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 אהל יעס
 על

. ת  ספר בראשי
 דרושים נחמדים ונעימים לאזן שומעת׳ מיוסדים בתבונה ודעת׳ מעשה חרשים
 כלם, יוצאים מפי איש קדוש הרב הגדול ראש המגידים ואבי בל דורשי חמודות
י יעל] ב זלה־ד• מגיד מישרים דקיק מעזריטש׳ דובנא׳ זאמושט ושאר ' י ו ה  מ

 קהלות יעקב יע׳יא.

 נדפס בפעם ראשונה ביןץיפוף ובאחרונה בלבוב

ן לראשונים וגם לאחרונים נעתיתי לבקשת רבים להדפיסו בהוצאה ת נ  ואחרי כי טפו תמו ואץ ו

ת ביתר שאת ויתר עז ובתוספות הערות נכבדות אשר נשלחו לידי מהרב הגדול הדרשן א  חחדשה מ

ש יע׳׳א. י מ ר ז  המפורסם כבוד מו״ה אביהם בעיוש £לאהם נ׳׳י מגיד מישרים בק׳׳ק מ ע

 לחבר אל האהל להיות אהה אשר באו בתוך הספר למקוםותם במושב ותם כאשר עיני הקורא

 לנוכח יביטו
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ל ה א ח ה ת  פ
 ה׳ צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:

 שיןעך אלי רוד1י לדק מבקשי אמח מולאי חכמה ומפיק עונים ואתעלף כי מה אני ומה חיי הלהוכח מלים אחשיב
 חנוכה האמונים עלי החולה והחוזים חמוכחה לרעוח ביעקב עס ה׳ אלה האקו חת שמחם בלבם מאח
 מבעד לצמחה כי המכחב מכתב אלקיס האמנם היא שסה דגן חגוכחי האוחיל לרווח נפשוח הצמאים מיין מסכתי
 אחח ודברים אחדי׳ המה נושאי׳ כוונו׳ שונית כפילו׳ ומכופלו׳ הלא נפשי כארץ עיסה בחרבוני קיץ נבערה מדעח ולולא
 צפונות וגמזו׳ וכדברי המשורר האלקי ע״ה(תהלי׳ק״ב)אחת תורתך שעשועי כו׳כי רבית עשית אהה אבי הפלאת אמרי
 דבר אלקים שתים זו שמעתי ויתחלפו בהבנתם כהתחלפית נועם בזרועך אספת המה מדרשך הנעימים חקותם בקפל
 השכלה המעיינים והשתנות הכרחם איש איש לפי השגתו לזכרון לך לזכר עולם היו במו מצאתי און לי ומעכו מזול
 ולוח מביכחו הבכור כבכולחו והצעיל כלעילתו ולהוכיח לרפיון בינחי כי בקראי הרשום בכתב אמת ליעקב כמו בין
 כהן הוא יחב' בלב השלילים אשר חלק להם בבינה עפ* ים דמוח מלאהו על פכי יחלוף וכאלו כבוד הדרתו
 העומדים בסוד אלהי אשל נגיע הי אוחס ובהלם בכל רול וזוהר יפעחו עומד ממולי ויולני בל לקחו ומלמדני להועיל
 ^ דור דור ומרשיו דול דול ומנהיגיו להנועימנו מנועם מה טובו אהליך יעקב מה נעמו משככוחיך אבי בהם עולם
 המישכלוח הפנימיוח הגנוזוח בהדרי משכיחה והנומוכוח אשב לחזות בנועם אמליך ללמד מהם ארחות יושר כל
 בסחל אהלה זה יכתוב ידו לה׳ בפנזנר החולה וזה בלמדם מעגל עוב ולבשל לדק בקהל לב לכל באי שעל עירי ה׳
 זה נאה מלש וזה מגלה סיד ומוציא לאול תעלומה כאשל עליהם יחיו: עתה קולאים מאושלים ידידים נעימים נפשי
 בספלתם שמו אותותס אותות איש לפי אכלו לחם אכילים יודעה מאד כי מוזל הוא בעיניכם אשל אחדתי עד כה
 וכחוחו מפלג אלקיםמיס האדילים ומחמלתו יתב׳ לא אפס לשלם את כדלי־אשל פציתי פי לה׳ ומלאש הבנוחתי במגילה
 לנצח חסדו יביע אומל לדור ומל עד כי גם לעת כזאת ספל כתוב עלי בהקדמתי לספל קול יעקב על חמש
 בלדתנו פלאים ממעלת בני קדם היותנו עניי הדעת מגילות ממר אבי המנוח זצלה״ה לאמר בשיגמל ס׳ בעדי
 דלי ההשגה לזי הביכה שוכנים צחיחה דבל שלח ה׳ לבצע מעשי הדפסתו אשובה אלאה לאסוף נאמלים וללקט
 ביעקב ה׳׳ה כבוד אא״מ הלב הדרשן הגמל מוי יעקב אולות העניכים המאילים אל עבר סכי תורת משה
 זצלם״ה וימלא אותו לוח אלקיס ביתלון דעת החכמה ולקבעם בדפיס על סדל פרשיות התורה ואנכי הכחדתי׳
 להיות משונונו בביכתו צפונה וימה הן קדם יחלוך ויבין עד כהיום דעו לכם אחי כי אפסה המנוחה כי הכביד עלי
 תעלומות חכמה במקלאות סתומים ובמדלשים נעלמים משא הכוולח כתרוני עסקים שונים סבבוני מניעות רבוח
 מצא את לבבו הרחב מכי ימים ב־אוליס נפלאים ולמים מאולעות ופגעי הזמן לא כתנוני חשב לוחי לא חרפוכי
 השמיע חדשות ונצולות לא שעמם הלאשוכים מתיקים עד מעני מזער (נם כי התעוררתי פעמים רבות להשליך
 מדגש נעימים מנופת משמחים לב מאילים עינים עתקו העסקים מנגד עכ ״ז לא יכולתי הפיק זממי הנווב אל
 וגם כבלו חיל לילות תיך לבב א־ש חץ מוסל ודעת תבעלת הפועל להיות העכין כבד ממני עשוהו כי מכתבי מר
 מוסליו כל סיג לב צולפת לבת תוכחתו כאש תחתוף חחף אבי ז״ל בלתי עלוכיס בסידור נכון כאשל הודעתי מלפני״
 וכל עלב שואפת והיה כל אשל יצא מדלת* שפתיו מפתחי בהקדמה הכזכלת) עד כי הי׳ מרצין האל ה׳ לתור לי

 פיו יעשיר עניי הדעת אביוני הבינה ילפא משובת פתיים מנוחה בעיל מגולי אבי זללה״ה הוא העיל סהוללה מעזרינוש״
 הוללות אויליס: (הסמוכה לבריסק) יע״א כי זה חמש שכיס שכחקבלמי
 הן רבים מישני אדמת עפר האולת הקיץ לחיי עולם נשב אליהם לדובר צדק מגיד מישרים כי יבוא אלי העם לדליש
 באפם לוח חיים וימכור עליהם גשם נדבות מארובות להם מדי שבת בשבתו דבר בעתו מחידושי מר6בי ז״ל
 שמי השגתו נול אולות ממבוע חכמתו ויחליפו כח ללעות אשל הכיח לי מולשח המוכים המונים חבלים כפלו לי
 על שדי חבוכתו: אהה! אבי נועם אהה הגיתי בכל פעליך בכעימים אף כחלת יעקב אבי שפלה עלי מ מלפנים היה
 חכמתך ותום דרכך באכחתי אתהלך תמס אתכם בצעיף הוא ז״ל מגיד מישרים בעיר העלי זה הלזו ונס אותי צוהה׳

 למלא



 פתח האהל
 למלא לכהן תחח אבי ועל משמרחו העמידני לפרוש להם אוהלים אהל׳, חורה ועוד כי סדר הדפסה ספרנו זה
 על פי תורת אמת ליעקב ובחסדו ית״ש נתן לי לשון יבוא ממש ע׳׳ד עש־ית האהל שהוא עומד להתרחב נכיול'
 למודים לדעת לעות את יעף דבר ולדלית מים עמוקים עם המשכת ית״ית היריעות מהלאה לארבעת צדחם כן
 ממקור בינתו כהלןיר בור מימיה וכפלגי מיס בציון אוהל זה נטעתי אקוה כאנקי מישיעי כי יתנני מהרה
 ואף גס בגי שנם הראש״נים צדן הייתי עמוק הטרדות מרחיב אהלי וחפצי ישלים חיש קל להוסיף עליו עד כי אפרוש
 נבוך בסבכי הרעיונות בלתי שאננות עד הניח ה׳ לי לחח* האחי על כל חלקי המורה וה־ה האהל אחד: אחלי מאת
 שלו בביתי שלאנן באהלי אמרתי העת בא העת לעשוח כל קורא בספר זה שלא יקראני במרוצה כדרך הקוראים
 אח כדרי ואקח מועד זה שנסים להיותי עיקק בעסק בספרי אגדה קורא ודולג ומקפץ בינות העמודים אבל
 הנכבד הזה לאסיף ולכנוס הדרושים השייכים לפרשיות יקראם בשום לב ובעיון נמלץ ידעח־ כי כל עוד יוסיף
 התורה ולסדר אותם בסידור נכון לחובר חבר והעתקתיו להעמיק בהם ירווה נפשו דשן ולבו יקבץ דצח ואף גם

j ע״י איש מהיר ומבין ה״ ה האברך הישר הרבני מהיר״ר זאת עתירחי כי כל קוי־א בו יעיין במדרש לפנים על כל 
 אברהם דוב ני׳ מילידי קהלחינו הנח ארשו ארש מאמר הבא מבואר בסי הלזה כי מלוג הוצאות הדפוס לא;
 מטוהרה ולשונו נעים וצח כאשר עיני הקורא יחזו מישרי׳ העתקתי זולת ההכרחי אבל המעיין בפני׳ יוסיף דעת בקודם;
 הוא כתי. על הספר כאשר מלאתי לו בפי ובשפתי בע״ה וממשך. עוד זאת ראיתי להודיע אודות החיבורים אשר*
 כי מכתבי מר אבי ז׳׳ל הנם כתובים בתכלית הקיצור מקרוב באו נדפיס ממחירי זמננו בחם מצאתי איזה י.
 ככותב רק למזכרת עצמו: והכה בהתחלת ההעתקה היה עכינים מחידושי מר אבי המנוח זלה״ה אשר כתבום מפי^
 בדעתו לסלר על כל התורה ולעשותו כרך אחד אולם השמועה מאנשים אחרים ממהדורי מילי ואגכי לא רצית,־:
 בגמר ההעתקה מס׳ בראשית ראיתי והכה הוא לבדו כדי למשוך ידי גס מהחידושים ההם מגלי לקבעם בדפיס כי:
 ספר עולה לכרך בפכי עצמו ואם אוסיף עליו עוד למת אחדול את עמקי שמצאתי באמתחות מכתביו (גס,
 יכבד עלי הוצאות הדפיס בל אוכל שאתם ומה גס על אם מצער הוא) זולת אותם שלא מצאתי במכתביו הנחתים;
 כל המורה ע׳׳כ אמרתי אחלקם ביעקנ ואשימם לגי חלקי' ויהי כמו שהס בקערתם ודי בהערה זו: ואני תפלה מהעוזר*
 ספר בראשית להיותו גדול ורב מכולם יהי' כרך בפני עצמו האממי יהיה בעוזרי לבצע מהרה מעשי החבור הנחמד•;
 v הוא החלק הראשון והחלק הב׳ יהיה קפר שמומ ויקרא הלז על כל התוי׳חק אשיב ידי אכתוב לכס עוד רובי מירה

 בכרך אחד והחלק הג׳ במדבר דברים בכרך אחד וקראתי מבטן תם יצאו חבורים מועילים כוקדועל מוסרים ותוכחות
 שם הקפל אהל יעקב ע״ש מחברו יעקב שהיה יושב לקחה חכמה ומוקר השכל הגרמים והשמעתים במקהלות:

 בע״ח דבר• בן המחבר עבד ליראי ה' יצחק קרא נץ מ״מ בק״ק מעזריטש יצ״ו:

• ה ע ד  מ ו
 הנה הואלתי להודיע בראש קפרי אהל יעקב בראש־ח ויקרא במדבר דנריס שהדפיס סרבני מו״ה
 יוסף שלעזינגער כי׳ זה שמכה שכיס, כי בלשוח והורמכא שלי הי׳ מדפיס ועולה החלקים ההם על מכבש
 הדפוק. וכעת אשל ברצון הרבני הכ״ל להדפיס מחדש החלק בראשיח וחלק שעות, ודרש ממכי למכור לו הזכיוה אשר
 לי בקפרי אוהל יעקב על התורה ה׳ חלקים. להיות לו לנחלה. כעחרמ׳ למבוקשי. והכני מודיע בזה לעיכ׳ גני
 עמיט, כי מכרמי לצמיתות עלמין להרבכימו״ה יוסף שלעזיננער ני׳ הלל את הזכיוה שהי׳ לי נהם, ימעתה המה
 לאחחה לו ולזרעו אחריו לעשומ בהם כאדכ העושה בשלי. ובלעדו לא ירים איש אם ידו להדפיס ספרי אוהל.יעקב

 הן כל החמשה חלקים, הן חלק אחד לבד, דברי הבעה״ח לובלין יום שככפל בו כי טיב כסליו מרך״ט לפ״ק :

 אברהם בעמש פלאהס םניד סשייפ פה ק׳׳ק ד,ג״ל.



 האהל
 רוצה להטיג וחפץ חסי מכיל. וגם כי הדברים ישרים למוצאי
 דעה. ואץ ערך ״חס אל שים נמצא עם הסם יחי. עכ׳׳זלבעבור
 כי נסם האדם היא מחצב ספ ר אגני נזר. מחחח כסא כבודו ית'

 עליויצין נזרו. נהלו ניו עלי ראשו. ונס האדם על האין מתחח
 זורח הוא שם. כי הופקד בידו נפש מרומו אפו יחי ושויש פירה
 ראש כל נישם חמדות. והוא נצר ממעשי סאצילוח הביא אלוק
 בידו. הלא מסלוח לו בלבבו מקדשי השם. הוטגע בנפשו כס
 חמדוח העליונוח מיד המאציל יחי ננזרו. כי הנפשוח מרוח אפו
 נוצרו. הניעו אליו ונהרו. יש להם כח טנעיי ככח הבן וכח האב
 ע״כ לא תנוח ולא חשקונו נפש האחת אשר נחלה שפלה עליה.
 ויבוא חבל לה בנעימים מנועם בזיו החכמה העליונה. גלח׳ אם
 תורת חסד על לשונה. להפיק הגינה מסנור הלב לעשוח חסד
 עם חבריה מקשיבים להשמיע סחדשוח וחנצורות אשר רחש לבם.
 מחדרי כלייתו ומשכיוחו. יוציאום אלינו ונדעה אוחו. כ׳ נגר
 עלינו חסד אלקים מעולם עד כי עצור גמלין לא יוכל החכם
 גחכמחו. גס נגור גנגורחי. כמאמר אליהו גן גרכאל(איוג ל״ב)
 אענה מון אף חלקי אחוס דעי אף אני כי מלאחי מלים סציקחני
 רוח געני. סנה בטני כיין לא יסחח כאובוח חדשים יגקע. אדרבה
 וירוח לי כוי. ובדברי הנביא ע״ח כחוג לאמר (ירמיה חי) פחיחנ״
 ה׳ ואפח חזקחני וחוכל הייתי לשחוק כל היום כלו לועג לי. כי
 מדי אדגר אזעק חמס ושוד אקרא כי היה דגר ס׳ ל• לחל1ה
 ולקלס כל סיום. ואמרחי לא אזכרנו ולא אדגר עוד גשמו והיה
 בלב* כאש גוערח עצור בעצמוח* ונלאחי כלכל ולא אוכל. והכה
 מאמר כי מדי אדגר אזעק חמס הוא כדגרי הספר חחחום. אבל
 הסכת ושמע. כי הנה כבר כחב רניני יונה ז׳׳ל (גמסכח גרנות
 ריש פרק אץ עומדץ) וז״ל כשחדגרים עוגיס געיני האדם יש לו
 חשק לאמרם. ומחוך שרואה אוחם נאוחים אינו מגקש עח ראוי
 שיוציא מפיו דגר דגר געחו ויאמר אותם לפעמים גלא עחס ואין
 מעלהס נכרת כוי ע״ש. ומה נם הנגיא אשר מס גוא דגרו יתב׳
 אליו אז עצור גמלין לא יוכל. והוא מוכרח לדנר ככל דבר״
 המחזה. אכן הנגיא הלא נם הוא גן אדם הוא. ובאין ספק היח
 לי עסקים לדבר עם אנשים. כאיש יחד פני רעהו. וגתוך הדבר״'
 הנה פתאום דגר ד' אליו. ויפתח את פיו כחרג חרה ויתן בקולו
 קול עוז ויזעק חמס ושוד על המנאצים אח ד' יהי. עד כי לעיני
 העומדים שמח היה נראה כמשחגע ויחי כמשחק געיניחם. וזח
 הדגר שאמר סחיחני י' ואסח חזקחני וחוכל חייחי לשחוק כל

 היום

 מתח
 ו כיוס גרא אלקים מעוני שמים. גרום עולם כל צבאית מחנים.
 J מידו לחם קמים. גם הארץ האירה מכבודו בעדי עדים.

 מכל אשר גאפיו נשמח חיים. גרבבוח אלפים הנמצאים. וכל
 סמוני-הנבראים. כבוד ה׳ יחנו קול מבין עפאים. בין עצי רענן.
 ניערוס חנשן. שמה יחסו נצל דליוחיה׳. מוסרו אוכל מאשר חמצא
 אידיהם. ואלה מזח אל שדה מישור אל כר נרחג או נץ תרים
 ״הלכון. צמחי דשא ופרחי נועם לאכלס *לקרטון. והאלקים עשה
 1 אם כל אלה לצורך חאדם גמיר חנגראים. חרומח הנמצאים. נחן

 .״ עליו מסודו. נשמח חיים מזיו כגודו. כי ישחרר גם ישחרר בכל
 < סמעשם אשר עשה אלקים. והכל גרא כנדנח רוחו ורצונו. כי
 מדרך הטוג לסטיג. והחסיד לחסחסד. כמאמר (חהלים פיט) כי

 אמרחי עולם חסד יגנה: ׳׳
 וכמן השחר עלה גתתי אל המציאות חהלח. כמו אסר געח ח'
 ברצונו לחדש העולם. להראות את י«עת זהרו געליל
 לאק. אח סכל עשח יפה רק גנדגה וחסד. כן וכן חסד אל כל
 סיום. ונר אלקיס חופש כל חדרי הגריאת. משמים חגיט ד על
 נוי ואל אדם יחד לא יגרע צדיק עינו ממעשי ידיו כלם נם רגע
 מנגסי מרומי'עד חחומוח הארן *)כי אם יצוייר העדר השנחחו
ע אחת מן המציאוח. הלא יגזע כל גשר יחד. ושמים  יחי נם ת
 כעשן נמלחו. וסארן כגנד חגלה. וכמו שכחגו רנומינו ז׳׳ל נססר
 הזוהר(גראשים כ״חב׳)עובדץ דקוגיס לאו כעוגדין דגו״ד. גו״ד
 מגיד עונדי* ואנמר ליי. אבל קוביה עגד עונדין ולא אנמר להון.
 דכחינ (ישעיה מ״ג) כה אמר ד' בורא השמים וגוטיהם רוקע
 4 האק וצאצאיה נוחן נשמח לעם עליה. לא אמר גרא שמיס רקע

 הארץ גחן נשמה. אלא אמר גורא רוקע נוחן נשמח. בכל שעחא
 ושעחא גכל יומא ויומא. וכלשון הזח מצאנו בגמרא (יומא ע״א
 אי) מסיי סיים יחן לך סיים. חיינו שהוא מהיי' חיים גסווח. רנע
 אחר לנע. בכל נשימס ונשימה. (ונאמר תחלים צ״ד) הנוטע אוזן
 הלא ישמע אם יוצר עין כוי. הזכיר נ״כ לשון גינוני. נוטע יוצר.
 כ׳ הוא ית' נוטע אוזן ויוצר עין ומקיים גאדס כס הראות וכח

 השמע וכל שאר תכחות גתמימות :
 ועלות נאמנה כתג גמל דרך אמונה ז״ל(גשער חראשון) כי
 הדגר סמחייג מעצמוח דגר מה ההכרח שיתיחס וידמי
 גאיזח ערך אל הסנה אשר ממנה יחויג. כמשל האור סנמשר מן
 השמש. ומגואר הוא שאץ ערך ויחס לשום נמצא עם השם ב״ה.
 א״כ אי אסשר סימשכו ממנו על צד החיוג אמנם הכל גרצץ

י יקרו לי נזה דגרי פי אחי הרג מרח שמחה פלאהס ני׳ יגאור מאמר (דברים די) וידעח היום והשגיח אל לגגך כי ד' ך * *) 
 הוא חאלקים גשמים ממעל ועל האק מחחח אין עוד כי הנה אס ראוגן אמר אני ראיחי את ר׳ שמיאל גיוס השבח גק׳׳ק
 קראקא ושמעו אומר אני ראיתי אס ר' שמואל גיוס השבח גקי׳ק ווילנא עוד לא נוכל להחליט כי יש שקר בדנר־הס כי הלא יוכל
 להיוח כי ראוגן ראס אח ר' שמואל לנדא גקראקא ושמעון ראה גווילנא את ר' שמואל אשכנזי ואין גדגריהם מאומה מן השקר
 ונם אם יחקיף שמעון ויאמר כי אוחו ר׳ שמואל אשר ראיחי אני הוא הוא ר׳ שמואל לנדע עכ׳׳ז עוד אץ להחליט כי יש שקר גדגר
 כי הלא אפשר כי ראובן ראח אומו גשגת חזון ושמעון ראה אוחו גשנה נחמו ואבל אם שמעון יאמר כי אני ראיתי אח ר' שמואל
 צנדא גאותו יום אשר אתת אומר שראיס אותו גקראקא ראיתיו אני גווילנא זח ודאי שקר זח שגיאר חכחוג ואמר כי לא כמדמ
 ל1*ד עדח סקג״ח רק וידעח חיום פי׳ גם היום הזח געצמו וחשבוה אל לבבך כי ד׳ הוא חאלקים היינו נם כי ראה געיניו מעשת
 מדת הרחמים חה עינו רואות ענץ מדת הדין לא יעלה ולא יבוא גמחשיחכם כי החחלסוח הסעוליח נמשך מפועל ם מחחלפי
 אשר כחו ומדתן של זח משונה מזח לא כן הדגרים רק כי ד' מדת הרחמים אשר ראה זס גמקום פלוני הוא סאלקים אשל לאה
ת עהחס נם כי שני מקומות אנה רחיקיס מאד זה מזה מניה שמים על הארץ לא, א  זה במקום סלוני וגם גשמים ממעל ועל ס
 כאותי שהוא בעל גשס הנתפס במקום אשר נעת סיומו במקום זה אינו נמצא גמקים אסר אבל הקב״ה אינו נתפס נמקוה ס׳׳ו
 וא״כ גם סעם תזה עצמו אשר אתה רואה גי רחמים געצם סיום הזח רואה בו אסר בעקום פלוני אלמוני מדת הדין ונם נמקימות

ן:  מיקוח גשמים ««על ועל הארץ מתחת אין עוד אאר והנ



 פתח האהל
 ן

 היום כלו לומג לי. וביאר ואמל כ« מד• אמר. ל״ל כאשר אלבל החכמה ימיחלו נשקילת המדמים והעיונים ונכלל באשרו זה מכל
 עם אנשים כחבלי איש אל רעהו. הנה גסתע פחאוס אזעק חמס הנמצאים כי חבעלי חיים לא ישתתפו בהשכלה אבל יס ט מיים

 ושוד אקלא ועי״כ היה דבל ה׳ לי לחרפה. ולקלס כל היום וסיפל ועוני אלקי המשותף לשכליים הנבדלים :
 ואומר. ואמרתי לא אזכרנו ולא אדבר עול בשמו וחיי בלבי כאש וכבר כתב חלב מהל׳י אלט ז״ל (בשני ושלישי) השמחה נכל
 בוערת עצול בעצמוחי ונלאיחי כלכל ולא אוכל. וכמאמל (איוב ח) לגל חחיח גחמכלימ ואנחנו נמצא השמחה וחערטמ

 ועצור במלין מי יוכל (עיין עינוח מים ל״א א' חלגיש קצח במענו חמושנ מן חלבלים העיונים יומל נלולח ואין שיעול מכל:
 מזח) : — וכבל הפליגו סכמי לב ואמרו אס חיה בכח האלם שמחם וזו לאיה שעיקל חכליח האנושי הוא גמלת בחלק העיוני
 לעשוח לו מפיס. ולעוף שמים. למעוני שחקים. לעלוח וללאוח מן הכס השכלי כו׳ שכל נמצא וכסוף יומל להמשך אל דגר

I הנמצאים העליונים בנועם סלל צגאוחיהם, ומשנולס וחנועוחיה׳ חמחיחס אל צולחו המינית ואל סכליחו המיוחל לו ולזאס האלם 
I לא היה מחענג בהשנחו. ולח היה מחאפק בשמסחו. על שובו נכסף יוחר להמשך אל המוסשי' חנכגלי' חחקים העיוני' והנפשי*״ 
I 'הנה לספל לאוהביו את אשל לאו עיניו. עד יחן אומל המבשרו׳ יען המה מתיחסי׳ אל צורתו. לא כן שאר המותשים הםעמיססי 
 צבא רב הנמצאים היקרים ההם עם הפלאים הנולאים הנכבלים. יוחל אל חמולגשים הסמליים הנסים שאינם בלתי להעמיד הגוף 1
I כי לוס היא באנוש לא תעצול נח לסגול לקלאת חמייתה ותשוקתי. בחווייתו הזמנית עכ״ל: — ועתה הגל אם ילעת בינה מאץ סיס 
R להלוך סילושים מחחיו. לבלי ילאו החוצה לק להוליע לבני אלם אל האלם כס התשוקה הזאת ומ« הלהיב עת בנפשו ללליף 
 זולתו. אשל הבשילו אשכלוח חנונחו: — והלב מוסקאטו ז״ל ולבקש המטעמים האלה הנכבדים על כי ילעג ויכסוף לשאול ין
L  ביאל גזה מאמל החכם ע״ח (משלי ל׳׳ס) לגלי אגול גן יקס אוחס כל הימים לא ייעף ולא יגע נע״כ מאמל ט כסות האלם:
 המשא. ל״ל אלו הס לבלי מי שאגל ואסq לבלי סכמה בלבו נאצלו מחמאציל נ״ה בעל הכסות כלם כי כל מה שנמצא אמנו |
 והקיא איחס מלבו והיליעם אל אחליס למען הקל >5עליו המשא. מתכסות והמלות לא חיה מציאותם אפשל אם לא היו נמצאים |
 כי כמשא כבד כבלו ממנו ולא יכול לתתאפק מחוליעס אל כלם יחל אצל הטלא ית' במכלית השלמות כי אין על לגל מצוייר 1
I הזולת: לק מה שהוא סקוק על סמצייל •) וכמאמל(מחלים צ׳׳ל) הנוטע 

 והנה כבל הבאתי לבלי הפילסופים (בס׳ ויקלא ח׳ גי) כי מן אוזן הלא ישמע כו׳ וכגל כתג מו״ל זצ״ל לנלים יקרים גענץ זה
 הפעולות הננלות תולענח הכחות הפנימיות והצורות בספל המלו' (בםשי משעל הלעת) ולכן כל אשל יכסוף לו האלם י
 הנעלמוח (עיי ק״י באור הכוזרי גל׳׳א מראשון) כי אנחנו בני בהכספ׳ טנעיית חפץ נם ט הטרא ימי געצמו אגל ביותר שלמוס;
 אלם קצרי יל. מה כחנו ומה השנתנו להשינ השנה באלקוח. אם ובחכליס האחרון היינו בצורות הלגרים הנכספי׳ לא בסמריסם •

 לא ע״י מה אשל נבחון תחלה הכסות אשל ננפשוחינו. כמאמל כמו שגיאר הרג הרמ״נ ז״ל גס׳ יסור חחורח (בסמשיממנו) ונזה
 (איוב י׳׳ט) ומבשרי אחזת אלוה. ואחל אשל נחפש בכל בתי הנפש ימיישל אמונת אומן שלא ננלא העול׳ אלא בשביל המול׳ שנקלאם
 בכל חללי משכיחה. לרעח מח שאלחה ובקשחח. מה חפצה בטעמי לאשית ובשביל ישלאל כוי ואין להקב״ס בעולמו אלא ן אמות מן
 כל ימי היוחה פח עמנו באלצוח החיים. יבוקש הלבל וימצא הלכה בלבל ויפה אמר החסיד ע״ס (חהלים קי״ט) לולי סולמו
 כמאמר החכם בספל המלוח (בשביעי מעשילי) וז״ל חנה ילאה שעשועי אז אבלתי בעניי ל״ל כי בלאיתו אח עצמו כי הוא גרף
 כי החענוגי׳ מחחלפ״ במין כוי. היינו כי המינים מצל החלופוחם מנכסיו לא יטעום טעם מכל העוחיז וסמולומיו א״כ מה מכלימ
 נושתנוסס זח מזה יהיה השלמתם כמו כן. ממינים שונים ישלימו אל מציאותו והווייתו אס אין לו מהם הנאה של כלום עלום יצא
 אותם. כי שלמוח הבע״ח הוא שונה משלמוח הצמחים. ומשלימיח׳ האלם מגען אמו ועמס ישוב שמח אף הוא השיג אמלים לעצמו
 ג״כ שונים. הצומח ישלם בטעם וליח ומלאי ומשלימו טוב האp הלא עיני לואומ כי כל ישעי וכל חפצי לק לטעום מטעם המלך
 ממנה ממטר. והבע״ח השלמתו מזון הצמחים. ותמלגל ישלם ית׳ ממטעמי חמושכלות חאלקיות ואשל נחתלח המהולה גע״כ
 מגעה״ח. וכן חענוגי החושים שונים זה מזח חוש הלאומ לא כ׳ זח הוא תכליתו אשר כוון ט יוצרו להטיב עמו במציאותו
 יתענג געונג השמע וכן לחיפך וכן יונללו התענוגים הסמליים ולחכליח נכגל זה שלחו אלקים הנח אל השארתו והצלחתו הוא
 מחעגוגי השכל כי גחענוגי השכל אין בה• לא אכילה ולא שחיה מח שאמל לולי תולמך שעשוע* ל״ל אלולא זאת מה אשר אני
 כענין שזכרו ז״ל גתענוני עוה׳׳נ (נלכות י״ז א׳) אגל מאסגת מאח את עצמי קשול נעטמומ אהגה בשלשלות נבלות שעשועי

 התורם

י לבלי גענין נכבל זח זכור אזכיר מה ששמעתי מפי חנאון יי אליעזר חלילס נ״ע על מאמר התימני(איוב ך* י״ז) םאטמ ד  י) מ
 מאלוה יצלק אם מעושחו יטהל נבל כי הנח כגל ספלו ז״ל (ויקלא לנח י״נ) באלכסנלל מוקלון כל חוח סעי ליי שמעון
 הצדיק אמר בריך אלקי שמעון הצדיק כי ע״י התבוננותו בצדקתו וקדושתו שאינט לק נצץ קטן משכיני אשי ימי סוכיס ואמל מל
 אסת כמה וכמה יגלל כס זח נבעל הפחות המאציל העליון יס׳ נחמקור עצמו לכן יפה אמר ברוך אלקי שמעון הצדיק וסנה איינ
 כל תלונתו היה כי בעיני עצמו היה צליק תמים ולכן פעל פיו ואמל (שם טי) אשל בסערה ישופני והרבה פצעי סנם סן מטאומ
 עלי ימצא וכוי על שהוכיח אוחו אליהוא ואמל לו (שם ל״ה) הזאת סשנת למשפט אמלת צלקי מאל על זאת שאל אותו מתימני
 סגל נא אם אפשל זאח שיהיה האלם יוחל צליק מצדקו של עולם הלא כל חטוב וכל כס המלוח חמשונסות אשל באלם סעצוייממ
 בלט ונפשו אינם בלחי מח שנאצל לו מאח המצייל העליון ביה וא״כ חם אחה יש גילך יוחל מאשל יש למעלה מאין לילן שלו
 איפה לקלת היום סמולוח כאלה וזהו שחחפלא ואמר האנוש מאלוה יצדק וכי אפשר םיהיח במציאות כן שיחיה האדם יומר צדק
 מאלקים «תי אם חמוסלט אצלנו כי רק מעושהו יטהר גבר כל הטוחל וכל היקר אסל בהאלס הוא רק מת שנאצל עליו מלמעלה
 מאת הטלא ימי ואין על המצויל לק מח שהוא על המצייר ואיך יהיה על המצוייר לברים אשר על המצייר לא נמצאו ועי״ לזה

 מס שכסבט בספל אסל יעקב ויקלא ס' בי ותמצא שם לגלים עלנים ממסת צוף וכל טעם :



 אוכל להשלימם ולהוציאם לאורח• אמנם להשלים חבורי מו״ל
 הצדיק נ״ע ראיחי לאשיח לו כי הוא ז״ל לא כחב חידושיו כ״א
 למזכלח עצמו כל זר לא יבוא בסם יקרא בהם כקורא נספר החחום
 כי אינם לק לשימוח ולקונוים כפי שנחחדשו לו עד כי המאה
 עחה ספל עמך ומסילל ומאה אח הלשימוח מחלקוטים אשר
 לשם הוא ז״ל לא יאמין בשום אופן אשל מיליעוח מכחניו עשיחי
 אח האהל הנכבד הזה כלול בהדלח קידש אשל לק זכרהו היה
 עמדי למלא אח ידי לפלוש אח האהל הנכבד הזח על כל חמשה
 חומשי חולה אשל כבל כמו נואש הייתי בעצמי אחל המקלה
 הרמה אשר קרני בדרך שנח המעשר הלא היא כחובה גההקדמ'
 אשל לסדר דברים אשר יצא לאור זה ג' שנים ונדולים מעל שמי׳
 חסדי אנינו שנשמיס להשאילני נחייס נזכוח אבוחי הקדושים
 ונזכוח מו״ל הצדיק נ״ע למען עלהו לא ינול וחיה פליו פלי קודש
 הלולים יזהילו כזוהל הלקיע למשכילים ולמצדיקי הלני׳ ככוכני'
 נחחי לפניהם חידושים נעימים כדנם למחוק על כל פלשיוס
 החולה יגידו ישמיעו מפי מחנלח עלוכח ושמולה מפי ספל נחמד

 ונעים כלו ממסקים וכלו מחמדים ועל פחחיו כל מגלים:

 ואתך גואלי חי מסך טונה שלח ישעלענדךהקיימניוחחייני
 ליראה אח שמך לשניע נעימוח מחורחך חדש נא כנשר
 נעורי ימי מגורי ואהיס בריא אולם לחורחך וענודחך כל הימים
 עד עיניני החזינה ארמון על משפטו בנוי כמו רמים דברי אלה

 יום ה׳ ל׳׳נ לעומר;

 שנת נחלתו לא יעזוב פ״ק סעזחנמו:
 הק׳ אברםם לוב נעריש פלאהם מ״מ ס״ק הנ״ל.

 פתח
 סמויה וסמצוס אז אבדתי בעניי כי מה האדם ומה הודו ולכן
 לעולם לא אשכח פקודיך כו׳ ואמר ל« קוו רשעים לאבדני המת
 מושבים לאבדני ולכלוחני אבל אני עדוחיך אחבונן:בהחטננחי
 בססורם אני מאח היפך דבריהם ולשוא שמרו הקוהיהם אשר
 קוו לאבדני כי הלא לכל הכלה ראיחי קץ הכל עומד לכליון
 והפסד לא כן התורה רחבה מצוחך מאד בלחי בעלח חכליח וא״כ
 אסר היותי קשור נלנר חבלתי גמל תכליח לא אהיה נאבל ס״ו
 אבל סיי עולם היא לנו מקיימנו וחחיינו וסוכח שלומה תפרוש

 . עלינו:
 ככל המרים האלה וככל החזיון הזח אמרחי לנפשי הנכאה
 זאת נחמתי בעניי כי אמלחי סייחני לולי חורחך שעשועי
׳ כי מיום נפקחו עיני לדעת וללאומ העמל אשל תחת השמש  ט
 פנמי הזמן כחלוני לדפוני מצאוני הםיגוני המה מלו ועצבו אס
 מסי לא נחחי ולא שלוחי וכל המקלים סלעים הלבים לא יכלו
 לי לכבות אש האהבה ולהפל הבלית אשל כלתי עם הסכמה
 סחעולח ובכל כחי על משמלחי אעמולח לחולה ולחעולה בצלח
 אחמול לשבת וסלי• מחוק לחכי על כי גם אחלי היוחי בסבך
 המוקשייחחחשואח ומקרים קשים ככחוג גהההלמה אשל לספל
 לגרים כי הזמן הגוגל השגיעני ממרים והמלאכה עלי גלולה
 מה שאני צריך לגצע אח מעשי לגמור ולהשלים כמה דגרים
 יקרים אשר טפחתי ורגימי גימי הנעורים געזרח גורא רוח ויוצר
 סלים אשל הנלחי ואשל השמעחי גחוך קהל ועלה גשגתות
 ובעועלים כלם מלאים סכמה ולעת נעימים לאוזן שומעם ועול
 אינם ערוכים גסלר נכון כמשפמ ספר אשר יקריג המקליג על
 מכבש םמיוס אתה ל' היה עוזל לי וחרש נא כנשר נעורי למען

 הי צבאות עמנו משגב לנו אלד\ יעקב פלה

ה ח י ת  פ
 כי בלעדם אין דת ואין עבולם אלקים. ואלו קם נביא בימים
 האלה ףאמר לעם האק לא יספרן אלקים עולת וכליל. לב טסול
 נבחלמזבח. הלא אז כל העם אמלו פח אחל לחלגו. לכן לא רצח׳
 סכמחו יס׳ לבטל אס הקלגנוח. והשאילם ללולוח. אך צוח ואמל
 להקריבם לפני כגולו יחי ולא יקריבו עול לאלילים אין בם מועיל
 כמאמל החולה (ויקלא י״ז) ולא יזבחו עול אח זכחיהם לשעילים
 אשר סם זוכים אחליסם. וחזהיל עול (שמוח כ״ב) זובח לאלהים
 יחלם בלמי ללי לנלו. ומקול לנליו אלה נובע ממעץ היוצא מביס
 לי. מפי רגוחינו ז״ל(ויקרא רגח כ״ג) ר׳ פנחס גשם ר׳ לוי אמל
 משל לבן מלך שגס לגו עליו והיה למול לאכול גשר נגלות
 וטלפוח. אמל המלך זה יהיה חליל על שלחני ומעצמו סוא נלוד.
 כך לפי שהיו ישראל להוטי' אחר עבול׳זרה במצרים. והיו מביאי׳
 קלבניהס לשעירי׳. לכחיב ולא יזבחו עול אח זבסיהם לשעירים
׳ על אמר הקג׳׳ח יהיו מקריגים לפני גכל עס קלבנוחיהם  ט
 גאחל מועל והם נפרסים מעבולח אליליה. — אמנם כנר יש
 מן השואלים הלא נח הקריג קרגן. וקין והגל הניאו קלננויז.
 בטלם סוסל לקלוא גשם אלהים אסלים. בטלס זבחו זבחיהם
 לשעילים._לכן נלאים לבליסלמג״ן ז״ל יוסר קלובים מ״ש געעם

 * X הקלמוס

 1ף, ספל סולת הכהנים ועבודת המקדש וחקלבנומ גלולי׳ חקלי
 לב לא ידע אנוש עלכם. ונפשו לא תבוא בסודה. כי כסי
 אלמות החכמ' ודלכי סשכל לא יקוגל על הלב לחשוב כי החוטא
 ישוב לחיות נלצח געיניו יס׳ ע״י סקלגן. כי לא יתכן שיסי' מנין
 הקרגן כמו הנס ועונש אל ססוטא על חטאחו אשל חטא. כי
 הקנס ראוי להיות כפי נודל מעלת מי שחטאו לו. ואסר אשל
 החטא הי• על מעלת העליץ ית׳ הגלתי בעל תכלית ראוי שיחי׳
 גלול עונו מנשוא. ואם נאמר כי הקרגן הוא למות מחנה. נם
 לעת זאת מטאלמ הגמול. כי הוא ימי אינו צליך אל לגל. ולא
 מסל לו לבל. עד שיטא הנגלא וסמחולש ממנו שימלא מחסוליו
 ס״ו. וכבל נאמל בביטול זה (ססלים נו״ן) לא על זבחיך אוכיחך
׳ האוכל  טי לא אקח מגיחך פל כו׳ אם אלמג לא אומל לך ט
 בשל אביליס טי. וכמו שחלאה בלבלי לגיס מםמפלשים ז״ל אשל
 בקשה נפשם לכנוע בצימר החכמה בלבל סקלבנוס. ונזלו אחול.
 סולו ואמלו כי האלם קצל ילים מהגיע עלים. ואבי הממולח
 הרמב״ם ז״לבספל המולה כסב את אשל נלאה ללעסו. ואלה הם
ק שסאלקים א  דבריו (גל״ב משלשי) מלפנים חשבו כל עמי ח
 יספוץ נקרבטס. ויגללו געיגיחם המעשים האלס. וילעו בלבבם



 פתיחה
 תקלננומ(והוא מונא גספל חחנוך מצוה לה) וז׳׳ל געטל שמעשי כפשוטו אם אחה מכם ירצה להקלינ. כי ולא• לא«קלגו כלם
 גני אלם נגמלים במחשבה וגלגול ובמעשה לכן צוס השם יתבלך כאחד. ואל מסמי על לשון הכתוב אלם ט יקליב מכם. ולא נאמר
 סאס יחטא האלם יגיא קלגן ויסמוך יליו עליו כננל המעשה. אלם מכם נ• •קליג. כגל מצאנו כמה מקלאוח מלגלים כן• והיא
 ויחולח נפח נגל חלנול. וישלוף גאש חקלנ והכליות שחס כלי מלה חל׳׳א מל״ג מלוח לל״י הגלילי מוקלם שהוא מאוסל במנין.
 המחשבה ותמאוה. וכלעים על ׳ליו ולגליו של אלם העושים כל כמו(שמואל א׳ גי) וגל אלקיס טיס יכנה ושמואל שוכב בהיכל
 מלאכחו. ויזלוק חלם מל המזבח מגל למו ונפשו. כלי שיחשוב חי. ומתפלש ונל אלקי' מים יכבה בהיכל ה׳ ושמואל שוכב
 האלם געםוחו כל אלה כ׳ חטא לאלקים בגופו ונפשו. ולאוי לו (קידושין ע״א בי) ועיי בלשון למול״ מחלב.לוצאטו ז״ל כמג כן
 שישפוך למו וישלוף גופו. לולא חסל הגולא ית׳ שלקח מילו תמול' גמאמל (לגלים ל׳׳ג) לוכג סמים געזלך וגאומו שחקים תיקונו
 וכופל שיהיה לס הקלגן חחח למו כוי *) — ולי מה מה יקלו' לוכג שמים ובגאותו שחקים בעזלן. אלם ט יקליב מכם קלגן.
 לגלי לגומינו זי׳ל (חולין ה׳ א׳) מכם ולא כלכס. להוציא את אלם מכם כי יקלג. אמנם אחלהלנלי׳ והאמת האלה אשל הבהמי
 הכוחי. ומה לאו סז״ללדלוש כן. מח מני •הלוך אסנפלש הפסוק גאה נמקום החוטא. וכל הנעשה אל חנחמת לאוי חיי לעשות

 זאח

 *) וכבל מלת• אמולה בקומולס החספליס (אנ״י י׳׳ג ג׳ שזהו גאול מאמל חז״ל(סיעה ח״) כמה גלולים נמוכי לוס לפכין
 הקנ׳׳ם, שנזמן שבהמ״ק קייס אלם מקליב עולה שכל עולם בידו. מנחה שכל מנסח בילו אבל מי שלעחו ספלה מעצה עליו'הכתוב
 כאלו הקרינ כל הקלננוח כלם, שנאמל זבחי אלקים לוס נשבלח ולא עול אלא שאץ תפלתו נמאסה שנאמר לב נשבל ונדכס אלסים
 לא חנזה. וחנה מלנל כל החמיחוח אשל זנלו המפרשים ז״ל יש להחעורר עול על מה שסיימו דל ולא עול אלא שאץ ספלסו
 נמאסת, שאיני לק העלר הגנאי ואין נזה מן השבח נגל השבחחגלול אשר הפליגו החלה שהוא כאלו הקריב כל חקלבנומ כלם,
 אמנם לפי לבלי חלמב״ן דל שזנלני יחנארו חלבלים יפה אף נעים ט עיקל הקלבנות ותועלתם לפעול בלב נעליהם שפלות סלוח
 וענוה צלק. כי בשחיטות הקלבן יצייל בלבו כי תוא עצמו חית לאוי לחיות נשחט וכן גנתוח וחקסלח החלב וחלם ושאל* העמלות

 בכלס יש לו לצייר כי הוא היה ראוי להפשיט עורו מעליו ולנתחו לנתחים ולהעריכו על העצים | ועל האש ומעתה הנה המביא>
 מולח לחכליח פמולח שזכרנו או איזה קלגן אחל אין בכחו לחשלש חמלה סזאח גקלב לבו נלסי כפי עלך הבנתו וחתטננסו בקרבן

 שהביא, וההחנונכוח חח״ בכמה בחינות מתחלפות בפחוס ויהל כפי התחלפות המעשים הנעשים נהקלגנומ. כי המקריב עולה יש -
־ ; י ש פ  נקלבנו שחיטה הפשטה ני.וח העלכח והקטלה וכלומח מן המעשי', מה שסם עילוח גדולות להכניע נפש נעליה בחשט ע° י
 כי הוא עצמו היה לאוי להיות נשחט ונחוח לנתחים אנל אין כמעשים האלה נהקלכמ המנחה, וא״כ יש סילוק*׳ לבים בתועלת ~
; ו מ ז נ  הקרבן ופעולחו, כל קרנן לפי נח׳כתו, לזה כערך הקלגן עולה אשר העלה ואשר הביא. ולזה לק כעלך המנחה׳ חהי ש
 שנחמ״ק קייס אלם מקליג עולה שכל מולח נידו, כלומר הוא משיג תועלת גלולה בפעולת עולמו כסי ערך הפעולה הראויה אל }•
 העולה, אנלאס לא חקליבלק שכר מנסי מנחה בילו, ולא יומי א״כ יקנ' כל אחל ממלת הכניע׳ לפיהשתללותו הסלטיח, אנל מי שלעחו <
 שסלה עליו מעלת תכתוב כאלו הקליג כל חקלגנות כולן, ומה מחקו עחה רגליהם ז״ל נמה שסיימו ואמלו ולא עול אלא שאין ן
 חפלחו נמאסח, כי חנה המניא קרגגומ על המזנס אינו יכול להביא בלתי אותם הראוי׳ להביא עסה אם עולה עולה, ואם חטאת• ך
I הטאח וכאשל יניא חטאח יחילח היא נמאסת כמאמל (ישעי׳ אי) למה לי לונ זנחיכם יאמל ל', אבל אותו אשל לוחו נשנלה, חנה 
 הוא חשיב כאלו הקריב כל חקרגנוח כולן ע ס חפלחו ואעפ׳׳כ אינה נמאסת והגן. — הוא שאמר הכתוב(וימלא וי) צו אס אהק •:
 ואח בניו לאמר זאח חורח העולה היא העולה מל מוקלח מל המזבח כל חלילה מד הבוקר ואסר הכילו לצוות על כל פרעי חקרנטמ :
 השלים ואמר זאח החולה לעולה למנחה ולחטאח כו׳ אשר ציה ל' אח משח גיוס צוחו אח גני ישראל להקריב אח קרבגיהם טי• י
; P שלא יסכן ללנל , ,  והמאמר משולל הנאור על מאל, כי הוא מחסיל ואומר זאח החורח כוי אשל צוח ט' וסיים ביום צומו ט

 בלחי בני סיני ציויי' לאמל אשל לבל זח נצטוח באוחו יום אשל נצטוח חלגל הבי אבל במר אחל צא יסכן לומר לבר זה נצטוח ביום
 צותו הלגל ההוא בעצמו, אבל באור המלים כי מיום בלא אלקים אלס על חאק ילאה ט יצל לני לק למ והוא מעוסל לחטא.
 הנה כלב חסלו לאח והכין לו אופני המיקין איח איפוא יחרצח פני ל' אשל ע״כ מיל אסל לוסוס השניות שסזלו ישלאל לכמות
 שחיו קולס מ׳׳ח, ונעשו מלול ליצח״ר וזוהמחי, ציה ימי מל מעשי המשכן והמזבח ועטלס סקמגות, למען אם יקלס את האלם
 מקלה בלתי מהול יהיה לו מקום לתקן כמעיוח גחגיא אח עולחו ואח מנחתו, החטאת והאשם ט' וכמו כן היום גם כי אין לני
 ביח המקיש ולא מזבח וקלבכוח עכ׳׳ז בלב טובי יחי השאיל לנו נלכה בם נוכל גם סיום למצוא כפלה לכל עון ולכל חסאח, כמאמל
 "״ל (סיף מנטה) עייל זאח החולה לעולס כוי שכל סעוסק בתולה אינו צליך לא עולה ולא ססאס, ובמללש (שמות לבה ל״ס)
 קחו עמכם לברים כוי לפי שישראל אומליס מנייס אנו ואין לנו להניא קרבנוס אמר לסם הקנ״ם מלים אני מבקש כוי ואני מוחל
 לכם על כל מנוחיכם, ואין די.רי0־ אלא חולה ט׳ וכל לגליהס ז״ל מטאלי' גמקלא (ססלים קס״ו) זאת נחמתי בעניי ט אמרתך
 סייחנ•. — ומעמה ה: ה :פ׳ ויקלא נכתבו ונתגארו כל סלוקי הקלננומ וסמנסוס על כמס סטאים סלעיים. ולנל יחסמץ לבבם
 שמעם כל תולה הקלבנוח האלה לאמל מם תיקון הסטאיס האלה סלוי אך גהקלבנוח ההם, מה תהא עליכס כשיסלנ הנחמ״ק,
 ולא יהיה מזנח וקרננוח, אי על זאח נא חכחונ לחלגיענו במה שהציע ואמל זאת תולס העולה ל״ל חלומל והעיסק בפלשח עולה,
 הוא עולה כי הלמול הוא העולה, כאלו הקריב בפועל, וכאלו הוא העולה על מוקלמ על המזבח, ומנאר ואומר כל הלילה על הטקל
 ל״ל כל ימי מ6ך החולק, על יאיל חנוקל הנכנל נמהלה ולכן ככלותו לכתוב משפטי כל קלגן סזל ואעל זאת התולה לעולת (מנסח
, אשל ציה ל' את משח נהל סיני, גיוס צותו אס בני יבלאל להקליב אם קלנגיםס בפועל,  יכבאוליהס '"ל כל העוסק נפי עולה טי
 טס ל סס משה ביום ההוא עצמו על הלעול והעסק נסרשיומ האלה כי סעס סטם עועילוס לטהר. נפש האלם על שאיע צליד

מ :  גס עוצח וצא סעא



 פתיחה
 להתרגל, בו יח׳ ע״י מה אשל יתבונן נהמעשים הכעסים בנע׳׳ח
 מרגיש כמוהו ישגול לגו בקרבי. ויכניע את עצמו לאמל הלא
 המעשי׳ האלה חיי צליכי' לעשות בגופו בעצמו ובשרו. ואז ע״>
 חקלבנוח יעלה חמקליב ללצון לפני חי• כמאמל (חסלים נ״א)
 זנח, אלקים רוח ננמיה. אמנם הנראה לחיסיף לגלים בזח
 בתזכיר לגריהם דל(נילקונו ראה) כי אם אל המקום כיי לשננו
 חרישי ובאת שמת• דרוש ואחה מוצא. גאול הדגרים, רע כי כמו
ק ע״י הלמוד. כאמלס דל(גגא  אשר קיום האורח בנפש הוא ר
 קמא י׳׳ז א,) גלול תלמוד שמביא לידי מעשה, לא זאת לגר אשר
 כאין למוד לא ידע מה לעשוח. אגל גם לא ׳יוכל לעשוח משיח
 יצרי הלב כי ברע חמה. והיצה״ר כסו עז לא ירף מן האדם כ״א
 ע׳׳י עסק חחורח. כמאמר סדל(גראשיח רגה כ״ב) אם בא יצלך
 לחשחיקך לחחו גלגרי חורה. וזה אשל השיג רגא לחאי צדוקי
 (שנח פ״ח שאמר עמא פזיזא דקלמיחו פומייכו לאגדנייכו) גרישא
 איגעי לכו למשמע אי מציחו קיליתו נו׳ אמר לו אנן דקגינן
 גשלמוחא כחיג בן חימח ישרים חנחס. היינו כי בנח למומו
 ועסקני בחורה לשמח 0:ח לקיימה באין ספק. לא כן הלומד
 שלא לשמח לכן לא חיו האומוח לאויי לקבל החורת. כי אצליחם
 לא ייעילו הלמיל. וזהו אשל קלא עליהם יסלף בוגדים יסדם.
 וכמי םאין בני כח לקיים אם לא שיעזלני עסק למילה. כ אמל
 (מגילה דף וי) יגעחי ומצאסי
 הגה״ה האמין*) כמו ייכילחי כמו שביאל
 ״ נאור זה ע״ל משל לנליג גליל דל מאמל כל אשל המצא ידך

* כוי(שנח קנ״א) על שאחח מוצא ־ ? י ג 2 י י ע I ש?1ה 

< ייןיי* י־יי»י י , ו  מלאכ׳ להשאיל׳ לכל מיני בעל מלאכוש \
ר ומצוי צך כוי. — והוא העע מ  ויהי בא אמר להשאיל יממנו כל. א

 לו לך גני ועלה טל העליה כי שס במת שאמלו דל (מנחית למ״ל
י!ש י״מפשילא אי) הקינה ספל חולה מן השוק ' זי־ י'על נ ל  הני׳יז׳ כ
- ״ • גל עמלש״ »* י״«יי• י  מצא נא לפניו ויאמר י
ף מצוח מן השוק. כחנה ט ו ס כ ״ , fe,,,nW1״W=״,־nD־JJ1M.n,, 
ל מעלה מליו חכחוב כאלו קבלה א א ן נ . ל י ה ו מ ל ה ן א כ ל ״ ו א  ל

— כן חדע כי אין  ביה העצי׳ וילן וימשש כל היום ולא מהל סיני .
 מצא והיה >cp ויגע על מאל ויאמר גניכח לעמוד בהיכל המלך
ו יח׳׳ש כי מי יגיל לני אש איכלה י * ״ ״ . ל  אליוהבדג ע

 יהפלא מאל על הנלינ מלוע נא נהן . . ׳
, אגצ גכח המעשי׳ אשר נעשה - כ ע ל ע ד ד : ו ה  לו ה-כף ויאמי ל
 באמה רצוני להטיב אל כל הללין. והעסיק גבניני יחיקיני ליצירי
 אכן איםואאלע אם אחה צי?, אכן נחנדכ עליו לכל מלאכחי ועגודחו

n's« v*»« עהה אחרי לאוס׳ רוב עמלן רגיעחו 
 ^ ״ששי ני Jb י גאחגה וחפן חננ והנפש. חנה
׳ נכח המעשי׳.האלה אשל נעסוק ך , ל 5 r r ״ ׳ ע ׳ , ל ן א כ ר : ל 3 ר , ו ל כ  ה

 וזהו יגעה׳ ומצאת• האמין. כיהלומל גהסעל כי אץ שעה ושעה
. שלא יחי' נעשה גה חבילת של ה ע י ג י א יי׳פוז ב א ל י ה ה מ ש א ל ל  ש

ס נזכהינחעלח , '  כי אינו מרש כ״א עונת עצמו, ולמי• מצוח, על
 יהעמל בזעה qb, אבל האיש המייגע , ׳ .

ש ללאיחי עיזי וכגולו«ת' וכמו ו ו א א ל ו ׳ ה ה ר , י ו ר 3 ל 7 ע ע .  א

(  אמה נחרו בהורה בכל לב כי נותן שכחננו (גקיל יעקג למיד ג
 נפשו עליה, ומבין יקר הודח והפארהי• גגיאול מאמי ועשו לי מקלש
£ לי ושמחי נחוכם, כי ע״ עהק » B r i 16 «ן השמים ״,סממו 

1̂  שפע ההורה והמכמה ובנמנ ימצאוהו , 1
., המשכן געצמו זכינו לכל הכבל , ע . כ , ; א , ה ה א צ מ , ן ס ע ג ה י  ח

 היגיעה שקלמה ימציא לו יה׳ בלרן הזח שישלה שכינסו גחוכנו.־—
 מל<אה למצוא מציאושמטקשי (יע'׳ הוא שאמרו חן״ל (ילקוט פקולי)
) : וינרך אוחם משח אמל לתם ' י 5 י ל ' ק  ג

 יהי רצון ססםרח שכינה במעשי
 ידכם. ויהי ניעם ח' אלקינו עלינו ומעשה ילינו כוננה עלינו
 ומעשה יליני כוננהו בכפל המרים האלה העיר אוסנו על ג׳
 בחיטי. ועל ב• סוני פעולום. א' כי מעשה ילינו כוננה עלינו כי

 זאת אל החוטא. כי אם האלם חטא בהמה מה חטאה. ועל
 נקלה חחעולל נפש החוטא נלאוחו בחמה נעלח חי כערכי.
 נזונח כמוחו. והיא נשחטח ונמנה למה. פשוטה ונחוחה כליל
 ל.ישים. מה שהיחה מממלחו יחי על האדם להתחסל עמו
 לקחת ב 1מתו תחם נפשי. ותנת כל זאת אם החוטא חיי שוננ. לא
 אס הוא מזיר. והטעם בזח. כ׳ האלם היא מולכב מגוף ינפש.
 והגוף מצל לדפחוושקילחו נמלים סמלי׳' וחאוח חמלימוח הוא
 ממש כנחמה. כמו שנאמל עליו (חהלים מ״ט) נמשל כנחמיה
 נלמח. היא מליצה כוללח כל חתאוח חנמשכוח מצל החושים אם
 סחמכל בהם לחיל לק אחל חלגליס חגהמיי'. כגל הוא נמשל
 כבהמה. אשל זאח היחח מצחי חנליבח יח׳׳ש בחחי אליני החילה
 חיקלה לחאיל עיניני באיל החכמה שלא חנך הנפש אחל משאיח
 שיא וחבלי חלמיוניח אשל יחאיח הניף כ״א אחל השכל חחוליי
 המכלכל מעשי חאלס וחכליחו מלאש יעל סוף להנחילו החיים
 סאמחיים חנצחיי'. ומעחה חאלס אשל ענל עגילה נמזיל. הלא
 נס,הגוף נם הנפש היו נמעל חזה. ושניהם חטאו• ואז איךיחן
 בעבולו בחמה כי אין לח נשמה. לא כן אם עגר בשוגג הלא
 אז לא חטא כ״א הנוף. לכן חחחסל עמו יחי שיביא גחמה המולח
 גופו משל לשני בני אלם שחיו להם בנל נשוחפיף. ואין בלצונם
 לקלקל. העל משלמוחו, אז יקח אחל מן חחנוח סח ולה שהיא
 שוח כמו חצי חבנל וכוהן לחבילו בעל חציו המגיע לו ואז נשאל
 בילו כל הגגד בשלמות ואינו צליך לחפסילו, וזהו מאמל אלם
 כי יקליב מכם קלבן. כלומר חצי קלבן לא כלו. חיינו נוף בלא
 נפש. בענול חיוח חטאו בשוננ ולא נגע החטא על הנפש. אז
 יביא בחמה. ומן הנקל ומן הצאן כוי. וממילא הוא מוציא אה
 הכותי מן הכלל. כי הוא נעשיחו אח אשל שנא ר' הנה חטאו
 פלח נכולו. כי גם נפשו יודעת מחטאתו. ואין ד׳ לו בבהמה.
 וכאמלם ז״ל(שנת ס״ט אי] תשנ מידיעתו מניא קרנן על שנגחו
 אינו שנ מידיעתו איט מניא קינן על שנגהו. וכמו שנאמל עליו
 (ישעי׳ מי) ולננון אין לי נעל וחייחו אין די עולה. כי חוא צליך
 לרייה נשיף הגוף והנפש. ילשייפה כזאס אין למון מספיק. כי
 הנסמס אין לח חלופה על העצים נאשנעוח״ז. לקנגיהנם. וזתו
 ולמון אין לי נעל. וגם וחייחו של היעל אין לי עולה. כי המה
 לק גופות לא נשמוח. — וכנר יש מי םניאל זאח נמאמל(מיכה
 וי) נמס אקדם ד' כוי האחדמני בעולו׳ גענלים בכי שנח. הילצח
 ל' נאלפי אילים בלננות נחלי שמן האחן נכולי פשעי פלי נטני
 חטאח. נפשי, ילצח כי חנניא ע״ח עשה חשטן בנפשו כי אין
 לאלם נמה לחחרציח פני אלקיו. וחקלנן אשל סאלם מקלינ
 ונלצח לו לכפל עליו אינו לק נלנה וחסל חנולא יחי עליו אנל
 שיהי' הקלנן מצד עצמו כלאי להחלצוח על ילו היא נגל השכל.
 ועשה חשבון על זה ואמל נמה אקלם ל׳ אכף לאלקי ממם.
 האקלמנו נעולוח כוי הלא אינם שלי. כי הטלא יחי נלא אוחם
 ואס אומל לתת קלנן ממה שהוא שלי נאמח. חיינו פלי בטני
 אשל הולדתי אני. אמל כמחפלא הלא תאתן בכולי פשמי (וכי
 יחי) פלי בטני חטאת נפשי. כי כבל אמלו(נדה לא) שלשה
 שוספיס יש באלם סקב״ה ואביו ואמו. אביו מזליע הלובן כוי
 והקב״ח כוחן ט נשמה. וא״כ «ם אם נוף בני וחמליוחו הוא
 שלי אגל נפשו אינו שלי. ואיך אם כן אוכל לתתלצוח בחמלייחו
 תחת נפשי ונשמתי. חחי חאחן בטלי פשעי(וכי יהי') שלי בטני
 חטאס נפשי. כלל המרי׳ כי מנין סקרננות וסולם אץ גיל האלי
 לטא אל סכלים׳, ודלו מאנוש נעו. אבל מס שכתוב רביט סרמבץ
 דל המה לברים קרוגים אל השנתו. גי םאל' ע״י הקתטס עכל



 פתיחה
 אוחו על עילת בכייתו כ׳׳נ. וימנה ו אמל דעו אמי כי הסוסל ,
 המשיל מצל עוב מזלו «תמלא חסשלו באין ספק. וחשב ישיג לו ;
 הגנב שבעתי׳ על מה שגנב. אם לזמן קלוב ואם לזמן לחיק מכ״פ י

 הוא לא יפסיל איל הפסד שלי הוא לגל מועע לא יזכל ולא
 יפקי. זה שסללו לני בסלל חהגלה אשל גאלנו וגאל את אנוחיגו.
׳ כן יגיענו למועדים ולרגלים אחליס כוי שמחים בבנין עילך  ט
 כוי ונאכל שם מן הזגסים ומן הפסחים כיי. כי אין חסל כי אם
 שלנו. כי גם אשל אמרינו לרצון כאלו הקלבנו. אבל החלק שלנו
 נעלר ואיננו. וזהו שהוא קבל ואומר זכור ל׳ מה הי׳ לנוט'כ*
׳ ועול י  אנחנו נשאלנו ערומים מכל. אגל אתה ל׳ לעילם חשנ י
 חזון למועל חקת מן הגנב והשב ישיב אח כל הספסל וחיל בלע
 יקיאני. ולגעליו ישיבנו. אבל אנחנו אש־ ימינו כצל. למה תעזבנו
 לאורך ימים. וזהו מאמר (תחלים קכ׳׳ב) שמחתי באומרים ל•
 בישל' נלך עימדוח חיו רגלינו כו׳ ילושלי' הבנוי׳ כלומר הבנוי׳
 בפיעל. לא. ע״י למיוניס. כאלי בנה כוי כאלו חקליב כוי. ומבאר
 ואומר ששם עלו שנעים כוי כי שמח ישבי כסאיח למשפע כסאות
 לביח לול. אשל כל זאח נחסר מאחנו מאז הוסר הצניף הסהול

 מעל לאשינו.
 כי*ר* הלבלים כי כוונת החכמה העליונה גמצוח בנין המשכן

 והמקדש ולהקריב בו קימו י. לזכות אח נפשותינו בעטיי .
i מלכנו בקויש. להתדגק עי״כ בכבוד עליון נורא יחי. כמאמר 

) זה הדגל אשל צוח ל׳ תעשו וילא אליכם כבוי יי.  (ויקרא עי
 ר׳׳ל מידכם תהי׳ זאת לכם. כי אתם נעטר תיספות עטדתכם .
 חזכולהשינ דעת אלקיםבלבנכס ונפקחו עיניכם ללאות נכטדד׳*) י

 וכמו שנתב חלנ המולה ז׳׳ל(נמ׳׳ז לשלישי) כוונת החולה גצוח'
ח ״ ף ג  למות נית המקדש. אך היסה ח

ת רמז בלשונו הטהוי ס נ  לממן יחלש ממיל כטל חנית והתבונן ני ה
 חזה לתת לוח דעת וילאס אלקי׳ וייא אלינס נוי אל מה שנסט
י ^ 1 ן מ א מ ל ע ^ T ד f  בקינכלטאיו.כמאמל(ייקלא *
 ״' / ׳ 'JA וילא אליו ל׳ באלוני ממלא ואסגלי
׳ הוא .D נבלל א ליה יקליה לה׳, נ  י״ט)ומקלשי תיראו. ומעתה ל
א מאל מכל חממה וכל שימי מקום  נפלאת היא ולא רחוקה חי
 מה שהיי לגר ל' ביל עבליו והמחקה, וכל מקו׳ אשל אתה מוצא
' י / ן ל גילוי שכינס נהנלם תפרש כ מ  הנגיאיס (ירמיה זי) כה א
, אח נמשן מפאח מ׳ שהשכינה נחגליש _ , ״ ! ״ י י ״ י י ' , י v . / ״ י  ״, י
, וזהו ואהגלי• ליה .קלי לה / ו י ל א ח כ נ צ ז  ח כי עולומיכ׳ cf1 ע
 ואכלי גשל. כי לא לילמי את אבל בנולז יה׳ במקומו נמאז י1
 אטחיכ' ולא צויחי׳ גיוס הוציא י עחה רק אצל המקבל נהחלשה גי
, ההפעלות על ב• נפקחו עיניי . ל מ 0 ע י ל צ ץ מ ל א ם מ ן מ  א

/ . י. ללאיח מה שלא לאה שחלה' , . , J י 
 עולה ח3ח, (ישעי׳ א ) למה ל' וזהו זה י.לנל אשלצוה י׳
 לוג זגחיכס יאמל לי• ובהשקפ׳ תעשו וילא אלינם נבול ל׳ היעי
 חלאשינ' הוא מחניל אל סלק נ׳ מאפכם ובנם סהי' שוס'
ר השגה בעבו׳ חוסי המנויה אבל היא 5 ל ק י כ ה ל ו ת , ה , t p j ל ( ס  א

n .״._,״״ ים׳ נעלה ונשא מכל תנועה ורחוק v n 

ח וקרוב והמחקה ממקום למקים, וכן ו נ מ ק  מילח כהניסנעטלות ה
 וכבל לגלט מזח במקים אחל מוכרחים אנחנו לבאר המאמר״ם אשי

 (קיל יעקב) ל״א בי) ולפי חענין נמצא כ׳ נשבע ה קניה להחזיר שכינסו
ל אלינו, נמו נישע•' מ׳) ונגלה כבוי ש ן א נ ע ל , p j p < : ה > מ ל ע מ א  נ

 יסיל

 אם לא נעשה לא יחי׳ עשיי. והשנית כי כל עיקל עסקינו במצות
 מינה סטנן עלינו שנחי׳ לאדים לחתלגק גו יתי. וזהי ומעשה
 ילינו טננהי. מאמר כוננהו מוסב על הטעם שהזכיל בחח לח
 תכתיכ כאלו אמר אשר מעשה ידני ועסקיני במצות חעשי' סוא

 יכינן עליני את ניעם העליון
ו חגה״ה מ ל צ ו ו ת י ע י ה 3 ז י ה ב ד כ  נ״ה*1 ו

 הי׳ עליית ׳שלאל ברגל. כי אם ״ובמקום אהל ממבורינו תמיוקני
ן י  לא היו עולים לא היו מגיעים מאמר זה על מה שילמנו ההנללנ
 אל מה שהגיעו לחחלבק מועם האלם ובין נעלי החיים האלמים,
ל ״ מ כי כל הנבראים לעתם והשוקהס ג / א n ן . ל י 3  מ כ

 1 * \ ,/ מכוונה אל קיומה וחייהם, כי םאושם
 ההיליך כמאמל (שיל ז׳) מה רק כינרים הראו״׳ אליהם להשאיר
 יפו פעמיך מעלים גח נליב. קיומם ושונאי'מה שמזיק להם ורואי׳
 ונמללש (במקומו) גחן ןןל להרחיק עצמם ממנו, לא כן האלם
ן ט ש כ׳ האוהו והשוק זו גלולה אל הלנרי נ א צ ם מ ן י ל 3 א י ו ס ה ל 3  א

v י י המזיקים אוהו והפקיד׳׳ סיימו. כמו . ״  ג

 לו סכל על כל פסיעה ופסיעה הקנאה וההאוה והכבול כמוציאים
 כן נשכל ההילוך וזכיס העסק אח האלם מן העולם וכמו שזכרו
ס לר׳ נשן פ׳ ט״ו] ו  נחיקינ* חהיליך וחחשתוקקיז לבושינו זיל [אנ
ך אבל נוא וראה נגלי או נעלה כיון ל ן ^ ח פ ש ע ם נ , ל ש מ ל , א א ו ב  ל

 1 . . י שהוא רואה אה הנאר הוא מחר
[ נ  ללך למחוז חפצי אשל עיני לאחוריו וזהו מאמר [ההליס קמי
 גשואית כלות וצופיה להגיע אל הננו ימין וראה ואין לי מכיר אנל
 המקו׳ הניעד. וזהו לשכני תללשו מניס ממני ל״ל אין אוכל להמלנו
ינלהנניאים נ > מעצמי,שלא אזיק א"ע, א צ ו  ובאת שמת• דולש ואתה מ
, וכמנואר נלנר׳ רז״ל נספר הזוהר  י
 וחדמין נזה צאחד משה שיליד נאמנים על עצמן, והאלם גם על
 מם נחי צמלחקיס. וחנעיח מלמו א נו נאמן והנה כל מעשי
ן מושכן ועבודתו וסגולתו להריק השפע׳ ת  להניא המוחל אל מקום הס
ך העוב על כל הנרואיה ואם אנחנו ל ל ן 3 נ צ 3 ר / ל , w ס p w ל כ  ן

^V%"£ י י א » י י ם ״״״י י י א ג  י
 החחן ויסנעט סמוך לביחי• לא מקי אליני קיום כל הנבלא׳׳ כמאמר
 ימצא נילו כל מאומה. לכן [מהלים סי) נל שחח החם לגליו
/ [מקץ קצ׳׳ה גי] על מאמל גם אח . ,ן א כ , ה (א ״ ,״ ע מ ל ן . נ ו ר  מ

. . י J . V העולם נהן בלבם. בל עלמא י  י
 ללכ׳ ציון חמומ מבצי באי מועל ונל עונלין לעלייא לאו איטי
׳ אלם לאמשיכו נ נ  כל שעליי שומעין כהני' נאנחי' אלא נלנהון י
 היא קינא על חממוצעי׳ חנכגלי' מונלין מנין נו׳ ועל זאת החפלל
ו נ ה ואמי ויה• נועם ליאלקי י מ י מ 5 p . v j ת ל ן נ  שהי׳ בילינו אל מ
ל נועם ומתן נוונוס דל ^ •,״.,״» v מנינו, י , , . - - x , 
 והאמנם אשרעיקר הדבראפש הנבראים יהי מסוי בילינו ני אנחנו.
 להמציא עי״ל סגוח המדמים המריקים שפע ונועם עונותיו ית׳ אל
 לבר לד•.1־, כ* יש דגלי׳ אשי• נל הנריאים, לנן התפללו שהלה
ה ומעשה ילינו נומי. עליני, שלא נרע ; ן - ל א א כ ן ס ק מ ן f א C W 

 , לעצמינו ואז, ומעשה ילינו כוננהו,
׳ י אש הנועם הנזכר ע צ י P,15 ו ע ע ר 1 י ה M ו r  ״

 סממוצעי׳ נעלרו. זח שאמר
 ירמי׳ ע׳׳ס (שם הי) זכור ל׳ מה ת•׳ לט כוי שנס משוש לננו כי
 אתת ל׳ לעולם חשב כר. משל לסוסל נסע בללך אם בעל עגלה
 וי א גנב וגנב העגלה עם כל ססחולו׳ סיקלוח• וחבע״נ סי' לו
 עעע חפצים ו נגלי׳ וגם הלנליס סמעעי׳ סאלח חיו בכלל הגניבה,
 והי׳ הגעל תעגלת מלגת לבכות יומל מבכיית הסוסל' ושאלו

 •) ומס נכבל בזה מאמר ממשורר ע״ס גשם אלקיו(סהלים נ׳׳ו) אם ארעג לא אומר לך כ׳ ל׳ מגל ומלואה, ילצח גזסלהסגיל
ה לא על זבחיך אוכיחך טי לא אקח מביתך סר, כי אם סיומי צריך לפר, יש ויש לפני סריס בני גסן וגהמוס גסרלי  «ס שאעל ססל
 אלף וצמה לי ליקס לוקא מביתך פל וממכלאותיך עתולים, ועסנס אם הייתי באמת לעב ומאב לאטל והייתי צלין ספלים לאלוסס
 שצספי ס^ם צא הייתי ״הירך שלא ליגע גהם כי לי ov ומגורי חמה מוכנים, וזהו אם אלעג לא אומל לך כי לי סגל ומלואס, פי'
 אם סייםילעג תאם צא סייסי ענלסאזנן שתשמור מצמך ענגיע גחם, וכי לא סייס״ אומר כי לי סגל ומלואה ולצרכי סכ.טסי כל אצס:



 פתיחה
 כלאוי כנמל מלאכחו לכל מעשהו והניחי p על הקלקע.
 ועשה כן לכל העצים לכל סלקי המין כמעשה הלש עצים
 נמה קו. יהאלהו כשלל. יעשה כמקצעיה ונמעצר. ולא היו
 חסלים כי אם חהרכגה, לחעעיל המין על חלו. וחאויל הזח
 אמל בלבו כי כבל יצא י״ח גם בלא חחלכנה. ונא ואמר אל
 חנעח״נ בוא וראה כי אני כבל עשיחי כל הלשוס חיך כחב הגדול
 הנעשה נינינו, הא לך הכיחלים וחללחיח וחחלונוס והקומה
 ואחה אם רצונך הוכל להעמילם ולהלכינם כל אחל במקומו
 הראוי לי. ויאמר לו הבעח״ב ננל. מה חעשח עם הכחנ קען
 הנעשה בינינו לאשונה. הנמשל הקלה אמל אל משה בעולם
 במצלים גלרך כלל(שמוח גי) בהוציאך אח העם ממצלים חעבלון
 אח חאלקיס על ההל הזח. ואח״כ כאשל עומלו במעמל הל סיני
 אז ביאל הקב׳׳ח ע״ד סלע כל סלעי חעבולח. ומעחח חנה חעוש׳
 מעשי העבודה בשלמוח. אגל בלוחו למיח. כי כוונחו בה אל מה
 שמסיק טוגחו. העובד הזח הוא מקיים אח אשל נאמל בסיני.
 אבל לא מה שנאמל למשה נמצליס. שנאמל שם חעבוון אח
אלקיס כוי. תהו כי לא לביחי איואטחיכם ולא צויסים ביום  ס

 הוציאי אוחם מאק עצלים על לבלי עולה וזבח. כי אם אח
 הלנל חזה צויחי איחס לאמל שמעו בקולי וחייחי לכם לאלקי׳
 ט׳ וחלכחם נכל חדלך אשל אצוח אסכם. ל״ל אשל אצוה אחכם
 בעמיל ע״ל סלט במעמל סל סיני*) והוא ג׳׳כ מאמל למה לי לוג

 זנסיכם

, וראו כל נשר ימייו פי' וביזמה  י
רן מאמר  מהמאמרים כלם הס על י
'  (יחזקאל כי ל״ג) 0• אני נאם י
י מזק ה ובזרוע י  אלקים אם לא נ
 נטויה ונממה שפוכה אמליך עליכם
 היינו כי יכריח אוחמ להניאנו אל
 המדריגה הנפלאה לענוד־ ענויי שלמי
 אשר נענורה נזכה שיחנררו ויחלנניו
 כל כמוחינו והיי עינינו רואוח אח

 מורנו :

 יסול ועיקל ענולחנו הוא אם
 העטלח חהי' לשמי כי אס הוא
 שלא לשמח הוא נקרא עונל
 אח עצמו. ואין מנולחו מנורה.
 וכענין שאמרו חכמינו ז״ל(פרה
 סלק נ׳) עשה לה סנלל נשניל
 שלא ססלק פלס טליחו עליה
 מפני חזטני' כשלה. זה הכלל
 כל שהוא לצלכה אינה ענודה

 ועעחח קס לך משל ע״ז לאחל גמל אומל עם נע״מ שימח לו
 ביה מחיה אשר מכללה יש בחים וחדרים חלוקים אם לצורך
 יירסו ואס לצורך כל כליו וחפציו שיחיה לכל סוג חדר מיוחד
 חלאוי לו. וקצנ לו כך וכך בעל מלאכחו וחגביל לו זמן לחחחלח
 מלאכה המין. וכעחה אחל אשל החפשל עמו וקצנ לו שכלו.
 לשם על נייל קטן ענין חחחקשלוח אשל ניניהם נללך כלל. איך
 סלוני הנע״מ מחויינ לעסות לס׳ ניח נחלה וכך וכך יחיה אלכו
 ורחט. וכך וכך יהיה שכרו. ויהי כאשר קלט היעים והגיע
 זמן החחלח המלאכה למלאכח חמין עשה עמו כחנ נכון ורחנ
 ולשם ט מעשה המין וכל פלטיו כל הלנרים למחלקותיסם,
 וכן וכך ללחוח וכך וכך חלונוח אלכם ולחכם. והגע״מ
 סתסיל לעשומ מעשהו היינו כל עץ ועץ חיקן אוחו

 •) וכגל כסגנו כרגרים סאלס (גקול יעקג ל״א גי) על מאמר סנגיא גשם ל׳(ישעיה נ״ח) הכזח יהיה צום אגסרהו. כי גם
 ענין הצום וחחענימ גם ענין הקרבנום, לא בסל לי בעטל עצמוחם, כי לא בחל יחי געינוי סגופית. לק בעגול חיוחם סגה ועגוא
 אל ההכנעה והחשוכה, כאמלם ז״ל (גלכוח וי) אגלא לחעניחא צלקחא, ונזה המוסט חשוכה נכונה על קישייח לגינו המחלש״א ז״ל
 על מאמל (בלטה ל״ב בי) אמל ל׳ אלעזל גלול החעניח יוחל מן חצרקח, וחשה כי בפלק קמא אעלו אנלא לתעניתא צלקיחא, עכ״ל,
 אגל חלגל מוגן מאל ע״ל חייט גא אצל עשיל ומבקש ממנו שיחן לו מלים לתקנם, ויפן ףלא כי שלמים הם אינם צליכים סיקין, מח
 עשה ססייט סמחין על אשל יצאו כלם מן הבית, ואז הלך ויפסח כל חחפילות מן המלים, וכאשל נחולע הלגל לגע״חג נחמלא מליו
 חמה ויאמל להומו ולאגלו, וימן הסייס ויאמל גי אלוני העץ עחה חנם אוסם על ילי ואחקן אשל שתתתי, ויקס העלים ויעש אוסם
 גסיקונם הראשון, אס״כ סלך םנעס״נ וישלם לו בעל מלאכתו זאת, חנה חחשלומי׳ האלה ולאי סאמל שאין לקרוא אומו שכל מלאכס
 לק צלקס גמורה. הנמשל כל המצות אשל האלם עושה ואס״כ הוא מקנל שכל עליסם, זס נקרא שכר מצוס, לא כן סמעניס שאינו
 מצוה כלל, רק כאשר קלקל נפשו נסטאותיו אז מתקן נתענימו, ומי נקש זאת מילו, וא״כ אגלא לתענימא אינו לק צלקמא וחנן. —
 ונמקהלוס המלצנו מאמר זס מ״ס משל עני סי' דופק על ללמי סעשיל לאעל עלי לני לוי לסם לא אכלתי כל היום, נסאשמורהנלילמ
 עחח השג נא את נפשי הנכאה, ויכעס עליו ויצו לחכוחו מכה רנה על שהקץ אוחו משנחו, למחר היה י״ז נתמוז, ויחמנה גם המשיל
 ויסי לעס ערג קרא אס חעני לגיסו לאכול ממו לחם, כי גיוס חחעניח הרגיש היטג צער סעני, חתו אגרא לתעניתא צלקמא, היא
 שאעלנו כי שכל החעניס אינו געגול החמנימ מצמו, לק מל מה שהוא מקגל עליו לחצליק מעשיו מעחה, וליישר לרכיו, וזהו סכזס
 יהיה צום אנחלהו יום מטס אלם נפשו ט׳ סלא זס צום אגסלסו פסח חלצוגוח לשע כוי, והכניס גלגליו מאמל חן גיוס צומכם
 תמצאו חפץ, משל לעני שקנה מז והגיא אותם לגיסו ואשחו המניח נחמלאח שמחה וניל כי יחי׳ לה סלג לפלנס גנים האומללים
 וממהל ותקח כלס על יות ותלך לחלוג העז, וצא נמנה חלג כל מאומה, ונתפכת שמחתה לאגל, ותתחילת מייללת עליו, ויאמל
 לח געלח הלא גהכלס לחמסין מעט, להכניסה לליל, לתת לת הבן ומספוא ולחח לה מנוח מעט אח״כ סוכל לחליב בטח, סנמשל
 כי המה אומלים למה צמנו ולא לאיה עינוי נפשנו ולא מלע מה פעלנו עם סצום וע״ז הוא משיב סן ביום צומכם מבקשו סינף
 למצוא חפצכם, ססעכט נא מעט על אשל אלאס מה פעל תתענימ בכם וכי סשוגון מאון, וזהו הן ביום צומכם(לצונכם בי) תמצאו
 חפץ וכל עצביכם סלגרים אשר אסם מממצגכם ומבקשים ומחפללים עליה חנטשו, כמעשה הנוגש אס לעסו שמכליפו
 לשלם גו גייס, הלא זה צום אגחלסו פחח סלצוטמ לשע כוי סלא פלוס ללעג לחמך ועניים עלולים מגיא ביס טי• ל״ל
 אלאה תחלה מה פעל גכם התענית, אם היי סגה אל סיקין סמעשים וליישל תעלות לפחח חלצוגוס לשע, להשגיע לעגים
 למלגיש מרומים וכלומם מן המע״ט, והלמין גזה, גן כסר גא ללול במלון אסל, ויחי גלילה הלט גחמותיו על שלם מגואוס,
ו לו לאער כגר קרה ר ן ס . ) ן ר ש ת ס ס א י .  וצוס סשל לקחס אוסם אל חליל שלו וילך סכפלי וישאל מסי שכניו מת לעשות גזה לן
 כן לאיש סלוני ויקח גירו מחנה הוט צוקל ויגיאחו אל גית השל, וגזה תוציא את שלו מתחת ידו, וילך נם הוא ויקח הוס צוקר
 ויגיא אל גיש השל והשל לא היי גגימו, הניח המחנה על השלסן והלך אל הליל ולקס כהמותיו, אס״כ כתודע הדבל אל חשל והי•
 עליו קצq גלול, כי האויל הזה לא גיקש מאומה מאת פני חשל ולא החחנן לו, נם פניו לא לאח, וחעיקל הוא חגקשה והחחנונ׳׳
 אשר ילגר רש. — סנמשל עיקל סצוס לסכניע סלג כמאמר לג נשגר ונלכה אלקים לא סגזס (חחלי, כ״א] קחו ממכס לברים



 פתיחה
 והשאלת חאחגח. לא שיחי' הכיגוי נקלננום לבוס וגדולים ]
 גכמוחס, כי אצל אולח נכגי יחי׳ לגוי חכמו׳ לזלא גאפו ואץ ]
 אצלו לק לגוי חאיכוח איך מקבלי' אוחו גססל פנים יפומ ־
 נאחגח וחן. והעל ני העני אינו מגיא לק מנחה וחכחונ מעלם •

 עליו כאלו נפשו חקלינ. וזהו למה ל« לוג זגחיכס «אמל ס״:

 והוא חענין נעצמו םחחלעם חנבי על הצום והתעני׳(ישע״'
 כ׳׳ח) חכזה יחי' צום אנחלהו יום ענוש אלם נפשו טי•
י ו  כי גם חחעני' אינו דנל הנללש נענול עצמוחו. כ״א נענ
 פעולתו וסגולתו כי האלם כאשל יתענה יכניע סמלו אשי
 ממנו נמשכים כל התאות וכאש' האלי ילגיל נפשו לחתענימ
 ישינ מן חצוח ניד תלנת יוםל מאשל ישינ מן חאכילח בחשנו

i עם נפשו כמה עונת כפולת ומפועלמ נאה לנפשו ע״י המלחקו 
 מתאוח העו״הז וא״כ אץ לו לנקש שכל על מה שלא אכל ועל י
 מה שאינו עושה לעח לנפשו. וחלמיון בזח לתינוק לוכנ על
 המקל בלסת.. ואביו מבקש ממנו לאמל סלל בני ממעשיי כאלה
 והא לך ג' גלולי' ומח לך לשטוח כזה וביום מסל נקחחו המקל
 ללכוב עליו נתן לו ג״ב ג׳ נלולים פעם נסע אביו למרחקים
 על משך זמן לב והנמל היה מושח מעשהו באין עוסה ומעכג
 בידו. ובכל יום אשל לא עשה סכלות זאת כתג לעצמו על
 פנקסו שמגיע לו מאניו ג׳ גלולים, וירט הימים ואניו נא לגיסו

 נא לפניו עם פנקסו ותנע אותו נעי כל פעם ג' גלולי׳, ויאמל:
 לו אביו וכי אפש׳ נייי לתת לך נעי כל פעם ג׳ גיולי' השיג

 הנעל ואמי לע אג! הלא לאמונת כי אני מזלזל סעקח כנגיד י
 כי לק גע ולך אעשה זאת ואני עוזנ את מקלי בעטל ג׳ גדול*'.

 אנל אצל איש אחל הייתי לולש עשלי' געל כל פעם וכשמוע,
 האב אח לכליו חלה אפו ואמל לוננל. כאשל תייתנעלולך^
 הייתי מפיס אותך שלא מעשה שטוסכזה. והיום הזה אשל כגל:
 נהיית לאיש נם אם יתנו לך כל כסף אשל געולם אין לך ?
 לעבות זאת ואתת ננל תנקש עול שכל על שלא עשית ננלותך %
 וזה עצמו תשונת הכתונ יעל שאלת׳ למת צמנו ולא לאית טי \
 סשיג ואמי סן גיוס צומכם תמצאו חפץ. אמל כמתפלא וכי }ז
 לגל ספן הוא גילכם לגקש סכל על העלל העסק גלגלים;
 הגהמיי' הכזח יהי צום איחלתו יום עטת אלם נפשו. ל״ל
 גם גממניח מצל עצמו אינו חעניס. אם אינו סומל פעולתו'
 וסגולתו וכמו שכחנ הלב חמולה ז״ל (נל״נ משצםי);
 כי{ענינים כאלה (גם חחעניח נם הקלננוח) סם מעשים סנלס*;:
 מנוונים לעצמם והם אך החבולה לבוא על ילם אל הכוונח־
 הלאשונס כו׳4 וכמאמל (חמואל א' ס׳׳ו) החעץ לל׳ במולומן
 כשמומ גקול לי חנה שמומ מזגח טוג להשיב מחלג אילים.׳
 ותאענם עול לי לבלי׳ בזה לא אתמהמה סח לחאליך בהם אגל*
 תמצאם כי תבקשם בפלשיות סבאומלפנינו. ואלקים אמת הוא־

 יומו ובאמת ילליכנו ׳

 זבחיכם יאמל ל' כוי. נם כי מלט מסלה אינני שומע כוי. לע
 כי זאת סבטיח אומנו ל' •ת׳ לקבל מאמנו מנחה ונסך. אך אם
 סם גאים מרצון אז סמת אסובים ואם לא יקבלם בחכלח
 כביכול. כמאמלס ז״ל במללש (ליש ויקרא) אם תהיו מקריב ם
 מרצון יחי' לליח נחוח. ואם לאו לאישי, והסימן על זה כי
 מחכלח איט לוצח לקבל לק מה שכחב לנו בחילחו. לא יוחל
 מזה, וכן חחפלח שהיא במקום קלבן. גם כי נאמל (איוב ל״ו)
 הן חל כויל ולא ימאס. עכ״ז אמל גם כי חלבו חפלה איננו
 שומע. משל לאסל שעשה חחקשלומ עם לעהו שיניא לו סחורה
 ננך ונך זהו׳ וזח הניא לו הלנה יוחל ממה שלינל עמו. ואם
 הסחולח אינה מן חמינחל, לי לו שהוא מקנל מילו כסי המלונל
 ויוחל מעה שהחחייב א״ע ולאי לא יקבל אמנם כאשל חססול'
 חשא חן בעיניו אז יקבל ׳וסל ויוחל וזהו למה לי לוב זבחיכ׳
 כוי וכן גם כ׳ הלט הסלע איכנו שומע וזהו אשל חלק חמאמל
 לשתים ובסלשכם כפיכה אעלים עיני מכם כמעשה ימכלח.
 שהוא מקנל ונעיניו לא יניט נו אנל כי תלט תפלת יותל

 מהחיונ אינני שומע כל מאומה :
 אמנם מול יוחר נוכל לחמחיק מליצה מאמר למה לי לונ
 זנחיכע כוי עם מ״ש נעל עקידה ז״ל(שער מ״ח)
 בענין חקלגנוח כי באממ מלומם אלקינו יחי נעלה ונשא מלחםונ
 עליו שהוא מקנל קלנן עולה וזבח לק יען כי זה טגע בני
 אלם ישמחו כי ישחוקקו לבוא נצל אדוניהם ולהניא משורה
 לפניהם ומאהבה ל' אוחנו חחיר לנו זאח ונחן לט כמה חלוקי
 קרגטח כאלו המקריג מגיא חשורח לפני אלוניו, והוא מקבלו
 באהבה וז״ל הקלה הכחיג על עצמו מעשי המשכן ועבולחו
 והקלגנות כאלו שיג ויסובב לו מהם שוס טונה כוי ע״ש כי
 האריך ומעסה לע כ׳ כטל האורח׳' יהי׳ על ג׳ פנים מתחלפי׳
 אס ברבו׳ ואם נחשיבוח. וזה •הי׳ נפי התחלסוס האורחים. כי
 אס יכניס אורח עני לביסו רעב ללחם וצמא למיס אותו ראוי
 לכנל בריבוי אכילה לחרנוח לסם ולהביא לפניו קערס גלולה
 עם ירקות, וחתיכת גשר, גס אס חושיבהד בשסל המושטת לא
 יהן לבו לזה כל מאומה, ׳כי אין עיט ולט רק אל הלחם להשביע
 לעבוט כמשפט לנפש ללח ורעבה. לא מהי׳ תאומו כי אס
 למלאות כיסו. לא נן אם תכניס לביתך איש אפלמי נכבל גלול
 ומפילסם. שאינו צריך אל מה אשר תחן לפניו רק אתה חבקשחו
 ע״ז בכל אות נפשך. אז יהי הכבול חלאוי אליו נסםיבו' לקבלהו
 בהול וחלר לא בלוב* הכמוח לק בלוב• האיכוח. הקעלה חחי׳
 קטנה לא גלולה אבל חהי׳ של כסף או זהג וגה יחי' מעט
 מלקחת מעני מגלנוח. ולהושיבו בלאש וכלומח מעניני יקל
 וגלולה זה שהתסלא הכתוב ואמל אמת כי נענתי לך בזה להטות
 אליך ססד עד כ׳ לבבך ידמה כאלו אני מתאלס אצלך ומקבל
 משולה מידך. אבל עלז הלא עליך לדעת כי מלך גדול אני.
 ואותי לאוי לכבל בלב האיטח. לא גלב חכמוח. ביחל הילאח

 ושובו אל ל׳(הושע י״ס) אשל הצום מועיל לזה, וחאויל חושב כי בצום לג* יספיק לי, וכל היום הוא הולך בטל ילנר לגלי'
 המביאים חטא, ובא ליגוש אס הקנ״ה שיענה לו בצום חעניחו, זה שהוכיח אוחס ואמל להם סן ביום צומכם המצאי ספן

 אחמ' חושבים כי סוא חסן, יקל מצל עצמו, וכל עצביכם חננישי, כניגש אח לעהי על המניע לו ממנו וככ״ל.



 בךאעןיך[יביא אלקים כר כדרש ר׳ הושע״ רבה פתח ואהי׳ אצלו אמון ואחי*
 . , שעשועים יום יום וגוי אמון סדנוג אמון מכוסה אמון מוצנע הנראה
 לדעתנו כוונתם בזה ע״ס מדרשי ז״ל (שיר כ׳׳ח) א׳׳ר ברכיה הלוחות הי׳ אורכן ששה
 טסחים כביכול היי ביד מי שאמר והיי העולם שני טסחים ובידו של משה שני פסחים
 ושני טסחים היו מסרישים בין יד ליד הנה אם אמנם המד' הזה הוא ענין נעלם
 ונכוה מאתנו עכ״ז נוכל להבינו אסס קצהו והוא כי התורה הקדושה כלולה מגי חלקים
 נגלה נסתר נעלם הנגלה הוא זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל והמה
 התרי״ג מצות שצונו ית׳ לשמור ולעשות והאמנם אין אתנו יודע מהותם וטעמם וסוד׳
 ופעולתם עכ־ז מחוייבים אנחנו לשמוע בקול ה׳ ית׳ לבלתי סור מן המצוה ימין ושמאל
 אף בבלתי ידיעת טעמי וסוד המצות וכענין הכתוב (בא) י ואנחנו לא נדע מה נעבוד
 את ה׳ והחלק הנסתר הוא טעמי הפצות וסודם ופעולתם וכאשר נזכה לעשותם ולקיימם
 לשם ה׳ כאשד צונו אז הוא ית׳ יאיר עינינו וינלה לנו נפלאות טתורתעו הקדושה
 ויחננו דעה בינה והשכל להבין גם עמקי טעמיה וסודותיה וכמחז״ל (אבות וי) ר׳ מאיר
 אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה כוי עד ומנלין לו רזי תורה וכס״ש
 דהע׳׳ה ;'תהלי׳ קי״א) ראשית הכמה יראת ה׳ שכל טוב לכל עושיהם ובנמר׳(ברכות י״ז)
 לעושים לשמה והרצון כי ראשית עבודתינו מחוייבת להיות אך מצד יראת ה׳ נם
 בלתי מושנ אל השכל מאחר שיעמוד האדם על משמרת עשייתם ינל הי עיני השכלתו
 ויראה בעיניו ולבבו יבין נם עמקי סודותיה וזהו נ״כ היתד, כונ׳ ישראל במעמד הנבחר
 לאמור נעשה ונשמע דיל כל אשר דבר ה׳ נעשה ועי״כ נזכה נם לשמוע כלומר להבק
 כהוראת מלת נעשה ונשמע ברוב על ההבנה אמנם יש עוד חלק נסתר כהתורה הקדושה
 הצפון ונעלם מעין כל הי אשר רבותינו ז״ל (ברכות ל״ד) קראוהו יין המשומר בענביו
 ועליו נאמר עין דא ראתה כוי אשר בעוה״ז לא נוכל לזכות להתגלותו כ״א הוא משומר
 בענביו לע״ל וכמאמר המדרש על ישקני מנשיקות פיהו עתיד הקנייה לעשות מחול
 לצדיקים לע״ל ויושב עמהם כחצי מרן עגולה ולומד עמהם תורה וזהו שמינו ז״ל
 במדרש הנזכר הלוחות היה אורכן ששה טפחים רומז על ג׳ חלקים התו״הק שאמרנו
 שני טשהים ביד מי שאמר והיה העולם ,מוסב על חלק הנסתר לגמרי וכמוס אתו ית׳
 עד עת מועד במהרה אשר אז נזכה לשמוע חדשות ונצורות מפי הקב״ה ושני
 טפחים ביד משה מוסב על חלק הננלה אשר מסר לנו מרע״ה לעשותם בלתי ידיעת
 סוד םעולתם ושני טפחים היו מפרישים בין יד ליד רומז על חלק הנסתר מאתנו עתה
 והוא טעמי המצות וסוד פעולותיהם העומדים להתנלות אחר העשיה לשמה וזהו ג״כ
 הכוונה במאמר. שלפנינו ואהיה אצלו אמון אמון פדגוג כוי רומז ג׳׳כ על ג' חלקי
 התורה הנזכרים ואמר אמ̂ו פדנונ לרמז על חלק הנגלה המלמדנו דעת ודרך תבונות
 ומדריכנו בדרך נלך והמעשה אשר נעשה ממש כמו הפדגוג המדריך צעירי הילדים
 בדרך תכליתם ועל חלק הבי אמר אמין מכוסה אשר באפשר לגלות ולהסיר המכסה
 פעל המכוסה ק העושה מצות ה׳ ית׳ בלב ונפש יגל ה׳ את עיניו להביט באור

 החכמה וסוד התורה.(״ ועל חלק הג׳ אמון מוצנע
 ד״ל נעלם אשר אין מי שידע מקום כבודה בלתי *) והוא מה שאמר שהע׳יה (משלי די)
 ה׳ לבדו הבין דרכה עד יערה עלינו רוח ממרום: שמעו בניס מוסר אב והקשיט
 עוד שם ד׳א אפון אומן התורה אומרת אני ללעח בינה כי החולה המסורה בידינו
 הייתי כלי אופנתו של הקב׳׳ה בנוהג עחה היא רק כמוסר אב המלמד אח
 שבעולם פלך ב״וד בונה פלטון בונה אותו פדעת בנו לאמר כה העשה וייסב לך וכמאמר
 אומן והאומן אינו בונה אותו מדעת עצמו אלא י (ישעיה מ״ח) אני ה׳ מלמדך להועיל
 דיפטראות ופנקסאות ־ יש לו איך הוא עושה מלריכך בדרך חלך ואנחנו מקיימים
 חדרים כוי כך הוא הקב״ה מביט בתורה ובורא מצוח ה׳ יחי רק מאמונחינו בלי המח
לם והתורה אמרה בראשית ברא אלהיס תוכן ענינס ולזאת הבטיחנו ואמר שמעו  את^עו
 אח ראשית אלא תורה המד״א הי קנני ראשית בנים מוסר אב והקשיבו לדעת בינה

 י .־׳־.> דרכו
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 נלמ&$ אחר שתשמעו׳ ותננ&מי תזכו לדעת דרכו לכאורה הדברים מבהלים לב כל קורא ספר
 \ב׳ינ£. ויהיו מלת והקריבו ע׳ל חברים כי היאות לומר שהקב״ה הוא מביט בתורה ובורא
 . י..״*גקשיכיס שהוא ענין המתנה: את העולם הלא את פי נועץ ויבינהו והיא גם היא
 בריאה מאתו ית׳ גס פה ^סייפו זיל והתורה
 אפרה. בראשית ברא אלקים לא ידענו מה רצונם בזה אולם הדברים מובנים ע״ד
 פשוט כשנצרף לזה עוד פאסר החכם (משלי ה׳) בהתפארות התורה לי '׳*צד, ותושיה
 ,>וי .ובמדרש (ילקוט במקומו) בי נתייעץ הקכ״ה וברא את העולם הנה מלבד התמיה
ה הנוסלת נם במאמר הלז עוד מהקשות הוא כי לסי הדרש,היה מהצודק מ ו ד ק  ה
 •ן^מיאפר.*הכתוב בי עצה והבנת הענץ הוא עיס מה שאמר שהע״ה (קהלת גי) ידעתי
 * כי כל אשר יעשה האלקים הוא יהיה לעולם כ;׳ והאלקיש עשה שייראו מלסניו
 \ • ולכאורה היה ראוי לומר כי כל אשר עשה האלקים כי על העכר ידבר אולם רצינו
 י בזה להניננו דעת על מה לא ברא הי ית׳ את עולמו באיפן לא יהיה כרוך בעקבה
ק ותחלואות  ההעדר והכליון ר״ל שיהיה האדם הי לעולם ויהיה משולל סכל פגעי הז
 מכאיבות וכל הטובות המשונות לאדם יהיו קיימות בלתי נפסקות כמשפט לסזעל נצחי
 שיהיה גם פעולותיו נצחיות וקיימות בל יתערב גמו מהבליון והקלקול• ע״ז השכיל
 אותנו אשר הכליונות 'וד״חעדרים הפתהווי׳ בעולם אינם בפאת חולשת הפועל כי האפת
 לפי איכות בורא׳ הממציא׳ היה החיוב שיהיו ברואיו בתכלית השליטות והנצחיות וזהו
 כל אשר יעשה האלקיס כלומר לסי חיוב השליטות הראוי לסד, שיעשה האלקים הוא
 יהיה לעולם אך היה מרצון חכמתו ית׳ לכונן עולמו באופן שתהיה עלולה להפסד
 וכליון למען הפחיד לב באי עולם בל יעברו חוק התורה וכצותי׳ וזהו האלהים עשה
 הכליונות שיראו מלפניו (והארכנו בזה בקיי קי״ב עיש) ומעתה הדבר הזה הוא לעד
 נאמן אשר כל עיקר בריאת העולם ומלואה איננה מכוונה רק בשביל התו״הק ולעילה
 זו ^היה החיוב כי יתכנו אופני יצירת ותמנת אישי׳ לעומת צרכי התז״הק היינו להכין
 מוסרים ותוכחות לייסר עוברי תורות והחולםים חוק למען יראו רבים וייראו ויעמדו

 על משמרתה!
 T)Jf" קח לך מוסת נאמן על האמור כי כפי הראוי לתהלוכות ברואי ה׳ ודתות
 הנהגותיהם יחריב שלא יהיה בין ג״א שום תואר בעלים או אדנות וממשלה
 כמו שאין תוארים האלו בצבאי מעלה בלתי לה׳ לבדו הוא השליט על יצוריו וכסו
 ק בבדואי מטה בבע״ח שיד מלם שווים בהתחלקות הטרף והמזון p הוא מהראוי
 שיהיה האדס כאחד •מהם ושיהיה יד הכל שווים ככל שסע וברכה שבעולם לבל
 יצוייר מאמר האומר זה חלקי והזולת לרעהו אכל כהחכם בורא עולם ית׳ שהבדיל את
 האדם כנמוסו מכל הברואים למען רבות בו משפטי התורה ולהעמישו בעול כצותיה
 כמו גניבה נזילה חמדת קניני רעהו בצדקה וגסיח וזולתם ומה לנו להאריך בזה פה

 אם מכבר ביארגו העגין באורך (כק״י סי) ידרוש המבקש שמה;
 ומעתה ראה גם ראה כי צדקו דבריהם ז״ל שהיה הקכ׳ה מביט בתורה ובורא את
 העולם כי לו לא התו״הק היו באי העולם מחולסים כתכוגת חוק בריאתם
 וכסדוכר והוא ממש כמי שלוקח אל ביתו חרש חכם לעשות לו איזה מלאכה יקדה
 אשר מהצורך להכין לו בית מיוהד למעון ועריכת כלי המלאכה לא ימלט אם שישאל
 להבעל מלאכה אודות זה או שישער בעצמו כל צרכי הכע״מ לתיקוני מלאכתו ק
 הדכר בענינינו אחר כי כל תכלית בריאת העולם איגו אך למען תכון התו״הק ומצותי'
 ע״י עושי׳ ולומדיה שיער ית׳ עריכת העולם ומכוני׳ להיותה קצובה וערוכה כפי צורך
 התורה ושלפו לה פרטי חקות״ בלי מנרעת וזהו שאמרה התורה אני הייתי כלי אומנותו
 של הקביה כז׳ עד כך היה הקביה פביט בתורה ובורא את העולם (והוא אך ע״ד
 הפליצה) וכדבריגו וזהו ג״כ לי עצה ותושיה ובא פדרשם ז״ל בי נתייעץ הקב׳־ה וברא
 את העזלפ פפ>* rv הרוצה לעשות מלבוש לבנו להיות פביט ורואה בפדת ארכו
 ורחבו עבור לכוון הפלבוש ככדו כן העולם ומלואה. נברא כלבוש הנמדד לתורתינו
 הקדושה וכפדובר וזהו לי עצה כלומר בשבילי לכן בי נתייעץ כוי וזהו שסיים הפדרש
 והתורה אפדה בראשית ברא אלקים אין ראשית אלא תורה כלופר הכל נברא בשביל

 . התורה שנקראת ראשית ע״כ היה פהצורך לברוא העולם כפרה:
 ולדברינו אלה יהיו מורים דבריהם ז״ל (בספוך) כ׳יו דורות היה האלף קורא תגר
 לפני כסא של הקב״ה אפרה לפניו רבש״ע אני ראשון של אותיות ולא
, בראת עולפך בי א״ל הקכ״ה העולס ופלואה לא נברא אלא בזכות התורה שנאסר ד,״  ״

 ׳ ^ ^ • בחבפד•
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 בחכמה יסד ארץ למחר אני בא ליתן תורה ילישראל ואיני פותח תחילה אלא בך אשי
 לכאורה עדן לא ידענו במה תתקרר דעת אות האי •על מה שלא ברא עולמו בה אולס
 הכוונה הפשוטה כי אחר שהעולם איננה עיקריית בבריאתה מצד עצמותה זולת להכין
 ולסבב קיומי התורה והמצור, ע״כ אין להא׳ לקרוא תגר על אשר לא בה ברא הקב״ה
 עולמו אם היא באה ראשונה במה שהיא ראשית ועיקר הבריאה וז־־.ו שאמר ואיני
 סותח תחילה אלא בך (לשון בעיני) כלומר הלא נאמת החתימה העיקייית היא בך:
 עוד יש להעמיק בהבנת הענין בהזכיר עוד מא״הח (פשלי ח׳.) ה׳ קנני ראשית דרכו
 קדם מפעליו מאז אשר לכאורה מלות קדם מפעליו מאז נראים מיותרים אבל
 ידענו ממאמרם ז״,1 בכימ אשר משפט הברואים היא להיות הטפל מוקדם בזמן
 להעיקר ומהם הקש לתבואה הקליפה לפ־י וכן כל הנבראים קדמו לאדם וכאשר האריך
 בזה הזו״הק ועילת ה״בר הוא ע״ד מליצת רש״י ז״ל הנכנס ראשון יוצא אחרון והוא כי
 הפרי היא ראשיית ומוקדמת אצל מחשבת הנוטע או הדרע כי אליה הוא נושא את
 נפשו בעמלו אך מטבע וחוק הבריאה מוסד שהראשון יצא אחי־ון ותקדס לו הטפיל
 והקליפה ועד׳ז ממש הענין עם תורתינו הקדושה כי נם היא ראשיית ועקריית לבריאת
 העולם וכאשר עלה ברצונו ית׳ להצמיח פרי תנובתה ולהפיץ ענן אור התגלותה תוך
 העו״הז כמו כן חייבה חכמתו ית׳׳ש להתחיל בבריאת העולים שהיא כקליפה הטפילה
 לפרי ויוציא אלקים את כל הנפציאים בעולם ואח־ הצפה ותתגלה פי־י תבואתה ומעתה
 הלא מקום לשאול על התפארות התו׳׳הק בקדימתה במאמר ה׳ קנני ראשית כו׳ אם
 המונח קיים כי המאוחר חבוב יותר אבל הבנת הדבר הוא ע״ד דמיון ב׳ נערים היו
 מריבים זע״ז אמר אחד להבי איככה מלאך לבך להעיז נגדי ולדבר אלי קשות הלא
 ידעת מאבי כי מעודו הוא ראש הקהל מנהל העדה ענהו הלא ידעתי כי לעת כזאת
 לאשר רבו הגייסות והשערורות בוחרי׳ בעיר הפחותים בעם לשומם ראשים עליהם
 למען יצאו בראש לסבול משא ועול הנייםות א״ל הכירו סכל האם אך עתה ה־שם
 לראש זכר גא כי נם מלפנים .בהיות העיר בטוב שלותה מאז הושם ליאש*וקצין בעם
 והוא.לעד על יקית ערכו ומעלתו כי ראוי הוא לכל הגדולה והכבוד נמצא כי הפ־נם
 הזה אם לעת כזאת לא היה ממונה לראש היה חשיבותו בכפלים עבור היותו ראש
 וחשוב בזמן הקדום כן הדבר' בענינינו כי מ *ז הוסר ארץ על מכוניה מ־טבע בכל דבר
 , להיות הטפל מיקדם בזקן להעיקי והמאוחר קודם בכיועלה ומדם נתהווה העולם היה
אז 1,םוקרם קודם במעלה וזהו שאמ־ה התורה ה׳ קנני ראשית דרכו אך לא עתר, / 
 שהמאוחי חשוב כ״א קדם מפעליו מאז וכאמ־ם דל במדרש שני דביים קדמו
א התור׳ קדמה ״  '4לבריאת העולם התיר׳ וכסא הכבוד: אבל איני יודע איזו.םד.ן קוד-: א
 לכסא הכבוד. ש;אמ* ה׳ קנני ראשית דרכו קודם לאות• שנאמר בונבון כםאךמ^ז:
ם לעת עלה ברצינו יתברך להפיץ ולגלות א׳ר יושר תורתינו הקדושה על פני ל ו  א
 תבל אשר המוסד והפוטבע הוא להיות המאוח־ בעולם יתחשב יותר מהקדום
 עשה כן לתורתינו להקדים העולם ומלואה לתורה וזהו תשובתו ית׳ לאו׳ האלף העולם
 ומלואה לא נברא אלא בזכית התורה כלומי ט^ילי׳ אל התורה אשר ע״כ קדמו בבריאתם
 וא״כ מה לך איפה לקרוא תיר הלא לכה־ אני בא ליתן תורה לישראל ואיני פותח
 תחילה אלא בך כלומר אתה תהי׳ בראשונה למה .שהוא ראשית ועיקי־ הבריא׳ ובריאת

 העולם הקדומה אך טפילה היא אלי׳. והבן;
 מדרש אימתי נבראו הפלאגים רי״א בב׳ נבראו רח״א בה׳ נבראו הכל מודים שלא
 נברא ביום ראשון כלום שלא יאמרו מיכאל הי׳ מותח בדרומה של רקיע
 וגבריאל בצפונה והקב״ד, ממדד באמצעו אלא אנכי ה׳ עושי, כל ניט־, שמים לבדי
 רוקע הארץ מיאתי מי אתי כתיב מי הי׳ שותף עמי בבריאתו של עולם ד״א כי גדול
 אתה ועושר, נסלאית אתה אלקים לבדך בנוהג שבעולם מלך ב״וד מתקלס במדינ׳
 וגדולי המדינה מתקלסיןעמו מפני שנושאין עפו במשאו אבל הקניה אינו כן אלא
 הוא*לבדו ברא את העולים הוא'לבדו מתקלם הוא לבדו מתהדר בעולמו ע׳כ ותכלית
 . טונ^ס דל בזד, הוא עם מה שהזהירך• התורה (משפטים) זובח לאלקים יחרם בלתי
 לה^לבדו ופירשו הדם:"ן ז׳ל וזולתי מהמפרשים כי הוא מוסב על מערכת השמים
 ושרי פעלה ולגיונות האלקים העומדים מפעל לו ית׳ אשר על פיהם מורק ומשתלשל
 שפעת הטובות מאתי ית׳ אלינו כי מכבר נודע אשר מלכותא דרקיע כעי! מלכותא
 דארעא וכן ממשפט מלכי ב״וד כי רבים אשר אתם שרים וסגנים ראשיים שניים
 ושלישיים אשר על ידם ינהל צבא חילו כן גם למעלה יש שרים הממונים זה

 למעלה
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 ־ לפעלה מזר, ש^ל ידיהס ירד מטה כל סרטי הטובות המושמעות מאתו ית׳ לברואיו
 וכבר ידענו מהחכסים הקדמונים שידעו והבינו התמנות השרים לפחלקיתיהם על פה
 גל אחד פפונה וידעו ג׳׳כ איזהו הדרך הקרוב להם להשגת תועלתם ממני אם בעשיית
 דמותו וצלמו להשתחוות אליו או להםיך עליו נסך או לזנוח ולהקטיר לפניו כמבואר
 בדברי המורה ז״ל באורך ועל זאת הזהירה אות;: התו״הק זונח לאלקים כר לבל נד׳י׳
 משוכים אחריהם להקריב להם קיבן ולא נככדם בכבוד ומורא חיו בלתי לה׳ לבדו:
 וכי ישאלך לבבך לאפר לפה לא יחפוץ ה׳ ביקרם הלא הפה מובחרי ברואיו צבאי
 פרום רואי• פני המלך ומדוע ירע עינו בכבוד לגינותיו ושריו ולא כן הוא פפשפט
 סלך נ״וד כי.יאבה ויחפוץ ביקר לגיונותיו התשובה בזה כי מלך כ׳׳וד לא תכון מלכותו
 כ״א באמצעות שדין ויועציו כי המה לו לעזרה להנהגת המדינה ובלעדם לא יעצור
 כה *ף להנהגת עיר אחת קטנה ע״כ הקילוס יחוייב להם פצר הדין וכך הוא המדה
 כי נם עליהם עול וכובד משא המדינה עיכ המשפט על המלך לחלק להם מכבודו
 לשיתקלסו כל אהד לפי ערכו וכה. ענינו לא כן מלכותו ית׳ שאיננו צ״יך לשוס סעד
 ועזי היו משום גברא ולכן אין מקום לשרי מעלה שישיגו ההידור והקילוס מבני
 אדם וזהו מ״ש המדרש הכל מודים שלא נברא ביום ראשון כלום שלא יאמרו מיכאל
 היי פותה בדרומו כוי • אלא אנכי ה׳ עושה כל נופה שסןם לבדי כו׳ עד מי ה״ שותף
 עמי בבריאתו של עולם והנמשל מזה בניהנ שבעולם מלך ב:״ד פתקים במדינה
 וגדולי המדינה פתקלסין עמו כפני שנוע אין עמו במשאו כי הוא צ״יך להם להחזיק
 בפעוזו למען תכזן מלכ־ת׳ ע״נ ראוי הקילוס גם אליהם אבל הקב׳׳ה אינו כן אלא

 הוא לבדו ברא את העולם ולק הוא לבדו סתקלס ופתהדר בעולם :
 ומעתה אהרי המ־נה הכאוב ת הזה ימול בלב האדם שאלה להקשות ולשאול על
 עיקר הווייתם לעל עילת מציאותם אם המוחלט הוא אשר המה' לא לעזר

 ולא להועיל אליו ית׳ להנהגת עולמו:
 ונאמר •בתשובת השאלה הזאת ע״ם פ״הכ דוגמת המוזכר וזה תארו לא יהיה לך
 אלהי׳ אחרים על פני (יתרו) ובמדרש (ילקוט במקומו) אחריס שמאחרע את
 הטוב׳ מלבוא בעולם אשר לכאורה לא ידענו מה ראו חיל להוציא מלת אחרים
 כפשוטה ולדרשה לשון איחור ואחשוב בזה כי הם ז״ל כיוונו בדבריהם להשיב על
 השאלה הנזכרת וכמו שנבאר ׳והוא על בי פנים הא׳ עם הנודע והבסורסם כי השפע
 . היוצאת מידו יתברך אין ערוך לגידל קדושתה ונהירות רוחניותה וזוהר דקותה כי פנונה
 נגדו אור לה מסביב עד שעכור גודל יקרת ערכה וזיוה והדרה אין די כח והשגת יד אנושי
 לסבול שפעת האלקי' המאירה אשר על זאת ראה ית׳ להכין עבורנו דרך ומבוא איה
 יושג שפעתו אלינו לחיותינו כיום הזה והוא להושיט טוב שסעתו אל צבאי פרום
 העומדים בין ה׳ ובינינו ועל ידי השתלשלת הרקת ההשפעה מיד ליד לממונים שונים
 זה למטה מזה וכולם יקהו ע־ובתם ממנה בזאת ימעטו וישוחו גבהי רום ערכה הנכבד
 ותורק מבשמי מגדי׳ השמימיים ותלבש מעטה העולמי, לאט לאט עד כי יהי בכה יד
 האדם לקבלה בהיותה נעשית ראוי׳ לו כמדו (ואין לנו להאריך בזה כי בכמוה נאמר
 במופלא ממך אל תדרוש) ולך נא ראה קורא ישר כי המשורר האלקי ע״ה העמיס
 דברינו אלה כמאמר קצ* (תחלים סיד) כ• שמש וסגן ה׳ אלקים דימה הוא ע״ה
 דפםוצעים הממונים להוריק ההשפעה (המתוארים על תיאר אלקיס כסוזכ־ למעלה)
 למגן החוצץ בין השמש לעין הרואה בכדי שיוכל ליהנות מאורה לבל הבהיק נוכחו
 יותר מכדי כה יכלתו לקבל אורה כן המפונים להריק ההשפעה על ידם המה אצלנו למנן
. ה׳ אלקיס :  ולמחסה מבדיקת אורה כ• קרן פני׳. וזהו כי (בבחינת)שמש ומגן. כן
 המורם פדבריגו כי לעילה גדולה פקד ה׳ צבאי סדום בפרום ולטוב מועיל בראם אלקים
 אך עכ״ז איננם ראויים לחלק כבוד שלמעלה גם כי פרביפ הם עשות עמנו

 טובה זהנות ויתבאר הענין ע״פ דםיון להמזמין על שלחנו כמה קרואים והושיבם על •
 השלהן פפעלה עד לפטה סגדולם עד קטנם והררךיכהביא הקערה עם המנית לפניה'
 לוקח הבעיה הטוב והמובחר ממנה ואה״כ הוא םושיטה להיושב סמוך לו והוא גם הוא
 בורר לו הלק היסה והנשארים יגיע אל מי שאחייו וכן כולם עד כי להאחרון יגיע הלק
 הסחות והגרוע מכולם פעם נזדמן אשר האחו/וני הזה הי• מאור ע*נ;ם ולא ראה כל

 זאת ויהי בהגיע אליו חלקו מיד חבירו.שלפניו.ההל להחזיק לו טובה על שהגיע לו
 הלקו אמרו לו מיודעיו הלא תדע כי כולנו משל בעיהב אכלנו והוא(רילהפושיפ אליך)
 הקדים ואכל מהמנה את כל הלכה ואש־ הותיי משבע׳ נתן גם לך לכן אתה על מה עתה

 כאת
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 באת להחזיק לו טובה אם על מה שאנל לעצמו הטיב ואם על מה שהגיע והושיט
 אליך הלא איננו שלו טוב טוב לפניך ליתן תודות יי׳בעל הסעידה כי מטובו שבענו
 p הדבי כענינינו כי כל מלאך הממונה להריק הביכה אלינו נהנה בראשית מטוב
 דקות רוחניותה וזיו קיושתה ואחריו לשני לו וp כולם ולפי רוב השתלשלותה
 סמדרינה יימדרינה שלמטה ממנה p תשיגנה הדלות והרזות כי הממוצעים ימוצו חלבה
 ממנה ואחר משילין אותה מן העולם השפל הנינחי ומובאת אל האדם בהיותה ראוי׳
 אליו כפי קט כח קבלתו ואם כן למי הראוי להחזיק טובה אם אל המקבלים הממוצעים
 הלא 'לעצמם מקבלים אם על הנשאר המגיע לנו ־הלא טוב לנו לתת ההודאה לבעליי
 וזהו טעם לא יהיה לך אלקיס אחרים מוסב על איסור ההקרבה והקנירה לאמצעיים
 הנבדלים המתוארים עיש אלקים כי אינם כדאי לקבל חלק מכבודו ית׳ כענין הכתוב
 אני ואפסי עוד וכי תאמר הלא המה פריקים שפעת הי ית׳ להאדמ בל תדמה בנפשך
 כי הוא ית׳ צריך להם כי מכבר נאמר אנכי ה׳ עשיתי כל כוי אבל כל עילת מציאותם
 הוא אך למען יאחרו התכת ההשפעה מבוא בעולם עד אשר תהי׳ ראוי׳ לבני אדם
 וזהו שביארו במדרשם ז״ל אחרים שמאחרים את הטובה מלבוא בעולם כלומר לעילה
 זו נוצרו מיאש להיותם מאחרים טוב ההשפעה מלבוא בעולם משעם המדובר והבן:
 הפן הב׳ עם מה שייענו כי הוא ית״ש איננו רק םעלו טוב וחפץ חסד ומרבה להטונ
 וכל הברכות והטובות המבעית ממקורו המבורך אין ערוך להפלנת עתם ועוצם
 טובם בריאות ומלאות והן לזאת ראה אלקים ויוכיח מאז כי לא טיב היות האדם לבדו
 המקבל הברכה והטוב מאתו ית׳ מבלעדי הסנוצעיס שיעמדו כין ה׳ ממש כהאב החסץ
 בבנו להרבות לו מכל הטוב והעיב מהמאכלים ערבים וכדומה והוא אך אם הבן חזק
 הטבע בריא המזנ שיוכל שאהם לא כן אם הוא מרגיש בו כי הוא חלש בטבעו
 אש־ בקל יזיקו אותו המאכלים הערבים משפטו להמעיט ולהקטין טובותיו כסי כח
י והיא העניין באבינו הקדוש ית׳׳ש כי בהשקפתו על האדם אשר ב  סבלי היא הי
 בארץ שאין ידו משנת לקבל רוב הטוב המושפע ובא מייו ה־חבה והמלאה וכי קצור
 קצרה כח סבלו לאסיף ולבנוס ש־*־* הכילות והטובות העדינות מטעם כי על נקלה
 ימוטז עליו און ויחטיאו איתי לה' ח׳׳ו כענין הכתוב וישמן ישורון ויבעט ואף נס זאת
 כ׳ דניעת הטיי תייסי הולכי ארהית עקלקלות והנלוזים בטענלותס כאשר הועד בכתובים
 ולאשר כי זאת איננה ממפעלי הי״ת כי מאתו לא תצא הרעה ומגמתו וחפצו הוא אך
 להטיב חייבה חכמתו ית׳ להמציא לנו אמצעיי׳ נבדלים המה מערכת השמים וצכאיהם
 למען יקבלו שפעת אלקים ית׳ כפות שהיא בגנזיו ורמה יחלקו שללה אל שיכני ארץ
 ותאחז במשפט ידם להעייך מנת איש כפי הראוי לו וכאשר יוכל שאת ולממע מהראוי
 למניעת הטוב וכאש־ יעידן ויגידין דברי המשורר עיר, המוזכ־ים למעלה כי שמש
 וסנן ה׳ אלקים כיי וחיצון כמי שעילת המגן הוא לחצוץ בעד אוד השמש להמעיט
 אורה הבהיר למען לא תחשכנה עיני הרואה מראות בקרני אורה וברקי זהירתה כן
 מציאות מערכת השמים לעילה זו היא כי אץ בכח האדם לסבול ולקבל רב הטוב
 הבא מאתו ית׳ וזהו כי שמש ומגן כן ה׳ אלקים חן וכבוד יתן ה' כלומר אין מעצור
 לה׳ פליתן כי ז־ו מגמתו וחפצו אכל המניעה הוא מפאת קוצר יד המקבל כ* עבורו
ו לצמצם מתן שפעתו עיי השתלשלות המערכת והעד לא ימנע טוב להולכים י  מיצייך אי1
 בתמים כלופר אש־ ידעם כי כחם רב לק:ל וודאי כי לא יםנע מהם וכמו שנבאר

 בהנ׳׳ה (״ומעתה נבוא אל הענין ע׳׳פ דמיון
 עשיר אחד היה לו בן במרחקים ללמדו אומנות *I דע כי אתל היה אברהם אשר
 וכםוהם והיה משלה לו תמיד עם העוברים ושביי זכה בהול מפעליו והלרת
 כסף משקלו לצורך הוצאיתיו והיד מחזר תמיד צלקותיו לקסת מתן זוהר שפעת אלקים
 אחי עובר ושב אילם משפטו הי׳ כאשר הודיעו מאת• ית׳ בלתי ממוצע שיעירל בין ה׳
 אותו מאיש ישר ונאמן הנוסע לשם למען ישלח ובינו אשר ע׳׳כ חשביו למשפט כי מטעם
 על ידו שתק ושחק ולא שת לבו לזה ובהתוו־ע זה מתואר׳ בלכת אברה׳ ע״ה בכל כלו׳ כליל
 אליו מאיזה איש כילי ורע עץ אש־ אין להוציא כאשי היא באמנה אתו ית׳ באוצרו הטוב
 כל מאומה ממנו כיא בקושי נדול חרד לקראתו י במיטב ק־ני הולה וזיוה בלי מחסור עיי
 לשלח מעותיו על ידו ויהי המה כמשתומםים הממוצעימ (ואחריו נתביך גס יצחק
 לדעת מד, ראה על ככה ומה הגיע אליו כי לא בברכה זו ואצלו מתיארה מכל ושל יעקב
 יחפוץ בנדיבים ונאמנים ויבחר בכילי הזה אפרו כל מולה שהם השיגו מקוי הילכה ומעין
 לו הלא ידעת כי יעבור על בנך ימים או עשור שפעת הטובה כאשר היא למעלה במעונה

 2 טרם
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 הצח אין נגרע ממנה דגל) ומה נמלצו
׳ חיי) עי  גזה דגלי יושר מדרשם ז׳׳ל (
 וה׳ ברך את אברהם בכל מי יעלה גהר
 זה אגלהם ומי יקום גמקום קדשו זה
 אברהם כוי עד ישא בלכה מאת ה׳ הלצון
ם בי־ לבבו ונקיון  כי אכרהם נרה ע
 כפיו זכה כי הי׳ לאל ידו לעלות בי־ום
 המעלות לקבל שפעת אלקי׳ מילו יחי
 הנדיבה ממש בלי ממוצע כלל וזהו ישא
 בלכה מאת ה׳ ובזה יתכן מה שסיימו
 ז״ל אבלהס ה״ מבלך את הכל ומי מברך
 את אבלהס הקב״ה אסל לכאורה יפלא מאל
 מה ששאלו ומי מבלך כו׳ האם יעלה
 על הדעת כי חבוא הבלכה מהזולח
 ס׳׳ו אבל לפי המדובל יצדק מאד כי
נת אביהם ע״ה היתה שלולה  שפעת בי
 ממערכת הו בלי שמיס ובעצמו הי׳ עולה
 ונושא הביכה מאת ה׳ בלי אמצעי כלל
 והוא הי׳ האמצעי בין ה׳ ובי; עמי האל׳ן
 להליק להס הבלכה והסוב (וכאשריחבאר
 במקומו) וזהי אבלהס היה מביך את הכל
 ומי מבלך אה אביהם הקב׳׳ה כלומר

 מידו הנדיבה ממש:

 מים יכלה לקחת הכסף ממנו אחת אחת כי תת
 לא יוכל ועינו רעה כשל אח־ים ענה ואמר
 תדעו ותאמינו כי אך ע״י כילי הזה טוב לי
 לשלוח הכסף לבני כי יתאחד כססו אצלו ולא
 יוכל בני לבזבז על ענינים פחותים כדרך הנערים
 כי יהי׳ לו רב הטורח טרם יוציא מכילי הזה
 לרעבון נפשו יום יום לא כן אם אשלח ביד נדיב

 ושוע החלד להשיב כסף לבעליו בני להיותו •
 להוט אחר הוללות האוילים וחמדת התעלולים
 יבזבז כל הכסף על שעה אחת לשמוע קול
 שדים ושרות דרכה בטחול משחקים ודומיהם
 הנמשל מובן מאליו. כי לולא מעיכת המזלות
 ודוברי שמים אשר על ידם יתאהר ויתעכב
 ההשפעה דמעיטו בטובתה היתד, לצור מכשול
 לבני אדם כי קצ־ כה סבלם לקבלה כמות שהיא
 כערכה הלב לבל תטרידם משבילי צדקתם כי
 בקל יחטא האדם ויאשם על ידה גלל כן היתד,
 עצתו אמונה ית׳ לשלחה לעוה״ז באמצעות
 צבאיו והם יעצרו על ידה ויאחרו פעמיה מבוא
 רק בזמנים קצובים ולבני אדם פרטיים
 ויקפצו ידם מתת לאדם יורד מכפי כח סבלו
 ויכלתו וזהו דברי הילקוט לא יהיה לך א לקים
 אחדים והטעם דרשו ז״ל שמאה־יש את הטובה
 מייבוא בעולם כלומר כל עיקר מציאותם הוא

 רק עבור שמאחרים את הטובה מלבוא וכנ״ל ולזאת אין מקום ישיגו ההידו־ וההודאה
 בעולם זולת לו ית׳ נאוה התהלד• כי אין מעצור לו מתת ברכתו מיד ליד והמניעה

 היא אך מצד המקבל וכמדובר:
 אמר הכותב לאשר ראיתי רבים טהפסישיס ע״ה נתלבטו בהבנת דכתוב הבא ראשון
 בתורתינו הקדושה והעמים: בו כוונות שונות נפולת ומכופלות זה כבה וזה בכד,
 לזאת נפש• שמתני לילך ולבקש באש־ אמצא נם אני להיישיר עקבי וטיוכשי הלחץ
 והדחוקיס ממלת בראשית כי רבו (כמוזכר בגדולי חספ־שים) וראיתי כי טוב לסמוך

 אשורי ופעמי טלה זו על דרוש ערוך בדברים מועילים בעניני הראשיות ועל ידו אולי
 יתן ה׳ אומי בפי ולמרחב ממיצי יצא לנו הוראת הכתוב והוא:

 החכם מבל אדם אטד (קהלת אי) מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה
 ואין כל חדש תחת השמש הנראה כי כיוון בזה להורינו דעת ודרך תכונות
 למען נחדל מלחפש בדק במעשי בזרא עולם ית׳׳ש ובלתי בא בסוד המקשים לשאול
 על פעולותיו הקדמוניות והוא כי נודע ומוסכם םבל חקרי לכ כי הדבר הבלה והנםםד
 לא יתואר ע״ש טוב גם לעת מציאותו אם לא יתמיד בהווייתו וכל הטובות הנפסקות
 מאפס ותוהו נחשבו אם לא לעולם יהיו וכאשר הועד על מלבחר הנבראים אדם אם
 כו׳ או אלף שנה יחי׳ כלא הי׳ יהי׳ (זולת הדבר המתמיד בטובתו ותועלתו ותכונתו לא
 יחליפנו ולא ימירנו אליו יאתר, תואר הטוב אשר ע״כ החליטו הזיל אין טוב אלא תורה
 שאין בסו; הזה דבר זולתה) ואם הדבר כן יש לשאול על אלוה עושינו •ת׳ על כל
 אשר עשה עטנו להפליא מטובות גאולת מציים וירושת הארץ ובנין בהטיק וכאלה
 רבות הנודעות אשר אין זכרון להם וכולם תמו עברו לא השאירו שריד והיו כלא היו
 וכמ׳׳ש הנביא (ישעי׳ סיג) למצער ירשו עס קדשך כו׳ היינו מעולם לא טשלת בם
 לא נקרא שמך עליהם והוא ית׳ הרבה להתפאר בהם וציוה וזירז אותנו על התמדת
 זכירתם ולהרבות בהודאתם ולשוש בשמחתם ככתוב וכמפורש וכעת לשמחה מה זו
 עושה ומה גם בי על עיקר מציאות וחידוש העוה״ז ויצירת הנבראים למיניהם שהפליג
 עליהם הכתוב ואמר וירא אלקי' את כל אשר עשה והנה טוב מאד הנה הנביא אמר
 בשפ ה׳ (שם נ׳־א) כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תכלה ואיך התהלל ית׳
 במעשים כאלה אם לכל תבלה ראה קיז וליותר יסלא כי הלא המקובל אצלנו הוא כי
 פעולת סלעל נצחי׳ יחוייכ להם תכלית השליטות והנצחיות ואיככה יאומן כי יכלו

 בחייו חלילה: והז
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 והן לזאת בא החכם ע״ה להרגיענו ולחביננו כי מעשי הי״ת בהוויות הדברים
 ובהתחלפותם צדקו יחדיו ומשפט אחד להם כי כל מה שעשה מראש גם כי חלפו
 עברו הנם מתמידים בטובתם ותועלתם והוא בדמיון כאשר יחפוץ אהד לקנות מרעהו
 הרבה סחורה ואץ לאל ידו לבצע מעשה המקח והקנץ מיד אם מפאת היותו עדנה
 הסר מסך המחיר או כי הסחורה צריכה עוד עיבוד וכדומה המשפט כי יתן הקונה
 ערבון לאשר קנה מאתו והוא להבטיחהו על מקחו כי לא ינחם אח־ שמכבר החל
 בתשלומי׳ ומאז עוז לו בו כי וודאי גאול ינאל דבר מקנתו הוא הדבר והוא הענין
 בכל הטובות־ והפלאים הראשונים שהפליא ה׳׳ית לעשות עמנו מאז נעשת׳ הארץ
 ונתהו׳ העולם איננם מכוונים ממנו ית׳ לעצמיות הווייתם כי אין די בהם שישתכח
 בם יוצרם ויתפאר בהם ממציאם להיותם מעותדים לכליון והפשד ולא יתפאר פועל נצח•
 בדבר אשר לו תכלה חלילה אבל כל עילת מציאותם לא הי׳ זולת ע״ד הערבון וההתחל׳
 אל צרור הטובות העתידות לנו במהרה נצחיות וקיימות לעד אשר התחדשותם איננו
 אפשרי בלתי במה שקדם ית׳ עשות דונמתו בזה ולהמציות הווייתם ומאז תקוותינו
 באמנה כי לעתיד יחדש אותם ית׳ ויכוננם לעד לעולם כ׳ האמנם כל היום נביע
 אומר המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשי בראשית אץ הרצון על חידוש יש מאין
 ממש כי זאת לא עשה ית׳ זולת בששת הימים שברא וחידש כל העולם מאין ואפס
 מוחלט ומאז לא יחודש כ״א יש מיש כמו חיטה אחת תצמיח רב תבואות ובלי זריעת
 הגרעין לא יעלה כל עשב (עיין קי׳י ק׳־ג באורך) וכמו כן לעתיד כ* אז לא יפליא
 •ית׳ עשות לברוא ולחדש ענינים מחודשים מאפם מוחלט מה שלא היה טעולם זולת
 את שנתהווה כבר אותו ישמור לעשות ולחדשו בקיום עולםיי אשר ע״כ הי׳ ההכרח
 להמציא בעוה׳׳ז מעין כל העתידים לעיל למען יוכלו להתד״יו• בימי׳ העתידים:״) ומעתה

 כל אשר שש ה׳ ית׳ והתפאר בהמציאו טובותיו
 •ונפלאותיו הראשונים ואשר צוק אותנו לשמוח *) ומטעם זה מצאנו לרז״ל במדרש
 בהם לא היה מכוון לעצמותם כ׳׳א עבור כי (ב״ר ננ״ז) שאמרו את
 מהם יחודש ויתהווה טובות העתידות עולמיות מוצא כל מה שעתיד הקב״ה לעשות לע״צ
 ונצחיות וזהו שרצה החכם להודיענו ברוח קדשו הקדי׳ ועשה ע׳׳י הצדיקים בעוה״ז הקב״ה
 במאמר מה שהיו; הוא שיהיה כלומר כל מה מחיה את המתים ואליהו מסיה את

 שנתהווה בעולם עיקר המכוון בהם הוא שיהיה למתים כו׳ ע״ש;
 כלומר למען יוכלו להתהוות לעתיד ומה שנעשה

 הוא שיעשה כלומר אך בשביל שיוכל להעשות אחר כך ואמר בטעם הדבר כי אין
 בל הדש תחת השמש כלוכר שיחדש ה׳ ית׳ דבר מכל וכל רצוני מאסם מוחלט

 . לזאת ראה והקדים עשות דוגמת׳ וכנ־ל:
 כלל דבריו כי כל מה שפעל ועשה ית׳ טובות טוסלאות אשר הטיבו לשעתם היו
 בבחינתם ממש ע״ד הזריעה והנטיעה כי אחר שהזרע תהיי טמונה ומונחת בעפר
 הארץ עד שתשיג הבליון והרקבון אזי מהכליון וההפסד הזה תצמיח הארץ ותעשה
 פרי תבואה כן חייבה רצון חכמתו• ית׳ להמציא פלאים הראשונים ולכלותם ולהפסידם

 כי מהם וכלי ונם הטובות הנצחיות צומחות ועולות. לע״ל:
 ואעירה לי עדים נאמנים פה שפירשו רבים מהמפרשים ע״ה משנתם ז״ל (אבות די)
 הילודים למות והמתים להחיות כי רבים ישאלו על האדם שעשה אלקים
 בארץ שהתפאר בו עושהו כמאמר אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי וכבר צווח
 ד״ה ע׳׳ה על מה שוא בראת כל בני אדם מי גבר יחיה ולא יראה מות לזאת באו
 הם דל להביעו עילת בריאת האדם וכליונו שהוא מקבל כמה נחשב הוא ולומר
 שהבינה המכוונת ברצון הבורא ית׳ בבריאת האדם הוא אך ההד׳ החדשה המקווה
 והתה•' הנצחיית שלע׳׳ל שהוא דבר הכרחי (כסי ידיעתו ית׳) להיות אחר הלידה ואשר
 הוא חי על האדמה ימים מספר ואחר ימות וישוב העפר אל הארץ הנה מזה יסובב
 כי ינוב ,תנובת תחייתו הנצחיית וזהו הילודים למות והמתים להחיות וכמו כן כל מה
 שהפליא הי ית׳ עשות בחידוש העולם וזולת הטובח המכוון בהם הי׳ למען היות להם

 ניר לעולם המקווה במהרה:
 ועתה הטה אזניך ושמע פרטי הדברים שנזכיר דבר דבר על אופניו כיד ה׳ הטובה עלבו:
 ראשון הוא לנו לדעת כי השמים והארץ אשר מתחם אלקים כאהל עד כהיום הזה
p כו׳ אני ידי  י לא בם פתפאר הקב״ה לאפר (ישעיה מיה) אנכי עשיתי א
 גטו שפים וכל צבאם צויתי אבל הוא הדבר אשר אפרנו כי כל תכלית פציאת וחידוש

 העיה״ז



 ־12 אהל כראשית יעקב
 העוה״ז הוא אך למען כי ימצא העולם החדש שכולו טוב המיועד במאמר הנביא
 (שם ס״ה) כי הנני בורא שמים חדשים וארץ חדשה כוי מה שאין מקום למציאותו
 בלתי בשיוקדם העולם הששליי הזה כהוראת רצון חכמתו ית׳ אי לזאת קדם ועשה
 מראש ששים וארץ וכל אשר בהם וה-ינם שיעמדו בקיום עד עת סועד הידוע לו
 ית׳ ואחר כבגד יבלו ויחלפו וסכליונם והססדם יושתלו השמים החדשים וארץ החדשה
 והוא מה שרצו ז״ל במדרש (פרשתינז) בראשית ברא אלקים את השפים ריה׳׳ג אומר
 אפילו אותן שכתוב בהם כי הנני בורא שמים חרשים כבר הס ברואים מששת
 יפי בראשית (לאשר הוקש׳ לו פלת השמים בה״א הידוע) אשר בהשקפה הראשונה
 דברי הדרש םתנגדים לפה״כ כי הנני בורא שהוראתו ייעוד העתיד ולדברינו יצדק
 פאד כי פמה שהפציא ית׳ וברא שפים וארץ הנוכחיים דגה פזה הוכנו השפים
 החדשים וארץ החדשה ממש כצמח האדמה שהוא בכח הז־ע הנזרע הטמון באי־ץ
 העלול׳ להוציא רב תבואות אחרי התמוגגות׳ ברביבים כן השמים וארץ החדשים המה
 עתה בכה שרא האלו וזהו שמסיים הה״ד כי כאשר השמים החדשים וארץ החדשה

 אשר אני עושה (ישעיה ס׳׳ו) הארץ חדשה אין כתיב כאן אלא הארץ החדשה:
 וזהו הנרמז במה״כ בהתיםו לספר מעשי כל יום אמר ויכלו השמים כוי כי בו שבת
 פכל מלאכתו אשר ברא אלקים לעשות ושהתחדש על ידי הווייתם העולם החדש

 המקיוה ועיר פה שנעשה הוא שיעשה וכנ״ל:
 ועדיז פפש היה, ענין גאולת פצ־ים אשר הפליא הי עשות נוראות להוציאנו
 מעבדות לחירות והרבי והעמיס אותנו בטובות גשגבות (הנודעות) והי•
 הטיבו לנו בסעולתם הלא לעוםת שבאו כן הלכו להם ואנחנו גטושים גרושים
 בארץ לא לנו ויותר פליאה את אשר דרוש דרש ית׳ מאתנו הזברון וההודא׳ עליהם
 פעפים אין פספר *זאת היא פן ההוד וההדר לשבח פועל נצחי בטובות נפסקות
 אבל לפי הפונה יתבאר כי הצור חפים פעלו והוא כי גאולת סצרים ג״כ לא ברי
ע בבד,ינ׳ עיבון שהוא ם  בחר ה׳ ולא אך אתה עמה הוא מתפאר א־לם היא. היתר, ס
 רק חלק והתחלת הקבין כן היתר׳ גאולת פצ־ים רק ההכנה על הגאולה העתידי׳
 במהרה וכן כל הנסים והטובות שעשה ית׳ ופעל עמנו אז הן הנה רק קצות וטעם
ץ מצרים ו א  קט מעין הגאולה והטובות העתידות וכמה״כ (מיני 7) כימי צאתך ס
 אראנו נפלאות (ואין לנו להאריך בזה כי כבר דרכו בו רבים מגדולי הפםישיס ע״ה)
 כלל הדבר כי גאולת פצרים וכל הנסים היו רק ההבנה אל הגאולה והטוב׳ העתידות

 אשר ע״כ מוסד ברכת אשר גאלנו וגאל את אבותינו כי אף אותנו גאל עמהם:
י , והוצאתי נ  והוא שרמזו זיל (במדי וארא) במאמר לכן אפור לבני ישראל אני ה
 אין לכן אלא שבועה נשבע הקב״ה שאין מניח את ישראל בין האומות כוונתם
 כי ע״י שיתחיל בנאולת מצרים שהוא פועל דמיון וחלק מגאולה העתיד בזאת בטח
 לבנו כי יבצע יתברך את מעשהו בגאולה המקווה במהרה והוא אצלגו בבחינת
 שבדעה כי וודאי נצח ישראל לא ישקר לא ינחם אם מכבר עשה לה ניר בגאולת
 מצרים ומה לנו להאריך בזה אם הוא מאמר מפורש פסי עליון יתב׳ למרע״ף, על שאלתו
 ואפיו לי פה שמו כי׳ כה תאמי כו׳ אהי׳ אשר אה״ והוא כי נודע אשר הקב־יה לפי
 מעשיו ופעולותיו הוא נקרא (כמבואר שם כמדרש) וע״ז שאל כרע״ה מה שמו לפע|
 ידע ע״י אשיתית פעילתו ית׳ ולמ׳ הוא מכוון במעשהו ומה משפט הגאולה (וכאשר
 יתבאר במקומו אי״ה באורך! ע׳ז ענהו ית׳ ארי׳ אשר אהי׳ כלומר מה שאהי׳ עשרים
׳:  בגאולה שזו היא אך למען אהיה עמהם בגאולה העתידה וע״ד מה שהי• הוא שיה,
 וכמו כן כל הגסים והגפלאות והמוסתים שהפליא ית' בימי׳ מקדם גם הסה היו םכווגים
ן יי<א ז  אך למען יתהוו בעולם ועייז יוכלו להתהוות'לעתיד כתוספת העוז והאו

 יהיו מחודשים וע״ד מה שנעשה הוא שיעשה וכנ״ל:
׳ פועל פעלת ו ו כ ג ע ס  VTn הנרצה בדברי דהעיה (תהלים סיד) אלקים באזנינו ש
 כיסיהם ביפי קדם כרעד צוד. ישועות יעקב רצונו הלא כל אש־ פעלת כיסיהם
 ה ה אך לסען יתהווה בימי קדם ויהיו סוכנים להתהוות ולהתחדש לעת םועד ע״כ צוד•

 ישועות יעקב: *)
ח ז חננו ה׳ ית׳ בסעפד הנבחר בגילוי שכינה ״) ודעת לנבון נקל אשר על כן בליטר א  ו
 כנודע ונס היא חלס׳ ועברה כרנע ועין הראשון מעשרת הדברים
 דואה אך הוא ג־כ ע״ד שאפרנו כי אח־ שהיה הפליג הכתוב בייחוס נסי יציאת מצריפ

 ועני)



 אהל בראש־ת •עקב
 ענין זה בעולם תקותינו בחזק כי לעתיד יגלה הי
 עינינו וכולנו נחזה באור פני סלך עולם ית׳ וכאשר
 ייעד הנביא (ישעי׳ פ׳) ונגלה כבוד ה׳ וראו כל

; ׳  בשר יחדיו כו
 עוד תשוב תראה באשר עשה יתברך עמנו חסד
 ונדבה וטוב במתן תורתו ד,יקר׳ והנה
 הכתוב הפלינ ליתן אומר עליה (איוב י״א) ארוכי
 מארץ מדד, ורחב׳ מני ים ולעיניני הוא כי היא
 גבוליית: אכל האמת הוא נ״כ כי זאת התור'
 אשר בידינו כהיום איננה זולת ע״ד העדכון
 והתחלת הקנץ אשר הואיל הי והחל תת לפנינו
 קצתה אבל עוד יבוא יום ה׳ וינסר הקנץ הנבחר
 הזה והוא •כי לעתיד ינלה ה׳ נפלאות וסודות
 נעלמות ועסוקות היםוזות והצפינות בתורתינו
 הקדושה וכמוזבר במדרש בכ״מ (ובנםיא סיף
 תענית) עתיד הקב׳׳ה לעשות מחול לצדיקים לע״ל
 ויושב עמהם כחצי נורן ענולה ולומד עסהם תורי
 אשר עיכ בי׳ דברות הראשונו׳ היה קול אלקים
 מדבר אלינו פא׳׳ס למען אשר דבר אלקינו יקום
 לעולם המקווה ובזה אזני׳ כרה לנו לשמוע חדשות
 מפיו הקדוש במהרה וע״ד מה שהיה הוא שיהיה
 ונלל כן מתואר׳ קבלת תורתינו הקדושה זו ע״ש
ע ואין כידוע וכאשר  אירוסין ילעתיד תתלאי ע״ש נ

 L נבאר *

 ולכה נא לקיאת אסרתם ז״ל במדרש (רי׳
 תרומה) וז״ל ד״ר תורה צוה משה מורשה
 אל תהי קורא מורשה אלא מאורסת מלמד
 שהתור׳ איומה היא לישראל שנאמר (הושע ב׳)
 וארשתיך לי לעולם (עיי׳ בפנים במדרש) והכוונה
 להמשיל תועל׳ הסושנ לנו כעת מקבלת תורתעו
 ממש לתועלת הסושנ לארוס עם ארוסתו כי האמנם
 לא הועיל האדום לעצמו מאומ׳ במה שארם אשד•
 ולא לקחה כי עדנה אסורה לו עדי יכנום אתה
 לחוס׳ עכ״ז הועיל הרבה בסד, שאס־ה על אחיים

 יותר מכל אשר הפליא ה׳ לעםית בעולם
 (כאשר כבר העירו בזה גלולי המפרשים)
 ואמר אנכי ה׳ אלקיך אשל הוצאתיך מאיץ
 מצרים וכמוהו רבים בתורה ובנביאים
 אבל הוא הדבר המדובר כי ע״י שיציאת
 מצרים היא שורש ויסוד למטע הטוב
 הנצםי וההכנ׳ לצמיחת קלן ישי־אנ לעייל
 ובה נדע כי הוא יחי בסר בנו לעם
 עולם >אשר ע״כ יכינה יתברך בדברי
 הנביא (ישעיה מ״ד) מלך ישראל וגואלו)
 היא העילה לקדם פניני בהשמעת
 גזירות מלך עולם יתברך בנסי יציאת
 מצרים כי בזאת יכירו וידעו כי האמימו
 הי ית' לו נעם נחלה לעד ולנצח וכדאי
 הוא לקבנ אלהותו ועול מצותיו הנכבדות
 וחוני זהו הרצון במ׳׳ש דהע״ה (תהלים
 קי־ט) קרוב אתה ה׳ וכל מצותיך אמת
 קדם ידעתי מעדותיך כי לעולם יסדתם
 כי הנה הרמב״ן ז״ל כתב בפרשת ואתחנן
 בביאור מצת עדות כי תואר עדות יאמר
 על מצות שהמה נזכלון נסים ונפלאות
 כמה״כ ($ס קי״א) זכר עשה לנפלאותיו
 כמו פסח ליציאת מצרים סוכה ודומיה׳
 ונודע כי עילת מה שצוה והעיר אותנו
 יתברך על זכירתם הוא אך לבעבור כי
 עדנה לא נשלם ענינם עד עת מועד
 במהרה שיג אלנו ה׳ ית׳ גאולת עולם וע״כ
 צוה אותנו ית־ להתמיד בזכירתס (וכאשר
 יבואר עוד) וזהו קדס ידעתי מעדותיך
 כלומר ממה שצוית אותנו מצ!׳ עדותי׳
 לזהר הנפלאו׳ מאז ומקדם ידענו כי
 לעולם ר׳׳ל שהנסים והנפלאות אינם זולת
 התחנן׳ וסיבות יסודיות נעילס המקווה

 במהרה:
 ולבו בטח כי היא מיועדת ומזומנת אך לו כן
 ומעילי קבלת תורתינו הקדושה בשנס לא השגנו ממנה מאומה בלתי החזון הננל׳ ועדני
 היא רחוקה מאתנו על דונסת הארוס׳ עדי יניענו ה׳ ית׳ למועד נשואינו עכ׳־ז הועיל׳ לנו
 במה שאס־נו׳ על בל העולם ר׳ל לאומ׳ דלתנו כי כבר יעדנוה לנו ולבנינו והיא
) שמעו בנים סוס־ ׳  שמור׳ עד התור הנכבד ומועד שמחתינו וזהו הניצ׳ במ״הכ(מש^נ
 אב והקשיבו לדעת בינה כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו ודרשו ז״ל (שש במדי)
 אל תעזבו את המקח שנתתי לכם והוא כי מאז קבלנו התו״הק אין אתנו זולת הננלות
 ממוסרים והוראת משפטים הישרים ודרכי הצדק אבל עדנה לא באנו בסודי ובינת
 מסתר׳ לזה אמר שמעו בנים םוסר אב תואר על הננלה ממנה והקשיבו לדעת בינה כלומר

j f־n !ו•!. ע in«n למשוך ולהשינ אליו כולו ע״י הקצה 
 מה שנתתי לכם איננו זולת אופן אשי ע״י תוכלו לקחתי וזהו מיש הטדרש אל תעזבו
 את המקח שנתתי לכם ממש בדמיון הזה שאם האוהז קצה הדבר יניח ידו ממנו אז
 בל יוכל עוד הניעתו אליו כן אנחנו באם חלילה נרפה ידינו מהלקח אשר נתן לנו

 אלהים מאז איך נוחיל להשינ אוצר מחמד כאש־ היא בחוק הבורא ית׳:
 ובזה



ל כראשית יעקב ה  4! א
 וכלה יתכן ראשית דברי הנביא הנזני (שם) והיה כיום ההוא נאם ה׳ תקרא* אישי
 ולא תקראי לי עוד בעלי ודרשו חדל (פסחים פ״ז) ככלה בנית המיה ולא
 ככלה בבית אביה וההבדל בין הנשואה לארוסה הוא כי הארוסה איננה תשיד אצל
׳* ומקרה ולעיתי׳ מיוחדי׳ לא כן הנשוא׳ כי משכנה  1;על׳ ולא תבוא אליו זולת ע״ד ךא,
 לדירתה אצל אישה תמיד ואיננה חוזרת עלד לבית אכיר. כן התוודק עדנה היא אצלנו
 אך כע״ד מקרה ולפרקים כי איננה מתנלי לע״ע לכל ההמוניים בשור, נ׳׳א ליה־די
 סגולה • והשרידים כעס לא כן לעתיד נאמר (ישעי׳ י״א) ומלאה הארץ דעה את ה׳
 כו׳ ולא ילמדו עוד איש את רעהו לאמור דעו את ה׳ כי כילם ידעו אות׳ לסקטנם
 ועד גדולם (ירמי׳ ל״א) כלומר כי התוה׳׳ק יהי משכנה אצלנו בהזיה ממש כנשואה
 בנית איש וזהו שסיים הנביא הדל וארשתיך לי לעולם כלומר כי ראשית ארוסותינ ו
 היתד, אך למען נהיה נכונים למועד המיועד ולשמוח בשמחת נשואינו לעילם וע״ר

 מה שהיה הוא שיהיה וכמרובר למעלה:
p על בחינה זו היה ג״כ ירושת ארץ ישראל צבי האיץ כי אמנם עתה הלא נטושה i 
 היא מאתנו והרחקנו נדוד מפנה ואיה איפה שבועתו ית״ש אל אבותינו הראשונים
 ואיה הבטחתו אליהם כמה פעמים על ירושת א״י וליותר יתחמץ לבב איש על דברי
 הכתוב (דברים ל״ד) זאת הארץ אשר נשבעת* כוי לאמור לזרעך אתננה ובמדרש
 אמר הקב״ה למשה לך אמור להם לאבות שבועה שנשבעת• לכש כבר קיימת•׳ לבניכם
 ואם כההוראה הפשוטה יפול לבב האדם בנו פלי׳ ח׳׳ו לאשור כבר יצא המקים ב׳׳ה
 ידי חובתו לאמת דבר הבטחתו ומה נוחיל עוד עוד חובה עלינו להתבונן בדברי הכתוב
 (שם וי) ואותנו הוציא משם למען הביא אותנו לתת את הארץ כי הדברים משוללי
 הביאור כי די היה לומר למען הביא אותנו או למען תת לנו את הארץ אולם אח־
 ביאה אינו נופל לשון נתינה אמנם האשת אצלנו המאמינים כי מה שהניא ית׳ אותנו
 לאיי על זבן מוגבל לא ה* ביאה זו הכוונה המכוונת לעצמותה כ׳׳א למען תת לנו
 ערבון ובטחונות סופתיות על ירושת עולם בקייב אייה במה שיהיה לנו כה אחוזה
 התחליית (וכדברינו לפעלה) וכמליצה הכתוב כל מקום אשר תדרוך נף רנלכם בו לכם
 גתתיו והוא• כדמיון שר גדול שקנה לו אחת העיירות הרחקות משפטו שישים שם
 משכנו ודירתו ב״אשית שנות מקנתו למען ילחץ רגלי אנשים הלוך בנימוסו ולכבשש
 .תחת יד ממשלתו ואחר יפן אל מקומו הראשון והעיר כסילא על שמו תקרא כן
 ממש עבור כ* חפץ כנו ה׳ לחזק תוחלתנו על ירושת עולם המקווה נדיבות יעץ
 להכניסנו לתוכה על שעד, מוגבלת וזאת תהיה אצלנו לעדכון ובטחון מבצר ומשגב
 כי ממנה תצמח יי־ושת עולם ומעתה כל כוונתו ית' בהביאו אותנו לא״י היתה למען
 יוכל תת אותה לנו אח״כ (וע״ד מה שהי׳ הוא שיהיה) ומד, נפרצו עתה דברי הנתיב
 הנזכר ואותנו הוציא משם למען הביא אותנו לתת לנו את הארץ כלומד למען הביא

 אותנו על זמן מוגבל כדי שיוכל לתת לנו אח״כ לירושת עילם:
7Hג״כ זאת הארץ אשר נשבעתי כד׳ לאשור לזרע׳ אתננה ולא אשר לזרע׳ נתתי אשל V 

 היצון כי מעתה ההבטחה קיימת ועלמדת במבטה עלז לאשור לד?נך. אתננה
 כלומר לעתיד וע״ז אמרו ז״ל אמר הקב״ה למשה לך אשור להשךיאנלת שבלעה שנשבעתי
־ נ  ל לכם כבר קיימת״ •לבניכם כוונתם לשה שאמרנו כ׳ אח־״שהנניםש ה׳ לתונה נ
 החל בזה קיום ההבטחה אבל השלמת גשר ההבטחה נוחיל עוד ער קץ הימין ואללי
 הוא הנרצה בדברי המשודר (תהלי׳ ס״ח) הייתך ישבו בה תנ־ן כט־בתךלענ* אלוקי׳ הפליג
 בההודיה והשיר על הא־ץ ישבנו בה ואבר חייתך כו׳ והפעילה המכוונת בזה הוא
 תנין בטובתך לעני אלקים כלומר חנה מזה הונן הירושה המקיוה אלינו עש עני

 ונואנ הדור האחרון:
 לעיז האופן סובב הולך ג״כ ענין כה״מ כי הלא נידע מרוב השמחה שהעיד. ונל
 ישראל אתו בהבנותו וביותר כאש־ זנה להנכו וכנאמר (פלכים א׳ ה׳) ויעש
 שלמה כעת ההיא את החי- כל׳ שבעת ימים ושבעת ימים הוי וכי יעלה על דעת
 אדם אשר שלפה ע׳׳ה איש אשר רוח אלקיכ בו לא ידע את העתיד לבוא יהכ*
 • נעלם ממנו חורבנו וכליונו וא״כ לשמחה מה זל עושה אבל הוא הדבר שאמרנו כ
 גם הבית הזה אשר בנוהו ידי אדם לא הוא הי׳ דצלי ומנוון בעיני ה׳ מפאת עצמותו
 } ולא בו שמחו כל העם בכלות מלאכתו זללת בהנית העליון העתיד להתבונן ע״י ה׳
 י ית׳ בכבודו ובעצמו פה שאין מקום לחידושו בלתי בפה שנעשה פמנו דבר בעיה״ז

 וכבאורנו בםאשרו פה שהיה כל׳:
 וכאשר



 אהל בויאשית יעמב
ם ס  למען היות אגן למוסדות מציאו׳ חוויות יסוליוח שיסובב מ
 ההוויוח חחדשוח הניגאו׳ גחוספוח העוז והאומץ וכאשר הארכנו
 כגר מביאור מנין זה מה שיש בו כו׳ ולכן כל שירח מרע״ה
 ושמחת לבו בגאולת מצרים הי׳ בעבול כי הוכן יסוד גאולה
 העולמיח וכמאמר הנביא הנ״ל כימי צאתך מאלץ מצרים אראנו
 נפלאיח וזהו אז ישיר משה וזהו שסמכו ז״ל לפסוק הזה
 (במדרש במקומו) הה״ד ואני אשיר עוזך וארנן לגוקל חסדך ואני
 אשיר עוזך לע״ל שנאמר חנה אל ישועחי כוי והוא מגואר
 כדברינו כי השכילו דעח אשר כל אלה ידו יח׳ עשחה לכוון
 ישועח עולמי׳ וגאול׳ נצחייח וזהו ואני אשיר עוזך לע״ל כלומר
 שלו על הטוב המקוו׳ לעחיד **) וזהו ג״כ עזי וזמר׳ יה ויהי ל׳
 לישועה ובמדלש (שם) יהיה לי אין כחיב כאן אלא ויהי לי
 לישועה היה לי ויהיה לי והלצון כי מלח ויהי היא מחופכח מעחיד
 לעבר ע״י הוא״ו והוא כי כן היה רצונו ית׳ להקדים עשוח אח
 אשר להיוח למען ליסד ולהכין מערכת גאולה העתידה כאשר
 ביאלנו למעלה מאמלו י תג לך אל משה אחיה אשל אחיה הוא
 שלמזו ז״ל במלח ויהי הי׳ לי ויהיה לי כלומל חיי למען

 שיהיה ועייל שכחכנו גגיאול מה שחיה כוי:
 ןץף,ן שסיים ואמל חגיאמו וחטעמו גחל נחלחך מכון לשבחך
 פעלח כי כלל גשילסו טוג חסדו יח׳ גהגיאו אוחנו להל חמד
 אלקי׳ לשגחו וחיאל ההכאה זו ע״ש נטיעה אשל יחכה גה
 הנוטעח כי לעח קצוג חחי׳ לגפן פולחח ויכשילו אשכלוחיח
 עננים ככה חצמח ג״כ הילוש׳ העולמיח והנצחייח גמה שהחלו
ם לנטוע כמדרך כ,ה לגלם וכנ׳׳ל וזהו ג״כ מטן לםכחך פעלה  ה
 ח' מוסב על בנין בה״מ ואמר מכון לשבחך כוי כלומל הביס
 שיבנו ישלאל לשעחו הוא מכון ויסיד לבנין ביח עולמים וכל מה
 שפעלה איננו רק ההכנ׳ על העחיד(וברצוח ה' עחילי׳ אנו לגאל
 פלטי העניני׳ אשל זכרנו כל אחד על מקומו הנאוח לו באורך

: ( ס י ק ל  גישע א
ן נינה על כל פלטי חעניניס  בהקכ״ן רגלינו אלה נחטנ
 י הנזכליס למקומוחם גמושכוחם ונמצאס כי בל
 מחואלים ונקובים כשם לאשיח והוא על הכוונה שאמלנו כי
 ידענו אשר מלח לאשיח יאמר על . דגל שהוא לאש וחחחלה
 סגייח אל חמסוגב ממנו שולש ויסוד אל אשל ממנו צומח
 ומסחען: מכח נזעו הלאשיי כמו אג שהוא מחואל לאשון מצד
 גנו הגא מכחו והיוצא מגזעו וכן זלע הזלוע הוא לאשץ לצמחיו׳

 העולים על ידו.*) ונזכילם אחה אחח:
 התורה הקדושה אשל גידינו עתה הוא לאשית לה׳ כמאמל
 הכחונ חנ״ל ח׳ קנני לאשיח כו׳ וכגל גיאלנוהו כי

 סחורה

 *) והוא שאמרו במד׳(פי׳ ויצא) מלמד שהראה חקב״ח ליעקב בה״מ גנוי וחרב וגנוי מה נורא המקום חזה גנו׳ אין זח
 חרב כי אם ביח אלקים בנוי ומשוכלל לע׳׳ל ואולי רצו בזה כי מבנץ ביח המקדש וחורבנו וכליוכו יעלה צמח ביח עולמים םבנוי
 והמשוכלל לע״ל ממש כזרע הזרועה אשל אחל החמונוח צמחה חכלך וע״ד שכחבנו בביאור הילודים למוח וחמחיס לחחיוח (ואם

 שגיחי כוי):
 **) וזהו מ״ש המשורר (מקודם לפסוק הנ״ל) אלהי חסדי יקדמני חנה שאל מאחו יח׳ להקדים לו החסד והרחמים למען
 יכין צדיק •שועה לדולוח עולם לע״ל אי״ה וע״ז סייס ואמל ואני אשיל עוזך וכמו כאמל המללש לעחיד לבוא כלומר כל מגמתי

 לא יהיה בשמחחי כ״א על מה שהכין ה׳ וישועה ו לזמן העתיד :
) משה ראש לנביאים אהרן ראש לכחני׳ שחכוונ׳ בזה מובן לכל משכיל ר , ס  *) והוא המוזכר במלר׳ ז׳׳ל(ריש מנילה א
 כי המה יהיו כנחל נובע להשפיע להשואפ׳׳ למוץ משיד מגועם הנאמן ול־.ת מהודם עליהם ומחם הוריק ונשתדל לנביאי׳

 ולכהניס סבאים אסלים׳ ומכסם האצילו גניהם וכמו שיחבאל באורך על מקומו בעיים ;

 לאבוח שבועה שנשבעחי לכם כבר קיימחי׳ לבניכם כוונחם למה
 שאמרנו כי אחרי שהכניסם ה׳ לחוכח כבר החל נזה קיום
 ההבטחה אבל השלמה גמר ההבטחה נוחיל עוד עד קץ
 הימין . ואולי הוא הנרצה בדגלי המשורר (חהליס ס״ח)
 חייחך ישבו בה הבין בכיובחך לעני אלקיס. הפליג בההודיה
 והשיר על הארץ ישבנו בה ואמר חייתך כו׳ והפעילה המכוונת
 בזה הוא חכין בטובתך לעני אלקיס כלומר הנה מזה הוכן הירוש׳

 המקווה אלינו עם עני וכואב הדול האחרון:
 ועץ האופן סובב הולך נ״כ ענין גה״מ כי הלא נודע מלוג
 השמחה שהע״ה וכל ישראל אחו בהגנוחו וביוחר כאשר
 זכה לחנכו וכנאמר (מלכים א׳ חי) ויעש שלמה בעח ההיא אח
 החג כוי שבעח ימים ושנעת ימים הוי וכי יעלה על דעח
 אדם אשל שלמה ע״ה איש אשל לוח אלקים בו לא יל ע אח
 העתיד לבוא והכי נעלם ממנו חולבנו וכליונו וא״כ לשמחה
 מה זו עושה אגל הוא הדגל שאמרנו כי גם הבית הזה אשי
 בנוהו ידי אדם לא הוא היה לצוי ומכוון בעיני ה׳ מפאת עצמותו
 ולא גו שמחו כל העם בכלות מלאכתו זולת בהבית העליון
 חעחיד לחחכונן על ידי חי«ח׳ בכגודו ובעצמו מה שאין מקום
 לחידושו גלח• במה שנעש׳ ממנו דבל בעוח׳׳ז וכביאולנו במאמלו

( • : ׳  מה שהיה כו
 וכאשר נחפש ונגקל גדגריו המושכלים נמצא כי הוא ע״ה
 בעצמו דעה שפחיו גלו׳ מללו למה שאמלנו והוא
 אז אמל שלמה ה׳ אמל לשכון בעלפל בנה בניחי ביח זגול לך
 מכון לשבחך עולמים (מלכים א׳ ח׳) ול׳׳ל הביח זח בניחי גם כי
 יחרב עכ״ז רבוח עשיחי כי ממנו הוכן והוסד הניח עולמים וזהו
 מכון לשבתך עולמים כלומר מכון והכנה ׳סודיית למושב אלק״
 העליון המקווה והן לעילה זו הפליג ע״ת לשמוח בהיכלו בנין
 הבית לחוג חג שנעח ימים ושבעה ימים כי לבו לאה הביח עולמי׳
 ומקדש ח׳ כבר הוכן יסודסו. ועל הכוונה הלזו של לד׳ (תתליס
 קכ״ז) שיר המעלוח לשלמה אס ד לא יבנה ביח שוא עמלו בוניו
 3ו כיוון' בזה להשריש בקרבם חיחול והשקוה להי״ת על ביר. עולמי׳
 לומר היעל׳ על לבבכם כי לריק עמלה נפשי ולשיא יגעתי בו ח׳׳ו
 אם לא מדעחי כי חביח זה בניחי חנה הוא מכון ויקוד הבית

 המקווה ע״כ שישו אחי• משוש ושירו לה׳:
 ומעתה לאו והחבוננו כי מרע״ה בשירחו על חים יחסו
 הבחוב ואמל אז ישיל משח כו׳ ובמללש של לא
 נאמל אלא ישיל כוי והנח על פי הדבלים וחאמח האלה אין
 בזח מן החימה כ׳ כל מה שפעל ועשה יחי בגאולח מצלים וכן
 כל המופחי׳ וחנולאוח שהפליא עמנו המה היו מכוונים אך
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ל בראשית יעקב ה א , 

 בנותיה נם הוא לעתיד הוכן כי עוד יניא יום ונשוב לבצע מעשה
 הילושה ולגמול ענינס לכוונת שכתבנו בביאור למען הניא אותנו

 לתת לנו את תאלץ) והן icaa) זו תתואל עתידת ביאתינו לתוכה י
 ע״ש ראשון יען כי היא תחתחל׳וסבה גורמת אל הירוש' העולמית:*) |

 והוא הדבל ג״כ בבית תמקדש כי הבית שתי׳ לנו מלפנים היא
 היה ההכנה ויסוד אל בית העולמים העתיד לחתטנן
 ע׳׳׳ ת׳ יתברך בעצמו וע״ס העעס האמור למעלה ע״כ הצודק

 כי יקלא ראשון כלומל ראשון אל תמסובב ממנו:

 ואולי שזהו ג״כ הלצון במח״כ שהניאו ז׳׳ל במאמל חנ״ל כסא ;
 כבוד ממס מלאשץ כלומל חבית העליון המקווה בינינו
 יחחווה ויחודש מכח הביח חלאשון הוא חנית שבנה שלמה
 שתיאלוהו ז׳׳ל לאסון וזהו כסא כבוד מלום מלאשון (נמשך
 למה שאמל (שם גי) בעת התיא יקראו לילושלים כסא תי) כלומל

 יתלומם ויתנשא מסיבתו:
 וטרם נשימ׳ קנצי למה שלציכולבאל בדלושיגו זה אניא עוד
 אליכם על נאמן על נושא עניניגו בי אמת וישל םוא
 והוא מאמל לבותינו ז״ל (חגיגה י״ב) אול שנבלא תקב״ס ביום
 לאשון חיה צופה בו מסוף העולם ועל סופו כיץ שנסתכל
 חקב״ח בלול המבול ובלול תפלגת ולאת שמעשיהם מקולקלים

 עמל וגנזו מהם שנאמל וימנע מלשעיס אולם ולמי גנזו לצדיקים ־
 לע״ל ע״כ אשל לכאולה מן חחימ׳ הוא על מולא חלולות מלאם
 שיבלא דבל מח שהצורך יחי׳ למנעו מן העולם ולגנזו והאם עצל
 ממנו מלגלוא לצדיקים לע״ל אול חדש ולא לבלאו בששח הימי׳
 ולננזו וכמו כן דגלים זולתי׳ המובאים גלז״ל הגנוזים לזמן חעחיד
 מבהמות ולויחן כנודע אבל הוא הדגל שאמלט ט לע״ל לא יפליא
 יחי עשוח להמציא עניניס מחודשים אשל לא היו מעולם בי אין
 כל חדש כו׳ וכנ״ל.וע״כ חיה חיוג הבליא׳ לחדש ולהמציא חווייחם
 ולסיגח לעח האדם שאיננו כדאי לשמש גסס עמד וגנזם לעיל •י

 ומעתה חקלוג אצלנו לומל כ׳ על זאת תתו״סק פתחה דגליה
 גמאמלגלאשיח גלאאלהיס אח השמים בוי וגללם אח
 השמים לרגוח חולדוחי׳ ואח הארץ ללטת תוללוחי׳ להולוח כי
 השמי׳ וחאק וכל ההוויוח והטוטח שנסהוו געולם איננם זולח
 לאשיוח וחחחלוס יסולחיוח וסיבוח גולמוח אל חהוויוח חעחידי׳
 לחחחדש לעחיד והכינם יחי לאבן מוסלוח למציאה העולם החדש
 שכולו טוב שהוא עיקל הבליא׳ כלצון האל יח׳ וכמו שגיאל לז״ל
 במדלש את השמים שמים תחלשיס ואח הארץ חאק החלשה
 ורצונם ט החוויוח חעחידיס להחחדש בזק חעחיד המה עיקל*
 הכליאה וכל סיפולי מע״ב חנוכחיי' המה עיקלי׳ למו כי אח כל
 אלה ידו יחבלךעשח׳לטנן השמים וחאק החלשים וכל חוללוחיחם

 אשל מחם יצמיח מוצא חידושם :
 אשר ע׳׳כ אמל הנביא ע׳׳ה (ישעיה ס׳׳ח) נייעוליו הנפלאי׳ כ׳
ק חלשה ולא חזכלמ א  הנני מלא שמיס חדשים ו
 הלאשונוחחואל על חלקיהחחליוח והלאשיוח שמשמשים ונאים עד
 היום אגל חוחלחינו כ• נקלונ יחלס יח׳ עולמו נחשלים שלימות
 הכליא׳ וזהו ג״כ מ״ש (שם מ׳׳ג) אל תזכלו לאסונות וקדמוניות
 אל חחגונגו הנני עושה חלשה עחה הצמח מוסג אל כל הנסים

 והטוטת

 התולה חנוכחיית היא לנו ללאשיס והתחלת סגייח אל התולה
 החדשה הנמשכת ממנה המיועד׳ במאמל היייא כי ת לה מאת•
 חצא כו׳ והיא העולה לנו ע״י חלקה הלאשיי הנאחז במצודחינו
 וכאשל נסלוש בתלמיה ונשדד שדעותיה בקיום מצוחיה וחקותי׳
 יעלה לנו צמיחח סלי חמושכלות הצפונות הרמוזות בה כלה כמות
 שהיא בין אישים העליונים (וכנזכל למעלה) ממש כזלע הזלוע

 אשל חוא- לאשיח לו אל מה שגלל ונצמח מכחו:
 יציאת מצליס כמו בן נקלאס לאשיח כעאמל הבהוב (פ׳ בא)
 החודש הזה לכם לאש חלשים לאשון הוא לכם לחלשי
 השני אשר לכאולה מלוח כפולוח דבל הכחוב לאש חדשים לאשון
 הוא כו׳(וכאשר העירו בזה רבים מהמפרשים ע״ח) ובמל׳ לאש
 חלשים אמר חקב״ה אין לכם חודש אחל גדול מזח לפיכך נקלא
 לאשון שנא׳ לאש חדשים ע״כ והחלגש מבואר הלא עדן לא
 הוחלט על החודש הזה שום מעלה וגדלוח ממה שאין חודש
 אחר גלול ממנו אבל לפי המדובר יצדק מאל כי החודש הזח
 עם היותו מעומס במרבית תכסיס ותמופתים הנפלאים והעצומים
 נעש׳ נו רמז תשועה וקצת סגולת החמוח׳ עד שהוא כשורש פולס
 לכל הנסים ותטובות הנפלאות העתידי׳ לעורר מן הוא והלאה
 בחדשי׳ המקיפים אחריו כי ממנו צומחות הוא האנ לכולם כי החל
ז וזמט תי' לסגול׳ כי גם היום יצוה ה׳ חסדו י א ' ג ע ו ש  לעשות ת
 עלינו ונחלשו נמצאנו והוא שאמלו במללש (שם) החודש הזת לכס
 כוי משבחי הקנייה בעולמו קבע בו לאשי חדשים ומשנחלניעקנ ובניו
 קבע ל״ח של גאולה שבו נגאלו ישלאל ממצלים ונו עסיליס ליגאל ט׳
 ובו רמז להם לישראל שהוא לאש להם לחשועח וע״כ החולש ניסן שגו
 יצאו ישלאל ממצליס היא לאשיחי ונכבד שבחלשים א׳ מצל היוחו ראש
 ולאסון אל הסגולה החלשה הנמסכח ממני לכל חדשי ניסן הגאים
 אחליו וחב׳ לחיוחו לאשון להחלשיס המקיפים גשנה והנמנה
 חחיל׳ וזהו שייחסו הכחוב החולש הזח לכם לאש חלשי׳ כלומל הוא
 לאשייתיי בסגולתו לכל חדשי ניסן משנוח העולם כי ט נלמז חשועח
 ישלאל עוד זאח כי לאשון הוא לכם לחדסי השנה פי׳ כי תוא
 הנמנה החילה וזהו םלצו ז״ל אין לכם חולש אחל שגדול מזה
 כלומל גם כי בשנים המקיפים כלול גם החולש ניסן והוא הגדול
 והמעולה שנהם לחדש נו חידושים המקווים עכ״ז החלש ניסן שט
 יצאו ישראל ממצרים היא היותר נגלה וגדול יחר מאוד מפאת חיוחו
 חחחלה סניית לירות במו חיצי סגולתו וזהו לפיכך נקרא ראשון
 שנאמל לאש חדשים כלומר הוא להם ללאש וראשון מפאח הנמשך

 ממנו אליהם והנן:
 ועתה חסכח ושמע נא עוד מאמל לנוחינו ז״ל (סם נסמוך)
 ד״א ראשון הוא לכס כניכול הקנייה נקלא לאשץ שנאמל
 אני לאשין וציון נקלאח ראשון שנאמל לאשון לציון הנח הנם
 ולירושלים מגפי אחן יבוא הקנ״ה שנקרא לאשון וימה ניח המקיש

 םנקלא לאשון שנאמר כסא כבוד.ממם מלאשון ע׳׳כ :
 הנה ממאמר הנכבד חזה נצטייינו בלקח טוב כי גס חבה״מ
 וציון עחואלים ראשונים והאמנם לא עמדנו בסוד ח׳
 לבוא עד חכלית רצונם ז״ל במה שקראו להם ע״ש לאשון(ע״פ
 עזלח ועלוח הכתובים) עכ״ז הקלוב אצלנו לומר בי הוא נמשך אל
 לנליט למעלה ט מאז הלוך הלכנו עטלוחיס ונילש אוחח ואח
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 מנשל אחן כלומלמן סילושסהסיאצועססגינסבשויסלילושליסעל סזעןס!נקיוס חסו ול״משליסמשל אסן נלועילעסיי:



ת י*ק'ב י ב י ר  ב
 אשר «עשיהם מיוחל בלתי לה׳ לנלו אזי האמירה ומעשי׳ עחהוו י׳
 כאחד אשח רעיתי לא פקדו לא כן המר שעשיית' הוא ע״י אמצעי
 והוא ב״וד אזי ההכרח שיתאחר קיוס המעשה בפועל עד בא עת
 המוכשר והראוי לשום לתגעחת רצונו מוציא כפי הכנת והשגת כח
 מקבלן ןעבע אנושוחו והוא חענין בהבעחת ה׳ ית׳ לשל׳ ליתן לח
 גן כי האמנם מצלו יחי חיה מכבל נגמל הדגל אבל הנח קיום
 המעשה הוא גאמצעוח גו״ל היא האשח הנאחזח גטנעי נשי גיל׳
 גת ארכה זמן הריון ואחר תלד ע״כ חיה מההכרח לחחאחר הדגר
מ אנושות׳ וחוק בליאת׳ וזהו שכיוון הכתוב במ״ש למועל » ע 3  כפי ט
 אשוב אליך כעח חיה ולשרה בן כלומר מצלי ה׳ נגמל מכבל.] מאז
 יצא הדבר מפי אבל אתה חגך אחוז בחבלי טגעי אנושיוח וכמו כן
ך ע״כ ארחיב לך זמן וזהו למועד אשוב אליך כלומל ת ש ה א ר  ש

 בעבורך יאוחר חלבר וזהל מ׳׳ש המדרש אבל אני ה׳ דיברחי ועשיחי
 והיכן דיבר למועד אשוב אליך כוי וסיים במלח ועשיחי להורוח
 כי מפאח הפועל יח׳ כבר נעשה מעשהו כלה אך נעצר מפאח

 הממוצעים בדבר :

 עתף• נבוא אל ביאור המאמר שלפנינו והוא כשנתבונן חחילח
 בשימושי מלות ויחי וחיה ובביאורה ועל פיהם נעמוד
 עול על מרז״ל (ב״ר עיי״ן) אמר לו חקב״ח ליעקב אחה אמרת
 וחיה ח׳ לי׳ לאלקים חייך כל ברכוה ועונוח ונחמוח שאני טחן
 לבניך איני נוחןאלא בלשון חזה שנאמר וחיה ביום ההוא יעפו החרים
 עסיס וחיה גיוס החוא יחקע כשופר גדול עיי׳ בפני׳ במדרש

 כי הוא מונח והולך כמה נחמוח חמיועדוח גלשון וחיה :

ע כי מלח ויהי שרש׳ עחיד ומהופכ׳ לעכר ע״י הוספה אוח  ף
 וא״ו ומלח והי׳ שרש׳ עגר וחוא׳׳ו מהפכה לעחיד וכי ישאלך
 לבבך מדוע ישמש חכחוב לדבר במלח ויחי על ענין העבר מלה
 חמחופכח מעחיד הלא יוחל מהנכון וכשר לפניו הוא שיאמר חיה
 וכמו כן על ענין העחיל למה יאמל גו וחיה מלח הופכה מעגל
 מלוע לא יאמל יחיה •לע לך כי כשילבר הכחוב על ענין
 העתיד ממש אומל בו יחיה גם על מה שעגל מאז אמל היה
 אגל נשילבל הענין ממה שסי׳ לאוי לחיות בעתיד וכבל הוא
 אומר ט ויחי עלה מתופכת מעתיל לעבל יען כי כמקל׳ הזה
 קלה לחלבל שהענין לובל נו שבהזלמן חוקלם מה שהראוי הי׳
 לחחאחל וכמו כן בחלבל המחוייב חוויה קלומיי׳ וחחאחל מבוא
 מאיזה סבה נופל עלי׳ מלח וחי׳ שהיא גס כן מהופכ׳ מעבל לעחיל
 אשל ע׳׳כ כל ייעולי חנחמוח והטונוח מהמקום ב״ה אלינו אשל
 מצלו יחברך אין מעצול לו להביאם מחל (כענין חכחוב סיום אם
 בקולי חשמעו) וכולם נכונים ושמולים אחו יחבלך לחוליקם אלינו
 יום יום אגל חנם עצולים מבוא מסיבחינו להיוחינו עדן בלחי
 מוכשלים לקנלם ועומדים מנגד כי אין כילינו לסכילם (ממני
 כאיחול הגטחחו יח׳ לשרה שהיה אך מסיגת' כמלונר) ע׳׳כ יאעל
 גספר עליהם מלח וחיה מלה מהופכה מעגל לעחיל לומל וסיס
 מה שהוא גחווייחו מכנר ושמור אחו יח׳ על כי נהיה ראויי׳ להשיגם •־
 וךןנךן עחח יזהירו דגרי המדרש לא געמל ולא ביגיעה ברא
 חקג״ה אח סעולם אלא גדכר ה׳ וכגר שמים נעשו כלומל
 לא כמלת גו״ל שיתאחל אצלו מעשהו מליגורו בי הצורך אליו
׳ יהי כי בלגל ה׳ כבל ן ה ו ולא כ ס  העמל והיגיעה לעשות מעש
 שמים נעשו וע׳׳כ יצדק בסיפורי הבריאה «לח ויחי כי ככל סיח
 את אשל לסיוח בלי איחול ועיכוב מה וזהו שסיימו והיה אול לא

 כאמל אלא ויחי כבל היה והבן:
 * 2 ויקלא

 . וחטובות סנעשו בבל וחמה אך לאשיסיי׳ ויסוליי׳ למת שיחחווה
 לעחיל ועליהם אמל אל חזכלו לאשונוח כ׳ בל עצמייח חזכילה*
 היא על כי עמה לא נגמל ענינם מכל וכל כמשפט חנע״ח המשלם
 מקצת מוט אשל מחצולך להם הזכיל׳ או לשימה בפנקס על כמוח
 v הנתינה ועל מוחל החיוב אגל אחל חשלום החוב כולו אז• אין
 י עקום לזכילה בן לע״ל ישלים יח׳ מעשיו הנפלאים ואז לא חזכלינה
 ־. חיאשונוח בי אין מקום עוד לזכילתם וזאת אשל לינל שהע״ה
 עלםניח׳(בנוש׳ללושיני) מה שחיה הוא שיהיה מוסגעל מה שהמציא
 וחידש יחגלך גגליאח העולם חיה אך כלי שיוכלו לחחחווח אח״כ
 וכנ״צ ומה שנעשה מוסג על הנסים וחפלאים שחידש ח׳ גם חמה
 אך למען שיעשה וע״כ סייס ואמל אין זכלון ללאסונים וגם
 לאחלונים שיהי׳ לא יהיה להם זכלון עם שיחיו לאחלונח ומוכן

 כלגלינו:
 ויאמר אלהים יחי אול ויהי אול מללש ל״י ג״ל סימון אעל לא
 בעמל ולא ביגיעה בלא הקב׳׳ח אח עולמו אלא בלבל ה׳
 וכבל שמים נעשו והיה אול אין כחע כאן אלא ויחי אול כבל חיה
 להבין חכליח כוונחם נקלים עול מח״כ(וילא) וח׳ פקד אח שלה
 כאשל אמל ויעש ה׳ לשלח כאשל לבל אשל החלגש מטאל כי הלא
 גם גשל ולם לא יחולל בקיימו אח לבלו אך יגונס באם יחל לבלו
 ושח אחז חכחוב לדבל בשבח טלא עולם יחגלך במה שלא יעלך גם
 בשבחי בשל ולס וביותל גשנפקח עין ללאנס מללשם ז׳׳ל על פסוק
 זח(במקומו) וזח לשונם וה׳ פקל את שלח כאשל אמל לא כחדין
 לאמלין ולא עגלין אלא אני ח׳ לבלחי ועשיחי והיכן ליבל למועל
 אשוג אליך כעח חיה ולשלם כן ועשיחי ע״כ חנה הם ז״ל עול
 הוסיפו לאמץ פליאחינו זו גמה שאמלו לא כחלין לאמלין כו׳ וכי
 בכזאת ישחבס אלקינו יחי במה שאינו כהלין לאמלין ולא עגלין גם
 מלת ועשיתי בסיום לכליהם נלאח כמו זל ואען ואומל כי תאמת
 לגל גלול ליבלח חתולה ושגס נולא סוא אליו ית׳ והוא בשנעמול
 על מאמל גלעם לוגמת זח(גפ׳ בלק) לא איש אל ויכזג וגן אלם
 ויסנחם ההוא אמל ולא יעשה כו׳ אשל גם הוא לא ילענו
 מה חיה לו להעליך שגח להקג׳׳ה כזה אמנם הענין כך הוא כי
 מציאות הכזג וחעלל קיום חליטל אשל יקלה גגני אלם לשנוח
 מוצא שפתם הוא געגול כי מעשה איש מוגדל וממחק ממאמלו ואינו
 פועל מאומ׳ כעקימת שפתיו חקולמי׳ למעשיו ע״כ אפשל שיקלהו אחת
 הסיטה המונעי׳ אותו מספיק זממו ומפליעים לו קיום דגלו אולם לא
 כן מלח אלקינושחואאומל ועושחנםיחלכיאמילחליליח הוא עשי׳
 והכל עשה גאמלי פיו כמ״ש גלגל ח׳ שמים נעשו ע׳׳כ אין מקום
 אתו יתגלו שיאונה אליו לגל שלי לוח קיום חליטל ח״ו כ׳ מיד
 כשהדגל יוצא מפיו יח׳ כגל נעשה וננמל מכח ליגולו וזתו לא איש
 אל ויכזנ כו׳ כלומל אין חכזג אצלו גמציאות כלל והטעם ההוא
 אמלולא יעשה ל״ל תאם לו דלך ט״ל שמעשתו מאוהל לחליגול
 אשל ע׳׳כ אפשל שיגיעהו לגל המונעו מלעשות מה שאמל אגל
 לא פןי סקג״ה כי אמילתו ועשייתו יתלכמ ולא יתפללו ולגליו אשל
 יצא מפיו לא ישוב ליקם כי כגל עשה מה שחפץ והן לזאת כיוון
 ג״כ הפסוק וחי פקד אח שרה כאשל אמר כלומר הפקידה, חיחה
 כגל געת שאמל הגטחחו ויעש ח׳ לשלס כאשר דבר כלומר אז
 בעת שדגר וזהו שגיאמ ז״ל לאכהלין לאמלין ולא עגלין ל״ל געת
 שאומרים עלן לא עושים מאומה אלא אני ח' דגרתי ועשיתי כלומר

 אצלי האמירה וסעשיה גאים כאחד ומאז דגרתי עשיתי:
י חדגר אשר גיד ה׳ לעשוסו בלמי יל ט״ל גאמצע כמו ר ד  א
אק גהגלאם וכמוהם מסענינים  כל מה שעש׳ ח׳ גשמים ו
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י אחד וכל מגמה׳ ח כ ה לנש״ע אפשל שישתמשו 3׳ מלכים נ מ ל  ח
 וחפצח היה להחזיר אול החמה ולהניחה בגדולות׳ והיא טענה הגונה י
r באץ ספק והשינה יחי לומל איעצך ולכי ומעטי אח עצמך כי כזאח 
 תעליף אול החמה אז אמלח וכי בשביל שאמלחי לפניך דגל חנון ]
 געד השמש יהיה השבי לפעולתי מה שאמעיט אח עצמי וע״כ •|
ת על שמיעטתי את ן  ליתובא לעתה אמי הקב״ה הביאו עלי כפי
I :הילח 
t ויאמר אלהיס נעשה אלס בצלמנו כלמוחנו מללש במי נמלך 
 ל׳׳ח אמי במלאכי השלח נמלך ואמל לחם נעשה אלם >
 בצלמנו א״ל סימן נשע׳ שבא הקנ״ה לבלוא אח האלם נעשו !
 מלאכי השלח כיחי׳ כיחי׳ חבורוח חבולוח מהם אמלו יגלא ומהם -

׳ ל״ש ביבי אמי עד שמלאכי השלח מליינים  אמלו אל יבלא ט
ם אלו בראו הקב״ה אמל לחם ם אלו ומחעסקיס אלו ע  אלו ע
 מה אחם מליינים כגל נעשה אלס הנה ההורא׳ מלנריחם חוא
 שחם ז״ל מפרשים מלח נעשה על לשון נפעל לומר כנר נעשה
ם מלאכי מעלה ל המלכחו יח׳ ע  והוא מחנגד אל הפשוט המול׳ ע
 וכמו שזכרו הם ז״ל והיותר תמוה וכי מהצורך היה לחקב׳׳ה
 לעצחס הלא מכבל אמל הנביא (ישעיה) אח מי נועץ ויבינהו כוי
ננמיא (סנחלרי׳ ל״ח) גשע׳ שגיקש  ומי יאמי לו מה העשה ו
 הקנייה לברוא את האלם קרא כח של מלאכים אמל לחם רצונכם
 נעשה אלס אמרו לפניו מה אניש כי תזכרנו הושיט אצבעו ביניהם
 ישלפן וכן כח שניה שלישי׳ אמלו לפניו ראשונים שאמרו לפניך
 מה הועילו כו׳ עד כל מה שאחה רוצה לעשוח עשה כיון שהניעו
 אנשי דור המבול וד׳׳חפל שמעשיהם מקולקלים אמרו לפניו
 לנש׳׳ע לא יפה אמלו ראשונים אמר להם ועד זקנה אני הוא כוי
מ  עד אני עשיחי ואני אשא ואני אסבול ע״כ וגם נמאמל חזה א
ת ני מה לאה יחבלך לנלוא כח אחל מ ז  לואיס גו לכאולה מן ה
 כח ולהמליך עמהם לבלחי שעוע לקול עצחס ומה הועילו נתשונתם
 ולבי אומר לי כי אבינו מעולם עשת זאת לטובת האדם לקיומו
 והוא מהחסרים הנפלאים והרמים שנלעדו היה העולם כנר חרג
 ח״ו וההכלח היה כי יתייעץ עמם גס כי לא יאנה ה׳ לקנל עצתם
 ולהסכים עמהס ויחבאל הענין ע׳׳פ משל שר אחד צוח לאשר על
 ביתי לץיסיע לעיל ידוע על יום השיק לקנות לו איזה חפץ יקל
 או כלי מפיאל וחזהילו לגל ישוב ליקס לגיחו ויחי בבואו העילה
 התחיל לחקור ולחפש איה ימצאהו לקנותו ולא מצא ב״א אסל
 בעיי ביל סוחל אחד והקוסל היה מעלהו בלמים יקרים (כמשפט
 הדברים כבלי המציאוח) והאיש ההוא היה הולך הלוך ושוב
 שיקל על דלתוח הסיחל לישא וליתן עמו ויהי קלוב לגמל חמקח
 נהיודמ היגל אל סלסור אחד וינקש עילה ט >ר\ לו דגל עמחם
 צענין המו״מ הזה ובא אל הסיחל לאמל לו הלא ידעה אח׳ כי
 גס אנכי כמוך ידעהי מהחסלון והמגיע׳ הנמצא נחכלי ועחה אם
 לא חפ״סנ׳ ניצי כסף אלך ואגלחו לאזני הקונ׳ ויקפיץ 'לי
 מקנוסו וירע הדגל מאל בעיני הסוחר ויסר אפו ויאמר לא צא
ל וילך ויגל  נבל לא אתן לך כל מאומה ולא נח לבב הסלסו
ם כי  לחקונה מאיתו החסיון הנמצא בחכלי והאיש ההוא ע
י יום או  מתחילה אחיי שמעו הוסג אסוי מלקניתו אולם אח
ם חבלי אמי  יומים נחס אל לנו כי אין לבוא אל ביח השי בלחי א
ם  יילד אל הסוחל ויחן דמי הבלי כחפצי ויהי בשובו לביח השר ע

 הכלי

 ויל,רא אלהים לאול יום כו׳ מללש ויקלא אלקים לאול יום
 י אלו מעשיהם של צליקים ולחשך קלא לילה אלו מעשיהם
 של רשעים ויהי עלב אלו מעשיהם של לשעים ויהי בוקל אלו
 מעשיהם של צדיקים יום אחד שנהן להם הקג״ח יום אחד ואיזו
 זה יום הכפוריס הנח מהראוי לקרכ מח ענין יו״כ לכאן ומה
 חללשוח חכפולוח שהעמיסו ז״ל במלוח חשונוח מאור לבוקר ומחשך
 לעלכ לא ילענו חכליח לצונם בזח ואחשוב כי לאשיח מללשם ילגל
 מצליקים גמולים ולשעיס גמולים חנלעי׳ ממש לאול וחושך זה
 ללשעו וזח לחומו ואחל לברו מצליקים ולשעים חאיגם גמורים
 המשולים בענינם לבוקר ועלב כמו לעח הבוקל נהופיע השחל
 אשר מכלל לילה ייצא ולכלל יום לא בא כן הצדיק שאינו
 גמור יצא מחשכה הרשע ולאור הצדק לא גא והרשעים חאינם
 גמורים נדמים גענינם ממש לערג שאינו לא יום ולא לילה ועליהם

קר: ו  המליצו ז״ל ויחי ערג ויהי ג
ח  ומעתה לא נפלאה היא מה שללשו יום אחד זה יו״כ כי הנ
 הצליקיס הגמולים אינם צליטם לכפלה יו״כ ט לא
 יחשוג ה' להם עון והאמנם ט גם המה מקיימים יו״כ הוא אך
 לאשר כי כן צוה המלך יח׳ ועשהו חוק *) (יגואר גמקומו) אגל
 לפעולתו ולתועלתו מה לחם כי אינם צריכים לטתרתו וכמו כן
כ כל מאומ׳ כי אפילו על ר  חלשעיס הגמולים אליהם לא יפעל י
ם ותועלתי לי  פחחו של ניהנם אינם חוזליס בחשוב׳ ועיקל יום הטפו
 הוא להבינוני׳ וכמלז״ל בינוניס חלוים ועומדים עד יו״הכ וביום
ע ישעים וחכונן ג יגמל נא ל חו  הכיפורים עחקיים מליצה חנ
 צדיק ומה נמלצו עחח דגלי המדלש ויחי עלג אלו מעשיהם של
 ישעיס ויהי בוקר אלו מעשיהם של צדיקים והוא מדבל מנינונים
 כנ״ל ואליהם בחן ה׳ יום אחד המכליע לצדק או להיפוך וזהו

 שסיים יום אחד שנהן להס הקב׳׳ה יום אחד ואיזו זה יו״הכ:
 רעש אלהיס את שגי המאורות הגלולים כו׳ גמרא (חולין
 ס״ג) ל׳ שמעון ג״פ למי כתיכ שני המאורות הגדולים
 וכתיג אח המאול הגדול ואח תמאול הקטן אמל ילח לפני חקב״ה
 אי אפשל לשני מלכים שישחמשו גכהל אחל אמל לח לכי ומעטי
 אח עצמך אמלה לפניו לבש׳׳ע הואיל ואמלחי לפניך דבל הגון
 אמעיט א״ע כוי וחמאמל פלאי כי מי הוא שיכוא אהל המלך אח
 אשר כבר עשוהו ועל פיעל ידיו יצנו לאעל לא כן הוא היאמל
 מעשה לעושחו פעלך אין יליס לו ומה גם להחפאל ולומר דבר
 הגון אמיתי ולדעתי הבנת הענין הוא ע״פ דבריהם ז״ל (חגיגה
ף העולם  ׳״ב) אול שבלא הקב״ה ביוס ראשון אדם צופה בו מקו
 ועד קופי בו׳ עד עמד וגנזו לצדיקים לע״ל והוא הוא מה
רה (ישעיה ל׳) והיה אור הלבנה כאור החמה ואול  שייעד הנביא נ
 החמה יהיה שבעתים כאול שנעת הימים והרצון שלא יחודש אורם
 מאומה לק ישובו לאיחנם כמו שננראו נשי״נ וע״ל מאמל החכם
 (קהלח אי) מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה אין
 כל חדש חחת השמש רצונו אשר כל מה שנראה לעחיד התחדשוח
 בכל העניניס נדע כי לא חדשים המה אך הראשונוח הנה באו ומה
 שיהיה אז בששה הימים יחודש לנו במקדם ומעתה הקרוב אצלי
 אשל בעח שנבלאו החמה והלבנה היה אור החמה שבעתים מכמו
 עחה ואו ל חלבנה היה כאול החמה עחה ובעח שהקטין ה׳ יחי
 איל החמה וגנזו נשארו החמה וחלמה שויס נאולס אז אמלה

׳ (פ׳ אחלי) לומל שיהיה עגין ׳ו׳׳כ אצלנו אך ע״ל החזיק ז הכחוגגע״ש וחיחה זאת לחם לחקח עולם ט י י ^ ^ ^ א ל ו ש נ ו צ  ל



 אהל טבראשית יעמב ז
 יעש׳ הנלא׳ כי כיוון נזה להומה לנו חחבלל נין האלם ל3עלי
 חי נענין הנחילי והרצון והוא נולננ אשל כל הנגלאי׳ המה .משוללי
 הנחילי ולצון החשכליי וכל מעשיהם ועסקיהם איננם ננ״ס נחירת׳
 כ״א פעולתם בכחותס מוטבע נכל אחר רצונו ההכרחי מה שיחפוץ
 ימי היותו ועי״כ כל הנהגת׳ ותנועתם שבתם וקימתם הכל מוטבע
ק טבע ההכרחי וזהו שאמר ומשביע לכל  בם ואין להם בחילה י
 חי רצון מלת משביע היא תואי על דבי משועי ומוגבל ל״ל ששיער
 הקב״ה ותשביע לכל חי בחותיו ויצוניו הטבעיי׳ שישמש בחם ימי
 היותו לא יחליפנו ולא ימיינו לא כן האדם מבחי הנביאים כי
ם מחצב בריאתו כי אז הי׳ האלם  אליו לא חלק יתברך רצונו ע
 מוכרח במעשיו וחי׳ נופל ממנו השכר והעונש אבל רצינו תלוי בו
 ובבחירתו להטותו למה שיחפוץ ויבחר והוא ע״י תתוה״ק המלמדת
( : :  לאדם דעת ואורח משפט לבחור בטוב לפניתאלקי' ולמאוס ברע*:
 וזהו רצון יליאיו יעש׳ ולא אמל עישח לחולוח שהאדם הישר
 איננו הולך אחר חפץ הטנעיי כי לא יאנ׳ זולת מה שחפץ ח׳ ובמה
 שהעירו עליו בחורה במאמר ובחיה בחיים וע״כ נופל בו מלת
 יעשה לומר כי עדן לא יצא יצץ יייאיו אל הפועל מעח הוללם
 אבל הוא נמשך אליהם אחרי כי יהגו נתולה שעלילה ינחלועשות

 לקרי וליחק לאהונ ולשנוא :
 וכאשר נתגונן עוד נמצא כי חנע׳׳ח כולם חמה מחולקים
 נטבעם ומובדלים במדיחי׳ וכחוחיחם והאדם כלול
 מכילם מכל חילוקי טבע חכונחם ומדוחם ומשמש בהם כפי שיבחר
 אשר ע״כ הי׳ מלצוןחכמחו יח׳ שיהי׳ בליאח האלם אחל כל מע״ב
 למען לכלול בו חלקי כל חי למיניהם כמבואר ברבוחינו ז״ל אבוח
 לל״נ שחאלם הוא עולם קטן וכל מה שיש בעולם יש לוגמחו באלם'
 וניותל מבואל הדבל בנןפר הזוהל פנחס יל״ח ב׳ ויאמר אלקים
 נעשה אדם בתל דאשלימו לעבידתייהו כל אומן ואומן אמי לון קנ״ה
 אומנתא חדא׳איח לי למעבד דיתא שותפו׳ לכולנא אחחבלו כולכו
 כחדא למעבד ביה כל אחד ואחד מחולקא לילי׳ ואנא אשתתף
 עמכון למיהב מחולקא דילי והיינו נעש׳ אדם נצלמנו כדמותנו
 ע״כ המבוארי׳ מדבריהם את מאמר נעש׳ אדם הי׳ מדובר אל
 כל מע״ב כי כולם יתנו חלקים לבנין האדם ושיהי׳ בנוי ומשוכלל
 מפרטי חלקיתם ומדותיהם כי בהיותו כלול ממדות וכחות שונית
 יהי׳ חפשי נעניניו ועסקיו לשמש באשר ינחר להרע ולהטיב וכמו
 כן מצינו נמדלש (פרשתינו) נעש׳ אדם. נמי נמלך במעשי שמים
 ואלץ נמלך במעשי כל יום ויום נמלך ובאין ספק דבריה׳ מכווני׳
ם על נליא׳ האלם על ה ע  למאמל הזוה״ק הכ׳יל כי הוא יח׳ נמלך ע
 היוחם מוצלכים להאציל מכח חלקיהם להשתחף בבליאחו למען
ם  יהי׳ האדם כלול מכחות כל הנמצאים בעולם ועילה הלבל הוא ע
 מת שזכרנו בדברינו הקדומים כי עיקל ותכלית מציאת העולם
 איננו אן לבעבור שע״י הנבראים כולם יהולל שמו ית׳ ויתגדל

 כבודו

 סכלי לא רצח, השר לקנלו כי אמר כנר מצאחי אחר יפה הימנו או
 אי אפשי נכלי יקל כזה אז חלץ חושים ונא העילי אל הסוחר ואמר
ם לאה מהחסלון אשל  לו קח לך כליך והחזר לי מעוחי ראה נ
 ־מצאחי בו השינ לו הסוחר מה לי ולך מאומ׳ הלא הוגד לך מראש

ו וקנית:  מהסרסור טרם נתת דמיו ואתה רצית י
 הנמשל כי מן הנודע הוא שכל תכלית בריאת האדם הית׳
 ^ לירא מפניי ולשמור מצותיו כמאמי (ישעי׳ מג) כל
 הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו כו׳ וחיוב טבע חבריא׳ הוא להיות
 האלם ישר נקי מכל חטא ותי׳ כי יחטא ואשם לעבור את פי ה׳
 אהח דחו להחזיל העולם לתוהו ובהו אלא על חנאי זה הטבעו
ד העולם שיהי׳ מעש* ידי יוצל מכעיסי לפניו ולפי  אלני ועמו
 שולח מלח הדין גס חשובה לא הועילנו(כמ״ש החסיד בהקדמחו
 לשער חחשוב׳) ואלקינו מרח׳ היותו קורא הדןרוח מיאש ומרחוק
 ניאה אליו כי רבה רעס האדם מנעוריו ואין אדם שליט ברוחו

 לעשוח טוב ולא יחטא:
 אי על זאח טרם עשה את האדם לאה והכין לו אופן קיומו
 בארץ(כענין שאמרו ז״ל במד׳ פרשתינו) מתחלה עלה במחשבה
 לברוא העולם במרת הדין ראה שאין העולם מתקיים שיתף מדת
 הרחמים למדח הדין ט׳*) לגל יפגיעו בו הדוברים עליו עתק
ם המלאכי׳ ולהמליך עמהס על נייאתו  קטגוריי׳ והוא להחיעץ ע
 וחם יענו ולעמחו יאמרו עחיד הוא לחטוא ואחיי ט יזכירו
 לפניו מה שבלבם יעש׳ כרצונו וכחפצו ויברא את האדם: ועילת
 הדבר הוא כי מאז. אף כי יחטא האדם ואשם. אין מקום לנע״ד
 לקטלג ולדבר דבר אם מיאש הוכיחו על רעתו והזכירו גנוחו
 לפגי השם יח׳ בי הוא מעותד לחטא ועכ״ז בראו אלקים וזהו
 מאמר הו.מ׳ כיון שהגיע לדור המבול ולד״הפל כו׳ אמר לחם
 הקלוש"ג״ה ועד זקנה אני הוא אני עשיח׳ ואני אשבול בלומר
 קדם ידעתי מגנות תאדם וחסרונו וע״כ עשיתיו לכן ואני אסבול
 וזהו מ״ש המד׳ גשעה שבא הקב״ה לבלוא אח האלם נעשו
 מהש״ל כחוח כחוח חגולוח חנולוח מהם אמלו יגלא מהם אומרים
 אל יגרא ועילח הרצון כזה הי׳ אך למען שיזכירו רעח האלם
 וחסרונו וע״כ אחר שהזכירו עמד ובראו וזהו מ׳׳ש מה אחס
ם אלו כבר נעשה אדם כלומר לא נמלכחי עמכם  מליינים אלו ע
 למען עשות כלבריכס גס לא שאלת• על עצתכם זולת להחוולע
 ולהגלות ולחזכר רעח האדם על פיכם ואני הטוב בעיני עשיתי:
 מדרש ויאמר אלקים נעשה אלס בצלמנו כלמוחינו ר׳׳י פתח
׳  אחור וקלס י צרחני ויו׳ אל״י אס זכה אלס נוחל נ
 עולמוח שנאמר אחור וקלם צרחני ואם לאו נא ליחן לין וחשבון
 שנאמר וחשח עלי כפך עול שם אר״נ אחור לכל המעשי׳ וקלם
 לכל העונשי׳ להבין כוונה לבריחם נקלים לברי דהעי׳ח (חהלים
 קמ״ח) פותח את יליך ומשביע לכל חי רצון ואח״כ אמר רצון יראיו

 *) והכוונה נזה הוא מה שרמזנו גם כי לפי מה 0הי׳ראשי׳ הרצון לברוא העולם במדת הדין הי׳ החוטא'משולל התיקון ונעדל
 התקומ׳ יכל עיקר אבל מרב טוגו וחנותו יתברך הוא. שיקל לתקנת האדם ולתועלתו והכין לו התשונה על כל אשר יעשה האדם באשמה
נ וישר ה׳ ע׳׳כ יורה חטאים בדרך שאלו לחכמ׳ ולנבואה הנפני  וחי בה והיא אך ממדח החסד והרחמים כמרז״ל(יל קוט חהלים כ״ה) טו
 החוטא׳ מה ענשה אמרו הנפש החוטאת חמוח שאלו להקנ״ה אמר יעשה חשובה ע׳׳כ הא לך בדברינו ־שכל עיקר חיקין החשובה הוא אך

״ י י י L ^ י

 : ׳ ו י כ ״ ה ד  ממדת רחמים וזהו שרמזו ז״ל ראה כו׳ ושיס^ מ
 **) ואולי על זאת ירמוז המשורר ע״ה (שס א׳) כי אס בתורח ה׳ חפצו כו׳ אשר לכאורה היה מהצודק שיאמר כ ח תורת ה׳
^ V l v T i ה ^ ל י ה ז ב א א י י ל ז כ יטי  חפצו אבל הוראמ הב׳ הכלי הוא לומר שרצון וחפץ איש ישראלי הוא מונח נסמולההקי
א לן.לעיני׳ ללכח באורה וזהוכ״א בתורה ח׳ לוטה חפצו וע״כ ובתורתו יהגה יומם וליל׳ למען . ס ו ו נ מ ה מ ר הי  וירחיק עצמוממהישתז

 לעס מה שילצה וגמה ינסל: : -



 אהל בראשית יעסב
 הנה ידענו ממאמרם ז״ל(חולין ס׳) אל״י 3״ל כל מעשי כראשית
 בקומתן נבראו ונדעתס נבראו וגצגיונם נבראו שנ׳ ויכלו השמים'
 כוי אל תקרי צבאם אלא צביונם והרצון. כי כולם נחרו להם דמיתי
 ומתות תבנית׳ ויאותו בבריאתס וחני מהראוי לחקור מה ראו שלא
 בחרו לתם צלם ודמות האדם ותואר צורתו ודקות עניינו בחכמי

 ודמות מושל בנבראים כולם אמנם ידעני כי נפי רוב חכגוד•
 וההתנשאות אשר לנברא על זולתו כן עודפות לו נעל המקרי׳ ומשא:
 התלאות והמכאוגות הנכונים לעומתו והי׳ השפלתו שבעתים כ׳
 כשהאדם מתנהג בחכמי ודעת ינדלנו ה׳ וקרנו ירים בכבוד ויתנהו
 עליו על כל ובהיפך שבעתי׳ יוקם וחיי למשלח חציו ולמרמס אפו כמאמי
 החכם (קהלת אי) כי גרוב חכמה רב כעס ויוסיף לעת יוסין»
 מכאוב כי לפי רוב עלייתו כן הוכן לו ילידתו נאם ימיר דתו והוא
 שעלי על רוחם לאמר הן אמת כי האדם הוא מובחר חנגראים
 מתואר במחונ׳ אלקות ואימתו וממסלתו על כל חייתם אולם לסי
 יקלותו יותר הוא עלול לתפסל ואנוש אנוש תוא מעותד לכל

 העונשים וחצי שלי זאת ראו ובחרו באשל יחפצון*):
 למשל אזניך 3׳ סוחלים מעיר אחת עוסקים
 אחל א' הי׳ מללכו לסחול אך גמעט הכסף

 העת
 במ״ומ

 ומעתה
 אשל לו ולא חפץ לתתעזל נהלואת ונחקפות חב׳ חי׳ מרב׳ בסחורה
 נמה שהלני ללמתמכמ׳ אנשי׳ ולקח סחולו׳ הלנ׳ בחקפ׳ ויהי תמת נללך
 עם סחולחם קלם חסוחל הא׳ בנסיעתו ונטי ללון באחת חאכסנאוח
 ויולך ענלחו חוך חחצל החיצונה וי חן חנן ומספוא לחמולו
 והוא לן ננית האכסניא נשכנו וישמע חבע״ת קול נהמת לחלות
 סוסים ושאון ךמלכנות נוסעים ונאים לעומת שעל החצר
 התחיל ללפוק על משכב הסוחר לחקיצו משנתו ויאמר אליו קום לך
 חיש מחל אסול חמול ך למשוך ענלתך חוצה ופנה מקום לסוחל
 הבא כי גלול ולגחוא כגל מאול בסוסים וחמוליס מושכים מרכבות
 טעונות סחולוח ללוב רקם האיש ממשכבו ויצא חחוצ׳ ויבט לקלאת
 הגא ללעח מ« חוא וילא וחצץ גו כ׳ הוא האיש שחלל מסחליו
 בחקפותיו חלבים וילע הדבר געיניו למאוד שיהי׳ מוכרח לסיר
 ממקומו למענו ולפנות מקום עגולו ועכ״ז לאשת לנו למר ננלי
 מאומה וישם לפיו מחסי ס לימים הקיפוהו הנושים נו על לגי
 חקפוחיועלכינסנוחונעאסל ויתי כלוא נכנלות ויחייעצו מיולעיו
 לסבב עמלי על פחחי נליניס ויחי בלכחם ובסנותם אל נליני העם
 סלו נס אל םסיחל חא׳ ויספלו לו אח כל החלא׳ אשל מצאחחו וחכול
 אח אשי עשה לו מלפנים ויען ויאמל הלא קדם ילעחי כי באחליחו
 יחי׳ נבל והחל ליחן חולוח לח׳ על כי מעולו שמח בחלקו והסתפק
 נמחןנוללו ולא חמל אח שאינו שלי הנמשל כי כל חננלאים האמנם
 מעט הוא מנח חלחס וטסס חלישי כח חסלי דעח ולשון מלבלס
 ובילם חיה לבלול כמו היפי וחמונחל שניצולים הוא האלם עכ״ז
 ^ מיאנו בכז׳ נאמלם הלא חמה מהחבלים וצירים קצובים ועומלים

M-כ׳ הלא לעינינו הוא. כי הלומס עס נסוח ענינו מר ממי *vv,(* עגני עיישהוא >*שולל חתלגשת מתיוייתי אין לו גם תלגשסחצעל והעכאוג מכליונו P ם י צ ע ת ^ ת מ ל א ח ה ר י פ ן ח מ  כ

״ שלי וחיחו יעל לחם חלק חבולא יח׳ הלגשוח ימוחשים והעלה ם  אותם מבחינה חלומה צומח להיוחם עבחעיס בעשב, ח
^ טעמי הצמחים לעומח זה הכין לחם חלגשח חצעל וחמכאוב למכת ™ f ׳ ״ ס £ ״ ל ן ע מ א ס ו ה ס ש ד א ה  מניחם וליוחל נהעללם ו
י לב מבין וחכמה ולעת עניינו כן ילנו עליו חתלאו׳ והוא ל ץי » «ן ™ ° 1 , י ״ י י י m י  מעומס במיל יייימא »
 כילוע

 כנו1ו אם בחודאוח פיהם ושבח שפתותיהם או נטוב מעשיהם
 וגעגול׳ אשר יעבדוהו: והנח הבע״ח כולם לחיוחם נעדלי הבחילה
 כי סולק לכל אחל טבעו וכחו ומלתו כנ״ל אינכ׳ יעבדו את ה׳ נכח
 פלטי אלא המה מוכרחים במעשיהם ועניני עסקיהם וכל אשל הם
 עושים מחק וטבע הנליא׳ הם עושים ואם הלבל כן איה איפה
 יכון במכון וקיום תתמלתם חייתם ומציאוחס אם אין אחם חלק
 וזכות בעבויח חי״ח וסיפול חהלחו ונעדלי׳ מה שעיקל חבריא'
 תלוי' ט לזאת אלקי עולם יח׳ כלב טוב חסלו על מה שעשו ׳ליו
 עשה עמהס בלכה באשל יצל אח האלם הכולל פלטי כחותיסם
 משוסף ומורכנ מסלקי הננלאים כולם . למען אשל על פיו יזכו
 גם המה ומנלכחו כולם יחנלכו נמה סיענול הוא את ה׳ עם כל
 פלטי החלקי׳ ונמלוס הכלולי׳ נו חלקוחי׳ והנאצל׳׳ מהנבלאי׳
 מעש ע״ל ומשפט נני אלם אשל לכל א׳ סך מיעט שאיננו מספיק
 למשוח מו״מ כל א׳ לעצמו עושי׳ שוחפוח וכיס אחל לכולם העול׳
 לסך גדול ונוחר״ א׳ מהם שיחי׳ נושא וכוחן עס כל הסך ומה
 שיעלה ריוח יזכה כל אחד לפי חלקו. כן ממש כל הנע׳׳ח
 האצילו כל אחד מחלקו אל האדם למען יחי׳ הוא כלול מכל המדוח
 והכהות וישרת בתם את חי׳׳ח ועל ידו יזכו גם חמה (וגמה שהאדם
 מתקן ומקדש כל פרטי חלקיו בעבודת ח׳ על פיתם יתוקנו כל פרעי
 הבע״ח מפאח חלקם חנמצאי' והכלולי׳ בו) ונמצא כי האדם מטיב
 ומזכ׳ לכל חגע״ח בכוובו ובחעווחו גם חמה ילעו וישחיחו לרכס
 על סאלץ ממש כחנגחל מחשוחפים לעשוח חמסחל ענול כולם
 גשילויח נו ילויחו נם חמה ייפסילו נהפסלו אשל ע׳׳כ בלוח״מ כי
 חי׳ לעח האלם לגת וגדול עונו נתפעלו ע״י כל חנע׳׳ח מפאח
 חלקיהם הנחמזגו נו כאשל יעידון ויגילו׳ לנלי חכחונ(נלאשיח ו׳)
 וילא ח׳ כי לנה לעת חאלס נאלץ. ל״ל לעח האלם הי׳ ניכל
 ונלא׳ נאלץ נלומל נכל חנע׳׳ס חסולכים עלי׳ כי חמה לשעו גגל

 פניו יענו :

 ומעתה ינואו על נכון לנלי חמללש אחול וקלס צלחני אחול
 למע״נ וקלם ל5ל העונשים כלומל מחצט וגליאחו
 הית׳ מחויינת אסל כל הננלאים יען כי מחם הסחעף הלכנחו
 וגזאס סנה הוא קדם לכל העונשים כי גם חחשחתיות הנמצאות
 ננביאיכ הוא ישאם על כחף וסנלם והוא בא לפניה׳ לקגל ענשם
 וכמאמל הנביא (עמוס ל) רק אחכם ילעחי מכל משפהוח חאלמ׳
 ע״כ אפקיל עליכם אח כל עונוחיכם כלומל כי על יליכס נחהוו׳
 הלע׳ בכולם א״כ אשקול עליכם (ובז׳ מלוח אח כל מלויקיס) וזחו
 לאשיח דבלי חמללס אחול וקלם צלחני זכה אדם נוחל ב׳ עולמוח
 ואם לאו עחיל ליחןלין וחשבון שנ׳וחשח עלי כפך ומבואל כדגלינו:
 ן£ך, כמלצו בזח לגלי לחע״ח (סהלים צ״ו) יעלוז שלי וכל אשל
 בו אז ילננו כל עצי יעל מלפני ח׳ כי בא לשפוט אח האלץ
 אשל לכאול׳ לא ילעט לשמח׳ מה זה עושה ועל מח ימנו אבל
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ל בראעימ ה  א

 איני גא אלא באחרונה ואץ כוונחם שהיא האחיין בקילוסו כ״א
 הטונה שהוא גא אחרון בספר מחללי יה ימן כי עליו נופל השלמה
 חשבון חובה חהלחם ופנ׳׳לע״כ הקדים דור הע״ה גחזכרחהנגראיס
 כולם ואמר הללו אח ה׳ מן האיץ חנינים כוי ואח״כ אמי מלט

 אין וכל לאומים כו׳ ממש כמשל חנ״ל :
 עוד נוסף נופך בזה והוא ע׳׳ד שי חעיי מספיק משקים שלו
 עבור כל העיר ע״י כמה מוזגים נבחרים שנעייו וכל
 מוזג ומוזג קיבל עליו כמוה המזיגה אשר יחוייג לקגל ממנו
 במחיר כך ׳וכך מדוח לשנה פעם בא אחד לפניו ואמי לו אלונ«
 חנה נא על ידי כל מזיגוח ומשקים שאחס מספיק ע״י כמה מוזגים
 ואני אשלם לך מחיר הקצוב בעדם השר עח ההקשר עמו ע׳׳ז ישם
 גכחג שהוא מקבל על עצמי לקבל ממנו מזיגה לשני כסכום שקבלו
 כל המוזנים ויהי לקץ השנה גגא עמו השר לחשגון פחח לו פנקסו
 אשחקד והראה לו מוזנ פלוני הוציא כך וכך מדוח גשנחו וכן שני
 וכן שלישי עד חומם וחיה מחויינהאיש ההוא להשלים לו כפי אשר
 היה מוציא והרויח על ידם כן חדגר געינינו ט החוג הוא על כל
 הנבראים ליחן חודוח לה' ולעבוד עגודחו כמשפט יציר ליוצרו אגל
 מסיגח כיחגע״ח המה נעדרים חגחירה וההכרח ולא סלק גבינה*)
 ע״כ האדם הוא הוא חכע״ח סכללי.כי עליו לשלם חודוח הנגראים
 כולם הנעדר מחם מסיגח שלימחו וחיקונו וזהו חללו כוי הנינים
 כוי מונח והולך חשבון פרטי הנגראים מה שחם סייגים מההודאה
 וההלל אגל אין אחם לשלם מסיבח כי נגרע מסם השלימוח הצורך
 לזה והוא מפאח האדם וסיגחו כנ״ל ע״כ אחרי עמדו על חשגון
 חוג סחודאח המגיע מאסם דגר ויקרא אח האדם לאמור אגל אחה
 הוא חנחפס גחוג הנגראים ועליך לשלם העגולה וההודאה המגעח
 •מהם וזהו שהמליץ חללשן חאלקי ל״ש ע׳׳ח ואמר אף גקילוס
 אינו בא אלא לאחרונה הח׳׳ל הללו אח ה' מן חאלץ וגו׳ ואומל
 כל הפרשי ואח׳׳כ אומל מלכי אלץ וכל לאומים גחולים וגס גחולוח

 כוי ע״כ ומגואל כלגלינו:
 מדרש (פלשה ח׳) א״ל סימון גשעה שגא הקג׳׳ס לגלא אס
 חאלס נעשו מח״ש כחוח כחוח חגולוח חגולוח מהם
 אמלו יגלא ומחם אמרו אל ינלא הה״ד חסד ואמח נפגשו צלק
 ושלום נשקו חסל אומר ינלא שהוא גומל חסדים. אמח אומל אל
 יכל א שכולו שקלים . צדק אומל יגלא שהוא עושה צלקוח שלום
 אומל אל יגלא לכולא קטטה מה עשה חקג׳׳ח נטל אמח והשליכו
 לאלץ חח״ל וחשלך אמח אלצה חנה לגיס וכן שלימים םוח שחו
 לגס למצוא מענה על שאלי הטפלה גמאמל הלז אס לצונויח׳ חיי
 להשליך אחד מהמחייגים למען ירגו המזכים מה לאח להשליך לוקא
 אמח ארצח ולא אחד מהמחייגים זולחו והנראה פשוט עם מס שנחגגו
 (גק״יל״ו)גגיאור המדרש הזח והמורם מדגרינו שם ני גב״ע שמזכיר
 חצלק׳ מקלים להזכיל המשפט ומה׳(ישעי• נ״ג) שמלו משפע ועשו צדקי
 (חהליס צ״ט) משפט וצלקח גיעקג אחה עשיח (שם קט״ז) עשימי
 משפט וצלק והוא כי האמנם מצוח צלקה גלולה ויקלס מאול געינ*
 השם יחי עכ״ז מהצולך שיחים המשפט אלי׳ ליסוד ואגן פנה ל״ל
 כי מי שסיגל אח אשל לו גצלק וגמשפט אזי מח שטחן ללל משלו

 הוא

 *) והוא כי כן חייגה טגע גליאחס אחל היוח עיקל מציאוחם עגול האלם ט על ילם ישיג חועליוחיו וצלטו געולם הסוס ללטג
 השוד לעול סמור למשא וכמוהם שיש נהם חיקץ עניינו ולו גלאם אלקים גחכמה וגלעח או גפה לוגר מה יחרץ היי להאלם כהס ט
 ל א יחפצו להטות שכמם חחח עולו הכנל והיו מהלס גזה מעמל האלם וקיומו כעולם אשר ע״ז היה מחסד אלקי לנרוא אותם גענין
 שהם עגול לעשוס אותם מה שמפיק תיקון העולם ומעלכוסיו נכל אשל אנחנו עושים גהס היום איש כל הישר נעיניו ואח האדם אוסו

א אלקים גסכמס ודעס ולג מנין נעל גסילה ונטע גו כל סמעלוס אשל מנע ענבלאי׳ זולםו לםיקוט ולתועלתו: י 5 

 «מעל לו והאלם הוא גא ומילא אח לגגו לאמר טוג לי להיות
 מוכחר הנבראים כולסם ולמשול גמשפחוח חאדמ׳ למיניהם ואישיהם
 וסרג' לצבור אסיפח חלקי׳ הנבראים ולקח באמנ׳ פרטי מדוחיהס
 וכחוסיחם למען יהי׳ כלול מכולם כמוזכר למעלי ואוחו לקח ה'
 והמשילו עלכלצכאם ואח כל צגאםנחן כידו כמאמר הכחוג חמשילהו
 במעשי ידיך כוי והוא מלך בחחחוני׳ ומוראו עליהם כמאמר ומוראכם
 וססכם יהי׳ ט' ועושי בם בחפצו והאמנם לע״ע רע להם המעשה
 אולם לעמוד ביום הדין הגדול ו י נורא אשר ה׳ במשפט יבוא עם
 האדם על כל נעלם מטוב ועד רע הנבראים כשמעם עומק הדין
 •חרועעו אף ישירו בגיל ורנן על שבחרו לחם בהמיוח׳ ודלת איכוח׳
 וזהו יעלוז שדי וכל אשר בו כולל כל חיח חשדה והמוני הנבראים
 וגם אז ירננו כל עצי יער לפני ה' על שבראם כמו שחם והטעם
 כי גא לשפוט אח חאלץ וילאו כי קו חלין מחוח לשפוט העוגל

 לחכוחו מכה רכה יגילו וירננו למפרע על ללוח עלכס :
 ובזה נעמוד על הגנה דגליהם ז״ל (סם געמול) אר״ש אף
 גקילוס אינו גא אלא גאחלונה הח״ד הללו אח ה׳ מן
 חאלץ הנינים וכל חהומוח כו׳ על מלכי אלץ וכל לאומים כוי גמורים
 וגס גחולוח כוי ולאוי להחגונן למה יחיה האלם אחלץ כקילוסו
 ונגין הענין גהקדם דגרי המשורר (חהליס ק״ג) גלכו ה׳ מלאכיו
 כוי גרכו ה׳ בל מעשיו גבל מקומוח ממשלחו גרבי נפשי אח ח'
 והדמיון גזה לשר אחד נוסע למרחקים עם אשחו וגניו וגני כיחו
 ומםרחיו אשר משפטם גגוא׳ לאכסניא יפרדו איש איש לאכלו ומשחהו
 זח ללחום לחם וזח למזון וזה למעדנים כי המשרחיס לא יאכלו
ם לגדם ולא יגואו אל שלחן  ^לחם השמור להשר אגל יאכלו פח ע
 אדוניהם וכשיבוא בעל אכסניא לחבוע מה שאכלו משלו יצוח
 אדוניהם להם לאמר בואו חשבון עם בעח״ב ואחר שחישב על
 כל אי כפי ארוחחו מגיא סכום החשבון מכולם אל השר והוא

 משלם געגור כולם :
 הנמשל ט האדם הוא השר והמושל גכל הנגראיס וכולם נבראו
 לצרכו ולשימושו כמרז״ל(גרטח וי) כי זה כל האדם
 כל העולם לא נגרא אלא גשגיל זח וכאמרם ז״ל(קדושין פ״ג) כל
 אלה לא נגראו אלא לשמשני וא״כ על האדם למלא מחסור העמדה
 המטלס על כלחנגראי׳והשגח לאל יוצרם כי המה נעדרים מזח להיוח׳
 מוכרחים גטגעםכנ׳׳לומהגסט הדיגור אין גהם והוא להיוחו שליט
 גרוסו עליה׳ ואסף גחפניו חלקי גהמה ורמש וחייחו ארץ להשלמח
 הרבבחו קדם יה לוך על פני כל חנגראים גחשלמח העמדה גם על
 המגיע עליסם וגפיו יחן חודוח לאל גם עמרם ועל ידו יושלם
 עמדתם של כל גרואי מטח וזהו גרכו ח׳ כל צגאיו בו׳ גרנו
 ה׳ כל מעשיו כר כלומר מחוייגים אחם געגודח והלל ית יתגרך
 כולכם יחד אולם אני אני גא ועל משמרי עגודחו אעמודה להשלים
 העמדה והחוליה מה שנגרע מכם מפאח חסרון שלימוחכס ועלי
 לשלם הקפוחיכם וזהו כרכי נפשי אח ה׳ כלומר מה שאחס חייגיס
 להלל יה ע״י ישול׳ וזהו כוונת דברי המדרש הנ״ל אף בקילוס גא אינו
 אלא באחרוני נמשך למה שאמרו קודי אחור וקד׳ צרתני אחור למע״ב
 וקדם לכל העונשים ולבאר דגריהס סיימו ז״ל ואמרו אף בקילוס



 ׳אהל בראשית
 ומעתד, נשאליעלינו לבאר מודיעה ראו ז׳׳ל״כי תיארו הייס^י'
 גמלת מאד האם קטן בעיניהם תואר הטוב לתארם גו
 ונאמר ני לתארם עיש טוג יתכן מצד כי המה רעות מכאיגות
 זזלח חואר המאודיי יצדק עליהם כי חמת גגחינתס ממש כתמאכלים
 הרעים ומרי׳ געצמוחס אשר לא חאכלנ׳ מרוע כמו מלח ופלפלץ
 חבלין וכדומה ממינים החריפי׳ אשר גכלחי מאכל אחר לא •אכל
 לכל אדם אך בהצטרפוחם אל המאכל חטוב כמו כשר דגים וכמוהם
 הגם כי טובים המה בעצמוחם עכ״ז גלעדם איננם טוב מאד וע״ד
 היאכל חפל מבלי מלח אך בהצטרף אל המאכלים ההם מעט מ(ח
 או תבלים מתקני׳ וממתקים את הטוב להיוח טוב מאד כן ממש
נ ׳ והחוכחוחשברא יחי האמנם מרים ורעיסבעצמוחם עכ׳׳ז ר  הייסור,
ג עשה במה שבראם כי טונה היא הצטרפוחס אל הטונ שברא  סו
 ועל ידיהם יחוקן הטו נ ויעמוד טעמו בו עד כי יהיה הטוב מאד.
 כי בלעדם לא ינון הטוכ ולא יחקיים באדם וכנ״ל ואולי ע״ז יורה
נ וירא אלקיס אח כל אשי עשה והנה טוב מאד. כלומר  לשון חכחו
 שאין הקג״ה מקלס הייסורים כעצמוחס כ׳׳א הוא משבח טוב סעילח׳
 באשר טוג פעל ועשה גמה שגראן והמציא ן כי מסיגחם ייראו

 מלפניו יחגלך ויסקיימו חטונוח נגני האדם :
 ילקוט טוב זה מלאך החיים מאד זה מה״מ ולקרב חענין אל
. נמצא כי ע ר ה  השכל נראה בשום לב אל מוצא הטוב ו
ם. והוא כאשי ובעי  מוצאם ומובאם מקום אחד להם וממקור א' נ

ן בעסקי האדם במאכלו ומשחהו השיעור הראוי מהם הוא ׳  נתטנ
 משובח והמוהר אך זה חלי וכן גס במשאו ומחנו אם יצא בהם |
 ומהשיעור הראוי לא ינקה רע כמא״הח אץ להעשיר לא ינק׳ ומהם •
 חקיש על כל ענייני האדם ועסקיו שהשיעור הראוי בהם משובח :

 והמותר הוא מקור משחת מבוע הרעה וזהו טוב זה חיים״כלומי
 אס תקח מן העולם רק כדי הטוב והיאות הוא חיים. מאד ל״ל אם
 תבקש מותרות המגודרים בתואר מאד תפול ברעה וזהו מאד זה

 מה״מ כ׳ הוא מבקש לך מצודים וחרמים:
 וליתר ביאור נציע עוד לשון הילקוט טוב זה יצר הטוב. מאד
 זה יצה׳׳ר וכי יצהיר טוב מאד אלא שלולא יצה״ר לא
 גנה ארס בית ולא נשא אבה ולא הוליד בנים ולא נשא ונחן ונקדים
 לזה מרז״ל (כרכות '״א) שאמרו גנוסח גרכח ק״ש עושה שלום
 ובורא אח הכל ושינו לשון הכחוג שאמר וגורא רע משום לשנא
 מעליא וכלל הענין הוא שהקב׳יח בבריאחו חיצה״ר לא כיון ס״ו
 להריע בו אישי עולמו כי מאתו לא תצא הרעות אגל הקב״ה בראו
 לטוב מועיל כי על ידו נוהג רחקיים העולם הנוכחי בחהלוכוח
 ענייניהם אישיהס ומהס החאווחן הגופניוח מהמאכל והמשחה
 והמשגל ובשקח העונג ואסיפח ההון וכמוהם כי בלעדי היצה׳׳ר שירצו
 להאדס לללוף אחריהם וודאי כי לא חיה נפחה להם מעולם
 כי _ערבוחס הוא ענין מדומיי וכוזבי ואין בס מועיל ולאשי
 שבלעדס אין מקום נקיי׳ העולם (כמ״ש הרמג׳׳ס ז״ל בהקדממו
 לזרעים לולא המשחגע) הי׳ העולם חרב שאין בעולם שגעון דומה
 לשגעון האדם המציאו יחברך לחיקוני ענייניהם אבל תורה אוחני
 וילמדנו דעה חורחו הק׳ בל נאב׳ לו ולא נשמע אליו כ״א כפי
 משקל השיעור המוגבל הצורך לקיום המין ויחרם חאכל חית
 השדה נמצא שעם היצר נתקיים ישובו של עולם ותיקון ענייניהם
 בפי חוק טבע הגר״אה וע׳׳ז ׳סלוז״ל ובורא אה הכל חמור ובורא
 לע כי הנה ז״ל דברו מטובות הבריאה בכלל׳ שהרע גם הוא
 עיקר מחיקוני העולם ע״כ כללותו במלת הכל כלומר את הצורך

:  לקיום הכלל

 הוא נוחן לא כן מי שעושה עושר ולא במשפט וכיהן צלחה במה
 שגזל בכמוהו נאמר (ישעי׳ ס״א אני ה׳ שונא גזל בעולם ע״ש
 באורך ונזה יאותו לנו לגרי המד׳ כי כל דעוה המקטריגיס גשגם
 נטענתס המה מתנגדים לדברי המזכים אבל עכ״ז לא עקרו ולא
 בטלו בטענתם דעת שכנגדם רק כיוונו לרהזיק ולהעמיד דעתם
 הקטרוגיי משא״כ מדת האמת נאמרו אל ינרא שכולו שקרים עוד
 חלס ועקר טענת מי שלעומחו הוא החסד והצדק (באמלם שכולו
 מלא חסדים ושהוא עושת צלקלת) כי אחל שההחלט הוא בלעתו
 הקטלוגיי שכולו שקלים ואץ אמת ואין משפט נאלץ חסד ואמת
 כליל יסלופו בי מה לחסד ולצדקה הבאים אחלי העושק והגזל
 והבוטחי׳ על אלמה השקל נמצא אחלי טענת מדת האמת מלבד קטלוגו
 כופלים ב׳ לעוח מהמזכים ומעחה אף אס ישליך הקב״ח אחל
 מהמח״יבים הזולחייס עכ״ז ילבו המחייבים על המזכים אס אמח
 ישאר על עמדו לכן השליך ה׳ יחבלך אמח אלצה ואזי יכונו חסד

 וצדק לב׳ מזכים וירגו גזה על המחייגים והגן :
 וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד מדלש (מובא
 בילקוט) טוב זו מלח הטוב מאל זו עדחיסוריןוכי מדח יסודי'
 טוב מאל אלא שעל יליהם הגליוח גאים לחיי עוה״ג שנאמר ולרך
 חיים חוכחח מוסל וחגה גשנס חמללש בעצמו שואל ומשיב כעגין
 עכ׳׳ז לא ילענו מה טובם של יסורי׳ להיוחס מחואליס גמאל מה
ם ז״ל לצו לבאל  יבצל אם אך על הטוב יזכל שמס ואחשוב בזה כי ה
 מלח כל הנראח בכחוב ללא צורך כי מה מנו יהלוך אם יאמל
 וילא אלקי׳ אח אשר עשה כו׳ אי על זאח שמו אל חלרש פניחס
 ללרוש מה שלרשו והוא כשנעיר עול על עלוח הכחוב על מעשי
ס אשי לכאורה לאין צורך הוא הלא אלם ילאה  הי״ח כי טובים ה
 לעינים כל טובוח ה׳ ויבחינס מעצמו כמו עושר כגול שקט שליה
ה ל  שלימוח ובלואוח וכמוהם ומי זה בא ויכחיש ללבר עליהם ס

 וא״כ העלוח מה זו עושה:
 א^י מה שהעילה התיה׳׳ק לבוחינו והעידה על כל אשל עשה
׳ הוא אן לטובח הדבליס אשל העין לואח ידין  אלקים ט
 עליהם כי המה ללוח ורעוח ויחליט עליהם המשהה וההפסד על
 זאח נא הכחוב להעיד עליהם כי גם המה מן הטובוח המאושלוח
טס  המאוליוח י והוא כי הנה מלבד העניינים הלעי׳ ומקליים םו
 חבלואים ועומלי׳ מהמבאוט׳ והייסולים המעיקים נפש האלם עוד
 זאח ט גם הטובוח המושפעוח להאלס המה בלתי קיימוח ועלולים
 לקבל הפסל וכליון ויש בזה מחסל ה׳ ולחמים גלולים ט לולא כן
 היחה נעלל׳ היראה מהאדם והחי לא יהן אל לבו פן יחייסל או
 יעני או ימות וילך שובב נדלך לנו אבל מלעחו חכליונוח וחיסולים
 המוכנים ועומליס לבוא להממל׳ פי ה׳ ידע להזתר עוד ועי״כ תהי׳
 חטובי שמול׳ אתו ונחלתו לעול׳ תהיה וזהו שהעיל הכתוב ואמל וילא
 אלקיס אח כל אשל עשה והנה טוב מאול כלועלגם הלעוחהמושגוס
 לחאלם אשר כראוח אנוש בעיני נשל ילין אליהם שהמה לעוח
ס לטוגחו נבראו כי על יליהס יתקיים  בהחלט בעצמיוחס אף ה
 הטוב גבנו אלם וע״ל שאמלו ז״ל גמללש בשם שאין חללח מחקייס
 אלא בשגמיו כך האלם אינו מהקיים גלחי יסולים וזהו מ״ש המל׳
ל וירא אלקיס את כל אשל עשה והנה טוכ מאל טוב זו מלח ל  ה
 חטוב מאך זו מלח ׳סולים כלומל כל עיקר עלוח הכחוב הוא אך
 על המקל״ס הלעים והייסולץ ועליהם העיל לבב האלם לבל
ה על מציאוחם וזאת הוציאו ז״ל ממלח כל שאמר הכחוב י  ילבל ס
ם כל חלי וכל מכה והיסולי׳ ועל כוללם  שכיוון בזה לכלול בו ג

 העיל ואמל >« לטונ מועילו כגלאו וכמלונל:



 אהל בראשית יעקב ט
א הקב״ת אש עולמו ואש אומר מכל י  לא געמל ולא ביגיע׳ ג
 מלאכתו אתמה׳ אלא להפלע מן חלשעים שמאבדים אה העולם
 שגניא כולו בעמל וגיגיע׳ ולחן שכי טוב לצדיקים שהם מקיימים
ח נברא לאחל ששבח מ  את העולם שנביא כולו בעמל וביגיעה ו
 שאנן ונחת ושלוה והשקט המאמי כולו פלאי א' התשובה על שאלת
 לא בעמל ולא ביגיעה אלא להפיע כו׳ שנביא בעמל וביגיעה ב׳
 השאלה מה נברא לאחי ששגה אין לה שחי וגיותי מה שסיים
 הכתוב אשר ברא אלקים לעשות מלת לעשות חסרה מובן וכבל
* «.״ה בלא , י  הלגישו בזח גדולי המפרשים אמנם הענץ כך הוא כ
 העולם ומלואו בשלשיו הכוללים שמתם יסתעפו הענפים ע׳׳י עמל
 האד׳ ועסקיו היינו שרצונו ית׳ הי׳ שלא להחיות אישי עולמו גלחם
 שמיס בלי הצטלפית מעשת יאיש ופעולתו ועבודתו אגל לצונו ית׳
 היה לייגע אח הארס ושיהיה מעומס בעמל העול׳ כמאעל אדם
 לעמל יולד ובדלש זכה לעמלו של הילה לא זכה לעמלי של עולם
 וכמאמלם ז״ל המקנל עליו עול חול׳ מעבילין ממנו עול דלך אלץ
 החולאה שלאשיח הכוונה מאתו יה׳ שיהיה עמל העול׳ על האדם.
 והוא המבואר במדרש (פלשחינו י״א) כל מעשה נלאםיח צליכים
נתס עלהמלאכוח שעל האדם  עבי׳ החרדל למתק החטים להטחןטו
 לעשותם כתיקונם התבואה עד שההיה ראויה לאכילה והפשחן
 למלבוש וזהו שאמי אשל בלא אלקיס לעשוח כלומר כל מה שבלא
 אלהיס הוא באיפן שיצטרך האדם עוד לעשוח בהם ולעסוק
 בתיקונם ממש ע״ד כאשר יעשה האומן ביח למלאכתי ומעונותיו
 וכלי מלאכת אשר באמצעותם ועל ידם יוציא כלי למעשהו כן
 מעשה ת׳ ית׳ בששת הימים המה אך מלאכות יסידיות אשר הצורך
 אליהם עוד העמל והיגיעה ומהם ובהם יעסיק האדם ובעמלו
 ובעבודתו יוציא לחם מן הארץ. וזהו חכוונ׳ בדבלי המדיש אלא
 להפלע מן הרשעים הלוצים להשיג העולם בלי עמל ויגיעה בי
 הוא יתברך עשה את העולם על אופן שיתנהג בעמל ויגיעת האדם
 ובכבודתו עלי ארץ יוציא לחמו צמרו שמנו כוי וזהו שמאבדים
 אס העולס שנברא כולו בעמל וביגיע׳ מלית בעמל וביגיע׳ אינם
 מוסגים על תבורא ית׳ אבל הרצון כ• אדני העילס הוטבעו
 וננראו על אופןשיהי׳ עול הצורך אליי העמל והיגיעה וע׳׳ד זה הוא
 ג״כ ביאול הכתוב ויכל אלקיס ביוס השביעי מלאכיו אשל עשה
 מלת מלאכתו לא תוסב על תקב׳׳ה ח״ו לקרות׳ ע״ש מלאכה אבל
 הרצון הוא כי כבל פעל ועשה הקב׳׳ה הכל עבור האדס להכין
ו שכת  לו כל השישי׳ הכללי׳ להיו׳ מלאכתו נעשי׳ בלי מחסור וזהו כי נ
 מכל מלאכתו אשל ברא אלה׳׳ לעסו׳ ומל׳ לעש ו׳ מוסב על האלם וכנ״לן
 וףעךן כל זה הוא בהשגת צרכי ימי החול אבל ביום השבת לא

 כן הוא כ׳׳אאדלב׳ בו נאמי ויביך אלקים את יוס השביעי.
כו וקדשו ונהן בו כח אשי בו יושג ציכי * י  ויקדש אותו כלומי נ

 האדם ויושפע מבלי שום עמל ויגיע׳ כ״א מסיב׳ המנוח׳ והשבית'
 וזהו כי בו שגת מכל מלאכתו אשר ברא אלקיס לעשות כלומר בי
 פעל יה׳ הפעולה השביתיית אשי השבית׳ והמנוחה תהית מקור
 חנרכ׳ לאדם היפך מימות החול אשר בראם אלקים לעשות בתם
 כמה״כ ונרכתיך בכל אשר תעשה ומעתה אחר אשר תשבית׳ בשבת
 פועלת השגת הטוב כמו היגיע׳ בחול שהוא בליא׳ מאת ה' על
 השגת חפצי העולם שלא יהיו לק ע״י עמל ויגיע׳ כן השגיח׳ בשבת
 ג״כ אינו מוסב על הבורא יתברך ג״ה שברא אשל השגת הטוב
 ביום השבח לא יהי' זולח ע״י המנוחה והמרגוע נמצא שהשביתה
 היא ג״כ בריאה מאח ח' וזהו וישבוח ביום השביעי מכל מלאכתו
 אשל עשה כלומל גלא גו כח שביתייח וזהו מ״ש המדלש ומת

 ג 3 ננלא

 אבל עול מהצורך למצוא טעם ולעח כמה שיחאלו ז״ל היצה״ל
 במאול ואין לי לו בהמיל עליו לע בטוב ויומלץ לנו הענין
 5ע״ה בהקליס מרז״ל (שבח קכ״ח) גבי בהתה טמאה אמלו לא
 מקלנא והוא ע״ל מה״כ (ישעי׳ מי) מי שקל בפלס הרים וגבעוח
 במאזנים וביארו המפרשים ע״ה כי מקום שהתהום חזק מאל
 נחן הקב׳׳ח עליו הר גנוה וחזק לכבוש אותו ובמקוס שאיננו חזק
 כ״כ המעיט עליו הניקוי הוא לבר 3ענ״;ו כהקב״ה נטע בטבע
 אם בל סי ללחם על גנה והוא נענין כל האיוח הגוף שתאוותו
 להיותם משלכת ונקשרת אקי וללה והנה הלא לעינינו הוא ני
 הלבה יתנלך יתכוקה הזו בבהמת הטמאה מ־טהולה אס לא כי
 הנהמה הטהולה אכזליותה מועטת ונשגם תתאכזל לפעמים
 על וולדה מעט בכמעט קט השיב ותלחם על כן לא נטע
ה ת תבולא ית׳ תשוקה היתירה לא כן הטמאה שאכזליותח לנ  נ
 עד אשל נשתלחק פעם וולדה לא תקלבהו עול ע״כ היה מהצולך
 להלנו׳ בהכח הת שוק׳ והלחמנו׳לעומ׳ גולל מלתהאכזליו׳ שבח וזהו
 איל נחמה טמאה לא מרחקא ווללה ואי מרחקא לא הקלבה כלומל
 זה תלוי נזה כי מקיבת אם היא מלכקא ווללה לא הקרגא לכן

 נטע בה הקב״ח שלא תהיה מלחקא:
ח למיון על כל פעולות הי״ש שהמה שקולים בפלס ק  והנה מזה נ
 ומאזני הבחינה הנל כפי הצילך לקיום העולם והתלונות
 ענייני ותיקוני הבמאי׳ כמו שאנו רואים במבחר הנבראים הוא
 האלם שהוטבע בלבי לאהוב עניני עוה׳יז ותעניגיו ומהם האכילה
 והשחיח והמשגל וכאלה מה שיש בהס צירך וקיום העולם הנה
 חמצאם חלוקים באיטת האהבה כ• ענייני איילה ושתיה תאותם
 רפויה בלב האדם וקלה היא חשיקתם מטעם ט איננס עניניס
 מגונים כ״כ ע״נ נא היה מהצורך להרבית ההאוה אליהם כי גם
 בלעדי החאוה ישמש האדם ו אנה בהס אולם המעשים המגונים
 ביותר כמו המשגל וכדומה ראה ית׳ להעמיק בהם התאוה יתר מאד
ם ונקי לקולם נזה נבוא אל י  כי בלעלה היו בני האלם ביונים מ
 ביאור המאמר שלפנינו אני נמתיק ע יד הענין בדמיון לפונדק״
 מבשלת מאכלי׳ למכור אשל גהלזמן אצלה הרבה בכר חי וירס
 תולעים ויבאש משפט׳ להרבות עליה מיני תבלין לנקמ׳ ט גסינתם
 לא יהי׳ מומש ליה הנשל רגל המשכיל יבין לאשורה כי מה
 שהרגתי בהבלי׳ הוא אך להדוף ריח הרע ויב שיה״ ליחו נודף
י לולא כן מה לה להרגות  הוא לו לאות ולמופת כי הוסרח הבכר נ
 בתבלין הנותני׳ קטילה כ״כ הוא הדבל והוא העניןגבל האות העולם
 והמדותיו הינדומיי׳ שנפש הארס מתאות להם ניוהל הוא האות על
 גולל עלותם ורוב גנותם אשר גלעדי התאות והחשוקו׳ אשל בדגליהם
ף י ם פינים אליהם עו ל  תענקנה לכל מלאה עיני האדם היו ט
 ויען כי יש בזה מתיקוני העולם וקיומו ראה יחי להרבות ולהוסיף
 חכח התראוני וזהו מליצת לז׳׳ל סעודה שהנאתך מלובי משיך ידיך
אץ קפק רבה קלק־ל׳ שע״כ חולק עליו מתיקות וערבות 3 ! ׳ כ ג מ י  ה
ס (משלי א׳) עד מתי פתיי׳ תאהבו נ פ  כזס והוא הנרמז בלנר׳ ה
 פתי ולצים לצון קמלו לתם שלבעבור שהללנות מגונה יותר מן
 הפתיות ייחל אלי׳ לשון חמדה שהיא יותר חזק מן אהב׳ וזהו דברי
 חמד׳ שלפנינו טוב זה יצר הטוב מאד זה יצה׳׳ל נלומר בשתרא' דגר
 נעולם שהוא טוב מאד דע כך שזהו ממפעלי היצר הרע ע״נ לא

 תקח ממנו כ״א המשוער והמוהל ההלם :
ו השמים ותאלץ וטי ויכל אלקי׳ניום השביעי מנאכתו אשר ל כ  י
 עשת זנו׳ כי בי שבת מכל מלאכתו אשל בלא אלקים
 לעשות . מדלש מלאכתו לא כן אמר לבי בלט׳ משום לים

Ohel Jackob. 



 אהל בראשית יעסב
 נכלא לאחל שש3ת שאנן ונחת שלוה והשקט ל״ל כמו שבימי החול
 מושפעת הגלכח ע״י המלאכה והיגיעה כן גשגת הושפעה הברכה

 ע״י המנוחה והמלנוע:
ה יתכן מה שהקליס הנסוג לאזהרה השגת ששת ימים ז ב 1 
 העגול כוי אשל לכאור' הוא ללא צורך אולם כוונת הנסוג
 לומר שכמו המלאכה גחול תליק גלכה לעושי׳ כן המנוח״ גשגת
 תשפיע גלכ׳ מאת ת׳ וזהו ששת ימים תעגול ועשית כל מלאכתך
 ויום תשגיעי שגת -ט׳ וזהו מ״ש שהע״ח (משלי י) בלבת ת׳תיא
 העשיר ודרשו לז״ל על יום השגה וזהו ג״כ מלומז גמאמל הכתוב
 והי׳ שגת הארץ לכם לאכלה הנאמר אצל שמיט׳ כלומר שהשביתה

 תשפיע לכם הגרכ׳:
 ולהבין חענין גיחר גיאור נקלי׳ לגאר מ״ש ד״ה ע״ח (תחלים
 י ק״ד) מה רגו מעשיך ה' בולם גחכמ׳ עשיח עול מ׳׳ש
 בנו ש״ה ע״ה (משלי ב״ט) מלך גמשפט יעמיל אלץ ואיש חרומוח
 יהלסנה לע כי האמנם יכולח הי׳׳ח היה גגריאחו האד׳ על האלץ
 להצמיח לו מזונו ולבושו כלי לאוח ועמל האדם מאומה וכיהי׳
 הבל ע״ד גזיל׳ באשל גזל על הסלע ויזובו מיס אבל יחבלך וחפצו
 הי׳ שיחנהג העולם גחכמ' ובחבוג׳ ובעמל האלם אשל בזעה
 אפו •חלוש שדהו ויפחח וישלל חלמי׳ ומן סשמיס יריקו טל ומטר
 להוציא לחם לאוכל וזרע לזורע. יען כי ה«׳ מרצון חבמחו יחגלך
 להעמיס עליה׳ מצוח הגילוח מהם גחריש׳ ומהם בזריע׳ גנטיע׳
 וגקצילה וגגציל׳ גטחינה על האפי׳ נעשים מצות חגילוח חגילוח
 ללוב וכמ׳ דינים פלטיי׳ נעמסי׳ בכל מלאכי עד אשל יהן האוכל
 יימים בל חם האלם חנה גזה הוא פועל
 הרקת ההשפעה מאוצרו הטוב מן השמים אשל גס המה מובנים
 להליק הברכה והטוב ולא יעצד הנשם והשלג מן השמים והאדם
 המעולה העושה כאשר הוא עמל כפי חוק התורה ומשפטיה בכח
 ההוא יענה את השמים והס יענו את תאלץ ותאלץ תענה את הדגן

 והתילוש והי׳הל והוא ממש ע״ד אכן תשעות תמול׳ עתים ולנעיס-
 ע׳׳י פלטי חלקיו וגלגליו שעל •די האלם תמשכיל תמעמילו על
 מכונתו ומריץ רתוקתו על סידור מהלכו ותנועתו גזאת חחי׳
 התנועה הקיבה הקלובה להראות בו השעה וחצי׳ שליש ורביע כן
 ממש תקב״ת גלא עולמות עליונים ותחתונים שמיס ושמי שמיס
 וגלגליהם וצבאיה׳ אשל בלס נמסכים בתנועת׳ וגמלוצתם וגסיבות׳ אך
 ע״י האלם אשל על האדמ׳ אשל כח מעשהו עולה הוא למעל׳ מגיע
 השמימי ומניעם על מכונתס כאשר יהי׳ האופן בתוך האופן ובזאת
 עושי׳ פעולחם להריק גשמי ברכי וטל חיים ע׳׳ל ההשתלשלות מאוצר
 הבטד ביה עדי החלאה הבלכ׳ על פני הארץ אמנם הכסיל החושב
 , להביא גילפו בקיבה הגזל והחמס ולעשוק אהב נמשל לכלי הלזו
 גיד האויל אשל לא ידע מהוחו ואיכוח פעולה׳ חושב בלט אשר
 ההכלח לקחת חמיל המחוג׳ גיל ולחחה על לשימח השעוה ואך
 גזה «תווה עת ו גאם ימשמש גו כל שעה להעמילו על לשימת
 השע׳ שאחלי׳ והי׳ משפטו כאשל שמע מאחלים או מזייגל העיר
 הנוחן בקילו קול עוז להשמיע על כל העיל מספל השעוח הי׳
 נם הוא הולך והניע גאצגעו המחונה והוליכה אל מקום רשימח
 השעי זו וכן גכל שעה ושעי ויהי כלאוח אלם אחל מה משפט
 מעשהו והנהנחו עם הכלי ההוא אמל אליו סכל על לעחך חנם
 הלבה ptfb המשכיל כחלקים לקים הקטעים בו ולשוא צלף צירף
 גלגליו ועניינים שונים כאשל עיניך ילאו יביטו גו כי אחל מושך

 *) ואולי שזהו הממון גמאמל הי״ח (ילמי׳ זיין) וגנו גמוח החופה ט׳ לשלוף את גיניהם כוי אשל לא צויתי ולא עלתה על לגי
 גימל שלא עלה על לבו יח׳ להבינו ולהמציאו עבור תועלתו וסגולתו אף למקר׳ זמנית בי הטוב אץ אתו והגל הוא מעשה תעתועים :

 חגילו ואיש את לעהו יעזולו וכפי סכלותך די במטל׳ העליונה
 שתשעות חמתי׳ עלי׳ וחמחוג׳עלגבת ואתה בעצמך הקגג המחוג׳
 באצבעך כל שעה כן הרשע אשר כפיו מלאו החמס והגזל וחכמי
 ומוקר גאץ לבו עליו המליץ הכתוב(איוב כנ) ואיש זרוע לו האיץ
 כלומר אם כדעחו וכפי משפטו הי׳ די שיברא הקב׳׳ה אלס מתהלך
 על שטח הארץ (ולא יוחל) שישיג עלי׳ צייכיו יהמודוחיו בבלתי
 אמצעוח כל רצוני מבלעלי החכמ׳ והדעה וכשעון המעש׳ אך בזליעי
 ועוצם ידו יעש׳ חיל למצוא תאות לבו אולם ישא נא את עיניי
 ויביט השמימה וירא ויתבונן גצבאי השמים וגלגליהם ומזליהם
 המשמשים תמיל בתנועת׳ ובמלוצת׳ עבול האלם שנבלאו כנולי
 ולחועלחו ולמה הלבה ית׳ כ״כ במעשי׳ נפלאים כאלה אם לא כי
 לצון חכמחו יהנלך הוא שיחנהנ העולם על סללי הסכמה ואושל
 השכל הטוב לפני אלקיס שעל ילו ינועו הגלגלים לחליק אליהם
 הנלכה והטוב וכנ״ל וזהו מ״ש ש״ח ע״ה מלך במשפט יעמיד אלץ
 כלומר מגמת מלך עולם יתביך ורצונו היה שיתנהג העולם על
י החכמה והמשפט כאשר יויו אותנו דבר• קדשו בתורתו מ  ס
 הנחמדה ואיש חרומוח יהרקנה כלומר יהרוס יסודי מעמד העולם
 ומצבם כי על דעתו יתרון עשה יחגרך במה שהמציאם וברא׳ כי די
 לו שטח הארץ כנ״ל וזהו ג״כ מ״ש (שם ג׳) הי בחכמת יסד ארץ
 כונן שמיס גהנינ׳ כלומר כוננס ויקדם על מוקדוח הסכמי והתבוני
 שעל פיהם •נוהגו ובחקיחיהםילכו נחנועחס ושימושם למחלקותיםם
 והוא מ״ש להע״ה מה לבו מעשיך ה׳ והוא כשואל וכמחמי׳ על לינ
 המעשי׳ שעשו יליו יחבלך מהמשלחיס והכלולים הסובבים והגלגלים
 המקיפים עד אין מספר אף הוא השיב אמריו לעצמו לאמר כול׳ בחכמי
 עשיח כלומר המכוון גהס הי׳ לנהג העולם בחכמ׳ וכדברינו והבן •י
׳ ראית* ל כ ל ח ד לכ ״ ה  עוד במדלש ויכלו השמים והארץ וכל צבאם ה
 קץ אמל דוד לכל יש סיקיקי׳ שמיס ואלץ ים להם סיקיסים
 חיץ מלבר אחד שאין לי סיקיסי׳ ואיזו זו התיר׳ שנ׳ ארוכה מאלץ
 מלה ורחבת מני ים ד׳׳א לכל תכלה ראיתי קץ זו מלאכת שמים
 יאלץ םנ׳ ויכלו השמים והארץ וכל צבאם ע״כ הנלא׳ בהגנת המאמי
 ע״פ מלז״ל (שבת עיז) כל מה שבלא הקב״ה בעולמו לא לא לני
 אחד לבטלה בלא שגליל לכתית ט׳ והלצון כי כל פלטי הבמאים
 סעש׳ הי״ת הנה הנס מטוני׳ במשקל השיעול ומאזני המשפט א!
 כפי הצורך לתעולס לא פחות ולא יותר והאמנם כי לואי׳ אי׳י
 דברים רבי׳ משוללי התועלת ונעדרי תצורך. לא לעזר ולא להועיל•
 אולם מכבל החליט החכם ע״ה ואמר (קהלת הי) ויחרון אי!
 בכל הוא במדרש (במקומו) אפילו לברים שאת׳ רוא׳ אוחס מיותליס
 בעולם בכלל הווייתו של עולם חן פי׳ ט בשגם במקומות האלי
 איננם לצורך הנס מוצרכי׳ במקומות זולתי׳ או בעתי׳ פרטיי׳ והוא
 כי בלואי הי״ת נחצבו מראש כפי הצורך לכלל העולם ורךומו
 ותיקונו כענין מהז״ל אין לך דבל שאץ לו שעה והוא ממש כאלם
 הנוסע למרחקי׳ או פורם ליס הגדול הנה מלבד שיקח עמו לבלים
 הצריטס לו בהוו׳ עוד יעלה על לבו לקהח אחו אף דברים אשל
 אין מדרכו בביחו לשאול אליהם מדאג׳ פן יקרנו מקר׳ שיצטרך להם
 כך הי״ח מלבד שהכין עבורנו נל הדברים ההכרחיי׳ בהווי והחמיר׳
 בשימושם עוד גיא אלקי' ענינים אשר עלה על רעיוניו יחגלך
 אולי ע״פ מקרה וההזדמן יהי׳ הצוק־ אל הדגלים פיטיי' הכינם
 ובראס והס כל עניני רפואות וסגולות וכאלה: *) (עי ק׳׳י קכ׳׳ל) :

 ומעתה



 אהל בראשית יעמב
 מלכינו יחי ופקוליו עלינו ופלשח ענשם וייעוד מחן שכלם על איז׳
 אופן מוסכי׳ חח יחגאל לנו גשחגגונן על אזחלות חמזחילי׳
 למחלקוחם ונאמל כי חחייג לנו החלוק' בהכלח לשכי סוגי' וסם
 אזחל' שהיא ע׳׳ד הנזילה ואזהל' סהיא ע׳׳ל עצה והחלאה לאחל*,
 חאזחל׳ ע׳׳ל גזירה והיא גזילח המלך על ממי ואלין על עגלו
 שכל עיקל׳ הוא מפאח משלו ואלנוחו כי גדול שמו בגוים ובאונו
 שרה עליהם להזהירם ממה שיחפץ ואשל היא בללו עצה טוב׳
 היא אזהרח הרופא לחחול׳ שאץ מהראוי למוחה ע״ש נזיר׳ «ען
 כי עיקר׳ הוא מפא׳ כי הוא היולע(מהמרי׳ חמבריאי׳ ומחמסירי׳
 הבליאוח) והמוזהל הוא הבלחי יודע . עחה נעמול על פרטי
 חחילוקי׳ הנופליי נין 3׳ סוגי האזהרוח האלה והמבלילים ביניחם:
 ההבדל הראשון הוא לטונח מי חושנ המזהיר באזהרחו
 ולחועלח מי הוא מכוון נפקולחו הנה נאזחרח הגוזר
 כל ענץהאזהר׳ הוא אך לטונחו ולחיקוני חועלחו ואין נח חועלח
 המוזהר כל מאומ׳ כי מח מהטוב יגיע לחמוזחר כשישמע חוק
 גזילחו אבל עול מההכרח יטה שכמו לסגול עול האזחר' ומשא
 חגזיל׳ לא כן אזהלח הלופא שכל מגמחו וכוונחו הוא אך לטובס
 המוזהר ולחועלחו בהיוח הוא הרופא החכם חיולע מחוה מחלהו
 ומבין מה מהלנרים העלולי׳ לרפאוחו ומועילי׳ להצלחו יצוח ע״פ
 ללכווחכונחו גס יודיענו חעניני׳ חעלולי׳ לחזיקו למען יזחל מסם:
 והנך עחח לע לך כי אזחלח מלך עולם יחנלך בחולחו הקלושה
 אם ממצוח עשה ולא חעשח חלילה לנו ללמוח כי הנם
 ע״ד הגזירה כאלון הגוזל על ענליו לעשוח מעשהו לחיקונו
 ולחועלחו אנל החיונ עלינו ענ״י להאמין כי הס או לטוכחנו וכי
 .מאחגחו אוחנו צונו והזהירנו נעצה חסדו חנדינ׳ לאשר חוא היודע
 ומכיר נטונח נפשוחנו כמ׳׳ש (חחלים הי) כי יודע ח׳ דרו צדיקים
 לכן מייעץ אוחנו ממש כעצה הרופא לאמור זאח עשו וחיו וכאשר
 יעילון ויגילון מלי המשורר חאלקי ע״ה (שם ט״ז) אנלך אח ח׳
 אשר יעצני חענין חזה הוא יח׳ קלם פנינו גחוח״ק (כשלח) ויאמל
 אם שמוע חשמע כו׳ על כי אני ח׳ רופאך וכמוהו גמשנח חורה
 (האזינו) כי לא לגל לק הוא מכם כי הוא חייכם וגלגל חזה
 חאריכו ימים כו׳ והלצון גמ״ש כי לא לגר רק הוא מכם כלומר לא
 ע״ל וגחיגח אזחלח הגוזל אשל חלגל הזהיל עליו הוא רק ונעלר
 החועלח מצל חמוזחל כי איננו מכוון גאזחלחו למה שמפיק טוגח
 המוזחל אגל אזחלח ה׳ יתנלך הכוונה חמכוונח גח היא אך למס
 שיש גה מחועלח וסיקוני המוזהרים וזהו כי לא לגר לק
 הוא מכם כלומל איננו לק חחועלח מצלכס המחסלים כי סוא
 חויכם כו׳ וגמללש (ג״ל מ״ל) אמלח ח׳ צלופח ל׳׳א לא ניחנו
 הלצוח אלא לצלף גה׳ אח חכליוח וכי מה איכפת ליה לקכ״ה אם
 אחה שוחט מן הצואל או אם אחה חולנ מן העורף הוי לא ניסנו
 תמצות אלא לצלף גתן את תגליות וכמאמל (איוג ל״ה) אם צלקת
 מח חחן לו או מה מילךיקח והוא מת שאמל לתע״ת (תתלי׳ כ״ם)
 טוג וישל ס׳ על כן יולה חטאים גללך כו׳ ל״ל כי כל אזחלוסיו
 ית׳ אלינו תמת אך מפאת רב טוגו וישרו כי חפץ חסל הוא
 לחלליכנו גנחיבוח הישלי׳ והנכוחים מה שיש בתם תיקוני נפשוחיני
 וזהו שסיים ואמר כל ארחות ה' חסל ואמח לנוצרי גריתו ועלותיי
 והוא ג״כ מאמר הנגיא (ישעי׳ מ״ח) אני ח׳ מלמלך להועיל בו׳*)

 וגזיהל

 ומעתה נגוא אל הענין לכאל מללשם ז״ל ויכלו השמים כו׳
 לכל חכלח ראיתי קץ והוא גשכעמול חחילח על חחגלל
 נץ כלי חשמושיי׳ והכלח י׳ לכלי חמולו׳ ושעשועים כי בכלי השמושיי׳
 המשפט לקמץ ולהמעיט אס בכמוחם ואם נאיכוחם ומחם כלי
 חיס וכלי שופכים ולומיהם שלולא חצורך הנלול אשל לבעליה׳ לא
 היה חפץ להביאם הביח ע״כ ירא׳ להסחפק אך במה שההכרח
 יביאהו אליהם ובמה שלא יספיק לויבלעלס לא כמוהם כלי החמל
 והשעשועי׳ שאין שיעור ומלה אליהם לא לכמוח מספרם ולא
 למלם גלל׳ ומשקלם כי הריבוי בהם הוא משיבח הוא הלבר והוא
 הענין בכל הוויות העולם כי כולם איננס מכוונים גיריאחם
 לעצמיותם זולה כל פעל ה׳ אך עבור החוח״ק ועושי׳ כמאמר
 (ירמי׳ ל״ג) אם לא בריתי יומם וליל׳ חקוח שמים וארץ לא שמחי
 וכמאמל נלאשית נלא כי׳ ונלרש גשגיל תתורת שנקראת לאשית
 והמ׳ ממש נגחינח כלי החשמישי׳ וההכרחי׳ לתאלס אשר עשת
 אלקי׳ כאשל החליטו ז״ל אין דנל נעול׳ מה שאין נו צולך האדם
 וחיקונו וכנ״ל וע״כ המשפט כי יהיו מוננלים נמשקל ובשיעור
 ההכרחי אם נכמוחס ואם נאיטחם נאץ עודף כל מאומה לא כמוה׳
 התי׳׳הק שעלי׳ אמר חכחונ (משלי ח) ואחי׳ אצלו אמון ואהי׳
 שעשועי׳ יום ייס החיונ אלי׳ כי תתי׳ נלתי גנוליית כי נכלי חחמל
 והשעשועים הריבוי נהם הוא משונח וזהו שרצו ז״ל נמאמר חנ״ל
 לבאר לשון ויכלו השמים והארץ וכל צבאם הורה הכחוב שכל פרטי
 צבאי וברואי העולם נבראו בשיעור מוגבל כפי הצורך כי לא יפול
 נשץ כליון זולח על לבר משוער וגבוליי גחכיל כל מעשהו וזהו
 ויכלו השמים כו׳ וע״ז בא מללםם ז״ל הח״ל לכל הכלח לאיתי
 קץ אמל לול לכל יש סיקוסי׳ יען כי המה נבלאו במשקל השיעול
 הצולך ולא יוחר אגל רחבה מצוחך מאל כי חחוח״ק להיוחה כלי
 שעשועים אצלו ית׳ המשפט שחהיח משוללח השיעול והגגול והגן:
 ןיצן ח׳ אלקים על האלם לאמל מכל עץ הגן אכול חאכל כוי
 עד כי ביום אכלך ממנו מות חמוח הנה בחלאוי להבין מה
 שדייק תכתוב ואמל בי ביום ומלות מות תמות מקול עם הפעול׳
 כ• די חיה שיאמל כי גאכלך ממנו תמות ונעיל עוד גמ״ש הלאה
 והנחש הי׳ ערום כו׳ ויאמר אל האשה אף כי אמר אלקי׳ לא תאכלו
 כו׳ שלכאורה הוא חסל המוגן עול גחשוכח האשח אל הנחש מפלי
 עץ הנן נאכל כו׳ על ולא תגעו גו פן תמותון ומה גם אזהרח
 הנגיעה שהוסיפה מלעחה מחשלאהזהיל ה״ית כאשל מככר העירו

 הקלמונים ע״ח גזת:
 עוד יש להלגיש גמאמר הנחש אל האשח לא מוח חמוחון יפלא
 ג״כ המקול והפעולה מלוע לא חמוחון עול במאמל וחלא
 האש׳ כי טוב העץ למאכל כו׳ יפלא מאל מה ראחח עחה אחלי
 שמע׳ דברי הנחש ומה נחחדש לה מה שלא ילע׳ קולם ונציע עול
 דגליהם ז״ל במדלש (זלשחינו) ויאמר אלקי׳ אל הנחש הה״ד איש
 תהפוכות ישלח מדון איש תהפוכות זה הנחש שהיפך דגלים על
 בוראו ונרגן םליגן דגלים על כולאו ואמל לא מות תמותון יפריד
 אלוף שהפריד אלופו של עולם מן העולם ולכאורה הדברים
 משוללי תביאור מה ראו ז״ל שתיארו הנחש איש חהפוכיח ומה

 ענץ ריב ומלון הנעשת על ידו:
 ולהבין כל זח נחקור׳ נא בענין שכבר חקרו בו נדולי חקרי
 י לב ע״ה ויסולחו נמלרשי רז״ל והוא מח ענין אזהרוח

 *) וכמליץ בזה לברי המשורר(שם קי׳׳ט) חצות לילה אקום לחולוח לך על משפטי צלקיךכי הנח חעוגל את אלונו ועושה במלאכחו
 איןמלרכולחזלרז ולעורר השחר ולא יעשה עמי זולת הזמן הקצוג להפועל" ממקר ערעחחערגאגל לאבןהאליהעושחבשלו ולתועלת ?צמו



 אהל בראשית יעמב
 תצא הרעות והסוג אלא מאלי׳ הרעה גאה לעושי חרע׳ והשירבת
 גאה על עושי הטוב׳ ע״כ והוא מ״ש הנגיא (ישעי׳ ג׳) אמרו צדיק
נ כי סלי מעלליהם יאכלו הוראתו שהשכל הוא שיי המעש׳  כי טו
 הגיונ כשלי תנצמח מזרע הזרוע וכן איי לישע לע ב* גמול ידיו
 יעשה לו וכמאמל (איונ ל״ל) חלילה נחל מישע כו׳ כי פיעל אדם
 ישלם לו כלומר הרע׳ המגעת את הישע היא גאה מאלי׳ מכח
ע לע) ואיננו כלל כ נ תמיתת ל תי  מעשהו הלע ומל (כענין הנ
עם הכלל המינח הזה יסגארו לגרי לז״ל גמדלש  מסיבתו יה׳ ו
 (מוקלס לה,״ל) אמל הקג״ת לא ללעתם נתת• להס נלכות וקללות
ל שינחלו אות׳ כדי שיט לו שכל מנין י  אלא להודיע איזהו דלך ט
א אל תכלית כוונת מ ת אנכי כו׳ ע״כ וכדי ל א  ממה שקלינן בענין י

 ז״ל נחקולה נא עוד גג׳ סיגי האזהרות הנ״ל והוא :
 ההבדל השלישי גץ אזהרות הגוזר לאזהרת הרופא הנה גאזהל׳
ה לעצמו ע  הגוזל האמנם כי העיגר עליי הוא הכירם י
 גמה שלא שמר חוק האזהיה אולם גה להמזהיר חלק כהרעה
 המגיע להעינר וגם הוא לו גגים חהיזק יען כי לולא אזהרתו
 אין שום מכשול והיזק בטבע הדבר ועצמותו אבל הוא גאזהרתו
 עשאו למכשול ולאבן נגף לכל אשר יעבור עליו . לא כן
 באזהלת הרופא שאין להמזהיר שים חלק ונרם המגיע להעובר
 כי גם •בלעדי אזהרתו יגיעני תהיזק והמג׳ המוטבע בטבע הדבל
נ  ההוא שהזהיר ממנו ואין לתמזהיר הלק וירם כי׳א בהצד תטו
 הצימח ובא להמוזהל מאזת־תי נשישמע לדבריו ט על ידי אזהרתו
י מרע וזהו מ״שתמדרש אמר הקב״ה לאללעתס נתת• לתם ס  יירא ו
 ברכות וקללית כלומר לא מסיבת מה שהזהרתי אתכם יצמח הרע
 וההיזק להעובר ולא שיהי׳ נתינתי לכם התורה והמצות הסיגה
 להגיעכם להקלל׳ והעונש כמשפט גזירת הייזל כי גם אם לא נתתי
 ולא הזהרתי עליה בהכיח ינשלו בה עישיהם ויהי׳ למו למוקש ממש
ר המזיק נטבע אגל אין הפעול׳ באזהרות הי״ת בלתי  כהאיכל מ
 הפעול׳ הטיב׳ להשומע במה שידע להזהר וזהו אלא להודיע להם

: ן ג ה  איזהו דרך טוג׳ שיבחרו אות׳ ו
 ןןךן שסיים חמל׳ מנין ממה שקלינן גענין ראה אנכי נותן לפניני .

ם השחנוח לשון ׳ כי הי׳ קשת לתם ז״ל מלת היום נ  היום ט
ג את חגלכח אשר תשמעו ולא כן אמר גהקללה כ״א והקללה  הנמו
ם לא תשמעו וללנרינו ינא הפל על נכון כשנחקור עול בחילוקי  א

 הג׳ סיגי האזהרות והוא :
 ההבדל היגיע׳ ביניהם למח׳ יחיה צומח עינש העובר ואיזה
 עח מוצאו חנה גאזהלח הגוזל נצמחח הלעה מעח
 האזתל׳ כי מאז שהזהיר פעל ועש׳ שגט מלוות להעיבל לא כן
ע צומח להעיבל גלת• גשע׳ שעבר  באזתלות הלופא שאין העונש גהי
ה שתשיגנו אין לה שים תתימסי׳ אל מזהילו כ׳ לא ע י י ה  יען נ

ה : ע י מ ה ס  אזתיתו ת
 אמנש הצד הטיב המגיע לחתולה שישמע לאזחלת חלופא ויחי׳
 מחציו הוא צומת מעת שמעו אזתית ה״ופא כי מאז גאה
 לו היליעה היאות׳ מה שטינ לו ומה שמועילנו וזהו לאה אנכי
כח וקללה כלימל מהיום נמשך ונצמח ומנאל י  ניחן לפניכם היום ג

 ואומי

 וגזוהל הקלוש תיארו ז׳׳ל כל תתרי״ג מציח ע״ש חיי״נ עשין(ואין
 להאליך נזה כי הוא ענין ידוע לכל) :

 ן^ל פי הכלל המונח הזה יתגאלו דגליהם ז׳׳ל(כרכות ל״ג) אין
 לו להקב״ת בגית גנזיו אלא אוצל של ׳לאת שמים גלגל אשל
 לכאול׳ לא ידענו מה להקב״ת לבקש עול יותר ולא ביקש. גם מלת
 גלגל חסל׳ חגיאול אגל ללכלינו יתכן כי כשיצוה האלון את עבדו
 לעשוח לו מעשה זל העגל מילאחו אותו שומע לקולו ועושה
ה הוא מלויח בזה שני עני״ים א׳ מה  מה שחפץ ממנו הנ
 שצחמלא חפצו שאמל ונעשה לצונו אשל בזאח יחוולע ויחפלסם
 ט מוראו עליו וכי הוא המושל לתכליתו לפקודתו והליוח הב׳
 הוא עצמיות המעשת ופעולת׳ אמנם מת שצוה יתברך והעיר אוחנו
 בתורתו הקלושה גס ט ייעל עליהם השכר והעונש עכ״ז איננו
נ  מרויח זולת מה שירויח האב הנותן לפני בנו הקטן מאכל טו
 ועלב והנעל להיותו משולל הלעת הוא מתחטא לפני אביו
 וממאן גהמאכל והאג לוקח שיטמיכך בילו לתפשילו בו לאמולאם
 לא תאכל אעשה בך שפטים ומילאת השבט שומע הנעל לקול
 אביו ויאכל וישתה הנה גזה לא ירויח האג דלת מולא בנו ופחלתי
ר ותכלית טובתה הלא היא נשארת בחיק מ  מפניו אבל פעולת ת
 הבן וזהו שאמיו ז״ל אץ לו להקג״ה ביית גנזיו אלא אוצר של
 יראת שמים בלבד כלומר לא נשאר לפני אלונו יש׳ בלתי אס יראחיני
 מפניו מת שאנו חדדי׳ על דגיו אבל פעולות תמצות ותכלית תיקינ׳
 אך לנו הוא •) זה בא מגואר ג״כ במה״כ (ואתחנן) ויציגו ה׳ לעשות
 את כל החוקים האלה ליראה את ה׳ אלקינו כלומר היראה שעל
 פנינו הוא העולה לח׳ ית׳ אכל טובת המצוה ותועלתת לנו היא
 וזהו לטוב לנו כו׳(ועיין מזהבק״י כ״ז) ובז׳ יאיתו לנו דברי הכתוב
 (עקב) ועחה ישראל מה ה׳ אלקיך שואל מעמך כי אס ליראה בו׳
 והקשו ז״ל בגמרא אטו ירא׳ מלתא זוטרתא היא אבל לדברינו יתכן
 ט מלת מת תתית נמשכת אל סוף המאמר מה ה׳ אלקיך שואל

ן ממש נלבריט : ׳ על אשל אנכי מצון היום לטוב ל  מעמך ט
 וההבדל השני בין ב׳ האזהרות שאמרני הוא באיכיח השכל
 והעונש כי באזתלת הגוזל השכל המגיע להנזחל או העונש
 המגיע להעובר איננם מוטבעיס בטבע המעשה ותטנתו ט אין בכחו
 להרע ולהטיב אבל כל עיקל סיבת׳ הוא מרצון ותסכמת המזהיר והגוזל
 לגמול הטוב לתשומע ולענוש העובר לא כן באזהרת הרופא שאין
 סיבת הטונה והרע׳ תלוי ברצון ודעת המזהיר ט לא מלבו הוא
 ב״א באיכוח הדבר ועצמותו אשר כשישמע לעצת תרופא לאכול
 ולשתות מת שצות יצמח לו מעצמיות הדבר רפואתו והצלתי וכמו
 כן בכיעבור דברי הרופא לאכול ממה שהזהירו לבלתי אכול ממנו
 אז׳ מהאכילה ההיא יגדל מחלתו אי ימות כן מצות הי׳׳ס ואזהרותיו
 שהמה בבחינתם עצות אמונות המפיקים טינות הנזהרים בהם
 האמנם כי ייעד אותנו עליתם בשכר ועונש איננם ע״ל הגמיל
 מלט ורצונו ית׳ אבל השכר והטוב הנה הוא צומח לנו מהמעש׳
 הטוב והלעה ממעשה. הלע כמגואל ברבותינו ז״ל (מ״ר ריש
 ראת) ראה אנכי נותן לפניכם היום גלכה וקללה אל״א משאמר
 הקלוש בלוך הוא הדגל הזה גסינ׳ מאותת שעת מפי עליון לא

 משפטיו לזיז א״ע להשכים ולהעליב יותר ויותר וזה חצית לילה אקום להודות לך על משפטי צלמיו טיימר על הצלחה שעשה עמנו
 לטוגתינו ולחיותינו כיום הזה : י

י הנניא(ישעי׳ מ׳) הנה שכלו אתו ופעולתו לפניו והלצין הקג״ת ניתן להאלם פכר העצות מה שכל ר  *) ומה מחקי ל׳ גזה מ
 פ״קל פעולת המצות ותכלית תועלתה לפניו הוא וזהו הנה שכרו אתו וגם ופעילתו לפניו :



 אהל בראשית יעקב יא
 לא באכו כסיד ה׳ עי״ז נקלנ הדגל כפי קוצר השגתיני) כי הלא
 ילענו פי גם בכמו׳ זה הרופא המשכיל הלכה יועילכו להחילה
מחב כינת־ ימציא לו דכל מה שעומל מנגל האוכל  והוא שבחכמתו ו
 חלע אשל אסף לתוכו ולא ינישני כשות פעילת לעתו ובשגם אין
 אתו להחליף ולהמיל כת כובעיית לעת הדבל עכ׳׳ז בתשכלתו ימצא
 אמצעיים ממיני סמים ותחבושת ויעלה לו ארוכה באמצעית הסמים
ץ בייאותי אך בתנאי שיהיה  האחדים המועילים להעמידו על מנ
 נזהר מיום ההוא נתיספת הזריזות מלתהנאל עוד בדבר הזה כי
 אז יתית לפואתו ואמכתו •ותר כידה כן ממש דרכי אלקינו ית׳ כי
 באם ח״ו יעבור האדם דבל אזתלתי האמנם ההכלח שישיגנו תעינש
 מפאת לעת הענילה בעצמיותה אבל מי כהחכם רופא הנאמן ית׳
 ממציא למזור תלף ונחסלו הנדיבה מצלף ומגיהל תחלואות הנפשית
 כמה״כ(מסלי י״ז) מללף לכסף וכול לזהב ובוחן לבות ה׳ ר״ל
 יצמיח לו צמח הרוסי למחלת נפשו למלק אותת ולצלפה כצלף כסף
 לטהר מחלאת׳ והוא ע״ד הנאמר לי טהול בלא לי אלקים כוי ל״ל
 כי נשגם המוחלט הוא אשל העבידה תפעל רעתה ופעולתה ה׳
 ית׳ הלא בידו לחדש נפש האדם ולעשותה ע״ד בריאה חלשה וזהו
 כוונת הכתיבים הנ״ל טוב וישל ה׳ כוי על אלחות ה׳ חסד ואמת
 לנוצלי בלישו ועלותיו וכאשל זכלנו למעלה אשל אזהלותיו ית׳ המת
 ע״ל עצה טובה כעצת הלופא אבל למען שמך ס' וסלחת לעוני
 נלומל ענ״ז בל תשיב את פנינו ליקם בשאלינו ממך הסליק׳ ותיקין
 הנפש אחל החטא וזהו למען שמך ה׳ תואל על תיותו מהוות כל
 תיויות כן אנחנו בילך לחלש בקלנינו לוח חלשה ולכלוא לנו לב

 טהור ולחלש נפשותינו :
 ו^עתה נעמול על ענין מוקש׳ בפ׳ יפת תואר וזת תוארו כי
 תצא למלחמה על אויביך כו׳ על ולקחת לך לאשת
 אח״כ נאמרה פ׳ כי תה״ן לאיש שתי נשים האחת אהובה ואחת
 שנואה אח״כ נאמר כי יהיה לאיש בן סולל ומורה כוי ודלשי רז״ל
 (קידושין כ״א) ולקחת לך לאשת לא דבי׳ תירה אלא כנגד יצת״ל
 אס אין הקב״ח מתירה ישאנ׳ באיסור אבל אם נושא׳ סופו להיות
 שינא׳ שנאמר אחריו כי תהיה לאיש וגו׳ וסופו להוליד ממנת בן
 סורר ומורה(רש״י במקומו) והענין כולו מוקש׳ כי משמעות המאמר
 לא דברה כו׳ כאלו שיאלים היתי על יפ״ת ומשיג הקי״ה ההכרח
 אתי לתחימה מדאג׳ פן תשאנ' גאישור אכל יתגלח לכם רעתה
 גימים הגאים כי חלל גן סורר ומורח . הלא יפלא מאוד לאיזה
 תועלת תתירה ההורה הקדושה יפ״ת אם היא ענין מתנגד ללצונו
 ית׳ ומי הוא שיגא אחר המלך יתנלך ויחאו יפי׳ אס אסורה ע׳׳פ
 אזחלח ה׳ ומדוע לא הית תחשש תזה על כל שאר איסילין שבתור׳
 כאשת איש נדה וכמוהם מוטב שיעשה הדגל גהיחל כוי אכל כל

 זת יותר לנו כשנעמוד על חילוקינו והוא :
 ההבדל הששי בין ב׳ האזהרות חנ״ל ני חנה בארנו תחילוק
ה*ל ר המיזהר על אזהרה חמ ז  החמישי גאם כנר עי
 עחח נמציא החילוק הששי גאס יחפוץ המוזהר לגקש מחמז חיל
 אותו שיניחהו לענור על אזהרתו ולא חשיננו הרע׳ וההיזק אם יש
צ י ב  מקים ומוצא להפקת רצונו נזה הנה נאזחרח הגיזר על נקלה י

 המוזסל

-ואומר אח הברכה אשר חשמעו כלומר הברכה ובעח וצומחח מהיו׳
 (לצוני מיום שחזחלחיך בו) במה שתמנ מהיום מהלבלים חמועילי׳
 לתיקוני נפשך וזהו אשל חשמעו כלומר שחדעו לשמוע ילעשוח
 והקללה אס לא חשמעו כלומר הרעה והקללה חתי׳ ממילא אס
 לא חשמעון וזהו שסיים המד׳ מנין ממה שקרינן גענין לאה אנכי

 ניחן לפניכם היום וגומל וכלבלינו והכן:*)
£ דרכינו יכול להיות ג״כ כוונת הפסיק (הושע ז׳) וגל יאמרו ״ $  ף
 ללבבם כל רעתם זכרתי עתה סבבום מעליהם נגד פני ה׳ כי
 חנה אם יגזול המלך גזילה על עמו הלא יחוייב אשר בלנית
 סימים נסבות הזמן יחלש ויתמעט גזילתו מעט מעט כמאמל ז״ל
ו הימים ויתאלך הזמן מ  עכילא גזילח דכטלח אמנם נשקלה ׳כי י
 והגזירה היא לאות ולעד על הגוזר כי עז הוא ועברתו כי קשתה
 אם כן נשיזהיר הרופא על איזה דבר לאמר את זה לא תאכלו
 ואם אחר זמן רב יאכלנו אדם ויזיקנו היתכן לתמן׳ על אומן ותיקף
נ ולא נגרע דבל מגזרתי אחרי אשר  אזהרתו לאמר כבר עבר זמן ר
 לא מסיבת רצונו ואזהרתו צומחת הרעה וההיזק כ״א הוא כבנין
 ממילא וטנע תמידיית גל ישינה וזהו ובל יאמרו ללכיס כל רעתס
 זכלתי כלומל שיאמלו ללגבם הלא מאז הזהיר חלפו עגרו כמת
 אלפים שנה ועכ״ז גשיעכיל אלםיעלןה גם תיוס ילכד כלעק ואין
 זה כ״א מסיגה עוצם הפלגת קנאת חמזהיל לזה גא להכינם ולומל
זק וחלע' מפאת אזהלת המזתיל גימי׳ מקדם כ״א י  שאין סיגח הח
 עתה סבבום מעלליהם נלומל עין עקכם יסיכנ אשל
 העונש וחלע׳ הוא מסיבתס באכילת הס ־ניס הלעים ולא מזמן
ל להזהירם ולהודיעם נ  אזחלחי ולא מסיבחה אך נגד פני היה נ

 ממה שמזיק נטבע :
 עתה נשיב לבאל המשך הכתיבים ללבלי ר״ח ע״ח אשל לנלנו
נ וישל ה׳ על כן יולה חטאים בדלך כי׳ עד  למעל׳ טו
 למען שמך ח׳ וסלחת לעיני כו׳ לכאול׳ מופלאי׳ בתתכתם ונקישול׳
 ומת ראה להזכיר פה מנין סליחה וכלי לבא אל תכיאול נחפשה

 דלכנו ונחקולח עול בבי האזהרות הנ״ל והוא:
 ההבדל החמישי ועל ידי נבוא אל הענין והוא באם כבל עבר
 המוזהר על חוק האזהרה אס נידו לנקש על נפשו
 מהמזהיר לנל יגיעני חלע׳ והחיזק חנה לאזהרח הגוזר האפשרי
ז ממזהירו לאמור ראה נא ענרח׳ ק נ  שחעינר יהיה נשאו לנו ל
 חוק אזהרתך ואתה כחסדך עשה עמי טונה וחניח גל יפגיעני
 העונש וחהיזקונקל ימחול לי ולא ישיגנו עונש המלך חמזהימ
 וע״ד מאה״ח מענה רך ישיב חמה אגל גאזהרח הרופא כשיעבור
 תחילת עליו ויאכל אוישת׳ מה שמרג׳חיליו ומגדיל מכאובו הימצא
 מענה גפיו לבקש מהרופא לנל תשיגנו הרעה וההיזק אחרי כי
 היא דבר החלטיית תמוטבע׳ בתכונת תדבר והרע׳ מגור׳ נקלב׳ומעתת
 לפי המונח אשר כל אזתרת הש״י המה גנחינתם ע״ד כאשר הרופא
 הנאמן והמשכיל מוריע׳ לחתולה דרכי שמילת בריאותו ומה
 שמפיק תועלתו יפול שאלה על ענין החשונה והחלט׳ שידענו כי
 היא תחי׳ את נעליה כמ״ש שונו וחיו ואיככה איפה נזה ועגלה
 מתות הרע׳ המוזג׳ ומוטנעת נזלות המעשה הלעה (ואם אמנם

י <J3f.?ידו, 1 נ נ מ א י י ל י י 3 " ר ו ע י כ נ ח נ ח א י ע ל 3 ' י כ ו ה א ר ו ח  *) ולבעגור זה הת״הק נקראה אור כמאמל נר מציה ו
ו לסה י נל ב ך ואור לנתיבתי משל למי שעומל גאפיצ ו י ר  לע את הלרך נלך בת ולא נכשל וכמבואר במדלש (ריש תצוה) נר לרנלי מ

: ל פ ק ולא נכשל ראה בי3 ולא נ  א



 אהל בראשית יעקב
 המוזהר לבא בחחנה לבקש מהמזתיר שיתירו תדבר כי אחר שהוא הדבר גענץ אזהלותינו מפי עליון יהי כי האמנם הוא אך היועץ
נ מ  יחיר לו עשוח חפצו יהיה ליו בטוח כי לא •ייענו רעה משוס צד והודיענו אח הטיב לנו ולהזהירנו מן הרע אמנם אנחנו מ
 כי הדיר בעצמותו אץ אותו להרע אבל לא כן באזהרה הרופא סכלוחינו לא כן נדמה וערלה לבנינו לא כן יחשוב כי נדמה לנו

 להחולה על איזה מאכל לא חאכלני כ׳ הוא •זיקך הימצא את לבבו אזתרות תורתינו הקדושה כגזירת המושל ולאכעצח הרופא וחיצ״סי:
 לבקש מהרופא שיתיר לו הדבר ולא יהיה ניזוק בו אחלי שאין בכת אשר בקרבנו מתגורר תמיד לאמר מדוע כך נזר ית׳ עלינו והזהירנו

נ והערב לנויתינו אשל ע״כ תית׳ עצת חכמתו ית׳ לתחיל: ו הוא כי לפעמים מן תטו נ נ  הרופא למנוע היזק ההכרחי אמנם הלא לעי
ו לנו לנל שנפשו של אלס מחא ווה לו ניוחר והוא יפ״ח במלחמה י נ הפצלחו נ ו ס ל  יזדמן אשל היופא יתיר לתחולת איזה לנר ע
י נ  הנה בזה חכמחו עמלה לו כי הלא אם החולה חיה מנין ומשכיל למען ינחנו לנלי אזחלוח מלכינו יחי כי כולם עצוח אמוניח מרו
 על עצת הרופא שכל מגמתו ליעצו אל מה שמפיק טובחו וחועלחו רחמיו וחסליו לשמילח נפשוחינו וחיוחיו כי יחיה לחם על נאמן:
 וכי אץ בידו להפוך ולשניה דבר המזיק בטבעו וודא• כי לא יעלה מחאחח שיצאה מכלל האזהרות ואלי׳ ישניחי ואלי׳ יתטנגו כי אותה
 על לבו לבקש מאתו על איזה לבר שהזהירו עליו אלרבא עול יטה החיר הש״י וכמת מהרעה מצא האדם על ילה עי׳׳נ ישפטו צלק מל
 אוזן לשמוע דבר מאחריו ויחלתם על לוח לבי לזכרון לבל יעברם כל מה שהזהיר השם יתבלך שאינם מליעים מפאת אזחלחי
ל מה לפתח לי ונזילתו עליתם כ׳׳א מפאת לעות תלנליס בעצמותם ואיכותם ו על לנ  אבל בשמוע הרופא הפצרת החולה נ
 חרצובוח אזהלהו ומוסלוס לברי עצתו הנה בזאח סכלוחי על פניו וחמופח יפ״ר. במלחמ׳ כי יצאה מכלל האזחלוח והלולף אחליח
 יענה כי לדעתו תדבר תלוי בגזירה הרופא וחוק אזהלחו ואזי חלופא לא ינקה רע וזהו כי תצא למלחמה כו׳ וחשקה בח ולקחה לך לאשח
 יכריע נמאזני השכלתו להתיר לו איזה דנר למען ינחנו דבריו אצל כלומר אני מחירה לך אבל חראח מה יגיעך על ידה וכי רע
 החולה וידע כי אך נטונחו הוא חפץ וכי הוא שוקד אל חועלחו ומר עזנך עצחי כהוראה סמיכח חפרשיוח עחח מה נמרצו
 ואחרי שיראה החולה המוזהר ההיזק הגדול שיגיענו אז ישכיל דנריחם ז״ל לא דנרח חורה אלא כנגד יצח׳׳ר כאלו לא
 וינץ אמיתת הענין םכלדנרי הרופא ניטים למה שטוב לו ולהזהירו החירח החורח אלא למען העמידנו על האמח נאחח וממנה כדין

ה כן על השאר:*) ג י ל  מן הרע לו ומן הוא והלאה לא יתנגד עוד לעצת חסדו מ
 ומעתה

נם חקלח ויאמל לאדם תן ילאמ  *) ועל פי דברינו על הלום זכינו להבין מה״כ(איונ כ׳׳ח) וזה הוארו אז ראה ויספרה חכינה ו
ם נבל ולא חכם כו׳ זכור ימוח עולם נוי שאל  ה׳ היא חכמה וקור מרע נינה ונקדים עול מאמר מיע״ח (האזינו) חלה׳ חגמלו זאח ע
קל נ נ ס  אביך ויגדך כי׳ ובתרגום עס נבל ולא חכם עמא לקבילו אורייחא ולא חטמו וכבר צווחו בו קמאי דקמאי ואחשוב בהבנה חענין נ

 עור בחילוקי האזהרות ונהנדליהס יעלה לנו עוד מה שנקה ממני לתיישיל עקבי הכתיבים האלה והוא :
 ההבדל השמיני נין ג׳ סיגי האזהרות הי״ל אם ביד האדם וכח חשגחו לעמוד מעצמו על אזהרה מזהירו בלחי הערתו עליה
ח העולה על רוח ע ל 3 ל ל  הגה באזהלח הגוזר המוחלט הוא שאין ביד המוזהר לעמול על מת שיזהיר אוחו מזהירו ט האלם לא יראה ל
 המושל ומה שירצת ממנו לא כן באזהרת הרופא והיועץ הטוב כי האפשרי ביד האדם הנלבב והמבין לעמוד מעצמו על ענין אזחלח
ס לראוח בהטונ והמועיל הוא הדבר והוא הענין באזהרות חורחיני י ם הוא משכיל על דלטו ולבו לב חכם ופקוח ענ  היועץ בהיוח נ
 הקדושה מת שאנותינו הראשונים ע״ה קיימו המצוי על שלא נתנת תתולת כמנואל ברז״ל בכמת מקומות אם יחשוב אדם לומר שחמה
 אך גזליות עייר ובחינת גזירת המלך על עמו איה איפה היה האפשלינילס להשיג מה שיעלה על לצון הגוזל שהוא ענץ משולל ההשגה
 בהחלט כמה שהנחנו אבל ה,א הדבל שביארנו שכל מצות תי״ת ואזהממיו איננת רק עצות אמונות לטוב לנו ולחיותינו כמאמר תמשולר
 ע״ת (תתלים קי״ט) גם עדותיך שעשוע• אנשי עצת•(ממש כאשל ישאל איש לחכמי לני. לתגיד לו איפנים מדרכי תקונו ועניני תועלחי)
 ילכן חאפשלי ביל האדם הישי כי רוח מגינתו יענהו לבוא מעצמו על מנין האזהרה בבלתי מצוות ובבלתי מי שיועירנו עלי׳ לק
 מחכמחו וידיעהו וטוב השכלתו וידיעתו מהו הטוב לו ומה שמועילו(ממש כצלכ׳ הנוף וחועלוחיו מושגים אל האלם ומשתוקק ונמשך
ם תערת לעיוגיו הלטושים והבהירים  אל כל חלקת טובת שבידה להועיל להחזקת קישורי הרכבתו כן האיש אשל חלק לו בבינה הנה ע
ס ע׳׳ת שהיה י ם מ ק ת ת מ א , ארוכתה) וע״כ ת  הוא יודע ומבין מהות יקית הנפש ומאין תקיז עלויתה ומאין תשאב מימי חיותת והמעל׳
 לבס פתוח כפתחו של אילם השיגי כל מצות הי׳׳ת ואזתלותיו ע״פ זכות חכמתם ובינתם בלי העלס אוזן עיייחם וכאמלס ז״ל במללש על

 אברהם ע-ה שנעשו שתי כליותיו כשתי מעינות נובעות חכמת וכאמלם (במלרש פלשתימ) נובלת חכמת עליונה זו תולת :
 ועל כן מאז נתמעטו הלבבות ואפס חכמת מלב אחל מות תאבות הלאשוניס הוא יח׳ בלב חסלו נליביח יעץ להעיר לנו אוזן
 .השמיענו לבלי עצתו לבל נהי׳ כעילי׳ המגשש•׳ קיר והולכים נידהו וכמאמל המשולל(שם) פתח לבליך יאיר מביו פתיים כלומר למן היום
 שננעלו האישים ונגלה הפתיות עד שאי; בנח האלם לעמול מעצמו על צרכי הנפש התיקונים לאה אלקים ללמדנו לעת ואזנים כלת לנו
ו החכמה חמעוליי׳ חזו וזהו אז לאה מ ס ו אם כי ח * אזהלוהיו מצל היראה מפניו לנלי המל נ י ק נ -שמוע חולה מפיו למען נשמול ו
י פ ס ה וגס קקלה כלימי לאה בבני אלם כי נתמעט׳ חכמת׳ ונסתכלס עצחס ״עץ עלינו לחח ניוינו החורה והמצוח ר נ ט  ויספרה ה
 אזהרוח ו לנו וזהו ויספרה כר ויאמר לאלם הן יראת ה׳ היא חכמת כלומר מת שאשמיעכס ואצות עליכם מפאת מוראכם וחתכם ממגי

: ו נ האלם הישר והמשכיל היולע אח הטוב ל ל ונעח נ  חלעו שהוא רק ענין חכמה וסור מרע הוא נינה והיא עלולה לסיומה נ
טן העונר אזהרת  וזהו מ׳׳ש מלע׳׳ה הלה׳ חגמלו זאח כלומר האם כשחמרו אח פ׳ ח׳ לעבור על לנרו חהיה ההענרה הזו מסי
נה העלל חכמחם ם נבל ולא חכם וזהו שחלגס עמאלקנילו אוטיחא ולא חכימו כלומל מסי  המלך הנוזל שהוא פועל גזה נזק המלך ע
י א ליה לק^. התולה ^ תיקיניהס ע״ל האזהרה ומזח ׳גחן שאיננה זולה עצוח כי געה שחיי גלי חלגג שלא היו צליכים ר £ » w 
' שאל אגיך ויגלך כוי כלימל הלא המה ילעו כמו כן מכל העצות וקייומם נם ט  נקבל עצה לא ניתנה התולה וזהו שאמל ז;ול ימוח עו



ל בראשית יעקב ה  א

 מפליו ותאכל ואולי יכול להיוח שמבול כך ה*' אדה׳׳ר נפה' לדברי
 הוה אחל שנתחלש לו על ידה אשל תמיהה הוא עייל העונש מהנוזל
 ב״ת ובאופן זה מקום אתו למצוא כופל נפשו בהתחננו אליו וישיב
 חמת הנוזל מעליו וכמוזכל למעלה משא״כ מקולס חישב שהמיחה
 היא לו תכרחייתמפאח עגעיית לעת האוכל ואז אין לו הצלה משום
 צל וזהו כוונה לבלי המללש איש חחפוכוח ישלח מיון זח הנחש
ע ענינו לומר  שהיפך לנלים על בוראו לצו בזת לבאל מתות לו
 שהוא דלך אחלת לו נאזתלותיו יחבלך שלא כוון בהם ע׳׳ד העצה
 לק כגוזל ח״ו וזהו ישלח מדון פי' שאמל אשל הגעת הלעה אל
 העובל הוא אך מחמח מדון וכעס המזהיל ובזה הפליד אלופו של
 העולם מן העולם לומל שאינו דולש טוב עולמו זולח עניני עצמו:
 ויאמר אלקים לא טוב היות האדם לבדו בו׳ הנלאה מזה המאמר
 כ׳ עקל במציאוח מין אנושי הוא תאדם ואך בו תית׳ רצון
 אלקיס יתברך בהכינו שמיס וארץ וצבאם אבל האשה איננה זולח
 עבול כי לאה ח׳ בהאלם ויוכח עליו כי לא טוב היותו לבלו עשה
 לו עזל כנגיו ואם הדבל כן 'נעמול על פיהו על כוונח מלז״ל
) וחנה היא מדבלח על לנס אל״א על עסקי לבה  (בלכות ל״א ב
 אמלח לפניו לבש״ע כל מה שבלאח באשה לא בלאח לבל אחל
 לבטל׳ עינים ללאות אזנים לשמוע פה ללבל כוי לליס להניק בהם
 הדדי׳ הללו שנחח על לבי למה לא להניק בהן חן לי בן ואניקבהן
 וראוי להבין מה שדייק׳ לומל כל מה שנלאח באשה אם מכבל החליטו
 חז״ל ואמרו לא ברא הקב״ח אני וב״ד נמלכחי על כל אבר ואבר
 ובראחיו שלא יאמר אדם אילו היי לי נ׳ עיני׳ כוי ואחשוב בזה
 נשנעמוד על ההבדל(מובא למעלי) בין כלי חפצים לכלי הכרחיים
 והוא כי הבלי אשר מלבד חשמיש׳ ותועלח׳ עוד היא עלול׳ להחהלל
 ולהתנאות בהמיקרתיפי׳ ועוצם יפעת׳ מדרך האדם מהחפן במעשי,
 להוסיף בנחחים ופרחים וכמוהם בהעניינים למען רבוח ב־קרס
 וליפוח׳ כפי השנת יד נעליה לא כן הדבר הנעש׳ מפאת ההכרח
 אשר לא יספיק שימושי האדם בלעד׳ ומהם כלי בישול וכלי מים
 כלי םופכי׳ וכמוהם אשר לא יקחם האלם ולא יאספם הביח' אס
 לא מפאח הכרחיוח׳ אליה למלאוח שימושו על ידס בכמוהם ממשפט
 האדם למעט בהם ולצמצם בל יעדוף מהם יוחר מכפי הכרחיוחו
 וצרכו אליה אם בכמוחס ואס באיכוחס וכמו כן העוש׳ לעצמו
 בגל חלש משפטו לתלבות במעשהו במיני ציולין ועל שפתו יוסיף
 כמה קשוטי׳ וכל אשר ירבה בו אפי׳ יותל מהצורך יהי׳ משובה
 בתכליח ההוד וההדר אבל אם נהזדמןיקר׳ קרע בבגד האלם ויהי׳
 מוכלח לתקנו באיז׳ הכילאות ותסחבות למען יולכסו נ׳ צדדי תקלע
 אז ימעיט ויצמצם במרת הטלא׳ בל תהי׳ כי אס במלת הקלע ולא

 יותל עבול כי גם הוא לבל מגונה אל הבגל אך בלעל׳ יותל
ה אך כשיעול ההכלחי  מגונה בשיהיה הקלע מפולש ע״כ יצמצם נ
ק המה א  כן הדבר בענייני כי עקר המציאות ננ׳׳א על ה
 הגברים והזכרים ואותם ברא הקדוש ברוך הוא כהוראת רצוני
 וחפצו לתורה ולענודת וע״כ יתוארו אצלו יתנרך (ע״ד הצעותינו)
 ע״ש כלי חפן כי חפץ במו ה׳ לחלש מציאותם אבל האשה לא בלא
נ י  המקום י״ה כ״א מפאת ההכרח המבואר במאמל שלפנינו לא ט
׳ ולילא זאת לא היה שוקל לברא׳ וודאי בי בהחצנ׳  היות האדם ט

 ובבריאת'

 ומעתה יופיעו הכחונים הנצנים נפתח דברינו בשנעיר עוד
 על שאלח רני׳ מהמפרשים ע׳׳ה מדוע לא נא הנחש
ם מה שנקח נידינו  להסיח לאדפ נלחי לתו ה וכבוא אל הענין ע

 עוד דבר העומ׳ ומפרי׳ נין אזהרת היועץ לאזהר' הגוזר והוא:
 ההבדל השביעי מי ומי הוא המחוייב לעמוד על משמרח
 האזהרה הנה אזהרח הגוזר לא חהיה בלחי על מי
׳ והיודעי׳ חוק  כהי׳ מרצונו לגזור עליו ולא על הזולח מהשומע,
 הגזירה ט כן צוה המלך יען כי לא כיוון אליהם לא כן אזהרה
ס פלוני ט ס  הרופא היועץ הטוב שהזהיר ואומר השמרו לכם ג
 היא עלול להזיק אוכלו רעה חניא עליו הלא החיוב על כולם
 השומע" והנלת׳ שומעים הקרוניס והרחוקים לקיים עצחו להזהר
 ולעמוד על נפש׳ נשיתוווע אליהם אזתרתו ולא יאמרו ללבם הלא
 דעת הרופא המזהיר לא הית עלינו עת נתן אומר אזהרתו כי אין

ס נעצמותו: ס  הרעה נאת מסיבת המזהיר וגזירתו כ״א מרעת ת
 ובזאת יאותו לנו הכתובים נהחכחם ונקיצורם כי הנה הקנ׳׳ה
 הזהיר לאדם ואמר מכל עץ הנן אכל תאכל ממנו כי
 ביום אכלך ממנו מות תמות הוראת מלת ביום שהמית׳ לא תצמח
 כ״א ביום האכילה אשר בקיבת׳ תמשוך ותגרום מיתתך ולא מסיבת
 אזהרתי אותך גס לא מעת שצויתך(וכאשר בארנו בהחילוק הרביעי)
ם הפעול׳ כלומר  וע״ז יורה י״כ הוראה מלות מות תמות המקור ע
 מיתה טבעייח והכרחייח מקיבח האכילה ולא ע״ד העונש שענינה
 חלוי אך ברצון המעניש (וכאשר הוכחנו למעלה על כל אזתרות
 החורה הקדושה) ולכן הוה בשמעה דברי ה׳ אלה בםנם לא אליה
 דיבר ולא אוחה הזהיר עכ״ז היחה גם היא נזהרת מלאכלו ואחור
ס המוח וזולח הדברים ס  נסוג׳ גם מליגע בו כמשפט להתרחק מ
 המריעים בטבעם והנחש להיותו ערום מאוד בא בערמומיו׳ אל
 חות ואמר אליה אף כי אמר אלקים כוי כלומר גס כי אמר אלקים
 לא ת אכלו כו׳ מה בכך הלא לא אותך הזהיר ולא אותך מנע אלקי׳
 מאכול ממנו כ״א תאדם באשל הזהירו ולא כן את וא״כ מדוע לא
 האכלנו (וכוונו בזה כי מה שהזהיר הקב״ה לאדם איננו בלתי
 ע״ד הגזירה אשר איננה חלה אלא על מי שנגזר עליו) וע״ז השיב׳
 אותו חוה לאמר מכל עץ. הגן כיי עד אמר אלקים לא חאכלו ולא
ו פן תמותין אחזה כלשונה לשון רגיס תאכלו תגעו גס לשון  תגעו נ
 ספק פן חמוחון ממש כאזהרח הרופ׳ על אוכל המזיק תגם ט
 ידבר ליחיד יקוב מלתו גם על הרנים על היוח אזהרחו כוללח כל
 האוכלים גס לא יאמר לשון וודאי כ״א דרך קפק פן חמוח כלומר
 קרוב הדבר לזה ויאמר הנחש אל האש׳ לא מוח חמוחון תולאת
 המקור והפעולה ע״ד האמור כלומר בל חחשוב ט המיחה ע״י
 אכילת עה״ר היא טגעיית והכרחיית מפאת עצמיות המאכל לא כן
 הדבר כ״א הקכ״ה גדר בעי הארס לבל יאכל מהען וחרץ עליו תשפטו
 בעונש מיתה ואין העונש על הזולת ממנו ואמר הטעם כי יודע
 אלקיס כוי ונפקחו עיניכם והייתם כאלקים ירדעי טו׳׳ר ולא יחפץ
 בזה שחהיו כמוהו לדעת טוב ורע ע״כ גזר עליו בעינש מיתה וזהו
 וחרא האשה ט טוב העץ למאכל כו׳ כלומר אחרי הודיע אוחה
 תנחש אשר אין דבל רע והיזק בחפץ בעצמיושי אז הבינה שאין
 הענין נוגע אלי׳ כל מאומה. ט לא עלה עלי׳ חוק הגזירה ותקח

: ומה מתקו בזה דברי ו נ  אך מפאח השגח׳ וחכמתם עד שלא נתנה החורה ע׳׳כ חדעו וחאמינו כי היא בכללה עצח ה׳ הטובה עלי
ם לא השיגו דבר מהעדר ב מ צ ע , מ ם כ כ 3 ע ל ן ו ר נ נ ו 5 ת ה ן ן א ל ל מ ן ל ה כ נ ו 3 ן ם ל ה 3 . י א ה ן מ ת ה ן צ ל ע ג ן , א ן י ג ה ב א ל ר ק מ א נ ב ? ו ת כ  ס

ה ואשר ייעץ עליכם ה׳ חאבדו גס כן וזהו כי גוי אובד עצוח המה ואין בהם חגוגה והבן: נ ט ח  ה



 אהל בראשית יעמב
 ע״כ האישי׳ והנבראים מציאותם והווייתם מתייחס אל הזמן כי
 תזמן יורם מציאותס למ־זית הפרטיים דור ודיר בזמנו כי לא נל
 הזמנים שויס בסגולתם ונעילת תי׳1לתס ותיקונם לאישיהס וכמו
 כן עסקיו בעבודת ה׳ לתיקין העולם מהם המת־יחקים אל הזמן

 כי התיקונים תלויים בזמנים המסייליס וע״כ שייך בו מצות שהזמן
 גרמאמשא״כ האש׳ אחדי שמציאותה אינני עיקר־ית כ״א טפיל׳ ואך
 לטובת ולעז־ת האלם ואין מציאות׳ מתייחס אל שים פעולת עיקליית
 ולא נחצבה מראש להשלים על ידה תכינת נברא׳ העולם והיותם
 אף לא תיקוני הזמניות לעתיתס ע׳׳כ איך יתכן אצל׳ מצות תזמניות

 שהוראתם על ת־קיניס מיוחדים ימציאת עיקריית:
 לא טיב היות היידס לבדי אעשה לו עזר כנגדו מהראוי לעמוד
 על ההעדר הטיב בהאדס בשיהי׳ לבדו ומת עניינו במה נא
 לו כסיכה׳ גס מלוה עזר וכנגדו שהם ב׳ ה1כיס וכבר הרגישו ז״ל
(ינהיתס״ג) זכה עזרתו לא זכה כנגדו וכדי לבוא אל הביאור  וירשו
 נקרים מרז״ל(מדרש אמור) אך הבל נכי אדם כזב בנז איש במאזנים
 לעלית המה מ 1נל •חד בנוהג שכעילס מה האריות אומרים איש
 פלוני נישא פלונית אך הבל בני אדם כי׳ חמה מהבל יחל אר״ח עד
ס יתד ולהכין כוונחם ז״ל נקרי׳  שהמה עשייין הבל במעי אמן ה
 ע־ד דברי הנניא (מיכ׳ וי) הגיד לך אדם מה גיינ ומה ה׳ דורש
 ממך נו׳ וכלל הענין היא עם מה ש־דעני כי מלבד מה שהאדם
 עלול לחטא מרחם אמו כיג״ש דהע״ה (תהליס נ׳א) הן בעין הוללתי
 ונחטא יחמסני איני וכמאמר (איוכ ׳״א) ועיר פי־א אדם יולד עול
ת מעשהו ו  זאת רעה חיל׳ ורב׳ היא על הארס מה שאיננו מכיר מנ
 ואיננו מבחין בדרכיו היעים וכמ״שה־נכע״ה (מגלי כ״א) כל דרך
 איש ישר בעיני! וכמליצה לדל כל הנגעים ל,דס מל,,׳ חוץ מננעי
 עצמו ממש כאבל יפיל ״־לירית על פני האדם הנה מעצמו לא

ו ולא ילג־שנ׳ בלתי אס אזלים יודיעו א־תו איל לפיאתי ־ דעכ  י
 והצלתי קרובה משני פנים הא׳ כשישמע לקיל מולי׳ ולמוכיחים ־
נ ;  שהם ישעו נ:ל פניו יענו ויגילו לו טעותו ויורו איתי הלרך תעו

 והאמה וכדי להקל הענין על האדם שלא יצטרך לשינוע נעלת
 חכם וכלימות צדיק בא שהע״ה וייעץ עליי עוד איפן הכ׳ והיא
ך ר.אמח י לו  מ״ש (שם ד׳) עיניך ליונת יכיכיי כוי כלומד אשכילך ו
 שאין תאיים לואה חיב לעצמו במופת כ׳ למך אשל כנפשך הנה
 הוא גס איננו מרגיש נחס״ין מעשהו ואיננו מבחין ברעתי מפאת
 כי דרכו ישר׳ לעיניו אכל אשי תהז' ועיניה לך לראות בלעתו
 (כי מהנקל הוא לארס להיניש במעשי זולתי ולא כן כמעשי עצמי
 כנודע) וא״כ שפיט נא כי גם אתה שגית ברואה מה שלעיניך
 דרכך וישר וטיב זהו עיכ־ך לנוכח יביטו כלומר תביע על מעשי
 אישי׳ הנוכחיי׳ והיא־ בהה שאינם מבחינים מאומה מרעת מעשיהם
ל עצמך ממש כהקחכליח ו יכיגי כי מהם תדין ע י י  ובזאת כל דל
 במלא׳ הלכויש׳ שפעילה׳ לחיית לאדס למותי*) יזהו הניל לך אדם
 מה טוב כלימל אך עי׳י הדס זולהך תעמול על הטוב והאמת וזהו
 הלצון במשנתם ז״ל(אבות כ׳ א׳) איזהו דלך ישל׳ שיבול לו האדם

 כל

 ובבליאסח צמצם אוחת מאד אך כשיעול חהכלח• וחצולן לקיום
 העולם במבחלי ועיקלי הנלואי׳ המה הגבלים העוכזי׳את ה׳ וזאת
 אשל דבל׳חנה ע״ה בל מה שנלאת באש׳ לא •:לאת לבל אחל לבטל׳
 ודבלים סיבבים ע״ל תאפשליות לומל האמנם אשל גם באיש לא
 בלא •תברך שוס לנר לנטלה עכ״ז לו יונח שט כלא יתברך דברים
 נוספים על שיעול ההכלחי לא תית מן התימ׳ להיותו אצלו יתברך
 בבחינת כלי חפץ וכנ״ל אולם האשה כי אותה ברא אלקיס אך מפאת
 ההכלח וודאי יחויינ שלא יה״ במציאות׳ לבר אח־ לבטלה וא״כ

: ם נ  הדדים הללו למה נוצלו בי על ח
 gjfl דבליגו אלה הקלוב לומל טעם הגון על מה שאמלו הז״ל
 (קדושין כ״ט) מצית עשת שהזמן גלמא נשים פטולות ילכאול׳
 הדגלים מנגד יעמולון לאיש משכיל כי למה יגלע גולל האשת
 להיותה שלולה מחיוב מ״ע שהזמן גלמאאבל הכלל בזה ני האמנם
 ידעעו אשל החרי׳׳ג מצות בכלליותם תמה עצת עליון לנו עם
 קלוגו אשל בתם ישיגו נפשות עג״י השלימות והתיקון המעילה
 כנודע למסכילים עכ״ז נפלטם לאינו כי כל הנכלאיס וכל הסויות
 שנעולס מוצאים חיוחם ותיקונם על ידיהם ועל ידי האדם השיקד
 על קיומם (וכמוזכל למעלה באולך) ומתם מצית תתלויות בי:קים
 המה מחיוח אח המקום כמו כל מצות התלויות בארץ היסה הארץ
 מתעלית ומנירכת בטוב התיקון ותשלימית מקיום מצוח התלויות
 בה וכינו כן כל כעה״ח אשר תוקיב מהם קרבן לת׳ על ידיהם
 תי׳ מושג שפעת חיותם וקיומם איש איש למינהו ימים רבים
 והמצות התלוי בזמן מן הזמנים המה לתועלת ולמחיית הזמן
 ותיקונו כי גס הוא נברא ומחודש ככל הנביאי׳ נלל הדבר כי
 האדם הוא המורם מהעולם ומלואו וכל ההוויות אשר ע׳׳י מעשיו
 יכוננו וע״י ישיגו מקייתס וקיומם ותיקיני מעמדם ואחשוב עוד כי
ו י פיטי לו חלק ה׳ תיקונו המסוגל לזמן שהוא נ  כל צבא דו
ה ל ק  (נתוראת ידיעת רצונו ׳תגלך) ונמאמל ז״ל מלמד שהלא׳ ה
י ההוראה ני בן חייב׳ הבריאה שיתי׳  לאדה״ל לול לול ומרשיו ט
 נל לול בזמן הנאות והמסוגל אליהסוכפי התשלמת והתיקון הצורך
 אל הזמן בעתיתיו מפלטיי מאישיו מבחלי מין האנושי במעבי מצות
וסע ועגלו א אל הענין והוא ע״ל למיון סוחל נ ט  הזמניות ונזה נ
ע עמו לשרתו הנה על הסוחר יאמר איש הזה ניסע למקים ס  ט
 פלוני ובזמן פלוני על בי נסיעתו תלוי נהזמן והמקום והמ׳ מחייבים
ר תיקון ענינו ומסחלו והיא לא תצנח בזולת מהזמנים ט  נסיעתי ע
 והמקומית ט לק לעת בזאת ובמקום ההוא יחרוץ נענין קפצו ולא
 לעת אחל ולא בזולת מהמקומות לא בן עכ ו הניסע ע :י לשרתי
 אין נסיעתו הלוי בהזתןובהמקוס ב״א בבעליו ט למתי כינ־זל הוא
 ואל אשר. ישאנו רוחו ללכה שמת הוא נוקע עמו ללא •הנן לימי
 על העבל הוא נוקע למקים פליני או בזמן פלוני ט אין נקיעתו
 עקריימ ב׳׳א טפילת אל נקיעת אדונו בן הלבל בעניינינ* ני הנה
 חאלס מונהל מין אנושי אותו נלא אלקיס בכווני מנוונת ועי,ליי ת
ם חיקון העולם נכללו ה  להעמיסו נעול החולה והמצוי מה שיש נ

ז האחד אה הב׳ ובקל יחוללו גש ו ז c פני לעהו כלימ־ שהברזל בברזל י  •) והוא מ׳יש שהע״ה (משלי כ׳ז) נלזל גגלזליחל h׳
j ם מיטתו בפני לעהו והתבוננוחו במעשהו ם בני איש יתיי כל. אחל מתחלל לעמיל על אמיתת יושר מעשהו ע ם בני אלם נ  שניהם כן נ
מ ואילו י  ומת נעמו לי בזה לברי פי חכם (קהלת לי) טובי׳ השני׳ מן האחר אשד להם שכר טיב בעמלם כ• אם •פולו תאחל יקים את חנ
 האחל שיפול ואין שני להקימו אשד כפי המורגש הראשץ לא ילעגו מה לימד אותנו לעה בזה וינה גם ט יהיו לבריו מופלאים כי אם
 ״פוצו הא׳ יקים את חבימ איככה יקים א׳ לחנירו באם שניהם כרעו יכפלו(כהוראה מלת יפולי) שני לארץ אבל אחרי השקפה הנאות׳
 נאמר ב׳ הוא ע״ה איננו מלבר מ!ניני הגיף ועסקיו אבל יקיב מלתו על תחלוכוח עניני הנפשיות וכיוון למה שביארנו בפנים כ׳ פ״*



ב ק ע  אהל בראשית י
ף ת׳ אלקים מן האלמת כל חית השדה ואת כל עוף השמים צ י  ר
 ויבא אל האלם ללאות מה יקלא לו וכל אשל
 יקלא לו האדם נפש חיה הוא שמי• לארי להנץ מדוע
 הקלים הכתוב במאמל וכל אשל יקלא לו כי׳ טלם היה קולא
 יותל מהנכון הי׳ שיאמל הכתוב אחלי אשל קלא להם שמוח וכל
א לו האדם הוא שמו ויתבאל לנו הענין ע״פ מללשם דל ל  אשל ק
 (במקומו) אמלו מה״של מה טיגו של אדם אמל להם חכמתו מלובה
 משלכם הביא לפניהם אח הבהמה ואת החי׳ כוי אמל להם זה מה
 שמו ולא היו יודעין העבירן לפני האדם אמר זה שור זה חמור
 כוי ומהראוי להתבונן גם בזה כי מה זאת להם למלאכי מעלה
 שנעדרו ידיעה זו והאדם ידע אבל כלל הענין בזה הוא ע״פ מה
 שגאלנו למענה באורך אשר כל הכחוח והמדוח הטובוח והרעוח
 נחלקו לכלואי מטת אשל כל אחח חשמש גכחוחי׳ ומלוה״׳ הפלטיי׳
 המוטבע כ הם ולא חעלה מהם אל מה שחולק לאחלה כי אין לה
ק טבעה המכליחה להנהגותי׳ ולתנועוחי׳ כמאלז״ל  בחייה ולצון ל
 (עייובין קי) אלמלא לא נתנה החויה היינו למדין צניעוח מחתול
 וגזל מנמלה ועדיות מיוני והאדם הוא הכלול מכולם מכחותיה׳
 וממדוחיה׳ ובידו נחן הקב״ת הבחיית שינחל לשמש באשי יחפוץ
 ועל כל אלה יניאו אלהי׳ במשפט עוד ידענו כי שם כל נביא הוא
 לפי נחינחו ושימושו ומרוחיו הפיטי׳ כמאיז״ל למה נקיא שמה
 חסידה שעושי הסד עם קניותי׳ אנפה שמנאפח עם חניוחיי כו
 ותאדם אחיי שתוא כלול מכולם מכל תמדות והכתות אליו מוכני׳
 ועומדים כל השמוח מנלואי מטת לפי עח השחמשו נחמדה אשל
 לה יאוח השם ההוא וע״כ יעקנ ע״ה ננלכו אח מיו ע״ה חלק
 לתם תואליס נפרדים שינים זירז גול אליה יהודה דן נחש וכן
 זולתם מפאת הכלתו והבחנחו בבחינת כל א׳ והמלת אשל הוא
 משמש בה ביו תל קראו בשם הנאות אלי׳ והנה ידענו כי האישים
 העליוני׳ גס להם חלק הקב״ת לכל אי ואי מלותיו וכחותיו והמת
 מובדלים ימופידי׳ נמרוחיהס'יש בזת מה שאין בזה אשל על כן
 תחליטו לז״ל אין מלאך א׳ עושה שתי שליחוח שהיא מסיבח היותו
 משולל ממדת הפכיות ומהם הכעס והלצון לחמים ומגז וכמוהם
 אגל הש״י נטע כהס ככל אחל כח פלטי שישמש גו כל ימי היותו
 גל יעתק ממנו ומה שהוא ההיפוך מכחו וממדחו אין לו גה הגחנה
 ממהותה ואיכות פעולחת ולא ירגיש גמה שמתנגד לתמוטבע גו:
 ןךן לעילה זו תיו מלאכי תשרת משוללים מידיעה זו לנקוג שמות
 י הנבראים יען היותם נעדרים ההבחנה ככח כל אחד ומדתו
 לא כן האדם עם היותי כלול ומשוכלל ממרות וכחות תפניות עיניו
 חראנת תכונת המוני הנבראים ותתבונן במתותם ואיכות פעולתם
 ומדתם של כל א׳ מפאת תיותם כלולים ונמצאים גס בו ע״כ ידעם
 בשם וזהו כוונת הכתוב ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו ומבאר
 קיבת קריאתו לאמר וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו
 כלומר גס לו מוכןויאוח השם ההוא בעבור כי המדה ההיא כלולה

 גס גו ולכן לכולם גשם יקרא :
 ךןיןן העץ אשר צויחיך לגלחי אכול ממנו אכלח. הנה מהראוי
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 לקוחי
 להם

 כל שהיא תפארת לעושי' ותפאר׳ לו מן האדם כלומר כי הדגר
 שהיא לתפארת געיני עושי׳' עדן לא הוחלט עלי׳ אם היא כדאי
 להתפאר כה זולת כשירא׳ נחנירו מעשי׳ כאלו וכדבר הזה ויהיו
 ישלי׳ בעיניו מזה יבחן כי הוא צדיק בדרכיו ועל פי דכרינו אלה
 יתבאלו דבלי הכתוב(ויקלא יט) לא תשנא אה אחיך בלבכךהוכח חוכיח
 את עמיתך ולא תשא עליו חטא הנרא׳ כי גא הכתוב ליתן תנאי
 למתי יועיל מה שיביט האדם ויכחין כמעשי זולת לדון ממנו על
 עצמו ואמל שאין זה כי אם בשיה" רעך אהוכ עליך כמוך או אז
 יהי׳ מגטך והיהנתך גו פועל מת שתפעל ההקתכלו׳ במלא׳ הלטוש׳
 חנ״ל לא כן אם לא יוחןגעיניו רעהו ומה גם גאם הוא שונא אותו
 אזי נוחם יקתר מעיניו ולא ישית לכ אל המקיל׳ לרך הולך ולא
 ישוב כי יאמר ללנט כי חקכלות אך גרעהו וגזה לא יתן עיניו על
 נושת אולהו ולא יגה׳ מזורו ממנו וזהו לא תשנא את אחיך בלבבך
 ובזאת הוכח תוטח את עמיתך כלומר תוכיח את עצמך מם עמיתך
 שעל ילו תבוא לך תתוכח׳ וזהו ולא תשא עליו חטא כלומר לא
 חגולל החטא והעלל ההבחנ׳ לק עליו אבל תלין ממנו על הכלל
 והוא לך לעינים שאין שום אלס מכיל בגנות מעשיו ממש כהמקתכל
 במלא׳ תלטוש׳ שאינני מוזהבת מצל׳ הב׳ לצוני גלוי מעכל המלא׳
 כיח׳ שאין מהטבע שתתהפך המלא׳ אליו ולא תחזו׳ לו למותו בי
 תשלוט הלאיי' וחעבול מהמלאי והלאה כן הלוא׳ והמביט על ללכי
 זולתו תשנוא עליו לא יתהפך המלא׳ אליו כ׳ יהי׳ הול׳ העולון בו

 לבלו וזהו שהזהיר הכתוב ולא תשא עליו חטא:
 ןךן זאת תית׳ מרצון חכמתו יתברך במ״ש לא טוב היות האלם
 י לבלו כי ע״י שתאלס בעצמו איננו מאת גנותו מוכרח לתטות
 אוזן לשמוע כלמולים לבלי זולתו או אם בעיניו ילא׳ את זולתו
 כי גם הוא הולך חשכי׳ ואינו מלגיש חקלונו וילין ממנו על עצמו
 וזהו אעשה לו עזל מגלו פי׳ או שתה״ לו לעזל ע״י מה שיביט
 בעיניו על זולתו וילין לין על עצמו או אם לא ישכיל ע״ז יצטלך
 להטות אוזן לתוכחת מגולי וזהו שללשו ז״ל זכה עוזלתו לא זכה

 כנגדו כלומר שתוכיחנו על פניו:
 ל^ץף״ יוצדק מאמרם ז׳׳ל במדרש הליל והוא כי ידענו שזיווג
 האדם נעש׳ למעלה בתחילת יצירתו וכאמרס ז׳׳ל (סוטי
 3׳) אלבעים יוס קודם יצירה הולד ב״ק יו5אס ואומרת בת פלוני
 לפלוני ופה בעוה״ז יזדווגו ע״י סיסמה שלנניס המעליבי׳ ג״כ
 לומר פ׳ ישא פלוני' והאמנם ט על ידיהם יבצע הקב״ה אח מעשהו
 אבל איננס יודעי׳ ואיננס מבינים אל פעולוח ה׳ ני המה יעיינו
 משפחה מיל משפחה : או נדיב לקיאח רעהו ונמוהס ובל זה הבל
 ודבר בזב־ טלמעל׳ העיינוזואלזה להיוחס או לעזי או להתנגד
 ושוקלי׳ בפלס ומאזני המשפט זיווגים של ב״א איך פלוני ראוי
 לפלוני׳ ממש כמערנח הרפואי להחילה וזהו דברי המדרש אך הכל
 גני אדם ט׳ בנוהג שבעולם מה הבריוח אומדים פלוני •שא פ׳
 כו׳ גמאזניס לעלוח כלומר מדגי׳ הגל ונזג גמה שהוא ענין גגוה
 העולה הוא למעלה במאזני ה׳ ושם גדגר ה׳ נעשו זיווג׳ העליונים
 וזהו המה מהגל יחד עד שהמה הגל גמעי אמן הם יחד בלומר

 אז נחהווה הזיווג למעלה ושם נערך עזרם ומגינם:
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 אהל בראשית יעמב
 והדיבור כב״א כמוהו כמוהם אחד אבל אתרי אשר ניתך זוהמתו
 והטיל בו ארס תכונתו ורעת עד אשר האדם יהי׳ נמשך אל החטא
 מסיבת עצמו ורוע לבו מה להנחש עוד להדרת תתואר והקומ׳ חהו
 מ״ש יתברך כי עשית זאת כלומר אחר שכנר כלית תמעש׳ תתוא
 להטיל בו רוע זוהמתן ובקרבו חשים ארבו • א״כ מה לך עוד
 לתתואר והקהל כי המת לך אך למותר. כי ידיך רב לןלבצעמעשין

 גם אם על גחונך תלך:
 עוד ביאור ע״ז נשנעיר במאמרם ז״ל(סנתדרין כ״ט ובמדים
ם  פישתינו) ויאמר ח׳ אלקים אל הנחש כי עשית זאת ע
ם חוה נשא ונתן ועם תנחש ם אדם נשא ונתן ע  כלם נשא ונתן ע
י נ  לא נשא ונתן אלא קפץ עליו ופסק לו את דינו וכדי לקרנ הד
 מדוע לא תניחו ית׳ לטעון נאמר בהבנת תדנר ע׳׳פ מאמר רז׳׳ל
 (סנהדרין נ״ט) הנל על שמש גדול שנאבד מן העולם סאלמלא
 נתקלל תנחש היה כל אחד מישראל מזדמנין לו שני נחשים ושולח
 אחר לאשפמי׳ ומביא אבנים טוביה ולא עוד אלא שמפשיל לו רצוע'
 תחת זנבו ומביא עפר לגינתי ולחורבתו אשר הוראת דבריהם הוא
 שהית עיקר מציאת תנחש לסיבת תשמיש האדם ויהי׳ נזה מן
 התימה כי אחר שישמש בו האדם ענין יקר ונכנד ישינ יקחנו
 לעבידה בזוי׳ ופחותה וענין בהמיי וא״כ מתראוי לדעת מדוע עשה
 ה׳ ככה במחצנ בריאתי אבל הגנה הענין כך הוא כי נודע
 להמעיין נדחז״ל אשר קידם החטא היה האדם זך ובהיר מכל
 סיגי תתאוות והחמדות מקודש ומטוהר כאחד מצנאי מרום דמי
 לבר אלתין אשר אז היה הראוי אליו אך המנוחה והמרגוע כעיר
 וקדיש ולסיבת טרפו ומזונו והזולת מתצטרכותיו ברא לו אלקים
 הנחש אשר על ידו יעשה כל מעשהו למגדול ועד קטן אבל אחי
י ו הנחש זוהמתו הרעה ועשהו עלול לחטא ראה ית׳ נ  שהטיל נ
 לא טוב עוד המנוח׳ אליו הכין לו עבודת דנת ותוא נקשת טרפי
 ומזונו והזולת ממחסורי האדם מטעם המבואר נחז״ל (אנוס)
 שיגיעת שניהם משכחת עון וזתו שאמר יתברך ארורה האדמה
 בעבורך למען הרבית לו יגיעהו ועבודתו וכאמרם במדרש (ב״י

. י מ  ל״ר)אר״א מי גרם להם שימדדו בי לא ע״י שהיו זורעים אחת ל
 שנה מכאן ואילך עוד כל ימי הארץ כוי ומעתה בבוא אל
ן יחיד רך וענוג  הענין והוא ע״פ דמיון לעשיר גדול שהי׳ לו נ
ית ובשדה נ  למאד והיה אניו מניח לו מכל עסקיו תרנים אשר לו נ
ו על יד נאמן ניתו נא כשכרו והוא היה  ויעזונ את כל אשר נ
ל ם נלוה האיש א ע  העוסק נכל ענייני מסמליו וקנייניו פ
 בן העשיר נערמה והיה מנהילו ומפחידו נדמיונות לעות וילנל על
 לבי משאות שוא ומדוחים המפחידים אוזן שומעם ויהי כי נעצג
 הבן וירא אביו וידע את אשר עשה לו חבורתו את האיש ההוא
 יישאל ברופאים לתגידלועילת הפגה פחלתו ויראתו ועצמתו ויאמלו
נה כשיהיה מעומס ברב היגיעויז  הרופאים הנה רפואחו והצלתו קלו
ם הנריות ואן  וכובד תמלאכות ונטל העסקים ושיתי* משאו ומתנו ע
ט ולגרשם  בזה יניס לעזרה כי יבריח משאות הכוזביות מקרב ל
 מרוחו הרגז במה שיהיה עליו משא הטורח מעניינים כאלה האג
ו  כשמעו לברי הרופאים אמר לאשר על ביתו גש הלאה כי אין ל
 עוד חלק גהעסקים אשר לי מסיבת הפחדתו לב בני והאיש ההוא
 דימה בנפשו כי בעונש בא עליו על מה שעשה אחו רעת החל

 להתנצל לפניו ולהוכיח באמתלאות כי איננו חייב בדבר אמר לו
ם אינך חייב בלבל  העשיר הלא נין כך ונין כך הפסדת כי גס א
 לא תענוד עוד עמדי כי כל עסקי לנני אתן יען כי רפואתו ותועלתו
ן עוד נניתי הנמשל מונן מלבריט  קרונת מסינתם וא״כ מה ל

 הקודמים

 לסוחר אחד פבא לשנוח אצל אכסנאי אחד והית אתו ארגז קטן
 אשר בו תי׳ מונח צרור כספו ומחמת איסור ההוצאה בשבת לא
 היה יודע מה לעשות נתמפתח לתתו במקיס משתמר ויתייעץ לתתו
 הין הארגז ולהסגירנו בו ויהי׳ שמור וחתים במסגרתו תוך האלגז
 עד אחד השבת אז יקרא לנע״מ ויפתח המסגר בדבר קל והנע״הב
 בנתנו עיניו בממונו ויהי אך יצוא יצא הס־הר מב תו בדק הגעה״ב
 בין מפתחותיו ויחפש בהם וימצא אחד המנוגל לפתוח בו תארגז
 וילך ויפתחהו ויוציא הכקף והאלגז סגל אחליו ויהי אחל השגת
 זןרא הסוחל לכע״מ לפתוח לו האלגז וילא והנה המפתח שמול
ם המפתח  נחוכו וצרור הכסף איננו וישתומם אל לבו מאל לאמל א
 הי' סגור איננה נפתח הארגז הנמשל כל החאוח והחמדות המוטבעות
י  באלם לטוב והערב גתתוו מסיבת אכילת האדם מען הדעת נ
 כן גקלא שמו עץ הלעת טו׳׳ל על היותו הפותח שער למבוא התאוו׳
 והחמלה וגלעלו לא היה האלם יולע ולא הי׳ מגחין נין טו״ר אשל
א יתגלך קלם פני אלה״ר ויצוה ויאמר לו מכל עץ הגן ל מ  על ק ה
 בו׳ ומעץ הלעת כו׳ לא תאכל למען יהיה לכו ליק מכל חמלת
ן הגיוג והרע  העולם המלמדים והכוזכים כי לא יהי׳ לו הנחנה מ
 ונזאח טמן יחכרן מפחח החאוה מאח פניו ויסייר אוחו גמחכואות
 מסגרה אזהרתו והאדם טלם אכל מפליו עודנה תי׳ מפתח המאוה
 נסנר ממנו ע״ז גא יתגרך ושאלו לאמור מאין נמצא אתך החמלה
 וחםאוה לאכילת העץ אם עולך היית משולל ונעלר החאוה טרם
 אכלת ממנו וזהו המן תעץ אשר צויתיך לכלתי אכול ממנו אכלת
 (ויהיה ה״ה גמלה המן הי התמי׳) כלומר מאין צמחה תאותך
ה ואמר האשת אשר נתת עמלי  זתשוקתך לאכילת העץ עצמו ענ
 ^יא נתנה ל׳ כוי כלומר זה היה מקיגת מפתח אחר כי היא פיתני
 ואפת וכמגואר גמדרש שהית׳ מייללת עליו עד שאכל ואה״כ אמר
ס אל האשת מה זאת עשית ולא אמר למה עשית אגל  אלקיס נ
 המכוון הוא כפי דגרינו כתמשל איככה נפתח הארגז גאס המפחח
 תי׳ מסוגר וזתו מת זאת עשית כלומל ספר נא ענין וסיכה עשייתך
ת לטוכ ותאמי הנחש תשיאני ו א ת י ג ו ט  כי איככה אשי לא גחן ג
 גמללש נישואין היסה לו גה 'והיינו שהטיל גה זוהמתו ובזאת

ה:  נפתח האלגז במפתח אחר וכח אחר מעורב ג
 ויאמר ה׳ אל הנחש כי עשית זאת כו׳ על גחונך תלך כוי.
 מהלאו׳ להבין איך נמשך מאמר על גחונך תלך למאמר
ם מה שידענו מקדמונינו ע״ה  הקדום כי עשית זאת והנראה ע
 אשר קולס חטא האלם הי׳ היצה״ל עומל מנגד וחוץ ממנו וכחו
 הי׳ בפת לפתות האלם בחלק שפתיו ממש כאשר ילבר איש אל רעהו
 ואחר החטא נתמזג בתאלם ונעשה מגורו בקרנו ומסיתו בקרב לבי
. ונזה נגא אל העגין והוא ע״ל למיון אחד ך ל נ ת  למרות פי ת׳ י
ו ו דלך עיר אחת פגע נ ל ענ ע לללכו על אודות מסחלו ויהי נ ס  נ
 נער א׳ והוא מקלוניו מסכן ודל ושיהל פניו לאמל הן נתקשלתי
ס ג״ג והעדר תמלגישיס עצר עלי מנוא ננשואין עמה  גחגאי׳ ע
ט ־סו הסוחר שיגיא לו ממיני משי ורקינ׳ על זוג ל סנ מ  זה זמן נ
ו לרך שם ויהי בשובו מלרנו נא לפניו וחותמו מ ד  בגדים נשונו מ
ם  ופתילו בילו א״ל הקיחל מת אלו נילך א״ל נבר הי׳ לי נשיאין ע
ל כמת שהבטחתני ט  מה שסמכ' דעתי עליך תנלינ כי תלמשגי נגלי כ
ל זוגתך נשוא׳  'א׳׳ל הסוחר מעת׳ מה לי ולך מאומה אחלי כי מכנ
ן ידעתי כי לא יגלשוך נעבור העדר המלבושים הנמשל כי קודם  ל
 חטא האד׳ שלא הי׳ להנחש כח להסית ולהדיח אלא נפיו ממש
 כסרקיר המפת׳ ללוקח ומשנח השחור׳ לפניו(אם ישמעו אליו ואם
 יסרלו) כמו אז הי׳ הצורן אליו חדרחהקומ׳ והואר ספנים וההילון



 יד אי.ל בראשית יעקב
 להטליא ולא יבושו עמי לעולם ונמחיק הענין נמשל אחל היה לו

ס נמיחקים לריס נעיר אחת אחד עשיר וחני איש מסכן י נ  נ׳ נ
נ הגעגועים שהית לו לנוא לתתעלס נאור פני ם ר  ודל והעשיר ע
 אבייעסקיו הרניס עצור עצרו על ידו ולא נסנוהו הלוך גם מקיר העיר
 וחוצת פעם החליט בדעתו וגמר אומר יהי מה הנח נקרב הימים
ם  אשליך כל עסקי אחרי גוי ואעלה אל אבי. אחיו תדל גם תוא ע
 ראותו כי כלתה אליו לחיצח הזמן אמר בלבו }מעתה ההכרח אתי
 להרחיק נדוד ולשוט בארן לקבל מתת הנדיבים ולמען העלם יעלי׳
 את תדבר מאנשי עירו גלל על שפחיו ואמר אתה כי עבר עלי
 עדן עדנים ופני אבי לא ראיתי לא אוכל עדי אקום ואתתלך אל
ם בכל ע  בית אבי וכוונתו תית אשר בדרך לכתו יסיר אל נדיבי ס
 עיר ועיר עדי בואו אל עיר אביו וכמו כן בשובו העשיר בתתוודע
 אליו־מאחיו העני כי חפץ לנסוע אל אניו שלח אחריו ואמר לו
 הלא אני כמוך אזרז נסיעתי לאניני עתה לכה עמדי ויסעו וילכו
 יחד אל אביהם והנה מגמת וכוונת כל אחד מחולפות נטוחות זח
 לכבד אביו וזת לקבץ ממון וינחנו לאמיתן ויתנרר עניינם באם
 אביהם גם הוא געגועיו הרבים תעירותו לנסוע ולבוא אל בניו
 והם כצאחם אח העיר לא הרחיקו ללכה יישאו עיניהם והנח אביה'
וסע לקראתם אך אז תתוודע ותתברר כוונתם לעין כל כי העשיר  נ
 כראותו את אביו מת מאד ירבת לשמוח בפגעו בו עודו קרוב אל
 ביתו לא כמוהו אחיו תדל כי בפגעו באביו נפרעו מועצותיו
 ומחשבותיו אשר חשב כי כל עיקרו בנסיעתו תית אך לתרבות
 בנסיעות לקבוץ על יד נדבות תמתנדבים הנמשל כי הצדיק כל
 מגמתו וחפצו ואכילתו אך לתחיות את נפשו ולשבור רעבונו והרשע
 בשגס גם הוא אוכל לרעבונו אולם עודו מחזיק בדרך אכילתו יסור
 ויקבוץ און לו חיינו להתעדן באכילתו וללחום במנעמים כאות נפשו
 חתאוונית והבחינה על שניהם היא באם יפגעם תשביעח טרם
 ירבו לאכול כי חנה הצדיק אם יקרת לו שיתי׳ שנע גס מאכילה
 קלה וקטנה מה מאד ישבע גם נחת כי מה לו לתרבות בענין
 בהמיי כזה.אבל הרשע לרעה יחשבהו כי חפצו לאכול ולתתעדן
 עוד ובטנו העימד על מילואו עצר עליו(וכאשר בארנו ונטן רשעי׳
 תחסר) וזהו ואכלתם אכול ושנוע (וע״ד מת שדרשו חז״ל אוכל
 קמעא ומתברך במעיו) וחללתם את שם ת׳ אלקיכם אשר עשת
 עמכם להפליא כלומר חהללו ה׳ על הפלא הנורא תתוא שתשגעו
נ  מאכילה מועטת ומאז ולא *בושו עמי לעולם כי עי״ז יחוודע טו
 כוונתם אשר אינני רוצים נמאכלס מפאת ערנותו כ״א מפאש

 תועלתו:*)
, נבוא לניאור המאמר הנ״ליגיחנה תקנ׳׳ת נרא עולמו י ד ת ע מ  ל

 באופן שגם הרשעים ימצאו ערבוחם ובמה למלאות
 תאוותם אשר ע״כ ברא יתברך בהמוח וחיוח איש איש למלאכתו
 אשר המה עושים השור לחרישת תחמור למשא תשוס לרוץ וכאלה
 ומה שיעשו חם לא יעשה העבד כי ידיו רב לו לישא וליחן בעסקים
 נכבדים לשל/זו למרחקים לתביא לו אבנים טונות וכמוהם והוא אך
 למען הגדיל מעשיו ולהרגו' באודותיו למען השביע עינו ולנו
 השואלים תענוגות ב:י אדם עד למרבה אבל האיש הישראלי םיה
 מהראוי שלא יהיה לו כ״א משרת אחד משכיל ומצליח לכל מבודה

 גלולה

 הקודמים וזהו מ״ש יחי אל הנחש כי עשיח זאח כלומר יחיה איך
 שיהיה אגל אחרי עשוחך זאח שזוהמחך הרעה כגר נחמזגח בחאד׳
 אשר מעחח הצורך אליו היגיעה ורוב העבודה א״כ מעחס אין
 מהצורך לשירוחך ולשימוםך ולזאת ארור אחה כוי ואין מקום

 לחנחש דבר מאומת ולטעון לפניו ית׳ כי מה יתן ומה יוסיף :
 רנעמיה עוד יוחר בהבנה חענין גשום לב על מה שהפליגו ז״ל
 י באנידת שימוש הנחש באמרס חבל על שמש גדול שנאבד
 כוי גם מה שדייקו ואמרו היה כל אחד מזדמנין לו ב׳ נחשים ולא
 הסבו דבריהם אל כלל מין האנושי לאחר היו מזדמנים לכל אדם
 שני נחשים וכדי לבוא אל הענין נקדים מאמר הנגיא (הושע י״ד)
ס ופושעים יכשלו גם לע כי  כי ישרים דרכי ה׳ צדיקים ילכו ג
 כל חפצי העולם הזח כלולים מנ׳ סוגים והם ערג ומועיל
 ומסגקשים אל האדם ע״י שני עילות והס החכמת ותתאוה כמו
ו מחייתו ק מסחל יש העוסק במסחרו עבורחועלחו למען השג נ ס  ע
 ומחיית ביתו ויש עוסק מפאת תאוותו כי חפץ בהון ועישל ובן
 נישואי אשח ורבים כאלה שיאריך זכרם והן על שגי סוגים תאלת
 דינר חנניא עליו השלום ואמר צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו

ס :  נ
 ובןךי; נעמול על לנלי החכם ע״ח (משלי י״ג) צליק אוכל לשובע
 נפשו ונטן רשעים חחסל כי הנח המנחן נזה לעמול על
נ ללעח נאם  העושה אם הוא מוכן לחועלחו או לעלנוחו חקלו
 יאונה אליו דנל מה שעל ידו יוכל לעמול על השלמה העסק
עסק חזה זהו לעד שאיננו  המועיל נקיצור ויחדל מעשוח עוד נ
נ והמעול׳ כמו מורה השעוח  רוצח נמעשתו זולת החכליח הטו
 שהוא נושא כ׳ סוגים הנזכרים כי זולת החועלח הרנ המושנ ממנו
 עול הוא לבר הרב היופי והללת הקניינים ונאם יבקש אחר לקנות
 זייגעל לביתו וודאי כי נוכל ללונו על ב' פנים אם מפאת חפצו
 התועלח ממנו גם מהקרוב לשפוט עליו כי כוונתו להשביע תאוותו
 ולהזזפאל בתדרתו ותדרך הקרוב לבוא על תוכן כונתו הוא אם
 באותו העת לקח שכינו הקרוב אל ביתו מורה השעות אשר יתן
 בקולו קול עוז להשמיע גם אליו מספר תשעות ומחציתם וכמותם
 הנח נזה ינחנו עשתונות תאיש תהוא כי אם יניח ידו עוד מלחזור
 אחר כלי ההוא יוכיח על פניו כי מגמתו ותשוקתו לא היה בלתי
 על טוג חכליחו וחועלחו משא״כ אם עוד ירגה לבקש על קניית
 הכלי הנ״ל גם אחרי מושג אליו התועלת תתכליתיי כזה יתנכר כי
 מגמתו ותשוקתו אך למת שמפיק ערכותו ומזה תמשיל על כל
 ענייני העולם חזה וזתו צדיק אוכל לשוכע נפשו כלומר איננו
 דורש באכילחו זול׳ השוכע ושבר הרעבון וע״כ כחשיגו תועלחו
 גם בלי הערבות הנה הוא שמח בלבו לא כן הרשעים כי יכקשו
 ערגות אכילת׳ וכל מגמתם וחפצם למלאות תאוות׳ ואשר ישאלו
 עיניהם וגם אחר השגתם תתועלת הצורך עוד גקשת נפשם ערגות
 הדגר אכל סגר עליהם גטנם גלי לקגל עוד וזהו גטן רשעי׳ חחסר
 כלומר נגרע להם מהכטן כי קטן הוא מלקבל כשיעור חפץ

 חאווחם :

 ועך׳ץ נבין דברי הנביא מה שייעד לנו(יואל ג׳) ואכלחם אכול
 ושבוע והללתם אס שם ח׳ אלקיכם אשר עשה עמכם

 *) וער״ז היה ה׳ יח׳ מ&יג אות׳ במלנר הנולא כי המטיל עלינו לגן שמים מה שהוא מעט הכמוח ורב חאיכוי רצוני לומר מין
ה לאמול מי יאטלנו ו א  פלטי וחיי כלול מכל הטעמים כי חפץ בנו ה׳ שנשיג חפץ המועיל ע״ר חקצל המשובח אמנם האספסוף תתאוו ה

 גשל כלומל ולא שנטעום גחמן טעם הבשל:
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 אהל בראשית יעקב
 קילל האדמה יען כי היא המספקת מזון האלס והוא מקנל מחייתו

: ו נ ל תועלתו ותיקו ט  ממנה ההכרה להיותה מקנלת קללת ע
י הוכחנו למעלה אשל האלם הוא משותף ומורכנ נ כ ך מ ^ ף  ן
 מחלקי כל חי ומלותיתם וכחותיהס למען אשל על ילו
. ומאז לינל אלקי׳ ו כ ל י ת  ישיגו שפעתס ומחייתם ומנלכתו כולם י
 נעשה אדם שמחו ונאספו יחד להאציל חלקי המלות ותכחות לתתם
 להא־ם אשל עשת הי ינשמחתם לא יתעלנ תונה עד כהיום יען
 כי גס היום משיגים נוונתס ע״י תאלם וזכות מעשיו אך האלז
 להיותה מוכלחת אחל תחטא לקנל קללת ת' לתקנה האלם ולתועלתו
 אמי ה׳ ית׳ אל תאדם קומץ עפל םננלאת ממנה לא גזולה היא
י א׳ נולד לו נ״ז וחיי צייך למינקת  נידך והוא ע״פ משל עםי
ח על פחחי גליניס נ נ  ונזדמנה אליו אשה מינקח דלת ואניונ׳ הסו
ה שהיא  אשי בטא׳ לפני העשיר הלז ועמלה על פחח ניחו הכיל נ
ם החן  מינקח אמל לצונך להניק נני משך הזמן הצורך אמיה הן א
ת עזות לאמר היעלה על לוחך עול קחת המשטרה  שכלי העשיר ענ
ו להשביע  מאתי תניטי נא וראי מת לקטת היום גם תמול היש נ
 נפשך העייפ׳ ועמדי מת תעש׳ כי תשני שאנן נניתי ותאכל מכל
 כאחד אוכלי שלחני ותשכנ במטה מוצעת כאחת השדות תדע ט לא
ך ס ט  אאספך הבית׳ ט אס נשחפייסני עוד לתת לי איזה סך מ
ם לכליך כניס אבל מה אתן לך ומאוה׳ אין נילי י  חשיב׳ אמרי׳ מ
 אמל אס התן עלבון וסולל שקה מעלי־ ותוציא אחת השמלות
 ממדי׳ החמולו' אשל אתת לשבת זיו״ט ותתן לו ותהי לו למינקת

 לימים נחלת הילד וישאל לרופאים על מהוח מחלתו אמרו ט חלי־ .•
 המינקת ככד ממנו מחטל וזאח העצ׳ למנוע ממנה כל חלקה טונה *

 כל מאכל דשן כמו נשר חמאת וחלנ יין ושכר לא תניא לתיך פיח ;
א י י ל  וגם האכילה איזה מהסמים העלולים להקל חלבה ויהי׳ הילד נ
ה י: נ ג ר  וחזק ויעש כן ואז מצאה המינקח אח לבבה לשאול על ע

 להשינו אליה נאמרה הלא מכבל עצור עצרן ע״י מהחעננ ומייד
׳ הנמשל כל בלואי ״  נמשמניכם ואלוחתי קטן ולל כמשפט הענ
׳ ע  מטה נחנו חלקיהם להאלם למען אשל על ידו יזכו גם המת ו
 ילו ישיגו שפעת׳ ונרכח׳(וכאשר הארכנו נזה בללושיס הקילמיס)
ם חיים וקיימים לא כן האלמה אשל  וכמו אז כן גם עחה נצלו ה
ם המנואל למעלה) מני אז שולמ ע ט מ ) ם ל א ל ה מ  אללה ה׳ ית׳ ע
 הלין הוא שיחזול האלם וישוב לאלמתו לחת לה נחזלת עכ״פ קימץ
 עפרה אשר ננלא ממנה וזהו מ׳׳ש ית׳ על שונך אל האלמה ט מר״נת
 לקחת וזהו שניארו נמדרש קומץ עפר שננראת ממנה לא גזולה
 היא נילך כלומל אחל שאיננה משגת מאתך הטוב והתועלת . אי־׳
 עול קללח אלקים נא אליה מסינחך למנעה מחח נלכחה :חפצי

ילך:  ע״כ קימץ עפלה גזולה היא נ
ה ארנה עצנונך והלונך נעצכ הללי נניס  א* האשח אמר הרנ
 ואל אישך חשוקחך מהראוי להעיר על מה שמסמיך הבחינ
 מאמר ואל אישך תשוקתך לקללת הרבה ארנה עצנינך ואחשונ נזה
 ע״פ מת שכתבנו למעלה(בביאור המלרש טוב מאל זת יצהיר) ושם
 נאמר בי החאוה והחשוקה אשל נאלם מסינה חיצה״ר לא נבראו
 כ״א ענור קיום העולם אשר ע״כ לא נטע הקנ׳׳ח חאוה יסירה
 נאלם יוחל מהצייד לקיום המין ל״ל כי אל הלנלים חאינם מנוני.
 על עושיהם המעיט יח׳ נהחאוח והחשוקה אליהם . אנל הלנלים
 המנוני׳ ניוחל אשל מנלעלי החאווח לא היס אלם פינה אליסם
וח ולהיסיף  היהה עצת הכולא יחנ׳ לחלנוח החאוה ולחגליל העלנ
ם ולקנל על ה עלנ האדם אל לבו ללצית נ  נתתשיקה אליתס למען י

 וי4מו

 גדולת וקטנה ויהיה מעט הכמוח ולעילת זו נלא ה׳ יתנלך
 הנחש שיעבוד האדם וישרח אוחו נכל העניינים היינו לשלח אותו
 לאספמי׳ להניא לו אנניס נווטה ומרגליוח ולא עוד אלא שמפשיל
י לגינחו ולחולנחו שהוא ממעש• פ ט ומוציא ע נ  לו יצועה חחח ז
 חשור והחמור למען המעיט עליו הטרדוח והעסקים ולמען ינוח
 מרוב העבודה וכמו שבארנו בדברינו הקודמים וזהו שדייקו חבל
 על שמש גדול כוי היה כל אחד מישראל מזדמנים לו שני נחשים
 לא אל הזולת ט אליהם אין הקיצור נעניני העגוגי עולם חזה
 משונח ט נמת ימלא תאוח לבו אם לא נהשיגו כל חפציו דנר דבי
 על אופניו והכי כל זה תי' כניכול לאשית לצונו יתנ׳ שלא היי עדיין
נ להעמיסו  היצח״ר שולט נאדם אנל אחר החטא לאת ית׳ כי טו
 ניגיעוח ונעסקי׳ רני׳ כמחז״ל שיגיעח שניהם מםכחח עון וכמדונר
 למעלה א״כ לא יצלח עוד שמש גדול כזה שיעשה כל המלאכוח
 שעל האדם לעשוחם וזהו ויאמר אלקיס אל הנחש כי עשיח זאח
ס רק ׳ והדמיון נזה לאחד שחי׳ לו משרה נאמן מ  ארור אחה ט
 הי׳ מטבעו לישן הרנה מאד והנ׳ קשה מאד להקיצו משנחו עד ט
 גם בקומו ממשכבו תי׳ דעתו בלתי צלול׳ ובלתי מיושנת עליו כראוי
 והי׳ הולך ומחנמנס מה עשה אלונו עח שהעירו משנחו חי׳ מרב׳
 לייגעו בעסקים ובמלאכוח זרוח למען הסר שנה מעיניו וחנווני
 מעפעפיו והנ׳ לאשיח מלאכחו עליו בכל יום בבוקר להדליק לו
ר והי׳ מהצורך לו להוציא האם באמצעייס דקים המיוחדי׳ לזה  הנ
 והי׳ משפט אדונו לפזר האמצעי׳׳ האלה בכל פנוח הביח למען
 יצטרך המשרת לחפש אחר כל דבי פרטי ולמשמש בחושך במקומוח
 שונות ובכלים מכלים שונים ובתוך כך יתעורר היטב משנתו
ם י ע י כלי העלול ׳ להוציא או ט מ מתי דמהו פעם הביא אחד ל  ו
ם עליה הקופצים לקנית׳ אך י נ  נגיעת קלה ובמעשה כל דהו והיו י
 הנעה״נ הזה לא הניח אותו נוא הניסה למען לא יראנו משרחו
ם הכלי ההוא כי אליו יאת׳ אך היגיעה והעבודה נענין הזח  ע
 הנמשל כנר מונן מדנריגו למעלה וזהו ט עשיח זאת כו׳ כלומר

 אין מקום לטענחך כי כמוך כנר לא חצלח :
׳ ארורה האדמה נענורך  ולאדם אמר כי שמעח לקול אםחך ט
 בו׳ עד שובך אל האדמה כי ממנה לקחת. מדרש אמר
י שנביאח ממני לא גזולה היא בידך, הנה הוראת פ  הקנ״ה קומץ ע
 דנריתם תיא כי כיוונו לתת טעם על גזייתו ית׳ על האדם שישוב
 אל האדמ׳ למען לא יחיה קומץ עפר׳ גזולה נידו וא״כ מת יאמרו
 אלו לא חטא האדם בעה״ד והי׳ חי לעילם לא היה קומץ עפר גזול׳
 בידו וגקדיס לזת עוד מדלשס ז״ל(פלשתיגו) ארורה האדמה בעבורך
 ־ וז׳׳ל כדאמלי אנשי ל״טין ביזייהו דהדין מניק וביאורו היא
 ע׳׳ל למיון כשיחלה תינוק יונק שלים אשל מהצו לך אליו
 לקבל לפואות והוא להיותו קצל לוח מהכיל מזולי הסמים החלים
ם המיצו חלבה  והמלים המשפט לתת תלפואות למנקיתו והילל ע
 יתפעל ממני ושב ורפא לו כן תלנל בענינינו כי געת בלא אלקיס
 אלם על האיץ שלח אעלתו עדית כי תוציא נרכסת לתאלס על צל

 המילוא והליוח למאל למען יהי• מאכלו בריא׳ ומשתה שמנים
 לשנים ולעננים ומנלי ליאות ועמל האלם מאומ׳ כי כן הי׳ לאו>
נ  אליו קולם החטא וכמלובל למעלה אנל אחל החטא כי לא טו
 עוד היות ה&דס מהעדן מחלב האלץ היה׳ עצתו ית׳ לקלל האדמה
 בעמל תאדם ולמנוע הפלגת בלכתה הלבה למען לא ילוה נפשי
 לשן ט עי׳׳כ יסיל ליבו מחטוא וכנ״ל באולך וזהו אלול ת האלמה
ך ונא מליצתם לייטין ביזיי׳ דהדין מניק כלומר הוא יתבלך  בעטי
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 אהל בראשית יעמב מו
 וכמוהם אגל לא כן האדם כי מהצורך אליו לשמור עצמו גם
 מפגיעת עצמו כן יצר לגו שולט בו לרע לו ומטבעו הוא כרוך
 כעקב־ אויבי נפשו ודורשי רעתו המה תאות לגו וחמדתו ותשוקתו
 אל מה שמתנגד לתועלחו ואם ירצה האדם לעמוד נגד תאותו הרי
 הוא לוחם מלחמות עצמו ועליו אמרו ז״ל איזהו גבור כוי טד ומושל
 ברוחו כוי ונא מרס בטל רצונך מפני רצונו והוא מן הקשות
 על האדם כהיא צריך ללחום עם רצונו לעשות ההיפך ממה
 שיחייבהו חוק דיי! ו והוא נושא בנפשו אויב אורג לו כארי
 נמסתליס והוא מ׳־ש דהע״ה (תהלים קמ״ב) הבט ימין וראה
 ואין לי מכיר אבד מנוס ממני י־ צ׳ כי מפגיעת אחרים בחאדם נקל
 עליו לשמור עצמו בקינות שונות גס אח לצר׳ יולד שיעמוד לעזר
 להניס משנאיו מפניו יען כי פגיע׳ כזו גלוי׳ ונראים בעליל לארץ

 יראו רבים ויהיו לו לעזר׳ משא״כ תהיזק אשר יגיע להאדס מיצרי.
 לבו כי רבים לוחמי׳ לו בקרבו ואין רוא׳ ואין יודע כי מי ירא׳ ללגכ
 וזהו תבכי ימין וראי ואין לי מכיר ל״ל אין מכיר ברעתי שאני משיג
 מעצמי ובשרי וגס אבד מנוס ממני כלומר מעצמי כי אנה אברח
 מפניו *) וזהו ג״כ מ״ש (שם יז) שמרני כאישון בת עין בו׳ אויבי
 גנפש יקיפו עלי כלומר אויבי אשר כנפשי המה יקיפו עלי וזהו
 מה שאמרו (אבית אי) אם אין אני לי מי ל׳ וכשאני לעצמי מה
 אני כלומ־ כי איש זולתי איננו מכיל בלעת נפשי אשל בקלבי וגם
 כשאני לעצמי כלומר ואם אמרת• כי אני אשתדל בעדי להיישיל
 עצמי ולפקוח עיני עם מעשי מה אני כלומר מה אועיל לנפשי
 כשכבר החליט החכם ע״ת (משלי כיי׳א) כל דרך איש ישר בעיניו

 וכנ״ל :
 ןןףןן ג״כ מ״ש (איוב ט׳) אדנרה ולא איראנו כי לא כן אנכי עמדי
 נקט' נפשי בחיי' כוי הפליג על פתויי היצר כי הוא משונה מזולת
 המפתי' אשר מהצורך להמפתה לדבר על לב הנוכחי שרצה ויסכים

 לעצתו

 עצמו אחריח הדברים איך שיהי׳ עבור ראשיהם כי ישגה מאד
נעימחם ובזה נבא אל הענין כיהנה הי ית׳ גזר על האש׳  ערבוחםו
 צער העיגור וצער לידה וצער גידול גנים ולולא שהרנה
 יחגרך גחשוקח האשה לאיש גאץ ספק לא היתה נפהה לאיש
 מעולם מסיגח העצגון הגדול שחשיג לאחרונה אכל מ׳ כהקבם
 בורא עולם יח׳ אשר לשבח יצרה להרבוה השוקת האשה ולהגדיל
 חאווחה עוד למרבה למען יהי׳ העולם נוהג כקיום תמיד״ והוא
 חממאר נמדרש ואל אישך השוקתך נשעה שהאשת יושבח על
 סמשנר היא אומרת עוד חיני נזקקה לבעלי מעתה והקנ״ה אומר
 לת תשובי לתשוקת אישך ממש כדברינו וזהו הרנה ארנה עצבונך
 והרונך כוי ולכל תאמר בלבבה תלא בידי לחצוץ ולסכך בעד העצבון
 הזח לנל יפגעני ע״ז אמר הכתוב כי עוד זאת אעשה לך ואל אישך

 תשוקתך:
ף לקין מאוד ויפלו פניו ויאמר ה׳ אל קין למה חרה לך ח י  ו
 ולמה נפלו פניך הלא אס תטיכ שאח ואס לא חטיכ לפתח
 חטאה רובץ כוי הנה לכאורה לא ידענו מה היה לו לקין ומה
 הגיע אליו בי יהר אפו ומה גס מה שהוא יתברך שאלו למה חרה
ס  לך כוי כביכול כמחנצל לפניו אחמה׳ ואחשוב נניאו־ הענין ע
 מה שביארנו למעלה ההבדל ילנל הסהח היצר בין קודם החטא
 לאחריו ואמרנו ני טרם שחטא היה היצה״ר עומד מנגדו וחוץ ממנו
 ולא היה כחו אלא בפת לפתות האדם בחלק םפחיו אבל בקרב לבו
 לא הי׳ מעורב כח אחר ושמץ מהתאו׳ והחמד׳ למ׳ה שהזהירו הבורא
 ממנו ומאז חטא ואשם נחחוו׳ ברוחו רמי׳ והאות זרה מה שממשיכו
ת ולהפר חק הבורא ית׳ ברך והנה מ י ר ת ט ע  לרע לו רציני ל
 בזאת האדם הוא נבדל מכל ברואי מטה ויתרון להבהמה מן האדם
 כי טבע כל אחד מרחיקו ממה שמזיקו ומקרבו למה שמועילו ואין
 עליתם כ״א לשמור עצמם מפגיעת זרים מהצד ציד ומהטורפיס

 *) ועל פי דרכי נעמוד עוד על מאמרם ז״ל(במדרש תהלים ליה מובא בילקוט) פנה אלי וחנני ט יחיד ועני אני וכי יחיד
׳ והנה  היה דוד וכוי אלא אמר דוד לפני הקב״ח לפי ששמתני למלך על בניך עיניתם תלויות בי ועיני תלויות בך ואני יחיד כנגדם ט
 תכלית מוצא דבריהם נמשך ממת שאמר דוד פנה אלי שהוראת מלה זו בכמת מקומות פנה לך מכל עסקיך וכאשר יבקש אחד העני״
 את פני הנדיב לאמר אנכי אנכי הראוי למתת נדבת ידך יתר על עניים זולתיי׳ העוטרים על ידך כמו כן הוא הוראת מאמר דוד ע״ת
 פנה אלי כרי להכינו על מה זח הפליג ככה לגקש חנות אל גאו הם ז״ל במדרשם הלז לבאר הענין ואמרו אלא כך אמר דוד כוי והדברים
ס כי דרך כל איש ם המונח בפנים אשר אין אדם בארץ יחזיק במעוזו מפאת הכרת עצמו והבחנתו גיצרי לבו כי גרע ה  מימים פשיט ע
 זך בעיניו מפאת החאוה והחמדה המשימיס מסיה על פניו מהכיט כגנות מעשיו אכל יתברר לו עניינו ע״י זולה האנשים ממורי הדרך
ם חכמים יחכם וברז״ל עשת לך רב כוי והן לזאת נדיבות יעץ בוראינו יתברך להקים  ברי הלבב וכאשר כלל שהע״ת במאמר הולך ע
 לני נביאי הדיר למען יהיו עיניהם פקוחות וצופוח על דרכינו לבל נלך בנהימה הישרים והוט׳ לעינינו ולעילת זאת הקדים ית׳ ועשה על
 פי נביאו הצדק מרע״ה עת היותינו במדבר שרי עשרות שרי חמשיס שרי מאות ושרי אלפים למען ידריכום בדרך ילכו(ועי״כ נקראי עיני
 העדה כמאמלס דיל מה הגוף הולך אחל העיניס אף ישלאל הולכים אחלי גדוליתם) ובזאת היה כל איש ישלאל שמור בדרכיו בל יט
 ימין ושמאל יען ט מושגחים מכמה ממונים והפקידים משלי המשמח עד האלפים ואולם שרי המשמח להם היה נחסל ממונה א׳ ממספר
 הממיניס והמשגיחים אשר לעם להיוחס בעצמם שרי העשמה הממונים עליהם ולהם אך משליהחמשים היה עז האלפים ולשלי החמשיםינגרע
 עוד ממונה אין ולא חיומושגחים כ״א ממי שלמעלה מהם וכן כולם על שרי האל:ים לא היה עוד גגוהיס עליהם ומעחה לפי לוג היתרון'אשר
ם  להממונים מאחד על זולת כן ימעט מהם שלי העם המשגיחים העומדים על משמלת כני ישלאל וליותר אותו שהוא פקיל ונגיל על ע
 ח׳ לחיוחו מלך לכולם הוא משולל ההשגחה מחשייס כעס והמשגיחים כל מאומה להיותו גמה מעל גבוה ע״כ תלחיג מילא את פיו
 להע״ה לשאול מאת ת' יתנלך פנה אלי וחנני כלומל יותל לאו׳ אליך פנות אלי לחנני נעין השגחתך יותל מאל הזולח והטעם ט יחיד
ל ט ממי ט ה העני אשל לו קרובים ומיודעי׳ ומכיריו לגיס איננו מדוכא כל כך כהעני המשולל מכל קלוכ ונעדל כל מ  ועני אני כי הנ
ה לגיא ע״י מיודעיו וקריגיי ג מ  יבקש עזרה כן ממש המולך על עם ה׳ ט האמנם כל האדם הוא מעונה מיצרי לכו עכ״ז ישועתו ק
 והמכירים מ המה שרי העם עיני העדה מורי הדלך המגידים לתם טעותם ולא כמוהם המלך וזהו שאמר עיני תמיד אל ה׳ בלומר אך
ל ובלא משגיח וזהו ט  ?ה׳ עוז לי ט הוא יוציא מרשת (היצר) רגלי וע׳׳כ אמר פנה אלי וחנני והטעם כי יחיד ועני אני כלומר בלא מ
י תלויות בך ואני יחיד נ י ע י ו  «״ש המדרש וכי יחיד היה דוד כו• אלא אמר דוד לפני הקג״ה לפי ששמתני למלך על בניך עיניהם תלויות 5

ל אך לי מה שא׳׳כ זונת׳: מ ן ל ר כ , כ אץ ל, מ ה ך א ל ץ ן מ י ומגואר כדנרינו וזהו ג״כ שדייק ואמר הגט י  ט׳ לכך כי יחיד ועני א



 אהל בראשית מגמב

 תוא כיככחך אז כחך עתה רק כי מעת׳ מהצורך עליך לסגור הרלח
ם  בעי בואו לבל יעבור פתח ומפתן תבית רצוני שיתי׳ לבך שלם ע
 ה׳ לעשות רצונו כי כשתפתח לו פתח לחיות כמסתפק במצור. תי״ת
 אם לעשות אתת בעצמך תשליטנו עליך וזהו לפתח חטאת רובץ
 ויליך תשוקתו כלומר תשוקתו אליך שתתחיל אתה לפתוח לו אבל
 בלעדי סיבת 6תיחתך יתי׳ צכון לבך בטוח כי לא •קרב אליך ולא
 תגור ממנו עוד זאת כי ואתה תמשול גו ונמשול משל וימתק כל
 הענין גע״ה אחד גא לעיר והגיא עמו מיני סחורות והי׳ רצונו
י סחורתו עמדו עליו ט מ ג העיר מגית לבית מחנות לחנות ל ו  לסי
וחו לקפח פרנסחם  סוחרי העיר והזמינוהו לדין יען כי לא נחנ
 ויצא המשפט כי תרשות אתו ללכת על פחחי יחידי העיר אחר
ס לגית זולת כשית׳׳ פתחו פתוח מ  תשלימו ג׳ תנאים תא׳ שלא י
 תג׳ שלא ידגר על לג מי לשגח סחורתו או לפתות תקונים כ׳׳א
 כשישאלנו אדם על הסחור' או אז ישיג הנ׳ גם כשיכנס לגית כפי
 התנאים האלו ויתחילו לשאת ולתת עמו ויקרגוחו ויעלוהו למרומי
 ארמונם ואח״כ ירצו לדחפו חוצה לא יצטרכו להוליכו עד הפתח שגא
 גו כ״א חרשוח גידם לדחפו ממקים מעמדו להוציאו חוצ׳ דרך פחח
 המקים ההוא שיה״ כו הנמשל מיכן מאליו כי הקג״ה דיגר על לג
י ס היום כמאז וכירך לגחו  קין לאמור אל תירא ואל תחת הנך נ
ם ה׳ ויכלת  תח״׳ ותטוג באין מיחת והוא גשיתיה אך לגגך שלם ע
 עמוד וזהו כלול גמ״ש לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו וכאשר
הי ועוד זאת כי ואת׳ תמשול גו כלומר כשגם כגר פתחת לו  גאמו
 פתח וכרע רכץ כמשכן לבך חלר ל1ניס מן חחלר (וכמליצת רז״ל
 סוכ׳ נ״כ מעיקרא הילך ואח״ כ אורח ולגסו׳ איש) עכ״ז מחנקל
 אתך להליהו ולהלחפי ממקומו כשע׳ קלח ולא תצטרך עסוק כלחיית ו
 כימי׳ שעסקת גקרכתו כי גם גמעט קט גילך לתמיש אותו ולהפרידו
 ממך כ׳ ללת פתוח׳ לקבלם והוא שאמרו רבותינו ע״ת (שית ק״ ד)
 קו״ף קדוש יי״ש רשע מאי טעמא כרעי׳ לקו״ף תלויה לאי חדי
 גי׳ ליעיל וליעול גחך מסייע ל״ לר״ל כו׳ הגא לטהר מסייע
 אוחו והרצון כי הקג״ח המציא לבע״ח לרך קרוב על שגשע׳ יול
 יהי׳ כוקע ועולה על כסא חכגיל וזהו לאי חלר גיה ליעול כלומר
 כשניל הקרוב ממש כהגא בארמעו׳ מלכי׳ ושלי׳ כי אס גם יכנס חלם
 לפני׳ מן תחלר ככמ׳ חלריס ברצותו לצאת חוצה אין מהצורך אליו
 לחזור לרך כל אותם תחלריס על תפתח שבא כי גם ממקום תיותו
ל  ימצא דלת פתיח׳ לפניו לצאת גו וכגר רמזו רז״ל במררש ע
 מאמר הנביא(ישעי׳ נ״ב)תתנערי מעפר קומי וז״ל כתדא תרנגולתא
 דמתנערא מן קטמא פי׳ כמו תרנגולת גם אם כל היום תחבק
 אשפתות ותפלש בעפר עכ״ז אם אך נוע תנוע עצמי להתנער מעפר׳
ם בני ישראל גם כ• ארכו להם  בכמעט קט תעמוד נקי׳ ועד״זממש ע
 חליל׳ ימי החטא גחנוע׳ קלה יחכררו ויהיו נקיים והוא מה שרצינו
 בביאור מאמרו יח׳ לקין ואחה חמשול ט אשר מחנקל לשוב גחשונח

 לה׳ ואל אלקינו כי ירגה לסלוח:•*)
 אף •אמר ע״ד אחר לפתח חטאת רוגץ ואליך תשוקתו דע כי
 המשי׳ או המנקשי׳ יתחלפו גגיאתם אל תאישי׳ תמטקש״ כ׳
 יש שיעמוד על פתת תגית ויש שיטא אל תוך תגית ויש שישא את

 רגליו

ם ת׳ אלקיך כלומר אם ם ה־ אלקיך כשתהיה תמים תתית ע ל ;(ילקוט שופטים) תמים תהיה ע י * י * ( ^ 
ם ושלם למצות ה יחכלך ודאי עוז לו גה־ שיונל נחפיק זממו הטוג אל הפועל ולא יגא השטן לשטנו ! ם ת ל א ה ג ג  נ

 בפנים U ™ ^(^י') אם השיג ישיאל אלי חשוגאשי לכאולה מלוח אלי חשוג אין להם שחל אגל לפיהאמול
 כדק מאד כי הנה האיש המוסעח בדלכו לנכת איסומ עקלקלות בשיתוודעאליו הלרך הישר הצורך אליו לסזורולשיכ לעומס 3»א

 לעצתו ואס המפותה לא ישמע לקול עצתו לא יצל לו מאומה אחל
 שעשת כחפץ לבו ולא כן תיצת״ל שהוא תאו׳ בקלג לב איש ונפשו
 מתאות למה שיצרו מפתהו וזהו אלרנא ולא אילאנו כלומל אלו לא
ר גבוהות על רוע מזגי ועל כ  היה יראת הי יתגרךעל פני הייתי מ
 ענין הלע לשר נתן אלקים גאדס והוא כי לא כן אנכי עמדי כלומר
ן עמדי ואני מתניל לעצמי(ויחי מלת כן ע״ל תקשית ט  אין אני נ
 ואשמע לא ק ידגרו) ואמר נקט׳ בחיי כלומר מתצירך אלי ללחום

 מלחמת עצמי ולהתקוטט עמדי:
 ועף״ן יתגארו דגריתם ז״ל(כמד׳ פרשתינו) על מאמר אגינו
 תיאשון תאשת אשר נתת עמדי היא נתנת לי מן תעץ ואוכל
 אכלתי אינו אומר אלא ואוכל אכלתי ואוכל אכלתי ואוכל אשר
 לכאורת מן תזרות הוא שיאמר יציר ליוצרו כדגלים האלה להמדותי
 ה״ו אולם ע״פ דרכינו יתכן שתית אדם תראשון מרגיש תתאות
 התנוסס׳ גו מאז אכל מהעץ והי׳ קיבל ונאנח על עצמו לאמור
 מאז אכלתי מפריו רוח אחרת נתיית׳ גי ורוח המושל עלה על לכי
 הוא היצת״ד השולט כאדם לרע לו וזהו ואוכל וגא מדרשם אכלתי
 ואוכל כלומר מת שאכלתי הוא מסיכת האש׳ כי תיא נתנה לי אכל
 מאז אכלתי רואי אנכי כי הנני נאחז גסיכי תתאותוהתשוקי׳ לאמי

 מי יאכילנו עוד:*)
 ומעתה הקרוב לומר כי זה הי׳ ענין החרון שתי׳ לו לקין
 כ׳ היה לגו חול׳ עליו על אודות שליטת היצה״ר באדם
י הוא תי׳ תמרגיש תראשץ גשליטת היצה״ר שגאתהו מסיבת אמי  נ
 שקלט׳ זוהמתו ונשתלבי ממנה אל תולדת׳ והוא הראשון לקבלה
 וגיותל יתכן לפי המגואל במללש שכילם אכלו מפלי עחי׳ד ותנויב
 חלה לו לאמול מה האדם שיתי׳ נקל׳ ועגד למלך זקן וכסיל תזה
 ולא יהי׳ הוא המושל גלותו וזהו ויחר לקין מאד ויפלו פניו ע״ז
 אמר לי יתברך למה חלת לך כו׳ הלא אם תטיב שאת ואם לא
 תטיג לפתה חטאת מגץ גיאולו שמעתי גשם אדונינו רגשכב״ת
 הגאון החסיל המנות מתור״ר אליתו מווילנא זצוק״ל וזאת אשר
ל תאדם לתטותו מללך  דיבר פיו הקדוש כ׳ אין ליצה״ר שליט׳ ע
 הטוכ כ״א ימקוס שפתח פתוח לפניו פרצי עומד נגדו כמליצה רז״ל
 ופלצ׳ קירא לגנב רצוני שהדבר שמעלת על רוחו לעשותו לה׳ עדנ׳
 היה בלט על צל תספק אס לעשותו או לא ולבו לא נכון עמו או
 אז מקום _להיצר לבא לתשתלל עליו ע״י הפחח ההוא ועל נקלה
 יכליעני ללצונו תרע אם לא יכגשנו בחזקה לא כן אם האדם
ם ה' עשות מה שצוה עליו וודאי  לעתו ולצוט שלם אתו ותמים ע
 כי אין מקום לתיצל לבוא אצלו אשל ע׳׳כ־ נשבעו לול ובועז ליצלם
 כמאמל לז״ל אך למען החליט הדבל לתקיל תספק מלבם כי תספק הוא
 פתח ומבוא ליצה״ל שיבוא וזהו לפתח חטאת רובץ ועד״ז מצינו
 לרז׳׳ל(סנתדלין ק״ג) שדרשו א״ל ילמי׳ ב״א ע״ד ונגע לא יקלנ
 גאתלך שלא תמצא אשתך •ספק נדת בשע׳ שתבוא מן תדרך וכתב
י ז״ל כשימצא את אשתו ספק נדה יותר קשה עליו מנדה וודאית ר  מ
 שעל ספק הוא מיצר ויצרו תקפו ואומל טהולה היא ועל חנם אני
נע ע״נ והוא מ״ש יתנ׳ לקין למת חלת לך כו׳ כלומר על  מו
 לעתך כ׳ אין בידך עול לבחור בטוב לפני אלקיס לע לך כי לא כן
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 י יגל? וילך. בגיס עד מושג הנדינ בלאש פינה והנה לפי הסחלפימ ראמר ד׳ אל קין למה סלה לך ולמה-גסלו פניך הלא אם«או«|,.?

£ (•  מצג לנלי האנשים האלה כן התחלף שאלסם ונקשםםכי. העומד שאש ואם לא העיב,לסמסהטאמיינז ואליך השוקחו ופו,
 .מל מפסן הביס ישאל לסם לשבר רעבונו והבא אל סוך הניח באול זח גהקדי׳ מאמר (ישעיה כ״ו) ד׳ בצר פקדוך לקין לאפ £
 יחנכל לאדם'מעולה ונכבל שאין מלרכו לשאול זולה מחנה הגונה מוסרך למו, כמו הרה הקריב ללדח חחיל תזעק בחבליה כן סיינו^י
 והסולך בגיס גשוס עם כע״הכ לעד כיי הוא יותר מעולה ונכבד מפניך ה׳ דע כי רבוחינו ז׳׳ל אמלו (ב״ל ס״ו) צדיקי׳ התלהם :: ־

 ומבוקשו׳יוחר גדול מאד והוא מ״ש הכחוב להפלינ רעח הנחש שלוה וסופם יסורים. ונועם הדבר נראה עפ׳׳י מאמרם ז׳׳ל (שמו)
 ןעברהו כי קשתי ואיך על האדם לשמור עצמו מחלק אמריו הרכו טוב כעס משחוק טוב כעס שכועס הקנ״ה על הצדיקיםגעו״הז משחוק :׳1
 משמן וחמה פחיחות וזהו לפתח חטאת רובץ כלומר עומד כעני שהוא משחק עם הרשעים בעו״הז והדבר צריך טעם כי הלא יש מקום V י׳
.׳־'  בפממ ואעפ״ב אל תאמן לו כי לא דבר רק הוא שואל מעמך כי אל הרשע״ שיאמרו וכי משוא פנים יש בדבר. אבל דע כי הוא ימי,
 אליך חשוקחו כלומל לצוד ציל נפשך היקלה כי כן משפט היצל עושה הכל לטובה לצדיקים ולרשעים כמאמר ורחמיו על י כלי־ -
yT:להחל לבקש מהאלס ענין היוחל קל כעני בפשח ואח״כ מלבי מעשיו, משל למלמד יש לו 3׳ חלמידיס, משכיל וסכל, לזמן סכלי־ 
J - *ימוקיף לשאול לאט לאט על שיעחיקנו אל היוחל חמולוח כמלז״ל שניהם כלימוד אחל ואח מי יכה הרב יוחר הנה ד3ל זה תלי 
 היום אומל לי עשה כך כוי על למחל אומל לו לך עמל ע״ז וזהו בכוונה ההכאה אס כוונח הלב להכוח בלק־ עונש ילבה בעונש ׳:"
 שממו ז״ל (סוכה נ״ב) מעיקלא הילך ואח״כ אולח ולבסוף איש המשכיל יחי מאול על עונש הסכל, כי הוא פשע מוחל, כי אם הל ן'-
t ומוגן כלגלינו וזהו לפחח חטאח רובץ כלומר מחחילה ולבסוף נותן לבו הי׳ יולע, ואס כוונת ההכאה שיקחו מוסל על העחיד 
f ואליך חשוקחו: . יכה אח הסכל יוחל כי המשניל יקח מוסל נם מהכאה קטנה 

 כמאמל

 ומשם יתחיל ללכת בנתיב האמה והישר אבל לא כמוהו החועה לבג לא ילע לרך ה׳ אם באשר הואשם ישים עינו ולבו לשוב על ח׳ הנח
 משם יקחנו יה׳ וזהו אם תשוב ישראל אלי תשוב כלומר בשעה קלה תבוא ותגיע אלי וז 1ו ואם תסיר שקוציך מפני כלומר אין עליך כ״א
 להסיר שקוציך וע״ד יעזוכ רשע דרכו וזהו ולא חנוד כלומר לא יהי׳ הצורך להיותך נודד ונא אל החשובה כי ממקום מצבח אס תתן

 לבך לח״ יקחך אליו כי כיד האדםילקנוח עולמו נשעה אהה:
 *) וממי ברכות (ס״א אי) יצ׳׳הר דומה לזבונ שנא׳ זנוני מוח ינאיש יניע שמן רוקח ושמואל אמר כמין חטה שנאמר לפסח
 חטאה רובן והמאמר אומל הכינני, ויפה אמל ידידי הלכ מו״ה אליהו מו״צ דפה כי זה משפט יצ׳׳הר לא לבד שהוא מסיח אח האדם לדנל
 עבילס אבל גם זאם לו שהוא מכניס עצמו גס בעסק המצוח ומולה זקים חצים בלב האלם לחשוב בחם פניוח אשל הם כמו זר וזהו
 ועומל נץ שני מפתחי הלב היינו שהוא עומל באמצע ולולג פעם לימין פעם לשמאל וזהו שמניא מאמל זבובי מוס כו׳ כי יש
 גו ג׳ מיני זגוגיס וגי סוגי פעולה א׳ יבאיש היינו מה שהוא מסיח ומליח האלם לרבל עניל׳ ולנר מגונה ומפועל נ׳ יביע שמן'מקח
 היינו שהוא מקלקל את הטוב וחמשונח, ושמואל אמר יצ׳׳הר לומה לחטח נא לנאר כי עול זאח יעשה היצ׳׳חל נעלמה כי מן העמלות
 יעשה מצוס כמו שמצינו נעכן שנאמר מ (יהושע) ואראה נשלל שניאמ חכז״ל ראת מת שנאמר ואכלת את שלל אויניך והי׳ נראה נעיניו
 כאילו עשה מצוה גדולה ולזאח המשיל יפה לחטה כי הנה מי אשר לי נחלרו חטים ולוצת לתת גם נחלר זה שעורים הוא צריך לעשוס
 גיניהם מחיצה נאמצע למען לא יחערנו יחד החטים עם השעורים לא כן אס אינו מאסף נחלר הזה לק חסים לנל מה לו למחיצה
 להפסיק אסל שהכל מין אחד כן מעשי האדם בעולם הלא ב' סוגים הס חלוקים זה מזה עד שנאמר עליהם לנ חכם לימינו ולג כסיל
 לשמאלו כי סוגי סמצוס הם מכס ימין וסיגי הענירוח הם מכח שמאל ונא היצ״הל לאמל לאלם ראה נא החטה הזאה הלא נלאיס בקוע'
 נאעצעס כאילו היא חלוקה לשתים ונאמח הלא מזה ומזה עכ״ז לק סוג אחד לק חסה, כן מעשי נני אלס גם שהמה נראים חלוקים אנל
 נחכליסם המה לק סוג אחר, כי גס מן הענירח הוא עושה מצוה, ורמז לזה נמאמר לפחח חטאה מנץ כי הנה קין הניא מפלי האלמה
 מנסה ללי ואמרו חכ״זל שהניא זרע פשחן כי ילוע אשר פשחן הוא ענין גלול נקלושה אשר הכהן גלול מו״הכ לא נכנס אל ביס קדש
 סקלשי' רק בנגלי פשסיס לכן נחר קין להניא מנחה מן ענץ יקר כזה אכן כמה גלול העמל והיגיעה נטלם יצא הפשחן מן הכס אל
 הפועל כי הוא נעשה מן גבעולים כמאמר (יהושע ב׳) בפשחי העץ, לא כן הנל הניא מנכורוח צאנו ומחלניהן כי המה אינם
 צליכים לעמל ויגיעה בעלם יכפלו אל הקולש ע׳׳כ ויחל לקין מאל למה לא נחקנלה מנחחו מלבר שיוכל לבוא לפני ולפנים ומנחם
 הבל נסקנלה לבל שמעולם לא יוכל למא אל הקולש פנימה וע׳׳ז השיב לו ית׳ למה חלה לך ונו׳ הלא אס חטיב שאח פי׳ ני
 למסוק בעניינים כאלי אם תטיב מעשיך ותנמור אותם כראוי וכנכון וולאי שאת תוכל לבוא למעלות רמות ונשנמת אבל אם לא סטיג

 הלא לפתח חטאת רובץ חיינו ני כאשר לא חגצע מעשיך אל הטוב לא חניע ואח הקלושה לא תשיג ולא ישאל בירך רק פסס •:
/ X דבריך וססלס מעשיך, וחחלח מעשיך' הלא נבזה הוא ני אינו רק עץ בעלמא ולדעתך הוא קדש קדשים ואליך תשוקתו מה שיצ״הל 
U).פוסח אותך להביא מנחה זאח אין כוונתו רק להפוש אוחך נחרמו — ונזה זנינו לחמן מאמר הכ״זל (סונה נ״נ) לעמיל מגיא 
- : א ל פ . א ו ה  הקג״היצ׳׳חר ושוחטו גפני הלשעיס ובפני הצדיקים, הצדיקים נדמה להם נהר והרשעים נדמה לתם נסוט השערה ו
 איך יהיו ב׳ הפכים בנושא אי, ולררנינו הרבר מובן מאול ני הצליק אשל במצוחיו יח׳ הפץ מאל אליו יגוא היצ״הר כערמה &יי ן

 אוסו געגילה ומסמל לו פנים בהיפך שזה מצוה גלולה כמאמר הנז׳ וארא נשלל ראה מה שנא׳ ואכלה אח שלל .אויבו. יא"כ
 מצוה הוא וע״ז יתפלא הצדק איך הייחי כיכולה לנצח אותו ולסור מן המצוה הלח לנגד עיני הנהנתי היימ׳ רואם יק מצוה
 ילא עגילה אם לא ני יל ל׳ עשתה זאת לנצור אות י ממצוה כאלו, והלשעים להם הוא נדמה כחוט השער׳ כי ^אל-הרםצ אין
ש לומוהלא בעיניט ו 3 נ p ל j y ׳£״הל עגולה עמלה כי אוחו הוא מסיה אל עגילה גלו,יה לכל וא״ניננו הלשעים א,ן לא 
 •יא*נו.מ ההורה אסלםו משא׳׳כ סצדיקים אליהם נדמה כהל ני אליהם נא והציע עצוה גדולה, ועכ^סםסכעו כנגדו כי שקל



 אהל בראשית יעהב
 אשובה אלאה ׳אשמול ככל המצוה אשל עלי, אמנם המוכה בדרך
 עונש הוא צועק וגונח אוי, אוי, וזהו ל׳ בצל פקלוך, ל״ל אינם
 זוכליס אותם כ״א גדלך הכסילים אשל לק אחל ללחם אל הגיהנם
 הנמלץ עליו כמאמל (איוב ל״י) ואף הסיתך מפי צל, צקון לחכו
 מוסלך למו, כי הצועק הא׳ הנזכל משפטו להליס קולן אל אזני
 בעליו להבטיחו ולתשבע לו כי יתקן את אשל שחת, ויבקשהו שיפסיק
 מלהלקיתו, וכן אצלו י״ת גם כי יקשיב וישמע גם דברים שבלב
 עכ״ז טובח הצעקה וידעו רבים ויבקשו עליו רחמי׳ וכל זה כאשל
 יש לפניו חקוה להסיר המלקוח מעל גופו ע״י מה שיקבל עליו
 מהיום להשכיל ולהטיב, אילם המוכה מסוג הב׳ למה יצעק ולמי
 יצעק, אבל הוא גונח בלחש, ע״ד הנאמר(משלי הי) ונהמה באחריתך
, י נ ל ך א  ככלי׳ בשלך ושארך, ואמרת איך שנאתי מוסר, וחוכהח נ
 כי מוסר ותוכחת יתכן באופן אחד בהיות כוונת המכות וחיסורים
 שיטיב מעשיו אח״כ, כמו(משלי אי) תשובו לתוכחתי, שמעו מוסל
 וחכמו(שם חי) ואז יש לו לצעוק כנזכר, אבל זה העונש באחריתו
 בגיהנם למי יצעק או מה יועילנו הצעקה, אבל ינהום ע״ד הגונח
 על יסוריו ומתחרט איך הייתי נבער מדעת ושנאתי מוסר והוכחה
 והי׳ לי הועלת בהשיבה, וזהו ונהמת באחריתך כוי וזהו צקון לחש
י  מוסרך למן, כי אף אחר גניחס לא ילכו היסורי׳ מהם! והטעם נ
ס כאשה הרה תקריב ללדת תחיל ותזעק בחבליה, על כל אשר  ה
ס אמתא וכוי כן מ י  עשתה מגעוליה על עתה כמאמל תיפוש ת
מ יתגלך מ א  היינו מפניך ד׳ אשר ההכאה היא בדרך עונש, וזהו מ
 אל קין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך, כי קין חרה לו על יסוריו
 שלא נתקבלה מניזתו אמר לו יתברך למה חרה לך הלא אני מתחסל
 עינך מכל צד, אם הטיב היינו אס אתה מן החכמים שע״י חיסורים
 הטיב ללכך שאת, ל״ל ודאי אין לך לדאוג על עלבין המוסר כי
 יהי׳ געלה החת במבין, ותתלומם והתנשא על ידי המוסר והמכאוב
 להצדיק את מעשיך ולקבל שכר .גדול יחל מאח, ואם לא תטיב,
 לפתח חטאת רובץ- היינו אחחסד עמך ג״כ שלא תקבל עונש לק על

 פתח

 כמאמר (משלי ט״ז) תחת גער׳ במבין מהנות כסיל מאת אמנם
 לדעת כזונת המכה על איזה אופן הוא הנה כאשל יפשע המשלת
 נגד בעליו באמצע הזמן והוא מכה אותו מיד ואינו מוציאו לחיץ
 כוונתו במכות האלה שיקח מוקל להשכיל ולהטיב את מעשיו
 בימים שיבואו אבל אס הוא שותק ודומם על כל דבר
ף  פשע אז הוא קובץ על יל אחת לאחת למצא חשבון עלוך סו
 הזמן ואז מכה אותו על הכל ומוציאו לחוץ אז נתבלר כי כוונתו
 לק לעונש ומעתה אס ידין השי״ת את הלשעיס בע״הז מיד כאשל
 יחטא. הנה אס כוונתו למען ייטיב דלכיו בעתיד אז יצטרך ליסולי׳
 לבי׳ כמאמל מתכות כסיל מאה ע״כ תוא ית׳ מעניש אותם לנסיף
 דלך עונש ונללך עונש אין העונש שלו גדול כ״כ כאשל ראוי
 להעניש את הצדיק וכנזכל• ולהיפך הצדיק אס יעניש אותו בסוף
 יהי׳ דלך עונש ויענש עונש גדול ועצום לכן'יסלהו למשפט ואלקיו
 יורנו בעוי׳הז מיד בעת חטאו למען יקח מוסל ויתקיים בו מאמל
 תחת גערה במבין, ודי לו ביקורים קלים וזהו מאמר שהע׳׳ה (משלי
 י־״«) גס ענוש לצדיק לא טוב לתכות נדיבים על יושר ר״ל לא טוב
 להכות אוחם בדרך עונש כי לענוש יגיע אליתס עונש מופלג אבל
 זהו הוא הטוב להס להכות נדיבי׳ על יושר שיתיישרו מעתה להנעים
 מעשיה׳ ולהטיב מעלליהם—ולכן ימרו הכז״ל על שלשה דברים
א חלל סכינא הפיש חירוס אמחא בחד ל  נשים מתוח וכוי נפל מ
 מהטרא להוי׳(שבת ל״נ) ותטעם בזת כי כבר ידענו בי נשיס דעתן
ם השינה לא  קלות ואמרו עוד הגי נשי דאכל׳ ושתי עיו״הכ ע
 אמרי׳ להו ולא מידי וכדרך הכסילים ואם ילקו מיד בחטאם לקבל
ן •הביך י  תוכחה על העחיד ירבו מאוד היסודי׳ עליהם ע״כ מק
ס אמת׳ בחד מחטרא להוי׳ גדלך מ י  חטא על חטא וכד תיפיש ת
 עונש ויהי׳ די במקל אחד—וזהו מאמל ד׳ בצל פקדוך צקין לחש
 מוסלך למו וכוי בי עוד הבדל גדול מצאנו בין המוכים האלה, כי
 המוכה למען ידע להזהל עוד להשכיל להטיב משפטו יצעק על
, ׳ ל מעל  מנהו לאמל לב לך אדוני אחי׳ זליז מעחה להטיב דלכי ו

 בימינו דפלאו ויאמרו איך יכלו לבבוש הל גדול בזה והבן — ועם דלננו זה יחבאלו דבלי המדיש (ב״ר פ״ד) וישב ראובן אל
ק הי׳ בשקי ובתעניתו הי׳ עסוק אמר לו הקב׳׳ה מעולם לא חטא אדס לפני ועשת תשובת ואתה פתחת בתשובה חחלה הי  חבול ו
י נשלח בעונך והדבר  חייך שבן בנך עומד ופותח בתשובה חחלה ואיזה זה הושע שנא׳ (הושע ׳״ד) שובה ישלאל עד ד׳ אלקיך נ
 פלא^וכי ראובן הי׳ הראשון שעשה חשובת תלא אד״תל עשת תשובת ועוד כמת שעשו חשובה קורם לאובן וכן בנביאי׳ ובי הושע
 המה עשו
 חבע וזהי
 חשובה חייך
ט׳ כי כשלח בעונך פי׳ טעיח ושגיח באותו עץ אשר עשיח כי אחה חשבה  שבן בנך עומד ופותת בחשיבה החלה שנא־ שובה ישלאל ו
ם מצוח מזוייפוח וזהי  שהוא מצות. והנה ההיכח׳ היקרה הזאה אמר אל הצדיקים כ׳ אליהם לא יבוא היצת״ל בעבילות גלויות לק ע
 שאמר ,ציתס שובה ישיאל וכו׳ היינו הגדולים והטובים אח״כדבר גם אל הבינוניס כי גם אצליהס שכיח הדבר שיבוא היצ׳׳הר בערמימות
 אמר א,יהס קחו עמכם דברים וש־בו אל ה׳ ואמרו אליו כל חשא מון וקח טיב פי׳ הכח הטוב אשר היה באותו מעשה אוחו קח לך״
 והדברים יקרים—ומה יקרו לי בזה דבלי הגאון מוה׳ אליעזר חר״לפ ז״ל בנאור מאמר (דברים ל״א) הן בעודני חי עמכם הייוס ממלים
ס ד׳ ואף ט אחלי מותי אשל הראשונים ז״ל נתעוררו על ק״ו זה מהנחו בריונא דהוי נשיבנוהי־ דר׳ זירא אשר אחרי מוח  הייתם ע
 ל׳׳ז אהדרו נתיובתא אמלו ט אין להם-עוד מישיגין עליהם (סנהדרין ל״ל) ע״׳מ״ש המהל״שא ז״ל שם אמנם עחה יתכן ט הק״ו כן
 הוא כי גס נימי מלע״ה היו מן האנשים שהניאו והעלו לפני משה מצות מזוייפות ומשה אמל להם שאין זה מצוה לק ענילה כמי
 שנתווכהו עמו על טלית שכולה תכלת וכדומה מן המעשים ומלע״ה הלא הוא היה המקנל הראשון שקנל החורה מפי הקנ״ה ועכ״ז
ס להתווכח עמו וכ״ש אחר מותו ומי ית״צנ כנגדם אם לא האמינו לקולהמקנל הלאשון וודאי לא יאמינו לקול המהווכח האחלון נ  מלאו לנ
ם ד׳ ועם תורתו אף ם ד׳ ואך אתם הדבקים ע ס ד׳ פי׳ שאמרתם כי אתם התמימים ע  וזהו הן נעודני חי עמכם היום ממרים הייתם ע
 כי אחלי מותי וודאי תאמלו כל אשל יעלה על לוחכס ותאמלו ט אתם עושים לק מצוח, כמו שעינינו רואו• נדור האחרון הזה ט קמו
ם חפצים מאד . ובנר יש מי שניאר ם הלנקים בד׳ ובמצוםיו ה ם ה ם אומרים בי ה  חגשיס לעים וחטאים, הלקו גלל התולה ובפיהם ה



 אהל בראשית יעמב
 שהיא מחנה גנוז׳ על עה מועד לע״ל וכמה״כ מה לג טובך אשל
 צפנה כו׳ וזהו לבלי הנמלא הנ״ל לדעח כי אט ה׳ מקדשכם אמר
 לו הקב״ח למשה מחנה עובי יש לי בבית גנזי ושבח שמה ואני מבקש
 ליחנ' לישלאל מוסב על עולם הבא לך והוליעם י ומזח הוכיחו ז״ל
 ואמלו הנוחן מחנה לחכימ צריך להודיעו שנאמר ללעח ט אני ה'
 מקדשכם כי כן חייבה גם רצונו יחבלך להוליענו ממהות מתנחו
 המעותלת לנו וזהו ג״כ הנותן פת לחינוק צריך להוליעו לאמו ג״כ
 מההוכח׳ הלזו כי גם אנחנו כהיום כעוללים ויונקים קטני הלעת
 קצלי ההשגה וכאמול ומסיים ואמל מה עביד לי׳ א״ל פפא שאיף
 ליה מאותו המין כי כן ממש עשה עמנו יתברך ברצותו להטעימנו
 מטובו הצפון והגנוז נתן לנו את השבת שהיא אחל מס׳ לעות״ב
 וכאשל סיללו לנו ז״ל מענגי׳ לעולם כבול ינחלו טועמיה חיים זכו
 ולגלינו אלת מגואלים בילקוט תנ״ל באמלס לדעת כי אני ה׳
 מקדשכם לעות״כ כגון קלושת שגת שתיא מעין עיה׳׳ג וכן הוא
 אומל מזמול שיל ליום השכח ליום שכולו שכח ומעחח יתכן כי
 יהי׳ זאח נחינח טעם על אשל מצוח שכח לא חדחה מפני מלאכח
 המשכן וזהו אך אח שגחוחיחשמולו כי אוח היא גיני וגיניכ׳ ללעח
 כי אני ה׳ מקלישכם וכלגלי הילקוט לעו״חג ולכן אין לחעליך

 עלכה:
 ומעתה נכוא אל הענין כי הלא לעינינו הוא מגואל גלגלי חנכי׳
 (ישעי׳ נ״ו) ואל יאמל כן הנכל הגלל יכלילני כו׳ ואל יאמל
 חסליס הן אני עץ יגש ט כה אמל ה׳ לסליסיס אשל ישמרו אח
 שכחוחי כו׳ ער והכיאוחים אל הר קלשי ט׳ הא לך כי שמילה
 השגה ילה רג לח להגי׳ כעליה למחן שכר הגנוז לעוח׳׳ב וכללש
 רז״ל(שכח קי״ח) כל השומר שכת כהלכתו אפי׳ עע״ז כדור אנוש מוחלין
 לו שנ׳ כל שומר שכת מחללו א״ח מחללו אלא מחוללו וכזאח מתואר׳
 אצלנו מצוח שנת ע׳׳ש אוח ממש כאשל יחן איש אל רעהו אות או
 מופח לאמל לך נא והגד אוח זה לפלוני והוא יחן לך חפץ פלוני
 ככה אצלנו מצוח שמירח שכח כי שומריה לאוח עולם היא להם
 כי המה מכני עוה״כ כמלונל ומעחה מה שאלה״ל לימה כנפשו
 כי חוחלחו לעוה״ב אבוד׳ ממנו• אין כזה מן הזלוח כי חטאתו נגדו
 תמיד לאשל לא ילע מתיקוני התשובה עליין והי׳ ילא על נפשו
 לשמול תשבת לשלא יהי׳ נילון כגונב אות מחכירו לקכל מזולתו
 חפץ המסומן אשל עונו גדול מנשוא (עיין בילקוט תנ׳׳ל מת שאמל
 עלמי שאינו מגוחליעו״תנ ושומר את השבח) אולם כאשל פגע כקין
 ולאהו שמח ושאלו מה נעש׳ בלינך ואמר לו עשיתי תשוב׳ ונתפשרת•
 וכאשר אמרו ז״ל במללש וישם ה׳ לקין אוח׳ אוח הוא לבעלי חשוב׳
 כי הוא הי׳ השבח הראשון וע״כ כאשר נחוודע לאלח״ר תיקון
 החשוב׳ החחיל מטפח על פניו ואמר כך כחח של חשוב׳ ואני לא
 הייחי יולע מיד פחח ואמר מזמור שיר ליום השבח ליום שכולו
 שנח (כלברי הילקוט) עלהיוחו עדנ׳ בכלל שומליחשבח המעוחדם

 לקבל חלקם בחיים הנצחיים לעוה״ב:
ן בני האלק׳׳ אח בנוח האל׳ ט טובוח הנה ט׳ ויאמר ה׳ לא ידון א ף י  ן
 לוחי באדם נעול׳ בשגם הוא בשל כו׳ ובינדר׳ בשגם היא משה
 חושבגא דדין כחישבנא דדיןוכדי לקלט אל הפשוט נאמל שהכתוב מדכי

 בהתנצלו׳

 פחח גיהנם ואז יחי׳ נדלך עונש, ויהי׳ עונש מצעל, אחל שאחח
 מן הכסילים וא״כלמהחרח לך ולמה נפל* פניך, וזהו מאמר(קהלה
 אי) ט בלב חכמה לב כעס ויוסיף לעח יוסיף מכאוב׳ ל״ל כי הנה
 החכם סנדול אם יחטא לאדוניו יש לו לכעוס עליו מאוד, לאמר
 סכם כמוך איך יעשה אולח כזאח, אבל עכ״ז בפועל לא יענשהו
 הרבה, ט הוא ברצועה אחה ירגיש יוחר ממה שירגיש הכסיל במאה
 ודי לו נזה פי מהיום ישים אל לבו ויביט אח אשר פקר וזהו כי
 גלב סכמה רב כעס, אנללא רנ עונש, כ׳ יוסיף דעה יוסיף מכאונ׳

 ר׳׳ל הוא היוחר מרגיש נס מדנר קל, והענין נכנד:
 ויצא קין מלפני ה׳ מדרש יצא שמח כוי פגע נו אדה״ר א״ל מה
 נעשה בדינך א״ל עשיחי חשונ׳ ונחפשרחי החהיל אדם מטפח על
 פניו אמל כך כחה של חשונ׳ ואני לא הייחי יולע מיד עמד אדח״ר
 ואמל מזמול שיל ליום השנח. המאמל פלאי ונקדם לזה מש״כ
 (חשא) אך אח שנחוחי חשמלו כי אוח היא ניני וניניכס ללעח כי
 אני ה׳ מקלישכם הנה מלנל מה שלא ילעגו ענין האוח ומהוחו עול
 מחלאוי להגין מחו הטעם לשלא חלח׳ מצוח שנח מפני מלאכה
 המשכן אשל ממנו הענין מלגל ונציע לזה לשונם ז״ל גילקוט (שם)
 ללעח כי אני ה׳ מקלישכם לעוה״ג מון קלושח שגח שהיא מעין
 עוה״ג וכן הוא אומל מזמול שיל ליום חשכס*ליום שכולו שנח
 (ע״ש עול יוחל) ולהכין חמאמליס האלה נזכיל׳ נא עול מאמלם
 ז״ל(שגה י׳) לרעח כי אני ה׳ מקל״שכם א״ל חמכ׳׳ה למשה מחנה
 טוגח יש לי גגיח גנזי ושגח שמה ואני מגקש ליחנה לישלאל לך
 והוליעם מכאן אלשנ״ג הגוחן פח לחיגוק צליך לחוליע לאמו מה
 עניל ליה ט׳ עלאל״פ שאיף לי׳ מאוחו חמין ויש לחעיל נזה מהו
 שאמל לך וחוליעס מלוע לא יאמל מחנה טונה יש לי כוי לך ותן
 לחם ויותר יפלא כי הלא מצוח שנח נמר׳ נצטוח והפשוק ללעת
 נאמל אצל מלאכח המשכן כנ״ל ואף גח זאח לא ילענו מה שחאל
 ית׳ מצות שנת מתנת טונת יתל על כל מצות שנחולח גם מ״ש נניח
 גנזי איננו מונן אנל תענין כך הוא כי אס אמנם מצות שנת היא
 לק מצו׳ אחת ככל מצות עשתשנתולה אולםמכנלאמלו לז״ל גלול׳
 שנת ששקול' נגל כל תמצות׳ ותקלונ אצלנו לומל אשל ע״כ יקלה
 היא נעיני ת׳ לתיות׳ שקול׳ כ״כ יען תיות עניינת אחל מששים
 לעוה״נ כמלז״ל וכמוזכל נלנלי הילקוט הנ״ל וחנה הקנ״ה ננוחלו
 אוחנו לעס סגולה ונתן לנו חולחו הקלושה ונה יעולים נפלאים על
 אוחו השכל לעושי׳ ולמקיימי׳ וכמאמל להנחיל אוהני יש אך לא
 נגל פנינו חוא ללעת מתותו ואיכוח טונו כי שכל מצו׳ נחאי עלמא
 ליכא ואין אנחנו כהיום כגלל ההשגה להשכיל וללעח מהוח עניינו
 כלנלי לז״ל (בלטה ל״ל) אנל לעוה״כ עין לא לאחה כו׳והש״י
 גלצוחו להוליענו מלב טונ הצפון ולגלוח לנו קצהו(כי כן מטנע
 העגל כי ישאף ללעח מהוה משכולחו) חיח׳ עצחו יחידך להפיק
 לצונו במתן השגת שהיא מעין עוה״כ על פיה נשכיל ל5עח מהוח
 משכולתנו כלילה חטוג והעונג שאנחנו מקוי' אליי נמהלה ועתה
 קורא ישר לך נא לאה כי כל המאמליס תנזכליס עולות גקנה אחל
 וצדקו יחדיו והוא כי העוה״ג עלי׳ אומר תקנ״ת מתנת טונה יש
 לי נגיה ננזי ושנת שמה נעמד שהוא יום שכולו שגת וגעכור
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 חפתס וחפיוץ גלל החולה ותתן לפני יצ״תל פתח וחצלל לחשוב שהוא מצוה אז החטאת לוגץ. —־ -
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 אהל בראשית יעקב

ם כי גני אלקיס המה משוללים מיצהי׳י ועיי  הפליגו ז״ל גמליש ע
ם היוחו כאחי האלם *לוי  זאח כי משלע״ה הי׳ י|יש אלקיס ע
גמת התנצלות ו  אשה אחינו גשמו געל גחיל׳ ומעתה שתי אלה ל
 על אל״חל כמלוגל וזהו וילאו גני אלקי׳ את גנות תאלם כי עוגות
ס השחיתו החעיכו ללכם על האל! מ ' כלומל מלאכי מ  הנה ט
ה על האלם כמו אז לאה אלקיס ויוכח על אלה״י ל  והוסיפו ס
י  ואמל לא ילון עוד ליחי גאלם לעולם כלומל לא אלון אוחו מו
 גשגיל העולם מאומה אם לוח עגלה גם על משוללי היצל לעשות!
 הלע ועול גשגס הוא גשל כלומל משה לבינו ע״ת גס הוא היה!
נ לפני אלקיס ועי נ סלי>  נשל ודם ואחז צדיק דלכו לבחור גטו
 החלונה על אלם הלאשון מכל וכל: |

, העולם ללבל עליו  בהתנצלו׳ אדה״ל ולסכך געלו גל ילגו גא
 עתק והוא ט ידענו שע׳׳י אכילת תאדם מעת״ד נתהוו׳ •גו זוהמת
 הנחש ונעשה כלול מטוג ורע ועלול לחטא ומן הוא והלא׳ שאפו
 כולם חזוהמא מכחו והנה אס נניח שבזולת חטא האדם לא
ם בדוגמת האישים העליונים שאין ל  הי׳ חוטא בעולם רק היו ט
 חטא גיניהס וגס ט אחר שחטא אי אפשר להיות אדם צדיק גאלן
 אזי קלקולו לג מאד וגדול מנשוא ט הוציא גני אדם מגחינת תטוב
 והאושר האמיתי לרע מוחלט אגל אס ימצא אשר גם גני עלי׳
 נעילי תיצה״ריעשו הרע געיני ה׳ וגם אנוש אנוש ילוד אשת יהי׳
 נקי מכל חטא או אז תשקוט תתלונ׳ מכל וכלו תנוח מזעפ׳ והן אמת כי
ק עשו תועבות גדולות וכאשר א  כן נמצא ק הי׳ כי הנפילים תתיו ג

ה ת נ ש ר  פ
 דע כי אין חובחח המוכיח מוצלחח ט׳א בשיוכיח לעהו הלומת
 לו בכל ענייניו כאשר ירמוז מה״כ(קלושים) הוכח חוכיח אח
 עמיחך ר״ל רעך הדומה לך אשר ע״כ אמרו ז״ל הלל מחייב עניים
 לגי מחייג עשירים כי כשיבוא העשיר להוכיח המסכן והדל יענה
 ויאמר לו מת תמשילני לך ולכמותך ט ארוחתך ארוחת תמיד נכון
ם אמנע כפי ן מלאכתך לא כן אנכי א ס לא תכין נחו  יהי׳ גם א
 מיגיעחי כל היום לא אשיג גם לחם לפי הטף לא אהי׳ חיכש ובניתי
 א ן למס וכמו כך אס יוכיח העני על פני העשיר יענהו עזות
 ויאמר לו מה מעשיך כל הימים הלא הנך פנוי מכל מלאכ׳ בנית
 ובשד׳ ואין עליך שום עסק אשר יטרידך מעבודה שמיס לא בן אנכי
 עסקי הרבים והנשגבים יטרדוני כל ימי לא יחנוני השב רוחי
 להרגיע גם רגע ומתי אעש׳ אנכי לבית ה׳ הא לך שאין התוכחה
 מוצלח׳ כ״א חן חדומ׳ ללומ׳ ומה לנו להרחיב תדיגול בזה אם
 מכבר הוא ענין מבואר ברדל (מדרש קהלת) וזה לשונו אילו אחי
 אמר הכל הגל כו׳ אלא זה שלמה לזה נאה לומר הגל הגלים אילו
מ ת ׳ אלא זה י  אחר אמר זה תפסוק עתה ידעתי ט גדול ה׳ ט
 שלא הניח ע׳׳ז געולס שלא עבד׳ לזה נאה לומר עתת ידעתי כי

 גדול ה׳ מכל חאלקים ע״::
׳ והוא ט אנרהם  ומעתה יזהירו דנרי המד׳ עמך נדניח ט
 ע״ה שהי׳ מכניס נפשוח רנוח חחח כנפי חשכינ׳ כמ״ם
ר הי׳׳ח מנעוייו ט מ  ואח הנפש אשר עשו נחרן אלו הי׳ עונד ו
י לא היה מצליח כמעשהו מאומ׳ ט איה איפ׳ היה  באין ספק נ
 נידו להוכיח >ןל פניהם על חוענוחיהס ועל עצניהם כי הלא נגד
ם למנח ח נ נ ח נ  פניו יענו מאין נודע לך כל אלה האם נחנ
׳ י(ירמי ח ו עונד׳ ט׳׳ס לנביאו י סס ועילוי יראחס וכאשר ענ  מהו
. אמנם אחרי שנם הוא נמשך מ״ח ׳ ו  מ״ד) ומן אז חדלנו לקטר כ
ם ונמשפטיהס וחקוחיהם ח״ ידיו ה  שנה ענד אח כולם ונחן נ
ס שמעו ח ל המה מעשי חעחועיס ו נ לו להוכיח על פניתי כי הנ  ר
ל למשוך מ ק אח היח׳ הסינ׳ ה ז מו  רעחם וגנוחם והאמיטלקול דנ
 לנוסס לקרנם לאמונח הי״ח וע״כ המשפט הוא שיהי׳ לאנרהם

 משכורת

ו ־ עדיש אר׳׳י י ח מ מ  אלןין תולדות נח נח איש צדיק תמים היי ג
ו תי׳ מתחילתו ועד סופו הוא צדיק חתינון  כל מי שנ׳ נ
 ליה והא כתינ אחד הי׳ אנלהמ א״ל אף הוא לא תנל׳ דהא ל״ל
 אמר נן שלש שנים הכיר אנרהם את נוראו ומה אני מקיים הי׳
 שתי׳ מתוקן לתדריך כל העולם כולו נתשונח תנה לכאורה לא
׳ הלא־עכ״ז יצא מהכלל שהניחו  ידענו תשונתס ז״ל שתי׳ מתיקן ט
ו היה מתחלתו ועד סופו הוא צדיק ונקדים לזה  כל מ׳ שנאמר נ
 עיד מדרשם ז״ל (ייש פ׳ לך) הת״ד עמך נדבות גיוס חילך עמך
ת שהכנסת ע ס חילך נ ו  הייתי נעת שנדבת לשמי לירל לכבשן האש ט
 מכל החיילית והאוכלסי׳ בהדרי קודש מהלרו של עולם תקלשתיך
 בלחם משחר מלתמי של עולם שיחלתיך ל׳ לך טל •ללותך לפי שהיה
נל ע״ז  אברהס ע״ ה מהפחד ואומר תאמל שיש טדי נבון שתייתי עו
 כל השנים הללו אמר לו הקנ״ה לך טל ילדותך מת הטל הזה
 סימן נרכ׳ לכולם אף אתה סימן נרכ׳ לעולם מה הטל הזה פורח
 אף אחת עונותיך פורחות וגם נמאמר זה מתראוי לשית לב איה
 איפ׳ היו ימי יללותיו לי לסימן נלכה אם ענד ע״ז כל תשני׳ הללי
ם הספל (קול יעקנ זטל דנל אחד האמול ע  וכדי לביא אל הניאו׳ נ
ם אשל לא ידעת תמול שלשום  מ׳׳ה א׳) וזה תאלו ותלכי אל ע
 ונמדרש (נמקומו) אלמלי נאת תמול שלשום לא היו מקנלים אותך
׳ ו  ט היום הוא שנתחדש׳ התלכ׳ ננתמ״ד עמוני ולא עמונית נ
 וכלל הענין הוא כי יש חילוק והנדל גדול נין רות לשאר גרים כי
 כל תגרי׳ תאמנס שכלם אתם מעת נתייגרו ונאו ננרית אנל עכ״ז
 נגע למי הימים הלאשוגיס שהיו בגיותס כי יפלו ויאנדו לא כמותם
ה כי כמו שהצליח׳ ועשת׳ פלי מעת נתגייר׳ כן תקנל שכל על  מ
 שלא נאה להתגייר בימ ס הראשונים כי לא תיו מקנלים אות׳ אלו
 באתי קודם וע״כ כל סיבת גירותה הי׳ אך ממת שלא נאת׳ מקודם
 ובמבואל שם ע״ש וכענין הזה היי תשובתו ית׳ אל אברתם לאמל
ם כי זולת מה שלא ה  אין לך לפחד על הימים שהיית עובד ע״ז נ
 ׳גיעך עינש עליהם עול המה לך לסימן בלב׳ ועול בעגולס שכלך

 הלג׳ מאד וכמו שנגאל •



 נח יעמב יח
לם ממש כתמשל שהביאו ו  M ולהקטין הכוונה הלזו לקלל האלמה ענ

 ״ ז״ל וע״כ אחל חמנול אמל ה׳ ית׳ לא איסיף לקלל עיל את האדמה
 נענול האדם כי יצל לנ האדם לע מנעוליו כי׳ כי הנה לעת
 האדם תוא ע״ל בחינת הזלעים והנטיעות אשל לעח גידולם הוא
ור לעת חזלע והשולש הלע אשל באלן או ם נענ  לא׳ מנ־סנות א
 ע״י חעדל תשגח׳ בעל תשר׳ שלא סייל נכסי׳ ועל׳ קמשוני׳ כן
מ לשעים ו  לעת האדם אם שתוא מפאת תולדתו כענין הכתונ ז
 מלחם או שנתקלקל מסינת מגדליו ואומניו אשל לא חסלו לנפשו
 מכל מת ששאלו עיניו רכזי הקשיח לננו מילאת ת׳ כמאמל וישמן
 ישורון וינעט ותנת תאדם אשל עשת אלקים מלאש העיד עליי
נ מאד כי  םכתונ ואמל וילא אלקים את כל אשל עשה והנ׳ טו
ל קלקולו לא נ נאין ספק אנ  תאלקים עשת את תאלם ישל וטו
נ הטונה כמאמר תמללש (נפלשתיני) עול כל ימי ו  תי׳ זולת ע׳׳י ל
 תארץ זלע כוי מי גלם לתם שימללו ני לא ע׳׳י שתיו זולעיס ולא
 קוצלים יולליס ולא קונרים כו׳ וחיו זורעין אחת למ׳ שנת וזתו
ה לעח האלם כארץ כלומר ע״י  מ״ש (נלאשיח) וילא ח' כי לנ
 האלץ ומסינח׳ שחיה נלכח׳ מלונה ולעיל׳ זו נחקלל׳ חאלן נלול
 המנול ונימח ממנה 'ג׳ טפחים לא כן אחל חמנול שכנל נשאל׳
 זוחמח מעשיהם חרעי׳ ונשחרננ׳ לחנאים אחליהם (אשל ע״כ לא
 חזל העולם לשלימוחושחיח קולם המנול אנל עוד נחחלשו חולאי׳
 ונחקצרו שנוח האדם כמנואל נמל׳ (שם) מעשה נאחד מגדולי
 הלור שהי׳ חושש אח ראשו אמר חמי מאי עניד לן דרא דמנולא)
 אמל הוא ית׳ לא אוסיף לקלל עוד את חאלמ׳ נענול האדם כי אין
ל תוא  רעחו עוד מסינחה כי יצר לנ האלם לע מנעוליו כלומל כנ

 רע מחולדחו ומה לי עוד להאדמה:
 ד>ן כל נשר נא לפני מדרש כתיב מרונ עשוק״ יזעיקו ישועו
י י מזרוע רכים מרוב עשוקים יזעיקו אלו הנעשקים ישועי  י
 מזרוע לני׳ אלו העושקי׳ אלו רנים על אלו ואלו דנים על
 אלו אלו לנים על אלו נחימוס ממון ואלו לניס על אלו נחימוס
 לנלייעלשנחחחם גזל ליגס ולפי שהיו שטופי׳ נגזל נימוחו מן
 העולם קץ כל נשר נא לפני הגיע זמנן לתקצץ הגיעקטגולים שלהם
 לפני כל כך למה כי מלאה הארץ חמס מפניהם ע״כ חנה האמנם כי
 רצו ז״ל לנאר כפל תמלות נפסוק מלונ עשוקים כו׳ ללרוש כי
 הוא דנל מדנל מנעשקים ועושקיס אנל הלנל צייך ניאור וכי
ם העושקים ומח גם כי לא  מה אשמח הנעשקים שיהיו כלולי׳ ע
ל נשר לדרוש עליו מה  ידענו מה הי׳ קשה לחם ז״ל נמאמר קץ נ
 שדרשו גם מה שסיימו הגיע קטגורי׳ שלחם לפני ונדי לנוא אל
פ׳ וילא) זעקח סדום ועמור׳ ני )  ניאול חמאמל גקלים מ׳׳ש יחי
ו מן הקשוח נמ׳׳ש זעקח לה מאל אשר יש נ נ  לנח וחטאחם ני נ
ה חיא י לנ  סלום נו׳ ני ממה שזעקו עלן לא הוחלט על לעחס נ
י לולא כן  (אשל ע״נ הונלחו לז״ל לומל זעקח לינה אחה נו׳ נ
 אין אשמח לנר נחזעק׳) גס מ״ש הלאה אלדה נא ואלא׳ חנצעקח׳

 הנא׳

ל ז י  א

ם יעלו ם ע׳׳ז וגם ה ח  משכולח גם על הימים חלאשונים שענל נ
 לחשבון ימי צלקתו וזהו עמך נלנוח ניום חילך עמך הייחי נעח
 סהכנס׳ לי כל חחיילוח והאונלסים . נחדרי קורם מתדלו של
 עולם הקלשחיך מרחם משחר מרחמו של עולי שיחרחיך לי כלומר
 טלם מלחם יצאח הקלשחיך לי להוליע שמי בעולם וע״כ לך טל
 יללוחך לפי שחי׳ אנלחם מחפחל ואומר חאמר שיש בידי פון
 שחייחי עונל ע״ז כל השני׳ חללו אמר לו הקנ״ח לך טל ילדותך
 מה הטל הזח סימן נרכח לעולם כלומל לא זאת שלא הענש עליה׳

 אנל עוד המה לך לנרכ׳ וכמדונר :*)
י המדרש שלפנינו ונאמר שחנחחו ר  ומעתה יחנארו גם מ
ו חיה מחחילחו על סופו  קיימח כל מקום שנאמל נ
 הוא צדק ומח אני מקיים אחל חיה אכלהם והלא על מ״ס שנה
 לא הכיל אח נולאו ע״ז נאה חחשונ׳ שחי׳ מחוקן להלליך העולם
 כולו נחשונח מח שאין מקום לזח נלחי נמה שענד ע״ז נימים

 הלאשונים וע״כ גם המה יעלו נמספל ימי צדקחו וכנ״ל:
 ויאמר אלקים לנח קץ כל נשל נא לפני כי מלאח חאלץ חמס
 מפניתם ותנני משחיתם את תאלץ. חנה כלי לפלח מלח
סנ על האדמה כתולאת׳ נכל מקום נאמל נזה  חאלץ כפשוט׳ מו
ל ו  ע״ד המליצי וע״פ דרכינו נעמוד על טעם קללח האדמה נענ
 האדם וכאמרם נמדרש והנני משחיחם אח הארץ אפיי ג׳ טפחי׳
 של עומק המחרישה נמוח׳ ונטשטם׳ והוא כי הנח חקנ״ח חטניע
 נכח הארץ להצמיח צמח להיוח כל חי אשר על פני האדמה והוא
 רק ע״י קיומי תמצות אשר יעש׳ אותם האדם ועל ידו כל
 תננראים ישיגו מחייתם וכמו שתארכגו נזת נפרש' תקלומת אשר
ח אשל נני האדם ילעו וישחיתו לרכס ונוזלי׳ ואומסים ע  ע״נ נ
 זמ״ז אזי חאלץ חחמוס הכל וחשים לפי׳ מחסום נלי להוציא מאומה
ל קלואיו ומושיט לכל א׳ מנחו לפי ו  ממש כאדם חעושי[סעול׳ נענ
 כנודו ונמושנם על הלחם חחחילו כל א׳ לפשוט יד למנח חנילו
 וחטפו זה מזה עלה על לוחו לחמוס מכולם נלי להושיט להם
 (ואומי כמו כן נאם לוא׳ הוא יחנלך גזל נעולם יניע אומל אל
 האלץ שלא חחן יבולה ולא הוסיף חח כסה להם והאמנם מתחילה
 אין החמס רע רק למקצתם ר״ל להנעשקי׳ ויפה להעושקי׳ והחומסי׳
 אולם אחר שהארץ חחמוס הכל אז רע לכולם יחד וזהו קץ כל
 נשר נא לפני ר״ל קץ כל נ״א ונע״ח וטעם כי מלא׳ הארץ חמס
 מפניהם ר״ל מפניהם וע״י מעשיהם מלא׳ הארץ חמס ומוכרחח

 לחמוס אח כל לנלחי חח כחח לחם ומאז רע לכולם :
 וכזה יתכן מת שאמרו ז״ל נמד׳ ותנני משחיתם אח הארץ משל
 לנן מלך שתי׳ לו מניקת כל זמן שתי׳ סורח הי׳ מניקתו
ח כך הנני מםחיחם אח הארץ כו׳ והוא כי תאלץ לתיותת ד ל  נ
 חמגללוח אח כל חי וחמכינ׳ צלכי האדם והננלאים כולם ונעח
נ מאל עד שעל ידה גטו כולם מדלך  הנליאה הי׳ נלכוחה ל
נ כי שמנו עשתו וינעטו נכנול ח׳ יח׳ ע״כ חי׳ חצולך להמעיט  הטו

 *) ומה נמלצו נזה דנלי החכם מכל אלם (קחלח ז׳) טוב לשמוע געלח חכם מאיש שומע שיל כסילים אשל ההלגש מנואל כי
ת ברמ ר מהתמורו׳ וחילופי הפעולוח ט מ נ לשמוע בו׳ מהצולק הי׳ שיאמר אח״כ מלשמוע שיר כסילים וחיה מ  לפי חחכח פתח לנליו טו
׳ יען כ« איננו . נ ן מ ח ח ה » כ ן ה ר ל ן מ ן ן מ ^ א א ן « ה , נ י נ ע ש מ מ ם פ , ל ח 3 א ש ו ן י מ ו ה  אבל ללנרינו •אמר כי האיש אשל מעולו הוא מחהלך 3
ך נעצת ננעלים ל ע לא כן האיש אשר מנעוריו ח י ם ונתתלוכותיהם ונמשפטיהס כמת נרע חמה כי רע לא י ע  *ילע בסיג מעשי הבוערים נ
 ובללך החעלולי׳ ואח כל אשר הם עושי׳ הוא היה עושה ואח״כ נחם אל לנו ויעזוב דרכו ושב עד ה׳ הוא הלאוי להוכיח במישול לתיות
נ לשמוע גערח חכם (ומלח חכם יחיה הואר הפעולה ולא הפועל  יודע לרך תרשעיס ונקי נערמומיותיהם וזרות מעשיהם וזהו טו

ל עצת כסילים הגנעלה: ׳ כלומר מאותו איש שהיה שומע מעודו שיל כסילים והוא מואל ע  יע׳יל אם חכם לבך) מאיש שומע ט
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 אהל נח יעקכ
 כן אעשה לכם ואין מחצילך להדיין להמליך דין ומשפט זולת נאם
 המעשי׳ איננם םוים(רצוני חח שעשה הוא לאחרים למה שרעהי
 עשה לו) נפחוח ויחר וזהו מי׳ש יתנלך לאנרחם זעקת סדום
 ועמירה כי רנה וחטאחם כי כנדה מאד כלומר ארחם שזעקו
 והילילי על הרעה שהשיני מאסרים הלא חמה עשו אח״כ מעשים
 כאלי לאחרים ובזאת חכנד אשמח האנשים האלה מאד יען כי כל
 אשר הם עושי' הוא עס חגחנח והכרח לבנם נזמח חמעסם
 תנוחה כי כל אחד בחיוחו עשוק יחמוס חי׳ מנין ומביט גטונ
 העיון רעח חדנר ולנו הי׳ נגרש קולו כים. ואחר ההנחנה הגדול׳
 הזו חטאו על נפשוחם נמעשים החם לזאת ארדה נא ואראה
י מ  הכצעקת׳ הנאה אלי עשו כלה כלומר אוחם אשר ממש כ
ו מליו עשו גס הם^ויחי׳ הה׳ ממלח הכצעקתח ה׳ חמחקיימ׳) ו ר ע צ  ש

 ומעשיהם שויס ממש צמה שהשיגו חם מאחרים שכנר פסקי
 דין עליהם לכמוהם אין לי מהצורך לערוך משפט עליה כי כאשי
ו כן אעש׳ לחם וזהו חכצעקח׳ כו׳ כלח כלומר אכלם כמע י  מ
 בלי שום מערכה דין ומשפט כ״א יקנלו המשפט חיוצא מפיהם ואם
 לא ר״ל אם איננסשויס נמדוחיהם נפחוח ויחר אדע׳ כלומר אדע

 ואערוך משפטם כפי ערך מעשיהם :
 ואחר המונח חזה נאמר כי מאמר ח׳ יח׳ לנח קן כל נשר נא לפגי
 סוננ הולך ג״כ ע״ד שאמרנו כי מנואר נמדרש אנסי דור
 המבול לא נחחם גזר דינם אלא על הגזל והוא כי באץ ספק חי׳
 ג״כ כל אחד מחם פעם חומס ופעם המוס וע״כ לא חיה מהצורך
 לחמי? עליהם דין ולעיין במשפטם וע״פז יחי׳ הוראח מנח קץ
) כלומר כנר גגמר הדין עליהם והטעם  כחענין הנגמר עד קצהו \
 כ׳ מלאה הארץ חמס מפניהם. כלומר כולם מלאים החמס והגזל
 וע׳׳כ נאין מנוס כל אחד מהם הוא חומס וחמוס והוא שהניאו
 דל נמד׳ כחינ מרונ עשוקים יזעיקו דייק הכתונ לומי
 מרונ כר׳ וכן ישועו מזרוע רני׳ ולא דינר מאיש יחידי ועושק פינוי
 כי נהיוח עושק״ פרטיים ויחידים אין להחליט על העושק כהיום
 שהי׳ עשוק מאחמול וע׳׳כ עדן לא נגמר דינו על פיו אבל נשיהיו
 העושק״ רנים אזי הקרונ שיהי׳ כל אחד עשוק ועושק כ• דיך
 אחד לכולם ונכמוהם מכנר יצא הדין על פיהם שחיו שופטים
 חומסיהם כמדונר וזהו מ׳׳ם המד׳ מרונ עשוקי׳ יזעיקו אלו
 הנעשקים כי מלח יזעיקו הוא פועל יוצא כלומר העושקים יזעיקו
 להנעשקים ישועי מזרוע רכים אלו העושקים כלומר אח״כ הם
 מחליפים מעשיהם והנעשקים עישקים עושקיהס עד שגם חם מי
 צורחים וזהו אלו רני׳ על אלו נחימוס דנרים כלומר פעם רכים
 העושקים על הנעשקים נחימיס ממון והנעשקיס רניס עליהם
 נחימיס דנרים כלומר מרימים עליהם קול אלה ומעריכים
 משפטם ופעם לחיפך עד שנחחחס גזר דינם כלומר על סיסם
 וזהו שסיימו ז״ל הגיע קטגורי׳ שלהם לפני וכל כך למה כי מלאה

 הארץ חמס מפניהם כלומר כולם חומסים זא״ז וחנן:
 מניס חעש׳ אח החינה כיי ניארנוהו נחעורנו קול יעקנ דן»

 ל״א דרוש נחמד אף נעים עיין עליו:
 ויזכור אלהיס אח נח כו׳ גם זה נא מבואי שם פ׳׳ד :

 וידבד אלהיס אל נח לאמר צא מן החינה כו׳ מדרש כהינ אם
 רוח המושל חעל׳ עליך מקומך אל חנח מדנר בנח אמי

W פיני עליך ילא אחמיל כדרכיך עליך אחן ירצה שאין לי לחפש ולנקר אחי g ^ י יל ׳ ע ו " כ ) '^TP C , ס ש מ  ה

 חנאי אלי עשו כלה ואם לא אדע׳ חנח לכאורה אנו רואים נו מן
 חזרוח ח״ו כי מי איכא ספיקא קמי קונ׳׳ה ולנוא אל חענין נקדים עוד
 מאמר חנניא(מיכ׳ וי) הגיל לך אדם מח טונ ומה ה׳ דורש ממך

 . כי אם עשוה משפט ואהנח הסד וגוי:
 דע כי חחו״חק היא כלולה ממצוח שנין אדם למקום ונין אדם
 לחנירו וחנ׳ המצות שנין אדם למקום עומדים מנגל לנ
 אנושי אין אתו לתשכיל לדעת ישרם וטונ תכליתם ותועלחם וסוד׳
 ופעולחם אולם אשר נין האדם לחנירו מהנקלתוא על תאדם לעמוד
 על אושר הועלתם ופעולתם יען כי כל אחת איננ׳ נעשית נלתי
 ע״י פועל ומקנל הפעילה ממצות עשה כולל צדקה גמי׳ח השנת
 אגידה וכאלה וממצות לא תעשה ונהם גנינת גזילת אוגאה השגת
 גנול וזולתם והאמנם יקרה אשר בבוא המצוה ליד הפועל יסוג
 אחור ממנה כי ירע עינו מתת מחיי לאחיו העני או להשינ
 האנידה לנעליה וכדומ׳ הוא אך מפאת יצרו תרע תעומד על ימינו
 לשטן לו ומסמא ימחשיך ית עיניו מראות נטינ תמצות ומחניט
 בעוצם ישר׳ ימחבב לו עשלו וסגולתו לקפוץ ידו מאחיו האביון וכמו
 p במצות לא תעשה להזהר ממנה כבד לבו מתבין לוע ענייני וגנות׳
 אולם המקגל הפעולה הטוגה אס רעת עיניו רואות וצופות היטב
 על אושר פעולת המצות וטוג ישרת ונעימת׳ ולכו נכון עמו
 לתשכיל לדעת המצוה כי טוכה היא וכי תערג לנפש געשיית׳
 והחיפך בהיפך וזהו שיעץ הנביא ע״ת יאמל הגיל לך אלם מת טוב
 כלומר הלילך אליך להטות אוזן לכל אשל יגיל לך אלס זולחך
 לצונ׳ המקגל פעולת תמצוה כי הוא בוחן בטוב יושר חמצוה
 ומכיל חנות אל ית׳ במת שחעיל אותנו עלי׳ וממנו תלמוד ותקל

 לב גם אהה לבחון יושל המצוי ועלבוחס :
 כלל הנלצה מלגלינו הוא כי האדם איננו מלניש טעמי תמצות
 וערבותה ויקלת ערכם וכן לעת חעבילות וננותם (במה
 שביט לחנילו) בענין מה שאמלו לז״ל(סוס׳ ג׳) אין אדם עובר
 עבירה אלא א״כ נכנס בו לוח שטות אך זת אינו בלתי אס הוא
 עושי עם רעהו לעת או אז טחו עיניו מלאות נזל מעשחו לא כן
 אם ישיגנו ממפעלים כאלה מאיש זולתו אזי ישקיף וילא נעיניס
 פקוחות ולבבו יבין רוע המעשי ונטתה וילנ׳ לבסון ולהעריך הפלגת
 ואשמת לעהו בו והגי, אם נהזלמן ״עשי הוא אס״כ לזולתו עלבר
 שתשיג מל עתו וישלח ידו לפגוע באחליס אזי עוגו גלול מנשוא
 תכנל אשמתו שנעתיס יען כי מאתמול חקל עלי׳ כשתשיג הדבר
 מזולתו ואז היו עינע מאילו׳ והטיב ללאות גמה הלנל הרע תזה
 ייתאבל עליו וכהיום עשה כן לאחלים הוא תלנל ותוא הענין
 נחטאת סדום כי ילענו שכל תחמס ותגזלות חחי׳ נסלום לא תי׳
 נלחי נאנש׳ סלום עצמם שעשקו וחמסו זה מזח ולא ליוצא ולנא
 ממקומות זולחס כי הלא שבח מהם עוכל אולח וא׳׳כ חיה כל אחד
 מהם פעם עשוק ופעם עושק ובוודאי כל אחל כשה״ עסוק הי׳
 ליא׳ בעין יפה ננוח הלנר שהשיגו ופער פיו לבלי חוק לזעוק
ס יליולל עושקו בקללות נמרצות להאנילו ולי:כלית מאלץ זכלו מ  ח

 ולמחר עשה גס הוא לרעהו כדנל הזח ממש אשל המשפט בנר
 גחיץ עליו משנט פץ מאחמול שאין מהצורך עול לדין ודיין לשאול
 מהם המשפט אחרי שהוא נעצמו החליט וחרץ עליי העינש
 וכמשפטו יעש׳ לו וכמליצת הבחונ אם לא כאשל רנרחם באזני



 אהל נח יעמב יט
 כיל עשוהו תפסיק חזה נאמי על שלמה ועל משח ע״ת על
ח מציח עשה ומצוח  שלמת כיצד כשנתן הקניית תולה לישלאל נתן נ
 לא העשה ונחן למלך מקצה מצוח שנאמל ולא ילבה לו נשים ולא
 יסור לבבי עמד שחע״ח והסכים על גזילוחו של הקנ׳׳ה ולא ילנ׳
 לו נשים לא נשניל שלא ישול לננו אני אלנח וכבי לא יסול כי׳
׳ ולכך מ ט נ  לסוף מה כחינ ביה ויה• לעה:קנה שלמה נשיו הטו אח ל
 אמל שלמת על עצמו ופניתי אני ללאות חכמת ודעת יחוללות
 יסכלות אמל שלמה מה שתייה• מחכים על דבלי תולת ותייתי
 מלאת לעצמי שאני יודע דעת התורה אותת תבינת ואותת תדעה
 של תוללות וסכלות אין כוי עד לפי שהרהרתי אחל מעשיו נכשלתי
 ע״כ ותכלית לצונס ז״ל בזת למצוא מענ׳ על חכם כמותי שיתי׳
 מוטעה בעצמותו ויעליך עצמו ללבל שלא יעמוד בו לאמל אני
 אלבת ולא אסור ודבריהם מטאליס כפי מת שכתבנו אשל גם
 המצוה שהכתוב בעצמו מנאל טעמת איננו אלית טעם עיקל וכולל
 אבל לאלקים ית׳ עיר טעמים נשתרי׳ גבוהים ולמים ועל כן גם
 אם לפעמי׳ •קלה שאין מקום לטעם המצוח הנא מבואר נכתוב
 מאיזה שנת עכ״ז חלילת לנו ללחות ולנטל המצוה ט גס בלעדי
 הטעם המפולש עוד אליה טעמי׳ וסודות נסתרות סמחייני׳
 עשיית׳ כמו שמצאנו נלז״ל(נדת ל׳׳ג ני) שאלו תלמידיו את לשנ׳יי
 מפני מח אמלח תולה מילה נשמונ׳ תשינם כדי שלא יתי׳ כל
 העולם שמחי' ואניו ואמו עצנים ומה יענה גשיתי׳
דס לטעם ג ת חמחנ ט ס ה נ וכיומה מ ו ז  אניו מח או אמו ילרחו נ
 ההוא אם לא ט זולח הטעם חזה יש עוד טעמים נסחלים והוא
 מה שעלה על לנ שלמה ע״ה ני חי׳ חושנ כי מ״ם יחי לא ילנה
 לו נשים ולא יסור לננו הוא עיקל הטעם ואין עוד מלנדו ואחל
 שהוא היי נטוח שאיננו ירא לנפשו מהטעם ההוא אזי חפול
 האזהל׳ ממנו אבל אחלי סובו ניחם אל לנו ואמל חטאהי כי לא
 ידעתי ענין המצוי ושגיתי נחכונח טעמיהם נחשני שאין למי
כלל  זולת הגיעם המבואר אבל האמת כי עוד גנוהיס עליהם ו
 וזהו שנךיס ולפי שתלהלחי נכשלהי כלומל ע״ד העונש (וכל דברינו

: ( ו ניס במד׳ כשתעיי׳ ב  אלה מטו
 המולס מדנלינו כי האמנם יש נתמצות מה שהכתוב בעצמו
 מבאר טעמיהם או השכל יעיד עליתם איננו זולת
 ע״ד כלל אבל פלטי ההלכות תמה לק עי׳ד גזירת מאתו יתגלך
 וע׳׳כ מצאנו לאינו בכמת מצית שבתולה מחשמעיו׳ או מתשכליות
 שעיקל׳ ושלש׳ תוא מוסד על טעם נגלת ומפולש ולאחל שפלט
 תכתינ תלטתיהם ודקדוקיהם סי-ם תאזתל׳ נלשון חק ונביא
 לדוגמא מ׳׳ש נמצות קרבן פסח שטעמו עמו על שוס שמסח
 וכשפלט הלכותיו מתחיל ואומר זאת חקת הפסח כל נן נכר לא
ו תושנ ושכיל כו׳ ננית אחל יאכל כוי ועצם לא תשנלו ט  יאכל נ
 וכאלה רבי׳ אשל תטעם תמנואל והמושכל איננו מחיינ פלטי
הם זאת חקת תפסח ט גס ה .*) לכן אומר נ  ההלכות תתלויות נ

 כי יסוד המצו׳ ושרשה היא ע״פ הטעם הנגלה והמנוא׳ והוא מח י

 שזכלנו

 נח כסם שלא נכנסתי נתיני אלא נלשות כך אין אני יוצא אלא
 בלשות בא אל תתיבת ויבא נח צא מן תתיבח ויצא נח ל״א כתינ
 לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים זמן חיה לנח להיכנס לתיבה
 שנאמל נא אתה וכל ביתך אל החינה וזמן הי׳ לנה שיצא ממנה
 שנאמל צא מן תתינת תנת כלי למא אל תכלית תננת תמאמל
 נקלים מאמלו יתבל׳(פ׳ אחרי) איש איש מנית ישראל אשל ישחט
 שול או כשנ או עז במחנה ואל פתח אתל מועל לא
׳ ו ׳ לם יחשנ לאיש ההוא לס שפך נ  הביאו לחקליב קלנן לח׳ ט
 למען אשל יניאו בני ישלאל את זבחיהם וכוי על פני השלה והביאום
׳ ולא יזנחו עול זנחיחם כו׳ חוקת עולם תהי׳ זאת להם  לה׳ ט
 צלולותט וים נהעיל בזה לבות ומאתנת הקיצול לא לציחי

 לפולטס :
 דע כי התריי׳ג מצות םצונו ה־ יתייהאמנס בכללם אנו מוצאים
 בתם ג׳ סוגים מתם חקיות שאינם אך בגזילות המקום ב״ח
 ואין אתנו יודע בחם עד מה מטעמם ופעולתם וסודם ומהם
׳  שמעיות שטעמם נא מנואל בתות״ק כמו פסח ע״ש שפסח ט
׳ ולנים כאלת ומתם שכליות תמונחני׳  סוכת כי בסוכות תושנתי ט
ם ונטעמם ופעולת׳ ס  ומקובלים אצלנו מפאת סשכלתינו ותכלתינו נ
 וטוב ישרם כמו גניבה גזילת ודומיתם עכ״ז נדע אשל מבלעדי
 הטעם תמבואר ותמושכל עוד לאלקים יתברך טעמיי צפוני׳ וסודות
 גנוזות עליהם כאשר העידו רז״ל גזוה״ק ואביא לכם עדים
 נאמנים ע״ז מצד השכל וסוא כי תמצות שהיא גם מתשכליות כמו
 גני.ח שענינה מוסד על אדני המשפט ויושר אנושי וטעמו גלוי
 וידוע לכל חנח כשנתבונן על פלטי׳ והלכות׳׳ התלויים בה
 והמסחעפים ממנה ילא׳ כל משכיל למצוא טעם ודעח בהם כי
 מצד השכל יחוייב כי יגדל העונש לפי גודל הגניב׳ וכפי דלוח הנגנב
 ולז״ל כבל החליטו דין פרוט׳ כדין מאח ואין הבדל בין העונש
 המגיע להגונג מעשיל ש״פ להגונג מהעני פליס׳ לחם אשל אליה
 הוא נושא את נפשו ומעת׳ הנה שבח המצו׳ חשכלייח להיוח גם
 היא חקיי׳(ואל אלקינו ית׳ טעמים נסתליס ולמיס שעל פיתם
ס פרטי תתלכות התלויות נח) וכאשר רמז המשורר  מחוייניס ג
 האלקי ע״ת (תתלי׳ קי״ט) אתת צוית פקודיך לשמור מאד אחלי
 יכונו ררט לשמור חוקיך מלח מאל הוראת׳ על רונ תפלגת השמירה

 גס ממה שהוא מתנגל להניעם המושכל כמו לין פרוטה כלץ מאה״
ס יציאח הנפש הרי זח שופך למים ואמר האמנ׳ כי  והמעמץ ע
 המצוי בכלל׳ היא מנו.זרת תטעם עכ״ז נתתנוננותי נפרטי׳ המה
 רחוק׳׳ ממני ועניינם רק ע״ל תחק וזהו אתת צוית פקוליך לשמור
ן על פלטי החלטה כי עמקו ו ט  מאל נלומל גשמיל׳ לב׳ מאל מ
 וכשגבר) אמרחי כי כל מצוח ה׳ חמת אך חקים וגזירות הגוזל
ט לשמור ר ח ע״כ אחלי יכונו ללכי לשמור חקיך כלומל יכונו ל  ט

 כל מצוח ח׳ על גלל החקי׳ ולא בנחינח מושכלי:
 ובמדףש (לי׳ ואלא) תת״ל ופניתי אני ללאית חכמה והוללית
 וסכלות ני מה האלם שיבוא אחלי המלך את אשל

׳ אשל צרה ה׳ אל־ןינו אתכם יאן» ם ומהם שאלת החכם מה תעלות ט י  *) ונזה אני מנין מה שמשדל נעי׳תגל שאלת ארבעה מ
 אתה אמור לו כהלכוח הפסח אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן אשל כבר חלגישו המפרשים ע״ה נענין תשתנות שאלת הסכם משאלת
ם אמלו מלת אתכם׳ אמנם לפי הכלל המונח  הרשע מה הענודח הזאת לצם אשר נאמרו לכם הוציא אח עצמו מן הכלל ולא כן החכם ע
נ אי״ה והוא כי חנת מצות הפסס ניארה לנו התורה הקדושה שהיא לזכר עולם שפסח הקנ״ה על גת• נ״י כו׳ טו  כפנים יחנאר חענץ נ
 וכן מצות מצת ע״ש שלא הספיק גצהם שלאנותינו/לתחעיןכו׳וכמושפילשיז״למי׳ם (תהליםקי״א) ז:ר עשה לנפלאותיו שהקב״ה צוה אותנו
ל נכיר גמצרים כי מכת  כמח מצות למען יסיו לזכרון תנפלאות שעשה אגל לא כמוהם פסח מצרים שנצטוו לאכילתו טרם הכת ס׳ כ



י נח יעקב ה * 
 כלומי, אך זו אגל פעלת• גרמי ליי הקוני איננו חסר דנר יע׳׳כ
 כל יניע• לא ימצאו לי עין אשר ח;יא אכן שקר נימינו כי תועבת

 ה׳ עשת גס כ׳ לא יסייג לחנירו רעת ממעשתו:
ג לא תעשו עול נמשפכ׳ כלומר לא תעשו עול  והיא שאמר היתו
 גם על נישא תמשפט ותיושר וחיינו לפחות לו מן הדמים
 כשיעור חסרון המל׳ ותמשקל וכמרז״ל(גגא נתרא פ״ט) מנין שאס
 אמר הריני מוחק נמקים שגורשין לפחות לו מדמיו שאין שומעי׳
 לו תלמוד לומר אגן שלמת וצדק יהי׳ לף וזה אינו אך חק וגזירת
 המלך יתכרך שאין נידינו לעמוד על תכונת ענינו וזהו שסיים
׳ ושמרתם את חקת׳ הא לך כי ׳ אני ת׳ ט י ציק ט מ  מאזני צרק א
ואל ם תנגל־ ותמנ ע ט ם ת  האף איננם יסיר תמצי׳ תיא מקינלח ע
י פלטי ההלכות הכלולים בהן הנפלאות מאתנו  עכ״ז יחתימו לדנ

 סייס עליתם בלשון חק:*)
ם  ^nr$fc נתנה ראש למא לניאור תכתוניס תנזכלים ותוא ע
 מה שילעני כי הקרננומ מניאי׳ נעליתם לירי חיים
ן ותתכפל  כמחז״ל (ילקוט תהליס כ״ה) הנפש החוטא׳ תניא קרנ
 וגזה נביא אל המנץ ותיא עייל למיון עיר קטני שנפל נאישי׳ חולי
׳ ושלחו למרחקים אל רופא מומחי ושלח לחם י  גלול ב״מ וחלו בה מ
ק פ  רפואות אך ורק כשיעור הצורך להחולים ולא יוחר וחנה באין ס
 כל חיוח האנשים האלה תלוי נשמירת חרפואו׳ ואם יניא אחר
 ייקח כלי מלא רפואות וישפכם ארצי הרי הוא הורג נזה נפש אחל
ם הרפואית וימותו מחליים אולם אם שלח ח  אי שנים שיחסר מ
 לפואות יוחל מכלי הצורך אזי אין השופך אלא כעונר על נל תשחית
 הוא הרגר והוא חענין בחקרנגוח שעלו ללצון על מזנח ח׳ חמה
 היו הרפואו׳ חחלואוח הנפש אשר חילה גה החוטא בעברי אח פי
ו אשר העל׳ או זגח נרפאו פגעי לגגו ונסלח לו נ  ה׳ ועל ירי קרנ
 וע׳׳כ הזהיר הכתונ ואמר איש איש מנית ישראל אשר ישחט שור
ן לה׳ ט נ ר  או כשנ כו׳ ואל פתח אהל מועד לא הגיאו להקרינ ק
 דם יסשנ לאיש ההוא דם שפך ט הוא ממש כשופך רפואות נחוץ
ם זונחי  וזהו מ׳׳ש למען אשר יניאי בכי ישראל אח זנחיהס אשר ה

 על פני השדה וחניאום לה׳ כלומר ע״כ היא נחשי כשופך דם כי
נ יסוד תאזתר׳ ו ח כ **) וחנה כפי הנחת ח  נידו חיה לעשותו קרבן לה,
 הלזו ננו׳ על אדני מושכליח המקונלות נ׳׳כ על לנ אנושי אנל נל
 זאח היא נמי שאין לי אלא קרבן א׳ להתנפל ט והוא שיחת ארצה
ח  וזנחו נחוץ הרי היא כאלו דם שפך אנל מה נאמר נמי שיש לו חרנ

 י נקר

̂ זאת נא החכם נשאלחומה תעדו״ וחזקים והמשפטי־ T ^ l ^ ^ ב ^ ^ £ ל ח ה ו צ ז ט ה מס . ו  המנ
ס אתם יוצאי מצרים לעשות תפסח טלם פסח ה־ על תפתח ולאכיל מצה עד לא ן תציו כ נ י מת ע מ ו  ^ ^ . ם מ
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ם מונח לזכיין וזהי אף אחה כיי הזכיר הלכה אחה לדוגמא אין מפטירין כו׳ שהיא ר ך נ הפסח גם . י ח ל ^ ^ ^ ס נ  ^ א

ר נקטנה ולקנו״ על ט מ ׳ משקלו״ ל י רז״ל השיגי שלא יהיה לי נ ^ ^ ^ ^ ל ^ ^ מ ^ ה ל ו ד ג  ה
א ולהינית הקינים זילת נשילאה בתקונה שאינגיו ריצה ליתן לי המחיליהמגיע מ ר ; M » * £ ^ * ל ל ק ן ן # ש ק א ד צ ל ה ק = ד מ ע 3 

י תיענת ה׳ אלקין ק הצדק וע״ז סיים ואימל נ א • ישקיל נ א ן ^ ^ ״. כש עור - ן י ן , ן ן ה כ ל ל ^ א  ב

מה הפליגה חתית ׳ק נאנני - .1י בת ה גם שניהם הילה לני עד נ V 1 P נ ^ י ע ו ת א מ ו י ק ל ל ש  מלמה עד שנס האנן הצדק א
ם ט אבן שלמה י ם ^ מלמה תחת •דו וענוש •ענש גם על שניהם ע ו ם - ע ע י ; ן ל כ נ ט א ל א ט ן ו צ  ל

: " ו ג מ ש ו *1 ה ^ ם י ח ג ז ) ל ם י ח י ר ם מ  •) ימח מתקו ס
: ו נ י ר נ ־ ם ומוגן כ י פנ  ; » ׳ן ח ן השוחט גחין חייג אלא על הכשל נ

הס  שזכרני כי לכל מציה טעמים נעלמים וסירות נסתרות ו
 המחייבים גם פרטי הלכוחיה ודקדוקיה . מלנד הטעם הנגלה

 תאמנו מספיק על כלליות חמצוח :
 וכמלהו נאזתרת הי״ת על מדות ומשקולות(קדושים) לא תעשי
 עול נמשפט במד׳ במשקל ובמשור׳ ושאלת רז״ל ידוע
 ומונא נרש״י ואמרו מכאן שמודד נקרא דיין ואשר אחזה אנכי
 נמעט נינהי בביאור חכחונ(ע״ד קרוב) עם חח שאמר הנביא
 (הושע ׳״נ) כנען בידו מאזני מרמ׳ לעשוק אהב ויאמר אפיים
 אך עשרחי מצאחי און לי כל יגיע לא ימצאו לי מון אשר חטא
 והוא כי הגה האזהל׳ על המדו׳ וחמשקולו׳ חיא ג״כ עמה שיחייב
 חשנל ויעיר עליהם • כמו על הגניבה גזיל׳ וכאל׳. אבל נשנחבינן
 בת נמצא כפרטי תלטתי׳ מת שתוא מתנגד אל שכל וחבחנח אמשי
 ואיננו אך חק הבורא יתנלך והוא כי לפעמים חדמן סוחר חדש
 שתתחיל לשאת ולתת נמסחלשלרכו נמדיל׳ונמשקלונרצותו להמשיך
 אליו הקוני׳ למען יקנו מאתו ולא מאת זולתו משפטו לתמעיט למי
 מקח כל מדת למכור מעט נזול מאשר יצא עלי׳ תשער אך למען
 לא יפסיד לעצמו עושי תמל׳ פחות מעט כפי על ך מת שפוחת לו
 ממחיר הקצוב ונזאת לא יפסד כהקונ׳ כהמוכי זולת כי עיל׳ זו
א אליו  ״ומילנו למען יחשונ הקינה כי נזול הוא מוכל לו ויוסיף ט
 ותן אמת כי התו״הק הזהיר׳ אותנו גס מענץ כזה אף שאין המוכר
ס שתוא שוקל קנינו נאנני נ ר (  מגרע ומחסר להקונ׳ מאתו מ
 מרמה כי הוא מוזיל לו על מקחו כשיעור פחיתות המד׳) כמאה״ח
 ^משלי י״א) מאזני מרמ׳ תוענת ח׳ ואנן שלמ׳ רצונו אשל לכאורה
 לא ידעני מה חידש נזה אנל כ׳ היא ע׳יח כיון נזה להודיעני כמה
 שנא ה׳ אבן מרמה ואיך תוא בבז׳ נעיניו נמאס ימתיענ גם נשלא
ם וכמי שיבוא עור יזהו  יפסיד המוכל לחלוקח מאומ׳ על ירי ה
 כנען נילי מאזני מלמ׳ לעשוק אתי נא לספר מיעצוח הלמאי כי
ו למען המשיך אליי הקינים אנל חאמח כי לעשוק ל  מאזני מרמ׳ ט
 אהנ ל״ל זהי הפחח יחמנוא שימא ע״י לילי עשיק׳ וזהו ויאמר
. כלימל היא מלא׳ פנים כ׳ מה  אפרים אך עשלתי מצאתי אין לי
רע היא כי תמיכל נאנני מלמ׳ נמחיר תקצונ לאנני  שעישת לא נ
 צלק פועל נזה נ׳ פעיליח א׳ מה שמחסר רעהו נ׳ מה שמרני הוכו
 אגל לא כן כשיקבל המוכר נאנני מלמ׳ לק כערך המגיע למד׳
 פסוח׳ הלזי אינני פיעל גזת זולת מה שמלג׳ לייח לעצמו אגל
 לרעהו אין נגר׳ לנר וזהו ויאמל אפלים אך עשלת* מצאתי אין לי •



 יעקב כ
 אם כוונחו יח׳ נעל׳ מזה והרי הוא חק נסחר מאח ה׳ להסגירו א״כ אין
 לו רסיח לצאח ממנה עד שיצוחו יחי לצאח וההכיע׳ היא ממחשיצוחי
 יח׳ מלהכניס׳ לחיב׳ שזח מור׳ שהי׳ חק הבור׳ שיננ׳ לחיב׳לא לבד להנצל
 שאם היא רק הצל׳ טבעיי׳ מה צורך להגן הלא מעצמו יכנס כאשר יאלצהו
 ההכרח וזהו שכוונו ז״ל במד׳ שלפנינו כחיב אם רוח המושל חעלה
 עליך ר״ל שנצטווה מה׳ יח׳ שיכנס לחיב׳ וא״כ וודאי כי להקב״ה
ס נסחר וסוד כמוס ולכן מקומך אל חנח ר״ל ההכרח הי׳ ע  ע״ז ט
 לו לה מחין עד שיצוהו יחי לצאח מחוכ׳ וזהו אמר נח כשם שלא
 נכנסחי בחיבה אלא ברשוח כך לא אצא אלא ברשוח בא אל החיב׳
 ויבא נח צא מן החיב׳ ויצא נח רצונם לומר ממה שצוהו ה׳ על
 גיאחו לחיב׳ הבין כי הצלחו אינני טגעייח אגל לה׳ יהב׳ טעמים
 נסחרים עלי׳ ע״כ אין לו לצאח עד כי יצרנו ה׳ וע״ז סיימו ז״ל
 כחיכ לכל זמןועח לכל חפץ החת השמים היה לו לנח ליכנס לחיכה
 כוי והוא מכואר כדגרינו כי אם הי׳ ענין חצלחו אך ע״ד הטגע
 אין נופל גו זמן כניס' ויציאה וע״כ שהוא ענין גגוה מעל גגוה
 מה שהוא מחוייג להיו׳ געחו׳ חקוח והמוגגלו׳ וזהו שהגיאו לכל

 עח וזמן לכל ח!ץ והגן:
 ויחל נח איש אדמה ויטע כרם מדרש נחחלל ונעשה חולין למה
 ויטע כרם לא היה לו ליטע דגר אחר של הקנה כו׳ אלא
 ויטע כרס אר״ח ג״א גו גיוס נטע גו גיוס שחה גו גיוס נחכזה
 להגין דגריחם נקדים לגאר עוד מאמרם ז״ל(גמל׳ פרשחינו) ויהיו
 גני נח היוצאי׳ מן חהיכח כחיג והוא ישקיט ומי ירשיע ויסחר פנים
 ומי ישורנוועלנויועלאדם יחד והוא ישקיט נתן שלוה לדור המגול
 ומי גא וחייכם וכשחסחיר פנים מהם מי אמר לו שלא עשית כשורה
י המבול ועל אדם זה נח יחד שממנו הושחח העולם ו  על גוי זה ו
 ידוע כבירים לא חקר הריעו אנשי דור המגול במעשיהם הרעים
 ויעמיד אחרים תחתם אלו כני נח וכלל הענין הוא עם מה שאמרו
 ז״ל במד׳ ויאמר ח׳ אמחה את האדם מעל פני האדמה ונח כו׳
 אף נח שנשתייר לא הי׳ כדאי אלא שמצא חן אשר לכאור׳ יפלא מה
 יאה ית׳ לכלול גס את נח בכלל הגזירה ולחייבו מתחילה להמציא
 לו חן אח״כ הלא לא בן אדם הוא וינחם טוב תית להצדיקו מיד
 אבל ידענו ממלה הי״ת כי כשהוא מעניש לאדם ויעיר עליו חמתו
 אח׳׳כ בשב אפו ממנו מרבה עליו רחמים וחסדים גדולים וכופל לו
 רחמנותו וחנותו על אחת שנעכמ״ש הנביא (ישעי׳ נ״ד) ברגע קטן
 עזגחיך וברחמים גדולים אקבצך כו׳ וכמ״ש דה״עה (תתלים למ״ד)
 כי רגע גאפו חיים כרצונו וכןמצינו(איוג מ״ג) וה׳ גרך את אחריה
 איוב מראשיחו וזהו שאמר הנביא (ישעי׳ י׳׳נ) אודה ה׳ כי אנפת

 גי

 אהל נח
 בקל וצאן ומקריבן בפנים ורוצי להקליב עול א׳ בחוץ האמ:ם כבל
 איננו כשופך דם יעכ״ז הזהיל׳ החוה״ק גס על אופן זה נמ״ם ולא
 יזכחו עוד אח זבחיהם ורצי גםו.ם הקריג דיו גפני׳ ורוצי להקליב
 עוד א׳ גחוץ גם זה אסול והוא ענין העומל מנגד ללג איש ואיננו
 אך חק הנורא וגזירתו וע׳׳כ סייס הכתוג ואומד הקת עולם תה״

 זאת לתס לדולותם ותכן:
 הנשמע מיל האמור שגס מציה השמע־,׳, ותשכליו׳ נפלאים
 ורמים מ-?ז מהשיהי:.־ .*־׳־יקים המה מגינתינו. כי
 זולה הטעם המושכל או המפורש עור להם טצמי׳ גדולים ועצומים
 ונולאים והוא שאעל לחע״ה (תחלים קי״א) גלולים מעשי ה׳
 ללושיס לכל חפציהם כלומל גס כ׳ החפץ לקגל גהמצות ימצא
 מהםמחיס כעשייתם טעם מושכל ונגלה וידרוש כתם כחפצו עכ׳׳ז
 עלינו להאמין כי עוד להם טעמים גדולים יסודות רמות ונשגבות
ם כ׳ המה דרושים לכל חפציהם וע׳׳כ  וזהו גדולים מעשי ה׳ ע
 הטיכ אשר דיכרהוא ע״ה אחלי יכונו דרכי לשמור חקיך הכניס כל
 המצוח חחח חואר החק(כאשר ביארנו למעלה) יען כ׳ כולם צפונוח
 וגנוזוח כטעמם וסולם אחו יתגלו ועליני לקיימם אך ע״ד חק
 וגזילח המלך •חילן*) וכמו כן כל מעשי תי״ת ונפלאותיו שהפליא
ס ממש ע״ל זה יכאשל יעידון ויגילון לגלי המשולל  מלאש הנה הנ
ם  ע״ה (שם צ״ג) מה גללו מעפיך ה׳ מאל עמקו מחשכוחיך ילצ׳ ע
 כי לעינינו הוא כ׳ מעשי אלקינו גדולים ונפלאים אנחנו מאמינים
 כי עד מאד עמקו מחשבותיו אשל חשכ עליהם ולו יחנלך טעמים
 נסחלים ומלאים מלכל מה שאין מכינים ומשכילים איכוח המעשה

 ופעולח׳ וחיעלת׳ על צד הנגלה:
 ןןןן עד״ז היה ג׳׳פ מה שמצוי יתנלך לנח על כנין החינ׳ כי
 י האמנם כפי המושג ללנ האדם היחח החינ' לנח הצלח טנעיית
 אגל הנה כבל הוער בלז״ל כי הצלחו היחה אך בגס וזה לשונם
 (במללש פלשתיני) אמל ל״ח ג״א נגל הייח ולולא גליחי שהיחה
מה לתוכ׳ תולו לנו ז׳׳ל כי לולא בליתו יתבלך  אתך לא ה-ית יכול לי
 ועזרתו עמו להצילו לא הי׳ במעשיו מאומ׳ מכמה עניינים (כמובא
 כלש״י) אבל כל עיקר הצלתו הית׳ נסיי׳ ואס הדבר כן יש מקים
 לשאול הלא לא יבצר ממני יתב׳ מתציל את נח ע״ד גס גס מבלעדי
 החיב׳ ולמה.צוה עליו עבוד׳ כזו על חנם אבל בזה יאומת כי היה
 צורך בנין החיב׳ לכוונ׳ עמוק׳ ונפלא׳ וע׳׳פ טעמים נוראים אשר
 ידגים הואיתב׳ והנ״מ הוא כי כשנאמר כי הצלח נח היח׳ אך טבעייח
 לא הי׳ לו מהצורך לתמתין ולחיות נתיבי עד שיצוהו יתברך לצאת
 מתוכי רק בשירא׳ כי קלו תמים ויוכל לצאת יפני ויצא ממנה לא כן

ר העירו רנותינו ז״ל על מ  *) ובזה יאותו לנו דברי הכתוב(קדושים) איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי השמולו אשל מ
 סמיכות ב׳ מצות אלו והתחבלותס בכתוב אהד אחד ידענו כי מצוח מולא אב ואס גס היא מן השכליוח כי בן יכבד אב מצד הטבע ועכ״ז
 הפליגה החה״ק,לצוח עלי׳ געה״ד עד שהקיש כבוד׳ לכבוד המקום והוא אך להודיענו שלא נקי־ס אותם מצד הטבע כ״א מחק הבורא
ס מצוה זו מפאח חק על המקיימה מצל הטבע לא יכגד הנן לאביו ולא יהיה מוראו עליו כ״א בעוד ״ ק מ ה  ואזהרתו עלית ויתרון ל
 הוא צעיר לימים גענור צרכו לאביו ונענול לג הטוג שעושה עמו לא כן כשיגדל ויהיה לא• ש ויתפרנס ממעשי יליו או אז יאמר לאביי
 ולאמו לא ראיתיו וע״ז מזהיר הכתוב ואומר איש אמו ואביו תיראו והוראת מלת איש על גדול וגעל היכולת כידוע והנה על זח האופן
ו יודע מכל נ נ . ל א ן ח ס 3 ר ג ש ״ ס י , נ ש ך 3 ל ר ו נ מ ע ל 3 ן נ ד ק צ 3 מ ל  געצמו אמל ג״כ ואת שבתותי תשמולו כי שמילת השבח היא ג״כ ענין ע
 מלאכת ויגיעה בעולם וגגוא יום השנת ילנישוהו שני ומכלל וילחום במטעמים יהי׳ כש ושמח מאל ויקלא לשבת עונג לא בשיגרל ויהיה
ע יום השגת אס י ג ה  לאיש ויעלה עליו עול וכובד הפרנסה אז תערב לו היגיעה כי על ילה ישבע לתם ויימר לו השביחה והבטלה ו3
 *ניס ידו מעשות כל דנר וישמור ה שנת כהלכה אזי שכר שמירת שנח בידו וזהו שמסמיך הכתוב וכלל יחד ב׳ מצגת אלו במלת איש

 אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תש מורו בהיותו איש אז יעשה המצוה ע״ש דעת המצוה עליו ולא מדרך טנעו לגד:



 אהל נח י יערןב
 נח יחל ל״ל הקב״ה בלל גם אותו גדין לו׳׳המב שממנו הושי*
 העולם ל״ל מת שכלל אותועמהם היא תהיה הסגה נתגלך להלנום

 זלעו מ• וזהו ילוע ככילים לא חקל ויעמול אחלים תחתם:
 וךין על״ז הי׳ ג״כ ענין מטע נח כי אחל המנול הי׳ תנגולת מלה
 י הלחמים ותחסל מאת הי״ת על העולם לגנותו במקלם ולכוננו
 על מלואו כמ״ש לא אוסיף לקלל עול את האלמת כוי ולכן חית
 הלין נותן כי העסק תלאשון שיתחיל האלם לעסוק גו מה שהיא
 מתיקוני העולם יהי׳ מנולך ומוצלח נהסלגה לגה ועצומ׳ ונח לא
 עשה כן וירא לאשית לו לנטוע כלם ועסק גמטע תחילי וגאה
 הנלכ' בעסק זה כמלז״ל גו גיוס נטע גו ביום שחה גו גיוס נסכזח
 וזהו מ״ש המד׳ ויחל נח כוי נחחלל ונעשה חולין(גם לז״ל סניסו
 ויחל על פשוטה שהולאחההחחילנח אך אמלוכחחלל ונעשה חולץ)
 כלומל ע״י שהחחיל במטע זה בלאשית עסקיו נעשה חולץ וזהו
 שגיאלו למה ויניע בלם לא חיה לו ליטע לגר אחל של תקנה

 בר:

 בי ישוג אפך וחנחמני כלומלגכפלי׳ והנה גלצוחו יח׳ להלגוח זלע
 נח אחל המגול ולגנוח העולם ממנו וגהגיטו גמעשיו כי המה
 ל לים ומועטים ולא יעלו לו לזכותו גזה היחה עצחו יחי לכלול גם
 אוחו גלין לו״המג יען בי החגגלוח החסלים הגאים לאחר החמה
 והכעס לג חילם לפעול טוג נשגג ולהטוח אליו חסל להלגוח זלעו
 גם אם איננו ראוי לזה ע״פ מעשיו ואולי זה הרמוז גמה שסילרו
 ז״ל וגם את נח גאהגת זכרת כלומר מפאת אתגתו ית' את נח
 נליגות יען לזכור גם איתו גתתעוללוה הדין על דור תמגולועי״ז
 וחפקלהו גלגל ישועת ולחמים גתגיאך את מי תמגול לשחת כל
 גשר כו׳ כלומר גם אוחו ע״כ זכרונו גא לפניך להלגוח זלעי
 כעפרות חגל כלומר כי עי״כ נגר עליו חסדו >ח׳ ותנוחו שגעהיס
 וזהו מ״ש המדרש והוא ישקיט ומי ירשיע נתן שלוה לדור המכול
 מי גא וחייכם וכשתסתיל פניו מתם מיאמל לו שלא עשית כשולה
 כלומל מלחו יח׳ איננה כמלח נ״ול שעושי לנל לפניי ולגו גל עמו
 כ׳ מי יאמר לו מח חעש׳ ועלז על גוי זה דו״חמג ועל אדם זה

ו ל ו  ל
 מחשב׳ וכוונ׳ הצורך אליה לק כמחעסק בעלמא עכ׳׳ז המחשבה
 ניכלח מחוך המעשה אחלי אשל כמו זר נחשבה אל הגוף ואין לו
 מהם שום הנא׳ ומה נם מצוח הצום והצדקה ודומיהם אשל עצם
 עשייחס יכבד על האדם מאד הנה המעשה עצמה חגיד וחוכיח
 עליו כי חפץ ה׳ בידו נם כי איננו חושב עליה כלל לשם ה״ לא כן
 מצוח שנח אשר הגוף והנפש יחדיו חלקם הנח נמושנו על הלחם
 ומרבה במיני חענוג וערובין באכול ושחוח וכדומה נמה יודע איפה
 אם הוא נעטר עונג שגת או כוונתו לענג גופו נמטעמים אשר
 אהנ אם לא ע׳׳י המחשנח כי המעש׳ עצמה איננה ינכר בלל
 לעסק מצוה ט זה כל האדם יאכלו וישנעו כל חלקה טונה ונריא'
 ינחרו ועל זאח הפליגה החוח״ק כאזהרה זו לאמור זכור את יום
 השכח לקדשו וחוראח מלח זכור (נקמץ החח הזייץ) אינני ענץ
 ציווי כ׳׳א עקור כידוע ויהי׳ הרצון נזה לומר כי מהצורך אל״ני
 לחפש ולנקר עשחונוחינו שיחי' השנח מוזכר אצלנו ונקטע אוחו
 נחק הזכרון על חיוחו עלול להשחכח ולהחעלס מלנ העוש׳ רצוני
 שלא יכוון לענג השנה כ״א לענג א׳יע ואז אין נמעשהו שים
 חמונה מצוה וזהו מליצחס ז׳׳ל זוכרהו מאחי שנא להשכיחו וזהי
 ג״כ מ״כ(ואחחנן) שמור אחיוסהשנח לקדשו כאשר צוך ח׳ אליזץ,
 מלח שמור היא ג״ כ מקיר וחוראחח כי מהצורך אליך לשמור את
 יום השנח לקדשו כאשל צוך ה׳ כלומר שהקדים מחשנחך על כל
 ענייני חענוג שחעגנ נפשך מהם שהוא אך גענול כי כן צוחח׳ וזחי
 ג״כ אך אח שגחוחי חשמולו מולי ג״כ על המחשג׳ הילאח מלת
 שמול גכ״מ הלצון כי האמנם בכל חמצוח גס לפעמים העלי
 המחשב עב״ז חחי׳ המצוה מקוגלח לפניו ית׳ אגל לא כן השגת
 וזה אך אח שנחו חי חשמורו והטעם ט אוח היא גיני וגינינם
 לדעה ט אני ה׳ מקד שנם נלומל לק חמחשנ׳ היא האו׳ אשר אני

 ה׳ מקדישכס נקלושח שנח ני המעשה עצמה אינני ננלח למאומ׳:.
 עחה

ת ש ר  פ
 ויאמר ה׳ אל אנלס לך לך מארצך כי׳ מללש (מוכא נלש״י) לך
 לך להנאתך ולטונתך הנה האמנם דנליהם מוכרחים
 ממלת לך תמיותרת אכל לא ידענו מה רצה יחי נזה בי האס היה
 מהצורך אליו ית׳ לדנר על לנ אנרהם לנל ימאן נמצות ה׳ חלילת
 ומצאנו לאינו לרז״ל כילקוט (נמקומו) אמר הקב״ה נםיון ראשון
 ינסיון אחרון איני מנסה אותך אלא כלשון הזה לך לך מאלצך לך
 לך אל ארץ תמיייה יהנה מלנריהס נשמע ט הוא יחי כיוון נמ״ש
 לך לך להגדיל עליו ענין חגסיון ולחח לו נש הקש׳ לחחטסס ואם
 תלנר כן עלינו לחקור במהות הנס ון ואיכותו ללעחמהו כי לכאולה
 אין בזה מן תנסיון מאומ׳ נשידע אניס כי ה׳ דולש מאתו לנל
 המפיק טובתו ותועלתו וכדי לבוא אל ביאול ענין זה נקלים מאמר
 הכהונ(יחלו) זכול אח יום השבח לקדשו הנה תאזתל' על זכילת
 הלנל אין לח מקום בלחי אם הלבל הנללש הוא עלול לחשחכס
 כאמלם ז׳׳ל (ניצי ט״ו) זוכלהו מאחל שנא להשכיחו וא״ב לאוי
 להתטנן מלוע מצוח שנח היא עלול להםחכח יוחל מזולח המצוח
 ונזכיל עול מה״כ (תשא) אך את שנתוסי חשמולו כי אוח היא ניני
 וניניכם כוי ונאמר נחנלל נין מצוח שנח לכל המצות כי האמנם
 המקונל אצלנו היא כי כל שלימוח הוא עם טהרה הלנ וזכוח
 המחשג׳ שיבוין כמעשהו לעשוחנ״ר ליוצרו ענ״ז אם לפעמים יעשה
 ארם מצוה גלי הטוני הצולך אלי׳ גס איננה על צל השלימוח הראוי
 למה שעול׳ לה׳ עכ״ז היא מחקגלח לפניו יח׳ ולמצוה יחשבה כענין
 שאמרו ז׳׳ל (פסחים ני) לעולם יעסוק אלס גחולה וכמצוח אפילו
 שלא לשמה כוי וגספר הזוהר (יחרו צ״ג) אע״ג ללא מכווין זכאה
 הוא לעגיד פקודא דמלא ט׳ אגל כל זה הוא גשאלי מצוח
 ולא כן גמצות שגח והוא ט כל המצוח עש״חם לא חעלג
 אל v גוף האלם כי אין לו הנאה מתם למאומת כמו ציצית
 ותפילין וכ^לה ואז גשגס ט הוא עושה המצוה בלי שום



 אהל לולד יעמב כא
ה לע לך, כ׳ «ה שצוה הוא ית׳ ת ע  שירכו פעמיו ירחיק כדוד • ו
. הי׳ מכוון לכי קוני ההליכות האלה . י ו  לאברהם לך מארצך כ
 הא׳ כי חפץ כו ה׳ ית׳ שיתרחק מחוץ לארץ. ושישכח אלצו ומולדתו
. ׳ ו ל כמד׳ . לך לך מאלצך וממולדתך כ  ובית אניו . כמד שכיאלו ד
 הה׳׳ל שמעי כת ולאי והטי אזגך ושכחי עמך ובית אביך . כיוונו
 בזה להודיענו לצון ה׳ יה׳ נמצוה זו מאת אנלהס ע״ה. שהוא, כי
 יתלחק אברהם נדוד וישכח אלצו ומולדחו ויאמל לאביו ולאמו לא
 ראיתיו כמשפט גל שנהגי ל שהוא כקטן שנולד. וזהו שהביאו ז״ל
 שמעי בת כו׳ ושכחי עמך וביה אביך . **)הב׳ כי הי׳ מרצונו ית׳
 שיבוא למקום קדוש, היא ארץ ישראל. אשר שם ישביע בצהצחות נפשי.
 ואשר שם יהי׳ להקב״ה קורה רוח בעבידחו וכמבואר במדר׳(ב״ר למ״ד)
 ולמה אברהם דומהלאוהנושל מלך שראה אח המלך מהלך במבואוח
 האפילוח. הציץ אוהבו והחחיל מאיר עליו דרך חלון. הציץ המלך
 ולאה אוחו, אמר לו עד שאחח מאיר לי דרך חלון בא והאיר לפני.

 כך אמר הקב״ה לאברהם, עדשחהא מאיל לי מאספוטמא ומחבלוחי׳
 בא והאיר לפני בא׳׳י. והנה לב׳ סוגי ההליכוח האלו ההיו באברה'
 ע״ה (כפי הצעחינו) יחי׳ רומז חכחוכ שלפנינו והוא, כי במ׳׳ש לך
 לך מארצך. ירמוז על סוג הא׳ * שהיא ההליכה וההרחקה מכיח
סנ על הסוג השני שזכלנו.  אביו. ומ״ש אל האלץ אשל אלאך, מו
 והוא ההליכה לאלץ ישראל. וע״ז יצדק קישייתם ז״ל ולמה לא
ם איש . והוא כי בשיצטלך גע״הכ לדכל דכל ע ד י  גלה לו האלץ מ
. ואיננו לוצה שיהי׳ משלחו עמו בביח . היצטלך לומל לו ו ד ו  ס
 צא מניחי, הלא יעשה בעלמה ויצוהו ללכח אל אחה המקומוח .
 וממילא לא יהי׳ אתו בביח . והוא שהוקשה להם ז״ל. אם חפץ
 ה׳ באברהם שיבוא אל א׳׳י לא היי מהצורך לו לאמור כ״א לך לא״י.
 ומההכלח ינח מקומו ויצא מח״ל. וזהו למה לא גלה לו האלץ מיד
 כלומל ולא לפלוט לו בתחילה לך לך מאלצך והחשוב׳ כדי ליחן לו
ם הכלל המונח למעלה כי שכל  שכל על בל פסיעה ופסיעה והוא ע
 ביאחו לאלץ לא יגיע לו אלא כשיבוא שמה כי אז יהי׳ נשלם פעולה
. ם ה  תתילוך אולם בעבול פלידתו מאלץ העמיס והתלחקוחו מ
 יחוייב לו שכל מיד בהעלותו ונפלידתו מהם וכל עוד שילבו מספל צעדיו
 ויילב ההדחקה יגדל שכלו כי בכל פסיעה תוא פועל הלחקה יתיל.
 ע״כ לבעבול שלא לקפח שכלו היתה מחכמחו יחי להעלי׳ ממנו
 ושלא לגלוח אח אזניו במצוח ביאח הארץ. כי אם הי׳ מגלה לו

 אוזן

 עןיץך, נחקורח נא על הקשוח ש3שגיחם.וחם, המעש׳ והמחשבה
 ואומר, אשל •:שהכבד המעשה על האדם אז חקל עליו
 המחשבה הראוי׳ לו. ובהקל המעשה על האדם חכבד עליו המחשבה.
, ציציח הפילין . כמו  והוא כי המצוה אשר עשייח׳ מחנגדח אל גופו
 סוכה וכאלה וביוחר הצום והצדקה ודומיהם. לנעבור אשר המעשה
 בגדה עליו תקל עליו המחשבה שיכוון בה אך לעשוח נ״ר ליוצרו כי
 למה יעשנה אם לא למען מצוח הב לא יח׳ אבל עוגג שבח ודומי׳ בעבור
 שהמעשה קלה מאד על האדם הכבד עליו המחשבה להשלים מחשבחו
 בלחי לח׳ לבדו ולא להנאח גופו כלל. ובזה נבא אל הענין כי הוא
ה מאד על כ ק  יחברך בלצוחו לנסוחאח אברהם ע״ה צוהעליו דגל ה
 גוף האלם והוא לך לך מארצך ומביח אביך. ואשרביאיו ז״ל במדרש
 ואמרו. הה״ד שמעי בח וראי והטי אזנך ושכחי עמך וביח אביך .
 רצו בזה להודיענו גודל נסיון אברהם ע״ה. כי מן הקשוח הוא על
 האדם לעזוב מםפחחו וביח אביו וארץ מולדחו ללכח לגור בארץ
 נכריה . ואחר שהמעשה היחה מחנגדח מאל אל רצונו. עי״כ מה
. ולא זולה .  מהנקל היה עליו לחשוב בהליכחו לעשוח רצון מצוהו
 גלל כן חיחח מחכמחו יחברך לומר לו לך, לך, לרמז לו להנאחך
 ולטובחך . והוסיף ואמר לו ואברכך ואגדלה שמך וכדברי המדרש
 באן אי אחה זוכה לבני׳ כו׳ וזאת הסבה להכביד עליו הנסיון
 בדבר המחשבה (אבל החו״הק העידה עליו לאמור וילך אברס
 כאשר דגר אליו ה׳ ר״ל שלא הי׳ מכוון בהלוכו רק למלאוח דבר
 ה׳) ומעחה מה נמרצי דגרי הילקוט אמר הקג״ה נסיון ראשון
 ואחרון איני מנסה אוחך אלא גלשון הזה כי גמה שרמז לו שהדרך

: ן ו  הוא לטוגחו וחועלחו גזה הגדיל עליו הנסי
 אך הארץ אשר אראך מדרש ולמה לא גילה לו הארץ מיד כדי
 לחגגה כעיניו וליחן לו שכר על כל פסיעה . הנה מהראוי
ס ח השכר על כל פסיעה, שלא יהיה, זולח א ג  לעמוד על ענין ס
 לא יגלהו מיד אנה ילך. והקרוכ לדעהי כזה הוא דע כי ההולך
׳ למקום יהיה הליכחו לאחד מג׳ היגוח אס געכור צרכולגוא  ממקו
.או מפאח היותו מוכרח לעזוג מקומו לאיזה  ולהגיע למחוז חפצו
. וההכדל. *) למחי יפעל ההולך פעולה הליכחו י כי ההולך ה ג  ס
 למקום חפצו, איננו פועל מאומה עד כי יגוא אל המקום ההוא .
 לא כן הגורח, אחרי כי כל עיקר הליכחו הוא אך לכוונח ה הרחק׳
. הנה הוא פועל ככל פסיע' ופסיעה . כי כל עוד ו מ ו ק מ  והעחק׳ מ

 *) כי ההולך למחוז חפצו. מקומו מוזכר לו מעה צאחו מגיחו. ויודע אנה הוא הולך. לא כן הכורח ממקומו הוא עצמו איננו יודע
 איה איפה הוא הולך. אגל עיקר מגמחו להחרחק ממקומו • ואל אשר ישאו אוחו רגליו שמה ילך. וכזה יחכן מה ששאל המלאך להגר
. ותאמר מפני שרי גכרתי אנכי גורחת, אשר גהשקפה הראשונה לא ידענו מדוע לא השיגת זולת על שאלח  אי מזת כאת ואנת תלכי
, ולדברינו יצדק מאד. כי תשובה׳ על הא׳ תיא מספקת גם על הכי. כאמרת מפני שרי  אי מזה באח. ולא על השאלה הכ׳ ואכה תלכי

. (ועיי מזה בק״י ל״א 3׳ :) ך ל  גכרתי אנכי בירחח. והבורח הוא עצמו איננו יודע אנה י
ת ל בסמיכות תכתוב שמעי ג ג העיון כתננת לגליהס יעלה כידינו כוונה היותר נמרצה מה שלצו ד  **) וכאשר נעמיק עול גטו
. כי הלא האדם היוצא והעוזג מקומו ר י ס ׳ אל מאמרו ית׳ לך לך מארצך כר . והיא כי הוקשה להם ז״ל דכרי הפגוק שאיננם על ה  ט
י ביתי. אח״פ בצאתי את העיר. מתרסק מ  ללכת אל ארץ אחרת. הנה ההרחקה הראשונה היא מדלתי ביתי וחוצה. ואז הוא נפרד מ
ס מארצו. והנה הכתוב מונח תליכתו וחחרחקמי  גס מגני משפחתי ועדיין הוא גאלן מולדתו. וכאשל יצא גס ממלינחו אז הוא גפלד ג
 לאחור. באמרו לך לך מארצך וממולדחך ומגיח אכיך. לכן הביאו ז״ל כתוב מה שעל ידו יתבאר ענין הצייי. והיא כי גאמת מה שצוה ית׳
 מל אבלהם לך לך מאלצך כר אין הלצון בו על התלחקוח גופו לבל. אבל העיקר, כי לגעבול שיהיי נבדל ומרוחק מהם ישכחם ־ויסירם
« איננה אהבה  מלגו ויהי־ נפשו מובלל מנפשוח החטאי׳ האלה . ומעחה יהי׳ הדבר בהיפך. כי קל מתלה ישכח אדם אלץ מולדתו. יען כ
ו כי נפשו קשולה י ב  התקיעה.בלב כ״כ ועתר יכבד על האדם שכוח בני משפחתי. להירשם עצמו ובשרו. ומה גם זכרון אביו ובית א
 בנפשוחס. וזהו לך לך מארצך, וממולדחך ומגיח אב״ך כי כן הוא מטבע השכחת וזהו שכיוונו ז״ל הת״ד שמעי בת בו׳ ושכחי עמך ואח׳׳כ
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 אהל לד לד יעהב
 על כל פסיע׳ ופסיע־. הוא לפחי' לר״י לאמל ר״י ויאמר קח נא אח גנן
 אח יחילך כוי. ולמה לא בלה לו מיל כלי לחנכו בעיניו וליחן לו
ל ולכול. לאמר ר׳׳ח משחאהקכ׳׳ח ומהלא עיניהם של  שכל על כל מו
 צדיקים. ואח״כ מוליע להם טעמו של לנל. כך אל האלץ אשלאלאך
 על אחל ההרים אשר אומר אליך . וקרא עלי׳ אח הקריאה אשל
ר אליךקוםצאאלהנקעה ושסאמלאחך. וכלי להנץ טעם  אנכי מנ
 הענץ, נקלים חקירה קטנה נמצוח מעשר נחמה שאמר חכחונ
 (נחקוחי) כל אשר יענור חחח חשנט העשירי יהי׳ קולש לחי •
 ונגמר׳(נכולוחנ״ח)כיצל מעשרן מכניסן לדיר ועיםה להם פחח קטן
ל מה ינצל אם יקח האלם מעללו מ  כוי. ומהלאוי לחקול נטעם ה
 אחח מעשל או עשרה למאה ויהי׳ קורא עליהם שם מעשר. ומלוע
 ציוה׳ החולה לוקא ע״י פחח קטן. אנל כלל הענין הוא עם מה
 שידענו, כי ענולחינו אח ה׳ יחנ׳ מחואלח ענולח נחירייח לבעטל
 כי אין להאדם נענולחו זולת הנחירה ולצון הטינ והסכמחולעשוה
 לצון מצוהו. אנל המעשה עצמה אימה נגמרת נלחי עם עזל אלקי
 ית׳. כמרז״ל(שנת ק״ל) הנא לטתל מסייעין אותו. ולנו אין לגו
 חלק נענולחיט כ״א לצון הלנ וחפץ הנפש לנחור נטונ לפני אלקי'•
 וזהו שאמר המשורר ע״ח (חהלים קי׳׳ט) חלקי ה' אמלחי לשמול
 לנליך. כלומר כל חלקי נענודתי הוא אך מה שאמלחי וגמרחי
 נלני לשחור מריך. אשל ע״כ מחשנח האדם. ירה לנ לה משוח
 חיל להרע ולהטינ. וע׳׳י נחירחו והסכמחו נלנ כל מעשיו עולים
 ויורדים. כמו הקלננוח ותתקדשות נדרים ונמות. מעלחס איננה
 זולה מפאח מחשנח האלם חישל ונחירחו הטונה אשר נמת לוחו
 ולנו אוחו. וע״י מחשנחו והסכמה לננו נעלה חרבר והי׳ קולש .
 וכמו כן כל עגייגי מוקצ׳ לע׳׳ז או מפגל נקלשים הכל הוא ע׳׳י

 לעח האלם ומחשנחו. ט גלול ולנ חיל חמחשנה להלע ולהיטינ י .
 ומעתךי, הקמנ אצלנו לומר טע׳ הגון נחיקוני חנהמו׳ המעושלי׳

 אשל קולם עישורי היה איסור טנל עליהם ונלחי 1
 מחוקנים. ואחל שנחעשלו חעשילי חי׳ קולש וחחשעח גס חם :
i נחעלו ויצאו מכלל טנל הנלחי מחוקן לכלל חולין מחוקנים י אשי 
 לכאולח לא ילענו מאיזה סנחנחעלו החשעה ומה עילח חיקונם. ;'

 הלא לא נעשה עמס לנל:
j אבל לדברינו יחכן כי לנעניל שלא ידע מקול׳ איזה מהם יצא 
j עשילי, וגמל נלנו ומחשנחו הטונה על כל אחל ואחל אם 
 יעלהעשילי יהי׳ קולש ולגעגור שהיו כולם נכלל סספק והסכמחי {
 נלנ, נחעלו גם הםונחקנו יען ט רצונו הטונ חיה חופף על כולם *
ע (- י  בהסכמי מוחלטת לחח לה׳ מס שיעלה. לא כן אם מחחילה '
 האלם ויקלי׳ מחשכחו לק על אח' הירוע לו שיחי׳ מעשר על טלם ״ •
 מאיזה צד יחעלו חחשעה אם לא היה דעה נעליי עליהם לשום צד ;-
 קלושה• ולכן חיה החכלח שיחיה עישולם ע״י פחח קטן כמו שזכיי 5
 לזייל: |
:i ובזה נבוא אל ביאול מללשם ז״ל חקנ״ח משחא ומתלא עיניה׳ 
' ל . הרצון כ ל  של צדיקי׳ ואח״כ מוליע לחם טעמו של מ
 מללכו יחי לסחיל עצה ומגיל לאלם באופן שלא יחברר לו מחום :
 רצונו יחי ואופן וסנח קיומו על איזה צל שיהיה. ועכור כך רטת :
ר ה׳ מה הוא שואל מעמו ;• מ  מחשטח גלב צדיק. לחפש ולחקור נ
 ויעלה נמחשבחו אולי כך חפץ ח׳. ומסכים בלעחו לעשוחו. עולי 1
 מדגל אל לבו והנה ינוא נמחשגחו-אוליבאופן אסל לצה ה׳ וגמר י
 בלט גס מליו. ובין כך לבו מלא הסכמוח לעטלוח שוטח כסולום ל
 ומטפלוח וע״ז שכלו לב מאל כפי לוב המעשים שהכין עצמו אליהם י
•t משא״כ אס חוא ית' יגלח לו הדבל מיל ויאמר לו מגמתו ורצוני 

 באל

 אוזן על זאת שוב היי נפקד ממנו שכל יציאתו מחוץ לאלץ בחיוח
 יציאתו כבל מוכלחת בשביל לבוא לא׳׳י ע׳׳כ אמל לו יתבלך לך לך
ל ק אשר אראך . ולא גלח לו עחח כ׳׳א מ א  מארצך כו׳ אל ה
 ההליכה ומצוי חהלחקה כלי ליחן לו שכר על כל פסיעה ופסיעה

 המגיע לו מפאח מצוח ההלחקה :
 וכדי לבאל לגלינו עול יוחל, נזטל עול מאמלס ז״ל נמלרש,
 לך לך. לך אני סוטל מטבול אב ע״ש . אשל חחולאח בזח
 הוא שלצה יחבלך להפליל אבלחס ע׳׳ה ממוללחו להשכיחו אבוחיו
 ומשפחוחיו. ויהיה כנר דחום שאין לו אב ואם והנה מזה נקח לבאל
 מאמר נעל הגלה. מחחילה עונלי ע׳׳ז היו אבוחינו ועכשיו קרננו
 המקום לענודחו שני ויאמר יהושע אל כל העם כה אמר ה׳ נענר הנהר
 ישט אנוחיכס מעולם חרח אני אכרהס כוי ואקח אח אטכם אח אנרה׳
 ואולך אוחו נכל ארץ כנען כוי ההערוח נזה רנוח. ונזכיר קצחם להעיר
 לנ הקורא א׳ מ״שמחחילהעונדיע״זהיו אטחינו מהראוי חי׳ לומר
 מחחילה היו אנוחינו עונדים ע׳׳ז(כי הלשון שאומר עחה יורה כי
 עונדי ע׳׳ז לא היו זולה אנוחינו וכאשר דייקו ז״ל אדם אחם. אחס
 קרואים אדם ט׳ שהוא ג״כ מוכרח אך ממה שהקדים מלח אדם
 למלת אתם לשלול הזולת מחואר הזח משא״כ אס היה אומר אחס
 אדם כמו כן פה כשאומר עונדי ע״ז היו אנותינו שולל נזה זולתם
 לומר כי אך הם ענדו ע׳׳ז אחמחה) ני נענר הנהר ישנו אנותיכם
 מעולם מלח מעולם חסרה מונן ג׳ ואקח אח אטכם אח אכרחם
 היה לו לומר ואקח אח אברהם אטכם . וננוא אל הענין נהזטר
 מדרשם ז״ל (וישלח) ויאמר יעקנ אלקי אני אנרהם ואלקי אני יצחק
 הא לעשו לא אלא הנוחר נדרטהס ועושה כמעשיהם אני מהקיים
 עליו ט' הורו לנוז׳׳ל שלא היה ניד עשו לומר אלקי אני אנרהם
 כו׳ כי איננס נחםטס לאנות זולת אל המיס האוחזים מעשיהם
 הטונים נידיהם . ולא אל האוחז מעשים זרים וההולך נדרכים
 אחרים . כי הוא מפריד ממנו קרנה אכוחיו וא־כ כמו שיצחק לא
 היה מכונה אני עשו מצל שעשו ענל ע״ז כמו כן מאז הכיר
 אבלהם אח טלאו נפלל מחלח מהיוחעול נקלא אבי אנלהם ע׳׳י
 מה שהוא עבל ע׳׳ז וכלבלי המללש שזכלנו לך אניסוטל מניטל אנ:
 למעתה גם אט נאמל על כולנו ב״י. אשל קולם מחן חולה
 היינו מכוניי ע״ש גני נח. על אשל ממנו נבנה האלץ
 אחל המניל. אמנם מאז קבלנו החולה אכלו כחם. ומאנלהם ולמעל׳
 אין להם שם אטה. כי נפסק החנל. נמצא אשל קולס מחן חולה
 היו נקלאי׳ אנוחינו גם מאנלהס ולמעלה על נח. אולם מזמן מ״ח
 אין אט חישנין האנוח אלא מאחנו על אנלהס ולא ממנו ולפניו
 גי נפלדו איי הגויס האלה מאתנו. וזהו מ״ש. מחחילה ל״ל קולם
ק חולה עובלי ע״ז היו אנוחינו כלומל גם העונלים ע״ז היו  מ
ו המקום לעבולחו ומאז  מטניס אצלינו ע״ש אטתינו ועכשיו קמנ
 נוטל הכטל הזח מחם מלחקלא עול אנוחינו. וזהו שאמל שכאמל
 כוי נעכל הנחל ישט אטהיכם מעולם כלומל אוסס אשל מעולם
 היו אליכם לאטח והוא קולס מחן חולה. ואמל הלח אט אנלהם
 ואבי נחיל ויעבלו אלקים אחמם. ואקח אח אטכם אח אנלחם .
 כלומר מאז לקחחי אח אברהם לחיוח הוא אטכם. ומלח ואקח הוא
 עייל ואקח אח הלוים. כלומל אוחו בחלתי והוא יחיה לכם
 לאנ. והנאים אחליו. וזהו ואקח אח אביכם אח אבלהס
 ואולן אותו ככל אלץ כנען ט׳ כלומ׳ חבללתיו מאניו ולקחחיו

 להיוח הוא אביכם :
 עוד ביאור על מללש הג״ל בשנציע לשונם ז״ל עול יוחל . והוא
 ולמה לא גלח לו סאקעיל כלי לחבבה בעיניו ולימן לו שכר
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 והן זאת עלחח לנו ממחירה אבינו היקר אברהם ע״ה שהמליץ
 י ואמר אחה חופש החבל בחרין ראשין בעי עלמא ובעי לינא .
 כלומל החפץ בישובו של עולם, ובעבולח 'לילי אשת ואס תמנע
 מאניש אנוש כפי לין ומשפנו העבודה הלאו" אליך. ליה עלמא
 יכיל קאים. והיא ע״ח פעל ועשה בחפלחו שיקבל הקב״ח מאחנו
 עבולחינו כפי עלכני חמעכו והפתוח. וזהו שאמל להע״ה (חהלים
 נוץ) אוכיחך ואערכה לעיניך. כלומר לא אלון אוחך כ״א כפי ערכך
 השפלולעומח זח אמר איוב האנישמאלוח יצלק, כלומר האס מצדו
 ישבלך ולפי עלכו יוכל איש למצא צלקה או אם מעושהו יכוחר
 גבל: וזהו חן בעבליו לא יאמין כוי. אך חסה ה׳ עלינו לאמר

 למעש׳ יליגו לי, עס שאין לי לפי מה שראוי אליו יחי:
 ובגמרא (שנח קי״ב) אס הלאשוני׳ כמלאכי׳ אנו כבני אדם ואם
 הלאשוניס ככני אדם אנו כחמוליס כוי ומחלאוי לחקול
 על קוטב ומשקל לבליסם ז״ל, אשל באין ספק לכוונה עמוקה
 ילמזון מליהס • אבל הלבלים נמשכים עם מה שאמלו ז׳׳ל במללס
 (רי׳ ויקרא) נקלאו הנביאים מלאכים. שנאמל וישלח מלאך ויוציאנו.
 והגנח הענין הוא ע״ל משל אחר בא לחנוח חבירו וראהו מוכר
 חפץ בעל עשלים כסף. ואח׳׳כ לאח אוחו מוכל חפץ כזה לאיש
 אחל בעד ט׳׳ו כסף. אזי יהיה מסחפק בלבו לומל אס שחלאשון לא
 שילם רק כדי שויו ולא יוחל. והב׳ הוא שפיחח מחשיעול הלאוי.
 אי בהיפך שהשני שילם לי שיעיר דמיי. אבל הראשון וויחר הרבה
 ונחן יוחר מכדי דמיו. והן הספק חזה בדמוחו וצלמו היא הטפל
 אצלנו כי אנחני עס ללח עלכני, חעבורה המושנח לח׳ יח׳ מאתנו
 קטנת וללת ובתשקפתינו על לוליח סלאשינים והקלישים אשל בא לץ
 המה מחם נביאים מהם חכמים וחסידים חבאו בסול אלוקי אשל
 כמונו כמוהם ילודי א שח חצובי החומל וקטנם עבה ממה נינו. ע ״ז
 חקרו רז״ל ואמרו אס הראשונים כמלאכי׳ כלומר וויחלו בעבודחם
 לשלם לחי יחברך יותר משיעור החיוכ להאלם ועלו במלרגח מלאכיי.
 אזי אנו כבני אלם. כלומל עם כי נגלע מאחני עלך עגולס׳. עכ״ז
 עול עמלנו על שיעול העבולח אשל על חאלס אבל אס הלאשוטס
 כבני אדם. כלומל לא הוסיפו מאומה על חעבולה חאנושייח. הלי
 אנו כחמוליי. כי גפקל מאחגו גס חעבולה הלאו׳׳ לבני אדם .
 ואחשוב כי לז״ל במללש שאמלו נקלאו הנביאים מלאכים. כיוונו
 ללבל על לבנו לפקח עצגיננו. להחליט שהנביאים חיו בבחינה
 מלאכי" והוסיפו על העבולח המחוייבח על האלם וע״כ לא נגרע

 מאחנו מלהקלא בשם סנכבל, אלס:
 ומעתה נבוא אל ביאול לבלי המללש שלפנינו בשנבאל חחיל׳ ההבל ל
 בין ב' הקונים שזכרנו. והוא. אם נאמל ט השני בנחנו בעל
 החפץ ט״ו כסף שילם כלי למיו ולא סיחח לו מאומה . אזי יחוייב
 להמוכל גיל ונחח על הקונה הלאשון לאשל השיג ממנו יוחל
 מחשיעול הלאוי. ואס נחליט ט הלאשון לא שילם לק כלי למיו
 אין לו לשמוח עליו אך יהיה נעצב על חכ׳ שפיסח מלמי שויו. וזהו
 תענין אצל אבלתס עליו תשלו׳ י כי טלם עמל לתספלל על סלומיי'
 הי׳ ח׳ חפץ מעולמו עטדה מעולת כיאות לערכו הגדול והקלוש
3 י  יח׳׳ש. ואז לא חיה לו לשמוח בעבולח אברהם ובהפלגח צדקחו ו
 שלמוחו. ט לא ויחר מאומה אך ככיכול הי׳ לבו לגז וכעסיזי
 חסמן עבולח זולחי׳, אבל אחלי אשר התפלל אברהם ע׳׳ה ואמר

 געי

 אדןל
 גאל חיטג. אזי לא יהי׳ גלגו זולח חגחילח ולצון הטוב לאומו
 לגל פלטי, ואין לו אלא שכלו. המגיע לקיום מצו ח זו *) חהו
 מ׳׳ש חמל׳ ולמה לא גלח לו חאלץ מיד כדי ליחן לו שכל על כל
 פסיעה ופסיעה. ל״ל ט גשיגלח ית׳ את אזניו איה איפה. יהי׳
 הליכחו בחילתו והסכמתו תהי׳ גבוליית אך אל הדלך שאמל לו
 ה׳ וחי יחי לחיוחו חפץ חסל חיו לבליו אל אבלהם ע״ה בתסתל
 לצוני בלתי מגואלי׳ בחזון נפלץ • ואמל לך לך כ." אל חאלץ אשל
 אלאך. ואבלחם לאשל לא נחבלל לו הללך אשל אמל ח׳ • שיעבל
 והכין עצמו והסט׳ בדעחו על ללכי׳ שוני׳ ע״צ סספק. למלאו׳
 לצון יוצלו אל כל אשל יחפוץ. ובזאח שכלו הלב׳ מאד. וזהו שסיימו
 ז״ל דאמר ר״ה הקב״ה משהא ומחלא עיניה׳ של צדיקי׳ ואח״כ
 מודיע להם טעמו של דבר. אל הארץ אשר אראך. על אחד ההרים

 אשר אומר אליך כוי. וכל הנזכריי. ומכוון למה םאמרנו:

 והן זאח היחח ג״כ כיונתו יחי בצוחי אח אברהם על אודוח בנו. כי
 י אס חיה אומר לו מיד קח אח יצחק. לא הי׳ נמצא אחו זולח
 ההסכמח על יצחק. אבל עתה הי׳ לב אברהם כליל הסכמוח שוטה.
 כי כששמע מאמר ה׳ יחי קח נא אח בנך • היי לט על א׳ מבי
 בניו. איא׳מתנפשותאשל עשה • כי גםהמחנקראי׳ בניו• וכמבואר
 במד׳. וגמל בדעתי על כילם את שיבחל ת׳ יקליב אליי • יאח״כ
 כשאמר לו את יחידך עדיין לא ידע מי מבניו. כמאמל תמד׳ זח
 יחיד לאמו וזת יחיד לאמו. עד שגמר אומר את יצחק. וזהו למה
 לא גלת לו מיד כדי לחבבו בעיניו וליתן לו שכל על כל לבול ולגור •
 כלומל כי כל לבול תי׳ נושא כוונות כפילו׳ והוא גמל ותסכי׳ על

 כולם. ע״כ מגיע לו שכל על כל לבול ולטל:

 מדרש 4(פלשחינו ובפ׳ וילא) אחבחצלקוחשנא לשע ע״כ משחך
 כוי. ל״ע פחל קלי׳ באגלחם בשעה שעמד אבלהס אגינו
 לכקש לחמים על סדומיי׳ כו׳ עד השופט כל האלץ לא יעשה משפט.
 אם עולם אתה מנקש אין דין ט׳ ומה אחה חופס חחכל גחלין
 י־אשין געי עלמא ובעי לינא. אם ליח אח מווחל צגחל. ליח עלמא
 יטלקאים ט׳ על אמר לו הקג״ת אנלתם אתגת צדק וחשנא לשע.
. שמנח  אחגח לצדק אח גליוחי שנאח מלחייבן. ע״כ משחך ט׳
 ועד אצלך עשלה לומח ולא לגלחי עם אחל מהם אלא עמך. תנה
 כדי להבין מה היי ענין חפלח אגלהם, ועילה מח שהשיג לגל ה׳
 ית׳ ממה שהיי מצדיק עולמו גם מ״ש שמן ששון שהוא חסל המובן
 נקדי׳ מה שכחבגו במקום אחל בביאול מ״הכ (איוב די) האנוש
 מאלוה יצדק ואם מעושחו יטהל גבל.אשל מחצודק הי׳ שיאמל
 האנוש לפני אלוה יצלק. אבל הנח ילענוכיחעבודח הלאוי׳ וחנאוחח
 אליו ית' כפי גדולתו ועוצם לוממוחו,חקצלנפש איש חומליי להגיע
 אליי ומה גס ט אילי מלום העומדים ממעל לו. איננס משיגי׳
 ואינם עומדים בעגודח׳ כפי העבודה הלאוי לעלכו יחב׳ כמאמר
 (שם ט״ו) מה אנוש כי יזכה כוי הן גקלושיו לא יאמין ושמים לא
 זכו געיניו אגל מחמלתו ית׳ ורג חסדו עלינו הלא לקח מילינו
 עטדתינו אך כפי ערך יכולת הב״וד לתגיננ אלי׳ ומעליך אותנו
 כפי דלת תשגתינו ויערט לו מעשינו ושמח געגודתינו גשגס תיא
 גגול״ת ותכליית כאשר זוכר שפלותינו גויתינו ואדמתינו כמאמר

 זכור כי עפר אנחנו:
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 נשום פעם. וע׳׳ז יתכן מלת נלע שאמל, שהולאתח עתיל, ולא אמל ואנחנו אין אנו יולעי׳:



 אהל לךלד יעמב
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 וזהו מ״ש לח״עה, ח׳ מי יגול נאתלך כיי הולך חמים ופועל צדק
 כוי. לצונו. כל אלה משובחים כשגם כוללו כך מלחם אמם. אבל
ג  עושת אלה. כלומל מי שעושה מלוח האלה קנין ננפשו עם מ

 היגיעה והשקילה. נטוח הוא כי לא ימוט לעולם:
 לעס לגלינו אלה נקלנ לנלי לז״ל נגמלא ונמללש (פ׳ השא)
 וחניטו אחל• משח. חד אמל לגנאי וחל אמל לשבח אשלי
 יולדתי. אשל לכאולח השלוגחא לחוקה מאל וללנלינו חקלונ לומל
 כי גם אותם שאמלו אשלי יוללחומגמחםהיחלנגוחו לאמל האמנם
 לא נכחל כי טונ הוא. אנל הוא מלל נטונו. ולא יגע וטלח על
 צדקתו. לק נאה לו מסינה מוליליו הטונים. וזהו אשלי יולדתי.

 כלומל אך למוליליו כי משלשם חטונ יחיל טונו:*)
 ומעתה נשוב לענינני. כי מן הידוע הוא כי נלנלים ההפכיים
 חאוהנ אחל. הוא שונא הנ׳ חיגחנגל לו. אשל ע״נ ישפוט
 שכל תאדם כי לפי לנ צדקת הצליק כן ילנח לשנוא חלשע יען
 היוחוחהיפך ממנו. ותמתנגל לענינו. אולם נאנלהם אני נו ע׳׳ח
 מצאנו ההיפך . כי עם היוחו אך טוב, עכ״ז לא עזנ חס-ו ומצא
 אח לבבו לנקש לחמים על סלומיי׳ • ולא נפלאה היא ולא לחוקה

 היא
. . .  א, .

 העמל והיגיעה ומלונעבולח. חנה מזכמ כנלח השגה
\ לו נכל א׳ על בי קבץ על יל  ופרוטה במה מהתלאות והעמל ר
 רטשו אשר רכש. יהיה נחשנ בעיניו אף פרוטת אחת כן חמר במי

 שהוא־ נקי וצדיק מסכת הערכתו מלחמו׳ עם יצרי לנו על כי גנל .
 עליהם נשגם יאהנ חטונ והיושר ויחית מואס בתתיפך עכ״ז •;

 מדעתו את יצרו כי עז הוא ומלחמתו כי קשתת יניאנו לנו לזכות ^
v* גם הפתיתי׳ ממנו. אנל לא כמוהו. הנולד ישלו לדעתו יבחיל 
i נטונוימאוש נרע מנלערי מלחמת וקדנ עם יצלי לנו. הוא איננו 
 מאת שים זכות לנימנים ומה נם להלשעים להיות חיצ״הל בעיניי >•
 כחוט השעיה וזהו ההנלל בין נביאי יש?אל לנביאי או״תע כי נניא' י•
 ישראל. זכו לחנמאה מעמל נפשם ורוב יגיעתם בטהרות ונסלישות. :
 וע׳יכ היי נמרח הרחמים על ישראל ועל או״חע. בידעם את •
"i האדם כי רנים לוחמים לו. לא כמוהם נניאי או״הע כי הם לא 
 השיגו חנבוא׳ מפאח חכנחם וכח וזכיח מעשיהם כ״א חקנ״ה חלק .׳
 לו מת כניאת נצד מה ע״כ אכזרי הוא לא ירחם על המוני האלם |
 מאומה. ונקש לעקיל אומה שלמה וזהו סאממ ז״ל. לא הניח [׳

 הקנ״ח לאומוח פ״פ לעחיל לומר שאחח רחקחנו מח עשה כוי כל
 העמיד לאו׳׳חע כוי עד חח אכזרי נקש לעקור אומה שלמה ומנואל *•
I כלנליני. וזהו שסיימו לכך נכחנ פרשת נלעם לחוליע למה סילק 
 חקכ״ח מ״תק מאו׳׳הע שזה עמד מהם וראה מה עשה. כלומר *־•
,  כ׳ לע״ל יהיה חשונחו יחל לאי״תע (על שאלח למה רחקחנו) י
 לאמרמה בצע בנביאיכם הלא הטיב אין אחם אבל עוד כמה מהרעם ;
 יגיעכם מסיבתה. והעד בלעם. ומעחת יזהירו לכרי חמל׳ בנים א *
 דמשנו אהבת צדק ותשנא רשע ועכ״זאתבת לצדק את בריוהי ושנאת ;
i מלחייבן 

 נעי עלמא ונעי דינא וכאשר ביארנו וגזאח הקטין האיפה וחמעיט
 העבודה מעל האדם. מאז נשאר לו גיל וששון מאירה׳ ענדו על
 כי מעשי כולם ע״ל תוותרנות לתתתסל עם קונו וזהו שאמר חמד׳.
 אינל הקניית אתנת צלק ותשנא רשע. כלומר בשנם אתת אתית
 לצלק את בליות׳ ושנאת מלחיינן כלומר אנית להקטין חונ עמלת׳
 ע״כ משחך אלקי׳ אלקיך שמן ששון מחנילך. כלומל אשינ לשוש
 עליך על רוב הצלקת ותחשל אשר לך יותל על חנילך ולכן זאת
 אעשה לך כי אייחד עמך המור. וזהו שמנח ועל אצלך עשרה

 דורות ומכולם לא מלחי אלא עמך וחנן:
 עיך יתנאר לנו הענין בא״א נהקדים לנריתם ז״ל נמדרש (ליש
 בלק) לא הניח הקנית לאומות פ״פ לעתיד לומר שאתת
 רחקתנו ומה עשה הקנ״ה כשם שתעמיד נניאיס לישראל כך העמיד
 לאו״הע. העמיד משה לישראל ונלעס לאו״הע. נא וראה מה בין
 נביאי ישראל לנביאי או״הע כוי. ולא עול אלא שכל הנביאים חיו
 נמלח הלחמים לישראל ועל או״חע כו׳ וזח אכזרי ניקש לעקיר
 אומת שלימת לכך נכתנ פלשת נלעם להוליע למה סילק חקנ׳׳ה
 לו״הק מא״הע שזה עמל מהם וראה מה עשה. ורגע אלנל נניאול
 לבלי לה״עת (חהליס ט״ו) ה׳ מי יגול ניהלך ומי ישכון נהר
 קדשך הולך חמים ופועל צרק ט׳ על עושה אלה לא ימוט לעולם!
 ך*^ ט צדקה הצדיק היא לא׳ מבי סמח. אם ט הוא קמש מרחם
 משחל. ונולד טוב מבטן אמו כענין מאמר הי״ח לנביאו(ירמי׳
) בטרם אצלך בבטן ידעתיך ונטלם חצא מלחם חקישתיך. כי  א,
 מצד תולרתי איננו מעילה ומשונח מכלל נ״א אשל עליהם יסונ
 מאמי דהע״ת (תהלים נ״א) ונחטא ׳חמתני אמי זולת צדקתי נאה
 לו עם מי שקידתו והשתדלותו ללמוד דרך טונים להלך את חכמים
 וכדומה מהיגיעית המביאות תאדם לשכל טונ ורעיונות לטושו׳
 נידיעת תי״ת ונקנלתעיל תתורה והמצות. ותנה תהנדל ניניה׳ הוא
 עץ מלך אדר שיש תחת ידו אוצרות מלאות כל טוב אשר לא
 מ;א אותם ע״י עצמי, בכימש מדינית ומעלכית מלחמ־ת. רק נפלו
 לו נימשה מאי-יו שה־׳ נטל חיל גאלן לצבור כעפר כסף וידיו עשו
 ת כל חכמו הזה. הוא אינני בטוח בעפרו וסגולתו שלא יעמדו
 .יו זי' וישאפ* חילו כי מעודו עמד על שמריו שאנן ענעיריו.
 •א חגל^כלי מלחמה עי׳כ ביום קלב יתית צר כחי. לא כמיתו
 v יהנו.ד לש. והיה זליז ומהיל לעמך מלחמית לאסיף ולכניש

 בארץ ככיור כעפר כסף
 ״-« ׳.׳. חכיוד הזת. תוא אינני בטוח בעשלו וסמלתו שלא יעמדו
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 ולא י ־
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 בזלועו ועיצם ידי סנילוה מלטי. הוא הוא היותר בטוח בעשרו
 שיהית שמול אתו כמוס עמדי. כי מאי ללא הוי הוי טי. הוא
ל סוגי הצדיקים שזכרנו. כי הנולד טוב מלחם  הדבר והוא הענין נ
י לא לחם מלחמ,׳ חיצל הוא איננו נטוס ממנו שלא י  ™ י^י
 עמול ויחגי׳־ עליי• וכאם יעמוד עליו לא ימצא אח יליו לנצחי. בי
• ובקל •לכל בלשחו ח״ו לא כמוהו הצדיק אשר ש א ז ץ י ס  ^ נ

י ™ לי ע״יעמל ויגיעה ועל כל מלח טובה עלך מלחמה ז י ו י ד  צ

 י\.ל, טלם קנה אותה קנין עצמי׳ בגפשו על שלט חלל נח

 ק
 עם
 נקלט.
נ לי לעמול בצדקחו ונכון לנו נטוס ני לא ימוט לנצח ו י י ד י י ,  א

 *) ועם לרכס נעמול עול על מללםם ז״ל, ואלה חולדוח יצחק נן אנלהם אנלםם הוליד אח יצחק (פ׳ חולרוח) וז״ל גיל יגיל
ל.ו ע׳״ עצמו q ע . p , p א לא ו ה ק ו ח ן ע ן ה ל ו ן נ ב ל ו ש ו ן ע , ג א ש מ ר ל . ש  אבי צדיק. גילה אחל גילה בזמן שהוא צליק נן צדיק. והוא כי יש א
 מאומה אין לו להתפא׳ כ״א במה שיש לו מאביו אולם אם גם הוא הוסיף עליו מעסקיו ופועל יליו אחל העמל והגיע״. אזי יש לי
א נ  להתפאל בשת״. וזהי אשל נין אבלהם ליצחק כי אבלהם ע״ה לא ילש שום כח וזכוח מאביו. אך היה מלכה כעמל ויגיעה על ט
 יעצמו אל אושר צלקתו. כנולע. לא כן יצחק ע׳׳ח שהיה כלול ב' הסוג״. א׳ אבלהם הוליל אהיצסק. וגלול נח האב. והוא הוסיף נם

 מליטה. וזהו גילה אחר גילת בזמן שתוא צליק בן צליק:



 לך לד יעהב כג
 אל כל אשל יחפוץ ולא בן אברהם. וזהו שאמרו ז׳׳ל במדי וז״ל אם
 השמאל ואימינח ואם הימין ואשמאילה אמל לי׳ אם אה לשמאלא
 אנא לללומא ואם אנא לללומא את לשמאלא אל׳׳י לבי בני אלם
 שהי׳ לתם ב׳ כולי׳ א׳ של חגיי׳ ואחל כל שעולים אמל לי«אם
 חנייים דילי שעלי׳ לילך ואס שעלים לילך חטיים לילי מן כל אתר
 חנויי• דידי כך אם השמאל ואימינח ואם הימין ואשמאילה אל״ס
 ואשמאלה׳ אין כחיב כאן אלא ואשמאילה מן כל אחל אנא משמאיל
 להאי גבלא והלצון אשל לא ככל החלוקוח כי בשיקח אחד אח זה
 יקח השני הב׳ וכן בהיפך אבל המשילו לבל אבלהם עם לוט לב׳
 בני אלם שחי׳ לחם חטי׳ ושעורים והחטים מוכלחים בהחלט לאחל
 אזי על השני לקחה השעולים מלעחו ושלא מלעחו כן היי מאמר
 אבלהםאללוט הימין לי הוא בהחלט ואח אם חלצה בשמאל מוטב

 ואם לאו על כרחך אשמאילך:
 ןיצף'עליו פרעה אנשים וישלחו אוחו. מלרש ר״פ ב״ר ה״ר
 אמר הקב׳׳ח לאברהם אבינו צא וכבוש אח הלרך לפני
 בניך אח מוצא כל מה שבחוג באברהם כחוב בבניו באברהם כחיב
 וילל אבל׳ מצלימח ובישלאל כחיי ויללו אבוחינו מצרייי׳ בו׳ על באברה׳
 כחיג ויצו עליו פלעח אנשים וישלחו אוחו וגישלאל כחיב וחחזק
 מצלי׳ על העם למהל לשלחס מן האלץ עיין גפנים כמל׳ כי הוא
 מונה והולך כמה כחוביס מה שנאמל גאגלהם לומי׳ למה שנאמל
 גכניו יכו׳ להכין חכליח כוונח לכליהם נציע עול מאמלס ז״ל
 (גמלל׳ פלםחיני) ויחלק עליהם לילה אמר חקג״ה אגיהם פעל
 עמי גחצי הלילה אף אני פועל עס גניו גחצי חלילה ואימחי גמצלי'
 שנאמל ויהי גחצי חלילה אשל לבאול׳ חלגרי' מחמיהי' לב כל
 קולא כי אחל החשועה הגלולה אשל עשה יחי עם אגלהם להפיל
 לפניו אלגעה מלכי' גגורי חיל במעט אנסים שחיו עמו יאמר ס׳
 אגיחם פעל עמי אחמח׳ וטלם יציץ ציץ הגיאול ופלחי חמושכלוח
 להכין חמאמלים האלה נילו לכם ניל גמאמל הי״ח אל לגו
 (פ׳ וילא) וזח חאלו והי אמל המכסה אני מאכלהס אח אשל אני
 עושה ואגלהם היו יהי׳ לגוי גלול כוי אשר גהשקפה הראשוני
 לא ילענו איך יחייג מה שאנלהם יחי׳ לגוי גלול לשלא יכסה יחי
 ממנו מה שחוא עושה הכי עגור כך המשפט לאלקיס להוליעו
 ללכיו פליאה אגל הענין יחגאל חיטכ עם מה שילענו כי מליט
 אלקינו יחי לגלחי העניש עוכלי לצונו על שהוא מוליע לאנשי
 סולו לאמור כך עלח על לוחי כאשל הועל גנגיא (עמוס ג׳)
 כי לא יעשה ה׳ אלקים לכל כי אס גלה סילו אל עגליו הנגיאי,
 וגמלרש (ש״ר י״ג) חן אל ישגיג ככחו מי כמוהו מולה (איוג ל״ו)
 וז״ל שהוא מולח ללך לעשוח חשוכה חולו לנו ז״ל כי מלחו יח׳
 איננה כמלח כ״ול. כי גשירצח ג׳׳ול לעשוח לחטלו לעה הוא
 מסחיל לגריו למען לא יחוולע הלגר אליו ויחן מועצוח כנפשו
 להחיש מפלט לו אגל מלח חקג׳׳ה לא כן הוא כי איננו חפץ ללכא
 אח מעשיו ולייסר גריוחיו ע׳׳כ מללכו להוליע אלינו אח אשל עם
 לגגו לאמור כי רעה אני עושה חייו למען יחרדו על דגרו ויקחי
׳ ע׳׳ו) משמי' לי ה ת ה ( ע ״ ח  מוסר ולא יחי׳ ה לגר ולא יגוא וכמ״ש ל
 השמעח לין אלץ ילאה ושקטה. וגללש (שגח ס׳׳ח) מחחילה ילאה
י יגןא במשפט  ולגסיף שקטה כלומל ע׳׳י מה שהשמיע ס« «ח׳ כ
 עם גגי האלם לעשוח עמחם רעה זאחהיחה השיגה שינחם ס׳ ענ
ל ןלקמו מוסר כצצ ח  הלעה אשל לגר כי שמעו רעחם פחלו פ
ו עגליו הנגיאי נ לח ל ו מ ש ס  הנלצה מלגרינו הוא כי הקג״ח כלג ח

 השכם ושלוח טרם גא הלגר והוא לאחל מט סטחאס כי הנביא
3 עד ה׳ או כי ישא בעדם ו ש  בשוט לשונו יעורר לגות האנשים ל

 ריגס

 מלחייגן אשר מזה יכחן בי צדקתן. ותום לרכך גא אליךאיןר רוב העמל
 והיגיעה. על כן משחך אלקים אלקיך שמן םשץ מסגליך שמנח
 ועל אצלך לא לבלחי עם אסל מחם כ״א עמך. כלומל על היוחך
 מליץ ישר וטוג על חגריך ואחה במלח הלחמים עליהם הנך לאוי

 לנגואח:
 ןילדי אגרם באשר לגל אליו ח' וילך אחו לוט: מללש. וילך
 • אברס כאשר לבל אליו ח׳ וגו׳. ולוט טפל לו. והנה לא
 ילענו לכאולח מה הוליעו אוחנו בזה ומה שאינני מבואר בכחוב.
 ואחשוב בביאול לבליחםכי הוקשה לחם ז״ל בכחוג מלח אחו מלוע
 לא אמר גם לוט הלך עמו לזה אמרו ולוט טפל לו והוא בלמיון
 הסוחר נוסע למקים השגח מסחרו יאמר עליו פלוני נוסע למקום
 פ׳ עביל מסחלו יען כי מסחרו היא סבח נסיעחו• ולפעמי׳ ׳זלמן
 אחל אשל מסחרו קטןמחכיל החוצאיהרבה אל מקום המסחל ואין
 לאל ילו לזלז נסיעחו לשם בעצמו. זולח גשיקל׳ לפניו אחל אחז
 לדכי למחוז ההוא יהי׳ גם הוא יוסע עמו אז יאמל סוחל פליני
 נוסע למקום פלוגי וגם האיש ההיא ניסע עמי יען כי כל אחל
 נוסע על אולוחיו לחשגח מבוקשם. אבל על המשיח הנוסע עם
 הסוחל לשרחו עליו יאמר הוא נוסע אח הסוחר. (כי מלח אח
 הולאחה על לבוק המחובר והמקושר• לא כן מלח עם. ט הולאחה
 על לבוק חנפלל) כי נסיעחו איננה אך על אולוה חסוחל למענו.
 והוא טפל לו.הואחלגרגענינינו כי אגרהםע״ה אוחוצוח המקום
 ג״ח שילך אל ארץ ישראל יליט הלך גם הוא ולמען אל יעלה על
 לעח אלם לומל כי מצאה ילו הפק זממי על ט הלך אגרהם ויקל
 עליו הללך הלך גם הוא עמו. ע״ז גא הכחיכ ואמל וילך אחי
 ליט. כלומל לא שהלך ללעח עצמו ולצינו לגא לאלץ יםלאל אגל
 הליכחו היי עבול היוחו אח אגלהם ונקשל אחליו וזהי שכאלי ז״ל.
 וילך אביס כאשל לנל אליו ח׳ כלימל היא הלך ע״פ לבל הי ולוט
 חי׳ אך טפל לו כלומל אבלס לקחו אחו וכמ״ם ויקח אבלם אח

 אשתו ואת לוט בן אחיו:
 ף^״£ לבלינו יתבאל לנו מ״הכ. ויאמל אבלם אל לוט כו׳ תלא
 כל האלץ לפייך הפלל נא מעלי כוי. אשל לכאולת מת
 ש הקלים לומל לו הלא כל חאלץ לפניך הוא אך למוחל וחי׳ לי
 לומל הפלל נא מעלי. ומה גם כי לא ילענו מה הי׳ לו להפציל
 אח לוט כ״כ. הלא לא יבצל ממט להמציא ליוח לעצמו בשיפרל
 הוא ויעחק ממקומו להימין או להשמאיל. ומה שביקש מלוט הפלל
 נא מעלי מולה כי הלנל חלוי אך נו. וללבלינו יוצלק מאל והוא
 ע״ל אם ייפגשו בי עגלוח זו לעומח זו אחח טעונה משאוח ואחח
 צפה והולכה ריקם אשל המשפט כי נעל העגל׳ הקלה יטה עגלחו
 מללך הלני׳ אל נחינ הסמוך לו. כי עליו נקל הלנר. לא כן עם
 עגלה טעונה הנוהגח נכנלוח אין להטוחה ימין ושמאל כן חדנל
 באבלהם ולוט כי אנלהס ע״ה לאשל נצטוה מאחו יחי על ההליכה
 זו ובאין ספק הוא ית׳ הצינ לו ציונים ללך ילך נו כי לא צעל
 פסיעה בזולת רצון ה׳ ית׳ המלליכו נלרך. כמסע ישראל נמדנר
 שחועל על פי ה׳ יחנו ועל פי ה׳ יסעו. (ומה גם לפי הנולע
 והמפולסס כי כל אולחוח הצדיק הנה הי׳ מוכלחים לחיקיניס
 גלולים ונשגבים כמאמר דטא על מקום שכס ובללש להתפלל
ל גני יעקכ וכן ויעחק משם ההלה כו׳ ויגן שם מזבח. כמו שזכל  ע

 יש׳׳י ז׳׳ל כי ככל מדרך כף רגלו פעל פעולה ותיקון לו ולנניו
) וכאשר יתגאר גסמוך באורך אי״ה ע״כ לא הי׳ נידו לנטות י ' י ס  א

 *"V העלךית׳ ימין ושמאל לא קלוט להיותו אך נטפל אלאגרהם
 מ״ל וזהו הלא כל הארץ לפניך הפרד כו׳ כי גידוהי׳ להטות עצמו



 ימקב
 כל מת שיעשה חאלקיס יחי׳ לעולם . וחישועח שעשת ית׳ לאישי׳ ,
 פלטיי׳ ובזמן פלעיי קמח וגם כצבת לעל וללולו' וזח אשל יקראו ,
 לה תשועת עולמי׳. והיא בנביא (ישעיה מ״ה) ישלאל נושע בחי :
 תשועת עולמים על תיותת עולמיית ונצחיית. (וכאשר רמזגו מזה \

 בחיבורנו קול יעקב ס׳׳ו ידרוש המבקש שמה) והוא ושאבתי מים
 בששון ממעיני הישועה ממש כאשר יבוא אחד לארץ ציה ועיף •
 ויצמא שם למים ויזרז עצמו לחפור באר ומצא מים חיי׳ וישח לרו*'
ל העובר  וילך לדרכו אשר בהשחדלוחו פעל פעולה כלליה ונצחיי׳ לכ
 דיך שם ימצא מיס לצמאו כן נפלאות ת׳ ית׳ וישועותיו גם אם
 לעח חידוש הווייתה ידומת כי פעולתת ותועלת׳ הוא אך לזמן
 ההואולאיש פרעי אבל חאמח כי מאז חיחה בעולם כל באי׳ ישאגו
 ממבוע הנאמן ומקורה המטרך וזהו שחיאמר ע׳׳ה ישועוח הי יה

 מעייני הישועה על היותה בבחינח מעיינות חנובעי׳הישועה לדורות
 עולם וזהו שכוונו ז״ל במאמר שזכרנו הקב׳־ח מתאוה לתפלתם
 של צדיקים והוא כי ת״ית בתיותו קורא תדורות מראש ויולמ
 עתידות למו. כי יהי׳ אליהם לישועת ועזרת מצר וזכות מעשיהם
 לא יחי׳ כדאי לחדש להם נסי׳ חדשים ולחצוב לחם כארות ומעיינות
 ישועה שלא חיו מעולם. ולכן מחסד ה׳ ורב טוכו ראה וחיסג
 עליהם להכין מחצבם ומוצא חידושם בעח שהיו בעילם אנוחיני
 הראשונים. גגורם כח בשג׳ בימיהם לא היה מקים וצורך צהם

 עכ״ז סיבב עליהם מה שיהיו מוכרחים לשאול עזרה מה ואחר
ח , ! י נ ל מ  חחהוח התשוע׳ תעמוד בקיום נאמן לעד ולדורות . והי' כ

י ייורה ש ת א ע י ש י ו ת י ע מ ו מ י ש ש ם ב י " לילת מ ה  ישועה ביול י

\ח«ור ° ה י ר מ א נ ת ל י ח ר ' א ־5 1 1 ו י4 א ו ב ר י ש א ש כ מ י מ נ מ י ע ב י ל  נ

ן כשיצטרכו נחמי  מאז קל מהרה ימו צמאונ׳ באמצעי׳ קלים לא כ

? לתם ע י נ ם ה ש , ר י : ן א מ י צ מ ו ל א ל י ר ו נ י ם ח ת ד מ י ' נ י ן • מ ל א  ב

מים ה 1 י א ת ח מ נ , י י ה ה כ ז י ב צ ' ר ו ת כ ו א ת ת מ " ב ן י ו ת ר מ א  ש

ת י ) י ו ״ ר \ ת ע י ש ע י פ ו ש  למען כי על ידם יחהו׳ויחוקן המעין האלי!' ת
ם ^ מ יסר י ל ח ת ח ( ״ ע ח ר י ה א ת ש "כ ת א ג י ה ־ ו ח צ נ  ל

מ ו ך ^ ם א ם י ח ח ר ו א כ  בימיהם בימי קדם י אשר מלוח כימי קדם ל
 אבל רמז בזה לדברינו כי הוא יח׳ פעל ועשה ישועות בימי החבול*

7 ן יחיו מוכנים ועיי3 ע מ ס ל ת , ל ך א ל ו צ  הראשונים טרם חי׳ ה

• *) יי מאד ד ר ו צ ז ח י ע  ל

י » וע״ד ת נ מ ש ' ב  ןץךןן מ״ש דתע״ח. ח׳ כעזך ישמח מלי י
י בזת י מ \ ' ת ה ע י ס ת * ^ י ע ת פ ר י י ם ' צ י ר ע פ ס ה ל ז ה ג צ  ר

ע ־ ; ם צ  שזכרנו. חיינו כי כשיצטרך הצדיק להשיג ישועת ח׳ ו
' י ע י ס י ד מ ל  ישועה עצמו וישועה למרוח . וזהו ח׳ בעזך ישמח מ

 ישועו'

 אהל לולד
 רינה והפלה ויהי׳ להם לפה ולמליץ מול האלקים להשקיט חמה
 מד׳׳הד וחנוח מזעפה והן עד׳׳ז ממש היי מאמר ת׳ ית׳ המכסה אני
 מאברהם אח אשר אני עושה וכמו שאמרו במד׳(במקומו) אברהם
 זה נביא הוא ואיני מגלה לו ולעינינו הוא כו כשמעו דברי ה׳ כי
 כלה הוא עושי אתם כמה הרבה והפצי״ בתפלה לבקש רחמים
 עליהם בזכוח הצדיקים הנמצא בהס ואמר אולי יש חמשיס כו׳
 ואה׳׳כ פיחח ואמר אולי ימצאו ן שם ארבעים עד עשרה והי אמר

 לו לא אשחיח בעבור העשרה :

 ואחרי הכלל הנאמן הזה נחפש׳ דרכנו ונחקורה עוד כי כל זה
 הי׳ מחצודק באם הי׳ בסדום עשר׳ צדיקים . ויהיו כולם
 מוצלים בזכוחם החרשנו. בלאוחינו הפעולה הטונה והגדולה
 שפעל אאע״ח בחפלחו עליהם אשר בעבור עשרה צדיקים נשא יח׳
 לכל המקום בעבורם אבל אסרי כי לא הי׳ בסדום עישה טוב גם
 אחד •פיל ספק גדול בפעולת תפלת אברהם ע׳׳ח מה היא ומה
 טיבה ומה הועיל יח׳ באשר לא כסס מאברסם מעשתו. אמנם
 נהחבונן בדברי הכחוב חנה הוא בעצמו בא כמבאר הפעולה חטוב׳
 והתועלת המושג מסינח מודעה זו ומחפלח אנדה ס ע״ה . והוא
 נמה שסיי' ואמר ואנרהס היו יתי׳ לגוי גדול כוי אך הסכת ושמע
 נא ניאור כמה מאמרים המת ינכו מוסדות על שכווננו כביאור
 עניןזת ותם. רבותינו ז״ל אמרו(יבמי׳ סייד) תקב״ה מתאוח לחפלחן של
 צדיקים הנה לכאורה לא ידענו למת יתאות ית׳ לתפלתם הלא אם
 יחיה להם דבר לחחסלל מה׳ חזקה כי יחפללו לעח הצורך . ואס
 לא יצטרכו למה ׳חפללי. ונזכיר לזה עוד מאמר דהע׳׳ה (חהלים
 נ״א< ה׳ נעזך ישמח מלך ונישועתך מה יגל מאד . חאיח לבו
 נתת לו וארשת שפתיו נל מנעת סלה גם מ״ ש (שם ק״נ) פנה אל
. ׳  תפלת תערער ולא נזת את תפלתם תכתנ זאת לדור אחרון כו
 וכ״ז ימנאד עם מאמר הנביא (ישעי׳ י״ב) וםאנתם מים נששון
 ממעיט הישיעח והוא עם מת שידעט כי מעשי תי״ת ונפלאוחיו
 הנעש״ נזמן מן הזמנים ע׳׳י חפלה הנצרכים . פועלים ישועות
 כקרב הארץ לעד ולנצח רצוני לא כמדח ב״וד העושה עם רעהו
 טובח וחנות. הה״ הפעולה ההיא מיוחדה אך להאיש ההוא המקבל
 הפעולה ואך זמניית ול^לאישי׳ זולתו ולא לעח אחרח. אבל מעשי
 ה׳ ית׳ אס יחדש נעולס ענין פלאי ונסיי נשגם ידומה כי המעשה
 ההיא מוגנלח אך לזמן ההיא ולאדם פרטי או אם גס ענוד הכלל
 אולם המקינל וחמאומח אצלנו הוא כי הדנר הנא לכלל הוי' ואל
 המציאות יקום לעולם וחסדם לא ימיש כמא״הח(קהלהני) •דעחי

ס ללא שואל . גם מה שהחל לאמר והיה טרם יקראו כו׳ שמשמעוחו שיענם ח׳ גם נזולח הקריאה ואחריה דנריו מירי0 ^ א • 1  ל
ם י י«  i מלו עוד תס ממלים כי אבל ל־נרינו יהי׳ ייעוד תכתונ הזה ע׳׳ד מאמרו שזכרנו ושאנתם מים כששון כוי והרצון כי נ
 יבזמנ ס^העחילים נהצל להם לא יצטלכו לנקש חלשוח מאחה׳ כ׳ זכמ חיסנוח יחראשיניח אשר נאו מאז וזהו והיה טרם יקראי
ז ע״ חפלה א ״ מ ב ו צ ח  חענ, שישאלו מפני שכני עניה׳ ומוכני ואך נזכמן יסיפור הנסים הלאשונ ם ישאנו נששון ממעייני הישועה ה
ח לנואוזהו שסדרן לנו ז׳׳לטלם ק ס!וזהו עוד חם מדנלים כוי כלומ' אך שישמע על פיהם זכל נפלאוח׳ הלאשוניח ובקל ישועה׳ קמנ ד  ״
יהיה־זרם יקיאי כי׳ כי אחה ח׳ חעינה נעה צלה כי׳ אשל אוח ה׳׳ה ממלח העינח היא מיוחל' אילם י נ י«*־ נ י נ י ג א אליך ענ י £ 
י עננו והעמ שאלחם זו(הנלאה ע״ל הפלגה) עלייעילחנביאבשסהיכלנרשנאערוהיח טלם ' ל א א ר ק ^ f א מ 4 ^ י ל ^  צ
 קלאי כיוכביא לנו והיסיפו לתה טעם ע״ז כי אחה ה׳ חעינח כוי כלומלכאשל חחןמענה לאחר ביום צלחו והושיעו בזח עתה פולה

 וענינ בכל עח צלה וצוקה כי חםועחו היתה ננצח ועל עולם היא: י
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ך מגמב כד ך ל  אהל ל
 כדרך מלחמות זולחיים כ״א הקב״ה העיר לבב המלכים האלו ללחי•
 עס אברהם והוא הסבם לכך וזהו שאמרו מי תעיר לבם של מזרחיים
 שיבואו ויפלו ביד אבלחס והנח אמרו ג״כ במדי(שם בסמוך) ויחלק
 עליהם לילה חליל־ נחלק מאלי ולבנן אמלו *וצל" סילק' אשל כסי
 הנלא׳ הי׳ ע נין חלוקה הליל׳ כא׳ מפלאי ה' ונסיו אשל לק נבו' םומל
 עליו באשל הוא יולע לכוין עחיו ותעיו והנח לא מצאנו מעל גבוה
 זאח כ״א פה במלחמח אבלחם וגם ביצ״מ במכח בטלים נאמל ויה*
 בחצי חלילי וחי הכה כוי וגס על המחיל רמזי לנו החו״הק שהיא
 שמול׳ לכל ב״י ולנו אין לנו לעמול על טעמי וסודי אשל מאיז׳ צל
 לא צלחה זולח מהעחים לק חצוח לילי ממש. *) כמו שאמל הוא
 יחי בחצוח הלילה אני יוצא כו׳ ולק הוא יולע עחוחיו היאוחי'
 לפעולוחיו אך מכל זה נלע אשל חעגין מלום ונשגב. ולא יכלו בני
 ישלאל להשיג גאולחס ממצלים אם לא בחצי הלילי ממש וחני הוא
 שמורי ומוכנח גם לעחיל לבא. ובעבור כי צפה חקב׳׳ה ולא׳ מאז
 ללח ערך עם בני ישראל גולי מצרים כי לא יהי' זכוח מעשיהם
 כלאי ולאוי לכך לחדש להם ענין נשגב כזה לחצוח להם
 לילה. כלב חסלו יחבלך לאח לסבב ולהחגולל על אבלהם
 ע׳׳ה שיצטלך גס הוא לחלק לו ליל׳ ואחל שיעשהו ויחלשהו
 למען אבלהם אוהבו יצפון לישרים חשוע׳ על עח הצולך להם
 בצאחס ממצלים. והוא הוא המלומז ללעחינו בכחוב (בא) ליל
 שמוליס הוא לה׳ להוציאם מאלץ מצלים. כלומל חכינ׳ יח׳ והיחה
 שמולה אחו מאז חילק׳ בעבולאילהס למען הצולךלה עחה להוציאם
 מאלץ מצליס . ומעחה היא שמול עול ללולוח עולם לחגאול' המקווה
 במהל׳. וזהו הוא הלילה הזה םמולים לכל בני ישלאל ללולוחם
 וכלבלי הנב א (מיכה זי) כימי צאחך מאלץ מצליס אלאנו נפלאוח.
 ומהנמלצועחה לבלי המללם. ויחלק עליהם לילה הלילה נחחלקה
 מאליה. ולבנן אמלו יוצלח חילקה אמל הקב״ה אביהם פעל עמי
 בחצי הלילה אף אני פיעל עם בניו בחצי הלילה ואימחי במצליס
 שנאמל ויהי בחצי הלילה והוא מגואל כלנלינו וזהו שלייקו ואמלו
 אף אני פועל עם גניו לכון גינוני ולא אמלו אפעל(כמו שאמלו
 גסמוך אגלהס יצא גחצי חלילה אף אני אצא כוי והוא אך על
 הכוונה שאמלנו) כלומל גזאח הנני פועל חשועח גניו וזהו שאמל
 הנגיא הנ׳׳ל מי חעיל ממזלח כו׳ וכלכלי המללש (; ם כסמוך) מי
 העיל לבם של מזלחייס שיבואו ויפלו גיל אגלהס ל״ל שאיננו ענין
 מקלה והזלמן לק ה׳ יחב׳ העיל לנס על זה וזהו אולח בלגליו לא
 יבוא כלומל הלא אולח אשל לא חוצטלט לגליו לללוך בו אבל מי
 פעל ועשה קולא המלוח מלאש כלומל הצופה על סיף כל חדולוח
 לאה וילע אז כי עם ב״« יצטלכו לנפלאוח נשגבוח ולא יהיה לאל
 •דס להשיגם לכן הקלים יח׳ להמציאם מאז ע״י גלגולי הסיטה אשל
 קלה אח אבלהס אבינו ע׳׳ה וממנו יעמול ליוח והצלה לבניו אחריו

 וזהו שסיים אני ח' ראשון ואח אחמנים אני הוא :
 ומעחה

 ישועו* עצמו ובישועחך מה יגל מאול כלומל עול יגל בזה על
 העחיל. ומבאל בעצמו ואמל כי כפלים ולישועחך א׳ חאוה לבו
. הנ׳ כי ואלשח שפתיו נל מנעח סלה  נחה לו ל״ל ישועה עצמ ו
 כלומר מה שפעל נחפלחו הוא שמור ונא גם לאחלוני׳ שיחיו:
 ומעתה ננוא אל ניאול מאמל ה׳ ית' שזכרנו ואנרהם היו יהי לגוי
 גלול כוי. ואשאמשלי. ועל ילויומחקכל העניןנעז״ה. נ'
 סוחלי׳ היו נוסעים נללך על אולוחמסחל׳. אחל היה צעיל ולך נםגיס
 חב' שיבח זלקח בו נא נימים. ויהי ננואס לעיל גלולה לאו חניוח
 מוכמח נגלים לרוב. אמר הזקן. מה מאול כלחה נפשי לקנוחלננ׳
 נן זקונים איזה נגל נאה ומשונח אנל ילאחי פן לא יזרמן כמלו אמל
 הנ׳. אני אקח נ׳ וגי מהם אמר לו הזקן מה חעשה אס לא יהיו
 מוכשרי׳ לנניך אמר לו אתה לאשר אין לך כ״א הנן זקונים. הצלק
 אחך כי משכה ילך מלקנוח ט אם לא יהי׳ כמלו למי חלנישהו. לא
 כן אני כי חנני אלקי נכמה יללים צעיל ולנ. וגס צעיל אנכי לימי ׳
 ואס לא יוכשל לאחל יוכשל להנ׳ או להנניס אשל יוללו. הנמשל
 ט אשל פעל יח׳ אח אבינו אע״ה שמול ללולוח הנאים אהליו
 (וכמו שיבוא עול אי״ה) וע״כ בלצותו יח׳ לשפוך על סלום סוללה.
 אמי ה ־יכסה אני מאבלהס כוי והלצון לגלות על אזני אנלהם
 עטר יתפלל עליהם כלבליגו למעלה והגס ט ילע ה׳ כי אין מקים
 לתפלתו עליתם וכנ״ל עכ״ז לא תיתה ח״ו לריק . ולא שבה ריקם
 ארשת שפתיו לא מנע ה' ופעולתו תעמול ללורות . וזהו שסיים
 ואמר ואברהם היו יהיה לגוי גלול בלומר הלא יוליל רבות ע״כ גם

 אס עתת אין תועלת בתפלתו תועיל ללורות הבאים :
 ולדעתינו יהי,, לבדינו אלס נעמסים במ״הכ הנזכר פנה אל
 חפלה העלעל ולא גזת את תפלתם עלעל לומז על
 אגלהס כאשל קלא עצמו ואנכי הולך עלי לי וסיפר לנו המשורר
 הסלי המקום ג״ה איך המציא עצמו לחפלח אכלהם (כהולאח מלח
 פנה) ולא גזה אח חפלחם כלומל גשגס לא פעל מאומה במפלחו
 על סלומיי' עכ״ז לא גזה אוחה כי היא ערוכה ושמול׳ למלוח
 וזהו תכתג זאת ללול אחלון. כלומל פעולת חפלחו חעמול למרוח.
 ותיא כתוגת גספרתו ית׳ להיותו נעתר גס להם כשיקלא להם המקל ׳
 חזה כאשר נעחר לאגרסס וזהו ועם נכרא יהלל יה. כלומר המה

 יולו לה׳ חסרו גמה שפנה אל חפלח אגרהס:
 ובנביא (ישעי׳ מ״א) מי העיר ממזלח צלק יקלאחו לרגלו כו׳
 על ירלפם יעגול שלום אולח גלגליו לא יגוא מי פעל
 ועשי קולא הלומת מראש אני ה׳ ראשון ואח אחלונים אני הוא
 ונשנחגונן גלגלי הנגיא גטוג העיון נלא׳ ונלע ט המה לוגרות מה
 שאמרנו והוא גהזכרח מללשס ז׳יל(גפלשחינו) מי העיר לגם של
 מזרחיים שיגואו ויפלו גיד אגרהס צדק יקראהו לרגלו חי עולמים
 שהוא מאיר לו גכל מקום ט׳ ע״ש והוראחס לגל יעלה על דעה
 אלם לומל כי מפלח המלכים גיל אגרהס הי׳ אך עגין מקל׳ והזדמן

 *) ולולא דמסמפינא הייסי אומר גטעם הדגר. כי הנהמכגל אמל סחכם (קהלח גי) לכלזמן ועח לכל חפץ החח השמים לצונו כי
 יש עתות קנועוח לכל מעשה אשל יעשה אלקיס לחלע או להטינ. לנר דנר נזמנו עח רצון ועח רעה כנודע וכמגואי גזרהק (חממה
 קע״ג) גלאשיתא ללילא לינץ מתערין געלמא כוי על נפלגוס לילא כלין וכוי ורחמין מחערין והנה גשיזלמן לנר אלקים הנושא טוג ומג
 ורציני טוב לזה ןרע לזת לא תצלח זוצח הצוח לילה ממש כי הוא זמן הממוצע ועומל בין הלין והלחמיס וסובל ב׳ חגחינוס גם יחל גלל
 כן מלחמת אגרהס שהיה ענין הנושא ג' פעולוח הפכיוח טובח הנוצח ורעח המנוצח לא הוכשר לזה זולת חצות לילה וכמו בן מכת
 בכירים שהיא רעח מצרים והטוגח הגדולה לישראל ואחר בתגי זאת מצאתי מגואר(גזותר ס׳ גא ל״ז ג׳) וז״ל כתמלוה עשן סליק חוור
י לילא א. לא אתפלנ לא עבד נמוסו* א ה  יאיכםאוף הכי כלא כליל בפלגות לילא ולמעבד נימוסוי בחד שעחא חוור לישראל ואונם למצרים ו

 מכלן מאברהם לכחיג ויחלק עליהם לילה ואחפלג למעבד נימיסוי הרי עטאר מה שאמרגו:



 אהל לד לד יעמב
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 עזלח אנוחינו אחה הוא מעולם(ונזה הנה אחה) מגן ומושיע
 לנניהס אחליהם נכל לול ולול *):

ו שלצו ז״ל נמאמל אנכי מגן לך בוי. כי הנה אנלהם ע״ה עה ח ל  ו
 עלכו המלכים אחו מלחמה לן א״ע כי הוא לאוי לזה ע״פ
 מעשיו. וכפועל ילו השיג לו ה״יח כי כן הוא מלת חצליקים להצדיק
 לין שמים כמליצה לז״ל(נרכוחה׳) לא חשידקנ״חדעניד לינאנלא
 לינא. וע״כ אחל כי הצילו ה' מידי המלכים (וכמו כן נ״־נשן האפ
 ונלענון פחל ואמל יגולחי שמא קנלחי כל שכלי נעו״הז. כמלז״ל
 ואם עושים לו נס מנכין לו מזכיוחיו. אגל לפי חאמח כי «וא ע׳׳ה
 לח היה לאוי לחחפוכוח כאלה ע״ל הגמול חלילה . כי כל אלה
 ידו יחב' עשחה לטונח המלוח העחיליס והוא סנל מה שסנל על
 חנם ע״כ לא זאח שלא ינוכה לו דנל מזכיוחיו אנל עוד יחויינ
 לו מוהל ומחן הלנה מאל לחיוחו נאחז נסנכי המקלח על חנם
 וזהו מ״ש יח׳ לאנלחם אל הירא אגכי מגן לך וכל מה שעשיסי
 עמך חגם עשיחי עמך כלומל לא כגמולך הסינוחי כל אלה עליך
 כ״א על חנם וע״כ לא זאת סאין נגלע דנל מזכיוחיךאנלעול חקנל
 ע״ז לנ טונ וזהו אנל שכלך מחוקן לע״ל וזהו שסיימו ז׳׳ל שכלך

 הלנה מאל כמי׳לא מה לנ טונך אשל צפנח כלומל לנ טונ פעלת |
 וחשועה ללומח עולם צפנח : *

ן עחח יזהילו דבריהם זי׳ל שזכלנו אניהם פעל עמי נחצי ף נ ה  ו
 הלילה כי נאס חיה אנלהם ע״ה לאוי לקילוחיו אשל

 מצאו אוחו ע״פ מעשיו. וה״יח יעשה עמו הסל ונלנה להצילו^
 מהם אזי היה הקנ״ת הפועל עם אנלהם אגל אחלי שאנלהם ע׳>:
 על חנם סיל מה שסנלאך הוא יחי סיננ עליו מה םע״י יכין צליק ו
 הסיעה למלוח הנח נזה ה״ אנלהם ע״ה הפועל עם הקנ״ה^
 וזהו שאממ אנלהם פעל עמי נחצי הלילה אף אני פועל עם ?
 נניו נחצי הלילה וכאשל ניאלנו למעלה : \
I למה נעמו לי נזה דנלי לז״ל נמללש(ויקלא לנה כ״ז) אל׳׳י נל״א 
 עחילה נח קול לחיוח מפוצצח כלאשי ההלים ואומר כל י
j מי שפעל עם אל ינוא ויטולשכלו הה״לכעח יאמר ליעקנוליםלאל 
, שעל ידו ועמו עשה ׳חנרך טונה *  מה פעל אל. כלומל כל מ
 וחנוח לעולם יניא ייעול שכלו כי גם הזולח מהקלושים אשי י
I נאלץ ההיו למטלה לחצי ה' יחנלך לטונח העולם כולו•(כ׳ אה 

-׳־־ אשל *
\ M . ״x,4» /  •) ואולי זהו הלצון נמאמל המשולל ע״ח ןחהלים י״מ
^ עז ומשונאי כי אמצו ממני יקלמונ׳ ניום אילי כוי אשל : ^ ־ י 4 נ ד w 5  לכאורה היה מהנכון שיאמל'מצילני חמור יצילני(כ׳ *
י מהע^ל) ומה גס אמרו מאויני עז מי הוא עז למולו ית' אכל הוא ע״ה ז מ » מ M » ת א ע י ^ מ ן ^ נ נ י  א

I אס היא אינני לאוי אליה אזי עוז לו לשונאו ואומץ להמנקש רעתי ^ ^ ! ^ ^ ע ^ ל י א  וננינהו ע״ל למיון לעשיל אחל ש
י.»• יייש נליפא מומחה והלנה לפזל עליו ל£ען הצילני מל^ ״ י « P חילי  ^ ס ע גנני הצע י והיול
: י ה קטנה,־זו שאל אח הלופא להניל לו עי1ח המל א ח ^ ש ע על מ ^ * ^ ^ י ו ״ ת ל ח י מ  לו ה^ופא לע לך כ
ל ^ ^ ^ v חכ הנעל חאחזילי נו נינוחינמזגו וקישורי הלכבחו ושיעלתי כי כמום • ל ^ ת ל ל ן י ן מ ל ע  ע

ן ^ ^ ^ ^ חנל חשל אז לפו אחו והצלחו לחוקת מג׳ סנוח א' כי אחלי בלותו יחלשו; ן נ ע מ ן מ  ן

ל * מ ודע אס לעח כזאח יהי׳ עשלך שמול אחך לפזל עליו כפי חצורךןאנכי; ן ל ע ה ' ם , מ ת ס ו ע ת ל ח , ל  לוח מנינתי יעננ
» 'ל' מליו יאלפאהו אס מצל כחוחיו היללוחייס א:ללנ אונם , V י יייול * r i להיוח כעזל למזילי הסמים ואם מצל כי 
צ צרכי הרפואוח ונזאח ארוכחו מהלה הצמח וגם כי יזקין: פ ו ״ י ^ א ו פ ן ע ל י ״ י p ל א , ה W כ i ל ״ 3 ל ן ה . ב ס ל ,  יהי' נריא א
W מלאשיח אחריה הלורוח וראה כי נאחריח הימים ילל B P ״ V ׳ A ל י ״ 3 p א , ל ח ו ו ל ו ר  כבול יעקנ ויהיו נגועי המכאונוח מוכי ס
י י״ילי הסמים עם רפיון וכיסם והשוס כחם ע׳יכ נחסרו יחי י נ

ס  ן ל ו ל , ב ל ח ד א ל ק , ה מ , ל ב ל ו  העיל כל המקלים העחידים ע
ה • i חכי יהקיימם בימי אילי האלץ המה הנבילי׳ אשל מנילם לצוני האנוה ע ן ש ג י י ש ן ל ם ל ל י ן 5 י ל ל ש ת א . ס ע ט ו ש א ל  ס

ל ! ש.nחות מכחבוח^כאלה ונזהנלפא לנו ־נהם עולם נושע וזהו יצילני מארגי' מ ן ל י כ ן ^ צ ל י י א ? ^ m ן  ע

̂ ^ \ ^ ^ עז ןומשונאי בי אמצו ממני כלומל העצומים מסינחי כנ״ל) היחה עצתו י  ? י ? ן ן ב י ן ל י ם א ן י י ב . ן ע ל ק , י ך כ ל ב מ , 

 ומעתה נשאל עלינו לנאל לשונם ז׳׳ל אניחם פעל עמי אשל
 שאלנו הלא הוא יחי היה הפועל עם אנלחם וכלי
 לבוא אל הענין נקלים לנליחם ז׳׳ל(:מלי פלשחינו) אל חילא
 אנלם אנכי מגן לך לפי שהיה אנלהם אנינו מחפחד ואומל ילדחי
 לכנשן האש ונצלחי ממלחמוח מלכים ונצחחי חאמל שקנלחי כל
 שכרי נעי׳׳הז כוי אמר לו הקנ״ה אל חילא אנכי מגן לך וכל מה
 שעשיחי עמך געו״ *ז חנם עשיחי עמך אנל שכרך מחוקן לעייל
 שכלך הלנה מאל כמל״א מה רנ טונך אשר צפנה ליריאך והנה
 נס נדנריהם אלו יש להעיר א׳ מ״ש וכל מה שעשיחי עמך חנם
 עשיתי עמך הוא לנר מחנגל למאמרם נמ״א כל האומר הקנ״ה
 וותלן כו׳ נ׳ כי על פחל אנרהם ע״ה שמא קנל כל שכרו היי
 הנכון להשיגו אל חילא הנה שכלך אתך כשלמותו ומה שעשיתי
 חנס עשיחי עמך אולם מי׳ש אנל שכלך הלנה מאל מולה כי עול
 הוא עומל למחן שכל יחל מאד ענול הנסים שעשה השי״ת עמו
 וכל זה יותר לני נשנחקול על גלגולי תסנות והקולות שאילעו
 לנוחינו הקלוש׳׳ ע״ה אנרהס דכגשן האשנרענון נמלכים וכן יצחק
 ויעקנ נחיל חאנוחכל ימיו לא נח ולא שקט הכי קלה אוחס כאלה
 ע״פ מעשיהם ח׳׳ו והכי פלי מעלליהם היו לנלוח למו אנל הוא
 המר שניארנו כי כל מת הפעל אתם ה׳׳ית הי׳ אך למען נניהס
 אשר יקימו אחריהם וכאשר העידו לז״ל מעשי אנות סימן למיס
 ונמ״א מעשי אנות ילשו נניס והוא כי בהשקפתו ית׳ על הדורות
 האחרונים תעתילי' למקלאות ופגעי התלאות ותקצל נפש העם
 מהפיקממנו יס׳ ישועות נסיות היה מחכמתו יחבלן להקלי׳ ולהמציא
 דוגמת אותם המאולעות להאנות הלאשוניס אשל נלנ אונם ואומץ
 ילס יעשו חיל ויכלו באלות ומעיינות ישועות ונפלאות.למען יהיו
 שמוליס לזלעס אחליה׳ חסו מעשי אנוח סי' לננים מוסנ על הקולוח
 והפגעים שענמ עליהם היו לעל אשר יקרה כן לבניהם ומעשי
 אנות ילשו מים מוסב על מעייני הישועה זו חפלו לטובחינו
 ולסיותינו כיום הזה. (והמצח לעיי׳ נמל׳ וישלח ילא׳ בעיניו ולננו
 יכין כי כניס מרינו כ׳ הס ז״ל הסנו כל תפלות יעקנ ע״ת ביום
 צרחו על צמח מיו כמה שאמרו הצילני נא מיד אחי מיד עשו
 הצל אח מי מנניו הנאים נכחו של עשו ולבי׳ כמוהו וכאשר נאריך
 אי׳׳ה בניאור ענין זה על מקומו בישע אלקים) וזה שסידלו ז״ל



 לד לד יעמב כה
 ימנע אדם עצמו מן הרחמים והנה כיי לביא אל ביאור המאמרים
 נציע עוד דברי הנביא (יחזקאל כ׳׳א) ויהי־רבר ה׳ אלי לאמרגן
 אדם שים פניך דרך הימנה והטף אל דרום והנבא אל יער השדה
 נגב ואמרת לעיר הנגב שמע דגר ה׳ כי׳ הנני מצית בך אש כו׳
 ואומר אהה ה׳ אלקים המה אומרים לי הלא ממשל משלים הוא
 ויהי דגר ח׳ אלי לאמר בן אדם שים פניך אל ירושלים והטף אל
 מקדשים ותנבא אל אדמת ׳ישראל ואמרח כוי הנני אליך
 והוצאתי חרכי מתער' ותכרתי ממך צדיק ורשע ומהיאוי להתגונן
 על השנוח סגנון הנבואה אשר דגרו ושתים שמענו גם מהראוי
 להגין מה ענין הסער, שאמר ומה מליצחה אגל הננח הענין הוא
 עם מה שידעגו כי סגנון הנגואוח נאמרו גרוג ע״ד משל חידה
 ומליצה רצוני שלא נאמרו גלויי׳ ומפורשים לאמר כה יהיה וכזאח
 יגוא אך חגוא גרוג מעוטף ומיצנע מוך מחטאות החידות והמליצוח
 ועילח הדנר הוא .עם המוזכר גדמש הקדום על מאמר הנגיא
 (עמוס ג׳) כ׳ לא יעשה אלקים לכר כי עם גלה סודו אל עגליו
 חנכיאים והוא כי כל כוונחו יח׳ גשלחו אמלחו אלן ע״י עגליו הנכיאים
 איננו אך למען ישמעו וילאו ויחללו מללכיהס הלעים ולא יהיה הלגל
 ולא יגא ויען אשל כליח כלוחה לשפתי׳ גס לנ״א כמוזכל בר׳׳זל
 (סנהלרין ק״כ) כי הלגול לג חילו לעםוח פעולחו גם גלא לעח
 אשר ע״כשוט לשונו יחגיא חוך עניינם זליס מכלי להשים ללכריו
 מוצא כאשר חמה וכעס עניינו לק ילכישם רמיזוח וחידוח ישים
 כסוחס. ומה גם לכרי פי מלך עולם יח׳׳ש אשר כל פעל כמאמרו .
 וכאשל הפליג הנכיא (ישעי׳ ג״ה) כן יהיה לכלי אשל יצא מפי לא
 ישוכ אלי לקם וכמאמלו יחי הלא כה לכלי כאש נאום ה׳(ירמיה
 כ״ג) וכמוהו לכי׳. ע״כ מלוג חנוחו וחסלו יחכלך מסחיר ענין
 הנגואה האיננה טוכה תוך מעטפוח החידוח והדמיונוח. למען
 לא חפעל קל מהלה חלילה: *) ואעידה לי עדים נאמנים על
 דברינו כי כנים הס כשדברו הנביאים טוג על ישלאל יהי' אמלחס
 מפורש באר היטג גלי שום משל ומליצת לק עצמייח הנכואה. אבל
 ברצותו יתבלך להעיל לב עב״י בחשובה ושלח להם עבליו הנביאים
 ליער׳ על החזיון הקשה. אז מרוב חמלחו יעטוף למו החזות
 במחלצות הוא ממש ע״ר אם יכת איש את זולתו בלהט החלב
 הבלתי לוטה ומוצנע תוך תעלת בקל יכתונפש. אבל בלצותו להקל
 מעליו ולהמעיט מכת תחרב אזי יתעה תוך תעלה ויכתו . ובזה
 תתי׳ תתעלה מפסקה ותחצוץ בעל המוכה ממכת מכהו. כן ממש הקב״ח
 מחמלתו עלינו נתן לכל ה:בואה כמיס ומוצנע ומעוטף במעטת
 חסידות והמשלי׳ למען לא יעשו פעולתן קל מתלת לא כן אם
 ישלח ילו על פי הנביא וישן לו החזיון בפיו באל תיטב. ויפשיטנת
 עיומה בלי שוס משל וחילה הוא ממש כמו שמוציאי' חלב מחוך

 חעלה וזהו (ישעי׳ מ׳׳ט) וישם פי כחלב חלה :••)

 וחנה
 *)והוא מה שאמלו ז״ל(מד׳ פישחיני) עשרה לשונו' נקראח נבואה ט׳ קשה שבכולם חזון. שנאמר חזיח קשה הוגד לי ע׳׳ס אשל
 תולאת׳ ז״ל לדעתי הוא כי הנגואות לא ישתוו תמיל בסננון אחל אגל ישתנו לפיתעת לצוני גתשקפתו יח׳ על עמו אשל אם אך ישמיע׳ לבליו
 ע״י הנביא מיל ישובו לתוכחתו אז היה מצפין לבר הנבואה בחילה רחוקה ובסגנון צלול וחתום אגל כלאותו כי כגל לגם מתשיכ. אז יגלה
 ענין הנבואה מעט יותל. והוא ע״ימשלוכלומה. והנההםז״ל מנו עשלת לשונות משיניה זו מזו. והם לפי כבלוח הנבואה והגלוחה גיויזי
v ״•*יי t v ; י נ י  ומטעם המי

ה .זי א י י ה ש י א מ ) ה ח " י ה י מ ר י ת ( ״ נ א נ י ב נ ר ה י פ י ס ו נ ד ח ' ו א ו ב צ ג ו י ה נ ל ו א נ י י ב ל ד  **) ושאי נא עיניך ולאי ט כ
 מאח ה׳ לאמול קום ויללת גית היוצר ושם אשמיעך את לגרי ואלל טח היוצל נו׳ ונשחח הנלי אשל הוא עושה ושנ ויעשהו נצי אחל
 ט׳ ויהי לנר ה׳ אלי לאמור הכיוצר הזה לא אוכל לעשיח לכם נו׳ על ושנ הגוי ההיא מלעתו נו׳ ונחמתי על הרעה ט׳הנני חושנ
 עליכם רעה כו׳ שונו נא ט׳ ואמרו נואש ט׳ על כה אמר ה׳ הלוך וקניח נקנק יוצל חלש בו• עד הנקיק לעיני האנשים
 ט׳ ואמרת כו׳ ככה אשנור את העם הזח כו׳ כאשל ישנול אח כלי היוצל אשל לא יוכל להלפא עוד כי• ע״ש וחענין מנואל סשינן
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 אשל יאתנ ת' יוכיח) למען תפחיד על •דו לנ תתמוניס וירלו
 יכיטו יו ויקחו מוסר וזהו שסיימו ז״ל הה״ל כעת יאמר ליעקנ
 ולישראל מה פעל אל כלומר אם כי לעת פנעס המקרי׳ והמכאובות
 חיו לזרה כעיני הרואה אולם יגיע העת ויתבוננו מאד מה רצה

 יחנרך נפעולוחיו הללו וזהו כעח יאמר כוי מה פעל אל :
 והגד, עחה פחח דנרינו יאיר אמר הקנ״ח לאנרהם צא וכנוש
 אח הדרך ט׳ והוא ט צפה יחב׳ ננניו ענ״י עח יהיו
 החח יד פרעה מלך קשה ומדינה קשה עמוסים בכובד הגזירוח
 ועול השיעבוד ויצטרכו לנסי ה״ית תיתה עצחו יחי להקדים למו
 גרות אברהם ע״ה שמה וגלל עליו שמץ מכל תקורות אשר מצאתם
 וכל אשיי סננם נגד פניו הי׳ למען ינקש רחמים עליהם ויפיק
 רצון ותשועה מאתו ית' והיא תעמוד גס לזרעו אחריו נגרוהם ולך
 נא לאת קורא ישר נפנים נמד׳ כמת כתונים לקטו ומצאו ז׳׳ל מת
 שנאמל באברהם דומה להנאמר ננניו מכל גלגולי הסנות שפגעם
 מעת נואם למצליס עד צאתם והוא מכוון למה שניאלנו וזהו צא
 וכניש ממש כאשל עושים דרך חדש הרצוף באבנים מנופצות
 החדין ניוחל כל אשל יענול עליו לאשון ימחץ לגליו זולה אחל
 אשל ׳ענלו עליו עגלות עמוקות המהלכים נכנלוח המה נכנדוח'
 מלניצים ומחליקים האנניס וחל פניהם יקלקלו כמו אז ההולך
 מלו לא יגוף אס לא יכשל וזהו שאמר יח׳ לאנרהם צא וכניש אח

 הדלך לפני נניך :
 ויאמר אנלס הן לי לא נחה זלע כוי ויוצא אוחו החוצה ויאמל
 הנט נא השמימה ט׳ כה יהיה זלעך . ילקוט אמל
 אכלהם נסתכלחי כאצטגנינוח שלי ולאיחי שאין אני מוליד א״ל חקכ״ה
 צא מאצטגנינוח שלך מאוחו טככ שאחה מאה שאין אחה מוליד אני
 מרא ילך שאתה מוליד והמאמר תמוה מאל א׳ הכי אכלהסע״ה טעה
 באצטגניניו הלא מכנר אמרו ז״ל אצטגנינוה גדולה היתת נלכו של
 אברהם . ב׳ מ״ש מאוחו כוכב שאחה רואה שאין אתה מוליד. כי
 גם אם נחליט שכיוונו בזה על שידוד המערכה בשגס הולאה
 הכוכב הוא עתה שלא יוליד •שוב ויראה לו אז שיוליד וע״ד שאמרו
 דל (שבת קנ״ו) מאי דעתך דקאי צדק במערב מהפכינא ליה ט׳

 שאתת א״כ הי׳ מהראוי שיאמר מאותו כוכנ כו׳ אני אראה לך
 מוליד והיה מתמורה ושידוד הכוכנ שיעשה עבורו אבל מ״ש אני
 מלאה לך מורה כי עחה הוא יחי מראה אח אנרהס ומגלה לו
 שהוא מוליד ואנלהם לאח נהיפך אחמה׳ ונקדים לזה דנלי הנניא
 ישעי׳ לחזקיהו המלך (מלכים נ׳ כ׳) צו לניחך כי מח אחה ולא
 החי׳ ונדרש (נרכוח יו״ד) כי מח אחה נעו״הז ט׳ אמל לו אמאי.
 אייל משים דלא עסקת בפ״ור נו׳ א״ל א״כ הב לי נרחך אפשל
 דגרמה זכוסא דירי ודידך והוו לי בנין דמעלי אמר לו כבר גגזרה
 גזירה אמר לו בן אמוץ כלת נבואתך וצא כך מקובלני ט׳ עד אל



 אהל לד דל יעמב
 ןף^ךן נעת עלה אף ה׳ית וחמתו להשחית קודש הקדשים בי״המ
 וירושלים ולפגוע מאמני ארץ. כניכול. אמר אל לנו ית׳
 לנצור על דל שפתיו נלי להוציא דנריס כאלת מפולש בחזיון נגלה
 ומגואל לכן הית דנרו ית' אל הנניא ע׳׳ד משל. והשומעים נמעט
 ההתטנוננות ידעו וינינו העגין הנרמז נו וימהרו ויתנו לנ לשוב
 מדלכיהם תלעים. וזתו םאמל נן אדם שים פניך דלך תימנה .
 הלומז על ילושלים וחננא אל יעל השלה נגנ לומז על נ״המק.
 הנני מציה נך אש ואכלה נך כל עץ לח וכל עץ ינש.
 רומז על צליקיס ולשעים. אנל אחל שהיה להם לנלי ה׳ יחברך
 כמתתלות ואמרו הלא ממשל משלים הוא . אז אמר יחב׳. נן
 אדם שים פניך אל ירושלים והטף אל מקדשים וה:נא אל אדמת
 ישראל. כלומר צוה ית׳ להגיל להם חזון נפלץ מנואל ומפורש
 נלי שוס חילה ומשל. וזהו והננא אל אלמת ישלאל ואמרת לאדמת
 ישראל כה אמר ה׳ הנני אליך והוצאחי חלט מהפלה . ונזאת
 והכלחי ממן צל ק ולשע. כ• חזיון כזה עלול לפעול נקל. כמשפט

 החלנ הנלחי נחונה נחעלה :

 ומעתה עם הכלל הנאמן המונח. שכל לצונו יחנ׳ נהשמיעו
 אוחנו לנלי הננואה הוא אך למען נחפשה רלכנו
 אשו3 ע7 ה׳ ולבטל הגזילח כבוא אל ניאול המאמליס שלפנינו.
ל עוד אשא משלי עליהם וימתקו נע״ה . כפלי אחל היה לו ב  נ

 אלי כסף וזהב וחכשיטי׳ הרנה מאד והיה ירא ופחד אליהם להניח׳
ו נניחו. ויחנ׳ לרעהו אשר לו נעיר הקרונה אליו. למען יהיו ס 0 

מולי׳ אחו כמוסים נסחר אהלוויקר מקרה ני נאו גננים שודדי  נ

 ילה ויוציאו משם כל כספו וזתנו וסגולתו. ויהי ננוקר שלח
 העירני הלז שליח מיוחד להכפרני להגיד לו מקרהו ויהי נשמעו
 אח הלנד הרע הזה זירז אנשיו אשר אתו וירק את חניכיו לשלח
 אוחם על הדלכים והנחינוח אלה מפה ואלה מפת לחפש אחר
 הגננים תשליח נלאותו זאת ענת ואעל ללעתי הלפו והניחו ידכם
 מזה למה זה לריק חעמלו גפשכם להפסיד גס הכסף הנמצא
 אחכם אמר לו הכפרני הלא הגד למה נאח חלום ויאמר הגה רעך
 העירני שלחני להודיעך אודוח הגנינה אז ענהו הכסרני אך עחה נינה
 אמריך והשכילה מוצא םפחיך כי הנה למה זח חלן חושים
 לשלחך להגיד אלי ולחודיעני הדכר אם לא כי לבבו ינין אשר נעמל
 נפשי בחיפוש הגנינה עוד כידי למצוא י־ ותה. והנח עחה ביאחך
 הוא ענין מחגגד לעצחך הננלה. ודבריך כחשי,. הנמשל הוא מה
 שאמרנו כי כל כוונחו יחנ׳ נשלחו אלינו גניאו להגיד לנו נשמו
 דנר הננואה הוא אך נחפש על מוצאה ומאין חנוא (רצוני לחקור
 אחר העילה המסנח הננואה) ונשלש אחרי׳ עד שונו עריו יחנרך
 נחיקון חמעווח והן על׳׳ז ממש סלח הקנייה אח ישעי׳ הנניא
 לחזקיהו ע״ח לאמל לו צו לניחך כי מח אחה ולא חחי' על שלא
 עשק נפ״ול וכסמוע חזקיהו אח לכליו אמל א״כ הנ לי נלחך
 וישעי׳ ענהו כנל נגזל׳ נזילה ע״ז אמר לו חזקיהו נן אמוץ כלה
 נטאחך וצא כלומל הלא כל עיקל בואך אלי אינו אך להודיעני
 מלגל הננואח א״כ כלח ננואחך וצא כי הלא לך לכ ללעח אשר
 עוד לאל ילי למלא חסרוני ולהפליע החזיון המייעל כי לולא כן

 למה זח שלח אוחך יחי אלי על חנם ולמה לו להודיעני אם מכנל
 המד מוחלט:

ך עתה יופיעו מלי הילקוט הנ״ל ני נלצוחו יח׳ להודיע ; ן ך  ן
 את אנלתס על אודותיו. ואין עוד נניא חיח׳ מחכמתו
 ית׳. להודיע ע׳יפ כסילי ומזרות השמים ומשמשיהם. והרצון בזה
 תית (ע״ד שאמרנו) למען ינקש מלפניו ית׳ על נניס וכאמרם ז״ל
 למת תיו אמותינו עקמת מסכי שהקב״ה מתאו׳ לתפלתם של צייקים׳

 לכן הלאה אלקים אוחו נכוכנים שאיננו מיליד ואנלהם הנין ג*נ
 כי הוראה המכניס חוק הוא שאין לענול ננולו וזהו שאמל נסחנלתי:
: א  באצטננינות שלי ולאישי שאין אני מוליד. ע״ז אמר לו יתנרך צ
 מאצטננינות שלךכלו׳לא ׳לעת עניןהולאת הכוכבים ואיכות רמיזתם

ג י  כ׳ אללנת אתה הלאח ללעה ולהשכיל חהיפך וזהו מאוחי כונ
 שאת׳ מאי שאין אתה מוליד אני מלאה לך שאתת מוליד כי אם

 כדעתך למת לי לתלאות ולהודיעך דנר אשר לא תחליפנו:
 ויוצא אותי החוצה ויאמר המי נא השמימת וספור תכוככים •
. ראוי לעמול על שפח יחל1 ך ע ל  אם חיבל כוי כה יהיה ז
א השמימה וספיר מה יבצר אם היה אדמל ספוי  שאמר הנט נ

ר מלנ הכמות • נ ד ס נחליט שהכהונ מ ס א  הכיכנים אם תוכל כו׳ ג
רעך אבל לא מלת כה שאיננה־.  מתלאוי תית שיאמר כמוהם יהיו ז
 נופלי זילת על איכית המל ותכונתו כנודע ואחשוב נהננת תענין
 עם המוחלט אצלנו כ׳ שלילת המספר מהכוכבים איננו מפאת עוצם
 כמיס מספרם אבל מניעת תמספל הוא מצד תנועתם ותתלוכתם׳
 אשל יסנו בלכתם וכאשר מצאנו ראיני ברז״ל (סנהדרין ל״ט) איני.
 ל%ה כופל למן גמליאל כתינ מונה מספל למכנים ואנא מצינא

 למימנא טכני אייתי חבושי שדוגהו נארנילא וקא מהדר לחו אמי
ע נמי הכא הדרא סי׳ כ* י ק  ל'׳ מנינתו אייל אוקמינהו אמר ליה ר
 גס המת יסיט נלכתס ע״י תנועת גלגלי השמים ואל מקום שהם
 הולכים שס הס שטס ללכח וזהו שדייק הכחונ ויאמר הנפ נא
 השמימה וספור הכוכניס אס חוכל לספור אוחם ל״ל כי נשגם
 אצטגניוח גדולה היחה נלנו ע״ה לשער כמוחם על ידי כלל*
 המופחיים מחכמח חטנח השמים וקטעה מזליהם אולם לספים
 נמנטח השמים לא יאומן לי יסופר מצד החחלפוחם ותמורתם
 נשימישם ונחנועחס והן עד״נ חנטיחו ואמר לו כה יהיה זלפך
י  מלח כה רימזה על איכיח מניעה הסיפיר נזרע אנרחס והיא נ
 ענ״׳ משיללי ההעדר גס נשיפגע נהם ח׳׳ו חסמן מצד א׳ יוותיי
 מצד אחר וממקום הזילה ממש ע״ד אם מינח מעית על השלחן י
 הנה הנא למניתס ליקח אחד אחל מן המקונץ ומחסל׳ עד חומם
 מםא״כ אם אחל עומד מצד הנ׳ ותחת כל א' שלקח הוא מהכלל
 מצד זת מוסיף אחל תחת״ מעבל השני הלא אז אין מקום לעמיי
 על משפר׳ ועד״ז היחה הבטחתו יתברך לאברתם כי יתקיימו מיי
ה  ער נצח על מחטנח הרניי ונשגס יקרה ח״ו שיחיה גגרע מ

ע י ג  מהם חלילה מעונש המקום נ״ה עכ״ז אין מחסור לענ״י ולא נ
 מאימה ממספרם המעילה וכמאמר החכם (קהלי אי) וזרח הש«*
 ינא השמש. ונדרש עד שלא שקעה שמשו של משה זרחה שמשו סל
 יהושע. עד שלא שקעה שמשושל עלי זרח׳ שמשי של שמואל הרמתי•

 וזהו הנט נא השמימה כוי כה יהיה זרעך וכמרינו
 י ואולי
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 אהל לד לד יעמב כו
 החכיח שיודיענו יחי גלוח מיו ונרומם באלץ נכריה וזהו שרמזו

 i בכםל לשון ידוע חדע וכמו שביארו ז״ל במדיש הנ״ל:
 ״והנד, הלמב״ן ז״ל ליך אחל היה לו בזה וכתב כ׳ על כן שאל
 אבלהיע״חבמהאלעיעןכי איךיחגטח׳ לצליקים בעו״חז מלאג׳
 פן יגרוס החטא וכמוזכל והנח ע״פ לרכו לא היה החיוב להוליעו
 גלוח בניו עבור אמרו במה אדע. וכל• לבוא אל חחלח הספק הזה
 נקלים כלל אחל מה שנקח ממנו לבאל כמה מאמלים ואח״כ

 נעמול על עניינו והוא:
 ד^ כי ידיעה כל לכר מטוב על לע פועלה באלם מעט קט ושמץ
 מני עצם הלגל. כמו בשיחוולע לאלם אשל לזמן ידוע ישיג
 איזה טובח וגדולה אזי ילגיש שמחי בלבו מכח היליע׳ ההיא גם
 טרם יבואיט הדבר בפועל וכן אס יוולע לאיש אשר אחל יום או
 יומיס שבט המושל יעלה עליו ויעש׳ בו שפטים אזי יהיה לבו נהפך

 בקרבו וכמעט ילגיש דאבון גפש נס כי עדן לא נעם׳ עמו דבר:
 ןךןא הנלמז במאמל החכם (משלי י׳׳ד) לב יודע מרח גפשו
 ובשמחחולא י הערב זר ירצ' כי כל אבלי האלם גם אם
 נחלץ עליו להכוחו מכה לבה לא ירגישו לבל על כי יעל׳ השבט על
 גביהם לא כן הלב כי הוא מלגישבידיעחהצעלטלס בוא הדבל. חלת
 כן יהל עליה׳ הלב אם האדם מיועד לאיז׳ טובה כמו אכיל׳ שחיה או
 ללבוש שני וע־ניס אזי יגיל לבבו בו גם טלם בא הדבל מפאח
 הידיע׳ הטובה וזהו לב יודע מלח נפשו. כלומר מלגיש חחילה
 הלעה אשל חמצאגו ונם ובשמחחו לא יחעלנ זל. כי הוא המדגיש

 שמחה הטובח לאשון לכל האבלים**).
 ןןךן לך האוח על לבלינו כי כנים הם מה שהמליצו ז״ל (יבמות
 ל״ז) אינו דומה מי שיש לו פח בסלו למי שאין לו פח בסלו.
 ועילח הלבלהוא אך היליע׳. כי חיודעו בבילוי, יאכל בלחמו השמור
. לא כן מי ו נ ו  אחו הנה זאח יועילנו מעט להמעיט ולהקטין רעב

 שאץ לו פת בסלו. כי יפחר גם טרם ירעב ללחם.
 ןך^ך עם הכלל הנאמן הזח נשכיל ללעח. כי לפעמים יגמול
 הוא יח׳ אח האלם בשכל יליעח הטוב ויעניש אוחו עם
 ידיעח הרע׳. והוא מה שמצינו בלבוחינו ז״ל(נלכו׳ ג׳׳ה) לאלם
 טוב אין מראי׳ לו חלום טוב ולאדם רע אין מראי׳ לו חלום רע.
 אשר לכאורה הדברי' האל׳ אין להם שחר אבל יחכן כי יחיו דנריהס
 נמשכי׳ למה שאמרו(שם) חלמא סבא חדווחא מסחעי׳ חלמא בישא
 עצבותי׳ מסחעי׳ והוא כי בשיחלוס לאדם חלום טוב. שהוא נהנה
 ושמח מידיעח הטובה מאז כבר נחבטל׳ הטובה מבוא בפועל וכן
 להיפך אשר ע״ כ לאדם טוב אין מלאי לו הלום טוב אחל שהוא
 יחי רוצה שישיג הטוב׳ בפועל ועול מראי׳ לו חלום רע כדי שיענש
 ביליע׳ ולא השיגנו הלע' בפועל לא כן אלם רע אין מראי׳ לו
 חלום לע למען לא יהי׳ נפטל בעונש חיליע׳ אך ישיג ענשו

 בפועל

 ואולי זה יחיה חנלצח במ״ש הנביא (הושע ב׳) והיח מספל בני
 ישראל כחול חים אשל לא ימל כוי על יאמל להם מי אל
 ח, אשר ינוחינו ז״ל (יומח כ״נ ני) הקשו כחינ והיה מספל בני
 ישלאל כו׳ וכחינ אשל לא ימל ולא יספל . ולדניינו יהיה הלצון
 ביעול הזח גם כן על איכות שלילות הסיפול בעב״י כי גם אט המה
 בכללם מחי מספל עכ״ז הסופל ילאה למצוא מספל ומטעם הנזכל
ם אשי לא ימל ולא יספל י ל ה ו ח ל כ א י ש י י  וזהו וחיה מספל מ
 כלומר מספל עב״י יהיה בבחינה חול הים כי האמנם גם לחול
ל ולא יספר מצד מניע׳ האפשריח כן מ ל לא ' ג  הים יש מספי א
 יהיה מספל נ״י ומבאר הטעם והיה במקום אשל יאמל להם לא
 עמי אתם כלומל גס אם נגע׳ יל ה׳ נאל׳ מזה יפליח יחבלך
 ויעמיל אחרים תההם במקום אחר וזהו יאמל להם גני אל חי:
 ויאמר ה' אלתים במת אלע כי אילשנת.מדלש. לא כקורא
 חגר אלא אמר לו באיז׳ זכוה הנה הס ז״ל הורו אותנו כי
 כאלח אברהם ע״ה במה אדע לא היח׳ ח״ו מפאח קוצר אמונחו
 גהגטחח הי״ח גילושח א״י אגל שאל באיזה זכוח. ואס הדבר כן.
 יש לשאל למה נענש אברהם ע״ה כידוע חדע אחלי כי לא נמצא
 גי עץ אשל חטא במה ששאל כמה אדע וא״כ הלא מהראוי היה
 להעלי' ממנו מעשי עשו ובלי לבוא אל ביאול הענין נזכיל מלרםם
 ז״ל על כפל המלו׳ ילוע תלע מקור עם הפעול׳. וזה לשונם ילוע
 שאני מפזרס תלע שאני מכנקס יליע שאני מםעבל׳ חלע שאני גואלן.
 וע״פ מריחם אלו נאמר כי שאלה אברהם ע״ה במה אלע עניני ממש
 כאשל ישאל החולי אל הרופא שהבטיחו לרפאוחו מחליו לאמר אמצא
 חן בעיניך להגיל לי אופני וצלי לפואחי ולהוליעני מה זאח חעש׳ עמלי
 לחעלוח ארוכחי והוא אך למען יהיה הלבל מקובל מאל על לבו ומאומח
 אצלו יותר בשיבין מהוח חסמים ואיכותם וחכונח מזורם. ועל״ז ג״כ חיה
 שאלח אברהם ע״ה במה ארע לא כמסתפק חליל׳ כ״א אלרבא
 מרוב ששונו ושמחת לבו בהבטחת אל אמוני׳ לא עצר בח מלשאל
 מאת ת׳ יתבלך להבינהו איכות וסבה המשי׳ תגלול' הזו וזאת היתה
 העילה לתודיע אותו גלות בניו וגרותס בארץ לא לתם ותוא עם
 המקובל אצלנו כי כמו החלישה והזליעת המה מוכרחים קודם
 תצמיח׳ כך הגלות ועוני השיעבוד שהיה לנו במצרים הית ענין
(  הכרחי קודם ירושת ארץ ישראל וכאשר תעידו רז״ל (ברכות,ת,
 ג׳ מתנות טובות נתנו לישר אל וכולם לא ניתנו אלא ע״י ׳סורים
 ועול הגלוח היו חורשים להצמיח על ידיחם טובוח הנשגבות. ירושת
 ארץ ישראל והזולה שזכרו רז׳יל(שס). וכמ״ש המשורר (חהלים
 קכ״ו) הזולעים בדמעה נלינה יקצולו*). וכבל דברנו מזח בלויך
 בק״י ומעחח האמנם כי היה מלצונו יחבר ך להעלים מאגלהם ע״ה
 ענין הגלוח ועיני מצלים אבל אחלי כי שאל במה אדע ומגמחו היה
 להבין עילה וסבה הדבר איך ומה הוא (כאשר ביארנו) אז היה

 *) ואולי זהו הלצון כמאמל ח״יח אל משח (שמוח ג׳) ואומל אעל׳ אתכם מעני מצלים אל אלץ כוי זגח חלג ולנש אשר מלוח
 י מצליס נלאי' מיוחליס וללגלינו יאמל ע׳׳ל האומל מן העיס׳ הלז אעשה לחס או מן הסחולה זו אעש׳ כגל כן ממש העוני וסגל

 חגלוח המה הולידו והצמיחו טוגח ימשח האיז:
 •*) ועם דגלינו אלה גגין מאמל׳ ז״ל(גיצ׳ ל״ג) חמצפ׳ על שלמן אחרים עולם חשך געדו והוא •כי חחגדל גין גע״הג ונין האורח
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 לגוח הסוני רכו אוכלי׳ ומה כשרץ לבעליו כי אם ראוח עיניו. ר״ל כי גשחרג׳ הטוגה געול׳ הקרוג כי גם זרים יאכלו מייייי י 1
 כשלון לבעליו כי עם ראוה עיניו כי הגע״תג עיניי לו לראות אח העשוי לפניו והוכן ענורו. "לא כן האורח:

 מעני



ו יעמב דל  אהל י
 והנה אימה כוי כי המה מנינים מחנגלים ז״לז כ׳ נשיה״ לג
 האלם מהול בלאגה ומה גס באימה ופחל הלא אז נחלה שנחו גם
 בלילה לא שכב לבו אבל בשנפקח עץ במאמר חזה נראה וגלעה
 אשל סוף הענין מוכיח על סהלהו כי חזות קשה הי׳ לאבלהם ע״ח
 מה שהוא מלמז על מלוח הגאים וכנודע במללשיס אשל עבור
 כך חלל נל החרדה תזאת ואחשונ גענין תרלמת אגרהס ע״ה
 ולמיזחה עם מה שילענו ממשפטי הנגואה שהי׳ הקי״ה משמיע
 להנגיא אפס קצהו והלמיון מתמעותל לגוא כמו שאמר ית׳ לנביאו
 (ישעי׳ נ׳) ונעלך החלוץ מעל רגלך ויעש כן הלוך עמם ויהף
 ויאמל ה׳ נאכל הלך עגלי ישעיהו עמס ויחף נו׳ ק •נהג מלך
 אשול כו׳ וכמוהו לבים ביחזקאל שאמל לו ה׳ ית׳(׳״נ) עשה
 לך כלי גולה וגלה יומם לעיניהם נו׳ על אמול אני מופתנ׳ נאשל
 עשיחי כן יעשה לחם בגולה . ••) והקמג כי גם אתאגלהם הראה
 ה׳ יח׳ לנל מאשל להיוח בלול האחלון הנונחי והוא ני מלפנים
 נישראל עול הי׳ קול נניא נשמע נינינו קול מגיל מוהלים ותונחות
 על עון אף אמנם בי קרה למו לפעמים מאורעוח מהליכות מאיזה
 צל הי׳ נביא המר מגיללהס פשע׳ ומעל׳ אשר מעלו בה׳ ית' והי׳ מביאי
 להחעורמח החשובה או בי ישא כעלם לינה ותפלה וכזאת נלפא
 משובחם קל מהלה לא כן עחה כי אין עול נביא אין קולא אל ה׳
 או מי שיעיר לב העם להשיבם לחוכחחו כמ״ש אין עול נביא ולא
 אהנו יודע עד מה ואנחנו ננועי החנומה מוכי ההרדמה ושנה
 האולת וסבל ועול הגלות דופק ענינו עולה על צואריט ואין מחעולר
 אל החשובה והן זאת רמז ית׳ לאבלה׳ בהרדמה זו בעולני עומד לפני
 ה׳ עול קול אלקים מדבר אליוותעף אליו החנומה נפלה על אברח׳
 וע״ז אחזהו לעדה וחרד למאד ואימה חשיכה גדולה טפלה עליו
 בי ע״י מה שקלה אוחו דבל נזה לעח נזאח הי׳ החח חלקים עליו
 לאמור אין זה ט אס מעשה אנוח סימן לבנים אשר לעח יהי'
 קול לולי לופק פחחי לי כו׳ חרלמה הפול עליהם וירט לנוס וזה
 שאמרו במלרש ויהי השמש לבוא ל״י נשס ל׳ לוי אמר החילמ
 מפולח שינה למך ליי ולא לעי נאורייחא למך לי׳ ולא עניל עבולה
 רנ אמל ג׳ חללמוה הן ט׳ חללמח ננואה ויהי השמש לנוא והרדמ'
 נפלה על אנלם וחרלמח מלמוטה שנאמל ואץ מאה ואין יולנג
 ואין מקיץ כי כולם ישנים כי חללמח ה׳ נפלה עליהם. רננן אמלי
: י ו  אף תלדמה של שטוח שנאמל כי נסך עליכם ד׳ רוח הרדמה כ
 ותקרא שם ה׳ הדובר אליח אתה אל לאי כי אמלה תגס הלום
 לאיחי אחלי מאי לנו בזה הפילוםיס והלק* אמרח
,  נפשי שזה עם מה שילענו כי האמנה מכנר אמר (איונ ל״ל) נ
 פועל אלם ישלם לו ובאולח איש ימציאנו שהולאתו כי לפי מעשי
 האלם הטוני׳ אם לעי׳ לפיה׳ ימציאנו יחי כל ענייניו וגלגולי
 קנוחיו עכ״ז הנה מצאנו לאינו אשל לפעמים ישיג האלם משאח

 . מאת
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 בפועל ונהיפך נהטונ׳ למען לא תנוא אליו נפיעל מלאי׳ לו אותה
 כחלומו. למען ישמח מיליעתה:*)

 והטעש נזה הוא עם מה שאמר החכם (קהלת חי) כי אלס
 אין צליק נארץ אשר יעש' טונ ולא יחטא ואס מילי
 עגילה יצא מילי הדהוי לא יצא. וכמו כן הרשע נאין מנוס הי׳
 לו הרהור טונ נאיז׳ זמן. ע׳׳כ הוא יח׳ כמעשי יליהם ישינ גמולם
 להם. לאלם טונ שלא חטא זולח נרעיון לנו. מראי׳ לו חלום רע
 למען יענם נלעיוגיו. וכן לאלם רע . שכל הגמול הטונ הראוי
 אליו הוא אך ענול הלהול הטונ שהי׳ לו. מלאיי לו חלום טוב.
 (וזהו שרצי ז״ל כמאמר הנזכר חלמא טנא חלוותי' מסהעי׳ חלמא
 נישא עצנוחי׳ מסתעי'. כלומר לא שהחלום הטוכ(לאלם לע) והרע
 (לאלם טונ) הוא לחורו׳ מה שיהי׳ ומה ביעש׳ עמס רק החלום
 נעצמו הוא הוא הפעולה החכליחייח שאין עול אחריו מאומה
 שיהי׳ החלום רומז עליו וזתו חלמא טנא חלוותא מסחעי׳ כו׳
 ולו״ק) ימה נמלצו נזה דנלי המשולל ע״ה (חהליס י׳) נגאות
 לםע יללק עני יתפשו במזימות זו חשבו והוא כי הקנ״ה י:סננ
 שיהי׳ הצדיק נלד ף מהלכע והצדיק יתעצב אל לכו מלגשת לודפו.
 והרשע המדף ישמח ויאמל האח הלה. אשל בזאת נם שניהם פרי
 מזימוחיהם יאנלו הצדיק יהיסר בידיעה על העלר רעיון
 הטוב והלכע ישמח גידיע׳ על הלהול הטוב כהי׳ לו וזהו יחפשו

 במזימוח זו חשבו:
 ןץךף הרצון במ׳׳הכ (שמואל א׳ גי) והגדחילוני שיפט אני אח טחו
 רו׳ בעון אשר ידע כי מקללים להם בניו ולא כהה בם כלימר
 געגור זה אני מודיע לעלי משפט בניו אחריו על אשר ידע כ•
 מקללי׳ להם נטו ולא נהה נס ויען ט חטא גידיע׳ המשפט .

 כי יענש נידיע׳ :
 ומעתה אחרי המונח הזה אשליהיליע׳ מטונ או רע. רנ חילה לפעול
 קצח ומעט קט מעצם הדנל. הקרונ לומר כי כמו עוני
 מצרים ועול הגלוח ־ הולידו והצמיחו לזרע אנלהס עונג ימשח
 הארץ נפועל כן ידיעת אמיחח הטונה ההיא שלצה אנלהם אניגו
 עליי רשלוס מאתו ית'. לא תי׳ מקום שתהי׳ מושגת אליו נלתי
 נאמצעות ידיעת העוני וצכל הגלוח שיוקדכ אל״ ולכן אקל בכחל
. שלא הי׳ הדנל מאומת אצלו נההלט פן ׳  אאע״ה נמה אדע ט
 יגלום החטא (טלו שזנל הלמנ״ן ז״ל) אמל לו ית׳ אם רצונך
 םיאומת אצלך יליעת ההנטס׳ הטונה הזו ההנרח אתך שחדע ני
 גל יהי׳ זלעך ט׳ וזהו טאול מלות ידוע תלע המקול עם הפעולה

 וכמדונל למעלה :
 ויהי השמש לבוא כוי. עיין ק״׳ כ״ח נ׳ :

 ותרדמה נפלה על אנרס והנה אימה משיכה גדולה מפלח
 עליו. ראוי לשיח לנ אל קיפוד הלז וחרדמח נפלה



 א^ל לד לד יער! כז
 באביהם למה שנאמל אצלנו כי בו נאמל עקנ אשל שמע כוי ועלינו

 אומר והיה עקב תשמעון כוי לשון עהיל:
 אמנם כל זה יתבאר בשנןיקול בההבדל אשר ביננו ובין האבות
 ע״ה כי הנה מצאנו ראינו כי האבות הקדושים לא
 השיגו בלכת ת' ית׳ בנערות׳ ובימי ילדותם כ״א לעה זקנתם כמו
 שאמר ואנלהם זקן כוי וה׳ בלל כוי וכן זולתו אשל ראשיהם היה
 מצער ולא כן גניהם אסר קמו אחליהם כי הרבה יתג׳ והפליא
 עמהס טוגות נשגבית גס טרם עלת עליתם עול עבודתו ית׳ וטרם
 קילו מציתיו ומהם נסי יל יאה מצרים יאשר על הים וכאלה נסים

 נוראים יעצימיס :
 ונאמר כי ההבדל שבינינו ונין תאמת הוא אשל גין ג׳ כעלי
 מלאכת אחת ואחד מעשהו אצל בע״הב והב׳ קונה סחולת
 לעצמו ועושה מהם כלים או בגלים ואח״כ ישאס ברחובות קרי׳
 לבקש איש אשר יאותו אליו ויחפוץ לקנותם והוא כי העושה בשל
 גע״הכ האמנם שכירות אינה משתלמת אלא בסוף עכ׳׳ז אס יגרע
 לו לחם חקו טרם עמדו על כלוח מלאכחו או איזה דגר אשל
 יחסר לו מהצורך למלאכתו ודאי אס דרוש ידרוש מאח געל תגית
 לא יקפוץ אח ידו מחה לו די מיסודו כי עי״ז יוכל למלא אח ידו
 להשלים מעשהו בהחל וכלה משא״כ הכי העושה משלו איננו רואה
 כל מאומה בידו על כי יגמוי מעשהו כי ממי ידרוש או את מי
 יבקש . הוא הדבר והוא הענין תעומד גינינו ובין תאבות ע״ה * כי
 אנחנו הננו ממש בגחינח הפועל העוש׳ בשל בע״הב כי אוחנו צוין
 ה׳ וקרבנו לעגודהו. ורצה בנו לעשוח מצוחיו. לכן בשגם עדן לא
 סילנו מאומה מצוח ומע״ט פעל ועשי עמנו טובוח נשנבוח כי
 הלא לקח אותנו לביתו לעבוד עבודתו ולשרת בשמו. ע״כ מהצורך הי׳
 לו יח׳ להשלים חסרוננו לנל יהי׳ נגרע מאחנו דבר למען נהי׳
 נכוני׳ על התור הנכבד לקבל החור׳ יהענוד׳ וזהו שאמר יה׳ אל
 משה (שמו׳ ג׳) על שאלתו וכי איציא אתנני ישראל ממציי׳ וביארו
 ז״נ(מד׳ במקומו) באיז׳ זכות השיג לו יתב׳ בהוציאך את העם
 ממצרי׳ תעבדון כו ׳ כלומר גס אס עול הס דלי הזכות. עכ״ז
 ההכרח אתי לתת להם מהסולם נאמנה וגהקפה גענולה אשר
 יענלו עמלי אח״כ וכמו כן אחר כ׳ קיימו וקנלו התו״הק תית
 הצולך אליה׳ עול מקו׳ הנאוח והמוכשל לענודח הקולש שעליהם
 הואא״י וירושלים כענין מאמרם ז״ל אוילא לא״י מחכים כו׳וכמאמל
 (ישעי׳ נ׳) כי מציון חצא חורה כוי עשה עמנו כחסלו והעלנו
 לתוכי. טלם עמלנו עלקיוסהחורהוהמצו׳ וזהו מ״ש(חהליס ק״ה<
 ויחן לחם אלצוח גויס כוי נענול ישמלו חקיו. כלומל כדי שיוכלו
 להשלים שמילח חקוחיו וע״כ נאמל אלינו והיה עקנ חשמעון אח
 המשפטי׳ כוי ושמר ה׳ אלקיך לך אח הנרי׳ ואח החסד כלומ׳ לנענול
 היותכם מעוחדיס לשמוע מצוח ה׳ מאז אחס ראויים לקנל הנלכ'
 והחקד למען >עמיד אתכם על מכונות ענודתו יתנרך. וזהו עקג

 תשמעץ כלומל כלי שתוכלו לשמוע :*)
 אבל לא האנות ע״ה שהם היו ע״ל נעל מלאכה העוש׳ נשלו
 כי אנרהס לא בא לדרוש מאומה מה׳ עלי גמרו מלאכתו מי

 גמירא

 מאת פייו ית׳ גס ע״י גררא ונאמצעות אחרים כמו נן
 נזכות אביו כמאמל החכם (משלי כי) מתהלך בתומו צליק אשרי
ר ינהלו אליהם פלגי השפע ס  בניו אחליו וכמו כן צדיקי הדור א
 יחנו מהולם גס אל הגלוי׳ אליהם ונזנוהס ונאמצעית׳ יזכו גס
 זולתם ובמאמר המשורר (חהליס ל״ל) חונה מלאך ה׳ סביב ניראיו
ו ליראיו אבל המושפע באמצעית י ב י ב ס ) ל ו מ ו ק מ ט 3 ו ש (ילק ל ד ב  ו
 צלקת תצליק ואושר זכותו הוא איננו בכח להשפיע מן הוא והלא׳
 לצוכי זולתו כנולע ובזה נבא אל הענין כי הנה הגל גס כי ראתה
 מלאכים מילה בבית אבלהס אין לנו להוכיח מזה כי הי׳ ע״פ
 זכית עצמה כי מקום לומר שזכהה באמצעוח זכוה אברהם אלינה
 כמו כן אס אברהם הי׳ רואה מלאכים גס בח״ל שאיננו מקים
 מוכשל לנבואה הקרוב לומר כי זה הי׳ בסבה מה שלאה בארץ
 ישיאל וכמאמר (יחזקאל א׳) הי׳ הי׳ דבר ה׳ אל יחזקאל וללשו ז״ל
 (ילקוט במקומו) היו שנדבר עמו בארץ הי׳ שנדבר עמו בחוץ לארץ
 אגל עחה כ׳ הגר ראהה מלאכים במדבר מקום הבלתי מוכשר
 לנבואה ההכרח אחנו לומר כי מה שראחה בארץ ישראל בעודה
 בגיח אברהם הנה שם היה אךבזכוח עצמה אשרע״כ ראתה גס
 בחו״ל אגב גררא משא״כ אס נאמר שלא ראתה כ״א בזכות אברהם
 ובאמצעותו א״כ ימה שראהה מלאכים במדבר בשל מי הוא אחרי כי
 גס נא״י לא לאתה כ״א ע״י אברהם וזהו ותקרא שם ה׳ הלונר
 אלי׳.כלומר הדונר אלי׳ מאז אהה אל ראי כלומר מכחי וזכות
 עצמי ראיתיך והעד כי אמרה הגם הלום ראיתי אחרי רואי כלומר
 גם פה במדבר ראיתי אחרי רואי ננית אנרהס ואחרי כי גס פה
 זכיתי לזה מוכרח אשר שם בבית אברהם ראיתי אך בזכותי וכח

 מעשי עשה לי הכבוד הזה :
י אביס בן חםעי׳ ותשע שנה וירא ה׳ אל אברס ויאמר ך י  ן
 אליו אני אל שדי התהלך לפני והיה תמיס ואתנה בייתי
 ביני ובינך וארבה אוחך בינאד מאד הנה הויאח מאמי ויהי אביס
 כוי וירא ה׳ אל אגרס כו׳ הוא כאלו לא נראה אליו ה׳ ולא דבר
 אתו מאומה עד עתה והלא מכבר הרגה הכתוב והזכיר כמה
 חזיונות ודברות מה׳ יתברך אל אגרהס גם לא ידענו מ״ש גיני ובינך
 מה הוא כי מהצודק הי׳ שיאמר גיניגו גס ב׳ השימוש ממלת
 גמאל חסרה מוגן מה מנו יהלוך אס יאמר וארכה אותך

 מאד מאד :
 וטרם נבוא אל ביאור הכתובים נציע משנתם ז״ל(סוף קידושין)
 ר׳ נהוראי אומר מניח אני כל האומנות שבעולם ואיני
 מלמד אח בני אלא חורה כו׳ אבל התורה משמרתו מכל רע בנערותו
 ונותנת לו אחרית ותקוה בזקנוחו בנערותו מהו אומר וקרי ה׳ יחליפו
 כח ובזקנותו מהו אומר עוד ינובון בשיבה וכן הוא אומר באברהם
 ע״ה ואברהם זקן בא בימים והי ברך את אברהם בכל מצינו שעשה
 אברהם את כל ההורה כולת עד שלא ניתנה שנאמר עקב אשר
 שמע אגרהס בקולי וישמור משמרתי כו׳ והמאמר אומר הבינני כי
 איככה נמשך מאמר מצינו שעשה כו׳ לענין שלמעלה וכדי להגין
 הסמיכות הזה נעמוד תחילה על השתנות לשון הכתוב הנאמר

 «. «.»׳ את הברכת
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 לך יעקב

 מסמי יתהפך:מקלה הכנםן אש ומלחמות מלכים וזולת־ עמל על
 ימינו לעזרו להחיש מפלט לו אגל הצלתו תיתח אך ע״ל חסלונלנ'
 מאתו ית׳ ואז לא תי' נעי־ך עגולתו מול תשגתו מת׳ ית' כי הוא
 ע״ת עגל גחנם מנדגת לגו כענין הכתוג ומצאת את לגגו נאמן
 לפניך והקנ׳׳ה גס הוא עשה עמו ניוגח וחנו' לעתי' מיוחלים
 וזהו שאמלו זיל לפי שהיי אגלהס מחפחל ואומל ילדחי לכבסן האני
 ונצלתי ט׳ תאמר שקגלתי כל שכלי געו״הז אמל לו יה׳ אל הירא
 אגלם אנכי מגן לך כל מה שעשיתי עמך חנם עשית• עמך כלומל
 כל העוגות שגמלחיך לא היו חלף עגולתך כי הלא לא תפקלתיך
 על משמלת עגודהי לק אתת מצאת את לגגך הנאמן לעמול
 לפני כשמי ולא אקכוך גס אנכי מהושיעך גצל לך ע״ז הנוגח

 וההנוח :
 עוף זאת ט מאז החל אע״ה לכוא לגשח נוכח פני הי. ולשלח
 לפניו מהערח עצמו לא הי׳ עדנה מקים להקפיד עלי׳
 גס אס הי' נגרע ממנודנר מהמצוח אשר מל האדם לעכוחם
 אחר שאיננו מחוייכ כס אכל אחרי כי הגיע אל חור זקנתו וראה
 כו ית' כי לא הסר אח נפשו כל מאומה מהענודח המאושרה
 היאוהה אליו ית׳ אז ט חבק ה׳ לקרנו אל המלאכת לעשות אותת
 יכרח עמו הכריח לחיוחו עכד נאמן ככיח ה׳ וייעד לו השכר
 נענודח שיענוד עמדו ומאז נפל עליו החיוכ כלי להפיל דכר מכל
 אשר יעטר תחת הנרית הכרותה אתו וכן ה׳ ית' לא יחסר ולא
 יווהר מאומת כ״א לעומת פעולתו לפיה׳ ישע גמולו וזהו דנרי
 הכתונ ויתי אנרהס נן תשעים ותשע שנים וירא ה׳ אל אנרם
 ויאמר אליו אני אל שדי כניכול כאשר הנע׳יהנ נרצותו לתתוודע
 עצמו אל אשר ׳קחנו לניתו לשרת אותו יאמר אני הוא אשר
 לאל ידי לתת לאפר יסר נעיני כאות נפשי וזהו אני אל שדי תתהלך
 לפנ־ כלומל מהיו' שכול שכרתיך לענוד עמדי והי׳ תמים כלומל
 אך עסה אין נגלע מעיודהך דנל ואמל ואחנה נליתי ניני וטנך
 כלומל וכלת׳ נריח על מה שאנכי אשיג מילך ממשמלת עמדתי
 וזהו ניני וגם אשר עליך להשיג מאה׳ לתת לךמשטלחך וזהו ונינו
 ומאז וארכה אוהך במאד מאל (ו הי׳ הנ׳ ממלת נמאל ל
) נ״נ גלע אי לע נכיונ) כלומר מעתה  התמורה כהו(וירךא כז
 לא אוותר עמך ע״ד חסד ונדנה כ״א כעגולה שהעגול עמי ואם
 תחפוץ יכ סוב עליך להרנוח נעטדחך וזהו וארנה׳ אוחך נמאל
 מאד כלומר חלף עבילחך כשתהיי מאד יהי׳ גס שכרך רנ מאל

 והכן:
 ועס דברינו אנה יהגארו דכריהם ז״ל כגמלא. (כלכו' ז׳) אמל
 ר׳ שמעין בן יוחאי מיוס שברא הקב״א אח העולם לא חיי
 ארס שקראו להקב״ה אלון עד שנא אברהם וקראו אדון ט' ואף
 דניאל לא נענ׳ אלא בשביל אברהם שנאמר ט׳ עד למען אברהם
 שקראך הדון והמאמר מנקש ביאור ונמתיק הענין במשל. של
 אקל שנפלה לו עיר א׳ בילוש׳ והוא להיוחו מיעוליו איש שקט לא ידע
 מאומה ממשפטי השרי'מאח עריהם וחוקנמוסיה׳ במסי׳ וארנוטוח
 וכמוה' בא אחל לפניי ותודיעו מנמוסי השרים ותהלוטהם
 ומשפטיהם ואופני הכנסותיהם מגביית המסי׳ וכדומה ויהי בשמעו
 עצח האיש הזה נחן דח ויפקד פקודי׳ על אנשי עירו להיות כל
 אחד מביא סך מקויי' אל גנזי השר איש איש ממלאכחו אשר המה
 עיש׳׳ ולעניכ העובר ע״ז באי: ה קנס . לימים רבים ויקר לנכד
 האיש הזה לעבור חוק השר ויחנהי בכלא ייהי זקן אחד בעיר ההיא
 אשר זכר כ׳ הפקידה הזו נחחרשה לו מאח אבי אביו הלך אל השר
 לבקש מלפניו על העובר לאמור. אדונט האמנם כראוי לחעובר

 על

 אהל לך
 נ מירא ובא לפני ה ׳ לעח זקנחו. ובידו'מלאכה מפוארח היא משמרח
 התורה והמצות . כאשר לו ית׳ יאחה . אז כאשר ישרה עבודחו
 בעיני ה׳ יחכרך . ברכו בכל. וזהו שאמר עקב אשר שמע אברהם
 כקולי וישמול משמרתי מצותי חקותי ותורותי. כאומר אחרי השלימו
 כל מלאכתי מל תכליתה אז בא אליו השכל הטוב מאת ת׳ ית׳:
 וכעתה הנת תנם מבוארים דברי תמשנת שזכרנו כי הנה
 אמרו אגל ההורה". משמרחו גנערוחו ובזקנוחו והגיאו
 ראיה מהכחוני׳ ואמרו עוד ונן הוא אומר ואברהם זקן ט׳ וח׳ גרך
 כו׳ שהיא ראי' לסחור כי מ״ש ואנרחם זקן כוי מורח שננערוחו לא
 נחנרך עד עח זקנתו על זאת טארו ואמרו . מציני כעשה אנלהם
 אח כל ההילה על שלא ניהנה כנאמר עקנ אשל שמע כוי וכאשר

 ניארנו :
ך נבוא אל ביאור הכסוניס בנוכא דרושינו בתקדים עול ן ן ^ 
 דכלינס ז״ ל נמל (פרשתינו) אל סילא אבלם אנכי מגן
 לך נפי שהיה אברהם מתפחד ואומל ילדת* לכבשן האש ונצלתי כוי
 האמר בקבלתי כל שכלי נעו״הז למר לו הקב׳יהלל הירא לנים אנכי
 מגן לך כל מת שעשיתי עי ך חנם ככיתי עמך ט׳ והנה מכבל
 העלנו למעלה כ׳ לכלילה המאמר הזה (חנס עשיתי עמך) הוא
 ענין מסנגל למאמלכ זיל כל הלומלהקב׳׳ה ט• והלן ונאמר בהבנה
 הענין כי אבלהס ע״ה בעבולתו לת ה׳ יהב׳ היה דומה ממש לאחל
׳ או אל בית נדיב ושוע לבקש מלפניו לחחו  הבא אל עיר נכל,
 משל׳ בטחו או באמלכילתי אמל לו כעשיר לא אוכל ט הלא נכי״׳
 אנחנו אנכי עדן לא •לעחיך אס אתה איש מש:יל ומצליח לעניני
 ועסקי ונס אתת לא ידעתני עם חחלוכוח ביחי האנכי טוב לך
 יהנה לריכ הפצלת תאיש אמל לו העשיר אם יש את נפשך חשב
 אתנו איזה זמן תאכל בלחמי ובין כך תלאה יתתבינן בעסקים אשר
 לי ננית או נשלה ואתה גס אהה נעתי תיאותי׳ בתזלמן לבר לפניך
 תעשהו ונו אלע זליזוחך והשתדלותך או אז נשתעה יחד אודות
 מבוקשך ויעש נן והנה אחל זמן ידוע תוטב הדבל לפני שניהם
 ולקחו תעשיר לשלת אותו ואת ניתו וקצב לו שכרו וינהבו נספר
 כל הנעשה נין שניתם נאודות הענלו' אשל עליו לעשות לבעליו
 ואודות המשכורת המגיע לו ממנו ומתחילה נכתב אשל נין חנע״הב
 בהמשלת . רצוני. את שהנע״הנ צליך להשיג ממשלתו מענודה
 ותשילות כפי הצורן אליו ואח״כ אשל בין המשלת להנע״הנ והוא
 אולוח הגמול והמשכורת המטע לו ממנו והנה ההבדל בין ב׳
 העתי׳ הללו(הייגו קודם השוואת׳ יחד אל העת שאחל׳׳) הוא כי
 האמנם גס מאז היה עונל אח בע״הב והוא גם הוא עשה עמו
 טינה יחנוח בהספקת מיסוליו אנל לא היו אז נגדר חהיונ זע״ז ולא
 הי׳ נעלן פעולח המשלח ממש מול מה שהשיג מאח נע״הנ ט
 פעם היי שילותו יוחל על השגת גמולו יפעם לחיפן כי מעשה
 שניהם עליין אך נחסל וננלנח ועול זאח כי לא חי׳ אז מקום
 ההקפל׳ והכעס לצוני גס אם לא הוטנ שילוחו נעיני חנע״הנ אין
 מקום לכעוס וללנל עליו עחק כי הלא איננו מחויינ נהדנל
 עטין וכן לחיפך משא״כ אחר השוואת׳ והתקשרות' כי אז יקקו
 נספל וחחו׳ עלים על אולוח זע״ז וחכנל ההקפל' אם יענול עליו

 לכל לנל כי כן ליימו וקנלו עליהם:
 ךןיא תלנל נלמותו וצלמו נלברחס עתה כי נלוח נינחו הכיל
 . את בוראו מע:מו ובא לתסתפח אל כהונת ת׳ ולעמול על
 משמלח ענולסו לק י:י ככלתו ובר לבנו אשר נלבה לוחו אותו

 והאמנם עלן לא ה י שכר עחי׳יח על מעשיו הטונים כי לא צוה
 אוחו אלקים לבר עכ״ז נהשקפחו ית׳ על אוחנו הנאמן ט מחת



ב עלן  אהל לולו י
 גם מאז כלח אחו חבליה (כמחכל למעלה) נעשה מי״הד בעולם

 לציגי. שיחנהו. העולם כפי שולח הרין ע״פ מעשי ב״א אם טוב
 ואם לע ולא ע״פ חסל ש:׳ וכמנואל במדלש (פלשחינו) וישובו אל
 עין משפע עין שעשתה מלח הלין בעולם זה אברהם ע״כ וזהו
 ששאל לניאל ע״ה למען אנלהם שקראך אלון כלומר תלא הוא
 אשל המציא המלה הזאת בעולם ואך על ילו נקלאת אלון לכן
 כלאי הוא שחה״ נושא פנים לזלעו אחליו לחכנס עמהם לפנים

 מש״חל:

 על פיך להענישו. עכ״ז זכר נא מי הסיב החוק ההוא הלא אביו
 הזקן הוא יעץ עליך טוגוח לחלש בעיר גבייה המס*׳ האלה אשר
 מעולם לא היו ע״כ הלא עליך לעשוח עם נכו היועץ הטוב חזה
 לפנים משולח חלין לבלחי הענש אוחו כמשפט הנחלץ אך מאחו :
 הנמשל על אבלהס ע״ה היי הוא יה׳ מנהג עולמו בחסד
 חנם וגליוחיו בלחמים ע״ל נלכה לא לפי מעשיהם.
 אולם אברהם ע׳׳ח הכיר אח בוראו. וקבל עליו עול חלכוחו ויהי
 למק עובד . ומאז הי׳ יחי מחואל אלון בעביל אברהם ענלו והנה

א ר י ת ו ש ר  פ
 על עושי הרעה וחטובה על עושה חטוב כלומר ת עושי באשר הוא

 עמל ימצא טוב שפעחו לא ברחמים וחסד חנם *)
 אמנס עכ׳׳ז מצאנו לאינו אשל לפרקים וזמנים מיוחדים הוא
 יחי עושה עמנו נסים נוראים ורמי' ורק מפא r נדבח
 ידו וטוב חסדו. ממש כמשפט האב עם בט. עם שחלק לו חלקו
 ונתן לו סך מסוי׳' מה שיחפלנס בו ע״י עסק מ״ומ עכ״ז לעח
 צלט לדנר גלול כמו לנלן בנו או בתו או לגנות בית. או מקלת
 חולי ב״מ אזי אביו יתחסל עמו. ויתמכתו בלצי כסף. כי נשיקפוץ
 ילו ממנו מלעזול לו יחלושש ולא ישאל כל מאומה בילו לפלנס
 א״ע וילידי ביחו. כן ממם. אם כי מאז קבלנו החו׳׳הק נחפש כל
 צלכנו אך מעמל נפשנו בחולה וכמצוח עכ״ז לעח הצולך לנו
 לנפלאי ה' ונכןיו אזי בלוג חמלחו יחנ׳ כטכול הוא מווחל מאוצל
 מחנח חנם ונוחן משלו ואיננו מנכי מפלי מעשינו ומזכיוחינו כי
 לא ישאל לפני אדוננו בלחי אס גויוחנו ובמה נהיה ונפלנס אוחנו
 וזולחינו • רצוני כל הנע״ח והוא חענין ג״כ גאנלהס ע׳׳ה שהיה
 עליו כמה מאורעות כגשן האש רעטן ומלכי׳ והי' צריך להצלה
 נסייח. לכן הית מתפחל ואומר שמא קגלתי כל שכרי כעו״הז.
 השיגו יח׳ אל חילא אנכי מגן לך ומלח מנן. גיאול' כפשוט׳ ע״ד
 ואת׳ ה׳ מגן געלי והס ז״ל גיאלו ואמלו כל מה שעשיתי עמך
 חנם עשיחי עמך כלומל להיוח לך לעזר ולמגן ע״ד החסד וחנדג׳:
 וזןיןן לגלי המד׳ שלפניגו וילא אליו ה׳ כחיג וחחן לי מגן ישעך
 כלומל אחל שזכה אגלסס לחזות גנועס אול פניו יחי אז
 הלחיג פיו גקיל חולה לספל חסלי ח׳ עמו כי גללו והוא והחן לי
 מגן ישעך כלומל גחנם וכדגלי המללש הנ״ל וימינך חסעלנ י
 בכבשן האם גלעטן גמלכיס כלומל אך אחה טמין חסלך הושעחני
 ולא גנכיון זטוחי והמופח וענוחך חלגני מה עטה הלגה סקג״ה
 לאגרהס שהיא יושג והשכינה עומלח כלומל אחלי ט זכה לכל
 זאח הטן כי כל הנסים שה שיג מכגר אלקי׳ חשגס לצדקת וחסל

 לאגרהם

 וירא אליו ה' ט׳ מדרש. וחחן לי מנן ישעך . זה אגרהם .
 וימינך חסעדני גכגשן האש גרעכון נמלכים . הרגני.מה
 ענוה חרג' הקג״ה לאגרהס שהיה יושג והקג״ה עומד. חנרא׳
 גזה. כי דכריהם ז״ל נמשכים למה שאמרו(גמדי לך) אל הירא
 אכרם אנכי מגן לך כל מה שעשיחי עמך וכגל גיאלנוחו על נ׳
 פנים (גפ׳ חקדומ') ועוד לאלק׳ מילי׳ כע״ח והוא םחזכרח מדרשם
 ז״ל (רי׳ פ׳ ראה) אנכי טחן לפניכם היום כו׳ שנאמר פסוק הזה
 גסיני גאוחה שעה מפי עליון לא חצא חרעוחיחטוכ אלא מאליה
 הדעה גאה על עושה הרע׳ וחטוגה גאה על עושה הטוג והענין
 הוא כי חהנלל גין קודם מחן חולה לאחל מ״ח . הוא ע״ד גן
 הסמוך על שלחן אטו . ומספיק לו כל צלטו נעולנו נעל. אנל
 נעמלו על לעחו ללעח ענייני מ״ומ אזי ממשפט חאנ לחח לו איזה
 סך שישא ויחן נו ויחפלנס ממעשי ידו כן עלינו ענ״י נאמר
 (הושע י״א) כי נער ישראל ואהבהו וממצליס קלאחי לנני והרצון
 כי טלם יצאנו ממצליס חיינו ננחינח הנעל ולך נשנים חסלי
 הכונה לא דענו מה נעניל ח׳ ואז נהג יתנלך אותנו אך נמלח
 סחסל וחלחמיס ולא ע״פ מעשינו הלליס . אנל מאז יצאנו ממצלי'
 כתן לנו יחנ׳ לנ ללעח אלהוחו וילאחו נהלאיחו אוחנו האותות
 והמופחים הגדולים והנוראים ובמאמר (נשלח) וירא ישראל אח
 היד הגדולה ט׳ וייראו העם אח ח׳ ט׳ אז קרנגו לפני הר
 סיני ונחן לנו חורה ומצוח אשר יעשנ׳ אוחם האדם וחי נהם .
 ממש כהמחפלנס ממעשי יליו וזהו כי נער ישראל ואהנהו ^לומר
 קדם ומאז היו אצלי ננחינח נעל ולך . אשל פלטי מחסוליו מעומסי׳
 על אניו יסנלם מצל אהנחו וחמלחו וממצרי׳ קלאחי לנני כלו׳
 מאז באו לילי הנחני והשכילו לעת אלקיס מנעתי מהס החסד
 והנלב׳. כי מעז יחיו מעמל נפשם בחור׳ זינצות וזהו לאה אנכי
 נותן לפניכם חיום כו׳ ונא מללשם משאמל הקב״ה הלבל חזה
 בסיני מפי עליון לא חצא הלעוח והטונ. אלא מאלי' הלע' נאה
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ק נ  י

 אבל הבנת הענין היא עם המקובל והמאומת אצלנו מפי
 קדמונינו ע״ה ובראשם הרב המורה דיל כי הקב״ה נעלה
 ומרומם מכל השיכייי׳ והתטעית והעתק מקים ובםגס מציני
 בסיפורי הכתובי׳ וירא אליו ה׳ ויביא ה׳ כוי אין הרצון בו חלילה

I שהקב״ה נעתק וסר ממקימו ונא להתראות אל מקום ומצב מי 
 שנראה אליו אבל כל תתקרבותו ית' ותתנלותו אל הארס תלוי אך
 בהתקרבות האדם אליו כמאמר (שיר וא״ו גי) אני לדודי ומיי לי
 וזהו שאמר (שם ז׳ י״א) אני לדודי ועלי חשוק תו כלומר תשוקתי
 יתנרך אלינו תוא דנר תלוי נידינו כי לפי רוב ההכנה

 שיכין האדם את עצמו להפרד מעניני העולם ולהפשיט מעיל.
 החומריית ויקנוץ כל מדעו ותבונתו לחזק יראתו ולאמץ אהנמי

 ויכסיף אליו ית׳ עם עוצם החשוקה ונחמדה נמרצח לדנק ני
 ית׳ יערת עליו רוח ממרום ויהיו עיניו סקיהות לחזות ננועם אור
 כבודו יתנרך כענץ מ״ש (משלי חי) אני אתני אהנ ומסחרי

 ימצאונני:
 אמנם הנה מכנר זכרנו למעלה כי כל ענודתינו אמ
 ה׳ אץ אחנו בהם זולח הנחירה והתסכמ׳ הטונה למה
 שחפץ ה' ממנו ועל אלקי יסענו להניא רצון לננינו הטהור אל
 הפועל כמאמר רנוחיני ז״ל (>ומא ל״ח) הנא לטהר מסייעין אוהו־
 והה נם נענץ נורא ונשגנ כזה כ׳ תקצר נפש איש חומריי להגיע
 ללי׳ אנל הרואה ללננ נמנטו כ׳ האדם הלז צמאה נפשו לאלקי'

 ולנו נכון עמו אזי אור יתנרך עח ימינו תעוז לו לקרנו אליו*).
 ולגלות עיניו לראות עוזו וכבודו ולכוונה זו אמר הכתוב יירא אליו
 ה׳ יען כי הוא אך מצד עזרתו ית׳ שהמציא האדם לזה וע״ז הרגם
 ואחגלי׳ לי׳ יקר׳ דה' ל״ל הקב״ה גילה עיניו והסיר העורון ממנו

 לראות ביקרא דהי: ,
 ובז* נבוא לביאור המאמי הנ״ל. כי אברהם ע״ה עם ־,

 עוצם דבקוסו בו יח׳ אחנלי׳ ליה יקרי׳. עם עזר
 אלקי׳(כמו שהנחנו) ובחוך כך נזדמנו לו האורחים וצייר
 להכניסם אל ביחו וטבוח טבח והכן מה שיאכלו אחו האנשי'
 והיה ירא על נפשו שלא יפול ממדרגת זו וינתק מאושר
 דנקוחו נו יחנרך על זח נא נשאלה לפניו יחנרך ויאמר

ה ; ז  אם נא מצאחי חן בעיניך אל נא חעבור מעל ענדך כיוון ג
ן נטאולוילי* . ; ר כ ז  (גם כי אחז נלשונו אל נא חענור הוא־ע״ך ש
 אליו ה' שהוא מדנר על ההארת חנאה מאתו ית׳ אל עיני האדם י

 ותישיעו שיוכל לראות נכנודו ית' בן מ״ם אנרהם אל נא תעביר
 הוא) לבל יסיר עזרתו מאתו ולא ינתק מדבקתו בהיותו מוטיי

 • בהכנסח האורחים :
 ומעתה מה נמרצו דנריהם ז״ל שאמרו מדח נ״וד אין קטן יכיל
 לומר לגדול המתן עד םאנוא אצלך מטעם בי ג״וי
 תסיכ שאלתי על פעולת זילתו היינו כי האיש תנוכחי יעמוד על

 עמדי ילאיסיר עד בואו אצלי ולכן אץ תקטן יכול לומר לגדול המה[ ־י
 כייתי' פיגע בכבודו ואלו בהקג״ה כ זיג אל נא תענוד מעל עבדך יען כי

 עצמייחהענץ המבוקש מישי על השואל והמבקש לומל שיהי׳ היא ית׳ ,
 נעזרו לנל יעבור הואולא יהי׳ נפלו חדנקתו נו יחי וזהו שהעיד

 הכחונ

 אהל ויד*
 לאנרה׳ ועדן שכרו אתו נשלמחו להיוח עיניו רואות ה׳ ית׳ נצ נ

 עניו וזהו שסיימו ז״ל הה״ד וירא אליו ת' ע״ש :

 והוא יושג פמח האוהל ט׳ מדרש פתח טוב פתחת ליריס
 שאלמלא אתה לאנראחי שמיס וארץ שנאמ־ וימחחס כאוהל
 לשבת כוי הנה הולאת דבליהם הוא שרצונם בביאור פתח האוהל
 שהוא תואר על שמים המגודלים במאמל תנביא וימתחם כאהל
 לשבת (ואתלו שאלמלא אתה לא בלא r׳ שמים וארץ ותוא נמשך
 למת שאמלו(נדלים ל״ב) גדולת מילת שאלמלא מילה לא נתקיימו
 שמים וארץ) אבל מהנכון לדעת ענין הפתח מהו שאמלו על אבלתם
 פחח טוב פחחח ט׳ ואחשוב בזה כי הוא ית׳ להיות מצות מילת
 גדולה ויקרה אצלו כל כך עד שעלי׳ מחקיימים שמים וארץ כי היא
 עיקר ויסוד לקיום תתירה והמצוה כטדע מצא אח לבבו להקל על
 האדם ענינה ואופני קיומה למען לא ינעטו נה ולא תהי׳ רפו"
 בידם ח״ו והוא כי צוה על הבן הילוד לח׳ ימים ימולו אותו ואס
 בי יתחמץ לבג אביו מרוב חמלתו עליו עכ״ז אין עליו כ״א לכנוש
 לחמיו לעשות לצון יוצרו והילד עם שהוא תמקגל המכאוב אין
 גילו למחות ולמאן גדגל ובזאת על נקל׳ יהי׳ כל אדם חתוס
 גאות גליה קודש לא כן אס תי׳ כל זמן מילתו גשיגדל ויהי׳ לאיש
 אבל מכגל אמלו רז״ל המול ימול מכאן למוהל שיה״ מהול וא״כ
 אי׳ איפ׳ יהי׳ נימול הילד אס לא ע״י אביו (או אחל) הנימול
 וההכרה כי הראשון יהי׳ נימול בגדלותו כי ע״י אביו העלל לא
 הי׳ נימול בילדותו וא״כ מי זה הי׳ בא ראשון למול עצמו נגדלוחו
 והכי אברהם ע״ה במולו בשר ערלתו הוא הוא אשר פחח פתח
 ומגוא לקיום מצו׳ זו גינה שהי׳ הו׳ הרהםין להמול בגדלותו ומן
 הוא והלאה כל אחד נימול לשמונה ימים ע״י אביו הנימול והוא
 בדוגמא טח מלא כל טוב חהים ונעול שאין מקו׳ להשיג דג- מחוכו
 וגא איש מהיר ומבין ועשה פתח והביא להטה הלא המשפט על
 כל סבא אל הגיה להחזיק לו טובה בןהגרהס ע״ה הוא ה״ הפוחח
 שער ומגוא למצוח מילה כנ״ל יזהו פתח טוג פתחת לעוגרים
 ושגים אולי הוא הואר על דורות עולם שהמליץ עליהם החכם
 (קתלת אי) לור הולך ודור גא: וזה ג״כ פתח טוג פתחה לגרים

 כלומר לכל הבאים בבריח ה׳:

ן בעיניך אל נא חעבור מעל עבדך  ויאמר ה׳ אם נא מצאתי ח
 הנה בההשקפה הראשונה יפלא מאד על אברהם ע״ה
 האמנם הוא ית׳ מרוב עניתטתו ממציא עצמי ליל קוראיו אבל
 איך ערב אל לבו לבקש גדולית כאלה לומר אל נא תעבור כוי
 ומה גם כי שאלהו הוא ענין מתנגד אל ה־נאומת כי מלא כביד ה׳
 כל האלץ ובגמלא (שבח קכ״ז) אמי־ ל״א מרח ב״וד אין קטן יכול
 . לומר לגדול המחן עד שאביא אצלך ואלו בהקב״ה כחיב ויאמל אל
 נא חעטר מעל עבדך הנה ההודאה מדבליהם הוא שתם ז״ל רצו
 למצוא מלפא לשכל קושייתנו לומר ט גו ית׳ יחכן שיבקש אדם ממנו
 אל נא העגול אגל עדנה לא נחה שקטה דעתינו עד כי נגקל על
 עילח הדגר מה היא מדוע גמרת ט״ד אין קטן יכול לומי לגלול

 המתן משא״כ בו ית׳ הלא דגל הוא:

' י ? י / ת י ו  •< והוא הנלצה במ״ש להע״ה(חהליס ס״י) לגקה נפשי אחליך גי המכה ימינך ל״ל אחל כי יהי' נפש הארס דטקיז ג
ן ז״ל (יומא צ ג< ל מ א ד ש ״ ע ן ן י ל א ע ן 3 י ל ן ן ז ע ל מ ו ע ך 3 ו מ ת  נמלץ והיקף התשוקה אזי הוא ית׳ ימלא את ידו וימינו י

' י י י ח כ נ ה ש  אדם מקדש עצמו מעט מקדשים אותו הרגה מלמ:יה מקדשים אותו מלמעלה שהלצון אחר כי יקנה האדם בהשתדלותו מ
 יי' בעזרו על מה שאין גכח אנוש• להשיג עוד:
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 אהל
 ואחוך ישמע נא חקירה קטנה וגדולה היא אלי ועי: פיח יהכאלו

 המאמרים על נכין גע״ה :
 כי כל הדירים וחשמושים הנעשים געילם חפצים מלגושים
 ו:לים העח על ב׳ סיני׳ מהם הנעשים מגולם אחד ונקובים
 צשינותם הנאותים לפעולוחם איש איש על שמו ומהם דברים
 מורכבים מחלקים רבים כמו בית מלבות וכאלת ולתם ג׳ סוגי שמות
 אחד שם הכולל כמו ביח בגד פלוני כלי פלוני והשם הלז כולל כל
 פרטי החלקים כולהם וחב׳ שמוח הפלט״׳ כי כל חלק וחלק נקוב
 גשם לנד כמו כותל. חלון. גג. דלח וכאלה רבים אגל ל סוגי
 השמוח האלו להם עתות מוגבלות בזמן שישמש הא׳ לא ישמש הג׳
 והואכיהדגר אשר מיינו הוא ע״דאשר ההרמה מחלקים פרטיים
 ועדיין לא גא לכלל שלמוחו ולא נגמר מעשהו כמו אז רכים
 השמוח אשר לו רצוני הוא נקרא על שמוח חלקי הרכגחו כמו איש
 כי יגנה גיח וישאלהו אחד על אודוח מעשהו ישיג אמריו לו הנה
 •ריחי אבן למוסדוח הבטן'ומלה כוחליו נסמן נטיחי עליהם קו
 ואחרי כי יכיל מעשה הכוחלין והחלינו׳ יפריט עוד יוחר ויאמר
 כגר בכיסי נם כוחלי המין וקרעחי לו חלוניו ועד כי יעמוד על
 גמר מעשהו כמשפט שלימוחו לא ישמש כי אם כשמוח החלקים
 הפרטיים הכלולים כהרככוחו כפי יחרון העוש׳ כאשר הוא עמל
 כן ירכו השמוחאכל אחר כלוחו מעשהו מכל וכל אזי שמוח הפרטיי׳
 יחליפה ויחליפו כ• יהיו כל חלקי הפרטיים כלולים גשם הכולל

 הכל ויהיו נשואים גחואר טח':
ה נחזה אם המוחלט הוא כי הדגר הקרוא וחנקוג גשמוח ת ע מ  ו
 רגים הוא מחוסר השלמוח גהחלט אף אנו נאמר כי

 מה שהכתיב מונה גאיוג כמה חואריס מעולים חם וישר יר״א כוי י
 הוא לעד כי עדן לא בא לכלל השלמו׳ שחיי לאברהם ע״ה והוא כי
 הנה האיש אשר נדבה רוחו אותו לבחור בטוב לפני האלקים לא קל
 מהר׳ ידאה כנשר ויגביה עוף לעלות במעלות הצדיקים השלמים
 אבל יעלי ויביא בהדרג' לאט וע״כ בהחילו לדבק במדות טובות ע; י
 לא יקרא צדיק ושלם אבל יתארוהו ע״פ פרטי המדות אשר ט וכל
 עוד שירבה בהם כן ירכו וכן יתוספו עד כי יגוא למדריגת הצדיק
 השלס או אז חואליו הרבים כליל יעבויו ויהי׳ מתואר ע״ש הטלל
 צדיק או ירא אלקים והוא הדגל באיוב כי אצלו לבו החוארים
 וההלולים וע״כ המליצו ז״ל גדול הנאמר גאיוג יוחד ממה שגאמר
 גאגלהם לאלו גאגלהס כתיכעתה ילעחי כ׳ ירא אלקים אחה
 שהוא הואל הכללי אל כל שלימוח חצליק וגאיוג כתיג איש חם
 וישר ירא אלקים וסל מלע ומזה יגחן שלא הגיע עליין אל

 שלימומ .*)
 ואחרי המונח הזח נגוא אל כיאור המאמרים שלפנינו. כי הנה
 מכגר אמרו ז׳׳ל שכר מצוה גהאי עלמא ליכא וע״כ בל

 המצוח

 חכחוג גסוף חעגין על הפלנח לגקוחו גה׳ ואמר . ואכרחם עתנו
 עומל לפני ה׳ כלוי עסקיו הלגיס עם האולחי׳ לא הטלילוהו
 לגל ותיתת נפשו קשורת באלקיו ולדגריגו יתכן מה שאמלו ז״ל
 (מללש במקומו) ואברהם עודנו עומד לפני ה׳ תיקון סופרי' יש
 כאן אשל לכאורה יפלא להפך ולכחוב לבר מה שהוא היפך האמה
 אכל לפי האמול יצדק מאל והוא כי האמנם מהראוי הי׳ לכנוח
 חעמילה אליו יח׳ כענין שגאמר וירא אליו ה׳ ומה גם כפי לבלי
 אבלהס שאמל אל נא חענור אבל כי הלבלים מוסבים והולכים על
 חאלס המשיג כמו שניאלנו הנה פה יאוח יוחל להניח הלבל על

 חאמח לנל יהי' נגל כבודו יחי והנן:

 יקה נא מעט מיס כוי במדלש אמל הקנ״ה לאנלהם אחה
 אמלח יקח נא מעט מים חייך שאני פולע לבניך הה״ל כוי
 אחה אמרח ולחצו רגליכם חייך שאני פורע לבניך כוי אחה אמלח
ץ חייך כוי עיין בפנים כי הוא מונה והולך כל ע ת ה ח י ת נ ע ש ה  י

 דנל סלטי שעשה אברהם עם המלאכים ועל כולם אמר חייך שאני
 פולע לבניך והנה מהלאו׳ לשום לנ מה לאו ז״ל לחלק המצוה
 הזאת לנחחי׳ ולמעשי׳ פלטי׳ הלא נכללה אחה היא וזה אשל

 'יןלאו לה המסת אורחים והם ז״ל נקשו חשטטת לנים:
ת יצחק עשו ז׳׳לג״ככמשפט הזח והוא (נמד׳ פלשתינו) ל י ן ל ע כ  ו
 ויחבוש אח חמולו חטא חנשה של אנלהס ותעמוד
 נגל חבשה של בלעם כו׳ וינקע עצי עולה בשכר ב׳ בקיעוח שבקע
 אגרהם עצי עולה זכה להכקע הים לפני בני ישראל ובילקוט
 (גמקומו) ויקח אח המאכלח באוחה שעה החקין הקג״ה שני
 כבשים אחל בגוקלואחל גין העלבים אשר גם פה נפלאים מעשיה׳
 כי נחחו מצוח העקידה לגחחי׳ וחלקוה לחלקים הלא עיקל׳ היא
 ענין אחד ומה לנו לחשוב דבלים הפלט״׳ ההיו נכלל׳' בה מה
 שאינם בלחי המוח ואמצע״׳ אשל על ידם הי׳ נשלם מעשה העקיד׳
 כמו לחגוש החמו׳ ולכקע עצים ולקוח המאכלח אחמהה ונעיל עוד
 הלא הסכימו ז״ל קייס אגרהם כל ההורה כולה כוי ומדוע לא
 מצינו גשוס מצוה שעשה שיחי׳ מחן שכרה מיועד לגניו אחריו

 בלחי גג׳ מצוח הנזכרים :
 וגמדים לזה מאמרם ז״ל(גיגט״ו) גדול הנאמר גאיוגיוחר ממה
 י שני גאגלה׳ לאלו גאגרה׳ כחיג עחה ידעחי ט ירא אלקי׳
 אחה וגאיוכ כחיג איש חס וישל ילא אלקי׳ וסל מלע והלגרי׳ עומלי׳
 מנגל לאיש מחן כי מי לנו גדול מאגלהם אגינו ע״ה לכן לגי אומל
 לי שהם ז״ל לא כיוונו גזה שהי׳ מדריגה איוג יוחל נטה ממלליגח
 אע״ה כי לולא כן הי׳ מהצודק שיאמרו גדול הי׳ איוכ יוחר
 מאגלהם ומה זאח להם שאמרו גדול הנאמר גאיוכ כו׳ ומזה יכחנו
 לכריהס כי להם כוונה אחרה גזה וכאשר נכאר אך כחר ל׳ זעיר
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 אהל וירא יעהב
 דמחייקר׳ בי אבל לע לך כי אכילח האלם על שלחן אחרים הוא
 נושא א' מגי סוגי' כטל או מיון והוא כי גשיקדי׳ הנע״הנ פני
 חאולח לאמול עשה נא שאלחי וכנדני נא לאכול אתי על שלחני
 אזי ישיג האולח כגול גדיל ויהי' יושג אצל גע״הג נפנים מאימת
 ויטיג גהה . אגל אס הגע״הנ יעלי' עינו מן האולח . על בי
 יצטלך האורח געצמו לגוא לבקש מאחו אז גם אס יזמינו על
 שלחנו יהי' יושג גנכאה לגג וישגע גחלפה ויחשכו עיניו וזהו
 צחות לשונם ז״להמצפ' על שלחן אחרים כלומל גשיחיו עיני האולח
 נשואות וצופות שיזמינו אחל על שלחנו אז עולם חשך געלו ומל
 זאחנא הנחונ להולינו לעח למען נלך גללך טוגים וגעקגי הנהנה
 אבינו אנרהם ע״ה לחזור אחל האולח ולבקש מאחו שיהל נדמה
 כאלו האורח עושה עמו טונה ונענין מה שאמרו (מלרש רות)
 יוחרממה שחנע״הנ עוש׳עם העני העני עושה עם נע״הנ(ועיין

 קול יעקנ מ״ד) :
ה פח לחם כוי גס בזאח החו״הק תעיר׳ לבותיני מל ח ל א  ל
 אינוח עשייה המצוה והשחללוח האלם בה ני הנה
 ממשפט מי אלם נחחאלח אל אחל איש הגון ונכנל לאמל היום
 הקר׳ ה' לפני אורח יקר כזה אלך ואצות לאשר על ניחי לעשות
 לו מטעמים ויאכל למעלנוח אנל לו חכמו ישכילו זאח עינו העול ־י
 על לוחם איננו מצל הערת היצ״הט כ״א ההיפך והיה' כוונתו
 בזה כי בשילנ׳ לפזר נהכנסח האולח חנכנל הזה יחי' סוגל הללס
 אחליי גלי לאסיף עוד איש הניחה וזהו שזכר הכתונ מאמל
 אנרהם ע״ה ואקחה פח לחם כו׳ ונזא׳ לא ימצא היצ״הל מקום

 להטריד אוחו ממצוח ה׳ יחי נשום פעם:
 וסעדו לנכס אקר חעמרו כוי הנה לכאורה מהראוי היי שיאמר
 אחר כן חענורו ואולי הרצון נזה כי הנה דרך גני
 אדם שלא לאכול זולח לעח האוכל היינו כאשר ירעכו נם לא
 יאכלו כ״א אח אשר חאוה נפשם וא״כ יש לשאל על אכרחם עיה
לא לא יבצר ׳ ה ם 3 י ג ע ם ר נ נ , ם אי >ןרל« א ח ת ל ה ס ח ק א  שאמל ן
 ממנו מהעלו׳ על לעחו אולי לא יחפצו גפח גנו זולה בשר
 הנליאה אמנם הוא ע״ה גלעח שפחו החיל חגי שאלוח האלי
 והוא כי ילענו שלפעמים יאכל אלם גם טלם ירע> וגם מן הנא
 נילו ומה שיזלמן והוא ממשפט הולכי אלחוח נילעם הללך שאי!
 אכסנאוח מצויוח נו ימצאו אוכל למו אזי נמקום שימצאו מה
 לאכול נם כי איננו עח האכילה יאכלו וגם יאכלו כל מה שיחנו לפניהם
 כפי החזלמנוח יען כ• אחר שיפנו וילכו משם לא ימצאו מאומה

 לכן יקלימו ויאכלו גם טרם ירענו נשניל אח״כ לצוני למען ישנעו.
ה  אחר נסעם מזה והוא חדגר גענינינו כי אחד היי אנרהם מ״
 שהכניס אורחים לחוך גיחו וע״כ כל הולכי ארחוח סלו אליו מ!

 הדרך לאכול לחם גס גטרם י ירעכו כי מן הוא והלא' אין מיי י
 מאסף הגיח וזהו שאמל ואקחה סח לחם וסעלו לגכם אחר:
 חעבולו כלומל מהצילך אליכם לסעול אצלי על אחר עברכם 5
 מזה למעןחשנעו אח״כ וע״כ עליכם לאכול נס אס אינכם רעבים •
 ומההזדמנו׳ הנמצא גס לחם לכר וזהו כי על כן ענרת' על ׳!ניג׳ ־

 כלומר כן משפט כל עונל אולח לסול אצלי ולאכול אתי •־
I ל לץ אבלהס מללש לץ לקלס אוחה אומה שכתוב נה ק נ  ואל ה
 (הישע יי) אפלים עגלה מלומלח אוהבח ללוש . הקרי*:

 ללעחינו נחכלים כוונחם ז״ל עם מה שנזכיר מרז״ל (נ״מ פ״ו)
א כי נורע ו  לקח ג׳ פלי׳ כלי להאכילן ג׳ לשונות כחללל וחענין ה
 ומפולס' ההבדל בסדרי הילוך ההשפע׳ כין ימי קדם עח ישננו

 על אלמחינו להימיס הנוכחיים כי מלפנים בזמן שהיה ב׳׳סמק קיים ׳
 ומיינו

 המצוח שעש׳ אברהס ע״ח. אשר כולםנעשו ונגמרו בשלימוסם הנה
 כל מצו׳ ומצו׳ נקראת על שמה הכללי היאות אליה כמו מיצה
 ציצית תפילין שבת וזולתם. וע״כ שכרם צפון וגנוז לעו״הב כאמרם.
 היום לעשותם ולמחר לעו״הב לקבל שכרם לא כאלה ב׳ מצות
 הנזכרים. עקידת יצחק. והכנסת האורחים , (רצוני מלאכי תאלקי׳)
 אשר בדבר העקיד׳ לא רצה יח׳ מאח אברח׳ רק בחילתו ותסכמתו הטוב׳
 למה שצוהו. וע׳׳כ בהגיעו ית׳ על אומן לגו וטהרה מחשבחו ועוצם
 זליזותו כי נכון הדבל מאתו וממהר לעשוחו .אמר לו ית׳ רב לך
 א3 תשלח ידך אל הנער כי עתה ילעתי כו׳. ובזאת עצמיית המצוי
 לא נגמרה ולא גאת׳ הפועל גצתי נוהרת לגו ורצונו הטוב. ע״כ
 לא תכוג׳ זולת על שמות פרטי מעשיי וחלקי׳ כמו וישכם אגלהס
 בבוקר ויחבוש ויבקע עצי עולה ויקח המאכלת. וזולתם ורגו גה
 החוארים . יען בי לא באח לכלל קיום במעש׳ וכמו כן הזדמנוח
 האורחים לחון ביחו לא היה אן למען הרגיע לב אברהם כמבואר
 במל' והמלאכים אינס לעבים נם לא צמאים וע״כ מצו׳ זו גם היא
 הימה נעדרי המעשה ולכן אין לה הואל הכללי הכנסח אולחים
 לק הואל׳ פלטי חלקים מה שהיה הוא ע״ה חרד עלי׳ לקיימה
 ולעשוח׳ למענו יחברך והס יקח נא מעט מים ורחצו. והשענו ואל
 הבקר רץ. ותן זאת היסס העיל׳ לב׳ מצות אלו לתתס גם אלינו
 ולחלק משכורחם לנו ולבניגו. מה שנאכל מטובם פה בעוה״ז ממש
 כהאופ׳ גלוסקאו' למכור בשוק . משפטו שלא לחח מן היפוח לבניו
 הקטנים להיותם ראויים ועומדים למכור להרויח בהם . זולה
 נשיזדמן נהם אחח שאיננה ראויה למוכרה מסיכת איזה קלקול
 שנפל גה אות׳ ידגנו לנו לוותר לנניו לחח לכ״א חלק ממנ׳ כן
 כל המצות שעשה אגלהס ע״ת ונגמרו גתכלית השלימות . מכונים
 כ״א גשמס ושכרם צפון וגנוז דק לעו״הג. ולנו אין לנו עתה לתנות
 מהם נעו״תז אגל לא כאלת חלק ג׳ עצות הנזכרים בי המה המעש׳
 ופעולה העיקריים . ע״כ היסה עצתו יתג׳ לחלקם גיעקג למען

 נשבע הטונה גם בעולם הנוכחי:
 אבל נל יעל׳ על דעח אדם ח״ו לומר שהזמין יח׳ לאנרחם מצוה
 הפועלת רק עו״הזכינאעחהוא ע״ה מצדנחירחווהסכמחו
 הטוני להפיק רצוני יח׳ לא נעלר ממנו מהכיל הדנר נפועל גם נעקידת
 יצחק גס נהאולחיס שהכניס כי על לעחו היה כי נ״א המה לחם
 לכן שכרו אחו נשלמוחו לעו״הכ . כמלז״ל(קידושי' מי) חשנ אלם
 לעשות מצו׳ כוי מעלה עליו הכחוב כאלו עשאה זולח ע״י מה
 שע״פ תאמת היה עסקיו על חגם כי לא באו אל תפועל בשלמות
 .המעש׳ כנ״ל הנה מטעותו של אבינו נחיה זרע גם אנו לחיותינו
 כיום הזה לא כמוהם מצוח זולחיי׳ כי לא ה״ נגרע מהם לבר
 שנוכל להכות מהם פה בעו״הז והנה שמוליס אחו יחי על עח מועל
 במהרה לעולם שכולו טוב ועכ״ז יגורתי אולי ח״ו לא כיוונתי

 האמח ואלקי׳ אמה יורנו לרך חורחו סלח :
 וירא יילץ לקלאחם מפחח האהל וישחסו כוי על אל נא חענור
 מעל ענלן הנה לא על חנם הוליע חכתונ אותנו ממצת
 אברהם לקראת האורחים והעצרחו אוחס אם לא להניננו גללי
 מצות המסת האורחים ואופני השלמחה שעלי׳ הפליגו ז״ל ואמר׳
 (שכת קכ״ז) גדולה מצות הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני תשכינ׳
 והוא גתזכלת מאמרם ז״ל(ניצהל״ב) המצפה על שלחן אחרים עולי
 סשןנעדו אשר לכאול׳ לא ידענו איככ׳ החליטו ז״ל על האוכל על שלחן
 אחריי בי העול׳ חשןכעדו הלא לפעמי' יהי׳ עוד מכונד ומחנשא נעיני
 ב״א עי״ז בשיזמינו איז 1 נכנד קצין עם וכענין שמצאנו כגמרא
 (חילץ מ״ה) ל׳ זירא כי הוו מזמני׳ לי׳ אזיל אמר אחייקורי הוא
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 וטע׳ הדגל הוא ט לאכמלחג״ול מדח אלקינו יחי טט״ל כשיצטרך
 להושיע אח לעהו לה יוחלו לעזרה מאיזה מקל׳ שקלחו כמו להוציאו
 מן הגול שהוא אסול שם ומגחי כלאים או בחלומו להמציא מזולו
 מללכו ליחן מועצוח בנפשו באופני סגח הצלחו להחיש מפלט לו
 ולמחל לפואחו טלם חכנל מחלחו עליו וטלם יבואו המים עד
 נפש כי אז חחי' לפואחו וחצלחו לחוקה ממנו אבל לא כן מרחו
 ית' ט לאל ידו לתת נדבת ישועתו במעט קט ובפחע פתאום
 וכמבואר (במד׳ ואתחנן) בנותג שבעולם ב״וד עוש׳ לו פטרון
 שהוא מתקיים עליו והלא נתפס באנקלוטי' תלכו ומצאו לפטלונו
 ואמלו לו נתפס בן ביתך אמל לתם אני מתקיים עליו יצא ליהרג
 היכן הוא והיכן פטרונו אבל הקב״ה אינו כן אמרו לפניו מלאכי
 השרח משה בן ביחך נחפס אמר להס אני מחקיים עליו אמרו לו
 הרי הוא עומד לפני פרעה הרי הוא נידון ליהרג אמר להם אני
 מסקייס עליו יצא ליהרג והצילו הקב״ה מנין שנאמר ויצילני מחרב
 פרע׳ כלומר כשחי׳ כבר החרב על צוארו אז הצילו ׳חברך ועשה
 צוארו כעמוד השן כי כן הוא מרחו יחברך להושיע ברגע חאחמנ׳
 וכהרף עין *) וע״כ צדקו לז״ל במה שאמרו ארבע׳ צריכי׳ חיזוק
 כוי כלומר הבוטח בה׳ מצורך אליו חחחזקוח הלב ואמוגח גדולה

 יען כי לא תתראת ישועת ה׳ עד גמר חענין:
 ךןיא הלבל והוא חענין בשלח אמנו כי באין ספק האמינה בהבטחת
 חי״ח אבל חיח גם היא חיחה חללה ונמחלה ללאות
 צמח ישועחח מאתו יתבלך טלם עמלת על,תפלק ועתוחי החליון
 החלוצי׳ ממנו יחבלך ועןי לעחח חי׳ כי הישועי חחלאח עייל
 ובחינה ישועח ב״וד שהיא צומחח בהדרגה לאט לאט (כמו הרופא
 העוסק ברפואח החולה חנה ארוכחו חטא אליו מעט מעט) והיא
 ביום נחבשר׳ על בשורת הזרע פרסת נדה בעוד׳ בקמטי בלוחה
 בשדי׳ צומקי׳ כמשפט חזקנוח ע״כ חי׳ הדבר בעיני׳ לפליאה וצחק
 ואמר׳ אחרי בלותי תיתת לי עדנת בלומר עודי בלותי בקמט הזקנה
 חיחח לי עדנה הלא אס רצונו יחברך הוא לתת לי הריון כבר
 חי׳ לאוי כי יחעדן עולי ובשלי ויחחלשו עלי ימי נעלוחי מעט
 מעט . וחראח ילדוחי. ועוד גם זאח ואדוני זקן (וכאשר ביארו ז״ל
 במדרש שהימ טוחן ולא חי׳ פולט) וראוי הי׳ כי גם הוא יחדש
 כנשר נעוריו וישוב לילדוחו וזחו שאמלו ז׳׳ל (במד׳ חנחומא ומובא
 ברש״י) ותצחק שרת בקרב׳ מסתכלח במעי׳ ואמרה אפשר הקרבי׳
 הללי טעונוח וולד השדים הללו שצמקו מושכות חלב כלומר
 מהראוי כי כגר חחלאח גי הילדוח . ועל זאח אמר הוא יחגרך
 למה זח צחקה שלח לאמול האף אמנם אלל ואני זקנחי כלומר

 הלא

 *) אשר ע״כ אמר המשורר (חחליס זיי״ן)יגמר נא רע רשעי׳ כו׳ מגיני על אלקי׳ כלומלחקכ״ה מניח ללשעים שיחעו לנו עלילות
 גלשע ויעשו פעולות שקל עד כי יעמדו על גמל הענין ואז ישלח עזלו מקולש ויכוגן צדיק.

 וגמדלש אצל גקיעח חים שצעקו ישלאל לה׳ טלם נגקע לפניהם והוא יח׳ אמל אל משח מח חצעק אלי לגל אל גני ישראל
 ייסעו(גשולח) אמרו רז״ל(גמקומו) אין לכם אלא ליסע מןהיגשח אל הים והוא כי לכאולה ׳פלא על עם ה׳ מדוע לא נחאמחאצלם
 כי עשה יעשה ה׳ עמס חשועה אחרי רואם המופחים הנוראי׳ שעשה גפרעח וככל מצרים לעיניהם אבל באמח חס האמינו בה׳ וגטחי
 גישועחו אך חיו חללים על הישועה ונחפזו ללאוחח על לא גא העח (על ישועוח ג״ול) והעולה על רוחם הי׳ כי מי חים יתמעטוילך
 חלוךוחסור לאט לאט טרם יגואו אל חוף הים ואחר ט קרגו אליו וראוהו מלא על כל גדוחיו אין נגרע ממנו דגר רעלה אחזתם לצעוק
 ולהתפלל ולא עצרו כח להמחין עד ט יחנו כפוח רגליהם גו על זאח אמר יחי מח חצעק אלי דגר אל גני ישראל ויסעו וגא מדרשם אין
 לכם אלא ליסע מן היגשה אל הים כלומר הלא עוד יכולים אחם להחקייס גם אם חטאו אל הים הכי מהצורך אלי להקדים עשוח ענין
 נסיי כל עוד שיספיק דלך הטכעי וזהו שלייק הכחוגואמללגל אל כני ישלאל ויסעו ואחה הרם אח מטך ט׳ ויבואו גני ישראל גתוך
 הים ביבשס כלומל אחל כי יגואו אל תוך הים ינחקו מי הים וחלאה חיכשה . וכמחכל שם גמדי כשבאו גמים עד חוטמן נגקע הים כלומר

 כשלא היה מקום להם להחקיים בדרכי הטבע או אז הי׳ חים לחרבה ויבקעו המים (וגרצות ח׳ יבואר ענץ זה באורך על מקומו):

 וחיינו עולים לרגל לירושלים חיינו מקגלים משם חחשפע׳ כגן
 הסיעל על שלחן אגיו ינחקיים כנו מ׳׳הכ וגאו עליך כל חגרכוח
 האלה והשיגוך כלומל שייינו משיגים חחשפע׳ מידו יחג׳ לידינו
 ממש ואחנו השיגו כל חנכלאים שפעה מחייהם לא כן עחה כי
 נחלחינו נחפכ׳ לזרים רצח לומר כל סללי ההשפע׳ גאים אל הזול׳
 מאומחינו וכמגואר גספר הזוהר (תרומה קנ״ג) ע״ש באורך ונחנו
 ניזוכ״ מהחמציח היא הנותר והנשאר מהם וכמאמר המשורר
 נחה שמחה גלגי מעה דגנם וחירושם רגו כלומר געח יגרך ח׳
 אח אד מחם גרג חטאו ח יש לגו לשמוח ט הס יחירו משגעם מה
 שיספיק לשטר רעגונינו וע״כ ה׳ יחגרך גחסדו הגדול מרגה גשפע׳
 גרבה׳ כעח׳ יחר מאד למען אשר אנו ענ״י נחי׳ גנוחר וכמאמר
 ממ״י ע׳׳ה(שם< וחשחא דישראל איכון גגלוחא עאכ״ו דנטלי
ינא על חד חרין כוי ודע ט רז״ל הסכימו שכל מחייחנו ופלנסחנו ז  מ

 גזכוח מעשי חאגוח ויוחר כזכוח מעשי אע״ח עם המלאכים והיכן
 נמצא דמיון זח אצל אע״ח אם לא גמה שלקח ג׳ גקר כדי להאכיל׳
 שלשה לשונו׳ גם אם אח כל בשר חבחמו' ישליך לכלגים וכמוהם
 עי׳׳ז זכה שיווחל יחי עם בניו עבור המעט המושג לחם לכלכל
 המוני וצבאי הנבראים כולחם בלחם רב למען ׳וחירו משבעם
 לחיוחינו עחה וזהו לץ לקלס אוחה אומה שכחוב בה אפרים
 עגלה מלומל׳ ט׳ כלומל פעל בזה עם בניו שחמה כעחח בבחינה
 השול שהמליץ עליו שחע״ח (משלי י״ל) רב חגואוח בכח שול
 כלו מל הוא חמסיב החבואוח בעול סבלו ואיננו משיג לפיו בלחי

 חמוץ וכלבלינו:
 ותצחל. שלה בקלבח לאמל אחלי בלוחי היחח לי עלנח ואלוני
 זקן ויאמל ה׳ ט׳ האף אמנם אלל ואני זקנחי חיפלא
 מה׳ דגל למועל אשוג אליך כעח חיה כוי לאוי להעיל כזה א׳ וכי
 שלה אמנו תיתח ח״ו מקטני אמנה ג׳ מלח חיחח חסלה מוגן כי
 מחלאוי היי שתאמל אחלי גלותי חחי' לי עדנהג' הלא מכגל אמלו
 לז״ל(גגא מציעא פ״ז) שכאותו יום פלסה שלח נדה (וכגל חעילו
 גזה מגדולי חמפלשיס ע״ש) עוד מחצולך לשית לג אל מה שאמלו
 ז״ל(שם שם) שינה הכחוכ מפני השלום כי שלה אמלח ואדוני זקן
 וחי אמל למה זה צחקה שלח כו׳ ואני זקנחי כי יפלא מאד להפך
 ולשכות ולומל מה שלא אמלח היא גם אם מפני השלום גם מת
 שסיים חכחוג למועל אשוכ אליך כר׳ לכאולח שפח יחל הוא כי מת

 יגצל גמאמל חי פלא כוי:
 לנאמר גחגנח חענין כהזכלח מאמלם ז״ל(כלכוח ל״ג) אלגע ׳
׳  צליכי' חיזוק ואחד מחם חפלה שנאמל קוח אל ח׳ ט
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 אבל לדעתינו השמיענו גזה דרך המועיל לחחוכחיוסנחחגולמת
 שחהי׳ מוצלחת ומקונלח על לב השומע והוא נשיח׳'
 המוכיח נוצר על דל שפתיו מתוכיח ללצי־ כ׳ נשיזחר האדם על
 עצמו שלא לומר דבר שאינו נשמע או בשיוכיח לחכס יתיו דבריו
 נשמעים ומקובלים על לכו מסבת מוראו עליו ונשחו מפניו מםא׳׳כ
 אם יוכיח ללצים ויהיו מלעיבים ומלעיגי׳ בו כאלו ידבר מהתלות
 י-לעגי שפה ולשון אחרה חנח זאח חהי׳ הסב׳ כי יחיו גס החכמים
 מעיד׳ נגדו לחמר נו לבלחי שמיע בקול חוכחחווהו זאח היה׳
 עצת החכם ע״ה נמ״ש אל חוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבו
 כצומר למען יחיו דנליך יקרים ומקונליס על לנ חכמים נאמרם
 מי הוא האיש אשר מלאו לנו למרוח אח פיו ולהקל נכנודו. וזהי
 חרכח לחכם ראהנך כלומר שחחי' אהונ נחוכחחך לאיש חכם :*)
 ומעתה מה נמרצו דנריחם ז״ל שאמרו כשם שמצו׳ לומר דני
 הנשמע כך מצו׳ שלא לומר דנר שאינו נשמע יען כי זח
 תלוי נזה כי נשיאמל שאינו נשמע. רצוני יוכיח ללצים. לא יחי׳ עוד
 מוכשר לומר הנשמע וכמדונרוזהו שנא ר׳ אנא ואמר חול שנאמר
 אל חוכח לן טי. וכדי להטעים דנריו לחניננו מגרעח הדבר
 ואסרוגו חטא גם הוא ז׳־ל סוף דנרי חכחונ כ״כ. הוכח לחכם

 ויאהנך וכו׳:
 והנה עחה יזהירו דניי חכחוניס שלפנינו. המכס׳ אני מאברהם
 אשר אני עושה ואנרחם היו יחי׳ לגוי גדול וכפי רס״י
 ז״ל וכי ממנו אני מעלים. והרי ה א חטי: לניט י אס חשונ אדם
ט להוכיח פני הסדומיי ׳  לומר כי הי׳ לו אשמח דנר נמה שלא שם נ
 נא חכחונ כמחנצל נעדו ואמר כי ידעחיו למען כוי. (וכאשר
 חרגם ז״ל ארי גלי קדמי כוי) כלומר יודע ומכיר אני נו כי מדעח
 עשח זאח למען אשר יצוה אח מיו כוי ושמרו דרך ה' כלומר כי
 נז־זח חהי׳ צוואחולנניו מוצלחח ושמרו דרך ה׳(ועיין למעלה פ*
 לך כי שם נחנאר מאמר ואנרחם היו יחי׳ לגוי גדול ע״ד

 אחר :)
 ויאמר ח׳ זעקה סדום ועמורח ט רנה וחטאחם כי כנדה מאד
 חנה מכנר זכרנו למעלה (נפי נח) מה שים
 להעיר נזה וטארנוהו שם על נכון נע״ח. ועוד לאלקי מילין נזה
 והוא לנאר מלח כי הא׳ שהוא אך למוחר ואחשונ נחמה חענין
 עם מה שנודע מחילוקי טנע* נני האדם ודחיה׳ כי שוטח ז״«ז•

 — — ים
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 הלא כנר קרנו ימי ללדח ועדנה זקנחי היפלא מה׳ לנל כלומל האם
 דרך נ״וד לי שאין סיפק נידו ולכך הוא מוכרח להקדים מעשיו
 כל עוד שהיכולח נידו הלא אני רנ להושיע נס ננוא תעת להכיל
 הדנר וזהו למועד אשונ אליך כו׳ ולשרת נן כלומר לאות׳ הרגע
 שיחי' הצורך אליך להזריע ושרה גם היא עת נא עת םרונה אז גס
 שניכם השונו לילרוחכס ומעחה יחכן אשר שינת יחנרך מעט
 מפני השלום כי היא דנרח על עצמה גם על אדונה. והוא יתנרך

 הסתיר א׳ מפני חשלום:
 ןךן' אמר המכסה אני מאנרהס אשר אני עושה ואנרהם היו
 יהי׳ לגוי גדול ט׳ (ולשון רש״י ז״ל וכי ממנו אני מעלי ם
 והרי חוא חטנ לפגי לתיות לגוי גדול כי ידעתיו למען אשר יצו׳ אח
 בניו ואת טחו אחריו ושערו דרך ת׳ וניאודו נאונקלס ארי גלי
 קלמי נליל כוי והנת לם׳׳יז״למיאן נזת וכתנאס תפרשהו כתרגומו
 ט' אין למען נופל על הלשון ולניאומר לי ללך קרוב בהבנת הכתובים
 האלו ויחי׳ מלח למען נופל על לשון כמו שפי׳ האונקלס והוא נשנעיר
 עול על מה שסיי׳ הכתוב ושמלו ללך ה׳ מלוע לא אמר וישמרו כאשר
 אמר למען אשל יצוה ונאמל חענין כי הכחוב בא להצדיק אע״ה
 בל יפול בלב האדם לחקשוח ולשאול עליו מלוע לא שם לבו על
 חסדומיי׳ להוכיחם וירצו אח עונס וכענין שמצינו ברגוחינו ז״ל
 (שנס נ״ה) אמל לי׳ ל׳ זילא לר׳ סימון לוכחינהו מר להני דבי
 ריש גלוחא אמר לא מקבלי מינאי כו׳ עד אמר׳ מר״הל לפניו אם לפניך
 גלוי כו׳וא״כ אחר שהיי אברהם ע״ה ראוי לעונש ח״ו על שלא הוכיח
 הסלומיי' כי אם לפניו יחברך גלוי כוי על זאח גא הכחוב ואומר
 כי ידעחיו למען אשר יצוח ט׳ להגיננו גזה עילח הדגל מלוע לא הי׳

 ביל ויכולת אברהם ע״ה להוכיחם כמו שנגאל :
 וגמדים לזה מאמל לבותינו ז״ל (יבמות סי׳ה) כשם שמצות על
 י תאלס לומר לגל תנשמע כך מצו׳ על תאלס שלא
 לומל לגל שאינו נשמע ל׳ אגא אמל חוגי שנאמל אל חוכח לץ פן
 ישנאך הוכח לחכם ויאתגך (משלי ט׳) ותגת מהלאוי לסחגונן
 בטעם הלבל מלוע הפליגו ז״ל כל כך בלבל שאינו נשמע עול
 לאוי להנץ למה העחיקו ז״לכל הפסוק ככחט וכלשונו חלא לראייח׳
 יספיק החחלח חכחונ אל חוכח לץ ולא יותל ומה גס כי על נעל
 המאמר נעצמו(הוא שהע״ח) יפלא מה לו להשמיענו הוכח לחכם
:  ט׳ אם מכנל מקלא מלא לנל חכחונ (קלושים) הוכח חוכיח ט׳

 לופ׳
 כו



 אהל וירא יעמב לא
 הנה נא הואלת• לדגל אל ח׳ ואנכי עפל ואפל. הנרא׳ עם מה
 שפילסו ז״ל עד הנה כנזרונו לחמיך ולא עזגונו חסדיך ואל
 תטשנו ח׳ אלקינו לנצח והוא כי אם נחליט על ישועו׳ ה' אלקינו
 עמנו בימים מקדם תיו כזכות מעשינו חטוגים א״כ היי לנו ח״ו
 לפחוד לעת כזאת כי נגלע מאתנו צדקותינו תתי׳ לנו מאז אגל
 אחלי כי כאמת גס מלפני׳ לא תיינו לאויי' לתשיג תסועת מאת ה׳
 ע״פ זכות מעשינו אך צדקה וחסד עשה עמנו וא״כ נוחיל עוד כי
 נס סיום יציה ה׳ חסדו עלינו וזהו עד הנת עזרונו רחמיך כלומר
 אך געגור רוגחמלתיך ולא עזנונו חסדיך. וע״כ נקוה כי אל חטשנו

 גס לנצח:
 ןףןןא שלצח אגלחםע״ה גמ״ש-חנחנא תואלתי לדגל כו׳ כלומר
 אס מת שתואלתי לדגר לפניך תי׳ מפאת רוג זכיוסי וע״ס
 מעשי תטוכים א״כ אחר כי ככר כלת עשיתי גמיעוט מעשי אינני
 כדאי עוד לדנר לפני ת׳ אכל ידעתי כנפשי כי מאז הואלתי לדגל
 אל ת׳ ואנכי עפל ואפל כלומל לא תייתי נחשג למאומה אך אתה

 ת׳ ענותך תלכני ותנת זאת תעמול לעולם :
 במדרש אמל חקג׳׳ה אתת אמלת ואנכי עפל ואפל חייך אני
 נותן לגניך ג׳ מצית גהם אפל פלה ואסל סוטה כלי
 לקלג הלכר מעט אל הפשוט איככח נמשך תצטוות ג׳ מצות אלו
 מסכת מאמלו ע״ח ואנכי עפל ואפל גאמל גזה ע״ל אחל עשה
 משתת גלול ותזמין קרואיו ותי׳ גיניתס איש ישל נקי וצליק נשוא
 פנים אשר לו נאת לשגת גלאש תקלואים אגל מסגת היותו עניו
 מאל גחר לו מושג השפל וחמולל םגע״הג לתיותו חפץ גיקרו העלה
 על לבו להושיב אצלו כל תחשוגים וגזאת חנגיח השפל וקלנו הרים
 בכבוד הוא הדבל באבלהם ע״ח בי מפאת חיותו שפל בעיניו בענות
 צדק אמל ואנכי עפל ואפל והקב״ח להיותו חס על כבוד הצדיק
 חיקל חזה אמל חייך שאני עושה עפל ואפר לענין יקר ולב חחשיבוח

 וזחו חייך שאני נותן לבנין נ׳ מצוח בהס:
 ויבואר שני המלאכים סלומה כו׳ וירא לוט ויק׳ לקראסם כוי
 ויאמר חנה נא אדוני סולו נא אל ביח עבלכם כו׳ מללם
 אפילו איני כלאי עקמו עלי אח הללך עוד שם ויפצר בם מאד
 הכניס גם אף וצלח וחמאמ׳ פלאי וכלי לבוא אל ביאול הענין נעיל
 עול כמה שאמל חכחוג ויסולו אליו ויטאו אל כיחו כי הוא כפל
 הלגליס גמלו׳ שוטח גס נמ״ש סולו נא אל טח עגלכם מלוע לא

 אמל גוייו נא אל כיח עכלכם :
 אבל לע לך חהגלל וחילוק השימוש גין מלח סולו למל' טאו
 כי כאשל ישאל אחל פני רעהו לאספו אל טחו עטר מה
 שמפיק טוגחו יחיה אינליו אליו יטא נא ילילי לניחי יען היוח חעיקל
 כשאלחו להכיאו אל טחו כי חפץ גיקרו ולא לזרז אוחו שיעזוג
 מקומו אגל שימוש מלח סולח יחי׳ נופל גאחל חעומל גמקום
 העלול למכשול וכלומח ולעחו גלצוחו לזלז אוחו שיעחק ממקומו
 ילבל ייקלא אליו סולח נא ממקום מצנך יען כי איננו חפץ ממנו
 להגיאו אל מקום ילוע גלחי לסור ולמזוג מקומו שהוא גו ובעניי

 חכחוג(קרח) סורו נא מעל אהלי האנשים חלשעים האלה:
 להוא חדגר גלוס גמה שאמר להאנשי׳ סורו נא בו׳ ולא אמ?
 גואו נא בי הוא לא חי׳ רצונו ועיקר מגמתו לאספם אנ
 גיתו ולשקוד על גיאחם אצלו ע׳׳ד מכניסי האורחים לק בראוה
ץ עליהם לאמור ע  אוחס לעח ערג מועד גא השמש על אם הרחוב .
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 את ממונו כוי ולמען תציל אותם מפגיעה הסדומ״׳ יןלא להם
 ואעל

 ים אשר מעודו לא נסה גסגלח המכאונוח וחתחלואות אף לא חלו
 ט ידי׳ ולא שמע קול גוגש מעולם ומשפטו אם יתן אדם ידו
 עליו יפער פיו ויצעק הוי וישמיע גחוץ קולו כאלו הכהו מכה
 לגה לא כן האיש אשל עדו ועגלו עליו במה פגעי׳ וקורוח מכאיגוח
 לי* יהי׳ נשמע שאגחו גלחי אם חכגל עליו מכח מכהו למאד.וחנה
 בסוג האי האמנם בי יחלץ לשוגו וילעי׳ גקול מקולו לא יחח אדם
 ילא יחלל לבוא אליו ללאוח בלעחו בדעחו שטבעו כן הוא
 לחיות צועק וגונח ואין לע לא כן הב׳ אס יחן בקולו לבים
י לעומחו ויאחיו אליו טלעס כי אין מטבעו לחיוח א״כ מל י ל ח  י

 צולח. אם לא ט נגע ט חלב על הנפש :
 *כמו כן בלבל שבממון לצוני בעשיקח חנעשקי׳ לא>נו ג״כ
 חהגלל חזה כי האלם חישל אשל מעולו לא פגע בשל
 תחלים כל מאומה בכמוחו אם יגזול אלם ממנו לבל יחי׳ מה יחיה
 גפסי'לעח לו וירבה בזעקה לא כן האיש אשר ידיו דמים מלאו
 נעסוק אהב אם לפעמים יחיה הוא עשוק מאחרי׳ חוא לא יצעק

 'ילי* על לבל גדול והשומע בקל יבחין כי לא דבר רק הוא :

 והן על׳׳ז עצמו היח עגין חסלומיי' ט כולם גזלו וחמסו איש
 אח לעהו ואיש אח אחיו כמוזכר למעלה וא״כ וולאי כי
 לא חיה מדרכי לצעוק ב״א על רעה רבה וזהו זעקה סדום ועמור׳
 כי רנה כלומר אס בהדיה יזעיקו מרח כל כך באין ספק וחטאחם

 כי כנדה מאד עד כי אין מקום להכילה :
 ויגש אנרהם ויאמר האף תספח צדיק עם רשע כוי עד ולא
 חשא למקו׳ למען חמשי׳ הצדיקים אשל נקלנח החרגש
 מנואל כי מחחילה לא שאל מה׳ זולח על הצלח הצדיקים אשל
׳ בענול׳ וכנל העילו נזה ו  נסדום ואחייב נחן אומל ולא חשא למק
 גדולי המפלשי׳ ע״ח והנלאה נזה ע״פ מה שאמלו ז״ל (חעניח
 כ״א) נסולא חוו דנלתא נשננותי' דלנ לא הווי דבלתח סבול מינה
 משו' זכותי' ללנ אתחזי להו נחלמא לנ נפיש זכותי' טונא אלא משום
 תתוא גנלא לשיילמלהוחצינאכו׳והקשוחמפלשייז״למהינצלאומת
 יגלע כחלבע״האס נחשיב ונאמל כי תצלת׳תיתה נזטתו ומת גס כי
 כן הוא כי בכלל מאחי׳ מנה והשיב בזה הגאון לבינו יהונתן זצלה״ח
 בספלו קשח יהונחן ואמל ט הצלח הלשעי׳ כזכוח הצדיקים איננו אך
 מלאנח כי שיחן הוא יחנרך המשחיח לבוא לנגוף בהלשעיס יפגע גם
 נהצריק ממנם לחיוחו נלחי מנחין נין טונ ללע אשל ע״כ נאם חצליק
 הוא שלם נצרקחו והוא חמים עם אלקים אשל נם אס יפול מצלו המון
 לשעים לנים לא יאונה. אליו כל לע כי לנ חילו לנלי חח חמשחיח

 לפגוע נו אז לא ינצלו הלשעיס ענולו:

 ומעתה לפי מה שחשנו כי משום זכותי׳ ללנ לא היה המל
 נשננוחי׳ הנה נזאח הקטינו צדקח חאלקי חזה לנ
 ע״ה ע״כ אתחזי לחו נחלמא לנ נפיש זכותי׳ טונא כלומל הוא חיה
 יכול לחנצל גם אם הי׳ הדגל בשנטחי׳ אלא משום החוא לשייל

 מלה וחצימז ע״כ ודפח״ח:
 והוא סענץ ג״כ נאנשי סדום כי נס הצליקיס והטונים שהיו
 בהם באין ספק שלא היו נמוליס ולא היו יכולים להנצל
 מה משחית אם יניף בהלשעיס אשל סביבם יחחלכו אי לזאח שאל
 אבלהם ע״ה אח פני ה׳ ואמל האף חספה צליק עם לשע אולי יש
 חמשים צליקים כוי וא׳׳כ הלא מחחכלח הוא ונשאח לכל המקום
 געבולס כי לולא כן יהיה מקלה אחד לצדיק וללשע וזהו חלילה לך
 מעשוח כדגר הזה להמיח צדיק עם רשע והי׳ כצדיק כלומל ולא

 צדיק גמול:



 אהל וירא יעמב
 ויאמרו גש הלאה חאחל גא לנוי וישפוט שפוט הנראה נחננח
 מלות הכפולות וישפוט שפוט ע״ל המליצה עם מם
 םאמלו ז״ל במדרש (פלשתיני) שאלו המלאכים את לוט אמלו לו
 אנשי העיר מה הם אמר לתם ככל אתר אית טבין וגישין 3לם הכא
 סוגיהן בישין לצונם נזה להפליג לעח הסלומיי׳ יתל מאל על כל
 איש חוטא נבזה בעיניו נמאס ענ״ז איננו מחועב כהסעאי' האלה
 כי יס עובר גמקרת מסבת תתגנרות התאוה עליו לאיזה שעה חייו
 ואחרי שובו ינחם ונתעצב אל לבו ויהי׳ מולת ועוזב ויש המשוקע
 בחאוה גם בתיירי ועב״ז ילע ומבחין רעת מעםתו אבל לא כאלה
 הסלומיי׳ כי עליהם וכמוהם אמל הנביא (ישעי׳ ח׳) הוי אומלים
 ללע טוב ולטוב לע וכמליצה החכם ע״ח (משלי כ״א) נפש רטמ
 אותה לע כ׳ עשו סייג וגלל למעשיהם ומנהגיהם הלעים שלא ימושו
 מהם והוא כ׳ נתנו עליהם שופטים שיחי׳ עיניהם פקוחות וצופיה
 על שמילח ללכים חלעים וכוזניי' ושמם מוכיח עליהם קץ שקי
 רב שקר כמוזכר במללש •) וזהו שאמר לוט בכל אתר איה טגץ
 ובישין ברם תנא סוניחון גישין כלומר מעשיהם הרעים איננם מ״י

 מקלח והזדמן כ״א ע״פ רתית הנימוסים ותיקוני העיר :
 והנה ביום באו המלאכים אל לוט מינוהו הסלומיי׳ עליהם

 לשפוט והוא לשמול פקולח הלחוח וחקי חחיקוני׳ השקלים;
 וחכזבייס כי זה דלך השופטים אשל לחם וזח מספט מעשיהם כל
 הימים ועתה בראוחם אשר לוט עצר על ילם מלעשוח נחאולחים

 כרצונם ולא נחנס להרע עמחם פערו פיהם עליו ויאמרו האחר.
 בא לגול וישפוט שפוט כלומר משפט הנכון והצדק שאיננו מחק

 נימיסנו וכמבואל במלרש כאשר אמל להם לבלים שאינן ערבים־
 עליהם אמרו האחד בא לגול כוי: ן
 ויתמהמה כוי מדרש עושר שמור לבעליו לרעתו כו׳ ביארנוהו;
 בחיבורנו קול יעקי נדן בחקלמ׳ כתיב לפני שחה־
 ה׳ את סדום : \
 ךיס» משם אכרהם כו׳ ויאמר אבימלך לאברהם מה ראית כיי
 עשית את הדבר חזה ויאמר אברתם כי אמרתי רק אין-
 יראחאלקי'נמקום הזה והרגוני על לנל אשחי הנח לכאורה מלתי:
 רק מיותר׳ נכתונ.ואחשונ נחננחחכחונים ע״למ״שחנניא (ירמי,?
 ו׳) כי מקטנם ועל גמלם כולו בוצע בצע גם בוש לא ינושו גם?
 הכלם לא ידעו לכן יפלו בנופל׳׳ והוא כי ילוע שאין מקום לתחוטא י
 שיתי׳ טש במעשיו ולתכלי׳ בפועל ידיו. בלתי אם הוא בין בני *
 אלם ישלים ותמימים לא כן אם תוא בין חבל לשעי׳ ולתקת חחוטאי,*
 ומת גם אם כל אנשי עימ לשעים כי ממי יתבייש אם מעשה אחלי
 לכלם וע״כ אחלי שתחליט ואמר כי מקטנם ועל גמלם כלו בוצע

 בצע אמל גם גוש לא יבושו גס תכלם לא ידעו:**)
 ומעתה נבוא אל ביאור מאמר אברהם ע״ח כי אמרתי רק כוי ־
 והוא להשיב על שאלח רבי׳ חכי יקל עליהם רציחה

 יוחר מאשח איש אם לא שהוא מסבח בשחם מאחמ׳ ולא מיראת :
 ה׳. ע״כ הרציחה יעשו באופן שלא יראת אלם ולא תשורנו עין• 1
 ולא כן מעשת זנות. אבל כ״ז לא יתכן זולת באם סם רשעי׳ חיושגי,;
 גין חצליקים שיטשו מחם וזהו שאמר אגימלך אל אגרהם מה

 לאיח

 ואמר הנה נא אלוני סולו נא אל גית גלעכם וע״ז גא מללםס
 אפילו איגי כדאי עקמו עלי אח הלרן כלומר גם כי אינני כדאי
 והכין שחחאלחו אצלי עכ״ז סולו לגיחי מדאגה פן יפגעו נכס אנשי
 המקום וזהו עקמו עלי אח חללן שלא ילאו אחכם הולכים אצלי
 וזהו שהשיגו אותו לגר ויאמרו לא כ׳ גלחוג נלין כי אס חי׳ ענין
 שאלח לוט מהם כי יגואו אל גיחו ויחאלחו אצלו חי׳ חלאוי שישיגו
 לא נלך אכל אחרי כי הוא לא כיוון אך למען הצילם מלעח יושגיו

 על זאת ענו אותו לא כי גרחוג נלין כלומר לא נירא מהם:
 ןץךיך שאמר אח׳יכ ויפצר גם מאל וגיארו ז״ל ענין התפצרת מה
 היא ואמלו הכניס גם אף וצרה כלומר אחר ט ראה שאינם
 שמיס על לנ תחחיל לפחלם יוחל עם מה שהפליג לפניהם־ רעה
 אנשי העיל וגגוח מעשיהם עד כי יצל לחם ללון נלחונ ונזה יתכן
 מי׳ ש ויסורו אליו וינואו אלניחוננל מהשאמל לוט סולו נא אל נית
 ענלכם שהעיקר חי׳ נרצונו להסירם ממקומם ומה שאמר אל טח
 ענלכם הוא אך להולוח לפניהם איה איפה יסולו והוא אך טפל
 אל שאלח סולו נא ולעומחו יאמי הכחונ ויסולו אליו וע״ל אגנ

 ויטאו אל טחו והנן:
 או יאמר ע״ל אחל עם מת שנתטנן מה לאס יחנ׳ על ככה
 שינואו סמלאכים אל לוט נדמות אנשים ושיחאלחו
 אצלו תאם יגצל מתם מעשות לגל השליחות בזולת זת אנל תננת
 ענין זת תוא-עם מ״ש תמשורר תאלקי ע״ה (תחלי׳ זי) יגמל נא
 רע רשעים והכונן צדיק והוא כי לפעמים יעשו הרשעים פעולות
 שקר לארוג על דם נקי יצדיק ואח״כ כל מועצותיהם ופעולותיהם
 נהפכו אליהם כקשח רמיח וישוג עמלם גראשס והוא בכוונה
 מכוונת מאתו יתגרך להשלים צדקת הצדיק והרשע גרשעחו רצוני
 כי יחמלא סאמו לקנל ענשו עושה שניחם ה׳ גסנח אחת חיינו מת
 שטחן נלנ הרשע לרדוף הצדיק ונזח ימלא סאת רשעחו והצדיק
 גם הוא נהיוחו נרדף ואחוז נחנל׳ הפחדים וחמגורוח יוסיף, עוז
 ואומץ ניראה ח׳ יחנרן וענודחו וננטחונו בו וזהו יגמר נא רע

 לשעים וחנונן צדיק נלומר נסנח אחה יחפעלו שניהם:
 ועל״ז ג״כ חיה ענין שליחוח המלאכים אל סדום למען ימלא
 סאח הסדומיי׳ ולזכוח אח לוט ויחי׳ כדאי לחגצל והוא עם
 מח שנחראו שם כדמוח אנשים הולט אלסוח ולוט נלנח לוחו אוחו
 •לאספם אל טחו ואנשי סלום עול הוסיפו סלה רעה על רעה
 כמנואל נכחונ ועי״כ נתמלא סאחם וכאמלם ז״ל נמללש (מונא
 נלש״י) עול מי לך פח על כאן ח״ לן לשוח ללמד עליהם זטה
 הורו לנו ז״ל ט נסנחם נחמלא סאח הסלומיי׳ וגם ללוט הועיל
 העסק תזת נעצמו לזכותו להיותי לאוי לחנצל ומה גם לפי חנולע
 והמפולסם כי כל דנל ניכל יותל מפאח הפכו כמו כלי הנאה
 והמשובח אם יזדמן אצל המגונה וחפחוח יחלנח נזה יפיו והלרתו
 שנעתי׳ וכמו כן חנלי המנונה יחגנח יחל מאל . נן נל מה שחחאמץ
 לוט ותפציל תמלאכים שיתארחו אצלו תרנת נזת לגנות תסלומיי׳
 ולהוכיח על לעתם וזמן לנס וזהו ויפצל נם מאל ונא מללסם
 ז׳׳ל הכניס נס אף וצלה כלומל עם לנ.חסצלחו סם הכניס נם

 אף וצלה וחמה יחילה על סדומיים:
 ראיס •;.

 *) ונכמוחם המליץ חנטא ע׳׳ה (ירמיה ח,) חנח לשקר עשה עט שקל סופרי׳ כלומר שוקד׳ על הרע והשקר שיחיה עמחם
 בקיו׳ נאמן לזאת יחוקו נספ׳ לזכרון ויפקילו עליתם נוצרים לנלתי סור מהם :

 *') והוא שסיי׳ ואמר. לנן יפלו ננופלי׳ כלומר חיך הנופלים (ויחי׳ אות ניי׳ת ממלת כנופלים ט׳׳ת הכלו) כלומר כולם יפלו *
 ט כשאין טלם מחליי אזי הנופל הוא חוך א,חם שלא נפלו משא׳׳כ אם טלם נופלים אזי כל אשר יפול מחם הוא תוך הנופלים :



 יעקב לב
 מע*ג היה ההכרח ששקלים זריחתה ג׳ שעוח להחלי' שיעור ח>8שחנוח
 ובנביא (ישעיה ל״ח) הנני משיב אח צל המעלות אשר יללה
 במעלוח אחז בשמש אחורניח עשר מעלוח וכן בדור המבול עשה
 אח״כ הים ליבשה לעח הצורך ואולי זהו הלצון במאמל הנביא
 (שם ל״א) הוי היוללים מצרים לעזרה כוי וגם 'הוא חכם ויבא
 רע ואח לבריו לא הסיר ירצה שלא יבטח בעשרו ובגבולחו שיחמיל
 בחם מצד כי אין מדרכו יחברך להפך סדרי הטבעים ולשלול אח,
 סקס ע״ז אמר הלא הוא חכם ויבא רע כלומר עם חכמחו הנפלאה
 יסיל הלשע העליץ מטבעו וסללי הצלחחו ועכ״ז לא ישנה מאומה
 מסדלי הטבע וחק העולם כי מה שחיסל מזה יעדיף וישלי' לאחל
 וזהו ואח דבליו לא הסיל וכמ״ש המשולל (חהלים ע״ה) כי
 אלקים שופט זה ישפיל וזה ילים ובללש (ילקיט במקומו) מלכוח
 משפיל ומלכוח מלים מה הקב״ה עושה נוטל מזה ונוחן לזה וכן
 חנה אומלח' ה׳ מוליש ומעשיל משפיל אף מלומ'. באף שהוא
 מביא על זח הוא מלומם אח זה ע״כ ומגואל כלבלינו (ועול
 ילנו נטויה לכחוג לפס בענין זה מה שהוא לו לאבן פינה ויסול

 מוסל ויעלחי לו מקום גפלשח יחלו כי אין כאן מקומו) :
 המלרס מדנלינו כי כשהקג״ה משנה לפעמים סללי הטגע אין
 ההשחנוח כחם זולה ע״ד ההלוואה כי למועד הנאוח
 משלי יחי ומחזיל טגעי הדגלי׳ ליושנם אס גהדגל עצמו כמו שמש
 ששקעה געגולו וכמו כן גקיעוח הים וכנ״ל*) ויש שמשלי' יחגלך

 הטגע ע״י אחל וכמו שזכלנו:
 וףיןיא הלגל גענינ ינו כי שלה אמנו היחח עקל' כמ״ש (נח)
 וחהי שרי עקרה כוי והי יחי עשה עמה להפלי' ושינה בה
 חק הטגע ויפחח לחמה ע״ז גאו הם ז״ל ואמלו האף אמנם כי
 שינה יחגלך סדל מע״ב אצל שלה שנפקלה עכ״ז איננו השחנוח
 בהחלט אך אתה עמה היה השלמה הטבע כי מכגל עצול עצל
 ה׳ בעד כל לחם לבי׳ אגימלך והוא שינוי גסדלי הטגע וגשל'
 נחמלא הלבר כי נפקלה ללרח עם היוחה עקלה בטבע. וזהו
 שלרשו והי פקל אח שרה הה״ל וילעו כל עצי השדה אלו הגליוח
 כי אגי ה׳ השפלחיכלגגוהזה אגימלך. הגגהחי עץ שפל זה אנלהס
 הוגשחי עץ לח אלו נשי אכימלך לכחיג כי עצול עצל ה׳ כוי
 הפלחחי עץ יגש זו שלה. ומגואל כלכלינו וזהו ג״כ שאמל גסמוך
 וה׳ פקל כו׳. יגש חציר נגל ציץ יגש חצילו של אגימלך ונגל ציצו
 ולגר אלקינו יקום לעולם והי פקל אח שלה כלומל גס שלילוח חק
 הטגע שהיה גאגימלך וגיחו השלימו יחגרך והשיג אוחו לאיחנו

 גמה

 אהל וירא
 לאיח כי עשיח אח הלגר חזה כיוון אל השאלה שזכרנו לומר מה
 לאיה ללון עליהם כי יחושו על איסול אשח איש ולא על הלציחה
 ע״ז אמר כי אמרחי רק אין יראה אלקים כמקום הזה כלומל אגל
 סגיגוחיהס חם יראי אלקיס . וע״כ מסגח כשחם מחם יהרגוני על

 לגר אשחי. וחיי גמחשך מעשיהם. משא״כ מעשי זנוח:
 רד,׳ פקל אח שרה כאשר אמר מללש זה שאמל הכחוג(יחזקאל
 ט״ז) וילעו כל עצי השלה כי אגי ה' השפלחי כל עץ גגוה
 חגבהחי כל עץ שפל וידעו כל עצי השלח אלו הגליות המל׳יא כי
 האלם עץ השדה כי אני ה׳ השפלחי עץ גגוה זה אגימלך הגבהחי
 עץ שפל זה אגלהם הוגשחי עץ לח אלו :שי אגימלך לכחיג כי
 עציל עצל ה׳ כוי. הפלחחי עץ יגש זו שלה אני ה׳ לגלחי היכן
י למומל אשוכ אליך ועשיחי הה״ל ויעש ה׳ לשלה כאשל לגל ע  י

 עול שם וחי פקל אח שלה יגש חציל נגל ציץ יגש חצילו של אגימלך
 ומל ציצו ולגר אלקינו יקום לעולם והי פקל אח שלה כאשל אמל.
 ע״כ. המאמרים מוקשים לעיני כל קורא ואין מהצולך להעיל
 עליה׳ אגל חכליח רצונם ז״ל בזה להכיננו החפארוח הכחוכ שאמר
 ויעש ה׳ לשלח כאשל לבר. שהוא ענין אשר גם בו״ד לא יהולל בו.
 אגל יחגנה כהעדרו ועל זאח הביאו והציעו ז״ל הכחובים האלה
 וללשו מה שללשו וכמו שנגאל אי״ה אך נקלי' עול לגריהם ז״ל
 (שס בסמוך) והי פקל אח שלה לשב״נ פחח לא איש אל ויכזג וגן
 אלם ויחכח׳ גשעה שהקג״ח גוזל להביא טובה לעולם לא איש אל
 ויכזב וגשעה שהוא גוזל להגיא למה ההוא אמל ולא יעשה כר
 על גשעה שאמר הקב״ה שוכ אשוב אליך לא ויכזב אלא וחי פקל
 אח שלח וכלל הענין הוא כי האמנ׳ מאז יסל הי אלץ ושמים היה
 מלצון חכמחו יחכלך להנהיג עולמו על ללכי הטנעיי׳. ההטכעו
 בכל פלטי מעשי בלאשית שלא ישנו את תפקידם ולא יעכלו חק
 עולם . עכ״ז לעתות פלטיות וזמנים .מיוחליס הלא שינה יתכלך
 והעגיל חקס והחליף טכע שימושם לאיזה סבה מהסבות כנולע
 אכל דע לך כל השינויי' שעשה יתגלך גטגע המוטגע גיצילח
 גלאשיח ככמה לגרים פרטיי׳ היו אך ע״ד ההלוואה. ושאולי' היו
 אחו יחגרך לעח היה הצורך להחליף ולשכוח אח טגעם אולם
 אח׳׳כ החזיל הלגל להשלים סלרי הטכעיים. כמו הפך המיס
 ללם והלם למים מטה לנחש ונחש למטה וכמו כן מצאנו ללז״ל
 שאמלו(חולץ צ״א) ויזלח לו השמש וכי שמם לו לכל זלחה והלא
 לכל העול׳ זרחה א״ריצחק שמש ששקע׳ געגורו זרחה געגולו והלצון
 כי השמש על ששקעה שלא כעונחח שהוא ענץ השחנוח סדרי

 *) וגזה אני מגין מאמלם ז״ל גמללש (ש״ל כ״ג) אז ישיל משה וגני ישלאל הה״ל פיה פחחה כחכמ׳ אמר ר״י ג״פ מה ראו
 ישראל לומל שילח גאז אלא אמלו מחחלה הי׳ הים הזה יגשה ועמלו לולו של אנוש והכעיסו לפניו גאז שנאמל אז הוחל לקלוא גשם ה׳
 ומשאו חקב״ה ים ופרע מהם שנאמר הקורא למי הים וישפכ׳ על פני הארץ ועכשיו ים הוא ונעשה לנו יכשה נקלסנו גאז. שהפך לנו
 ים ליגשה הוי אז ישיל משה וגני ישלאל ואין אז אלא לשון נטחון שנאמל אז הלך לבטח לרכך והמאמר כולו פלאי א׳ מה שאמרו מה
 ראו ישראל לומלשילה גאז כו׳הכעיסו לפניו באז כקלסכובאז וכי אז אז חפס הלרשן האלקי ל״י ע״ה געגול השחווח׳ גאוחיוח וגמגטא
 אחמה׳ ומה גם מה שסיי׳ ואומל ואין אז אלא לשון נטחון איככח הוא נמשך ללגליו הקודמי׳ אגל ע״פ הכלל המונח גפני׳ יצלק מאל
 כי עם חכם ונכון הגוי הקלוש הזה השכילו על נפלאוחיו יחגלך ההיו מאז והנעשים גימוח עולם היינו מה שעשה גימי אנוש היגשם
ליר\ לשיר ב ע ׳ ׳ ע 3 ן ״ נ נ , מ ר ל ׳ ס ל, ש ען ה  ליס להציף גויס ועי״ז סמך לגם גמגטח עוז כי מול ישיג יחנלך ילו על הים לעשותו יכשה למ
 שילח הים כאז יען כי הוא עגין הלאוי לשולל עליו גס מאז מעה עשה היגשה יס וזהו אז ישיר משה הה״ל פיה פחחה בחכמה ל״ל
 כי כדעח שפסס ושכל פיהם פחחוהשיר כמלח אז לרמז כי מאז הי׳ ראוי לשיר וזהו שכיארו ואמרו מה ראו ישראל לומר שירה באז אלא
ז כוי כלומר חוייננו א  אמרו גחחילה הי׳ הים הזה יגשה כוי ועשאו הקנ״ה ים ופרע מהם ועכשיו יס הוא ונעשה לנו יכשה נקלסט 3
 לשורר למפרע וזהו הוי אז ישיר משה כוי וכנ״ל וכמו שיחגאר עוד(נהנ״ה שאח׳׳ז) וזהו שהמליצן ז״ל יאין אז אל* לשון גטחון

 כלומר כי מאז עשה יחגרך היגשה ים לגם גטוח כי ישיג ויעשה חים לחרגה והנן:



 אהל וירא יעהב
 חניקה גנים שרה חניקה גן אין כחיב אמנו שרה חיחח צנועה יותר
 מלאי אמר לה אבינו אנרהם אין זו שעה הצנועוח אלא נלי לליך
 כדי שידעו הכל שהחחיל הקנ״ה לעםוח לנו נסים מיד גלחה אח
 דדי׳ והיו טבעו׳ חל5 כשני מעיינות והיו מטרוטח 3אוח ומניקוח
 את בניהם ממנה כי׳ ע״ש מהראוי לעמוד ע״ז מדוע הפליא יחכלך
 עשוח נולאוח כאלה ללא צורך הלא גם זה הוא לה מן המופתים
 חנולאים מח םחניק ננה יצחק לבלו אבל כלל הענין בזח הוא עם
 מה שאמלו נ״ל במללש בשעה שנפקדה שלח נפקלו הלבה עקייח
 עמה ואם הלבל כן יפיל ספק ביטח׳ לומל מי נפקל עבור מי ומי
 יבוא ויעיד על שלה אמנו שע״י פקולחה נפקלו גם חמה ט מקום

 לחם לומל שהיא נפקרח ע״י זולחה אי לזאח הי׳ מההכרח לחוכייז,
 על פניהם ילנלל כ׳ לק ע״י שלה נפקלו כולם והוא מה שחםפימ ]
 יחבלו לשלה חלב נלי הספקח נל חילדם הטללו מסיגחח ממם׳'

 ע״ל אם יבוא ננרי וזר לבית א׳ וילאה כמה אנשי׳ מסוגים מל
 תשלחן איש איש חלקו ומנתי לפניו וברצותו ללעת מי בתם הבע״תג
 אזי ימחץ עד כי יניאו הקערה על חשלחן או אז יראה ט תנהן
 לפני הנע״הנ והוא יושיט לכל אחל מנחו כן הלנר נפקולח פלח
 אמנו ע״ה כי נענול שהיו כולם ננוכי׳ נשל מי נסקרו חיחה עצחו יחי
 להשביע לה חלב מה שיספיק לנל הילדים הנולדו נזטחה והוא
 לעד כי היא היחהעיקר בתפקידה ופקידה כולם הי׳ אך באמצעוחה
 והיא האס לכל הנניס וע״כ אמראנרחה אין זו שעה הצניעוח אלא
 גלי דדיך וידעו הכל שהקנייה עשה לנו נסים כלומר הנס שעשה
 יח׳ לנו הוא וענולינו נפקלו כולם וחוא מ׳׳ש המלרש חניקה

 מים שלה הניקה נן אץ כחינ אלא הניקה מים כי מזה ינחן אשר:
 אך נאמצעוח פקילחה נפקלו הם:

 וזהו שאמיו ז״ל וה׳ פקד אח שלה הה׳׳ל מושיט עקלח הנית זו ן
 שלה שנאמר וחהי שלה עקרה כלומל היא היחח העיקרייח^
̂׳  נפקילח ה׳ והעל אם המים שמחה שנאמל הניקה כנים שלה
 כלומר תיתח כאם לכל מים מ״ל וזהו מי מלל לאנרחם חניר,ה<*
 נניס שרה כלומר מי ינרר הנס לאברהם חניקה מים שרה כלומי;
 מה שהניקה נניס לטס היי לו לאוחולמופחכי חסל הנס לאגרה';
 הוא לצוני מיוחל אך. אליו ולא לחיוח מהנפקלים וכל זה רמז:
 הכחונ נמ׳׳ש מי מלל(ולא אמל מ׳ לנר או מי אמל) מנין מאה י

 ללמוז על הנס הנעשה עטרו:
/  ויהי אחר הדנרים האלה והאלקיס נסה ט׳ עיין קול יעקנ ק
 שם חמצא ניאירו: }
 ויאמר אליו קח נא אח גנך אח יחידך כו׳ מדרש מקשה ממוי;
 קח נא אח ננך אח יחידך אשר אחנח אח יצחק ולמה;
 לא גלה לו מיד כדי לחננו וליחן לו שכר על כל דנור ודגיי;
 הנה אם נאמר כי הי׳ענין הנסיוןשלם גם אס יאמר אליו יה׳ קא^
 אח יצחק ולא יוחראזי יהיו רוני הדכרים אך למחסור ומה גם׳.
 לא יהי• כנל מקום אל השכל על בל דבור אם לא שנאמר אשל המי-
i חנלילו 

 נמה שפקד אח שלח שחיחח עקלה נמנע וזהו ודבל אלקינו
 יקום לעולם:

 מהו שסיימו ז״ל אני ה׳ לכלחי ועשיחי והיכן לנל למועד אשונ
 אליך. והוא כי הנה לפי המונח היה מקום להקטין ענין
 הנס נזה. נאשר מככר היה ההכרח לחזור הטנע ליושנה ולמלא
 חסרונה אנל הלא ידענו כי הנטחחו יח״ש לאנרהם על הזרע היה
 קודם בזמן טרם עצר כל רחם נאנימלך ונשרו עלי׳ נמאמרשונ אשונ
 אליך שהוא מקור עם הפעולה . לומר הנה נענורן אעשה דנר
 בהשחנוחהטנע ומה שיהיה מחצולך אצלי להשינ ולהשלים אשינ אוחו
 אלין וזהו שוב אשוב אלין כלומר אן בן אשוב ואשלים מחסור הטבע

 והשחטחו שאעשה נאנימלך. וזהו ג״ב למועל אשוב אלין:
 ואולי ע״ז יולה מאמל הבחוכ וח׳ פקל אח שרה כאשר אמר
 בו׳ ילצח נל נאמל ללננינו כי פקולח שלה אמנו היי אן
 מסנה כי מכנל עצל ה׳ נאנימלן וחיה החיונ להשלים ההשחטח
 והשלי' ומילא נשלה לזאח נא הכחונ להגיל ט עיקל הנס היה
 כפקילח שרה וזהו והי פקל אח שלה כלומל אוחה פקל ה׳ ומה
 שעשה נאנימלך וטחו היה אן למענה כמליצה הכחונ כי עצור
 עצר ה׳ נעד כל רחם לטח אנימלן על לנר שרה כוי*) וזהו שלייק
 והי פקד אח שרה והעד כאשר אמר כלומר כי מכנר היי מאמר
 הי״ה אל אנרהס שונ אשונ מה שמורה על המדונר וכנ״ל וזהו
 שסיימו והיכן דנר למועד אשונ אלין כלומר כי מאז גלה יחנרן
 לאגרהס ט עשה יעשה דגר גשידוד הטגע ואליו ישיג וימלא נו

 להעמיד הטגעעל איחנו הראשון:
 ומעתה עוד נשאר עלינו לגאר מה שסיימו ז״ל לא איש אל
 ויכזב כוי כי רצו נזה להשיב על ספק נמל והוא הלא
 נאטמלן חיכף ומיד נחנטל חדנר ונרפא מעצירחו ושנ ונא געצמו
 אל סדר דרכי הטנע ע׳׳י חפלה אנרהם ע׳׳ז אמרו ז״ל לא איש אל
 ויכזנ כלומר כשידנר להניא טונה על האדם כי אחר שהנטיח ה׳
 יחנרן אח אכרהס על הזרע אף אמנם כי נרפא אטמלן לא שכה
 חהנטחה ליקס כענין שאמלו ז׳׳ל(נלטח ז׳) כל לטל ולנור שיצא
 מפי הקנ׳׳ה לטונה אפילו על חנאי לא חזר ט ואולי זהו מלמז
 נכחונ ויחפלל אנרהס אל האלקים וירפא אלקיס אח אנימלן כוי
 וחי פקל אח שלה כאש׳ אמר כלומר אף כי נרפא אטמלן לא חזר
 יחג׳ מהגטחחו הטונה ופקד אח שרה וזהו כאשר אמל ועיי׳ למעלה
 (גלאשיה) כי שם כתגט גע״ח לגרים נמרצים גגיאור וה׳

׳ ובמללש לאכהלץלאמלין ולא עגלין כו׳:  פקל ט
 ותאמר מי מלל לאנלהם הניקה גנים שלה מדלש מי אמר
 מי לנל אין כחינ אלא מי מלל למזו שהוא מוליל למאה
 שנה מנין מ׳׳ל״ל עול שם והי פקל אח שלה הה״ל מושיט עקלח
 הניח זו שרה שנאמר וחחי שרי עקלח אם המיס שמחה שנאמל
 הניקה נניס שרה המאמר אומר הנינני כ׳ איך שיין ענין עקרח
 הביח למלה מקלה וכלי להבינו גזכיל עול לנריהם ז״ל(שם גסמון)

m ול:אול היפלא מה׳ לפקוד אח שלה להמיל בה הטבע מהחלה ולהשלים אח״כ ולמה החריי! ^ ' ? i ד ^ ל כ  כ

_ ^ t ^ מכך נשיב בזה ט אם היה הוא יתברך משגה באברהם דרכי רטבעיי׳ טרם שעה בזולתו חיי ענץ אנרהםן  _ < ־
 יחברך מערכה הטבעי׳׳ בעניין

״ החיוב נהחזיר ולהשלים סדרי מע״נ אולי לא היה מגיע כח:< ! י 0 י ׳׳׳ ^ ד ״ י ל ו ד ג  4טםם אל הנס והפל׳ ה
P והפנ הנמל ההיא ועל הכוונה הזו שרו לה׳ באז (כמוזכר למעלה) בי נחנו חודוח לה׳ על מה שעשה מא'%  ןכוחם^צ *



 אהל וירא יעיןב
 ככל מקים כמי שכנש אברהם אטנו את רחמיו ט׳ והלא יצחק
 ע״ת במה שתי׳ סושט צווארו כשה טיח לשלשים ושנע שנים

 גדול נסיונו יתר מאד :
 אבל הענין הוא עם מה שידענו כי האמנם כל שלמות קיום
 המצות הוא אך עם כוונת הלב וחפץ הנפש והתשוקה
 הגדולה (ע״ד שאמר דהע׳׳ח תתלים קי״ט ט למצותיך יאבחי)
 עכ״ז מכבר הס:ימו חדל שכוונת הלב הוא אך למצוה ולאלעטכא
 כמו שכתבו ז״ל נספר תזותר(יתרו צ״ג) ואע׳׳ג דלאמכויןזכאת תוא

 דעניד פקודא דמרא כוי ע׳׳ש :
 והנה רנותינו ז״ל אמרו(עירונין כ״0 תיוס לעשותם ולמחר
 לקבל שכרם ט שכר מצוה נהאי עלמא ליכא זולת מפירות
 המצוח אנו אוכלים נעו״הז וכמאמר (ישעיה גי) כי טיב כי פרי
 מעלליהם יאכלו ומדרש (ריש עקג) אמר הקנ״ה לישראל מצוח
 שאחם עושים מפירוחיחן אחם אוכלים עכשיו אנל שכרן נעקנ אני
 נוחן לכם והקרונ אצלנו לומר נענץ קרן המצוח ופירוחיהם כי
 מעשה המצוה ופעולחה חנונה ע״ש קרן יען שהיא עיקריי׳ המצוה
 וגוף הקרן ועליה אמרו ז״ל שנר מצוה נהאי עלמא לינא וכמאמר
 המשורר (חהלים ל״א) מה רנ טונך אשר צפנה ליראיך אנל
 ההידורים והקישוטים הנלוים אלי׳ רצוני טהרח הלנ וזנוח
 המחשבה והכוונות המעולות והזריזות והמהירוח המה מחוארים
 ע״ש פירוח ני איננם עיקרי״ וגופי המצוה אס לא לענובא כ״א
 יפרחו ויציגו על ידי האדםהלנונ אשר לנו נטן עמו לעשוח קטורה
 נאפיו יחנ׳ מנכורו׳ מזימוחיו ומחלניהן מטונם נאכל פה נעו״חז

 ממש ע״ד סוחר הנוסע למחוז חפצו לוקח עמו צרור הכסף
 נמספר כפי הצורך על סחורתו ומשפטו שלא להוצי׳ ממספר הלז
 נהזדמן מחפצי שעשועי׳ וכדומה לקנוחם ענור נני טחו בלחי אם
 ימיח שמח איזה סך מה שלא עלח על דעהו ולא חשנ עליו כמו
 מחיליף מטבע ובדומה אח זאת ימלא לננו להוציא לשעשוע נניו כן
 ממש נוף חמצוה ועצמיית המעשה הוא הקרן ממנו לא יגי־ע יח׳
 מאומת עבורינו געו״הז אך כרב טובו יצפינו לחתו שמור באוצרו
 הטוב להשביענו מטובו בעולם שכלו טוב וארוך אגל פרי המצוח
 רצוני טהרח הלג ותתשקה והז־יזו׳ מת שהאדם פורח ומוסיף

 מדיליה. את זאת יאציל ית׳ להאכילנו נעולס הנוכחי:
 ובזה כבוא אל הענין כי חנה אנרחס ע״ה נצוחו ית׳ על אודו׳
 ננו להעלהו לעולה נס אם לא ישכים נטקר למעשהו רק
 נעצלתי׳ ומכי ילך ונשעה שדרך כני אדם ללכה עכ״ז היה נידו
 עצמייח וגוף המצוה ופעולחה העיקריי׳ כי חפץ ה׳ עשה וכמו
 שהצענו אבל אברהם ע״ה עם לבנו הנאמן מצא להחרעד עם קיט
 נרנ המתירו׳ וגודל הזריזות עד שהעיר השחר וחנש חמורו בעצמו
 וכמו שאמרו ז״ל(נ״ר ג״ה) אהנה מקלקלח השורה והלך שמח
 וטונ לנ כאמרסז״ל נמדרש היה דומת כמי שמוליך את נטלסופה
 הלא זה הוא ההידור והקישוט הגדול למצות ה׳ יתנרך שממונו
 אנו איכליס נעו״הז אנל עצמ״ח מעשה המצוה וטף הקרן קיים
 לעו״הנ כמדונר למעלה אמנם יצחק ע״ה לא ידע אחו מאומה מכל
 מה שסינב אברהם ננ' ימים הראשונים ומה נלט ודעתו מד'ים

 השלישי ששאלו הנה האש והעצים כו׳ עד אלקים יראה בו׳ למיג
 נני ומעתה האף אמנם עיקר הדנר מה שיצחק מסל עצמו מ

ZL**™ ז י י ס נ  לנט ונפשו לת׳ לעולת וזנח גדול יתר מאי מ
2 V ח ? ן י ו נ נ מ  אנל אנו אין לנו לתזכיר כסיוט כ׳ מה מ
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 ע״ה הוא אשר הרבה משוח קסד בםימט המצוה ופאלות״ בש;י
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 הגדילו והשלימו בסידן העקידה ועבורם הי' החיוב להרחיב מחן
 שכרו יתר מאד ואס הדבר כן עליגו לחפש ולבקר לדעה עילה
 הדבר מהו ובקצרה נוכל לומר כי ה׳ ית׳ רצח בזה לירות תוך לבב
 אברהם ע״ה אבן פנה להטות עלי׳ קו חן ולמבנה אהבה וחשד
 על בנו יצחק ע״ה והוא ני גהשמיע ית׳ את אברתם על אודות בנו
 לאמר קח אח יצחק והעלהו נו׳ אבן רוח היא באנוש תאדיב לב
 האטה במבאובי בניהם ומה גם על בן יקר יצחק ט יקר דמו
 בעיניי וימר מאד לאכול חצי בשרו ולמען המעיט מגינה לבו
 ולהקטין דאבון נפשו הלא ירבת מועצות ויתעשת 3חפן בגנות יצחק
 ח״ו כי נזאת יכנה רשפי אהנתו ולתנ חמלתו וננר נודע אשר ניד
 האדם לתטית דמיוניו כפי רצונו ואל כל מת שיחפוץ זע״נ מה נקל
 לו לימי ללבי אך עחח רואה אנכי כי רק עיני נשר לי ולא עמדתי
 על מצפ ני לכנו אנל ה׳ מאח ללננ כי לנו נל נכון עמו או יודע
 עחידוח לו כי נטאו נימים ישגה נדרכו ח״ו ומה גם מקים אתו
 לחעלוח על רוחו לאמר הלא הוא יח׳ חנטחפו קיימה אשר יצא
ק אחל ד היא "לסך א״כ וודאי יוסיף שנית ידו ויחננו נ י ע מ  מ

 הטונ ממני והוא ימלא אחרי והנה אם חלילה היי עולה על לנ
 אנרחס ע־׳ה כאלה מה נצע לו מסיון העקידה ומה יחרון נכל
 מעשהו והשתדלותו והפלגה זריזוחו ני ננר ענין הנס־ון קטן ודל
 ע״כ היחהעצחו יחי לאמורלו קח נא אח מך נלומר ואך נאשר
 מטנע כל אנ לאהונ אח ננו ולחמול עליו ולא להפך נגנוחי נ׳ את
 יחידך ר״ל אך זח לך נן ולא חוסיף עוד להעמיד אחר חחחיו ג׳
 אשר אהנח כלומר עם אחנתך המפלגה נשלימוח כמקרי כי כדאי
 הוא לאהנח אוחו כי אוהו ראיחי צדיק לפני וחמים עמי מעודו וגם
 כי יזקין לא יסור ממנו ואך עחח קחהו נא אלי והעלהו לי לעולה
 ואל חפל דנר מאהנחך וחמלחך עליו וזהו שדייק ואמר לו קח נא
 ט׳ לשון נקשה כלומר צוח אוחו על דנר הענין ואך זאת נקש

 ממנו לנל יקטין דנר הנס •ץ נדמיונו וכאמור :
 ועם דברינו אלתימתקו לנו דנריהם ז״ל(נמדרש פרשחינו) וישלח
 אברהם את ידו הוא שולח יד ליטול אח הסכין ועיניו
 מורידות דמעות ונופלות לתוך עיניו של יצחק מרחמנותו של אבא
 ואעפ״ב הלך שמח לעשות רצון יוצרו ע״נ ולכאור׳ תדנרים מפליאי׳
 כי יהי׳ אנרהם ע״ה מוריד דמעוח עם עשוחו מצוח יוצרו היפך
 ממ״ש ענדו אח ח׳ נשמחה ומה נם ט דנריהם נעצמס הס
 כסוחרים זא״ז במה שסיימו ז״ל ואעפ״נ הלן שמח ט׳ ט אס הוא
 הי׳ שמח וטונ לנ לא היו עיניו מורידוח דמעוח אנל ע״פ המוזכר
 יצדק מאד והוא ט רצו ז״ל להניננו עוצם הפלגח נשיון אנרחם
 ע״ח נדנר העקידה אשר נהעלוחו על המזנח לא הי׳ מצדד להמעיט
 ולהקטין אחנה ננו אנל עוד נשלחו ידו לקחת תמאכלת העיר אח
 רוחו נאהנה נפלאה ועזה וחמלה מאודייח על ננו יחידו יצחק
 עד שעי״כ היו עיניו מורידוח דמעה כנחל אבל גנר וכנש האהנה
 הזאת עם מה שנתעורר לאהנח ה׳ יח׳ עד שאף עפ״כ הלך שמח
 לעשות רצון יוצרו וזהו שסדרו ז״ל כמו שכנש אברהם אבינו את
 רחמיו מגן יחידו כו׳ הרצון לא שתקטין אתגת גנו והמעיט רחמיו

 ממנו אגל מאהגח קונו כגש רחמי בנו וחנן:
 ביום השלישי וישא אגרתם את עיניו וירא את המקום מרחוק
 מדרש כחיג (הושע ו׳) יחיינו מיומיס גיוס השלישי יקימנו
 ונחי׳ לפניו זה יום השלישי של אגרהם שנאמר ויחי גיוס השלישי
 וישא אגרהם אח עיניו המאמר פלאי והנראה גחגנחו עם שנעמוד
ר העקידה והוא מדוע יתייחס  ההילה על שאלה קדמונינו ע״ח מג
 אליט הנסיון הגדול הזה לאגרהם ע׳׳ה יותר מאל יצחק ובמאמרינו

Ohel Jackob. 



 אהל וירא יעהב
 ויאמר על א׳ מחליצותי׳ שהוא לאיזה כוונה הלא כל שומע יצחק לו
 לאמר אס חטא לתה סעם על א׳ ע״כ החן נועם נם על כולם
 וזהו שהמליץ ל״ח ע׳׳ה וא״ו דכתינא אאופסא קאמר ירצה הלא
 כל חפלשה עם ואוי״ן המהפכי׳ מעתיד לענר והוא מפריד אחה
 מהן וקא דריש עלי׳ ועל דעחו מת יענה ככולם יע״ז אמר לו רג
 והא קרא קאמר אמר ליה קרא זריזוחי דאכרהם קא משמע לן
 כלומר זה וכן כולם רומזי׳ על זריזוח׳, דאכרהס ככל מעשיו הקדים

L אח אשר להיוח ונזדרז להקדים את שהי׳ ראוי לי לאחר כמו וישכם 
f ויחבוש וכן פרעי מעשיו נחחסכו מעחיד לעכר כי הקדים 
I *המועד עם גודל זריזותו לבצע מעשה חמצוה יפקידחה ככל פרפ 

 מעש״. ערם יחיינ חוק הזמן עליהם וחנן:
 ויאמר אל השלח ידך אל הנער כוי כי עתה ידעתי כי ירא

 אלקי' אחה כוי הגה מכנר העירו המפרשים ע״ח כי לא ^
 יתכן על טחן לננוח שיאמל עחה ילעחי והשינו ע׳׳פ לרכס כקולט .
 וחלקי אמרה נפשי נהתרת הספק הזה ע״ר קרונ יהוא עם מה ;
 שאמל החכם ע״ת (קתלת ח׳) אין אלם שליע נלוחו כוי. הראה -

 ללעח כי נשגם נענייני ועסקי הגוף החיוב על האלם לחזק נטחונו
 ולאמץ לנט נרנ חייחול והתקוה לאלקים ית׳ כמאמל המשולל
 (חהלים ל׳׳ז) והחעגג על ח׳ כי׳ השלך על ה׳ יחנך נו׳(שם לח)
 ולכי׳ כאלה ואין על האלם לעלות על לוחו שים פחל ולאגח מחר
 אכל לא כן הוא כענייני הנפש אשר עליהם אמר שהע׳׳ה (משלי
 כ״ה) אשרי אלם מפחל תמיר כוי שזהו מוסנ על מנוחת הנפש
 וע״ז אמרו לז״ל(אנות ני) אל תאמין כעצמך כו׳ כי אין אלם שלישו
 נמחו לעשות טוינ ולא יחטא וכמת שילענו מאניתינו סראשונים
 ע״ה כמה פחמ ורעדו ויהי חתת אלקים עליתם פן יתנו מנרעת
 בצדקחם וישונו אחור ממס מעלת מדמתם וכן מצינו בלוד מלך
 ישראל שאמר (תהליס כ״ז) לולא האמנתי לראוח בטוב ה׳ ובגמרא
 (כרכוח די) פן יגרום החטא ומטעם זת אמרו ז׳׳ל(גחנחומא פ׳
 ויצא) אין הקב״ח מייחד שמו על הצדיקים בחייהם אבל זאח ידענו
 ממאמרם ז״ל (שכח ק׳׳ל) כל מצוה שמפיו ישראל נפשם עלי׳ עדיין

 היא מוחזקח טלם והן זה הוא אחל מהטעמים לה׳ יחברך כמה .'
 שהוא ניחן להצליק נס לחחנוסס כי ע״י מה שהוא יעמול על

 עצמו וימסיר נפשו עלי׳ הנח נכון לבו בטוח על מנין זה והלומם >
 אליו שלא יעברנו כל ימי חיותי וזהו הענין באברהם ע״ה שהרכח •
 יש ננסיוניו ומסר נפשו על כולם ע״כ אמר לו הוא יתברך עחה י
 ידעתי כי ירא אלקים אחה דיבר הכתוב ע״ד לשון כני אדם כאשי י•
 יצא על אחד עוררים על איזת דבר אשר תחת ידו אחר שינצחם י"

P ויטף כאגמון ראשם אז יאמר עתת ידעתי כי הדבר שלי הוא 
 ממש כל ימי האדם על הארץ נופל עליו מלחמת היצר. וכאמרם
 ז״ל(סוכה נ״ג) יצלו של אדם מתגבר עליו בכל יום שנאמר צופה
 לשע לצדק כר וכן מציט אצל אברהם ע״ה שאמרו עליו במי

 (ר" לך) אחוחלנו קטנה זה אברהם. ושדים אין לה. שלא הניקוהי .
 מצוח ומע׳׳ט ט׳ עד אס חומה היא אם מעמיד דברים כחומה כוי 1

כ אולם ״ ה ע מ ו ח ם כ < ל ב ל ל , מ ע ה אנ> מ מ ו  עד אמר אכרהס אני ח
 אחלי עמדו על כל הנסיונות אז אמד יתברך עתה ידעתי כי ירא

 אלקיס אתה כלומל אתה בטוח כי כל הטוב אשל טלו ויראתו ;
 הטהולת תעמול לעד:

 ויקרא מליך ה׳ אל אנלהם שנית מן השמים ויאמל ני נשבעתי
i נאום ה' כי יען אשל עשית אח הלנל הזח ולא חשכה 
 אח בנך אס יחילך כי כרך אנרכך כוי הנה מכבר העירו לנים ג;
 מחמפישים ע״ה על השטה קליאח המלאך אל אנלחם פעמים כ* *
I מה 

 ימים הלאשונים מפליו נאכל פח געו׳׳הז,תהו מה שהניאו ז׳׳ל על
 כיוס השלישי וישא כוי כתינ יחיינו מיומיס כלומל מני ימים
 הלאשוניס שהלך אנלתם ע״ת לעקול את יצחק אבל ניום השלישי
 כלומל מה שפעל טוס השלישי שהוא קלן וגוף המצוה יקימנו

 ונחי' לפניו כלומר שמור אתו יחי לחיים הנצחיים לע״ל והנן:
 fc'Jfl דרכנו נעמוד עוד על מח שאמרו ז׳׳ל (כמד׳ פרשתינו)
 וירא אח המקו׳ מרחוק אר׳׳י פחי׳ המקום לירחק מכעליו
 והלבליס נמשכי׳ עס מס שהם ז״ל נחט טעם כמל׳ על מה שנשתת׳
 אגלהם ב׳ ימים כללך בי השטן עכב על ילו ועשת נתל לפניו
 (ע״ש) ועליין גם על טעמם מתצולך ליתן טעם כי לכאולה יפלא
 מדוע הי׳ כיל השטן לעכבו הלא ת׳ ית׳ לא ימנע טוב להולכים
 בחמי׳ אכל לסי המינח שכל ענין ועסק אבלהס ע״ה והשתדלוחו
 חליזותו ער טאו אל המקום המה יעמלו לנו לבלכה ולחיוחינו
 כיום כגלוח החיל תזת כי למחי' שלחו אלקים ית׳ לפנינו ותנת
 ה׳ יה׳ היולע עחילוח לנו ולפניו הי׳ גלוי אריכת זמן הגלוח היח׳
 עצחו לעכב אבינו ע״ה בלכחו לעקול אח יצחק למען ילבה בעסקיו
 הנכבליס ויעשה פלי למעלה על למלגה כי בזה יפלה ישע לנניו
 אהדו מה שיספיק להם גם נהעטיף הומן בשיאלכו ימי גלוחם
 משא״כ אם הי׳ הולך ובא אל המקום בשיעול הלאוי וע״כ אחל
 שהוסיף הוא ית' להרחיב זמן הליכחויצדק הוכחוח הלולש חאלקי
 הזה ר׳׳י ע״ה כי עחיד השכינה לרחק מנעליו והוא ממש כחשר
 יראה איש אחד נרעהו שהוא שולח שליח לאיזה מקום ורוצה לדעח
 אם המקום קרונ או רחוק ישים עינו אך על סך המעוח שהוא
 נותן לו על הוצאח הדרך ולפי גודל הסך ידע וינין כי רנ הדרך

 ממנו:
 וישלה אנרחם את ידו ויקח את המאכלת ט׳ גמרא
 (חולין ט״ז) יתינ רנ ור׳׳ח קמי דרט ויתינ רני
 וקאער מנין לשחיטה שחיא נחלוש שגאמר ויקח אח תמאכלת
 אמר לי׳ לב לל״מ מאי קאמל א״ל וי׳׳ו דכחינ אאופחא קאמר והא
 קרא קאמר קרא זריזוחי׳ דאנרהם קינ״ל והמאמר פלאי מה לאה
 ל׳׳ח לתמשיל דנלי רני לוי״ו דכתינא אאופתא והנראה ט לכאורה
 יפלא על כל עיקר ההוכחה שהשחיטא היא נתלוש מעת שלקח
 אנרםם המאכלח אולי לא כיון נזה מאומה להדר עלי׳ דוקא רק
 נזדמנה לו שם ולקחה אם לא שנאמר שרמוז נזה שככוונ׳ הקד׳
 ולקחה מטחו לכך אזי ההכרח לומר שהשחיטה אסורה נמחונר
 והיה ההוכחה על זה הוא מן הו״או ממלח ויקח שהוא הוראה
 על היפך העתיד לענר לומר מאז נצאתו מניתו הקד׳ ולקח
 המאכלח והכינה טרם הי׳ צליך לשחוט וזהו שלצם רני ע״ה נמ״ש
 מנין לשחיטה שהיא נחלוש שנאמר ויקח ט׳ וכיוון להוכיח מאוח
 וא״ו של רקח וכלנרינו ועל זאת השינ ר״ח לרנ תשונה נצחח כי
 הנה הלא לעינינו הוא כי כל תפלש׳ מלאשת ועל סופה נכתנה
 בוא״וין המהפט׳ חעתיל למנל כמו וישכס ויחנוש ויקח וכאלה
 לני׳ לא נעללת אפי׳ אחת מלתיות טא״ו המולה ע״ז וא׳׳כ הלא
 נופל הללש מן הוא״ו של ייקח את תמאכלת (ואין כאן תוכחה
 שהשחיטה מוכרחת להיות נתלוש) כי א״כ כל המלות אשר המה
 טאוי״ן מה תהא עליהם אלא ע״כ מההכרח למצוא טעם המספיק
 על כולם וגם מלת ויקח ינא נתוכם. ועל זאת אחז ל״ס חין
 מל צמו ואייו לכתינ' אאופתא קאמל והוא בי הנת אם תלאה לושס
 אחל על העץ או על הכלי הקרונ לומל שתוא כעשת לאיזה כוונת
 אולם נקעח הנמצאח מלאה חריצוח ורשימות מושכות קוין קוין
 (כמשפטה להיות מלאה חליצות מאז ננקעח מן העץ) וינא אהל



 וירא יעמב לד
 נשאר קי ושלם לפני על נ׳ אלה המשפט הוא כי יה״ שכלך כפול

 ומכופל וזהו כי גלך אגלכך:
 ועם לגלינו אלה יתגארו דגליהם ז״ל (ילקוט במקומו) 3שעה
 שלקח אגלהם ע״ה את המאכלת התקין הקג״ח שני כגשים
 >/חל של שחלית ואחד של עלכית כל כך למה שגשע' שישראל
 מקליגין קרננות וקולין את המקלא הזח צפונה לפני ח' זוכר
 הקג״ח עקילת יצחק ע״כ אשל לכאולת לא ילענו ענץ התייחסות
 הגי נשים אל מעש׳ העקידה גם מה עילח זכילח העקילה אל הקרגנוח
 שיקליכו חס וכדי למא אל גיאור המאמר נקדי' דגרי המשורר האלקי
 ע״ח (חהליימ״ד) לא נסוג אחור לכנו יתטאשולנומני אלחך כידכיחנו
 גמקום הנים וחכס עלינו גצלמוח ונהשקפח הלאשונ' הוא כפל
 הדגרים גמלוח שונוס ומשוללי המוגן וגגמרא (גלכוח ׳״ז) ל'
 אלנסנדלי נחל ומצלי אמר גלוי וידוע לפניך שרצוני לעשות

 לצונך ומי מענב שאול שבעיסה ושענוד מלניוח:
 וכלל חענין הוא עם מה שילענו כי עיקל שלימוח המצוה
 הוא גהצטלף אל המעשה מחשבה הטונה והטחולח
 וכוונות לצויוח ומעוטה אך מלב טובו וחסלו יחי הלא לקח
 מילינו גם מצוח הנעשיח נלי טהלח הלכ חכוח המחשבה (חאת
 עלחה נילינו מעחילח חסידו יח׳ להע״ח (הסלים צ״א) ומעשה
 ילינו כוננה עלינו וגיארו ז׳׳ל נספר הזוה ל (יתלו צ״ג נ׳) אפילו
 אי לאו תמן רעותא ללגא כוי ע״ש וכמו שמוכא למעלה) גם
 אם אין להאלם רק המחשבה הטוגה והסכמה הלג והמעשה
 שלילה מאחו על ידי איזה סיבה כאסר •עידון ויגילון לבליהס
 ז״ל (קלושים מי) חשב אלם לעשוח מצוח ונאנס ולא עשאח מעלה

 עליו הכחוב כאלו משאה :

 והנד, נ' חלקי חמצוה (המעשה ומחשבה) לחם נ׳ סוגי מפסידי'
ץ בידו להפסיד המעשה וכמו כן  והמפסיד המחשבה א
 המפסיד המעשה לא יפסיד המחשבה בלתי אס ב' המפסידים
 האלו יקבצו ויבואו יחדיו אזי כלאחד עישס את שלו ופועל פעילחו
 ועי״ז יחי׳ נפקד גם המעשה גם המחשבה והוא כי מכבר ידענו
 אשר על חרונ אין ניד היצ״הר כ״א להפסיד טונ המחשבה וטתרת
 הכוונה אנל לא יפתת את תאלס לעשות זר מעשהו או לנלחי עשוה
 איזה מצוה מהמצוח לאכול ניו״הכ או חמץ נפסח וכלומח אמנם
 חלק המעשה אלי׳ מפסידים אחליס אשל יניאו אוחח ומה גס כי
 מיום גלינו מאלצנו אלמה חקולש חסלנו לנים מהמצוח המעשיים
 התלויות נאלץ ותורת כהנים וכאלה אשל לולש אץ להם גם
 קצתם נעללו ע״י מניעת תאפשלי ימי היותינו כאלץ נכליה וע״כ
 כעתה הלא שגיהס כאחד יפגשו זח יצוד ציל המחשנת וזת ילכד

 תמעשת על כי לא נשאל כל מאומת לפנינו וזהו שאמל ל׳ -
 אלכסנדרי האלקי ע׳׳ה נלוי וילוע לפניך שלצונינו לעשות לצונך
 ומי מעכב שאור שנעיסת כוי כלומד מסנת שניתם ערומים

 נותרנו מכל:

 וזהן שבא המשולל ע״ת בקובלנא ואמל לא נסוג אחול לגני
 (מוסב על חלק המחשבה וכוונה חלב) כלומר מצד עצמינו
 לא תי׳ נפקד מאתנו זכות המחשב׳ וטהרה הלב גם וחט אשורנו
ן עזרא ע״ה) 3  מני ארחך (ומלת לא תשרח לשניהם כמ״ש החכם א
יא איננה מצדנו ם ם ה ג ש ע מ ק ס ל ח ח ן ל י ל ס ס י נ ל כ ע ו פ ל 3 מ ו ו ,  כ

 ומסיגחיגו ואמל כטעם המל כי מפסידים רגימ סגנונו חמה יכלו
 לנו וחמה חיו געוכרנו הא׳ כי דכיחנו גמקום הנים כלומר על
 אדמת זרים וזה הוא העילה לשתעדר המעשה והב ותכס עלינו

 י 9 נצלמות

 אהל
 מה חחן או מה הוסיף קריאה הג׳ על האי גם מדוע יפקד גקריאת
 השטח מלח ממני וכדי לגוא אל חענין נזכירה גא דגריהם ז״ל
 גמדרש (פרשתינו) אל תשלח ידך אל הנער החחיל אגרהם מחמיח
 אתמול אמרת כי גיצהק יקרא לך זרע חזרמ ואמרת קח נא את
 גנך עכשיו אחה אומר אל חשלח ידך אחמהח אמר לו הקב׳׳ה אברהם
 לא אחלל גריחי ומוצא שפחי לא אשנה כו׳ העלהו אמרתי לך

 , אסיקתי׳ וקיימית דגלי ועתה אחתיני׳ ע״כ:
 וכלל הענין הוא כי האמנם חפצו יחנלך חיה גאגלהם שיעמול
 על הנסיון הנולא ההוא להקליג גנו יחילו לפניו עכ״ז
' יקל למו געיניו כמאמל (חהלים קט״ז) יקל געיני ה׳ המוחה  ה,
 לחסיליו אגל הנח שחי אלה אין מקום להם שיחקיימו יחליו כי
 אם לצת יתגלך גאנלתם לנסותו אס ימצא לגגו נאמן גלגל הזה
 ההכלח היא לשחוט את יצחק ולקפול כאולנ חיו אולם אס
 חיה גאפשלי שיעמול אגלהם גנסיונו וגם יצחק יעמל קי

 לפני ה׳ אזי תית לו יתגלך גיל ונחת על אורות שניהם:
 והדרך לזה תוא עם מאמל לגותינו ז״ל(קילושין מי) חשג אלס
 לעשוח מצוח ונאנס ולא עשאה מעלה עליו תכתוג
 כחלי עשאה וגוולאי אין טונהם ז״ל על לעיון חלג שענל עליו
 לעשוח איזה מצוה שיהי׳ נחשנ כאלו עשאח וכאשל חאליך גזה
 הלמנ׳׳ם ז״ל ואחליו כי אדם משכיל יחשיך כל חענלח הלעיוניס
 מאפס וחוהו נחשנו ואינם פועלים מאומה וכמליצת חנניא ע׳׳ח
 (יחזקאל כ׳) העולה על לוחכם היו לא חהי׳ אנל לצונם ז״ל על
 חמחשנח וההסכמה תתחלטיי׳ שגמר נדעתו לעשוח המצוח וכנר
 היסנ אחריה ועל אופני קיומה אך ע׳׳י איזה מקרא נאנס ולא
 הספיק למשוחח או אז מעלה עליו יחכרך כאלו עשאח כי
 מקשגח מעולת ברצון תשלם ותשתדלוס כזו שקולה אצלו יחגלך

 מעשה:
 ןףןן עד׳׳ז חיה ענץ אברהם ע״הגנסיון העקידה כי אחל שהשמיעו
 י יחי מה הוא שואל מעמו כמה זירז אח עצמו ואיך חי׳ חרר
 על לבלו יחבלך לעשוחו בלב חמהילוח והזליזוח על שהעיר השחר
 למהל ולהחיש מעשהו מלוב חשוקחו לעשוח נ״ר ליוצרו ואחל כי
 לאה יחבלךבלכחו מעלנוח בשמחה וגיל כהולך למשחה בנו
 (וכמ0כל למעלה) וכילו מאכלה קש יעצים ועיניו נשואוח צופות
 על המקום אשר אמר אלקים בחשוקה נפלאה ובטאו שמה עלך
 העצים והאש ועקל בנו כשח לטבח ולקח המאכלח לשחטו והי״ת
 בהשקפחו כי נכון הדבל מעמו וממחל לעםוחו קלא ואמל לו לב
 לך אל חשלח ידך אל הנעל כי כבל לצה אלקיס אח מעשיך ולמה
 עול על חנם חחשוך מעחה בנך הלך והיחיד מהעולם יהי׳ לענודח
 שמים וזהו כי עחה ילעחי כי ילא אלקים אחה כלומל כבל ידעתי
 וגלוי לפני תום לגבך ומה לך עולעשוח לבל בפועל ולפגוע בהנעל
 וזהו דברי המדרש העלתו אמלה, לך אסיקתי׳ וקיימית דבלי
 אהתיני׳ כלומל אין עוד מהצורך לדבר יותר כי כבר נשלם נסיונך
 געטל המעשים שעשיח עד הנה עם נקיץ לוחך וגל לבבך
 משא׳׳כ אס לא היה אגרהס ע״ח מזרז עצמו חושים גתשוקות
 מאושרות כאלה אך ילך געצלתים וגגכי יבוא אל המקום ההוא
 וודאי לא היה נשלם נסיונו נלתי עדי עמדו על גמר מעשהו

 נפועל והיה מההכלח לחשוך את יצחק וכמדונר :
 ועל זאח הוסיף ח׳ יחנלך לשלוח אמלחו שטח אל אנלחס ני
 נשנעחי נאום ה׳ כי יען אשר משיח אח המל הזח כלומל
 עמלת על הנסיון הזה והנה סוא גכלמוחו גם ולא חשכה אח גנך
יצחק לא חשכת מן העולם ועוד הוא  אח יחילך כלומל נם אה מךי



 אהל וירא יעמב

 כו׳ ע״כ כאשל צוה אוחו אלקים קח נא ט* להקליט לליס ניחוח
 לפניו ית׳ שמח לגו וינל מאל כי נשעה קלה ישינ חכליח הנלצח
 מת שיכלח על האדם להשיג נכמה שנים) וא׳יכ מק-ים לומל כי ח׳׳ו
 צא יחו״ב לו שכל על מעכה המקלה נשנכל החליטו ז׳־ל(אטה
 הי) לפום צעלא אגלא וכגל זכל הלמג״ס ז״ל (נשמונה פרקי׳ פיק
 וי)לעח החולני' עם שכנגלס מ׳ הוא הראוי לקיבול שנר יוחל אם
 החסיל תמעולת שנפשו איותה מעולו לכל הטונ לפני אלהים או
 המושל נלוחו וטסה אח יציי וסמנו לעחס במי,מל הנזנר לפום

 צעלא אגלא :
 ונאמר בהסרת השאלה הזאה האף אמנם המושל נלוחו לאר
 הוא -הלטה ייתן שכרו נפי צערו הגדול המגיעו עי
 כי יעשה איזה מצוה מהמצוח וביאה מכח אל הפועל ענ״ז הכסיל
 המעולה מעריך אוחו יה׳ לעומח המושל כרוחו על כל הפחומ
 ונבינהו גלמיין של א׳ צל? איש משכיל ומצליח להפקידו על אודוחיו

 ועסקיו וכל יש לו גבית ובשדה למען יכלכל לגריו כמשפט ושילע|
g לגדל וולדות מגהמוח יעופוח ילאסוף חטאות לצגרכר ולחם ומזון 
 יין ושמן וכדומה על שלא ילטלך לקוח לגר מאחלים דחן השל *
.  מועצוס כנפשו איה איפה ימצא איס מעילה כזה ואיככה ינסחו |
b בכל אלת ועלה מל לוחו לשוט נאלץ ולהתהלך כה 6ולי יזדמן 

 לפניו איש כזה ויהי בללך במלון גגיח אחל מהפחוח הכסליי׳ שאל
 ממני למלוך לו שלחן מיני מאכלים ומשקים ללוג במשפט השלי׳ .
•V ויעש לו כן ויאכל וישח ויטג לגו ויחי כטקר שאלו ככה הוצאה 
 עגילי ימיך לו חשבון מכל דגל ולגר מהעופות וגשר גחמה חמאה 5.
ו ס! !: ל מ א  נקל וחלב צאן יין ושכל וכמוה׳ והעלה אותם גלמים נ
i קניחי כל לנר מן השיק ויסע השר הלאה ויטג״כאל אחד הפחתי׳ 
 ללון שם ועשה לו כמשפט הראשון וכאכל שאל אותו על סכום ־

 התוצאות השיט מת אשאל מאת אדוני או מם אחשנ אס לא הוצאתי,(
 מאומה כי לא קניתי שום לנר מן חשוק אך מעמל נפשי הי' ל'

 נל אשל שאלו עיניך ונחטנו׳ כפי עשיהי לי כל החיל הזח השל ן
 נשמעו דנרי תאיש נשמחת לט יגל מאד וי-אמר אליו סלא אצלתי ל
 לך נרכת פקיד וגגיד תהי׳ על טתי ועל פיך ישק כל תנלויס אלי י
 כי אותך לאיתי משכיל נחהלוטת עניני עסקי ננית ונשלת כאשל :,
 חפצחי אח״כ אמל השל אל לנו הלמען אשל זח האיש הטינ עמלי ׳
 נמת שלא הוציא עלי מכספו יקופח שכלו הלא נחת ל• מזה יותל ן
 מן הלאשין על גולל השכלתו ולוחנ לנ נינתו כי נכמותו חפצתי 4
 ואם כי אין אתי לשעל על מה שמגיע לו נענול לא הוציא מאומה ±
f עכ״ז למה יגיע הוא עול מן תלאשון אשל גמלתיו נכסף מלא 
 כפי הוצאותיו יטא גם הוא ויטול שכלו על כל הפחות כסכום אשל י
 . לקח הלאשון: ־
 הנמשל כי האמנם הכובש את יצרו אשר נפשו ממאוה אל 1
 הפעולות הלעות ונכסף אלית׳ ומתנגל נפעולותיי י
 אל עת שיעילותו אותו כחותיו לאוי הוא לשכר גלול לפי צעלו ׳>
A שעשינו עלי יעשה אחת ממצות ה׳ ולא כן חלסיל המעולה הנולי 

 בטוב אשר מעודו גפשו מהאוה לכל הטוב בעיני ה׳ עד כי יעלב לו
 כל

 בצלמות הוא היצר הלע (כמבואל כמללש ירש מקן) עגתמהך כרוב
 האדם לצוד המחשבות :•)

 ומעתה יזהילו לגרי הילקוט הנ׳׳ל בכעה שלקח אברהם אבינו
 את המאכלת התקין הקב״ה שני כגשים והוא עם הכלל
 הנאמן המונח אשר עיקר שלמות המצוה הוא נהכלימו לה ב׳
 החלקים המחשבה והמעשה ולא ק היה באברהם ע״ח ט לא נאה
 הטונה לילי מעשה נפועל נדבר העקידה אי לזאח לאה יכבלך
 והחקין נ׳ כנשי׳ מאכלח נלקחו ממש ע״ד נשיעש' אחד לעצמו נגד חדש
 ונשאל ממין סחורה ההוא נאמתים ושלש מדלט שלא להפסידו
 אכל יצפנו ויתנהו שמול אחו עד ט יצטלך לעשוח לנוש לאחד
 מנטו הקטנים או צז יקח כחנית עול מזח המין ויצטלף גם
 הנוחר מאז ויעלי לנגל שלם כן הלנר נענין העקידה ני אברהם
 ע״ח התקשט עצמו לעשוח אומה עם עוצם חשוקחו ומהרס לננ
 במחשטת מעולות לעשות לצון יוצרו יחי(כמונא למעלה) אנל
 הוא ימי עיכנ על ילו מלנצע מעשהו ולהניאה אל הפועל ולזאת
 היחה מחשכתו היקרה והמעולה הזו מרקפת ומעופפת על כלימה
 ט׳ לא נחנה אלקים לנוח על גער המעשה ע״ז לאה ית׳ והכין
 מאז לנטו אקליו עטדת הקודש מעבי הקדמות והס גם כי מקוצר
 השנת ודלת ערכם לא יהית נידם לצאת ידי חונת המחשבה
 והכוונה הרצו״ הצולך אליהם (באשר הפליגו דל נהם) הוא ית׳
 יצלף מעשי יליהם מס:גת אבינו היקר אע״ה ועל ילח תשלםעטדת
 קדשינו נמחשנח ונמעשה ויחדיו יטננו חה נשעה שלקח אברהם
 אח המאכלס התקין הקג״ה שני כנשים ונל נך למה שגשעה
 שישלאלמקליגץ קלגנוח וקורץ המקרא הזה צפונה לפני ח׳ זוכר
 הקלת עקילת יצחק כי בקריאה׳ צפונה לפט ה׳ נא הרמז הלא עם
 ה׳ הוא המחשגה המעולה הצפונה אתו וכמוס עמלו מאת אגינו

 אגל הס ע״ת ע״כ צפונו ישגעו גטו ויסמנו לעולליו אקליו:
י נא לאה קולא ישל אין דנלינו אלה יטנו יחדיו לעומת ק  ן
 י המהנלת מנעל המסילה (נפלכתינו) לשחוט נ׳ ויקח את
 לשחוט אלי׳ העילה (יחזק׳ מ׳) והלצון ט ענין כעקידת ימלא מעשי
 הקדמות כשלימות הנרצה ויצדק נזה מה שיסל הכתוב במלח לשקוט
 נעקידח יצקק לטחבה בלא ו׳ על כי נעללה השקיעה בפיעל ושם
 בםתיטת הקדמית טתנ לשקוט מלא ו׳ יען כ׳ ענודח הקלננוח
 ושחיטתם מתמלאת ונשלמת נחכליח עם מחשבה ממצולפת לתמעש׳

 מסנת כי נגלע מעשה השחיטה נהעקידה והנן:
ך באופן ־אקל יתבאל מת שהכפיל הכתוב נקואת המצאן אל ן  ע
 אברהם פעמים ועל מת שחקר מלת ממנו בקריאה הנ׳
 נםנעיר תחילה על כאלה אחת קניג' והיא עס המוזכר למעלת
 מהפלגת ששין אגל תם געקיד׳ יצחק על שאמלו נמללש תי׳ דומת
 נעיגיו כאלו מוליכו להפה (והה נם לפי לנלינו(נק׳־י קל׳׳ג נ׳)
 כי אנרתס ע׳׳ת חשנ׳ לטוני נפלאה מאת הי״תיעןט כל •שעו וכל
 חפצו להעמיד תולדות הי׳ אן להניח אחליו נן כמותו שימלא אחריו
 נענולת שמים למען ינקת ט יוצלו ויען כי אין האדם נטוס
 בעצמו כל מספל שט חייו נמאמל דל(אנות בי) אל תאמין נעצמן

 אשל מסיבתיט לא הי• נגרע לנר *
 0 וזהי שסיים ע״ז ואמל אם שכחנו שם

ס י*לק״ ט׳. כלומל גא ליחן מופה סומן מ י ״ _ ; ס פ מ , ה ג א ע . ה  והמל כי המצות ש
ה חצא היא שמולה ועומלס ביל כל אלם והיא מצוה'לימה אלהותד ים׳ והאמונה •ו נ ק v — v_ 1 ™ ״ w ד > י -  a** »•« י
 מיצ׳׳הר ס״א קפשייה כמו שאמרו דל יצרא לע״ז
 המפסידים האלה וזהו לא נסונ בוי והס מ׳ והעל אם

ש ״ v י ג ^ א מ ר , ם ד א  ^ ^ ^ ^ ^ האדם המאמין והמכיל לחפסילה ממנו וגם שאץ בנח לול לשליט מל למיץ לב ה



ב לה ה ע  אהל וירא י
 אב^ חננח הענין היא עם מה שידענו ממאמרם ז׳׳ל. מעשי
 אמה סימן למים וגמ״א מעשי אנוח ירשו גנים והוא כי
 מבואר כמדרש 3שעה שגדרה שרה אמנו את העמי אצל אטמלך
 ממנה זכו כל בנות ישראל לגדור ערותן במצרים וכן יוסף וכל
 הקדושים אשר בארץ העמדו מסיונוח הקלו על בניהם אמריהם
 וכע־וח החכם (משליכי) מתהלך בחומו צדיק אשרי בניו'אחריו
 וכמאמר (ההליס י׳יז) חלקם בחיים כו׳ עד והניחו יתרם לעולליהם
 כלומר חלקם וכח זכוח מעשיהם הוא נשאר ועומד בין החיי׳ כי
 על נקלה ילכו גם המה לבטח דרכיהם גנחיגוח זוי הלכו ונעקבוהס
 הנודעו וע״ד שזכות אבותם מסייעתס והוא מה שאמרו(במדרש
 שיר) שחור׳ אני ונאו׳ שהורי אני במעשי אבותי כלומר לא היינו
 נחשב•׳ מאומת במעשינו לולא שאבותינו הקדושים שפעת אור
 מעשיהם מתנוצץ בנו וזורח עלינו כי המת תמציאו גנו פרי דרכם
 בקודש ומאז דרכינו סלול׳ לפנינו ועל נקל׳ נלך בה וזהו שרצוז״ל
 בילקוט הנ״ל כל אשר דבר ה׳ נעשה אמרו כ״י לגון העולם כל
 מת שאח־ מצוה אותנו כבר קיימו אבותינו רצונם בזת לתביננו איך.
 מלאו אח לבבם להשיב כדבר הזת יען כי סמוך לבם ובטוח כי יתי'
 לאל ידם לקיי׳ כל אשר ידבר ה׳ באמרס כל מה שאח׳ מצוה
 אותנו כבר קיימו אבותינו ובזאח כבשו הדרך ויסילו המסיל׳ לפנינו

 כי מעשי אנוח ירשו בנים וכמדובר: ״
 ןאולי זה הלצון נמרי״ל (שנת פ״ח) האי צדוקי דחזי׳ לרבא כוי
 אמר לית עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו ברישא
 איבעי לכו להשמע אי מציתו קבליתו ואי לא לא קנליחו אמר לית
 אנן דסגינן בשלמותא כתיב בן(משלי י״א) תומת ישרים ת נחם כלומ׳
 תומה חישלים (המה האבות) תנחל את בניהם בדלך אשר דרכו

 נה:
 ןףןןא המנץ מקיון העקידה כ• אין לנו לחשוג אשל אך לנעבול
 נסית אותי נא אלקיס כי אל דעות ה׳ אכל לצה ע״ה ככל
 מסיוטי חך למען יכין צדיק ויניח יתרונו לבכיו אחליו וכנ״ל.
 וזהו המרומז במ״ש לו יהי׳ עתה ידעתי כי ירא אלקיס אתה הרכינ
 המאמר מהוה והעיר כי מלת ידעתי תוראת' מכבר ידעתי להומה
 מה שעשית עחה אנכי ידעתי׳. מאז (וכמו שפירש השר אברמאל)
 והיה הנסיון כזה אך למוהל אבל הלכי סוב פעלתי כזת לבניך
 אחליך ולמענם הסיכותיך לכל אלת וזהו ני נשכעתי נאום ה׳ כי
 יען אשל עשית את הדכל הזה ט׳ כלומר האמנם למעני לא הית
 תצולך לנסות אותך כי לוא׳ אנכי וידעתי את אשל עם לככך אולם
 עיקל תועלת הנסיונות הוא לכעכור כניך אשל יקומו אחליך והוא
 אך עם מת שעשית כפיעל לא כן עם גל לגגך גלעדי המעש׳ לא
 תיית פועל מאומ׳ לגניך. וזתו יען כי עשית את הדגל תזת כלומר

 בפועל כי ברך אברכך והרבה אלכה את זלעך וכדגלינו:
̂ןא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך גקרניו  וי
 מדרש מהו אחר אחר כל הדורות אחר כל,המעשים ישראל
 נאחזים געבירוח ומסחגכי׳ בצמח סופן לינאל בקרניו של איל וכי*
 להכין חכליח כוונחם ז״ל נמה שאמרו נאחזי׳ געגירוח טי נקדים
 לנאר דנרי המשורר ע׳׳ה (חהליס פ״ח) אשמעה מה ידני
ו ואל חסידיו כוי מי מ  האל ה׳ כי ידנר שלום אל ע

 גמירא:
א ית׳ מאז חנרס ר ו 5 ה ש ו פ נ י ו ן נ 3 מ ב ר ן א מ ו ם ה ד א , ה  כ

ל אחד צפי תכונתו מ לכ ן א נ ה ה . ח מ ן ן ן ז ס מ ה ץ ל כ ה ה ו א  ל

 הנוף יהיה ניזון מאכילי שחיה וכמוהם והנפש מצחם אבירים
 חאכל מזון הרוחני והוא החורה והמטה ומפינו כנודע ולמען

 העיע

 כל דנר גם מהקושי לקנו הב קנין עצמו ננפשו והיי הראוי להמעיט
 שכרו עליהם ט על נקלה יעשה אותם נטונ לננ נלי עמל כנישח
 היצר אולם הלא יערנ לו יחי וימחק לו עצה נפשו של החסיד
 ומעשיו ופעולותיו הלנה יוהל מחכונש אח יצלו גלל כן הקב״ה
 מעריכו נגדי לכל תפחות ט מלוע יגלע תואממט ולמי יקופח ככלו

 נשגם לא טרח ועמל על ענודתו:
 הוא הלנל נאנלהם ע״ה גשגם הלך שמח לעשות ללון מצוהו
 ונפשו אות׳ לעשוח מעשהו עכ״ז אין גגלע לגל מלנ השכל
יאוי גענין כזה לאיש אקל המושל נלוחו כי לא נופל הוא ממט  ה

 וכמדוגר וע״כ אחל שאמל לו ית׳ אל תשלח ידך כוי כי עתה ידעתי
 מ וכגיאומו למעלת פלט לו עול ואמר בי נשבעתי נאום ת׳ כי
 P אסל עשית את הלבל הזת ל״ל אתת עם אומן לבבך הי׳
ך הלנל לעשותו ולא חשכת את בנך את יחידך כלומר י צ  ׳"? ע
 מפחת «:דבח לבך חטהיל ולא מצל ההכלח מה ששמתי עליך תלנל
י ע־כ לא סיים נמלת ממני שהי׳ הוראתה כ׳ אך למענו ש ח < PJ" 
ס היבל) לזאת הנת שכלך אתך כי נלך אגלכך ט׳ גס כי ש ע  ת
 1 ח הלבל צאנלהס עוד לטונה וחנות מאת ת' יהי(וכמו שזכלנו

 3-תח מליט) כ׳ אך:ח חפץ ח' ואך בכזאת יתפאל וכטל:
 {Qy דבלינו אלה מה ימהקו כפינו לבלי המדלש (ליי היי) למת
 נסמכה מיחח שלה לעקידת יצחק לומר לך כי על ידי
 בשולח העקידה שנזדמן בנח לשחיטה פלחה נשמחה ומחה אשר
 לכאורה לא ידענו צורך הסמ כות בעבול הולאה הלזו כי מה יתן
 ומה יוסיף דעח בזה אבל לפי האמור אשר אבלהם ע״ה גם כי
 עליו חי׳ דומה דבר כסלון העקידה כהזולת ממצות ה׳ במאזנים ישאו
 יחד עכ״ז ה׳ יחי העריכו במתן שכרו נגד אדס אחר כמה הכבד עליו
 הדבל וכמה הו׳ הצורך אליו לכביש אח יצרו והצער הגדולשהי׳ פוגעו
 בעטןכזח עתה הנה אל מיידמהו ואלמייעליכהוכימיכמוחולחו׳
 ומי הוא זה שחננו ה׳ למאה שנה בבן יקל כיצחק ומי כהחכם יחברך
 יודע פשר לבר להעליכהו מול שלה אס יצחק ט כמוהו כמוה והיא
 בשמעה מבנה שנזדמן לשחיטה פרחה נשמתה ומתה מהפלגת הצער
 וא׳׳כ אם הצער הלז הסיב כל כך על שרת אמנו לתיותה בלתי
 מלטווח מאח ח׳ דון מינה ט גם אם היי מצוה ית׳ לאדם הבלתי
 נלבב כמוהו ולא נאמנה אח אל רוחו כל כך נם אם הי׳ עושה
 מצוח ה׳ אגל בלחי ספק כי הי׳ מדגיש הפלגח הצער ההוא והי׳
 מהצולך לו לכבוש את יצלו ולסבול את כל הצעל ההוא בשביל
 לקיים מצות ה׳ ובכזאת הועלך אבלהים ע״ה ועל זאת יולה
 הסמיכות להמליך ולהגדיל חפץ אבלהס במצות ה׳ והפלגח שמחתו

 בה ואיך יעלך שכלו והבן:
ך ניאול ע״ז נשוס לב אל מה שנתברך פה והלגה אלבה את ך  ע
 זלעך אשל מכנל נלכו ית׳ נזה (פ׳ לך) ושמחי את זלעך
 כעפר האלץ כוי וזולתו וא״כ לנלכה מה זו עושה הלום ונקדים
 לזה מאמר רז״ל (נילקוט יתרו) ויאמרו כל אשר דנר ה׳ נעשה
 אמלה כנסת ישלאל לנון העולם כל מת שאתה מצוה אותנו כנר
 קיימו אנותינו כוי ולכאורה יפלא מה לאו ז״ל להוציא מלת נעשת
 מה הולאה הפשוטה ולפלשנה על מין נפעל כנר נעשת אחמחה
 ואחשונ כי גס הם ז״ל הניחו מלת נעשה על ההולאה הפשוטה
 אגל הורו לנו נזה כוונה עמוקה כי הלא יש לשאול על עם נ״י
 איך מצאו את לגגס ואיך עלגו אל נפשי ללגל גלולות כאלה כל
 אשר דגר ה׳ נעשה ונשמע מי לנו גדול מיעקג ע״ה שנענש על
 אמרו וענחה גי צדקחי גיוס מחר כמטאל גרז׳׳ל וכמאמר אל חאמין

 בעצמך כוי:



 יעקב
 שאמל הנניא (הושע די) כ׳ ליכ לח׳ עם יוסכי האיץ כי אין אמס

 כוי אלה וכמש כוי ודמים נדמים נבעו כוי כלובם כן סעאו לי ^
 כלומר לפי מלביחפשלם כן חלנמואתם וזהו כאמל הלאה חטאת
 עמי יאכלו כלומר כמו נהיוחנו על אדמחינו לא היינו אוכלים
 לסם על היינו מקיימים סנילוח מצוח כן עחח לסיפן אוכל פיהם

 נלול ומעולנ נרטאיכ:
 ומן הקשוח הוא על האלם לעזוב ללן לע הלזה אם לנ אוכל
 יצא טל החמס והעול והוא ממש ע״ל מליש הגזול שכקמו
 בבטן שהוא קכה להשיבו לבעליו כן החטאים המה נעחה העמודים
 והמכוטח אשל טלפנו ומקייחינו נכען עליהם נל מבען להם ט
 והוא מיש(איוב וי) מאנה לגנוע נפשי המה כלוי לחמי ילצה
 כי כמה הלהקות ונלליס נדלה החו׳ הק להגלל ממעשקומ וחונאומ
 הסנח נבול ושנאה אח״ וכלומח והנח עחח בעו׳יח כל מעמל
 מחיימינוהוא עומל עליהם וזהו מאנה כוי המה כלוי לחמי כלומר

 יעליכו לי שלחני וכסי• לש״י ז׳׳ל:
 וזהו שרמזו ז״ל במדי שלפנינו מחו אחר אחר כל הדומם ישראל
 נאחזים געבימס כלומר אבלהס ע׳־ה נשא עינו ולנו וראם
 למרחוק הוא הדור האחרון שיהיו עמוסים בכובד החטאים ונטל
 העונות ובחבלי קטאחם ימשכו ויעלו שנר רעבונם ולא יחים
 בידם להשליך נעלם ולנחק מוסלותם וזהו נאחזים נענירוח בלומר
 נאחזים ונשענים עליהם ועי״כ מסחנכי' בצלוס וסופן לגאל נקלנו

 של איל ננ״א:
׳«ראח אשר יאמר היום  וימרא אנרהם שם המקום ההוא ה
 1 בחל ה' ילאה הנלאה נזה על לנרי המוסר ע״ס מה

 שאמלו ז״ל גמלי(פלשחיט) מלמל שחלאח הקלוש בלון הוא לאבלה
 גח״מ בנו* וחלג וננוי ח' ילאה הלי בנוי המל׳׳א שלש פעמים׳
 גשנה יראה גהר זח סרג שנאמר על הר ציון ששמם ח׳ יראה גטי
 ומשוכלל לע״ל כענין שנאמר גגה ה׳ ציון נראה גכגולו והוא כ*
 אנלחם ע׳׳ח צוח עלינו וזילז אוחנו אשל בכל עח וזמן חורגן
 הגיח יחיה עיקר מגמחינו נחפלחינו וחזכרחינו לפניו יחנרך עקידת
 יצחק אן על גיח ח׳ חחלכ והשמם ממש כחטחן לגל יקל הערן
 לצעילי חילליס יצוום ויאמר לתם לאו והתבוננו מאד גיקלח הדגל
 השממ לכם פן חחליסו וחמילו אוחח גחנלי חמודוח מדומו׳ זולת
 אס כגל יחיה לבם ההכרח למוכלח תקחו מחילה לגל חמשוגח
 והמועיל כן אגרהם ע״ה א-זלי אשל גצע מעשה חעקילח פילל
 לפניו יחנלך שיזכור עקילח יצחק לזרעו אחריו ויהיה אפרו נלאה
 המיל ע״נ המזכח כמט ־.ל במללש וזהו ויקלא אכלהם אח שם
 המקום החוא ה' ילאה מולח על לכמנו ואוחנו צוה אשר יאמר
 חיום בחל כלומל בעח חלנט שנלמח להל (כמללשס) ה׳ יראה
 בלומר אך אל הטח חזה יהי' עיניכם ולבכם כל הימי׳ גשחזכרו
 לפגי ה׳ יחב׳ מעשה העקילח ולא חשמםו הזכמן הנכגר הזה ולא

 חפקילו אוחו על עטינים זולתיי׳:

 אהל וירא
 הרגיע אותם ולא תהיינה מוימ רוח ז׳׳לז כי מה שיבקש האי. הוא
 ענין מתנגד אל הב׳(כי הנפש זה דרכה בקודם לשקול על התולה
 וחעגוד׳ וקרגס אלקיס לה טוב והגוף יאהב אך עניינים זלי׳
 מאכול ושהות ותענוגות גני אדם), היודע פשר דגר הפליא עצה
 לשחף עם מזון הגוף ופרנסחו ומחייחו דגים מהמצות כמו קטן
 גחי' ושדוח גהס נופי חורה הנודעים החלישה והזריעה נעל סיס
 גלי חחלוש גשול וחמול כו׳ כלאי הכלם וכאלה הקצירה והגצילה
 נמתנוח עניים חלומי מעםל חלה וגזאח על כי יחן האלם אוכל
 לפיתו ימלא ילו נתולת ונמצות למנ ומעט מן הלחם אשל יאכל
 הוא נלול ומעולנ עם תולה ומצות ונמליצמ המשורר (מהלי׳ מי)
 וחולחן נחון מעי ועי״כ הגוף והגפש לקחו עלונתם גס יחל זה
 גאכלו מחלג הארץ וטונ שמנת והנפש מקדושה הלחם והמזון
 הרוחני והיה עניינם ממש ע״ד עיר קטנה שהיו נח ג׳ עשירים
 קציני עם והיה המחלוקת רנ ניניהם ואנשי עירם היו נמשכים
 מחציהם אל האסל וזולחם אל הכי ועי״כ היו מלניס לינ ומדון
 על,מאל והיה שם איש אחל חכם ומנין ולצח לעשוחשלום ניניהם
 ועלה על לוחו לקלנ אוחס ע׳׳י נן ונח אשל להם כי כשיתחתנו
 כיניתם נתו יקק לנט יחיו אהונים ושלמים זח עם זח נלע כאח
 כן חדנר נהאלם אשר עשה אצקים חמחיאר עיר קטנה (נמללס
 קהלה) ואליו נ׳ שליטים והם החאוח והשכל וירננו באהלים״ וינצו
 שטה׳ והעושה׳ שלום עצחו אמונה לקלנ אוחם לאהלים ועלן להם

 עלן לחם הטונ ותנאוס לשניהם למען השיק שלומם וטוגחם:
 וזהו אשמעת מה ילגל חאל ח׳ כי ילגל שלום אל עמו נוי. ל״ל
 הוא יחגלן ידגל שלום אל עמו לגל יליט הלוח והגויה
 לנצח וגל ישוט לכסל• נמה שהנפש תמצא עלוגתח עם שפעת
 מזין חטף ומסייחו ואעל אן קלוב לילאיו ישעו כוי(עיי׳ ק״י
 ק״ח) חסל ואמת נפגשו כוי כלומר חסל ח׳(חמה טוגו* הגוף<
 יפגוש אח אמת ומשפט עמו ועי״כ צלק' לפניו ״הלוך כוי כלומל
 התולה והמצוח המשוחסח בצלכי הטף יהלוך לפניו ועי׳׳כ הגיף

 והנפש יחלץ ילונו חלקם:
ס כל זה חיה מלפני' עח ישנט נאלצוח הסייס על אלמח 1 מ  א
׳ חונלו יחליו אל עמק שות  הקודש איש חחת נפנו ט
 חיוה הגיף ומזון הנפש יען כי ככל מוצא מזון הניף ופרכסחו
 נהיקיי׳ חנק רנ מחחורח וחמצוה כנ״ל וחיו הגוף והגפש שלווים
 ושקטי' זע״ז משא״כ עחח מליט אומר המקונן (איכה גי) וחזנח
 משלום נפשי נשיחי טונה כלומר למן היום נסנו אלקים הטוטח
 סלאסוטח ההיו לנו נא״י מאז אין שלום לנפס האדם וריב לה
 עם הגוף ט מה שינחר הגוף הוא כמו שער כנפש וכמ״ש הנביא
 (יחזקאל לי) ככה יאכלו נט ישלאל אס לחמם טמא עיים כי זה
 לחמנו מגואל הוא כי נטלם ישיגנו האדם לא יחדל פשע מחאונא׳
 יהסגת גנול וכלומ׳ וכל עמל האלם לפיחו נפשו עליו תאכל כי
 עסקיו ועניניו טלם חמה לשכיס בעיניה ולצניטם נצליח וזהו



ה ר י ש י ת ח ש ר  פ
 ללול ולא נהן לו עול מקום לנועומ גלגליו וזהו שאמר לו שאול
 כל הוית לגגי הוית אמל ונתנה ללען חטוג ממך וכדון את אמל
 לי ללעך לדוד א׳׳ל כל הוינא כעולם לשקל הוית שמיע מני מילין
 שקלין ל״ל אני לנלתי ולא שניתי כמאז כן גם חיום אגל גחיי נתתי
 לך מקום לטעות גלכלי ואתת כווגת גתס כטוג געיגיך אך עתת
 אנכי געלמא לקיםטא לית את שמע מגי אלא מילין לקשיט כלומל
 אך היום הנני אומל לך דגלי גאל היטגלגלי העלים תכלית לצונם

 כאשל היה עם לגגי מאז :
 וך,ןא הלגל גענינינו כי אנלהם ע״ה גלגלו עם גני הה לא
 היה יכול לומל גל אגכי כי כגל הגטיחו ישי ילוםת האיץ
 ונס חי׳ילא על נפשולומל תיכג אנכי ע״כ גלל על שפתיו לגלי
 נכגדוחונחן להם מקום לטעוח גהס ג:אמל נל וחושנ אנכי עמכם
 שתלצון אגי ואתם מכוגיס גל ותישג והם ישמעו ויגינו כלעחם
 שחמה חחישגים ואגלהם הוא הגל והאמה היי אתו שהמה
 הגלים והוא החושג כי לו האלןכהבטחתו יח׳רקאמל להם לגרים

 משתמעי לחרין אמין אשל בין שניהם א׳ גר ואי הישג:
 ןץךן יהיה הנרמז נמ״הכ (בהל) כי גרים וחושבים אתם עמלי
 והיא עם מחז״ל העולם הזה דומה לפרוזדור גפני חעו״חג
 חחקן עצמך גפלוזלול כדי שחכנס לטרקלין כי כל ימי האדם גאלן
:דה וכאולח נטה ללון וכמו שא מל להע״ח  הוא כגל גאלן נ
ק אל תסתל ממני מצותיך כלומל כל א  (תתליס קי״ט) גל אנכי נ
 עיקר הווייסי נעולם הוא כגל נאלץ לא לו ואך למען אקנוץ על
 יל תולת ומצות כלי לגוא אחס לעולם הגא ולכן אחלי אל הסתר
 ממגי מצותיך וע״כ החיו; כי סאלם ישליך אחלי גיוו כל עגייני
 ועסקי העו׳׳חז ויהיה חולחו קגע ומלאכחו עלאי ואולי זהו שרומז
 הכחוכ והארץ לא חמכל ל:מיחוח כי לי האלץ כלומל גם מה
 שחכנסחי אחכם לא״י לא שחהיה אצליכס לצמיחוח כ״א למען היוח
 לכם מקו׳ המוכשר לקנין השלימו' כמספר הימים אשר אחם גרים
 גאלץ ולא שחשימו עניניכס ועסקיכם געוה״ז גקכיעוס כמעשה
 החושג והעוש׳ נשלו וזהו שסיים ואומל כי גלים וחושגיס אחם
 עמדי כלומל בין שנינו אחל גל ואחל חושג כי נשנהי׳ אנחנו
 גנחינת גלים גאלץ ויהי' מלאכחינו עלאי אזי יהי' הוא יחי גגמינם
 התושכ כי תולתו הקלושת ועצותיו יהיו אצלנו עיקריי׳ וענייני

 קגע והחיפך גהיפך וכעה״כ (נחקוחי) אם תלכו עמי בקלי •*
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ם אתר י נ ו י ל ע  מגני אלם זה אגרסס נחיפיח נ

ם ,!!!.ל י ן י ל א א י פ ר נ נ י א נ  אלאלים צעקו כוי נתיפית נחחתונים ש
 בתוכינו הגנת כונס המאמל סוא עם הבולע בי םכטל וחי ול
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 סחכס

 ויהיו חיי שרת כוי ויקם אנלהם מעל פני מתו וידבל אל בני חת
 לאמור נר וחישנ אנכי עמכם הנה מכבר העירו ז׳׳ל
ל אינו חוםנ ואם חישנ אינו גר והקרונ נזה לדעמינו כי ס ג  א

 לצה חכחונ להניננו סכמה דנרי אנרהס ע״ח איך צרופה אמרחו
אל אשר גם נמקום הראוי לשנוח מפני השלום שמר לשונו ונצר  מ

ל שפחו נל ידנר דברים שהרים אבל דינר מאמר הנישא נ׳ ל ל  ע

 פני׳ וגזה נחן מקום לחשומע לטעו׳ בדבריו ולחשוב אח הרצוי
 *עיניו ולמה שדעחו נוסה ואחו עמו כוונה אחרה וגם עליי ירמז

 מלחו :
 והוא הנרצה גמאמר שמיאל אל שאול(ש״א ס״ו) קרע׳ ח׳ אח
 ממלכוח ישראל מעליך ונסנ r לרעך הטוג ממך וכאשר
 העלה אוחו שאול גגעלח אוכ שינה אח טעמו ואמר (שם כ״ח)
 ויקרע ח' אח הממלכה מידך ויחנה לרעך לדוד וגמדרש (רייאמור)
 אמר ליה וליח הללו מילין קדמייחא דהויה אמר לי כר הויח גגי
 הדח אמר ונחנה לרעך הטוכ ממך וכדון אח אמר לי לרמךלדוד
 אמל לי׳יכד הוינא גגך הוינא כעולם לשקר וחויח שמ ע מני מילין
 םקליןדחוינא לחיל מינך ללאחקטלונני וכלון לאנא געולס לקושטא
 ליח אח שמיע מני אלא מילין דקשוט ומחלאוי להחנונן נדגל המד'
 א׳ מה ראה שאול לשאול אח שמואל על שנוחו הלשין שאמר
 קודם כי מה יוסיף דעת חחנלל שנין שתי הלשונות נ׳ מה שאמלו
 גתשוכת שמואל כד הוינא נגך געלמא דשקל הדת שמיע מני מילין
 לשקל הלא מהלאוי היה שיאמל אמינא לך מילין לשקל כי שמיעת
 השומע הוא לגל הנמשך אך מלגלי המשמיע וכמו כן מה שסיימו
 ז׳׳ל וכלון ליח אח שמיע מני כוי ג״כ היה הראוי לומר לא אמיגא

 לך:
 אמנם םלגריס מוכנים פשוט עם מה שהנחנו והוא כי געח
 מאס ס' יחי כשאול ממלוך על עמו כאין ספק כל ישעו
 וכל חפץ שאול היה אשל יונחן גגו ישכ על כסאו והוא ימלא
 אחריו ולא הכלח המלוכה מכיחו(כענין שאמל אל יונסן(שם כי)
 בל הימים אשר כן ישי חי על האדמה לא חמן אחה ומלכוחך)
 ומה נם כי ימר לו מאד אם חנחן המלטה לדוד אשר ע׳׳כ
 שמואל ע״ה גנואו אל שאול להגיד לו מה דיגר ה׳ היה ירא וחס
 להזכיר לו שם דוד כמו שזכרו ז׳׳ל כמדרש הנ״ללכן הניח לו מקום
 לטעוח גרגריו והוא גמה שאמר לו קרע ח׳ כוי ונחנה לרעך
 הטוג ממך ושאול ע״ה חיה אומר כלט כי ע ד טדו לגחור את
 הטוכלו והישר טגיניו להמליכו תחתיו' כי כן הוא הוראת מלח
 מאך (לדעתי) וע״כ היה כדעתו כי ימליך יהונחן גנו משא׳׳כ
 ההוראה האעיתיימ כמ׳׳ש הטוב ממך חיה כמוס עמדו כמצפון
 לבו חיינו חטוג יותר ממט והוא דוד אגל אח״כ גשתעלהו ע״י ג״׳א
 אז דעת שפתיו ברור מללו נמאיגר ויקרע ה׳ כוי ויתנה לרעך



 אהל חיי מגהב
 כי כל עול שילג כגולם יהי׳ הוא הסיה ליתן ולהוסיף עול ניקרם
 יהל מאול כי הלואה גכנודס יוכיח על לוג צלקשם ותום ללכם)
 וכסילים מריס קלון כלומר הנגיד וההתנשאות ממי אלס הוא
 נהפך אליהם לגת וכמדס ימירו גקלון כי ע״י השגה כגולם תגלה
 קלונם נקהלוננ״ל וזהו שהמליץ על ג״נ אשר עם זדון לכו הכלי
 עול סגלו על פאתי אלץ אומל נו שנעת קלון מכטל ומגואי

 כלנגינו:
 ומעתה הטינו אשל דנלו מי חת את אנלתס לאמול לי מלל
 אתת עלינו וכחל לך ממיט: אחוזתינו כי לך הארץ
 וכנ״ל ולמען לא יממה כ׳ זרועו מושלת לו לקחת כחזקה את אשי
ש וא-גמ לו נשיא ה י  ׳כחל ואת שיינו•: בעיניו אי לזאת השכילו פ
 אלקים אתה נתוכינו ל״ל אתה ראוי לכל חתתנשאו' והככוד עניי

 היותך איש אלקים ע״כ הנהג נשיאוהך כי לך יאתה :
 וישקול אגלתם לעפלן את הכסף אשל לגל גאזני גני חח
ע עין ולא ילע כי חסי  י מללס הה״ל נגחל להון איש ר
ז  יבואנו שחיסיחו החולה ו׳ הנה מהלאוי לשית לג אל חסלון ח-
 מה זו עושה לעפלון או מה יחוש נזה וכדי לנא אל הענין נשינ
 אח פנינו מול לוני הזכילוח שחזכיל הכחינ אח בצלאל בן אולי,

 החכם ע׳־ה בקוצל לנלים (משלי י״נ) לפי שכלו יהולל איש וקח
 לך דוגמא גלול הלול אשל מעולו היי לנ ומולה געיל גדולה לבת
 עם לעת זקנתו שנתו יתן נעיל קטנה ואנשים נה מעט אס
 יתאלח שמה אהד וישאל עליו ועל אודותיו נשיענתו אחל מתושני
 העיר לאמר הלא זה הוא נשיא עילנו מולה ללכינו הנה
 מגמתו לספל נשכחו ונפיו יתן אומר כטל עכ״ז הלא נאמת היא
 פותת כגורו הרנה כי לפי יקרו״תו ולוחנ לנ נינתו אין מעצול לו
 להיוח רנ ומורה נקהל רנ נעיר גלולה מלאה חכמים וסופרים
 אנל מהצורך אליו להשיב אל השואל לאמר הלא זח הוא רנ וגשיא
 עיר גדולה אך לע״ע הוא יושנ נתוביני. והוא הדבר ממש ננני
 חח. נרצוהס להפליג שנה אנרתם ע׳׳ת אשר לא זאת לנד שהוא
 עולה על נגיהם גהללת מלותיי ומעשיו הטונים אנל עול הוא
 גטה מעל גגות המליצו ואמרו נשיא אלקים אתה בתוכנו. כלומר
 נשיאומך ורוממוחךרג ועצוס מאל גס אס תעלה גמעלות מיעלי׳
 גס שם לך יל ושם סוב להיות נשיא ולס יחל מכולם
 חתו נשיא אלקיס אתת בתוכנו כלומל אך כעתה הנך
 בתוכנו וזהו שביארו ז״ל תת״ל יפיפית מבני אדם כלומל
 נעלית מתואל היופי הנעלכיס גו גני אלס ומלת יפיפית עניינו ע״ל

 ירקרק או אדמדם שהרצון גהם ירוק מן הירוק אדו׳ מן תאדום כן עד שאמר עליו לאת קלאתי גשם בצלאל ט׳ ובמללס(ש־׳ל
 ויתי כי יראו תמילדות את האלקים ויעם להם גחיס משה ואהרן
 מיוככד ונצלאל מינרים וההוראה מכל זה היא שהי׳ לגצלאל ע׳׳ה
 חנוח וזכי׳ מופלנח לפניו יה׳ למעלי ראש ומהנכון לעמוד על

 ענינו לדעת מה הוא כי הכתוני׳ לא הגידו דבר:
 אבל עילת המר תוא כי נצלאל זנת לחיות לו יד ושם גמלאכי
 נית קדשי ית׳ וידיו עשו משכן ה' וכליו על מתכונתם
 לשכון יה אלקי׳ כל וע׳׳כ כל אימת שיעלה זכרון חגית לפניו ית׳
 גם זנרוט יעלה לטוג ממש ע״ד גני אדם תמגיאיס תשורת ויקרינו
 אשבר למלך מהם כלים יקרים ומהם מריטת מלכים וכמוה׳
ק לעתוח  גהעניני׳ הנה זכמן האנשים האלה יעלה על לכ מלכם ר
 פ־טיי׳ בהשתמשו גהכלי' האלה אגל האיש אשל נדגה לוחו אוחי
 למוח אלמון מפוא׳ למושג המלך יעלה זכלון האיש ההוא על לנ
 המלך נחדילי כי הלא חמיל עיני המלך נו והוא השבה שיחיה
 לט עליו ויחמיד נזכלונו כל הימים הוא המל והוא הענין מה
 שזכה נצלאלע״ה כי הואיח׳ מילא אוחו רוח אלק״ נחכמח והמנה
 להיוח חרש והושב נמלאכח המקדש וכליו לחח משכנו ולהשלוה
 שכינתו בתוכו אשל תעיד עיני ה׳ אלקינו נו הנמשך מזה כי גם
 הוא ע״ה לזכר עולם יהי׳ ועד-׳ז מציט ללז״ל (נמללש ויקהל,
 מים רבים לא יוכלו לכטח אח האהבה ט׳ על אכל בני עשו ל'

 מ ׳,לש ויללחי ושכנחי בחוכס:
ה מ  וכמו כן על חירס מלך צור אמרו רז״ל כי הרע לנפשו נ
 שעשה עצמו אליה כי לולא זאח הי׳ חי זה כמה והוא ^
 זאת בעבול עמלו לימין שהע״ה לעזור אוחו לבנין בית אלקי׳ ושלש
P לו מאלז״ ועצי בלושיש וכמוה' המבואלים בספל מלכים גלל 

 היי הלאיי להיות לו חלק וזכרון חמיל בהיכל הי: .• *
 והן עילה זו הי׳ גם עפרון ראוי ועומד לזכרון חמידי כמוהו |
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 יען כי בחלקח שלחו ספונים אטח העולם ע׳׳ה אשי |?
 ועי׳׳ז היי נזכל נס הוא לטוב נצח אולםז

 נם
 זנלס לא יס*ף מזלעס

 יפיפיח יחבאל הנך יפה מן היפי' עד כי אין ערוך אליך ביופי
 וחשיבות הב״וד וזהו יפיפית מבני אלס וזהו שהמליצו ז״ל נתיפי׳
 נעליוט׳ כלימר ׳פיך ויפעתך הוא גס בעליונים שנאמר הן אראלים
 צעקו חוצה וזהו נתיפית בתחתונים שנאמר נשיא אלקים אתת

 בתוכינו וכנ״ל:
 עוד יתכן נזה חם מה שנזכיר עיד מדרשם ז׳׳ל נשיא אלקים אתה
 בהוכינו נשיא אתה עלינו מלך אתה עלינו והוא שתמה
 אמלו לו מה לך לקחת אחזת קנל נמחיר הלא אך לך המלוכה
 ונשיא קתה עלינו במבחל קבלינו קטל כו׳ כלומל נידך לנחול צם
 במבחל קבלינו ואיש ממנו לא יכלה כוי כי בן היא משפט המלך
 מאח העס (ש״א קי) שדותיכם וכלמיכם הטובים יקח ובזה יצדק
 מה שאמרו נשיא אלקים אתת נהו כינו נהקדים מאמל הנביא על
 ננוכדנצל (חנק יק ני) שנעה קלון מכבוד אשר לכאורה לא ידענו
 איככה ישבע אדם קלון מכבודו ונזכיל עוד מא״הח (משלי גי) כנת

 . חכמים ינחלו וכסילים מלים קלון:
 וכלל הענין גזה הוא כי ידענו שיש ב׳ סוג• מכונדיס רצוני
 מכינדיס בעיני הבריות מסנות הפכיוח כי יש מכוגד מפאח
 רונ שלימוהו וחכמחי ויראהו אח ה׳ וטוב לנו עם אנשים ויש
 מצד תיותי איש רע ונליעל מעיק לנריו׳ ע״כ מי אדם יראיס
 וחללים על דבלו ומכבדים אותו למען לא יעשה עמס רעת ו דרוש
 שלימס וטונתם והנה התנדל נין נ' המטבלים האלו הוא כי
 המכיבד הסבת מעלותיו ומדותיו הנה הכבוד הלנ תמושג לו יעיד
 על גודל יקר ערכו וכל עול שיתכבל ביותל יבחן (לעיני הרואה
 בבטלו) יקלותו וחשיבותו בחכמתי וצדקתו משא׳׳כ המכובד והוא
 מסוג הב׳ כי בל עוד שילאה בכטלו ישכיל ללעת זמן לט ושאני
 נפשו כי ברע הוא וזהו כבוד חכמים •כסלו כלומר אצליהס תכנוד
 ננחינת נחלת כי מפאת יקלותם ואושר מעלתם יחוייב אליהם
 הכנול נחחלט (והוא שלצה ע״ת נמלת ינחלו שהוראתה לעתיד

 _ וזכות מהמעלה וכמ׳׳ש(ויסי)
 נרי ואזר לו עול נשכיל חלקך כמעלה ומ״ק יי:

ס ו ״1 ״ ל ה א , ן ל נ נ מ ק ל ז י ץ ע כ ע״ה על המעלה ונחן לעשו ה ק  *) והקרונאצל׳ כי לכוונה זוחלל ף
 בקבלי אשר



 אהל חיי יעקב לח
 רעד׳׳ן חי' מנין חילם מלך צול מה שחי׳ מעוחד לטובה עולמיים
 ונצחיית (לולא שעשה עצמו אלוה) כי האמנם שהע״ה
 הלגת לו מתנות אגל הוא לא הי' לעתו על המתנות ולא עבולס
 ועל מנת כן פעל ועשה מה שעשה לק ע״ז הי׳ הלאוי שיהי׳ זכור
 לעוג כל הימי׳ מצל חסל ה׳ משא״כ עפלון שהי׳ ננחל להון לקוח
 מאח אגלהם ע״ה כסף מלא געל שלהו גזאח הי׳ לגו חסל ממנו
 נגער מלעח ולא ילע כי חיסל אח עצמו מטוג חמידי ונצחיי׳ כי
 אס תי׳ מילא את לגגו לחח המעל׳ לאנלהם ע״ל החסל והווחלנוח
 כמעשה חילם מלך צול הי׳ ענינו הטוב נצג סלת לפניו ית׳ לגמול

 עמו ג״כ ע״ד תוותלנות וחסל חנם :
 ומעתה מת נמלצו דגלי תמדלש נגתל לתון איש לע עץ זת
 עפלון כלומל מפאת עינו תלע׳ ננהל ונחפז לקגל
 מיד מחיל אחוזתו ולא ידע כי חסל יבואנו ל״ל לא ידע תחסלון
 הגדול שעשה לעצמו כי חיסל א״ע 'מחסד ה׳ שהוא קייט ללול
 ועל לוכ גנותו ופחיתותו המליצו ז״ל שחסלתו התולה ו׳ ללמוז

 על חסלונו ותנן:
 ואברהם זקן נא נימים ות׳ נלך את אנלתם נכל מדלש מי
 יעלה נהל ה׳ זה אנלתס ט׳ ומי יקום נמקוס קדשו
 זה אבלהם נקי כפים ובל לבב כו׳ על ישא נלכה מאח ה׳ כוי על
 אבלהס היה מנלך אח הכל שנאמל וננלכו נך ומי נלך אח אבלהס

 הקנ״ה מנלט הוי וה׳ נלך אח אנלהם נכל ע״כ :
 הנה חכליח לצונם ז״ל נזה נלאה פשוט כי כוונו להחיל ספק

 גלול נענין נלכח אנלהס ע״ה והוא כי מכנל ילענו מלנ
 טונו יחנלך וחסלו על העולם נמה שחלק מציאוח צלכיחם מהאכילה
 והמלנושים וכמוהם כל דנל ודנל על מקומו המוגנל אליו ומשם
 יונא אל מקום העדלו כמה שידענו כי אין עיל גם מדינה סלא
 יחסל בה דבל ויש נזו מה שאין בזו והוא העילה לעסוק נמסחליס
 וקנינים ולהלטח משאם ומחנם כי נעלי המסחר וכנעני האל!
 המה ימשכו ויעלו ממקום הזול למקום היוקל ומניאי׳ ממקום
 גילולס ומציאוחס למקום העדלס ומה לנו להאליך נזה אס מכנל
 האליכו גזה קלמונינו ע״ה ובראשם החסיל ז״ל (גחונח הלננוח
 פלק ה׳ מ״ג) ודל אלו היה הלכה מהם אצל כולם לא היו

 מגיעים גהם אל חפץכו׳ ע״ש באורך:*)
 וכבף למזו ז״ל בכוסח גולא נפשוח לטח וחסלונ׳ כי יש לנו
 להולוח לה׳ חסלו על העדל וחסרון לגלים פלטי״ כעל
 מציאוח זולחס ני גם זה הוא מפלאי ה׳ יחגלן וטוב נשגב מאל מה

 שיש גו חיקץ העולם ננלל:
 וכמי נן גגני אדם חלק ה׳ יחגלן אם גיודעי גינה חלקו שלזה
 איננו נשל זה. ונאמלס ז״ל נמללש(ויקלא לנה ט״ו) הח״ל
 (איונ ב״ח) לעשות ללוח משקל ומיס חנן נמלה אמל ל״א אפילו
 לוח הקולש ששולה על הנניאיס איננו שולה אלא נמשקל יש שמתנגא
 ספל אחל ויש שני׳ אל״י נל״ש אפילו לנלי חולה לא נחנו אלא
 נמלה יש זוכה למקלא ויש זיכה למשנה ויש לחלמוד ט׳ • יכן

 גענינים

 נס הוא נפשו ילעה לו גמה שהי׳ נגהללהון ויהי נחפז לקחת שקל
 אגלהם ע״ה מחיל שדתו ומעלתו וגזאת חיסל שאת נפשו מטונ
 תמיליי ני מננל אנל זנותו נמה שמנלה ולא יקלא עול שמו עליו
 כי קמח וגס נצנה לאנלהם לאחוזת עול׳ ונמ״ש ויקס תשלת

 והמעלה נו׳ לאנלהם:*)
 והנה אחל לנלינו אלה בי עפלון במה שנהן עיניו בממון חשך
 אח נפשו מטובחזכלון המעולה הנ״ל יפול ספק הלא חילם
 מלך צול לקה גס הוא הלב׳ מחנו׳ וסגולו׳ מלכי׳ מאח שתע״ה
 ממואר ועכ״ז הי׳ לזכל עולם (לולא שעשה עצמו אלוה וכנ״ל)

 וא״ם צמה יגלע עפרון ויהי׳ נופל ממנו:
 ונאמר בחשובה השאלה הזאת עס מה שגבין חחילה משנתם
 ז״ל(אבות א׳ נ׳) אל תהיו כעבדים המשמשים אס הרב
 על מנת לקבל פלס אלא תיו כעבדים תמשמשים את הרב על
 מנת שלא לקבל פלס ותוא ע״ד למיון של גדול נתאכסן אצל אחל
 ללון ופינה לו בית לכל כליו ומקום לעבדיו ומושכי מלבנתו ועשה
 לו מטעמים כאשל אהב ויאכל וישת ויטב לבו וכאול הבוקל שאל
 איתי על המגיע לו אמל כך וכך ויתן לו ויסע לדלכו ולא זכל
ל אח האיש ההוא (גם כי כטוב בעיניו עשה לו אבל אחלי שהוא י  ע

 עשה עמו אך לטונח עצמו (כמשפט בעלי האכסנאוח) והוא גם
 הוא נתן לו שכלו אץ עול לזה על זה מאומה) לימים נא השל
 הגדול החוא אצל איש אחל וננדו ננל הטונ נמשפט ונלנו היי
 כי עשה יעשה עמו נחנס על לונ שעשועיו שחיי לו ממה שנא
 אל טחו לאנול נלחמו ני הלנל הזה היי יקל נעיניו מנל לא
 ׳עליננח זחנ וזנוניח ויהי טלס נסע השל קלא אח נעל האנסני׳
 להגיד לו מה משנולחו נא לפרו ואמר אדוני מה אספר מהפלג׳
 שעשועי לנני נמה שנאת לניתי ונמה שזניתי לשלת אותך ואיך
 אנקש מאח אדוני נסף או זהנ ונשמוע השל את דנלי האיש
 נחעולל נלנו לוח אהנה וחנה יחילה על האיש ההוא ויפצל נו
 שיקח מאתו משאות ומתנות הגונו׳ שהיו עולי׳ שנעחיס על עלך
 השנר המגיע לו ומן הוא ותלאה זכרון האיש ההוא נשאל חקוק
 על לוח לנו לפקוד אותו ואת ניתו נמנוח יקרוה נל ימי צנאיו:

 הוא הדנר נדמוחו וצלמו ננ׳ סוגי העונדים שהזכירו הז״ל כי
 העונד עטר חקוח השנר ונשטר יקוה פעלו האמנם
 ענודחו רצי" בעיני ה' ית׳ ענ״ז אין לו אלא שנרו לא נמוהו
 העונד הנאמן השומח נמה שזנה לענוד מלננו הקדוש ונהי
 תתהלל נפשו נמה שנחל נו לשלתו ולנרך נשמו ולא יחן עינו ולנו
 על שנל הענודה הוא עומד ללנ טונ יתל מאד לעד ולנצח ומה
 הוא נחנם נו׳ ומעחה אם זו היא העילה להניא האדם לשנל
 גדול ורנ נאם •הי׳ עונד ענודח הי״ח ע״ד החסד והנדנ' נהיוחו
 חושב לעצמו טונה וחנוח מה שזנה לתיוח אחד מהמשרחיס אח
 פני המלך הקדוש ית״ש זהו שאמלו דל אל חהיו נענדיס נו׳ אלא
 על מנת שלא לקנל פלס ני עי״ז יהי׳ יקל ואהונ נעיני הי״ת

 להלנו׳ לו מאד מוהל ומחן ע״ל הנדנה ותחסד:

>ן ובלרש(פסחי' ו  *) וגזה אני מבין מאמל חכמינו ז״ל על יעול הנביא (זבלי׳'״ל) ולא יהי' מעני עול בבית ה׳ צבאות גיוס הה
 ׳) אין נאן עני אשל לנאור׳ הוא נננין רחוק מאד לחלק מלת כנעני לשני׳ לדורשה נוטריקון אין כאן עני אגל הלגרים מוגנים היטג
 נס המונח בפנים בי ההעדר מדברים ידוע׳׳ במקומות פלטיוח הוא הוא המסיג טונ המ״ומ והמסחר ני הדגל שאיננו פה נמציאוס
 ־״ ־־־׳1 יי י L 1 י ־ לנר כאשר העידו

 נ,
 עם



 אהל חיי יעמב

 ונאמר כהגנת הענין עם מה שידענו כי מללכי אלקינו יתבל׳
 צגסיי נפל לוי ולול המונחל והמעולה שגכולם לתתו
 משביל ומשפיע על יהל העם ואשל על ידו יולק וישחלשל שפעת
 הטוביח »אי יי הטוב מן השמים לכולם יען היית הם קצל? יל
 הזכות לפחיח למי אלוגית שמים מעל ולהליק אליהם גלכה
 וטונימאתאוצרו הנחמל. ע״כ מחמלתו ית' הכין לכל לול ולוי
 השדי ם אשי דני ה׳ קילא אליהם למען יהיו לעס מול האלקים
* לקבל תכלכות והעוגות מילו הלחגה והמלאה ™ £ 
 ת ויחל קו שללם אל יחל העם והנה גימ׳ קלם גימי האגות
ס עי.c היה כל השתלשלות הגלכות ^פעה העוגות על ך  ה
 ל הם ט המהמם נקיין כפס וגל לגגס נתנם ח׳ עליון להיותם
 מקבצם ההשפעה מילו הקלושה כפי הצולך אל כל הלולוכמאמל
 (נחמי נוי) אתה הוא ח׳ האלקיס אשל גחלת גאגלם והלצון כי גו
 גחל ח יתכלך לתתו משפיע לכל עםתארץ וזהו ושמת שמואגלחם
 שהולאת השם ההיא על היותו אכ ומשפיע לכל המון גויס כנודע
 וזהו ומצאת אח לנו נאמן לפניך וכמו שיתגאל גסמוך ואחליו היי
 יצחק ויעקב וכנאמר גכולס מכל כל המולה על האמור וכמו כן משה
 ע״ה נאמר ט (גהעלותך) גיל גיתינאמן הוא ההוראה שהיה אמון
 עצ כלטוגכיחו ואוצרו וכאשר חיארו המשירר ע׳׳ח (תחלים
 ק״ו) משה בחירו וכנ״ל ומן הוא והלאה היה הקכ״ה משפיע הטוגוח
 והגלכות נפלנוח כי הסליל׳ לנאמניו אחה אחח חנסיון וחמגחן בחם
 אשר לחכמה לחכמה ואשר לעושר לעושר וכן לזולה מהעוגות ואושר
 המעלוח הי׳ שוקל ומפלס נמאזני הבחינה ליד מי יחננה לטוכה
 הכלל ואשל יהיה בין ה׳ ובינם להשביע לתם שפעת גרכחו יחי

: ק נ  וכמאמל (חחלים י״א) ה' צליק י
 והנה במלך שע״ה הי׳ מרצונו ית׳ לתחו נכור ועליון על כולם
 בחכמה ועושר ולתתו משביל להליק על ירו לכל ישראל
 וכמ״הכ(מלכים א׳ ד) ויחן אלקים חכמת לשלמה כחול אשר
 על שפת הים וללשו ז״ל(ילקוט במקומו) שנחן לו חכמה כנגד כל
 ישלאל והבחינה והנסיון על ב׳ אלה הוא סובב על ב' הפכים
 וכמאמל (תםא)ונלנכלחכם לנ נתתי חכמה וכמ״ש שהע״ה (משלי)
 אם תבקשנה ככסף בר אז תבין כוי וההיפך בעושל כי האוהב
 ההון והחומל העושר הקב״ת מונע מאתו*) כמאמרו (קהלת הי)
 אותנ לסף לא ישגע כסף ואותו לא יתן ית׳ לנאמן בית והיי
 מהלילך לנסות את שלמת כל נסיונות אחל על החכמ' אם הוא
 חפץ בה 3׳ על חעושל אם הוא מואס נו ומי כתחכם ית׳ כי
 הפליא עצה לאמול לו שאל מה אחן לך. ובזה יבחן על ג׳ הנסיונומ
 נאחל והוא כי בשיענה תן לי עישר וכבול אז נם עושלגם חכמה
 נא ׳נתן >ו אחל כי לא בחל בחכמה ויט ל33ו אחל העושל אולם'
_ אחלי כ׳ היא ע״ה תשיב ונסח לעצלך לב שומע כוי ולא שתלנו _ _ _ _ _ 

 *) והטעם לבקש
י ^ . . . , * מ ״ מ ל ה ע י זה כ׳ מה שהוא יח׳ חונן האלם באיזה טובת יתל על כ י פ ש ״  ה

ס «w J המון בזה היא אך לטובת ותועלה הכלל שיהי׳ הוא 3 ו ן יל נ  « ». וממנו יח
י ״! > . «  וזאת הבין לתע״ה ו

י והיה הפלשתי המלל הזה לאחל מהם כלומי י - ^ ^ » 

י ת א י ־ ני' מל כי אני ה' עושה חסל משפט וצלקה ב י  *Z^So*™ יאליחהלל -
J לי אי העישל אך לי הוא למנה ואין לזל״ אחו וזהו ^ I D ^ S  oתהלל החכם בחכמתי כוי עד השכל ייליע אוחי כ> אני ה׳ ,
̂י צדקה בארץ כלומד עם הכלל וזהו כי באלה חפצתי. י מש ט ר ״ מ , ל  ^**V מה שהלנחי לאחד במעלה ידיעה ע
ו אך לטונחם ולחועלחם ונהם לזפצחי שיהיו כולהם « » א * ה ל 3 ן ח  מסנחו וכזאח יחהלנ המחהלל כי זכה להיות 3

 ן . ס ח הוא המשגיל והמשפיע לאישי וצבאי ההמוני׳;

 געניניס זולת״ מהחכמה והגבורה והעושר היה מחכמחו יתנלך
 לסלקם ולתפיצם מגלי אשר לא ימצא האדם את כולם יחד כי
 עי״ז אהד נאחד יגשו ואיש את לעתו יעזולו ויהיו אחוזי׳ ודגוקים

 איש גאחיו:
 ואחר המונח הנאמן הזה יש לשאול על אגרהס ע״ה שגרכו
 ה׳ גכל אין מחסור דגר מה שהוא ענין מחנגד אל חהלוכוח
 הדרי העולם והן זאת הוקשה לגעלי המדרש ע״ח שע״י הוכרחו
 לומר אנלהס היה מגרך אח הכל ומי מגרך אח אגרהס חקג״ה

 וכמו שיחגאל :
 ידיא כי הנה ממשפט נעלי מלאכות שיהיה נמצא אחס אך הכלים
 י הנאותיי למלאכחם כמו העושה גמעשה מחט החיוג כי
 ימצא אתו כלי הפילה מהמחטי׳ ואצל החולש נחושת וברזל כשיל
 וכלפות ומקבות וכאלה ואס בהזדמן ילאה אלס אצל החייט כלי
 החולש או אצל תסולש מחטי׳ וזולתי מכלי המסילה הלא באין ספק
 יהמה על החפץ אבל לפעמים יקלה שיראה אדם אצל אחד הרבה כלי
 מלאכה כלים מכלים שונים מכלי האולג והחופר והחורש והחוצב
 וזולתם ועכ״ז לא יהיה הלבל בעיניו לפליאה ולא יתמה עליה
 והוא כי האדם הלז שהכלים האלו תחת ידו הוא חנוני אשל כל
 בעלי מלאכות באים אליו לקנות כלים הנאותיי איש איש למלאכחו
 אשר המה עושים. ולכן ההכרח כי יה>ו אתו עמו כל תכלים אשר
 נעשה בהם מלאכה למען אשר החפץ ימלא אח ידו במה שהוא

 נאוה עליו:
 p הדבר בענינינו כי הקב״ה חלק לכל אחד ואחד חכמחו ומדוחיו
 י ומעלותיו הפלטי׳׳ ומה שיחסל לו יללוש מזולחו וכמדונר
 אצל אברהם ע״ה שנו נאמר והיה נלכה וכאמלס גמד׳ עד כאן
 הייתי זקוק לבלך את עולמי מכאן ואילך הלי הבלטת מסורוח
 בידך והוראתם שהקב״ה מסר בידו מבוע הטוב הכללי אשל ממנו
 יהיה נשפע כל שואל ומבקש ברכח ח׳ ועל ידו יבורכו ועבור כך
 צלחת עליו בלכת בכל וזהו שאעלו אילחם חיה מבלן אח הכל
 בלומל הוא היה המשפיע לכולם ומי מגלך את אבלתס תקב״ת הוי

 והי גלך את אכלתם גכל כלומל ע׳׳כ אליו יאמה גלכמ ככל:
 וכדי לטא אל ביאור פחח לבליהם מי יעלה גהר ה׳ זה אגלה׳
 וכי' עד ישא בלכה מאח ה׳ נקלים לבאל מאמלי כחוטס
 המוקשים כהתכחס ובקישורם והם (מלכים א׳ ג׳) גגכעון נלאה
 ה׳ אל שלמת כי׳ ויאמל אלקים שאל מת אתן לך בו׳ עד ויטב הדבר
 בעיני ה׳ כי שאל שלמת את הדבר הזה ויאמר אלקים אליו יען
 אשל שאלת את ה בר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת
 לך עושר ט׳ ושאלת לב מבין לשמוע משפט הנה עשיתי כדבליך
 הנה נתתי לך לב חכם וגבון ט׳ וגם אשר לא שאלת נתתי לך גס
 עושל גם כבול ט׳ ולא נאריך בהצעת הערות כי המה מורגשות :



 אהל חיי יעקב לט
 וצדקה מאלקי ישעו מוסנ על מנת חלקו שהיי מגיעו ע״ד החסד
 וחצלקח מאחו יחי כנ״ל וזהו לול דולשיו מנקשי פניך יעקנ סלח
 ל״ל כי גם כהיום הננו עלח יעקב המכקשיס פני ה׳ ואנחני
 הנבחרים מכל המוני הנמאיס להליק אליהם הנלכה והטונ וכמ״הכ
 (חבוא) ובאו אליך כל חגלכוח האלה והשיגוך ובלז״ל אין טובה

 יוללח לעולם אלא כשביל ישראל:
 מ ללש ואברהם זקן בא בימים באותן הימים שכחוב כהן עד
 אשר לא יבואו ימי הרעה והמאמר פלאי וכדי לבוא אל
 ביאורו גקליס לבאר מ״חכ (איוב י״ד) אם ימוח גבר חיחי' כל
 ימי צבאי איחל על בא חליפתי והוא בי נשנחנונן בענין בני האלם
 אשל כמת פעמים מצינו בכתוכיס שמפחילי׳ בת ב״א ובתוכם דברי
 החכם שזכרנו(קתלת י״ב) על אשל לא יבואן ימי הלעת ולביס
 כמוהו והוא בעצמו אמר (שם ט׳) טוב שם כו׳ ויום תמות מיום
 הולרו וברבותינו ז״ל(במדרש בראשית) טוב מאד זה תמות והנח

 לכאורה מקום לומר כי, המאמרים מתנגדים זח לזה ח״ו: ,
 אמנם הבנתתעניןתואעם מת שנתבובן בפעולת תמות והנמשך
 ממנו שהוא עושה ב' סוגי' א' מה שמוציאו מן חעו״הז
 הב׳ כי הוא העילה להביאו לחיי עד אשר ע״כ העדר הרשעים
 יכונת מות עד״תכ (תתלים ל״ד) תמוחח רשע רע וכמליצחם ז״ל
 כלי חרס שבירתם זו תיא מיתתם כלומר כליונס כן תרשעים
 מיתתם מיתת עולם וכמ״ש שתע״ת (משלי בי) ורשעים מארץ
 יכרחו ובוגדים יסחו ממנה כלומר כל עילת מיתת תרשעים הוא
 אך לדחוחם מחיי עו״חז וכאשר ביארנו בקול יעקב (קל״ד ע״ש)
 לא כן מיתת הצדיקים שכל עיקרה הוא להביאם לחיים לעו״הב
 הואר פרידתם הוא גויעה ואסיפת כמו (בפרשתינו) וינוע ויאסף

 כוי:
 ומעתה דע לך כי תמבקש ותמחפש אחר דגר מת יתואר הולך
 ומשתשיגו נקרא גא אצל מגוקשו לא כן מי שגא אליו
 לגל שאיננו חפץ יאמר הדגר בא אליו כמו (ירמית גי) תגוא
 אליהם. גגוא עליכם צלה וצוקה (משלי אי) אשל ע״כ הלשעים
 'שאינם חפצים גמוח אגל הוא דולק ורודף אחליהם נאמל גם
 (חהלים נ״ה) ישיא מוח עלימו אכל לא אצל הצדיקים אשר מדרכם
 לבקש ולחזור על פרידחם לכוא לאור פני מלך קיים אמר חכחוג

 (איוג חי) חגוא גכלח אלי קכר ממש כהכא אל מכוקשו: *)
 והוא המרומז גדכריהס ז׳׳ל (מדרש רי׳ ויח״) כצל ימינו על
 הארץ ואיןמקוה(ד״ח א׳ טע) וז״ל אין מ׳ שיקוה שלא ימוח כוי
 עד יעקכ אמר ושכגחי עם אנוחי ומהראוי לעמוד על כוונתם ז״ ל
 מס הוסיפו ומה חידשו כמה ששינו ותחליפו מלח מקוה וכתגו
 אין מי שיקוה והנראה כי ההוראה הפשוטה גכחוכ הוא שהם
 רוצים שלא ימוחו אך אינם מקוים על העדר המיחה יען כי המלך
 יחי כגר עשהו חק שאין לעכור גבולו כמאמר המשורר (חהלים
 פ״ט) מי גגר יחיה ולא יראה מות והאמת לא כן הוא כי הצדיקים•

 אסיפחם

 לנקש לו עושר וקניני׳ הנח זאח היסה לו נס לחחטסס על שניהם
 כי נאמן הוא עליהם. וזהו ויטג הדגר נעיני ח׳ כוי ויאמר אלקים
 אליו יען אשר שאלח אח הדגר הזח כוי ולא שאלה לך עושר כוי
 הנה עשיחי בדגלך הנה נחחי לךלג חכם ונגון כו׳ וגס אשר לא
 שאלה אחן לך גם עישר גם כגול צו' כלומל עושל אחן לך גענור

 אשר לא שאלת עליו וכנ״ל:
 ולך נא לאח קולא ישלכי כללנרינו אלה גאים מגואריס גלגרית׳
 י ז״ל(מרלש קתלת) אמר לו הקנ״ת החכמת שאלת ולא שאלת׳
 לו עושל וכגוד לפיכך החכמת ותמלע נתון לך ועי״כ גם עושל
 ונכסים וככול אתן לך ע״כ ומינן פשיט כי כוונו ז״ללמה שגיאלנו:
 ^עתה יזהילו לגלי המל׳ מי יעלה גהל הי זח אכלהס וכו׳
 והוא. כי ת׳ ית׳ מצא את לגגו כאמן על כל ולצה גו
 שיה,׳ הוא המריק חגרכוח והטוכוח כולם מאח ח׳ מן השמים
 לטוגח חכלל וזהו וחי גלך אח אגלחם ככל הח״ר מי יעלה גהר
 הי זח אכלחס וכו׳ נקי כפים וגל לגג זח אכלהס כוי על ישא
 כרכה מאח ס׳ כוי כלומר הוא היי הנישא הכלכח עלום שמים
ל ידו הולק ההשפעה לכל העולם וזהו אכרהס הי׳ מכרך אח הכל ע  ו

 ומי מנלך אח אגרה ם הקג״ה הוי וסי גלך אח אכלהם ככל מגואל
 כלגלינו:

 ועם רגלינו אלה יחגאלו לגרי לגוחינו ז״ל (גמללש לך) אל
 הילא אבלם אנכי מגן לך כל מח שעשיחי עמך חנם
 משיחי עמך כוי והוא כי אנלחם ע״ה בדולוחיו היי עניינו לומה
 ממש לעיל גדולה שיש בה כמה סוחליס וסחולחס מובאח
 ממלחקים ואיי הים ויען כי אין ביל כל אחל לזלז נסיעחו לשם
 משפטם בי יחלצו מאחס איש אחל מהיל וזליז אשל יצא לפנים׳
 ואשל יביא הסחולוח לכל אחל כחפצו וכל הוצאוח ואחליוח הדלך
 נופל עליהם והמשולח גם הוא מביא חלקו כפי הצולך למסחלו
 מבלעדי שום הוצאה ואחליוח הדלך כן הדבל באנלהם ע״ה כי
 הוא הי׳ העולה בחר ה׳ והוא היי המשולח הנבחל מכל בני דורו
 שישא הגלבה מאת ה' להניאה למטה לארץ למען ישבעו מטובה
 ויקחו כולם ערוגתם ממנה וע״כ הי׳ הלאוי כי אגלהס ע״ה ישא
 חלק1 גחנם (שלא ינוכה לו לגר משכרו חטוכ כ״א'יהי׳ שמור וגא
 לעולם המהווה גמהרח) רצוני להיוח הוא גחול מכל גני לולו
 והמשפט אליו כי יהי׳ נעזר ממקליו גחסל אל כל היום לטוגח הכלל
 וזהו לפי שהיי אגלסם מחפחל ואומל יללחי לכגשן האש ונצלחי
 כוי חאמל שקבלהי כל שכלי בעו״חז אמל לו חקג״ה אל חירא
 אבלם אנכי מגן לך כל מה שעשיחי עמך חנם עשיתי עמך כוי

 וכלבלינו:
 ובזה יצלק מ״הכ המוזכל גמלי חמללש שלפנינו ישא בלכה
 מאת ה׳ וצדקה מאלקיישעושהלצוןגו על ניסוני החשפעוח
 שתיו נשואות ע״י אגלחס ע״ח א׳ חגלכה הכללית עגול כל תמוני
 חגלואים וזהו ישא נלכה מאת ת׳ מוסג על גלטת ככללו והב׳

ו תחתינו ילא נ ל מ ע  •י) ואולי זהו הלצון נמ״חכ (שמואל א׳ ל׳) ויאמל יחונחן אס כה יאמלו אלינו לומו על הניענו אליכם ו
 נעלה עליה׳ ואם כה יאמלו עלו אלינו ועלינו כי נחנס ה׳,גילינו וזה לנו האוח והלצון נזה ע״ל מאמלם ז״ל(שנת ר,כ״א) נזלמנו ץ
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 יעקב
 והנה ידענו אשל לכל עניני וצרכי הגוף משוכח לחם הילדות
 והשחרוח כעוד האדם לענן נבחו אכל הזקנה הוא לו
 לחסרון גדול לעיני הכליוח כי לכיס יכחלו כנער מכזקן אם לישא
 אשה או לעמול לשרח וכמוהם זולח אם להוכיח נדכים ולהוליעם
 לרני ת׳ לזה מוצלחת יותר הזקנה והשינה נמ״הנ(האזינו) שאל
 אניך ויגדך זקניך ויאמרו לך ונמליצת (איוכ ל״נ) אמרתי אך
ם לזקן ויתני י  ימים ידנלו ורוב שנים יודיעו חנמת כי ישאו פנ

 מקום לדנליו:
 ואתה לע לך כי נלהדורוח שהיו עדאנלהם ע״ח היו מכעיםים
 ונא׳׳ וכל עסקם היה אך נעניני העול׳ וגם אם לפעמים
 היה נהם עושה טונ לא הי׳ שם עינו ולנו נ״א על עצמו ולא
 להשכיל ולהטינ לזולחו והמופח נח ע״ה ני צדיק חמים היה ולא
 העלה על רוחו להוניח נני דולו וליישל דרנם וע״נ עד אנרחם
 ע״ה לא היה מקום לזקנה ני מת יחרון לאדם על ידה אדרנח לנל
 עניניהם ועסקיהם לנה ננוח חזוקן וחסלונח עצים מאד אולם
 אאע״ה הוא החל לחיוח מוניח ללניס להולוחם ידיעח ח' כנולע
 ונאמרו ואשניעך נאלקי השמים ואלקי האלץ (לש״י) אמל
 לו ענשיו הוא אלקי השמים ואלקי אלץ שהלגלחיונפי חנריוח ט׳
 אשל ע״נ ח־ה חצולך אליו הזקנה ני ע״י יונל לנצע מעשהו חטונ
 כי ישמעו לנים ללנליו וישאו אליו פנים וע״נ מצא אח לננו
 לשאול אוחח מאחו יחנ' ואמל אנ וננו נכנסים למקום אין יולעים
 למי מכנלים הנח אם כחהולאח הפשוטה יפלא מאוד שיעלה על
 לכ צליק כמוהו לכקש סכה לחיוח מכונל נעיני הנליוח אם לא
 שכיוון שיתנו מקום למוסליו ותוכחתו אשל לזה צלחה הזקנה והשינה
 וכו׳ וזתושתשינ ית׳ חייך לנל טונ שאלת וממך הוא מתחיל כלומל
 אך נך חחל הזקנה ואך כעחח הגיע עתה להמציאה בעולם משא״כ

 על היום עניינה אך למחסיל וכמלונר:
 ןזףןן לנלי המלרש שלפנינו לולף צלקח וחסל ט׳ זח אנלחם
 שנאמל למען אשל יצוח אח נניו ואח טחו אחלץ ושמלו
 ללך ה׳ כלומל עשה צלקה עם נאי העולם להיישילס נללכי ח'
 וזחו אני אומנוחי גומל חסלים (עלח״כ (חהליס כ״ה) טונ וישל ח'
 ע״כ יולח חטאים נללך) חפס׳ אומנוחי נא לטש לנושי כמליצה
 חכחונ (לניאל ו׳) ועחיק יומין יחינ ולבושי׳ כחלג חיול ושער
 רשי׳ כעמר נקי כי גם לך יאחה הזקנה לחיוחך מולח ומצליק
 הנריוח וזהו שהניאו ז״ל נסמוך עטרח חפארח שינה והמליצו
 ואמלו והיכן היא מצוי׳ נללך צלקה חמצא הרצון היכן מצר׳
 שחחשנ הזקנה והשינה לעטלח חפאלה זאח לא חמצא כ״א נללך
 צלקה כלומר נמצדיקי הלנים וזהו שאמל וממי אחה למל מאנלחם
 שכחונ נו למען אשל יצוח כו׳ זכה לזקנה כלומל לנענול זה
 הי׳ הצורך לו חפאלח הזקנה למען יהי׳ מוצלח בצופר לחם ללנ׳

 ח׳ ואצלו נחשבה לעטל׳ חפאלח אבל לא אל חזולח:
 הנשמע מכל האמור כי הי״ח כרב חסלו יעמול לימין הפונים
 לעבודחו לעזרה ולהועילם שיוכלו הפיק זממם העינ
 אל הפועל כאמרם ז״ל(שבח ק״ד) הבא לטהר מסייעי׳ אוחו רצוני
 בי יזמין לידו כל העילוי והאמצעיים המסגגיס לו קיום מעשהו

 והמועילים לחשלמחח:
 ובלה נבוא אל טאול לכרי רכוחינו ז״ל(שכח קי״ט) אמל ל״ח
 גיא פעם אחח נחארחחי אצל בע״הב בדלוקי׳ והגיאו
 לפניו שלחן של זחג כו׳ עד אמרח׳ לו אשריך שזיכך לכך והכלל
 גזה הוא כי האמנם ילענו כי הקג״ה אינו מקפח שכר כל גליה
 ויחן גם ללשע חלקו חמול מעשיו הללים אגל ההגלל לג ועצום

 נץ

 אהל חיי
 אסיפחם הוא אצלם ענין המגוקש כי אוחו יוס יום יללושו ויגקשו
 על זאח גאו ז״ל וחיקנו גצחוח לשונם אין מי שיקוה שלא ימוח
 כלומר כי אין רצונם וחפצם להשאר פה געו״הז רק מצפים ומחכים
 למוח וזהו אין מי שיקוה שלא ימוח הכל אומרים כפיהם שחם
 מהים אכלהס אמר אנכי הולך ט׳ יצחק אמל ואכרכך לפני מותי

 יעקכ אמל ושככתי כף (עיין מלי):

 ההן שאמל איוכ אם ימוח גכל היחיה כלומל אם הוא לק מות
 כשמו כלי הצטלף אליו גויעח או אסיפה רתוק הוא שיחי׳
 אגל לא כן אנכי עמדי בי בל ימי צגאי איחל עד גא חליפחי המורם
 מדגריגו אשר הצדיקים מחזלים אחל המוח והרשעים המוח מחזל
 אחריהם לכלותם מעל הארץ לכן אצל הצדיקים נאמר גאי׳ גימים
 כלומר גאי׳ אל מכוקשם לא כן כרשעים נאמר (חהליס ל״ז) ה׳
 ישחק לו כי ראה כי ינוא יומו והוא מ״ש שלמה ע״ה זכור אח
 נוראך ט׳ עד אשר לא ינואו ימי הרעה ר״ל אשר לא ינואו אליך
 חמנקשיס את נפשך ט אם אתה חנקש אחר הזוקן וחהיח אחה
 נא נימים וזהו ואנלחס זקן נא נימים ונא מדרשם ז״ל נא נאוחן
 הימים שנאמלנהם על אשר לאינואוכו׳ כלומר הוא היה זליז על
 עצמו ושמל על נפשו על שכינה עליו סכחוג נא
 בימים כלומר בא עליהם כי חיה מגקש עח חאסף לטא לאול

 גאןר פגי מלך סייס:
 מללש מדף צלקח וחסל ט׳ זח אבלחם שנאמר ושמלו לרך
 ה׳ לעשוח צדקה בו׳ אמר לו הקב״ה אני אומנוחי גומל
 חסדים תפסת אומנותי בא לטש לבושי ואכרהם זקן בא בימים עוד שם
 עטלח חפאלח שיבה והיכן היא מצוי בללך צדקת תמצא ממי אתת
 למד מאברהם שכחוב ט למען אשר יצוה כו׳ ושמרו דרך ה׳ לעשות
 צדקה ומשפט זכה לזקנה ואגרהם זקן בא בימים וכדי להכין תכלית
 כווגחם ז״ל גזה נעיר עוד במאמרם ז״ל(ילקוט במקומו) אגרהס
 מנע זקנה אמר לפניו רכש״ע אג וגנו נכנסי' למקום אין יודעים
 למי מכנדיס ומחוך שאחח מעטלו נזקנה ושינה אדם יודע לעי
 יכנד אמר לו חקנ״ה חייך דנר טונ תנעח וממך הוא מחסיל מתחילה׳
 הספר ועד כאן אין נו זקנה וכיון שעמד אנלהם נחן לו זקנה
 ה״ל ואנלחס זקן נא נימים אשר לכאורה ׳פלא מי זה הוא ינוא
 אסלי המלך אשל כנר עשהו מםנחואומל על כל אשל עשה'והנה
 טונ מאל ונמללש (נלאשית) טלאן משכסן מי מנננן עול שם אמל
 הקנ״ה שלא יאמר אדם אלן הי׳ לי ג׳ ידים ט׳ הי׳ טונ יוחל אמל
 הקנייה אני ונ״ד המלכתי על כל אנל ואנל ונלאחיו גם מאמר
 שהע׳׳ה (קהלת ג׳) ידעחי כי כל מה שיעשה אלקי' הוא יהי׳
 לעולם עליו אין להוסיף ט׳ א״כ יפלא על אנרחם ע״ה איך ערנ

 אל לט לחטע זקנה כאלו מצא חסרון ומגרעח ננריאח האדם: .
 אבל הענין כך הוא כי חנה האדם מורכנ מגוף ונפש והגו
 מיום יצירחו וראשיה מצנו הוא נשלימוחו נאנליו וגידיו
 וחושיו המשלימים אוחו וכאמרם ז״ל (נרכוח ל״א) עיני׳ ללאוח
 פס לדבר אזניס לשמוע ט׳ ובמו כן נל צרכי הגוף הנם הכל
 נשלימוח מעח הנליאה אין נגלע לנל אנל צלבי הנפש והם חכמה
 ודעח ויראח ה' עול צליט׳ תיקון ועשי׳ כמלז״ל(מגילה כ״ח) הכל
 כידי שמיס חp מילאח שמים כי האדם מעמל נפשו זוכה לקניגים
 האלו עם החיפוש אחל החיפוש כמאמר (משלי ב׳) אס חגקשנה
 ככסף כוי אז הטן יראה ה׳ ודעת אלקים תמצא ואמל (שם) כי ח׳
 ימן סכמה כוי ולא אמר טחן חכמה יען ט הקג״ה לא יקדים

 ליחן החכמה להאדם טרם ישראל עלי׳ וטרם יגקשנה:



 אהל חיי יעקב מ
 חניאור נת״ש ואפילו שהוא נא להשמאיל לאדם שאיננו ממלתו

 יתנרך :
 והקרוב נזה לדעתינו כ• הוא מיס•: על תאדם חישל היוצ ה
 י ללמד לאדם זולתו דעת ויראת ה׳ והוא עם מה שאמרו
 ז״ל(שכח ס״ג) למיימיני׳ נח אורך ימים איכא ונ״שכ עושר וכנוד
 למשמאילי׳ כה עושר וכנוד כוי אשר מהצורך לחח נועם אל
 החפארוח הכחונ נעושר וכבוד מה שהוא ענין חהנל והפחות
 כאשר הפליג נהם תחכ׳ מכל אדם נכ״מ אנל דע לך ניאור
 מיימיניס ומשמאילים הוא לשמה (כמו שכחנ לש״י ז׳׳ל) כי כמו
 שימין האדם היא יוחד נריאה נרנ אונים על שמאלו כי היא דלח
 חכח נענעה ואיננה אך לעזרת הימין ולתמוך נה כן העוסק
 נחורה ומצוח לשמה ולעשוח נהם נ״ר ליוצרו הוא הדרך הימיני
 והעיקרי והעוסק נחורח ומצות שלא לשמח מחקוח השכר וכדומה
 הוא הולך נדרך שמאלי אך מנ״ז לא יגונה נשכנל החליטו ז״ל
 לעולם יעסיק אדם נחורה ומצוח אפי׳ שלא לשמה שמחוך שלא לשמה
 נא לשמה ני זהו הדרך וחמנוא לחמדריגח המעולה לשמח ממש ניד
 חשמאליח שהיא עומדח לעזרח הימניח ונאשר האריך נזה החסיד
 ז״ל נחו״ת (פרק ד׳ מ״ד) ע״ש וליותר חמוניח נשער אס ירצה
 להעיר לנ איש תמוני אל תתורת ותמצות נתוכחו' ומוסייס קשים
 יהיה ננד ממנו הדנר זולת נמענת רך נתזנרתו לפניו תפלגת
 חיעודי׳ לחטינ לעונים כמו(משלי חי) עושר וכבוד אחי הון עחק
 וצדקה וכאלה רנים הנודעים והיא העילה היוחר קרונה לחטוח
 לננו לדרך חטונ והישר ואחר כי ישים על הדרך חטונ פעמיו גם
 כי יכוון נו שלא לשמה ממילא ינוא אל הענודה המעולה לשמח

 כי מחוך שלא לשמח כו׳:
 ףץףין המרומז כמאמר החכם (משלי כ״ב) חנוך לנעל על פי
 דרכו נם כי יזקין לא יסור ממנה כי הוא ע׳׳ה נא ללמד
 דעח לחמוכיח הנערים וחנוערים מה שערנלחס מהעושר והכנוד
י יזקין לא יסור ם כ ז ג א מ ו י כ י י ד ^ פ י ע ע נ ר ^ י נ ו ח ה ח ח מ ו י כ  ו

 ממנה כי מחוך שלא לשמח גא לשמה :
 וע״כ המשפט בי המוכיח להחמוני׳ יהי׳ משופע נעושר וכנוד
 למען יהיו דנריו מקונליס על לנ חשומעי'ויאמינו לקולו
 נראות׳ כנוד עשרו וסגולתו וזהו אורך ימים נימינה בו׳ ואפי'
 אם נא לחשמאיל לאדם כלומר להוכיח לאחרים כי האף אמנם
 הוא מן חמיימינים לשמה עכ״ז נרצוחו להוציא יקר מזולל אין לו
 דרך אחר רק לזכוחם ע׳׳ד שלא לשמה וזהו אפילו אם נא לחשמאיל
 לאדם עושר וככוד וזהו שהוכיחו ואמרו ממי אחה למד מאנרחם
 ע״י שכחונ נו ושמרו כו׳ זכה לזקנה וכאשר ניארנו למעלה אשר
 לענין הצוואה והחוכחה היי הצורך שיחי׳ מעוטר כהוד הזקנה
 שע״י ישלי׳ מעשהו וכאשר נחנאר נאורך כמו כן מהצורך שיחים
 המוכיח מהודר נעושר וכנוד כי הוא דנר המועיל שיחי׳ מוצלח
 נחוכחחו ל נריוח וכמדונר ואולי זהו הרמוז נמ״הכ' (וירא) לממן
 אשל יצוה אח כניו ואח טחו אחליו ושמרו לרך ה׳ ט׳ למען הניא
 ה' על אנרתס את אשל לנל עליו כלומל למען יוכל לצווח אי*
ל לאנרחם ל מ ן נ & א 3 ן ן 5 א ה< ס י 3 ן י ע מ / ל p ך ל ו ד ל מ ש . ו ן ת י  נ

ס נ  עליהם והוא חענולח שלא לשמח וע״י נא לשמח ומזה זכם לזק
 ונלכח נכל :

 רקח

 גץ השכל המגיע להלשע להמגיע לחצליק ט אל הלשע יחן ס׳
 חענוגוח גני אדם שיחענג בם בעו״חז ולעולם הגא לא ישא אח כל
 מאומה בידו רצוני השכר נאבד ונשאר פה ולא יצמח לו מאומה
 מ׳׳י לטוב הנצחיי*) לא כן הצדיקים כי מה שמשיגים מאח ח׳ ית׳
 בזת תוא לתם לברכה שע״י יוכלו להוסיף עוז ואומץ בעבודת ח׳
 ובזאת יחי' השכר ההוא להם לסבה להגדיל ולתעדף שכרם יתר
 מאל וזהו המרומז נמאמר חז״ל(אנוח ג׳) הוי רץ למצו׳ קלח כו׳
 ששכל מצוח כלומל שכל חמצוה שמגיעך יהיה מסינ אליך עיל

 מצוה:
 והנה אישלולקי׳ הנזכר כינדהשנחכפי כחוונמה שנילו כמנואל
 שם שחיה משפטו לכחור כהמה היוחר נאה לשבח והקכ״ה
ל'א לעשות עמו והלכת עשלו וסגולתו עד שזכה לככל השכח פ  ת

ל תיותל נככל ומעולה הוא שלחן חזחכ ועליו כל מיני מגדים ט ?  ג

 ומאז היה שכרו יותר עצום ורכ מסכת השכר הקדום וזהו שאמל
 ר״ח אשריך שזניח לכך ר״ל שזכיח לזה ע״י מעשיך הקודמים ונרוך

 המקום שזינך לנך נלומל זינה אוחך נדנל המצמיח וחהרנח
 שנלך שנעחים:

 ועל״ז יחיה ענין מאמר ח' יח׳ לאכלחם (פ׳ לך) אל חילא אנלם
 אנכי מגן לך שכרך הרנה מאד והוא כי אנרהס ע״ח
 חיה דואג על עצמו פן ינוכה לו משכלו הטונ מסנה רונ הנסים
 שהפליא ה' עמו וכמו שזכלו ז״ל נמדלש ("נמקימו) ע״ז היה לנל
 ה׳ אליו אל חילא אנכי מגן לך כלומל כל הנסים שעשיחי עמך
 מול חמת לך למגן ועזל שתוכל לנצע טוכ מעשיך להכניס נפשוח
 עמים חחח כנפי השכינה אחלי ילעם ויחנלל אצל׳ אמיחח עניגך
 ע״י מה שהפלאתי עמך ככנשן האש ונמלכיס ולאו כולם כי שם
 ה׳ נקרא עליך וילוו אליך וישמעו לבל מאחליך ובזאת השכל
 שהשגה הוא ההבנה והעילה כי עוד ירנ שכרך למאד כי עי״כ
 חחיה בכל דרכיך משכיל ומצליח וזהו אגכי מגן לך ועי״ז שכרך

 הרכה מאד:
 וןךןף ג״כ דגר יחי ה' לאגרהס (שם) ואגרכך ואגדלה שמך וחיה
 כרכה כלומר ע׳׳י מה שיהיה שמך גדול גנוים הצליח
 גמעשיך וחשיג ע״י גרכח עולם תהו כרוך אכרם לאל עליון כוי
 אשר מגן צריך כירך וכנ״ל וזהי שאמר אליו עוד (שם) וארגה
 אוחך גמאד מאד"אשר מכגר הערנו למעלה על כ׳ חשמוש ממלת
 כמאד שהוא לאין צורך כי מהראוי חיה שיאמר וארגה אוחך מאד
 מאד ולדברינו יאמר כי מעצמייח הברכה והשכר יצמח עוד רג
 טוב ועצום מאד וזהו במאד כלומר ע״י מאד חוליד עוד ברכוח
 רבוח למאד וזהו ג״כ המרומז בכפל לשון(וירא) כי ברך אברכך :
 ואולי זהו ג״כ המרומז כמ׳׳הכ (שמוח) ו״טכ אלקים למילדוח
 וירכ העם כוי אשר רגים העירו מהו החניכה למיללוח
 במה שחיו העם לבים והולכים וללגלינו יחכן כי אגה לילם לגר

 המלגה גשבלס מאד כלומל זכו ליוחל ,מאשל יזלמן לעשוח :
 וע״£ ללכינו נעמוד עוד עלמאמלם ז״ל גמללש (נסמוך) ואגלה׳
 זקן גא גימים הה״ל אולך ימים גימינה לע״ל כשמאלח
 עושל וכגול געו״חז ואפי׳ שהוא גא לחשמאיל לאלם עושל וכגול
 ממי אחה למל מאכלהם ע״׳י שכחוג גו ושמלו ללך ה׳ לעשוח
 צלקח ומשפט זכה לזקנה הנה לכאורה לגלי המאמל משוללי
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 לחאניל סשצ׳ ע״כלא יאחל לשונאיו אל פניו ישלם לו:



 אהל חיי יעשב
 ויקןן המגי עשרה גמלים מגמלי אדוניו כוי ויגלך הגמלים מחוץ לפני היום ועשה חסד עם אדוני אנלחס חנח מזה יבחן פי אליעזר
 לעיל אל באל המים לעח עלג לעח צאח הסואנות . הי׳ איש ילא ה׳ וחןץ מאד במצית אנלהס אדונו לשמור ולעשות

 ככל אשל יצוה עליו ולמלאוח חפצו בלי להפיל לבל :
 ןץףין מי גכם ילא ה׳ זה אליעזר שומע בקיל עגלו גקולו של
 אברהם שתי' עגל להקב״ח וכאשר ביארנו והמופת אשל הלל
 חשנים ואין ניגח לו יגנוח גשם ח׳ וישען נאלקיו ובלל ומזה

 יאומח ויגחן עוג לגו ואומן לוחו געגדוחו עגל ח׳ ית':
ת י  ויאמר גליך ה' אלקי.אדוני אכלחם כוי אנכי גדלך נחגי ח׳ נ
 אחי ארוני מדלש ממה שקפצה לי הולך הייתי
 יודע שגדרך נחני ה' גיח אחי אדוני לגיס מכינים כי מפאח חסד
 ה׳ גקפיצח הדרך שפע גמאזני גחינחו שהמקום ג״ה יגמור גמדו

 מדלש אמר רב חינא בשעה שאדם הולך לישא אשה ושמע
 קל כלביא מנגחין הוי מציח מה איכון אמלין כוי ע״ש דגלי
 המללש משוללים הביאור ואולי הרצון בזח כי הנח ממשפט הילכי
 ארחות לתיותם מתאכסנים גביח אנשים מהוגנים כמוזכל גלז״ל
 מנקיי תלעת שכירושלים זולת ההולך לישא אשת מת שכל עיקל
 מגמתו וחפצו לנקל על אולותית ומלותיה או על מומי' שגסתר
 וכדומה. משפטו לסול לבית אנשים בזייי׳ הילכי לטל השולחים
 פיהם בלע כי על ידיתם יתוודע לו כל ליב וכל נגע משא״כ בנית
 אנשים מהוגנים כי על פיהם לא ילע דגל להיותם נוצלים על דל
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ס ל  ל ל י , ע ר כ מ ו ל ן אמלין כ י נ  א
0 כגל r >״־ני אליי א־ל הסיחל הלא לכ״הפ אצטלך לשאול מאתו א ח « י ל ל צ ת — ע  י
 היא חעיל חפצי שמה וגאיזה מקום אלד ממלככחי הלא נכלי
 נחשנת׳ נעיל ההיא יגס אס אטא גתיכה לא אלע אם זאח היא
לך לא יתן ה איחי חכ״ענ לע לך ט גכל הו  אשל חפצתי גה ענ
 מניח לרגלי מישכי המרכבה ער כי יגיא לעיל ההיא ולמחוז
ס אשל יעמיל המרכבה חלע כי שם כלח הללך  חפצך יא״כ גמקי

 וזהי לך האימ:

 המכוקש:
 ויאמר ה׳ אלקי אלוני אנלחם הקלה נא לפני חיום ועשה
 חסל עם אדוני אברהם. מרלש מי גכם ילא ח׳ שומע
 בקול עבלו מ׳ בכס ירא ח' זה אברהם שומע גקיל עגמאשר
 שמע ם בקילו של עבלו הוא אליעזל ט׳ לבל אחל מי בכס יראה'
 זח אליעזל שומע בקול עגלו בקול אגיחס שהיי עגל לההב״ח

 ׳•״ w ע*7ו גקינ קבלחס שחיי עגל צהקג״ח וזהו נד האות׳ פנאמר רו' אמי -..v -v~.״! _ י
ס י*ו הנמשל אליעזל עגל אברהם הלך לקחה אשה ליצחק גללך לא ק  םנאמל ט אשל הלך חשכים גשעח שהלך להגיא אח מ
 נוגה לו ומי האיר לו הקב״ח כו׳ יבטח בשם חי וישען באלקיו ילעוולא לרך גח מעולם (יכאשר זכרנו למענה
 ייאמל ה׳ אלקי אלוני אבלהס. ע״כ : הלך חשכי׳ כוי) ולא ילע מקום זווגו של יצחק אך לחפש באשר ימצא
ץ אזי וודאי מלגל חשנח ל א ל ה  ה3ראה בתכניה׳כוונת המאמל כי גא להודיעני אשל עבליח יגזאח אם היה תליכתו כלרך כ
 סנ״עזל לאגלחם ע״ה ושמיעחו למצוחיו ה״ אך מפאח שסמגיקשו עלי עמלו על גמל הענין אגל אחלי שהיה מחסל ה״ימ
ת ויראתו אוחו ואח עגדיו ע״ל אח ה' אלקיך הירא להיוחו נישא כעל כנפי נשרים אל המקים אשל עגל אלונו מגיע ואך  * תו חח ח
 nvw ת ק והוח שאמלו ז״ל מ׳ ככסירא ה׳ זה אליעזר שומע בקול בכמעט קט שט וידא על כנפי רוח והועמד במקום ההוא מז 1
 הגין אשל אך פה בלח הלרך ופח ימצא לגר מבוקשו וע״כ יצלק
 מה שנתן אליעזר המחנות לרגקח טלם ששאלה לגר בי מכגל
 היה נכון לנו גטוח אשר מצא מגוקשו ממה שקפצה לו חלרךולבן
 מיל כתן אומל כגוד וחולי' לה' יחגרך ואמר גרוך ח' אשר לא
 עזג חסלו וכו׳ אנכי כדרך נחני ה׳ כיח אחי אלוני וע״ז ממה
 שקפצה לי הדרך הייחי יודע שגלרך נחני ה' גיח אחי אדוני

 וכדגרינו:
 וכזה יחכן מה שסיפר לפניהם ואבוא היום אלי העין ודרשי
 חיום ׳צאחי והיום באחי אשר לכאורה מה ראה להודיעם
 ענין זה אבל כיוון בזה להודיעם כי נכון הדבר מעם ח׳ וממחר

 אט חס שהי׳ ענל להקביה כלומר לא כהעבדיס המשמשים את רגם
 עגול הגמול שישיג׳ או מצל היוחם משועבלים מאבותיה׳ אבל לא
 כמוהם אליעזל ט מילאחו אח ה׳ נדנה רוחו אוחו לשרח משלחי
 ה׳ וכמו שזכליהםז״ל(שם נמללש) אמר אליעזר ככר קלמוני קללה
 נח ענל ענלים יהי׳ לאחיו מוטנ שאשחענל נטתו של אותו צדיק
 (וא״כ חי׳ אליעזל נחעלה נשמעו מצוח אבלהס ממש כשומע אל
 ח׳ יחי) וחעל הנאמן ע״ז כי הנח הענד העונד אח דנו מפאח
 החנרס כי אכף עליז פיהו כמשפט כל העבדים אם יצוה עליו
 לנו לבל אשל טלו לפטור עצמו ממט כמו לבקש אנידחו נשוק
 הלא נגל פניו יענה אם הודיעני איה איפה הייה נסוד מלעיס
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י מחניך וכדומה מהתשובוח וע״ד שאמרו הנשדיי' לעשוחו ממה שהפליא עשוה עמו בקפיצ ח הליך למען לא יעלני ^ מ ״ פ ^ 
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 ואומר אל אדוני אלי לא חלךיהאשה אמרי רש״י אלי כחיב נח אם מסי יצא הדנר לא טבל דנר
 היחה לו לאליעזר והיה מחזל למצוא עילה שיאמל לי
 אבלהם לפטה אליו להשיאו בהו הנה לביס העילו מה לאה הבמונ
 רמז על זאח נמאמר אליעזר אל לנן ובתואל ולא נלבליו הקולעים
 אל אבלהם אלונו כי שם נאמל אולי לא חאנה מלא טי״ו הלא
 יותר מהצולק היה ללמז במי שאליו נונע הלגל הוא אבלסם והן
 אחח ב׳ במליש סמכו חלרש הזה על אולי הראשון שאמר אליעזר

 לאברהם

- — - - •ן ״**׳
 מגמחו וחשוקמו למלאוח לצון אלונו ולהשלים חפצו גם גשיפול
 מעליו חיוב החכלחי לאשר הדבל יוצא מגלל האפשלי עב״ז
 מאהבתו את אלונו יתן מועצו' בלבו וםמבולוח יעשה על כי יפיק

 רצון אלונו:
 וץא הלנר כאליעזר כי בצוחו אברהם ע״ח לך וקח אשה לבני
 כמה זילז אח• עצמו והלך חשכים ללך לא ילע אולח נלגליו
 לא יטא עם השענו על אלקי אנלסם אלונו שיולהו הללך וינחהו
 במעגלי צלק ואף נם זאת כי נשאו לבו להתפלל מאח ח׳ הקלה נא



 יעקב מא אהל חיי
 הד3ר מה שאמד לו שפה יתד כמדומה ט׳ והכין מזה כי משחמא
ד. ולא  בעלילה נא עליו לקחת סחורה בהקפה ולא ישוכ אליו עו
 אבה הסוחי לשלוח על ידו והוא אך מסבת השליח שגלל על שסחיו

 דברים שדיבר לאדוניו כדי שהסיחר יבין מזח ולא ירצח לחח:

 ךןא הדבר באליעזר כי היה מחזר למצוא עילה שלא ירצח לבן
 או שלא חאבה האשה למען השיאו בחו והיא הצלח מאד
 נשיזכר לפני לבן ובחיאל מה שאמר לפני אברהם אולי לא חאגה
 מזאח ירגישו הס כי יש לפחד נדנרכי לולא כן אין מקום להסחפק
 כי מי זה לא יאנה לחח נחו ליצחק אם לא שיש נו ענין כמוס
 ומוצנע שע״כ עלה על לנ הענד לומר אולי לא תאנת ועתה יצדק
 כי בעלי המדרש ז״ל סמכו הדבר על אולי לא תאנה שאמר לאנרחס
 שתי׳ מגמתו ותשוקתו שלא תאבת תאשה ללכת למען אשר בתו
 יתן לבנו ליצחק אך תכתוב בא להוכיח ולרמז על תדבר ט כן הוא
 כי חפץ בגן אברתם ממת שחזר וסיפר כדברים תאלת בפני לגן
 אין זאת כי לתורות נתן בלבי שימאן בדבר ואך זאת תיא לאות
 ולמופת גם על דבריו הראשונים לאברהם וזהו תרמז במאמר
 אליעזר ללנן ואומ׳ אל ארוני אלי לא תאנת ונכתב חסר יען כי
 עיקר הדרש מוכרח מהסיפור הזז וזהו שפירש רש״י ז־׳ל אלי כתינ

 כו׳ וחנן:

 לאברהם וז״ל המדרש (נמקומו) ויאמר אליו הענר הה״ר כנען
 נידו מאזני מרמה לעשוק אהב כנען זה אליעזר בידו מאזני מרמה
 שהית יושג ומשקיל את בתו ראויה היא או אינה ראויה לעשוק אהב
 לעשוק אהוגו של עולם זה יצחק אמר אולי לא תאגת ואתן לו את
 בתי ולכאור׳ לא ידענו רש״י ז״ל דקדק על אולי השני וכדי לבוא
 אל ביאור הענין נתבונן עוד מת היחה זאת לאליעזר ומה ראה על
 ככת לגלות זאת על אוזן לבן ונתואל לספר לפניהם מה ששאל את
 אבלהס אדונו והנראה לקרב הענין ע״ד דמיון. סוחר שהית מסחרו
 ממרחק המיד ע״י משולחו והי׳ מגיא לו סחורה הכללי ולזמן
 קצינ תי׳ שילח לו ע״י שלוחו מחיר סחורתו גהקפה והיי זה משפעו
 כל תימים לימים עלת על רוחו לשלוח שלוחו אליו לקוח ממנו
 סחורה עד למרבה שיעלה לסך גדול ולא ישיג עוד המחיר לגעליו
א יוסיף שלוח עיד אליו(ע״ד לוח רשע ולא ישלם ר׳׳ל על דעת ל  ו

י שלא ישלם) וכאשר הציע דבריו לשלוחו לא הוטב בעיניו הדגר  כ

 ט לא יעשה כן כוי א״ל השליח על דעחי כי לא ירצה עוד הסוחר

ת סחורחי באמנה ובהקפה ענה אוחו עזוח מדוע לא יאבה ת  ל

 כעחח לשלוח מת שלא עשת כן מקל ומאז חשליח לחיותו מוכרח
 לקיים דברי משלחו הלך ובא אליו ואמר לו אדוני שאל ממני כי
לל אליך לקחח עוד ממך סחורה הרבה כחקפה כמאז ואמרתי  א

 לו כמדומה לי שלא ירצה הסיחר אמר לי אעפ״כ השוחר השכיל על

ת ו ד ל ו  פרשת ת
 וענודתו מיראת העונש אזי יהיו תולדותיו כלולי׳ כתכונת נפשותס

 מה שגנ־ש מולידם ואין גידם מאומה מעונו החיצונית:

 והוא שהפליג המשורר האלקי ע׳׳ח גשגח הצדיקי' גרי חלגג
 החפצים ומשחוקקים נאוה נפשם אל מצוח הי׳׳ח ואמר
 (חהלי׳ קי״נ) אשרי איש ירא אח ה׳ נמצוחיו חפץ מאד והעלה גזה

 נטר נאלץ יהי' זרעו דור ישרים ינורך:
 ובזה יחנארו חכחונ•׳ הנזכרים לפנינו גיל יניל אני צדיק ר״ל חן
 אמח שיש לאני הצדיק לחחמיד נגיל נס אס צדקח ננו הוא
 אך מפאח ההכרח והיראה אבל ויולד חכם כלומר אס עוד זכה
 שיה׳׳ בנו חכם ומתיר לעבודת שמים מתולדתו ישמח בו כלומר יש
 לו להרבוח בשמחה וגיל יחר מאד כי הפעולה חעיד על פעלו וניכר
 כח האג מהנן כי ממנו יחיל טובו וזהו שהביאו ז״ל עוד בני אם
 חכם לכך כו׳ כי המשכיל על דרכי ה׳ מגחינחו והכרחו מעצם
 חומו וחולדחו הוא מחואר חכם לנ כענין הכחוג (משלי יי) סכם
 לב יקח מצוח כלומר יקחס מאהנחו אוחם וחשוקחו אליהם וזהו
 בני אס חכם לבך ישמח לני גם אני כלומר כי ע׳׳י נכו יחנכר כוגנ

 לגו נם הוא:

 וזהו שסיימו ז׳׳ל האטת עטרה לגנים שנאמר והפארח גנים
ח נ?ס י י נ א ת * ם נ ס י מ א א ו ס ה י נ 3 ת ה י א פ ר ח מ י ל ס כ ת ו ג  א

 עהודס עליהם והגנים עטרת לאגות שנאמר עכורה זקנים גני גנים
 כלומר צדקס המיס וחום דרכיהם ובר לגטהם המה יתנו עדיהן
ה עליהם לזר מפאל ואל כצ מ ה ם ן ת ן מ ל נ ש ן ן נ ח ן ן 3 א ל ת ש ן ל א  ע

 אלף, תולדות יצחק גן אגרהם אברהם הוליד אח יצחק מדרש
 גיל יגיל אכי צדיק ויולד חכם ישמח גו כוי עד גני אם
 חכם לבך ישמח לני נם אני כוי עד האטה עטרה לגני' שנאמר
 ותפארה נניס אנוחם םננים עטרה לאנוח שנאמר עטרה זקנים
 גני בניס ע׳׳כ הנראה נחננח המאמר נהקדיסדנרי דחע״ה (תתלים
 קי״ג) אשרי איש ירא אח ה׳ גמצוחיו חפץ מאד גגור גארץ יהי׳

 זרעו כו׳:
 כי מטכע האדם וחכונחו להוליד כצלמו ודמוחו דומה אליו
 גאיכוחו ומזגו וגזרח חארו כי כן הוא כח האג להיוח הנצר
 משרשיו יפרה כמוהו אחד גחואר ואס הוא איש לגן געור גשרו
 גהיר וזך אזי יצהיל ג״כ עור תולדותיו וההיפך גהיפך אגל הנה
 לפעמים יקרה כי האיש הגהיר והצח יוליד תולדה הכהה בעור גשרה
 והעילה לזה הוא כי זכות האג וגהירחו איננו מעצם חולדחו כלחי
 מצד תרבותו בכיגוסי׳ מתר וגורית עד כי הלגין עצמו למראה
 אדם אולם החולדה אשר יוליד ההכרח שחהי׳ כפי איכות תולדתו

 וחכונחו כי היא נשארה אחו כמשמר:
 וכמו כן הוא הדגר גאיכוח שלימוח הנפשיוח כי אס יהי׳
 המוליד גר הלגכ נקי וצדיק מרחם אמו יצמיח צמח טוכ
 ושלם כעדוח החכם מכל אדם (משלי כ׳) מחחלך גחומו צדיק
 אשלי גניו אחריו הוראת מלת כחומו על איש החס מעודו והוא
 הסגה לשיה׳' אשרי גניו אחריו אגל לא כן האיש אשר כחותיו
 הנפשיוח נוטי׳ לעטר אח פי ה׳ ח׳׳ו ואל מה שמתנגד לרצונו אך
 היא לוחם ע#הם ומתגכר עליהם ומכריח עצמו למצוס ה׳ יסגרך



 אהל תולדות יעקב
 יבואו לבקש מאתו ית׳ על הפקת צרכיהם לא יפטירו נשפה להרבות
 בבקשתם דבר נוסף על ההכרחי אבל יצמצמו כל מה שאפשר משא״כ
 בתתפללס על אחרים ו״ ה נבוא אל הענין כי הנה רבותינו
 ז״ל אמרו (ב״ק צ״ב) המססלל על חבילו והוא צריך לאותו לבר
 תוא נענת תחילת ולפי זת תמתפלל על זולתו ירויח הרגה יותר
 מאשל יתפלל על עצמו אשל לא היי מלאו לכו לםאל כעל זולתו
 וזהו ואני גחלותס לגושי שק עניתי גצום נפשי כלומל חלגתי
 עליהם התפל׳ גשקי וגתעניתי וזה לי לתועלת נמלץ ותפלתי על

 חקי תשוג כלומל מה שפילל עליהם ישוג אליו:
 והוא הלגר נ״כ גיצחק ע״ה שהרגה ותפציר כתפלה כהורא׳ מלת
 ויעתל (עיין רש״י) אשי ע״כ לא אמר ויתפלל וזהו
 שהמליצו ז״ל ששפך תפלתו כעושר כלומר גרגוי ותטעם לנכח
 אשתו ל״ל ש־ י׳ גגחינת תמתפלל על הכירו וכנ״ל ועי״כ ויעחר לו
 ה׳ כלומר עתירתו שנה אליו שנם הוא תי׳ צריך לאותו לגרכמאמל

 רז״ל(ינמות ס״ד) שהיו שניהם עקרים :
 ויעתר לו ה׳ גמרא (ינמות ס״ר) לו ולא לה לפי שאינו דומה
 תפל׳ צריק כן צדיק כו׳ תנ׳ לכאול׳ מלת תפל׳ היא
 אך להיחר כי די היה שיאמרו לפי שאינו דומי צדיק נן צדיק כוי
 ואחשונ נזה כי הנה המתפלל על חנירו לא ימלט אם שהמתפלל הוא
 הגדול על הקטן אולהיפך ונזה יפול ספק אם שמעלת תמתפלל גדול
 וחשונ נעינילתי״ת לשיקונל תפלתו על הנצרך או שמעלת הנצלך יותר
 גדו ה והיא המועילה להמתפלל לתעלות תפלתו וחנה לכאורה
 מקום לומר אשר מעלת הנצרך רנה היא ממעלת המחפלל ונה
 תלוי עיקר קנלת התפלה מצר שהוא הנענה והמשיג מחסוריו אנל
 אס נאמר כן היה מהראוי שיאמר הכתונ ויעתר לה ה׳ אחר כי
 היא היתת מתפללת על יצחק והוא הנצרך זאת לעד כי גלול ולנ
 השינות המתפלל יותר מהנצרך וזהו שרמזו ז״ל לו ולא לח ל״ל
 אחרי כי ה׳ ית׳ הית נעתר ליצחק ולא לה מזה ינחן כי הוא ית'
 לולש חשינות תמתפלל וזהו'לפי שאינו לומה תפלת צליק נן צדיק
 כוי משא״כ אם נאמל כי גלול ורנ יוחרמעלח הנצרך היה מתצולק

 שיחאר הכחונ העחילה אלי׳:
 ויתרוצצו חננים נקרנה וחאמר אם כן למה זח אנכי ותלו
 לדרוש אח ה׳ ויאמר ה׳ לה שני גויס ננטנו כוי
 ראוי להעיר נזה כי הלא החשונה אינני מעין השאלת בי היא
 שאלת על אודות הפלגח צעל הרוג׳ ומה זה ירגיענה מאמר נ'
 גויס ננטנך כוי ולאום מלאום יאמץ ולנ ׳עבול צעיר בי לכאולם

 עולנה אין נזה לפקח עצנונה הגדול ונמללש ותלך לללוש את ה
 הלכה לניח מדלשו של שם וענל :

' ח  וכדי לבוא אל חכליח הענין נזה נקדים לנאר מאמר ה׳ י
י אינני* ך ב י נ י פ ל פ  לקין(נלאשיח) למה חלה לך ולמה נ
 צולקח אחר שאלח למה חרה לך כי הלא מכבר ההכרח הוא אשי

 . בלוע לנ יפלו פנים :
. אנחוסם מ  אבל לע לך כי המשיגים קורוח ופגעי הזמן נ״
ל  ומגינה לבם חלוקים לב׳ בחינוח מהם אשר יתאוננו ע
א  המקלה וחיסולים לגד והוא ממלח חגבעריס והפחוחי׳ אבל ל
 הוא מדח הישרים והנכוחים להצדיק דין שמים ולקגלהו גשמה'
 כי לא חשוד קובייה כוי אך יהיו דואג׳׳ על מעשיהם אשר חסי

 אלה ויפשפשו כהם על מה זה עשה ה׳ ככה אליהם :
 וההבדל גץ נ׳ סוגי החוגוח האלה הוא כי הא׳ צערו ויגונו
 לא לעזר ולא להועיל אנל עוד יבוא אליו המכאונ
 ולאנון נפש מסנה׳ כמאמל (משלי ׳״ז) ולוח נכאה חינש גרם לא

 כן

 זאח כיוונו ז׳׳ל נמה שסמכו הפחונים האל למאמל שלפנינו אלת
 תולדות יצחק נן אברהם אנלהם הוליל אח יצחק:

 ןעט דברינו חלה יתבארו לנו דנריתם ז״ל(נדלים פ״א) מפני מה
 תלמידי חכינים אין מצויין לצאת מביניהן תלמידי חכמים רב
 הונא אומל מפני שאין מבלכץ בתורת תחילת דאמר דג מאי דכתיב
 מי האיש החכם ויבין אח זאח כו׳ עד ויאמל ה' על עזבם את
 תולתי אשל נתתי לפניהם ע״כ והנה לכאורה לא ידענו מאיזה
 סבה יהיה נמשך לאשל לא בלט בתול׳ תחילת שלא יצא מביניהן
 תלמידי חכמים וכדי לבוא אל ביאול הלימוד הזה נעיל עוד במאמר
 הנביא שהביאו ז״ל ט גההשקפה הלאשונת יש בדבליו שפת יחל
 במ״ש אשי• נתתי לפניהם בי מה יבצל במאמל על עזבם אח

 תולתי:
 אכל ע״פ האמיד יצדק מאד אשל העובד הנאמן החפץ במצותיו
 יתב׳ מאד מעצם חולדחו יוליד בניס מאושלי׳ נזילי' מבטן
 ולא כן העובד מפאת ההכרח מיראה העונש וכנ״ל ובזה נבוא אל
 הענין והוא ע״ד דוגמא יש אשר לבושו שני ועדני׳ עבור אהבתו
 לבוש הנאה והמשובח ויש לובשם לא מאהבתו אותם כ״א מפאח
 ההכרח שלא יגיעהו מן המיון והבושה נגד המלוכשי׳ בהם והמבחן
 בהם לדעה מי הוא הלובפם מאהבה ומי מההכרח באס יפגעו
 ב׳ אלה גהלוקם המשכיל אשל המציא ואשל עשה מץ היקר ההוא
 נמו אז ינחנו גם שניהם וימגרל עניינם לעיני כולם כי הלובש
 לקמות מאתבתו אוחס ומחמדחו אליהם יאהב למאל הממציאם
 ועושיהס וימת לו תולות נמלצות על לוב חכמת לבו לתבונת
 כפיו הנשואים במלאכת האריגה ההיא לא כן הב׳ כי עול יטיח
 דברי׳ נגדו יען כי לולא הוא שהמציאם לא היה מוכרח לפזר עליהם
 כי לא היה לו ממי להכלם ועד״ז ממש העובד מאהבה המשתוקק
 למצות הי״ח כלב ונפש הוא יודה לה' חסדו על שחנן אוחנו בתורתו
 הקדושה וישמח בה מאד בגילת ורנן משא״כ תעובד מפאת ההכרח
 והירא׳ כי היה לו נחח יוחד באס לא היחה נחנה מראש והיה

 חפשי ממנה ומעול מצוחיה:
 וזהו מפני מה חלמידי חכמים אין מצויץ לצאת מטניח׳ מלמידי
 חנמיס מפני שאין מנרכין בחורה החילה כי בל עיקרייח
 הברכה היא להודות לה׳ על בחרו אותנו וקרבנו לפני הר סיני
 מאז כמנואל נטול א״ח >p׳׳ מ׳ץ) וע״נ העושה מיראה ומההנרח
י על לאשיח נחינתו החו״הק אלינו ולנן  וודאי ני איננו מנרך ת
 המשפט להם שלא לצאת מטניהם חלמידי חכמים וכאשר זנמו
 וזהו ויאמר ה׳ על עזנם את תורתי אשר נתתי לפניהם כלומר
 הגם שהם מקיימים אותה אנל המה תוהי׳ על ראשית הנחינה
 (ועיי׳ עוד נע״י מה שכחנ נזה נשם החסיד רטנו יונח

 זלה״ה):
 רעתר יצחק לה׳ לנוכח אשחו מדרש ל׳ יוחנן אמר ששפך
 מפלחו נעוםל לנכח אשחו מלמל שהי׳ יצחק מחפלל ואומר
 רנש׳׳ע כל כנים שאחה טחן לי יהיו מן הצלקת הזו ואף היא
 אמרה נן נדי לטא אל טאול המאמל נקלים מ״ש להע״ה (חהלים
 ל״ה) ואני נחלותם לטשי שק עניתי כצום נפשי ותפלתי על חקי

 תשונ:
ר מאח המלך שלא ירנת לשאל גם לא  דע כי ממשפט המבקש מ
 להגדיל בקשהו אנל יצמצם מאד נשאלחו לנקש רק המועט
 ההכלחי כמליצה לז״ל(קידושי׳ י״ז) תפס׳ מועט תפס׳ חבל זה איגו כ״א
 כשיבקש עטל עצמו לא כן אם ינקם ענול זולתו יליולכלו לחלחינ
 סיו לבקש גדולות ולא יבוש ועל׳־ז הוא ג״כ משפט הצדיקים עת



 אהל תולדות מב
 אמל המשולל גשם ה׳ (חהלים פ״א) לו עמי שומע לי ט׳ כלומר

: ׳  לי בעצמי גלי הצטרפוח הנוגשים כמעט ט
י זו הי׳ שולח הדין נותן שיחי׳ טלל עשו עם יעקג ך ל י ע ל  ו
 יחדיו כאחד יען כי למענו נגרא וזח שאמרו ז׳׳ל במללש
 שגי גויס גגטנך שונאי וןדגני' כמעיך ולאום מלאום יאמץ כלומל
 אחד יחאמץ בעבודה ע׳׳י הג׳ ורג יעכוד צעיל . כמאמל המדרש
 זכה יעבוד לא זכה יעבד וחן בזאח נתקרר׳ דעח רבקה אמנו ע״ה
 אחרי כי הגידו ש״וע מה הוא לח וכי הצורך גס לעשוח למען

 יעקב עבור תיקונו ותועלתו:
 ומה נמרצו בזה דבריהם ז״ל(במדרש במקומו) ויקרא שמו עשו
 הא םוא שבראחי בעולמי(פי׳ ני מציאוחו איננה רק עטר
 יעקב ואולי ניוונו עול) והוא ני האמנה חולרוח עשו יהי׳ לצולך
 בני יעקב ובנ״ל אבל יעקב ע׳׳ה בעצמו לא הי׳ הצורך לו לעשו
 בי מחחלך בתומו וזהו הא שוא שבראחי נלומר זה הראשון וודאי

 לשוא ולחנם הוא נברא :
 ףצא הראשון אלמוני עיין קול יעקב מ״א ב׳ :

 ויאהב יצחק אח עשו בו׳ ורבקה אהבח אח יעקב מללש נל
 שהיחה שומעח קולו היחה מוספח לו אהבת על אהבחו
 ונקדים לזה מאמר הנביא (מלאכי א׳) אהבחי אחכם אמר ה׳
 ואמרחם במה אהבחנו הלא אח עשו ליעקב נאום ה׳ ואוחג

 את יעקב ואת עשו שנאתי:
 הנה מכבל נתלנטו המפלשים ז״ל בתבנת הכתיבים והקרוב
- אצלנו הוא עפ״י מת שכתבנו(בקול יעקב י״ב) אשל חשיט׳
 ישראל הוא על ב׳ אופנים א׳ אס הס צליקיס ושלמים חשיבתם
 הוא מצד עצמותם והב׳ חשיבות ע״י מצטרף והוא גהיוח ׳שלאל
 ח״ו במדריגה פחוחה אזי מחמלחויח׳ ומאהבתו אותם הוא מעריכי
 נגד זולחס הגלועי׳ יוחל ויהיו חשוגיס בערך לאומים כאלה :
 ואפשר אשר על ב׳ סוגיחשיגות האלה יהיו לומזי׳ הגי שמוח
 יעקב וישראל כי הולאת שס יעקג הוא על אחזו געקג
 עשו לצוני חשיגות יעקב אחוזה בשפלותו של עשו כי תבוא אך
 מסגת גנותו ופהיתותו לא כן תואל ישלאל יול׳ על המלליג'

 הגגוה עד״הכ(ויצא) כי שלית עם אלקס :*)
 והן על גחינת זו ייעד אותנו הנגיא ע״ת גמ״ש אתגתי אחכם
 י אמל ה' הלצון אהגת וחשיגות ישלאל יהי׳ אך מצד עצמם
 לא ע״י הצטלפות זולתם (וע״ד מה שאמלו גמל׳(שיל) אני
 חגצלה השרון אני הוא וחגיגי אליו) ואמלת׳ גמה אתגתנו הלא
 אח עשו ליעקנ נו׳ לצה ני הנה הדבר הנעדר׳ תמעלות והשלמוס
 כאשר נל חשיגוס׳ הוא עם הצטלפוח אליה לנל הפחוס וגעלה

 החסמנוח

 •) וחוץ לללכנו אחשוב בזה ע׳׳ל כן העשיר אשל אהנת א יו אותו נפלאה מפאת היותו מו תל במעלס ומלוה מאושרי'
 שאין על הנן כ״א לשמול המעלוח הנכגלוח אשל לו ועל פיהס חחמיד אהגה אגיו אגל זה אינו כ״א כשאין להגן רק מעלם אח» *
׳ הגורמה י קרי ע א ה ו  יולע גגירור כי אהגה אביו גאה רק מסגחה משא״כ אס לסגן כמה מעלוח יקלוח הלא אז יסחפק נהם איזו ה
 והמסבס האהבה אילם אס לתאב ב׳ בנים בעלי מעלות ולאחל יש מעלה אחת נוספת על הג׳ ואותו יאהג האג ואח השני לא אי ״
 ידע בגירוד כי אך את המעלה ההיא מרש האג ואך היא המסבח והמושבה האהגה: הוא הלגל והוא הענין גמה שסקנ״ם היךנ
ם ע״ל תנווי מ ר מ א ״ ן ל , מ ״ ן ן ״ w ן j p f r ה ע ס ב ת ל מ א ן ן ס ן ן w ן ן ח א ל א ן י ן ה ז י ה א 5 ה א ח ת ל י ל ע ש ע פ ח ן נ ע מ < ל ם ט ב ח , א ת 3 ה ן א נ 0 י  א
 כמו ואמלחס זבח פסח ו5־״\ י־« דיד^ירד אחיינו לדזהוד יייי חייייי• .—יי• ״ ייזחמימו לב עצ אנשינ

 זולתי׳ וזהו הלא אח עשו
 ישנא אח עשו ומזח תלעו

 אח ילאיו כוי:
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 העחאונן על חטאיו והמחאבל על עוניחיו שהמה הסבו לו פגעיו
 ומקריו הרסיס הנה מזאח יגהה מזורו וארוכחו מחלה חצמח
 בשובו מחטאיו ובז 8 יהיה מחנחם בצערו ויצהיל פנים וייטיב

 גהה: .
 וזהו שאמר יח׳ לקין למה חרה לךוחואכמיכיח על פניו גמופח
 נאמן אשר עברחו והוגחו הוא מרוב כעסו וחמחו על שלא
 עלתה מנחתו לרצון לפני ה׳ ולא ע״ל המצטער והדואג על מעשיו
 ומפשפש בתם לביא בתשונ׳ לפניו ית׳ והעל כי נפלו פניו ולעי ז

 למאל וזהו למה חלה לך ולמת נפלו פניך :
 וההבדל השני בין ג׳ סוגי המתאוננים הנזכלים הוא בבקשה
 המזול ולפיאח מעלה למחלח מקל׳ ה׳ כי הא׳ מללכו
 לללוש בלופאיס להעלוח אלוכחי ע״' סמים מועילים וכלומה לא
 כמוהו הב׳ כי יהיה זריז ומהיל ללרוש בהקלובים אל ה׳ לבקש
 מאחס מזול נמלץ במה שיולו אוחי לעח להשכיל להטיב וידריכו
 אוחו בללכ׳ התשובה על מעשיו הקודמים ובזאח יכופל עונו ושב

 ולפא לו:
 והן על״ז היהה רבקה ע״ה הטיבה ללכיה לבקש ולשאל על ענין
 מכווני הלונה מהחכמים וגלולי המורי׳ להגיל לה עילה
 הדבל מה היא ולא ללך נשים לה לבקש לפואה טבעייח מהרופאים
 או המילדוח וכדומה אבל באח לב״המד לפני שם ועבר ומה גם
 לפי המוזכר במדרש עברה עלי פתחי ע״ז עשו מפרכס לצאת וכו׳
 והבינה מזה כי היא הרה עול. ר רע וטוב עי׳׳ז שאלה מה הועילה
 חפלה יצחק נל בניס שאחה נותן לי לא יהיו אלא מן הצדקה הזו
 אס גם בקרבה יחניצץ איש רשע וזהו וחאמר אם נן למה זח
 אנכי כלומר מה אנבי טוב לי ומה יתרוני על נשיי זולתי וע״ז
 ותלך לדרוש את ח׳ כי הם יעמידו אוחה על תכונת הדבר מה הוא:
 וזהו שהשיבו אוחח ע״פ ה' שני גויס בבטנך כוי ובזה התירו
 י שאלחה בטעם מספיק ובמו שנבאר והוא בהזכרה דבריהם
 ז״ל(בילקיט שופטים ג׳) ואלה הגויס אשר הניח ה׳ לנקות בס אח
 ישראל משל למה הדבר דימה למלך שנטע כרם והיי בתוכו ארזים
 גדולים וקוצים אמרו לו ענדיו אדוננו המלך הקוצי׳ שאוחזים ננגדינו
 למה הנחתם אמר להם אס אין קוצים נמת אני גודר את כרמי
 כך ישראל כרמו של הקנ״ה שנאמר (ישעיה תי) את כרס ה׳
 צנאוח ניח ישראל וכו׳ עד כדי שישמרו ישראל אח החורה שנאמר
 אלה הגוים אשר הניח ה׳ לנקוח נס אח ישראל ע״נ והוא לעיני׳
 אשר ח׳ ית׳ ראה והכין מאז רציעה מרדוח לישראל להיישירס
 ולהטוחס הדרך הטונ לפניו על ידו וע״ד שאמרו ז״ל(מגילה י״ד)
 גדולה הסרח טבעה יומר ממ״ח נניאיס ט׳ וכאשר רמז החכם
 ע״ח (משלי י״ו) כל פעל ח׳ למענהו וגס רשע ליוס רע אשר ע״כ



נ  זאדןל תולדות יעמב
על עצמו והוא עס יוה שאמרו  להיוח א׳ מושג על המשיל והגי י
 ז״ל קומקא חלף קועקא פי׳ כי כל מין מחזק אח הרומח לו
 ומגריאו ומסייע אותוכמליצחס דל נפש משיג נפש וע״ז גיקש עשו
 הלעיטני נא מן האדום האדום הזה כלומר הלעיטני ממה שהוא
 דומה לי וזהו שגיארו מיניה ומן דכוותיה יען כי המל שהיא
 דוגממ תכונתו תועילני לעייפותי וגזה יתכן מה שסיימו ז״ל הוא
 אדום שנאמר טי ותגשילו אדום שנאמר הלעיטני נא מן האדום
 האדום הזח אשר לכאורה עדנה אין הדבר הוחלט שתגשילו אדום
 ממה ששאל עדשי׳ שבישל יעקכ ולדברינו יהי׳ ראייתם על תנםילו
 שהוא אדום ממה שפרט ואמר מן האדום האדום הזה שההוראה

 כי ימצא מין את מינו:
ך יצדק מה שסייס הכתונ ואמל על כן קלא שמו אדום כי ז ב  ו
̂דס הוא שלא לכנו׳ שם גנאי לחבילו  הנה ממשפט בני י
 בלתי אם הוא בעצמו גלל על שפתיו אותה הכינוי או אז טלם
 יקראוהו במת שכיני את עצמו וכמו כן עשו אשל בו נאמר ויצא
 הראשון אדמוני ובדרש מוכן לשפיכת דמים והנה מי הוא זה שחי'
 ערג אל לבו לקרותו בתואר ההוא אבל מאז תיאר הוא את עצמו
 בכינוי הלז במה שאמר מן האדום האדום הזה וכנ״ל הותרה
 הרצועה להיותו נקרא אלום בפי כל וזהי על p קלא שמו

 ארוס:
ב נתן לעשו לחם ונז ל עדשים ויאכל וישת ויקם וילך ויבז ל ע י 1 
 י עשו את הבטלה הנה מהלאו׳ לשם לכ אל סיפול ויאכל
 וישח שאיננו מעין מה שרצה להודיענו כי הלא העיקר גהסיפול
 הזה הוא להודיענו מהפלגה בזיון הבטלה בעיני עשו גם מאמר
 ויקם וילך לכאורה הוא ללא צורך אבל לני אומד לי כי משהלג׳
 הכתוג כסיפורים האלה הוא אך למען נעמו׳ ע״י על זדון לב
 עשו ועל רוב זלות הבכורה אצלו והוא כי הנה גדגר המטרה יש
 מקום להסתפק ולומר אס שהבכור׳ היתה קלה בעינו למוכרה געד
 דגר מועט ופחות או כי היה נזיד עדשים יקר בעיניו כל כך מי

 שהיי אצלו המאכל והבכור׳ על משקל א׳ וע״ד שמצינו גרז״ל(יומא .
 כ״ג) ללמדך שקש׳ עליהם טהרה כלים יותר משפיכות ןמים
 איגעי״ להו שפ׳׳ד הוא דזיל גבייתו אכל סהרה כלים כלקיימא קיימא
 או דלמא ש״ד מקיימא קיימא אבל טהרה כלים הוא דחמירא וענין
 שאלחם הוא מה שאמרו קשה עליהס טתרת כלים יותר משפ״י
 קלילה הדבל מהו כי מקום לומל אשל הוא געטר כי שפ״ד היא
 קלה אצלם אכל ניתלה כליס קמה וגם נצג׳ אך געלכ׳ הלאיי
 והמחויב או שהוא לאשר טתרח כליס היא אצלם בחומר׳ יהיי'
{  ושפ״ל קמה געלכ׳ וגחומ׳ שגה וכמו כן הדבר באס יחן אחד ם6
 יקלה מועיל געל אמחה ילק זש ללוט על ג׳ פנים אם שמנויה
 רעבונו לא׳,שם עינו ולבו על יקל׳ החפץ גם כי הוא נכגל אצלי

 כמשפטו או לאשל איננו יודע בטוב החפץ ויקרותו וחשיבותו ומיי5
ל הפחות והדלך הקלוב לבוא על גיריי  זלותו אצלו נתנו כעד מ
מ י נ  מעשהוהואאם אחלכ״אכללשוגעגפשוינחם ויתסלט מאל על א
 חפץ יקל כזה(כמשפט כל הלודפיס אחל תתאיה אחל שימלאןתאוחם
 יחעצגו וינחמו) לעל ט מה שעשה הי׳ אך מפאת חשיכות המאכל
 מי אכף עליו פיתו אבל עשו אחל אבלו ושתו מהיל בטלתו לא ניחם
 על מעשיהו ולא נעצב אל לבו כי נשללה ממנו יקלח נצח חמדה
 מלס ענוד נזיד העדשים הנה מזה יאומח הפלגה בזוחו הבכורה
 כי מאפס ותוהו נחשנה לו וזהו ויאכל וישת ויקס וילך כלומר הלו
 דרכו שמח וטוב לב מזה הוכרע וינז עשו את הנטרה כלומר לא
 מפאת חשיבות המאכל כ״א מפאת זלות הבכורה והוא שאמרו

 במדרש

 החסרונות אין ב דה להוסיף מאומ׳ על רעת וגנות הדבר תפחות
 חחל כי גם היא תתכבד ותתחשב אך על ידה אמנה הדבר החשוב
 מעצמותו אס יצטרפו עוד אליו דנל הפחות והבזוי הנה ב׳ אלה
 יפעלו זע׳׳ז כי הדבל השלם והחשוב בעצמן בהקרינ עוד אליו
 בעלת החסיונות יתוסף חשיבתו יהל מאל וכן בעלת החסרונות
 יתוסף גנוחה וגליעוחה על אהה שבע באס אל עבל פניה יאיר

 ויתנוצץ הוד מפאלת זולחה :
י רמש אנחנו עי״. אם כל חשיבוחנו הוא אך ע״׳ הצטרפות י ד ע  ו
 זולתייו אז אין בידינו לספות על שגאחס וגנותם, אם
. אבל לעחיד א-ה. שנזכה להיות אהובים מ * כ י ט ת ו ן  לק המה ל
 איייו ית׳ מפאח עצמיט ולא נצטרך עוד אל הצטרפות פחיתות
 הזיןלה במאמר הכתוב(בלק) הן עם לבדד ישכון יבמים לא יתחשנ
ל יוסיף עוד ה׳ יה׳ הסדו עלינו להעריך אותנו לעומתם כ׳ 3  א

 עי״כ על? נעלה בלב החשיבות ויוסיף ה׳ נאהגתינו יתר על
 האהבה מצד חשיבוח עצמינו והמה עוד יחלועעו ויחננו להעדיף

 שנאחס ופחיתוחם גדול יחד מאד:
 ןץדו אהבתי אתפס אמל ה׳ ואמלהם במה אהבתנו בלומל במה
 י יוודע איפה עד היכן היא מגע׳ הלא אח עשו ליעקב בלומל
 אקרבם ז״לז (ע״ד אחות לנו) ויהי׳ ההכדל ניניהם רב ועצום
 מאד וזהו ואוהב את יעקב אבל עוד יעקב יעיר קנאה על עשו
 ועל ידו יתגלה רעהו עוד יותר וזהו שסיים וקראו להם גבול

 רשעה :
ן הזח הי׳ גקינת אהבה רבקה ע״ח את בנה יעקב כי י נ ע כ ! 
 'מלבד חשיבותו מעצמותו מהפלגת שלמותו וחמימותו
 המחייבים לו אהבתה עוד היי לו אהבה נוספת מסבת רעת וגנות
 עשו וזהו ורבקה אוהבת את יעקב לשון בינוני ובא מדרשם ז״ל

 שהיתה מוספת המיל אהבת על אהבתו כלומר העצמיים:
 עוד ניאור ע״ז תמצא נחיטרנו קול יעקנ י״ז א' ע״ש :

 וילד יעקב נזיד ויבוא עשו וגו׳ מדרש אמר לו מה טיני של נזיד
 זה אמר לו שמח אותו זקן אמר אף באותו זק ן פגעה מדת
 הדין א״כ לא מתן שבר ולא תחיית המתים ורוח הקודש צווחת אל
 תבכו למת בכו בכה להולך (ירמיה כ״ב) אל תבכו למת זח אברהם
 בכו בכה להולך זה עשו ולכאורה דברי המדרש חסרי הביאור
 ונעדרי המוגן אמנם הס מובנים פשוט עם דבריהם ז״ל נסמוך
 את מוצא אבלהס קי קע״ה שנת ויצחק ק״פ ובאותו יום נא עשו
 על נערה מאורס׳ וחרג את הנפש אמל הקנ״ה כנל הבטחתי
 לאברהם ואמרתי לו ואתה תבוא אל אנותיך נםלום תקכל נשיבה
 טונה וכי זו היא שינה טונה שהוא לואה בן בנו עובל ע״ז ומגלה
 עריות ושופך דמים מוטנ לו שיפטר נשלוס הה״ד(חהליס ס״ג) כי
 טונ חסדך מחיים ע״כ הגה מנואל מדבריהם כי עשו הסינ קדימת
 מות אברהם ה׳ שנים וזהו אמל עשו אף באותו זקן פגעה מרח
 הדין מלת פגעה יורה על ענין קדום טלם בא העת ועל זאת
 השיבה רו׳״הק אל תבכו למת זה אברהם כלומר לא מסבת עצמו
 נפטר קודם זמני אך אתה עשו עם זדון לבך פגעת בו ואתה

 הסיבות עליו קדימת מיתתו וזהו בכו בכה להולך זה עשו:
 ויאטר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדום האדום תזה כי
 עיף אנכי על כן קרא שמו אלום מדרש מן האדום האדום
 ל׳ יוחנן ול״ל ל׳ יוחנן אמר מיניה ומן פטלוניא ל״ל אמר מיניה ומן
 לכממיה הוא אדום והבשילו אדום הלעיטני נא מן האלום ע״כ
 *וקרוב אצלי כי הם ז״ל חשבו בביאור כפל המלוח האדום האדום



 אהל תולדות *עקב מג
 כלומר למען שלא להלעיג נפש צדיק אמר לו גור בארץ כוי להוציאו

 מכלל החושכים ומאשר נגזר עליהם:
 ויאמר אליתם יצחק מדוע באתם אלי יאתם שנאתם אותי
 ותשלחוני מאתכם ויאמרו ראה ראינו כי הי׳ ה' עמך
 הנראה בביאור תכתובים ע״ד שאמרו במדרש (וירא) ויאמר לוע
 אל נא אדוני כו׳ שני בני אדם אמרו דבר א' לוט וצרפית אמרה כו׳
 עד לוט אמר עד עכשיו הקנ״ח ראת מעשי ומעשי בני עירי ואני
 צדיק ביניהם עכשיו שאני הולך אצל אברהם שמעשיו רבים על
 שלי כו׳ וזהו אחרי הפרד לוט מעמו כלומר מחיוח עמו(וע״כ לא
 אמר ממנו) וזהו ג״כ דברי אבימלך אל יצח־) לך מעמנו כלומר
 מהיות מושבך עמנו כי המה דנו עליו אשר השיבוהו בעיני ה•
 הוא אך מסיגה רעתם וגנותם ורק המה יכחירוהו וזהו כי'עצמת
 ממנו מאד כלומר מסבת היוחך עמנו וזהו שאמר להם יצחק
 מדוע באתם אלי כוי ותשלחוני מאתכם כלומר מהיות אתכם לבל
 אתחשב בעיני ת׳ ית׳ על ידיכם (ולק לא אמר מכם) אבל הם
 בראותם בי גם אחרי תפרד יצחק מאתם תי׳ בגדלותו וחשיבותו
 תבינו למפרע כי גם בעת שהי׳ עמת׳ לא תי׳ חשיבותו בהצטרפות
 גנותם אבל הי׳ חשוב מעצמו וזהי שדייקו ואמרו ראה ראינו כו׳
 כללו בינוני ועבר כלומר כי כהיום נתברר אצלנו למפרע כי תית
 ת׳ עמך כלומר מפאת חשיבותך תעצמיית ונאמר הה׳ נא אלה
 כו׳ עד אתת עתה ברוך ה׳ כלומר ממה שגם עתה הנך מבורך
 ומוצלח יבחן ענינך אצלנו כי עצמך וגדלך וחשיבותך לא הי׳ מסבת
 גניתיני גם מאז ע״כ אין עליני לקנא בך ונכרתת ברית עמך ותבן:
 עוף באיפן אחר היותר קרוב בתזכרת דבריתם ז״ל(במדרש
 פלשתינו) כי עצמת ממנו בל עצמות שעצמת לא ממנו הוא
 יהרצון בזה כי תנת יש בבני אדם ב׳ סיני תצלחות טבעיית ינסיית
 הטבעייתחיא ע״ד ההדרגה לאט וממדריגה למדרג׳ אבל הנסייח היא

 פתאומיית מקצה אל הקצה וההבדל ביניהם הוא כי המצליח ע״ד'
 הטבע רבים יקנאי בי באמרם לילא שעסק במסחר הלז אי במלאכת
 ההיא הי׳ מרויח״ אנחנו מה שהרויח הוא כי גס לני יד ושם
 בעסק ההיא משא״כ ההצלח׳ הנסיית היא רק כמי אחד יש לי
 במרחקים אב נדיב ושולח לו בכל חודש למאות ולאלפים היעל׳ על

 לב אדם לקנא בו כי את מי עשק כוי.•)
 והוא הדבר ביצחק ע״ה לאשר כי ענין הצלחתו ת״ ע״ד תתדרג׳
 כאשר אמר וילך האיש הלוך וגדול עד כי נדל מאד ע״כ
 הפלשתי׳ מצאו את לבבם לאמר לו לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד
 כלומר עוצם הצלחתך באה לך עם מת שחסרת אותנו בהסגת גביל
 וכדומת וזתו שביררו כל עצמות שעצמת לא ממנו הוא אבל אחרי
 ראותם כי נם בתיותו נפרד מחם עוד הוא בכל דרכיו משכיל
 ומצליח והי עמו והם לא תשיגו מאומת מן התועלת בהפרדי
 מעליהם ובעמדם יעמודו כמו אז הבינו למפרע כי גם ההצלח׳
 שתי׳ לו בשנתו עמהם היי אך מפאת כי ה׳ אלקיו עמו והוא היא
 שהעמיס בכל הטוב כעחח כמאז וזהו שאמר מדוע באחם אלי
 כוי וחשלחוני מאחבם ע״ז השיבו חם ראו ראינו.כי הי׳ ה׳ עמך
 כוי עד אחה עחח ברוך ה׳ וכמדובר למעלה: , .
מ אביך מדבר אצ  ולבלה אמרה אל יעקב בנה הנה שמעתי א
 1 עשי אחיך לאמר הביא׳ לי ציד ומשה לי מעממים בעטי

 תברכך
^ITIV י ע ב נ י נ  שערים כי נם זאח היתה לונוכ בשמלה ה

 הידוע (כאשר יורה מאער וימצא בשגס סחיא)משא״ב אס ה׳ ענינו
ם אי יזרע היום ויקצלצמחל ה ד . ל פ ע י ע ן ת ל ן נ ן ח א ח ה ן ן ש ל ו ץ ח  ה

 במדרש ויאכל וישת הכניס עמו כה של פריצים אמרו ניכול דידי׳
 וניסוך עליו כי עוד הי׳ בלבו בי הוא עקב אה יעקב:

 ולדברינו יצדק מאד מ״ש הכי קרא שמו •עקב ויעק בני זח
 פעמים והוא כיעד שנחברך יעקב מיצחק אביו חיה עשו דן על
 חנכורה שהיאעלולה להרע לנעלים ולהניאו אל המיחח כאמרוהנה
 אנכי הולך למוח אך אחרי ראוהו כי היא הסינה נרכח יעקנ
 מטל השמים ומשמני ארץ מאז תשכיל על יקרת הבכירה כי ידה
 לב לה להניא בעליה גם לתעגוגי העולם והבין מה אבד נמכירחו
 איחס וזהו ויעקנניזה פעמים כלומר אך עחה נתוודע לימה שעשה

 לי נערמימותו:
 ויהי רענ נארץ מדרש יודע ה׳ ימי תמימים זת יצחק ונחלתם
 לעולם תתי׳ גור נאלץ הזאת לא ינושו נעת רעת נרעחו
 של אנימלך. ונימי לעמן ישבעו ויתי לעב גאלץ לא ירעינ ת׳ נפש
 צליק זח יצחק גיל נאלץ תזאת כוי ע״ש תמאמל פלאי ותנלאת
 בתכלית לצינס כי באי להשיב על מה שאמל ה״ית אל יצחק גיל
 נאלץ הזאת אס מכנל כלת ת׳ את אנלתם נלית לאמול לזלעך
 נתתי כוי והוראת מלת נתתי הוא על החלט הלנל (כמ״ם לש״יז״ל)
 אשל ע״ כ אמר לבכי חת גל יתישנאנכי עמכם וכללש. אם תלצו
 כוי ואס לאו הליני חוםנ(ומם גם כפי מה שניאלגו שם ע״ע)
 וא״כ מדוע יאמר הכחונ ניצחק גול כוי םחוא חואל גלוח ועל זאת
 שמו ז״ל אל הדרש פגיחס יודע ח׳ ימי חמימים זה יצחק ונחלחו
 לעילם תה•' בו׳ וכאשר ננאל והוא נהזכרח מאמרם ז״ל נילקוט
 (חחלים ק׳׳ל) יהי ככול ח׳ לעולם ישמח ת׳ במעשיו כביכול הקב״ת
 לא שמח בעילמו שנאמר ישמח ה׳ במעשיו שמח לא נאמר
 אלא ישמח ישראל לא שמחו בעולם שמח ישראל כעושיו אין כחינ
 אלא ישמח שעתילים ישלאל לשמוח בהקב״ה ולצונם נזה לחכיננו
 מה שחקב״ה מעכב ומאחל שלוח ישראל לעו״הב ומקלים ממש
 כמשפט נעל א כסני׳ שמקדים להאולח היותל נחפז לנסיעתו לילך
 דרכי ימאחר לאשר בדעתי להתנישש מה (יכאשר ינואל אי״ה
 לאי רך במ״א) יחיא שאמר ית׳ ליצחק גור בארץ הזאח ונא מללשס
 ז״ל יירע ה׳ ימי תמימים זח יצחק כוי גור נארץ הזאח לרמז כי
 האמנם הבטחח הקנ״ ה קיימח נילושח הארץ עכ״ז לא ימהר ולא
 יחיש להישינס עליי כי עיל חזין למיעל להם ילנניחס אחליהס
 וזהו ונחלה׳ לעולם חהי׳ כלומל עול יאליכו ימיס ויקנלו עלינחם
 מנח חלקם משא״כ זולחם כי חלוצים יענלו מן האלץ ויסחו ממנה

 ע״כ ההכרח למהר ולנהל לחם חלקיהם ומנוחיהם >

 ומעתה נעמוד על מה שסיימו ז׳׳ל לא יבושו נעח רעה נרעחו
 של אנימלך צא ילעינ ה׳ נפש צדיק זח יצחק גור בארץ
 הזאת אשל לכאולח המה כמרי׳ שאין להם שחר אנל לדנרינו רצו
 ז״ל בזה להודיענו מחסדי הי״ת עם חסידיו כי עצמו והוא כי
 בשעלה על לצוגו ית׳ להביא לעב על האלץ הזאת הית' מחכמתו
 ית׳ לצוות ליצחק על ישיבתו נאלץ במאמל גול כו׳ כייון גזחלתארהו
 גר בארץ למען לא יהי׳ נכלל עם תושבי תאלץ וזתוצחותמללשם ז״ל
 ויהי לעב נאלץ יורע ה׳ ימי תמימים זה יצחק ונחלתם לעולם תהי׳
 וכביאולנו ותתיעלת מזה לא יבושו געת לעח ובימי לעבון ישבעו
 יזהו שסיימו לא ירעיב ה׳ נפש צדיק זה יצחק נול נאלץ הזאת

 *) יאל חשאלני ממאעל ויזרע יצחק גאלץ ההיא יימצא מאה
 עם זמן יעה האסיף חביאח השנה אחלי עמדה בשלה כשיעיל הקצוב
 תושג מ״ל נסיי ממש מן הראוי׳ שיחי׳ ע״ד הנאמר(באייג א׳) הנקל

 ועדחכ(ישעיי^״ז) ביום נסמך חשנשגי כוי:



 אהל תולדות יעמב
ל ט נ  והוא חלבל טצחק ע״ת בלצותו לכלך את עשו ט הוא ה
ס ח' כ ר  אבל לא נשאו לכו לתת מברכתו עליו ולתעמיסו מ
ה ט  מת שאינו ראוי אלי׳ על זאת נתן מועצות בלבו לבקש לו ס
 מועילות להעיר את עצמו לדבר זה והוא מת שאמר צא השלת כוי
 ועשה לי מטעמים כעגול תברכך נפשי כלומר למען אברכך בנפש

 רצי*׳*):
ק ואמץ את ז  והוא שאמרה רבקה ע״ח אל יעקב בנה למען ח
ה אביך מדבר א•  לכו שלא יתעצל בדבר הנה שמעתי א
׳ וכינה מזה ט אין נפש אניך  עשו אחיך לאמור הכיאה לי ציד ט
 ודעתו שלימה לכרך את עשו כי לולא כן מה זח ןעל מה זה
: י ל  דרוש דרש ממנו על מעשי המטעמים טרם יכרכתו לכן שמע כקו
 לך נא אל הצאן מדרש לך וקדם אומה שנמשלה לצאן שנאמי
 י ואחנה צאני צאן מרעיחי עוד במדרש ויחרד יצחק חרלה
 גדולה ויאמר מי איפה הוא הצד ציד אמר יצחק מי חיה סרסור ביני
טן המקום שיקבל יעקב הנרכוח כלפי רבקה אמר עוד שם מי  ו
 איפה מי הוא זה שעתיד ליאפות בגיהנם אני או בני יעקב א״ל

 חקב״ח לא אתה ולא בנך יעקנ אלא הוא תצר ציד:
נ  ו^ףי לבוא על תכלית כוונת דבריהם מהצורך לנו לתה טו
 טעם על מוצא הדבר שלא רצת יצחק לברך את יעקב
 בברכוח האלו ומה גם על יעקב בעצמו שאמרו עליו במדרש וילך
 ויקח ויבא אנוס וכפוף ונוכה ההורא׳ מזה שלא אבח לקבל הברכות
 כ״א מפאת ההכרח לאשר כן צותת עליו רבקה אמו ויתר מזה יש
 לשאל איה איפה תם תכרכות שנתברך יעקב הלא אנחנו כהיום
 רליס וריקים אבל תכלית כוונת יצחק ע״ה נרצותו להפריד יעקנ
 מטונ עו״תז למען לא ינוכה לו משכרו דנר נעולם הנוכחי• לק
נ גם לשלא יתגאל נפת נג  יהי׳ שכרי שמור אתו לעולם שכולו טו
 העי״הז ולהתענג בהבלי חמודות כ״א ננ״ר שאמרו חכמינו ז״ל כך
 היא דרכת של תורת פת במלח תאכל כוי וכמ״הכ וישמן ישורון
 וינעט אך רנקח ע״ח ראתה (ברו״הק שבה) ט גדול רב תועלת
ם גם אם לא יהי׳ בידו לשבוע מטובם ה  הברכות נשיתנרך יעקב נ
נ תת אותם לו למען יקלא שמו עליו(ושיה׳'  וללחום נמנעמיהם טו
 הוא המריק הברכה והטוב מן השמים ע״י זכוח מעשיו ומעלותיו
 וכמאמר רנוחינו ז״ל אין טובח יורדח לעולם אלא בשביל ישראל)
 והוא למען יהי׳ בידו ליתן ערטן עת יתחיינ כדין שלמעלה ח״י •
 ואם חלילה וחלילה עת צרה ליעקב ממנה יושע רצוני יהי׳ נישמ
 על ידה במת שימשכננ׳ על חובו לתתה כופר נפשו וע״ד נחלתנו
 נהפכת לזרים והדמיון בזת למדינה שהי׳ בה מלחמה אשר אנשי
 הצבא בזזו איש לו כל מה ששאלו עיניהם נתיעצו סוחרים וכנעני'
 להטל עסק מסחרים ולנוח ממ״ומ באמרס למה לריק נייגע כל
 היום אם יעמדו זרים ושאפו חילינו חכם אחד הי׳ בתוכם אמל
 להם מה זה הכל חהנלו כי אך כהיום מהצירך לכס לעסוק גמ״ומ
 לקבץ על יד רב הכסף כ׳ כזאת החישו מפלט לכם לכפר על נפשותיכם
 פדית בההון והעושר והיתה לכם נפשכם לשלל הנדמה מוגן
 מאליו כי עיקר הרצון תי׳ נמת שניתנו הברכות ליעקב למען יהי׳
 נידו נמה לכפר פנים של זעם המד״הד נםיקנלם ית׳ מידו יתנם

 . לזולתו ובזה אך את נפשו ישמור:
ם נ״י מתוארים ע״ש צאן כי הצאן מעשרות  ועל זאת אנחנו ע
ם ם ה  נעליהם בגיזה וחלנ והמשפט כי יהי׳ אדם צאנו א

 . משפיעים
 כלומר מסבת מה שזירז א״ע תמיד להכין לו מטעמים כאשר אהב

: ׳  כופלא טכא לפומי׳ כסא טבא לפומי

׳ ו ח שמעתי כ  תברכך נפשי ראוי להבין מה שחקלימ׳ לא מר חנ
 הניאת כוי שהוא לכאול׳ לאין צורך ומה גם כי על יצחק ע״ח
 נעצמו יפלא מאל מה ראת לתעמיס את עשו נענין הזה האס
 יבצר ממנו מלברכו מבלעדי המטעמים שיעשה לו אתמה׳ ונקדים
 לזה מאמרם ז״ל (נמדרש נשא) זאת תורת הנזיר וגו׳ מה כתיב
 אחריו כת תברכו את ישראל וכי מה ענין זה לזת אלא כך צוה
 הקי״ה כשם שאין הנזיר טועם יין אף אתם לא תטעיט יין
 כשתתיו מברכים את ישראל לכך כתיב כת תנרכו נזיר ע״כ וכדי
ים עוד מאמר הנביא (ישע״ ד׳) הוי משכימי קי  לטא אל הענין נ
׳ וחי׳ כנור ונבל וחוף וחליל ויין משחיהס ל שנר ירדופו ט ק ט  נ
 אשר לכאורה יפלא מה ראה הגניא ע״ה להפליג כ״כ לקבול
׳ כצעקה המעל׳ נכי וזעק׳ שנר הלא עדנה  עליהם הוי משכימי ט
 איננם נזה עונרי תורות ולא חולפי׳ חוק כי הוא אך ענין מגונ׳
 ונמאס ומה זה ועל מה זה פתח עליהם קינתו נהוי אבל בשנתנונן
׳ היין תוכחה ח דעה כי הוא ע״ה היביח על פני סואנ קנ  מעט נ
 מגולח על עיקר גדול ממה שהיא מגדרי תאיש תישראל׳ ושלא

 יכון נלערו :
 ו^לל הענין הוא ט חנה פעולת היין הוא לעורר לב האדם
 אל תשמחת ובמאמר (תתלים ק״ד) ויין ישמח לבב אנוש
 וכמו כן כלי שיר ונגון גם המה עלולי׳ לפקח עצטן הלב ולהביאו
 אל השמח׳ והוללות אולם לא כאלה חלק יעקב כי בם נאמר (שם
 קמ״ט) ישמח ישראל בעישיו וכמוהו רבי׳ רצוני ט אל האיש
 הישראלי יחויינ שמחה עצמייח כי ירונו וישמחו חמיד בה׳ בלעדי
 כל אלה וכמאמר (שם ס״ח) וצדיקים ישמחו ויעלצו לפני אלקיס
 וישישו נשמחה כי קלבח אלקי ם להם טוב והיא העילה להיותם
 ששים ושמחים נשמחה עצמיית ואמיתי״ גם מבלי התעוררות היין
 וכלי השיר וזהו וישישו נשמח׳ שמח׳ עצמיית וזהו תרמוז נמ׳יכ(ראה)
 • והיית אך שמח כלומ׳ שלא יצטרך לעורר השמח' ע״י עניינים
 זולתיי׳ מיין ושכר שרים ושרות רק לבו ירון ויתענג על ה׳ נשמחה

:  עצמי׳ ת
 וזהו שתוכיח הנביא הוי משכימי בבוקר שכר ירדופו כוי וחיה
׳ כלומר זאח מעיד אליהם שכל שמחתם איננה  כנור ט
ת היא אצלו ונאספה י ל ז  אמיתיית כ׳ איננה צומחת בלב השמח אנ
 אליו ע״י פעולית וסכות חיצוניות משא״כ בצדיקים כי בשמחתם לא
 יתערב זר כי השמחת בחיק נפשם תנוח ומגורי בקלבם בתדירי

 (ועי׳ קול יעקב נ״ו):
 והנה עוד זאת ידענו כי מטבע האדם בהזדמן לפניו דבר
ם לבו לעשות אותו ואין לוחו נוחה תימנו משפטי  םאין ע
 לעורר את עצמו ע״י היין ט כן מטבע היין והשכל לתת לשותיו
 עוז ואומץ והתעוררו׳ הזריזו׳ למהר ולהחיש מעשתו ובזה נבוא
 אל חענין כ׳ הכהנים עבודת הקודש עליהם לכרך העם בשם ה׳
 החיוב אליהם לוכאהב׳ וחיבת יתיל׳ לעס ב״י למען יבלכום שמחים
 וטובי לב על זאת באו לבותינו ז״ל ודרשו סמוכים פלשת בלכת
 כהנים לפלשת נזיל לומר לך כשם שאין תנזיל טועם יין אף אתם
 לא הטעמו יין בשעת שתכלכו את ׳שלאל כלומל שלא יצטרכו
 הכהנים לבקש עילות להעיר לבנם אל השמחה ע״י תיין והשכל
ם ישלאל ויבלכו אותם  כמותם כ״א יהי׳ לב תכהניס תמים ע
 נשמחה עצמי-ח מאתבתם אותם ומטוב לבם בבלתי התעוללותלבל:

 *) ואולי זהו חולאי הכתוב ויאחנ יצחק את עשי כי ציד בפיו
 הנח בזח נסעוללם אליו אהבתו וכאמלח נמדרש כי ציד כפיו של יצחק



" v ״ י י ־ אהל תולדות ימסב מד "  ־
 משפיעים צמרן וחלכן וא״ל לטנח יוכלו כמו כן אנחנו בזאמ
 תשאיר לנו ית' שארית בארץ לחחיותינו כיום חזה במה שסיככ
 על יעקב ע׳׳ת שיקבל הברכות ושיהי' תוא תמקבל והנושא תכרכת
 מהי ית' כמאמר המשורר (חהלים כ״ד) ישא ברכה מאת ת׳ כו׳
 זה דור יורשיו מבקשי פניך יעקב סלח (וכאשר נבאר בסמוך)

 בזאת •הי׳ בידנו למצוא כופר נסשינו וכמדובר *) :
ו שאמרה רבקה ע״ח לך נא אל הצאן וגא מדרשם לך וקדם ה ל  ו
 אומה שנמשלה לצאן כלומר קדם פניהם להריק לחם ברכה
 לחגינם ולהצילם ממ״הד דוגמח הצאן כאמור ויצחק ע״ח גהחוולע
 אליי אשל יעקג נחגרך מטל השמים כוי חרד ואמר מי איפה כי
 נויע אשל אגרהס ע״ח גחר לו חגלוח ושע׳׳מ מגגיהנם וזהו מי
 היא שעחיד ליאפוח גגיהנם אם אני שגרכחי אוחו או גני יעקנ.
ך אל חירא כי לא יםאר גילו מאומה מכרכוח וטוגוח ל ג ת מ י

׳

י ש  ה

 חעו״חז וכמדוגר וזה א״ל הקכ״ח לא אמה ולא גנך יעקג אלא
 הוא חצר ציד והגן:•*.)

ד נשכיל לדעח יתרונינו גמה שיעקג גחר לו יה להחכרך ר  ע
 מטל השמים ומשמני הארץ עם מה שנשיח לג אל
ם ז״ל(גמדרש פרשחינו) לא יחרוך רמיח צירו והון אדם י מ א  מ

 יקל מחלוץ כלי שיגוא יעקכ שהוא יקרו של עולם ויטול אח
 הכלכוח םמעיקלו של עולם חלוצוח לו והענין הוא כי נולע אשר
 כל לגל חיוחר קרוכ אל שרשו הוא יקל ומעולה מן חלחוק ממנו
 כמו עצי השלה כל מה שהמה מרוחקים וגבוהים מהאדמה
 יחמעטו בעוביים עד אשל לאשי האילנוח דלים ודקים מאד מפני
 מיעוט ליחומס להייתס מלוהקים מן השולש מלחק לב וכמו כן
 הדיל בבלכוח השמים מעל כי האיש אשל המלך ית' חפץ ביקלו
̂זו למשביל ולמשביע לעולם׳ ושהוא ישא משאוח הנלבוח מאח  לח
 פניו עבור הכלל אתו עמו הברכה ביחל שאת וימל העוז יען כי
 הוא הקלוג אל שולש הטוב ומעון חבלכח והוא שאמרו במדלש
 (חיי) מי יעלה גהר ה׳ ומי יקום גמקום קדשו זה אגלחם בקי
 כפיס כוי על ישא נלכה מאח ה׳ וה׳ גלך אח אגרהס גכל פי'
 אגרהם ע״ה הי׳ העולה גהל ה׳ והוא חי׳ הנושא הגלכח והטוג
 מאח ח' יח׳ לטוגח הכלל וע״כ נחגרך ככל(וכבר הארכנו גגיאור
 ענין זה על מקומו) וכמו כן מן הוא והלאה אנחנו מריקים
 שפעת ת׳ וטובותיו לכלל העולם וזהו שסיים זה דולדולשיומגקשי
 פניך יעקג סלח וזהו מה שאמרו ז״ל שיגא יעקג שהוא יקרו
 של עולם ויטול תגרכות שמעיקרו של עולם חרוצות לו ר״ל שיקגל

 תנרכות מידו תלחבת יתבלך וממקור תעליון:
 ואולי הוא הרצון במאמר תכתוב(תבא) ברוך תתי׳ מכל העמיס
 ממש כענפי האילן אשר שפע האדמה יינקו באמצעוח
 האילן השולח תלחות אל יונקותיו כולחס ממה שקיבל הוא משדי
 האדמה אשר לו משפט רב תאיכות ויתר ההיקף בעוביו וגרומו

 לבעבול אשל כל כח האדמה ולחוחה הבאת אל הענפי י. מסילות
 לח בלב האילן וחעבול ללך ט ע״כ מלי עגלו בקלט היא מלוח
 מצב האילן לשן כן ממש שפעח כלחנבלאיס בא אליהם באמצעוח
 עב״י וכנ״ל ע״כ ערובח׳ יקחו גם חם מה שמושפע ובא עבולם
 יען בי היא עונרח והולכה ללך ילינו וזהו ברוך חהיה מכל העמים :
 ועד״ן הוא ג״כ ירושלים עיר הצדק בחוך כל ערי הגוים
 וחמדינוח כי היא מקום ירידח השפע ואשר כל טוטח
 תעולס מורקי׳ אלי׳ ותיא תמחלקת שללה אל כל העולם והשילחח
 צידת לתם לשובע (וכאשל יתבאר נסמוך) ובזאת היא מבורכת יתר
 מאד על מקומות זולת׳ השואפים למוץ משוד טובה ומקורתתמבורך
 והוא חנלצת נמאמר תמשורר (תתלים קמ״ז) שנחי ירושלים את
 ה׳ בו׳ נרך נניך נקרנך בלומר נני ציון מקנלים משאה נרכחם
 ממקור חנרכח ונקרנה נחברכו משא׳׳כ מקומוח זולחה אשר עיניה׳
 נשואוח לקבל מה שירושלים חוחירח משנעה וזהו השם גנולך
 שלום מואר על טונת ונרכת׳ שהוא נשלימוח חמעול׳ נחרימח אח
 כל חלבה ממנה וזהו חלב סטים ישניעך. והטעם תשולח אמרתו
 ארץ על מהרה ירוץ לברו כלומר כשלחו יח׳ םפעחו הטובה למטה
 לארץ ירושלים היא העיר הק־וגה אשר כה ירוץ קלמוניוח לבלו

 הטוג וכנ״ל והגן :
 ך^ל פי לרטט נעמוד על מדרשי ז״ל(גמקומו) ויחן לך גרכוח
 ויתן לך טגושיתן רא״א יתן לך גרטח ויחן לך
 אלתותו בו׳ מטל תשמיס זת ציון ט׳ ומשמני תארץ אלו חקרגנות
 דגן אלו סגיכורים וחירוש אלו הנסכים כוי ע״ש והוא
 ע׳׳פ משל עשיל גדול שהי׳ לו כמס מיני מ״ומ שדוח וכרמים
 ועגולה רגה ויהי גגואו טמיס שיעל בלעחו ט אין טוכ מאשר
 יבחל אחל מבניו למסול לו כל סגולח משלו ועסקיו והוא יחי׳ משק
 הטח חחחיו קלא אוחס לפניו ויאמל אליח׳ מי בכס החפץ אמלא אח
 ידו בכל אשר לי בביח ובשלח וכל גני גיחי יהיו גזוניס על פיו
 וימאן כל אחד באממ איכח אשא לבדי טרחכם ומשאכם מוטב
 אהיה גם אנכי מן הנזונים ולא מן העושים והמפרנסים גן סכם
 היי בתוכם ענה לאביו ואמר אבי אני אקבל עלי לפרנס אח אחי
 ואת כל גית אט אך יקים אבי את לבלו תטוב ויתנני ויפקילני
 על כל אשר לו ויהי כצאחס החוצה שאל אותו אחל ממיורעיו
 לאמור מה ראיח אחי ומה הגיע אליך כי בחרח בסגל חזה הלא
 כבד הוא ממך עגה ואמר לו השכילה נא ובינה מוצא החועלח
 שיגיעני עי״ז כי רב תוא א׳ שימסור לי אבי כל כלי תבסים והחניוח
 אשר יעשה בחם כל מהם של כסף וזהב ומתם גחושת וברזל בדיל
 ועןפרח הב׳ מה שיורני דעה עניגי מ״ומ וכל מלאכה מעשייה
 הרקמות וכדומת ועבודת תכרמים ותשדות וכמוהם בהענינים
 מעסקי הטח אח כל זאח יורני וילמדני ולבי יקנח הרבה חכמה

 ודעח לא יעריכנ׳ זהב ופז:

־ ך הנמשל — 
 •) ואולי יהי׳ ער״ז מליצה הכחוג(וישלח) ויאמר עשו מי לך כל המחנה הזה אשל פגשחי. ויאמל למצוא חן בעיני אדוני אשל
 לכאורה מלח לך מיוחל והי׳ מהראוי שיאמר כל המחנה כוי אגל לדברינו תחחיל עפו מתמה על רג סגילח עשרו של יעקג שהוא כמו
 ענין זר אצלו לחיות איש תם יושג אהלים מוגדל ומופרש מעניני חעו״חז וזוהי מי לך כל המחנה חזה ט׳ ע׳׳ז השיט למצוא חן נמיי

 אדוני והגן:
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 יעקנ מכניס חהשפע׳ גחפלחו וגקשחו פני ה' וידי עשו מקגלים וכמוזכר:



 אהל תולדות יעמב
 כי עיקל ותכלית חנלכה חמת אך היתרונות חנלוי׳ אלי׳ והאמצעי י
 המריקים אותה וזהו שסיימו מטל השמים זה ציון כוי ומשמני
 תאיץ אלו תקרננות ולונ רגן אלו הניכורים ותילוש אלו הנסכים

 רומז על לנלינו (והדברים נכוחים וישרים לתמעיין כפני׳:)
 ועי׳£ דרכינו נעמוד עוד על מללשם ז״ל(פלשתי נו) ויהי לעב
 בארץ תהי׳ד (תהליס ל׳׳ז) יודע ת׳ ימי תמימים ונחלתם
 לעילם תהית זה יצחק לא יבישו בעת רעה ברעתו של אגימלך
 ובימי רעבון ישבעו כוי לא ירעיב ת׳ נפש צדיק זה יצחק ותות
 רשעים יהדוף זה אבימלך וכבר נחבאר המאמר על מקומו ועוי
 לאלוקי מילי' בזח ומחוכ׳ נעמוד עור על זו חחועלח חרב בהנרטי*

 שנתברך יעהב ע״ה :
 ך>£ כי מאז עשה אלקיס אדם ענ תארץ וימלא פני תבל בצנאי
 הנבראים למיטתם ראה והכין למו תפקתצרכיהם וס־פיקית'
 וחימש את הארץ בתכנת מזון ומחסור כל חי ועמד וימודדשפעתם.
 כעכסת הנפשיח וכפי הצולך אליהם ומשפיע להם ע"'
 השלידיס בעם וכאשל נחיאל למעלה אשל אבלחם ע׳׳ה
 בדולוחיו היה היא הנושא חילכ׳ מאת ה' והמקבל השפעות
 הטובות עבול חכלל (וכאשל העמסנו במדלש׳ ז״ל (חיי) מ« יעלה
 בחל ה׳ זה אבלתם ער ישא בלכה מאת הי) ואחליו חיה יצחק

 הנבחר מכל דולו:
 לבץךין נביא אל הענין והוא ע״ל תמקנל נחלת אביתיו ונכסיו
 לפלנס את כל אחיו אם ימות אחד מתם או יקלח לא׳
 מקלה חולי ב״מ אזי חלק החולה הזה נשאל אצלו כן ממש ברצותו
 יחי׳ לגזול לענ על איזה עיל או מלינה או אישים פלטים אין
 מדלכו יתבלך לתת מגלעת בהשפעות הטובות ולהמעיט מדתם
 עבור כן וכאמלם ז׳׳ל(חולין ס׳) אלהא דילן מיהב יתיב משקל לא
 שקיל אבל ההשפעה תהיה נסאסאה בשלחה כפעם בפעם ומה שלא
 יקבלו הם יהיה עודף על חלק הצדיק המקבל השפע מידו ית'

 ואצלו הוא נשאר :
 אשר ע ׳כ בעת תית תרעב בארץ פלשתים יצחק ע״ח עם
 היותו המקבל השפע והנושא הברכה מהי יתב' הוא ירם
 חלקם ע״כ היה הצלחחו יתר מאד וילך הלוך וגדל על כי נלל
 מאד יזהו שאמרו ז׳׳ל ויהי רעב בארץ הת״ד יודע ה' ימי תמימים
 זה יצחק כוי לח יבושו בעת רעה ברעתו של אבימלך אבל עיר
 ונימי לעגון ישבעו כלומר יקבלו גם חלקם של רעבים וזהו
 שהניאו עוד כתונ לא ילעינ ת׳ נפש צדיק זה יצחק ותות לשעים
 יהדוף זה אנימלך כלומלגם נלצותו יתנרך להדוף הרשעים
 ולהעיק נפשם ברענון עכ״ז לא ימן מגרעה נמדת ההשפעה שהוא
 מעמיס לבחילו אבל חלקם יהי׳ עודפים על שלו וזהו ג״כ המרומז

 במ״תכ(עקב) ברוך תהיה מכל העמים והבן:
 ריגש יעקב אל יצחק אביו וימושהו ויאמר הקול קול ימיו5
 והיל׳׳ יל׳ עשו כיי ויברכהו הנרא׳ בהבנת הענין ע״פ מאמר׳
 ז״ל(מדרש דברים) לפיכך כשנכנס יעקב אצלו מה יצחק אומל לי
 הקול קיל יעקב והידים ידי עשו בירך אותו ייצא לו ובא עטי
 ונכנס אצל אביו כוי עד באותת שעת תתחיל עשו צווח ואומר נא
 ולאה מה עשה לי התם הזה שכתונ נו ויעקב איש תם יושב אוהלי׳
 ע׳׳כ לאו׳ לעמוד על כוונה מאמר נא וראה מה עשה לי חתם
 הזה הלא אם נכותו חיי מלש מהנכון היה שיאמר מה עשה לי
 הרמאי חזה אנל יחכן נשנחטנן עוד על שפח יחר שאמרו ז׳׳ל
 חחילה לפיכך כשנכנס יעקב מה יצחק אומר לו הקול קול יעקב

 והידים ידי עשו ובירך אוחו שלכאירה חוא לאין צורך:
 אמנם

 דנמשל כי כלחגרכות וטונות העולם מושגים אך ע״י תתו״הק
 י כי ממנה חוצאוח החיים וחטוב כאשר הפליג עליה
 (משלי די) כי לקח טוב נתתי לכם ט׳ ונמדלש (רי׳ תרומה) יש
 לך אדם לוקח מקח יש ט זהב ואין ט כסף כוי אכל חתו״חק יש
 נה כסף ויש כה זחכ יש נת שמת ויש כה כלמים כוי והלצון כי
 חתולה היא שולש פילח כל חילכית והמעין שממנו ניבעים כל
 הטונות א:ור על זאת יורה כינוי תתי״תק ע״ש לקח על היותה
 אמצעית אל לקיחת הטוכות להיותם מושגים מסבתה ולהכין אותה
 ולסעדה תביאנו יתנלך אל מקום הנאות וחמוכשל לקיום מצותיה
 היא ציון וירושלים וכמאמל (ישעי׳ בי) בי מציון חצא תולה ודבל
 ח׳ מירושלים ושם בנה לנו מכון לשבתו וכאמרם ז׳׳ל שם ב״המק
 של מטה מטון כנגד ביה המקדש של מעלה ותשלחן והמטלה ולחם
 תפנים והקלטות והקטורת המה האמצעיים העלולים להריק
 שפעח הטוביח והבלטת מאח ה׳ מן השמים ואליהם בחל עוד
 נהכהניס הקלושים נלי הלבב (העומדים נסיר אלוה וחמשיגים
 יריעת אלהותו) לשלח כקודש וכאמים נמדלש (פלשה חצוה) ואתה
 הקרב אליך את אהרן אחיך תה״ד מימה יחד כוי ובכל אלת נשלמה
 עבודת ה׳ יתב׳ מלאכת הקודש על משפטה וחקתת ועל ילה השגנו
 טוב ברכתי מאתי יתב׳ ומאתנו נתפשט גם לזולתינו וכמאמר(תבוא)
 ובאו אליך כל הבלכות האלה והשיגך בלותי כל הבלטת יתיו
 מושגים אליך לטוב׳ הכלל וזהי מ״ש תכהוב (יחלו) והייתם לי
 סגולה מכל העמים ט׳ ממלכת כתנים כוי בלומר כמו שהנהנים
 מיועדים להריק בלכת אלינו שעליתם אמל המשולל (תחלים ס״ת)
 אשרי תבחר ותקרב כוי כן אנחנו עי״י ניד כל העולם נקראים

 (שם קמ״ח) עם קרובו:
 ןץךן שאמר המשורר שכחי ירושלים את ת׳ כו׳ ברך בניך נקרנך
 (וכמו שנתבאר למעלה) עד מגיד דבריו ליעקב חקיו
 ומשפטיו לישראל לא עשה כן לכל גוי למסור להם כלי ההשפעה
 ומן הגלכוח המה ירושלים ג״המ מזבח וקרבנות ועבודת כחצים
 ומשפטים גל ידעום תיא תתולח והחכמה אשל ע״י מהנהג העולם

 ומלואו :
 להוא שאמר עוד(התלים קי״א) טלף נתן לילאיו יזכול לעולם
 בליתו בלומל בללותו יתבלך לכלכל בלואי עולמו כמדח
 בליתו מאז נותן כל הפקח צלכיהס לילאי ת׳ ותקלובים אליו ומתם
r ועל ידם ישיגו כולם וע״כ כח מעשיו הגיל לעמו כלומל החול 
 שהיא כלי אומנחו יתב׳ ובה פעל ועשה כל המעשים (כמוזכל
 נמל׳ ליי בלאשיח ואהי' אצלו אמון אומן כוי) נחנה אלקים לנו
 למען אשר על ידה נשיג אח כל הצורך לקיום העולם וזהו לחח
 לחם נחלה גויס היא א״י מקים המוכשר לקיומה וכנ״ל ומנאר
 נעצמו מה הוא הכח מעשיו ואמר מעשי ידיו אהה ומשפט כלומר

 החו״הק שהיחח כלי אומנחו יחברך:
 ןך״ן זח הוא אחד מהטעמים אשר לח׳ ית' במה שסיבב על יעקב
 ע׳׳ה שיתברך מטל השמים ט׳ לא בעבור עצמותה רק לתתו
 לנאמן טחו פקיד ונגיד על אוצלו הטוב ו׳זעון הבלכית הצולך
 לזה חפלגח החכמה ודעה השולה ותשגת ידיעת אלתותו יחב'
 וענודת המקדש וכל זאת תוכיחו ז׳׳ל אך מתוספת אוח ואייו של
 ויתן לך ללמוז יתן לך תבלכות ויתן לך טנושיהן כלומר מקורם
 •ושלשם תכמוס אתו יתט באוצלו הטוב(עיי׳ לש״י בלכות יו״ד
 בל׳׳ה כבשי ללחמנא) ויחן לך אלחותו לומז על מושכלות ידיעת
 אלחוח (על״הכ ולעח אלקים המצא) שהוא ענין הכלחי לעכולח
 חקולש וכטל . והכיח על זאת ילמוז אוח ואיו ממלח ויתן לומר



 אהל תולדות יעמב מה
 להיוחו עצם מעצמו ובשר מבשרו ע״כ יעצחי בסכמה להשביע אוחו על
 כל פניס על זמן מועט בהון עשרי וסגולחי אמנה ידעתי גס ידעחי
 כי לא לו יהיו כי לקץ הימים יחי׳ הכל ביד בני החכם והנבון כי
 זה יחן בכוס עינו ולבו שם כל הימים כדרכו מאז וזאח לא ימצא
 בלחי ביד בן המשכיל וכל אשר לו יחן בעד משחהו לא כן אם
 אחן כל הוני ורכושי למי החכם ולו אח ביה היין מה ממני ישיג

 כל ימי צבאו כי מעודו לא יחפוץ ולא עקר אחר ממסך :
 הוא הדבר והוא הענין ביעקב ועשו שעליהם נאמר ולאום
 מלאום יאמץ ל״ל כח ועוצם האחד הוא מסבח דלוח הבי
 ורפיונו היינו כי גשיהי׳ האחד ראוי לאבד סגולת טובוחיו ע״פ לעת
 מעשיו יקחס יח׳ ויסכם לאחיו הטוב ממנו ע״כ עלה על לב יצחק
 ע״ה לברך אח עשו גרב ההון ולחה כל טוב העולם בידו ואח
 יעקב יברך בכאשר חריד כשיחטא עשו יקח יעקב ברכהו ממנו
 וקרוב הדבר ?׳ עשו יחטא ואשם כל שעה להיוח כל המעשים
ם בעקבו ומדי עברו יאציל מברכחו כי  רעים נמשכים לרגלו וכרו
 ליעקב עד כי לזמן קרוב יהיה כל טוכ עשו בד יעקב ואך בזאח
 ימלא רצון שניהם איש איש כברכחו הנאוחה אליו לא כן אם

 בהיפך :
 וע׳׳כ אחל כי נחוולע אליו שיעקב נחבלך בטוכוח העולם ולא
 נשאר לפני עשו בלחי ברכה כאשל חליד מה שהוא ענין
 רחוק מאל כמאמל לא הביט און ביעקב חלד ואמל מעחה געה
 אילך אח עשו וזהו ויחרד יצחק חרדה גדולה כוי מי איפה כו׳
 ואברכהו גם ברוך יהיה ר״ל הלא הכל ישאל בידו ועשו לא ישיג
 כל מאומה ממנו וכשמוע עשו אח לבלי אביו ויצעק כוי ויאמר
 בא אחיך במרמה ויקח ברהחך ר״ל ברכה אשר הכינוחי עבורך
 זהו בלכחו ויאמל הכי קלא שמו יעקב טי והנה עחח לקח
 בלכתי כלומל ההגונה לי ויאמל הלא אצלח לי בלכה ל״ל במה
 שרציח לברך אח יעקב עחה חן ל׳ חלקו וזהו מ״ש המד׳ הנ״ל מן

 הנצולוח

 ^מנם הרצון בזה כי עשו כיון לגנוח אח יעקב מפאח חמימוחו
 לחמול לקח לו לרך התמימים למען אשר בחמימוחו
 יצליח בהלמאוח כללך הצבועים והעד כי גס יצחק הי׳ כמסתפק
ליו ואמר הקול קול יעקב ט׳ ועכ״ז ברכו אם לא שהעמיד אח  ע

 יעקב על חזקהו ני וולא׳ לא יעשה עולה ומעשה רמאים כי
 סס וישר הוא ומעחה כל עיקר הצלחת חרמאוח היה לו אך
 «סגח מזקח חמימוחו וזהו לגרי המדרש נשנמסיעקב יצחק אומר
 לי הלול קול יעקנ נו׳ ונרך אוחו נלומר אך געטר חוס חזקהו
 באוחת שעה צווח עשו ויאמל נא ולאה מה עשה לי החם

 ונלנלינו:
 *) ויחיד יצחק הרד׳ גדולה עד מאד ט׳ ואנלנהו גס נלוך
 יהיה נשמוע עשו נו׳ ויאמר הלא אצלח לי נרנה נוי
 הן נטל שמחיו לך נו׳ עד ולך איפוא מה אעש׳ נני ולא נאריך
 בהצעה העלו׳ ט המה מורגשוח ונמלרש הלא אצלח ל׳ נלנ׳ מן
 הכלולות הוא חסל המובן ונדי לבוא אל טאור הענין נעיר עול
ס מגדולי חמפלשים ע״ה מה לאח יצחק ע״ה לבחול  על שאלח מי
 אח עשר לכרך אוחו נטובוח נאלה מטל השמים ומשמני האלץ
 הלא גס אס נחליט שלא הי' מחזיק אוחו לאיש לשע ענ״ז חני לא
 *ימ כי אחיו הקטן טוכ ממנו וע״כ מלוע חשך ע:מו מלנלך אח

 יעקנ איש חם ננרכיח וטונוח העילם :
 ואחשוב נהחלח הספק חזה ע״ד עשיל גלול שהיה לו כמה
 עניני מסחל ואמלכלאו׳ הלנה והיה לו ג״כ ניח
 אכסניא מוכרח מאכלי׳ ומשקי׳ ולא חיה עוד נעיר ההוא טח
 אכסניא זולתו ע״פ משפט של העיל וסי׳ לו נ׳ נניס אחד חכם
 וישל והב׳ זולל וסובא מנזנז נכסיו ויהי ניום תנחילו את נניו את
 אשל לו כחן לבנו השיכור כל נכסיו ולבנו הב׳ לא נתן בלתי בית
 משחה הין אשר לו וישאלוהו על עילי הדבל ענה ואמל הלא
 ידעחם כי מטגע האג לחוס על בנו גם כי נבל הוא בן מגיש

 •) ובדרך כלל ראוי להבין מה היה לעחו של יצחק אבינו ע״ה וכי היה כדעתו לכלך כל גלכוחיו ־ לגנו האחל, מגלי להשאיר
 מאומה אל השני כמו שהשיג אל עשו.הן גגיר שמתיו לך, ולכה איפוא מה אעשה בכי״ אמכם דע, כי מטאר מפי רז״ל כי יצחק רצה
 לחלק העולמות'לשני בניו ועלה בדעתו כי ראוי וישר לברך את יעקב אשר חשב עליו עחה שהוא עשו הבכור געולס הגא כי הוא הקדוש
 והעגודה גגכולוח, ואח גנו השני יגרך בברכח עו״חז, ומעמי גחקורה נא אס יעקב לא היה מקדים אח עצמו רק עשו יבוא חחילה במצוח
 אגיו מה היה עשו עושה, הלא גדעת אגיו היה לגרך אח עשו הככור גכרכח עוה״ג ועשו הלא כל חפצו היה רק גגרכח עוה״ז, ולהגיד
 לאכיו כי אין לו חפץ געוה״כ רק בעוה״ז הלא לאולח וכלימה יחשב לו אחלי שאטו מחזיק אוחו לאיש מעולה, אמנם דע כי עצת עשו
 כך היה לטא לפני אגיו לחחאונן לפניו בקובל על רוע מזלו לאמור, הה : כי כמקרה הכסיל כן קרני מפני זלעפוח רעכ כי גגואי מן
 השלח עיף ויגע ושאלחי אוכל מאח יעקג אחי להשיג אח נפשי, (כמ״ש כחרגום אונקלוס ,כי ציל כפיו״ אלי מציליה היה אכל פי׳ לא
 רצה משו להנוח משל אגיו והיה מפלנס עצמו רק נמעשה ידיו לצוד ציד ולחה אל פיו) ולא גחן לי יעקג לחם לעטגי גלחי אמכול לו
 נטרחי ובהכרח מכרח׳ לו: ועחה אסר אשר כבל זכה בברכת עו״הנ יהי׳ לואשרלו אחרי כיה׳ הצליחו ואני גהכלח אסתפק גהשחללוחי היינו
 נכרכת עו״הז, זאת היתת עצת עשו, ומעתה דע כי גס יעקג אבינו ע״ת ננואו עתה אל אניו כמתחפש נדמות עשו, כל מגמחו וחפצי
 היה ג״כ להשיג גלכת עו״הז כי מנין עו״הג להחגרך גו היה אצלו אך למוחר, כי הוא איש חס ויושג אוהלים, ועל גמול זה הלא הגמירה
 בלבו שכגל נאמל ״להנחיל אוהכי יש׳׳ ויוכל כל אלס להגיע אל העו״הג מסיגה גחילו הטוגה׳ לכן התעשת כי יותל טוג לפניי
א יעקב, ומגיע ו  •שיגרכתו אביו בברכת עו״הז, ומעתה נחקול עול מה הית ליעקב לעשות, אס לתתגתג באמת, ולומל לאגיו שה
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 אהל תולדות יעהב
ה כמשפט השרים ומיסד נידו כל  נמושכלוח ולשוט בארץ ולטייל נ
 יש לו העיירות והנכרים וחצריהס ואסמיהם וכדומה אשר מן

נ משאת הפקיד הזה חמש ידות על י  הידוע הוא כי כמעט יהי׳ ר
נ נידו ולא ידע אתו מאומ':  של השר עצמו יען ני את הכל עז

ן הדבר בענייננו ני תקנ״ה הסינ על יעקנ שיתנרך מטל השמים  כ
ו יחבל׳ להרגיעו  י ומשמני הארץ יעבדוך עמים נוי והוא ני חפץ נ
י יהיה לתור׳ וענודת ק  מנל מלאכה וכל עבודה בשדה למען נ
 שמיס ומלאנתו תהי׳ עשוי׳ ע׳׳י אחרים ואחר ני עשו יהי׳ העונד
נ לו ס והוא יהי׳ משק ניתו וודאי ידיו ר נרמי נ  עבודתו בשדות ו
 להשיג שנעתיס כעל חלק בעליו ני יעקנ לא ידע אתו דנר וזהו
 שאמל יצחק לעשו הן גביר שמתיו לך ואח כל אחיו נתתי לו

 לעבדים ודגן ותירוש סמכתיו כלומר אחר כי תעבוד לאיש משיפמ י•
 כזה יעל פיך ישק הוא י וביתי והוא אך גביר ואדון יקרא. (וזהו ;
 הן גביר כוי) מה יבצר עוד ממך ומה חנקש עוד הלא כל טוב :
 אדונך יהיה בידך וזהו ולך איפוא ובא מדרשם ז״ל ברם לך פיחך ך
י \ ס  אפויה וע״כ מה אעשה לך עוד בני ועשו להיוחו איש בער ח
 לב לא הבין עדיין מאמר אביו הן גביר בו• וצעק הברכה אחה כוי :

 או אז אמר לו באר היטב הנה משמני הארץ יהיה מושבך בו׳ יאה
ם מעותלי' •  אחיך הענוד כלומר הלא משמני הארץ וטל השמים חנ
 ועומדים לפניך במה שחענוד אחיך הגביר וכנ״ל. אך מדאגה פן \
! ל א  יעקב יסור מעליו ח״ו עול ההורה והעבוד׳ ויפנה אל הכרמי׳ ו
I היונבי׳ ויתן עינו ולבו על ענודח האדמה ויפריע עבודתך וידל 
י  כבודך על זאח ידי הכין עמך והי׳ כאשר חריד מעבודחך כמו אז י

 ופרקת עולו מעל צוארך:
 בא אחיך במרמה אולי כיוון בזה להצדיק את יעקב שלא החל
 בהרמאית כי באין ספק רמית אותו תחלה בדבר מה וכאשר
ם עקש תתפל וכמו ם הוא וע״ד(תתלים י׳׳ח) ע  טשית לו עשה ג

 שאמר יעקב בעצמו(ויצא) כי אחי אביה הוא ובמדרש אס לרמאוה .
 כי אחי אביה הוא ואם צדיק וכי בן רבקה הוא וזהו בא אחיך
 במרמה כלומר אחיך ברמאוח להשיב לך כמעשיך עמו וע״ז השיג
 הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים כלומר כבר עקב ורימה

 בי פעמים כי זה דרכו מעולם ישמי מוכיח עליו כי הוא איש למא* (י
 מהולדתו:

: V וישבת עמי ימים אחדים כי׳ ביארנוהו בחיבורנו קול יעקב 
 פ׳ ע״ש:

 ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו כו׳ ייחן לך אח נרכח אנרםס
 לך ולזרעך אתך לרשתך כיי׳ יש להעיר בזה א׳ הלא
 מכבר ברכתו וי תן לך כוי ומת חסר עוד ב׳ מ״ש ויתן לך את ברכה
 אברהם לא ידענו מה היא והנה רבותינו ז״ל (במדרש וישלח) גילי

 — . לנו
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יס אלי כל כך עליז האציל אוחם נ  הנצולות כלומר גס ני איננם טו
ם מלא דנר ע׳׳ז אמר לו יצחק הלא הברכה ה נ לי נ  בעדי כי טו
 אשר אצלתי ואשר הכינותי ליעקב לא תצלח לך כל מאומה וזהו הן
׳ ודגן ותירוש סמכתיו כלומר את הכל נחתי  גביר שמתיו לך ט
 נידו ולשוא תוחלתך להשיג ממנו דבר וזהו ולך איפוא מה אעשת
 נני ועכ״ז ציוה ואמר הנדכה אחת ת• א לך אני או אז בתכרח

: י ו  אמר לו והיה כאשר חריד כ
 ועס דברינו אלת יתבארו דברי הנביא ע״ח (עונדי׳ א׳) כה אמר
׳ הנה קטן גחחיך בגויס בזוי אתה מאד  ה׳ אלקיס לאדום בו
ם מה  זדון לבך השיאך שוכני בחטי הסלע מרום כו׳ •) והוא ע
ס הבעלי חיים המה חלוקים ונפרדים במציאות  שידענו אשר ג
 מזונם ומחייתם ע״ד עשירות ודלות וכמאמר רבותינו ז״ל (שנח
 קנ׳׳ה) ליח דעני׳ מכלנא וליה דעתיר מחזירא כי מהם שמזונותיהם
* אליהם נקישי גדיל ומתם בקלות ויש מהנבלא«ס אשר ימצאו  נ
 בית ויקוננו בארזים הגבוהים ומהם שוכני נתי חימר או בעץ
ה הצור. ושמה יבקשו אוכל ר ק מ ס ו  נרקב ויש אשר ישימו בסלע קנ

 למו ממש שיטחנו כשיניהם והוא מן הללי דליה :
׳ ט הוא  לעך׳ץ ממש היה ענין נרכת עשו והי׳ כאשר תריד ט
ם וזהו  מיעוטא דלא שטח כי רחוק הדבר שיחטא איש ת
 שהמליץ עליו הנה קטן נתתיך בגוים כוי שוכני נחגוי סלע כלומר
 נדמה בעניינו לחלישי הנבראים השוכנים בחגוי הסלע אשר כנד
 ,עליתם מציאוח טרפם יחד מאד אגל עכ״ז מרום שבחו והוא ע״ל
 קינה כקובל ומתמי׳ על רום הצלחתו בעו׳׳הר שהמת הבהילוהו

: ט ש ו  וחטאינו הגביהו מ
 ומעתה נבוא לבאר מה שאמר לעשו הנה משמני הארץ יהיה
׳ כי לכאורה כמו זר נחשב בשכבר אמר לו  מושבך ט
ל ולקול נכייתו  ולך איפוא מה אעשה בני וההוראה שלא השאיר לו נ
 וחפצלחו נעתל ואמל לו הנה משמני הארץ יהיה מושבך ומה גס
ס  בי הדברים איננם ע״ד וסדר נוסח בלבה אך נדמו במובנם ע״ד א
 יבקש אדם דבר ויחפש אחריו ורעהו יעננו ויאמר לו מה זה חנקש
ד עיניך הנה הוא גס מהראוי להבין מה ראה יצחק ע״ה  הלא ע

 לכלול בברבח עשו לבר קללה וארור במ״ש ואח אחיך חעבוד :
 לנאמר גחבנת הענין בהזכרת מאמר׳ ז״ל(במדרש פרשחינו) ולך
 איפוא מה אעשה גרם לך פיתך אפוי׳ אשר גם דבריהם
ן ע׳׳ד שר גדול אשר ט ע  משוללי׳ הביאור וקשי׳ להולמם אבל גבין ה
 לו עיילוח וכפרי׳ רבים ולחם שדות וכרמים גניה ופרדסים ומשפטו
 לנחול איש מהיר וזריז להפקידו עליהם. ועל עסקיהם ועל
 אולוחיהם למען יהי׳ הוא על מקומו לעיין במעשיהם והוא יהי׳
 יושב מנוח ומלטע בלב שקט בל יעלילו לבר למען יהי׳ נקי לחול

! ו י ם שבחך כי אך ז מ  כלומר הנך נבזה ונמאס מאל גם כי מ



 אהל תולדות יעקב מו
 לי האמנה כי אקוה לה׳ כי לא יעזבני לבקש לחמ* על ידם עכ״ז
 מה מני *הלוך אם יהי׳ שמולי׳ אצלי כמוסים עמלי ומי יודע מה

 יולל יום:
 הנמשל אבלחם ע׳׳ה בימי עלומיו חי׳ מתגולל באלצומ זלם
 והי ית' עשה עמו נפלאות ונסים ככל עח לחח עיני
 השגחתו עליוע״ל ההנהג׳ תנסיית לחח חנו בעיני כל מאיו ולהצילו
 מיל כל פגע ומקלה וכנזכל ובבואו בימים ונחנלך ככל לא חי׳ עוד
 הצורך אליו ישועוח הנשייוח כי כבל חי׳ בילו הנהג׳ הטבעי׳ והיא
 בלכח בכל והוא ע״ה הנחיל אות׳ ליצחק והוא ליעקב כנ״ל אולם
 בעח הי׳ יעקב ע״ה נחפז לברוח מאלצו וממולדחו לחיוח גולח
 גאלץ גכרי׳ הי׳ הצולך אליו עול אוחה הנהג׳ הלאשונ' שהיה׳
 באבלחם טלם נחנלך בכל והיי ה׳ עמו בכל מקום בואו כאשל הי׳
 עם אברהם וזהו ויתן לך אח ברכח אברהם כו׳ לרשחך כוי כלומל
 מסף על לשתך אלץמגולך וזהו שאמלו במללש אמר לו בא ואברכך

 בלכת של גליות ותבן:
 עוף נוסיף נופך בהעבין המלובל ועל פיתו נעמול גם על מת
 שזכר הכתוב מלת ולזרעך מה שלא ז כל בבלט׳ הקודמות
 (כי הבנים כלול״ בתאב כהשבטיס בהאילן) נם מה שאמרו(במדרש
 הנזכל) לפי שרא׳ יצחק ברו״תק שעתידים בניו להגלוח בין או״הע
 אמר לו בא ואברכך ברכה של גליוח שיחזור אליך חקג״ח ויקבץ
 הגלוח ומה הןהברכוח בשש צמח יצילך ובשבע לא יגע בך רע בשוט
 לשון חחבא כו׳ אשל לכאולה לבל* המדרש חסרי מובן כי לפי מה
 שהחל ללבר מאולוח בניו לפי כו׳ שעחילים בניו לחגלוח כוי הי׳
 הנכון לומל אח״ב שיחזור על בניו כוי והענין הוא כי לכאולה יש
 מקום לשאול מלוע סיבב ית' כזאח על יעקב אבינו שיה•׳ גולת
 ונולל ממקומו מפני עשו אם מכבל מצא חן בעיניו להתגולל עליו

 בלכוח מאושלוח כאלה מטל השמים ומשמני האלץ אבל הבנת
 הדבל הוא ע״ל מליצח חכחו׳ (ישעיה טי) לבל שלח ה י ביעקב
 ונפל בישראל והוא כי נודע ומפולס׳ מאמל׳ ז״ל מעשי אבות סימן
 לבנים ובמדל׳ (הנזכר) להודיע שכל הברכוח שברך יצחק את יעקב
 כגגדו ברכוהקב״ה מלמעלה יצחק אמר ויחן לך אלקים מטל השמים
 והקב״ה ברכו בטל ומטל שנאמר (מיכה הי) וחי׳ שאריח יעקב
 בטיס גקרכ עמים רטס כטל כו׳ יצחק אמר לו משמני חאלץ
׳  והקב״ה ברכו בחטאה שנאמל (ישעיה ל״ל) ונחן מטר זרעך ט
(שס  יצחק אמר יעבלוך עמי' והקכ״ה אמר והיו מלכים אומניך ט׳
 מ״ט) הלאה ללעח אשר מעח נחנרכו אבוחינו ע״ה מאז נצמח
 והובנו גס לנו ולבנינו כמה שהכינו הם לבניה׳ אחליה׳ וממעשיה
 ומנחם ירשו בניהם וע״ל חלקם כחיים כוי והניחו ׳חלם לעולליה׳
 ונמו נן נל גלגולי הסבו׳ שקלת לאבותינו הלאשונים הי׳ לנס
 שיקרה לוגמחם לבניהם והי׳׳ח עשה נן בחנמתו למען אשר בזכס

 מעשיהם ובחץ חפלחם יעשו ישועוח בארץ והס יעמלו עד דיי
 האחרון(וכבר הארכגו בביאור עגין זה מה שיש ט די(פי לד)
H י אל אנרם  יללוש המבקש שמה) ע״ד שמציט במדרש ויאמר ה
 לך מאלצך לך ונטש אח הללך לפני בניך והוא ט כל מס שאייןן
ב ק מ י ^ י 0 מ ' ע ' ה י ה ' י מ ל ו ז  לאע״ה בגלותו למצלים ולסלשתיס ו

P ישועה והצל׳ לדורות עולי ונאשר גחבאר במקומו וכמו 
 כחיי

 לנו מעט מעטן נלבה אבלהם וזח לשונם אמל לו בא ואבלנך
 נלנ׳ של גליוח ע״נ אבל עכ״ז אין לבריחם מספיקים כי לא ביאלו
 לנל ממהוח בלנח גליוח לדעה מה היא גם מלח ללשתך אין לה

 שחל:
 ואחשוב בהבנה הענין עם מח שילעגו בי לאלקים יחי ב׳ סיגי
 חנהגו׳ במה שהוא מנהג אוחנו עב״י האי תנהגה
 טבעייח הבי הנהגה הנסיית ובהנהגה הטבעייח היי ה' מגהג
 אותנו עת היינו על אדמתנו והי' לנו נ״המ ומזבח וקלבנוח
 העלולה להליק שפע׳ בלכתו יתב׳ ע״פ ענולתינו בקולש וכמוזכל
 למעל׳ באולך והי׳ ענינינו ממש כאשל יחן האב לבנו הגדול סך
 וקנין ועסקי מ״ומ או ילמלנו אומנו׳ למען יפלנס א״ע מעמל נפשו
 אבל טלם הביאנו יחב׳ אל המנוחה ואל הנחלה ה״ השגה טוטחינו
 מאחו יח׳ ע״ד ההנהגה הנסייח כמה שידענו מנסי הים והמדבל
 וכאלה לביס הנודעים וכן בל הימים שאנו מחגוללים באי־ץ לא
 לנו ואין לנו חלק ונחלה לא מטל השמים ט׳ ממס כבן קטן
 הסמיך על שלחן אביו ומספיק לו כל פלטי מחסוליו כן לעת כזאח
 שאין לנו נמה לעבוד אח ה׳ כי אבלנו כל כלי העגול׳ וההשפע׳ ע״ד
 ההנהגה תטנעיית אנינו מעולם מנהג אותנו כלנ חסדו בהנהגה

 המיוחלח הנסייח למעלה מן הטנע וכנודע:*)
 וגם אח אנוחינו הלאשונים ע״ה נהג יחי נמו נן ננ׳ סוגי
 ההנהגוחהאל׳ ניאנרהם ע״ח הי׳ גר נאלץ ננלי' שנים רנוח
 וקלה אוחו העקח פלעה ואנימלך ונמוהם מקלי׳ שוני' הידועים
 ה׳ ית׳ עשה עמו להפליא למעלה מן הטנע ונאמלם (געדלש
 ליש וילא) והחן לי מגן ישעך זה אנלהס וימינך חסעלני נננשן
 האש בלענון נמלכים (ונל פעולוח הלמוח והגנוחו׳ למעלי מהטנע
 מחייחסוח אל הימין כנודע וכמ״ש (חהליס קי׳ח) ימין ה' לוממה
 יו׳ וזהו וימינך תסעדני) והנהג' הנסייח הזו היה׳ מתנהגת אצלו
 על בואו בימי׳ ונחבלך בכל היינו כי הוא יחי נחן בילו מכלל הנלכה
 והטוב שיחפלנס מהם כהעוסק במסחר וקנין ולא הי׳ עוד מהצולך
 אליו שיפליא ית׳ עמו ע״ ד ההנהגה הראשונה וכענין הזה נלך ה׳

 את יצחק ננו והוא את יעקנ:
 אבל נעת שהי׳ יעקנ ע״ה מוכרח לנמח ולהרחיק נדוד מפני
 אחיו ולהיוח ג״כ גר כארץ נכריה הי׳ מהצורך אליו עוד
 הגהגה עצמה שנהג יחנלך אח אנלחם טלם כרכהו ככל וזהו
 שאמר ויקרא יצחק אל יעקב ט׳ ויחן לך אח נלכח אנלהם ט׳
 ונמחיק הענין ע״פ דמיון לאהד גדול נחורה ונחכמה ממשפחוח
 המיוחסוח היי ההכרח אחו לעזונ מקומו להרחיק נדוד לחזור
 נעיילוח לקטץ על יד מחח הנדינים לפרנסח טחו והי׳ עמו מכחני'
 מאנשי עילו אנשי השם אשל נתנו עדית׳ עליו על יקלח עלמ
 ומעלותיו תמעולו' ומלותיו המאושרות למען אשר נכל מקום טאו
 יחמו לקלאתי לכבדו נכל הטונ ולהלנות לו מתן לימי׳ הצליח ה׳
 מעשהו ונתעשל נתון עתק ויהי טוס הנחילו אתלנניואשל לו חלק
 להם לכל אחל חלק הלאוי לווכחוךכךעלחנימללוסקמא עםמכתני
 המליצוח הנ״ל אמר לנניו מ׳ חפץ נאלו ויהי כמצחק נעיניה׳ לאמול
 יגן עלינו ה׳ מעסקי׳ כאלה ענת אחד מהם ואמר אל אניו אס
 מלנד חלקי כין האחי׳ יהיו המכחנים עידפי' על שלי חנה אוחם

ו מסי׳ לפניו יחי נ ו . ^ . . v 
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א צ י ת ו ש ר  פ
 ולא צמיל אחל חזר ואמל מה אנה מוגיד סגלי מן כליי ח״ו ליח
 אנא מוביל סבלי מן גליי אלא עזלי מעם ה׳ כוי. לאוי להעיל גזה
 האמנה כי סיף לבלי יעקג ע״ה היו מן המאמיני' השלימיס לחיומ
 לי מבנוח עוז בה׳ יתבי לאמול ח״ו ליה אנא מוביל ט׳ אלא עזרי
 מעם ה׳ אבל ננכ״ז לאשית דבליו מה שאמל תחילה מאין יבוא עזרי
 וכוי מפליאי׳ מאד כי ההודאה הוא כי תית ח״ו מפחד ודואג מאץ
 ימצא עזלח והוא אך מדלך חסלי הבטחון והאמונה גאלקים ית׳
 אתמה' וכדי לבוא אל ביאור דגליהם נקטם מאמל הנביא (ישעי׳
 ס״א) שוש אשיש גה׳ תגל נפשי באלקי כ• הלבישני גגלי ישע מעיל
 צדקה יעטני אשר לכאורה לא ידענו מה הם הבגד ישע ומעיל

 הצדקה ומה מליצתם:
 אבל הגנה חענין הוא עם מה שזכרנו (נפ׳ הקדומה) מב׳
 ההנהגות אשר לאלקינו ית׳ אתנו עפ״י הטגעיית והנסיית
 הטגעיית היא ע״ד אג הנותן לכנו עושר ונכסי׳ שיפרנס עצמו
 ממה שישא ויחן גהם והנסיי׳ היא ע״ד אג המחזיק גנו על שלחנו
 ומספיק לו כל צרכיו(וכאשר נחבאר עניינם למעלה באורך) והנה
 ידענו כי אין מדרכו ית׳ לעשות עניינים נסיים למעלה מן הטגננ
 בל עוד שיספיקו הטבעיי׳ זולת גשאין מקום כלל להנהגה הטבעיית
 או אז הוא ית' יפליא עשות נוראות למעלה מהטבע ע״פ ההגהגח
 המיוחדת תנסיי׳ (וכמו שכתבנו למעלה פ׳ וירא גגיאיר
 היפלא מהי דבר למועד כוי ע״ש) ועל ההנהגה הגבוה חזו המליץ

 __ הנביא

 *) והקיובילומר אשל כל ענינינו ותתלוכותינו מאז היינו לגוי עד היום הזה את הכל פעל ית' מראש עם אבותינו ע״ה ופעולותיהם
 ס מ נ חברהם ע ה לפי תמלוגל אשר בראשיתו היה מהנהג בהנהגה נסיית עד אשר בא טמים ונתברך בכל היה ענינו ע״י
 « P אותנו ימי היותינו גולים במצרים כ׳ אז הי׳ הי״ת מפליא עשוה חסד למעלה מהטבע ואח״כ כשקבלנו התולה
* ענג נו.על משפט סדרי הטבעי" ממש כתמתפמס ממעשי ידיו וכאשר ביארנו וזאה היא פעולה אברהם ע״ה כי היא  ס
 מש כת הגחו ת עמו עקב ע״ה אחרון שבאבות הוא פעל עמנו עוד הועלה רב ועצום יהד מאד ממנהגי אברהם ע׳־ה ממש ע״י
י לתיות עוסק כמ׳־ומ לפרנס עצמו עכ״ז כשקרי אליו הפסד בממונו ויאבד ישינ ^ ״ ״ צ « ^ ״ ^ ל  £ א
 ^ מאז כן ממש הקנ׳׳ה נם כי בחסדו הנדיכה חלק לט מה שממנו נתפרנס על משפנו
י המטקי׳ מח״תינו הלא השי׳בנו אליו להתנהג בנו כמראש בהנהנ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ״ ^ 
 ו י עקכ ע ה כי גס הוא אחלי היותו מבורך בכל מה שהוא ממנהגי הטבעיו׳ קרהו
 £ היאשונה המיוחל״ למעלה מן הטבע והייא ברכת אבלהס וכאשר ביארנו וזאת היא
^ ס נ - ס אוחט-ממציאם עת הביאני לאלץ ישראל(וזהו מ״ש תמללש לך וכבוש את הללו  ל

 ע J M ס דל התנהג עם יעקב ע׳־ה אשל ע״כ בכל תפלותיט אנו מזכירים לשני ה׳ ית־ מת שעשה עם

ת יעקב יענך ה׳ ביים צרה ישגבך שם אלקי יעקב (שם כי) וכמוהם לבים ^ ש ע ס £ » £ ר * ש > א ג ה נ ה ה ת * ' ר ל ן ע 'א ל ן  וס
 ״ ,ב כ c קלס פנימ^והכין ענולני לעתות כאלה וכנ״לוהבן בזת:

̂ ״ע ^ ובלס יעקבשלה אלם ויעבוד ישלאל באשה ר׳׳ל כי גם שניהם תיו אתי ענינים הכרס״, הבליחה ן ^ ^ ^  מ ן ק מ  מ

 ויצא יעקב מבאר שבע יילך חמת גתלגטי לבים מחמסלש״
 בהבנת מלות הכפולות ויצא וילך ונמלרש (מובא בלש״י)
 מכאן שיציאת צדיק מן המקום עושה משם ולבי אומל לי בהבדל
 המלי׳ שהמה מכיונו' לעומח ג׳ סוגי החליטה הנמצאות בבני אדם
 יתיא כי ההולך ממקום למקום יחיה הליכחו לאחד מג׳ סכות אם
 בעמל צלכו ללכה למחוז חפצו או להיוחו מוכלח לעזוג מקומו יהנח
 על ההולך למחוז חפצו שהעיק ל אצלו ההליכה למקום ידוע עליי
 נופל מאמר וילך ולא ויצא יען כי יציאחו היא אך טפיל׳ אל מה
 סהעיקל והמו כלס אצלו היינו ללכת ולבוא למחוז ההוא ובאוחו
 שחליכחו היא טפיל׳ ליציאחו והעיקר אצלו אך ההעחק׳ ממקומו
 לאיזה סנה עליו יאמר ויצא ולא וילך שהוא ייחוס אל הטפל ליציאחו

 ט מסנחח הוא הולך למקום שיזלמן:
̂ף, נ׳ סיגי ההליכוח האלה נקגצו נאו יחליו באניט יעקב  ןף
 ע״ה א׳ שהיה מוכרח לנמח ולצאח ממקומו מפני עשו
 והב׳ בי תי׳ תצורך אליו לבוא לבית לבן לישא אשה*•) וכאמרס במדרש
 יש הולך אצל זווגו ויש שזווגי נא אצלו יצחק זווגו בא אצלו יעקב
 הלך אצל זווגו וא״כ היציאה גס ההליכה שניהם היו אצלו עניני׳

 עיקליי׳ ע״כ פלט עליהם הכחונ ויצא ט׳ וילך חרגה:
 מדרש ל׳ שמואל נר״נ פחח שיר למעלוח אשא עיני אל ההרים
 למלפי ולמעבלני מאין יבוא עזלי אליעזר נשעה שהלך
 להניא אח לנקה מה כחינ ט׳ ויקח העגל כוי ואני לא נזם אחל



 אהל ויצא יעמב מז
 הנלאה ללעתינו בהשטת תוארי התפלה בהאטה ע׳׳ס גאגרחם
 עמילח טצחק שיחה טעקב סג״עה ע״ל שמצאט
 בלבותינו ז״ל(סנחללין מ״ל) לעולי יקדים אלם תפלה לצלה הולו
 מו ז״ל כי החיוב על כל איש לתתפלל לס׳ ית' בהיותו שליו
 ושקט שלא יגיעתו ח״ו מתרעוח חממלגשות לבוא ויהי' חי מגן
 בעדו מכל מקלה ופגע לח״ל וע״ד שאמל לחע״ח (תחלים ס״ט)
 ואני חפלחי לך ח' עח לצון כלומל אינני ממחין לחחסלל לח׳ עד
 אשל יבוא הזע׳ ויצא הקצף ח״ו אבל שוקד אני על חפלחי אליו
 יח׳ עלן בעח היוחו לצוי אלי ונענין חנחוב(ישעיה נ״ה) ללשו ה׳

 בחמצאו קראוהו בהיוחו קלוב:
 ובמדרש (פי בא) לניאל היה שוחל ומחפלל למקום כוי
 עלב וגקל וצהליס ולמה היה שוחל ומחפלל כדי
 שילח׳ הקב״ה על ישלאל ועליו אמל שלמה ע״ח (משלי י״א) שוחר
 טוב יבקש לצון ונמצא לחם חאלקים בעח צלחם שגאמל (משלי
 ח׳)אני אהבי אחבומשחלי ימצאונניע״כולכאולהלאילעטמח חוליעו
 אוחנו לז״ל ומה כוונה' בזח ונזכיל עול לבליהם ז״ל בגמלא (בלכוח
 ל״א) יכול משבא לגולה הוחלה ח״ל כל קבל להוא עביל מקלמח
 דנא והנראה ע״פ לרטט כ׳ טוגו ז״ל להחיל בזה מה שים לשאל
 לכאורה על קטעו׳ חחפלוח מאבוח הלאשוניס (וגם על לטאל
 שכחוב בו זמנין חלחא טממא כוי) הלא לא יבצל מחאלס להחפלל
 איש איש על גגעי לבבו עח יעיקו אליו ולעח הצולך לזה למלו אוחנו
 לעח ט גלול ולב חועל׳ חחפלו' חקטעו׳ למען כי חקלם חחפלה
 לצרה וכנ״ל וזהו יכול משבא לגולה הוחלה כלומר אחרי חיוחו
 בצלח אז החל לקלו׳ ולחחפלל לחי ולא קולם ח״ל כל קבל כוי
 וזהו לבלי המללש לניאל היה שישר ומחפלל ט׳ והורא׳ מלח
 שוחר הוא על ענין הקדום טרם הגיע עמו ועל זאח שאלו ז״ל
 למה חיה שוחר ומחפלל כלומר אם עדיין לא השיגו מאומה מה
 שהיה מחצולך לחחפלל עליו ע״ז באח החשובה כלי שירחם חקב״ה
 על ישלאל כלומד הקלים חפלה לצלח שלא חטא ושיחי׳ יח׳ חעיד
 בלחמים על ישראל וזהו ועליו אמר שלמה שוחל טוב יבקש לצון
 כלומר יבקש מאת ה׳ חחמדח הלצון חטוב על עב״י ובזאח נמצא
 לתם בעת צרתם כלומר כתפלתו מאז פעל ישועות לעתות בצרת
 וזח שסמכו לזה מאמר שחע״ח ומשחרי ימצאונני כלומר המשחרי׳

 פניו קודם חעח הצורך ימצאונני בצר לחם:
 ןףין על חעיקל חגלול חזה העיר אוחנו אכרחם ע״ח כי השכים
 י בחפלה לח׳ יחי טלם חחעולל הלין וזהו שלמזו ז״ל אברהם
 הקן הפלח שחריח שנאמל וישכם אכלהם כר (אשל ע״כ היא
 מחואלה שחליח ע״ל שזכלנו בניאול שוחל טוב) ומ״ל שאמרו כגמרא
 (סנהדרין שם) שאלמלא הקדים אכלחם חפלה לצלה לא נשמייל
 כוי ויצחק עשה עמנו טובח וחנוח שיהי׳ לאל יליט לכוא כחפלה
 לה׳ יח׳ נס אם לא חקלמנו חפלה לצרה ולא היינו מחעוררים
PW  להשכים ולשחל פני ה׳ עכ״ז יעחל לנו בשנלגח בשיחה כי.
 ע״ה גם הוא חחפלל אחל עקילחו כמוח שלח אמו ע״ח וכנאמר יי
 ויצא יצחק לשוח בשל׳ ע״ל(חחלי׳ קמ״ב) אשפוך לפניו שיח* י*£
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 *12 גס

 הנביא ע״ח כי הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה יעטני ובזה נטא אל
 חענין והוא ע״ר דמיון עשיר אחד שנתן לבנו סך מסויי׳ שישא
 וימן בו לפלנס אוחו ואח טחו והבן לא הצליח במעשיו ונמסחליו
 וילך חלוך ודל ומחייחו הי׳ בצמצום מאל פעם סיפר עניינו אצ אביו
 ויגער בו לאמור מח לך עוד אלי הלא כבר אצצחי לך מהוני ונתתי
 לך חלקך ועחח הספק עצמך במה שבידך וכפי השג ח ידך זולה אם
 אראה כי לא יהיה בידך כל מאומה וחאבד כל חוצאוח וסכות
 מחייהך או אז יהיה ההכרח אחי לקחחך אלי וחהיח כאחד מאוכלי
 שלחני לימים יצאה אש בשערי העיר וחיקל סמוך לטח חגוחו אשל
 שם מעט סחולחו באו אליו ממיולעיו ומכיריו להעיר אוחו ולזרזו
 למען ימהל ויחיש להציל סחולחו וימאן ויאמל נחח לי אס חהיח
 למאכולת אש מאשל תתית בקלט חנותי יען כי עסה אעלה אל
 אבי העשיר ואהיה מאוכלי שלחנו כי ילאת לעיני׳ כי לא נשאל

 לפני כל מאומה:
 הנמשל הוא מה שאמרנו כי כל עול שיש ביל חאלס לחחקיים
 בדרך הטבע גם כי הוא רד למאל עכ״ז לא יעשה
 עמו יחב׳ דבר מה שהוא למעל׳ מהטבע זולח עם ראוהו ובהשקפחו
 בנו כי כבל ספו חמו דרכי הטבעיי׳ מכל וכל כמו מאז רבח שבעה
 לח נפשינו כי מלחם אבינו נאכל ושמלה ישועחו נלבש וע״כ אוחם
 אשל עלן לאל ילם למלוא נושאי קיומם ע״ל הטבע אך גלאגה
 ובעצבון מאל חנח בכלוח לחם בל חעילוח וחאמצעיי׳ הטבעיים
 ישמח לבם ויגילו מאד וירבו חודו׳ לה׳ יחב׳ הלא ישועחס קלונה
 לבוא נורא מאד למעלה מן הטבע וזהו שוש אשיש בה׳ ט׳ כי

 הלבישני בגרי ישע ומעיל צדקה יעטני וכדברינו:
 והוא הדבר ביעקב ע״ה כי טלם הלך לדרכו ברכו אביו בברכח
 נליוח חיינו שיעשה ימבי עמו מה שהוא למעלה מהטבע
 ע״ד ההנהגה המיוחדח הנסייח וכמו שנחבא׳ במקומו וע״כ בלכחו
 חיפש ובדק א״ע אם נכון הוא להחגולל עליו ישועה חנסייח(רצוני
 אם כגל הוא לק מכל מה שבילם להפיק לו חשוע׳ טבעי׳׳) ואחר
 כ׳ לא לאח אח כל מאומה טלו חיזק אח לגו גמגטח עוז ונאמן כי

 הוא יתגלך יעלה עליו ממלום גלכח אגלהס חנזכלח:

 וזהו שאמלו דיל אשא עיני כוי מאין יגוא עזלי כלומל חשג
 גנפשו אולי עוד גאפשרי אחו להשיג מאיזה מקום עזלו
 ולחסחפק כלרכי חטגעי׳׳ ע״כ אמר אליעזל כוי ואני לא צמיד אחל
 ולא נזם אחל כלומל אין כילי מאומה חזל ואמל מה אנא מוטל
 סכרי מן בריי אלא עזיי מעם ח׳ עושה שמיס וארץ כלומל אך
 עחה חנט הולך לאכינו שנשמי׳ והושיעני ימינו ע״ל הנהגה הגט׳
 למעלה מהטבע ויקיים בי כלכח אנלחם וזהו לכלי המללש אשא

 עיני אל ההליס למלפני ולמעגלני והנן:
 ויפגע גמקום מדרש צלי גג״חמק א״ל יהושע גן לוי אנוח
 י הראשונים חחקינו ג׳ חפלוח אגרה׳ חקן חפלח שחריח
 כוי יצחק חקן חפלח מנחה יעקג חקן הפלח ערניח שנאמר ויפגע
 גמקוס ואין פניעח אלא לשון חפלה שנאמר (ירמיה ז׳) ואחה אל
 חחפלל געד העם חזה ואל חשא נעדם רנה וחפלה ואל ספגע גי
 וכן הוא אומר ואס נגיאים חס ויש דגר ה׳ אחם יפנעו נא גח׳
 צבאות מ׳׳כ וגגמ׳ (כרכוח כ״ח) אנרהם חקן חפלח שחריח שנא׳
 וישכם כו׳ אל העקום אשל עמר שם בו׳ יצחק חקן חפלח מנחה
 שנאמר ויצא יצחק לשוח גשדח ואין שיחה אלא חפלה שנאמר חפלה
 לעני כי יעטוף ולפני ח׳ ישפוך שיחו יעקב חקן חפלח ערגיח

 ע״כ:



 אחל ויצא יעקב
 ןךןא מה שאמר הנביא (הושע זי) ולא זעקו אלי בלבם כי
 יילילו על משכנותםעל לגן ותירוש יתגוררו יסורו בי והרצון
 כי יש הולך או ניסע למחוז חפצי ונסיעתו לשם היא אצלו הכוונה
 העיקרית ולפעמי יזדמן אשר בעולו נלרך עבור ענינו יסור ג]
 אל מקום אחר בעבור היותו סמוך למקום ההוא אשר ע״כ אמ
 אברתס אל נא תעבור מעל עבדך כי ידע שהמלאבי' באו רק אליו
 ובשבילו אך בראותו כי החלו לסיג אחור (כמרז״ל כד חזוהו דהו
P שרי אסר כל) אמר אל נא סעבור מעל עבדך וזהו כי על 
P עברתם על עבדכם כלומר בכוונה מכוונת באתם אך אלי לא 
 לוט שהיה דן על עצמו כי לא עבורו באו המלאכים ע״כ א«ל
 סורו נא אל ביה עבדכם כלומר אחר היוחכם כבר קרובים אל ביתי
 סורו נא גם אלי ע״ר אגב וזהו ולא זעקו אלי בלבם (אלי דייקא)
 כלומר אינם שמיס על לב לזעוק גל הנוגע אלי ולא לזה מורי ם
 אבן פנה מעמד חפלחם ומבאר ואומר כי יילילו על מםכבוהם
 כלומר גם אס אמנם מרבים בייללה וזעקה על דגן וחירוש
 יתגוררו כלומר עיקר התאספס נתפלהס הוא אך עבור מת שמפיק
 תועלתם וטובתם. יסורו בי כלימר אגב יסורו גם בי ומתפללים

 כל המסודר לפניהם ממם כהפוגע הג״ל :
 ןףןן על זאח רמז הנביא ע״ה בשם ה' וקראתם אותי והל תם
 י והחפללחס אלי הוראת מלת והלכתם לומר שתחעוררו בכוונה
 ללכת להתפלל ושיהיה עיקר השהדלוחכס ולכתכס אל מקו׳ ההפלה
 להתפלל על מה שנוגע אליו ית׳ וזהו והתפללתם אלי וע״ז אמר

 ושמעתי אליכם ט׳ כ׳ תדרשוני בכל לבבכם ונמצאתי לכם*):
 ו להן הענין בעצמו ביעקב אבינו ע״ה בלכתו חמה ועבר מקום
 הקודש. ולא שח אל המסילה אשר דרך בה אך כאשר הרחיק
 ללכת זכר את אשר עשה. ואמר אפשר עברתי על מקום שתתפללו
 אנותי ואני לא התפללתי כמוזכר גיז׳׳ל ולולא שעיר דרך שם
 לא היה מחייב עצמו להתפלל גלל כן חחיאר חפלחו ע״ה פגיעה
 יען כי אך פניעחו (נמקו׳ הקודש) הסבה חפלחו וזהו שסעני
 ז״ל ואתה אל תתפלל בעד העם הזה והטעם אל הפגע בי כלומר
 הלא אין אתה משולח מהם לבקש מלפני עליתם. (ע״ד ששלח
 חזקיהו אל ישעיהו ונשאת חפלה בעד השלאית הנמצאת ישעי׳ ל״ז)
 זולה ממת שאתה פוגע בי בהיותי מדבר דברי אליך תמיד. נשאך
 לבך להחפלל עליהם לכן אל הפגע בי (כהפוגע הנזכר) וזהי
 שהביאו עוד מאמר הנביא אל נביאי השקר (ירמל כ׳׳ז) ואס נביאי'
 הם ויש דגר ה׳ אחס יפנעו נא בה' צנאוח ט׳ בלומר אם לאל ירם
 לה-וח דבר ה' אליהם הלא לא יגצר מהם מלפגוע גה׳ לנ״הפ

 עייל אגכ להחפלל על הכלים יבואו בבלה והנן:
 ויחלום וחנה סלם מוצב אלצה ולאשו מגיע השמימי מללט
 סלם זה הכגש מוצג ארצה זה מזנח כמד״א מזנא
 אבנים תעשה לי וראשו מגיע השמימה אלו הקרכנוח שמחן מילה
 לשמים והנה מלאכי אלקים אלו כתנים גדולים ט׳ ע״ש מהראי*
 י לשית לנ אל המאמל הסתום הזה כי לא פורש ענינו לרעת מי*

 הוא
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 נם ט אחלת׳ על בא יוס הצרה עכ״ז אל תסחר פניך ממני :
 וכדי להבין תואר תפלת יעקב ע״ה ע״ש פגיעת נעיר תחילה
 על שאלה הידועה אם מכבר מאמרו ית׳ קייס (תהליס נ׳)
 וקראני ביום צרה כוי יקראני ואענהו (שס צ״א) הלא יום יום הוא
 ית' קלוא כתחנות ובקשות נמלצות על עילוי כבודו יתב׳ ועל קיבוץ
 גליות ועל ננין נ״המ יומס ולילה לא דומיה לנו ועדנה לא
 השגנו מענת עליתם מאתו ית׳ ולא נעשה עמם דנל אך עוד הוא
 ית׳ מפליא לשאול אותנו ע״י נטאו (ישעיה נ׳) מדוע נאהי ואין
 איש נו׳ הקצור קצרה ידי מפדות ואם אין ני נח להושיע אתמה׳:
 ונאמר נישונ הדנר נהקדים מאמר הנניא (ירמיה כ״ט) כה
 אמר ה׳ צנאות אלקי ישראל לכל הגולה כוי עד וקלאחם
 אותי והלכתם ותתפללתם אלי ושמעחי אליכם אשל מלוח והלכתם
 והתפללתם אלי המה אך למותל אחלי אמלו וקלאתם אותי ומתנם
 מלת והלכתם אין לה שחר אולם בזה הורה לנו הנני׳ הדרך ותכנת
 חענין והוא ע״ד אחל שחטא עליו בנו ויגלשתו מביתו והיי נע ונד
 כארץ והאב עם גודל עגמחו ותשוקתו שישוב בנו מללכיוהלעיס כי
 נכמרו רחמיו להשיט אליו הי׳ יושב ומצפה עד בא בנו אליו או כי ישלח
 לכמ ע״י אחר ט ניח׳ אל לבו וכי הוא נעצב על מעשיו הראשוני׳ ומחחלט
 אליהם אבל הבן עם קשיוח ערפו לא בא אליו גם לא הריץ דבליו ע״׳
 שליח ובמוך כך הי׳ נוסע ובא אחד מאנשי העיר שנח גורר הנן ההוא
 שעה להעי' שאביו יושב בה על אודות מסחריו וקניניי ונשא ונתן
 גם עם אני הנן ההוא ובתיך הדברים גתגלגל על שפתימו ענין
 חנן החוא אמר לי האיש מהי חשיב אח בנך אליך אמל לו
 כשיבקש ממני או ישלח א״ל אם הדבר תלוי בבקשה אנקשך אגי
 עטרו והלא אנני טוב לך מעשרה שלוחים אמר לו האי דבריך לא
 בדעת ועצתך לא בהשכל כי הלא ישעי וכל חפצי כבקשת בני הוא
 אך לאשר מדברי בקשתו בשיתנפל לפני יתברר אצלי אמיתת ענינו
 בלב עמוק אס הוא נוחם על מעשהו מודה ועוז׳ וכמו כן אם
 יגיעני דבליו ע״י שליחו הי׳ לי ג״כלעד נאמן כי כינס מרעת לנו
 אחלי השתדלותו לשלוח אלי ציל מיוחד. לא כן אתת כי נאת הלום
 אך עטל מסחלך וע״ד מקלה פגעת בי ועלה על לוחך לנקש

 אותי עטרו הלבעטר זאת ארצהו אז העל זאת אשא פניו:
 p הדנל נעניננו כי אס חיינו משימי׳ עיקר מגמתינו נתפלתינו
 י לנקש מלפניו יח׳ על כבוד שמו הגדול ואס היינו מתעוררים
 הולכים בכוונה ונאים לנתי כנסיותינו אך להתפלל על ננין ני״המק
 וירישלי׳ וודאי כי היינו נענים קל מהרה אבל הנה עתה בעו״ת.
 עלינו צוח הנביא (ישעי׳ ס׳׳ד) אין קולא •שמך בצדק מתעורר
 להחזיק בך ל״ל שאין אדם מהעורר מעצמו להיותו קורא לה׳ על
 בטל השכינה אך לאשל מככר נקנעים חפלוח מסידרוח מפי
 אכנ״תנ בתם מבקשות הטלף והמזון והסליחה והרפואה וכאלה.
 ונתוכת לוטת נם תפלת על בית המקדש וילושלים ומלכות ליד
 ומדי לנלנו כבקשת מהייתינו מתגולל על שפתינו גם הנקשוי
 האלי. (ממש כאותו שפוגע נחנירו ומנקש ממנו דנל מת ע״דאגנ):



ךף המרומז במאמר דהע״ה בלאוחו ברוח קדשו הפעולה הטובה ן  ן
 הנמשכח מהבית הגדול והקדוש אמר (ד״ה א' כ״ט) לך ה'
 הגדולה והגבורה כוי כי כל בשמים ובארץ כלומר מעחה אין נגרע
 דבר ולא יחסר כל כבשמים כבארץ ומבאר ואומי לך ה' הממלכה
 כוי כלומר אליך ה' מישג מאחנו עבודה עול מלכותך והעושר
 והכבוד (מושגים אלינו) מלפניך (אשר ע״כ לא אמר והעושר
 והכבוד לפנ ך) וזהו שאמר המדרש כי כל מה שברא הקב׳׳ה
 למעלה ברא למניה למעלה זבול וט׳ למעלה שרפים עומדים כוי
 והרצון כי ע״כ הוא המסילה העולה טח אל במרום להעלוה
 עבודח וחפלח ישראל עד ה׳ ולהוריד על ידו שפעה החיים והטוב
 מאוצר הנרכוח אלינו ע״י כי אח זה לעומח זה עשה אלקיס :
ע ני נמו הדרך איננו. מוכשר ומוצלח להשיג על ידו טוב ך  ך
 פעולחו אם לא ע״י מושט הרבב ומנהיגי העגלה כי
 בלעדם לא יפעל הכנה הדרך מאומה כמו כן לדרך הקודש הגבוה
 היי מהצורך עוד לבעלי ההנהגה אשר יעלו ואשר יביאו ממטה
 למעלה וממעלה למטה והם הכהנים הקדושים המשרחיס אח פני
 המלך ה׳ צנאוח י טהרה הלבוזבוח המחשבה המה היו האמצעים
 העומרים בין ה׳ ובינינו כי בם בחר ה' לשדהו ולברך בשמו ועליהם
 נאמר (אמור) כי אח לחם אלהיך הוא מקריב וכדברי המשורר

 (חהלים ,ס״ה< אשרי חבחר והקרב כוי:
 ועל דעחי ט את ביל זאח הראה יחי ליעקב ע״ה במקום הקודש
 במראה הסולם וזהו והגה סולם מוצב ארצח וראשו מגיע
 השמימה כי הטח הזה העליון הוא ממש על כחינס הסולם אשר
 הוא האמצעי לעלוח על מרומי קרח ולירד בו ממעלה למטה כן
 הטח המקודש הוא הממוצע בין השמים ובין הארץ להעלוח
 .ולהוריד וכמדובר (וכנודע לבל המעיין בזו״הק פ׳ חרומה) וזהו
 שדרשו סולם זח הכבש כוי מוצב ארצח זה המזבח וראשו מגיע אלו
 הקרבנוח שריחן עולה לשמים והנה מלאכי אלקיס עולים ויורדים

 בו אלו הכהנים והדברים מבוארים כדברינו:
 ועל בי מאז נסרב הב״המק הורס והודם נשא המקונן את קינחו
 (איכה אי) דרכי ציון אבילות גדר דרכי בגזית נתינות׳
 עוה (שם ג׳) ממש ע״ד שר גדול שהגיח מעבר העובר דרך
 שדותיו דרך קצר מסולל וישר אשר ע״י כן ההכרח לסננ הרים
 ובקעות על גבי קוצים מכאיבים כן היינו מפני ה׳ כי נהיותינו מל
 אדמחיגו הי׳ דרכיגו אליו קרוב מאד סלולה וישרה רצוגי כי כל
 חפלוחינו ונקשחינו כצאחם מפחחי פיגו לא הרחיקו עלו בסערת
 השמימה ונעשו עטרה למלכנו יח׳ וכמאמר (מ״א ח׳) כל חפלה
 וכל חחנ' כוי ואחה חשמע השמים מכון שנחך אח חפלחס ואת
 תחנתם וכמו כן מתת נרכתו ית' חיחה מושגחלט מ •נ: ע״ד מיד
 ליד ובמאמר הבהוב(חטא) ונאו אליך כל הנרכוח האלה והשנוך
 לא כן עחה כי רנ הדרך ממנו ודרכנו סורר ונסיננו טועים (וע״ר
 שניארנו נק״י מ״הב רחוק מישועחי כוי ע׳׳ש דף יי) וזהו דרכי
 ציון אבילוח כלומר הדרכים הקרובים ההיו לנו לבוא עד ה• וחם
 ענודה הנהני׳ אומללו והחאנלו עד כי ההכרח אחנו לסננ ולהקיא
 דרך קמשוני׳ ו:נינים וזה שאמר נדר דרכי עזיה טי חס סניפי
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 הוא ומה עגין הסלם שראה יעקנ מוצנ ארצה וראשו מגיע
 חשמימה. ומה זאח להם לרז״ל לדורשו על ניח המקדש ומזנח

 וזולתם :
 וכךי לבוא אל ביאור המאמר נקדים דבריהם ז״ל במדרש (רי'
 הדומה) ר ׳ ברט׳ פתח לך ה׳ הגדולה כוי כי כל בשמים
 ונארץ אח מוצא כל מ: שנרא הקב׳יה למעלן ברא למטן למעלה
 זנול כוי למטח זבול שנאמר ננה בניה׳ טח ז3ול לך למעלה שרפי׳
 עומדים למטה עצי שטיס עומדים למעלה כרונים למטה כרוניס

 כוי ע״ש עוד יוחר :
 וכלל הענין הוא עם המבואר למעלה באורך אשר עד קנלה
 ההורה הי׳ ה׳ יחנרך מנהג אוהנו בחסד ורחמים גדולים
 ע״פ ההנהגה הגטה הנסיית להשפיע לנו כל הטונוח מן השמים
 אף אם לא הי' בידינו להשיגם מעצמינו אנל משנתן לנו חורחו
 הקדושה צוח אותנו על המקדש וכליו וענודתו נקודם ומאז הי׳
 ענינו ממש נהאנ המאציל איזה סך מהונו לבנו הגדול ומלמדו
 עניני מספר וקנין מה שיחפרנס ממנו ני מאז היה נידינו השיג
 נל הטונוח מן השמים מעצמינו ע״י ענודת המקדש והקרנטח

 ונאשר ננאר:

 ונקדים דברי הנביא (ישעיה מי) קול קורא נמדנר פנו דרך ה׳
 ישרו נערבה מסילה לאלקינו(ושם נ״ז) סולו סולו פנו
 דרך נו׳ גם נזה ראוי להחנונן איזהו הדרך ואיזו המסילה אשר
 עלי׳ הקול קורא לאמרי פנו דרך וישרו מסילה ונאמר כי היעוד
 הזה והקול הזה קורא ומןשר על טח מקדשינו עם הנלוים אליו
 והוא ט פעולח המקדש וענודחו אצלנו ממש ננחינח הדרך והמסילה
 ט פעולח הדרך הוא אשר נו ועל ידו מונאים ומושגי' מחסורי
 המקומות ממקום מציאותם למקום העדרם כמו מדינה המגדלה
 צמר ופשחיס ואין לה נעלי מלאכות מהרוקמים והאורג׳׳ ונמקום
 אחר יש נני אדם חושני מחשנוח עושי פשחים שריקוח צמר לרקמוח
 אבל אין הצמר והפשתים נידם הדרך הוא הסנה הקר נה להשלמח
 חסרון נ׳ המקומות כי את אשר ישנו פה ע״י הדרךיונא למקום

 העדרו ומשם מה שחסר פה ועי״כ לא תחסר כל נםניהם :

 הוא הדנר והוא הענין נמשכן ה׳ ית׳ וכל כליו כי השמים
 שמים לה׳ והארץ נחן לנני אדם י וידענו ט הנרכוה
 הטונוח משכנס נשמים ממעל נגנזי מרומים והשימה והחשנחוח
 לה' יחנרך על הארץ מחחח כמאמר (ישעי׳ מ״ג) עם זו יצרח׳
 לי חחלת׳ יספלו אשר ע׳׳כ מכונים אנחנו נשם שרים (חהלים
 ס״ח) קדמו שריס והנה אליט מהצורך אח אשל נשמים כענין
 הכחונ יפהח ה' לך אח אוצרו הטונ אח השמים ונמעוני שחקים
 החמדה וחחשוקה אל הרנה ואל החפלה וזמרח חאלץ רצוני
 למנעמי זמירוח ישראל כמאמר (שיר ח׳) חנרים מקשיניס לקולך
 השמיעני ועל זאת ראה יח׳ להכין לפנינו דרך ומסילה יעלה
 מהארץ עד רום רקיע אשר דרך בו יושג ויובא כל סוג ממקום
 מציאותו למקום העדרו והוא הגיח המקדש שלמטה הנאמר עליו מכון
 לםגחך פעלה ח׳ כלומר מכוון ועומד נגד ג״המק שלמעלה מזגח מול
 מזגח וזולחם וכשם שהכהן עומד ומקריכ מלמטה כך מיכאל עומד
 ומקרינ מלמעלה נמנואר נמדרש ור״ל ני ע״י עטדתינו בקודש
 למטת תתעורר ג״כ ענודת שלמעלה ממעל לו ית׳ הנותנת קטורה
 גאפיו וריח ניחוח לפניו להפיק רצון וכל טונ מידו הרחנה והמלאי
 ובזאת יש להג״המק גחינח הדרך גדמוחו וצלמו ודרך הקודש יקרא
 לי להעלות עגודתינו למעלה ולהוריד שפעתהטוגוהגרכה למטה:



 אהל ויצא יעקב
 הוא יחי חלקיה׳ ומנוחיחם וזהו ישראל לא שמתו נעולמי ישמח ישראל
 בעושיו עתירי׳ ישראל לשמוח לע״ל כלומר אחר שחמי מונטחיי נהתמדת
 קיומם מה לו לה׳ ית׳ למהר נהשלמח ששונס ושלותם וכענין חכחינ
 (תחלים מ״נ) תשתוחחי נפשי כו׳ כי עוד אודנו ישועות פניו כלומר הלא
 חזון ומועד לעולם שכולו טוב וארוך וזהר שסיימו כביכול הקנ״ח
 לא שמח בעולמו שנאמר יהי כבוד ה׳ לעולם כלומל ע״י מה כי
 כבודו יתניך הוא מחמיר לעולם ע״כ איננו שוקר על שמחחו

 וישמח ה׳ במעשיו לע״ל במהרה :
. אמללחם הקב״הכו׳ שעתידים . ל  ומעתה מה נמלצו דבריהם ד
ן ;  אתם שתאמלו לי היכן הס. כלומל חלוצים יעבלו •
 העולם ויסחו ממנו ע״כ ההכרח לקדם פניהם להשביעם מעוג.

 העולם ככל אוח נפשם וחפץ לבבם יחשיקחם:*)
 והקרוב אצלינו עוד נטעם הדבר ע״ד מליצח הנביא ע״ח (עמום

 1 ז׳) מי יקים יעקב כי קטן הוא והוא כי ענינינו עתה י

 הוא ממש על דוגמת הקטן שהנחילו אניו מלנושיס נאים ויקרי' \
 שאיננו ראוי ללונשם עד כי יגדל ויהיה לאיש כן כל הנרכות הרמוה !
 והגבוהות מאבותינו ע״ה הננו כהיום קטנים מחכילם נל יחטיאו,
 אותנו כי בקל נבעט על ידם ח״ו כענין חכחונ (האזינו) ויםמן׳!
f ישורון וינעט טי ולעחיד אי״ה שנהיה יכולים לקנל רונ טובח ולא 
 נבעט על ידה או אז תוא יתב׳ יחן ויחזור ויחן וכמ״ש הנניא(יואל יי
 ב׳) ואכלתם אכול ושנוע והללתם כוי. כלומר רוב הטונ לא יזיק:

 אליכם ומאז ולא ינושו עמי לעולם:*•)
 המורם מדברינו. כי הב׳ עילוים חנזכרי׳ הן חנח היו לבני ישראלי;
 נדני שלילות טובות עו״תז מתם ולתיותס נחונים לעם -:
 אחר והנה עצת חסדו ית׳ הית׳ עתה לחלק טובות עו״תז לכל העמים ־-

 לכל א׳ זמנו הקצוב ואחריו לאחל עד עת בא דנלו חטוב להרים

 הקופצים והעלו אוחה בדמים אמר להם אשל על הבית מה זחה
 הליבון זע״ז מה יבצר מכם אם תשכרו אותה כולכם בשוחפוח והחלקי

 ביניכם לכל אחל זמן קצוב עד כי יגדל הנעל וישמעך לו ויעשו;
 כעצחו ויכחבו בספר להיות לראי׳ על הדבר מקביעוח הזמנים ציץ

v ג {  אחל לאשיחו ואחליחו ואשל גכלוח זמן חא׳ הוא החחלח זמן י
 (כי כשלא יהי׳ לשום בכתב סוף זמן הא׳ באיזח כח יבוא זולהי •
; י  לדור בבית) אבל לאותו שזמנו תוא אחרון לכולם לא כתנ צ

 האפטרופוס זולת תתחלת זמנו למתי יכנס לתוך תבית ולא אחריי״
 יען בי במשוך הזמן המוגבל ממשטרי הבית יגדל העלם ויחי׳ לאיס
 וע״ב מה לו לכחוב בספר סוף זמן האחרון הזח בי הלא חגע׳׳ה

 אין מהצולך אליו לחיות נעזר לכנוס תוך שלו עם מה שיהי׳ רפי*
 אחליח זמן המוגבל כי יליו לג לו להוציא מטחו בל מי שיה* ;

 הנמשל
 גו

 חלון אפו ויפגע במקום עד אפס גמקום כי גא השמש אומללה
 יולדת שגעה כוי נאה שמשה רקח מאבני המקום תשתפכנה אגני
 קודש גלאש כל חוצות הנה במעט ההתבוננות מובן לבל קולא ישר
 כי דברי המדרש מכווני׳ לדברינו בביאור ויקרא יצחק אל יעקב כוי
 ויתן לך את גלכת אברהם (פ׳ חולדות ע״ש) והוא אשר אבותינו
 ע״ה כבשו הדרך ויסולו המסילה לפנינו בכל קורות ומאורעו׳ אשל
 מצאתם ויצילם ה׳ כי הצלחם וישועחם המה לנס לבניהם אחריהם
 להושיעם גלר להם וזהו ליב״ל פחל קלא בגליוח ויצא יעקב שלח
 מעל פני ויצאו ל״ל הקב״ה הסיב על יעקב ע״ה דוגמה המקליי׳
 העחידים עורר עלינו בגלוהינו וזהו וילך חלנה כי הוגה ה׳
 גיוס חלון אפו ט׳ ואין לחאליך בזח ט מכבל נתנאל הענין מה

 שיש ט לי בדלושים הקודמים ־.
 והנה מלאכי אלקיס עולים ויורדים ילקוט כחיב ואחה אל
 תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל. מדבר ביעקב דכהינ
 ויחלום והנה סולם כו׳ והנה מלאכי אלקים עולים ויולדיםיבו
 אלו שלי או״יע מלמל שהלא׳ הקב״ה ליעקב שלה של בבל עולה
 שבעי׳ חווקי׳ ויולד ושל מדי עולה סמשים ושנים ושל יון מאה
 ושמונים ושל אדום עולה ולא ידע כמה באוהה שעה נתייילא
 יעקב אמל חאמל שאין לזה ילידה אמל לו הקב״ה אל חחח ישלאל
 בו׳ הה״ל אס הגביה כנשל ואם בין כיכביס שים קנך משם אולידך
 נאם ה׳ ע״כ הנה כדי לעמוד על טעם הדבל מלוע לא הלאה
 יחי ליעקב גם זמן שלה של אדום עד כמה הוא עולה נקדים
 לבאר מדרשם ז״ל(בשלח פ׳ כ״ה) מלך טפיו תחזינה עיניך אמלו
 ישראל רים״ע איך אנו רואים פניך והלא מסרתנו ניד אדום אמר
 להם אל תיראו מהם שעתידים אתם שתאמרו לי היכ׳ הם תה׳יד
 את עם נועז הראה ואתם רואין שמחתה של ציון שנאמר חזת

 ציון קרית מועדינו עיניך תראנת ירושלים נוח שאנן:
 וכלל הענין הוא עם מה שניארנו למעלה (תולדות)
 מאמר רנותינו ז״ל (מדרש אחרי) אמר הקנ״ח להרשעים
 חצליקיס לא שמחו נעולמם ואתה מנקשיס לשמוח כו׳ עד יעקנ
 לא שמח נעולמו שמח ישלאל נעושיו לא נאמל אלא ישמח עתידי׳
 הם לשמוח נמעשיו של הקנ״ה לע״ל כניכול הקב״ה לא שמח
 נעולמו שמח ה׳ כמעשיו אינו אומל אלא ישמח ע״כ ואמלט שם
 כי לצונם ז״ל להביננו עילת מה שחוא יחב׳ מעכנ ומאחל שלוח
 יסלאל ומקדים להזולמ (וכמבואר במדרש עשו נשא אשה בן
 ארבעים שנה ויעקב בן פ״ד שנים הא למדנו שחקב״ח משהא
 לצדיקים ומקדים להרשעיס)| ממש כמשפט כעל אכסני׳ שגאו אליו
 אורחים הרכה כאחח ואינו מספיק להאכיל אח כולס על שעה
 סלא שמקלים.להאולח היוחל נחלל לנסיעתו וירט הדרך לנגדו
 ומשמל לאשל בלעחו להחמהמ׳ מה כן הלבל גאלוםאשר צכא לו
 עלי אלץ מהצולך לבהל מנת חלקו כי עוד מעט ואיננו לא כן
 יעקכ אשל לפני שמש ינין שמווזלעו לעליכון אליהקמעכג ומאחד

י **לא־דמי' כי כן ממש ממשפט נעל השמחה לתקלים ולקלנ ביותל פני הלחיים :  ל

: על כי ילכו לנתיהם שמחים וטוני לנ או אז ימת שמחה וגיל ויתעלם נאתני׳ עם נני משפחתו והקליים ; ^  ל

 **) וכל זאת רמזיעהג אנינו ע״ה 5ידד &\>י יי... A״
. עש, לאמר נסעה ונלכה ואלכה לנגדך ונמדרש אמר לו מנקש אח שאהיה שוהר » י ן >j ״ ר ל מ ם א ל ן ע 5 

ס ר-ים כר יענר נא אדוני לפני ענדו ואני אחנהלה לאטי (עי׳ נמל׳) פי ד נ י . ל ו ב א א ן 5  א

 להר שעיר מימין אלא אימהי

י ל ^ ומכס וחנכה ננגדךונמדרש חמר צ ע כ ד ו ט , ו ד  עמך בעולם אמר לו יעקב א
^ יעבר נא אדיט לפני עבדו ואני אהנהל, * * ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ י * 
א ולא מצאנו שהלך יעקב אביט אצל עשו לה, י י י ^ ל ^ ^ ?  היא בא אצלי לע״ל חה׳׳ד ועלו מושיעים ^
 dw ע ם נתל ציון לשפוט את הל עשי כי׳ יסדברים מכוונים למה שאמרנו:



ו פ  אהל ויצא יעמב מ
 נאם ה׳ כלומר הלא אני אני אכונן מלכות* ואורידך אנכי וכמו

 שסיים ואמר ועלו מושיעי׳ כוי והיתת לה' המלוכה :
 ומעתה נתבונן עול על עילת הלבל מה הוא לצונ* שיהי' גלולת
 מלכות אלום לאחלונה ושיהיה ירידחי אך ע״י ח' ית׳
 בעצמו כביכול ומלוע לא תצלח לו ילילתו ע״ל ילילת זולת השלי׳
 נאמל ני ילילתו הכלחיית ע״י קנוא ונוקם •ת' למען עשות לו
 נאשל יזם לעשות ובמלה שמלל בה יהיה נמלל נ:אמל בו זכור ה׳
 לבני אלום נוי חאומלים עלו עלו על היסול בה (עיי׳ ק׳׳י ס׳׳ס)
 ע״נ ילבש קללה נמלו ולא יהיה שליל לביח עשו אי לזאת לא צלחה
 ילילחו זולה בשיעיל ה׳ קנאה עליו בעצמו ונמאמל (יחז׳ כ״ה)
 ונחחי נקמחי באלום ונקדי׳ לזה לגלי הנביא (ישעי׳ י״ד) וקמחי
 עליהם נאום ה' צבאוח והנלחי לבבל שם ושאל ונין וננל נוי
 וטאטאחיח במטאטא השמד גס על זה המאמל מהלאוי לפקוח עין
 אם על נוונח דבלי הנביא לדעה מה הם ואס על נוונח מליצח
 מלוחיו וטאטאחיה נמטאטא הםמ̂ד מה ענינה ונדי להנין הענין
 נפחחה גמשל פינו אחל שחיי לו משלחת לענחני׳ למאוד עד כי
 אחל לקחה הקעלוח מעל חשלחן חי׳ משפטה ללקט גפלולי' הנשאלים
 דגוקי׳ בדופיי הקעלו׳ ולומיהם הגעל הגיח מעולם לא צוה לקנח
 הכלים לשוטפס גמיס נין מאכל למאכל כיאוח לק מסלם גירה
 והיא נלקיטחה חפלולים ממילא נשאמ־ הכלים נקיים והנה חגם
 כי הוא והיא מונללי׳ נכוונחס זה כיוון שיהיו כליו נקיים וזו אך
 למלאוח חאוחח עכ״ז מה איכפת לו מה שכיוונה היא אחל כי נעשה
 רצונו אך ננוא זמן ניעול חמץ צוה לשכול אנשים מיוחליס לנקוח
 הנלים ולחטט אחל החמץ נימים ונמננלוח ונמוה' שאלו אוחו מה
 יום מיומים חנה שפחתך בידך חנה אוחם על ילח ומנעל החמץ
 הדנוק נהם כללנה מאז אמל להם הנה לעת נזאח לא יספיק לי
 מה שאחנם לידה כי היא להיוח עיקל מגמחה להנוח אח מצמה
 ולמלאות תאותה לא תתעסק ננקייתם זולת כל עול שיחי׳ לה מה
 להניא חוך פיה מהמלונק נהם אולם אנכי אשל עקל חפצי בניאול
 החמץ ולצאח ידי סונחי החכלח אחי להעמיל אנשים עיוסלים
 שיכוונו לנרור ולחטט הדק היטב בכלי הנקיון על בלתי השאיל כל

 מאומה:

 הנמשל כי ירידח זולה השרים האומנם מונח מורידה הי, אך
 לסיבח עלייחס ולרומם אח עצמם עכ״ז רבוח עשו מה
 שמפיק פעולה החכליחיח כי ממילא הולד נאון וממלכה האי ע״י
 מה שכיוון חב׳ לעלוח ואם נס נוחל בהא׳ הנכאים והנכשלים אין
 בזה מאומה כי כבל נשבח מהיוח עול גוי וממלכה. לא כן זה
 האחלון הוא עמלק אשל עליו נאמר (בלק) ואחליחו עלי אובל
 אין לי לו מת שיולילותו זולת מהשלים כי הס לא ישימו לב לק
 לטובת עצמם ולתשגיע תאות לבס ויאכלו אך בשל תאביליס והעליזים
 בו ויגז בעיניה׳ לחפש אחל תטמוני' בילכתי בול ובסעיפי הסלעים
 הדלים ותחלשים וכגל נחלץ(עוגלי׳ אי) ולא יתי׳ שליל לגית עשי
 גענו׳ הנאמל גם גו(חצא) ויזנג נך כל הנחשלים כוי ע״כ המשפט
 לאלקי' הואלהיוח הוא געצמו עוסק גילילחו כמאמל הכחף מלחמ'
 לה׳ נעמלק וכדנרי (ישעי' ל׳׳ד) כי לוחה נשמיס הלני הנח מל
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 הזולת ונאמוי•*
 ומת

 הנמשל מונן מאליו ני הקנ״ה נתשקפתו עלינו ענ״י ני הנני
 ללים ולנים מחחענג ומלוך נטונוח העולם מטעם
 המוזכר למעלה נלינוח יעץ למסור אוחם לשלי או״הע על אשל
 נהי' מוכשרים לקנל ונונל סאחם נל ננעט נס ונחנמחו יח׳ הלק
 לכל אחל זמן שליטחו על חאלץ וקצנ לכל אחל ראשיחו ואחריחו
 יען כייהגנלח אחליח זמן הא׳ פועלה החחלח ממשלח הנ׳ וירידחו
 של זח חחי' סבה אל עליית זולתר אבל לא כאלה המולך לאחלוג'
 היא אלים אליי לא חיה מחצילך ללשום אחליח זמן ממשלחו כי
 אז הממליך מלכים לבלי ימליך יגעצמי יקח הממשלה מילי כמ״ש
 ועלי מישיעיס כי׳ יחיה' לה׳ המליכ׳ יזהי שאמר הילקיט הנ״ל
 וחנה מלאכי אלקים עולים ו ולרים הראה הקג״ה ליעקג שרה של
 גגל עולה שנעים חווקיס ייילל ישל מלי כי׳ ישל אלים מולח ולא
 ילע כמה נאוחה שעה נחיילא יעקג ואמל חאמל שאין לזה ילילה
 אמל לו הקנ״ח אל חחח ישלאל כוי הה״ל אם חגניה כנשל כי׳
 משם אורידך נאם ה׳ כלימל אני נעצמי וע״כ אין מהצולך לסמן

 ילידחי למחי היא אס אני נעצמי אילילני:

 אן יאמל ע״ל אחל נמה שלא הלאה יח׳ ליעקנ זמן ילילח של
 עמלק עס מה שנזכיל מאמל חנניא ע״ח (עינלי׳ א׳) כה
 אמר ה' אלקיס לאלים כי׳ אימל נלני מי יילילני אלץ אם חגניה
 כנשל כוי משם אילילך נאם ה' אם גננים נאי לך אם שיללי לילה
 הלא יגננו לים כוי איך נחפשי עשי ננעי מצפיניו והנח מהראיי
 לשים לכ אל מאמל אם גננים נאי לך כי׳ מה מליצחו ומה כיון
 נזה גם מלח לים חסלה חניאול כי מחנכין חי׳ שיאמל הלא יגנני
 לי וליוחר לאוי להחבינן נחחפאליח אלום כי יאמל ללנו מי יורידני
 אלץ מה לאה על ככה ימח הגיע אליו להיוח כ״כ סמוך לבו לא
 יילא ילא יחח יהעילח על מחי יהי׳ כי לא ימיט לעילם יכלי
 לנא אל הניאור נזכיר עיד לנליהם ז״ל(נמללש נסמיך להנ״ל)
 עולים ויורדי׳ יורדים יעילים אין כחינ כאן אלא עילים ויורדים
 עילים הס יעלי' יש להם אלא שכל אחד יריד מחנמ יגס דנרי

 המדרש צריכים ביאור:

 אבל הבנח חענין היא עם מה שידעני כי ה׳ יחי מאחי לא חצא
 הרעוח רצוני שיחי׳ הפעילה החכליחייח אך הרעה וההצקה
 כנאמר חלילה אל מרשע כי׳ אבל כל המלחמיח והחגמח שהעיר
 ה׳ יח׳ על מלכי האדמה זה עלח יזה ירד הפעילה המכיינח מאחי
 יח׳ היא אך עלייח האחד וירידה הב׳ היא דבר הבא ממילא מסבה
 עליוח זולחו וזהי ששאלו ז״ל יורדים ועולי׳ אין כחיב כאן כי לפי
 המוזכ׳ למעל׳ שהקב״ה חלק לכל מלכי תעמי׳ ממשלתי ושליטחס
 איש איש בזמנו לזה ע״יין חווקים ולזה נ״ג כו׳ א״כ מהנכון חי׳
 שיאמר עליהם יורדים ועולים ר״ל אחר שירד זה עלה זולחו ובאה
 החשובה עולי׳ הם ועליה יש להם כלומר עיקר המכוון בהם הוא
 לממס נוי אחד שכל אחד ירוד מחבירו כלומר נשפל ע״י זולחו
 שעלה על נבו והורידו והכניעו והוא ענין הבא ממילא מסבה

 עליית האי:

 והנה עתה יתכן כי יש מקום לאדום לתתהלל בגבורתו לומר
 מי יורידני ארץ אחר כי המוחלט הוא שאין ממד׳ ית'
 לעשוח דבר שהוא היינו משולל הטיב מכל צד להזיל' ואדום להיותו
 ה«ישל האחרון מכל העמים ואין עוד בהם מי שישינ נדילחו
 אחריו שיה״ גצמ' מסבח טוב׳ זולתו. ע״כ מצא אח לבבו לימר מי
 יורידני(וזהו נ״כ חמיהח יעקב אבינו ע״ה חאמר שאין לזה ירידה)
 וע״ז בא מאמר ה׳ אלקים לאדום אם חנביה כנשר כוי משם אורידך



 אהל ויצא יעמב
 ואחשוב כהכנה הענין כי הנה •דענו אשל כל חנרמ׳
 המסודרות מפי אנשי כנ׳׳הג ז״ ל המה לנלך ולהודות
 לה׳ ית׳ על טוכותיו שככל עת עמנו כמאמלינו כרוך קונן הדעה
 רוצה כתשובה מלכה לסלוח מפא חולי׳ וזולתם ולא כאלה בלכת
 הצדוקים שהיא נוסדה להודות לה׳ על העדר הלעה רציני על
 העדל המינוח רח׳׳ל ועל היוחו שומל אהונחינו אשל ע״כ לא חקנוה
 אנשי כנ״הג כי בימיהם כימי קדם לא הי׳ כמציאות כ״כ לוח מומים
 הלזו עד שבאו לבוחינו ז״ל בימה כי בימיה׳ הוחל לרוב בבני אלם

 המינוח והכפיל׳ ב״מ עמדו והקנו בלכה הצדוקים:
 ומעתה גם ני ברכת הצדוקים היא נלכה יקרה בעיניו יחי
 כמוה כמוה׳ אחד עכ״ז לא כללוה רז״ל במספר הנלכית
 על כי עיקלה תיא אך על מניעת ההפסד והעדר הקלקול ממש
 כאשל לא יכלול הסוחל נסך המוחי׳ מה שקבל והוציא מאשל
 נושה בו והוא איש קשה וכילי גס כי הסך ההוא נחשב לו למציאת
 דבל האבוד עכ״ז על שלא הלויח בו מאומה לא יכלול אוהו במספל
 הלווחיס כן העם הזה וכן הבלכה הזו גס כי היא מן השבחים
 הגדולים עכ״ז איננה שוה לזולת הבלכוח לכוללה בצבא מספלם •
 כי עיקלה היא אך בלחי להודוח לשמו יה׳ על מניע׳ ההפס׳ ולא

 על שם טובה המחחדשח:
 ולהן שלמזו ז״ל במה שאמלו י״ח פעמים נזכלים האבות בחולת
 וכנגדם תקנו י״ח בלכות בכל יום ובאין ספק נל הזכלות
 המנויי׳ בהאבות מכוונות ולומזות כל אחת נלכה הנאותה לפי
 עניינה והקרוב לומל כי ההזכלה הלזו והנה הי נצב עליו כוי•
 רומזת על בלכת הצדוקים והוא כי ע״ד הרמז בישרוהו על זרעי
 כי הוא ית׳ באמונתינו נו יהי׳ נצב על מצבו בקיום נאמן בל נע
 משכילי אמונתינו בי י ולכן גם כי בין כולם המת י״ט הזכמת זו

 איננה מן המנץ והבן:
א  והנה אנכי עמך ושמלתיך בכל אשל תלך והשיבותיך כו׳ כי ל
 אעזבך כו׳ מדרש לבנןאמלי על הכל תשיבי ועל הפרנסה
 לא השיבו אם יהי׳ אלקים עמדי הנה אנכי עמך ושממי ושמלתיך
 ושבתי והשיבותיך אמר ל׳ אישי אף על הפלנשה השיבו. שנאמי
 בי לא אעזבך בו׳ ראוי להעיר על לעחייהו לרבנן. מדוע לא השיני
 על הפרנסה *) ומה גם על דעת ל״א יפלא אם גם על הפרנסה
 השיבו מלוע לא השיבו באל היטב לאמור אחןלךלחם כמושהשינו
 על הזולה מםאלוחיו ונקדים לזה מל לש ס ז״ל(וישלח) כל הבלנוה
 שברך יצחק את יעקב כנגדו ברכו הקב״ה מלמעלה כו׳(הביאנוהו
 למעלה) ואף לנקה אמו בלכתו כנגדם וכך אמרת לו: כי מלאכיי

t *ש יקראנ ד ו ק  יצוה לך וגו׳ כיון שאמרה כלשון הזה בלכתו לוח ה
 ואענהו כוי. והמרים נלחי מונניס:

 אך תכלית כוונה המאמר הוא עם דנרינו למעלה (סוף חולרוה).
 אשר לאלקי׳ ית׳ ני הנהגות עמנו עפ״י טנעיית ינכךיח הנהייה
 היא ע״ד בן הסמוך על שלחן אניו המספיק לו כל פרטי מחסוליי
י מאי  והוא מה שנהג ית׳ אח אבינו אע״ה טרם נחברך בכל כ
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) כי תאמר אדום רוששנו  ומה נמרצו נזה דנרי תנניא (מלאכי א,
 ונשוב ונבנה חרבות כה אמר ה׳ המה ימו ואני אהרוס
 וקראו להם גבול רשע׳ והעם אשר זעם עד עולם הנרצה בזה
 לבל יאמר אדום ללבבו אשר מפלתו וירידתו תהי׳ כנפילת אחד מהשלים
 וירידת׳ מסיבת עליית זולתם ואז כלה לא יעשו בו וזהו כי מאמר
 אמס רוששנו כלומר אך אבדנו לום קלנינו ועוז גאוננו אבל עוד
 לנו שריד ויחר הפליטה ונשוב ונבנה חרבוח לכן כה אמר ה׳ לא
 אפילך ע׳׳י עליית זולתך מטעם המה יבנו כלומר עיקר מגמחם
 יחי׳ אך לבטח ולנטוע אח עצמם לגבר ח ממלבוח ועליך לא ישיחו
 לב ללדחך עד לבא ע״כ ההכרח אחי לעסוק בעצמי בכוונה מכוונה

 לסקול וצהלוס מצבך מכל וזהו ואני אהלוס:
 ןןףן לבלי הנביא הנזכל אם הגביה כנשל כו׳ משם אולידך נאום
 י ח׳ כלומל בעצמי וכמלובל ואמל הטעם אס גנבים באו לך
 אם שודדי לילה הלא יגנבו דים בחר הנביא דמיון אחל על הממבל
 והוא נשיחפוץ אחד לדור באחד הבתים הגר שמה זולתו ורצונו
 שיה׳׳ הטח פנוי וריק מכל הנה אם יקרת להניח הזה מקרה
 •לילה יבואו גנבים ויגנבו בל אשר בניח עכ״ז לא נשלמה חפצו
 עדיין ט הגנבים עינם ולבם אך על דבל תיקל והנכבד והטוב
 ענולס ולא על פחות שבכלים לפנוחהבית מגלויי הסחבות וכמוהם
 וזהו שהמליץ עליו אס גנבים באו לך אם שודדי לילה (הואל מל
 מורידי׳ זולת" אשר העיקר אצלם לבקש גדולה לעצמם) הלא
 יגנבו דיס כלומר כל מגמחם אך להשביע עיניהם בטוב להם עד
 ט יהי׳ די למו ולא יתנו לב להריק אחריך עד בלתי השאיר לך
 שליד ע״נ למען השניה מאנוש זנרך הצורך כי הוא יה׳ בעצמו
 יחפש אחליך לעשות אחךנלת וזהו איך נחפשו עשו נבעו מצפוניו

 וכאמול :
 למעתה יתבאר המאמר בנושא דרושינו מלמד שהראה הקב׳׳ה
 ליעקב שלה של ביל עולה עיי״ן חווקי׳ ויולד ט׳ עד
 שלה של אמס עולה ולא ידע כמה בלומל על היות מפלת
 עמלק לאחרונה וע״י הש״ית בעצמו אי אפש׳ להודיעו מזה כמאהל
 ז״ל (סנהד׳ צ״ט) לבא לפומא לא גליא פומא למאן גלי׳ וע״כ חלד
 יעקנ ואמל חאמל שאין לזה ירידה אחלי שלא לאה מאומה מילידחו
 אמר לו ית' אל תילא כו׳ עד משם אולידך נאום הי כלומל אני

 נעצמי וכמדונל :
 והנה ה׳ נצנ עליו מדרש ׳״ח פעמים נזכרים האבות נתולת
 וכנגד זה חיקנו י״ח נרכות נכל יום ואם יאמר לך אדם
 י׳׳ע תם אמור לו ותנה ה׳ נצנ עליו אינו מן המנץ והוא פלא
 מדוע לא יהי׳ והנה ה׳ כוי מן המנץ ועוד מה לאו ז׳׳ל להזט׳
 לאשיח הכחונ והנה ה׳ כוי ולא אמרי סוף פ׳ אני ה' אלקי אנרהם
 אינו מן המנץ וכדי לטא אל ביאור נקדים מאמרם ז׳׳ל(ברכוה
 כ׳׳ע) הט תמני סלי חשסלי המיץ אל׳יל נרנח הצדוקים נימה
 תקנוה וגם המאמר תזה הוא תמוה צמאל וכי עבור שתקנות נזמן

 מאוחר אח״כ לא תה יכלול׳ נמספל הבלטה:
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־ ושמלתיך שתלון בזה להבעיתו על תוס צדקתו וכמכוא־ כמדרש. וינא יעקב שלם בגופו ובהורחומיז׳ P « כ נ  י ח
. כעדוה הכתונ (תהכים ל״ז) ולא לאיתי צדיק נעזכ כו׳ וא״כ לא היי מהצורך להשיט על הפרנסה וזהי כ * ^ " ^  ״
 V^J י,יא להכיני טעם הדנל מדיע לא השיני כי יספיק נלעדה יזהו שסיים המדרש ואץ עזינה אלא פלנסה םנאמל ולא ראיהי



 אהל ויצא יעמכ
 ויאמלו לו זהו כיה תמלך וישתומם מאל לאמיל הלא ממל אמלמם
 על חאלמון טלי כי היא אלמין המלך וכעחח תאמלי אך על הכיח
 הזח כי היא כיח המלך ויענו איחי לאמיל האמנם כנים לכליני
 כי חאלמין כילי היא ארמון המלך עכ׳׳ז חנח המלך נחן לח גם
 לזילחיי לליל בסלליי חחיצינים יחלק גם לחם משכניח כ«י הצילן
 אל כל א' יא• אבל הכיח חזה עליי יאמל כי היא אך של המלך
 כלומל מיוחל אך לי לבלי ואין לזלים כי כל מאימה יהיא כי לא
 יעלנ שוס אלס לגשח חיך הטח בלחי לשוח הקצוכ לו מאח המלך

 יאך גלנשי מלבישים הגאים היאיחים לכבול המלך:
 כן חלבל בעניניני כי האמנם כטל אלקים יח׳ מלא עילם עכ״ז
 י חאלץ נחן גס לכני אלם זילח חנכלאים כילם ישכני ארץ
 יבסיכם ה' כמ״הכ השיק אחס כחוך עמאוחם אבל המקום בי
 בחר ח׳ לשכן שמו כי נאמר יכל זר לא יביא באהל מיעל יחיא
 מיוחל בלחי לח׳ לבלי (אשר ע׳׳כ ציה יחי גס על הכ״הג לאמור
 (אחלי) לבל אל אהלן אחיך יאל יבא בכל עח אל הקילשכו'
 כזאח יבא אהלן אל הקלש כיי) כלל לכריני כי לה' הארץ אך גם
 לגני אלם חבלים כה וב׳׳המק הוא מייחל אך ל־' לבלי יזהי יייקץ
 יעקכ משנחו דאמל אכן יש ה׳ . מקים הזה ימגאל יאומל מח
 נולא המקום הזה והוא כמחמי׳ על מולא מקלש מלך יחל מאל
 ממקועוח זולחי׳ אף הוא השיכ אמלים לעצמו ואמל אין זה כי

 אם כיח אלקים כלומל המייחל אך אליו ולא לגלעלו:
 מדרש מלמל שהלאה הקכ״ח ליעקכ כ״חמ מיי וחלכ ימיי
 מה נירא התמות הזה גניי אין זה חלנ כי אס כיח
 אלקים בטי ומשיכלל לע׳׳ל המאמר אימר הבינני כי איככ׳ היציאי
 ז׳׳ל ממאמר אין זה שראה חורגנו שהרצון בו הוא להוכיח ולהחליט
 על חמקו'כי קלוש הוא לה׳ וכלי לבוא אל כוונה חמאמל(ע״ל צחוח)
 נקלים מאמל חנטא (ישעי׳ מ״ח) אכן אחה אל מסתחר אלחי
 ישלאל מושיע והוא עם מה שכחג החסיל ז״ל גתו״ה (שה״ נ) וז״ל
 יאם יגקס אלס גזמן הזח ללאיח מה שהיא לומה לעניני' חנסיי׳
 חלאשוניס יגיט נעיון האמה חיוחינו גץ העמיס מעח הגלו׳
 מסילול מנינינו גיניסס עם מה שאט בלחי מסכימים עמחם ט'

 ע״ש:
) אני ה׳ לא  לע״£ דגריו יהגארו עוד לגרי הנכיא (מלאכי נ
 שגיסי ואסם גני יעקג לא כליהם והוא גחזכרח דגריהם
 ז״ל(יומא ס״ט) למה נקרא שמם אנשי כנ״הג שהחזירו עטרה
 ליישנח ירמי׳ אמר איה נוראומיי דגיאל אמר איה גגורוחיו אחו
 אינה ו ואמרי אדרגא הן הן גטריחיי הן הן טראיחיי ונמחיק
 דגריהס ע״פ דמיין אחד שלח גני לעיר נכריה לגיס הספר
 יקצג עם נע׳׳חב אחד שיחזיק בני על שלחני גמשד הזמן ההיא
 יקרה לגט מקרח חילי ג״מ אחרי טאו שמה יכל איכל חעבה
 נפשי לקץ הימים בא אגיי להשיט אל ביחי הגע״הג הזח חגעי
 מה שקצב עמי מאז אמר לי האב איך מלאך לבך לשאל ממני הסך
 הכקצב הלא כני אירע אוחו מקרה חולי לרגלו יידעה ט ט מאכלי
5  חיי מעט מן המעט כמשפט החולים אמר לו סכל הלא לך ל
ר עלהמחטטמ ו ז ס ה א מ י ר כ ה ח מ ל ו ח  לדעה כי כסלים הוצאוחאיש ה
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 מסל נידו מכלל הטוכוח וחבלכוח שיהפמס עמנם כאלם העושה
 בשלו. מאז חי׳ ענינו ממש ע״ל חחכחג' הסבעייס וכזא' כלך אמ
 יצחק והוא אמיעקכ אבל בעח שחי׳ יעקב ע״ח מוכלס לבלוס מסגי
 עשו אחיו חי׳ מהצורך אליו עול אוחה ההנהגה הקלומ׳ שנחנ יחי
 אח אגרה' טרם נחכלך ככל שחיי מנין חחנחגוחו וחצלחו ממקמו
 ע׳׳ד נסיי כגן הסמוך על שלחן אכיי אשר כלאחריוח פרטי מחסוריו
 מוטלים על אביו וזהו שבלט יצחק ויחן לך אח כרכה אגרהס כוי
 וכמו שנמבאר במקומו ולגקח אמו גם היא נפשה גשאלחה שיחי׳
 מוסגח משמים מייל ההנהגה הגגוה חנסייח מאח ה' וזהו ואף
 לכקח אמוכלכחו כנגלםכו׳ כיוון שאמרה בלשון הזה גלכחו לו״חק
 וקלאניואענהו וגזהנכוא אלהענץמלוע לא השיט יחי על הפלנסה
 ואיך ללמח ל״א יחי' נכללה חשוגח הפלנסה במלוח כי לא אעזגך
 והוא מ״פ למיון אחל הי׳ שולח גנו למלחקים והכין לפניו כל
 חלגלים אשל חצולך אליהם גדלך מחגגליס וכלים וכמוהם גם
 הכין צלול הכסף לחח גיל להספקה הוצאוחיו וגחוך כך גחוולמ
 לחם כי הללך משוגש נגייסוח אמל האג מעחח חחכלח אחי ליסע
 געצמי עם גני עגול לשמלו מכל פגעי הללך ויהי געלוחם המלכגה
 אמר חגן אל אביו איה צרור הכסף אשר הכינוח חנח אוחו על
 ילי על הוצאוח לדכי. אמר לו אטו מח לך לשאל מאחי על
 הוצאות הלא אחך אנכי ניסע ומילי חגקש מחסולך כל אימה שיחסי־
 לך לפי חעח כן חלגר ביעקב ע״ח בי כגר נחגרך גגלכח בכל
 יחיא ההנהגה הטגמיי' כגן הנעמק משלחן אטי לחפלנס ממעשי
 יליו אילם אחל כי חיי חהכלח שיחי' חקג״ה ממו גלרך זי הלך
 לסמרו ולהצילו עכל רע ולהספיק לו מחסוריו ע״פ הנחגחו הנסיי׳
 לא חיי מול מהצולך לחח גילו מאומה מעוג גרכחו וזהו ואף רגקה
 אמו בלכחו כנגלו בו׳ כי מלאכיו יצוה לך כוי לומל לחלש עליו
 החנהג׳ חנסייח כיון שאמלח גלשון חזה גלכחו לו״הק יקראני
 ואמנחו כלומר אם כן הוא לא אחן לו מחה מאומה מברכחו כ״א
 לעח צלבו יקלאני ואענהו כי הלא אהי' עמו גכל לרכיו וזהו
 שהבטיחו יח׳ ליעקב מיל בצאתו חנה אנכי עמך ושמלחיך כוי ומעחח
 יחכן מה שאמלו ז״ל על הפמסה לא השיט כי לא חיי מחצולך
 להשיבו ולחגטיחו על הפרנסה ט הלא מלחם אביו ימי יאכל ולי
 איסי גא כמברך וטחן טעם לומר אף על הפרנסה השיבו שנאמל
 ט לא אעזנך כלומל הלא אנכי אחי׳ עמך ממיל חקרא ואני אענה

 וכלגלי הג׳׳ק יקלאני ואענהו וכנ״ל:
 ויייקץ יעקכ משנחו ויאמר אכן יש ה׳ כמקום הזה ט׳ ויילא ויאמר
מה נורא המקום הזה אין זה כי אם כיח אלקים ט' חנה 1 1 

 מהלאו׳ להנץ כפל הלשון אכן יש ה׳ כמקום הזה מה נורא המקום
 הזה וביוחל יש להחגונן כי מאמל אין זה ט׳ הולאחו כאלו אחלים
 משווכחי' עמו בלבל בדעות שוטח ובא הוא להחליט ולומל אין
 זה כמה שאמרח' כ״א טח אלקים והנראה כי הוא בא להחיל שאלה
 רבים מחחיקריס מה נשחנה נ׳׳המ ממקומוח זולחי׳ אם המוחלט
 כי היא מלא כל חאלץ כבולי(יכמי כן יקשה על מאמר יעקב ע״ה
 אק יש ה׳ נמקים חזה) אבל הוא ע׳׳ח התיל השאלה הלזי בעצמו
 במה שסיים ואמר מה נורא ט׳ אין זה כי׳ והוא ע׳׳פ למיין אחל
 כא לעיר מלוכה ויסובב בשווקים וגרחיטח לראיה בבניינים
 תמפואלים וילא ארמון מבצל משגב ומפואל להלל מאל שאל למי
 הוא השיבו לו ואמלו הוא אלמון המלך וינש אל החצל החיצונה
 וחגינו על לוג הבתים פלטיי• חנמצאי׳ גו וישאל מליהם למי הם
ו לי על כל ואי זהו למושב מפא המלך וזה ליועציו ושליו י מ  א

 וכדומה מל כי בא אל חפלטין אשל המלך יושב ט ושאל גם עליי
Ohel Jacob. 



א יעה* צ י  או־זל ו

 החומלת חלב וחעלינוס המושג ע״י כי מטבע האדם לאהוב במה
 שמפיק נוובחו וחועלחו ויניח המחשבת חנאוחח אל כבודו ים'
 והקלוב מכל אשל זאס החליבה אח בהינו כי לא מצאנו שנחנו חיו
 איזה מגלעח בחעבודח מבלי להקריב קרכן הי במועלו וכלומח אם
 לא על תיוח כוונחם ע״ל שאמרנו וכמבואר כבים שני אשל הכחגים
 מגמחם וטונחם הי׳ אך לחועלח עצמם ולעוכחם והיי אצלם מעשי
 חמקלש כאי חעילוח וחסכוח להכאמ הטרף והמזון ככיכול ממש

 בכחינח השלח אשל כל היום יחמש אוחח החולש לחוצי' לחם .
 מן הארץ וזהו שחפלי' חמקוק ואמל ציון שלה החלש כלומל ציין
 והיא להם בבחינ' השלח אך להבאה הטרף והמזון והן ע״ז צפה
 יצחק ע״ה ולמז ואמל לאה ליח כני הלי כנוי כמי״א ליח ניסוחי
 חשמלו כלומל אס חשימו עיקל מגמה לבככם לעםוח ליח ניחום
 לה׳ יהי' הטח מחואל כנוי כליח שלח הרי חרכ וכלכליט וזהו
 שלמז יעקכ אטנו ע״ח מה נולא המקים חזה כלומר חרבה י8
 לילא וללאוג געטלמ המקום המקולש הזח כי להיוחן עלול למה
 שערב לגוף האדם יחיה כבל ממנו לצאת בו י״ס שמים חחו מם
׳ אין זה כ״א טח אלקי׳ כלומל חחיוכ הוא שהט׳ הזה  נורא ט
 יה״ עליין ימקילס לק לעטדח שמים ולשכון יה אלקים ולא

 לעילה אחלס :
 וידך יעקב נלר ט׳ וחי׳ ח' לי לאלקיס והאבן הזאה ט׳ חנח
 לא ילעני מהי הנדל כי לא פולש בכחוב ולש״י ז׳׳ל חרניש
 בזה יכחב מ״ש ידבלי חירה כפטיש כי׳ ונציע דבריהם זיל במדרש
 (פרשתינו) יז״ל נטל הקג״ה שיחסן של אבוס ועשאן מפמס
 לגאולחן של בניס א״ל הקב״ה אחה אמרח והי׳ ה׳ לי לאלקי׳ חי?
, ,  כל ברכוח וטובו׳ וגחמוח שאני טחן כוי אלא בלשון הזח שנא׳ וה
 ביו' ההוא יצאו מיס חיים מירושלים והי׳ טוס החוא יטפו ההרים
 עסיס כי׳ ומהלאוי לחקיל על יתרוננו במה שנרנותיט מתחילים

 בלשין יהי•:
ה ן  וכדי לביא על חענין נזכיל מללשם ז״ל ישממי בדרן ה
 מע״ז יג״ע יש״ל ההילאת מלנליהם כי העיקר מה שפמי
 יעקב ע״ח בלכחו חמה פן ׳לוה אליו לבן תלשע להטותו מדיו
 הטוב והאמת אל ללך הלע והשקל וע״כ פילל לאלקיו ושמלגי ט'
 שיהי׳ ה׳ עמו לחמיך גימין צדקו ולשמלו מלנן גל ילמ לי
 החחבלוחו עמו ועכ״ז ילע בלבבו שחחכלח יחי׳ אתו לחח מגלמי1
 געגולחו אח ח׳ גשיעגיל עגולה לכן כי אי אפשר לפטל ג׳ אדונים
 כאחד אי על זאח כהן מועצוח כנפשו כעמלו לפני ח׳ בתפלה
6  לנדיר נדל לס׳ גשיס״ ח' געזלו להשיגו גשלום אל טת אגיו ול
 יעביד אדם עיד אז ירגה געגידח שמי' גהפלגה יגתיספס המיז
 והאומץ יחר מאד להשלמה השנים התי' גר גהם אצל לק ועטי1
 במלאכתו וזהו מעומס גמ״ש והי׳ ה׳ לי לאלקים והוא עם מי״גי
 למעלה (כראשיח) אשר מלח והי׳ היא מהופכח מעכר לעה״י
 ע״׳ איה יא״י יהלצין שקיבל ע״ע שלעחיד ישלים עטדח המגי

י • נ  חהי יהי׳ ה' ל' לאלקים כלימר מה שמן הראיי היי לסייס כ
מ י י  יהי׳ אח״כ יה׳ כשמעי אח לברי יעקב סקיגל ע״ע חשלים מנ
י להתנהג  העבר בימים העחידים ילהיסיף כלי חסלונ׳ הבטיחו ימ
 ככה עם בניי רציני כל מה שנגרע מאחני כעח׳ מהכרכו׳ וםעוגי*
 להשלים חסלינ׳ בימים הבאים כמחלה ניסף על חכרכיח תמיומיימ
ם  כענין הכתוב(ישעי׳ ס״א) החח בשחכס משנה וכלימה יליט סלק
0 5  לכן באלצם משנה יילשו וכלבלי הנביא (יואל א•) ושלמחי ל
 השנים אסל אכל האלבה כי׳ וסיים ואכלם׳ אכול ושטמ טי אשי
 עשה עמכם להפליא פי׳ כי ילבה יחכלך בלכסו כחפלג׳ עצומ׳ כ"ב

 ייד

׳ י ל ו א לנל •חפש, ע « למען הרגי״ ל־ י י » ^ 
* א־ש׳ ננ־סנ דל ס הי ה איה נויוהיי נוי יעל זאת נ נ פ » 
 ־ ה עי־י־ו ילהפכיל לט״יץ ני כסייס הגנימ׳ יה־ייאיה יניס

, י ״ ח  tmst נמלפניס ני אס הייי־מ ס
 משחווי

 . _ ״״״ , המון
 ים שונים ומעולם לא באנו עמהס אל עמק שות לתיותיט
 זים עמהם בדת נימוסם וכל סידולי עניניט מתנגלים אליהם
 ועכ״ז הקב״ת נותן חן עב״י בעיניהם ואני יושבים ואנסים האלה
 שלמים הס אתני ועם דת חורחנו הקדושה וזהו הן חן גבורותיו
 כו׳ וזהו אני ל לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם בלומר מזת
 תדעו כי עוד היום חסדי עליכם וע״ד ואף גם זאת כו׳ אך
 ההנדל הוא בין חטובוה ותחסם הראשונים אל מת שמתחסד
 עמנו עחה כי אז היו הטובות גלויות לעין מםיגס והי׳ כעס ככהן
 כנער במבין טלם ראו מעשי הםי׳־ת ונפלאותיו לא כן עחח
 הטובות המה מסותרות מעין הרואה בלתי מחשות זולת אח פני
 מבין חכמ׳ והמביט בעיון נמרץ ובוחן בסידורי ענינינו יבול לדעה
 גם היום כהשגחה הנפלאה כי רנה היא וזהו אכן אחה אל מסחחר
 בו׳ כלומר נפלאותיך ומחשטחיך אלינו כהיום אין רואה ומכיל
 נהם זולת הנוחן נעץ ההשכל׳ ינץ כי גם עחח אלחי ישראל

 מושיע :
 ומעתד, בבוא אל ניאור המד׳ נהקדי׳ עוד כלל אחל והוא כי
 הדבל אשר מהותו ואיכוחו נגלה לעין בל אין מחצולך
 להניא לא" עליו ולהוכיח ני נן הוא המתנגד לזה לא כן הדנל
 הבלתי גגלה וגני אדם מתווכחים בו נדעוח שוטח זה נכה וזח
 בכה אזי מהצורך לראיה והוכחה לאמת הדבר והוא הדבר נעניגיגו
 ט זמן הגאולה הלא אז נגלת כבוד הי וחסדו וטובו נראה לכל
 הראי׳ והמופת על הטונה והחסד אך למותר משא״כ עתה מהצורך
 לאיש הלבוב מופתיות לחיק דעית אנשי אימתינו למען יאמינו לקול
 האות והראי׳ והן על נ׳ הזמנים האלו רמז יעקנ אע״ה מה נורא
 כו׳ רומז על זמן הגאולה אשר עיני כולם רואות מעשה ח׳ בי
 גורא הוא ועל זמן החורבן רמז ואמר אין זת כי אם כו׳ והוא
 כמפליע בין הסותרים בהוכחו׳ וראיו׳ מופתיו׳ על דבליו ט בגיס
 הם וזהו שאמל אין זה כ״א ב״א וממילא אחל שהוצלך להוכחה

 מוכלח שלאה חולבנו:
ך ביאול על מאמל אין זח כי אם ביה אלקים בהקל׳׳ מללשס ן ^ 
 ז״ל (תולדות) לאה ליח בני הלי בנוי המד״א ליח נחותי
 תשמלו כליח שדה הלי חלב המל׳׳א ציון שדה תחלש והדבליס
 סתומים אין חזיונם נפרץ ואולי יהי׳ הלצון בהם עם מת שידענו
 כי העבודה הלצוי׳ בעיניו ית' הוא אך בתצטלף טהלח המחשבת
 ומונח הלב אל המעשה ובמעט החחבונבוח מובן כי הדבל העלב
 אל גוף האדם ומחקו לו לגבי פעולוח המצוי במו מצוח עוגג שנח
 ויו״ט וכמו׳ יכבל מאל על האל׳ שיהי׳ מחשבתו וכוונתו במעשה
 המצוה אך לעשות נ״ל ליוצלו אם גם גופו שייך בגווה לא כן
 המצו׳ שאץ לגופו ערבוחבח נל מאומת ומת גם אם תמת מדבליס
 המחנגדים לו כעינוי יו״כ וצדקה וכמוהם בכאלת על נקלה ינוון
 בהם האדם הטוני הרצוי׳ ותנאותה ומעתה דע לך כי כעבודה
 ב״המק גקבצו ובאו יחדיו ערבות הגוף והנפש כענין הכתוב לבי
 ובשלי ירננו אל אל חי והוא עם המוזכר למעלה כי הב״תמ הי׳
 כסולם מוצב ארצה וראשו מגיע חשמימחלהליקעלילוהבלכ׳ והטוב
 מאוצר העליון ובאין מנוס מצא הגוף עייבחו בעמלה היקרה
 הזו טלעו כי ממנת תוצאוח החיים והברכה וכל טוב ועי׳כ חי׳
 כנד ־מאד על תעובד בקולש לשמול על עצמו כלי לטון במעשהו



 ^ יעקנ י נא
 אי אפשל לחייהם להשלמה זמן העגל ע׳׳כ השמל לך פן תשיח

 כי״:
ץ ממש אני מחכים לחי ית׳ כי בשיגאלט נאולת עולם גמתלה ך ע  ן
 ישלים לני חעיגיח הנעללימ מאחני עחח יזהי שייעל
 הנגיא ע׳׳ח ייצאייישגי עלי ישלאל יהשיקיגמגן יצנח גקשח יגקצים
 כיי יחיא לעל כי יישלמי הטובות שחסלי בשנים קלמוניות והוא
 ע׳׳פ למיון גשיחאלח א׳ גאחח האכסנאוח ייקנה מאח כע׳׳הב בשל
 ילגי' וזילחם גשילצה לגשלם יישאל מאח הגעלים כלי גישיל יעצים
 וכלימה וודאי כי לא ימנע ממנו יען כי נם המאכל קנה מאחו לא
 כן גשיקנה המאכלים אצל שכני הקלוג אל גיחו ויגיאם לכית
 האכסנ׳, לגשלם הלא אז הנעלי׳ נגל פניי יעני לך לך אל מי שקנית
 ממני הנשל והלגים והיא יחן לך גס חעצי׳ יכלי הגישיל הכלמה
 כי הקג״ה מספיק מחסילי עילמי כחלילי מהמאכלים יהמכשילי׳
 ודומיה׳ והיא כי הכין יעל צימח עצי' להספיק לגישיל המאכלי׳
 ולהכשילם מכל זמן גזענם והנח לעחי׳ אי״ח כי יחן ויוסיף לנו
 החשלומי' משני׳ חקלומי* הכלכוח והעוגוח חנעללו גחס על אלה
 יחוייכ כי לא יעלה חכולח על עצי היעל ממשך הזמן ההוא להספיק
 עצי' להכשיל העיכ מזמן חעכל כי ממקיס מחצג חעיגוח מחלאוי
 ג׳׳כ לחצוב מכשיליו וזהו ובעלו וחשיקי נקשח ימגן כי׳ וזהי שמפלש
 חמללש טעם חלכל מהו כי הן סן פלעגמי׳ של צליקים לע׳׳ל

 וכדבלינו:
 ךעס לגרינו אלה נעמול עול על מאמר סנביא (ישעי׳ ל״ה)

 ופלדי ה׳ ישוגון ובאו ציץ במי ושמחח עולם על לאשם
 כוי ובמללש (פ׳ בשלח) צעקו והי שמע שחי ילושו׳ הנחיל יצחק
 לכניו הנחיל לימקב הקול שנא׳ הקול קול יעקב והנחיל לעשו
 הילים כי׳ עשו היי מחגא' בילושחו שנאמל פן בחלב כוי יעקכ
 מחגאח גילושחו שנאמל ונצעק אל ה' כוי ולע״ל שניהם נוטלים
 שכל עשו נוטל שכלו שנאמל כי ליוחה גשמים חלבי הנח על
 אלום חלל ויטקכ נוטל שכלו שנא׳ עול ישמע כעלי יהולה ובחוצות
 ירושלים קול ששון וקול שמחה ט׳ לע כי נחלה יעקב אבינו ע״ה
 רצוני הקול משמשס אצלנו על 3' עניניס א׳ ביום טובה לחח שבח
 וחולי׳ לבעל הגמול חולה וקול זמלח הבי בעח צלה ס׳׳ו נשמיע
 קוליכי אליו יחבק־ בחפלה ובחחנוני׳ ויפן לקול שועחינו ויוציאגו
 למלחב וחן על בחינה זו כל שימושינו בחקול כהיום כי אין לגע
 ט׳ ואנו נושאים קול חחנח לעולל לצון העליון ב׳׳חוחוא מה שאמל
 לחע״ח קולי אל אלחיס ואצעקהפי' הקול הנפל בחבלי הוא משמש
 והולך על הצעקה והזעקה בלבל אמני על חעחי' ייעל אוחנו הנבי׳
 ע׳׳ה (ילמי׳ ל׳׳א) מנעי קולך מבכי כלומל לא יחי' עול פעולת
 הקול אצלנו כאשר אנו עושים פח היום כ״א קולנו יהי׳ בסוג
 קול לנח וישועה וכמאמל (שם ל״ג) עול ישמע כוי קול ששון
 וקול שמחה כוי כוי קול אומלים הולו את ה׳ צבאות וזהו מ״ש
 המלרש לע׳׳ל שניהם נוטלים שכר והוא בהקליס עול לבליהם ז״ל
 (מללש בלאשיח) ביום בלוא ס׳ אלקים ט׳ בחחילה עלה במחשבה
 לברוא העול׳ במ״חל ראה שאין העולם מחקי" שיחף עמו מל״הל
 אשל ע׳׳כ העו׳׳הז מהנהג חמי' חציו מד״חל וחציו מל׳׳הר וחמיל
 שקולי' חמה במאזנים ישאו יחד כזה כן זח אשל ע״כ החליט החכם
 עי׳ח (קהלה זי) ואמל ביום טובה היה בטוב וביום לעה לאה ט׳
 וסלצון כי לפעמים מד״הל והלחמים ישמשו בחאדם שניתם כאחל
 והוא ללך הממוצע עומד בין הלין והלחמים ולפעמים ישמשו בזה
 אחל זח לצוני מקצח שני חייו ישמש בהם מל׳׳הל לכלי ולאק״כ
 יעלה עליו לחמים גלולים והיא מללך סצליקים שתחילתן יק־ליס

1 וקיפן 3 * 

 אהל ויצ:
 על שיושלם לנו נם בעל העבל וזהו ולא יבושו עמי למולם כלומל
 למפרע וע׳׳כ כל נחמוח וברכיה וטובוח חמיועלומ מחחילים כלשון
 וסי' מלח מהוסכ׳ מעבל לעמיל כלומ׳חסלון העבל יהי׳ מולףמל חלק
 חעחי' ומה שהיי ראוילהיוח כבר הוא יחי׳ אח״כ חחו צחות מאמלס
 זיל נטל הקכ״ח שיחחן סל אכוח ומשאן מפחח לגאולת׳ של גנים
 ל״ל כי פחח טו*. פחחו להניח כלכח לפניהם עייר ההשלמה וזהו
 אחה אמלח וחיי חייך כל נלכוח וטונוח שאני נוחן לגניך איני נוחן

 אלא כלשון חזה. וחענץ נכון :
 ףןןן ללכינו נעמול עול על מאמל הנגיא (הושע ג׳) וחי׳ מספל
 כני ׳שלאל כחול הים אשל לא ימל ולא יספר והי׳ כמקום
 ט׳ והוא עם מה שהקשו רז״ל(יומא כ״ג) כהיכ והיי מספל וכחיכ
 כחול חים אשל לא ימל ילא יספר ל״ק באן בזמן שעושי׳ רצונו של
 מקום כאן כשאין עושין לצונו ש״מ והקשו בזה לבים חיחכן שכחוב
 אחל ילכל מבי זמניי שוני׳ ז׳׳מז וללבלינו יצלק מאל כי חכחוב בא
 לחולוח ייעול חוספוח חעח" יוחל מן חלאוי לחשלמח החסרון
 העבר בםלא חיו עושים רצונו של מקו׳ כי אז יהיה נם צלקוחינו
 ועבולחט אח ה׳ בהפלנה לבה ועצומה למאל ער כי הושלם בחס
 חסלון העבולח מהעבל (וע״ל שזכמו כיעקכ ע״ח כי מעשי אבוח
 ירשו בנים) וע״כ יהיה המשפט לאלקים לחלכומ אומסינו כ״כ נם
 בעל העגל על בי יהיו לבים ומצומי׳ מאל משוללי המספר וזהו
 וחיה (מלח מחופכח מעבל לעחי' ע״ל שכסבגו) מספל בני ישלאל
 כלומל החח שהיי מספל לכני ישלאל המשפט כי יחיו אח״כ כחול
 הים כוי אשל לא יספר והטעם וחיה כמקום אשל יאמל לחם לא
 עמי אחם כוי בלומר החח שלא היי עושים לצ׳׳מ יחיו כקראי'
 אמ״כ בני אצ חי מה סחיא מללעח מעולה על כלי לי היא המילה

 לכשחחיו מלובי׳ כ״כ לאין מספל:
 לב^דרש (שמיני) חכמוח בנחה בימה זה ב״חמ חצבה עמוליח
 שבמה אלו זיי״ן שנים של גוג לאל׳׳י כל אוחן ז'
 שנים מסיקין ילוחיהן של חלטח וילוהיחן של רמחים ושל סכינים
 חח״ל ויצאו יושבי עלי ׳שלאל ובעלו והשיקו בנשק ומגן וצנה בקשת
 ובחצים כוי ואותן שגע שנים חן הן פלטנמיא של צליקים לע״ל
 וכלי להבין הכלי' הייעול ההוא נקלים לבאר מ״חכ (ואתחנן) וחיי
 כי יביאך ט׳ עלים נלולוח וטוטח אשל לא בטח ונחים מלאים כל
 טוב אשל לא מלאה כוי חשמל לך סן השכח כוי והוא מבואי
 כאשל לבתי כי מללכי אלקיני יחי להשלים חטוב הכחסל מאחנו
 לזמנים פלטיי' כי לעולם ה׳ לבלו נצכ גשמים יכנ״ל אשל ע״כ כל
 חטוב שחסרו ישראל עת סיושס כמצלים שילם לחם יחי עה מאס
ק נושכה מחשלוח והכרמים וחבניני' הכל הוכן לפניסם טרם  אל א
 באו שמח ע״ד חערוך לפני שלחן נגד צוררי ובמאמר ויחן להם
 ארצות גויס ועמל לאומיסיירשו וזח היי למופח חומך שהוא להשלמה
 זמן הקדום כי ע״כ הי׳ החיוב שישיגו מה שהשיגו בלא לאות ועמל
 ועבדוח לא יעבדו בהם מאומה (ולא עד״הכ וברכחיך בכל אשר
 חעשח שהוא מלבר מהשגת טובוח העולם האינם ע״ד השלמה)
 ולבן אתר כי היי הטוב ההוא מוחלט להם להשלים זמן העבר אין
 לשלול אוחו מהם נם בשיגעטו על ילו כי מולשח הוא להם מימים
 הלאשוניס ולא כמוה' חבלכומ המיועודח במאמל אם בחקוחי
 הלט חולהו שהמה ע״ל התנאי לזכותם בהם בשילכו בחקוס ה׳
 ואס ח״ו לא לא וע״כ מלאנה פן יבעטו ישלאל ע״י לוב חטוב
 המושג אליסס בעל העגל אמלו כי חכואו אל האק ישלאל עלים
 גדולות וטוטת אשל לא בטת (ואולי ילמח הכחוג אשל לא בנית
 כלומל תחת שלא נטה על תנת) וכלל ולקח׳ אות׳ מעמכם בעוניכם



 אהל ויצא יעמב
 מספיק על דגליו 3ל יהיו מוזלי' והו׳ מה שמגואר כמד׳ ועד ילנקגלרחל
 כי אחי אגיח הוא ט׳ א ס לרמאות כי אחי אגיה הוא ואם צדיק וכי גן רגקח
 הוא והקלוג כי היא גילתה זאת לאגי׳ וע״כ כהתוולע אליו כי יעקג
 א־ש יודע כמוהו הי׳ דן עליו ודאי לא יעגדנו חכם והי4 >לא לנפשי
 כי נעלמימותו יעשה פעולת שקל לקחת שנע על עגולתו שיענוד
 אתו ע״כ אין טונ לפניו כ״א לקצוב עמו ויתי׳ נא נשכרו וזהו
 שאמל הכי אחי אתת ועכדחני חנם אפשר כן ע״כ הגידה לי מה

 משכולתך :
 ויאסוף לק את כל אנשי חמנ)ום ויעש משחת מדרש כינס כל
 1 אנשי מקומו כוי אמר לתון נעיין אתון אנא מרינא

 ני׳ א׳יל עניד מאי דהני לך אמר להון הנו לי משכון דליה חד
 מנכון מפלסם ויהנין לי׳ משמין אזל ואייתי עליהון חמר משח
 וקיפד כדי לקרנ תלנלים שלא יתיו כדנלי נניאות נאמר שהוציאו
 דנליחסממהשאמלהכתונ ויאסוף לנן כו׳ ויעש משתת םתוא םחיפך
 מהסדר כי משפט עשייה המשחה והכנה הוא טרם תתאספות הקמאי'
 וכנאמל (מלכים א׳ א׳) ויזנח סול ומליא ט׳ ויקלא לכל נני המל1
 וכמאמל ינוא המלך וחמן אל המשתה אסל עשיחי לו וא׳׳כ מהנכון
 הי׳ שיאמר ויעש לק משחה ויאסוף אנשי מקומו אם לא שמציאה
 המשחה והכנחה נאה מסנח החסאספית אנשי מקומו וזהו ויאסוף

 לגן טי ייעש משחה ומזח תוציאו לז״ל לנליתם הנ״ל:
 ויאהב יעקג את לחל כוי ויהיו געיניו כימים אחדים כו׳ עי

 קול יעקנ מ״ז שם ביארנוהו על נכון:
 וירא ה' כי שנואה לאה ויפחח אח רחמ׳ ורחל עקרה הנה
 מהראוי לשים לנ אל מאמר ויפחח אח רחמה הלא מטבע
 וחוק הנריאח הוא שיחי׳ רחם אשת פתוח להוליד לצורך קיום
 העולם ע״כ אין מהנכון לומר בכזה ויפתח אח רחמה אנל להיפך
 עצירת הרחם הוא ענין השתנות בטנע עדהכ וחי סגר רחמה :
 ובמדרש כי שנואה לאה שתיתח אמורה לשונא ורחל עקלה
 עיקרה של נית עוד שם נמדרש קודם לזה ויחי
ה לאן בלילא חווה  ננוקר והגה היא לאה אמר לה רמייאת נח רמא
 קרינא רחל ואת ענית לי א״ל אית ספר דלית ליה תלמיד! לא כך
 היי צוח לך אגיך עשו ואת עניה לי׳ המרים מפליאים כי האם
 אמנו ע״ס דיגר' ליעקנ קנטוריי עוד שם ודל ועיני לאה רכות
 שהיו אומרים כך חיו חחנאים הגדול׳ לנדול והקטנ׳ לקטן והיה'
 טכח ואמרח יהי רצון שלא אפול עוללו של עשו אר״ח יפה היא
 התפל׳ שגיטלח את הגזירה ולא עוד אלא שקדמה לאחות׳ ונם נזה
 ים להעיר אחר שכגר היו התנאים הגדול׳ לגדול איככ׳ מצא׳ אה

 לגגה להספלל עוד כי יהי׳ תפלת׳ תפלת שוא :
 וכדי לטא אל גיאור חמאמרי׳ נקרים לכאר ע״הכ (תולדומ)
 ויאמר ייגי ויאמר מי אתה גני ויאמר אנכי עשו נכולך
 ט׳ וכנר נחלנטו המפרשים נהמת דגרי יעקג אנכי עשו שלכאורה
ן לעינינו י ע  הוא ח״ו כדוגר שקרים אגל נהסטק נדנריו נטונ ה
 הוא ני יעקג ע״ה דיגר האמה כמו שהוא ושמר על נפשו אל דגל
ל  כזב והוא מה שרצה גשפח יסר שאמר אנכי עשו נטרך והלא ע
ם  שאלה יצחק מי אהה גני יספיק להשיג מלת עשו ולא יוםר א
 לא שכיוון גזה לחאמיח עניינו והוא ממש על לרך ראוגן שמני
 לשמעון שטר חוט ושמעון גא לתבוע החוג מלוי אמר לו לוי מי
 אחה א״ל אנכי ראוגן שאתה חייג לו אמר לו הלא ידעתיך גשם כי
 שמעון אחה וממך לא לויםי אמל לו גם אס שמעון אנכי עכ״ז
 עחח נמסק גגייח החוג אנכי לאוק הנוש׳ גך כי קניחי שטל סובי
 ממנו ומכחו אני גא כן חלבל כעניננו כי מכגל כחגט מה שגלמח

 יצחק

 וסופן שלוה וכענין חכתוג והי׳ ראשיחך מצעל ואחליתך •שגה
 מאל ולפעמים גהיפך כנודע וזהו גיוס טוגח חיה נטוב וכיום רעה
 ראה כלומר לעומת קלק חטוג שהשגת מעוחד אליך חלק מד״הד

: ׳  וזהו שסיים גס את לעומת זה עשת האלקיס ט
 ודע כי לפעמים יקגל אחד ויחי׳ נושא געול מד״חד גס גער
 זולתו וע״ד שמצינו גרגותינו ז״ל (ברכוח י״ז) כל העול׳
 ניזון נשניל חנינא גני כו׳ כי יען היותו מעומס הרנה ממד״תד
 לעומתו נלנו לטונ הלחמים וכמו כן נמצא (נמל׳ ויחי) לניט י״ג
 שנת חשש נשיניו וכל אותן י״ג שנת לא מתת סי׳ נאלץ ישלאל ולא
 הפילה אשת עוכלת ט׳ עד משעה שנתת ילך עליי נתלפא נאותה
 שעה אמל ל׳ חייא א וי לנס עונלות שנא״י מנואל כדנליט אשל
 נעטר סנל היסודי׳ שסנל הצדיק פעל נזה שיה׳׳ אחמם שלויי׳
 בטובה בל אותו הזמן והן אנחנו עב״י על בחינת זו כהיום ני
 אוחנו לקח ה׳ וחעמיסני בסבל מל״הי משא לעיפ׳ וכמוזנל בנביא
 (ישעי׳ נ״ג) אבן חלינו הוא נשא ומכאובנו סבלם כוי והוא מחילל
 מפשעינו מדוכא מעונוחינו מוסל שלומנו עליו וגחבולחו נלפא
 לנו. עוד (מלאכי גי) ועחה אנחנו מאםלים זדים גם נגנו עושי
 רשעה ט׳ וע״נ המשפט הוא כי גשיגאלנו ה׳ געהלח נחי׳ מלוחמים
 גלחמים גדולים וחסל עולם ולא יחעלג זל (לצוני שוס השתחפוח
 מלת תלין) גטוג שלותינו וזתו ללעתינו שמחנו טמוח עניחנו בלומל
 שיהי׳ שמחתינו גלחמיס מלוגיס גלי שום סיג וחתעלגות תסוגה
 כמו שגימי עניינו היחח החוגה נעללה השמחה מכלוכענין הייעול
׳ הנה לקחחי מידך  המגואל גנגיא (ישעי׳ נ״א) כה אמל אדוניך ט
ס חמתו לא תוסיפי לשחוחה  קנעח כוס התרעלה את קוגעת ט

 עוד ושמתי׳ טל מוגיך ט׳ ומעחח נבוא אל טאור ופדויי ה'
 ישוטן ובאו ציון גמה ושמחת עולם על ראשם וגלרש שמחת
 שמעולם אשר לכאורה לא ידענו מהו השמחה שמעולם ונטא אל
 הענין ע״פ דמיון מדינה שצוח המלך בל יהיו משיאי׳ לבניהם בלחי
 כשיהיו במספר שני׳ הקצובי׳ ויחי טרם בא החסלח זמן הפקידה
 ההיא לנו נמו רט נשואי גנים קטנים ובהונם תי' עשיר מופלג
 השיא גם הוא לננו הלך ויחיל לעלמה קטנה והלנה נפיזולי
 הנשואים מאל נמשפט הנגילים והלוזנים ונאשל ענלו ׳ומים או
 שלשה ימים אחל חחונחם ויפלדו זח מזו זה לניח אניו והיא גם
 היא לאני' ואמה נדרך צעירי הילדי׳ ני ישחעשעו חמיד נחיק
 אמוחס ועשיל החוא נעצנ אל לנו מאל לאעל כמה פיזרתי על י; ס
 חחונח בני וחהי שמחחי לי לאכזב והנה נעטר עליהם נ׳ ול׳ םניס
 והגיעו אל חול הנשיאים חובלו יחליו ונהגו ניניהם מנהגי איש
 ואשה ואטחם שמחו ונאספו בגיל ולנן יהלאו לנפשם טוב נגד
 הלאגת על תפיזור הרב בלי נחת ולאשר עחה השיגו נחח בלא
 הוצאוח הנמשל הוא מה שאמרנו למעלה שהקב״ת ישלים ויעדוף
 הטוגוס הנעלמת מאחט נהיוס נמועל שמחחנו נמהל׳ ונקבל פי
 שנים נמד״הר נעד מס שסנלנו נמלת הלין ולע לא נלע נל מאומ׳
 וזהו ופדויי ה׳ טי ושמחת עולם על ראשם שמח׳ שמעול׳ נלומר
 ־ נעד זמן הענר ע״כ ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה נלומר
 אך שמחה וטונ נלי חי.עלטח ההיפך ודנלי המד' הנ״ל(שאמר
 לע״ל שניהם מקנלין שכר ט׳ עד קול ששון וקול שמח?) מומי־

 נקל מעצמי לפי דנרינו:
 ויאמר לק ליעקנ הכי אחי אחה וענדחני חנם הגידה לי מה
 משכולחך ובמדרש וענדחני אפשל כן מהראוי ללעח מהוח
 המעי׳ ומאין הטא כי מדוע היה לחוק בעיניו שיעקב יעבלנו חגם
 ועדלשם ז״ל אפשר כן אגל הנה גאמח לק בעצמו טחן טעם



 אהל ויצא יעמב גב
 זמן טלם כלה מעשהו בתוך כך נזדמנה איזה עלילה בחעיי. ויבטש
 השלטון הגי לאשי׳ וישימם במאסר ויהי בהיות© אסילי׳ בבית
 כלאים בא האיש החוא אל השלטון ויחן לו מכחבי השל ויחי
 כקלוא השלטון בחם אמל לו כן אעשה אחה חהי׳ אסל מהראש״
 וצוה לשימו בבול ואח חאס׳ להליצהו נקי לניחי. הנמשל. כ׳
 מהמוחלט הי׳ שיהיו אמוחינו עקרוח ע׳׳פ טעם הכמוס אתי יחע
 והנה אבלהס ע״ה לא הי' לו לק אשה אחת ואותה סגל ח־ בעל
 רחמה וכמו כן יצחק אבל יעקב שהי׳ לו ב׳ נשים לחל ולאה ס«י
 מהצולך להסגיר אוחה שהיא עיקרייח נשואיו וגבלח ביחו. ולאה
 להיוח עיקל ולאשיח הגשואי׳ אך בה וכמלובל חי׳ המשפט להסגיר
 אוחה ולעצור בעל לחמה וכאשל העילו לבותינו ע״ה (ב״ב קכ׳״ג)
 לאוי' חיחח בכולה לצאח מלחל אלא כוי אבל אחלי כי יעקב ע׳׳ם
 אהב אח לחל מלאה וחשב אוחה לו לעיקל המשפט לאלקי' הוא
 לפחוח מסגלח לאח ולהסגיל אח רחל במקומה וזהו וילא ה׳ כי
 שנואה לאה ויפחח אח לחמה ורחל מקלה ע״ז נא מללשם ז״ל כי
 שנואה שהיחה אמולה לשונא כלומל יעקנ חשנה אך לטסלח
 כנשיו ולהיוח היא האמולה לשונא הוא עשו לחל עקל׳ עיקלה של
 כיח כלומר לנענור כי יעקנ ע״ה החזיקה לעקלח הכיח סגה

 נזאת פעל לחיות היא סעקרס נכניס:

ך נא לאה קולא ישל כי נל לברינו באים מנוארי׳ גם נספל ל  ן
 י הזוהר (ויצא קנ׳׳ל) וירא ה׳ כי שנוא׳ לאה וגו׳ לא״פ
 מושיבי מקלח הביח אם הבנים שמחה מושיכי עקלח הכיח לא
 לחל לחיא עיקרא לביחא אם הבנים שמחה לא לאח והכוונה כ*
 לאשיח הלצון חי׳ לחסגיל לחם לאה על היוחח עיקליי׳ נשואי יעקכ
 אולם הוא ע׳׳ח נהסוחו אח לבנו אחל לחל לחחח גבלח הביח
 פמל נזה ללאה פחיחח הלחם וזהו מושיבי עקלח הניח לא לחל

 להיא עיקלא לניחא לכן אם הננים שמחה לא לאח :
 עוד יוחל מבואלים לבלינו גלז״ל (ילקוט שמואל א' בי) על
 עקלה יללה שגעה זו לאה שחיחח עקלח ולגס בנים זו לסל
 שחיחח ראוי' שיעמלו ממנה לוגו של גנים אומללה הלא מבואלים
 דבלינו ובמללש (פלשחינו) מצאנו לאינו מאמל זח בשינוי לשון
 וז״ל ער עקרה כוי זו לאח שחיחח עיקלה של ביס והמפלסים
 ז״ל הניחו כלשון הילקוט ולרנלינו יצלק נם לשון חעלרש כי כוונה׳
 שחיחח החלה עקלת חנית ואז הימה עקלח אולם אח״כ סיבב

 . הקנ״ח י1חיפך והעקרה יללה שנע׳ וכנ״ל והנן:

 אס כח יאמר נקולים יחי׳ שכלך מלרש צפה חקנ״ח מה לנן
 עחיל לעשוח עם אבינו יעקב וחיי צר צורח כיוצא נו אם
 כת אמר אין כתינ אלא יאמר ניאורו פשוט בהקלי׳ מ׳׳הכ (יחלו)
 משח ירבר והאלקי׳ יעננו בקול אשל מהצולק חיי שיאמל משח
 מלבר אבל חנה רבוחינו ז׳ל(גלכוח מ׳׳ח) אמרו מנין שאין המחדנ'
 רשאי להגביה קולו יוחל מן הקולא שנאמל משה ילבל ט' על
 בקולו של משח והסוס׳ ז׳׳ל ניארו שם כ׳ מסחמא משח נבל כמו
 הי׳ עונה כלי להשמיע קולו לכל העם אבל הקנייה לא הייצר?
~  לסריס קולו למשה בלבל ואפילו הכי היי מגביה קילי«״־ ״
קולו של סקב-ם «םי  יהא קולו של משה המחלנם לם יוחל מ
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 יצחק ע״ם ולצוט היי לכלך אמ עשו מטעם ט הוא הבטל והוא
 קולם לכרכח וכמנואר במל׳ כמקומו וע״כ כאשל נא יעקב לפניו
 שאלו לאמור מי אחה נני כי הי׳ ירא לנפשו ליפגע נננו הצעיר
 והמשפט לכרך חככור כנכורחו כוי לזאח יעקנ טלמו כי קנה כנר
 סככולה ממשו השיט אנכי משו נכולך כלומר אם גם אני הוא
 מי שהוא עכ׳׳ז למטן הנטל׳ אנכי עשי וזהז אנכי עשו נטלך כי
 אני הוא במקומו לקבל הנדכה ההגונה אל חננול וזהו מה שצווח
 משו הכי קרא שעו יעקנ ויעקנני זה פעמים אח נכולחי לקח
 ט' כלכחי כלומל אן עמה ילמחי מה שעשה לי נערמימוחו כי
 כל עיקר לקחו הנכור׳ ממני הי׳ עטר לקחה עסה אח כלכת׳ וזהו
 שאמלו נמלי אל׳׳ל לפי שחי׳ אנינו יצחק מחפ ל ואומר חאמר
 שמשיחי אח שאינו נטר כיון שאמר אח ככורחי לקח אמל א״כ

 יאוה נרכחו:
 ומעתה ננוא אל ניאור המאמרים כי כמו שהנרכח מחויינה
 להיוחח מנהלח אל הנכור כן גם לאח לחיוחה הגלולה
 שננטח היחה שמולה ומי ועלה אל הנכור ולולא שלקח יעקנ
 הנטרח מעשו הי׳ עשו המהנלך והנושא אח לאה הנכולה אך
 מאז לקח יעקנ הנכורה מעשו ונחנרך על ידה אין הלנר מוכרע
 מי מחם יהי׳ נושא ללאה אס ימקנ כי הוא הגדול מפאמ קחחו
 הבטרס וקם על שם אחיו או עשו כי עכ״ז הוא חנטר מעצם
 חולדםו וע״כ היי ללאה מקום לההפלל וזהו מ״׳ש המד׳ שכך חיו
 החנאים הגדולה לגדול כו׳ כלומר לא נקבו בםמוח לאח לעשו
 ורחל ליעקכ רק ההגאים היו על דרך סחס הגדולה לגדול והקטנה
 לקטן ולכן היחח בוכה ואומרה כוי אחר שהחנאים איננם מכולרי׳
 חהו קשה היא חחפלח שביטלה אח הנזילה ולא עול אלא שקלמ׳
 לאחוחח הועילה לח ללק אח יעקב לככול לקחה גם אוחה וגם

 להקלימח לאחוחה :
 ומעתה מה נמרצו דנרי המד' הקלום לפי שכל חלילה חיה
 צווח לה רחל והיא עני׳ ליי נצפרא והנה לאה אמל לח
 רמייחא בה רמאח כוי אמרח לי׳ כוי לא צווח לך אניך מי אחה
 בני ואת עניה לי׳ אנכי עשו בכורך והוא מטעם היותך קם על
 שם אחיך בקחחך הבכורה ממנו וא״כ נם לאח נברכת אליך
 וכמדובר וזהו שאמרה איח ספר דליח לי' חלמידים כלומר ממן

 * למדתי זאת:
 אבל עם כי לאח פעלה בחפלחה שתתי׳ ליעקב מפאת תיות
 לו הככורח עכ״ז רחל ע״ה נס היא חיחח ליעקב ולא

 נדחה מאחו ואולי על זאמ ירמוז חכחוב במ״ש ויטא גם אל.
 רחל ויאהב גם אח רחל מלאה לומר כי ראשיה ועיקר הנשואים
 היו אח לאה אן צדקה רחל ע״ה ראה אלקים ויוכח וסיבב עליה
 שתהיי גם היא אשח ליעקב חהו ויבוא נס אל רחל אן יעקב ע״ה
 באהבחו אוחה חפנה לו לעיקר(כמ״ש בני רחל אשת יעקב. ערש״י)
 וזהו ויאהב גם אח רחל מלאה כלומר עם כי חיחה אך טפלה

 חשבה לעיקר באהבה נשיו :
 ומעתה נטא אל כיאור הכתוב בנושא למשיט וילא ה׳ כי
 שטאה לאח כוי והוא ע״פ משל לעיל קטנה שנבחרו
 בה נ׳ פלנסי׳ ע׳׳פ שלטטח והיי געיל החוא איש אחל החפץ מאל
 להיומ א׳ מן הנ׳ פרנסי' והשלטון לא חפץ נו מה עשה נסע אל
 מקום משכן של העיל ובילו מנחה ללצוהו על הלנל ויפנה השל
 אל האיש ואל מנסחו וכחנ לו ונסן נילו מגילה ספל לפקידי השליט
 היושנ נעיל ההיא* שיכלול אוחו בין השלשה לאשים ויהי׳ כאחל
 מהם ושיעביל אחל מתמנויי׳ לתתותחתיו ונשחח^ חלגל איזה



ב ק ע  אחל ויצא י
 מה לך לייתולי חחחיטת חלא קצפתי לך מעות החתם ענהו
 השופט ואמל לחבע״מ לו יהי כמלך אבל אתה הגם כי מלמה
 משכולתו חלאוי לו על מעוח מעט הלא גם ממעות לא נתת לי א״
 לזאת תשוב משכורתו לאיתנ׳ מאז לתח לו כל ייתור וריוס סיולי
 הנגלים כמשפט כל הפועלים מאח נעליהם. הנמשל כי מאז בלא
 אלקיס כל היצורים למיניהם מנהמוח שדי וחיתו ארץ ורמש האלמ׳
 חלק להם מזונם וטרפס לרגל המלאכי אשר הם עושי׳ מהם יבקשו
 אוכל למו עלכאוח דשא ומחם נזרע הארץ ומהם צודיס וטורפי׳
 ציד נפשוח כמו הארי והזאכ וכמוה׳ שכל מחייח' ופרנסחס היא
 ממה שיטרפו נזרוע עוזם אניוני חננראי' נכנשי׳ וכעזי' וכמ׳׳ש
 ני חרמוש כל חיתו יער כוי וזכות יעקנ ע״ה הועילה וגם עמד׳
 לו לגנן עד כי נכל משך זמן ענודחו אצלו לא קרח לצאנו כמקלה
 העדרי׳ טרף חיה או זולח המקליים הנופלים נצאן(וע״ל נהמה
 ממשכלח עלליס מללנח צאן מצמיחוח) •) וזהו שאמר יעקנ זה
 עשלי׳ שנח אנכי עמך לחליך ועזיך לא שכלו כי׳ טלפה לא
 הנאחי אליך אנכי אחטנח וניאלו חס ז׳׳ל אני חייחי חוטא נגד
 הארי שכך גזר הקנייה לארי שיחי׳ טורף ואוכל מצאנו של לגן
 נכל יום כלומר כי זהו ארוחחו חמיר הניתן לו מאת המלך ים'
 ואנכי כמה םעמדחי נגדו להציל מפיו חנה נזה חייחי חוטא נללו
 והנה מהראוי היי כי כל הניצולים מחמקליי' חנזכלי׳ נרי זטה
 יעקנ ע״ה לו יהיו כי כחו ועוצם יל זכותו עשה חצלהם אך לבן
 נמה שקצכ לו שכלו היו הניצולים.לו לשלל ויעקנ אין לו אלא
 שכלו ולו הקים לבן דבלו לחח ליעקב שלו וולאי כי הניצולים חיי
 מגיעים אליו בהחלט אבל הוא היי סובב משכולח יעקב כללה מל
 ציל׳ וזהו והחליף אח משכולחי עשלס מונים מאז ויצל אלקים אה
 מקני אביכם ויתן לי כלומל כתן לי הניצולי׳ וזהו נ׳׳כ כי כל חעוםי
 אשר הציל אלקיס מאבינו לנו הוא והן זאת הית׳ תשובת יעיונ
 ללבן זה עשרים שנח ט׳ כלומל מה לך איפה כי חללה כ״כ מל
 חוב עשלי' חשוב נא כל חניצולי׳ על ילי מיום הייחי שומר צאנל
 טלפה לא חגאחי אליך אנכי אחטנ׳ ל״ל חצלחי הצאן מהטורפים
 וכנ״ל כמללש לזאת את עניי ואת יניע כפי לאח אלקי' ויוכח אמש
 כלומל הוכיח למפלע כי הניצול' לי סס ואך זאת חיתח כוונה
 יעקב כמעשי חמקלוח והמעשה מעשה אלקים הוא אך להחזיי

 אליו אח חניצולוח למפרע :

 הי׳ עצה חסלו יחברך בהביטו אל לב לבן הארמי כי הוא
 מלא מלמוח יחוך עחיל להחליף משטרה יעקב ע״ה
 עשרח מונים ראה יחנרך לצור צורח הצאן כמרא׳ וכחבניח
 שינחל לגן לאחלונה וזהו ח׳׳ש המדלש צפה הקנ״ה מה לבן עחיד
 לעשוח ט׳ והי׳ צר צור׳ כיוצא ט פי׳ כפי שינחר נסיף והעל
 אם כה אמל אין כחינ אלא אס כה יאמר כלומל כאשר יאמר

 . כאחלוג׳:
 רצל אלקים אח מקנה אניכס ויחן לי כוי וחען להל ולאה כוי
 כי כל העושל אשל הציל אלקי׳ כוי הנה מהראוי להבין מדוע
ר יש להעיר בחשובה יעקב ו  יהי׳ עושר יעקב מוגלל ע״ש הצל׳ ע
 ע״ה ללבן מה פשעי כו׳ זה עשרים שנה ט׳ טרפה לא הנאחי
 אלין ט׳ על אח עניי ואח יגיע כפי ראה א!קיס ויוכח אמש אשר
 לנאור׳ מיד השיט לבר חמורה זיקי׳ וחצים בחי ך לבב לבן חן
 מוסר ולעת כי היא חנוחנח לעורר אח לוחו להמשיכחו אליו
 לשמור צאנו למען לא יפגעם הפגעים שהזכיר (וכמ׳׳ש נעצמו
 נחשחי וינרנני כוי) גם מ״ש ויונח אמש לא ילענו מה הי׳ ההונח׳
 וניוחר מהראף להחנוכן וכי יעקנ ע״ה יחנהג נרמאוח כנאמר
 ן«קס לו יעקנ מקל לנגה כו׳ ומה גם כי מן השמי׳ הסכימו עמו
 כמ״ש ויאמר אלי מלאך חאלקי' כוי על כי ראיתי אח כל אשר

 לנן עושי לך ומהראוי להכין המנין:
 ואחשוב נהתכת הכתובים האלו עסהמטאל נמלרש (נמקומו)
 אנכי אחטנח אני הייחי חוטא על הארי שכך גזל
 הקב״ה לאלי שיהי׳ טורף ואוכל מצאן לנן ככל יום ואס תאמר
 שאם הי׳ רוע׳ אחר היה מצילם ח״ל כאשר יהג׳ הארי והכפיל על
 טרפו אשר יקרא עליו מלא רועים מקולס לא יחח ומהמונס צא
 יענה ונזה נבוא אל הענין נהקלים משל לחייט גדול ששכר פועל
 לעשות עמו במלאכתו וימאן החייט הזה לקצוב עםפועלוע״ד ומשפט
 הנהוג לבעלי מלאכה v חיינו החתיכות הנופלים והנשארים מנגדי
 התופש והלקמו' וכאלה יהיו למשכר׳ הפועל רק פרט לו שכלו
 לשלם לו מטסו לינל זהב לחולש וחלומה והשילי,׳ יהיו שלו דחי
 ביום החודש מנע הפועל דמי משטרחו ולח׳ אוחו על החולש
 הבי וכן מחודש לחודש ויהי בצאת השנ׳ ופעלו לא כחן לו הזמינו
 לדין וחנעי כל שיורי החסיכו׳ הנוסרי׳ מהעדי׳ הנעשו במשך השנ׳
 ההוא (כי עודפוח הרב׳ על סן המעומ שקצנ לו) אמר לו נעה׳׳ב

 פר שת ו י של ח
 רשלןן יעקנ מלאכים לפניו אל עשו אחיו כו׳ כה מאמלון כאשר זכרו הכחוני׳ נכמ׳׳מ משא״כ על עניני קטנים ומהצודק ה*׳
 בו• עם לבן גלח׳ ואחל על עחה ויהי ל' שוד וחמול שיאמל ולי שיל וחמול ולבי אומל לי נחננח חענין נשנעיל מיי

 כו׳ ואםצסח להניד לאלוני למצוא חן נעיניך הנה רביםמחמפלש׳׳ על שאל׳ עצומה והיא איך הי׳ עולה על לנ יעקב ע׳׳ח למצוא ם1־
 ז-ל המירו על מנין תםליחות חנכלצ נמאמר עם לנן גרתי לדעת נעיגי עשו עם מת שיגיד לי רונ עשרו וסגולתו הלא זמ םי*
 מה הוא ומה רצח נזה גם מ׳׳ש ויחי לי שור ט׳ הוא משולל ממונן השנה להנעיר נו עוד רות קנאה על הנדכה אשר נרכו אניו נלאימי

מ לא הונס בלתי מל הוי׳ החדשה אם במיקל' ויסידי כמה מהטונ נא אליו מסנמה ו  כי כלשץ ח
 אמנם הברואים כמו ויחי אור וזולחם או בענץ המאורע ומקרה מחודש

 •) ועיץ בץלש (פ־שזיני) ותמצא שיעקב ע״ה היה מתפלל על זאת ודל מס היה אומל לינ״ל אמל ט״וםיר המעלות שבסמל
, י & f׳r לני •אמר נא ישלאל ישלאל סבא. ע״כ : . י  r c.4 1 . ז נ -



ח יעקב נג ל ש י  אחל ו
 באנו אל אידך אל עשו וגם הילד לקראתן מלת ונם מסלה
 ביאור והנה מצאנו ראינו ללז״ל נמללם באט אל אמץ* ט״
 רב חונא פחח מחזיק באזני כלב עובר מתעבר על ריב לא לו משל
 לאלכי ליסטוח שחיה •שן גפלשח ללכים ענל חל ומלי מעורר
 ליי קם ושרי מקפח בי׳ א״ל למך חוח ועודרחני כך איל חקב״ה
 לדרכו חיה מהלך ואחה משלח אצלו ואומר לו כה אמר מברן
 יעקכ ע״נ ההוראה מדכריחם כי ימקב ע׳׳ח במצמו גירה עליו

 כלבא לשימי' חזה כמה ששלח אליו המלאכים כי נלמליזאח היה הולך
 לללכו וזהו םאמלו המלאכים אל יעקכ באנו אל משו וגם הולן
 לקראחךכ!ומרמהשכאנואליו חיה הסכחלשילך גם הוא לקראתך:
 י ׳׳ ־ **וקור משחת
 _ _ סימון כשם
 שאי אפשל למעין לחלפש ולמקול לתשסמכך א« אפשל לצליק למוט
 לפני לשמ וכמעין נלפש וכמקול משחת כך צליק ממיס עצמו לס:״
 רשע אמר הקכ״ח עשו לללכו היי מהלך והיית משלח ע״כ והלכרי'
 מפליאים לכ כל קורא כי אחר שהתליע ז״ל ואמר כשם שאי אפשר
 למעין כוי כך כוי חזר ואמר וכמעץ נרפש כוי וככר העיר כזה
 כעל חילי משה כמלרש ע״ש וכיוחר ראוי לחמנוק נמרי הכחוג

 עצמו מה לאח לכחול כלמיון הזח:
 וכדי לבוא אל ביאור מנין זה נמיךלח נא כלכל הנשאל ממיס
 חקרי לנ על ענץ חחפלה לאלקים יחי אם המאומה אצלט
 הוא כי ח' הוא המשגיח ותמחי׳ אמ כולם הלא אץ מעצור לפניו
 יחי מחשפיע כלכחו ועוגחו מגלעלי םאלםינו עליהם ומה גם כ״
ם  לעיני כשל ילומח שההפלה ירח לב לס לפעול העיב לבעלי* מ
 להשניח ולנמל אח אשר נגזל עליו ומעסה ילי׳ פיס״• וא״כ יהי'
 חלילה מקום לומר שיהיה סיכוי רצץ אצלו ימבי(וע״ל השואל
 המנקש ממלך נ״ור אשר עם סאלחו הועיל בלב הנשאל להפך
 ולשנות רצונו ממהסה*׳) וכנרנאמר (מלאכי גי) אני ה׳ לא שנית•:
 וחלקי אמרה נפשי כזה עם מה שידעט כי השפעס חסונה
 'והישועה מחוארה ע״ש מעץ והוא מביא (ישעייי״נ)

 אמנם כל זת עסל לנו בחזכיל לנל חמלוכר ככר למעלה כי
 לאלקיס יחי ב׳ סיני' חנחגו' הא׳ תגהנה סגעייח והב׳
 הנהגה נסייח וגחנחגח האי נהג ית׳ אס אגרהס ע׳׳ה טרם נחגרך גכל
 ומעם שנחגרך אברהם ע״ח מאח פני ח׳ וממט יצחק והוא אח יעקנ
 סי׳ ענין הצלחתם על ללכי וסדרי חטגעיי' אך געה שהי׳ יעקג
 ע׳׳ה מוכרח לגרוס מפני עשו לחיוח גר גארץ נכלי' גלבו יצחק
 ואמר לו ויחן לך אמ בלכח אנרהם כוי והוא מוס: על ההנהגה
 שנהג ימי אמ אברהם טרם נחנרך ככל וכמו שביארנו ענין זה
 גאילך מל מקומי ואף גם זאח זכרנו למעלה (ד׳ מ׳׳ח)

v  כי הטבעייח יחנסייח איננם שיים נללכי הצלחחם וסלל' ,
ו ובמדרש וישלח יעקב ליב״ס פחח מעין נלפש ומקיל ° א ו ,  עלייחם כ׳ הטגע״ת לא הצליח בעליי מהללוח לעםילומ נ
 יומים אגל חיליכתו לאט לאט בי כחאמך הז>מ יעלה ויטא להון צליק מט לפני לםע אמל ל' יחולא בלי סימו
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 במקומו) לא כן ההצלחה חנסייח כי ׳לוע חטאיה גמלי' מהקצה
 אל הקצה נשעה קלם נפחע פחאום:

 ומעתה נבוא אל חענין כי הגה נשילסיק איש עני ולל לאיי
 הים ובלומה וימשח שם במה שנים ויטא לניחו
 בהון לב נלונחו כי הצלסחי נאה לי מם ללבי הטנעיי' נמסק׳
 מססיל שחלבה נמשך הזמן החוא או במלאכי מטלה יבלומה
 יכםיזלמן כי יניא לביתו עם ההון בזמן קצר וממט אסרי לנמ שנה
 וכלומח וולאי נלין אותו כי הצליחו ח׳ על ללך נסיי וענין מקלה
 אס ע׳יי מציאה והזילה ממניני' הנסיים אמנה לפעמים יזלמן
 אשל מם הימי׳ הלט׳ שחיי שם לא חלויח מאומה על שחיי כבל
 מוחלט בלעתו לשוב ולסזול לנימו מקם ולא ישא אח כל מאומה
 בילו ואך כשמעט קט טלם נשא רגליו ללכמ משם הצליחו ח׳
 נעישל מופלג מאל יחנה בטא האיס הזח לביחו לנמטל בי אין
 איס יולע מענינו בל משך הזמן ההוא נאין ספק ילוט אומי כי
 חון עשרו והצלחתו באה לו על ללבי הטבעיים עם מה שנשא
 ונתן ומק מל 'ל על שעלה לסך נמל כי אורך הזמן יוכיח
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 עליו הלא המשפע על האיש ההוא לגלות על אזנס איך ומה היי ושאבתם מיס בששון ממעיני הישועה כי הנח המעין הסונ אשל
 ענץ הצלחתו למען לא יאמרו.ללבבם שוא ומר שלא הי׳ ולא יעשו מימיו נאמנים כל מנקש ללווי צעאונו ילך אל עין המים ובאמצעי'
 כלים יחיה לולה מימיי מקרקעיתה או ישוס עצמו וישאג דיו ועל״ז
 ג״כ היא ישועת ת׳ בי תיא בבחינת תמעיץ ומעמול לעל במצב
 הקרוב לבוא אל מרשי׳ חיש ומהר וכענין הכשוב (ישעי״ נ״ו) כי
 קרונה ישומחי לנוא וכמאמר (חהליס ע״נ) אך קרונ ליראיו ישמו
 יאין שים השחניח רצין אצלו יחי ס׳׳ו נם לא שיטי זמן בנדנה

 נם המה כמוהו להרחיק נדוד על חנם ולא יסמכו על הנס כן
 הדבר ביעקב ע׳׳ת ט נשתתת זמן בביר אצל לבן וחזר לביתו במחנה
 כבד מבקר וצאן ועשו בהתוודע אליו מרוב ההצלחה הזו הלא
 יעיל קנאת וימן בקולו כאשר מאז על יעקב ע״ה בראותו כמה
 מהטוב אשל מצאה ילו הבלטח שבלט אביו מטל השמים כוי אבל

 באמה לא כן היה כי כל הצלחה יעקב הי׳ אך ענין נסיי וכאשל ישועמו כי מקום אחה לשטן כבוד לימץ הלולשח והמנקשח אך
* * ד ו « י מ « « י«* f.^«*t«« **«n«4 •tfc י י ' י u n w n t R M i w n f c t י * י י י . י . . » _ I . . . . . - V v . . — I 1. מלילות ביאחה בעחיס סלטיי' הוא אך מסנה הלולש הישועה כי 
 לט חסל ממנו לקלב עצמו אליי ואיננו עם ח׳ בחוזק הי״סול
 וחחקוח והאמונה בו יחי והוא ממש כאשל יטט אחד נמלאה
 הלטושח כל עול שיחקלנ אלי׳ חסקלב גס הצולה הנראים בה
 ותסרחק עם התרחקותו על שיעור אחד ולפי הנלאה ימלמה י
 החלחקומס זמ׳׳ז היא מעשה שניהם אבל האמת ט כל הםימ^?

* , י*  הצומת והחקלכוח׳ הוא לק ביל א' היינו נההקינ 0
 אל המלאה ימלמח כאלו חחקלג גם הצולה המםננדפ
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, ממור י ק י ה פ מ *) י א י ג ס ' ש , ל  הייסול וחחקו׳ ומחכה ע

 ניאלנו למעלה ע״כ עלח על לב'יעקנ להודיע ולגלות מנין
 חצלחחו על אוזן עשו כי איננה טבעיימ נאעצעוח הבלטה בלחי
 ע״ל נסיי והעל כי כל משך הזמן שהי׳ בביה לבן לא הצליח מאומה
 כל הימים סלביס לא הועילו לו לכר כמ׳׳ש לולא אלקי אבי אבלה׳
 כוי כי עחח ליקם שלחתני נמצא בי כל מוצא הצלחתו הי׳ אך
 ענין נסיי וע׳׳כ אין לו לעשו לשטא אוחו על אוליח הכלכות יזהו
 כה חאמלון לאלוני לעשו כה אמל כוי עם לכן נלחי ואחל על
 עסה כליעל על חנם אך ייסי לי שיל וחמול כלומל מסה נחהווח
 משרי ע״ל נסיי יכמ׳׳ש אח עניי כיי ויוכח אמש וכביאוליגו למעלה
 ימזת ינסן שאיננה מצל הבלט׳ כ״א הצלחה נסייח ע׳׳כ יאשלחה

 להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך
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 לבי בטוח בחסד אלקיס הנה מאז יגל לני טשועחך כי באין ספק אחה מושיע להטטסיס טשועחך:



 אהל וישלח יעמב
 והנה עחה יחגאר מח שסיימו ז״ל ר׳ יחודס גר׳ סימון סתס
 מה תאמלי כי יפקוד עליך ואת למדת אומם עליך אלופים
 ללאש עשו לללט חיי מהלך כוי והוא כי«עקכ ע״ה מה שהרג׳
 תשפלתו ותכנעתו לפני עשו זאח לא חיעג בעיני ח' כאמל׳ גמלרש
 אמ־ הקג״ח אתה השפלה עצמך וקלאח לעשו אלוני ח׳ פעמים
 חייך אני מעמיד מבניו ח׳ מלכים קידם לכניך וזהו ואת למלת
 אוחם עליך אלופים ללאש והוא נמסך אל מה שאמל במקום אחל
 מעשי אגוח סימן לבנים ואולי זהי הנלצה במ׳׳ם הכחיב ויילאיעקכ
 מאל ויצל לו כלומל אחל שנחיולע לו מפי המלאכים כי הוא בעצמו
 תעיל את לכ עשו שילך לקלאתי (ושינול פן יבוא והכני כיי)
 הי׳ חינל א״ע וניחם על מעשיהו כי שנה גלגל השליחות להסינ
 עליו המולא הגדול הזה וזהי ויילא יעקג מאל ויצל לו כלומל היי

 מיצל ודואג על המולא שגלם הוא לעצמו:
 מדרש ד׳׳א וישלח •עקג כוי זהו שאמל שלמה (משלי יי)
 גלכוח ללאש צדיק ופי לשעים יכסה חמס גלכות לראם
 צדיק זח יעקג ופי לשעים יכסה חמס זח עשו הלשע אשליחם
 הצדיקים שמחבלכיס נאלץ ומחבלכים בשמים וכך היא העדה אשי
 ההחבלך נאלץ יחביך באלקי אמן ע״כ הנלאה בהבנה המאמר כי
 הנה הביכוח והטוטח המושפעוח מאחה׳ יחברך על האדם האמנה
 כי אין בהם התערבות זרות נקיים מכל סיגעכ״ז באפשרי שיחהפכו
 באלם ללע לו והוא כ׳ כהשיגו הטונות המאושרות מההון ותעוםי
 וכמותם וישימם סבה לעבודת שמים ועסק התורה ומצית צדקה
 וגמ׳׳ח הרי הוא מתנרך נשמיס ממעל כמו נארץ ומה רנ טונו
 שיצפין יחמץ עבורו לעולם שכולו ארוך אנל נאם ישימם האדם
 סגה לעגול את פי ת׳ ולמרות עיני כבודו ידו עד״הכ (האזינו)

 וישמן ישורון וינעט נכמו זה תתהפך הילכה לקללה:•*)
 {yy בעת ברך יחגלך לאברה' אמר לו תנרכ' נמלות כפולו׳ה
 (וירא) כי ברך אברכך כוי כלומר ברכותיך יהיו ברכוה
 עולם ולא ישנו אח טעמם אבל כל ברכה חצמיח וחוליו עוד ברכוה
 ניספוח ועד״ז ברך יצחק ע״ה אח יעקב במ״ש ואברכהו גם ברוך

 יהי' כלומר שברכתו תהיי לברכה:
ף שאמרו ז״ל ברכוה לראש צדיק זה יעקב כי חם ז״ל רצו ך ז  ו
 להבינגו טעם הדבר מה שיעקב בחר לו יה להחגרך מטל השמים
 כי׳ ולא הסכים על עשו ע״ז דרשו כלכוח לראש צדיק זה יעקב
 כלומר הוא לאו׳ לברכ׳ כי אצלו יהיו הברכות לברכות ולא ימירו
 ולא יחליפי עניינם משא״כ אם היו לעשו היי הפכם ועשה מחם

_ קללוח  ״

^ **™fj** חוזק גטחיני ואימץ לגגו הוא מניחה הנפש ושמחחה כמאמר (שם ל״נ) כי גו ישמח לגנו כי גשם ^ ח ט  קלשו ב
י בשם ה' ירון,;שמח לבני כ׳ יידא' ימיני הושיענו וזהי שסי׳׳ יהי לסרך ה' עלינו ט׳ כלומר הלא י 4 ״ ^
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V הלבב כיי ילא ימס את לבב אחיי כלבבי הא לך שכל אזהרת החים ) ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ £ lm ת א ל י  על ח
 ויגירחי - יבוא לי מה שפחי*

̂ג״ר ״< \<,י/ ,!״ v י  **) ואולי זהו הרמוז בדברי רבוחינו ז״ל 
 לצליקים שהם היפטם מלח ה ס כ V> ו להם>רשעים שהם הופכים מלח הלחמים למלח הלין אשריהם
ס נם אס הקב׳׳ה מייסל אוחם לפעמים ימינע מחם הכלכת יהטוג ? י » י ^ ס » ^ ; ל י ל _ ' ע ; ת , נ מ ג  ענ״ז לא יחנו מ
 עת בענולחם חצ צה אלא עול ייסיפי עוז יאימץ ביראה יאחבת ה׳ יחי ישמירח מצוחיו בזאח מהפכים גם חמל״הי

 מלחיק יתתעלס לעת צלה ח״י היא אך מסנת כי חדילש והמנקש
 הישועה לבו גל עמו במנטח עוז להשליך על ה׳ יהגו וע״כ לפי
 רוב התרחקותו מתתוחלת ומתתקוה בלבו ונפשי כן תתלחק ותשיג
 אחור עזרתו וישועתו וכאשר רמז המשורר האלק• במא־נ׳ קצר

 (תהלי׳ ל״נ) ית׳ חסדך ת' עלינו כאשל יחלנו לך כלומר כפי ערך
 עוצם נטחונינו ותוחלתינו כן יהי חסדך עליני*):

 והוא הענין בתתפל׳ אל תאלקים יתבלך כי אין עיקלה ויסודה
 לעשוי את שאינו רצוי ולשנות מה שקדם בלצץ הבולא
 יתנרך ח״ו אבל התפל׳ היא להוכיח על אומץ הוחלתו ותקותו וכי
 יחנלך הוא מעוזו ולחי הישועה אשל ע״כ נשאו רוחו ונדנה אותו
 ערוך חין חפלחו לאל המושיע וע״י השחדלוחו והחאמצוחו ללכ׳
 לנט״ ללכו להתפלל אליו יחנלך הי׳ לו נעוזרו ויוציאהו לחלחנ
 והוא הוא שאמרו ז׳׳ל(ברכיה ל׳׳ב) ארבעה צריכים חיזוק ט׳ הפלח
 מנין שנאי (חהלי׳ כ״ז) קיה אל ה׳ חזק ויאמץ לבך כוי ומובן

 כדברינו:
 ומעתה מה ימחקו בפינו דבלי המללש הנ״ל מעין נלפש ט׳
 צדיק מט כוי והוא ט חנה המעין בשגס הוא ניבע מים
 חיים מחחח. לצוני מה שהחחום מעלה מקלקע הבול עכ״ז עיקל
 קיומו ומבועו הוא רק באם מהצט הזק לירכתי׳ סביב יצלעותיו
 קשים כסלע ולא הולש מעולם אז הוא משתמר ומימיו נאמנים
 לא כן אם ירכחי הביר סבי' המה רפויים ושבורי׳ מפילי׳ עפר הלא
 אז מהנקל הוא שיתקלקל המעין ומבוע הטוב מעצמו כי נרפש
 וגשחת מגושי לגבי האלמה שיכסו עפל בעל נקבי התהום ויכזב
 מימיו כן ממש גהאיש הלגונ אשל עוז לו אלקי׳ ומחסהי בתוקף
 הייחול והתקוה אז יזנק לו מי ששון ממעין הישועה לא כן אס
 בטחונו הוא קטן ולפוי הוא כל תיוםולעלת לו מסביב הנח הפסלים

 האלה ישחיתו ויחמלו מימי ישועתו:
 ןץך,ו צחות לשונם ז״ל כשם שאי אפשר למעין לחרמש ולמקור
 להסחה כלומר מעצמו כך אי אפשר לצדיק למוט לפני לשע
 אך מה שיקרה כי לפעמים ימוט גם הצדיק בצדקחו הוא אך בתיוחו
 ע״ל מעין הנחבל אשר לא יכיל המים וזהו שסיים וכמעין נרפש
 וכמקוי משחח כך צליק ממיט עצמו לפני לשע כלומל כי הטה
 את רגלו וסר משנילי הנטחון יגור מזעפוח הלשעי' הנה מזה נמשך
 לו בי חנו אגו מגורחו וזהו ממיט עצמו וזהו שסיימו ז״ל אמר
 הקנ״ה עשו לללט הי׳ מהלך והייח משלח אצלו ואמל לו כה אמר

 ענלך יעקנ והנן:



 אהל וישלח יעשב נד
 ה' אותם לכל העמים ט' וכאשל נהנאל בחלעב״ן זיל ע״ע וטעם
 הדבל הוא יחילחיוחחוא אמש ומלוהיו ופעולותיו אמחיוח וממיטים
 כמ׳׳הכ(האזינו) הצול חמים פעלו והבלטה והטוטח היוצאים ובאים
 מילו חנליב' המה שלמים וממימי׳ מכל צל באושל טובם. ע׳׳כ בט
 בחל ח׳ לחיוחיט מושנסים ע׳׳י יחבלן בכטלו ולהושיט אלינו טוב
 שפמחו ממש מיל ליל משא״כ עשו ולוגמהו הנאמל עליהם ועל
 חלגך חחיח וכל עליה גלכחס הוא אך ע״י קללה ע״כ הבלילה ח׳
 ונחנס החח חשנחח הוגלי שמים ומעלכח המזלוח וזהו וחנה
 מלאכי אלקים עולים אלו שלי או״חע וניאלו הטעם (למה איננם
 מושגחיס מכבודו יחבלך נלהי ע״י צבאי מלוס) עולים חם ועליי
 ים לחם אלא שכל אחל ילול מחבלו כלומד עלייחו וחצלסמו של
 זה הוא לנל הנמשך מילילח זולחו לכן חלק לחם צבאי השמים
 לחחם שלי' עליהם. לעשוח כלנלים האלה ע׳׳פ חק הולאחס
 וחפקילחס ולא להנהינם בללך חזה בהשגחה כטלו יחנלך להיוחו
 לבל חממננל לעלה טובו וכאשל זכלנו בטאול גלנח ח' היא
 ממשיל כלומל בלכחו יחבלך איך בסוני בלחי הפעולה הטובה
 לחמשיגח ולא נעשה עמה לגל לא הזולה וזהו ולא יופןיף עצב
 עמה (בלומל עם סגח') אגל על עצמו לאח יעקג ע׳׳ח וחני ה'
 נצג עליו בלומל איננו זז מהשטח על יעקב וזלעו בבטלו ובעצמו

 וזהו ג׳׳כ וחנה אנכי עמך:
 ובגמרא (יומא נ״ל) בשע' שנכנסו נכלים להיכל לאו בלוגים ט'
 הוציאו אומן לשוק ואמלו ישלאל שבלכחן בלכה כוי
 יעסקו נלבליס כאלו וחמאמל פלאי וכי נעטל שבלכחם בלכה
 אין מקום להם שיסמסקו בלבליס כאלו אמנם הענין מובן פשוט
 מם מה שכתבנו בטעם השגחח ישלאל לק ע״פ בנודו יחבלך יען
 בי חבלכח הנאצלה מאול פניו יסבלך היא בדכי שלמה מכל צל.
 אבל זולחם אשל טוב בלבחם מחול עם מה שהוא החיפך ממנו
 כנ״ל המה ממנהגי' ע״י מעלכח המזלוס אשל ע״כ משפטם לעשומ
 כוונים לצבאי השמים פסל ומסכה לקנול אליהם כאשלכחב הלמב״ן
 ז״ל בביאול אשל סלק ה׳ אומם לכל העמיס וכנ״ל וע״כ הנכדים
 בבואם אל היכל ה׳ אשל שם צולח הכלובים המה לאו ק חמהו
 ואמלו י:לאל שנרכחן ברכה ט׳ כלומד אשל ע׳׳כ חמסמושנסיס

 ע״יימגלך בעצמו יסעסקו בלבלים כאלו והבן:
 ומעתה ננאלפחחלגליט בהקדם ע־ל ע״חפ (איובנרז) על לא
 חמס בכפי וחפלחי זכה ובנמלא כל מי שיש בילו גזל
 תפלחו עכולהובמל' (שמוח לנה פי כ״ב) וז״ל וכן איוב אומל על
 לאסמס.בכפי וחפלחי זכה אעל ל״י נל״נ וכי יש חפלה עטלח
 אלא כל מי שיליו מלוכלטח בגזל כוי למה ט' ע״ש והוא כי
 המצליח בכף למי׳ ולעשוק אחבולחמוס הבליוחחנה חפלחועטלח
 כי הברכה שהוא מבקש מאח ה׳ היא המסבח קללה אחרים וזהו
 שאמר על לא חמס בכפי ע״כ וחפלחי זכה כלומר איננה מעומת
ן מ  עם לעח זולחו וזהו לגר המדרש ברכוה לראש צדק זה י

 כלומר־

 קללות ע״י מה שהיו מוסיפי׳ חח כסם לו לחרטה עמל וכעס
 והיי מלא תמס מפניהם וזהו שהמליצו ופי רשעים יכסח חמס זה
 משו וזהו אשריהם הצליקים שמחנלכים נאלץ ומחנרכים בשמים
ק יהי' מחברך באלקי אמן א  וכך הוא חמלה אשר המחנרך נ
ן על אומן קיום חנלכה נל יחגולל על ידה מ  הולאח מלח א
 מה שמניא לסור ס״ו מחחח המקום נ״ח וזהו מחנלך באלקי

 אמן:
 ונעמיס עול יוחד בחננח חענין נשגנאר חידלח כמה מאמרים
 1 החכם מכל אלם אמר (משלי י״א) בטוב צליקים העלון

 קלי' ובאטל לשעים לנח (ושם יי) בלכה ה׳ היא חעשיל ולא
 יוסיף עצב עמת וכלל הענין הוא ט בלכה האלם והצלחחו חחי'
 מל ג' פניי האחת אהובי והאח׳ שנואה והוא כי יש מחעשל ע״י
 עסק מלאכה או ע״י משאו ומחנו באמונה והוא מסונ האי והב׳
 ברכה שהיא מסבה חקלל׳ כמו המושה עושר ולא במשפט ויש
 בסונ חזה המבזים והבוזזים והחוסמיס אשר ע״י קללה אחרים
 המה ממלכים וחחכלל רכ ועצום בב׳ סוגי החצלחוח האל׳ כי
 הברכה שהיא מסוג הא׳ אזי לבים ישישו ויגילו בטוב הצלחחו
 ואוהבי המשיר ההוא רבים משא״כ בחחצלחה שהיא מסוג הב׳
 לגיס יזעיקו עליו מרוב עשוקים שעשק אוסס כי ברכהו קללה
 היא לגחלים וזהו הנכלל כמאמלו ע״ה (שם כ״ט) בלגוס צדיקים

 ישמח חמס וכמשול לשמ יאנס מם ממש כלבלינו:*)
 HP(• שאמר ח׳ יחנרך לאבלהם (ס׳ לך) ואכלכך ואגלל' שמך
 כלומר אכרך אוחך בברכ׳ שהכל שמחי׳ בה ויהללו בשעט׳
 מעשיי כי זכית אלי׳ וזהו ג״כ ואבלכה מבלכיך כוי כלומל סכח
 בלכחך חחי' גם עם גלכח אישים זולחך לא כן בלכח הלםעים כי
 ע״י סכמ ברכהו ילנש קללה זולחו וזהו ג״כ מנרכין בלון כלומל

 ממקום שהשיג ברכחן גם שם חחיח הנדכה מצדה •
 ומםעם זח הפליג שהע״ח בשכח הצלחה חצליקים המושפעים
 עבלכח ידו יחבלן ואמל כלכח ה׳ היא חעשיל כלומר
 לא חפעול זולה טוב המשילות לנעליה ולאדם זולחו לא יצמח
 מסבחה קללה וחיזק כל מאומה וזח ולא יוסיף עצב עמה כלומל
 לזולחו וזהו בטוב צליקים העלון קלי׳ ט׳ כלומל כל העיל יסד
 שמחים גטובהם משא״כ מנח לשעים לא ילונו בלחי הקלובים

 אליהם:
 ועש לגלינו אלה יחגאלו לבליהם ז״ל (בילקוט ויצא) וחנה
 מלאכי אלקי׳ עולים רולליס בו אלו שלי חאומו' אמל
 הקב״ה עולים חם ועליי יש להם אלא שכל אסל ילוד מסבילו
 (כבל נחגאל על מקומו) והלצון גזה ללעמינו שהלא׳ יחבלן ליעקב
 כי הנהנות האומוח הוא ע״י השלים ״שלמעלה לא כאלה חלק
 יעקב כי אנחנו מושגחים מעצם כבודו יחנלן ולא נחנט אלקים
 החח מעלכח המזלוח ושלי מעלה כמאמל (ואחחנן) פן תשחיחון
 ועשיתם לכם פסל כוי ולאיח אח השמש ואח הילת טי אשל סלק

 ללחמים גדולים לא כן הלשעיס בי גם אם חמה מושפעים בטוב וחלחמים והשלום עוד יוסיפו סלח ויעשו תועטת גלולומ כייפ
3 ו ז  לאל ידם וע״יכ חמה מהפכים גם המלה חיסמים שעליהם ללין גמול: (
? ?דרוג אל י * ל י 5 3 1 ס מ ס ה ו ו ל ״ י ה ע י*ל ב י ת י ^ ע ח ס ח מ ש 5 י י י י ר ס מ , ע ש מ ל נ נ נ כ') ט י ו י א ש ( ״ מ  •) הוא חנלצח ב
ם א«ר'ושמחה ׳ ס מ  לנ מל העושק אשל עשק וג׳׳נ גם הס ישישו וישמחו טל טוגחו שהשיג הלא שמחת כזו לא חחי׳ בלחי אצלהסי
ע *יר^תרלים ה״ט) י ע ל ג י מ » י ם מ ' ע ש מ י נ נ ו ב* י ת ז י י י ל י " ע ק ש נ ״ כ מ ה י ס נ א י ו י נ ה מ ח ו י ל צ ו ע ? מ ש  ביתו אנל נהתלסק ממני יהי׳ נ
1 יא לא מצנח ובמלזמ ( י 1 ׳ ט ה ע . ג ר  סנף עדי לגע כלומל כמו שמקום שמחתו מצעל הוא כן זמן שמחחו הוא ג׳׳כ אן על א

 ויאהב קללה ותטאחו ולא חפץ בבלכה ומלחק ממט לומז מל תמרוני -י -
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 אהל וישלח יעמב

 חלילה לפה ידים יפלוש שבחלשי׳ אץ זאח כי לאה והנץ בבל מה
 שמצא אוחו כי חייה אך שמץ דבל מאשל יקלה לדומה האסלונים
 ע״כ הפיל לנפשם חבלים העחיליס עולל לבניו כי אמל האמנם
 כי יש לאל אחי לחוםיעני עם כחי ועוצם ידי אגל מה יעשו בני
 אחלי ולעילח זו תשליך על ח' יחנו כי חושיענו ימינו השועה
 נסייח ואחל כי חחהווח החםועח ענולו חעמול נקיום נאמן למי

 ולמלוח:
 ןץךן צחוח מללםם ז״ל נאוהח שעה נשא יעקנ אח עיניו ולאה
 אח עשו שהוא כא מלחוק כלומל מלסוק:לאה אליו אשי
 נהעטיף תזמן והחרחקומו יטא וילחץ אח כניו חלה עיניו למלום
 כלומל עם כי היה אחו לחפש ולמצוא לו עזלת נכח ואומץ ידי
 עכ״ז חלה עיניו אך לממס שיחיה נושע נח׳ למען חחיח יםועםו
 ישועה עולמים גם לפניו אחליו וזהו ונכה וכיקש לחמים מלפני
 חקנ״ח כלומל ביקש לחמים על הצלה נסייח וזהו ושמע םפלםו
 והכעיחו שהוא מושיעו מכל צלוחיו מכוחו של יעקכ כלומל שממ
 חפלמו ונזה כנל הבטיחו שהוא מושיעו מכל צלומיו מוסג גם מל
 צלוח כניו אחריו וזהו מכוחו של יעקנ כלומל כי ישועחו מעמוי
 גם לפניו כי מעשי אנוח ׳לשו כניו וכנ׳׳ל וזהו שסיימו ז׳׳ל שנאמי
 יענך ח׳ ניום צלה והוא ע״ל ההנטחח כלומל מלאי יענך
 ה׳ גיוס צרה והטעם ישגנך שס אלקי יעקנ כלומל יצוח עליך
 ישועות יעקג העומדת/ מכגר (ומצאתי ראיתי נספר נזר הקודש
 מעחיק כלשון הזח וחכטיחו שהוא מושיע את בניו מכל צמתם
 בזכותו וכחנ שכך מצא נספרים ישנים ואנחנו לפי ראוה עינינו

 במדלשים שלפנינו הנדנו):
 ןךןןא המרומז גמה שאמר יעקב גחפלחו ח׳ האומר אלי שונ
 לארצך בוי ואטיגח עמך אשר לכאורה חיי יוחר מהלאו*
 שיאמל ואטיבח לך אולם ללכלינו יצלק מאל כי יעקג ע׳׳ה הנין
ET 1 ע מ ו ל ס א ט ו י כ ו מ י יתניר ה

ת  ש ע  בכל הישועוח וההצלוח ש
D צדיק ישועה לכניו אחריו וכמו שאמרו במדרש ויאכק איש עמו י 
 נ״ח אמר שרו של עשו חיה משל למלך שחיה לו כלכ אגוליון
ם עוא הבנ* ן ,  וארי נמורץ והיה המלך נוטל אח בנו ומלבבו בארי ש
 להזלווג לו יאמר לו המלך ארי לא הי׳ יכול לעמול נו ואחה מנקט
ל לכנמוי ו ׳ >כ . א ה ס ל כ ל ה ש « ג ק ם ה ת ר ל מ < א ן ך כ י ב ג ל ן ן ל ן ה } 
 בו ואחס מבקשים להזדווג לבניו וזהר ואטינחעמך כלומלהנטחמנ

*hh ם ן י ^ * י כ ה ע ל צ ו מ מ י ה נ נ ה א י ת א י ש נ י י י ח י מ י מ מ ב ל י ו נ ח  ש

 ישועחם ע׳׳כ הצילני גא וזהי שאמרו במדרש הצילני גא מיד אה
3א«י עליהם ן ת י נ י 3 נ ד 3 י א מ ן ב ״ ל ח ע , ל מ מ ל א צ ן ה ש ל ע י  מ

 נכחו של עשו הורו לנו ז״ל כי כל מה שפחל יעקב וחיי *
 קורוחיו והפציר נחפלה עליהם לא כוון מה על עצמו מאומה נ

r D על הצלח נני נניו יען כי כל מאורעוחיו היו לאות והוראה 
 לנניו יכנ״ל ע״כ נם כי אמר הצילצי ופרט חפלחו על עצמו היה
 כוונחו נזה כאשר חצילני וחושיעני מיד עשו חחיח ההצלה הה*
 שמורה ומרוכה גס לגני בני וזהו שסיים ואחה אמרי חיטנ אינו׳

 עמך כנ׳׳ל כלומ׳ איטיג לאחרי׳ על ילך ואמרו עוד (שם גסמיו*
 ורוח חשימו גץ עדר וגץ עדל אמר יעקג רכש׳יע אם יהי' צלו9
 גאוח על גני לא חכיא אוחם זו אסר זו אלא הרוח להם מצמחיה״

 (ועיי עוד בספר קול יעקב קכ׳׳ו על מ״הב והיי המחנה הנשי• י
 לפלטה):

 הנשמע מנל דברינו אלה כ׳ כל מגורה יעקב ע״ה ופסןמי
 מכל מה שקרה אומו לא היחמפאח מה שהיו מעיין'?* $
V אליו אנל לנו היי חולה עליו כי כל המקרי' האלה עמידים מויי 

 על

 כלומל לעילה זו הסיב יה׳ על יעקב שיקנל הנרכוח יען כי אחו
 עמו תהי׳ הבלכה נקי׳ מכל סיג ולא יתעלב זל גחוכח לצוני
 שיהי׳ נמשך ממנה לעת אחמם וזהו שסיימו זיל ולוח הקולש
 צווחה יקלאני ואענהו אבל ופי לשעים יכסח חמס כלומל כל
 מוצא תצלחחם הוא נמשך אך ע״י העושק והחמס וע״כ החמס

 אשר בכפיהם הוא מכסה על פיהם בל יהי׳ נשמע קולם :
 ויירא יעקב מאד ויצר לו כו׳ נחלבטו המפרשים ע״ה בהגנת
 הכחוב הזה והקרוב אצלי בזה הוא עם מה שנזכיר עוד
 מדלשם ז׳׳ל באוחה שעה נשא אח עיניו וראה אח עשו שהוא
 נא מרחוק ותלת עיניו למרום ונכה ובקש לחמים מלפני הקב״ה
 ושמע הפלהו והנטיחו שהוא מושיעו מכל צלותיו בזכותו שליעקנ
 שנאמל יענן ה׳ ניום צלה ישננך שם אלקי יעקנ (כן הטסחא
 נמללשיס שניליט) והלנריס מפליאים מאל ומחלאוי לחעיל נחם
 א׳ מ״ש לאה אח עשו שהוא נא מרחוק מה הודיענו לנו נזה ומה
 הנ״משהו׳נה מרחוק ־נ' מ״ש חלה עיניו לממס וכי מה הי׳ דלן לו
 נעשוח אם לא לההפלל ולשפוך החנה לפני ה׳ וכי היה לו אחר
 שיספיק לו בלעדי ההפלה וביוחר יפלא הלשון והנטיחו שהוא

 מושיעו מכל צמחיו בזכוחו של יעקב :
 א^ל בלל הענין בזה הוא עם מה שזכרנו למעלה מאמרם ז׳׳ל
 מעשי אבוח סימן לבנים בי בל מקרח ופגע שקרח אח
 אבותינו ע״ה היחה לנס והולאח סימן למרוח שיקרה גס להם
 במקלה הזה בלמוחו וצלמו וזאח היחה ממלת טובו ית׳ לגלגל
 המקריי׳האלה בזמניהם עבור כי היה חילם רב לפעול להם חשוע׳
 עם אושר תפלתם והישוע׳ וההצלה ההיא קמה וגס נצנה בקיום
 מתמיד לדורות עולם ונזה ננוא אל הענין והוא ע״ל עיר אחת
 שהיו נה כמה חולים נ״מ ורופא אין שם ושר העיר היי יושב
 נעיר אחרה והיה עמו מפא חכם ונאמן אנל היה רחוק מאד
 והיה רנ הדרך מהס והיה נעיר ההיא איש אחד יקל
 ונכנד אצל השר למאד וענומ נדנ השר לשלוח הרופא
 אצלו אך האיש ההוא לא היה חולה לו דנל ולא הרגיש נעצמו
 שוס מיחוש ויהי היום וחלה אח ראשו נכאנ מעט אשר היה
 כאפשרי אחו להמציא ארוכמו על נקלה אנל אמר נלנו והחליט
 נדעחו לכלכל מחלהו ולהכליל העגין והי׳ גונח וצועק הוי ואבוי
 וחיש מהל שלח שליס אל הסל לשלוח הרופא אצלו וישחוממו
 עליו נ״נ ויחפלאו אמר להם אוילים חהלי לנ האס אני צועק על
 מחלתי ועל מכח׳ והאם נענולי אגכי שולח אחר הרופא גס אנכי
 כמוכם ידעח׳ כי ישועחי קרובה לבוא בדבר קל אבל אנחוח נפשי
 ומגינה לני הוא אך ענול אנשי עילי כי אנוש לשברם נחלה מכחם
 ומי ישלח ילו וילפאם נלחי אס ינוא הלופא ענולי יחיש מפלט

 גס להם וירפאו מסנה מנולחי:
 הנמשל כי הקנייה הניט על לילוח הנאים ועל הקורות
 ״ המעוחדי׳ עליתם וראה בי לא יהיה זכוח מעשיהם

 כלאי להפיק רצון מאחו ית׳ להושיעם מצרחם ע״כ כרנ חסדו
 קדם פניהם לגלגל דוגמה המאורעוח העלו על אנוח העולם ע״הוהם
 נאלשח שפחס וחץ חפלחס ישועוח מאחו יחנלך ומה שיעשה
 ה' הוא יהיה לעולם גם לנניהם אשר יקומו אחליהם והנה נםנם
 כי אנוחינו ע״ה היה היכולח נידם להושיע אס עצמם ולעשוח
 נשונאיחם כרצונם ומה גם יעקנ אנינו ע״ה שהיה עמו כמה אנשיי
 גבולים כמטאר ברז״ל(במדרש פרשחינו) שהיה לו במה רטא
 עדליס וכלבים ולועי צאנו מלבד גטלחו ונבולח בניו ועכ״ז היה
 מלל על ה׳ ללכו וביקש מלפניו הצילני נא מיד אחי כוי כאלו חיה



ה  וישלח יעקב ג
 כיומי מלעם הרצון מסנה מה שהחליש יעקב ע״ה כח הנחש
 והקסם פעל כזה עם כניו שלא שלכוו כהם קסמי בלעם וזהו כי
 לא נחש כיעקב כוי כלומר ממה שעין כעין נראה פעולות הי״ת
 עם יעקב כמה הועילו להם בימי בלעם כמו אז נתוודע למו כי
 מעשי הי״ת עם האבות היו מכוונים לטוב מועיל מאד וזהו כעח

 יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל:
 ןףןן אמת כי יעקב אבינו ע״ה ראה את כל זאת בעיני השכלתו
 י וברוח בינחו ועליהם שר בשירים רבת צררוני מנעורי יאמר
 נא ישראל כו׳ על נבי חרשו חורשים כוי וכביאורנו אך כדי לבוא
 אל ביאור מלות הכפולות ודברי המדרש נקח דמיון לרופא חכם
 שראה איש בריא וחזק והיה מייסרו עד שהפילו למשכב ואח״כ
 בחחגולות והשתדלות גדולות המציא לו רפואתו להבריאו כמקדם
 חנח האיש ההוא אין מן הדין לחייב אותו שיתן תודות להרופא
 מל רפואחו כי סוב הי׳ לו באס לא ימחצנו ולא ירפאנו אולם
 לפעמים קרח שהאיש המוכה מאח הרופא הכיר נו הרופא המבין
 ההוא כי אחו עמו מחלה מסוחרח העחידה להחעורר נו עס בואו
 בימים אחרי בלותו אשר אז יחלשו טנעי הרככחו רתמעט לחוחו
 וידל נבחו ויתי• רפואתו והצלתו רחוקה ממט ומהנסנתו את זאח
 פעל בו להעיר מחלמו אשר כעוס עמדו בעודו בימי עלומיו עוד
 הוא רענן בכחו בריא חמזנ למען כי כחותיו העלומים יועילו לו
 עם הסמי׳ להסיר מחלחו ממנו להעמיד אותו על שלימות הבליאוס
 הנח האיש הזח בקומו ממשכט החיוג עליו להודות להרופא חסדו

 פי שנים כעל הרפואה כעל המכה:
 p ממש לולא שהעיר ה' יתברך כל המקריים האלה על אבוחינ
 * הראשונים רק ימחין עד שיניע העת לנלנל עלינו הקורוח
 תחם כמה תכבד חהצל׳ ובקשת המזור למחלת נפשותינו עם דלוח
 ערכנו וקוצר השנסינו אבל בחסדו יחי עשה עמנו אוח לטונה
 להעי׳ המקרי' המכאיבים האלה בימי האגוח ע״ה חמה הגבורים
 אשר מעולם אשר כחם רב לסבול המריקת הסמים המרי׳ הפועלים
 ישועה ורפואה העלה עד הדור האחרון וזהו שאמר יעקב ע״ה
 רבה צררוני מנעורי כלומר הוא היי שר לה' על דבר אשר קדם
 פניו נחעקרי' העמידי' למי בניו ומלח מנעורי יחי' הוראחה על
 הכוונה שאמדט כי כל מה שקרח אבותינו היי בסינחם מכחט
 ע״ד המקרי' שיעברו על האיש בימי עלומיו בעודו ברב אונים
 וכנ״ל ולבל ידומה כי חודה לח׳ חסדו רק על הצלחו ולא על צרחו
 לזה גאו ז״ל וביארו אמר לו ההב״ח ויכלו לך והנה אס נאמר ט
 לא חיחח חודאחו בלחי על החצנה שהשינ ה״ די שישיב לא יכלו
 לי אבל הוא עייה כלל ואמר עוד הפעם רגח צררוני כוי גם לא
 יכלי לי לחורוח כי על שטחם חודה לאלקים ית׳ גם על מה שצרו
 והעיקו לו גם על חצלחו מחם ואמר הטעם על גבי חרשו חורשי'
 כלומר כל חעאורעוח והפצעים שאירעו אוחי חמה היו עלי ע״ד
 כאשר יחמש החורש חלמי שדי וכגיאומו למעלה וזהו שאמרו ז״ל
 גסמוך רטח רעוח צדיק כוי רגוח רעוה זה עשו ואלופיו צדיק זה
 יעקנ ומכולם יצילנו הי ויגוא יעקג שלם וכוי עד ס׳ ישמר צאחך
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 לו בשיניע אל חיום שנולד נו יעשה ענין המשחקי• נקוט וכדומ
 ואם יצליח ביום ההוא ידע אח מחו כי יצליח בכל ימי צבאו והח פך
 בתיפן ויהי חיום ויצא לשחוק עמהם ולקח עמו צרור כספו וחי

 מפסיד פעם אחר פעם כ׳ וני דינרי׳ והנח על ההפסד ההוא עדן צא
 יצדק לומר כ׳ היי מיצר על ספסד מעותיו אכל יפול >ו מאמר
 ויירא מאד יען כ׳ ההפסד ההוא הוא אוה ומופמ על רוע מזלו
 אולם אח״כ כאשר האריך מוד בשחוק (למען •בהון ענינו יותר
 ייוחד) על שהפסיל בל מה שגילו אזי טפל בו מאמר ויירא ויצר כי
 ל>י חולה על שמיהם א׳ על בחנו לוע מזלו על כל ימי שגי חייו
 כי רד הוא למאוד וגם צר לו עמה כי ריק הוא מכל ולא נשאל
 מאומה נידו: ״
 הוא חדנר והוא חענין ניעקנ ע״ה כי כל הקומה וחמאורעו
 שאירעו אח יעקנ נחחלח כמו לנמח מפני עשו אחיו
 ומעשה אליפז ברדפו אחריו במוח אניו ומה שקרח אוחו נניח לנן
 חנה נטלם לא שח לט להצטער מליהם בלחי חיה ממיירא ומפחד
 על רוע חוראחם ורמיזחם מה שיעשה לנטו נאסריח הימים אך
 עמה בחחוודע לו ע״י המלאכים ט עשו הולך לקראתו וארנע
 מאוח איש עמו ונמדרש כי כולם היו מלכים קושרים בחרי' או
 ארבע מאוח לאסי נייסיח אז נקנצו.נאו יחדיו היראה והצער וזהו
 ויילא ימקב מאד מיסנ על רמיזח המקרים העחידים כי יהיה
 קשים מאד ממח שאירע אומו בדבר חזה וזהו ויירא מאד(כחחורא'
 האחיחי' ממלח ויירא שהיא מפני העמיד לנא) וגם ויצר לו
 כלומר הית צר לו גם עחה פן חדנקט הרעה ס" ו ויכהו אם על

 נניס:
 ועיי! דרכינו יזל כטל מאמר רבותינו ז״ל במדרש וינוא יעקנ
 שלם שיר תמעלות רבת צררוני מנעורי יאמר נא ישראל
 (סנא) אייל תקב״ת ויכלו לך א״ל נם לא יכלו לי על גבי חרשו
 חורשים ותוא ט' ותוא מסר תמוגן וכדי לתגיגו געיר נע״ש הכתוב
 מלות כפולות דנת צררוני מנעורי רנת צררוני כוי אמנם לדבריט
 למעלת הי• ענין יעקנ ע״ת ממש ע״ל כאשד תאיכר יפתס ויםדד
ט תנואם דשנים ורעננים  אדמתו ויזרע אות׳ למען תצמיח ע״י ס
 כן כל גלגולי הסטה וחמאויעוח שתסינ ית׳ על יעקב תיו תורשו׳
ק גימים א  על גביו להצמית ע״י צמח ישועה לחיו׳ זרעו על פני ח
 חעחידים כי כל הישועיח שהשעו אטחינו היו נדמים בענינם
 ממש לזרע הנזרע בארץ אשר בעת שחזורע יוציא השדה זרע רב
 ויפיץ קצח וכמון יזרוק ידומת ענימ כי הוא שימת ארצח כל הזרע
 ההוא אבל כשיצוח ח' אח הברכה בשדיתו ומוציא רב חגואוח או
 אז יטא כמה ויקס אלומוחיו רשמח על מה שהפסיד מקדם כי
 המה הולידו וחצמיסו לו הברכה הנמלה ההיא כן האטה ע״ח מה
 שקרה אומס הים כראי' כמו אליסם ט לא חיו ראויי' לזה ט״ו
 עיפ מעשיהם (וכמו שזכרנו בפ׳ לך ע״ש) אך לאחר שראו הפעולה
 חעובת סבא' מסבתם בימים תעמידים והישועה הנשגבה שהורישו

 לט ולבנינו נבחן עניינם למפרע:
 ואל דברינו אלס ירמוז מאמר תבמוכ(בלק) כי לא נחש ביעקב
 ילא קסם בישראל ונו׳ מה פעל אל ובזוהר הק׳ (פרשמינו)
 כי לא נחש ביעקב בקדמיתא ביומי דלק ולה קסם בישראל לבחר



 אהל וישלח יעקב
 עליו אך עתה ע״י רונ עשלם וסגולתם נופל עליו אחריות הדרן
 מסגת מה שתתי׳ המרכגת נראית געל-יל גגות ותלול יתעוררו
 עי״ז לשלול שלל ולגוז גז ועי״כ מהצורך אליו להעמיד שוערים
 כתדירי לתגן עליו ועל המרכגח והמשפט הוא שיתנו סם שכר
 השמירה מכיסם יען כי כל עצמיית השמירה נתיתה הכרחיית אך
 מסגתס הנמשל מוגן מאליו מדגרינו הקודמים וזהו פדה גםלום
 נפשי מקרכ לי כי גרגים תיו עמדי כלומר ת׳ ית' יעשה שלום לי
 לשמרני ממלחמה וקרג אשר לי ע״י אישים זולתי וזהו כי גרגים
 היו עמדי כלומל ע׳׳י כי הטוגוח אשל לאנשים רגים המה חיו

 עמדי:
 והוא הענין כמו כן גיעקג ע״ח גחיר האגוח כי הוא אכן פנם
 ויסוד כנין כיח ישראל כמ״חכ (ויחי) משם רועה אנן
 ישלאל וגעה יצא עשו לקלאחו ועמו ארגע מאוח איש
 גא גס השטן כחוכם שהוא שלו של עשו ובאין ספק
 כי לצה להפוך הקעלה על פיח ולהלוס היסול ואגן גוחן שכל גיס
 יםראל נשען עליו וכמוזכר גמללש (פרםחיני) השתות יהלסון
 (חהליס י״א) זח יעקכ שהוא משחיחו רסידי של עולם ואחל
 שהמלחמה הגלולה הלזו נחעוללח עליו אך עגול הנטפלים אליו
 והמסחעפים ממנו חיה החיוג כי ישלח יחגלך מזלו מקולש ויסך
 געלו וזהו שפילל ואמל ה' האומר אלי שוג לארצך כוי ואטיגה
 עמך כלומל סלא אתה גסלחני לחח אוחי ממוצע להטיב ע״י לכל
 ישלאל ולכן מתלאוי כי תושיעני ימינך יען כי השטן מתעגל ני
 על רינ לא לי וזהו קטונחי מכל החסדים כו׳כלומל הלא אנכי קנון
 מהשינ טיטמ נשגבות כאלה אשר עשית ע״ע עמדי כי מה אני
 אולם ידעחי כי לא עטרי היו לי נלחי להצמיח על ידי צמח ישועח
 ומרפא לגני אחרי והנה גם עחח עושקי האדם סגיג שחו עלי
 לעשות רעה לדודות ח״ו ממש כמכה האם עגור להמית הגנים

 וזהו הצילני נא כוי פן יגא והכני אס על גנים וזהו ואתח אמיח
 חיטנ איטיב עמך כוי וכלל:

 והנד, עחח יזהירו דברי המדרש רנוח רעוח זה עשו ואלופיו
ע  צדיק זח יעקכ כלומר רעוה רגוח יוחר מהראוי איל
 ליעקג מסנה היוחו הנושא הגרכה וחטוג לכל גית ישראל וזחו

ה מ ח ל ך אותו מ ר p ע D m צדיק זח יעקנ כלומר הוא יסוד העולם 
 וקרכ עטר זולחיי' וע״כ היי החיוג שיצילהו ה׳ וזהו שאמר ומכלם
 יצילנו מלח חעחידה (גמקום עגר או גינוני) כלומר כן חיה מגימ

 לו מאחו יחי שיצילנו:
פ  אבל עוד נשאר עלינו לכאר מלח ומכולם שאמר כי גם גח י
 כוונה ניספח ונמחיקנו גדמיון נ' משרתי׳ חיו כעיר אחי
 אצל ג׳ עשירים והכה אחד אח חגירו וקבל עליו נפט השומני
 וזח דרכו של השופט מאז לענוש המרים יד בזולתו אך כסך ידיי3
 אבל לאשר ג׳ העשירים האלה חיו לסכיס נעיניחם הלן הבע״חג
 של המוכה אל השופט לבקש מלפניו כי יחרץ המשפט לגרש אח
 חמשרח מן העיר למען חרגז לג געליו וגחחוודע הדגר אליו חל!
 הוא אצל חשל וחלגה גס הוא לחח אליו שוחד עד שפטר אח
 משרחו מכלום נמצא ע״י מיה ־שהי׳ מרצון איש ריגו להשריץ המשפע
 יחל על החיוג חיחח חסנה שיצא נקי אף מכלי חיוט כן הלני
 ניעקנ ע״ה כי השטן הי׳ עולל ממיס עליו יחל מאל מכפי עלך
 אנשיחי וכאשר כיארנו ואחר כי חיי המשפט לאלקים ימי לעמול
 לימינו לעזרו הושיע לו גם על חלק מלחמחו אשר היה החיוג עליו
 להלחם מול לוחמו וזהו לנוח לעוח זח עשו ואלופיו צליק •זח

 יעקב

 מלות כפולות דינר תחכם וטותר יקשה מלות ולא ימצאונני ט
 האס מציאותו יתבלך תוא ע״ד ונחינת מציאו׳ נ״וד תלא המאומת
 אצלנו הוא כי הי יתנלך הוא משולל מריחוק והעתקת מקום אנל
 הוא ית' נמצא נתדילי לכל קולאיו ודולשיו והוא קרונ אליהם נכל
 עת ואין לתאל עליו שינוי לצון או שינוי מקום ח״ו אך כל
 החקמוחו יחגלך אל האלם תלוי נתתקלנות האלי אליו היינו אם
 חפלח האלם זכה ונלולת ולולש נלנ ונפש ונוטח טשועתו אז
 קלונה ישועחו לנוא וכמאמל להע״ה (החלים י׳) חכין לנס חהשינ
 אזניך יכמ׳׳ש (נצנים) ונקשחם כוי ומצאה כי חללשנו נכל לגגך

 כוי:
 ולדן נאם ימחין האד׳ לחחפלל לאלקיו עד עח שמצא׳ אוחו
 י הרעה לרו הלא אז יחי׳ כנד ממנו להשיג ישועה יען כי
 לנו יהי׳ מחול ניגונוח ורעיונוח הנלחי שאננוח חמשניחי׳ לו
 אמונחו נה׳ ומפריעי׳ נטחוגו נו וזהו שאמר גם אגי נאידכס
 אשחק ט' נטא עליכם צלח וצוקה אז יקראונני ולא אענה והטעם
 ישחלונני ולא ימצאונני כלומל לא אחי׳ מצוי אצלם נלנם כיאוח
ס צלחס כי לא ימצאו אח למס נאמן לפני ה׳  נקראם אלי טו
ו ז״ל לעולם יקלים אלם חמל׳ לצרי  וכנ״ל ומעחח הטינו אשל מל
 ועל זאת כא לול הע״ה ויחנפל לפני ה׳ יחי םיעננו טוס קלאנו
 אליו גם אם כנל נהי׳ לכולי' כפח הצל׳ עם מת שיעולל אלינו
 הישועוח הנעשו מאז עם אנינו יעקנ(וע״ל שניאלט מאמל טלם

 יקלאו ואני אענה למעלה נפי לך):
 והלןלוב עול נהננת המאמל הנזנל לנות לעות צליח כוי עם
 י שננאר חחילה מת״כ (תחלים ל״ת) פלה בשלים נפשי
ם היו עמדי והענין הוא עם מה שזכרנו כ״פ כי  מקרב לי כי נמי
 השפעות הנרכוח והטובות מוסגי׳ על ידי השרידים אשר בכל דור
 ואח שינחר הוא יקרינ יחנרך אליו להיות הוא הטשא הברכה
 להטונ מאח ה׳ מן השמים וינהרו אליו פלגי השפע ממקור העליון
 וסלק שללה לחנליי׳ אליו והחיי׳ נצלו והוא מוגדר ע׳׳ש צדיק יסוד
 עולם ודע ני כמו שרז״ל החליטו ואמרו (סוכה נ״נ) כל הגדיל
 מחנירו יצרו גדול ממכו כן גם האיש אשר יחן מהוד םפעחו לרכי׳
 נמ״י יאשר יקנלו עלובחם על ידו עליו צופה השטן ניוחל להפילו
 נמכמוריי ימנקש המיחי לממן יהליס היסיל וממילא יפיל המין
 אסור וחללי׳ רנים יפיל לא כן איש ההמיני עליו לא יגניר היצר
 י׳׳כ כי גס נשיפיל היא האישי׳ זילחו יחיו נקיים ולא יעשה

 עמם לנר :
 ומעתה אסל אשל רל עוצם חגבולח חיצל ומלחמחו על איש
 חיסילי הוא עבול המוני האנשים חנלויס אליו חנח
 הוא ליחס אחי אך מלחמיח אחלים ובכמו זח מחלאיי שיעזלחי
 ה׳ ולחמוך בו בל ילחו פעמיו ואולי זהי חלצין במ״חב (חהלים
 קי״ח) לחה לחיחני לנפול והי עזמי אשר מהראוי הי׳ םיאמל
 ליפול חמול לנפול שהוא לשון נפעל אבל כיוון בזח לומל כי רוב
 חחגנליח היצל עליי היא עביל להפיל לשון לבים על ילו ולכן
 יצדק מ״ש דחה לחיחני לנפיל לשין נפעל כי מסנח מה שיפו צ היא
ס אחו וע׳׳כ היה המשפט וחי עזלני וזהי שאמל פדה י  יפולו מ
ם חיי עמלי והלמיון נזה אחל הנוסע  נשלים נפשי מקרנ לי ט נמי
 לדרך במרככה טעונה ואין לי עלי׳ כ״א מעט מן המעט מח שהי״
 שלו כלמי רכים ממכיריי שלחי על ידי משאה אל המקים שהוא
 טסע שמה להשלמה נשיונם וחקפחם או להביא אשכר לקרוכיחם
 ואהוביהם והנח איש הלזה אם היה נוסע רק נהמעט אשר לו הי׳
 נסימחי בטח מפניעח חננגים יהשודדים כי לא היו משימים לב



 אהל וישלח יעמב נו
 כן גשיהיה עם לגגו שנאמל עלץ יהי׳ גם לגו על משקל אחל
 והוא שגיאלו המפלשים גמאמל לגקה אל יעקכ (הוללות) וישגה
 עמו ימים אחלים על שוכ אף אחיך ממך ושכח את אשל עשיח לו
 שהלצון כזה כי היא ע׳׳ה מסלת סימן ליעקג למתי יוכל לגא מגית
 לגן ולא יגול עול מאפו וחממו של עשו והוא גשיאכל יעקג
 השנאה מלגו שהיי לו על עשו על מה שאמל יקלכו כו׳ ואחלגח
 את יעקג אחי גשישוג האף החוא מלגו יחיה י לאות ולמופת ני
 עשו גם הוא שכח מה שחיה גלגויעל יעקג וזהו על שוג אף
 אחיך ממך כלומל עד שלא סלגיש עמך שוס אף וחמה על אחיך
 זה לך האוח ושכח (גם הוא) אח אשל עשימ לו או אז ושלחחי

 ולקחחיך משם :
 אבל יעקכ ע״ה עם כל הימים סלגיס שהי׳ גגיח לגן עדנה
 היי גלנו על עשו כעס והכליה שנאה ולא שינה אח
 טעמו והנח עחה גשוגו אל אגיו הגיע השעה לגקש אחגחו על
 צל ההכלח למען יהיה גטוח בפגיעחו גו ולא יעשה עמלו לעה
 והאמנם כי גיל ח׳ יתג׳ להשלים אויכיו אחו עכ״ז חיי מהצולך גס
 ליעקג לחחלאוח לפני עשו כאח אחוג כללך חואמי גטן והוא
 אצלו לגל זל,מאל כי חי׳ גגזה געיניו נמאס ע׳׳כ חי׳ לו מהצולך
 לחפש סגה לירוח חוך לג עשו חצי אהגה וידילוס אם כי לא מלגו
 המה עכ׳׳ז יתנו מסוה על פניו ויכסו אח עיניו ויחשוג וידמה
 גלגו כי הוא אוחגו והוא עם מה שילאה המחנה הגדולה שהאציל
 ממגחל קנינו עגול לחח משאח לאחיו הגלול וזהו שאמל הכחוג
 טעם על מה ששלח ימקג מנחה גלולה ולכה כזו כי אמל אכסלח
 פניו גמנחח ההולכה לפני כו׳ כלומל המנחה חהי׳ מנין אמצעי
 ומסך מגדיל לפני פני לכפל בה סני זעמו וזהו והעגול המנחה על
 פניו של יעקב כלומל לפסוח הסנאה שבלב יעקג ולחעלימה מן

 המין לבל חחי׳ מולגשח לעין עשו:
ף יעקב לבלו מללש אין כאלישולון ל׳׳ב בשם ל׳ יהולא גל  ןץךן
 סימון אמל אין כאל ימי כאל ישולץ הנאים והמשובח •ם
 בהם אח מוצא כל מה שחקב׳׳ה עחיד לעשוח לעחיל לבוא הקלים
 ועשה ע״י הצדיקים געוח׳׳ז הקב״ה מחיה מהים ואליהו החי׳ אח
 המסים הקג״ח פוקל עקלוח ואלישע פוקד עקרוה כוי עד ל'
 ס׳מץ אמר אין כאל ומי כאל ישורון ישלאל סבא מה חקב״ח כחיג
 בו(ישעי• בי) ונשגב ה׳ לבלו ביום ההוא אף יעקב ויוסר יעקב
 לבלו ע״כ והלבלים מפליאים מאל גי אחל שחכחוב אומל אין כאל
 שאלו הם ז״ל ומי כאלאחמה׳ וגם מחלאוי להבין לבליחם הקלומים
 לאיזה חועלח הציעו לנו בזח ונקלי' לזה מאמל לבוחינו ז״ל(בילקוט
 בשלח) זח אלי ואנוחו הוי לומה לו מה הוא לחוס וחנון נוי
 במאמל הזח מחלאוי להשיח לב כי לכאולח חללש הוא לחוק מאל

 מן הפשוט בביאו' מלח ואנוהו:
 אמנם כל חענין הוא עם מה שילענו מפי קלמוננו ע׳׳ה מל
 מאמל לחע״ח (ל״ח א' כ״ח) לע אח ל לקי אנין מי
 שחלצון גו עליחיליעה חשכלייח וההחנוננית להשכיל לדמת ולהכיר
 אלחוחו יסנלן (ואין לנו לחאלין נזה כי כנל הוא מנוארגספלי׳)
א על מכונחי ט ה ל , ר ל 5 ח כ א ל < ן מ ן מ צ  והנה יליעח אלחוחו מצל ע

 בי

 יעקב וכלל כלומל המאולעות שאילעו אוחו חיו לנות ועצומוח
:  מאל וחלויח בזה כי מכולם הצילו ה׳

 ויקךן מן הבא בילו מנחה לעשו כוי הנח מכבל הלגישו ז׳׳ל
 1 מלות מן הבא בילו שאין להם שחל על שללשו ז״ל במללש

 כמה ללשות (מתם מונא נרש״י) ולבי אומר לי דרן קלוב בזת
 נשנקל׳׳ ליחן טעם במצומ ממשל נהמה שאמל נח הכתונ(נחקותי)
 סעשילי יחיה קולש לה׳ ובלבוחינו (גכולוחנ״ח) כיצל מעשלן
ן לליל ומוציאן ע״י פחח קטן והיוצא עשילי הוא קולש אשל ס י נ כ  מ

 מהצורך לחח טעם מלוע החליטו ז״ל שהחי׳ המצוח לוקא על״ז
 מה יבצל אם יקח א׳ מעשל איזו שיגחל ויחי׳ קולא עליה שם

 . מעשל:
 אבל עילה חלגל הוא עם מה שילמנו כי כל לגל גם מהממם
 והצומח והחי בחיומו מוטסל ומקולג אל שום צל קלושה
ש לי עילוי וחוספח ממלח מהממם מצאנו שהעיל הכחוב על  י

 המפלח שקנה אגלהם מאח גני חח ואמל (פ׳ חיי) ויקס השלח
 והמעלה כוי וגמללש חקומח חיחח לו כוי וכמו כן גהאגניס שהניח
 יעקכ תחמ מלאשוחיו זאח אומלח עלי יניח צדיק את לאשו כוי
 ואצל חחאנ מה שאמל אליהו ז״ל לנביאי הבעל(מלכי׳ א׳ י״ח) ויתנו
 לנו שני סלים וינחלו לחם הפל האחל ואמלו לדיל (ילקוט שם)
 אוחו ספל שעלה לשם הנעל נחקנצו כל נניאי הנעל ל' מאוח
 וממשים איש וכולם לא יכלו לזוז רגלו מן הארץ על שאמל לו
 אליהו לך עמהם כוי כשם ששמו של הקנ״ח מחקרם ע״י זח כך
 הוא מחקדש מל ידך וע״כ צלקו לז״ל נמה םחולו אוחנו צלי העשור
 ע״י פחח קטן דוקא כי אין נכח ורםוח יד הנע״הנ לנחור אמ אשל
 יחפיץ הוא לקרוא עליו שם מעשרוזולחו ישאר חולין ני מאי חזיה
 דדמא דחאי כוי ע״כ אין נכח האדם לנרר ולחלק על פיו.•) איזה
 לקודש ואיזה לחולין אך ימסם לדיר ואח םינחר ה׳ ויוציאנו עשירי

 יהיה קודש:
 והנה פח נחמנחח ששלח יעקנ לעשו היה הדנר נהיפך שחיי
 מהצורך אליו להחריד ולהאציל מעדרי צאנו אשר ניד
 מלך לתתם אל יד חנף והדוט וע״כ לא היה יכול לקחח נידו אמ
 שינחר כי מה חזיה בו׳ ע״נ חחנולוח עשה איה איפה חנאנח הצאן
 ישאל הנע׳׳ח לידו נעצמםע״י איזה סנה ואומו שנא לילו ע״י הסנ׳

 ההיא הפריש אוחו לעשו וזהו ויקח מן הנא נילו כוי:
 ואמרתם כי אמר אכפרה פניו נמנחח חחולכח לפני ואחרי
 כן ארא׳ פניו אולי ישא פני ומענור המנחה מלפניו
 ט׳ מהראוי להחנונן מח לאח יעקנ ע״ה לקלס פני עשו נמנחח
 חנלולה ההיא כשכנר פילל לאלקים הצילני נא כוי האם אין סיפק
 בילו יחנרך להפך אוינ לאוהנ מנלעלי המנחה אתמח׳ ויוחל פליא׳
 מה שאמלו ז״ל במללש (מובא בלש״י) וחעבול המנחה על פניו
 מל פניו של יעקב שהי׳ שרוי בכעס על שהוצרך לזה ואנחנו לא

 נדע סבת הצטרכוחו:
 אמנם החכם מכל אדם אמר (משלי כ״ז) כמים הפנים לפנים
 כן לב האדם לאדם ול״נ כי כפי חחקשרוח לב האחר
 נזולחו הפעל כי יהי׳ גס לנ רעהו קשור נו על ערך חזה וכמו



 אהל וישלח יעהב
 כי היא סתור וכמוס ועמיר, מכל לעיון ולנ כלחי הקל אלוה ימצא כמו אם ישאל אלם על מהים הים אז יראה לו מעט מים להביט
 מצל פעיציתיי ימדיתיי הידועים יתגליי' כמליצה המשורר (נשיר ני ייאמר אליי זה היא ממין הים ירימה אליי אבל לא יפיל עליי
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 כי איננו אלא טפה למולו נלתי כשילצת אדם לתע־יך לנר נגל
 חגירי ולומר כי זה הוא כמרת זה נאלכו ולימי יכלומה יאמל זה
 שות לזה בן תדנר כשישאל אדם על מתות הנורא נדמהי ונתארהו
 עם חוארים סינים כמי חסיד חכם יכדומה ואם ישאל עוד מהי

 חיתול) צא) מצאנוהו ולא ידענוהו אך ממעשיו הכרנוהו יכמי כן
 כל ההיאלי׳ הנמצאים נדגיי הנביאים הוא רק נתשאלת מהארי
 הנבראים וכמו שכתב הסגל (מאמר נ׳ נ׳) וז׳׳ל שמית הנייא כילם
 חיץ ממפולשתס מלוה והמיות טפליוח נלקחוח מתפעליות חנליאי'
 כי׳ ע״מ ובדבלי המולה ז״ל (חלק א׳ מ״ל) כל מת שיתואל בו

 הנילא יחנלך הוא אך על צד הדמיון נשלמיחיני חמימים אצלני חכם מתו צליק נקח למיון ונאמל לו ענין חכמתו ותכונתו יחבלו
 אפס קצהו חלאה נחכמי לנ אשל ילעחם כי גם לחם חלק מה
 מהחכמה המעילה אשל לייצל הכל יחנלך אנל איננם שיים אליו
 כי לחנונחי אין מספל יאצל חאלס נמצא מסיג החכמה מה שאיני
 אלא כטפח מן חים יזהו ואל מי הדמיוני יאשיה כלומל האמנה כי
 כל תפעילת והמרוח שהם בחוק הנילא יחנלך ניכל לקחח דמיין
 עליהם לתת לפתאי׳ עלמה אולם איננם על צד ההשתוות בי אין

 םות לו:
 והנד, הדמיון תנכנד על סקל אלות איננו נמציאות נלתי אתני
 ענ״י כי מסנתינו יהיה לאדם אות ומופת על ה' יחנרך
 לדעח ענין אלחוחו ויקלח מדוחיו מח חם אחלי ראותו טונ ענינינו
 וסדלי חחלוכוחינו כולם נכוחים וישלים ושכילח אין נחם. וענ״ז
 איננם נגדו יחנלך אך כמלא נימא נגד כל אויל העולם מזח ינחן

 וידע כח מדותיו יתנלך.
 ראך זח מצאחי אמרם ז״ל(כמדרש ויקרא) אמר לי יהודה נרי

 סימון משל לאחד שהיה יושב ועושה עטרה למלך עבה•
 אחד עליו אמר לו מה אחה עושה אמר לו אני עושה עטרה למלל
מ נ ו  אמר לו כל שאחח יכול לקבוע בה אבנים טוגוח ומרגליוח י
 זמרגדין קבע למה שעתידה להנחן בראשו של מלך כך אמר לו
 הקב ״ה למשה כל מה שאחח יכול לשבח את ישראל שבח לגדץ
 ונפארן פאר למה שאני עחיד להחפאר בהן שנאמר (ישעי׳ מיינו)
ו  ישלאל אשל בך אחפאר ע״כ והכוונה גזה מפולםח עם לבי'ג
 והוא כי באם ישימו בני האלם עיני בחינתם להתבונן נעם חי אלי1
 וקצוח דרכם בקודש צליקים וישלים חכמים לחמנים וכדומה
ן  ההמעלוח וחמדוח החרומיוח םאיננם אצלנו רק מעט קט וחלק מ
 חכלל כמאמר (האזינו) כי חלק ח׳ עמו הלא כמה ירכו להמליו

 ולהגדיל גדולה הבולא יחבלך שממנו נאצלו המלוח האלו בנפשותינו
 ומהחלק שפנינו על הכלל וזהו ישלאל אשל בך אחפאל:

י ם  ובמדרש מעשה נרי שמעון גן שטח שלקח סמול א
ם נ י  מישמעאלי אחל הלכו חלמיליו ומצאו נו אנן ט

 וע״נ החיונ עלינו ענ״י הנהי' אחוזים ודנוקים נמלוחיו יחנלך נבל
 מה שנא נס־פילי םנחיו הנשגניס וכמאמל (דנלים יו״ד) ונו חדנק
 ונדרש (ילקוט נמקומו) הדנק נמדוחיו למען שיחיו חלקי המרוח
 האלו כלולים ננסשוחיני לנחון חטנחם ולהכיר מתוחם ועל ידם
 השלם ננו יליעח וחכלח אלהוחו יחנלך ממש כאשר הסומא אשר
 מעולו לא לאה אור אם אמל לו אלם על חאול כי טונ הוא לא
 ידע מה טינו או ישאל על צנע חלניש ולעחו יעננו שחול או אלום
 ילוק וכדומה ע״ז לא ידע ולא עין מהוה צנע הלנוש אחלי כי
 מעולו לא ראהו שיחיה הצנע ההיא מצוייל נלעיוניו ושילע לשעל
 צנע חלנוש מחמח למיונו כן אנחנו ענ׳׳י אשל חק לנל המלך
 יחבלן ולחו עומל עלינו ללעח עם ליבינו יליעח אמיחייח אחדוח
 הטלא ימנלך ונח אלחוחו ופאל מדוחיו המעולוח ואיננה חטא
 חתיליעה ההיא נלננואס אין אחנו יולע על מה מחמעלוח והמט׳
 שהוא יחבלך ישונח נחס ואין לנו ההנחנת נטונ ישלם ואישל
 חכליחם וכאשל החליט הסוקל השלם אין חכם כבעל חנסיון ע״נ
 החיוב עלינו להיוח לנוקיס בלביקוח נמלץ בכל המלו׳ הבאים
 בשיפולי שבחיו וסואליו יתנלך למען יבחן טעמי ופעולחם וערבות'
 ויםרם ומאז עת נספר תהלו׳ ח׳ יתגלך והשגתי' שיתואל בהם היי
 נקל עלינו לוע׳ ולתנחין אחדותו ואלחותו מצל פעלות־ו ומלותיו
 ומצל תואליו םיהולל גת ומת מתקו עתה לגלי הילקוט זח אלי
 ואמתו וביאולו כפשוטו כלומל אפאלנו גנל תאלי שגחיו אך חם
 ז׳׳ל גיאלו איטה הפאר ההיא איה איפה יחיה ואמלו הוי רומח
 לי מה היא רסיס ט' כלימר כשנהיה שלמ ם יכלילים כחלקי המליח
 האלו שיתואר נקם יחכלך או אז נחיה הגונים ולאיים לחללו

 ילשנחי יחנרך נשנלע חכונח טונם ימחי אישר פעילחם וחנן:
 Djfl לנליני אלה יחנאלי דנרי חנטא הדינר נשם ה' (ישעיה
 מי) יאל מי חלמייני ואשוח יאמל קלוש אשר לכאורה לא
 ילעט עטן צורך התמדמוה כל מאומת אנל יתכן כי אחל שהחיינ
 עלינו להודות ולהלל לה׳ ימנלך כמאמל (שם מ׳׳ג) עם זי יצרתי
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 בן שטס הוי מאעונחו של לול אחה יולע אמונחי של הקלה
ן p שנו" ן ע מ י ש | ל ל ך א ו ל  הא לן כי מה שקלא עליו הישמעאל> 3
 היחה כיונחי נזה לימל שחמדה ההיא היא נמצאה נו מפאמ חייהי
 סלק וחבל הבולא יחנלך ולפי גולל יקרמ החלק מהנקל להמייל
 יקרח הבללי וזהי כסייס מאמונחו של לוד אהה יולפ אמוניי
 של הקלה אשל אתו עמי האמונ׳ ניתר שאת ויהל העח מפא"

 היוחו נעל הכחיח כולם :*)
 ונזה

 לדמומו אל דנר מה אס נסכמה וגבורת נדמהי אל מה שנודע לנו
 מגטרחו כמו(עמוס ני) ארי׳ שאג כו׳ וכן נחסר ורחמים אל מה
 שידוע אצלנו מצדקמו וחסדו ומהם ועל ידם נקח דמיון על הנורא
 יחנרן ללמד לאדם דעח ולומר כמי שזה סכם ומבין כך הק׳:׳ ה
 וכמ״ש המשולל אדמך אכנך ט' וזהו י שהמליצו ז״ל(לד פ׳ כיי)
 גדול כחן של נניאיס שמדמין הצורה ליוצרה (וכמו שיחנאל) ונזה
 יצדק גם מ״ש ואל מי הדמיוני יאשוה ולא אמר ואדמה כי הנה
 ההבדל בשימישי מלוח דומה יםוה כי הדמיון יפיל בסוג אי נמין
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 אהל וישלח נז
ל  תיאלו הכתוב.*) ויעקב איש תם כי׳ ל״ל שהית תמים ושלם מ
 על שהיה גם הוא מוגלל נתואל יחיל והיה מקיים גזה הר לומה
 לו וזהו מ״ש המללש אין כאל ׳שולין • כלומל יסיל הוא גצלקתו

 וגמלוהיו ואין לומה לו והמילה המגיאח לספל חממלה ההיא עליו
 ימגלך כלי שגלמה לו גס אנו להיוה חשוגיס כל כך על שלא יהיה
 ממת אלינו אשל גזאת נהיה חשוגיס אצלו יתגיך •סל מאל ככל
 תמתלמה לו ששאלו ז״ל ומי כאל גמעלה ההיא לוה אמלו הנאים
 והמשוגחים שגכם שגס עליהם יאמל המספר כשכסס אין כמותם
 והמה יחיליס גמעשיהס. ולי גרכיה פורט יומר ואמל מה חקג״ח
 נאמר גו ונשגב ה׳ לגדו כך יעקג ויוסר יעקג לבדו לומז כי הוא
 ע״ה הית מתואר ג״כ כשגק המקום ג״ח כי הוא לגלו היה לי

 לעולם וננ״ל:
 עוד ביאול ע״ז בהקליס מאמרם ז״ל(ילקוט בשלס) כי יל על
 על כס יה אין הכסא שלם ואין השם שלם על שימחה
 ורעו של ממלק והלנל צליך טעם ונזכיר עול מאמל הנביא(ישעי'
 סי) כי הנה החשך יכסח ארן וערפל לאומי׳ ועליך יזרח הי
 וכבודו עליך יראה גם מ״הכ (זכרי׳ בי) הס כל בשר מפני ה׳ כי
 נמול ממעון קלשו וכלי לבוא אל גיאוריכל המאמרים האלה נקלים
 לגאל מאמל (נא) כה אמל ה׳ כחצוח הלילה אני יוצא בסוך מצלים
 ומת כל נכול כוי וענלתי נאלץ מצלים כוי אני ה' וגמללש ועבלחי
 אני ולא מלאך כו׳,על אני הוא ולא אחל אשל לכאולה לא ילענו
 למה סייס עול לאמל אני הוא ולא נשככל פלט למעט מלאן ושל
 ושליח ואחשונ נזה כי הס לצו להניננו איה איפה הימה סנה מכה
 הנכולים ע״י הקנ״ה הלא המוחלט קיים כי מאחו לא חצא הלעוח
 כל הפעולוח הרמוח משוללום מאחו ימנרן אי מל זאמ יסלו חללש

 הזה אני הוא ולא אחל וכאשל נכאל:
J כי משפט ככולו יחכלן שלא יהיהכמולם ממשלה זולה ממשלחו H 
 יחנלן וכאמול (ישעי' מ׳׳ח) למען ילאו ממזלס שמש ט'
 כי אפס בלעלי אני ה׳ ואץ עול אשל ע״כ תאלו סכמי האמה
 ולכללייח הבריאה צמצום כבודו יחברן ובענץ כזה הקיצול משוכת
 אך ע״ד כלל נאמר כי כל הכבוד והראוחוהחחנשאוח הנמצא בפלטי
 האדם וכחוחיו הוא ממה שהאציל ימברך וחלק מכבודו לגרואיו
 בעבור קיום העולם כאשר הועד (ד" ח א׳ כ״ט) כי עמך הכל כוי
 וכמו כן מנין הככורח וסשיבוחה היא נאצל מכבוד חעליץ כנודע
 ועחח דע לך כי כל חלק נבדל הוא נמשך אחר הכלל ע0 התקרבות
 אליו כאשר תראה בחחקמ נר קטן אצל לבה אש ידען אור חנרו

 כי כח יקוד הלהג הגדול ימשון וישאף חלקו אליו:
P 

 כלוי אף אחה הדבק במדותיו ותאשר בדרכיו ובזאת חחן אומר כטל לה׳ יחנרן ואולי זהו הרצון גם במ״הכ(ישעי׳ מ׳׳ג) עם זו יצרתי
 ל׳ חחלחי יספרו כלומר שיחוודע על ידם חהלחו יחכרן נם מכלעדי הדכור למלל הודו וחהלחו כפה ויחי׳ מלח יספרו ע״ד(החלים י״ע)

 השמים מספרים כבוד אל ט׳ אין אומר ט׳ והכן:
 •) אמנם מהאבות ולמטה נחמעטח המדמנה עד שנחחלקת שלמות יעקב לי״ג שבטים ואחר כן נהחלקח לשגמים נ*°
ן להםייי1 ל ו צ ה ח מ , ל ה א  יק הלאה עד שבמצרים נאמר וכאשר יענו אוחו כן ימח טי. כלומר אחר שחי׳ מררנסם שפלה מ
0 אמד מאלי ד ר א ן א י 3 3 / . ג א « כ ״. (ק ן ר ו 3 נ 3 ח כ  ולחמו׳ אוחם יוחד ויוחד כדי שיהיה עכ״פ כין כולם אדם אחד ממיס ושלם וכמו ש

 מצאחי:
I ״ כלומר כל אחד יהיה שלם בציחיןי י  אבל על חעחיל ייעל אוחנו הנביא ע״ה ואמר (ישעי' סי) ועמן כולם צדיקים ט,
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 החכם ע״ח (קהלת זי) אשר עשת אלקים אמ האדם ישר והמה בקשו חשגונומ רבים בלומר רצונו יחי היה שיהיה כצ איש פרטי ישר
«א«ר חנ״נ ראה זה מצאתי ש ה ד ג א ר ר ב מ ר א ן 3 ׳ י ב י ן ם י 3 D ר P קשוnw33 ה מ ל ו ן ת ס ח . 3 ם ר . ש , א ם מ ל ן א , ו ש ע ו ל ש  ושלם והעת כק

 ט׳ אחה לאסמ למצוא משבץ בוי:

 ובזה יחגאר מ״הכ (חהליס פ״ז) הושיענו כו׳ עד להבחבס
 נמחלחן כלומל אסל שהוא יחגלן מתהלל ומחפאר על
 ילינו ע״י חלקי המלוח הנמצאו' גנו אשר ׳עידון ויגילון על עוצם
 חהלחו •חגלן הנח הלא עי״ז יהולל גס נפש איש הישלאלי כי
 מסנחו נחוולע כגולו יחגלן וזהו דכלי המדלש שזכלגו למעלה

 גלול כחן של נניא׳' שמלמיי הצ לח ליוצלה :
 המקובץ מכל כי החיוב עלינו עב״י להיוח שלמים ודבוקים נכל
 י פרטי מדוחיו יחי ולהחדמוח אליו כפי על ידיט וכח
 השנחיט למען הודימ ולפיסס אמונחו וחסדו וישרו כי מהחלק
 ״דיני על הכלל וכאשר כיארנו אשר ע״כ היחח עצחו יחברן למשוח
 מ״י נביאיו ע׳׳ס כזמן הקדום מה שהוא עחיד לעשוח לע״ל לממן
 השלש בלב אומחינו אמונה חוסן ׳שועחו ׳חכלן אחרי כי עין
 נעץ לאינו נפלאוח כאלה מילי נ״ול שאיננו לק חלק מהכלל בטפח
 מן הים הגמל וזהו שאמלו כנושא למשט אח מוצא כל מח שהקכ״ה
 עחיד לעשוח לע״ל הקלים ע״י הצליקים נעו״הז אליהו מחיי אח
 המחיס ועוצל גשמים אלישע פוקל עקלוח ממחיק אח המל ט׳

 והוא מטעם שאמלנו:
 ומעתה יופיעו פחח לכליהם ז״ל אין כאל ומי כאל ישורון.
 הנאים והמשונחים שכנם והוא עם מה שהצענו כי
 החוב עלינו להחלמוח אליו ולאחוז גסנסני פאלוח חפאלח מלוחיו
 ועלינו לנחול נבל הנא נשבח חחלחו ולענלם עטלוח בנפשוחינו
 מל אשל כל המלוח חמחואלוח נו יחנלן יחיו מחואלים גם ננו
 ולעילה זו מודיעים לנו ממלוחיו יחנלן כלי שנלמה לו ללכח
 נ ללביו ולנסור נכל עניניו והנה אחל שחכחונ מספל מעלה של
 הקב״ח אץ כאל מהצולן גם אלינו להמלמו׳ אליו במעלה ההיא
 היינו שנהיה יחילים בעולם חזה וזה נמצא על כלל אומחינו במאמל
 לבוחינו ז״ל(בלכוחו'.)אחם עשיחוני חטיבה אחח בעולם שנאמר שמע
 ישלאל כוי ח' אחל אף אני אעשה אחכם חטיבה אחח בעולם שנאמל
 ומי כעמן ישלאל גוי אחל נאלץ אן זהו על כלל אומחנו כגל
 אומוח זולחינו אמנם החוג הוא נם על כל איש פלטי שיחגבל
 במעלומיו וכמדוחיו על שיהיה יחילי כללכיו כענץ םאמלו ז״ל
 (סנהללין ל׳׳ז) למה נכלא חאלס יחילי כלי שיאמל כל אחד בשבילי
 נירא העולם סי' שהחיוכ מל כל איש ישלאל להיוח מם בללכיו
 ושלם במדוחיו עד שיחי׳ להעולם 7 י כקיומו לבד כי די לעולם
 נאיש אסל ישל ושלם וכמאמל כי זה כל האדם וע״ד זח חיה ענין
 אנלחס ע״ה חנאמל ט(ישעי' נ׳׳א) כי אחל קלאחיו מפאח היוחו
 חמים כממשיו וסלם בכל המלוח וכמו כן יצחק ואחליו יעקנ כאשל



 אהל וישלח יעהב
 תילעה כוי. אכל או״הננ כוי. עיים. ולצונ׳ ט כל הגדול׳ והנטל

 ותממשלת שחלק ית׳ למלכנו ע״ה. לא לקחו לעצמם שמץ מנהו
 להתהלל ולהתיהל גו ח״ו. אגל כל ענינם תי' לשמול כגילו«ת'
 מלך המלכים יהייפקיליס מגילים על עםנ״יללמלם חכמה ומוסר
 ומישכליח אלהוח. יכמאמל (שופטים יי) יכחג לי אח משנה תתולח
 חזאח על ספל כו׳ למען ילמל לילאח אח חי. יזהי שאמל ל הע״ח
 (ל״ח א' כ״ט) לך ח׳ הגדילה יהגכולח כו׳ חלצין כי מה שחלק
 ית׳ ככיד וגדולה לגחירי העם. הכוונה המכוונח גזה היא אך
 לשמילח לחי ילהשגיח על חילחי הקדיש׳ ומצותי'. ולמען הגדל
 ולהעדיף הככיל העליין יחי. יזהי לך ה׳ הגלולה כוי. כלימל כל

 הגלילה המישגח אליגי היא חיזרה אליך ה׳ ילא לני:
 ומעתה לא זאח שמציאוחינו איננה חוצצח ולא המעיט ח״י
 כגול העליון יחי ואחלוחו אגל עול חעדיף ייחגלל
 כגילי על יליני וכמלוגי. נוסף לזה עם מה שחהלחו כפינו חמיד
 סיפורי עזיזי ינפלאיחיי. יכמאמר(ישעיה מ״ט) ישראל אשל גל
 אחפאל. וכאשל טאלנו למעלי. כי ע״י מה שאנו לגוקי׳ נמדוחיו
 והולכים כאולחוחיו יחפאל ויחהלל על ילינו. וזהו כי הנה החוש!
 יכסה אלץ,טי יעליךיזלח חי. יהטעם וכטדי עליך ילאה. כלומי
 לא לגל שמציאוחך איננו לגל חמחנגל וחוצץ ללים כטל ח׳ יחי
 יאחדיח אלהיחי. אגל עיל כגילי על ילך ילאה*) יזהו שהעמיסו
 ז׳יל גכתוכ אין כאל שכיינחי אין כאל גככילי שכל הכגיל יחממשלה
 יחנטל ואך לי יחי הממשלה וקיום הנצחי׳ וע׳׳ז אמלו ומי כאל
 ישורון הנאים והמשובחים, כלומל גס הס יתמימ גקיומם לעי
 ולנצח יען כי מציאוחס אינני לגל המחנגל והחוצץ לאחלוח אלהיהי
 יחי, אגל עוד ירימו קרן כטדו יחר מאד כי גישיאל יחפאר וכנ׳׳ל
 יכלי להאמיח הענין אמלו אח מוצא כל מה שהקג״ה עתיל לעשוה
 לע״ל. הקלים יעשה ע״י נטאיי יהיחה כיינחי גזה למען יחחלי
 ייתפאל על יריני. כי מהחלק יש לשפיט על הכלל ינלל כאילך יי'
 כרכיה גיאל הענין יותל ואמר אין כאל ומי כאל ישורון ישיאל
י  סגא. מה הקכ׳׳ה כחיג גי ונשנג ה׳ לכדו אף יעקכ נאמי 3
 וייחר יעקג לכדי כייגחי גזה. כי השי״ח גלגל על יעקג ע״ה שיחי'
 מהוא׳ ע״ד החוארי׳ המיזכרי׳ גו •ח י וזהו ויוחר יעקג לגדי וכשם
 שעל<ו ית׳ נאמר כי יום לה׳ צבאות על כל גאה ורם כוי ונשגבה'
 לבדו כן גלגל ית׳ על יעקב שיתי׳ מפיל שרו של עשו שנזדמן לי
 שם כמאמר (הישע) וישר אל מלאך ויוכל כוי. וחיה גזה לחיי1
 עילם ילהוראח סימן לבניו שיחקיימו גצח. יט אך הם לני^
י יעמב כיי ד 3 א ע ל .  ייחרי כארץ יכמאמר (ירמיה לי) יאחה אל ת
, על ידני י כ ת ל ח כ ש ע ך לא א ח ו ׳ וא ו  כי אחך אני כי׳ ט אעשה כ
 הכין מלכיחי יכטד אלהיחי חחי אף יעקג ייוחר יעקג לבדו רו«ז
 על הימים העחידים יכנידע אחר מעשי אגיח המה סימן לגנים;
 ויאמר מי לך כל המחנה הזה אשר פנשחי לשכנו חדרםי נ*'
 ייצא : ייאמר נסעה ינלכח כיי גיארניהו גספר יויצ

 יעקכ נ״ט • ע״ש :
ר על מידעה ־ י ע ה  וישב גיוס ההיא עשי לדרכי שעירי, ראוי ל

ם י  הלזו מה היראחה, מה מני יהלוך אס.לא נדע '

 חזרחי

 . p הדבר בעניניני כי לעח עברו יחברך במצרים מהחיוג היה
 1 שידעך אור הבכורים עם החגלוח אשו הגדולה אור בטדי

 יחגרך ילשעה קלת ספי תמי יננרתי יען כי מעלחם וגדולוח
 חשיגיחס היא עלמייח חילדיחס מראשיה אין מולידה או מפטר
 רחם אמיחס ע׳׳כ היי מההכרח כי כליל יחליפו וזהי נחציח הלילה
 אני יוצא כחוך מצרים ימח כל נכיר כי׳ כלימר ממילא ידעך נרם
 וזהו וענרחי נארץ מצרים כוי עד אני ה' ונא מדרשם אני הוא
 ילא אחל כלימל כשאני נעצמי אענול נמצלים מההכרח יהיה
 להחנטל מציאוח גדולית הזולה וזהו שללשו אני ולא מלאך אני
 ולא השליח כיי והטעם אני הוא ולא אחל כלומל אך זאח היא

 סנח מיחחם ולא כן היה אם הייחי שולח מלאך :
ח שלי מצלים והשליטים ומלכם נלאשם עליהם אמל ל י ן  א
 משה ויללו כל ענליך אלה אלי וחשחחוו לי לאמול ט,.
 והוא ט ההחנשאיח וחהחלוממוח אשל אליהם איננה מעצמייח
 מוללומם. רק נלווה אליהם נהסכמה לצונו יחי לחח מכנולו
 ולחלק מלוכה וממשלה לנ״ול. ע״כ לא מחו. רק עם החגלוח
 כטלו יחי הוסר מהם הצניף הנכנל. והילילו עליים מעליהם.
 היינו קלן כטלם וממשלחם והחלוממוחם ונאו והשחחוו למשה

 כאישי ההמונים וההליוטים:
 בלל הלנר. כי כל ממשלח המון לאומי׳. הוא אך מסנח מה
 שהוא יחי נחן ועזנ מכנודו לטול. והגניח אול כטדו
 כניכול לשמי מדומים. למען נחון מקום לממשלח נ״וד וכמאמל
 (חהליס קט״ו) השמים שמים לה׳ והאלץ נחן לבכי אדם. אמנם
 לעחי׳ אי״ה. שיחגלח בטלו יחי לעיני בל גשר, והנשא מלנוחו
 יממשלחי בכל. או אז יחקיים מאמל הנ״ל כי אפס בלעדי. וזהו הס
 כל נשר מפני הי. כי נעיר ממעין קושי. ר״ל כי ה׳ יחי יעיל א״ע
 לטגן מלכותו וממשלחי. ע׳׳כ מהראיי כי יסיגי אחור המיםליס
 באלם. וילחו מלום מלליגחם. כי ה״׳ח לבלו ימלוך. כבשמים כנארץ.
 וממחה לא נפלאה היא מה שאמלו ז״ל אין הכסא שלם ואין השם
 שלם על כוי. כי מל הזמן ההוא לא נשלמה כסא מלכוחו יכניל
 אחליחי. יכמאמל (עינל" אי) יעלי מישיעיס נחל ציין כי׳ וחיחה

 לה׳ המלוכה כוי טיס ההיא יהיה ה׳ אחד ישמי אחד:
 והנה עחה כבוא אל ניאור מאמר הנני' הנ״ל. כי חנח החישך
 יכסח ארץ ט' ועליך יזרח ה׳ וכנודו עליך יראה. והיא
 כי אחל המינח חזה י אשר נהגיע החור הנכנד נמהרה חשינ
 המלוכה למלך עולמים ית' לבדי. ולא יהי' עוד דנל חוצץ לאחליחי
 יהיה היא אחל ישמו אחל. ולא יהי' עול שליד לגדולה וממשלת
 זולתו גם נאלץ מחחח. יכאשר זכרני מיעילי הנניאיס ע״ה. יש
 מקום לח לשאול• איה איפה יכונו עדח הישיאלי. ואיך יהי׳ קיומם׳
 וממשלח מלכם׳ המיועד נמאמר הנניא(יחזק׳ ל׳׳ו) וענדי דוד מלך

 עליהם:
 אבל החשונה נזה היא. עם מה שאמרו ז״ל(חולין פ״ט) אמר
 הקנייה לישראל חושקני נכס שאפילו נשעה שאני משפיע
 לבם גדולה אחם ממעטים עצמיכם לפני גחחי גדולה לאנרהם
 האעל ואנכי עפר ואער. למשה ואהרן ונחנו מה. לדוד ואנט

^ כי׳ ינשנטה' לנדו טוס ההוא והוא. כי אחר שיגלה י״׳ *י * * £ £ * £ £ <  מלטהו %
י « . וכמאמר לנוהינו ז״ל(סוטה ה׳ חמ״גאה עליו אימ• הקנ״ה ״ £ £ צ

ל

י ״ 3

י

ם ° כ כ ע ״ א ש  אני והוא יכולים למר נעולם. מ
ל ^ ס ננ שלחצ. הממעטים אח עצמם גם עם לנ ככולם וגודל הצלחחם נאמר עליהם (ישעי ^ ^ ^ ^ ^ 
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 הזה, וזהו וישב טיס ההוא עפו לללט שמילה כלומר ו«זת *תגיר
 כ« גס בלכחו לקלאחר לא שב אפו ממנו, וה" •דו נטויה לעשות
 אתו רעת אך לא נחנו אלקים להרע עמדו, ואחר* כי תפריע ת'

 מלחו, חלץ א׳יע חושים. ושב גיוס ההוא לדרכו שמירת:
 ויבוא יעקג שלם. מדלם. רגות לעות צדיק כוי. לגוס רמוס ?ה
 משו ואלופיו. צדיק זה ־עקג. ומכולם יצילנו הי. המאמל
 צריך גיאול. (וכבל העלנו 3ו למעלי) ונקדים לזה מאמלס דיל
 (גילקוט עוגדי׳ אי) לעחיד לגוא כשהקג׳׳ח דן אח עשו הרסע מה
 עשו עושה מחעטף גטליחו וגא ויוכג אצל יעקג כוי. ויעקג אומר
 אחי לא ההא כיוצא גי. שנאמר אחי דגרך מוח כו גזירה שהיית
 גחר מלי אלו הייחי עושה נחחייגח* מיחח גידי שמים. ואס לא
 אחה חורג אוחי נוי. ומהראוי להחגונן גדעחו של עשו. מה
 יועילנו מה שיחעטף ויבוא וישג אצל יעקג. הני זאת היא העילה

 להיוח לו מניס ממ״חד שעליו. ומה הסיג לו יעקג ע״ז:
 והעני? הוא. עם מה שאמרו ז״ל(גמדלש חולדוח) ויצא הלאסון
 י אדמוני אר״א כהדץ פלגיטא שהוא משטף אח גיח
 המרחץ. ואח׳׳כ מרחיץ גנו של מלך. כך למה יצא עשו החילה
 כדי שיצא הוא וחצא סרייחו עמי. סי' כי עסו שאב כל הזוהמא
 גס מיעקב. וע״כ היי יצרו כפול ומכופל. ומסגחו ה״ יעקג ע׳יח
 נשאר נקי וצדיק. וזהו דגרי המדרש. רגוח רעוה זה עשו ואלופיו.
 צדיק זח יעקג. כלומר חרעוח הרגוח ההיו געשו. הוא לגעגור
 כי יעקכ הוא הצדק, ולקח אתו גס חלק זוהמתו. ודע כי כמו
 שהחטאי׳ והעונוח הנמצאוח נחאדם הוא אך ע״י היצ׳׳הי. כן גס
 הלעוח וההזיקוח שאדם מושה בצדי׳ לזולחו. הוא מפאח יצלו הלע
 אשר כקלגו. כמו גנב. גזלן. ודומיהם. (וכמו שיחכאל ענין זה

 אי׳יח באולך במקום אחר):
 ומעתה נבוא אל המנץ. מאמי. כי הם ז״ל גאו להניננו מדם
 ה' ית׳ מה שנהן רשות לעשו לרדוף אח יעקג. והלא
 מבכר נאמר (חהלים קכ״ה) כי לא ינוח שגט הרשע על גורל
 הצדיקים כוי. אי על זאח דרשו ז׳׳ל. רגות רעוה זח עשו בני.
 והוא. כי יעקג ע״ה גרס למשו שיחי' מזוהם בכפלים מכפי טגעי
 גני אדם. וכלל. וע׳׳כ אסר שחלק יצ״הר של יעקב שאג עשו. הנה
 כניד מצאה ידו של עשו לעורר מדנים על יעקנ וללחום אחו.
 וזהו דנות רעום צדיק. כלומר סגל רעוח רנוח. וע״ז גא מדלםם
 ז׳׳ל לתת טפס ע׳׳ז, ואמרו רגות רעות זה עשו ואלופיו, כלומר
 עשו ואלופיו חיה נמצא אחם חלק רעימחזוהמא בהפלגה דגת.
 מסבת, צדיק, זה יעקב, כלומר אשר ע״כ נשאר חלק זוהמה הרעה
 אצל עשו, ולכן היי החיוב שיסבול עול רשעחו נאשר הוא מסבתי'
 ובי חאמ' בלבבך מח המיס יעקב ע״ה בזה, ומה מהחועל, ה"
 לו בחיות חלק זוחמחו בעשו, אחר כי גס היום מצא׳ ידו להמיר!
 אוחו. לזה אמר, ומכולם יצילנו ה׳, כלומר שכמו שהוא עחח הנס
 על ה׳ ישעו לחציל אוחו ממנו משא׳׳כ אס חי׳ מנומ של היצ״הל
 בקרבו. הי, משפטו ע״ד שאמרו ז״ל ואלו צדיק ורשע לא קאמל,
 (ובזה יצדק מ״ש יצילנו ולא אמר מצילנו. כלומר הי׳ ראוי שיצילנו

 ה׳ *):
 וחנה
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 של עשו, אם ביום התוא או בימים זולתו: וכדי לבוא אל הביאור
 נזכיר עוד מאמר אליעזר ללק (חיי) אל חאחרו אוחי והי הצליח
 ללכי, אשר גם פח יש להעיר, בי אדרגא חשונחו היחה נכונה
 באם חיי כבר מה עכב גללךיוחר מהשיעור הראוי להנסיעה ההיא
 וחם ישאלו ממנו עת שיחאסר ממהס איזה זמן, גנד פניהם יענה
 ויאמר אל חאסרו אומי, כי כגר התמהמהתי גדרך יוחד מהראוי.
 אבל אחרי שהצליח ח' דרכו, וכמ״ש ואבוא היום אל >1עין, וגדרם
 היום •צאחי והיום באתי, אין מקום לחשובחו, אל חאסרו אוחי:
 ולכאורה •סלא ג״כ מה יאה אליעזר לספר לפגיהם כל מה שהפליא

 עמו ח' ולומר ואבוא חיום אל העין וכמדלשס:
 אמנם נהמטנן במג פט הנוסעים למחוז מגורי קרוביהם ובני
 משפחתית'. לדרוש שלוע׳ וטוגס׳ ולהתעלס גאהגחם הנה
 נמצאם חלוקים בשיעור עיכוב׳ ומושגת עמהם כי מהם ישגו שם
 ימים רבים ומהם ימים אחד״, וים שימעטו עוד •ותר, והוא אך
 לס* ערך זמן נסיעמם והחעכגוחם בדרך בי אוחם שהדרך רג מהם
 מל כמת פרסאוס אשר נסיעה כזו לא תתית נהם זולת לעחים
 מיוסדים. ע׳׳כ בטאס אל אהוביהם ירט להחעכב שמח, לשנועות
 אי לסדסיס, לפי ערן רוכ טורח ומרחק הנסיעה, לא כן אוחס
 שאץ ביניהם אלא כאלפי׳ אמה, או נס א׳ ובי פרסאוס, אשר מהנקל
 מל האדם חלון ונסוע הדרן הקמנ חזה, כאיזה שעה משעוח
 היום, ע״כ ימעיטו עיכובם עמהם כי אסר יום או יומי' הנקל

 להם ללכה עוד הפעם:
 הוא הדנר באליעזר כי שיער בנפשו, שישאלו ממט לסחעכנ
 ממהם, ימים ידועים טאוח לדרן הרחוק הוה : אן הוא
 השכיל על דרכי הרמאים אשר מטבעם לסשליף דכרימו עשרח
 מונים, ע״כ כחן מועצות בלבבו להקדים ולומר להם, ואבוא היום
 אל העץ עבור לגלוי על אזנס שלא ארבה לו נסיעתו, ובמו
 שדרשו ז׳יל חיום יצאתי וסיום באחי וע״ב כאשר שאלו אומו, חשב
 הנעיה אחנו כוי. אמר אל ח>/סלואימי והי הצליח דרכי כלומ' נל
 תדמו בנפשכם כי התמהמהתי ננסיטהי, כי ירט הדרן לנגדי, כי
״א ערן יום א. ן נ ״  היום יצאתי טי, ואחר שלא חממממתתי נ
 לי גם פת בלינה אחת (ובזה יצדק מלמ דרבי. ולא אמר והי הצליח
 בדרכי 0הי' מורת על עטני' זולתי/ ולא על קמיצת הדרן והוא
 ג כ שאמר תחילה בחסלתו אל ה׳, אם ישן. ג* מצליח דרכ

* ^ J 1 • י  י
י הנה מם כל הנס*ם סנפלאי׳ שעשה כ ץ נ ע , נטא אל ה 2 f f i < 
 ימי ליעקנ, עד שהפן לו אויב לאוהב וכמ״ש• ויפול על
ו וישקהו, הלא יהי' מול מקום לבע״ל לחלוק ולומל בי עשו י י  ךי
 לא העלה על רוסו ללחום עם יעקנ, אדמא לאשל לא לאח אותו
 ימים כבירים, ועתה שמע כי הולך הוא וכי הצליחו הי, לקח
 אחוזה מרעיו ארנע מאית איש והלן לקראתו לשזש אתו כמשפט
 האחי׳ אי על זאת הודיעה אוחט התו׳הק את העצור נעומק זדון
 לנו חלע לאמור, וישב ביום ההוא עשו לדרכ• שעירי כי מזח
ק מנין הליכה עשו, כי לא היה דלט ונסיעמו ע״ל שלום וליעות נ  י
 ^ לא יגצל ממנו להתעכב אתו זמן מת להתעלס עמו עכ״פ
0 או עשול, כי על הכוונה תזו היי נוסע כל הלק־ הרתוק *  י
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 וחהיפוך עצינו בנביא (הושע י׳ע) ולינ לה' עם ״חולה ולפקוד
 סולטם אחר שרירוח לגם הרע ח״ו, הקלה, מרגיז עציהם יצל חלע
ת עליו נעקנ, וזהו לסקול על א «מ סלקך א״כ למה על חנם 3 ת \  ז
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 אהל וישלח יעמב
 יעקכ, והאמנם כי מהראוי הי׳ ללוגו כשוגג במל הפגם
 הגדול הזה, כי אולי לא חיי מחכוין דווקא אלי; וגס לא חיה
 מבחין הנבלה הגדולה הזי, על שלא ידע מהוחה, ויקרה מחצבה!
 ואיכוח חשיבוחח, א נל בל זאח יחנן באס המעשה עצמה חיחה
 הנונה לו, ע׳׳פ מנהג ונימוס המדינה. אולם חדנר לא בן הוא, כ׳
 כולם גדרו עצמן מזנוח מן המנול ואילך. ולכן היה חחיונ לגלגל
 עליו אח הכל, אחל שחחחלחו היהה ג״כ נלשע, וזהו שאמרו נני
 יעקנ כי ננלה עשה נישלאל לשכנ אח נח יעקב, כלומל לעחי
 לנה מאל נמה שפגע ננח יעקנ ולנ ההיזק, וכן לא יעשה אפילו
ן לעחו לל כ  נאו״הע, כלומר שאין מקים גס לעצמייח המעשה ג

 ועונו גלול מנשוא וכמלונל :
 וידבר חמול אחם לאמול שכם נני חשקה נפשו ננחכם חני
 נא אוחה לו לאשה כוי. על ויענו מי יעקב אח שכם ואח
 חמול אניו במרמ׳ וילנלואשל טמא אח לינה אחוחם. וחנחלכאול'
 מלוח יחילוח לינל הכחוג אשל טמא כוי נשמר זכרו המעשה
 החיאנפסיקים הקודמים, אנל נסנחנונן מעט, היו נני יעקנ ע׳׳ח
 מכוונים נזה להקהוח סיני הלשעים האלה. ולהוכיח על פני שכם
 גודל עלוחו וזלץ לבי. והוא. כי באין ספק לנו נ״י על פגיעחי
 כאחוחם שהיחה מלפניו כשגגה. ולא כיוון לחלל נחילח גח יעקב•
 אך למלאוח חאוחו ניפח חואל וטונח חן. ולא לפנוע ננח גלולים.
 וע״כ אין להאשים אוחו כל כך. וכמלונל למעלה. אנל חמול בבואו
 לפניהם לנקשם שיחנו אוחה לננו לאשח. לצה להודיעם משפע
 בני ומעשהו. כי אין עניינו כאוחס שיחנו עיניהם נהוד הנחולומ
 אך נפשו חשקה לחדנק ננח טוניס. והיחח כוונחו נזה להמציא לי
 חן נעיניחס, למען יחנו לו נחם. וזהו שאמל. שנם נני חשקה
 נפשו ננחל. כלומל כל חפצו נה הוא אך על היוח' נחכם. ממיוחס י
 העילם (יכמו שיחבאל עוד אי״ה) ובני יעקנ כשמעם זאת. שהיה
 מגמתי מחחילה לחלל זלע קילש. ימלעח עשה מה שעשה. ייחי
 להם מאד. יזהי אשר טמא אח דינה אחיתס. והוא ע״ד. אחל עשה
 משתה גדול. והזמין קרואיו. יהישיבם הכבור בבכורתו כוי. ונחן
 לפניהם קערה מלאה מנוח. קפץ הפחיח שבהם ונטל מנח חיפה
ג ג  םנכולם. ויחר לנע׳׳חנ מאד. אנל היי מחריש. כי חשנו לפי
 נמר. נאשר לא כיוון דוקא אליי. רק כך עלה נידו. ענור היוחה
 יוחר קרונ' אליי. ייהי נהניא עוד איזה מאכלים לפניהם וחנה הנגל
 ההוא הושיע עוד את יליכנלאשינת. ויחפש ויחפך אחר המנח חיוהי
 טינה ינריאח שנהם. יהנע״תנ נראיתי כי היא שינת כאולמי. כעמ
 עליי מאל יאמר מתחלת אמלתי עם לני אולי משגת היא
. לואי כי הוי* ל ס  נילי. ילא מפאח חנחנתו נין טיב ונין לע. אבל א
 מסיל ומפנה הנחחי׳ הנינינ״. ומחפש אחר חמשונח והיפה בייהי
י ג  מליע לא יבחין נלעחי יפחיחיחו כי איננו לאוי לזה. הוא הי
 נעניניני. כי האמנם מחחילה חשניהי לשכם כי לא מלנו עםי|
י  מה שעשה• אך חי׳ שוגה נלנל פגימה נניל נמ יעקנ. אינם ל
 דבלי חמול שנם בני חשקה נפשו ננחכם. נלומל השק ננח גדול*0

 יבנ׳׳ל. ובלעה שנה אך אליה. מעחה חובחו מ ועצום. יזהו אסי*
 טמא אח לינה אחוחם :

 ויענו גני יעקב אח שבם ואח חמול אניי במלמה וילנלי ״י
ם י י  חנה לכאורה מלח כמרמה אין לה שחל. כי הלא הדנ
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 והנה עחח נביא אל ביאול לברי הילקוט, והיא ע״ל ב׳ אחים
 אחד חכם והב׳ נעל חסל לב, יחלקי בנכסי אביהם, והיי
 החכם מרמה הסכל עד שהגיעו אל כל חלק הפחיח וחנלוע׳ ולו
 הטיבות והיפות, ולימים מועטים, נחרושש הסכל הזה, ושאל עזרה
 מאחיי המשכיל על כל פלטי מחסיליו, מענייני מחייתו ומחיית
 ביתו ולנדן גניו ובנותיו, ולא מנע מאתו לנל כי ילע בנפשו את
 אשר עשה לו, ויהי אחל כמה שנים, נחוודע אל הסכל תזת מת
 שעשה לו אחיו נחן בקולו, וחלבה עמו לינ ומצה, לאמול, מלוע
 ככה למיחני כיעל ידך הגגי עגי ודל, אמל לו אם גם כלגריךעכ״ז
 מי הוא הנושא עול ענייך וסונלדלוחך, הלא אני ומה חנקש עול:
 הנמשל עשו יצא ראשון למען ישאנ כל חזוהמ' וידנק נו כל
 הרע׳ למען שיצא אחריו יעקנ נקי וצדיק, וע״כ עלינו
 לסבול רנשה זדון לנו הרע' וכנ״ל. וחנה לעחיד׳ כי יחגלה לעשו
 סנטל חלק זוהמחו של יעקג, והיא שעמדה לו להגדיל עונוחיו עד
 לג השמיס, ע״כ כשהקג״ה ידונחו יגוא וישג אצל יעקב, למען יגן
 נעדי, יען כי הוא גרם לו גודל רעהו וזהי לע״ל כשהקג״ה דן אח
 עשו חלשע, מה עשי עושה כוי ויושנ אצל יעקנ, כלומר להחנצל על
 לעחו, כי היא אך מסגח יעקב, ויעקב אומל אחי לא ההא כיוצא
 גי. אהי דגרך מוח כוי, כלומר ע״י הגזירוח שהייה גוזל עלי כבל
 הייחי מה, לכן אם גם בדגלך שקגלח חלק זוחמחי, עכ״ז מה לך
>חי מוכלח לחטוח שכמי תחת  עלי מאומ׳ כי הלא עגול זה תי

 עולך הכבד, ולסניל לעחך, וזהו נוחם יסחל מעיני, והגן:
 ובני יעקב באו מן השדה נו׳ ויחל להס מאד ני נבלה עשה
 נישלאל לשכנ אח בה יעקב ונן לא יעשה. מדרש. וכן
 לא יעשה אפילו נאומות העולם שמשעה שלקח העולם גדו״חמג
 עמדו וגללו עצמן מן העריות עייכ, והמאמר מנואל פשוט ע״ד
 מ׳׳ש (קלוש,׳) חנל עשי כיי. ל׳׳ל אשל מלנד מה שהיא מתנגד
 לרצונו יחנלך, עוד הוא ענין ננזח ונמאס גם לעיני נ׳׳ול, וע״ל
 הכחונ(איכה אי) כל מכנליח הזילוה כי לאו עלוחח.•) כן
 מעשה שכם עם דינה כי זילח לעח וגנוח הלנל נעצמו לסכנ אח
 נח יעקנ יקל ונננל כמוהו, עול גם הדנל עצמו הוא מחיענ גם

 נפני נני אלם אפי׳ נאומוח העילם:
 אבל עוד מהראוי להחנונן מלוע החלו נגנוח הגדול(לשננ אח
 נח יעקנ) וסיימו נגנוח הקטן והפחוח, הלא מחצודק
 היה שיאמלו ראשונה, כי ננלח עשה גם לעיני או׳׳הע ימח גם
 לשכנ את נת יעקנ. וננין הענין ע״דאחד נחאלח אצל נע״חנ מופל
 משקים, ויהי נלילה קם ממשכנו וילך נהקנא אל הכלים שהמשקים
 בהם, ונחוך כך הפיל מכון ומעמד הכלים. ונשנלו ככלי יוצר ויהי

 נתשמע תדנל לנע״תנ, ותנע אותו על נזקו, אמר מה חטאהי לך ־
 הלא נחשך לא תייתי יודע להשמל מלנל זה, ויצא תמשפט לחקול
 עליו לאיזה סנה הלך אל הכלים אם תית מגמתו ללכת אך אל
 המים, לרווח צמאונו ונהליכחו ונחנועחו נאישון לילה נא לידי
 אונס זה, אין להנע״ה עליו מאומה, אנל אם כוונחו חי׳ לסאונ יין
 או שכל למלאות תאייתי, נשנם נדעחו עמה לשלם נעד הזיקו,
 עכ״ז עגלגלין עליו את הכל אחל אשל עיקל הליכתו נאפילת הי׳

 . ללך לשעיס:
 הנמשל שכם בן חמול נתן עיניו לזנות גגנות האק. ופגע גבת
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 אהל וישלח יעיזב- סח
 כו׳(ואתחנן) נפשי חשקת גתויה (קידושין ל״ג) וכמיחם ימת, אגל
 הואר מלח חפץ, יונח על לגל שאין הרצון גו מצד מצמיית דגל
 האהוגכ״א האוהב חפץ גו, וחומר אוחו מסגתחאומו כמו(מגילח
 אסחל) כי אם חפץ בה המלך כי׳ וגלגלי הסכם (מסלי בי) וכל

 חפציך לא ישייגח:
 וב!יףן נגוא לגיאול הכתובים כי חמור בלצותו לתח חן לסכם
נת בתו לו  בנו בעיני יעקב לממן יאבת לתת את לי
מל לאשל חיא  לאשח, אמר, שכם גני חשקת נפשו בבתכם. כלו
 גחכם לראוי׳ היא לאהוג אוחח ולחשקח עגור עצמוחח ויקרוחה,
 כדי לידגק גנת עונים, ולא מפאת תיותו נותן עיניו גחור יפי׳
 וחללחח וכנ״ל. וזהו שלייק ואמר שכס גני חשקה כו׳ אגל תכחוכ
 מעיל עליו כי לא כן חי׳ עם לגו רק אש חאוחו גערה גו. מפאח
 עוצם יפי׳ ועוג חיאלח, והעד, כי לא אחל הנעל לעשוח חלגל,
 ואם הי־ לעתו עלי׳ אך געגור עצמוח׳ ויקלוח חועלחח ולא עגול
 ערגוחח, הלא לא יגצר ממנו מלעמול על עצמו איזה זמן עד
 כי ילגח כעיון וחקילה אם נכון וכשל חלנל לפניו כ״כ על כי
 יחי׳ כלאי לו להלאיג נפשו עגולה, למול גשל עללחו, אכן הוא
 חי׳ נחפז מאד למחר ולהחיש מעשהו. מזח יכחן כי לא כיוון מאומ'
 רק להשגיע יצרו הרע. וזהו ולא אחר הנער לעשוח חדכר, ומזה
 ההוכחה, כי חפץ נגח יעקג, כלומר חפץ החאוני, ולא חשק חתיעלח

 כאשר הפריז עליו חמור:
 ןיףא אלקים אל יעקג עוד גגואו כוי. חנה רגוהינו ז״ל גמדרש
 הוקשה להם מלח עוד, וז׳׳ל, עיל, ר׳ יוסי גר חנינא
 אמר עול י כנלאשמת, מה הלאשונח ע׳׳י, מלאך כו׳ מ ברכיה
 אמלעול, איני מייחל שמי על נרי; אלא עליך ולא על אחל, שנאמל
 ואלא אל אנלהם כו׳ ולא אחל עמם- לנל׳ ל׳ נלכי׳ מחפלאים
 מאד, בי לא ידענו איח איפת מוכרח חללש חזה ממלח

 עוד :
 ובגמרא (נלכוח ז׳) אמל ל׳׳י שלשה לנלים ניקש משח מלפני
 הקנ״ח, ניקש שחשלח שכינה על ישלאל, ונתן לי, שנאמל
 הלא נלכחך עמנו, נקש שלא חשלח שכינה לק על ישלאל ונחן
 לו. שנאמר ונפלינו אני ועמך, וגם כמאמר חזה אנו לואיס נו מן
 הקשוח לכאורה. כי הלא אס יחיו האו״חע לאויי׳ להשלאח ׳שכינה
 מלוע ימנע הקנ״ח מהם, הלא כנר נאמר (חחלי׳ פ״ע) לא ימנע
 ניונ להולכים נחמים, ואם לא, איך עלח על לעחו כי הוא יחנרך
 ישלח שכינהו עליהם, על שחוצלך לחחפלל ע׳׳ז, וזאח שאל מאתי
 חרנ הגאון המפילסם המנוח מוהל״ל ישעי׳ נללין זצוק׳׳ל. נתיותי

 בבלעסלא :
י בחחלח הספק הלזה ע״פ משגה׳ ז״ל (אבוס 3׳ אי) ת י מ א  ו
 הוי זחיל במצוה קלת כבחמולח שאין אחה יולע מתן
 שכלן של מצות אשל לכאולח חי׳ לי לומר שאין אתה יודע שכלן
 של מלוח׳ ועול, איך יחכן לשונם חמל׳. קלח וחמור׳- אחלי שאץ

 ילוע מחן שכלם *) :
 אמנם

 בעצמם יוכיחו אס נמלמח או לא. ומה נם מלח וילנלו חסלה
 י מובן. והנלאה כי בא חכחוג להשיב על בני יעקב איך לא חשו לחח
 מענה גפני אגיהם יעקג. הלא מכגר אמרו ז״ל (גמלי ויצא) וחען
 לחל ולאה וחאמלנה לו. למה מחה לחלחחילח שליגרח גפני אחוחח
 הגמל' ומכ״שכ ללכל כמקום האג. וע״ז גא חכחונ להצליקאוחם גדנל
 הזח. והוא עם מלח גמרמח שאמל. כי חנח ממשפט חגן חוא
 לכגד פני אגיו גלבחו עמו גלחוג העיל וכלומח. שילך הוא אחורי
 האב. ולא קודם לו. וכמו כן נכניסהו לגיח. יניחנו להאג סיכנס
 לאשון והוא אחריו. אמנם לפעמים יזדמן אשל בן יכבד אב גלכסו
 לפני אביו והוא באס המקום שהם הולכי׳ שמח הוא מקום חמל
 וטיט. או אז הנכון כי יקליס הבן ללכח לפני אביו. למען הכין
מקל לפעמי אגיו עם מח שירגיץ מעט רגגי הטיט. כן ממם  מ

 האמנם שאין מללך הגנים ללגר גמקום אגיהם. אך להחריש ער
י 'לבל הוא. אולם נענץ ועסק הזח. שחיו עסוקי׳ נלנר מרמה ג  י

 כבלו אניחם לענית נמקומו לממן הציל אותו מלנל מלמה..וזהו
 ייענו גני יעקב כו׳ במלמח, לכן וילנלו, כלומל קדמו ללנל נפני

 . אביהם, למען לא יצטלך הוא להחל דנלו:
 ולא אסל הנעל לעשות חלנר כי חפץ ננח יעקנ, ראוי לעמו׳
 מל הםחנוח הלשון מחשק לחפץ, כי חמור אמל, סכם נני
 חשקה נפשו כוי, וחכחונ מסיים ואומר, ולא אחר כו׳ כי חפץ נגח
 יעקב, עוד ראוי להנץ מח הודיענו חכחונ נזה שלא אחר הנער

 , כוי:
,  והנלאה עם מה שנודע חלוקה החוקרים כל לנר לגי סוגי,
 עלנ, ימיעיל, כ• כשיעשה אדם מעשהו לאיזה חכלית
ת מצד חכמתו ועיונו, חכונה ע״ש מועיל. ואשר חיא מנלי ל ע ו ת  ו
 חקירה ועיון כלל כ״א מצד חאוחו חגינרח עליו ומכרחח אותו
 לעשוח חדגר חיא נקראה נשם עלנ. ועל חמנ׳ מה שהוא מועיל
 איננו ערב וםמינ איננו מועיל, אנל יש מעשים פרטיי׳ הנושאים
 ב' הסוגים האלה נם יחד, וניוחר מצוח חורחינו הקדושה, כמו
 עיע שנת ויו״ט וכמוהם כתת מצוח הנודעות, וחנה חנסיון וחמגהן
 נתס לעמוד על כוונת העושה, אם הוא מיקש ערנוחו, או טונ
 חכליחי הוא, כי חדנר שתאדם מסכים נלנו ומצפונו לעשותת ענור
 חכליח חטונ והמועיל מחנקל אצלו לדחוחה זמן מח, עד כי יגקל
 המנץ על חכליח פעולחח וחועלחח. יען כי הפסק הזמן חחוא
ם היא עילת אל תועלחו אשל כוון עליו לא כן חלנל שיעשהו  נ

 מסנת חחשוקח וחחאוח לא ישקוט ולא ינוס על אם כלת הלנל
 חיכף ומיל, כי חאוחו לא חלפה ממנו גם לגע(ועיי' מזה נק״י

 מ״זא׳):
 ומעתה לע לך חחנלל נין מלח חשק למלח חפץ כי מלח חשק
 בלוג הפול על לנל החשוק על האלם מצל תועלתו
 וסבה החשק נצמח גלב החושק מפאח עצמייח לבל החשוק ותועלתו
 כענין חכחוג (עקב) לק גאגוחיך חשק ה׳ כו׳ וכאמלם ז״ל(חולין
 פ׳׳ט) אמר הקב״ס חושקני נכס כוי לא מלובכם מכל העמיס חשק

 *) וחוץ לללכינו נבאל משני זו ע׳׳ד קצל וקלוב, נשנעיל עול על מה שסיימו ז״ל שאין אזה יודע מחן שכלן של מצות אפן
 לכאולח מלוח, שלמציח הוא שפח יסל. מה יגצל גמאמל שאץ אחה יולע מתן שכרן, אגל הרצון בזח. כי לעישי מצוחיוימ״ע ג

 סעי תשכל, אחר תצפץ וגנוז לעו״הי. ת:אער עליו(תחלים ל״א) מת לג טונך אשל צפ:ח לילאיך. הג׳, מה שהקג־׳חמזמץ לפניו גכנ
 עת מצית חגיליס עם מת שקלם ועשה תחלה מגחילתו הטינה. וזה שאיגמ דל(אצית ד) היי רן למצ>ה קלת כיי שינציח גיללח
 מציה כיי. והיא מחסלי אלקיגי •ח׳ שחפן לתלגיחנשכל תגיתלים בטג לפניו. היא מזמין לפניהם !:ץ .מפ:ירשם, rt־tr r:״
 עצמו מצמיח ומוליל שכל הלנה, וע״ל שזכרנו גניאיר אנכי מגן לך כי׳ ע״ש: יזהי שמסיים ששכר מציה מציה. וזהו והוי זהיר
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 אחל וישלח יעקב
 ועתד, דע לך. כי משפע חתיספח יחייתרטח יחיה על ג'
 פנים יש אשר אותי תצדיק נעצחי שמקנל עיקר השכר
 מקנל גת התוספת כמו שתוסיף הקג״ת לאנרחם ע״ת כנים על
 יצחק. ולפעמיםיחן ת' יחנרך חאוס׳ להצדיק על כחינה אחרת •
 ותוא לאשר כזכותו ועטרו זוצין גם אמרים כמותו יע״ד םאמלו
 (במדרש וירא) נשעה שנפקדת שרת תיכת עקיות נפקדו עמה
 וכמו כן באם חכה אדם מ״פ מעשיו חסובים לחזות בנועם אור
 כבודו«מ׳ ולהיוח מכון להשראה השכינה. הלא לבים יעלו אחי•
 ט •תן מהוד רוחו עליהם וע״ד שזכחח הגר אצל שרה כנודע. והוא
 מפאח חיספח מחן זוהר שפעח האלקוח עקב מה שבא בשכלו
 וכמוהם מציט חרבה. וחן זאח ביקש משה רטט ע׳׳ח מאחו *הי•
 כי עלח על רוסו פן יזכו על ידינו גם זולחינו להשראה שכיגחי
 יתברך מצד תתוספמ חנדול הבא עוד עם עצמיית קרן השכר. ע״ז
 ביקש ואמר ונפלינו אני ועמן• וזהו שלא חשי־ח שכינה רק מל
 ישראל. כלומר שלא יזכו זולחם עבורם ועל ידם, רק המה ישיגו

 כליל. גס העיקל. גם ההוספה :
 והנד, עחה נטא אל כיאור חמאמל שלפנינו והוא עם מה שזכלנו
 ב״פ אשר כל מעשי האבו׳ סימן לבנים בי בל מעשיהם
 ועניניחם היו רומזים עלינו. נאשר הארכנו מיאור מנין זח מה
 םיש ט לי וא״ב גם אח זאח פעל יחגרן מקלם עם יעקב ע׳׳ה.
 שלא נחן מיתלון תוספתו, לאלם זולתו. רק הוא ע״ח אסף
 גחפניו אח כל וכטל. וזהו יחי׳ מלומז גמלה עוד שאמל הכחוג.
 וירא אלקים אל יעקב עול כוי. כלומל גם החי$סח המתואל עול
 כגודע נס היא היי אן עם יעקב. ומאלה מאל יצלק עחה החכה
 חכחוב. שאמר מלח עול אחר מלוח אל יעקב. לומל אשל תחוס&מ
/ וזולח זה יוחל מהראוי היה שיאמר  המתואל עול אל יעקב חי
 הןתונ וירא עוד אלקי׳ כוי. ואז היה מלת עול מוסב אל מלת וילא
י , ״ מ * י נ ש  וחיה חהורא׳ כי עוד פעם נרא' אליו אלקי'. אולם עכשיי א
 יעקג עוד. ההוראה כי גם חמרא׳ חעודייח רצוני חחוספח. גלן'היא
 היחח אל יעקג וזהו צחות לשונם ז״ל, וילא אלקיס כו׳ עול אמל ל' 3יכי'
 עול איני מייחל שמי על גליי אלא עליך ולא על אחר. שנאמר ואייא

 אל אבלחם ט׳ ולא אחל עמם. עי׳ גמללש וימתקו חלגלים •

 אמנס כלל תענץ תוא עם מת שילעגו כי מדרכי אלקינו יחבלך
 ליושר ולהוסיף מדיליח, על השכל הטוב חמניע לשומלי
 מצוחיו. כמאמל המשולל חאלקי ע״ה(חהליס ס״ג) ולך ח' החסל
 כי אחה השלם לאיש כמעשהו. ילצח כי גנחנו יתגלך לאיש כללכיי
 מטיג שכלי. עיל יחחסל עמי ייחן לי חיספמ על המגיע לו. (ויהי'
 מלח כי משמש גמקים כאשל) ממש כדלך משפט גני אלם, אשל
 הסוחל יווהל יייסיף להקונ׳ מאחו ייעליף לי מאיחי המין אי יחן
 לו איזה מהנה, אגל מה נמלאו ומה יקלו חסלי ה׳ ׳מבלך עם
 הטוג לפניי על כי נלגח חיספמו ממנה הל העיקר מסל ימת.
 נמגיאל גלגוחיט ז״ל (מללש חיי) בל קפלא אמל חיספמו של
 חקג׳׳ח מריבה על חעיקל, קין עיקל, יהבל ע׳׳י שהיא תיספה
 שנאמל יחיסף לללח נילל היא ישחי חאומוסיו. יוסף עיקר יגנימין
 ע׳׳י שבסוג ט הוספה היה מעמיל עשלח ני׳ עיקל שניי של אייג

 לא חי׳ אלא ע' שנח. ונחוסף לי מאחוע׳ שנח. ע״ש:

 וכעניין הזח אמרו עול(געלרש גא) כשניהש הקג״ח להניא מכוס
 י על מצרים מכה גכורים אמר לחטאה החילה שנאמר
 הנח אנכי הירג כי׳ חחחיל אומר מי ה' כוי. אמר הקג״ה אס
 אניא עליי מכח בטרי׳ חסלה משלסן. אלא מגיא אט עליו מטח
 אסלות. ונעקנ זאת אני מגיא אח כילם. לפיכך לחע״ח מקלס
 (תתלים ע״ז) נים ללכך ושנילך נמים לנים ועקבותיך לא טלעי
 מריס שאתה עושת נעקנ מי יודע. ע״כ. וסוא מנואל כלנליט.
 כי כן לרך מדתי יתנרך לוותר יל 1יסיף נשניל העיקר. ומזח תלמל
 על טונוחיו ׳־חי. ישכר המצות שאנו מקיימים. כמאמל לז״ל מדח
 טונה מרובת כיי. יולאי ט אין עליך להיספח הגדול שיעדיף יחנרך
 יחנה הסיספח הזח שהוא נא נעקנ עיקר השכר ונשנילי. הוא

 מחיאר ע׳׳ש מחן סכר. כי חוא נא נמחנה עס עיקר השכל*):

 ןךין זאח כוונו ז״ל נמה שאערי שאין אחה יידע מחן שכרן של
 י מצימ. כלימל חאמנ׳ כי נילע לפעמים עיקר השכר תקצזנ
 לאיזה מציה. אנל לא נילע םיספחו וע׳׳ל ועקנימיך לא נולעו
 נלומל תיסשיחין שאחח מיסיף וניחן עקנ בל לנל חמה לא

 נולעי:
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 וישב ימקנ כארץ מניליאביי. מללש.כחינ נזעקן יצילוך קינוצין יישנ כר ע׳יכ• מחלאוי לתחטנן מח לצו ז״ל בהצעת לנריהם
לא מל״ , ה > כ ם . מ ן ם מ נ . ם א מ צ 3 ע ו ן . כ , ה ל 5 ס י ה נ מ י ו ן ל א ח ת ן א ל ש ם י ל ן  הניא ביניסי יכעיס נניי הצילי מיל עשו. ואת כ
 יקס הנל. זח עשי יאליפ״י יהחיסח ני ינחל אלץ זה יעקב *עקך, כמנחי נהחכנסך (יע״ל ייזעק נלק (שופטים י')'*

 ויזעק

 נמצוה קלח מחמודה שאין אחה יודע מחן שכרן של מצוח, ימליח של מציח הוא ע״ד לשון מי אדם, ננלי משי כלי כסף, סהרצוןחעםי'
 ממשי, אי העשיי מכסף כן יחסרש מ׳׳ם מחן סכין של מצות כלימר המציח שימנם יחי לשכר עצור המעשים טוטם שעשה האדם
 החילה ואין עניינם ידיע לנ״א איזה מתמציח יזמין ח׳ נככר מציה הקלח, אולי החמורה שנחמורומ, וזהו הוי זהיר נמ5וה יןל^

 כנסמירה שאין אחה יודמ מתן שכרן של מציה, יכנ׳׳ל:
 , *) ובילקיט ,(חחלים י״ט) גם עבדך נזהר בחם בשמרם עקנ רב כל המשמר אומן אין סיף למחן שצרו כלומל אין סיף *!יעפ י

מ . כ ן 0 -•׳׳ ם3ל1 במחנה עקנ השכר ובשטלי. תהו (עקב רב חהו ג״כ) לעמ



 וישב יעקב םט
 לשלום: ח:ה יעים העירו על אוח למד במלח לשלים שהוא אן
ו הלום. עוד ים להתיש ר  למוחי־, כי ראוי חיה לומר, ולא יבלו דג
 בזח מלוע לא זכר הבהוב הזולה מהדברים שחיה נודעים לי
 םנאחם כמוזבל גמררם, ומכולם לא זכל לק העילה חזו, ויראו

 אחיו כוי:
 אבל יחכן כשנזכיל מאמל חכמוב (קלושים) לא השנא אה
 אחין בלבבן הוכח הוכיח אמ עמיהן ולא השא עליו
 חעא והרצון בזה הוא כי הנח ילענו אשל אח הפול שנאה נלכ
 בני חאלס איש אח אחיו ואיש אח קלונו כל עול שהחיה
 השנא׳ טמונה בלגו העמוק. ולא ידלנח על דל ספחיו ובמו מיו
 לא כהה בחשגוא לו. להוכיח על חרמיח עניינו הלא בקדנ לבו

 אהל
 ויזעק סיסרא) והוא ענין קינון, ואין עיין לומר בזעקן יצילון

 קיניצין :
 אבל הכליה כוונחם ז״ל חוא לחגיננו ההגדל גין מלחמו׳ ישראל
 לזולחם. כי מלחמוח חאומוח ונגורחס, הוא אן עם
 גגורח גמלי המלחמה, וכחם, ועוצם ידם, וגכלי קיכ וכדומה. וכל
ד שירנו כלי מלסמחס ואנשי המלחמה מחנקל להם לנצח גהצד ו  ע
 שמגלם לא כאלה עם כני ישלאל אשר עליהם נאמר (זכריה די)
 לא נחיל ולא נכח יננל איש. כ״א לה׳ הישועה לעמול על ימינם
 להפיל אויגיחם לפניהם ולעשוה נשונאיהס כלצונם. והן לעילה זו
 היה מקום לומל שאין מהצולן לחיוח גמלחמת ׳שלאל לגיס מהע0
 ילא ננילי חיל כאשל אץ מהצוק־ לכלי מלחמה. (יאשל מצינו

 וכדומה. על כי יעשו שלום ביניהם. חחולא חמא אח אחין נלנבן
 כ״א חיכס הוכיח אמ עמיהן. וזאח החיה הסנה. ולא השא ,'עליו
 חטא. כלומר ע״י שהוכיח אוחי. האפשר שיחנלה לן אמיחח

 חלכר, כי הוא מנוקה מן המון:
 ןףןנףן השנטים ע״ה שנאו אח יוסף אחיהם עכור ענינים שוני׳.
 כמדע ונשנם על כל סלנלים היי נאפםל אצלם ללנר אאו.
 ולהוכיחו עליהם אולי יש אח נפשו מענה נכונה אן על מה שאוהו
 אהכ אכיהם מכל אחיו, מה אחו להשיג לסם. כי אביהם הוא הוא
 המסיכ השנאה ע״כ לא יכלו לגל אוחו ולגקש שלומו וזהו שלא
 הזכיל עילה אסרה מסממשיכים םנאמם וקנאםם גלמי אמ זאח.
 ויראו אחיו בי אוחו אחנ אניחם כוי בי בלמלי הסכח הזאה חיה
 כילם ללנל אתו. ולהוכיח אוחו. כנ״ל. וזהו וישנאו אוחו ולא
 יכלו לנלו לסלום נלומל לא ינלו לחחווכח עמו מה שהיא עילה אל

 השלום:

ב j חתו ג p ׳ u  ־•״!״ ׳»׳» ׳
 לקחם אמ כולם. והטעם נזה. כי האמנם אין החשועה חצוי׳
 בידינו. עם יוב גבורח אנשי מלממחינו, בלחי לה׳ לבדו. עכ״ז
 הלא אלקים ימנלר לילש זכומם של ישלאל. שיחיו כלאי להשיג
 חשועח. לכן לצה בנו שנהיס גם אנחנו קמי׳ למלחמה. לחחאסף
 המין אנשי אומחינו כולם בממלכות המלחמה. למען כי כלונס כן
 מלנ מעלתם ואושל זכותם. כי זכומא למים עליף. וכמאמל (איונ

 כ״ח) הן אל כניר ולא ימאס:
 ומעתה נס נצוס המון הישראלי חלוי כרונ הקינון אן עכ״ז
 לא ילמו אל זולמם כי המה קשה וכיליון יחזיקו. ומנן
 ננוליס ונהם ימשו חיל לא כאלה סלק ימקנ. כי יוצלם הוא לוחמם
 עם תשקפמו מל לוג זכומם וגולל אמונה׳ נמה שמשליכים עליו
ונלנם ונפשם. נלנהייחול. ומאמינים נכח ישועמו  יחנם ונשענים נ
 הנה בזאת יצליחו נמלחמחם. ואן אסיפח נלולם על מקום אחל

 חיה כל עצמייח הצלחם*):

 יפלא מאל, מת לאת לספל חלומותיו לפניהם. ולומל שמעו נא כוי.
 אשל מזה יממה כי היה ס׳׳ו מתתלל ומתשאל כתן. ותית מסכת
 מתי תנוא תעס שיחי' עלן עליהם. וכי זאה היא מעלה הצדיק

 אתמחה:•*)
 ובמדרש ויגעל גו אביו אמל תקב״ת כן תתיו גומלין בנניאכם
 שנאמל ומתת למת לא נעלת בילמית תענתותי.

 וכלל

 55יי כלימל האמנם כי הכין עצמו למלחמה וסלק מסנחו לשתים

י לא עשת מאומת בלתי זכותו וזכות בניו שגטסו בה׳ ובישועחו י * 
 זאת תצילם מיל עשו וזהי ואת כולם ישא רוח יקח תגל זת עשו

 • יאלופיו וחחיסת ני ינחל אלץ, זת יעקב וכאמול :
 וישראל אתג את יוסף מכל מיו כוי וילאו אחיו ני אוהו
 אחז אביתם מכל אחיו וישנאו אותו ולא יכלו דגלו

W א־ OS ויען כל איש רע ובליעל מהאנשים אשר הלכו עם דוד ויאמרו יען אשר לא הלכו  ״/ ״,» * ^ \
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א U על לכריו. בלומר על מח שסיפל חלומוחיו לפניהם. ני מוחו למהכגל גקלונם• י״ ו  הלימותיו עול הי^פו שנ
 *>* ילים עול מלכוחו מלימם:



 אהל וישב יעקב
 אי«ל. והלצון נזה להוליעטט יוסף ע״ח לא ע״ל החפאמח סיפל
 לפניהם החלים ח״ר ני׳א ממש ע״ל כאשל יאמל נביא הלול, שמע̂ו

 נא נו׳. נך הוא ע״ח נמ״ש שמעו נא החלו׳ חזה אשל חלמה• לצה
 3זח שיקחו מוסל. ויהייסלו נידיעה למען לא יבוא הדגל. וניוחל
 כי ע״י היראה ותעצג שיגיעם מידיעת החלים. ג׳׳כ יחנטל הדגל
 ולא יניא. כענין שאמרו ז״ל (ילכית נ״ה) חלמא נישא עצביתיה

 מסתעיח **) :
 וכי ישאלך למך למת נאמת לא נתנכיל תחלום. תלא המונח
 קיים. חלמא נישא עצטחיח מסתעיח. אף אחה אמור לו. כי
 השיטים ע״ח לא עצנו על החלום מאומה. כי אמרו ללננם. בי
 החלום יחיטל גם מנלעדי ע נותס. אך מפאח שמחח יוסף
 ותתפאמתי נו(כי כן חשדוהו) ונמרז׳׳ל(שם) חלמא טנא חדווחיח
 מסתעי'. וע׳׳כ תוחלתם חיי כי יתנטל ע״י שמחת יוסף. ונאמת
 יוסף ע״ח לא שמח נו מאומה, כי על דעחו הי׳ ענין החלום ע״ד
 מראה ננואח לנניא חדור, וכנ״ל•׳*). וע״כ לא הי׳ םום״סינם
 שיתבטל החלום. הוא לא שמח. וחם לא עצנו. וזהו מחק לשונם
 ג׳׳ל. שמעו נא החלום כוי אמר לתם כך יהיו חנניאים מוכיחים
 אתכם. כאשל ירנל חנניא נשם הי. ע״ד המודיע, ומ״ל. אבל הם
 לא דימו כן. ועוד שנאו אוחו. כי על דעחם חיי, כי היא מהחלל
 ומהנאה עליהם. ממש כאשר ישלאל לא שמעו לקול נביאיהם. וזהו
 שאממ נסמוך ויגער נו אייו. אמר הקנ״ה כך חחיו ניעלץ

 ננניאכם. שנא׳ מדוע לא געלת נילמיה חענתוח׳:
 ויא£*ו לו אחיו המלוך תמלוך עלינו אם משול תמשול בכי.
 תנה מכנל חעילו חמפלשים ז״ל על כפל חלנרים שאמר
 תכתוב. ונאמר נזה (ע״ד קרוב) כי נידע ח הנדל נין מלוכת
 לממשלה כי המלך ית״ ע״פ בחילת העם והסכמתם עליו. נענול
 העדפת יקרת ערכו על זולת האנשים. ותמושל יתי' מפאת עצמו׳
 ולים לבנו, לשלוט על הפחוחיס מערכו. ולהרים עולו עליהם

 נכחו ועוצם ידו*•**):
 ומעחח

 וכלל הענין הוא עם מה שזכי־צו למעלה (יפ׳ וירא) כי לא כמדח
 נ״וד מדח חקנ״ה. כי מדת ב״וד כשהוא מצת לעשוח לחבירו לעה
 הוא מסתיל דנליו. למען לא יחוודע אליו חדנר וינקש סיה להנצל
 מלעתי, ויחיש מפלט לו, לא כן הקי״ח שהוא מודיע סודו ע״י
 ענדיו הנביאים, ומגלת על ידיהם, אח אשל דנל לעשוח לעמו,
 למען יחעוללו ויעמדו על נפשם לבקש מה שיגין עליהם, ולא
 יחי' הלנל ולא יניא. וע״ד הכחונ (חהליס ע״ו) משמים חשמעח
 דין ארץ יראה ושקטה. ונדלם (שנת פ״ח) מתחילה ילאה ולנסיף
 שקטה (וכאשר הארכנו שם מיאור ענץ זה ע״ע) והן ע״ז חי׳
 מולך חנניא לנוא אלינו ולומל (מיכה יי) שינעו נא אח אשר ח'
 אומל. ע״ד נקשה. לומל שימו לנ על המל. הלא נילכם להפליעה
 נשהשינו מללכיכם חלעים. וזהו שאמל (ישעיה מי) הלא ידעה
 אס לא שמעה כוי. כלומל אם לא חלצו לתת״סל בשמיעת לנל.
 הלא חחכלח יהי׳ שחלעו חלבל בפועל. חיינו, נבואה עליכם.
 וזהו ג׳׳כ מ״ש (ישעיה וי) שמעו שמיע ואל הבינו. לכן יהי׳ העונש.
 וראו לאו ואל חדעי. כלומל על אשר לא נחייסרחם גידיעח הדבל
 ההכרח שהלאו אוחה בפיעל. וזהו וראו ראו ואל חלעי. וזהו ג״כ
/ כלומ׳ קחי מיסל ע״י השמיעי,  (ירמיה ב׳) מגעי רגלך מיחף ט

 ובזה חחי׳ מונע אח עצמך מפגיעה הדבר בפועל*):
 ןףןנך, ידענו כי החלום הוא אחד מקי בנבואה. והצדיק הזח
 יוסף ע״ה, בוודאי לא הי׳ מחזיק עצמו שהוא הנכבד
 בעיני ת׳ מכל בית אביו. עד שמרוב זכותו יחנהו עליון עליהם,
 לחייה היא המלך. והמה אליו לעבדים אבל הי׳ דן את עצמו, כי
 אוחו תלאחאלקיםענין הזח למען ילךויגדהדבל לאחיו. להפחירס
 ולהביא מולך בלבם. למען יחפשו אח ללכם וישובו וייטיבו ללכיחס
. וע״כ מיד אחל לאיחו מלאה החלו׳. הלך אל  ימעללימ׳ לפני ל
 אחיו, ואמר, שמעו נא אח החלום חזה אשר חלמחי. (וע״ד נקשה.)
 למען יוסלו נלבלים. ולא יחקיי' החלום בפיעל. וזהו שאממ ז״ל
 אמל, כך יהיו תנניאי׳ מוכיחים אתכם. שמעו נא אח אשל ח׳

 *) ומביא (עמוס די) תכתי אתכם נשלפון ובירקון ט׳ ולא שנתם עדי. סלחתי נכס לבל בו׳ ולא שנתם עלי. תפכתי נכס ט׳
מ יניח תשנמו ט זאת אעשה לך הטן לקלאח אלקיך ישלאל. והוא ממש ע״ל, כאשל ח  ולא שנמס עלי. לכן כת אעשה לך ׳שלאל עקנ
 בפני חצמיליי. להפחילס נח. והמשכיל. אך כלאוהו השבט ניד לט. יילא ויחת ויקנת מוסל. ותסכלי עלן לא •וסל נזת. על אם יםלייו
 נו לרע לו. ויכהו על גנו. ויש, אשר גם חשנט לא יועילנו. גם אס יכהו מכה לנח. וע״ל מ״ש החכם (משלי כ״ז) אם חכחוש אמ
. לי! ח ע ד . ם 3 ת ; ס , מ . ^ נ ם ח 3 א ש ל , ן ם נ ה  האויל כו. זח הנחי אחנם^נשיפין כי׳ ילא שנהם עלי נלומל אח נל אלה חולע״, א
ן שלאל. כלי פיעל וזהי שניקח מהם יאמל עקנ ט זאח אעשה לך הטן לקראה אלקיו ישלאל. כלומל לכל הפחי" ה ס ע  כה א

 הביני עצמכם לקלאחי יחי בשיביא הדבל בפיעל. ולא חחיי באותו שגאמל נו אס הכחיש כיי:
יחעל הנאמן על מרינו כ׳ כנים הם. הוא מ״ש הכחוטם (מקץ) ויזכור יוסף אח חחלימיח אשל חלם לחם. ולא אמי י * _ י ) ׳ . ׳ , « ׳m׳ י / r « / 1 * 1 ׳ k ' n\' V|K' ׳ • ־- , - ׳» (מק^ י ׳  ן

נ זכויזו. או . יען כי ייסף הצליל! לא העלה על רוחו כי הוא יח׳ מצה נו להמליך אוחו עליהם. מפאח מ ט ס . 
 הי לעיניי ע״ל מלאה נביא׳ להעיל לנ אחיי ולחפחידם נלנרי׳ וכאשר נחנאר נפנים ־ וכל עיקר החלום הי׳ אך עטרם. חםי

 אשל חלם
 המל

 אשל חלם לחם

• w המקי׳ ; ׳ ד ^ ׳ ^ ״ ך , ־ ן ^ י נ ע ו ה נ ר ל א ו ב  הוא אן חסנחו וע׳יד אגב (ובעדה י
 *••*) והוא שאמר המשורר עיה (חהליס כ״נ) כי לה׳ המלוכה ומושל נגייס. ילצה. ני השי״ח היא אצלנו מחינה מלן. כ׳
 אנסנו ענ׳׳׳ ממליכים אוחו עליני נרצינני ומחירחיני הטונה. ומקנלים עול מציחיו עם כלוח חלנ. וחפץ הנפש. נאהנח נפלא׳ לא.נן

 זולתיגו. שהוא יחי אצליהם רק כמושל נעמיס מעצמו: י •



 אהל וישב יעמב
 מהלאוי שיאמר, אתה מלך עולמים. אכל הלצון ט כל המלטם
 שחעמיל הקב״ה •באלץ, חיו לק למען ישמלו עול מלכות שמים,
 וע״כ כל עצעייח מלכותם, אלע ית׳ היא׳ ולכטלו. חמו עלכוחד
 כוי. וזהו הממליך מלכים ולו המלוכה. כלומל בשבילו *ועיי

/ בגיאול על כסא מלכוחו):  עול מזה גק׳׳י כ׳׳ג כ
) ללול שמלח נססי ני'  וכענין הזח מציגו כגמלא (גלכוח ח,
 י חסיל אני. אמל לול לסני חקב״ח, לב׳׳שע לא חסיל אני
 שכל מלכי מזלח ומעלג יושגים אגולו' בכגודם. ואני ילי מלוכלכוח
 גלם וגשפיל וגשלי׳ כלי לטהל אשה לגעל׳. המיל על עצמו שלא
 ה״' המלט׳ אצלו לעטלה. לתמהדל ולהחפאל גח. אגל ילע ב•
 לה׳ המלוכה. ואיננו אלא פקיד על עם הי להולוחסהטמא

 והטהול חאסול והמוחל•):
 ולעילה זו. כל המלכים אשל מלכו מאומתינו תשלילי' אשל ת׳
 קולא. היו ממאנים כקלן המלוכה. כנודע משאול
\ )תלאג  ע״ה. שחי׳ נחגא אל סכלים. וכמו שאמל (ש׳׳א ט׳
 ימיני אנכי מקטני שנטי ישראל.וכן לול וזולתם• יען כי לא העלילו
0  אח עצמם שיחיו ראוי״ לענין נשנכ כזה. לחיוח משוח על ע
 הי. והיי יראים סן יגרעו חקם וכמו שאמר שלמה המלך ע׳׳ה

 ומעתה נאמר כי אחי יוסף ע״ה . לא גאו לסחור לכריו מכל
 וכל. אגל הולו לו ע״ד כלל שהחלו' מורה שיחיה לו
 החנשאוח עליהם. אגל לא כמו שהו׳ חושג שימליכו אוהו עליהם
 ע״פ גחילחם ולצונס. כ״א אולי ימשול עליהם מעצמו. וזהו המלוך
 חמלוך עלינו לשון חמי', אם משול חמשול גנו. בלומר אס לא
 שחמשול עלינו מלעח עצמך. ויהי׳ מלח אם ע״ר אס לא. וחגירו
 גנגי' (ילמיה חי) חצרי אין גגלעל אם לופא אין שם. שהלצון.
 שאין מניעח הלפואה מצל חסלון הסמים המלפאים. כי אלרגא יש
 צי, וסמים הרג/ אס מפא אין שם. כלומל אס לא זאח כי מפא
 אין שם. והיא מליצה על שאינם משימים לג ללגלי תנגיא

 ומוסליו:
 עוף באופן אחר. עם מה שאמרו ז״ל(מללש פ' נח) למה נקרא
 שמו יקטן. שחי' מקטץ עצמו, לפיכך זכה לגלולה. ובן
 והוא הצעיר. סהיה מצעיר מעשיי. לפיכך זכה לגמלה. ועול
לל. (ילקוט שמואל א' י״א) כל חלולף אחר  אמלו ע׳׳ל ב
 השרדא. השררה בורחת ממנו. וכל הנורה מן השררה כד. וסנה
 אחי יוסף. לאשל הוכיחו עליו מלנל סיפורי סלומומיו כי חוא
 מיקש המול• ורולף אחליו. (וכאשל זכלנו למעלה) ענו ואממ לו,

 המליך תמלוך עלינו. כלומל היעלה על לעחך כי סמלוך עלינו. (מ״א ג׳) כי מי יוכל לשפוט כוי. ועי״כ גסרס אלקיס וקרגם, למה
 . אוחס נגידים על עמי:

 ולאות ילעד על לנליני, תסכ' נא ושמע לגלי המלל' (ליש
 ויקלא) אז לבלת בחזון לססילך, ממל בלול כיי. לססילך,
 שנאמל שמלת נפשי כי חסיל אני. וטי. תלימותי בסול מעם, זה
 לול שנאמל (החלי' ע׳׳ח) ויכס לכלול עכלו כוי. ותמלים מכוונים
 למה שאמלנו. כי ע׳׳י מה שצפה הקנייה נדוד, כי לא יחפוץ כמלוכה
. וזהו אז לנל׳ נסזון לחסילך. שנאמר ו  להחחלר בה. מ׳׳כ נחל נ
 שמלה נפשי כי חסיל אני. וכמוזכל למעלת. לזאח, מלימותי
 בחול מעם. ענאמל ויבחל גלול עבלו כוי ללעות ביעקב עמו

 כוי:

 אחל אשל אחה משחיל עלינו. הלא נחכלחיקוייס נךמאמל החכם
 (משלי כ״ט) גאוח אדם חשפילנו. וזהו חמלוך המליך עלינו.

 כלומר הכי אפשל זאח. אס משול חמשול בכו עחח:
 ונעמיד עוד יוחד בהבנה הענין. ונאמר, כי אחי יוסף השיט
 'לו ע״פ דרכי החור/ וגם ע׳׳פ חמישכל. וננארם

v :לאחדים 
 האי, כי תנה חמקינל וממאומם נלנ אומחינו הוא כי אך לה'
 המלוכס נשמים ונארץ. רק הוא יחי חלק מולו ליראיו.
 כתן שנס מושל נידי אדם. למען הכין מנל נמשפט וצדק. ולרדוח
 *אנשי לשע. נל יענרו גנול עולם . וכמאמר הנניא(ישעי׳ ׳״א)

ל לחולוח לפגי העם דלכי הצדק׳ ואלחומ ועוד יוחל אמלו (שס בסמוך) לנל אחל אז לגלי בחזון לססילך  P לצדק ימלוך מלך כוי. ך
י • אשל ע״כ חזהיי הכחוב ואמי (פ׳ שופטים) וכחנ לו אח מלכל במשה כוי. חלימוחי בחול מעם, לולי משח בחילו אח מוצא ש י ' 
 משני התורה הזאח מלספר וקרא נו כל ימי חייו לממן ילמד ליראה נשעה שגגלה חקנ״ה למשה מחיך הסנה, היה מסחיל פניו. אמר
ת ה׳ כוי. כי הוא חיה המורה דרך לעם. לציה להם על הטוג. חקג״ה לכה ואשלחך כוי. אם אין אמה גואלם אין אסר גואלם. נים עמד  א

 ילחיחילס ולשמלה מן חלפ. וזהו שאמל שחע״ח (משלי כ״ל) ירא לו מן הצד. אמר לו הקג״ה ואחה חרס אח מטך וגקעחו. לומר שאם
. כאהל מועד, עמל לו מן הצל.  >*ה ה' בני ומלך. כלומר כי יראה שניהם אחה היא . על חיוחו אין אחה גוקעו אין אחל טקעו

ס  מעמה ללמל לאלם לעת ויראה הי. וזהו שנאי ט. לגלתי מ
 לייו מאחיו ולגלחי סור מן חמצוח ימין ושמאל. כלומל שלא
 ׳שחמש נעלכוחו לבכור מצמו. להחפאר ולחחהלל בה. כי מלכוחו
 ה״א חלק ממלכות שמים . אשר סלק ה׳ אוחה לנחירו. והושיבו
ל כסא מלכותו. לעשוח משטלו נאלץ. להכריח העם על קיום  ע

 ההילה וחמצוה. וע״להנאמל נשלחה המע״ה (ל״ח א׳ כ״ט) וישכ
 שלמה על כסא ה׳. ל״ל כי לא העלה על לוחו ח״ו להחפאל ולהחגאוח
 נמלכיחו. בידעו כי עלכוחו נאצלח ממלט ה ע •'ך עולמים יחנ׳

 אמר לו חקנ״ח עד מחי אחה משפיל עצמך. אין הסעה מצפה אלא
 לך. חדמלךשהואכן, שנאמר ויקרא אל משה. ע״כ. הא לך
 מטאר כי כל עילה נחרו ימי כמשה להפקיד אוחו להמליכו על
 בטי. הוא רק עטר מה שחיה בורס ועומד מן הצד ולא חפץ בהוד
 המלטה, ע׳׳כ בחר גו, ני וודאי נאמן הוא עליי, שלא ישמש נה
 לכטד עצמו מאומה. לא כן אם היו המלכים האלה ע״ח חלדים
ר המליכה. וחפצים כה. הי• הדנר לעד כ׳ דורשים המלטת  על מ
 אך למיד עצמם וגדולחם וזהו שאמיו תשנטיס ליוסף. המליך
 לימוח ביעקנ עמו וכישראל נחלחי. יזהו שאע׳ ד״ת ע״ה (התלי' תמלוך עלינו אם משול כוי. כלומר אם אחה חפץ נחמלוכח והממשלה

 קמ״ה) מלכיחך מלכיה כל עילמיס. אשל לכאולח היה יוחל להחפאר ולהחנאיח בה. היא הסבה שימאסך ה׳ ממליך;
 ועמה

. שלא נחג אל ר ש , ^ ^ ׳ ס ן י . ^ ע א י מ < ש ן מ י כ ם ל ו ע ן ה ם מ  V וזה חיה משפט כל נשיאי ישלאל. טלם הפלד
ל >ז״ו) לא חמול 5 ד מ ג ר ( מ ת א ״ ע ל / מ ן י כ ן ל ן י ק , ל ר מ ו ן ס 5 < א . ט ן ג נ , ע נ נ ) ה אל א׳.״3 ו נ י ש ש ( ״ מ מ ב ט כ ר 3 א פ ת ה א ל  נהם שררה, ו
0 ישראל לא היו למיד  אחל מהם כשאחי טי. וכן ל״ח ע״ה טלם סיליקי אמל (ל״ח א׳ כ״ט) לך ה׳ הגלילה ט׳. כלומר כל מעשי ע

 עצמי. כ״א לכטלך עשימים :



 אחל וישב יעהב
 לקלון• כי איננם לאויים עול אליו. ואיננו במלחם.ממש כאשל ילבש
 הקנון בגד גלול . יהי׳ סלוח לוגי על חאלץ. כן הכביד

 להאוילים:

 והוא שהולה לנו החכם ע׳׳ה. גע״ש כי עוג אמול לך עלה
 הנה מחשפילך לפני נליג. וגא מללםם ז׳׳ל. חלחק ממקומן
 ג׳ וגי מוסגות ושב עד שיאמלו לך עלה• וכן הלל אומל. השפלתי

 היא הגגחחיהגגהחי היא חספלחי.|כלומלשאיןהכגול נלאיונגל׳ עלי
 חכליחו כ״א ליאסיגי• אחול ממנו. ותבלתי גוחלי' בו. לא כן חמשמדל
*  ומחפש אתליו• נטלו עול לקלון ילאה׳ וזהו שאמלו הסגעים ע
 לייסף. המליך המליך עליני אס משול חמשול גני. כלומל גם
 שהמליך עליני. לא מהי׳ מחכנל ימחחלל בהמליכה. אחל חייהן

 שוקד עליה. וכנ״ל:
 ונראה מה יהיי חלימיתיי ביאלניחי ללוש לחב בקול יעקב ס״ח

 א.׳ יללוש המבקש שמח:
 ראמר יחולה אל אחיו מה בצע כי נהלוג אח אחינו וכסינו אח
 דמו. ההלנס מנואל. הכי היה בלמחם להלויח ממין
 עם חליגח יוסף. אשל ילנל הוא מה בצע בו׳. אתמה', ואונקלוס
 םמלגם מה ממון נחתני׳ מיניי. איןאחנו •ודע מח כוונחו. גם מ״ש

 וכסינו אח למי. לא ילענו מס בכך. אס יכסו למי, או לא:
 ור{£ אלבל בביאול מ״חכ (פ׳ אמול) ואיש כי יחן מום בעמיחו
 כאשל עשה כן יעשה לו. שבל חחח שבל, עין החח עין
 כיי. כאשר יחן מום באלם בן ינחן בו. הנה מבבל העילו לביחיגו
א קמא פ״ל) על יהיר הכחיב כאשל יה ן כוי. על שדלסו נ נ )  דל
 שיחי׳ ענוש נממין לנל הניחן כי/ אנל נעיל עול מל אמלו כאשי

:  יחן, כי ע׳׳כפ היי מחצידק שיאמל כאשל נחן מים נאלם ט׳
ה ״ עין מיז w ה ר ה ז א ל ת מ ה ה נ י ח . כ א ו ך ה  אמ;מ חעגץ ב
 עין, יש מקים לחקור ולומר אס שהיא לרך נקמה והונחה
 נהמכה. להרגיע נפש המוכח. נשיראח לעיני, גקמח מכחד ןיא"כ
 יהי מנשי מנור העונר. לחשינ גמולי נלאשי. או שנאמל, בי העונש
 היא אך למיגלר מילחא על חעחי׳, של**יעשה כן עול. לא הי*•
 ילא אחלים. יכענין הכחיכ(חצא) וכל העם ישמעו*וילאו טי׳

 אנל הלנלים הלאסינים יסלי, אמנם נשנחבונן נכחיכי׳, נקנה
 איזהי הררך הישר נענין חעינס מה היא. יחיא נמאמר המשייי
 ע׳׳ה (חהלים י׳׳מ) משפטי ח׳ אמה צלקי יחליי. ר״ל כל משפע* מ

 יח. עיקלם היא אך אמה וצלקה. למען הצמיח על ילם מונחומ
ו מ א עצ ו ם ה ג י ן ר ע ע ש ה נ ו ו ע ן מ ע ז א ל . ש  ימיסלים לכלל ההמון. כ
 זל עול מן הוא והלאה. וכמו שאמל עיל (שם ל-ך) כי עי צי}
ר לארץ ^ -  ישוכ מספט. וכמאמר הנביא (ישעי׳ כ״ו) כי כאשר משפטיך לאי• י
* י  צלק למלו יושבי סגל. אשל ע״כ אמלו דל (סנסלרין מ״נ) כ
 היה יוצא, פלרכ׳ ייצא ליס־ןל על שענל עבילה סלונית. ומיממי

^ 5 י מ ל עיקר ח כ  :יחה כמעמל כולם ולעיני כולם. ומזח יכחן. ש
J עלי נזיי ״ ו ה מ , מ  7איכנר חלילה ע״ל למשוח נקמה נהעוכל. ב

 היחה
— ™ v איננו חנינה ע״ל נעשוחנקמה 

ס » ״ש וכל ח מ כ T . ו t ) X > t i ל ל ע ל ג מ ו ש ע  הכוונה המכיינ׳ ני הוא, ל

 ומעתה
 ישמעו וילאו:

 ועתה נחפשה דלכיט ינחקילח עיל, מת שיש גתשיכתם נם ע״פ
 מופח השכלי. ואומי, שהם הגיניהי דעת. שלא יניעהו
 כניד המלוכה. אחר שהוא חפץ גה, ורודף אחריה. כפי שיעיד סיפור
 החלום. כי עיניו נשואות וצופות מתי יהי׳ מוכתר ננתר מלכוח וא״ב
 סס אם יגיע אל חור גדולתי ומלכותי. יהיה ננידו תלוי מנגד.
 ולא יחכגד נה מאומה. והוא מה שתכפילו דנליתם. המליך,
 תמלוך. מקור עם הפעולה. לומר גםנשחמלוך איננה מלוכה וכמו

 םיחנאר:
 ןעףן לנוחינו דל אמרו נמדרש (שם נסמוך) כי טונ אמור לך
 עלה חיה מהשפילך לפני נלינ (משלי כ״ג) ל״ע אמל לחק
 ממקומך נ׳ וגי מושנומ וש3, על שיאמלו לך עלה נו׳. מוטנ
 שיאמרו לך עלה עלה, ואל יאמרו לך, לל לל. ונן חלל אומר
 השפלתי היא הגגההי. הגבהתי היא חשפלחי. ע״כ. וחנליח נוונחם
 דל לנאר לכרי החכם ע״ה, מה חידס גחם. והוא כי הכטד איננו
 ניכר לאמיתו, זולת אם הגכגל הי׳ מונלל ומרוחק ממנו. ולא לרם.
 אמריו. אבל המכנלים איחי, שחלי פניי שיהיה מקנל כיכילס אותו,
 ולסיפך אם הוא מנקש ושיקל אחל הכטד. הנה בשיםיגיתי, עיל
 לנה קלונו מאל, כמו, אם ינוא אחל אל מקום מסינה אנשים,
 עוטרים על השולחן. לא יחליט על היושב בלאש כי הוא הנכבד
 מכולם. בי אילי היא נא לאסון וקולם להם, ונחר לו המקום שהוא
 בלאש פינה. כמשפט לעזי נפש. יהאפשל כי המסובין עול יערימי
 עליי סיד. להוריד אותו מרום שבחי. יבזה מקים כבודי, גגד פניו
 יענה על פחיחוח ערט וקלוחעג״גו.אך למתי יתיידע אליואמיחח
 מידו. באם ראה בו שחיה נא אחר כולם וישנ נשפל חמוםנוח,
 במורד, והמה יענו בקול. רביגו, מה לך לשבח שם. במושב שפל
 ופחות. קיס נא ושבה למעלה ראש. כמשפט לכבידך. הנה נזאח

 יעמוד על למיתה עניינו כי הוא היומר נבבוד בהחלט :
 וזהו צחיח לשונם דל(ילקיט שמיאלא' ׳״א) גאות אדם תשפילנו
 ושפל לוח יחמי ך נבול. כל מי שטלח מן השררה, השללח
 לודפת אחליו. שאיל נרח מן השררה. נשעה שנא למלוך. שנאמל
 נוי הנה הוא נחבא אל הכלים. ימפה איוליי שנאמל הלאימה אשל
 נו נחל ה׳ כי אין כמוהו נכל העם. הא לך מטאל בדנלינו. ני
 לנעגור שנלח מהמלוכה ושאל על עצמו, מי זח אנכי למלוך על
 עם הי. (במטאל בילקוט שם) עי״כ היה ניכל בטל מלכוחו. יאשל
 אן לו המלוכה. וזהו הלאיחם אשר נו בחל הי. כלימל מזח ניכל
 ססוא חננחל חאמימי,ואן נו חפץ ה' מטלם. ובמו כן משה מע״ח
 זכמו שזכלנו דבליהס ז״ל׳ אח מוצא טי. בסנה ויסחל משח פניו.
 אמל הקנ״ה לכה ואשלסן כוי. בים עמל צו מן הצל. אמל הקב׳׳ח
 ואמה הלם טי. בסינייעעד לו מן הצל. אמר לו עלח אל הי. באהל
 מועד טי. ויקרא אל משה. וזהו שהמליצו דל הכבול רודף אחל יו
 כלומל כי בשיחכנל הטלס מן הכנול. או אז יחנרר אמיחח כבודו.
 וכי הוא לאיי אליי. ילהיפך הרודף אחל הכנול המיל טלח ממנו
 כלומד גם נאם ישכין בניל. איננו הוא לכנול. אבל עיל לנזיון
 גדול*) וזהו מ״ש (הישע לי) כלונס בן חטאו ל׳ מולם בקלון
 אמיר. ל״ל המיל שעשיהי להם על חגה. הוא נשאר להם עחה
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 אהל וישב יעהב עא
 או לזולה מהעניינים. הלא אז אץ לספוגו מל הדבר המוסכם
 מפיהם, יוחר מעל המוסכם מאים פרנדי. וזהי עדה מגף גלמוד,
 כלומר בשנם יהיו עדה גדולה, ואסיפח רבה עכ״ז אינכם *שיביס
 כ״א כיחיד״ פרטיי׳• כי כל אחד הוא מובדל ומרוחק בנועם הסכמסו
 מהסכמה איסיי זולתו. וכ״א אך אל מה סמפיק טובחו• וכדומה :
 והנה עתת לא נפלאת היא, שאוהב יתגרך אגסים כגידים. ומ3ה
 ברוב אסיפחם. עד םגאמר בהם (איוכ כ״ח) ק אל כגיד
 ולא ימאס. לאשר עם רוב אסיפתם חח אחדנה טוב כוונחם וסוד
 עצתם. וע״כ כל עיד שירגו קיגוצם יאסיפתם. יוסיפו גיקרס בעיני
 ה׳ יתגרך. עס השקפתו ממכון שגתו. כי אנשים ככירים המה
 מצומדיס איש אל אחיו. געצה אחת. וגמחשבה אחת. וזהו הנרמז
דס א׳ י״ז) ומי כעמך ישראל גוי אחד גארץ. כלומר  כמאמר (

 נפשות משולגות עם גויות נפרדות :
 וזה היה מאמר משה רגע״ה אחר מעשה המשכן. גהקחל כל
 העדה יחד. והיו עיניה' נשואו' וכלוח להשראה שכינת
 כגודו יחי. הזהיר ואמר. זח הדגר אשר צוה ה' חעשי. כלומר
 מהצורך לכם לייחד לגוחיכם ולמשיח מצוח ה׳ יה׳ אך לממן שמוח
 ולמען ינחח גהם. וזהו אשר צוח ה׳ חמשו. וכיארו זיל אוחו
 היצ״הר העגירי מלגככס, יחחיו כולכם גיראה אחה, וגעצח אחה
 לשרה לפני המקים. כלומר כל מחשגיחיכם לא חהי׳ רק לשרח אוחו
 יחגרך כשם שהיא יחידי געילי כך חהיה עגידחכ' מייחדה לפניו
 כלימר אך גכיינת לעשיח נ״ר לפניי ית/ יאס עשיתם כן, וירא

 אליכם כגיד ח׳:
 ומעתה נאמר, שכלעילח מציאוס מצוח הזימון אצלני, הוא אך
 מי׳ י מה סגאסיפחינו יחדיו. גלכומ מצומדוח. ואחז־
 כאחד יגשו כאהגח וחשד. געצחאסמ.ומחשגחאחח. אשר אשיפתיגו
 וקרגחינו נאה לנו ונאה לעולם. כמו אז נחוסף אצלנו קרושה
 יחירח ושלשה מאחנו ראויים לזימון. ועשרה נכרך אלקינו, וכן
 מאח, ואלף. לא כן עדח החנף. כ׳ אסיפתם היא בגחינח אישי'
 פרטיי׳. ולא חגוא גהם שוס מעלה עודפח. אגל עוד נופל עליהם
 מאמר פיזיר הרשעים הנאה להם כיי• ואיך'שייך אצלם חוגה
 זימון. והיא שאמר יהודה אל אחיי. אס נעשה כדבר הזה לאחינו
 גשריני. הלא טגענו כדחי הרשעים ונימוסם. ומעחה איך גכרך

 כרכה הזימין. יזהי אני מגקשים להרוג נפש. ונגרך אלקינו:
 ויהי געח ההיא וירר יהודה מאח אחיו. מדרש: עדה •הודה
 וחועבח נעשחה כישראל. א״ל כפרח יהודי שקדח יחידה,
 וחועבה נעשחה כישראל. יהודה נעשה חולין. ט חלל יהודה קודש
 ה׳ אשר אהב. והמאמר ספים וחחום, מבלי בא שעדיו. ונזכיר עוד
 דכריהם בסמוך. ויחי בעח ההיא. עוד היורש אביא לך יושנה מרשה
 כיי. עד עדולם יכוא מלכן וקדושן של ישראל, עד עדולם יבוא
 נגידם של ישיאל. דכחיב ייט עד איש עדילמי. עיד שם. רסב״נ
 פחח. כי אנכי ידעתי אח המחשגית אשר אנכי חישב עליכם בים
 ישראל כיי. שגטים היו עסוקים גמכירח יוסף. ויוסף חי מסיק
 בשקי יתעניתי. ראוגן, כשקי יחעניחו. ייעקג היי פסיק נפ£י
 וחעניחו. יהודה עסיק ליקח לו אשה. והקב״ה הי* פיסק *יי״
מ > * ג  אורו של מלך המשיח. ולא נאריך בהצעה הערומ. בי ח«ה מלי
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 ומעתה אחרי אשר עיקר והכליה העונש הוא אך לגדור נדר
 על העחיד צדקו רז״ל נמה שדרשו עץ חסה עין דמי עין.

 בי גם נעונש דמים יצא חפץ החכליחי ויוסרו גם בו:
 ואף לי רנוחינו ז״ל הבינו עוד כי בצע ויסמן לעונש הממון.
 מעונש יל אן עין ממש. כי מין ממש. אין לענוש כ״א
 פעם ושחים ואם ישוכ ויעשה מוד כדכר הזה כמה איפה יענש.
ר שאפשר לקנוס נו כל הימים. וזהו  משא״ב עונש ממץ. כי הוא• מ
 שלמז הבחונ. איש כי יחן כוי עין חחח עין כוי ובדרש רז״ל, דמי
 עין והטעם כאשר יחן מום נאדם כן ינחןבו כלומר שאין המשפט
 ע״ד הנקמה על הענר ועל מה שנעשה כנר כ״א כאשר יחן כוי
 כלומר לנל יחן ויוסיף עוד על רעה 'מעשהו לעילה זו כן ינחן

 נווע״כיוחר טונ להענישו ממון:
 ובזףן נבוא אל הענין כי הנה מה שעלה על לנ הסנטים
 הקדושים להרונ יוסף אחיהם חלילה לנו לדמוח שהיי
 עניינם ח״ו ע״ד הרציחה לשפוך דם נקי וצדיק אבל באין ספק הם
 דנוהו למיחה ע״פ דח חורחנו הקדושה וכמבואר בכ״מ ברז״ל.
 ועל זאח ענה יהודה ואמר האמנם כי האמח אתבם שהמורה
 חייבת אותו מיתה עכ״ז ראו והתכוננו הלא משפטי הסודה איננה
 ע״ד הנקמה ח״ו כ״א למינדר מילתא. ולהצמיח חוכחת מנולת על
 הכלל אשר ע״כ המשפט לפרסם העונש לעין כל למען יראו
 ויקחו מוסל ואסס הלא חנכם היום נעדרים הפעול' הטובח
 ההיא כי מחהכלח לכם לבסוח על לם הנעל בל יולמ לאיס וא״כ
 אין בילכם להענישו ולעשוח בו לבל המשפט ווחו ויאמל יהולה
 מה בצע כי נהלונ אח אחינו(אחל םההכלח הוא) וכסינו אס

 למו :
 וישבו לאכללחם מללש (כחנחומא פ׳ השא) אמלונאכלונשחה,
 ואח״כ נעלהו ונהלנהו אכלו ושחו. באו לכלך אמל להם
 יחולה, אנו מבקשים להרונ נפש, ונברך לאלקינו, אין אנו מכלכץ
 אלא מנאצין, וכדי לבוא.אל ביאול העאמל נקלים מאמלם ז״ל
 (גילקיט שמיני) דאמל משת זה הלנר אשל צוה ה' חעשו אמל
 לתם משת, אותו יצ״יןר העכירו מלננכם, ותהיו כילנס ניראה
 אחח ינעצה אחת לשרת לפני המקים כשם שהיא יחיד נעילם כך
 חהיה ענולחכם מיוחרח לפניו ואם עשיסם כן וירא אלינם ככיל
׳ ע׳׳כ, וחכליח כוונה המאמר הוא. עם מה שילעגו כי האמנם  ה

ל אחד מישראל יקר כעיני חי. ונמל לפניו מאל. עכ״ז כהחאסף  כ

 לבים מאנשי אומחינו יחד. הלא יוסיפו חח כחם כמעלחם
 יקדושחס יחד מאד. וכל עול שירבו באסיפחם, p חלב מעלה
 יןדושחם וכאשר המליצו ז׳יל (כמדרש ויקרא) יש משא שקשה לאחד
 י?ח לל, קשה למשרה, ונוס למאה, והוא, כי הלא מצינו מצוח
^ סלא יעשה אוחם אדם פרטי (רצוני, ביחיד) כמו מצוח י 9 

 ז״ייין. שאץ חוכחה כ״א בשלשה. באמדם ז״ל (כרמה ע׳׳ט בי)

 ^בשלשס אומר נכרך. בעשרה אומד אלקינו. כמאה נכרך ח' אלקינו
 סי. כמכיא כיי. תא לך מכוארכי לפי מרכיתאסיפחם. כן

 . חתיה נמלת חשיבותם דקרת קדושתם :
לת הדכר הוא. עם מה שנכץ החילה מ״הכ (איוב ט״ו) כי עי  ר

 עדח מנף נלעוד. והוא כי ידענו אשר נם בעסקי המו״חז
 הדבר סמיסכס ע״פ עצות וחקירוח המיס. יהי׳«וחר מקובל ונאמן
 מחמיסכם מאדם פרחי. אכל זח אמי כלתי באם הנאספים הסיקמ׳
 מל חמר, אין כוונםס אל הזולס, רק להעמיק בתכלית ואעיחח
 המפץ חטוב הוא, אס לא, משא״כ באם המה כססכמסם על חדכר
 טוגו כל אחד לפי עניימ• הטמון בסס. אם לעוגה והועלה עצמו

Ohei Jakcb 



ב ק ע  אהל וישב י

 ומך, נמלצו נזה דגלי המשולל ע״ה (חתלים כ״ח) כי לא יבינו
 אל פעולות ה' ואל מעשי ידיו. ל״ל ע״י שאינם מנינים
 ואינם משכילי׳ אל פעולת הי, ע״כ המה מתלעמי׳ על לאשיוח

 תמאולעות. ועי״כ. יתלסס ולא יננם. כלומל יחיו נשאלים חלוסים.
 יעזונים נחצי מלאכתם. נלי לנצע מעשת נניינם : י־
 ומעתה יזתילו דנלי תמללם. כי גם תם ז״ל תניחו הכתונ^על י
 פשוטו. אל תקוץ נתוכחתו אל תמאס נחיכחחי. כלי*׳־ין
]jte שלא יתלעם תאדם על מדות ת׳ יתנלך. אולם הם ז׳׳ל 
 להנינט עילת המיאוס נתוכחות. ותצומח מסבתי. ואמלו׳ אל תקיל•.
 נתוכחתו. אל תעש את התוכחות קוצים קוצים. כלומר כשתמאם״׳'

} י / ותקוץ נחוכחחו יל ף וינח ידו מלגמור הני  ח״י מיסר ח
• נמל . י פ ן ש מ כ  הטוב. וישארו הפעולות תראשיוח קוצים קוצים. ו

 המ״כ ז״ל, חתיכות מקוצצים :
 ןץךן ההוראה הפשוטה בכתוב הנ״ל. כי אנכי ידעתי את המחשני'
 אשר אנכי חושב עליכם בית ישראל כוי. אשר לכאילה

 יפלא, מי הוא זה שלא ידע מחשנחו. נמה שהוא עושה. גם טלם.
 כלוחו מעשהו. כי כבל החליטו סיף מעשה נמחשנה חחלה. אנל
 לדנרינו יהי׳ הרצון נזה לומר. כי כראוח אנושי נעיני כשר. ידומי*

ר. להיוחינו,  ענין הקידוח וחמאולעוח, לדע מוחלט, ולכאב ממאי
 קצלי המדע מהעמיק בתכונתם, לדעת מהוחס בלחי הוא יחביו *
 הפיעל החכם. היודע והמכיל נהחועלח תטונ הצומח ונא מסבהם•,ן
 וזהו כי אנכי ילעתי אח תהסשבוח אשל אנכי חושנ עליכם נ** י!

 מחשנח שלום ולא ללעה :
יי

ה   והנך, כהענין הזה נלמוחו וצלמו. הי׳ מה שנהג יחנלו א
 אבינו יעקב ע״ה בכל פלטי ענייניו מצרת יוסף, ושמעין•;:

 ובנימין. וכמטאל במדלש. וישלחהו מעמק חברון. וז״נ, הלא א?
 חברון ניחנה אלא נהל. אלא הלך להשלים אוחה עצה העמוקה י

 שכחן הקנייה נינו ונין חבל הנאה שהוא קטר בחברון, ועני[*
 וענו אוחם. והרצון נזה. כי הוא יחנלך החטלל על יעקנ ע

 הקלושה. ושינואו אל האלץ הטונה אש^מףח'לאנרהם. ולי^
ם מו י י , ם ר ת י י לי להשיג, בנהי ה כ א י ת ל א ל ז כ ם י כ י ת י נ ת נ י כ  ש

אל 5  משוענלי' נמצרים כמא״הכ(הושע י״א) וממצרים קראה* י
י י 6 י ^' נ ה י  שאמלו לנוחינו ז״ל(נלכוח הי) ג׳ מחנוח סינים נ
1מלי ׳ ט ^׳ י א י ש ז י י ׳ א ה י י ־ ת ם י י י ס י י " א ע ל ו א נ ת א נ ם ל ל ו כ  ו

ו הה •י' ר מ א ו ש ה ) ״ "ע ־ ע ' ו ע כ ד ע ת ו י י י ו א י 3 י ב נ נ ח י כ ש א ג ו ) 
 פלשחיט) ויוסף הולל מצלימה. משל לפלה שהיו מושכים א <'
 למקולין. ולא חיחה נמשכח, מה עשו לה, משט אח מם ל* י :
 כך חיה יעקב אבינו לאוי לירד למצרים בשלשלאות ובקולר*'• ף:
י לגל״ נ י י א ה ל • א ו ו י ז 5 ו 5 ל י ר ו י מ נ א א ו ו , ה י ט י נ נ ה ב ״ ב י י  ה

J* ננו לפניו והוא יולל אחריו. ע״כ. הא לך מבואר ט ה׳ יחבלו 
י ^ א נ  על יעקנ אח כל אשל קלחי מיוסף ושמעון ומימין. על ם
£  וזרעו למצליס. שהוא ההכנה וחיסול הנאימן לצמיחה קרן ה

; ש יעקנ י ר ש ם , י א ב ^ ה < ל י ע ש א ^ ט נ ש ה ר י כ  המעולה. ו

: ,-היו ל א י ש ח י י פ  > ו
ר , ^ ; ע י י א  אולם יעקנ ע״ה גם היא לא הנין תכלית עני! מ
\ t f c

 יע״כ נכל לנר פרטי, כמה הרנה ללאיג יל,1*151 
 י מחי 3 . י מ א ח ו " א ע י נ נ ^ ה מ ת ה א ל ז ע • ו ם ' ג ו ת כ  עליהם. כמיזכר נ
י ; | ) ' ב י  ה׳ (ישעיה מי) למה חאעל יעקנ יחלנר ישראל נסחרה י

ן י ' א ו  ביי הלא ילעם טי אלקי עולם ה׳ נולא קציח האיז כ
 לחנוכחו. ירצח, כי מה שהאדם מהרהר אחל מלומיו יחנלן. נ

 עמנו

 אמר ר״ח ב״ג לפי שכחוב מוסר ח׳ בני אל חמאס ואל חקוץ
 בתוכחתו. אל תעש את התוכחותקוצי׳ קוצי׳. אשר הפליאה נשגבה.
 מה ראו ז״ל לעקור הכתוב מההוראה הפשוטה. לדרוש מלת תקוץ,
 קוצי׳ קוצי'. והנלאה בהגנת המאמר. עס מה, שנזטר עיד מאהלם
 ז״ל(נלכות נ״ד) חיינ אדם לנלך על תלעת כשם שהוא מנלך על
 חסינה. וניאלו בגמלא. לקגלונתו בשמחה. ובאין ספק יש לים ז״ל
 נזה, כוונה עמוקה (כי לא דבר ריק הוא להזהיר אותנו לשמוח

 על הרעה כמו על הטונה) וראוי לדעה מה היא :

 ונאמר כי אלקינו יחי. מחה נדנחו הטונה. לפעמים חהי'
 גלוי׳ וידועה. כמו, איש אשר יחן לו אלקיס עושר
 ונכסים וכנוד, וכדומה מה שעיני כולם רואות, כי מתת אלקיס
 הוא, לטוב מועיל. ויש, אשר הקי״ה יעסוק עמו נטונחי נאהצעוח
 שוטח, הנראות לעין איש, דלוה ורעוח. אין דן דינם למזור. אך
 הוא יחברך יודע טוב פעולחם וחכליחס וחועלחם. ממש כאשר
 החייט השלם, יקח חטיבה היריעוח. ממיני משי ורקמה. ויחתוך
 אוחה לנחחי׳, לעשוח מהם לבושי פאר והדר. והסכל, כשיראה
 זאח, יחשוב אוחו למפסיד ומקלקל. או כאשר החרש העוסק
 במלאכה המין. •קח ארזים גבוהים. מפוארים מאד. ויחגינם
 בקרדומוח,כפי מדח אורך ורוחב הבטן. ומהם דקים וקטנים
 מאוד. למסגרחי׳. וכדומה. אשר כשיראה האויל מה שהוא עושה
 להארזי׳ ההם. ידוגחו למשחגע. כי הוא מקלקל ארזים יקרים
 בהם לחחכם במגרה. ולמלא אותם חורים ונקבים. וכמוהם. אולם
 האיש אשר הבונה בו. ידע ויבין כי כל המעשים ההם שהוא
 עושה, המה הכרחיים אל השלמת בנין הארמון על משפטו, ואשר
 בקישירס והרכבתם א׳ אל אי, יצא בנין מפואל להלל מאד. כן
 ממש, עילת כל העילות יחידך. אין חקל לתבונתו. ואין ביד נברא לשער
 הטוני העמוק׳ המכותתבפעולותיו הרמי׳ והנשגבים. ט לפיהבחנתיני
 והשנלחינו בהם. נלאים לפעמים מלים כלעג', והן הנה סבות
 ועילוח צומחוח אחריהן טונוח ובלבוח נשגביח. לק ההנלח נ׳
 ההלעוח ייקלמו להטונוח, בחלישה וזליעה המוקלמים לקצילה.
 וזהו םאמלדז״ל. חיינ אדם לנלך על הלעה נשם שמנלך על
 הטונה. יען ני גםהלעוח,המה משובצים בטוביה"רעיה נמלואוחם.

 נמשפט הטנה הנ״ל:

 א^ל נחפשה ללנט ונחקורה עוד• לשמחה מה זו עושה. מה
 ינצל א ם לא נשמח עד ני נעמול על גמל ענייני, ונלאה
 מה יהיה טונחם, וחנליח חועלחם: אמנם הלנל מונן פשוט. ני
 נשגקגל המקלאוח והמאולעוח גשמחח ובעוג לני. ונאמונה נו
 יחגלך. לעילה זו, יחפוץ גנו ה׳ להשיג אחליחנו. ולגמול מחשגחו
 אשל זמם. משא״כ אם לא יקגלם גשמחה ועול יה״ לגו לגז.
 ויקצוף על מקריו ויתרעם על מלותיו ית׳ ח״ו. האפשר, ני הוא
 ימנרך ינח ידו מנו נאמצע העטן נלי לנצע מעםתו. ואת תלעות
 יקבל ואח הטוב לא יקבל. ממש נאשר געל המין הסנל. נראוחו
 י כי העושה במלאנח יקצץ מבחרי ברושיו. לחחיבוח דקוח, כפי

 י הצורך להרבנח הננין. ויחן עליו בקולו, מה .לך כי חשחיח עצים
 מפוארים דקלים כאלה. הנה מלוג שיחו וכעסי, ילף ידו מעסיק
 עול נננין הזה. ואז ישארו העצים יהאנניס שטוחים ימהולסים.
 ויעמדו נקלקולס. כי אין עול מי שיחנלם. כן ממש• המחלעמיס
 על מלוחיי יחנרך. ייקציפי על קיליחיהם. יינעטו נהם. ינח יחנלך
 *u מהם. ולא יגמול המלאכה על חכליחה. יישאלי אך נגועים

 • * . . ומוגים :



 אהל וישב יעקב עב
 הנידו. (ועיין בקול יעקב ס׳׳צו). ועד׳׳ז עצמו היה מעשה יהודה
 עם חמר וזהו שסמכו דל הכחונ הנ״ל, *ל וייד יהודה מאח
 אחיו לומר, כי נשגם יהודה חשנ מה שחשב. אנל האמח בי מה׳
 הי׳ מצעדי יהוד׳ כוננו והוא העיר אח לננו ללכח אל׳חמר כלהו

 למען הוציא ממנה אורו של משיח, וזהו שהניאו דל עוד היורש'
 אניא לך כוי עד עדולם ינוא כנוד ישראל (מיכה א׳) עד עדולם
 שנאמר רני עד איש מדולמי. רמזו נזה כי הוא יחנרך הסינ על
 יהודה לכעוס ולנוא עד איש עדולמי למען הצמיח קרן מלך המשיח
 הנאמר נו ג״כ עד עדולם ינוא כנוד ישראל, שהוא מהיעודים

 הנשגניס העחידיס נמהרה :
 ומעתה נבוא אל ניאור המאמר ננושא דרושנו וירד יהודה מאת
 אחיו, הה״ד נגדה יהודה כוי. והוא עם מה שאמרו
 עוד ויראה י ודה כוי, אמר ר׳׳י נקש לעטר, וזימן לו הקנ״ח
 מלאך הממונה על התאוה. אמר לו יהודה, היכן אחה הולך,
 מהיכן מלכי׳ עומדים, מהיכן גואלים עומדים. ויט אליה אל הדרך׳
 נע״נ שלא נטונחו ע״כ, עוד שם מלמד שהיסה מטפחה על כריס׳
 ואומרח מלנים אני מעונרח, גואלים אני מעונרח. ונסמוך. ויאמר
 יהודה צדקה ממני יצחה נח קיל ואמרה צדקה ממני, פי׳
 ממני היחה זאח, וחמכואר מכל זה הוא כי מאח ח׳
 חיחח העילה שיהודה ינוא לחמר למען העמיד ממנה מלכים
 וגואלים. אמנם אם נלך ונחור עוד נדנריהם דל, נמצא מה
 שמחנגד לחמונח המאומה חזה והוא אמר הקנייה ליהודה, אסס
 רמיח לאניך נגדי עזים חייך שחמר מרמה נך נגדי מזים״ ונסמוך,
 הכר נא למי החותמח, אר״י אמר לו הקנ״ח ליהודה אתה אמרם
 לאביך הכר נא, חייך שממר אומרה לך חכר נא ע׳׳כ, הא לך כי
 דבריה׳ דל נראים לכאור׳ סותרי׳ זא״ז כי אחל אשר הוא יחי כעצמו
 הסינ עליו ענין זה, איננה יחיה נחשב' לו לעונש, מענה פי תמר:
 אבל כלל הענין נזה הוא, כי ה׳ יחי רצה לגלגל על יוסף שינוא
 למצרים. אשר ענורו ינוא גם יעקנ וכל זרעו אחו. (כי
 היא העילה לצמיחח קרן הטוכ הכללי כנ״ל) והאמנם כי מחנקל
 חיי אצלו יחי להחנולל על יוסף שיכוא למצרים ע׳׳י כמה סנוח
 עכ״ז הי׳ מרצין חכמחו לפעול המל ע״י אחיו. על כי הס חשנו
 מחשנוח, ועשו חחכולוה, לחפל ולכטל חולאח חלומוחיו. לקסם ה׳
 לסנה לגמול על יליהם מגמה לצונו. וכנ׳׳ל. וחנה הסנטים מ׳׳ח.
 לימו אוחו לחרוג. לא נאלח חפץ הי. וגם לאונן עם אמלו לא
 נכנו נפש. וחשנ נלנו לחשינו אל אניו. עלגס גם הוא לא היי
 קולע אל מטלה כוונחו יחנלך. נלחי, יהולה. הוא הוא פגש עם
 העולה על לצון חכמחו ימי ממש. כמ׳׳ש לכו ונמכלנו לישמעאלים.
 אשל על ילס נא יוסף למצלים. ולעילח זו עלח כלצונו יחכ׳ לכנל
 פני יחולח להוציא ממנו אורו של משיח. חחח אשל על ילו נשלמה
 מחשנחו ימנלך אשל זמס. ולכן אחל שנמכל יוסף למצלים. שהיא
 ה החח לה הסנייח להמשיך ללנלח פלטי חענינים המסחמפים
 מסנחח. חנח אז חי' מהצורך לכונן לעומחח קרן אור המשים•
 גואל חצלק. וכמנואי נמלרש. ויחי נעה ההיא וירד יהודה. נטלם
 החיל יללה. קולם שנילל משענל חלאשון נולד גואל האמלון. *5
" ?לוז לזו א ה ^ , י 0 * 7 ל ^ ו א מ י י א ר כ  כחינ למעלה, והמלכים מ

י פת עמו* ד ם נ י ס ו ח ה * מ נ ס מ  לומל' אלא ויוסף הולל מצלימיי• ו
ר ע״כ כ ^ \ ם  (פי׳ כי מחחילח הי׳ הראוי לגמור ענץ ׳ייסד* מ

inn 'למכת * י ! 1 י י מ ס י ל י י נ מ  ואח״כ לספר מעשה יחולח) י׳* א

r ״ v ^ « ^ ה א י פ ר א ה י י 3 מ חפלמיוה נגצ והרצון, כי מלרכי אלקיבי ית״ ל » א # נ ן ״ י י ה ג ל ל , ^ ^ ; » ^ 
 *16 חסלל

 ממנו, כאלו הוא יולע ומכיל לדני ה׳ מעולם. אך המל חזה הוא
 עומד מנגל וחוץ מהשכלחי והכלחו. והוא ממש ע״ל, אם ינוא
 לניח אומן גדול, איש המוני שאין לו ידיעה כל מאומה 3טינ
 המלאכוח. ואופני מעשיהם. וימצאהו עושה מלאכה על האננים.
 וישאלהו על דנל אחד, למה תעשנו כך. הלא נגד פניו יענה עזות.
 ויאמר האם לך לנ אומן. כי השאלני טרם כליח׳ מלאכחי. הלא
ה, לא ר הדבר הכונ הראה כי כל מה שפעלחי עד הנ  כאשר אגמו
 ה״ דבר ריק. אבל היו מוכרחים בהחלט להשלחח הכלי וזהו למה
 חאמר יעקב וחמל ישראל נקחלם דרכי מהי כו׳ הלא אלקי עולם
 ה׳ נולא קלוח הארץ. כלומר איך יעמך לבך להרהר טלם ראוחך
 גמל וחכליח המעשה. וזהו נורא קצוח האלץ. כלומל מה שקרה
 אוחך איננס ענייני׳ חכליח״׳ מה .כאין עוד אחריה מאומה. כ״א
 אמצעיי׳ ולאשיוח מעשיו. להכין לך ולזלעך הטונוח העתידוח.
 וזהו אין חקל לחנונחו. (אנל יעקנ ע״ה דימה ננפשו. כי ימוח
 המשיח היו נימיו. וכאשל זכלו לנוחינו ז״ל נמללש שהוא חכליח
 כל הטונוח ע״כ מצא אח לננו להצטער על מקריו הרעים. כי

 הי׳ ירא על נפשו פן גרס החטא):
 מהן שכוונו ז״ ל נמאמל הנ׳׳ל. ילל יהודה מאח אחיו. חח״ל כי
 אנכי ידעתי אח המחשנוח אשל אנכי חושנ עליכם ניח
 ישראל מחשבה שלום ולא ללעה. לומל כי כל פלטי תמאולעו׳ שקל׳
 אותם כולהם היו מטוניס אך למען הצמיח מהם הטובה הכללייח
 כנ״ל. אך יעקנ ונניו לא ידעו ולא חנינו טוב הכלימה ופעולחה.
 וזהו שנטיס היו עסוקים נמכירחו של יוסף. ויוסף עסוק נשקו
 וחעניחו. ויהודה עסוק ליקח לו אשח. והקנ׳׳ה עוסק ונורא אורו

 של מלך המשיח:
 ונעמיד עוד יוחר נחננח הענין. נשנעירעוד על מאמר חנניא
 י (עמוס די) כי הנה יוצל חלים ונולא רוח ומניד
 לאלם מה שיחו. אשר מלח מה, לכאורה היא אך למוחל. אמנם
 בחחבונןמעט נקנה לעח, כי לבל גלול לנלהכחונ. והוא מהנפלאו'
 העמוקוח. והוא. כי מצאנו למוחינו דל שאמלו על כמה אנשים
 שנחטצץ בהם דבר נבואה. כמו יעקב ע׳׳ח אמר רדו שמח. למז
 גזה על משך זמן גלית מצרים. פרעה באמרו(שמוח אי) ועלה מן
 האלץ. למז גדכריו גאולת ישראל. וכמוזכר גמדיש (שם) כשישראל
 5'לילה תתחתונת תם עולים. וניגא ואינו יולע מת גיגא וכמותם

 לבי' חנולעים. אשל אין לחשוג ולומל, סתיו מתנגאים געת ההיא.
 כי מה נאמל על הבלחי לאוי לנטאה. כמו פלעח. ועלח קלח
 באמלם לא נעלה וזולחם. אכל האמה כי הס אמלו מה שאמלו
 לפי חומס. ולפי לצונם האנושיח. אך מאח ה' היחה זאח שיאמלו
 עניינם במלוח האלה. למען למוז מל מה שהוא בלצונו יחבלך
 וכמוס עמלו. וגחגיע חול לכל ולבל שחיו למוזיס בלבליו בבלי
 דעח. או אז מוליעיס אוחו משמים. מה למז גלגליו הקולמיס.
 . יזיזו לאלם מה שיחו.כלומל מודיעו מה שלמז כגל גמלחו ושיחחו:
 עוד זאח ילענו. כי הקלה מושל גאלם גם על המחשגה.לצוני
 לומל כי מה שיחשוכ האלם כמעשהו ללצונו ולחועלחו.
'א חמחשגח בעצמוחח מה שחשכ ח' לכצע על ילו מזימוח, כמו  ה

 השגטיס לימו גנכליהם כי כל מה שחם עושים עם יוסף. המה
 האמצעיים לגטל ולהפליע חלומוחיו. וגחחגולוח עשו מל שמכלוחו
 ממכלה עגל והיא היסה הסגה לטגן גלולחו ומלכוחו. וכמ׳׳ש
 5מלמו (ויחי) ואחס חשגחם עלי לעס אלקים סשגה לטוכה.

 "הי כי אנכי ילעחי אח המחשכוס אשל אנכי חושב עליכם גיח
 ישראל. כלומד מחםבוחי על לבבכם. ממש נחנושא משא על כחף



 אהל וישב יעקב
 ידיך םחמל מלמה 3ך בנדי עזים• אר.ח אמלח לאביך חכר נא, ידיך
 שחמל אומלמ לך הכל נא• כלומל גמלחיך כמעשיך. ומדדתי גם

 אנכי כמלחך:
 והנה מה מחקו מחה לנרי המדלש הנ״ל. וילל יהולח מאמ י
 אחיו• נגלה יהולה, וחוענח נטשחה נישלאל. לצונם נזם.:
 לומל, כי האמנם מעשה יהולח עס יוסף היחה יקלח נמיניו יה,,.:
 אנל הלא לעיני נ״א הי׳ ענייני ע״ל נגילח. וננ״ל. חחח כן• וחוגנב'

 נעשחח נישלאל• כלומר חי עשה היקרה והנצחייס. (היינו נליאםי־*
 אור מלך המסיח) היא ג״כ ע״ל חוענה. וזהו שהמליצו זיל םקל& :

 יהולח, וחוענה נעשחח כישראל• כלומר זה לעומח זה• וזהו יחוים
: י י  נעשה חולין• כי חלל יהולה קולש הי אשר אהנ כלומל הגם נ

 מעשה יהולה היחח קולש• ואחונח לפני הי. עכ׳׳ז ר\׳ מעשיי
 ע״ל חולין:

 ויאמר מה העלנון אסל אחן לך. וחאמל חוחמך ופתילן ומניו
 כוי. לאוי להעיר נזה• כי מאמל יהודה מה העלנון ני'י
 מולח שלא הי׳ נידו לנר לערנונו נילה• והיא נקשה ומצאה נייי
 חוחמו ופחילו• הלא לא יבצר ממנו מחח לח אח אלה מעצמי
 מנלעדי שאלחה• עוד ים להעיר נמ״ם אח׳׳כ• וישלח יהודה אמ גל*
 העזים כו׳ ולא מצאה• ויםנ אל יהודה ויאמר לא מצאחי׳ כוי. דאמל
 יהודה חקח לה פן נהיה לנוז• הנה שלחחי הגדי חזה ואחה לא

H מצאחה. אשר לכאורה כפה יתר דנר הכחונ נמ״ש הנה שלחתי 
 כו׳: ג
 אבל הענין מונן פשוט נהזכרח מאמרם ז״ל נממש, חותמי ?
I ופחילו. טליחו שהוא מתעטף נו. וחפילין סנראשו. וכ זם׳ 

 נבוא אל הענין. כי הנח ממשפט הממשכן לחנירו איזה חפ!
 לחנטיחו על חונו. שיהי' המשכון שוח עיד יוחר מכפי שיעול
 חונחו. כי אז יחי' המלוה נטוח נהלוח כי גאול יגאל את ערניני•
 אולם לפעמים יזדמן. שקנל המלוה מיל הלוח דנר שאינו םימ

 אף מצי למי הלואחו. והוא לאשר הדנר ההיא נצרך מאוד ח׳ ,
 הלוה. שלא יספיק לו נלעדו. כמו מפתחות חניוח. וחוסמי^•
כ ז  וכדומה. כי נפגם אצל המלוח איננ* .ג$שנ>׳ למאומה. מ
hi*3 ם ח י נ א *  קנלס נעלנונו נהיוחו נטוח נהלוה שבוודאי ל
 וההנלל ניניהם. כי המשכון היקר אשר שוח ״וחר מהחונ. נב
. לא יפםי/ 3 P n ו נ ו ב ר ־ r אצלך ע  הלות לא יסינ לנעליו למי החו3

 אך לעצמו אנל המלו׳ עול ילויח על ידו. לא כן המשכון
i ־־ f e נאם לא יגאלנו הלוח. גם שניהם יפסילו כמלוה כלוה. נ׳ 

 המלוה המה לאיןחועלח. ני מה יקח ענולם וגם.הלוח חפםי
 לנ. כי אנל נלי מחמליו. אשר נלתי אפשל לו לחיות 3לעד& ;
ן ערגון, מג«ח ת ם ח ״ א ר מ . ח ל מ א ת ם . מ J כ D P והנה יהודה 
י ג  וחפצה הוא, שיהי׳ העלנון שוח לנל הפחות דמי ה

 ועדכון כזה לא היי אחו. ע׳׳כ אמר מה הערנון אשר אמן לך. כליי ,
;%? א כ  אין אחי נמה לחנטיחך על הגלי. אז אמרח חוחמך ופחילו׳ י
ופמ^  ניאלו נמללש, טליתו שמתעטף נו כוי. כי ידע׳ ניהול׳ שחוחמו

 חנינ עליו מופו. ונוודאי לא יניח אוחם נידה. וע״כ נשלחו א&
ם ,  הגלי ולא מצאה. אמל יהודה, חקח לח פן נהי׳ לנוז. בלומר ג

.  הפסלי גלול מאל. עכ״ז יראתי פן אחי׳ לנח ולקלון. ומיי ^
 מיצר ודואג על חמר. בי היא גם היא חפשיל המגיע לה «מ»•
ן שבילה אץ שוה לח מאומה. כי מה לה לטלימ ומפיליז׳  כי עמו

 וזהו שאמל הנה שלחםי אח הגלי הזה ואתה לא מצאמה :
 היא מוצאה והיא שלחה אל חמיה לאמר מי. מללם•

 מוצאת אמר ל׳׳י מכאן: שנאכלו וממציא הקכ״ה אמי*0
 מסהיהם

 הסלל. כי מיל אחל מאמר והמדנים מכרו אוחו למצרים. שהיא
 העילה המסנח ביאה יעקב וכל זרעו למצרים. היה החיוב לנלוא
 הגואל. קודם ההחלח השענוד. ולהקדים הבנח הרפואה, ערס

 תהי׳ המנח. והוא ע״י יהודה. וכאשר ניארנו:
 אבל עול מקום לשאול. אחר כי הוא~יתברך היה חפץ כיקר
 יהודה לכבד פניו במחן נבחר הזה. הכי לא מצא עילה
 כל העילוח חייו סנה מפוארח לענין נכבד החוא. מה שמפיק כבוד
 יהודה והדרו. ולא לגלגל אליו דנר שיאמר עליו, פן נחיה לבוז

 ועלי׳ היה קול מרים הנה היא הרה לזנוגים. אחמח׳:
 ונאמר נישונ הדנר ע״פ משל נמרץ. עשיר א׳ עשה נשואיןלננו
 החכם ושנון. וחי׳ המשפט. כי הרנ אשר נעיר ההוא.
 יכתיר החחן ביום חחונהו, לקרוא איחר, מורינו. והרנ, ניום
 חוממו, כחנ לכנוד הגניר ההוא. פאר המורינו. יפה ונרה. ועשה
 לח זר סניי״ מציצי השיר, ופרחי המליצה, ונה הרים נס קרן ננו
 ככטד וחדר מאד. אולם, אך נזה שגה, כי כחנ החרמנה המפוארח
 הלזו על גייר מחוק ומשחת. וישלחה עם משרתו ליד אני החחן
 ההוא. ויהי כראוחו אח המכחנ עודו ננפו. והנח הוא כתת מאד,
 וחשך משחור תארו, נהרוח נהלוח. וילע הלנל נעיניו מאד. אך
 עכ׳׳ז לקחה. לנלי הרגז לנ הרנ. ויפתח אותה. וירא. והנח נכנדוח
 מדונר נה. נאוה נפשו. ויעמ לו המר מאד (מניח. אנל לא מנחוץ)
 ואמר בלבו שלא לריכ עמו מאומת. כי עכ״פ עיקר ותוכן הענין
 נאה לו מאד. אך עלה על רוחו להשיכ גמולו כראשו. תיינו שבהגיע
 תעה לשלוח לו משאת מאח פניו. כמשפט להרנ. לקח ממנחרי
 המנדטח, וסערקסומ, וגם ערך עשרים כסף. ונחן כל זאח על
 טנלא של עץ, אחר מצואחו לא רוחץ. וגם גחן מכסה עליהם, מפח
 עזוהמא. ושלח לו נרי עלם אחל הננזה והנמיס. ויהי הוא מניא
 כל זאח לפני חרב. וימלא חמה. ועכ׳׳ז לקח מילו. וילא כי טונ
 הוא למאכל, וכי חאזה הוא לעיני ס,א ך לא נחמל למלאה. אחל כמה
מ אה הגניל לאעול. הלא חגיל לי מה  יעים פגעו זח נזה ויסאל ה
 בלנך. מה זאת עשית לכנלני נמםורה יקרה, מעוטפה נאחח
 הסיזבוח. השיבו הלא גם אחה ככה עשית עמלי. בשלחך מבחניקל

 ונחמל, על גליון מפוק ופחוח :
 הכמשל כי האמנם אליו יתגרך כמה סטח איך לגלגל על יוסף
 שיניא למצרים- אולם, לאשל אחיו שנאו אוחו, ורצו
 לנטל חלומוחיו, הניח יתברך שיגולגל המל על«לם, וכנ״ל נאורך.
 ומעמה, עיקר ותכלית המעשה שיעץ ׳הולה נענץ ינכילח יוסף
 סימה.לצוייח מאד נע״ניו יפי. אך נמלאה העיניס הי׳ עניינם ע׳׳ד
 מידה, ומעשה חעתועים. וביותר, בבואו לפגי יעקנ אבץ• ואמר
 לו הכל נא הבםונח גנך היא טי. ילימה בו בלם גלי עזים• הנח
 כמשפט חזה ממס עסה לו יחי. והשיב גמולו בלאסו• לחח לו אשבר
 נכבד ויקר, מחוספס מלויי הטלאוח, הייט. עם היוח חנליח הלגר
 יקר הערך ולג החשיגוח מה שמפיק טוטח ישלאל בכלל. והוא,
 שממנו יילל ויצמח גואל האסלון• עכ״.ז אלקים אנה לידו חלגר
 ע״ל ח פח וחועגי״. כי לעיני הגליוח הי נדמה מעשיהן כמעשה
 הזנוח. ומעחה כל חמאמליס האלה צלקו יחליו. כי גחחילח אמרו
 על יהולה בקש לעטר, וזימן לו הקב״ח מלאך הממונה על החאוה.
 ואמר לו• יהודה, מהיכן גואלים עומדים, מהיכן מלכים עומלים.
 גם מאמר, יצתח נח קול ואמרה צדקה ממני. ממני יצא המר.
 והוראת דבריהם אלו• ט מן השמים העירוהו לזה• אך לנל נשאל.
 עת ראה יס׳ למה לו המהנה הטונה ההיא ע״ד זה־ ולא ע׳׳ד בטדי
 «יז iwfr/ אמר הקג״ה ליהודה. אהה רמית לאנץ־ בגדי עזים!



ב ״עלב עג ש י  *הל ו
 הםקפחו יציי לב האדם ונחנו נחם. כי יהי' כבל עניינה על
ל  האלם לקיימה על שלמותה, נכוונה הרצוי' הלןלך כ
 אלם זוכה למללגח כזו. ואין הקנייה נא נטלוני' מל בליוחיו ע״כ
א אך לאלם ' ה  מצא אח לננו להקל עניינה על האלם נחליצה ו
 אשל ילגיש מחסו כ׳ לא יוכל לעמול נלנל לכוון הכוונה הנאוחס

 אליח :
 וךי# כי מצוה הלזו מחוארח ע׳׳ש ינום, והוא, באם לנ האיש
 החייים. חמים אחו לעשוחה אך למצן הקים לאחיו שם
 נישראל, לא כן נאם יגרע ממנו כח העז ההוא. וילוח אליו כח
 המחאוה לעשוח הלנל על לרך גנר נעלמה, ולשם איםוח, או אז

 מוגלל ענינו ע״ש לקיחה על״הכ כי יקח איש אשח:
 ומה ננוא אל ניאור הכחוני', כי ישנו אחי׳ כוי ינמה ינוא
 עליי ולקח׳ לו לאשה וינמה. רמזה החו״הק, נמלח וינמה
 אשר מגמחו לא יהי׳ לזולה נלתי ליינמח ולקיים המצוה וע׳׳ז אמר,
 ואם לא יחפוץ האיש לקחה אח 'עמתי, ר׳׳ל לא ע״ל הממאן
 נמצוח הי, רללנא, מאל חשקה נפשו לקיים מצוח יינוס אנל הוא
 ירא על עצמו פן יפגע נה עייל לקוחין וזהו ואס לא יחפוץ האיש
 לקחח כוי' אי על זאח הי׳ מהצולך להוליע אמהלאוחיו מדוע הוא
 נסוג אחור ממצוה זו, וזהו ועלהה ינמתו השעלה אל הזקגים
 ואמרה מאן ינמי להקים לאחיו שם נישראל, כלומר על לנר
 שאיננו ננחינה זו שיהי׳ מכוון מהשנהו אך להקים לאחיו שם
 נישלאל, ע״כ לא אנה ינמי מדאגה פן יפגע ני ע״ל הלקוחין,
 וזהו וקראו לו זקני עילו כוי ואמל לא חפצתי לקחחה, וכנ״ל.
 ואחר כי הציע אמתלאוחיו ונגשה ינמחו טי וירקה נפניו כוי כי
 אין לחלון משפטו נעונם גמור כי אתו עמו טעם מספיק ואיננו
 כמסלנ ידו, אך עכ״ז הוא לאוי למיון ט מלוע לא יגניל שכלי
 על יצלו לעשוח המצוה עם הכוונה הנאוחה אלי׳. וזהו וענחה
 ואמל׳ ככה יעשה לאיש אשל לא יכנה אח טח אחיו, כלומל אין
 נגדר לכוון אך עטר למוח טח אחיו, ונקרא שמו נישלאל ניח

 חלוץ הגעל כלומר זה הוא שאין נכחו ליינם נלחי לחלוץ:
 והנד, עחה דנרי המדרש מוכני' פשוט. כי הנה מטאר כמדרש
 כי שאלח אשח פוטיפרע אח פני יוסף לאמר שכנה עמי
 לא היחה ע״ד פריצוח. כמשפט הזונוח. אנל נאחה אליו נדנרים
 של טעם. כי ראחה נאיצטרלוגין שלה שעחידה להעמיד ממנו נן.
 ולא ראחח יפה. כי הדנריס מגיעי׳ לנחה. והנה יוסף ע״ה. ידע.
 כי אם ידיח דנרי׳ נלי נחינח טעם, לא יוכל לה. כי כפי הנראה
 היו לנריח נחום לנכה. לכן היי מהצורך ליוסף לחח לה מענה
 נמועצומ ולעח, למען לא חחשנהו כממאן נעלמא. לאמל, האמנם
 שאחה חוזה נכוכנים שחעמיל ממני נן. הניטי נא ולאי נמצומ
 יינום, אשל נצטוינו עליי נחולה. נאמל נה ואם לא יחפוץ כוי.
 מילאתו פן יחעלנ לו איזה מחשכה זלה. כן אנכי לני הומה לי
 פן לא יהיו לעיונוהי אמונות את; נל תהי׳ כוונתי לזולה, לק
 לחעמיל ממך תוללוה. וזהו ללנל מצוה ממאנין. ללנר ענילה אץ

 ממאנין. נחמי'. והנן:
 ףיךיי כלנלה אל יוסף יום יום. מלרש. מיי של רחל נישן
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. ^ J ע״ב. ולבוא אל הננח המאמר. נעיר מול נמ״הכ 
 ויבוא הניחה לעשות מלאכתו ואין. איש:טי. ובמדרש, לעשוחמצאכחו
 לקשיב חשנונוח של רנו. מזנ״נ אמר למשוח צרכיו, אצא, ואין

 איש

 שום
 יום יום,
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 חחהיהס. םמד״א או מצא אנידה. הקרוכ אצלי כי ממר רמזה
 זאת ליהודה במה שאמרה הכר נא למי המוחמח ולא אמרה של
 מי החוחמח והוא. כי אם יהי׳ בידך כלי שהפקיר אצלך חנירך.
 אם ישאלך אלם מלי׳. חאמר לו, של פלוני הוא אנל נאם אותו
 הכלי שהפקיד אצלך נאגד. ועשית לו אחר חחתיו• הנח נשישאל
 השואל מה טינה• חמנהו לפלוני כשיחיו. ולא חאמל לו, של
 פלוני חוא. ט מלה זו לא הפול נלח׳ על אוחו הלנל ממש
 שהפקיר אצלך או אז מאמר, של פלוני הוא. כי שלו הוא נעצמוהו
 וזהו שרמזה חמר ליהודה כמאמר, הכר נא למי החוחמח כוי• כלומל
 עכור מי המציאה הקכ׳׳ח•(והוא נמשך אל מה שאמרו הס ז״ל.
 כי נאנדו והמציא הקנייה אחרים חחחיהם) וזהו שאמרו(נסמוך)
 נקש לכפול, אעלה לו הכל נא שלך ושל כוראך הן. כלומר אחר
 אשר טראך המציא לי כאלה חחס עלנונך. החולאה מזה היא. ני

 הוא מנקש הולאחך:
 ןיךיי אחר הלנלים האלה וחשא אשח אלוניו כוי וימאן ויאמר
 כוי• מללש־ יימאן. יהיל« בלגי אמל, נלנר מצוה ממאנין,
 נדבר עטרה אין ממאנין. נדנר מצוה ממאנין, שנאמר מאן ינמי.

 בדבר עטרה אין ממאנין, נחמי' והמאמר פלאי:
 וכדי לבוא אל ביאור המאמר. נקדי׳ לבאר פרשי ינוס ונעמוד
 על מה ש.יש להעיר שם. והיא (פי חצא) כי ישנו אחים
 יחדיו כוי יבמה יבוא עליה כוי ואס לא יחפוץ האיש לקחה אח
 יגמחו כוי ואמרה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה
 יבמי. וקראו לו זקני עילו כוי לא חפצתי לקחחה. וננשה יבמחו
 אליו כוי וילקה בפניו טי• ויש לסעיר בזה. אי, מ״ש ואס לא
 יחפוץ כוי. מן התימה הוא, מה נשחנח מצוה זו מכל מצוח חולחינו
 הקלושה שלא נחנה נהם הנחילה להאלס• כי. מאן יבמי להקים
 כיי לא אגה ינמי. יקשה כפלי המלוח. ג׳, מלוע שינה הבחונ
 ואמר אצל הינס לא חפצחי לקחחה. ואצל הינמה. יאמלה טי* לא

 אנה ינמי מויע לא יאמר גם הוא לא חפצחי ינמה :
 וכלל הענין בזה הוא עם המניאר מפי סיפרים יספרים. אשל
 חכליח שלמות המצוה הוא עם זטה המחשבה, וטהרח
 הלב, שיכוין בה האדם אך לעשוח נ״ל ליוצרו. וידענו כי הדבר
 הערב אל גוף האדם. כמו, מצוח עונג שבח ויו״ט. וזולחם. יכבד
 מל האלם לטנן רצונו ומחשגחו בלחי לה׳ לבלו. יען כי גם הגוף׳
 חפץ בהם משא״כ כמצוה המחגגלח אל לצון וטבע הגוף. נמו
 מלוח הצו׳ והצלקה, ולומיה'. מהנקל על האלם לעשוחם בכוונה
 לצויה ומיוחדח אך לשם הי, וכאםל חאלכנו בטאול ענין זה פ' לך
 גניאיל מ״חכ זכול אח יום השכח גקלשי כאשר צוך כוי. שהלצון
 לגל יחעלב במצות עוננ שבח שוס מחשבה חיצונייח וגופניי' לעגג
 א״מ ח״ו. ומעחה אם נמצוח עוננ שבח הזחילה התו״הק אותנו
 כ״כ מה חהי׳ עול נמצו׳ ינוס, שעצמיי׳ המעשה נטי׳ על אשח
ס שאיסולה איסול כלח. בלחי, נמוה אחיו, וזלע אין לו, צוה יחי  א

 , לייבם אח אשחו, לנכות ניח אחיו. וודאי, כי נכמוהם החיונ על
 האלם לאזול חיל, לנל יחעלנ זליח בממםבחו חלילה, למשוח
 מציה זו למלאוח חאוחו, ולהםניע יצלו. .כי בקל יהי׳ בפוגע באשה
 .אח שלא נמקום מצוה אשר עיכ־ אמרו ז״ל (בטלות י״ג) מצות
 ׳גום קולמח למלוח חליצה, כראשונה שהיו מתכוונים לשם מצוה
 מנשיו שאין מתכוונין לשם מצזה. אמלו מצות מליצה קולעת למצות

 יינום :

 י^עתה מה שכחני החו״הק ואם לא יחפוץ האיש כוי. איננו
 ע״ל נרירח ח׳׳ו. אך זאח חיחח מחכמהו יחי, עם



 אהל וישב יערוב
 ש׳.נר להם אחו כפי יכלתו ואין לאל ידו עוד יותר, יהיצ״הל
 י וכרות כנפיו הרחינו הגניהו יתר מאד מה שאץ נכח אנושי עיד
 לכנוס אוחו, ולהנצל מרשחו או אז ישולח עזרו מקודש וימין ה'
 החמך נו למען העמיד אוחו על אומן נחירחו הטונה :*) חהי
 נאמרו ז״ל (יומא ל״ח) הנא לטהר מסייעי׳ אוחו. וזהו שרצח״ל
 נמאמר הנ״ל יצרו של אדם מחגנר עליו נכל יום כוי. ואלמלא, הק״נה
 עוזרו אינו יכול לו ל״ל נאם הוא כנר ננחינה זו שאם לא יעזלהי
 ה׳ לא יוכל לו מעצמו כי לא נוחר נו עוד כח ללחום עמדו ולעמיד

 נגדו או אז והי לא יעזננו נידו :
 ומעתה יהכן. כי גס ר' שמואל נר״נ ע״ה שאמר כי יוהן<
 למשוח צרכיו נכנס. הנה הוא נס הוא רצה להודיעני
 לונ צדקה יוסף עד היכן הי׳ כו3ם אח יצלו על כי הם כחו והעי
 כ? הי עזלחו וכנ״ל וזהו דנלי מדלש מי גישה כן מאל אניך ויעזלו
 הרצון כי מזה ינחן טונ בחינת ',qp ע׳ ח חך היצ׳׳חל פלש עליי

 רשתו יותר מכפי כח וסבל האנושי כי ע״כ נושע נחי :
 אך עהה מהצורך עלינו עול לחקור מה זאת משה אלקינו יתנלו
 י נחתו כח לחיצר לעשוח חיל יותר מכדי יכולה סנל אנוש*
 עד יצטרך לעזר אלקי. נשיב בזה עם מה שננאר פליאה נדנל'
 רנותינו ע״ה והוא. נמדרם(פ׳ הרומח) עליח למרום שביח שבי נל
 עלוייך לא היו אלא מן המרום (הוברחו לזה ע״י אוח למייל
 ממלת למרום הנקודה פחח שהוא משמש נמקוס ה״ה הידוע ונאלו
 יאמר להמרוס) והמאמר סתום וחתום אין חזיונו נפרץ ונזניר עוי
 מאמר הכתונ(תנא) והיית רק למעלה ולא תהי׳ למטה אשל
 לכאורה מלח רק אין לה שחל גס מ״ש ולא חחי׳ למטח נראה

 אך למותל כי ידענו יריעת ההפכיי׳ אחה היא:
 אבל כל זה יותר לנו נשצחקור על מחצנ האנושי וענין הלכנהי
 האמול נו(נלאםיח) נעשה אלם נצלמנו כלמוחיט, ונלז״ל
 (ילקיט נמקומו), אמר הק״נה אס אני נורא אוחו מן העליונים
 הוא חי ואינו מח ואם אני נורא אוחו מן החחחונים הוא «ה
ם  ואינו חי אלא הליני נולא אוהו מן העליונים ומן החחחונים, א
 יחי׳ ימוח. ואם ימוח, יחי'. ובלל חענץ נז>* הוא. בי מה שהחפאי
 יחברך בבריאה האדם בפני המלאכים הוא עבור היוחו כליל
 מנחוח שוטח, וטבעים שונים, המחנגדים זה לזה. כי חומריוםי
 ועפריוחו, הוחך בו כח החאוה והחמדה לחענוגי נסר וכל פניני
 העולם הזה. ונפשו האצולה מן העליונים. מחחח כסא כמדי
 יחברך. כל מנמחה וחםוקחה. למה שמפיק רצון אלקים. וכחיה
 הגופניוח יחנפשיוח, שקולים הם על משקל אחל. למען לא יהי

 מוכרח
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 איש, בדק עצמי ילא מצא עצמי איש. איקונין כצ אטי ראי יצינן
 למי. דנתינ ילכס רועת אבן ישראל. מי עשה ק. מאל אניך
 ויעזלך. הנה מה מאד יכילא על לנוהינו ז״ל נאמרס לעשוח צרכיו
ס החו״הק כסהי, למה יגלוהו. ומה  נכנס. $ו יהי׳ נדנליהם. י
 גם כי ההולאה מסיפול הכהונ הוא. להפליג לדקח ייכך, ע״ה.
 ולפי דבריהם, התמעט צדקתו הרנה. נמ״ש כי הוא נכיס לדנל
 עבירה, ואך מן הכמיס עכבוהו. עוד יוהריפלא, כי הלא המוחלט
 והוא שהאדם הוא רפשי בבח־רחו להטות עצמו אל מה שיחפוץ.
 וכאמרס ז׳יל (מגלה כ׳יה) הכל בידי כמיס חוץ מיראה שמיס. וא״כ

 איך עכב יהנרך על יונף, והפר בחירחו :
 ובגמרא (סונה נ׳ינ) אמר ר״ש נ״ל יצרו של אדםמחגנר עליו
 בכל יום. שנאמר צופה רשע לצדיק כו׳ ואלמלא
 הרבייה עוזר לו אינו יכול לו. בנאו:ל ה׳ לא יעזבנו נידו. והנה
 נם במאמר הלז קשה קושייהינו הנ״ל. הלא הכל גידי שמיס כוי.
 ונזכיר עוד באלת רבי׳ מהקדמונים עי ה על מה שהפליגה החולה
 לספל מלכה פרעה מלך מצרים וכבדוהלנו• הלא ה' פעל כל זאח.
 נאמול, ויחזק הי. ט לני הכבדתי. וזולתם. וא״כ מה פסעו ומה

 יטאהו. ומה נס ט •פלא, מדוע הפל •חגלך גחילחו ולצונו:
 אמנם עילח הדבר כך היא. כי פרעה הפליג מאד לעשות לעה
 מצר לוע נהילחו, וזדון לנו, אבל בעח נגעה נו יד ה',
 והפלא אה מכור\ו• טד כי לא היי יכול כאהם, והיה ל,כה עליו
 נח הסבל. הנם כי אז עלה על רוחו לעזונמרי רבעהו ע״יהכיחח
 הייהוריס ולחץ המכאוגוח, לא רצה יחביך בהעולה על רוחו ולא
 קיבל ניחומי, יען כי אין תםיבתימצד הערת רוחו, ועצמיית נחירהו
 לק זלה היא אצלי וכח אחר מעורב ט היינו המכות והמכאובות
 אשר חלה ה׳ ני, אשר מסנהם היתה השונחי הכלחיי' אצלי, אי
 על זאח, הוא יחנלך הוסיף תת כהו לי לסניל מחלתי, ויחזקהו
 נמסמלו' נל ימוט מלוע נחירחו וינהגהו נכנדוח להעמידו על
 מצנ לשעחו, למען לא יפעילו נו מנפיחיו, שינחם ויחעצנ אל
 לנו לעזונ דלכו הלע (וזהי ייחזק אח לני ל״ל. שישאל על דלכי

 נחילחו) :
ץ ג׳׳כ משפט הנהגחי •חנלך עם חסידיי, שכל מגמחס ל ע  ו
 ינחילח' אך לטינ לפני האלקים נלהי כי היצ״הל מנקש
 הדיחם, להטוחס מנחילמם ושלילוח לבס הניונ, ויום יום יחגנל
 עצמי עליהם ביחל שאת ויהל העוז, וילך הלוך וגדל וכל עוד שיש
 נכח הצדיק לאזול חיל מול יצלו, וודאי לא יעזלהו הי, כי הוא
 נכלל הכל טדי שמים חוץ מילאת שמים, אנל נלאיחו יחנרך

 הדנרים
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 וזהו כל מלוייך לא היו אלא מן המרום. כלומר עלייתו להר אלקי׳.
 היי ג׳׳כ מן המרום• היינו מרום מלריגחי. וזהו שהביאו ז״ל לזה"
 ומשה עלה אל האלקים. ומשה נגם אל הערפל״. כי לכאורה הי
 ראוי לומר, ויעל משה כוי. אולם לדברינו יחכן. כי עליית משח
 רבע״ח אל אלקים חיה ממש ע״ד אחד שיש לו ארמון גדול רום
 הקומה. ובו חחחיי' שניי׳ ושלישי', בםיעלה הבע״הב אל הדר עליון.
 איננח נחשבה לו לעלי׳. כי גם בעודו מניה. עלייחו קרובה כי לו
 הביח והמלי,. כן זה משה האיש, אשר נם בחיוחו למעה בארץ
 הי׳ עליון וראשו בשמים. ע״כ לא יפול עליו מאמר, ויעל משה
 שהיה הוראחו ע׳׳ד סיפור ההפלגה, וענין מחודש. אבל אמר,
 ומשח עלח אל האלקים• כההולך לחומו עס המשכה הטבע.
 בדרך ישר וסלול• יען ני עלייחו היחה מן הממס• וכאשר

 ביארנו:
 והנך עחה נשוב לבאר אח אשר הערנו. מה ראה יח׳ לחח כח
 ליצ׳׳הר שיתנבר באדם יומר מכפי כח סבלו ויכלהו. אמנם,
 ע״פ המונח הזה נקנה דעה, כי זה היה מכוון לעיקר גדול,
 להעלוח נפשוחינו ברום המעלוח. ולחה מהודו יחברך עליהם•
 כמו שנבאר : והוא הנביא אומר בשם ה׳ (ישעי׳ מ״ח) א:י הי
 מלמדך להיעיל מדריכךבדרך חלך• הראה לדעח כי משפט הנהג חו יחי
 אחנו ע׳׳בי הוא ממש ע״ד הרב עם חלמידו, אשר משפטו
 חמיד לחח לפניו איזה ענין מהחושכלוח הכבד ממני, מה שלא
׳ יחרץ בבינחו(ע״י עזר  יובל להבינו מבלעדי עזרחו עמו עד נ
 הרב) להבין גם מאליו להודיוח באלו. אז יעלהו הרב לעניני היוחר
 עמוק״ ונםגני' ולא יוכל גס להם• והרב יועילנו עוד ויסייע אומו
 להרגילו גס במושכלות ההם• ומהם יעתיק אוחו עיד להיוחר
 חמורוח. וכה משפטו כל ה•מים. עד אשר לא יצטרך עוד לעזרה
 הרב יחועלחו. הוא הדבר• והוא הענץ בהנהגחו יחברך אחני. אשר
 רבוחינו ז״ל(יומא ל״ח) העידו הנא לטהר מסייעי׳ אוחו• והוא.
 ב׳ נראוחו יתברך אח האדם נוחר נטונ לפניו ומיאס ניע• ומגביר
 שנלו על יצרו להיישיר דרט• נמו אז *סכסך יח׳ עוד היצי׳חר
 נתוספת העוז והאומץ• ונשגס אין נכח ויד האדם לעמוד נו.
 ולהנצל ממנו הלא אלקיסיענה אח שלומיו•(נשכנר חם נחו ממט
 (וכאשר טארנו למעלה) ועוז ימינו סעוז לו , לסייעו
 לנצחו• עד כי יעמוד נכח ההוא מאליו• אז יעיר יחי כח יצרו עוד
 יוחר למעלה מערכו• ויהי׳ ג׳׳כ נעזרו. על-׳כי יהי' הנצחון תזת

 י קנין

 *) והוא שאמרו ז״ל(גרטס מ׳׳ח) צדיקים גמורים יצר טוב שופטן כלומר כי הגנירו נח נפשם המשכלח על זוהמח חאוח׳ עד
 & לא השאירו לה שריד. ואין מושל נם נלחי יצרם הטוב. הרשעי׳ גמורים יצ״חר שופטן כי הרשע הגמור שהוא רק רע. משולל
 וכעדר מחלק יצ״חט מכל וכל. אין דן דינו נלחי יצרו הרע. והאוחז נשחיהס פעס יכריע עצמו לצד זס ופעם לזה עליו אמרו טנונים

 זה וזה שופטן:
 *•) ואולי זהו שרצו ז״ל כמד׳(כמקומו) והייח רק למעלה. יכול כמוני. ח״ל רק. גדולחי למעלה מגדולסכם. אשר לכאורה לא
ט איככה היה עולה על הדעח לומר, יכול כמוט. ולדברינו נוכל להטנו ע״ד הצחוח. והוא ע״ד. קטן המחיוכח עם גדול מי-הוא ע י * 
 הגדיל ניניהם. ויעמוד הגדול על רגליו. והעמיד אצלו הקטן ואמר לו ראה ני לא הגעה אף לממני. מה עשה החיטק,עלח על השלסן•
 ייויא אל הגדול ואמר לו, ראה שאני גדול כמיך. אמר לא תלא אין אתה אלא מהשלחן ילמעלה. אבל ממט ולי״*
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י£מ>י י י שי ח ז ? י י ד י צ ל { ש ו ' מ ד מ ״ ע לא יהי׳ נחשנ למטח כל מאימה. אי אז יעלה למרום שיאו ויחיה חשונ כעלייניס• ו ש ? 

 יה״ים רק למעלה ילמטח לא חחי' נחשנ למאימח. משא׳׳כ היא יחי. כי ידי נכל לנהל נעליינים ונחחחונים. ושליט נמטה ונמענ, וזש
 גיולהי למעלת מגדילחך:

 מיכרח לאי יימר מאל חני. ינזאח, היא חפשי מסירתי לחטית
 עצמי ולהכליע אח שינחר היא. יזהי נעשה אדם נצלמני כדמימיני.
 כלימר שיהי' אדמייחי יעפרייחי מזיג עם צלם דמיה העליינים.

מ המורה ז״ל ענין זח נאורך פרק א' מאי):  (וכאשר טאר ח
 ןע״כ אחר כי כחוח הנופניוח והנפשיוח חכנו ממש כנמאזניס
 על שיעור אחד. וחלויי' ליכרע כפי הכרעח נחירה האדם,
 ,הנה מאז. מח שינחר האדם ויכריענו. אם לצדק, כח נפשו יעלה
 ויגנר ני. וכשיעור עלייה הנפש. כן חרד השני', רצוני, כחיה
 וחאוח הנוף ירדו ויחלשו. עד בי עם רונ החמדחו להגטר
 ולהעלוח כח הנפש. ולכבוש חאוח הגוף יעלי נרום המעלוח. עד
 כי יחי׳ מנט העלי׳. המופשטי׳ ממחלצוח הגשמיוח, וילנש מעטה
 אור נהיר מקרני הודו יחנרך. וע״ד הנאמר (דניאל י׳׳נ) וחמשכילי׳
 יזהירו כזוהר הרקיע, וכחוח הגוף וזוהמחו, כן חרמה ויחמעטו
 ילכו עד כי יחלופו כליל. וע״ד שאמי דהע״ה(חהלייק״ט)ולטחלל
 בקמי וכנודע ממיס מן הנביאים הראשוני׳. ולהיפך, נעניני העולם,
 וחעניגיח הגיף. הוא מגניר עליי כח החאוני׳ עד כי עם החמדחו
 נהם, יחי׳ משולל אור יחייח הנפש. יחיא שאמרו ז״ל רשעים
' מחים. יען ט אין נפשם אחס. כי חללו חפארחח.  נחייהם קרואי
 יאיננם נלחי גיפי׳ חומרי׳'. שעליה' המליץ המשורר ע״ה (חהלים

 מ׳׳ט) נמשל כנהמיח נדמי:*)
 המירם מדנרינו. כי מחצב האדם והרכבתו, היא מב׳ סיגי׳
 הפכי", עליוניי, וחחחוניי. והמה שקולי' נפלס משפט.
 נמאזניס ישאו יחד. ועל האדם לנחור ולהכריע אח שיחפוץ. וע״כ
 האדם השלם המגניר שכלו על יצרו, עד כי ימעטו וישוחו ילדי
 חלק החחחיני הנ׳ כפי רוב ירידה׳ והשפלה׳. כן יהיו כחוח הנפש
 פורחות ועולות, עד אשר אס כחוח הנפםיוח הרימו קרן למעלה
 לאש או אז איננו למטה כל מאומה. רק למעלה. וזהו שאמר הכחיב
 והייח לק למעלה, ולא חהי' למטי. וע״ל, ילבי חלל גקמי:**)
 והן על״ז הי׳ ענין ונחינח משה לנע״ה. אשל ידעו ה׳ פנים אל
 י פנים. כי הי׳ מולק ומטוהל מכל סיג החימליוח. ומופשט
 הנשמיוח• נהיר וזך כאלאלי מלום• והי׳ לק למעלה. וגס נהיוחו
 מיצנ אלצה• קרן כטדו היי נמרומי שחקים• וע״כ בעלוחו החרה.
 לא נחעלח ייחד מכמי שהיי קידם וזהו, שאמר המדרש• עליח
 למלים נניקיד פחח חחח הלמ״ד שהיא כמי להמריס• רציני,
'ייע, כלימל למקים שהיי עימל שם גם נהייחי למט׳ נאלץ  ה
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 וכנודע ועל «לו נשתלשלו כל טובות העולם, וגלביח יעקב ומי

 כמאמל (ויגש) וכלכלה* אוחך שם, והוא חיי עקלן של הגנרי
.  במאמל אלה חולדו׳ יעקנ יוסף וע״יז נקראת לחל עקלח הטי

 שממנה נולל יוסף שהוא חיסול לנית ישלאל, ולנן סלן על
 חיצ״חר יתר מאל למען חסיל נל הי נין, וע״נ, אחל ני חחגגל
 עצמו ללחום ביצרו כסי ערך חלקו הי׳ המשפע נ* על המותר יעזלחי
 הי, כי היא מלחמה אחרים וזהו מרומז גלגלי חכחונ (ויחי) גן סול*
 כוי וימררוהו ומגו ייטטמיחי כוי רומז על השתת היצר, כמיזני
 במר׳ וחשג באיחן קשחו ויסוזו •זרועי יליו כלומ' גכח ואומץ יל,

 לחם גיצלו מילי אגיל יעקב משם לועה אכן י שלאל כלומל לאשי?-
 חחגבל עליו היצל ללחום עוד מלח מוח זו לחי׳ עגול היוחו אניי

 יעקב ואבן ישראל אי על זאח מאל אביך ויעזלך, כלומל &5יי
"  החיוב אליו שיהי׳ נושע בה׳ וישענו שס אלקי יעקב: י־־ י י

 וירא של האופים כי טוב >יחל ויאחל אל יוסף אף אני באלומי•
 לאוי להעיל על מלח בחלומי. מלוע לא אמל גם אני סלמיי
 וכלומה מחלשונוח. ואולי הרצון בזח ע״פ מה שאמרו ז׳׳ל במלים
 שכל אחר לאת חלומו וסתמן מגילו ע״כ כשמעו מה שפחר יוסף
 לשל המשקי', ענה בו כי טוב פחל. כי הוא לאה כן כחלומו. וזהו
 וירא של האופים כי טוב סחר. והטעם ביאל במ״ס אף ׳אני כחלומ*

 כלומל כן לאיתי בחלומי:
 עוף יחכן נזה כי השל האופים העלה על לוחו. כי הבי חלומות

 שרם נפתלונם. כמו שהם שוים וקלונים נסיגנון המלאה. -־
 זה ג' שריגים, וזה ג׳ סלים. וכהוראה לשון הכחונ. ויחלמו חלום
 שניהם איש חלומו נלילה אחל. לומל כי החלום אשל לשניהם הוא
 לק אחל. ולכן לא אמל ויחלתו שניהם מלועות. (ואולי יחי׳ מוס*
 גס מלח אחל על מלח חלום. כאלו אמל חלום אחל) וגם איו*
 גדב־ם אל יוסף אמלו כלשון הזה. חלום חלמנו ופוסל אין אימי׳
 ילכן כלאוהו כי טוג סחל לשל המשקים. דן אח עצמו כי הוא גם
 הוא עומל אל פחמן כזה. וכלל גם חלומו עם של חגילו. ואמלאףאצ'
: י  נחלומי. אולם יוסף לא כן פחל. וזהו ויען יוסף ויאמל|זהפחיוט
 ףלא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. הנה מכגל המייי
 המפרשים ע׳׳ה על כפל הדברים. ולא זכר כוי וישכחהו.
 הלא יריעח חהפכיי׳ אחה היא. עוד יוחר יפלא איככח יגונה טי
 המשקים על שכחו את יוסף. אחרי כי היא אצל האדם בעגץ

 האונס הנעשה גלי רעה. ומה גם כי על יוסף כעצמו יקשה. שאמי.
 לו כי אם זכלתני כו׳ והזכלתגי כוי. הלא הזכילח איננה נכחילהי,

 שיוכל להחליט עליו כ׳ אס זכרחני. וזולה זה לא ידענו כפלהמלוה•
 זכרחני. וחזכרחני כו׳: ,

 ובגמרא (פסחים ק״ו) זכור אח יום חשכת לקדשו זונלהו
 היין נהנה נכאורה לא ידענו מאין היציאו:׳׳ל לדיו6
 זוכרחו על היין ממלח זכור. ונם מל הפסוק עצמו יש להיי״
 מה שהזהיר האדם, זכיר כיי. הלא הזכירה איננח גטוחה ככחילהי
 יכנ׳׳צ. אגל כל זת יתבאר בשנקדיס מאמר רכוידנו ז׳׳ל (יל5!{?
מ ל  קרישים) אמר הקב׳׳ה לישראל, הואיל ינתקדשתם לשמי עד ם

 נל^חיןחכס לפיכך היו קדיםיס כשם שאני קדיש ע׳׳כ•
ת רצינס ז׳׳ל בזה הוא. כי הנה האדם להיותו מוי*־״ י ל כ ת  ו
 מנוף ינפש, היא מקירב ימחובר אל העולם הזח מ״

 ינבדל

 ק:ץ מיחלנו בנפשי יבכח גחירחו או אז ינדילני עוד ייחר. וזהו
 הגא לנוהל מסייעים איתי. כלימי היא ית' מאק לפניו הגיה
 , נר עודך על כח סבלו. ומסייע אוחי כי ע״י זה יתנבלו כחיחיו

 הנפשיוח בכל פעם ויעלו מעלה על כ׳ לא יצטרך לעזר׳:
ו אני ה׳ מלמלך להועיל מדלכיך נדלך חלך כלומר מחחילה ה ז  י
 ׳ועילנו וילמדני על כי יחי׳ גכחו ללכח מעצמו בללך
 צדיקים*) וזהר יצלו של אדם מתגגר עליו בכל יום כוי וח׳ לא
 יעזגנו גילי. וכאשרגיאמו למעל׳ ותכלית הרצון הוא עבור להעלחי

 ממדריגה למדריגה היותר גגוה:
 ומעתה נחנה ראש לגיא אל כיאור המדרש נושא למשני: ויהי
ם ולא שמע אלי כי. ו ם . ו , q p v ל ה א ר ב ל  כ

q ע״ה נחפענ ענ p v . ז כ מ ן ׳ ר ח ל ב ד ת ב ל מ ל מ q ה « ח 5 א ל ו  ת

ו על יצרו בתוספ׳ העיז מ צ ל צ י ב ג ם ^ מ ן ם י ן ' ך ש ה ע ר ו ע ״ ד , 
י ולא שמע אליה, כלומר כל מה ו  והאומץ. חהי ויהי כדנרח כ
ן גם היא הוסיף  שהמתה היא לדנר ולהגדיל יצרה ותאוחה, כ
ו עד שהוסיף להחלחק ממנח מ ו ר ב ג מ ה ז 3 מ ן א w ן , n כ ״  ע

,"ן.י«'באתרם' אליו יום יום כוי. והרצון נו י

״י י כ ׳ כ ה י P ס v 

י לדבר על לבו. ולהסיח אוחו כן עוד יוחר מ א  י P נ
| יכממאר שם בתחילה לא נאמר כ״א ומרדכי ל £ כ כ ־  ג

א ׳שמחות ולאח״כ נאתר, ולא קס ולא זע לכן גדולחן ל , W b \ 
ע סוה כמו שהיו שוי' בערך צדקתם: י ב א *  ל

 י**«ץ«ףן נוכל לומר בטעם הדבר עם מת שאמרו רבותינו
 p^l** י ז״ל (סוכה נ״ב) כל הגדול מסבירו יצרו גדול ממנו
א בי מנין התגברות היצר באדם, יהיה כפי ערך מעלתו ו ה  ן

לולמו ויקלותו על יתל העם, כי יש אדם ישר, שעמלו בחכמת ג  ן

 ולעת וכשלון המעשה אבל אך לעצמו ואל אחליס לא •הן עינו
 ןלמ כלל להיישילם ולזכותם ויש גדול ממנו המתואר צד ק יסוד
 עולם, להיותו מזכת הרבים בזכוחו כי יתן את רוחו עליהם ויחי׳
 לעם מול האלקיס, לחליק להם ברכה וטוב מאה הי מן השמי'
 וחחנדל ניניה׳ כי הא׳ עליו לא יתגבר היצר כ״כ, כ׳׳א כפי ערכו
 לא יומר משא״כ הנ׳ כ« »ליו צופה השטן ימנקש המיחו ומחגנר
 עליו יותר מכפי כח סנלו ענור המון אנשים רנים חנלוים אליו
 והחיי' נצלו. כ׳ נשיהרס יסודתם יפול הבטן אחור וזהו שאמר
, מלח צופה הולאחח נלנליט שהוא צופה ,  צופה רשע לצדיק ט
 ומניט יאילנ מלחיק על צדיק יסוד עולם שע״י יפלו נל המסחעפים
 מכח גזעי. היסידיי, אנל מי שהוא מסיג הזה המשפט לאלקים
 הוא להייח לי לעזר׳ נל ילנד נרשה היצר, להיומי לוחם אחו
 עלהעוח אחרים אך נחנאי, אם •חאמץ חחלה ללחום חלק מלחמחו
 בחיצ׳׳הל ואז על ה' ישעו עלמה שהוא נלחם נענור אחרים וכאשר

 ניאלנו חעניןנאולך למעלה (וישלח) ע׳׳ש:
 .וכמו כן יוסף ע״ה הוא הי׳ היסח־ ואנן פנה למשען טת ישלאל
 ע׳׳ל הכתונ(עובלי׳) והי׳ בית יעקב אש ונית ייסף להנה

״ היי ־ . , ־ ־ * היא איי־י אשי הי״ל־״־ ל י י נ א « ף ^ י * , £ ^ « ק ע א < 



 מ *־! וישב יעקב עה

 עדבלל מצד. כמו, הגוף חומד ומתאוח לטונות והענוגי העו״הז. דולש אין להם ממגי ויסודי גופו. להיות נמשך אליהם נטנעו. ע״נ
 וסו שכמעע אין דבר בעולם שלא יהיה לו קרת ומפיר בגוף האדם הוא יחי בצוחו אוחנו על זכירה יום השנת. ושמירה קדושחו. מה
 שיו אשר גם מעצמם הם מהעוררים אליהם בבל פעם. מבלעדי שאיננו מוחש ומורגש בלחי אל הנפש ובקל היא עלולה להשחכח
' םיזנירם ויעירם, במו, לאטל לרעבונו. לשמומ לצמאו. וזולח אמר, זכור אח יום השבח לקדשו. והוראה מלח זכור. איננה ע״ל  מ

 מסכיני הגוף. בי על בולם לא חעטר ההעלמה והשכחה. לכסוח הצווי. (בשכבר אמרנו כי לא יאוח לצוח על הזכיר׳) אבל היא
 מליסם אבל כולם סקוקים בטבעו. ובמזגי הרכבחו. לא כן עניני מקור בקמץ והכחוב הורה לנו. כי מהצורך אלינו לחפש עילות
 הנפש. והם, ההורה וחמצוה. אין שום מכיר וקרוב בנוף האדם ולמשוח חחבולוח, מה שיביאו לזכרון קדושחה. וזהו שדרשו, זוכרהו
 שיהעורר להחזיק בהם לדלוש קרבחס. ולבקש אהבסם. ועילח מאחר שגא להשכיחו. ממש כמשפט בני אדם, אס יהי׳ להם דבר
 הדבל הוא. כי סנה האיש היושב בעיל שנולד בה. יהי'אהוביו מה לחוק אוחו על זכרונם. ומדאג' פן ישכחוהו. יעשו להם אותות
 ומכיריו רבים. מצד אביו ואמו. וביה אבי אביו. וכמוהם מהקרובים במה שעומד ומחמיד נגד פניהם. אם ברשומה בחרט. או כדומה
 לא כן הנולד באיים לחוקי׳• ושבחו יחן גא' המקומוח הרחק מאד מהאוחוח והסימנים, המסכים זכירח הדבר עם הבטחה עליהם
 מעיר מולדתי• אץ לו שוס קירוב עמהם. ויחיה ביניהם, כנר בארץ כן מצוח שבח. רבה החשיטח. שעליה הפליגו ז״ל שקולה היא נגד
 נכריה. ואם יאמל לו אחד מסם שהוא קרובו. וודאי לא יאמין כל חמצוח יולבל חעבור עליה השכחה ח״ו להיוחה בלחי מוחש׳
 למליי• ולא יקבל ממנו. כן חלגל בגוף האלם להיוח גזעו ושולם ומולגש׳ אל גוף האלם היחח עצחו יח׳ לחח אלי׳ אוח ומופח
 עסצט מחבול העולם• נחח מנחחיו. הוא קלוב אל העולם, והעולם מה שיביא אח סאלם לזכילמ׳ וזהו זכול כו׳ וכנ״ל וגיאלו ז״ל מה
 לו. והיו לאחדים. לא כן הנפש• האצולה ממלומיס. והיא בעולם חהי׳ העילה המסבח זכילחח זוכלהו על היין כי'היין להיוחו מנין
ל גאלץ לא לו. ע״כ היא מחנכרח להם, ואין לה דבר עם חפצי האהוב ונחמד לנוף האדם ע״כ בהשחחף הוא אל קידוש היום הנה  מ
 העולם מאומה, כי כולם זלים אצלח, ואין החסגלוחח והפצה, מאז יחיה זכלונו חקוק וחלוח בלכ כל איש, כי הנוף ינוש אוחו
 בלחי בחורה אלקים ומצוחיו. כי היא נם היא קלומם לעולם אלפים על חלקו. ויקלא לשבח עונג יהיא העילה להחענג גם על

 שנס, ומעונחח גשמי מרומים. ונקבע לירחה בארץ. ע׳׳כ גם היא אין ה׳:
ה נטא לבאר חכמוניס שלפנינו כי אם זכרחני אחך כוי ת ע מ ל ' 5 פ ח ' י נ י נ נ נ י מ נ ס י ד י ח א א י ם י ז i0 א ב ל ם י ס מ ב ע מ י ה ?  ל
 העולם יחקלג אל נפשו. לאמור גואל אנוכי. וטובה אני לך. גל והוא כי יוסף ע״ח רצה בשר ממשקים שיזכיר אוחו
 יאמין לו. ויהיה זולה אות׳ הלאה. וכמ״ש החכם (משלי ז׳) אמול לפני פלעה וזכילח כזו לפני מלך לאו בכל,יומא זמנה אף לא
 לחכמה אסומי אמ ומודע לגינה חקרא. כלומר אך המה הקרובים בכל שעה כ״אלעחים פרטיים בשיהיה עסוקבענין הלאוי לחזכילו
 אל נפש האדם. ולא זולהם. כי יבואו לפניו חנפים ללכוד אוחו כזאח ע״כ היי ירא על נפשו פן יארכו לו הימי׳ ובחוך כך ישכח
 גמוקשס. וזהו צחוס לשוגם דל. קלושים ההיו כוי. והוא כמלכל אל אוחו ויסילו מלכו ומאז גם גשיזלמן עח הראוי לחזכי׳ אוחו אל
 נפש הישלאלי, שלא החל לזנוח אחל חעטגי וקטני העולם. ושלא פלעה ילוס ויסלי׳ נהיומו ככל נשכח מלגו לזאח חיח׳ עצחו אליו
 סהקלג אליהם. ונא מללשם, הואיל ונחקלשחם לשמי על שלא לאמול הלא מחחיוג עליך לזכלני על כל טונה פלטיית שיטיב
 גלאסי אסכם. היו קלושים כשם שאני קלוש. כלומר אחרי כי המלך אחך ויטנ לנך עליך לומר הלא זה נא לי אך מסנח חסדי
 יאשימ מסצבך הקודש חי׳ טרם בריאה העולם. עליך לדעה שאין יוסף אשר פתר חלומי לסוב ולולא הוא כנר הייתי נעלל המענוגיס
 לך גו שוס קלוב או נואל. וע״כ הפרד נא מהם• וזהו קדושים האלה וע״י שיזכרהו חמיד ממילא יגלגל המר שיזכיר אוחו לפני
 ההיו. כלומר גדולים ופרושים: פרעה בעת הראוי והנכון וזהו כי אס זכרחני אתך כאשר ייטב לך
 QyftZlfl ממריט, כי ענייני וחפצי הנוף. חטגעו בו כהות המתאוים כלומר בתדירי ועי״כ יסובנ והזכרחני אל פרעה וזהו שחייכ הכתוב
 וסמעוללים אוחו אליהם. על שאץ צורך אליו הערה אח שר המשקים וסיפר כגנוחו ולא זכר שר המשקים אח יוסף
סלים כל מאומה. כי הוא מובע סלקו מעצמו, ובחק טבעו. לא כלועל גטוג לו ועי״כ וישכחהו לעח חצולך ולא סייגו על השכחה  א

 P ענייני הנפש. אין שוקל עליהם לתעיל אמ האלם להבוע צלכה בלחי על מה שלא שמע לעצחו;

 פ ר ש ת מ ק ץ
 ויחי מקץ שנסים ימים מללש קץ שם לחושך וגו׳ זמן נחן לעולם ז״ל ע״ל שאמרו(ב״ג י״ו) הוא היצר הלע הוא המ״חמ נשמי
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 *י* מקץ יעקב
̂ איזמגבור _הכוגש אס יצרו ומושל ברוחי מלוכל עיל. וקרב על אויביו. אף לאשל בקצוי *ין. בי אץ עליו פ״א לצחו׳ ביציי  י 

 ובזה יכבוש הכל, גם מבלעדי קשת וחניה. וזהו הרמוז גמלם •
 משביח. ולא אמר כובש. וכדומה:

 ומך• נמרצו עחה דברי החכם ע״ח. כמים הפנים לפנים כויי•־
 כי הנ ה כל החנועוח שירצח האדם לעשוח בדמוח והצורי. י
pi הנלאיח חוך המי'. יעשה החנועוח ההם בעצמו במראה 
 וכאשל יעשה בצורח עצמו כן יעשה בה. כן ביד האדם עשוח *,
 לעחו אליו. אס לטוב או לחיסך. גשגם לחוקי' המת זח מזה מלא>*
 לב, לא יבליל ביניהם. וזהו כמים הפנים לפניי. ר״ל כמו צל

IP .החנועוח שיחפעלו במים, הוא לק חנועח האדם המביט בה 
א לק מה - ו  לב האדם אל האדם. ל״ל כל מה שבלב זולתו עליו. ת

 שבלבו על לעהו. ובללות אדם לעשות לב זולתי׳ עליו לטובה ל^
 יצטלך לפעול כל מאומת עס לב זולתו אך יפעל בלבו טוב *ל

 אחלי׳, ובזה, יפעל גם לבב אחלים עליו לטוב :
 ומעתה לבלי לז״ל יחבאלו פשוט איזהו גבול הכובש אמ יציי
 ומושל בלוחו מלוכל עיל כלומל עם משלו נמחו*
 וכבישה יצלו, הוא גבול נאלץ, משביח מלחמה על פאמי אי!
 וזהו עצה הנביא ע״ה יצל סמיך חצול כלומל אם רצונך לחשמי
 ולחנצל מיצלי אחרים חלחוקים ממך מליך לשמול יצל הסמוך
 והקלוג בלבבך ומאז נם המה יעשו שלום לך וזהו שלוס שלום

 כלומל כאשל יהי׳ לאחלים שלום מיצר לבך יהי' גם לך שלום •
 מיצרי אחרים וזהו כי בך בטוח וע״ז נא מדרשם ז״ל ושמא חאמל!
 אינו נרשותך, ת״ל כי נך נטוח, כנר כתבתי בתורה, ואתה תמשול;

 בו ולא כן יצרי אחרים שאיננה ברשותך :
 כלל הענץ הוא כי האדם לעמל יולד להתייסר מיצר הרע אבל
 הנחירה נידו, אס להחייסר מיצר לנו חיינו ללחום עמו

 ולחחגנר עצמי עליו או לחחייסר מיצרי אחרים**):
 וההבדל, כי האדם שיטה שכמו לסבול עול מלחמה יצייי
 ויחייסר ממנו. עליו אין להוסיף. לא כן גשיפיל
ה »  ליד יצרי האחרים. הלא ירכו להתגולל עליו, להכאינו יומר מ
אל דהמ״ה  שהי׳ מחייסר נאם היי לוחם עם יצרו. אשר ע׳׳כ ש
ם  (חחלים כ״ח) ראה אויבי כי רבו ושנאח חמס שנאוני. כלומר המ
 מוסיפים להרע אחי יותר מאשר סבלתי מיצרי. כאם הייתי לוחם
 עמו. וזהו ראה אויבי כי רבו. כלומר האמנם ההכרח אה*
 להתייסר ולהיות ננוע מיצרי אחרים, עב״ז למה ככה ירבו מלי
 מאד. וזהו ושנאה חמס שנאוני. כלומר שנאתם אותי איננה מיי
 הגמול. רק שנאת חמס כלומר מרוע לב. וזהו ג״כ (שם מיג)
 שפטני אלקיס ורינה ריבי מגוי לא חסיד. אשר לכאורה יפלאמ^י
 מה עון מצא נהם. נמה שאיננם חסיל ים. וללנלינו יצלק מאד•?
 בהצילם אוחי מל שלא סבל יסול׳ יצלו. המה מתלמים כנייויי*

 נקמסו

 אותה םי**

ו מנוכל עיל. ק ו . ׳ . * « ׳ u n ״ 1 ! ׳ « •  • ־־׳

 ונאמל, שהם ז״ל לא מינו בזת ע״ד משל ומליצה, אבל דגלו האמת
 כמו שהוא מגלעד שיתוף הדמיון כלל והדבלים נמשכים אל מה
 שאמל החכם (משלי כ״ז) כמיס הפנים לפנים כן לב האדם אל

 האלם וכמו שנבאל:
 דע כי הסכימו ז״ל כמו שאין חטא האדם בא כ״א ע׳׳י חיצ״הל.
 כן העונש המגיעו הוא לק על ילו. וכאמלם ז״ל הנזכר
 הוא השטן הוא היצ״הר הוא מ״המ וכל חמאורעוח הרעוח המגיע ו׳
 את האלם ע״י נחלי נליעל. מהגננים, והחומסים, ולומיהם. אח
 כולם ישא רוח יצרם הרע, לעשות זר מעשיהם, לפרוע פלעות
 מאח החוטא. וכמו שיצרו הרע הסיח אוחו על אחרים. כן הוא
 משיח אחרים עליו. וזח חלוי «ה היינו נאם ישלוט האדם ניצרו.
 וירגיז עליו יצרו הטונ שלא יפחנו לרמ. ממילא אוחו היצ״הר לא
 ישלוט נאחלים לתלע לו. ואם כי אץ חדנר מוכרע מצד השכל.
 עכ״ז הוא מאוממ מן חמקונל. כעדוח לדל(נלכוח כ׳) זלעו של
 יוסף אין עין הלע שולטח נו. הא לך יען שלא לצה להשניע יצלו
 הלע לזון עיט ממה שאיגו שלו. כן לא ימצא *עין שולטח עליו
 מיצלי אחלים. ונמללש (וישלח) אמל ל״ל ללנ׳ לא חיסנ מן בל
 אינש כלום וליח אח יהינ כלום. ע״כ. והלצון. כי נשלא יחמול הוא
 ממון אחל״ לא יחמלו אחלים ממונו. וזהו ג״כ (איונ ל״א) אם
 נפחה לני על אשה ועל פחח לעי אלנחי חטחן לאחל אשח׳ ועליה
 ׳כלעון אחלי', ועילה הלנל היא. כי אוחה המעשה שעשה מפאח
 שליטת יצלו עליו. היא פועלת בזולתי*׳ שיעשו לו נמחכונחה ומדו׳ ל

 יד״ משתל׳׳•):
 והוא ששאל דהע״ת (תהלים י״ז) שמרני כאישון m עין כו׳
 מפני רשעים זו שדוני אויבי בנפש יקיפו עלי. ירצה.
 שישמרהו ה׳ מאויבי צפשו ומיצרי לט, ובזאת יהי׳ בטוח מפניעת
 רשעים. וזהו שמרני כו׳ מפני רשעים זו שדוני. והעילה. אויבי

 בנפש יקיפו עלי:
 ומעתה עמוד והתבונן נפלאוח. כ׳ גיד האדם ללחום ולנצח
 לל אויג ואורג. כהקרוכיס כהרחוקיס. גם כי לא
 ידעם, שידע להזהר מהם. עכ״ז ידיו רב לו, להיוח יושג שקט
 ושאנן, בל יחיצג איש נגדו. ולא יריע אויב לו. והוא, באם לבו שלם
 אחו ולא נחן מקום לשליטחייצרו הרע בנפשי. חנה בכח החוא
 ידיח ויהדוף ממנו המוני הרשעים, המעיקי׳ מפאח רוע יצרם. עד
 שלא יצטרך לקשח וכידון וכדומה. וכאשר הפליג המשורר ע״ח
 ואמר (חהלים ידו) לכו חזו מפעלוח 9' אשר שם שמוח בארץ.
 משטת מלחמוח עד קצה הארץ קשח ישגר כוי. מלח שמוח, חחבאר
 ע״פ ללכנו. ענין שליטה ואדגות. כמו שגיארו ז״ל מאמר (סופטים)
 שום משים ט׳. והלצון. כי אין מהצולך אל האלם לעמך מלחמ/1
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 מקץ יעמכ ער
 האוכל לגל המזיק, ונחלה, שחחמלט הוא, כ* סבה מחלהו בא לו
 לין ע״ילעח המאכל. ואך כמהה מוסווה. אולם המקובל והמאומם
 אצצגו הוא, כ׳ אץ כל חלש החח חסמש. גם העוגיה, גם הרעות
 כילם נמצאים יעומדים בעולם. וממונים עליהם. כאמרם ז׳׳ל (ג»ר
 מ׳ יו׳׳ל) אץ לך כל עשב שאין לו מזל ברקיע ומכה איחי ואומר
 לי גדל. ימה גם חהליכיח עניני העולם מטוב על לע. ואח הכל
 עשה אלקים בששח הימים. כמדז״ל(סם) טיב מאל אלי יסילים
 וכמ׳׳ש החכם (קהלה 0) יהאלקים עשחשיילאי מלפניי. זילתבעת
 כי לנה לעח האדם בארץ. אז חלשיח נחינח לאשל על אשפה חצי
 היסורי', ונגעי המכאוני׳ לילו' זיקי׳ חצי׳ לפלטי נ״אח״י אי אל הכלל.
 יכמלז״ל סלייס רעים ינאמנים. נאמנים לעשיח שליחיהם. ואולי.
 זהיהלמוז נמאמלחמשילל ע׳׳ח (חהלים קי״ט) לעילם ס׳ לנלך
 נצנ נשמים כיי כיננח אלץ יחעמיד למשפטיך עמדי חיים. כלומל

 אח הכל כיננח מאז יחעמול יאך לעמ המשפט יעשי פעילת׳:
י מור נשים לנ להחנונן כפי קט חשגחינו. איככה הי׳ נעלך ^  א
 מלח היסילי׳ חנבלאו מאז אם עלנח לא הי׳ נעלך חטאה
 האדם אם מענו יאם הלני. ואיה איפה הי׳ משיעל סאה מעשי

 האדם. לנלוא היסורים נמדחס:
ן יאימר. כי הרעיה והיהירים נערכי וננראו כפי כח יצל ^ א  ן
 י חלע הניחן נחאלם. ימשיעלים כמלי. אנל לע, שכמי
 שיש שיעיל לצדקח הצדיק. אשל במשיחי אח כל מה שחיינח
 החולה, יקלא צדיק. ויש ביד האדם להגדיל מעשיו יוחל מהחייב
 והוא מדרך החסידים. שעליהם אמרו ז׳׳ל. איזהו חסיל סמסחסל
 עם קונו. כן הרשעים. משוער רעחם כפי כה טבע יצרם הרע
 המסיחם. ויש שיפליג ויגריל רשעחו יחר מאל על אץ שיעור. כאשר
 חארו ז״ל, מנרה יצ״חר בנפשו וכאמרם (סנה׳ ק״ז) אבר קטן יש
 נאד כוי. וכמו כן נכל הענילו׳ יגליל יצרו וחאוחו עם חחמלחו
 עליהם. על שיצא ויענול חננול חטנעיי*) וע״כ נשגם הלעות
 וחיסורים שננראו לענוש נה נני אדם נמדדו לעקך מלח כח
 חיצ״חר. וכפי שיעור ריע טנעי להחטיאם. אמנח,נהוסיפם להנדיל
 ולהעדיף היצר עליהם יומר מן השיעור המוננל. ההכרח להוסיף
 ולהמציא לעוח ועונשים יחל על חלאשוגוח. ממש ע׳ ד מלך םקנץ
 אנשי חיל לצנא מלחמחו. למאוס ולאלפים. ולהספק• צלכיהם, צוח
 מס על סיחלי המדינה אנולח כסף מכל חפץ שיהי׳ נמכל. וכדומה
 מחמסי׳ ישיעל והעליך הלנל עם ילעו מספל נעלי המלאכית
 הנמצאים נמקימימ ממשלחי. וכמוס ססחוליח חייצאים מחחח ילם
 נכל חלש אשל נאין ספק כילם נעכלים. כן העליך חשנין המס.
 וכפיהי עשה חזיזי חייליו. וכאשל ילאה בנעלי המלאכוח כי ילם
 יצליחי עשיח על אחח אפיי. ויגלל המסחר ויחרנח סכום המס.
 יקנץ עיל על נקגציי. כן חרכר כענייני. כי חקנ״ח נלא אלם על
 חאק. בעל בסירה. כלול מנחוח הפכייח. יצר טינ, ירע. למען
 ילך גכאשריבחר. והכין למולו שבט מוסר וחוכסח יסורין. נערכים
 גפלס, ונתכנו נזלת, למלת כח ותכונת דעת תיצר אכל כראותו יחי

 את

 נקמחו יחגלך, ועוד נלגו לגם ליחן ולהוקיע על המניע לענשו.
 וע״ל הכחוכ(זכריה אי) אני קצפחי מעט, והמה עזרו לרעה. וזה
 ידו מה למלח חסידיח. כממחחסליס עם קונם. וזהו שפטני כי׳
 מנוי לא חסיל. כלומל טאץ כוונחם נזה למלאוח רציני יחבלך. ע״ד
 חווחלנומ. לנל מה שעישי׳ עמלי, הוא אך עם זלון לנס יחאוחם.
 (יע״ל שכמב הרמבץ ז״ל, פ' יחלי, גביאיל אשל זלי עליהם).
 וקמה ממנצלים עצמם לימל כי חיבעיס חם עלגין ח׳ יחבלך. יזהי
 שקיבל סנניא (ירמי' לי) חנה כעמי׳ יעלה כוי השמימי על ילוםלי׳
 ניצלים נאים כוי. כםימל' שדי היי עליי מסנינ כי אימי מרחה
 כלימל עחנצליס שמנמחם לקחח נקמה ח׳ מישלאל שחיטאי׳ לפניו
 ממש כשניר המשגיח יחםימל שלי נעליי. יזחי שסיי׳ יאמל, ללכך
 ימעלליך עשי אלה לך זאח לעחךכי מל כי נגע עד לכך, כלימר

 לע יעל חחייסלך מיצלי אחלים. כי ייסיסי שנע על לעחך :
 והנה עחח גשינ לנאל לנלי סמללש ננישא למשני. קץ שם
 לחושך כוי. והוא, כי הולאה הכחונ שהקנ״ח סלק זמן
 קצוב אל החישך. היא חשכח יאיפל היצ״הל. כי כילם לנשי קלמח
 מל *יי• אס מפאת הלחמם אחו, והנם מלוכאים מעיל יסיליו
 יפחייי. אס מצד הייח' מעוחלים לקבל עונש ויסולי׳ מיצלי מעללי
 אישי׳ זולתי׳. וכלל. וזהי קץ שם לחישך. ילכל חכליח היא חוקר.
 כלימר תכלית רציני יתברך הוא עבור הייסיר לבות בני אדם,
 מדאגה פן יפנעם חמח יצרי זרי׳ המשלמים שבעתים כעל רעתם.
 וזהי צחיח לשינם ז״ל. קץ כיי. זמן נחן לעילם כמס
 שנים יעסי באפילה. שכל זמן שיצ׳׳הר בעילם, אופל
 יצלמיח בעילם. דכחינ אבן אופל יצלמיח יהיא. כי יצ״הר
 מחיאל ע״ש אופל. על היוהו מחשיך עיני הרואה להטוחו
 אלחית עקלקלות. ושל המעניש, יכונ׳צלמוח מואלעל מזולח הלשח
 יכלי מוח. וזהי אכן פי׳ היצ״חר שכינה תכתיב אכן. כמ״ש
 (יחזקאל ל״ח) והסימחי אח לב האבן כוי. אופל, וצלמוח. כלימר
 ג׳ סיני' האלה נקבצו גו ימדיו, ונמשכי׳ לרגלו. וזהו שאמרו כל
 זמן שיצר הרע בעילם, איפל יצלמיח בעולם. רצינם לבאר, כי גם
 העינש בא מסבחי. ומגיר' די5יי. נעקר יצ״הר מן העילם, אין איפל
 יצלמיח בעולם. כלומר אין חוטא. ואין מעניש. ושלום בעילם.

 כמאמר לא ירעי ילא יםחיחי כי׳:

ד באופן אחר. בהקדים מאמר רז״ל (חגיגה חי) ימצאיהי ו  ע
 לעיח רנומ וצמח. עבד שרבו ממציא לו רעוה וצרוח חקנח
 ש ל1• ונקלי׳ עול מי׳הכ (חנוא) נם כל חלי יכל מכה אשל לא

 כסיבה בספר חתירה הזאה כוי. והפליאה נשננה. האם קצלח
 היריעה מלכחונ נם איחס בספר:

 ^אהשןכ בהכנה הענין. כי הנח כל הלעוח יהצרוח חנאוח
 בעולם. וה״סולים המשיגים אח בני האלם אשל כפי
 יאיח אניש בעיני בשר, ידומה, כי חמח אך כעחה גצמחי׳ ונעשים
 ע"י חטאה האדם. יטרם שחטא לא חיי במציאיח כלל. ממש ע״ד

t??? ר מ י ל • ב ם ב י  החכם (קהלה זי) אל חלשע ה
 ־ ־ ־ חלשע הרנה. הרבה היא ילא

 *) וזהו םלמיז במאמל סז״ל(אביה בי) אל מהי לשע בפני עצמך יכמאמ׳
° לא הרשע יוחר מכח וטנע היצ״הר הנמזג נכלל ההמון. יבזה ייחל קישי• לז״ל (שבה ל״א בי) אל , J £ 
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 אהל מקץ יעקב

 הניר שהיי אסול טם. כי כך היא םמלה. אמנם מנרעס אמרת
ו מ  היהח גו• והוא ע״ד למיון. של נלול אשל לו כפלים ועיילו׳ מ
 ונתן עיל אחה קנונה במחנה לאחל מאוהגיו. ושיחי׳ הוא השליש
/ לאסוף ולכנוס כל המסים וחאלנוניוח ויחיו שלו כל ימי חייו  עלי

 וגחוך כך חיי איש אחל שהפיק לצון מאחחשללפנולו מהמסים.
 האלה. וכחנ תחן לו מנהג, חחים נחוחמו. כי הלשוח אחו לשגה
 ננל חעיילוח אשל ח״י. נאחח מחם שינחל. ויצא האיש לגקש

 לו נעיילוח החם. וינחל לשנח נחעיל ההיא הנהונה נמחנח לאימ.
 זח ויחי כשנחו נה איזה זמן. נא חטשח וחנונם על חמת המועל
 על יושני העיל. והנע גם אוחו. לקח נילו חמבחנ אשל לו מאא
 חשל. ונא לפני הפקיל הנ״ל וילאהו כי חשל עסה אוחו חשפי
 מכל המסים. ענה הפחיד ואמל לו. צלקח, אולם הלא הסכלה עםו
 חכי קצול קצלה ילך לנחור מקום לשנחך בזולה מערי חשל הרגום
 שאיננה נחונים לזולתו. ונחלח נעיל קטנה חזו, שאינני עחח נלשומי

 כי מחנה נחונה היא אלי על כל'ימי חיי :
 הנמשל. ב׳ ה׳ יחי הכין נעול׳ יצילי׳ ננללים. וננלאי' שונים•
 וכולם נחילחםבידח׳. כי הוא השליט נלוחם להטומיאלכל
 אשל יחפוץ. זולת, האלם הלז. אליו חלק יחי לכל ימי צנאיו, נחילמי
 ורצונו לחטוח עצמו אל מה שינחל ואל מה םייטנ בעיניו. וממחה
 הנוטח נחי. האמנם כי מהצורך אליו לנקש עילה וסנה. אך גשינחל
 נזולח מחננלאים, ויקחם לאמצעי לנצע מגמחו וחפצו על ידם, יהי׳
 נחשב נעיני ח׳ לנוטח השלם. אחרי כי גם מה שלקח לו לסנה
 הוא מחמיוחלים והעומלים החח רצון הבורא יחי, והוא המניע
 אוחס בבחילחו ולצונו. משא״כ אם הבוטח יחעולל עלילות וינקש
 סבוה מאח ב״א. חנעחקים מאח ממשלח לצון ובחילה ח׳ יחי. (כי
 האד הוא חפשי בגחירחו ורצוני) או אז לא יהי׳ בטחונו בחי שלם.
 כמאמר חנניא (ירמיה י״ז) אלול חגנלאשל ינטח נאלם ושם בשי.
 זרועו. כלומר לוקס אוחו לו לסנה, והטעם, ומן ה׳ יסור לנ[
 כלומל, חאלםחמנטיח, אשר סנוטח לקחו לסנה, לנו מוסר מהי

 בי רצונו ונחילחו הוא לק נידו:
ף ע״ח. האמנם כי נטחוט נח׳ הי׳ שלם. גלג ס ו י 1 ה ת ע מ  ו
 ינפש. עכ״ז הרע לעצמי נמה םלקס לו לסנה אי1
 של המשקים. נעל נחירה. ע״כ נחיסף לו נ׳ שנים מרוע לנ יבחירם
 שר המשקים שלא רצח להזכיר אח ייסף. כמאמר ולא זכר כיי•
 (יכמי שנחנאר למעלה) יזחי שאמר.קיח קיימי חי. כלימרנטחיני
 בה׳ היי שלם. יחמיפח, ייט אלי ביי. אך מכ״ז נחיספו לו נ׳ שנים•
 עטל שלקח לסנה אח של המשקים. וזהו ויחן בפי שיל חלש ני'•
 כלומ׳ להוליע חלשוח. יראו רנים וייראו וינטחו נחי. כלימל י״1
 נחי• ולא יקחו כ״א לסנה, וסיים ואמר אשרי סננר כלומר זיזי
 שלמוח הנטחון. שישים האלם מנטחו גס׳. אך נסנאי. ולא *י*
 אל להניס כיי• כלוע' שלא יקח לסנה נני אלם, אשר הסומלי*
י  מהם נכזנח להייחס ניטים אחלי לצינם ונחילסם. וזהו שאע
i f t המללש אשלי סנגל אשל שם ח׳ מנטחו, זח ייסף. ולא פגם 

 לחנים

 יי מוח סטו ללולקים יפעל.
ן 2. נ נ י .•  להמציא לי חדשי0

 אח האלם, כי הולך שובב כל לך לט על כי פלץ יוחל מחשיעיל.
 ושטף וענל הגבול והלאה. הלא אזי מחצולך לעשוח חלשות :*)
 ומעתה יצלק מאמל גס כל חלי ונל מכח אשל לא כחונח כוי.
 ל״ל כי חוספיח מציאיח הלעוח מה שלא היו נחק
 חבליאח, לא נחנו לכחונ. כמו שחוספוח החטאים יחל על כח
 יטבע חיצל חלע אינם בכחובים, כי חוא עטן לחוק מאל. אך
 גשיזדמן לפעמים כי חלב אשמח האדם. או אז מחצולך להמציא לי
 לעות כוססות על חלאשונוס הכחונוח. וזהו גם ט׳ אשל לא

 כתיבת כי׳:
 ןץן-ן ג׳׳ינ ומצאוהו לעות לטח וצלום. מלמ ומצאוהו, רומז על
 רעות וצרוח מחולשות. וע״ב ל' יוחנן ט מטי לחאי קלא,
 נכח ואמל ענל שלנו ממציא לו צרוח כלום חקנ׳ יש לו. כלומר
 המעט מהאדם להתייסל נחיסולים המובנים והעומלים מאז על

 שירמז הכחונ עוד צרוהמחולשוח:
 והנך, עחה יזהירו לנלי המלרש חנ״ל. קץ שם לחושך כלומר
 הקנייה נלא החושך וחיסולים נשיעול מוננל בקץ וחכליח
 ושאלו ז״ל ומה טעם קץ שם לחושך. כלומל איך ומה הי׳ השיעול
 למלח חלעוח וחצלוח שיחי׳ חצולך. אם עלן לא נחנלל חטאמ
 האלם ונג״ז אמרו שבל זמן שיצ״חר נעולם, אופל וצלמות נעולם.
 בלומל כאשל ננלא חיצ״חל להחטיא אח חאלס לפי עלכו ננלא
 בל ריב וכל נגע, ולעח הצורך. יחפעל עול, ובנ״ל. וזהו מלומז
 ננחונ ולכל חכליח הוא חוקר אנן אופל וצלמוח. וכמו שנחבאר
 למעלה. אופל. הוא חואל החטא. וצלמוח. הוא העונש. וזח לעומח
 זח עשה אלקים. רצוני לפי תעה. כי בשיזלמן שחאלס יפלוץ גבולו
 לחלש מעשים רעים. תנת לעומתו יחודש רעוח רגוח וצרות. נעקר

 היצ״חל מן העולם, אולח ושמחה געולם :
 מדרש אשלי הגבל אשל שם ח׳ מבטיו. זח יוסף. ולא פנה
 אנ להבים. ע״י כאמללשל המשקים כ״א זכלתני יהזנלחני
 נחוסף לי שחי שנים. הלבלים מפליאי׳ מאי כי החחילי בשבח
 ייסף. יסיימו בחחיפך(וכבל העילי בזה סמפלשים ע״ח). יכלי
 לנוא אל ניאור המאמר. נציע חכחובים חחינים עליי. (חסלים
 מי) קיח קייהי חי ייט אלי יישמע םועמי. ייעלני טי. ויחן נפי
 שיל חדש כי׳ יראי לניס ייילאו ויבטחו נהי, אשלי הגבל אשל שם
 ה׳ מנטחו כיי• אשל מחכאוי לחחנונן נחתכת תכתןטס יעל קישורי

 לפי הדלש הזח. שחענין מדנל ניוסף :
 ואחשוב נהננת תענ״ן. עם מה שידענו מקלמונט ע״ח. מגדלי
 הנטהין נאלקים יחי. שלא ינטח האל׳ נמעשה נסי/
 אבל ישתדל ויעסוק בסבו׳ ואמצעי׳ מהמלאכה, והמ״ומ, וכלומח
 מהסבוח. ויהייבוטח בהי. כי ע״י הסבות תאלת ישיג חפצו. וכמאעז״ל
 (ספלי) ינלכתיך, יכול יהי' יושנ ונטל. ח״ל בכל אשל חעשה.
 וכמו כן אמלו ז״ל (גלטת ל״ה) הלבה עשו כלי שמעון בן יוחאי
 ולא עלחה נידם. והן לעילה זו. יוסף ע׳׳ה האמנם היי סמוך לנו
 נטוח נחי. לא חטא מאומה נמה שניקח עילה וסנה לצאח מן
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 *עקב עז
 י פס חסד ה׳ וימסו. מחספקמ כל מחסוריו. וסדרי עניניו
 רדפנו. כי כמו במלך נ״וד יש שרים וסגנים הנלויס אל ממשלת
כוחו. הפקידים על צבאי חייליו. לוחמי מלמממו. ואין להם  כגול «נ
 לגל מעגודח עמדה. וענודח משא. ומנח חלקם וכוס׳ ניחן להם
 מאח המלך חלב׳ מאל. ויש עגלי׳ עושי׳ עבולוח קשוח וכבלוח.
 ואין לחם גלחי הלחם אשל בלאגח ובעצבון יאכלו. הנח בהם ראוי
 לומל כי המלך מהקיים עליהם. כי כל משענה שגע עלכוחו הוא
 עומל ונשען עליהם ועל ילם הטן ממלכחו. לא כן הא׳. כי מה
 שהמלך נעזל מסנחם. איננו עשירי׳ ממח שישיגו הם מעוג העלך.
 כן ממש. מלכוח חגורא יח׳ ערוכה ושמור׳ רק ע״י עגליו העישי׳
 מצוחיו, ולבקי׳ גמדוחיו' כי על ידיח׳ יחהלל ויחפאר שמו הגדול
 בעול• וכמאמי(ישעי׳ מ״ט) ישראל אשר בךאחפאר. (וכמו שהאלכנו
 למעלה גגיאור מנין זח) שרי שסקב״ח כביכול כבוד מלכוחו מהקיים
 עליהם. וחמה לא יערבו לנפשי מאומה ממגד עוג העו״הז כמו
 שאמרו ז״ל (נחובו׳ ק״ד) גרטנו הקדוש שבשעת מיחחו זקף עשר
 אצגעומיו ואמר גלוי וידוע לפניך שלא נהנםי מן העולם הזח
 אפילו כאצבע קעני. וכמו כן אמרו ז״ל(חעניח כ״ו) נל העולם
 כולו ניזונין בשביל חנינא בני, והנינא גני די לו גקג חרוטי מע׳׳ש
 גע׳׳ש. לא כן הרשעים. כי יחנו עינם ולבם אך למה שהוא נוגע
 לנפשם. לחחענו. גחענוגוח גני אדם וכל העו״הז. ולא ישימו על
 לב לחפש ולבקר אסר «ה םחוא מפיק כגוד ח׳ יה׳ וחפארמ מלטסו
 ועכ׳׳ז הוא יחי, כל מה שישאלו עיניהם לא יאציל מחם. עליהם
 אמרו ז״ל הרשעים מחקיימי׳ על אלחיחם. אבל הצדיקי׳ אלחיחם

 מהקיים עליהם:
 והנה מחה ימגאר ג׳׳ב מה שהם ז״ל הציבו ציון מאמר׳ על
 לגרי החכם (קחלח חי) כי גא החלום גרוב מנין. אשר
 לכאורה לא ידענו מה רצו ז״ל בבחונ הזה. ומה עניינו• פח. אגל
 נטבחו במשל עשיר אחד שחיי מסחרו גדול. עד כי כל החנונים
 מהעיירו׳ ססמוכוס באו אליו לקוח סחורה מאחו. ומשפנוו היי
 לחהאסר גכל יום גגיח חחפלה עד קרוג לחצי סיום. פעם, בא
 אחל, מעיל נכלי׳ לניחו, ושאל עליו. ותאמל לו אשתו. עדנה לא
 בא מניח המרי. סר וילך. ויחי כבואו לגיחו. וחספל לו לאמול. חן
 בא אלי איש אמד, ושאל עליך. ואמרחי לו, כי אין האיש בטחו.
 גער בת לאמור, מדוע עזבת אח האיש. חי׳ לך לקרוא לי מטח

 המדרש

 אהל מקץ
 להבים כלומר אך לא הי לו לפטה עצמו אל הל המשקים. לקמת

 אומו לאמצעי. והגן :
 ו^לעה סולם. מדרש. ובל:הבריו׳ אינם חולמים אממח׳ אלא
 חלום של מלך של בל העולם בולו הוא. הנראה כי
 הוקשה להם ז״ל כלשון הכתוב, ופרעה סול׳. בי ממםפע דרכי
 הסיפורים, להזכיר מחלה הסבה המחודםח ערם יזכיר המסובב.
 כמו, ויעש פרעה. ויצו פרמח. וזולתם ופח הפריז חבחוג. והחל
 בבעל הסבה. ופרעה סולם. כאלו עיקר הסיפור, וענין המחודש,
 הוא, מה שסלם אח פרעה. ע״ז אמרו בטעם הדבר. כי חלום

 המלך של כל העולם טלו הוא :
 ל הנה עם המונח הזח. נצעיידנו געעם חנון מל מה שרבים
 ישאלו. מס סי' לשר סמשקיס (שידע ככר מסכמת יוסף כי
 ישמע חלום לפחור אוחו) שלא הלך בלט אצל יוסף. לספר לו
 לאמור. חלום חלמחי עוד׳ והנח שכע פרו׳ כוי. וחנה שגע שבלים
 כוי. ומת שיפתור אותו יוסף ילך ויגיד לפרעה• והי׳ בזח יקר ונכבד
 בעיני פרעה, לעשומ עמו כמעשה יוסף. אבל, כי כאמת גם השר
 המשקים הבץ זאח כי חלום המלך הוא של כל העולם. ע״כ אמר
 ללגט מס בצע אם אבוא במרמה אל יוסף. ויפחור החלום כיאוח
 לאיש המוני. אם איננו ממשפט הפחמן הראוי לחלום המלך:
 מדרש בי בא החלום ברוב מנין. אמר פרעה מ« מהקיים על מי
 אני על אלחי, או אלחי עלי. אמר לו אתה על אלחיך.
 אמי ל״י הרשעים מסקיימים על אלחיתם, ופרעח חולם. וחנה
 עומד על היאור. אבל הצדיקים אלחיהם מהקיים עליהם. וחנה ח׳
 כצג עליו, ע״ב. והמאמר סחוס וחמום מאד. ולבי אומר לי בזח
 דרך קרוב. ויהי׳ כל הדרש הזח מיוסד על מלח על האמור גנחוג
 גהזכיר דבריהם ז״ל על מ״הכ (חטא) אלה יעמדו לברך אח העם
 כיי ואלה יעמדו על הקללה. כי לבעבור חיוה כרכוה ד׳ ימ׳ בטוג
 עין. ימיו הכרכוח רנומ מהעומדים אליהם. ע״כ אמר אלה יעמדו
 לגרך, גלמ׳׳ד השימוש. כי העומדים חמה כנופלים לחכרכוה. משא׳׳כ
 קללות, על היוחם מועטים. נאמר בהם. אלה יעמדו על הקללה.

 כי העומדים עודפים ונגוהיס עליסס. ע״כ *):
 ומעתה דע לך. כי אלקים יחי עשה אח האדם בארץ. למען
 הגדל • כטדו ומלכוחו מל ידו. כמאמר (ישעי׳ מ״ג) כל
 הנקרא גשמי ולככודי כראחיו כוי. והאדם נם הוא. כל עיקר קיומו,

 *) ועם זח אני מכץ מה שאמר חכחוכ (ויקרא) אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם והקריכ על חטאחו אשר חטא פר גן
 גקר לה׳ לחטאה אשר מלוח לחי לחטאה. אך למוחר חמח. כשכגר אמר וחקרינ על חטאחו. אבלהענין יחנאר היטב גשנסקור עצ
 השגה חננבוח והגזילום לנעלים נמצא בסם ג׳ פנים חלוקים. יש שירדוף אחר הגגניס וישיגם וימצא .נטבחו גידם כלי מחסור דגר.
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 יעקב
 הג׳ על חנם. ואס תלנל כן. נם פס מקום לומל. כי גם לשל המשקים
׳ משפע מוח/ אך מסגח מה שחומת כגל השל האופים. ע׳׳כ  ח,
 ויחל על מיתתו. אגל פחמן יוסף <לא הועיל אליו מאומה. לז*
. כלומל מסנה פחלונו חיי. כן•  אמר. ויחי כאסל פחל לנו כן ח׳,
 וחעל. סלר המעשים. אוחי השיג על כני חחילח! ואח״כ ואוחי
 חלה. ומזח יגחן כי אך פחמן יוסף עמל לי. כי אם לא כן היי
 החיוב להיוח חלבל לחיפך. חיינו, לחלוח חחלח של האופים

 ואח״כ להשיב אוחי:
 עוף יחנן בזה ע״פ אמלם דל (בלכוח פ׳ המאה) ג׳ חלומוה
 מתקיימים. ואחד מחם, חלום שחלם עליו חבימ. וא״כ נם
 פה מקום לומר. כי מה שנעשה עם שר המשקים ועם שר האופים
 לא הי' מפאת פחמן יוסף. לק מסבח כי פחלון :ל אחד, חלם

 עליו חכילו. כמבואר במדרש (על מ״שאיש כפחמן חלומו חלמנו),
 אי על זאח הוכיח שר המשקי׳ לפני פרעה. ונחן מופה ללגליי•
 כי מת שנעסה אתם תי׳ רק מסבת יוסף עגול שפחר כן. והוא
 שאמר. פרעה קצף על עבדיו, ויתן אותי גמשמר אותי ואת שי
׳ אני והוא. אשר לכאורה  האופים. כלומר אותי תחלה. ונחלמת כו
 מלות יתירות חן. אגל לייק לספל לו סדר חלומותם אני והוא.
 כלומר אני החלה, ואח׳׳כ הוא. ולכן הוכיח ואמר. ויהי כאשר פתר
 לנו כן סי׳. כלומל אך כפהלץ יוסף כן נחקיים. וחמיפח. אוחי
 השיג על כני, חחלח. ואוחו חלה, כלומ׳ אח״כ. ואם מה שנעשה
 אתנו חיה מפאה חלום חנילו. חיי מהלאוי שיוקל׳ משפע של
 האופי׳ לשל של המשקי׳. כסדל החלומוח. כי חחלח חלם לסל
 המשקים שיחלו לשל האופים. ואח״כ חלם לשל האופים, כי של
 המשקי' ישיג על כנו. ומזח יאומ׳ כי הכל חי׳ ע״פ פתרוני יוסף,

 וכנ׳׳ל:
 ובזה אני מנין לנרי הכתונ(סי וישג)',וישנ אס שר המשקי׳ מל
 משקהו כוי ואח של האופי׳ חלה, כאשל פחל לחם יוסף•
 אשל לכאול׳ מלוח יחילוח ליגל חכחוג, כי כגל הוא ידוע שכך
 פתל יוסף. וגמלרש ח״ל וישכ את שר המשקים כו-׳ אירע לזה מה
 שנאמר לו, ולזה מת שנאמל לי, אשל לכאורה לא ידענו מת לצי
 ז״ל ומח חלשו נזת, תלא מקרא מלא לנר חכהוב. וישנ כר. אולם
 לרנרינו כוונו לומר. אירע לזה מת שנאמר לו. כלומר מה שלא"
 בחלומו על עצמו. וכפחלון ייסף. ולא מסבח מה שלאה חנייי
׳ ואח שי ו  עליו. ותם ז״ל באו לבאר דברי תכתיב שאמר וישב כ
 האופים חלה כאשל פתל לתם יוסף, כלומר לא מסבת חלום חניייי
 כ״א לאשל יוסף פתל כן. וזהו שאמלו אילע לזה מה שנא׳ לו ולזה
 מה שנאמל לו כלומל מה סנאמל לו מפי יוסף למיזח חלייייי

 . הנלאה אליו, והנן:
 וישלח ויקלא אח כל חלעומי מצליס ואת כל חכמיה כו׳ יאי1
 פוחל אוחם לפלעה. מללם פוחלי׳ סיו אוחו א*״
 שלא נכנס נאזניו שנע פרוח העונוח, שנע ננוח אחה מלליל שנ*
 םנלים חטונח, שנע מלכיוח אחה כונש ט׳ סה״דביקש לץ חכמי*
 ואין אלו חכמי פלעה. ורעת לנטן נקל, זח יוסף ע״כ.הנח מהראי*
לא לא כסהי  לחעיל נזה מה כוונו ז״ל נמה שהניאו חכחונ הזה. ה
 לנר הכחונ וקלאם חכמים, כמ׳־ש ואח כל חכמיה. אבל ננין הפנין
י  ע״פ משל מלך אייל הי׳ לו כן לא חכם לך ויחיד ויחן על לג
 לאמל הלא נני ימלוך אחלי. והוא ישנ על כסאי. והוא ריק•עכל
 מדע וחכמה. החליט נדעחו לשלח אוחו למקום ידוע למאן ילמי
 שם סכמומ ועושכלומ. והיה שם כמה שכיס עד כי לעל חכמיה
 הרבה וכעו אז הריץ אגממ אל אביו העלך למען ישלח אמליו ויק•

 אוהו

 אהל מקץ
 חמד. ויהי לימים אחדים. בא איש זר לכיתו, ושאל עליו. ומאמר
 לו. שבח ידידי• אלך וקראתיו. ויבוא לכיחו. ונחן לו שלום. ושאלו
 על אודותיי. ויספל לו כי הוא איש עני ודל. שואל עזרה מנדיבי
 העם. ומצד ההכרח, נחן לו איזה מחנה. ויפן וילך. ואח״כ חרק
 שן עלי׳ למאד. לאמור. שלוח סלחת אלי לפצעי. וקראחני לחטרח׳.
 ותאמר לי. חכי לא צויח עלי מאז לקרוא לךבסיטאו אורחי׳ לביתי.
 ענה ואמר לח. הלא עליך לשאול אוחו חחלח, מה שאלתו ובקשתו.
 וכאשר חשמע ממנו מה שהוא לטונחיט, חקראני ואם נא לקנל

 מחנה. חענהו אין האיש נניחו:
 הנמשל• פרעה הי׳ בברך ומוחעה בחלומו. ולא ידע אל מה
 ירמוז. אם אל מה שמפיק טונמו. או רעהו. וחנה רז״ל
 אמרו(כרכומ נ״ה) חלמא דלא מפשר כאגרמאדלא ממקרי׳. ואמרו
 עוד(שם) כל החלומוח הולכים אחר הפח, כי כל עוד שלא נפחר
 החלום, הוא באגרח חחחום. לא יועיל. ולא יזיק. ומעחח האמנה
 כי פלעח היו עיניו נםואוח וכלוח מאד לדעח פחרון חלומו עכ״ז
 הי׳ ירא על נפשו מלספר אוחו לאדם. פן יפחור אוחו לרעהו
 משא״כ נשלא יחי' נפחר. אין לפחוד מאומ׳. ע״כ כנוא יוסף לפניו.
 הקלי׳ ואמר לו• אשמיעך חלומי, ואחה לא חפחור אותו לי נלתי
 אם לבך יגיל לך כי הוא לרמוז טל מח שמפיק טובחי, לא בן אם
 חטן בו בי הוא לומז ללעחי, יהיו הדנלים עצולים נלנך, ולא
 תיציאם על ללשפחיך, ומה נעלצו עחחלנרי המללש, נמה שחטאו
 מאמר, כי נא החלום נרוב מנין, בלומר לנענול כי החלום נוט ת
 לענינים רנים, לטונ ולרע, וכל אימה שלא נפחר, אץ לחוש על
 רעחו, ע״כ פלע׳, נפעמון לוחו, הקלי׳ ואמר אל יוסף, מי מחקיי׳
 על מי, אני על אלהי, או אלתי עלי, כלומר אם שהחלום רומז על
 גלולחי והחלוממוחי, שאשיג מאחו, או לחיפך, על שחשינו יוסף,
 אחה על אלחיך כלומל אני מנץ כי יחלומם קלן מלכוחך על ילו,
 וכמ״ש אלקים יענה אה שלום פלעח וכן חיי, כי ע״י הלענ, כל

 זחנ האלץ כא אליו:
 ונהלמה חלום כלילה אחל אני והוא כוי, ויהי כאשר פחל לנו
 כן הי׳ אוחי חשיכ על כני ואוחו חלח. חננה
 הכתונים לדעחינו הוא עם מה םניארנו למעלה מאמר ויחלמו
 חלום סניחס כוי. שחמה משט בי חלומותיה׳ דומים דלז ושוי'
 נפחלונ׳ אשר ע״כ כששמע שר האופים פחמן של המשקים, אמר
 אף אני נחלומי. (וכמו סנחנאר במקומו) זהו מה שהפליג שר
 המשקים לספר לפני פרעה, ונחלמח חלום נלילח אחד כוי. אמר
 חלום ולא חלומוח. לחומה על עוצם המלמוחם אחל אל אחד
 על שיהיו שניהם מוגנלים נשם א' (וכמוזכר נלש״י ז״ל פ׳ חשא,
 לחח אנן). וכנל כחננו, כי מל* אחל מוסנ על מלח חלום. כאלו
 אמר, ונחלמה חלום אחל, ועכ״ז יוסף השכיל עליה׳ נלוח טנחו.
 והפליל ניניהם. ופחד להם ממש לכל והיפוכו אין זאח כ״א רוח

 אלקי׳ נו:
 ןיךןי כאשר פתר לנו כן תי׳ אותי השינ על מי ואותו חלם.
 ראוי להעיר נמ״ש אותי השיב ט׳. בשכנר ידעטחו. והיה
 די נמאמל, ויחי כאשל פחד כן היי. אולם גם נזה טון שר המשקים
 להפליג אח יוסף. ולומל, כי לק ע״י פחלוט נעשה חלנל. כי הנח
 לפעמי׳ יזדמן. נאם יחחיינו נ׳ נגי אלם לאשם למלך. אחל שחומת
 אחל מהם יחיו מוחלים לחני• יען כי כל עיקל סלנל הוא לגלול
 גלר על העם, למען ישמעו וילאו. ולא יקלו עול בכבול המלך
 ואמר שהומה חאחל. הלא מכבל כבול המלך יבוא על מקומו. כי
 כבי יקבלו מוסר עם לאומם מיתת הא׳. ולעת ישפוך עול דם



 אהל מקץ יעקב
 ס׳ סמי מליו. כלימל גנגואח מפייס* וזהו יתוצאתי חיי.

 יזהי שאמי הנביא (ישעיה מ״>י) יישם פי כחלב חלה כי *בואה
 שהיה הנביא מלבי מל ימים לבים, ילמחים לחוקות הי־ מיציו
א * ח V V< יחי לכסית עליי. בל תמעל בחיר כך לבי• יאילי 
 יחני לב לשיב על הי• ילא יהי הלבל ילא יביא• לא בן הנבואה
 שהיח׳ קליב' לגיא. הי׳ הנביא משמיע איחה באל היטב מפולש

 מבלעדי מעטה החילה יחמשל יזהי יישם פי כחרב חלה :*־
 ועף״ץ ג״כ סי׳ משפט סגנון סחלומוה. שעליהם אמלו ז״ל. חלום
ג ו ל  א' מסי בנביאה. כי כן הוא מדרך החלום לגיא ב
 עגין וגליב לבלים, אשל מהצורך אליי לפיחר חכם שידע ועין
 מה היא העיקר שגי ומה למיזתו, כי אין להפוחר לפתיל אותו
 גלחי ע״ל למז ולמיון לחוק כאמרם ז״ל(גרכיח נ״ו) הרואה שען
 זימ יצפה לסכמה. ובמוחי לגיח. ממש ע״ד סגנין הנביאה. אשל
 חילאחה העיקלייח חי א נחבאח אל כלי החיליח הלחיקיח. והנה
 ססלטומים הלמ וליי'׳ שילעו משפט הגנין החלומוח, יחכמת
 פחלונם, על א יזה צל שיהי׳. לצוגי, מובלל וממחק מלבל החלים
 ע״ל חלמז והחילה. לימו בנס שם, כי גם חלום פלעה הוא בן
 וכחלום נב״נ. שלאה בחלומו צלם. ופחרוני הי׳ כי כל אבר ואבל
 מורח ורומז על עניני׳ שונים נבללים. כן חשנו בחלום פלעח. כי
 חםכע פלוח לומזוח על ז׳ מלינוח וכלומה מהרו מזים היחוקים
 ונאמה סי׳ חלום פרעה ממש הדנל נעצמו המעיחל לבוא לא ע״ל
 חלמיון והחילה נללך לחוק וננלל, .בלחי עצמייע חלנל אשל לחיומ,
 וזהו שאמי יוסף אל פרעה חלום פרעה אחד הוא אח אשר
 חאלקים עושה הלאה אח פרעה כלומר אוהו הדנר ממם ולא
 בלמז. חחו שנע פרות הטובות, שבע שנים הנה, וטבע שינלים
 הטובוח, שבע שנים חנה כלומר ולא שיחי׳ החלום רומז על דנל
 אחל ממה שנראה כו כי חקב״ה הראה לפרעה החבואוח וחואר
 חגריות מגי הזמנים ויוסף ע״ה נחן טעם ללכליו מלוע ישונה
 החלום חזה מכל סגנון החלימיח כי הלבל חלוי באם הדגל הרמוז
 הוא יעול על עחי׳ לחוקו׳ יבוא גם החלו' מלובש ומעוטף
 גלמיונוח לחוקוח למען לא יפעול עניינו קל מחלה משא״כ באם
 הלגר נכון מעם סאלקיס, וממהל לעשותו. וצוה עלי׳ בחזקה. כמו
 אז יבוא סמלו׳ עמם מכל, נמלא' ולא בחילות. וזהו הוא הדבל
 אשל לבלחי אל פלעח אשל האלהים עושה הלאה את פרעה.
 כלומל לעילה זו בא החלום ננלח ומטאל. ולא בלמז. כי חנה
 שבע שנים באוס שכע גלול ככל אלץ מצלים. כלומל לגעבול כי
 הלגל הוא קלוכ וממהל לטא. (כהולאח מלח גאוס, שהוא גינוניי)
 ונם השובע והלמכ יהי' על צל ההפלגה והחוזק ע׳׳כ חלאה אוחך

 אלקים סלבל גלוי ומטאל. מבלעלי המעטפוח:
 ומעתה הי׳ פתרון יוסף דומה ממש ע״ל מי םנאבל לו איזה
 מפץ והולך במר לבו לבקש אחריי, נלוי׳ אליו ממכיריו.
 rf אומר, אולי אגדת אוחו בשוק. וזה אומר, אילי גרחובוח. וזח
 אומר אולי בגיס מלונך, על מרגדי משכגך. ומכס מלי׳ מסמיכה.
 ומשכיל א׳ הי׳ כחוכם. ואמר לו, אולי משנה.הוא. שלח נא ידך אל
 אמחחוח לבישך שאחח לטש גו, אפשר הוא מונח כמו שחיי. ין
 המר בחלום פרעה. כי החרטומים גידעם משפט סגנון החלומות.
 אשלהולאחם הפשוטה הוא ענין שוא ודכר כזב. אך כעוס ומוצנע
 כמוכם מה שהוא לומז ע״ל החילה. ע׳׳כ ביקשו כלי}פז למציא
י ט לא למצוא. יען שהסלום כעצמו ו א צ . ןלא מ ו ח 3 מ ל ר ס 3 ל  ס

ו ז״ל. ביקש צץ חכמה ואין. ר מ א ו ש ס ז י ו ס ע ה ל ל ש ל א ג ל  הוא הוא ה
 כלומל אד בזאת האפילו החלטומי׳ חכמתם. ט הם גקסי חכמות

 י ומועצות

 איתי משם לביתי כי כבל הוא מלומד ככל םצולך. וישלס ממלך
 אתליו מנלולי שליו ויניאו אוחו אל המלך ומריב שמחת לטגגט,
 משה משחת גלול כל שליו ויועציו ויהי כטונ לנס ניין מלח מל
 לב אחל מהשלים. לנחון חכמה הנן והשכלחו. ושאל אוחו על
 כמיח הסכמיח שלמל שם. אמר לו מלילה ומשועל וחשנון יכמוהס
 יקח השר נילו טבעת עגול. ויקטץ אח ידי יהישיטס אליי לטחני
 א0 יטל מה בילו.יאחז נכפי ישיער נה יחחנונןע״פכלליהלמולי'
 אשר ילעם ואמל כי יש בילו לבל עגול חליל באמצע סנינ הקיפו
 יהאיש משחאה לו מאל• ולא עצל כח מלשאול אוחו עור לאמר לו־
 תן אמת צדקח בדנליך, אך הגל נא מה זה הלבל העגיל יהחליל
 באמצעיתי• אמר לי, הלא מופתי החכמה, יכללי תלמידיי', איגם
 מודיעי' הלבל כ״א־ ע׳׳ד כלל. אם היא ממגע• אי עגול. סלילת. אי
 מלאה־ אכל לא להיליע פלטייח חלבל מה הוא ואיזהו אמל לו חשל
 ימכ״ז הלא מהנקל היא לשעל זאח מעצמי. מבלעלי הללי
 חלמיליי'. עמל הבן ההיא כלגע. יאמל חנה יא אבן הטיחן. (לאשל
 מעשהי היא כחנניחי יציילי), ינזאח הלאה יהוליע עיצם פחייחי
 יאילס לני מעצמיחי האמנם הוא מלימל מישכלימ יחכמיח כללי
 המיפמיי'. אילם ללעח ולהכין מעצמי איכיח הדנל. אל מה יתכן
 ייתלללמתי הוא ריק ההננה. נעל ולא ילע. כי הואדנל החלד

 בחכמיה התילליימ ולא נמושכלוח הלמוליוח :
 הנמשל חחלטומים היי יילעים חכמת פתלין החלימו׳ מ״פ
 מיפתיים הלמוליי'. וע״פ כללי חכמה'. ובגל ליגלט,
 כי התכמח אינה מלמדת כ״א ע״ו כלל כמו ז׳ פלומ טיבי׳ לומזית
 מל איזה שגע עניני׳ טיט׳. יכן שבלים הטיטמ. וחחיסך. וע׳׳כ
 עלה על לבם כי שגע פלוח, לומזיח על זיי״ן מדינים, ימלכייח.
 יכדומה אן עיל מהצולך הי׳ להם לשקול בפלס ומאזני בהינחם
 החוללייה לאיזה מחענינים יחכן יומר ללמימ הלבל כי הלא ייחל
 קרוב חלגר שיהיו שגע השגלים הטיבימ לימזוח אל שבע שני
 סיבע וחפרוח הטובוח כמוכן וכמו שמוזכר ברש״י ז״ל ט בימי
 השובע הבריו׳ נראותיפוח. אבל בזאח שגו גמאה. יגערו ויכסלו
 וזהי שאמל המדלש טקש לץ חכטה ואין כלומר ביקשו חכמת לבם
 יהכלעח בחינת, מה שהוא במוללה. ואין. ולעמ לנבין נקל, זח

 יוסף נ
 אכל עול מהצולך עליט לסקור על עילה הלגל. מה לאו
 סחלטומים הסכמים הלמוליי׳, ומה הגיע אליה,, שעזבו
 החולאח הפשוטה בהחלו׳ להיום השבלים חטוטמ, לומזוח על
 שני שובע, והרעות, על שני רעג. עול לאוי להגין מה שחפליג
 פלעה וכל עבדו בשבס יוסף ומהללו כשמעו פחלונו. ער שאמר
 הנמצא בזח כל. מה לאח גו כי פחלונו יוחל יאומח מפחמן
 היולסומים. ואחשוב בביאור מעטן עם מה שכחגנו למעלה (פ׳
 ל1) מיאור לבלי הנגיא(יחזקאל כ״א) ואומר אהה ה׳ אלקי' המה
 אועיים הלא־ ממשל משלים הוא טי. כה אמר ה׳ הנני אליך
 יסוצאסי סרבי מהעדי. והמולם מלנריט שם. כי הנבואה הבאה
 מאתו יחי לנביאו להשמיע קשוח ס״ו. חהי׳ ברוב מעוטס' נמעט'
 המליצי לוטה גשמלח החילה והמשל. יען כי הוא יחי צופה ומביט
ילי ישוט מלרכיהם, ע״כ יסתיר ענין הנטאה וימגיאנח גמשל  א

 י״יל* למען לא חפעל קל מהלה. וכמלז״ל (סנהללין ק״ב) גלימ
 כרוחה לשפח״. ומה נס לנרי פי מלך עולם ימי. שנאמל ט(ישעי'
 נ״ה) כן יסי׳ לגלי אשל יצא מפ? לא ישוב אלי ליקם. ואז חחי׳
 הנבואה ממש כהמכה לאחל בחלב הנתונה בתעלה. אולם אחל
 שת? עלעיבים ט. לאמל ממשל משלים הוא, או אז אמל כה אמר



 מסץ יעקב
 כלומר לא היי גו מקים לבך למל כדגלים סאלה חפשוטי״ם גחוראםם. אשל לא פן םו*
 משפט הפוחר (וכמו שנחנאל למעלה). ע״כ לג חנם הםטל פ*םי
 ללבל לפני המלך ענין הולאה החלום. ולצרף ללבליו• ואהה ייא
 פלעח כוי. כלומל אני אמלתי פחלון החלום ע״ל כלל. אגל ׳מוי
י  מחצולך אל איש נכון וחכם לשית אוחו על אלץ מצלים. ויצכל ג
 כוי. והנה כזאח חית כוחן לסן וחכה בפי חכמי פלעח שלא יהלסי
 דבליו. עם מה שאמל כל אחד בלגו. כי אוחו יבחל המלך. ויהי'

 משנחו. חהו ויטב המל בעיני פלעח ובעיני עבדיו:
 הנה שבע שנים כאומ שנע גלול ככל ארץ מצלים וקמו שגעםנ*
ק מצלים, יש להעיי א  לעכ אחליחן ונשכח כל השבע ג
 נזה א׳ ונשכח כל השנע, הוא ענין מחנגל אל הטנע כי החוט
 יעיל חחיפך כי כל עול שיגלל הרעג, יוחל יהיה מוזכל השוגע
 החיה נימים הקלומים וחעל(איכה אי) זכרה ילושלים ימי עניה
 ומלוליח כל מחמליה אשל היו לח מימי קלם. ני, הלא מ׳׳ם וקיגי
 שנע שני לענ אחריהם ונשכח כל חשכע הוא שתלון תנליעה•
 כלשון לש״י ז״ל. ואיככח ילומה שכחה חשונע, לנליעמ חפלומ. נ*
ו ע גל  סם חפלוח הלעוח אכלו אח הטונוח והסבלים הטונוח נ
ל חפחלון כי שנע שנים מ  נשנלים הלעוח ולא חיו עול משא״כ נ
 הטונוח יהיו נמשכים כל הזמן ההוא נאושל טובם כאין מחסוי
 מל. עד כי יבואו שגע שני הלעג אחליהן• או אז מסנה גולל
 הרעבון, יהיו נשכחים אח״כ. כמו שאמל הכחוג. ולא יולע השנע
 גאלץ כוי אחרי כן. ג' כי לכאורה מקלא מסולס הוא. ויותי
 מהנכון חיה שיאמר, ואחלי כן לא יולע חשגע נאלץ מפני הלעג ההוא:

 אהל

 ואחשוב גהננח הענין כי הנה גאין ספק כיל מה שאמליוסן5
 לפרעה. לא היה גו מאומה מן היתמנוח. זולה
 אח שלאה בחלומו. וחנלמה לו ממש. אוחה הגיל לסלעם לממן
 העמילו(על נכון) על נלליחמלאוח שלאח בחלומו למחלקותיהם
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 יטינו לנם לאכול לשנעת מכל אשל תחאוה כפשם וכל מח שישמנ

י נ י כ  עיניהם לא יאצלו מהם. וישנעו ויחעגגו מכל חלנ האלץ ו

י יחם נ ו י נ ת ב * ה ח ג ו ו נ
ם  ץ ') ב ת ז ל ה י ר ם ( כ ח  ה

ן נלצותו יחנלך להניא על האלץ שנע שגי שונע ואחריה ד : ה  ו
ל כ 3 ? ט י י 3 מ  לעבץ, ומגלי יודיעם על המי• היי ה
' 1גנ& * י ח נ י ו נ ת ה ו 3 י ט ב פ ש מ • כ ח ו ת ז ל פ "  השובע. מתעננים ע

 על צד המלוי והריוח. ולא ידעו להזהר להכין לחם צידה למ

ה זהו ע י מ פ מ א א ל ז ה כ א י י ה י ד ן כ ג ח י י ' כ ת א י י כ ה ״ ע
י  5 נ מ  ה

- *2 { ע ג ו ש י ח ג ש  והודיעו על חמר. למען ידעו טלם להזהי ב
J י  צחוח לשון יוסף ע׳׳ה. חנה שגע שטם גאום שגע גייל ״

י מ  ועליז אין ביד האדם למלא משאלוס לנו לאכול מנרכחה מ
Jכימים המטרכיס. יען, וקמו שגע שט רעב אחריהן ״ 

$te ט ° נ מ ל ל ה ע ל ג ל מ ל 3 ע ו ל ־ כ ' ע ט 5 ש ל ה ה כ נ ז 5 נ  ו

ל. ולא יודע הש  ימי שובע. והוסיף עוד לכאר דנלין ןאמ
ן י ג ט י * ע י ו א * ל  בארץ מפני הרעב ההוא אחרי כן. ומלוה ו

 המגיל עחילוח. אנל ע״ל האזהרה. וכמצוה לנל יחוודמ
 השונע נאלץ אף נימי השונע. מהנח ידיעה הרעב פיה׳ ם

* ד נ ל מ ת י י י ל כ א א י ע ל נ ו ש ' ס מ י 0 ג 3 ' י ב נ י י ' ה ן  כ

^ דו«ם י ס א ו ל י ו צ ה • ° מ ד ו ל מ ג ו נ ע ה ה  אנל ימעיטו נחם מ
 נר ולחם ומזון עבור ז' שני הרעב. ועחה יהי׳ הפחריז^ ^ •

ג  הפרוח והשנלים הרעות, נלעו ה
ם  נפחד הרעטן שיה*' א

•P 
 מובלע׳

 ממש אל החלום.־ אשר
 כמו כן יהיו שני חשוגע

 ומועצות שונות לפחמן החלום. ואין. . ״ .
 לתתחכם. •כי פתרונו הוא ההודאה הפשוטה מסיפולו. ודעת לננין
 נקל׳ זה יוסף• כלומר הנין נמח נינתו כי החלום הזת איננו ע״ל
 הזולת מהחלומוח. וע״כ אמר פרעה• הנמצא כזה איש אשר רוח

 אלקיס נו. כי איננו אך כמחננא:
ס מרינו אלה נעמוד על מאמל יוסף ע״ח אל פרעה• ועחה  ̂ו
 ירא פרעה איש ננון וחכם כוי• אשר רני׳ מגדולי חמפרשי'
 ז״ל העימ, מה לאח יוסף לחח עצה ללא שוא. עול ראוי להנץ מ״ש
 אח״כ• וייטב הדנל נעיני פלעה ונעיני ענדיו. לא ילענו מה נעשה
 יקל וגדולה אל יוסף ממה םהוטב פחמט גם נעיני ענדיו• הלא

 למותל הוא. ומה לו אל חעבלי':
 ונאמר גזה (עיד הצחות) ט יוסף ע״ה, האמנם כי מבטח עוז
 היי לו נח׳ףת׳שיתירהו מאסיריו עכ״ז־הי' מסיג שיגולגל
 הדנל על דרכי הטנעיי'. והוא מ״ד דמיון. לנן מלך שחיי חולה
 מאל. וישלח המלך אחל כל גלולי הרופאים אשר נמדינוח מלטחו.
 ונוסדו יחדיו לנקש לו מזורו. וילאו למצוא לפואחו. וחאמנ* כי
 אין ממשפט ונימוס המלך שינוא לחדר נט כל מי שיחפוץ. עכ׳׳ז
 אחרי ראוהו ט אכלה חקוחו• אמר, מעחה כל חרוצה ליכנס יטא
 ויכנס. נחשנו, אולי נהזלמן יטא אחה איש המוני. ויגיל לנל
 המועיל. אם ע״ל סגולה• או לחש. או ע׳׳י סמי׳ פלטיי' וכדומה
 מהעטנ״. והנה מפא אחל חכם ומנין חיי נעיל המלך. איש עני
 ודל. (לאשר לא הי׳ מוצלח כ״כ נמעםהו ולא חיי מוחזק ללופא
 חכם). והרופא ההוא׳ האמנם כי מאז שמע מחלמ גן המלך.
 הכין רפואחו ואלוכמו מה היא• עכ״ז לא נשאו לגו ללכה כמקו'
 גלולי הלופאים כמוהם. ושיעי* נעצמו כי לא יחנוחו לנוא אל נית
 המלך. אבל אחרי שמעו כי כגל פתח המלך פחח הניח לכל חלוצה
 לבוא. נא גם תוא בתוך הנאים• וילך אל משכנו. וירא והחנונן
 נו מעט. וראה נלט כי יש לאל ידו להמציא אמכתו קל מהרה,ע״י
 סמים היותר עלולים למצוא. הגדלי׳ על כל מיס ואגמים. וכדומ׳.
 אנל חשנ ננפשו אם ידנר דנריו נפני הרופאים גכנדים
 וגדולים כאלה. הלא נגד פניו יענו עזוח. וירט ללעוג
 עליו. ולומר, כבל, איך לא יראח ממר כזאח נפני רופאים חכמים
 כמונו. שכנר חקרנו על כל מיני סמים יקרים המונאים ממרחק.
 היומל עלולים ומוצלחים להעלות ארוכה לחולים ועכ״ז לריק
 4געני. ואחה תמר דנרים כוזניים כאלת. אי על זאת, נחן מועצוח

 ננפשו להגיד ענין הרפואה ע״ד שיטינ נם נעיניהס, ועמד ואמר.
 הנה אנכי מששה׳ אח כלי נינחי חדלים. ומצאחי הדופה למחלה
 נן המלך ע״י סמים ידועים ונשנם קמטם הם לנו. ומציאוחס
 הוא נכל מקום. אנל הלא מהצולך אליהם לופא מחיל ומנין על
 דלכי עשייתם ועליכתס, ואופני שחיקחם, לחמיכם ולצלפס על אסח
 שגע והאיש אשל בחכמחו ונחטנמו ילקמ כמוהו. לאוי הוא שיח״
 המלך חפץ ביקלו. ויחי נהשמע לגר הלופא ההוא לפני סכמי
 הלופאים. לבשו שמס' וענו ואמלו. כנים לגליו כניס, כי כל אחל
 לימה בנפשו, כי אותו יבחל המלך לנצמ מעשה הסמים ועליכחם.

 ע״כ החשו כולם:
ל כטא יוסף לפני פלעה. ועבליו וחכמיו עוטלים על ש מ נ  ה
 ידו. עומלים ממעל לו. אמל אל לבי• אם הוא יפחור
ל הולאחו הפשוטה. הלא ילבו עליו מאל לעג  החלום, ויגיד מ
 וקלס לבזוחו עם סכמחו. לאמל סן לביס עהה היושבים לפני
 המלך. אשר לגם יהגה חכמוח ומושכלו׳ עמוקוס בפתלוני החלומו׳
 ועינו בהם רמזים רחוקים. וילאו בעצתם. ואתה עמה איככה ערגך
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ם  ומעתה יחכארו מלי סייייש• *־;מ גי. יקמסו ojrt ן
» » < ׳  פלעה שגנז אס כל התטאס ביעי הפיבמ• י
 אוכל מפיהם נשנה השי5* י$יס .מליסם לקמץ• מ>יל W ביכה
 אחליהם. וכלאוחי כי מיל גהחל םנומ היעג *רקג ?ל מס מהיםימ
 מהם. קללוהו למפלע. כי.על סכם סכי״ה -אוכל מפיהם,בשנות
 השוגע. ו זהו שסיימו וגלכומ ללאש משכיל, זה יוקף, כי^כלעה
 שהוא ע״ה הי׳ מנהל אותם גיעג. והי׳ מס$־ק הי*
 היסה מפאת נלכה ה׳ כמוזכל נמללש. מלמל שהיסה חגלכה מצו״
 נאוצלוס. והכל הי׳ גזטח יוסף. והן עתה צדקו סמצלים שקללו
 את פלעה. והוא ע״ד. הלופא המלגה כאג הקולח ככמה מיני
 יסולים. ומנטיס אוחו כי עסגחם ינההמ1ולו..ה.נסגשיאומס אס״כ
 ענייני אל המילה. אשל גלמד׳לא היה ?דשא מיןליו הלא אז לא
 ילע לנט על המכאוטס וחיסולים שקלעו לו מסנמו. אולם
 נשיסוולע לו כי היסולזם שסנל היו ,על סנס ולפואתו והצלתו
 באה לו מסבה אסלח כאין,ספק ילבה לקוב אותו ולקללו. על
 שהכאיבו על סנס. p הלכל כפקילה .פרעת כי מהחלה לא ה•

 בלנם לנל מל מה שמנע אוכל מהם נימי השונע. כי הבעיסם
 שיחיו נהנוהל ההוא גשני תרעג אכל אח״כ כשראו כי קל סגואחם
 נלקנ ונפסל, ומה ,שנשאל אינו כ״א בזנית יוסף. אז קללוהי
 למפלע כי היי לנס סולח עליהם על הימים חלאשונים מלוע לא
 הלאו אמ נפשם עונ מנלכח סאלץ וזהו מונע נל יקנוחו לאום,
 זה פרעה• ונרכומ לראש ׳,קסטל, זח יוסף. כלימר הוא יטלך.

 כי,^.יקל מחייהם הי׳ בזכותו:
 ףךינךן בשנמבמן גמלי יוסף.ע״ה נלאה נעליל כי,געה שפקל
 לקבץ אוכל השנים העוטה, ליס לסם שאינט בסוס
 בחחטאוח שלא ירקנו והוא שסיימו ז״ל במללש הנ״ל וחחלינח
 נכנסו חולניות כוי בקשו אפילו פת קיגר על השלחן ולא מצאו,
 אמלו לא כך אמל יוסף והי׳ תאוכל לפקמן, ע״כ. אשל לכאולת,
 הנלאה מלנליהס הוא, שכוונו לגנוח אח יוסף, והוא המוה. כי
 הלא לעיניהם לאי ט נעשו לבליו נתנניתס וצלעס. וניוהל יפלא
 לשון חכחוב וחסלינה ט׳ כאשל אמל ל£ס יוסף. א', כי.הוא אך
 למותל מי לא ידע זאמ שיוסף אמל כן, ני ט הולאה הכתוב הוא
, הלא הוא אמי והיי  כי הכל חיי כמו שאתר יוסף אין ננלע מל
 האוכל לפקלין וסוף המר היי שנרקב כל מה,שנקבץ על ידם

 וכאשר ביארו זיל מלה יתיזלינח:
 אמנם.

 כ״ גם בימי השונעלא ערט אל נפשם צאעלולסטע• 1לא הימה
 הםונע ניכלם גאלץ. ועם דבריט אלת יוסר שאלם קדמוניטע״ה
 על מ״ש יוסף ועםם ילא פלעס .איש חכם כוי. האס שאל ממנו
 עצוח. ולללכנו יהכן. כי לא היו לנליו ע״לחמצה. כ״א הוא פחיון
 הנליעה. כ• זולה.זח למה לאה .מלאה הבליעה בסלומי. ומלוח

 ועחס ילא פלעח המה גמל מליו נפחלוטוהנן:

ס דלכנו יחנאלו דבליסם ז״ל נמללש כחינ מונע נל יקבוהו ע  ן
 לאוס וכרכוח לראש משניר. מונע בר יקנוהו לאוס, זח
 פרעה. שננז אח בל החנואח נימי השונמ. ונרכוח לראש משכיר זה
 יוסף•) ונקלים לזה מה שאמלו עול במדרש (פרשחנו) ותכלינה
 שבע שני תשבע כוי, ותחלינה שנע שני הלעכ לטא וזיל. נכנסו
 חולניוה. על שהם יושבים על חשלחן, בקשו אפילו פת קיבל ולא
 מצאו, ואפילו פת שבסל נלקב ע״כ. ולכאולח חמאמל לחוק מאל
 מחהולאה הפשונוח במלח וחחלינה. שהו f מלשון חחחלה. והם
 ז״ל עקלו מלח זו מפשיטי ללורשהלסוןחולי. אחמה׳. אגל באץ ספק,
 גם חס ז׳׳ל הניסו חהולא׳ הפשוט׳ בלחי כלי לחש״נ על השאלה
 שיש לשאול במכין זה. המליצו ואמרו. נכנסו חולניוח ט כן דלכם
 זיל• והוא כי הלא יש מקום להקשות -ולשאל. היאומן, כי אחרי
 שובע גדיל ונלכה מופלגת כזו. נאמל שמיל ככלות שניה השוכמ
 החל תלעבון(ולא בן לרך שני רעבון, ובאשר יטאל. וטוחל כאן),
 הלא לא יבצל מלתיוס עול לכל עומ• אלמה, כמה אוצלוח מלאים
 כל טוב ואסמי' מלאים שובע. מת שקכץ על יל מכלכמ שגע שנים.
 וכאשל פקל עליתי פלמת. ותכתוב אומר ותכליכ' בוי. מיל והמליכה
 כוי אממת׳, אי על זאת נאו ז״לוסמליצו נכנסו תולניומ. כלומל כי
 באמה נשאר לב אובל משני השובע. אבל לא נתקיים כילם, ומול
 שחס יושבים על השלחן כוי אפילו פח שבסל נלקב. וזהו נכנסו
 סולניוס. כלומר עם כניסחח החל-חלעטן ובא לרנליח/^מן צי

 נרקכ כל מה שהיי טלם**):

 ומה נמלצו טח דגלי רש״י ז׳׳ל. ולא יודע השבע כארץ. הוא
 פחמן ולא טלע כי באו אל קרבנה. והוא כענין.שגיאלני
 למעלה בפחדון הבליעה. שיןוא סל־עב העעוחל לטא. כי מסגחי
 הונרסו לקמץ ולאטל לא לשבעה. לצטר רב חבואוה לימי הרעטן
 והנה בזה יהיו ממש דומה בדומה. כי כמו גגליעת ספרו׳ הטוגוח
 חיך הרעוח, לא הועילה לעו כל מאומה. והי׳ מראיחן רע כאשר
 בתחילה •כן דג המון התנואומ ההיו נשארו׳..מי.מי המונמ לימי
 הרעבון. לא צלחו מאומת. כי נלקט עשסתו. והיו כלא היו. וזהו

 *) אמר בן ה״הע כ^שןן.הזמ לא.מצאתי נמללש. אן לא בילקוט. וזה לבון המדלש.מו?ע גר •קגוהו לאים זח פרעתשגנז את
 החטאה גשני למכון(ובילקוט) ולא.גיקש למכור. והיו הגריומ מקללץ אוהו אבל יוכף זן אה המולם %נ* למטן כרומה הזה שמנהיג
 אחצאנו. ע״כ. וכאמה הלא לברים אלו אך לכרי,נגיאומ סם, ומהיכן הוציאו לז״ל שלא לצה*למה למטר. ואנכי לא לצימילמשוך

 'יי מלבדי על אבי ז׳׳ל ולאיחי להעתיק כלשלן.&מצאחי בכתביו. וחי יסלח:

• ״ י ״ ׳ » , ה3ו*«• w ׳viVA n ״• ׳ נ ז ח הנ י ע י ג ש ה ס נ ט מ ק ח י מ י ק >•׳ מ י י נ  ״•׳מקל[־ זמנו׳ סכג גמ כן הלכר כרעבון מ
 החטאוס שאספו כימי השונע והיי ענייט ממש כבליאה עיומלח להלעיב האלץ(ונמו שבמבט ק״י קי״ג ע״ס) וזהו שגיא

נ v נדהנ כל ע ר ? ' נ ז י 3:ססיל ג ג * ג מ " ה כ ה " א • י i 5 " ן 5 ח ל ש ל ? ג נ י פ ל י פ ' א י  והסלינס כוי נכנסו סילנייה כ
^ ׳ 0 ^ ' ל מ ג י ^ ד היי למנןן הכין מוצאילקיגם הסגסס' ואחלי כן יצאו ברכוש גדול כטדע. ע״נ ה מ  ועילה ה

 סט אחס שהכינו, ואשל קנצוינשני>מגע. והיו כולם מוכלהים לגיא אל יוסף לבטל נכסף >ולא,ולקט אה גל י ־
 ססת יל פלעה שיקחו ישראל גצאמםממצרים:
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 מלןץ׳ יעקב י
 נלו׳ להחזיק נמעוז יראת הי. מהצורך אל ילאה המלך (חב׳׳וד)

 להיוחו מורה הדרך לפני העם להםליס מבודח המלך הקדוש יהי י
 וזהו שכוונו ז״ל מאני של פרעה אחה למד אני סל הקנ״ה. כ׳

 פרעה אמר אל יוסף אני פלעה. כלומר אני הוא המושל ושנ&ו.
 המלכוח בידי ואנכי צויחיך פקיד ונגיד על עמי. אשר בלעדיך ל* •י
 ירים איש אח ידו. נמצא כי גדולת יוסף היחה לעד על גמלא/

 פרעה. ועל ידו היי ניכר רב מלטחו וכנוד גדולתו וקרן ממשלהי̂•
 מזה נלמד אני של חקב״ה שנאמר גו(ישעיה מייד) אני ראשון יאנ*

 אחרון שכל המלוכה והממשלה הוא אך לו יחי. והוא הוא תמ«ל?ל1
 מלכים למען תעדיף כבוד גדולתו ועול עבודת מלכותו: ל
 מהן שסיימו ז״ל. לכשיבוא אני של הקנ״ה, אני עשיתי ואני אפ־,*
 כוי• והוא, בהקדים מאמר הנביא (ישעי׳ מ׳׳כ) החרשים
 שמעו והעוריס הביטו לראוח מי עור כ• אם עבדי וחרש כמלאג׳
 אשלח. עוד מ׳׳ש (שס נ״א) אנכי אנכי הוא מנחמכם. מי אח וחל*,
 מאנוש ימוח כוי. וחשכח ה׳ עושך כוי. והפחד חמיד כל חיום מפני

 חמה המציק. והכלל נזה חוא. כי הוא ית׳ מנהג עולמו באמצעיה:
 מלכי אדמה. ועל פיהם ישים למגמה רצונו מוצא. אם להגדיל אה^
 החפץ ביקרו. או להכניע ולהוליד הממרים עיני כבודו. וכמאמי"
 החכם ע״ה (משלי נ״א) פלגי מים לב מלך ביד ה־ אלי נל אשי.
 יחפוץ יטנו. וע״כ אין להמקנל העונש והמוסר על ידיח׳, להטי&ו
 דבריהם עליהם. כי מה שעושי; איננם עושים מבחירחם ורצו*ם^
 כי לב מלכים ביד ה׳. והוא המניעה, והמעיר אח רוחם, לעשום>
 כדברים האלה. ולא מלבם, וכמאמר (ישעי׳ יו׳׳ד) הוי אשור שגגי(

 אפ• כוי. ונאמר (שם מ״ל) חאומל לכולש רועי יכל חפצ ישלים
 וכמו שאמר סנחילב(שם ל״ר) ועחה המבלעלי ח׳ עליתי על חאיז

 חזאח להשחיחה ה׳ אמל אלי: י
ו ידיעה ע ל . ו ש ח ל ן ע פ ל ח 3 ק מ ל ו ע ו  אמנם מהלאו* הוא על כל פ
ם  נאמנה ויכינו. הענין הזה. שאין מקום לכל המ עשי
ל^  הנעשים תחת השמש, אם לטוב. וחלילה להיפך, מבלעדי. י
' י ה ׳ לא ציה, ושי י ה ה  יח׳׳ש. וכמאמר (איכה גי) מי זת אמר ות
י ם ״  המיוסר מלובש בפחל ולעלה מחרון אפו יחי. הניחך בתוך ל
ה  וממשיכס ומכריהם לעשוחעלידם כל ריבוכלינגע. ולפרוע פיעי

 בעוברי רצונו. וזהו שהוכיח הנביא ואמר מי אתי ותראי מאנים :
' נ ו  ימוח כו׳ וחפחד חמיד כל חיום מפני חמח המציק כאשי נ

י ; ה  להשחיח, כלומר לאשר אחה רואה כי הוא הכונן חציו על '
* ר י צ מ  וידיו יעשו המשחה. אבל הלא לך לב לדעח, ואיה חמת ה

? ל  כלומר מדוע לא הבין איה איפה משכן חמח המציק. הלא ה
־ ־ י י ־ חמי׳הי;  ׳ י

 לכפר פני

 אשי

 כ״א לפחוד ממנו.
 בחשובה

 במרום. וע״כ אין עליך

 ןץךן ג״כ החלשים שמעו והעולים הביטו ללאום. כי ידעני
 הבלחי מנין מה שהוא שומע. גם הוא יקרא חלשי י*

: נ ל  נופל על מי שאינו מתבונן במה שהוא רואה. והוא כסומא ג
ע י ' י מ  יזהו שהמליץ הנניא על שניהם. רצוני על הפועל ועל ה

ע נהמני י ג ה מ  הפעולה כי המקבל הפעולה טח עיניו מראוח ו
 עליו• להחבונן בו משל מי הרעה הזאח ומי היא הצוה עלי
 כן

 וכמי

 אהל
 אמנם יוסף ע״ח נדעה שפחיולמז לחם נעצמו כי אין הלנר מוחלט
 אצלו שיחי׳ האוכל שמור כקיומו לשנות הרעג, רק ע״ד
 האפשרי׳ אמר להם, אשר ע״כ. לא גמר אומר, ויהי׳ האוכל לפקדון
 כ״א וחיי כוי, והוא, נשום לנ אל מה שהניד אליהם יוסף פעולח
ר הצואה,  כבנין הקיבוץ מה שאין ממשפט המצוה, זולה לומר מ
 ולא יוחד, וכאשר הרופא, בשיצוה על החולה משפט הנהגתו
 נמאכלו ומשחהו. הנה הפעולה חשאר נכח הידיעה של המצוה
 ולא יאמר לו דנר מהצומח מסנח אזהרחו, אנל הנה לפעמים
 מציגו ״ שהמצוה יציע להמצווח' פעולח דנרי הצואה. והוא, נאם
 הרופא איננו נטוח נחסמים םצוה אוחו עליהם שיהיו פועלים בו
 נהחלט־ לחמש מזורו הלא אז משפט הרופא לומר אל החולה, ראה
 אנכי מצום עליך דנרים ידועים, והם נאפשרי כ• יועילו לך נאם
 תהיה זהיר נעצמך מהדברים המכלכלים .מחלח החולים והחזיר
 אחר מה. שמסינ שלמות הנריאות, אר אז יעשו הסמים פעולתם

 וכל תועלתם אך נידך הוא :
 ןעד״ז ממש היי מאמר יוסף אל המלך יעשה פרעת ויפקד כוי
 וחמש אח הארץ והי׳ האוכל לפקמן כלומר נל הדמו
 בנפשכם, כי אחל שחעשו כן יהי׳ האוכל שמול לפקדון בהחלט, אנל
 ',עוד מהצורך לכם זכוה ורחמים גדולים, שיה׳׳ קיבוץ החבואוח
 שמור בקיומו, וזהו והי׳ האוכל ע״ד אפשרי׳ כלומר יוכל לחיוח

 . שיה׳׳ האוכל לפקדון נאם חפיקו רצון מהי לנל ירקבו:•)
 ומעתה יצדקו דברי המד׳ אמרו לא כך אמר יוסף, והי׳
 האוכל לפקדון. והרצון, כי הס לא כוונו להאשי׳ אח
 יוסף וללעוג על מריו כי נכזנו, אנל הודו נפיהס כי יוסף למז
 להם בדגריו שאיננו כמבטיח וכמחליט שהאוכל יהי' לפקדון אשל
 עי׳כ לא אמר ויהיה האוכל כוי לק והיי וכנ״ל. וזהו לא כך אמד
 יוסף והי׳ כוי. וע״פ דנליהסז״ל הקלונ לומר, בי זהו הלמוז
 נמאמל כאשל אמל לתם יוסף שתוא מוסנ על מלת ותחלינה כפי
 מדרשם ז״ל.נכנסו חולניות שאפילו פת שבסל נלקנ. ולנל נשאל
 עליו, הלא ציה לצבור גל• ואיה איפה עצתו, ע״ז סיים הכתוב.
 כאשל אמל להם יוסף. כי גאמח נם הוא אחז ־בלשונו מלה

 אפשל״ח ולא. החלטייח. והנן:
 ־ויאמר פרעה אל יוסף אני פלעה ובלעדיך לא ילים איש כוי
 מדלש. מאני של נ״וד, אח למד אני של הקנ״ח. מה אט
ה אל יוסף אני פרעה, הי׳ לו כל הכבול ע  של נ״וד נג״_י שאמר ^
 * הזה. לכשינא אני של הקנ״ה (ישעיה מ״ו) אני משיתי ואני אשא
 וגוי.על אחת כמת וכמת. ע״כ ותכלית כוונת המאמר הוא עם
 מה שלחמו למעלה (פ׳ וישנ) כי הוא יחנ' חלק מכנודו לנ״וד אם
 להשחלי. או להיוח מולך נעמי.ם למען כי עבורו יחכנד ויחרומס
 שמו״סגמל. והיי כשבחו על ׳כסא. ממלבחו עיניו יחזו ויבחנו נני
 אלם\להיישיר אוחס נדרכי האמח והצדק. כל מעגל טונ. ועי״ז
 מ3כוח נ״וד חשונ אליו יחי. כי על ׳?־י השגחה המלך ההוא. יטן
 פול. תמורה והמצוס. .וכמאמר דהע״ה (תחלים קמ״ה) מלכותך
 מלטת כל*עולמים. כלומל מלכות כל המלכים. חוזרת אליך ה׳.
 ,אשל ע״נ אמר בנו החכם ע״ה (משלי כ״ל) ילא את ת׳ ננ׳ ומלך

- *  ה . מאער ה ת3 אל נח (בלאשיס י׳ והקמותי אח בליתי אחך ט׳ ובמללש (מובא נלש״י) נריה ?
ולהם ל**< ,  שלא לקבו וי*«יי, יאח"כ אמל אליו עוד, יאחה קח לך מכל מאכל אשל יאכל ואספה אליך והי׳ לך 1
ן לשיז 4 ב ה , . , ט מ ו מ ק ה , ו ת . ו ל ל ע א ל ש ח א ך ל ׳ א  . נך כו, ח נו 3ע ד ההחלט, גשכבל אמר בליח אחה צל.ך ט

 ,.. . *) ועד״ז הי׳
 .למך-על הפילוח שלא

 הה לך, ני מ5ש והי
 יפי' ע״ל האפשלי.והנן:



י איש 6א?ו«גלאמר עת זאת עשה>, מ י מ מ מ  1W• שאמי *
גי םצ«ז'  אלקיםלט• כלומר.המהו;י«המלאי.«, סוארתי
^ מ ^ פ  עמם. וחללו על איכותו כי לא ילעו מה הוא>ה0א$[טוג 4
 מחח מחן עובתו באופן בל תחיה לועה גשמלח המצבוהקללח או
 גם אם ח״ו לתיפך ג״כ לא ינצר',ממנו עשוה כלאגזי־ '«P לעטומ •
 ומעתה השכח ושמע נא לנל' י המלץ אשל בינןהם. כי ־הוא
 השיב להם לבליס נמלצים מה שיש בחם לפקח מרלהם־

 ולהלגיע המייח לבם. והוא. ויאמל שלום לכס אל תיראו. אלקיכם
 ואלקי אביכם נחן לכם מעמון באמחחותיכם. וגמדלש. ט; בזכותכ"
 בין בזכות אבותיכם, מ״מ כספיכ׳ גא אלי. הנח הם ז׳׳ל לצו להשיב
 על מלוח, ואלקי אביכם, כיי המה מיותילים בכתוב, ע״ז.3א מדר6ם
 אם בזכוחכסאם בזכות אבותיכם. אגל עכ״זיקשת על בעל המאמר
 בעצמו. מת ראת לסקור ולנקר אחר לעת ה׳ יחי. באיזה זטה גחן

• . ן ו מ ע מ  לחם ה
 אבל ,המרים מוגנים היעג עם מה. שנזכיר עוז. מאמרם' ז״ל
 (במללש לוח) כחוב אסל,אומר (שמואל א׳י״ב) כי. לא
 יטוש ה׳ עמו בעבול שמו חנלול. וכחוג אסל אומל י(הסלים *׳׳ל)
 כי לא יטוש ה׳ עמו וגחלחו לא יעזוב.. אמר ל' אינו. כשישראל
 זכא!ן, בעבור עמו ונחלה/ וכשאין ישראל.זכאין,.נעטר שעו
 הנדול. ורננן אמרו. באת ישראל,. בשביל עמו ונחלשו. ונחון לארץ
 בעבול שעו חנלול. ומהלאוי להתטגן מה לנו הנפקותא בזח. יחלא
 נין כך,.׳׳גץ כן ח' הצליין, יק. ולא יסשוך: * ....

 וכלל הענין בזת הוא. עם מ״ש.המשולל האלקי ע״ה (סהלים
 ס׳׳ז) אלקים יחנגנ ויבלכט יאל סטו אהנו סלח״ירצח, כי
 אנחנו עב״יאצלו יחב/ ממש כבן אצל אביו, אשר גשילך םק. בחומו.
 ועוג ישלו. יושיבהו ממיד על ימיט. וילבס להסעלס-אסו. ויט
ק  אליו אוכל, צל חלקה טובח.וכליאה. באהגה נפלאה. לא כן ה
 אשר כעס לאביו ממט. גם גשימצא אס לגגו לסס לו לסם לעגונו.
 לא יחן לו מיילו• אגל יזרוק המאכל על פניו. ולפעמי' יפול גם
 לאלץ. ויחי׳ נפחה ונמאס• מטל כי לעח עינו י נו, להאלייג נפשו
 כל יעלכ לו אכילתו. כן יממש גםיוסיט געכון שבמינו• על אלעס
 קלשיני. סי׳ אניני יסכלך טחן הגלכס ממש מיל ליל. געין יפה
 בטוב לגב. מלוג שעשועיו מניו היקלי'. וכענין הכסוי(מטא) וגאו
 עליך כל הנלכוח האלה והשיגך• ממש כהאב המושיט מנלליכי
 בכו- לא כן עחח נעו״ח. נשנם לא אפס חסלו מאמע ־גסי. היום
 עכ״ז הלא מחייתינו ופלנסתיט הוא עסה בקושי גלוצ' וע׳׳י סטס'
 לחוקוח וגעצטן מאל. וכמ״ש (יחזקאל י׳׳ג) למעכ0 בראג' יאכלו•
 והוא לעד. כי לא מאהנחו אותנו עושה עמס/ימה שהוא. עושה
 כ״א מחסדו הגדול. ומשמלו •חשטעמ אשר״נשנע 'לאנוהיט. וזהו
 ששאל להע״ה. אלקיס יחננו וינרכט• כלומר שגס«׳ מכורכים בעין
 יפת. יאר פניו אתנו סלה. שיתן לנו ברכותיו. נפנים ןנגאעזמ

 . ומצתי-לוס. ולא כפנים זועפות;*).
 ומעתה נטא אל ניאור המאמיר אילקיכ׳ ואלקי אניכי^בו'
 והוא. כי מנשה ע״ח נרצומו לנסס אומםיולדנכ מל
- • • ־ ס נ ל  . — .־ .
 ) ומה נמרצו נזה מלי חנחונ.(עקנ) ואחנך ונרכך כוי שנר אלפיךכו׳ לא יחי' נן־ עקר ועקרה ונגתממך, 0'חנה.בנן«1אכמז
ג p איומים ך p • י — ^ ^ ן כ ע - ש א פ - נ ע י נ ן ג ה ה • מ ך ן י ת א ן צ ר מ ח נ ו צ ע ו  קר ונאמן. מרונ שמחחו נו. ינקש מ

 אהל
 כן הפיעל• השמן לנו מהשכיל על מעשיו. כי נמכנו כולם במאזני'
 מאחו יחי. וכמ״חכ (מיכה ו׳) שמעו מטה ומי יעדה. וזהו חחרשי'
 שמעו• מוסנעל הפועל. וחמורים הניעו לראומ. מוסנ עלחמקנל
 הפעולה, ומנאר ונריו נעצמו, עי עור כי אם ענדי. הוא המקבל
 הפעולה. וחרש כמלאכי אשלח, הוא הפועל המשולח מאח ה׳

 לעשוח' חפצו:
 אמנם לעח חעחיד אי״ה. אשר עיני העולים מאורנה, ואזני
 ״ החלשים חפחחנה, או אז כולם יעמדו על אמיחח הדנר.
 כי כל הנעשה נעולס מאיזה סוג שיהי׳ הוא לק מפאח ה' יחי. כי
 הוא המלנר והמצוה עליהם שיהיו-ונחפצו חוטחנו, ונלצונו ינחמנו
 וזהו מלי המלרש לכשיבוא אני של הקנ״ח. אני עשיחי ואני אשא

 כוי. וחנן:
 ויחרדו איש אל אחיו לאמר מה זאח עשה אלהיס לנו. ראוי
 להעיר על מלת זאת, כי היא מיותרח נכהונ מה ינצר
 נשיאמי, מה עשה אלקים לנו. וחנרא׳ נניאור הענין. עם מה
 שילעגו כי הנהגתו ית' אתנו, היא.על נ׳ נחינוח. א' המוננת
 והמקובלת על לנוחיט. והנ׳,.עומלת מנגל וחוץ מהשכלחינו.
 וההנהגה האי היא. להטינ לטוניס, ולהאד^נ הלשעים. וכמוזכל
 ,במותינו ז״ל(נלכוח זי) צליק וטונ לו לשע ולע לו. וחני, צדיק
ל מופלא .מהשגתינו. וכנל . מקרו ע לי• לשע וטונ לו. והוא מ י  י
 נזה חיל(שם) ולנו אין לנו ננקלנעניני׳כאלה. וכמאמל (נסב״ס)

 י . , במופלא ממך אל סללוש :

 ועתה דע לך כי גני יעקב ע״ה, העיד עליהם םכחונ. שהיו
 שלמים וחמימים. מנוקים מכל מון. אכל מעמ שמכרו אח
 ייכ$ אחיהם. חיו חרדים ועצניס שלא יגיעם העונש נעון'מכירתו
 וכאמלם בעללש (וישנ) וירד יהודה מאח אחיו, אמר, בואו ונפזר
 עצמנו שכל זמן שאנו מכונסיןהםטלמצוי להיגטח ולכן כל מה שחיי
 מניע אליהם מאז אם טוב או הפכו, לא הי׳ זל בעיניהם• כי
 הטובה לאויה להם מפאת טוכישלם,. וצדקהם. ,וכמו כן בהשיג'
 איזה מקלה אשל איננה טובח• היו מקבלים אוחה לדין ומשפט
 מאתו ית' על מכירת יוסף. וכמו שאמר ראובן. הלא אמלתי לכם
 אל תחטאו בילד ולא שמעתם וגם דמו חנה נדרש. אולם עסה. מה
 שחלדו איש אל אחיו. ויחמהו על. המעשה שעשה אלקיס לתם.
 הי׳ בזח עילה אמרח. והיא הסבה להם שיחפלאו על המקלח אשל

 אלקים יחי אינה. לילם :
 והוא כי ימציא' כספיה' כאמחחומיה' ס״ עגין מולכנ מני סוני׳
 טונ מצל ולע מצל. לא כזולח מחעניני'. אם טוכה היא
 ואם לעה. אין להאלס אלא מה שעיניו מאוח, כמו אם יבלך אלקי'
 אח האדם באסמיו. וכדומה. אין ללון על תלבל בלתי טוב מוחלט
 וכמו כן באם חייו יקלח לאחר איזה מהמאולעוס הדלוח והלעו',
ל אך לעח. משא״כ מציאה כספיהם היחה מקבלח שני א י ח  ח

 התיאלים כאחל, על היוחה טובה מצל עצמייח המציאה כי כספיהם
 *א אליהם במשקל: ורעת מצל פחלתם וילאתס אולי מדעת נעשה

 זאחילחם להתגולל עליתם לקחתם לעבליס :

 לפעמים
 לאו חל אי.ו אלו, הוא
\ ב״גע.נחה1חלא ם * ־ ; ״ - ה . ו ל כ  ׳זלמן שיסאלח אצלו איש חמס רע וכליעל. ועל צל חחכלח יאספהו אל טחו ויזמינו על שלחנו ויאכל מ
 הכמוקבקלכ לבו. ענ״ז מהגקל לעמוד עליו. מעה שנראה לעין^וחוא כ* םא׳ מרוב אהבתו א.יסו• וחפצו למלאאו^ו־שע״^ מ W 3 2 מצל
י??'מתר נעקגס ג י ^\"1 י ל ^י^•  ׳שמדל לקלנ גס הנלויס אליו ממשרתיו והבעל עגלה ולחת מספוא לעושכ; המרכבה'משא״כחבי-אשר ׳
' י ת יונורבו־עגוריגו • י ^ ב ^ ר יי ^ ו 5 כ ר ג  התכלח ע״כ משרתיו וזולתם לאיתן עיט ולכו עליהם על מאומה• וזהי שהפליג הכחיג יאהנך י

 ובבחמחךכלומל שנתי׳ מטרט׳ מאמו ימי מפאת רוב אתנתו אותנו ועי״ז מחיה חבלכ׳ גלולה ורסכה כל כך על אשר גם הכהעומ



 &לןץ יעקב
 כלומר כי ישועה ם׳ אשל יעשה לכם חיום היא מעמוד לפניו נם

ר. כנודע:  לדומה הנאים להזכיר לחם ישועות חנעשו מכי
 ומעתה יתנארו המאמלי׳ חנ״ל. אנל נקח דמיון אליה׳ מאמי
 שנחלה אצלו חינוק יונק שדים וידרוש נמפאים וינידו
 לו כי רפואחו קרונה לטא. נשיהן למניקחו סמי׳ ידועים, העלולים

:  אל הקאה. והילד עם חמוצו חלנה ממנה יחכלכל על ידה. ויינה
 נחקאם ויחרפא. ויחי כחטא הסמים לפני חמינקח, נשגם חיי מי
 לה מאד, עח נא העח לקחה מחם מלא כף אחח. ענ״ז נאמרה
 אל לנח הלא נאלח יהי׳ נר&א הילד, וחי נחם. קנלה על עצמה
 סנל המרימה לעונה הילד וחצלחו. ויחי אחרי שחה עד חציו ויומי
 החחילה לחנן נמר נפשה פני הרופא. וסדנר לפניו. אולי יהיה
 די ליפואח מילד נמה ששחיחי. וחמוחר החרם. אמר לח מלוא*
 לא כן נחי הלא מהצורך שחמצה חשחח כל הסמים. ויהי אחיי
 כלוחה לשחוח והילד נהניקו חלנח פעמים ושלש, חחחיל להקיא
 מאד. עד ט חם כחו. ויקרא אל הרופא. וכנואו, הודח ואמר, הל*
 בטחי נמה שצויחי על עניקחו לסחוח חסיעור הגדול חזה. אגל
 ענ״ז יס טדי להועילו וילך וחניא כמה טיפין סריסין. וימנם אל
 פי חילד. ותעמוד הקאחו. המינקת כראוחח זאח• החחיל' טכה
 ומילל׳. לאמר למח זה אנכי שנעחי מרורים. הלא אמרחי אליכם

 שיחי׳ די לחילר נמחציחם. ולמה סנלחייכל זאת ללא צורן:
 p חדכר נענייניני. כי אנוחינו הראשונים ע״ה. סנלו כמה
 1 מאורעוח על חנם. מה שלא היו ראוי׳' אליהם מצד מעשיה׳

 ח׳׳ו. אנל הוא ית׳ הסיג עליהם כל אלה, למען הכין ישועה לכניה'
 אחריהם. אשר שפע ישועחם ינקו. ומימיהם הנאמנים ישאנו.
 לעחוח נצרה. ומת גם יעקנ ע׳׳ה נחיר האנוח. זח האחרון, הכביד
 יח׳ עליו נטל המקרי/ והעמיס אוחו משא לעיפ', מכל חמאורעו'
ם כ« הי׳ רמ נ מ א | ה 5 ״ p , ; ע ל ו נ נ  שישינו נניו עד הדור יןאחטון ו
 עליו המעשי, עכ״ז קיבל על עצמו הסבל חזה. לטונ לט ולמיוםיני
 כיום הזה. אבל, עח התגולל עליו מצין יוסף וחמסחעפים מסכהי
י כל מה .ךעו כ נ  וראה כי רט צמחיו כל כך, עד כי אין להכילס, ו
 סקרה אוחו איננה אלא אפס קצהו ממה שיארע לבניו אחריו אמי
 נלנו. אם חלילה יגולגל על נני דוגמחצמחי אלה, הרומזות שנעמים
 על אשר אמי, הלא וודאי לא יחי׳ נכח' לסנול, ויחפללו אל ה
י לו טעני* י  וישכור עולי מעל צואריח*. ויחיש מפלט לחם•) וא״כ ת
 צודק׳ לאמור תלא ידעתי כי העשה עם כני כחסלן, כלי לנצ*
מ עלי משא ו 3 ל ה  עומק הוראה ורמיזה מאורעותי וא״כ מה לך ל
 החלאה ללא צורך : ״
 ווהן דנרי המדרש אשרי הגנר אסר חיסרנו יה אשר חיסרנו ה

 אין נחינ׳ אלא אשר חי.רנו יה, נזה שהוא נידון ל&ני
י מ  הדיין צועק ומחחנן ואומר די די, נך אמר יעקב, מי שעחיד לי
 ליסומן די, הוא יאמר ליסודי די, כלומר לא שהיי חלילה מנעע
 ביסוריו, אבל הסתנן ואומר די כי הלא חאמר די ליסודי דולו׳
 הבאי' וזהו מי שעחיד ט׳ וזהו שסיימו ז׳׳ל שנאמר ואל שד יהו
 לכם רחמים, כלומר הלא יחן לעחיד וא״כ ירחם גם עחה, וזהי

 שהביאו ז״ל על זאח יחפלל כל חסיד אליך לעח מצוא, הרצין
 יעקב ע״ח, אם שהי׳ מחפלל לח׳ יחי על מקריו, לא הי׳ גיי1

 כעגעט

 ללה? א(קיכם נתן לכם מטמון. לגל ישיגו אוחו דגר. איך חנחמנו
 חבל, הלא אם רצונו ימבי חיה לחעניקגו מתנה ידו הנדיבה• חינצר
 ממנו אתת אותה גלי חחערגו׳ החרדי והעצב. אי על זאח, השכיל
 פיהו ואמר אלקיכם ואלקי אניכם . לרמוז נין נזכותם, נין כזכות
 אנותיכם מ״מ כספיכם נא אלי. ירצה. לנל יתפלאו על הדנר אשר
 ה׳ אנה לידם. שיש נו פנים לטונ, ולרע. כי אולי אץ הקנייה
 חפן להטינ עמכם אצד יושר מעשיכם עד שייתן לכם טונ נרכחו
 ע״ד מחנה האוחנ. אנל הוא מהנה לכם רק נזטת אטמיכם.
 וע׳׳כ באה אליכ׳ ע״ד זח שחנהלו על מחכ׳ ולא חערנ לנפשכ׳:
 ואל שדי יחן לכם רחמים לפני האיש• מדרש. אשרי חננר אשר
 חיסרנו •ח. אסל תיסמו הי אין כחינ. אלא אשר חיסרנו
 יה• כזה שהיא נידון לפני הדיין, צועק ומחחנן, יה יה, די לי, נך
 אאר מי שעתיד לומר ניסולין לי, הוא יאמל ליסולי די,
 שנא«ל|ואל שלי יחןלכם ראמים. ע״נ, הנח מה מאד ראוי לחחנונן
 מה לאה יעקב ע״ח לואר מי העמיד לומר כר, ולהקדים ולעורר
 אססלי6 המעוחדי׳ אחיינו, מה שלא מצאנו כן ככל חפלוח ישראל,
 ל« על הלוב יחי׳ עניינם להזטר ולהעיר המסדים חלאשונים,
 *לפנים. כמאמר (תהליס כ׳׳ח) זכור רחמיך ס׳ וחסדיך כי
 מ$ולם אמת. ולעתידתיט. עי שענה כוי תוא יעננו. ויעקנ אנינו
̂'יז &י מסיב תפלתו על העל/ת אח אשר עחיד לחיוח הלא דנר » 

 הוא:
ך שם בכינון. על זאח ימללל כל חסיל אליך לעת מצוא(תחלים י » 
 ל״ג) לעת מצוי היום, לעמ מצוי תדץ, לעת מצר החשבון
 כיון שראה יעקב אבינו שנתמצ׳ החשבון. התחיל שופך תחנינים
 ואל שדי ישן לכם רחמיי(דרשו ז״ל מלת, מצוא, ע״ד שתית מציח).
 ונם במאמר הלז ראוי להעיר מה רצו ז״ל גמ׳׳הכ על זאח יחפלל
 לוי. עוד שם. די יהושע גן לוי פחד קיי׳ גנליוח. ואל שדי יחן
 לכל רחמים. וימן אותם לרחמים לפני כל שוביהם. לפני האיש, זח
̂גל ח׳ איש מלחלל', מ׳׳ב. הלא נס המאמר הזח יפלא  ה*ןב״ה. םנא

 . . בעיני כל קורא:
 '11!5לל כז& הוא. כי חצה מכבר זכרנו מאמרם ז״ל(בפי וישלח)
 ממשי אנוח סימן לכניה. ונירא. ממשי אנוח ירשו
 מים. והוא. כי כל מה שאילע לאנוח, חי׳ לאוח והולאח סימן
 3ןיי)לה לבניהם כמל חזה. והישועה םחםינו חס מאח ח' יחי
 נפת זכותם, ואושל צדקתם. היהח לנצח. על הלול חאחלון. (וכאםל
 6ארכנו בטאול ענין זה שם ע״ע) אתל ע״כ יעקנ ע״ח הלנה
 והפ^ל בחפלה על כל דגל ולגל. עם ילעו כי כל הנא עליו הוא
 לאות ולעל שילןלח בה לבכיו אחליו. חחו שלצה הללשן האלקי
 ריצ״ל ע״ה. געת שפתל קלי' בצליות. ואל שלי יח; לכם לחמים.
 ו״6ן אותם ללחמים כוי. כי האמנם יעקב ע׳׳ח התפלל על בניו
 םיח| *׳ להם עחה לחמים לפני האיש. אמנה הלא ידמ. כי החשועח
 8דשיגו כעח, חהיה «י עולם. והיא תעמוד גם לחם בעח חיוחם
 בצרה בשניי שיחנם ח׳ לרממיסלפני שוביהם. וזהו ג״כ. לפני האיש
 זה חקנ״ה. בי גשנם יעקב ע״ה באמרו לפני האיש, טון על אלוני
 הארץ, המושל נמצלי׳. אנל רמז נלנליו גם חשועח חעחיל. חחהי׳
 צומאח •מסנה חהועחם עחח וכנ״ל וזהו לפגי האיש זח הקב״ה

י ל־־*״ לעמי. ומנו שא>י« לייי ל ני־אמי (חשא) ר״זש הי על הימי) א־יי מ t S ? 1 ^ 
י י «י־ניי,י עי w מועד כי־ וי־״ס >t על >t״w ו״).1י לי־לאו י ** ־אמי(פ־נ כיי) ייתן >1• מ י י * 1 •*0 מ 1 ״ ^ י ? 



 אהל ריגש יעקב
 עלילה ינו לא צלססי גידי. כי תשיט כספם אליו ע״כ מסטלומ 069
 להתגולל עליהם עלילה זו נאמצעו' הנבימ. היינו כי מה שהשיבו
 סנסף הריישון והשני היי אן מסבה כי פחדו פחי סן ינחת בהנגימ
 והוא יגיד לו מלבין מעשיהם ע״כ אמיו לכי ונכחדו ממעשה
 ניחושו. עם מה שנקס ממנו הגביע והי׳ כאחד האדם. ואז יס«׳
 לאל ידם לקחח כספיהם כסזלה. ולא יודע לאיש אשל ע״כ אמרו
 חחלח אל לשל על חכימ , הן נשף ט׳ ואין נגמב
 כוי ולאחל שלאו כי הגביע כפי אמחחח׳ החשי. ולא מצאו פיהם
 לבל עול כלכלים האל׳ כי לאו כי כלחח אליהם עצמו חמויח:
 ומעתה מה נמלצו לבלי חנחונים. למה שלמחם לעת החס
 עונה סלא זס אשל ישחה אדוני ט והוא נחש ינחש
 ני. כלומל חכי חי׳ מגמה לנכנס אך על סכלי. מה הוא חשונ
 געיניכם כ״כ, שלא נחחם לנ אל דנלים נכנלים ממני. ואם
 מאמלו ללננכם, לנחש נ\. אך שוא חיחלסכם. ט לא יועיל לזולמ
 וזהו והוא נחש ינחש ט. כלומ׳ הוא ולא אחי. ומזה ינחן, שלא
 נחס' עיניכם כ״א נכספיכם הראשון והשני, אשל חשנחם מילאה
 אלו.י כי ינסש-ננכיע. ע״כ נאחס לקחה אותו, ואח כספכם עינו.
 וזהי הלעוחס אשל משיחם. כלומר אן עחה הלעוסם מעשיכם
 הקודמים. שחיי מקום ללונם לצלק ויושל. אבל עהח ילעחי כי
 גם המה היו נמלמח. וזהו ג״ב לכלי יוסף אליהם. מה המעשה
 הזח אשל עשיתם הלא ילעח' ט נחש ינחש איש אשל כמוני. כלומר
 רק כמוני. ולא מאנשים זולמ״. ולמה הוא לכם.. אין זאח כ״א
 לחלוץ בחזרה הכסף. וזהו שאמר לו יחולח מה נאמר לאלוני
 נכסף לאשץ. ומה נלנל בכסף שני, ומה נצטדק, נגניע. כלומל

 מסבה הגביע, תנט לעים וסעאים נם על הכסף. וכנ״ל :

 כמבעע ביסודי׳ ס׳׳ו אבל הפלחו היחה לעס מצוא, ונמדלשם לעמ
 מצוי הדין לעח מצוי חחשטן, כיון שראה יעקב אבינו שנממצח

 החשבון, כלומר יומר מלי המחיל שופן מחנונים:
; ואמרח אליח׳ למה שלמה רעה  הש יצאו אח העיר לא הרחיקו ט
 מחה טוני. מלא זה אשל ישחה אלוני בו והוא נחש ינחש בו
 חרעומם אשל משיםס. ויאמלו אליו כי׳ סן בסף אשל מצאנו בפי
 אממסוחינו חשיבט אליך ואיך נגטב מטח אדוניך כסף או זהב.
 וימחלו נו׳, על ויאמר לסם יוסף מה המעשה הזח אשל עשיחם
 הלא ילמחס כי נחש ינחש איש אשל כמוני. לבו בזח ההעלוח
 וחמה מומשוח. אן ע׳׳ל כלל נעיל. על מה שעלה על לב יוסף
 להביאם ליל, עלילה באעצעוח הנטע. חכי נעלם מהנלוים אליו
 גדולת עשר׳ וחשיטס'. וא״כ עי פסי יאמין לקולו על לגל חנכיע
 וכי מה הי׳ משקלו. או עת תי׳ יקרותו כעיניסם. ואם לתסעולל
 עמחם יוחד טוב הי׳ לחה כאמחסוחם 7 כר היותר יקר. מאננים
 טונוס וכדומה. ונזכיל לזס עול מאמל יסולס אל יוסף. וזח חארו:
 ויאמר ייהודה מה נאמר לאדוני מס נדנל ומה נצטדק. ובמללש
 מה נאמר נכסq ראשון• ומה נדבר, גכסף שני. ומה
 נצטיק גגגינג והפליאה נשננח מה הגיע לחחולות על דנר שאין

 נונש ולא נושח עליו. וכבר העירו נזה גדולי המשלשים ע״ח.•
 ונראה גחגנח הענין(ע״ד חצמוח) כי יוסף ע׳׳ח מהסילח- נא
 עליהם בעלילה. בצומו לשים כסף איש גפי אמחחחו
 ועל דגר זח יאמינו כולם. כי רעה עינם לחה כסף מלא בעד משא
 עשרה שמורים. מרוב יוקר חחטאום (ונקל יוכל אדם להורות
 לפניו חיהר על עגין נזה לומר אין דגר גם אם לא אשלם מחיר
 החטאה כגעת מיוקר) ע׳׳כ מצאו את לגג׳ לנטג אס שלהם. אן

ש ג י ת ו ש ר  פ
 אוחם געדגר ולהפיל זרעם בטיס ולזרוחס גארצוח. נשיאוח יד
 כננד נשיאות קול ע״כ. ולכאורה נם המאמר הזח הוא חסר ההגנה
 אכל נזכיר לזה עוד משנתם ז״ל(כרכות כ״ח) ר׳ אליעזר אומר
 העושה חפלחו קנע אין חפלחו החנונים ונגמרא מאי קכע, כל
 שאיט אומרה נלשון חחטניס. והנח ממאמר הזח יוצץ לנו
 כווני עמוקה. וממנה נקח לכאר כל המאמרים אשר לפנינו.

 ונאמר :
 דע כי. חמלוה םידנר האדם"אל האדם. יסחלפו כמוגנ,, אל מם
 שיחליף נהם הדונר' הטעה לשון הנרחו, וחרמה אמרחו,
 כמו כשיאמר הנער לאניו. ראה לחשניעני מרעטט. לנסותני
 מערומי. הנס אס ישיק שפסיו ויניעם ננתח, וקול דממה דקה•
 הנראה מעט כי הוא מנוון נדנריו, לנקש מאטו עין חשגפםו
 עליו. משא״כ נםיגניה קולו בהלנריס החס כמשפט תמסרעם. נד?

י מ א *ס י•^ ל ר מ י י י י 3 ס ע^ א י ר ס מ ר נ א מ י י ס י כ י ל  ע

 חוא. לאירסםעלבן אוט. והןעלזאםנאורטמיט ז׳׳ל יליייי י*15
נ ס צדה י י ח ' כ* ה י ו יזבע כ ת ל פ ש ת ע ל ח מ א מ א ס ש מ ת ב ע  י

ש יh יי & י מ י כ י מ נ ו נ ח ל פ  נעמדו נחפלח לפניו יחנרןשחחים מ
״ * ,״..״ י 1 י י ב ט נ נ ל  רק שפתיו נעות וקולו כאוג מאיז• ג

w ל*, ה ^ ״  יתראה למגקש רסעים מאת המקום ג

 ועש אליו יתודת ויאמר ני אדוני. ידגר נא עגדן דגר נאזני
 אדוני כוי. החמש מנואר. תלא אמ מי דנר עד עחח. לא
 אחי. ומה זה שאמר ידנר נא כי. כאלו הואיל עחח למר לפניו.

 אחמחח:
 ובמדרש כחינ (משלי כ״ח) חפותי זחנ נמשכיות נסף דנר
 מור על אפניו. מה אופן זה מראס פנים לנל צד.
 לך היו מריו של יהודה נראים לכל צד נשעה שדינר עם יוסף.
 ייאיי ללממ, מה ראו רז׳׳ל להוציא מלח אפניו. מפשוטה, לדרשה
 ימי אופן חמחנלגל, ונסמון. ל״א ויגש אליו כוי. כחינ (משלי כי)
 מיס עמוקים עצה גלנ איש ונו׳ לנאל עמוק מלאה צונן, ולא
 היחס בלי׳ יכולה לשחוח ממנה, בא אחד, וקםל חנל נחנל, משי׳ז'
 5משיחה, ודלה הימנה ושחה. כן לא זז יהודה משיב ליוסף לגל

 על מל עד שעמל על לגו. וגם לבלי המאמל הזח. לכאולה הם

 סחומים במובנם:
 ו^רס יצמחו נטעי חגיאול ופלחי ההגנה, נילו לכם ניל גלגלים׳
 ז״ל (גמדרש שלח) וחשא כל העל׳ ויחנו אח קולס. זה
 שאמר הכחוג (•רמי׳ י״ג) נתנה עלי בקולה ע׳׳כ שנאחי׳ כו׳, ער
 ימן אוחה שעה נגזר על ביה המקדש שחחחרב, כדי שיגלו ישראל
 לגץ האומו׳ שכן הוא אומר (התלים ק״ו) דשא ידו לחם להפיל



 אהל ויגש מגלןב
 עליה. ונפלח אימה, עליה'. וכאמל' אנה אנחנו עולי' אחינו המסו כוי
 והיו טכים מתוך הילאח והחללה. ע״ל המבקש ישועה. לאמל!
 יואל נא ה׳ ויושיענו מהעז׳', האלה. *•*) אכל אם נאמר כן. חי׳
 הראוי והנכון לחם סיחנו בכייחם, ויסמנו שיחחם, לפני ח׳. כלוח
 נשברה. בעטוף לבס. ושחוח נפשם. מבלעדי שאון והומיה. אולם
 הכחוב חעיל עליהם ואמר. וחסא כל העלה ויחנו אח קולם ויבכו

 ההוראה׳ שתלעימו בקול עניה. כמשפט המסל־עם. והמטיח לברים:
 על ה׳. וזהי לנלי תמדרש. ותשא כל העדה ויתנו את קילס• זח ־
 שאמר חכחוב. נחנה עלי בקילה על כן שנאח׳׳־ הרצון שלא הים
 בם אף ה׳ על עצמייח בכייחם. זולה על מה שהרימו קולם, כ׳
 זה ללך חמחלעם על הי. וזהו נחנה עלי בקולה ע״כ שנאתי1״
 וזהו שסיימו. וישא ילו להם כוי. ולזלותם נאלצות נשיאות >

 כנכד נשיאות קול. וכאשל ניאלנו:
 ומעתה נבוא אלחמאמלים. כםנעמולעול על תועלת הטעמים
 והניגונים הב^־ס בתולת חלקינו יחבלך. והוא מונן
 פשוט עם חנחחינו זו. כי חנגינוח חמה עיקליי׳ ויסוליי׳ לנושא
 המכוון מפי חאומל אל לב חנאמל לו• ממש כלבלח לשון בני אלם,
 כאשר ישאל איש דבל מחבילו. וחבילו משיבו. הנה בשגם חשונ׳זו

 חחי" מוגנלח נילוחי׳ כחפץ השואל. עכ״ז אם יורה נה איזה חנועה י
 ונגינה. יעמיקנה, או יגניחנה מעלה. חנח נזאח ישנה אח טעמה.
 והשומע ידין נה כפי הוראח קול חמדנר. החזק הוא הלפא וכפי
 רמיזת הנגינה. וכלי להבינך הדבר יותר קח לך דמיון. באס ישאל
 איש מרעהו איזת לבל. מתמשטלח, וכרומח. ותו׳ משיבו, אתן לך.
 אם בקול חילה פשוטת. התילאה היא, כי יתן לו באמת. ולפעמים
 יטעים תמלות האלו באיזה תנועה ונגינה. או יהי׳ קירץ בעיניו.
 יהיה הוראתו אך החיפך, וע״ד המתמי׳. ולפעמים גס ככועס. ותכל
 הוא לפי רוב הטעם והנגינה. והוא מובן ללב כל איש במעט

 תתתבוננות:
 ןןאף[ ליחודס גאמלו אל יוסף ידנר נא ענדך דנר באזני אדוני
 . והוא גי סנה המדנל עס חנילו דנלים פשוטיי׳ נהולאת'•
 כפיו כן לנו. אין חילוק והנלל אם ילנל מליו ע׳׳י עצמו. אי ע"'
 אמצעי. או ׳לשוס אמליו מליון. לא כן החפץ למל נלנ ולנ. לגרי'
 עקוני׳ ומולנני׳ מפנים חפניי׳. עם למיזוח שונוס. ונגינות מובדלות
 או אז לא יחלץ נמעשתו, נלתי ע״י עצמו. אשל נשוט לשונו ייא&

 — פנים
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. קח חפצתם נראים כאלו יתפללו אל הי. אולם תנועת לשונם והרעה קרלם ( ל ק ח ע ן מ נ מ ת ה ה א ר א מ ל  ה

 *•״) והאמנם כי נם זאח אך למותר יי איו י ׳
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 נע,ח כי ט יכול נוכל.- אך עכ״ז לא הי׳ נחשב להם הדבל לעון כ״כ: ־

 ראוי. *) לא כן בהרימו אה קולו. ויגביה שאונו מעט יוחל מן
 הראוי להמחפלל ומחנפל לפני חי. יהיה ענץ חפלחו ע״ד המתרעם
 והמטיח מלים על הערל משטלתו הטו' המניעו מכבר בחק
 מוחלט מאח ה׳. וזהו מאי קבע, כל שאינו אומלח בלשון חחנוני׳:••)
 ולבא אל חענין. נקדים עול כלל אחד. כי לפעמים •היו ב׳
 ענייני' הפכיים מותנים והולכים חחהחואלאחד, ומחם
 יל הי. שהוא נופל בחואל נלכה ידו יחגלך. כמו, (חחלים קמ״ח)
 פוחח אח ילך כוי. וכמה פעמים מצינו תואל הזח על חוקף חלין
 וכליון חרק. כמו(וארא) הנח יד ח׳ הויה נינקנך כיי. ויד ח׳
 היתה נס להומם כוי (דנלים). וישא ידו להם (חהליס ק״ו).
 והאמנם כי אין אחנו ליאר ענין העמוק הזח. כי הוא מתנסתלות
 אשר לח• אלקינו. עכ״ז נקלנ הדנל מעט כפי קט השנחיני. והוא
 עם מה שכחבנו למעלה (סוף מקץ) נניאור מאמרי ז״ל(נמדל׳
 מת) כחינ כ׳ לא יטוש ח׳ אמ עמו כוי והמורם מדנרינו שם. כי
 נעה גדשנגו נא״י. חיה מושג אלינו שפעח השי״ח ונרכחו נחן
 וכנוד. כהאנ המקדים פני ננו, נמנחרי המשאוח. מיד ליד. משא״כ
 מחה, היה עניינינו ממש. כהאנ אשר לנו רגז על ננו. כי נשגם
 לא ימנע ממנו לחס חקו כפעם נפעם. אנל, לא יושיט לו עול
 מנח חלקו מילו ליל ננו. נלחי יזרוק המאכל נכעס אל המקום
 אשל הוא שם. ונקל יפול לאלץ ויהיה נפסל ונםחח. וחחנלל נין
 נתינה לזריקה. הוא אך בחנועת היד ובהרמת׳. כי בנהיגה, יהיה
 חנוחן מושיט ילו ליל המקבל. לא נן הזורק. םחוא נושא ומרים
 ירו לילו׳ חדנר חלאה. כן המר בהספק׳ מחייה עב״י בחו״ל על
 אדמח נכר ממחקים מעל שלחן אנינו יחכלך. כי האמנם אין
 מעצור בשפעת נרכחו ויום יום יעמס לנו מחסומי. אנל חיה
 ענייני ממש על דלך הזורק חזה. כי הוא יתנרך זורה אותת תלא׳
 ורחוק מאחנו, עד כי מהצורך אלינו לנקשח כחיפוש אחל חיפוש.
 ו נאמצעים רחוקים. ננזים ודלים. עדי ננפשנו נניא לחמנו. וזהו
 דשא ידו להם להפיל אוחם נגויס ולזרוח׳ נארצו', חנח חיאר
 הכחינ מחנה ידו יחי, ע״ש נשיאיה יד. כמשפט הזורק הנישא ידו
 למעלה וכהדינל. וכל זאח נמדד לנו מדח כנגד מדה. יען כי גם
 נטיח ענ״י היחה מחואלח ננשיאוח קול. כמ״ש וחשא כל העדה
 כוי. כי גם שם, האמנם עצמייח נטיתס איננה מהמלים הזמם
 והמנונים• ועוד מקים לומל ט נכו על שמעם כי עז העם היושנ



 נוב
 ׳׳ל הורו אומנו גזה

י רגש יעקב׳ ה  א

 והקרוב אצלנו כסי מעט בינחינו. שחם זיל
 כי כל לבל יוסף ואסיו. מן המכילה עד שהתוודע
 אליהם. לא חי׳ בזה שוס לבל בטל ע״ל המקלח וחחזלמן. בלחי!
 כי הוא יח׳ עילח כל העילוח. גלגל והסיג עליהם כל אלה. וכולם
 לועזים על עניני׳ גבוהים ונולאים. והוא, עם חמלובל למעלה כל
 מעשי אגוח סימן לבנים. כי הוא ית' גלגל כל המעשי׳ המחילים
 עולל עלינו עד הלול האחלון וקלם בהם אם פני חאגוח ועשה
 עמהם לוגמסם. למען יהיו לנס לכניחס אחליהס. (וכאשל ביאלנו
 מנין זה באורך בדרושים הקולמי׳) ומעחח עלינו לחקול ולמול
 בחכמי. האמנם ה' יחי חסיכ על יוסף שיהי׳ כמכל למצלים למען
 המשיך אליו יעקב ובל זרעו. להתיך אותם תוך כור הברזל. למען יהיו
 מוכשלים לקבל התורה. וכנודע, עכ׳׳ז יש לשאל על יחר המעשים
 והעניניס הרבים שחיי גינ־סם. מהעלילוס והמדנים, שהעיר יוסף
 עליהם. האם לריק היו. אגל כאמה כל פעל ה' אחס למען יהיו
 לאוח ולמופח לבניהם אחליחם. והנה מה שהסבו על יוסף גדולתו
 ומלכותו.הי׳ לנס והולאח סימן שחחמלקמלכוח ישראל לב׳ ממלכוח.
 מלכות יתולת. ומלכות אפלים שגא מיוסף. וכל העלילות
 ותתגלוה והמלחמוח שהיו גיניהם טלם נתוולע אליהם (כמבואר
 במדרש) היו לומזיס על המלחמוח והמלני' בימיי העתילי׳ וכן
 מת שנתוודע אליהם אח״כ. ונחקםר אתם נאהבת ואחוח. רומז
 שעתידים הנ' ממלכית להיות לאחדים נקי־נ אי״ה. וזהו שאמרו
 במדרש, ואח יהודה שלח לפניו טי. כתיב(ישעיה ס׳׳ת) זאב וטלה
 ירעו כאחד וארי׳ כנקר יאכל סנן. .זאב. זה מימין. וטלה, אלו
 חשנטי׳. שנאמר שה פזורה ישלאל. ארי; זה יהודה. בנאמר
 גור אריה יהודה. ננקר זה יוסף. שנאמר נכיר שורו הדר לו
 נמצאו אונלים נאחח. וישבו לפניו. והדנריס מנוונים למה

 שאמרנו:*)
 והנן- מכנר זכרנו למעלה (פי וישנ) אשי ע״כ זכה ״הול

 שיצא ממנו.פרץ• שממנו יצמח נואל האחרון. נעטר
 כי על ידו ניצע יהי לצונו. נניאס יוסף למצרים. נמה שאמר,
 לנו ונמנמו כוי. משא׳׳כ השנטים, דימו אוחו להרוג וכדומה.
 ולעילה זו זכה ג״כ להיות הוא המסבנ חחוודעומ יוסף, נגשמו
 אליו לדנר נאזניו. ולהחוכח עמו. עד שעמד על לגג. (וכמוזכר

 למעלה) ונחוודע אליהם:
 ומעתה יחנארו ממאמרי׳ שלפנינו. כי הנה סמלכיס טעדו, זח
 יהולה ויוסף. עגלו יחדיו, זהנחמלא ענרח ע׳׳ז וזה נממלא
 עכלה על זה. הנה מלכוח יהודה ויוסף, לומז על מלטה יהולה
 ואפלים והענלח שנחמלאו זה על זה, לומז על המליטה והמלחמות
 שהי׳ ננ׳ הממלטח. וזהו שסיים. מלכים מליינים אלו עם אלו,
 כלנל נטאה נזלקס מפיסס לאמל מלכים כו׳ אנו.מה איכפמ
 לנו• הלמח כי אץ מלינחם עלהנונע אליהם ולאודוסיהם עסה;
 על שיצטלכו גם חמה לחסענל נלינ .ההוא. אכל מליב׳ היי
 על לנל ועסק מלכים. וזהו שהניאו ז׳׳ל מח שיעל אותנו הניא
 ע׳׳ה. חנה ימים נאים' וננש חולש נקוצל• פולש. זה יסודם•
, ם * ז י  נקוצל. זה יוסף. ולולך ענני'. זה יתולם. במושך הז
 יוסף. שמשך זלעושל אטו למצרים. והוא. כי ימע אשר לאם*
 סנה. כל לנל וםחסלחה- מסואר ככ״ע ע׳׳ש מלישה או זליעם•

 ויש

 פנים ורמזים על מה שנלט. ולעילח זו צא לצה יהודה ללנל דגליו
 אל יוסף ע״• המליץ שחי׳ ניניהם על חנח. כי לצה לילוח מוך
 לגו חצי מדון וכעס. ולמען לא יחטא מאמר החנם (משלי כ׳יה)
 אל מצא ללינ מחר כוי. השכיל פיהו לשמור נטד המלך נל יגלח
 מדוןנםפתיו. אנל דגר עמולנרים מקוני׳. המולי' חן וכטל מנחוץ.
 וכאם מתלקחה מנפנים. נמחלהלח היורה זיקי׳ חציי כחלקלקומ,
 והוא, אך מםחנועוחהמלומ, ורמיזח נגינחם, וכנ״ל. (וזהו שאמרו
 נמללס. ויגש אליו יהולה. לי׳׳א הגשה למלחמה כו׳ הגשה לפיוס
 כוי. הגשה להפלה. והלצון. כי לנליו הקשי׳ חיו נמשניומ לנרי
 פיוס ולצוי. וכאמלם נסמוך כי במוך כפלעח. ממך אני מחחיל
 ונפרעח רנך אני מסיים. ושם, ני אדוני, ניי אח מעניל עלינו,
 שכך אמרח לנו ואשימה עיני עליו. וכי זו היא השמח עין. נהפך
 הלנר שאמרח לסמוח עיניס. ע׳׳ש. והאמנם לא אמר לו כמרים
 האלה מפורש. אנל קול דנריו כ׳ כמוך כפרעת ־וזולתם יעטוף
 טונה זו ע״י הנגינה ורעיזח החנועה) וכמו כן היו עיני יהודה
 שואות, לדלות ולשאונ כל עצת עומק לנ יוסף, והוא, עם שמעו
 משוטמיו איך יוצאי׳ מפיו ואיך המת נדנריס נטעמס ונניינתם
 וזהו שאמר יהודה ידנר נא ענדך דנר נאזני אדוני. כלומר אדנר
 אליך לא ע״י מליץ שיעמוד נינינו. ועל זאח נא מדרשם ז׳׳ל להטננו
 עילה הדנר, מדוע היו דכריו אל יוסף מוכרחים לחיוח ע׳׳י עצמו.
 ילא ע׳׳י מליץ. ואמרו, חפוסי זהג גמשכיוס כסף דגר דנור על
 אפניו. מה אופן זח מראה פנים לכל צד. כך היו מריו של יהודה
 נלאים לכל צד נשעת שדינר עם יוסף. תנת נאמת גם הם ז״ל
 הניחו מלח אפניו על פשוטה. אנל המליצו על יהולה מה אופן זה
 מלאה פנים לכל צל ט׳. כלומל לבלי יהול׳ היו מושכלים ושנונים
 כל כך• על שחי׳ מומש מחם עניניס הפטי׳ למוזיס ונשואים
 גדעח שפסע. ואה טלם ישא קול גגינחס וקליצמ למיזח חנועחם.
 אשל ע״כ היו דנריו אל יוסף מוכרח״ אך ע״י עצמו, מנלעדי
 המליץ. וזהו שאהלו עול כחינ מיס עמוקים עצה נלכ איס, ואיש
 חנונוח יללנה. לכאר עמוק מלאה צוק ס• מנל נחנל, משיחה
 נמשיחח, וללה הימנה. כך לא זז יהולה משיב ליוסף לנל על לנל
 על שעמל על לט. כלומר ונם מטעם זה היי ההכלס אחו ללנל
 מס יוסף בעצמו ולא נאמצעוח המליץ. יען ט עצה איש היא ממוקה
 וטמונה נילכמי לנו. ונפיו ילנר מה שהוא מולח כוונה אחלח.
 אולם המשכיל על לנר ימצא אח העצור נלנו ע׳׳י הוראומ רמיזותיו
 וננינס וחנועמ מלוחיו. וזהו כך לא זז יהודה כוי עד שממד על

 לנו. וחנן:
 מדרש וינש אליו יהתה (הסלים מ׳׳ח) כי הנה המלטס ניעדו
 מנרו יחדיו. כי.הנה המלכים, זח יהודה ויוסף. עגרו
 יחדיו זה נחמלא ענדה על זח וזה נממל׳ ענרה ע״זרוכו* עד,
 אמלו מלכים מדיינים אלו עם אלו, אנו מה איכפח ננו, יאי למלך
ל״ן עם מלך ע״כ. הדנלים צליכי׳ כיאול. ונציע עול לכליהם  מ

 גסחוך וינש כוי(עמוס טי) הנס ימים כאיס נאם ה׳ ונגש חורש
 בקוצר. חורש, זח יהודה. כקוצר, זה יוסף. וכוי. ודורך ענכיס, זה
 יהודה כל. נמושך הזרע, זה יוסף. שמשך ורעו של אכיו למצלים
 כדכתיב,(הושע י״א) נסכלי אדם אמשכם. הרואה יראה ט המרי׳

 עתיקי׳:
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 אהל תש יעקב
 בלעם סכם של הגוים נוי. יוסף קשנן של סנטים הי• ולא >יו
 יכולים לעמוד נתוכססו• הה״ד ולא יכלו אחיו לענוס אומו כו*
 .כשינוא חקנ״ח ויוכיח כל אחד ואסד לפי מה שהוא, שנאמי(תהל״*
 ני) אוכיחך ואעלכ׳ לעינין, על אחה כמה וכמה• ע״כ. הנלאם
 נחנליח לצונם ז״ל. ע״ס מאמל החנם ע״ה (מסלי כ״א) כל דיך
 איש ישל כעיניו• והוא. כי האמנה יצל לנ האלם אך להרע. ולמאו'
 ינקש. עכ״ז כל עול שעיניו סקיחוח על ללכיו. לבחון אח הימ
 ואח הטונ. ומכין ומכיל גנוה החטא. לא נמהלה הוא חוטא, וכאשי
 חועל נלנוחינו ז״ל (סוטה גי) אין אלם עונל ענילה אלא א*5
 נכנס נו לוח שטוח. הייני, אם עכל עליו לוח עועים והכס מל
 עיניו מהניט ומלנחון לעח המעשיים וגנוחס. על שנלמיס לו כיני
 לשוח. ולפעמים, אף למצוה ולענין ישל וטונ. וזהו שהחליט הסל

 ע״ח כל דלך איש ישל בעיניו:
 אבל נשנחנונן על נ׳ סוגי הללכים. לע וטוב. הגם בי שניהם
 לא ינחל האלם נלחי אם ילאה לעיני' טונם ויסלם• עכ״ז
 חהנדל לנ ועצום ניניהם• כי דלכי החולה והמצוח. נמממל חיושי
 יעמולו על לכ הכוסל כה ם עד נצח. מ:א״כ דרכי חלשע' אשי
 ישלם הוא מצל אולח לנ הנוחל אומי. כי סח מיניו מלאוה נגנומ
 עניינם. אם מפאח גולל לננו• ולונ גאונו. וכלומח. וכמנין שזביי
 חז״ל(אנוח) הקנאה והחאוה והככול כוי. (כי שלש אלה חם סלקי
 השרשיס הכוללים כל ענפי מדוח הלעוח• ומהם חפלחנה• והם
 ידיחו וימישו אח האדם מדרך הטונ וחאמח. אל דרך הרע והשקל)
 אמנם נסיר הסנה ממני. כמו, כי שקעה אש כאותו. ושח רום

 לננו. וכדומה. כמו אז יראה נעיניו ולננו ינץ כ׳ היי תומה נלרכו !
 והלך חשכים. והחכם ע׳יה כלל כל סדנריס האלה נמאמר קצר
 (שם שם) הפכפך ללך איש חל. כלומר הזר דרנו מהופך. נמה
 שנימה לו ליושל. אבל עחיל לעמול על סכלותו ואולמו. בםיאני
 הסנה המסנח לו הפמיו', אכל, חך ישר פעלו, כלומל בסלילי:
ה נ י  ומעתה נבוא אל הענין. והוא עייל דמיון. לאחל שהי׳ מ
 מעומ להשלמה החוג המניע ממנו לשר העיר וכדומה.
ל משנע ם כ ו כ ו ס נ ו ג 0 ח  ואשחו וכניו עוטלים על ירו• וחיה מעלה נ
 יוחר מן הראוי. נאמרו אני אבוא אל השלנכמ׳ אמחלאוח וססנצליה
 מס שעבודם יחוייכ שיקבלם ממני בסטם ההוא, ואז כשכםו בלום
 לבו. אם יסחיו אשחו וגניו אח לבליו• הלא ימלא חמה עליהם•
 לאמל אנשי למים אתם לי שונאים טזכתי ותועלתי. אולם נבואי
ם ונכנליס מומי'0 י  לפני השל וילא נחמונח כבול גללו. ושלים מ
 למולו. הלא ימול מולאו עליו• וילעל ויפחל וינלום פיו מיני

 לגלים טזנייס כאלה, גלמי מאמה ההכלחי:

 הנמשל חלשעים אנילי הלנ. יוםנים שאננים נאחל׳. שמסים
 וטוני לג. מלאים מלמוח וחוך• ואמהלאוח כחיי*
 ואועלים ללע סוג ולטוב רע, אנל נעמדס לפני נסא הדין הל?
 יפול מליהס מולא ופחד. ויעמלו מלעיל ולא ימצאו עול פיהם ולננ

 להניד אמחלאוח׳ חסכליייוהנוזניי' כי שם יעמדו על אמיחח המני!
 וינחינו לעח מעשיהם וגנומס וידעו ללכם נגיא מה עשו. והנני .

 ע״ז אחי יוסף, כי חלילה לנו לחשונ עליהם כי הזילו נעענליםם
 והמירו חטוב בלע ידו, אנל האמה ני הי׳ אחם טעמים לנים
. ועכ״ז מ מ מ ל ן ש י  וגלולים, מה שעל פיהם הי׳ מעשיהם כעש,>ח ה
 בעמלי לפניו נסחחמולבליהם, וחלפו ועכלו טענוחים' ואמתלאוםיה'
 תהו ולא יכלו אחיו לענוח אוחי, כלומל לא מצאו מעכס להשינ
 אומו, כי צדקו כמעשיהם מפאח טעמם הכמוס אחם מקלם, ?*

 מהלו

 ויש מזח דגים גמקלא• וסוף כל מעשה ואחליחח, מחואל ע״ש
 קצירה (וכמליצה המשורר הזולעים בדמעה גלנה יקצורו)
 וחנה ידענו כי היסוד ושורש כל טוגוחינו, חיי גלוח מצרים.
הכנה לקנלח החורח ולירושח האלץ. וכמאמר  שהיא היחה ד
 (ישעיה כ״ז) הנאים ישרש יעקכ יציץ ופרח ישראל (וכאסר
 בעז״ה ינואר נמקומו). והנח נלנל כזה. היי יהולה החורש• כי
 הוא הי׳ מסיג ילילח יוסף למצרים. כנ״ל. ויוסף מחיאר בזה
 ע״ש קיצר. כי על ילו נגמל סיף המעשה בשלחו אחל אגיו
 ואחיו להכיאם מצלימה. וזהו חולם, זה יחולה• קוצר זה יוסף
 וזה מלגל מגלוח מצל׳׳. ואח״כ אמל, ולולך עגגים גמושך הזלע
 שהוא מוסנ על הגאולה המקווה• וגזה היי יהודה ממואל גשם
 לולך ענכי׳, בי הוא הסיב סיף ואחלי׳ כל לנל נמה שחמוודע
 יוסף אליהם על ילו, שהוא לומז על חחאחלוח כ' הממלכוח.
 ויכין בצדק כסא לול נמהלה. וזהו ולולך עננים, זה יהולח.

 בי־ושן• הזרע, זח יוסף כוי והענין נכון:
 ועתד, ככואי אל עכלך אכי והנעל איננו אחנו ונפשו השולח
 ננפשו, והיי כלאוהו כי אין הנעל ומח, לאוי להעיר
 על שפח יחל שאמל והי' כלאוהו כוי כי לי הי' שיאמל, ומחה
 כנואי כויומח, עול מהלאוי לשיח לנ על מלח ועח', שהולאח'
 כ׳ אחל הצע׳ הזו שפלס לפניו, ההחלט הוא, בניאו אל אניו כוי
 ומת. והנלאה, כי נמה שאמל יהול', לא יוכל הנעל לעזינ אח
 אטו ועזנ את אטו ומת כוי, ונאמל לא נוכל לידת ט׳ וכל
 העגין, היחה כווגתו נכל זה. לגלול נעד יוסף לנל ישינ אותו
 לאמל. הלא כל עוצם יקלח הנעל אצל אטו. איננו, אך מפאח
 טוב מעשהו. וישלו, ושלמוחו. גמה שמעשי אגוחיו בילו. אשל
 ע״כ חרל עליו כל החרלח הגלולה הזאה וחוללחם טי• אולם
 כטאכס אליו. וחגידו לו, כי שלח ידו לגנונ מאתי גגיעי הכסף.
 הנה מאז באין ספק יחי' נבזה בעיניו נמאס. ולא יעלהו עוד על
 לבו לעולם. ט מה לו לאב יקל ושלם כמוהו, לגן מביש. אי על
 זאח יהודה ע״ה השכיל פיהו במה שלוחה חםובחו הזי. והוא,
 כמת שאמל. ונאמל אל אדוני לא יוכל הנעל לעזוג את אביו כוי
 פן יקלנו אסון. וכמקלה יוסף גס הוא «קלנו. (וכמ״ש לש״י ז״ל)
 ט מעח הפמ גגימין מאחו הי׳ דואג ומפחד לאמל מי יודע אם
 ישוב עול בני אלי. ועחה כטאי אל עבלך אט והנעל איננו אחגו
 ט׳ והיה כראוחו ט אין הנער ומח. כלומל מיל בהביטו גנניו
 שאין בנימין ביניהם, יטע וימוח. כי לעיון דמיונו יכריע ט כבר
 קרהו אסון. ולא יעצור על רוחו להחמהמ׳ מה, על כי נספל לו
 אח אשר געשה עמו במעשה הגביע. ובכמעט קט יהיה בכל

 רע ח״ו:
 ןלא יכול יוסף להחאפק ט׳ ויחן אח קולו בבכי• מללש, כשם
 שלא פייס יוסף אח אחיו אלא בבכי/ כך הקב׳׳ח אינו גואל
 אה ישראל אלא מחוך בכיי. שנאמל (ילמי׳ ל״א) בבכי יטאו
 ונחחנונים אובילם. המלים מכוונים למה שכחבנו למעלה. כי
 מעשה יוסף ואחיו, הי׳לומז על מה שעחיללהיוח נלולוח הבאים
 ־מחלוקי כ״ד לכי מלכיוח. מלטה יה ולה ואפלים• וחחוולעוח יוסף
 אל אחיו היי לומז החאחלוח המלכיוח למלך אחד. כי כל מעשי
א פייס יוסף אח ל ש ם " ז • מ ל ו ד ז מ י י ש ה ז ם ו י נ ג  אנוח כדיי! ל
 אחיו אלא ננבי'. כךאץ הקנייה נואל אחישלאלאלא ננכיח שנאמל

 ננכי ינואו כו׳:
 ןלא יכלו אחיו לענוח אוחו כי נבהלו מפניו• מדלש אנא כהן
 ברללא אמר, אוי לט מיום הדין• ־אוי לנו מיום ההוכחה•



 אהל ויגש יעמב פג
 על פמומ מסך ההוא. ויענו ויאמרו לו. סכל, האם כוון נאמלו די
 אסר לפניו די, הלא הוא הפסיד הרבה• אך בעכור כי ראה נך
 שאין לך עודיוחר. אמר די עבורך. מצד חמלחו וחסדו עליך. הנמשל
 מונן מאליו. וזהו האנוש מאלוה יצדק טי. כלומר האם יעלה על
 הדעת שיצדק אנוש על ערך העטדח היאוחח אליו ית,, הלא גם
 בעבדיו לא יאמין כוי אף כי אנוש רימה. אולי מה שהוא מקפל
 מאתנו מעע עגודתינו ואומר די. תוא אך בעבור תשקפתו עלינו

 ועל דלה ערכנו. כי אין בידינו להשיג יותר:
 ומעתה הנה הנס מטאלי' דנרי המדלמ הנ״ל, לכשיטא הקב״ה
 ויוכיח כל אחד לפי מה שהוא כוי. כי הנה מכבר
 אמרו ז״ל. הקג״ח מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. והיינו, כי
 תוא יתברך איננו דן אס בני האדם במשפט אחד לכולם, זולת ע״ד
 מא׳׳חח (קתלת לי) גרוב חכמת רוכ כעס כוי. ועילת הדבר תיא
 כמה שאמרנו, כי חעגודה הראוית ותנאותה אליו ית׳, תיא לאין
 תכלית• ומרוב טובו וחנותו הלא לקח מידינו העכודה שהיא כפי
 קט ערכנו וקוצר השגתינו. וע״כ תאיש אשר מלא אותו אלקים
 בחכמת ותבונה• ראוי הוא שיעבוד ה' בהוספה עבודה במעלה
 יתיי־ת מתזולת כפי יתרון השגתו עליהם משא״כ הפחותים מתם
 עמהם איככו מדקדק כ״א כפ• קוצר השגתם וזהו לכשיבוא תקב״ת
 ויוכיח את כל אחד ואחד לפי מה שהוא, שנאמר אוכיחך ואערכה
 לעיניך וכנ״ל. ור״ל כאשר יראו יטטו אז׳ כי נתנו מגרעת כל אחד
 גם לפי מיעוט תשגתו גם בעבודת אשר לאל ידם לעכדת ולשמרת

 תלא אז ירט לתכלם יטשו ויגתלו. ג״מ :
 ומך, נמרצו גזה דכרי דהע״ת(תתלים ל״ב) אשרי אדם לא יחשוב
 ה' לו עון ואין ברוחו רמיה. אשר לכאור׳ מלות לא יחםינ
 משוללי• חגיאור• גם איככה נמשך סיף המאמר (ואין גמחו רמי׳)
 לתחלחו, אמנת ע״פ תנחחינו זו, הנה מהראוי לאדם להקטין עצמו
 ולתשפיל רוחו, ויתגונן גקלות עניינו וגהסיון שלמותו ופחיתותו
 ומאז גמדה שהוא מודד, מודדים לו. כי אחרי שתוא מעריך עצמו
 ללא כלום יעליךת׳ית׳ מעשה עבודתו ג״כ כפי חלאוילשפל חיצורי'
 כמוהו וזהו אשלי אלם לא יחשוב ח' לו עון והעילה לזה ואין
 בלוחו למי׳ כלומ׳ נתיותו שפל בעיניו לעלוך עצמו לאין משא״כ אם
 הוא לום עינים ומעליך עצמו על החכמים השלמים כי אז יוכיח
 לעחועל פניו ואולי זהו הלמוז במאמל הלל(במל• ויקלא) תנבתתי

 היא השפלחי השפלחי היא הגבתתי:••)
 ואחר לבלינו אלה יצלק מא״הכ הטל ולא תעלה במעלות כוי•
 בתזטל עול מאמלם ז״ל (גלכומ יי) אל יעמול אלם
 במקום גטה ויתפלל אלא גמקום נמוך. שנאמ' ממעמקי׳ כוי מל
 לפי שאין גגתוח לפני המקום• וחלמיון גזת. לאחל שתזמינו בעל
 חוט למקום המשפט. ותגע ממנו סך גלול ולג. והי׳ גילו לשלם
 לו החוג. אגל חלגה וחיפש מועצוחוחחגולוה שונות איככה יפטול
 את עצמו מלסלם החוג הגמל ההיא. וישאל עצה גאהוגיו ומכיליו
 אמלו לו אין עליך לספטל כ״א נטענת אין לי. גאם תשגע בפניו

 שאין

 ננתלו מפניו ואנלו את שהיה עם לננס, וזהו אוי לנו מיום הלין
 ט׳ וכנ״ל:

 אבל נתנונן עול נמת שסיימו ז״ל. ויוכיח כל אחו לפי מת
 שהוא, שנא׳ אוכיחך ואעלכח לעיניך שלכאול' הוא חסל
 המוטן שונקלים לזה מאמל הכתונ (יתלו) ולא העלה נמעלוח על
 מזנחי (אשר לא מגלה מרותך עליו. אשר מכנר העירו ז׳׳ל(נמלרש
 משפטים) והרי כתינ ועשת לתם מכנסי נל לכסות נשר ערות.
 ונקליס לנאר מאמר הכתונ (איונ די) האנוש מאלוה יצדק אס
 מעושהו יטהל ננל הן נענדיו לא יאמין כוי, אשל מהנכון חיי שיאמל
 האנוש לפני אלוה יצדק, אכל כלל הענין הוא, עם מה שילמנו
 מפי החוקליס הלאשוניס ע״ת, כי המחנה מחנוחן אל המקנל,
 חחחשנ על נ' פנים. אס מפאת עצמוחה ויקלוחה, חהי' חשונה
 אצל המקנל, או אס גס המחנה היא קטנה וקלח נעצמוחה, ואין
 לי נח שהעלה לפני של ונגיל. אנל לפעמים גדולה היא מצל וערך
 הגוחן אס לל הוא ואין ילו משגח לגלול' ממנה. ככה הננו קמצי
 החומל נענולחינו אח ה' חנכנל והנולא, כי העטלההלאוי׳ אליו
 יחי אין נכח אנושי להגיע אליה. וכמ״ש (איונ ט״ו) מה אמש כי
 יזכה כוי הן נקלושיו לא יאמין כו׳. אך מלונ טונו וססלו
 עליט הוא מעליך ענין ענולחיט וצלקחינו כפי ללח עלכנו
. וזהו שהחנצל להע״ה (חהלים קמ״ל) ה׳ מה ו נ  יקוצי־ מח
 אדם וחדעהו נן אנוש וחחשנהו, אדם להנל למה כוי. כי
 חלילה לנו לחשונ ולומל שהוא מלעיש על האלם לאמל ליוצלו
 למת חלעהו, אנל הוא ע״ה בא לחטננו כי כל חשינוח האלם
. איננו מפאח כי ידיו לנ לו לעטל עטלה כיאוח  אשל ידעו ה,
 לעלכו יחי, נלחי, כי מססלו הגלול הוא מקנל מאחו מעש׳
 עגולסו, וחהי׳ לצוי׳ נעיניו מפאח ללח חכונחו ושפלה עניינו. וזהו
 ה׳ מה אלס וחלעהו נן אנוש וחחשנהו, כלומר מה כחו כי ייחל
 להיוח חשונ נעינ־ך, כי נמה נחשנ הוא זולה כל, והשיטחו הוא
 מסנח כי להנל דמה כוי, וזהו שאמל עול (שס ל״ט) נחוכחוח
ל מין יסלח איש וחמס כעש חמודו אך הנל כל ארם סלח ל״ל  ע

 גם נהוכיחו יחי אח החוטא אין העונש (לפי עלך הפגם והקלקול
 הנעשה על ילו נעולמוח העליונים) נלחי לפי מה שהוא איש,
 חייו אך הנל כל אלם סלה, וזהו אוכיחך ואעלכה לעיניך כלומל

 כפי לאוח עיני נסינחך והשכלה לנך : *)
 וזהו שרצח חכחונ, האנוש מאלוה יצלק, והוא ממש ע״ל, איש
 עני נא לסנוח לקנוח לו אחה מלטש. ושאל אח הסוחר
 כמה הוא רוצה מחירו. אמר לו עלך עשליס כסף, אמר לו העני
 איננו שוה לי זולה משלה כסף. וכלומה, נשנע לו הסוחר כי נסך
 התו' קנהו גם הוא, ואיננו מצח להלויח נו מאומה, המק העני
ל כספו מכיסו• ויאמל אל הסוחל אין גילי כ״א הסך החוא. קח  כ

 ממני, ונכמלו לחמי הסומל עליו ואמל לי ולקח כססו מאחו ונחן
 לו המלטש העני נא לניחו עס המלנוש וסיפל כפני נ״ג איך לשקל
 נשבע הסוחל כי חחלה אמל כך וכך כחן מחילו ואח״כ אמל לי

 •) והוא מה שפחח ואמר אלה עשית והחרשחי ונרז׳יל(ילקוט החלים ני) אלה עשיח אלה אלחיך שעשו ישראל נמדבר, המרשה׳
ל עכ״ז אוטסך ״ אג ד ן , ל מ ן ד א ג ן ם ה ה מ ג פ  לכם כי/ לעיח היוח אהיה כמוך. למיחם צורה ליוצרה ואח הנטיעה לנוטעה, כלומר הסגם ש

 ואערכה רק לעיניך כלומר אך כערך כינחך ויליעחך:
\ ! \ > W ל ר ע פ ם א י נ ת ו נ • י ' p ט y w מ ם א ' א ' צ י ד מ צ י ת כ י י נ ע י ח ד ) ס ז ״ י מ נ י נ ע ח א ( ר מ ג "ל ג מ ז מ ת א ז  **) וכענץ ה

א עיקר ויסת־ החנצטחינו כפניו ו  יכל אחל ואחל נוחן כלאשו. והוא ע״ל(חחל״ ק״ג) זכור כי עפר אנחנו. וכמו שאמרו שם נג>גל7ט ה
. וע״ל הכחונ (איונ י״ל) אף ע״ז פקחה עיניך כוי: ' ה ' 
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 יעקב
מ ;  מסיהרה נל יחוודכ מה, עכ״ז לא יהי' חשינחו אחר החיקון מ«
 כמו טרם שנתקלקל• ומה גם שלא יתכן לומי שיחחכנ אחר תיקוני ]
 יותר מכמו שהיי נשלמיהו קולס הקלקול. כן גם האיש החוטא. וטנ •

 על חטאיו נתשונה נאותה. נשגם עונו מח ל לו. על נלחי תשאיל -:
 ממנו רושם כלל. עכיז טונ טוב הי׳ נאם לא חטא, ולא שב. ואם

 הדנל כן. לאוי להתבונן מה יהיה נושח שונאי לול. גם כי יראי
J *כי עונו מחול לו. עכ״ז הלא יותר טוב הי׳ לו באם לא חטא כלל 
ה אחר החקירה קשוב חלאה כי הדבר בהיפך כי מל מיי*•, נ מ  א
 הי׳ חשיבתו אחל החטא שבעחים כמקדם טרם שחטא•'*
t עא איני  והוא. נהזכלח מאמלם ז׳׳ל(שבח נ׳־ו) כל האומל דוד ק
 אלא טועה• שנלמד (ש׳׳א י׳יח) ויהי דוד בכל דלכיו משכיל יח* ־•
 עמו. ונאמל, כי ענין לול הע׳יה היה דומה ממש. לשר גדול שהי' ׳
 לו אנן ספיל יקל מאד. ונפל איזה פחח טל פניו מלמעלה. כייי,
 בקע. או הריץ משהו, ינחייעץ השר עס נעלי מלאכו• היודעים 1
 טיב מלאכה אננ" יקרים ילטישחם• אס ימצאו לו חיקון. אמיי
 גס נשיחוקן יחי׳ נשאר מכם מה. עד כי בא אומן אחד חכם

 ומבין מאד. ואמל לו• אימצך, הנה האבן הלז גס כי הוא «קה. 1
 ונכבד נס עחה, אבל הלא עוד יוחר יחחשב באס אנוהו נפחוי׳י;
 צומח מזהירוח. מאשכולוה וציצים ופרחים. וכדומה. אס חשמעני,:
 אני אעשה לו כן• ואפתח עליו חוסם שמך המפואר. ודע כי ראשיה \
 מלאכתי יהיה מאותו החריץ. כי ממנו ימככו קוי הציור האלה::
 לילבחיה קבע. אשל המוחלט הוא׳ כי האבן ההוא• הפחתוהגלעון!

 הנפל נו. הוא היה הסבה להלנוח השיבוהו. כי אחרי חיקוני בכ̂ל
f : הפיט ס האלה. יהיה יקר ומהודר נבע, על יקרוחו קודם 
 p ממש מקלה דהע״ה אח נח שנע. אשר רבוחינו ז״ל העידו עליי:
י י  1 ואמרו (ע״ז ב׳) לא היה דוד לאוי לאוחה מעשה. אלא כ

 להולוח חשונה ליחיד. וכאמרס (שם שם) נאם דוד נן ישי ונאם •
ם ו ק  הגבר הוקי על. שתוקי עולת של תשונה. ואם הדנל כן. אין «

 לכנוח מקרהו על חואל חטא ח״ו. והוא מה שהעירו רז״ל במאמר ;
 הנ״ל. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. שנאמר ויהי יין י:
v 'לכל דרכיו משכיל וח׳ עמו. כלומר מאח ה׳ היחה זאח למען יהי 

 הוא המורה חשונה ליחיד. ומעחה, הי׳ חשינהו אחר ששב, יהי
ל י נ  מאד כעל אשר מקודם. כי עם חשונחו פחח פחח ומנוא ל

 השבים. להורוח לפניהם דרכי החשונה. עד שאין עמך לכל הנוי5
 ההוא שעשה נעולם עם הענין הזה :

א מה ששאל דהע״ה. עשה עמי אוח לטונה. שלא הס£'י' ; ו ה  ל
 עצמו במה שמחל לו ית׳ על חטאו. אבל ביקש עוד שיתניי ־.;
ה •; ו י ו ח  ויתוודע טונ מעשהו. שהוא הי׳ בעולם לאוח ולמופח ל
 תשובה ליחיד. וזהו עשה עמי אות לטובה. וזהו שהשיגו יחי בם**! •
 איני מודיע בחיי שלמ׳ בנך אני מודיע. בשע׳ שביקש םסמ״ם }
"י ;  להכניס הארון לביח ק״הק.. דבקו שערים זה בזה. ואמר נ

 מנוח ולא נענה• מל שאמר זכרה לחסדי דוד אבי. מיד נענה•
 הנה מזה נחבלל עניינו אצליה׳. כי אחר חשובחו, עלה קי!

 מעלתו על צדיקים זולתי׳. וכמו שסיימו ז״ל. יצאה בה קול ואמרהי «
ה -: נ י  ושבח אני את חמחיס שכבר מחו מן תחיים אשר תמת חיים ע

 ואין עול אוח גדול מזה*):
 י1ן

 אהל מנש
 שאין לך לשלם. וייטנ בעיניו לנר עצתם. וילך לביתו שמח וטוב
 לנ. לאמל אזלז נסיעתי למקו׳ המשפט. ואתי׳ נשבע ונפטל• וצות
 לאשל על ביהו להכין לו מלכבת כבודו. ולקפל לו בגליו החמודות
 אשל ילבשם לק לעתים פלטיי׳ להחהדל נהם. ויהי כלאות אשתו
 את אשר הוא עושה. הלימה קולה עליו. לאמל. נבל, מה תתהלל
 עתה נמנחרי לבושיך• ותהיית' בהוד מלמה כבודך. הלא הס יתיו
 נעונלך נעמדך לפני השופט וילאת כי הנך לנוש שני ועמים,
 מעוטף כאחד הרוזנים. ואיך תמצא את פיך לדנר ולטעון לפניהם
 דלותי ואין לי לשלם, הסר נא בגדי החמודוח מעליך• והלבש אוהך
 בגדיך הקרועים והמטולאים. וקח לך עגלה פחותה ובזוי׳ ואסור
 בת סוס אחד. שינהג אותך בכבדוח. כמשפט העני׳'. ובזה יחנו

 מקוס לטענחך. ויאמינו לקולך כשחאמר אין לי:
ן הדבל נענינינו כי העבודה המועלה עלינו והראוי׳ לבוראנו  ד
 י ימי לבה היא מאד אבל כל אעסלאומינו הוא לאמר, לאה
 עמידתינו דלים ולקים, ל״ל כי קטן כח והשגה יד אנושי מחגי ע
 אל העבודה הלמה והנשגבה הזו ע״כ המשפט עלינו כי בעמדנו
 נחפלה לפניו ית׳. עלינו להתראות לפניו נלנ נשבל ונדכה. ובלוח
 נשבלה. ויבוש מל קיצולו נענוד׳ המגיע ממנו. וזהו שלמזו ־.״ל. אל
 יעמ.ד אדם במקום גבוה ויחפלל כו׳ לפי שאין גבהוח לפניהמקום:
̂ןך גס כי יקרב האדם אל המזבח להעלוח עליו קרנן לה׳ על  ן
 חטאתו, למען יהי׳ נרצה לו לכפר עליו. מה מאד הי׳ הצורך
 אליו לבוא אל מקום הקודש באימה וביראה. וללבוש כסוח הענוה
 ומעטה ההכנעה לפני ה׳, לאמר ראה דלה ערכי וקולר השגתי
 האף עלי פקחח עיניך להביאני במשפט עמך. כי אז אס יהיה אל
 האדם שוס גבהו' ח״ו. להעריך עצמו לבעל המעלו׳ והשלמות.
 הנה נזה יגלה רעתו ופחיתותו. כי הוא חסר העבודה הנאוחה
 אליו ית׳. וכמליצת החכם (משלי כ״ט) גחות אדם תשפילנו. וזהו
 ולא מעלה נמעלוח על מזבחי אשר לא חגלה ערותך עליו והבן:
 ועתה אל חעצנו ואל יחר נעיניכס כי מכרחם אותי חנה כי
 למחיה שלחני אלקי׳ לפניל כוי. וישלחני אלקיס לפניכם
 כוי ולהסיוח לכס כוי. ועחהלאאחסשלחחםאוחיהנה כי האלקים.
 הנה מהלאוי להחנונן נחחכח הכחונים. כי לכאורה אנו רואים
 נהם שפח יחר, נמ״ש, ועחה לא אחס שלהחם אוה׳ כיי. בשכנר

 אמר, ועחה כוי כי למחיה שלחני אלקים כוי.
 וטרם ננוא אל ניאול הכחונים. נעמוד על מאמר דהע׳יה
 (חהליס פ״ו) עשה עמי אוח לטונה וילאו שונאי ויבושו.
 כי אחה כוי. אשל לכאול׳ לא ידענו מ״ש, עשה עמי, כי יוחל
 מהצודק הי׳ שיאמר עשה לי אוח. ונזכיל עוד דכליהס ז״ל נגמלא
 (שבח לי) מ״ד עשה עמי אוח לטובה. אמר דוד לנש״ע מחול לי
 על אוחו עון. אמר לו, מחול לך. אמר לו עשה עמי אוח בחיי.
 א״ל בחייך איני מודיע. כשביקש להכניס אלון כוי, עד, כיון שאמל
 ה׳ אלקיס אל תשב פני משיחך. זכל׳ לחקד׳ דוד עבדך. מיד נענה•
 ־כאותה שעה נהפכו פני כל שונאי דוד כשולי קדלה כוי- וצא יפה
 אמל שלמת. ושבח אני את המחיס שכבל מחו מן החיים כוי׳ע״כ:
 וכלל הענין נזה הוא. נשנחקור בשאלח דהע״ה יראו שונאי
 ויבושו. כי הנה ידוע. בי הדבר שנחקלקל ונחקן. כמו
 נגד שנקרע. האמנם כי החייט השלם, נחבונח כפיו יעשה חפירה

ו ילישיאל י נ ז כ ״ ה אשי ־נשה ה׳ ל נ ״ נ ־ול כל ה • ל ״ » ש״״־־ י * * ) י־ל־י ל 1 י ה ^ ה י ל ־ ״ י  »«י. (
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 אהל ויגש **עקב "''פוי•'
 והחעלבוחו עעחם. ילמול מממשיחם. או כי פורח ומשא העוני

 יחסבל שיחי' לו ביניהם חמח יחטיאו אומו לשוב מאחרי ח׳ ס״ו
 אשר ע״כ אמר (וישב) כי ארד אל בני אבל שאולה• ולא אמר על

 בני. אבל פחד ואמר. שיחי' בנו בגיחנם ע״י מעשיו הרעים
 והוא ירד אליו. עבור היוח הוא הנורם והמשיג עליו כל זח

 ואס הדבר כן. היי העיקר גבשורח בני יעקב. כי עוד יוסף סי
 ועומד בצדקו ממש כמאז. וזהו םאמיו אל יעקל. עוד יוסף חי
 וכי הוא מושל כוי. כי המושל במצרים סי׳ ידוע ומפולסם שהוא
 איש יקר וצדיק. (לשמע חחלומוח שפחר לפרעה ועבדיו. מם
 ש-עיד עליו כי ח׳ אחו להודיעו סודו) וזהו וכי הוא מושל כוי.
 כלומר הוא הוא המושל הידוע בטובו וישרו. וע״כ. ויפג לבו כי לא
 האמין להם. כי הוא ענין המסור אל חלב. ואין לזרי׳ לבוא ולעמוד
 על סגור לנ חנקי והצדיק. וזהו ויפג לבו. כחמסחפק באיזה דגר.
 שלנו נוקפו לאמר מי יודע אס חדנר הוא כן. עד כי וידנרו אליו
 אח כל דכרי יוסף, וירא אח העגלוח כוי. וכרמז המדרש. שחגידו
 לו הסימן שמסר לה'. כי כשפרש מאניו היי עסקו נפי עגל׳ ערופ',
 וע״כ כששמע זאח חחנסעה נפשו וחיי. כי ודאי עודנו עומד
 כצדקו כמא . ולנו קשור נאהנח ההורה וחמצוח. והעד. כי גם
 נרצוחו לחח לאנץ מזכרס אוח ומופת. לא עלח על רעיוניו דנר
 מענינים זולחי׳. ממה שאכל ושחה או ממה שדינר עמו• וכדומה
 מהענינים העלולים לסימן. אנל זח יצא ראשונה מדלחי םפחיו.
 להגיד סימן לאניו ממה שלמד טרם חפרדו מאחו. הנח מזח נחן
 אוחו, כי עוד הוא ישר ושלם ועומד נצדקו כאשר הי׳ נאמנו

 אחו:
ל נחפשה דרכנו ונחקורה עוד כמה שסיימו ז״ל כשפרשחי ב  א
 ממך לא נפרשח עגלה ערופה הייחי עיסק. אשר חוראח
 לשונם הוא ע״ד חמחווכח וחמניא ראיה להחליט על דנריו כי כני׳
 הס. כי לולא כן היי מהצורה שיאמר כשפרשחי ממך הייחי עוסק

 כפי ע״ע. וא״כ עלינו לחקור עלעילח הדנר מה היא:
 אמנה ע״פ המונח הנאמן הזה שכל עיקל פחד יעקב על יוסף

 חיי. שלא ימוט מדרכי לדקחו. וא״כ נם אם יאמרו
 השנטים ליעקנ כי עוד יוסף חי. עדני אין נזה להשקיט מניני לנו
 ע״ח. בלחי אם ידע אם הוא ישר ושלם• ויוסף ע״ה, האמנ׳ כי
 רצה להודיע אח אכיו כי עוד הוא מחהלך בחומו. אגל הדבר חיה
 קשה עליו. כשכבר אמר החכם (משלי כ״ז) יהללך זר ולא פיך .
 אי על זאח מצא אמ לבבו לאמר לאביו כשפרשחי ממך כוי וגזה
 חלה הדבר בו יחי. (כי זה דרכו חמיד מאז. הלא לאלקים
 פחרונים. אלקים יענה כוי,־ובמדרש חלה הנמלה בבעליו) והמו

 שנבאר:

 ובגמרא (כרכוח ח׳) אלו הם יסוריס של אהגה כל שאין בחם
 גיטול חורה והפלה. כיאור המאמר. כי סאמנם מכבר
 אמרו ז״ל אין יסורים גלא עון. עכ״ז לפעמים יזדמן שהקב״ה
 מעניש אח הצדיק ע״י עון אחרים . וכמ׳׳ם (ישעיה נ״ג) והוא
 מחולל מפשעינו כוי, עד, והוא חטא רכים נשא. כלומר הוא
 נושא עול חמדח הדין, למען הקל על אחרים . ופ״ד שמצאנו

 נרז״ל

 ןךין עד״ז ממש היי מנין מה שקרה לשנטי יהנדנר מכירה יוסף.
 י כי חיא נם היא חיחח נסינה מאחו יח׳ למען הניא יעקנ
 וכל זרעו למצרים. וכנודע. וזהו שאמר אליהם יוסף ועחה אל
 חעצנו ואל יחר נעיניכם כי מכרחם אוחי חנה, כי למחי' שלחני
 אלקים לפניכם כוי, עד לחחיוח לכם לפליטה גדולה. ולנל יאמרו
 ללנם. כי עכ׳יז חיה עניינם אך ע״ר חדנר שנתקלקל, ושנ לחיקונו.
 היינו, כי חחלח מעשיהם אחו הי׳ אך להרע. יק כי אח״כ הוא
 יח׳ גלגל על ידם טונחו. אי על זאח הוסיף ואמר. ועחה לא אחם
 שלחחס אוחי הנח. כלומר הלא כפי חנ:לה עחה, עיני כולם רואוח
 ושכל כל לנ יעיד. כי אך ס' יחי הוא שהסינ כל זאח. ולא אחם:
 ףי^יךיך לו לאמר עוד יוסף חי וכי הוא מושל נכל ארץ מצרים.
 ויסג לבו כי לא האמין להם. וידברו אליו אח כל דנרי
 יוסף אשר דבר אליהם. וירא אח העגלוח אשל שלח ייסף כוי
 וחחי רוח יעקב אביהם. מדרש. אמר להם יוסף אם יאמין לכם,
 הרי מוטנ. ואם לאו אחם אומרים לו נשעה שפרשתי ממך. לא
 נפלשח עגלה עלופה הייחי עוסק. חח״ד וירא אח חעגלוח, והחי
 רוח. ויאמל ישלאל לנ, לנ כחי של יוסף גני. שכמה צלוח הגיעוהו.
 ועדיין הוא עומד נצדקו. הרנה ממני. שחטאחי, ואמרח׳ נסחל׳
 דרכי מהי. ונטוח אני שיש לי נמה רנ טונך. ע״כ. חנה יש להעיר
, מ״ש יוסף  נזה רנוח. אנל נזכיר אך קצהס להעיר לנ הקורא. א
 ואם לא יאמץ לכם חנידו לו כשפרםחי כוי. מדוע לא יאמין יעקנ
 לקול מיו עד שיצטרכו לסימן. נ•/ מח שסיימו ז״ל. רנ כחו של
 יוסף נני, שכמה צמח הגיעוהו ועדיין הוא עומד נצדקו. יפלא

 מאד איה איפה נחאמח לו כל זאח, מדנר• הסימן:
 והנראה ב־.־.;! -;ענין. עם מה שכחנו המפרשים ע״ה על
 מ״הכ (עקב) אח ה' אלקיך הירא כוי ונשמו חשנע
 כי עיקר וחכליח רצונו יח׳ נמה שצוה והעיר אוחנו לישצע נשמו
 הנכנד. יען כי מזה ינחן טונ לנ איש הישראלי. כי הוא חמים עם
 הי. ושלם נאהנחו. כי כן הוא משפט האדם נרצוחו לאמה ולחזק
 דבריו נפני רעהו. ישנע נדנר חיותי יקר אצלו. והמעולי על כל
 חפציו, כי הוא יעלת על דל שפתיו ראשונה. לכל אשר יבטא בשבועי.
 כמו אם ננו חרך והיחיד שוכנ על ערש דוי. ישא ידו עליו ויאמר
 כן ינורך כני זח כמרפא וחיים. וכדומה מהעניינים חיקמם נעיני
 האד׳. וע״כ האיש חנלננ, העוזנ כל חפציו, ומנחרי קניניו. החמודים
 אצלו, ונשנע נשם הי. הוא לאות ולמופח, שאין שוה׳לו אחנח
 כל חפציו כאתנת ת' כי ע״כ גלל על לשונו שם ת' יותר מענייני'

 זולחיי:*)
 ועףץ מצאנו ראינו לרנוחיגו ז״ל הקדושים שאפי׳ נעח שעסקו
 נענייני העולם לא מש מלנם אחנה החורח. והוא
 בנמלא (שנח מ״ו) רב אוי׳ איקלע לבי רנא כוי. יחינ אפוריא
 ללגא, איקפד רבא, בעי לצעור•. א״ל מאי טעמא שלגא פדנט שלי
 לטלטול' כוי. הא לך, כ׳ גשגס הי׳ אחו לצעלו בלבל זולחו. לא

 עלה על רעיוניו ראשונה גלתי לגל הלכה :**)
 והוא הלגר והוא הענין גיעקכ ויוסף ע״ח. כי כל עצמו שפחר
 יעקב על יוסף לא הי׳ זולח כי ע״י גלוהו בין העמים .

. הרצון. שיהיה ך 3 ג  *) ויש לכוון הלבלים האלה במאמל חכחוג(ואחחנן) ואהגה אח ה׳ כוי וחיו הלבריס האלה ט׳ על ל
 שמו הנכבל ומצוחיו מונחים על לבבך בחלילי עד שאהבחם חעלה והכסת על אהגח ענינים זולסים חמלומיים :

 **) וכלמיון חזה חמי׳ לנוח נלכרי לז״ל. וכולם לא נאמלו ונשנו כ״א לחומה לפנינו לרכי אחנח ח׳ יהנרך. וחחשוקה אל מצות
 חולהו הקלושה על שלא יהיה מנוח בלכ אומתינו לכן^ילגלי אהבת זולסיי׳:
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 אהל וינש יעהב
 סנח הוא. ומה זח ועל מח זח. וחן גם יוסף ע״ה. טלם שלמי ־-;

 אביו מעמק חברון. נזדמן חלנל שלמל אז פיםח עגלה עלופה •
 ולכן שיער בנפשי. ני כאין ספק ענין מקרהו סיננ הולך על נחינה ,

 ענין ע״ע. חיינו, מת שהוא משולח מאביו ונעזב אל קולוח מכאינימ
 כאלה. הוא רק עבול פעולח אחלים. וכי כך'חשיב עליו יחי. ולי!,1 \
vi אוחו לאמצעי לכונן על ילו טובח הכלל. (ממש כענין העגלה 
 עלופח וכג״ל) וזהו שאמל יוסף. כשפרשחי ממך לא בפלשת עגלה :

ו כי היי* ,  ערופה הייחי עוסק. כי הוא ע״ח בלצוחו להידע אח אנ
 עומד בצדקו. הי׳ חולה הדבר בהקב״ה לאמר כי הוא ית׳ סמי ;

 אוחו כמשפט להחיסר בעבור אחרים :
 וזהו שמסיים. ויאמר ישראל רב• רב כחו של יוסף בני. סכמי*
 צלוח הגיעוהו, ועליין עומל בצלקו. הרנה ממני שחטאתי
 ואמלחי נסחלה ללצי מחי. ונטוח אני שיש לי נמה לנ טונך. י״ל

 כי יעקנ ע׳׳ח חיי גונח וקונל תמיד על מאורעותיו. ואמר נסתלה \
 דלכי מהי. (וכמו שנחנאר נאורך בפ׳ וישנ) ונשמעו מדנרי יוסף
 איך הוא נרנ צדקו קינל כל מקריו נאחנח. עם ידעו כי p הוא
 מרצון עילה כל חעילות ית׳ צטיבח בלל ישראל. אז אמר רנ כ״י

 של יוסף נני הרנה ממני כוי. ונטוח אני שיש לי נמה רנ טוב! : ־
 הנה כל זאח בחבנו בביאור דנלי חמדלש. שאמרו כי חעגלוח ;
 הוא ענין למז על פלשח עגלה ערופה. כי הוקשה להם ,]
 ז״ל מה לאח יעקב נהעגלוח. ומה שמח נחס. כאלו חיו מ\ י;
t •חעניניס חנשגנים שאין למעלה מהם על שעבול' החיי אח לוחי 
 אולם הלא לגו דרך קלונ נזה נ״ח. ויהיו העגלוח כפשוטם י ן
 עגלות ממש. ועכ״ז לא יחפלא מה שהפליג יעקנ ע״ח נחם והוא •י \

ה אל יוסף ע ר  בהזכיל עול הפסוקים הקודמים. ויאמר ס
 אמול אל אחיך זאח עשו כוי, ואחה צויחח זאת מטי
 קחו לכם מאלץ מצלים עגלות כוי ויעשו כו׳. ויתן לחם *ימו
״  עגלוח על פי פלעח נו׳, על, וישאו נכי ישראל אח יעקנ בו׳ נעגל,
ה ע  אשל שלח פלעה לשאח אוחו. והפליאה נשגנה. מה ראה פר
 לחקפיל לשלוח עגלוח אחל יעקנ למצלים. האם לא חיה מונ

w עגלוח נאלץ כנען לנוא מצלימח. ומה גם מה שהזהיר אח 
 ואחה צויחח זאח עשו כוי. ל״ל םיאמל לאחיו לוקא נשמו קחו לכם

 מאלץ מצלים עגלי־ח. לא ידענו לכאולה למה חלד והקפיי *
 כ״כ. כ׳ מח •נצל ממנו אם אחי יוסף יחשנו כי יוסף שלח העגלי.
י ישל̂> נ ו ק נ ש ע י ר ן מ א ^ ן פ ב ג ן ן ת כ ד ה . פ ) ר ה ד ם  מדעה עצמן. ע
 ויחן להם יוסף ענלוח על פי פלעח. אחמה׳. וליותל יש להמי
׳ וידגי ו ג ^ כ פ י / ן ן ן ב ד י ע ׳ ן ן ^ כ ע י > ן ה א ל ר ה מ א ם ן ״ ס ח ש מ 3 

 אליו אח כל לבלי יוסף אשל לנר אליהם וילא אח העגלוה נ
 וחחי רוח יעקנ אניהס. כי מה לאח יעקנ ע״ח נהעגלוח, ^
ך על הבג ^ , ד ב א י ן ן ל ה 3 א ל ז , ו י ה ח  ענולם חחיה א,ן מ

״°  ענין זה. עמלו ושמעו לנריס נמרצים נניאור מאמר רנותינו ז
 והוא :

 במללש

 נרז״ל(כלכות י״ז) כל העולם נזון נשניל חנינא נכי כוי. ולפעמי׳
 יהיה עונש הצדיק להפחיד על ילו לנ העם . וילאו ויקחו מוסל
 וכמאמר(ישעיה כ״ו) ני כאשר משפטיך לארץ צדק למדו יושני
 הבל. וע״ר הכתונ(תהליס ס״ח) נורא אלקים ממקדשיך . ונדרש
 ממקודשיך. ומעתה יצדק הסימן שנתנו ז״ל. איזתו יסולים סל
 אהבה כל שאין נהם ניטול חולח וחפלח. והוא ע״ד• נשיבא אחד
 לחנוני היושב בחנוחו. וי נקש ממנו שילך עמלו אל איזה מקום
 מה שהוא מפיק טונחו וחועלחו. אשל החיוב על השואל חזה
 לעמול ולשמול חנוחו מכל מקלה והיזק. על נא נעליו. יען כי
 מסנחו הלך לו ועזנ חנוחו פחוח. כן חדנל נחצליק חסונל יסולים
 על חנם למען זכוה אח נליוחיו. אזי הסומל אמח לעולם עומל
 על ימינו לשמלו לנל ׳פגענו מחסול נענולחו על יליחם . כי כך
 הוא המרה להיותו מחייסל על לינ לא לו. וזהו אלו הם יסולים
 של אחנה כל שאין נהם ניטול חולה וחפלח. כי ממה שלא יחן
 מגלעחנענודחוונחולחו. ינחן כי יסוליו איננם ע״פ מעשיו חלילה.

 והעל, כי ה' שומלהו:
 ןךןךא חענין נעצמו אצל יוסף . כי הוא ע״ח כל קולוחיו שגלגל
 עליו יחנרך. הי׳ אך למען ינוא יעקנ וכל זרעו למצרים
 להחיך מהם זוחמחם להכשילם לקבלת החולה. וכנודע לחמעיין
 נספלים. *) ולא היו ח״ו לעונש על מעשיו וע׳׳כ חי׳ מגיע לו
 מאחויח׳. שיחי׳ עמו לסמלו. נל ימוטו פעמיו ע״י סנלח החלאוח

 האלו. וכנ״ל:
 ךךע ני מה שציוחה החולה חיונ הכפלה על העיל הקלונ׳ אל
 החלל. איננו להחליט אשל ההלל נלצח מן העיר ההיא .
 כי אין הלבד מוכרע. אבל עילח הדבר הוא. כי בשג' נאמל שהמצח
 הוא ממקום אחר. עכ״פ מי הניא אח האיש ההוא שמה לחיוח
 נלצח קלוכ אליהם, אס לא כי אלקים יחי אנה לידם שיהרג זח
 סמוך לחם. בעגול שחמה צליכים לפעולח מיחחו לחחכפל על
 ידו. (ועיי׳ בספל ק״י, קל״ה בי, כי שם ביאלנו פלשה זו על נכון):
 והנה לבוחינו ז״ל אמלו(גמללש איכה) לוח אפינו משיח ח׳
 נלכל נשחיחוח׳• לני ול״י נל' יוסי היו יושגין ופישטין
 במגילת קינות עת״נ. שיילו נח אלפא ניחא אחח. אמל אנו גומלי׳
 אוחה למחל. וכשעלה לגי לבית/ נכשל באצבעו. קלא על עצמו,
 לנים מכאונים ללשע• אמל ליה ל״י בל״י אלו לא חייט עוסקים
 נענין הזה כך היימי אומל. עכשיו על אחת כמה וכמה, לוח אפינו
 משיח ה׳ נלכל נשחימוחמ. והלצון. כי לני ע״ח הצליק עליו אח
 הלין, כי נכשל נאצנעו נעונו. אנל ר״י נל״י חנינו לאמל. הלא גם
 אם לא היינו עוסקים נענין הזח. כך חיינו אומליס • שלא נכשלת
 נעונך. כ״א נעון אחלי'. על אחח כ״ונ שאנחנו עוסקים עחח
 בפסוק הזח. לוח אפינו משיח ח׳ נלכל נשחיחוחם. הוא לעל, על

 המכשלה חזאח שפגעה נך שהיא לק נעון אחליס :
 ומעתה הלא לעינינו הוא. כ׳ היי כדוק ומונחן אצלם עסק
 למולם לסימן מאורעוחיחם וחכונח מקריהם . לאיזה

^ ׳•״׳-׳» וט־קיס נו כנ מה שקרהו. יען כי מסנחו צמחה השעונה הטונה הכנגית «•׳• 1 ° י ׳ J ׳  ע״ה היו ^
°  וע״ב אחר ני נשלם הלבד• כי נא יעקב וכל זלעו למצליפ• ועשו םס עד כלוח הזמן הידוע. נצאחם משם, היה חלאוי לחחזיל א

 יוסף למקומו, כי אחר שכנר שאט הישועה ממעיינו. ושחו יין פעולחו • המשפט להחזיר עצמוהיו למקומו:



ב פה ן כ ע  אהל ויגש י
 טוב לכם שתגאלו בזכות מעשיכם, ומנאל הטעם ואומר אשרי
 אנוש יעשה זאת וכן אלם •חדק בת. כלומר שתת«ו גורמ«ם חגאולת
 מסבת מעשיכם הטונים (והזכיל שומל שבת מחללו כי נולע שזכות
 שמילת שבת מקרב הגאולה כמרז״ל אלמלא שמלו ישלאל 3' שבתות
 מיל חיו נגאלים) לא ינליל מהם כל מאומה. חתו ואל יאמל־צן
 חנכל הנלוח אל ח לאמל הבלל יבלילני ה' מעל עמו. ואל יאמד
 הסליס הן אני עץ יבש כוי כי כה אמל ה׳ כוי ונחחי להם בביחי
 ונחומוחי יל ושם כוי, עד נאם ה׳ אלקים מקבץ נלחי ישלאל עול
 אקבץ עליו לנקבציו. כלומל כי מלוב צלקוחינו ילוו אלינו גס לבים
 מזולחינו, ויתיספי על קיגוצנו משא״כ אס לא נגאל ח׳׳ו בלתי

 למענו יחי. וכנ״ל:
 יחכן ג״כ מה שסיימו ז״ל. וכן הוא אומד גילי מאל בת
 ציון כו׳ צדיק ונושע הוא כוי. אבל כחל לי עד ארגיעה
 ונשיב על מהעלוח שהערנו בחכחובים שלפנינו כנושא ללוש*צו.
 והוא. בהזכיל לבר אחל ממה שכחבנו למעלה (ליש פ' וירא)
 בניאול לבליהס ז׳׳ל (ביצה ל״נ) המצפה על שלחן אחליס עולם
 חשך נעלו. וחמולס מדבלינו שם. כי הסיעל על שלחן זולחו.
 לפעמים ילבה בזה כבודו. ולפעמים עול יליס קלונו. והדבל חלד
 במי שמחלל אחל מי. כי גשיחיה חנע״ח מחלל אחל האולח ליקש
 מלפניו לאמל כבמי נא וסעול אצלי. חנה בזח יפיק כבול האולח.
 וע״ד שמצאנו בלז״ל(חולין מ״ה) ל' זילא כי הוי מזמנין ליה הוה
 אזיל. אמר אחייקורי הוא למסייקלי בי. משא׳׳כ נאם חאולח עיניו
 נשואוח וצופוח שיזמינו חגע״חג על שלחנו. עליו המליצו ז״ל

 המצפה על שלחן אחלים, עולם חשך גערו:
 ומעתה נחקולח נא על ענץ ניאח יעקב ל ל פלעח למצלים ,
 שיכלכל אוחו ואח ניחו. אשל לכאולח הוא לי עני ן
 זל. ודנל נזיון למאל. שיהיה הוא מאוכלי טונ פלעח. אמנה.
 האמח אחנו. בי יעקנ ע״ח לא חיה חלילה ננחינח המצפה שינוא
 אל פלעח. אנל פלעח היה חמצפח מל ניאחו אליו. וכמה שילענו
 מלב חחשיבוח שהיה לחאבוח הקלושים בעיני או׳׳חע. אנלהם אצל
 פרעה ואכימלך. וכן יצחק. ויעקב אצל לגן. וכאשל אמל. נחשחי
 ויגרכני ה׳ בגללך. וכן נאמר ביוסף . ויברך ה' אח ביה המצרי
 מלל יוסף. ועל״ז חיה ג״כ מגמה וחשוקח פרמה גמה שחי' נחפז
 כ׳׳כ להביא אח יעקב מצלימה. בלאוחו כמת גחנלך בגלל יוסף ,
 חלק ושריג אחל מן האילן. מה יחיה עול גשישיג גזע ו שולש
 האילן עם כל הענפים• אשר ע״כ אמר וחקיל נשמע גיח פרעה
 לאמר באו אחי יוסף וייטב בעיני פרעה כוי. ויאמר פרעה אל
 יוסף אמור אל אחיך בוי וקחו אח אביכם ואח גחיכם ובואו אלי.
 וא״כ חיה ענין יעקג ע״ל אחייקולי הוא למחיקלי גי. כי פרעה
 חיה צופה ומגיט על גיאח יעקכ אליו. וחעל הנאמן ע״ז. הוא ,
 העגלות אשל שלח פלעח אחליו. כי אם חיה יעקכאך כמגקש לשוח
 מאח פרעה לגור בארצו. היה לי לפלעה אם היה משיגו, גא אלי

 וגור

 כמללש (ש״ר משפטים) כה אמר ח' שמרו משפט ועשו צלקה
 כי קרונה ישועתי לנוא כוי (ישמיה נ״ו) כי קרונה
 ישועחכם, אינו אומר. אלא, ישועחי. יחי שמו מנורך, אלולי
 שהלנר כחונ אי אפשר לאומרו. א״ל הקנ״ה לישראל, אם אין
 לכם זכוה, נשנילי אני עושה. כניכול, כל ימים שאחם שם נצרה
 אני עמכם. שנאמר (חהלים צ״א) עמו אנכי נצרה. ואני גואל
 לעצמי. שנאמר (ישעיה נ״ט) וירא כי אין איש וישחומם כי אין
 מפגיע וחושע לו זרועו כוי. וכן הוא אומר (זכריה טי) גילי מאל
 נח ציון הריעי נח ירושלם, הנח מלכך ינוא לך צדק ונושע הוא .
 ומושיע אין כחינ כאן, אלא ונושע. הוי אפילו אין נידכם מעשים,
 עושה הקב״ה נשבילו. שנאמר כי קרונה ישועחי• ע׳׳כ. ויש להרגיש
 נזה. א׳ מח שחכחונ מכריז ואומר. כה אמר ה' שמרו משפט ועשו
 ללקה מי זה יסור חנה לשמור משפט וצדקה, אם הוא סיים דנריו
 כי קלונה ישועחי כוי. שהרמז נזה, אפילו אינם עושים לצש״מ,
 הוא יחנלך יעשה נשנילו. וכלשון המלל׳ הזה. וכמ׳׳שחכחונ(ישעי׳
 מ״ח) למעני למעני אעשה כוי. ואחל כי נין כך ונין כך הישועה
 קלובח לבוא הלא לא יחללו כ״כ על שמילה המשפט ועשייח הצדק'
 ג׳ מה שסיים חכחוכ. אשלי אנוש יעשה זאח כוי על סוף הענין.
 איככח הוא נמשך אל חכחוג שלמעלה. ג' ראוי להעיל גכחוג הגי
 שהכיאו ז״ל, במה שסיים ואמל. צליק ונושע הוא עני ורוכג על

 «. החמור. מח עניינו לפי הללש חזה :
 והכלל גזה הוא כי האמנם נקוה לח׳ יחי. כי בין כך וכין כך
 נזכה לגאולה אם למענו יחי. כלנלי חמלרש הנ״ל, ואם
 ל«ע«י, אולם חסנלל ניניהם הוא נשני לנלים. א' כזמן הגאולה.
 וחג באיכוח הגאולה, חייגו, מי ומי יחיו הגאולים. והוא. כי אס
 למעננו ינאלנו ח׳ ובזכוח מעשינו הטובים. אין מעצול גס חיום
 וכמ׳׳ש (החלים צ״ה) היום אם בקולו חשמעו. ב׳ כי בשיקלא ללול
 לשרילי עמו. נם אח כולם ישא לוח נלנחו ויקחם על אנלחו.
 כהקטנים כהגלוליס חקרוכיס גם הרחוקים ממנו. ולא ינליל
 ניניהם כי יהיו טלם נמשכים עם זכוה הצדיקים. ולא ילמ ממנו
 נלח כנאמל נמצלים, ונס עלנ לנ עלה אחס . וכענין חכחונ
 (ישעיה כ״ז) ואחם חלקטו לאחל אחל כני ׳שלאל וכמוהו הלנה
 בנביאים, משא״כ נאם ח״ו חחיח הגאולה הכלחייח אך למענו יחי,
 אין בידינו לעמול על סול הקץ, וכאשל הפליגו לז״ל(סנחל׳ צ״ט)
 לגא לפומא לא גליי כוי. גם הגדל יגדיל הי כין הטובים לחגלחי
 טוגים. וכמאמר (יחזקאל כי) וגרומי מכם המורדים והפושעים גי
 כוי וכמ״ם (ירמיה גי) ולקחתי אחכם אחד מעיר ושגים ממשפחה

 וחכאחי אחכם ציון*):
 ו^ה נמרצו עחח דגרי חנניא חנ״ל. כה אמר ה׳ ממש ע״ד נוחן
 עצה, ואמר שמרו משפט ועשו צדקה כיקרוגה יםועחי לגוא
 י״ל ה ל מנס לא אכחד מכם שיש מקום שמגאלו למען כגודו יח׳
 (יכלמוו גמלה ישועחי, ישועחך לא נאמר. וכנ״ל כמדי) עכ״ז הלא

 *) ואולי זהו חלמוז כמאמל חמסולה (פי ואלא) פלוח גי. (החלים ק״ל) יחל ישראל אל ח' כי עם ס׳ החסד וממה ממי
י יי י • ושמחי פלומ כין עמי וגץ עמך מחל יחיה האוח הזה. (ושם קי״א) פלוה שלח לעמו צוס לעולם כריחו. והלצון• כ* 5  *יימ
 י יחל ישלאל אל הי. כי עם ה' חחסל והלנה עמו פלוח. כלומל למענו אם לא למעננו. אנל נא להודיענו םהגלל וניניהם
V הלא יכליצ  עמי ונין עמך. כלומר גם כי ישים פלוח אס גם לא יזט יי״י י ?

V ?*ג * ה [ ה ה ו א ה ה * ח י י ח ' מ ג ח • י ' ו י כ מ י P ע ה ־ ח ם ח ל ו א ז ל  י

 ח פדומ שלח לעמו. כלומר נשישלח פדות כעמל עמו ונסצחו, חנח חז נוה

 יימי למען חלע כי אני ח׳ כקרכ הארץ. ושמחי פדוח נין
 ניהם• לקחה אך הקלונים אליו, והנאמנים ככליחו. ״
י יריע• היסך ממאמר היום אם נקולו חשמעו. אמנה  * ״

ס כריחו. כלומר אל כולם: ל ^ 



ש יעלןב ג י  אהל ר
 יתנרך ח״ו. והוא ממש ע׳־ד, נן כפר הנולד לו נן זכר גשולח עגלה!
 העירה למען הביא משם הקרואים לשמחחו. משפעו לשלוח עגלוה
 כעיך השגת ידו. אס הוא עשיר, ישלח עגלות גדולוח ורחטת ן
 נאמרו, אולי יחפוץ עוד א' לבוא לשמוח נשמח־זי. ואם איש עני
 הוא. שולח אחת חרךנוח הקטנות, שלא תקבל כ״א מחי מעני י;
 האנשים חהכרחיי׳. ואם הוא מדלי דלוח. שולח רק חמור אחי

 לעיר, אך למרכב המוהל ולא יוחר :
י ג  p הדבר בקיבוץ המון אומשינו לעתיד אי״ת. כי אש יחפוץ ג
 י חי• וינאלנו למעננו• מפאח מעשינו וצדקותיני. הלא אז ישולא

א .  רכב אלקים רבותים לקבץ נדחי עמנו כולתס. וכענין שאמר חנבי
 (ישעי' ס״ו) והביאו אח כל אחיכם מכל הגוים בסוסים וברכן
 ובצבי׳ ונפרדים על הר קרשי ירושלם אמר הי. וכמ״ש (זכי*

 יי) אסרקה לסם ואקנצם גי פדיתים ורבו כמו רנו. כלומר
. )  מקובצי' נאותו מספר הרב כמו שהיו. נל יפקד אחד מהם. לא נ

 אם ח״ו לא נהי׳ זכאי' להיאל מצד מעשיני. רק הוא יחג׳ למעני
 יעש. אזי ימעט המספר. ולא יקח כ״א המונחרים כנ״ל. וזיזי
 הרמוז במליצה עני ורוכב על החמור. כלומר לא ירנה לו מרבנותיי
 רק כפי הצורך לאחד מעיל ח״ו• אמנה, נוחיל לה׳ יה/ כי יקיים

 בני, עוד אקיץ עליו לנקבציו:
ג י. י  ןאף[ יהודה שלה לפניו אל יוסף להורות לפניו כוי. מרלש. כא
ל יאכל תגן• 5 ק  (ישעי׳ יי) זאב וטלה ילעו כאחד וארי' מ
I •בא וראה כל מה שהכת הקניה בעו״הז, מלפאאותם לעתיד לנוא 
« עולים , ע  העולים מתרפאי׳. שנאמר (ישעי׳ ל״ח) אז תפקחנה ע
. ואף החיות;. י ו ) אז .ד>יג כ ם ם ש ש ר ( מ א נ  ותפסתי׳ מתלשאים ש
 מתלפאוח. שנאמל זאב וטלה ילעו כאחד. ד״א זאב, זה בנימי! י

 וטלה, אלו חשנטיס• אלי׳, זח יחולת. גור אלי׳ יהודה, בניוי׳
 זה •וסף. בכור שורו הלל לו. גמצאו אוכלי׳ כאחת, וישבו לפלי

 וישא משאת. הוי ואריה כבקר יאכל תבן. ע״כ• ודברי המאץ י•
 סתומים וחתומי' מאד ואולי יהי' חיצון בהם עם מה שזכינ
 למעלה כי המליטה והמדנים שהי׳ בין יוסף ואשיו. היי םיי,
 פירה כל ריב ומדון בין שבט יהודה ואפרים. והתחלקות הממלט
 מלכות יהידה, ומלכוחאפדים• והתוודעות יוסף אל אחיו, והתחניי

 אליor. לעדה כי ב׳ הממלכות האלו עתידים להיות לאחדים.ומלו
 אחז יהי׳ לכולם. וכמו שנתנאל באולך, ועל זאה נא למיזתםז* י

א 7 י ז < מ  ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף• כ׳ מהחלה חי׳ הוא ח
^ י: ה י ס  לינ ומצה עמו• ועתה תשתדל וזילז אח עצמו נאהנה מ
) וע׳׳ז הגיאי ;  לבוא אליו(נשליחוח אניחם, להכין לו נית הוראה

*  ז״ל כחינ. זאב וטלה ילעה כאחר ואלי׳ כנקל כוי. שההוראה חפ*,
 תיא לייעד אותנו שיהיה שלום בין חנבלאי׳. אך המה דל נמייצ :

י מ  לשונם תוציאו למז לאמל. אליי, זת יתודת. כגקל, זה יוסף. לי
 על מלטה יהודה ואפלים, שיתאחדו לממלכה אחת. ויעשו טיי?
 נעולם, כי נ׳ אלה מצומדות ומשולבות אחת אל אחה. כי ני*?

ם : י א י נ נ  שלום הממלכות והתאחדותם. אז ישפוח גם שלום ה

: .h׳ > ז י ל ו  L ב

י׳ ע״ה ועל פיח. : 3  אכל הסכת ושמע נא עוד ניאול לנלי הנ
א ו ה ׳ ו ׳ " נ י ה מ א מ ת ה מ ה ה ב צ י מ ת נ נ ו ו ו כ נ ז נ צ ו  י
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י ע  ס״ה) וגל זאב עם כנש ונמל עם גדי ילנץ כוי. ופלה ודונ תי
 יחדיו כו• לא ירעו ולא ישחיתו כוי כי מלאה הארץ דעה את ם י

!; ̂ מ   שהולאח הכתוב הוא. כי לנעטל שתמלא הארץ דעה יחוייב מ
 שיהיה שלום בין המלאים. וזה צליך טעם. אמנם הבנת המג*,

 הוא

 וגול נאלצי. אנל אחל ששלח אחליו ענלוח. •נחן הדני כי פיעה
 היה המצפה על יעקב. ממש כמשפט נעל חאנידה, שמחפש ושולח
 אחל המבוקש. (וזה היה ליעקב לכבוד גדול שהמלכיות מהכבלים

: ( ו  ומתפאליס נ
 והוא שהקפיד פלעה ואמל ליוסף ואתה צייחה זאת עשו. ל״ל
 .׳ שיאמל חדנל אל אחיו בשמו. כי נאם יחשט אחי •וסף כי
 מדעת-עצמו הוא שולח העגלות. איה איפה חיה מונחן כי פרעה
 חפץ &יקלו. כי תמשפט הוא, בן יכבל אב. ע״כ היה מהצורך אליו
 להזכיר גפני כולם כי פרעה צוח עליו לשלוח העגלות. להיות לעל
 ולמופת שהוא מחייקר ביעקב. וזהו שכפל הכחוב ואמר. ויעשו כן
 בני ישראל ויתן לתם יוסף עגלוה על פי פרעה. ואמר עול. ויםאו
 בני ישראל את יעקב אביהם בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אותו.

 • כי נזה היה נכבד ומחפאר בעיני הבריות :
 ומעתה מה נמרצו דנרי הכחונ. ויגידו לו לאמר עוד יוסף חי
 י וכי הוא מושל כוי. ובאין ספק שספרו לו מיד בי נאו
 עגלוח מאח פרעה להביאו מצרימה וע״ז אמר, ויפג לבו כי לא
 האמין להם ר״ל היה קשה עליו להאמין שיחפוץ פרעה לחחפאר
 נו. על, ויספרו אליו אח כל לגלי יוסף. ר״ל מה שאמר לחם בשם
 פלעח. שהקפיד עליו לשלוח העגלוח על שמו דוקא. גם, וילא
 את העגלוח כוי, או אז, והחי לוח כוי. והוא ע״פ משל. עיל אחת
 מעדינה ספלל קינלו עליהם ללנ ומולח איש אשכנזי. (ונ׳ מדינות
 אלו, הלא אנשים שונאים זא״ז. כנודע, אך מפאת חהכלח קינלו
 אוחו, ענז־ר רונ חכמתו ויראהו) ותתנו עמו שלא יניא אתו כ״א
 גניו ובנותיו הקטנים הצריכים לעין השגחחו. והגדולים ישארו
 בארצם. וע״כ כשלחם עגלה אחר גני טחו. יבחרו עגלה קטנה
 ומצומצמת שתספיק אך עבורו ובניו הקטנים. ולא יוותרו לשלוח
 מרכבה גדולה מחיה. מדאגת פן יעלת עליה עוד אחד מכניו
 הגדולים או אחד מהקרובים. כן יעקב ע״ה. ברצותו לעמוד על
 העצור בלב פרעת. גמר בלט לראות בתעגלות אשר סלח. אם נהג
 בהם מנתג ותרנות. מה שהוא לעד על טוב לבי. כי חפץ גו בכל
 מאויי נפשו עד אשל עבורו יבקש גם הנטפלים אליו. אזי ילל ויסע
ה עיט גו. ואך יבצר ע  למצלים. ונשילאה נהם מת שיעיל. כי ל
זהו  חהכלח שולח אחל־יו להפיק לצון יוסף. ימאן וישב נאלצו. ו
 שהעיד הכחוב. כי פרעה חיה חפץ ביעקב בלב ונפש. (כמאמל
 אמול אל אחיך זאת עשו כוי, וקחו את אטכם ואה בחיכם ובואו
 אל« כוי. ואתה צייתה כוי, ועינכם אל חחוס על כליכם כי טוב כל
 אלץ מצלים לכם הוא). אשל ע״כ ויחל לשלוח עגלות לקטה
 ויפות. עגילו ועטל כל חנלויס אליו. וזהו וילא אח העגלוח אשרי

 שלח פלעה. חנח מזה והחי לוח יעקב ־.
 ׳והנה עהה לכו ונסוגה לגיאול לברי המדרש .כיל. מ״ש וכן
 הוא אומר גילי מאד בה ציון הריעי בת ילושלם הנה
 מלכך יטא לך צדיק ונישע. ומושיע אין כתינ• אלא ונושע. הוי
 אפילו אין נידכם מעשים חקנ״ה עושה נשנילי. שנאמל כי קלונה
 ישועחי לבוא. הנה הנביא זכלית ע״ה, הלך נעקני ישעיה ע״ח,
 לכשלנו כי הגאולה היא חנלחייח אס למענו יחנלך. ואם למעננו
 וזהו הגה מלכך יבוא לך. כלומל כהחלט, גם אם חלילה לא הזנו
 מעצמיכם. ואמל הטעם, צדיק ונושע הוא. וכדנלי המללם. אבל
 הוא ע״ה החליף מליצתו. ובל׳ אחלח ימי, לבאר הגדל בין נ׳ סוגי
 הגאולוח. והוא מה שכילה למל עני ורוכב על הסמור והוא
 מליצה שימעט ית׳ מספי חקיגיץ, גשסהיה הגאולה אך למעט



 הוא עם מת כי הקניית לא בלא את עולמו כ״א לזכות ארחנו אכלת. ומ׳׳ם אל האגזה• מה זאמ עשית כי• ואל הנחש, כי עשית
 כקיום התולה והמצות. ולא כווןגבליאת עולמו כ״א לתנייב לגליוהיו זאת. ובמילה (כמקומו) כל מה שעשית בשביל זאת. כל פעולה
 וכמ״ש הנביא (תתליס פ״ט) כי אמלה• עולם חסד יבנה. ואס שלך לא בשביל זאת. ושם, עם כולם נשא ונתן. עם אדם נשא
 ישאלך לבבך על כהה נבלאים בעולם המעיקים והמזיקים ומהם ונתן. עם חוה נשא ונתן. ועם נחש לא נשא ונתן. והנה לכאורה

 כל כעלי ושלוחי הדין מצבא מלום. וכל החיות הרעות הדולסיס לא ידענו דבל מהתועלת. שהקב״ת נשא ונתן עמהס :
 והמזיקים למטה באלץ. אף אחה אמול לו• כי כל פעל ה׳ למענני ואחשוב בגיאול הענץ עם מה שידענו• כי כמו שהמצות
 וגס בליאח המשחיתי׳ האלה גס היא לטונתיט ולחועלחינו. היינו המעולה היא, גהלטלף המחשבה הטהולה אך לעשות
 כי המה מוכנים ועומדים להעיר לבככו ליראתו יתברך עכ״פ נ׳׳ר ליוצרו. ולא לחקוח השכל, וכדומה. כמו כן העבילה הנחעבה
 ילאח העונש וכאשל הפחיד אוהנו בהוכחה מגולה (בחקותי) והנאלחה שאץ לח חיקץ לעחיד. היא אך נשיכוון בה בעליה
 והשלחתי נכס את חיח חשדת כו׳ וזולתו, וכמ״ש החכס (קהלת גי) להכעיס ולמדוד בה׳ יחי. ולמלוח עיני כבודי. וכמו שאמל הנביא
 והאלקיס עשה שיילאו מלפניי. והוא מה שאמלו ז״ל (גמדיש (ישעיה ס״ו) וילאו ולאו נפגלי האנשים הפושעים בי כוי. עד,
 קהלת) ויתרון ארץ בכל הוא. אפילו דברים שאתה רואת אותם והיו דראון לכל בשר. משא״כ אס העובר, לחאוה יבקש. ואיננו
 מיוחדים בעולם. בכלל הווייה העולם הן, כי מלס המה צורך מכוון אך להטביע •צרו. ולמלאוח חאוחו. הקטן מדח פרעניותו.
 העולם וחיקוניו. אשר ע״כ החהלל •חברך על כל הנמלא בעולם כפי אשר ישיח עליו השופט האמה. וכלה לא יעשה עמו• ולא
 נס מהטולפיס והמשחיתיכ, ואמל (ישעיה נ״ד) ואנכי בראחי משהי׳ יחרץ עליו הדראון והאבדון. ואולי זהו הרצין במ״ש (שם אי) ושבר
 לחבל : *) פושעים וחטאי׳ יחדיו טי. :י יפלא מאד שהחוטא בשוגג יהי׳ שוה
 ומעתה אחר שכל עילה מציאוחס, הוא רק לבעבור תהי׳ יראה נענשו להפושע והמורד. אבל יחכן, כי העובל ענילה, ב״מ• מעשהו
 ה׳ על פנינו. הנה חלוי מציאוחם נדנל שיחנטל לע״ל. כלול מחטא ופשע, כי מצד מה שחסר ופגם נעצמו ובנפשו תתואר
 כ׳ נעו״הז. שהאדם עלול לחטא ע״י יצלי לנו כי נלע המה.מהצולך מעשהו ע״ש החטא. שהוא לשון חסלון. כמאמל(משלי חי) וחוטא
 הדנליס המפחידים אח האדם. למען יגול מהם. ולא ישלח ידו חומס נפשו, ונגל מה שהמיה אח פ׳ ה׳. חחואל ע״ש פשע. כלומר
 ללעח. מטא״כ לזמן העחיד. אשל יעי אוחו הנביא ע״ה (יחזקאל שפשע בחי. והנה המכוון במעשה העניל׳ אך להנאו׳ אח עצמו.
 ל״ו) והסילוחי אח לנ האנן מבשלכם כוי. ואין שטן ואץ פגע. הלא אין לחאל מעשהו זולת ע״ש חטא. והפשיעה חחיח ממילא מסנח
 אז אין מהצולך עוד למשחיה לחנל. ע״כ יסיל יחנלך כעס הטולפי׳ חשלמח חאוחי. אנל אס כוון נה להכעיס ח', אזי כלולים נמעשהו
 וארס מנרתס. כ• גס מנלעדי אימתם ופחדחם יהיה לנ האדם גם שניהם. כי המעשה עצמה היא לפשוע נהי. וזהו ושנל פושעי'

, וחטאים יחדיו ועוזגי הי יכלו: ׳  מלא יראה ודעה אלקי,. וזהו שיעד הנניא• וגר זאכ עם כנש ט
 לא ירעו ולא ישחיהו כוי. והטעם, כי מלאה הארץ דעה אח הי. והוא הנרמז נמ״הכ(וירא) אלדה נא ואלאה חכצעקח׳ הנאה
 וזהו דברי המדרש. כל מה שהכה הקנ״ה כעו״הז, מרפא אוי.ם אלי עשו כלה כי׳. ט השטן מקטרג נמרוס ומביא לפני
 לעחיד לבוא. העור׳, מתלפאים• הוא הואר על עומן עיני השכל. ה׳ אך הפשיעה הצומחח מהמעשה• וע׳׳ז אמר יה׳ ארדה נא ואראה
 אשר היצר הגר עליהם מראוח יושר כל מעשה. וכן הפסחים, הוא הכצעקחה הבאה אלי עשו. כלומר אראה כוונת מעשיהם אם היא
 תואר על המונע לגליו מלכת נדלכי ה׳. וע״כ לעתיד כשיתלפאו כקול ננוח הנשמע נמרוס. והיינו שכוונו לפשוע בהי. א שח כלה

 כולם. יחויינ לפואה להמזיקיס והטולפים כי אין עוד מהצולך כמשפט לתמורדים והפושעים. ואס לא אדעה:
 לקנאחם, ועכס רעחם• וזהו ואף החיות מתרפאות : וזהו ששאל ית׳ לאד׳ הלאשון. המן העץ אשל צויחיך לנלח׳ אנל
 והנה עחה נתבונן נמה בסיימו ז״ל. הכל מחרפאים מי שהניא ממנו אכלח כלומר אס כוונח להממח אח דנלי לעשוח
 י מכה על הכל אינו מחלפא אלא ונחש עפל לחמו, למה, ההיפך ממה שצויתיך ומסבה שצויתיך לבלתי אכל ממנו,
 שהוא הוריד הנריוח לעפר. ובמדרש נראשיח, וז״ל. לעחיד לנוא עטל כך אכלה. לפשוע נגדי, וא״כ לא ח״ לו חלופה
 הכל מחלפאי׳. חוץ מהנחש שנאמל (ישעי' ס״ה) ונחש עפל לחמו ח״ו. ע״ז אמל. האשה אשר נחח עמדי, כלומר ולא לחכעיסך
 ומהלאוי לקלנ הדנל מדוע יחלץ ית׳ משפט הנחש כ״כ על שחהי׳ אכלחי. וגס לאשה שאל יחי כזאח. לאמל מה זאח עשיח. כלומר
 מכחו אנושה לעד. ונזכיר לזה עוד דבליהס ז״ל בגמלא (העניה מה כוונה במעשיך. והיא גם היא אמלה, לא, לק הנחש השיאני
 ח׳)לעחיד מחקנציח כל החיוח אצל הנחש. ואומרים לו, ארי דורס אבל הנחש לא כוון רק להכעיס אח המקום ב״ה ומעשהו ומחשנחו
 ואוכל. זאנ טורף ואוכל. אתה מה הנאה יש לך : י יחדיו מכוונים למרוד ולפשוע בתיית׳ ואין זר ביניהם. והוא שאמר
 וכדי לבוא אל הבנה המאמלי׳. נקלים לנאל מאמל ת׳ ית' אל לו ית׳. כי עשית זאת••) וטאלו כמדלש כל מת שעשית בשביל זאח•
 האלם (נלאשיח) המן העץ אשל צויתיך לנלתי אכל ממנו כלומל כל מעשיך שפעלת נגר רצוני לא עשית אלא נשניל זאח היינו

 להמר

 *) ואולי זהו הלצון גמ״ש המשולל (החלי' ק״ג) בלט ה׳ מלאכיו גבולי כח עושי דגלו לשמוע בקול לנלו רצה נמ״ש נטרי כח
 מל שלוחי הלין של מעלה׳ עושי דגלו לשמוע כוי, כלומל אשל סנח מציאוח׳ הוא לעשוח לבל שליחוחו יח׳ להכלייח ולטף ג״א לשמוע

 בקול לגלו:
 **) ואולי הכוונת כי עשית זאח כלומל מה שאמלחי לאלם פן נחכוין הוא במעשהו לפשוע. הנח עחה נ־זגרר ט אחה עשיח
 זאח״ וזהו שביארו ז״ל כל מה שעשיח בשכיל זאח, כלומר לא עשיח בלחי בשביל לפשוע. חשו בשביל זאח ויהי׳ מלח זאת רומז על אותת

 מחשבה ששאל עליה חחלח לאלם וחוה :



 יעקב
פ י: י י פ  כת זותמת לעתו ונתקלקלו במזגס ללוע. והוא לאש ןראטין י

 אל לעת כל חננלאיס המשחיתים והעולפים:
ץ הוא ג׳׳כ בחינה עשו. אשל ע״כ נאמר גו. ויצא חלאפמ •־׳ ך »  ן
 אלמוני. כי גס הוא לאשולאשיןלכל הלשעים המעיקים. ץ.
; ' ? ? ו • ש < נ  וכמ״הכ (גלק) ראשית גוים עמלק. ומלת ראשית, ע
 מת שממנו יסתעפו הענפי׳ והוא מעיין הרע, שממנו יושפע ל*׳.:
" י  רשע רע:**) י
 ומעתה נאמר עעם הגון על ג'אצת. הנחש ועמלק אשרלעמד,
 לא יהי׳ לתם תקומה. הנחש, כמו שזכרנו לממלי1 יי •;
Vי או» ׳ ל נ ו נ ח . ר ח ן ) ק ן ל מ ם ע י ן ת ג י ש א כ ל ״ ן ג י ל ר ע מ א  ועמלק, נ
 וכמותו רבים גכתוכי׳. והוא, עם מה שידענו. שכל היודעים • £
i ̂ך  הנמצאים בדברי הנביאי׳ על העתיד. לא יתיו חדשות מכל י

 כ״א שתתוקן הבריאה על מעמדה הראשון שהי׳ קולם החגי״
 ויתוקנו כל הקלקולים ויתחדשו לכמו שתיו. וכמאמר (קהלת אי!
 מה שהי׳ הוא שיהי׳ ומת שנעשה תוא שיעשת ואין כל חדש תחח
 השמש. ר״ל כי כל מ־: שיהי׳ לע״ל. לאיהי׳ חדש מעיקרו. כ״״

 מה שחיה כבר, ונתקלקל מסבת החטא. הוא ישוב לאיתנו הראשי!• ׳
״ל למיון | א ע ו ן ר ין. ו  (וכמו שכחבגו בק״י ק״ג ב׳) ובזה נבוא אל הענ
I ל  לעיר שהי׳ בה שריפה גדולה. ונחמששו כל אנשי העיר. והיי נ
 עובר עלי׳ וירא בחורבנה, ובדלת העם. הי׳ גודב לחלק ולאא?
\ א  מחנה לכל הפושט יד. עבר שם עשיר אחד. ובנו הרך עמן. ויצ
 בתוך העיר וכיס עם המעות בידו. לחלק לכל שואל. וינוא אפי(
 בתוך המקבלים ושאל מאת בן העשיר, מתנה גדולה והגונה. לאשי,*
 אכלה האש רב עשרו וסגולתו. ונשאר ערום מכל. מביתו וקניניו• ן
 וכשמוע העשיר את דבריו. גער ט, לאמר הלא מכירך אני* י

ש ו ת מ י  מאז כי היית איש עני ודל. מבלי כסות ושלמה. אף כי ג
W w i :א־כ מה לך בין הנשרפים 

נ ישלח י י נ מ ה צ ו ח א ' א י ת ע ח ל ת פ ת י " נ י י  הנמשל ה
מל$ ' י * ? ח ת ה נ ס  חרבוח העולם, שנחרבו ונחקלקלי מ
* 5*ראים ' י ח ^ ה כ ה י מ ה ד ב ע ם ו י א ס מ י א ר 3 נ ל ה א לכ פ י ' מ י 3  ל

3 צבו. ^ ל'5 ו ^ ח 1 י ה א נ ' ל ־ ב ש ח נ א ה ל ל נ ־ א ל 3 ח ל ה ו ע י ת ל ג ז ע מ 3 ו  נ

? ל'  אדרגה ממנו צמחה רעח קלקולם. כי הי׳ מקולקל מראם,' מ
ז איש ה " ו ע ה ב " נ ו ר ה ה כ ה ה ש ל מ ת כ א ר א ו 3 • ם י י מ י ה י ב ו ד ת ז  ו

 מי שנחקלקל מסבה הנחם. הוא מרפא אוחס לע״ל. סעודים מחלפ
 שנאי אז חפקחנ׳ עיני עורים. (וכמו שנחבאר למעלה)

b

ה  כ  החיוח מחרפאוח• וכוי. עד, הכל מחרפאים. מי שהביא מ
 הכל אינו עחרפא אלא ונחש עפר לחמו. למה שהוא הוריד הגי

( b :לעפר• ומבואר כמה שאמרנו 
ו רשעים מרחס ל ן ׳ ז ו י ל ר ע מ א נ  והוא הענין בעצמו בעמלק, ה

 כי לעחיד אי״ה בשיערה יה׳ רוח ממרום גם מל ה
 לאומים

 אהל ויגש
 להמר גו ית׳. ע״כ ארור אחה. ולא יהיה לך הקומה לעולם
 כמשפט הפושעים, וכדגרי המדרש (שם) איש לשון גל יטן בארץ.

 זה הנחש. שאמר ל׳יהר על כוראו:
 ומעתה מת נמרצו דגריהם דיל. לעתיד מתקגצות וגאות כל
 הסייח אצל הנחם. ואומליס לו, אלי לולס ואוכל כוי
 אחה מה הנאה יש לך. כי כל החיוח גשגס הם טורפים ולולסים
 (כטבע גריאחס כלל) אגל הלא מגמחם וחפצם הוא אך להשכיע
 אח עצמם. ולמלאוח חאוחס. ואינם מכווגים להעיק. וכמאמר
 (תהליס ק״ד) הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אכלם. משא״כ
 הנחש. שכל מונחו הוא אך להשחיח ולהאגיד הגע״ח. והעד, כי
 עפר לחמו. פי׳ גס גאכלו בשר אינו טועם בלחי טעם עפר. וא׳׳כ
 מה לו לשחח כל »שר אשר בו רוח חיים על חנם. אס לא יהנה
 מהם מאומה. וע״כ לא יהי׳ לו הרוסה לעחיד בשיחרפאו כל החיוח,
 ויברא להם ית׳ מזון אחד. כמ״ש וארי׳ כבקר יאכל חנן. אגל הוא
 ישאר על עמדו וחליו סלה ולחמו אך עפר. כמעולס־ וכדי להצדיק
 עליו דין שמים על שלא יחרפא עמהם. יאמרו אליו. ארי דולס
 ואוכל. זאב טויף ואוכל. אתה מה הנאה יש לך. ולכן משפטו אמה.
 וזהו כוונת דברי המדרש (בראשית) הנזכר . לעתיד הכל
 מת פאיס חוץ מן הנחש. שנאמר ונחש עפר לחמו, מוסב על רשעחו.
 כלימר לאשר הוא אך עפר לחמו, הנה הוא משחיה הבריות בזדון
 שלא להנאחו. ע״כ יהי׳ נמדד במדת הפושע׳׳ שלא יחרפא. וזהו
 לשון המדרש שלפנינו. הכל מחיפאין, מי שהביא מכה על הכל
 אינו מחרפא. אלא ונחש עפר לחמו, מוקב על ענשו. כלומר ישאר
 על חכונחו. וביארו הטעם. למה, שהוא הוריד הבריוח לעפר.

 כלומר בלי הנאת מאומת. וכנ״ל:
 דרכנו נעמוד עוד על מונח דברי הנביא (ישעיה מ״ג)
 הוציא עם עור ועיניס יש וחרשים ואזניס למו. ונקדי׳
 לזה מרז״ל (במדרש חולדו׳) גזטח ולקחחס לכס ביום הראשון,
 אני נגלה לכם ראשון שנא׳ (ישעי׳ מייד) אני ראשון כוי• ופורע
 לכס מן הראשון. זה עשו. דכחינ ויצא הראשון אדמוני• ובונה לכס
 ראשון זה הנ״המק. וראוי להנץ מה ראו ז״ל לחי,ר אח אלה ע״ם

 ראשון:•)

 אבל הענין כך הוא. כי מייס עשה אלקים שמים וארן. וצוה כל
 צנאס. הי׳ העולם ומלואו כולו טונ. כאשר העיד הכחונ
 ואמל• (נלאשיח) וירא אלקיס אח כל אשל עשה והנה טונ מאד•
 מלנל הנחש• שנא׳ נו (שם) והנחש הי׳ עלום מכל. ונמדי עלום
 מכל אלול מכל. החולא׳ שהי׳ לעחו לנה מאל מלאשיח מחלנו
 והווייתו וכל הלע הנמצא בנבלאים זולתי׳. המלאים פני חנל. הוא
 אך מפאח זוהמהו ורעהו שנשתלמה אליהם. ע״י אכלם מעץ
 הדעח. (וכמנואל נמדלש, שאכלו ממנו כל המלאי׳) ובזא' שאפו

 *) אמנה מה שאמרו טח המקדש שנקר׳ ראשון. יוכל לה׳
י ליעי איזה נ-ה המקיש ע־ה, אי* שנקרא לאשון. שנאמל (ילמי׳ י״ז) כסא כבוד מלוס מראשון. וכמרז׳ מ י אי• ה < י £ Y י T י? ־י״שין. י״י W V T O T ( « 
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 גם אדמחינו קנח אוחנו ואח אלעחינו בלחם ונהיה אנחנו
י'• ייקן ימ» אח כל ע כ ר  ואדמחינו עבדים לפלעח וחן ז
 אדמה מצרים לפרעה כוי וההי הארץ לפרעה. חנח מה מאד ראוי
 להעיר במלוח היחירוח שאמרו ונהיה אנחנו ואדמחינו עבדים
 לפרעה. גשכנר אמרו קנה אוחנו ואח אדמחינו כוי• ואחל שקנה
 אוחי ואח אדמחם הלא בהכרח המה עבדים לפרעה. גם מה
 שגמר אומר. וחהי הארץ לפרעה. ג״כ מיוחר אחר שכנר קנה
 אוחה. ואף גם ח״ש הכחוב הלאה. ויאמר יוסף אל העם הן
 קניחי אחכם היום ואח אדמחכס לפרעה הא לכם זרע כוי והיה
 בתבואות ונחחם כוי־ הלא יפלא לשון הכחוב הן קניתי אתכם כוי.
 כמודיע להם חדשו׳. גס מה שדייק ואמר. והיה נתבואו' כוי. הוא
 משולל הבנה. כי היי די לומר הא לכס זרע וזרעהס אח האדמה
 ונחחם חמישיח לפרעה כו/ וליוחר יפלא. מאין היה זאח להם
 לאמר חן זרע כו ׳ והוא גס הוא אמר הא לכס זרע וזרעחס כוי
 הלא לא בסתר דיבר יוסף אל אחיו לאמר כי זה שנחים הרעב כר
 ועוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר. הן אמח כי רז״ל במדרש
 אמרו, שמעה שירד יעקב אבינו למצרים נפסק הרעב בשבילו
 והקבלה נקבל. אבל עכ׳יז הלא החורה היא כפנרש יפוצץ סלע.
 ע״כ נחקורה נא בדבר כפי קט השיחינו. ואח אשר ירחש לגי בעזר

 האל אוחו אדבר :
 ואחשוב בהבנה הענין עם מה שזכרנו למעלה. כי רעב מצרי׳
 חיה למעלה מן הטבע. כבריאה חדשה מאח .ה׳
 כמו שאמר הכחוכ, וחחלינה שגע שני הרעב לבוא״ וגמדרש נכנס
 חולניות, שאפילו פת שעל השלחן נרקב מיד כהכיל שנוח השוגע.
 (וכאשר ביארנוהו במקימו) ופילח הדבר. כי היי מרצון ת׳ ית'
 לתכין ולקבץ כל הרכוש וללקוט אח כל הכסף לשים אוחו חחח יל
 פרעה עגור לקיים מאמרו ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. מודעה וע״כ
 הסיג לחכגיד ולחזק הרעג למעלי מהטגע. להרקיג כל התבואות
 שננזו ואצרו עוגדי האדמה. וזולחס. גלחי האוצרוח אשר פקד עליה׳
 יוסף ע״פ פרעה. מלבד שלא שלט בהם חרקבון. אבל עוד שרחה
 בהם ברכה. כמבואר בדבריה׳ דל (ובמדרש מקץ) הדא אמר
 שהברכוח נחונוח גאוצרוח. וכל זאח, למען יכואו כולם לשכור

 אל יוסף בעד הכסף אשר חם שוברים :

 ומעתה חגם כי היה רבה רעה הרעב בארץ, לכל האדם
 והבהמה, והחיה. אולם אל פרעה וגיחו חי׳ עניינו
 לטוב נשגב. כי לקט כל הכסף, וגנז כמת אוצרות״ כמוזכר במד׳:••)

 ואם הדבר כן. לא יקשה מה שאמר יוסף. כי עוד חמש שנים
 אשר אין חריש וקציר. כי על פרעה לא חיי נופל גזירה
 זי. אבל עוד הי׳ מרצונו יחי לברך אסמיו. למען רבוח כספו וזהבו.
 לאסוף ולכנוס. לטוב לפני אלקים לקייס ואחרי כן יצאו גרבוש
 גדול. וכמו שכל מה שגנזו ואצלו המצרים וזולתם. נרקב ונשחת

 ובאוצרות

 לאומים. ויריק חניכי צבאם, בדעת ויראת הי, וירפא משובתם, כמ״ש
 נלוו גויס רבים אל הי, והעמלקי, כשיביא גם הוא בתוכם לדלוש
 ורפואה על רעה מחלחו, חהי׳ החשובה אליו, מה לך בין הנשרפי׳
 והמחורבים. הלא קדם ידעחיך כי מאז נוצרה הי׳ מקורך משחה*)
 ומה לך בין אוחם שהיו שלמי' וחמימי׳ מראשיחס. וזהו יבוא
 הקנ״ח שנקרא ראשון. ויודע כל הנעשה מראש ויפרע מעשו שנקרא
 ראסון כלומר ראשון ושורש הרע' מוזר מרחם ולא ענין מחודש וע״כ

 אין לו רפואה והצלח משוס צד כי הי׳ מקדם כמו שהוא עחח:

 והנה עחה יחבארו דברי הנביא הנזכר. הוציא עם עור ועיניס
 יש כוי. אשר המה חסרי המובן. וע״פ דרכנו יחבארו על
 נכון. בהקדיס כלל אחד. והוא כי מדרכי אלקינו יחברך שלא
 לענוש הרשעים עד שהוא מראה להם קלונם. ויוכיח על פניהם
 רעה מעשיהם. אס ע״פ מופח. או הודאח פיהם. וסעד. אדם וקין
 שנכנס עמהם בדבלים• עד שגגלה מעשיה' לעין המשפט. ואם
 הדכל כן. לעחיד כשיבוא אדום והדומה לו בתוך המלפאים לבקש
 תיקון על לוע מזגם כאלו גס הס נחקלקלו משלימוחס שהיה להם
 הלא כמו אז הוא יח׳ על פניהם יענה ויאמר. הוציא עס עול
 ועיניס יש וחרשים ואזניס למו. ונמחיק הדבר במשל. לאורח שבא
 לעיר ובאו אליו רבים מעניי העיר לבקש נדבה. והיה משער
 ומבחין ביניהם למי ירבה ולמי ימעיט. חיינו להעני מעודו המעיט
 נדיבתו והרבה לאשר ירד מנכסיו• ובחוכס היה בא סומא אחד.
 ואמי לפניו• הלא תדעו כיתייתי כעל מלאכה יקרת. כיקב מרגליות.
 וכדומה. ועתה אור עיני אין אתי. ע״כ הראוי להעדיף נדגח
 מחנחי יחר על כולם, והעומדים ענו גו כי שקר כפיו. כי מעודו
 לא לאה אור, עלה על לב הנדיב לאמר לו הביאה נא אלי כלי

 מלאכחך ואדע כי כנים דבליך :

 הנמשל, כי לעחיד יבוא הוא יחגלך ללפאוח כל הנבלאים
 הנחקלקלו מסבח הנחש. ולפקוח עיני העולים להחזיל׳
 לאיחנם הראשון. ויענין הכחונ (ישעיה ל״ה) אז חפקחנה עיני
 עולים ואזני חלשים תפתחנה. ילצה. כי העינים נוצרו מראש שיטיבו
 ללאות. אך עגל עליתם לוח זותמת הנחם. וסך געדס, ממש כדק

 הפורס עלי עין. וגהסיר זאח, יהל אורם, ויאירו חעינים, ויתיו .
 עינינו מאוח כמאז, טרם חטא האדם. כי ככה נוצרו מראשיה
 מחצגם. ואם גם הזולת יאמר כי ראוי הוא לרפואה כמונו, יאמר
 להם יחי. הראני נא כלי הראות שלך. וזהו תוציא עם עור ומינים
 יש. כלומר שיש להם כלים הראויי' והנאוחי׳ למלאכה קדשי שמיס
 אך פרוש עליהם ענן ואופל זוהמח הגחש הסוגר כעדי. משא״כ
 עמלק וכל זרעו. המוכים כסנומס • מיצירחם, ומעודם לא ראו

 אור. משפט אחד להם ולנחש. וכמדוגר :
 ויבואו אליו נשנה השניה ויאמרו לו לא נכחד מאדוני כי אם
 חם הכסף כוי. למה נתוח לעיניך. גם אנחנו

י אהרוס ו ואנ נ ג  *) ומה נמרצו נזה דנרי הנניא (מלאכי אי) כי חאמר אדום רוששנו ונשונ ונננה חרנוח. פה אמר ח׳ הילה י
ר קלקולם ש מ א ן מ ו א ה ת מ ל ן ז ה ל ו א ש ו  יקראו להם גמל רשעה והעם אשר זעם ה׳ עד עולם. כלומר אדום ידמה נלנו כי גם ה
 היא ענין מחודש שנעדרו׳ ונחרוששו משלמוחס שהיה להם. וזהו בי חאמר אדום רוששנו. כלומר אנדנו שלמוחינו. ןע״כ נשונ ונננה

 חלגוח• כה אמר ה' המה יננו ואני אהרוס כוי. עד, אשר זעם ה׳ יעד עולם :
 **) ואולי זהו הרמוז נהם שהקדים יוסף ואמר לפרעה טרם השמיע אוחו פחמנו לאמל נלעדי־ אלקים יענה אח שלום.
ן «ן הכלל• כי אליך ו ן י ל 3 ד י ע ן ל מ ד ב ך נ כ p ה p f , ל 3 ה א נ י ל מ ר לכלל ה מ  פלעה כלומר נשגם אדבר נפחרון חלומך מה שהוא ענין רע ו

 יחיה הלנל לטוכ וישלום .
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 ש יעקב
 וזהו הן קכיתי אחכם היו' ואתיאלמתכ׳ לפרעה, הא לכם זרע

: ׳ ו  וזרעחם אח האדמה כ
 ןןףיןן שאמר והיה נחנואוח ונחח' כוי. כי אם חיי אומר להם
 ע״ד סתם.תא לפס זרע וזרעתי את הארמי ונתחם חמישיח
 לפרעה, היו מחלקים אדמתם לחמשת הלקים. ויבררו לפרעם
 חומש חלקו בחלקת השדה ויזרעו עבורו אח הנברר אלין וארגע
 ידוחי' •זרעו לעצמם. ואז לא היה להם בל מארמי. אחר שיהיה
 נגרר בחלקי השדה איזהו לפרעה ואיזהו למצרים לא יצמח זולה
ל עמג  במה שנברר לפרעה. ואשר יזרעו על שמס לא יעלה בה נ
 ע״כ נדיבות יעץ. לאמר לתם וזרעת׳ אי* האדמה כלה על שם
: ן כ ת  פרעה בלתי, והיה בתבואות. ונתתם חמישית לפרעה כוי ו

 אהל ן
 וגאוצלות שלמה לא שלט הרקבון. אבל עול נחברכו. כן מה שזרעו
 הם. לא צמח מאומה. כי אררם הי, אולם אדמת פלעה היחה

: ו ת  נזרעת ומצמחת.כי ברכת ת׳ א

 והוא שאמלו המצלי׳ אל יוסף לאמר למה נמות לעיניך כוי
 קנה אותנו ואת אלמתינו ובזאח ונהי׳ אנחנו ואלמתינו
 עגליםלפרעה, ואחר שנהיה לפרע'.יושמו יקרא עלינו ועל אדמתינו
סף את כל אדמת מצרים ו ״י קן י  נחי׳ זרע. חתו שדייק ואמר. ו
 לפלעת כוי זתתי תארץ לפרעת. וע״כ ערס נתן לתס יוסף זרע
נה  הארץ, אמר להם, הן קניתי אתכם כוי. כאלו הבינם הטו
ס במה שקנה אותם לפרעה. להקלא על שמו ה מ  הנפלאה שעשה ע

י ח י ת ו ש ר  פ
 וטונותינו להשלים מה שחסמו עחה. המש כאשל נהג יהי אה
 אנינו יעקנ ע״ה. וכאשר העידו ז״ל. מעשי אבות סימן לננים
ק נארצ׳ משנה ירשו  ומביא, (ישעיה ס״א) תחת נשהכס כוי ל
 ושמחי עולם תהי׳ להס. ועוד (יואל גי) ושלמתי לכם אח השנים

: ׳ ו  כוי ואכלת׳ אכול ושבוע כ
 ומעתה דע לך. כי כמו כל שלימו׳ הטוב, ואושר תשלו׳, שהיה
0 צי ל שלי קו י ע ל ״ ג ו ו ח מ י צ ו ח י  לאבינו יעקב נאחר
 המעיקים והמכאיבים הלא המה מקליו הלעים והנאמנים אשי
׳ י ו הלנה לשאוג עליהם, בחשבו, ב עח פגעו נ  קדמוהו. אשל נ
3  פגיעחם לע מוחלט. וכמ׳׳ש עליו (ישעיה מ׳) למה ת ׳מל יעק

* י ז י נ ה לן נ נ . על שהבינו ית׳ ני ה ׳ ם ללכי מה׳ ט ל ת ס  כו׳ נ
Y י \ א א ב ת : ו ש מ כ • ו ה ו י ד ח צ מ  החלישה והזליע׳, להצמיח לי צ
ז  (פ׳ וישב) באנלך. כן גם הנהגחיני עחה, מאז שלחנו יה׳ אל אי
. ג & ה מכאיטח. הנה 3 מ ו ק  אחרת. ועלו עלינו כמה מאורעיח ו
^  כי תנראת ותגגלת מתס. הוא. כי לבת לעהם. עצמ׳ מלתם• א
 תמאומ' אצלנו מאשר שמענו ונדעם. כ• תוכם רצוף טוב נשגב• *

4 ' 3 נ  המה ננחונתם. כזלע הזלוע. להצמיח פלי תבואת וכמליצה ה
י  ע״ת (ישעית ס״א) שוש אשיש נת׳ כוי כי כארץ תוציא צמחה ג
 כן ה׳ אלקים יצמיח כוי. ממש כאשל תאיכל יפחח וישדד תצ«
א לחשי ו ר ה א ז ל > ה ו ח ש י ר ח  השלה. והוא פני׳ יקלקל נספילהו ו
 עליו כי הוא מתקלקל אדמתי; וזלע הזרוע. כי הוא חושנ במעשה
ל המירי נ מוחלט שיצמח ע׳׳־ כי עי״כ ישנע לחם כן ממש נ  על טו

ך להצמיח ל ב מ < ׳  ויללי הזמן העוכלים עלינו. כולם מכוונים מאת ה
ק  על יליהס טובות מאושמת וכאשר כלל המשורל ע׳׳ה במאמל י

 (תהליס קכ׳׳ו) הזורעים בדמעה ברנה •קצומ. וברבותינו ז
״ י ג ו י  (נרכות ת׳) אמר רני שמעון בן יוחאי ג׳ מתנות נ
. וכל לגי*״ ׳  נתנו לישראל וכולם לא נתנו אלא ע״י יסורין ט
. אנג ה ^ כ י מ ל , ה ^ ״ א ע י . , , ה ל 3 ל ס ב י ר א ן 5 ם מ , א  אלה 3

 ידעתי

 ןיהי יעקנ בארץ מצרים שנע עשרה שנת. ויה• ימי יעקב שני
ם ומאח שנח. הנה מכנר העילו  חייו שנע שנים וארנעי
 המפרשים ע״ה על הפלט הזה . ויחי יעקנ נא״מ י״ז שנס הלא
 מהצודק היה שיאמר אך מספר הכללי. ויחי יעקב מאה וכוי. ולא

 יוחד :

ם מה שאמרו ז״ל (נב״מ) צדיקים  והקרוב אצלי נזה הוא ע
 תחלתם יסולין וסופן שלוה ובכתוני־(איוב ח׳) והיה
 לאשיחך מצעל ואחליחך ישגה מאד. והוא כי ממדת טובו יתנלך
 למלא ולהשלים ימי האלם הלאשוניס. לכל בהם חיי צעל ומכאובי
 המקלים. יחן ויוסיף לו נאחליח ימיו. מנח אחח אפים. להשלים
ם להטונ לפני האלקיס ה  כלי חסלונם. כאלו ימים יוצלו. להטיב נ
ס נ  מלח יום ביומו. אשל החיונ והעלל הטוב מקצה הימים יחיל טו
 בימים הבאים אחליהס. וזח שאמל ואחמחך ישנה מאל וההוראה
 נמלח מאד, הוא שיעדיף יחי וישלים מה שחי׳ נגלע בימים
 הלאשונים. וזהו הלמוז נמאמ׳ (שם מ״נ) והי נלך אחליח איוב

 מלאשיחו. כלומ' מלא אוחו נמה שהיי חסל נלאשיחו *):

 ועד׳ץ עצמו היה הרנר ניעקנ עליו השלום שנאחליח ימיו
ם ננטל המקרי׳. ה  נמלאו כל ימי חייו• שהית מעומס נ
 ומשא היגונוס. מיוסף, ושמעון, וננימין, וכמוהם. ונשלם החסרון
 הזח נימים שהיה נמצליס, וזהו ויחי יעקנ נאלץ מצלים כוי כלוי
נ המעולה כ״כ. על ששלמו לו ימיו טו  נאלץ מצלים, היה היוחו נ
ס ה־־מי׳ האלו נמלאו  הלאשונים. והיו ימיו מאה כו׳. כלומל ע

: י  ונשלחו אחו כל הימים אש״ ח

 ואחר הכלל הנאמן הזה עלינו להאמין כ* עול היום ינוא. והוא
נ אח בכו ירצנו וימל׳ ימינו נטונוח הנעדלוח א  יח׳ נ
ו נחונים נהוניס למשלח חציו, ולמרמס אפו  מאחנו נעחה. והננ
 אנל בשיבחר ה׳ בצירן. וינהלנו לחוכה. יחן ויוסיף בנרכוחינו

* ל יעים וזקן אשל לא ימלא אמ ימיו. והרצון ימלא א  *) ואולי זהו הרמוז במאמ׳ הנביא (ישעי' ס״ח) לא יהיה עשם עוד עו
 ימיו בטונות המניעות לו להשלמת החסרון בימים הלאשונים :
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 לזה שכוונו ז׳׳ל בעדי חנ׳׳ל. ויחי לי לישועה. יהיה לי, אין כחיב
 כאן. כי כשיאמר יחי׳. לשץ עחיד, חיה ההוראה על עניו

 אהל

 . מנין
 מחודש, וחשחנוח הרצון שיהיה מה שלא היה• אגל בשאומר,
 ויחי, מלח מחופכח ממחיר לעבר. המוראה, כי מה שיחיה הוא
 עצמי מה שחיה כלומר אוחו הרצון בעצמו חיה חחלח וזהו חיה
 ויחיה לי. כלומר גם בעבר גס בעחיד. הוא לי לישועה. צלי

 שום חשחנוח רצון ח״ו**):
 ומך נמרצו בזח דברי חכחו׳(חמא) וחיה כאשל שס ח׳ עליכ׳
 להעיב אחכם ולהרבוח אשנס כן ישיש ח׳ עלי:' כוי.
 והדבר פלאי שישמח ח' יחגרך בהרעה אשר ימצא אח עמו ח״ו.
 הלא מצינו לרז״לשאמרו(גמד׳ שמוח) א״ל חקב״ח למשה אי אחה
 יודע שאני מרגיש בצערן של ישראל כמו שהם מרגישים. (וגם סם
 ז״ל געצמם הרגישו זאח. עד שדרשו הוא אינו שש אגל אחרים

 משיש):
 ובנביא (ירמי׳ א׳) מה אחה רואה ירמיהו. ואומר מקל שקד
 אני רואה. ויאמר ח׳ אלי חטגח לראוח כי שוקד אני
 על דברי לעשותו. גם פח יש לחחבונן. חכי הוא יחגלך המרחם
 על כל מעשיו ישקוד חלילה על חלעח• אבל נבין חענץ במשל.
 עשיר אחד מחה אשחו. והי׳ נעילו אשח אחח גבלח חיל, לחלל
 מאד. אשר מעח מח בעלה, חיי עסקה גמ״ומ. אף כי לא חיי לח
 דבר משלה. לקחה סחררה באמנה ובהקפה• וחיטנ חאשח בעיניו
 לקחחח לו לאשח ויקרא אליח וידבר על לבה. לאמר. הלא אנכי לא

 ידעתי אח חמחשבוח אשר אנכי חושב עליהם נאה ח׳ מסשגוח
 שלום ולא לרעה לחח לבם אחריח וחקוח :

 יע״£ הדגרים האלה. נעמוד אי״ה על גיאור כמה מאמרים. הנה
 הנביא אומר (זכריה חי) חחזקנה ידיכם. כי כה אמר ה׳
 צכאוח כאשר זממחי להרע לכם כו׳ כן שגחי זממחי כימים האלה
 להטיג את ירושלים ואח גיח יהודה אל היראו, והרצון גזה הוא
 עם מה שכחבו המפרשים ע׳׳ה גגיאור מא .ר הכתוג(עקב)וידעח
 עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה׳ אלקיך מיסרך והוא
 כי בשייסר נכרי וזר אח המיוסר. או איש את עבדו כוונתו בעח
 שלט גו לרע לו על עצמייס ההכאה והמכאוב שיניעהו, וחפץ
 דכאו החלי. לא כן אב המייסר גנו אינו חושג זולח הפעולה
 חט וכה הצומחח ע״י סכאחו. לחיישיר אוחו בכל מעגל טוב ועד״ז
 עצמו הוא מוסר ה׳ יח,. כי איננו מכוון חלילה לעצמייח הכאב
 והמוסר. להעיק נפש המוכס. בלחי להצמיח ע״י טוב הפעולה.
 וכנ״ל וזהו וחיה כאשר זמעחי להרע לכס כו׳ כן שבחי זממחי
 בימים האלה כוי. כלומ׳ בעח שיסרחי אחכ', לא כווכחי לרע
 עוחלט וכאב ממאיר. אבל חשבתי בעת ההוא לחרוש ולזרוע תטובות

 העתידות*) ־
 ובמדרש (פ׳ בשלח) עזי וזמרחיה ויהי לי לישועה יחי לי,
 אין כחיג כאן. אלא ויחי לי לישוע׳. חי׳ לי ויחי׳ לי
 והמאמר צריך ביאור. וכדי לחיינו נזכיר עוד מדרשם ז״צ(שמוח
 בי) הח׳־ד (חחלים ק״ג) יודיע דרכיו למשה לבני ישראל

 עלילותיו. ב״ודמדרחיירעלילוחיו מעווחו׳ חן. אגל מדוחיו ועלילוחיו אקח ממך מאומ,. אך מכ״פ. מהצורך,׳ שחהי׳ נקי׳ מבעלי חובוחיך
ו ה׳. ואוחו המדוח חנוםי׳ בך מחיר סחורתם. ולא יתי׳ חתימת ידך יוצא מיד מי, ו ס ומנ ו מ  של היזג״ה להמ״י ס ה.׳. שנאמר ר
 לחבוע איזה חוב. שלא אצטרך לשלם געדך. והרחיג לח זמן עד
 כי הכלח מסחר וחשבון כנעני׳ וכושי׳. למען לא יהי׳ לח דבר עוד עם
 אדם אולם האש' תחיא חיחה ממשכח הזמן. ולא גמרה עניני׳ אלח י
 כדלך חגע״ח שמשמט עצמו. מחם, אשר שמה עלילוח דגלים לאמר
 לא נחחיינחי מעולם. ומהם אשל כפלח גמקצח. וגלצוחס להזמין
 אותת לדין, תסתילח עצמה מפניהם. למען ילאו לחשחדל עוד
 על נשיונם. ויתרצו לקבל ממצ׳ כפי הודאה' הפחות. וירא העשיל
 כי ארכו לו הימים. וירע חדגר בעיניו מאד. והיה הולך בלט אצל
 בעלי חחוגוח חנושי׳ גח. והי׳ כוחן להם עצוח ואופני חחגולוח.
 איה איפה יפרעו ממנה קל מהרה. ויהי נחחוודע הדבר אל חאשח׳
 באחח אליו. וחדנר לו לאמר. אם ככה אחה עושה לי כהיום. מה
 חעשה עוד עמדי אחר חנשואי'. אמר לח, הלא לך לב לדעה כי

 אין

 הקג״ה רהמ״י ס הן. שנאמר רחום וחנון ה׳. ואוחן המדוח
 הודיע למשה. שנאמר וחנותי אח אשר אחון. הוי רחום וחנון חי.
 ע״כ. והמאמר מונן פשוט עם דברינו. כי חנה בשיכעוס מלך
 ב׳׳וד על עבדו ויצוה להכוחו מכה ריח. יחי׳ מגמחו ומחשגחו
 געח ההיא, אך להכאיגי. ובאם אח׳׳כ יחפייס עליו מאיזה סבה
 וירצהו. אזי נהפך עליו לבו. ודעחו ורצונו שינו אחטעמם. מאויב
 לאוהב. והמיר הרע בטוב. אכל לא כן הדגר גמדוחיו יחי. כי
 גס בהוכיחו נפש עבדיו. הנה גזה עצמו הוא מפיק שלומם וטוגח׳
 וזהו מדותיי ועלילותיו של הקנייה, רחמניוח חן. שאין שום
 שינוי רצון חלילה נין תחלת מעשיו, לאחריתם. כי אח הכל הוא
 עושח נטונ ישרו, ומרונ חנוחו. יזהו ואותן חמדוח הודיע למשה
 שנאמר וחנוחי אח אשר אחון כלומר וחנוחי אוחו נדנרים המסבבי׳

 אמ אשר אחון:

 •) וכמאמר המשורר (סהלים קס״ו) בשוב ה' אח שינח ציון חיינו כחולמים. אז ימלא שחוק פינו כוי. והוא כ׳ האמנ׳ גם
 היום אנו שמחים בישולים. ומאמינים נהי יחי. שהוא מצמיח ישועה על ידיהם. עכ״ז אין שמחחינו נשלחוח. אנל ממש ע׳׳ד החולם חלום,
 והפוחרים יפחרוהו כי הוא מורח על נשננוח חמעוחדוח לו. שאין נפשו עליהם ננטחון קיים ומוחלט אחר שעדנה לא ראה מחם דנר'
 הוא הדנל אצלנו, כי האמנם הנניאים ע׳׳ה יעדו אלינו והבטיחו אוחנו חטונוח חעחידוח, אנל לנ האדם נהם כדלח חסינ על צירם״

 וזהו היינו כחולמים, אנל אז ר״ל נתנלות אלינו הטונות הידועות ימלא שחוק פינו וכוי עד הזורעים נדמעח נרצח יקצולו ־
 וזהו שאמר (סם קת״ט) שירו לח׳ שיר חדש חחלחו נקהל חסידים ישמח ישראל כוי ר׳׳ל כי כהיום אנו מודים אליו יהי על מסד
 חחנטחח הגדולות וגם על כל הקורות אוחנו מנטחוננו שהם חורשים להצמיח על ידיחם חטונוח העחידוח ואין עחח, אבל ישמח ישראל
 נעושיו כוי, ויהללו שמו נמחול, נשיעמדו על אעיחח הענין, וידעו ויכינו כי רוצח ה׳ נעמו. כלומר נחדירי כי גם'חיום חופף עליני

 רצונו וחסדו להצמיח הטונ המקווה:
 *•)והוא שרצח הנביאע״ה (ישעי׳ י׳׳ב)ואמרח ביום ההוא אודך ה׳ כי אנפח ב׳ ישונ אפך ותנחמני. הנח אל ישועתי אנטח ולא
 ט', עד- ויהי לי לישועה. ל״ל כי גם על הכעס ראוי להודות כמו על הרצון חננלח. כי אין דנר מפליו'ניניהם נלת• תוכחח המגולח.
כ א3עח ולא אפחד וכוי. עד, . ח ע ן ה ר ג מ ן ל > כ ן י ע ו ש . ל  ובאמח, היא אחנה מסוחרח. וזהו אודך ח׳ כי אנפת ביכו/ והטעם. הנה א

 ויחי לי לישועה. וכאשר ביארנו.
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 אהל ויחי יעקב
 (שם ס׳יו) נטלם חחיל יללה כוי. והנח אם הדבל כן. הלא •ם
 מקום לשאל, על מה אנחנו שואגים להשגיח ולחסיל מאתנו חמכאונוה
 האלו, אס המוחלט אצלנו, כי תמת גחנלית׳ תשלחנה ילדיהן,
 היינו הטוגוח הגדולוח היעודוח, אמנם תנגיא ע״ה, נמאמל הנזכל,
 החיל השאלה חזו, והוא כמחנצל לפני ח״יה על מה שאנחנו מחנפלים
 לפניו להקל חיסולים האלה, והטעם, כי גם ההרה, עח ימלאו ימי
 הרונת. ותקלג ללדת ויקיפוה המכאוגו' האמנם כי נפשה יודעה
 כי עוד מעט •והנה ילד יולד לה. נן נתן לח• עכ״ז תחיל תזעק
 נחנליח. ותללום נלופאים להקל.היסורים מעליה. כן גם אנסנו•
 נשגס ילענו כי חלעוח וחיסולים מסגי׳ אלינו הטוג המעולה•
 עכ״ז נפלוש כפינו אל ה׳, לאמל הלא כל יכול אחה• ולא ׳פלא
 ממך להושיע גיסולי׳ מיעטי׳ כמו ברבים. והלא כשל כח הסבל־

 וזהו כמו הרת תקריג ללדת תחיל תזעק גחבליה כוי:
 ןןןץן צחות לשונם ז״ל. הושע ה׳ את עמך את שארית ישראל
 בכל פרשח חעבור. וביארו ז׳יל• אפילו גשעת שאחה מתמלא
 עליהם עברה כאשה עוברה :**) ל״ל אשר העברה היא רק מ״י
 ובחינח אשה עוברת שהיה רק ההכנה אל הטוג הגמור עכ״ז יהי׳

 צרכיהם לפניך. להקל מעליהם כפי שיוכלו שאח•
 ועל פי דרכנו נעמוד עוד על מליצת המשורר ע״ח (הה ליי י״ג)
 עד אנ׳ ה׳ תשכחני נצח עד אני חסתי, את פניך ממני כוי,
 חניטה ענגי ח' אלקי האירה עיני פן אישן המות. ובמאמר המקונן
 ע״ה (איכה תי) למה לנצח תשכחנו תעזגנו לאורך ימים: אשר על
 שניהם יפלא השאלה על השכחה. למה, עד אנה, הלא השכחה היא
 אך ענין אונס. מה שלא יגביל אוחה הזמן עד כמה. או לשאול
 עליה למה• גם מה שהחל בשכחה נצחייח. למה לנצח תשכחנו
 וסיים בעזיבת תכליתיית. תעזבנו לאורך ימים. ונזכיר עוד מ״ם
 (תהליס קמ״נ) זעקתי אליך ה' אמרתי אתה מחסי חלקי באלו
 החיים• הקשיבה אל מתי כי דלותי מאד. והגנת הדברים הואע״$
 משל• לאיש שינת שלא תית לו כ״א בת אחת קטנה. וקודם מיהי׳
 קרא לאחד מאוהביו. ושאל מאתו שיתי' אפוטרופוס לכל מת שיורי0
ן מהירושה ח  לגחו. והבטיחו ע״ז. אבל הזהיר אותו ואמר לו שלא י
 ההיא לגל לא על הספקה מזונוח הנח• ולא על מלבושים וכדומה•
 רק חנקש לחמה מעמל נפשה. נענודה אשר הענוד נניח גמלי'׳
 וכל מת שבילו יהי' שמול אחו למועל נשואים ויהי אחרי מוהי•
 ויקח האפוטלופוס כל אשר לו. והעלמת נקשת פרנסה׳ מכל אשי
י  מצאה ילה לימים גא אחל מקדוניה אל האפוטרופוס ואמר לי ה
 ראיתי פני הנעלה לעיס מאל מסנה מיעוט פמסחה ומהצויו
צ  לתת לח מהכסף אשל אתך להוסיף לה על חקה. אמר, לא איה
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וחבליה  שסנלח כל עת הרוגה ר
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ם סבלנו חבלס וצירים• ולא פעם ילא שת" קרבה העת ללדה.וכמא« ^ י י י ^ ^ ״ ל ל א י ש  רבותינו ז״ל(בלכיח ד׳) ראויים היו י
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 משוללים המובן. אבל חכלל בזת הוא, כל בכל עניני פרישת העבור, כגון עבלה ועובלה. ולכאולה ה«&
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 *ווב העחיד. הנה כשניהם יהי׳ צלכיהם לפניך. וחנן •

 אין כוונתי נמעשי להרע עמך ק״ו. נלתי, כל מה שאט עושה
 עמך כהיום הוא אך מפאת רונ אהבתי אותך. וכי שוקד אני למחר

 לקחתך אלי לשוס נשמחתינו:
 הנמשל הוא מת שאמרנו. כי כפי רעות אנוש נעיני נשר
 ידומה כי הקנ״ה חושנ בהמקרי' העוברי• עלינו,
 עצמיית הרענ והכאנ ח״ו. אבל המאומה נלנ אומתינו הוא. שהמה
 העילות ותאמצעי' לצמיחת קרן הטונ העתיד אי״ה. אשר ע״כ
 שוקל ית׳ להניאה מכת אחל מכה. ענול למחל ולהחיש תטונ
 הצומח מהם. והוא מה שהראה ית׳ לילמי׳ מקל שקל. ללמוז לו,
 כי שוקד הוא על הלעה להניאה חים ומהל. וילמי׳ פחל ע״ז מאד.
 ויאמל לו הי. הטנה לראות. כלומר הרעוח שאחה רואה, הלא
 המה משובציי* בטובו׳ למוח ונשגבוח, העתידי׳ לצמוח מסבחם. וזהו
 כי שוקד אני על לבלי לעשוחו. כלומד מת שאני שוקל על תלעו',
 איננו מפאת לוע לב. אבל מלוב חנותי אותם להביא עליהם הטוב
 המעותד ע״כ הנני שוקד על נא הלעוח ולהעבילם חים ומחל
 למען הקדם ניאת חטונוח ללגליהם. וזהו כי שוקד אני על דנלי

 לעשותו. כלומל דבלי הנחמות וישועות הנינאות:
 ובגמרא (בלכות כ״ט בי) הושע ה׳ את עמך את שאליתישלאל
 בכל פלשת העבול יהי׳ צלכיח׳ לפניך. וניאלו ז״ל.
 מאי פלשת תעבול. אמר ל״ח אפילו בשעת שאתה מתמלא עליהם
 עברה כאשה עוברה. יהי׳ כל צלכיתס לפניך. וחמאמל פלאי. כי
 מת ענין אשה עובלה פה. אם להמשיל ללבל המלא. הלא לא יבצר
 מהם לדמוח לנאד מלא יין. וכדומה. אמנה, כפי המונח, אשל כל
 הקולות והמאולעו׳ המכאיב׳' אותנו. כולם מוצאם ומובאה אך
 למען יעליכו מעלכת להצמיח צמחי הטונות העתידות. כאלץ תוציא
 צמחה. יצדקו לז״ל במה שאחזו דמיון הזח. והוא. כי מטנע אשת
 הלה. עח נואח נילחיס שנהם יתנכל עונלת נשיפגענ' איזה מכאוב
 מחלונה. נפשה חגילנח• ותשנענחח׳יעןכי מבאונוח האלו. יעילון
 ויגילון כי בנים מעיי. ולהן חשבל נמכטח עוז. וכל מה שילנוהילחי'.
 והמנה יהי׳ במולגש לה ביותל• ותוסיף מכאוב. כן תלגח נשמחחה
 וצחלתה. עלי ימלאו ימי' ללדת. ויאחזו אוחה חגלי' וצילים. הנקובים
 חבלי לילה. הלא גם אז חשים נפשה בכפה, ותאמץ את לגגה,
 לקנל בשמחה חמכאונו' החם. יען כי בעקבוחם וגלגליה׳ יגוא

 חוחלהח תככנל. ותה" חונקח נן:
ץ אל הא שה ההיא נמשלנו נלנלי הנביא (ישע״ כ״ו) כמו הלה  ןך)
 י חקריכ ללדת כוי. כן היינו מפניך חי. הנה תיאר ע״ה כל
 הקומה חמכאינוח אוחנו נגלוחינו ע׳׳ש חנלי לידה. *) וכמו כן
 גאולחינו ופדוח נפשינו חעחידה נמהלה• מחואלה ע״ש לידה. וכמ״ש
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 ויקרא לגנו ליוסף כוי שים נא ידך תחת ירכי ועשית עמדי
 חסד ואמה כוי• הנה מכגר העירו לכוחינו ז״ל כמדרש•
 וכי יש חסד של שקר. אלא חסד שעושים עם המתים
 הוא חסד של אמת. ולנו העיר ה' דרך קרוג כזה. בהקדים
 מ״תכ (מיכת זי) תתן אמת ליעקג חסד לאגרהם אשר נשגעת
 לאכותינו מימי קדם. חנח גם במאמר הזה יש להעיר על כפלי

 הדגרים גמלות שונות. מחסד לאמת:
ל הגנה הדגריס הוא ע״ד. אחד רצח לחח לאוחגו מתנה ב  א
 גדולה והגונה. אחר זמן ידוע. ומדאגה פן חסרג אשתו
ו  בדבר. חישב בנפשו לכתוב לו כט״ח על הסך ההוא שעלה על לנ
 לחנו לו. וחחם עליו עדים, כמשפט. עגור שנהגיע הזמן הנקבע
 בשט״ח, יחי' מוכרח לשלם לו כסף נשיו ע״פ כפייח ג״ד. ואשחו לא
 יהיה לח פה לדבר מאומה. כי ב״ד יכיפוסו לשלם. הנח בדבר
 הזה. יחואר פריעח החוב, ע״ש חסד, ואמח. כי לעח החביעח
 שחבעו נשט״ח בב״ד. יהי' נופל עליי חואר האמה. על היוחי
 מחוייב באמח לשלם ככל חכחוב בשטר. ועכ״ז הוא חסד מה

 שהסתייג עלהו מראש לכחונ לו שט״ח בחסד ונדבה:
ין הזה הי׳ מח שכרח ה׳ אח אגרהס גריח ונשגע לו לאמר י  וכענ
 י לזרעך אחן אח כל הארצוח האל. כי חחחלח הדגר מה
 שנשבע יחגרך אליו על הטונה הנשגכה ההיא. היי ע׳׳ד החסד
 והצדקה. אנל אחר כי כנרנשנע.הנה חדנר כחונ גמור. כי מהצורך
 אליו יח׳ לאמח שנועחו. ולקי׳׳ דנרו. וע״כ נצדק שאל חנניא. ואמר
 חחן אמח ליעקנ. כלומר מהראוי אליך ה׳ לאמה ולקיים דנרך
 הטונ לשלם חחונ. אולם לא נכחד מאדוננו כי עיקרו הוא חסד
 מה שהקדמח לחננייח אנינו אברח׳ ולשנע לו דנר הזה. וזהו חסד
 לאנרהס אשר נשנעח לאנותינו ממי קדם. כלומר ראשיח חשנועה

 לאנותינו תי׳ נחסר ונדנה:**)
 ףךיףא מה ששאל יעקנ מאת יוסף ע״ת. ועשית עמדי חסד ואמת•
 כי אלו לא נשגע יוסף ליעקנ הי׳ מעשהו מתואר רק
 ע׳׳ש חסד• אנל יעקנ ע״ה נקש ממנו שיחיינ א״ע על חדגר נשגוע׳
 עד שיהיה הדבר מחואר גם ע״ש האמח. כי יהי׳ הסכרח אחו
 לאמח שנועחו. וזהו שים נא ידך חחח ירכי ועשיח עמדי חסד
 ואמה. ועילח חדנר הוא כי ידע נפרעה שלא יניחהו ללכח אל
 ארץ כנען בלחי אם יהי׳ מושנע ועומד. וכאשר פקד יוסף אל

 פרעה

 לחת. כי כן צוח עלי אניח. ויחי עוד הפעם. וינאו אליו אנשים
 והגידו לו לאמר הלא היא הולכה ערום ויחף. ולא ענה אוחם
 דבר. ויהי אחר זמן. נפלה היתומה למחלה מסוכנה. והי׳ ההכרח
 לפזר עלי׳ מעוח לדרום ברופא״. נאו אל האפוטרופוס לצורך
 הוצאוח חרפואוח. וענה אותם כמשפט הראשון. לאמל, לא אוכל
 הפר מה שצוה עלי אבית תמת. אז ענו עזות. לאמר לו יהיה
 כדבריך. אבל אם תעצור על ידה לבלתי חח מהכסף כהיום על
 תוצאות תרפואות. את מי תשיא. או את מ׳ תכניס לחופת. הלא

 תיא קרונה למוח. ואס לא החן עתה, למחי חש מור כספה :
 הנמשל תוא מת שאמרנו למעלת. ב׳ כל תטוגות הנצחיו׳
 המעותדות. צומחות ועולות מיסורי ומכאובי הגלות תחיל
 תזת. אשר ע״כ פקד עלינו יחי, לנל נהי׳ חרדים לגהל ולמהר זמן
 הגאולה. כמאמר הנניא (ישעי׳ כ״ח) המאמין לא יחיש. וכמאמר
 הע״ח (שח״ש) חשנעחי אחכם ננוח ירושלים כי׳ עד שהחפץ,
 ונמדרש (נמגלה זו) השניע הקנייה אח ישראל שלא ידחקו על קץ.
 ממש פרי העץ כל עוד שהעמוד מחובר בגוף האילן הגמר נטונ
 הניכור והבישול, כן כל מה שירנו הימים ויחאחר זמן הגאולה
 ייסודי חגלוח יגנירו כח, כן לעומחם חחזקנח הטונות תעמידו'
 המיועדוח וישלמו נאושר שלמוחם,*) ולעילח זו אמר הנניא ע׳׳ה
 (׳שמי׳ סי) ושלמו ימי, אבלך. אולם שאגחיגו אל ה׳ הוא. כי
 המכאונוח והחחלואוח עצמו מאד. עד כי אין להבילם אשר כפחע
 נינם ונין המוח. ומה ימריצנו טוכ העחיד. כי מה יחן ומה יוסיף.
 ״הו זעקתי אליך ה' אמרח• אחה מחסי חלקי בארץ החיים, בלומר
 כשהייתי צועק על קומתי הייתי משיג אל לגי ואמרתי אתת מחסי
 חלקי בארץ החיים כלומר אוחיל גדגר תתוחלת הטוכ כי עי״כ
 יפרצו ילכו, ויסוספו בטוב שלמותי, אגל לא כן עחה הקשיבה אל
 מחי כי דלוח׳ מאד ואם לא עכשיו אימת•. וזהו ג״כ למה לנצח
 חםכחנו תעזגנו לאורך ימים. כלומר אם חעזנגו לאורך ימים .
 הלא כהכרח נהי׳ שכוחים לנצח כמח מלכ וזהו ג״כ עד א#ה ח׳
 חשכחני נצח עד אנה הסחיר כוי, הביטה ענני ה׳ אלקי האירה
 עיני פן אישן המוח, ומובן כדברינו: (ודע כי חפלוח דהע׳יה נוסדו
 ברוב רק על עניני וצרכי הנפש. והן עליהם מר צורח, האיר׳ עיני׳
 מוסג על עיני השכל) וזהו ג״כ שאמר (שם קמ״ג) מהר ענני ח'

 כלחח מחי אל חסחר פניך ממני ונמשלחי עם יורדי בור :

 •) אשר על זאח אמר המשורר ע״ח (חהלים צי) שמחנו כימוח עניחנו שנוח ראינו רעה. יראה כוי. והוא ע״ד
 בשינוי אחד לגיחו ויאמר לאםחו מהרי לחח לי לחם כי רעג אנכי. וחאמר אליו, אגל כחר לי זעיר. ואעשה לך מטעמים כאהנח נפשך.
 והחחילס לעסוק נחכנחם ובחיקונם. וחחמהמה במעשיה ויאמר לה עד אנה הכין אמחחי. חלא אני רעב ועיף מאד. וחאמר אציו
 מיל• אך שמע נא, והמתן מוי. ותאכל מכל. ויחל עד נוש. אז אמר לה חלואי שהאכילני אח״כ נערך זמן המתנת* ושיעול אורך חכנחך.
 כן חדנר נעניינינו כי המנוח ועוני חנלות. המה המכינים אלינו תטובות תעתידוח. אבל, אנחנו רעבים נם צמאים אל הטוכות חץוע ה
 ממינו נשואוח מחי יהיו מושגים לידינו. והי ימי אומר אלינו. לנל נמהר עצמנו. יען כי עם אריכוח הימי' האלה. יושלמו חטובומ
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 יעמד לנו הטוב והשמחה החוא להפיג מכאוכנו וסבלנו אשר לנו כעחה. וזהו יראה אל עבדיך פמלך כוי. כלומר שיראה אצ ני ס°
י לניח עלי• ה מ , . . : , 1 .״!.״ י א י ח ו ס מ ז  הסוכה סצומחח מעשך אמכח ח
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 הקדימה להאכוח ע״ח יצדק מלת לכן, יען כי ההכרח הוא לקיים חק דנר השכועח. וזהו שאמר חכמונ וחייי
 סקימוחי כוי לכן אמור כו׳:



 ויחי יעקב
 סלק הא׳ לא פעל מגרעת לזולתו. וכמו כן א0 הי׳ הקנייה מיופי
 חינת תנכוריס ויקרה קדושתם להוסיף ללויס. לא היי מקום *
 השמחה כי תוספח חלויס הוא נא מחסרון חנכוריס. אנל אחר יי
) וזהו . . n , ן ל ן 3 ת כ ל ע , . ז ׳ א י \ י ר ם מ י ן ^ ^ ש ן ת , ל ״ ן י ל ח י 3 ל ;  מ

; h  ואני, מוסיף אני, ולכן הנ׳ נשמח׳ : ,
^ ?זנו ' יי ס י כ ״ א נ ' י ו נ י נ פ ל  ומעתה ננוא חל ביאוי הכהיגים ש

tfcfc נראיתו נאניו כי שת יד יעינו על ראש מנשה 
 למועעת. לומר אם תוא עושה זאח מדעה. על ראוהו ננכיא 4
 שהקטן ראוי לצדולת. הלא לא ינצר ממנו מלהחליף גס מעמדה-/.
נ h*f ־ ' י ע י י י כ ת מ א ל ה נ , א י נ י מ י ם ״ " י פ א  להעמיד מנשה לשמאלי• ו

 עשת הכל נדעת וננינת הלנ. כי אם היה רום קרן אפרי׳ משאה
? ן׳ ט נ  שלילה גדולה מנשה׳ היה הדין נותן להעמיד אפריס לימינו. ומ

צ א ע א «גו ו ס ה י ר פ א ן ״ ן ת ל ן ל ך ג ל ע ע מ ר ג א נ ו > ה : ל י ע ן ל א מ ש  ל
 מקומו. אנל נאמה המר לא כן הי׳ כי מנשה לא נגדע מאימיי •
 מחלק נכורתו וגדולחו ולאפרים הוסיף הקנ״ח מדיליה להרים ,
נ \  קרנו למעלה על קרן מנשה. וכן היה המשפט כי מנשה ישאי ע
 עמדו לימין יעקב. כי הוא הנמר. וגדולתו שמורה אחו נסלמןמה׳ |
i י נ נ י ז ס יותר, ו מ  אין נגרע דנר, אך אפרים, קרן גדולתו יהיה מ
i.יחיה מלא הגויס• וזהו שרמז יעקנ ע״ה נחרכינו ידיו דרך עקלהיז 
 להשית יד ימינו על ראש אפרים. שכל אח ידיו• כלומר ולא חחל,^ |

 מעמדם ותטעם כי מנשה הנכור. וכנ׳׳ל, וזהו שחשינ יעקב ליו&|$
 ידעתי כני. מה שהעמדחם כסדר חזה. וגס דעתי. מת םחנחף־;
V ל י ג  יד ימיני על ראש אפרים. בי גס הוא יהיה לעם וגם הוא י
• ^ מ  ריל מגדולה מנשה אין נגרע דנר. אולם אחיו הקטן "יל מ

צ ו י ל ג  ע״כ השכלתי את ידי לרמוז ני גדולה הקטן חעליף ע
 הגדול : ירא
* v T ר פ ח א מ א כ ה ל י י נ א י י פ ן כ א ר ח מ א י י י י נ ל נ ג א י ר ע  וימרא י
? \חנין ת א י ל ג ש ל , ר נ

י  ש י י * מ ם י מ י ח ה י י ח א ם ג כ ת  א

ד !*/ אתה י ס v נ א ™ ם ל נ מ א ת ח נ ח
י  ג נ מ י ה ח נ י כ  וגסהלקה ש

ל *I רע א י מ ש ( " מ נ י י ח ז ו ח א י י 3 ל נ כ ו מ ז ה ה י ס ס ה  עילת ה
, 1 ־ "  דניאל סתים הדנרים וחתום. עכ׳׳ז נאמר בטעם הדני ע
 תשגחינו. וע״פ המקונל אצלנו ממאמרי רנותינו ז״ל שגזכיר. וה י
ו י  בילקוט (חבקוק ני) על משמרחי אעמודה כו׳ חחחיל ציי^ 3
נ אחה• י ר י • ה ה " נ י י ו ח ר ל מ '׳ א ו י כ ת ע ו ' ש ת ה נ  א

* אומי י א ס ה א ע ל 4 י ה ח ח א ר ו ־ ה א נ1 ח ת מ י י א ס י ת ח ס א ר  ח

א אמי י 1 ן י כ  לך כחוב אל״ף בלוחואח׳׳כ חאמר הודיעני אההיוז׳ י
׳ וחמי ^ כ ״ י ע מ ן ס ן ל ם ל ל ע א 3 ן ן ו ז 3 ח ו ח ר כ מ א ,  (שם) ויענצי ת< ן
ה נ!ן«ח י מ ס ז״ל • א  סחום וחחום מאד. ונקדים לזה עוד מאמי
 ישראל רכון העולם הנפש הזאה שהיא מקלסה אותך עד מה* י
£ונא מ B ם נ י ח ו ש פ  נחונה בעפר• אמר חקנ״ה חיעס יגיע חקז מ
• J י  והנה גם נעאמר חזה לכאורה אנו רואים נו מן הקשוח• נ
" י ׳ אך שואלי׳ עד מ קץ א ח 3 י  איננה מעין השאל׳ כי גם הס מאמיני׳ ש
י נאי! נ ח 5 י ! י מ מ ו נ  אבל חענין כך הוא. כי חנה כשנהג
L . י ם ש ״  ועח ששונם. וכמו כן נעחו׳ צרתי. והעמת נ
ה ?מאה ח נ  מניס כל שמחה מהול נחוכה הדאגה וההוגה• א
ה ? מים • כ ־ ט ת ס י ל ח א ם ל ל א ב נ ה * י  כרוך בעקבה הששון וחשמיז
י למי ם א י ה י י ל י ע י ב ע י ה ש • כ מ ס י ע ו י  והמגבלה על ימים '
ד י ו מ י 1 ! א ן מ ה ו נ מ ו ז ש מ י ד ש י ל ע כ כ " ע י הליההיי• י מ ' א ל י  קרובה ת

 צא יערב השמחה אל נפש האדם• ולא חהיה מוחשת אצלי ע
 עם

 אהל
 פרעה. אבי השביעני נאמר כוי. וחוא גם הוא אמר עלח וקבור

 את אביך כאשר השביען. (ועיין רש״י ז״ל):
 ובזה אנ מנין מה שאמרה רחב הזונה אל המרגלים (יהושע
 בי) ועחח השבעו נא לי נת׳ כי עשיתי עמכס חסי
 ועשיתם גס אתם עם בית אבי חסל ונתתם לי אות אמת, והוא
 כי רחב בקשה מהם שישבעו לה על הדבר למען יהיה סמיך לנה,
 ובטוח במבטח עוז, עד שיחול עליו שם האמת־ וזהו ועתה השבעו
 נא לי נת׳ כוי ועשיתם גס אתם עם נית אני חסד, ינתתס לי
 אוח אמה כלומל כחסד הזה תעשו עמדי שתתנו לי אות אמת
 היינו שתשנעו לי נהי, וזהו שהשיבו לח, ועשינו עמך חסד ואמת:
 וילה יוסף את שניהם אמ אפרים נימינו ׳משמאל ישראל נו׳ ,
 ׳ וישלח ישראל את ימינו וישת על לאם אפרים בו׳ שכל
 אח ידיו ני מנשה הנמר. ראוי להעיר על הכהינה טעס שאמר,
 כי מנשה הנמר. הלא אדרנא לאשר מנשה הוא הננור, יותר
 מהראוי היה לשים יד ימינו על ראשו. (ופי׳ רש״י דל ידוע. אנל
 לדנרי האונקלום שהרגם, אחכמינין לידוהי ארי מנשה נוכרא.
 יחי׳ סמיהמיגו קשה מאד). עוד ים להעיר נמאמר יוסף אל אניו
 לא כן אבי כי זה הבכור שים ימינך על לאשו וימאן אניו ויאמר
 ידעהי כני ידעחי גם הוא יהי׳ לעס וגם הוא יגדל ואולם אחיו הקטן
 יגדל ממנו אשר לכאורה לא ידענו ענ־ן כפלי המלות. ידעתי כני

 ידעתי .
 ואחשוב נהמה הענין נהקדים מאמר רבותינו ז״ל במדרש
 (ס׳ במדבר) ואני הנה לקחתי את הלויס תחת
 כל ככור נו׳ ח״ל, ואני. מוסיף אני על חיבתם הנה נשמחה, וכן
 הוא אומר(פ׳ שמות) וגס הנח הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו

 ע״נ. והמאמ׳ הוא משולל הבנת לעאד:
 וכלל הענין הוא. כי לא כמדח נ״וד מדח חקנ״ה כי כשירצה
 האל׳ לבכר בנו הקטן על פני בנו הגבול לתתו יורש
 פי שנים אזי מחהכלח ינלע חלק תבטל ע״י העדפת אחיו
 הקטן ממנו. אגל לא כן מלחו יחבלך. בשילצה להגדיל
 ולהעליף חלק הקטן על הגלול, לא יפחות ולא ינלע לנר מחלק
 הגמל להעליף נו חלק קטן. כמרז״ל (חולין ס׳) משמים מיהני
 יחני משקל לא שקלי אולם מלח טונו יח׳ הוא להניח הגלול על
 מנם חלקו אשל לו אנל הוא מוסיף ומגליל חלק הקטן מאוצלו
 חטונ והוא שאמרו ז״ל נמללש (שם נסמוך) לפי שהוא אומל ואני
 הנה לקחחי אח הלוים החח כל נכול. שומע אני מיום ההוא
 ואילך לא יהיו הנכולוח קלושים ח״ל לי יהיו מלמל שהם צליכים
 מליון. ר״ל ני חקנ״ה רצחלחננ לו ילוים ולקלשם, חחחחנכולים.
 לאשל ני מללכו יח׳ אך למיחנ ולא למשקל ע״נ לא גלע מאומה
 מקדושת הננוליס וחינחס. אנל נשאלי ניקלח קלושחם כאשל היו
 אשר ע״כ יהיו צליכים פדיון• וללוים נלנם לוחו אוהו לחננ׳

 ולקלש' נחוספ׳ על הנכולים מלילי׳:
 ךך,וא שלצו דל. ואני (נוא״ו הנוססס) מוסיף אני על חינחם
 כלומל אוסיף ללוים משלי. מנלי לגלוע ולקסחמהנכולים
 חלק קדוסחם. ע״ז אמלו• הנה! נשמחה ממש כאשל חאנ ימעיט
 דגרע מננו האי, ענול להוסיף על חלק הנ'• לא יחוסף שמחה
 לאשר נמרפח חלק ננו• אס תתוספת הזה הוא נא מפאח מה שחסר
 אס בני האחר לא כן אם הי׳ נרכת ת׳ את בנו. מבלעדי מגרעת
 גורל אחיו. הנח נזאת ישמח האב וינל מאד• כי העדפת והוספח

 *) והוא אצלי הטונה במ״ש שחע״ת(משלי י׳) נלכה ה׳ היא תפשיל ולא יוסיף עצנ עמה. וחנן:



 אהל ויחי יעמב
 מחקו עהה דגר׳ המדרש• אמרה כנסה ישראל ינץ העולם הנפש
 הזאח שהיא מקלסח אוחך עד מחי חחיח נחונח במפי. א״ל הקג׳׳ח
 חייכם יניע הקץ ונפשוחיכם שמחוה. כלומר איככה הוא באפשרי
 לגלוח לכם זמן הקץ. הלא בםחדעו אוחו. הנה כשיהיו ימי הגאולה
 קרובים לבא, יהיו נפםוחיכם שמחיה. ולא ישלמו ימי האבלוח ע׳׳כ

 ההכרח להעלים אוחו מכם. והגן:
 ומעתה יחוורו גס דגרי הילקוע. מה שהשיג יח׳ לסכקוק. לך
 כחוג אל״ף גלוח. ואח׳׳כ חאמר הודיעני אח הקץ.
 והוא כי חקג׳׳ה הגינו טעם ההעלמ׳ הזו, גמשל האוח חכחובה
 על הגליון. כי הנח המשפט גכחיגח האוח, להניח סביבו סלק .
 ושיהיה מוקף גויל. כי ע׳׳י הגויל המקיף אח האוח. הוא ניכר
 שהוא בשלמוחו גכחיכה חמה. לא כן כשיהיה האוה כחוב על גליון
 מצומצם רק כמדח גוף האוח. אז׳ לא יהיה ניכר אם האוח הוא
 בשלמוחו הצורך. כי אולי מקוצר הגויל, ומחסמן הגליון. קצר בו
 הכוחכ וגרע קצהו ממני. (אשר ע״כ כחיבה זו איננה חמה גסח״ס)
 נמצא כי הגויל המקיף. עם שאענו מעצמייח וגוף האוח. עכ״ז
 הוא מחוייכ אל הכחיכח שהיא חמת. כנ׳׳ל. כן ממש זמן גלוחימ
 ואכלנו, מהצורך שיהיה מוחש אצלגו עודף מל גוף הזמן. כי ע׳"
 מת שידומה אלינו כי הוא יותר מאמי תת הווייתו יחיה העודף הזה
 משלים ומתאים גוף הזמן באבלו ויגונו הצורך. משא״כ אם יהיה
 קצו מוגבל בידיעתנו. תלא יתית נגרע תאגלות מגוף הזמן. והבן:

 שמעון ולוי אחים כוי• גיארמחו גחב-רינו ק׳׳י מ׳יא 5' .
 י החפץ ידרוש שמה :

 בסודם אל חבוא נפשי כוי. מדרש (מובא גרש״׳) זה מעשה
 זמרי. הנה מהראוי לעמוד ע׳׳ז. איככה יחיה ענין זמרי
 נשוא במאמר גסידם כוי. עוד יש להעיר. במה שס*יס ואמר. כי
 באפם הרגו איס וברצונם עקרו שור. כי מלח, ברצונם, הסרה מובן.
 תכי יעשת אדם דבר מבלעדי תרצוןתממשיכואליו. אתמהא. ובמדרש
 וברצונם עקרו שור, לעשות רצון יצרם עקרו שורן של גרים .
 וגם המאמר חזה צריך ביאור. ובגמרא (סנהדרין פ״ב גי) זמרי בן
 סלוא. שהסליא עון משפחחו(עי- רש״י ז״ל שפירש לשון הכרעה):

 וכלל חענין הוא עם מה שידענו. כי האדם מעודו נופל עליו
 מלחמח היצר הצופה ומבקש להדיחו ממצוח הי״ח. אם
 מעצמייח המעשה או יפסיד טוב מהשבחו געשייחח. שיטון בה
 להתפאר או לתקות השכר. וכדומה מהמחשבות הזרוח ועל סאדם
 לערוך אחו מלחמה וקרב. ולהרגיז יצרו הטוב ולנצח אותו עליו.
 וכמרז״ל(ברכוס הי) לעולם ירגיז אדם יצ׳׳חט על יצר הרע:**)

 ולעילה

 עם ידעו כי עוד מעט ימי העדרה יקרבו יאחיון. וכמו כן היגון
 והאנחה אשר גבלו על האדם השולטים בו לרע לו, הנה כל יום
 שיעבור ויחלוף המספר הימים הנקובים. עח ישועחו קרובה לבוא
 והוא הולך ומשקרב גם בכל שעה אל העדר יגונו. ולזאח, ירגיש
 מעט שמחה בלגו. כל יום ביחר שאת ויחר העוז. אמנה, כל זה
 הוא. גשמחה המוגגלח גזמנה. ויגון המוגבל בזמנו. לא כן השמחה
 המחמדח וחנצחייח• כי הערב להאדם גם כה עטיף הזמן. כי שמחה

 עולם היא לו. ולא חהיה נעדרה ממנו גס בשיארכו הימים•):
 והוא שבשר לנו הנגיא ע״ה (ישעיה ל״ח) ופדויי ה׳ ישובון
 וגאו ציין ברנה ושמחח עולם על ראשם. ולעילה זו. ששון
 ושמחה ישיגו. ונסו יגון ואגחה. ר״ל לא ידאגו על חליפח׳ כי עד
 עולם היא. וכמו כן הדגר. נצער ויגון חיסורים אם לא נודע א3
 האדם עח חליפחס. וחושג גלגו שיחמירו כו. כמכח כלחי סרה .
 אזי יהיה יגונו ואנחחו קשה עליו גחדירי על משקל אחד. כי איננו

 מיחל על העדרי:
 ולך גא ראה קורא ישר, כי דברינו אלס גאים מבוארים בדברי
 י רבוחינו ז׳׳ל(בילקוט חהלים מ״ז) למנצח על ידוחון וז׳׳ל,
 כשהקב״ה מראה לנביאים הצמח הבאוח על ישראל, הס עומדים
 ומחרעמיס• שנאמר קולי אלאלקיס ואצעקח, וכן אח מוצא בחבקוק
 שאמר, על משמרחי אעמוד' אזעק עליך חמס מאנה הנחם נפשי.

 למה היא ממאנח לחנחם, שאינה יודעח עד מחי. חידיעני עחך
 יאני מחנחמח. אדם גא להכוח אח גנו• אמר לו עשרה רצועוח
 אתה לוקה. הכהו אחד, אמר לו עוד חשע• שנים• א״ל עוד שמונה
 מתנחם והולך. ואימחי אינו מחנחס כזמן שאינו מודיעו כמה עליו
 ללקוח. כך אמרה כנסה ישראל לפני הקג״ה. מאנה הנחם נפשי.
 למה שאיני יודעה אח הקץ. שנאמר (חהלים ל״ט) הודיעני ה׳ קצי

 חא לך מבואר בדברינו:
 ךךןן זה הוא אחד מטעמי חכמתו ית׳ להשחיר קץ נלוחינו. כי חפץ
 י גנו שיחיה אבלנו וצע' גלותיגו באחרית ימי הגלות, כבימים
 הראשינים, עת הגלה יהודה. שלא יהיה נגרע דבר. ׳׳כמאמר הנביא
 (ישעיה סי) ושלמו ימי אגלך. יען כי היגון והצער המה עיקמים
 לכפר׳ חטאהינו. (ומה נס כי השמחה הנצחיי׳ העתידה. היא צומח'
 לק מסבשס. וכמו שהארכנו גזה למעלה) אי על זאת. חייכה רצון
 חכמתו ית׳ שלא לגלות את הקץ• כי לו ידענו זמנו. היה האבל וצער
 הגלוח הולך ומהמעט אצלנו כל יוס, וכל עוד שנתהרב אליו, יהית
 מורגש מהשמחה, כפי רב הגשח ימי הגאולה. עד שנא נרגיש בסוף
 ימי הגלוה האחרונים• כל מאומה מהיגון וצער הגלוח. והוא דבר
 המחנגד אל העיקר המחוייכ כפי ידימח רצוגו יחב׳• וכנ״ל, ומה

ם גשיקוה עוד ליום מחר לשמחה גדולה יוזי. וידאי יהיה ממיש גתדירי השמחה הגדולה שהרגיש בהחיל ימי שמחתו.  •)ומה ג
 ותן זאת היחה עצת ההוללים (ישעי׳ נ״ו) אחיו אקח. יין נסבאה שכר והיה כזה יום מחר גדול יחד מאדז והוא.־ למען שלא, יהיה לגם

 עצנ על חליפחה. וגס להכפיל שמחחם עחה בשומם על לב חוחלח שמחה גדולה מזו.׳
 *•) ואולי זהו שכוונו ז״ל(ב״ר ס״ו) צדיקים חחלחס יסוריס וסופן שלוה. הרשעים חחלחס שלוה וסופן יסוריכ. יהוא. >י
 הצדיקים מהחלה המה מחיסרים ביסורי המלחמוח מיצרם הרע׳ ואחר כי מאה יחי חום דרכם. אזי ישלים אחם אמ יצרם. וכמרז״צ
״ל נ״ד) כרצות ה׳ דרכי איש גס אויביו ישלים אחו(משלי ט״ז) זה יצר הרע. וזהו חחלחס יסורים וסופן שלוה. כלומר שלום יעשה 5) 
) לא p הרשעים• אשר . מ ן ל כ ד ן ו 3 ר נ ש ן ו ע מ ח כ ל ן ז  להם מיצר תרע (חתו שרמזן ז״ל גמלת שלוה, ולא אמרו דגר תמורת על טן3 ה
 מתחלה המה סרים לעצתו הנבלת• יקויי׳ בתם מאמר תחכם (משלי כ״ט) מפנק מנוער עבדו ואחריתו יהי׳ מנון וזהו רשעים תסצתס
 שצויי וסופן יסוריס. וזהו שהורו אוחנו ז״ל(אבוח בי) עשה רצונך כרצונו ר״ל כי מחהלה החוב על האדם ללחום מלממת היצר.
 יימשכו בחזקה. וזהו עשח כוי. כדי שיעשה רצונך כרצונו. כלומר כי אח״כ יהי' ה׳ בעזרך. וישלים האו«3 א,זך. וצא תהיה נמשך

:  לצינך בלחי אל מה שירצה ה'



 אהל ויחי יעמב
 האף שהוא לכאולה אך לכלי הבאי. ואחשוב כי באמת יעקנ מ״י'
 כוון לקללה נמלצה. אבל נצל על לל שפתיו מלהפריע נמו פיו׳

. ח י ם ה  הקללה על בניו• דשת אל אפס פניו. והוא. כי העשיר, א
ס על כח•־ ע כ ל ו מ ח ע ו נ ר ה ד ל י מ ז ן י צ ס ח > ן ז ב מ ן ל 3 ל . ן ה מ | ש ן י  א

'to 1 י י י ח י ר ט ב י ל ו ש ת י י ה י נ ן י נ ש ם י י מ י י ׳ מ י נ ס ע כ ו ת כ לי׳ ל צ ה א ;  ה

P אנשים תחת רגליי• ולשפוך עליהס כוס חמתו. כאות נפשו• צא 
ר אין לאל ידם לתפי^י ש  אביוני תאדם. אס יהיו כעסנים וזועמים. א
 זממם. לעשות כרצון אפס וחמחם. הנה באלה יהי׳ החמה והכע״׳•״
 מאורר ומקולל. וזהו ענין המארח שקלל יעקב אף בניו. ואמין:

* ? ע ו ז  ארור אפם כי עז. לאשר ידע בם כי חמה אנשים מעוכסים י
* ם נ י צ ז י פ ח ם ל ' ש ל י ל כ י ל י ו 3 נ י י • ה ם ת י ב ע ס ו פ ־ קלל א ד א  מ

 וביאר ואמר. אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל. ובמדרש, שיהיו יי
: י1צ& ל " נ • ב ם ז מ 3 ר ע א ו ת י א ז ג '• ו ו  וסופיים כ

י מל - ם ל ו ת ע ו ע נ ח ג ו א ד ת י ע ר י ה
ח  י כ י ל ג ו ע ר נ ד ג י נ ת א ו כ ר  ב

'.ן«י) • ה י א ׳ ת ת ל י מ ו א י ג ס ב מ צ נ  המפרשים ז"ל הדחייוי נ
r L "שמכרוה עם (במדבר ל״ג) והחאויחסלכם לגבול קדמה. (מ״ י 
ח צ* ו א ת ח ל י מ ו א י ' ב ' ה ' י י מ א נ ת ש מ  אולי יהי׳ רצון הכתוב׳ ל

 הפשוט, לשון חאיה וחמדה. ונקדים לזה מלז״ל(שבת קי״א) *
 המענג אח השנה כוהניי לו נחלה בלי מצרי׳. שנאמר כוי׳ J ין
 והאכלתיך נחלח יעקב אביך. לא כאברהם שכחוב בו. קום המהלל!
 נאי־ץ לארכה ולרחבי ולא כיצחק שבתונ נו כי לך ולזיין
 אתן כוי. אלא כיעקב שכתונ נו. ופרצח ימה וקדמה כו׳. א& •

 לכאורה עדנת לא ילענו מת יתרון במאמר ופרצת ימה ויד*
 כר, על מאמר, קוס החהלך נארץ לארכה ולרחנה. ולדעתינו יה ו
: חצו נ ו י ע '  מוצא הדרש הזת, אך ממלת ופרצת, האמור ב
VZ 'ר * ת י ש א י ׳ נ פ ) ש ל ד מ ס ז״ל נ ה י י ג ד י י י ע י ב ז ה  והוא נ
! לני ? ח ש ב י ר י נ ו י ת י ' ד י ח כ ״ • א ח ״ י י א מ ל ל ש א ש מ י« ל י ל  ס

ל לה * " * י מ '' א א ה ס ס כ י ל ש מ י ו ל א א 'י«י י ה ת ה ע ה ג') ב י מ י י ) 
ה .«רום " נ , י ר לי׳ ה מ י א א ת ש ם כ ' ל ש ו ר א י י  וכי מחזקה ה
, ל א מ

י  נ י ן י  האריכי הרחיבי קבלי אוכלוסיך. הה״ד (ישעי׳ נ״ל) הי
^ ד אר]י י מ > י ה כ מ • ל ' כ י ש ח ל ת ו א י ג  אהלך ויריעות משמוחיך י
מאמלחי א ש ר ק ה נ ת • ל ז י ה א ש נ י ס ל י ק ל א א י ק י • י י ו י כ צ מ פ  ח

: ג » ' ע י

נ  שרצח׳ לעשוח רצון קונה, ר״ננשס ר״א אמר, אני אל שלי• א
י נ י מ ל י י ש כ י ע ז ע י כ ל ו ה ו י י ש ת ו י מ י ו ה א כ ל מ ל א • ש י ז י י א ל י  לשמים ן
ץ ל א

ת רצונס ז״ל בזת. להביננו נשורח הנביא ע״ה• ה  י ל כ ת  ו
• ם ל ת ה י ה ׳ מ ה ״ י ר א י ח ע ל י ׳ כ ו ו צ י ת • ש י ל ה קי' א  מ

ה ר

ש  ו  מתרחבת ומותחת לצדדים ארבעתם, כפי הצורך להחזיק '
 f ההיא הצורך להלהיב המדינה. הה

 וקלס?

 לא ע״ד שאנו עושים היום. באם הצורך
ל

ה  נ ' י  להוריש ולגרש הסמוכים לגבולותיה. ובזת תתוסף ה«
ם יטו אל י , י ר מ מ ו ל  משא״כ לעתיד. וזהו הרחיבי מקום אהלד• כ
' מהצייד ' י 1 י מ ש  האהל יה״ נמתח ונלחנ. וזהו שאמל• ויליעוה מ
נ י הסי*יי י ח י ה ז ל פ ח הה• י ה ו ע מ א כ י ל מ ו ל  תחשוכ׳• ?
* מעצ(נו פ ם נ ו , י ק מ י ח י י ם ב ע ו  אליו לחסילו, ולהסיע יתלוחיו, ולחי
ריגנויו

נ  ן  שהוא לוצה להלחיג אחלו, אבל לעחיד. יהי׳ האהל מתיי
דני' ל נ , י ה ז  עם קרקעוחו נעמדו עם יחדוחיו ההקועוח נאיז• ו
ל י&>ג נ

ו  ב  משכנוחיך יטו. ועכ״ז, אל חחשוכי ממקומה. וזהי מ
 הנניא (שם ל׳׳ג) חזה ציון קרית מועדינו מי אהל נל יצען

 יתלותיו לנצח וכל חנליו נל ינתקו: ,
ס \ טידיה* י ל ש י ר  וזהו שאמל תמדלש. וכי מחזקת היא י

לי אוכצים ו, 3 ן , ר 3 י ח ר , ה כ י ל א ה ה ל ל מ ה א ״ 3 ן ר  ה

 הלחיב• מקום אהלך. והוא מנואל כלנלינו וזהו שס״מי

 ולעילה זו יוחל מהנקל על האלם לעשוח מצוה המחנגדח
 אל לצון וחאוח הגוף כמו הצום, והצדק', וכמוה׳.
 שלא יתעלב זל נמחשבתו בלתי לכוון נהם לעשות נ״ל ליוצרו.
 יען כי לבל אין להם עם גוף תאדם. שיתי׳ נמשך אליתם בטבעו
 ויכוון בחם להנאה עצמו. וע׳׳כ הקל בתם המלחמה עם תיצל.
 אבל לא כן תמצות שגס הגוף ימצא עלבותו בהם. כמו. מצוח עונג
 שבת ויו״ט. וזולתם. הלא הכבד המלחמה מאד על תאדם שיכליח
 עצמו לתטות רצונו ומגמתו אל הכיונח הלצוי והנאותה אך לעשות
 נ״ל לה׳ ית' שצוה עליה, כי בקל יהרסו מזימותיו לכוון בעשייתם
 להחענג• ולהתעדן בהם וקלוב הדבל אשל גם הוא יהי׳ חוע׳
 בעצמו. ולא ילגיש מהות כוונתו. כי כמו שיצלו הטוב מ לז אוחו
 אל מהירח עשייה המצות. ולעגג השבח כן גם יצרו הרע ׳ריצתי
 למחר לענג אח גופו. וא״כ מי יכליע הדבל. בעבור איזה מהם
 הוא עושה מעשהו. אם ליוצרו או ח״ו ליצרו, אשל ע״כ הזחילה
 החו״הק (ואחחנן) שמור אח יום השבה לקדשו כאשר צוך ה׳
 אלקיך. (וכאשל הארכנו בביאור ענין זה ריש פ׳ לך. יבוקש משם)
 והער ע״ז מצינו בדבלי לנוחינו ז״ל(הוליוח י״ב) כשנמשח אהלן
 בשמן המשח' נלחע כוי אמל אוי ל׳ שמא מעלה׳ בשמן המשחה
 כלומל דאג פן החעלב זל בשמחתו יען היוח משיחחו גס דבל

 העלנ להתהדר ולהחפאל בה. (וכמו שמוזכל בק״י ז׳ ב׳):
 ןךןן עד״ז ממש הי׳ ענין מעשת שמעון ולוי עם שכם. שחגלו
 י כלי מלחמה והרגו עם לב כאיש אחד. כי הוא דבל העומד
 בין ג׳ גחינוח האלו. היינו אם לקנא קנאח ה' צבאות כי נגלה
 עשה בישלאל כוי. והוא ממעשי היצר הטוב. או לעשות רצון טבע
 לבס הרגז• אך להשביע אפס וחמתם לעשות בתם כלצונ׳ האנושיי
 גהחנקם בהפוגעים בכבודם. וכמאמל. וירגלו אשל טמא את דינה
 אהוחס. ויעקב ע״ה היה חוקל בבניו לעמוד על נפשם וסירס•' אם
 כוונו לקנא קנאה הי. או לתלגיע לצונס וחפץ לבם לעשות בהם
 נקמה. ובהיוח עני! זה דבר המסור אל הלב, עמד ואמל. בסורם
 אל הביא נפשי. ר״ל הכוונה הצפונה בלבם חמחואלה ע״ש סוד.
 והוא, כי יעקב ע״ה בנושאו עין על מעשה ז מלי. הי׳ מכריע ע״י
 והיי עומד על לכם וסוד מצפונם מה הוא. כי הנח לבוחינו ז״ל
 אמרו (שכח ק״ל) כל מציה שמסלו ישלאל נפשם על" עדיין היא
 מוחזקח בידם.וכענין שאמלו ז״למעש׳ אבוהסימן לבנים. וכאמלם
 בשביל שגללה שלה אח העלוה אצל פלעה עמלו וגללו כל נשי
 ישלאל את העלות במצלים. ובשביל יוסף שגדל את העלוה גדלו
 האגסים במצלים. וכ״שכ פה. אלו הי׳ מעשיהם באמת וכתמים
 צקנא קנאח הי. הי׳ ממש כמעשי פנחס. והי׳ הראוי כי יעמוד
 הזכו׳ הזה לבניהם אחליה׳ להגן עליה' שלא יקדה בדבל הרע הזה
 (עכ״פ) במשפחתם, וא״כ הי׳ מעשה זמלי לעד ולמופת להיליע
 אותם לחוב, ולומר, שלא הי׳ מעשיהם בלב חס וישר, וזהו שרמזו
 ז״ל, בן סלוא, שהסליא עון משפחתו, כלומ׳ הוא הכריע משפחתו
 לחוב, וע״כ אחרי רואו מעשה זמרי׳ מה שהוא אות על סול
 לגם כי לא טוב ה׳״ החליט ואמר ט באפם כוי וברצונם
 עקלו שול, ר״ל כי כן חייבת להם רצונם הכעסני, וזהו
 שביארו ז״ל לעשות רצון יצרס עקרו שול, כלימל אך מסבת
 יצרם וחמחם. ומעחה מה שסמכו ז״ל ודרשי, בסודם, זה מעשה
 זמרי, איננו זולח לחח מופה על מצפון לבס וסודם כי לא טוב הי/

 וכמדובר:
ף אפם כי עז ועכרת׳ כי קשתה כוי. מדרש• אפילו גשע׳ ך ר  א
 שקלל׳ לא קלל אלא אפם. הנה לני׳ העירו על ענין קללת



^ N ' - ׳'•״ימנ \ •י 4 י  I אמי ויחי י "
 ומעתה ננוא אל םענין. בשנבאל עולי ע״ם (שם מ״ל)אה
 זנחה ותכלימנו ולא חצא בצבאותינו. כי הנה ידעני

 אשר עליו יח׳ כ' פנים כעונש המערים כו.
 זנחה ומכלימנו

 —. —ונש הממרים בו. אם ליסילי חשגחח
 כענין שנאמר (ויקרא כי) ושמחי אני אח פני בוי. (ושם כ״ו) ונחה*
 פני ככם. או שיחיה העונש מצד הסחרח הפנים והעלמה השגחתו,
 ע'ד הנאמר (דגלים ל״א) ועזגני והפר את נליחי כוי וחרס אפ«
 גו ט׳ ועזנחים והסתרחי פני מחם והיה לאכול ומצאוהו בוי. ר״ל
 כי נשיהיו נעדרים עץ השגחחו יחי הטוגה חמסבח שלומם וטובחם.
 ממילא יפגעו גחם האורגים לדמם, והדולשים רעחם, כי סר צלו

 ית׳ מעליהם :
 ףף,ןא ממש ההבדל בחרדת נ״א. ני הבריא והשלם, לא יירא ולא
 יתעצב כ״א בעבור תרע שישיגגו מזולתו. אבל אס אך
 סמוך לבו בטוח שלא יעשה עמו רעה כפועל. כ״א מת שיעלים
 עצמו ויסחיר פנ־ו ממנו מהטינ עמו לא יחוש ע׳׳ז מאומה. כי גם
 מכלעדי השגחתו עליו וחשחדלוחו על אודוחיו, לא יקרנו
 דבר. אבל לא כן הדבר באיש חילה. אם ירגיז לנ הרופא כשגם
 לא יעשה עמו דבר רק חסחי יסמיר פניו מחשחדל בעיונו
 לחחגונן במחלחו ולהגיד לו מוצא ארוכחו הנה בזאת יעשה עמו
 רעה גחחלט. ט יהיה כאגו נעכר. או ירדם ויחעלף. וזהו מ״מ
 (חהלים כ״ח) צורי אל חחרש ממני פן תחשה ממני ממשלחי עם
 יורדי בור כלומר ע״י הסתרת ספנים ושלילוח החשנחח. חחו אף
 זנחת ותכלימנו כלומר בשנם לא עסית עמנו רעת מאומס. רק

 זנסחכו ולא .חצא נצכאוחינו הנח גם נזס סרכית כלימתינו:
 וךןןיא הדנר נעצמו נחרדה נכי יעקנ. כי האמנם שחיו בטוחים
 ביוסף אחיהם שלא יעשה אחם רעה בפועל. זולה ההסחרמ
 פנים. (וכמשפט הח״ח וכאשר זכרנו לממלה) הלא די למו כי ראו
 נהמצריים אשר לכם כל עמם כמחמול. ואך ההכרח אחס לישא
 פנים אל יוסף. ע״כ יראו לנפשם. פן יסחיל יוסף פניו מחם
 מחשגיח עליהם. ואזי ממילא יפגעם פגיעה סמצרייס. וזהו לו
 ישטמנו יוסף. כלומר רק נטירה נלב וממילא ׳*סובב עלינו, כי

 חשנ ישינ לנו אח כל הרעה אשר נמלנו אוסו:
ם חשגחם עלי רעה אלקיס חשבה לטובה כוי להחיוס ענ ת א  ו
 רנ, הנח יוסף הצליק ע״ה חפלינ לנחם אוחס ולהפיס
 לעחם, לנל יעצנו מאומה מל מה שעשו אחו. כי הנה ידוע.
 הלגל שנתקלקל ונפסל, לא יתוקן באופן שישוב לאימנו ושלמוחו
 הלאשון טלם פגע ט הקלקול. בלחי אס ילבה עליו אמצעים
 המועילים יחל מאל על פיך קלקולו, כמו בנפול מעט מצבע כחול
v v־־^ או אלמלמה. אם יסן על מקום חכמי המים  יליעח ״

 t כי ימין ושמאל חפלוצי. ומלת תפלוצי, מתפלש, מלחב נפלן באץ
 ן ננול. כי האלן ההי׳ מחלסב וממוחמח כל שעה:

 וכי חשאלך נפשך לאמל. הלא מכנל החליט המכס ע״ס ואמר
 (קחלח אי) אין כל חלש חחח השמש. לזה הוליעו אוחנו
 ז״ל שאץ הדנר ענין מחודש. כי כנר הי׳ כן. וזהו שסיימו. למה
 יי נקלא שמח אלץ. שלצחה לעשוח לצון קונה. אני אל שדי. שאמלחי
 j לעולמי לי. שאלמלא כן, היו מוחחין ושולטן עד עכשיו. כי נעח
 *ושל ח׳ יחי בחן אומל על נליאח האלן. היהח הולכה ומוחחת
 י ומתלחנח, מכח מאמל האלקי. על שגעל נח יחנלך, ואמל לי.

 ן וזהו למה נקרא שמת ארץ. שרצתת לעשות רצון קונת:
 ןךין לא על חגם רמז הכחונ הענין חזה. שהארץ היחח מחרחנמ
 י ומוחחח עד שגער כה יחי. אם לא להודיענו כי כן יהי׳
 י נימים העחידי׳ אי״ח. וכאשר יורו דכרי החכם הראשונים. מה

 שחיי הוא שיהי׳. וכמו םניארנום למעל׳(נפ׳ נראםיח) ע״ע:
ןא מה שרמז יהי ננרכחו ליעקנ אנינו ע״ה. ופרצח ימה  ןךי
 וקלמח כוי. ומלח ופרצח ענייני ע״ד שאמרנו. שחהי׳ ארצו
 מחמחת והולכת נלי גכול. וכלל. וזהו שכוונו ז״ל כל המענג אח
 השנה נוחניס לו נחלה נלי מצרי,. שנאמר והאכלחיך^נחלח יעקב
 אביך. לא כאבלה״ שכתונ נו. קום החהלך כוי. ולא כיצחק שכחוני
 נו. ט לך ולזרעך אתן כוי. אלא כיעקב. שנאמר נו ופרצי ט׳ •)
 וזהו ברכות אביך גברו על ברכוה חולי על תאות גבעות עולם. רצונו

 לומל כמו שחמדת תארץ ורצתה מקדם. כנ״ל:
 ,*ךאןי אחי יוסף כי מח אביהם ויאמלו לו ישטמנו יוסף וחשב
 ישינ לנו אח כל הלעח אשל גמלנו אותו. הנלא' בהולאח
 לבליח*. שהם ע״ח היה לבם בטוח ביוסף אחיהם שלא יעלה על
 לבי משוח עמהם לעח. אבל היי בלבם מולך ולאנה פן יקיים
 מאמל לגוחינו ז״ל (יומא כ״ג) כל חלמיל חכם שאינו נוק׳ ונוטל
 מחש אינו ח׳׳ח. ועני: לקימה ונטירה, הוא. שאם יצטרך לטובמו
 יקפוץ אח ידו וימנע ממנו. כן חשנו על יוסף. אולי ישיג ירו מהטיג
 לחם. והרעה חבוא עליהם ח׳׳ו ממילא. וזהו לו ישטמנו והשנ כוי.

 וכמו שננאר:
 ןןיןא בהקדם מאמר דהע׳׳ה (חהלים ל״ח) ה׳ אל נקצפך חוכיחני
 ובחמחך חיסמי. ט חציך נחחו ני ומנחם עלי ידיך. אין מחום
 ננשרי טי. והרצון נזה הוא, ע״ד, נשיקצוף אחד על איש נליא
 וירצה להכותו ולהכאיבו יחיה מהצורך אליו להכומו מכה רנה.
 לא כן החפץ להאדיכ איש ונוע ומוכה על כל כשרו. אשר נמקו
 חנורוחיו. אץ לו לחפש אקר דנרים המכאינים. כמו, מקל יד או

 שבט ולדומה. כי אם יתן ידו עליו אך בהכאה קלח יזעק מר על על

• vv uvii ו >*ו ו v •׳•׳»׳ • י , י  ־ ו י

 וסף ע״ס מלב׳ לנחם אח אחיו, לומל, אס הי׳ ערך הגדולה והטוב
 המושג לו על ידם, לק כמלך וכמוה הלעה. אזי היה כחם
י ׳•״«־ לעסס עמל בעיניו ויהיה נכחם לפניו לזטל להם מה שעשו, אגל ׳ • ׳ ״ • ך ׳ ״ ״ ״ - — ׳ • ׳• ׳ י  כי חנח מכבל. קלן *׳. •
p ומעמ p ל ו ע י ש ח 3 ל 3 ג ן מ ל ן ע צ ,א מ ם ש ך עלי, הלא רכ לך. וזהו וחנחח עלי ילין. והטעם. אין הלבל לא כן תוא כי לעת ל  הנחמ- י
. ואלקים חשכה ל ק ע ל ל מ ן ל ה כ נ ם עלי מ ח  מחום כנשרי כוי. חכאישו נמקו ט׳. וכדברינו: וזהו אתם חשב

 לטובה

 כי בשרינו כמו רצח. חהו ה׳ אצ נקצפך חוכיחני ונחמתך חיסרנ
 כלומר מה לךלחרנוחלנקשענורנו אמצמי'המכאיבים בחמה וקצף.
 כי סלא מכנר. חציך נחחו כי. וא״כ אם לא הוסיף מעחח נלחי

״ טי. והוא להביכו אמיתת ל 3 

 ופ׳׳ז רמז נמה שהזכיר אותו ית׳
M ר*״  •) ואולי גם לזאת כיון יעקב ע״ה במה שהחל ואמר טרם ברך גנו יוסג< אל מלי נ
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 תואר אל שדי. שאמר לעולם לי' ולולא שנעלבה, היסח מותחת'גם היום:

Qtal Jacob. 



 נועל'
 שגה*י

 אהל ויחי י«ןב

 רוב סובו וחסיו, לחצץ מוצא אל הטוב מצחי וזהו כ*
 מים! ה׳ צבאומ שמו. כלומר כ״ז היה מכוון לעםוחיט

) ג׳ מתנות מוגי:  מוכשרים אל הטוב המקווה. וכמלז״ל(גרטס ה,
י  נחנו לישראל וכול׳ לא כחנו אלא ע״י יסורים. וזהו שסיי* נ

ע ממך ובחסימ^  קטן מזבחיך כוי בשצף קצף הסח רחי פני ת
 רחמחיך אמר^נואלך ה׳: •י

 ועך׳ן יחבאלו עוד לברי הנני' (שם ל״ה) ופדויי ה' ישובון ט׳ ושמי!
י ^ י ש  . עילם על לאשם ששון ושמחה יסיגו ונסו ינץ ואנחה. א

 ונסו אין לה שחל. אמנם, מליצה הנביא ע״ה היא ע״ד מ״ש(פ' ל,
 לקוב אויבי קלאהיך ותנה בלכה כלך כוי,'ועמה גלח לך אל מקיי
 כי הנה בשיובא הלופת אל החולה. ולא ימציא חלופמו. עכ׳׳זהממ'*'

 להחזיל אוחו למקומו בכבול. כי חחחח אלקי'הוא, אמני£
 נחוודע שלא ידע הלופא מאומה ממחוח מחלהו. ומלבד מה

 העלה לו אלוכה עול הוסיף החלוחו גהסעי' הזליס אליו.
JR בשובו לבימי. יאמלו עליו. כי הוא גלס בחלפה ובוז, וזהו 

W* *כוי והנה בלכה בלך כוי ועמה בלס כוי. הוא הדבל בעניינינו כ 
 עמה לבחח בנו האנחה וההוגה על המקרים העונלים מי?
 ולעמיד אייה. נראה עץ בעין בפרטי הטובומ מאץ יבואו. ימ#

 מי ילאו, ואי זה מקום צמיחחם. שהוא רה עחמאורעוה שהמ*י
Jto עליהם יגוטח ואנחוח. וא״כ יחנלה אשר למפרע לא היי 

י  אל האנחה וזהו ובאו ציון במה ושמחה עולם על ראשם. ובמד
€ ו ה ז  שמחה שמעולם כלומלןישמחו למפלע על סבל הלעוס. ו

 ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנסה וכלל וזהו שהביאו ז״ל •
 הנביא (ילמיה ל״א) והפכתי אבלם לששון וגסמםים ומ>ג

jw» ל אל ג א ך ה פ ה ת , ה ? כ י ט א ע ן א ו , ל ל ן א כ ל ל ש < א ם נ ו ג י  מ

^  ולדברינו יצדק מאד. ט לעמיל ימגלה אשר היגון והאבל חיו כ
: ־• * '  אכזב. כי היי ראשיה ושורש השמחים וזהו והפנס׳ ט
** 5  ואגב נבאר עוד דבריו הראשונים. אז משמח בסולם יי
ן י י מ מ  ובחורים וזקנים יחדיו, חנח בלל הנביא בשמחה ה
^  בחור גם בחולה. כיונק עם איש שיבח. והנראה כי שמחה h א
 למחלקוחיהם. הוא ע״ד שאמרו זיל מן שאכלו במדבר היי משמנה־

 לכמה טעמים. וכל מה שרצה האדם לטעום גו, הל:
 ועילה חדכר בזה הוא לדעמינו. בי מרצון ם׳ יס' הוא של*

 קנאה בסעודה והנה אם היי משפיע אל ט$י מעמים היי י
א לעגגא• י*** ס י  לההמוני״ והדלים אך למוהר. ולא עכיד קולה נ

<t״. לגן האג w >נתן לכ״א מאכל היאוי לו. היי מטיל קנא 
 מאכל^אחד וחיך הנוועם יטעם ט טעם המאכל הראוי אליו ^
 לא היי קנאה כי לא הי׳ אחד יודע מטעימה סבירו והכאםי* -־
Pty* נבוא מח גאולתינו במהרה. ובהמון אועהינו הקלוש' «םם 

 אשר רבה שגנ& לה נפשם ממרי הנלוח. ומהם בסורי'
 כימים אשר לא טעמו מרומה כ״א מעט מזעיר ואם ישלם ה׳ *5

 צעחיו חלקי משערה שמחחם כפי ערך עול סבלם. להרבות
 שיבח, ולהמעיט לעול ימים אזי הרב הקנאה ביניהם

 להם חלק נחלק כנער כזקן, אזי יהי' הדבר ע״ד ניסא למג°
 כהחכם יחנר' אשר מבלי להטיל י$אה ביניהם יחן טוגוליי

 כולם בשוה אבל יחפרדו בהדגשה השמחה בטונהם כי ** ;
פ י נ י י »  רבוח מיסורי ואבל הגלוה, ינעם לו ערמה השמח׳ ב

 על הרגשת והבחנת זולתו- ולא נסלאח היא. בי כפי הנחסיני•
 כל עצמימ שמחמיהעחיד צומחח מהאכל והיגונות, ע״כ יהי״ םי

 * סשמסה

 לטובה להחיומ עם רב, וע׳׳כלעומח גודל ערך הטוגה הנפלא' אשר
 עשיתם• החיוב שלא ישאר עוד שריד מכחם הרעה אשר משבחם

 ותבן:
 מאשר לאיתי ללנוחינו ז״ל במדרש שהכריחו עצמי לסיי׳ הספר
 ההוא גכחוגי׳ המגידים נחמוח ישלאל. והמייעדי* אושל
 ששוני ושמחתם גימיס תעתידיס והס (ילמיה ל״א) והפכחי אכלם
 לששון ונחמתים ושמחתים מיגונם וטי, מד ששון ושמחה ימצא
 בה כוי. ע״כ אמרחי גס אני לסיים בהסכןיקים ההם המובאי, כדכרית׳
 ז״ל, ולכארם על נכון בע׳׳ה. עם מת שנשים אל לרך אחל פעמינו,
 בביאור מאמר יוסף אל אחיו החחם אלקיס אנכי כוי. אלקיס
 סשבה לטובה. אך נזכיר מסלה מאמרם ז״ל״אשל העירו גוהמפרשי׳

 ע״ה והוא :
 ןיוךןם אוחי וידבל על לגם. והל׳ לגלים ק״ו ומה יוסף שלינר
 לכלי׳ לטם על לבן של שבטים, כך ניחמו לכשיבוא הקלח
* אח ירושלים עא׳יוכ הה״ל(ישעיה מ׳) נחמו נסמו עמי יאמל  לנ
 אלקיכס ע״כ. והלבל לחוק מאל זה מזח. ונקלים מאמר הנביא
 (ש0 לל) אל מיראי ני לא מבושי ו,אל חנלמי בי לא חחפילי כי
 כוסה עלומיך השכחי* וחלפח אלמנוחיך לא חזכלי עול ני בועליך

 עושיך ח׳ צכאומ שמו כו׳ :

 ובלל הענין בזת הוא עם מה שהאלכנו למעלה אשל כל חקולוח
\העכאונוח המעיקים אוחנו* לעח כזאח טלם  הלעות ׳
 מכוונים מאת ר\'ית׳ להכין עבילנו הברכת ותעוב באחלית הימים.
 והמה מוכרחים להיות מוקלמי׳ אל טוב העחיל. כאשר לא יקצור
 הקוצר מבלעדי החרישה והזריעה המוקדמים לה. וכמ״ש (שם ס״א)
 ט כארץ הוציא צמחה כוי כן ה׳ אלהיס יצמיח כוי. וכמאמר(ירמי׳
 כ״ט) ט אנכי ידעתי את המחשבות אשר אנכי חושב עליכם נאם

 ס' מחשבות שלום ולא^לרעת לתת לכם אחרית ותקיה :

 ומעתה דע לך. ט המגרש אשחו מסבה הריב שחיה ביניהם.

 אם גם לאמ־ר זמן העיר אח מסו להשיבה אליו.
 ופייס* ודינר על לנה. עכ״ז חכסנח גושה על זמן העני שהיה לנ
, והיה מהענר עמה, אנל, הנח לפעמים יקרה איש ה י ל ^  נעלי מ
 ואשם השלעיםיזע״ז מעולם. בלמי מסממ שלא הולידו. שאל לחכמי
 הרופאים והגידו לו כי ההכלס אחו לגל* אשחי. ולחפר״לח ממט
 זמן יידוע. ואת״כ נשיהוב אליה מסענל ותלד וניום שמעו עצתם
 ס«ה נסעז עאל לשלמה מבימו. על כי נמלאו הימי* שאמרו
 הרמאי© לקסהיאליו וחתי לו לאשח במאז הנה האשח ההיא איו
 ל*להכלם מאומה נשובה אליו על שחיחה גרושה מאח נעלה כל
 עשן הזמן ההוא ט האם נשואה או באיבה הדסה. הלא אדרנה
 מסבת האהנ׳ הגדול'. כי פרידה' ובדילחח כל הזמן ההוא. הוא הוא

 הסבה לכונן אהנת׳ עד עולם •
א הדבר כמו כן. בכל הקורות וילד הזמן העונרים עלינו ן י  ן
 אשל לסי לאומ אנושי נמיני נשל. המח ס״ו מסנה כעסו
 יו1 עליט וע׳׳ב גם בשישוכח׳ אח שנוהינו ויניאנו אליו עכ״זיהית
 לנו נושה. על כי הי*נו מרוחקים ומשולחים ממנו יה׳ בל משן הזמן
 ההוא אי על ־זאת אל קיט מלחם יחי נא ללנר על לננו לאמר. אל
 היראי כי לא מגושי כוי, כלומר כשיחגלה לנו לעחיל פעולה
 םהרחק׳ הזו. ומה שחולילו והצמיחו הקולות והפגעי' ההם. או
 אז לא יהיה מקום אל הכושה והחרפה. כי כל זאח הי׳ אך מיפאח



 אהל ויחי יעקב צב
 גקמחי בכם, ולעגיש אחכם על מסשכחכם, ם הימה זרה אל סוב
 מעשיכם. וזהו ואח' חשבתם עלי רעה. הלא אלקים חשבה לסוכה:
 כלומר הרעה עצמה היתח החחלה םרשייח אל הטוני ע׳׳כ
 ועהה אל תיראו. מעונש. אכל עול אםס לאי"' יעיעדיס אל/מול
 אנכי אכלכל אתכם ואח טפכם• ומה מתקו נזה לנרי סעללש.
qpv וינחם אותם וילנל מל לבם. והרי דנריס קל וחומר. ומס 
 םלינל לנריס רכים על לבן• םל שנטים, כך ניחמו. לכשיבוא, הקנ״ה
 לנחם אח ישראל על אכ״וכ כוי. והוא. כי הנה נאמח גס אחל
 הנחמה הגדולה ההיא, םדנל יוסף על לנס. עול לא •נצר מהם
 מהחפעם רוחי נקלנם. ומהיוח עול נלנס ללך עוצנ. נידעס
 נעצמס לעח מעשיה׳ וגנוח המחשנוח שהעמיקו עליו נכל לנר פלטי.
 וע״כ האף אמנם כי אמר להם יוסף אחם חשנחס כו׳ אלקיס חשנה
 לטונה. עול היה מקום אחם לדאוג על מעשיהם ונכליהס אשר
 נכלל על יוסף. ועכ׳׳ז כראוחס כמה הוא לואג ונוכה על צרחם.
 ומבקש אהנחם ונחמחם. ואומל להם. כי אל לעוח ה׳. הוא הסיב
 המעשים שעשו אחו. ולא היה נהם מאומה מן הלע כ״א טונ
 מוחלט. נספייסו נזה וניחמו. כ״שכ כשינוא הקנ״ה לנחם אוחני
 על המקלים הלעיס שהחגולל עלינו, ועל מה שאנחנו עזונים
 ממנו כל משך הזמן ההוא, ויאמל ני נולס היו לחנליח חטונ,
 ולחסל עולם• למען לא ננוש על נושח עלומנו. וחלפח אלמנוחינו
 וולאי ניתחנחם נפשינו. נשנשמע נ־נלי' האלה מאח הפועל המלחם
 יח* נעצמו. היולע חמחשנוח. שהוא חושנ עלינו מחםנוח שלום

 ולא לעה. לתה לנו אסלית וחקוח. נמהלה נימינו אמן

 השמחה נפלגוח איש איש כעל ך היגונומ שסנל ממש כאשל זלע
(  לנ חוצי א לנ חנואוח, וההיפך נהיפך \

 וזףןן אז חשמח נחול׳ נמחול ונחורים וזקגים יחדיו, כלומר
 יחיו םוים נהםנח הטוב והששון וכאחל ילונו חלקם אנל
 ענ״ז יהיו בלולים להלגשח םמחחם והטעם על זה והפכח׳
 אנלם לששון ונחמחי׳ וםמחחים מעונם ל״ל כל מוצא הששון
 והשממה הוא רק מן האכל והיגון. ע״כ החיוג, כי כפי לנ הזליע׳
 מרב נעימת השמחה וע״ד (חהליס קכ״ו) הזורעים כדמעח כרנ'

 יקצורו :
 והנד, עחה כשוב לעניינינו, לנאר דנר׳ המד', וינקם אוחס כוי
 והוא עם המונח הנאמן הזה אשר בל הכליה הרעוח
 ומציאוחס הוא רק עכור הצמיח על ידי הטוב השלם באחריחם אשר
 ע״כ החיוג עלינו ההודא׳ לאלקיס יחי על הרעה כעל הטוגה כי

 היא גס היא ראשיה ומבוא אל הניוג המוחלט:
 1הנה כדכר הזה כלמוחו וצלמו היה אצל יוסף ע״ה כי בל מה
 שהסבו עליו אחיו לרעה הלא לעיניה ראה והכין כי המה
 חלשו על גגו להצמיח אליו העוגות המאושמס שהשיג. והשכיל
 והבין **) על כל מאורע וחיו שהיו לו ע״פ אחיו. כי לא בלע היו
 אבל עשו אחו אוח לטובה. וע׳׳כ החיוב בי לא יטור בלבו שנאה
 עליהם. אדרכא עוד חייב אח עצמו להודוח להם חסדם. כי זלעו
 לו לצדקה. ואם כי לא כוונו כן במחשבה׳ בעשומ׳ עמו מה שעשו.
 הלא מה לו ולמחשבחס. שידרוש נקמה עליה, וזהו שדייק ואמר,
 ויאמר אליהם יוסף אל היראו חחחח אלקים אנכי. כלומר שאחן

 •) ואולי והו הרמוז נמ״הכ (ישעי' ס״ו) שישו אחה משוש כל המחאבלים עליה. ר״ל כי לחמחאנלים נצמסה שמחי. המחיד מס:ח
 אבלם ויגונם משא״כ למי שלא התאנל. נמשפט החובק ידיו נעה הזרע. יהיה נרדם נקציר:

) אין לע יולל מלמעל׳. כלומ' שלא יהי' עיקל פעילה הלגל כ״א לחל׳' ולהעי' אבל יגוא ס ׳ נ 7  ״•) אשל ע״כ החליטו(כמ
 לחצמיח\לחעליך הטוג הצומח מכחו ושלטו:

 נגמר by •די ד,£וע^ העוסק בםלאנת הקיד־מ הבחור

׳ יעקב משה באך ז׳׳לי ר  מרדכי באך ק



 אייי הוספות יעקב
 שיש באשקלון ואינו עושה נחם לין. וכבר יש מ* שביאר 3w« צנאי• י
 ל׳ ייחנן על ל' חנינא גן לוסא (ברכוה ל״ל 5׳) הוא לומס כעני1

 לפני המלך אני לועה כשל לפני המלך היינו כי העגל אינו
 לפגי המלך לק על המעשי' אשל הוא עצמו עושה אם עוג ואם י
 לע אגל לא ילונוחו כמגול חנואח אחלים לא כן השל הוא נ*י$.':י
 לפני המלך על חחעאים אשל כאחלים ולכן חפלה ל״ח כן לום״|
;̂  חיחח לאדי׳ יוחל לחחקכל כי עליו אין קטרוג גחסלחו ומ״מםא
 גם צליק גלול כל׳ יוחנן אמל על עצמו שאיצו כטוח מעוצ&?י*
 הגיהנם והיי מסופק ורואנ ע״ז שלא יהי׳ נחפס נעון אחרים;\

htt 'לנן ציה לא להלבישו סוורין ולא ארכמין, אכל ר' יאשיה 
ו לא חים י  כאחל העם לא החגשא גנשיאוח וחיה איש גפני עצמ
 לואג לכןצוה להלגיםו מאנין חיווליןואמל מח אנא כעיח נעוניא* יי:

 וחענין נכון. —

 אמר בץ הרב המחבר
 חגליון חזה הנשאל חלק הנח הוא נסם בי, כחוכ לבר,

 מה שהגגלמי לו מקום כפחח האהל ועחח פח יבוא :

 דנה מר אבי דל ביאר מאמר המשורר ע״ה (מהליס ק»״י< פותח את ידן ומשביע לכל חי רצון אשר
 מלת ימשביע היא חסרה הביאור. אכל הנח ממשפט איש נדיב ושוע כי יתן מלחמו לדל, ויפיק
 לרעב נפשו, בבואו אל ביתו רעב ועיף ובאם יקרה שישיב אותו הדל (כשישאלנו הבעיחב אולי
 האכל בלחמי) אינני תואב לאכול כעת. בלתי אס רצונך הנדיבה לתת לי כוס יין חמד או אז אולי׳
ת לתת לך מה שירעיב אותך. ומה שיעירך אל האכילה א  יערב לי אכול הלא יעננו למה אעשה מ
 הלא אין חמדה כ״א להשביע הרעבים ולא לחיעיב השבעים. הוא הוא ממדת ה׳ ית; להשפיע טובו
 להמייחליס לחסדו. ולנפש תדרשנו והיא אך באם הדורש הוא מהשמחים בחלקם. או אז אלקיס יחננו

 ויתן לו שאלתו. כי ישביענו בטובתו משא״כ באס הוא רחב לבב כאותו שאמרו דל יש לו מנחרוצה (
 מאתים׳ מאתים כר הלא הוא ית׳ יקפוץ ידו ממנו כי מה יתן לו יהיה הסבה להוסיף תאותו. וזה
 ומשביע לכל חי רצון. והבן. והנה מ״ור אנכ?לא נהגתי את עצמי במנהג הישר ההוא עם הספר
 הנככך הזה שהבאתי לכם היום כי מגמת כל מחברי ספרים קדושים הוא למען רוות בם נ.9שות

 הק«#ם לחכמים והצמאים למי תבונתם והנח הספר הזה אשר הגשתי אליכם. הלא נפשי יודעת מאד :
 כי ירהיב את&פ באכלכס מפרי תבונתו לומר מי יאכילנו עוד ומה ימריצנו החבור על ספר בראשית

 לבהמי יר&0• טוב מושכלות יקרות כאלה בארבעה חלקי התורה הנשארים. אבל אחי ורעי תדע יי
 האמיני. כי עוז לי ביי׳ אלקי יעקב שיחי׳ עמדי להשלים החבור היקר הזה על כל חמשה חלקי התורה ?
i •אתם קחו לכם ברכה כהיום ממה שהחלותי תת לפניכם. ובקרוב אייה אשלים חפצכם. הי ינסורבעד 

 .הוספה לפרשת ויחי
 במדדעז ליש פ' ויחי ל׳ יוחנן מפקל ואמל לא חלגישוני לא
 חיוולין ולא אוכמין אלא מאנין לגליקא אסעחבעינא
 עם צליקים לא ילעון ני לםעים ואם איחגעיח ע©*םעים לא
 ילעץ ני צדיקים ל' יאשיח חווה מפקיד ואמל הלבישוני מאנין
 חיוורין אמרו ליי רבנן אמר כרין ואת אעלה כלין אמר מה אנא
 נעית בעוכראי. ויפה אמר כטעם חרכר ילירי חלב יצרח אליהו ני׳
 מו״צ לפה כי ר׳ יוחנן לחיוחו מנהיג חדור כאמים ז״ל(תענית
 כ״א) מלן ל׳ יוחנן חיה לואנעל עצמו פן יחיה נחפס להגימנם
 בעטר החטאים אשר באמרים כי היה גילו למחוח וכמו םחונא
 בל״ש בן שטס (עיין לס״י סנחלרין מ״ל ע״נ) נאחל שחי׳ נגיהנס
 ואמר על שימומ שמעון בן שטח ויכנס תחתיו מפני נשים מכשפוח


