לוח אשר לא ימלא לבנו
 י סותרות והקב״ה יזכנו בהם ע״י סעכז״ם. ואשל הלאה ואתם כהני ה׳ תקלאו משרתי אלהיט יאמר לכם



} r '; קגל ־•:מגלת אסתר׳ ־-.־•- ׳ינהיישיעהיי ^ , Jt 
; ל^ה משלמי ה׳יבעטר״שנשיג אח הגמלה בלא •טורח ויגיעה וא£  צף שנזכה''להששר'מאדולה'הה>ע^ן:

 היינו נותנים לכנו7להשיג בעמלנו אי שלא היינו.ממעסין' ק התולה ועטלח ה׳ כי אי אשש?,שישתמע.!)
 שניהם לכמ1ד אנזל. 'וזה שאמרו ז״ל (;מגלה סו). ליהולים הימה .אורה זו מולה וקשה מי גזל מהם התורה

 שהיתה כילם רק כוונו.לומל_א7&זט -לגאולה ויקר מ״מ לא נתסעשה תורתם בעבור שבלא עשק זכו לגלולה.-
 ההיא. ו6פשר;שרז'ל רמזו זה המ,גמאמר,אורך י ימים.בימינה ובשמאלה עושר וכבוד* שאמרו.•למיימיניס כה-•,
 ולמשמאי5יס בה"והקשז׳ז״ל״(שבת סג)״אשג,לעיימיניס.בהעושכ. ולבוד ליכא ותירצו כיש עובר וכטל. ולכאורה.:׳

 אינו מורןעני!״הל"ש: כאן, .ולפי...דברינו. אפשר. שרמזו בזה .לסרן מה שלא הבסימ הכתוב בפירוש להמיימינים י
ז לזה אמרו כי/באמת ההצמחה.כך הוא שיתן הקב״ה למשמאילים הושר וכבוד בלא מ ר ב ן ט  בששר מ

 אריכות ימיה'כדי שיטנו הס כפי.ממדה לבצס ובחצי. ימיהם יעזבוהו וישמר להמיימיניס שהם יאריט ימים וינמלו:
 אח הכל״וא״כ מדוע לא יהגלקם הקב״ה .היצף. מידו הרחבה.. לזה אמרו אדרבא בזה האופן כ״ש שישיגו העושר.-
 זהכטד ומאסר׳ כ״ש הוא להפליג.העושר יותר ויותר בעבור שיכין הרשע כפי תאותו ורזמב לבו וזהו כ״ש כלומר אך -

 ־ ״ יי בזהייהאופן,יהיה לו הפלגת העו^ל אשר .לא היה משיג כמו זס ביגיעו מעולס:
 מחזור לענןן^המדרש הקדום ישראל שלי והכסף.שלי ואתם מוכלין שלי על שלי מייך מה שאמרת הכסף נהק

 לך;כך. כלוי״כך רצוני כי: הלא: אם אני נותן לסט״ם עושל וגדולה לא למלוסין אני טתן לו רק כדי שיכין •
 הוא כשי ׳ממדה' לבבו ויבוא הצלןק..אמ״פ ויירש. את כל הכבוד ההוא וא״כ מה שאמרת הכסף נתון לך כך כלו׳ כבר
 הוא כך נ(איט שלך:;'ולא ז}ל.;£מן/.כ״א' של.מיללט הצדיק. וזהו כיוס. ההוא נתן המלך אהשולוש לאסתר את בית
 המן כי מראש מקלם לא ניחן הצגושל והגלולה.'לסמן רק לכוונה..זו למען יכין הוא כפי רומבלכט שיהי׳ביתו

 מלא כל סוב בסטלת מלכים והמדינות ויבוא מרדכי כצדיק נכאב הלבב אשר לא היה שלה על לט לעילם .
 . לצןלאות אח ביתו בכמו אלה ויירש את הכל וכנ״ל:

ת הנעצוץ זה המן יעלה ברוש זה מרדקי ח ץ יעלה ברוש ונו׳(ישעי׳ נה) ת י מ מ ת ו ח  גסדא(מגלה.£ ת
 וגו/ וראוי לפי״מלרשס זה לקשל הפסוק הזה להפסיק הקודם לו כי הס ענין המד והוא כי בשממה סצאו
 יבשלום חובלון הםריס^והגבמום יפצחו לפרכס לנה'וכל, עצי השלה. ימחאו כף. וראוי לעמול מל השמחה והרנה
 הלזו שיפצהו ההרים ועצי השדה ומה איכפמ להו בין ממשלמהמן לממשלהמרדכי. אמנם כבר ביאלנו מדרשם זיל
 מל כמקום המשפט שמה. כלשעןמקום הצדק שמה הרשע (קהלת ג) שדרשוהו ז״ל(כנהדרין ק״ג ע׳׳ש גס מדרש
ע בשעה שהובקעה העיר נאמר וישבו בשער התוך שבאו שרי מלך בבל וישט בלשכת ל ה .  במקומו) על החהלמ ?
 הגזיה מקים שהיו סנהדרין מוהכין הלין והמשפס. .ויקשה וכי לא היה לו לשלמה לקונן כ״א על זה. שלכאורה
 איט רק כזיון שהומר כבוד המקום בקלון הלא יומר היה לקונן על שנכנס סיסוס לפני ולפנים ופשה מה שלט
 חסן מן התועבות הגדולות, .אמנם הנראה שגרמו לט בזה דכל גדיל מה שלאוי לשרל עליו מאניה ואניה כי הנם
 ישיבת השרים, בלשכת הגזית.חקא אם אמנס שהם עשו. זאת בכוונה אכל מאת ה׳ היתהזאמ בטונה מכוונת לסימן
 דכר גדול לאמך ראו. מה; צלמו לכם״עוטהיכם שמסמלס' בסיוהט אהובים לפניו ית׳היו כל ענינינו מהנהגים על
ו יה׳ ביד הנביאים והכהניס והסנהדרין הקלושים. הנביאים היו מזהירין אומנו מן החטא והכהניס היו מביאים  ט
 שסע הכרכה מל_האק ע״י הקרבטת והעבודה כטדע וכאשר חטא איש ישראל בזדון ועשה אמת מהעבירות
 החמורות היה נידון צג״י הסנהדרין אם למיתה אס למלקות.ועמה כעונותינו כל מנינינו מתנהגין ע״י העכו״ס
 הברכה ששפעת לט על ידיהם דכתינ נתמ שממה בלבי מעת.דגנם.ופירושם רט (תהלים ד) וכשאנו מוטאין
 הוא יס׳ רודה אותנו ג״כ על ידיהם שנותן בלבם לגזור עליט מינות ירשת ומרות. וכבר בארנו זה המסורת
י אליך (ס׳ נשא) ישא בנכס מאת ה׳.(תהלים כד). ישא ה׳ עליך מרחוק(פ׳ הבא). י נ א כ ש • י א ש ס י י מ ע ' ס  ג

 כלו׳ שמתחלה בהיותנו אהובי.עליון. שא ים׳ בעצמו נשא פניו אליט להנהיג אותט ע״י קדושיו ואז היה ג״ה
 שסע ברכתנו.מידו ״הג/מבה וזהו ישא בלכה מאת ה׳. אבל.עתה בעו״ה מקוים עליט ישא ה׳ עליך נוי מלחוק •

 כלו׳ שכל הנהנחו ?יא'ע״י העכו״ם גם הכרכה גם הקללה כנ״ל.והנה אס שמצד הברכה גלויה לכלהנ״מבץ
 שתי אלו ההגהטת כי בהיות ההנהגה ע״י קדושיו ימ׳ היו אהמיט מלאים שבע משפע הברכה היורדת אלינו מידו
 הרמנה והעכו״ס היו יונקין לק התמצית לבד. ועתה בעוה״ב הוא להפך כאשל נמת שמחה בלבי וגו׳. אבל מצד הקללה
 דהיינו התוכחות.מל שן. ראוי..לנו לבאר הנ״מבין שהי ההנהגות ונאמר כי בהיות שבט המשפט בידהכהנים
 והסנהדרין לרמת בט;;היות. ״נע.שרש פרה ראש ולענה אז בע״כ הייט יראים את ה׳ והיינו לוקחים שבד
 למזור בחשובה'אל ה' כי ׳כפרם נעשה המשפט באדס אס להרג ואם למלקות היה הכרוז יוצא פלוני יוצא
 ליסקל פלוני יוצא ללקוח על שעבר עבירה פלונית כנודע וא״כ ידענו להזהר ולקחת מוסר. לא כן עתה בעו״ה
 בהיות שבס המושל,ביד העכו״ם לרדות בנו ולייםרט בשל הגזרות הקשות הנה אין אתנו יולע עד מה מיד אס
 נתך הקצף עלינו ונדמה בעינינו שהעכו״ם מדעת עצמס מדיחים עלינו הרעה נחרות אפם בנו ולא ה׳ פעל כל
 זאת וכמאמר יתפשו במזימות זו חפט (תהליס י) כלו׳ אחרי שבגאותו ולים לבו הלשע ידלק את העני ע״כ
 סובלים שהם משכו עלינו מזימות הלעה. ואפשל שעל זה היה מקונן חבקוק באמרו למה תראני און ועמל חגיגי
 (מבקוק א)י£י׳ למה תייסלני ע״י העכו״ס להלאות לנו שאנמני שמאין וששין עמל ואון ואני איני סובל כן כ״א
 שיד וממס למדי פי׳ אני דן הדבר שהוא רק שוד וחמס מהם ומדעת עצמם ונמצא אני עשוק ולצון כל הימיש כי
 אילו הייתי יודמ בבירור שכאפך תוכיחני ובהמתך באים עלי היכורי; והגזרות אז הייתי שכרח לקהת מיפי ולעשות

 תשיבה



 מגלת אסתר - -רנה ישועה •
Wאתה בהיותי כלחי יודע מהות הגזרות על מה הם,גאים. p ׳0 והייתי מבעל הגזרות הרעות ממני לא 
 ילו להיות מן הנעלבין ואינן שלבין ולתת גוי למכים ולתיי למורמים ולשאת בחרסה את כל •הרעות אשריהם
 •יש עלי וזהו ויהי ריב ומדון ישא כלו׳ שפו רק לשאת ריב ומדון ואין לבי מכריחני לתשובה כלל. ומעתה כדאי

 ^ העני! שיקונן עליו שלמה המע״ה בראוש אותו בחזון הנטאהלאמר במקום המשפע שמה הרשע וט׳ מקום
 ,, סנהדרין בלשכת הגזית וחתכו את הדין שמה ישט הרשעים כסאות למשפש ואין זה קינה על בזיון המקום
 ;׳׳דן שופשינו וממוקקינו אשר לא כן עתה כהיות רשעים תחתיהם ועל סיה־$ יהיה כל ריב וכל ענג ובאמה
 \v שא מחסדו יתברך עלינו שבהיותנו בלתי ראויים להתנהג על קדושינו הסנהדרין והנביאים עכיז לא
 ׳'ו מעל פניו להניחנו באולתנועד אשר נשקע במצולו׳ החטאים כ״א יישמו ע׳׳י העכו״ס ומוכרמין אנו עכ׳׳ה
 fT תשוב׳ לפניו אחרי מצוא אותנו צרות רבות ורעות. ואפשר שלזה כיוון המדרש במאמר (ריש משפסים)
 1 ס׳ צבאות במשפט אימחי הקב״ה שגבה בשעה ששא ששה דין-בעט״ס כלומר ע״י העטים וכמאמר

 1 חז״ל צדקה פשה הקב״ה עס ישראל שפיזרן בין העכו״ם : .
 •/ לעניננו כי בעת מרדכי ואסתר היה ג״כ כסדר הזה שכאשר לא שמע הדור השא לקול מנהיגיו בעלי השלי
 העמיד עליהם אח המן הרשע לגזור עליהם מה שנגזר ולהחזירן למוטכ וכמאמר חז״ל(מגל׳ יד) גדולה
 י ^פבעח יותר ממ״ח נביאים וכאשר שמו על לבס וזעקו לפני ה׳ בצום ובכי ומספד אז ראה ה׳ את ערם והשיל
 \ ן0ן לשניהם והושיב את מרדכי על ממשלתו כאמור ותשס אסתר את מרדכי על בית המן שלכאורה יקשה מס
 \' ^ הכתוב בזה והלא לגדולה יתירה מזאת זכה מרדכי כמבואר במגלה זו. אבל השמיענו כזה כוונת הגבוה
ה ית׳ השומר אמת לעולם שלא נתן להמן גדולתו זאת והשלימו על ישראל רק למען תצא ממט פעולת התשובה $ ; 
 י" 'ל שהרי מיד כשגמר פעולחו והחזיר את ישראל למוסב נתלה הוא על העץ ונתמט מרדכי ואסתר על מקוש
̂ את הדור. וזה נרמז להם בשעה שנתמנה מרדכי על בית המן לומר יקיים זה מה שעשה זה לפשל יראם  יי 
 ^ל.שד תדע כלל גדול מה שאמר החכם(משלי כט) ובמשול רשע יאנח עם כי הרשעים כים ערש ובמשלם

 ״ *?לוך העולם כולו כטוב כחוטא כחי כצומח כי על מי לא תעבור רעתו תמיד. והדמיון כזה לתיטקות של •
 יין שהיה אהד ביניהם גרוע מאד ולקה בשבילו ריש דוכנאאבירלכ ואכזרי והנה הגיע לכל הילדים יחד צער
 יי $ כי היה מענה ומיישר אמ כלם בשבט עברש. לימים נחשקה הנער הגרוע והשיב דרכו אז שסרו את הר״ל
 : ^ר וישמחו כל הילדים מאד. הנמשל נאמר כאן שמבשיח לנו הנביא שיאיר ה׳ עינינו רואומ אס. שרים
 י; ויש ואז ייקח שבט הששל מן הרשעים ויישב לקדושינו הנביאים ואז בשמחה תצאו ובשלים• שבלט והקרים
 יי $ יפצחו רנה ע״ד שאמר במקום אחר גם ברושים שמש לך ארזי לבנון מאז שכבת לא יעלה הטלת עליה
 ? $ הרשע גס על אלה תעבור כוס עברתו וגס ברטת שמים מעל יעצרו בעטרו כמש מעשה זית ישדשת לא
 יי w חהו תחת הנעצוץ יעלה ברוש וגו׳ כלו׳ שסשוב הממשלה להצדיקים כש שהי׳ בימי המן שששם מרמי

 : 1לביתי ואז תהיה אירה ושמחה בכל העולם וזהו סי יחן ישועת ישראל עדיגלימקב ישמח ישראל:

 ׳ ההוא נדדה שנת המלך (מגלה סו) שגת מלכו של עולם. וראוי להבין לסי הללש׳ הזה מה
 יי זכות היה זה למעלה על ישראל במה שנמצא כתוב בספר הזכרונוח שהגיד מרדכי שרצו הסריסים לשלוש
 ״; לן־אתשולוש וכי עייז יזכו ישראל בדין לפני הקב״השהרי ממאמר ויאמר להכיא ספר הזכרומת נראה לשי

 ׳ ?נזכר שעיינו למעלה כזטת של ישראל אם הם ראויים לגאולה או לא וא״כ מה זכות מצאו למעלה ?מה שהגיד:
 י׳ «ט׳ שלפי הנראה רק למטה הוא זטת לפני .וריש שהציל את נפשו ממיתה כידוע ולא למעלה ימשכ
 לצדקה. אנל הענין שבן בדרך פשוט עיש מז״ל(אבות ס״ו) כל האומר דכר כשם אומרו מטא גאולה
̂נח׳ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. וכנה זה הדנר נעצש היה זכותן של ישראל למעלה שעל ידון©  .׳ 
, כסז״ל שזה מטא גאולה לעולם וזהו מרומז כמאמר אשר הגיד מרדכי על בגתנאוגו׳ שלכאורה יקשה הלא }" 
 ::; *הה המגדת לפני המלך ומדוע כתיב אשר הגיד מרדכי. אכל באמת היא אמרה לפני המלך בשם מרדט ולקי

 נכתב בספר הזכרונות בשם מרדכי ושא שגרם להם הגאולה למעלה:
י (מליןקלפ) אסתר פן התורה כנין שנאסר ואנכי הסתיראפתיר פגי וגו׳ (ס׳ וילך). מהאין : 

 יי #ק שידש ז״ל מכח המאמר שהכתוב מדבר מהזמן שהיה בימי אסתר אבל •סלשת אסתיר לבד לא םיו־
 I f עצסן להוציא הכשב מפשוטו ובאמת הכחוב בעצש אומר דרשני עד שמכח ההכרח דרשוהו על אסתר.
 י זה נקדים מאמר המדרש (מגלה זו) ויאמר המן למלך אחשורוש ישנו עם אחד אותו שנא׳ ט ס׳ אמד
 : ישמו אמר לו הקב״ה רשע יאני אין לפני שינה הה״ד הנה לא ינום ולא יישן וגו׳ ואתה אסרת יש לשר

ל *1 שמתוך שינה אני מתעורר על אותו האיש ומאבדו מן השלם הה״ד יייק! כישן ה׳ ויך צריו אחור " 
י עלז) הנה אס שבהשקפה הראשונה היהה ראשית כוונתם זיל בדרך פשיס והוא שסבת מפלתו סל המן . 
 יי" יי נדידת שנתו ית׳ כב״י וכמו שדרשו ז״ל נדדה שנת המלך שנת מלט של שלם. אבל מי שעירם לו לראות
3 מז״ל מוט בזה המאמר עוד טונה שניה עמוקה והראיה ע״ז מה שהביא המדרש פסוקוייסן כישן ה׳  י
 י־ 01 פסוק נדדה שנת המלך לראיה על סבת מפלתו שיהי׳ מ;מ נדידת שנה. והנראה בטונתם ז״כ נשנמקול

 P׳ דע כי משפס האדם כשהוא ער וצלול במחשבתו אז יהיו מעשיו משקנין בדרך שכל ישר וכמאמר י
 שי שכלו יהולל איש (משלי יב) אכן אס תראה אדם אוחז בב׳ קצוות הפוכים ע״כ איט ששה זאת בדעה

 ולס כ*6 בדעה מטלבלה ואשילן לוויית מיחיחויז וריייי• זי*ח יייייימ״-ן דיו* ויימ ייחוייי &י



 bp •4 מגלת אםתר רנה וישועה
ה נקח המשל מל הש״י באחזו בב׳ הפכיות דהיינו שמקרב מצל ומרחק מצל כאלו ששה מחיוך שינת, ומעתה ז • 
 ועמוד על בירור הלברים ובפרש דע כי מעשת ית׳ מם עמו מתחלקים לנ׳ בחינות בג׳ זמנים והוא שבהיותנו
 שלויס ושקמים ?בארצט הקדושה אז הופיעה עלינו אהבתו ית׳ הישרה לי;סיב לנו בכל ענין למען לא נמהר
ר מכל חמדת האדם ובכל עניניט היה מפליא לעשות עמנו כגודל חשדו ואמתו ולהפך עתה בעו״ה בהיותנו  מ
 עלות המר ׳הזה הוא ית׳ מתנהג ממט במדש דיט לבד וכמחז״ל אין לך יום שאין קלנש מרובה משל חבירו
 חה מראה כאלו הוא טעס עלינו ואויכ אותנו וכמאמר המקונן (איכה ד) היה ה׳ כאויב וזכר שם המופת
 הגדול פל הפעם בלע ישראל בלע כל ארמנותיה עד וירב בבת יהודה תאניה ואניה כי חרבן הבית הוא גדול
 הכל תאניה ולכן זכר אוש בפלשת. והנה אם תראה לפעמים בהיותנו כגלות שיראה לט השם נפלאות נודל
 אהבתו להגדיל אותט כנס על הגכעה כש שעשה עמנו בימי המן עד שנאמר ורבים מעמי הארץ מתיהדיס כי
 נשל פחד היהודים עליהם ואיש לא עמד בפניהם כי נפל פחדם על כל העמים ואין לך אהבה גדולה מןה ועכ״ו
 צא שב אפו ממנו לגמרי לרחם עלינו בשלשת ולהביאנו לציון עירו ברינה הרי אהבה ושנאה מעורבים יחד ע׳׳ז
 «אמר וייקץ כישן ה׳ כגבור מתרונן מיין דהיינו שאחז בב׳ קצוות הפוכים כאחד. ומשרש והולך ויך צריו אחור

 מרפת שלם נתן לש הרי קצה האהבה ועכ״ז וימאס באהל ייסף ובשבש אפרים לא בחר והוא קצה השנאה:
 ינקדים שד חקירה אחת ואז יצאו כנוגה דברי הגמרא שהתחלנו. דע כי כבר האריכו המדקדקים הראשונים בביאור
, מב׳ הוראות אה  המאמרים הבשלים במקור ופעולה כמו המצא תמצא נתון תתן ואמרו שהכפל מורה על א
 מל התמדת הענץ כש שאמרו חז״להשב תשיבם אפי, מאה פעמים או על כבדות הפעולה כמו הכה תכה שנא׳
 בעיר הנדחת ששרה על ככרות ההכאה דהיינו הריגה ואבדון אותם וכל אשר להם עד היסוד בס ואסרו חז״ל
 בהנאה אפילו עפר שר הנדמת. והנה לפעמים ימצאו ב׳ אילו ההוראות יהד כש שדרשו ז״ל (חולין קמא) שלה
 תשלח אפילו מאה העמים ואמרו עוד אץ לי אלא לדבר הרשות לדבר מצוה מנין ת״ל תשלה מ״מ הרי כבדות
 המכין כלו׳ שלא חדהה מצות שילוח אפילו בדבר מצוה. שד תדע כי המופת על הדבר החזק הוא הרפה כשיפנעו
ת ע ' ד  איזה מזיק ולא יזיקנו אז הוא מופת על חזקו כמו בראותך כלי זכוכית נופל ממקום גבוה לארץ ונשא־ שלס אז י
 כי מזק הוא. והנך רואה הפלגת ההסתר פ:ים שהיה בימי אסתר שגדלה כ״כ השנאה יותר מאהבה אשר אהבם ני
 פס שהגדיל עמהם לעשות נקמה באויביהם עכ״ז הכריעה השנאה על האהבה לבלתי יפר כעסו מהס על הרעה
 שעשו מקודם רק הסתיר מהם פניו להניחם בגלותם ומזה יהיה לך מופת על הפלגת ההסתר פנים שהיה בימיהם.
 מצא שעצם מאמר אנכי הסתר אסתיר ועניט דהיינו שכא ככפל לשון המורה על כבדות ההסתרה רומז בלי
 ספק על ימי אסתר ט אז נתקיימה הפלגת ההסתר שנים מה שלא היה כן בשום זמן מהזמנים. ומעתה לא
 ממלת אסתיר לכד דרש ז״ל רמז לאסתר מן התורה כי היה זה דרש דחוק אבל לפי דברינו דרשוהו ז״ל מכשל
 הלשון המורה על הפלגת ההסתרה וכזאת לא אירע כי אם טמי אשתר וכנ״ל. שד שם המן מן התורה מנין
 שנא׳ הפן העץ (ס׳ בראשית) הנה גם פה נבאר הענין כדרך שכארנו לעיל שלא ממלח המן הדומה באותיותיו
 למלת סמן יצא להם הרמז רק מעצם המאסר וענינו שהיה מנין תמיהתו של הש״י על אדה״ר דומה לתכונתו
 של המן ומעשהו. ולבאר זה מאמרהחכס (משלי א) עד מתי ׳פתאים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם. דע
 ט החוקרים והמקובלים נחלקו בענין התאוות. כת החוקרים אומרים שכח התאוה נוצר באדם מראש לאהוב את
 הערב ואת הנדמה לערב ואף ששא שזהר על דבר שלא לעשותו הנה התאוה גוברת עליו לעבור על האזהרה.
 וכת המקובלים אומרים שהתאוה באה לאדם מכח האזהרה שאלו לא היה שזהר על דבר שלא לעשותו לא היה
 ממד לה נמצא האזהרה היא סכת התאוה. והמופת על דברי המקובלים שכל שהוא שזהר עליו יותר יגבר עלץ
 נח החאוה וכמז״ל(סוכה נכ) הגדול מחבירו יצרו גדול הימט וזהו שצוחשלמהעדמתי פתאים תאהטפתיכלו׳
 שכל האהבה היא מחמת שהוא סתיות ואתם שזהריס עליה לסור מנתיבותיה ואזמר לראיה על זה ולצים לצון
 םמדו להם כלומר הליצנות שהוא חמור פן הפתיות יחמדו שהיא קשה מאהבה. ומזה ראיה על היות התאיה
 מכת האזהרה וכל שהאזהרה עליו יתרה יותר תגבר עליו התאוה. ומעתה ראוי לדעח איפוא הוא רמוז בתורה
 שתהיה תגטרת ה$אוה בסבת האזהרה להיות לט של אדם נמשך תמיד אחרי הדברים הרעיס והמזיקים לו
 מיותם נדמים בעיניו לערבים ומתוקים והנה מצאט לזה מקרא מלא והוא שאמר הקב״ה לאדס הראשון המן
 הפן אשר טיתיך לכלתי אכל ממט אכלת וכפי המדרש שהביא לזה משל לחבר שלקח אשה הדשה והוא אוהבה
 מאד ומגודל אהבתו אותה י מסר לה כל גנזיו ואוצרותיו מון מחבית אחת מלאה נחשים ועקרבים לא מסל לה.
 דהי היום ותבא שכנתה אצלה ותשאל אותה לאמר מה בעליך ששה עמך אמרה לה כל סוב הוא עושה עמי
 לבד ממבית זו(של נמשים ועקרבים) שאיט משליטני עליה אמרה לה כל קוזשקין שלו שם הוא ושא מיק:
 לישא אשה אחרת וליתן אותה מה עשתה הושיעה ידה לתוכה התמילו מנשכות אותה כיון שבא בעלה שמע קונה
 מצוחת אמר לה ראי עד כמה הקלת בכבודי עד שממה שהזהרתיך לבלחי נטע בחבית זו מזה השיאך לפן
 לעשות השך אזהרסי ע״כ. והנה גם כן מאמר השם המן הען אשר צויתיך לבלתי אכל ממט אכלת מומר
 לא לבד שלא נשאת לי פנים להזהר ממה שהזהרתיך כי אס עוד השיאתך אזהרתי לעשות ההפך כי לולא
 הזהרתיך על זה לא היה עולה על רוחך לנגוע בעץ ההוא כי באמת לא ידענו מאין נצמחה תאוה באדה״ל
 אם קודם שאכל מען הדעת עדיין לא היה לו הבחנה בין סוב לרע ואולי הוא בעצם שאלתו מה זאת עשית כלו

ס ופגם משיישך ט איך הבלתי יודע סוב ורע יתאוה לבשר נסור וע״כ שא רק משבת אזהרתי ד נא לי מ  מ
 וכדי
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י בזיון וקצף. ולק היה פנפס ג״כ ע״ז הדרך מזה כמדה שקללם השם להיות מנהגם תמיד להפך הפטלם מ * 
 ולרדוף אמרי דכרים המזיקים להם ושתהיה תשוקתם אל אשר ילע להם וזהו הרבה ארבה עצבונך והרונך בעצב
 תלדי בניס ועכ״ז ואל אישך תשוקתך וכמאמר ז״ל(נדה לא) בשעה שהיא טרעת לילל נשבעת שלא מזקק עול
 לבעלה והוא ממש מדה במדה כמו שהמלה לעשות בעניו עץ הדעת והנה מעשה המן עם מרדכי היה ג״כהסך
 הפעולה כמו שפירשו המפרשים שכל כעסו של'המן על מרדכי היה כעבור שהציל את המלך מיד שומרי הסף
 וזהו גס הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דבר שוב על המלך כלומר בעבור שדבר סוב על המלך והנה
 בא למצר המלך באותה השעה שרצה המלך לגמול סובה למרדכי ע״ז והוא בא לומר למלך לתלותו על כך.
 והוא ממש במו המן הען שמממת שעשה שובה למלך בקש ק המלך להמיש ומאמר המן הסץ רומז ע״ז לומר

 מי עשה כזה המן:
ד ך נענש מרדכי שהיה מבנימק ע מ ן ש (כא) בנים ץ גרם לשבטים שיקרעו שפלותם ל ר ־  ם
 וילבש שק ואפר • והוא פלאי כי מה משאו ומה השעו שנ בנימין בקריעת שמלוהם אחל היוה הכל
 כעלילת יוסף עליהם ולמה יענש בנימין. ונקדים להתרת הקושיא העצומה הלזו מאמר שנשי ישראל אכל אשמים
 אנמנו אשר ראינו צרת נפשו וגו׳ עד ע״כ באת אלינו הצרה הזאת (סדר מקן) ותשובת ראובן הלא אמרתי
 אליכם לאמר אל ההסאו בילד עד וגס דמו הנה נדרש. ולבאר ענין הויכומ שהיה ביניהם ולהיישיר מלת וגס אשר
 אין לו שהר לכאורה נאמר דע כי השכר והשנש מחוייבים לבעליהן הן לעושים בטונה והן לששים שלא בכוונם
 דק ההבדל שכיניהם הוא זה שהעושה הסוכ ככוונה יגדל שכרו עדי יעשה פרי למעלה ושורש למסה דהייט
 שיקבל קרן ופירות ומח״ל(קידושין מז) זכות יש לו קרן וסירות והעושה השב בלי כוונה קרן יש לו דהיינו
 שמהזירין לו המעשה ההוא בעצמו כמו שזכה בלק משך מעפה הקרבנומ שהעלה אף שהיו שלא לשמן שעמד ממנו
 שלמה שהקריב חלף עולוה כמבואר (סושה מז) והוא נקרא קרן שהמזירו לו המעשה בעצש קרבן בעד קרק
 חבל פירות אין לו. והדמיון בזה לשדכן הבא מארן רהוקה ומציע איזה התחתנות לבן או לבת הנה משפפ הדכר
 באס שיוכשר הענין בעיני בעליו ויגמור החיתון אז יוכפל שכר מעשה השדכן ועמלו ובאם לאו שורת הדין להחזיר
 לו שצאותיו עכ״פ. והנמשל מובן מעצש• שאם היה בלק מקריב לש״ש היה שכרו גדול מאד עכשיו שהקריב שלא
 לש״ש החזיר לו עכ״פ המעשה ההוא בעצמו. ולהיפך בדבר עבירה כן הוא המשפש שאס יפטר אדם עבירה
 בזדון לט נקרא רשע וענשו גדול מאד אכל העושה דבר עבירה שלא במחכוון או בלי ידיעה או אפילו עבירה
 לשמה אז עכ״פ תתגלגל עליו הפשלה ההיא בעצמה. ולכן גס בנימין הצדיק אף שלא היה ממנו שוס טונה
 .לעה מ״מ כיון שיצאה על ידו פעולה רעה לחמיו שהיו מצטערים עד שקרש בגדיהם הוכרח הדבר להתגלגל
 הל צאצאי מעיו והוא מרדכי שיקרע ג״כ את כגדיו מהמה צער. והנה זה הוא ג״כ משה השכשים שהס משט
 שלא עשו רעה כי אם כמה שעסקו במכירתו והתנהגו באכזריות עס אהיהס עצמן ובשרם אכל כוונתם היה
 •סובה ורצויה וכמז״ל שדנוהו ע״פ כנהדרין וע״כ אמרו אשר לאינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו דהייס
 שלא ייחסו לעצמם עול כלל כ״א אכזריות לב שצערו אותו ועי״ז באה עליהם הצרה הזאת דהיינו צער תסס
ם מ ש ׳ .ילה שמעתם ע״כ גס ל 1 ,  צער. וראובן השיכ נהם לא כן כ״א הלא אמרתי אליכם לאמר אל המסאי ״

 נדרש כלו, שגס כוונתכם היהה בלתי רצויה כלל:
 «יר** (ריש מגלה זי) לא מאסתים בימי אםפס״אנוס וכו, לכלותם בימי המן כי אגי ה׳ אלהיכם
. המאמר הזה יבואר בהקדים מאמר המדרש(ב״ר ע״ס) אמרה כנ״י רכוס צררוני מנשרי א8ר ד י ה ע  ל
 הקב״ה ויכלו לך משיבה כג״י גם לא יכלו לי. הנה חסדו ית׳ הגדול שממזיק בידינו ולא יעזוב אותנו לשום
 אומה ולשין לעפות עמנו כלה היא אות לשבה לנו שעתיד לגאלנו. והדמיון בזה לבעה״ב שיש לו מפצים הרבה
 הנה החפץ שהוא משתמש ט חמיד דרט שיונח במקום שלא יגיעו בו ידי זרים והמסץ ששא ממאס ט לגמרי
 צא יאמר לו ויפקירנו לכל הרוצה לקמחו. והנה אם תלאה דבר שאין הבעה״ב משחמש בו בפצש וגם איט שנמ
 במקום משתמר כראוי ועכ״ז בבוא אדם לגעה בו וליסלו לעצמו יגער בו בעה״ב ולא יעזבנו בידו זהו סימן
 שדעתו עוד להשתמש ט כעת שיהי/ ראוי לתשמישו. הנמשל הנה אנחנו בגלותנו כהפקר וכלי אין חפץ ט
 •ומ״מ ברצות איזה אומה מהעכו״ם להשמידנו מעל פני האדמה יגעל בו המקום ולא יעזבנו בידם וזהו לט איה
 לטובה שדעתו ית' עוד עלינו לגאלט בבוא המועד ונהיה ארץ חפן וזש ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם
 •כלו׳ אף שנראים כהפקר מ״מ לא מאסתים בימי אספסיאנוס לכלותם בימי המן וזהו מושת גמור ט אט הי
 •אלהיהם כי לולא זאת היה שזב אותנו כבר כידי העכו״ס שהיו עומדים עלינו לכלוחנו ח״ו. וזש ג״כ מונס
 המדרש (שם) מדשים לבקרים רבה אמונתך וז״ל ממה שאתה מחדשנו בכוקרן של מלכיות אמונתך רבה שתגאלנו

 לעתיד והוא ממש דברינו מייל:
 מה שאלתך וינהן לך ומה בקשתך וגו7. נתבאר לעיל שיה בחושן נאות נעזה״י:

 •סדרש(מגלה זו) אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת נפנו כעליית ר׳ מרפק ואסרי איזו הוא
ר ס א  שעושה צדקק בכל עת וט׳ ער הוי אומר זה המגדל יתום בתוך ביתו(ותמה המדרש) ת
י שומרי משפט זה ר ע ק מתגלגל ערום בלילה אםרו עדיין אנו צריכין למודעי וגו׳ ד״א א א ^ 
ל עת שגדל יתומה בתוך ביתו ע״ש. הלא גס לדכלי הד״ה התקיים נ  •עררני הצדיק עושה צדקה ב
 ׳.י1־מה הנזכרת אי משר שאיט מתנלנל ערום גלילה ומש בכל עת ומה תיקן הל״א. אבל הנראה לבאר פימ

 מו״ל

 ו
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fe מיל (סוכה מ״ס) אין הצדקה משתלמת אלא לסי החסד שכה דהיינו אם גחן איש מעמי סלך 
ף משכר הנו^פה,סריכה^לכד. לעסוף נרעב מ״החםד שלא ע״י נתינת « ל ^ ת ן ן  שבע לא ישקלס א
 מאד מאשר י &'׳־מנתינת הראשון כי ע״י צשניצסעא נתקיימה נכש הרעצ.~יותר מזה תם יזכה אדם*

-גמצוה.1היינג,שיר^ה.לו ססילין-שיגדל ססדו׳ בעיני ־ה^:כל. •זמן שיניתם. זה- ויתפלל בהן, יותר מזה־ אם י }
 ^^רגדול:>לפי שזיכהו למצוה-יוסר תמידית. וליש מרדכי הצדיק שנידלק $

 _ 'אשרי:1כגט!ל-ישר&.לנאולה-על-יד^ נמצא שהגדיל מיסדו עם: כל-זרמ ־ישראל לעד לעולם כי.כל קץמסי
 _נמולם.ס5ף-ט. .עגר~גקלים&סר־~הנסרא(שם) שמא תאמרי כל הבא" לקשון קוק וגו, עד ת״ל־וחשל ה׳ .
? ל ל ־ כל הבא. לקפוץ. והנראה• כי לכאורה יקשה להחליש .ולומר כ ן  ..'מל-יכאינ וראוי:להבין-לשו
 ... ילא״שעים יזכם.לב\א'לי^-פעשה -רכ-שיהיה-ט מפל עו״לם והלא אין לסבת היראה התיחסות.לזה המסו! ,
 מנין.הוא..^.£נקדים-עוד מאמר הגמ<־(חולק:קו):ארב״חאנא בהא:מילחא כחלא בר המרא לגבי אבא ד6 ׳
.-^דבר תמוה ט מדוע-לא עשהכ^גס הוא ומי מימה בידו. ונמתי :  ״ גיופא'.לאכל.גשכא-לא"אכל.מלבא וכו7
 י מיס משל מיי'שנתחייב לבנו'נדוניא וגגדגם^מצד •ההיוכ וגס התנדכ מצד המתנה לחת לו מחן יתר הנהג־
h מי.סלג4,אמ,הסי1ב,מחלה.1אח?סאתהנדגה^הנמשל מהחלה ראוי-לאדם:לשמור׳ אח :המשפע המחויב.. 
 .."ואמ״^אם..יחחםדגעם קיט•:לעשות גס לשניסימשה״ד אז יצליח ואז־ •ישכיל" וכמאמר שמרו משפע ועכו
 ..לא ק, מי שאיט1עושה שורה-הדין סמלה•ppv• מיד לעשות מסד שהוא לשנים משורת תדין בזה לא נג
 יהוא״לומה.לעולם בסולם אשר-תחתית שליטתיו •מסרים -שקרוב שיפול וישבר ואין מרפא. כן העושה חכי
 . המשפם.המחויב יוצרו לא יחננו• כי יאמר לא - חפצתי ׳בחס* הנם שלך בפרס השלם לי חובך. וזהו שמא 1
 . כל. הבא. לקפוץ. קופץ פי, שיקדים עשיית חשד- לפני המשפע •המהוייב ת״ל וחסד ה׳ מעולס על יראיו 5
, תח(ה~ •לעשות חת המושל עליו" מצד החיוב אוהו יזכה ה-, בעשיית חסד ג״כ שיהיה־לעד!  . שהוא^יכא ה
, המהוייבין ולכן •זכה לעשות צדקה לישראל בכל פת ו:  . תהו אשרי. שומרי משפע זה מרדכי ששמר תחלה •מציות ה
ם שפתתו באף ונאבדו באף ואלו הן נח?  סדרש (פ׳ ויאמר"הסן אף• לא הביאה) וז-״ל־ ד' ה
, נראה לקרב המאמר לפשוסו שיהיה דבור אף סינה לאבידתכ ה א י ב  . .עד והמןידכתיב אף לא ה
 .מן העולם שלכאורה רהוק הוא לומר שכיונת •המדרש לפי שמשמע מלשון אף פנים וכעס לכך נאבדוא$ :
 לדבריט_תהיה.מלת אף כמשמעה מלשון תוספת ועל׳ז היתה סבה לאבדתו. ונקדים לזה מאמר המדרש
 .אחר הדברים. האלה גדל משל-לאדם שהיה לו סייחה-וחזירה וחמורה וכו׳ עד לכך נאמרבתהלה גדל ג
 .את המן ולבסוף ויחלו את המן וכו׳ עד ואויבי ה׳ כיקר כרים בתכזלה זאח״כ כלו בעשן כלו ע״ש. עוד(5
 ממז״ל(סושס ש) אין הקכ״ה נפרע מן האדם עד שתתמלא סאתו ש«/, בסאסאה בשלחה הרענה. עוד &

 , (עירובין י״פ) על עוברי בעמק הבכא מעין ישיתוהו עד יפה דנתני יפה מייבתני. כי זה מכבודו ית׳
 המייב דינו על עצמו כמו שאמר פרעה ה׳ הצדיק וגו׳. והנה בכהן כתוב ויספר להם המן את כבוד עשרו

 בניו 1כו׳ עד ויאמר המן אף-לא הביאה אסתר המלכה שנראה מהשפות מאמרו שכבר נתמלא םאהו בנדולהי
 , מסף לו הכבוד הזה' שלא הביאה אסתר על המשתה כי אס אותו כנראה ממלת אף שזה היה לו עודףץקןבפש
, כיקר נ  מרבית גדולתו ות״כ הודה בעצמו שכבר נתמלא כאמו והג ע עתו לעליון ואבדון כמאמר ואויבי ה

 ואמ״כ כלו בעשן כלו. ולכן הוראת מילוי כמהו במנת אף סבה למפלתו:
 . מי הוא זה ואי זה הוא עד איש צר ואויב וגו׳. יבואר בהקדים מתמר התור׳ ויזנב בך כל הנס*

 אמריך (פ׳ תצא).. ומאמר (תהגים קל״ז) ערו ערו עד היסוד בה. דע כי ענין ראשית האמתי מעמו
 שורש והנמשכים אמריו'הם כענפי׳ מסתעפים מן השורש כמו ראש השנה הוא שורש לכל ילדי הזמן של כלה5
. וכן שבת הוא פורש לכל השה ( ׳  וקשי..שאמרו. מז״ל,האי מאן דבעי למידע טלה שתא יראה בר״ה (כאיתות ה
 ,וכן עמלק הוא שורש השנאה לישראל וכל העכו״ם הנמשכי׳ אמריו לשנוא אותנו הס כענפים מסתעפים ג

 ממ,ראשית גויס עמלק (פ׳ בלק) כי הוא היה שונא לישראל מרחם אמו כמאמר שני גזים בבשנך-(ל׳ר
 .שונאי. מים.יוכו׳ יגמא מערן. השנאה שממט מושפע כח השנאה לכל העכו״ם ולכן נאמר במדרש (שס)
 .הקג״ה .שנקרא ראשון ויפרע מעשו שנקרא ראשון. והנ״מ בק שנאת עמלק• לשנאת שאר עכו״ם הוא זה
 ,כשם שלא תמצא*.מיס ואש. ועצים בבית איש כי אםבהצסרכו להם שאז יביאם לו ממקומם וממקורם אבל

 שפם וצורך לא-יבאו ממקומם לביתו כי מציאותי האש ומקורו הוא באבנים ומציאת המיס בנהר ובמעיני׳ זה&!
 .ביערות ושם היא מציאותם בלא סעס כי שם הוא מקורס תמיד. גן לא תמצא"שנאה מהעט״ם על ישראל נ
 שעם. .למכן עשו.ועמלק שהוא שונא אומנו בלא בעם כי הוא מקור השנאה כמאמר איש צר ואויב כל
 איש שדה שסי' געל השדה כן סי׳ איש צר ואויב בעל השנאה שמשם היא נובעת מעוצם. וזהי השובה נ:
 מל שאלת המלך שאמר מי הוא זה ואי זה הוא כלומר על ימה ולמה הוא שונא לך ולעמך והית׳ תשובתה שנה!
 היא שנאח מנס על לח.המס בכפני רק היא מקור השנא׳ לשנוא אותי ואת עמי:בלא סעס כי כל העכו״ס

 ישנאו את ישראל כי אס ע״י מריבה או מלחמה ובסוכ המריב, תסיר השנת׳. נא כן שנאת אדים שאינה ב:׳
 לעולם להיותה בלתי תלויה בדבר וזהו שאמר המדרש (במקומו) ויגד לו מרדכי את• כל אשר קרהו אמר לה
 לך אסור לה בן בגו של קרהו בה עליכס הה״ד משר קרך בדרך. הורה לה שזהו סימן יאות על שנאתו התכלימ

 נ«טשה מליט שבא עליט בלא שוס סבת מריבה שקדמה לו מאסט כי אנחנו לא באס לגטלו חבל הוא



 קול מגלת אפתר רנה וישועה זי•
̂האמתי-{:אין שלים לודלעול£ ןהמופת;על זה דרך משל אם תראה מסיכת לפיס יושבים  וטלאי הוא השונא-
 כסעודה וחרצה להכיר מי מהס זולל וסובא תראה מי שמלקט פירורי אוכל מן השולחן ושיורי כוסות.מן״המפקים
 . ״.הוא-זולל׳ וסובא האמתי כי-מי שאיטאוכל רק לשובע נפשו ושותה לשכור צמאינו לו יכימ/א^עטירגלץ וספת
 יקי כי גאלה.לא ירוה ולא׳ישבע. ככה משפע הנלחם עם שונאו ומתגבר עליו שבהמתו את לובי' מחנהו
 עם״הגבוריס אזי לא י ישים לב אל שמריח הפםי המלשי־ם 'ללכוסם.'לס ק עמלק שנאמר'מ$ כך כל
ל נשרף  .,'הנחשלים אתלייך. וסל אדום נאמר פרו יפרו׳ עד היסוד בה וימה ׳איכפת ליה על י היסוד אס הבית מ
 ״, חבל זה מורת על חכליח שנאתו לישראל ושמקור השנאה אצלו הוא וזהו והיה בהנימ ה׳ אלהיךלך^כלאיביך
 מסביבי דתייני שישלמו סמך כל העכו״ס מ״מ תמחה את זכר עמלק מתיהיהשמיס כי אין, לל^ח ?54 השלמתו

 ... - עמך כי אין שצוםאמר׳ה׳־לרשעים ואין אנו בסוחיפ ממנו מד אשר לאי ישאד ממנו שוס זככלב^לם:
ם סזרע היהודים •םרדכי &שר ההרות לנפול לפניו וט׳ עד עורם כדברים עבו וסריסי המלך א  י• -
- - מיעו־ויבהילנ ימי. להמתיק הענין להבין כוונש המינור במה מאמר שהיה בעידם מדברים עמושלכאוד,
 .'.׳.• הואי ללא צורך ׳כי •מה לנו אם היג; בעודם מדברים עמו א אחרי כלותם לדבר ממיר." אבל באמת .בא להורות
ר מז״ל & כ  ׳ • לנו בפפור גדול זה חפ־ מאת המקום ב״ה^עלינוכי לכאורה יקשה אחד בקראם הכתוביחכנדם ו
 (סגלה סז) האומר דבר חכמה בעכו״ס נקרא מכם ואיכ אין לא ידעו מדבר ידוע ומפירסס כברית כדוחה לפשתים
 הין לסוב׳ והן לרעה כמוזכר בגמר׳ ובכמה מקומות נמה סתהיי פיהם'לשק להוציא עלץ דברים כאלה נפילה אחר
 נפילה. אבל הי: נין כך הוא כי ידוע מאמרם ז״כ בילקוט ס׳ בלק מברכיך ברוך ואורריך ארור,ול?לן הוא אומר
 אורריך-ארור ומברטףיברוך אלא בלעם ע״י שהיי שונא־ את ישראל יפתח'בברכה וסייםיבק&הדצחק שהי׳אוהק
 פתח בברכה וסיים בקללה ויצחק ׳שהי׳ אוהבן ששח מןלל׳ ופייס בברכי כי הכל הולך אחר החיתום'. והנה
 אוחן החכמים להרע כווט ג״כ לחתום בקלל׳ כנרא׳ מהמאמר אס מזרע היהודים שכוונתם היה לחתןק ולומר
 אכן אכ.היני מזרע היהודים תוכל לו ותהי׳ מעלה מענה וכמחכר בגמרא (מגלה ס״ז)וז״ל אס משנס, יהודה
 ובנימין כו׳עד לא יכלת ליה אס משאר כבסים יכלת ליה. והנה היה טעתה למתים ברע כמו בלעם אבל היה
 חסדי המקום עלינו שלא הרחם לגמור הדבר׳ אפי׳ על תנחי וזהו עודם מדברים עמו וגו׳ ונשאר הרע על ראשו

 על ידי ׳הבריח הכראהלשפאיים":'•
 ויאפר חרבונה אהד םן הסריסים וגו׳ גמדאי(מגלה ס״')'אף חרבונה באותה עצה fan וכוי.
 לקרב המאמר ע״פ פשוטו מאין הוציאו ז״ללומר שאף הוא היה מהחל׳ באותה עצה שלכאור׳ •פמו זר
 יחשב כי הנס הוא הלשין לפני המלך עצ עשיימ הען ואיך יתכן לומר שהי׳ מהחל׳ באותה׳'עצה;אב^הנרא׳
ק  שרזי׳ל הוציאו זאת מן המפורש בכתוב. ונמחיק הענין ע״ס י משל לעני סומא' שהיה ממזר על,הפתחים יממן ק
 סחו שהסומא נשען על ידו ואחר שקבן העני כשלשים כסף מונמיס בכיסו הערים הנער וגנבס ממט וי^עקהער
 גלץלמר הלוך ובכה מאין הפוגות לאמר אוי לי על אבידתי כמה ינון ועצב הי׳ לי כמה ססנגפו רגלי כאנלימכשול
- מרכ קבצהי ככסף ועתה גנטהו ממנו באפס תקוה והצינור ככלי ריק. ויהי. כראות,הנער את מרי שיתויזללתו לא
 יכול להתאפק עוד ויקרא ויאמר ראה מצאתי את כשלשים כסף אישר נאבדו ממך ויושט את הכיס עם.הכם'ףזלער.
 • ויהי כפמוע העני מאת ׳ויתפוש את הנער בקצף גדול ויכהו הכה ופצוע ויזעק הנער למה שכני וילסה תשלם לי רעה
 תחח טובה אחר אפר החזרתי לך אבדתך. ויען העני ויאמר איש דמים אתה כי י אתה גנכת ממני את ,הכסף
 וזה לך האות כי גנבתם בהיותך יודע כמות מספרם כי לולא גנבה אוסם מאין הייה יודמ כי מסשרם שלשים
 > כסף. והנה גם חז״ל היה להם ראיה כזאת מהכתוב שהוא היה באושה עצה שנא׳ גם הנה,הנק אשר,עשה המן

 ׳׳ למרדכי ונו׳ גטה נ׳ אמה ולולא שהי׳ מתחלה באותה עצה מאין היה לו לדעת כמות גבהו של המן שהי׳ נ׳ אמה:
- ירושלמי הביאו החוס׳(מגלה ז) צ״ל ארור המן ברוך מרדכי ונס מרטנה זטר לסוב. הנה לכאורה יקשה בערן  י
 >- חרבונה ממ״נ אס הוא ראוי להתברך למה לא יהיה מכלל הסחברכץ לומר סליו צרוך:חרבונה ואם
-לאוי הוא לארור היה־לומר עליו ארור. ׳והנראה שהענין הוא ע׳׳פ המדרש ילקוט במקומו ויאמר מרטנהאנללרימ
 ׳ • ב״מ כו׳ עד וי״א באותה שעה בא אליהו ז״ל ונדמה לחרבונה ע״ש. נמצא שבאמת' לא יהיה מלבונה המגיד תעשייה
 1״ הען רק שאליהו ז״ל החמפש בדמות חרטצה וא״כ למה יזכה' לברכה אחר שהוא לא דבר סוכ. אולם עכ״ז, יזכר
̂להי על כרחך שהיה הרהור סוב קצת. בלבו וכענלן^אמרו  כ־• שמו לפוב אמר שאליהו ז״ל לא נדמה לשר אחל ז
 *׳. מז״ל מגלגלקזכומ ע״י זכאי והדמיון בזה למי שנושע פיל חחונת כט ואין לו מלביש כטד כראוי לווהוא.שואלו
 : י פאת רעהו שמדרכו בשובו מהחתונה הוא ־ממ/יר לרעהו הבגד ועמו מגדנות כדי להנחותו ג״כ מהחחו;ר\אחרי
 •״• שנמלטשו התלבש על המתונה. וכמו כן ראוי מרנינה להזכר לסוב בעטר שהתלבש ט אליהו ז״ל ונדמה להיום

 \ י •״ כצלמו ודמותו:
 1׳'* על מ היהודים רפי־דם וגו׳ עד שםחה ומשתה ויום טוב. ולהלן הוא הומר לעשות אותם ימי משתה
 :׳"־ ושמחה. ובודאי לא במקרה נזרקה בפי כותב המגלה לומר כאן שמחה ומשתה ולהלן להיפך משהה ושממה.
 יי והנראה לומר פי בשעת הנס שראו עין בעין המעשה'הגדול והתשועה הגדולה שעשה להם השם .שהפך. אבלם
- ־ לששון ופדה נפשס יממות הנה אין שמחה גדולה מזו ע׳׳כ השמחה גרמה להם לעשות משתה ותענוגות כני אדם
 י ולמשוך ניין את בשרם. נמצא שהשמחה קדמה והיתה סבה לעשיית המשתה לא כין בדורות הנאיס אח״כ אשר לא
 : לאו ההשועה עין בנין רק קבלו ישמעו מפי אבותיהם שאז לא היה מקום כ״כ לשסמול עליהם השממה עו

 : ״ שקדמו
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 שקדמו לעשות משתה תחלה והיה המשתה סבה לעורר את לבנם לשמחה גדולה על הנם שנעשה לאבותיהם * י
 קדם ולכן בכתובים המורים על העתיד שנא׳ בהם להיות עושים וגו׳ בכל שנה ושנה טמים אשר נחו בהם היהוו

 . וגו׳ אמר לעשות אותם ימי משתה ושמחה כי אז מהצורך לעשות משתה תחלה לעורר לבם לשמחה:
 .ביום אשר שברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיה
 נראה לשרש ענין ונהפוך הוא בב׳ אופנים הא׳ הוא סשוס שהכתוב מודיע לנו גודל סעולח הרע של!
 לעשות עמנו זה הרשע ואמרי אס חרצה לדעת תכלית רעהו שרצה להדיח עלינו תדעהו ממה שאח״כ בחסד אלהי
 נתקיימה כל עצת רעתו בו ובמשפחתו וכאשר תתבונן בגודל מפלתו אז תבין מה הגיע אלינו אס היתה מנמל
k הרעה מחקיימח ח״ו. וכענין הזה יש לפרש מחז״ל(ברכות ז) אמר הקב״ה דעו כמה צדקות עשיתי עמכם 
 כעסתי בימי בלעם שאלמלי כעסחי לא נשחייר משונאיהם של ישראל שריד ושליש. והכוונה היא ג״כ כל
 שאם תרצה לדעת רוע לבבו של אותו הרשע עד כמה היתה בלבו לקללם תתטנן בהברכוח שהפך ה׳ סקללוש
 וכמה סובות וצדקות יש בהם ואז תבין ערך הקללות אשר היו בפי בלעם לקללם. וזהו דעו כמה צדקות כלו׳ ל
 כמה ברכות ופובות שנעשו מקללותיו ע״י רצוני ומזה תדעו שאלמלי כעסתי לא נשתייר משונאיהם של ישראל 51

 כי לפי גודל הברכות כן ערך הקללות וכמז״ל מברכותיו של אותו רשע ניכר מה היה בלט לקללן:
 Cאופן ב׳ נאמר כי בא הכתוב לתרץ בזה קושיא עצומה. והוא אתר שהיה גלוי לכל כי כתב אפר נכתב 3

 המלך ונחתום בכיבעת המלך אין להשיב וא״כ אין פלחו באגרוח האחרונות לבפל גזרות הראשונות נ:
 לכל העמים להיות היהודים ונו/ ומי מן העמיס ישמע לדבר זה שיערה למוח נפשו אחר שאין להשיב גזו
 המלך הקדומה. וע״כ בא הכתוב לומר שכתבו באגרות האחרונות שלה על זה ואמר דעו כל עמי האדן י
 הגזרה הראשונה לא היתה אמתית כי אם בערמה כדי שתתקיים על נכון הגזירה הזאת האחרונה. וכדרך ש&
 «הוא בן נמשי ברצותו להכריח את כל עובדי הבעל בל יהי להס שריד ופלימ הכריז ואמר אהאב עבד את הל
 מעני יהום יעבדנו הרבה ועתה כל נביאי הבעל כל עובדיו וכל כהניו וגו׳ ויהוא עשה בעקב׳ למען האכיד את פיגז
 היעל(מ״בי) והנה כל זה עשה בערמה למען יתוודע מי ומי הם העובדים את הנעל ויקבצם כלס עד אחדפ*

 לא נעדר. אף. כאן ברצות המלך לגזור מיתה עלמי ששונא את ישראל ולתת רשות לכל איש ישראל לנקום גקמ:
 משונאיו הרעים גזר חחלה בערמה באגרות הראשוטח שיהיו העמים עתידים ליום הזה דהיינו עד י״ג 15:
 למקם מהיהודים. וכל זה היה כדי שיתגלה מי ומי השונאים את ישראל כי במשך הזמן שהיה מעת הכתינ
 מד י״ג אדר אע״פ שלא היו שונאי ישראל יכולים להרים יד בישראל עכ״ז היה עכ״פ מתגרים נהס ומתשאר
 כל איש עמלקי נגד איש ישראל השונא לאמר בהגיע העת אהרוג אותר באכזריות חפה ולא תחוס עיני עליך ומי
 ידע הישראל מי ומי הוא הפונאו. ואז נשלחו האגרות האחרונות לגלות להם המרמה הזאת ושיהיו היהודים עתיד
b להנקם מאויביהם וכל זה ראוי להם להאמין בשביל אסתר שהית׳ חביבה לפני המלך מאד ובקשה מאת 
b לנקום משונאי היהודי׳ משפחתה ששונאים אותם חנס ורצה המלך והסכים ע״ז ועשה את הערמ׳ הלזו 
 שאמר ונהפוך הוא אשר ישלמו היהודים המה בשינאיהס כלומר כוונת האגרות הראשונות הית׳ להפך ממה שהל

 תחלה כי הכוונה האמתית היתה למען ישלטו היהודים המה בשונאיהם והין:
. לבאר המאמר נקדים משה״כ הודו לי״י כי סוב ט לעל ד ח  והימים האלה נזכרים ונעשים בבל דור ו
S1 חסדו וכענין זה תקט לנו ז״ל ביכת יהללוך עד כי לך סוב להודות ולשמך נאה לזמר כי מעולס 
 עולם אתה אל. טרם נבוא אל הביאור נקדים לתת טוב טעם על שטט ה׳ לזכור כל הנסים והנוראות ש58
 לאבותיט מראש מקדס כשיגיע הזמן שבו נעשו. כמו בפסח לזכור יציאת מצרים. בשטעוח מחן קורה וק כל!
 והנראה שזהי מאמר החכם(קהלח ג) קודם שמשב כל העתים אמר לכל זמן ועת לכל חפן תחת השמים כלו׳ י

 הדברים טבעיים או נסייס הנעשים תחת השמים כלם סבתם הזמן כי אס נעשה דבר מראש מקדם כאיזה י י
 מהזמגי׳ כברהוכשר אותו הזמן שיתפעל בועד לדור דורי׳ הדבר ההוא בעצמו. כי ק יסד המלך בעת הבריא׳לג
 יום כיומו וכמהז״ל(שבת קנו) האי מאן דבחד בשבתא וכו׳ עד מאן דבשבשא ע״ש. וכן כל החסדים נעשים בדרך הי
 דהיינו כשהקב״ה דן את אדם הראשון אותו היום נקבע לדין לדור דור וביו״כ נתרצה הקב״ה למחול לישראל מש**
 ונקבע היוס ההוא למחילה ולסליחה נעולס. וכן גאולת מצרים בניסן קבע הקב״ה כה הגאולה בבחינת הזק הה%
 כמאמר המדרש על ויחלק עליהם לילה ע׳׳ש וכן כלם. ועפיז יבואר לנו מאפר הנביא (ישעי׳ מס) כה אמר ה׳ נ!
 רטן עניתיך וביוס ישועה עזרתיך כלו׳ אם באיזה פעם עניהיך כבר הוא נקבע ליום ישועה ועזרתיך לעולם. והל%
 בכל זה למלך שהיה עובר עם עבדיו ביער גדול ורחב ידים ויצמא שם עבד ח׳ למים עדי דבק לפונו לחכו וכפשעכ
 ביני לבין המות והמלך בחסדו הגדול צוה לקהת המובחר והנמהר שבסושיו לרון קל מהרה אל מקום מוצא מים להל
 ולהשקותו או בגזר על עבדיו שימהרו לחפור במקום ההוא באר מים חיים להשקות צמאון עידו. והנה עם שב*
tb ההיא אין נפקותא בין פני הפנינים ההם אבל לעתיד יש נפקותא גדולה דהיינו אם יקרה שיניא עוד אדם 
 זמן ליער ההוא ויצמא מאד למיס הנה לא יועיל לו מה שיספרו לו מהמעשה שששה לעבדו אז שהשתדל ל:ם
 צמאוני. אבל אס יבוא אל המקום שעשה שס המלך באר מיס חיים בעבור עבדו והבאר עדיין קייס וישתה גס הו
 ממנו וימיה את נפשו אז תתפילל נפשו ובע״כ יתנה צדקת המלך ויורה לו על חסדו הגדול אשר עשה לעבדו בזמן ההז
 מהרי אשר טובתי קיימת לעד. הנמשל אחרי אשי כל הטובות והחסדים שגמל הקב״ה לאבותינו בימי קיס קייפי
 בכח אותו הזק שט נעשה א״כ גם הנחנו בהגיענו לזמן ההוא אנו משיגין הטונות והחסדים ההם ולכן הנו מייל

 להודות
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 להודות לה׳ ולסשר מעשיו במה אמרי אשר חסדו קיים לעל. וזהו שאמר המשורר (תהלים מה) אנהיס מזזנינו
 שמענו אבותינו ספרו לנו פועל פעלה בימיה׳ בימי קדם פי׳ שהפעולה היתה שקכפש מסדי׳ בזמן ההוא ולכן מבסשי׳
 אנו שמזכנו גם אנו ססדיס ההם וזהו יהללוך ה׳ אלהינו עד וכל עמך בית ישראל ברנה יודו ויברכו כלו׳ כל דור
 ודור יורוך סלה ואמר על זה השעם כי מעולם עד עולם אתה אל כדרך חסד אל כל היום. וכמאמר המכס ידעתי כי
 כל אשר יעשה האלהיס הוא יהי׳ לעולם. וזהו כי בעצם היום הזה האמור בגאולת מצרים שי׳ כעצמו של יום ניחן כמ
 החסד ההוא להיות בו כה גאולה לעולם לכן אמר ושמרתם את היום הזה לדורתיכס מוקת עולם. והדמיון בזה לחולה
 שנותנים לו שני מינים כתבים הא׳ שבו נרשמו חוקי הסימנים לרפאותו אשר סדי עשותו את הרשום בכתב
 ההוא כבר איננו צריך ליזהר בשמירתו כי הכתב ההוא בעצמו איננו מרפא. לא כן אס מתנים לו כתב קמיע
 שעצם הכתב הוא מרפא הנה הוא ראוי לכבדו בשמירה מעולה לעד לעולם וזהו הימים האלה נזכרים ונעשים

 בכל דור ודור פי׳ שהימים בעצמם מעוררים הכח שניתן להם כעת ההיא וא״כ גם בכל דור ודור יועילו:
ה שקבלו כבר שחזרו וקבלו עליהם את התורה  קימו וקבלו היהודים וגו׳ גמרא(שבועות לס) קיימו כ
 בימי אחשורוש פעם שגית. ולכאורה יפלא מאד לאמר שבימי מרדכי ואסתר קבלו את התורה פעם
 ב׳ מה שלא עשו כן בימי הנביאים. אבל טהור הדבר בהקדם מדרשם ז״ל (שה״ש) הביאני אל בית היין כביאר
 הקנייה למרתף גדול של יין והיא התורה שיש בה מ״מ פנים סמא ומ״ט פנים סה־ר כמכין ודגל״ו ומאהבה גדולה
 קבלהיו. וכבר בארנו המאמר בשה״ש באופנים שוניס ושם חדשות השמעתיך באופן נאות לענענו. והוא שכוונת
 המדרש להביא ראיה על גודל אהבת ישראל את ההורה בכל לב ובכל נפש. שאלו לא היה בה רק פנים א׳ לטמא
 וא׳ לטהור הייתי יטל לומר שמצד היראה וההכרה כובלין את ההורה אבל לא מאהבה כלל לא כן עתה שיש בכל
 דבר ודבר מ״ט פנים לאישור ומ״מ להיתר וישראל מוקרין עד תכלית האמת ומדקדקין בה היטב לעמוד על
 בירור הדבר. הנה זאת אות ומיפת שמאהבה גדולה עושים זאת כי גודל התשוקה והרצון הבוער בם מביאם
 לסלסל ולפלפל בה עד הגיעם אל האמת כמאמר החכם סלסלה ותרוממך. וזהו שסיים המדרש ומאהבה גדולה
 קבלתיו כלו׳ זהו האות והמופת שקבלתי עלי התורה מאהבה לא מאונס והכרח כלל. והנה ידוע סז״ל (מגלה ז)
 בקשו לקכוע את המגלה בין הכתובים וכו׳ עד שאץ נביא רשאי לחדש דבר מעתה והיה מתפלצין לפני ה׳ עד שהאיר
 עיניהם למצוא סמך מן התורה לקבעה לדורות כמבואר בגמ׳ ובמדרש. והנה גם זאת היא הוראה עצומה על גודל
 תשוקתם על התורה וקיומה ושכל החזקתם במעוז התורה הוא מאהבה כי אם היו שומרים אותה עד עתה רק מפאת
 היראה וההכרח קשה מי הכריחם בימי מרדכי לקבל עוד יותניאהרי שהיה להס מענה גדולה שלא לקבל כנזכר אלא
 ע״כ שאהבתם הגדולה ותשוקתם אל התורה הביאם לזה וא״כ נחשב להם זה כאלו חזרו וקבלו עליהם את התורה

 בכלל מרצון נפשם. וזהו קימו מה שקבלו כבר:
 ועם״ז יבואר נ״כ מאמר הגמ׳ (ע״א ג) לעתיד יאמר הקב״ה לעכו״ס מפני מה לא קבלתם את התורה והם ישיט
 כלום כפית עלינו הר כגיגית כמו שכפית על ישראל וגו׳ ע״ש באורך עד מציה קלה יש לי וסוכה שמה לכו ועשו
 אותה מיד כל א׳ הולך ועושה סוכתו בראש גגו והקב״ה מקדיר עליהם ממה כבתקופת תמיז וכל א׳ מבעט כסוכתו
 ויוצא שנא׳ ננקתה את מוסרותימו ונשליכה ממט עבותימו וגו׳ ומקשה והאפר רבא מצטער פטור מן הסוכה עד
 בעוטי נמי מי מבעשי ע״ר ע״ש. והנה לכאורה יקשה מה לו להקבי׳׳ה לבמור להם מצוה קלה אשר יקיימוה עכ״פ
 ואין לישראל יתר שאת עציהם בקיומה כ״א בדקדוק מעט שבעת שהם פמורין ממנה מהמת צער מה אלו יוצאץ ולא
 מבעטין והלא טוב יהיה לברור להם מצוה ממורה כמו השבת ואיסור נדה ומילה ודומיהן שבלי ספק לא יהיה עומדץ
 בנסיון כזה לקיימם כל עיקר ואז חגלה רעתם עפ״י מעשה רב. אולם לפי דברינו הנ״ל יובן היסב וימאר על נכון כי
 לכאורה יקשה מאד אחר שהוכחנו כבר ממהז״ל גודל אהבת ישראל את התורה ושהם מוסרים נפשם עליה להגדילה
 ולהאדירה והוא מוכח ומאומת מכמה מקומות מז״ל א״כ למה הוצרך הקב״ה לכפות עליהם הר כגיגית ולהכריחם על
 קבלתה הכי יעיד איש בבנו האוהב דבר לחמר אם האכלהו טוב ואס לא אעשה בך שפטים. אבל הנראה להנץ את
 זאת ע״פ משל לב׳ שבאו אצל רופא ומענה א׳ בפוהס על ילדיהס שימאנו לאכול. ויפן הא׳ ויאמר מה אעשה אני כי
 בני הילד חלה זהכ^/ימיס ולא יבחור בשום מאכל ויענהו הרופא לאמר חלילה לך ליתן לו כל מאומה לאטל עד אשר
 ישוב לאיתנו ויתאו לאכול מאליו. וישאלו הב׳ ויאמר מה אעשה גם לבני הילד אשר גמלוהו זה עסה משדי אמו והוא
 רעב בלי ספק ועכ״ז איננו רוצה לאכול מאומה רק הוא טכה מאין הפוגות. ויפנהו הרופא לאמר פחח פי הילד
 הלעיטהו במאכל ערב ואמר שיטעום ירגיש מתיקת המאכל שפעים ושלש אז יאכל מעצמו בתשוקה כדרך כל הארן
 ויתמהו האנשים איש אל רעהו וישאלו את פי הרופא לאמר הלא לכאורה שאלת שנינו א׳ היא ולמה תשובותיך שונות
 אלינו. והשיב להם מפני השתנות סבת מיאונס באכילה שאין״סבתו של זה כשל זה כי החולה כל אוכל תתעכ נפשו
 בסבה מולה האצטומכא ולכן מהראוי להרמיק ממט כל מאכל כדי שלא יזיקט רכביד עליו מליו יותר מאפר הוא. לא
ק אבל סבת מיאונו הוא רק מממת א  כן הילד הגמול שהוא באמת בריא בכל איבריו והוא מאב לאכול ככל אדס נ
 שאינו רגיל בכך והושב שלראשו מלעימין אותו איזה דבר רע ולק מהראוי להלעיטו בע״כ ולהמעימו את המאכל ומדי
 •ירגיש מתיקת המאכל כבר יתאוה מעצמו לאכול ככל אדם. הנמשל הקב״ה מבין שאף שישראל לא היו משציס באותה
 שעה לקבל את התורה לא מרוע לנ רק בעבור שלא סעמו עדיין מתיקות׳ וכמאמר הנביא (ישעי׳ כו) את מי יורה דעה
 זאת מי יבין שמועה גמולי מהלב עתיקי משדים והוא ממש כדמיון הנ״ל ולכן הוא תקנתם כפיית ההר להכריחם עליה
 ולהסעימם ע״כ אמ מתיקות׳ כמאמר דהמע״ה שעמו וראו כי שוב וגו׳ ממילא יתאוו אח״כ לקיימ' באהבה עזה כאשר
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 כופה אותם על קבלת התורה והס היו מקיימץאותה לא הי׳ זה רק מחמח ההכרח אשר לא באלה חש! to ולק <
 חפשים ממנה. ומעתה עמוד והתטק נפלאות חכמתו ית׳ מה שלא יבחר להס לעתיד מצות חמורות כמו מילהי -

 נדה ודומיהן. ט בזה לא יוכל להלאות מעלת ישראל ויתרונם פל העטים ט מצד ההכרח יהיו מקיימין אותה!
 לעיני הרואים אף שבאמת קיוםמצוה כזו תועבת הוא אבל מי־מהרואים יבץ את זאת אתרי שהדבר 0Bto ׳
 העושה. ולכן כדי להראות נגד השמש יתרון האומה הישראלית על זולתה מהפכויס שרק היא יחידה בקיום׳:׳

 מאהבה כחפצו. ית׳ שאין. כל אומה ולשון תשתוהאליה במדתה זאת האהובה בעיני ה׳ מאד מודע לכך ינחל
 הקב״ה מצוה קלה היא הסוכה אשר ירצו •לקיימה עכ״פ ואח״כ יעשו חפשי ממנה ע״י חום השמש אשר יקדיל!

 ואז יהיו פעולין מהסוכה ומכח הפסור אז תראה חרפתם ופחיתות ערכם נגד ישראל. ונמתיק הענין יותר פ' י
 לב׳ נערים הולכים אל בית הספר האחד אוהב את רבו ואת תלמודו מאד והב׳ בהפך שונא את רבי ואת
 יתעב ואינו לומד כי אם מפאת ההכרח אחרי שרבו מכהו בחמת רוחו ומייסרהו נשבש אפו ואז מוכרח ס
 לשבת על יד רב לשמוע בלמודים. והנה אם ירצה איש זר בבואו אל בית הספר לעמוד על דבר זה להבמקו
 ,הנערים לופלמשקילס לט ומתשוקחו-ומי מהם אינו לומד רק מפאת ההכרח. הנה כל שד שהם יושבים
 לפני הרב ולומדים יחד אין לעמוד על זה כי אז כחושק כמוכרת אזניהם פתוחות לשמוע בלמודים ובמה יודפ
 מה בלב כל א׳ מהם.אולם בהגיע עח האוכל שרבם מוציאם לחפשי אז נקל להכיר ולהבחין מי הוא החושק וס
 המוכרח. כי זה הלומד רק מפאת ההכרח והכפיה הנה אך יצוא יצא הדבור פפי־הרבי לאמר לט ל
 מיד ישאוהו רגליו לברוח ולנוס החוצה כאחד הצבאים גם את חגורו ישכח בבית הספר בחתזו. לא כן

 מחמדת לט הוא לא ימפז ללכת אבל שוהה ומתמהמה אולי ישמע דבר מה מפי רבו: והוא הדבר אשל
 פלא ירצה הקב״ה להראות לעתיד יתרון ישראל על העט״ם רק במה שהס עושים מצותיו ית׳ מאהבה כ%
 וכמאמר דהמע״ה אשרי איש ירא ה׳ בעצותיו חפן מאד. אבל הס ר׳׳ל העכו״ם אף אס היו מקבלים את ה*
 היו מקיימין.אותה רקע״צ ההכרח אשר הוא שנוא מאד כעיניו ית׳. ולכן הוא נותן להם מציה קלה כדי %

 לקיימה ומיד הוא מוציא חמה מנרתיקה כדי שיהיו פמורין ממנה ומכח הפעור נכר הישב רוע לבס שאלו
 התולה לא היו מקיימין אותה כ״א מצד ההכרח כי מיד כשהם פטורין מאיזו מצות הס בורחין ממנה ומבע.
 כתינוק הטרח מבית הספר וכפורק ממנו עול כבד ומזה נגלה לעין כל פחיתות ערכם נגד ישראל אשר לא הי׳

 להם כפיית הר כגיגית כלל הלא תראה כשישראל סשורין מן הסוכה מהמת התום או גשם שוסף כמה הס מ!.
 נזה וכמה הס שותים ומתמהמהים סרם צאתם ממנה. בחשבם אולי עוד יקום סערת הגשם לדממה ויוכלו %
 עוד אשר מזה נראה בעליל כי עזה אהבתם אל קיום מצותיו ית׳ בכל לב ובכל נפש. וזהו שאמרו והאמל מאה
 ששור מן הסוכה כצו׳ הלא ישראל ג״כ פעורין ממנה מהמת איזה צער והיסה התשובה בעושי סי מבעשי וטי•
 מדרש (סוף המגלה) ליהודים היתה אורה. הה״ד (תלים סו) אם־־ו לאלהים מה נורא טעשין
׳ אותות שלך) הנהרגין הורגין את הודגיהן הנצלבין צולבין ת שלך(פי ט ג נ  דחילין אימן פ
ןאת פשקעיהן היי ברוב עוזך יכחשו לך אויביך ע״כ. ובמקם  .'צולביהןהטשוקעיןבים םשקעי
 מסייס המדרש נעשים כחשים(בפלח פ׳ כ׳ ע״ש באורך). וראוי לעמוד על ענין היראה מה שייכות יש לה׳
 ומה שמניא המדרש ש׳ אמרו לאלהים מה נורא מעשיך ובלי ספק כוונה עמוקה יש לחז״ל בזה. ונקדים לזה׳
 המדרש (פ׳ וישב) על ונרא׳ מה יהי׳ חלומותיו וז״ל אמר הקב״ה אתם אומרים ונראה ואני אומר ונראה
 דברי מי יקום או פלי או שלכם. וגם הוא מאמר פתום ובלתי מובן לכאורה. עוד נקדים ספור המעשה
 (שבת דף קיש) יוסף מוקיר שבי הוי האי עכו״ס בשבבותיה דהוי נפישי נכסיה סובא אמרו ליה כלדאי,
 נכסיה יוסף תוקיר שבי הכיל להו זבנינהו לכולהו נכסי זבן בהו סרגניתא אוהבה בסייני׳ בהדי דקא עבה
 אפרחוה זיקא שדית בימא בלעיה כורא אסקו׳ אייתיה אפניא דמעלי שבתא אמרי מאן זנין כי השתא וגו!

 ובודאי גם פה לס לחנם מביא הגה׳ הספור הלזה כי אלו רצו ז״ל להורות בזה מה רב שוב מייקרי שבש
 . די להם בסשול קצר לומר בשכר שיוסף הי׳ מוקיר שבת אזדמן ליה כוורא דאשכח מרגניתא במשהיומה
 .לספר הסבה איך הובאה המרגרסא לתוך הדג וסבת מכירת העט״ס כל נכסיו בעיור הני כלדאי ובלי
 ספרי זאת להתבונן בה בינה כאשר נבאר. ונקדים שד מ*״כ (משלי ה) שנותיו >כדנו אס הרשע"

 משאתו יתמך גם מאמר אליהוא (איוב לד) מלילה לאל׳ מרשע ישדי מעיל כי טעל־ אדס ישלס לו וכארי•
 ימציתנו. ובביאור אלי הכתובים יצא נכונה טונח מהז״ל יאשר הצענו ואשר נציע עוד בסוף הדרוש ובעז

 הרבה פסוקים מכתבי הקדש רבו כמו רבו.־ ונאמר: דע כי לא כדרכי אדם דרכי ה׳ ית׳. דרכי האדם ץ
 להפר עצת משנאיו החורשים עליו רע או להציל עשוק מיד פישקו הנה הוא מוכרה לחשוב פמשטת ולבעול

 . ממנגדומ לפשלות המעיקים לו או לזולתו ולסתור ולהרוס כל בניני מחשבותם הרשת ולעמוד נגדם בזרוע
 עד יפוצו אויביו וינוסו משנאיו מפניו. איל הקב״ה אינו כן רק ברצותו ית׳ להפר עצת פייעלי און אין הגד
 רע על ששי רצונו ולהשיב גמול •הרשעים בראשם הנה הוא ית׳ לא יפשל שוס ששלה מתנגדת לפעולותיה*
 יעבירם ממועצותיה׳ רקיחן בלבם עצה ניערה שיעשו בה את אשר יחפצו ויבצעו בה את נחמתם והיא עצמה

 (הם למוקש ותורידם לבאר שחת ולא לבד השר לא יצליחו אז במעשיהם להרע לזולתס כאשר דמו כי א&
 י *היו מגצלמין המעשים ההם למפלת עצמם ולאבדן נפשם. וזהו עונותיו ילכדנו את הרשע ובחבלי משאט•
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 כלו׳ באוק החבלים אשר ירצה לסמוך בהם פעולות,רשעו ולהרע לזולתו הוא בעצמו יתמך. וזהו ג״כ חלילה
 לאל מרשע ושלי מעול־כלו׳ מלילה לוי לעשוהיי^ום פעולה וסכת רעה להפרע בה מן הרשעים כי רק פועל אלם
 ישלם לו וכאורמ איש ימציאניוהוא מבואר מדברינו. ועוד תשוב תראה הרבה. פסוקים -המורים- על-אמתת דברינו
 ־ אשר יאריך זכרם כמו שבעו" גויס בפחת עשו עד בפועל כפיו נוקש רשע(תלים מ) וכן. ימששו במזימות זו משכו
 (שם י) וזה ג׳׳כ למה רגשו מים ולחמים יהגו ריק וגו׳ עד יושב בשמים ישחה ה׳ ילעג למו אז ידבר אלימו
 באשו ובחרונו יבהלמו (שם ג) שדרשוהו זיע על מלהנ5ת. גוג ומגוג שיתאספו טלם ויבואו לירושלים• להלחם בה
 ובישראל ואז יראו מפלאות תמים דעיס ישכל ההכנות שימשו. הם להצלימ במלחמתם הם היו בעוכרם וסבת
 מפלתם ושברם. ולהורה לנו הפלא'הגדול הזה אמר למה רגשו גויס כלומר מי שרצה לעמוד על הגבורה שיעשה
 ה׳ עמנו ישאל שאלה למה הם עושים כך וכך והס ישיבו כדי להרוג והקב״ה יאמר כדי ליהרג לק יושב בשמים
 ישחק ה׳ ילעג למו כי אין שמוק גחל מזה אס תופר ממן בה יפיל בעצמו וגולל אבן אליו תשוב. וזהו שסיים
 י בהט ובחרונו יבהלמו כלו׳ באפו של הרשע עצמו ובחרונו אשר מרה לזולתו יבהלמו ה/• וק אמר הלאה(שם לז) זומם
 רשע לצדיק וגו׳'ה׳ ישחק'לו כי ראה כי יבא יומו חרב פתחו רשעים וגו׳ על מרבם הבא בלבם זקשתותם
 תשברנה. והדמיון בזה לגנב שחתר בית גדול וגנב משם ארגז מלא דינרי זהב;אבנים יקרוח וברצותו לברוח עם
 הננבה יען בלבו ללכת אל אריות סוסים של העשיר ויקח משם ארבעת סוסיו ויאסרם במרכבת כבודו וישם הארגז
 במרכבה ויחפוז לברוח אל עיר מולדתו וירן אם המרכבה כא׳ הצביים אשר בשדה. ויהי בדרך ויפגע בו נער א׳
 מכס שהיה מקדם משרת העשיר ההוא ומיד הכיר את הסוסים והמרכבה של מי הם וישער בלט כי הכל גנוב
 י הוא אתו ויאמר בלבי להשיב הכל אל אדיגיי. יידבר אל הגנב במרמה לאמר הנני ריאה כיי עשיר אתה יאיש מכוכד
 וחין זה כבודך שתנהיג בעצמך את הסוסים כא׳ מפחותי הערך עתה שמע בקולי שיעצך לקהת אותי על המרכב׳
 ואני מהי׳ מנהיג את הסוסים בשכר שתוליכני עמך אל עירי הקרובה לעיר מולדתך. וייטב הדבר בעיני הגנב
 אבל התנה עמו שיסע קל מהרה כאשר אהב. הנער לקח את הס,־סיס בידו וינהגם בקלות המרוץ מאד כספן
 הגנב. ויהי בדרך במלון ייקח הנער את המרכבה ויהפך את פניה חל דרך השער אשר באו בו ובבוקר אסר את
 הסוסים ויסע לדרכו. ומדי נסעי הלאה הלאה שמחי שניהם מאד הגנב הי׳ שמח על התקרבו'לעיר מולדתו ולממוז
 הפנו והתרחקו מהאורבי׳ לו(כפי דעתו) והנער הי׳ שמח על חתו את הגנב בידי מוקשו והמציאו הגנבה לבעלי׳
 הפך דעת הגנב. יבכיאם אל מגורת בעל הגניבה ויאמר הנער עתה נשממה כי נתמלא משאלותינו הגנב היה

 סבור כי כבר החיש מפלס לו ונהפוך הוא כי החיש מיקש לנפשי:
 כזה וכזה ישכל ה׳ את עצת האדם 'המתחכם נגלו יח׳ לעשות הפך רצונו שהיא יס׳לא יעשה שום פעולה להיוס
 'לבטן לפעולת האדם ותחבולותיו נגדו רק יתן לו יד באיזה דרך יבצע מגמתו ויעשה מה שלט מתן והוא בעצמו
 סבת הפכו ובהגיש עד קן הדבר בחשבו כי כבר השלים חפצו נהפוך הוא כי כל הכנותיו נהסכו לו כקשת רמיה:
 ומעתה ראה איך העמיקו חז״ל אמתת הדברי׳ האלה בספור העכו׳׳ס הנזכר להורות לנו דרכי ה׳ עם הפתהלכי׳
 נגדו. ט ברצותו יח׳ להנחיל ליוסף מוקיר שבי אח נכסי העכו״ס ההוא שהיו רכים מאד כמבואר שם
 אפר הוא בדרך טבעי רהוק מאד להנחיל את הכל. והעכו״ם ההוא בהתוודע לו הדבר ע״י הני כלדאי רצה
 להתחכם נגדו ית׳ ולהחיש מפלט לנכסיו הרבים לבל יבואו לידי יוסף בכוס פנים אז ראה הקב״ה לחת עצה בלב
 העכו״ס באיזה אופן יפליט ויציל את נכסיו מידו והוא ע״י מכירת כל נכסיו בעד מרגגיתח סבה. ולהרחיק נדול
 בעוברי ימים. והעכו״ס עשה את הכל בזריזות וחשב כי כבר היה לפליטה עם נכסיו ולא יבואו עוד לידי יוסף

 צעולס. ונהפוך ה א כי המפלט ההוא היה הסבה עצמות הקריבה להגעת הנכסים לידי יוסף כמטאר:
 ועתה נשובה אל ענין מכירת יוסף ונבאר מז״ל על ונראה מה.יהיו חלומותיי-שהבאנו לעיל. והוא גסציע עול
 מדרשם ז״ל על ויוסף הורד מצרימה הדא דכתיב בהבלי אדם אמשכס בעבותות אהבה וגו/ ד״א בחבלי
 אדם אמשכם זה יוסף וגו׳ בעבותות אהבה וישראל אהב את יוסף מכל בניו. ולהלן מביא המדרש משל לפרה
 שהיו מושכץ אותה למקולין ולא היתה נמשכת מה עשו לה משכו את בנה לפניה והיחה מהלכת אחריו בעל כרהה
 שלא בטובת׳ כך היה אבינו יעקב ראוי לירד למצרי׳ בשלשלאו׳ של ברזל ובקולרין אממ-הקב״היבגי בכולי ואני מורידו
 כבזיון ומ׳ אלא הריני מושך את בנו לפניו והוא ירד אמריו על ככחו שלא.בטובתו ע״ש. והכל עילה נקנה א׳
 שברצית המב״ה לקיים גזירת כי גר יהי׳ זרעך וגו׳ והי׳ אם כן.ראוי יעקב ־לרדת בשלשלאות למצרים אבל הוא
 יה׳ הס על יעקב מלהורידו בבזק ועשה את השלשלאות וההבלים סן האהבה שאהב יעקב את יוסף. כלו׳ ע״י
 האהבה ההוא נמשך יעקב למצרים ברצונו. וזה שמביא ז״ל על זה הענין בחבלי הדס אמשכם זה, יוסף ונו׳ כי
 הורדת יוסף למצרים היו החבלים והשלשלאות שיעקב נמשך על ידם אמריו א״כ היו החבלים חבלי אדם

- .  והעבוחות עבותות אהבה והבן: . '
 י אמנם סבת רדת יוסף למצרים היו החלומות כנודע והן הן הדברים אפר דברנו. ונקדים עוד •מאמר(ירמי׳ כט)
 כי אנכי ידעתי את המתשבות אשר אני חישב עליכם נאס ה׳ מחשבות שלום ולא •לרעה. ולכאור׳ קשה
 ופי מי זה לא ידע מהשטת עצמו . הבל לפי דברינו יבואר כי מהילה רק עס פועלי און יתנהג־הקב״ס
 במנהג הנזכר כי גס ברצותו לחשוב מחפטת טובה ולשכב סטס פלוס על עבדיו עושי רצוט,כה משפעו ית׳
 כל הימים. כי בהיות האדם נעדר הראות להביט אל מעשה ה׳ השר הוא עושה עמו ר\ה •בראותו שמתהפך
-עליי רלזה סנה אשר לא ידע מה היא לפעמים ידמה לו שהיא לרעתו מ״ו והנה הוא משתדל וחושב ממשיים

 לנשל



 e• ^ י מגרת אסתר רנה וישעח
ל לנוא. וזהו h כ ו מ  לבשל הםבה ההיא ונהפוך היא כי השם נותן ממשבות ההם בלבו שפל ידם תתקיים ה
כ  ידעתי את המחשבות אשר אני מושב עליכם. כלו, על ידיכם כי אני הוא הגותן בלבכם את המחשבית הה5 י

: ן 5  ולקיים גזירת מובתי עליכם רק לא כמנהג עם פועלי אה שהמחשבות ההם הס להאבידן ולהשמידן אפל b י
 •יבית ישראל הס ממשטת שלום ולא לרעה מ״ו. וכן הוא הענין אצל השכפים שכשרצה הקכ״ה להוריד יוסף ל* ]1

-למכן הקים גזירתו כנזכר ולמען החיות עם רכ כנודע. הנה הראה לו את החלומו׳ שהוא ימשול באחיו והס בקני! ן-'
 בו מבלתי ידיעתם המוב׳ הנצמתת להם על ידו הנה החנכלו עליו לבסל את החלומות . והנה מיד ה׳ ג יר
 שיסכימו יחל על מכירחו לישמעאלים וחשבו כי כבר אין מקום לשיתקיימו חלומותיו לעולס ובאמת היתה י י י

ג ,  הסבה הקרוב׳ לזה. ומעתה יחוורו דברי המדרש כשמלה אמר הקביה אתם אומרים וכראי ואני אומר ונראה.׳' ן
 •הסבות שאתה מסבבים להיוח בסול החלופות הן הן בעצמם קיומן עתה נראה דברי מי יקום או שלי או שלכם.ו [ן

 וע״פ הדברים האלה נזכה להבין עוד מדרשם ׳ז״ל(בשלח) ד״א אז ישיר משה הה״ד נופת תשיפנה שפתוחין י,.
 אמר משה לפני הקב״ה רבון העולמים במה שחפאחי לפניו בו אני מקלסך. אמר ר׳ לוי בר חייא משל לסז : \
 שמרדה על המלך אמר המלך לדוכס שלו נלך ונלחם בה אמר לו הדוכס אין אתה יכול החריש המלך והלך נ: ^
p| בלילה וכבשה ידע דוכס עשה עפרה והביאה למלך א״ל העשרה הזו למה אמר בשביל שמסאתי בדבר ואמרתי 
 אתה יכול. כך אמר משה לפני הקב״ה יודע אני שמטאתי לפניך באז שנאמר ומאז באתי אל פרעה לדני -
י 01 י  והרי השבעת אותו בים לכך אני משבחך באז הה״ד אז ישיר משה. בוא וראה דרך הצדיקים במה שהם ס
,  הם מתקנים הוי נופת המופנה שפחותיך כלה. ממי הם למדין מן הקב״ה שבדבר שהוא מכה הוא מרפא שנ.א5ןי

 אעלה ארוכת לךוממכותיך ארפאך ממכות שאני מכה אותך מהם חני מרפא אותך. עכ״ל המדרש עיין שם. והר
/ תיקון החסא שהיה באז כמלת אז ישיר. וגם קשה כמו שדקדקו חז״ל ל 'י  יתכן להיות המדרש כפשוטו שיהי
/ גס מהו זה שסיים ממי הס למדין וגו׳ כי מה ענין מכה ורפיאה לחטא ותיקון. אבל לפי דברינו טי׳ $ ו ג  נאמר ו

 מבוארת כי בבוא משה אל פרעה וראה שלא לבד אשר לא הקל את עולם של ישראל הקשה כי אס עוד סס
J "עליהם היה הדבר מאד זר בעיניו ולכן הטיח דברים לאמר ומאז באתי אל פרעת וגו׳ והיא לא ידע כי מ 

,,' b)ההיא כעצמה התחיל׳ הרפואה כי אחרי שהיתה הנזיר׳ מלפניו יתברך להיותם במצרים ח׳ שנה כנודע א״כ 
 יכול הקב״ה להחיש גאולתם אם לא ע״י קושי השעבוד. והנה פרעה השב כי בזאר. ההכבדה יקשיח את לנה j י
ו עוד בדברי הגאול׳ לעולם. ונהפוך הוא כי הית׳ סיבת גאולתם כנודע. ומשה גם הוא להיות הי עיני1 )ן מ  ק

v והנה הקב״ה השיבו עתה ה / ו ג  לו חשב כי הרע להם תחת חפצו להצילם על כן אמר ומאז באתי אל פרעה ו
 אשר אעשה לפרעה כלומר הנה זאת ההכבד׳ הוא סבת מפלתו והצלת ישראל. והנה אחרי צאת הדכ7 אל ה

K וראה משה כי כבר נגאלו ופרעה וחילו נטבעו בים אז הודה ולא בוש כי רק עיני בשר לו במה שלא הבין כי ה 
' ל ;

 ההיא דהיינו הכבדת העול היס׳ רפואתה והי׳ ראוי לו לשיר עזו יתברך ולרנן חסדו אז בעת ההככד׳ ההי6.! 
 יזדע אני שחטאתי לפניך באז דהיינו ומאז באתי וגו׳ והרי הטבעת אותו בים לכן הריני מקלסך באז כלומל'&
! to .מתן הודיה לשעבר שהי׳ ראוי לי לשיר שירה אז בעח ההכבד/ וזהו אז ישיר משה כלומר שהי׳ לו לשיר 
j 5 ראה איך צדקו מז״ל בדבריהם שסיימו ממי הס למדין מן הקב״ה שבדבר שהוא מכה בו הוא מרפא שנאמר כי 

s 1 ארוכה לך וממכותיך ארפאך. והכתוב הזה הוא תשובה על תמיהתי של ירמי׳ שאמר(י״ד) המאוס מאסת את 
/ פי׳ ידוע מאמרם ז״ל שדרך הקב״ה לברוא הרפוא׳ קודם י ^ גו ם בציון גמל׳ נפשך מדוע הכיתנו ואין לנו מרפא ו  א
 •וע״כ שכ להתפלא ואמר אין זאת כי אם כבר מאסת את יהוד׳ ובציון געלה נפשך כי מדוע הכיתנו ואין הרפוא׳ ג 4'
 מור. לזה השיב הקב״ה חליל׳ לי כי עוד אעלה ארוכה לך וא״ת איה היא הרפוא׳ הנה ממכותיך ארפאך שהמכ׳{', י׳
א סבת הרפוא. ומעתה פחח דבריט יאיר ליהודי׳ הית׳ אורה הה״ד אמרו לאלהים מה נורא מעשיך מה דהילי!1;י>ז׳  ש
. וענין הירא׳ הוא כך הלא תראה אם איזה חולה רוצה לקמה5 ^ ׳ ו כ  מנגנות שלך הנהרגין הורגין את הורגיהן ו

 אצל רופא אשר לא ידעו מחמול שלשום הנה הוא יפחד וירעד. ולכאור׳ מה הוא הפחד הלא אם המזור לא י$
. אולס באמת לא כן הוא כי מנהג המזור אם בל יועילנו עוד יזיק לו ויכב>:יי ף ס  •לא יפסיד כ״א שנים שלשה כ

 חליו עד מות. וכן הוא הענין אצל בני אדם נגד השם כי פחדו ואימתו ית׳ תכול עליהם לעשות שוס מעשהו* ^
 בראותם כי אין הכמה ואין עצה נגדו יתברך וכל פעול׳ שהוא עישה להרע לזילתו תהפוך לאכזר לו כאשר בארג־

 היה הענין אצל המן הנך רואה שלא שקט אוחו הרשע ולא נח מלהשיב תהפוכות על מרדכי הצדיק יעל ישראל* \
 !לבסוף גמר בלבו בעצת מכמיו וזרש אשתו לעשוה עץ גבוה ממשים אמה כי התחכמו בזה לאמר הנה כל עוד %

.  העץ מוכן בכל עניניו לא יוכל לבצע מזימתו. כי אף אם יסכי׳ גם המלך לתלית את מרדכי הנה סרס יכינו הסן י
 ־ יממרס המלך להייתו הפכפך כנודע והרשע הזה לא ידע כי בנפשו היא וכי הסבה הזאת בעצמה מאת ה׳ ניתנה1

 להיות׳ קרובה למפלת עצמו ולהצלת היהודים בכלל. כי לולא שהי׳ העץ מוכן מה נקל היה למלך לשוב מחרון % *־
 ־ 1 י ־ רז״ל(?

 המן אף אם יגמר אומר לתלותו. לא כן אמר שהי׳ העץ מוכן מיד אמר המלך תלוהו עליו. וזהו שאמרו רז״ל
ר כרה ויחפרהו1 ^  .במקומו) על העץ אשר הכין לו תנא לו הכין ועליי נא׳ ולו הכין כלי מיח חציי לדולקים יפעל ט
J בשמת יפעל. גס מאמר מדרש על ויעש הפן יצאה בת קול ואמרה נאה לך העץ מתוקן לך והוא ממש כול 
ה מה דמילוןאינון מנגנות שלך הנהרגין הורגין את הורגיהן הנצלבין צולבין את לולביהן המשוקעיןלגי0  ח

 >י נס כימי פרעה כמעס אכדנו כלנו אבדנו ובאמה נתקיים בנו ועת נרה היא ליעקב וממנה יופע,!&



 מגלת איכה בוכים י י־
ר הקב״דן ס ר א י ז ח ה (הושע ו) זה א י ר ו ב ר ב ם ע ד א ה כ כ ה ח ו ת ו פ ד ב ש ר׳ א ר ד  יז ונו׳. כ
ר לו• ם א ל ד ה ש כ י ננתי עליו א ו וקו ר על צוויי וגו׳ וגרשתי ב ע תו לגן עדן וצויתיו ו י או ת ס נ כ  ה
ו וכו׳ ע״ש. להבין איך השוה מלת איכה למלת איכה אף אם שוויס הס באותיותיה© י ם בנ  r (ברא׳ ב) א

/ ונמתיק הענין ע״פ משל T מכוונין לדבר א V  מלוקים הס בנקודומיהם. אבל לקרב הענין נראה ששניהם ~
 זהושיב את בנו בכפר א׳ והיו בו כמה בתי אכסנאות עשויים להמית במאכלים ומשקים להספיק לעוברי
 ונתן אח כלס תחת יד בנו והזהירו לאמר השמר לך בני מתה את אהת מהאכסנאוח לאיש זר לשבת
 יר בה כי אס התה בעצמך החזיק את כלס. וכוונת האב בזה הי׳ למובת הבן כדי שלא יפגע כו שכן
 ?הוא מהדברים המכלים את האדם. והבן בקוצר שכלו לא הבין הדבר כ״כ לאמתו והי׳ הדבר כשחוק
 יו ולא השגיח עליו כלל ונתן רשוח לא׳ משכניו שידור בא׳ הבחיס. ובהחוודע הדבר לאביו שלח לו אגרת
 כתב בו כי אם תיבת איכה כלו׳ איה מקומך ואים מקום שכינך. ויהי לימים נחדלדל הבן וההרזשש מאל
T בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה וגו׳ ואז כתכ אליו אביו שנית מלת איכה לשאול ' ׳  f על עצמו הגר אשר ~

 יעמדו. והדבר מובן מאליו שאלו הי׳ מקיים מצות אביו ולא הי׳ מכניס זר בגבולו לא הי׳ נופל עליו כהחלה
 : איכה על מקום החנוהו ומקום שכנו כי הלא בכל מקום הוא וע״י זה הי׳ מובסח שלא תפיל עליו בסוף
 איכה על הכונח מעמדו כי לא ימוש לעולם אחרי אשר לא יקרב איש זר אל גבולו לא כן כאשר נחן רשות
 'ים ונתן מהודו עליהם אז בסוף נהפך הודו למפחית ופקודתו לקח אחר. כמו כן הי׳ משהס אדה״ר כי
 שקודם החמא ידו בכל משלה כמהז״ל שבראו מלא כל העולם כלו ואחר ההסא נתן כח וממשלה להס״א
 ׳ לה ג״כ פח וממשלה בעולם ואז תיכף נחהדשה עליו שאלת איכה. כלו׳ היכן אהה והיכן אויביך ורמז
 ב סוף המעשה במחשבה תחלה שלבכוף יתגבר הס״א עליך ועל באי כחך עד שיפיל עליהם ג״כ שאלת איכה

: ם ת מעמדם והפלגת שפלותם כי שפחה תירש גבירתה ולא ישאר לך מקום לשבת ש ו  על מ
ת ובבתי ו סי ושב ין בבתי כנ ל שי א ר ש ר (תלים סט)'אלו י ע י יושבי ש ח ישיחו ב ת ו פ ה ב  א
ת תשעת ד ו ע ס ן ב י תק וםשהכר ר שהן יושבין ואובלץ ושו ח א ר מ ב ת ונגינות שותי ש ו ש ר ד  ס
י ואיכה. המאמר הזה הוא פלאי והלילה על ישראל עם קדוש לומר כן. והנראה ה  ־. יושבין וקורין נ
 t ב׳ סבות המונעות האדם מלבכות בעת הראוי לבכי. הא׳ הוא אס הוא עשיר גדול יושב ככבוד ובגולל
 אזי אף אס עח צרה הוא ליעקב לא יתעורר בבכי כי לבי שמח תמיד. הסבה הב׳ הוא רב הדאגה והיגון
 ?של כח המקונן וישאר כאבן דומם ולא יוכל לבכות. והדמיון כזה לצינור כשהוא מתמלא שופכין מזוהמין
 ש מהלכו תקנתו לחסר ממנו מרבית השופכין ולמעט אותם מאשר הס ואז נקל להם להלפת ארהות דרכם.
 ל נאמר בנבואת (ירמי׳ ה) מבליגיתי עלי ינון עלי לבי דוי. פי׳ מהמת שאנו משוקעין ברוב הצרות והתוגה
 עשה לבבנו כאבן דומם עד שלא נוכל לבכות. וזהו שאמר כאן להורות גודל שברנו שאין בנו כמ לקונן
 P כראוי מהמת רוב הצרוח אשר עברו סשכיוח לבנו ער אחר שאנו מתחזקין מעט ככח אכילה ושתים
 נו יושנין ואומרין קינות ולולא מזקנו את לבנו מעט לא היה כנו כח לסבול גודל היגון והדאגה לא היה

 יכולין לבכות ולקונן כראוי:
. אפשר לכוון בזה כי זאת ידוע ומפורסם בדברי מז״ל בגמ׳ ובמדרשים וביותר בנביאי' ה ל י ל ה ב כ ב  ת
 כמאמר הן אראלים צעקו חוצה (ישעי׳ לג) ובמאמר רמל מבכה על בניה (ירמי׳ לא) ודומיהן הרבה.
 ל שיש משמרות מיומדוה בשמי מעלה הבוכים על מורבןבה״מ וגס נאמר בדרך כלל על חומותיך ירושלים
 'תי שומרים כל היוס וכל הלילה וגו׳ עד אל תחני דמי לו עד יכונן ועד ישים את ירושלים וגו׳. משל
 י כללי אשר כל סוהרי העיר העיר לוקחין ממנו הסחורות למכרם לאחדים אמה אמה.־ לימים הברימו

 ה בלקחו סחורה מהנוני׳ הפרטיים ולא שלמו להס מחיר הסחורות ועי״כ לא יכלו גם החנונים לשלם
ר הכללי נמצא שהסוחר הבע מן החנונים וקובל עליהם וההגונים מתנצלין וקובלין על הבעל־ ' 
ם צעקת המנונים על הבעל  ׳ והנה השומע קובלנא של הסוהר הוא מרשיע את ההנוני אבל בשמעו נ
 אז יצדיק את ההמרה יירשיע את הבעה״ב ולכן מהיייג ומיכרח המנוני לבל ישתוק מלזעוק המס על
 *״ב כדי להצדיק נפשו בעיני הבריות. הנמשל הוא שהקובלנא והבכי של מעלה הוא רק עלינו כמאמר אד
 1 שבעונותיהם החרבתי את ביתי וכדומה לזה מאמרי׳ רבי׳. והרפואה והתנצלות שלנו הוא מה שאנו מקוננים

 ?נכו״ם שבסבתם נחרב בית קדשנו מחמח שהחמיאו אותנו. וזהו שהזהיר לנו ירמי׳ לאמר אל תסמכו על
 של מעלה כי היא אדרבא המהייבת אותנו וכל הקינות והנהי של מעלה הס רק עלינו כמאמר אוי לבני
 'י אס בכה הבכה אתה בעצמך דאל״כ ישאר הדין עליך ולכן אל תתן דמי לך מהבכי כדי צזכות עצמך

: ך ר פ  ולהצדיק נפשך מאלהים ולתת העכו״ם כ
 /יאור ע״ז פ״פ משל לעשיר א׳ פנתהפכו עליו המסיבות עד שהתרושש ולא השיגה ידו לכלכל את ביתו
 ־ אם על הלחם לבדו והי׳ מפלה על שלחנו לחם מעש כמו שהי׳ רגיל בהיותו בעשרו שהי׳ מעלה על
 מטעמים שונים ולא אכלו מן הלחם ט אם מעש. אמרו לו בניו מה תחשוב אבינו הגם עחה נשבע
 צר המעט הזה כמו אז בשבתנו על סיר הבשר באכלנו מטעמים ולא כן עתק אשר בלתי אל הלחס
 ואס ק צריך אתה עכ״פ להעלוח על השלחן לחם רכ כדי שבעט. וזהו בכה תככה כלילה כלומר



* י ב  קול מגלת איכה מ

י אחרי אשר לא נשאר לנו פחה מזשכח הגלות מפלט מתוכחות מל שן כיא כ  &ל החני פוגת לך למעט מ
 ־הבטה לבד ואין לט לא מקדש ולא מזבח שיכפר כעדנו נלחי אל הרמפות עינינו וא״כ מהראוי שלא לקק

 עכ״פ הבכיה ונשלמה פריס בכייחנו:
 או יאמר ע׳׳פ משל לנער א׳ בא מן החוץ אל הביו הניחה ואמר לו אהה אבי הנה שמעתי קול נהי ויללה רבה בכית
 א׳ על שמת שם בן יחידי מאב ואס. אמר לו אביו אל תשית לבך לדבר הזה כי עוד מעש ויתנחמו הבוכיכ כמשפש
 המת שמשתכמ מהלב. אכל אני אגיד לך קשות מזה כי שמעתי בביח א׳ שמתו שס אב ואס ונשארו מהם יתומים
 רגידלים וגס ילד קסן והנה היתומים הולכים הלוך ובכה וגם הילד הקטן מר צורח. ועל דא ודאי יש להתאונן
 ולבכות כי זכרם לא יכוף מזרעם ולא ישתכח לעולם מלב הילד וכל אשר יגדל הילד כן ירבה יגונו וכאבו כי
 לא יהי׳ לו לא מנהל ולא מחזיק בידיו וישאר עמס ויחף רעב וצמא וגס רחמי אהיו יכלו מהר ממנו. הנמשל
 הוא עלינו עס הגולה שנא׳ עלינו על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון. ויאמר ירמי׳ הנה זאת
 הבכיה של עכשיו עדיין הלא מצער היא ואינה נחשבת כלום נגד הבכי׳ שהבכו אח״כ בגלות כי כעת עדיין
 יש מעט נחמה בשארית החרש והמסגר ואנשי אמנה גוררי גדר אבל עוד ימים יבואו תשארו ערומים מכל ואז

 ההי׳ לכס בכי׳ באמת וזהו בכה הבכה בלילה כינוי על הגלות הנדמה ללילה:
. לכאורה אינו מובן כי לא היה לירמיה לזכור קינים והגה כי אס מהדרכים אשר ׳  דרכי ציון אבילות וגו
 יעלו כהם עולי רגלים כי נשמו ומה שווה לנו בנזק הדרכים ומסילות. ונראה להבין כי הנה יש ב׳ דרכים
 לעבודת ה׳. הא׳ מאהבת ה׳ ותורתו וזה הדרך כחרוהו השרידים אשר הופיע עליהם אור השכל האמתי להבין
 כעמי התורה והמצות להיות מתוקים בפיהם כדבש למתוק כמו שאנו מתחננים בכל יום והערב נא ה׳ אלהינו
 את דברי הורתך בפינו וכמאמר דוד המע״ה מתוקים מדבש ונופת צושיס. אך מה נפלאו אנשים כאלה ומה מעט
 מכפרם כי רוב אנשי ההמון המשהמשין בדמיונות כוזבות דהיינו התאוות המדומות הס לא ירגישו עריבות התורה
 כלל כמאמר הכתוכ ואל מי הדמיוני ואשוה כי הוא איננו דבר ארצי כ״א שמיימי ושם אין דמיון כ״א ערבות אמתי
 כמאמר אין שוב אלא חורה ולכן שמה אמת כמאמר אמת זו תורה. לא כן עניני העוה״ז שהם מתחפשים בלבוש
 ?דמיון ומהיפיס על ידו כמו הדבר אשר לא תואר לו ולא הדר אם יצשבע בצבע נאה וימשח בששר ידמה גם
 הוא יפה מראה אם לא שהוא מכוער ומגואל בתולדה אז הוא מגנה כל צבע וגם אץ שוס צנפ שולטת בו.
 והנה האנשים האלה ההולביס חשכה ואין נוגה'להם להרגיש מתיקות ההורה והמצות יש להס דרך אחר לעבוד
 את ה׳ והוא מיראת העונש דהיינו בבוא עליהם צרות רבות ורעות אז יגע יראת ה׳ בלבבם לשוב אל ה׳ כמאמר
 אלכה ואשובה אל אישי הראשון כי טוב לי אז מעתה (הושע ב) והנס הב׳ דרכים אשר זכרנו מטאריס המה
 בכתובים על הראשון נאמר קול קורא במדבר פנו דרך ה׳ ישרו בערבה מסלה לאלהינו (ישעי׳ מ) ועל הדרך
 הב׳ נאמר גדר דרכי בגזית נתיבותי טוה (איכה ג) כי הדרך הראשון הוא הטוב והמםוקל והמשובה. והדרך
 הב׳ הוא המקולקל והעקוב. ואיסא במדרש פ׳ ויצא והנה באר בשדה זו ציון וירושלים. והנה שם ג׳ עדרי צאן
 אלו ג׳ רגלים שישראל שלין בכל שנה. כי מן הבאר ההוא ישקו העדרים שמשס שואבין רוה״ק ע״כ. ומהות
 רוח הקדש ששאט הוא השגת שעמי התורה והמצות אשר בלעדי זאת ננששה בהס בעירים כסום כפרד אין
 הכין כמאמר אכתכ לו מכי תורתי כמו זר נחשבו(הושע ח) וכמאמר המדרש ועשית לו זר (פ׳ חרומה) זכה זר
 לא זכה זר. ומעתה המאמר כפשוטו לרכי ציון אבלות וכמחז״ל ציון אלו שערים המצויינין כהלכה ועתה הן אבלות
 שאץ דורך בהן כ״א אשר לא ידע שלום והמעונה בצרות לח מי שהוא עשיר וטוב לו שנא׳ וישמן ישורון ויבעט (ה׳
 האזינו) ומאין יצא הקלקול הזה. ע״ז משיב מבלי באי מועד השר שם השיגו הרוהיק האמתי להרגיש על ידו מתיקת
 התורה ורצו אחריה.כא׳ הצבאיס באין מונע כעני כעשיר לא כן עתה אשר אין אנו לומדים את התורה כ״א
 מהכרח עוני ודוחק שמכריח אפילו לנעדרי השכל. ומעתה מספר והולך בפרטות ואמר כהניה נאנחים והוא משל
 פל המלמדים אוחט ומורים לנו דרכי התורה שרובם וכמעט כלס לא תמצאם כ״א ענייס שאין להם עסק אהר
 ל׳א להתפרנס מהלמוד לאחרים וכמאמר כי יתפוש איש באחיו בית אביו לאמר שמלה לך קצין תהיה לנו וגו׳
 (ישעי׳ ג) ומסיים ישא ביום ההוא לאמר לא אהיה חובש. כלו׳ שמי שלא אלצו הדחק והלחן לא ירצה להיות
 מחובשי ביהמ״ד. ואמר של בתולותיה מנוח והוא הואר על הלומדים לעצמם כי על הרוב לא תמצא אדם פונה ממשא
 וממתן לשקוד על דלתי ההורה כ״א מי שנחדלדל מכל וכל והין לו מסק כ״א לפשוט יד אל מתת הנדיבים אז ישה
 שכמו לסטל עול התורה ולהיות מיושבי ביהמ״ד. וזהו לאיה על קלקול הדרך שאין שבר בה זילת דלת העס והעניים
 המרודים אשר יחסל לחמם כס יאכלו נלחמה של חורה וכל זה מחמת העדר ההרגשה ביקרת מתיקוסה כנ״ל:
 היו צריה לראש אויביה שלו בי ה׳ הוגה על ריב פשעיה• לבאר זה נקדים מאמר על חומותיך
 ירושלים הפקדתי שומרים ט׳ עד המזכירים את ה׳ אל דמי לכם ואל התנו דמי לו ונו׳(ישעי׳ סב) המשך
 המאמר כך הוא. כי הנה יש מהמחברים מקשיס לשאול למה הקב״ה סתאוה הל התפלה ולאיזה ענין ולאתה צורך
 היא אחר שהשם יודע הל תעלומות ונגעי ב״א ומהסוריהם על ספרו כולם יכתבו אין נעלם ממנו ולמה א״כ ימתין
 פל שיתפלל. אס ראוי האדם מרס יקרא יענהו ואס איננו ראוי הלא גם התפלה לא הועיל. כאשר כזה רטת
 לאימ שלפעמים יזעק האלס וישוע ויקרא אל אלהיס בחזקה ומ״מ לא יעננו אחת מני אלף. והנראה בזה לוי־ר
 גי עיקר הסעם הוא שהקב״ה מפץ שיהי׳ האדם יודע מבין והבחין בין שוב לרע כי הני; אם ימלא ה׳ כל
 *שאלותיו של אלם כראוי שרם יקרא ושרם יתפלל אל ה׳ הנה לא ירגיש כלל נסיבת ה׳ חמר שלא ידע ולא
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 M? רע מימיו וימשוכ הכל לסכעית ולא יתעורר כלל. לחח •תודות ושנח׳להמסיב האפסי אשר עפה לו אמ כל.
 [5]יל הזה. כמו שאנחנו רואים שהאדם השלם. מופו וכאיכריו אשר.לו עין לראות זמנים׳ לשמוע *כל כליהסבסא

 1ל החושים ליא ישממ בהם כלל ולא יהעורר לברך אה ה, הבורא את אלה ׳אבל אס יחסר- לאדם אחה חוש־
! אם יכא רופא מכס לקקן לו אה הפנס• הזח אז יתעורר וירגיש ־במובחר, אם הדבור או הראו1 ה י מ ו ד ו J 0 v 

 r$A ויחץ הודה אל ה/ וכבר הפריך בזה בעל מובה הלבביה בשער הבמינה ולק׳ החכים הבורא ית׳׳לכלחז
 n לאדם שום סובה ומלוי הפן כ״א אחר שירגיש הרע בהעדרו ויתפלל אל ה׳ יאז ימלאמשאלומיו ואז ישסה; •

 ך^יס בטבחו ויודה לה, חסדו. והדמיון בזה הוא שהמנהג הוא בערים להפקיד שומרים בלילה •לשמור על העיר
 \% מקרה. והנה מנהג השומרים להכריז בכל שעה ופעה לזמר p וכר שעוח הוא בלילה. .ולכאורה הוא מנהג
 ;יק ט מה להס ולנו להודיע לנו מספר השעות ולהקין נרדמים ללא צורך. אבל באמת המנהג הזה נסיסל
 :0על והכוונה בזה למען היות להשומרים לאות אמת שאין מלאכתם ברמיה ושעומדיס על משמרתם כראוי לשמור

 י ?עיר מכל רע וגס שינה בעיניהם אינם רואים. ולולא יזעקו השומרים בכל עת לא היו כנ• העיר כסומים עליהם
 } הם עושים כאמונה כי אולי גס המה הוזים שוכבים אוהבי,לנוס. כלל העולה גי הה סמזהירץ. :הבעה״ב

 צימרים להיות הס מעוררין אותם הוא ללא צורך לבעה״ב אולם היא רק סבה היות השימלים-׳עייז נעוריה.
 ג׳׳כ הקב״ה אינו צריך לזעקת ישראל לעורר השנמהו עליהם רק שע״י זעקתם אליו יעוררו א״ע וירגישו
 ןמכאובם חמיד ויכירו בחסד אל כל היום ובהשלמת סובתו וזהו על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום

 [י עד המזכירים אח ה׳ אל דמי לכס. כצו׳ למען לא תחנו דמי לכס בזכרון ביהמיק חכר חורבנו לא יסוף
 *לנכס ע״כ הפקיד עליכם שאל תתט דמי לו כאלו אתם מעוררין אוהו אבל העיקר הוא לעורר עצמכם
 $ מדעו כי נפלה עסרמ ראשכם ולמען מעלו את ירושלים תמיד על לכככם ועי״כ תרגישו אח״כ ג״כ במובה

 1 המסיכ כאשר הבנה וסטנן עיר הקודש במהרה בימינו :
 ף? נוכל להכץ מה שאמרו מז״ל אין לך יום שאין קללתו מלוכה ממבירו. ולכאורה קשה אם מיו רואים אס׳
 J לקללה מרובה מה נשתנה יום אתמול מהיום ובמה הורע כמו של היום הבא לשהתרבה בו הקללה יוקר
 ףל שלשום. ונראה להבין ע״פ משל לבן עשיר גדול מטנק מנוער שהוכה כמכאוכ על משכט ולא מצאו מ
 ך הרופאים ידיהם להעלות ארוכה למכתו כ״א ע״י סמכולה א׳ דהייט לשמור עליו שלא יישן כ״א מעה
 ךז מעש מטמוה כי השינה היא מקור סהלסו בהתססף עליו נפשו. מה עשה אביו מיעס לו מן המצעות
 1' רגיל בהן תמיד ומחמת זה נממעס שנסו מאשר הי׳ מקודם ט מא הי׳ רך ומסג מאל.׳ אמנם ברבוס

 ךיע אמרי שהתרגל הבן במעמ המצעומ הממיל לישן •הרבה כמקדס עד שהוצרך א?ץ למטע סמנו עוד מצפ ־
 [^זחתיו למעט ממט השינה וכ״כ היה מושה.בכל סעס אמרי שההרגל לישן גם על האס כלי שום כר וכסה ׳
 יףת האב שאינו מרגיש שד כצער המשככ כלל אז העמיד מליו שומרים שיעוררוהו משנהו והיו מצערים -

 A נהכאת ושאר ערניס המבשלין את השינה. כנמשל מא שהקביה נתן אוהט בין העטים שיצערו ויעוררו
י משנת העצלות געטדס ה׳ כמאמר המשורר האירה עיר סן אישן המות (תלים יג) אבל הרגל הצרות 7] 
 1יל אותנו למיות חיי צער וכלט ישרם אץ קורא בצדק־מסשרל לקרוא אל ה׳ במזקה שימיש מפלשי לגו
 "ו^ינו כי כבל הורגלט בהם והקב״ה ברוב רממיו ומסדיו מעורר רדומט ביםורים מדשיס לבקרים אשר לא
 יי^לט בהם שד כדי שנרגיש ונשוב אליו באמם. וזהו ישבה בגויס לא מצאה מטמ כלו׳ אסר שהורגלו בצרות

 A אשל המה לשכיס בעיניהם ולצניניס בציליהס. ונמשכ לכם מאסר הגלות ליסיכה ואפלתו כצהרים. ולק
 "01 הקב״ה לחדש הוה על הוה מלשים לבקרים בכל עת ובכל לגע על שלא נמצא מנומ וזהו היא ישבה עדם

! על כן לא מצאה מטמ. ולכד אמרו מזיל אין לר כל יוס שאין קללהו מרובה וכדפיון-כנ״ל:
 rA נעמול גס כן על מאמרם;V כלהמיצר לישראל געשה רמש. ססעם כלי לצער אוסט.בכפלים. והדמיון

 J בזה להיטק שנמל׳ ובא הרופא לכקמ וראה שתרופה ממלהו הוא שיקיא הילל כמה פעמים אבל כמן׳
 1 ?ילל שאין בכמו לסבול רטי הסמים במעיו שהוא צריך לשתות על הקאה גלול׳ כיפ פם׳פשההרומ!
 $1 סמים כפי מזגו אשר יוכל לקבל וצוה על.משרתיו שנהםמילו להקיא לא ינקו מלפניו הקיא צואה גלי שעים.
 n ויקוץ בו ויקיא עיד על השישר הצריך. הנמשל הוא אם אנמנו מלושי כמ לסבול הצרוש הראויות לר בממאינג
 ףיפה הקב״ה מגדיל ומנשא עליט את הלולים בנו ׳ומזה נכפל הצער והיגון• בלבבנו חסו היוצרים לכאמ
 '׳ך׳שר הפעם ע״ז כי ה׳ הוגה על רוב פשעיה. כלומר שמחמם רוב פשעיטאשר אץ כה בנו למבול לוב
 ךיהיסורין כרמויין עלימ ולק מצער אוהט במה שצרינו נעשו- מליט לראש וזהו להרבוס מכאוכט וצרוה לנמו

׳ ׳ • • ׳  י! כלישיהי׳׳לכסרה על רוב פשעיט: ,TV י
י ה׳ הוגה. יבול על סגן תיל על רוב פשעיה. ביאור המאמר לפ שהעמים אומרים, .שסיבה  H נ
 I גלותנו וסבלות כל הבא עליט הוא רק מחמת שהקב״ה• הסיר צלו והשגחתו.מעלינו. והפקיר אומנו
 jl שקצף על עבדו וןמפו מבימו וכל פי שלוצ׳ מתשלל עמו כמשפס כל לכל הפקר ק ימשבו העט״ם
 ריר הקי״ה מת פניו ממט וכל הרשת שעושים פמט הוא מחפצם ורצונם• כי-השם עזב־אותנו אל מקלי/ואינמ
 3 עלינו כלל לריב אה ריבט ואין מידם מציל. אבל זאת שקר בימינם ותהו והכל כל דכריהם כי חסדי ה׳ של
, לסוב לנו כל הימים רק מחמת שנתקלקלה נפשט במסאיה  sA ולא כלו רחמיו ממט והכל הוא בהשגחה ה
 A לסטל הםמיס כמכיס למרפא והם סימרין הקשים הממרקין הפונות ומאסו כל ה^רוה אוהט כאמה

9& 
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 •צדק ובמשפש וכל הנדמה לנו רפ בהשקפה הראשונה הוא באמה אל הכליה סובה כלליה. וכמאמר והיה
 נאשר שקדתי עליכם להיסיב אתכס ק אשקוד עליפס להרע וגו/ והכל הוא מגודל אהבתו אותנו להביא מליט
 דבר בעתו ולא כמו שהשט הם שהכל הוא מחמת העדר השגחתו יתברך מאמו. והמופת על זה נמתיק
 פ״פ משל לח׳ שנחלה בנו ינדדו ושלח אחר רופא א, להקת לו דם ורמז הרופא לאביו שיצא הוא מהבית לבלתי
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 הדמים ויוציאו המיצה והלך אמריו. והנער חשב בלכו שיצא אחריו להטחו על אלה סכה רבה וישקף בעד המלון
 דרא והנה אביו מחן להרופא ממון רב ושלחו לביתו בשלום ויצעק הנער אל אביו לאמר הישולם ממה רעה
 ־ סובה היום הזה ראיחי כי גס אהה נהפכה לי לאכזר כי חשלם שנעמיס החח פצעי. והשיב לו אביו שומה מזה
 סדע כאמת שלא הרס לך כ״א אדרבא הסיב ממך מאד להמלוה ארוכה לך ולהח צרי למכאוביך עד שהוא ראוי
 לסשלום סוב. וזהו היו צריה לראש שנראה בהשקפה ראשונה שהשם משלם גמול סוב להמריעין לנו. אין זאה
 כ״א כמשפס הרופא שהיסורים הם באמת רפאות חפלה לנו והכל בהשגחה פרסיח מאחו יהי עלינו כי ה, הוגה
 על רוב פשעיה. וזהו מאמר המדרש יכול על מגן כלו, שהיפוריס הס בלי השגחה ה׳ כי אס בדרך הסקר

 והעדר השגחה כדעח העכו״ם מיז אמרו לא היא כי על רוב פשעיה כלו׳ שהכל הוא בהשגחה גדולה למרק ׳
 פוטתינו והראיה ממה שצרינו נעשו לראש עלינו והוא ההשלומין להם וטדאי סובה גדולה הם עושים

 ברצון וחפן הבורא וכנ״ל:
 ובזה נבין מאמר (איוב יס) תעבוני כל מהי סודי וזה אהבחי נהפט בי. עיין שיי רש״י ז״ל שפי/ שאוהבי
 נהפכו בי לשונאים ויהיה לדמחו הענין כפול במלות פונות פגם מאמר תעבוני הוא גס כן לכוונה זאת.
 אבל לדעתי טונה אחרת אית ביה. ונקדים מאמר המשורר (חלים פז) ואומר מלותי היא שטת ימין עליון.
 והכוונה שבא ליחן טוב סעס על שלפעמים הקב״ה מטיב עמנו ולפעמים מייהר אותנו וחלילה הלילה להשוכ
 סהפוכוח ושינוי וחילוף מליו ית, אבל באמת השינוי הוא ממעשינו לבד. והדמיון לנן הסמוך על כלחן אביו
 העשיר אשר משפע הנהגתו התמידית לכלכל אוחו ולהאציל עליו מכל שוב ולהאכילו מטעמים כאשר אהב אבל
 כ״ז הוא רק כשהבן הוא חזק ובריא בגופו ויכול לסבול ולעכל כל נחת סוב אפוי ומטשל. אכל אס הוא יחלה
 אזי ימנע ממנו המאכלים הסוביס והערבים וכוונתו לא להכעיסו כ״א מהמת שהס מזיקים לו ואדרבה יאכילגי
 הדברים המרים המסוגלים לרפאותו ואין ספק שאהבת האב לבנו לא תשתנה בשוס פעם אבל מזג הכן הוא
 שנתקלקל ונשתנה עד שאין יכול לקכל המאכלים הסובים כן אנחט עס ב״י בהיוחנו בעלי דעה ישרה נאמנים
 נמעשיט שלא חיק לט ריבוי הטובה אז השפיע ס׳ לנו מטובו הגדול כלי לי ונתן לנו שלוה והשקט ונם
 אנחנו היינו מובדין אוחו בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. לא כן כאשר אנחנו דלי הפרך וממושי השכל ואנחנו
 הגעסין מרוב השובה אז הקב״ה מייסר אומנו בדלות ושפלות ומוכרהין אנחנו לעבדו במצור ובמצוק. וזהו חלותי
 היא שטת *מין עלית. כלו, שאין השינד מצד הבורא ית' מלילה כ״א ממממ מליט והוא גורס שנוה ימץ עליון

 כמשסס האב אל בנו בעמ מליו:
 מהו ממכוני כל משי סודי כלומר שכל הקרובים והאוהביס אלי יותר ממאסרים מלי ממה. והדמיון כזה
 שאם ינא איש זר לבקר אל הבן החולה וישמע את קול ככייתו והמנוניו שיקנו לו מאכל ערב המזיק
 לו בודאי משפט הזר שיכמרו רחמיו אל הנער ויבקש מהעומדים אצלו לשרסו ליתן לו מה שהוא רוצה והוא
 החמת שאיננו אוהב אוחו באמת כנפשו ע״כ יהמו רחמיו על בכייחו ששומע אוחו בוכה זה עתה. לא כן מי
, מהכביד עליו הלל  םהוא קרוכ יוחר יתאכזר עליו אף אס יחנן קולו כל היום כי יאמר מוסב לצערו שפה א
 השל לא יוכל להרפא עולמית. וזהו גס כן תעבוני כל מתי סודי כלו, שאוהבי נהפמ לי לשונאים וכל היותר
 קרוג אלי הוא יומר מתאכזר עמי. ובא לפרש ולומר לא שהם שונאים אותי באמש רק שכי נשתנה המזג וקו
 הבריאות עד שהדברים הערכים למכי מעולם היו לי עמה למזימיס ולפיכך אוהבי אשר מפשי מונעים ושוללים
— • 1 - י ־ י '
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ס מ י ב  קול מגלת אינה *
 מחמת שאנו מקוץ ומצפין לתשומות אכל כל המורא והפחד אמר לגו היא רק מחמת מאמר נפלה לא תוסיף
 קום וגוי (עמום ה) שעי״ז העכו״ם מחנרץ כנו וחזקו מלינו דבריהם לאמר שח״ו אכדה תקותנו כמאמר
 המדרש על זכרה ירושלים ימי עניה ומרודה וזהו כלל גדול וסימן מובהק למי שיוצא מבית א׳ לדור במקום
ה אס רצונו לחזור עוד לדירתו הראשונה אינו לוקח משם רק הדברים הצריכים לתשמישו בלבד אבל  אחר מ
 הדכרים שאינו מיכרח להם היא מניחן שם עד שיכי לא כן מי שייצא משם בהחלט לבל ישוב עוד אז גם את
 הכל יקח. וזהו המשך המאמר ויצא מן בת ציון כל הדרה. שהוציא הקב״ה כל יקר הוד תפארתו דהיינו שהסיר
 גל כלי המקדש ולא השאיר שריד וזהו חלילה מורה על סימן הנ״ל ולכן מסיים ע״ז וילכו בלא כח לשני רודף
 כי כשל צח הסבל מחמת העדר הנחמה ח״ו. והנה המשיל המקונן העדר הנחמה כאילים לא מצאו מרעה כי
 כל מרענו וחית ידינו בגלות המר להחליף כח לסבול העול והשעבוד הוא רק הנחמות והיעודים שמבמיחין אותנו
 הנביאים באחרית סוב וחהוה. וזהו לא מצאו מרעה כלו שאפס כח התקוה והנחמה. ונקדים עוד מאמר המדרש
 (ס׳ מששסיס) אתה מוצא כל תולדות שבמקרא חסרים חון משנים אלה תולדות השמים (פ׳ בראשית) אלה חולדות
 סרן (רות ד) ופעם גדול יש להם וגו׳ וכיון שעמד פרן נעשה תולדות שלו מלא שהמשיח עומד ממנו ובימיו
 הקב׳׳ה מכלה את המות וגוי. יצא לנו מזה שכל תיבה פנכחב כמקרא חסר מורה על חסרון שלמות הדכר
 והנכתב מלא מורה על שלמות הדבר לעולם. עוד נקדים שהגלות מחוייכת והכרחית להיות קודם הגאולה
 והסוכה האמתית המעותדת כמו שהחרישה הכרחית קודם הזריעה. וזה מבואר ג״כ בגס׳ ג׳ מתנות סוכות
 נתן ה׳ לישראל וכולם לא נתנו אלא ע״י יסורין וא׳ מהם א״י. עוד תדע נאמנה שידיעת המוכה הוא סובה
 וידיעת הרעה היא ג״כ רעה. והדמיון בזה שאס חודיע לאדם לאפר דע לך כי מחר יכוך הכה ופצוע ט ק
 משפסך הנחרץ עליך הנה ירע לו עתה ויכהל מהידיעה כמו מעצב ההכאה. ולפיכך אם חודיע לאדם שיעשרנו
 המלך עושר גדול למחר הנה ישמח ויגל כידיעת המוכה כמו בהשגה עצמה. ומעתה נכא אל הכיאור כי אמרי
 שתכלית הגלות וצרותיו הוא אשר ממנו נזכה להנאולה המעותדת ולכל הטוכית הצפונות כמאמר מה רכ סובך
 «גו׳ וכמאמר ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע (ירמיה ל) ממילא מוכרח להיות הגלות לשי ערך הגאולה. הגע
 נעצמך שגלות בבל היה לזמן קצר לפי שגם הגאולה היתה למצער אחר כך. אבל הגאולה העתידה אשר אנחנו
 מצפים ובטוחים שתהיה במהרה בימינו תהיה גאולה עולמית ממילא מוכרח שיהיה גם הגלות המוקדם לה לפי
 ערכה. אבל הוא דבר נמנע לכן ההב״ה ברחמיו ובחסדיו הפליא פצה והגדיל תושי׳ במה שלא נתן קץ לגלותנו
 וה ולא גילה לנו זמט כמו שגילה בגלות כבל וגס רמז לנו ככמה מאמרים שהנפילה הוא ח״ו שלמות כמאמר נפלה
 !לא הוסיף קום וכ״ז כדי שיהיה לט צמר מן הידיעה לאמר שאפס חקיה והצער יעלה לנו כאלו נצמערנו באמת
 נגלוה שלמיש ומזה 0כה ג*כ לגאולה שלמיש. ומעתה הילקוט בא לשרש המאמר ויצא מן בת ציון עד וילכו בלא כמ
 לסני רודף. כלי7 שהיו סבורים שיהיה הגלות ח״ו לשלם כנ״ל וזהו מרומז במלת רודף מלא. ולמה באמת עשה
 הקכ״ה כך לרמז לנו על אפס התקוה ח״ו. ע״ז אמר כדי שבשביל זה נזכה לגאולה עולמית כמו שנאמר וכא
 לציון גואל גואל מלא ולכן ע״כ מוכרחים אנחנו להצטער על הגלות כאלו היה ח״ו לשלם. וזהו שמחנו כימות
 עניתנו שנות ראינו רעה פי׳ כמו שהיינו סבורים והידיעה תעלה לנו במקום גלות ממש. שד במדרש לא חרבה
 ירושלים אלא על שלא הוכיחו זא״ז שנא׳ היו שריה כאילים מה איל זה ראשו של זה כצד זנכו של זה אף ישראל
 [י שבאותו הדור כבשו פניהם בקרקע. וראוי לעמוד על כוונת המאמר ראשו של זה וכי׳. ונראה להכין ט ידוע
 . י לכל משכיל שחברת בני אדם והסכמתם לדבר א׳ אס הוא תכלית סיב אז הוא משובחת מאד כידוע שבח חברת
 1 היח. אבל אס היא לתכלית רע תועבה היא ומקור משחת כמו שהפליגו בגנות חברת הרשעים כמאמר הן עם א׳
 J וססה א׳ לכלם וזה החלס לעשות (ס׳ נח) וכמאמר עצרת בוגדים (ירמי׳ ס) וכמאמר חבר כהנים דרך ירצחו
 I שכמה (הושע ו) והטעם ע״ז מובן כי ע״י החברה איש את רעהו יעזורו לעלות למדרגה הייתר משלה להיות כלם

 I שזין לסונה כי קצתם ילמדו מקצתם הדרך השונ. אוח״ו ההיפך בהיוח החברה רעה גם השובים שבהם ישובו.
 ! לכסלה עד שאין עושה סוכ אין גם א׳ כמאמר ויסערנו נגוים וילמדו מעשיהם (תליס קי). ונזה ננין מאמר
 .*.׳ דור לדור ישבח מעשיך כי משפט הדורות הטובים שהאבות כ״ז שמזקינים דעתן מתישבת עליהן לסור מרע ולפעול
 ) יצדק והנערים הבאים אחריהם רואים בנערוחם מעשה הזקנים ואוחזין ביזם והם ג״כ שלין מעלה עד שמזקינים
 y• . ןמפילא מעשיהן משובחים ממעשה אבוחיהם וק הלאה. וזה ר\ר דור ישבח מעשיך כי כל דור אחר דור מיפת
 1 *' ומשבח מעשים פובים יותר על שלפניו. ולהיפך חלילה בדורות שאינן מהוגנין שכל;מן שמזקינים דעחן מטורפת
 f עליהן ומרבין להרע והבא:ס אחריהם אוחזין מעשיהם ומתחילין במה דסיים אביהן ומעט מעש יוסיפו לוזסיא
 \ וירש מאבותיהם. וזה היו שריה כאילים לצ מצאו מרעה דהיינו שלא הוכיחו זא״ז והיו רעים וחטאים והבאים
 1 אחריהם הלכו בעקבותס בנערותם והעמיקו סרה בכל יום. וזהו ראשו של זה בצד זנט של זה כלו׳ ממה שזה
 j מסיים זה פותח כניל. וזהו וילכו בלא כח לפגי רודף והוא ע״ס מאמר והיית אך פשוק ורצק כל הימים (ס׳
 I הבא) כי אף שהוא סן הנמנע להיות עשוק בלא עושק מ״מ כאופן כזה יכיל להיות עשוק לבד דהיינו כמאמר
 | ויתערבו בגויס וילמדו מעשיהם שאז הם מריעים איתט בלא דעת ובלתי כוונה כי הרע בעצמו נדבק בט. וזה
 E אך עשוק כלו׳ עשוק כלתי ששק. חסו ג״כ וילט בלא כח לשני רודף כלו׳ לא בחיל ולא בכח מתגבר עליו הרודף
 h להחסיאו כ״א שמעצמו הוא לומד ממעשיו הרעים ואין לך רדיפה גדילה מזושהמחטיאו קשה מן ההזרגו. וזהו
 ני• םםעם שהקב״ה מסלק את הצדיקים קודם זמנן כדי שלא יתקלקלו בסבת הדור. וכמאמר המדרש -ידי ירד'לגם
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 93 קזל מגלת איכה בוכים

 ללקוס שושנים ח״ל כמו שנעל התאנים מסלק התאנים מיראתו שלא יחקלקלו ק הקכ״ה מסלק הצדיקים ע״ש
 גאריטה. וזה ונהי כשמא כלנו ולכן כבגד עדיס כל צדקותינו (ישעיה סד) עיין רש״י דהיינו שמסיר הקכ״ס

 הצדיקים קודס זמנן כדי שלא יקבלו סומאה מאתנו:
. והדבר פלאי כי החוש יורה לל ם ד  וברה ירושלים ימי עניה ופרודיה כל מחסדיה אשר היו טיםי ק
 ההפך שהתוכות הקדומות לא תזכרנה בסבת הצרות המרובות הבאות אחריהן אשר ימררו כלענה את
 מיי האדם לבלי יזכור מה היה לו מקודם. וכמו שמצאנו שבסבת הרעב הכבד אשר היה מוכן לכוא אמר יוסף
 ונשכח כל השנע בארן מצרים(פ׳ מקן) וכדומה, אבל נקדים לזה מאמר המדרש (פתיחתא) תחת אשר לא עבדת
 את ה׳ וגו׳ עד אלו זכיתס הייתם קורין תביאמו ותסעמו עכשיו אתם קורין תבא כל רעתם לפניך. ומשמעות המדרש
 שם מורה שכל הצרות הס מסודרות מדה כננד מדה דהיינו כל קללה היא הסך הברכה אשר היינו משיגים אם היינו
 מסיבים מעשינו. וכן מורה מאמר והתכתי חגיכם לאבל(עמוס י) וכן אנו רואים כחוש כל מקום שהיה יותר
 מעולה הוא עתה יותר חרב ושפל כי שפלות המקדש הוא יותר משפלות ירושלים וירושלים יותר מא״י עד שנא׳
 ציון שדה תחרש וגו׳ (מיכה ג) וכן אמרו ז״ל ג״כ על הזמנים והעתים שכל מה שהיה הזמן יותר חשוכ ומעולה
 כמו הרגלים ודומיהן הוא עתה יותר ירוד ושפל עד שאמרו אין לך כל רגל שלא בא בלשת לציפורי. והדסק
 בזה לבן גדולים ושרים שנתפש למרחוק נירי אכזרים והיו מענין אותו מאד. עוד זאת עשו לו להעציבו שהיו ממנץ
 א׳ מן הממונים בכל יום והיה הממונה מתחפש ומתלבש בבגדי אביו של המעונה ומשדמה אליו ממש וק היה
 מתאכזר עליו לענותו ולמחר היה אתר מחלכש ומחדמה 1אמו והיה מיצר לו ג״כ באכזריות חמה וק היה דרכם
 תמיד להדמות לקרוביו ולענותו וכל זה עשו כדי למרר כלענה שמחתו שהיה שמח ומשתעשע תמיד באהבת
 אביהו ואמו יולדיו ועתה נהפכו עליו לאכזר למען ענותו. לימים בא אליו א׳ מקרוביו אל הכלא אשר היה
 עצור שס ושאל אותו לחמר המכיר אתה אותי כי אולי ברוב הימים נשכח ממך תואר בני משפחתך. אמר לו
 הוי אחי איככה אשכח תואר פניכם ותמונתכם אס הם עדי כי כך וכך עושים עמי הזדים הארורים האלה
 להוסיף יגון על יגוני וישפר לו את כל מעשיהם. וכך הנידון כאן שבהיות הצרה נערכת לתכלית הרע לעומת
 השלוה וכל הטוב אשר היו מקדס בתכלית העיב הנה הטוב ההוא לזכר עולם יהיה לא ישכח ואדרבא הצרה הנערכת
 לעומתו תזכיר את האדם ותעלה על לבו וכמין הטיב ההוא. וזהו זכרה ירושלים ימי עניה ומדוריה כל מחמדיה
 אשר היו לה מימי קדם כי כל צרה היא נערכת בקצב א׳ לעומת הפכה. ואם נשים לבמ היטב נקל לנו להכסץ
 מכל צרה הטובה שסימה לנו מתחלה בימי השלוה ונהפכה עתה לרעה כמאמר והפכתי חגיכם לאבל וכמאמר נסשך
 לאבל מחולינו. וזהו ג״כ שאנו רואים שהעכו״ס לא יאמרו הון ולא יאמרו די לצרותיט אשר הס שושכץ מליט רק

 יום יום מוסיפים יגון על יגוננו להדיחנו מדחי אל דחי. והוא ג״כ נגד מה שהסנהדרין גזרו עליט תמיד להרחיקם ־
 מכל גבולנו ולהבדיל מהם בכל ענין עד שגזרו על פתן ויינן ושמנן ודומיהן תינוק טתי מטמא בזיבה כדי שלא
 יהא תינוק ישראל מצוי אצלו כן היו האומות הקודמים גוזרים עלינו להרחיקנו ולמאוס כנו וככסף נמאס נחשבנו
 להם ככלי אין חסן כו. וזהו רמז לנו ג״כ המקונן כאמרו צוה ה׳ ליעקכ סביכיו צריו דהיינו שיהיו מרוחקין פן
 העמיס ולא יעזבו אותס לשבת בקרבם כדי שלא יטמאו את מחניהם ע״ב גם עתה לעומת זה היתה ירושלים לנדה

 ביניהם כלו׳ שהאומות מרחקין אותנו מהם ומואסין בט:
 עוד ביאור ע״ז בהקדים מאמר תחת אשר לא עבדת את ה׳ אלהיך בשמחה (פ׳ תבא). ולכאורה יקשה הלא
 עיקר כעסו של הקב״ה הוא על העדר העבודה עצמה וא״כ השממה מה זו עושה כאן כאלו לא סיס
 מסר כ״א השמחה. והנראה אחר שנבין מאמר הגמ׳ בוא וראה שלא כמדת הקב״ה מדת ב״ו. מדת ב״ו כלי ריקן
 מחזיק מלא אינו מחזיק אבל מדת הקב״ה ט׳. גם להבין מאמר הנדתי היום לה׳ אלהיך ט כאתי אל הארן
 (פ׳ תבא). ונראה שבעל המאסר השמיענו בזה דבר יקר כ״א תתכונן וחשים לבך על כל התאוות והתשוקות
 כבמין האנושי הראה איך להב התשוקה יתחזק בקרבו מרם ישיג הדבר אשר נכסף אליו אולם אחר שישיגמ
 מעט מעט תכבה התפוקה בקרבו מהדבר ההוא ומחמעס שמחתו והנאתו בו עד שכרוב הימים יכלה כל הפרטה
 מלט, ולא ירגיש בו כלל והמדה הזאת כוללת כל תענוגי העולם הן מאכל או משתה או כלים נאים או כטד וגדולל
 ודומיהם שכלם אחרי ההרגל והשביעה מהם יופג ערכותם וטעמם. והכלל שכל התענוגים הם מרכיס רק סמוך
 להעדרם כעי להאכילה סמוך לרעבונו והשהיה לצמאו והגדולה סמור לשפלותו והעושר סמוך לדלותו שכל זמן
 שהוא זוכר העדר הטובה ההיא אז תערב לו השגתו וישמח בה אבל אחר שישכח רישו וישבע בסיבה אן לא
 ירגיש בה כלל ולא ה*רב לנפשו. אולם באבוד הטובה אז תתעורר בקרבו האהבה והערבות וישיב להרגיש.
. יצא לנו מכ״ז שערבופ א ו ה ה ה ב ו מ  בהם. אגל אז לא לעזר להועיל הוא לו כי אס לאבל ולקינה על העדר ה
 מ״י וירושלים אם אמנם שהיתה גדולה מאד חקוקה על לכ כל איש הישראלי בשבתם עליה בתחלה ויקר ערכה
 ותפארת גדולתה היה לשמחות וגיל מורגש לכל סמוך לירשס אותם מ״מ ברוב הימים הושג שעמה וערבותה
 מכל וכל כמשפט סובה ישנה ולא עלה על לב איש צבי תפארתה עד אחר החרבן שאז חזרו להתעורר ולהרגיש
 גהפלגת גדולתה אמר העדרה מיל. וזהו זכרה ירושלים ימי עניה ימרודיה כלו׳ אחר שנשארה נעורה וריקה
 נמל סובה אז התשרר בקרבה לשוב ולזכור ימי עולם דהיינו קודם ירושת הארץ שהיסה בשני ובמוסר כל. ופא
 זכרה גס כל סממדיה אשר היו מימי קדס וזאת היתה סבה שלא הרגישו בה אחר שהרגילו והתישט בה מ״מ עסה
 אמרי ההעדר שט לזטר ימי השני הקדומים שהיו בימי קדם וגס כל המחמדים שהיו להם אתרי ימי השני

 הסם
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 •«הם והייט שהרגישו ככועס שמחחם וגדולתם שהיה להם כשכתם איש איש תחת גסנם ותאנתם ושאי הסוטה
-מהמה העוני ותאות המחמדים שהתאוו להם עתה אחרי אשר נכרתו מפיהם. ולסי הפירוש הזה אין צריך להוסיף
; אלהיך כשמחה כלומר כשכיל  «י״ת השמיש על מלת ימי כדעת המפרשים. וזהו תחש אשר לא עכדת אש ה
 ::שהשמחה לא היתה משובה בעיניך מחמת שהורגלת בה ולא היית מכיר בשובה לכן ועכדת את אויביך במצור
,  ־־ובמצוק ואז יהיה זכרון תאית השמחה לך להנדיל היגון והעצב כלבך מ״ל. והנה מצאנו ראינו כי יחרה אף ה
 על נפש שבעה אשר חבוס טפח כמו שנצשוינו על התורה שבכל יום תהיה כעינינו החדשה אבל מ״מ לא יאומן שיחייב
 ־המקום את האדם על דבר שהוא למעלה מטבעו. כי בבחינות השבע הוא מן הנמנע שינעס לנפש הסיב המושג מימים
ם אשר הורגל כו כאלו זה היום השיגו כמטאר לפיל וא״כ איך יצויר שיהיה זה בחק הבורא להעניש ע״ז. אמנם י  מ
 אחר אשר נבוא לבאר המאמר הקדום והוא מדת ב״ו כלי ריקן מחזיק מלא אינו מחזיק יבא הכל על נכק ט
-לרעתי כללו כזה כל תאוות ותענוגי העוה״ז שלא יערבו לנפש אדם כ״א בעוד שהוא ריקן מהם ומתאוה להם
 לא p אחרי שנשבע והורגל בהם שאז הוא באמת בדרך מבעי שיהיו לו לזרא ותגעל נששו בהם וזהו כלי ריקן
 'המזיק מלא אינו מתזיק. לא כן מדת הקכיה מלא מחזיק כלו׳ התורה והמצות שהם מעדני הנפש והנשמה בהם
 לא הגעל הנפש לעולם כי מדי תתבונן בהם תוסיף אומן להשיג יותר ולצעוד משלמות אל שלמות ולא תשבע מהם
; אותה אבקש שבתי ככית ה׳ כל ימי חיי. ולכן דימי חז״ל את לומדי התורם  לשלם כמאמר אחת שאלתי מאש ה

 לדגים שביס שהם תמיד במים ואעפ״כ הם משתוקקים לטיפש הגשמים. אולם ריקן אינו מחזיק והבן:
ה לעמוד על הענין נקדים עוד חקירה אחת. כי הנה ידוע שטובת א״י שלמה לגוף ולנפש דהיינו כמו שמעלתה ת ע מ  ו
 גדולה אל הגוף מצד ערבות ומתיקות שירותיה ושאר תענוגי הגוף אשר בה בהפלגת ערך מכל ארצות
 ןולחה. כש ק ימצא בה האיש הישראלי מרגוע ועדן כמחז״ל אוירא דא״י מחכים ובה משכן החכמה והקדושה
 והשהרה והנבואה ורוה״ק משא״כ בשאר ארצית. ואפשר שזהו מאמר הכתוב כי ישרים דרכי ה׳ וצדיקים יכשלו
ם (הושע יד) כלו׳ שארן הקדושה אשר ה׳ דורש אותה מסוגלת לצדיקים להצדיק מעשיהם ולצעוד ולהתנשא ממדרגה  נ
 למדרגה אל האושר האמתי מחמת סגולת המקים אל הנפש. אכל לרשעים היתה מסוגלת להכשילם ולהרשיע יותר
, מהנה  לסי שלא יחסר כל בה מכל תענוגי העוה״ז וכל אשר שאלו עיני הרשעים למלאות תאותס ממעדני הגוף א
 לא נעדרה וכקל יוכלו להשיגם וכמאמר וישמן ישורון ויבעש (פ׳ האזינו) וכסחז״ל מלויכריסא זני כישא. והנס
 . ןאולך הזמן ניכר יתרון של תענוגי הנפש על תענוגי כיתרון האור מן החשך זולת היתרון התכליתי הידוע לכל.
 והוא כי הרשעים אשר יתאוו תאיה לתענוגי העוה״ז הנה ברבות הימים אחרי אשר שבעו מהם והורגלו בהם
 סתמעם הרגשת נעימותם וערבותה מהם כי הם בבחי' כלי ריקן מחזיק מלא אינו מחזיק. לא כן הצדיקים שכל
 :השיקחם לחזות בנועם ה׳ ולהתעדן בזיו הרוחני אשר מששש הבחינה הזאת הוא הסך הקדומה דהיינו מלא מחזיק
 * ןזקן איט מחזיק. הנה כל אשר יוסיפו שלמות בנפשם יוסיפו להרגיש ולהמתיק בסיתס נעימות הארז. ויהו
י היום לה׳ אלהיך כי באתי אל הארץ כלומר שהנני בבחינת מלא מחזיק ויערב עלי נועם הארץ כאלו ת ד  מ
 התה באחי. וזהו ושמחת ככל הפוכ כלומר שלא יופצם ולא ישמעש כלל מנועם ועדן הסיב אשר השגת.
 רק השמחה תהיה שלמה תמיד אצלך דהיינו שעיקר סובת ארן ישראל יהיה מחמת שהיא מסוגלת לנפש ואז
 • -לא ישתנה תענוג השמחה מסך לעולם. וזהו שדרשו חז״ל אין סוב מלא שרת כלו׳ שהוא סוב תמידי העדר
 העבודה ולכן כלל שתיהן במאמר א׳ ואמר תחת אשר לא עבדת את ה׳ אלהיך בשמחה ובשוב לבב מרוב
 כל כלו׳ העדר השמחה הוא לעד נאמן אשר לא עבדת את ה׳ כלל ולא מעמת כלל מתענוגי הנשש כי לו עבדת
 אם ה׳ שמחת עולם היה על ראשך לא הופג טעמה נצח. וזהו ופדויי ה׳ ישובון ושמחת שלם על ראשם כלו׳
 לא שמחה תאוונית שיש לה קן וחכלה אחר ההרגל כי אם שמחת עולם תהיה על ראשם דהיינו שמחת הנפש
 pW ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה כלו׳ אף אחר שישיגו השמחה ותתישן אצלם מ״מ ינוסו ינק ואנחה כי

 •״ אדרבא להב השמחה יגדל בכל שעה יותר ויותר וכמאמר מלא מחזיק וכו׳ וננ״ל:
 עוד ביאור ע״ז בהקדים מאמר אם לא אעלה אח ירושלים על ראש שמחתי (תהלים קלז) וצריך להבין למה דוקא
 על ראש שמחתי. יש לבאר הענין בב׳ אופנים והדמיון לא׳ שבא לעיר א׳ לדור שם ולא לקח רשות מאנשי
- :העיר אם יש את נפשם לתתו לשבת פס כי אם בכח וזרוע שר העיר בטח שאמר לו בשוב בעיניך שב. ליפים
 :1>צה לבנות לו ביח לשבתו והכריזו אנשי העיר באלה ובחרם לבל ימכור לו שום א׳ מהם אחוזת קרקע לבנות
י עליה וכאשר סיפר את זאת אל השר נתן לו רשות לבנות בכל אשר ימצא מקום סטי ויחפש ולא מצא כ״א במקום • 
 . נהר גדול שהיה מכוסה בקרח הנורא בעת החורף והיה סבור שזהו קרקע ע1לם ובנה על המקום ההוא כתים
 "ועליות מרווחים והיה לשחוק לכל עובר עליו ודימוהו למשחגע וכל אשר שאל לכל שוחק למה עלי חשחק לא
 יי •היה משיבו כלום. פעם א׳ שאל לאיש א׳ לאמר אמור נא לי מה חסרון יש במין זה אשר כל שבר עניו ישוס
 .וישחק לי הלא לדעתי בנין מפואר הוא ובלתי חשרזן כלל. השיב לו דע לך כי הבנין הוא באמת משלה אלו
 היה נבנה על קרקע עולם אבל המקום הזה הוא מקום נהריםויאוריס וחם השמש ונמס הכפור והגליד וישקע
- נל המין וכל אשר לך. הנמשל הוא כי בהיותנו על אדמתנו אם מק ה׳ לאדם ששר ונכסים היה בידו שיהיה
 *לן ולזרעו אחריו עד ירצה ה׳. לא כן עמה כגם מיינו הלויים מנגד ואין אנו בטוחים עליה אף שפה א׳ ומכ״ש
 }: ממונט ורכושט ואף אם חכה ה׳ לא׳ עישר ונכסים וכל טוב במה נחשב הוא אצלו בידעו כי לא ילין בקר

 >מם וכמרס טקר אינט ט ינו/ו זרים יגיש. אמנם העושר ההוא מזכירו ישיבת ירושלים לאמר אלו היפי
 טמ
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 >יסן לי הקב״ה עושר הזה בהיוחיט מל אדמתנו שלוים ושקטים אין שק ואין פגע לע אן היחה סיבתי שלמם
 אכל עתה מה היא אחרי שהוא למצער. וזהו על ראש שמחתי כלו׳ שכעת השמחה אט מרגישים צער הגלות יותר

 שגם השמחה איננה שלמה וכמאמר הקודם איך עשיר את שיר ה׳ על אדמת נכר:
 עוד אופן כ' ע״ס משל לא׳ שגירש אח כנו עם אשתו וילדיו מכיתו והדיר הנאחו עליהם דהיינו שלא יהנו
 כלל מכנסיו. פעם א׳ נכמרו רחמי האפ הזקן ואמר אלכה נא ואראה מפחד מי המגורש ומחיהו ומחית
 בניו ובבואו לביתו לא מצא כי אם ילדיו יושבים וכל א׳ פרוסת לחם בידו שמחים ושובי לב על הלחם כעל
 מגדנות ומעדנים. ובראות הזקן את זאת עיניו ירדו מים ואמר עתה ידעתי את גודל רעבונם שהם סובלים
 תמיד ולק הס שמחים עתה על הלחם אשר בידם כי לולא זאת לשמחה מה זו עושה. הנמשל מובן במאמרתר״״
 אשר לא עבדח אח ה׳ אלהיך בשממה מרוב כל פלו׳ מחמת שהיינו שבעים כל טוב עד שלא היה כח בשום
 סובה היאה עלינו לשממנו ולהטיב לבבנו כמאמר החכם נפש שבעה חבוס נוסח (משלי כז) ולכן לא הרגשט
 פיס מעס בטובתנו וע״ז מסיים ואמר ועבדת את אויביך ברעב ובצמא ובחוסר כל כלו׳ מחמת החוסר כל
 חשמח גס על להם צר אשר תשיג ועה״ז תרגיש בנפשך השמחה הראשונה לאמר איה איפוא ימי קדם אשר כל
 מעדני מלך לא שמחוני. וזהו זכרה ירושלים ימי עניה ומרודיה כל מחמדיה אשר היו כימי קדם כלו, שרוב
 הצרוח המתיקו לה גם אח הלחס צר אשר נתן לה ה׳ ואז העלחה על ראש שמחתה לאמר אלו הייתי כירושלים

 כלום היה יכולת בסוכה קטנה כזאת לשמחני:
 הטא חטאה ירושלים על כן לנידה היחה כל ככבדיה הזילוה כי ראוערוחה וכו, • יבואר בהקדם
 מאמר אליהוא (איוב לד) ני אמר איוב צדקתי ואל הפיר משפטי וגו׳ כי אמר לא יסכן גבר ברצותו עם
 אלהים וגו׳ עד פי לא על איש ישים עוד להלוך אל אל במשכני. ירוע כבירים לא חקר ויעמד אחרים החתם
 החת רשעים ספקס במקום רואים. ע״כ ע״ש. והנה אס אמנם מי יזכה את ארחו להבין המאמר הסחוס הזה
 על כוריו מ״מ נציץ מן החרכים להבין שמן דבר כי קשה הוא מאד להניח המאמר בגדרו הפשוט ולהאמין שיאמר איוב

 הצדיק צדמתי ואל הסיר משפטי אשר הוא הלילה כפירה מוחלשת וכבר נאמר עליו בחחלת הספר יראאלהים וסר י
 מרנג. אבל הנראה שכוונת המאמר ע״פ הערה זו הסכימו עליה כל חכמי קדם שהקכ״ה מדקדק עם הצדיקים
 כחוס השערה כמו שדרשו חז״ל ע״ס וסביביו נשערה מאד. והנה בזה מעה איוב להבין המאמר כפשוטו וחשב
 שמחמת גודל צדקחס אשר הרבו להצטדק הקב״ה מדקדק עמהם כ״כ וכך היא המדה ולכן אמר אני בעצמי
 גרמתי לי שאין הקב״ה מחנהג עמי ביושר מהמח שצדקתי ביוחר ולכן אל הסיר משססי הראוי לכלל ההמון.
 פ״ז כעם אליהוא מאד לאמר שארח להברה עם שועלי און כלו׳ אחה נוחן יד ואומן לרשעים בסעותךזה כי
 יאמרו לא יסכן גכר ברצותו עס אלהיס אחרי אשר כל חשיבחו שידקדק עמו כחוט השערה וא״כ חכר אתת
 לפועלי און אם זאת תחשוב שיהיה פעולות פועלי צדק גהפלגת הדקדוק וההיסוש במעשיהם מאד. אכל חליל׳
 למשוב כך כי ״שועל אדם ישלם לו וכאורח איש ימציאט. והסעס על שידקדק הקב״ה עם הצדיקים הוא מה שנא׳
 בתורה אס הכהן המשיח יחסא לאשמת העם וגו׳ (ויקרא ד) אמר לאשמת העם ליחן מעם על שהחמיר בהבאת
 קרבט כאלו חטא כל העם כלו׳ כי ממנו יראו וכן יעשו כלם נמצא שמעונו אשר חטא בנפשו יצמח שילמדו
 רבים ממנו לעכוח כמעט ולכן גדול עונו מאד להחחייכ עליו פר כמו אם כל -עדת ישראל ישגו. וזהו חלילה
 לאל מרשע עד כי לא טל איש ישים עוד להליך אל אל במשפט כלו׳ חלילה לומר שמחמת שהוא פועל צדק ומתהלך לפני
 ה׳ במששמ ידקדק עמו יותר אבל הטעם שמחמיר ביותר על חסא גדולי הדור הוא כי ירוע במעשיו כבירים
 אין חקר ויעמד אחרים חחחם כלו׳ בחטאו יחטיא רבים אשר יביטו על פעולותיו וילמדו ממנו. חהו ג״כ הכוונה
 מנאמר וסביביו נשערה מאד כלו׳ כיון שסביכ הצדיק רשעים יההלכון ועיניהם על דרכהו לעשות כפעולותיו
 ולק מדקדק שמהם כחוט השערה והראיה ע״ז הוא מה שמעניש אותם לעין כל. וזהו תחת רפעיכ ספקם כלו׳
 עונש הצדיקים הוא חמת הרשעיס הלמדין ממעשיהם והראיה שהעונש הוא במקום רואים למען ידעו הכל שהרפו
 לעשות ולא יוסיסו לעשות עוד כמעשיהם. והדמיון בזה לאב ובנו שהיו יושבים אל הלמם לאכול ושרים רבים
p 'מכבדים עומרים על ידיהם וראה האב בבט איזה מעשה כלתי נכון וכעס עליו והכהו לעין כל. אמר א 
 מקרואים הנה ראיהי בך עמה אשר לא ראימי מימי כי זוכר אני שפעם א׳ באמי לביתך פתאום ומצאתיו
 כועס על כנך מאד והפצת להכותו וכאשר באתי אל בימך מדלת מעשות לו מאומה כי נכאת פני וגס לא
 רצית לביישו בפני ועתה מה שונים מעשיך שאינך טשאסנים לכל הקרזאיס ונם לא תמוש לבשתו. והשיב לו האג
 הנה אז כשם שלא ראימ מסאו כן מהראוי שלא הראה ג״ב בענשו לא כן עתה כשם שמפא בפניכם כן מהראוי
 שיקבל ענשו בפניכם. זזה הוא מנואר אצל עלי הכק (שיא ג) והגדתי לו כי שופט אני את כימו עד עולם
 גטן אשר ידע כי מקללים להם בניו ולא כהה בס. והוא ממש כדברינו שהתנצל הקב״ה למה שלא נשא פנים
 לעלי הצדיק כמו שעשה לאברהם שנא׳(פ׳ לך) ואתה חטא אל אבותיך בשלום ואמרו מזיל שבישר לו שלא יעשה
 פשו הרע בימיו ע״ז אמר השעם כעטר אשר ידע כי מקללים וגו׳ כלו׳ כיון שידע מהמפא מוכרמ נ״כ לדעת
 םהסינש ולראותו בימיו. וזהו חסא הסאה ירושלים על כן לנידה הימה כל מככדיה הזילוה כי רמו ערומה.
 גי הוא התנצלות על סיום המאמר הקדום ראוה צרים שמקו על משכתיה. כי נכאורה יקשה איך לא מס הקב״ס
 לכטדם לביישם בשני כל העמיס לזה אמר אלו היו חופאים בסהר ועושים במחשך מעשיהם היה ראוי שאמלס
 אותם גיכ בסתר לא p עסה שגילו קלונם והכל ראו ערותה ולכן כל מכבדיה כזילוה דהיי&ו שעונשם הואג״ה
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. וזהו ג״כ אני הנכר ראה עני עד אותי נהג ויולך חשך ולא אור. אמר ירמי׳ אני ראיתי ע: נס  >פני כל
 ומסחחם נגדי תמיד והייתי סכור שלכך הקכ״ה מראה לי עונה כדי שאוכיח על סניהס ואחזירם למועכ אכל לא כך
 י נגלתה כי לא הועלתי כלום נתוכחתי ולא נסתעף לי ממה שראיתי את עונס כ״א שאראה ג״כ את ענשס הנא עליהם
 וזהו חשך ולא אור. ואפשר לכוון נזה ג״כ מאמר דוד המע״ה (תלים נא) הרכ ככסני מעוני ומחשאתי מהרני
 >גו; עד לך לבדן חטאתי וגו׳ שכיקש על נפשו ואמר אל חנהוג עמי כדקדוק על מעשי כמאמר וסניביו נשערה
 מאד כי אנכי לך לבדך חטאתי ולא נתחלל שמך ע״י כי לא ידעו אחרים מחפאתי כ״א אתה ה׳ לבדך ידעת

 ולכן ראוי לסליחת עון ולא לדקדק עמי כנ״ל:
ש אלו זכיתם הייתם קורין ראה ראיתי את עני עשי אשר במצרים עכשיו שלא זכיתם אתם ר ד  ם
 קייין ראה ה׳ את עניי כי הגדיל אויב. ובלי נאריך בדקדוקים נבאר המאמר עד״ז כי ידוע
 שגלות מצרים התחיל משנולד יצחק. ולכאורה יקשה עם מעמד האבות וקורותיהם היו נחשבים ג״כ לגלות למה
 הכביד הקב״ה אח״כ על בניהם את עול הגלות לשעכדן בחומר ולבנים ולרדותס בסרך ולמה לא הספיק להם
 שיהיה מעמדם בגלותם ג״כ כמעמד האבות. חבל הענין כך הוא שכל אדם לפי מעמדו והרגלו נחשב חסרונו.
 כמו הרגיל תמיד כבשר ויין אס תכלכלהו לחם ומים הנה יחשב לו זאת ליסורים גגד הרגלו מאז. לא כן מי
-שמתפרנס כל ימיו בלתם ומיס לא יחשב אצלו יסורין כ״א בהיותו רעכ וצמא והכלל שכל פחות מהרגל
 •נחשב ליסורין. ומעתה נחמר כי אף שאצל האבות היה נחשב לגלות המעט שסבלו מן הרע בהיותם בלתי מורגלי׳
 גס בזה מ״מ אחר שמת הדור ההוא והורגלו בניהם מעודם בסבל הרעה המעט חוייב להכביד את עולם. נמצא
 שאצל אברהם וינחק נחשב ליסירין העדר הממשלה באי׳י להיותם בה כגרים ואצל יעקב נחשב לגלות מה
 שהוכרח להיות במצרים להתפרנס מטרף בנו כמבואר במדרש על ויוסף ישית ידו על עיניך (ש׳ ייגש)
 וז״ל ובתנאי שי, שף ישית ידו וכי׳ ע״ש. ואח״כ נגזרה עליהם עבודה ושרם הורגלו לשמוע גערת מעבדיהם
 היה נחשב להם זה לעיניי גדיל אף שהעבודה היתה קלה ובלתי מחשת כחס. וכן נרמז בפסיק וישימו עליו
 שרי מפים למען עניתו בסבלותס. כלו׳ שעיקר צער העבידה לא היה כ״א מחמת היותם סובלים גערת שרי
 המסים. ואתר שהורגלו בזה ולא היו מצטערים עוד בגערת השרים אז הכביד עליהם עול קשה. והנה בעת שצעקו
׳ לא צעקו אנא מן העבידה כמאמר ויאנחו ב״י מן העבודה ויזעקו (שמות ב). אבל זאת לא עלתה עוד  אל ה
-טל לבם לאמר מדוע נפנינו מכל אימה ולשון למשול בני רשעים פחותי ערך לסבול גס גערתם גם קנאתם.
 מחמש שבזה כבר הורגלו כמחז׳׳ל צרות אתרונוח משכהות הראשונות. אבל הקי״ה שהיה מרגיש בצרתן מראש
 ועד סוף כי אין לפניו שכ־ה. לזה אמר ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים כלו׳ מה שהם בארץ לא להם
 ואח׳׳כ את צעקתם שמעתי מפני נוגשיו דהיינו אשר שמעו קול נוגש ואחר כ״ז משייס ואמר כי ידעתי את
 •מכאוביו וזהו כובד עול העבידה אשר עובד בס. וזהו בעצמו הכונה במאמר וגס אני שמעתי את נאקת ב״י
 אשר מצרים מעבידים אותם (פ׳ וארא) כלי׳ גם את הכל שמעתי. וזהו אילו זכיתם הייתם קורץ ראה ראיתי
ת עני עמי אשר במצרים. כנו׳ אילו זכיתם לא הייתם סובלץ כ״א התחלת הגלית והיה די לכס להיות נחשכ  א
 לגלות מה שאתם בארן לא לכס עכשיו שלא זכיתם אתם קורץ ראה ה׳ את עניי כי הגדיל אויב כלו׳ שאתם
 מוכרחים לסבול את העול הכבד אשר הגדיל אויב. וזהו ג״כ כי גר יהיה זרעך בארן לא להס ועבדום וענו
 אותם הנאמר לאברהם (פ׳ לך) רמז בזה ג״כ סדר הגלוח מהקל אל החמור ומדהי אל דחי שכתחלה יהיה
 גחפג להם לגלית היותם בארץ לא להס ודי בזה בזיון וקצף אבל אחר שיורגלו בזה עד שלא יוחשב להם לצער אן
 ועבדום הוא גערת השרים והנוגשים המעבידים אותם יאתר שיירגלו גס בזה לבלתי התעצב עליו אז וענו אותם:
 וזו^ על נהרות בבל שס ישבנו גם בכיני בזכרנו את ציין. כלי׳ בראשית הגלות עדיין היינו מרגישים לנער
 ולבושת מה שעזבנו משכנותינו וישבנו על אדמת נכר לא כן עתה כי באורך הזמן ותכיסת הצרות זא״ו
 הירגלני בכל זאת והין שם על לב להרגיש גזה וזהו כי אפפו עלי רעות עד אץ משפר וגו׳ עד ולבי עזבני רצה ה׳
 להצילני (תהנים מ) כלו׳ אף שמדרך המבקש דבר מזולתו שיוקדם הרצון אצל המבקש כ״א לא יוקדם הרצון
 והתשוקה אצל המבקש ולא יבקש על הדבר הצריך לו שוא תקישו ולעילם לא ישיגנו. מ״מ ביקש דוד המע״ה
 בנגד כל ישראל עצ הגלות אשר צפה ברוח הקודש ואמר אתה ה׳ אשר ידעת את מכאובינו ושאשתו עלינו
 רעית עד הין מספר חדשים לבקרים עד אשר נבנו עזבני ואץ לני רצון ותשוקה אל הדבר הצריך לנו דהיינו
 להםתיסף בבית אלהיט כי כבר נשכח ממנו כבוד בית מאוויני מקוצר רוח ומכובד הצרות אשר מחיל ימים ירבו ולא
 עלה עיר על נבנו לבקש עליו ולכן רצת ה׳ להצילני מן הגלות אף אס לא נבקש עליו וקדם רצונך לפני רצינני. וזהו
 עד אנה ה׳ תשכחני נצח עד אנה תסתיר את פניך ממני עד אנה אשית עצות בנפשי יגון בלבבי יומס טדי אנה
 ירום אויבי עלי (ההליס יג). המשך המאמר כך הוא דע כי יצירת נפש איש הישראלי נשמזוהזכה הוא שתהיה
 תשוקתי הגדינה העונה על כל :חדת בנועס שני ה׳ כמאמר המדרש על ויתאבלו (פ׳ תשא) מכתן שהיי להוטים
 אחר• השכינה שהרי בכל המשפשיס שנעשו בהן שהרגי מהם בני ליי כשלשת אלפי איש יכמחז״ל שבדקן כסיטית
 ןאי״ה ייגוף ה׳ את העם עליז לא נאמר ויתאבלו רק אחר שאמר הורד עדיך מעליך דהיינו שאין השכינה
 מהלכת עמהס מיד כתיב ויתתבלי. והנה הרמב״ס ז״נ ביאר במורה שכשהנשש משתוקקת אל ה׳ אז גס הוא
י פני השכינה ע״י בחינה זאת : :  משתוקק אל הנפ:. וזהו תני ;דידי ודודי ני ות׳: תיכנ לזל־ניש בנפשי ־
 שאם תקרא במגלה ס>ר כתיב עניה קינים והנה מנרות ישרשל תשר חנפי.גניהם דהיינו שהם רחוקים ומגורשים

 מהסתפת
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 סהסתסח בנחלת ה׳ ירושלים עיר הקודש ואינם זוכים לראות פני ה' כאשר היה בימי קדם בעלותם לח 1 של*
 העמיס בשנה הנה אם הקריאה הזאת לא תרד פתאום בחדרי לבבך להעציכך ולהאדיב את נפשך כ״א אחר שתשתדל
 עס נפשך בחזקה להעציבה זאת תהיה לך לאות ולמופת על נפשך שאיננה מטוהרה וחלאתה רבה. כי כמו האדם
 הקץ במאכלו וכל אוכל תתעב נפשו והוא מבקש לו סמים לעורר לו תאות האכילה אות הוא על חלי גופו כמר
, ק ה׳ הסתיר פניו ממנו כמא:!ר  ק זה הוא מופת על חלי הנפש וממילא כמו שנפשו אינה משתוקקת אל ה
 המורה. וזהו עד אנה ה׳ תסתיר את פניך ממני כלו׳ מאין ידעתי שהסתרת פניך ע״ז אמר ממני כלו׳ מנינמי
 ומנסשי אני מרגיש הסתרת פניך. ואמר המופת על זה עד אנה אשית עצות יגון בלבכי. כלו׳ ממה שאני צריך
 לשית עצות בנפשי עד שימש היגון בלבבי ואיני מרגיש בהיגון פתאום ולכן ירום אויבי עלי גם לשים עלי צרות־
 חדשות המורגשות בנפש וכמאמר המדרש אילו זכיתם וכנ״ל. וע׳׳ז משיים ג״כ ואמר האירה עיני סן אישן המות.
 והדמיון בזה לא׳ שהורגל מעודו נחלאים וכל ימיו היה איש מכאובות עד שהתרגל שלא יהיה נאנח וצופי על כל
 מכאוב אשר השיגהו כמשפט כל החולים וכל זה מחמת תמידית החלאיס אצלו. לימים נזדמן אצל בן כסר א׳ ונתלה
 שם מאד אמר אוי לי שאמות ואין דורש לנסשי כי אנשים ההם המצויים אצלי אינם מטרים ערך המחלה כ״א
 כשמעם אנקת החילה שצועק מחמת כאבו וכל אשר תגדל צעקתו יבינו שחליו גדול וזאת לא ישמעו ממני רזייז
 ההרגל התמידי לסבול החלאים ולא להשמיע קולי וא״כ אמותה הפעם והס יחשבו אותי למתנמנס אתר שלי! שיחו
 ממני צעקה וחולי. הנמשל מובן מאליו כי לע׳׳ע אנו בגלות אין מי שיחמול עלינו לדרוש שלומנו כמו שהיו
 הנביאים מכירים את חליינו ומוכיחים אותט לשוב אל ה׳ שרם טא הרעה אלינו אבל עכשיו מעצמנו לא
 נתעורר בתשובה מי יעוררנו הלא חין נביא ואין אתנו יודע עד מה. כיון שגס אנתנו לא נרגיש בצערנו ואין
 מגיד ואין משמיע מה אתנו הן גזענו כלנו אבדנו ואין דורש לנסשנו. וזהו האירה עיני סן אישן המות כלו׳ שהמות

 יהיה אצלי כשינה מבלי הרגשה וכנ״ל:
 מדרש אילו זכיתם הייתם קורץ כי ביום הזה יבש,־־ עליכם לטהר אתכם עכשיו שלא זכיתם

 אתם קורי! טיטאתה בשוליה לא זברה אחריתה. ביאור המאמר בהקדים מאמר רק תשמר לך:;
 ושמור נפשך מאד סן תשכח וגו׳ ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך (דברים ד) דע כי ההבדל שבין המקלקל גר
 מה ובין העובר עבירה. הוא זה. כי פעולת המקלקל אתת היא אל הדבר המתקלקל. אבל פעילות העובר
 עבירה שתים הלה ועל ב׳ איסניס. אחד שמקלקל את הדרך הישר הנרצה מאת ה׳ יהבנין המפואר אשי עשה
 כמאמר ותפרעו כל עצתי (משלי א). הב׳ שמשחית את נפשו ומכבה האהבה הנטועה בלבי לאהוב אח התורה
 והמצות ומחשיך את שכלו ומכב׳ את נרו שהי׳ מאיר לו עד הנה להבחין כין היושר ובין העול. יעל זה נאמל
 מעוות לא יוכל לתקן (קהלת א) כ״א היתה נפשו ונשמתו עיד בשלמות כמו קידם החטא היתה הנפש הובשת
 מסט ומזרזת אותו לתקן המעוות והי׳ מיצר ומתעצב על המעוות כמי שהוא מיצר ודואג על היזק ממון ירטש
 רב ולגשת לבבו תסיתנו לעלל עלילות להשלים תסרונו. וזהו בני יצאוני ואינם אין ניטה עוד אהלי(ירמ־, י).
ד במדרגתם והרבה יש לי להתאונן  פי׳ לא לבד שיצאו ממני כי אס עוד אינס כלומר גס כמקום שהם אינם ע
 כי אלו נשארו עדיין כשלימות הנפש היימשתוקקין לתשוכ׳. לא כן עתה שאינם כשלימות נפשם ונשתנו לפנס ונכן
 אין נועה עוד אהלי. והדמיון למי שנגנב ממנו חפן שכל זמן שהוא עדיין ביד הגנב בעין עוד יש תק• ה שיוחזר
 לו על ידי סבה אבל אם החסן נאבד מיד הגנב אז אכדהתקותו. וזהי השמד לך ושמיר נפשך מאד כלומר השמד
 מהקלקול עצמו שהעביר׳ מקלקלת התיקון שעשה הקב״ה נוסף ע״ז ושמור נפשך מאז לבל r::r תת נר השכל
 וההשג׳ ועל ידי זה וסן יסורו מלבבך כל יתי חייך כלומר שלא תתעירר לתקן המעוות עיד. וזהי ממש כמו
 שהולך בדרך ומאבד חפן אשר כ״ז שהוא עומד במקוס שאבד יש עוד תקיה למניא אכדתי א•:1. אס הוא הילד
 משם הלוך ומתרחק אז לשיא תקותו. וזהו אילו זכיתם הייתם קורץ כי ביים הזה יכפר עליכס לטהר אתכם
 כלומר שהית׳ הכפרה במילואה לבלי השאיר רושם כלל מכתמי העינית וגם ה־פשות היו חוזרות לאיתנן להת ר
 באור השכל כמקדם. עכשיו שלא זכיתם אתס קורין טומאת' בשוליה כלומר זי לד ש יה׳: מכפ־ על העונש
 הראוי על העבירות אבל נפשותינו עדיין נשארות נכתמית בחלאתהעץ בחשיפה תתה־יננ׳. וזה: טומאתה בשיני.*

 דהיינו שרושם הטומאה נשאר קיים תמיד:
 כל עטה נאנחים מבקשים לחש וגו׳ ראה ה׳ והביטה כי הייתי זול־?!, והיא כלתי כי היתרן

 שהמבקש לחם להחיות'נפשו בשם זולל יכונה. אבל הענץכךהיא. ונקדים לזה מ־ץר הח:ס (קהלתיב).
 סוף דבר הכל נשמע את אלהיםיראגו׳ ערכי זה כל האדם. הכוונ׳ כמאמר הזה לדעתי שהתבס בא להתנצל

 על דבריו כי לכאיר׳ כל דברי הספר מהבילים ומגנים את העולם ומלואו והוא מתנגד למאייר וירא אצהי0 את:
 כל אשר עשה והנה טוב מאד ואמר במדרש בוראן משבחן ומי מגנן. נדחה לה;ין ע״פ משל לאחד שה•־׳ אימן
 גדול וחרש מופלא כאומנות נקיה איל לא היה עושק במלאכתו כלל כי עשיר היה והיי לו כל• ס;:r :y גאים
 ומשובחים מאד והחזיקם לתפארת ולתכשיטין ולא עשת בהם שום מלאכי. ס.יס אתר נתארח ח׳׳, •:על מלאכ?
 אחד ברחימניתו והיה הבעל הבית מתפאר לפניו ביופי כלי מלאכתו ושבהן מאד. יהשכ לו זתדח א לי היו
 מתעסקין בהם למלאכתם המיוחדת להם הנה הם באמת נאים ויפיס מאד אבל להתנאות •:הס כמקיס כלי

 התכשיפין לא נאים הס כלל ומה לך ולכלים אתרי שלא נעשית מלאכה כהס . הנמשל הוא כי ימי שמתיני.
 הם לט כלימלאכתט לעשות מלאכת ה׳ בסס כ.(אמר התנא בן ה׳ שנים למקרא כו׳ עד בז מאה. יא־- י־־י-לז
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 השתמש בהזמן היקר רק להחענג ואיננו פושה בו המלאכ׳ המיוחדה לו אשר כשכילס נכלא הלה nw אך
 למחסור. ובדמיון הזה הוא מאמר החכם(משלי א) חכמוח נחון חרונה נרחונוח חחן קולה וגו׳ כלומר נהיוה
 םאדס הולך נחון ונרמונות ועוסק כפנינים כלתי תכליתית למנודה ה' אז המכמ׳ מר צורחת ואומרה
, נאדס. חהו סוף דנר הכל נשמע כלומר מסוף דנרי אשר אני מסיים נהם נס תשמע  הלנמבור זה נחנני ה
 ותנין כוינת כל הספר מה שהייתי מגנה סזכ העולם ודמיתיו להכל כי כל הגנות אינו כי אם כשהאדם אינו
 משתמש כסוכ העולם לתכליתו האמחי לקבל עליו כשרון המעשה והדומ׳ וא״כ הוא נאמת הכל ואין כו מועיל. אנל אם
 את אלהיס ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם יישתמש בשוב העולם לעבודת ה׳ ויראתו הנה כל העולם כדאי הוא
 לו ואין בו דבר בסל והכל נברא בחכמי ובסדר נאות לתכלית האדם הנרצ' מאת ה/ מכ״ז נוציא שהקכ״ה הכין
, וכל הכחות נמצאות בה  הבל ומלוא׳ וברא אח האדם רק למען יבלה ר.:, הזם מבחר הנבראים כמלאכת ה
 הם רק כלים מיוחדים למלאכת הקדש אשר ברא אלהים לעשות בהם וזאת היתה תכלית כלל היציר׳. והנס
 לא כן אנחנו עושים עתהבעו״ח רק אנחט מבלים כל ימינו בהבל וריק ונקשת הפרנס׳. ואס אמנם יש לנו קצם
 התנצלות כמה שהפרנס׳ מוכרחת לכל מי ובלעדה לא יכוון אבל מה נשיב במוחר הזמן שאנחנו מבלים רק
 נדברים במלים וליצנוח ודומיהן. והדמיון בזה לכן עשיר אחד שנתדלדל מאד פד שהוכרח לבקש לחם ולמזור
 מל הפתחים והמנהג כמנהג כל אביוני הארץ ללכמ לכהי המשמאוח וכדומ׳. ואף שלפעמים אין אוכלים בכים
 משחה כי אם מיני מהיקה כמרקמח ומגדנומ כמשסש כמלי השממ׳. והנה לכאורה יקשה על פני נכבד כזה מה
 לו להתבזות ולבוא אל כיש משתה כ״א בעבור המותרות והמענוגים אשר אינם הכרמים לממיתו כי גם בלעדם
 יחי/ אבל התירת ע״ז הוא שאף שבמחלה כהיותו עשיר לא היה מנהגו ללכת אל משתה כ״א אתר הפצרם
% מ״מ עמה מחמס שהוכרח לבזוח עצמו על הלחס בעבור שהוא הכרח הנה כבר הוסר מסוה הבושה מעל  ג
 פניו לבזומ עצמו גסבעבור המומרומ אשר יוכל להיוה בלעדם. וכן הענין אצלנו מאמר שכבר הוסר ממני שמירה
 קזמן ומוכרמיס אנו לבלומ קצמו לצורך דבר הכרמי כמו השגת הפרנסה אז אנו מבלים גם יסר הזמן בדברים
 הבלתי הכרהיים. וזהו כל עמה נאנמים מבקשים להם וגו׳ עד כי הייהי זוללה כלו׳ אמר פהרגלנו לבלות הזמן
 עבור בקשה הלמס הנה אנו מבלים ימינו גס לדברים שאינם לקיום הנפש כמנהג הזולל שמבזה עצמו עבור
 •ותרות כדיילמלאות סאותו וזהו כי הייתי זוללה. כל זה מקונן ירמי׳ על גלותנו כי בהיותנו על אדמהנו לא מסרנו

 דבר והיה מספר כל ימינו רק בעבודת ה׳ והכין:
 סדרש אילו זכיתם הייתם קורין ואכלתם לחמכם לשובע עכשיו שלא זכיתם את״ק כל עפה
 נאנחים מבקשים לחם (פחיהתא). ביאור המאמר כהקדים כלל א׳. דע כי אנחנו דומים לאניה בלב
 •ם כמוזכר בהרבה מקומוח והוא על כמה פנינים. והא׳ מהם הוא שכמו שמנהג האניה דאזלי גישושי קמה לחקור
 אמר מקומות המסוכנים בים ומרהיקין את מוליכי האניה מכל סכנה נאזהרתה לבל ילכו כמקומות ההם. ק
 קדמונינו זיל מקרו כל דרך רע אשר יש בו מכשולים ואבני נגף והרחיקו אותנו ממנו והזהירונו באזהרות גדולות

 לבלתי לכת ט. והנה האזהרה הכללית נאמרה במשנה כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ונו׳ עד אם.
 אתה עושה ק אשריך וסוכ לך. כלו׳ כי אז אתה ניצל מכל רע כי רוכ התענוגים הם מעכירים את הנפש
 והם מקור כל משחת. וזהו מאמר העבוט כל מתי סודי וזה אהבתי נהפכו בי (איוב יש) כלו׳ שכל התאיות
 המתועבות בחחלה p ערבות לגוף ומרות באחרונה. לא כן הלחם לבד אשר יחיה האדם בו הוא לא יסיר לבבו
 גי איט להחענג רק לשבר רעבון ולכן לא ישמח ולא יחגאה לבכ האדם על הלחם כעל מיני מעדנים ותענוגי
 המותרות. אבל כ״ז רק כהיותנו על מכון שבתנו באדמת הקדש שהשפע והברכה היתה באה אליט ע״י ברכת
 כהנים ועבודהנו בביהמ״ק אז היה הכלל הזה לתועלת גדולה להסחפק בלחם לבד. אבל עתה שאפילו הלחם
 שאנו מבקשים להחיות בו נפשנו אינו מושג לנו כ״א אחרי יגיעות הרבה ופרס יסגל האדם סרף לביתו מוכרח
 לעבור על כמה עבירומ שבין אדם להביכו כמאמר אלה וכחש ורציח יגניב עד ודמים בדמים נגעו(הושע ד).
 וא״כ לא יספיק לנו הכלל שמסרו לנו מז״ל פח במלח חאכל וגו׳ כי גס על פח לחם יפשע גבר ואיננו במזח
 ט מהמון והחסא וזהו אילו זכיתס הייתם קורין ואכלתם לחמכם לשובע וישבתם לבשח בארצכם. כלומר אילו
 זכיתם היה בא לכס השסע בלתי יגיעה כלל ואם הייתם מסתפקים בלחם לבד רק כדי שביעה הייתם יושבין לבשם
 השקס ושאנן מפחד היצר הרע כמז״ל אשריך וסוב לך עכשיו שלא זכיתם אחם קורין כל עמה נאנחים מבקשים להם
 זהט כל מחמדיהם באוכל להשיב נפש. כלו׳ שנס השגת הלהס היא באיסור גדול עד שיתנו כל מחמדיהם דהיינו
 כשרון המעשים ובנפשם יביאו להמס ע״י כמה וכמה עבירות ואיסורין וכ״ז הוא מחמת שאנחנו בארן נכריה. וזהו
 לדעתי מה שהתאונן איוב ואמר מאנה לנגוע נפשי המה מוי לחמי(איוכ ו) פי׳ כי בהיותנו על אדמתנו חששו חז״£

 פליט שלא יהא לנו שוס התערבות עם העכו״ם ומלבד שהזהירנו ה׳ בתורתו הקדושה במאמר לא תחיה כל נשמה(פ,
 הופכים) למען לא יהיו לשכיס ולצניניס בצדנו עכ״ז הזהירו לנו חז״ל עוד להחרחק מפתן ויינן ושמק ובודאי לא
 פשו זאת כ״א מגודל אהבתם אותט ומדעתם החשש והסק הגדול שיסחעף מזה לנפשנו כי נפש האדס היא
 עלולה ומוכשרת מאד לקבל דעות נפסדות אפי׳ בדבורו עם אנשי בליעל כל שכן בהתעמקו עמו זמן רב בעסקי
 מו״מ וכאשר מצאנו ראינו באבינו הזקן שחרד ופחד מאד לנפשו שלא ילמד מרדכי לבן ולא סמך על צדקם
 לבבו ויראהו וחכמתו. והנה אח״כ בעו״ה נעשו משועבדים ביניהם וכל עסקם היה רק עמהם לבקש מהם
 סלנססם והלחם אמר אכלו למס מטאל הוא כי שרם ישיגנו לא יחדל פשע כמאמר בכה יאכלו בני ישראל
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 את לחמס עמא כו׳(יחזקאל ל) וזהי שהיה איוכ קוכל מאנה לנגוע נפשי המה כמי לחמי. כלו׳ מחחלה הייתי
 מרוחק מהם חכליס ההלחקה ועתה אני מוכלח להתעלכ עמהס בעכול כי מהם יכא לחם יגוני. ומלש
 כדיי הוא לשון צער ויגון כמו לוה לכנו וזהו שמצינו אצל יחזקאל שצוה לו המקום שיאסה לחמו כגללי
 צואת האלם עד שהתפלל ואמר הנה נמשי לא משומאה וגו׳ אז אמר לו הנה נתתי לך אש צתיעי הכקר תחת גללי
 האדם (יחזקאל ל). ולכאורה יקשה למה המתין ה׳ עד שהתפלל והלא מתחלה ידע כ״ז. אכל בא לרמז לדורות
 הבאים שאף שנגזל עליהם להתגולל כין העכו״ס ולהתפרנס מהם מ״מ הדבר תלוי בתשובה ותפלה לכקש אס
 בני ה׳ כאשר ביקש יחזקאל ואז יקל הקב״ה מעליהם עול הגלות כאשל הקל ממנו. וזהו אקלא לאל גומל עלי
 ישלח משמים ויושיעני(תהלים נז). כלו׳ אף שהנהגת הקב״ה תמיד להיותו רק גומר עלינו דהיינו שנהי׳ אנחנו
 פוסקים במעשה מה לסבת פרנסתנו והוא יגמור ויברך את מעשה ידינו כמתז״ל יכול יהא יושב בסל ת״ל ככל אשר
 תעשה מ״מ עתה שאנחנו בחיץ לאלן וכל מעשינו ועסקינו תועבת ה׳ המה כי לא ימנע מהחטא לכן בקשתם

 עתה שיפלח משמים ויושיענו בלתי שום סבה ואמצעית מעשינו כי הלם עמל ואון. וכנ״ל:
ר ולא היה לחס לעס הארץ (מ״ב כג) לעס הארץ לא ם. (מדלש) ויחזק הרעב בעי ל עמה נאנחי  כ
 היה לחם לבני יהודה חיה לחס אלו בחורבן ראשין אבל בחורבן שגי כל עטה נאנחים
 מבקשים לחס ע״כ. להבין ההבדל שבין כל העם לרוב העם והלא קרוב הדבר שהיה מספר הרוב בחורבן א׳
 כמספר הכללי שבשני. אבל נקדים לזה מאמר על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון. גם מאמג
 המדרש במגלה שלפנינו. משל למלך שהיה לו כן כל זמן שהיה אוהבו היה מלבישו מילתי ן כעס עליו מלביש!
 בדדין. יכזה מציני בכמה מקימות שדימו ענין׳ גדילתנו למלבושים כמאמר פן אסשימנת ערומה (הושע ב) גם
 במדלש אמל הקכ״ה כמה קישופין עשיתי לך ומוזכר שם'מאמר הגמרא שירדו ס׳ רבוא מלאכי השרת בשעת
 מ״ת והלכישו לכ״א מישראל ב׳ עטרות. גס מאמר הורל עליך מעליך (ס׳ תשא) וראוי לנו למקור מהות ענץ
 המלבושים והקישומין בלרך הפשט. והנראה בזה לע כי הקב״ה לא ברא לבר א׳ לבעלה רק כל בליה יש לה
 צורך בעולם ואפילו זבובין ויתושין נבראו לאיזה עסק ופעולה ידועה כמאמר המדרש ע״פ ויתרון אלן בכל הוא
 (קהלת ה) ע״ש באריכות. וכל כריה מלק לה הקב״ה כלי אומנותה הן בבית דהיינו הכמות הפנימיות והן בחון
 דהיינו האברים החוצייס וצורתם הידועה. כמו שאנחנו רואים בכל הרמש ובכל החיות זהנהמות וכן לכל
 מדכמס לכל אומה ולשון נתן הש״י לכלל אישיהם מדותיהן ותאותיהן הנצרכות לתכלית היותם כשי מחלקוחם
 ללשוטתס בארצותס בגוייהם. רק ההבדל שבין המדברים להנע״ח הבלתי מדברים הוא זה כי הכחות הנאצלות
 להבלתי מדברים להשגת צרכיהם ולשמירתם ולקיום הסין כולם מוכרחים הנה להם ואין להם בחירה חשש יה
 לשנותם לק יחזיקו באשל ניתן להם מיד עליון מהתחבולות והתשוקות לצרכיהם וכן יטמודו ולעולם לא ישנו אס
 הפקידם. אבל הכחוש הנפשיות אשל ניחנו למין האדם כלם הם בחילות אצלו אשל בלצוחו לובשן ובלצושו הושמן
 מעליו, ולכן נמשלו כל המעלות והמרות שחלק הקב״ה למין האדם למלבושים. והמרות היוחל מעולות ומשובחות
 ביתר שאח נקראו קישוטין. ואץ אני גוזל חלילה לומל שאינן לק מלבישים וקישישין באמת כמשמען כידוע ליודעי חן
 אבל כוונתי להבין הענין גס לפי קוצל השגחנו כדלך הנגלה ולקרב הדבל ע״ד הפשט. וכן מבואר בס׳ מנורת
 המאור על מאמר הנמ׳ שירדו ס׳ רבוא מה״ש וקשרו לכ״א מישראל כ׳ כתלים שהם מילים על כל המעלות
 והמדוש הצריכים ללימוד התורה ולהשגתה ולקיום מצותיה. ומעתה נכין מאמר המדרש שלשנינו כעס עליו
 מלבישו בדדין. כלו׳ כמו שהלבישן בעת קבלת התולה המרות והכחות הצליכיס לקיומם ולהשגתם כן בעת שפרקו
 פול תורה מעליהן התפרקו מהן עדי המעלות והמדיח ההן כי הם עתה אך למוחל כי הכחות והכלים לא ניתמ
 לשום כריה כ״א לפעולתם הצריכה להם ולרגל המלאכה אשר לפניהם להתעסק כה. ומעתה נמתיק זה ע״פ משל
 למלך שהיה לו בן מוכן לישב על כסאו אמריו ובודאי הי׳ מלובש בלבושי יקר כמשפט בן המלך לימים מלס
 זה הבן מאד עד שלא מצאו כל מכמי הרופאים מרופה לממלהו ע״י סממני הרפואות אכל הסכימו כלס שעדיין
 הוא עלול לההרפא בהעמיס עליו עבודה ויגיעה רבה זמן רב שלא ינומ מעבודהו אפילו רגע וכל מה שייעף
 וייגע כיותר הוא קרוכ להתרפא ולשוכ כריא כמקדם. ויועץ המלך עם מכמיו ויועציו איך ומה לעשות בזה
 ויאמרו לו א״כ איפוא אדונינו המלך הזאת עשה עם בנך שלח אותו מעל פניך והלבש אותו הממלצות והמעטפות
 הגסים במלבושי האכלים כפליים עובדי האדמה ויהיה במקום שאין מכירין אותו על אדמת נכר ויכריחוהו
 לעבודתו תמיד כי מי ישלח ידו להעבידו עבולת עבל כ״ז שיהיה לבוש כגלי מלכות וכ״ש בהיותו עמך או במקום
 שמכילין אוחו שבודאי לא ירים איש את ידו להעבידו כפרך אף אם ידעו כי אתה צוית וגם אתה לא תוכל
 לראות בקלונו וביגיעת נפשו בדעתך לכות מזגו ושהוא מפונק מנועל. ויעש המלך כן וישלחהו מאתי וציה לעבדיו
 שילווהו על גבול העיר אשל יעצו לשלחו שמה וישובו. והנה אם אמנם לא יאומן כי יסופל גודל הצעל שהשיג המלך
 ויודעיו ומכיריו בדבר הזה מ״מ הם לא השיגו זה הצער כ״א בהשכלה ודמיון כי לא ראי זאת בעיניהם ממש
 וגם האנשים הרואים אותו שם כמקום עמלו ויגיעת נפשו גם הם אינם משיגין שום צער מזה לפי שלא ראו
 אותו בכבודו הראשון כ״א במלבוש נכרי והדיוט ולדעתם ראוי הוא לעבודה קשה כזו כי לא ראיהו ביקר
 גדולתו. אולם עבדי המלך אשר עד הגבול שלחוהו והפשיטו מעילו ובגדיו המסולאים בפז והלבישוהו המחצלות
 ולבושי העבדות להם תושג הצער הגדול והקלון הרב המגיע לנן המלך. הנמשל מוני מאליו שהקפיה ברא אותמ
 לעבור* ׳P7W המדש והלביש אותנו מחלצות המדות המעולות והוציאנו מעבדות לחירות כמז״ל אל הקרא חרוש

 אלא
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 אלא חירות הנה אח״כ כאשר עזבנו את עול ענודחו כמאמר כי מלאו קדם וגוי (ישעיה בי) וניחן עלינו ע
 עוה׳׳ז ושעבוד אז ראוי ונכון להפשיט מעלינו המחלצות היקרות וגס המעלוח והמרות שהיו בנו כי אין בהם
 צורך עוד וזהו פן אסשיסגה ערומה וגו׳. והנה כל זמן היותנו בא״י אף שהיה ירמיה מקונן עלינו איכה יועם
 >הב וגו׳ על ראותו שנגזרה עלינו עבודה נכרית ובזויה מ״מ עדיין לא נתקיים בפועל ממש עד בואנו אל
 הנבול והוא על נהרות בבל כי שם נפשע מעלינו עדי כל תפארה וניחן עלינו מלבושי הבזיון הראויה לעבודת
 מבד ומי שראה אח זאת מקונן כפה מלא עלינו בראותו אותנו לקלון ולחרפה איך נפלנו משמים ארן. וזהו שם
 ישבנו גס בכינו כזכרנו אח ציון כמז״ל שערים המצויינין בהלכה וכמאמר כי מציון חצא תורה וכו׳ כי שם
 נתפשטו מעלינו העדי והתכשיפין של תורה ושם נגנזו עד יגיע עת הזמיר וקול החור ישמע בארצנו כמהז״ל
 >עתיד הקב״ה להחזירן שנא׳ ושמחת עולם על ראשס שמתה שמעולם. וזהו אני הגכר ראה עני וגו׳ כי הוא

 היה המנהיג אותנו מן הגדולה אל אופל הגלות :
ה נבא לבאר המאמר שהתחלנו כי הבדל גדול יש בין רוב העס לכלל העם. כי מבואר בריש ס׳ היפר לר״ה ת  ע
 פהאדס ניכר לפי פעולתו ותשוקתו דהיינו שהחכם תמיד תשוקתו אל החכמה כי לפי גודל השגתו והכרתו
 םשחוקק הוא לזה ולפיכך תראה בא׳ הפתאים והבוערים אשר לבס צפון משכל שאינם משתוקקים כ״א לאכול
 ולשתות ובבהמות נדמו ועליהם נאמר כל עמל אדם לפיהו (קהלת ו) כי אין בדעתם מעלה יתירה ממלוי
 הכרם וכל השוגה בזה לא יחכם. וזהו כמקונן עלינו ועל קוצר השגחנו ואומר כל עמה נאנחים מבקשים להם
 כלו׳ איך נשינו סובה זו התורה והחכמה ונבער כל אדם מדעת עד אשר לא חשחוקק נפשנו רק אל'הלחם
 לשבוע כמשפס הבהמה אבל בחורבן בית ראשון כחיב ולא היה לחס לעם הארץ הכוונה שרק דלת העם
 הפחותים היו מתאווין למילוי הכרס אבל כול נשארו ביניהן בעלי הרסין יקירי הערך שלא היו מהאוין לאכול
 לשבעה כבהמות ארץ וחיתו יער רק לדרוש הכמה ולהביס נפלאות מתורת ה' כמשפס החכמים האמתייס והיהה
 בזה הרווחה פהדליס ופחותי הערך היה להם עכ״ס ממי להתבייש בשרירות לב^ילהתקנאוח בבעלי המדות
 האשרות אשר נשארו עדיין, לא כן בחורבן בית כני שנא׳ כל עמה נאנחים מבקשין להם דהיינו שפכו חכמים
 ההם מכל וכל. וכל מעיני החכמה נסתמו ותהי האמת נעדרת כלס רק שואגים לשרף וא״כ אין לקצתס עוד
 להתבייש מקצתם וזהו ראה ה׳ והביסה כי הייתי זוללה. כלו׳ ט אין עוד מכיר חסרוננו כי אם אתה ה׳ כי
 אין חכמה ואין דעח הלהיס בארץ והי: כעם ככהן והיקר סולל ומי זה יכיר חסרון הכללי הזה אם לא אתה
 ה׳. ואמר לבון הבסה כמאמר המדרש במקומו לא זהו ראיה ולא זהו הבסה אלא ראיה מקרוב והבטה מרחוק
 כלו׳ שאנו מבקשים הבס בנו כאשר חתה מכיר אותנו מה שהיינו מרחוק ואיך אנחנו כעת. והדמיון כזה לאיש
ל שירד מנכסיו וידל מאד עד שניתן במקום שאין מכירים אותו למושב עציס. פעס א' נזדמן למקום ההוא י ש  ע

 איש א׳ שהיה מכיר אח העלוב הזה מחהלה ונזכר איך כהבדל זה אצל אביו בעושר גדול ואיך היה עוג הואר
ל עד שהיו רחוקים באים לעירו להשתעשע בדמוהו וטוב חארו כי לא נראה כמוהו והבאים היו מציירים א  מ

 דמות דיוקנו וצלמו בששר ובגוונים והיו מוליכים לבתיהם את מראה דמות תפארחו להשתעשע בו. וכראות
 האיש הזה עתה איך חשך משחור תוארו ונהפך הודו למשחית סרמ למציא.3אמהחהו את דמות דיוקנו מצוייר הצלו
 מרוב ימים והעמיד את הציור כנגדו לאמר איך נפלת משמים הילל בן שהר ואיך נהפך למשחית הוד תפארתך
 זהיה בוכה עמו יחד. וזה ג״כ באנו מבקשין שוב הבט נא משמים וראה ופקוד גפן זאת וכנה אשר נטעה ימינן
 פלו׳ בלעדך אין לנו עוד מכיר להשתומם על מפלהנו ועל דלוח ערכנו כי הכל סג יחדיו נאלחו אין גם א׳
 יןלע מה היה לנו. ואף גס אהה לא תראה אותנו כפי תארנו עתה שאנו ראויים לכל הקלון הזה רק הבמ
 ממחלה ברמותו של יעקב שחקוק על כסה כבודך ומשם שוב נא והבט עלי. וזהו ראה ה' והביטה ני הייתי

 זוללה כנ״ל וכמאמר המדרש ראיה מקרוב והבטה מרחוק כלו׳ ראה הקרוב אליך אח״כ הבט עלינו והבן:
. ביאור המאמר בהקדיס מאמר י ב ו א כ פ ב כ י א כ ם יש כ  לא אליכם כיי עוברי דרך הביטו וראו א
 משני ידך בדד ישבתי (ירמי' מי). מדרש אמרה כנ״י נגעה בי ידו של פרעה ולא ישבתי בדד וכשנגעה בי
 ידך בדד ישבתי (ריש איכה). נראה לדעתי פרוצה לעמוד על עיקר סיבת כובד הגלות ואמר רק מחמת עול
 הורה והמצות שקבלנו עליט כי אלו היינו משוללי חה״ק אף אס היינו גולין נחרץ לא לנו היה מזיק לנו כ״כ כי
 היינו מתמתנים עמהם גם היינו משרתים אצלם לאכול את •להמס ולשרת בבתיהם עד שעי״ז היינו מתקרבים
 עמהם ולאט לאפ אפשר שהיינו מצליחים להשתרר ולהיות קרובים למלכות כמאמר המדרש ע״פ שובי שובי עד ונמזה
ך אין ונחזה אלא שררה אמרו עכו״ם שתפו עמנו ואנו עושים אתכם דוכסים ע״ש. אבל מיק התורה הוא  ב

 המפליל בינינו וביניהם הבדל גדול במאכל ובמשחה והחחהן וההרחקה בדרך כלל היא ובחוקותיהם לא הלכו
 מלבד הגזירות דרבנן שגזרו על פתן יינן ושמנן. כלל העולה נאמר ע״י המקנן צוה ה׳ ליעקב םביביו צריו וזהו
 עצמם הדברים שביארנו שמחמת תורתנו הקדושה הם נעשים צרים לגו בעבור העדר ההתקרבות ״שבינינו.
 חהו לא אליכם כל עוברי דרך ר״ל התם העכוי־׳ס שאין לכם דת מיוחדה כמונו אבל דרך הרבים פחוח לפניכם
 לרוחה איש כל הישר בעיניו יעשה הביטו וראו אם יש מכאוב כמכאובי כלו׳ אף אם יפגע ככם הפגיעה
 הזאת בעצמה אשר נגעה בנו מ״מ לא יהיה לכם מכאוכ כמכאובינו לפי שאין מעצור ליוחכם ולהתקרב עם
 כל טי וממלכה אשר השליט בכס. וזהי מאמר המדרש נגעה בי ידו של פרעה לא ישבתי בדד לפי שעדיץ
 יכול להתמתן בהם ולהשתתף עמהס ב:נ דבר מרם קבלה ההנרה אבל כאשר נגעה כי ידך כלי׳ עיל הסוכה

 14 שקבלנו
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 שקבלנו עלינו משני זה נדל ישנתי ט לא אוכל עוד להחחבר עמהס להיוח לעם א׳ מחמח שהחסרנו לנר כ1
 זה ולכן הם נמשים לנו אויבים גמורים:

ן בכל הדרך אשר הלכתם (דברים א) עכשיו שלא זכיתם אתם  מהרש אלו זכיתם הייתם קרי
 קורין לא אליכם כל עוברי דרך (פחיחתא). ביאור המאמר ע״ס דברי בעל העקידה (שער ס״ד)-
 על מאמר טגמ׳ (כהונות דף ה״ז) במעשה שראה ריב״ז בחו של נקדימון בן גוריון שהיתה מלקשת שעורים
 מבין רגלי בהמתן של ערביים ואמר אשריכם בזמן שאתם עושים רצונו של מקום כי׳ עד בזמן שאין אמם
 עושים רש״מ הקב״ה מוסר אתכם ניד אומה ששלה ולא ניד אומה שפלה נלבד אלא ביד בהמתן של אומה שסלה
 עיין שם. וז״ל יורה הוראה עצומה כי שני הענינים האלה רצוני הסוב והרע שניהם הס להם מצד שליסוהם
 כי ע״כ אמר על ב׳ בשוה אשריכם ישראל כי כמו שבהיותם בשלימותם הס היותר חזקים שבאומות מצד מפלת
 צורסם כן ג״כ מזה הצד עצמו יהיו עלולים לקבל ההפסד וההשחתה יושר מכולם. בענין שבהפוך ענינס לא לבד
 האומות רחשובוח שולסוח עליהם אלא האומה היותר שפלה והוא תכלית הרוע וההפסד הנמשכים מצד חולשח
 המומר והפסד הצורה ע״ש באריכות. יוצא לנו מדבריו שגדולת האומה הישראלית היא בב׳ ענינים דהיינו אם

t הקב״ה מגדיל אותם אזי גדולתן הוא עד לשמים ולהיפך אס ח״ו מיסרן אין ליסוריהם דוגמא בעולם. והל 
 עניניס אלו כבר שמשו בב׳ זמנים. הא׳ בהיותנו על אדמתנו במעלה הגדולה שלא היה ערך ודמיון להגדולה י
 והחסארח אשר לנו. והב׳ הוא בהיותנו בגלות שגס צרותינו המה בהפלגה גדולה לאין ערך. וזהו אלו זכיתם
 הייתם קורין בכל הדרך כלו׳ שהייתם מחפארין וקורין הפלגת גדולתכם המבוארח בפרשה שם ובמדבר אשר
 ראיס אשר נשאך ה׳ אלהיך כאשר ישא איש את בנו ככל הדרך אשר הלכתם. עכשיו שלא זכיתם אתם נתונים בצרה
 ואין אתם מתפארין אלא כהפלגת השפלות שגס הוא מורה על שלימוח צורחכס שבעבודה אתם עלולים להספד
 והשחתה יוחר מכל חי. וזהו לא אליכם כל שברי דרך הביטו וראו אס יש מכאוכ כמכאוכי שזה מורה על
 הפלגת אלימות צורתנו ולכן היא עלולה למכאיב כזה. וזהו ג״כ ביאור מאמר הנביא (הושע יא) בהכלי אדם
 אמשכם בעבותות אהבה וגו׳. שי, שרציתי להראות גודל אהבתי עליכס ע׳׳י ריבוי השונה שאיטיב לכס והוא
 הנקרא חבלי אדם כי האדם נמשך ומשתוקק ע״י הכח המתאוה אשר הוטבע בו לכל דבר טוב ונכסף אל הכבוד
 והגדולה לא ישבע לעולם אבל לא עלתה בידי שאראה לכס אהבתי ע׳׳י הפלגת הטובה כי חטאשיכס מנעו
 הטוב מכם. אבל שד אני מראה לכס אותות אהבתי במה שאני מרכה לכם יסורין קשים ואני נותן לכם כח
 לסבלם שלא יכלה אחכם כמחז״ל על חצי אכלה בם (סי האזינו) חצי כלים והס אינם כלים וזה ואפ אליו אוכיל
 כלוי שאני נותן להס כח ואומן להכיל היסורין. וכל זה מבואר (ביחזקאל כא) בל׳ שאלה וחשובה במאמר או
 נשיש שבט כני מואסת כל ען וסיים המאמר ומה אש גם שבט מואסת לא יהיה. אמר כמתמיה האס נשיש במה
 ששבט היפורין שלנו *חזקה מכל היסורין שבעולם י ׳תפאר בחשיבות כזה ובאה החשובה ע׳׳ז כי בוהן ומה אס
 גם שבס מואסת לא יהיה כלוי שבודאי היה יותר גרוע אס לא היה מייסר אוחנו בחוכחוח על עץ כלל כי
 ע״י היסורים המופלגים עוד יש חקוה למרק עונוחינו ולהיטיבנו באחרית. ומבחינה זו יצא לט מוסר גדול והוא
 נרמז במאמר מה תשתוחחי נפשי ומה תהמי עלי הוחילי לאלהים כי עוד אודנו וגו׳ עד אלהי עלי נפשי תשתוממ
 (חהלים מג). ונקדים מאמר (ירמיה הו) אין נפשי אל העם הזה שלח מעל פני ויצאו והיה כי יאמרו אליך אנא
 נצא ואמרת אליהם אשר לחרב לחרב ואשר לרעב לרעב. ביאור המאמר אף שהוא רחוק מן השכל להתפאר
 בריבוי הצרוה הדולקומ אמרינו מ״מ מקובל הדבר אצלנו ומאומת לנו מן התורה ומן הנביאים כנ׳׳ל וכמאמר
 כי הוא מרף וירפאנו יד ויחבשנו(הושע ו) כלו׳ הטירוף וההכאה יגהו ממנו מזור ובחבורחס נרפא לנו. אק
 כ״ז אס אנחנו מתעוררין ע״י היסורין בתשובה שלמה כאשר התעוררנו בימי המן עד שאמרו חז״ל גדולה הסרח
 שבעת ט׳ אבל בזמננו עתה שגם רבוי היסורין לא יקן אותנו משינת אולחנו ולשיא צרף צורף. ולא זז בלבד
 שאין אנו מתעוררים ע״י היסורין בחשובה שלמה אלא שעוד אנו מוסיפים ומרבים להרע מחמת הצרות א״כ
 בודאי אין לטלהחפאר בהס כי לא חגיענו פוס פשלה טובה על ידיהן כ״א רעה מוחלסח. וזהו אשר לחרב
 לחרב. והדמיון בזה אס יצוה רופא ליחן לחולה הסמים המרים בחזקה שלא ברצונו הנה יש כאן ב׳ בחינות
 שלפני סברת החולה ידמה לו שאחה מבקש רעחו בתתך לו דבר רע ומר אבל באמת אחריחו ישגא מאד
 העלות ארוכה ומרפא למחלהו ע״י הסמים האלה וישוב לבריאוחו ובלי ספק סכל הוא מי שמחשיב זאת לרע
״ אבל כ״ז הוא רק כשהחולה הוא נזהר ממה שהזהירוהו הרופא לבלתי ישוב לכסלה לקחת מהמאכלים קשי f ^ n 

 העכול וכדומה שסיבכו לו המחלה אבל אם לא נזהר נמצא שמרירת הסמים רעה היא בהחלט כסברת החולה
 כי לא ישיגנו מהם כ״א עינוי הנפש ולא יגהו ממט מזור לעולם. וזהו אשר לחרב לחרב. פי׳ שלא ישיגו פשלם
 סובה מהרעה הנשייה עליהם מחמת העדר התעוררות התשובה רק שהרעה תהיה רעה בהחלט ואין תקוה
 לאחריתם עד שישוט אל ה׳ באמת. וזהו ג״כ טונת המאמר (ירמי׳ לא) שמוע שמעתי אפרים מתנודד יסרתני
 ואוסר כלו׳ שנשארתי מיוסר לבד ע״י יסורי ה׳ ולא השגתי שוס שובה מהם ועל זה ישא קינה מאד. וזהו ג״פ
 אל באשך תוכיחני ובחמחך תיסרני(תהליס ו) ביקש על נפשו שלא יוכיחנו באוסן שלא ישאר אצלנו כי אם האף
 והחמה לבד כמו שאמרנו. וזהו ג״כ יסרני ה׳ אך במשפט אל באפך סן שמעיסני (ירמיה י) כלו, שתתן לי
 לוח נליכה לשוכ אליך ע״י היסורין ולא תענישני כאופן שלא ישאר כידי כ״א אפך. וזהו נ״ה מאמר ה׳ בצר
 םקדוך צקון למש מוסרך למו(ישעיה כז) ל״ל אף שעת התפלה ראייה להיות קודם כוא הצרה כמאמר היכדוך



ם ״.ם! י כ  קלל מגלת איכר, מ
 ־ שןעך לא בצר (איוכ לו) מ״מ אגו מתפללין אליך ה׳ גם נעת הצרה והוא שיגיע מוסרך למי כלו7 שלא נתיישר
- לריר, אך שתגיע לנו פשלה סובה מן היסורין ותפלה כזו ראויה להיות אף אחרי בוא הצרה לא כמו שאנו
. והנה כ״ז יש לקונן על היסורין אם לא יצא לנו מהם פועל  עתה בעו״ה אשר הרינו מלכו כמו ילדנו רוח וגו,
 שוב וכ״ש אס אנו מרגישין בעצמנו חיו שהוספנו על חסאתינו רעה ע״י הצרות והיסורין והרבימ לפשוע אז
 כודאי יש לנו לאונן ולקונן. וזהו אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה לא אמר ביום הדין אלא מיום הדין
 להורות על הכוונה הזאת שיש לנו לקונן ולצרוח מר על שאנו גרועים ופחותי׳ אחר הדין התוכחה יותר מאשר
 היינו מקודם ולא הועילה ההוכחה לנפשנו כלום כי אס שד הרעו לנפשנו. וזהו מה חשתוחחי נפשי ומה תהמי
 פלי וחילי לאלהים כי עוד אידנו. כלומר למה תצנוערי על היסורין והתוכחות הלא אדרכה ראוי לך לתת
 הודיה למקום עליהם. ע׳׳ז משיכ אלהי עלי נפשי תשתוחח. והענץ כך הוא דע כי הצדיק נבוא עליו העונשין
 והיםורין גופו לנד הוא מתיסר ונכנע אנל נפשו עוד יותר מחגדלת ומחרווחת ותשנע מהם גיל ונחת מהמת
 שיגיענה על ידיהם שכל מוסר ותשובה ומעשים סונים. לא כן הרשע שננוא עליו הצרה הוא מוסיף על חשאתו
 פשע ומרנה להרע מאשר הרע לפנים ונפשו משתוחחת ומתממשת ואונדת גס הסוב שהיה לה מקודם היסזרין.
 וזהו אלהי עלי נפשי תשתוחח כלו׳ איך לא אתאונן על היסורים אחר שהם ששים לנפשי כליון חרון ואין
 מגעת לה מהם שוס פעולה סובה. וזהו ג״כ תהום אל תהום קורא לקול צנוריך וכמאמר המדרש שאין ספה
 יורדת מלמעלה שאין התהום עולה כנגדה כפלים כמו כן אס היסורין באים על האדם למרק עונותיו ולהתם
 מומאתו ממנו והוא כפתן חרש יאסם אזנו ולא יקח מוסר ולא עוד אלא שהיסורין מחמיאין אותו יותר מאשר
 חטא מקודם שנמצא שהוא ראוי עתה ע״י היסורין לעונש יותר והוא נעזר מלמטה אל המדה״ד כמו התהום

 העוזר אל הגשם הבא מלמעלה להשקוח פני האדמה כשלים והבן:
־וםשלח איש בעצמיתי וירדנה.כוונת המאמר על גזירות הדת שגזרו העכו״ם עלינו ונקדים מאמר  במי
 רכות רעות צדיק וכו׳ עד שומר כל עצמותיו(תהלים לד) דימה המשורר עניני השלם הזה לבשר ועניני
 השלם הבא לעצמות. כי כמו שיש חילוק בין אדם המוכה ומתייסר בשוטים ובעקרבים על בשרו ועורו להמתייסר
 בעצם מעצמותיי. כי באופן הראשון אף אס יאכל הצי בשרו על ידי חבורות פצעיו ומ״מ בסור מעליו יד מכהו
 יש תקוה לכשיתרפא וישוב בשרו כבראשונה ולא יגיע לו מזה שום חסרון לשליחות נופו. לא כן האופן הב׳ שאם
 ישבר עצם מעצמיו הנה אז ישאר מחוסר אבר ואפשר שימות אם יהיה מעצם המוח וכדומה. כמו כן יש הילוק
 באדם שמתייסר בעניני העה׳׳ז בחסר ובכפן ובחיי צער להמיוסר בדבר הנוגע אל הנפש דהיינו שלימות העוה״ב.
י יאיפן הא׳ לא יחסר האדס משלימותו ולא יזיקנו לתכלית היותו כמאמר ר׳ פינחס ב״י לרשב״י ז״ל אוי לי  פ

 שראיתיך בכך והשיב לו אשריך שראיתני בכך(שבת ל״נ). אבל באופן הב׳ דהייט אם ימשלו בנו רשעים לבשל
 אותנו ממצות ה׳ אז יחבר משלימיחנו כפי ערך המצוה והיא פגם לנפשנו ואם היא ממצות היסודיות כמו שבת
 וע״ז חלילה אזי אנחנו כמתים. וזהו רבות רעות צדיק וגי׳ עד שימר כל עצמותיו כלומר שהקב״ה שומר אותו
 שיהיו עצמותיו שלימות דהיינו שלא יעשה מום בנפשו מהמת בטול המצות. וזהי שמקונן הנביא עתה שאין אט
 *כין לשמירה הזאת ואמר ממרום שלח אש בעצמיתי וירדנה דהיינו ביטול המצות הדומה לשבירת העצמות אשר

 ישאר משחתם בהם ומום בלתי עובר. והבן .״

 נשקר עול פשעי בידי ישתרגו עלו על צוארי הבשיל כחי וט עד כירי לא אוכל קום . ביאור
 המאמר בהקדיס מאמר גם כל הלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת וגו׳(ס׳ תנא). ולכאורה
 אינו מובן האס קצרה יד ה׳ או היריעה לכחוב גס את אלה. והנראה כי ידוע שבחפאת אבותינו אנחנו עתה
 בנלית ובעינוהיהס אנו נמקים כמאמר המקינן אבותינו חטאו ואינם וגו׳ והמו שייעדה לנו התורה במאמר כ»
 תוליד בנים ובני בניס ונושנחס (ס׳ואחחנל) שאז התמלא ־השאה וילכו בגולה. ולפי ערך העונות ששיערה התורה
 באבותינו במשפר שנות הארץ כן העריכה עלינו כל הקללות והתוכחות אכל אס יוספיס אנחנו לחטוא נוסף על
 מספר שן אבותינו אזי אין די בהקללות האמורות בתורה וכשם שמעשינו נעלמים כך הקללות נעלמות. וע״ז אמר
 גם כל חגי וכל מכה אשר לא כחוב וגי׳ דהיינו על החטאים הנוספים יותר מאשר שיערה התורה. ואפשר שזה
 נרמז ג״כ במאמר רבקה אל יעקב וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך ממך(פ׳ תולדות) הטונה
 שרמזה ברוה״ק על גלותנו שבאה לא נוסיף חטא על פשע אזי לא נצטרך להיות בגלוח רק ימים אחדים למרק
 שן אבותינו אכן אם נוסיף חטא על הטאתיהם אז נצטרך ח״ו להתמהמס מלות זמן אריך. וזהי שמתחלה אמרם
 וישבח עמי ימים אחדים עד אשר חשוב חמת אחיך דהיינו חמת הקלה המתיחםת על שנות אבותינו ואחינו אשר
 קדמוני ואח״כ אמרה עד שיב אף אחיך ממך ר״ל אס ניסיף גם אנחנו לחטוא בגלותנו אזי יימשך הגלות ייתל
 עד שוב האף והתימה מהם וגם ממך דהיינו עד שיתמרקו גם שנותינו. ולזה חמרה עוד ימים אחדים כי באיסן
 !ה אין די בימים האחדים. והדמיין בזה למי שהבטיחו ריפא נאמן שירפא את בנו לימים קצובים והנה בהגיע
 הזמן עדיין לא עלתה חרופה לחולי הבן מהמת שהבן לא היה נזהר מאכילת דברים המזיקין ומחזירין את החולם
 לחליו הנה לא יהק להאשים את הרופא ולהחזיקו לרופא אליל ולדובר שקר כי החולה בעצמו מתחייב נפשו
 נאשר לא נזהר כמצות הרופא מנזק המאכלים. וזה השעם הוא ג״כ על אורך גלוחנו והעדר פדוחנו מפני שאנחנו
 הולכים הלוך וההוא בכל יום ולזה לא יועילו לנו ימי הגלות הקצובים עלינו כבר. וזהו מאמר חז״ל כל דור שלא
 נבנה המקדש כימיו כאלו נחרב בימיו כי מה שלא נבנה אות הוא על שהוספנו בחטאינו כי לולא זאת ככר כא

 עת בית ה׳ להבטמ אך שטחינו גורמים האיחור וא״כ הוא נחרב בימיו: הסס
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 עתה נבא לכאר המאמר שהתחלנו וגקדים המאמר (ס׳ וישלח) וזיל מהו ורוח תשימו כין עדר וכין עדר אמד
 יעקב רבש״ע אס יהיו צרות כאות על בני לא תניא אותם תכיפות זו אחר זו אלא הרוח להם מצרותיהם
 פיכ. עוד מצעו לרז״ל שאמרו אל תקרי חרות אלא חירות. גס מאמר הילקוט על ואף גם זאת (ס׳ בחקותי) וזיל
 זכי מה נשתייר להם לישראל הלא כל מתטת שובות שניתט להם ניפלו מהם ומה נשתייר להם עוד אלא זה ספר
 התורה שאם לח היה קיים לישראל לא היו משינים מכל עם ולשון. נראה מכל זה שאין להעכו״ם כח לנזיר על
 התורה ומצותיה לבסלם פישראל והיא אינם ברשיחם כלל. והנה אנחנו רואים הישך ח״ו וגם הצרות תכופות
 פליט היפך תפלת יעקב אבינו אבל האמת שכל אלו ההבפחות לא נאמרו רק אם לא הייט חייבין רק על עונות
 אנותיט אנל אם אנחנו יוסשיס לפשוע מיכרהיס אני לשאת עונש גס על חטאתינו ולכן אלו ההבטחות בפלות
 ממתיק הענין ע״פ שני דמיונית הא׳ אם אדם נישא משא כבד על כתפי ובלכתי עם המשא מצא איזה חשן ואין
 לו מקום מוי להניח אותו החפן מוכרח הוא לשוס את החשן על ציארי. הנ׳ מי שהוא מושכר למלאכה כל היים
 £ל בעה״ב הנה אס הוא רוצה לעשות איזה מלאכה לעצמו הלא אינו יכול כ״א בשעה שהבעל הכית נותן לו רשיש
 להנפש כמנהג הכעהיכ עם שכיריהם. והנה אצלנו ג״כ הענין כך הוא כבר נגזר עלינו לסבול עין אבותינו מלוח
 והנה אם יוספים אנחנו לפשוע אזי אין מקום שנוי לשאת הדין הראוי לנו על חטאתינו ולא עת שנוי למשוך
 תבל הגלות לכן בע״כ ניתן העול על ציארנו. והייט התירה היתה עד הנה חירית מעיל השעביד שלא ייכלו העכי׳׳ם
 לגעת בה. גם מוכרח שלא יחן לני ריוח בין הצרות לנוח כמעט רגע רק צרות תכופות ובדמיון הב׳. וזהו שאמר
 אמר מאמר כל היום לוה נשקר עול פשעי בידי כלימר איככה אשא ואיככה אשבול טבד הצרית כי אחר שכל
 היום אני מוכרח לפטל חמאת אביחי נוסף עוד מה שחטאתי בעצמי בתוך הגלות ומוכרח אני לשביל גס את עול
 פשעי עד אשר אין מקים עוד לקבל עונש לכן ישתרגו עלי על צוארי והיינו המקים הפניי שהיה לי שהיא
 כמד התורה. יגם אמר הכשיל כחי באשר לא נשאר לי עת פנוי לטח בי מעיל הצרות כמעט רגע ולכן אמר
 בסוף נתנני ה׳ כידי לא אוכל קום כי אין לי עוד מקום פטי ולא עת שנוי לנוח ט כלל. יזהו ג״כ מאמר המקק

 (איכה ה) על ציארינו נרדפנו יגענו ולא הונח לנו היא ממש דברינו הנ״ל:
י ר י ש אילו זכיתם הייתם קירין במסלה נעלה עכשיו שלא זכיתם אתם קוריןסרה כל אי ר ד  ס
 (פתיחתא). לבאר גם פה התיחסות הענין ע״י דבר יהפכי נקדים מאמר ייאמר אליי אדים לא תעביר
 ני פן ץבחרב אצא לקראתך. והנה לכאורה מלת פן אינה מדויקת והיה ראוי לומר כי בחרב. גם המאמר כלו
 הוא מיותר ולמה לא עשה כמו שעשה סימון שלא השיב דבר רק יצא תיכף לקראתם בעם כבד. ונראה כי שר
 פיני מלחמות. האחד מלחמת נטר עם חלש שאץ צריך ללחום בכח ובטורח כי אם בנגיעה לבד ימיתני כמו
 האדם עם הזטב וכדימה. ייש מלחמה הסך זה דהייני שהחלש ילתוס עם הגבור ויוכל לו כמעשה הי.חיש עם
 סימום אבל לוחם כזה לא ברגע יפיל את הנלחם יייכל לי רק מוכרח להאבק עמי זמן רב כמו היתושייישהוצרך
 מחמת תלישותו ללחום עם סיטוס זמן הרוך שרם ניקר את מותי. והנה מלחמת ישראל עם האומות נימי קדם
 היתה ממין א׳ שהיו שונאיהם נופלים לשניהם צזבוכי מות כמאמר הכתוכ כל המקום אשר תדרוך כף רגלכם
 ט לכם יהיה (ס׳ דברים) פחדכם ומוראכם יתן ה׳ וגו׳ (שש) וביעקב אבינו כתיב האדן אשר אתה שוכב
 פליה (פ׳ ויצא) ואמרו חז״ל קיפל הקב״ה את כל הארז שתהא נוחה ליכבש לבניו. •נמצא שכיבש יעקב את הארן
 בשכיבתו. אבל מלחמת האומות בישראל אף אחר שיחטאו הוא ממין הב׳ דהיינו מלחמת חלש עם הגבור ולא
 יכבשוס כי אס בכח גדול וביד חזקה כמאמר סלה כל אבירי. וזהו אלו זכיתם הייתם קורץ. כלומר ראו
 גודל גבורתכם ואמין כחכם כי אלו זכיתם הייתם קירין במסילה נעלה כלומר בעליתכם לבד היתה הארן
 נכבשת לפניכם כמאמר כל המקום אשר תדרך כף רגלכם בו וגו׳ עכשיו שלא זכיתס אתם קדין סלה כל אבירי.
 כלומר אף שהעכו״ם תקיפים עליכם וידיהם רמה מ״מ מוכרחין הס למלחמות גדולות טרם הם טבשין אתכם
 כמלהמת החלש עם הגכור וזהו סלה כל אבירי. וזהו ג״כ מאמר אדום מדעתו שכל מקום אשר תדרוך כף רגלם
 ט קניי היא להם כמשפט המחזיק בשדה להשתמש בי לאחר זמן שהוא קונה את השדה מיד ע״י החזקה. ולזה
 רמז ואמר לא חעבור ביפן בחרכ אלא לקראתך כלומר פן אצטרך לימים יביאו להלחם אתך. ואס אתה תעבור
 כעת דרך ארצי כבר תהיה קנוים לך ומשול תמשול בי וזהי פן בהרכ אצא לקראתך דהיינו. לזמן רחוק אבל

 כעח לא רצה להלהס אתם כלל:
 עוד כיאור עיז כהקדים מאמר הילקוט הן עשו אחי איש שעיר (ש׳ תילדות) משל לקיון וקרח שעמדו על
 שפת הגורן עלה המוץ בקרון ונסתבך בשערי עלה המון בקרח ונתן ידו על ראשו והענירי כך עשו הרשע
 הוא מתלכלך בעוטת ואין לו במה יתכפר איל יעקב בא יו״כ ומתכפר. ביאור המאמר ידוע שנשמח; ש״י מהורה
 היא וממקום קדיש חציבה וצץ רע במטרתה כלל וכל מגמתה לפעול רק סוב רק מתמת גודנ התגברות היצה״כ
 ושעטד גליות הגוברות עליט תמיד להחטיא אותנו יפיל האדם ברשת החטאים בהכרך אכל לבו ב׳ עפו בעשיית
 החטא ומאתו לא תצא הרעת ברצון וחשק ומתחרפ תיכף אחרי עשיתי הרעה מיו. ולהן דימה א.יתס לקרח שאק
 המיז נאחז ט מחמת נקיותו ובקל מתנער מהחטא ביום א׳ זה יוה״כ כי אז הם מתתרטין בכל לבם לא ק
 העכו״ם שששים הרעה בזדון לבם ובחפץ וברצון ולכן נאחזת בהם מאד עד אשר לא יוכלו כפרה כמוץ הנאחז
 בקייץ אשר לא נקל להתנער ממנו. והנה לפי דברי המדרש הנ״ל יקשה מי נתן למשישה יעקב להיותט טבועים
 בגלית זה כפה שניס :שטסיט עברו ראשט ומאין באה אליט הרעה הזאת אחרי פאט מצילים להתרחץ מכתמי

 השטת



IM ל טגלת איכה מכיש? 
, אשר הוא בעוכרנו ובו אנחנו נמקים ונטבעים בכוימ־  הפונות בי>־\כ כנ״ל. אכל אם חתבוק היהב תמצא לבר א
 היון זה כמה על •ערה עליכי לוח ממרום לזקן אה המעמת הזה אשל הוא לשכים ולצנינים בצלט ואין איש שם
 על לב להחחרס ע״ז א:ר ע״כ רחקה הכפרה ממט. ומתחלה נעמוד על מאמר נהק״ לאבל מחולנו מהו ענין ההסטי
 ומאי נ׳׳מ בין אס הלכה השמחה ממנו והאבל נא אחריה בין אס המובה והשמחה עצמה נהפט ליגון ואנחה. אבל
 דע כי יש ב׳ מיני כליון המכלים ב׳ מיני דברים. הא׳ הוא הרקב המבלה אש הבגד עד כלה. הלא הראה שאץ
 הרקטן שולמ בכל הבנד לכלוהו רגע א׳ כפיה כי אס המקום שהיה שם הבגד חזק יזהר שם יעלה הרקטן סעמ
 ופליין לח יקרע והמקום אשר הוא חלש מהחלה בס יעלה הלקבון במהילוח ובחוזק. לא כן הבשר שנבאש זרימה
 היחה ט הוא להיפך ממש שכל נתח טוב ושמן מבהר הנתחים הוא עלול ומכשר יותר לרום חולעיס וליבאש מהר
 מהנתח הכחוש כי השומן נהפך קל מהרה לליחה סרוחה ומזה נעשה רימה וכן אט רואים בחוש. והנה גלותנו
 המר הוא הרימה ואנחני הבשר כי בהיותנו בשלום מל אלמת הקלש לא היינו שיין בגלולה כי הכהנים היו
 !לולים בערכם יותר מכל ישראל. אחריהם היו החכמים והזקנים שהיו יקרי׳ מפז. אחריהם היו כל איש ישראל.
 והכהן הגדול היה גדולתו על כולן. והן אנו רואים ששלילת הגדולה התלה בגדול כי הכהן הגדול נעדר לגמרי
 ולא נשאר ממט מאומה ונם הכהנים אשר תחתיו בסלה גדולתה והיה כעם ככהן. וכל אנשי ההמון מהשרנסין
 כקל יותר מן החכמים והלומדים כי המה בשפל ישבו בלחי אל ההמון עיניהם להחיותם ברטב. נמצא ששפלותט
 עתה הוא ממש הפר הגדולה. וכל היותר שלום יוחר ילך שחוח ויהי נגוע ומעונה, ופ״ז אמר נפלה עטרת ראשנו
 זה הכה״ג :נעדר לגמרי ועל השאר אמר נהפך לאבל מחולנו. וכשם שההמון מושפלים תחת ידי העט״ס כך
p השלמים והיראים שבקרבנו נתונים ח׳׳י ההמון להחפרנס מהם ומעפ המה הזוכים להתפרנס מעצמן ועל 
 תפוג תורה ויצא המשפט מעוקל כי התורה והיראים אינם יכולים להרים ראש עד המשפיע להם ולהוכיח על
 פניו דרכו והארן תנשה תחת יושביה וממילא אס אין מוכיח אין הוכחה. וזהו מאמר המדרש ברמז אילו זכיתם
 הייתם קורין במסלה נעלה כלומר שהיו לנו הזקנים והלומדים לעיניה להורות לנו הדרך שהולכים בס המס
 פלי שנעלה גס אנו במסלה ההיא בעקבותיהם כמשפט התועה בדרך שבהזדמן לו איש מסע לפניו בשמתה ירק
 אחריו. עכשיו שלא זכיהס אתם קורץ כלה כל אבירי כלו׳ שהזקנים והחכמים הם בתכלית השפלות וחסרים

 להם ואין להם מצח להרים ראש על ההמון הנויוניס אל סיהס להטותם הדרן:
ם י פנחס םשיב נפשי וגו׳. הנה המאמר מ  ^ אלה אני כוכיה עיני עיני ירדה מים כי רחק סםנ
 קשה להביט כמשמעו כי איך יפול לשון הרחקה על המנחם כי מה לי אס הוא מנחם אותי מרחוק אי
לוב אחרי אשר הנחמה היא אמחיח. ונקדים מאמר אהלי שודד וכל מיחד נתקו גני יצאוני ואינם אין נוסה ל)  פ

 עור אהלי ומקוס יריעותי(ירמיה י). הנה מלת ואינם הוא אך למותר אתר שאמר כבר בני יצאוני וכמו שהקשו
״ל על פסוק יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. ממתיק את הענין ע״פ משל לעשיר שהיה לו בת יחידה ז ן  ן

 מופלגת בכל מעלות גופניות ונפשיות ולא רצתה להנשא כ״א למופלג במפלות כמותם עד שבאה בשנים והיתה רואם
 שרשחיה ובטת גילה הצעירות ממנה לימים כבר נישאו והולידו בנים וההקנאה בהם מאד ונשאה עיניה לשמים לאמר
 אנא ה׳ גל מעלי חרפה ובוז ומהר והקרה נא לפני איש כלבבי. זיפהר לה ה׳ והקרה לפגיה בחור טוב עם יפה עיני*
 ןהוב רואי מופלג במעלוח והיה ג״כ אומן הכס מאין כמוהו וכלי מלאכחו בידו יקרי ערך שהיו שוק מחיר רב ונשאה
ק  לו והיסה מתעלסת באהבתו מאד. ולזמן קרוב שמו עליו עלילות ברשע ולא נשאר לו אופן הצלה כ״א לברוח אל א
 מרחקים ובהתודע הדבר לאשתו נפלה על סניה טכה ומבכה מאין הפוגות מל ימי נעוריה לאמר כמה ארכו ימי
 המתנתי עליך כמה קצרו ימי שעשועי עמך. והיה בעלה מנחם מתה ולא קבלה באמרה אס אמנם כבר קרה
 כזה לנשים רבות ויקרה שד מ״מ אין מכאוב כמכאוכי כי הס כבר-היו עם בעליהן שנים רטת ועטתות אהבתם
 כבר התחזקו ולא במהרה יוכלו להנתק. לא כן אני אף שנפשי יודעת מאד כי אהבתי לך נחלה מ״מ אהבם
 פררוב הוא עלולה להשכח ואולי לא תשוב >זלי עוד ואיך אנחם. סוף דכר לא נתקררה דעתה פד שהניח אצלם
 את כל כלי מלאכתו היקרים וההכרחיים למלאכתו להיות בידה לאות אמת שישוכ אליה כשוך חסת העלילה
 אז האמינה ט שישוב אניה בידעה שלא יוכל נעשות מאומה נלעלי הכלים ההם וילך הוא לדרט. ויקר מקרה
 שכברו כסה שנים ולא היה לה שום ידיעה ממט עד שעבר איש א׳ ואמר שראה אוחו במדינה רחוקה מאד אמרה לו
 סילעת עת שוט אלי אמר לה לדעתי לא ישוב אליך כי כבר הסיח דעתו מעך אמרה לו ואיך יוכל לעשות מלאכתו
 בהעדר כליו ההחיצ האיש לצחק כנגדה ואמר מה תחשבי על בעלך שהוא עדיין שסק במלאכתו כבר הניח אומטמ
 וםזא מתפרנס רק מסגל שכש אשר הוא משא משאות כבדות ומזה עשה לו ניר לפרנסתו ובשמעה זאת התחילה

 , להתיפה ולפרש כפיה לאמר עתה נאבדה תקותי ותוחלתי נכזבה:
 הנמשל מובן מאליו שהקביה נתן לכל מדינה ומדינה מלכים ושרים כמאמר זכור ימות שלם בהנחל עליון גויס
, האזינו) וכמאמר אלה המלכים אשר מלט בארן אדום (פי וישלח) לבד ישראל לא מצאו מטם  וגו׳ (פ
ליין גס איי לא הימה מושלמת עדיין להיות ממלכה א׳ תחת מלך א׳ כ״א ידי רבים שלפו בה עד שזיווג  פ

 הקב״ה את ישראל עם ארן ישראל והיו משתפשעין זה עם זה כמאמר המדרש p ארן שהיא נאה על יושבים
 ןאין יושביה מכינין עליה. לא כן ארן ישראל שהיא חביבה על ישראל וישראל חביבין עליה. פירוש כמו שהיו
 ישראל מתפלץ על ידה בתורה וחכמה ומעלות ומדות יקרות והשגות הנטאה ורוח הקודש ט לא שרתה השטנה
 והנטאה כ״א בא״י וכמחז״ל כל הדר כא״י המו שיש לו אלוה וגו׳ כש p א״י נתעלתה לשבמ במצות התלויזס

 נה
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 בה נמו הטומאה והמהרה והקלפים והתרומות והמעשרות ופ׳ נגעים ודומיהן מ״י ישראל כלל השלה שהיה
 זווגה עולה יפה ממש. ובמשך זמן קצר נהפרלה ההבילה וגלו ישראל מארצם וכבר מקובל מפי סופרים./־•פרים
 בדרשו ברמז מאמר כי אבן מקיר תזעק (הבקוק 3) שהיו הומות ירושלים בוכים ומבכים על שעלתה צעקתם
 לשמים. מה עשה הקכ״ה לקח מאתנו את כל כלי אומנותנו והס המדות כראויות להצלהת לימול התורה וקיום
 מלותיה דהיינו אהבת ה׳ והקדושה והפהרה והחכמה המופלגת והנטחה ירוה״ק. ונס ניטלו ממנו ערבות התורה
 ומצותיה אשר העיל להע״ה עליהם ואמר ומתוקים מדבש ומפת צופים. ולא מציט בימינו מי שירגיש במתיקות
 התורה ומצותיה והלואי שנזכה להמלט ממאמר אם בהקיתי תמאסו ואין זה כ״א ייהמת היותט מהון לארצנו ולא
 נשאר לנו ממדותינו כ״א מיעושא דמיעוטא ונתקיים בנו פן אפשיסנה ערומה (הופע ב) וכ״ז היה כלי שלא נמצא
 גהת רוח מן ההורה והעבודה על שבהכרח נצפרך לבקש מאת ה׳ שינהלנו בעוזו אל נוה קדשנו כמקלס וכמאמר
 שלח אורך ואמתך המה ינחוני יביאוני אל הר קדשך וגו׳ ואבואה אל אל שמחת גילי ואודך בכניר וגו׳(ההליס מג)
 וזהו על נהרות בבל כו׳ על ערבים בתוכה חלינו כנורותינו כו׳ עד איך נשיר את שיר ה׳ על אדמח נכר
 •וכנ״ל זה שהיינו מפייסין את ירושלים לאמר אס אשכחך ירושלים תשכח ימיני כי לא אמצא נהח רוח בעבודתי
 בארן נכרים וכמאמר הילקוט מיום שהרב ביהמ״ק נגזר על ה״ח שיהיו לומדין מתוך הדחק ומתוך צער ואין
 לך בטחון ומשכין גדול מזה. אבל כל זה אם היינו עושים הורתנו קבע אבל עתה בעו״ה שעשינו מלאכתנו קבע
 ותורתנו עראי אין הערבין במוח שד כי אין אנו משחיקקין עוד אל החכמה המופלגת ואל הנטאה והמנות
 התלויות בארן ומתעסקין אנו במעט הנשאר לנו והוא משוב אצלינו לאין שיעור. וזהו אהלי שודד וכל מותרי
 נתקו בני יצאוני וא״ת הרי הניחו הכלים היקרים וההכרהים בערבון לזה אמר ואינם כלו׳ אינם עוד על צורתם
 כמו שהיו לכן אין נוטה עוד אהלי ומקום יריעותי כי זה הונה לזיתו וכו׳ איש איש למלאכתו אשר המה עושים
 ואין צריכים למקדש ולירושלים. ואמר המופת ע״ז כי רחק ממני מנהס משיב נפשי. והדמיון בזה בא׳ שנשרף
 ביתו שאם הנהמהו אשר בקרוב יזכה להומה נשגבה תתקרר דעתו אבל אס תנחמהו להמר יתן לך ה׳ בשנה
 הזאת נן זכר הנה אם אמנם אפשר שהוא אצלו טובה גדולה יותר מהומה נשגבה מ״מ לא תתקרר דעתו על
 מה שהוא משתוקק וחושק לבית דירה להסתופף בצלו במה שהנממהו בבן זכר והרי הנחמה רחוקה מצרה לבט
 ואיננה ממין הצרה כלל שהוא מתאונן עליה. הנמשל הוא שאס אנו ששין תורתנו קבע ואנו מרגישין בהעדר
 כלי תשמישה דהיינו המדות המעונות שמהמעטין מדור לדור שהמה אמצעיים להשיג נפלאות מתורתנו והחכמה
 הולכה ודלה בכל יום ולבבנו מיצר ע״ז ומוכרחים אנו מכה זה להתפלל על החורבן והגלות. וכשאנו רואים שהנביאים
 מנחמים אותנו כשלימות נפשנו שנשוה לעתיד כמ״ש ומלאה האר; דעה את ה׳(ישעיה יה) ולא ילמדו עוד איש את
 רעהו ואיש את ארזיו וגו׳ כי כלס ידעו אותי למקטנס ועד גדולס (ירמיה לא) וכמו ונתתי לכס רועים כלבי
 ורעו אתכם דעה והשכל (ירמיה ג) אזי מתנתם לבבנו ומוצא מרגוע כמים קרים על נפש עיפה כי הנחמה
 היא ממין ההוגה לא כן עתה שלבבנו מלא האות ההצלחה המדומית כעושר וכבוד ולקנות שם וזאת היש בשיה
 תכלית מאוויינו והנביא מנחם אוחנו ונהן ה׳ לכס להם צר ומיס להן יהיו עיניך רואות את מוריך (ישעיה ל) הרי
 הוא ממש כמו שנאבד ממנו דינר זהב ולרך שצב בו והכירו פוגע בו ורצה לנחמו ואזמר ראה אחי שהמציא לי הקב״ה
 הברה נשגבה לתרץ קושיא עצומה בפי, ההוס׳ ורוצה להשביח בזה באון גלי היגון אשר בלבבו ובאמת רהוק
 הוא מאד שיתנחם בזה על חבילתו והוא ממש כשר בשירים על לב רע. וז״ש למפח על שאין אנו משהוקקין
 עתה כ״א על מילוי התאוות המדומות והשגת העושר והכבוד. המופת ע״ז כי רחק ממני מנחם כשהוא משיב
 גפשי כלו׳ שהנחמה רחוקה היא מצרת לבבי אס לא שינהמני בתענוגי הגוף אז תהיה נחמתי בעניי. ומעתה זה
 מופת מותך שהיו בני שימןוין כמדבר בהוא שמס מבריוח פוביה ודרין בה רק היות רשת טורפי פרף כן משכן

 נפשנו מלא רק מדות רשת ע״פ נהמות הנביאים אינם לנו למשיב נפש כי לא ממין השמנה הוא:
 צוד• ה׳ ליעקב םביביו צריו היתד, ירועלים לנדה ביניהב • ביאור המאמר בהקדיס מאמר המדרש
 אמר הקלה אני אמרתי רק חזק לבלתי הכול הדם והס הולנין והופאין (ויקרא ד). והוא פלאי כי מה
 ענין אזהרת דם דוקא להוכחות המושאים העושים תועבות גדולות מזאת. אבל הנראה שהמאמר סובב הולך
 על דרך זה כי שעם אזהרת אכילת דס הוא שלא לקבל חסרון בנפש מנפש הבהמה כי הדס הוא הנפש. ונרתיק
 הענין ע״פ משל לא׳ ששידך את בהו לבחור מופלג במעלות ומדות טובות ויאמר אבי הכלה לההת; דע לך בני
 שאני שמח בך מאד רק דואג אני מדבר א׳ מאד כי הנה אני לוקח אותך לעיר מושבי עיר קטנה ותענוניס
 הרבה נמצאו בה רוקדי חוצות כאילים דוברי נבלה וכדומה וירא אנכי מאד פן תתחבר נס אהה עמהס ותהיה
 כא׳ מהם כי מה נקל לסקור מיס חיים לשוב למעיין נרפש עס נערים בתוכו ישהקו לכן בני רייל לך מהם
 ואס יפהוך אל תאבה. לימים רחוקים נתקלקל הנער ונעשה רע ובליעל מאד עד שהזהירו דלי העיר אה בניהם
 לבלתי התחבר עמו מדאגה בדבר פן ילמדו ממעשיו וכשמוע אבי הכלה את זאת כא אל ביתו והוכיח הה רהט
 על פניו לאמר ראה איך נפלה תפארת בחורים לחרפה העלולים זכר נא כי הזהרתיך כעמים ושלש לבלתי
 ההמבר עם נערי עירי פן הלמוד ממעשיהם הפחותים ועתה שמעתי מדלי ההמון מזהירים את בניהם לבל
 יסקרט אליך הן תהיה להם למוקש כי הרעיס לעשות מהם יכדי בושה וכלימה. הנמשל הוא שהקב״ה בהר בט
 והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמה,׳הקים ומצית טובים ועל כל אלה הזהירנו להבדל מן העכו״ס ולהזהר
 מפתן ויינן ושמ;ם וכדומה כדי שלא נלמד ממעשיהם ועסה הורידני עשר ירידוס עד שהיינו לנדה ביניהם. וזהו

 מאמר
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 >מאמר צוה ה׳ ליעקב־סביביו צליו כלו׳ שנתרחק מצרינו תכלית ההרחקה ועחה היה להיפך שהיחה ילושלים
 לנדה ביניהם כלו׳ שמרחיקין הותנו כנדה. וזהו מאמר המדרש אני המרתי לק חזק לבלתי שטל הדם והמעס
 כדי שלא הקבל נפשנו הפסד ופחיתות מנפש הבהמה והן עתה תנו גרועים יותר מהבהמה בעשותנו תועבות
-גלולות כמאמר ידע פור קונהו וחמור אטם בעליו ישראל לא ידע וגו׳ (ישעיה א׳) כלו׳ שהבהמה מבינת

 יותר מהאדם וזהו ואחם הולכין והוסאין:
 בדרש אלו זכיתם הייתם קורץ ראה ראיתי את עני עסי עכשיו שלא זכיתם אתם קירין ראה
 ה׳ כי צר לי (פחיהחא). לבאר זה נקדים מאמר ואומר אך זה חלי ואשאנו אהלי שודד וכל מיתרי
 נשקי כני יצאוני ואינם (ירמיה י׳) דע שכמו שהיה הבדל בבאי הארץ הקדושה בין קצתם לקצחם ולא היה
 לי:־! כנס שוה בשעשועים כי ההדיופיס לח היו משתעשעין לקבאכלס מעבול האלז ובשבתס איש תחת גפנו
 וחיש החח חאנחו באין מהסור כל דבר אכל החכמים והתמימים לא היו משתעשעין לק בקדושתה אשל הוא
 מקום מוכן ומוכשר לקניה בו שלמות הנפש כמחז״ל כל הדר בא״י כמי שיש לו אלוה כי שס נהורא עמי׳ שריא
 קדושה ומהרה בקיום מצות התלויות בארן כמו כן להיפך מרידת וכאב הגלות אינו מורגש לכל בשוה כי
 אצל ההמונים עיקר צער גלותם הוא השעבוד והעדר השנת פרנסתם כי אין להם מלק ונחלה בארן הזאת
 ואשר לוקח שבס המושל מידינו על אלה לבס דוי אבל מי שימצא רוח והצלחה ופרנסה סובה וגס ידיו רב לו
 נכח וגבורה וזרוע מושלה לו על סביביו הוא לא ירגיש כלל בצער הגלוח ואומר בלבו מה לי הכא ומה לי
 החס אבל אצל החכמים והחסידים היודעין יתרון א״י בכל אשר היא מקום חיותנו חיח הנפש כמו המיס שהוא
ס מחיה לכל הנמצאים בו והס כל בריות המיס שעיקר חיותם הוא המיס וצאתם ממנו הוא מיתתם כן ט  מ
 אנחנו עיקר היותנו הוא רק בא״י ובצאתנו ממנה אין לנו עונש גדול מזה כי אנחנו כדגים הנאחזים במצודה
 מוצאים מן הים אל היבשה וזאת היא הגדולה מכל הצרות המשיגות אותנו בגלות מה שאנחנו מתגוררים מל
 אדמה טמאה. וזהו על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים וגו׳ עד אל התני דמי לו עד יכונן ועד ישים את
 ירושלים וגוי(ישעיה כב) פי׳ שלא תהשו מלהתאונן ומלקונן אף בהיות לכס שפע כל סוב משוללים מכל צער
 ויגון מ״מ לא תתנו פוגת לכם עד יכונן וגו׳ כי מה שאתס מגולשים מהסתפח בנחלת ה׳ הוא מקור כל יגון
 !אין צרה גדולה מזו. וזהו יאמל אך זה הלי כלו׳ אין לי מלי גדול ממה שאהלי שודד וכל מיתלי נתקו ובני
 יצאוני ואינם כי זאת הצרה דהיינו מה שבני יצאוני ואינם בא״י רק מתגוררים בארן נכריה הוא עולה על
 כל הצרות העוברות עלינו בגלות. וזהו אך זה הלי כלו׳ החלי היותר גדול הוא זה ומאין כמוהו. וזהו ג״כ
ר ויאנהו בני.ישראל מן העטלה (שמות ב) ולא אמל מן העטרה הקשה כמוזכר במאמר וימררו את חייהם מ א  מ

 בעבודה קשה (שם א) להורות שלא נאנחו וזעקו מיה על קושי העבודה כדי להקל מעליהם אבל אנחתס
 היתה מל שפלותם אשר הס מוכרחים לעבוד למצריים ובארן ממאה ואפי׳ היתה העבודה קלה היו ג״כ נאנחים
 ונאנקים על היותם עבדי פרעה ולא עבדי ה׳ וזהו ותעל שועתם אל האלהים מן העבודה כלו׳ תפלתם היתה
 רצויה בעיני ה׳ לפי שהיתה מן העבודה דהיינו שמאסו בעבודת מצרים ורצו להיות עבדי ה׳ לא שיקל מעליהם
 כובד העבודה בלבד. וזה ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים כלו׳ פהקב״ה ראה עצבון לבם שעיקר צערם
 לס היה רק מה שהיו במצרים לא בארן ישראל והיו מבחינים ההבדל שבין זו לזו עד שהיה להם זאת הגדולה
 פבעינויהס מה שהם בארן לא להם ולכן נתקבלה תפלתם. לא כן עתה שאין אנו מרגישים צער הגלוח כלל
 מה שאנו מתגוררים בהון לארן רק חנו דואגים על הצרות המשיגות אותנו ואיך תהיה תפלתנו עריבה ומקובלת
 לפניו ית׳ אמרי אשר עיקר הנזק איננו שוה בעינינו להצטער ולהתפלל עליו. וזהו אלו זכיתם הייתם קורץ
 ראה ראיתי גגו׳ כלו׳ לא הייתם מצטערים רק על היותכם בארן נכריה והיהה תפלהכם רצויה ומקובלת באמש
 עכשיו שלא זכיתם אתם קורץ ראה ה׳ כי צר לי כלו׳ עיקר תפלתכס היא רק על הצרות אשר ישתרגו על צואריכס
 אכל אילו הרהיב ה׳ לכם בשפע טובה וברכה לא הייתם מצטערי׳ עול כלל ואין נכון לעשות כן וכמאמר אם לא אעל׳
 אח ירושלים על ראש שמחתי יורה שמהראוי אף שיהיה לנו כל טוב ושובע שמחות מ״מ לא יקשיח לבנו מלזטר

 את ירושלים כי באמת מה יקר לנו מיקר ירושלים ומה ישוה אליה:
ם ותטעמו עכשיו שלא זכיתם אתם קורין תבא כל רעתת א י ב  םררש אלו זכיתם הייתם קירין ה
 לפניך (שס). ביאור המאמר נמתיק ע״פ משל לעני א׳ שהיה לו אב עשיר גלול בארן מרחקים ו׳}
 היה הבן יטל צבא אליו מרוב הדרך מאד ורוב ההוצאה לימים אלצו הזמן מהמת שנתבגרה בתו והוכרה לנס. מ
 לאניו שיעניקהו ברכה ויהי בהגיעו סמוך לאביו נפל לחולי גדול ויביאוהו אל אביו וישכור לו רופנ: ׳־״:הה
 והוציא עליו ממון הרבה עד שריפא אותו והיו רבים אומרים לזה הבן תן תודה לה׳ שחלית סמוך לאביך נ,.למלי
 קרה לך מלי באלן מגוריך היית מה מהמת העדר השגת ידך להוצאות כאלה. והוא אמר להיפך ג.זה גרוע
 מזלי כי.לולא בא החולי לזה לידי היה אבי מוותר אותו ההמון שהוציא והיה נותנה לי במתנה לאסוך- חרפת בתי
 ועכשיו איך אטא ריקם לביחי. הנמשל היא כי ידוע שאנחנו מחוייבין מכח השכל גם ממה : ,בלט עלינו
 ׳ בשעת החורבן שנזכור את ירושלים על ראש שמחתנו וגם כל צבא השמים מצפין מתי ישמע י י התור בארן
 להתעורר מלמטה ולהתפלל טל הירק הבית ועל הגלית וכמאמר באתי ואין איה וגו׳ (ישעיה ׳r וכמוזכר בגס׳
 כמעשה דר׳ יוסי שנכנס לחורבה א׳ מחלבות ירושליס וגו׳ עד ולא שעה זו בלבד אומיה כד אלא ג׳ פעמים
 בכל יום אומרת עיש (ברכות ג). ואנמט לא כן עושים היום הזה כ״א בטא עת ההפלה אט מבלין אותה

 בעוה״ר
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 בעוה״ל להתפלל פל צרוחינו איש איש מל עעי לבט אשל יחסר לו מפניני השה׳׳ז זה יחפוז ששר וזה חוסן
, לא יעלה על לב איש להחפלל עליו אשל ממנו חוצאוש  וקל כטל וגדולה וחכלית הבקשה הרצויה בעיני ה
 כל ממםולנו כי במין בהמ״ק ב״ב ממילא יחוקן כל מחםורנו גם ששר גס כבור משנה נירש. וזהו פי יתן מציון
 ישועת ישראל בשוב ה׳ שטח עמו יגל יעקב ישמח ישראל. הטונה שאם יתן ה׳ ישועתנו מציון להכין אותפ
 ולסעדה אז תהיה לנו השמחה שלימה לנוף ולנפש וזהו יגל יעקב הרמז על שבות הגוף ישמח ישראל רומז
 פל החובות הנפשיות. וזהו מאמר המדרש אלו זכיתם הייתם קורין תביאלנו ותטעמו כלו׳ כל עיקר בקשחכם
 לא היה כ״א הגאולה שנזכה לשוב אל הר קדשנו כאשר סידרו לנו בעלי התפלה שהעלנו בשמחה לארצנו ותשמש
 מכולנו. עכשיו שלא זכיתם אתם קורץ תבא כל רעתם לפניך. כלו׳ עיקר תשלתכם אינה אלא על הצרות הגופניוש

 המשיגים אתכם וזה נכלל במאמר חבא כל רעתם לפניך ועולל למו כאשר עוללת לי וגו׳ ולא על החרבן והגלות:
 עוד ביאול ע״ז בהקדיס הילקוס (פ׳ קדושים) אלו נאמל ואבדיל העמים מכם לא היתה תקומה לשונאיהן של
 ישראל עכשיו נאמר ואבדיל אחכם מן העמיס כזה שהוא בורר וחוזר ובורר ע״ש. בהקדים מאמר הסדמז
 (סוף בלאשית) ג׳ מציאות מצא הקלה אברהם וישראל ודוד. אברהם דכתיב ומצאת אח לבבו נאמן לפניך
 (נחמיה ס). ישראל דכתיב כענבים במדבר מצאתי ישראל (הושע מ). חד דכתיב מצאתי דוד עבדי (תלים פס)
 התיטן והכחיב ונח מצא חן בעיני ה׳ אמר להון הוא מצא הקב״ה לא מצא. שד במדרש קהלת עיר קטנה
 ואנשים בה מעט וגו׳ ומצא בה איש מסכן וחכס זה נח ונו׳ עד ואדם לא זכר את האיש ההוא אמר הקב״ה
 אתון לא אדכרתוניה אנא מדכר ליה שנא׳ ויזכור אלהים אח נח וגו׳. ביאור אלו המאמרים מיוסד על כלל
 א׳ המוזכר במדרש ויקרא את עשו בנו הגדול (ס׳ תולדות) משל למדינה שהיתה מכתבת ענקמון למלך והיתס
 שם אשה א׳ והיה לה בן ננס והיתה קוראה אוחו מקרוא לפרוס אמרה בני מקרוא לפרוס ואין אתם מכתיבת
 אותו אמרו אם בעיניך הוא מקרוא לפרוס בעינינו הוא ננס שבננסין וכו׳. תכלית טונת המאמר להודיעט שיש גדול
 וקטון ע״י השיעור וההצטרף שבערך הקמן הוא גדול ובערך הגדול הוא קטן וזה הכלל תמצא בכל עניני
 העולם בששר ובחכמה וביראה שלפעמים במעט רכוש יקרא עשיר בערך בני עירו שאין להם כלום וכן כלם.
 חהו דיוק המדלש שדרש המאמר עיר קטנה על נח לפי ששטחיות המאמר עיר קטנה ואנשים בה מעט ומצא
 3ה איש לסנן וחכם מורה שהחכם לא היה חכם נאמת רק בערך אנשי פילו שהיו פחותים ממט ואלו היה
 בעיר גדולה ואנשים רבים לא היה ננזשב לחכם. וזהו מסכן וחכם כלו׳ באמת היה דל בחכמה רק נגד פתיתוס
 העיר ואנשים שהיו מועמין היה נחשב לחכם. וכזה מציט לרזיל שדרשו על נח איש צדיק תמים היה בדירותץ

י עלכם י ש ל נ ש ז ה מ י  שאלו היו בדורו של אנלהם לא היה נחשכ לכלום. והנה כל זמן שהיו בני דולו קיימים ה
 כיתרון האור מן החשך לא כן אחר המבול שלא נשאל כ״א נח לבד לא היה נחשב עוד לכלום. וזהו ואדם לא
 זכר אח האיש ההוא הכוונה כפשוטו מוסב על הרשעים שבהיוחם קיימים היה מוזכר עיי לשובה אבל אחר
 שכלו במטל לא נזכר שד לכלום. אמר הקב״ה אתון ליח אתון מדכרין ליה אנא מדכר ליה וזה היה מחסדי
 המקום שהזכירו לשובה אף אחר המבול כאשר תמו המאיס מן האדן ורשעים שד אינם להיות נח משוער מערן
 כערכם ואעפיכ מצא מן בעיני ה׳ כאלו היה צדיק כאמת. זהו כוונת המאמר וגם את נת באהבה זכרת שםידלו
 לט בעלי התפלה בתפלת ר״ה כלו׳ אף פלא היו שד הרשעים בעולם מ״מ שלה זכרוט לטובה מחמת אהבם

 עצמו בלתי הצטרפות הרשעים:
ה נבאל המללש אלו נאמל ואבדיל וגו׳. ונמתיק הענץ פ״ס משל ודמיון לבולל קטניות שכל זמן שהם ת  ע
 הרבה לפניו הנה לא נראה לנגל עיניו בחחלת ההשקפה כ״א מעט גדולים אבל אס יקח ויברור מהם
 אוחן הגדולים אזי יהשט האחרים הפחותים מהם ג״כ לגדולים כערך הקטנים הנשארים ויכול להיות כך טלר
 וכל מה שיברור גדולים שד ישאלו גדולים בערך הפחותים הנשארים ולהיפך אס ישים עיניו בנפול עליהם
 נתחלה לבלול הקטנים מן הגדולים יוכל לברור כ״כ עד אשר ישאר מן הגדולים כ״א מעש מזעיר שנים ושלשה
 גרגרים. וזהו אלו נאמר ואבדיל העמיס מכם דהיימ לברור הרעים מן הטובים היה בורר וחוזר וטלי
p5 ומהעט״ם ומישראל לא היה נשאר כ״א אחד בעיר ושנים במשפחה. לא בן אם הקב״ה טרר הטובים 
 הרעים והוא הולך ומשער כל העם נגד הרשעים הלוא אז נם אלה אשר אינם שליפים בשני עצמם בכלזאש

 לצדיקים יהשט בערך הגרועים מהם:
 ומעתה נבוא אל הביאור במאמר ג׳ מציאוח מצא הקב״ה וגו׳ והוא ע״ש משל לא׳ מן השרים והסגנים שבא
 למדינה אחת שהיו יושבים גסי החומר מאד ומאכל שלחנם היה נבזה בלחם פעורים וכדומה כמנהג
 הכפריים אשר מאנה נפש השר הזה לנגוע במאכליהם מסים ונס לא ידש מאומה לתקן לו מפעמים כאשר
 אהב. והיה רוצה לקמת מהם למאכלו מיני הפירוח שאוכלים לקינוח כמנהג השרים ולא מצא כי אנשי המקום צא
 ידעו מה הוא והיה מצפער מאד. לימים בא אליו אחד מאנשי המקום ואמר לו הנה נמצאו ת״י כמה אתרוגים
 קנה לך ממני וישמח השר עליהם וקנה אותם אבל ביוקל גדול וגס לא טובים היו בטעמם רק מחמת ההכרפ
 לא השגיח על כל זה. נמצא אצל מי יחשב הדבר למציאה טדאי לא אצל הקמה כי אם אצל השכר שמצא קונס
 סוב על סחורתו מהמת ההכרה ולהיפך אס היו האתרוגים טובים מאד ובזול אז היה נחשב למציאה בעיני הקונה׳
 כי מצא פימת טובים ובזול במקום שאינם מצויים. וזהו בעצמו ההבדל שבין אברהם לנח שאברהם היה צדיק
 סמים אפי׳ אס היו כל ישראל ביחד היה נחשב למציאה אצל הקב״ה לפי שלא היה כשהו בדורי דורות ונ״ש

 בדורו
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- *דורו. וכן כפנכיס במדבר מצאתי ישראל רומז מציאה כפליים טדומ נעח מ״מ. וכן דוד >חשב למציאה גדולה
 *הלה אצל הקכ״ה ט התמסד מאד. אכל אצל נח רק לו היה נמשב למציאה לסי שנחחשב יותר משויו מ״ל< *!סו
 לקמצאהקב״ה לא מצא. וזהוג״כ מאמר(ישעיה יז) והיהבץס ההוא ידל כטד ימקכ ומזומן נשרו ימה. דימה
 ?«ק לשור כחוש שיש ט ג״כ עכ״פ מקום שמן כמו החזה רק שגס הסלק השמן שבו •נחשב לכמוש •לסי שהחלק
 ?כחוש שבשור השמן הוא שמן ממנו. וזהו ג״כ עיני גכהות אדם שפל ושח רום אנשים (ישעיה כ) כלוער אף
 ?מעולים במעלתן הוא רק ע״י ההצסרף והשיעור אבלכאמח גס הם שסלים המה. וכמשסס הזה אנו חשובי©
 .לשני ה׳ עתה היינו ע״י ההצסרף נגד העמיס. לא ק לעתיד נאסר ע״י בלעם הן עם לבדד ישכון ובמים לא
 *החשב כי זה תלוי בזה שאס אנחנו בבחינח חשובים בעצם כלתי הצסרסות אזי יאות לנו לשכון לבדי באר**
 ואין לזרים אתנו וכן היה באמח חפן השם יתעלה שנהיה ראויים לשכון לבדל ולא נצסרר להצסרסוש כלל. לא
 ק בהיוח חשיכותנו רק נגד סהיחומ העכו״ס היה מההכרמ וממסדי המקום שהגלנו ביניהם כדי שיראו חשיטחנר
 ?ערכם ביתרון האור מן הה:ך. וזהו הן עס לבדד קטן והפעם לסי שבגויס לא יחהשב כלו׳ לא להצשרף
 לגל המכו״ם יהיו נחשנים רק אף נהיותס לבדם. וזהו אילו זכיתם הייתם קורין תביאמו ותסעמו כלו׳ שגם
 ?אק ישראל הייתם חשובים בלתי הצסרסות העט״ס עכשיו שלא זכיתם אתס קורין תבא כל- רעתס לפניך.
 עלו׳ אם אתם רוצים להתחשב לפני מוכרהין אתם לבקש פני שתבא כל רעת הפסים לנגלי ואז אתם חשובין
 יותר מהם אבל באמת אין אתם חשובין בעצם. לק הגלות ראוי ויאות לכם למען יהיה לכם שם ישמן
 נגל העט״ם: .-•׳:
ה יעיב באשו ה׳ את בת ציץ וגו, מר ולא זכר הדום דגליו ביום אפו. כיאור המאמר כהקדס כ \ 4 

 מאמר לסיד בת לעשתות שאנן (איוב יב) וראוי לפשל על מלת טז. ונראה שהעק כר היא ט זאת
 יזוע שכאשר ייסר איש את בנו אין זאת להבן בבחינת בושת ואדרבא לכטד ולתפארת יהיה לו בידעו נ« רק
 לזחמת אהבתו אותו ייסרהו. אבל לפעמים יש יוצא מן הכלל שנטא הכאת האנ על הנן כא גם טז וחרסם.
 1סייגו שלפעמים מייסר האב את בנו בגועל נפש ובשנאה יהדפנו אשר אז תגדל הבושה אל סבן ט מגלה רעהו

 ?קהל לאמר ראו מה גרמה רעהו שאף אביו נהפך לאכזר לו ובעוצם ידו ישסמנו אמנם במס יודע איפוא אם
 .?הכאה היא מהמח אהבה או לא. הנה אופני הבחינה גזה רבים והאי מהס אזטר והוא כי משפש האב
 ?כועס על בנו בבחי׳ אהבה והוא יושב על שלחנו סם שרים רבים ונכבדים הרי הוא סבסל כעסו ומטמינו
 >לט עד עת לכתם מביתו ויפאר רק הוא לבדו עם בנו ענוש יכצוש אוחו כרצוגו. לא ק אם הוא מכה אותו
 ) 0המת שנאה אז אינו משא פניס לכל היושבים לפניו להכותו בפניהם סכה בלתי פרה ואף אם־יתביישו המטבדימ
 ייהגנכוי להשמיט א׳ א׳ מהמת הטשה לא ישית לט גם לזאת. וכן הענין אצל הקב״ה כי ידוע שבגלות מצרים

 ?שא פלס ליעקב אבינו ובניו כמחז״ל כל זמן שהיה א׳ מןהשכשיס קיים לא החהיל השעטד עליהם עד שמם׳
 ל\ הדור ההוא ומזה נשפוט שהיה אז מחמח אהבה. לא כן בשעת מורכן בהמ״ק לא נשא הקב״ה פנים לשום
 * *בר ולא לשום כריה הפי׳ לההרש והמסגר ולכל הנביאים והצדיקים שהיו כדור ההוא ט נם עליהם מבר מס
 .*זמתו בנקמו את נקמת הרשעים כמאמר דהמעיה נהנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים בפרח סידיך להיתו
 שפכו דמם כמים וכל המזמור. וזהו אות אמת על גודל השנאה שהיה אז כקצפו זע״כ שפך כאש חמתו
 / ילא היה שוה בנזק הסוביס שבהם ולא באבדן מקדשו. וזהו איכה יעיב באפו ה׳ את בת ציון כלו׳ ראו נא
 אייך היה הפורעטה באף ובהמה ובקצף גדול. והראיה שלא זכר הדום רגליו ביום אפו דהיינו שלא סא פנים
 לשוס דבר ההניכ אצלו ית׳ כאלו ח״ו מאס ננו וכדי בזיון והרפה לכן ראוי להתאוק ולקונן ע״ז הגלות מאד

 עד ישוב ירהמנו לאהוכ אותנו כמקדם:
 rrf ה׳ כאויב בלע ישראל וגו׳ וירב בבת יהודה תאניה ואניה ; ביאור המאמר לע ט משמן
 1: י הנובה בהכירו והוא בא אל ביחו לעטס עבוסו אם איט טחן עיניו בהמשכון שיוחלס אצלו רק להיוסו
 ן ?טח על חובו אזי לא יקח סמנו כ״א כלי הופש ושאר דברים אשר גם בלעדם יוכל הלוה לעשות מלאכתו
 I ?מקדם'ויעזוב אצלו כל כלי מלאכתו כדי פלא יפריע אותו ממלאכת פרנסחו ויוכל לסגל ולשלם אש נשיהו
 )ילההיות את נפשו אבל אס טונת הנושה הוא להכעיסו ולהאכידו אזי רק את כלי מלאכתו יקח ממט לבלתי
 ן ?שאיר לו ניר לפרנסתו וזהו היה ה׳ כאויב בלע ישראל כלע כל ארמנוהיה. כלו׳ שנמל מהם כלי תפארת
 1! עבודתם והס הנגיאיה והסנהדרין ודומיהם ובלע כל ארמנותיה רמז על ירושלים המלאה משפס וצדק קדושה
 יפהרה. שחת מבצריו זה הבהמ״ק מקום תפלתנו מקור השפע כי כל איש «)שר ידע נגעי לבבו ושפך שימו
 ן $פניו ית׳ בבית לר>ה המקודש המטון נגד כפא כבודו ית׳ היה קרוב מאד לשתקובל תפלתו ולהפיק רצון ה/
4 •יאמר עוד וירב בבת יהודה תאניה ואניה כלו׳ אמר שהשיר ממנו עטרת ראשנו בההריבו את בית הפלתט . 
 ) יאיץ לנו מקום להתפלל ולבקש מלפניו ע״כ שמן דבר בכל זאת לא שב אפו עד שהרבה בבת יהודה תאניה
 ן ואגיה. כלו׳ צרות ותלאות הטפות זו גזו ואין רגע בלא פגע ואין שעה שלא נצשרך לשפוך שיחט לפניו יותר
 1 ?אד מאשר היינו מצפרכיס בהיות בית הפלתנו על מכונו כי אז היה כל איש החת גפנו והחת חאנהו ואס אירע
 ן ׳פעמים לא׳ מישראל שעה דחיקה לא היה כ״א במקרה. לא כן אנחנו היום שהתלאות והמקרייס אצלנו תמידיות
 1עעי לבכנו רט עצמו מכפר ואנחנו נייכים להתפלל עליהם כל היוס ואיה כית תפלהנו המקודש אשר היה

ט לקבל תפנית ישראל יזה ערה שנעשה לנו כאויב חיו. והדמיון גזה לסי שגזר על עבדו שלא» אהבה t 6 1 a 
 ן י §1 יאכל



 *u ?ל מגלת איכה ביבים
^ י ר  ••בל כל סיום ואפשר לחשוב נזה שתי טונות אם שרוצה לצערו בקצפו עליו או שרוצה למנוע היזק כ
א ססאכלו. והבחיגה ע״ז שאם למובתו הוא מתכוין אז מדרט לצוות על כל בני ביתו שלא יאכלו ה0 ל«י; » 
 «יניו כלי שלא ירגיש כ״כ כצמר מניעת אכלו. לא ק אם כוונתו רק לצערו כ״ש שמצוה לעבדיו האחרים למניין
 מלחננדבמאכל חאוה ולחם חמולות לנגד עיני המעונה למען יצסער יותר כמאמר הכתוכ (ישעיה סו) הגס
 עבדי ייאכלו ואתם תרעבו וגוי. וק הדמיון אצלנו שנחרב בית מקדשנו בעת אשר אנחט צריכים ונלמקים לו
 >י1מר״»*ה שהיינו צריכים לו מקדם וזהו לנו למורת רוח ולצער גדול מאד. אכל אמר כאויב ולא אויבממ
̂ר  להורות לצו כאמת כי חלילה לאל מרשע ט אל אמתה הוא ואץ עול וכל מעשיו ברחמים גדולים לבלי מ
 אבל אנסנו לאמץ אח זאת ולשי ראות עינינו לרעה תחשכ וחפצו ית׳הוא לכלי נדע בחחלת ההשקפה שסכל
ז י  מא לסובחמ־ ־כדי לדאוג על כל זה ולומר כך נרמו למ עונותינו ונשוב בתשיכה שלמה אכל כאמת כל מ
ה לס שובות גדולות וכמאמר המשורר ע״ה (חהליס ענ) עד אטא אל מקדשי אל אבינה לאח־יתס וכמאמי  מ
 אז ימלא ־שחוק פינו וגו׳ וזהו מאמר המשורר(שם הח) הרחקת מיודעי ממני וגו׳ עד כלוא ולא אצא. ונמחק
 *״ס סשל לא׳ שנחסס בביח האסורים כעבור חובותיו והכבידו עליו המאסר עד מאד וגזרו עליו שלא יתר6•
 אליו זזוס fr׳ מאוהביו וקרוביו אל המאסר והיה צועק מן המאסר לאמר להשופס אדוני השוספ אס ככה אפס
 סושה׳לייאבדה־אקותי כי בודאי דעחך שלא אצא ק הטר הזה לעולם אחרי שאין בידי מאומה וקרובי ומיודעי אן
 רשקו ממני שאין בסחוני כ״א עליהם שהם יעסקו מטרי לשלם אח נשיי ולהוציאני מן הבור הזה. וזהו הרחקפ
 ורזלעי־סמנייזהכדהתורה והמצות שהם אוהטנ1 אשר עינינו נשואות אליהם שינינו עלינו והן עתה אינה מוצלחין
 מו ׳כמאמר־ונקי כסמא כלנו וכבגד עדים כל צדקותינו(ישעיה כל) וע״כ עיכ אהיה כלוא ולא אצא כי בי
 יעמוד כעמו. זהנה־כפל הענץ שאמר הרחקת מיודעי ממני שתני תועבות למו הוא על כוונה זו וכמאמר
fi»סמכם (משלי מ) אני אוהני אהכ ומשהרי יפצאונני. הלא תראה כי מלק את האהנה ננ׳ אופנים כי 
 אשר יאה נאת חנירו אהנה אמחית אנל מ״מ אינו משתוקק לראוחו אף אכ הוא רחוק ממט זמן ומרחק רג
 ולעומס or יש ג״כ ־מי שאוהב אש התורה ולומדיה וחפן נפובתם שייטיב להס ה׳ ויגדיל חורה ויאדיר אבלה&
 מצמו ׳אינו חושק להשיגה ולק התורה אינה מגינה עליו בעת צרתו. לא ק מי שאוהב את התורה ומשתונאן
 להפעה׳ בעצמו ושוקד על דלתותיה יום יום להתענג בזיו פטדה כדרך האוהב הדבק מאח אשר היא חולש
 אהבה לראוס את אוהט להשתעשע עמו ככל עת כמאמר הגפורר (תפלים כז) אחת שאלחי ונו׳ שבתי כגיפ
 9' כל ימי חיי להטת בטעם ה׳ וגו׳ עיז ודאי התורה מגינה בעת צרתו. וזהו אני אוהבי אהכ ילי' לבי למוקגן
 ישראל כלככם׳אלי כ״א המה יאהנוני סתם כאוהנ כחסי ככה גם אני אוהנם אנל כעת צרתם אעמוד מעד.
 ועל האוהב הדבק אמר ומשהרי ימצאונני כלומר אשכ לימינם כעת צר להס. והנה כענין הנאסר £ןר עזר פ4י
 שלא יבא אליו שום אוהב וריע הנה הקרובים אשר הס בלתי משתוקקים לראיתו ודאי לא יחעסקו עטגז
 לסדוחו מהמאסר כי מאחר שאינכ משתוקקים לראותו ככר נשכח אהבתו וזכרו מהם. לא כן אוהביו אשר נאמל
 עליהם אוהב דבק מאח שמשחוקקיס לראותו ככל עת הנה הם לא ירהו אותם להתראו׳ אליו כ״ש שיהי׳ זס
 םבהלשימהרו לפדוחו. ולק אחר שאמר הרחקת ״יודעי ממני חשש לאמר אולי תחשב זאח למוכ׳שמרוע הגעגועין
 •מסרו לפלותוולק כפל לבריו ואמר שתני תועבות למו כלומר שלא יתעסקו עטרי כלל אס ירחקו ממני ומדרג?

 תשכח אהבתו מהם לגמרי כן גס אהבתי את התור׳ אינה אהבה גמורה כמשסס ומשחרי ימצאונני:
 ונח ד.׳ מזבחו נאד מקדשו מד קול נתנו בבית ה׳ כיזם מועד. וביאור הענין קרא פלי מועד לשכור
 נחורי. להנץ כיז וליתן טעם על מה שאין אומרים תחנון נס״נ כמו במועד נמת־ היפב ע״ה משל
 למלך שהיה לו בן יתידי נמעלות ויאהנהו מאד ומהפלגת אהכתו אומו שם עצות כנפש . מכמיו ויופצע 08
 לעשות לנט האהונ לתת שממה כלט תמיד י ולא יהיה עצכ עמו כלל. וזאה אשר יעצוהו מכמיו לעשוס לגנו
 ארמוטת מפוארים ספונים בארז ומצוירים בגוונים כיל המלך ולהכין לו עבדים ומשרתים נעלי תואר ויופי וכלי
 ביה של זהכ וכסף וסגולת מלכים וגטת ופרלסיס כתכלית היופי הממלאים לכ אלם עונג ושממה וכן עשה המלך.
 ליפים מלה הנן חולי גלול ונתאספו כל רופאי המלך וינקרו על סבת סמלהו למען ילעו לרכי רפואתו. וימצאו
 שמרבית השמחה ותענוג הרב עכרו את שארו ורק הוא מקור תחלואיו ורפואתו היא רק להביאו לידי עצנ גלול אשי
 בכל מצב יהיה לו מותר תרופה ורפואה. מה עשה המלך צוה למשות בית מושבו הסך ממש מן הראשון דהייט בין

 סטער ימגונה מאד אפל ולא טגה לו מעצי רקטן וסיח הפל כבנין א׳ העניים אשר כלירואהו יפוס וישבע רוגז ויפחד,
 לגשת אליו אף כי לשבת בתוט וגם הכין לו משרתים מטערץ בכל מומין מפונים בתארם מבוהלים ופוחזים וכל כלי
ו מ  תשמישו נכזים מרכים עצב לחדל הישים אף כי לבן מלך. והנה אס אמנם שבתחנת ההשקפה נראה שהמלך נ
 לבנו לאכזר ומשנאתו אוחו הוציאו מנוה שאנן להושיבו במחשכים אבל באמת טונת המלך לא נשתנית כצל
 מאשר בהחלה וכמו שמאז היה כל חפצו לטובתו כן גם עתה לפי שיודע שבזה ישוב לאיתנו ויחרקא מהליו. והמופת עיז
IP כיא יבא איש יפליג לספר לשני המלך מגנות דירת בט ומפ ד משרתיו וכלי מאכלו עד שהרואה אותם 
 בחייו בודאי חגדל השמחה בלב המלך על הספיר מאד כשמחת הספור שהיו מספרים לפניו בתתלה מחפאלס
 הבנין הראשון אשר היה בתכלית היופי. והפעם מובן מאליו. הומשל הוא כי מתחנה בהיותנו ישרי לב היה נאום

 לנו השמהה כאשר הפן ה׳ לשמחנו הושיב אותנו על אדמת הקדש מקור השמחה יבנה לי בירושלים מקדש וכלי שר».
- W גאים לאיו תכלית ומשרתים מפולשים כהניס מלובשים הוד והדר ולויס ככלי שיר נגלים וכנורות להודוש 

 כנודע



 5־ קד.״ נוכלת איבה בוכי0
 ?מדע ו9 ינו -תענגים מזיו כטדו ית׳ ומתשאלת מקדשו ושמחים בנגין שנם. אבל מעת נרפו «ונונ*-

ט ולהאדינ נפשע ראה הקכ״ה שהעונג והשמחה מם היו נשכרמ והם גרמו לנו את הגל־ וראה  & כאי
 pf העצב והצער יאותו לנו כי מרבית השמתה תזיח דעת האדם והקשיח לט מילאת ה׳ ע״כ באמש השיב
 £ד..יר ימינו וערב אח שמחתנו'והביא אותנו בתכלית העצטן. וזהו מאמר הכתוב ואומר חלותי היא שנות ימין
 M\ (תהלים עז) כלו׳ כמו שנחחלה היה מסיב לט בימינו ימין של רחמים ק נם עתה מכלכל אוחט נצרות
ת ורעות להאדיכ נפשותינו ולהחיותנו חיי צעל ונאמת נם זה הוא מצד הלחמנות כלחם האנ על הכן אך ט  י
 ?שינוי הוא מהמת חלייני. וזהו ג״כ מאמר הכתוב (הושע ד) כרובם ק חפאו לי כבודם בקלון אמיל כי לא
 7אוכ לחוסא כטד רק קלון וטז ואז שונלו כי לא ישנה גאולתו עוד ושב ורפא לו מחמאתו הקדומה. וז?ו
 >'כ מאמר והיה כאשר שש ה׳ עליכם להסיב אתכם ץלהרטת אתכם כן ישיש ה׳ עליכם וכו׳ (דנרים כח) כי
 >ם הרעה היאמ*ד הרחמים ולכן ישיש ה׳ גם עליה. וזהו תקרא כיום מועד מגורי משביכ כי באמת היא שפחה
 ׳*פניו ית׳ כיום מועד כי הוא למען הפיכ לנו באלזדיתני. יצא לנו מכל זה שקרה לנו בש״ה כמקרה החולם
 ?נגש כי כמו שהרופא מוכרח להמציא להחול: השמים המרים ועם כל זה אין ראוי להחילה להתרעם עליו
נ לו החולי עד שהוא צריך לרפואות כאלו. וזהו מבליגיתי עלי יגון עלי לכי דוי(ירמי׳ נ  ?צל רק על עצמו קסי
 ?] עלי דייקא כלו׳ אין לי להחלעם טל כל הנא עלי כ״א על עצמי. וזהו ג״כ מאמר עד אנה אשית עצות
 ?נפשי יגק נלנני יומם (חהלים יג) כלו׳ קובל על עצמו. וזהו ג״כ מאמל מה תשתוחחי נפשי ומה תהעי עלי

 הוחילי לאלהים כי עוד אודנו ישועוח פני וכנ״צ:
ד ביאור עיז נהקדים מאמר כל המהלה אשל שמתי נמצליס לא אשים עליך כי אני ה׳ לוסאך (שמות םז)» י / 
 ונמתיק הענין ע״פ משל למלך שנפלו בניו לחולי גדול מאד ולפי תוקף חלייס היו צריכים ליקח סמים
 לןליסים מאד אבל אביהם הרחמן כי נכמרו רחמיו על גניו למרר את חייהם בסמים הסרים והחריפים שלח
 (קרוא רופא גדול מחוכם מאד ומרוב חכמתו המציא לבני המלך ה«לים מאכלים שונים מתוקים וערבים למיך והיו
 לרפאים אותם מכל חולי ואשי, מאותן החלאים אשר הובררו לכל המון הרופאים שרפואת תעלת אין להם בלתי
 *ג״י סמים מרים כלענה עכ״ז השכיל רופא הגדול לנשל נשר מתובל בכל מיני חבייין ומאכלים שונים והיה
 0רפא את האוכלו כמו הלענה ממש. כן העם הזה עם ג״י שהקב״ה המציא לנו את בית קדשנו והמזבח אשר
 ?תומ להקריב עליו זבחים ועולות הפאות ואשמות והיו מכפרים על כל חטאות ישראל ואף אם היה החוסא
 •י0יש מות מצד הדין בעשותו מסאה גדולה עכ״ז היה הקרבן מכפר. וזהו של המחלה אשר שמחי במצרים ל1

pך כלו י ל ע

ר את חייך ביסורין קשים עלחסאתיך כי אני ה׳ רישאך רופא חכם הממציא לך רפואית,  ר מ ל . , c 

 ?טהות לסבול ורפואתם שוה כמו שפטים לגו. אבל אנחנו בשיה לא יכולנו לקבל השוב ההואוחשאו^יט המו

 * 0לה והחרבגו במרייט את המעוז זהמ׳בח אפר היו רפאות לטף ולנפש ונוחים לסבול >נד שהוכרח הקב״ה להמציא
 לנו רופא פשוס שמרפא רק ע״י הסמים המרים ומרוה את נפש החולה לסנה! והס יסורי הגלות, שאנו הונלי©
 0תה. וזהו זנח ה׳ מזכחו נא־ מקדשו ר״ל האציל ממנו הרפואות הקלות והזמין אתרים תחתיהם אשר ימררו

 ו #ח חיינו ואוכלים חצי בפרט. וזהו קול נתנו בבית ה׳ כמם מועד כלו׳ במקום יום המועד שהיו הקרבנות מכפרים

 £לינו נתנו הם קולם ועני עלינו הידד כדורכים. וזהו שמקונן ירמיה אפר לחרב לחרכ (ירמיה סו) כלו׳ הי

 שדיט הלב מוכלח לידון בחרב ממש כי אין מי שיקל בדינו. והבן:

יה למשה משם( כיאור בהקדיס מאמל הסדלש ת ב) ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים אמל הקנ ו מ ש T 3 T 

 אי אחה יודע שאגי מרגיש בצערן של ישראל כמו שהם מרגישין. .והענין הוא ע״ס משל לסוחר שכל

 0סחרו היה עם אורג גלול שאורג כל משי ורקמה והסוחר ההוא קנה מהאורג כל הסחורה שיצאה מתחת ידו.

 'לימים נתפש הסוחר לנית הכלא הנה גם האורג נטל •!מלאכתו מחמת שאין קינה על סחורתו. הנמשל מטאר

א אלי ש לך לך וזיל משל למי שמאיר למלך במטאות האפלים אמר המלך על שאתה מאיר לי כאן ט ר ד ן # ; 

 I *תהיה מאיר לי בפלפון שלי כך אסר הקניה לאברהם עד שאתה מאיר לי כאן לך לך אל א״י. וגם אצל
 W 4\ אמר המדרש (פ׳ ויצא) שוב אל ארן אבותיך אביך מצפה לך ואני מצפה לך. הלי מבואל שכל מוימ של

 I #!ב״ה עם ישראל הוא לק כשהם יושבין בא״י ועובדין אותו שם. וזהו לאה לאיתי את עני עמי אשל במצריה

 * כצו׳ הרבה יש לי להתעצב כביכול על שהן במצרים כי אין מי שיקנה סחולתי והם התולה והמצות מאחל שהסוחרים

 והם ישראל נתונים במאסר ולק אני מרגיש בצערן כמו שהם מרגישין כיון שהתירה נתונה בחרן זויח ואץ

 1 מנה. וזהו גיכ מאמר הגמ׳ (ברכות דף גי) מה לו לאב שהגלה את בניו ואוי להם לבניס שגלו וגו׳. שיטי

 \ ־הלשון שאמר מה לו לאב ואוי להם לבנים יטאר. כי ידוע שאין ערך ודמיון לעבודת ה׳ שאנו עובדים אוג!

 \ מלות המר הזה נגד העטרה המשלה אשר עבדנו אוהו בשמחה ובסוב לבב על אדמת הקדש נמטן מקדשו

 י ־והוא ממש כיתרון האור סן החשך וא״כ בטלו השעשועים והעונג שהיה להקב״ה כב״י בעבודתנו אז ועטדתנו

 * ׳עתה במה נחשבה לפניו יחי. וע״כ אמר מה לו לאב כלו׳ מה לו עוד שעשוע ושגג אחרי שהגלה אח בניו לבין

 העט״ם מקום העדר העטדה הפשל׳. ועל הבנים אמר אוי להם לסי שהם סובלים נם צרות רבות ורשת ויסור*

 הגיף טםף על העדר השעשועים והעונג אשר התענגו מזיו כטדו ית׳ בהיות היכל הקדש על ממט וארמון

 f המטחר על משפטו. ולזה כיוון הסקיק באמרו הביסו וראו אס יש מכאוב כמכאובי. ויבואר ע״ש משל לב׳
. נמצא אם אמנם סבל המאפר ט • .י-אסר. א׳ היה עני אין כל מאופה בביתו. וא׳ היה עשיר גדול ועסקיו ר r :p :  , ״

 ו י וסגמ



 קול מגלת איכה בינים

 . 0J שוה לשניהם כעני כעשיר מ״מ המסוככ אינו שיה לשניהם כי זה הפני אין לו כ״א צעל סננ
ל לכד אכל העשיר יש לו ג״כ היזק מניעת הריוח מםחורת ידו ומעותיו הולכים הלוך ומשול מחמת ביטל מ  מ
 עסקיו. הנמשל הוא שכ״כ יש הנדל כין צלת ישראל כהיות ׳נגלות לצלת שאל עט״ם אם גם עליהם תפטר
 ©ם הגלות כי אף אם סכל מול הגלות יסכלו נם המה כמוט מ״מ הס לא ילגישו כ״א נצעל הגופני אשל
 ילדו נם שונאיהם וילחצוס תחת ידם ואף אס יעדל מהם עונג מה הוא ג״כ עונג גופני כפו פת כנם זיז
 משמיהם. לא ק הגוי הקדוש עם נ״י נהלקח מהם צני עדים המקדש ומלואו מקול תענוגי הנפש בהיוההל
 סלולה לקנל השפע האלהי ולאור נאור החיים כטדע וזה אין שייך לשוס אומה עכו״ס. ועל שניתח העינג
ה הסונ אשר לנר המקונן הניסו ולאו אם יש מנאוכ כמכאוני וגו׳ כי ע״י העדר העונג הנפשי אט מרגישיך  מ
 האנ הגלות בלי רפיון כלל ולא כן מי שאין לו רק כאכ גופני הנה כאורך הזמן יתרגל הגוף לשכול הלחץ והכוני
 *for לו מעפ מעש מהכאב. ונחזור לעניננו כי כמו שהאורג בראותו שהקונה את סחורת רקמתו נתפס ואיננו אז
 משביח ומבסל כל מלאכתו כי למה יעמול לריק אחרי שאין קונה על סחורתו כן בראות הקכ״ה שאנו מנפלים סדר
 המנודה מיהמיק אזי החריב ה׳ את ביהמ״ק וכלי הקדש כי הס לאין צורך אחר שאין מקריבים הקרבטת בהם

 כמשפס. וזהו זנח ה׳ מזבחו נאר מקדשו ואנחנו בעו״ה סיבבנו את זאת בעבור טפול סדר העבודה כנ״ל:
 ישבו לארץ ידטו זקני בת ציון. כדי להבין למה אמר דוהא זקני בת ציון ולא בחורים וזקנים יחדו. נמתיק
 הענין ע״ש משל לא׳ שנתפס לבית האסורים מחמת עלילת שקר בעיר אשר היתה מתנהגת ע״ש ממוגיס
 והשר נעצמו לא היה דר כעיר הזאת כ״א רחוק מאד בעיר גדולה אשר כל סוחרי האדן באים שמה למסחור
 הה עשה הנתפס המתין עד עת לכת סוחרי עירו לסחור אל העיר אשר השר שוכן בה ומרס נסיעתם ביקש

 מהשוחרים והתנשל לפניהם בשבר רוחו לאמר עשו נא עמדי משד אשר בהיותכם בהעיר אשר השר שיק,
 *ה תפנו סעסקיכם ללכת אל השר ולבקש מלפניו על נפשי האומללה למען יחן אומר שיוציאינו חפשי מן הטל
 הזה אשר כלא חמס בכפי שמוני כאן. והבטיחו לו הסותרים למלאות רצונו ולעשות את בקשתו. ויהי בניאס
 שמה הלך כל א׳ לעסקו ולמקנה קנינו ולא לקחו להם פנאי למלאות שאלת האסור והנה הא׳ מהשיחריס הקדים
 לגמור עניניו ונתן דעתו לחזור לבתו ואשר את מרכבתו והיה מוק אל הדרך ולא שם לב, לבקשת האשל
 והתחילו כל מי החבורה להוכיחו על פניו לאתר הלא כבר גמרת עסקיך למה לא תזכור איך התנפל לפניך
 האסיר שבעירט לבקש על נפשו מהשר למען יוציא ממסגר נפשו ואיה איפוא פיך אשר הבטחתו למלאות שאל*
 הלא ידעת כי אנחנו לא נוכל לעשות זאת מהמת סלדת העסקים העמוסה עלינו עדיין אבל אתה כבל גמרפ
 את הכל ולמה לא הלחם על האשיל לבקש על נפשו כאשל הבטחת לו. והנמשל הוא אס כלנו מתוייביס לעשיש'
 «ה שקבלנו עלינו ללך שבועה לאמל תדבק לעוני לחכי אס לא אזכלכי אבל מתמת שגבלו עלינו תאווה וחמדו
 הממון למען הרכות הון כמהז״ל אין אדס מת כי׳ יש לו מנה רוצה מאתי׳ ועי״ז אין לנו פנאי לבקש על חרטי.

\  ירושלים אבל הזקנים שבכל דור שכבר מאסו בחמדת התבל הלזו וככר גמרו כל עסקי העולס והס ממש כ
 שכבר אשר את סרכבתז לשוב לביתו והוא נכון ומזומן לדרך. עליהם האשמה מדוע לנכס לעשות בקשת האסיר'
 והיא ירושלים עיר קדשנו. כי הנה מקובל אצלנו מפי סופרים וספרים שבשעה שגלינו מירושלים היי חומוס
 ירושלים בוטח כמאמל המקוק צעק לבם אל ה׳ חומת בת ציון וכמאלזר (חבקוק ב) כי אבן מקיר תזעק וטי
 עד אשל מגודל צעלט על ככייתם נחמנו ודבלנו על לבם לאמל תדבק לשוני לחכי אס לא אזכלכי אס נא אעלה
 את ילושליס על לאש שמחתי. ואיך לא נטש עתה לשנות את מוצא שפתינו ולהקשיח לבנו מלבקש על ירושלים
 שיומה ותטק ביב. ובפלע הזקנים שכבל הפכו פניהם לשוב לבית מנינם עליהם מוטל יוחל לבטת כל היום

 ולקיים אל תתני דמי לו עד יכונן ועד ישים את ירושלים ההלה בארן. אמן:
ת מעי נשפך לארץ כבדי וט׳ בעטף עולל ויונק ברחובות קחיה וגו׳. מ ״ ם  בלו בדטעות עיני ח
 הוראת המאמר הזה לדעתי שמקונן ירמיה במר נפשו על נערי ב״י שמגיחין דברי הורה ונותנים עיניהס'
 גממדת הממון איש לעסקו תעו והתירה מונחת בקרן זוית וסידר ירמיה עליהם קינה מיוחדת. והענין דומה
 לא׳ שירד מנכסיו ולא הפיגה ידו לפרנס את ביחו להם לפי הטף הוכרח הוא וכל בני ביתו לשוט באדן אלם
 הצפון ואלה מיס לשאול אוכל לנפשם והיה לו בת א׳ רכה וענוגה מאד ועולליה עטופי רעב עוטרים על ידה ונס
 היסה הרה ללדת ומזגה היה חלוש מאד וע״כ היתה קשת לידה תמיד אפר בבוא עת לדתה רעשה כל האת
 סקול יללת קרוביה המבקשים להחיש מפלט לה מסכנת המות. ובבוא עח ההכרח להיותה נע ונד בארן לבק:
 החיתה אז נתנה את קולה בבכי וחאמר לאביה אוי לי על שברי סי יחוש לי עתה עזר ומסעד בעט־ף
 לבי בהקשוהי בלדתי בארן נכריה ונהגיעי עד שערי מות מי ידעני. וינחם אותה אביה וידבר על לבז
 הפליגי בתי. לאמל הלא בכל מקים בואך תהיי בתוך עם קדוש אחינו בני ישראל רחמנים בני רחמנים ובירחי
 לא ירפוך ולא "יעזבוך בטא עת לדתך ויםעדוך בקושי לדתך ככל מסעד וישמרוך מכל סכנה »י
 האפשרות רק תלמדי לבניך אשר עמך שבעת יראו צירי יולדה באים עליך ירוצו מהר וישמיעו במין קילס בבכי
 חעקה וסעדו אליך כל אנשי המקום ובודאי יתעסקו לכל צרכך. ותלך הבת לדרכה בסר נפשה הלוך ינםפ
 ועולליה עמה ולמדה להם בדרך כעצת אביה פעמים ושלש בל ישכהו והיתה מתפרנסת עמהס בפתיתי לחס
 אשל קכצה על הפתחים כדרך עניי הארן ובטא עת לדתה אזל הלחם מכליהם ולא עצרו הילדים כה לסייג
 הרעבון ייעזט אא אמם כמלון וילט לבקש לחס ולא זכלו את מצות אפס כלל לעולל זעקח שבל כפיר כני*

 והיא
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 •*היא מסכו עליה ציריה ואין מושיע לה ותזעק ושאמר אף לי על מי שממי בממוני על ילדם טעריס מסרי
- *וכל. p אנחנו כיי נדמינו לאשה הרה וכמ אין ללידה כמאמר הנכיא וישעיה ש) כמו הרה תקריב ללדס תחיל
ק נמנליה כן היינו משניר ה/ כלוי זה דרכט מעולם שבטא עלינו ימי הדין ממשלים כחבלי לידה אנו ע & 
 צועקים מרה נמכלינו כי כשל כמ השבל ואנסנו צריכים למתעסקיס רבים לעמוד בסק לסניך להשיב ממתך
 0סט והנה בהיותט בתוך עמט על אדמת הקדש ה? מושיס בשבילנו הכהניס נענודתס והלויס נמשסרוהס אי:
 £יש למי כמו ומדרגתו והיו מכשרים עליט עד שיצאנו כדימוס. אכל עתה אמר מסרט כל אלה הנה עליט נאמכ
 :מה נעשה לאמותנו ביוס שידובר בה (שיר מ) כלו, במה משיע לה עתה בבוא עליה ימי הדין וכפירוש רש״׳
 ?מה״ש אומרים כן עליט וזהו כלו בדמנטת עיני ממרמרו מעי לסי שכל כסתוננו הוא רק להנצל כזכות נפר•
ק רק כל ממשורס ע> י במורי ממד שיושבין ועוסקין כתורה סחממ שעדיין לא עלה עליהם עול דרך א ל , 
 :!שנותיהם ועתה ראה ירמיהו בחזון שעיץדיסבני דורנו הנערים לשוס כל מגמתם בילדותם רה לעסוק במסת:
 •וקנין ועושין מורתן עראי ומסשיכין עליהם נטל דרך ארן כידיס. ע׳׳כ התאונן ואמר נעסף עולל ויונק ברמובוח
 $7רי' לאמותס יאמרו איה דגן ויין כלו׳ להקנ״ה שנקרא לפי פעולותיו. לענין הפרנסה נקרא כאם שמשמשת
 ^סגדלת אח בניה. ולענין הלמוד שמלמד אדם דעת וחקיו ותורותיו נקרא אביט. וזהו לאמותס יאמרו איה דק
 זיין כלומר סורקין מעליהם עול תורה ואינם מבקשים מאת הש״י רק על הפרנסה כל היום וא״כ על מי יהי'

 עוד סבפחנו אס גס הנערים איש לעבודתו תעו ושרקו מעליהם עול התורה כנ״ל:
ס יאמרו איר. דגן ויין. להבין המשך המאמר נקדים ענין ידוע ומפורסם. והוא שכמו שקודם גלותנו ת ם א  ל
 היתה פרנסתנו משותפת ומעירבת סס קיום התורה ומצותיה אשר סרס הגיע עמל האדם לפיהו כבר
 ;0יו תלויים בהאוכל כמה מצות התורה כמעשר ותרומה ודומיהן הרבה מהחרישה פד פת האוכל. כן עתה
 :?גלותנו הוא ממש להפך שפרנפחט עתה מעורבת עס כמה גושי עכירות שבין אדם להכירו ועל פת לחס יפשע
 >גר ולהמנו מגואל בכמה לא חעשין בלא תחמוד ולא תגזול ודומיהן. וזה נרמז במאמר המקונן ויגרס בחצן
 0ני. וזאת היא בעו״ה סבח עיכוב הגאולה ואריכת הגלות לשי שכל תוכחות מושר לא יועילו לזה מהמת העדר
 ^פעח הפרנסה וקושי השגחה. והעגין דומה לאתד שהיה לו בן בליעל רע מעללים הרבה להרע ולהזיק
 לבריות וזאת היתה מורת רוח לאביו. מה עשה אביו גדר בעדו יצא התיצה אנה ואנה למען ישבות תלהרע
 ?ד אשר בארך הזמן ישקוס לבו מזעפו ומשונתו ירשא ממט והיה כא׳ האדס אבל פעולתו זאת לא צלחה כי במצס
 !:?ימים שולמה המארה בנכסיו וידצ מאד עד אשר הוכרח לחזור על השתתים הוא ובט יחדיו ויתן את קולו
 *׳?בכי ויאמר אהה מה אעשה עתה לבר מי יעצרהו מלהרשיע ומלכת שובב כדרך לבו הלא עתה ימצא עילה
 1תואנה בעשיית חפצו הרע ויאמר לבקש להם אני הולך. הנמשל מבואר שהקב״ה ראה שישראל עזי נפש הס כמתז״ל

 #דר כעדס בגדר התורה ומצותיה ליל יצאו חון לגדר וכאשר ראה ירמיה לחן הפרנסה ומניעת השפע אשר
 J ?קרב ישראל בארן לא להם התאונן ואמר הלא עתה יתשרן הגדר מחמת שבהילוכם אחר בקשת פרנסתם
 I יעשו בהכרח כל הרע ובכל עת יחנצלז בזה לאמר שמחמת בקשת הפרנסה הוא ובאמת הוא מחמת סרגל
 ־:1זהו שאמר כלו בדמעות וגו, בעשף עולל ויונק ברתובות קריה על התנצלות אשר לאמותס יאמרו איה דגן
 ! ?לו׳ מחמס הכרחם לבקש אוכל לנפשם אשר יקשה להשיגו בלי כגון כבר הורגלו בעבירות לעשות אף בלא

 צורך וכדי בזיון וקצף:
, . כוונח מאמר נוכח פני ס , י רוני בלילה לראש אשטורות שפ:י בסים לבך נובח פני ה ם  י 0
, תולדות) שאמרו שם במדרש שהיה יצחק מתפלל על רבקה כאלו הוא לא  :׳ לדעתי כמו לנוכח אשתו (פ
ה צייך להתפלל על עצמו כלל. וכן היה לדעתי כוונת ירמיה לומר שכל מגמת פניך בתפלתך לא יהיה על # 
 ־ /ימך כלל כ״א על גלות השכינה כמאמר הילקיס על ס׳ יענך ה׳ ביום צרה (תהליס כ) ע״ש. והמשל בזה לא׳
 .^נתפש לביח האסורים ונחק עליו משפפ מוח ויהנדב איש חסד לפדותו בכל יכלתו ולא השיגה ידו לתת כסף
 [ ?די יכפרו ויקה את כל כלי ביתו החמודות ותכפימין היקרים גם את הכל לקח ומשכן אוחס עטר כסף
 :?׳?דיוט והוציא איתו לתפשי הנה הגמול השתות שמתוייב הנפדה לגמול למי- שפלאו ממות היא שלא יחן שינת
 4לעי;ץ ולא ישקוש ולא ינוח מלעמול ולקטן על יד פד שתשיג ידו לשדות את כלי החופש שמשכן הפודה בעטרו
 Jי?ל מה שאפשר שיאציל מפיהו ויקמן מפרנסתו מחויב למשותו למען היות נכון בידו כסף הפדיום ואס אינס
 *'^שה כן רק שמפשיר את כל הבא בידו לצרכי הנה רשעתי גלויה לכל באשר לא יזכר בשובת הפודהו מסות.
 .*נמשל הוא מה שאמרו ז״ל משכן משכן שנתמשכן שני פעמיס. עוד אמדו שפך חמתו על עצים ואבנים לק
 *?׳דאי מהראוי געת תפלתנו ש שליך כל צרכינו אתרי גויתנו וכל מגמתנו לא יהיה רק על חורבן ניהס״ק אשל

: ,  ? נתמשכ; עביר פדיון נפשנ! ועל גלות השכינה וזהו נוכח פני ה
 \ ^וד כיאור פ״ז ע״ש משל לא, שהיה דר בעיר והעיר היתה מתנהגת ע״פ ממונים אשי־ הפקיד השר עליה והשר
 ! לא היה דר בעיר ההוא כ״א רחוק מאתו ׳משפסו לבא א׳ בשנהלפקת על עסקי העיר ועניניה וכל יושגי
 i ^עיר היו שונאים את האיש ההיא תשלית שנאה וישנוסיהו תמיד ויארבו לנפשו. וכבוא השר אל הפיר לייס המועל
ז ברצות האיש להתיצב לפניו לשחר פניו ולהפיק רצין ממט על כל נגעי לבט היה מוצא תמיד את מבקשי רעשו נ ? | 
~ עליו ומשניאים אותו בלב השד עד אשר לא יטל להרס פניו אל השר לשאול י 1 r ; לפניו ודיכריס ש * z ? 
 )^כיו ממט וגלם לו זאת ;•זד משה משה וידצ מאד. לימים נתיען עם אוהביו מה לעשות בזה ויפציהו לשמור

 ו את
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 6ה יום המועל ננוא השר העירה ואז ישכים הוא להחיצב לפני השר קולם אור היום אולי פול לנח %
 נסרס יבואו שועניו להלשין עליו ואז יפיק רצון ממנו לכל משאלותיו אחר שאין פומל לעדו לשפט. מ*
 הוא. כי גס זאת העצה היעוצה לנו מחז״ל הקרמונים להשכים בליל ער״ה להתפלל כל הלילה על ננעיילם

 בשרם טא יום הדין אשר השפן. מומד על ה׳ לקטרג עלינו ולהפך כעדט מעטר חפלה. וזהו קומי'יי,
 בלילה לראש אשמורות רומז על מה שנא׳ (איונ א) ויהי היום וינואו בני האלהיס להתיצב פל ה׳ ונמס* •

 שהוא ריה וראש אשמורות הוא קודם ריה וזהו שפכי כמי׳ לנך נוכח שני ה׳ כלו׳ דרשוהו נהמצאו לנדו בפר׳ מהי
 על ידו שושניט ושפט לבבכם נוכח פניו בעצמו אולי יחנן ה׳ צבאות אותנו אחר שאין שען ואין שגע רע עלקפליי

 עוד ביאור ע״ז בהקדיס מה שמצינו בנביאים ובמחז״ל מהתמדח הקיטח וההםשדים שמקומים במרום פל מי י־
 ביהמ״ק ועל גלות ישראל עד שאמרו ז״ל על פסוק במסתרים תבכה נפשי (ירמי׳ יג) שמוסב פל מ יי
 ואמרו מקום יש ושמו מסתרים (הגיגה ה) ונראה ליתן פעה נכון על תוספת בכיית הש״י ומה״ש על החיי •י׳

 יותר ממנו כאלו הם מרגישין כאב החורבן והגלות יותר ממנו. והוא ע״פ משל לעשיר גדול שהיה לו p ׳
 מכס רועה זוללים ומאבד הון והיה האב מיצר ומחעצב בלבו על סגולח עשרו אשר יורישט כי הוא יכלה ר* י
 את הכל כמעט ר:ע מה עשה האב בנה בית גדול להלל מאד ומילא אוחו כלים יקרים הראויה לתשמיש,{
;' 5ton עשה שם מעמוטת מסתרים נעלמים מעין כל ובלתי ידועים כ״א לאנשי פודו ואצר בתוכם את כל 
 היקרים מכסף וזהב וא״ט הרבה מאד כי אמר אל ידע בני מהר מזה כ״א ברוב הימים עת לא יהיה' י
 מאומה בידו אז יחפש :ימצאם ואולי יחחכס אז ולא יפזר עוד. והנה לא ארכו הימים ונשרף הבית וכל * :
 בו גלוי ונסתר וכל העוברים עליו שממו ובכו את השרפה אכל הבדל גזול יש בין הטכים והמקוננים כי 1 יי

 שלא ראה כ״א תפארת היית מבחין לא היה מקונן כ״א על ערך הפסד בנין מפואר לבד והבן היה מש*
 גם על אבדן הכלים החמודים והתכשישין היקרים שידע מהם. ויותר מהמה היו טכיס קול גדול האב מס * \'
, 1P פודו שהיו יודעים גם מהמטמונות הנסתרים ויקר ערכם אשר היו לשרשה מאכולת אש. הנמשל הוא שכמו 
 מדריגות מחהלפות בין המקוננים על חורבן בית קדשנו ותפארתנו כי האומות לא היו יודעין כ״א מתש* יי
 תבניתו וכלילת ישיו מבחין והיו משתוממין על הפסדו כעל ארמון מפזאר לבד כמאמר הזאת העיר שיאסרו ^ •
 •ושי משוש לכל האדן (איכה א) והיו ישראל אומרים להם לא אליכם כל עוברי לרך כלו׳ אק אתם יולעים 11 ;
 מתפארתו התוכיית ומכל כל• השרת יקרי הערך שהיו בתוט ומכ״ש שנעלמו מכם וקצרה ילכס מהשיג ה£י* •י
 הנעלמות אשר התנוססו בקרבו כמאמר (ישעיה ב) כי מציון תצא תורה ודבר ה׳ מירושלים. נמצא שבפיו* י
 יש למלאכי השרת יקונן יותר על מרבנו לפי שהם יודעים מתטנת הבית ויקר ערכו ע״׳ שגילה להם ה>ן י׳
י ד י ת ע  העלומות סתריהקדן^ה והסהרה שהיו בתוכו. למעלה מכלם הקב״ה כב״י מקונן יותר על הטוב ה

 שנתעכב ע״י מורק הבית וגלות ישראל בארן נכריה אשר על הטוב ההוא נאמר עין לא ראתה אלהים ז&
 (ישעיה סד) שלא גילהו עדיין לשוס מלאך ונביא. וזהו במסתרים תבכה נפשי ואמרו מקום יש ושמו משהי,
 כלו׳ מקום «ע סיב הצפון שלא נתגלה עדיין לשום בריה אף לא לשוס מלאך ונביא. והנה לסי הדברים וס*
 האלה יקשה בתמלת ההשקפה למה לא תועיל תפלת המלאכים וקינתס לפני ה׳ על המורכן והנלית ולפס ^
 יתעשת ה׳ באמצעות צעקתם להשיב את שטתט ולטק בית מקדשנו. אבל התשובה עיז הוא שמשפט הפרן^
 הוא בעצמו משפט השירה שאמרו חז״ל שאין מה״ש אומרים שירה למעלה עד שיאמרו ישראל למטה כי מיי*
 שלט עיקרית ושלמעלה אינה כ״א לפאר ולרומם את שלנו שתתעלה ותהיה רצויה לפניו ית׳ וכן התפלה שלפ?}
 היא ג״כ רק להדר ולפאר את התפלה שלנו ולהעלותה לפני ה׳ כמו שמביאין אח המנחה בכלי סהור לסנימ
 ב״ו. אבל אין מקום לתפלה המלאכים כ״א אמר שקדמו תפלתנו. ולכן ר״י לא שמע הב״ק מנהמת כיונה ני

 אחר שנכנס למורבה להתפלל משלמו אמ¥כ השמיעו אותו התפלה שלמעל׳ ואליהו זיל הוסיף להודיעו ואפל
 לא שעה זו בלבד אומרת \ אלא בכל שעה ט׳ עיש. וכיז כדי לאמן לבבט שלא נתייאש מלהתפלל ולומר וכיס£ <
 כתשלחט לפעול מאומה לזה אמר אין לכס כ״א להתחיל ואז יסייעו לכם בתפלתן שלמעלה וזהו טכח פני ס׳ני

 שתהא תפלחכם מענין ההפלה שלמעלה ודוגפחה והייט על החורבן והגלות ט רק על זהממתיניןלמפלהז
 שאי אליו כפיך על נפש עולליך העטיפים ברעב בראש כל .־עצות. יש לפרש הפנין ע״ד פשל למני?

 אנשים שהוכרחו לברומ מביתם מממת איזה עלילה וברמו לארן אמרת למלהוק ואין בידם מאומה לסימיין
 שם והוכרחו מקצחן לחזור פל הפחחים כי לא היה להם ענין לעטח ט ומקצתן נשכרו לשאת משא בכתף?!},
Irjsi כעמל נפשס ובניהם היו נערים אשר גם המה הפנו נסו מעל שלמן אביהם מחמח גזרח הפלילה ההוא 
 לא עלה עליהם עול עמל הפרנסה כי היו סמוכים על שולק אביהם ושוקדים על דלתות התורה וע־ה הו׳י׳מ
A ם ? י ' ט י ה י ר י ' ג ה ה ^ ר ב ב כ ™ ש Z ס י מ י • ל ם ר מ נ ל ב אי1 ח י ז ע ל לח1 י

ם  , י ל  לנפות לסבל שכמם זלהסחנק ב
[;̂  לעירם בטמ ויתאספו טלם ויתנו ראש לשכור להם עגלה מרווחת למען יסעו ימד לביתם והתחילו לערוך אש ׳י
 הפגלה כמה ראוי לכל א׳ ליהן איש לפי מדרגתו וגזרו אומר על הנערי׳ שכיניה׳ שיהנו כ״א חלק שכרו יותר פהזי׳ ן
£  זנתנו סעםלדנר. והוא פלאוי להעריך כל א׳ כשי הפונה אשלתבואהי כנפיעתו לביתו ולש״ז טלאי תגדל מ
;  מערים יתרמאדמטובח הזקנים כי הזקנים גםנניחס מוכרחים על פרנסתם ונזיעת אפס יניאו להמס י
 יאכילם הגם. לא כן הנערים פבטאם לנית אטתס יסור סבלם מעל שכמם ובשובה ונחת מלחם אביהם יאכלו?
 עמל ויגיעה וישוט להגות כמכה איש כלכט. כנמשל כנר הנטיחט הש״י ע״י עיאו (מלאכי ג) הנה אנכי שיל

I 
 לכם



in קי* מגרת איכה מכיש 

 1כם אח אליה הנביא וגו; והשיכ לב אטה על כניס וגו, אכל לא כחנם יהיה זה כ״א בשכר תחינתט ובטיתנו
 &שר נהלים והם יהיו שכר נעל מרכטח ישועתט כמאמר(ירמיה נא) נככי יטאו ובתהטנים אובילם. ומעתה
 נתנה ראש להמריך מי םכלנו ראויים ליפן שכר יותר ר״ל הרנה נכי. והנה אחר ההשקפה מל מצנ הנערים בחורי
 «מראל בהיותם מלות נמצאים כשפל המלרגה כי נעולס רכים צעירי ימים ערך ח׳׳י שנה ככר מוכרחין לע?דל
 בעמל הפרנסה ועייז משליכין אח תורתן ואח נשמחן אמר גיוס וממילא כל המעלות הנכנרות אשר חננה ל׳
, אז יהיו הנערים סמוכים על שלחן אביהם כמחז״ל אוי להם למיס שגלו מעל שלסן  ככר אכלו. ולא כן כשוב ה
 אביהם ויהיו מהשים מעול לרך ארן על מ׳ שנה כמו שמצינו כר״י כן זכאי מ׳ שנה למל ומ׳ שנה עשק נפרקססיא
 גם מצינו ניצחק שבהיותו כן ל״ז שנה שר היה קרוי נער וכן בנימין נקרא ילל על כמה שנים וזהו מחמת שהיו
 םסשים ססנל הפרנסה ופול לרך ארן וזה שרמז לנו המקוק שאי אליו כפיך על נפש עולליך כלו׳ סמוך להם
 כהו ועליו מסה מנשה (במרבר ב) ור״ל שהעוללים ויונקים יהיו עיקר המתחננים אל ה׳ על צרת הגלות ויורידו
 ממל דמעה על משאם עול השעטד יותר מהזקנים והדמעות יהיו לשכר המרכבה אשר ישלח ה׳ לקבן גליוחנו והוא

 ה; הגדול והנורא שיש בו רחבת ידים להשתרע ולהקק ימד לעלומ לציון ברנה במהרה בימינו. והבן:
, קומי רוני בלילה לראש אשמורות וגו, בהקדים מאמר המשורר (תהליס ה) ה, ביקר השמע ד ביאור על פ  ע
 קולי טקר אערך לך ואצפה כי לא אל הפן רשע אתה וגו׳ לא יתיצט הוללים לנגד עיניך. ונמקור על מנין
 א, והוא דע שההבדל שבין איי לזולתה מן הארצות ובין יושביה שהם ישראל עס הקדש ליושבי שאר ארצות הוא
 !ה. שכל הארצות איק נזכרוח לפניו ימי כ״א בראש השנה כמאמר מסדרי ההפלות ז״ל ועל המדינות בו יאמר וגו,
 לא ק א״י שנא׳ בה ארן אשר ה׳ אלהיך דורש אותה תמיד עיני ה׳ אלהיך בה מראשית השנה עד אמרית שנה
 (פ׳ עקב) וכן העטים יושבי הארצות ג״כ אינן נפקדים כי אס בר״ה כמאמר ובריות ט יפקדו וע״ש הגזרה הנגזרת
 עליהם נר״ה יצאו ועל פיה ינואו כל ימות השנה לא כן אנחנו עס ב״י שבכל עת ובכל רגע הקב״ה משגיח עליס
 ומנץ את צעדיט וחשדיו עליט חדשים לכקריס וכמאמר המשורר אותך קויתי כל היום(תהלים כה) וכמאמר התורה
 אשר לו אלהיס קרוכים אליו ט׳ ככל קראט אליו(ואתחנן) אמנם כל זה היה בהיותנו על מכון שכתנו בארן
 הקדושה שאז היה כל עת וכל רגע מוכשר לקבל תפלות ישראל לא כן עתה בעו״ה שאט דומים לשכירים כמאמל
 (סעיה נא) ושטרת ולא מיין וידוע שמשפס השכור הוא למנוע העסק עמי בשעת שכרותו והצריך לו ימתין עד
 יםור את יין שכל־ותו מעליו והוא עת הבקר ואז ישא ויתן עמו. והשטר גס הוא בהצשרכו לדבר לפני המלך או
 שר צבא ויודע בעצמו שהוא מלא מסך ולא יכון לדבר ט בשפה ברורה גס הוא ימתין לעת הבקר להיותו אך •זך
 מ־עיון. ואפשר שלזה טוון המשורר באמרו(תהליס קל) נפשי לאדני משומרים לבקר שומרים לבקר כלומר נפשי
אלהה ובהתחננה לה׳ הימה לאותן שצריכין לשמור ולהמתין על עת בקר כי כל היום דבריהם לעו מחמת שכרון  מ

 ףגון וגם הקביה ברצותו להתעמק עמנו ולהשיב לנו נס הוא שומר לנו עת הבקר להיותנו מינשרים לשאת ולתת
 פפט ובהיות אז השלתט זכה ועלילה להתקבל וזה השנות אמרו פעמים משומרים לבקר שומריס לבקר כשכור
 מנש שגם הוא נס העוסקים עמו שומרים לטקר והבקר שלנו הוא ראשית השנה כי אז אנחנו מתעוררים
 מתרדמת ההבלים ומסירים את יק האולת מלבט ולכן מהראוי שנזדרז אז בעת ההיא עכ״פ לערוך לפני ה׳ כל
 איש נגעי לבט ולהתחנן מלפניו על כל צרטט של כל ימות השנה כי כסעס יעבור הבקר גס תפלתנו לא תצלח.
 וזהו ה׳ בקר חפמע קולי טקר אערך לך ואצפה כלומר איך אנהט עתה בשפל המדרגה אשר ככל העט״ם
 נמשכנו לוית׳ט רק בבקר ישמע קולט דהייט כר״ה ורק אז מוכשר שנערוך לו כל משאלותינו וצרטנו לא ק
 בכל ימות הפנה שכלנו כצאן תעיט איש איש אתה ט׳ לא י־יצט הוללים ט' וזהו ג״כ ביאור מאמר המקונן
 ממי רוני כלילה לרוש אשמורת וגו׳ כאשר פירשנו כבר שרומז על ראש השנה ור״ל שנהיה זריזים עכ״ק כעס

 ההיא לבקש מלפניו ית׳ על כל ענינינו ועל עסקי כל ימות השנה :
 ח»יא כיום מועד מטרי מסביב. להבין המליצה של כיוס מועד נפתחה במשל פינו והוא לשר־אמדבדשטם
 בדעתו למסור את בט לכמה אומנים שונים במלאכתם שילמדו כל אחד אומנתו למו ולהגביל לכל
 אופן זמן הלימוד. ומדרך העילם לעשות סעודה גדולה בעת התתלת ענין טה ולהזמין עליה כל האימני׳
 סטעדים ללמד עם הנן. והנה העומד שם בעת ההיא נקל לו.להבין מן המזומני׳ על הסעודה מספר האומרות
 שרוצה האב למלא את יד בנו כי כל אומן הקרוי על השעודס בלי ספק הוא מן המורים להב[. הנמשל מנואל
 ©סש כדמיון הניל שמסר הקניה אותנו ביד העט״ס^עד עת מועד לקפל יסולין על ידם עד שיתמךקי כל
 פוטתיט וחלאתנו תתס בתוכם והתחלה המהירה הוא זמן החורבן והיא הסעודה הגדולה שהלן ה׳ כמו שדימה
 מביא הורכן אדום ושאר עטים לסעודה וזבח והקדיש קרואיו וזהו תקלא כיום מועד מגולי מסביב"כלומד
 שקראת וזימנת את מגורי והוא כפו סעודה וחינוך אל כגלות ומזה חוכל להבין כי כל ממונה שהיה'שולם בפס
 הסמלת הגלות בודאי הוא קהסטיים לשלוס עליט בגלות כל אסד טפט הראוי לו. ותפשל שזהו העני] שאס
 הזכילין ככל שנה לבלי החורבן הוא פה שעבר ואין ומה לנו להזכיר אבל לפידבריט הנ״ל היה החורבן ב6מת
 רק התחלה והזמנה אל הגלות וכל הצרות הבאות עליט עתה כגלות כבר היו נועדים בעת החורבן וע״כ אנו
 פזכירין בכל פנה לאמל עד מחי לא חכלה הגזלה עלינו מאז. וזהו מאמל המדלש על פ׳ אשל שפחתי ולביתי
 אויבי כלם הנא לבי הייא כנגד בנים ובנות שיהיה לך יהיה החשא מכלה אותן ע״ש והוא ממש כדברינו הנ״ל
 מל יעיר ה׳ עליט ושלםטת צדקנו. וזהו טונת מאמר לאה ה׳ והכישה למי עוללת כס ולכאורה יקשה נו

 יאכל
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 יאמל לו מה העשה. איל לדבדינו יובן ונקדים עוד משל לעיל שהיו בה תולים הלנה ולושא אין שם ושליו
 בני הפיל איש אחד למרחקים אל הלושא מומחה ונידו לוח אשל נרשם עליו סמני מתלת כל אמד מהמוליכ•לממן
 יהיה לרוסה לעיניס להכין לכל אחד רפואתו הלאויה ונבוא האיש אל הלופא פלש את הלוח לשניו והוא חתם
 בצרור רפואות כל אחד מהחולים ויתן הצרורות ניד האיש ורשם עליהם על כל צרור לאיזה מחלה הוא ש<יךוג1יך
 יתנהג בו החולה. והנה בראות האיש צרור אחד גדול וכבד מאד ובידעו את תכונת החולה אשר הןרור (מענהו
 כי איש חלש ורפה מזג הוא מאד אשר לא יוכל לסבול סממנים רבים ומרים כאלה אמר להרופא אמת שאתה
 שוקל הלפואות נגר החלאיס הרשומים על הלוח אבל אינך יודע מזג החולה ותכונתו החזק הוא הרסה ולו
 ידעת את חולשת מזג החולה אשר בעבורו הכינות סממנים רבים ומרים כאלת ידעתי בלי פשק כי היית חותל
 לרפאו במנין אמר ולהמציא לו רפואות קלי הסבל ומעשי הכמות. הנמשל מבואר שהמקונן ראה בנבואתו הצרות
 המוכנות לכל דור ודור לחתל לאיש נגעו ומכאובי נפש ובראוחו הלק רפיאוח דור החלוש מאד בקש מלכיו

 ית׳ לאמר למי עוללת כה כלומר חדל נא מי יקום הדור ההוא כי חלוש וחסר כח הוא:
. ביאור העין ר ו  איכה ג אני הגבר ראה עני בשבט עברתי אותי נהג ומרך השך ולא א
 בשנחקור על דבר א/ והוא דע כי שתים רעות קרובות שתקרינה להולכי דרכים בלכחש
 לנוע >k* אם יפגע ההולך בדרך לא סלולה מלאה אבני נגף ומכשולים הנה נפשו ברעה תתמוגג אף אס הוו)
 נכונה לשיגיע בה אל מחוז חפצו הב׳ הוא להיפך שהדע הוא מסוקל מכל מכשול ונקי ממשוכת חדק אבל ההלך
 תועה ט מדרט הנכון ולעולם לא יגיענו אל מגמת פניו וצריך הוא לשוב לנמר ולאחוז בנתיב הנכון נמנא שהלך כל
 אוהו הדרך בחנם. והנה כל א׳ מהדרכים ההם הוא מורת רוחו כשלון כח ההולך וכ״ש אם שניהם כא׳ מזדווגין
 דהייט שתועה מדרך הנכון ומתרחק ממחוז מפצו וגס הדרך ההוא רע ומר מלא מכשולים ואבני נגף שאן
 לעסו כטלה. והנה לזה כיון המקונן באמרו אני הגבר ראה עני בשבע עברתו אמר זה על בני דומי שאנחנו
 הם הרואים אה העוני הגדול יותר מכל הדורות ואמר השעם כי הלא אותי נהג ויולך חשך ולא אור כלו׳ שאננמו
 הולכים במשך האולס ותועים מדרך השכל וגם הדרך איננו משוקל מאבני העצבון וקמשוני העונים ונמצא

 רעתט כפולה ושברט משנה שברון:
ד ביאור ע״ז ע״פמאמר הגמ׳ (סוסה כס) בזמן שהמאורות לוקיןסי׳ רע לשונאיהן שלישראל משל לסופי  ש
 שנכנס לבית הספר מי דואג מי שרגיל ללקוח וט׳ ע״ש. עוד נקדים מאמר (ישעיה א) הוי אנחם מצד'
 וגו׳ עד ואשיבה ידי עליך. ביאול הענין דע כי משפס מלדדי מסין בטא לידיהם מין מתכות אשל כגליל להחפוצן

 מהכאת הקורנס אזי מכה תחלה על הסד פעמים ושלש ובתוך ההכאות משיב ידו גם על המתכות וככה ילקפי ״
 מעש מעס. כך הקב״ה בתחלה מכה את העכו״ס כמו שמציט באשור ונ״נ שבמחלה כבשו את כל העולם ואחינ
 ככשו את ישראל וזהו הוי אנחם מצרי ואח״כ ואשובה ידי עליך. וזהו אני הגבר ראה עני בשבע עברתו ולאס
 הוא לשון הבנה כלו׳ שהתבונן חיכף בראותו התגברות המלחמות על העגו״ס הבין שטונת הש״י הוא רק להשיב
 אמ״כ ידו על ישראל וזהו בשנפ עברתו כלשון הגמ׳ ממש משל לסופר ואמר ע״ז השעם אך בי ישוב יהפוך ימ

 כמאמר מידואג מי שרגיל ללקות והבן:
ורים בליליפסת הרוני לענה בליל ה שהשביעני במ־ ם ש ר ר . ם ה נ ע  השביעני במרורים הרוני ל
 ט״ב. והוא מתמ. בלתי מובן ונקדים מאמר הקב״הלמשה (דנרים לד) זאת החלן אשר נשנפת׳
 לאברהם ליצמק וליעקב לאמר לזרעך אתננה הראיתיך בעינך ושמה לא תעבור ומשמשת הכתוב שהתנצל
 הקב״ה עד פרע״ס על שאיט מכניסו לארץ וראוי להבין ענין ההמנצלוח. והנראה לבאר אחר שנבין סעס
 מעשי ס׳ עם ישראל שהגלס וגאלם וחזר והגלה אותם ולעתיד יגאלם גאולה שלמה כמאמר ושסחמ שלם כל
 ראשם פד וגש יגון ואנחה. והוא עיפ משל לא׳ שהיה לו בת יחידה והיתה חביבה ביותר ובהגיע עתה עת דודם
 ראה האב נפר קפן בעירו והבין ט שיהיה מכס ומושלג במעלות גמר בדעתו ליתן את בתו לו לאשה אך מדאגה
 פלנר אולי לא תאבה לשבת כדד זמן רכ כ״כ עד יהיה הנער ראוי לנשואין הערים האב והפסין הדבר בלנו
 ולא גילהו לשום אדם ונתוך הזמן הזה התקשר עמה כשידיך גרוע כדי שלא יתקיים כזיווג כיא זמן שעש בגועל
 משה ט אמר שהכיר׳ רוע מנהגיו. וכן היה כי שהתה עש אמר חתונתה כנ׳ וג׳ שנים ולסוף נפלה סרינה נירפה
 זכרהה המט לניס אניה ושהחה שם כסה שרם ואחר שנתגרשה שהתה שד כמה שנים נטה אניה והישה
 מדקדקת pwn מאד כסחז״ל דנכית ליה חוויא p מוסרא פדחיל דחיל ונסוך כך נסגדל הנסר שחפן ט
 צנים ושא סלא מהסה וכליל יופי ושש הולך וגדול ושהי לו לאשס וסיס ביניהם אהנ;ס שלם ולכ אניס שמח

 ט נפשסה פצסו:
 תםשל ואסר יהי כטל ה׳ לשלם קםמ ה׳ נסעשיו ודרשו מז״ל שסמ לא נאמר אלא ישמח וט׳ וק סטאל
 בסלרש רהי בשלמ שרמה מי אמר וד הקנ״ה ומשה אמרו ווי שידע הקנ״ס שזו איננה נאולה שלפה
 ולא היסה רק לכלות הזסן שיגאלו לזמן וישיט םטהה מעס כרי שיוכלו לסטל הגלות הבא אחרי ק ולא יל*
 וזישהקביה אהיה אשר אהיה סי׳ אטה עסהם עסה כלי שאהיה עמהם עלות הב׳ אח״כ. מעתה זאת ה״&
 השונה נצסס והתנצלות חזקה סל שלא הכניס הקביה את פשה לארץ לשמוח בשמחת ישראל כי לפי לבריט
 כש שאס היה בן האיש הנזכר מבקש מאביו שיקמהו עש על נשואי אפוהו הקדומה ואביו לא היה רוצה לקחתו
 , ?לי הסע היה הלככ המתמיה כעיני כל רואה אבל אלו היו יולעיס את סתר לבט שהשמחה הזאת אינה אמתית

 בני



in נזל מגלת איכה מכים 
 ,]כלי סש־, היה ישר כעיניהם מאס לקהת את כס עסו כי גם הוא אס היה יטל להשתמע מזאת השמחה
 ׳'.השקרית טלאי היה עושה. כן הרנר בענין כניסת מרעיה לארץ כי הגאולה ההיא לא היתה אמתית כנ״ל
 והקלה שהתנצל כזה למשה ורמז לו כמה שאמר זאת הארץ וכו, עד לאמר לזרעך אתננה שהיה ראוי לומר
 .לתת לזרעם אגל הכונה גזה לומר שגם אחר הנתינה ראוי לאמר לזרעך אתננה כי עדיין לא נתתיה להם כאמת
 ..והבהמה עדיין קיימת כי זו הנתינה איננה נתינה גמורה וא״כ לכשאזן להם כאמת אז אביא גם אוחך עסהם
 •וזהו יהי כטד ה׳ לשלם שירוש לכשיהיה הכבוד לעולם ריל שלא יהיה שד גלוח אחריו אז ישמח ה׳ במעשיו
 שמחה אסתית לא עתה שהכבוד איט אלא לשעה ודבר נססק אינו נחשב אצל הקלה לכלום. וזהו השביעני
 ?מרורים בלילי ססח שדמיתי שרומז על המרירות שסנלט כבר בגלות מצרים אבל לא ק הוא רק שיהיה ואה

 לרמז שאין זו גאולה שלימה והוא סימן על שהרוגי לענה בליל סיב:
 ויבואר עוד עיש משל לסוחר שבא מארן מרחק לסמורת ידו ומצאו שם איש מעירו שהיה דר בארן ההיא והיו
 לו קרובים בעיר הסוחר ושמח לקראתו מאד בשאלו אותו בשלום קרוביו ומסר ג״כ אגרת בידו לקרוביו
 , שבעירו. לממר שמע האיש שנשרף בית הסומר וכל אשר לו כעירו והוא לא ידע מזה כלום אז אמר האיש בלט
 ; עי יודע אם ימשר הסומר את האנרת ליד קרוביו מעתה מממת שבבואו לביתו תשרף דעתו בהתוודעו מהנזק
 הגדול שקרה לו וישכמ להושיפ את האנרת לידם והיה בא אל הסומר יום השכם והערב והפציר ט לבלי
 •שכח מסירמ אגרהו לקרוביו עד שהיה סרביה ההפצרה בעיני הסומר לזרא והיה מתפלא לאמר מדוע יפציר
 גי כ״כ ומדוע יחש עלי שאמנע סוב ממנו בדבר קסן כזה אחר שהבמחחיו ט פעמים ושלש. אכל אח״כ בטא
 מסוחר לביתו ונודע לו נזקו הגדול אז הבין שהמפציר ט ידע מאז מכל ההיזק ולכן הפציר ט לבלי ישסמ
 מחמת דאגת נזקו. הנמשל הוא שהקלה הוציא אותנו ממצרים הזהירנו מאד על זכירת היציאה ההיא כמאמר
 זכור את היום הזה וגו, וכמאמר למען תזכור את יום צאתך (ראה) ודומיהם רכים וצוט לעשות ציונים
 וסימנים על הזכירה ההיא כאכילת מצה ומרור כלילי ססח ודומיהם כדי שלא נשכח והיה אז הדכר תשה אצלט
 ?י איך יעלה על הדעת שלא נזכור סיבותיו וחסדיו הרבים והעצומים אשר עשה עמנו בשברו ששות שליבו
 זהוציאט ביד רמה. אבל עתה אחר שמצאוט צרות רטת ורעות והעה באמת עשכחות את הראשונות מבינים
 אנחנו למפרע סבת האזהרה העודפת והציוד כעשומ הציונים והסימנים שהיה כל זאת בעטר שלא נשכח זכר
 היציאה אף בטא עליט רעות רבות וצרות אשל ידע מהם הקלה מראש וזהו מה שהשביעני במרורים כלילי
 קםח ר״ל שציוט לעשות הציון והסימן לזכירה כאכילת המרורים היה מחמת שידע שהרוני לענה בליל סיב ולק

 הלבה להזהיר ולסמן לנו כדי שלא נשכח זכירה זו מתוך הצרות והגלות העתידה וכנ״ל:
ד כיאור ע״ז בהקלים מאפל המדרש על פסוק (ישעיה מג) אל תזכרו ראשוטת זה שעטד גליות וט׳ על ^ 
 הנני ששה חלשה מתה תצמח. והענין הוא פ״פ פה שאמרו מז״ל שגאולת מצליס היתה הכנה גם על
 לגאולה המחילה המקווה לנו כמאמל ומיכה ז) כימי צאתך מאלן מצלים אלאנו ללמז שהנסים בעצמם שהיו
 כנר במצרים והיו גיכ לעתיל שיראו בעליל שהם המה שהיו ככל וזהו זכור רחמיך ה; וחשליך ט משלם הפס
 (יההליס כה) ואסלו נמללש לא מן דכלון אלא כי משלם המה. והמעס כי העני אם ינקש מהעשיל שיחק
 אוחו בנגל מרש אז צריך העני למצא מן גלול לשרר ממלה יתירה כלכ העשיר לא כן כהתחנט ממט בגל
 זשן שבקל יחננו לו ולא ימנע סמנו. וכש כן אנחט עם ס׳ אם נבקש ססקלה חסדים חדשים לא נעשו משלם
 שיחדשם וימציאם למענט צליכיס אנמנו הלכה זניוה ומדעתט שאין כט מעשים שנהיה כדאי שימציא לנו נסים
 מלשים לכן אט מבקשים הנסים הישנים הנעשים ככל לאכומיט. וזהו לא פן דכדון שי׳ לא מרשים סעסס
 כי משלם הסה. וזהו לדעתי כוונת הנביא (מבקוק ג) ה׳.סעלך בקלב שנים מייהו וגו׳ ברוגז רמם סזטר
 ששילשו ט מפלשי הפשפ גם כן שישלל וימיה משדיו ונפלאותיו הקחסיס שעשה לאטסיגו מלפנים. ולפי
 ןבריט יצדק מאד אמלו בלונז למס מזטל שלא אסל למס משעל או למס פליט. אבל הטונה שאם כשצף
 רוגז הסתלם פניך ממנו ואין כמעשיט כדאי לרממיס ומשרים מדשים עכיס רמם סזטר כלו׳ שתזכור לחפיך
 הראשונים אשל פעלת לאבותינו בימי קלם ומהם טשע. ולק צוט המקום לשרר ולזטר בכל עת הנסים שנעשו
 ולשכמו ולפארו סליהם סמיל למען אשר כסיפור תהלותיו ועזוזו ונפלאותיו נזכה היות לט לכ מלק ונמלה בהם.
 ^ אל שציאם ממצרים וגו׳ כפת יאסר ליעקכ ולישראל סה סעל אל כלו׳ כעת אץ צורך לישראל רק להזכיר
 בפיהם מעשה ה׳ אשר פעל ועשה עמהם כמצרים וזה יצלימ להם כש לאטתיהם. וזהו מה שהשביעני כמרורי׳
 פי׳ שהזהירו לשרר ולזטר הנסים ואני לא הבנתי טונסו פממלם אבל עתה ילעשי ט היה האזהרה בזה כרי
 שאמר שירוני לענה כליל פיכ יעשל לי זטס הזכירה וההוליה עליהם שיגאלט ג״כ כאשר גאל את אטתיט:
 ויעה כיז מא מממש שאנמט כעת נשפל הסצנ לפני הקכ״ם וכללים ורשים נמשכט לו זע״כ צריכים אט לנקמ
 מלפניו השאלה הישנה אבל נעחיל כשנזכה להיות סהורים ונקיים כמאמר (יחזקאל לא) והסירותי אה
 לב האבן פקרככם ונתסי לכס לב בשר אז לא נצסרך שד לזטר החסדים הראשונים ט אז נהיה כדאי שיעשה
 \!ו השם נסים חדשים לא נעשו כשהם מלפנים חסו אל תזכרו ראשומת וקדמורות אל תתטנס ט אין צורך
 לכם לזכור זה רק הנני ששה חדשה מחה חצמח. והדמיה כזה לעשיר שנתן לקרוט העני כנד ישן וכא אחר
 &יותר קרוב מהראשון ואפר הלא יותר היה ראוי שתתן המד לי והשיב לו העשיר מלילה לך עצמי וגשרי

 להתלבש בכמו זה ט גם מד מדש לא אמנע ממך:
I עול S 



 m קיל מגלת איכה גוכיס

hoa כי לכאורה המיה מה לנו לקבול על כעביר מצרים שהיה נקישי ונסק־ כמאמר המגיד r״p 9\ד כיאור 
0'Hזה ונו׳ מד וימררו אח חייהס והלא אמרו חז״ל שקיכי השעבוד השלים הזמן ומהמה זה כ;>אלו קורם 
*  ואח״כ צמחה לס סובה מהקושי. אמנם האמת לא ק הוא כ״א היינו נפטרים לגמרי מכל הגני ח לבלי מ
 רפ סול לא היה לנו באמח לקבול ולהצפמר מל קושי כשעבוד אבל ידופ כ׳ אלו היינו משליכיכ במצרים כל.ה*1
 הנחרץ עליט בבריח בה״ב היה מהקיים בט נסההבמחה :שבשיח כקב״ה לאברהס אע״ה לגאלכו גאולה מולמלמ
*tea אבל פחה נתקיים גט מחזיל כל הדוחק אה השעה וטי ול.־ן מוכרחים אט לסבול מיד נלוח אחחח 
 •בגיא (ישעיה מס) מהרו גניך מהרסץ• ומחריביך ממך יצאו וכדברים מבוארים בספרים אשר קדמוני.ילי
 אלמה הרע לט בזה כשלים . חכו פה שהשביעני גמרידס בלילי פסה לזכרץ קושי כשעבוד ומהירות סגאמי

 מל ידו כשלים עסה בליל סיב ונכשל •טני ע״י מהירוח מאילה קודס זמנה;
. ביהור המחמד דע כי החידה בננציה ופרטיה הות בגוף האדם כני ה ב ו  «:זזגח משלים נשיטי נ־טיתי ט
 באל: ונחירה נטה ללון שכמו שהגר אין לו שוס קרוב שיקרבהו ויאספהו הבישה להתעלם עמו באהלה
 בן התורה ומצותיה אין להם בכל כחוח הניף וחושיו שוס קרוב ומכיר שיכירם ויקריבם ר״ל להתעורל ולהשכיב
 על עשייתם כמאמר הנביא (ישעיה סד) ואין קורא בשמך מתעורר להחזיק בך זולת הלבהסהור עיפמש*
 השכל והיושר הוא מודיע לבינת התורה ומסכים על עשיית מצותיה. אמנם גם זאת אינו כ״א מצד המג*
 שהשכל והיושר מכריחים אותו כמשפפ העבד לעבוד את אדונו אבל צא שימצא שוס ערבות ומתיקות בעשיימ
 המצות שיתענג בהם ושיהשוק יפים בלבו רק הוא ממש כעושה בשל אחרים והכרח העבודה הזאת תבוא לו מצי
 מה שמכניס בלט מורא שמים כמורא בשר ודם ומשים יראת ה׳ נגד פניו ומן היראה הזאת שהיא רק יג&
 הגטנש יבא אל אהבה דלה וגרוע מאד תחנשב סכל סבה קלה כמיץ משני רוח קל וכאורח כמלון שמשפ*
 להיות נדח ממקומו מפני הצעיר והקפן שבבית וכלם קודמים וחשובים ממט כך היראה והאהבה ההם לא יתמיזז
 בלב האדם ולא יעמדו כ״א ברגע היותו שאנן ושקס מהתעוררות הגופניות ומדותיו אכן בהתעורר בקלט אייז
 מהם כגון הדאגה או השמחה התאוה והכעס אזי תיכף ידעכו ממקומם היראה והאהבה הניצ אבל לא כאלה

 חלק האדם השלם אשר זכה ליראת הרוממות האמתית אשר תיישן על ברכיה כל כחית הגוף וחושיו וחשחרי.־
 עליהם וכלם נכנעים ומשועבדים להשכל ומעוררים אותו לעטדת ה׳ מרצון וחשן שלם ולא יתנו שינה לעמי

 ותנומה לעפעפיו עד עשיתו ועד הקימו רצון קוט כמאמר החכם (משלי,ו) מעש שטת מעס סטמות וגו׳
 כמהלך ראשך ונוי:

ליה שהיא כמשםן \ 3 *י' 3 5 • י 0 ו ש ר ס ח ' י ה ה י ש ' א ב ב ס ל ה פ ל י ל י ב ת נ י ג  מהו מאמר המשורר (תהלים עז) אינלה >
 לילה והצרות מפרידות את ליי מאהבה השליפה חני מוכרח לעורר חושי וכחות גופי לעבודת ה׳

 מתרדמת עצלותם בסענות צודקות ומכריחות ע״ס השכל והיושל כ״א אשקוס רגע מהעיר ומהכריח תוחם סו
 בלתי שמים יקיצו ולא יעירו משנתם כי האהבה חלופה מאד אצלי וחשוב מפני כל. לח כן אחר האהבה השליממ \

 כי אז רעיוני יבהלוני וסעיפי ישיבוני ויעוררו את שכלי בהיותם כלם נכנעים החת ידה וזהו שממתי באומד!
, נלך פי׳ כשהחושים מעוררים אותי בית ה׳ נלך. אבל המדרגה המעולה הזאת לא ישימה כיא הפר&  צי בית ה
 הנזיר מכל יחעניגים ולייחז״ל באטח כד הוא דרכה של תורה פת ביינית תאכל וגי׳ עד והיי צער תחיה אנל
 « סמהגאל בסס מ כספנע״• כי מת חופם מדע השכל ועיכ צדך זירוז גלול והחפוררת יהירה כפרם

 יקרב אל ה׳:
pp מזגה כל זה גהיוהס בגלות אשל אט רזונים מלחם ספניאל אשל יספסס את הנפש ומסכיר את השכל לא ק 
 המקדש שימם ב״ב אשל נאמר עליו שבחי ירושלים אה ה׳ וגי׳ עד כשם גבולך שלום הלב הנדס ׳שניק•
 שהמזבח עשה שלום נץ פמליא של ממלה ישל פסה ע׳׳י הקרגמח שהיו מקריבים מהם החלב והדס מל המזביו

 לס׳ והבשר נאכל לנמלי' בקרישה וגפהרח הגיף ואז הייט מהפנגים מל ה׳ יכפחים גנל הסיג והפטגיס כאלם.
 היו פוסיסיס חיים לנוף ומרפא לנפש כי כסו שכחוה הגיף כיו לחזנים כן כמת כנפש לקקו פרובהס >ני*ז
 מהקלושמ וע״כ -לא היה מדק התענוג כלל לעבודת ה׳ ואדרבא הנפש ומשר בפרו שניהס יחדו לאהבה אפ

 ה׳ זלפנדו באמת:ובלב שלם וזהו פה יפיח ומה נעמת אהנה בהפעגים (שירז) כלו׳ מה סובה כאכבפ זמם•.
 מסה נטא אל •האלם לרגלי התפטגיס וכמו כן נעלייח הרגלים שלא היה שמחה ותפפג כאותה םשעס כפאסר
 אלה אזכרה וטיפל אדרה בקול רנה וסולה המון חוגג(ההלים מנ) ועכ׳׳ז רנההנט האהבה כאמחית וקדושה
 יתירה חהו סם ידידוח משכטחיך ה׳ צבאות לבי ובשרי ירמו אל אל חי (חהליס פד) כלו׳ שרוב היזשטג מרבה האמס'
 וזהו נ״כ חכירה לולד מיין (פיר א) וזהו ג״כ ושמחח בכל ססוב אשר נתן לך ה׳ אלהיך (פ׳ ראה) ופיל
ה כתובים המעידים כשכית המקדש *היה קיים היה הגיף ומשמה נתונים מקברה א׳ וכהתכגגכגוף יסענגס  מ
 גס משש אבל אחר החורבן נהפך לאבל מחולנו ושבת משוש לבטכי השמחה מזקת לפ ני בשטח הגוף העצב
 הנפש וההפך בכפך שהאבל והמוצב מכרמים את יצר לב האדם ובש״כ יכין לקראת אלהיו יזהו כלא לנגד
 עיטט אוכל נכרח מניח אלהיט שמחה וגיל (יואל א) חהו וחזנה משלום נפשי נשיתי סונה כלו״ כי נסיות.
 ההקדש מל מכוט הפושה שלום נמרומייעשה שלום לט נין הגיף יהנשש תאכל היא והוא ויהפנגו על ה׳אנלעתם

 בהיות זנוחה משלום נפשט יתעטגי הגוף מתעדים לה ע״כ נשיט סוכה כי כנמנה נחקת למ וכנ״ל:
 9ר ביאור ע״ז דנ&ר ג״כ סמשך הנתונים זבל עגייזפלודי וט׳ עד כי לא כלו רחמיו cipw •אסר המד!
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- חיל גלחה יהודה מעוני ונו, על לא מצאה מטמ הא אם מצאה מנוח לא היתה חוזלת ודטותי׳ ולא מצאה היוגה מנול!
 הוא אלו «גצאה לא היחה חוזלת. וננץ המאמר ע״ס חשל הנ״ל לעשיל שהיה לו נן יחידי ונסל למולי גדול
 ואמלו הרוסאיס שלסואחו הוא שלא יישן הלכה וכל שיתממש כשינה חלכ לפואתו. מה משה האי החחיל לסמן
 • סהסצעוח שהוכנל כס ועייכ הקץ הנעל ככל ׳לגס ותדד שנחו. לימים הורגל הגן כמעס המצשת ושנתו נהיתה
 עליו כמקדם והוכלמ האכ לקמח כל המצפות סחחתיו והועיל גס כזה זמן מה ואחל שהורגל נם גזה לישן כלי
 מצע העמיד עליו שומרים להקיצו משנתו והיו תולשין כשעלו ומצפרין אותו לנדר שנתו ממט וכל מה שירגיל גם
 י כאלה היו מוסיפין לצער אותו כיותר. ק אנמט פס כיי רפואות תעלה אין לט כ״א כהיותנו נעורים משנת העצלה
 עטרת הקדש והנה מרוכ הסוכה שהיה לט גגרה השינה עליט ואין מקין מה עשה הקלה התחיל למעס השפע
 מאתט להעירט כזה וכאשר הרגלנו ט הכביד הקלה עולנו עד שהוגלט מארצנו. וכאשר הורגלנו נם
 בזה וסצאט מנוחה כין האומות אץ הוסיף הקלה ליסרט כיםוריס ודלות וכל זה להעיר את לבט לשוב אליו
 באמת. וזהו היא ישבה בטיס הישיבה היא העכבה זמורה על ההרגל ששבעה ברעות נפשט והורגלנו בכל אלה
 ולכן מכפיל הקלה את יגונט לבלי מצוא מנוח וכמאמר המדרש אלו מצאה מנוח לא היתה חוזרת וזהו גס כן
 (חהליס פא) השה אזנך למתי כי שבעה כרעות נפשי וחיי לשאול הגיעו כלו7 שכבר הורגלנו גם בדברים שהם
 קרובים למיתה ואיכ מה יהיה כםופט ודפ כי יש ל סיני לדיפות הא׳ שהאדם לודף את חנילו לק לגרשו
 ולסלקו מעל פניי והל שלודפו להשיט ולההזילו אליו והמופת ע״ז לדעת כוונת הרודף בשעת הרדיפה הוא זה
 שאם הנרדף כגל לחוק מן הלודף ועדיין לא שב הלודף ממנו אין ספק שכוונתו לתפשו ולהפיט אליו לא להבליחו
י ראינו שהקלה גירש אותנו מארצו ונפל כל מחמדיט והיה אפשר  בלבד וההפך בהפך. והנה אנחט עם ל
 לספק ולאמל אולי מיו עועל נפשו בט ומשנאתו אותנו גירש אותנו מעל פניו וכמאמר(ירמיה מו) אין נפשי
 אל העם הזה שלח מטל שני ויצאו ואולי חיו טונתו להשליכט אל ארן אחלת כיוס הזה כההלס אבל בלאומנו
 שאנחט כבר מרוחקים ונרדפים עד שאול תחתית ועדיין לא שב אט ממנו מלרדפנו זה לאות שטונתו להשיבט
 אליו שד ולהחזירט בתשובה שלמה לפניו. ונשוב עתה לביאור המשך הכתובים אשר התחלנו בהם ותזנח משלור
 נפשי נשיתי סובה ואומר אבד נצחי ושמלתי מה׳ אבל בזכרי פניי ומרודי לענה וראש ואין יום שאץ קללת*
 מרובה משל חבירו זאת אשיכ אל לכי ע״כ אוחיל חשדי ה׳ כי לא תמט ט לא כלו רחמיו כלו׳ בפ״כ טונתו

 ברדיפתו היתירה להשיב אותנו למקומנו ע״י התשובה:
ר תזכור ותשוח עלי גששי זאת א׳שיב אל לבי ע״ב אוחיל. כבר ביארנו המשך הכתובים בזה מ  ו
 ופתה נבארם בדרך אחרח גהקדים מאסר החכם (קהלת א) אין זכרון לראשונים ונס לאחרונים שיהיו
 לא יהיה להם זכרון עם שיהיו לאחרונה. ביאר לט החכם להבין ולחקור על כימ שצותה לנו התורה בזכירת
 אחה דבר לדעת מה הזכירה ההיא ומה סעס יש בה. דימ התורה צותה לט לזכיר גאולת מצרים בכל יום
 והשלה על דעתט בהשקפה הראשונה פעם הזכירה שהקלה חפן שלא נשכח כל גשליו אשר הפליא עמט למען
 גשבחהו ונשארנו בקול רנה ותודה. אבל אחר העיון אץ עעם לזה השעם ט הוא משסס חיש כילי איש אשר
 לא ידע עשות מסד שכאשר נשאו לט במקרה לעשות חסד עם חבירו שהוא נגד טבעו אזי יגדל המנץ בעיניו
 ©אד ע״כ חפצו שיזטל האיש את חסדו ההוא את חסדו זה תמיד וישבחהי עליו בכל עת בהלל ותודה אבל
 לא ק הוא מדת הנדיב שדרט תמיד להשיב עם הבריות שכל הסד שששה עם הטרו מצער שא בעיניו ופה
 לו ולשבחיו. וזה מחז״ל(אטת פ״א) יהי ביתך פתוח לרומה ויהיו עניים בני ביהך כלו׳ שלא יגדל בעיניך
 החשד שאתה ששה עם העניים יותר ממה שאתה מפרנס את בני ביחך. וא״כ רחוק הוא מאד לכפיפ פעם
 הזכירה שיחפוץ הקלה להתפאר במה שגמל עליט לק בא החכם והורה לנו כלל גדול בפרניס כאלה ואמר
 8ץ זכרון לראשונים באמת אבל כוונתו ית׳ להפיב לנו באחרונה עיי זאת הזכירה והזכירה היא אצלנו סגולה
 טראה ונפלאה להתפעל על ידה בחסד ה׳ בעת הצורך. והדמיון בזה אם יהיה איש חייב לרעהו איזה פך
 וישלם לו מקצת ממט והמומר ישאר חייב לו אז המכין צריך זכירה או רשימה בפנקס לא כן מי שסורעל הטרו
 מוט ולא נשאר חייב לו כלום אין לו מקום לזכירה ט כבר עבר הפנין מכל וכל ופל כזה נאסר מה שעבר
 אין וא״כ כל •קום שנא, זכירה בע״כ שעדיין לא נגמר הענץ מכל וכל. וזהו מה שהשביעני במרורים בליל
 פסח הרוני לפנה בליל פ׳ באב וכבר ביארט את המאמר בכמה אופנים ולפי הענין נאות לבארו מתי בשב פעם
י אהיה שלחני אליכם דהייט שלא יגלה להם הגלות העתידה  והוא אחר שהקלה אמר למשה כה תאמר אל ל
 כמו שגילה הוא לא אחר שהשיב לו משה דיה לצרה בשעתה כמאמר המדרש הביאי לש״י ז״ל בפ׳ שמות וע״כ
 מששו ישראל שגאולת מצרים הוא ענין נשלם סכל וכל ואס ק הזכירה אשר נצפוו בה היא רק הודיה מל העבר
 והוא סעס בלתי מספיק למכמי לב כאשר זכרט. אק אתר שגלו שנית החטנט בינה נטונמ ציור הזכירה שהיא
 מחוייבת מחמת שעדיין לא נגסרה הגאולה עד לעתיד שאז מנמר הגאולה ותהיה שליפה וכמאמר כימי צאתך
 מארן מצרים אראנו נפלאות כלו׳ הנסים ההם בעצמם אראה להם ואגמור אותם כי עריץ לא נגמרו ועל הגאולה
 העתידה ההיא נאמר כאמת אל תזכרו ראשונות (ישעיה מג) כי אין של מקום לזטרה אתר סיושלס הענין
 ויגסל וכלל. וזהו מה שהשביעני במרומים כליל פסח הזרה לט בזה שירוט שד לענה בליל ס״ב ולולא ההוראה
 הזאת לא היה מצוה לאטל מרור בליל פפח למען נזטר תמיד גאולת מצלים ט אין מקום לזכל ההיא. וזהו
py*אץ זכלון ללאשורס וגם לאחרונים שיהיו לא יהיה להם זכלון עם שיהיו לאמלולה פי׳ אמל שייגמר >־ 

 מכל
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 •מכל וכל עול לא תפר. ומעתה נבא אל כיאור מאמר המקוק כי ידוע שהעטים היו ממין איתני ומרהץ אס
 הק־תנו לאמר כבר עזב ה׳ אתכם לעולם ותורתכם נכזבה אבל אנחנו ממנחמיה ומתתזקיס בשום לב על שצויחנו לזכור
 כל המאורע וכל הבא עלינו ולקונן עליה תמיד על שתשיח עלינו נפשט הנה מזה ראיה גמורה ונצחת שעול
ר ח״ו עבר ואין לא היה מקום לזכירה וכנ״׳ל, וזהו זכור הזכור ותשוח מ  משוב לגאלט ולא לעולם יקצוף כ״א היה ה
-פלי נפשי כלו׳ מה שציית להיות נפשי זוכרת חמיד את החורבן במצות ה׳ ומקוננת עליו על כי שחה לעשר זאס

 אשיב אל לבי ע״כ אוחיל לו כי הוא ראיה גמורה שתגאלנו עור גאולת שלם :
ה אמונתך • םדר־ם אכרה כבשת ישראל כמה שאתה סחדשני בבק-ן של ב  חדשים לבקרים ר
. להבין הענין לע כי האומות היו מחולקים עמנו בענין י  מייכמת אמונתך רבה לעתיד שתגאלנ
 הגלות ואמרו שהוא כעש מאת המקום עלינו וכוונתו להאזיב את נפשנו ולא לשבה כ״א לרעה. אבל האמש
 אחט שהלילה לאל מרשע ואך סוב לישראל אלהיס וכוונתו רק להפיב לט כאהריחט וכמאמר חלותי היא שטס
 ימין עליון(חלים עז) והלבר לומה לאב שנחלה בט והוא מכלכלו ברפואות וסמים מריס בעבור שהם נאותים
 אליו כעת למרק את חלץ ולהשיט לאיתט וכנר ניארנו זה הענין לי.הצורך. והנה זה הבן דין אח אביו
 נראשיח ההשקש' לשונא מוחלס מטין להכעיסו אנל כראותו כי לפעמים יצוה הרופא לשפוך את הרפואות הקורשס
 ויכין אמרים תחתיהם אז יבין הבן כי לפינתו מתטון כ״א שלצערו הוא בא למה יהלישם הלא לי מרירות
 ושעם ארסיי גם בראשונות. הנמשל הוא כיון שאנו רואיס שהקביה מבסל לפעמים הגזרות הישטת ומחלש
 עלינו הדשות זהו לאות ולעד שלשבתנו שא מתכוון נהכרח. וזהו ממה שאתה מחלשני בטקרן של סלטות

 אמונתך רבה שעתיד אהה לגאלני לעתיד :
 מוב ה׳ לקוינ לנפש תירשנו. מדרש טוב ה׳ לקייו יכיל לכן תיל לנפש תדרשנו. בישר השח לע
 שצרט האדם מה שצריך לבקש מאת המקום בכלל הס שני מינים. צרכי הגיף וצרכי הנפש והנך רואה
 שרוב בקשוח דוד המלך ע״ה היו רק על הנפש כש דרכיו ה׳ הודיענו אורחותיך למדני וט׳ וכל הדומה לזה.
 וההבדל שביניהם הוא זה. צרכי הגוף אין אדם יודע תכליתם אס גייכיס הס באמת או לא כי לא אשר יראה
 האדם ולפעמים יראה האדם בעיניו וידמה לו הדבר לטוב אבל תכליתו רע שתלש והי הרואה את הנולד רואה
 שאין הדבר טוב לפניו על כן לא ימלא בקשתו ט אף אס הוא אהוב לפני המקוס. ולהפך הנדמה לאדם רע אפשר
 שתכליתו שב. ולכן דקדק ואמר ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב וגו׳ ובתרת (נצטס) כלו«ר אס
 אמנם החיים והסוב בדרך כלל שניהם כאהד טובים עכ״ז ראיי לך לבחור בתייס לבד ולבקש עליו מאת המקוס
 גי החיים הוא סוב ברור בלי ספק וע״כ המבקש על חיים ארוכים אינו טועה והמות לפני הזמן הוא טדאי רע,
 אבל לפרוס הבקשה על טוב מדומה כגון בקשת ההון והכבוד וכדומה הלילה לך לפרוס כי אולי אין זה ראוי לך
 כי חוט רצוף רע מוחלט וע״כ אין ראוי לאדם לבקש מאת ־מקום כי אם בדרך כלל כמו שסידרו לנו מסדרי
 התפלות ז״ל מלא משאלותיט לסיבה. כלו׳ אס ידעח שמשאלותיט טובים המה באמת וראויס לנו אזי חסלאס לט
 וצא תמנעם ממנו. וזהו שסיים ואמר ובחרת בחיים ר״ל אכל הטוב הניח הברירה ביד היודע ומבחין. אמנם
 צרכי הנפש כבר גילתה לט השרה בהם הטוב והרע והס המצות והעבירות ומדות הסוטת והרעות ואין
 יספק להם כלל. יצא לנו מזה שאם אמנם הקב״ה שיפע תפלת כל פה למלא משאליתס עכיז יש ויש אשר לא
 ימצא ואם יצעקו עליהם כל היום לא יענם והיינו כאשר יודע ה׳ שאין הדבר ה״בוקש ראוי וטוב לו אז
 מנעהו ממט לא כן המבקש על צרכי הנפש שהם סוב אמתי שאז לא ימנע ה׳ סובה להולכים בתמים. וזהו שכ
 ה' לקויו משאלותם וע״ז אמר המדרש יכול לכל תיל לנפש תדרשנו כלומר דוקא אס הנפש היא הדורשת

 צרכיה אבל בטובות הגופניים יש אשר לא ימלא ה׳ משאלות הדורש והמבקש עליהם:
ה יתאונן אדם חי גבר על הטאיו נחפשה דרכינו ונ־־-קורה. ביאור המאמר נראה שבא להוכיח את  פ
 היחיד שלא יפרוש מן הצבור בכל הבא עליהס אלא ישתתף עמהס המיד ואף שאין הרעה הבאה עליהם
 מגעת לו כלל מ״מ ידאג פן תעבור גם עליו כוס הרעה לאחר זמן. והדמיון בזה לחבורת היליס יושבים אצל
 רופא אחד שמשפס כל א׳ בבוא אליו הרופא עם כוס הרעל להשקותו לפתד ולהצטער. פעם א׳ הביא הרופא
 כלי גדול מלא סממני הרפואות והניחו לפני אחד החולים והיה התולה מיצר מאד בחשבו כי לו לבדו הוכן הכל
 ושאר החולים לא פחדי בלל כי גם המה משט כן. ויאמר להם הרופא מה אתם סבורים כי זה יפתה את
 הכל ואתם הנקה חנקו לא הנקו כי כל אהד ישתה את הלקו. הנמשל מובן שבבוא צרה על קצה העם אל יתברך
 בלבבו הקצה האחר לאמר שלום יהצה לי רק ידאג שברוב הימים גס עליו היו תעבר כוס הפירענות ע״כ ידאג
 תמיד על רעת זולתו וזהו מה יתנ^נן אדם חי גבר על חטאיו כלומר למה יתאונן כל אחד בפני עצמו שעב

 שנשתתף כלט יהד לבקש רהמיס כל א׳ על הטרו ותפלה ארוכה לטלט יהד:
 עוד ניאור ע״ז נהקדיס מאמר המדרש (ת׳ נצנים) וז״ל אתם נצנים היום כולכם וגו׳ כששמש ישראל כל
 הקללות שבמשנה הורה נהכרכש פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו אמר להם משה הל תיראו אתם
 נצכיס היום כולכם משל לעצים דקים חלשים אס ששין מהם אגודה חזקים הם וכ״ו פ״ש. והנה לכאורה היס
 ־י*י זה די לומר אתם נצבים היום כולכם והיה מספיק לטונה הניל ומש עיד לפני ה׳ אלהיכס. אבל הנראפ
 שמשה רעיה אמר להם מלתא בסעמא בדרך מוסר שיהיו כלס אגידה אהת לאהוב זה את זה ולא יהיה טניהס
 2ירוד לבבות מיו אפילו אם יפרון אמד מהס איי הגדר ועשה לרעהו רעה כגון שהפסידו משן וכיוצא מכ

 מ״מ



 1 קול מגלת איכה נוכים &ל1
 _• י ן^מ לא יעלה על לט של זה להפרג מליו ולמסור דינו לשמים רק יקוה אל ה׳ ויושיענו ואת הפסדו ימלא והמשל
ה לחטרת עניים שבאו יחד לבית נדיב ידוע אצלם שהיה אוהב אח המנייה טוחר ומפרנסן• תמיד במאט ומשתה  ׳ מ
 . וצדה לדרך ובבואם לא היה האיש בכיתו ואשחוהיחה עיניה צרה ׳באורחיו ועכ״ז ערכה לפניהם שולחן מהסה
 טשה ונהנה להם לאכול אבל לא לשבעה כי אם מעסלחםוממפ נזיד והתחילו לחפוף איש מאת רעהו עד שהבלתי
 זריז לא אכל מאומה. וירב האחד עם החופפים ויאמר מי יחן יטא הבעל הניח ואערכה לפניו משפס הלא
 הוא יקח את נקמתו מכס. ויען רעהו ויאמר הסכלה בדבריך אלה כי בטא בעת״ב מה לך להלשין ולהוציא דבה
 ־ על רעיך הלא גיוב לך שתבקש שיעניק גס לך נם לנו די מחסורנו ־כסי נדבת לבבו וטדאי יספיק לכולכו כי
- איש מחן הוא ולעניים יחן חן. הנמשל מטאר שמשה רכינו ע״ה אמר להם כך אתם נצביס היום כולכם לשני ה'
 אלהיכס והוא הנותן לכל איש די מחסורו ומשביע לכל חי רצון ומה לכם תדכאו איש את רעהו לעורר דין איש
. על אחיו ומל כל העדה יהיה קצף ח״ו מופכ לבקש מלפניו שימלא כל מחסורכם ויספיק למלכם יחד. וזהו מס •  י
 י: יהאונן אלם חי נבר על חפאיו כלומר מה לו לאדם להתרעם על הפסדו ומחסוכין פבאיילו בסבת רעהו ולמסור
י לין עליו לשמיה מוטב בנחפשה דרכינו ונחקורה ונשיכה עד ה׳ כי בכחו להשיב לכולנו יחד. ומלת יתאונן ידוע שהוא  י
 מלשון תרעומת כמי ׳יהי העם כמתאוננים ומלת הסאיו יחפרש לעניננו מלשון מחסור כמו אני ובני שלמה חסאים :
 עוד ביאור ע״ז בהקדים מאמר הנביא (ישעיה מא) אל תראי תולעת יעקב וגו׳ הנה שמתיך למורג חרון חדש וגוי
 הנה המאמר הזה בא לגהם אותנו ולחזק את לבבנו למטן לא נירא בבוא עלינו יום תוכחה ונאצה רק
 ; נתאמן ונאזור חיל לעמוד נגד רגשות מדהיר המתרגשת לבוא עלינו ולהלחם נגדה בכח נחל רד חזקה כמאמר
 , התורה כי תצא למנחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם. והנה אס נשים ללבנו ששל
 מצבט ודלות ערכנו נגד אביתינו בהיות המקדש על מטנו שבבוא מלחמה עליהם היו מזוייניס בחיל גדול הכהנים
 ; בעבידתס ולוים בדוכנם וישראל במעמדם וכלי הקודש ורצוצרות התרועה בידם כידוע והן עתה נשארנו מענד
 מהרבה ערומים מדעת מפוזרים בכל פנה והיה כסס ככהן ואין מאומה בידיט וגס זכות אטת תמה ובמה

 נקדם ה׳ נכף לאלהי מרום ובמה נעצור השתלשלות הדין הגיהוח עלינו. וכבר העירונו הזיל שע*ז התרעם"
 שהע״ה ואמר הנידה לי שאהבה נפשי איכה תרפה וגו׳ ובאה התשובה ע״ז אס לא תדעי לך היפה בנשים־'
 ו^׳. כלו׳ כמו שהאטה לא בכיחו בכתס הרב ובזרופס הנטויה כ״א בתפלה והיא שעמדה להם בעת צר להם ק
 אנחט אין לט אלא לשפוך שיחנו לפני ה׳ והואילהס מלחמותינו ובכה התפלה נעצור כל הגזמת הנחרצות מליט.

 ׳ וזהו שאמר אל תיראי תולעת יעקב כלו׳ כמו שהתולעת אץ כחה אלא בשיה והוא לה מפן וכלי מלחמה לעמודי
ל הרים חזקים לשהקס הדק כן ישראל יש כח בתשלחס לעמוד נגד כל הקמים עליהם ולדחות כל אבן נגף מהם י  1 ע

 יותר מבכלי קרב. וע״ז מסר תדוק הריס ותדוש וגבעות כמו; תשיס הזרם ורוח חשאכ וגו׳:
ז עדיין נחפשה ונחקורה למה דימה אותנו דוקא לתולעת ולא לא׳ החיות הפורנות שג״כ אין כחם אלא ן נ ה  ן

 •; בפיהם. אבל אחר העיון הורה לנו הנביא כזה דבר גדול-בדמותו אותנו לתולעת ט כל הנבראים כח להם
 | לפחוד לעשות מה שעושים אף בהיותם בדד באץ פזר זולתו לא ק התולעת שאס היא יחידה איננה כלום ובמה
 ־י כהה גדול רק בהתאסף מהס המרים ובחנאי שיהיו כולם ביחד אזי כל הר גבוה ותלול לא יעמוד נגדם ואין ערך
 אז לגבורתם. כן אנחנו ג״כ אין לט כח כ״א בהיוהט יחד ואז אין ערך לגבורתנו וכמאמר המדרש הנ״ל מל אחה

 T נצבים היום כולכם וגו׳ משל לעצים דקים הלשיס אס עישין מהם אגודה חזקים הס עיייש. אך א״ח מי הוא ״
 ן המאסף אותנו הגא אנחנו מכלזריס בכל פנה זרויים בקצוי האדן. י״ל לא בקרבת הגופים דוקא תלוי הענץ
 1 כ״א בקירוב לבבות דהיינו שנשים כל הצי מגמתנו אל ספרה א׳ ושנטון את לבבנו אל הבקשה הכללית הטגעס
 '׳*' לטלט יחד כמאמר הנביא (ירמיה נ) בימים ההמה ובעת ההיא נאם ה׳ יבאו ב״י ובני יהודה יחדיו הלוך
 ־ ובט ילכו ואח ה׳ אלי־\הס יבקשו ציון ישאלו דרך הנה פניהם ונו׳. זה יטל להיות אף בהיוחט נפוצים א׳ הנה

 וא׳ הנה אבל קרבת הלבטת תהיה לט לישועה. וזהו מה יתאונן אדם חי נבר על חטאיו כלו׳ שכיא אינו מבקש• י
 *' מאש ה׳ כ״א מחסורו המיוחד לו וא״כ אט מפוזרים ומפורדים בבקפותינו איש איש ־כפיי נגעי'לבבי ע״כ רחקה
 1'• ישועה ממט לא כן אס נחפשה דרכיט וגו׳ מד נשא לבבט אל כסיס. וזהו ממש בדמיון' ליקוד אשי שנפל בביס
 ')׳בין הבתים שאס כל הבע״ב עוזבים את שלהם ועוזרים יחד לכטת את מוצא ההבערה אז •צליחו ט קל מהרה
 ן תשקע האש באמצעית עזרתם יהד ובתיהם שלום מפחד לא ק אם כל א׳ פוסק לעצמו לפנות את ביתו מחפציו
 ft ולשמרו מפגיעת האש אזי הס כלם בסכנת התבערה. כי ע״י מניפת עזר הכטי תגדל הסדורה ותאכל.סביב

 ובשמירת כל א׳ לעצמו לא יצילו את נפשם מיד להכה ההולכת הלוך וגדול. הנמשל אם כלנו נטנן את לבבט אל"
 ] המלץם אשר משם מוצא האש ומשם הדין פתוס כמחזיל כל דור שאץ נבנה בה״מ בימיו כתלו נחרב בימיו
 ^'־וכמאמר סי יתן מציון ישועת ישראל עד יגל יעקב ישמח ישראל. אז נהק ותהיה הריחה לא כן אם מ״ו מגפת כל

 / י א׳ לעצמו כל איש אתר נגעי לבבו זהו סיבה לאריכת הגלות ביותר וכנ״ל:
 V עוד ביאור מיז עפ״י מחז״ל (ר״ה ייז) אין דומה יחיד העושה השובה־ לרבים. ויש להבין ע״פ משל ליושבי
 \ י עיר א׳ שהיה טשה בהם שר גדול ממון הרבה לסוף נפלה דליקה בעירם ויצאו כלם נקיים מכנסיהם נש
 b :שאר להם מאומה והיה בהגיע ימי שילום נסיים ופריפת חובם חרדו איש אל רעהו לאמור הבו לכס עלה מה
 { משה מם השר אם אמנם ידעט שהשר הוא איש חסד ודרט להשיב אמנם עכ״ז משפש הראוי להיות סתתלה
 * צדק ולבסוף הסד כמהזיל (שם) מל צדיק הי בכל לרכע וחסיד בכל מפשיו והוא כי פשפש הבעיח באין ידו

ס ג  ־ מ
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 קיל מגלת איכה בוכים
 השגת לשלם את מייהו בהלל יסן 5כיפ החצי או השליש ואז יש לו שה לבקש מהנושה הרמנת ומן מל השתל
 והוא חסד ממושה אם ישא את #ניו לדנל הזה. אבל אם אץ ניח ליתן כלל &יך ירים *ניו עד הנושה להתחיל
 פיכף בבקשת החשד. וזהו מאמל הנביא (מיכה ו) גמה אקדם ה׳ כלו׳ יודע אני שחשדו גמל ובאמת תם היס

 גידי מעע מן המעש להתחיל כהם נגד מדת הדין הייתי מכקש ממנו שיעשה סמי הסל לתת אדכא לשליחי
 הל המוחל. אבל במה אקדם ה׳ לקיים גו סעיקלא צדיק ולבסוף חסיל כמחז״ל. והיה ביניהם איש חכם
 ויאסל להם שמעוני אחי זאת עצתי אם תאבו ושמעתם לכלי לכת עוד לסט השל א׳ א׳ כאשל עשיתם עד מ
 לק כולנו יחל נתאססה להשיצב לפניו אז נצליח ונשכיל. כ״א אמנם ע״צ ההכרח יקבן כ״א שנים שלשה מן<
 אנל מי זה יערב לט להקריבם לפניו א׳ א׳ הילצהו השר או הישא פניו לגמול פמו חסד כהרחבת זמן הלא מי
 ספק מול יתקצף עליו רעשה עמו מה שתמצא יל שר גדול כמוהו אם יערב לכו לנשת לפניו במע« הכשף
 ההוא. לא ק אס פולט יחד נלכה ותצפרף מנת כל א' למנה יפה רארה להקריב לפני שר גדול כמוהו אז נחרן
 בבקשת החשד ט לא ישיב אח סניט ט חפן חסד הוא. הנמשל ראה ירמיה בדורו שכולם רקים ומנוערים ממעשים
 סונים כיא נכחם מאד נחלאת עון והנץ שאין בתשובת היחיד כדאי להקריבה לשני המלך ה׳ צבאות אשר חשא
 לו ולבקש מלפניו בגללה ארכא לשלוחו עד שישוב לפניו כתשוכה שלימה. ע״כ אתר מה •תאוק אדם חי ננר פצ
 חסאיו כלו׳ מי זה יערב לבו לגשת לפני ה׳ בחשובחו היחידיח הלא מצער היא נגד חפאיו הרבים והעצומים אין סוב
 כיא נחפשה ללכיט ונחקולה כלו׳ נתאסף ונהיה לאגודה אחת ואז יצסרפו מעס מעש של כל א׳ ותהי תשוכה׳

 הראויה בהצסרפוס £וא לסט המלך ואז נשא לבביט אליו לבקש אלכא על המוחל. ובזה יובן סחזיל באסדה !
 שאיט לומה היחיר העושה תשובה לרבים: )
 עוד ביאור כהקדים מחז״ל (כרכות הי) אם רואה אדם שיסורין באים עליו יפשפש במעשיו ונהקליס מאמר אל ן
 באפך חוכיחני ואל כחמתך תיסרגי. כיאור המאמרים ידוע כי האדם צריך לתוכחה דהיינו שישגפנו צדיק ן
 •פס ויוטמט. והנחינה ההיא היה עושה הקב״ה עמנו ע״י נביאיו אבל סי שלא קיבל מהם המוסר אז היה מצד ]
 ההכרח שסלח עליו יסורין ועונשין. מהס שיעמוד האדם עיי מל המעוות ויתקנו ומהם לפריץ ולייסרו ולצרפו י

 סעוטסיו. ומה עתה אחר שאין עוד נביא ולא אתנו יודע עד מה הנה ברצות ה׳ להוכיח אילת האדם על סמ
 ישלח עליו הינף יסורין שיפשפש על ידם בדרכיו ויחטק במעשיו והס במקום תוכחת איש צדיק ונניא. ולזס
 התפלל דוד ואסר אל כאשך חוכיחני כלו׳ אל חביא עלי יסורין במקום חוכחה. יוצא לנו מכל זה שיש יסורין באין על

 האדם בדרך מוכח׳ לרמז לו שמשא ושיקמ מוסר ואם יקשה את ערפו אז יוסר ביסודי׳ קשי׳ מאלה. והן כמי שבתיכתיש ־
 הנביאים נסיהם היו איזה אנשים החרדים לדבר ה׳ שקבלו מיד התוכחה ולקחו מוסר והיו בהם נ״כ קשי פניס ותזקי
 «צס אשר היסה התוכחה לצחוק וללעג בעיניהם ולא קבלוה. כמו כן עתה בבוא היסורין כמקים ההיכמה גיכ יחלק
 העם לחצי יש שטחן לב לקחת מוסל על ידיהם בידעו שבאו לו סאת ה׳ על שמעשיו בלתי רצויס לפניו ויש שאינו
 םתן לב פליהם בתלותו הישזרין למקרה והזדמן. אבל מ״מ יש הבדל כין תוכחות הסה להוכחות היסורין ט
 עי שלא הקשיב לדברי הנכיא לא יהיה לט דוי כלל כי מה אליו מדבריו. לא כן מי שבאו לו יסולין במקום
 התוכחה אם אמנם איננו טמן לב שבגלל עונו הם באים מימ יגסער על המקרה והנזק שהגיע לו ונשרו עליו

 יכאכ. אולם המאמץ שמאת ה׳ באו לו ליראה ולבהלו שישגב מחשאיו הנה צערו ודאבון נפשו הס הפך מצער .
 מלתי מאמץ כי המאמץ לא יצשער על כאט ונזקו הבאים לו מהישורין כ״א על רוע מדרנתו שמעשיו בלתי
 רצויים לפניו יה׳ עיז לט עליו יכאב יתר מאד מכל שעולת היסורץ. וזהו וידעת מם לבבך כי ונו׳ כצו׳ אף
 שהנך רואה שלבך עליך דוי בטא עליך תוכחת היסורין מ״מ עדיין לא יצאת ידי חובתך בידיעה זו כי אולי
 צערך הוא מחמש היסורץ שיכאיט לך ולא מדעחך שמעשיך בלתי רצויים ולק צריך אתה לדעת ולחקור זאת
 בלככך ולהכמץ כץ כל אלה. וזהו מאסר הנביא (ירמיה יא) ואתה אל תתפלל בעד העם הזה וגו׳ כי אינני
 שומע להם בקראם אלי כפת רעתם כלו׳ לפי שהם מססללין אלי רק מחמת רעתם וכאנם שהגיעם לא מחמס
 שאינם רצויס להראות לפני. ממתיק את הענץ שד פפ״י משל לאחד שהולך בדרך מלא טרות ופחתיס הנה יש
 מה שסי במיטה אם שיודע ידיעה אמתית שזה דרט הנטנה למחוז חפצו ומ״מ יש לו צפר מהפחתים והבורוס
 •מעלם בדרך כמו והוא עיף ויגע. או שהוא מסופק אם הוא דרכו הנכונה ובהגיש אל הפתתים יחליש

 גדפתו ולא יםסק שד שלא זה הדרך יגיעט למחוז מפצו כידעו כי דרכו הנטנה דרך סלולה היא ואין כה :
 אחת מכל השמהיס והטלום האלה. נמצא בההוודע האיש השא׳ עיי האלמות העקלקלות שאץ זה דרט הנטנה

 כלי ספק שלא יצסעל הוא כ״כ על התלבשו בדלך העקוב ההוא כמו שיצמעל על החשתו סללך הלאוי לו וככלמ! י
 זמט היקל כדלך לא לו. הנמשל הוא שאם תטאשך איזה לעה תהיה לך לאות ולעד ט הנך תועה מדלך הקר

 יע״כ לא תצסעל על המקלה הלע כיא על שהתשך מעשיך מדלך השכל ושהנך לחוק ממחוז החפן. וזהו מם י
 •מאוק אדם מי על משאיו כלו׳ על ממשליו ונזקי נופו ומשט שב לו שיתאמץ על היותו תועה מדלך סי ׳

 הישר והנטן. חש נמסשה דלטט ונמקולה כי הפגעים הם לאות שאין זה הדלך הנטן:
I ביאור פ״ז. ט הנה כש נן וימיר לשני אביו שנמלה ק הייט משט ה׳. כש שהאב ההיא בידש תכונת מחלםו f 

 של « מא שומל עליו בשמילה משלה לכלי יספם מכל מאכל שב שפן ופרב כי שא בלתי נאות לחולה י
 «ל ואלרנהםוא מלעיסו המים מדם ופרוש לענה ולאש למרק ולהחזיק קלטו זפעיופל למלפא. כןהקב״ם -
 *שה עמה לסמלה משט נמנעו הסונ ממנו ונהסציאו לט צרות רטת ורשח נירש שאץ סרוסס לסכתט כלעלם .

 וכנר
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 ^(כנר ביארט זה רנות העמיס. ומעתה מלבד שמהראוי להצדיק מליט 6ת הדץ וליחן תודה שמרוב שניט פלזאה
 'באהט ולקנל צס אח הנא עליט בשמחה ונשנ לככ. שד יותר מזה שמהראוי להתאוק ולקוק על צעלו של הקני*
י כי הוצרך למעט הטוב מכניו ולתחו למכו״ם. והדמיון נזה לעשיר נדול שהיה לו נן יסיד ונחלה מאד ובאז י  מ
 כרופאים והזהירו אח אביו מאד לנל יאכילנו ממחקים ומשתה שמנים לא ינוא אל פיו. ויהי גי ארט הימים
 הצאו את האכ מתבודד כהדר השכיחו ועיניו מקור דמעה טכה ומקונן על הוט ויניעו ט כלה ואנד בענין רע
 חכים אוכלים אוחו וכנו הנחמד לא יזכה ליהנות ממנו כי בכל יום ויום היו אוסין ומבשלין משעסים שומם והיו
 . מהעדניס נהם משמשי הכן החולה ומשרחיו ושא לא סעס מהם כיא כמלא אצבע. וכדי קינים ונהי יגון ועצנ
 נהיות צאצאי האדם בלתי מוכשרים לקבל אח סוב אביהם וילדי ביתו הם יאכלו משט וישבש. וזהו מאמר המקוק
 ואם לא תשמש במהתרים תבכה נפשי מסני גוה (ירמיה לג) ודרשו חז״ל (חגיגה ה׳) מאי משני טה ססני
, ביום צרה וז״ל  גאוחן וגדולתן של ישראל שניטלה מהם ונתנה לעכו׳׳ם. וזש גיכ מאמר הילקוט על ס׳ יענך ה
 אסר הקלה אס התפללו לשני שחסו צערי עמכם. והכוונה בזה כשי דברינו וכמו שאסרו במדרש (שיר) אמר
 הקלה למשה אי אתה יודע שאני מרגיש בצערן של ישראל כתו שהם מרגישין וזהו מה יתאונן אדם חי גבר על
 המאיויגו׳ פד ונשיכה עד ה׳ כלומר אחר שאין מקים לקונן על עצמנו נענין מחסוכנו לפי שלשונה' יחשב לס
 א״כ נחזור ונשיב את הקינה על הקב״ה ועל צערו. וזה נשא לבבנו אל כפים אל אל נשמיס. כפי׳ רש״י וביית
 בשמים הוא כש עם ור״ל שיש לנו לקונן ולהצסער על צער המשפיע משוט אל גוי קורא בשש ונותן את דגנו מאכל
 לאויביו. וגם על כלי ההשפעה דהיינו העננים והשמים המריקים גשמי ברכה וסלים נם עליהם יש לקונן כי אק
 נמת גס להס מהשפעתן לזולתנו וכמאמר חז״ל (ביר ס״ה) הקול קול יעקב קולו של יעקכ מכניס והידיס ידי עשו
 מרמזים ליה כלומר כאנחנו עש ונחלתו יהל מכניסים ומםגלים בקול תשלתט כל השפע הבא לעולם והידית
 ילי עשו מקבלים את הכל : עוד ביאור ע״ז ויובן בזה אמרו ונבונה מד ה׳ ולא אמר אל ה, שלדעתי הבדל
 הוראת מלות הללו הוא זה. כי האיש אשר לו ריכ ומשספ עם רעהו ואומר נלכה אל הפלך יורה שכבר היה
 אצל השרים היושבים על מדין ולא יצא זכאי בדיניהם ולדעתו לא דנוהו כראוי ואומר אלכה עם ריבי אל המלך
 בעצש. אבל האומר אלכה עד המלך שרה שרצונו לדלג ע״כ השרים שושבין כארשן ולהגיע עד המלך לבדו.
 והטונה בזה יובן עיפ משל לעני א׳ שיש לו ריב עם רעהו ואין ידו משגת לשחד אח שרי המשסש אז יאפר
 פה לי לילך משר לשר והשורה אין כידי אלכה לי אל המלך שאין לפרו מקח שחד ובחסדו יקבל את ריבי ולא
 ישיב את פני. הנמשל ידוע שמלכותא דרקיע כעץ מלטתא דארעא שהשרים של מעלה לא יקבלו תשלותינו כיא
 נהביאני לפניהם תשורת מעשינו ססובים וזולת זה איק חקקין לחשלוחינו כלל לא כן הקלה בחשדו הגדול שנה
 גם אל הפלת העלער, וזהו עצת הסקוק באמרו מה יתאונן אדם מי עד ונשובה מד ה׳ כי אל רשם הוא
 ויקבלני גס בלא זכות. חש לב שובה ישלאל עד ה׳ אלהיך ט כשלת כעונך(הושע יד) כלו׳ אהל שאינך נסוח
 נזכיוח ומכשול שנך נגד פניך וכמחז״ל (בלטת לא) הי שלה והי מציה דמנני עלן. ולכן אין לט תקים לצאס
 בדימוס לא נשובנו על ה׳ בעצמו וזהו לכ נצל לך ומצאוך כל הלנלים האלה וגו׳ ושכח פד ה׳ אלהיך (סי
 >אסחק) כלו׳ שאין לך הקנה אמרת מאחר שאין מאומה נילך לקנל פני השרים של מעלה וכל זאת נרמז במאמי

 הנמ׳ נמלה משונה על כסא הכטל ומיל:
. p לפרש ע״ס השל  איבה ד אינה יועם זהב ישנא הכתם הטוב תשתפכנה אבני קומש וט׳
 לאומן במלאכה יקלה שהיה סישק בילו לפלנס כה גס אח אהלים לימים נכרה עציו מאוס
 השהלות ויעזוב את מלאכתו והתלפש תמיל בבתי המשתאוה פעם א׳ בא אליו למהו שלמל עש אה האומטש
 יחל אצל השלה בטאו אצל ביחו וילא אח כלי מלאכתו מפוזלין על פני הבית א׳ הנה וא׳ הנה התמיל להוכימ
 ולהניע עליו בראשו לאפר התעשת נא רעי הלא ראית איך עיני פקושת על כלים יקרי הערך כאלה ואיך הה
 משומרים אצלי נזויות שוחר סגור נעלם לכלי תנע כהם יל זולתי הסכלה רעי מה מאל נעזנך את מלאכתך
 היקרה להכחפח בסובאי יין ולרחף שכר ואיככה שכל וראיס באבק כליך אלה המםולאים נסז. הנמשל הנם
 אנהט בעבודתנו אומנים מפוארים נמלאכמ ה׳ וכשאנחט שסקים במלאכת הקורש כראוי אזי הקניה שרה אס
 םוכת שלומו עלינו ושומר הת הכלל ולש המיוחלים שהם נשרי ממל נערי לי שהם עיקר וישד אשר עליהם
ן לי וכמהז״ל(לל ס״ה) כל זמן פהולן של תינוקות מצפצסץ ננתי כנסיות ט׳ ע״ש. אבל-עתה בעז״ה ע ש  נ

 נאמר כלינו (ישעיה ס) ע״כ מל בחוריו לא ישמח ה/ וזש איכה יועם זהנ ששה ילסיה מקוק על יאשים!
 וכלל עש נס בתולי חמד ילידי הלול כמחז״ל (שנת ע) אין צריקים נחר תיטקות של־ נית רנן נמפשין בסו!
 החל, חהו כלל גלול בראותנו נעריה קטנים מתים נלא עתם נלע ששא נסנת עזינת עלאכמט במלאכת ס

 ולכן גס כלי המלאכה הם למשימה ולנז ליל:
 עור יש לפרש שנא להודיענו כלכך מליצה ענין נפלא ונשנכ מאל ולקלבאל שכלנו ענין המקלים והפגעים הלעיכ
 שקרו אל תורחט הקדישה ולומדיה גדולי וצדיקי ישראל מאז גחרכ כית אלהיט. והוא כי ידוע שנזהרפ
אל לזכור ולקונן חסיד על החורבן אם אמנם שלא טכל לעשר על כל פרסי הערנים שחסמו בהרננו מכל מקוה  ס

 ילטנו בדרך כלל שהיה נקרא בית. ודעת לנבון נקל כי כש שאס יהיה לאדם הון עתק מכסף וזהב כלי יקר
 1>אין לו בית להכניסם בו ולהניח את כל מין ומין במקומו הראיי בודאי כל הוט משתל אל המקרים כגניבה
-•.מנידה וגשם פופף משחח ורקטן ודומיהם מהסקרים. כן אנחט לי אם אמנם יש לט שרה יקרה אלומ

 האק
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 מארן מזה ואוצרותיה רטש אין שיעור מימ אס אין מקים לשמרה מן המקרים והפגעים המתרגש׳; שלי: כמם
 נחשנה היא. והנה הבית המקודש החרב בעונינו היה לנו למשמרת לקדישתט ויראתט הטהורה מומה היחם
 על התורה הקדושה בל ינעלוה זרים אשר אור אמתתה לא נגה מליהס ומשמרה ללוסליה ושומרי מצוהיה מכל
 צער ומק ואין שק ואין הנע רע ולכן היה נקרא בית דהיינו קיום ארוך תמידי למחמדינו הנ״ל כמו שיעד הקניה
 לדוד כי בית יעשה לך ה׳ (ש״כ ו) ואחר היותו חרב כיום הזה הרי אנו וכל מחמדינו להרבה כמי :דשלך
 מוצה עם כלי תפארתו לחורב ביום ולקרח בלילה. ולק אין להתפלא איך קרה לצדיקי יסודי עולם היפשי הזורה
 ואוהביה באמח מה שקרה כמששש דבר מהגולל ומתפלש בהוצות. וזהו טונח המקונן באחרו איכה יועם זהב וגוי
 כלו׳ אם ישאלך לכך לאמר איך השיגה ומצאה הרעה להתירה ולומדיה תאמר לו תשתפכנה אבני קודש בראש כל

 חוצות ואין זה שלא כי כן סששע דבר המושקר בלתי משמרת משולת ונעזב אל המקרים:
 יתק לומר שהמשיל אותנו המקונן לזהכ סהור וכתם סוב בבחינת המנע קבלתם החלודה לעולם ובבחינת
 קלות החרחצס מרשש וסיס ומכל לכלוך הכא עליהם ט כמו שהם ר״ל הזהב הסוכ אינם מתעפשיס בחלודס
 לעולם ואף אם יתלכלכו בנפול עליהם נדע ורשש אך איש יגע בהם במשמוש מעש כרגע יטהרו ויזהירו
 כבראשונה. ואולם כ״ז הוא בהרים אותם בעליהם מפיס רששם אחרי נשלם ט אבל כל עוד שהם כתושים בסיס
 חוצות ומוסבעים בטן באין דורש ומבקש הרי הם נשארים בלכלוך לא חואר להם ולא הדר. כן אנחנו עם ה׳
 ונחלחו לב סהור ברא לט אלהים ונששותיט סהורות ונקיות צרושוח ככסף ובחוטת כזהב נמנעות מלקבל חלודה
 עולמית בלי היות להן הקנה רק מחמת כי שחה לעפר נפשנו מושבעת בעיט היון בין עט״ס ע״כ אנו מלוכלכים
 בחשא ונכחמים בחלאת עון. וזה אמרו איכה יועם זהב וגו׳ כלו׳ אחר שאנתט בדמיון הזהב בבחיטת הנ״ל
 אשר בקל נעשה סהור מכל חלאה א״כ איכה יועם הזהב ונשבת מסהרו ע״ז משיב ואומר אמת הוא שבקל
 יטל הקב״ה להקימנו מעשר דלותנו ולסהרט ככסף הצרוף וכזהב המזוקק אבל כעת הזאת עיר תשפכנה
 אבני קדש בראש כל חוצות לכן עודנו מלוכלכים וסר עדייט. וזהו גיכ מאמר המדרש על התנערי
 מעפר קומי(ישעיה נב) וז״ל׳ כהדא תרעזלחא דמתנערא מן קישמא. ולכאורה מה בא להשמיעט בזה. אבל
 לפי דברינו שיכל המדרש בזה כי הנה כל דבר נשחת ומרץלקל לשי רוב קלקולו כן הוא קושי תיקוני. לא כן עס ביי
 שעם היות זה זמן ארוך נמנעים בסיס היון בתחתיות אק. וא״כ יעלה על דעתך אולי אין עור חיו תקנה
 לקלקולם או פכ״פ יקשה תיקונם מאד. אבל באמת לא ט הדבר וכמחז״ל פתחו לי כהודה •של מחט וכו׳ וזהו
 הוראה על קלות תיקונם מאד. וא״ת באמת איך אפשר להיות דכר מקולקל זמן ארוך כזה מוכשר לתקין בנקל
 כיה. לזה אמר מפל לתרנגולת מתגוללת בעפר ומתאבקת בחול והאבק יכםנה מראשה עד רגלה עכ״ז הדבר
 שלוי בבחירתה כי ברצות האדם לקנחה ולנקותה מכל וכל יכבד עליו מאד אבל ברצות היא בעצמה להתנער
 קל מהרה משוב נקיה מכל אבק. כן מהרת עם הקדש ג״כ תלוי בבחירתם כי בהתטסש בהם רוח סהרה לשוב

 בתשובה ובחרפה גמורה אזי יתרפא שברם על נקלה ויוחש להם ישע:
 ויגדל עון בת עטי מחטאת סדום היפוכה כנץ רגע ולא חלו בה ירים. וזיל הסדרש נאסר
 בשבט יהודה ובנימין מה שלא נאמר בםדום אלו לא נשתייר להם פליטה ולאלו נשתייר
 אלא אלו ההפוכה כמו רגע לפי שליא חלו בה ידים מן הפצות ואלו פשטו יריהס במצות עי״ש.
 והמאמר הזה הוא פלאי ט תחלתו מתנגד לסופו כי במחלה הוא מחליש היות שן בוגדה יהודה גדול מחטאת
 שלום ואמיה מרשיע את אנשי סדום יותר נאמרו שלא חלו ידיהם מן המצות. אבל הענין כך הוא כי הנה
 P ישני מיני חיפאים שנידונים נשוה אף שהם הלומים במעשיהם(מאמר חז״ל כיטנים תליים ועומדים עד יוה״כ
 זט נכתבין לחיים לא זכו נכתבין למיתה כמו הרשעים הגמורים אשר כלם סג ואין להס שום זטח. ולכאורה
 יקשה השופס כל הארן לא יעשה 'משפט ולמה ישתוו הכינונים שיש להם קצת זכיות עם הרשעים הגמורים
 אשר לא ידעו עשות נטחה כלל ולמה לא עינו על הביטניס קצת מעשיהם השובים כלל. אמנם א ״זר ׳?פיון יש באמת
 הבדל גדול ביניהם בזמן קבלת עונשן. כי הרשעים הגמורים יכרתו ינועו תיכף כרגע החעיף עיניך :r •יינם.
 אבל הביטנים שיש להם קצת זכיות אף שהעונות מרובים כד שאין בזטותיהס להכריעה לכ״ז מ״מ יגיט עניהם
 להפרע מעפ מעש לזמן ארוך כמחז״ל (אבות פ״ד) תשובה ומע״ס כתריס בפני הפורעניות. והנ״מ שבין שניהם
 הוא זה ט הדבר הנעשה ארוך יש לו תחלה ויש לו סוף ואס תתלתו דין גמור סופו רחמים גדלים כי מששס
 הקניה בתחלה צלית ולבסוף חסיד כאמלם ז״ל על פ׳ צדיק ה׳ בכל דרכיו וחסיד כוי. לא כן הרשעים כי סט
 תמו כרגע ואין תחלה ואין תכלה ע״כ גם שריד גם סליפ אין להם. וזהו בעצמו הבדל בין אנשי סדום לאנשי
 ירושלים כי אנשי סדום היו כל מעשיהם רעים בגופם ובממונם ע״כ סשו תמו כרגע באין פליסה ושארית מבלי
 משים לנצח אבדו. לא ק אנשי ירושלים אם אמנם היו חייבין מצר ריטי עוטתיהס שהיו נאמת יתר
 עהסדומיים עכ״ז נמצא בהם קצת זכיות ואם שלא הכריעו על העונות מ״מ הגיט עליהם לבלי כלותס מהר כ״כ
 ולק כל הנשאר בסוף סגע ט מדת הרחמים כמאמר (ישעיה ב) והיה כל הנשאר בציון והטתר בירושלים ונו/
 חהו שמסיים ההפוכה כמו רגע שלא חלו ידהם מן המצות ולק לא היה למפלתם תחלה וסוף ולא הי־ה להם
 סליפה. והדמיון בזה לעשיר שהיה לו בית מדות ועליות מרווה־ס מוכשר לדירות הרבה אבל לא ישב בהן איש
 מחמת שהיה העשיר ההוא הפכפך ובשגעון ינהג מתקוסס סס כל הדר במגוריו ומוציאו חוצה. לימיס הונרך
 הסיר א׳ לסדור והכלימו הזמן להתדייר בא׳ הדירות של האיש ההיא ודר שם זמן רב. ויהד הו האנשים
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1  מגלת איכה מכיס «
 vnc דרים שם מקודכ כהיותכ כלתי יכולים לשהות עמו גם יום גס •ומיס וזה גר שם זק רכ כזה. וקאלו
 אח העשיר על אולוח הלבר במה מצא מן בפיני המשתגע אז הכיב להם לפו אתי כי פשפש הטפס המשתגע
 אסר לא לנצח יקצוף וליז לעל ינהג כשגעון ואף אס יום או יומים יעמול בכעסו אח״כ יחחרס נשוך חמתו /
 הנה האנשים שדרו פס מקולס היו עניים גם קנין נם רכוש אין להס ולכן כחרוח אפו בהם היה נקל לו
 ל:וציאס מניח• בעור כעסו עליו עם ־ל אשר להס ובעור כעסו עליו כבר לא היה להם כל מאומה בבית /
 לא כן אנכי שבחמלת ה׳ הבאתי אל ביתו רכוש וקנין מסות כבודות מטרות ושלחנות אשר אם יתקצף עלי ויחפון
 להוציאני מביתי יתאחר הדבר עד טש ־ס יום או יומים יתמהמה וסרס יכלה הזמן יפיג כעכו ותחת חפצו
 להדפני מביתי עיד ישייסני וירצני בתשורי. שי כה משפשט כל הימים ולכן יכול אני לגור עסו עד שני לור

 ודור, וזהו בעצמו ההבדל שהיה בין אנשי פדום לאנשי ירושלים:
 זכור ה׳ סה היה לנו הבימה וראה את חרסתינו נהפכה לזרים ״ להבין המאמר עם מלת נהפכה
 באין לה שחר במקום הזה כי מהראוי לומר היתה לזרים. ונקדים מאמר כי תבאו אל האח ונתתי נגע
 ורפת (פ׳ מצורע) וז״ל• המדרש וכי בשורה סובה היא זו. ונראה לקרב הענין שהיא כאמת בשורה סונה
 בהקדים מאמר הילקוט על פ׳ אל האר! אשר אני מביא אתכם שמה וזיל. עמיכ אני מכיא אתכם שתיר0ו
 אותה לא ככנענים שהיו שומרים אותה . עוד נקדים מאמר היישורר (חהלים פז) אזכיר רהב ובבל ליודעי על
 ?ה יולד שם ולציון יאמר איש ואיש יולד בה והוא יכוננה עליון, דע כי ארצט הקדושה לא היתה אצלנו כשאל
 ארצות אצל העט״ס שאיגס כי אס מקום לשבתם כלבד ואין מסוגלת ארצותס לנוייהם אלו יוחר מלזולתס אבל
 א״י היו בה כגולות מיוחדות לישראל דוקא ולא לזולתם, והיא היתה ממש כמו הבגד העשוי לאדם מיוחל
 סיס מרחו ולא יוכשר לאחר, אס לא כשיקלקלנו ויבנהו למדהו לארכו ולרחבו, כן היחה ח״י מיוחד*
 לישראל והיה להס הצפרכוח זה ע׳׳ז נסגולוח מיוחדוח, וכן אמרו מזיל על עמד ויפודד אס (חבקוק ג)
 מדד הקניה כל הארצות ולא מצא ט׳ כי נה היו כל המקומות הנצרטת לתיקון נפשנו ושלמותט כמו הר הטה
 וכל אשר ט זהיתה מוכשרת לנבואה וחכמה ורוח סהרה וקדושה הנאותים לישראל לא לזולתם, עוד יותר מזס
 היתה משונה איי מכל הארצות כי הס הנה כמו הבגדים שאין להם הבור עם לובשם כי אס במה שהוא לבמ
 נהס כן הארצות כולם אין להם מבור עצמתי עס יושביהם כי אס מצד ישיבתם בהם, לא כן חיי הקדושה
 קהייגו בתוכה כנשמה בתיך הגיף מצד החבור העצמיי שהיה לה פמט וכסו הקלישה לפרי שיש להם מיטה
 הבניי על שיתענה האחד בעילוי האהר וישסל בשפלותו ק היה מיטר איי מסט מצד הרגשה בפהרת נפשנו
 ובתלאמה כאפר נבאר, וזהו מזכיר רהב ובבל ליודעי כנה הלשה וצור עם טש זה יולד פס, כלומר על כל
 כרדיטמ האלה לא יתכן לאמר ט אם זה יולד שס מפני שאין ליושביהן מיטר פמהס כ״א מצד מה שנולדו
ה , לא כן לציון יאמר איש ואיש יולד בה, כלומר כי״ילדות הפטר במעי האס שירגיב הא׳ במקרה כאחר 2 
 וכנשמה בגוף, וכ*ז סייס והוא יכוננה פליק כלומר שהארץ נתעלה במפלות יושביה ונכשלה בהכשלס, והמופת
״ז צמיחת הנגעים בבתים אשר בארצות זולתה לא קרה כזה מעולם ואין זאה כי אם מצד המטר שהיה 3 

 לאס ממט וכאלו הוא עצם מעצמיט וכמעס נפגמה נפשט ונכהמה במלאת עין חיכף היה נראה הנגע בקילוס
 הבית כאלו הרגישה הארן את הלייט ומכאובי נפשנו. והדמיון בזה לא׳ שיבשס ידו כפן ובסלו הרגשותיה
 ופשו הרופאים מה שעשו לחבשה ולחזקה ומסרו לו סימן לאמר בזאמ מדע לדון אמ דינך למזור בשוכ ליק״
 קצת מכח הרגשתה ואז מדע כי הופלה רפומהנו רבה וידך השוכ לאיהנה כמקדם, לימים הכהו איש על ידו
 והרגיש כאב גדול אז שמח מאל ובכל עצב הכאב היה לו סוהר כסהה, ומעמו מוגן, חהו מאמר הכתוב כי
 הטאו אל ארן אמזתכס ונחתי נגע צרעח וגו׳, וזהו סימן על ההטר הפצסי וקישור הסבעי שכינס למרן
p t o כקישור הטף פס הנפש ולכן בשורה פובה בהמת היא . והנה בבחינת היות האק ככגל לסלה לובשו 
 וברוחב כאשר בארט פד שלא יוכשר לאיש אחר כי אם אחר כקלקול והפינוי כפי מלתו, מה פלבל היות לס
 ספח נפש אשר אדמתט הקדושה זרים אוכלים אותה עוד חרפה שברה לבט וכסהה כליפה פרט מפה שקלקלו
 אותה ויבלשה לבלי השאיר בה פכל פניני הקדושה והפהרה שהיו בה כי אס הפנינים הנשמים הנאותים
 לפכו״ס. כי מה אם ימכור אדם את כיש לאחר שד לא ישיג כליסוס לשפוט עליו שמכרו מממת הדמק פי
 אולי הרויח ט כ״כ עד שמרצונו םכלז, לא p בסכרו עד העשוי לפי מדתו אשר הקונה אוש שכרח לקלקלו
 . %לקרן מפנו את סרח העודף באורך וברומב לסי מדהו א״כ טדאי אין לשפוס על הסוכר כי אם שמכרו מחמת
 דחקו וכדי בזיון והרבה, וזהו שאמר המקוק הביסה וראה אח הרפהט כי מה נחלהס נהפכה לזרים כלוסר
 שקלקלו אותה מתפארתה הקדומה עד שנשתנית סכל וכל ונעשתה כדבר אחר לנסרי א״כ רב שבעט כת
 וחלפה: עוד ביאול על זה על סי משל לאחד שנזל תינוק קפן מאמו והיה בסשנה ותקומה באשל יה״ה
 להה־נןק געגועים פל אמו ולא יאכל ולא יפחה בלפלה ובהכלה יחזלו לה הילד, ויהי כי אלט הימים שמעם
 על שלל שכבר הורגל עם האנשים הזליס אוכל ושוחה ומשתעשע על בלכיהם אז התהילה אמו לקוק עליז
 האל באמלה פתה הקותי כבר אבלה. הנמשל כי פחהלה לא רצתה א״י לקבל אח העטים ולהחזיקם בשכם
 כמטאר ובמלכים ב סז) בעמים שששיב מלך אשור בפרי ישלאל שהיו האריות שלגיס בהם באשל לא ילמז
 מבפס אלהי האלן מי״ש, והיתה זאח נחמתט שהאלן תהיה משכלת כל הטיס טפלה נם ותשאל ריקנית
 וממילא ממזור אצלט. ומה עתה נעויה כנר מרגלה ;ם עם העטים וישפה רחקה ממט, חש ש6»
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1 קול מגלת איכה בוכים 3 0 

 צומליס הקינה הזאת אחר « הקינוח. כי הנה כל הקינות הקולמות נאמרו קולם החורבן וזו כתוספת אחר החורק
 ואיננה נחשבת בין הקינות שהרי לא נאמר כי אס ופול נוסף עליהס לבריס רביס כהמה רומז פל אני הנכר
 שיש בו נ׳ איכ כמו שיש בקינות הקולמות וזהו ראיה גמורה על שאין הקינה הרביעית כחשטן הקינות ט
 באמת לא נאמרו בזמן ח׳ כי בקינות הקולמות מבואר כל העשוי לנו בעת החורבן ועכ״ז נשאר לנו מליין בפחון
 והקוה שהארץ לא התקיים בלעליט כאשר היהה כאמנה אתנו מאז וכמו שבאמת התחילה לשכל את הנדס ולא
 יכלה לסטל אותם. אבל למצער היתה נחמתנו כי כרוב הימים נחלתנו נהפכת לזרים כלומר שהורגלה להיות

 עמהס ולסבול מעשיהם ומעתה שוב אין לנו בפחון עליה כ״א עליך אש״ב:
 מדרש זכור ה׳ כה היה לנו אכרה בלי רבש״ע שכחה כצויה בנו ואין שבהה מצויה בך לכן
 אתה זכור. ביאור המאמר נמתיק על פי חקירה ונקדים מאמר המקונן(ירמיה יד) ואמרח אליהס את
 הדבר הזה תרדנה עיני דמעה לילה ויום ולא תדמינה כי שבר גדול נשברה בתולת בת עמי מכה נתלה מאד. ירצה
 לדעתי כי הנה יש ב׳ מיני מטח חלוקות באיכות ובכמות. יש מכה מריה הנראית בבשר מוצה גדולה כמות
 שהיא ולא נשאר ממנה מאומה מבפנים ומכה כזו ניכרת לכל ואפי׳ מי שאין לו שוס ידיעה בחכמת הרטאוש
 מבין אח נודל כאבה וצערה. ויש עוד מין מכה שהיא מבחוץ קפנה מאד ואינה נראית לעין כ״א כרושם אדמדם
 קנון ומכאובם כפליים מהראשונה ויש בה סכנה גדולה להנגוע אבל איש בער לא ידע וגבר המוניי לא יבין
p את זאח ט אם חכמים מחוכמים בחכמת הרפואות יוסיף להפחיד את הנגוע ולהזהירו לפהוק ברפואות 
 יקראנו אסון. ואפשר שעל ענין מכה כזו הפליג המקוק באמרו לא אליכם כל שנרי דרך הבימו וראו אם יש
 מכאוב כמכאובי (איכה א). הרי שלא הפליג בגודל המכה כ״א בכאב שלה דהיינו תכלית פעולתה ומכאובם
 בגוף הנישא. וביאור הדבר שא כך. כבר דברנו מזה כמה שקדם ט הנה כל אומה ולשין אם תפיל מגדולתה
 לא תהיה מפלתה יוחל ממה שנלאה לעין אבל לא כאלה חלק יעקב שכל מעשינו פועלים פשלות נוראות
 נשלם הן לחכליח סוב נעלה ונשגב בקיומן והן חיו להיפך בחורבנן. וזש הוא ענין נשתל מן הפין לא לבים
 יחכש ויביט את זאת ובשום לב נראה שבכמה מקומות סידר המקוק את דבריו לספר בשניהם להייט במה
 .שנראה לעין כל וכמה שנסתר ונודע אחר החקירה השכלית כסאמל דלכי ציון אבלות מבלי באי סועד זט׳ על
 בתולותיה נוגות כל אלה הם נראים לפין. וסיים לספר במה שנםהר מן העין ושקול יותר מכל אלה ושא 5*
 «ולת עליית הרגל ששס נתאחדט ונתועדט כלנו והיינו לפס אחד ואב אחד לכולנו הרופא לשטרי לב ומחבמ
 לעצבותם מל ידי הכהנים והלוים העומדים על משמרתם להתפלל עלינו ולכפר בעד כל ישראל במעשה הקרנטס
 להעלות ארוכה לכל מכאובי נפשט ואז לא היה צריך כל יחיד לדאוג בעטר עצמו שהיה מובטח שיכשר עלס
 אבן ויבקש על נפשו בדרך כלל. לא כן עתה בשיה נאמר עלינו בת עמי חגרי שק והתפלשי באפל אבל
 ימיד עשי לך (ירמיה ו) כלומר שאין מי שישתתף עמך בצרלזך ולהחעצב עמך על מכת־בך כי אין פבין תטנס
 דאגתך וכמאמר אס אין אני לי מי וכשאני לעצמי מה אני(אבות א). והדמק בזה לא׳ שנולד בעל שם חולה
 הל כל אבריו ולא היה יכולת בידו לסגל לפרנסתו מאומה ומ״מ לא היו קילורין שלו הסר כלום ני היו קרוב*
 וגואליו עשירים ונדיבים וכל מתסוריו הספיקו הם מפתם אכל ומכוסה שתה ונא היה חמי לנפשו מכל אמר
 שאלו עיניו. לימים יצאה תבערה בעיר ונשרף כל אשר להם ונשארו כעירוס ובשסר כל והיה החולה ההוא
 טכה ומיצר עליהם יותר ממה שהיו הם מצטערים. ואמר השעם ע״ז כי אס אמנם מפלתם גדלה מאד מיס
 הם ענ״פ כעלי כח ובידם לפרנס א״א ע״פ הכמחם כי יש בידם להסחפח אל אחת הכשטת להיות להם
 למחיה ועכ״פ יוכלו לצאת ולבוא ולסגל פרנםחס. לא כן אני קשה יום שאין בי כח לזוז פמקוש ועיקר בפחוני
 היה עליהם ומה אעשה עתה באבדן עשרס וממי אשאל עזר. וזהו וכשאני לעצמי פה אני. ישא שסיים המקוק
 ואמר והיא סר לה פי׳ שהיא כעצמה מוכרממ לםטל מרי שימה כי אין פי שישתתף עסה בצערה ומרירותה
 וזהו מכה נמלה מאד. וזהו שאמר הביטו וראו אס יש מכאוב כמכאובי דהייט הכאב הפנימי מלבד המכס
 הגלויה הנראיח לעין כל. וע״כ לא אליכם כל עוברי דרך כלומר משלם לא קרה ולא יקרה לשוס אומה
 כזאת כי הלא שתים הנה קוראותיט גלויה ונעלמת ולא יתק זה לכל גוי וממלכה כי סי עמד בשד ה׳ זולתט
 ואחה טי וממלכה היו להם מקדש קדוש לפעול נוראוח כשנו. וע״כ מכאוביט בחומט כסלים גלוי ונעלם
 ולא יודע הנעלס כי אס אתר הבטה וראיה שכלית למביני מדע. וזהו ג״כ טונת מאמר (ירמיה י) ואני אמרתי
 אך זה הלי ואשאנו ר״ל אמרחי שהגלוי לבד(שיהק לרפח עליו באצבע ולומר כי הוא זה) הוא חליי ולא יותר.
 אבל לא כן הדבר כי יש עוד הלי נעלם ונסתר השר לא אוכל שאתו. וזש שסיים ואסר אין טטהשדאהלי
 ומקום ירישתי כלומר זהו המכאיב האטש יותר מהכל אשר אין נושה שד אוהל יקרי שאוכל לחסות בצלו מזרם
 העונשין וההוכחות על שן בזה ובבא ושאר הפשלות הטראות שהיו לי ט שאפי׳ כין המבינים יש מדרטס
 סדלטח בהבנמ הפשלוה ההם. ולכן הלאה שכל מה שמגדל מכפת הלואה בפפלתט ילבה להפליג -בגודל שבלט
 ט על הזקנים המבינים קצת נאמל ישט לאלץ ידש זקני בת ציון. ילסיה שהיה גדול מכלם והבין יותל אגר
 מי יהן ראשי מים ועיני מקור דמעה ואבכה לילה ויומם וט׳ המלאכים המבינים יותל נאמר עליהם סלאט
 שלום סר יבכיון(ישעיה לג). וריל אפי׳ אומן שאין לפניהם רק שלום ובקס לשלם עזט את דרכם לקוק
 עליט. והקביה בעצש היודע עד תכלית דבר אמר במסתרים הבכה נפשי מפני טה (ירמיה יג) כלומר מ«י

 סיזק הפנימי שיש לבני מלנל המק כמלאכים ט שא יס׳ היזלע סכלית ההפסד יותר מכלם:
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ה יזהירו דנרי מז״ל פאכרו פל מאמר ואט ואכלו ההרזיה (ישעיה נ) אנ״־לוס מבמון ואניכוש סנפנ>© ז  ע
 (ההיחהא). שלכאורה הדנרים ההומיה כי למס החליפו על האכילוה שהיא מנהזן והאנינות מנפ>ים
 ולא ההפך ועוד מה לט היוחס מבהוץ הו פנפנים. הבל לפי דבריט יבוארו דיי •0\ כי מה כשנהקור טל
 ההבדל שבין ב׳ הלו הדאגות והקיניס דהיינו הצער על ההורבן הגלוי לכל א, :עדר הסובוח והפעולות
 מבתרות שנעדרו מאהט בהרבנו נמצא כהאמד יהואר בשם אבילות והאחד •ט׳» אניטת, כי בהצמערט
 ובזעקנו רק על החורבן הגלוי והמקרים הרעיה שאירעו לאבותינו הוא ממש כתניניה :איננו מההיל כ״א אחר
 שנפנה המת מנגד עיני האבל נס כן אנו זוכריס המאורעות שאירש לאטחינו,ואינם עוד לנגד עינינו ואס
 משתתפים בצערם ומתאבלים עליהם. אבל בעלות על לבנו ההיזק הגדול הנצמח לט ולבנינו נשה״ז ובעוה״ב
 עיי העדר הפעולות הנפהרופ שיצאו לנו מבין קיום הרקדש ומלואו זהו ממש כמו האנינות שהוא עדיץ בשעה
 שהמה מופל. ורמז לנו הנביא באררו ואנו ואבנו שמהראוי לנו נצאח ידי חובת פניהם כאהד דהייט להתאבל
 על העבר על החורבן הגלוי שקרה לאטתיט ולהשההף בצערם והוא כמו אבילוח ישנה אבל עיקר פנימית הדאגה
 יהיה על הפעולות הרעות הצומחות לט ולבנינו יום יום עד עת קן והנס לנגדנו כש המת השפל עדיין
 לקברו והכל הוא עיי החורבן. וזהו שאמרו אנינות מבפנים דהייט הצער על הפשלות הנסתרות והנעלמות מעץ
 החוש שהוא לנגדנו תמיד ואבילות מבר,׳ ן דהייט על ההורבן העבר הגלוי לכל. וזהו שרמזו לנו ג׳׳כ חז״ל(חגיגה
 ה) באמרם הא בבתי גוואי הא בבתי כראי. כלומר שבהמה אל ההורבן הגלוי העבר נאמר מליו יתב' עת
 וחדוה במקוש כי ע״ז אין לפניו ית' כוס צער ודאגה בידעו שתכלית החורבן והעדר השטת הגשמיות לשובה
 שלמה היא לגו כמאמרם ז״ל (חגיגה פ) יאי עניוחא לישראל וכו, אבל פנימיח החורק אשר אין קן ותכלית
 להמון הרשת הצומחות לכל העולם בגננו ולכן נס כקנ״ה כביכול מתאונן על זה וזה כמסחריס תבכה נפשי
 מפני גוה כלומר מפני פנימית החורבן . וזהו זכור ה' מה היה לנו כלומר הרפה אשר צמחה לגו ולבניט
 באמצעות החורבן וזהו הדאגה הפנימיות שראוי לך לזכרה בהיותך אתה המכיר והמבין אותה ביותר מאין

 כמוך וכמבואר במדרש הנ״ל :
 •עול ביאור על מאמר מ״ל בהקדיס מדרש (איכה) בשעה שהרב ביה המקדש אמר הקב״ה לירמיה אני

 כמי כמוליך את גנו לחופה ימת בתיך חופתו ואין אהה יודע לבכות לך קרא לאברהם ליצחק* וליעקב
 בהם יודעים לבטח. ובהכרח יש בזה המאמר טנה עשקה כי איך יעלה על הדפת לומר שירמיה שראה אס
 החורבן בעיניו לא ידע לבכות וכי יש מי שאהב אח ישראל והיה מיצר על צרתם יותר ממנו. גם מהות המשל
 כאמר ומת בהוך חופש אינו שבן כנראה כאלו ה• ן צרה גדולה ומופלגת יותר מזו ולכאורה מעשה האשה
 ושבעה בניה היא צרה מופלגת יותר מן המת בתוך חופתו כי אין הפלגת צרת הסת בתוך חופתו גדולה מן
 המת סתם כ״א במה שנהפך שמחתו מהפך אל הסך ולמה א״כ נשא משלו רק ממנו. ונראה לבאר באופן
PQ גחות ומסכים אל ענינני ייטאר ג״כ מלת היה לני שלכל הפירושים הוא מהפרש במקום בינוני דהייט הה 

 לנו מן הצרות ובאמת הוראת מלת היה בכל מקום ראוי לפרשו על העבר:
 ונקדים לזה מה שביארנו כבר במגלת רות ענ מאמר אל תקראנה לי נעמי קראן לי מרה כי המר שדי לי
 י מהד. ויחזור עליו לצורך עניננו והוא ע״פ משל נאחד שהיה עשיר גדול אין קן לכבוד עשרו ותפארת
 גדולתו לימים ירד מגדולתו ירידה אחח ונעשה כאחד הכעה״כ והיה מפפשו שבטא יום שעד היה זוכר סס
 כטד עשרו הקדום בהיותו משתסש אז בכלי כסף וזהב ומדי עדיים ומשתטשע כשטיח החמדה ועתה נעלדס
 סמנו זהה כשמחה והוא משהמש בכלי נהשת בדיל ושפרת אבל מ״מ עדיין פרנסתו לא נכזבה והיא היסה לו
 בריוח. הח״כ ירד גס ממדרגה זו והיחה פרנסתו בצמצום גדול ושב להתאבל על מדרגש בהיוש מתפרנה
 גריוח אבל מדרגת עשרו ותפארת גדולתו כבר נשכחה ממט ולא חש לההאבל עליה כלל. שף דבר ירד מסה
 מטה עד שהוכרה לפשוט ידו למתנת בשר ודם. והיה משפסו תמיד לזכור לק אח המדרגה הכשכה לאותם
 כמדרגה שהיה יבה אבל המדרגה שלפני הסמוכה לא חש לזכור. והנה יל הפורעטת עוד היתה נשיה עליז
 פד שנפל לחו* גדול מבלי מחסה בהיותו נע ונד הוכרח להתגולל בחוצוח כלו עיניו מייחל מתי יבא איש
 לראותו בהתעטף כפשו להון אותו במעס אוכל להשיב נפשו ובשכט כן נאנח בשברון מהנים ובמרירות נס
 >*רח אהד ממרחקים וראהו מתגולל כמסילה והביס אליו והטרו שוש זה העשיר הגדול והתחיל להתפלא על
 הפלגת מפלש וישאלהו לאמר. אמי מיודפי מה היה לך היה שכיות חמדתך כספך וזהבך וסגולת משרך.
 והשיב לו אחי הן כל אלה כבר נשכחו ממני וכבר נואשתי מלהתאבל עליהם רב גי להסאוק ולהתאבל על
 >סדרגה אשר מקרוב חלפה ועברה ממני בהיותי בריא ורב כה לסבב על פתחי נדיבים לבקש להם ועתה כה
 קויתי הלא אמיתה הפעם אחרי אשר לא אוכל לזוז ממקומי ומי רואני. וזהו מאמר נעמי להסתפלאיס על
 הפלגת מפלתה אחר ה:ר ידשה מלפגים בגדולתה השפלגת ואמרו הזחת נעמי והיתה תשובתה אל תקראנה
 גי נעמי כלומר אם חרט להתפלא על שברי ונהתאוק עלי לי לכם כי תקראנה לי מרה ושד תמצאו מקום
 להתפלא מד בלי לי ט מעת היותי פרה כלומר במדרגה שפלה עוד ירדחי פלאיס עשר ילירות עד ט

 המי שדי לי מאד :
 לנו מכ״ז ט עצום כח ההרגל ופל T יפהכחו מהאדם שטחיו וסחמליו היקרים שהיו לו מימי קלם ט
 יתרגל מרעה אל רעה עד ט ישים הר למשק. כלוי־ר שישכח סדרגחו מחלה שהיא שדה כאמת וילאג

 יה
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 ?י'
ק על הסמוכה לאחרונה אף שכבר לי(סובה היתה נעצם איל סוכה מהמדרגה אשר היא כה. אמנם אתרים1  י
 אשר לח ראו את ירידתו מעס מעש ממדרגה למדרגה בראותס את מפלתו בהפלגה תחת היותו על גשי מרומי
 כהצלחה הם יתפלאו מאד הפלא ופלא ישומו ויבדקו על מפלתו. וזהו מחמת שלא שלפ עליהס כת ההרגל ולא
 ראו אח הלרגת מפלתי ונדמה להם היית הדבר בפתע פתאים מהפך אל הפך. ומחמת זה אגו רואים מעשים
 ככיי שמי שהולך מעירו למרחקים ומתמהמה שם שגתים ושלש שגים הנה בטאו את״כ לביתו וחוקר על הגדולים
 יקירי העיר שירדו ועל השפלים מעלה מעלה הרי הוא מתמיה מאד ואין איש מאנשי העיר משמיה כ״כ והוא הדבר
 אשר דברנו שאנשי העיר שלפ עליהם ההרגל בראותם מהפכת האנשים בהדרגה מעס מעט אבל הוא שרואה
 בשעה אחת הדבר מהפך להפך ע״כ תמיהתו מושלגת מאד. כן אנחנו עם בני ישראל בהעליהנו על לב גודל
 ססלחנו שהיה לנו בבואנו אל ארן הקדושה וירידחנו ממדרגה למדרגה עד שגורשנו משם בקצף ובזיון הרי
 מפלתנרבאמת כמגיבה שמים עדי ארץ והיה לנו לקונן ולהתאבל מאין הפוגות. אבל יל ההרגל שלשה בנו
 והרגילה אותנו בסבל הצרות מעס מעס על שאץ אנו מרגישים בהפלגת שברנו כי גס הפלגת הגדולה
 שהיסה לנו מלפנים כבר נשכחה ממנו. והנה כיז שייך אצלנו שיר השכחה וההרגל גוברת עלינו. לא ק
 אצל הקב״ה שאין לפניו לאל שכחה ולא הרגל כי אין ההרגל שולש עליו כלל א״כ הרי הוא כאלו הב, הקצוות
 סמוכים זה לזה מהיפך אל היפך ולכן אין דומה אבלו כביכול לאבל בני אדם המורגלים שראו המשלה בהדרגה
 סעס מפס ולכן היסב אשר דבר הקב״ה לירמיה אתה לא תוכל לצאת י״ח להתאבל עליהם כראוי כי כבר
 שלס בך ההרגל לך קרא לאברהם ליצחק וליעקב שהם ראו את עצמם בכטדם הראשין ובמרום המדרגה
 ועתה יראו את בניהם בתכלית השפלות מהסך אל הפך המה ירגישו את צערי וכאבי על אמתתו. ומעתה המשך
 המאמר כך הוא זכור ה' מה היה לנו דהיינו הגדולה והכבוד שהיה לנו אז והדביקות שהיו לנו בך ע״י מקדשנו
 ומלואו ופתה הביסה וראה את חרפתנו שהושפלנו עד שאול תחתית ואין מי שירגיש כ״כ מפלתינו על אמתתה
 מהמת ההרגל מעס מעפ ע״כ אתה ה׳ זכור. וביאר לנו המדרש המתקת הענין ואמר אמרה כנסת ישראל רבש״ננ
 •אטיס לנו שכהה דהיינו מהמת ההרגל השולט עלינו בהיותנו בשר ודם וההרגל מבשל מעלינו גודל הצער

 והטשה אבל אתה שאין לפניך שכהה ומהלתנו ערוכה לפניך מהפך אל הפך ע״כ אתה זכור וכנ״ל:
. ביאור הענין דע כי יש שני יתומים. האחד שיש לו אב ואין לו אם והשני שיש לו ב  **וסיס היינו• ואין א
 אם ואין לו אד. ולא ראי זה כראי זה כי ליתום שיש לו אב ואין לו אם לא יאכל ולא יטעום מאומה
 על גא עח האוכל שישוב אביו וישב על השולחן הערוך והמסודר ואז יאכל הבן ממה שישא אליו אביו משאות
 8אח פניו. ולהפך •תום שיש לו אם ואין לו אב אמו מאכילתו בסתר כ״ז שהמאכל ברשותה וניתנת לו מן
 המסעמים במקומות הנעלמים מן העין שלא יראנו אחד מבני הבית אבל לעת האוכל בטא בעלה לאכול סל
 השלהן הערוך עם בניו אז לא ישיג זה היתום המנה הראויה כסו הבנים הסמוכים על שולחן אביהם ומשאות כלם
 סרב ממשאית היתום חמש ידות. כן אנחנו עם בני ישראל בהיותנו בארצנו הקדושה והיינו עוליס לרגל לירושלים
 אז היינו מקבלים משס ההשפעה כבן הנופל פרס מאביו כמוך על שלחנו לא כן כעי״ה שהשלחן ערוך מאת
 המקום רק לפני העכו״םכיפוב השמים ומשמני האיץ לא לנו הס עתה כ״א להם כי להם האדן ואותנו מכלכל
 ?קלה רק ע״י סיבות נפלאות נסתרות מן העין כאס הנותנת לבנה מתן בסתר אבל סידור הילוך ההשפעה
 הגלויה הוא רק להעכו״ם אשר להם נהלה שדה וכרם. זהו המשך המאמר נחלתנו נהפכה לזריס כלומר עריכת
 השולחן מאת המשפיע נהפכה לזריס ופרנסהגו היא רק בדרך פלאי כמשפט היחוס שאין לו אב. וזהו השיבנו
 אחור מני צר ומשנאינו שסו למו(חהלים עד) ולכאורה מלח למו אין לה שהר במקים הזה כי היה מהראוי
 לומר שפי לגו. אבל הפנין הוא כך ונמתיק על פי משל למגי הגון שהלך אל משתה של בעל הבית אהד וסיד בטאו
 על פחח הכית והביס על מושב הקרואים ופעולתם הזר לאחוריו ושב לביתו וירן אחריו בעל הבית וישאלהו
 לאמר מה ראית כי לא רצית לשבת לאכל בין הקרואים ופרשת נפשך באפך לשוב לביתך אס משני פלא היה לך
 מקום לשבת ברחב הקרואים והשיב לו העני אדרבא כבר הורגלתי לשבת בין העניים והשפלים ושם הוא מקימי
 הראוי לי ובסחוננו תמיד שמה שישאר מן העשירים היושבים ראשונה ינתן לנו. אבל בכאן ראיתי שעליוגים
 בעצמם הוספיס וחומסים איש מנת רעהו ומה אקוה עוד הלא בלי ספק לא ישאר לנו מהומה. הנמשל ט
, (פרשת הבא). כלומר  בהיותנו באיי נתקיים בנו מאמר התורה ובאו הליך כל הברכות האלה והשיגוך ט
 שאנחנו נשיג ההשפעה מיד הקלה לידינו כמשפט היושביס ראשונה במלכות ומ״מ היינו דואגים גם פטר
 העט״ם והיינו מקריבים שבעים פריס עבורם למען ישיט גם הם מחייתם. לא ק עתה נאמר עליט(ירמיה
 ז) ויהיו לאחור ולא לפנים פירוש שאנו יושבים אתרונים והם משיגים עיקר ההשפעה ואנחנו נהיה בטתל
 הנשאר מהם וזהו השיבנו אחור מני צר כלומר שהם היושבים ראשונה לקבל ההשפעה ואנתט אחריהם ותקומו
 לחון רק מן הנשאר מהם והנה הם בעצמם הוטפין ושוסין זה מזה ומה נקוה עוד מהם. תהו כאיל חפרמ
 על^אפיקי מיס(תהלים מב) ט מדרך האיל בעת ימצאו חיוח היער למיס הוא הולך על הר נטה וחותר אס
 ראשו בעפר וצועק בקול מר עד שהקלה מרחם עליו ונותן מסר על מי הארץ ואז ישברו פראים צמאם כן אנמ*
י . וזהו מתי אטא ואראה ס ט  עתה מתפללים על ההומות שיהיה להם די והותר אולי מן המותר ניזון נס א
 אלהיס כלומר לישב לפניו לקבל ההשפעה ממנו לא מהאומות מן הטפל מפיהם. וזהו ג״כ מקוה ישראל ה, עד

 לשה תהיה כאיש נדהם (ירמיה יד) ובאה התשובה עיז נדרשתי ללא שאלוני נמצאתי ללא בקשוני וגי׳(יש*

 כלומר
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 ישם) כלומר שמניא התרסס מל הפסק המהמה מאתנו כאלו קצרה יד ה׳ מיו ועיז משיכ הקניה ראו מה אני
 פושה נשנילכס אני מתן לכל העט״ם שאינם נשאלץ ממני ואינם מנינים להודות לי על השונה ועכ״ז אגי

, כיא שטתיכס הפו אלה:  שכרה לתש להם רוב שפע כדי שיותר גס לכס ודש וראו כי לא קצרה יד ה
 יעוד ביאור ע״ז כאופן אהד כי יש שד מין יהזסים דהייט שהלך אניהם למדינת הים והמה גרועים מאד
 מיחומיס שמח אביהם כי היסומים ממש אחר שלא ישנרו עוד לעזר אביהם לבקש להם מחיה מאשר
 •ימצאו אם לעשת בהפן כפיהם אף במלאכה גרועה ובזויה ולשאת משא בכתף או לששיס יד למתנת בשר ודם
 אם אינם מסוגלים לסבל ולמלאכה אבל לא תעצרם שוס טשה וחרפה להשגת פרנסתם אף כי היו יקרי ערך
 סלפנים. ומדרכם שד שאפי׳ אס ישיגו ביום אחד יותר מכדי צרכם מ״מ לא יאכלו כי אס לשובע נפשם ולא
 יבזבזו לאטל אח הכל אבל ישאירו ממנו על היום הבא מדאגה מדבר פן לא ישיגו אז מחופה. לא כן היתומים
 שהלך אביהם למדינת הים והכפית להם לטא לביתו ברוב הימים נהון עתק הנה הם מדוכאים, מב׳ פנים. דהיינו
 שלעת הזאת הם כישמים ממש באין מי שיפרנסם ויחיה ברעב נפשם ושד הס גרועים מיתומים ממש בהיות לבם
 נם עליהם להסתפח אל אחת הכהונות או לפשוש יד בהיותם משברים ומקווים יוס יוס שיביא אביהם לביתו
 הון רב. ומה הם ששים שכרין וממשכנין מעש מעס את כל אשר לאביהם בביתו עד שעישין ביתו ריקם
 הכל וכל והכל על סמך שיבא אביהם עס כבוד עשרו ויכול להיות תוחלת מששכה עד שיכלו הס וכל אשר
 להם ועדין אביהם לא יבא. כן אנהט עם ביי מובסהין ומצפין בכל יום לישועה והישועה רחקה ממנו והצרות
 מתחדשות בכל יום וכמאמר(ירמיה ח) עכר קציר כלה קין ואנחנו לא נושענו והלוואי היינו מחלישים בלבבנו
 לומר נואש שאין הדבר תלוי כי אס בתשובה והיינו מתאשפין כלט לבכי ולמספד ולקרחה ולחגור שק כש
 שעשו אבותינו בימי המן והיינו משיגים אחת משתי אלה הס גאולה שלימה או גאולה זמנית מהצרות המתחדשות
 אבל עתה נפשנו יבשה אין כל. וזהו קוה לשלוס יאק סוב(ירמיה כס) כלומר שאנחט מקוים לגאולה שלימה
 גמשבט הצרות להבלי סשיח ואין אט ששים שום פשלה לבקש על הגאולה שלימה וגם לא מל הזמניית.
 ואין סוב פי׳ שלא נשיג אפילו להנצל טהלחן והדחק הזמני. וזהו איכה ישבה בדד העיר כלומר מדוע לא
 עלתה ארוכת בת עמי. וע׳ץ סייס ואסר הפעם היתה כאלמנה ולא אלמנה ממש והיא אסירת התקיה כל
 היום ותקוחה מפח נפש. וזה זכור ה׳ מה היה לנו נתלתנו נהפכה לזרים כלו שאכלט חת כל זטה אבותיט
 שהיה לנו מקדם כדמיון היתומים המכלים אא כל אשד לאביהם. ואמר הםבה לזה כי ישמים הייט ואין אכ
 כלומר לא שמת החב ח״ו אלא שאינט בביתי ואמותינו כאלמטס לא אלמטה ממש ומשספ ישמיס כאלו גרועים

 יתר מאד מישמיס ממש וכניל:
 ןקגיס סשער שבתו בחירים פגגיגתם. ביאור המאמר ע״פ מאמר הזיל (שבת ל״ג) בזמן שהצדיקים
 כדור צדיקים נתפשין בשן הדור אין צדיקים בדור תיטקות של בית רבן נתפשין. וזהו מאמר ירפים
 ןאת חמת ה׳ מלאתי נלאיתי ימיל שפיך על שלל בחון ועל סוד בשרים יחדיו (ירמיה ו) וזש ממש מיל
 שאין חיטקות נתפשץ כי אס אהרי מלאת חמת ה׳ על הזקנים ויגר מזה גם מל התיטקות כש שמסלאין כלי
 פל כל גדותיו שנשפך ממט גם לשן. והנה ראוי לנו לבאר ההבדל שבין ס ליק הזקנים לסילוק הנערים.
 ונאמר כי ההכדל האחד הוא שסילוק הזקנים הוא כדמיון מי שקונה איזה סחורה ואין הסתורה ההיא שצתת
 הן בעירו להיות בלחי כלילה ביפיה כראוי לכן איט קונה כ״א הנהון לו לכד אבל לא יקנה ממנה יוסר
 מכדי צרכו הנהון וחילו היתה כלולה טפיה ומוצאת חן בעיניו. היה קונה ממנה הרבה. כן מורה מיתת
, היה מאריך ימיהם יותר מהראוי ועתה טרס ההסא שלא  הצדיקים והזקנים שבדוד שאילו היו מוטס בעיני ה
 «מיו יותר מזמנם הקציב והראוי לשנות דור ודור. לא כן מיתת הנערים דומה למי שקונה סתורה ושצא בה
 חסרון שחלש שאז חוזר מהמקח מכל וכל ומחזיר גם אשר קנה כבר. כן שרה מ־תת הנערים שהקב״ה
 פואס בקנינו שנאמר עלינו ישראל קנין א' וכמאמר (הישע ני) כי אס יגדלו את בניהם ושכלתים מאדם .
 חהו רמז לנו הסקינן באפרו זקנים משער שבתו פי' על הזקנים אין להצמער ולהתאבל כ״כ כי במיתתס
 השיגו מטחתס כי המה כבר עבדו את ה׳ ויצאו י״ח כל צרכם. וכמאמר המדרש (ב״ר ס) מפני ע: גזר
 הקב״ה מיתה על הצדיקים כדי שינוחו מעבידתם שנאמר ושם ינומו יגיעי כת (איוכ ג) ושבתו הוא מלשן שבת
 וינפש. אבל על םיליק הבחורים מנגינתם שלא עבדו את ה׳ עדיין כדי צרכם ונתבשלו מחוזק עבודתם עץ
 •ש להצספר ולבכות הרבה בכי וכמאמר המדרש (פ׳ נח) והנה עלה זית פרף בפיה וז״ל מאי שרף קפל אמר

 לה אילו שבקת אילן רב הוא סתעביד עיש:
ד נבאר בדרך מניצה שבא לומר שעזקניס יתטנט הבחורים לבחור הדרך הסיב לבלתי לכס שובב בדרך  ע
 לבם. והוא ע״פ משל לשחר שנסע לאדן מרחק למסהרו ולא הצליח דרט בהיותו תועה מן הדרך הנכון
 והיה נלוז במעגלותיו ונתעקש בדרכיו ואירש ט מקראות רשה וצרות עד שקן בחייו ובשוט פגע בסוחרים
 הולכים ג״כ לסתור למקום ההוא ורצו ללכת נ״כ בדרך הרע השא והזה רם הסוהר הזה ושיפר לה^
 המקריות אשר קרו לו בדרך ההוא לאסר דש וראו כי רע ומר לכתכס כדרך הזה פן יפגש בכם המקריות
 הרשת כשני. הנמשל אמר זקנים משער שבתו דהייט שהם דומים להתיזריס ככר סן הדרך וטדעת להם תכליה
 המרמות העקלקלות ט הס כרשת מזורה בעיני כל בעל כנף שנדמה להם שישברו לרעבם אוכל וישיגו שב
 ואמריסס סרה כלענה והזקנים הללו בפגעם באותן הבשרים צעירי הימים אשר עדיין לא ידש איזה הדרך

 השזכ
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 המוב ורוצים ללכת בדרכי לבם .־במראה עיניהם ויזהירוה הזקנים לעזוב את הדרך ההוא כי מרה תהיל.
 באחרונה ועל כל אלה יביאם האלהים במשפס ולק יביט ממיגתס ויבחרו להם הדרך השיב:

 עוד ביאור ע׳׳ז עיש משל לא׳ שהחזיר, בעלי מלאכית הרבה עושין סתורה לאוצרות והי״ לו בית מיומי
 שהפועלים וכלי המלאכה היו שם ושם היו עושין הסתורה וכשגמרו הרבה היו מכ.יסין אותן לאוצר
 הבעה״ב ומשם נמכרו להמונים אחד אתד. לימים נשרף בית האוצר עם סתורות הרבה שהיו ט והיה לו התק
 רב מאד והפועלים התחילו גם הן לעשוק במלאכתם ברמיה ובעצלות והנה מדי עברו על בית הפועלים היה טכה
 ומתאנח מאד וישאלוהו לאמור הגד נא מה דעתך בזה כי סדי עברך על מקים ההיזק הגדול אינך טכה ובעבע'
 על בית הפועלים תבכה ותאנה עד מאד הנא ישלא בעיני כל רואה. והשיב להם משתגע אינני ודעתי נטנה ט
, חסרוני בתתו  מדי עברי על מקום בית האיצר וזוכר את ההיזק שהיה לי שם מתנתם אני שד שימלא ה
 הצלחה במלאכת הפועלים למלא ההי/ק. לא כן בעברי על בית הפועלים ורואה אני כי הפועלים עצלים ונסלק
 ממלאכתם משכימים בבוקר שכל ירדופו ומאתרים על שין אז יבא רקב בעצמי וניתס יסתר מעיני בזכרי

j 'ההיזק הגדול ואין מי שימלא הפרוני בהיות הפועלים עצלים ובעלים . וזהו זקנים משער שבתו ע״ז לא הייתי 
 מצטער כ״כ כמאמר הז׳׳ל על וזרח השמש ובא השמש (קהלת א) עד שלא שקעה שמשו של עלי וטי אבל

 כשאני רואה שנם הבחורים שבתו מנגינתם ובשלין מן התורה אז אוי לי על שברי כי מי ירפא לי:
י זה משה האיש (פ׳ הפא) ולקו בזה שנאצר על ש (איכה א) המאו ישראל בזה שנאמד כ י ד  כ

ם בזת שנאבד הנה א 1הי:.׳ ז־ז (ישעי: כה). לקרב השקי• י ס ־ נ ת ^  זה היה דוה לבנו(כאן) ו
 נקדים מאמר המדרש אמרה כ״י הנפש הזאת שמקלשת אותך עד מתי תהיה נתינה בעפר. אמר הקב ׳•ה חייכם
 יגיע הקץ ונפשותיכס שמתות. והנראה בכוונת המאמר הזהע״ס מה שביאר לנו הרמב׳׳ס ז״ל על פ׳ היי אומרים
. .ישנן יוונתו שכל תענוגי העה״ז הכל הבל וכל הנאותיהם הם (  לרע טיב ולשב רע וגו׳ (ישעיה ה

 הגתות מדומות ורעה חולה היא בנפש אשר תתאו למטעמיתיהס ותתליט היותם טוב אמתי ושא ממש כמו.
 מולה הלי הטף אשר הכו לא יבין בין שב לרע וטועם מר מתיק ומתוק מר. והנה אנחנו מצפין לרפואת :פשט־

 מאת הרופא הנאמן ב״ה שיאיר עינינו לעתיד להכיר האמת למאוס במחמדי התבל הלזו בהגלות נגלות רעהס בקהל:
 ולאהוב את הראוי לאהוב דהיינו התורה והמצות והוא הטוב האמתי. ועפ״ז נבא נבאר כמה מאמרים בעז״ה,
ל שמנע מאתנ5  וזה מאמר המדרש הנ״ל שהקב״ה מבשר לנו שיבא סוער שניתן שבח והודאה להקב״ה ע
 התכנוגים המדומים ועל העסיס הכזביי שנכרת מפינו. משל לשנו־ שבא לבית המשתאות מס סיעת מרחמותי
 שבאי יין וביקש מהבעה״ב שיתן לו יין במחיר לשתות עם רעיו אלה ולא רצה הבעה״ב שיתן לו באהבתו

 ובסמלתו עליו לבלי ישתכר יותר מדאי ויתגולל במסילות ויאבד ממינו יתנם בהשקיתו יין הבית ש:ודיה: י
 אלה. ויהפוך השכור פניו בתמה והלך משם ויאמר חי נפשי אס אבוא שד אל ביתך לעילם. והנה הבעהיכ'
א P לי יעל שחמל, ; ל - ה ע נ ו י ז 'י׳׳׳ייו לי ג י י ע נ ש  לא שם לבו לדבריו כלל בהיותו בטוח שבעת יסיג ייני ה
 עליו ועל משנו. כן אנחנו עם בני ישראל בהיותנו חולי אהבה מיט התשוקות אל תענוגי הזמן והקב״השנע

 אותם מאתנו אנחנו חושבים את זאת לאכזרית מאת ה׳ והיה כי נרעב אל התענוגים נתקצף במלכי של שלהי
 והקב״ה משיכ להם חייכם יגיע הקץ ונפשותיכס שמתות כלימר שתהיו שמחיס על העבר שלא מצאתי תאוותכם,-

 בזה בהתוודע לכם שבאהבתי אתכם יבתמלתי על נפשכם עשיתי זאת לבלתי תתנהל בתענוגים המדומים
 הטמא בהם וע״י העדר הטוב המדומה השיגו הט ב הנצחי. וזהו ופדויי ה׳ ישיטן ובאי ציין ברנה עד ששק
 ושמחה ישיגו ונוי כלומר שהקב״ה יאיר עינינו שנשמח על הזמן העבר עלינו. וזהי •ושמחת עולס על ראשם•
 כלומר שישיגו ששון ושמחה על הדלית והשפלות שעבר עליהם משל:. וכמאמר חז״ל שמתה שמשלם וזהו•
־ לדאבה על  ונש יגון ואנחה. פי' הצער והיגון שהיה לנו על העדר הטוב ינוס ויחליף לו כי לא יוסיפו ש
 זה ואדרבה לטובה יחשב להם בהכירם האמת שע״י העדר השובה העברה השיגו כל זאת. וזהו אז ימלא שחח;
 סיט כלומר על העבר עלינו וכנ״ל. וזהו ההוא הנה אלהיט זה קוינו ויושיעט כלומר שהייט מקוים לו בזמן

 העבר שיושיענו ויצילט מרעוחנו בהיותנו מושבים שהעדר הטוב המדומה הוא לנו לרעה ושהוא מצד מדהיר. י
נ  אבל עתה נודע לט אשנת אומן שזה ה׳ כלו׳ שכל זה היה מצד הלהמים ולטובתני ואשל היה נדמה לט מ

 היה מצל חולי ההרגש שהיה בנפשנו ואדרבה כניצה ונשמחה בישועתי על שמנע מאתנו הטוב המדומה לבלי ׳
 נתנאל ולהטמא בו. עתה נבאר מאמר המדרש הנ״ל ונקדים לפרש מאמר כי זה משה האיש על לא ידענו

 בה היה לו. ולכאולה מלת זה הוא מיותר. והנלאה בכוונת המאמל שבא לבאל גודל לשעתם ונמקורה נא -י
 על ענין ח׳ והוא כי הנה אס מראה אדם בא לעילך מארן סרס ־, ולא ידעתו החכם הוא או סכל והנלאה ט

 מנינים מההפכים דהייט שמתחלה הראה ממנו מעשים שרים היותו הכס ואתיכ תלאה ממט מעשים שרים >
 ההפך אז תוכל לד«־ן אותו באשל תרצה דהיינו אס כבל יש צד אהיה תקועה בלבבך עליו אז תדון אוהו לטוכ ׳

 זחהליט מלי,• היותו הכם כהוראת מעשיו הראשונים והמעשים האחרונים ישארו אצלך כאשת לדבר תמחי־/
.. x.:~ וכשגגה היוצאה מלפני השליט החכם. היל אס יש בלבבך צד שנאה מליו אז הדינש לשוטה בלי ספק 
 ששכיהין עליו האחלוניס וישאלו אצלך מעשיו הראש יניס נדבר השה לומר לא ידעתי באמת האין בא למכל־
 כשש ;!עטת מעשים שכליים אלו כי בהכרה לא שכל לדון אותו בשניהם בהיותם שני הפכים וע״כ תשפוט עליו
 לפי חפצך הס לשבח או לגנאי, כן כניזון פשרע״ה כשהראה להם השטן דשת רשתו שרהת כאדר כמטאר



 ,,>־ מגלת איכה
jnwr נכאמרי חז״ל. הנה תם היו אוהנץ אוחו נאמת והיה משוב אצלם כיאוח לכל התותות והמופתים וככנ: 

 מלול אשר עשה לעיניהם היה להה להחזיר, את מה שאירע לו עתה ללעתס בעלייתו מרום לדבר ה:: •ה איך
 קלה לו המכשול ס«ה אחר היוהו מבחר הנבראים מיפכ מין האנושי אשר לא אחת ולא שתים לבר השם
 אוהו פא״פ ועשה מה שעשה . אבל הם ברוע לבבם החליפו עליו היות המכשול הזה ראוי ונאות אליו כי מי
 .זה יבא היכל מלך מלכו.של עולם וחי וכל היל החזקה והמורא הגדול אשר עשה מקודם נשאר אצלם לדבר
 תמוה . וזהו כי זה משה לאיש כלומר הנה הוא ככל האדם אשר איננו כדאי לגשת אל היכל הקדש פנימה
 וההכשול שאירע לו יוכיח עיז היותו איש כאהד האישים ואשר הפלנו מארן מצרים דהיינו שעשה נפלאות עליו
 היותו נעלה ונשגב מכל האדם באמת לא ידענו מה היה ומאין באתהו כל זאת וזה היה חשאם במה שהיו תוהץ
 על הראשונות. עוד נבאר מארז עיז היה דוה לבנו על אלה חשט עינינו פלא יהיה כמאמר מוכשל במלות שונות.
 והענין כך הוא כי כבר החניפו חז״ל לומר אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חבירו ובשום לב אנו רואים
 אמתת דבריהם. נמצא שבכל יום אנו משתוקקים אל המעמד של אתמול ואע״פ שההזקט אוהו אתמול לרע מ״ע
 בראותנו זה היזם שהוכפל יגונגו אזי נאמר מי יתן בוקר הקדום ולשוב יזכר מעמדו. וזהו ע״ז היה דוה לנע
 כלומר על היגון של אתמול שהיה מועפ ועניי היה דיה לבט והחזקנו אותו לרע ויגון מוהלפ מאין כמוהו על אלם
 ריבנו עינינו כלומר מצנים עניו ואין ט זה של אתמול לפוב יחשב ומי יהן היום כמהו. וזהו ממש מדה כנגד מדה שלי
 משאתם שאמרו כי זה משה האיש והיו היהין על מעשיו הראשונים הנשגבים כנ״ל. דהנה גס העונש כן שיהיו
 הוהין •ל הציות הראשונות ייהשטס לשובה ולברכה נגד הצרות המתחדשות ומכשלות. וזהו נסכן ומתנממין
 בזה כלומר שצעתיל נהיה גם כן הוהין על להגות הראשוטח ונכיר וגבין שהיו כלס שובות גמורות הלינו כאשל

 ביארנו. וזה חטאו בזה ולקו נזה ומתנחמין בזה . ע״כ:
נ 6 ל ריה״ג מה אשה שאינה כדוחקת מבעלה א  כדרש ע״ז היה דוד ייבנו אבר ר״א בנו י
 ככה י-ים קראה דקג״ה דוה שנאמר והדור; בגדתה אנו ש־־הקני מסית םקישנו וט׳ על
ה הוראת מלות על הלה שסיים המדרש  ע*ז היה דוה לבנו לכה על אלה י־ •ש: ו עינינו עלל ע״ש. מ
 נראה שבא לומר שהמקונן מוכיח אותנו לאמר רהו החילוק בין הצרות שהשגנו בגופנו דהייט כל הנזכרים על
ה ״עליהם היה לוה לבני ועינינו רואות וכלות אליהם כל היוס לקונן וגהצסער עליהם כמו שאמור בענין זכור נ  ה

/ לנו שנזכרות שס כל הנרות הגיפיות ונמה על אלה הנאמרים למסה להיינו מנ הר ציון ששמם וגו׳ השט י  ה׳ מה ה
 פינינו מראות ופח לבנו מהשניל הצרה על אמתתה עד היכן. הדברים מגיעים אל עינוי הנפש להיוהט ערומים
לפת ורחוקים מהקדושה ול־ניכלכין בטומאה מכף רגל ועד רחש עד שקראו אותנו עובדי ע״ז בפהרהואיןלמ  ב

 לא מנהל בהכרה וגא מהזיק בידינו ממכשולי השגיאית. ועל זה היה מקונן ירמיה באמרו מי יחמול עליך
. מש נ לאהד שהיה לו בן קטן רך ויהיד חוגה גדול ורפה מזג מאל (  ירושלים ומי ינוד לך ונו׳(ירמיה כי
 והיה מחזיק לו כמה רופאיה שהיו משגיתיס עליו בכל עת לשמור אוהו מכל מאכל ומטעמים ומכל פרנים קרובי
 הנזק נרפה המזג כמוהו. ויהי כאשר קרט ימיו למות נפל על צוהרי בנו הנ״ל ובכה עליו מאד ואמר בני
ה עד כה היית תהת ידי ותה־־. פין הרופאים המיד והשגחתם לאסרה מעליך  יקירי רך הלבב וחלוש המזג מ
 ומה העשה עתה אתרי מותי סי ישמרך מכל רע ונזק ואיך ר%כל לסטל אחת ממקרי הימן הלא ממות בלא
 כחך ה״ו. הנמשל מבואר עלינו עס הקודש אשר בהיותט על סכוננו היו מקיפין סביביט שומרי נפשותינו כמו
 הנביאים והסנהדרין והחריש והמסגר והכהנים הומה היו על נפשותינו גם לילה גס יומס צבלי התנאל באחת
 הטומאות ועתה בעו״ה אנהנו מופקרין ופרוצים מכל שומר ואין דורש ואין מבקש לנו ומי יחמול עליט לדרוש
 שלומנו ונשמור אותנו ממכשולי הנפש ולפה לא נתפשת להתפלל על הנפש שהיא העיקרית ועלפ היה לט להשוות
 הנפש הל הגיף ולהתפגנ על שניהם כאהד ואנהט לא ק עושין היום הזה כי אט משליטן את הנפש אמר
 גיווט ואין אנו הוששין כגל על היותה מגורשת מבית הענוגיה ובלתי אל צרכי הגוף עינינו. וזהו פ״ז היה דוכ
׳ עיין  לבנו כלוכר על צרכי הטף הנהסריס למענה ולמה ענ סלה השט עיניט והוא על הר ציק שפפס ט

 מדרש הנ״ל והבן:
 השיבט ה׳ אליך ונשובה. ראוי לעמוד על כפל מלת ונשובה ממתיק על פי משל לער שתיקן לעצמו בצל
 נאה לשבת זאח״כ משכנו לאהד ושהה אצלו זמן רב ונא כס לט לפדותו והנה המלוה בחשבו כי כבל
 הוהלמ הבגד בידו וכבר התייאש מלפדותו שלמ אמר מייס וצוה נו שיקרע ויהתך את הבגד ויעשהו לו כסי מדתו.
 רהי כאשר שמע העני מזה הלך לבקש ממון והתאמן מאד לפדותו ושאלו אותו מיודע? למכל מה יום סיומים
 והשיב להם הלא אני תקגתי הבגד לפי מדתי וכל זמן היותו על המרה ההיא הייתי מצפה שישוב לי עוד אבל
 מתה שהוא מקלקלו פמלסו הקדומה ומתקנהו למדת טשו מה הוחיל עוד הלא אף אס אפרט אח״כ לא יהיה
 ראוי לי עיר. הנמשל הוא שהקלה תיקן את ישראל ועשרס פתירה ובמצית כמו שמתקן בגל למלתו כמאמר
 עם זו יצרתי לי גו׳ והנה כעת נתן אותנו בין העט״ס במשטן והבטיח אותנו להמר שאף אם יתמהמה מכה לו,
 ומה כל זה היה בהיותנו על מעסלט הראשון בעסק התורה והמצות אבל בראותט שסטת הגלות ימיטו פלימ
, צבאית שיסדה אותנו בפהרם  און ואנהט מתקלקלים מאד אזי מהזייביס אנחנו לזעוק בקול גדול אל המלך ה
 >ל רהגיע קן הגאולה לא נהיה ראויים הליו עוד ח״ו. וזהו השיבט ה׳ אליך ונשובה כלומר בעול אנחנו

 יאוייס ונתנין לה: נון:



̂ןיל מגלת איכה יונים  »• 
 עוד כיאול ע״ז. לע ט ששי תכונה הס שני סוגים. הסונ האחד סי שמכלה ינדו נחולה ומצוח לק מממ .

 שאין צליק בארן שלא ימעא קצת לק צליך גם הוא לתקן את אשל מם וזה איט נקלא תשונה כ״א תיקון. הכי >י
 שהלך שובב בדרך לבו כל ימיו והוא מופקר וזמנו שסקל הוא לא יחק ט התיקון כש שמתקנין בגל קרוע נתפ
 מליו סלחי י כי זה צריך להשיב ימים חדשים מהתלה עד שף והוא נקרא תשובה ששכ לגמרי לדרך אתר מעשם
 כבריימדשה. שד תדע החילוק שבין מלת קדם ובין מקדס שאס אתר חדש ימינו כמקדם היה מורה שאנהני מתפללים
 שיתקן ימינו ויהלשס כימים הקדמונים ואת הסקולקליס בעצכם ישיב לאיתנם . אבל עתה שאמר כקדם שראש
 לשון התחלה וראשית כלומר חדש לנו ימים כימים אשר היה לט מקדם . ונבין ע״ס סשל לשנים אחד יש לו
 מדים קרועים ואחד הולך ערום לגמרי הנה ההילוק שביניהם הוא שמי שאץ צריך כ״א לתיקון מליו
 הקליעים יוכל להשיג בקשש בנקל דהיינו שיבקש סמי שיש לו חתיכות בנד שיתנם לו ואשר יש לו לא ימנעם
 ממנו בהיותה דבל קק . לא ק מי שהולך עלום לגמלי הוא צריך למלבושים חדשים לגמלי ולא בקל יוכל להשיג
 המבוקש . וזהו בעצש ההבדל שבין איחס שהיו בזמן המקדש לבין אוחס שאחר הלבט ט אותן שבזמן המקדש
 לא היו מבקשין מאת הקב״ה כי אם שיתקן ימיהם מכל שמן רע שיש בהם . לא כן כשנחרב המקדש ראס

 ירמיה שקרוב הדבר שנבלה כל ימיט מראש עד סוף בהבלים ונהיה צריכים לימים חדשים לגמרי. ולכן אמו•.
 השיבט ה׳ אליך ונשובה כלומר השובה גמורה חדש ימינו כקדם כלוםר כאלו עתה מתחילין ימיט מהדש:

 נשלם מגלת איכר, .- תהלה לא: הי המערכה .. המעלה לעמו אחכה ״

ת נגידים ל ה ת ק ל ג ל מ ו  ק

 דברי קהלת פד כה יתרון לארס בכל עמלו שיעפול. הנה סלח שיעליל א.י שהיא לגמרי ששש
 יסל או שעכ״פ היה ראוי לומר שעמל. גס ראוי להבין מה שיחד לעצמו כאן שם קהלת יותי
 מבכל ספריו הנודעים לט. והנראה שבא לומר ולהתנצל שלא יקשה לך עליו לאמל מה היה לו להיותו עושק
 כל ימיו לשפוש על העולם דבל זל ובלתי מתקבל על הלב ובלתי נמש באוזן השומע כי כל אישי השלם להושץ

 אחר העולם וחענוגיו. לזה אמר באינו כן אלה דבריו באמת מתקבלין ונכרין אל כל הארס שהאמת אחי
tzn אין אדם בארן שלא יתחלס בסוף ימיו להעיד על עצמו לומר אך שקר היה בימינו ט להבל ותהו כתי 
 כליש . אבל הח לוק בין הודאת כל אדם ונץ הודאת שלמה המלך ע״ה היא רק בדרך כלל ופלס . ט ירמ

 שדעות האנשים בלתי משתוות ובנתי מסכימות זה לזה ומה שטחר זה שאש זה. הלא תראה זה שאוהב.
 לאטל ולשתות וללאות עונג כל ימיו נודאי לפני מותו יתחלש ויודה<על הנהגתו ט שקר היה בימינו ואץ
 יתרון להאוכלים למעדנים להאוכל פת חריבה אבל מ״מ אינו מהביל את העולם בכללו לומר שכל עניניו הכל
 כי לא נסה בם ואומר אילו הייתי חוזר לימי עלומי הייתי טחר לי דרך אתרה וענין אחר ואז סוב לי,
 וכמו כן מי שעוסק כל ימיו בפרקמסיא לאסוף הון ולצבור כעפר כסף גם הוא יודע לסוף ימיו ט הבל מרפ

 ולא כשחו יקמ הכל ושב היה לו לבחור דרך אחרת ומנין זולתו. וכן השסק כל ימיו בקשת ובמלחמה לפ$ י
 יולה שהבל •וריק יעזולו. סיף דבל כל אחד אינו מכיר כי אס גנות ענינו ורעת עסקו ושאם ט לב!^

 ומודה בהבליו אבל דרכים אחרים יפרו בעיניו ואילו נתחדשו נעוריו היה בוחר באחת הדרכים ואז היה
 יתרון בעמלי וכ״ז הוא מחמת שכל ארס לא יוכל לנסות את כל עניני העולם ולהכיר ע״פ הנסיון כי כלם הבל:
 ונם בשכלו לא יבין את זאת. לא כן שלמה המלך ע״ה בהיותו הכם מטי אדם ובחכמתו נסה את כל פניני>
 העולם הוא העיד על כלם שהם הבל ואין בם מועיל. וזהו סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואס
 מצותיו ששל כי זה כל האדם כלימל לא כש שאתה לבדך הסכלת עשה וזולתך סן האישים יחרץ כהיוס לו
 ללך אחרת. לא כן הוא כ״א זה כל האדם וכל הללטס שורן ואת כלס ישא לוח. נמצא שהמכס הזה לא
 שצרך להעיד על האדם ולומר שמה שעסק בימיו היה לליק והבל כי זה משיג האדם בעצמו לסוף ימיו

 בראותו ט אין מאומה בידו מכל עמלו. הבל התחכם החכם באמרו מה יתרון לאדם בכל עמלו שיכשל כלוסר ,
 לא מלבד מה שעסל כ״א אף מה ששלה על רוחו שיעמול גס זה כבל. ויהד לעצמו בכאן שם קהלת לומר פקיהל .
 כל ההלסוס הפלשית פמלאין מהם בני אדם ועשה סן הכל כלל. ואסל הכל הבל פי׳ גס מה שעסקו גם מס •

 שהיו טהרים לעסוק. והדמיון בזה לאחד שהיה עובר בשוק וראה הטרח הנשים מורים שסדיס יחד ומנהיגם
 הלך מהם ורצה האיש להתשלל בהם ואמר לאחד הא לך סלע ותן לכל אחי הלקו ובאמת לא נחן לו מאימה,
 וסנה כל אמד סובר שנתן להכירו ומריבים זה עם זה וקול צויחה ביניהם . כך השלם מלאים הרפוס כל אמד.

 מואס בדרכו וטמר בדרך זולש ושלמה כלל ואמר הכל הבל:
p ; ה א  הבל הבלים אמר קהלת . (מדרש) ז׳ הבלים אמר קהלת כנגד ז׳ עולמות שארם ת
. עד הזקין הרי הוא כקוף וגו׳ ע״ש. להבין הדברים נראה לומר ט לכאולס , ט  שנה ממה למלך ו
 קשים הדברים להתקבל על הלב באמור לאדם על הדבר האהוב בעיניו ושמד מאד שהוא שפה ברעש והדבר
 מאוס ומשסנ ופי זה ישפע לקולו. אמנם מחל שהמוסד הזה ראה כפה דברים שחפל אותם מאל והסל*

 היותם



DT 7*1« .מגלת קהלת 
 היותם סוב ומועיל ואמיכ עלה צו נעצמו שמוהו שסאוםים הם וממומנים נאמת אז נקל כעיניו לשמוע לקו3
 .־ מוריו המשכלים עצתו בדבר מן הדברים שהוא מושק וסתאוה לו באמרו כמו שסעיתי בזה והייתי סבור שהוא
 סוב והיא שקר כן גם זה הדבר כמוהו ואני עועה נם בזה. וכן בענין האדם ככלל כי הוא רואה שכעה
 גוונים כי בהולדו אינו אוהב כי אם שדי אמו לינק סהס ואמר הגמלו מהיניקה וירגיל את עצמו לאכול אז הוא
 מואס בשדי אמו ומרחיק אותם הכלית ההרחק ואז הוא בוחר בסשמקי ההבל שאין כהס ססש כלל כגץ לרכוכ
 על המקל ולומר עליו כמה נאה סוס w וכל הבלים ודומיהן. וכהתנדלו יותר ימאס גס באלה ויבחר בכלים נאים
 שאינם לתכלית רק נאים למראה ובשחוק ובסיול שאין בהם ממש . ובהתגדלו עוד יותר ימאס גס באלה ויתאוס
 ־ לכטד ולתפארת שאינם תכליתיים כי אס כטד מדומה ונאה וגאון יתנוססו נחרט מרבים ההבל. והנה אם
 הביס אחרי הדברים שהיו ערכים לך מתחלה ואינם כדאי אשי׳ להביס בהם אזי בלי ספק תגזור על עצסך סכלוס
 גמורה ודעת משובשת על העבי בהיותך חושק וסתאוה לדברי הבל וכשתגיע למדרגה יותר גדולה אז תבין
 גס במשובח קצת שגם הוא הבל ותמאסנו ג״כ. וזהו הבל הכלים כלומר כשהגיע להבל אחר ותמאס במוקדם
 אז תבין ותאמץ שנם זה הבל. ואם תרצה לחקור על סעס לדבר למה נתן הקב״ה בלב ממר ובסבעו לאהוב
 אם ההבלים שאץ כהם ממש. אומר לך. דע כי המשכן האהבה והחמדה הוא בלב. ותולדת החמדה הם
 השמחה בהשיג חמדתו והעצב בהעדרה והאהבה לסי שיחן לו והשנאה למי שיקח ממנו. וכמו כן הכמש ורצוץ
 והצער והתענוג החמלה והאכזריוס וכל הסרות כלם יתעוררו ויתהוו בלב האדם על ידי הבלים. ושעם הדבר
 גי כל פעל ה׳ למענהו כדי שיהא מקום וסציאות לכל המדוח בלב האדם להתרגל בהם מעודו עד
 שבהגיעו אל ימי הבינה אז יהיה ט הרגל הסדות להשתמש בהן לעבודת בוראו. והדסיון בזה לאבנים יקרוס
 אשר מציאותם מעבר ליס והבא לקנותם מארן מרחק והוא ירא פן יאבד מהן להיותם קמי הכסות ורט
 כאיכיח והנזק בכל אחת מק רב לכן ישבן אותם ויקבעם בען או בעופרת למען ישתמרו פד טאו לביתו ואח*כ
 יקחם משם ויפשה להם משבצות זהב וכסף לכל אבן משבצת הראויה לו. ק הדבר במדות כי הם מצרים
 נכח בנפש האדם בבסן אפו ולא תהו בראם הש״י באדם ט אס לפבודתו ויראתו האהבה לאהוב את השם
 ותורתו והשנאה לשטא את הרע בעיניו יתברך והולדות האהבה והשנאה נגררין אחריהן זכלם לעטדת הקחן
 ניתנו אבל זמן שימושה באדס לעטדתס הראויה איננו בימי עלומיו ובימי הילדות והשחרות כי אס בהגיעו לימים
 כרויים להיותו בן דעת לידע איך ישתמש בהם. והנה אם לא היה האדם מפתסש בהסדות האלה ממם
 קוללו עד יום עמדו על דעתו שיש ביניהם מרחה רב ושנים הרבה היו נאבדים ממנו סעס מפס ולא הים
 גשאר מהם בלכ האדס מאומה ולכן פס הקב״ה בלב הנער רעיונות לאהוב את הבליו ולשנוא את קצתם למק
 יחרגל בהם ובתולדותיהן בילדותו והיה במת עמדו על דעתו לאהוב את שראוי לו האהבה ולהשתמש בכל הפדות
 לעבודת השם יהיו המלות נטנים ומזומנים לו. ומה האדם ראוי לו בהגיעו אלתור וזמן הראוי־ למטלה הטלא
 שישתמש עם כל אחת מהמדיה לשימושם הראוי לבד ואת הכליו הקדומים כלה גרש יגרש אותם מלט כסש&ש
 המביא אס האבנים היקרות משובצים בעופרת רק למען לא יאבד מהן על הדרך אבל בטא ממהן לביתו סיכף
 יוציאם ממשבצותס הזמניים ויקבעם כל אמת במשבצת התמידית כראוי בזהב ובכסף ואץ ראוי להניחם גם בביתו
 משובצים בעופרת כי יהיה לשתוק ולקלס. וזהו פד מתי פתאים תאהט פתי (משלי א) ולא אמר למה פתאים
 ט׳ רק שלא תאמר מה האדם שיטא אחרי המלך את אשר כבר עשהו לאהוב את ההבלים. לזה אמר עד מסי

 פתאיס תאהט סתי כלומר שכבר בא העת שראוי להשתמש בהס שימושם הראוי ומיל:
 עוד ביאור על מאמר מה יתרון בהקדיס מאסר זיל (סנהדרין צב) כל מי שאיע מהנה ח״ח מנכסיו אינו רואם
 סימן ברכה לכולם בנאמר אין שריד לאכלו פ״כ לא יחיל פוט (איוכ כ) לקרב אל הפשע למה קרא כאן
 לת״ח בשם שריד נראה לומר ט הנה יש בעלי מלאטת הרבה בעילס והצלחחס בלתי דומה זה לזה והגרוע שבכלן
 מא סי שעטדחו רק בשטר הלחס שהוא אוכל בלבד ולא ישא לביתו מהומה כי חפצו בביתו בכלות מעשה פטךתו
 •נצה בכרו. ואל בעל מלאכה כזה המפיל המכס את הרשעים ואמר מה יחמו לאדם בכל עמלו שיעמול תתס
 כשמש כלו, מה יתרון לאדם רשע שכל עמלו הוא רק לפיהו לאכול ולשתות בעודו בחיים השמש רהייט בעוה״ז
 ובכלוח זמן היותם יכלה הכל ואין בידם מאוסה להחיות את נפשם אחר מותם וזהו נם כוונת איוב שאסר
 שאינו ממה ח״ח מנכסיו אץ בדיד לאכלוט מהישאר אחריו מכל עמלו אשר הוא רק לפיהו זולת אם הוא
 מהנה ס״ח מנכסיו אז יהיה שריד לאכלו כי בדרך כלל נקראו כל פעולות הת״ח וכל מאוהיו בעוס״ז שרידה ט

 . מכלם ישאיר אחריו ברכה:
 חל- הולך ורוד בא וט׳. מה אס חרצה לעמוד על סופת אסתי שסובהן של הרשעים אינה עזבה אסתיש
 ראוי לך לרפת מה שכתב ר״ת בספר הישר וז״ל לפה נקראו הרשעים כסילים והרי אט רואין שמתהכמים
 הרבה וחכמתן עומדת להם וסצליהין בעולם. אבל סופן מעיד פליהס שהם כסילים באמת שכל הרשעים בטא
 עליהם ימי הרעה או ימי הזקנה בכלות כהן ומאותן כלם סחהרםין מאד ע״כ תאוחן ומאתן מעידים ששקר
 היה בימינם והבל נמלו הס ואטהיהם וזהו כלל גדול ככל הססחרפ בסופו מעיד סל עצמו שפעה והסטל מפה
 ולא יתואר בשם חכס כיא מי שטמד לנפשו דבר שלא יתמרס עליו לעולם. וזהו מאסר המשורר (תהלים מ)
 אחת שאלתי סאת ה׳ אותה אבקש כלומר לעולם לא אמאס ולא אתחרס על הדרך שבחרסי לנפשי אבל אבקש
 ציסה ואחסון בה לעולם וזהו לאות ולמד נאק שבחר בשוב אמתי. וזהו גם p מאמר נח״ל על ישממ ישראל
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ז קול • כגלת קהלת נגחייס ."־;!  מ

. חש ג״נ ד.אמר הילד,״?׳.  גפושיו שממ לא נאמר אלא ישסמ שי׳ שלא כמר כלנר שלנפוף יתחרס ולא ישמח ט
 (נשלמ) ויהי לי לישועה אמרה כיי היה לי לשעכר ויהיה לעמיד וזהו הכן יקיר לי אשלים כד יי מדי ר&*1
 בו זכור אזכרנו עוד על כן המו מעי לו (ירמיה נא) סי׳ כמו שהוא בתכונתו כעין דנרי ט כן אזכרט פיי |
 ולא ישהנה שבהר לי דרך אמת שא׳׳צ לשנות דרכו לשלם וזהו על כן הלי׳ בעי ור זה גס אני אשיב גמולו וממ £

 ארממנו כלו׳ רהמנות אמתית ויורה ע״ז כפילות רחם ארהמנו. וזהוג״כ מר-מר הילקיט(שס) זה אלי ואנוס
 אלהי אט וארוממנהו לא עלמה שאתה ששה לי אני מקלסך כ״א אלהי אבי. ולכאורה מה היבשת שבמ יש,
 בזה. אבל דברינו הוא מוסת חוח־ על אמתח השב שגמלנו השם כי הנה הרשעים כהיות דרכם צלמה ומשיגים.׳־
 את תאוותיהם יחשבו שהוא להם סוב אמתי אין למעלה ממנו ואע״ס שראו שאטתיהם הרשעים הרט לגנות ז
 ולדבר שעה קודם מותם כל שטת מדומות באלה ואמרו שכל השוטת כאלו הבל וריק יעזורו מיס בניהם ־!

 הרשעים נדמה להם שהשב אשר בידם איננו כהסיבשהיה ביד אטתיהסשהגטת יאתהעליו אבל שבם הוא
 סובשהלס. ובאמת סכלותם מבוארת בשפת פבטא גם עליהם עת פקודתם יודו גם הס ויעידו ששקר היה
 בימינם ובכזב נהבלו כל ימיהם . לא כן אנחנו עם כיי לא בלבד שיש לנו להודות ולשבח לה׳ על השטת שגומל

 עמנו ט אס נם על מה שעשה לאטתינו שכבר סתו ואטתינו ספרו לנו סוטתיהש וכמאמר תזקיה(ישעיה למ) ;
 אב למיס יודיע אל אמתך. וזהו לא על מה שאתה עושה לי אני מקלסך דהייט בהיוח ערב לחכי השב שאתה
 ששה לי כי מזה לא היה ראיה על השב שהיא מוחלס אבל בהיותי מקלםך על מה שעשית עם האטת שכבל

 מש הני; מזה ראיה גשרה על החלס ואמתת הכיוב כמדובר. וזהו ושמחת שלם על ראשם ששון ושממה.
 ישיגו ונש יגון ואנחה (ישעיה לה) פי׳ שלא יתחרש לשלם מלהתפאר בשבתן. ונמתיק כ״ז פל סי משל
 לפני סוהרים אהד היה נאמן רוח ומסחרו באמונה ואחד היה רמאי ומשעה את הבריות. הנאמן היתה סחולנ*
 נחמדת למראה וסופה להתקיים לעתים רחוקות . והרמאי היתה סחורתו מהודרת רק למראה עין אבל היחס
 בתכלית הגריעות בלי להתקיים פל לובשה כי אם זמן מועט להיותה טשנת מאד ובלתי תכליתית. ס״א נא
 אלם לקטת סחורה וביקש משניהם שיתנו לו חתיכה קטנה מכל הין למבחן ואשר ימצא חן בעיניו יקנהו..
 והנה הרמאי ברצוש לרמאות את האיש הקונה הכניסו לתוך חנותו וההך לו מכל מין סשרה חדשה תתימ
 אמת קטנה ונתן לו אבל הנאמן שליט לביתו וצוה לחפש איזה מטליות וסמרטוסין מהבנדיס שבלו ככר ואמר
 לו אם חרצה לבחון את סחורתי ולעמוד על אמתת סובה אל תביס אל החדשות המונחות בחנות כי החדשה

 וזן p לה נץ היא סובה או רעה נא כן הסמרטוטין הישנים האלה המה לא יתש אותך לחשיב סל רע שזב י•
 ט בם יראה כל שמן חסרון לעין כל אס הוא בם וע״כ תיכל לעמיד ההם נניריר על אסתת הסתורה. הנגישל

 אין שבח להקב״ה ממה שהרשע סססאר ומודה בהסוב שבחר לנפשו ומגנה טובת אבותיו כי טדאי אץ זה ־
 סוב אמתי ובשש ימאס גס שא בגייבתו לא כן שובת הצדיקים שלא יתחרטו עליה נשלם לפי שהיא שכס

 אפתית. וזהו אשרי יושבי ביתך שד יהללוך סלה. כי מלת יושבי תורה על העכבה וקיום לאורך ימים חסוי".
 שד יהללוך סלה כלומר שתמיד יפארו וישבחו בשבתם שבחרו לעצמם לשבת בבית ה׳ כל ימי תייהס. וזמ•
, ושובו אשר עשה לנפשם. וזהו מאמר החכם  גיכ לור לדור ישבח מעשיך פי׳ אטת לבנים יודיעו שעל ה
 ש5תחלט ט טל שלך ולול כא פי׳ שבא להתנצל ולותל לסי ששאלנו לאמר הלא גס חמדת העולם הזה לבל
 אהוב ומביב ליושבי תבל לזה אמר הנה האמת מחסדי השה״ז יתש את הבריות ובני אדם אשר לא ילט כי
 שקר תלמיחס. והוא ממש כחטני הרמאי שלא יוכל למכור סחורתו הגרועה בעירו ליודעיו ומכיריו ט ירא

 לנפשו שברוב היפים יודע תרמיתו לכל ולכן נוסע פפה למקושת שונים פעם הנה ופעם הנה וגס נוסע על ׳
 וועד הירידים מקום שמתאספים שם האורחים שקונים היום ולמחר פוניס איש איש לדרט ובכל עת הוא טסע •
 למקום חלש שאין מכילים אותו וזה שלה על ט שקל בימיט. וק הבלי העולם אינם חביבים על יושביו כי אם
 מהעת שככל פעם פנים חדשות יטאו ולכן לא יכילו האמת לא כן שבת הצדיקים היא לשלם תפשל וסליה

 לבניהם יספרו ובניהם לדול אחל:
 פה ש-.יה הוא שיהיה וט, ואץ כל הדש תחת השטש. ביאור מלח כל בהקדם מאמר(ישעיה א)
 לולי ה׳ צבאות שסיר-לט שריד כמעט כסדום היינו ונו׳. והענין כך הוא ט הנה באמת אנו אומרים
 המחדש בסוט בכל יום תמיד מעשה בראשית אבל סיס יש הבדל בין ימי בראשית להימים של עכשיו כי ביפי
 בראשית היה החידוש מאפס שחלש ליש דהייט שלא קדם תחלה שוס דבר רק כל הבריאה היתה יש מאין
 אבל פסה נעשה מריסה אחת למאות ולאלפים אבל אס לא תזרע החסה ההיא לא המצא מאימה. חש שאמר
 אץ כל חדש סחת השמש כלומר שיהיה דבר הדש לגמרי מכל וכל דהיינו מאפס שתלש זר איני במציאית כלל.
 חהו מאמר הגמרא (שבת ל) עתידה אשה שתלד בכל יום לגלג עליו אותו הלפיד ואמר אין כל הדש תחת
 ממש אשי ליה דוגמש בשהיז עיש. והענין היא שריג דרש שעתידה שתתוקן הבריאה על מעמדה הראשון
 שהיה קמים המסא והוקשה להשלמיד שנד׳מ דבר מדש היא לע״ע אחר החטא דהייט אחר שנתקלקל הדבר.־
 והשיב לו ריג שכל הדכליס שנתקלקלו לא לנמלי נתקלקלו כי אם נשאר מכל דבר קצת השובה שהיה מ
 מתחלה הלי שאם יוחזל הדבל לאיהנו לא יהיה מלש מכל וכל להייט מהבלכה שהיו יולדות הנשים בכל יום
 מאלה התלעילס ומגלוסקאות וכלי מילות נשאל כמהין ושסליית וטי. ומזה הפלש תלע על כל לבל שנתקלקל
 נסבס סשאיט פעכיש נשאר ממט קצת *אריה נאק להחיות ^ו לפליסה. וזש מקן שנפ בגיס תעשל שמעה ונו



ת נגידים ׳״צ! ל ה ת ק ל ג ץ קול מ : 

 צא יגוש את רמהו ואת אחיו וגו׳ ומצות שילוח העבדים לחסשי ועל הענין ומסיים כי ה׳ אלהיך ברכך כאשר
 1ז3רלך והענשת גויס רבים וגו׳(פ׳ ראה) סי ששמם המצות הללו הוא לומר אף שעתה בעו״ה נתקלקלה האדמה
 (גלי תת כחה לט to קודם החשא עד שעי״ז אנו מוכרחין להמכר איש לרעהו לעבודת ענד וללות איש מרעהו
 #שגי דחקו מ״מ השאיר לט ברכה ואחרית סיב בצוותו על שילוח העבדים הששים מקן שבע שנים ושל המנע
 ;;$בולת איש ברעהו ושלא יגיש איש את אחיו וכל זה לזכר עולם שהיה כן קודם החטא שלא היה צריך איש
 '0רעהו משאת מאומה ולא להכנע החת ידו ואנו מצפין ומיתליס שהקב״ה ישלים לנו כל הזמן שיהיה כלו על
 VI זה שלא נשמע קול נוגש ולא ירדו בנו אנשים עוד בתת האדמה פריה ויבולה כמאז. וכדי שלא יהיה כדבר
 ־ יןלש לגמרי צוה ה; עצ המצוה הזאת שנהנה עכ״פ בזמן מהזמנים חפשיס מנגישות הללו. וזהו כי ה׳ אלהיך ברכך
 !?אשר דבר לך כלומר שיבוא מועד ויברכך ה׳ לעולם כמו שדבר לך עתה שיהיו העבדים הפשיס מללדוח בהם
 ;־בשנה השביעית כן יהיה לעולם והיינו שאתה תעביט גויס רבים ואתה לא תעבס ותמשול בגוים רבים ובך לא
 : ימשולו. ומעתה זכינו להבין מאמר לולי ה׳ צבאות הותיר לנו שריד מכל דבר ודבר אזי כסדום היינו לשמורה
 .דמיט שלא היה לנוהקוהעיד חיו מחמת שאין כל דבר הדש תחת השמש . וזהו שאנו אומרים שמור שארית
 י!ישראל ואל יאבד ישראל כלומר שלילא השארית אז חלילה אבדנו כלנו כי הדש מוחלט הוא נמנע באפשרות וכנ״ל:

 אין זברון לריישיניס וגו׳. נתבאר כבר במגלת איכה בביאור מאמר זטר תזכור ע״ש:
 •אני קהלת הייתי פלך על ישיאל בירושלים וטי. עד דברתי אני עם לבי לאפר אני הנה
ה על בל אשי* היו לפני בירושלים ולבי ראה הרבה חסכה ודעת פ נ  הגדלתי והוספתי ה
ב כעס ויוםי״ דעת י־םיף בכאוב .  הוללות ושפלות ידעתי שגם זה הבל כי ברוב הבסה ח
 "לבנת הענין הוא כך מהחלה נעמיד על כוונת החכם שאמר לדשת הכמה ודעת הוללות וסכלות הורה לני בזה כי
 *יש דבר המשתמש בשני הפכים כנישא ת׳ והוא עסקי העיה״ז כי אנחנו רואים הרשעים כמו הגנבים והגזלנין

 .ודומיהן שבראשית ההשקפה יש לשפיט עליהם שהם שושיס גמורים בהחלט בעזבם הדרך הטובה והישרה כמו •
 ׳בטדח האדמה יעבידת עבד ודומיהן ומניחים ארהית יושר ללכח בדרכי חושך ואין לך שוטה גדול מזה
- שמכניס עצמו לסכנת מיתה ותליה שאין אחד נמלט מהם וכמאמר אנשי דמים ומדמה לא יחצו ימיהם (תהלים נה)
 "ועם כ׳יז תמצאם בעלי שכל צח והמה הכמיס מחוכמים לחשיב מחשבות שכליות ותחב־לית עמוקות להשגת
 .׳:נירה ם ן דר די לשעתם . יבכנלהזה כל ההולכים אתי שלידו־ לבס למציא חפן תאותס שתמצאם ברוב עסקיהם
 שהפה חכמים להרע ולהיטיב לא ידעו. והענין הוא כמאמר החכם עיניו בראשו ר״ל שהחכמה משמשת
 ׳בראשונה לבחור בטובת עצמו ולהשיג אחרית טוב ופ״כ היא תעוז לו לנחותומסלת ישרים ותשמור עליו מכל
. לא כן הרשע שתחלת רצונו וחפצו הוא מצד התאיות המדומית הבוערות בקרבו והס מולכים עליו ע ע כ  ע

 ממשלים ט ראשונה והחכמה מוכרח בע״כ לשמש אל התאוות לנחור עניניה ולהשיג הפנה. ולכן תואר הר.:כ
 י w עוה׳׳ז ומושגיו בשם חכמה ודעת הוללות ושכלית כלומר שכולם מעורבים ומשתמשים בנושא אמד. עוד
 ןקלים חקירה אחת והיא מה שמצאנו להזיל שאמרו והרחיקו החקירה והעיון בחכמות החיצוניות עד שהשיבו
 •$יי ששאל ע״ז והמרו ילפוד בשעה שאינו לא יום ולא לילה.והנה אס אמנם אנו מהיייביס לקיים גזרתם
א טלאי יותר טיב. ונראה לתת ע״ז ב׳ טעמים . האחד שלא רצי הז׳׳ל להתיר לנו לבלות הזמן היקר בדברים  מ
 ''שאינם מוכרחים לאדם כי היום קצר והמלאכה בעיני ההכרח מרובה. והטעם השני יש לאמר בהקדיס מאמר
 ר״ח בספר הישר שחילק כל הנמצאים וההוויות לג׳ הלקים דהיינו הקב״ה הוא יודע ואינו ידוע. העולם
 יךןע ואיט יידע. האדם ידוע ויודע. הנה מה שאמר על הבורא ית' א״צ ביאור. ועל העולם בכלל שאמר
 ילו״ יאיני יידע הוא ג״כ דבר הנראה לעיניס כי הדומם והצומח אין להם אפילו הזדגשה וכ״ז מחשד הבורא
 יחברך כ• הדומם והצומח כל תשמישם הוא עיי כליון והפסד כמו הקצירה והלישה והטחינה ולומיהם עד
 •האכילה ואס היה להן ההרגשה היו תמיד בצער וכאב גדול. לא כן הבע״ח שעל הרוב תשמישם לטובתם
 ממלנין ומפטמין אותם אף שטונת המגדלו לכלותו בסופו והוא מעותד לשחיטה בסוף מ״מ די לו בהסרון
 הילינגיה והשכל הבל ההרגשה לא תזיק לו ואדרבה הנאה לו. והאדם המורכב מגוף ונשמה הנה הגוף משפטו
 "כפשפש הבהמה שכל הנהגת קיומו הוא ע״י התישים והכהות הדמיונות להתאוות ולכעוס כמו הבהמה בלי
 'שום מדע והשכל הבל הנשמה אין לה כי אס הגהגת שכלית כמו המצית בכלל עשין ול״ת ואין שוס האוה
־ יאיבה למצח ל״ת כי אס ע״י העיון השכלי הכנס האהבה והיראה בלב האדם לעשות  ורצון לפיני ולא ד^י

ז הטוב ולהרחיק הרע : • 
 •־!ובעתה הבין מאמר המדרש (הדומי) ד לקח סוב נתתי לכס תורתי הל המזוט וז״ל אל תעזבו המקח
 שנתתי לכס. ביאיר המאמר ׳״ן הזג. דפ כ׳ כל רטקשי הנוף לפעולתו וקיזמ הם ע״פ הת־ייוות
 סמהגיססות בו. ומטקשי קייס הנפש אינם כי אס פ״ס השכל. והנה בקשת התאוות הוא מזק מאוד ובקשת
 השכל" הוא רפה והרי הס דומים לג׳ ספינות ה׳ הולכת מלמטה למעלה וא׳ מלמעלה למפה שההולכת מלמעלה
 לפפה הרון בלי מעצור חף אס לא תעשה נה פוס פעולה עיי משיט וחבילה כי היא מעצמה הלון נכח
 $לוצת המיס. לא כן המהלכת מלמטה :'״עלה צייל^ משיכה בחזקת היד ואס הרף מדנה לא בלבד שתעמוד
 :מלכת לפרה כ״א עוד תשו־: ;אחוריה עיי מרוצת המים. .כמי ק ענין קיום הגיף והנשמה כי הגיף חף
 ׳'אס תפיח דעתך מלחשוב בתועלתו וקיומו הנה כתות הטבע ישררוך מעצמם על עניניו כמי כה הרעט)

 :יצמאו:
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 והצמאץ ובק0ס השינה וכדומה. לא נ! משסה שההתעוררות על קיומה וסועלחם אינה נכח מונע ט אס
 אחר העיון השכלי אשר הוא נרדם כירכחי הנוף כי יהדפוהו הכחות הנוסניוח ועומדים כל ימינו לשסע והמסה
 דומה נדבר הלקוח ק השוק בממון או בענין אחר שאף אס אחה צריך לו מ״ס אינו כדנר שהוא שלך כעצם
 ט אם שצריך להלקח ע״י בקשח השכל ולכן אל תעזוב מלדרוש ולחקור מל חועלח הנשמה ומלעיין בפנינים
 סמיד כי לא בלבד שההיה נעלה מלמלוח מעלה מפלה כי אס החזיר לאחוריה והרד מסה. חהו אל העזוב
 הסקמ שנחסי לכם לקנות העב לנפשך ולעסוק בתועלח נשמהך . ועיין בספר הכוזרי שהאריך נביאור מאסר
, חקרתני ותלע ואפל שכל טונת המאמר הוא להודיע לט ככל הנהגת הגוף היא בלתי ידיעח האדם  ה
 וכוונתו למהיגו. והדסיון היא האכילה שאין לאדם חלק כי אם סה שמניח כמאכל אל פיו ואף גס זאת לא
 מהמת עיון שכלי ט אס מחמת הרפטן הניתן כגופו לעוררו ע״ז ומפת הנחת המאכל אל פיהו פד גמל
 סעיטל אין לאדם שוס ידיעה והשכלה נדנר ט אם נעשה הכל נכח המרון הפבעי אשר הסביע ה׳ בגופו
 לעבות הכל וחכמת הטרא יחנרך הוא העושה חיל כעיכול המזון וחולק לכל אנר ואנר אח הראוי לו מספ
 וכן השתיה והדינור אינה מסורה לכהירח האדם כי'אס ההחלה והכנה ולא יותר. ולא נגנד שאין תועלס
 לאדם כידיעתו איכות תהלוטח אלו הדנריס כ״א עוד הוא קשה ומזיק לאדם היודע ומנין נענינים אלו והוא
 הוכרח להפיח דעתו מהם בעח מסקו כמאכל ומשחה ודומיהן להניח הכל על הפנע והגזרה שהמניע וגזר
 הבורא יתברך ומה לו ולידיעחו וזהו אדס ובהמה תושיע ה׳ (תהליס לו) ואמרו הז״ל אלו בני אדס שערומיש
 גלעח ומשימין עצמם כבהמה. ומזה הקיש על כל עסקי האדם בעניני העוהיז שהעיון והשכלה בהם היא אך
 לסוחר וכמאמר חז״ל (ברטת ה) יכוריס בעי׳ לאתויי אנפשיה ופריך והכתיב אשרי אדם מסהל חמיל ומשני
 מאי כד״ת כלומר שהיא מטרה אל הנהירה ולכן צריך ללאוג ולחשוב חמיל נעיניה אנל במילי לעלמא הידיעה
 וסלאגה בהם אך למחסור וצליך להניח הכל על הגזירה ועל זה נאמר ויוסיף לעת יוסיף מכאוכ. ומה מ״מ

 נץ שני הפעמים שזכרנו באיסול לימוד ההכמוח הוא זה. שלפי פפם הלאסון דהייט שלא רצו הזיל שיבלה האלם י
 «ט היקר ללא צורך ט אס לצורך השכל וילוע אח ה׳ והולהו. היה אפשל לומל שאס ימצא איש אשל ט
 ממ יתילה בחכמת החולה וכבל למל לי מחסולו אפשל שלאיש כזה הולשה לבלות מיחל זמנו בהשכלת החכמוס
 מזיצורוח לא ק לפי סעס הב׳ שהידיעה והחקירה מזיקות לאדם בלבליס שאין בילו להנהיגן כ״א מהגפן
 הוא ניד הבולא אשל בלא אח מבען פלאשית שיהיה העולה כמנהג נוהג אפי׳ מי שיש לו הכמה כפליים
 &שושיה והתורה היה כבר חרותה מל לוח לט מ״מ החקירה באלו החכמות הוא אך למהסול כנ׳׳ל. וזהו אני
 הנה הוספתי תכפה על כל אשר היו לפני בירושלים ותמרחי לי נאה לחקור נהשכלת החכמות החיצוניות ולק
 מסי אל לכי נלפת רככה ודעת הוללות ושכלית הרומז אל החכמות החיצוניות בפניני הפוה״ז מ״ל. אבל ג0

 זה הוא רעיון רוח כיברוכ חכמה לוב כעס וגו׳ ומלנל אשר לא יוכל עול יזיק וכניל:
 מחתי את לבי לדרוש ויתור בחבטה. (כדרש) שלפה היה תייר גדול והיה כתייר על ד״ת:
 ולא על דית בלבד היה מזייר כי אם ע״כ אש־ נעשה תחת השמש אפר הקב״ה אוד

 ו*ת עפלת חייך שאגי טתנה לך. והמאמר הזה הוא טלו מוקשה שמתחלה אמר שהיה סתייר נס כ״כ' :
 •נעשה החס הכמש ופייס אהר ל״ת עמלת. ונקליס מאבר רמב״ן על פסוק וחמסרהו מפס מאלהיס וז״ל לפ,,

 קיש בחורה בכל פרשה מפרשיות הבריאה כל הכחות שיש באותה הכריאה כלומר שבפרשת הדשא הארן נרמז
 פל הכהות מהעשבים הוארן וסבען ופעולתן וגידונן ושיעורן ושמותן יכן כל פרשה. והקב״ה למד עס משה
ט ע״ה כל הרפה וביאורה לו באר היסב. רק ס׳ שפע ישראל שכלול בה יהוד השס וכבודו זה לא ביאר לו  מי

 השם כמאמר כי לא יראני כאדס וחי (השא) וזהו יחחםרהו מעש מאלהים כלומר מאותה פרשה שנרמז בה י
 גבול אלהים ומהותו וכן כל חז״ל שהיו יודעים כל הנבראים ביס וביבשה כמאמרם ז״ל כל מה שיש ביבשה יש,

 בים מן ק ההולדה לא התרו ביס עמקו ורוחבו לדעת כל זאת כ״א כול ה׳ ליראיו הביט הכל ק התורה
 כסאסר חז״ל מל ר׳ יהושע שהשיב על כאלת נמש לכמה שנים מוליד וכן שלמה שתייר עיכ הנבראים איך

 פסתיקין את החרדל וכו׳ לא שסקר מליו ועמד על הכל עיס הנסיון כ״א ידע הכל ע״פ רמזי התורה הרומזים ־.
 פל כל דבר ודבר. מעתה לא יקשה על שלמה מי התיר לו ללכוד החכמות כהיציניות אשר הזהרוט חזיל."׳

 עליהם ואמרו ילמזד בשפה שאיט לא יום ולא לילה ואיך עזב את מציה הטרא שנ״ני והניח ט יומם ולילה. יי
 אבל לדכריט לא קשה מידי כי באמת לא חקר ולא עמד על הכל כי עם פ״פ סודות התורה ורסזיה ונמצא י
 *שכרו עוד כטל ימטפל כחקר ודרש בתורה והתבונן בה כיכ שנגלו לה ממנה תעלומות הכמה בכל כנבראים.
 וסמנה עמל על כל החכמות כלן. ועתה נבוא לביאור המדרש ונקדים ע״ז משל נאורח עני שנתארח על:
 מולחן עשיר גלול ומשפס הפשיר היה תמיר כהתארהאצלו עני לנסותו אס עני היא והנסיץ היה במה שמית.

 לפניו בשר הרבה ובאכלו כלו ידע מזה גנותו ט אין ראוי לענ׳ כשר הרבה כמאמרם ז״ג למלה הורה ל״א שלא•'."
 *אכל אדם בשר ט הס להיאטן. והנה העני הזה אכל אח כל הבשר שהניח לפניו ור-שט כל המסיבים מל •'.־
 שלהט שיבזהו העשיר ובשנאה יהדפט פיז כמשהסו תמיד.*ובאמת היה נהפך שאהט אהבה גמורה ודבר ,

 המו דברים פונים ויתפלאו כל השופעים וישאלוהו סעס וכבה הדבר. וכשיב להם דעי כי בההטנני ביו ־
 העני ראיתי שאין דעהו וחפצו על הבשר רק כהוא האב לאכול לחם הרבה ומחמת שהית טש נאטל נחם לבי

 שלא יהא נראה כרעבתן איכ אכל הבשר כלו לממן יאכל פסו להם כרבה והססס כל העזתו היה לל הלתס:

 הומשצ
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 זעסשל הוא שלמה המלך ע״ה נתן לט לחקור על כל לגר ע״י התורה יצכבץ סמנה תעלושח חכמה והקב׳׳ס
 הטחן לכב ומישרים ירצה ידע שכל רזסצו של שלמה הוא רק ללמור ולחקור כתורה ולעמול על כל סודותיה
 ",ולפזיה מאהבתו אוחה כמאמר חז״ל(אטת ה) ההוך בה כו׳ דטלא כה וע״כ אמר הקביה אחר דברי תורה

 עמלת חייך שאני כותנה לך כי הוא ית׳ ידע תוכן טונתו:
 , 3דוב הבמה רוב כעס ויוסיף דעת יוסיף פכאוב. ראוי לדקדק מלת מכאוב שמשמעו שהעונש לההכם
 ולכשיל אחד הוא רק שהחכם מרגיש כאב ענשו ייסר מהכסיל. והענין כך הוא כי הנה יש ב׳ סיני סוב . א,
 סוב געצס ואחד סוב ע״י משוער. וכן ב׳ מיני רע א, רע אמתי ואחד על ידי משוער. כמאמר וסביביו נשערה
 מאד שהקב״ה מדקדק עם הצדיקים כמוס השערה כלומר אף שאצל הרשעים והבינונים לא היה נחשב זה כלל
 לשן אשר הטא מ״מ אצל הצדיקים לשי מעשיהם המוטס ומדרגחס הגדולה נחשב נם השא •ל דהוא לעון
 גדול. וכן לעניו הסיב משערין ומעריכין הכל לסי מעשה האדם כמאמר חז״ל בשבח האומה הידועה שאין
7 שאין הסק שרק לכי גריעת מעשיהם שהם ששונים במש״ז נחשב זה למעלה סס שאין  שתבין כתובה לזכרים ט
 '׳שהכין כתובה לזכרים אבל באמת מהי כותישבהבזה . וזהו חטאות נשרי וסשעי אל תזכור כחסדך זכר לי
 ־ אתה למען סובך ה׳(ההליס כה) כלומר אל הזכור לי חסאוח נשרי לחשבם שן על זאת בקשתי שהעריך זכייתי
 שתני ששה עתה נגד מעשה נשרי והרגל הרע שהורגלתי ט איך נהנך לבי עתה לעשות סוב ולהסיב את
 פעשי ועל ידי זה יגדלו זכיותי לפניך מאד כמשפס המהפך רע לסוב . וזהו כחסדך זכר לי אתה למען סובך
1 כלו, לסוב וחשד תזטר לי את מעשי נשרי להעריך נגדם מעשי השביס שאני עושה עתה לרעה ולתשבם  ה
 שן אל נא תזכרס. וזהו מאמר (יחזקאל לנ) בשוב צדיק מצדקתו ועשה של כל צדקותיו אשר עשה לא
 תזכרנה במטאש אשר הטא בה ימות ובשוב רשע מרשעתו וגז׳ על כל חשאתיו וגו׳ עד בצדקתו אשר עשה
 ־ בה יהיה. ביאור המאמר מורה לט שהקביה דן את האדם רה לפי העת כי בשוב צדיק מצדקש ונהפך
 לרשע מהיפך אל היפך הנה אם יפרע עיי משוער דהיינו שיעריט לו העונות כנגד צדקש הקדומה הנה יגדצ
 עונשו מנשוא כי לפי ערך ופישר צדקתו התרומה היה מגיע לו שנש אף על שן כל vn ומכ״ש כאשר הרבה
 לחטוא שיש כדאי בחסאיו לעונשו אף אם לא היה צדיק משלם ולכן התהשד הקב״ה ואמר אס יארע צדיק
- כזה שירבה לחטוא אז לא אזכיר לו מעשיו השביס הקדומים לענשו על עוטתיו בערכם כי אז לא יוכל שאת את
 כנשו אבל אעשה עש חסד שכל צדקותיו אשר עשה לא תזכרנה *ק גחטאש אשר חטא לבד בה ימות כלומר
 ןיי לן לקבל שנשו לפי חטאתו לבד כאלו לא היה צדק משלם וזהי מחשד הטרא יח׳. מהו סי׳ הסלונתאשל
 שבש ונושא בגמרא. דמיון זה מי שהיה צדיק גשר ואז לפי מררגחו שה נחשב לו שן אף הקטן שבקטנים כש אס
 בעיגי.־ בתוך תפלתו ולא טון מחשבתו כראוי אחרי אשר הרנה לעשות רע כש גטב ורצוח ונאוף ולהשבע לשקר
 ןלומיהן שבודאי איננו אז מאוחן שמדקדקין עמהס כתוס השערה אז הקב״ה בחשדו הגדול מעטר השטת
 הראשונים שנחשבו לו שן מתחלה מהמת השיבוהו ולכך אין השנית יכולים להכריע לכף שבה כי מאחר
 שהרשיע הרבה ונעשה שוטה גשר אז אין מדקדקין כמו כ״כ וגם אס ימצא לו איזה זכות קטן מחשבין לו
 לגלול היפך מסה שהיה נחשב בהיוש צדיק וחסיד. וזהו חד אמר כובש פי׳ שהזכיות הקטנים בהחשבס לגדולים
 נכליעין יותר משהיו אחרי אשר הרבה לחטוא. וחד אמר נושא פי׳ שמקילין בשנוחיו שנא יכריעו כ״כלהיינו
לא ללקלק עמו כ״כ מרב סכלותו עתה. וזהו יוסיף דעת יוסיף מכאוב . והדמיון בזה לשנים שנמצאו במהתמ* 0 

 אחל עשיר ואהרעגי שנלי ספק הפשיר ראוי לשנש יותר פן העני כמאמר החכם(משלי ו) לא יטזולגנב וטי
 למלא נפשו כי ירעב ואעפ״כ אין ראוי להלקות לפט פשרה מלקיות ולעשיר אהרי אשר שניהם מעשה אחל עשו
 רק שזדון העשיר גלול ולכן ראוי להלקותו ג״כ כפרה אבל להטת על אלה מכה רבה בחוזק יל כלי שירגיש
 כאב גלול ייתר מן העני. כמו כן העונש לחכם ונכסיל שוה הוא לק שהחכם מרגיש כאב יותר כש שהרגיש
 מלון העבירה יותר וזכי יוסיף לעת יוסיף מכאוב כנ״ל. וזהו מאמל הסלרש (משפסים) פ״פ אל תזכור לנו
 שטס ראשונים וז״ל אץ בריה שאין הייבת לטרא אלא שהוא הנון ורחום ושחל פל הראשוטת משל לאהל
 שלוה סן דיוכטיס הכהו לתמר זמן בא ועמד לפניו והמר יולע אני שאני ו.ייב לך אסר לו למה הזכרת השב
 הראשון כבר בסל הוא מלבי כך הדון השלמים הבריות חופאין לפניו ושא מסהכל שחין ששין תשבה והוא*
 מניח״להס ראשון ראשון וכשהם שבים באיס להזכיר השטת הראשונים והוא אומר להם אל תזכרו ראשוטת
 כבר מחלתי לכם עכ״ל. והטונה מטארת דהייט שאס שב מצדקתו ועשה שטת הרבה ונעשה רשע נשר
 שאז נמחקו משפר הזכרון שטת הראשונים דהיינו איתן שגחשט לו לשן לסי מדרגתו הגדולה שהיה ראוי אז
 ללקלק עמו כהוס השערה ועהה כשנעשה רשע נשר אין ראוי לדר.דוק זה. ואהרי שוט למדרנתו הראשונה
 ורוצה לעשות תשיבה על החטאים הקלים הראשונים כי עתה הזר להיות בכלל הדקדוק לזה אוסר הקב״ה
 כבר מחלתי לך הראשוטת אהל שנפלת ממדרנתך ולכן שד לא תזכרנה . ונחזור לבאר המשך המאמר הנ״ל
 ובשוב צדיק הצלחתו ופשה של ט׳ כאשר ביארט רשע מרשעתו כלומר הוא לעצש אס של ישוב להיות צדיק
 זהזר להיות בכלל הדקדוק כבתחלה אע״ש כן כל המאתיו הקודמים בהיותו צדיק לא תזכרנה עתה אף שהוא

 במדרגה הראשונה כי כבר נמהלו לו וכדברי המדרש הגיל והבן:
 לשחיק אפרתי בהולל ולשפחה כד. זו עושה. כנה לכאורה מלת אמרתי הוא אך למותר והיה די לומר
 הששק מהולל ומי לא יאמין לו בהיוח דבלי הכמחו נהפט מאוד לול השלם, אבל הענין הוא p״

 ט
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 ט בחמת יש בענץ השמחה סוב ורפ יס אשר הוא סופ מאל סכשרת את האדם להכמ^ ורוה״ק ונטאהזי^
 שדות התורה וחלום סוב. ולפעמים הוא מפתח לריב רשת כמאמר ויאכלו וישכש מאוד וחאיתם יניא למ,
 (תהליס עמ) כי העצבו; שגרת בעד רוע התאוות כמאמר החכם בכל מצנ יהיה מותר. נמצא ברצותנו להפרןד
WP ולפלס מעגל ענין השחוק והשמחה לא טכל עד אשר נראה מי היא השמח ומה מעשהו. ודע מלת מהולל 
 ב׳ פנים בגמרא (שבת ל) פירשוהו לשין שבח ולפי סי׳ המדרש הוא לשון ערביב ולזה רמז שלמה החהפכותימ"£

 השמחה והשחוק לשב ולרע ואמר עליה לישנא למשתמע לתרי אפי וזהי לשחוק אמרתי משלל ר״ל שפשתי
 השחוק וגזרתי עליו התהלה והערבוב יחד פי לא יטלתי לייחס לו א׳ משני אלה לפי שאינו יולע לשמחה מה *
 ששה כלומר מה היא השמחה ובמה הוא עמל אס בצדק אס ברשע ולכן ראיתי לייחס לה מלה שתסטל ענין ה5&

 והערבוב יחד:
 כדרש לשתק אפרתי מהולל אלו בתי ה־טיאות. ולשבחה כה זו עושה סה מיבן ש־, ת*
. והזח פלאי למה יוסיף להפליא על הת״ח יזתל מעל זולתם. ולפי פשוש יש לומל פ ס  לישנס ש
 כל מיני שחוק והיתול אף שהמה מהבל יחל מ״מ יש להס לפעמים מקום הכרת וצורך גלול אל ב״א כמ6שי
n ז״ל אין לך דנל שאין לו מקוס(אטת די) כי ההדס ראוי שיהיה תמיד נלרך המשצע כסטאר נהרמב״ם 
 ואס יקרה לאדם דרך עוצב מחמת איזה מקלה לע ל״ל לשאתו להגניל עליו השמחה עד קצה אהלון עיי שמוק
 והיתול ועייז ישוב אל הדרך הממוצע . וזהו התנצלות כל ההולכים לבתי תרסיאות שששים זאת מהמת חגבולס
 העצב שגבר עליהם וע״כ שכרתים ללכת אל בית משתה לרפוא לשברון לבס לחבש לעצטתס. אבל כיז מ&
 לע״ה שאין לו ענין אחר להסיר העצב מלט כ״א עיי השחוק אנל הת״ח שהנחילה הקביה תורתו הקלהס
 המשמחת אלהיס ואנשים מהו לבקש מרפא לעצבותם מדברים זולת ההורה. וזש מאמר המדרש אף שלשמו?
 אמרתי מהולל כלומר משובח לפעמים דהיינו לשמח נפש עגומים אבל מה סינן בל ת״ח ליכנס שס כי הלא ללש
 לרך אחרת להסיר פצטתס ולבשל דאגתם דהיינו ע״י התורה שנאסל עניה פקודי ה׳ ישלים מ;$1

 לב (תהליס יה):
 ?אופן אחל בהקליס כלל אחל והוא שהדגשת האדם בסונה להכיל מפלתה אינו כ״א סמוך להעללה כש מאפ,
 האכילה אחר גורל רעבונו והשתיה אמר צמאוט וק כל ההנאות ההאווניוח הנמצאוח בשלם אינם סרנ&
 ומורגשים לאדם כי אם קרוב להעדרם ממט אבל אהר התרגלו בהם זמן רב אזי תפוג מלבו הרגשת סעלש*
 ומתיקותם ובמדה זה הקב״ה מכלכל את העני בהרגישו תענוגי העוה״ז כי העני מרגיש ערבות ימחיקות נ&
 מלנה יוחל מן העשיל נמעדניו ופגדיו לשי שלחם העני קרוב להעדרו ממט. וכ״ז כלל החכם כפ׳ אחד (פ£
tk כיז) נפש שבעה תטס טפת ונפש לעבה כל מל מחוק וזהו סאמלס ז״ל מדת ב״ו כלי ליקי מחזיק מלא 
ptoo מחזיק. ניאול דבליהס כי כל הששים והכהות שבאדם המלנישים בהנאות לסי ליקותן מן הדבל כך 
 בהתמלא הדבל להס נמצא שהשני שהוא ליק מכל נפשו תאבה לכל ואתל השיגו הדבל יומתק וימלנ לו מ6וי
 ואץ דבר מההנאות השמריות בשלם שלא יחאוה וימשד לו העני ולא יהגה ממט בהשיגו הדבל והעשיל מא
 להפך שמפני המצא לו כל דנר ואיננו הסר מכל ולק נאכלו וששש והתבלשי לא ירגיש אחד מני אלף מההנ$פ
 שמרגיש בהם העני וזהו כי שמעת לקול אשתך ותאכל מן הען אשר צוית־י לאמר לא תאכל ממנו ארורה
 האדסה בעטרך בעצטן תאכלנה וט׳. כי אתרי שאתה מתאוה לדברים ערבים שימתקו לחכך איכ אם יסיו
 כל הדברים מצויים לך ולא סהיה הסר סכל טדאי לא יערב לד הסוכ לכן ששב שבעצטן תאכלנה ואז יהי0
 גס הלחם ערב לך ותתענג בכל אשר ימצא בפולס. והנה החכם האסתי שנע עצש בהתמיד בתענוגי העוס״ו
 ולכן שא עשיר בתעטגיס ושא שצאסעס ערב בכל אשל ימצא לו ואיננו צריך לבקש לו תענוגים חדשים בכל
 עת לא p מי שמעדן נפשו במחמדי תבל ומהרגל בהם אשר במעס ימים יופג סעמס מסט ולא יסהקו לו עול
 ואיכ הוא עני בתענוגים ואין לו במה להתענג וצריך הוא לבקש מאד עד שימצא דבר להתענג ט כש ראייס
 החידושים וסיני השחוק והיתול וזהו לשחוק אמרתי מהולל אלו בתי סרהיאוה שמשמחיס את נפש האדם וסמנים
 אותה אבל סה סיט של ת״מ ליכנש שם כלומר הלא יש להם תעטגיס הרבה בלא זה אחר שהם מרוחקים
 ממהסדי השהיז וסתענוגיהם כמאמרם ז״ל כך היא דרכה של שרה פת במלח האכל עד והיי צער החיה ואיכ

 בעת שהוא צריך להתענג כש בשבתות ויויס שסצוה להתענג בהם יש להס להתענג במאכל ומשתה כברכת
 עליהם כי זה להס לתפט: גדול אהל שאינם שלגליס בשל באכילה הפשעמיס כדרכה שית ולק מה להם לבקפ.

 הענוגים להוקיס ליכנס לבתי פלפיאות וכנ״ל:
 עוד במדרש לשמוק אמלתי מהולל וזיל אס כדין דהוכא משלב מדוהא מאי ממי. ויטאל ג״כ נמלא(מגלה

 ו׳) סתידיןבתי סרפיסאות זבסילקאות להיות בתימדרשות. ולכאורה פה בשורה היא זו וכי לא ימצאו׳
 מיס לייסד כתי מדרשים זולתם. ונראה שהמדרש השמיעט דבר יקר ונשגב כאד ושא פפ״י המדרש כג״ל לשחוק'
 אסרתי משלל סשרבכ ולשמחה מה *•׳ עושה פה פיבן של חיח ליכנס נשם. והענין הוא כאשר אמרט כי יש
 ב׳ פשלות לפקח העצבון ולהשיל הדאגה מהלב. הא׳ פעולת השחוק וההישל כאשר זכרט דהייט בעת שלבי של אדם

 נטע שכה הדאגה והעצב עיי איזה מקלה אשל קרהש אז פשלתו להשש מקצה חל קצה הנ כשיחה והשגיק,
 ואז ישיב לט אל דלך הסמ^ע יהוא פשלה ההמון. הפשלה הב׳ היא פיפ השלה ושא אמלס ז״ל מאי*
 תנקתיס יסשיג בסורה בנאסל וען חיים חאוה באל (משלי ע). וודבל בהבדלב׳ משלוש כללו. ושא ס

 העיצה



wj» קול מגלת קחיר. נגידים 
 השלח מחוק וההיתול ע״י כהולך לנתי חרמיאוה וכדומה נאמה אינה כטלה שלפה לרפאות אח שבר לנ
 העצוב מדבר המעיק לו לגמרי אכל היא רק משכחת העוצנ מן הלנ לנלי יזכור דאגתו ועצנונו. למשל אס
 נאבד ממנו הכן יקר או מת לו בן אהוכ הנה אף אם ילך לראות הוללות ומהתלות ננתי הפרפיאות וכדומה
 היקוה עי״ז מילוי הסרונו וריוח מצרתו הלא גם אחר השחוק צרתו עדיין במקומה שמדת רק שבעת השמוק
 נתבלבלה דעתו לשכח עצבוט. לא ק פעולת התורה המשמחת אלהיס ואנשים שהפוסק בה ימצא הרוסה
 למכתו לגמרי נתתה לו הקוה פונה לרוחחו והיא נקראת רפואה כמאמר רפאות תהי לשרך ונו, (משלי ג)
 יכי היא מרפאת העצנ לגמרי כש אם מת לו מת ר״ל ימצא כתורה חיכף מרפא ונהמה למכחו כמאמר חזיל
 בקראו לזה מזבח כפרה או יפורין של אהבה וכן לכל צרה ח״ו ימצא בשרה רפואה שע״י ההורה יתבוק שיש
 נצרחו חסד גדול מאת המקום עליו ושהכל לשבש ט מפי העליון לא תצא הרפה וא״כ היא רפואה באמת
 וכמאמר הרופא לשבורי לב ומהבש לעצטתס וכמאמר והפכתי אבלם לששון מהמתים ושמחתים מיגונס. סי,
 ששד ישיגו שמחה מיגונם כההוידע להם שהוא מחשד הבורא עליהס. נמצא שהאכל ממש מתהפך לששון
 והיגון לשמחה. וזהו ג״כ ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה. פי/ לא כשמחח עניגים אחרים שהיא רק לסי
 שעה לבלבל אח לבו לבלי יזכור צרחו כ״א ימסו מהם היגון ואנחה לגמרי ועוד ישיגו ששון ושמחה כנ״ל,
 וזהו ג״כ (משלי יב) דאגה בלב איש ישהנה דהייט ע״י פעולת השיחה והדטר ובלבול מחפבחו ודבר סוב
 ישסהנה והיא פשלת התורה שאין שב הלא חורה היא ישמהנה לגמרי ולא יוסיף עצכ עמה כי יתהפך דאגש
 לסוכה שלא יהיה מקום להצטער כלל. ומעתה מאמר המדרש מבואר שמפרש לשמוק אמרתי מהולל כלומר
v כשרב שמבלבל את הלב מלזכור דאגתו אכל הדאגה שדנה לוסה במשכיות לבט כמקדם וא״כ שמחתו מה 
 ששה הלא רק שקר בימינו. וזה אמר אס הדין דחוכא משרב הדותא מאי מכני. וזהו ג״כ מאדר התכה
 גס בשחוק יכאב לב ואחרית כמהה חונה (משני יד) כלומר נם אחרי השחוק והשמחה מדיין נשארה התוגה
 במקומה רק שדעתו נתבלבל בעת השמוק והלצון וא״כ פשלה טו היא פסולה שקר וחנהומין של הבל. והנס
p שד יש ענין אחר לפקח הצמר ולהכיר מצב מן הלב ושא היין המשמח את לבו של אדם כמאמר החכם 
 למרי נפש (משלי לא) והוא כשאין שד תרופה למכתו וצערו צער שלם שא כש שמציט בגמרא שהיו משקין
 את היוצא ליהרג ע״ש הסנהדרין כי אין לזה תרופה כי אס להשכיח ממט הדאגה ולבלבל אס מחשבתו. וזהו
 הגו שכר לאובד וגו׳. דהיינו למי שאין שד תרופה למנש. וזאת הפשלה ג״כ אינה ראויה ט אס למי שאיה
 נוסח בה7 ובישועתו לא ק אנהנו מאמיני ה׳ ונכיאיו אשר אץ דבר אשר ימנע מסט התרופה ואין ממצור לה׳
 להוםימ צרה קטנה או גדולה כי לו הישועה תמיד וכמאמר כי שא פרף וירפאנו וגו׳ (הושע ו) א״כ ראוי זנטן
 &\ לפקח ענבונט רק עלי פסק השרה ובזטהה טשע. חש מהמר המדרש הנ״ל לשחוק אמרתי מהולל מעורכג
 כלומר שמחה ותוגה כנ״ל ולשמחה מה זו ששה מה שיכן של ח״ח ליכנס לשם כי הלא שב להם לשמח עצטנם
 בשמהח ההורה שהיא שממה אפתית ומרפא וארוכה לכל שבר. וזה ג״כ כוונת הגמרא הנ״ל עתידין כסי
 סרסיאוח וגו׳. בא לרשז ננו פיבסלו נפתיד רשאת בהי סרסיאזח שלא ילך שם איש כ״א יחזיקו כשמחה

 ההורה ׳ולק ןמפה מהן המקום דבר מעץ מלאכתן הראשונה דהיינו רפואה אל הדאגה והשצכ מיל:
 הדתי בלבי לסשוך ביין את בשרי ולבי נוהג בחבכה ולאחוז בסכלות ער אשר אראה איזה
 טוב לבני הארס אשר יעשו הרת השבים כספר יםי חייהם • והדבר תמוה מאד שישתף
 החכם סשיכת בשלו ביין אל החכסה נחקור ע׳יי שניהם איזה הוא הדרך הסונ והתכלית . אנל נאמת הדנרים
 מתיקים ודבר גדול דבר החכם. דע ט כל החכמים כאפתיס נזרו אופר והפליט מאוד בגנות מחסדי העוס״ז
 וסמנוגוסיו והחליש כולם היותם שקר שחלפ והבל גשר ולא בלבד החכמים כי גס הכסילים יעידו כפיהם
 ויאמרו מך שקר נחלט הבל ואין נס שעיל. אכל אץ סעס החכם והכסיל שזה נזה כי הכסיל מהכיל אס
 מחסדי הסבל הלזו בסוף ימיו בראוש כי הוא הולך אל בית שלש ושאץ יחרון לו ככל עמלו אז יודה כי שקר
 ביסיט רכל בהבל ימיו אבל אם היה האדם חי לשלם נא היה באמת סוב כ״א לאטל ולשהות ולששח נחייו
 וגם אס ישכח האדם סוש אפר להבל דמס צדקה נפשו ללכת אחר חאווס הפוהיז. אבל החכמים האפסים
 לא ק ידש כי הס השיט האמת אשר מלבד שחיי האדם קצרים ט אס אפילו היו חייו נצחים נ״כ לא היה
 לאוי לחשד שמץ דבר כפאות השה״ז כי הבל המה מעשה תעשעיס וחמודיהם לא יועילו וכל שוגה כס לא
 יסכס והם קראו להם בשם הנאות סדושת אשר שס הבורא בלב ברואיו דמיוטת ערבים להנהיג בהם השלם
 כמאמר הרפב״ם ז״ל שלולא המשתגעים היה השלם חרב. ונפלאות ה׳ אץ לערוך אליט C5 בנפשותיט לאשב
 ולכעוס פעם משק ככל הדבליס הצליכין אל הפילם למען תפלנ לט יגיעמט ולא ככץץ בה והכל הוא מנפלאות
 טרא הכל המכריחט אל יגיעת קיום השהיז בעטתות אהבה ובאמת תדע שכש שלא יפרב לבהמה אכילת
 הכשר והפירות ושתיית היין ולבישת בגדי הכטד ק לא יגיע לך שום הנאה מהם ט אם תיקןן העולם וקיומו

 שאתה סקייש ומעמידו על הלו ופעמים גס קיום טפך ככלל ופעמים מון מן הסלל:
 ועייז נבין מאמר מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול וגו/ ונמחיק פ״פ סשל לנער אחד שכח ממרחקים והשכיר
 עצמו להיות משרת אצל בעה״ב אמד והצעיר השא היה מנוער ק השכל ודבר אץ לו עם שם אדם כפיר
 ההיא . ויהי היום"ויצא הנער לכייל ביוק ויבוא לבית אחד מבתי העיר וישכ שם ערך שעה ושתים ויכר אוהו
 הי״כה״ב לסמר אד מצפי ובשרי התה וספח כנער עד כאד כפשפש הנר לחצאי אמס מיל וקרוב והמקרכו

 יזזיס
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 •היה לו לאת והיה מסר מחנלכ שעה אחת ככל מה לאפשר כשמחה ונפונ לכב וכראות השמים אח סש׳א
 הנסר ומעשהו אצל קרובו כי ישרתהו בכל כחו כאמונה ויעשו גם הס כערמה ויתקרט אליו וכל אחל אמר נס
 אני קרובך וממשפחתן ולא היו ימים סוססים ער שהיו לו קרוכיס יותר מדאי והיה נוחל חסל מם כלס לשרםש
 לפעמים כממס בכל יום ויום. וכשמוע בעליו הראשונים מזה ויצר לו מאד בהיות מער הולך אנה ואנס
 ומבלה רוב הימים בשירותם ומשכית מלאכת בעליו וישאל אמ הנער לאמר אמת שאתה נוסל מסד וסנףנ לקרובין
 אבל מה ייסיט הס עמך והשיב לו חלילה לי לקבל סובה מהם נעטר שרוחי להם ומי יחנני לגמול חשד עססס
 כל הימים. אז הוסיף הבעה״ב לבאר לו דבריו לאסר אחר שלא יתנדט לך בשום סובה וחסת מי יאמר^

 שהאמת אמם אולי שקר בפיהם ואינם מקרבין אותך אלא לצורך עצמן ובאמת אינם קרוביך כלל. מ
 שהעולם ומלואה מסעה את האדם לאמר הבטת כמתי והבנים בני וזה ביתי ואדמוני וזה חילי ורטשי והוא שוכרה
 ומתקנם בכחו וביגיעתו ומתנדב אליהם בכל הסוב שאפשר להסיב מסהם עד שמבלס כל זםט וכחו בהם ושסירסז
 ותיקונם. וע״ז אסר החכם אסח שיש יתרון לעולם סממלך אבל סס יתרון לך ואס ק אולי שקר בימינך.
 מהו מה יתרץ לאדם בכל ססלו כ״א שיעמול תחת השמש כלומר רק למען מוסול ויתקן עולם שאיט שלא יהי1
 מהו. יצא לט מזה שמלבד שהמוח אורב לאדם מאחריו וחייו קצרים והוא לקבר יובל ויופרד מן השלם. ס
 אפי, אם היה האדם נצחי וחי לשלם עכיז לא היה העולם כדאי שיניע ט האדם ויבחר בתאותיו הסדועיזפ
 ט אם להסתפק כהכרחיות כמאמר נחיל פח נמלח תאכל וגוי. ומה בהמצא עד שיש ט משרק מקריי מ
 השם וכדומה ופסני זה לא ימצא ק נעיר רואיו וימאםוש ויש ט ג״כ חשרון עצמי דהייט שצנש כליז
 60ה סחהלח היוש. ומה הרואה שימאסו בט אדם בזה הבגד לא יוכל לעשד על אסחש הדנר אם יסא^
 ט נעטר החסרון הםקריי או בעבור העצסיי לק ברצוש לדעת האסת אזי שא מוכרח לכשת אס החסחן
 המקריי ואז יכיר האמת. וק הדכר כאן כי ההשן אס אמנם שא מגנה את תעסגי הזמן וחמודותיו אבל
 לא כמטר מסרוט המצמי כי אם נעטר המקליי רהייט נעטר שהוא זוכר נכל פת פרידתו מן השלס
. ומי ת  ושלא ישאר אחריו מאוסה ולולא זאת היה כאמת פוכ לט עניני השהיז אם היה חי ולא יראה מ
 שלא יפעה החכם לחשוב ק אסר אם באתי לעשל על אמתת חסרון השה״ז שכרח אני להשטח סגלי
 השרוט הממריי והוא לאנת המיתה ע״י שאמשיך ניץ אח נשרי ולאחוז כסכלות על אשר אראה אתה >זג

 כבכי אדם לפשות מספר ימי חייהם כי כלעלי זה לא אוכל לעשל על אמתש. והבן:
 חנךלתי מעשי בניתי לי בתים וגוי(בדרש קלושים) אםר הקב״ה לסשה לך אסור להם לאםמ
 הגדלתי עם בניכם מה שהבטתתי לבס בניתי בתים שנ׳ ובתים םל*יס כל טוב אשר לא
p ונטעתם. ושרם זה אסרי נמלרש בשפ א  בנית(עקכ) עד נטעתי כל עץ הה״ד בי תבואו אל ה
 עלא וץזחלתי בבריאות עולם אלא בפטע שנאמר (נראשית נ) ויטע ה' אלהים אף אחם
 כשתכנסו לארץ התחילו במטע תחלה הה״ד בי תבואו ונטעתם. מיש. ומשמעות כל המאפרכזס
. ואיכ מה המאפר ת א  הוא כעין מצוה מוקיית גזר הש״י על כאי הארן שיסעו כלען מאכל ככניכתס ל
Tt סותר את פצש שנמהלה אמר הגללתי למשות פהפהנפחתי לאטת להורות פל שכניאס לארץ מלאה כל 
, וכש שסטאר בכתוכ כרמים חיתים אשר לא נסעת וטי.  וכמו שססיים סלסל שלא חסרה א״י אפי, קנה ט
 ואיכ מה להם לעמק בסספ תחלה כאלו באו אל pb חרבה לא מקום זרע ותאנה וגפן ורשן וצריסם

 הם עתה למלאותה. אבל הנראה שהחכם העיר אותט בדכר יקר ולמד לעת את האדם מה שיפשם :
 מלא יסעוהו תאוותיו ויגרום להביא עליו הפורמטת לזה אמר הגדלתי מעשי בניתי לי בתיס עשיתי לי נטת וטי
 מסעתי בהם וטי. שלכאולה נלאם כיז אך לשתל ט מה לי אם בנה ונסע בעצש או קנה מאחרים. אכל
 םפנץ כך שא בהקלים מאמר והיה ט יביאך ה' וגוי על ערים גלולות ושוטח אשל לא בנית וטי על השני
 לך פן סשכמ את ה׳(סי ואתהק). של נקדים מאסר צדקתך כהררי אל מה ההרים טבשין את התפוס שלא
 יציף העולם כך המצות טנשין את הפורענות פלטא על הארס. והכוונה נזה ט התאוות הן הן הפורפרות ט
P ס לאת ולולא כהרים כטנשץ אוהו היה מציף כשלם ח ת  הא כהא מליא והס ממש כש התהום ההולך ה

 התאוות ויצלי מעללי איש מתטסשים כקלט להסוש אחרי שרירות לט ולהשכישאת ה' הטתן ט כחלעשוס.
 כל אשל יעשה ולולא המצות שנתן הקב״ה נכל מעשי האלם הסישש תאוותיו ויכלו לו אכל משיית המציס
 בבל המעשים טבשת את התאוות כמאמר המררש בא לזרוע או לפשות כרם כבל שא כחרב בלא תחלה
 נשול ונחמול ובלא תזלפ כלאים ובלקט שכמה ופיאה ותלוטת ומעשרות וכן בנה בית יש כה ג״כ כפה פצה

 שנתחייב כהן וכן במאכלו ומשתהו ומלבושיו וכל מעשי האלם שששה לצלטנטלס אין רנל אשר לא יהיזשלףם י
 נו כמה מצות עשה ולית עד כאפי' בלכתו בדלך יש מצות שלוח הקן ודומיו והם הטבשין את הסולפניזס ו
 ומגינים על האדם משליפת היצהיל והוא השכין והמלאך השת. וכט ששקל הקביה את התהום וההלים לס£. ן

 הר גטה ותלול במקום חזקו ותקפו של התהום והקל במקום קלותו ולפיוט של תהום כסאמל(ישעיה מ) ושקל
 מלס הרים וטי כן שקל כקביה כל חפצי האדם ומעלליו כל אהד לפי טדל קלקולו אל הנפש ולש תנסימ
 הסאוה ט ולפי ערך זה בנה רובי שרה ומצות שיהיו תלויס ט לכטש את היצר. ומפתה ננץ מאפר צמןשן

 נהלט אל שאלולא ההורה והמצות הבטיים כל כל פפשה היו כציסץ אש מסש ברטי םהאוופ:
ם מ ס. ואיכ הרי הם מ  מחו וכיה ט יטאן ה' וגוי ערים גלוצית וסוטת ובתים מלאים כל שב אשר לא בי

1 
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. ומעתה הנימ בץ הכוגה בעצמו לקונה מאחרים בלוי כי ,  י •^לא הריס ולק אמרהשמרלך עז תשכח את ה
 ;' לבונה בעצמו בצדק ומשכס אז צרר, לפניו יהלך לשוס חוק וגבול להיצר שלא יעברנהו. וזהו מאמר החכם לא

 : האנמתי בעצמי להתענג בחענוגי העו״ז כמאמר חז״ל(אבות ב׳) אל האמין בעצמך וכמאמר השמר לך סן השכת
 : 06 ה׳ וגו׳ לכן בניתי לי גנות למען יגיט המצות שיש בעשייתן על הסורעניות והם התאוות והקלקולים כנ״ל.
 , וזהו מאמר המדרש ונסעחם כל עץ הה״ד מיהי לי בתים כלומר שהוקשה להמדרש למה הזהיר הקב״ה לישראל
 סל הנסיעה ע״ז אמר הקב״ה לך אמור להם לאבות הגדלתי לעשות עם בניכם כמו שהבעמתי לכם בניתי לי
 : •בתים שנאמר בתים אשר לא בנית וא״כ יש חשש קלקול בזה המאמר השמד לך סן השכח את ה׳ וא״ת למה
 •י באסס עשה הקב״ה כך להכניסם לארן מלאה . לזה אמר הגדלתי מעשה לקיים מה שהתניתי לאבות לכן הוא
. וזהו אשמעה מה ע  מזהיר להם שסוב להם לעסוק במניע תחילה למען תהיה זאת להם למעוז ולמחסה מכל ר
ה שם  ידבר התל ה׳ כי ידבר שלוס אל עמו ואל ישובו לכסלה וסיים אך קרוב ליראיו ישעו (תהלים סה) מ
 ישע הוא כולל הפגת כל משצי האדם וצרכיו כמו המאכל והמשתה והמלביש ודומיהן והתורה והמצות בכלל
 עדרים בשס יראה כמאמר יראת ה׳ היא אוצרו (ישעיה לג). וזהו אך קרוב ליראיו ישעו כלומר שיהיו שניהם
 קרובים זה לזה דהיינו השגת השצי האדם יטאו בסבת קיום התורה והמצות ופורס והולך חסד ואמת נפגשו
 פד גם ה׳ יהן הסיב וגו׳ ולכן צדק לעניו יהלך כלומר ההורה והמצוה המשותכת בהעסק יהלך לפניו

 לשמרו מכל רע :
. (םדרש) וז״ל שלא יאםר האדם אלו י עשהו ב י המלך את אשר כ ־ ת ה האדם שיבוא א  כי כ
. ו י ת א ר ב  היו לי ג׳ עיגים וטי • עד אבר הקב״ה אני וביר נבלבתי על כל אבר ואבר קודם ש
 לבאר המדרש נקדים מאמרם במקום ההר (•;״ר ה׳) למה נברא העולם בב׳ ולא בא׳ שהא׳ שיש בו ארור
 שסא יאמרו הרשעים איך יכיל העונס נהיקי״ם שנברא בארור לק נברא בב׳ שהוא ברוך והלואי יעמוד.
 וביאור הדברים הוא עפ״י התמר הם בחקותי הלכו וגו׳ עד וישן מפני הדש הוציאו. ולכאורה קשה מה ברכה
 הוא זו שיוהר ויהיה לריק ואדרבה לקללה ההשב הברכה בהיותה למרמס כפיס חוצות ולמה יעשה הקב״ה דברו
 לבסלה ובלא צורך ונקדים לזה מאמר המדרש בבראשית רבה שוב מאד זהו מדת פורעניות וכי מדת פורפרות
 ס«ב מאד הלא שוקד על הטלפניות האיך להביאה ובישול הענין שהקביה ברא את האדם בתכלית מכוון
 והכין בו כהות יתירות להיות לו למחסה ולעזר באס אולי יהשר דבר משלמותו ואם בראו רק בתכלית הצסצום
 ־ בכחותיו לא היה לו הקומה ח״ו בההסל לו דבר אהד משלמותו ולכן ברת הקביה כל האיברים הטעלים זוג זוג
ן היליס והרגלים והעיניס ומחט מאים באף הבעל מום מעינו אחת ודומיו פועל ג״כ כל פעולתו והוא מ  . כ
. , מאיבריו יושלם פעולתו ע״י הכ׳  לכאורה לנא צורך שבראו בשנים *בל הקב״ה בראו בשוט שאף אס יחסר א
 ומעתה מתמר המדרש הוא כפשיפו שעשה הקב״ה העיב סוב מאד דהיינו בשופי וביתרון כמו וישן מפני חדש
 0ןציר,ו. וזהו שוקד על הפורעניות איך להביאה כלומר שהכין הקב״ה באדם המותרות להיות לו למחסה

 ולמסתור נגד הטרעניות כדי שלא יכנה לגמרי בעת הפורעניות:
ק הענין פ״פ משל לעני ההד שנהן דעהו לילך למרחקים . והנך הצל עשיר חחד ושאלהו להמר הגד נא י ת ב  מ
 לי מה צל כי ההלוך ומה אני צריך להכין לי צידה לדרך נהננל ממקריו ופגעיו הרבים והעצומים.
 והשיב לו ולי אתה שואל שאל לעניים כמוך הולט ארהות אשר בכל מקום בואם יקשה להם לינת לילה א׳ הלא
 הס יורוך ויספרו נך כל המקריוח שיוכנו לעטר על אדם כמוך בדרך ואליהם הס הזניך לשמוע לכל אשר יצווך
- ואז ירווח לך והתהלך ברהבה וסצוהס הנמה אותך בהתהלכך כי כנגד כל מקרה וכל פגע תכין לך הצליו.
 י הנמשל הקב״ה כשבת לברוא את ההדס העסיד לפניו מדת הדין .׳הפורעניות וכל ההרפתקאות שיוכלו לעטר עליו
 ובחסדו הגדול הכין לו נ״כ כפילח איכריו וחושיו וכחוהיו עד שיוכל שאת כל המקריות אס יבאו עליו. וזי*
 כתמר המדרש שמא יאמר האדם אהר שיפגעט איזה מקרה נאמר מה אעשה אחרי אשר הטרא ברא את האדם
 באופן שיהיה צדיק כל ימיו ולא שת צט להכין לו דבר להציל לו מרעהו בפגוש בו הפורעניות ע׳׳י סורו קצת
 מהדרך הסוב לזה אמר לא כן הדבר רק הוא וכייר נמנו ענ כל אבר מאיבריו כלומר ששיער הקב״ה ג״כ לתת
 להדם המלית ותקוה אף אס יתקלקל באורחותיו ויחסר משלמותו וע״כ מי שלא יכול לשאת העונש הבא עליו הוא
 בצי ספק מהמת שהרבה לפשוע וקלקל יותר סדאי כמהמר ירמיה עמדו על דלכיס ושאלו לנתיטת עולם וגו׳.
 כי לולא שקלקלו כ״כ טדאי היה להם כח לקבל הסקל״ת הבאים מצד מדה״ד שכבר הקנה הבורא מתמלת
 מריאה כנ״ל. וזהו למה נברא העולם בב׳ וט׳ עד שהיא ברוך והלואי יעמוד כלו׳ שבלא הקב״ה הנטלם
 מופי דהייט בכתות יתירות יתר על הצורך כדי שיוכל לעמר גס נגד מדה״ד. וזהו והלואי יעמוד כ*׳ הלואי

 שלא יקלקלו יותר ח״ו:
 ׳״י וראיתי אני שיש יתרון להבכה בן המכלית• לכאורה היה לומר על הסכלות. ונקדים מאסר המשורר
 פתה דבריך יאיר מבין פתיים והטונה בזה בפעילות החכמה שתים הנה להכיר הפוב גפזבהו והרע
 ברעתו. והנה דעת החכם יכריפט בתחלת ההשקפה לעסוק רק בחקירת השוב ולהשיגו ויוקטן בעיניו הקירח
 הרע לדעת חסרוט ולסטע מסט בחשט שבזאת החקירה נא יגיעט שוס סובה רק מניפת ההיזק . אבל באמת
 לא כן הדבר ט ראשית החכמה לדעת ול-הכיר הי. הרפ והשקר ולהרחיק עצמו מהם כמאמר המשורר סי האיש
ר סרע ואמיכ וכשה כוכ. וכ; עד פתי כתייכ חאהט פתי(השלי א) הזרה  מזפן חיים אוהב יפים זט׳ עד ט

 ID לט
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 למ נזה לשוס החקירה והעיון על כל הבלי השה״ז וחסידיו ולהכיר פחיהוהם וגריעותס אשר הם נאמת כלם
 סקר והנל ואחר ביודע לט השרונם נרחיקם מעל נטלנו. הלא תראה שכל סשר קהלה מלא חכמה ודעס
 גהקירח כל ההבלים ובהכרת פחיתותם והבעיה לט החכם שאהד שנכיר את כל ההבלים שהם הנל נאסס
 ונרהיקם מפל גבול לבט אז בקל נשיג הטוב הראוי לט. וזהו אה״כ השוט לתוכחתי ואז אביעה לכס רוחי
ק  כלומר כשהכירו גטה הבלי הנטלס אז אביעה לכם רומי אודיע דברי אתכם. וזהו שתת דבריך יאיר מ
 פתיים כלומר שראוי שיבין הארס עצמי ופחיות.׳ המלה עד כמה הוא מגונה ועייז נקל לו לידבק בטוב ולהרחיק
. וזהו שאסרו במדרש דגש אליו יהודה ההיד מים עסוקים יעצה בלב איש ואיש תבונה ידלגה (משלי כ) ע ־  מ
, עד עמד אהד וקשר חבל נימא בגימא עד שדלה ושתה . כך עמד יהודה וסען עם יושן  משל לטר מלא מיס ט
 עד שעמד על לט . ולכאורה יקשה למה הביאו כמשל חבל בהבל נימא בנימא ולא היה די כילזר נסל הבל ארוך
 וכלשל פד המיס. אבל לדבריט הבפיעט המדרש בזה שכשם שיש צורך לאדם להקור ולעמוד על אמתת הפוב
 ותועלתו ועריטתו. כן צריך לשוס עין שכלו לחקור על כל פרס מעגיג• ההבל והשקר עד כמה הוא רע ומגונה.

ס שמצוה לחקור בסעלת מדת העטה והרחמנות והיראה והטשה ולהבין תועלתם וחשיטתס כן מהצורך. מ  ו
 הגדול למקור בגנות העול והגזל והאכזריות והגאיה ודומיהן לעמיד על פהיתותה וקלקילס. והחקירה בהם
 קודמח לחקירת המדות הפונות כדרך החכם מכל אדם שקדם בכפרו זה והרבה לכפר כגטת ההבלים ורוב
 עסקו בחקירתם . וכדי שלא ידוה האדס לאמר איך אבלה זמני היקר בחקירות גנות ההנליס שאינו כי אס
 מניעת ההיזק לבד סוב לי לחקור מתחלה במעלת התורה ומצותיה תועלתם והשיבוהס שהחקירה בהם נחוציס
 יותר . לזה אמר החכה באין מקום לזה בלי זה ואי אפשר לדעת ולהכיר גודל מעלת החכמה ויתרונה כ״א אחר
 הידיעה וההכרה בגנות הסכנות והבלים. וזהו וראיתי אני שיש יתרון לחכמה מן הסכלות כלו׳ שע״י ידיעת נטס
 הסכלות יוכר מעלת החכמה ויתרונה וזהו רמז ג״כ במאמר מים עמוקים עצה נלב איש ואיש תטגות ידלמ
 ומהראוי יאמר ואיש תבונה אבל ה־רה לט את הענין הנ״נ דהיינו שנבין כוני ההכנה דהייני הבנת הרע
. וע״כ צדקו דברי המדרש שאמר נמשל קשר חנל נהנל נימא בנימא הגפ  להרחיקו והכנת הסוב לבחור ט
 בעצמך שנעל ע׳ הבלים וקשר אהד באחד ולא עלו לו ואח״כ קשר העשירי ועלה לו ואס יאמר על הפ׳ חנליש
 שהם ללא צורך אהר שלא השיג בהם אח המיס ומוסב היה שיקח מיד אח העשןרי בהחלה והיה דולה ט ה&
 יהיה שפות מפורסם כי באמת תועלת הס׳ שיה הוא עם תועלת העשירי ולולא הס לא השיג הסים וכמו ק זולש

:  הקירת הרע להרחיקו לא יוכר האמת והסוב לידבק ט
 החכם עיניו בראשו ונו׳ עד ואפרתי כמקרה הכסיל גם אני יקרני ולמה הבטתי אני אז יותר.
 לבאר הענין נקדיס מאמר הכתוב (כא) והיה הדס לכס לאות וגו׳ ולא יהיה בכם נגף למשחית.
 ולכאורה מלת לכס ומלת לסשחית אך לסותר הס כי היה די לומר והיה הדם לאות ולא יהיה נכס עף וממילא

 לא *היה . עוד נקדיס מאסר המד׳ אסר הקנ״ה היו יודעין שכדינ אני שסק ומודיע אני לכס איך אני חש•
 עליסס כי ההעברה אשר אט עובר קשה היא שנ׳ ועברתי בארן מצרים וט׳ וכן ישראל אומריס ויהי ה' סשננ
 לדך משגב לפתות בצרה עיי״ש . והוא מאמר פלאי ואין לו שתר . וכדי להביט נקדים מאמר כילקיט (לך)
 אסר אברהם לפני המקום נכתכלתי נאצסגניטת שלי וראיתי שאיני מוליד אסר לו הקביה מאותו כיכב שאתה

 רואה שאינך מוליד אני מראה לך שחתה שליד . והנה מזה המאפר יוצן לו כוונה פשקה ויורט דרך כלולה .
 להכין ע״י כמה מאסרים םשמיס. והוא כי אצל האומה הישראלית יטסל הדין והגזרה בכל ע״י הידיעה ריל ׳
ה עיי ידיעתו זאת יתחזק בתשובה שלמה  פ״י שטדע לאדם כי כלחה אליו הרעה וכי גהרן עליו משפט הרון מ
 לסט המקום ויבטל מעליו הגזרה. נמצא כי, הרעה הנגזרת עליו לא די שלא הרעה לו כי אס הדרכה כיד הוציאה
ר מזולל ולמדה שעים נינה להתקרב אל ה׳ נהשונה. וזהו משמים השמעת דין ארן יראה ועייז שקטה ט  ק
 עיי יראחה עצור עצר ה׳ נער הרעה מלטא עליה. וזש פי גבר ימיה ולא יראה שת ימלט נפשו היד שתול
 ושא פיס מהז״ל נצהו שסב ואם לאו יזכיר לו יום המיתה כי זכרון המיתה הוא שבט שסר לבני אדם ליראס
 ולבהלה ולהטוהם מדרך העקוב אל הישר ואשר נגש בלט מעט סן היראה פה נקל לו לקתה שסר עיי זכמן
 המיסה אבל אס לא ישים ההי אל לט זכרון הסיתה קלוב שא שלא יםלס נפשו סיד שאול כי אין פחד המיתה
. וזהו מי גבר יהיה ולא יראה שח ריל ראיה שכלית להתטק ה נ ט  ועונשי הנפש לעד עיניו להטותו הדרך מ
 ט ולזכרו וימלס נפשו מיד שאול זה רחוק מאד. וזהו ט לא אחפוץ בשת המת (יחזקאל יח) ננימר לא
 אהפק עם הפיסה להסירו סן העולם כאמח כי אס בשוט מדרכיו והיה כלומר להפחידו שישב מדרכיו פ״י
 המיתה וזהו הפכתי בכס כמהפכת סדום ופשרה וגו׳ ולא שבהם פדי נאס ה׳ לק כה אעשה לך ישרתל פקכ
 כי זאת אעשה לך הטן לקראת אלהיך ישראל (פטם ד) והוא כמאמר המדרש (ראה) לא לרעתכם נתתי

 לכס ברכה וקללה כ״א לפובהכס כלומר שסיראת הקללות השיט אלי והישיט דרכיכם ולא יטאו עליכם ״.
p בלבבו מיד כשמראין לו השבט ופדי יראט ישר  והמשל כזה לג׳ ילדים רכים שונים בסבפס. הא׳ יבא ש
מ צריכיס להכותו בטעל ועכ״ס אתר ההכאה יקנו . הב׳ לא יוסר בראיית השבס א ט ר  פאולש וייסיכ אס ד

׳ לט כאבן כאפי׳ אס ימיתוהו לא ישוב םדרט. וזהו הפכתי בכס כמהפכת׳  שסר להקשיב לקול שריו . מ
. עניט כדרך רוב הנבואות הנאסרות בלשון עבר כאלו כבר נפשו  בדום ועשרה עד ולא שבתם עדי נאם ה׳
 תאמת הוא רק זלן התראה למען יחזרו כהשונה. וזהו שאפר ולא שבהם עדי לק כה אעשה לן כלומר

 גשוכנ
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׳ קשה השרף •  . -קנפועל אגל עכ״ש עקכ כי זאת אעשה לך הסן לקראת אלהיך ישראל ולא תהיה כדמ/ץ הילד מ
 יעוד נקדים מאמר המדרש (בראשית) אמחה את האדם אשר בראתי ממל סני האדמה וגו׳ ונח מצא חן. אף
 נח היה בכלל הגזרה אלא שמצא חן. והנה גם כאן נאמר ועברתי כארץ מצרים והכיתי כל בכור משפ*
 בנס מל בכורי ישראל נגזרה הגזרה כנראה ממלת כל גס אות הדס הוא סימן מיתה של נגף ליל כמאמר
 ; זהתוית תיו על מצמית האנשים שאסרו חז״ל תיו של דם על מצמות הרשעים. אבל באמת לא היה כאן הסימן
 י להסשחיח לנגוף בעם ח״ו בסועל רק היה הסימן להאדס היושב בשנים לראות שהדין מתוח עליו למק יבא
 הולך בלבט לשוב בתשובה ואז הקב״ה יקבל תשובתו ויצילהו. וזהו והיה הדס לכס נאות על הבתים כלומר
 האות יהיה לכם לא להמשחית יעי״כ ופסחתי כליכם ולא יהיה בכס נגף למשחית בפועל רק להשיב אתכם
 כחשובה. וזהו מה שאמר המדרש הוו יודעים שבד״נ אני עוסק ואני מודיע אחכם איך אץ הס עליכם שהעברה
 שאני שבר קשה הוא שמתוחה על הכל שנאמר ועברתי בארן מצרים בלילה הזה וגו׳ שמורה על הכלל. וזהו
, משגב לדך משגב לעתית בצרה. כלומר עיי הצרה שמפחד בה את  שסיים המדרש וכן ישראל אומרים ויהי ה
 ־כ״א הוא משגב לנו ומצילנו מידה. וזהו שאמר הקביה לאברהם מאותו כוכב שאתה רואה שאינך מוליד אני
 ׳קראה לך שאתה מוליד. כי לכאורה מה לו להקנ״ה להראות להצדיק את רוע מזלו והלא דיה לצרה בשעתה
 ולמה ידאב לט סיס בוא הצרה. ועוד שמהראוי היה לומר אראה לך לא אני מראה . אבל לדברנו הוא מבואר
 זןהקב״ה מראה לו בכיוון למען יקה עמו דברים ויתפלל על הדבר ויהפוך את הקללה לברכה. וזהו מאוסו
 ־כוכב שאתה רואה שאינך מוליד אני מראה נך חח זאת בטונה להודיעך שיש תקוה שתוליד רק הדבר תלד
 ׳כתפלתך. וזהו וידעתי גס אני שמקרה אחד יקרה את כלס וישועתי היהה מה שאמרתי בלבי כמקרה הכסיל
 zj אני יקרני. כלומר תמיד הייתי בפחד הזה ועי״כ ניצלתי ממקרה הרעה כי מדי עלות זאת מל לבבי
 זגשדתי מרעיד ויביאני הדבר הזה להתקרב אל ה׳ •יתר ולהשכיל בתורתו ובמצותיו והגדלתי והוספתי מכסה

 בכל פעס יותר:
 יעוד ביאור ע״ז בהקדיס מאמר הזיל (ברכות ל׳׳ג) הל תהיו ככסיליס שתזפאין ומביאין קרבן ואינם יודפין
 אם על השבה הס מביאין וט׳ אמר הקי״ה בין סוב לרע אינם מבחינין ומביאים קרנן. והנה ראוי לדעת
ח החסרון בהעדר הבחנתם כין סיב לרע לענין הקרנן. גס להבין מאמר אהבת צדק ותשנא רשע ע״כ מ ^ 
ך אלהיס שמן שפין מחכריך (תהליס מה). ויש לפרש ע״ר מאמרם זיל(ברכות ל״ב) אלמלא ג׳ מקראות ה ש  ע
 ?המוסש רגליק פל שינאי ישראל עד ואשר הרשתי שהקביה ברוב רחמיו מצדיק אותנו בהעוותו נגדו לומר
 אגוסיס בכה היצה״ר ומחמת שעבוד גליות. לא כן הרשעים םחוסאיס בננשותס בלתי שום הכרח שקדם
 להבריחם . והגה ההבדל בין המרשיע מרצוני ובין מי שהאונס מכריחו יבואר ע״ס משל. לב׳ בעלי פלאטמ
 אמד א\מן במלאכהו כראוי ואחד אימן משחית נבער מדעת . וההבדל שביניהם הוא שהאומן השכ טדש
 להבחין בין סוב לרע לפיכך הוא מהיר במלאכתו ליסותה מכל הברון. לא ק הבלתי מבחין בין סוב לרע יאסר
 לרע שב ולמשת מתיק: ויתקצף על הניתנים דופי במלאכתו ולעולם לא יודה על קלקולו ולא ינק שמו כי
\ תבונה בו. והנה אף שיקרה לפעמים להאומן החכם ג״כ שיוציא מש״י דבר שאינו מתוקן מחמת חסרון i 
 *)יזה כלי שהיה צריך לו או מאיזה סיבה אחרת ותהיה לסעסיס הפעולה שיצאה מההת ידו שוה בתכלית
 ^גרישת לפשלת האומן המקלקל. מ״מ יש הבדל רחוק בין האומנים שהאומן החכם יודה בעצמו על הדופי
 #יש בפעולתו זה עתה ופיו יענה בו על קלקול מעשהו כי אף שפעולתו בלתי סתיקנת זה עתה שכלו עדיין
 *לם עש וחכמתו במקומה שמדת ועדיין יבין בעצמו תכלות הקלקיל בפעולש זאת יותר מאשר יבינו בה
 &הרים . לא כן האומן הסכל כי הוא לא יבין לשלם מחישת מעשהו ויתהלל על שקר מספת מסרת ידיעתו
 מ״ל. והחילוק הזה בעצמו הוא נק צדיק לרשע אס יקרה לפעמים שן גם לצדיק ע״י אתה מקרה חיו
 שהצדיק יעיד בעצש על הפאיו ויאמר הפאתי וישר הטיתי יבין הסאו עד תכליתו יותר מאשר יביט אחרים
 •כהודעה והוא משדה ומצער מאד ומבקש רחמים כהת השיי שיכלה נו אכל הרשע האמחי לא יודה פל חסאן
 לעולם כי הרע שעשה ידמה בעיניו שב ועל הרשעים כאלה קיבל הנביא(ישעיה ה) הוי אומרים לרע שב. וזהו
 ־ 5ין סיב לרע אינם מבחינים שזה מורה על אמתות רשעהס שהיא מחמת רוע חפצם ופהיוהם והמה חופים מדרך
 ־?שכל להמיר סוב כרע ולכן קרבנס אינו עולה לרצון. וזהו אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך ונו׳ כלומר
 >פטר שאתה הבהין בין הצדיק ובין הרשע עיכ ראיי לך הגדולה. וזהו כמקרה הכסיל נס אני יקרני. ולמה
 • ־עממי אני אז יותר על עצמי והבנתי הכרוני מאשר יבינו חחריס עלי. ולכן ראוי אני לזכות ולהנצל מהמקרים

 הנ״ל. וזהו כי פשעי חני אדע (תהליס נא) ילק חני ראוי לכיביס השן כסו שתמר הרב כבסני משני:
ת האדם 4 ע ש ביר ה׳ כ״ו) וירא ה׳ בי רבה י י ד כ י יש אדם שעבייו בתכסה ובכשרון ( $ , 
ן ני־ול כחן של נביאים שגידממ ר י ר ״ ץ א ב כי יש אדסשעפלו בהכבה ובדעת ובסש־ י ת  נ
 *זצורה ליוצרה שנא׳ ואשבע קול אדם בין אולי(דניאל ה) עיש . והמאמל הוא פלאי. ונראה כי הנה
 ן־אוי להבין מהמר נעשה אדם בצליינו כדמותנו מי נשתנה האדם מכל הנבראים לייחס צלמו ודמותו למעלה יותר
 ?נהם. שד יחשה וכי הלילה יש צלם ודמות להקב״ה והלא מקובל היא אצלנו ונחשב בין העקרייס שאין לו דמות
 יצורה כלל וכל התושב ק הוא כטפר היו. והנראה שזה נאסר מל הבהירה הרצוניית כי הנה כל הנבלאיס
 ^י־־עני אם אמנם כלס שכדין את ה׳ ועישין רצון שנס מ״מ עשייתם וסשלחס אינם עיס בחירתם הרצוניית אכצ

 סס



 >זל מגלת קהלת גגייים
מ מ  סם מוסכמים ע״ז ע״ס הכלחיה הסנפ שניחן להם מיוצר נראשית כמו שמנע האש לשרוף וללזסם והמים ל
 ולקרר וכן הנע״ח כלס. וכל צנא השמים אין להם נחירה לעשות שום דנר ברצונם אנל כל מעשיהם ה*

 פעולות הכבע הפוהכע בהם מראשית יצירתם כידוע. לא כן האדם שכל מעשיו הם עיס שכלו והכרתו ונחירפו.
 ולכל חשר יחסו; יעשה. וזה בצלם אלהיס עשה את האדם (נח) כלומר שיש במלאכחו בחירה ורצון לעשות ;
 ככל המעשים כרצונו הן עיפ כחותיו העצמיים הן כחוח זולחו מן הנבראים כמו אם ירצה האדם להאיר או .

 לפרוף ולכבות אין הכמות האלו סנועיס בעצמו לעשות ק כ״א שרצוני לקחת האש והפיס ושארי הדברים והוא
 עושה בהם כחפצו הבמירי. ולכן אף שבדור הפטל קלקלו כל הנבראים ושיחתו את דרכם ס״ס לא נתלה
/ רעת האדם היתה ניכרה י  חסרונם בשום בריה כ״א בהאדס כמאסר וירא ה׳ כי רבה רעת האדם בארן. ס
 כארץ כלומר מבין הנבראים כי ע״י רעת האדם נחקלקלה הפבע והיו הנבראים כלס מוכרחים לשחת את
 דרכם מפאת השבע המקולקלת. לא ק האדם שקלקולו היה מצד בחירתו. וזהו כי יס אדם שעמלו כדס*
 ובכשרון כלומר שכל מעשיו הם עיפ בחירתו הרצוניית. וזהו שיידמין את הצורה ליוצרה שמפאת הבחירה הוא

 בדמותו וצלמו של הקביה ולכן נכון הוא שחלה הכחוב כל הסרחין סכל הנבראים רק בו כנ״ל :
ה ה׳ פעםים ובדעת! א׳ ואםלא אותו י־וח אלהים בחבכה ובתבונה ובדעת ונו׳ סד ׳ ר ש  פ
׳ ויקהל גאבר ג״כ ויבלא אותו רות אלהים וגוי •  ובגתושת (השא). ב׳ אצל העשייה ט
. ד׳ ובדעת חדרים יסלאו(שם כד) ׳ . ג׳ ובדעת צדיקים יחלצו(משלי יא) ׳ י  עד ולעשות בזרב נ

 ה' בי יש אדם שעשלו בתנשה ובדעת (דין). וכדי להעלותם כקנה אחד נקדים מהז״ל(סנהדרין) נשפה
Jb שהאדם יוצא לידון שכינה מה אומרת קלני מראשי קלני מזרועי. וביאור הענין לדעתי דע שהקב״ה כרא 
 האדם ניתר שאת מכל הנבראים להיותו מדבר ובעל שכל ועל ידם יתעשק נתורתו יתנ׳ ויכין שמקי סודותיה
 כמאמר המשורר גל עיני ואטמה נפלאות ונו׳(תהלים קיפ). ונמתיק ע״ס משל לאומן שעשה כלי יקר כתכמהר
 והוא ארגז יפה להלל מאד הנה מלבד שפעל בידיו נוף הכלי עוד כיוון בחכמתו על כל סנה וסנה של הארגז
 ההוא שיהיה זה ראוי ליתן בשט מרגליות וזהו לאבנים שבות וזה למיני משבשת של כסף וזהב. והנה אם
 ישל הכלי ביד עשיר בעל אוצרות ויתן לכל פינה ממנו את הראוי לה אז ישמח האומן מאד ומראה את נפשו
 סוב בעמלו באשר ל£ פעל בעמלו לריק ולא כיוון ללא הועיל. לא p אס יפיל הכלי ביד דל ונבזה והוא ממלא

 את הכני בר ותבן ומבטא אז יעצב האומן בהיות מהבנתו לריק וללא הועיל ועל חנם הפריח לעשות את הכל .
 על צד היותר נכון לענינים הנ״ל אבל מעשה ידיו שעםק בפעולות הכלי עכ״פ אינם לריק שמשתמטן ט עדין

 לכר מה. אבל אם ישבר הכלי לגמרי אז מתאבל הבע״מ על שניהם דהיינו על מלאכת שכלו ועל נ־נאכת ידיו .
 כי היו לשמה . הנמשל בראות הקב״ה אדם צדיק שסק במלאכתו הרמה מתחכם ומבין בתטנתו ודומיו אז ישא ,

 ה׳ במעשיו גם במחשבתו הבהירה שעשה אותו על אופן זה ונותן ט כל המדות האלה. לא כן אדם רופיז
 רוח והונך אחר ההבלים וששה פעולות שקר ואת אחיו יצוד במרמה ופועל בחכמתו הבל וריק אז יאמר הקלה" (

I !יתפלש כל עצתי שאני חשבתי לעשות אתכם על אופן היותר נטן ומלאתי אתכם חכמה על חנם אכן ל 
 שהאדם קייס בעולם עכ״פ מעשה ידייזצרו קיימין. לא כן אס האדם יוצא להריגה אז השכינה אורלת קלגי ׳;

 מרהבי היינו עצתי שכוונתי ביצירתו וקלני מזריעי היינו מעשי ידי. וזהו הכמות בחי; תרמה (משלי א)
 כלומר שבשעה שיוצא האדם לחוץ ועיםק כחכמתו להשיג ההבלים אזי חכהחו הרין יתאבל עליו לאמר הנבפטר

 זאת נתנני ה׳ בקרבך להאיר לך על הארץ הסמאה לעשות מעשים זרים והאיש הנלבב אס יתן אל לט כדברם ; ;
 האלה בודאי יסכים בלבו להשליך עסקי השה״ז אחר גוי להיית כל ימיו רק מתישבי בית המדרש ולא יניע |

 אם בביתו אין לחם ובמלה. אבל באמת גם זה לא בחר ה׳ כי cb דרך הממוצע לאחוז בזה וגם שת אל.. .
 הנח ידך וכמאמר הז״ל עשה תורתך קבע ומלאכתך עראי ואס אין קמח אין תורה. אבל כ״ז נאמר על אדם
 שיש לו הכמה הרבה שתספיק לו חכמתו לעסוק בשניהם אבל מי שחכמתו קצרה מהשיג את שניהם לזה בהאי
 להפקיר את העוה״ז מכל וכל ולא יעסוק רק בתורה לבדה ועכ״ז לא יתייאש עצש לומר במה אתפרנס כי אס יוכשכ
 בעיני ה׳ יזמין לו פרנסתו על אופן נפלא כי ידו לא תקצר. ובהקדיס מאמר הכתיב אידך ימים בימינה יבשבאלפ
 שפר וכבוד ואמרו (שבת ס״ג) למיימיטס בה ולמשמאיליס בה. ונעתיק ביאורם זיל פיס משל לאהד שהל{.

 בדרך וראה הברת גנבים טפלת כל אוצרות המלך ויגנבו דיים וישיש בכליהם ושא לא פנה אליהם וילך לדלם :
 ויבוא אל המלין עיף ירעב ויהי הילך חגה ואנה ויביאו גם הגנבים עם כל הרכיפ ויצוו על בעה״ב להכין לכם !

 השדה גדולה. ויאמל האיש הפני בלבו עחה אשבול כעטני כי מי יאכל ומי יחיש שן ממני כי הלא פרם .1
V יוגמר הבישול בודאי ישיגום הלודפיס ויחפשוס ויוליכוס אל הפאסל ואשאל אני לבדי ואוכל די שבעי. הנמשל 
 הקב״ה ברת צדיק ורשע זה פינה לתאוהו ולעטדהו וזה פונה לרשעו. הצדיק יאריך ימים כמשפפ אוהבי שמון

 יתב׳ ואנשי דמים ומרמה לא יהצו ימיהם ונםפיס בלא משפע יכהאמר הזיל(חגיגה ה) הנהו שני מאי עבידתיימ׳
, . ל כ  אי איכה צורבא מרבנן דמעשירבמלוה מוסיפיןליה. נמנא פי׳ הפ׳ כפשישאירך ימים בימינה ובשמאלה ש

 וכטל בלא אליטת ימים כמחיר יכין וצדיק ילבש. וזהו מחמר המסורה ואמלא אוש נוח אנהים בחכמה ,:
 ובתטנה ובדעת וגו׳ והיתה השלתו רק לעשות בזהב ובכסף כלומר הקביה קיבל כל האלם להמר הלבכמר

i זה השפעתי לך רוב מכמה ומדע לעשות בזהב ובהבלי העוה״ז לא זה הדרך הישר לפני ט אס בתנה הפצתי 
מ ׳ ולמשוח בזהב ובכסף כלומר למשיח השרה ק ׳ י-ייי־ה כש#ייר הס׳ השני וימלא איש רוח אלהיס ש י -  ד

 וכ>נ;אכם



 קול מגרת גןהרח עידיס ••1

 •ממלאכה ססלה לו. ותק הנסש הדלה כחכמה ואסר וכדעת צדיקים יחלצו ונדמח חדרים ימלאו כלומר היש
 ,*כולח כדעח אשר כקרני לעסוק כשניהם האששר כחכמתי הקצרה להשיג אש שניהם ויען ה׳ ויאמר כי יש
 אדם שעמלו כחכמה ובדעת ולאדם שלא עמל ט יחננו חלקו וא״כ מי שקצרה דעחו וחכמחו מצער הוא יסםוק

 רק נהירה לנד והקנ״ה יחן עמל הרשע לסיהו:
. ניאור הדנרים ע״ס מאסר הנביא ו אין טיב באדש שיאכל ושתה והראה את נפשו טוב בעמל  ז

 (הושע יד) כי ישרים דרכי ה׳ וצדיקים ילט בם וגו, כי זה הוא כלל גדול על מיי האדם בכלל ופרס
 יכי אמנם כלס איהטם חיים כצדיק כרבע אכל ההבדל כי הרשעים רוצים נהיים לחכלית ההו רק בעבור
 ־התענג נדשן נפשם אבל הצדיקים אינם רוצים רק למלאות צבאס עלי ארז בעבודת ה׳ ובחירתו ולהשביע נפשם
 בנגלות ובנסתרות שבה כמאמר המשורר נשבעה נסונ ניתך קדוש היכלך (תהליס סה) וכמאמר אהת שאלתי
 מאת ה׳ גו׳ (שם כז) וכ״כ ההבדל בכל פרס הפצי העוה״ז שאס אמנם גם הצדיקים רוצים שלמות הדברים
 המחזיקים חייתם אבל רק למען פעולתם השונה ינקשו מעוז מהדנריס ההם כי בלעדס לא יוכלו לעשותה .
 והמופת ע״ז כ״א ישעי הדברים ההכרחיים לתורתם ועטדשם ישמחי בחלקם וישבעו בזה ולא יחפצו יותר. לא
 כן מי שריצה לאטל ולא לשבעה כמאמר (הגי א) זרעתם הרבה והבא מעפ וגי׳ ואמר פ״ז הכעס כי אין
 •אתם מטוניס לאכול ולשבור הרעבון כ״א למלאות תאוחכס. ולכן יערבו לכם כמאכלים ויהיו למחוק בפיכם
 אפי׳ אס תאכלו כל היום. וזהו הטל ולא לשבעה וסיים והמשתכר משתכר אל צרור נקוב. המשיל ממשה
 הכסילים שאין קץ לתאותם כמו מי שרוצה למלאות כיש נקוב על כל גדותיו שלא ישלים חפצו בזה אף אס
 1יערה להיט כל היום. כן מי שסתאוה מהמת תאיה לא לתכלית דבר הנה לא ישבע ממנו לשנס . וזהו אין

 סיב באדם שיאכל ושתה והראה את נפשו סוב בעמלי כלומר מה שב ומה נעים בהיות סשלת האכילה והשתיה
 לחכלית המועיל. דהיינו להראות את נפשו בעמלו ובמעשיו שיעשה אחר השביעה לא שיהיה עיקר התכלית
 האכילה והשתיה בעצמה שלזה אין קן ואין שטעה. וזהו שאסר הלא אישי אבר יתן לו אלהיס ששר וכבוד
 ואיננו מסר לנפשי מכל אשר יתאוה כלומר שאץ שביעה לתאית, ילא חסרה תאותו מאומה מה שהיתה קודם
 השיט העושר וכמאמר רז״ל אין אדם מת והצי תאיהו בידו וסמיך לזה אמר אס יולד חיש מאה ושנים רבות יחיה

 וגו׳ ונפשו לא תשבע מן השבה וסיים אמרתי שב ממנו הנפל והוא ג׳׳כ כדברינו:
 ׳עוד כיאור ע״ז שכוונת המכס להציע לנו כלל גדיל שכל המעשים והפעולות שהם ערטן לעושיהם היכף בעת
 עשייתן טדאי מקילקלין הס באתריהן. והמשל בזה לב׳ עניים שיאו יחד לעיר א׳ וראו בבית ח׳ שאישי;
 ומבשלים וצולין בשר הרבה ואמרו איש אל אחיו טדאי משתה גדול יהיה כאן עתה נראה לטין השעה ונבוא גס
 אט אל הםעודה ונאכלה . ויהי בבואם וישט שמה והמ״יני עד עת טא הקרואים ובשבי.ס אמר האר־ א; השני
 לכה נצא מכאן כי מין כאן מק.יס הסעודה ונדרוש מבני העיר איה מקומה וילט משם ושאלו לאנשי המקום
 והוגד להם כי שם סכינים הסעודה כלה אבל בעל הסשדה השר שם יאכלו הקרואים הוא גר במ״א ויאמר הא׳
 אל מכירו מי הגיד לך בתתלה שאין שם מקום הםשדה ומאין ידעת זה והשיב לו גקופ סימן זה בידך כי בכלה
 הבית שמבשלת לטרך משתה פמהס לב אין דרכה לאכול מן המפעמים בעת הבישול וההכנה וגס לא ליחן
 ילתיניר, אף אס יתדפק מאדלגיעוס מאומה באמרה מדוע לא תמתין עד עת האכילה ונסב כמו יחד ונאכל כי
 •הלא לט הוא אבל שם ראיתי שהמבשנת אוכלת מה שלבה הפן ונותנת נס לבני ביתה מנות וזה הוראה המיתית
 כאחר גמר הבישול לא לה ולהם יהיה המשתה כ״א הכל יוקה משם לבית אשר שם תהיה הסעודה וע״כ אוכלה
 •היא עתה מה שתמצא ידה כי זה מלקה מכל עמלה ואה״כ לא תשיג כלום . הנמשא כל עשייה שהיא לתכלית
 הנפש אין ערבוהה בעת עשיה כי אס בטא תכליתה אז תרגיש מתיקות העשייה ההוא . וזהו מה רב סובך
׳ שהשב האמתי הוא צפון ליראי ה׳ ובעת עשיית המצוה לא ישיג הששה ממס  אשר צפנת ניראיך(תהליס לא) פ,
-מאומה . חהו אין סוב באדם שיאכל ושתה והראה תת נפשו שב בעמלו פי׳ שבעת עשייתו ועמלו יערב להט
 >וךאי אץ זהו תכלית סוב האמתי. ואף אס אםנס שהאוכל והשוהה לא יסלס מהיות לו הנאה בעת אכלו
 ושתיתי עכ״ז היא רק הנאה מרוסית שחלק הקב״ה להניף חנקו בעת עשייתו אבל אין ראוי להאדס להרגיש
-ולכוון ההנאה זו רק לרשת האכילה והשהיה ג״כ לשאר פעולות הנפש כמו עבודה ה׳ ולישד סירתו שאין בהם
 הנאה בעת כשייתן ותהיה טונת האכילה רק לתכלית הנפש למען^יהיה ויפעל שב ונעשיתי פשלה השב אז
 יערב לי האוכל אשר אכל מקודם כי בה החליף כח לפשלה הסיבה ההיא וכמאמר רע רע יאמר הקונה ואוזל
 לו אז יתהלל (משלי כ) עיין רש״י וכמאמר צדיק אוכל לשובע נפשו ובפן רשעים תחסר(שס יג) כלימד אכילנז
 הצדיקים שא בבחינה אהת פס כל פשלות הנפש שהם רק להקות שכר יערטת באחרית. לא ק אכילת
 •הרשעים כעיקר מבסס על ערטח החיך ובהניפ האוכל חל בסנם כבר ההסר הנאתם. וירמיה ביאר לנו
 יותר באמרו הביך הלא אכל ושתה ועשה משפע וצדקה אז סוב לו (ירמיה כב) פי׳ שתכלית חבילתו לס היה
 לק למען עשות סשפס וצדקה ובפשוש הספפפ והצדקה אז סוב לי אכילתו הקדומה . זש התכלית המטו; מאתו

: ׳  יתברך ולק מסיים הלא הוא הדעת אותי נאם ה
 עןד ביאור ע״ז בצירוף מאסרים הקודמים מזכירים כלס שם עמל. וכלל דבריהם מהרעם ההכס מל האלם
 נגד עמלו ויגיעש הרנה בעסקים ויתר מדאי כי הוא מבלי השכל מכמה כעמים. ושא כי כבר שדימ
 לגו ברחש ספרו ואסר מה יתרון נתרה בכצ עמלו. פי׳ בסכלות הוא לעי אדם בהשכם ככל יגיעם ועמלם

 נהשגש
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 נהשנת הפושל הוא להם למס. אנל כקל הוא כי אס האמת כמאמר נלנות המונה לפו אופציה ואיןיחרו|!•.
 למנעלים יותל מן המשלתיכ לק מה שהוא עובד ומתיגע כפלים מהם כי הוא כשלו עושה ככל כחו ולננו ובכל
 הכשל תיקון והס אמנם מחענגין כפלים ממנו כי אם ילויח וישמח גם המה ישמחו עמו אנל אם יפסיד
 וימעצכ לא יתעצט המה עמו. כלל העולה אם העשיל יעשה חשבון עם משלתיו לסוף ימיו על כל הנאה והנאה
 שעלה לו ולהם ימצא נמשלתיו שמחה יתלה כסלים ממנו ונעצנת לנו שהתעצב כל ימיו נכל עמלו לא ימצא
 משרתיו שמן מנהו ואח״כ יוצא ליקס מן העוה׳׳ז כמוהו כמוהם ואין לו יתלון כלל יותל מהם. ע״כ התחיל
 ואמל ושנאתי אני את כל עמלי שאני עמל ומנאל מעמו. וסבותי אני את לני ט׳ ומבאר טעמו. אח״כ אמל
 כי מה הזה לאלם ככל עמלו וכרעיון לכו כי כל ימיו מכאובים וכעס ענינו וגו/ והוא ממש כדנלינו הנ״ל.
 אולם כל אלו התוכחות אין להם שייכות רק למי שמתיגע להשיג העושר ולא ישלימנו האלהים לאכול ממנו אבל
 בהפצא איש מפלס לרכיו ומחלק מהם חציים ליגיעה וחציים לתענוג וככה עושה כל ימיו מחצית היום עונד
 פטלחו ומחציחו הוא סוב לכ משתה תמיל ומענג כלשן נפשו הנה עליו לא יפלו כל התוכחוח הנ״ל כי כל עמלו
 לפיהו ואם תשאלהו מה היה לו להתיגע ככה ישיכ לך זמןעלונו ותענוגו. אמנם כל זה הוא משפס העט׳׳ש
 אשל לא מזרע ישראל המה התולים כל השגותיהם בכחם ועוצם ילם. לא כן אנחנו ב״י שאנו יולעיס שאין
 פמסתנו תלויה ביגיעחנו שחלילה לנו לחשוב היוח כחנו ועוצם ילינו עושה לנו חיל לק שכל מושג הוא מרצון
 הטלא המשגיח אשל לו הגלולה והמושל ויש אשל מבלה כל ימיו ביגיעה לבה ולא תשבע נפשו מן הלחם ויש
 אשר נחן לו אלהים עושר וכבול בלי עמל ובלי הצג לגל עלי אלן. וח״כ מלבד כל המעמיס הנ״ל לא נכון לאיש.
 םישלאלי לעסוק בעמל וביגיעה רבה. והמשל בזה לעני שבא לכפר אחל והיו שס שני בתי מלון ובעליהם
 אחל ישל ושוב ואהל כשע וכילי ויקל מקלה העני לבוא אל בית הלשע וביקש ממנו מעש אוכל והשיב לו אם
 הלצה להתעדן הלילה במאכל ובמשתה עבור לי עבודה 1ו ואצוה להאכילך די שבעך מכל סוב וישמע אליו
 העני ויעבוד עמו העבודה ההיא בזעת אפו ויגיעת נפשו ואחל כלותו העבודה אמל לו בעל הבית עתה לוי
 לבית השני הנה שם צויחי הנערים לכלכלך וכן עשה ויבא לבית השני ויקבלוהו בשמחה ובטוב לבב ויתנו לו־
 לאכול ולשחות די שבעו וינן שס בנחת גדול ודימה בנפשו שכל זה הוא חלף עבודתו זו שעבד בבית השני.
 לימים סיפר הדברים ליודעיו אז אמרו לו שקר דמית כי יגעת על חנם וכל עמלך היה לריק וגס אטלחך היה
 בחנם ולו נכנסת לנית הזה ראשונה היו נותנים לך ג״כ כמו עתה. נמצא שלתהו והבל כחך כלית. וזהו מה־
 יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול. סי, אף שהוא מרצון הטלא יחב' שיעסוק אדם בעסק מה לסבת פרנסתו־
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 להושיע בלכ עסק או כמעס. וזהו ג״כ אין טוב באדם שיאכל ושתה והראה את נפשו טוב בעמלו כלומר ו
I שיחשוב כדעתו שכל השוב ההוא בא לו בעמלו שהוא עמל ויגע ובאמת הוא טעות מוהלע כי גם זה לאיתי 
 כי מיד האלהים הוא וא*כ יגיעתו הלבה היסה לליק : י
 ידעתי כי כל אשר יעשה האלהים הוא יהיה לעולם עליו אין להוסיף וממט אץ לגרמג (
 והאלהים עשה שייראו מלפניו • ביאור המהמר הודיענו החכם בלוח קדשו ומתק שפתיו שבח -י

 הדש לא שעלוהו זולחו. שצליכיס אנחנו להודות לבוראנו על שפעל ועשה מעוללין לעולל את לבני ליראתו
 עכ״ש ילאת העונש. כי אמנם הילאה הפנימית המהולה דהיינו ילאה כוממוחו יחי לאו כל אדס זוכה בה פי י 1

 לא ישיג אותה כל סוג לכ ולא יבינום כי אם הקלובים אל ה׳ ע״י חולה ומעשים טוביס הלכה והמתבונניס:
 אל פעולות ה' ואל מעשה ידיו וכאמרס ז״ל אמו יראה מלחא זוטרתא היא ובלי ספק שרמזו על זאת היכאה.
 אכל יראת העונש דהיינו מפאת אשר לו יתר הכח והממשלה להמית ולהחיות ולהוריש ולהעשיר הנה זאת היררגז

 קרובה לטא ולהגלות אף בעליהתאוה והתענוג כי במעט התבוננות חפול אימה בלבבם פן יגרע חוקם אופן י
, כלומל מאחל שאתה נעל תאוה ואוהב י׳ ׳.  ״מותו בלא עשם. וזהו מאמל (יחזקאל שז) לכן זונה שמעי דבל ה

 הענוג איכ יותר ראוי לך הילאה מדאגת העדל טובותיך וכנ״ל. והנה היחה מחכמת בוראנו להיות שבע כל
 דבר לקכל הפסד וכליון הסוכות הנשפעות מאתו לאדם תהיינה בלתי קיימות הי אילו היתה השפעת הסונה

 םפידית בלתי נפסדת לעולם לח היחה הילאה לארס החי פן ימוח ולח להגבול פן יחלש ולעשיר פן יעני כי לא, 1
 w לעולם. ולכן ברא הקב״ה משחיח לחבל מעשה ידיו ולקלקל כל לבל אשל עשהו. וזהו למען ידעו ממזרח,
 0מש והערכה כי אשם בלעדי אני ה׳ ואין עוד יוצל אול וטלא משך עושה שלום וטלא רע (ישעיה מה) תכלית
 גוונת המאמר להוציא מלב המינים האומרים שהאור הוא בריאה והחשך חינו ט אס העדר האור כלומר שבזמן

 6ו במקום שלא ישלוש האור הוא ממילא חשך וכן מציאת הרע אינה בריה כי אם העדר הטוב כמו המות הוא י
 רק העדר החיות והלעב העדל המזון. והחכם הזה העמיק בלוח בינתו וחמר לכל זמן ועח לכל הפן תחת,

 השמים. וכן מאפל בשלחי את חצי הלעב(יחזקאל ה) מולה היותו בליאה מיוחדת להלעיב נחש שבעה וכמאמר יי
ק מצליס ויצעקו העם אל פלעה ללחם (ויגש) עד לט אל יוסף אשל יאמל לכם תעשו. וחמלו  והלעכ כל א
 מז״ל(מללש במקומו) אפילו למס שעל השלמן(לקב. וזה נלמז במלח ללמס כלומל אף שהיה להם לחס מיכ
 צעקו כמטאל במדלש. וזה אשל יאמל לכם תעשו שאמלו חז״ל אפי, יאמל לכס החט מגשלכם ע״ש. הל1
 מבואר שהרעב היה בליאה לא המלל. וכמשפט הזה חלאה בכל דבל לע שבלי ספק הוא ע״י ממונים משחיתימ.
 מאסו •ס׳ כמאמר ואנט נראםי משחית למכל(ישעיה גל) וזהו מאמל המללש(איכה) שיצאת בת קיל יאמלע•

 מבלא
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 ענדא בישא זיל אחריב ביתא דמרך. לא שקרא אותו עבדא בישא על שהוא רשע ועושה עד רצונו יתברך כי
 אדרנה כך נצסוה לק שהממונים להניא סונה על הארץ יקראו ענדים סונים והמשחיתים יקראו עבדים רעים

 דהיינו שענודתם היא להניא לעה להלאוים לה:
 ומעתה מאמל הנ״ליונן כפשומו למען ידעו ממזלה שמש ומעלנה כי אפס נלעדי כלומל אפילו האפס וההעדר
 המוהלמ הוא ג״כ איננו בלעדי. ואמר יוצר אור ובורא חשך עשה שלום ונורא רע כלומר שכל ההעדלים
 הס בריאה מאתו. ונמתיק הענין ע״פ משל למי פצוה לאומן שיעשה לו משה או שלחן וכסא וצוה לעשותן
 באופן שיוכל לפרקם ולנחחס לנתמיס כאשר ירצה . הנה אם מללך האומן לעשו5 מעשהו תמיד מזק לבלי יתפרק
 לעולם נמצא שכשם שכאוי לקבל פכר על עשיית הדבר כן ראוי לקבל על מעשה בפריקה. וזהו עושה שלוס
 ובורא רע כלומר מאמר שמדרך בורא קיים נצחי להיות בריאחו גס כן נצמיה יקיימה לעולס אס כן יחוייב
 בהכרח שהעדר הוא ג״כ בריאה מכוונת. וזהו ידעחי כי כל אשר יעשה האלהים הוא יהיה לעולם ואס כן כל
 ההפסדים והקלקולים המה בריאה מכוונת מאתו בלי ספק. וזהו והאלהים עשה שייראו מלפניו כלו׳ שעשה

 ההפסדים לירא בהן- הבריות ולנהלם כליל:
 מהו מאמל המדלש(בראשית) ויכולו השמים והארץ הה״ד לכל ראיתי קן אמר דוד לכל יש סיקוסץ אבל ההורה
 רחבה מצוחך מאד. ולכאורה קשה הלא אמלו הז״ל לא לאינו אינו לאיה ואיך החליש דוד המלך עליו
 השלום לומר שחין קץ להתירה בעבול שהוא לא ראה הקץ. אבל לדברינו יבואר היסב. כי הנה לכאורה
 מאמל כל מה שיעשה האלהיס וגו׳ יתנגד ויסהול מאמל (ישעיה נא) כאמרו כי השמים כעשן נמלהו והארץ
 כבגד תבלה וגו׳. אבל האמת היא כנ׳׳ל כי יש חילוק בין מעשי ב״א למעשיו יחבלך כי מעשי בגי אלם
 בקיום במלאכתו הוא מגודל התאמצות וחוזק הבנין וכמאמר ויחזקהו במסמליס לא ימוש והכליזן במעשיו בא
 מאליו בכלוח הכח והאומן שנהן בו האומן יכלה מאליו והיה כלח היה נמצא שהכליון לא בא מכוונתו כ״א
 מאליו. לא כן מעשה ה׳ הנצחי שמהראוי להיותן נצחיים וקיימים לעולם עד בלתי תכלית כי אין שינוי וקן לכחו
 ונראוחט איזה דבר מקבל כליון והפסד ימוייב שהוא יתברך נתן מהחלה נח ההפסד בדבר ההוא להיותו נפסל
 לעת מועד וכמו שהיהה כוונתו בעשיית הדבר לעשוח על אופן זה כן גמר בדעחו מהחלה על כליונו והפסדו
 ובלתי גזרתו לא היה משתנה מהווייתו וקיומו לעולם. וזהו כל מה שיעשה האלהים וגו׳ והאלהיס עשה כל
 הכליונוח של האדם ושל כל הדברים השייכים לקיומו שהיו מקבלים ההפסד והכל עשה מראש ומהחלת הבריאה
 כדי שייראו מנפניו כני׳ל. וכמאמר המדרש סוב מאד זה המוח והד אמר אלו היסורין וכי היסורין סוב מאד אלא
 כשם שהדלת אינו מהקיים אלא משגמיו כך האדם אינו מהקיים בלי יסורין. ולכן אמרו ז״ל כשס שמברכין על
 הכובה כך מבלכין על הרע להורות שהרע לא מאליה היא באה כמשפט מעשי ב״א כי אס בכוונת הבולא בא
 >ו ההפסד והכליין. ומעתה אינו סוהר למאמר ישעיה הנ״ל כי באמת גס כליון השמים והארץ מאתו הוא וזולת
 גזלהו זאת היו קיימין לעולם כי מאליו לא יבא הכליון בהם כנ״ל. אכן יקשה על זה אחרי שאנו מייחדין בריאק
 וכוונה׳ אל הכליון וההפסד יחוייב שיהיה זה מפורש במאמרי הבריאה כמו שמפורש בהם בריאת כל דבר. כזה
 אמרו חז״ל שמאמר ויכולו מורה על בריאת הכליון. ומעתה יפה אמר דוד שיש לכל דבר סיקוסין שנאמר ויכלו
 השמים והארץ וכל צבאם ואם כן אחרי שלא מצא ראיה גם על כליון ההורה יהוייב בהכרח שהין לה סיקוסץ
 ככל דבר. וזהו לכל ראיתי קץ(במאמרי הבריאה) וח״כ ממילא רחבה מצוחך מאד אח, י שלא ראיתי משורש בה

 העליון והוא ג״כ מעשה אלהיס הבלתי בעל תכלית שכל מעשיו בלי ספק ג״כ נצחיים וקיימים לעולס כנ״ל:
א במעשה העגל י  ועוד ראיתי תחת השבש מקים ד-משפט שמה וד־שע • (מדרש) ר״י פתר ק
ה והרגו וגו׳ שמה  מקים ש:עשה משפט לישראל שנאמר עברו ושובו משער לשער בכהנ
 הרשע שמה כתיב ויגוף ה׳ את העם ורות הקודש צווחת כקום הצדק וגו׳ שהצדקתים וקראתים
 אלוהות וגו׳ ע״ש. ופרס נבוא אל הביאור נבאר המאמר וירא משה אח העם כי פרוע הוא וגו׳ לשמצה
 בקמיהם . תכלית כוונת המאמר לדעתי הוא כך לומר שמלבד שהרעו לפי שעה כי גס לדירות עולם הרעו כי מהם
 ילמדו דולות הבאים גיכ לעשוי מעשיהם זל כמו שעשה ירבעם בשני עגלי הזהב ובודאי לא היה מקוס להשענת
 את גדולי ישראל לק שאמל וכי אהלן שקל עשה את העגל וחמל חג לה׳ מחל וחף שגוף הענין נתבטל כי
 לסוף בא משה רבינו ע״ה והרס היסוד והפיל הבגין מ״מ אחרי מוח משה חפשל שראוי לעשותו והראיה ע״ז
. וזהו מה שאמר הנביא לאשת ירבעם אחר ל ע  שלא נדה ירבעם דמות וצורה אחרת כי אם כמעשה ה
 שסיפר לפניה בגנותו הרבה סייס ואמר עליו בשם ה׳ ותלע לעשות מכל אשר לפניך (מלכיס ה יד)'ולכאורה
 אינו מובן כי הלה הוא היה ראשית חטאת ישראל ואיך טפל עליו לשון הרע מפל חשל לפניו. אבל הכוונה
 שבדא הדבר ממעשה העגל הראשון. כלל העולה שכמו שמתן תולה היה ראש והתחלה לכל הטוב ומעשה
 הצדק כמאמר חזי׳ל משעמדו ישראל על הר סיני פסקה זוהמתן כן מעשה העגל היה ראש והתחלת המרי
 והמעל בה׳ אשל בעבור זה נאמר וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם. וזהו כי פרוע הוא עד לשמצה
 בקמיהס כלומר כי זאת תהיה למכשול ולפוקה לפני קמיהם והס המינים והאפיקורסים הפל עליהם נחפר
 מהקוממיך אתקופמ. כי ישימו עיניהם ולבם ללמוד ממעשה אהלן והיה להס מקום להשמין ולהשעות את ישרחל:
 *וד סלע כי מעשה העגל נאמל עליו כספל הנוזלי שכוונתם לא היה למלאות תאותם ולעבוד ע״ז חלילה רק
 מהמת שהנשימה משה שיוליד להם מן השמים איזה דלך ישרה ומסוגלת לטק אליו העבודה כרצויה

 נעיני
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 בעיני ה׳ וכוונתו היה עשיית המשכן שהיא המיישרת יראת האדם כמאמר וממקדשי היראו כי בס חביקשזו
 ולכן כשהראה להם השמן דמות מעתו וחשבו שמת התחילו להתחכם בשיקול דעתם לעמוד ענ כוונת משה

 ועלה חוח בידם הוא מעשה העגל כי בעת ההוא לא היה העולם מורגל כ״כ בבתים מקודשים לעבודתה לאמר !
 גיח ה׳ נלך ויותר היה המושכל וההרגל לעשות איזה דמות או תבנית מהמרכבה העליונה כמאמר המדרש
 שממו אחד מממטראמולין שלי ועשו אותו אלהומ ותכלית עונס היה במה שעשו דבר שלא נצטוו כמאמר
 חז״ל אמרי לבבכם זו מינות כי אין היכולת בנו לעשות שוס דבר עבודה לה, מה שלא נצמוינו עליו וכמו
 שנאמר בבני אהרן המקודשים ויקריט לפני ה׳ אש זרה אשר לא צוה אותם (שמיני) וזה ג״כ מאמר שמואל
 אל כ.זול כי חמאת קסם מרי ואון ותרפיס כוי(שמואל א טו) ירצה בזה כי כמו שהמרי דהיינו העושה נגן

 רצונו ית׳ הוא חסא גדול כן המוסיף על דבר ה, ועושה דבר אשר לא לוה הוא און ותרפים כלומר כאילו עבד |
 פ״ז וכמאמר הרמב״ן ז״ל בפ׳ שעיר המשתלח עיין עליו. ולכן סיים ואמר יען כי מאסת את דבר ה׳ וגו/ י
 כלומר אל יקל בעיניך החמא שעשיח כי כל מה שהוא בלעדי רצונו יתברך הוא עון חמור מאד אף אם

 הכוונה לשובה כמו העובד ע״ז וכוונתו לעבוד בזה את השם. וההבדל שבין עושה עבירה בכוונה רעה לבודה'
 מלבו דרך עבודה לא בחר בה ה׳ ולא לוה עליה הוא זה שהעושה בכוונה נקרא רשע והבורה בשיקול דמהו

 וכוונתו לסובה נקרא מין ואפיקורוס ועליו נאמר כל באיה לא ישובין ונו׳ (משלי ב) כי מי שעושה עבירה.־ 1
 למלאות תאוחו ויודע שחטא יש הקוה למפלתו שבהגיע עליו העונש ישיב אל לבו שבהסאו מצאוהו הרפוס
 האלה ויעשה תשובה עליו עדי ירצה לפני ה׳ לא כן ,מי שסובר שהוא עובד את ה׳ במעשיו אז אין תקוס

 לאחריתו שהוא בולאי לא יחדל מעשית מה שעושה בעבור העונש כי אדרבה עוד יוסיף על חסאתופשעכמאמר1]
 הנשים אל ירמיה בעת הוכיח אותן על הקשר למלכת השמים אמרו ומן אז חדלנו לקטר למלכת השמים
 מסרנו כל וגו׳ (ירמיה מד) וזהו יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוח (משלי יד) כלומר שחינו עושה

 המצוה מפי ה׳ רק הישר לפניו ע״פ שיקול דעתו ובדותא דליביה ולכן אחריתה דרכי מות. וע״ה הדברים•
 האלה צדקו דברי המדרש שהתחלנו שהם ז״ל ביארו מאמר שלמה על מעשה העגל ואמרו כאלו שלמה מתמיה

 על גודל הכעס שכעס הקכ״ה על מעשה העגל יוחר מעל כל העבירוה וחמר מקום המשפט דהיינו מקוס שעמה-
 משה כבר משפס חרוץ בהם בהפילו מהם כשלשת אלפי היש ומילא ידם להרוג איש את רעהו ואת קרוק•
 וחיך שד התאכזר עליהם הש״יב״ה ודן אותם במגפה שנאמר ויגוף ה׳ את העם וגו׳ וכי כך היא המדה.
 ע״ז היתה תשובת הבת קול שצווחה מקום הצדק שמה הרשע כלומר בעבור שעלה על לבס הרשע במקום הצדק

 ולכן קשה הפרישה ממנו מאד כי בדעתו יצדיק רשע וכנ״ל:
 ויבואר עול יותר בהקדיס מאמר המשורר (ההלים קמז) שבחי ירשליס אח ה׳ וגו׳ עד השם גטלך שלום
 חלב סטים ישביעך. וביאור המאמר בשנמקול החלה מעם על ענין המשכן שהיה הוא הנושא כל כבול

 ניס ישראל ר׳׳ל שבקיומו היה נמצא בנו כל הסוב ובהעדרו נעלר הכל מאחנו על שאמרו חז״ל שאפי׳ שעמי •
 מאכלים נישלו ונשחנו מכמות שהיה. ונראה הטעם ע״פ מה שמצינו במדרש על מאמר לא בשמיס היא וזיל,

 אמר משה הוו יודעין שכשנחן הקב״ה אס התורה לישראל לא נשתייר הימנה למעלה כלום אי״ח הוא וכלכלי
 אומנתה נתנה ענוחנוהה צדקתה וישרותה ע״ש כל המאמר. וכן הוא בספר מנורה המאור על מאמר הז״ל!

 בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע ירדו ס׳ רטא מלה״ש וקשרו לכל א׳ מישראל כ׳ כתרים. ואמר הגאון
 הנ״ל שהם הסעלוס והמדות הצליטם ללומדי התורה ומקיימיה וראשיתס היא החכמה והיראה והרממטס1
 והענוה והיושר וגטרת הלב לעמוד נגד יצרו ודומיהן כלם ניחנו לישראל במעמד הנבחר וע״ז נאמר לא עמס. 1
 ק לכל גוי ומשמשים בל ידעום (תהלים קמז) וכלם מושפעים מאוצר הטוב של מעלה ממקום ידוע למקום-
 ידוע של ממה כמאמר המדרש על תוכו רצוף אהבה אלו מעשיהן של צדיקים. וזהו מכון לשבתך פעלת ס/•
 מקדש ה׳ כוננו ידך ואמרו מז״ל שבהמ״ק של ממה מכוון כנגד בהמיק שלמעלה ומיצוק משס לכאן מחובר.;
 תשים הטלל של כל׳אלו המדות שהזכרנו הוא קדושה כמו שמתחיל בפ׳ קדושים תהיו ומספר והולך פס כל שרפי'
 המדוס סוטה הראויות להומה הישראלית ובהעדר אחת מהנה יעדרו חבילות מע״מ התלויות כה כמו בהעדרי
 הרחמנות תעדר הצדק׳ והגיח ודומיהן ולהיפך במדות הישלנות סלוי המנע מאיסורין כמו הגניבה והמילה ודומיהן
 וכן כלם הקשנה שבמדות תהיה לאלף וכלם מושפעים מבהמ׳׳ק של מעלה לבהמ״ק של מפה ומשם למקבלים מבקשים
 ודורשים. ומהלך ההשפעה היא דרך ירושלים לאיי ומשס לחיל ולכן נקראת ירושלים עיר הצדק קריה נאמנה
 וצדק ילק בה והדר בא״י כמי שיש לו אלוה במטר שא״י קרובה אל מקום השפעת הצדק שהוא שם טלל
ב וביושר בירושלים שהוא המוצק הראשון וביותר הקובע דירתו בבהפ״ק עצמו כמו שקבעה סנה,  לכל מו
י שיהא בסוח ביראתו וקדושתו כל הימים ולכן לא דכר זל  זירה שמואל כמאמר השאלתיהו לה׳ ומששה p מ
א מה שצום שלמה המע״ה לשמעי כן גרא שלא יצא מירושלים כל ימיו שזה יהיה כופר נפשו שהיה סייג  מ
 מיתה בהלימו יד במלך לול כי יתק שבישיבתו בירושלים יהיה לאיי לזכות מחמת קדושתה ויראתה הנשפעס
 עליו וסר עונו ומשאתו תטסר וזאת היא הרבותא במאמר מעם מזבחי סקהנו למות הנאמר על הרוצח בס/יל
 לומר שאפילו המזבח וקדושתו לא יועיל לו. וזהו את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו הראה לנו קביעוח הקלושה
 בזמן ובמקום והם םשבמ והמקדש. והמופת ע״ז הלא תלאה שהמקום משומר ובא מהיצה״ר מגודל משק
 היראה המושפע השם מיוסר לממצאים שם כמאמל אשלי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה(ההליס פד) ואמר

 המר
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 אמר כך אשרי אדם עוז לו בך כלומר מיי ישיבתו במקום הקודש הוא מובסת ביראתו י וקדושתו כל יסורו
, את יראיו אזי מראה לנו אישה משכן היראה  • ממנו וזהו אחרי שאמר תחלה לא בגבורת הסוס ימסן עד רוצה ה
- ואמר שכחי ירושלים את ה׳ כלומר ששם משכן היראה. והמופת ע״ז מה שאנו רואים שגדרו חז״ל כל המצות
 ״' בסייגים וגזירות ובבהמ״ק הותרו כל הגזירות כמאמרם ז״ל אין שבוש במקדש . ובכלל הנהגה החוריית אמרו
 כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל וגו, עד וחיי צער תחיה ונם שלמה המע״ה אמר ככל עצב יהיה
 מותר (משלי יד) שכל אלה הם בת״ל בסחון לנפש לשתתקייס רק במהרה וביראת ה׳ כל היום ואנחנו רואים
 שבא״י היה להפך שכל ההנהגה היה במאכל נשר שלמים ומעשר בהמה שלא פסקו מעל שלחנם לעולם מחמת
 דוב הקרבנות ומיעומ האוכלים שלא הורשה אכילתם כי אם בירושלים וכן העצב היה אסור בירושלים כמאמר
 המדרש שאף חשבונות היו אסורים שס רק חון לירושלים בביח מיוחד לזה מסעם אולי יתעצב ויהיה זה הפך
 הנאמר עליה משוש לכל הארן הנה כ״ז הוא מוסת חותך על שהיחה ירושלים בטוח מיצר הרע •.פי ששם היה
 משכן היראה כחמידוח. וזהו שרמז ואמר כי חזק בריחי שעריך כרך בניך בקרבך ה#ם גמלו שלום חלב
 תפיס ישביעך שהוא שם כולל על מבחר המפעמים כמו עבד לחם רב (דניאל ד) שהוא שם הכולל לכל מיני
 הסעודה שכ״ז הוא ראיה על גודל קדושתה שאפי׳ כל המפעמים וכל התענוגים לא יכלו להסכ את לכ
 האדם אל הרעה;. ואם יקשה לך אס כן מאין בא להס שהסאו והחריבו את הבית אחרי שכ״כ היתה במוחה
 מהיצר הרע ובריחיה היו חזקיס כל כך. ובאמת היא קושיא עצומה מאד והיא היתה ראשית הקובלנא של
 ישעיה באמרו כמתמיה ומפליא איכה היתה לזונה קריה נאמנת מלאתי משפס צדק ילין בה ועתה מרצחים
 (ישעיה א) והתשובה, ע״ז היא כספך היה לסיגים םבאך מהול במים. והענין צריך ביאור באריכות קצת.
 דע כי על ב׳ מיני ע״ז הוזהרנו. המין הא׳ כמשמעו כמאמר לא יהיה לך אלהיס על פני היינו שאפי, יקיים
, בעבודות בדויות  אדם כל התורה רק שימין לשס ע״ז הנה הוא כופר בכל. המין הב, שלא לעבוד את ה
 שלא נצסוינו עליהם מפ׳ ה׳ כי אס מה שבדא איזה בודאי מלבו כמו שהיו עושין נביאי השקר ונביאי הבעל.
 וזהו ולא תתורו אחרי לבבכס שאמרו חז״ל זג מינות והארכנו בזה בדרוש הקדום. אמ״כ אמרו עוד אשר
, שלא אמר  חתם זורם אתריהם זו הרהור ע״ז. וכן רמז לנו משה רבינו ע״ה במאמר ממרים הייתם עם ה
 סי ה׳ כלומר אמת שכוונתם למכן שמו הגדול אבל הייתם ממרים במה שעשיתם אשר לא צוה אחכם כמאמר
 אשר לא צויתי ולא דברתי ולא עלתה על לבי (ירמיה ז) וכן הוא מקובל אצלנו שפעו חבורת אנשים מהם
 והחזיקו במצות פסל מיכה כמאמר ועבד כים צרה (זכריה י) והיא היתה מציה מוסעת בדוי מן הלב ולא בסלה
 מישראל זמן רב בעו״ה וע״ז אמר ישעיה כי צו לצו קו לקו(כ״ו). וככר דברנו בדרוש הקודם שגם ראשית
 חטאת ירבעם היה במה פבדא מלבנ מצות עם חומרות יתרות כמאמר ושחשה סמים העסיקו (הושע ה) דהיינו
 שהחמירו יותר ממה שהפמירה התורה וגזרו מיתה על מי שבסל החג שלו. ולתועים כאלה לא תועיל שום
 תוכחה ומוסר להטותם הדרך כי כל עוד שתגדל יראתם בקרבם יותר יחזקו בעבודתם כמאמר הנשים לירמיה
 כמו שזכרנו לעיל. וזהו אשירה נא לידידי וגו׳ עד כרס היה לידידי בקרן בן שמן והוא רמז על ירושלים עיר
 הקדש שהיתה מוצלחת לעבודת ה׳ ולאהבתו וקו לעשות ענבים ויעש באושים רומז על המצות הזרות הבדויות
 מן הלב ולכן אמר כמתייאש מה לעשות עוד לכרמי ולא עשיתי בו כלומר שכל רפואה לא תועיל למחלתם שכל
 סה שאני מייםרס יותר שד תתחזק יראתם בקרכס לעשות מעשיהם זר בחשבם שמחמת קיצורם בעבודתם
. וכן מצינו כהכותיס נאמר עליהם את ה׳ היו יראים  בא עליהם העונש. וזהו על מה תכו עוד סוסיפו םרה־
 r ואת אלהיהס היו עובדים (מ״ב יז). ובשום לב אל התוכחות שבמשנה תורה נמצא שחילק העבירות לב׳ אלו
 ?' הסוגים שזכרנו שבחחלה אמר והיה אם לא תשמע בקול ה׳ אלהיך לשמור לעשות את כל מצותיו וחקותיו וגו׳
 י ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך וגו׳ עד כי לא שמעת בקול ה׳ ואמר ע״ז תחת אשר לא עבדת את ה'
 אלהיך בשמחה ובטוב לבב (תבא) אחר כך מחתיל ענין אחר ואמר אס לא תשמור לעשות את כל דברי
 התורה הזאת. כפל הענין מורה על הסוג הב, שזכרנו וזהו ליראה את השם הנככד והנורא כלומר שהדבר הזה
 יקרה לך יותר בהיותך שלם כיראה ומאמין בה׳ שאס לא תשמור את דברי התורה הזאת ככתבה וקבלתה ויכא
 לך שתהיה בודה מן הלב עבודה חדשה וזרה אז והפלא ה׳ את מכותך ואת מכוח זרעך עד וחלייס רעים
 מאמנים. כלומר כל עוד שיבואו עליך יותר עוד יתקיימו אצלך ויוסיפו לבא מחמת שיראתך הבמיה תשעה
 *תך יוחר מדרך השכל להחזיק בעבודתך הזרה. ומן מוצא הדברים תשכיל שיותר הפליג הכתוב את הדרך
 הזה לרעה מחמת שאין לו תקנה . והדמיון בזה לאחד שהיה נחפז מאד ללכת לדרכו עד שמגודל החפזון שכר
 לו בכל עיר חליפות סוסים כדי למהר מסעו ונס בלילה לא שכב לבו ויקר מקרהו שכחפזו טעה מדרך הנלונה
 ולא ידע וכל עוד ש־יה נחפז לרון מהרה עוד יוחד התרחק ממחוז חפצו וכל חריצותו נהפך לו לרעה . וכל
, למרוח עיני כבודו(ישעיה ג)  זז כלל ישעיה במאמר כי כשלה ירשלים ויהודה נפל כי לשונם ומעלליהם אל ה
, ומ״מ ממרים הס אותו בעבודות אחרות אשר לא צוה. ומעתה יבואר לנו המדרש  כלומר מטוניס לעבוד את ה
 הנ״ל כי הוא כמפליא ומשמיה על שלא שבעה מדה״ד מהם אתרי כל השנשיס שהביא עליהם לזה אמר שעיקר
,  החמה השפוכה עליהם היה לפי שבמקום הצדק שמה הרשע כלומר מקום שדמי להצטדק ולעבוד את ה
 י ־שמחה וסעו ברשע העגל ודימו אוחו למובחר שבעכודוש ולא הועיל להם שום חוכחה מפי אהרן וחור מחמת
 ־־• יייקיס בדעתם כראי מוצק וחשבו שהם על המדרגה הגדולה בעבודתם זאת. והדמיון בזה לב׳ הולכי

° ארשת  ״



ס י ד  m קול מגלת קהלת *
 אלמות התועים מן הללך הנכון והולכים בללך לא סוכ הא׳ היה לו מרכבה וסומיס קלי יאנליז מאל והשל
 השכו ל״ל שהיו לו סוסים הולכים כמו שכלול תמס והיה הוא מתקנא נחבילו כאשל יגיע למחוז חפצו מיש
 מהל וכאמח נהפוך הוא כי השני בנסעו לאס לא הלחיק הלכה מן הללך הישל והיה נקל לו לשוכ בסרמא
 סיעוסא אבל חבילו היה מוכלח לחזול כמה שלסאוש סלם שב על הללך הנכון. וזהו מקום הצדק שמה הלשע ל״ל
 שהוא מעם מספיק על הסלגח הכעס לסי שיש הבלל גלול בין העושה מחמת לשע לעושה מחמח צלק שהשפה
 בתולת לשע ויולע שחשא נקל לו לשמוע תוכחת המוכיחו לא ק העושה בתולת צלק שתשובתו נשאלה מעל
. ולכן אמל מקום המשפס שמה הרשע כלומל לא כמו שנאמל פי ת  בחשבו מעשהו לצלק וע״כ יוסיף ככל ע
 עד צדק ישוב משסע דהיינו שהמשפס והיסולין ישובו את האלם אל הצלק. אבל ללשע כזה לא יועיל שום
 משפמ ויסורין כאשל זכלנו וזהו והארץ חנפה תחת יושביה כי סבלו תולות חלשו חוק הסלו בלית שלם
 (ישעיה כד) ועליהם נאמל ומנסי לב ישימו אף לא ישועו כי אשלם (איוב לו) כלומל שלא יועילו להם היסולין
 ולא ישועו עליהם כי אללבס עול יותל ויוחל יתחזקו בענודתס ויזללזו במלאכתם. ועתה נבין מאמל מדרש
 (השא) וישכימו ממחלת זש״ה אמלתי אך תילאי אותי תקחי מוסל וגו׳ אכן השכימו השחיתו כל עלילותם(צפנים
 ג) ילצה כי הנה גודל התשוקה והתלהבות האדם בעטלתו הוא אות וסימן שעבולחו היא ע״ז הללך כמשפפ
 העושה מפאת התאוה שנאמר עליו (משלי ס) ולא ידע כי רפאים שם בעמקי שאול קרואיה. כי הסצוס
 החמתיות מתנגדות תמיד אל לצון האדם ותאושו והתשוקה לעשייתם נעדלת כמו שאה״כ ועיל שלא אדם יולז

 (איוב יא) והדמיון כזה לסוחל שנסע למלחק בעגלה מלאה זהכ והיתה העגלה מתנהגת בכבידות גדול ליפים.
, וגנבו ממנו כל הזהב ומלאו את העגלה עפל ויהי בנסעו משם לעלך מיל הטל במלזצש  שבת אצל פונדקי א
 הסוסים גניבת זהבו ויצו לבדוק השקים וילא ט כן וימהל ויפכ אל הפונדק ויעש כה וכה עד שהושב לו כל
 זהבו אז שאל אוחו בעל הפונדק איכה נודע לו הדבל והשיכ לו אני הכלחי בכח הסוסים שהיו הולכים תמיל
 בכבידות ועתה לאיתים לצים מאד מזה הבנתי שאין הזהב בעגלה . וזהו אמלתי אך תילאי אותי חקחי מוסל
 ואתם השכמתם בבוקל לעבודתכם וזהו סימן לחשק גדול והתהלכות יתילה ובודאי השחיתו כל עלילותס ט

 לולא זאת לא יאוח להם המשק הגדול כ״כ מאחר שהוא נגד רצון האלם ותאותו:
 עוד ביאול ע״ז. דע כי עונשי העבילות הם על ב, סניס. הא, מגודל העבירה והב, מפאת גודל ערך השבר-
 אף אם העבילה קמנה שאס העובר אלם גלול הוא אזי יגלל עונשו לסי גלולת עלט כמאמל החכם
 ברב חכמה לב כעס וכבל האלכנו בענין זה. והנה יתחבלו שניהם כא׳ דהיינו שהעבילה גדולה והעובר

 הוא ג״כ גדול עלך אזי ענשו כפול. ומעתה מאמל המדרש מובן שבאמת אילו לא היו ישלאל אז במדרגה:
ה מאל ע״י קבלס ל י ד ף ג ג ר ד מ ו &ז ב י ה ת ש מ ח  גדולה כ״כ היה נקל מאד לשיטפל עונם ע״י תפלת משה אבל מ

 התורה כמאמר המדרש נאה היה להם להקדים נעשה *נשמע וכי נאה הי, להם אלה אלהיך ישראל לכן כעלה.
 בהם חמת ה׳ והקצף היה גדול מאד מפאת גודל מעלתם וכמשהז״ל עלובה כלה מזנה בתוך חופתה. נמצא

 שזכות מעמד הל סיני הגדיל מאד שנש העגל. וזהו מאמר הגמרא על החשכח אשה שלה הואיל ויש שכמה י
 לפניך שמא תשכח לי מעשה סיני כלו, הואיל ואמה שוכח לי מעשה עגל ואינך מגליל העין לפי מלל ערכנו אז
 ע״כ תשכח לי מעשה סיני כ״א היית זוכר מעשה סיני יגרל השן כפלים לזה אמר לא כן גס אלה תשכחנה
 ואפכי לא אשכחך כלומר הממני יסלא שגם מעשה העגל ישכח ואעפ״כ מעמד סיני לא ישכמ. וזהו מקום
 שהצדקתי אותם וקראתים אלהוח שאמרו נעשה ונשמע שמה הרשע כלומר מחמת גודל ערכס שהיו כו אז גדלה•
, ולכן אף אס קבלו ענשס על העבילה עצמה מ״מ נשאל עליין חלון אף וקצף  לשעתם ואי אפשל למוחקו בפעם א

 גדול עליהם מחמת מעלת עלבס:
 עוד ביאור ע״ז והוא ששתים לשת עשו במעשה העגל. הא׳ כמאמל המדלש (הפא) אמל הקב״ה עשר

 לבלות צויתים ושנים מהם צויתי בשביל כבודי ולא עבלו כי אם על הלו השנים ע״ש. הב׳ הוא מה שפגמו.
 לעצמם לעה בנפשותם וכמאמל חז״ל ישלאל שעמלו על הל סיני פסקה זוהמתן וכשחשאו חזרו לזוהמתן ולק.
 מתחלה ענש אותם משה על הנגלה לו דהיינו מעלם בה׳ אבל מליין נשאל המעל אשל מעלו בנפשותס וזה
 אינו גלוי כי אם לה׳ לבדו לכן חזר הוא וענשם ע״ז בנגף. וזהו תשובת רוה״ק מקום הצדק שמה הלשע מקום
 שהצלקתי אותם וקראתים אלהות קמה הרשע כלומר שחזרו לזוהפתן וא׳כ חטאתם כטל וע״כ לא דיין במה

 שענשס משה על הנגלה לבל:
ת כל בשרון המעשה כי היא קנאת איש מרעהו וגו׳ יש אחד ואין שני גס בן ואח  ראיתי א
 אין לו על טובים השנים מן האתר. ביאול המשך המאמל נלאה לפי מה שנמצא בספרים תירוץ עלי
 מה שנלא הקב״ה את האדם עם מדות רעות כמו הכעס והגאוה ודומיהם שהם בלי ספק פועלים הרבה לטח
 בעולם. ואמרו ע״ז שכמו שהמרוח השונות כמו החמלה והענוה ודומיהן הם לצורך והלשע ומלותיו הלעים ג״כ
 פעל ה׳ למענהו. רק המלות הפונות הס טונות תמידיוח ולשלם לא יגונה המתנהג בהן והרעות כס רק
 לפעמים שובות כמו החכזליו׳ שהיא סוכה למלחמת מציה כמאמל ואכלת את כל העמיס לא תחוש עינך עליהם
. ולכאולה אמלו כי מוקש הוא לך ע׳ עבודת אלילים הוא  ולא תעבוד את אלהיהם כי מוקש הוא לך(עקב)
 קשה מאד שמשמעותו לק תקלה בעלמא. והנלאה כי התולה הזהילה א.יתט מעיז ומכל הסיבות היכולות
 להביאנו אליה. והאמל מה שלא כאהוב למי שעוכד ע׳׳ז כמאמר כי יסיתך אחיך כן אפך עד לא תאבה

 לו
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 לו ולא תשמע אליו שהם ב׳ אזהלות כמו שפילש״י שם (לאה) דהיינו מלנד שלא השמע אליו מהיר גיכ שלא
 תאהבהו שהוא פי׳ של לא תאבה לו והסעם שאס תאהבהו תהיה.כרוך אחליו ותנא ג״כ לעטר ע״ז. יותר
 . מזה הזהילה התולה שלא תעלה שום חמלה על לב באי הארץ וזהו ואכלת את כל העמיס וגו, והמכס כי
 J האהבה והחמלה קלוטת הנה ונמצא שע״י ׳החמלה תהיה קלוב ג״כ לע״ז. ולפ״ז אמל שפיל כי מוקש הוא
 י לך והוא מוסב הל החמלה האמולה בתחלח הששוק ול״ל כי החמלה תהיה לך למוקש ולתקלה כי עי״ז חוכל קל
 מהרה לבא לידי ע״ז. וכמשפפ הזה תמצא מקום לכעוס ולכל המלות הלעות שהם פועלים לפעמים סובוח הלבה
. ויומתק ע״ס משל לבעה״ב שמסדר כלי (  וזהו שאמל שלמה המלך ע״ה כי כעס בחיק כסילים ינוח (קהלת ז
 ביתו חיש איש למקומו הראוי דהיינו כל אשר תשמישו יותר תמידי יקרבנו לילו יותל כי את אשל חשמישו
 לעתים לחוקים יניחנו בחצלו או בעליית ביתו ואשל תשמישו לסלקים יניחנו בירכתי הבית וכן יעשה לכל כלי
 תשמישו עד אשל הדבל שחשמישו חדילי מאד כמו הלבלל בקולמסו והחיימ במחמו בחיקו ישאנו תמיד. וכמשפט
 הזה יסדל האלם מלותיו בנפשו במקום ובזמן דהיינו זכילת אהבתו וילאתו את ה׳ ישים תמיד לנגד עיניו
 כמאמל החכם כתבם על לוח לבך ענדם על גלגלותיך חמיד (משלי ו) ואס חשים לבך לדבלי החכם תמצא
 הסדר הזה שייחד מקום לכל פעולה מדותיח לפי יקל עלכה כאמלו(שס ב) בני אס תקח אמלי ומציתי תצפון
 אתך להקשיב לתכמה אזנך תשים לבך לתבונה. הלי שלכל מרה ומדה לפי יקל פעולתה ותמידית חשמישה ייחל
 לה אבל ומקום מיוחד לחניתה. נמצא לפ״ז אף אס הכעס הוא לצולך לעתים לחוקות מ״מ מקומו הלאוי
 באדם לשימו בעקב לגלו ואם ישגענו איזה דבל שלאוי לכעוס עליו לא יהיה לו הכעס מוכן וקלוב לכעוס
 מהרה בלי דעת מיישבת רחוק מלבו. לא כן הכשיל שהכעס מצוי לו תמיד כאלו מונח בחיקו וזהו כי כעס
 בחיק כסילים ינוח. וכמשפפ הזה ראוי לסדר ולתת מקום לכל פעולה רעה אשר היא סובה לפעמים וזהו
 כל פעל ה׳ למענהו וגם לשע ליום לעה(משלי פ״ז) הנה כלל כל המדות לעוח בשם לשע כי ברשע שלא ימצאו
 כל המדות הרעות בקרבו ואמר ליום רעה כלומר לעת אשר יצטלך כי גם ממנו חצמח פעולה טובה בזמנה .
 ועתה נעמוד על מדת הקנאה שהיא ג״כ טובה בב׳ אופנים. אתר אס היא לנקום ברשעים כמו קנאת פנחס
 בזמלי ובמדינית וכמו נקמת ב״י מאת המדיניס. והיא ר״ל הקנאה הנזכרת נקראת בדרך מליצה אח לקנאה
 אחלת לעה אשל ממנה חצמה גס כן פעילה סובה לפעמים והוא אופן הי׳ דהיינו שיש קנאה שהיא בעצמה
 רעה ומגונה אבל תולדתה היא טובה כלומר שהיא מולדת פעולה טובה כמאפל חז׳׳ל קנאת סופלים תלבם
 חכמה . ואמר בחובת הלבבות שריב טובוח העולם הס בנויים על יסוד הקנאה כי הרואה בחבריו עושים פוכ
 עס ה׳ ואנשיס יתקנא בהם וימהר עשות כמוהם והחולדה ההיא ראוי לקראה בשם בן בדרך מליצה. אבל ישי
 עול קנאה רעה מאל ושמן טובת לא נמצא בה והיא בהיות האלם לענן ושבע פל סוב ובלאוחו חבילו הולך
ל וירא הוא לנפשו פן יתגלל כמוהו יתקנא בי וכולה שוחות לנפשו להשחיתו ולהשתיל ממונו והוא לא אוינ ד ג  ז

 לו וכו׳ הנה הקנאה הזאת לא תפעול סוב לעולם שאין לה שום תוללה טובה ושום למיון טוב שתתלמה היא
 אליו כי מה יועיל לזה אס ישחית ויוריש את חבילו ומה יתן יוסיף לו אם ימנעו מן הטוב שיוכל להגיע
 ־ אליו כדי שישאל הוא יחיד בגדולה בעולם או בעילו. וזהו מאמל החכם שהתחלנו לאיתי כל כשלון המעשה
 י ט היא קנאת חיש מרעהו כלומר שמסכים עם הקנאה השניה ומשבחה להיות שתולדחה טובה והיא מתדמה
 אל הקנאה הטובה בעצם דהייט קנאת ה׳ ברשעים. אח״כ אמר ראיחי עוד קנאה אחרת רעה.בעצם ובסקרה
 דהיינו יש אחד ואין שני פי׳ שלוצה להיות א׳ במדרגתו ולא ימצא שני כמוהו. ואמר על זאת הקנאה שאין
 ז לה שום פעולה טובה לעולס לח בדמותה ולא בתולדתה וזהו גם בן ואח אין לו כי הלא סובים השנים מן

 ׳ האחד והוא רוצה להיות יחידי במעלתו גמדרגתו וא״כ ראוי לגנות המרה ההיא ולהתרחק ממנה. וע״ז נאמל
 גנה עינים ולחב לבב אותו לא אוכל (תהליס ק) סי׳ מי שהוא רחב לבב דהיינו שמתאוה הרבה ומצורף לזה
 הוא גס גבה עיניס דהיינו גאה נמצא שאיננו מסתפק במה שיש לו כמו שיש לשאר בני אדם רק הוא מתאוה
 • מצד רחבת הלבב להיות לו יותר ויותר וכמו שהוא מבקש רב טוב עד בלי די לעצמו ק הוא רוצה שלא יהיה
 לזולתו כמיהו לק שהוא יהיה יחיד בגדולה ולזה אין הקב״ה יכול למלא תאומו כי הבורא יתברך הוא חפן
 להטיב לכל. והדמיון אס יחשללו שנים אל ה׳ וכל אחד מתפלל שיהיה גדול במללגה יוחל מחכירו ומכל העולם
 הנה הוא נמנע למלאות בקשתם כי הס סוחרים זה את זה וכל אחד מבקש ההפך מבקשת חנילי. ובזה
 : יטאר מדרש (ויחי) בשעה שבירך יעקב את יוסף יצא ופניו מצהילות והשבעים אומרים דין כל עמא עם מאן
 דקיימין קיימין. ופי׳ המ״כ זה מנהג כל העם להטות רצונם עם מי שהשעה עומדת לו שהרי יוסף בשביל שהוא
, קדושיו אנא מספיק לכולטן. והנה מאמר יראו  f מלך נוטה אתריו אבינו יעקב חמל להם יעקב ילאו את ה
 | את ה׳ קדושיו אין לו שייכות כלל לתשובה זו. אבל הענין כי לכאורה קשה למה הטה יעקב את לב בניו שלא
 י; 1מהלו לקבל הבלכוח זה קודם זה מלאה ממאמל אנא מספיק לכולכון ומדוע עשה כן הוא בעצמו שמיהר
 'j והכניס א״ע בשכנה גדולה כדי לקבל הכלפות קודס לעשי. אבל ההבדל כך הוא שעשו היה גבה עיניס וחס
 I• ירצה אביו למלא משאלות לנו עד שיאמר די בהכרח יצטרך לברכו שיהא גביר לאחיו ויחיד בעולם כי לח ישגע
 i בלעדי זאת וכמו שבאמת רצה יצחק לברכו בזמן ולכן הוצרך יעקב למהר ולהקדים לקבל הברכוח בהכרח לבלי
 י יהיה עבד עולם לעשו לא כן בני יעקב שהיו כלס צדיקי עולם אשר גבהות עיניס יתעבו ואינם חפצים כי אס שישיגו
 ברכה השוה לכל ואס כן מה להם למהר ולהקדים זה את זה. וזהו שהקדים ואמל ילאו את ה׳ קדושיו 5י אין

 מתסול
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 •ממסור ליראיו כלומר לקדושים אשר כארץ כמוכם לשלם אץ מחשור ואץ אצלכם מום נסקותא בקדימס ־
 ואיחור ואנא מספקא לכולכון:

b תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר עד כי ה׳ בשמים ואתה על הארץ על b» 
 יהיו דבריך מעטים • לכאורה השעם מחנגד אל הענין כי אדרבה היה ראוי לומר השעם כי ככור ••
 פלא כל העולם וחמיד הוא עומד לערך ושומע אש דבריך אבל באמרו השעם כי ה׳ בשמים הוא ממדה-

 יראתו מעל פני האדם להיות כי רב ביניהם הדרך. ונראה כי הדברים עתיקים והחכם בא ל וןרב אל השכל -
 את אשר ידמה האדם רחוק מאד להיות הדכור הקל וההגה אשר יצא מסי האדם יקלקל כ״כ עד יחרה בו אף'
Y1n ואמר התכם כי כל דבר ריק היוצא משי האדם הוא באמת משחית ומקלקל הרבה מאד עד שאמרו ,  ה

 (יומא ימ) השח שיחה במילה עובר בעשה ול״ח וכהנה החמירו מאד חכמי הקבלה על שיחה במלה וכן ישכיל"־
 המשכיל. והענין הוא על פי משל לאומן מצייר ומחקה חבנית בנינים שבא אליו ממרחקים ציור של ארמון
 •מפואר מופלא ב ארכו ורחבו וחדריו ועליוחיו מרווחים ורבים מאד והוא מצוייר על גליון קטן וצוה האומן

 למשרתו שיעתיק את הציור ההוא על גליון אחר להיות לו למשמרת לחזות בנועם בנינו ולעשות כמוהו לעת;
 הצורך וכן עשה משרתו והעתיקו מכוון בכל עניניו כתבניתו האמחי מחזה מול מחזה והביאו אל האומן. ויהי
 בהתבונן בו האומן בעיון דה וירא בהעחקחו חסרון נקודה אחת אשר לא העתיקו ויקצוף על משרחו מאל
 ויפגע •כו וישאלהו משרתו נאמר למה יהד אף אדוני כל כר בשביל העדר נקודה אחת קטנה מאד אשר מי
 •יחוש להעדרו הלא דבר קטן הוא. ויענהו האומן בהרי אף לאמר סכל מה תדבר דע נא וראה מה רכ קלקול
 המין בחסרון נקודה כזאת עמוד והתבונן כמה ארכו ורחבו של הארמון הזה בהבנותו עלי ארן וכמה קמט

 על הציור הקטן הלזה וא״כ איך לא תבין כי מהעדר נקודה כזאת מהציור יחסר מבניני המפולש ענין רנ י
 הכמות אשר ישחית תכנית הכנין ככלל. הנמשל הקכ״ה ברא עולמות רבי הכמות וגדולי האיכות אשר רוחב

 הארץ כאין נגדם ואין חקר לגדולתם והם בשמים ממעל וכלל חותם בצמצום בתבניח האדם כחושיו וכחותיז'
 זמרותיו ולכן נקרא האדם עולם קטן. והוא ביאור הכתוב בצלם אלהים עשה את האדם פי, כי בו מצויירים

 כל השלמות הנקלאים אלהים בדלך כלל וא׳׳כ מה לב הפגם והקלקול אשל יעלה בעולמות הגדולים ההם •
-ע״י לבולו הקל אחרי שהוא ציור ענין גדול לאין חקר . וזהו שאמר החכם ט אלהים בשמים ואתה על האק

 בדמותו ובצלמו ובך כלול הכל לכן אל תביס אל קטנות הציור כי אס על גולל המצוייר והבן:
ר ולא ת ת ש ר תדור נרד לאלהים וגו׳ כי אין חפץ בכסילים וגו, טוב אשר לא תדור מ ש א  ב
 תשלים. הנה לכאולה אזהלח החכם סותלת משמעות הכתיב שצוותה לנו התולה על קיום נדרים
 וגן הצווי על הקיום מוכח שאס ידול קרוב הוא אל הקיום כמו כל שאר המצוח ואיך הזהיר היא לוסל סוב
 אשל לא תדול כאלו קשה קיום הנדר יותר מכל המצות. והנראה שהדכל חלוי כשלימוח לב המדל כי אם
 בלב שלס לעשות לצון בולאו מאהבה גמולה בלחי שום פניה מובטח הוא בודאי שיזכה לקייס נדלו כמשפט
 שאל כל המצות אשל סוף המעשה תלוי במחשבה תחלה וכמאמל חז״ל (אבות ד׳) הלומד על מנת למשוש
 מםפיקין בידו כוי. וזה לא יחל דברו(מטות) כלומר לא יהא דיבורו חולין וריק מן השפה ולחון אבל חיוב
 הנדר הוא שיהא מפה קדוש ומעמקי הלב. וזהו וישמחו העם על התנדבה (ד״ה א׳ כ״ט) כי בטחו שבודאי
 •יקיימו דבורם מדעחם שכלב שלם התנדבו וזהו שאמר משה למי גד ובני ראובן ואם לא תעשון כן הנה דמו

 משאחכס אשל תמצא אתכם (פ׳ מטות׳) ולכאולה שאל מהם'משה דבל אשר איננו כיד האדם כי מי ץלמ':
 אם יהיה לכבס שלם אז כמו עחה הלא מי יאמל זכיחי לכי על להבא. אבל ללבלינו הנ״ל חמל להס לא ק !

 הוא אכל כילכס לקיים את לכולכם מעכשיו להיינו שאס לבבכם שלם עתה וביושר לבבכם תקבלו עליכם אפ
 הלכל בולאי גם להבא תקיימוהו ואס לא תעשו כן להיינו שאם לא תקכלוהו עליכם כאמת וכלב שלם אל /
 תחשבו שחהטאו להבא לק הנה הסאתם לה׳ אלהיכם. סי׳ עחה חסאחם והערל הקיום יעיל על תחלת'.'

 קבלתכם שלא היתה בשלמות. וזהו שאמל ההכס סוב אשל לא תדול משהחל באופן שלא חוכללשלס דהיינו•
 שתדור בלב בלתי שלה אל ה׳ וזהו מוצא שפתיך תשמור כלומר שתהיה בלב שלם ועשית כאשל נדלתפי׳

 בודאי תזכה לקיים:
ת בשרך עד למה יקצוף אלהים על קולך . ביאור המאמל שבא ליישב ת &יך לחטיא א  »ל מתן א

 למה הממירה ההורה בקיום הנדלים יותל מבשאל כל המצות שלא חששה בשום מצוה פן לא יקיימנה כמו׳ •
 בנדרים. ונמםיק הענין על פי משל לאהד שבא אל אחת ערי המשפט שמין בה דיני ננביס ושופכי דם ודומיהם

 וילך האיש עם אחד מאנשי העיר למייל בשוון והראה לו העירני איך הנתפשים יושבים איש איש כפי הראוי:
 לו וכפי חומל משאו כן מוסל מאסלו ובתוכם לאה איש אחד יושב במאסלקלשלו ושקט ומביאי! לו מאכל י
 ומשחה כאלו היה בביתו. וישאל עליו מדוע הקילו בעונש הלזה כ״כ חשל לא ישמע קול נוגש ואוכל ושותה ־

 כמו כביחו והשיב לו לאמל זה לא עשה שוס גזילה וגרבה ודומיהן ומאסלו הוא לק במבול הנושים ט שאין׳:
 לו לפלס להם כאבדן מעותיו ומשפטו שישב ס* עדשיכלל שהאמת אתו שאין לו כלום ואז יצא לחפשי כימה יי

 לעשות באס אין לו לשלם האם נפשו יקהו. וכשמוע האולח אח הדבל הזה אמל בלבו אם כ״כ משפס הבלחי׳
 יכול לשלם קנ אף חני אעשה כן והלך לבית האכסנאי שלו וצוה,שיחנו לו מאכל ומשהה כיד המלך והתענג.

 שס ימים לביס בכל סוב ולבסוף נטל כל חשל לו כילו ולצה ללכה לדרט ויאמר לו האפסנאי מדוע לא תשלם •



 מגלת קי״לח נגידים דצנ
 לי בעל אכילתן* ושתייחך אשל התענגת על כה ויענהו לאמל מי לאשי כי אין לי אף שלושה אחת. ולשמוע
 האמנתי את זאת אזי עלה עשן כעפו והכה את האוכח הכי* ופצוע ומשבו בבית האסורים תמת מוסל אכזר•

 מאל. ויסאל האורח את שר ביס הסוהר לאמר מלוע משפסי מרון כ״כ ליסרנו יותר מן הנע״מ שראיתי בהשקע•
 ובבסחה על שיבלל שאין לו לשלס. והלא אתה ילעת שהאמת אתי שאין לי אף שלוסה אחת ומלוע אוסר כ״כ.
 ויענהו השל קשות לאמל סכל כלום מענישין אוחך על שאינך משלם באין לאל ידך הלא לק בעטר שצוית
 ליתן לך מאכלים ומשקים יקרים אחל שידעת בעצמך שאינך יכול לשלם והיה לך להסתפק בלחס ומים . הנמשל׳
 אמרו הז״ל אלמלא ג׳ מקראות נסמוססו רגליהם של שונאי ישראל והאחד מהן הוא ואשר הרעותי שבראתי יצה״ר
 שמפריד את העם ממצותי. והנה כ״ז שייך במה שציוונו הבורא אז יש לחוסא התנצלות שלא היה יכול לכבוש
. וזהו אל שחן אה ו  את יצלו אבל אס הוא בעצמו מכניס אח לאשו בנדר הנה אם לא יקיים אז יחרה אף ה׳ כ
 שיך לחסיא את בשרך כלו׳ אל תכפילך פיך להכניע עצמך תחת גדל חיוב ואל תאמל לפני המלאך כי שגגה הוא
 בהיותך ב״ו ואינך יכול לעמוד נגד היצה״ר זאת לא יועיל לך כי מי הכריחך לחייב את עצמך. וזהו למה יקצוף־
 האלהים על קולך פ׳ מה שנדרת בפיך. וזהו מוצא שפתיך תשמור ועשית וגו׳ עד אשר דברת בפיך וכדברינו.
 .חהוג״כ כי הדור נדר לה׳ אלהיך לא תאחר לשלמו כי דרוש ידרשנו ה׳ אלהיך מעמך והיה בך מלוא. כלומר
 'זאת בודאי ידרשנו ה׳ אלהיך מעמך ולא יתנצל עבולך במאמלואשל הלעותי כ״א ישאל בך החסא. וכזה זכינו
 להבין מאמל ואם הניא אביה אוחה על וה׳ יסלח לה (ממוח) שהקשו חז״ל(ספלי ועיין לש״י) סליחה זו למה
 אם אביה מיפר לה . הבל לדברינו יובן מאד שאס היה הפחה במה שלא קיימה את נדלה הימה באמח מחנצלת
 בהפרת אביה ולא היחה צריכה סליחה כלל אבל חתה לדבלינו שכל חטא הנודל ואינו מקיים הוא בעבול שנדר

 נמצא צריכה סליחה על שנדרה מעיקרא ושפיר אמר וה׳ יסלח לה :
ץ בכל הוא מלך לשרה נעבד . (מדרש) אפי׳ המלך צריך לשאול עבדת ארעא ״ ר  ויתרון א
 ביאור המאמר בהקדיס מאמר ביום עשות ה׳ אלהיס ארן ושמים שאמרו חז״ל במדרש (בראשיתי
 אמל הקב״ה אני וב״ד נמנו על כל אבל לבראו שלא יאמר אדם חילו היו לי ג׳ עיניס ג׳ חזנים וג׳ רגלים
 היה יפה לכך נאמל כיום עשות ה׳ אלהים ארן ושמים . ולכאורה יקשה וכי איכפת ליה להקב״ה לבלי סכל-
 האומר זה שיצטרך להתנצל ל5ניו ומי יסחום סי כסיל אשל יביע אולת ועל אל אלים ילבל בצואל עחק מלכד
 זה כמאמל פלעה לי יאולי ואני עשיתיני וםנחלב ונ״נ שאמר אעלה על במתי עב וכלימה לשון מרברת גלולות
 אשר לבלו בגאות לשעי האל! וה׳ לח פנה אל להביהם עמל ואון להתנצל לפניהם יאל זה האומל ג׳ עינים
. ונלאה כי באמת השואל ישאל כהוגך  וכדומה היה מוכ לו ישים הקב״ה את פניו להתנצל לפניו שלא יאמל כן
 כי ראינו שכל העולם ומלואו נבראו במלת הותרנות כאשל ביאל זה באליכה בעל העקילה שכל צלכי העולם
 ומלואו הס כפלי כפליים מכלי הצורך כמו הימים והבארות למים והיערות לחסוב עצים והאבנים לבנין וכן
 העשבים הם לביס עפ״י האדמה יותל מכלי הצולך והחיות והעופות והשקצים והרמשים שרבים מהם ללא
 צורך לק הקב״ה בלאס על צל הוחלנוס אולי לפעמים יהיה להם איזה צולך מסיבת איזה חולי או שאל סיבה
 מקריח. גס שאר הנבראים יש יתרון לבריה אהח על הברחה בכלי צילתה והצלתה וגבורתה כמו הנשר והארי
 שיחרונס על זולחס מהחיות והעופות בגבורתם ובכלי צילחס וגס בני אלם בנפשותס יש להס יחרון זה על זה
 לאין שיעור כמו בחכמה בצביונם ומושכלס איש חיש לפי מהללו וכמאמר חז״ל (ברכות ג״ח) מ״ש כשם שאין
 פרצופיהן חמין זה לזה כן אין לעתם שוה זה לזה . מלבל גופות בני ארם שהם מצומצמין מאל לכל איש
 בשוה הין יתרון לאדם בשוס אבר ואין לו כ״א ההכרחיים מהר . והמופת ע״ז שאס יחסר אבר אחל מאיבריו
 כבל הוא פגום וחסל במלאכתו וחיותו הוא בצער גדול כמו הסומא באחת מעיניו והסיגר והקיסע וכלומה
 , וכבל הוא בעל מום על פפסלתו התולה מלהקליב קלבנותיו יתבלך הם הוא כהן ואילו היו לאלם איבליס
 יתירים על ההכרחיים לא היה מן הראוי לשיקרא בעל מוס להעלר אחל מן היתרים כי העלל התוספת אינו
 פגם באמת. וגם זה לך האוח שאיברי האדם מצומצמין מאד שאפי׳ המלך שנחן לו ה׳ מכמה ולעת יתרון
 י ע״כ כני אדם זולתו כמאמר ולב מלכים אין מקר (משלי כה) עכ״ז גופו מצומצם באיבריו ככל זולתו ואין לו
 /יתרון אפי׳ באבר קטן על כל שאר בני חרס ולא ימצא מלך אפי׳ יהיה כסאו מעל כסא כל המלכים שיהיה
 W בבריאה גופיו שיוכל לחיוח בלי מזון או במעס ממנו דהיינו שלא יאכל כי אס אחת בשנה או שיהיה לו
 יתרון באיבריו על שאר ביא שיוכל ללחום בהם מלחמתו ולהתגבר על אויביו כמו שיש יתרון לנשר וארי על
 שיות ושפות זולתם לצולס ולהתגבל עליהם. וזהו יתלון אלן בכל הוא כלומל כל הננראים יש להם יתרונות־
 זולת האלם בגופו שאין לו יתרון כלל והמופת ע״ז שאפי׳ מלך לשלה נעבל כלומר שהוא צריך לעטלת אלעא
 ולמזונות כמו כל אלם. והסעס ע״ז לע כי כמו שיתנהג הבעה״ב עם כלי תשמישיו להיינו שהכלים שהס של
 כסף וזהב שמלבל צורך תשמישם החומר שלהם הוא ג״כ סוב ויקה ולכן עושה חותם הרכה יותר מכלי צורך
 תשמישו בהס להיימ אן שהיה לי לו באחת מ״מ עושה הרבה ממין א׳ מחמת חשיבוח עצמוחן, לא כן הכלים
 שאין חשיבותן רק לסשלחן וזולת פעולתן אין להם שום משיטת בעצם כמו V5 מרס וכלומה לרך הבעהיב
 להםתסק בהם שלא להחזיק בביתו כ״א כלי הצורך והכלים שגם תשמישן מגונה ומאוס כמו כלי השופכין וגרף
 של לעי וכלומהמשססן שלא יקיימם בביתו כי אם לפת הצורך הגלול ולקמן מהם כל מה לאפשר. כן התנהנ
 הקב״ה בכריאם עולמו לכטל נשמת האלם החצוגה מתחת נסאו ולצרכה וכל דבל שעצמותו ישה ונעים הרבה

i ויייי־ 



 m קיל מגלת קהלת נגידים

 לברוא מהם יומר מהצורך אפל הלכר פעצמיתו מאום ומגונה צמצס ממנו כל מה שהיה אפשר לצמגס.והנה
 נוף האלם יידענו שהוא נמשל לכלים ששופכין נה הרפי ולולא צורך הנשמה אל הגוף בעוה״ז אשר גם זה הוא
 מהנח משאו של אדה״ר כמרע לא היה ראוי לחבר הנשמה אל הגוף להיות כי מעלליו רעים וזוהמתו רנה
 מאל ולולא שחרחצהו הנשמה וסנקהו לפעמים קרוכיס מחלאוח כנר היה מחעהש והיה ליראון וטמא קרא

 ולכן צמצם הקב״ה כהגוף כל האפשר כי המועמ ממנו משונח. וזהו שאמר ויחדו! ארץ ככל הוא מלך לשלה.
 נעבד שהוא ראות על צמצום בריאחו. ואמר התשובה ע״ז אוהב כסף לא ישבע כסף ולכן לא שם באדם כחוק
 יחרוח מכדי צרכו כ״א היו לו כחות יתרות היה תאותו גאונו ועברתו ג״כ יתרות וכל אלו הם דברים המאופק
 שראוי לצמצם בהם מאד. ולזה סייס ואמר ומי אוהב בהמון לא חטאה המון הוא ל׳ המיון ומהומה כמאמר
 המדרש וחטאה הוא לשון הכנסה וריוח. ור״ל אם אין ריוח בדבר מה צורך המהומה בחנם. ונמתיק הענין
 ע״פ משל למוזג המוכר כל המשקין שלפעמים מתאםסין לביתו שכורים רבים ומאומה לא ישאו בידס חפי׳ ס״א
 ורק הבל יהמיון וא״כ מה יתרון והנאה יש לו להבע״ה מהמהומה הרבה שעושין השכורים הללו ותבואתי דהייט
̂ו כלום.  הריומ מהם איננו כלום. והדמיון הזה הוא ממש הגוף שזוהמתו רבה מאד ופעולתו בלא השכל אי
 וזה פעם הגון למה שאמרו חז״ל בזמן שישראל עישין רצונו ש״מ אין להס מספר ובזמן שאינם עושין רצונו ש״פ
 יש להם מספר. כי בזמן שאין עושין נמצא שקיומם הוא רק מחמח שאי אפשר בלא הם לקיים העולם כילוע

 לכן הם רק כדי סיפוק ולא יותר ויש להם מספר. לא כן כשעושין רצונו ש״מ הס כלי חמודות וכלי שעשועים •
 אצלו יחברך כמאמר ולך יקרא חפצי בה (ישעיה סב) ולכן מרבה ומפרה אותס הקב״ה לאין מספר וכנ״ל. ומעתה
 יפה החנצל הקב״ה אולי יאמר האדם אילו היה לי שלשה עיטם ושלשה אזניס וכו׳ היה יפה כי כהוגן ישאל
 לאמר מה איכפח ליה להקב״ה אילו מאני ע״צ הווחרנוח ככל יתר ברואיו,שבראם בריוח גדול. לזה אמר
 אני וב״ל נמלכתי על כל אבר ואבר וכו׳ כי יראתי מפני הקלקולים העתידים לבא ומחמת צד הרע שיוכל לבא
 ממנו לכן צמצמתי בבריאתו. וזהו מאמר המדרש(ה׳ חרומה) על ס׳ שדי לא מצאנוהו שגיא כח (איוב לז) בשעה
 שאמר הקב״ה ועשו לי מקדש תמה משה ואמר וכו׳ עד אמר לו הקב״ה לא כשם שאתה סבור אני סבור אלא ך׳
 קרש כצפון וך׳ בדרום וה׳ במערב ולא עוד אלא שארד ואצמצם שכינתי בתוך אמה על אמה ע״ש. והענק יוט
 ויומחק מאד על פי דברינו הנזכרים כי הנה כמו שהאדם יש בו ג׳ שוחפיס הקב״ה ואביו ואמו כנודע והם
p .ר״ל אביו ואמו יש להם מלק בגופו והקב״ה נותן בו הנשמה לפי ערך מערכות הגוף ושמירתו וסהרתו 
 הבית נאמר ועשו לי מקדש ומעשה בני אדם ושכינת כבודו כתוכו דוגמת הנשמה ובמו שבהסתלק הנשמה יחדל
 יקר הגוף וישוב העפר אל הארץ כשהיה כן כהסתלק שכינתו מחוך הבית נשאר למרמס כחומר חוצות על
 שנכנסו עריצים ועשו בו כל חפציהם ויסולו עליו ארחות אילם ולא נפגע ארס ובהיותו קייס על מכונו היה
 אפי׳ הכהן גלול נפגע אף על הרהור קטן ומחשבה זרה שעלתה בלבו בהיותו ככיח קה״ק וכמו שהנשמה
 שהורה וקיימת לעולם רק מסתלקת מהגוף מחמת קלקולו כן שכינח כבולו נסתלקה מהבית מהמת קלקולו.
 וכל השמירה ושהרת הקודש שעשו בו הכהנים והלויס לא היה כי אס מצל הגוף להיינו הבית ולכן המצא
 בכ״מ שייחל השמירה אל הבית כמאמר שומרי משמרת משכן ה׳ כלומר השמירה השייכת אל המשכן לא אל
. ולכוונה זי דבוק מלת משמרת אל מלת מקדש או משכן להורות כי עיקר השמירה הוא בעבור הגוף  השוכן ט
 המקבל הפסד וסימאה ועי״כ הוא בלתי מוכשר לקבל שכינת שזו יתברך. כלל העולה מכל הנזכר שכל חורבנו
 לא היה כ״א מחמת קלקול הגוף כמאמר ותבואו וחממחו את ארצי ונחלתי שמחם לתועבה (ירמיה ב) ולק
 הקיצור והמימוש שבו הוא משובח כמו שביארנו בגוף האדם. וזהו לא כשם שאחה סבור כי אחה חושכ
 כתיקונו והיותו סהור לעולם ומלא שכינת כבודי שאז הטיבוח כי היה עם לבבך לעשותו גדול ורחנ ידים שאז
 סיס באמס סריטי משובח יותר. אנל לא כן אני סכור כי אני דואג על קלקולו אולי לא יזהרו בשמירתו והוא
 עלול לקכל הססד ולכן הקיצור שבו משונח ודי לו נך׳ קרש בצפון וכו׳. וזהו נחמה (ישעיה נד) סל לעתיל
 הרמיכי מקום אהלך ויריעות משכנוחיך ישו אל חחשוכי והוא ג׳׳כ על הכוונה הנזכרת. כי אס אמנם ראוי
 למעט ולקצר ככנין כזה נעטר התעתדו לקבל הפסד וסימאה כנזכר. לכן אמר אל חחשוכי כלומר לא כאשר
 על עתה שהיה מהראוי לחשוך וע״ז אמר הלאה אל תיראי כי לא תגישי וכו׳. וזהו טעם הנון על שאזיהרטי

 משובח כי לא חבא שמה שד יראח קלקול והפסד כי אז חעבור רוח הטומאה מן האין:
. (םדרש) ר״ח ור״י שאלון למגחכ ט־׳:׳יא כהו דין ויענך וירעיבך ה י ל כ ו א ו ב ת הטובה ר  !רבו
p ה כשם שהוא בחרנה נ  בו׳ מה עשה הביא לפניו ב׳ קישואין א׳ שבורה נו׳ לא דו
 הטעם כך הוא נהנק מן הראיה וכו׳ עד כםות היורדת עם האדם לשאול היא באת עטו לעתיד
 לבא א״ל הואיל ואינון אתיין חיץ ולבישין כאן פםפיק להון מזיני ט׳ מאן דמייתי אוכלסץ
 טייתי מזוגיהן דכתיב ברבות הטובה רבו אוכליה. ולכאולה חין המאמל מובן. כי לפי הדרש היה
 יותל לאוי לומל בלבות האוכלין לנה הסונה כמאמר המדרש מאן למייהי אוכלסין וכו׳ גס המשל שהניא
 הוא אך למותל כי מי לא ילע בכל אלה כי יל ה׳ לא תקצל מלהספיק מזון לכל חי וע*כ לעת השואל מה שלא
 סצימ בשום מקום למז להחלטת המזון לעתיל ליבוי מופלג להחיות בו מחי התמיה וע״ז לא השיב לו כלום.
 ונלאה לדעתי בהקדם מאמל החכם גם השלם נתן בלבס מבלי אשל לא ימצא האלם את מעשה האלהיס מראש
 יעד פוף. וסונתו כזה לומר שכל הדברים הנמצאים בשלם יש לה»יממ י׳ רייח ד«כליחויי אמ האדם נהמייייז
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 ולהשיגם. האי הוא השכל אשר יכריח את האלם להשיג את הדכר הצריך לו ובלתי יכול להתקיים בלעלו.
 והב׳ יש עול כח תאווני בנפש האלס אל השגת הלכריס הנמצאים בעולם. וההכלל שכין שני הכסות האלה
 הוא זה כי מצל הכח השכלי לא היה האלם מחאוה ומחייגע כי אם אל הדברים ההכרחיים לו אשר לא
 יוכל לחיות בלעלס ואלס שהיה משיג לי מחסורו כבר היה מואס במותרוח אבל החאוה הוא כמ נוסף באלם
 לחמוד את כל מה שימצא בעולס אף הבלתי צריך לו. חהו גס את העולם נתן בלבם מבלי אשר לא ימצא
 מלשון יאסף להם כלומר שלא יהיה די להם לעולם. והמוסתים ע״ז רבו לאין מספר והמדרש נחן ע״ז מופת
 מב׳ הקישואין אחד שלם זקשן וא׳ גדול ובלתי שלם שהשלם חביב לו יוחר והוא מחמת כח ההאוה הבא גם מן
 הראיה. ובזה יובן מאמר המדרש (ב״ר ס) והנה סוב מאוד סוב זה יצ״ס מאד זה יצה״ל הסתכל איך חילק
 את הכמות המכריחות את האדם להשגת העוה״ז לשנים ונתן נבול ביניהם לאמר שהכח המכריח את האדם
 להשיג רק כשיעור הצורך לו הוא היצ״פ כי הוא מצד השכל והכח המפתה אוחו לחמוד יותר מהצורך דהיינו
. ומעסה «עמוד על ענין גדול בסוכ סעס והוא שאם  סוב מאד הוא כה תאווני והוא היצה״ר הרע בעיני ה׳
 הקב״ה הסליא חסדו עס ישראל בהיותם במדבר והמציא להם כל מחסור כמאמר(ירמיה ב) המדבר הייתי
 לישראל וגו׳ א״כ יקשה למה שינה הספקתם אז משבע הבריאה שברא כששת ימי בראשית דהיינו שיהיה הבית
 לצל ולמחסה מזרם וממסר ובר ולהם ומזון ולמה שינה הקב״ה את המנהג בעת ההיא והמציא להם סוכות
 וענני כטד במקום בחיס ומן מהשמים שיחלף סעמו לכל מאכל וכי קצרה ידו ח״ו להמציא להם הספקתם
 גלבליס הנהוגים. אבל הנלאה כי זהו מה שאמלו חז״ל (סוכה נב) ל׳ הקב״ה מהמלה על שבראם ואי מהם
 הוא היצהיר. והנה המופח על שהקכ״ה מחחלס ןע״ז הוא מה שלאינו שלא עשה עול שנית כזאת לפרנס
 את האלם בלבליס שההאוה מתנוססת בהם לק שבפת שהיה צריך הקב״ה לבלוא ולהמציא לישלאל במדבר
 הפסקת צלכיהם המציא להס לבלים בכליאה חלשה שאין התאוה פולטת בהן. וזהו ויחאוו תאוה במלבל (תהלים
 קו) גם והאספסוף אשל בקלבו התאוו תאוה (פ׳ בהעלותך) שדבל הכתוב ע״ס האמת שחסלה להם התאוה
 השולפת על כל הנבראים בעוה״ז והקב״ה עשה זאת כדי לפהל הנפשות הקדושות מכל סומאה שלא יתגאלו
 עוד כגיאול החאוה. וזהו שאמר למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי אחכם בהוציאי אתכס וגו, כלומר
 לא התנהגתי עמכם מנהג העולם כ״א הושבתי אתכם בסוכות ענני כבוד ומנעחי מכם מעשה בתים וכלים
 למען לא תבער בכס אש התאוה לאהוב את ההבלים ולזנות אמריהם. והדמיון בזה לשר שקנה לו עיר חלשה
 שמשססו להעכיל כל השריס והממונים שהיו שולפים בה עד כה לסי שהם מכירים ככר את כל א׳ מאנשי העיר
 ומקבלין שמד להפוס מדין דלים ולהסניף את המשילים ולכן מושיכ שלים ושוסקיס חדשים מאלץ אחלת כלםי
 מכילים מי וסי העשיליס ואינם יודעים לעשות מונף כלל. וזהו ויענך וילעיבך ויאכילך אח המן אשל לא
 ילעת ולא ידעון אבותיך ט הוא ית׳ לצה להנהיגם אז הנהגה חדשה ולכן הוכלח לחדש להם מאכל חדש
 לתם שמים לא יתעולל כהם עול שום תאוה גשמייס ע״י המאכלים הקודמים, ומעתה נכין המאמר למה
 ששקלו כסף כלוא לחם (ישעיה נה) מלת כלוא נכתב בוייו ובאל״ף להורות על שתיהן דהיינו לא במבול הלחם כי אם
 אפי׳ בלו לחם כלומל שאחס מתאוין אל הכסף מצד התאוה והחמדה לא מצד שאחם צליכין בו לחס וכל מאכל והראיה
 ע״ז שאפי׳ מי שלא יחסל לחמו ויש לו למדי והותר מ״מ לא ישקוט ולא ינוח מלאסוף הון כמאמל חז״ל יש לו
 סנה לוצה מאתים. ומעתה נשוכ לכאל שעל הקושיא שהקשה על תחיית המתים מאן מספיק להון השיכ לו
 שמעיקלא אין מקום לקושיא זו כי משסה העולם ויושביה בעוה״ז הוא כך שהאדס אוכל ושותה ומבלה עשר
 . ילות יותל מהצולך לקיום נפשו וכל אלם מזמין לו כפלי כסלים יותר מן הצורך ולשלם לא יאמל לי והוא כעבור
 כמ החמלה והחאוה השולסת על לט בשה״ז וא״כ לעת החמייה כשיסול הקב״ה המסכה הנסוכה ויבשל היצה״ל
 והכמ התאווני מלבות ביא אז יפלא בעיט שאלית סעס לאמל למה לי כל זאת כי לכל אחל ימצא כפלי כפליים
 מהצורך לו דהיה בעיניו אך למותר ויניחם השקר לבעלי התחייה וע״ז למז החכם לאמל שבהגיע העת שילט
 הסוכות בעיני בעליהם וזה לא יהיה כי אם סמוך לתחיית המתים ומל הזמן ההוא אמר ברבות השובה להייט
 שיסלבה השובה בעיני בעליה ויחשטה לשחל אז ירט אוכליה שיהיה תחיית המתים בעת ההיא ולא יחסרו כל שוע
 ועוד רעה תלה ראיתי תתת השםש עושר שסוד לבעליו לרעתו ואבד העושר ההוא בעני[ רע
 והוליד בן ואין לו טאומה. (מללש בהל) מדבר בםי שיש לו ו&יגו רוצה ליתן צדקה. וסיים
 ; ואין בידו מאומה מוטו הוא לוקה עיש. והמאמר כלו מוקשה איך למז כאן מניעת הצדקה . ונלאה לסלע
 I בכמה אופנים, האופן האחד כי הנה ישלעותשוטת בבעלי מדות הכילות וכל אחד יצדיק נפשו בהדה ההיא
 \ בתשובה נצמת. יש אשר יצדק נפשו לאמר צלט בימי מלובים לבות בנות מוטלות עלי לפרנס ומי יודע על
 ו כמה יעלה צולך הלנסחס ונשואיהן וחיככה אוכל להציל מהוני אל אהלים. ואשל בגת אין לו יאמר בנים קהנים
 | יש לי וטפלי תלוי בי ועוד אמתלאות שונות אשל יש לו לאלם הכילי לאמל צדקחי צדקחי. סוף לבל יש אדם
 ! גלמוד ועלילי אשל גס בן ואח אין לו שיחנצל בעבולם ולו הון לב עוד ימצא התנצלות לומל מי יודע מה יולל
 י יום ומה יעלה עלי בזקנותי אולי אפול למשכב זמן רב ומי יכלכל את ימי הרעה אשל יבואו עלי אז. וזהו
 י הושר שמור לבעליו לרעהו כלו׳ איש אשר ישמור העושר מדאגה פן תבא עליו רעה חולה. משפסו שיאבל
 העושר ההוא בענין רע ובחחלואיס רעים כמששמ לור הפלגה שכמו שלימו ולאגו לאמר פן נפוץ כן עפה להם

 הקנ״ה רסןה׳ אותם:
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 אמן הב׳ נקדים מאמר קורא לגר ולא ילד עושה עושר ולא במשפט בהצי ימיו יעזבנו (ירמיה יז,-ן
 הנה המשיל הנביא המאסף הון בגזל ובלתי יגיעתו כו לצשור קורא המגדל אשרוחים שאינם שלו. ליהר,_
 שגם הוא אינו כדאי סרחו ומעלו כי הלא בחצי ימיו יעזבנו ומה לו לגזול ולהונות אס הבריות אם לא יתקיים
 בידו ואם תאמר מה איכפת ליה סוב לו חיי שעה לזה אמר ואחריתו יהיה נבל. ואתן לך מסל הנך רואה
 מטבע הנהר ההולך למרחבי ארן שמדרכו להסיע אבנים גדולות ודברים מאוםיס כנבלות שקצים וכל דיר אשר
 יפגע במהלכו ויניחם להעמיס קרוב לעיר או יכאיב בהם חלקה סובה . והנה אם אמנם שפעולחו זאת רפה
 היא עם כל זה כשמהלכו במקומות אלו חמידי בלא הפסק לעולם הנה יצא הפסדו בשכרו שכמו שהביא 66
 הדברים המאוסים לכאן עוד ישוב ויקהס וישאס למקום אחר. לא כן אס לא זו הדרך ולא זו העיר פהלן
 הנהר ההוא בתמידות כי אם מקרה אשר עבר הנהר דרך גבולו והלך דרך שם וסופו אשר ייכזבו מימיו משם.
 הנה אז נשארת פעולתו הרעה מוחלט כי כל אשר גרשו מימיו רפש וסיס וכל דבר רע אין נכח איש או אנשים'
 לפנותם משם לעולם. הנמשל עשרו של אדם טבעו להפות לב בעליו לידי מדות רעות והוא יהיה בעוכריו לבשלו
 מתלמוד תורה ומקיום מצותיה ולהעיז פניו ולהרים לבבו וכל מזימה לא יבצר ממנו כי יש לאל ידו ורביס חללים
 הפיל העושר. אולם כמו שכחו גדול להרע כן רב כחו גס להטיב לאדם כי יוכל לכפר פשעיו ולפרוק חטאיו
 בצדקת ובגמילות חסדים ובנין בתי כנסיות ובתי מדרשות מממונו ולהשיא יתומים וכדומה. וידוע שגדולמ
. אמנם כל זה הוא בפי (  הצדקה מכל הקרבנוח דכתיב וחטאיך בצדקה פרוק ועויהיך במיחן ענין (דניאל ד
 שעשרו מהקיים בידו לעולם ואז יוכל לחקן אח אשר עיוחו לא כן העושה עושר ולא במשפט אשר משפסו חרון

 שבחצי ימיו יעזבנו א״כ לא ישאר בידו כ״א רוע לב ואון ועמל אשר אסף ע״י העושר והוא עוות נמנה התיקון'
 אחרי שאין בידו מאומה. וזהו ואחריתו יהיה נבל כלומר למוד הרעה וזהו עושר שמול לבעליו לרעתו פ׳ לרפות
 הנצממים ממנו ואבד העושל ההוא עד ואין בידו מאוסה. ומבאל המדלש פ' מלת מאומה ואמל במתק לשוט
 מומו הוא לוקח כלומל הלעות שאסף בחפניו ע״י העושר רק הם נשאלים בידו ובדמיון הנ״ל. ומסבב המדרש
 המאמל הזה גם על מי שיש לו ואינו לוצה ליחן צדקה ט גם עליו נחלץ המשפט הזה. עוד ביאל יותל כי יש

I במינה לדעת מהות העושל שאם הלאה עשיל והוא טלי גדול מקסן ידו מעני ודל ובלתי מוותל כל מאומה 
 לאהלים וגס לעצמו הוא מקמץ ובלתי מושלטלאכול מעשלו אז אין לך בחינה גדולה מזו שבוודאי הוא ממממ
 שעשלו אינו שלו ולכן השומל אמת לעולם נוחן בלבו חוזק הלב שלא יאבד הממון עד שוני לידי בעליו והוא
 יעשה עם הכסף כחפצו וישלט בו נמצא מי שהוא כילי הנה מלבד שהמדה בעצמה היא לעה ומגונה מאל של
 תעיד עליו בשני כל שעשה העושל לא במשפט וזהו שהמשילו החכם לדעה הבאה ע״י חולי כמו מי שיש :לו
 כאב באבל אחד והוא סימן למום וחולי מסוכן יוחל מזה כן הכילות תעיד על בעליה על לעה עוד גדולה
 ממנה. וזהו יש לעה חולה ראיתי ת״ה עושר שמור לבעליו כלומר שהוא כילי ואינו שולט בעשלו וכ״ז לרמתו
 שאסף ההון ההוא פקמס וגזלה ולכן העמידו חז״ל הענין במי שיש לו ואינו לוצה ליתן צדקה שזהו הסימן על לפתו:
 עוד אופן אחל. דע כי לפעמים יעמול השטן להשפיע לאדם עושל לב למען יחטא גי ואשם בי הלבה עבילוה

 תלויות בעושל ובלעדו אין לאל יד החוטא לעשותם וכפו שהמושיב אומן בביתו לעשות מלאכתו ולהוציא ־
 כלי למעשהו הוא מוכלח להשיג למענו כל הכלים הצליכיס למלאכחו. כן השמן הוא,היצה״ל מוכרח• להק
 ללשע כל מחסולו וכל הצולך לכלי לשעתו כש להחזיק במחלוקת וכדומה אשל אין לאל יד העני לעשותם ולנן.
 אם יתמלא םאחומהלע יאבלהששל ההוא. וזהו קולא לגר ולא ילל ששה ששל ולא במשפט בחצי ימיו יעזבנו
 ולמה לפי שבאחליתו יהיה נבל מבלי צורך עוד אל הששל כי גם בלעלו יחזיק בדרך אשל יחלגל בו. וה«ה
 ילויח היצס״ל עוד בזה שהבן הטלל להלשע יחזיק בלעת אביו מבלי סיבת הששל כלל לק מחמת שהוא כרעמ
 לאבוה ומעשה אבותיו בידו. וזהו ששר שמור לבעליו ללעתו כלומל כדי שיוכל לעשות לעתו והוליד בןו^ן,
 בילו מאומה ואעפ״כ תגלה רעתו בקהל. וע״ז סייס המדרש כי מומו הוא לוקה כלומר שהרעה ירושה היא

 לו מאביו ולפיכך עושה חותה מבלי סיבת העושר לק מסמת שתוא למול הרע ומיל:
ד ביאור ע״ז בהקדים מאמר הילקוט ששלמה בעת טלטולו בא אל מקום אחד והביאו לפניו קערה '*לי # 
 גריסין והיו מכין אותו שיאכל ואמר זה חלקי מכל עמלי. ולכאורה אין לו שחל. אכל דע כ׳ בנוהג׳
 שבעולם מי שילל מנכסיו ולא נשאל כידו מאומה הנה אף שלפי הנלאה הוא עכשיו כקטן שנולד אחרי שלאי
 נשאל לו כלום והימים הלאשוניס יפלו אבל לפי האמת: נשאל אצלו לבל אחד דהיינו מזגו הרד ומבש הפטנ'
 שהורגל במאכלים לקים וערבי© להיך ובכל מאכל תאוה וזיהמתו חייתו לחם גס ופול ועדשים לא יבוא אל פיו
 כי לא נסה בם. זזה הרגיש שלמה עת הכוהו ואלצוהו לאכול מאכל גריסין והוא לא היה יכול לאכלס מחמס

 הלגלו הלק אמל לא כמו שעלה על לעתי בהשקפה ראשונה שלח נשאר לי מאומה כי זה חלקי מכל עמלי שאני:
 יטל לאכול מאכל עניים מפני ההלגלהלך שהולגלתי בו בעת מלכותי. וזהו קולא לגל ולא ילד עושה וכוי עי
 בחצי ימיו יעזבנו ואחריתו יהיה נבל. סי, אם יאמל החומד ומלבה הוט בגזל מה איכפת לי אס לא לשלם.
 סוסן סוב לי אם אבלה מחצית ימי בששר ואם לא אשחדל לעשות עושר הלא יכלו בבושת כל ימי. לזה סיים.
 ואמר ר\ה באחריתו יהיה נבל סי׳ שישאר לו הרשת ומזגו הרך מתאוה ואין מבקש הרגלו ואיט מוצא ומכלה
 מושת ימיו האסרונים. וזהו גיכ והוליד p ואין בידו מאומה אבל מששו ישאר שמו להיותו כרשא דאבום

: ו  ומשחתו ותומו נ



 קיל מגלת קהלת נגידיפ !•ז

 י גל עומת שבא כן י^ך. (מדרש) כפה דאתי בהלוטין בן הוא אזל בחליטין (עוד במדרש היי).
 ואברהם זקן בא בימים אמר ר״י באותן הימים שנאמר ימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ.
 מה עינינו לואות שהסתלקות האדם מן העולם הוא מעמ מעס . כאשל ביאתו לעולם היה קלוכ לאין ואח״כ
 הלך הלוך וגדול עד כי גדל מאד. ואם אמנם נפלאותיו יתבלך ומחשבותיו אלינו אין ערוך להם ואין להבין
 שעם הדבל על בוליו מכל מקום השכל יגיד לנו שמן מנהו והוא למען הקל על האדם פרידתו מן העולם
 ׳ בהיות כחותיו וחושיו כלים ונפסדים מעס מעמ עד אשל לו ישעם עוד אח אשל יאכל וישתה ותפל האביונה
 ולמה לו חיים. אבל כ׳׳ז הוא דלך האיש ההמוני אשל לולא שחייו נמאסים עליו היה חפן בהם. אמנם השכירים
 אשל ה׳ קולא דלך אחל להם כי להם לא ימדל מכחוח עלומיהם וכל שוכ מאומה כמו שנאמל באבלהס ובדוד
 ודומיהן אעס״כ יעלב להס סלידתם מן העולם הואיל שכל מה שמזקינים דעתם מתיישבת עליהם למאוס בעוהיז
 עד שיסהל לכם כזהכ מזוקק וישמחו כי ישתקו מזעף העוה״ז וינחם אל מחוז חפצם. כלל העולה כי משפט
 הצדיקים והלשעים כמשפט אולח הגון ושאינו הגון כי ההגון יכבלנו בעליו וישא משאות מאת פניו אליו כל
 נתח סוב ויפציל בו לאכול והוא ימאן מאכול הלבה ויסתפק כמעט דמעש לא כן הבלתי הגון כי תאותו גדולה
 זלט כאש טפלת ונפשו לא תשבע אבל הבעה״כ ימנע ממנו ולא יחן לו. כן הרשעים כ״ז שמזקינין דעתם
 מפולפת עליהם להתאוות אל הבלי הגטה״ז ועסקיו והקב״ה ימנע מהם משאלותיהם וישבית כחות תאותיהם
 וחושיהם מעט מעס עד שיהיו לאויס לילד שאולה לא כן הצדיקים שהקב״ה ממלא אוצרותיהם וכחותיהם ולא
 ימסלו כל סוב לק הם בעצמם ימאנו בהעוה״ז ומתאוין להסתלק ממנו. וזהו מאמל החכם וזכול את בולאך
 בימי כחולותיך על אשל לא יבואו ימי תלעה . כי אצל לשע אשר לתאוה יבקש הם ימי הרעה כי הס אינם
 מסוגלים למילוי תאותיו וע״ז סיים והגיעו שנים אשל תאמל אין לי בהם הסן כלומל זהו נשוא המאסל שאם
 תזכור את בולאן >אשר הוריתיך אז יגיעו לך שנים אשל תאמל אין לי בהם חפן כי תהי׳ במעלת הצדיקים
מ עלומיך בזקנתו• ו*נ״ז תמאס בעוה׳׳ז ולא תחפוץ בו. וזהו מאמר המדרש שהזכרנו שבא ליתן  לבלי יחסל לך מ
 העם על שברך ה* א« אברהם לעמ up* גכל טוב כמאמר וה׳ ברך את אברהם בכל ואמר ע״ז השעם
ן פ׳ שכבר נשלם שכלו למאוס בהבלי העולם ובטובו ולכן נתן » ©w i פי בא באותן *«יס מנאסר אין 
 לו הקכ׳׳ה כ* כמשה8ו ה1$פ םהטן אשר זכרנו במשל הנ״ל. וזהו מאמר המדרש הביאו רש״י ז״ל
 (ליש ס׳ וישב) אמר הקלה לא ייין לצדיקי• וזה פמתוקן להם לעה״ב אלא שמבקשין לישב בשלוה כלומר שבהיותם
 מבקשים ומתאיין לשלוה א״כ צא הגיעו עד*יז למדרגת האומר אין לי בהם חסן ולכן הקב״ה מונע מהם מה
 ־שמבקשים כמשפס האורח הכלתי הגון כנ״ל. וזהו וגם זה רעה חולה כל עומת שבא כן ילך כלומר כמו
/ שביללוחו מוכלח לאכול כל דבר רך וחלוט ברותחין כן הוא  מגדל והלך בימי עלומיו מעט מפס ובחלופין סי
 אזל במלימין שנם בזקנתו ינטלו הטוחנוח כי מעשו וכל כחותיו ישבתו מעט מעס . וזהו אינו מלת הצליקים

 כי אם לעה חולה כי הצליקים לא יחסלו כל טוב בעת זקנותם וכנ״ל:
 גם בל האדם אשר נתן לו אלהים עושי ונבםים על ולשאת את תלקו ולשעית בעמלו זו מתת
 אלהים היא. ניאול הענין נהקליס מאמל סוכ כעס משחוק שהכוונה שאין לשפוט ממה שמשפיע ה, שלוה
. כי  לרשעים והם מסעלנים בטוב העוה״ז למלי לומל שהס חביבין לפניו יחבלך וכל ששה לע סוב בעיט ה׳
 שקר בימין האומר כן רק ט הש״י מדרכו להיסיב אף למי שאינו ראוי לכך וההבחנה בין עובל אלהיס לאשר
 לא ענדו הוא רק כעוה״כ. והדמיון למאמר כי תנא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבסך ואל כליך לא
 התן(תצא) הרי מי שאוכל ושוחה בעוה״ז די שבעו אין מזה ראיה שהוא טוב בעיני אלהים אגל מי שמתן
 6ל כליו ומשים שנא ונושאו לביתו נמה לאיה שלקחו בשכרו. והנה הרשעים אין להם כי אם לאטל ולשתות
 ולשמוח נשה״ז כל ימי היותם אבל אץ משאין לביתם מאומה להייט לעוה״ב והוא ממש משפע הכא ככרס
 לעסו אנל הצליקים ששים ט צלקה ומעשיס וצלק לפניהם יהלך. ונזה ינחנו כי מיל אלהים ניחן להם השב
 ולא על wo . וזהו איש אשר נתן לו אלהיס ששל ונכסים והשלימו לאכול ממט ולשאת את חלקו להייע
 שישא מסט גם לשלם הכא זו הוא מתת אלהים. וזהו ולקחתם לכם ביום הלאשון מלת לכם לומז שקיום מצות
 *ינסה פי«י© ישארו לכם לעל לשלם. וע״ז אמלו במלרש (אמור) משל לב׳ שנכנסו אצל הליין על מאן לנםיכ
 £י*א טליה אנו יולעץ דשא נצח כך וכו׳ ע*ש . כלומר ממה שישראל ועכו״ם אוכלין יחד בעוה״ז איט
, משוב העוה״ז והצדק לפניהם יהלך מ ©י הוא הנוצמ וסי הלוקח במשהס רק ממה שישראל מקיימין מצות ה < 

 דהיינו שלוקהין המהם גם לעה״ג מזה ראייה גשרה שישראל הם המצחין ולוקמין במשפס:
 at «זליד איש מאה על ורב שיהיו ימי שניו יגששו לא תשבע מן הטובה אטרתי טוב מםגו
 הנפל• נלאה לבאר ההאמר עיפ חקירה אחת. דע שההבדל בץ צדיק לרשע בעוה״ז הוא זה שהצדיק משתעשע
 מנםפר מאים שעברו עליו כנר אשל פעל בהם סוב למענהו אבל במספל השנים העתילץ לטא עליו אף
 ןןמא נמל ומקוס למ«ות עכ״ז אינו כסות בהם שלא יסלף דרט ח״ו וע״כ הוא מפחד תמיל שמס יגרוס החסא
ו שסצימ אצל הצדיקים מלולים אשר בארן. והנה אם יעזור להם ה׳ שבאים לעת זקטחם ומבלים מספר  מ
 •מי חייהם בהורה ומעש״ס כלאף וחסן ה׳ בידם הצליח הנה סם ממש כדמיון הסוחר מהפז לאק מרחק למשמרו
 אשר כל ס0$ו והסצורקןעטל «ג1לת המסמר אשר יששל שעה וסלי ישלים חפצו פיד מא נחפז לשונ לבינ*
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 ק*ל מגלת קהלת נגידים
 כך הצדיק כל חשוקחו לחי• העוה״ז הוא אך לענוד אה ה׳ ולפעיל צדקה ומעש׳׳ס ומדי ימלא משפר שניו כפעולוה; ,

. לא כן הרשעים שכל מגמח חייהם הוא רק;  עונות כבר הוא מואס בעוה״ז ונחפז לביח עולמו כי שם ביה.,
 להתעדן מטוב העוה״ז לאכול לשמוח ולהתענג בדשן נפשם נמצא שהימים והשנים שחלפו עליהם חף שהיו מוכים״ ן ׳

 למו למלאות תאוהס מ״מ מה הנייא יש להם אחרי שכבר עברו ועליהם נאמר והימים הראשונים ישלו והיו׳
 כלא היו ואין להס במה להשתעשע כי אס במספר השנים העתידין לבוא עליהם כמאמר הכתוב והיה כזה;
 יום ממר גדול יתר מאד (ישעיה נו). וזהו אס יוליד חיש מאה ושנים רבוה יחיה ורב שיהיו ימי שניו כלומר אם:
 הוא באותה הבחינה אשר איננו משתעשע כלל באותן השנים אשר חי כי הם רב שיהיו ימי חייו אז שוב ממנו הנפל:.

ת אבל כוי. ביאור הדברים כי הנה מרגלא בפומא דאינשי לומר אין חכם כבעל נסיון׳ י י  . טוב ללכת אל ב
 כלומר שיותר נקל לעמוד ע״פ הנסיון מע״י החקירה. כי הנה ברצות האדם לדעת אס החבשיל הוא מלוה
 מולא הנה אם יחקור ע״ס חכמת הטבע ייעף וייגע ואולי ישגה אבל אם יפעם מעמ ממנו מיד ידע האמת.

 בן העני שאין בידו מטוב העוה״ז יקשה לו מאד לחקור עליו הטוב הוא אס רע אבל העשיר שנמצא בידו מדשן:
 העוה״ז נקל לו לעמוד על הבל ע׳׳ס הנסיון. וא״כ אם ירצה העני ג״כ לבור לו דרך נקל לעמוד על האמה׳; :

 אם יש ממש בעוה״ז אין סוב לו כי אס ללכת אל בית המשתה ויאכל מעדנים וישהה ממהקים די שבעי וילבש.
 המודות ובכלות ימי המשתה יראה שאין בידו כלום וריקה נפשה כבתהלה. ומזה ידין לכל עניני העוה״ז כי
 הכל אחד כמו שהרוצה לדעת טיב חבית מלאה יין יטעם מעט וממנו הוא דן על כלה. והנה כן היא דרך•

 הפשוט אבל שלמה ברוב חכמתו מרה לנו נסיון אחר על העוה״ז יותר טוב מהנזכר ואמר טוב ללכת אל כיס:;'
 אכל מלכת אל בית משתה כי בבית המשהה עדיין לא חמצא כל מיני עולם הזה כי אם מעט מעט . ויש עוד.
 מקום ספק לומר חולי המינים האחרים יש בהם ממש והם עונג אמתי לא כן בבית האבל אשר הוא סוף כל,

׳  האדם ובכלות האדם אין ספק שיכלה הכל. והמשל בזר מי שנחרץ עליו משפט מאת המלך שישלו ממנו כל;
 רכושו הנה־ אפשר לקיים מצות המלך בשני אופנים אם לקחת ממנו כל אשר יש לו והוא ישאר על מקומו אי־ י
 להיפך דהיינו להשאיר כל הרכוש על מקומו ולגרש את בעליו לארץ מרחק שלא יוכל לשוב עוד. והנה האופן• ־

 הב׳ יותר במוח מהאי כי אם ישאר על מקומו ערום מכל יכול להיות שיש לו מטמונים בלחי ידועים לבוזזיו׳
 אבל בגרשם חוחו מהסתסח עוד בנחלתו ובארצו אז בודאי נעשה הגזירה כשלימות. וזהו באשר היא סוף כל האדם • י
 והרי לך ידיעה מוחלשת על הכלי תענוגי העוה״ז לא ק בית המשתה שהתענוגים שהתענג בהם הלכו יממנו'
 למחר מזה אין ראיה עוד על החענוגים זולתם. וכנזכר: .

 עוד יש לעמוד על כוונת החכם שבא ללמד לאדם דעת איך יחרחק מחענוגי העוה״ז. והיא עפ׳׳י המדרש•י'
 (קהלת א) שהביא שם מעשה דבר קסרא שכתב על פתחו של רבינו אחר כל שמחה מות. ובודאי לא־

 שקר מליו. וכוונתו בזה לפי מ״ש הבעל ת״ח ז״ל כי הארץ ניהנה תחת ב׳ מנהיגים והם מ־ה״־ומהד״ר ולפי-
 תפרוץ ממשלת הא׳ יותר על האתר רק ממשלתם תמיד בשוה שבערך מה שענש המדה״ד יתן המדס״ר שכל יי'
 סוב . נמצא אם אתה מפליג לאכול ולשתות ולהתענג הרי לקחת מנה גדולה ממדת הרחמים וע״כ מיכרח אתה׳ י

 צימול כנגדו ממדת הדין גס יכן חלק גדול בעצב וצער. וזהו אחרי כל שמחה מות . כנה כלל הרשת בשם •
 מות. וזהו הלא צבא לאנוש עלי חרץ(איוב ז) דימה העולם הזה בכללו למי שהולך למרחקים ומכין נו צדה׳
 קצובה לכל יום ויום לפי אכלו ולא יותר נמצא אס הוא בלתי נזהר לעשות קצב אמד לכל יום כאשר הכין לו•

 ואוכל ביום אחד יוחר משיעור הבנתו בע״כ יצטרך למעט פעם חחרח משיעור אכילחו ובאחריתו ירע.: מאוד,ל
 התר שהשיעור קצוב לא פחוח ולא יוחר. וזהו שוב ללכח אל בית אבל ולקחח חלק גדול בצער ויגון ואז . \ וי'

 החרימו ישגה מאד בשמחות וגיל.. ועפי״ז נבין כמה מאמרים. הא׳ מאמר החכם ביום טוב היה בשוב עד על
 דברת שלא ימצא האדם אחריו מאומה. הב׳ מאמר(ישעיה נא) ופדויי ה׳ ישובוןכו׳ עד ונסו יגון ואנחה.הג׳

 מאמר כ״י המדרש אמרה רבש״ע הנפש הזאת שהיא מקלסת אותך עד מתי היא נתונה בעפר אמר הקב״ה חייכם--'
 יגיע הקץ ונסשוהיכס שמחות. ונקדים מאמר (חיוב ב) כדבר אחת הנבלות תדברי גם אש הטוב נקבל ואת":•־

Ii*הרע לאנקבל. והוא עפ״י דברי בעל ה״ח הנ״ל ודבריונצממים ממאמר ביוס עשות ה׳אלהים ארץ ושמים 
 (יכראשית). והנה אם נתבונן בדברי חז״ל עליו שאמרו מהחלה עלה במחשבה של הקב״ה לברוא אח העולם במדה״ל~ ־

 ראה שאין העולם מתקיים שיתף עמומדה״ר. הנה מבואר מדבריהם שמדה״ר לא ניתן בעולם רק למען יוכל׳•"
i /העולס שחת את מדה״ד וא״כ הוא ממש בדמיון תינוק הצריך לקבל רפואות ואינו רוצה מחמת מרירותם ואביו•!־ 
 נותן לו חתי^ה סוק״ר לחוך פיו למען יומחק לו והזח לועס אח הסוק״ר ובולעו וחחי׳כ חינו רוצה לקבל י

י המדיי״ר:*־ 4 מ כ נ י נ ע ר ^ י ז ז נ נ ר ״ י ת ץ ה מ נ נ י ם ^ ת ג ׳ ז מ ״ י פ ^ ' י ט ע י ר ת ה א ^ ו ו ר ב נ י מ מ ה ס & מ ג ז ח • ו ו א י פ ר  ה

פ כתחלתו שלוה"4'׳׳. ו י  והרחמים המה המנהיגים בעולם. והנה אם שהכלל הזה סובב הכל מ״מ לא בדרך מחד ט
. ונמשיק הענין ע״ש משל לא׳ שהיה לו^'.'-  וסוסו יסורין ויש להיפך כמאמר והיה ראשיתך מצער ואחריתך וגו׳

,  בן קטן אהוב מאד והמלך גזר לאסור הנשואין עד זמן ארוך ומחמת תוקף הגזירה הוכרח זה האיש להתחתן^/,
 עס בנו הקטן בנערה אחת קטנה והוציא הוצאות הרבה לנישואי בנו ויהי אך עברו ימי המשתה ויפרדו ה/וג],'•' י
 זה לטח אביו וזו לבית אביה כמשפט הילדים שרק היק חנותם הוא חושרס והיה אייו מצטער מאד לאמר הנהיד. 1
 הפסדתי סכנה כהוצאות הנישואין מל הנם וכל סרחי ועמלי היה להבלותהו. אבל כיון שהניעו הזוג לפרקן.>־׳.

..:V" גתחנרו 



׳ קול מגלת קהלת נגידים י*! : 

 ׳ נתחברו כעצמם ואבוחיהס עשו כפודה א׳ קטנה ב־ניהס כלי שום הוצאה מרוכה ואז חממו מאד והראו לנפשם
 שוב נגד צערם הקדום שאז סנלו צער מההוצאה בלי נחת ועתה• השינו נחת כני שוס הוצאה וטורח. חהו
 כוונת הנביא שבא לנחם אותנו על שאנו סובלין עתה רוב צרוח וטובה לח ראינו. לזה חמר דברים ניחומים
 לנפשנו דעו כי נגד זה תהיו אח״כ שמחים וטובי לב שתשיגו טוב מבלי שוס צער ויגון. וזהו ופדויי ה' ישובון
 ובאו ציון ברנה ושמחת עולס על ראשם כמאמר חז״ל שמחה שמעולם כלומר בעד צער הקדום והעבר ולק
 ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה. וזה ג׳׳כ כוונת המדרש חייכם יגיע הקן ונפשותיכס שמחות כלומר רפ
 שמחות. וזהו ביום טובה היה בטוב וביוס רעה כלומר במלמד לאדם דעת ומוסר הפנל שלח יצטער בטא
 עליו רעה רק יקבל אותה באהבה אחרי שאי אפשר בלעדה . וזהו וביום רעה ראה והתבונן אשר גם מת
 ־זה לעומח זה עשה והמקבל הטוב מקודם מוכרח הוא לקבל הרע בערך וכנגדו ואס לא יקבלנו בחייו מוכרת
 •הוא לקללו אחר מותו וא״כמה לו להצטער בבוא הרעה י עליו הלא טוב לו לקבלה מחייס בעוה״ז ונפשו הנין

 בטוב לאחר מותו. וזהו על דברת שלא ימצא האדם אחריו מאומה:
 טוב אתרית דבר כראשיתו • (כדרש שמות) בשעה שאמר משה לפ:י הקב״- למה הרעות
 אמר לו הקב*י- אני הכתבתי עליך שאתה עניו ואתה מקפיד לא כך אמר שלמד. טייב
ם. וביאורו בהקדים  אחרית דבר מראשיתו טובה אחריתן של ישראל מראשיתן שהיה להם במצרי
 מאמר המדרש (במדבר ט״ו ע״ש) נפי שהיה אהרן מצטער ואמר כולם עשו חנוכה למזבח ואני לא עשיתי
 מאומה אמר הקב׳׳ה למשה אמור לאהרן שלך גדול משלהם שהקרבנוח אינן נוהגין אלא בזמן שבהמ״ק קיי©
 אבל שלך אינה בטלה לעולם. לברר ענין הנחמה אשר לכאורה אין הדעת סובלה כי אס ינחמו אמ האדם
 על מיתת בנו לאמר התנחם בעשרך היתנחס הישכח אבל בנו בעבור שהוא עשיר וכי זה תלוי בזה ומה ענין
 נחמת אהרן במה ששלו אינה בטלה לעולם וכי בשביל זה לא יזכה לעשות חנוכה למזבח. אבל הענין כך
 הוא ומחחלה נתנה ראש ונתבונן להבין ענין החנוכה מהותה ותועלתה. ובזה תצא לנו כוונת המדרש לאורה.
 ־דע כי כחוח הטבע הנטבעים בכל נמצא הס רק לזמן וסופן להיוחן כלה בבוא עתס ולכן יאות לכל נמצא לשמרו
 •בראשית הווייתו בשמירה יהירה ולהחיותו כחיוני גדול וזה יהיה לו לפליטה גדולה ולחוזק רב לקן הימים בהחלש
 כחותיו הטבמיס שאף שבאמצע הווייתו יוכלו להתקיים ע״פ כחוח טבעו החזקים בו אבל לעת זקנתו כשירפו
 ./ -הכמוס ויחלשו אז יעמדו לו לנס ולמבצר כחותיו המקריים אשר הוסיפו לו בעת ילדותו כמאמר ר׳ מנינא
 ׳״ (חולין כ״ד) חמין ושמן שסכתני אמי בילדותי עמדו לי'בזקנותי והן הן דברי הקב׳׳ה למשה במדרש הנזכר.
 ונקדים עוד מאמר (הושע י) כי נער ישראל ואוהבהו וממצרים קראתי לבני הרי שהמשיל הנביא אס ישראל
 לנער ולכן שכמו שמשפט הנער והבן קפן לפנקו מנוער ולתמט ככל מיני תענוג וזאת תעמוד לו לעת זקנתו
ף כרי ו  V אחרי כלות כהותיו השבעים כן ישראל עשה ה׳ להם נסין רברבין וגדולות ונוראות במצרים ובים ס
 * להוסיף כח באמונתם החלושה למלאות לבס אהבה ויראה כמאמר וירח ישראל את היד הגדולה עד ויאמינו
 וי בה' ובמשה עבדו. וזאת עמדה להס בעת ששבוהוחלש כחס ביראת ה׳ והיו מועטים ע״י נביאי השקר העיד
 I עליהם ירמיה ואמר כה אמר ה׳ זכרתי לך מהד נעוריך וגו׳ (ירמיה כ) והוא ממש כמאמר ליה הנזכר חמין
 '1 ושמן וכו׳. והכוונה שלא מכהות של עתה עודני היום חזק כ״א מכהות שהוסיפה לי אמי בילדותי. וכן אמר
 ירמיה לא בזכות של עחה אתם קיימין>כי הלא מצער היא רק מכח שזכרתי לך חסד נעוריך . וכן להפך

- מצינו במדרש על כ־ הילדות והשחרות הבל אמרו ז״ל דבריס שאדס עושה בילדותו משחירין נו׳ דהיינו שחטאת
 f הנעורים רובן לפחח האדם זקנותו. והנה על הדמיון הזה אמרו במדרש (איכה) במאמל וזכור את בוראך

. וזהו היתה כוונת חנוכת המזבח בקרבנוס ( ה  i •בימי בהורוחיך זו כהונה שנא׳ אשרי הבהר ותקרב (ההלים ס
 1 חשובים ומקריבין חשובים וטוניס כדי שיהיה ליסוד מוסד לבנות עליו קיוס זמן המקדש לאורך ימיס והוא יכלכל
 1. אוהו לעת זקנותו. ומעתה לא נצטרך אהרן לכל זה כעבור ששלו לעולס קייס ואין לו כליון א״כ מס צורך

- לו לחנוכה. והדמיון בזה לאחד שהיה לו כמה כניס חולים וחלשים בסבעס ובמזגס ואחד מבניו היה בריא
 ׳ • וחזק מאד לימים נסע אביהם למרחקים למסהרו ויקר מקרהו לפגוע ברופא גדול ומומחה ויספר לו תטנח חלי
 בניו ומזגם החלוש ויחן לו הרופא סמיס מוביס ומתוקים לחלק לכל החד מבניו במספר במשקל. ויהי כבואו
 1 כביתו קרא לכל בניו החולים ויחלק להס את הסמים וכל אשר נתן לו הרופא וישמחו מאד על המתנה הטובה

 f שהביא להם אביהם וכראות הבן הבריא שלא ניתן לו הביו מכ״ז כלוס התחיל להצטער ולהתעצב אל לבו לאמר
 f למה אגרע מכלם. אמר לו אביו שישה מה לך להשתעשע ברפואות הלא טוב נך בריאותך אשר חננך ה׳ שאעך
 's צריך לרפואוח. וכך הענין אצל אהרן בהצטערו על בלי הקריב הוא לחנוכה כלום אמר נו הקב״ה אדרבה שנך
 גלולמשלהס שאתה אינך• צריך לשוס חנוכה לפי ששלך קייס לעולס בלה זה. וזהו ג״כ כוונה המדרש שהתחלנו
 ׳' ט כל אשר עשה אלהים לישראל כמצרים הכל היה כדי להיטיבם באחריתם בבואם לארן וכל הרעות שאירע
 להם באלו הששה חדשים מקושי השעבוד'הכל היה לתכלית הטוב שיהיה להם אח״כ. וזהו שאמר הקב״ה
 /• למשה למה אתה מקפיד על שאני מריע להס עתה לא כך חמר שלמה שוב אחרית דבר מראשיתו. ככומר
יז אחריהן של ישראל מראשיתן שהיה להס נמצלים. כלומר שמסבה  .f י •מראשית הדבר ניכר שובח אחריתו. וזהו ט־

׳ הרעה שהיה להס במצרים שגבה אחריתם מאד : . i 
 י דיים



 ?ל מגלת קהלת נגידים
 גיוס טובה היה בטוב. (כדיש) ר׳ תנחים פתר קריא בעניים ובעקיריס וגו, עד כך היה ר'
 תנחום עושה כשהיה לםור ליקרו ליטרא בשר היה לוקה ב׳ א׳ י לחלקו וא׳ לעניים שתי•
 אגודות של ירק אתת לו ואתת לעניים כי גם את זה לעינית זה עשה אלהים. ולהנין מאמרי׳
 וקלים מאמל הנעל ת״מ הנ״ל על מאמלס ז״ל (בלכוח י״ז) כל העוצם ניזון כשביל חנינא מי ומנינא די לו

/ בלאשית מתחלה עלה במחשבה-; י  בקב חלובים מעלב שבת. וז״ל ביאול הלבל ע״ס מאמלם ז״ל הביאו לש״י ס
 לברוא את העולם במלת הלין לאה שאין העולם מתקיים שיחף עמו מדה״ל ולכן העוה׳׳ז מתנהג חציו במדה׳׳ל;
 ומציו במדה״ר. ור״ח ב״ד סבל מדה״ד הרבה כדי שיזכה העולם בשבילו בהוב מדה״ל עה״ד. והנה עכי״די
 יוכן מאמר הגמ׳ (ברטת ס׳) חסד ומשפמ אשירה לך ה, אזמרה וז״ל אס חרד אשירה ואם משפע אשירה בין׳
 כך וכץ כך לך ה7 אזמרה. כי לפ״ד העולם מתנהג תמיד ע״ס חסד ומששס זה לעומח זה שאס האחד יקבל
 משספ יקבל חבירו חסד כנודע ולק יאמר המבורר אף אם יניעני משפט מ״מ אשירה כי יודע אני פלעומת זה:
 יקבל השלם חסד כי שורפ אחד להם ואין זח בלא זה וא״כ ראוי שאקבל את המשפע באהבה ולשורר עליו לה'
 בעטר הססד שיקבלו זולתי כנגדו. וזהו מהמר הגמרא (ברכות צ׳׳ד) כשס שמברכין על העובה כך מברכין על,
 הלעה. אמלו בה״א הידיעה להולות פשס שמבלך האחד על השובה שבאתהו כך מחוייב חבילו לברך פ5
 הלמה שבאה לו מפאת העונה של חבילו כי שולש אחד לשניהם וממקול אהד נבעו. ולפי״ז לאיי שיקובל׳
 לכמסס וליושר על העשיל להשכיל אל לל ולכלכל את העני לי מחסולו אחלי אשל הוא נושא משאו ומקנל
 עליו את מלת הלין וסובלו בעבולו שיוכל לקבל הוא חת ההסל. וזהו כמון תחן לו ולא ילע לבבך בתתך לו.
 י לי כגלל הלכל הזה יבלכך ה׳ אלהיך והוא ממב כדבלינו. וזהו אמרו ניום מונה היה בשוב וביוה
 לעה ל*ס סי׳ לאה והסתכל לזכות את הענייכ שהם קשי יום וסובלים הלמה בשבילך כי גס את
 זה לעומס זה עשה האלהיס ובחבולחו נרפא י לך ואתה יולש בזכותו ואיך תעלים עיניך ממנו. וזהו שאמל הכתוב

 ט לא יחלל אביון מקרב הארץ על כן אנכי מצוך לאמל פתוח תפתח את ילך (לאה) שלכאולה המצוה הזאמ\
 משוגה משאל המצות שלא תמצא נמס מצוה כמו תפילין וציצית ודומיהן שתהיה המצוה לקחתה ולקנותה אצל'
 קרובו יותר מאצל זולתו ובצדקה אמלו חז״ל כל הקלוב קלוב קולם . וגם כינוי הכ״ף שבמלות לאחיך לענייך

 ולאביונך עד שאמר כי יהיה בך אביון אין להבין כי מה שייכות הדל אל העשיר. אבל לדברינו הנה דלותו של;
 העני אינו בשביל חמאת עצמו כי הלא אנחנו רואיס שהס אהובים לפני המקום והוא שומרם ומצילם מכל צרם

 ופועה להם נסים גדולים וכמאמר חז״ל במעשה דר׳ חנינא ב״ד (הענית כ״ה) מי שאמר לשמן וידליק יאמר׳
 לחומן וידליק. גס במעשה באהד (שבת נ״ג) שנפחהו לו דדים כדדי אשה ומ״מ נשאר בעניותו. וזהו ימלז
 עני בעניו (איוב ל״ו) סי׳ הקב״ה מחלן חת העני מכל צרותיו ומ״מ ישאל בעניו וזאת היא לעדה שדלוהו איע
 בשביל עצמו כי אם לטובה הכלל. וזהו כי לה יחדל אביון מקרב האדן דהיינו שאי אפשל לעולם בלעדו עיכ

 אנכי מצוך לאמר פתוח וגו׳ לאחיך לענייך ולאביונך דהיינו קרוביך שמהראוי שהגמול עמהם סובה בעבור שהוא י
 ננחל מכל בני המשפחה לשאת בשל המדה״ד כדי לגיוב להס:

 &ד ביאול ע״ז שכוון המכס במאמלו זה לב׳ דבלים והס הטובה וזמן הפונה . והולה לט בזה דבל יקר,
 ונשגכ. והוא כי זה כלל גלול שכל טובות היחיל חסנו ויקלו וכל גדולתו לא יצלחו ט אס בזמן סול.
 ונמס שלום ושקט. משלןליפל שיש ט אילטה גבוהים כארזים ודומיהן(יש ט ג״כ אילנות קטנים נמוטס ושפלים."
 הנה אם אמנם גדול מעלת הגבוהים וחשיבותם ביתל שאת נגד הנמוכים והשפלים אבל כל זה הוא בעת שקע!
 הלוחות והתעלות. אולם גקוס סופה וסעלה בלעש ולוגז אז יקנאו עצי הגבוהים את השפלים ט הגבוהים י;
 יעקלו ויהפכו על פניהם ויפבלו. והנמוכים לאלן יעמדו בטח אף אם ינועו הנה והנה ע״י הלוח כי'לאי.

 יזיק להם מאומה ובעבור סופה יעמדו על עמדם וישאלו כבחחלה. וכמו כן לאוי להתכונן כי כל סוטת:
 מגולם לא סוטת הנה כיא בעת סובה שקט ושאנן. הלא תלאה עניים מדודים שהם דלים בקצה העד
 בשםל בתיס וכדילות אופל נמוכות לאלן לח תאל להם ולא הדל והעשיליס לליס בבתי מלות ועליות מרווחים
 בטייס לתלפיות יתענג בהס כל רואה חף ט הדרים בהם. והנה אך בעת שלום ושלות השקט סובתס זאת
 סונה ומצלחת אנל נעת מלחמה בעבול חיל צבא על העיל לשלול שלל ולבוז בז הלח ח׳ יקנאו העשירים את

 הענייה ט טודאי מיל הצבא לא ישימו פניהם רק אל הבטנים המפוארים לשומם הלבה ושממה ולשלול את ׳
 הנמצא בהם ואל בתי החומל אשל בעפל יסודם לא יביטו כלל נמצא יקוייס נהם הגבות השפל והשפלה הגבה
 (יחזקאל כב). ונאמת קלה הדבר הזה בעת חורבן בית לאשון שהשיגו האויבים את צדקיהו ואחוזת מלעהר
 ועפו בהם שפסים והדלת האלן השאיל נבוזלאדן לב טבחים לכורמים וליוגבים (מ׳י־ג כח) הלי שלא פגעה
 בהם מלה״ד אף בהיותה חזקה מאד. והנה הקב*ה בלצוהו לחקן הדבל שיחקיים חוסן העשיל לדול דור אף

, מ  גטא יפי הלעה צוה לשחף ב׳ הבחיטח יחד דהיינו שבעח הצלחת העשיל יחיה גם אח העני וחי אחיו ע
 ובעת הצלת העני ממדה״ד בימי לעה ינצל גס העשיל בזכותו וצוה הקב״ה אל המשיל להיותו משכיל אל לצי;
. י t o שלא ימות בלעב ויאציל עליו מחלקו אשל הננו ה׳ וישחחף עש בעת הצלחתו ויהיה שכלו שיהא הוא 
/ בזמן הטובה ובעת השלום היה בטוב ט,א*. י  גצל העני בטא ימי הלעה. וזהו ביום סובה היה בטוב ס
 הצלימ אס דרכיך אבל גם וביום רעה לאה סי׳ הסתכל וכתטנן להגצל נס בטא ימי הלעה והיינו בההך ־

 חלק



m קול מגלת קהלת מידים • 

 Y,• מלק גם לאין נכון. לו ואז לא תירא משוד כי יטא כי תנצל כזכות העני. כי גם את זה לעומת זה משה אלסים

 : >״ל מה שכרא את העני לא בראו אלא כשביל זה על דברת שלא ימצא הארס אמריו מאומה כי העני יכלכל
 , את יום טא הרעה והעשיר גס הוא ינצל ולא יראה רע. וזהו אשרי משכיל אל דל כי ביום רעה ימלשהו

 ה׳ בזכותו וכנ״ל:
 י '•ההבטה תעוז לחכם מעשרה שליטים. (מדרש לך) לחכם זה אברהם מעשרה שליטים אלי
 עשרה דורות סנת עד אביהם שמכלם לא בה״ ה׳ לדבר עטהם אלא עמו. ר׳ עזריה
 ־ : &תת רפאנו את בבל ולא נרפתה עזבוה ונלך איש לארצו(ירמיה נ״א) ע״ש. לסבר ב7 המאמרים
 להיות להם שייכות אהד אל אחד. נקדים מהמר (שה׳׳ש ב) כשושנה בין המוחים כן רעיתי בין הבנות וביאורו
 כמו שהשושנה אינה גדלה אלא בין החוחים כן הצדיקים גדלים בין הרשעים. ויש לזה ב׳ שעמים הא, לפי
 שהצדיק כל עסקיו בעוה״ז הוא למאוס ברע ובחור בשוב ואם אמנם שע״י החכמה יוכל להשיג כל חפצו ביראת
 ה׳ ולהבחין בין סוב לרע לבחור בזה ולמאוס בזה מ״מ ההבחנה הזאת איננה כ״כ חזקה ולא תעשה כ״כ
 רושם בנפש כמו ההבחנה שאחר הנסיון כמרגלא בפומי דאינשי אין חכם כבעל נסיון וכמאמר החכם כל זה
 יסיתי בחכמה כלומר שעם החכמה לא הסתפק כ״א עוד הוסיף לנסות כל דבר ולכן טוב לחכס לנסות הסוב
 •והרע ואז יבחין בבירור. אמנם נסיין הרע הוא נמנע אצל הצדיקים סן ישחית את נחלת צדקתו בגשתו אל הרע
 ולכן הקב״ה מגדלו בין פועלי רע והוא רואה ומביס את רעת מעשיהם ומתבונן בגנותם וזאת היא יותר מעולה
 להבחנה מעשות הרע כעצמו כי אין אדם רואה חוכ לעצמו ואחר השיגו תכלית ההבחנה אז הקב״ה מטלטלו
, לאברהם לך לך כי מעם היותו בארן ההיא  ממקום הרשעים למקום אחר. וזהו מאמר המדרש על מאמר ה
 עד כה לפי שהחכמה תעוז לחכם מחמת נסיונו והביסו כרעות מעשה הרשעים ולכן שהה שם אברהם עדי
 הבחין היטב ע״י הנסיון בין הטוב והרע. עוד סעס ב׳ על התגורר הצדיק בין הרשעים אולי יחזירם למושב
 זכל זמן שהם נושנים מקום לדבריו ושומעים להוכחתו ראוי לשבת ביניהם לתכלית תשובתם אבל אחרי המרוסם
 אח קיו והוא כמצחק בעיניהם אז מה לו לשבת ביניהם. וזהו ר' עזריה פתח רפאנו את כבל ולא נרפתה
 עזטה ונלך איש לארצו כי מה לכהן בבה״ק. ומקושר היטב מאמר ר״ע להקודם והוא שעם ב׳ לשבת אנלס

 בארן ההיא עד אז ושאחר כך צוה לעזבה:
 דאה זה מצאתי אמרה קהלת אתת לאחת למצוא חשבון לד אדם אחד מאלף מצאתי.(מדרש)
 זה אברהם ואשה בכל אלה לא מצאתי זו שרה. ולכאורה הוא תמוה שידבר החכם בגנות
 •6מנו שרה הצדקת האמתית אשר כבר אמרו עליה חז״ל שהיה אברהם ספל לה בנבואה. אבל יבואר על נכון
 בהקדם מאמר הכתוב(דברים א) ה׳ אלהיכס הרבה אתכם והנכס היום ככוכבי השמים לרוב ה׳ אלהי אבותיכם
 יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברר אחכם כאשר דבר לכם. ואמרו ע״ז במדרש (שם) וז״ל אמרו ישראל
 רביט משה הקב״ה לא נתן קצבה לברכתנו ואתה אמרת אלף פעמים אמר להם מה שכרכתי אתכס משלי
 ברכתי וגוי. ולכאורה א״כ ברכתו היא ללא צורך כי הלא יש בכלל מאתים מנה . גס מאמר משלי ברכתי אינו
 מובן כאלו היה ברכחו זאת שלא בקנין ומידו נתנה להם. גם ראוי לעמוד על אמרו דוקא אלף פעמים. ונקדים
 מאמר (המדרש במדבר) אלהים מושיב יחידים ביתה (תהלים סח) שהיה דוד יחיד ועשה ממט בית אהרן היה
 יחיד ועשה ממט ביה. וראוי לחקור מה ענין בית ולמה לא אמר בפשיטות עשה מיחיד רבים . גם להבין
 מאמר כי זה כל האדם שאמרו מז״ל(ברכות ו׳) לא נברא העולם אלא בשביל זה. גם להבין מאמרם ז״ל
 שקול משה כנגד כל ישראל (מכילתא הביא רש״י יתרו) איך ואיה המשקל ששוקלין בו בני אדם. גם מאמרם
 י ז״ל (ברכות ט״ז) אין קורין אבוח אלא לשלשה למה דוקא אלו הג׳. ומאמרם שס עד הכא משיט וכו׳ הוא
 ג״כ חמוה וכי בשביל שלא היו חשובים כמוהם לא יקראו בשם אבות. גם מאמר כל אלה שבטי ישראל שנים
 v עשר (פרשת ויחי) שאמרו ז״ל כלן חשובים כאחד ג״כ צריך ביאור. והענין דע כי לעולם כאיש אחד רק בחופן

 י שיהיה שלם בתכלית השלימות הראוי לאדם. וזהו אחד היה אברהם מחמת שהיה שלם בכל ולכן נקרא ג״כ
 ; תמים וכן יצחק ויעקכ כל אחד היה שלם בתכלית ומהם ואילך נתמעטה המדרגה ונשתלשלה שלימותו של יעקב

 ; לשנים עשר כניו וניתן לכל אחד ממנה ובהצטרף כלם היתה שלימותו כוללת אבל לא באחד מהם. וזהו כל
 אלה שבסי ישראל שנים עשר מלמד שכלם חשובים כאחד כלו׳ בהצטרף כלם אז היתה שליחותם כאחד מהאטת.
 ומהשבשים ולמשה נתמעטה המדרגה יותר ער שנתחלקה שלימותם לשבעים נפש וכן הלאה עד שבמצרים נאמר
 י וכאשר יענו אוחו כן ירבה וכן יפרו;. ש׳ כל מה שהורידים ממדרגתם הוכרח הקב״ה להרבותם כדי שעכ״פ
 1 ימצא בין כלם שלימות אדם אחד כראוי. והנה קרא החכם למספר הריבוי כשם חלף ואמר אדם אחד מאלף
 מצאתי זה אברהם כלומר שבהצסרף אלף איש ישראל אז ימצא תכלית שלימות האדם השלם כאברהם. וזהו
 שאמר מאלף ולא באלף להורות על כוונת השלימות אבל מאלף נשים לא ימצא אף בהצטרפותם שלימות אשה
 אמת כשלימות שרה. וזהו אין קורין אבות אלא לג׳ כי כל מה שימצא בנו מהשלימות מורשה היא לט רק מהם
 אבל מהשבסים איט מוכרח ממי ירשנו את החלק הנמצא בנו אס משבש זה או מזולתו לפי שלא נמצא בהם
 השלימות כ״א ע״צ הה$סרף ולא באחד מהם. וזהו הבישו אל צור חוצבתס וגו׳ עד כי אחד קראתיו ואברט*
י למצוא עכ״ס נ*  וארבהו(ישעיה נא) כלומר הוא היה אמד מיוחד בשליפות כראוי. ועתס הרמתי אוהו מ

 כלכם



V °  « שיל מגלתסחלת נג̂י
;, Wte שצימומו ״ וזהו תצהים מושיב יחידים כיתה מומר זהו מחסד תלהים שמסתפק ומקפל צירוף o » 
-vm הראוי לתיש אחד. ומעתה נכין מאמר ה׳ אלהיכם הרכה אתכם והנכם היום ככוככי השמים לרוב כלו':
 *משתסם חשוכים ככוכבי השמים כ״א לרוב דהיינו שאתם רבים כמוהם ומי יתן שיוסיף ה׳ עליכם ככם אלף ,
 ««58ים כלומר לא בכמות כ״א באיכות ור״ל שיהיה כל אחד חשוב כשלימות כאברהם. והנה ישראל לא הבימי •

 *מה6ו.מהימ ב*»ה ושברו שכרכם בכמות ולכן אמרו הקב״ה לא נתן קצבה לכרכתנו ואז השיב להם בלשון
 » &י«י הם שאני מברך אתכם משלי אני מברך אתכם כלומר אינכם מבינים כוונת כרכתי שהיא באימפ
, כאשר ברך אוחי כמאמר חז״ל שקול כניד וכו׳ וע״ד הכל בידי שמים חון מיראפ  ««צי מ3מר שיברך אתכם ה
 *מיה. וזהו משלי כלומר ממה שבידי ואינו ביד ההב״ה דהיינו יראת שמיס אבל הוא יברך אתכם כאשר דני

 £ןם כלומר כרכות הכמות שהוא כידו להפרות אתכם ולהרבות אתכם לאין מספר:
 «»שר דבר מלך שלטון(ילקופ וירא) והאלהים נסה את אברהם הה״ד באשר דבר מלך שלטון
, את ה׳ והוא מנסה משל לרב שאמו  ימי יאמר לו מה תעשה הקב״ה אמר לא תנם
 בתלמידו לא תלוה ברבית והוא מלוה אמר לו הלא צוית לא תלוה ברבית ואתה מלוה השיב לו
 *:י אמיתי לא תלות לישראל אבל לנכרי תלור,. והדכרים מתמיהין כי המשל הוא לסתור דברו
 הראשונים כי מי יאמר לו מה תעשה משמע שמעשהו זר מעשהו יען צוותו ההפך ואין ישוב לקושיא זו. ונמשל
 שהביא הוא מישב הקושיא על נכון כי לא צוהכ״א לישראל ולא על הנכרי דהיינו שלא אסר הנשיון כ״א עי
 ה׳ ולא נגד זולתו ואי׳׳כ מהו מי יאמר לו מה שעשה אחרי שישרים דרכי ה׳ אין בהם נפתל ועקש. עוד יפ#
, וכאן כתיב נסה את אברהס ומאי קושיא.  כי מעיקרא אין מקום לקושייתו כי שם כתוב בפירוש לא תנסו את ה
 •יונקדים לזה מאמר המדרש (פרשה נ״ה) והחלהיס נסה את אברהם כתיב נתת ליראיך נס להתנוסס(תהליס ס)
 נסיון אחר נסיין וגידולין אחר גידולין ט׳ וכל כך למה מפני קושש סלה בשביל שתחקשש מדת הדין בשלם
 שאס יאמר לך אדם למי שרוצה להעשיר מעשיר כו׳ למי שהוא רוצה לעשות מלך עושה אברהם כשרצה פשאו
 עשיר יכול את להשיבו ולאמר לו יכול אתה לעשות כמו שעשה אברהם אבינו שאמר לו הקכ״ה לשחוש אפ
ל ע  בנו שניתן לו למאה שנים ולא עכב. וע״פ הדברים האלה נראה שכוונת המדרש לפרש מלת נשה מבנין מ
 לא שפעל הוא פעולת הנסיון באברהם כ״א שקבל הוא פעולת הנסיון מזולתו ע״י אברהם דהיינו אחר שעשה
 המעשה הגדול והנורא ההוא ועשה הקב״ה מנוסה ונודע כי כל דרטו מששש שאינו מגדל לאדם בחנם כ״א
 כשכר מעשיו המוביס ולולא זאת לא נודעה מדחו יתברך כעולם. והראיה על ס׳ המדרש שמלת נסה הוא מברן
 נפעל הוא ממלת להתנוסס שמביא שהוראתו על הקלה שפעל פעולת הנסיון בעצמו כהוראת התפעל •בכ״מ
 ומפני קושש סלה הוא ביאור איך קבל פעולת הנםיון לעצמו בלב הבריות. ועתה לפי זה הקשה המדרש לשקפו
 איך נסה הקב״ה את עצמו הלא צוה שלא לנסות אותו כמאמר לא תנסו את השם ומכוון מאד התירין שלא צוי*
 השם כ״א לישראל שלא ינסוהו הם אבל לנכרי מותר לנסות את השם והקב״ה לא נסה את עצמו כ״א להודי*
 קושש דינו לעכו״ם לא לישראל כי הם מאמינים בני מאמינים ויודעי! יושר מדתו בלעדי הנסיון. וזה רמוז
׳ שהקב״ה התיר לעצמו לעשות מה שאסר לאחרים. והתשובה ע״ז שלא פשה  במאמר באשר דבר מלך שלפון ס,
 זאת כי אס בעבור היעכו״ם כי מי יאמר לו מת תעשה כלומר מי מכל זרע יעקב לא יצדיק מדתו יתברך וטד6יי

 עשה הנסיזן רק בעבור העכו״ם ונמצא כהוגן עשה כי להם לא אשר הנסיון. והבן:
. (ילקוט שמיני) זה אהרן שאמר לו הקביה ומפתח אוהל מועד % ע  שומר מצוה לא ידע דבר ר
 תצאו שבעת ימים (צו) כדי שישמרו אבילות על נדב ואביהוא ושמרתם את משמרת• ה,.'
ר המבול שנא׳ ויתעצב אל לבו (פרשת בראשית) ואין  שכך שטר הקביה ז׳ ימי אבילות על ת

I •עציבת אלא אבילות בד״א כי נעצב המלך על בנו(שמואל ב׳ יס) ועת ומשפט ירע לב חנם זו 
I םשה שיבר אשר לו הקב״ה ונירעתי שמה לבני יש יאל ונקדש בכבודי מתק-ש אני שש 
 בטכובדי וט׳ע״ש. והוא פלאי. והנראה לבאר כי הנה מובן לכל משכיל שאין הרופא צריך לומר להמולה.
 שוס מעם על אזהרתו ותורת הנהגתו והחולה צריך לשמוע אליו בלי שוס שאלת מת זאת ולהאמין כי לסוכתו

 נתטון אולם אס החולה מתעקש ובלתי לוצה לשמוע בקול הלושא המזהיר עד שיודעני פעם הדבל אז מהראוי י
 שיעזבט הלוסא וילך לוויניחנו לעשות הישך אזהלתו ואז יוודע לו שעם האזהרה ט בלי ספק יחלה ט.. לא

 נזהר • וכ״ז כלול במאמל ויאמל אם שמוע תשמע לקול ה׳ אלהיך והישל בעיניו תעשה וגו׳ (בשלח). ,דהיא ן
 לס״ז סי׳ הכתוב שומל מציה לעשות כאשל יצוהו ה׳ בלא שום שאילת כ׳עס זה לא ידע דבל לע הסשובנ ו
 מהעלל השמירה כי מהר ונפשו מלש. ועח ומששה ידע לב חכם הוא כיעס הדבל כלומר שיש לו לאלם כפשזשו£
 המצוה נחשוב שהקב״ה המצוהמצוה מקול החכמה הוא יודע עת ומשפט של כל דבל והוא ייודע סעס האזהלאו
 יבולאי הוא לשוב לי למלט נפשו מלע המעותד ולמה אשאל אני סעס המצוה. וכן היה הדבל כאן כשאמר!
 ששה לאהרן ובניו שמרו אבילות שבעת ימים ולא היו יודעין על מי ועכ״ז לח שאלוהו שוס שאלה והיו משמריםיי

 האבילות כמצותו כי עת ומשפט ידע לב חכם זה משה שהוא ג״כ ידע הכל. ע״ש בילקוט:
 *ק אדם שליט ביות לכלוא את הרות ואין שלטון ביום המות. נראה שכוונת המאמר להילה לנו
 שמהראוי להיות כח הבחירה שוס באדם למעשה סיצ״ננ ולמעשה ולזה גילהלט החכם שנהג הקל׳ה כמנסנ
 המלקים .;׳•׳
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 החולקים בתשיםת הבית נשוה שאם יר.פp האהל וישתוקק אל מין אמד לקחתו לעצמו מלכד החלוקה ומס
 משפעו שיעלך עלך המין ההוא וקח חיילו מגדו ממין אחל ואז אין יחלץ לאחד על חיילו. וכמו ק נתן
 הקב״ה בתאוות הגופניות כח גדול שאפי׳ אס יחכם האדם וידע למאוס בלע ובכל הבלי העולם מ״מ לא ישלוע
 נכחו לכלותו מכל וכל כי מ״מ ישאל לו עדיין תאוה להשתמשות תיקין הגוף כי לא לתהו בלאה. ונגד זה נתן
 כח בשכל שאפי/ אם יהיה שוסה כל ימיו מ״מ לא ישלופ בו כח הסכלות ביום המות. כמאמל החכם סוף
 מגלתו סוף דבל הכל נשמע וכבל פירשנוהו. וזהו מה יתרון לאדם בכל עמלי שיעמול ולא אמל שעמל להשמיענו
 כי האלם בעת מיתתו הוא כנפול מתלונן מיין ונפשו קצה בשתייחו לא מלבד על שתוחו מעיקלא אשל כבל
 פצל ממנו הוא מתחלמ כי אס גס אם יתנו לו עתה בחנם לא יחפוז עוד לשתות. וכמו כן משפע האדם
 נהגיע קצו שאז יפקחו עיניו לראות שאין ממש במעשיו מלבד שלא נשאר בידו ממה שעמל עד הנה לק אפי,

 מה שיעמול מחדש ימאס ויגעל בם:
. ביאור ה ע י בני האדם בהם לעשית ר  אשר אץ נעשה פתגם מעשת הרעת מחיה ע״כ מלא ל
 המתמל כסי׳ לש״י ז״ל שבא לחלן קושיא עצומה מדוע תקנון היראה מפני מדת הדין ומששנוו של הקנ״ה
 יחל מאד מילאת דינו ומשפפו של בשל ודם כאשל אנחנו לותיס בעינינו וכמו שמצינו בגמלא שברך ליב״ז
 לתלמיליו יהי לצון שיהא מילא שמיס עליכם כמולא בשל ולס . ובאמת היא קושיא מופלגת מאל ט איך לא
 נירא מאימת הלין ואיך ימלא לבנו לעשוח לע אחלי ידענו כי אלהיס קדושים הוא אל קנא הוא לא ישא
 להשעינו. אמנם הענין הוא כי מדת משפסו יתברך לא כמדת בשר ודם כי הנשפט לפני בשר ודם חיכף אחל
 עשוהו הלעה יחחייכ בלינו ויחרץ עליו משפט מות או מכות אכזריות וכל הרואים פחד ואימתה עליהס תפו3
 אבל משפטי ה׳ אמת צדקו יחדיו אם אמנם כי הוא יתברך משלם לאיש כמעשהו ומעניש את עושי הלעה אולם
 לא קל מהרה נעשה פתים מעשה הרעה ט הוא יתב׳ מאריך אפו כמאמר חז״ל מאריך אפו וגבה דיליה. ולםבת
 זה לוב ב״א סח מלאות עיניהם ומהשכיל לבושם בטא עליהם העונש לתמר הלא בעונותינו פעלנו כל זאת וחטאינו
 עשו אלה. והטעם על הנהגתו זאת כי הוא יתברך רצונו להיות מעשה האדם מבחירתו הרצונית ולהיות לבני
 אדם הבחירה חפשית לבחור בטוב ולמאוס ברע כמאמל ובהלת בטוב. וכמאמל חז״ל הכל בידי שמים חון
 מיראת שמים ואם היה בא העונש על האדם תיכף אחרי עשותו הלעה מי סתי יסול הנה לעשות רע
 ולהשחית את נפשו. וע״ד זה לא היחה הבחילה חפשית ע״כ הוא יתבלך הלחיק זמן העונש מגבולנו.
. ואולי זאת היא כוונת הפשוק ע  וזהו אשל לא נעשה פתגם הלעה מהלה ע״כ מלא לב בני אדם לעשות ל
 למקום ההיא קלאו קבלות ה־זאוה כי שם קבלו את העם המתאיים (בהעלותך) אשל לפי הטעס היה לאוי
 להקיא קברות המתאוים. ויכול להיות לפי דברינו הנ״ל עד״ז. כי הנה מסבת הנהגתו יתבלך באליכת אפו
 מלא לבנו לעשות רע וגברה בנו מדת היצר מאד והתאוה חיו תחיה ואלו הפגיע ה׳ עין כלנו תיכף אתרי
 עשות הלעה מי מכללו ישמע לעצת היצר והתאוה. וכענין זה היה אצל המתאוים שנאמר הכשר עודנו בין
 שניהם ואף ה׳ חרה בעם וגו׳ ועי״ז התאוה הושפלה ושחה לעפל כחה . וזהו למקום ההוא קרחו קברות

 התאוה כי שם קברו את העם המתאייס. כלומר לסבת השגתם העונש תיכף עי״ז התאוה כלה ונחרצה:
ז אשר געשה על הארץ אשר יש צדיקים אשר מגיע אליהם כשעשה המשעים ויש ב  יש ה
 רשעים שמגיע אליהם כמעיסי־, הצייקיש. ביאור המאמר הלזה גם מאמר המשורר (תהלים קכה)
 הימינה ה׳ לטובים וניפריס בלבותם והמטים עקלקלותם עד שלום על ישראל. גס מאמל יגמול נא לע לשעים
. ( . גס מאמל אשרי האיש אשל לא הלך בעצת לשעים על לא כן הלשעיס (שם א (  ותכונן צדיק (שם ז
 שליאורה קשה מה לו לכאל ולסדל איכות הלשע ומהותו ומה תועלת יש לנו בזה. והנראה כי לכאורה יתפלא
 כל לי מה זכותן של רשעים שניזונים וחיים בטוב ובלב נחת בעולם ולא במקרה הוא זה כי אם מאש המתיה
 כל. וירוע פהקפ״ה שונא את הרשעים תכלית שנאה כמאמר חז״ל (שבת ק״ד) מ״ס מחזר אסיה דקו״ף
 מריי׳ש אמר הקב״ה אין אני יכול להסתכל בפני הרשע ואיך א״כ יאיר פניו אליהם בהשפעת סובה כ״כ:
 איל הענין הוא לדעתי שכל טובתו וממשלתו של הרשע הוא בעון הצדיקים שאינם גמורים כדרר ולאום
 מלאום יאמן(תלדות). והדבר מפורש ומבואר בתורה כמאמר הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה
 (הבא). וראוי לנו להטעים הדבר איך יחכן השייכוח ביניהם. ונקרב הענין ע״פ חקירה . הלא תראה כי
 כל הנבלאים מאלבע יסודות. ולכאולה איך יחחכלו אש ומים שמתנגדים זה לזה אבל באמת הוא ע״י ממוצע
 שביניהם כמי שביארו החוקליס שהאויל הוא המחבלן. והנה כל כך תדע שהצדיקים הגמולים אין להם
 שייכות והתחבלות כלל עם הלשעיס הגמולים כמו האש והמים לק שהממוצע שביניהם הוא מחבלם ומקשלם
 דהיינו הצדיקים שאינס גמולים המה קלובים מאד לצדיקים הגמולים. ואפשר שאין חילוק ביניהם כ״א מצל
 הלב שחלו תוכם כבלם ואלו אין חוכם כבלם. והלשע שאינו גמול הוא קלוב לצדיק שאינו גמול והרשע
 הגמול קלוב לשאינו גמול נמצא ע״י הממוצעים האלה יחחבלו ואחד באחד ינשו והיה לגוף אחל כמו האלצע
 יסודות אבל לעתיד לא יהיו ממוצעים ביניהם לק הצדיק יהיה צדיק גמול זק הלשע יהיה לשע גמול ייה״ו
 באמת כאש ומים בלתי ממוצע ולא קלב זה אל זה לעולם הצדיקים לא יענשו בעין הלשעיס והלשעים לא יזכו

. וזהו אשכי ח)  בזטת הצדיקים ויקוייס בהם צדקת הצדיק עליותתיה ורשעת הרשע עליו תהית (יחזקאל י

 האיש
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ם ״ וביאר ההנדל שביגיהס שהצדיקים יהיו כעץ שתול והרשפיב /.•'; ז ע ח מ צ ע ף 3 ל א ה ר ל ש  האיש א
j ההפך דהיינו כמת אשר תדסנו רוח . וזהו לא כן הרשעים כלומר שאין להס שוס דמיון ושייכות זה את זה 
 כ״א שני הפכים ממש ע״כ לא יקומו רשעים כו/ פי׳ לא יהיה להם תקומה ליזון בזכות הצדיקים. והעק
 ממש כמו שהקליפה יונקת מהדגן כל זמן שלא נגמר בשולי של הדגן כל צרכו אכל לאתר גמל ביש־לו נשאר כל
 הכמ והליחות רק בדגן והקליפה יבוש תיבש ותתרד והיא נופלת וכ׳׳כ נאמר על הרשעים הזרם ורוח השאש'
 וגו׳(ישעיה מא). וזהו יגמר נא רע רשעים ותכונן צדיק. וזהו יש הבל אשר נעשה על הארץ אשר יש צדיקים
 אשל מגיע אליהם כמעשה הלשעיס והיינו צדיקים שאינם גמולים ולשעים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים
 דהיינו הרשעים שאינם גמולים ובהיותם יחד יתכן החיבול והקולכה כיניהס. והדמיון אס תלאה פילוס
 הכבה ביתל ירמה בעיניך שכלס שויס אבל אם תבלול את הגלולים לעצמן והקשנים לעצמן אז יראה לן
 ההכלל שביניהם. וכן יהיה לעתיל שנא7 ושבתם ולאיתס בין צליק ללשע (מלאכי ג) כו׳ כי אז יהיה בלי
 המוצע . וע״ז התפלל לול ואמל הישיבה ה7 למוכים ולישלים בלבותם כלומל שהצדיק ׳שאינו גמול ימעלה להיוח

 צליק גמול במעשה ובלב והמסים עקלקלושם להיינו הלשעיס שאינם גמולים יוליכם ה׳ את פועלי האון האמתיים י
 להיינו שישובו רשעים גמורים ואז ממילא יהיה שלוס על ישראל:

ד וגו׳ כחוטא זה נבוכדנצו. ל כאשר לכל מקרה אחד לצד«ק וגו׳• (כדרש) כטוב זה ח  מ
ה בית המקדש ומלך ארבעים שנה וזה החריבו וק זה בנ  דבתיב וחטאיך בצדקה פ־
 וסלך ארבעים שנה הוי מקרה אהד ע״ש כל הענין. (עוד מדלש במקומו) ויתרון ארץ בכל
 הוא ר״י אומר אפילו דברים שאתה רואה אותן כאלו הם מיותרים בעולם הן הן בכלל

 חוויתי של עולם. פי׳ שהעולם ומלואו לא נברא לאישים פרסים ולזמן מיוחד רק נברא לכלל בני אדם.
 ולכל הזמנים נמצא שבלא הקב״ה דבלים הרבה ואם אין בהם צורך לזה יש לאחרים צורך בהם. זה עתה כמו י,
 כל מיני הרפואוה וכמאמל הז״ל(שבת עז) שבלול לכתית יחוש לנחש ע״ש. או שהם נצלכיס לזמן אחל. והמשל׳

 כזה למי שבא לביה שעושין שס אלוהות תמיד לאיש איש כלצונו וציה האיש ההוא להסבח שיעשה לו תבשיל..•
 ומסעמיס כאשל אהב ובהנחי שיהיה בלא בשמיס וישב והמתין שם על גמל תבשילו ובתוך כך לאה שכותשיף

 שם בשמים מיד הפשיל סליתו ויצא ויק אהליו הסבה ושאלו מדוע חניח חבשילך ולמה לא יאכל השיב לו יען
 לאיתי שכוחשין בשמים ואני התניתי עמך שיהיה תבשילי בלעדם כי פנאחים. אז אמל לו השבח שוסה האם י
 למענך בלבד מטניס כאן לאכול הלא לכל הבא ובודאי יבואו בהוך הבאים אנשים אשל אך עס בפסים יאהבו.

 וכשבילס אני מטן אח הבשמים. וזהו ויתרון הלן בכל הוא פילוש שהם אהה ליאה דבלים יתליס אל השסוע י.
 שהם יתלים באמת כי אס אין לך בהם צולך יש בהם צולך אל הכלל וזהו בכל הוא. וזהו שכוון המדלש בפי׳
 הפסוק הכל כאשר לכל מקרה אחל וגו׳ כלומר כל המעשים אפילו מעשה מושל לשע הס סוביס בעיני ה׳ בעלך

I אל ה דו ל ההוא . ומעתה אל חתמה שדוד בנה ביה המקדש ומלך ארבעים שנה ונבוכדנצר החריבו ומלך ארבעים 
,  ׳שנה. כי כמו שהיה דורו של דוד ראוי לבנין בית המקדש כך היה דולו של נבוכדנצל לאוי להלבנו. ומעתה י

 מין מאמל המשולל (תהלים לג) רננו צדיקים בה׳ עד משמים הביס ה׳ ראה את כל בני האדם הין המלך נושע
 בלב חיל וגו׳. ולכאולה אין הדבל כן ט הנה הלא אנחנו לואיס הצלחה המלך ע״י לביי חייליו והאויב העומך•׳׳
ל חליי.  סנגל במעט מהם יפלו חללים וינוסו. אולס אחר החקילה והעיון יבאכ על נכין ולפאוח תהי לשרך ע
 מדת הקנאה הנמצאת בבני אדם שילע לאחד על טובות חבילו והוא מחקנח בו והמלה הזאת הוא לקב לעצמות;,.
 כמאטל החכם (משלי יד) ולקב עצמות קנאה. ונקדים מאמל המדלש (פ׳ מצולע) זאת תהיה תורת המצולע:
 מוצא רע. נמחיק עפ״י מאמל שש הנה שנא ה׳ (משלי ו) שחמלו ז״ל במדלפ (שס) שהס כלם מלות ושלשים.
 לשנאת הכליות ועליהם נגעים באים עיי״ש . ועל המנוגע נאמר בדד ישב מהון למהנה מושבו(תזריע). ולכאורה ;
 מלת מושבו הוא אך למותל אבל נלאה שהוא שעם על השחלהוחו סן הממנה לשבת בדל . והמשל בזה לתינוק׳
 שהיה יושב בין בני אלם ועינו לעה בהם והיה בוכה לפני אביו לאמל יפנו האנשים האלה מכאן וילכו להם ~
 ואשב פה אני לבלי כי שנההיס משבת עמהס והשיב לו אביו א״כ מוטב שהפנה אתה מכאן וחשב במקוסקאין׳
 שס הדם לא שיפנו כולם בשבילך. וזהו בלל ישב והסעס כי מהון למהנה מושבו הראוי לו שם הוא מהון"
 למחנה לסי שהוא שונא אח הבריוח וחינו יכול לראוח במובחן. כלל העולם שהמקנח ושונא את הבריות כל ימיו'
 כעם ומכאובים ורעות במגולו בקלבו בקנאתו להחלים ואינו יכול לראות בטובתן נמצא שהוא ממציא רעות חדשות־•־

 בעולס כי הוא מצטעל על בלכת ה׳ ושבו שבלא להחיות בהם השליות ולה ניחנו לצער כלל וזהו מוצא לע סי׳
 ממציא לעוה חדשות אשל לא היו בכליאה. וזהו והיו בעול בשלו לנגע צלעהפי׳ כמו שהוא מצטעל על•-
 הסוב שיש לאחליס וגזה הוא ממציא קללה מן הבלכה כך הקב״ה ממציא לו נגע מעור בשרו כלומל מהסך:
 הבשל שלא נגע נו שום לע מן החוץ לעע צלעת. ועתה שים לבך לדבליס האלה ויהיו מלפא לנפשך ולא;:

 ירע לבבך בראותך שלמיס שלויס ושקטים ואהה בלעב ובחוסל. דע כי העולם בכללו מולכב מחלקים ובהחחבלם י
 יושלם העולם במילואו כמו גוף האדס שהוא מולכבמאיבלים שונים וכל הבל יש לו כח בבני עצמו כמאמר.•

 הגמרא (ברכום סא) כליות יועצוח כבד כועס שחול שוחק ט׳ עיי״ש. וכל אהד עושה את שלו זמכלם נשלם/
ס אם הצייר בלבך שיש הכלה לכל הבר להכיר את עצמו כחו ושעילתו וגה1 מ  האדם והיה אמד. ו

 יכיל
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 יכיר כמות שאר האנריס ושמולוחיהם המן הראוי שיקנאו זה בזה דהיינו שתקנא היד נסה לומר אני מכ*
 המאכל ברוכ עמל ויגיעה ומחה אוכל ומכלה אוחו כרגע אחת או שניהם יהקנאו פהאיצסומכא לומר כל יניעתפ
 השאף ותכלה יחד. הלא ישיכ להם כל עצמי איני לוקח מחיה ומזון מן המאכל יותר מכם כי המאכל לא ירד
 גי כ״א להתבשל וליעשוח דם ומשם יסרד לחלק חיות וכח לכל אכר די צרכו ומעכודש כלנו נשמח ונחיה בסוכ
 ובתנאי שיעשה כל אחד את שלי ועל פי מעשה כל אכר יושלם פעולת האדם. וכמו p הדבר ברור שהעולפ
 נכללו אחד הוא והוא צריך לכל פרסי האנשים ומנהגיהם וממשלתם כקסן כגדול כל א מל פועל חלקו לכלל השלה
 המאמר החכם (משלי כו) רכ מחולל כל ואין מעשה שלא יהיה כפעולתו צורך אל הכלל . וא״כ כ:ס שאין שייכוח
 לקנאת אבר באבר כאשר הזכרנו כן אין שייכות לקנאת איש מרעהו אמרי שאין אדם פועל לעצמו כי אם אל
, ראה את כל בני האדם פ׳ שפועל עם הכל אל הכלל לא אל הפרפ והוא רואה אותם  הכלל וזהו משמים הביס ס
 כלס כמו גוף אמד והאישיים הפרסיים כמו איברים אשר איש את רעהו יעזירו לתועלת הגוף בכללו וא״כ
 אין ראוי שיהול שוס קנאה במחנוחס . וזהו אין המלך נושע ברב חיל כלומר לא לעצמו הוא פועל פעולתו כי
 אם אל הכלל. והדמיון לאדם שרצה לעשות סעודה גדולה והקדים כמה ימים והכניס בתוך :יהי כמה אנשים
 ונשים סעניי העיר שיעזרוהו בהכנת הסעודה לרוב המסעמים שרצה לעשות ונתן לזה בשר לבשל ולזה דגים
 ולזה קמח וכן שאר עניי המשתה לומר שיכין כל אחד מה שבידו והס לא ידעו כי לצורך משתה הוא נותן
 להם וחשבו כי חלק מנוח לכל א׳ לעצמו התחילו מריבין זה עם זה לומר לך הגיע חלק סוב ולי הרע. אמר
 להם בעל הסעודה למה תריבו עלי הלא לא נתחי לכס כ״א להכין מה שביד כל א׳ מכס לצורך הסעודה
 הגדולה אשר עלי לעשות ואין לכס כעת מאומה כי אם מה שתנףגו ביום המועד לאכול בתיך הבאים ולא
 פת לאכול ולשתות עתה. וזהו אץ המלך נושע ברב חיל דהיינו שתהיה התשועה לו לבדו וכן כל המאמר
, וכל מעשהו כאמונה כי הכל עשה לצורך וסובת הכלל:  לק החחיל השיר לישרים נאוה ההלה וכי ישר דבר ה
 עוד ביאור ע״ז עס״י חקירה קסנה. דע כי מי שעיני בשר לו ואינו חוקר לכל תכלית הוא אשר ידמה לו •שפע
 הברכה לסיבה תכליתית והפכה לרע מוחלס כמו העושר והגדולה והשלום יקראו בפי ההמון ברכה
 והדלות והחוסר יקראו קללה. אמנם אחר החקירה האמתיח בהשקיף על מעשי ב״א ומנהגיהם ופעולתם תמצא
 שיתק היות הברכה לרעה תכליתית והקללה לתכלית שוב ויתכן להיות פעולת שתיק שוה מצד מקבליהן.
 סצא תראה שאם השלוה והגדולה ושבס המושל נחונים כידי צדיק וחכם אסר יוכל לכלכל אותס בצדק
 וסשסס אז הס כרכה כאמת כי הוא לא יתגאה בהם ולא יפיל אימה יתרה על הבריות רק ישמרם מוסר
 ויהיה וותרן בממונו לצדקה ואז סוב לו בזה ובבא אבל אס הגדולה והממשלה נתונים בידי רשע לקללה החשכ
 צו כי בהם תהיה לחל ידו לגמור כל תאוותו וכל שרירות לבו הרע ולא יבצר ממנו כל רשע וכל זדון ובזה
 יכרס זכרו מן העולם כמו שעשה נ״נ והמן ודומיהן שע״י גדולתם הרעו לעשות והיה אחריתם עדי אובד.
 ולהפך הדלות והשפלות אם יחולו על צדיק ובר לבב כמו ר״ח ב״ר והלל ור״א ב״פ שפעלו והכינו סובה לעצמן
 ולאחרים והשאירו אחריהם ברכה בקרב הארן לא יתכן לקרוא דלותם בשס קללה כי הס בעצמם לא חמדו
 פושר כי אם עשית משסס ושוב בעולם ולזכות את הבריות נמצא שאין הברכה ברכה בחמת ואין הקללה קללה
א לסי המקבלים. וזהו מאמר מדרש (ש׳׳ר ס״ו) בו״ד מכה באיזמל ומרפא ברעיה אבל  באמת רק הכל מ
 סקב״ה כמה שהוא מכה הוא מרפא . כלומר שאין הטוב והרע מצד השפע והחוסר כי אס מצד המנהג
 שנוהגין בהם מקבליהס נמצא שלפעמים מרפא הקב״ה את זה במה שהכה בו אח חבירו. ומעתה חל יקשה
 לך מה שהקב״ה נותן סובה וברכה לרשעים כי לקללה ואבדון הוא לו כנזכר. וזהו שאמר הכתוב ומשלם לשונאיו
 סל פניו להאבידו פי׳ לפי רוע מנהגם וזדון לבס בודאי לקללה תהיה להם שפעת הטוב ולא לברכה וכמו שאמרו
 סז׳׳ל ארורים הרשעים שמהפכין מדה״ר לדין. והדמיון לאחד שעשה משתה גדול לאוהביו ביום שמחת לבו
 וסיס לו אחד בעיר שהי׳ שונאו מעולם חכלית שנאה וצוה בעל המשתה לקראותו ג״כ ולהפציר בו שיבוא ובבואו
 הושיבו בראש הקרואים וצוה להושיט לו מיטב המנות לרוב מאד ויחמהו הקרואים איש אל אחיו מה ראה לקרב
 אס זה והוא שונא לו מתמול שלשום . לסוף חלה האיש ההוא מאכילתו יותר מדאי אז הבינו כלם שכל כוונת
 בעל המשתה לא היה כי אם לרעתו של זה כדי להלעישו במאכלים בונים אשר לא יוכל שאתה ויחלה. וזהו
 הכל כאשר לכל פי׳ שכל הדברים תלויים במי שישיגם אס סוב ואס רע ולפן אל התמה אם תראה מקרה אחד
 לצדיק ולרשע כמו דוד שבנה ביה״״ק ומלך מ׳ שנה ונ״נ החריבו ומלך ג״כ מ׳ שנה כי אס תניס בפעולתם
 שפעלו כל אחד במלכותם ובגדולתס לא יקשה לך כלום כי תראה שגדולת דוד הי׳ באמח לטוב לו כי טוב
 משה במוך עמיו וגדולת נ״נ היה להאבידו ולהכרית זכרו מתחת שמי ה׳ כי ע״י גדולתו לא היתה רעה אשר

 שגבה ממנו ומלא סאחו והי׳ אחריתו להכרית:
. נקדים לזה מאמר הילקוט(נצנים) ה ע ת עתו כדגים שנאחזים במצודה ר  כי גס לא ידע האדם א
 אסם נצביס היום כלכם גו׳,למה נסמכה פרשת נצביס לקללות לפי שכששמעו ישראל הקללות שבמשנה חורה
 הוריקו פניהם מיד בא משה לפייסן ואמר להם אתם נצבים היום כלכס משל לקנים דקים כשהס,הרבה באגודה
 אחש הם חזקים כך חם תהיו לאגודה אחת תהיו נצנים ולח נופלים. וראוי לנו לבאר ימה חיעלת יש
 ׳*התחברותנו עתה בגלות אחרי שאנחנו נחלשים מאד והולכים בלא כח לפני רודף. ונקדים מאמר יעקב עליו

 22' השלום
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 מל־ייע נה חכבלני כמאז והשיב לו אתה סובר שבשביל אהבת החשץ לבל כנדתיך לא כן הוא'ט אם מתמה.
 שלא יכולתי להשיג החתן בלעריך אבל עתה שככר השגתיהו והוא בילי מה ני ולך שאכבלך וכי אם׳ לא,
 אכבדך יאבל ממני החסן. כמו כן הלבר הזה שכ״ז שהאדס עושה לבר אשר בנעלי התאוה לא יושלם••
 קשצו והשגתו סלק לו הקב״ה הנאה ותענוג במעשהו כלי שימהר לעשות אבל אמר שהאוכל והמשקה כבר
 הם בתוך מעיו שאז יתקיימו גם בלא מעשיו מה לו להקב״ה לחלק תענוג לאדם בחנם. וככה ראה והתטק

-בכל העסקים שבתחלת העסק חלק המקום ב׳׳ה טעם ערב והנאה ישרה להעוסק כמו בעסק אשיסת הון -
 והשגת חפן הוא ממש כמו הלעיסה והאכילה הערבה לחיך רק בעת האוכל ואחר שישיג חסצו היא כמו
 המאכל שכבר בלע וירל לתוך מעיו שאין לו עול הנאה ממנו. ינא לנו מזה שכל מה שעוסק בהשגת עטרי
 העולם מחמת חאותו לא מהמת צרכו לעניניס ההם לא ימנע מהתאוות לשלם אחרי אשר כל תאותו הוא•
 לאסוף ולהשיג מה שאין בידו וממה שכבר בידו לא יהנה ממנו עוד לא כן מי שאינו הולך אחר תאוותו כי׳

 אס כפי מה שיחייבהו השכל דהייד צורך ההכרחיס לחכליה הטוב אז הענין להפך שזה ישמח באשר כבר;
 בילו יוחר מבטרם השיגו ואם הוא רואה שיש בידו כבר לי מחסורו ההכרחי ימאס בהמותרות ולא יחמול
 עוד. וזהו אוהב כסף דהיינו מצד שהיא כשף לא בעבור צרכו הכרחי זה לא ישבע כסף לעולם כי מה שיש
 לו כבר כרה הנאתי ממנו כמו האוכל שבתוך מעיו והוא מתאיה תמיד להבאת הון חדש לתוך איצרותיו ולכל
 מה שרואה ביד אחרים . וזהו ומי אוהב בהמון לא תבואה כלומר מי מאנשים כאלה אוהב בהמון האוצרות
 אשר כבר תצר ולא חטאה חפצים חדשים תמיד. וזהו מאמר המדרש שהחחלנו לא שהעמיסו חז״ל עבירה
 על בגי גד ובני ראובן בשביל שהקדימו בפיהם גדרות צאן כי אס אמרו שזאת העידה בפיהם וענתה בס
 בכל עמלם הוא מצד תאיה ולכן הבט המקנה מחמת שהשיגוהו זה עתה מקרוב. וזהו חייכס אין בו ברכה
 כמאמר הכתוב נהלה מבוהלת בראשונה פי׳ שמחמת שבאה לידם מקרוב היתה הניבה להם. וזהו מורה על
/ שיהא כונתך וכל הנאתך נאםוף ולהכניס י  שלבם אך להעשיר לכן אחריתה לא תבורך . וזהו אל תיגע להעשיר פ
 חדשות להוצרוהיך. וזהו איזהו עשיר השמח בחלקו פי׳ במה שיש לו כבר. וזהו יגיע כפיך כי תאכל אשריך
 ׳וטוב לך . פי׳ באכלך יגיע כפיך אז השמה וטוב לך הפך המתהוה אשר מה שאכל כבר הוא נתיישן בעיניו

 ואין לו הנאה ממנו עוד כלל:
 מדרש אומרים לגתש מה הנייה יש לך עד ואין יתרון לבעל חלשון. ביאור המאמר ט זה כלל

 גדול שכל הנבראים מקכלת השפעת שכעס ותכונתם מ״פ מעשה ל׳אאסלטוכ ואס לרע מצא עין אה׳ י
 פינו . והמופת ע״ז דור המבול שהשחיתו מת דרכס ונשחת גס טבע שהר היצורים שהיו שומרים תמיד את׳•'
 סבעם לזווג למינם ואז השחיתו הכל את דרכם ונזדווגו לשאינו מינם. וכן לעתיד נאמר ונר זאב עס ככש י:

 (ישעיה יא) והוא מהמה שלא יהיה אז שנתה בין בגי אדם כמאמר מז״ל (סוף עדיות) שיכוא אליהו לעשוח
 שלום בפולס . והנחש ג״כ מקבל השפעתו מבעל הלשין. וזהו כלום אנא עביד על דאתמר לי מן עליוחא יי
 (מדרש שמיני) כלומר מן האדס שהוא למעלה ממני. וזהו ואין יתרון לבעל הלשון פי׳ והוא תשובת הנמש אין-•.
־ p בי יותר מלבעל הלשון רק מה שמשפיע הוא עלי ולכן אין לכם לתמוה עלי כלל כי אני מוכרח בדבר. וזהו 
 שחוט לשונם מרמה דבר (ירמיה ס) והוא כמאמר רש״י ז״ל (פ׳ שלח) שטעם המרגלים היה במה שהתחילו

 לומר אמה ולשבח את הארץ כדי להחזיק השקר נמצא שבעל הלשון מהפך את הפעולה לומר אמת כדי להחזיק;
 ־השקר. וזהו פירוש אהבת רע מטוכ (תהליס נכ) פי׳ לא לבד ששנאת חת הטוב אלא שהגדלת רשעתך יותר.
 לומר אמת בשביל להחזיק השקר. וזהו שהמשיל הנביא לשונם לחץ כי משפט המורה חץ למשוך בתחלה החן"
 אל עצמו כדי שהלך אח׳׳כ בכח המשכתו למרחוק. וזהו גס אל יתצך לנצך עד ושרשך מארץ חיים שהקב״ה יעניש

 אותך ג״כ במדה זו כלימר שישרש אותך בעולם הזה כדי שתשאר כאן בעולם התחתון ולא חוכל לעלות לעוהיב. •
 •וזהו מדוקדק במלת ושרשך שלא אמר ועקרך שיורה על העקירה ואמר ושרשך כלומר שיזקין בארץ שרשך ולא י
 העשה פרי למעלה לאור באור החיים. וזה הדמיון אל החץ. שמעתי בילדותי בשם הרב החסיד הגאון המנוח,.
 ר״א מווילנא מנוחתו כבוד. כלומר דימה לשונם אל החץ דהיינו כמו שמושכין בתחנה היתר עס התץ אל עצמו;:'

 זאח״כ מניהין אותו מן ההמשכה ויורה למרחוק וכל אשר יומשך מקודם לעצמו יותר יגדל כתו לירות הלאה נמצא י׳
 שתגבורת מרוצתו בא לו מהפנו כן בעל הלשון יתחיל חחלה בשבח ולנשוף מגנה וכל אשר ירבה לספר בשבחו\
 תחלה יותר יאומן גנותו בסוף . וזהו בפיו שלום את רעהו ידבר ובקרבו ישים חרבו כי הוא ממש כמארב.:
 שעשו ישראל לאנשי העי (יהושע ח): , י ;
ר בילדותך עד ורע בי על ב־, אלה יביאד האלהים במשפט גמרא (שבח סנ) אשר^.: ת  ־שפת ב
ב הונא עד באן דברי היצת״ר מבאן ואילך ~ב־י היצ״ט. ולכאירה הוא פלאי שיהיו שני•׳:  ר
; ׳ ק כ  ־הפכים נאמר בפ׳ אהד. אבל דע כי הקב״ה ברא באדם יצ״ט ויצה״ר וקבע זמן לכל אתל כי מעת גיתו מ
 עד כלות ימי העליההוא זמן שליטת סיצה״ר באדם מחמת רתיחות הילדות ואז יפתה וגם יוכל אכן בבואעה'

 הירידה בראות האדם ימיו הולכים ודלים וימי הרעה הולכים הלוך וקרב אז יתבונן על דרכיו ויפקח עיניו׳:
 על איבוד ימי עלומיו אשר הלכו בלי חמדה ואז ימצא היצ״ס מסלול ודרך ליכנס בלבו להוכיח על פניו דרט,;

ד  ולשבר את לט הזונה לאסר מה לך נרדם ועד מתי לא תסיר הבגדים הצואיס מעליך הנא המות מרחף ע
 פניך
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 «<ך עוד מעש ואינך. וככה יום יום יניע אומר ודבלים כהוכחש מגולה ואז אץ מקום ליצה״ר שוד לפתותו־
 ממם נפעם כתכונת יצה״ר כי לא יתאנה לו ולא ישמע אליו. ולכן יתחכם היצה״ר להתחפש וללטש סכומן
 היצר סוב ובראותו שהאדם מחחרס על מעשיו ומסכים בלבו לשונ אל ה׳ אז נא אליו נדמות יצר סוב ומפחידו
 ומילאו בהגדיל ענשו מאד על חסאיו עד אשר לת יספיקו בידו למשות תשובה וכה יאמר לו בן אדם האם־
 דבר קטן וקל הוא בעיניך דרך התשובה היספיקו מעמ ימיך לעשותך בהם תשובה כראוי על רוב עוניך.
 ואם תוכל שחת כובד עול התשובה עליהם הלא כאשר אבדח עולמך המעותד לעולם הבא כן תרצה אתי?
 לאבל גם יתר שנותיך בעולם הזה ותהיה קרח מכאן ומכאן וכאשר אבדת אכדת הלא מעס ימיך חדל מן
 התשובה ומצוא מרגוע לנפשיך עכ״ס בעורך תי אכול ושתה וייטב לבך ואשר תמצא לעשות בכחך עשה ואל
 תבלה ימיך בהבל וזהו בהשתללות העולם הכא כי השיג לא תשיגנו עול ״ וזהו ע״כ לברי היצה״ר שאומר לו
. מכאן ואילך לברי היצר סוב כלומר שיצה״ר בעצמו מתחפש ומלבד  בילדותו בלמותו האמחי שמח בחור וגו,
 לברי היצר הטוב להגליל בעיניו לרכי החשובה ולהרחיקו ממנה כמאמר ולע כי על כל אלה וגו׳. וכבר מלת^
 אמורה בספר בעל העקידה שהיצר הרע מחלבש לפעמים ברמות יצר הטוב ובסענותיו יפעון עמו. והראשון
 היה עשו שאמר הנה אנט הולך למות שזהו סענה המביאה את האדם לדרך הטוב ומסיים עילת זה הטענה

 ולמה זה לי בכורה:
 גסרא (שבת קנ״א) ואף שלמה אמר וזכור את בוראך בימי בחורותיך עד והגיעו ימים אשר
 תאטר אין לי בהם רמץ אלו ימות המשית שאין בהם לא זכות ולא חובה . והוא סלא^
 שהרי מקובל אצלט שאין התורה בסלה לעולם כמו שאנו אומרים בברכת אמח ויציב ודבריו חיים וקיימים לעד
. ואיך יאמר על ימוח המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה. אבל הנראה ע״פ מה שביארנו במאמר  וגו,
, עיניט ויגלה לנו מעמי המצות , את לבבך עד למען חייך (נצביס) שהבטחה זו היא שלעתיד יאיר ה  ומל ה
 ואז יערבו לנו מאד ונרגיש מחיקוחס ולרדוף אחריהם בחשוקה רבה לקיימם מצד סעמיהם שהם היינו ואורך
 ימינו כמו שאנו רודפים אחר הערב והמועיל לבריאותינו. וזהו לאהבה את ה׳ אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך•
 למען חייך כלו, מדעחך שהוא חייך ואורך ימיך. והנה לכאורה לא תהיה אז העבודה לשמה כי אס מחמדי
, עוד יותר גדולה אצלנו עד שיטטל נגדה ערבות  היות המצות עונג לנפשנו. אבל באמת תהיה אהבתט את ה
 המורה ומתיקותה ושוב תהיה העבודה לשמה וכבר ביארתי זה כארוכה (לעיל שיר השירים) נמצא שאין בין
 הזמן הזה לימות המשיח כי אם הזכות והחובה כי עתה בהיותנו בלתי מרגישין ערבות המצות ומתיקתן יש
, בלבד לא לשום תענוג נפשיי כי הוא כלתי מורגש  למקיימיהן זכות גדול בהיותם עושים המצות לעטדת ה
 לא כן לעתיד שנהיה מקיימים המצות מצד ערבוחן שנרגיש בהם ונהיה א״כ בבחינת מלאכיו ית׳ שנהנץ•
 בעבודתן מזיו השכינה וא״כ במה יזכה האדם להיות נקרא עבד לאדוניו שיהיה ראוי לקבל שכר נהיה אז
 בבחינה בן האוכל ונהנה משלהן אביו ומי שיבטל את התורה ולא ירצה לקיימם יהיה כבן שממאן לאכול על
 שלחן אביו ודי לו מה שמענה את נפשו מהתענג במטעמי מאכל אביו ומונע עצמו מטוב ובזה די לף

 לקבלת חובה לעצמו :
 גמרא (שבת קנ״ב) הני קשלאי דהוו קפלי בא־עא דרב נחמן נחר בהו רב אחאי בריי אתר
 ואמרי לרב נחמן אתא ואמר ליה הא אמר רב מרי כו, אמר ליה והא כתיב נךא וישיב
 העפר על הארץ כשהיה אמר ליה מאן דקיייך קהלת לא קיייך משליי דבתיב ורקב עצם-תיו
 קנאה (משלי יד) מי שיש קנאה עצמותיו םרקיבין וכוי. עיין שם. ולכאורה קשה למה תלה רב
, נחמן באמרו מאן דקרייך למה לא חלה ברב נחמן עצמו לומר לא קרית משלי ״  אחאי הדבל ברבו של ר
 והנלאה שכוונתו לומר שמאמל וישוב העפל על האלן כשהיה הוא מכוון כהאי ססוקא דמשלי. כי הנה מלת
 כשהיה נראה לכאורה אך למותר חבל בא לומר שהדבר תלוי בכמו שהיה הארס בחייו והיינו שאם לא קנא•
 פעולם והיה לו מנוחת הלב בחייו ככה יהיה מטחתו גם בקבר שלא ירקט עצמותיו אבל אס היה לו מדת
 קנאה שהיא לקב עצמוח בחייו ק ירקבו עצמותיו בקבל. וזהו וישוב העשר על הארץ כשהיה כלומר שהיה
 בחייו ונמצא שהדבל תלוי נאמת בלבו שלא פילש לו בשעה שלמד עמו קהלת שטונח הפ, הוא ע״ש הפסוק.

 שבמשלי. וזהו מאן דקרייך קהלת לא קלייך משלי:
 דוהר שהיה קהלת חכם עוד למד דעת את העם עד תקן משלים הרבה. הנה מלת ויותל אינה
 מובנת לכאולה. ונלאה שהענין כך הוא כי ענין המשל הוא שעל ידו נוכל לקלב ענץ עמוק ולהבין דבר
 קשה ומושג לק. כמטאל במדלש(ליש ש״ה) משל מי שנאבד לו מלגליח במאה מנת והוא מדליק נל בשלושה
 על שמוצא המרגלית. והנה כ״ז הוא לק למי שיד שכלו קצל מהשיג ענין דק ועמוק לזה צליכין למשל משלים.
 אכל מי שהוא חכם גלול וחליף ולעתו למבה מאל איט צריך כלל לענין המשל כי כל רז לא אניס ליה בלעדי
 המשל ובהשקפה לאשונה הוא מבין כל פליאה על נכון יהיה לו המשל למעמסה ולכיבוי דכלים עד שלא יוכל
 לסבול אחלי שכבל מובן לו הענץ בלעלו. הלא תלאה שאלם גלול וחליף לא יובל ללמוד עם נעלים קצרי
 ההשגה כי לא להועיל יהיה להם כי להסביר להם היסב אי אפשר לו מחמת שכל לבל קשה נלאה לו
 משוע ףלמה כעיני! כמלכה לברים מנם ושככר יביטהו הנערים אכל מי שמא קשה הכנה קצת יצלמ ממל

 להיות
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 להיות מלמל מעלים כי סוא מורגל לשנות ולשלש הדבל פעמיה ושלש מחמח קושי הכנחו. וק הוא המקןלץ
 ולזה מספל הכתוכ כמתפלא על תכונת שלמה המע״ה שהיה גלול החכמים שבעולם שלא היה לבל נעלם ממס,
 ועכ״ז המציא מנין המשל שלא היה לעצמו צורך בו כי אס למי שקצרה ירו מהשיג עמוקות. וזהו ויותר שהיה .
 קהלת חכם עול היה בו חילוש גלול שהיה מלמל לעח אח העם שהוא ההמון ונס תיקן משלים הרכה שה?ס־.-

 למעמסה אף לחכמים אחרים פחותי ערך ממנו. והבן:
 בקש קהלת למצוא דברי חפץ וכתוב יושר דברי אפת (גמרא ר״ה כ״א) בקש קהלת לידיות ..

 כמשה ויצאה ב״ק ואמרה וכתוב יושר דברי אמת ולא קס עוד בישראל כמשה • :קדים
 לזה מאמר הגמלא (שבת ק״ה) אנכי נופריקץ אמירה נעימה כחיבא יהיבא רננן אמרי יהינא כחיבא נאמנים'
 אמליה. יש לפרשו בב׳ פנים. הא׳ שרצו חז״ל ליתן סוב פעם על נתינת התורה בכתב והוא לפי שהתורה
 מוכללת בנגלה ונסתל וכפלייס לתושיה ואמלו חז״ל (אבוח ה׳) הפץ• בה והפוך בה דכולא בה עד ומנה לא
 תזוע. וכוונ־סם בזה לומל שאין קץ ותכלית לחולתנו הקדושה ואין חכמה ותושיה שלא למוז בה וזהו כי לקח
) כמו שאומרים לאדם לך בית האוצר וקח לך מה שלבך חפן כאשל תוכל שאת כך  סוב נתחי לכם (משלי ד,
 התורה פלאה חכמה וחושיה ודברי הפץ וכסי שכל האדם וחפצי ק ישיג ממנה אס רכ ואם מעס (עיין מדרשי
 ריש תרומה) ואין ההבדל מצדה כ״א מצד המקבל. לכן אמר כי לקח טוב נתתי כלומר הדבר תלוי בלוקס
 כי מצד הנותן אין מעצור בה ליחן אלף פעמים ככה. וזהו להנחיל אוהבי יש(משלי ח) כלומר לא כמדת ביו
 שההפסקה הוא מצל הנותן כי כל אוצלותיו יכלו וחפן המקבל לא יכלה אבל הקב״ה אינו כן כי להנחיל אוהבי
 יש תמיד בלי קן ותכלה וההפסקה היא מצד המקבל שיתמלאו אוצליו ולא יכול לקבל עול ולהחזיק יותל מזה.
 וזהו דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת (ריש מגלה זו) שאמלו ז״ל במדלש זו התולה כלו׳ כמה דורות
 עברו ואכלו מן התורה והיא עומדת על עמדה כמו הארץ שסצמחת בכל אביב תבואות ישירות חדשות ואין נחסר
 ממנה כלום. וזהו ודבריו חייס וקיימים לעד ולכן ניתנה התורה בכתב להחזיק כל חידושיה . ותדמיין בזה
 למי שמביא תיבה מלאה סחולה והבא לקנות מלק ממנה לא ייתן לו התיבה לחלק הסחורה שקנה כי עדימ
 צליך לה הכומר להחזקת לוב סתולותיו שבה. וכמו כן צליכה התולה להיות בכתב כדי להחזיק הדברים
 הנאמנים ללול לול. וזהו(מנחות כ״ס) עתיד צדיק אחל ועקיבא בן יוסף שמו לדלוש כתלי אותיות וכו׳ ולס
 צליכין גם התנין וזהו יהיבא כתיבא לפי שנאמניס אמריה לפקלון לארץ ולדור לול וכמאמל לשנ׳׳א ז״ל(בלמתי
 נ״ל) זה יין המשומל בענביו הוא על לשון התולה ויין המשומל לועז על הסול העולה ממין יץ שהוא

 למוז באותיות התולה:
 *והן נ׳ נקלים מאמל חז״ל(אבות ג׳) כל שילאח חטאו קודמת לחכמתו וגו׳ ונם מאמל המדלש על אחות לס
 קסנה(שיר ח׳) ל׳ בלכיה פתל קליה באבלהס אחות לט קטנה זה אבלהם וגו׳ עד אני חומה מעמיד
 אני דבלים כחומה ע״ש. עוד נקלים מאמל המשולל (תהליס קי״א) ראשית חכמה יראת ה׳ וגו׳ גס מאמר
 החכם (מפלי א) ילאת ה׳ לאשית דעת וגו׳. וביאור אלו הדברים כי הנה בדולות האבות היתה התולה מישנה
 לבעלים ע״פ שכלם הזך והיו יונקים אותה משדי החכמה העליונה וכמאמר המדרש (בראשית) נובלות חכמה
 עליונה חולה ולכן לא הישה אז בטוחה לבעלים מחמחישהשכל הוא עלול להתפתות תיכף מטות לב בעליו ולמ
 סחדו צבא מעלה מל אברהם מאד ואמלו אחות לנו זה אנלהם ושדים אין לה שלא הניקוה לבלי חולה יל״ל שלא
 היתה תורתו מקובלת מסה אל פה ולכן דאגו ואמרו מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה דהיינו בעת שישליכוהו
 לכבשן האש אולי מריב צרתו ומגודל יסוריו לא תעמוד לו חכמתו באיתנה. לזה השיב אברהם ואמר אני סימה
̂וק  מעמיד דברים כחומה ושדי כמגדלות אלי חנניה מישאל ועזרי׳ כלו׳ אף שהוא לא ינק מאחרים מ״מ הוא מ
 לאחרים שממנו ילמדו המ״ו לעשות כמותו. והנה הקב״ה לא רצה לכלכל את הדורות הבאיס בכך ולכן נתן לו

 תוגת אמת ומשפטים ישרים ללמוד ונלמד מדור לדור ומפה לפה. והנ״מ בזה כי עד אז היתה החכמה יסוך'
 ועיקר לתורה ומאז והלאה התורה עיקר ויסוד אל החכמה דהיינו שמתחלה אנו מחייבים ללמוד ולעשות ככלי
 הכתוב ומקובל אצלנו איש מפי איש כמאמר הנביא כי מציון תצא תורה (ישעיה ב) ואף אס •הלמה להאדס
 שהקבלה חחנגל אל השכל חעפ״כ סחזייב לעפות כמצות הקבלה כמאמל חוקה חקקתי גזלה נזלתי וגו׳(הביאה
 לש״י ז״ל פ׳ הקת) ואחל התחקות על לוח לבך אז יש לך רשות להחבונן ולחקור שתתישב הקבלה גם ע׳׳ס

 השכל הבל הס לא הוכל לצדד דבל להיישירו גס פ״פ השכל אז הסוג אחור ותעמוד על הקבלה לבד. וזהו'
 יאשית חכמה יראת ה׳ כלומר קודס החכמה תהיה ילאת ה׳ והיא התולה ואז שכל סוב לכל פושיהס כלומר
 שאז יהיה השכל והחקירה שאחריה סוב לכל עושיהם. וזהו בקש קהלת למצוא דברי חפץ כלומר לחקור

 זלמצוח כל דבר ע״ס השכל לבד וכמו שהיה משה הממציא הראשון מסי ה׳ שנא קדמו אדס בה ק רצה הואז
 להמציאה ע״ס שכלו הגדיל שילמדנה מפי הקבלה וע״ז השיבי ע״פ הכ״ק יכתיב יושר דברי אמת כמאמר המדרש.
 על הולת המה היחה בפיהו הנאמר באליהו (מלאכי ב׳) תורת אמת זו תורה שלמד מרבותיו וכמו שביאל בעל
 העקידה ואמר כי שם אמת אינו נופל כ״א על לבר האמור בשם אומרו שאז יצדק בו לשון המת אבל הממציא.
 ?בר בעצמו מראשית אין טפל בי לשון אמס ושקל כי אם סוב ולע ישר ובלתי ישר. ולזה השיבוהו וכתוב יישר:

 לבלי אמת כלומר התורה המקובלת המכונה כשם אמת כמו משה רבע״ה שאמר רק אפס בחס ה׳:
 חו»
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 סוף דבר הכל נשמע על כי זה כל האדם. כיאור המאמר בהקלים מאמרם ז״ל (שנת קנ״ז) אמר
 אברהם נסתכלתי באיצטגנינות שלי וראיתי שאיני מוליד אמר לו הקב״ה מה דעתך לקאי צלק במערב
 מהשיכנא ליה ומוקמינא ליה במזרח והיינו דכתיב מי העיר ממזרה צדק וכו׳ עיי״ש . ולבאר זה נקדים מאמר
 • ה׳ לאברהם והיית לאב המוןנוים ולא יקרא עוד את שמך אכרם עד והפריתי חותך במאד מאד. שלכאורה
 • כפילת אמרו במאד מאד אינו מובן וגם הב׳ של במאד לח יובן שימושה כאן. אבל הנראה שבא להשכילמ בינה
 איך זכה אברהם על ידי מעשיו לשינוי השם ואמר שמתחלה היה שמו אכרם כשהיה אב לארם ולבסוף אחר
 י שהפליג מעשיו ההוביס עד שנתגדל שמו על כל העולם יאות קרוא שמו אביהס שפירש אביר המון ולכן נשתנה
 מזלו ג״כ. וזהו והפריתי אותך במאוד מאד כלומר שמצד מעשיך שהם טובים מאד זכית להפרות ולהרבות
 אותך מאד. שד נקדים מאמר המדרש ^מה היה אברהם דומה ללססיס שהיה עומד על פרשת ללטם
 "־•׳ ומלסטם אס כל העוברים ולא עמד היש נגדו עבר אדם אחר ועמד גגדו ממנו למדו כל העוברים ועמדו
 כעדו כן עד אברהם לא עמד איש נגד היצה״ר בא אברהם ועמד כנגדו עמדו כלם כנגדו. והנה ידוע
 שעיקר כתו של היצה״ר הוא בימי הנעורים בעוד האדם רענן בכחו ורוח האאוה נוססה בו אבל בימי הזקנה
 כבר השש כה היצה״ר ואינו יכול אז לפתות עוד את האדם בנקל וכבר הארכנו בזה. וזהו סוף דבר הכל
 נשמע כלומר אם אמגם שכל אמריו במגלה זו אינם מתקבלין על לבות כל שומעיהן כי כל לבבות הס זונים
 אחרי התאוה לכן אמר שאינו ק כי יש זמן מוכן לדבריו להתקבל על לב כל אדם והוא סוף ימיו בכלות בשרו
 ושארו. וזהו סוף דבר הכל נשמע פי׳ נתקבל כי באותו הזמן הכל מודים כי תעה לבבם. ועתה נחזיר לענין
 יי הגמרא שהתהלכו -יי.ד אברהם לא היה מקום למאור הקסן לזרוח דהיינו השכל כי אס בסוף ימי האדם על
. דרך לתועים שיהיה מקוס להתגבר על היצה׳׳ר בכל עת ובכל זמן כמאמר המדרש הנ״ל. . ם ה ר ב  שבא א
 ובהקדיס מאמר הגמרא (שבה קנ״ו) האי מאן דבצדק הוא גבר צדקן כי מזל צדק משפסו לטנן את האיים
 לצדק. ומזרח ומערב מורים ראשית האדם ותכליתו נמצא שעד אירהס היה משכנו של צדק במערב כי מרם
 1 בוא השמש דהיינו ימי הנעורים לא יפעול מאומה. אבל אברהם הביא אורה לעולם להתגבר על יצה״ר גס בימי

 הנעורים. וזהו מהפיכנא ליה ומוקמינא ליה במזרח. וזהו מי העיר ממזרח זה חברהס שגרס שצדק יקראהו
ק  לרגלו שכאשר עשה הוא כן יעשו כל הדורות הבאיס לרגלו ולק כש שעשה הוא ק עשה ה׳ עמו ו

 ן יעשה עמט. אמן:
. להשמיענו התצשה קלות: ת ל ח ו ת י לו ה ש  . נשלסה מגלתקהלת. בעזר א

 [ אבל כבד ומספד תמרורים־
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י הוא סיף כל האדם והחי יתן אל ש א ב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה ב ל © 
. קודס נבחר תכלית כוונת התכס בדרך כלל ואד״כ נבאר,דבר דבור על אופניו. והנה טונת  לבו
 • החכם במאמרו זה להורות לנו הדרך היותר ישחרנו מוסר ותוכחה והוא התבוננת המות . וע״ז הדרך שקדו
 ; גם הז״ל באמרס (ריש ברכות) לעולם ירגיז אדם יצר סוב על יצהי׳ר אי אזיל מוטב יכו׳ עד ואס לאו יזטר

 ,< לו יום המיתה כי זכרון יום המיתה הוא תועלת לבן אדם להשיבו אל הדרך הטיב. ונבאר בהקדיס מאמר
 I הנמלא (עילובין כ״ג) האי עלמא לבי הלולא דמיא גם מאמל הכתיב (דה״א פט) לך ה׳ הגדולה והגבורה עד
 I כי כל בשמים ובארץ. ולדרכנו בא להורות לנו במאמל זה שהאדם נדמה בעוה״ז כמהות! על חתונת בניו שמדלך
 העולם אפילו יהיה עני שבעניים ישתדל ללוות לו בגדי כבוד והוד והדר ילבש והוא מתגאה בעת הזאת על
 שכל בלחי מכירו יאמר שהוא עשיר. אבל בכלוח ימי המשחה מפשיטין אוחו בגדי התארחו ולובש בגדיו
 הקרועים שהיה לובש בהם מקדם. והנה כמו כן האדם סרס נוצר היה עפר מן האדמה. והקב״ה בחשדו
 הגדול הלוה לו נשמה סהולה ויפח בו לוח חיים ונתן בו כת הגבולה וילבישהו הוד והדל כתפארת אדם
 ] לשבת בית ובכחו להיטיב ולהלע לכל מי שיחפוץ. והנה ידמה לו שלעולם חושן ונזלו לדיל ודול. אבל בבוא
 | חליפתו מסשיסין ממנו הודו ובגדי רקמתו דהיינו הצורה ומלבישין אותו בגדיו החומריים כמאמל כי עפל אתה
 •/< ואל עפר חשוב(בראשית) ותחתיו יוצע רמה ותכסהו תולעה. והנה אם ישאל חיש את העני בלבשו הנגדים
 ( הנאים לאמר של מי הס יאמר של סלוני הס באמת אבל גס שלי הם לשעת קלה. וזהו לך ה׳ הגדולה
 והגבורה ולא אמר ממך הס כ״א לך לומר שלסוף יוחזר לך הכל וע״ז מסיים ואמר כי כל בשמים כלומר
 } עיקר משכנם הוא בשמים ובארץ ר״ל שגס בארץ הם שאולים אל האדם לקצב זמן חלדם. ומעתה בא החכם
 להורות לנו שיוסר טוב ללכת אל בית אבל והתועלת בזה למעט התאוה ולהשפיל הגאוה כי אס הוא יושב שקע
 ושאנן בביתי ודכל איי לו עם אדם הנה שלא נעלם ממנו שסוסו למות ולא ישאל אחריו מאימה ענ״ז לא
 .' י ישים על לב זכרו; המיתה זילמה גו ש•/;.־ ם ליוולם תתנו כאשל הוא עתה. אבל בלכתו לביס האבל

 י ..~י»י׳י•



 ורואה בריזה האנפיס תמיד אז יזכור גס אח סופו כי ה.יא נוף כל האדם ולא נשאר אמר? מאומה:
 עור נבאר תועלת זכרון יום המיתה . והוא בהקדיס מאמר החכם (מסלי ל׳) דרך אניה בלב ים והוא משל׳
 עלינו מוכי השרון. שכמו האניה בהיותה בלב ים אין לה מסלול ודרך מיוחד ללכת אל מחוז חפצה.
 והיא עלולה להתצות בנטיה מעט על הימין או על השמאל רק אל מחוז צפוני אז הוא מבינו תמיד אס מהלע
ם הצפונים הידועים לו או לא ואז ידע אסמי:לכו בדרך אמת ואס הוא תועה. כמו כן אנחנו  הוא כנגד הטעי
 עם בני ישראל אין אתנו יודע עד מה אס מהלכנו בדרך הישר אם לא כ״א על ידי שני בחינות. האחד
 יכו'ץ אנו להתבונן ולהביט על דרכנו ע״פ התורה־ דהיינו אס אנו שומרים את כל הכתוב בה אז טוב ולהסך
 בהפך. הב׳ יש לדעת ע״פ זכירת יום המיתה כי הנה כל דרך ישר לפני איש יש מתאוה לעושר ואס ישיגנו
 יערב לו וישמח ט ויש לזולתם מן התאוות. אבל ברצותך לדעת אס הטיבות דרכך אז תזכור את יים המיתה
 ותדמה בנפשך אם יערב לך היום ההוא אזי מישרים דרכך כי כן דרך הקדושים אשר בארץ לשתוק ליום
 אי־.רון ולשמוח בו יותר מעל יום לידתם בראותם כי מלאו ימיהם בתורה ובמעשים טובים כמאמר וימת׳
 אברהם בשיבה טובה זקו ושבע דהיינו שהיה שבע מחיי העולם הזה ולא התאוה להם עוד. ועליהם נאמר
 וישמחו כי ישתוקו וינחם אל מחוז חפצם. לא כן דרך בעלי התאוה שאס אמנם בהיותם שקועות במצולות
 התאוות יערב להם העוה״ז אבל בזכרם את יום המות נפשם מרה להם מאד וימר שכר לשותיו ועי״ז ידע
 כי מרה תהיה אחריתו וכמאמר חז׳׳ל (ב״ר ט׳) טוב מאד זה יום המות . וזהו והחי יתן אל לבו כלומר ע׳׳י

 זכרון המיתה ידע להבחין אס זך ואם ישר פעלו:
 עור יבואר תועלת הנ״ל ע״ס משל לזקן שנושא עלמה שלעולם לא ישתוו דעותיהם כי מפן הזקן למאוס ככר
 בעולם הזה ובהבליו ותפארת העכסיס והשביביס כבר שנאה נפשו והעלמה היא להיפך פיה מלא
 מרמות ותוך צועקת הב הב לתכול ולהתענג ולהתקשט בכל מה לאפשר ומדאגה מדבר פן ירע לבו עליה על
 מרבית הוצאותיה אולי הם יותר על הכנסתו לכן אינה מניחחו לחשוב חשבונות משאו ומתנו ומטרירתו תמיר
 בעניניס אחרים למען לא יוכל להתחשב. ואס יזדמן לו יום אשר היא טרודה או נשעה באשר נסעה ליוה
 או יומים מיד הוא פונה מכל עסקים לחשוב חשבונותיו. הנמשל הנשמה משתוקקת תמיד לתשוב חשבונותיה ומספר
 צעדיה השמור כמאמר ודע כי על כל אלה יביאך האלהיס במשפט וכמאמר כי ע״כ מעשה האלהיס יביא במשפע
 על כל נעלם. והיא ר״ל הנשמה מואסת בהבלי העוה״ז ורק אל יראת אלהיס תשוקהה והגיף הוא להפך כי רק

 בהפקירא ניחא ליה כמאמר החכם(משלי ט) אשת כסילות הומיה פתיות ובל ידעה מה. והוא ממש כמאמרנו שאינו י
 חפן ביליעה כלל רק היפה פתיות ושוגה באהבת העוה״ז ימטרדת בזה את הנשמה בלי חיכל להתבונן על דרכיה
 ולחשוב חשבונותיה ואין לה עח מוכשר לחשוב על מעשיה כי אס בהיותו בבית אבל שע״ז נאתר אין שלטון ביים
 המית ואז נחה שקטה ההאוה ולכן הוא •כול לעיין בחשבונתיו. וזהו טוב ללכת אל ביח אבל על והחי יחן אל לט;
 ויבואר יותר בהקדיס מאמר הגמרא (שבת ק״ו) אהד מהחבורה שמת ידאגי כל החבורה. הנה קראו
 אותנו חז״ל בשם חבורה כדמיון אנשיס העוסקים במשא ומחן אחד. ולפי דבריני היא עד״ז כי יש
 אדם שעמלו בחכמה• ובדעת וחשבון שביום החחלח משאומחן שלו הוא חושב וסופר ומונה הכנסתו והוצאותיו
 ועיכ נקל לו תמיד לדעת איכות מעמדו ומהוח מצבו אם העדיף על עשרו או החסיר ממנו. אבל יש אדם

 שעסקיו ופעולותיו כהולך במחשכים לא ידע מוצאיו ומובאיו וע״ז נאמר יש דרך ישר לפני איש וגו׳ (שס י
 י׳׳ד) ונם שיבה זרקה בו ולא ידע עול בשח וא״כ אין הקומה למפלתו כי לא ידע להזהר. ולכן מצא החכם
 בריח בינתו הקוה גם לזה והוא אם יראה איש דומה לו ממש במשאו והכנסתו והוצאותיו כמוהו ולסוף ימיו
 יושב לחשוב חשבונותיו אז ישב זה אצלו וימתין עד תום כל החשבון ואס ישמע ממנו שקובל על מעמדו
 שהפסיד מן הקרן ידע גם הוא ששל מעמדו ושגס עליו תעבור כוס ההפסד כי דרך אחד לשניהם. כן העם
 הזה עם ב״י יש בני אדם יראי ה׳ חושבים יום יום זכיותיהם וחובותיהם ויודעים להזהר ולתקן את המעוות ״

 ויש ג״כ בני אדס יושבי חשך וצלמות אשר אין חשבון ודעת בשאול אשר הוא הולך שמה כמאמר החכם דרך •
. והיה  רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו(משלי ד) וע״ז נאמר כצאן לשאול שתו מות ירעס (תהליס מס)

. שבראותו,: ע  זאת העצה היעוצה להם מאת החכם מכל אדם למען הוודע להם איכות מעמדם אם סוכ ואס ר
 מיתת אחד מההמונים הדומה לו מכל וכל יאזניו תשמענה דברי המתאבלים עליו לאמר הוי על שברו ואטי על י
 נפשו כי מסה כי לא טובה עשה גחוך עמיו אז תתהפך האבילוח והדאגה נס עליו כי גם הוא חולה ונכאג
 לבב כמוהו. ולהיפך במות הצדיק הכל טניס עליו ואומרים אשרי לו ואשרי עולמו כי העל שוב בחייו עם

 אלהים ואנשים צדק לפניו יהלך וילווהו לבית שלמו. וזהו סוב ללכת אל בית אבל כי שם יצא בעליל השטן׳.
 מעמדך כמוהו כמוך. וזהו באשר הוא סוף כל אזס והחי ישן אל לבו כלו׳ כל החשבון פיפול עליו תתן גס עליך:י:

 והנה לפי דברינו יובן סיום המאמר באשר הוא סוף כל האדם והחי יתן אל לבו. ונמשיל משל לאחד שנסע1;
 עס בנו נער ורך לסחורה והרגיש בננו שכלתה נפשי לקנות סחורות בלתי מוכשרות לבוא אל המדינה־

; ק ע  ורצה לעבור על המכס ולהביאם דרך אחרת והיה רע על אביו המעשה האד אבל מגודל השק בט לזה ה
י  לא היה יכול למנעו בדברי על לבו דברי אימה ומורך לב והצעת העונש באם המצא תמצא בידו הגניבה ט

 בדברים לא ייסר רך בשנים בלתי מנושה באלה. פה עשה האב למנש^פענין סרע כזה הסב אש דרט בעטון
 דרך



m קול אבל כבד יעקב 

 ::4׳ללך מיי המכס בעולם נושעים ריקם ושהה שם יום או יומים על.שנחפש לפניהם איש אחל עם סחורות
̂פאלה ושללו ממנו שרי המכס את כל הסחורות ואותו כלאו במאסר כבד מאל למען ישלם שניים כמשפט .  K 

 •|!.אמר 'האב לבנו הראיח בני מה משסע האיש הזה ההיטב חרה לך ורע בעיניך איך העמידו את האיש הזה
 ׳,ריקם. והבן להיותו אינו מרגיש כוונת אביו השיב לאמר אבי מה לך לדאוג כ״כ על האיש הזה.הלא עשיר
 • מא וכביר מצאה ידו לפדות את עצמו בתשלום הכפל. ויען אביו ויאמר כני כדבר אחד הסכלים תדבר וכי
 "אני.דואג ומצטער או צויתיך להצשער על האיש הזה ועל צרתו הלא רק בעבור להזהירך' לבלתי לכת בעקבות
 ..האיש הזה למען לא תלכד גס אתה במצודה רעה כמוהו. הנמשל שלמה המע״ה אמר טוב ללכת א5.בית
 אבל.' והנה בהשקפה הראשונה ידמה לנו כוונת החכם בצוותו זאת כי הוא לבעבור הנכ^ להתאבל על מיתת
 ;..חבירו והשתתף בצרת המתאבלים. ולכאורה אין זה ראוי כי אס למי שמת בנערותו מיתה פתאומית ונלקח

 ־;'בלא יומו על כזה ראוי ונכון לכ״א להצטער על צרתו אבל מי שמת מן הזקנה ובא בכלח אלי קבר למה 1תאבל י
 י. מליו זולתו ושלמה סחם ולא הבדיל בזה משמע שהחיוב הוא כעל הנער כעל הזקן. ולמען לא ימלא זאת
 :בעיני האדם ע״כ סיים ואמר באשר הוא סוף כל האדם והחי יתן אל לבו כלומר אל יפלא בעיניך .אשר

 :..צויחיך להתאבל גם על הנער גס על הזקן כי כוונתי רק למען תבין ותשכיל באשר הוא סוף כל אדם כמוהו
 י כמור ולא לבעבור הצטער על מיתת זולתך. וזהי מאמר (ירמיה כב). אל תבכו למת ואל תנודו לו ככו ככה
 להולך וכדברינו. וזהו ג״כ מאמר חז״ל אחד מן האחים שמת ידאגו כל האחים כלן (שם). לא אמר יתאבלו

 כי אם ידאגו פי, כל אחד ידאג עבור עצמו שלא ימוח גס הוא כאחיו: . ״ 1*'
 , ולפי דכרינו יתכן ההיסך כי מיתת הזקן תפעל באדם הרואה יראה ופחד יותר ממיתת הצעיר'•'כימיק .
 ויכואר.ג״כ דיוקא דמלת כל והוא ע״פ משל לאחד שקנה מחבירו סחורה על מלבוש והסחורה עם
 :ישהיתה נחמדת למראה עין ע״כ זה היתה בתכלית הגריעות בלי להתקיים על לובשה כי אם זמן מועס.

 והנה הקונה'עשה ממנה בגד ולימים. מועטים נתמלא קרעים וחבע להסוחר לאמר מה. ראית למכור לי
 סחורה.בלויה והסותר ברצותו להתנצל חפש למצוא. עילה ע״כ קרע. פעם אמר זה הוא קרע פתאומי'מסבת
 : הלוכך אצל יתד האהל ובו נקרע בגדך ופעם אמר זאת הוא נמר מפוח מאש וכדומה עד שמצא לו הקונה
 :קרע אשר לא יוכל להשיכ עליו למען ידע פחיתת סחורתו. הנמשל הוא כי הנה נשפר.הכוזרי מחלק את
 המיתה לל׳ בחינות והם מבעית ומקרית בחירית אלהית. ואנחנו נדבר.מטבעית ומקרית. והנה" אם אמנם
 , המיתה המקריית הצורה את נפש האדם פתאום תבהל את הרואה יתר מאד מהסבעית מ״מ לפי האמת הבהלה
 י ההיא הוא רק לשעה קלה ודאבון נפש הרואה.הוא לק על אבדן המת בפתע אבל עצמו לא יחת ולא יפמל
 כ״כ כי ימצא פילח לומל הסבה גלמה לו ואנכי אהיה נזהר ואמלט נפשי. לא כן בלאות מיתת האדם
 מקן המבעית בעתה ובזמנה אז לא י1כל החבלך בלבבו לאמל ^לום. יהיה לי ובודאי. יחשוב בלבו שגם עליו
 יעבול כוס. ומצורף לזה מאמרכי אם שנים הלבה.יחיה האדס־וגו׳,.ו!;ס מאמל כצל ימינו י עלי.אלץ ואין
 מקוה ואמלי י״״ל(ליל כו) אין מי שיקוה״שלא ימ(ת. אז יתעולל יותל. וזהו סוב.ללכת אליטת אבל"9'
 ובאיזה.אבל אמלחי לך באשל הוא.סוף כל האדס דיןייע שמת כדלך כל האלן ואז גם הח;יתן אל לבו. סילוש
̂נריא(f)jn ושלם מופוץנזסלמאד.לנפשו.חשל לא יירא מהחד פתאום עכ״ז ידאג מהמיתה הסבעיים  אשי׳ מי שהוא

Vכי.גס.'הוא.(א ימלס ממנה: ״. 
 »- ויחבן עול ע״ס מאמר הנמלא .והוא(כלכותה) לעולם ילגיז אדם יצל^סובעל יצה״ל שנא׳ לגזו ואל תקפאו
־ אס נצחו מוסב ואס לאו יעסוק בתולה אסר נצחו.מושב.,ואס ״לאו ״:קרא ק׳׳ש אם נצחו מויסב ואםי״לאו :  י|
ניא) א״ל לבנן.ללב,המנונא זוס; בהלולא דמרבליהדלטנא  יזכיר לו יום המיתה..ואגב נבאר.ס׳ ממלאים.
 לישרי לן מר אםל להו ווי לךלסיתני אמלןיליה יאק מה נעני כתרך״א״ל הי תורה והי מצןה לסגני"עלן,
 ולכאורה כוונת הגמרא הזאת נעלמה. מאתמ, והנה לדעתי יתכןעל״ז כיהנה לשי $אמל הגמלאי הקרומה׳דיש
 לנו. ב׳ אופנים לדחות היצר .הרע עלבנו בלעדי זכירת יום המיתה'. הא׳ אמרו יעסוק בתורה והב׳ יקרא
 קריאת שמע ואם לאו נצחו כאלו. הכי אז אמרו. יזכיר לו, יום המיתה. והנה רב הממונא ברצותו לעוררם אל
 ;היראה מחמת בדימתם דהוי בלחו סוכא והתחיל,כמדרגה'האחרונה כאמרוץוי לן דמיתר לזה אמלוליה״יאנן
 ^.$ז נעני בתרך כלומר אם אין.אלוה נלתס בהיצה״ר׳כ״א על.ילי זכירת יום^המיתה אכן!מה מגל . והשיג
 ~$א ואמר הי תולה והי מצות למגני עלן, .־כלומר מה לעשות אם אין4גם סמיכתנוט אם על זטרתייום
 .סקןתה ט הי תולה כו׳. נחזול לעכינכו.והוא. ^י מיני כלי המלחמה שנלחמים בם גלל היצה״ל הם ג׳1 עסק
̂נפשנו.. והנך לואה;שבקשנ' חז״לעצות על הספק אולי:לא ה וק״ש וזכירת יום. המיתה הן ר^_לפואות ר ו מ . 
־ לא היה' עול סשקיאצלם ןצחונו' כה.' טי־ לולא  ל.*ז$ח אבל אמר עצת׳ זכרון יום המיתה ,לא;בקשו עול עצה־ ט
̂י: עוצח. יכמאמרא!ןמל?ויו  .זאתןלא קצלה ירם לכ^צא,עור.איזה תרופה אכל בע״כ.היה פשוש אצלם״שבזה,ודל
̂ באשד הוא ,ןץם המות..ולזה אמל החכםכמבסיס נאמן קוב ללכת. "אל בית אבל ט שם בודאי_תמבל לפואה ; 

 ;1ן^.;?ל אדם.וכמאמר מי.גבל. .יחיה(לא. ילאה מוס וגו׳ (תהליםיסט). אמנם הזהי״ל לנו על תנאי אחל ואמר
 ;זקמי ישן אל.ל5וי נהגה. הוא,לומה לחולה. גדול.אנוש. ביחליים שהיה י מהזר עלי רופאים ^הלבה ול^מצ^וילו
 צמהם עןגצאהו אוהב אמר ויחמול עליו *יאמר'לו דע יש בעירנו לושא מופלג מאד טלאי יגהה ממך מזול
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I ד1 קול אבל כבי יעפב• 

•M אמנכ בל האסל ב׳אתך אליו כ״א פחה בעודך בכחך לקבל רפואותיו כיא תתמהמה עוז ימים.או 
 יכבד עליך החולי ויחסלו כהוחיך ולא חוכל עוד לסבול הלפואוח ואם מסבלם *א יועילוך. כן הוא אןה!*•
 החכם באמרו והחי יתן אל לבו כלומר כעוד כחיים חיוחך ובעוד כחך רענן כמאמר ככה עד פאתה/מ5|
. וכן סייס החכם ספרו ואמר סוף דבל;?£ ,  ומצוא לך. אבל על המהעצל נאמר עוברי בעמק הבכא וגו
 נשמע כלומר ידעתי כי בולאי דברי יתקבלו בלב כל אדם ואפי׳ הרשע יודה לדברי אבל לא בעמדי ברסיח?
 סאוהו כי כסוף ימיו בראותו חרב המוח מרחפח על פניו אז יודה גס הוא לדברי ואין חילוק בין החנ&
 והכסיל בענין זה כי אם בזמן הידוע. כמאמר כי החיים דהיינו הצדיקים יודעים שימותו והמתים לה?ק
 הרשעים אינם יודעים מאומה שבהיותו שקוע המצולות אין פמל המוח לנגד עיניו וכאלו לא ידע שיש מי&*
 בעולם רק בקרוב ימיו למות אז הוא מבין כמשפפ מישפל הראות שאינו רואה כי אס דבר שקרוב לו מאל1
 כן הרשעים לא תבא להס הידיעה כי אס בעת קרבם למות ואז הוא לבלתי הועיל. ולכן הזהירנו הח&|

 ואמר סוב ללכת עד והחי יתן אל לבו. והדמיון למי שרוצה לעשות לו בגד נאה ליהנות ממראיתו ושוב יפף
 אי אפשר שימלא טונתו בלבשו אותו בעצמו כי בשעה שהוא לבש כו אינו יכול לראותו כי אס אחרים רואן
 אותו ואס ירצה לעמוד על יופי הבגד לראות תכונתו בעיניו ילבישהו לאתרים ויעמוד כנגד ויראנו. הנממ
m הי שרוצה להלחם נגד היצל הלע בכח סבת המות לא ימתין עד שימות הוא כעצמו כי אם ילאה 

 במיתת אחרים ויחן אל לבו ואז יצליח :
 ויחד יחכן פ״פ פשוס כי הנה.אחר עצת הלכם האמתי ואתר הבמחת חז״לבאמרם המדרגה האהמנהח^
 לו יוס המיתה יקשה הלא עינינו רואות המוח מרחף על פנינו תמיד ובכל יוס מחים לעינינו כמה אנשיי

: fin ליל ואץ יוצלנו נחלש בזה. לזה אמל שיש הסלון בדבל. והדמיון בזה אס ירא איש רעב וצמא אל ביש 
 כל סוב רק שיעדר ממט מי שיבשל רעבורו. הנה הס ירצה הוא בעצמו לפרוח ולבשל נזיד ולתקן לו מאכלה
 ושסעסים כאשר אהב אז חשבע נפשו סכל סוב אבל אס יתעצל בדבר הנה יצא וריקה נפשו כבחחלה כי הדבל
 לא יעשה את עצמו. הנה כן הדבר הזה בענין המיחה כי לכל.משפטי החוכחוח והמוסרים יש שס מגי

 ומשמיע לנרי המוסר לאזני השומע לאמר זה הדרך לכו כו כי חיימיט וכי השמאילו. אבל להוכחת לאיי6,
 פיתח חבירו אם אמנם נקל לב האלם להחעולר בזה אבל בהנאי שהוא בעצמו יקה אל לבו המוסר והתוכי
 דחלחם היסב על לוח לבו בלי ישכח כי אין מגיל אף אין משמיע המוסר ההוא זולתו. כענין שנאמר השפל
 סספליס כבול אל וגו׳. וביאול אח״כ ואמר אין אומל ואין לבלים בלי נשמע קולס כי אס אתה בעצמך תש*

ק אל לסב *  כבודו בלאותך שמיו מעשה אצכעוחיו נפלאים מאד. וזהו והחי יחן אל לבו כלומל הוא כעצמו י
 אחר שאין מגיד ומשמיע זולתו. וזהו סוף דבר הכל נשמע את אלהיס ירא כלומל בלא משמיע כי אס נשמע גריל6•'
 וע״פ דרכיט הנ״ל זכיט להבין טונס המדרש (פ׳ אמור) וז״ל ד״א אמר אל הכהניס הה״ד יראת ה' סמלי
to שפלת לעל אמר ר׳ לוי מיראה שנתיירא אהרן מלפני הקב״ה זכה ונשנה לו השרשה הזו שאינה 

 ממט ולא מכניו ט׳ על ואיזה זו פלשת המת עכ״ל ע״ש . והדברים צריכין ביאור. ונקדים לזה מאמר המכ»1
 (משלי פז) אזן שומעת תוכחח חיים בקלכ חכמים תלין . ולכאולה לא ילעט מהו תוכחת חיים. אבל ליי
 לבליט הנ״ל יבואל בנקל ט לסי לבלי חז״ל אשל הזכלנו הנה אופני התוכחה הם ג/ עסק התולה וקי*,

 חטרת יום המיתה. והנה עצת החכם. אשר ימן לאפר סוכ ללכת אל בית אבל היא המדרגה האחרונה•'
 וסנה לתוכחת כזו יאות לקראתה תוכחת מות. ואופנים הראשונים נקראים תוכחת חיים כמאמר ק חיים
. והנה ידוע ט כל איש מהחל נכון להיותו מצוי כמקום השגת סחורתו. ולק האיש אשר איננו מר,* ,  היא ט
 הוכחת מעסק התורה בלתי עזכירס יום המיתה אותו צוה החכם ללכת אל בית אבל. אבל מי שמקבל רפוהו*
 משו בילאה ומוסר מעסק התורה עלץ אמר אזן שומעת תוכחת חיים כקרכ חכמים תלין. כלומר שפ סי6

 מקומו ואיש צריך להיות חרש אל המתים. וז« מאמר המדרש הנ״ל מיראה שנתיירא אהרן לשני הקג״ה}
 זכה לפרשה זו. כלומל אל יסלא בעיניך באזהלת המקום את אהלן ובניו לבל יזקקו למתים והלא הוא הדיון
 אשר הסה תוצאות היראה והםוסר. על p אמר כי אהרן לא היה צריך לכל זה ולא לשניו יבא תועלת מוסל טס•'*
 הדי ירד לגנו לע״ונת הבושם לרעות בעים וללנ^ט שושנים (מדרש במקומו) דודי זה הקב״ה•
 לעו!ה העולם . לעתגת הבושם אלו ישראל י לרעות בעים וללקיט ושנים לסלק *י
firir הצדיקים שבישראל. הנה •&0ר הזה משפע שח״ו הנהנו של הקב״ה לסלק את הצליקיס קולם 

, הוסיף ימים4  ני ק פורה'מלס לםלקו והרי מא ססגנד אל המאמר ט בי ירט ימיך(משלי ס) גס יראת ה
 (שם י) ודמיק. עוד מם במדרמ כשם שבעל התאנה אם הוא יודע עונתה של תאנה הוא לוקטה כך הקג״ג

fox יזדע אימתי עונתן של צדיקים לסלע והוא מסלע. הנה מאמר שהקביה יודע אימתי עונתן גם ק מורה 
̂דם זסן שאם לא p מהו הידמה הלא שנותיו של אדם קצובים ואדרבה יראה זרע יאריך יפיס ומלילו < 
 למשונ שיהיה מנהגו שלםקביה המידי מיו לסלק הצדירץם נץדס זמנן ושיהיה ראוי ח״ו קיצור ימים ליראי ה',

 ולחושבי שהו ומלבד שהוא מתנגד אל הכתובים מתעד הוא אל השכל. אבל אם נעיין עוד במדרש
 8ם מטה מבעל האנה אחד שהיה משטם ללקוש תאנתו שהיון שהחמה וורמת על התאנים הן פתלמנוג
 ולא למ0ם הגיא ©הדלש זו המעשה. שד שה במדרש מביא משל למלך שהיה לו שמס ומסרו ביד בנו בא

s. • 



 ^ : קול אבל כבד

 /• שבנו ששה רצונו היה מחזר ורואה איזה נטיעה יפה בעולם והיה עוקרה ומגישה ושותלה נתיך אוחו הפרדש
 ובזמן שלא היה בנו מושה רצונו היה הר״ך רוחה איזה נטיעה יפה בתוך הפלדס ושקלה. כך כל זמן
 שישראל עושין לצונו של מקום הוא לואה איזה צדיקים יש באומוח כגון יחלו ולחב מביאן ומלבקן בישלאל
 ובזמן שאין עושין רצונו של מקום הוא רואה איזה צדיק ישל וכשר וירא שמים יש בהם ומסלקו מחוכן עכ״ל
־.כ״ש. הנה עינינו רואוח שהחילוק הוא בין דור לדור שאם רואה הקב״ה דור הגון וכשר אז הקב״ה מחן  י

 ; אריכות ימים ושנים לצדיקים שביניהם כי הוא מובטח בהם שכל שיוסיפו ימים יוסיפו צדקה ומעשים טובים
 אבל בדור שאינו הגון אז אין הקב״ה מאמין חף להצדיקיס שלא ילמדו ממעשה הדור כמשפט בני אדם הלומדים
 יי מעשיהם זה מזה לכן הקב״ה מסלקן בעודן בתומתן וא״כ סילוקן הוא לטובה. וזהו גפן בוקק ישראל פרי
 ישוה לו(הושע י) המפיל אח הדור הרע לגפן בוקק שאינו יכול להחזיק פירותיו עד גמר זמנם שמשפש
 יי.' בעליו להסיר סירותיו קודם זמנן. ואמר הטעם על זה שרי ישוה לו מלשון שיווי ודמיון. פירוש שהקב״ה
 ירא שלא ישוו גם הם אל כללות הדור ללמוד ממעשיהם ולכן מסלקן קודם זמנן. וזהו דודי ירד לננו לרעות
 . נגנים וללקוט שושנים כלומל שלואה אח הדור ואם הוא איננו הגון מוכרח ללקט השושנים מבין החוחים דהיינו
 הצדיקים שלא יתקלקלו גם הם עמהס. וכמעשה בעל התאנה שמניא המדלש שהיה משכים ללקוט תאנתו

 י שכיון שהחמה זולחת עליהם הס מתליעות:
 ומציבו שגס נגד אבלהם אבינו עלה ספק בפמליא של מעלה הס להצילו מכבשן האש או לא . ואציע לשון
 המררש (במקומו פרשח לך) וזה לשונו אחות לנו קטנה זה אברהם מה נעשה לאחותנו ביוס שידובר
 •, בה ביום שגזר נמרוד לירד לכבשן האש אס חומה הוא נבנה עליה טילת כסף אמל הקב״ה אם מעמיד הוא
 דברים כתומה נציגנו ונבנה אותו בעולם ואס דלה הוא נצור עליה לוח ארז אס דל הוא ממצות וטלטול מעשיו
 כדלת נצור עליה לוח ארז מה הצורה אינה מתקיימת אלא לשעה אחת כך איני מתקיים עליו אלא לשעה אחת
 ) אמל אברהס אני חומה ואעמיד מעשיס טובים כחומה ושדי כמגדלוח שאני עתיד להעמיד כתות וחבורות של

 :- צדיקים כיוצא בי בעולמך ע׳׳ש. והענין ההוא כדברינו הנ״ל שחקרו צבא מעלה על אברהם אס יעמיד דבליו
 יי נהומה ובחירחו חזקה ולא יכשל בחטא לעולס אז הוא ראוי לאריכות ומיס שייטיב ויורה דרך גם לאהלים
 להחזירן ליזופב אבל אס דלח היא כלומר שהוא דל בעמידחו ואינו בטוח בבחירתו אז טוב לו שייישרף בכבשן
 ! האש ויושלמו מעשיו מיד לזנוח לעוה״ב. וזהו שסיים המדרש מה הצורה אינה מתקיימת אלא לשעה חף אני

 •:• איני מתקיים עליו חלא לשעה. עיין מדרש :
 * ויוחד יבוארו לנו הרבלים בהקדים עול מדרש (נ׳ תולדות) וז״ל אברהם לא ניצל מכבשן אלא בזכותו של
 יעקב משל לאהד וכוי עד כך אברהם יצא דינו מלפני נמרוד לישרף וצפה הקב״ה שיעקב עתיד לעמוד ממנו
 \\ אמר כדאי הוא אברי:ס להנצל בזכותו של יעקב הה״ד לכן כה אמר ה׳ חל בית יעקב אשר פדה את אבלהם

 i (ישעיה כש) יעקב פדה אח אברהם ע״ש. והדברים תמוהין מאד וכי לא היה סיפק בזכות אברהם להנצל ״
 מד שהוצרך לזכות יעקב. ועוד שהוא מחגגד לדברי המדרש הנ״ל שמשמע שאברהם בזכוח עצמו ניצול כאשל
 \ השיב אני חומה ט׳. ולדעתי הענין כך הוא כי לולא פהקב״ה רצה להעמיד חולדות באברהם לא היה מצילו
 ן וגם אברהם לא רצה להנצל זולח סבה זחח . כי הנה זאח ידוע לכל משכיל ט לא נוצר האדם ולא בא לעולם
, ולקנות בו קנין הנצחי והוא העולם הבא. והנה יש ב'  הזה רק עבור להשיג תכלית שלימות הנרצה מאת ה
 ;אופני קניית השלימות. אם שהאדם ע,י:ד את ה׳ מספר ימי חייו הקצובין או שקונה עולמו בשעה אחת כידוע .
 ן והוא כדמיון ב״א אפר להם מעות יש אתר אוהב מעות רב הכמות כמו מטבע נחושת אבל החכם מחליפן על
 י מטבעות כסף או זהב כי הלא הכל מהד ולמה יכבד עליו משאס. כן הוא הדבר בעבודת ה׳ כי הצדיקים ואנשי
 1 מעשה באס הזדמן לפניהם למסור עצמן על קדושה שמו יתב׳ ולקנוח עולמם בשעה אחת אז יפמהו לפניו כשממת
 ין גקציל כי כבד עליהם משא השה״ז ולמה להם אריכות ימיס אס בשעה אחת יוכלו למלא אוצרותם. וא״כ
 ? אף אחל המקילה שהיה בפמליא של מעלה ונשאל אברהם חומה עול לא היה ניצול לולא שחפן הקבי׳ה להעמיד
 •| ממנו את יעקב. וזאת היתה תשובת אכלהס אני חומה ושדי כמגדלות שאני עתיד להעמיד כתות וחבילות של
. לומר שלא היה הפן אבלהם להנצל כ״א בעבול תולדותיו ולא שהיה הפן בחיי העוה״ז,  ־ צדיקים כיוצא בי

 ן וזהו כזונת המללש הבלהס לא ניצול מכבשן האש אלא בזכותו של יעקב וכו׳ ע״ש ותלאה כי הוא כלבליט בעזה״ש:
 י* ולפי דברינו יובן לנו תשונה אברהם בשעה שהלך לעקול את יצחק בא הליו השטן ואמכ לו סבא סבא אובלית
 * לבך בן שניתץ לך למאה שניצ אתה הולך לשחטו והשיב לו על מנת כן. בא אצל יצחק ואמר לו אתה
 ״ הולך לישחע והשיב על מנת כן(מדרש במקומו עיין שס) ואין כוונת הענין כ״א כרבריט. והדמיון לסוחר
 '?'שנסע למרחוק לסחורה־ ומדי נסעו מעירו לא הלחיק פגע בסוהל אחד נובע בחזלה ממקום אשר הוא נוסע
 JJ שמה ועמו כמה עגלות עם סחויוח אשל הוא נוסע עבולם אז נלבלו איש אל לעהו ויקשב הסוחל ההוא
 I וישמע מהסוחר הנוסע בחזרה לאמר אחי חם הרצה אמכור לך סחורה במקח אשל תוכל לקנותם במקומם ושוב
: לביתך בשלום. כשמוע הסותר ההוא אח לכריו ־המלא ששון ושמחה ויאמר בלבו היש ענין יקר מזה אשר i

f 

 ־'הקרה ה׳ לפני לבלתי אצטרך לכת דרך רב כזה ולהוציא הוצאות הרבה ולבלתי אסבול.אחריות הדרך כ״א
 1 אמלא כל חפצי הה ואשוב תיכף לביתי. הנמשל מובן כי טס שהיה אברהם משתוקק מאד והתפלל היות לו•
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, וכיונתי היה רק לעשוי*•;'  נן ודאי כל ישעו וכל חפצו היה רק להעמיד תולדות כמוהו ממלא מקומו בעכודת ה
,̂  נמת רוח ליוצרו. וידוע כי מספר השנים־ הקצובים לאדה יש כהה אחריות גדול כמאמר אל תאמין בעצמך
. והנה כאשר צוה אוחו אלהיס לחמר קח נא את בנך והעלהו לעולה ולהקריבו י לריח ניחוח לפניו" אז־;: ,  ט
/  שמח לבו ועל מאד באשר יקנה עולמו בשעה אמש. וע״כ נאמר במדרש (שם) וילכו שניהם יחדיו. וז״ל;
 אברהם היה דומה למי שמוליך את בנו לחופה יצחק היה דומה כמי שמוליכין אותו לחופה לי שמחו שניהם-־

 מאד על המו״מ היקר שנזדמן לפניהם. והנה בבוא הששן אליהם ואמר סבא אובדית לבך השיב אברהם אדרבה. י
;  ע״מ כן ואל הנער הזה החפללתי ומה לי להצשער אס אוכל להשיג תכלית הנרצה בשעה אחת מה שקשה י

 להשיג במספר שנים הרבה:
 עתה נחנה ראש ונשובה אל המדרש הראשון אשר התתלנו בו. והנה מדמה את העולם לגנה ואת שמו ישני'•:
 לבעל התאנה ואותנו לתאנים וכמאמר(ישעיה ה) כרס היה לידידי וגו׳. והוא על דרך זה כי כמו שבעל י.

 התאנה ממתין ומתאוה מאד מתי •יוגמרו סירותיו ויאכל וישבע מתם כן הקב״ה כל יום משתוקק מתי יבא
 הצדיק לשכון בהיכלו ולהשתעשע במעשיו השובים ובסעולותיהן. וכמאמר שלמת המע״ה יבא דודי לגנו ויאכל'

 סדי מגדיו. וכמו שיש חילוק בשבע השירות יש מהן שממהרת בישולה ונכמרת קל מהרה ויש מהן שמאחדת •
 להתבשל. כן אנחנו אף שמספר שנותינו קצובים כמאמר ימי שנותינו בהס שבעים שנה וגו, אע״ס כן הצדיקים
 הגדולים מרוב זריזותם מרבים לעשות מצות ומעשים מוביס ובעודם צעירי ימים כבר מעשיהם העובי' הצליחו
 ועשו סרי למעלה וממהרים להתבשל ולגמר די צורך האדם השלם. וכמו שהקב״ה משתוקק כל יום לנפש
 הצדיק ולמעשיו הסיבים להשתעשע בהס כן נפש הצדיק משתוקקת מאד מהר לעלות למעלה ולאור באור
 החיים. וזהו כוונת דברי המדרש כמו שבעל התאנה אס הוא יודע עונתה של תאנה הוא"וקפה כך הקב״ה

 יודע אימתי עונתן של הצדיקים לסלקן ומשלקן מן העולם. ואין הכוונה שישלקן חלילה קודם זמנן כ״א כדב״ינו ׳
 להיותו יש, משתוקק לנפש הצדיק ולמעשיו השובים והוא גס הוא ר״ל הצדיק ג״כ ממאס בחיי העוה״ז בשכבר
 קנה עולמו בזמןמועמ וכבר הנפש מבקשת לעלות ולצרור בצרור התייס והקי״ה הוא היודע אימתי עינתה

 ומסלקה מן העולם הזה אף שעדיין לא הי מספר הקצוב לבני אדם כי למה לו משאת חיי העולם הזה:
 ולשי דברינו נכון יהיה דברי דוד המלך ע״ה באמרו יקר בעיני ה' המיתה לחסידיו (תהלים קיז) ונציע לשון .'

 המדרש (סוף חיי) וז״ל כתיב עוז והדר לבישה כל מתן שכרן של צדיקים מתוקן להם לעתיד לבוא ומראה
 להם הקב״ה עד שהם בעוה״ז מתן שכרן שהוא עתיד ליתן להם לעתיד לבוא ונפשן שבעה והס ישניס אמר ר׳ ,

 אליעזר משל וכו׳ כד דמיך רבי אבהו אחזי ליה תלת עשר נהרי אפרסמון אמר להון אילון דמאן א״ל אילץ.
r לידך אמל כל אילין לאבהו ואני אמלתי לליק יגעתי כו׳ על בן עזאי אומר יקל בעיני ה׳ המוחה לחסידיו 

 אימתי הקב״ה מלאה להן שכלן שהוא מתוקן להם סמוך למיתתן הה״ד המותה לחסידיו לפיכך ותשתק ליום
 אחרון ע״ש יוחל. וקודם נבאר סעס הענין אחר כך נבאר איכותו. והנה לדעתי מעם סבת מיתתן של

 צדיקים ע״י הראוחס מתן שכרן ומתוך מתיקיתן הס ישנים יהיה עד״ז וכפי אשר דברנו והחקירה נא. ד״פ .
 באם המוסב על שלחן חמיו מבקש לנסוע לאביו על מי לישן שכל העגלה אס חמיו או אביו. הנה ודאי

 הוא לפי סיבת נסיעתו באם הוא מחמת שחמיו אינו לוצה להחזיקו עוד ומגלשתו לביש אביו אזי הוא מתויב ׳
 להובילו עד בית אביו. אבל אס חמיו עוד לוצה להחזיקו לק אביו מבקשו אליו מאהבתו אותו ומלצונו לשמוח :
V ולהשתעשע ביוצאי יריכו אז יתכן שאביו ישלח אחריו עגלה להביאו אליו. כן הוא ענינו כי מיתת הרשעים 

 הוא לק שהעולם הזה הוא מגלשס מעליה וע״כ נאמל עליהם ורשעים מארן יכרמין (משלי ג) כלומר פעולת
 מיתת הלשעיס הוא לק מה שנכלתים מן העולם הזה ועל ידי זה נחה שקמה הארץ וכמאמל באבוד לשעים
 לנה (משלי יב).אבל לעולם הבא לא יזכו. ע״כ סבת מיתתן ג״כ לאייה להיות סבת אלציי להיינו ע״י נגעי
 ב״א וחלייס לעים. אבל להיפך הצדיקים נאמר עליהם בטוב צדיקים תעלון קליה (שם) כי העוה״ז מבקשים
 םייהם ואריכות ימיהם. ומיתת,׳ הוא לק ע״י שלמעלה משתוקקים להם. וכמאמל הגמלא (כתובות ק״ד)
. ע״כ מהלאוי להיות סבת מיתתן ג״נ סבה שמימית. וזהו ׳  עליונים מבקשים את לבי וחחתינים מבקשים ט

 מונח המדלש יקל בעיני ה׳ המוחה לחסידיו וע״כ הוא מוכלח לשלוח אחליהם במלכבה מלמעלה והוא שמלאה .
 להן מתן שכל המעותד להם ומתוך כך הס שבעים וישנים. וזהו והלך לפניך צדקך והפעם כי כטר ה׳

 יאספך (ישעיה נח) וכדברינו:
 עתה נבאר איכות המנץ איך הצדיקים שמתים כ״כ בלאותם מתן שכלן עד שמתוך כך הם שבעים וישנים. ־
 ונקדים מאמל הגמ׳(שבת ל) כתיב שוב כעס משחוק וכתיב לשחוק אמלתי. מהולל ומשני הכי לןאמל סוב י

 נעם שכועס הקב״ה על הצליקים בעולס הזה יוחל משחוק שמשחק עס הלשעיס בעוה״ז. לשחוק אמלתי
 •הולל זה שחוק שהקב״ה משחק עם הצדיקים לעוה״ב. והנה לכאורה יקשה כי הלא מלת שחוק בכ״מ מורס .

 על התנצלות ומהתלות כמו שחוק ללעהי אהיה וא״כ אף אס יתכן לקלוא שמחת הרשעים ־ בעוה״ז בשס שחוק
 מסל שהם לשעיס ומובחן אינה כי אס כדי להאכילם בעוה״ב איל איך יחק לקרוא למתן שכלן של צדיקים.

 לעוה״ב בשם שחוק. גם להבין עס״ז סיום המאמל לשמחה מה זו עישה . ונקדים לזה מאמל הגמרא (נדה ל׳)
 •שביעין את האדם היה צדיק ואל תהי לשע ואפי׳ כל העולם אומליס עליך צדיק אתה תהיה בעיניך כלשע,

 והוא
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 •הוא נגד השכל כי כודאי ידע אינש בנפשיה אס הוא צדיק למה מ!,ק עצמו לרשע. אך האמת הוא שמגודל
 צדקתה ויראתם •השהורה של הצדיקים הגמורים בידעס מעלת כנוד מלכותו הגדול יתכרך שהוא נולא ונשגב
 : לאין מקר והוא ראוי לעבודה יותר ויותר ממה שיש ביכלתס וע״כ אינה השובה עכודתם בעיניהם לכולם
 :נגד כבודו הגדול ושמו הנשגב. וכמו שמצינו בריב״ז וברבינו הקדוש שקרא על עצמו רבים מכאובים לרשע .
 ותלמידיו קראו עליו משיה ה׳ נלכד בשחיתותם . ולכן הצדיקים כשמראים להם מתן שכרן בעוה״ב הס תוהין
 ותמיהין עליו כי לפי דעחס אינם ראוים בעיניהם לשוס שכר כלל וע״כ נחשב בעיניהם השכר ההוא לשהוק
 כאלו הקב״ה שוחק ומתלוצן עליהם. ואף שבאמת הם שועים בזה למשוב מחן שכרן לשמוק ושלח ידע
 אדם ערכו הוא מחנגד אל השכל מ״מ שבחו החכם כי הסעות הזה מורה על גודל תפארת רום שכלם
 ועל מהרת יראתם. וזהו לשחוק אמרתי מהולל זה שחוק שמשחק הקב״ה לצדיקים בעוה״ב. אס אמנס שהיא
 ודיעה משובשת והיא מתנגד אל השכל מ״מ הוא משובח וטעותם חביב לפני המקוס כי זה מעיד על גודל
 צדקתם ויראתם האמתיח :אין נחשבים בעיניהם לכלום. אך מי מעיד בהם שהס מושבין כן ע״ז אמר
 ׳ ולשמחה מה זו עושה כלומר השמחה היתרה שיש להם בקיבול שכרן תעיד על זה. ונמתיק על פי משל
 לאחד שנתאכסן בפונדק אחד שהיה בעל הפינדק מכגיס אורח גדול וביתו פתוח לרוחה לכל דכסין וקיבל
 אח האורח ההוא בשמחה גדולה והאכילו והשקהו בכל אות נפשו כמה ימיס ולא עלה על דעהו שוס
 קיבול שכר כלל רק לקיים מצות הכנסת אורחים ולבסוף נחן לו האורח שכרו משלם ונסע לדרכו והיה בכל
 מקום בואו היה משבח ומפאר מאד את בעל האכסניא. ושאלו אותו מה רבותיה שתתה משבחהו כ״כ אחר
 שלא קפתת שכרו ושלמת לו בעד הכל. ומה ותמותו. השיב להם אמת שאני נתתי לו שכרו משלם •ערס נסעו
 ממנו אבל ידעתי כי הוא קיבל את השכר רק מצד החשד והחנינה לא מצד החיוב והיה דומה בעיניו קאלו נתתי
 לו מתנת חנם ולא היה שוקל בדעתו שיהא ראוי לשכר כלל. ושאלוהו עוד איך תוכל לדעה דברים שבלב ומה
 ראית אוח ועד על מחשבתו. והשיב להם ראיתי שבעת שנתתי לו השכר צהבו פניו וצהלו מגודל שמחתו כמי
 שמוצא מציאה וזאת היא ראיה נכונה לשלא עלה על דעתו שוס קיבול שכר . וזהו עוז והדר לבושה פי, שקיום
 תורתס היא לשמה בלי שוס פנייה לקיבול סרס ובלי עלות על רוחם כוס חשלום גמול. והראיה ע״ז -הוא
 ותשחק ליום אחרון כלומר גודל שמחתן בראותם השלום שכרן שזהו לאות על שלא עלה על לבס דבר יזה
 מעולם והוא להם כדבר חדש שהשמתה עליו יתירה. וע״ז מביא המדרש מעשה דר׳ אבהו ומסיים לפיכך
 ותשחק ליום אתרון. וזהו לשתוק אמרתי מהולל שמורה על גודנ יראת הצדיקים שאינם מצפים לשוס תשלום
 גמול וחושבים את מתן שכרן לשתוק כאלו הקב״ה שוחק עליהם.ומתלוצן בהס. והראיה ע״ז ולשמחה מה

 זו עושה כי אילו היו מצפים לתשלום גמול מתחלה לא היה מקים לשמוח כ״כ בסוף וכנ״ל:
. והנה דמעת העשוקים ואץ ש מ ש ת ה ח  .־ושבתי אבי ואיאה את כל העש קים אשר נעשים ת
ה חיים כ  להם מנחם בי׳ עד ושבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים אשר ה
. אופן א׳ יתכן לכוון המאמר על מיתת הנערים קודם זמנן שהענין דומה לסוחר נושא משכנות בעיר ה נ ד  ע
 הביב לצ-יוס עליהס שאין לך גנות גדול מזה. כמו כן ילדי בני ישראל הס המשכנות שלהם כמאמר חז״ל
 שלא רצה הקב״ה ליתן תורה לישראל כי אס על בטתון שיתמשכנו הקטנים עבורם והס היו הערבים
 כמבואר במדרש. וא״כ כשהקטנים מתים זהו לעד נאמן על גנות האבות שצריכים להתמשכן על
 חמאם. וזהו אס לא תדעי לך היפה בנשים כלומר אס אינך יודעת ומכרת את מעמדך צאי
 לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותיך על משכנות הרועים כלומר מהם תכירי מעמדך אם לל ואם
 עשיר. וכמאמר חז״ל אלו גדיים המתמשכנין על הרועים. והענין דומה לבעל שדות וכרמים
 ־שיש מי שמחיה עצמו מהם ויש מי שמוכרח למכור התבואות מחמת דלותו ויש עוד דל גדול
 ־מזה שלא יוכל להמתין גם על בישול התבואות ומוכרח למכרם קודס בישולם . כן הוא אם הדור
 ח״ו גורם למיתת הקטנים הנה הוא מכלה גם הדור הבא אהריו אשר לא הגדיל עדיין כי אם
 התחיל לצמוח וזה גנות יותר גדול. והנה אמרו מז״ל שיש שני משכנות המתמשכנין בעין המרן
-והוא בזמן שיש צדיקים כדור צדיקים נתפשין אין צדיקים כדור וגוי ער גדיים הממושמי
-על הרועים. וההבדל שביניהם הוא כמו שיבוא איש אל כית חבירו ומשבר כלי יקר הנה אף
 •אם המשבר הוא עשיר שיכול לשלס כל • ההיזק מ״מ יש צער גדול לבעל הבית כי הוא לא
 :החזיק הכלי לקחת כסף מחירו רק לקבל פעולתו בשמושו בו וזה המשבר ביסל ממנו תשמיש הכלי,

 גלול מזה יש מעות אשר לא יוכל לתקין שאם המשבר הוא עני ודל ואין ידו משגת לשלם אן<
 •מקצת ההיזק אז היזקו כפול ומכופל. כמו כן אם ימות צדיק שכבר חי במה שנים ועסק בתורה
 •ובמצות ובמעשים שובים. הגה אס אמנם הקב״ה כל יום מתאבל עליו מאד הי לא מילא עדיין
 ימיו ואילו היה חי הים בלי ספק מגדיל תולה ומרבה מצות עכ״ז היזק שיוכל להתמלא הוא
 *י אם יתן איזה יחיד אל לבו בעבול שיראה חכמים ימותו וישוב לעבוד אח ח' ויהגה בחורה
 אפשל שימלא אה הנחסר מהצדיק המת לא כן במות ילד קטן שהוא התחלת חיותו וחולי היה
, מתחלתו על סופו נמצא שנעלל אדם שלם בימיו ושנותיו ומי יוכל למלאות ההיזק  ־הוא עובד את ה

 הגיול
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 הגדול הזה כי אפי, יתן אכיו אל לכו p אז והלאה ויעסוק כתורה ובמצות כיתר ימיו מ״מ ל*,

 ימלא שלמות הילד שהיה מעותד לעשות כן מראש עד ם.יף. וזהו ראיתי והנה דמעת העשוקים ואין להם *
 מנחם רומז על מיתת הילדים הנעשקים בחטא אכושם שאין מילוי לחסרונם:

 עוד יש להנחין הנדל אחר בין ב׳ העונשין. ונקדים מאמר חז״ל כאן כשאוחזין מעשה אכותיהם וכו/ והיה ־;
ן עונש כמשא אכ? ,  רק ראוי לומר כשעושין מעשה אכותיהם. אכל הנראה כי הנה אין ראוי שיקנל מ

 גס הוא כגון הגוזל ומאכיל את כניו אז כהאי הנאה ראוי הוא ג״כ לעונש. לא כן מי שנולד לאחר החטא
 ולא נהנה כלל ממעשה אבותיו למה יסבול הוא ענשס . והדמיון כזה לאחד שהשיא אח בחו לאיש ולקח אמ
 וותנו להיותו סמוך על שלחנו כדרך האדן לימים נתעורר עליו חוכ ישן גדול ויבואו הנוגשים אל ביתו ויצדו
 לו מאד. כמשפס הנוגשים בעם שכשיותן להם רשות לגוש את איש המה עוזרין לרעת ומפליגין להצר לו למען

 לפרוע חובתו. ויהי כראותו כי כן מיהר לשלוח את חתנו למקום אביו לאמר אל ירא ברעה אשר תמצאנו ;
 והחחילו בניו לצעוק לאמר ואנו מה תהא עלינו. אז השיב להם בני הנעימים אתם אכלתם פרי חובי לכן
 מהראוי לכם ג״כ לשמוע קול נוגש לא כן זה שלא ראה במובתי ולא אכל ממנה למה יראה ברעחי. וזה נרמז
 במאמר אומזין מעשה אבותיהם. וזהו ההבדל בין מיתת הצדיקים שבדור ובין מיתת הילדים שהצדיקים
 אולי שעמו ג״כ פעם חפא עכ״ס לא כן הנערים שלא מעמו מעם חשא מעולם ומקבלין עונש
 בחנם וע״כ אין להם מנחם. ואמר ושבח אני את המתים שכבר מתו לומר שאם תראה הקשניס
, מה תחן להם  מתים זהו אות וסימן לשאין הדור הגון וראוי להם ח״ו מאמר הנביא תן להם ה
 וגו׳ על גם כי יגדלו את בניהם ושכלתים מאדם (הושע ני). והשפם לשי שאין הדור עושת רצון קונ5
 לכן מקוייס בהם ונבחר מות מחיים כלומר שהקב״ה בוחר כמיתתם יותר מכמייהם וע״כ הוא משכל
 חת הקשנים שרם יגללו. וזהו ושבח אני את המתים שכבר מתו כלומר ממיתת הקסנים אני מבחין

 שהמתים כבר חשובין אצל הקב״ה יותר מן החיים:
 אופן הב, נקלים מאמר הגמרא (ברכות פ׳ הרואה) שאמרו מלאכי השרת על ר״ע בהרוג אותו מלך אכזרי
 רבש״ע זו תורה וזו שכרה ותשיב להם הקב״ה חלקם בחיים. נמתיק הענין ע״פ משל לסוחר כללי שהיה
 טתן תמיד סחורה בהקפה להחנוגיס עד אשר ׳צערך עוד לנסוע עבור סחורותיו אז היה משלמים
 לו החנונים כן היה מנהגו תמיד. לימים בא לגבות חובותיו מהחנונים ולא היה בידם מאומה יען לא
י אחי אשל י ש ג  מכרו עדיין את הסחורה מה עשה הסוחר להיותו נחפז לדרכו צריך למעות הלו אצל נ
 ילע שיש ת׳׳י מעות מזומן ואמר לו אחי הלא ידעת כי החנונים בעוחים ורק כעת אין ידם משגת לשלם
 ע״כ מהראוי שאתה להיות לאל ידך תשלם לי כעת את חובותי המגיע לי מהם למען אוכל לנסוע
 למסחרי ואני אמסור לך את ששרי החובות ואח״כ כאשר יהיה להם מעות ודאי ישלמו לך הקרן עם
 רוחים. הנמשל בראות הקב״ה דור עני בדעת וחסר כח מלסבול התוכחות על עון הראוי להם ואין
 לאל ילס לשלם נשיהם אז הקב״ה נפרע מיחידי סגולה וכמאמר המדרש הקב״ה נופל צדיק אחד שיכול
 לומר למדה״ל לי. ועי״ז בראות הדור מיתת הצדיק מתפחדים וירחים לנפשם ועושים חשובה ומשיבים
 מעשיהם. והגה זאת ילוע כי המזכה את הלבים זכות הלבים חלוי בו ונמצא הצדיק נישל אח״כ חלק
 ממעשי החיים השובים מסבת מיחחו. וזהו חלקם בחיים כלימר שיש להם חלק בין החייס שמזכין אותם

 במעשיהם השובים שמסגלין ע״י בעוה״ז והם נומלין חלק ביניהם לעוה״ב כמשפע המזכה את הרבים
 וזהו ראיתי דמעת העשוקים ואין להם מנחם מוסב על המתים בטון הדור ונעשקיס בחשאת אחריס אשר
 אין להם מנחם כי גם העליונים מתאבלים על המת קודם זמנו. וסיים ואמר ושבח אני את המתים
 שכבר מחו מן החיים אשר המה חיים עדנה כלומר רק זהו תרופה מצאתי לנחמו במה שיזכה את
 החיים דהיינו באס שמסבח מיחחו מהפחדים וחוזרין בתשובה ומטיבין מעשיהם אז פעל במיתתו יותר
 מבחייו והקנ״ה 'כביכול מתנחם על מיתתו. והוא בדמיון מי שמש נר כלי יקר מכסף או זהב ועושה
 סמנה משבעות צוריות שמתפרנסין בהם ב״א נמ&א שיצא הפסדו בשכרו כן הוא מנהגו של הקב״ה
 וכנ״ל שאף שיקר מאד בעיניו המוחה לחסידיו עכ״ז מתנחם על מיחת הצדיק בעבור שפועל יראה ומוסר

 לרבים וכמאמר המדרש (ס׳ לך) אנכי מגן לך מעמיד אני ממך מגינים של צדיקים:
 וזעה כל זאת באם מיתת הצדיק פועלת יראה ותשובה ותוססח עבודה להחיים הנה זאת נחמתו. אבל
 אם לא מ״ו פ״ז נאמר(ישעיה נז) הצדיק אנל ואין איש שם על לב וגו׳. ונמשיל את המנץ
 לאנ שהלביש את בניו במין בגד אשר הובא מארן רחוקה מאד ומאותו המין לא נמצא בארצו. לימים
 (קרעו בנלי בניו ההם ולא היה בילו מאותו המין לתקן את בגדיהם מה עשה לקח בגד אחל
 ונהם וקרעו לגזרים ויתן לכל יתר בניו לתיקון בגליהם. הנה אם אמנם הענין רע בעיני הבן בהסשיסו
 ־*נדו לתתו לאחיו ולהשאל עלום למען יתוקנו בגלי אחיו מ״מ יתנחם קצת בלאות בגדי אחיו בשלמות
 לאמר אף שהרע אבי לעצמי מ״מ הסיב בלעתי ליתל אחי. אולם אם אחיו לא יתנו לב לתקן בגדיהם
 עזרי בגדו אז גלי השק ירע לזה רעה גלולה באין מנחם באבלו מלבושו מים. הנמשל הקב״ה מסשיס
 ונוי הצדק p p ימע ושנותיו היקרים ומסלקו מן העולם קולם זמנו כדי שיתרהעם י תקנו אה
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מטשיהם ויחזרו בחשובה ע״י. ואם הננס לא יחנו לב לשוב הנה ימיו של הצדיק אטדים חנם. וזי\  י

 הצדיק אבד מחמח שאין איש שם על לב ולכן לא אמר לשון אחר כי אם קראו בשם אבירה שאינה
 ..חוזרת וכדברינו:

 ,ועפ״י דרכינו הנ״ל יובן לנו סילוש הגמרא .(סוכה נ״ג) מלוהי דבר אינש איכון ערבין ליה לאתר
 דמתכעי תמן מובילין יחי׳. ט לפעמים אט רואים אחד בא ממקומו לעיר אחרת ומת שם
 ואין זה כ״א שאנשי העיר צריכין לפעולת מיתתו וע״כ אמרו לאתר דמתבעי בלשון התפעל כלומר שהמקום
 י צריך אליו ולפעולחו. ועפ״י זה נבין פירוש הכתובים בפרשת עגלה ערופה (שופעים) כי ימצא
 מלל באדמה ט׳ עד לא נודע מי הכהו. והיה העיר הקרובה אל החלל ט׳ עד וענו ואמרו ידיט לא
 שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו כפר לעמך ישראל ואל תתן דם נקי ט׳ ונכפר להם הדס ואתה תבער
. ובלי נאריך בדקדוקים נראה לדעתי עד״ז. ,  הדם הנקי מקרבך כי תעשה הטוב והישר בעיני ה
 כי לכאורה מדוע צותה התורה חייב הכפרה על העיר הקרובה אל החלל וכי בשביל שהמה קרובים
 'ןלו מוכרח שמשם בא הרוצח. אבל לפי דברינו הנ״ל יתכן שאע״ס הרוצח הוא ממקום אחר עכ״פ
 מי הביא את האיש ההוא שמה להיות נרצח קרוב להם ומדוע לא נהרג במקומו. אס לח שבעוונם
 נרצח והמה צריכים לפעולת מיתתו כאשר זכרנו ע״כ המה הסבו את מיתתו ולכן מחוייביס להביא
 כפרה. ולכן נוסח וידויים ג״כ עד״ז וענו ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה כוי כלומר אנחנו לא
 הרגנוהו ואם מציאותו פה הוא מחמת שבעוונינו נרצח ע״כ כפר לעמך ישראל אשר פדית ה'
 ואל התן דם נקי ט׳ והכתוב מבשרם ונכפר להם הדס אמנם ואתה תבער הדם הנקי מקרבן

 כי העשה הישר בעיני ה׳ כלומר ולא ימות עוד אחר בעוונך:
 עןד ביאור על מאמר הנ״ל בהקדים מאמר החנות פתוחה והמוני מקיף עד ונפרעין מן האדם
 מדעתו ופלא מדעתו. ולכאורה אין להבין מהו מדעחו ושלא מדעחו שלפי מובנו הפשוט קשה
 וכי יש אדם שנפרעין ממנו מדעתו והלא כל הנסרעין בעוה״ז הם שלא מדעתם ורצונם. גם מהו
 שסייס והדין דין אמח כאלו ח״ו יש ספק על הדין עד שיצטרך לעדות ר׳ עקיבא שהדין דין תמת.
 ונראה שמאמר מדעתו ושלא מדעתו אין המובן בו כפשוטו אבל הוא מיוסד על אדני פז. ונקדים מאמר חז״ל
 (ילקוט שמוח כ) על וידעח עם לבבך (ס׳ עקב) וז״ל את ולבך יודעין את מעשיך ייסורין שהבאתי
 עליך שלא כנגד מעשיך הבאתי עליך. והמ5יון לרופא שמכיר בחכמחו כל נגעי החולה ומזגו
 ומצוה לקחת סממני הרפואות למיניהם• הנה אס אמנם מעלת הרופא גדולת מאד שברוח
 בינתו תצא תשועה גדולה למולי עמו ולו נאוה התהלה והכבוד. אבל כ״ז הוא דוקא בהיות החולה
 מוכה התמהון ובלתי צלול בדעת שנוכל לשאול אותו מה כאבו ובאיזה מקום הוא שאז פעולת רופא כזה
 רבה מאד. אבל אס החולה צלול וזך הרעיון ויודע את מכאוביו ונגעי מעיו אז בלי ספק שידיעת החולה
 בעצמו טובה ובטוחה יוחר מאד מהכרת הרופא בו כי אין הכס כבעל נסיין ואין מכיר המכיר את עצמו.
 וזהו וידעת עס לבבך כלומר אף שרוב ידיעתנו אח הדרך נלך בה והמעשה אשר נעשה תלוי בהכרת
 הנביאים שיודעים את נגעי לבבנו ומעוררים אותנו לתשובה בשבט פיהם ובדברי מושרס מ״מ ידיעת
 עצמט יוחר מועילה לנו להראות דרכי תשובתנו מחטאינו וכמאמר חז״ל (ברבות דף ז׳) טובה מרדות אחת
. ואם יקשה לך א״כ מה צורך הנבואה אשיבך ע״פ מאמר החכם (קהלת ט) וחוטא ׳  בלבו של אדם ט
 אחד יאבד טובה הרבה והוא מצד הערטת כידוע. והנה מבואר בארוכה בכמה מקומות שעל הרוב
 יענש הזכאי בחטאה החייב וא״כ בהעדר הנבואה איכה נדע לשוב על חטא שלא חטאנו. ומעתה ביאור
 המאמר כך הוא ההגות סתומה והחנוני מקיף. ולכאורה הוא מחנגד אל השכל שיקיף החנוני לכל מי
 שירצה אס לא באופן שכלם ערבין זה בזה וכיס א׳ לכלס ואז לא יזיק להחנוני לכל מי שיבא כי יוכל
 להפרע ממי שימצא אף שזה חינו יודע מההקפה כלל. וזהו והגבאין מחזירין תדיר בכל יום ונפרעין
 מן האדם מדעתו כלומר אס יפגע במי שהקיף ממנו או במי שאינו יודע מזה כלל רק מצד
 ערכות יפרע ממנו. וזהו שסיים ואמר אף שהדעת מרחקת משפט זה מ״מ נאמין שהדין דין אמת

 ולא עולתה בו:
 ואמר עוד והכל מתוקן לסעודה. ונקדים לזה מאמר הילקוט (קהלת ט) משל למלך שזימן את
 עבדו לסעודה וכוי עד חתני של ר״מ אומר אף נראין כמשמשין אלא אלו ואלו יושבין הללו
 אוכלין והללו רעבין הללו שמחין מטוב לב הללו עצבין מכאב לב ע״ש. וראוי לעמוד על החוסכת
 שהוסיף חתנו של ר״מ ובמה כחו גדול מדברי הת״ק. ונראה שזהו מכוון אל מאמר המדרש (תהלים יב)
 פביב רשעיס יתהלכון ח״א סביב לצדיקים רשעים יתהלכון לראות בטובת הצדיקים ולבם יוצא מהם
 וח״א סביב לרשעים צדיקים יתהלכון לראות בעונשם ולקבל מהם. וביאור הענין לדעתי הוא כך
 שהוא תשלום שכר ועונש על ערבות העוה״ז כי הרשעים מתעדנין בעוה״ז והצדיקים סובלים שנש
 ע״י העוה״ב. והנה הכאב והצער של צדיקיה הוא בב׳ פניס. הא׳ סבל העונש והשני מרירות
fc» הלב על שיודעין שמשמש הרשעים נגע למו והס לא מטאו כלל. ולהיפך עידון הרשעים 

 ג״כ
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 ג״כ בכפלים. האחד סמנוג הגופני מהעבירה והשני נקמה הלכ מיסורי הצדיקים שסובלץ מוה/•׳;'
 ומעתה נכץ מאמר המדרש ח״א סביב לצדיקים רשעים יחהלטן שמראין להרשעים איך הצדיקים;;
 יורשים גם חלקם בגן סדן כמאמר חז״ל (חגיגה סו) זכה ניסל חלקו ומלק מבירו בנן עדן ולכן;-;,
 סוציאין את הרשעים מן שאול תחתית ומראין להם מי יושב על כסאם בגן עדן למען הדאיב אח לבםי:־
 כי לולא שהם מכירין שזהו חלקם לא יצסערו כ״כ כסו שלא יצסער העני בראותו שיתעק העשיר בעשמ".

 אם לא שאחרים מתעדנים ממוט אז יכאב לבו מאד. וח״א סביב לרשעים צדיקים יחהלכון כלופל
 שמראין לצדיקים איך הרשעים יורשין חלקם כגיהנם כי א״א שלא חפאו קצת מעודם כי אדם אץ י

 צדיק כארן כו׳ ונעימת הראיה הזאת היא שכר סוב חלף סובלם עונש ע״י הרשעים כעוה״ז לכן ישמחו
 עתה בראותם הרשעים יירשו משנה גגיהנם וילבשו הם נקם וגיל. ומעחה נבין מה שהוסיף חתנו של ר״מ.'

 באמרו אף הס נראין כמשמשין כלומר מה שסובלין רעבון בהיותם בלתי אוכלים עם הצדיקים כדברי
 הת״ק אין להם צער כ״כ מזה כי הס סוברים שאין להם חלק בסעודה רק הם כמשמשין ולכן הוסין<
 חתנו של ר״מ ואמר שמושיבין אותם ג״כ לסעודה ואח״כ מתנין לפני הצדיקים גם את חלקם כדי שידעו
 שהיה להם ג״כ חלק בגן עדן וכמאמר החנאכל ישראל יש להם מלק לעוה״ב ואז יהיה להם כאב לב ושבלי
 רוח. ולכן כפל ישעיה דבריו (כ״ה) הנה עבדי יאכלו ואתם חרעבו ועוד שנית הנה עבדי ירונו מסוכ
 לב ומשבר רוח חילילו והיינו שהצדיקים ברשחם משנה חלקם בגן עדן ידונו מטוב לב והרשעים בראותם
 אחרים נוטלים חלקם יצעקו מכאב לב על צער הרעבון ויילילו משבר רוח שזה מורה על עגמת נפש מי
 שרואה חלקו ביד אחר ולא יפול על צער רעבון לשון זה אבל יצעקו מכאב לב הוא הנופל על צער
 הרעבון כמשפט נפש רעבה שלבו כואב. ומעתה נראה שלזה כיוון התנא במאמר הג״ל מתחלה הודיע לנו
 צידוק הדין של השומר אמת לעולם ואמר הכל גחון בערבון כפשוטו שבעוה״ז כיס אחד לכלנו וכל אחד ערב
 בעד חבירו ולק החנות פתוחה והחנוני מקיף וכל הרוצה ללוות יבא וילוה ואין .בזדקין אחריו
 אם הוא בטוח ליפרע ממנו. הטעם על זה כי הגבאין מחזירין כוי ונפרעין מן האדם מדעחו ושלא מדעתו
 כלומר בין שיפגעו את בעל החוב עצמו שיודע מן ההקפה בין אס יפגעו את הבלתי יודע מן ההקפה
 מ״מ יפרעו ממנו מצד הערבות וכנ״ל ומ״מ הדין דין אמח. ואמר ע״ז הטעם כי הכל מתוקן לסעודה והוא

 כימי על שכר העוה״ב לעחיד וכמאמר חתנו של ר״מ הנ״ל:
, עד באשר הוא סוף כל האדם והחי ישן אל לבו. כלומר שעה  חחי סוב ללכת אל בית אבל ט
 חיוב ההתאבלות על מת שאינו שלו הוא מפני שקרוב להיות שמיתת המת לא בחטאו היה
 והוא לא גזע בעוונו כ״א קיבל הדין בעד זולתו על פי ערבות ומי יודע מי ומי המיציאין אושו
 מן העולם ולכן יבא בעל השור ט/ וזהו באשר הוא סוף כל אדם לומר גויעח המת וסופו הוא
 בעבור כי הפגיע בו ה׳ עין כל אדם. וזהו והחי יתן אל לבו ויפשפש במעשיו אולי בחסאו
 מת ויתאבל עליו כמשפט. וזהו והנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם והוסיף ואמר ומיד עושקיהם
 כח ואין להם מנחם. ונקדים מאמר (איוב כא) זה ימות כעצם תומו וגו׳ וזה ימות בנפש מרה
 ולא אכל בטובה כלומר שכלה כל ימיו ברעב ובחסר כל ולא אכל אפילו לחם לשובע. הנה הוא
 קובל חחלה פל שימות בנפש מרה וחוזר וקובל למפרע על שחייו היו מיי צער ולכאורה אחר
 המות אץ נפקותא אצלו אם היה דשן ושמן בחייו או סבל דלות וחיי צער כמאמרו (שם) יחד
 על עפר ישכבו ונו/ אבל נבין זה על סי משל לחבורת סוחרים שבאו אל המלון ואכלו בשר ישתו
 יין והתעדנו בכל סוב ובעת היוחס שמה בא גס עני ללון שם ולא אכל כי אם מהלחם אשר באמחחתו
 וכחצות הלילה עמדו כולם וברחו להם ולא נשאר כי אם העני לבדו ויהי בהאיר היום עמד בעל המלץ
 ליטול שכר האכילה והשהיה מהאורחים ולא מצא כ״א את העני שבא באחרונה ובעל הבית חשב שהוא

 אחד מהם וחפשו בעד כלם והושיבו במאסר. לימ*ם בא בעל המלון אל המאסר לבקר אח האסור ושאלו י
 האסור לאמר הגידה נא לי מה היה מעשיהם של אלו עד שעלה עליהם חוב גדול כזה בלילה אחד והשיב
 לו באשר שתו יין יקר מאד ואכלו מעדנים יקרים. אז התחיל העני לקונן על צרחו לאמר איך נלכדתי
 לחוב בעד דברים שלא זכיתי גם לטעום מהם מעולם כי מעודי לא מלאני לבי לטעום אפילו שכר למען
 לא אשליך יהבי על אחרים ועתה נוגשים אותי בעד יין יקר הערך אשר גם טעמו לא אדע. הנמשל ט
 הצדיק מסתפק במועט האפשרי כמאמר חז״ל כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל וכו׳ ולסוף הוא
 נלכד בעון הרשעים אשר בלי ספק לא על הלחס לבדו חטאו כ״כ והרשיעו את הצדיק להלכד בעוונס כ״א
 התגאלו כלחם רשע ויין חמסיס ובמילוי כל התאוות ואלו היההצדיק נתפש בעין הלחם לבד שאכלו היה
 גם כן כדי בזיון וקצף ואף על שנחפש בעד אחרים וכ״ש בהתסשו בעד זוללי בשר וסובחי יין יוונים
 אחרי התאוות כלם אשר מעולם לא שח הצדק לבו לזה. וזהו אחר שאמר ראיתי דמעת העשוקים ואין להם
 •מנתם כלומר שנפש הצדיק קובלת ומתאוננח לאמר מה פשעי ומה חטאתי כי נתפשתי במצודת חשאס כ״ש
 *ילעו שכח חטאם גדול היה עד שגלשו אוחו מן העולם. וזהו ומיד עושקיהם כח ואין להם מנחס ט
ל הקובלנא וכמאמר הנביא (ישעיה נז) ואתם קרבו י ס כ מ ע ו ל ש י ילק מ ת ל כ י  מלת כח הונחה על העושה יו-תל מ
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 הגה כני מומה וכו׳ על מי התענגו על מי תרמיבו פה תאליכו לשון להעלות מוכות גלולוה על עניים ואביונים
 אשר לא מצאו נפשם לאטל גס למס לשובע., וזהו מאמר איוב הנ״צ זה - ימות בעצם תומו •ט׳ ע״ש כל

 ״ המאמר ויובן כדברינו. ועור מעש יותר יובן לנו באם נציע משל לאחל שנהנו לפניו מאכלים עריטס ובא י
 ״איש מולה וחפף ממנו מאכל אשר חיק לו .הלא אז יוכפל צערו של הנגזל כי אס היה החושף
 בריא והיה מחיה את נפשו מן המאכל ההוא הנה אף שהיה מצטער על שנאצל מפיו המאכל הערב
 גנ׳׳מ היה מחנחם במה שהחוטף מילא נפשו ברעבונו. לא כן עתה שצערו של הנגזל בפול כי גם
 החוטף לא נהנה ועוד הזיקו המאכל. וזהו ראיחי דמעה העשוקים אלו המתים בעון הדור שהוא
 כמו שחשף ממנו חבילו ימיו ואם היה החוטא הזה שב בחשובה אח״כ היחה נשמת המת מצטערת
 במקצת ומתנחמת במקצת. לא כן אס החוטא ראוי לומר עליו ונבהל מוח מחיים ט •כל עוד ירט
 ימיו עוד ילבה עמל ועון ומה ימן לו חייו. אז נשמת הצדיק הנעשקת. צעלה כפול כי תאמל אילו
 הייתי חני בחיים הייתי מסגל לב טוב עם ה׳ ואנשים וזהו ומיל עושקיהם כח ואין להם מנחם.
 הכפל רומז על כפילת היגון ואמל הטעם כי ושבה אני את המתים שכבל מחו מן החיים -אשל הם
 מייס עדנה כלו׳ כי המת אילו היה נשאל בחיים היה פועל טוב יוחל מן החי אשל נשאל עחה בחיים:
 גמרא (שבת ל׳) שאול שאילתא זו כו׳ עד פחח ואמר אנה שלמה נו׳ עד לא קשיא הא דקאםר
ת מ  דוד לא הכתים יהללו יה ד״״ק לעולם יעסוק אדם בתורה י במצות קודם שימות שכיון ש
 בטל מן התודה ומן המצית דכתיב במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן
ת בית המקדש ת המתים שכבר מהו שכשבנה שלמה א  הכצות ודקאמר שלמה ושבח אני א
 בקשיי להכניס את הארון לבית קה״ק דבקו שערים זה בזה בו׳ עד כיון שאמו־ זכרה
. ע״ש. ותלאה כי עדיין אין קושית הגמלא מחולצת במה שרבלי שלמה־סוסלזן ה נ ע ד אבי מיד נ  לחסרי ח
 דברי דוד אביו וגם דברי עצמו. עוד נדקדק במאמר המתים שכבר מהו וחיים אשל המה חייס עדנה. מה
 לו לציין ולהת סימן וכי הפשל באופן אחל שהמתים עדיין לא מחו או שהחיים אינם חיים עדנה ועול ט
 לבחורה אין הדבר תלוי במות וחיים והיה א״כ מהראוי לומר טובים הראשונים מן האחרונים. וכדי לבאר
 ל׳ז נקדים מדרש (אסתר) ממתים ידך ה׳ ממתים מחלד אלו שהעלו מלולה על בשרן על קידוש שמך וסי
 הס רשב״י ור״מ בנו כו׳ עד אמר דוד לפני הקב״ה רטנו של עולם תאמר שיש לי חלק עעהס לעוה״ב
 אמל לו הקב״ה וצפונך המלא בטנם כו׳ כל. עמא מיתר שהרך אכלי. אמר דוד רבש״ע טלם באים מכמ
 ניצוח ומעשים סוביס שבידם אבל אני בצדק אחזה פניך . ולכאולה הין להבין מה שאמר אני בצדק אחזה
. והעני,׳ הוא ע״ש מדלש (ויקלא) מי שיש ה  פניך. ונם על אהןן נדרש (פ׳ צו) המאמר הנ״ל כחבניחו פ
 לו מצות ומגשים טובים וחין לו מציה קבוע לדורות מה הנייה יש לו. מזה נראה בעליל שכל גדולי ישראל
 המסוימים בעולם וכמו האבוח הקדושים והנביאים והחכמים ז״ל שקבעו חורה ומצות לדורות ומימיהם אנו
 שוהים חמיד גס הם חלקם בחיים כאלו הם חיים עדנה ועובדין את ה׳ וכאשר ביארנו כבר סי׳ חלקם
 בחיים ולא עליהם נאמר במחיס חפשי כי אם על אלו שלא עסקו בחייהם כ״א לזכות את נפשם לבד שהם
 במוהם נפרדו מן החיים לא כן הלו שזיכו את אחרים לדור דור עליהם נאמר הנאהבים והנעימים בחייהם
 ובמוחם לא נפלדו כי להם יש שכר טוב וחלק בהמעשים טובים אשר החיים עושים על ׳ילם• והוא כמו מו״מ
 אנא פלוטה ואת בלגליך. והנה מס שנכללו בזה הכלל צדיקים לא מעט כמאמל ולי ימה יקלו לעיך אל
 מה עצמו לאשיהס (חהליס קלט) מ״מ אב לכלם הוא דוד מלך ישלאל אשר לו ניתנה מלכות נצחית כמאמר
 כסאו כשמש נגדי כירה יכין עולם (בס פס) הנה לא דיפהו לשמים וארן או לדבל אחל המתקיים לעולם
 כי אס לשמש וירה המאירים לעולם ולאורם כל בשר יהלך. כן דוד זיכה את ישראל בהכנותיו על כהמ״ק
 והוא היה היסוד כמאמר היהה לראש פינה. וכל זה כלול במאמר נאום הגבר הוקס על ונעים זמירות
 ישראל(ש״כ כב) ידיו יסדו הבית כמהמר הכל בכתב מיד ה׳ עלי השכיל (ד״ה א כח) ומאמר ובכל כחי
 הכינותי (שם כט) לכן גם ידיו תבצענה שלא זט להכניס האלון לביס קדשי הקדשים בלעדו עד שעמד
 בחיים כמאמל הגמלא הנ״ל ועי״ז חושל באלן חלקו להיות הוא העיקל יכלם טפלים לו אוכלים מיתר
 פוהריה כמו פבהמ״ק הוא עיקר ויכול לכל הענולה והיראה. וע״ז בא לול המע״ה ופילש לנו חלקו שיש
 לו בין החיים ואמר שהוא הצדק. כלומר הזדככות הנפשות הבא ע״י קדושת המקדש כמאמר וממקדשי
 •היראו כלומר שהיראה הבא עליהם ע׳׳י סהלת המקום המקודש. וזאת היתה בקשת דוד לאמר רבש״ע כלם
 באים מכח מצות ומע׳׳ט חבל אני בצדק אחזה פניך ומזכר. כלל העולה מכל זה שמאמר דוד מלך ישראל
 חי וקיים הוא כמשמעו שהוא פעל ועשה עם כל החיים בשותפות כאלו היה בחיים היותו. ועחה נמחיק
 הדבר פצ סי מכל לכנים שזימנו אותם לסעודה גדולה והלך האחד מיד והשני לא רצה לילך מחמה ששנאה
 נפשו מולח העכבה וישיבת בטל עד בא כל הקלואים ויהו כבוא האיש המהיר לבית הסעודה ולא מצח שם
 עדיין כוס אדם ובהמתהמהו שס בדד שעה ושהים ויקנא ללעהו שבהל להכבל ולשבת בביתו ונתחלט מאל
 על שמיהר ללכת. אבל אחר שנתקבצו כל המסובין ויחלו לאכול ועדיין לא היה האיש ההוא שמה אז נהקללה
 דעתו לאמר מ״מ הסיבותי כי מהרתי לבא מחכירי כי הנני כבר אוכל ומתענג בדשן ונפש רעי רעבה וריקה
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 מכל סוב. לסוף ראה לבעל הסעודה בורר מנה אמת אסים ושולח לבית רעהו. אז אמר מעתה לריק עפהי
 אחרי אשר גם הוא יאכל כמוני והוא יושכ ככטל ככיתו וא״כ סורח זו למה לי. הנמשל שלמה המע״ה היה
 שוקל מחחלה בדעתו במוח אביו דהמע״ה לאמר אם אמנם גדולים צדיקים במיתתם יוחר מכחייהם ט הם

 טצולים מכל הפגעים והאחריות שבין החיים עד שאמרו חז״ל עד זבולא בתרייחא ליבעי איניש רחמי. .
 מ״מ סוב כלב מי מאריה מס לסי שהחיים הם כמלריגת הולך כמאמר ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלם;
 (זכריה ג) אבל המתים הם לא יוסיפו עוד על מעשיהם המוכים וכמאמר במתים חפשי ולכן אמר דוד לא
 המתים יהללויה. אבל כיון שראה שהעמידו לאביו מקברו והביאו לראות בשמחת מימך המקדש כמוזכר
 למען היות לו חלק בארן החיים ע״י יסוד הכית אשר יסד שמשם יצא הצדק זטת הנפשות כנ״ל אז אמר
 ושבח חני אח המחים מן החיים אחלי שגם המה עדנה כלומר המתים שככר מתו יש להם ג״כ מלק בין
 החייס וא״כ גס המה יכולים להוסיף על מעשיהם המוכים. ולכן אמל המחים שכבל מחו כלומל וכבר
 במומים מאחליוח העוה״ז ולא יוסיפו למסוא עוד ואעס״כ המה חיים עדנה כלבלינו נמצא הם קלובים לשכר

 ולחוקים מן ההססל ולכן לאוי לשבח אותס יוחל. עיין בגמלא והבן:
 והנה הנססד היקר הלזה הלא ידוע לכם כי גם הוא מלבד אשל פעל ועשה הלבה סוב בחייו עוד השאיר
 אחליו בלכה הלבה לאחל מוחו. על כן דעו נא אחי כי עליו אין לנו להצסעל כלל כי מה סוב ומה
 נעים לו מיתתו • אמנם הצעל הוא צעל עצמינו. והוא ע״פ מדלש (במדבל) על פסוק אלהיס מישיב
 יחידים ביחה וז״ל דוד היה יחיל ועשה הקב״ה ממנו בית שנא׳ ביש דוד כוי עד ישלאל היו יחידים ועשם
 ממנו כיח לכן נקלאים ביח ישלאל ל״ש. ואמל במדלש (שם) משל לקנים דקים כשעושים מהם אגודה הם
 חזקים. אבל נבאל סוף המאמל ע׳׳ס משל לחבולח סוחלים שנסעו לאלן מלהק לסחולה והיה זה ללכם
 כשוכם להניח כל הסחולות יחד בעגלה אחת ולקחו כל הוצאות מכיס אחד ובבואם לביתם כל אחד מטר
 את שלו ומשלם חלק ההוצאות העולה לערן סחולחו ולוקח חלקו לביתו. פעם אמד היה עמהם איש שהיה
 אז ראשית נסיעתו לסחורה ולא ידע עוד דרך הסוחרים ומנהגם הנזכר ויהי בראותו סעינת הסחורה יחד
 בעגלה אמת דמה בנפשו שיהיה ביניהם לעולם וישמח מאד כי היה חלקו הדל והפחות שביניהם ויחנדכ לכו
 לעזר על הוצאות הדרך ולהתענג מאד. אמרו לו רעיו סכל מה חחשב שהשותפות הזה יהיה לעולם הלא אולת
 היא כי הוא לק כל ימי היותנו בדרך למק הקל עלינו משא ההוצאות אבל בבואנו לבהימ נפרד איש מעל
 אחיו וכל אחל יקח את שלו. וזהו פן יש בכם שורש כו׳ והתברך בלבבו לאמל שלום יהיה לי כי כשלימה
 לני אלך ומעשי חכילו יזכוני. וע״ז אמל לא יאבה ה׳ סלוח לו ט׳ כלומר העלבות אינו רק בעוה״ז אכל
 אז ל״ל בעוה״ב יעשן אף ה׳ וקנאחו באיש ההוא לבלו. וזהו כיל כל אלם יחתום לרעת כל אנשי מעשהו
 (איוב יז) כשותפות הנזכל שכל אחד חותס על סחולחו להכילה בשובו לביתו. וזהו סוב ללכת אל בית
 אבל על באשל הוא סוף כל האדם. כלומל מתוך הכלל הוא לוקח. והחי יתן אל לבו ט׳ יבין כי הצעל
 אינו צעל המת כ״א צעלו וכמאמל חז״לא׳ מהחבילה שמת ילאגו כל המטלה. ומלת חבולה סובלת ממש
 כלבלינו כי הוא כמו כפת המומה אשל בהנסל אחת מהם יחלשו כולם והס עלולים ליפול ח״ו. והנ״מ בזה
 להוציא מלב העולם סבלחם הפחותה שהם סובלים שהבכיה על המח הוא מצל הרחמנות. אבל לא כן הוא ט אם
 כמאמל אל תבט למת בכו בכה להולך. והמשל לאחל שהיה מל נפש ולא היה יכול לסבול שוכ לאנה
 לימים נפל קול הבעלה בעיל וחמל לחבילו בחפזו הנה מל לי מאל נלך לבית היין ואחזק את לבי במפס
 יין. ויען חבילו ויאמל התחשוב כי ההבערה היא אצל זולתך לא כן היא כי הטח שלך בועל ושוב לך ללכת
 הטתה אולי תוכל להציל מאומה. הנמשל אמל החכם אל תדין ההפסד כאלו פגעה בך דאגת זולתך ותחשוב
 שמוכ לך ללכת אל בית משתה להפיג דאגתך. כי לא כן הוא כי אם סוב ללכת חל בית האבל ולדאוג

 עבורך באשל הוא סוף כל אדם וכניל:
 ולפי לנלינו אלה עוד נדמינו לאביה ההולכת כלכ ים אשר כמו באם כבד בתוכה המשא יותר מדאי תשקע
 כמים כן אם אין כתוכה משא די הצוכך אז קלה היא על פני המים ונוחה להתהפך ע״י לוח סעלה.
 ולכן אין ביכולת ביד אמד להכיל די משא צורך האניה ומוכלמין כמה סוחלים להשתתף עם סחולתס על
 אניה אחת למען יוכלו מלאות אסמיה שובע משא לי צרכה. והנה ששו כמה סוחרים באלה והיה ביניהם
 אחל שחלק סהולתו לבה על כלס והיה קלוב לביתו יותל מכולם ויהי בהגיעם לביתו והתחיל האיש ההוא
 ׳'הלק סחורתו מהאניה אז מותר הסוחרים רעלה אחזתם באמלם הלא עול הללך לב לפנינו ואיך נגיע לבתינו
 באס האניה נעשתה כ״כ קלה על פני המים . ויען החיש ההוא ויאמל ומה אעשה לכם חחי אמד משר
 כבל באחי למחוז חפצי א״כ איפה זאת עשו קחו לכם מחשל תמצאו עור סחורה ושענו את האניה ואז תלט
 לבשח דרכיכם. הנמשל מובן ט אנחנו עם בני ישראל דרכינו מסוכן מאל כי הים הולך וסוער וזעף מלת הלין
 חזק מאד ורק מעשה הצדיקים אשר כחוכינו בעודם עמנו בחיים המה לנו למחסה ולמסתור מזרם המה״ד.
 והנה במוח הצדק מאחנו אז אח הכל לוקח עמו ואנחנו נשארים ערומים יבמה נזכה כל ימי היותנו. ע״כ
 דעו נא אחי זאת עשו והיו פקדו נח חח המנוח הנספר הלזה וחקרו בכל מעשיו הטובים ובכל הנהגותיו הנעימיה

 איך נהג ואיך עשה עס אלהים ואנשים כל ימי חייו וממנו תראו וכן תעשו. אז נשכיל ואז נצליח;
 (כנה
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 ימה מל סם מנעחי מלהזכיר לכם משבחי המנוח זצ״ל משני סטת. האחד כמאמר מכמימ זכרונם לכרכם
 נוח לו לאדם שלא נססל כהלכה. וכי כי הלא כל מעשיו הסונים ילועים לכם יוהר על
 אשל שמעסי. ועם היוח הועלח הענין לרכך לנכ השו עיס להרמת נככי. הלא הנה שהכתם כמים לבכם
 יחושסני לעורר מול משוס לילמא סייגא לעחא דציטרא. אך אוליעה נא אחכם שני עניניס כוללים אשל
 מיני ראו נמכסכיו ולא נולעו על יום מוחו והם המה הנצרכים מאל אהה ללנרינו כי הס לרכי נועם ונתיטת
 שלום ועצות עמוקות איך יסרגל האלם נענולס ה׳ לאס לאס על כי יסליא לעשוח ואף אם יזקין לא יסור
 ממנו. והנה כך היה מנהגו כאשר ראה או שמע איזה הנהגה או מלה סונה מאחל האלם או מצא כתוכ
 נאחל מםסרי המוסר או המציאו סלפתו והיה מסלול ולרך הקולש לסור מרע או לעשות םוכ אז חיקף רשם
 הלנר על לוח בכהכ להיות לו למזכרת . וזאת הקת עולם היה לו בכל יום כצאתו מכהכ״נ היה קורא הרשימה
 מהחל ועל כלה וכרה מהם א'אי. ואשר ילמ כנפשו שיוכל לקיימה וישימה לחוק וקיום וקנל עליו לעשותו המיל.
 ואת אשר שפר כנפשו כי עלן אימו במלרגה להכיל אותה ולקיימה הניחה על ימצא נפשו מוכשרח. וככל לילה
 נשככו מל סטתו חישב כל עשיותיו וליטריו ותנועותיו אם לא הוסר א' מגלריו אשר גלר. ובכל פרב ר״ה עשה
 לו רשימה חלשה והלברים אשר כנץ בעצמו כי כנר נעשו לו כסבע שניה בל יסורו ממנו לעולם הניח נילכתבס
 מול. ואשר עליין היה רסויין בילו מקקס על הרשימה ועשה להם תוססת עוז ותעצומות והסכמה הנוע בלב
 להסאמן בקיומם. ב׳ השיזור הרכ >#ר נתן וגולל הרכוש אשר הלוה הלואח חנם אשר היה לפלא בעיני
 קאריח העם אם מפאת הממון ואם מפאת הסורמ הרב וגורל הסבלנות להיות שסק רוב מרוב היום רק בזה
 ט נמצאו בפנקסו יותר מאלף וגי מאות אנשים אשל נשה בם כאחל והיה בזה טורח מלונה מאל בהנהגת
 הפנקסאות. אמנם נס בזה לט ראה הלכה חכמה ולמת כי מיום עסקו נמו״ימ היה אצלו להק להפריש
 מפשר מכל הליומ אשל הרוימ ולהלחו במפה מיוחלת ואחר שכבר הורגל בזה מימיס ימימה אח״כ הוסיף
 אומן וקיבל על עצמו לתת מומש מהריומ מלכל קופת הצלקה אשר נדב לשם כפי העתים והזמנים. ונהג
ל זה פנקסאומ מיוחרוח ומשב עם קונסו הכנסות והוצאות כאשר יחשוב איש עם רעהו. ובכל תקופת  מ
 השנה משה השטן צלק ונהג בהממון כלץ פרומה כלין מאה כי המעות הללו היה אצלו ממש כאלו אינו
 מלו ומי״ז היה נקל לו מאל בכל שעם להימיב עם העניים ט היה בעיניו ממש כגזבר הממונה על ממון
 אחרים. והלכה צדקה והסד עשה כםתל. כאשל נתוודה שלנים אשר היה להם חק קצוב לשטט ולשנה
 מלח להם ע״י אחר לבל ידעו ט מידו הימה זאת להם. וכן כסה והלביש והנעיל עניים הרבה ע״י אסלים
 אשל לא נתוודע כי מאתו היתה זאת עד יום מותו. ק אלה קצות דרכיו הזכרתיו לפניכס יען המה
 הימל אשר עמלת נית ישראל נשען עליה והוא מצלך לנו עתה מאל לסי לבליט אשל לבלט. ע׳׳כ אחינו
 זכרו זאת והתאוששו לכו ונלכה באורחותיו ונמלא אסמינו שובע די עבודח ה'. חלף עבודתו אשר עבד הוא
 ft( בהיותו חי עמנו. ואז האניה הלך לכסח. וזכותו ען עלינו. ויקוייס כנו והסירותי חת לב האק
. ס מי והיה הסוב אשר ייטיב ה' עמט והיסבט לו כמשפמ המזכה את הרביס שזטת הרבים תלד מ מ מ • 
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