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 ע"י היי• תשם״ט

 ןל יעקב
 י י על

 חמשה חומשי תורה
ש ב ד ם מ י ק ו ת ר באורים דרושים ומשלים מ ק ן י ל הו א כ ל ת מ י  ב

, ם י נ ש ר ד ש ה א , ר ם י ל ש ו מ י ה ב א ה ו ד ג א ה ך ו א ת ג א , מ ם י פ ו ת צ פ נ  ו

, ץ ר א ה ה א ל ו מ ת ל ה , ת ש ו ד ש ק י א ק ו י ד , צ ה ר ו ת ל ב ב הגדו ר  ה

 נאספו נלקטו ונסדדו בהכמה והבונה ועבודה רבה מלקוטי כיי הרב המחבר ז״ל
 הקצרים והמסוזריס וכהוביס ברמז ראשי מלים דק למוכרה עצמו, בלי האד
 ספר, משלח אברהם אה ידו לזקקם ולצו״פס להבד אחה אל אחה מאמר אל מאמר
 ועגין לעגין, במיטב הגיון ובהרהבה דברים והוספה חרושים ברובי העניניס וחדישים
 שלמים בגון* הספר / והעדוה יקרוה יריעות האהל ושפת היריעה .

ב ר , ה ו ה אהלו ומקים יריעותי ט , מ ו ד י מ ל ה פעל ועשה ת ל ל א  כ
, ת ו י ל ג ר ה מפיק מ ם, פ די י  המאוה״ג, כליל הדרשנים ותפארת המג

 כקש״ת אברהם בערוש פלאהם זצוק״ל.

 נדפס בהוצאות םרכ o נפהלי משכיל לאיתן נ״י ממינסק / שקנה הזמת לצמיסוס.
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 פתח האהל
ר ק ב . מהו ב ו ת ח כ ו י ת ר ב ד ו כמו כן מ חנ  י
ש מ ם. היינו מ די ר יעיד וגו׳ לשמוע בלמו ק ב  . ב
בגיה כפי . אשר יתחלקו מו ה ר ו ת  ע׳׳ד למורי ה

: ה י ד מ ו ל  ערכי שומעיה ו
. עוד ק ז ח נסתם ה ו הנביאים ו ס י פ  ואתךי כ
ם גדולים ״ עד ימי י מ כ  היו בישראל ח
ב אשי אשר אספו דבריהם וכתבו ר א ו ע ב  ר
. ו נ די י שבי ל ב ד ב ל םפר . הוא תלמו  אותם. ע
ם ד הזה ובמררשיהם. ערכו שלחנ  ובספר התלמו
. ת ו ע ד ת ו ס במדו . ג ן גי ס בדי ף משכו יינם/ ג  א
ב האגדות גוסדו ע״ז; ו ת ומוסרים. אשר ר כחו  בתו

ם במנהג החכמים ה י ר ב ד ל נהגו ב ם ד  אמנם ה
ת לאץ ו ב ח ר  הקודמים/ומחשבותיהם ה
י ל ב . מ ת ו מ ו ת ס ת קצרות ו ר העמידו במלו ק  ח
רה . ומםגורג, ה פרצים מנדרי התו ע א צ  ת
ת מ כ . אשר ח ב ב פן יתעללו במו ערלי ל י ב ס  מ
עתה פן . ו ו ר ח א ב . ויראת שדי ל ם ה ה ל  מ
ת והיה לזרא ע ד  ישלחו ידם לאכול מפרי עץ ה
. ויאמרו ה י ח סם ה . וימסכו רעל בכו ם פ א  ב
. [עיין מורה נבוכים ע״א מראשון]: אל ו  שלחן ה׳ מג

ת ה להלביש אגדותיהם מחלצו מ  התחכמו ה
. ה ו ם ל פגיהס מ ת ע ת ל . נ ת ו פ ט ע מ  . ו
. ולא יעפילו ם ד ת א יהרסו לראות ב  למען ל
— ולא . ה מ ה ט בקרן אורם הנבלים ה  להבי
. ם י אמנ ב הנ ו דבריהם רק לחכמי ל ב ת  כ
ם לראות כוונתם ה ח ל . אשר כ ם ע  והשרידים ב
ם ים ב נ . והחכמים המבי ם ת מ צ ד ל ע ב  גם מ
ל עגין וענין  היו מרחיבים בחן שפתותיהם כ

- : ד ם מדור ח ע ל ה כ  ולמדום ל
ח . חדלו •אנשי. הרו ם י מ י ת ה ו ב ר  אולם ב
. אין ע ד מ - י ע ב . מפו מ ו ל ד  בישראל ח
ס ך בדלתי ט ס ע מ ד אשר כ . ע ה י ש ו ד דורשי ת  עו
ה . נ ו ב ת ה , ם ו ה י ת נ . התלכדו פ ה מ ב ת ס ד  י
. ומסלותיהס ל ג י ר נ ת נשכחו מ ח ג א  וארחות ה
ח ל ר ש ב ב חסדו ית׳ ד ר ב . ו ר ב ו י ע  נשמו מבל
ק ת נ ל ו : . . ת ו ד ג א ר חרצובות ה ח ה ב ל ק ע י  ב
. ופעם ה צ י ל מ ם ב ע . פ ם במשל ע  מוסדותיהם, פ
ת ח ה א ד נ ר עיוני. ופעם דהזיק יד א ק ח מ  ב
ה זולתה כענין שזכרו ז״ל (ירושלמי ר״ה ד ג א  ב
ד ועשירים ח רה עניים במל^ם א  פ״ב) דברי תו
א אותו ל ד זה מ ר בלמו ס . ואשר ח ד ח א ם ו ק מ  ב
. ה מ כ ח . כי כן ימלאו תמרוקי ה ר ח ד א  בלמו
, - : • ( * ה נ ו ב ת ות ה ה קרנ ממנ  ובן תרו

 •והן

׳ סי) י רבנן מאי שלסלה ותרוממך (משלי ל  לא TO דפ
 יומא

. והערה ץ ר א ל ה א אלהים־אדס ע ר  ;/־מאז ב
ה מ כ . הוצק חן ח ם ו ר מ ח מ ו  I' עליו ר
. למען ילטוש ה ע ט ה בנפשו נ נ . והתבו ו ב ר ק - ב
. ללבתילגוגה ת ו ל כ ש ו מ ר ה ט באו י ב ה  ::׳.: עיניו לו ל
לבלתי . לבלי יבשל באבן האולת . ו ת ו מ כ ח  ^:: ה
. — ולהורות ת ר ר ו ף ס ת ר ישר כ ב ל ד כ  .;גיתן ל
ו ד גלה בכבו . נ ה ק ד ה ואורח צ ב י ת ך ג ר ו ד י נ פ ל  ב
ים ת הוד קולו להנאמנ . והשמיע א י נ י ר ס ל ה  ג־ ע
. ו ת ר ו ך ת ר ד ם ציונים ב ה . והציב ל תו •בברי ; { 
— . ב י ב ס ם מ ה רה יראו אור . ונונה ל  בי באו
א ח ל . אשר שניא כ ו נ ר  .־: והתבונן נפלאות צו
. ש י ל א ת כ נ ד וימודד תבו מ . כי ע הו ו  י• מצאנ
ו . והעריך כמד ו ת נ י ב . ורוח מ ו ת ג ש ח ה  י כ
י ישראל נ י אצילי ב . כ ה ד ו ת ת יקר ה  התגלו
. ת ו א ל פ ה חזו נ מ . ה ת ד ב כ ם נ ת ל ע ר מ ש  א
ם העריך ע ת ה ח א . ואל ש ת ו ר ת ם נ ה  והבינו מ
ך ר ת כבודו וכבוד תורתו לפי ע  כמו כן התגלו
ל הכוונה הזאת יורה . אשר ע ם ת ג ש ח ה  כ
ד שגגלה לכל מ ל ר חכז״ל (שמות רבה ח׳) מ מ א  ׳, מ

: ו ח ד ואחד לפי כ ה  א
. בי בהקים ה א ר ב ת ו ש ך זה עצמו ת ר ל ד ע  1 ו
ם נביאים ה . וימן ל ל א ר ש ל י  ית׳ רועים ע
ם ה ר ל ש . א ח ו ר ר כמו כן באנשי ה ח  וחוזים. ב
הל . לנ ו כ ר ע ל איש ו ת כ נ ו כ ם לבחון ת כ ב ח  • ל
ה ש מ . אשר ע״ו קרא יתב׳ ל ו כ ר  ׳•׳־ אותו >ג״פ ד
ר לאמר(שמות י״נז נ׳) ה  י אדק הנביאים ע״ה מן ה
. ל א ר ש י י יד לבנ ב ותנ ק ע ת י ר לבי מ א ה ת  כ
ת ע ד י ה ת יעקב קטנ י ל ב  וכבאורם זיל בי א
י ישראל. . ותגיד קשות לבנ ת ו כ ר ר מ א  . **ליהס ת
ם אסיפתו ר . וכן שאל ע׳׳ה ט ת ע ד  היינו שלמי ה
ל כ  (במדבר כ״ז פ״ז) יפקוד ה׳ אלהי הרוחות ל
ה עליהם מנהיג נ . וביארו ז״ל מ ׳  ;כשר וגו
. ועל היותר ו ת ע ד לפי ד ח ל א ל כ ב ו  ,שיהיה ס
א הדור והמוכיח י ב נ כרח ענין זה ב  היה מו
. ו ל ם כ ע ל ה ׳ א ר ה ב ד א ב . כי הוא ב ר ע ש ב . 
ת ו ת ד ם מ נ מ . א ך ר ד  להישירם ולהטותם ה
ח אליו ר כ ה . והיה ה ה ז יאגשים שונות זה מ . 
. למען יכלכל דבריו ם י מ כ  להיות לו לשק ח
ת ד כפי הנאו ח ל א ם כ ה  ;במשפט1 כאופן שיבין ב
, א ע״ה (ישעיה נ בי ר הנ א פ ת  לי* אשר ע״ז ה
ת ע ד \ ה׳.. אלהים נתן לי לשון למודים ל  י
ר וגר לשפוע ק ב ר וגו׳ ב ב ת יעף ד  ~לעות א
. ו י ר ב ל ד ם. ר״ל כי בכת• לפלס מעג די  כלמו
 ,כאופן אשר גם העייפים היינו פחותי ההרגשה

( ה יקרו לי בזה דבריהם ז״ל(לאש השנה כ״ו ב, מ  *) ו
 (3) (חי׳ב)



 פתח האהל
 דקים שבעתים מזוקקים. ואני בהם כחרש לא
. אי על זאת קרא  אשמע. ידבר ולא אבק לו
 להם ואמר אשר עם אישים כאלה יתנהל לרגל
 המלאכה אשר לפניהם. היינו לבאר להם
 תכלית כל דבר ע״פ משל ודמיון מטיב העולם
 ועסקיו. ולצייד להם דקות ענייניו. על נושא
. והוא מה שאמר. ס . באופן שיבינו כל ס נ  ה
 שמעו זאת־ כל העמים וגו׳ * גם בני אדם גם
 בני איש וגו׳. הייגו מכל סוגי המדרגות •
 והציע לפניהם דתכלית. סי ידבר חכמות והגות
ר ריק יקראם. ב ד ל גות. לאמר כי לא ע  לביתבו
 בלתי להשמיעם מושכלות יקרות . ולבל יזורי
 אחוד ממגו אישי ההמון. קרא ואמר אמה

 למשל אזני ונר ותבינו גם אתם:
 ככה גם קול־ המחברת. השמיע דבריה
. האזינו ם  ואומרת. שמעו אבירי ע
 שוקדים בתבונה. אלה מזה. ואלה מזה. גשי
ה. אביאכם באהלי יעקב. שמה תשבעו  הנ
 לחם. דתבמה. שמה תשתי לרויה מימי
 הלמודים. תתענגו מפייי האגדות. דודאי
 המדרשים. הכל נתון מאתי עלי יריעות אהלי.
 רתום באוצרותי. — נם דלי ההשגה. אביוני
.  הבינה. נושו חושו נא . אל תפחדו ואל תרהו
 לאמו־ מה לנו כי נעמול נפשנו. הלא אנחנו
 כאלמים החים שוכבים לא ידעו דבר. כי חתום

 והן זאת היתד• תפארת האדם הגדול המחבר
 ע*ה. והדר גאונו. כי עשה לו בגפים
 להגביה עוף על מרומי שדי הלמודים. ידלג
 על הרי המדרשים. יקפץ על גבעות האגדות.
. ברצוא ושוב. וכל מאמר ר מ ג  ירח עליהם כ
 וכל אגדה אשר עת׳פגיה ישונה. לא נמצא
. הנה ממדהק הביא להמה. ומריח ה  טעמה ב
 מי פלגיו הפריחה. ופניה לא היו לה עוד :

 ו?$ל כל אלה ימי כמוהו דורש חכם ישכיל
 פיהו לעומת השומעים בלם למחלקוועהס.
 אגשי״לבב cfr; שמו בכליהם מפרי עץ הדעת
 ושושגי המושפלות.׳ חדשים לבקרים. אביוני
 האדם ודלת העם. אליהם המתיק רגבי חכמתו
 ותוכחתו במשל ומליצה. כי יוצרו נתן לו
. ועל  לשון למודים לדעת לעות את יעף דבר

 דרך שאמרנו:
 וכעגץ-מאמר דהטע״ה.(תהלים מ״פ) שמעו
 זאת כל העמיס. 1נו׳. גם בני.אדם גם
 בני. איש יהד-עשיר.ואביון. פי ידבר חכמות
 וגו/ אטה למשל אזני וגו/ רצה בזה להשמיעם
 אמר מה שידבר הוא נכון לבל אדם כגדול
 כקטן להטות אוזן לשמוע אמריו. ואל יאמר
 הסריס הן אני עץ יבש. ערער בערבה. ולא
 בינת אדמ־ל^ ומה יסמן.לי החכם בחכמתו
. בהיות כל דבריו  או מהיועילני ברוחב בינתו

 הוא
 י.מא הל שמעוה' לאמתא דבי רבי להוות אמרה להלין נברא להוה קמסלסל בשעריה אמרה ליה פל
 כזה אחה' מפלפל בשערך ע״כ. אשר הלבריס מפליאים מה בצע אלינו בספור זה או מה מנו יהלוך אם
 נחשוב פהרבנן היו יודעים מאי סלסלה־ עד.שהוכרמו ז״ל להעיר אומנו ולומר׳:לא הוו־!לדרבנן כוי. ומה גם
 כי ראוי להתבונן במהות הלמוד שלמדו מ״י מאמר ההוא. אבל הרברים •יתפארו על נכון בהצעת הקילה אחת.

 דפ כ*נדר כ^עצם להיות נקוב בשמו מצד התכלית אשר לו כי ק גדר השם להיות מצד התכלית, כמו המנורה.
 אשר גדר אם מטרה מצד התכלית אשל בעצם שהוא מוכשר לקבל הנר או השמן והשתילה, אולם בעוד לא
 נשלם העצם בגמר מלאכתו לכל מעשהו ואץ עוד בו תכליסר לא יהיה מתואר בשם ממרה רק גולמי כלי ע!
 חו גולמי י כילי •מהכת, עוזי זאת ידענו אשר בדכ העצם השלם הוא ראוי להיות •שלמותו מעצמותו• ולא שיצמרך
 לבקש שלמותו מזולתו השלם כי בהיותו בלתי שלם בעצמו לק׳בהצמרפות זולתו א״כ עוד לא השיג תכליתו:
 ומעתה נחקורהיבנדר שם הספר הנכבד אשד׳בידינו:מפי ה' ביד משה המגודר בשם תורה. אשר בהכרח
 י• '*:אנאיםי האלה הנה הנם עדר השם כי גדר העצם בשמו מצד התכלית השוב אשר בו להורות
 לאדם'לרכו וללמדו מישרים, וכן העצם הוא שלם מעצמותו; היינו ט התורה היא שלמה מעצמותה בתכליםכל
 השלמוחיואץ צורך אליה לבקש השלמתה מדברים זולתים כמאמר חז״ל(אבות ה׳ כ״ב) הטך בה והפוך בה
ך כי הוא מכוסה. מלמעלה הפכהו מעבר אל-עבר ויבוא ענין זה וילמד י נ י ע  דשולא בל־, ד״ל נם הדבר הנראה ב
 11 זל wrt לכולא בה הייס שאין לה צורך לבקש'השלמתה מלמולם זולתים זמהכמות אהרוס. כי לולי כן
 "יהיה ׳פלמות העצם אך ע״י הזולת ואנחט קבלנו - (תהלים י״ע חי) תורת ה׳ תמימה ר״ל שלמה בעצמותה:
והנה בזמננו אט רואים כמה הקמים מלומדים אשר בהגיעם אל מאמר בהורה הבלתי מוכן. יבקרו.אמר 1 

 י י •י־ 'כללים מהכמות זולתיות להישיר בהם העקוב, ובאין ססקרבותיט נעלי המלמול להיותם חכמים נמלים
 בכל ישבע החכמות אם היו רוצים היו יטלים לכלול חלק• הלמודים ההם בגדרה להבין על יליהם
 מאמריה הקשים והסתומים. אכן הס ז״ל שמו לבם למקור בכוונת מאמר שהע״ה סלסלה ותרוממך כי אפשר
 לבארו׳ בבי פנים. למשל אם יאמר.לך אחד אני באתי מנית סלוני ושם הייתי מסלסל אתהשלמן,השומע. .לא
 יבין־&ה הוא אומר, הייננ כי יש לחשוב בכוונת מאמרו ב׳ פנים, או שהשלחן עומד באמצע הבית והוא הלך
 ופשה י הקפות סביב השלהדכענין המסלסל. דבר בדבר היינו שהוא מקיף ומסבב העצם בדבר אמר, או שהיה
 מסלסל אל! העצם עצרו היינו כי עשה אותו נפתל ופתלתול עד כי הגיע קצה אמד אל קצהו הב/ וא״כ היה
 לש<׳ל הספק הזה על. מאמר סלסלה ס׳,..כי נקחפקו על מניח הלשון על מה יסד הוראתו בעצם וראשונה*

 אם שרצונו. סלסול דבר בדבר וח״כ לסלסל התורה יהיה הצורך להשית סביב לה למודים זולתים ולהקיפה־
 (4) (ה״ב) ״ בחכמות



 פתה האהל ג 5
ד ש ל א ב ה ל ר ד ה ה ב א ר . אשר ת ם י ר ה צ ם. דעו ב א כן הגברי — ל . ו נ ל י ג ל אישלס ב * א ? j , v , 

ו לו עינים : ט פ ש א ת ל . ה ה י י ת א י ילד לבם א  ן. ״*. ידאו ט
י חמת א שאלתי ותהי זאת נ ו ב ה אמנם מי יתן ת מ . בי י ה ש ר ו מ תן האהל הזה ל ס נ כ ס ל  ן כי ג
. כי יהיה אלהים עמדי י ת ח נ א י ו ח שעריו מיטנ ת פ י י ד כ  *•;•?משל ודמיון ומליצה . ע
. להשלים ת זרועי ת ידי י ולאמץ א י חדריי•י למלא א א ל ב כ  ): י ל
. ולפרוש האהל הזה י ת ו ל ת ה אשר ה כ א ל מ ת ה כ ועם ו ה מדי העלותי נ נ ו ת י דלפה מ ש פ נ  ,:•־ ו
. בי כוונתי רצויה להפיץ מעינות ה ר ו ת ל ה ל ב ת ע ע ם ב כ ר ח ב . ובי אפקוד ג י נ ו  V: ברעי
. ולמען ה ר ו ת ד ה . להגדיל כבו ה צ ו ר חכמתו ח ה באו ל , הוא אשר האיר לארץ כ ה  >.> כמוזזי. ה
. ב ק ע י ת ל מ ה לדברי א א מ ה לגפש צ ת ת מאפליות םפות ה ו ב ב ל תו גם ב נ ו . ובנוגה תב ו ת מ כ  ן ^ ח
ל תה בעוררי נפשי לקרבה א ס להובח מילים יחשוב . בי עילה זאת הי ה . א ר ה ע נ  ^ ה
ם היות המלאכה תה ע . כי מעולם חצי המלאכה לעשות או ר  ^ רובסי אנשים ישים למישו
ב זללה״ה אץ ר י ה ב ת כ . כי מ ה ד ב כ ה ו ל ת . נ ב ב . עברו משכיות ל ם ק י  .^חיכחותיז לא שבו ר
. ולא ע׳׳פ ת ו א ר ק מ ם סדרים לא ע״פ סדר ה ה ה ל ב א ת ספוד י ע — ואס ל . ה ר ט מ  ׳/•:• לא החטיאו ה
תם ה או ה/ הלא כאפיק נחלים ובשטף נוזלים סר־־ מאמרי רז״ל. כי הוא ז״ל לא התו  ץ לעורר מי
ב לקוטיס מאגדות מפוזרות ת ו כ י ע״ד ה ת ל ם המונריס מעפעפי השומעים. ב י '"י חמי י  ה

: ה ב זה ־אל ז ר בים נפרדים לא ק ת ושמן ששון וםכתו . יץ שמחו ם ח נ  • . יאס ענומים ל
. ם חדי ו ה כדברים מי מ ם ה מ צ ע ד בי שכחו רישם. גם החרושים ב . ע ש פ י נ ר  > ימסור להשקות מ
ס אגודים . ה מ ס ואין להם דודים. להיות ע . — א ה ו ק ל ת ד י יש ל . כ ס י מ י ח  ומצאו נ
Y ב חדושיו ע ת י במקומות מועטות כ ת ל . שמש צדקה הופיע ב ו ר מוצק ל ש א  י י םיעף מ
ת י ל כ ת ב ב ת ל כ כ ת ה ם א . אמנ ט ע ך מ ש מ . ה מן ל הנשוך מפגעי הז ם כ נ ו • — . ו ב ל  הרחי
. תב לזברון דברים למזכרת עצמו ר. ככו : הקיצו חי  וראה אותו ו
י חדושיו נעדרים ציוני ב ת ל כ ת ועל כל אלה כ ו ב ם ר . א ל ל ר אוסיף מ ב ה אוסיף ד  . אילם מ
ה מקומות . לא למקרא ולא לנמרא א ר ם באיים מ ו נ די פיעלי ו ו . כחמעשי ו י ח ב  ש

ו הנאון ולמדרש : נ ל מרבי ת . ומי לני נ ו דע ו  , רחוקים נ
' שמו עזרני ללקט מדתדושים ת ו י ו וברב חסד ה י ל ולח רבינו א י הנ נ ל ב ל כ  החסיד רבז ש
. ה נ ר ו תם בעמיר נ ם . ולאסוף או ה ד ה ו ע א זצוק״ל. אשר הפלינ בשבחי נ ל י מו . . J 
ל ענין. . לענוד ענין א ר מ א מ ל ר א מ א א לםמוך מ בנ  • ־ להפליא. באגרותיו אשר שייח אליו לק״ק דו
ד שיהיו העניינים . ע ם ה ר החקירה ב ח א אליו א ש אותו לבו ק ב  (נדפסו גבאורו להגדה ש״פ) ל
ו ע ה . ותושע לי ז ו ה ע ל ר ה ׳ הן מתאימים איש א , ה ו ת ב ה א ו ילשוש ב ת  '> להשתעשע א
. ו י נ ו . ולקרוע לו חל ה ז ל ה ה א ם ה ה ר מ ב ח ס מאישיס זולתו *) . ואם ל כ ח ך זאת מותר ה א *  י
ב י ב ת אשר עשיתים זר ס ה ההערות הרבו מ ב יראו עין ה ל חכמי ל  ; להלל יקר הספר. הלא כ
. עכ״ז ם הוספתי מחידושי ב ו . וגם כי ר ל ה א ש ה מ ש ל ה ל ה מ . ואהיה כ ו ת ר א פ ת י ו ת ל ט  כעין ס

א  ל
 בחכמות אחרוה להכין על ידיהם מאמריה הקשים, או שרצונו היה בטצם וראשונה כמאמר סלסול פל סלמל
ד  העצם עצמו וא״כ מה שהזהיר ואמר סלסלה וצוה לסלסל התוריאכוונתו לסלסל ההורה עצמה ולהפוך בה פ
י . כ  לי יחמריו חלקי ענייניה ומה שחסר לו בזה יתגלה לו מ״י מקום אחר. וזה למדו מאמתא לבי ר3י
 השתמשה במאמר סלסול על המסלסל בשערו שהוא סלסול בעצם עצמו, וא״כ מה שאמר שלמה סלסלה כיומו
 כמה שאמרנו שאץ לנו לחשש ולבקר בלמודים אחרים ט אין צורך אל התורה לבקש לבר מחכמה *לתה, והבן:
ה בזה מליצת החכם ע״ה (קהלת ו׳ ח׳) כי מה יוסר לחכם מן הכסיל מה לעני יודע להלוך מ ה מ מ  *) ו
 נגד החיים. אשר בהשקפה הראשונה הוא כדברים שאץ להם שחר. ויתכן כי מאמר זה נפשך למה
׳ והכל הבל ואץ יתרון לחכם  שאמר החלה פעמים רבות בדרך כלל כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה ט
 פל הכסיל ווכוונתו בזה רק על ענייני עוה״ז כמו שאמר כמות זה כן מות זה אבל על ענייני הנפש הלח
 בסה מלא אמר מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה כוי) והנה הוא עצמו ע׳יה ביאר לנו במקום
' ם בענייני הגוף יהיה יתרון אל החכם על הכסיל, והוא (משלי י״ח ס״ו) לב נבון יקנה דעת ס  אחר אשר נ
 יפד ולפני גדולים ינחנו, ר״ל כי החכם ידו רב לו לעמוד בפני גדולים ולהתיצב לפני חכמים ולההוועל באסיפתם

:  לא ט הכסיל שאמר עליו (שם כ״ל ז׳) ראמוה לאייל חכמוס בשער לא יפסח פיהו
ס ר ה בקהלת במאמר הנכחי היתה כוונתו כמו ק לבאר היתרון הזה. אך הוסיף מליו משל pm מ נ ה  י
 בכל ספריו המהירים. והוא, ט הנה כבר מומלפ אצלנו מני חשוב כמת (;דרים סד). והוא שוה אליו ממש
ם כי החכם  יפל״ז יש אל העני יתרון מל המת שהוא יטל ללכת בץ החיים והמת כוכב בין המתים, ק ממש נ
 יהלסיל שוים הייה במקרי העולם פכ״ז רב ההבדל ביניהם, והוא כאמר כי מה יותר לחכם מן הכסיל ממש
 היתרון מה לעני על הדומה לו שהוא יודע להליך יגד החיים ט י־-חכם זה יסמנו שמא יטל לעמוד

:  באסיפת חכמים והבן
( ב ח ) (5) 



 האהל
עקב • ת י מ י א ו ל ק בקד״לנו. אמרנ ד ר צ ש ב  מ
עקב קולהו ״ דבר וקול י . יצחק י ו ה נ  חי חי ה
ת . וישם א ם די ן אותו לשון למו  כי האלהים חנ
. כי כמשוטט י נ ה אומר א מ . ו ה ד ב ח ר ח  פיו כ
למתהלך בעדן גן . ו י ת י י ם ה ל הרי כשמי  ע
ת קולו ל הימים אשר א . כ י ת י מ  אלהים ד
. ד א ת לי מ מ ע , נ ה נ י ד פש ע , נ ה , ה י ת ע מ  ש
ד מ ח נ ח ה ר פ ל ה ה לבי כחלילים יהמה ע ת ך ע  א
ת שמואל ת י מת מ . ו ת א ע ל . כי נקטף ב ה ז  ה
, סקצ״א).  הרמתי בגוע אחינו לפני ה׳(שנת ה
. ,מעמל גפשי י עמל אתה אלהים ראה עגיי ו  ו
. והדריכני ך ת ר ו ת ע געימות מ ב ש ה א א ר  א
. וזכות ך מ ך . והושיעני למען ש ב מצותי  בגתי
/ ע ר ז ל ר זלה״ה יעמוד לי ו ב ח מ ב הצדיק ה ר  ה
א 'אולם לתורתו ועבודתו ית״ש  ואהיה ברי

 כל הימים :

 6 פתה
ה ד ל ש ק ע . כי ר ם ה י ל א אביתי להזכיר שמי ע  ל
ר גכון ד ס ל ב כ . ועשיתי ה י ר מ  חקירתו צ

ב וצח : ה  ~ ובלשון ר
י ציוגי דמאמרים המובאים בבאוריו. ת ב צ  גם ה
י חבמיגו . ואם כמאמר ם אי בי  ממאמרי הג
ל דגלו ם. איש איש ע ל בש״ס ומדרשי  ד
 באותות למקומותם במושבותם . כאשר עיגי
ת ר ב ת מ ת הזאת גם ב ר ב ח מ  הקורא יראו יביטו ב
ה ה ל ל מ ת ע ב . ר ת י ש א ר ר ב פ ל ס  הראשוגה ע
ל פי ע ת אבן הקיצור מ ד כי גלותי א  גפשי ע
ס עיי ר יצא לאור בדפו ב . והחלק הא׳ כ ת ו א  ב
ם בעוז מהור״ר כ ב המגיד המפואר גבר ח ר  ה
, ם ת ש י ב א ק ע ב הצדיק י ר ק זלה״ה בן ה ח צ  י
. זה יחבוש ו ג ג ו זה ינחמנו מעצבו . אמרנ ה  ה
ה תזרח עוד א . והשמש אשד ב ו נ ב ב  פצעי ל
. ן . עומד מול הארו ו נ מ . הן בהיותו חי ע ס ע פ ה • 

 דברי חצעיר עבד עבדי ה׳

ר דוד פלאהם יצ׳׳י ״ ר ת ן לאאמ״מ מ  אברהם בערוש ב
ש ט י ר ז ע  מילידי ק״ק מ



 ה׳ צבאות עטנו משנב לנו אלהי יעקב סלו!

 ?׳*«״ פתיחה

. לא כן הא׳ אשר כל מגמתו וחסצו א  משן מסד מ
 להנויב במטר אהבהו הבריות, מא הלא ירבה להשהדל
 זלהשחהף בצרהו ולסבול במכאוט יען כי זה ה\א
 הדרך המביא אוהו אל רפואהו ואל הצלחו. הוא
 ׳ אשר הפריז המשורר ע״ה ואמר מוב וישר ד׳ פ״כ
/ כלומר לא כמדשהמעיב המכר שכל מיהרו  יורה ט
 הוא אך עטר הצלה עצמו לבקש לו מער לכאב לט
 על צרח מבירו ולא מצד סוט וישרו. אבל לא כן
 הוא מדה אלהיגו ית׳ כי סוב וישר הוא ע״כ גם יורה
 חטאים בדרך כלומר יביא יסורים על החוטאים

 להסוחם הדרך כמשפט לאוהב השלום שזכרנו*):
 ומעתה דע כי מה שהחלימו חז״ל שהקב״ה טמן
 וטדק רועי ישראל בצאן, הוא לעילה גדולה
 היינו שיחברר אם הם דטקים והולכים במדוהיו. יס׳
 לכלכל ענייניהם במשפמ מל דרך שאמרנו. היינו
 לאיזה סבה יפעול הרועה רחמיו, אשר קל מהרה
 אפשר לבחון זאס במרעה הצאן. כי האיש שהוא רחמני
 במבע עד שאינו יכול לעשות רע לשום בריה הוא
 איט מוכשר להיות רועה צאן כי הוא יוציא הילדות
 והזקנות יחד והוא ענץ רע אל הילדות. לא כן
 העוצר בעד הזמנות• ומונע אותם מלרעות עד אשר
 יאכלו תחלה" הילדות הנס מזה יבחן טונחו וסוב לגו
 באמת שמא דורש אך שובת הצאן,יאשר ע״כ הוא
 ששה דבל גם מד מביש היינו לגרש הזקנות מטר
 יאכלו הילדות תחלה לכן המא יקרא רועה נאמן.
 וזמ ויבחר בדוד מבלו ויקחמ ממכלאות כמו ויכלא
 משם היה מונע הגמלים ט׳ אמרהקב״המי שמא
 יודע לרעות הצאן איש לסי כמו יבא וירעה בעמי
, כלומר לכל אחל  וזהו לרשת ביעקב ט׳ וכישראל ט

 לסי שישר הכנתו וכת יכלהו:
 ובזה יתבאר לנו מאמר (ירמיה לא) הבן יקיר לי
 אפרים אם ילד שעשועים כי מדי דברי ט זטר
 אזכרנו שד על כן היו מעילו רחם ארממט נאום הי.
 בהזכיר מאמר רטתינו ז״ל (שמות רבה ב׳) יודיע
 דרכיו למשה לבני ישראל עלילותיו בשר ודם מדותיו
 ועלילותיו מעוותות p אבל ממתיו ועלילותיו של
 הנה המדה הזאת נעדרת אצלו כי לא הקב״ה רחמניות הן מי רחום וחמן ה, **) . *אמנם

 _ כלל

׳ הה״ל (משלי י״ג) מושך ש ואלה שמות ס י ד מ  ג
 שבש שונא בנו ואוהט שחרו מוסר. ללמלך
 שכל המונע בנו מן המררות סוף בג/ לתרטת רמה
 כו על ואוהט שחרו מוסר זה הקב״ה על שאהב
 סס ישראל הוא מרבה אותם ביסולים את מוצא ג
 מתנות שטת ניתנו לישראל וכלם ע״י יסורים וס׳
 פ״כ. ונזכיר של מאמרם ז״ל במד׳(פרשתט) ה׳ צדיק
 עחן בדק ללול בצאן ומצאו רועה יפה שנאמר ויקחמ
 ; ממכלאות צאן ממ ממכלאת כסו.ויכלא הגשם היה
 מונע הגדולים ^*הקעמ$־מ»'*שציא הקנונים
 לרשת כדי שירש עשב הלן• ואח״כ מוציא הזקנים•
 כלי שירש עשב הניגוגי ואח״כ מוציא הכמרים
 שהיו אוכלים משב הקשה אמל הקב״ה מי שמא יולע
 לרשת הצאן איש לפי כחו יטא וירעה בעמי הה״ל
 מאמר עלות הביאו לרשת ביעקב עש ובישראל נחלתו
 פיכ. ומהראוי למקור תכלית המבמן הזה מה מא
 ומהמראתו. אבל לע הי פועלי הרממים עם רעיהם
 *שמלקו לב׳ מגים היינו כי ימשו מעשיהם לאמל
 סב׳פנים. יש ילחם כי נלבה רומ אותו להסיב עם
 אנשים ומסן מסל מא לשקול בשבת זולתו. ויש ט
 ימנלב אך מצר לטס המבע כי לא יטל לראות בצלה
 רעמ, וכש שזכר החסיל ז״ל גמ״ה (בהקדמת שעל
) בטונס החומל על העני שמא מטין בה לדמות ׳ » 
 הצער מעל מצש אשר מצאמ מעגמת נפשו למי שממל
 הליו ומא ממש כמי שמרפא כאב שמצאמ ע״כ .
 והנה ב׳ סוגי המרממים האלה יבמנו לאמתסם בהזדמן
 לפניהם אה נגוע ושכה אשר מהצורך למסוק גרפואמ
 באכזריות כש לחסוך ממט איזה אבר וכדומה
 מהישלים, הנה אז תראה ט השני הזה לא יאבה ולא
 ישתדל לעמק ברסואמ מאומה ימן כי כל מה שמא
 ששה לפעמים שבה לבני אדם איט מממת היות
 מפצו להפיב בלתי להסיר רעה מולה מעצש ט לט
 מליו מי בראותו רעמ ברעה, ולכן סה בהיות לרט
 הרשאה שד סבה להוסיף על דאטן נפשו כאשר
 יראה עניינים זרים כאלה הלא ישא כנסי שחר ויפנה
 אליו פורף גם כי באמת היסורים האלה המה לשבת

 החולה אבל

 ^)והוא שסיים כל ארחומ ד׳ חסד ואמש למצרי כריחו וטדויזיו. כלומר כל עיקר מגמתו לעבות הסד ולהסיק טונת מקבל
 הפעולה וא״כ יכונה מעשהו נשם חסד ואמת ריל חסד של אמת. לא כן חסד הגו׳ד כי עיפ האמה אינו מסד כלל נהיות

 עיקר כוונתו לעונת עצמו/ וזהו כל ארמית ה׳ חסד ואמת לנוצרי נריהו כי המסד נשאר דבוק הצל מקנל הפעולה:
ה מדות לחוד ועלילות למוד . מדההיא הפעולה המכוונת נהכלית . ועלילה היא השנה  **) ובקצרה נוכל להמתיק המאמר כי מ
 להביא את התכלית . כשוכר עגלה וסוסים לנסוע לדק־. אין העגלה התכלית ולא הכוכים רק הריוח אשר ירויח
. רק בהכרח.יתעסק בזה כי אין לו דרך אחר להפיק זממו ו  ינסימתו. וא״כ טלטול הדרך הוא לו למורת רוח כי למה זה ל
י התכלית. ואחר כל העלילות ואחר כל היגיעות הלא יזדמן גם ההיפך. לא הרויח בדרך ועוד הפסיד ההוצהות. וח״כ עסק נ ג  נ
 מנילה ואל התכלית לא נא . וזהו מאמר המדרש נו״ד ממתיו ועלילותיו מעוותות הן. שנאמר ושם לה עלילות דברים. פי'
 היין העלילה מכוונת אל התכלית ולא התכלית אל העלילה . שנאמר ושם לה עלילות דברים. הוא עסק נכבה לסבנ עליה

 (7) (ח״ב) *



, הנמ*ז  צער הרנה מעמל גילולו והוא משתעשע ס
 על הדעה כי מעשיו של עסה ערבים לאביו כל כך,
 רק האמת ט האב מתנחם בו במה שעתיד להיוה
 כאשר יגדל ויהיה לאיש. וזהו ט מדי דברי ט זכור
 אזכלט שד כלומר כל שעשועי בזכרי כי לימים עוד
 איך יפאר מעשיו והנהגותיו על כן המו מעי לו רחם
 ארחמנו כלומר כל מה שאד מגדלהו וכל אשר אני
 ששה עש עתה הוא רק סבה אשר אלחמנו אח״כ

 ואוכל להעיב עש בגדלותו:
 הןא הדבר אשר כוונו ז״ל להשמיעמ בסתימת הספר
 הזה אשר בכללו הוא מדבר מגליה אומתנו
 במצרים ואת כל התלאה אשר מצאתם בדרך בצאתם
 ואח״כ הסונה הנפלאה אשר השיגו מאש ית' מימינו
 אש דת למי ושארי השטה הידושמ . לאמר ט כל
 עיקר הגלות היה מאהבת ה, את עמו ישראל ומסאס
 היותו שוקד תמיד כתקנתם ומעלתם כ״כ עד הי גם
 ?:אשר מחייב מכמש הנפלאה להאדיב את גפשותינו
 למרק אותם מכל סיג וערב הלא ימציא לנו מצד
 אהבמ צרות רטת ורעות (עם היות מנין זה דבר
 המתנגד אל מזח פוט ית') בידש שאין הרוסה למחלת
 נסשינו בלעדם וכמאמר כי כאשר ייסר איש את בנו
 גוי. ואס כל אלה יל ה, משתה למען מסיף שלשת
 בנפש אומתט עד ט נהיה שכשרים לקבל מחתאלהים
 קדושים לכן גלגל עלינו להיוסט נולים באר״מ נמנים
 בטר הברזל לממן התך מאתט-זוהמת הנמש ולטהרם
 מכל ערב וסיג. ממש כהגו סיגים ממך כסף למען
 נהיה שכשרים לקבל המרה ולעטד עטדת אלהים
 חיים . וזהו שכללו ז״ל בסתימת השפר הה״ל משך
 פבש שנא בנו ואוהט שחרו מוסר ללמדך מ׳ מל
 ואוהט שחרו שסר זה הקב״ה מל שאהב את *שלאל
 מא מרבה אותם בישרים את שצא ג' מתטח שטס
 מזןהקב״הלישראל וכלם ע״יישרים מרםא״י וסי:

ט אם סבחק ותחליק על מעשי בני א  כצל הלבלים מ
 אלם תראה בהם לבל והפכו והס תמיל כסותרים
 את עצמן, ט לפעמים האדם מנדב עם לעמ ולפעמים
 בהיסך וממון להזיק . לא כן מדת הקב׳׳ה כי כצ
 עסקיו רק להטיב, רק השב נמלק כפי המקבל ממש,
 ע״ד הששה סשדה גדולה לשני בני אדם הרבה
 והיו שם אנשים בדאים כמזגם והיו אוכלים וערב
 להם והסיט לבם והחלשים שהיו שם לא היו תאבים
 לאכול, מה עשה במל הסשדה הלך והביא להם סמים
 מדם להטק מעיהם ולזכך אותם עד אשר התאוו
 מאוה לאסל אז נתן להם המפעמים אשר עשה. והנה
 בשני הכמת כל מעשיו לק מנינה והמלה רק אלה
 מזה אכלו תיכף ואלה הלא הביא להם סמים למען
 יוכלו אח״כ לחסל. וזמ יודיע דרכיו למשה והסיב
א בדאהמזג יסללקבל העוב,ולבני מ  עש סיכף ט
 ישראל עלילותיו הייט האכילם המלה לענה וראש
 להריק הרע מהם שיוכלו אח׳׳כ לקבל השב ולק
 גקלאו עלילות אבל עכ״ז דרך אחל לכלם ט הלא

 כוונמ יתב׳ בכלם לק להעיב. וזמ מאמר המדרש
 ט״ד ממתיו ועלילותיו משומת הן ט העלילות אינם
 מתאמלים עם המלות לק הם לבל והפכו״ ט כאשר
 מלש להסיב הלא כאשל מביע על העלילות תראה
 ההיסך, אבל ממתיו ועלילותיו של הקב״ה לחמניות הן
 גם המלית גם העלילות. וזהו ואותן מלות מדיע
 הקב״ה למשה שנאמל ומטנז את אשל אמן ולחמתי
ק את האלם בימדם  את אשל אלמם, כלומר אני מ
 ודינים אומ את אשר אמן אמ״כ לכלכל אומי שב
 השסעסי ולהשביעמ משבתי הייט ט יעמק עמו
 בעלילות לסבב מהם הרחמים הגמלים וזהו הוי

 למס ומטן ה׳:
 תה בעצמ מאמל הבן יקיר לי אסלים אם ילל
 שעשועים, לקמ משל לילל אשל אביו מבל ממס

. גץ׳ גס ן ״ ־^יל מדותיו ועלילתו של הקב״המזמניוש י י ^ » ? מ מ ? מ  העלילזה גם כמדוה יחד ס
^ נמ׳א (במוח מס סץ) ט״י ממ נאזמל ומרפא נמדם . « J J ״ ^ כ ״ ז ה ״ ״ ^ נ  אנל הקנ״ה נמה שהוא מ
] ט אעלם ארוכה לך וממכותיך אמאן. ט במכה סצמס J J J J J S שכאמ שם »n .היא המרפאה ג״כ 
ה עלילותיו נמצריםמי שיספרו׳ ישראל מלילות שמשם ש פ ש - י ^  הקנ״ה נמצרים. יא׳כ גם המטת ^יג^צריס ^ ^
ם גסהםסיי מכוונות לתכלית המ.יאה. כמאמר (ישעי׳ י׳ס) נגה< ולפוא . ^ י ^ ך ^ ^ J f l סי׳ שיסופאו י־לאל 
. ^ ? א ס • כמאמר ררא ישראל את היד הגדילה כ4וייראו « ^ ^ J  ט םמטת שישיגו המצר״סל? *
־ *נייי. אכל ה*ד ישראל נהראי אותות ושפתים להנשים ליראת * ^ ^ ״ 0 3  שמים.חסי יודיע דמיו למשה T ט 5
^ ו0אמי». אנלהיייעיימיו } ^ ^ ^ ^ ^ ל " ^ 
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 עם מאמרם זיל כל זמן שאחד מן השפטים היה
 קיים לא היהשעכוד כי׳א אחר שמתו כלם נתחדש
 עליהם הנזירה והתחילי לשעבדם כחומר ובלבנים.
 ודע כי רז״ל החליטו כי ע״י סבל הגלות נתקלקל
 הדור וכענין ויתערבו בנוים ונו׳ וכמו שכיאה
 הקדמונים מאמר יירעו איתני המצריים. והנה
 קורא הדורות ית׳ בהשקפתו על הענין הזה אשר
 ע״י סבלת נליתם יתקלקלו בתכונתם ויאבדו
 שלמותם ראה מאז להרבות אותם כ״כ עד אשר
 רוב מספרם ישלים השלמות הראוי לאדם ישר
 ושלם וכמ״ש במ׳׳א (כוכב מיעקב הפטרת תבא)
 בבאור וכאשר יעני אותו וגי׳. וזהו וימת יוסף
 וכל אחיו וגו׳ ובני ישראל פרי וני' (עבור השלמת
 ישרת האדם בין כלם) ויקם מלך הדש. כלומר
 על כי מיתת יוסף ודורו היתה הסבה הראשיית
 למוני השעבוד הנה מאז הוא יתברך ברב תסדו
 הקדים התיקון ההוא טרם הוקם עול מלך החדש
 וזהו ובני ישראל פרו וגו׳ ואח״כ ויקם מלך תלש וגו׳:
 ותיראן המילדות את האלהים. מדרש עליהם
 אמר שלמה (משלי ל׳) אשה יראת ה׳
 היא תתהלל. הנראה בכוונת דבריהם ז״ל עם
 מ־׳ש בת״ד(ריש פ׳ בלק) בבאור מדרשם ז״ל(תשא)
 והביטו אחרי משה חד אמר לנגאי ותד אמר לשבח
 אשרי יולדתו. וכלל הענין מהמבואר שם הוא כי
 צדקת הצדיק תהיה לאחד מב׳ פנים אם שהוא
 נולד בטובו וישרו מרחם אמו כעגין מ״ש הרמבים

 :ואלה שמית ב״י הבאים מצרימה את יעקב ונוי.
 ראוי להעיר על מאמר את יעקב שהוא
 באין צורך. והנראה בהמת הענין עם מה
 שהתעוררו רבים מה ראה ית׳ לסבב על יעקב
 ע ה שיביא למצרים כי האף אמנם נלות כלל העם
 היה מוכרת כאשר החליט רשב״י ע״ה (ברכות ה׳)
, מתנות טובות ניתנו לישראל זכלם לא ניתט  ג
 אלא ע״י יסורים (וכמו שכתבנו בפתיחה- אבל
 יעקב מ״ה מדוע זה יתגלגל עליי שיבוא הוא
 למצרים ויהיה גולה בארץ לא לו עד שאמרו ז׳׳ל
 בגמ׳ ובמדרש ראוי היה לירד למצרים בשלשלאות
 יבקולרין הלא דכר הוא. אמנם הדבר מובן פשוט
 מם מ״ש ז״ל(כ״ר צ״ד) אנכי ארד עמך מצרימה
 ואנכי אעלך גם עלה אותך ואת כל הצדיקים
 כיוצא בך. והרצון בזה כי הוא ית׳ סיבב על יעקב
 שיבוא למצרים תחלה יראש לגלית בניו ולהבטיחו
 להעלהו משם למען אשר עלייתו ממצרים תעמוד
 לגס ותהיה מורשה לבניו אחריו כי יפליא ית׳
 תסדו עמהם להעלות נם אותם מבור נליתם .
 וכאשר החליטו ז״ל מעשי אבות ירשו בנים (וכמו
 שהארכנו בזה בת״א) והוא המבואר בלברי הנביא
 (ירמיה לא) שמעו ה׳ ונו, ואמרו מזרה ישראל
 יקבצנו ונו׳ כי סרה ה׳ את יעקכ. לומר כי יש
 להם לבטוח בה׳ שיקבץ נלחיכם מבין הגליות כי
 מכבר פלה את יעקכ אכיהם ועל היות כח הבנים
 כלול בהאב הלא היתה גאולת יעקב מורשה לבניו

 נלבני בניו לבורות עולם וזהו אנכי אעלך גם עלה . ז״ל (בשמונה פרקיו פ״ו) וע״ל מאמר(ירמי׳ א׳)
 ובטרם תצא מרחם הקרשתיך או שהגיע אל אושר
 צדקתו אחר רוב שקידתו ויגיעתו. וכביאורנו שם
 על מאמר(תהלים ט׳׳ו) עושה אלה לא ימוט לעולם
 שהרצון מי שעושה וקובץ על יד המדית המאושרות
 האלה בכת ידו ויגיעתו. ושקידתו בטוח הוא שלא
 ימיט לעולם • *) והנה ההבדל ביניהם הוא כי
 אותו שצדקתו באה לו אתר רוב יגיעו ועמלו לכבוש
 את יצרו ולהפך מדותיז הגרועות אל טוב מועיל
 הוא ראוי בעצמו אל השבת ואל היקר. לא כן הנולד
 בטובו מרחם אמו הוא אינו ראוי להלל בשערים
 מעשיו כי אינם אך מסבת מולידיו הישרים אשר
 משרשם הטיב התנוצץ טובו וישרו. וזהו וחל אמר
 אשרי יולדתו כלומר אין האושר שלו כי לא טרח
 על צדקתו אבל באה לו מסבת מולידיו הטוכים.
 וזהו שרצה הכתוב לכאר צדקת המילדות ואמר

 אותר ואת כל צדיקים כיוצא בך. כלומר אשר
 לעילה זאת מההכרת אתך לרלת למצרים ולעלות
 משם כי עלייתך תהיה סבה גורמת עליית כניך.
 ומעתה היה ענין ירילת יעקב למצרים לבר מזכרת
 אל כלל האומה מבתרת אשר בלעלה לא היו
 יכולים לבוא למצרים עבור יקנו התועלת הנ״ל
 מלאנה פן ישתקעו שם לנצח אבל אמר כי יעקב
ק הנה העליה הזאת א  ע״ה ירל עמהם ועלה מן ה
 היתה מורשה לבניו. וזהו ואלה שמות בני ישראל
 הבאים מצרימה את יעקב. לומר כי היה בילס
 לבוא מצרימה עם יעקב הייט במטר שהלך נם
 הוא עמהם היו בטוחים בבואם כי ישובו לארצם

 משח״כ בלעלו :
 וימת יוסף וכל אחיו וכל הלור ההוא ובני ישראל
. הנראה בזה  סרו ונד ויקם מלך חלש וט׳

1 א ר י ת  יריעות האהל ו
 C וכזה אני מבץ מללשם זיל (ילקוט משלי כ״ב) הזית איש מהיר במלאכתו זה משה לפני מלטם יחיצב
 זה פרעה בל יתיצב לפני משוכים זה יתרי. והוא ט משה מ״ה התאמץ מאד נגד פרעה זליבר
 עמו קשות וגטהוס ע״ל הפלגה כמבואר והיה מקום למשוב ולומר שהיה מעיז נגדו מצד מבע הולדתו ט
 עז הוא . אולם אם נשים לב אל רוב ענווספחו לפני יתלו למה שהיה אחל משלי פלעה ועכליו הנה מזה
 יבק ט עמידתו לפני סלעה והמלוחי ט היה אך מצר אומן בחירתו לקיים לברי ה׳ ולעשות מה שצוהו .
ס מזית איש מטר במלאכתו ר״ל ולא בטבעו לפני מלכים יחיצכ זה פרעה. כלומר מה שהיה נצב לפני  ח
 סלעה יהעח ט לא היה משאתפבע הולרתו כ״א עטר היותו מהיר במלאכה ה׳ אמר מרבית העמל והיגיעה.

 והעד בל יהיצב לפני משוטם תה יתרו כלומר ראה נא רוב עטוסטג* לפני יפרו והבן:



 10 אהל שמות יעקב
 מכין הגואל קולם העת מדאגה ק מקרב עלו.
 הגאולה לא נהיה ראויים להגאל ח׳יו. וכמבואר
 במלרש (ב״ר פ״ה) בשרם תתיל יללה קולם שנולי
 משעבל הראשון מלל גואל האחרון. וזהו טעם אמרם
 זי׳ל אין הקב״ה מכה את ישראל אלא א״כ בורא להם
 רפואה תחלה שנאמד כרפאי לישראל ונגלה עין
 אפרים כלומר בהיות גלות ישראל(המכוון בעצם
 וראשונה למרק אותם ולרפאות אותם) סבה להוסיף
 סרה ולגלות עונם. א״כ בהכרת הוא מכין לנו
 הישועה תתלה כל עול שנמצא אצלנו זטת אה טרם

 יהיה הכאב אטש :
 ומעתה דבריהם ז״ל במדרש אלא שדים נכוטאלו
 משה ואהק מספיקים מאוד להשיב על
 שאלתם מדוע הקדים הסימן העליון להתחתון. והוא
 ע״פ דמיון לב׳ בתולית שנשאו אתת פרנסה אביה
 העשיר ואתת יתומה שפרנסוה בני משפתתה מ
 שפרנסה אביה הכין לה מלבושים כמשפט הנהוג
 וכסדר הציע היינו תחלה בגדי חול ואחיכ בגדי
 שבת ויו״טואח״כ בגדי החופה, לא כןאותהשפרנסוה
 בני משפחתה הנה מדאגה פן לא יספיק על כל זה
 משפטם אשר המוכרת מוכרת .קודם היינו להכין
 תתלה בגלי חופתה והוצאות המתונה ואת״כ בגדים
 כפי מסת ידם והעילה לזה כי הדבר היותר מעכב
 הנשואין הוא קודם להבלתי מוכרת כ״כ. וזהו מאמר
 הכתוב רבבה כצמת השדה נתתיך כלומר מהשהיית
 רבבה כצמת השדה היה אך מה שנתתי אני לך ע״ל
 נדבה וחסד ולא מסבתך ובזטת עצמך . והעד כי
 הכין ית׳ הגואלים הרמוזים במאמר שדים נטנוטרם
 הגיע עת הגאולה שעליה •יסוכ מאמר ושערך צמת
 הנה מזה יכחן רוב חטתו יתברך -כי חפץ חסל הוא
 להקלים ולהכין פועלי הגאולה ומוצא הרפואה טרם
 תכבל המכה ויתמעט הזכות אשר אז אין לז לינם
 למזור. וזהו לברי המלרש וירא אלהים את כ*ישלא
 היה בילם מע״ט שיגאלו בשבילם וכן הוא מפורש
 ע״י יחזקאל כו׳לאהיה צרייך לומר אלא ושערן צמת
 ט׳ אלא שלים נטינו זה משה זאהק שהיו נכונים
 לגאלם. והן את כל זאת רמז הכתוב פה במ״ש
 וישמע אלהים את נאקתם ויזכור אלהים ם׳ את
 אברהם ט׳ ולבל נתשוב לומר כי נאקתם הימה
 סבה עצמיית להזכיר להם ברית אבות ולמלש הגאולה
 סיים ואמר וירא אלהים את בני ישראל לומר כי
 הוא ית׳ ראה הלבר מראש זילע אלהים שעליו לגאלם

 ותיראן המיללית את האלהים. כלומר כשרק
 מעשיהם היה מסבת יראתם את ה׳ ותרלתם על
 דברו ולא מצל טבע תוללתם. וזהו שהמליצו ז״ל עליהם
א  אמר שלמה אשה יראת ה׳ היא תתהלל כלומר ט

 בעצמה ולא ייתלו התהלה למולילים:
 וישמע אלהים את נאקתם ויזכור אלהים את
 בריתו ט׳ וירא אלהים את ב״י וידע
 אלהים. מלרש וירא אלהים שלא היה טלם מעשים
 טובים שיגאלו בשבילם וכן הוא מפורש עיי מביא
׳ לא היה  (יחזקאל ט״ז) רבבה כצמת השדה נתתיך ס
 צריך לומר אלא ושערך צמת ואח״כ שלים נכוט
 שקולם כא סימן התחתון מן העליון אלא שלים נכונו
 זה משה ואהרן שהיו נכונים לגמלם ושערך צמח
 הגיע הקץ של גאולה ואת ערום ועריה בלא מעשים
 טובים לכך אמר וירא אלהים את ב״י שאין בילם
 מעשים ליגאל בהם וידע אלהים ידע שעליו לגאלם
 למען שמו בעבור הברית שכרת עם האבות ע״כ.
ה מהראוי לעמוד על תכלית כוונת הצעה זאת יק  מ
 הוא מפורש ע״י יחזקאל רבכה ט׳ ושערך צמת .
 ימה גם כי יפלא איך ייסר שאלתם הלא הסימן
 התחתון בא קודם לסימן העליון. ואתשוב בהבנת
 הענין כי הם ז״ל היה קשה להם התכת הכתובים
 שלפגיט שאינם על הסדר כי מהנטן היה לומר וירא
 אלהים את ב״י ט׳ ויזטר אלהים את בריתו להורות
 ט מה שראה ית׳ בעוני ישראל זה היה סבה עצמיית
 לזטר להם ברית אטת. והן על זאת באו ז״ל להעיר
 אותט במדרשם זה על חסדי ה׳ הגדולים אשר עליהם
 המליץ הנביא ע״ה שדים נטט ושערך צמת וכמו
 שנבאר. ועם דרכנו טכל לתת טוב טעם על מה
 שהחליטו ז״ל (מגילה י״ג) אין הקב״ה מכה את
 ישראל אלא א״כ בורא להם רטאה תחלה שנאמר
 (הושע ז׳)כרפאי לישראל ונגלה עין אפרים א) אשר
 לכאורה חין להחליט ממקרא זה כלל ענין קדימת
 הרפואה אל המכה כי הכתוכלאאמר רק ונגלה עין
. והקרוכ אצלי כי דבר זה היה מקובל בידם שכן ׳  ט
 הוא מדת טובו ית׳ לברוא הרפואה קודם למכה אבל

 הם ז״ל בקשו. לתת טעם אל הענין המקובל הזה.
 והוא כי ה׳ ית׳ בהשקפתו על גלות אומתנו(שעיקרו
 הוא מטון לרפאות אותטולטהרנו) הוא מחליש אותע
 עוד יותר *) וע״ד (תהלים ק״י) ויתערבו בגוי©
 וילמדו מעשיהם. הקב״ה להיותו שוקד בטובת ישראל
 זה דרט להכין הרשאה קודם אל המכה הייט שהוא

 יריעות האהל - מבלעדי
 *) וכמו ששאל דהע׳׳ה(תהליס קמ״נ) ואל תבוא במשפט את עבדך כי לא יצדק לפניך כל ח/ ר״ל שלא יביא
 עליו ישורין שלא יצדיקו אותו תבל יחסיאו אותו יותר״ ויותר , וכענין שזכרו ז״ל(ברכות ה׳) אלו
 הם יפוטם של אהבה כל שאין בהם ביטול שרה וזהו ג״כ וצדקנו במשפס כלומר ולא שיתקלקלו"ע״י המשפט •*

 שפת היריעה
׳ והנאור גזה מיד שכתגצו ביריעות האהל(ריש נראשית)  א) ובקצרה נוכל לומר נזה מיד מאמרם ו״ל אני ה׳ קודם שיחטא ט
 על מאמר מתחלה עלה נמנזשיה לנרוא העולם נמדת הדין כר על דרך שמצאנו לרבותינו זיל מלקוש השא מג
. משל למלך שהיה אהד חייב לו מאה ׳מגה כז׳ מס עשה המלך נטל בידו ארנקי של מאה מנה ד ס  מאמר ארך אפיס ורב ח
 חיקי לז לרך הלון למהר שלח אליי שליח נא ומכה עם המלך משבזן נמצא זה פזרע הונו והמלך גועל את שלו. וזכו ג׳כ
ם  מאמר המדרש 1ריש קדושים] ה׳ נתן כשהוא נותן בעצמו נותן(ממש כדכרי המשל הנ׳ל) הלך נלילה נהשאי יאיגו נמלך מרי

 וסי לקח הוא וכיה דינו. הכו מני הוא קורס שיחטא וקודם שיתתיינ מכי[ ית׳ כרפואה קודם למכה •
 (10) (ה״ב)



! !  אהל י שמות יעקב ו
 אבלעלי וטת ונאקת הנואקים והעל כי הגואלים .עיניו הלא בקל ישנה ויראה אן ולא יתבונן כי כל
 (המה משה ואהק) היו מומים ועומלים טרם נשמע ירך איש ישר בעיניו. וזהו שיעץ הכתיב ואמר שמעי
 צ קולם. 'וזהו שמסמיך ואומר ומשה היה חעה ובמלרש בת מקורם אל המורים בעם ואח׳׳כ וראי כי אחר
ע כלומר היה אשר ישמעו אזניך תחלה מפי המורים הכללים  \" כל מי שנאמר ט *היה הוא מתוקן ל
 מוכן ועומל מכבר כי ילע ית' שעליו לגאלם למען שמו: האמתיים המקובלים אז גם עיניך יראו יביטו היושר

 ייאמר ה׳ ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים האמתי ולא תשגה בזרות *) , ואולי אל הטונה הזאת•
/ מהמלות אשר במצרים נראה מיותרות הקלים ג״כ שהעי׳ה שמיעת האוזן אל ראיית העץ  ט
 לכאורה כי מה לו לסמן היכן הם וביותר ראוי לשים ואמר אוזן שומעת ועין רואהט/ וזהו הרמוז במדרשם
 לב על כפלי הדברים (פעמים ושלש) במלות שונות ז״ל (אסתר ג׳) וירא המן ט׳ אמר ר׳ איט תחשכנה
. עיניהם של רשעים לפי שמראית עיניהם מורידת ׳  ראה ראיתי ואת צעקתם שמעתי ט ידעתי ט
, אבל מראית עיניהם של צדיקים  ונקדים לבאר מאמר המשורר (תהלים מ״ה) שמעי אותם לגימם ט
ה הכתוכ הכפיל שמושי מעלה אותן למעלת העליונים הה״ד וישא עיניו וירא.  בת וראי והטי אזנך מ
 החושים שמעי וראי שהוא לכאורה ללא צורך. אבל הכוונה כי הרשעים הולכים בלתי אחר מראית עיניהם
 יתבאר הדבר בהזטר מאמר החכם (משליכי) אוזן ותור לבבם ע״כ שגו ברואה לא כן הצדיקים נישאים

 שומעת ועץ רואה ה׳ עשה גם שניהם, באור הדבר כי עיניהם להתבונן תכלית אושר כל דבר מתחלתו על /
ה חוש הראות אחריתו וזהו וישא עיניו וירא : ה בשנתבונז בהחושים אשר באדם מ  מ

 הוא סבה לרחית לבר הסמוך והקרוב וחוש השמע וחנה עתה נבוא אל הענין כי אם תראה אחד מכה
 משמש על לבר הבלתי אפשר לראותו עץ בעין והוא רעהו מכה רבה הנה הכאב והצער מורגש
 נבדל ומרוחק אם במקום ואם בזמן ומה הדבר הזה ונראה לעינים אמנם אם תהיה המכה קלה רק היא
ה אז כאב  יקבל האדם מן השמיעה מאוזן לאוזן ממי שראה אותו מפחית הערך והמוכה הוא גדול הערך מ
 בעיניו. וכי תאמר אשר אל הדבר שתוכל לראותו המכה בלתי מוחשת כ״כ אל העץ כמו שהיא נשמעת
 בעיניך השמיעה היא ללא צורך אל תאמר כן כי מפי המוכה שהוא צועק בקול אוי לי אשר נבל כזה
 באץ מטס ^ןרה את האדם שיצטרך לשמש בב׳ ירים ידו עלי'וישלוט בי לרע לי. ולפעמים יהיה
ה בבוא אליך דבר ׳מראה אשר גם המוכה אינו מכיר יקרת ערט כמו שמכירים  החושים גם יחד. כי מ
 לעין כל כי אך טוב הוא מתפלתו ועד סופו אין במגירו אותו אחרים מהזקנים וכדומה מהיולעים ערך
ה אז יספיק לך ראיית משפחתי הרמה. הם הס ירגישו צערו יותר וכענץ  רע לא בנראה ולא בנסתר מ
׳ . ומה כל מ ׳  העין לבד לא קבהזדק דבר מראה לעין שהוא טוב מליצת ח״ל הכל לפי המבייש ט
, ראה  אבל סופו רעה מוחלטת או להיפך או שיהיה סתח בחינות אלו כלל הקב״ה במאמר הזה, א
׳  בלתי מתדמה אל מגלה ממנו אז לא יספיק לך ראיית ראיתי את עני עמי ט׳ דיל כאב הצרות עצמן, מ
 העץ מבלעדי שמיעת האוזן אל אשר יגידו לך ואת צעקתם שמעתי מפני נוגשיו אשר תעלולים
 היודעים והמכירים אמתת הדבר הזה ע״פ חכמתם כאלה ימשלו בם וכדי טשה וכלימה וגם מלבד מה

v ה אנכי מכיר אותם  ובינתם. וזהו שהחליט החכם ע״ה אזן שומעת ועין שהס מכירים את עצמם מ
, עשה גם שניהם כלומר העיניס לראות יותר ויותר וזהו כי ידעתי את מכאוביו:  רואה ה

 ־ והאזנים לשמוע בראם אלהים שישמשו שניהם גם יחד: עוד יתכן בזה בהקדים מאמר המשורר ע״ה(תהלים
 ודע ט עיקר הכלל הזה אמר שלמה על דרכי מ״ב) כאיל תערוג על אפיקי מים ט, צמאה
 התורה ומשפט עבודת האדם והיישרתו כי נפשי ט׳ מתי אבוא ואראה פני אלהים. דע כי
 כבר התליט ואמר(שם י״ל) יש דרך ישר לפני איש השואלים רפואה מאת הרופא יזדמטבב' פנים א0
 ואחריתה לרט מות. כי בלכת הארס אחר ישרת שהחולה יוכל להראות בעצמו לפני הרופא ויגיד לו

 יריעות האהל את ׳
׳ נאם  *) ועדז יתבארו לברי הכתובים (במלבד כ״ג) וירא בלעם כי סוב בעיני ה׳ לברך אס ישלאל ט
 בלעם כוי ונאם הגבר שתם המין נאם שומע אמרי אל אשר מחזה שלי יחזה נופל וגלוי עינים.
 אשר לדעתי היתה כוונתו בזה להשיב הל בלק שהעלהו ראש הפעור למען העיר עליהם חימה ויהיה מקום אל
 הקללות לחול עליהם אולם בלעם הודה על עצמו שאץ בחינת הבחנת ראייתו משפקח לעמיל על אמתת האומה
 ותסנת סגולתה ולשקול בפלס עין בחינתו כי המה ראויים לקללה ח״ו. וכדי שלא יאמר בלק א״כ איך חתה
 י מבחין לצד זה ואיך ישיאך לבך לברך אותם אם אינך מבין תכונתם לזה אמך נאם שומע אמרי אל אשר מחזה

 שדי יחזה כלומר לא שיערתי ע״י עין בחינתי לדונם לסי ראות עיני אבל הקשבתי ואשמע אמרי אל שלומד זכות
 והתנצלות על ישראל ואח״כשבתי וראיתי גם ע״כ הרגה זכות מצאו לפני. וזהו הצעת הבהובים ותהי עליו רומ
 אלהים יישא משלי ויאמר נאם בלעם בני בעור כיוון בזה להגיד לבלק כי עין השגתו סיגרת ומסוגרת מלבוא עד
 סכלית תכונת האימה וזהו ינאס הגבר שתם העין בלתי אני הגבר השומע המרי אל ואחר אשר מחזה שדי
 יחזה או אז נופל וגלוי עינים כלימר נפקחו עיני לראות הטנת הדבר עד תכליתו. וזהו שאמר הלאה נופל וגלוי
 פינים אראנו ולא עתה אכורמ ולא קרוב כלומר גס הנה אני רוהה אותם לא כמו שהם עתה אבל פיני נשואית
 (הביט למרחוק כמה יתרומם קרנם בכטל לזמן העתיד והחל לספר קצת מזה ואמר דרך כוכב מיעקב וקס שבט כוי:

 (11) (ח״ב) והוא
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»  את תליו או שהחולה בעצמו לא יוכל ללכת אל חתםמעטלה הקשה והפלגת השיעטללא ידעו כ
 הרופא רק יכתוב לו את ענק מחלהו על הגליון כן עיקר מחסורם ולא היה מי מהם מכיר רוע
 והרופא ישלמ. לו עי׳׳ז הסמים המפיקים מזור ורפואת קלקולם(בלתי ית׳ בעצמו כמאמר וירא אלהים כו)
 תעלה. אמנם יש הבלל גדול בב׳ אלה כי לפעמים וזהו ראה ראיתי את עני עמי ר*ל אשר על העטי
 החולה בעצמו לבו בל עמו להבחין תכונת מחלהו הזה אין מבין בהם לזעוק עליהם ואת צעקתם שמעתי
 ואיט יודע אמתת הדבר המעיק אותו הנה השני מפני נוגשיו כלו׳ מה שצועקים על מכאובים שהשיגו
 ההוא לא יפעול מאומה בדברי האגרת בהיות שאלתו מלימציהם. ויען כי הנגישה זאת אין בה ענין נסתר
 חלוף ממה שהוא צריך לשאול ואולי ישלה לו הרופא והבלתי מותש אמר כה שמעתי לא כן העוני הנ״צ
 עוד לכר המתנגד לתועלתו. לא כן הא׳ הבא בעצמו בהיות עניינה בלתי מוחש ואין בה משמיע צעקה
 לפני הרופא הנה הרופא יראה בעיניו זלבט יבק אמר בה בלשק ראיה . ואמר שד כי ידעתי את
 מהות מחסורו אשר יחסר לו ויושיע לו במה שראוי מכאוביו להפליג ענין צעקתם אשר באין ספק משבר
 אליו. וזהו ממש מאמר צמאה נפשי לאלהים כו׳ מתי רות יילילו כי נוגשיהם נגעו בם עד הנפש, וזהו ס
 אבוא ואראה פני חלהים *) לומר ט טמן גלותט ידעתי ט׳ דיל מכבר מאז התחיל הגלות רבים
 גם כי אנחנו שולתים אגחת קול תפלה וקול תחנה מכאובים להם ולא נשמע צעקה כזאת כ״א היום
ה עתה עת בא העת לפקוד אותם וזהו ואת  למעון קדשו אל השמים עכ״ז הרבה יש לדאוג עליהם לכן מ
/ ועי׳ מ״ש מזה ס׳  ט צרות לבבט הרחיבו כ״כ עד שאנחט נעדרים ידיעת צעקתם שמעתי ט׳ כי ידעתי ט
 תכלית רעתנו והבחנת מחסורנו. לק יפה שאל ואמר וירא (בנאור מאמר זעקת סדום ועמורה כי רגה

 צמאה נפשי כו׳ מתי אבוא ואראה בעצמי פני אלהים כו׳) וימתקו הדברים:
 אשר אל תכלית כל דבר הוא תוקר והיא יודע ברעתי ראה ראיתי את עני עמי אשר במצחם מדרש הה״ל
 מה הוא לי. וזהו ג״כ מליצת הכתוב' (דניאל ט) (איוב י״א) כי הוא ידע מתי שוא ידע הקב״ה
 הטה אלהי אזנך ושמע אבל עוד פקח עיניך וראה העם העתידים לעשות שיא ט׳ אלא וירא און ולא
. ולך נא וראה כמה תפלות שהעתיר דהע״ה יתטנן ט׳ וק כשהיו ישראל במצרים ראה ההב״ה ׳  ט
 >כלם בלשון קול שמע ה׳ קולי אקרא קולי אל ה׳ מה שעתידים לעשות הה״ל ויאמר (*ידאה דמיתי
 ואצעקה וזולתם ועוד המלץ ואמר (שם ה׳) אמרי ראיתי לא נאמר אלא ראה ראיתי אמר הקב״ה
 האזינה ה׳ בינה מיגי רצה בזה כי בהיות ישראל למשה אתה רואה ראיה אחת ואני רואה שתי רמיות
 בלתי מבחינים במר נפשם תכלית העצמיים המעיקים אתה חאה אותם באים׳לסיני ומקבלים תורתי ואני
 לפרוט אותם בפיהם ובשפתותיהם רק צועקים מכאב רואה אותם מקבלים תורתי זהו ראה ראיתי זהו
 לב לק שאל ע״ד כלל שמע ה׳ קולי אקרא כלו׳ מה ראית מעשה העגל שנאמר ראיתי את העם הזה וטי
 שאני מרים קולי לצעוק. וזהו אמה האזינה ה׳ אבל ואעפ״כ איני דנם לפי מעשים העתידים לעשות אלא
 עוד בינה הגיגי יתר על שאלתי. **) וזהו ראה לפי עניןדהשתא הוי ראה ראיתי ט׳ ע״כ. והפליאה
 יאיתי את עני עמי אשר במצרים כי שם ע״י קוצר נשגבה וכי מה בצע בשתי ראיות אלה שאמרו שראה

 יריעות האהל ית׳
 *) והוא הרצון נ״כ במאמר (ההליםכ״ב) אלי אלי למה עזבחני רתוק מישועתי דבט שאנחיוהוא ט כהיום
 שאנחנו נעדרים ההכרה האמתיס במחסורנו וכל משאלותינו עוד המה עניינים מתנגדים אל שלמותנו
 ע״כ על ה׳ לשכון כטל בארצמ להשגיח במחסורנו כביכול ע״י ראות עיניו וע״ל שאמר שוב נא הבס משמים
. וזהו אלי אלי למה עזבתני ליל למה נהיה נעזבים ורחוקים מאור פניך ה׳ וכי תאמר הלא ׳  וראה וסקול ט
 בילינו לשלוח אגלות טיט להשמיע של שאלהט ושועתנו לזה אמר רמוה מישועתי דברי שאגתי כלומר הלא

 אנכי שואל מה שהוא למוק מישועתי והמתנגל נתועלתי:
, האות לט נתת לו ואל2ס שפתיו בל מנעת  **) והוא ג״כ מאמל(סהליס כ״א) ה׳ בעזך ישממ מלך ט
/ סיסל בזה מסדי ה׳ בשתים, א׳ שהוא טתן לאיש כפי אלשת שפתיו הייט מה שהוא שואל בסי/  ט
,  הב׳ את משאר בקרב לט ולא זכר על לשונו מסאת קוצר הבהנתו בתכונת רעת הדבר תהו סאות לבו ט
. ולהמתיק הדברים יותר נבאר ג״כ מאמר (שם ל״ד) זה עני קרא וה׳ שמע מכל צרותיו ׳  וארשת שסטו ט
 הושיש גם מאמל (אסתר ה׳) ומה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך ט׳ הנה הכפיל הכתוב וחילק הדבר לב׳
 עשיות ושא שכן עם מה שכתבנו בקול יעקב (אססלז׳) במשה גלרי השאלה והבקשה . ושם נאמר כי גדל

 השאלה הוא חסז השואל שמסרש כשסתיו כי אין החסן ההוא תכלית מבוקשו לק שעל ידו ישיג מטקשו ובקשה.
ה השאלה היא י  ־ ימב על תכלית המטון המושג מהשאלה כמו תינוק שאל מאביו פרוסה לקנות בה מגדנות מ
 הפרוסה והבקשה (היימ התכלית המכוון) הם המדרגות והאמנם כי יש ביד האב למלאות בקשתו מבלעדי
 שאלש היימ לתת לו שכף מגלטס עכ״ז מצל אהבת מו יקיים שניהם ט יתן לו כסף כסי מה ששאל וכי יתן לי
 בקשש ר״ל התכליתהמכוון. וזהו כסל מאמר מה שאלתך וינק לך ומה בקשתך ט׳ ותעש כלומר ט את כל
 מסצך אמלא גס השאלה גם הבקשה, וזהו תאות לט נתת לו שסב על תכלית הבקשה וחפץ הלב וארשת שסתיו
 מ מנעת ט׳ מלבר מחלקי האמצעיים שפל יריהס ישיג מטקשו והם מה שהוא מפרש בשפתיו. וזהו ג״כ זה פני

: ׳  קלא והי שמע ומכל צרותיו משיש וזהו ג׳׳כ רצון יראיו יעשה ואת שופסם ישמע ט
) והן ב ה ) (12) 



..**» u תכבה 
1#w יביע נפלאות נוסטת עליו יתב, כי נת זחת 
 מפליג הרע מכנגל פניו אבל לעתות בצרה עול הוא
ר פניו כל הרע העתיל  עמל וכעס יביט. ומשים מ
 להעשית למען החיש מפלט לישראל. וזהו כי הוא
 ילע מתי שוא ילע הקב״ה העם העתירים לעשותשוא
׳ וירא און ואעפ״כ לא יתטנן. וזהו ראה ראיתי  ט
 מקור עם הטעל ר״ל כי לא הפלגתיה מכנגר פני
 אבל מהכרת ראיתיה ושמתי הלבר נגל עיני ולעילה

 זאת ואת צעקתם שמעתי:
ד יש לטון בזהבהזכיר מלרשם ז״ל (לברים רבה ו  ע
 ל׳) ל״א ט ירחיב זה שאה״כ (תהלים ל״א)
 ־־־ בחסדך אשר ראית את עניי ילעת
u ־*״י* ישראל אנילה ־  ״

 ) ויתערבו בגזים וילמדו מעשיהם
 — ״״״־ מעוני הגוף מהעמל והלחץ שהי

 המצריים לוחצים אותם לכל עטדה. ובאמת מי*
 שתרד ית׳ כ״כ למהר יוציאם מן האק ההיא טרם
 שלמו להם ימי הגלות שאמר לאברהם לא היה
 מטין אל הצלת הגוף כמו אל הצלת הנפש. וע״ז
ם יאת,לעשיי לכם - רי) 'ft > רימז הכתוב פקוד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם כ ת י א ^ ? \ ע  מלת אתכס ^

. . . . . . , ^ אגילהי^שמחהבחסדך אשר דחית ״ M f f W « ו 0 
) ולא בצחת נפשי מדבר בישראל אמת ישראל אגילה א ב ) * ?™Jjv, יכלו להתמהמה ט אילי היו 
יואשמחה בחסדך שעשית עמט שאלו נפרעת ק ת האדן ו״יז n7£ מעט הי א מ י ן  מ

ל ו > י משוננים התיקין המצריים ולא נתת לנו את ממונם היימ שמחים שמחה א א ר י ן ן ה ז  מצח. ו
מ אלהים וגילה יש לנו שנתת לט את ממונם אשר ראית את ^ ^ ס ל א ג ^ ל ל ע ש ע י י ^ 
l בהם ט עניי אלו ישראל ט׳ עד העמדת במרחב רגלי ^ E ? ̂כלי להתמהמה עת־ ^  לא י
ת את גטלי ע׳׳כ. ואחשוב בהמת דבריהם ב ח ר ה ש ^ ; SIMTOW^01 ל ית׳ את ^ **י i 0 ™ 
ל עם מה שידענו ט היזילוק וההבדל בין הרעה עם «ממצרים והיציאם י ? ת ; f ה י  משם לא ה
י ^ w ת אל הנפש המוצאת אותנו חי׳ולהמוצאת אומהזולתנו כיאצליהם ״ ר י י  יייי sft ה
n יייי־ ייייה מניו מפלתם ע׳׳ד מקרה הייט שהקב?ה לא יעשה M"־ 
 ייי׳י ייהם והרעה
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י משל לא׳ שבקש  ולטא אל כוונת דבריהם נמתיק על
 מאת הנוסע ללייפציג לקנות בעדו סחורה על זוג בגדים
 ולשלם מכיסו והמסע דתה א״ע בשתי תשובות א׳ כי
 אינט מבין על מיני משי ורקמה 3׳ כי אין בכתו להכניס
 כספו בעדו. ע׳׳ז השיב לו המבקש הנה על הטענה
 הא׳ שאינך מבין מסחורה הנה יש עמך שם פלוני
 המבין ויש לך לסמוך עליו. ועל הטענה הב׳ תדע
 כי תיכף pro הביתה אשלם לך בלי המשכה. היא
 הדבר בעניננו כי הקב״ה רצה לשלות אל פרעה
 להוציא את עמו ממצרים ואם היה בידם זכות
 להגאל אין הבדל בהמשולחים מי ומי הס לא יבצר
 מהם מלבצע מעשה השליחות על אפניו.אבל באמת
 לא היה ביד העם זטת להגאל כמאמר (יחזקאל
 ט׳׳ז) ואת ערום ועריה ורצה הקלה לזטת אותכן
 עם שלחו בשליחות ההוא אצילי העם גדילי הזטת
 המה משה ואהק וכמו שזכרו ז״ל במדרש (שמות
ל אלה שני בני ל  רבה ט״ו) על החודש הזה לכס ה
. אמר ר׳ לוי ק א  היצהר העומדים על אדון כל ה
 מלמד שהיה הקלה מבקש זטת ולא מצא עד שמצא
 זטת של משה ומהר).-וזה שדייק ית׳ יאמר אל משה
 לכה ואשלחך ט אם היה אומר לך בלא ה״א יהיה
 הרצון ההליכה לבדה אבל אמר לכה בה״א (עי׳
 מ״ש רש״י ז״ל במאמר ולכה לישועתה לט תהלים פ׳)
 להורות כי לו לו תהיה הגאולה ואך בזכותו א״כ
 לא יצלח שלית זולתו לעסק ההוא. וזהו שאתר המד׳
 לכה ודאית הה״א שבסוף התיבה לומר אס אין אתה
 גואלם אין אתר גואלם כלומר לא אוכל לשלוח שלית
 אתר לזה. וזהו ועתה לכה ט׳ והוצא ט׳ הגה שתים
 שאל יתב׳ מאתו א׳ הליכתו לפרעה בשליחותו י הב׳
 והוצא כלומר הוציאם אתה בזטמך. וע׳׳ז השיב משם
 כעטיתטתו"נאמר מי אנכי ט אלך ט׳ וכי אוציא
. כלו׳ גם ההליכה לבדה אל מלך-גדול כפרעה ׳  ט
 היא בלתי• אפשרית אצלי וכי אוציא ט׳ כלו׳ ומה
 גם כי תשאל ממני לגאלם בזטתי. וזהו שאמרו
 במדרש (מובא.ברש״י),וכי אוציא באיזה זטת כי
 מרובעטיתטתו החזיק עצמו לקטן הזטת ודל המעשים.
 ועל שניהם השיבו ה׳ על ראשו{ ראשון ט׳ על אמרו
 מי אנקי -כי אהיה עמך ואין ספק תצלית את ןרכך
 והאות ע״ז כי אנכי שלחתיך ומן הסתם בחנתי את
 מי לשלוק ועל הטענה הב׳ על מיעוט זכותו אמר
 לו כי מוציאך את העם ממצרים תעבדק את האלהים
 •על ההר הזה ותיכף יהיה להם.זטתיעצמס ונצרך
 זטתך לזמן מועט. ובזה יובן לנו סדר הכתיבים
 (וארא) הוח אהרן ומשה אשר אמר ה׳ להם הוציאו

 האהל את

 יכה צרים אחור גם p בהשגחה כמו שילעט ממה
 שעשה ה׳ בפרעה וכל מצרים כי הפלא ה׳ את מטתם
 משנתה נפלאה למעלה מהטבע. והנה המצריים
 אשר אמת הגידו ולא כתדו כי מכת אלהים היא ולא
 במקרה הנה ע׳׳ז מוכרחים לומר שהוא מטון לעשות
 בהם נקמה מצד החימה והכעס ולא מאהבתו את
 ישראל לומר גם אם ישראל רעים וחטאים בעיני
 עכ״ז מה לכם לדכא עמי ולהתעבר על ריב לא
 לכם *) אמנם לו חכמו ישכילו הדבר ממה שנתן לט
 את ממונם כי כל מעשיו ונפלאותיו אשר הראה
 במצרים כלם היו מרוב אהבתו וחסדו עליט. ובחק
 כדבר מפוגע באחד גזזל מעות מיד הגנב הנה גם
 כי ירבה עמל וכעם על הגזלן ההיא ויקח הכסף
 מידו לאמר רשע מה לך ט תעשוק עלז לא ישיב
 הכסף ליד הגנכ משא״כ אם יהיה הנגזל הזה נקי
 וצדיק הלא ודאי ישיב הכסף לבעליו. הוא הדבר
 בענינט כי אם היה משפט פרעה אך ע״ד מקמה
 והכעס לאמר מה לכם תדכאו עתי וכלל א״כ הכסף
. אולם אתב ה ט  של מצרים גם לנו גם להם לא י
 כי נתן לט את ממונם הוא האית .והמופת על
 אהבתו יתברך אותנו כ״כ עד שנתן מיו בנפשות
 החטאים האלה ועשה בהם שפטים בהשגחה פרטיית.
 וזט אגילה ואשמחה בחסדך אשר ראית את עניי
 ידעת בצרות נפשי כלומר עשית הכל בהשגחה והעד
 העמדת במרתב רגלי וכדברי המדרש שנתת לט את
 ממונם. וזהו ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים
 ואת צעקתם שמעתי מפני נוגשיו אשר לעילה זו
 נכמרו נתומי לפקוד אותם ואת העשוי להם אך
 מפאת אהבתי אותם ולא להתנקם בפרעה ובמצרים.
 וזהו ט ידעתי את מכאוכיו כלומר כי את כל אלה
 ידי עשתה בהשגחת מדת טובי וע״ד אשר ראינ? את

 עניי ידעת בצרות נפשי וכנ״ל:
 ועתה לכה ואשלחך אל פרעה והוצא עמי• בני
 ישראל ממצרים ויאמר משה אל אלהים מי
 אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל
ה מהראוי להעיר בזה >f' על אות ויי׳ו  ממצרים. מ
 ממלת והוצא שטא משוללת המובן ט הוראתה לחלק
 המאמר אל הנאמר לו כאלו שתים מבקש יתברך
 ממט והיה ממכון לומר להוציא. וכמו כן בתשובת
ה  משה אל ה׳ מי אנכי כי אלך ט׳ וכי אוציא כיי׳ מ
 התשובה נכפלת במלות שונות. אמנם הענין יתבאר
 לט בטוב טעם מקדים דברי המדרש לכה ואשלתך
 אל פרעה וז״ל אמר ר״א לכה ודאית ה״א •שבסוף
 התיבה לזמר אם אין אתה גואלם אין אתר גואלם.

 יריעות
 *) ובעני( מאמר מביא(ישעיה ג׳) מה לכם תדכאו עמי ופני עניים ספמע שהוא ע״דמ״ש דהע״ה(תהלים
. דייק ואמר ואויבי. לי להורות , ) בקרוב עלי מרעים-לאכול את בשרי צרי ואויבי לי פו ז  ל
 סקירת הרמלן ז״ל על מאמר (יתרו) אשר זדו עליהם לומר האף אמנם כי מזירה היתה על סראל להיות
 משועבדים במצרים עלז הוא יתברך ידע את זדון לבם ועריצת נפשם שטונתס לא היתה למלא רצונו- בלתי
 מפאת היותם הפצי רעות ודורשי הוות. וזהו צרי ואויבי לי כלומר אשר כוונתם אך להרע עמלי משבת שנאתם
 אותי. ולעילה זאת המה כשלו ונפלו. וזהו שדייק מה לכם תדכאו עמי כלומר מה לכס להתעבר ולעשות בזדון

:  לב גס אם הדבר עצמו הוא משסס מאת ה׳
 (14) (ד,״נ)
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, סם.המדברים אל פרעה ט׳ המ£• •המלקט ומקבץ חיילות לבץ קשר המורדים  את מי־ סראל ט
 ^ היא משה ואהיץ אשר פעם הקדים אהרן למשה והבונדים. ט .המלך ברצותו לאסוף אליו אנשים
 *.׳. ו&עם להיפך ובדח״ל מלמד ששניהם שקולים זה מה לצבא משפטו לעשות תחלה שרים שרי אלפים ואחיכ
ק אץ הדבר מוכרע כ״כ. אבל לדברינו שדי מאות והמה מאספים ומלקטים לאתר אחר  ,: אשר עכ״ז ע
 • יצדק מאד כי הנה דברנו אשר בשליחות הזה רצה אישי ההמץ עד כי יטו לצבא רב , לא p קשר
 הקב״ה ב׳ דברים. א׳ ללכת לפרעה ולהתווכח עמו המורדים החרדים ומתפחדים לעשות דבר בעלה
 .״ בדברים לטובת ישראל. הב׳ לתת מזטתם אל משפטם לאסוף וללקט תחלה אנשי ההמון. עד שהם
ת יש לט מקום לומר ט רבים ואח״כ יתט עליהם ראשים. p הדבר בנביא ט  * הנאולה. ומה בדבר מ
 גדול ורכ חלק זטת משה איש אלטם מזטת אמץ האמת כי הקב״ה יפקיד אותו על כל הדור כמו שפקד
 י ע״כ בא הכתוב ואמר היא אהק ומשה אשר אמר את משה על בני דורו והזהיר אותו לבלי יתחיל
, להם הוציאו הקדים את אהק באמת להם לגלות נטאתו למי פחותי העע כדרך מביאים  .; ה
 י יוציאו את ישראל והייט כזטתם וכנ״ל. אמנם הבודים דבר מלבם המתחילים לדבר תחלה על לב
 בדבר השליתות לדבר עם פרעה יש מקום לתת ההמונים קלי הדעת (שנאמר עליהם פתי יאמין
, לכל לבר) עד שיתרבו בדעות על הראשים ואח׳׳כ  מדולה לאהק א) כמאמר הוא יטה לך לפה ט
 ע׳׳כ כתב בזה הם המדברים אל פרעה ט׳ הוא יטש נם את הראשים שיסכימו עמהם. אבל לא
 משה ואמץ ומטן שטסם נשמע שהיה זה שוה לזה p דיך מכיאים האמתיים כי מיל בקבלם מבואה
 בזכות וזה לזה בלטר: מיל הקב״ה יבשרו צלק אל הזקנים בעם ראשי העלה
 עוד יתכן בטוגת לבריהם ז״ל אם אין אתה גואלם העומלים בסוד אלוה והמה יאספו אליהם כל ההמון
. ואין ביניהם p אלו ׳  אץ אתר גואלם וכלל הענין בזה הוא כי דגידו להם מה לבר ה
 הראשונים זיל נתנו טעם על מעלת גאולת מצריה מתהילים מלמעלה היינו יקבלו הנבואה מהשם וממט
, ודרך הכוזבים הוא להיפך ט אל הקרובים אל ה  שלכאורה היה עניינה ללא כלום כי עוד היום מ
 גולים בתוך העמים והוא יתברך כמו כן אמר אהיה שהתחלת נמאתם הוא מן הקליפה והולכים כסדר
 אש?־ אטה . אמנם הטעם בזה כלול בכתוב ולא מלמטה למעלה. וזהו שאמר ית׳ למשה לך ואספת
 יכלו להתמהמה כי אם היו במצרים עוד מעט היו את זקני ישראל והם יאספו אליהם כל העדה וזמ
 משוקעים בטומאת מצרים כטדע וכמאמר(המניד) שהורו ז״ל במדרש לעולם הזקנים מעמידים את
 אלו לא טציא הקב׳׳ה את אטתיט ממצרים הרי ישראל ט׳ שכל מי שטטל עצה מן הזקנים איט
ק החלוקה הזאת היתה ג״כ אצל המרגלים  אט ובניט :משועבדים ט׳ אשר לטונה זאת סייב נכשל. ו
 אדם לראות עצמו כאלו טא יצא ממצרים וזהו אשר אשר משה ע״ה שלחם בעצת ה׳ שאמר לו שלת לך
 גאלט וגאל את אבותיט. ומעתה כל יקרת גאולת אנשים ר״ל שלא ישתף עמו עצנ4העם אבל ישלתם
 מצרים ומעלתה הוא אשר ע״י נוכל להגאל גאולה על פיו לבלט זה משפט המלך שלא לגלות ענייניו
 שלימה לתחת עולם וזה כלול במאמר אהיה אשר אל העם. וכן בשובם טה &וי שלא יטאו בלתי
 אטה, וא״כצדקו לבה המלרש אם אץ אתה גואלם לפני משה לבלו להשיב לשולחם לכר ולא להזולת
 אץ אתר גואלם כי משע״ה הבץשאין תועלת כגאולה והם לא עשו כן אלא וישיט אותם לבר ואת כל
 זאת כשיהיו עוד טלים אתרים אשר ע׳׳כ אמר שלח הערה היינו ט מתתלה הלט אל אנשי ההמון לרבר
 בא ביד תשלח ע׳׳ז אמר לו ית׳ לכה ולאית כי אם על לבם להסיר לבבם מאחה ה׳ ויאספו כל העלה
 ־אין אתה גואלם עתה אץ אתר גואלם לעתיל כי לא טרם באו אל משה. ואולי זהו שדרשו ז״ל על וילט
 יזט עוד לגאולה וא״כ שלך גלול כשלו. (עור כתבמ ויבואו מקיש הליכתן לביאתן ט׳ אשר יפלא מאץ
 מיאור הכתובים האלה ועתה לכה ואשלחך אל פרעה יצא להם הלרש, הזה .- וללבריט יהיה מאמר וילט
 ־ט׳ בתטרט טכב מיעקב בהפט׳ פ׳ יתרו שים עינך ויבואו ע׳יל מה שמקו ז״לבחת ותלך ותבא (מלרש
: במקומו) שהלכה ובאה ער שמצאה אנשים המטננים  עליהם ותמצא נתת)
/ לה p מאמר זילט ויבואו האמור ברגלים יתפרש ׳ וזה לך האות ט  םי אנכי כי אלך אל פרעה ט
 עיי׳ מ״שבק״י שה״ש מאור הכתוב שתורה אני שהלט וגאו בסתר אצל ההמון עד שנתאספו אצל
ה זה בא: משה ואחח p באו נם הם. וע׳׳ז באו ח״ל לתת  , כו׳ ושם על מאמר קול לולי מ
ט מתחלה א  ״קד ואספת את זקני ישראל ובמלרשלעולטהזקנים טעםלמה הלט תחלה אל ההמון אם ל
 מעמילים את ישראל ט׳ אימתי ישראל עומלים לא הלט לקיים ר?רי משה-אבל הלט במועצותיהם
׳ מצל הקליפה ומשם הלט: כסלק מלמ?1ה למעלה :  כשיש להם זקנים שנאמר שאל אביך ויגלך ט
 שכל מי שנוטל עצה מן הזקנים איט נכשל. ואגב נבאר לברי־ המדרש בסמוך תלע לך כששלת
 מראה ללעתנו־־רצונם בזה להבינט עיקר גלול כץ . בן הלל אל מלך ישראל שנאמר ט׳ כי אם
׳  «יא האמת לנביא שקר והוא החילוק בעצמו בין כעת מחר אשר אשלח אלו עבלי אליך וחפשו ט

ה י ה / L שפת היריעה ו 1  ״

 *V כי משם אמד לא איש דנריס אמי ודנריס גגימ׳ אהרן. ול1ה השיגו יחי אסרן אחין •הים נביאך ג
 (15) (ח״ב)
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 והיה כל מחמד. עיניך ישיאו בידם ולקחו כוי(מ״א טעמם בם והיו לזרא. הוא הלבר שאמרנו שכל
 כ׳) מהו כל מחמד עיניך דבר שהיא חמדה מתוך החמדות והתשוקות אשר באדם וכל חשיטת חפצי
 חמלה זו התורה שנאמר (תהלים י״ט) הנחמדים העולם הזה הוא אך מצד העדר וקושי. מציאותם
 מזהב ופז רכ. ראוי להעיר בזה כי עדיין הדבר צריך והעד כי כאשר ירד מציאותם יתמעט חשיבותם כאשר
 ביאור איככה החליטו ז״ל על מחמל עיניך שהוא כלל שהע״ה ואמר בדרך כלל(משלי כ״ג) נפש שבעה
. אמנם לא כאלה תלק תורה החמודה ׳  מוסב אך על התורה וגם מאמר חמדה מתוך חמדה תביס נוסת ט
 לאידעט באורו. ותחלה נשים לב אל מאמר המשורר כי כל מה שירבה מציאותה יתרבה תשיבותה כי
 שהביאו ז״ל הנחמדים ומזהב ומפז רב אשר מלת רב דדיה ירוו נפש האדם דשן בכל עת, זכמליצת ח״ל
 לכאורה אך למותר אבל הענין הוא עם מאמרט' למה נמשלו דברי תורה לדדים מה הדד הזה כל
 (בק״י איכה על מאמר זכרה ירושלים) בבאור דברי זמן שהתינוק יונק מוצא בה טעם ט׳ ולכן היא יותר
 רבותימ ז״ל (סוכה מ״ו) מדת ב״ו כלי ריקן ממזיק המודה אצל לומדיה ומחזיקיה כי כל עוד שיעמיקי
 מלא אינו מחזיק אבל מדת הקב״ה מלא מחזיק ריקן בה תוסיף תת כחה להם וסל עוד שיתמידו בלמודה
 אינו מחזיק שנאמר והיה אם שמוע תשמעו אם ירבה אליה תשוקתם. וזהו הנחמדים מזהב ומפז רב
 שמעת תשמע וא״ל לא תשמע. והוא ט כל מחמדי כלומר תבחון חמדת התורה לעומת הרבה זהב ופז
 ותענוגי העוה*ז לא יערנו לנפש האדם בלתי טרם אשר רבייים הוא סבה להמעיט חשיטתם כמאמר
 השיגו הדכר שהוא נכסף אליו. אבל בהשיגו הדבר (מ׳יא יו״ד) אין כסף לא נחשב בימי שלמה למאומה
 יופג ממט ערבותו זנעימתו וכמו ק הדברים מעוטי לא p התורה כי אפילו כל האח תתמלא דעה
 המציאות המה גדולים בחשיבות ורובי המציאות וכלם יהיו אגשים• תכמים ומלומדים. הנה עול יוסיפו
 חשיבותם מועטת. וחת לך דמיון מב, גננים שטו ביקרת התורה וחביבותה. וכבר המשילו רז״ל לומלי
 אצל המלך אחל היה אומן חכם בנטיעות לנטיע ען התורה לדגים שבים כי הם תמיד במים ואעפ״כ
 כל פרי הדר וכל מגלים כפרים עם נמים וכלומה הם משתוקקים לטפת מי הגשמים'. וכל זה כלול
 והב׳ היה איש כפרי מעשהו בירקות וזרעוני מה ויהי במאמר הנ״ל מדת ביו כלי ריקן מחזיק מלא איט
 בתחילת ימי הקיץ באו שניהם אל למלך ומנחתם מחזיק ומדתהקב״ה מלא מחזיק מקן איט מחזיקי).
 בידם הנוטע והטרם הביא מבטרי ענביו ומהלביהם ומעתה לבה המדרש מובנים פשוט אשר מאמר וכל
 והב׳ הביא גם הוא מפרי האלמה מהירקות ודומיהם מחמד עיניך אינו מדבר.מהזולת רק מהתורה. ט
 המפליאים רואיהם בעת ההיא(להיותם חדשים ובלתי הנה כל החפצים מאים והמשובחים שיזדק לעיני
 נמצאים עדיין) וימ5או ק בעיני המלך זיט אליהם האדם בטאו לבית שר וקצין. משפטו כי יתמה על
י הבית הרואים מ  חסי ייאכל מפרים וייתן'להם מתטת וילכו ויהי החפץ ולא תשבע עינו לראות ולא ק
 בצאתם הלך הטרם אל בית היין לשתות ולשמות ביפים תמיד כבר המה רגילים בתפצים ההם. אבל
ה אחריו לאמר אתי נעשה- נא לט טרה התור6 היא בהיפך ט אם תטא למקום תורה שמה  והכפרי מ
 גלולה ונתעלסה באהבים גם .יחד א׳מר לו הא׳ תראה כמה היא תביבה בפיני לומדיה אשר באהבתו
 מה לי ולך' נבל הלא אתה -ובית אביך עובדי אדמה ישגו תמיר ואצל האדם שלא למד כלל אינה חביבה
 מעולם^ואני מלומד בחכמה יקרה מלאכת הנטיעה א׳ מני אלף ט לא טעם אס נעימיתה ואינו יודע
 זההדכבהיייעז.ויאמר לו הלא עיניך דואות ט מלאכתי את מתקה. ומעתה הכרעת המאמר כך הוא ט אם
 עלתה על שלחן המלך ובה אכבדה כמוני כמוך ענה יסוב מאמר וכל מחמד מימך על חפצי העוה״ז אשר
 ואמר לו הרף ממני <מים אחדים או אז תראה מה משפטם שהרואה אותם מחדש אצלו חביבים יותר
 בין: מלאכתי י ומלאכתך, ויתמהמה על עת שהירקות מאצל מי שתאה אותם תמיד א״כ הלא טה מהצוקך
 מצויות' לרוב ונמכרים'בשוק אגודות' אגודות קרא •שיאמר וכל מחמל עיניהם . וזהו שדייקו ז״ל מהו
 לבעל הירקות הזה ואמר לוי ^לא תדע ט אנכי אכין מחמל ״עיגיד שמראתו על לבר התביב בעיני.בעליו
 •תשורה למלףמתבואות הכרם'וגם אתה עתדהבשדה בישן יותר מבתדש ע״כ התליעו אין זה כ״א התורה
 וקום ולך אתי אל המלך השיב ואמר לו לא יום #היא תמלה מתוך ממרה כלומר כי התמדה אשר
 תשורה ?מזה להביא מיני יוייןית ועשבים לפנ^המלך •אל התורה טלכת וטספת חמדה אתר חמדה טיט

 ט כבר נמצאים ביל• כל.אילם יחל עשיר ואביון אמר מלי השגתו ממנה מתר יתמוד יותר והק:
ד באור ע״ז כי הנה כל סוגי הממלות לא תטינה עו ה £תה י לעי" גא וראה ההבלל במעשיט כי י  לו מ
 •מלאכתי תעמול בחשיבותה העצמ״ת־בכל הימים נמצאות כ״א מן טשאם והלאה ולא בהטשא
 ובכל זמן להיותה יקרה כעצמותה כי היא תיי כל עצמו כמו בהשמעקול כלי שיר או המרנן בצואת
ה יחדרו ויתאוו כלם לשמוע שיריו וזממו ויפזמ ת במתק טעמם וריח ניחוחם לא כן מעשיך. נסכי . מ  ח
ה מן הלברים מ ח ה סבתם העלר מציאותם לשלם לו ע״ז מעות הרבה 1ק מ  העלו תן לפני המלך הלא ט
 בזמן ההוא ולכן עתה כי רצו כמו רט לא עמל התמולים אצל ב״א כמו בתי טרטיאות וזולתם אשר

 שפת היריעה רואיהם
 א) hvc לסרסור כל זמן שלא נגמר המקח הוא מצוי אצל הסוחר •לא כן אחר אשר גמר סמקה סין לו מור לנר «פו 4

 וכמיש כקול יעהנ נאורו עיש

 (16) (ח״ב)



ב ט 17 ק ע  י

, ובח*ל •(סנהדח פיט) מאי הוה ליה למעבד חי!  ט
 עביות אטעיתיה דכתיב ויאמר מי יפתה את אחאב
. וע״ככתבהואז״ל ׳  ט׳ ותירצו היה ליה למבדק ט
 שהנביא בטא אליו הנבואה מאת ה׳ לא היה רשאי
 להאמין ולקבל הנטאה בלתי בטא לו מופת עם הדבור
 כמו שנאמר (תהלים צ״ט) משה ואהק בכהניו ט׳

 איילי שמות
 אאיהם ישלמו אל המראה אותם ועמלו אותו נמול
ג ומה אצל טשא המעלה החמודה ההיא כעצמו היא  י
 &מאה ומאוסה שעיכ לא יעשה זאת מבלעדי התשלומץ
 ןא״כ תהיה חמדת המדומים חמדה מתוך שנאה
 הייט שטאים אצל טשאיהם ובעליהם. לא כן הדבר
 בחמלת התורה כי התלמד לאחרים הוא עצמו יחמוד

 ויאהיב אותה יומר מכלם וכנ״ל ולכן היא חמדה בעמוד ענן ידבר אליהם כי הענן היה דבר ידוע להם
 מתוך חמדה. וזהו שבאת זיל וכל מחמד עיניך ר׳׳ל על התגלות כטדו יתברך וכל מקום שהענן שם שם
 השטנה שורה וגםרטתיט ז״לאמרו במדרש (ש״ר
 ב׳) וירא מלאך ה, ר׳ יוחנן אמר זה מיכאל ר׳ יוסי
 החרוך כל מקום שהיו רואים אותו היו אומרים שם
 רביט הקדוש p כל מקום שמיכאל נראה שם הוא
 כטד השכינה. ומכלל הדברים תדע אשר,קריאת
 המלאך בכל מקום קודמת למאמר ה׳ אל מביא והוא
 אך לתת מופת בלב הנביא כי השם מלבר עמו ולא
, והן לא יאמיט לי  אסר. וזהו שאמר משה לפני ה
 ר״ל שיתשדו אותי שאני טדה שקר מלבי הב׳ ולא
 ישמעו בקולי כי יאמרו ט׳ כלומר גם אם יאמיט בי
 שאיני משקר עלז לא ישמעו בקולי כי יחושו פן
 טעיתי ומטאה באה מסטרא אחרא וזהו ט יאמרו
 לא נראה אליך ה׳ כלומר אמת הדבר ט נראה אליו
כ מה שהוצרך משה . ומעתה יתק ל ׳  אבל לא ה
 ע״ה לב׳ מופתים א׳ למען יאמימ ט שלא בדה הדבר
 מלט וזה יבחןע״י מופת התהפטת המטה לנחש
 כי כשם שאין ^טלת ביל. האלם לעשות התהפטת
 כזה מעצמו כן הדברים אשר דבר לא בלה מלבו.
 והמופת הב׳ לאמת הלבר שהנטאה באה מאת ה׳
 ולא מציד אאר. והוא. מופת עונש הצרעת שהשיג על
 אמרו לה״ר׳ נגל ישראל שהוא מופע נלול והוראה
 עצומה שאין הדבר מספרא. אחרא כי אס מאת ה׳

 האוהב את עמו ישראל וק את.ליציהס.־
 זיאמר משה אל,ה׳בי אלוני לא איש לברים אנכי
 ־גם מתאול ט׳ כי כבד .פה וכבל .לשן
 אנכי. יש להתעורר מתינת טעם הזה שאמר פי
 כבל פה ט׳ שלכאויה ענייט אתל עם מה־שאמר
 לא איש לברים אנכי ויקשה הכפל. ימראיזזזבא
גם  משה להתנצל על״עצמו לחמר הן.אמת כי הא.
 הוא לא היה ממפק אם יטלת ביל ל לעשיס.עמו
 נסים ולתת לו פה ולשון אבל עלץ אמר לא ־אס
ה אם יבקש אחר את פני עני  לבדם אנכי. כי מ
 ודל ההולך למקום ימקנ ששנז*צוי סחוחת הרבה
 ויאמר לו אשאל.ממך בהיותך שם קנה ל( סחייה
 פלונית והיא סתורה יקדה למא7/,מה אל מגנן
 ההוא ל סבות המעכבים אותו מעשית זאת א׳
 שאץ לו מעות לתת מתירה אף אם זה יתזיר לו המעות

א זו  דבר שהוא נחמל אצל סעליו עצמו אין זאת ל
 התורה שהיא חמלה מתוך תמלהמה שאיןק בטשא
 מעלות׳ אתרית המדומות שהמה שנואות אצל בעליהם

 ותמידית אצל רואיהם מחלש:
ק לא יאמיט לי ולא ישמעו ן משה ויאמר ו ע  ר
. ראוי  בקולי כי יאמרו לא נראה אליך ל
 להבק מה שהכפיל הכתוב דבריו פעמים ושלש במלות
 שיטת כי מאמר וק לא יאמיט לי טלל שארית
 המאמר טלו. ולטא אל באור המרים נקדים מאמרם
 ז״ל (ברטת נ״ט) שאמר רב.קטינא ידע אובא טמי׳
 האי גוהא מהו א״ל אמאי לא ידענא בשעה שהקלה
 זוכר את בניו שחיים בצער ט׳ מוריד שתי דמעות
 לים הגדול וקולם נשמע ט׳ אמר רב קטינא אובא
 סמיא כדיב הוא ומיליה כדיבין. לע כי השקר יש
 במיט ב׳ סוגים כמו אם יאמר אדם שראה אח
 בדרך אפשר שיהיה הענין שקר עלב׳ פנים או שלא
 ראה כלל והוא בעצמו יודע בלט כי שקר בפיו או
 שהיה חאה כלב או לבר אחר ותשב שהוא אח ועל
ה לא . יהיה סטרו, לשקר רק הנא שקר  אוק מ
 באמתתו כי לא דאה מהישהוא חושב ועיניו הטעו
 | אותו. ואלו הב׳ פנים היו אצל אובא טמיא שאמר
 j בשעה שהקלה זוכר את בניו שחיים בצער ט׳ והבין
 < ת קטינא שגם הוא אין בלט כמו שהוא אומר בפיו
כ  ואץ דעתו מכרעת אותו להתשיב את ישראל ל
 ולמליל מעלתם בעיני ה׳ רק שהוא מנזם דבריו
 לפני רב קטינא כדי להחניפו לומר לו דבר הטוב
 לפניו ומה שהוא חצה בו. וזהו שאמר אובאטמיא כדיב
 &0אומר לבר לא מלט ומלבל זה ומיליה כליבץ פי׳
 כי גם גוף הענץ הוא שקר. ומעתה דע לך מה
 סכתב יביט סעדיה גאון ז״ל כי נטאת שקר תהיה
כ באלו ל פנים או שהזיר מביא להמציא דבר  ל
 שקר מלבו או שעיניו הטעו אותו וראה ולא ידע מה
 שהוא רואה לאמתתו *) וכדברי מביא ע״ה(יחזקאל
. וזה ענץ כל נביאי ׳  י״ג) מחזה שיא חזיתס ט
p הבעל הנזכחם מברי הנביאים וביותר בצדקיה 
) ויעש לו צדקיה p כנעני  מעני שאמר (מ׳׳א לב
 קרני בחל ויאמר כה אמר ה׳ באלהתעת את ארם

 ^ ידיעות האה5 ״ 4
 *) יזיזו שאמר מביא (יחזקאל י״נ) יען לברכם שוא וחזיתם מב הגה כלל ברגליו ל הפונים האמורא
 בפנים אשר מהם שטרים שקל מלבם וזהו ימן לברכם שוא ומהם אשר עיניהם יחזו שקר חהו
כ מ״ש (ירמיה י׳׳ד) ויאמר ה׳ אלי שקרמביאים־נבאים בשמי ט/ולאלברחי פניהם  וחזיתם כזב. וזמ ל

ww״SLl?i5 w ם ה י ? י ה ע ל ח ת  יחון שקר וקסם ואליל ותרמית לבם המה מתנסאים לכם הלומי ט מ
 &קר ואחרהלנלם טהבדו פיל לנחם מלבם. וזהו ותרמית לבם המה מתנבאים לכםחהו ג״כמ״שגחזקחנ

 שם) הלא מחזה שוא חזיתם ומקםם מכ אמרתם כלל בזה נ״כ ל הסוגים ומ״נ ג
( 1 ך  [אהל יעקב ח״ב] ב 2 (



ת יעקב י מ  18 אהל • ש
מ .0ר ו ס נ ה נ ת ק לו מעות מיל עלז השיבו יתברך הלא כבר עשיתי כעיני פ  בשובו מלרכו הב׳ גם אם י

 ישלו התנצלות לאמר שהוא איט מבין על הסתורה גלולים אן< עבורך היינו ששמתי לו פה לבקש ללון
>!t ההיא כי מעולם לא קנה אותה לעצמו. הוא הלבד אותך למיתה כלי שיעשה אלם וסומא והרש כלי 
 במשה שאמר׳לפני ה׳ לאמר אף אם יעשה אותו להגליל מוראך 5ליו וא״כ מיק אתה מאותה שע>$ :,.
 כבריה תלשה כפה ולשק תלים וקלים עכ׳׳ז הלא לכך. וזהו מי שם (בעבר) פה לאלם ובא מדרשט %•
0  השלית בלבד הזה צריך שיהיה לו בפיו לברי ק מי נתן בפיו של פרעה ט׳ ומי ישים אלם כלומד ?
 ומליצות צחות להנעים לכריז אל הטכתי דבר לבר כלי לעשות אלמים הלא אנכי ה׳ שהכיטתיךמראמ :>:
 על אופניו והוא לא הורגל מעולם לרבר עם אנשים לגאול את ישראל וכאמרם במלרש (ש״ר ב׳) ומשה .*־־'־
<i :מסבת היותו כבל פה וע״כ איט איש לברים ובלתי היה כל מקוס שנאמר ט היה מתוקן לכך 

 ראוי לשליתות ההוא. וזהו שאמר בי ה׳ לא איש עוד יותר יתבאר הענק עם מ׳׳ש ז׳ל במדרת
;v:״'r דברים אנכי ר׳׳ל להטעים דברי אליו והטעם ט (פרשתנו ג׳) ויאמר ה׳ אליו מי שם פה לאדם 

 כבד פה וכבל לשון אנכי כלומר מאז וכנ״ל: אמר לו אם אין אתה איש דברים אל תתוש הלא ׳•:.?־•
׳ אליו מי שם פה לאדם או מי ישים אלם אנכי בראתי כל פיות שבעולם ואני עשיתי אלם ל£ל ה ר מ א י  ו

 אותרש ט׳. ראוי להבין מה שהתחיל הכתוב מי שחפצתי וחרש ועור ט׳ ואם חפצתי שתהיה
\  בלשקעברמישם פה וסיים בלשון עתיד או מי ישים איש דברים היה כמו כן אלא עשות בך נם אני •
 אלם. יעוד יש להתטנן במה שהוא מונה והולך או תפץ בעת שתדבר שיהיו דבריך נטנים שאני אהיה •4*

 זזרש או פקת ט׳ הלא ילוע מי שישכילו לעשות אחת עם פיך הה׳׳ל ואנכי אהיה עם פיך מאי והוריתיך
 משה את כלם. והנראה בזהעםמ״שז׳ילבמד׳ויברת ר׳ אטהו אתר מורה אני לברי לתוך פיך כלא או ׳;/•
 משה ט׳ א״ר ינאי וכי אפשר לב f לברוח מן המלטת ירה יירה ט׳ ע״ש. נם אל המאמר הזה ראו לשים £-%
ל נעשו כל הסנקלזטים שהיו יושבים לב אם הדברים כפשוטם למה להקלה לומר למשה ,•->•: ל ח  אלא ט׳ א
V לפני פרעה מהם אלמיםמהם חרשים מהם סומים כזאת מי הוא אשר לא ילע ככל אלה ומה קידש לו 
 והיה אומר לאלמים היכן משה ולא היו מלברים בלברים האלו. עוד, ראוי להבק במ״ש הלא אנכי :
 לחרשים ולא היו שומעים לסומים ולא היו רואים זהו בראתי כל פיות מהו הרסי במלת כל. ואחשוב בהבנת :•זי

 שאמר קהלה למשה מי שם פה לאדם מי שם פה הענין עם מה שנקדים לבחהם ז״ל(דבחם רבה
 לפרעה שחמר בפיו הביאו את משי: לבינה להורגו לב) שאלה מטרוניתא אתת את ד שמעץ ק
 או מי ישים אלם ׳מי שם הסננים אלמים תרשים חלפתא לכמה ימים ברא הקלה את העולם אמר
 וסומים שלא הביאוך ומי עשה־ עצמך פקת שלא תברח לה לששה ימים אמרה לו מאותה שעה עד עכשיו מס

 הלא אנכי ה׳ שם הייתי עמך והיום אני עומד לך הוא עושה אמרלהיושבועושהסולמיתמעלהלזהומוחל ..־£'
 ע״כ. אשר מהראוי לחקור בלבר הנס ההוא שאירע לזה. אשר לכאורה אין טעם בהשאלה גם בהתשובס .׳?"

 למשה שהצילו ית׳ מיזרכסכעהכי יש להסתפק ולומר כי מה לה לשאל מאותה שעה אה היא. עושה מי י
 אם ששניהם (היינו המסירה וההצלה) היו בטונה הגיד לה כי הוא מזכרת לעשות דבר שתשאל עליה
 מטונת מאת ה׳ שהתגולל עליוית׳ שיבוא ליד פרעה מה הוא עושה ומה השיב לה ר״ש יושב ועושה סולמות.

 כלי לעשות לו הנס הזה. או יש לומר שהמסירה ולבוא אל הביאור.נתקורה נא בהמקריים העוברים ׳.":•
ל על פרטי האלם והשתטת ענייניהם אי מזה באו..  הי5*ה.מקרה רעה. .מאת המוסרים שהלשינו אותו ו

~.l עשה עמו. רק,,הה$לה ־. וה$ יש לעמור מל זק ממ^ כי יש להסתפק ולומר אשר בריאת העולם היה ע״ל 
יני שמקצתן veto אלאילז. ומקצתם פרס הייט שהוא ית׳ מלל לכל איש ואיש מנת חלקו  שנכפל. מםהי
כ בנסים וטסו אם בדברים העצמיים מהמעלות והשלמות ואם  געשו. סומים אשר יפלא למה הרבה ית׳ ל
 ללא צורך הלא כבר ילעט לא .עליז־ קולה ניסא בהמשותפים מהקניינים ולומיהם הכל כאשר לכל שקל
 למגנא. י אץ זאת כ״א שרצונו יתברך היה לעשות בפלס ותק במלה בששת ימי בראשית עד ט מאותה
 הנסים ההם בעיני־ פרעה ובעיני עבדיו למק ידעו שעה מפי עליק לא תצא עול,הרעות והטוב אם 7ל

r ויאמינו שהקלה הצילו ועשה ־עמו נסים כאלה ואם עשיר אםבחא ושלם ואם בעל מום הכל היה 
-יי  והתועלת.בזה׳ כלי. שאם. יטא משה ויעמול לפני בכת בחאת מע״ב. או מקום לומר כי בששת ימי :

 פרעה'׳ אז. יזטר סרעה את מעשה לי מאז ויפחד המעשה נברא העולם אד על לרך כלל סוגים סוגים
 אמט. וז׳יש 'במדרש (ש״ר b׳) כשהיה משה יוצא למחלקותיהם וחלקי השלמות אשר לכל מין יקיף את ":>
 מאצל'.פרעה פיה. אומר. אם'יבוא לוצלי בן עמרם המין כלו בשוה אמנם השיטיים ההוים המה מתחדשים ;*?••

* ; . והשכל ישטט ע״ז ממאמר ־ ה  אני הורגו אנייצולבו אני שורט וכשהיה משה נכנס עתה מרצון הגוזר ל
 מיד נעשה פרעה מטה. וזה כלול בתשובתו ית׳ אל וירא אלהים את כל אשר עשה ומה טוב מאדזע״כ
 סשס על.אמרו אי,אצלי.ט אילך. ט׳ ויאמר ט׳ כי שבסדר הבריאה לא היה דל ולא בעל מום ולא שום
 אהיה עמך. ton מי £ם_פה לאלם ט׳ כי הגה גם תסרון מה שאין הראוי לומר עליהם כי טוב אבל
 משה ע״ה לא יהיה נסתפק ח״ו בזה שאין מעצור כל המקרים המה עניינים מחודשים בעתםוכמטאר

V לה׳ מלעשות לו פהיאבל,עלז שאל ואמר שלת נא בלרז״ל שמביאים הטפה ושואלים מה תטה עלים 
£  ביד אשלח למען לא יממן: לעשוא לו נסיםועיז עשיר או עני הכם או טפש ט׳ הא לך שהשיטייס י ׳

P  j18) (ח״ב) -



 אוזל שמות יעקב י 19
 השגתנו מקלים מאמר המלרש (בפרשתנז) ומאז
 באתי אל פרעה ללבד בשמך הרע וגו׳ אמרר״פאמר
 לפניו שמך הגלול גמר וטרא הוא וכל העולס מ5ו
 מתייראים ממנו ופרעה הרשע שמע שמעך והזיל
 ע״כ. אשר לכאורה לא ילעט תכלית רצונם בזה אבל
 נעיר תהילה על מה שלייק הכתוב ואמר ומאז באתי
 אל פרעה ללבר בשמך שאק מהצוע אליו כלל
 להזכיר לפני ה׳ כי בשמו לבר אל פרעה ולי היה לו
. והקרוב כי ׳  לומר ומאז באתי אל פרעה הרע ט
 הוא ע״ה כמק בזה לטובת ישראל ורצה בזה להעיר

 תמתו ית׳ על פרעה לעשות בו כליון תרץ למק'
 שמו להוליעאתגטרתו. והואע״פמשללב׳ עשירים
 שהיו בעיר והיו שונאים זה את זה מיזמת קנאה ויהי
 היום והכה א׳ את משרתו של העשיר הב׳ והמשרת
 ההוא אמר בלט להתרילאת העשיר המכהובבנותוס
ס  בבעליו כי יריב ריט ואמר הלא ילעת בי כי אנ
ת נקמתי ממך  משרת את אלוני הגביר תלע כי ק
 והעשיר בשמעו זאת אמר בלט מלוע יפחילני הנבל
 הזה בנקמת אלוניו ויוסף להטתי על אלה מכה רבה
 הכה ופצוע ויהי הוא בא לבית אלוניו סר וזעף נעצב
 על מכתו ולא הגיל לבר וישאלהו בעליו לאמר
 מלוע פניך כ״כ רעים נטעים ומוכים אמר לו ולמה
 ״ זה תשאלני האם בילך להושיעני ויאמר לו עכ״ז הנל
 י נא לי מי עשה בך המטת והפצעים האלה אמר לו
 מי ומי יכני יותרמהעשיר ההוא א״ל אפשר כי לא
 ידע אותך ואת אדוניך אז ענה המשרת ואמר הל$
 גס אנכי p שגיתי pv דמיתי אשר בהתוולע אליו
 שם אלוני טר יגור וירף ממני ועתה הלא כל תולות
 גמול מכותי אלה לך הם אלוני ובעבוע רט פצעי
םט אותך זכרתי לפצעי ושמך לחבורתי. כי מלי  תנ
 .הזכרתי לו שם אלוני' עלה עשן באפו להכות אותי
 עדדכאהעשיד הזה בשמעו כל זאת נתמלא עברה
 י-ותבעריבא^תמאו ויאמר עתה תראה מה אעשה לו
 rויחף עליו י מצולות ותרמים על ט שלם לו שבעתים
 על אשד עשה וכל זאת. סבבה תכמת•.לב המשרת
 שהציע לפניו כי כל •מה.שהרבה להטתו היה מסבת
 : זכח;לפניו שם^אלוט ע״כ תייב א״ע לתבוע:עלבוט
 ממנגזלסשי^אל תיקו חרפתו tלא בעבור. אהבת
 ״המשרת.קן.הלבד-וכן הענק בלבה משה ע״ה אל
 ה* ־יתברך ט הלא ׳ ננלע אשר בזק.הגאולה בקשו
 למעלה: זטת ישראל שיהיו ראויים להגאל וק כת
. ׳  י המקטרגים באו׳בטענה הללועובלי ע*ז והללו ט
 . ומי כהחכם .תעה הנאמן משה ע״ה ומה נעל.ה
 ־מליצתי לפני׳ ה׳ שהשיאו בה ללבר אתר ויצת אש
 י התימה והכעס על׳פרעה הרע הזה כי הנה הוא ית׳
 ׳ אמד לו בשלתי אותי אל פרעה ואמרת אליו ה׳ אלהי
 ־־ העברים נקרא עלינו ר״ל אנתט משילתיס מתקיף
 ובעל יטלת והוא הזיל ואמר מי ה׳ אשר אשמע
 בקולו לא ילעתי ט׳ מעתה הלא מהצורך אליו ית׳
 ־לעשות! מ נקמה ׳ למען כבול שמו גס אם לא
, ה ט  מאהבת ישראל. וזהי ה׳ למה הרעות לעם מ
 ומאז באתי אל פרעה ללבד בשמך הרע ט׳ כלומר

 ״ מיקי־

ה חידושיםי«א£שז עתה י איש איש למה שראוי  ק מ
. וזהו שאלת המטרונה מאותה שעה מה הוא  לו
 עושה כלומר היש לו עול לבר לחלש גם עתה בעולמו
 כי אפשר לומר שכל המקרים העוברים כלם נעשו
 מראש בזמן הבריאה מ״ל.'וע״ז השיב לה ר״ש יושכ
 ועושה סולמות מעלה לזה ומוריל לזה שנאמר כי
 אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים פי׳ שכל החלושים
 העוברים על אישים פרטים המה נעשים כעת כפי
 הוראת רצונו ית'. וההבלל בין ב׳ התלוקות הלל אם
 יש לחקור אחר מי שנתתלש לו מקרה ולשאול על
 אלותיו כמו אלם או חרש וכלימה כי אם הלבד נעשה
 ׳משי״ב אין לשאול עליו מלוע ישתנה זה מכל אישי
 המק מב׳ טעמים. א׳ ט זה הוא מפלאי מע״ב
 מעלמים מעיני כל לשר ואין לבוא בסולם וכאמרם
 ז״לכטדאלטם הסתר לבר זהמע״ב. הב׳ מפאת
א שלא נתן בו כת  שלא נעשה כו שום השתטת ל
 הדבור ונשאר אלם , או שלא נתן בו כת השמע
 ונשאר מרש או שלא נשפע ט מזל הפרנסה
 ויהי ללל. אבל אם נאמר שבששת ימי בראשית נברא
 הפהלכלם בשוה ופרנסה לכלם שוה אך כעת נתתלשה
 עליו הגזירה להוציאו מסלר הכל ולעשותו אלם הנה
 ע״כצריך הלברטעם לאמרמה גבר מוברק לשטת
 אותו מכלל המין ולאיזה סבה הוא. ובזה נבוא אל
 הענק כי הוא יתברך רצה להבינו למשה ט בכוונה
 עשה אותו אלם למען יטה מקום לעשות ט נס
 את״כ לעת הצורך. ודש המלרש הלא אנכי בראתי
 כל פיות שבעילם הרצון ?:זה לבל יאמר ללבמישכל
א אנכי  השינויים המה מששת ימי בראשית לא כן ל
 בראתי כל פיות'שבעולם כלומר בראתי את כל
 האדם בשוה בפה דובר וזהו ואני עשיתי אלם למי
 שתפצתי כלומר האלמים אשר אתה רואה דע לך כי
 אני אני הוא עשיתים כעת עבור השלם תפצי על
 יים . וזהו ואם תפצתי שתהיה 6יש לברים היה
 כמו p כלומר לא טיתיצריך לעשות אתך מאומה
א טית כמו כן פי׳ נשאר עומד על הנתינה  ל
 הראשונה שיה לכל איש אלא לעשות בך נס אני
כ טינת הכתוב מי שם  חשך ט׳ וכמלוכר.׳׳וזהו ל
 פה לאדם'(כעכר) כלומריב&עת הבריאה ־או מ<*#ים
 אלם(בעתיל) המה המקרים המתתלשיםהלא אנכי
 ה׳ כלומר אנכי תסרתי ממנו עתיזתה שנתתי לו
 כבר וע״כ כי יש לי בזה טונה מסותרת.־ וזהוועתה
 לך ואנכי אטה עם פיך. והוריתיך אשר תלבריובא

 ,מדרשם מורה אני לברים לתיך קיךזכנ״לעי
ל משה ואהק ויאספו את זקני בני ישראל מדרש ק י  ו
 נלולה הזקנה אם זקנים הם תטטם •״לפני
 הקלה ואם' נערים נטפלה בהן" טלדונך. לבאור
 הדברים תמצא בספרנו טכב מיעקבבהפטרתתיי שרה:
 ויישב משה אל ה׳ ויאמר ה׳ למה הרעות לעם
 הזה ט׳ ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך
ה רבותינו ז״ל ־במדרש אמרו כימשה-רע״ה . מ ׳  ט
 >זטא בזה על שהקשה לדבר כאלה. ודברי תורה
 כפטיש יטצץ סלע ובידינו לקרב הדבר כפי־קט

 (19) (חייבו



ל יעקב ה  א

 ישפטנא אלוני ביני ובינו מה לי ולו לאהוב אותי
ק  ולהוטחני- בשבט מוסד מה עשה השופט קנם א
 הזתן בכמה סלעים ומהם ציה לעשות מלטש מהודנ-
ה וכה אמר אליו אם האמת כלמ־י  לעכס מ
ת ת  העלם שאין אתה קרוס אתה ראוי באמת ל
 חנם למי בשתי ואם כלבריך שאתה דודו הלא ראוי
 אליך לקיים גם את מציה הזאת מבשרך לא תתעלס...
 הנמשל כי הקב׳יה צפה בלור המלבר שיצטרנ־1
 לצליק אחל שיהיה נקבר ביניהם למען העליתם
 ולהחיותם עמו לעתיל כלברי המשל המובא במלרמ
 סלל אמנם עליי} אין הכרע מי מהצליקים יהיה
 מבחר לזה וראה ית׳ במשה ט הוא הרועה ישראצ
 הנאמן העומל בפר׳ן תמיל לפניו בעטרם ונתן
 נפשו עליהם בעגל ובמרגלים וזולתם מה שהוא
ף  הוראה על רוב אהבתו אותם ודבקותו בהם . א
ו מקום למשה לומר מה אתה רואה אותי לאוס?  על
כ לתתי קבור עמהם וכמו שאמר אעברה  גלול ל
׳ ועל זה בא מדרשם •ו״ל אמר הקלה למשה ט א  נ
 אין אתה יורע מה לעשות אם אעברה נא אתה
 מבקש בטל סלח נא.כלומר מה היה לך להשתדל
כ לבקש סליחקם ואם סלח נא אתה  בעבורם ל
ך חפץ בטובתם והצלתם בטל אעברה כא  מבקש מ
 למען תהיה קבור עמהם. אבל ע״י הלבר הזה
 שאמר משה. למה הרעיתה נתטצץ הכרעה היותר•
 .קיימת כי p משה נבחר לזה בהחלט כי הלל/
ה  לעינימ הוא כי ליבר קשות אל צור ישראל מ
 שלא מלא לבב כל נביא וכל הוזה על שעי״כ ביקשה
 מדת הלין לקטע בו בלתי כי הוא ית׳ הרואה ללכ?
 ידע שבשביל צער,ישראל דיבר ק ומגודל אהבתו
 אימם״סלל במדרש זא״כ מי הוא מאמן באהבלןע
 והמצעער בצרתם כמוהו. ומהנמרצו עתהדבריה©
 •ז״ל מכאן אתה למד שנטל משה עכשיו את הלי«
 שלא יכנס לארז כלומר הנה מסיבת הדבר 'הזי*
 נטלו בהכרח באין מניס אם מצדיהעונש על מאמר•

 ?עיקר התעוררותו ־להגדיל עוני העם ולהכביד
 ז3בילתם הוא אך *(סבתי שדברתי אליו לברי בשמך
 *א״כ קנא לשמך הגדול*) ומהלך לבקש עתה זטת
 כענין הזה. וזהו דברי המדרש אמר לפניו שמך
 הגדול נטר וטרא הוא וכל העולם פלו מתייראים
 ממנו ופרעה הרשע שמע שמעך ־והזיל והן על השאלה
 ׳ההיא נעתר ית׳ ויאתר אליו עתה תראה אשר אעשה
 לפרעה ט׳ כלומר אקח נקמתי ־ממט למען שמי ואין
 *ורך שוב לזטת ישראל 1ע״כ נאמר פעמים רטת
 וירעו מצרים ט אני ה׳ למען תדע כי אני ה׳

 , בקרב הארד:
 למההרעותה לעם הזהט׳ויאמרה׳ אלמשהעמה
/ מלר׳ במלחמות  תראה אשד אעשה לפרעה ט
 ׳פרעי} אתה ־»אה ואין אתה רואה במלתמה של ל״א
 ־**לכיס־ שיעשה ׳בהם נקמה יהושע תלמידך מכאן
 'אתה למל ״שנטל ׳משה עכשיו את הלין שלא יכנס
 ־לארץ. והדברים מפליאים מה היה לו לבעל המאמר
 לייתצז הדבר אל המקבל ולא אל השעל לאמר שנתן
. והיותר קשה הלא דויל ׳  הקלה דין למשס ט

) בטעם ׳הדבר  הסכימו במדרש (לצרים רבה ל
ק כדי שיקומו עמו מלד מדבר א  שלא נכנם משה ל
 ווה לשונם שם כי לא תעכור את הירח הזה אמד לו
 הקלה למשה אם אתה נקבר כאן אצלם בזטתך,
ה ההוראה . מ ׳  הם באים עמך אר׳׳ל משל למה״ד ט
 מזה שלא היה למשה חטא משפט מות במדבר וא״כ
 יהיו המאמרים מתנגדים זליז. ונזכיר עוד מדרשם
 זיל(שם ז׳) אמר לו הקלה למשה אין אתה מדע מה
 לעשית אתה חצה לאחוז החבל בשני ראשין אם
 אעברה נא אתה *בקש לקיים:בטל סלת נא ואס
 סלח נא אמה ־מבקש לקיים בסל אעברה:נא כיון
̂ משה  ששמע משה רטט כך אמר לפניו רבש״גנ ימו
 ומאה כיוצא בז ולא תתנזת צפרנו של אתל ׳מהם.
 ולכאורה גס: דבריהם אלו נעלמים הכוונה אבל
 נבוא לבאודהמאמדיםבהקדיס דבריהמלר׳(סמיך

 למיל) יעל לבר זה בקשהמדת הדין לפגוע במשה הקשה 1$ה וא0׳\אהיה בזה עק ומשא-כי מאהבת!
ק ה ראוי אליו לעשית גם א מ  ולפי שנסתכל הקלה שבשביל *ער י ישראל.׳דיבר.ק ׳. אל1:ישראל דיבר ק

 זאתבעטרם, והבן
 עול «pj בדרך אחר בהקדים דבח המדרש(רי0
 ואךא) אני.כתבתי עליך שאתה עניו ואתה
 מקפיכ נגלי לברי חייך יש לך לידע מה שנאמד
 (>מלת;׳) סוב אתחת לבר מראשיתו טובה אתריתן
 שב־ישראל מראשית שנתתי להם במצחם . עוד שם
ו שהיה משיא 7 מאיר אומר משל למלך ל  בסמוך ר
 כתוקרא׳לקרתני אחד להיות סרסור ביגיה©
 התתיל מלבר בגסות כעלי אמר המלך מי הגיס
ה ל ק  את.לכך \>t אני שעשיתיך סרסור כך אמר ה
 למשה מי גרם לך שתרבה לברים הללו אני הוא
 שגדלתי לך וח״א כך אמר משה בשעה שאמרת לי

 לא פגעה-בומדת הלין ויאמר ה׳ אל משה עתה תראה
ל עניים. שבאו  ע״ש-ונמתיק ־הענין ע״פ דמיון ל
 לעיר אתל נעריואקד זקן ויריבו־ ־שניהם.ויקס הזקן
 והכה את הנער הכה׳ ופצועה ויבא מער.אל־ השופט
 ויאמר השופט למס הכית את העלם הזה עגה.ואמר
 דע נא אלוני ט אני דולו מאלו וקרוט.־ואביו:מת
ט גללתיו על ברט ומה עסה היכחת3'בשבט ^ 
 השעו כאשר ייסר איש את 7ט למען ילך בלרך
 טובים וישמור ארתות יושר והעלם הזה שאט ט
 לאמר שקר בפיו כי נכרי וזר הוא מבני משפתתי
 אד זה ימים אקלים שנתוועדט בלע במלון ועתה
 כת אתי אל העיר הזאת והרבה פצעי מנם לכן

. לך  yידיעות האהל. י

 •*) ובעגין חפלח הזקיה ע׳׳ה (ישעיה יל״ז)־הטס.ה׳ אזנך ושסע ט׳ אשר שלח סנחריב לחרף אלהיםמיוישלת
ס  ישעיהו ט׳ כה אמר ה׳ מ׳ ויען החרגזך אלי. ט׳ עד קנאת ה׳ צבאות תעשה זאת כלומר נ

 מכלעדי זכות ישראל יקנא באויביהם למען שמו הגרול:
20ן (ה״ב) יחיא ; 



ג 1 א  אהל יעקב י
ק העתיד לבער הרע מקרכם כשיהיו על  אותם מ
 אדמתם אדמת הקודש והעד ע״ז כי משההצילאתל
 מהם ק החומה ועשה פסל מיכה הנה מזה יכמן
 כי כל פעל ה׳ למעננו לברר הפסולת מתוך האוכל
 שלא יתקלקלו את׳׳כ ע״י תברתם עמהם. וכמו כן יש
 לשפוט על כל הקשות והרעות שאירע להם טרם
 צאתם כלם היו מכוונים להמשיך לרנליהם טוטת
) תמין ד  נשגבות באחריתם וכמליצת ר׳׳ח (חולין ל
 ושמן שסכתני אמי בילדותי המה עמדו לי בעת
 זקנותי. והטעם שלא גלה לו יתברך למשה תכלית
 העטינים ההם ותועלתם ט לא נלה לו רק הנהגתם
 מגאולת מצרים עד שיבואו לאק ולא עד בכלל כי
 לא יכניס אותם לאק על כן הידיעה בזה יתירה
 היא לו ט לא נלה לו רק אשר יהיה בימיו. ומעתה
 מה ישרו דברי המדרש שזכרנו אמר הקלה למשה
 מי גרם לך פתרבה דברים הללו אני הוא שגדלתי
 לך. הנה באו ז״ללזטת את משה יעל ששאל והרהר
 אחר הנהגותיו יתברך• כי אם לא היה יודע כלום
 מהנהגתו ית׳ את ישראל לא היה מהרהר בלתי במה
 שהודיעו סדר הנהגת הגאולה כלל ויחפש ומצא
 עניינים זרים אל הגאולה מצא את לבבו לאמר
 לפני ה׳ למה הרעותה. וע״ז באה התשובה ויאמר ה׳
 אל משה עתה תראה ט׳ ודרשו ז״ל במלתמזת
 פרעה אתה רואה ואין אתה רואה במלחמות ל״א
 מלכים והיא תשובה נטנה על שאלתו למה הרעיתה
 לאמר אחרי שאינו רואה זולת מה שהוא עתה ולא
 מה שעתיד להיות אח׳יכע״כ הדכרים האלה נעלמים
א אתר  ממט ט אין פעולתם וסגולת תועלתם ל
 זמן חליפתו וכלל. נמצא ממילא נתוודע לו ע״פ
 הדברים האלה שלא יכנס לאק ולא בעונש ח׳׳ו רק
 גרם ל&מו שיודיעהו יתברך מזה במה ששאל למה
 הרעותה והוכרת יתבע להשיב לו על שאלתו. ומה

 לךזאשלהך אל פרעה במדת.הרחמים אמרת לי
 שאתה עתיד לגואלם שמא על שבאתי נהפכה למדת
 הדין אמר לו הקלה אני ה׳ במדת הרתמים אני
 עומד. ונאמר בהבנת הדברים כי מה שאמר יתל
 למשה עתה תראה ט׳ ובא הדרש באותה שעה נטל
 משה דיט ט׳ אין הדבר על •צד העונש בלתי זו היא
 התשובה על שאלתו למה הרעיתה ומההכרת נתוודע
 לו שלא יכנס לאק וכמו שנבאר . והוא כי י־ז׳׳ל
) אותה שעה נתברר משה  במדרש אמרו(פרשתט ל
, באותה שעה היה מבקש שיודיעט  על עסקיו ט
 הקלה את השם הנדול ט׳ אמר הקלה שמי אתה
 מבקש לידע לפי מעשי אני נקרא ט׳ עד וכשאני
 מדתם על עולמי אני נקרא ה׳ ט׳ ע״ש. ובאין
 ספק נילה לו כל ההנהגה של גאולת מצרים והן
 זאת היתה הסבה להרהר אמר מדותיו ולומר למה
 הי־עותה כי הנה ככר ידענו כי כל ההנהגה שנהג
כ יד פרעה  יתברך אותט כמצרים ומה שהשליט ל
 לרדות בנו להכביד עבודתו עליט כל זה היה מחכמתו
 ית׳ קורא הדורות מראש לצרוף כבור סיגם ולהסיר
 כל כדילם כהגו סיגים מתוך כסף עד אשר כל
 משאר בהם קדוש יאמר לו. והוא ע״ה אחר שגילה
 לו ית׳ הנהגת הגאולה הכלולה בשם ה׳ כלל שיער
 בעצמו ט כבר הוא בא בסוד ה׳ ותכלית כל דבר
 הוא תוקרעד שכאשר ראה בישראל דכר מתנגד אל
 מאילה כמו מה שהכביד פרעה עולו עליהם והכבידם
ה נברה מדת הדין  בקושי מילא את לבט לאמר מ
 ובטלה את הכל כמאמר המדרש שזכרנו שמא עד
 שבאתי נהפכה למדת הדין *) וכמו שכתבנו בקול
 יעקב בבאור מאמר הקלה למשה היה לך לידע מ״ש
 טוב אתרית דבר מראשיתו טובה אחריתם של
 ישראל מראשיתם שהיה להם במצרים. ר״ל כי
 בטונה עשה ית׳והתטלל עליהם כאלה למען השלם

 יריעות האהל נמרצו
 *) והוא ממש כמו שדרשו ז״ל(במדרש שיר השירים) אצל יעקב ע״ה במאמר למה תאמר יעקב ותדבר ישראל
 נסתרה דרכי מה׳ ט׳ כי הוא נם הוא ע״ה ערב לבו להרהר כמדותיו ית׳ כמה שמא מתנמ אפו מרם
 לאותו השלמת הדבר עד חכליחו ע׳יש במדרש. ואנחנו הרחבנו הדבור בזה בחלקנו הא׳(ש׳ וישכ) על מאמר
 m יהודה מאת אחיו. וכדברים האלה אמרו ז״נ במדרש מ״ל אמר הקלה למשה היה לך לילע פה שנאמר

 סוב אחרית דבר מראשיתו ובאורו כבר כחבנו בקול יעקב(קהלת שם):
הן להוטמ את משה על הדבל הזה בא לבר ה׳ אליו לאפר וארא אל אברהם ט׳ עד וגס הקימותי אפ  ו
 בריתי ט׳ ובמדרש אמר לו הקלה למשה חבל על דאבדין ולא משתכחין הרבהיפעמים ננליסי עליהם באל
 שלי ולא מדעתי להם כי שמי ה׳ כשם שאמרתי לך ולא הרהלו אמר מדופי אמרמי' לאברהם קום התהלך
ר אמר מלותי ולא שאל אותי מה שמי ה  באח לארכה וללמבה ביקש לקבול את שלה ולא מצא ט׳ על ולא מ
 כשם ששאלת אתה ולבסוף אמרת ומאז באתי אל פרעה ללבר וגו׳ וע׳׳ז נאמר ונס הקימותי אס בריתי שנתנם
ו אמרי. אשר ממא1י להתטנן במה שסיימו ז״לוע״ז נאמר וגס הקימותי מ  להם המו שאמרתי להם ולא מ
 ט׳ שלכאורה איןלוסעסלענין שלמעלה וביותר יפלא מה שאמרו שנתנה להם כמו שאסרתי להם והלא מליין לא
 היה נמנה להם על זמן שנכנסו ישראל לארץ וכמאמר רז״ל בגסרא (ברטה י״פ). אבל טונת המדרש הוא
ו אמר סדותיו וכד1 שלא מ  להגדיל התוכחה לנישה למען יקח חכמה ומוסר מהאבות שלא שאלו מה שמו ולא מ
 ״מצל משה לומר כי היא מותנת ט האטת בעטר שלא ימנו דבר ממעשי מהנות ה׳ א״כ עיגיהס לא ראו נ׳׳כ
 עניינים המתנגדים וע״כ לא מצאו את לבנם למהר. ע״ז אמר ונם הקימותי את בליתי אפס ובא מדרשם
 הק?מותי שנחנה להם כמו שאסרתי להם כלומר הלא גלוי וידוע לפני שהיה מוהלפ אצלם לקיום אפתיומזק שככר
 נסתי להם את הארץ(וזהו הוראת מאמר וגס הקימוחי) וא״כ נם עיניהם ראו עניינים המתעדים ועלז לא

 שאלו אותי מאומה על קורותיהם וגלגוליהם שהלט וגלו מטי לטי וממלכה לסמלכה באין הרהור מאומה;
P ב  (21) ח



 22 אהל שמות וארא יעקב
 כמח״ל(גרנות י*ז) רמגיגא בני די לו בקב חרובי©.׳

ל  מע״ש לע״ש. וכמו כן האטת הראשונים ע*ה הכן
י  שכמם לסטל כיסוח מדת הדין ככל ימיהם מל כ
 יעקב ע״ה בהיר האטת אמר לא נתתי ולא שלותי
(ב״ר פ׳יל) וזהו שהשיב ית׳ למשה על שאלת1  ט׳

 למה הושתה. דע לך כי המוכתר בכל הטוב שאגי.
 מתנהג עם בני הוא הדין שאני עושה בהם מדו3
ל  תטתי ומסדי למען טהרם ולקדשם ולהביאם א
ק העם ועוכי  תכלית כל הטוטת בעתיד וכל ל
 השעטד ממדת הדין הוא מהטוטת הנשגטלן
 ומהתסדים הגדולים שאין להרהר אתריהם. וזה1
 וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני ה׳ ר״לגכ4
ה  המדת הדין (הכלילה בשם אלהים וכמבואר פ
 במדרש) שאני עושה בעולם הוא מטון לטוב נשגע
 שראוי ליתס אותו אל שם ה׳ שכלו רתמים ט הטוע.
 אינו כ״א טפל להמתיק הרע שיוכלו שאתו. והעד
 וארא אל אברהם ט׳ באל שדי ושמי ה׳לאנודעתי
 להם כלומר לא אצלתי להם חלק בטוכ כל מאומה
 מפאת ידיעתי תילם הרב שיש ביכלתם לסבול
 המדה׳׳ד כלו מכלעדי שתוף הרחמים. כן מה שהיד
 ישראל כמצחםהיה עיקר הטונה לענותם בסבלות
 המדת הדק **) . בלתי אחח ראותו יתביד תוקד^
 הדינין כ״כ עד שלא יכלו לסבול עד התן הנאמל•
 לאברהם אביהם וכמאמר ולא יכלו להתמהמה
 שההוראה שהיה עליהם להשתעבד עד כלות ארבע
 מאות שנה (רק לא יכלו) היה ההכרח להוציא©
 משם קודם היןן וע״כ היה המשפט לעשות בה©
 מעת שקרבה הגאולה כל מה שאפשר לעשות .
 ממש כהחפא העוסק ברפואות עם התולה ורואה
 ט שלא יוכל לסבול לקבל ככל הציע ויטה מוכרלו
 להפסיק. עכ׳׳ז כל מה שיוכל לזחק לתוך פיו מן
 הרפואות טרם יפסיק יתן לו. p הדבר בגאולת
 מצחם אחרי כי הקב״ה החליט להפסק מן הגלות
 קודם הקץ ע״כ טרם צאתם הרבה והעמים׳ אות^

 כיסוח הגלות כל מה שאפשר:

 במרצו עתה דבח המדרש מכאן אתה למד שנטל משה
 עכשיו את הלין שלא יכנס לאדן כלומר נטל לו ידיעת
 דיט בהכרת במה ששאל שאלתו אף כי רצוט יתבע

ה להעלימו ממט:  ט

 פרשתוארא
 וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני הי וארא
 אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי
 ושמי ה׳ לא טדעתי להם. הנה רז״ל במדרש ביאח
 פרשה זו באופן תהיה נמשכת לענין שלמעלה
 להשיב תשובה על שאלת משה ע״ה למה הרעותה
. ׳  ט׳ ואנחנו כמו כן נלך בעקטתם כפי שיורנו ה
 ונאמר כי הוא יתב׳ בא להשיב את משה בל יפלא
 בעיניו מה שראה בדבר הגאולה הזאת ענק זר והיפך
 מן הראוי כי השכל יששט אשר בהתקרב ימי הגאולה
 עכ״פ ירל העוני ויתמעט השיעטד *) והנה פה לא
 מלבד שלא ערע מעבודתם דבר. עוד הוסיף והרע
 אל העם יותר מהעבודה הקודמת טרם נשמע
 בשורת הגאולה . ולבוא אל באור הענק נזכיר דבר
 אחד האמור עם הספר קול יעקב (קהלת על מאמר
 ביזם טובה היה בטוב) מאור הכתוב (איוב ב׳)
 כדבר אחת הנבלות תדברי גם את הטוב נקבל ואת
 הרע לא נקבל וכלל הדברים מהמבואר שםכיטונת
 הבריאה בכלל לא היתה למען יתענג האדם מטובה
 כ״א להיות עמל השלם עליו ויתיסר ביסורים ממדת
 הלין. ומדת הרחמים לא ניתן בעולם זולת למק
 יוכל העולם שאת את מדת הדין כמטאר במדרש
 (ריש בראשית) מתתלה עלה במתשבהלבחא העולם
 במדה״ד וראה שאין העולם מתקיים שיתף עמו
 מדת הרחמים. וזהו שתמה איוב ואמר גם את
 הטוב נקבל אשר הטוב אימ אלא נטפל אל הרע
 (ע״כ נופל ט מלת גם) ואת הרע לא נקבל מה
 שהוא עקר בטונת הבריאה . וע״כ אותו שהקב״ה
 חאה ט שיש בכחו לסבול משא מדת הדין טא
 מכלכלהו ביסוח מלהי׳ל מבלי שתוף טוב הרחמים

 יריעות האהל ועתה
 *) והן אמת ט מלתו יס, מוחלפת בענק זה ממלחב״ו. ט הנה זה מא משפע ב״ו הצטךלאתה ישועה לצאת
 מבית האפורים או להחלפאות מחליו הוא יחפוז וישקול להצמית ישועתו מעפ מעט היינו ט ישתלל
 למהר ולהחיש מעשמ וכמו כן האלם המושיע משפפו להיות נחפז במעשהו מרם שכבר ממלט אשר אז יהיס
 כבד ממט לחבוש מזורו. אמנם לא כן טא מלתו יחברך כי רב אונים הוא לתת יטעהו מליבה בממס קת
 ובפתע פהאום וכן היה הצלת משה פ״ה כנאמר ויצילני ממרב פרעה כלומר בהיות כבר המרב על צוארו או אז
 «צילו ה׳ כי כן היא מלס ה׳ להושיע כהרף עין וברגע האמרונה. אשר מפעם זה אסרו ז״ל (ברטת ל״ב)
 ארבעה צריכים חיזוק ואחל מהם כממון יען ט לא התראה ישועתה׳ עד נמר העניןוכמו שהארכט בזה במלק
 הא׳(פ׳ וירא במאמר ותצמק שרה בקרבה) וכמו כן פה רמז הכתוב ואמר אט ה׳ ט׳ והוצאתי אתכם סתתת סבלות
 ,מצרים כלומר בעול אחם נתונים תחת סבלות מצרים אוציאכם בלנע וזמ והצלתי אחכם מפטרחם. כלומר בעול
 תעמדו על העטלה אשר עליכם כי טא יס׳ רב לטשיע בפעם אחל ק הקצה אל הקצה ולא מעס מעמ:
rp ומה גם לפי המטאר בגמ׳ (ברכות ה׳) ג׳ מתנות שוטת ניחט לישראל וכלם לא ניתמ אלא על (** 
 יהורין טרה וא*י ט׳ וכמו שזכרט בכמה מקומות אשר כמו הפרישה והזריעה המה הכרחייס
 והכנה אל הצמיחה כך מלות ועוני השעבול שהיה לט במצחם טה ההכנה וההכשר לקבלת התורה וימשס
, לך על מאמר במה אלעט אירשנה) באור הכתוכ (שמות ג׳) ואומר אעלה (פ  האק . וכמו שבארט בחלק א׳
 אסכם מעני מצרים אל ארן ט׳ זבת מלב ולבש שמטן מ ט מהעוני והשעטל נצממה ילושס הארץ וכ>

 הפוטת שהשיגו כטלע״
 (22) (ח״ב)
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 הקב״ה למשה שמי אתה מבקש לילע לפי מעשי
 אני נקרא פעמים באל שלי בצבאות באלהים בה׳
׳ וכשאני תולה על תפאיו של אלם אני נקרא אל  ט
. והכלל  שלי וכשאני מרתם על עולמי אני נקרא ה׳
) כל ה נ, ל  מה הוא עם מה שאמרו זיל של (
 האומר הקב״ה התק ט׳ עלמאחך אף וגבה דיליה
 וכמאמר (ר׳׳ה י׳יז) שן עצמו אינו נמחק . אשר
 ההוראה מכל זה שאק המלה לוותר על השטת כי
 אם להאריך האף אם לזמן קצר ואם לזמן ארוך
 וכמאמר(תשא) ארך אפים ורב מסל ט׳ ונקה לא
 ינקה. ואם הלבד כן לא יקשה מאמר האטת עיה
 (שבת פ״ט) ימתו על קלושת שמך ט זה מלבר
 מאתרית הימים שעליה אמר הנביא (מלאכי ג׳)
. כי בעולם ׳  ושבתם וראיתם בין צליק לרשע ט
 הזה אין הלבר ניכר לעין מפאת היותו מאריך אף
 גס לרשעים לא ק בזק הקץ. ממש כהסותר אשר
 כל ימי עסקו במסחרו מקום להקונים מאתו בהקפה
 לבקש מאתו ולומר לו המתן לי ויעתיקו אותו מז.תן
 לזמן משא״כ בשיפסק מלישא וליתן של לא שייך
 עול לבקש המתנה מתתו כ״א או לשלם או לוותר
 ולמתול. ק על זמן העתיל שייך הארכת אף לא
 ק לקץ הימין שעליה אמר שלמה (קהלת י״ב)
 והגיש שנים תשר תאמר אין לי כהם תפץ ודרשו
 ח״ל(שבת הלא) ימים שאין בהם לא זטת ולא
 תוב ל׳ל שלח יהיה נשאר של שום תוב בבני אלם
א או למתול לתלוטין או לפרוע מהם . וזהו  ל
 תשובתו ית׳ על שאלת משה למה הרשתה ט׳ ומאז
 באתי ט׳ הרע ואמר וארא אל אברהם ט/באל
 שלי וכלברי הלרש כשאני תולה על חטאיו של אלם
ה בזה גילה יתפרך למשה  אני נקרא אל שלי. ט מ
 שאין גאולתם זו גאולה שלימה שאין של גלות
ק ל  אתריה בלתי כל עיקרה היא מפאת גולל ה
ק השעטל הנאמר  והלתק שאין ביכלתם למלא ז
 לאברהם וכלל. ע״כ בהכרת הוציאם יתברך לשעה
 מוגבלת ואמר לו לוותר אי אפשר ט לא הבטית
 משלם אל האבות שיוותר לחלוטין. וזהו ושמו ה׳
 לא טלעתי להם בלתי הוא מוותר ומאריך אט
 להמתין מזק לזק הייט שישלימו - תק העטדה
 שעליהם בגלות שאתריה. ומעתה נבין העגין ע״פ
 משל לאתל שטה תייב לרעהו p גלול אשר לא
 השיגה ילו לשלם לו בעתו והיה המלוה מטיב עמו
 ליטול ממט כפי מה שהשיג ילו ומה המותר ההוא
 כל אתל חושב ט מתשבה אתרת המלוה אומר בלט
 אקבל ממט עתה כפי השגתילו והמותר ישאר תוב
 אצלו ולימים של אגיש אותו גם על המותר והלוה
 לא ק ילמה כי על רעתו כבר נפטר מכל המוב
 בהסך ההוא שנתן לו. והתילוק בזה כי כפי מתשבת
 הלוה יותר טוב לפניו להמעיט במה שהוא טתן לו
ק  עתה ולקוק כל מה שיוכל ויפטר חובתו בסך ק
 'ומעט אולם אם הלוה יולע מחשבת ולעת המלוה

 הלא יכשר לפכיו יותר ללתזק עצמו לתת להמלוה
 יותר יותר כפי כל אשר תמצא ילו למען המעיט

 החוב

 אהל יא
 rtTJfl נשים פניט אל התכת הכתובים ואלא ט׳
 וגם הקימותי את בהתי אתם לתת ט׳ וגם
 אני שמעתי את נאקת בגי ישראל ט׳ אשר לכאורה
 אק שמר אל ממי״ן האלה. של מהראוי להבין
 במה שסיים ואמר לקי אמור לבני ישראל ט׳ אשר
א בלתי נקשר אל הלבריםהקולמים. ט ק  מאמר ל
 אמנם ללרכט כלל הכתוב תשובה נטנה על שאלת
 משה למה הרשתה ט׳ ומאז באתי ט׳ הרע לעם
 הזה וכמו שאמרנו. והוא כי עיקר שאלת משרע״ה
ה לפי שראה ענין המתגגל אל הטבע כי מצל  ט
 הטבע יתוייב אל כל העושים במלאכה אשר
 בהתקרב המלאכה אל גמרה ימעטו מעשיהם
 ויתרשלו יליהם מן העבולה ופה היה בטפך כי כבר
 שמעו והאזינו שהקלה סקר אותם לגאלם והעבולה
 של הולכת ונוספת בקושי גלול. אולם העילה לזה
 ט באמת אם טתה גאולתם מפאת כי בא הזמן
 וידן הגלות ולאי היה התיוב שתתמעט המטלה לאט
ע אליהם י ק עליין לא מ  לאט. אמנם אתרי כי ה
 אך מבלתי יטלת העם להתמהמה עול במצחם
ק ע׳׳כ היה החיוב  היה ההכרת לטציאם טרם בא ה
 עליהם טרם צאתם שיעבדו עבולה כפולה ובקושי.
 ממש כפועלים שכירים עושי מלאכת הבטן וכדומה
ה בגשת גמר מלאכתם  להשלימה לזמן מוגבל מ
 העבודה עליהם בכל עת קטנה וקלה מתמעטת
 והולכת.. אולם אם יקרה שיקת אותם שר העיר
ה  למלאכתו בעודם בעסק הזה בתצי המלאכה מ
 מדרכם בטפך אשר בשמעם זאת יתרדו איש אל
 רעמ לעשות מלאכתם מחזות ומטחת למען הרבות
 בהעסק הזה כל שד שהוא תתת ידיהם. טא הדבר
 בגלות מצרים וקושי כשעבוד שהיה להם כי עיקר
 סבתו טא בעבור שהיו מוכרתים לצאת קודם הקז
ה שכל עוד שהם במצחם תכפב  לזאת מן הראוי ט

 עטלתם בהפלגת הקושי בהיות גם העוני והשעבוד
 עגין הכרת ועיקר גלול. וזט הרמוז בהכתובים
 שלפניט וגם הקימותי את בריתי אתם לתת להם
ק ט׳ כלומר אשר להקים בחת הזה אהצוע  את א
 להשלים שיעטלם וכלל. אולם וגס אני שמעתי את
, כלומר ואינם יטלים להתמהמה של י ט  גאקת ל
 סן יטבש בטומאת מצחם זההכרת לגאלם ע״כ
 ההכרת אתם להשתעבל בקושי כל של שאפשר
(חמז אל  להם. וזט לכן אמור לבני ישראל אני ה׳
) וטצאתי אתכם מתתת ה ל מ  הלברים האמורים ב
 סבלות מצחם ט׳ כלומר מוכרתים אתם' לעבוד
 בקושי ובסבל ת טרם תצאו מזה וזהו ולקחתי אתכם
 לי לעם ט׳ והבאתי אתכם ט׳ וכמלזבר. וזמ
י כלומר גם הוא השיב להם  וילבר משה ק אל ל
 כן על שאמרו ירא ה׳ עליכם ט׳ והבין אותם כל
ז ל  זאת אשר קושי השעטל טא לטובתם אכל ע

 לא שמש אל משה מתוצר חת ט׳ וכלשון רש״י ז״ל־
 לא קבלו תגתומים:

 ועוד יתק בדברי התשובה על שאלת למה הדעות
) אמר לו  עם דבחהם ז״ל במדרש (ש״ר ל

U״n) (23) 
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ז לא נהיה תחת יל מלך קמה  עול עליות על
 ואומה קשה כפרעה וכעמו. וזהולכ והצלתי אתכ©
 מעבולתם כלו׳ נם כי נהיה עבלי0 אכל עטרה קשה
 כזו בחומר ובלמים לא נעגול עוד וכחמה שמולן
 ישועות פרשיית. משא״כ גאולה העתילה אי״ה
 שתהיה גאולה שלימה לא יהיה לה בלתי שם גאולה
 לבד כמאמר ובא לציץ גואל. (וכי ישאלך נפשך הלא
ה כבד  גם בגאולת מצרים אמר לשון וגאלתי מ
 הכינותי התשובה בזה בתלק הא׳ שם) והשם הזה

 התוב הנשאר. p הלבד במשה כי הוא ע׳יה דימה
 בנפשו כי העם ישיגו גאולה שלימה ע״כ בראותו
 בה׳ ית׳ כי הוא דולג ומקפץ להמעיט גלותם ולמהר
 גאולתם מפאת ראותו בעוני העם כי רב הוא על
 כי לא יוכלו שאתו ע״כ היה כעיניו כמו זר קושי
 השעבול מתוסף בם מאת התל להיות שלית בעסק
 הזה ושאל למה הרעיתה ט׳ ומאז באתי ט׳ הרע
 לעם הזה. ע׳׳ז השיב לו ית׳ לא כשם שאתה סבור
׳ א) כי אץ אני מוותר עמם לחלוטין בלתי אני  ט

 ממתין להם שישלימו שעטלם לזמן אחר וע״כ טוב טלל הכל ג0 חירות גם הצלה ולקיתה . ולכן רז׳׳ל
 להם מה שאחת מהם עתה כפי כתם למעןישאר מוב מצאו מקום לתקן ל׳ טסות כעלם לזכרון *) יע״ו
ס ישועות אשא י ט׳ והוא  מביא המלרש כתוב ט
 ע;׳פ משל לחולה אחל* אשר מחלהו הולילה והצמיתה
 לו עוד ענפים הרבה כמו כאב ראש ואבדת טעס
 האוכל נדידת שינה וכדומה מהדברים הבאים מסבלן
 החולי ובבואו לפני הרופא משפטו אס הוא תאה
 בו שיכול לרפאיתו מכל וכל אזי לא ירבה עמו

 קטן. "וזהו וחרא אל אברהם ט׳ באל שדי ובא
 מדרשם כשאני תולה על התטאים ט׳ היינו ממתין
 להם לאתר זמן וע״כ כל מה שיש בידי לגבות מן
 התוב זה עתה הוא טובה גדולה אתרי כן לבניהם וכלל:
ן אמור לבני ישראל אני ה׳ והוצאתי אתכם ט׳  לכ
 והצלתי אתכם ט׳ וגאלתי ט׳ ולקחתי כו׳.

ה תיש קלתתתזק א יאחר לו אל תירא מ  מדרש אץ לp אלא שבועה שנאמר לכן נשבעתי דברים ל
א  לבית עלי נשבע הקלה שיגאלם והוצאתי אתכם ל׳ ותתרפא ותהיה בריא כאתד האדם לא כן אם מ
 רואה בו שאין ביכלתו לרפאותו עתה עד אשר יגיע
 עת מסוגלת לקבלת הרפואה כמו בחודש זיו וכדומה
 ואך אז יוכל להתרפא ממחלתו האנושה אולם כעת
 לא מכל להועילו בלתי להקל מעליו המכאוביס
ה פ ע  הפרטיים המסתעפים מתליו הגה אס לא י
 עמו דבר ויאמר לי לך עתה ותבוא לפני לזמן ההוא
 הלא יפתד ויתעצב מאימת מית ע״כ משפטי לימד
 אליו אל תירא אתי הנה אסיר כאב ראשך מעליך

 גאולות יש. כאן והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי ט׳.
 וכנגדם תקנו חכמים ל׳ טסית בליל הפסח לקיים
ס ישועות אשא ובשם ה׳ אקרא נלכ.  מה שנאמר ט
ה כדי להבין מה מקום לשבועה במקום הזה  מ
 נעמול תתלה על הבנת ד׳ שמות מאולה שהם ז׳ל
 תקט מגלם ל׳ טסות . והענין הוא עם מ*ש
 בתלק הא׳ בתלוקי השמות בתפצים המורכבים אשר
 לפעמים נקראים בשם הכולל כל מלקיו כמו שם

 בית שהוא יהיף כל תלקי הרכבת הבנץ מהטתלים ועול יערב לך אטל ושתית וגם שינה ינעם לעיניך
 והקורות והתלונות והללתים וזולתם. ולפעמים אינם ומספר וקולך .כמה תיעלץת פרטיות שיעשה עמו
 עתה אולם ללברים כאלה עול יתרר לכ השומע
 בשמש כמה הוא פורט כשפתיו ויכין מזה כי אץ
ס  הרופא לן רינו למזור כי היה לי שיאמר לו מרי
 קצרים תלע אחי כי תתרפא ותהיה בריא ע״כ
 המשפט אל הרופא טרם יאמר לו כל אלה ללבד
 על לבו ולנתם אותו לאמר הלא תאמין ללברי שאני
 נשבע.לך כי בטא הזמן המסוגל אל הרפואה
 תתרפא בשלמות מכל וכל אך עתה אועילך על
 לברים ההם. הוא הלבד בעניננו כי בטונה הזכיר
 הכתוב גאולה זו בכיטיים הרבה וחלק איתם לל׳
 לל׳ לשונות של נאולה להבינם בזה שאץ זו גאולה
 שלימה אך הצלית פרטיות וכמוזכר למעלה ולמען
 לא יחושו לומר אבלה התקוה ת״ו להשיג גאולה
 אמתית ע״כ הקלים תחלה מאמר לp אמור למי
 ישראל אני ה׳ וכלשון המלרש נשבע להם שהואטאל

 נקראים בלתי בשמות פרטיים היימ בשם כל תלק
 וחלק כמו כותל חלץ גג ודומיהם. ואמרט שם כי
 הרבר מקרא בשמות רטת הוא מפאת כי לא בא
 עליץ אל גמר שלמותו לקטת שם הכולל ע״כ ישמשו
 בו בשמות תלקי הרכבתו. אולם הלבר הבלתי נקרא
 זולת בשם אתל היא לעל כי ישלו גמר כל השלמות
 אשר יאות לקרותו בשם הטלל. ועיין באור הלברים
 באוע פרשת יירא על מאמריוקת נא מעט מים.
 ומעתה אתרי המונת הזה אשר רובי השמות מורים
 כי הלבד תסר השלמות יתבאר לט ל׳ שמות
 מאילה ט הם לאות ולמופת בישראל שהיא תסרת
 השלמות ושיהיה עול אתריה שעסר. ע״כ אץ מן
א לנתת אותה לנתחים  הראוי לקרותה גאולה סתם ל
 ולקרא כל חלק בשם לבד וכמו שאמר והוצאתי
 אתכם מתתת סבלות מצרים כלומר גם כי נהיה

 יריעות האהל אותם
כ בחפלון שלמות הנאולה ט אם היסה שלימה זכרון למה האשל בשישלם הבע״ח כל מוט אץ  *) וזה תלוי ל
 מקום לזכירה עול, וזהו שלרשו בסלרש (איכה נ׳) השביעני במרורים בלילי פסמ מוני לענה בליל

 ילג לומר כי יש לט ללעס מהם שטה אוחט על מרורים לזכרון גלות מצרים שזה לרמז שאץ v גאולה
 שלימה אבל שד יהיה אתריה גלות:

 שפת היריעה
 *) דק מסם סראם אשר אמשס לפנימס. כלמר אן מסס מראם המוכ משגה שיצמח מזס ט ניד סזקס אשר ממיין נישר&

ל עליכם המטים מ״ו ישלחם דנרשם. ואגו שוקל מל נאוצסמ :  ובמי
(  (i2ח׳יב] (
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 ומאלי כלומר הלא אתה מקלם אלהי מאלי ממצרים
 למען הכין עבורט תשועת עולמים וא״כ עליך לענט
 ולהצילט מכל צרה וזהו ענין סמיכות גאולה לתפלה
 כי סמוך לפסוק זה נאמר יענך ה׳ ביום צרה

 ומובן כלברינו:
 ובזה עלה בילינו טעם ישר על לבריהם ז״ל שאק
 לין סמיטת הזה בלתי בימי ההול ולא ביום
ה ההבלל בין בקשות התפלה שבימות  השבת. כי מ
 התול לבקשות יום השבת כי בימי השבוע אט שואלים
 ללחם ולמזון והזולת ממתסורי האדם שלא יוכל
 להתקיים בלעדם (כאשר תדקדק בבקשות הי״ח הנה
ה כלם יסבו ילכו על צרכי האדם שבסוג הזה)  מ
 לא כן בשבת שאנו מקיימים ט הרחכ פיך ט׳
 לשאוג שמתה ועונג שלוה והשקט וכאשר הפריז
 מכיא(ישעיה למ) אז תתענג על ה׳ ט׳ וא״כ
 התטנן כעצמך שאין מקום לסמיכות גאולה לתפלה
 בימי השבתית. והומ ע״פ משל לאתד שהיה בדעתו
 לנסוע למדינה רתוקה אשר שם מי לא ידע לשוט
 ויהי טרם הקריב לגבול המחוז ההוא ויתפש איש
 היודע לשונו ולשון המדינה למען יהיה לו לפה ולמלץ
 בכל מקים טאו וירא שם בן אשה אלמנה מסכנת
 והוא לה בן ישיד ויבקש ממנה אתמה לנסוע עמו
 בדרך הזה ולא רצתה עד שהיה מוכרת לתת לה
 ערבון זבטתון תזק אם לא יביאנו אליה ויצג אותו
 לפגיה יהי לה כל כבוד ביתו עשרו וסגולתו ותתנהו
 לידו ויסע עמו לדרט והיה האיש ההוא שומר מותו
 כאישק עיט מכל תתתתים בדרך בעלותם על כל
 גבעה גטה גם׳ ברדתם לעמק ימיט תתמוך כז עד
 שכמעט נשא אותו על זרועותיו כאוק את היונק
 והנער ההוא דימה בנפשו כי כל אשר עשה עמו
 הוא מרוב אהבתו אותו וחשיבותו בעיניו ויהי בלע
 במלין אמר הסותר לאשר על הבית לעשוק לו

 מטעמים כאשר אהב ולנער אשר אתו ציה לתת לו
 לתם ומעט ציר או ממיני ירקות הגסים וכדומה
ר ההוא משריש משתאה לו לתמור אחר ע  ויהי מ
 אשר יקרה נפשו בעיניו כ״כ יאמר לתת לו מאכל
 גס אשר יאכלו הנערים ולא יכלכלהו כמשפט
 לאוהב יקר ולא עצר כת עד כי שאל אותו לאמר
 אמור נא מדוע תכבדני בכל ענייני הדרך רק
, ענה ואמר לו  במלון אתה מקמ׳ן במה שתתן למי
 הלא לך לב לדעת כי כל אשר אני עושה עמך
 בשמירתן• איננו מפאת אהבתי אך מפאת הערבוטת
 והבטתוטת שנתתי לאמך בעטרן־ ע״כ אצרך בכל
 הדברים אשר תייך תלויים בהם עד שובך אל אמך
 מדאגה שלא יקרך סכנת הדרך לא כן ענייני אכילה
 ושתיה כי תוכל.לחיות גם בלתם ומים. הנמשל
 מובן מעצמו כי הבקשות שאנו מבקשים על תיותמ
 וקיומט מפגיעת כל צרה וצוקה שהם בקשות ימי
ק כי  הסול יש בהם דק סמיטת גאולה לתפלה י
 הדברים כאלה המה מהעניינים המעכבים הגאולה
 בשיפגעו בעם ת״ו וכליל א״כ המה סמוכים לעד
. לא p בקשות יום השבת שהמס ה  ותלויים זה מ

 אותם לעת יןן גאולת עולם וכעתת-והוצאתי אתככז
 מתתת סבלות מצרים וכלל. וע״כ שקדו ז״ל לתקן
 לנו 7׳ טסות כנגד הד׳ לשוטת של גאולה לזכר
 הפעולות פרטיות שעשה יתברך במצרים וסדרו לט
 לזכירה המא שיר ושבת להלל אותו על העבר
 ולהתפלל על העתיד מוסח הברכה אשר גאלט
. ׳  (בעבר) ט׳ כן יגיעט ט׳ שמחים בבטן עירך ט
 וזהו שמביא המדרש כוס ישועות אשא כלומר ממה
 שמכו לט ד׳ כוסות לזכרון ד׳ תלקי ישועות
 מאולה הנה מזה אדע כי עוד ידו נטויה להגלות
 אותט ולגאלנו לכן ובשם ה׳ אקרא כלומר אתפלל

 לה׳ לגאלנו תיש מהר:
 ועם דברי המדרש האלה נשבע להם הקלה שיגאלם
 נאמר טעם הגון על סמיכת גאולה לתפלה
 שחייבו.ז״ל (ברטת ט׳) ממ״ש יהיו לרצון אמרי סי
 והגיון לבי לפניך ה׳ צורי וגואלי וסמיך ליה יענך
 ה׳ ביום צרה ויתכן ג״כ מה שכתוב בש״ע או״ח
 (קי״א א׳) דבשבת אין צריך לסמוך גאולה לתפלה
 הואיל דנפקא לן מיעגך ה׳ ביום צרה ובשבת לאו
 יום צרה אבל נעיר תתלה על הכתוב עצמו מה
 ראה להזכיר תוארים כאלה צורי וגואלי אצל שאלת
 יהיו לרצון. ונקדים לזה עוד דברי טעם על מ״ש
 בש״ע (שם רי״ת ה׳) מי שנעשה לו נסים הרבה
 בכמה מקומות בהגיעו לאתד מכל המקומות שנעשה
 לי נם צריך להזכיר כל שאר המקימות אשר לכאורה
 לא ידעט מה לו להזכיר מסים -שהיו במקומות
 אחרים הלא גם על זה איננו מברך מבלי שהגיע
 למקומו. וגבין הדבר ע״פ למיון לההולך בדרך ופגע
 בגזלן וניצל ממט ולמחר פגע בו ארי ורצה לטרש
 הנה עתה לא יחשוב עוד למאומה מה שניצל מן
 מזלן כי מה לי אם יהרג ע״י גזלן או ע״י ארי
 אמנם אם ינצל גם ק הארי הנה שניהם כאחר
 טובים. וכלמיון הזה תמצא עול הרבה נסים
 הנעשים לאלם וכאשר ינצל מתשעה ויטל בעשירי
 אבד את כלס. לכן מה צדקו עתה לבריהם ז״ל אשר
 בטא האדם להודות על אתד צריך להזכיר כל
ם שנעשו לו כי לולא הצלתו ממקרים האתרים  מסי

 גם זה היה לשוא:
ה כבר בארטבת״א  ומעתה נבוא אל הענק ט מ
 (בראשית ד׳) כי גאולת מצרים היתה
 אצלט p הבטתה נאמנה על הגאולה העתידה
 וכמו שאמרט במדרש שלפניט נשבע הקלה שיגאלם
 וכמאמר אהיה אשר אהיה ובדרש אהיה עמהם
 בגלות זה ט׳ כלומר ט במה שיהיה עמהם בגלית
 זה לגאלם יהי סמוך לבםבטות כי יגאלםלעתיד.
 ובכלל הזה מובטתים אגתט בכל מי המקרים
 כרעים השוטפים עליט כי יעלט ויצילט ממציליתם
מת פלאים ת״ו כי אם תאבל  ולא יתן אותנו ל
ה פעם אתל איך קיים בנו  חלילה שארית העם מ
 עול המזתתו ומאתי אתכם ציון ועל שוא תהיה
 גאולתט ממצרים. וזהו שהזכיר לוד ע״ה(בתוארי
 ה׳) בבקשת ההצלה מאויבים ומחלפים ה׳ צורי

 (25) (ח״ב)
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ס פ א  לאק ולאק הרשעים במעשיהם הרעים ט מ
 ותוהו נחשבו עכ׳׳ז כאשר נתטנן מעט יש פעולה
ה כשיצוה  טובה ונפלאה נם בעמל הרשעים כי מ
 המלך מס על האק מכל הסתירות הבאים ממדינה
י  אתרת ואתד יגנוכ המכס אין להתליט עליו כ
 בנניכתו זאת הוא טעל נזק המלך לא כפעם ולא
 בשתים כי הלא אם הוא נמצא בפעם מ׳-ישל©
 י שבעתים על המכס שגנב. כן הדבר בהרשעים ג©
 כי נראה מהם שיתנו כביטל מגערת במכסם לה'
ז אין  ויגנבו דיים בסטם מעשה עבודתו ית״ש על
ת  נגרע מהעבודה דבר על ידם אבל עול יוסיט ת
 כת בעבודת השי״ת ביתר שאת ויתר עז ממש כטשת
 גנב כי ימצא כי בהלכד רשע אתד. במזורי הרשת
 במכמורי המשפט הלא ינהם ככפיר ושאגה לו כלביא
 יפה דנת יפה תייבת (כנ״ל במדרש) וישבע לה׳
 באמת עד דור העשירי להזהר עוד ממעשים כה©
 ויפיל בקרב מחנהו אימה ופחד על האנשים כל©
 ויהי מורא שמים עליהם. וכאשר כלל שהע״ה ואמר
 (משלי ט״ז) כל פעל ה׳ למענהו וגם רשע ליום רעה
 ר׳ל מיום רעה אשר להרשע ג״כ יסובכ פעולה טובה
 למענהו ית׳ וכמאמר מכיא ע״ה (ישעיה כ״ו) כי
 כאשר משפטיך לאח צלק למלו יושבי תבל. וזהו
 מ״ש המל׳ כשםשקילוסו של הקב״ה עולה ט׳ מסי
 הצליקים כך עולה מפי הרשעים יפה אמרת יפה לגת
 ט׳ וכמ״ש *). וזהו ג״כ לברי המאמר הב׳ שזכרנו
 והאק היתה תוהו וטהו אלו מעשיהם של רשעי©
 ויאמר אלהים יהי אור אלו מעשיהם של צליקי©
 אבל איני יולע באיזה מהם תפץ כו׳ כי אתר שכל
 מה שברא הקב״ה לא ברא אלא לכבולו וכשהוא עושה
׳  משפטיבהרשעים נאמר והתגללתי והתקלשתי ט
 (עי׳ במדרש ריש קדושים) וא״כ היה אפשר לומר

 שיחפוץ הקלה במעשיהם של רשעים כי באמת ע״י׳
 הרשע יסובב בנקל קידוש סם שמים יתר מאד
 מהמסובב עיי מעשי צדיקים כמו שדייק הכתוב
 במשפט הרשע וכל העם ישמעו וייראו. וזהו כשהוא
 אומר וירא אלהים את האור כי טוב הוי הפץ
ק במעשיהם  הקלה במעשיהם של צדיקים ואינו ת
 של רשעים כלומר אם אמנם מעשי הרשעים פועלים
ז איט תפ׳ןבהם וכמאמר(יתזקאלי׳׳ח) ל  בעולם ע
 החפץ אחפוץ במות רשע ט׳ הלא בשובו מדרכיו
ה נצמח  וחיה דיל גם כי ע״י מיתת הרשע ומפלתו מ
ז הוא תפץ יותר בתשובתו  תועלת המוסר לרבים על
 וזהו כשהוא אומר וירא אלהים את האור כי טוב
 י הוי במעשיהם שלצדיקיםתק ואינומק במעשיהם

 של רשעים **) :
0 ההבדל בין ב׳ סוגי הפועלים האלה שזכרנו ב מ  א

 האהל היינו

 על לברים תעטגיים אינם בכלל הסמיטת גאולה
 לתפלה כי גם כלעדם טכל למאל ברצותו יתבע
 וזהו שרמזו יהיו לרצון ט׳ צורי וגואלי וסמוך לזה
 יענך ה׳ ביום צרה אבל מה שתשאל ביום שמתה

 ותעטג אק לו יתוס הסמיטת וכלל:
 וידבר ה׳ אל משה בא דבר אל פרעה ט׳ מדרש
 המשל אומר מן שטייא לית הגייא אלא מן
 קציא עי׳ בפי׳ המ״כ ויד״מ ז״ל שנדתקו בביאורו.
 עוד שם וידבר ה׳ אל משה ט׳ ויצום אל בלי ואל
 פרעה ט׳ משל למלך שהיה לו פרדס ונטע ט אילני
 סרח ואילני מאכל אמח לו עבדיו מה הנאה יש לך
 באילני סרק הללו אמר להם כשם שאני צריך לאילני
 מאכל כך אני צריך לאילני סרק שאלולי אילני
 סרק מהיכן הייתי עישהלי מרתצאות וכבשוטתלכך
 נאמר אל בני ישראל ואל פרעה שכשם שקילוסו של
 הקלה עולה מגן עדן מפי הצדיקים כך עולה
 מגימם מפי הרשעים שנאמר ט׳ מה הם אומרים
. ונקדים לזה ׳  אמר דיי יפה אמרת יפה דנת ט
ר ב׳) והאח היתה תוהו וטהו ל  מאמר פליאה (
 אלו מעשיהם של רשעים ויאמר אלהים יהי אור
 אלו מעשיהם של צדיקים אבל איני יודע באיזה
 מהם תפץ אם במעשי אלו ואם במעשי אלו כיון
 דכתיב וירא אלהים את האור כי טוב הוי במעשיהם
 של צדיקים תפץ ואיט תפץ במעשיהם של רשעים .
 וכדי לטא אל באור המאמרים נזכיר דברי המשורר
 ע׳׳ה (תהלים א׳) אשרי האיש אשר לא הלך בעצת
 רשעים ט׳ והיה כעז שתול על פלגי מים אשר
 פחו יתן בעתו ט׳ לח כן הרשעים ט׳ ובילקוט
 (במקומו) אמר הקלה לרשעים אני אמרתי יהי כן
 ואתם אומרים לא p אני אמרתי לא כן ואתם
 אומרים כן תייכם לא כן ע״כ . והמאמר סתום
 ותתום. ולבי יתשוב ט באו ז״ל להשיב על ההבדל
 הזה שאמר בין הצדיק והרשע לא p הרשעים ט
 אם כמק ט׳ אשר לא יתכן לתלק בין ב׳ דבהם
 בלתי בשישתוו מצד וחלוקים מצד וכמו שנאמר על
 ב׳ עשירים והאמד גדול מתבירו הנה גם פלוני זה
 הוא עשיר אבל לא כן כמו תביח פ׳ אמנם בץ
 עשיר גדול למםp ולל אין מקום לתלק כי המה
 הפוכים מהיפך אל היפך ורתוקים תכלית ההרתק
 ופה אתרי ספרו הפלנת אושר הצדיק עד קצה הטוב
 דיבר על מפלת הרשעים שהוא מן הקצה אל הקצה
 ואמר בהם לא כן הרשעים שלא יתכן מאמר זה
 מעדרי ההשתוות מכל אתמהה. והן על זאת באו
 ז״ל ומצאו מקום לדמותם בצד מה עד שיתכן בהם
 לומר לא p הרשעים וכמו שנבאר. דע ט האמנם
 פעולת הצדיקים ידוע אשרם וטובם ותיקונם בעליל

 ידיעות
 *) עוד שטלה יתירה נצמתת ע׳׳י משעים והוא פעולת מסיון אל הצדיקים ט כבר נאמר (קהלת 3)
 וראיתי אני שיש יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן המושך כלומר כי אין כל דבר ניכר
 הימב בלחי מפאת הסט וכמאמר אץ חכם כבעל מסיון ואיך יבמנו הם בעצמם נסיון כזה אם לא על ילי

: ,  המעים בלאוסם כמה ממעה תבוא עליהם מסבת ממאסס וכי רע ומר עזבם לרכי ה
 **) ומה נעמה לי בזה מליצח מביא ע׳׳ה (מלאט נ׳) ועסוסם רשעים ט יהיו אסר תחת כטת רנליכם

 (26) (ח*ב) v ממש
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 ^^'3ש$;הפעול&לי

: הסתכל כי־ אמו:במלי1 • 6שדיצפ1יק^עתר,ט, 2 ^ • י • ־ ׳ • ׳ • • י ״ ״ • ׳ - ~ ׳ ־ • * •  ־
 ממש'7מזי,הממצ שזכפט לאמדיכי,הצדיה הוא ממגד
. בפעולתו,;כ7(צמת^גק.הפתול יעל פלגי מים זתי*, <  . , . . י
xfigrnwS היה בעצי היער כי הנה הוא ופשלתיןנעשית oi לאחרים*) אבל לא כן  הלפךאכל־ען;
ה גם עצי היער יש בכל אחל הרשעים״צי -האמנ^גםיהם פועלים.בשלם:אבל,לת ל ש $ ^ ם ^ ז ע / ל  כן כמו. הצדיקים.הפועלים׳ בעת קיומם: צ׳׳א בהיותם: כ
 כמק אשר תדפמ. חמ. כלומר אחר אשר הרוח ישאם

 ויכלו ויאבדו. או אז; יסובב על ילס. פעילת״המוסר.־־'
 ומעתה. מה ישח״לברדהילקוט אמרהקביה לרשעים
 אני אמרתי יהי p ואתם אומרים לא p והוא

 בהקלים עול ההבללבשם הפעולה אשר;יעדט
 ונאמר כי.הפעולה אשר מסבת מעשי הצ1יקים_ורוב
 אשרם וטוב הצלחתם נקראה בשם כן ר׳׳כהם;

 פועלים בתולת שיעשה p כמו שעשו הם אבל הפשלה׳,
ה אשד; ז ם ס  הנצמתתמאעשי,הרשעים וממנת ט
 יקראו לסי לא;ט לאמי* הבללו. מעשית.כמעשים׳
 ההם. וזהו אני ממיתי p •דל הוריאי אתכם המך;

^:^פ«לה^5ס'«!**-^י;מאפל הפשלה בהם כי ד < 
̂ועצי  •\\:^׳׳^^!^&'^wt אלהים ואנשים
כן להבעיר בהם •אש.׳£מנם - .מעד^י^^כמו :  ־: <'
ה ק מ נ י י הפעולה הכאה ־מעצי - כ ז ם ה ב ^ ן י ו ^ | * # 
ה תהיה בעת קיום העץ בעמלו על שרשיו ל $ ש $ ^ ^ , 
ה ויתיה הוא ותי בעליו עמו לא p פשלת  ־^זנ• ויעשה פ
י עצי מער כי כל של שהוא שמל קיים מתובר, / 1 
 £*•:•:׳, לארץ אין שום פשלה לבעליו ממנו כ״א כאשר יכהן
# י*מד ;  !^•:-משרשיו.ויהיה נתון על האש לאכלה או
בעליו פעולתו ממט. וזה,עצמו הוא : ^מו׳ישיג ־  •,ן:
י , 'ההבלל״בין' סשלת הצליק־ ופעולת הרשע כי הצליק . , . . . , .?> 

 ^;^.;הוא פועל׳ פעולתו בעת קיומו ואשרו והצלחתו כי . ,
 ^ • ; ;^ואימגי^בזטתו על בני לוח וימיו בצלו וp פרי ואמרתי אליכם עשו p ואתם אומרים לא סועשנתם;
 %> .I מעלליו יהיה כמו זרע לצדקה בלכ כל אלם ויאמר ההישך וכלי לעצור על שארית העם לבלתי יעשו

:׳!. אעשה גם אנכי כמו שעשה הצדיק הזה ואהיה כמוי :: : 

-:•},י כן מבורך ומוצלת כמוהו לא p הרשעים כי כל עולי
 'xrv״/שהם שמלים בקיומם והצלתתם אין תועלת בהם
\ כל מאומה והלואי שלא יזיקו כי אם אתרי משתתם : ? 

 . ׳ופלמנ6׳ 'יצמא על ,ידם פעולת המוסר.ותועלתי
 • י״;:-7: התוכחה י בכל ההמון. וזהו שףים מכיא שם.לק כה

 כמעשיכם על כן.מייכם_ לא כך כלומר עקב זאת;
 יעשה עמכם דבר לפעול על ידכם פעולת לא כן *)׳.

 וזהר מליצת המלרש הצ*ל בא דבר אל פרעה המשל־
 אומר מן שטיא לית מייא אלא מן קציא כי פרעה׳
 הרשע׳ מתחלה.בבוא משה אליו בשליחותו יתב׳ פער.
 פיו; למר.עתק ואומר מי ה׳ אשר.אשמע בקולג
^ :כלומר אתר שהם* בכתינת עצי היער אעשה ־ אשר״ע״כ;לאה יסב׳ להימין בכאותותיו;ולהמציא 5 8 1 5 

 ב^ימר״המסבלפשלתם ממש כהלבר המסבב' את מטתיו למען ילע 'שמולוגלולתו וכמ׳׳ש;1ידעג•;
 לפעולת העצים והוא הכליון וההפסל וזהו ונתתי את
׳ והאש תאכלם יילעתם כי אני ה׳  «י:בהם ט
ת סלי" בהם כלומר אתר אשר אתן.£ת פני א צ מ ו  מ
 אש אז תבוא על יליהם מעולה.
ת צליק לתיים ל ש פ ו ח התכם מ מ J ; ווהו;מכלל ב # 

 _|,0י-6לו^ר"^יסעולי«נולתו בעמלו על קיומו בתיים־
 %/^שד1 ושרוי בטובה תטאת רשע לתטאת כלומר

 א&ליד םרשע הוא :בהיפך בהשקל מקומו 4
^ גם ק כל פעל הי למענהו.וגם ז ז ^ ^ י א ו  ׳
 .:• j&' (אקללא ממל • ־פצילתי אך כאשר יגיע)

' י ' • ׳ ם רעה : ו י ל '  • י י

, למען תלע כי אני_ה׳ וכמ1י.  מצחם כיי אני ה
, ומה הוא:  שהולה ״בסוף בעצמו ואמר ה׳ הצדיק ט
 ממש כהאטדהזהאשר כל זמן. שהוא ממובכאק!
 מאה״אושג ממט בלתי־ אתרי אשר יעליזהטתך
 עליל.;וזהו ג׳׳כ המשךמח התלרש. אמי׳כ ויצום אלי
׳ אמרלהםמוקר  מייישראל ואל פרעה משללמלך ט
 שאני צריך לאילני מאכל כך אעצחךלאילניססן

, לכך נאמר אלןבני ישראל ואל פרעה. טונתםה׳  ט
 כאשר דבר̂ג כי אל מי ישראל צוהאותם;>מ*£ר,
 לצריו בשמו 1כי* הוא פוקד אזתם לגואלם וצצ!׳;
 יאמינו וכמ״ש ושמעו לקולך ואל פרעה לגלות,לועו׳

' ״בטנו ־ v ־ ־ ־ ת הז»־ל י ו ע י ר י • i ^ ־ , H 
w שרוצה ללכת ביום סנריר והמקום מקום!׳אמר ימה עליו יוכל לשמור שלא יתלכלט על ידי e a r : 

-;שיגביהםאבל•פכ״ז־איאמורישלא ׳יםנף אס רגליואכןאם/הואימאגינם ע״ז־ונם אס מלו הוא מצה לש«ל*
ר מ  :•:';•מכל;יאיסוחמר מהי העצה ׳לזה. לקחת אשללזלשזלו מלמעלה למען: אשר גלמו לא ידבק ט,הסיס.־ ק ס

׳ נהצליקיםגם: ט המה זריזים בעצמה.*לבלתי עיש' כתמי העונות •בלטשי 5לקסם עציז מלאגה מלבר שלא־'1  ־
 ימחצו רגליהם, בתמר השנות שאלם לשלבעקטו אשל בהכלמ יגיע לרגלו לכלוך מה והקלה מזסלו רגלים
 םסיליו ישמור גם •מזה וטא מפזר אפר תחת כפות לגליהםיהוא מליצה צהה־על שש הרשעים ט ע*י לאוספי
 !עין-גפיןכמה לעומר שסי הרשע יהיו זהלים בע5מ^ ומרליס־ מאד.לפלס.ממל דרכם לבלי יסגאא״פמו^
: שאלם דש בעקביו גם ק וזהו •ועסותם' לשעים כי- יהיו, אפל. תימס צפות.רגליכם והבן::'־ • ן *• ׳1 % : \ 
• - :״׳ \ : ׳ ו ופל אשל יעשה יצלימט «א יפשל־תקוט־בעס-אשל.יעשס ויעמול על קיום פצט: ה ז  ו
f&mp* רטא p א יקומו לשעים במשפפ למען יסגלגל גם יעל זלם פעולם לא ל : ק ל ע ו ה ח ^ : : 

• • •י"•' : י \ % : י־ ־ , ס  ^ לכטדעטלתהבולא י
 (27) (ח״ב)
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 28 אהל וארא יעקב

 תפצי אעשה שהוא מפץ להצדיק.בריותיו ואיט חפן
 לתייב בהה. הוא הדבר בפרעה כי באק ספק_
 ביקש ליבו לשאול מופת כי אלהי העברים נקרא
 עליהס. ומדאגה אולי יתעשת ולא ישאל מופת כי
 הדבר תלוי אך בכתירתו ע״כ הקדים יתב׳ והגיד
 מראשית כי ידבר אליכם פרעה תנו לכם מופת
 ואחר שהדבר יצא מפיו יתבע הנה מאז כבר הוא

' ם  מוכרת לשאול מופת בהחלט. וזה שטוטז״ל א
 ידבר פרעה איט אומר אלא כי ידבר פרעה עתיד
 הוא לומר p . ואין הוכתתם ממלת כי לומר שממנו
 ההוראה עתיד הוא לומר p כי הלאכ״פמצינומלת
 כי משמש גם על דבר בלתי מוכרע ועומד בספק
 והמה רבים בכתובים כמו כי תצא למלחמה כי ישאלך
 בנך כי ינצו אנשים אבל פה החליטו ז״ל כי עתיד
 הוא לומר p מצד היותו כבר מוכרת על פי דברה'
 כי הניד כן מראש. ועילת הדבר שרצהית׳ שישאל

 פרעה מופת הוא מאותו טעם עצמו ששאלו נת ־
 ויתזקאל וזולת מהצדיקים כי הלילה לדמות שהיתם
 זאת להם מפאת העדר אמונתם אבל האמת מ
 יראו על נפשם פן יגתס התטא ויתבטל הטוכ
 המיועד להם וכמאמרם ז״ל אק הבטתה לצדיקים
. והעצה המועילה לזה היא שאלת המופת ׳  בעוה׳׳ז ט
 כי הדכר שכבר יצא עליו מופת בעליל ודאי לא
 ישנה את טעמו ובזה צדקו כל שואלי מופת על
 הבטתת ה׳ ית׳. ומעתה גם פה ביציאת מצהם היה
 כמו p מן הראוי למשה ואמן שישאלו מופת על
 הבטתתו ית׳ על הגאולה והם לא שאלו דבר לזאמ
 נתן יתבע בלב פרעה לשאול מופת והיא לטובה
ק אשר א  ישראל לאמת אליהם הגאולה. יהעל מ
 מאת ה׳ היתה זאת הוא מה שאמר תט לכם מיפת
 אשר מהראוי היה לומר תט לי מופת אבל הרמו
 בזה כי עיהר שאלתו על מופת הוא סבה מאת ה/
 לטובת ישראל ובשבילם. ומעתה מה במרצו דכת
 המדרש אס ידבר פרעה איט אומר אלא כי ידבר
 עתיד הוא לומר p וכאשר בארט שהקב״ה במאמרו
 הכריתו לשאול מופת לטובת ישראל. וע״ז בא הדורש
 דיי בר״ש ואמר כהוגן הוא מדבר תט לכם מיפת
 כלומר מדבהו יבק האמת כי הוא יתב׳ נתן דבר

 בפיו לדבר p ע״כ דיבר כהוגן כפי הציע לטובת
 ישראל ואמר תט לכם מופת כ״א היה שואל המופת
כלל:  בבתירתו מהצזדק היה שיאמר תנרלי מופת ו

 נטט ללץ שפטים למען ידע את תטאתו ויכיר את
 שם ה׳ ויכלתי וזהו כשם שקילוסו של הקלה עולה
, מפי הצדיקים ע עולה מפי הרשעים והענין נטן:  ט
 בי ידבר אליכם פרעה לאמר תט לכם מופת מד׳
 ר׳ פנתס פתת מגיד מראשית אתרית ומקדם
 אשר לא נעשו אומר עצתי תקום וכל תפצי אעשה
 הקלה מגיד מראשית מה יהא בסון שכן הוא אומר
ק א  למשה וקם העם הזה וזנה אתרי מלהי נכר ה
 ט׳ מהו וכל תפצי אעשה שהוא תפן להצדיק בריותיו
 ט׳ ואינו תפץ לתייב בהה שנאמר ט׳ וp אתה
 מוצא שהגיד הקלה למשה מראשית אתהת אם
 ידבר אליכם פרעה אין כתיב כאין אלא כי ידבר
 עתיד הוא לומר לכם כן ור״י בלש אמר כהוגן הוא
 מדבר תנו לכם מופת וכן אתה מוצא בנח אחר כל
 הנסים שעשה לו הקלה בתיבה ט׳ התתיל מבקש
 סימן עד שאמר הקלה את קשתי נתתי בענן ומה
 גת הצדיק היה מבקש סימן פרעה הרשע על אתת
. ראוי להבין מה ראו ז״ל להצדיק (  כמה וכמה א
 את פרעה הרשע ולומר עליו כי כהוגן שאל פרעה
 מופת. גם יש להתבונן מדוע סיימו במלות תט לכם
 מופת הלא שפת יתר הוא ט דבריו ידועים ומה
 לבעלי הדרש לזכרם לאין צוע ודי היה להם לומר
 כהוגן הוא מדבר ומה נת שאל מופת. וביותר ראוי
 להשים לב אל עיקר הדרש הזה מגיד מראשית
 אתרית הקלה מגיד מראשית מה יהא בסון* מה
ה ומה יתחנו. אמנם מראה כי  תועלת יש ס
ה בא להשמיענו כי בטונה  תכלית המאמר מ
 הקדים הכתוב לספר בהרעית שעתידים ישראל
 לעשות לימים רבים ולעתים רתוקים למען הצדיק
 אותם לעתיד לאמר מאתי הימה זאתלהם. וכענין
 שאמרו(סוכה לב) אלמלא ל מקראות ט׳ עד
ה הוא יתב׳ כביטל תולה הדבר  ואשר הרעיתי מ
 בעצמו כדי להצדיקנו ולהצילני מעונש הדין. וגם
 פה ההוראה p כי כבר ידעט כי מאמרו יתבע
 מכהח ומכטל כח הבהירה אשר באדם כמו שכתט
 המפרשים ז״ל מאור אלו צדיק ורשע לא תאמר
 ולעילה זאת לפעמים הוא מקדים ומגיד מרחשית
 אתרית. וזהו שאמרו שp הומ אזמר למשה וקם
 העם הזה וזנה ט׳ מה שעתידים לעשות אתר מיתת
 יהושע כי בזאת הוא מתליש כת הבתירה בהם
 לזטתם אתר ע בהפרם הבהת. וזהו שדרשו וכל

ת היריעח ויאמר פ ש • 
ק שאל מרמם מופת. והוא סיס דמיין לאחי שסיס מחזיק אצלו משרה כסס  א) וחןץ לדרכנו נוכל להמסיק כוונה ר״י אשר מי
י שנים וככל פמש שביס ציין לכלווה לו מסוס אצל רעכו העשיר שלח אליו משרסו 01 ועל פיו ומל ילושלמ לוהכס^  י. "
ס לסהחחן להס אל ניסו משרס מיש. ולאיזה ימים שלח גם אס המשרס ההוא אל רמהו להלוות לו סך  ופהגיע סור ממשרס מ
 ידומ ויהי «1א המשרס אל הסלום חמר לו לא אסן ל* כסף מי אשר סניא שס״מ מאס אדונן וילך אל כיסו ויספר לו כדנרים
 האלם וימשלאמאי מליו וישאאש רגליו וילך במצמז אל רעהו דשאל אוהו מסיום מיומיס וימן ויאמר דמ אחי כי איש נאמן
ו סנה מאסו לא ירשתי להגיאראיממל הלואס ס א נאמן ט מ  6סס^ מעולם אולם םמשוס הראשון א:ר כגר ידעסי אוסו ט
ה ט עוד אין אני מכיר ט מי סוא ומי אדונו איכ.כהוגן שמלתי מאסו להניא ראיס. כן םד«י בפרעה כ«.  לא כן מחור• מ
ו נ ׳ כמס ואמר מי ה׳ כוי לא ידעתי קו' אמהמהי א משה אל סרעס ואמר אליו כס אמר ס׳ מ ו  מט*־ כמדרש(שיר ם׳) אשר מ

ס לנים ארמון שלו והים מניס הל אומה ואומה ואלהים השחיל קורא אלהי מואג ואלהי ממון. מ  לי מד שאחפש' נספר שלי מיד נ
י לנקש אס(  ואלהי צדון ואלסי ישראל לא מצא אמר משה צמהדיד לכסן שהיה לו מבי שומה מצא הכהן חון למרינס הלן הענ
ס כן אמר משם אלו שאסה אומר מסים סס אכל אלהימ! ו ר ג ס מ י  vn >טס םקנרוס אמרו לו אנשי העיר שוסס מס לכסן מ

 הוא אלהים סיים ומס לו נניס הקנדזס. ואיכ כסוגן שאל פרעה מופס כי סוד לא סיס יודע ממט וכג״כ:
 (28) (ח״ב)



 יעקב טו 29
 לבר השליחות מיש קל. וכחשר ממר מי ה׳ אשר
 אשמע בקילו לא ילעתי נו׳ שההוראה ממריו ני
> ויתברר לואמתת מציאותו ישמע ת  כאשר ילע א
ה על תשובתו זאת ציה יתברך לעשות לפניו  לקולו מ
 מופתים הפיכת המסה לנתש והמים ללם אשר מהם
 יתברר לו אמתת מציאות ה׳ ית׳ ע״י ראותו השתנות
 הטבעיים. ומאז היה התיוב כי יספיק לו בשמעו זה
 הלבר אשר אמר ה׳ כי יתלן תושים% לקיים מריו
 ולא יהיה .ממורך לברר אליו תכונת הלברים
 ואיכותם >ומה יהיס אם לא ישמע שזהו בתינת
 מאמר כה אמר ה׳ כלומר כה יהיה וכה יעשה לך
 עי׳ מ״ש בהג״ה) אמנם אתר כי הכביל את לבו גם
 אתרי ראותו המופתים והשתנות הטבעיים והיה
 מההכרה שוב להתרות בו וליעל אותו על מכות
ה מאז גם כי ישמע  גלילית ופגעים. רעים וקשים מ
 מצל הכרת המטת עכ״ז אין ספק כי לא ישמע על
 כההייט־על אשר יתברר לו תחלה תטנת - כל
. התראה ופעולת כל מכה וכבלת סבליתה וזהי ומה . . . . . . . . . . . . 
 עצמו הוא ההברל בין משהע״ה לשאר מביאים כי לא שמעת על כה לכן כה אמר ה׳ והענק נכון:
 הוא ע״ה להיותו מקובל אצל ישראל לציר נאמן ויאמר ה׳ אל משה השכם בבוקר והתיצב לפני
 העומל בין ה׳ ובינם כאשר העיל עליו הכתוב בכל פרעה מלרש הה״ל(משלי כ״ב) תזית איש
 ביתי נאמן הוא בגלל כן בבוא אליהם משה והגיל מהיר במלאכתי זה משה שהיה מהיר במלאכת כמשק
 להם כי בילו תזון מאת ה׳ לא היו שואלים אותו לפיכך לפני מלבים יתיצב לפני מלך מלכי המלכים

 ייאמר הי אל משה כבל לב פרעה ט׳ לך אל
 פרעה׳ ט׳ על והנה לא שמעתעל כה כה
׳ י הנה לעמול על טונת מאמר כ*.  אמר סי ט
 נזכיר לבריהם ז״ל(בילקוט מטות) זה הדבר אשר
 צוה ה׳ מגיל שכשם שנתנבא תשה בכה כך נתנבאו
 הנביאים בכס מוסיף עליהם משה שנתנבא בזה
 הלבר . והנראה ללעתי בהבלל הלברים כי מאמר
 כה יונת על איטת הלבד ופעולתו בתכלית וגלד
 שימוש מאמר ההוא כאשר ירצה אתל לבר מזולתו
 והוא איש הבלתי מוכרת לסור אל משמעתו ולעשות
 כל מה שיאבה ממנו משפטו כי ישאל תתלה איכות
 הלכר ותכלית ענייט ופעולתו וזה יאמר לו
 כה וכה. אמנם מאמר זה הלבר יונת על טשא
 המאמר בלרך כלל כמו כאשר יצוה המלך על
 עבליו לעשות לו איזה לבר אליהם אין מן הראוי
 לשאול איטת הענין ופעולתו ותטנת רצונו ותכליתו
 כי גם אם יהיה מה שיהיה מחוייבים הם להזדרז
 *להכין עצמם לעשות ככל אשר ירצה מהם. וזה

 הקב״ה ט׳ בל יתיצב לפני חשכים זה פרעה שהחשיך
 הקבי׳ה לו ולארצו ע״כ. והדברים מפליאים לב כל
טת הלוש למאמר שלפנינו ואם  קורא אם ממי
 בהוציאם דברי הסכם בל יתיצב ט׳ לדבר רחוק מן
 הפשט. ומראה כי בא מרש הזה להפליא צדקת
 משה ע״ה־ ותסדו גם עם גויי האח כי הנה
 לכאורה יקשה מאד מה צורך היה לאמר. למשה
 השכם עוקר הלא גם מבלעדי זאת יחייב עצמו
 מכח זריזוקו להשטם לעשות •לצון ה׳ יתברך והמו
 שמצונו באברהם שאמר-לו יתב׳קתלנא את בנך ט׳
ל לו זמן־ ונאמר וישכם .אברהם בבוקר ט  ־ולא מ
׳ מה שיורה סלילה  ופה אמר ית' למשה השכם ט
̂גל זאת באו ז״ל  על היותו,עצל בדברה/; והן 
 והמליצו ׳חזית איש; מהיר במלאכתו• זה משה שמה

 להגיד להם תתלה איטת הדכר כי קיימו וקבלו
 עליהם כל אשר יאמר להם יהי מה *) וזהו בתינת
 מאמר זה הדבר שהיא מאמר המקיף הענק בדרך
 כלל. לא כן שאר מביאים היה התיוב על העם
 להתטנן תתלה בענק החזון אשר ביל מכיא אם
 הוא לבר המשתווה תל לת תירתט המקובלת מסיני
 ואם ראו בו לבר זר וענין מתנגל לא קבלוהו ומשפטו
 מבואר בתורת משה איש האלהים (לברים י״ת) כי
 יקום בקרבך נביא ט׳ ועל כן היה הנביא מוכרת
 לברר להם לבריולאמר כה אמר ה׳ אשר מאמר זה
 מוםכ על איכות הענק המחבר הייצ! כי:*הורה
 לפניהם כי תזיוט הוא ענק משתווה אל דרכי התורה
 ולו״ק. הוא הלבד בפרעה כי מתתלה בשלתו יתל
 את משה אליו צוה עליו לאמר לו ה׳ אלהי העברים

 שלחני אלך לומר כי בשמוע פרעה כי אלון כל י מהיר במלאכת הקשק לומפכי היה מטר וזריז ככל
 העולם ית׳ שלתו אליו הלא יתרל־על הלבד לעשות עטרת מלךעולםיתיואךפה בשליחות פרעה היה

 יריעות האהל ־ ־•:•• מהצורן׳ו
 *) וכעגין שאמר האי צרוקא לרבא (שבח ס״ח)7נמא פזיזא^קלמוסו.ט^ט)לאגדנמכו ברישא איבעיא למ
ל אנו אין לט לבקש . ל ׳  למשמע אי מציתו קבליתוואי לא קבליפו א׳׳ל אנן־דסגינךבשליפותא ט
 סמלה איטס הלברים ואמר שנשמע אותםנלע אם לעשות או לא כי כך קבלנו עלינו בברית נאמן להכץ
 עצמנו אל כל המעשים שיטה השם וכמו שמצינו במדרש(לר לס)אמרדב הונאמשהא הקלה־וממלא עיניהם
 של צלץם ואמ״כ הוא מנלהלהס מעמו של לבר כך אל הארץ אשר אראך על; אמד ההרים אשר אומר אליך
 וחרא אליה את הקריאה אשל אני חבר אליך קום צא אל הבקעהזשם אלסר אתך. ההוראה בזה שאין מהצורך
 אליו ית׳ להעיר אוזן הצדיקים להניד מיד אש אשל הוא שואל מהם ט פל כל האופנים יכינו את עצמם למלאוס
כ ׳ ואמ״כ הוא סגלה להם כוי. וזהו ל , ככל אשל יניד להם אח״כ וזה מ״ש הקלה משהא ומסלא ט  דבר ה
, על בואנו־ישמה כלומר.ק משפפ עבודתנו שלא לדעה מהותה  מ׳׳ש (בא) ואנחנו לא נלע מה נעטל אמ ה
 על בא זמן פעולתה (ובזה יתכן מלת נלע שההולאה עתיד כלומר כן משפפנו ספיד)־ אמנם לא כן האומות
 ס לא יקבלו שום לבר בלחי אחרי שמעם איטש הדבר אם ישמפו־זאם יחללו והיה הנביא מוככמ לומל להם

, להורותם איטס הלבל (ומה יסובב להם באם לא ישמעו):  כה אמר ה
 (29) (ח״ג) והיא
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י מ ו ק מ מ  הייט כי עול לא יצא ברד מן המקור ו
ל נ  אוצרו רק אותן שכבר יצאו ונעתקו ממקומם הנה ע
 גס גדול כזה לא עלה על לב משה לבקש מהקב׳׳ה׳מי^
"iiafr יהיו נשארים גם הם למעלה תלויים באויר 
 הקולות יתדלון והברל לא יהיה עול. אכן הקע״ס<:'
 הוסיף בזה נס חלש במה שנתללו הברר והמטר בעת*'

 שנתללו הקולות והיינו שנשארו למעלה תלויים ועומרי©-\
 באויר וזהו ויפחשכפיו אל ה׳ ויתדלו הקולית והכו־ד4

׳ א ל  ומטר לא נתך ארצה. אק פרעה לא הבין ו
 'השכיל ענין נס כזה שיהיה אפשר שיהיה הכי־ל^

 והמטר נשארים תלויים אחרי צאתם ממקול־©•
ו ^  ומאוצרותם וא״כ ללעתו גם אתר שראה כי תדל
״ © ס כ י נ  הקולית עכ׳/ עול שיער בנפשו כי באי! מ
 אחר כי תללו הקולות עול ירל איזה שעה ברד ימכ1ך,^
 מה שכבר היו נעתקיס ממקומם והתחילו לרדת עי־ם^;
 התפלל בע*כ כי הם ידלו רק לרגליהם לא יהיה 1

 נמשך עול מטר תלש כי האוצרות שוב יהיו סגודי©^;
 אחר תפלתו. וזהו וירא פרעה כי תלל המכזד
 והכרל והקולות הייט גם כי באמת נפסקו שלשתם
 בפעם אחל אבל פרעה הכין כי בע״כ המטר והמ־ל
 נפסקו תחלה' ואחר כך הקולית כי לולא כן י־יל-

 מהמחויוב כי יהיה מטר וברר גם אתרי הקולי״׳
S J J ר ש א  ממה שכבר נעתק לצאת ולרדת יאי׳כ כ
ה מ

 שלא ירל כלום בעת תללו הקולות 3ע״כ ד
 והמטר נפסקו תחלה והרגיש(ללעתו הגבלה) י
 השתנות ממה שאמר משה ואם כן היה לי &~ •
מ • י  לתלות שלא תדלו מסבת תפלת משה ילא מאלד-
י י ל ו ק ה  ווהו וירא פרעה כי תדל המטר והברד ו

ת 1 0 מ  ויוסף לתטוא (ענין זה הוא מתדושי הרב ה
ר י  נ״י) ודו?נך: ^

 פרעת בא
. ״ ^ כ ה י נ  ויאמר ה) אל משה כא אל •פרעה כי א
'*Lp (משלי זלז) את לט ט׳ •מדרש הילד 

 אבן ונטל:החול וכעס אייל כבד משניהם. .
צ ־ י ^  •מהראוי לשים לב מה רצו ז״ל במה שהביאו ה
 .הזה ויותר יש. לעמול על דברי החכם עצמי בכיץן!־:•
ה יייה ללמות ^ מ ל ו ו ח ל ה ט נ P 6 ו 7 3  מליצתי 0
 אליהם כעס האויל. ומראה כי לבריהם ז״ל נמשינימהי
Sff?\ י אל־מה ־שסיימו פרשה הקלומה וזה לשונם 
 פרעה כי הלל המטר והברל והקולות וייסן< ליזעואע׳
1 ־ ם י ע י מ  יכך ק.הרשעים כל זמן שהם בצרה הם מ
X. 2 ע  עצמם משהצרה עוברת חוזרים לקלקולן ט׳ ע
הו»ס?ו  ועתה הסכת ושמע. לע ט יש בבני אלם ב׳
•£k גיש כבל לב וערל אוזן ויש רך הלבב וקל הדעת 

ם לכדי? ו  הקשהלכ הוא אלם תכם איננו מאמין אל ש
 על ט יעמול על אמתתו ויחקור אותו על תכלי״י^
 והקל הלעתהוא מיטה אוזן אל כל מישילבראלי}^
י צ י ל מ  ויקבל ממנו אם טוב אם רע לא יבדיל כ
£wp החכם (משלי י״ד) פתי יאמין לכל דבר וערום 
 לאשורו. ומה לכל אחד יש מעלה מצל וחשרין מצד י

 ט

 מהצורך לזרזו על המהירות והוא לסבה אחרת. והוא
ה לבם ה זה כלל גליל אשר כל נביאי ישראל מ  כי מ
 חולה עליהם במבאם חזות קשה על האומות
 כמטאר כ״פ בלבה הנביאים' ובמלרש (במלבר
 רבה כ׳) ראה מה בק נביאי ישרחל לנביאי אוה׳׳ע
׳ ולא עול אלא שכל הנביאים היו במלת הרחמים  ט
 על ישראל ועל אוה״ע שק ירמיה אומר (מ״ת) לבי
 למואב כתלילים יהמה -ט׳ ואם כן עצלותו להרע
. וזהו הענין  לאומה נלולה תביאהו לאחר נטאתו
 במשה ע״ה כי מהצורך היה לאמר לו השכם בטהר
 למען לא יתעצל מהרע לפרעה וזהו שביארו דל
 סזית איש מהיר במלאכתו זה משה לפני מלכים יתיצב
 למי מלך מלכי המלכים הקלה כלומר בכל עבולת
 ה׳ היה זריז מאל ועכ׳׳ז פה היה מהצורך להזהיר
 אותו על המהירות והטעם בל יתיצב למי תשכים זה
 פרעה שהחשיך הקלה לו ולארצו כלומר בעניןכזה
 ׳היה מתעצל ונמנע מהרע לכך היה צריך הכתוב

: ן מ  לזרזו ו
 זהעתירו אלה׳ ורבלמהיות קולות אלהים יברל
׳ ויאמר אליו משה ט' הקולות יחללון  ט
 והבדל לא יהיה עוד ט׳ וירא פרעה כי סלל המטר
 והברל והקולות ויוסף לחטוא. ראוי להבין כי לשון
 הכתוב מורה כי סבת תטאוהיה ממה שרחהשתלל

 המטר ט׳ הלא מזה יתוייב להיות להיפך אתר
 שנתאמת לו כתו של משה שהוא פועל מה שהוא אומר
. ואולי יתכן כי פרעה היה לו מקום להכביד  כשם ה׳
 את לבו ע״י ראותו איזה השתטת ממה שאמר משה
 והוא עם מה שנעיר בסלר מאמר וירא פרעה
, כי אמר שראה פרעה כי תלל המטר והברל ׳  כו
 ואת״כ הקולות הללדתחלה אמר הכתיב שהיה הםלר
 כהיפך והוא שאחדתפלת משה נאמר ויהללו הקולות
 ואח״כ והנדל ומטר לא נתך ארצה וקפרעהעצמו
 אמד-כן תתלה ־למשה הפתיח ט׳:ורב מהיות קולות
 ׳זאי^כ הזכיריבריזמשה הבטימולכ בסלר הזה
 £קזלמךוח*לוךזאח?כ זהברל לא׳יהיציעןדזא״כאיך
 יאתר שסיפר הכתיבשגם הקלה עשהכןבסלדהזה
 ־צמ*ש• ויחללו׳ הקולות ואידכזהמ* ומטר לא נתך
מ יראה *פרעה יהסלר בהיפך אתמהא. אבל כל ר  א
 זה יתבאר על נטן:בשגעמולדעול על־ מאמדמשה
 לפרעה הקולות יתדלון והברל לא יהיה שד שהוא
 •*לתי מובן שהיה נכון לו.לכלול המינים ייחל:ולומר

 י הקולות והבחדימללון. ולאיזס׳סבה־דזיק־זאמר לא ־
ה ־כאשר נעתו^ מ ^  *ה*ה עול אבלי הסכת ושמע: כ
 ״הקלה למשה לחלול העניינים האלה הנה באין מטס
 ; שיער משה בנפשו כי הקולות יהיו נחלליםמילאולם
 הבדל והמטר להם אי אפשר כי יהיו נחללים יחד

 געת שיחדלו הקולית כי הלאאותן טיפי מטר ורגבי.
 ברל אשרכבד׳י.היו נעתיךם;ממקומם ומאיצרותם
 ׳המיותמת להם למעלה ויצאו משם לדלת וליפול
ה אותם הטיפים •בהכרת כי ירדו  למטה לאק מ
 בהתלטגם אתר כי יחדלר הקולית^ וזהו• שהבסיס
 משה לפרעה הקולית יתדלון והברל לא יהיה עור

 (30) (וזיב)



 אהל בא יעקב
 וזהו אס יתן איש את כל הון ביתו באהבה ןטז&

 לו כלומר יזכרו לו הצל הפחות והגרוע אשר במהיוד
 אמונתו כי של מעת יתקצף וקלל במלט ואלהיו

ה עתה אתר שביארט ב׳ הסוגים האלה לס ג ה  ו
 וראו מפעלית אלהים איך רבותיט ז״ל שמו
 להם שמית באק ומצאו להם תוארים נאותים בלשון
 המקרא לזה כמשפט הראוי לו ולזה מטן לו. ומה
 אל הקשה לב יתלו תואר טבל אבן ואל האויל קל
ה האבן הגמל  הלעת יתלו תואר נטל התיל כי מ
 רב המשא הוא כבל על האלם להסיעו ממקומו
 וכן הר גלול שכלו מול ועפר נמות גם הוא כבל
 לשאת איתי ולהרימו. אולם ההבלל בין האבן ובץ
 ההר הוא כך כי האבן גם כי הוא כבל להסיעו
 ממהומו עלז אם בהזלמן יהיה נמצא אלם שהוא
 רכ חונים ואמץ כת ויוכל להרימו על כתש או
 ישאהו כלו גם שאיט אוחז ט p קצמ מה שנכנס
ז להיותו עצם אתל מתובר בלבקות  כפאת ילו על
 הזק אין צורך להקיף את כלו טליו כי גם אפס
 קצהו שיאתוז בילו יספיק לו לשאת אותו בטת .
 לא כן הר התול שיש בו תסרון אתר כי גם אם
 יזלמן גבור גלול שיוכל לשאת משא גלול עכ״ז לא
 יוכל לו כי אל ההר אין לי במה שתאשז ידו בקצה
 ממנו כי ההר בכללו איטרק תלקיםלקיםינפרלים
 וא״כ מה יועילנו מה שיאתז בקצהו הלא גם המעט
 הזה לא יהיה נשאר בילו בלתי בהקיף את ההר כלו
 על שלא ישאר כמלא נקב קטן כי לולא כן יפלו
 חלקיו וישארועל מקומם ואי אפשרלקתתו ולנשלו.
 נמצא כי אצל האבן היתה המניעה כבמתו ורוב
 משאו אשר לזה' אפשר כי יזדמן נושא שיש בכתו
 לשאת משא גלול לא כן הר החול כי ט המניעה
 היא מטילה כי אין אופן לגטלו כי יפיל ויהיה
. כן ממש קשה הלב גם כי הוא  ׳מורק מן היל כלל
ז הלא הלבד תלוי ל  קשה להמשיכו ללברי המשמיע ע
 באלם המלבר היינו אם יבוא אליו משמיע שמא
 בריא אולם בראיות •צודקות ומופתים ברורים

 ט הקשה לב האמנם כי אל המלבר על לבו והרוצה
 שיאמנו דבריו אצלו רע עליו המעשה כי לא יקבל
 ממט חיש קל אמנם לאשר לא קיבל הלבד עד כי
 נתברר אליו ע״פ מופתים חזקים לכןאחרכינאמט
 לו לבריו וקבלם ממט לא ישמע עול לקול מלחשים
 הרוצים להכחיש ולהגיד לו ההיפך ועול לא יסורו
 ממנו לשלם. לא כן אותו שהוא רך הלבכ וקל
 הלעת להאזין ולשמוע כל אשר יגילו לו אם אמנם
 נות להמשמיע להכניס דבריו בלבו על נקלה אמנם
כ לצאת ?שיפגע באתר ויגיל לו ההיפך  קרוכים ל
 וכענין שזכרו ז״ל קשה לשמוע וקשה לאבל מהיר
 לשמוע ומהיר לאבל. ודע כי זה הוא משפט אומתנו
 הקדושה לבלתי האמין על אשר ירבו לחמור תכלית
 כל דבר ואחר שתהיה האמונה מקובלת על לבם לא
 תזוז מהם לעולם כמליצת רז״ל(במד׳ תשא) כי עם
 קשי עורף הואא).תמן אמרו או צלוכ או יהודי(כי
 געכור.זה עשה ה׳ מדתהעקשות נצר ממטעי הנפש
 האנושי יען נמצא ט דבר טוכ לעקש גגד התולקים
 על האמת והצדק כטדע) וזה יהיה כוונת תז״ל
 במאמר(ילקוט שמות) בשעה שאמר מש« להקלה
 והן לא יאמינו לי אמר לו הקלה הם מאמינים
 ובני מאמינים. אשר לכאורה המה מתולקים מהיפך
 אל היפך אבל לדבריט יתכן כי משה ע׳יה ידע את
 העם כי קשים הם לקבל ולהאמין דברי המשמיע
 ע״כ אמר והן לא יאמינו לי וע׳׳ז אמר לו יתברך
 אתה תדין זאת לגנות ולחסרק הלא בזה אני קורא
 אותם מאמינים בני מאמינים כי באמת הוא עיקר
 גדול אל האמונה לבלתי האמין לדברי החוזה עד
 אשר ירט לדרוש ולמקור אמתת עניינו אמנם זאת
 ידעתי כי אחר שיהיו דבריך מקובלים אצליהם יהיו
 תקועים בלבם כיתד במקום נאמן משא״כ הרשעים
 כי קלים הם להאמין היום p״ ולמחר ההיפך*).
 וזהו מאמר המשורר (שיר ח׳) מים רבים לא יוכלו
 לכטת את האהבה ט׳ כלומר אמונת ישראל ואהבתם
 את ה׳ הוא דבר השמד לנצת משא״כ אהצת העט*ם.

 . . . יריעות האהל ונאמנים
א הלצון במאמר (דברים ק׳) וישמע ה׳ את קול דבריכם בדברכם אלי ויאמר ה׳ אלי שמעתי אתי^ל ו ה  *).. ו
. שמלאת הלשון הוא כי משין ׳ - לבלי העם הזה.אשל ד^רו״אל!ך היפיט כל אשל דברו מי יתן ט  י
-ע*ה לא הביא לבריהם לפני־ה׳ מצועאכי.גס־ מהמלה באשל שאלו ממט לצומו ללאות את מלמו. היה טש
 לאמרי הרבר לפני הקלה כמבואר במללש (שיל א׳) ע״פ משכני'יכו, ומה גם פתה להביא מאמל החזרה שאינם
 'לוצים עול לשמוע הלבלוס מסי אלהים. וזהו ולשמע ה׳(בעצמו) את קול״לבריכם בדברכם אלי אבל אנכי לא
 מלאתי את לבי להגיד לבריכה אל האלהים כי מתחלה בעלילה באו אחלי לואם מפלאות ממלות והנולאוס שעשה
 משה לעיניהם וילש כי מא נאמן בביתה׳ ועלז העמיקו שאלה רצוננו לראות את מלכנו והיה הלבר קשה בעיני
-משה על לאותו בהם כיכבל, לבם מהאמיןומלקבל'דברי השמועה והאלהים משבה לפונה ויאמר ה׳ אליהיטיט
 כל אשל דברו והלואי מי״יתן והיה לבבם זה להם כלומר כמו שהקשו ערפם עתה מלהאמין עדשילאו בעיניהם
 p יהיה לבבםזה להם לילאה אותי כל היפים כי יקשו את ערפם נגד כל הבאים להכחיש הקבלהולסתול האמונה•

 . שפת היריעה
 k) וזיל המדרש(שמוח רנה מינ) אהה סבוני שהיא לגנאי ואינו אלא לשבחו או יהודי או צלזנ. וסן הנביא פיס התמרמר
 מל בחינתנו ממס במאמרו בשם הי יה׳ [ירמיס־י״נ] היתה לי נחלתי כאריה ביער . גאור זה כי כבר אמרו גמד״
ה מה כהיב בישראל ויהי אפרים כיונה שוחה איו לכ. אצלי הם כיינס בי  [שמוס רבה כיא] יונתי בהגוי ה^לע אמרהן
 סותה אבל נגד אחרים המה כחיות ניר ארי& יהודה בנימין זאב יערף כו׳ לפי שרוצים להעבירם מאמונתם ונמשים לפניהם
ר סם מתיצביס נגדי כמו ארים כי לא יקשינז צק«נ מ  כחיות. לקעתההתןלא ה^ביה ואמר סיהם לי נחלאי כאריה ב

. י ו  י זזו־ה ואיך ניזהשכו כ
 (31) ח־׳ב אמי



1 יעקב b 32 אהל 
 מאמנים על אשר יקתהו ותאתז >לו בו הייט שיקבל ית׳ עם פרעה גם שאין ביליט לתת טעם על הלי"

 ממנו מרט הנה מאז הוא בטות על עולם כי הוא מכה כפרטית עכ״ז בלרך כלל נאמר שעיקר סבת©
 גאמן ביתו ולנצת לא ישקר ולאינתם מקבלתו. לא לא היה אך לעשות נקמה בפרעה בלתי ג״כ למלא

 למען p הכסיל כי אין באפשר לנטלו ולנשאו כי גם אם לב בני ישראל יראה ותכמה והשגת אלהות 1
 יהיו נטנים ומוכשרים לקבלת התורה. ושתהיה

 יראתם קולמת לחכמתם וכעדות הכתוב(מריס 0 -ג
 זיתן ה׳ אותות ומופתים גלולים ורעים בפרעה ובכל

ם ׳£' ה מ  ביתו לעינינו. מלת לעינינו מורה כי פעל ע
?:Cכל ואת למען אשר עיניט יראו ויביטו בכל המופתי© ׳ 
י ח ר כ ה ה  ההם לקמת על ידם היליעה השלימה ו
 האמתית כי הוא האלהים וכל העולם ומלואו שלו ־־§!.
$k ל  ומושל על הטבעיים ועל המזלות כאשר נתפרסם כ
&.r ן ל ו  זה בעת ההיא בראותם עין בעין פעמים מ
'1%.pp שידול התמערכית וכניעת המזלות. אשר לעילה 
ל •  פתח דבריו יתברך האירו בעשרת הדברים (יתרו) '
־ 1 : י  אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מאק מצרים יען כ
î f ע״י מפלאות מעשו לעיניהם ביציאת מצרים 
 הכיח את ,כטדו ואת גדלו וכת אלהיתו וכדכר״י":.־י־
it ו ה אלהיס לבוא לקחת ל ס  הכתיב (דברים ד׳) או מ
y ם כ  מי מקרב מי במסות באותות ט׳ ככל אשר עשה ל
 ה׳ אלהיכם במצרים לעיניך . וזהו שכלל הכתיכ {'׳
 ואמר אתר השלמת הגאולה (בשלח) ויושע ה׳ גיו© -י•'־
 ההוא ט׳ ומבאר ואומר וירא ישראל את מצרי© ׳.
i -  מת כו׳ וירא ישראל את היד מלולה ^ט׳ וייראו *
h ^ויאמיט ט׳..ממש כהעוסק במו׳ ,  העם. את ה
ם -יי #  זמן ידוע והכלות ־המוימ מחשב תשטנו וריאה כ
 הרמת מכל העסק p העיד הכתוב אחר יעל ״
 המעשים איך,גללו.וסצליתי ועשי קרי וזהו ויושעה׳ י'

/ .ומה^יה הי־יזיז וייראו העם.את ה׳ ט׳ 7  .׳ ט
 ffoiY לשידורינו אלה אשר כלהמעשיםההםהי,-
 עיקרם בעבור פעילת עם בני ישראל $*׳2
מ הקב״ה להתרות את פרעה לעיני העם והו,/  נ
 ע״פ משל לשופט ששלח, לקשת משטטת־ מאחל ע,1

ה כפתע  יטה אזנו וישמע ממנו ויקבל דבריו מ
 קדים בז אבדה האמונה ונכרתה מפיהם כי אין
 להחליט עליו ע׳׳י אמונתו לדברי המשמיע ביום
 שמעו שהדברים לא יסיח ממט לעולם יען כי דעתו
 ובתירתו בהימיס הבאים היא בלתי נקשרת ונאתזת
 אצלו בבתירתו עתה להיותו הפכפך בדרט ואמונתו
 כמשפט מ״ש פתי יאמין לכל דבר וא״כ מורך אל
 המשמיע שלא לזוז ידו ממט לעולם והוא ממש כמו
 נטל התיל הייט נטילת ולהיתת התיל שהוא מן
 ממנעות מסבת היית החלקים נפרלים בלתי
 לטקים איש באתיהו, ומעתה מה יפה המליצו ז״ל
 במאמר זה שיתסו אותו אל פרעה כי בהרשעההוא
 נזלמט יתל שני סוגי התסרוטת אשר בשנים סוגים
 מ״ל כי מתתילה בבוא משה אליו בשם ה׳ לארצה
 להאמין ואמר. מי ה׳ ט׳ לא ילעתי את ה׳ אשר כל
 אלו אינם חסרוטת כל כך אצל המאמין השלם כמו
 שאמתו כי המאמין האמתי מהראוי אליו שלא
 לקבל אמונתי על אשר יתברר לו על פי חקירה
 ולמשה ובמופתים וכנ׳ל .- ולזאת העניק אותי משה
 רטט ע׳׳ה במופתים מילים (דם צפרלע ט׳) עד
 כי אחר שנתברר לו אמתת מציאותו ית׳ האמין בה׳
 והודה ואמר ה׳ הצליק ט׳ ואחר כל אלה המופתים
ה כרנע בצאת משה מאת  והבירור הגלול שהיה לי מ
א ועבדיו וכתש בה׳  פניו נתרוקן מכל ויכבד לט מ
 ובמשה. וזהו שהביאו ז״ליהה׳׳ל טכדאק־היאתואר
 הקשה לב ונטל מזול הוא תואר אל אמונת ההפכפך
 וכעם אייל כבד משניהם כלומר כי בפרעה הרשע
 נזדמנו יתד הקשית *הכבדות ממצא בשניהם והבן:
. יש ,  בא:אל פרעה כי^אגי -הכברתי את לט ט

 להעיר כזה איו ייתכן לתת &מם הסותר/עיקרו "עשותו.איזה מעשה המגמאיש ההוא בהתיילע אליו
ד £ א  של ענין כי אם יודע השליח שהולך' על חנם ולא כי דבר השופ־ט־־נמוז וילך בלאט אל השופט ו
uf) יפעולמר הלא ימנע-עצמו מהליך אל• אשר היו לו-מהאתן לו. מגזר כל אשר תצוה עלי אך 
 פני •?עליו לשלתו וא״כ אחרי כי הוא יתברך גלה י תעשה־ עמדי.רעה לפרסם איתי ברבים אמר £

. -1.^ ״ 1 1, .  נמשה-כי טא מכביד את לב פרעה ולא יפעול ^
ר לטובת ישראל (וכבר אמר תתלה  בהליכתו מ
 ו»א1 באתי ט׳ הרע ט׳) א״כ מה יתרון במה שיטא
 אל פרעה. ובמלרש ולמען תספר באזני בנך גילה
 הקב״ה למשה מה מכס יביא עליהם וכתב משה
 ברמז ולמעז תספר באזני בנך זו מכת הארבה כמה
. והפליאה ׳  דתימא >*איל א׳) עליה לבניכם ספח ט
 נשגבה מה למ ולרמז הלא מקרא מלא ריבר הכתוב
. ומראה אתר  הנני מביא מתר ארבה בגטלך א)
 שנעמול תחילה על ענק המטת ועל מה שהתעולל

צ  השו&ט כלום אני מטון על עצם הקנס הלא ל
 לעשות גדר אל העם שלא יעשו גם הם כמעשיך ״
 וא׳׳כ כל אשר יגדל יןלוכך. ותרב תרפתך יהי4 .>
. ממשל כבר מובן מלבריט :י  מלר..מתר .תזיק י

ע  הקודמים. ועתה דע כי מפקותא טה כ״אנחלי
ה ג ג ד פ  על המטת שלא היו כ״א. רק ע׳׳ל נקמה ב

 א״כ אין תיוב לזטר ומפר בכל דור ודור כי אי^נ ~
 שכבר נגאלו והנקמה כ?ר.נעשית מה עת־ אל׳.*נ
 הזכרק ואל הסשר. לא כן אם עיקר סבתם להרי© ׳׳׳
i ק היראה ולמטר מטע התכמה והאמונה הכה  ק

ה ׳£' ת הידיעה מ פ  ש

ה לי אט -% ימ א א׳ ס ל להשיב על מנין גליל ט הכסונ אמר נ ) אמד אברהש בערוש המסדר. מם לנכי אשימה אשר רצון חי  א
׳ ולא פירש מס יעשה לפרמה כמו שייאר ככל פארי המכות רק אח׳כ כהיכ וינוא מפה ואהרן אל פרמה כף הנני מביא £  מ
. הלא הקניה לא אמר לי ילא כלום . מיז אמר המדרש שהידיע הקנים למעה איומ מכה יגיא מליהס 7 ך ל מ  ממר ארנה מ

ל ״ ן«׳ ׳ , סנמנ פי . וכן מצאתי נ ׳ ז  וכתכ אותה משה נרמז ולמען סשפר כ
ג  (W) ןיח״גו -ז
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 ונתמלא תימה ואמר תכבד העמדה על האנשים
ה כזה המעיט מדרגתם והקטין אמונתם עלי  מ
 כי אמרו למשה ואהרן ירא ה׳ עליכם וישפוט
, ולא שמעו עוד אלי משה. וכמבואר במדרש  ט
 (שמות רבה כ״ג) אמר ר׳ אבוהו אע״פ שכתוב
 כבר האמינו ט׳ 1שנאמר ויאמן העם תזרו ולא
 האמינו כיון שבאו אל הים וראו גבורתו של הקב*ה
 איך הוא עושה משפט ברשעים ט׳ מיד ויאמינו
 בה׳. ולעילה זאת היה החיוב שיקבלו מטת ויסורים
 למען העלות ארוכה ומרפא אל עם ב״י להתזיר
 אותם אל מעמד אמונתם על ידי ראותם• האותות
 והמופתים ששלח בהם ה׳. וזהו ותתן אותות ומופתים
 בפרעה ט׳ והטעם כי הזידו עליהם כלומר התטיאו
 והזידו אותם לעשות •כתזעטתם ע״כ היה החיוב

 להצמיח הרפואה מסבתם :
 ומעתה נבוא'אל באור דברי המדרש וכתב משה
 ברמז ולמען תספר ־והיא. מכת הארבה,
. כי הנה המופת ׳  שנאמר עליה לבניכם •ספרו ט
 היותר חזק על מטת הארז ההיא יתחלואיה שעיקר
 סבתם עטר פעולת ישראל ולא לנקמה בפרעה הוא
 רובי המכות והשתניתם מזו אל זו כי אם לנקמה
 לבד היה די במכה אחת שתשמש אצלו משך הזמן
 ההוא ששמשו המכות כלם וכשאלת המדרש(בפרשתני)
 וכי לא היה הקדוש ב״ה יכול להציל את ישראל
 מיד מצרים במכה ראשונה אם לא שהיתה הטונה
 בהם כמו שאמרנו. ממש כהמבשל או האופה־
 מאכלים הנה יש מבשל לעצמו ויש מבשל למטר
 לאחרים וההבדל כי המבשל לעצמו איננו מרבהל
, או ב׳ רק יראה לשער  במיני תבשילים כ״א א
 המאכל איש כפי אכלו לא כן המבשל לקונים הבאים
 לביתו נוח לו להרטת במיני תבשילים כפי השתנות:
 רצון הקונים כי ישתק במין זה וישבמין אתר לכן־
 הוא מרבה במינים למען ימצא כל אהד מה שלט
 תפץ *) . הנמשל אם היו המטת רק לנקמה ולהכרית
 אותו אל הגאולה אץ מהצורך להתלין< ולשנות ממכהז
 למכה כי יקתו דיים ממכת דם או צפרדע וזולתם..
 לא כן אם הטעם בהם להפליא עיני הרואים ולמען
 יספרו עזוזו ונפלאותיו אשר. עשה יותר טוב להרטת
 בחלקי מטתם מינים ממיטם שונים יען כי;לטת:
 האנשים אין שיה להם לזה יפלא מכת דם ולזה־
 צפרדע ולזה מץאחריברביתהמטת תתרבה ההפלאה
 בין כלם. והעד היותר נאמן ע״ז הוא. מכת הארבה;
 שהוא ממש כמו שאוכלים איזה,מאכל ושוטפים
 הקערה ומעלץ עוד הפעם אותו המאכל בעצמו
 שהוא'אך להשביע עין הרואה כך הברד הכה
 התבואה ואחריו בא הארבה ואכל הנשאר ממע

 האהל הנה

 מה נפלא הספור הזהזמה רכ תועלתו כיעידיהיום
 בתת האדם.אל לט ׳מפלאות ־ ההם ויתבונן בהם
 בעיון נמרץ הלא יוסיף תת כת ועוז ביראתוואהבתו
 את ה׳ ית׳. ולך נא וראה׳׳'כמה פעמים נכפל
 כתורה הזכרון הזה־ ואי אפשר לפורטםט רבים הם
 והכל עבור הטונה שאמרנו. וזהו ממש מאמר ה׳
 ית׳ למשה בא אל פרעה כי אני הכבדתי ט׳ ולמען
ה בזאת השיב ית׳למשה בל יקשה עליו  תספר ט׳ מ
ט פועל בהליכתודבר.  הליכתו לפרעה בחנם טאי
 ע״ז אמר לו האם אני מטון בשליחותך לעשות בו
 נקמה־ולכין* אותו אל הגאולה הלא העיקר אצלי
 לפעול בלב ישראל ידיעת אלהותי וא״כ רבות עשית
 בכל פעם בואך לפרעה ובכוונה אני מכביד את לבו
 למען התל ט בכל התראה ובצל מכה למען עיני
 ישראל יראו יביטו כל מפלאות ההם.ווקוימו-ויספרו
 גם לבניהם אחריהם. וזהו בא אל 5רעה כי אני
 הכבדתי ט׳ למען שיתי ט׳ ולמען תספר ט׳ עד
 וידעתם כי אני ה׳ כלומר א>זכל אלה פעלתי בכוונה
 למען יתקצף עליך ויקשה לבו למען הרבית בז מכותיו
 והפעולה הצומחת מזה כי עי״כ תדעו את שמי ואת

: ׳  גדולתי וזהו וידעתם כי אני ה
כי יהיה דבר עם לבבך לאמר הייטב בעיני,ה/  ו
 להטת את פרעה וכל עמו עבור פעולת ישראל
 ותועלתם . דע כי'כבר השיב הכתוב ע׳׳ז (נחמיה
 ט׳) יתתן איתות ומופתים בפרעה ובכל עבדיו ט׳

 כי ידעת כי הזידו עליהם. אשר ייתר מהצודק היה'
 שיאמר כי זדו לליהם ממין הקל והזידו הוא ממין
 הפעילישפעילתי יוצאת אלי השני •. vאבל באור הדברים
 ע״פ משל לאחד שהיה• מחזיק אצלו מינקת עבור
 הילד אשר לו לימים חלה הילד ושאל ברופאים
 ומידו לו כמה סמים לתתם אל המינקת והתינוק
 יתפעל ממנהבהמיצו חלבהזאמרה המינקת מה לי
 ולילד האצט הריתיהו או ילדתייהו אמרו לה הרופאים
 הלא תדע כי כל חולי האדם הוא אך מסבת
 המאכלים הבלתי ראויים והילד הזה ידעת בעצמך
 שלא אכל מאומה ומאין הוא תולה אבל באין ספק
 חולי הילל הוא אך מסבת המינקת כאכלה דברים
 האזיקים׳וא״כיהלין נותן כמו שהיא סיבבה לו מחלהו
 עיי אכילתה כן תסבכ לו ארוכתו באכלה הסמים
 אשר מהם תצמח רפיאתו. הוא הלבר כפרעה כי
 הוא ית׳״הכניס ישראל למצרים למען יתבררי ׳ויתלבט
 ויקצו. לעת אלהים וכמבואר למעלה. ובאמת עד
 הזמןיאהוא נתפעלו ישראל עד כי כבר נתברר להם
 אמתת ה׳ ית׳ וכת יכלתי יכמ״ש (שמות ד׳) ויאמן
 העם וישמעו כי פקד ה׳ ט׳ ויקדו וישתחוו. אמנם
,  אמ״כ בבוא משה לפרעה ואמר לו כה אמר ה׳ ט

 יריע.־ר
 *) ומה נעמה בזה חוכחתמשה רבינו ע״ה (דברים ד׳) בצר לך ומצאוך כל.הדברים האלה באחרית.היעים.
 ושבח עד ה׳ אלהיך. באור זה ממש כמו שאמרנו כ״א ליסר בלבד היה די במין מן א, הרעוח,והצרות
 ג״כ 'יש ט די לענוח נפש אמנם כאשר יגיעך. מאמר ומצאוך כל הדברים האלה ודאי הכינה להעיר ולעורר אותך
, אליך כי זה יתפעל #ת על־ ה׳ אלהיך. ולכן הקב׳יה מרבה בהעונשים מכל הדברים האלה למען ושבת עד ה  ו

 משלש סלוני וזה מעונש פלוני כי אין לבב כל האנשים שויס וכמו שנתיחר בפנים והוא מוסר יסר :
 [אהל יעקב ח״ב] ג 3 וי")
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B,ל לה' מל הלק והאמלן ט כ ק מ נמצא שהוא ט ע  ה
 מעשה עמו ע׳׳ימה שהרבה מצטט מתחלה כי

ע ההוא הלא יתעצ3׳^: ־ ע  יאבדו לו מראשית רק ל
' ? ך ל כ ת  מתקצף. וכמשפט הזה מה פה כי הקדים י

v ד  על פרעה ועל עמו העצב הרב והאימה מלולה ע
 אמרם כלט מתים ועי׳׳ז מתה שמחתם לאץ תקן• .:•

 בצאת ישראל מארצם וכטדע להמעיק במדרש עד
 אשר הפצירו בהם לקות משאות מהם מהו ויוציאם

 בכסף וזהב והסבה שמת מצרים בצאתם וזהי וה׳ י•
 נתן את תן העם בעיט מצרים וישאילום ובא הדל־ש

 אף מה שלא שאלו אתה אומר אתד טול ל ולך והוא י;
 אך מרוב שמחתם בצאתם. וכל זאת רמז ית׳ אל*

r ואמרתם אלין (  משה מאז שלחו אל שרעה (שמות ל
ע שלשת ימים במדבר ט׳ ואפי £  ט׳ נלכה נא ל
 ידעתי כי לא יתן אתכם ט׳ ושלחתי את ידי והכיתי 5׳

 ט׳ ואתרי כןישלת אתכם(וכבאור המדרש אין שלוס
 אלא לשון לויה והכל מרזב תודתו למען יציאתם) י־
ה בעיני מצרים ט׳ כלומר ״  ונתתי את תן העם מ
ם ; מי  אהד כי לא ירצה לתת אתכם להליך ליד ל י

ה עקב זאת תמצאו כ*  בלתי בשלמי את ידי בם מ
׳  בעיניהם להעמיס אתכם בהל מה שישאלו עיניכם י
 למען תהיו נמהרים לצאת: !
w «  והנה עתה עליט להשיב על קושיא עצומה מדו
i צוה ית׳ מתשלה למשה לשאול מאת פרעק 

« ע ל ימים אשר הפליאה נשגבה הלא רצו  רק ל
 יתל היה להוציאם משם לתחת עולם וא״כ הא» •
I' להטעות את פרעה רצה תלילה. ונעיר עוד 
~:

י   מאמר ולא יכלו להתמהמה אשר יסלא מאל >כ
ש י א א בטא אחל מרתיק ל  מאמר זה לא יתק ל

 בריתו ולשעה קלה זירז נסיעתו וישב לררט 9jp ׳
^  י פלא בעיני הרואים מלוע לא התמהמה עד כו
!  להתעלס עמו איזה ימים אתר ההוצאה מדולי
ס ו י א  שהיה לו בלע בכזה יתכן להשיב ולומר כי ל
 סבה לא היה יטל להתמהמה ולהתעכב יותר א53
 פה בבתי כלאים התשכים האלה הכי מהצייד לתל!

 טעם על עת צאתם ולומר ולא יכלו להתמהמה
 אמנם כשנתטנן מעט הנה יהיה באורענץ זהע״1

! L מאמרם ז״ל (סוטה ט׳) אק הקלה נפרע 
Tf7 האומה עד שתתמלא סאתה שנאמר(ישעיה 
ל י א  בסאסאה בשלתה תרימה וא*כ אחרי שאט ח

̂-״ : ה בע*כ ו  כי מפלתם היה ביום ז׳ של פסח מ
 כי ביום ההוא נתמלא סאתם מלמית זא״כ ממ ;
ה להם לישראל למהר יציאתם בשביל *י י  זאת מ
 ימים ומלוע לא המתיט במצרים על ז׳ ימים ש* :

 פסח וממילא היה מחויים בהם מאמר השח נשמי;
£ ־! כ  ואנחט נמלטט. ועל זה אומר הכתוב ולא י

ל שכבר הין  להתמהמה וכמו שכתט חכמי האמת י
 ישראל משוקעים במ׳יט שע״ס ואם נשתמ עולרכע %
 אתת במצרים היו משוקעים בטומאה לתלועין 4
Z.וכמאמר ואלו לא הוציא הקלה את אטתינו ממצמם 
. ומה נבוא אל הענק גלפ דמית לאמל שקנס י| ׳  ט
i ת מחבית והבית הזה היה מושכר באיש אחל על  ט

 משך

ה הם למינים ופועלים רק לבר אחל הנה מזה  מ
 יבתן ט עיקר הכוונה היה אך להרבות במופתים
 להפליא לבב חאיהם וכלל כי אל המוכה אק חילוק
. וזמ דברי המלרש גילה הקלה מה מכה  במצר
 מכיא עליהם וכתב משה ברמז ולמען תספר באזני
ך זהו מכת הארבה שנאמר עליה לבניכם ספח  מ
 כלומר במאמר ולמען תספר רמז לבאר לט טונת
 המכות הייט לבל יאמרו ללבבם הלור ההוא כי רק
 בשבילם באה המכה לקתת נקמתם מפרעה כי א״כ
 למה תהיה מכה אתת מתתלקת לכמה מינים אץ
 זאת כ״א בעטר יפלא בעיניהם ולמען יספרו ללור
 אתרון. וזה שסיימו ז״ל למען תספר זהו מכת הארבה
 שנאמר עליה לבניכם ספרו כי שם מבואר הענק
, ואמר  משרש עליה לכניכם ספרו ובניכם לבניהם ט
ם אכל הארבה ויתר הארבה אכל ז  הטעם יתר מ
 הילק וט׳ הוא לעל על אמתת טונת הספור

 וכלל והבן:
 ראטר ה׳ אל משה עוז.נגע אתל ט׳ אתרי כן
 ישלת אתכם מזה *כשלתי כלה גרש יגרש
ה מלית מזה שהוסיף הכתיכ  אתכם מזה. מ
 פעמים לכאורה לאין צורך. והנראה כי הם באים
 למרות על ענין גלול ט האמנם מתתלה לא רצה ית׳
 ממט בלתי לרך ל ימיםילט במלברואתר כי נכנע
ה מקום לומר כי הסכים  ע״י המטת ההם לשלהם מ
 עתה על אותי תנאי שלא רצה ט מתתלה טיט אך
 לרך ל ימים ולא ייתר. אבל באמת מעיל הכתוב
 כי ע״י המטת מפלאות אשר תילה ל ט היה לו
 העם למוקש על כי התליט בלעתו לנרשם מארצו
 לבלי שיטאו שוב אליו עול וכמאמר המשורר(תהלים
 ק״ה) שמת מצרים בצאתם ט נפל פתלם עליהם.
 וזהו כשלתז כלה גרש יגרש אתכם מזה מורה שלא
 ישלת אתכם דרך ל ימים לזבות במלבר ואתר
 תשוט אבל גרש יגרש אתכם מזה שלא יאבה בכם
 שתהיו עול במקום מה. וכאמתכבר הקלים יתבע
 כלברים האלה למשה(שמות) עתה תראה אשר אעשה
 לפרעה ט׳ על יגרשם מארצו. והוא הטעם במ״ש
 וה׳ נתן את תן העם בעיני מצרים וישאלום ובמלרש
 (מובא ברש״י) אף מה שלא היו שואלים מהם היו
 טתנים להם אתה אומר אתל טול שנים ולך ממש
 כמאמר המשורר הלל ויוציאם בכסף חהב ט׳ שמת
 מצרים בצאתם. והוא בהזכירתקירתטבמקום אתר
 כי כסד ה׳ יתברך יחייב את האדם להודות על
 משפטו שהוא עושה עמו בשמתה ובטוב לבב. ומה אם
 האלם ההוא עקש וכלת במלותיו לבלי לקבל הרעה
 כשמתה מי כהתכם יתבע שמא מסבכ עליו מה
 סמכפיל יגוט שבעתים . כמו הקלה רוצה לקתת
 מהאדם מאה כסף ויודע ט שיתעצב ולא יקבל הלבד
 בשמתה מה הקלה עושה מזמק עליו גנבים שוללי
 לילה וגונבים ממט כעשרת אלפים כסף ואת״כ הוא
 מצליח אותו ברלש אתר מגב להשיגו וימצא הגניבה
 טלו וישמת מאל גם כי הוציא הוצאות על בקשת
ל הסך  הגניבה ערך מאה כסף יהיה כאין עלו ע
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 הבטחתו ואחריp יצאו ברטש גלול, ומראהע״ס
 משל ב׳ מלכים עשו מלחמה ימיס רביס ואחר'כך
 הסכימו ביניהם לבלי להשתית עול ולהמית אנשים
 רבים מעורכי המלחמה רק לבחור איש אחל איש
 אתר לצבא וב׳ אלה ילתמו זה את זה ועל פיהם
ה מלט יעלה ויתפוש  יקום לבר מיטאותו שינצת מ
 ממלכת הב, ויעשו p ויבתרו השנים ויכרו טר
 עמוק להתטסס מי בהם יוכל לשאת את הב׳ להפילו
 הטרה ויעמלו שני המלכים לראות בהאבקם יהל
 מי ומי ינצת וילך הא׳ ויתזק ילו בהב׳ וישאהו על
 שכמו להפיל אותו הטרה ויהי ט הקריבו אל שפתו
 ויתתזק השני ההוא על טשאו על כי השליך אותו אל
 תוך הטר ויעל מלט ויתפוש המלוכה את׳׳כ ענה
 המלך על בתירו זה לא אכזב בך ט איש תיל אתה
 להטת צרים אתור אבלעכ׳׳ז תלע את תטאתךמה
 שנתת לו להחזיק בך למים ולשאת אותך על כתש
ר כי כראותי כי הסט הסכנת לרלת  על שפת מו
 אל ירכתי בור הכני לבי מכה על מכה באמרי
 אבל מטס ממני ואני וממלכתי תטאים. הנמשל
 הקב״ה הבטית לאבינו אברהם ע״ה כי גר יהיה
 זרעך ט׳ ואתרי כן יצאו ברטש גלול והנה ילעט
 כי בתת מצרים לת היתה נתשבת נגל ביזת הים
מ נעשה לך זה בחת הים  כמאמר המלרש על תורי ז
 עם כקולות הכסף זה בחת מצרים וא״כ עטר קיום
 המטתה לא היה מהצורך אל העם למהר שלל
 ביזת מצרים כי יקיזו את שללם על הים בטת וימה
 גם לפי מ״ש במ״א כי גמר הגאולה היתה ביום ז׳
 של פסת בהתמלא סאת מצרים לקבל לין ענשם
 בלתי כי ישראל לא יכלו להתמהמה גס על היום ההוא
 כמו שילוע בספרים וא״כ בצאת ישראל ממצרים
ע זמן הבטתת וגם את ק עליין לא מי י  ט״ל מ
p מוי אשר יעטלו ח אנכי לקיים בהם ואתרי 
 יצאו ברטש גלול) חבל מלאגה שלא יאמר אותו
 צליקלע״ע בראותו כי יצאו ממצרים ריקם ועבדום
 ט׳ קיים ואת״כ ט׳ לא קיים בהם ע״כ היה מהצוע
 לצוות לבר נא ט׳ וישאלו ט׳ כלי שלא יאמר אותו

 צדיק מאש על המטתה טרם ראותו קיומה:
ד יתכן בזה בשום לב אל מה שלייקו ז׳׳ל כלי ו  ע
 שלא יאמר ט׳ קיים בהם ואחרי כן ט׳ לא
 קיים בהם אשר מלת בהם פעמים היא לאין צוע
 ועוד יותר ממטן היה שיאמרו כלי שלא יאמר
׳ סיים ואתרי כן ט׳ לא  אותו צדיק ועבלום ט
 קיים והיה מוסב הענין על השעל והמבטימלאמר
 את זאת קיים ועשה וזאת לא קיים אבל כמה
 שסיים ואמר קיים בהם מורה שהענין מלבר לא
 מהפועל בלתי מהמקבל הפעולה. וזה יתבאר עם
 מה שכתבט למעלה אשר מבלתי יטלת העם
 להתמהמה במצרים למלאות ת׳ שנה שנא׳ לאברהם
 הוציאם ית׳ קולם הקץ והעטלה משארת תוב עליהם
 הטיל ית׳ עליט מליות האלה על כי נזכה אי״ה
 לגאולה שלימה במהרה. ועתה לע לך כימה שאמר
 יס׳ לאברהם בהבטתתו ואתרי p יצאו ברטשגדזל

ה  מ

 משך שנה והקונה הזה גם כי היה ברצוט לבוא
 ללור בביתו עכ׳׳זלא היה יטל ט השוכר עצר עליו
 כאמרו לו הלא הבית מושכר ומשועבל אלי על תום
 שנתי מה עשה הקונה שכר מן השוכר ההוא הבית
 הזה על משך ממן שהבית משועבל לו ללוד בתוט
ה הרואה אותו שהוא מפייס את הרד בתוט מ  ו
 ושוכר הבית ממט משתומם ומתפלא לאמר אתר
 כי אתה קנית הכית והוא שלך למה לא תקתנו ממט
 כתזקה אמנם הוא יבין האמת כי גם שהוא קנה
 הטת עליז על הזמן ההוא הוא משועבל אל השוכר
 ע״כ מהצורך אליו לפייסו על זה. כן ממש אם היו
 *טלים ישראל להתעכב במצרים על יום ז׳ של
 פסתלא היה מהצורך אל ישראל לישאל מהם לבר
 אתר כי ביום ההוא כבר נתמלא סאתם לקבל כליון
 וממילא הכל של ישראל אמנם המצריים עול היה
 עליהם שם כעלים על יום ז׳ של פסת וא״כ עליין
ש משועבל להם א״כ היו ישראל צריכים ט ה מ  מ
 לפייסם וללבר על לבם שישאילו להם כלי כסף וכלי
ק ההוא מיום הראשון של פסח מ על משך מ  ז
 על יום השביעי ואחר יום הז׳(כשיקבלו המצריים

 כליונם) ממילא הכל שלהם:
 וכענין הזה דיבר המשורר ע״ה במפלת גוגומגוג
 לעתיד אי״ה (אשר כפי המבואר במדרש
 (פרשתט) יהיה מפלתו ממש על דוגמת מפלת
 מצרים כמאמר הנביא כימי צאתך מאק מצרים
 אראט נפלאות) ואמר (תהלים ב׳) למה רגשוטים
׳ יושב כשמים ישתק ט׳ אז ידבר אלימו באפו ט׳  ט
p אמר (שם ל•!) ועוד מעט ואין רשע ט׳ ה׳ ^ 
 ישחק לו כי ראה כי יבא יומו. והוא ע״פ דמיק
 לעשיר אחד שהלך בשוק עטוף בגדי כבוד מאד ובט
 אתריו פגע בו שטר אתד זיתפשהו בבגדו לאמר
p שלי הוא גנוב הוא אתך השיב לו מתת ובמענה 
 לאמר תלילה לי ידידי לגנוב מביתך מאומה אבל
 הבגד הזה שאול שאלתיהו מאשתך להתעטף בו אך
 עד יום המתרת ונתפייס בזה השכור והלך לו ויאמר
 אליו בט מה לך אבי כי ענית אותו כזאת האם אמת
 הוא כי זה בגדו ואתה שאלתיהו השיב לו בני מה
 לי לריב עמו על חנם הלא טובלי לדחותו על מתר
 ולמחר בהפיג ייט ממט הוא בעצמו יטש ויכלם
 ולא יחק לשונו עול. הנמשל כי גם גוג לעתיל
 כמוהו כפרעה יערוך מלחמה על ה׳ ועל משיחו
 ויושכ שמים ישחק לו לאמר אז ילבר אלימו באש
 כלומר הלא עול מעט ויבער אפו בהתמלא סאתם
 ומהלולהקלים הרוגז וזהו ג״כ ה׳ ישתק לו כי ראה

 כי יבא יומו וכמלובר:
 דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ט׳
 גמרא (ברטת ט׳) אץ נא אלא לשק בקשה
 מקשה ממך ט׳ כלי שלא יאמר אותו צדיק ועבלום
 זענו אותם קיים בהם ואתה p יצאו ברטש גחל
 לא קיים בהם. וכבר העירו מה גלולי המפרשים
 זיל כי 5לא גם אם לא יאמר אותו צדיק ועבלום
, עכ״ז האם אין מהצורך אליו יתב׳ לקיים דבר  ט
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. והקב״ה הוא הם^ה,•% ׳  ט שדות ויש ט כרמים ט
£  הראשונה אל כל ההויות והבית המקדש הואהשול־ש:
 והראשון אל כל הצדק והיושר ועשו הוא שורש כל הל-ע •?*

י ס  שממט נשפע אל כל רשע רע כמבואר באורך ע
 טכב מיעקב (בהפטרת בראשית) במאמר הוציא"?'

 עם עזר ט׳ וזהו שהמליצו ז״ל(מדרש תולדות)
, ^ - ל מ י ל  ויקראו שמו עשו הא שוא שבראתי בעולמי כ

 הוא אב השוא והשקר אשר כל הרעות• מסתעפי©
 ממט. וזהו יטא הקב״ה שנקרא ראשון כמאמר:'?
 ונגלה כטד ה׳ ויבנה ביהמ״ק שנקרא ראשוןויסל־ע_'>־
 מעשו ט׳ כלומר ימרק יתב׳ העולם כלו מזוהמלך?׳

 הרע ויבער אותו עד תומו כי בהעדר השורש יעדר־ן
י -י ׳ א ו ה  הענפים כלם וכל הרשעה כלה כעשן תכלה. י
^ ־ ש א  כמו כן הטעם בהחדש ההוא להיית נקרא ר
 וראשון יען כי הוא אב ושורש וממט טבעיס ^5 יייי־:
 הישועות וכל הנסים ההווים בעולם מן הוא והלאה'׳' •

 וכבר מבואר כי כל הגאולות המכלילות בגאולדן
 מצרים כמאמר(מיכה ז׳) כימי צאתך מאקמצרי©" י

 אראט נפלאות. וכן אמרו במדרש משבחר הקכ״ה -י
 בעולמו קבע ט ראשי חדשים ומשבחר ביעקב יככיו

: ״ «  קבע ריח של גאולה שטעאלו ישראל ממצרים ו
. וזהו החדש הזה לכם דא,ש ׳  עתידים ליגאל ט
 חדשים הוא מורה באצבע על החודש הטכחי ש5י
 יצאו ממצרים שהוא ראש לכל חדשי ניסן שיי-לו

י תשלום עבודת ה׳ מאות שנה ת ק קיומה מ  הנה ז
 כמ״ש ועבדום ועט אותם ארבע מאות שנה ט׳וע״כ
 לא היה מהצורך עוד כי יטזו העם במצרים ויצאו
 ברטש גלול בעוד לא שלמה עטדת גלותם. אולם
 עילה אתרת היתה בזה אשר עבירה התריל יתברך
 ואמר למשה לבר נא ט׳ יישאלו ט׳ וכבאור הלרש
 כדי שלא יאמר אותו צדיק והיא ע״פ משל לאתל
 שעלה בדעתו להיות מתפרנס מאשר יהיה טבת
 ומתלק המטת בסעודת אנשים וכדי להתלמד הדבר
 שאל מאותם הרגילים לבוא על כל סעודה ועל כל
 שמתה להגיד לו סדר וקדימת הןזאכליס איזה מהם
 עולה ראשין על השלתן יאיזה הבא אתרון ויגידו לו
 כי בראשונה נותנים דגים ואת׳׳כ צלי עם תזרת
 ויהי בעיר אחה סעודה והוא בא ועימד לפניהם
 להושיט להם המאכלים כמשפט שהגידו לו והנה
 על השמתה היו קרואים הרבה מסובים על ב׳
 שלתטת זה מול זה והגה בהגישו לפניהם הדגים
 לקת בידו ב׳ קערית דגים ויציגם א׳ על שלחן זה
ל ויהי בעלותו הצלי והחזרת לקח כמו  וא׳ על שלתן ה
 p קערת הצלי בילו האחת וקערה עם חזרת בילו
 השנית ויציגם הצלי על שלחן אחל והחזרת על
 שלק הב׳ ויהי בעיניהם כמצחק לאמר מה לך איפוא
 לתת לפנינו התזרת אתר כי לא נתת לפניט הצלי.
 הנמשל מוכן מאליו כי האמנם עלן לא היה מגיע

1 י ק הבטתת רטש גדול לגולי מצרים בלתי לאותם אחריו כי הסגולה שבהם הוא אך דבר הנמשך מ  ז
7 - ר ת ס א (לשי1 כ ו י ה ו ש א ד ד י י ע מ א • ו ה ז ש ה י ח ל ח ה ע 5  שיושלם הגלות על ידם עב׳׳ז היה מקים ל

 לכם לתדשי השנה להורות על תדש ניסן המתי
 בכל שנה שהוא ראש לחדשי שנתו(וקרוב לזה JUp2 ־
• • - ,  בתלק הא׳(בראשית) וע״ע כי שם הרתבני עניו ן

 על נכון ומה שכתבט פה הוא בשביל דבר שנתתלש)!
 עוד באור על דברי המדרש הלל יטא הקע״,ג

 שנקרא ראשון ויפרע מעשו ט׳ בהקדל״ •
ש ! ת  מאמרם ז״ל במדרש(ריש בראשית) ליי כי׳ל ה
 כת מעשיו הגיד לעמו וגו׳ מה טעם גלה הקכ״ק >

י י ה  לישראל מה שנברא ביום ראשון וביום שט מ
« ־ ה  אוה״ע שלא יהיו מונים את ישראל ואומרים ל
ל״ •׳  אומה של בזוזים אתם וישראל משיבים אותם העו
I Zfrv")ומלואו של הקלה כשרצה נתנה לכם וכשרצה 
 מכם ונתנה לנו הה״ל לתת להם נתלת מים ו^ג־ *
 ע״ש. ויש להעיר טה שהוראת הכתוכ הוא שהכין. ן
 לנו כת מעשיו להתנצל מתלוטתיט ולא מיזליטמ \
 האומות והםז״ל הביאו הכתוכהזה להסיר התלונן! :׳;
:: 1 ׳ ב  מלב האומות. והנראה כי מאמר כת מעשיו ט
/ ־  האמת להתנצל בשתים היינו מתלוטתינו על ס
ת ־־  ומתלזטת האומות עליט כי הנהימה שלקת יתל א
 האק מיל האומות ונתנה לני אץ לתמוה כי הוא \
 מממת שלא רצו לקבל התורה ואנחנו קבלטהאמכה £
ת :* א  זאת יפלא בעינינו מה שלקח ית׳ את״כ את ה
 מיל ישראל ונתנה להאומות ט האף אמנם שלא -
פ האומות בלתיטיביס -׳; ל ע א ל ה ז ל  קיימו התירה ע

 מהם אולם הזטת שלהם הוא מחמת שכבל היה
r האק בילס טרם זט בה ישראל. משל מי שיש 

 בילו

 לומר הנה גולי מצרים יאכלו המחרים קושי השפבול
 ודורהאחחן יקחו הלקס ברטש וזהו שדייקו ואמה
 כלי שלא יאמר אותו צדיק ועבדום ועט אותו קיים
 בהם מורה על הגולים ההם אשר כבר שבעה נפשם
 ק המרורים ואחרי כן יצאו ברטש גדול לא קיים
 בהם כלומר בלתי בדור אחר אשר לא עמל ט

 כעמל הדור ההוא :
 כחצות הלילה אגי יוצא בתוך מצרים ומת כל
 בטר עי׳ מ״ש בחלק הא׳ פ׳ וישלח על

 מאמר ויותר יעקב לבדו:
 הח1^12 הזה לכם ראש חדשים ראשק היא לכם
 לחדשי השנה. ובמדרש ראשון הוא לכם
ל הקדוש בחך הוא נקרא ראשון שנאמר ט י  מ
 כו׳ זציקנקרא ראשון שנאמר ט׳ ועשו נקרא ראשון
׳ יטא הקדיש בחך הוא  שנאמר ויצא הראשון ט
ת המקדש שנקרא ראשון  שנקרא ראשון ויבנה ט
 ויפרע ק עשו שנקרא ראשון בחודש הראשון
 שנאמרט׳. באור הדברים כי כברטדע אשר מלת
 ראשית יאמר על דבר שהוא ראש והתחלה אל
 המסובב ממט והבא מכתו כמו האב יקרא ראשון
 לבט והזרע אל הצמתים וכמו כן התורה היא
 ראשונה אל כל- אושר הטוב וההצלתה כי ממנה
 מבעים כלם וכמוזכר במדיש (ריש תרומה) הה״ד
 כי לקת טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו יש לך
 אלםללוקת מקת יש ט זהב ואין בו כסף ט׳ אבל
 הסקח׳הזה שנתתי לכם יש בו כסף ויש ט זהב יש
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ר מ  ויצו המלך על עבדיו לבקש באשר ימצאו להוציא ה
 אל הפועל והנה הרצים יצאו בדבר המלך ויפגעו
 בב׳ העניים האלה ויעלו אותם אל המרכבה להביא
 אותם אל המלך ויאמר הבריא אל הב׳ ראה נא
 עתה כי אך בעבורי חרדו הרצים האלה ולמי יחפון
 המלך לעשות יקר אם לא לאיש כמוני והחולה ההוא
 ,מחריש שופך לבו נוכח ה׳ ויהי המה מובאים לפני
 המלך ויישבו בעיניו לנסות בהם את בחיריו ויתן
 את הבריא הזה לפני הגביר להראות ט כחי ועוצם
 ידו ויעש בו כאשר אמד ייקחו את החולה הנגוע
 • ייתנוהו על יד הרופא וירפאהו מכל מכאוביו והיה
 ככל האדם. הנמשל כי כהיום יש במין האדם
 הומים פתיות ודוברים עתק לאמר מי ה׳ ומה
 שדי וכמאמר(תהלים י״ד) אמר נבל בלט אין אלהים
 אבל לעתיד במהרה אי״ה יקויים ונגלה כטד ל
 וידע כל פעול את פועלו. ובמה איפוא יודע הדבר
 לכל העמים ובמה יכירו כח מלטתו יתכ׳ אם לא
 בעשותו דברים הבלתי מושגים על דרכי הסבע
ק ולהגביה שפלים עדי  והם להשפיל גאים עדי א
 מרום וכדברי הנביא (עובדיה א׳) אם תגביה כנשר
.  ואם בין כוכבים שים קנך משם אורידך נאם ה׳
 והמופת הב׳ בקחתו האומה השפלה בעת ההיא נוי
 ממושך וממורט וירים קרנו בכטד ויטננהו מליץ
 לתתו עם נורא מן הוא והלאה והשני מופתים האלה
 יעידו ויגידו לכלם כי ה׳ אחד ושמו אחד(ובמדרש
 ריש וישלח אמר הקב״הדוד בני אפילו אתה מקימני
 כמה פעמים איני קם ואימתי אני קם בשעה
 שתראה עניים נשדדים ואביונים נאנקים שנאמר
.  משוד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר ה׳

 ואולי זהו הרצון במאמר ח״ל (פסחים קי״ח ב׳) ־
 דלותי ולי יהושיע אע״פ שאני דלה מן המצות לי
 נאה להושיע כלומר אע׳יפ שאיני כדאי בזכות מעשי
 להושע עכ״ז לי נאה להושיע מצד כי דלותי מאד
 שעי״ז יתפרסם כת אלהותך בעולם וכנ״ל). והוא
 מה שאמר המדרש הנ״ל יבוא הקב״ה שנקרא ראשון
 כלומר הנה ימים באים שיבוא הקב״ה ויפרסם עצמו
 וכת אלהותו כי הוא הראשק לראשונים והעילה
 שיתפרסם על ידה א׳ ויבנה בית המקדש שנקרא
 ראשון שהוא עתה שפל ומורד ויפרע מעשו שנקרא
 ראשון כלומר על ידי שניהם(אשר זה ישפיל העמק
 שאלה וזה ירים למעלה ראש) יתודע ויתפרסם כי
 יד ה׳ היא הפועלת כל מפעל וכי אך הוא ית׳ אלון
 כל המעשים ראשון לראשונים ואתרון לאתרונים :
 מדרש לבר אתר התולש הזה לכם הילל אשדי
 הגוי אשר ה׳ אלהיו משבתר הקב״ה בעולמו
 קבע ט ראשי תלשים ושנים וכשבתר מיעקב ובניו
 קבע ט ר״ת של גאולה שבו נגאלו ישראל ממצרים
 ובו עתילים להנאל שנאמר (מיכה ז׳) כימי
 צאתך מאק מצרים אראנו נפלאות וט קיבל יע?נ
 את הברטת ובו רמז להם לישראל שמא ראש להם
ק ה  לתשועה שנאמר ראשון הוא לכם ע*כ. וראוי ל
 סמיטת הלברים האלה אל מאמר אשרי הגוי 0*

 שלכאורה

 אהל בז
ק  כילו תפז למטר ושנים רוצים לקטתו אחל מ
 עשרה כסף והב׳ י״א יתן התפץ אל השני הזה
ק אך עשרה  שטתן יותר אולם אם גם הכ׳ לא י
 הנה יתוייב התפץ אל הראשון ואין ביל השני לסלקו
 בלתי בהוסיפו על הסך שטתן הוא. כן אנתנו
 מצאנו א״י ביל האימות ישט בה מלפנים ונא היינו
 יכולים לסלק אותם כ״א בתוספת הזטת ייתר מהם
 והוא בקבלת התורה אמנם אתר כי ישראל לא
 קיימו התורה ואבלו הזטת שהוסיפו על האומות הנה
 המשפט להחזיר הארץ לבעלים הראשונים ואינם
 צריכים להוסיף לבר כל עור שאין לנו זכות יותר
 מהם יען כי הם זכו בה תחלה. וזהו כח מעשיו כו׳
 שאם יאמרו האומות בוזזים אתם יאמרו העולם
 ומלואו של הקב״ה כו׳ כלומר על כי הוסיפו זכות
 בקבלה התורה ע״כ היה המשפט לתת להם נחלת
כ ט אתר שיקתנה מאת ישראל  גוים ומזה נלע ל
 ויתננה אל יל האומות שמעשי יליו אמת ומשפט
 גם כי אינם טובים מהם כי אתר שאין לנו זכית
 יותר מהם ממילא המשפט להתזיר הארץ לבעלים
 הראשונים. המורם מלברינו כי אין להאומות כת
 וזכות באק כ״א מפאת היותם ראשונים בשבתם
 עליה אמנם לעתיל אי״ה יתנלה כטלו יתב׳ שהוא
 ראשון לראשונים וכמליצת הכתוב מי הקלימצי כי׳
 ויקת את האק מילם. וזהו יבוא הקלה שנקרא

 ראשון ויפרע מעשו שנקרא ראשון:
 אמנם עיד ייתר יתבארו הדברים ע״פ משל ב׳
 עניים הולכים מעיר לעיר אתד היה בריא
 ותזק מאד שלם ככל אבריו מעודו לא נסה בכל
 כאב וכל מכה אף לא תלו ט ידים והב׳ היה
 בהיפך לא חסר בו כל מחלה וכל נגע מכף ראשו
 ועד רגלו אין ט מתום פצע וחסרה הולך על ארבע
 .והיה הבריא בוזה אותי ולועג על רפיונו ומתפאר
 למולי בבריאותו ושלמותו והיה התולה הזה מוסר דיט
 לשמים לאמר אתה השם זטר תרפתי מני גבל
 הזה הבאת יום להתגולל עליו אשר תקפו וגבורתו
 תהיה סבה למפלתו וכן דלותי ומתלתי תהיה סבה
 לתשועתי ולרומם קק הצלתתי ויפן אלהים לקול
 שועתו ויהי הם באים אל עיר מלוכה ונזדמן כי מת
 אתד מגטרי המלך אשר לא נמצא גבור באק
 כמוהו והיה גדול ותשוב מאד בעיני המלך והשרים
 עוד קרה להם בזמן ההוא כי מת רופא אתד אבי
 כל תכמי הרופאים ונעצב המלך על שניהם עד
 מאד ויפקד פקידים בכל מדינות מלטתו לבקש ב׳
 אנשים כאלה תתת הראשונים למלאות תסריט
 הגדול הזה וימצאו מבוקשו באתת מערי ממלכתו
 ויביאו אותם אל המלר וייטב בעיגי המלך לגסות
 אותם אם כת להם למלא ולעמוד תתת הראשונים
 אם לא ענה הגבור לפני המלך יביאו לפני איש אתד
 בריא מאד תזק ורב אונים והמת אמיתהו בתתי
 עליו אצבעי אך בנגיעה קלה והרופא אמר יביאו
 לפני איש עוע ומוכה מדוכא בתליים ואני אעלה
 אחכה לו וממטתיו ארפאהו ויהיה כאתד האדם
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V*< ט top ט ראשי חלשים ומשבחר ביעקב ובניו 
 של גאולה שט נגאלו ישראל ממצרים וט עתידים
ה כ  ליגאל וט רמז להם שהוא ראש להם לתשועה - ס
ח 3־אולם ' כ ת ם גת1 י ד ח מ  לעיניט הוא כי מראש ו
 וישועה בחלשיו והכין עטרט חלש מיוחל שהיא לאש
 לתשועה אשר ט עאלי יט עתידים ליגאל יימס
 יבק כי מאז לקת אותט נעם עולם ובחת שלומו
i  לא תמוט לנצת: .

 עוד נמתיק לזה מאמר מביא ע״ה (שם שט)
 תיראי כי לא תטשי ואל תכלמי כי לא תתפירי•
 כי טשת עלומיך תשכתי וחרפת אלמטתיך לא תזכרי
 עול כי טעליך עושיך ה׳ צבאות שמו יגיאלר קדוש
Y3"p ישראל אלהי כל הארץ יקרא . ואמר עול(שם 
5  כי יבעל בתור בתולה יבעלוך בניך ומשוש תת1 ע
ל  כלה ישיש עליך אלהיך. אשר מהראוי לשים לב א
י ה כ א ר  כוונת לברי הנביא ומה מליצתם. אבל מ
י  הוא מלבר על לב אומתט כי ילעו ויאמיכו כ
מ 2כיל י  גאולת שלם תהיה להם ובשמחה. ימאו צ
^ ד י י י  ומן ולא יעלו על לבם יגק ואנתה לאמי מ

: ם  אם לא ברגע קטן יקבצם ועול יוסיף למלית
ט אחיי P ימי־ ל ג ה ם י י מ ג ג ה ס מ ט כ ל א ר כ1־י ג ש א  כ

ד ח  גם כי לא תערב השמחה אחרי הבושת והגיל א
 התרפה. והן לזאת אחז מליצתו ע׳׳ה ט יבעלכחור•

י א07 מ ט ב פ ש מ ה ה נ י ה / נ ו י כ י ך מ י ל ע ב ה י ל ו ת  ב

 הטשא בתולה הוא מוצא בה קורת רוח ומד4י-
 בשמתתו כמשוש באשת כעורים לא כן הטשא א<2

. ! , מ ל  גרושה מבעלה הראשון וכש״כ אלמן שנושא א
! ד ק מ  תהיה השמחה ללא כלום מדאגה פן יקרנו כ
*,-»p הראשון. קיש מקום לומר חלילה איה איפה 
 שמתתט לעתיד שלימה בשוב אליט בעלנו הרא^״נ
 אחר כי כבר כמה פעמים שלתנו מגוי אל »!״

ת בבל וזולתי ו ל ג ם ו י ר צ ת מ י ל ה ג כ ל מ מ  מממלכה ל
. ;  וע״ז בא מביא ע״ה לחזק את למט ואמר »
; - ,  יבעל בחור בתולה יבעלוך בניך. והענין היא עם מ

 שבארט כבר אשר גחולת מצרים לא היתה גאולד
י לטבו^ ל נ ו י 1 לא ילאי נ ע מ ל ה י ה ה ר ק י  באמת אנל ע
 הגלות הבא אחריו בהשיגם מטתה מעט וכמאמר
 אהיה אשר אהיה כלומר אהיה עמהם עתה למעי

 אהיה עמהם בגלות שאת׳׳כ (וכמו שכתכט כקן,!• ־
 יעקב איכה על מאמר השביעני במרורים ע״ש) יעל >
 מה שפעל ית׳ עמנו בגליות הקודמים היו רק הבכור! •
? ס י ל ק נ  המוברחות אל הגאולה המקווה במהרה• י
 לזה משל לאתד שהיה לו בת יתידה והיתה חט^ל״ ;
•-. 0 ע  אצלו עד מאד וישא עיניו וירא בתור אתד בעירו ת
 ומופלג להלל מאד וגמר בדעתו לתת את בתו לו י;
 לאשה אבל לא עלתה בידו כי הלך הבתור ההוא. -
i למרתקים ללמוד ויהי כי ארכו לו שם הימים 
V הגיע עתה עת דודים ומדאגה אולי לא תאבה 
 לשבת גלמודה עוד התקשר עם בתור גרוע ופתות ׳•'
 הערך כדי שלא יתקיים הזיווג כ״א זמן מועט •
 יהיה• נקלה ומגואל בעיניה וק היה כי שהתה עמן .::
 איזה זמן ונפלה מריבה ביגיהם עד כי גרשהו מביקו י

 ובתוך

 שלכאורה כמו זר הוא. עוד יש להרגיש כי מאמר
 התלש הזה מורה לבר תלש הגתתלש מעתה(וכמו
 שהבינו תז״ל בילקוט במקומו) והם ז״ל זכרו לזה
 נסים אשר ככר היו. והנראה כי עיקר מרש בטי
 על מלת לכם שההוראה שהוא תלש רק לכם ולא
 לאחר ולא ילעט את מי בא למעט ובאח ז״ל המעוט
ה מלינה שנתנו עליהם מלך  על הקב״ה. ט מ
ר תלש בשני הקצוות, א׳ מצל המלך כי על ב  יהיה מ
ה לא מלך ועתה נעשה מלך. ב׳ מצל המלינה  מ
 שעל הנה היו בני תורים ועתה במלוך עליהם מלך
 נעשו עבלים לו. וזהו שאמר הקב״ה התלש הזה לכם
 ראש חלשים ראשון הוא לכם כלומר גם ט אתם
 ממליכים אותי זה עתה עכ״ז אין התתלשית אצלי
 כי אני הייתי מלך (נם על שלא נברא העולם
 זכמסולר אלון עולם אשר מלך בטרם כל יציר
 נברא וגם) על אבותיכם והרבה הפלאתי עמהם
 בתדש הזה ואין התחדשות כ״א לכם שנעשיתס עם
 סגולתי לתדש גם עמכם נסים ונפלאות. וזהו שדייק
 התדש הזה לכם ובארו ז״ל ההי׳ד אשרי הטי אשר
 ה׳ מעולם הוא אלהיו ואין התחדשות כלתי במה

 שבחר העם עתה לנחלה לו:
 עוד נוכל להמליץ בזה כי באו ז״ל לתת אות ומופת
 על אמתת הבטחת הנביאים ע״ה כי לא יטוש
 ה׳ עמו ולא יעזוב את נחלתו וכמאמר הנביא(ישעיה
 נייד) כי ההרים ימושו והגבשתתמוטינה וחסדי מאתך
 לח ימוש וברית שלומי לא תמיט אמר מרחמך ה׳.
 וכבר מציט במדרש (ב״ר מ״ד) אחר הדברים האלה
 היה דבר ה׳ אל אברם אחר הרהורי דברים שהיו
 שם מי הרהר אברהם הרהר אמר לפני הקב״ה רבון
 העולמים כרת ברית עם נח שאינך מכלה את בניו
 עמדתי וסיגלתי מצות ומע״ט יותר ממט ודחתה
 בריתי לבריתו תאמר שאחר עומד זמסגל מצות
 ומע״ט יותר ממני ותדחה בריתו לבריתי אמר לו
 הקב״ה מנת לא העמדתי ט׳ אבל ממך אני מעמיד
. וכדי שיהיה לבבנו נכון בטוח על מעמד קיוממ ׳  ט
 לגצת לבלי תת מקום לדאוג ולומר כי אהבתי יתבע
 את ישראל עיקרה הוא מיום קבלו התורה ועול
 מלטתו וע״כ אתר כי יתנו איזה מגרעת בקיום
 התורה אפשר כי ת״ו יפר בריתו אתם כאשר הפר
 ברית נת בימי אברהם וכמוזכר. על p באו ז״ל
 במופת נאמן ותזק כי האמירט לו לעם נצת ולא
 יכזב בנו עד עולם וכבר נענש הושע מביא ע״ה על
 אמרו החליפם באומה אתרת כנודע. והעד ט הלא
 מאז ברא אלהים אק־ ושמים ישראל עלו תחלה
 במחשבה כמאמר בראשית ברא אלהים. ובדרש לא
 נכרא העולם אלא בשביל ישראל שנקראו ראשית
 ומאז בחר אותנו לו לסגולה ולעם נחלה (ואשר כרת
 ברית את נת היה אך עד כי יתנוצ׳ן ויגיע עת דודים
 לכרית ברית תדשה עם אביט אברהם ע״ה) וא״כ
 •מובטתים אנתגו כי לא יגרש אותט מפניו לעולם .
 והמופת הזה הוא מטאר במאמר שלפניט התדש

 הזה לכם ראש תדשים משבתר הקב״ה בעולמו קבע •
 U•:) (ה״ב)



 אהל בא יעקב כ 30
 ר׳ מאיר אומר לי ולכם היא הגאולה כביכול
 אניגפדיתי עמכם שנאמר(לב ז׳) אשר פדית לך
,  ממצרים ט׳ וקבעו החדש הזה לי ולכם שנאמר ט
, תמים  ותהא שמחתכם שלימה אפי׳ מי שהוא עני ט
 לשמו של הקב״ה שנאמר הצור תמים פעלו. וראוי
 לעמוד על טינת מאמר ותהא שמתתכם שלימה ומה
 נם איך הדבר תלויבמ״שאת״כ אפי׳ עני שבישראל.
 ותתלה מהצוע אליטלתת טעם על מה שצוט ית׳
 בכל עת שמתה וזמן ששון לשמת גם העניים והאביונים
 וכמו שנאמר (נתמיה ת׳) ויאמר להם לט אכלו
 משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנית לאק נטן לו
 וכן(אסתר ט׳) ימי משתה ושמתה ט׳ ומתנות
 לאביונים. וכבר דרשו ז״ל ע״פ עשיתי ככל אשר
 צייתני שמתתי ושימתתי. אבל טעם הדבר הוא כי
 מטבע האדם עת יתעצב אל לט מעוצר רעה ויגון
 לא די כי לא ישממ ולא ילכש גיל כמדו בראותו
 בעת ההיא ממולו איש שמת וטוב לכ אשר ההצלחה
. כי נהפוך הוא כי אז יתגבר עליו ו  משחקת ל
 עצבוט עול יותר ויותר, לא זו כי לא ישתנה מיגון
 לשמתה משמתת זולתו אלא אף זו כי עזל יגבר
 מצטט ויגונו. ממש כמו הרעב ללתם כי יראה מי
 שהוא יושב ממולו ואוכל לשוכע נפשו מעמים
 וממתקים הלא לא די שלא ישקיט רעטנו כי עוד
 יתגבר עליו רעבוט ותשוקתו לאכילה ביתר שאת וביתר
. כן בעניני עצטת ושבר רות . הנשמע מזה כי  עז
 אם ישמת העשיר ויתעק בטובה שהשיג מאת ה׳
ה בזה יאליב נפש העני ויכפיל אנתת האבק  מ
 בתשבו עם לט ט• הוא• ריק וערום מכל, נמצא כי
 יש בתענוגיז כ׳ פעולות הפכיות משמתות אותו
 ומעצבות את אחרים וזהו היפך הוראת תמים(שהוא
 כענין שמחתי זשימתתי) וכלבה התכם (משני י׳)
 ברכת ה׳ היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה כלומר
 שלא יסבב בשמתתו עצב אל העני וזהו שתהא
 שמחתכם שלימה אפי׳ עני שבישראל וסיים תמים

ר קמים פעלו:  לשמו של הקב״ה שנאמר מו
 ומעתה יתבארו פתח דבריהם ר׳ מאיר אומר לי
 ולכם היא מאילה כביטל אני נפדיתי
 עמכם ותהא שמתתכם שלימה אשר משמעית המאמר
 כי ע״כ ישוה העני בשמתת כלם בעטר ט לי ולכם
ר בלתי מוק. ומראה אתרי ב  מאולה ולכאורה מ
 שנקבל מבדים כפשוטם מה שאמר ככיצול אני
 נפדיתי עמכם שנאמר אשר פדית לך ט׳ הטונה
 אשר גאולת מצהם היתה אך בעבור שמו מדול
 שהיה כביטל עמהם בגלותם זכעגין שאמר יתברך
 ליעקב אנכי ארד עמך מצרימה וכמאמר הזוהר
 (ריש פ׳ שמות). ואט מיתלים גם כן על גאולה
 העתידה בלע הזה כמאמר מביא (ישעיה מ״ח)
*) וכבר מטאר בכמה  למעני למעני אעשה ט׳

 האהל מקומות

 ובתור קי בא הבחור הלל לביתו וילך האיש לדבר
 מל לבו שישא את בתו ולא אבה לקחתה באמרו
 אולי כמקרה הזה גם אני יקרגי כי תגרשני מהסתפת
 בכבוד טתך ותגזיל את בתך מעמי. כשמוע האכ
 הדברים האלה קרא אותו אל ביתו ויגדלו את כל
 לבו לאמר דע בני כי על אפי ועל ממתי היו לי
ק היום הכרתיך נתתי את ל  משואים הראשונים ט
 לבי לתת את בתי לך לאשה ומעולם לא היה בדעתי
 לתת אותה לאיש אתר אך מסבת כי הרתקת נדוד
 נתתי אותה לבעלה מאשין אך לבלות זמנה עד
 שובךפה. ולתת לו מופת ע״ז הכניסו בחלד מיוחל
 והראה לו ט הוא מלא כלו בגדי ממוחת יכלם
 עשויים כמדו מכבר קודם הנשואים הראשונים ועל
 כל אתד מצוייר שמו מעשה רוקם והתדר ההוא היה
 סגור לא שזפתו עק וכעלה הראשון כל זמן שהיה
 עמה לא זכה לראותם אף כי ללבשם ומזה האמין
א עליו וכי הוא הוא זווגה  כי כלמתשבתו לא היה ל
 באמת מעולם ממש כטשא כתולה. ממשל מטאר
ה מביא שזכרט אל תיראי כי לא תבושי ט׳ ב  מ
 כי כשת עלומיך תשכתיותרפת אלמנותיך לא תזכרי
א בגאולות  עוד. כלומר כי אז יתגלה לט אשר כל מ
 הקודמים וכל הישושת שהשגט עד עתה היו רק
 להכין מוסדות אל הגאולה העתידה ואם כן יהיה
 עניינם אז ממש מתור הטשא בתולה. וזהו שסיים
 כי טעליך ששיך ט׳ אלהי כל האח קרא כלומר
 אז יביט כלם אשר ראשית הטונה לא היתה־לא
 על הגאולה ההיא ומא תכלית כל דבר אשר סוף
 מעשה הוא במחשכהתחלה. והמופת ע׳׳ז בהראותו
 ית׳ אותט לעתיד אוצר המלתחה הייט כל הנסים
 והנפלאות שהקדים ועשה בגאולת מצרים אשר רבים
 מהם היו עניינים הבלתי מוכרתים לזק ההוא
ח מצרים אראנו א  וכמאמר(מיכה ז׳) כימי צאתך מ
 נפלאות. מראת מלת אראט לאמר ט אז תפקתנה
 עיניט להכיר פעולת כל נס שהיה ללא צורך בזמן
ה להכין נסים  ההוא אבל עיקר המכק בהם מ
 וטוטת הגאולה העתידה וכאשר יתבאר אי״ה
 באוע פ׳ כשלת וא׳׳כ יש מזה לאומתטמופת גדול
 כי הוא אלהיט מקדם ולא יתעמר בט ת״ו עד
 הלור האחרון. מהו שסמט זיל מאמר אשה
י אשר ה׳ אלהיו ט׳ ללבריהם אחר כך משבחר  מו
ח של גאולה שט עאלו ישראל  טעקב ובניו קבע ט ל
 ממצהם זט עתילים ליגאל שנאמר בימי צאתך
ח מצהם ט׳ זט רמז להם לישראל שהוא ראש א  מ
 להם לתשועה. (והטונה כבר בארט) כלומר כל
 מסים וההכנות האלו יתט עליק כי מעולם ועל
 שלם כל מתשטתיו ית׳ עליט לתת לט אתרית ותקוה

 בגאולה העתילה במהרה :
 עוד במלרש (בסמוך) דבר אתר החלש הזה לכם

 יריעות
 *) ובנביא (ירמיה ל*א) מרחוק ה׳ נראה לי ואהבת עולם אהבחיך ע״כ משכתיך מסל ט׳ מורהלכ ט
 גאולת העתיל תהיה כמו כן למען שמו ולמען זכות האבות וזהו ואהבת שלם אהבסיך כלומר
א אהבת האטת אשר משלם (ועי׳ מזה בר\ל יעסב שה״שעל מאמר ר\ל חלימה זה בא)  £6 אהבסעצמך ל

 (39) (ה״ב) «זמ
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 לו ויצא לדרכו עמדה הפונלקת בבוקר והתיוילס^
 צווחת ראו הסרנמטיטוס עמד כלילה ונטל כל אשר;
 לי ויצא לו שמע אותו הפרגמטוטוסואמר מי כר©

? ע פ ש  לי לשמוע כך אלא מפני שיצאתי בלילה לפיכך נ
ס \ מ צ  אני שלא אצא בלילה עוד p התקיט ישראל ע

 בלילה לצאת בהשכמה עמדו המצריים ואמרו ני*דמ<
 אחריהם מפני שנטלו כל אשר לנו אמר להםהקב״ס ,
לך:  מי גרם לכס כל אלה חפזון שיצאתם בו מכאן ואי
 כי לא ביומון תצאו ע״כ. והדבר פלאי הלא לא עשו ^
 ישראל דבר מעצמם כ״א ע״פ ה׳ ומצותו וכמאמר >
 וככה תאכלו אותו ט׳ ואכלתם אותו בתפזון וכמו •
 כןגאמר (דברים ט״ז) כי בחדש האביב הוציאך.
 ה׳ ממצרים לילה ואם p מה זה בא לחוב אות© .

 לאחר מי גרם לכס זה חפזון שיצאתם בו. והיותר
ל י ט א  נפלא בעיני מה שקבע הכתוב חוב על האדם ל

 הפסח בחפזוןמטעםכי בתפזוו יצאת ואם כההוראה
 הפשוטה הנה שעה קטנה הזמת מה זו עושה הכי י

pp על שעה או שתים קודם הבוקר כדאי לשים 
 וזכרון להכפיל.כ״פ בתורה כי בתפזון יצאת. והקדו$
ה בא להורות ענין היותר  אצלי כי ענין האפזון מ
ל  צת והוא עיקר גדול המלמדם התנצלותו יתב׳ ע
y׳f איזה ענין וכמו שנכאר . דע כי כבר ממ־ו 
/ «  מאין צמתו ד׳ גליות כי לפי הנראה לא גילה י
- ך כ ת  לאברהם כ״א גלות אתר ומעולם לא כיסה י
״ ה תכלי  מאברהם את אשר הוא עושה. אבל מ
\p (ברטת ם״ר) מנין זה מבואר במליצתם ז״ל 
ה י  הדותק את השעה השעה דותקתו הייט כי אם ט
 הדור ההוא ממתין ומתעכב במצרים עד תום 1׳
ת ו ל ג ד ו  מאות שנה שאמר ית׳לאברהם לאמה ע
ה ד ט ע  אחריו אבל הם דחקו השעה ויאנתו מן ה
ת ר כ ה  ויזעקו עד כי גדלה צעקתם את פט ה׳ והיה ה
 למהר ולהקדים הגאולה טרם בא הקץ וכאשר ימ!
 מביא ע״ה (ישעיה מ״ט) מהרו בנד מהרסיך
ה מ  ומתריביך ממך יצאו מורה כי אשמם בראשם ב

 שדתקו השעה למהר הגאולה טרם הגיע זמנה*)
 האהל אמנם

 מקומות במדרש שלא-היו ישראל ראויים להגאל מצד
 ננצמן כמאמר ואת ערום ועריה. וא״כ צדקו רז״ל
 שחייט השמחה להיות בכלם בשוה והוא ע״פ דמיון
 לעניים ההולכים בחטרה ממקום למקום לקק
 מתייתם וטשאים עמהם מעט סחורה מה שדע
 העניים לשאת כמו ציצית מזוזות וכדומה אשר
 לפעמים יזדמט למלון בבית נדיב ושוע ונותן להם
 במתנה איזה סך ולפעמים יבואו לבית כילי ויקנו
 מהם מהסתורה שבידם. וההבדל כי המעות שנותנים
 להס בעד סתירתם גם ט יתנו המעות ליד אחד
 מהם עכ״ז הם יחלקו ביניהם כפי המגיע לכל
 אחד בעד סחורתי לא כן אם בנדבה ישיגו יחלקו
 ביניהם בשיה כי להמתנה ישתוו כלם כזה כן זה.
 p הדבר בעניינני כי אם היי משיגים הגאולה
 בזטת מעשיהם הטובים היה כל אחד שמח לפי חלקו
 ולפי ערט לא כן עתה שהגאולה היתה אך למענו
 יתבקך שפדה את עצמו כביכול ואגב פדה גם
 איתט ע׳׳ל התסד והנדבה אייכ המשפט שיהיה יד
 כלם שיים בהשמהה. וזהו ר׳ מאיר אומר לי ולכם
 מאילה מיטל אנינפדיתי עמכם וקבעו החדש הזה
 לי ולכם ותהיה שמחתכם שלימה אפי׳ עני שבישראל
 יהיה שוה בשמחת כלם וזהו שסיים תמיד לשמו של
 הקב״ה. וזהו שיעד כמו כן בשמתת העתיד אז תשמת
 בתולה במחול ובחורים וזקנים יתדו ט כפי המדובר
 שם הנה גם גאולת העתיד תהיה אך למען שמו
 מדול (וכמ״ש בהג״ה שלפניט) ע״כ המשפט ג״כ
 כי יהיו כלם שמתים בשוה עם הגאולה כנער כזקן
 כיונק כאיש שיבה משא״כ אם בזכות המעשים
 טובים הנה יחלק העם למדרגות חלוקות כי לא

 , כערך י*1ב ערך העלם׳ הרך :
 ואכלתם £ותי בחפזזן. מדרש בעוה״ז אכלו אותו
 בתפזון שנאמר וככה תאכלו אותו ע״ש
 כי בתפזק יצאת מאח מצרים אבל לע״ל כי לא
 בחס״ן תצאו ט׳(ישעיה נ״ב) למה הדבר דומה
 לסותר שנכנס לשרות בפונדק בלילה נטל כל אשר

 יריעות
׳ הרצון בזה  וזהו שמיים שם ואמר אז תשמח בחולה במחול בחורים וזקנים יחלו והפכתי אבלם לששון ט

0 כ י  יטלס בידם להחמהמה ולהשחעבד עוד כן יהיה לעתיד. ועילח הדבר מא ממש כאשר יזדמן לפעמים ט
 פני אחד לעיר ולא יהיה מרחמים עליו בשום דבר וכאשר יחלה אז יקתו אוסו לביש תעלה מיומד וישתלב
 ברפואתו על שיתרפא ממליו ויהיו מתחסדים עמו אח״כ לכלכלהו בכל ממסוריו ממאכלים ומשקים ומלטשיס
ח  ומי פעל וגרם לו כל זאת הלא ממלהו אשר קרה אותו. והוא הענץ בגאולת ישראל ט כל של שיש כ
ה אז יערה  להתקיים גם מבכי מי הצרות ההכרח להם לפטל בלתי בטא המים על נפש ויכבר אבלם ויגונם מ
 עליהם דוח רחמים לשלם נחומים להם עד כי יחמו מלקס בשמחה שבעתים. וזהו והפכתי אבלם לששק כלומד
ה אז אהפוך נהם האבל לששון ונחמתים ושמחתים מעונם. וזמג״כ(ישעיה  כשיסמהמהו כיכ על ט יסאבלו מ
 י*ג) אולך ה׳ כי אנפת בי ישוב אפך ומנחפני כי בטא מהמה אחר החימה תהיה מחמה כפולה ומטפלת וכנ״ל:
ם ;ה יתכן פה שהזכיר הכתוב כגאולה מצרים כח גלול ויד חזקה אשר לכאורה הלבלים קשי© ע ט מ  ־*) ו
 למלמם ט זה יסק בט״ד בהזלמן לילו דבר כבל •לפי:פח ומבע אטשותו אשר מהצורך אליו
 לסזירז ביסר כה מתר עז אל השלמת העסק הזה לא כן הטלא יחפ׳ כעל הכמות כלם ששה הכל במאמר
 יצסכך־לעשוס לבל בכת גלול אתמהא. אבל לפ ט הבר מטאר כמלגפיס מדל הקפרוג שצ מדס הלין בצאת

 (40) (ח״ב) ישראל
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).ושלמו ימי אבלך כלומר א ואמר (ישעיה ס, י ב  אמנם התורה העידה עליט לאמר ולא יכלו מ
 להתמהמה כי" לא היה עוד אפשר בידם לסבול ימי הגלות ישלמו עד תכליתם (אשר ע״כ. פקד
 עול השעבוד וצערו מגודל הלידן והדתק ובהכרת עלינו ית׳לבל נהיה תרדים לבהל ולמהר זמן הגאולה

, עתה אבל נשאר עלינו התוב להשלים כמאמר הנביא (שם כ״ת) המאמין לא יחיש וכמאמר ת  גאלם י
, ו  השעבוד בגליות המלטות כמבואר במדרש משל שהע״ה (שה״ש) השבעתי אתכם בנות ירושלים כ
 למלך שכעס על בנו ראה אבן גדול ונשבע שהוא עד שתתפץ. ובמדרש (במקומו) השביע הקב״ה את
. וזהו דברי המדרש / וזהו הרמז במאמר אהיה אשר ישראל שלא ידחקו על הקץ)  זורקו עליו ט
 אהיה ודרשו בזה כי בישרו ית' על גליות אתרית ואכלתם אותו בתפזון בעוהי׳ז אכלו אותו בתפזון
 והיה הדבר קשה בעיני משה עד שאמר דיה לצרה ע״ש כי בחפזון יצאת מארץ מצרים אבל לע״ל כי
׳ אמר להם  בשעתה. ולדברינו יתכן כי הוא ית׳ היה צריך להתנצל לא בתפזון תצאו משל לסותר שנכנס ט
 על הגליות האלו ולומר שאיט מוסיף דבר על מה הקב״ה מי גרם לכם כל אלו החפזון שיצאתם ט
 שאמר לחברהם בלתי מה שתסר בגלות מצרים כלומר מה שיצאתם ממצרים טרם בא זמן הגאולה
 ישלים את׳יכ . והיה צריך הקב״ה להודיע זאת ע״ב כביר מצאה יד פרעה (ויד שר של מצרים)
 למשה אה• ה אשר אהיה כלומר עוד אהיה עמהם לרדוף אתריכם (וכמו שכתבנו בהג״ה שלפנינו) לא
 בנלית אתר הלוף מה שאני צריך להיות עמהם עתה כן לעתיד אי״ה לא תהיה הגאולה כ״א בזמנה וזהו
ד. ולעילה זאת צוה מכאן ואילך כי לא בתפזין תצאו. ובזה יתכן דברי  'כי עתה אין בכתם לסבול עו
 יתברך לאכול הפסת כאותו שנחפז לנסיעתו וירט הכתיב כי לא בחפזין תצאי יבמטסה לא תלטן כי
 הדרך לנגדו נעלו ברגלו מקלו בידו לראז בזה אל מלת תצאו מוסב על יציאתם ממקומם כמי יתצא
ם היוצאים כי יציאתם היא תוך זמן גלותם מן המקום (רות א׳) ומלת תלכו מוסב על הליכת ע  ה
 בתפזון ובמהירות ועליהם להשתעבד עוד וזהי מה כל שטח הדרך ממתוז למתזז. והנה בגאולת מצרים
' היה הליכתם במנוסה ובמרוצה (מרדיפת המצרים  שהזכיר הכתוב פעמים רבות כי בתפזון יצאת ט
 ואין הכוונה על השעה קלה כזאת שלא המתינו עד אתריהם) (וכמו שדרשו ז״ל ריש בשלת על מאמר
ם תפזון הרנעים שוביהם התזיקו בם מאט שלתם) כי יציאתם היתה  אור הבוקר ויצאו בלילה כי ג
 האלה היו סבה מאת ה׳ אך להורות להם כי קודם בחפזון אולם בגאולה העתידה אשר בעת הגאולה
ם יוצאים. אמנם לעתיד אי״ה יעד כבר יהיו בני חורין ולא תהיה יציאתם בתפזון ע״כ  זמן הנאולה ה

ם ל ג ה א  יריעות ה
ק אמרו על מאמר והנס מצרים נוסע אמריהם זה שר של מצרים שרצה לעכבם וכל זה היה  ישראל ממצרים ו
) ובדין היה  מפאח יציחחם קודם 0מן הראוי(וכמו שנחבאר בספרנו חסד לאברהם בבאור מבדים היינו ט׳
 רוצה לעכבם וכביכול היה מהצורך אליו יח׳ לעשות הדבר נכח גדול וביד חזקה כי אין קשה לפני הקב״ה כ״א
 כאשר יצטרך למשות נגד מדה״ד כי אין המדה הזאת דבר מה שהוא מון ממנו כי עצמוח המדה מעצמותו ית׳
 וזה נודע אל המעיין בספרים. ודברנו אלה מבוארים בילקוט (ואההנן) או הנסה אלהים ל$וא לקחת לו גוי
 מקרב גוי מהו מקרב נוי כאדם שהוא שומש אח העובר ממעי הבהמה למדנו צער לנשמס מנין אף לשומע שנא׳
 ואתכם לקס הי ויוציא אחכם מטר הברזל כאדם שהוא נופל אח האש לא בצבת ולא בסמרפושים. ע״כ הא לך
 מטאר כדברינו. וזהו שהמליצו ז״ל כאדם שהוא שומט אח העובר ממעי אמו ממש כפרי העז אשר בגמר ביטלה
 הפול מהענף מעצמה לא כן מודם גמרה היא דבוקה בהענף דבקות חזק עד שיצטרך האדם להפרידה מהענף
 בכת ידו וכמו כן העובר בהתמלא ירמיו הוא עומד ויוצא לאויר העולם מעצמו ועל נקלה משא״כ פרם ימלאו הימים
 ללדת יהיה השבר נשממ בכח גדול כן היה מנין גאולת מצרים כי הוא יש׳ גאלם והוציאם משם כהשומס את
. וזהו ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו ה׳ ממצרים מביש עבדים ת ו ל  השבר בכת גדול פרם שלמו להם ימי מ
א יס׳ הוציאם בשדם עבדים ובשד חוב השעבוד עליהם כי לא נשלם זמן גלותם ועליהם להשליש  הרצון כי מ

 אח׳׳כ וכמו שנתבאר למעלה :
, צבאות עשוקים בני ישראל  והוא מה שהביאו ז״ל במדרש (ריש כשלח) מאמר הנניא (ירמיה נ׳) כה אמר ה
י הביט ז״ל כוונת ל או ׳ . ׳  ובני יהודה וכל שוביהם החזיקו בם מאני שלהם גואלם חזקה׳ צבאות שש ט
 הכהוב ע״ד שבארנו כלומר עדיין ישראל המה בכמינת עשוקים כי לא נשלם זמן גלותם לכן שוביהם החזיקו בס
 מאט שלחם שסב על רדפם אחרהם אבל גואלם מזק ה׳כלומרככח גדול וביד •מזקה הכביש קפרוגם והוציאם
ק גלותם. וזהוג״כ מה שאמרו במדרש(פרשתמ) היו יודעים שהעבירה שאני עובר קשה היא  למרות תוך ז
ק ישראל אומר ויהי ה׳ משגב לדך משגב לעתות בצרה כלומר עדיין עת צרה היא ועת גנות מצל . ו (  א

א ישב׳ השגיב בכחו הגדול צ«נהות בצרה וכנ״ל: ,  החיוב אבל מ

ת הידיעה פ  ש
, משגנ לדן משגנ  H) שי* פה שאני מקדים זמן הגאולה קשה טא לכם שעייז יצממ גלות אח׳כ תהו וכן ישראל אומר וימי ס
 לעתות נצרה. ריל לא כרצון ס׳ נעשס הקדימה רן מסנס מסירה ושקידה ישראל״ וגרמו 5זם מ»? למתות' נצרה
 שנסהלקס הצרה לכמה מת1ס, וכמיש נמל׳ משל למלך שכמם מל בנו להשליך מליו אכן גדולה אח׳כ התגחם וצוה לסוצן אפ

 ־ 8אק הגזולה לעשות ממט אכניס קסנימ כדי שלא יזיקו אס הנן כאשל חרזן מליו החסינות » אחר זז •
 (41) (ח״ב)



 יעקב
 עת דודים ימהר ויגאלם. וזהו שלייח אחר כך
 אני ה׳ כלומר אך לי נאה למהר ומבחר ואומר•
ה  בעתה אחישנה כלומר כי יטלת בידי לעשות מ
 המביא העת להיות קולם. נמצא המדל בין מהירדן
ה  ישראל למהירתו יתבע כי בשימהרו ישראל מ
 ממהרים על גאולתם והצלתם אף אם טרם הגיע
 העת לא כן הואית׳ ממהר על העת שתגיע קולם

 וזהו אני ה׳ בעתה אתישנה והבן:
 והיה הלם לכם לאות על הבתים אשר אתם שס.
 הנה כבר העירו ז״ל על מלת לכם שקיא
 לאין צורך על שלרשו לכם לאות ולא לאחרים
 לאות. וכלי למין ענין זה נקלים מאמר מגיא
 (יחזקאל ט׳יז) ואעבד עליך ואראך מתבוססת
. ובמלרש(פרשתנו)  בלמיך ואמר לך בלמיך מיי וגו,
 הקב׳יה עוכר ונוטל כל אתל ואתל וטשקו ומברכו
 שנא׳ ואעבר עליך כו׳ ואומר לךבלמיך תיי וגו׳ חיו
 בלם פסת תיי ברם מילה. ותכלית כוונת הלברים
 הוא עם מאמר רז״ל(שבת נ״ה) והתוית תו על
 מצתות האנשים (ימזקאל ט׳) ממר הקדוש ב״ה
 לגבריאל לך רשום על מצתן של צדיקים תי״ו של
 דיו שלא ישלוט בהם המשחית ותי״ו של דם על
 מצחות הרשעים כדי שישלוט המשחית בהם. הא
 לך כי סימן הדם הוא לתת שליטה אל המשחית
 ופה היה בהיפךכי היה הדס להם לאות שלח יגוא
ד 3  המשתית בבתיהם לנגוף ואין זאת כ״א חק ד
 המלך וגזירתו שיהיה הדם להם אות תיים בזכות
 עשיתם רצון ה׳ ית׳ ושפט דם עצמם בהמיל בשד
 ערלתם. לא כן הרשעים המגואלים בדם אתריס
ת ו  כמאמר (ישעיה א׳) ידיכם דמים מלאו ע״כ א
ם מעורר עליהם דין משחתם . וזהו מאמד  מ
 הנביא הנ״ל ואעכר עליך כו׳ בא להגיד להם תסלד
 האל ה׳ כי הפך בהם הוראת המערכת אשר מלת
ת ו  אות הדם הוא לעורר דין מות ואצליהק פעל א
 הזה ההיפוך. וזהו ואעבד עליך ואראך מתבוססת
 בדמיך כלומר כי תשטך דמך למען הקים מצוק
 האל והיה זה שכרך ואמר לך בדמיך מיי כלומדי,
 אך בך יהיה סימן הדם אות לטובה ותיים משא״2
ס  באתרים הבוססים דמי זולתם. וזהו שדייק ג
ת ו א ם לכם לאות ודרשו ולא לאתרים ל  פה והיה מ
 וכמו שמובא במדרש כי המצריים היו משמיני©
 בטריהם בבתי ישראל ואעפ״כ שלט כהם המשתית
ה מזה יתנכר אל כי המצריים האלה היה אות  מ

 הדם להעיר עליהם המשתית וזהו לכם לאות כו׳
 עוד באור רתב ע׳יזעי׳בק״י :

ת ה הוצאתי ט׳ ושמרתם א י בעצם היום מ  כ
ה לדורותיכם תקת עולם עי׳קוליעק?  היום מ
׳ :  אסתר על מאמר והימים האלה נזכרים ט
 והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת
. כבר התעוררו בזה רבים ׳  לכם ואמרתם ט
 מהמפרשים מלוע החליפו ז״ל(כסדר המד?£
 תשובות השאלות מסלר שהם כתובים בתורה &<
מ ל ו ׳ אמרה התורה לשאיט י  מאמר והגלת לבנך ט

 לשאול

 42 אהל {
 גם בהליכתם לא ילט במטםה חהו כי לא בחפזון

:  תצאו ולכן ובמנוסה לא תלטן
 עתה נשאר עליט לבאר דברי הנביא(ישעיה סי)
 אני ה׳ בעתה אתישנה שלכאורה ההוראה
 מזה שימהר יתב׳ גאולת העתיל ואיך יהיה כזאת
 אתרי כי הזהיר ית׳ אותנו לבל נהיה נמהרים ומה
 גם כי מלות בעתה אתישנה מתעלים זל׳׳ז וכבר
. אמנם ׳  הרגישו ח״ל בזה ולרשו זט אתישנה ט
 נבץ הלברע״פ משל לאורת שנת^נסן בבית אכסנאי
 אתל פעם בא מן השוק טרם הגיע עת האוכל
 המשוער בתצי היום בעבור שהיה לו לבר נתוז
 אתר כלות השעה ההיא והוצרך להקלים מאכל
 שלתנו הולם זמט ויהי בבואו הביתה ויבקש לאטל
 אמרה לו המבשלת מה אעשה לך אתרי כי עלן
 לא הכשילו המאכלים ומרוב הפצרתו בה ערכה לו
 שלתנו זתתן לפניו לאכול ויהי הוא מביא המאכל לתוך
 פיו ולא ערב לו כי לא היה מבושל כל צרכו אמרה
 לו המבשלת הלא אמרתי אליך אל תתיש עלי ואתה
 מהרת עצמך על כן המאכלים משחתם בהם ואין
 טעמם בם כראוי ויהי למחרת ויקר מקרה
 להמבשלת שמתה מוכרחת ללכת אל איזה מקום
 בחצות היום וקראה לאורת ההוא לתת לו ארוחתו
 בשעה הקולמת ויאכל ויערב לו אז אמר לה האורח
 הלא אמרת לי שאין טעם בהמאכל הבא במהירות
 וכהיום מהרת לתת לי קולם הזמן ואעפ׳יכ ערבו
 לי המאכלים לא חסר בהם מאומה ותאמר אליו
 הלא תלע ההבלל כי אתה אם תמהר ותחיש על
 המאכל אין טוב כי הלא אתה אין לך עסק בבישולי
 המאכלים לדעת מתי הם מבושלים על גמרם אך
 אתה מסבת רעבונך תתפח לתתם לפניך ע״כ לא
 יערכ על ידי ו^ירתך כי עדן לא נתבשלו כראוי
 משא״כ מה שמהרתיו אני הוא לבעבור ראותי כי
ת בטוב בשולם וכן מהירתי ופתזותי גם המה מ  ע
 סכות גורמות אל המאכלים להקדים בשולם טרם
 יניע עת האוכל. נמצא המדלבין מהירת האורת
 למהירת המבשלת כי הוא ממהר לתת לו לאכול
 אן< טרם גמר המאכלים ומהירת המבשלת הוא
 למהר על המאכלים שיגמרו קודם זמנן. הנמשל
 כי בגאולת מצרים היו ישראל נמהרים אל הגאולה
 מסבת רוב הדתק טרם נשלם זמן הגלות ע״כ לא
 היתה הגאולה שלימה בתכליתה משא״כ לעתיל
 אשר באמת קץ הימין משוער לזמן ילוע אליו ית׳
 מתי שיטהרו ישראל ויתבררו ויתלבט מכל תלאת
 זוהמת מעשיהם אשר האפשר כי יזלתו ישראל
 וימהח ויתישו לשוב בתשובה שלימה תיש מהר אזי
מ ויהלים לגאלם ומה גם כי כל זאת מ א ית׳ י  מ
א בימית׳ וכמאמר מביא (יתזקאל ליו) ונתתי  מ
 לכם לב תלש ט׳ ואת חתי. אתן בקרבכם כו׳.וזהו
 שהנביא מקלים תתלה ואומר ועמך כלם צליקים
׳ הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום אשר  ט
 השמות האלו מורים על אושר שלמותם וטהרתם
ה בשלמות והטע עתם מ  ובראותו ית׳ כי כבר ע

 (42) (ח״ב)
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, אלו היה שם לא היה  אתה הקהה את שניו ט
 נגאל כי אחר שהוא מחליש בלבו לעות נפסלות
 כאלה היה נשאר במצרים ללראון עולם. וזהו ואמור
׳ ריל אין לך לחוש להתעבר עמו  לו בעבור זה ט
 ולאמר לו באר היטב אתה אין לך חלק במצוה ולא
 נחלה בתורה כי עי׳׳ז תהיה בטוח שלא יטאאליד
 פעם שנית. והם הם לברי דהמעיה (תהלים קל״ס)
 הלא משנאיך ה׳ -אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית
 שנאה שנאתים לאויבים היו לי. לע כי ההנהגה
 הראויה אל מבקש שכל ונוהג בתכמה כי בהמצא
 לפניו אלם רשע עקש ונלוז במלותיו יתן בלבבו לשנוא
 אותו כמאמר אוהבי ה׳ שנאו רע אבל לא יריב ולא
 יתקוטט עמו שזהו ללא צורך וכבר מהיר (שם
. אכן בהמצא למיו ׳  ל״ז) אל תתתר במרעים ט
 אפיקורוס תרק שהוא מתליק• דבריו ולוכל תכמים
 בערמה אין לי שישנא אותו אבל מהצורך אליו
 להתעבר עמו ולעשות סיבה עד שיהיה האפיקורוס
 שונא אותו. והמדון.בזה לאתד שיהיה טוב הלבב
 מאל עם כל אלם. גם אל שונאיו לא תרה אף פעם
 בא גנב לביתו וירבה להתקוטט עמו מאל וישאלו
 אותו מה לך זה היום כי תרבה אף וכעס על
 הנבל הזה אשר לא ראיט ממך כזאת מעולם אמר
 להם מעולם היה די מה ששנאתי הרשעים בלבי
 אבל לא כן הגנב הזה אשר מהצורך אצלי לסוך
 בעלי שלא יגנוב דבר מעמלי ע״כ אין די מה
 שאשנאהו בלבי אבל ההכרמ אתי להרטת עמו
 ריב וקטטה עד שיהיה הוא שונא איתי וירףממני
, אשנא  מבוא אלי הביתה. וזהו הלא משנאיך ה
 כלומר רק שנאה בלב. אבל ובתקוממיך הייט
 האפיקורסים אתקוטט ותכלית שנאה שנאתים עד

 כי לאויבים היו לי ר״ל שישנאו אותי:
 ויהי בתצי הלילה ט׳.מלרשהה׳יל (ישעיה מ״ל)
 מקים לבר עכלו ועצת מלאכיו ישלים שעשה
 עצה עם אברהם בשביל הלבר הזה אימתי כשבאו
 המלכים ורלף אותם אמר לו הקלה לייך על תצי
 הלילה בא ונתלוק הלילה אני ואתה שנאמר ויחלק
 עליהם לילה כיון שהגיע השעה שלמה העצה הוי
 ויהי בתצי הלילה. מבדים העמוקים האלה יש

 לשאול והם זיל לקחו מאמר זה לתשובה על שאלת
. גם ראוי להבין מלוע התליטו  הרשע לי ולא לו
ה לכם ולא לו ולא אמרו כן  ז*ל על השואל מ
, על אתכם מה יתרון במלת  בשאלת מה העלות ט
 אתכם על מלת לכם. אבל הגראה ללעתט כי
 הם ז״ל לא המליטו לכם ולא לו עיי ליו*ן מלת
 לכם אבלהתליטו זאתע״י הוכתה היותר מוכרתת.
 כי הנה אם יראה אלם בבית רעהו שעושה המשרת
 ענק זר שהוא טקב כותלי הבית וכלומה הנה אם
 לו לכ חכם ישאל אל המשרת בזה״ל אמור נא ילילי
 למה ציה עליך אדוניך המלאכה הזאת. והוא כי
 התליט תתלה בלבו אשר כאין ספק לא היה עושה
 המשרת העכק הזה מלבו אם לא כי מוטל עליו
 לסור אל מצות חדוט ואל משמעתו לכן הוא שואל
 את פיו למיד לו הטעם והסבה שכוון בזה אדוט.
 אמנם האויל יעיז ויאמר אל המשרת למה אתה
 עושה כן ומדוע תעמול בזה. והוא כי טפש לבו
 מהבין כי בעלות על המשרת רות המושל מתוייב
 לעשות ככל אשר יצוהו. ועתה ראה איך רמז
 הכתוב ענין ההבדל הזה בצתות לשוט וכמו שזכרו
 זיל תכם מה הוא אומר מה העדות ט׳ אשר צוה
 ה׳ אלהיט אתכם. מורה בלשוט כי הוא שואל
 לאביו אולי אתה יודע מה היתה הסבה אל אדונך
 שצוה עליך כן (וזה מובן מעצמו שהוא מתליט על
 העבלים אשר אתר לברי אדוניהם לא ישנו ואיכ
 כלל בזה גם את עצמו) ולכן קבע לו הכתוב תשיבה
 כנטן להעיר אונ* על טעם המצזה והוראתה. לא
 כן שאלת מה העבולה הזאת לכם ההוראה כי
 השואל מתליט ואומר מלוע המלאכה הזאת בילכם
 ומה לכם העבודה הזאת וזה איט מעלה על לבו
 כי עלה עליט עול מצות אדון כל האק שאין
 לנטות עוד ימין ושמאל וא״כ ממילא עיי שאלתו
 זאת הוא מתליט ואומר לכם ולא לו כלומר שאין
 צורך כלל לעמול בעניינים כאלה *) ולזאת הלכישו
 אותו קללה כמדי ורמזו לו תשובה בעבור זה עשה
׳ לי ולא לו. והאף אמנם כי ביהוד נאמר  ה׳ לי ט
 זה אל מלתי יודע לשאול עלץ נרמז בו תשובה
 גם לבן רשע במה שדייק בעבור זה עשה ה׳ לי

, לח על פ ) ׳ . ויפה המלץ עליו המגיד ואף לט לקרב טונתם עם מ״ש בתלק הא ו  להורות לי ולא ל
 יריעות האהל מאמר

ה כשיל כאולסו  *) והוא הרצון במאמר החכם סכל אדם עיה (משלי ל׳ו) אל תמן כסיל כאולחו ט׳ מ
. ולדרכנו יתכן כי הנה משמים ׳ / וכבר העירו ז״ל(שבת ל׳) ואמרו שהוא סותר דברי עצמו ט  ט
 יתחלקו לל סוגים יש רשעים כי יחפרו אמר פעמי מצות כי כל עוד שאינם יודעים אחה פעם המצוה בעיניהם
 כמו זר ויהיו מלעיבים במצות השם יפי לק אחר אשר ידעו פעם המצוה ותהיה מקובלת על לבם יעשו אותה
 כהלכשה. והאמנם כי הוא דרך רע ומעשה כסילות עלז ימן החכסעי׳ה ואמר ענה כסיל הזה כאולתו והפעם
 פן יהיה חכם בעיניו לומר ט אך לי לב מכס ואני הוא החוקר על פעולת כל מטה ולא כהפתאיס המאמינים
 לכל דבל ששים ואינם יולעים מה ששים. אמנם יש שד רשע רע הרבה גרוע מן הא׳ אשר בטאו לשאול
 ממס המצוה עיקר רצונו להשכיתמעשה המצות וללשג עליהם אך למען היות לו כסות עיניס בפני הנשאל יאמר
 דבריו באופן שיובט כי הוא שואל שסם המצוה. ודבר זה מסר החכם עיה לעיני בחינת הנשאל לעמוד על
 מגמת השואל ההוא וכאשר יבין כי כרמיה הוא בא ותואנה הוא מבקש איך לפמור ולהתנצל הזהירו הכתוב
 אל סעןכסיל כאולחו. כי לא\׳.פשל מאומה אבל יהיה לועג גם על דכריךושן תשוס לו גם אתהה״ט ט

 אתה עלול להטה באש לשונו ולהלכד כחרמיפיו:
 (43) (ח״ב) והוא
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 מאמר מצו עליו פרעה אנשים וישלחו אותו
׳ והמורם מדכרינו שם ט ר ליל שמורים ט  מאו
 רק חצות לילה ממש היתה שעה המסוגלת לגאולת
 מצרים ויען ני צפה יתב׳ בדלת שק־ גולי מצרים
 שלא יהיה להם זטת לחדש להם ענין גשגב כזה
 לחלק להם לילה התגולל יתבע על יוברהם ע׳יה
 שיצטרך הוא לחלוקת לילה כמאמר ויחלק עליהם
 לילה ומאז היתה התלוקה שמורה עד עת הצורך
 בצאת ישראל ממצרים. וזהו ליל שמורים הוא לה׳
 הייט מיום שנתחלקה בעבור אברהם למען להוציאם
ק מצרים כלומר למען הצוע לה עתה להוציאם א  מ
ח מצרים ומעתה היא שמורה עוד לדורות עולם א  מ
 אל גאולת העתיד וזהו הוא הלילה הזה לד׳ שמורים
׳ לדוריתם. וזהו ויהי בתצי הלילה הה׳׳ד מקים  ט
 דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים שעשה עצה עם
 אברהם בשביל הדבר הזה כז׳ כיון שהגיע השעה
 שלמה העצה. ועי׳ בתלקהא׳ ויתבאר לך העניןהיטב:
 והגדת לבנך כו׳ בעבור זה עשה ה׳ לי בצאתי

 ממצרים. עיי׳ מ׳׳ש להלן פ׳ האזיט:

 פר^ת מצלח
. מדרש כששלת ׳  דהי בשלת פרעה את העם ט
 פרעה את העם מי צוות ווי פרעה משל למלך
 שהיה בט הולך למדינה אתת הלך ושרה אצל עשיר
 אתד וקיבל העשיר בט של מלך בעין טובה כיון
 ששמע המלך מי קיבל בנו ובאיזה מדינה הוא היה
 שולת אגרות אל אותו האיש ויאמר לו שלתאת בני
 כו׳ עד שהלך והוציא לבט בעצמו התתיל איתי
 האיש צועק על שיצא.בנו של מלך מתיך ביתו אמרו
 לו שכניו למה אתה צועק א״ל כבוד היה לי כשהיה
 בט של מלך אצלי שהיה המלך טתב אגרות לי והיה
 זקוק לי והייתי ספון בפניו עכשיו שנמשך בט של
 מלך מאצלי אינו נזקק לי בדבר לכך אני צועק כך
 כך אמד פרעה כשהיו ישראל אצלי היה הקל׳ה
 זקוק לי והייתי ספון בפניו היה משלת לי אגרת
 בכל שעה ואומר כה אמר ה׳ אלהי העברים ט׳
 כשירד הקב״ה למצרים והוציא את ישראל התתיל
p נאמר ויהי  פרעה צועק ווי ששלתתי את ישראל ל
 בשלת פרעה. והמאמר הזה מפליא לב כל קורא
 ואק מהצורך להעיר בו כי הלא טדע מהות האנרות
 אשר שלת יתב׳ לפרעה. ולבוא אל טינת הענק
 בעיר עוד במאמר ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל
 העם ויאמרו מה זאת עשיט כי שלתט את ישראל
 מעבדט אשר כמו זר נתשבו במ״ש מה זאת עשיט
 המעט מהם המטת הנחלות שהשיט ומה נם אשר

 יריעות האהל ומעתה
׳ למה יאמרו בעמים איה אלהיהם והוא  *) והוא מה ששאל מטא ע״ה (יואל ב׳) סוסה ה׳ על עמך ט
 מ״פ משל לאיש כסרי אמד נדיב ושוע נתן בנו אל העיר הקרובה אל מלמל אמד ודיבר עמו ט
 ישלמ מביתו פרנסת בנו מלהם ומזון וכשר ודנים וכדומה ויושמ כל זאס אל כיס המלמד ההוא ואשתו תשתדל
 בתיקוני המאכלים האלה כמשפפ ויהי הבן ההוא בבית הספר בעיר ואביו שלח לו סאת סכל מאכל אשר יאכל
 יפכל משקה נם פזר נתן ושלת לו יותר מכפי צורך ממיית בט למק העניק נם למי הביס אמנם האנשים האלם

) העלימו ב ״ ח ) (44) 

 מלת מעבדט אך למותר . ונזכיר עוד לזה מאמר
 רז׳׳ל (ברטת ט׳) וינצלו את מצרים מד אמר
 עשאזה כמצולה שאין בה דגים •וא׳׳א כמצודה שאין
 בה דגן. והכלל בזה הוא עם מה שאמרו ז׳׳ל כל
 מקום שגלו ישראל שכינה עמהם והאמנם שהוא
 דבר שאק הפה יכול לדבר אבל רבותינו ז׳׳ל כללו
 בזה הנהנתו יתבע בהשפעת טובות העולם כי
 כביכול שעבד הקב״ה כל הברכות וכל הטובות אל
 עמו ישראל וכמאמר רז״ל אין טובה באה לעולם
 אלא בשביל ישראל וכל מקום שהם שורים שס
 הברכה מצויה. והנה בהיותם בארץ ישראל נתקיים

 בנו כמאמר התורה ובאו עליך כל הברטת האלה,
 והשיגוך דיל כי אנחנו היינו משיגים כל טוב
 ההשפעה מידו יתברך לידינו ומאתנו השיגו כלם
 מחייתם ושפעתם לא כן בזק הגלית נתקיים ההיפוך
 נתלתנו נהפכה לזרים היינו כי ההשפעה מושגת
 אל יל זולתנו כ׳׳כ עד אשר נוכל לחיות ממותר
 שלהם כמאמר המשורר (תהלים ל׳) נתת שמחה
 בלבי מעת לגנם ותירזשם רבו כלומר ה׳ יתברך
 כתסלו הגדול הוא מרבה בשפעת ברכתם כעתה
 יתר מאל למען אשר אנחט עב״י נתיה מיתר .
n ועי׳ בחלק הא׳ וירא על מאמר ואל הבקר) 
 אברהם) ממש כאשר היה נתפס בבית האסורים
 בן עשיר גלול ואביו שולת לו מאכלים ומשקים הנה
 לא ישלת לו כפי השיעור שנתן לו בביתו כי בהיותו
 קרוב אליו היה בטוח במנת תלקי שיהיה לו לבלו
 ואין לזרים אתו אמנם בשבתי תוך מאסר אם
 ישלמ לו אך כפי אכלו לא יגיע אליו דבר ע״כ
 מהצורך אליו לשלות עד אשר יאכלו כלם לשיכע
 ובט יתיה מיתר. מהו מ׳יש המשורר (שם י׳׳ד)
 הלא ילעו כל פועלי און אוכלי עמי אכלו לתם ה׳
 לא קראו בהקלים לברי הנביא(ירמיה י*ל) מקיה
 ישראל ה׳ ט׳ למה תהיה כאיש נלהם ט׳. והרצון
 כי מביא התרעם על הפסק ההשפעה ועל העלר
 התקרטתו אלינו כאלו קצרה יל ה׳ ח׳׳ו ובאה
 התשובה ע״ז במאמר (ישעיה ס״ה) נלרשתי ללא
 שאלו ט׳ כלומר הקב״ה מתנצל ראו כי אט
 משפיע לכל האומות הבלתי שואלים ממני הרבה
 מאל על כי יאכלו וישבעו ויותירו גם לכם. וזהו
י אל טי לא  נמצאתי ללא בקשוני אמרתי הנני מנ
 קורא כשמי מהו הלא ילעו ט׳ כלומר היה להם
 ללעת אוכלי עמי אכלו לתם ט׳ מורה כפשוטו כי
 ההשפעה תוזרת אל האומה שאט גילים אצליהם
 וזהו ה׳ לא קראו כלו׳ אין קוראים בשמו ומשיגים רב
 טוב *) (ועי׳ בק״י איכה עצמאמר יתומים מיט ואין
 אב בבאור תשיבט אתור מני צר ומשגאיט שסו למו:
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 בתה הקטנה להשגיח על המאכלים עד בואה
 ולשמרם מאיזה הפסד והנערה ההיא ברצותה
 להראות השתדלותה וזריזותה בפני אמה חגרה
 בעוז מתניה ותלך ותלקט עצים יבשים ותערוך על
 האש ומפת בידה עד ט נתבשלו המאכלים מיש
 קל ויבואו המשרתים ויקתו המאכלים כלם לבית
 המשתה ויהי בבוא המבשלת לביתה וקרא את
 אשר עשתה לה בתה זתרגז עליה מאד לאמר מה
 זה מהרת על המאכלים אמרתי אני בלבי לקתת
 מהם מה בשבילי וגם לך אתן מהם ועתה גם לי
 גם לך לא יהיה. הנמשל מובן מאליו כי הקלה־
 נתן ישראל ליד מצרים למען ישיגו שם התיקון
 וההכשר הגדול שיוכלו לקבל התורה וכמו שהארכנו
 בזה בדרושים הקודמים. והנה כל עוד שהיו ישראל
 במצרים היתה הברכה באה לרגליהם וכמו שידוע
 הפלגת הצלתת מצרים למן היזם באו ישראל שעריה
 והנה הקלה אמר לאברהם עי׳ה ועבדום ועט
 אותם ארבע מאית שנה כי כן שיערה תכמתו זמן
 ההכשר ההוא אמנם פרעה הרשע הכביד עליהם
 עולו הקשה והיה רודה בס בפרך וזה היה סבה
 גדולה להכשיר אותם בגמר התיקון ק׳יצ שנה קודם
 הזמן ההוא כמאמר המדרש (ש״ר ט״ו) אמר משה
 רבון העולם ת׳ שנה אמרת לנו להשתעבד ועדיין
 לא שלמו אמר ליה כבר שלמו ובזאת קלקלו לעצמן
 כי ע׳׳י שהיו ממהרים על תיקון ישראל אבדו שפעת
 ברכתם והצלתתם. וזהו שהתנתמו ואמרו מה זאת
 עשיט כי שלחנו את ישראל מעבדנו כלומר מסבת

t שהיינו מעבידים אותם בקושי 
 בלקום דבר אתר מי קרא ווי המצריים קראו
 ווי למה הדבר דומה לרופא שהיה
 במדינה והיה אדם נפצע והיה מרפא אותו כיון
 שיצא הרופא מן המדינה התחילו בני המדינה
 קוראים ווי כך היה במצרים כ^היתה המכה באה׳
 על מצרים היו באים אצל משה ומבקשים ממט
 והוא מתפלל ומרפא את המכה כשיצאו ממצרים
 אמרו המצריים ווי ששלת פרעה. והדבר פלא מה
 עוד להם אל הרופא בהעדר החכה בהם. ואולי
 הרצון יבזה עי׳ד הצתות כי הנה כל מכה ומכה

ה הנם דברי המדרש שלפניט כי הלא  ומעתה מ
 נודע מהפלגת הצלתתיפרעה וכל מצרים
 מעת גלו ישראל לשם ואיך הברכה והטוכה היתה
ק א  מצוים אצליהם וכאשר הפליג הכתוכ כגן ה׳ כ
 מצרים וכל זאת מפאת התקרבותו יתל אל עם
 בני ישראל הגרים כיניהם על כן בצאת ישראל
 ממצרים ונעדרו כל אלה צוותו ווי וזהו מי צוות
 ווי פרעה משל למלך ט׳ כך אמר פרעה כשהיו
 ישראל אצלי היה הקב״ה זקוק לי והייתי ספון
 בפניו והיה משלת לי אגרת בכל שעה. הענין
 מובן כי המליצה בזה על אבדת ההשפעה הגלולה
 והממשלה על ידי התקרבות ה׳ ית׳ שהיה במצרים
 עבור היות ישראל גולים שמה. וזהו באור המאמר
 הלל וינצלו את מצרים ת׳׳א עשאוה כמצולה שאין
 בה דגים והוא כפשוטו להגיד מורק מצרים ומפלתה
 ות״א כמצודה שאין בה דגן אתז מליצה צתה על
ן שבמצודה הוא  קוטב הענין שבארנו כי כמו מג
 עיקר הסבה לצוד ציד תיה ועון< כי אך בשביל
ן נגשים העופות אל המצודה p על ידי היות ג  מ
 ישראל במצרים נמשך לשם כל השפע זמרכה
 והתקרבות אלהותו יתל כענין מ״ש (ישעיה מיג)
 למענכם שלתתי בבלה וכמו כן פה נאמר אנכי
 ארד מצרימה ובזה היה למצרים בתינת המצודה
ן וכשיצאו משם נשארו מצרים  ולישראל בתינת מג
 כמצודה שאין בה דגן וכבר סר צלו ית׳ והתקרבותו
 מעליהם והוסר ממשלתם והצלתתם. ובזה יתט
 מה שאמר אתר כך ויהפך לבב שרעה ועבדיו כר
 ויאמרו תה זאת עשינו כי שלתט את ישראל מעבלט.
 ומא ע״פ משל לעשיר אתד שעשה משתה גדולה
 ונתן כל המאכלים על יד מבשלת אמת שתקת
 אותם לביתה לעסוק בתיקונם ובבישולם עד גמרם
 ולעת הזמנת הקרואים ישלש משרתיו להביאם משם
 לתתם לפניהם והנה משפט המבשלת לעסוק בתיקוני
 המאכלים לאט לאט כדי שיתעכט בידה איזה זמן
 יותר כי כל עוד שהם ברשותה גם היא אוכלת
 מהמטעמים ההם ותגנוב גם בעד בניה ויהי
 להמבשלת ההיא איזה סבה שהיה ההכרת אתה
 ללכת.אל איזה .מקום על שעה או שתים ותנת

 יריעות האהל שהביא
 העלימו מאת הנער ההוא כל מבמרי המפעמים ששלח.לו אביו וכל מלקה טובה השאירו לעצמם ואל מער ההוא
 נתנו מאכלים פחותים אשר לא נסה בם מעולם ובראות המלמד כי העלס קן במאכליו עשה עצמו כמתמיה ואמר
 מה לאביך ט הקפיץ ידו מלפרנס אוחך בדוח כאשר בהיותך אצלו והנער ההוא מחריש משתאה לו כי ידע
 ,בלבו האמת כי באין ספק הוא שולח לו מכל והמלמד וביט בוזזים איש לו לימים בא• הנער ההוא אל ביתו
 ולאה אכיו כי מא ככה דל ופניו רעים ויאמר לו הלא חגיד וכי אנכי מקמץ חלילה במחייח סרנסחך הט לא
 שלמתי לך מאת וטאת בריוח מאד ופורס לפניו כמה מיני מאכלים יקרים. ויען הנער ויאמר לעתי אבי ידעתי
 אבל המסי על המלמד שנתת אותי אליו כי העלם יעלימו הוא ואשחו כל המאכלים הערבים אשר ששלח לידם
 ולא יתנו לי כי אס לחם נקודים מגואל ועל היותר יכאיט אח לבי כי עוד יניעו ראש לנגדי ויתפלאו עלילאמר
 איה אביך האכזר איה עשרו וסגולתו מדוע מונע מבנו ברכהו ורוב סגולחו. הנמשל כי אנחנו עתה בדמיון
 מער ההוא והקלה שולת השפעתו הנדיבה אל מקום שאנחנו גרים ט ולמעננו הוא שולח השפעתו'ברוב עד כפי•
 הספקת הרודים בנו וכנ׳׳ל אבל המה ימלאו את כליהם מכל מבמר הה:פעה ומותנו יכלכלו אך לחם דאגה ומי
 ינון כאלו נתמעמה מלילה השפעת אבינו יתברך ויתמהו עוד איש אל רעהו לאמד מה זה לאניהם כי עצור עצר
 כל השפעה שובה מאש בניו וזהו למה יאמרו בעמים איה אלהיהםכאלו לא ידעו דבר מהשפעת השם יתברך 1

 (45) (רדב)
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 , מעליו יתן מימיו מים נאמנים:
ק פלשתים ני קרוב א נחם אלהים דרך א ל  ו
 הוא. ראוי לתת טעם איככה ימשך מקריבת
ק פלשתים. והעני{ הוא ע שלא לנהלם לרך א ל  ה
 עם מה שאמר שהע׳יה (קהלת נ׳) לכל זמן ועת
 לנל תפז תתת השמים עת לללת ועת למות עת
 לטעת ועת לעקור נטוע ומונה והולך נמה לברים
 והפונם. והנראה ני התנם ע״ה השמיעט לבר
 גלול ברות קרשו והיא נמשך למאמר המלרש(ויצא)
 מלאני אלהים עולים ויורלים בו עולים הם ועליה
 יש להם אלא שכל אתל ירול מתביח. לע כי כמו
 היום והלילה הם זוג אתל אשר בהעלות הא׳ יכא
 הב׳ ובמליצת ח׳יל (ברבות ב׳) נשיף יממא ואתא
 ליליא נמו נן בל הטוב והרע והתיים והמות
 הממשלה והירילה נלם הם זוגים זוגים אשר
 בהעלר הא׳ יבוא הב׳ ונשזה קם זה טפל. ובלבה
 המלרש (ריש ויצא) הקב״ה יושב ועושה סולמות
 משפיל לזה ומרים לזה ומוריל לזה ומעלה לזה הוי
 אומר (תהלים ע״ה) ני אלהים שופט זה ישפיל
 וזה ירים . הרצון כי השפלת וירילת הא׳ היא סבה
 מרמת על עליית הב׳ ולזה מביא המלרש וכן תגה
 אמרה (שמואל א׳ ב׳) ה׳ ממית ומתיה ט׳ מוריש
 ומעשיר משפיל אף מרומם באף שהוא משפיל לזה
(  הוא מרומם את זה. וכמו שמציט בח״ל(שבתל,
 אמר לול אמות באתל בשבת אמר ליה כבר הגיעה
 מלכות שלמה בנך ואין מלטת טגעת בתברתה
 ט׳ וכן לרשו ולאם מלאם יאמץ לא נתמלא צור
 אלא מתורבנה של ירושלים ני כשזה קם זה נופל.
 זזה הענין בעצמו בפרעה ני בעת ההיא היה פרעה
 לישראל נמו צור לירושלים אשר בל אתל יחל
 מתבירו ני מאז היתה ירילה לישראל(נמאמר דלו
 שמה וכמו ירוד יררנו) היתה התתלת עליית פרעה
 וכן ידידתו היתה מיועלת לעליית ישראל וכאשר
. והנה אם היתה ח א  פנה בפיו ועלה מן ה
 הגאולה בזמנה הראוי לה היה התיוב כי יתלכלו
 הזוג הזה הייט ירילה למצרים ועליה לישראל לעלות
 תיכף. ומיל לא״י אבל לא p היה כי ישראל יצאו
 ממצרים קולם זמנן וכמ׳יש למעלה ולק גם מ
ם עכ״זעליץ ת  נתמלא סאת מצרים להפילם על מ
 לא הגיע זמן עליית ישראל וכניסתם אל האח
 כמאמר הפת נשכר ואנתנו נמלטט. כלומר ט
 לולא נתמלא סאת מצרים להאביק עליין לא היו
 ישראל ראויים להמלט ולצאת ממצרים קולם זמנם
. ואולי יהיה ג ו  >לכלא נשאר בהם סלד פעולת מ
 זה כלול במאמרם ז״ל כל מקום שנאמר ויהי איט
 אלא צרה אשר לכאורה הלשון איט אלא צרה הוא
 בלתי מוק כי די.היה לומר היא צרה. אבל לשי
ה הצרה והשמתה כמו אתות זה לזה אשד  לבריט מ
 בהסתלק זמן האחל יבוא הב׳. אבל כל זה הוא
ק  אם ישמשו טמנם ובעתם מרש שהע״ה לכל ז
 ועת ט׳ עת לטעת ועת לעקור נטוע. אולם אס
 היה לול ע״ה מת כמה שנים קולם לא היה במט־

 ההוא

 שהביא ית׳ על המצריים באין ממס היה מסוגה
 גם מקולס אצל אישים אתלים כי במלינה גלולה
 כזו לא יבצר מהיות בהם בעלי שתין וכנים וכלימה.
 זהנה בבוא הסוג הזה בבתינת מכה על כל המלינה
ה בצאת לבר ה׳ שלא  ומשה העתיר עליה אל ה׳ מ
 יהיה עול שתין(וכלימה מהמינים) במצרים נרפאו
 גם אותם שהיו מטגעים בו מאז וכמאמר לא נשאר
 ארבה אתל בכל גבול מצרים . ומה בסוד מהם
ה צווחו ווי כי הרוויחו הרבה ע״י  הרופא הגלול מ
 הרופא כי מי ירפא אותם ממקרים כאלה הטפלים

 בפרטי האלם:
 בפדרש ויהי בשלת פרעה הה״ל שלידך פרלס
 דמונים אר״ל משל לאתל שהיה לו שלה
 והיה בה גל של צרורות עמד ומכרה לאתר עמל
 אותו האיש שקנאה והעביר את הגל מתוכה ומצא
 תמתיו מים תיים נטעה גפנים עשאה שורות שורות
 נטע בה כל מיני בשמים נטע בה דמונים
 העמילהעלקניםבנה מגליל בתוכה והושיב בתוכה
 שומר כל מי שמה עובר עליה היה משבחה עבר
 עליה אותו איש שמכרה ראה אותה מלאהכלטוכ
 אמר אוי לי שכך מכרתי אוי לי שכך הוצאתי מילי
 כך היו ישראל במצרים גל של צרורות שנאמר גן
 נעול אתיתי כלה גל נעול מעין תתום כיון שיצאו
 געשו פרלס רמונים ט׳ כגפן היין נעשו שורות
 שורות ט׳ כל הימים שהיו הבריות רואים את ישראל
 מו משכתים אותם כו׳ התתיל צוות ואמר אוי לו
 לאותו איש שכך יוציא מתתת ילו ע״ש. הנראה
 בתכלית טינת מליצתם ז״ל עם מ״ש למעלה כי
 העיקר מה שהגלה יתל את ישראל למצרים היה
 מכוון למען הכשר אותם אל קבלת התורה כי במשך
ק ההוא ראו עין בעין נפלאות ה׳ ית׳ והשגתתו ז  ה
 הטובה בהטתו צריו אתור במטת טראות ואותם
 הציל בנסים נפלאים אשר מזה קנו בלבם יליעת
.  והכרת אלהותי יתברך ואמתת מציאותו וכח ילו
 והאמנם כי בעולם במצרים לא היה ניכר בהם
ה היתה העילה בזה מה  פנימיות הקנין היקר מ
ק א  שהיו שורים בין העמים מגואלים בטומאת ה
 .מבתק. ממש כהמרפא המוכה בראות עיגיובבית
ה גם כי נרפאו עיניו על אשר יטיב לראות  אפל מ
ז בבית אפל ההוא לא יוכל לראות כי אין ט ל  ע
 אור. p האף אמנם כי עלתהאתכתהעם להשכיל
ו טרם הוציאם ה׳ ממתשכי גלותם לא ל  לביתם ע
 היה ניכר בהם הכת ההוא כי לא בקרו אותו אל
ה טפל עליהם נכבלות ממצות  דבר כי עליין לא מ
 ועטלות ל יתברך. אמנם כצאת העם מערפלי
 גליתם והסית מעליהם הנגלים הצואים ולבר ל
ה אז נתיולע הקנץ מתמלההוא  כתל לפעמם מ
 אשר בלב עמוק על כי כל בינה וכל לעת היה נקל
א תכמתכם ובינתכם לעיני  להם וכמאמר כי מ
 העמים ט׳ ואמת רק עם חכם ונבון הטי הגלול
 הזה. וזהו שהמשילו ז״ל את ישראל אל גל של צרורות
 יהמכםה על מבוע המים אשר בסור הצרורות

 (46) (ולב)
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 מציאות לעניינים נסיים בלתי במקום שכלו ט כל
 לדכי הטבע ואץ להתקיים עול בהם א). וע״כ גם
 עתה כזמן הגלית שנעלרו מאתט כל כלי עבולתט
 ואין מקום להתפרנס בלרכים הטבעיים הנה בחסלו
 ית׳ ינהג אותט בחסל ורחמים גמלים ע׳׳ל הנהגה
 הנסיית וכאשר הפליא אתנו קולם בואט לא״י.
 וככר כתבט רב מזה (פ׳ תולדות) ררשהו משם.
 וזהו הענין פה כי אם היתה הגאולה בזמנה היו
 באים מיל לא׳׳י והיו מתנהגים מדכי הטבע.
ה מתמת לותק השעה גאלם ית׳ אן< קולם  אבל מ
 הזמן ולאק ישראל לא היה בילם ליכגס מטעם
 שכתבנו למעלה נמצא ממצרים יצאו ולארצם לא
 באו וע״כ אין מקום אל תחנותם בלתי במקום שאין
ת מ מ פ ״  ט ישוב לבני אלם הייט במלבר ולנהגם ע
 הנסיית כי עול לא היה להם חלק בהנהגת הטבע.
 וזהו ויהי בשלח פרעה את העם וכלל שמתה
 הגאולה אך מסבת פרעה שהכביל עולו על ישראל
ה להוציאם  להעבילם בקושי ולכן הוציד הקלוש ל
 ממצרים קודם הקן. ע״כ ולא נחם אלהים דרך
ק לחם מלמטה ומים ק וכדברי הילקוט דרך א  א
 מלמעלה ט׳ כלומר לא נהגם ע״ס דרכי וטבעי

ס: א בדע נ  העולם ל
א ולא נחם חלהים אע׳יס ששלחם  עוד במדרש ל
ר ב  פרעה לא נתנחם הקלה משל למה מ
 חמה למלך שנשבה בט והלך אביו והצילו מן הלסטים
 והרגן והיה הק אומר לאביו כך וכך עשו לי כך
 וכך הט אותי ושעבדו אותי אנלפ שמגן לא היה
 מתנתם כך עשו המצריים שעבדו את ישראל ט׳
 הטא עליהם הקלה י׳ מטת וגאל את בניו ואף
׳ וכתיב(יואל  על פי p היה אומר איני מתנתם ט

 ל

 ההוא רק צרה למה הבלתי משותפת עם שמתה
ר ב  הצומתת אתריה כי עדיין לא הגיע זמנה . כן מ
 בענייננו *)וזהו כלול במאמרוימ בשלת ט׳ אשר
 מלת וימ היא מהופכת מעתיד לעבר ע׳׳י הוא
ק צאתם היה ראוי להיות לעתיד  המהפכת לומר כי ז
ס פרעה (ומה גם  ונתהפך לעבר גלי התמלא ט
 כי גם מלת בשלת מורה כי יציאתם ממצרים היה
 אך מסבת פרעה וכי הוא שלמם מארצו קודם ממן
 בהכבדת עול שעטדו עליהם) ומה לעילה זאת
ק פלשתים.  עקם ית׳ את הלרך ולא נתם לרך א
 וזהו כי קרוב הוא כלומר עליין לא שלמו ימי אבלם
 ולא הוכשרו לבוא לילי עליה הגבוהה הזאת לרשת

ק הקדושה ע״כ ויסב אלהים את העם:  א
ח ק לרך א ט ולא נתם אלהים לרך א ו ק ל י  ב
 מים מלמעלה ולתם מלמטה ברם הכא
 הלתם מלמעלה שנאמר הנני ממטיר לכם לתם מן
 השמים והמים מלמטה אז ישיר ישראל את השירה
כ ע׳׳ד  מאת עלי באר . הבנת מכרים הוא ל
ה ילעט כי לאלהיט ית׳ ל מהנות  שכתבט כי מ
 שהוא מנהג אותנו בהם שבעיית ונסיית ובהנהגה
 הטבעיית הייט מתנהגים עת הייט על אלמתנו
 והיה לט ביהמ״ק ומזבת וקרבטת העלולים להריק
 כרכה ע״י עטלתט כקזלש. ממש כאשר יאציל
 האב לבט הגדול איזו סך ומורה אותו לרטהמסתר
 שישא ייתן ויפרנס עצמו ממעשה ידיו. אבל טרם
 הביאט ל אל המטתה ואל הנתלה היה השגת
 >1וטתיט נלד מהגה הנסיית ממש כק קטן הסמוך
 על שלתן אביו ומספיק לו כל פרטי מתסוריו כי על
ם ההוא לא היה ביליט במה לעבול את ה׳  מו
 לפרנס עצמט מעמל נפשט. והגה ילעט שאי

 יריעות האהל
, ביום ההוא את ישלאל מיל מצרים כלומר כל פילת תשועתם היתה על ידי  *) ועל זה יורה מאמר רושע ס
. וכמשפט הזה היה בכל מאולוס ׳  מצרים שמיע זמם למות וזמ וירא ישראל את מצרים מת ט
ה ככלם מקלם חמלה מפלת האומה המושלת עליהם כמו באשור ונלנ וזולתם.  והישועות שהשיגו ישראל על מ
 וביותר מטאל הלבר כשרעה שאמר ית׳ למשה עסה הראה אשר אעשה לפלעה ט׳ והרצון ט העולה על לב
 משה היה כי התחלת הלבר יהיה בגאולה והצלה וע״כ היה בעיניו כמו זר מה שראה ט עור הכביד עולו
 עליהם יותרויותר. ע׳יז הביט ימל ואמר עתה תראה אשר אעשה לפרעה כלומר כעתה אץ אני שסק לא
 למשוש משסע פרעה ואמר כלות משפסו ומתמלא סאתו ע׳׳י הכבלת שלו על קראלאז תהיה הגאונהכעקספח
 נשבר ואנחנו נמלטנו אשר באופן אמר לא היה לנו זכות להגאל אס מצרים ישאר פל שלשתו. וזהו פנין

 תפלת המשורר עיה (תהליס קל״מ) על אף אויבי תשלח ילך (אשר מסבת זה) וששיעני ימי?ך:
 שפת היריעה

 א) ובגמרא(שנח ניג) מעשם כאחד שמהם אשמו והניחה גן ליק ולא הים לו שכר מניקם ונפשם א נס ומשהו לי שיי דד*ם
1 מ  מדי אשם כוי אמר רג יוסף גא וראה כמם גחל אלם זה שנמשה לו נס כזה אמר אנ״ אדלכא כמם ג
 אדם זם שממנו מליו סדרי כראשית. אשר(כאמ־ם יסלא למאן נסלוגתא רחוקם כזו שזם יאמר כמס גלול w יאמר כפם גגיונ
ש משל לטת אכסניא אתל שהיה מליון מל כל אכסנאות שגמיר סייגו כי שס ממיסים כל מיני  אסמהא. אנצ ימכןסדגר ע,
 מפעמים יהריס אל.השרים הגדולים ומי סמלכים המתארחים שמס גם מחללים כחלילים גסוף זכנור שמפיגים כל לכ וםפשמחיס
 כל רוח וכל המתארח שם שפם אי שתים משלם כמם שקלי כסף ואל אכסניא נואש אין סולן ואין נא להתאכסן שם י? מי שם&
מ  משיר גדול פעם ראו געיר סוחר אתל סלך ונממככ שם והתפלאו עליו לאפר אין ילו מספקת לאכול ולשטח גאכסניא ק
ו מנס אחל נמס ואמר כנר אני רואם אותו ערך חדש יפיס ה1לן לשם ערב ובקר ושוהא שם כמם שעות וישתוממו עליו למג־  ס
ו םצא  כמה רנ פשרו אשר יכולת כילו להוציא הוצאות רכות כאלה פנם השני ואמר כפם פני הוא זה התחילו תמהים על מרי
p אס היה פני לא הים נשאו לנו ללכת לאכסניא כזו השיג ואמר האמת אמכם כי פשיר גדול כיה אגל תרעו כמם יגימ לו 
. וזכו ממש פאפר אמי כי גם הוא םים ממ־ימ כי אלם גח> ס ס מפתם ואין מהיום יתרושש מכל עיי הפזור הגלזל מ  המו
 הוא אמר שזכם לנס כזסאנל עכ״ז אמר כמס גרוע ארס זם כלומר כמס מעתם נתמעט זכיותיו עי״ו כמאמר ואם עושים $

: ו י ס ו ט  נם מנכים לו מ
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 •יעקב
 אתכםדלפטלחגיזמתמילוילעסמןגמלאצתד^או^
 תלעוזתביט אמתת סעול&;הגאולה כי היא תועלת

 ה '־;נפשי^לאיבעבוריהגו^ילבל: ״:׳.ני•
. גאתוהו מךי(שלש)  ויסב,אלהים את העם ט׳

ז י ־ ־ ק א  :־ יעל מאמר מצנים נראו ב
 וקח: משהלאת:עצמות יוסף. מדרש־עליו הכתוב.
- אומר׳(משלי י׳) חכם לב יקח מצות שכל:
 ישראל מוי עסוקים בכסף וזהב ומשה־היס עסוק׳
 בעצמות יוסף שנאמרזויקח משס את עצמותייוסף^
ליךנתקיים חכם לב יקח  עמו אמר הקלה למשה׳ ע
 מצות. וראוי להעיר בזה מהיראו:ז?ל לבקש׳ זכות
 משה מגנותם של ישראל שהם ?מז^אחר^הביזה

 והוא: לקח מצות ומה יגם אם רצו לדבר; בשביז משה ׳
 עיה האם לא מצאו בו מדה אחרת הטו&'מאצ#'
. ונקדים לזה י ׳  על שעליה קראו עליו חכם לב ט
 מאמר המשורר(תהלים קי״א) אשרי איש יראאל3־.;

 ^);מצריים־ לשמן1ה:מהי&ע3:׳&נמסהחא^י לשום.
p i ך כ & מ ה  לב ולמצוא בממשל:לבתםכשזכרו ב
 עשו לי:כף;ו.כך::פע3לי,.אותי שהוא מורה־ על לבר

:  שנתוודע לוזאס״כ־ בשכבר:הוציאדמידהלסטים וגם
 מהראוי/לעמול על טעם הנטירה והנקמה.עד־
 לנצח1כמאמר מביא ההוא מצרים לשממה׳תהיה.
 והנכאה) כבאור הענק עם מה׳.שזכרנו; למעלמ
 בלסשמ־אה ראיתי•ט׳: כי ישראל היו.מעונים
 וממדיה במצרים בגוף ובנפש כי כמו שהעבילו
 גופי.לאו,מתנו: ככל עבולה קשה.p הרעו אל
 נפשוסם ע׳׳י עשותם לעיניהם מעשה תועבותיהם
 ועטמת־.עצביהם וכענק ויתערבו בגוים וילמדו
 מעשיהם וכמה״כ(לבתם כ״ו) וירעו אותט המצריים
 ויענוט.־הכפיל ואמר וירעו ויעטט לעומת ב׳ סוגי
 השעבוד׳ששעבמ בנו ואמר וירעו אותט על קלקול
 נפשזתיט ויענונו מוסב על עוני הגוף וזהו פקוד

 פקדתי אתכם(הייט עצמותכם ר׳ל קלקול נפשותם) ה׳ במצותיו חנדן מאל הרצון כי יש חילוק והבדל
 ואת העשוי לכם. .ובזה נטא אל הענין בהזכיר גדול כעושי מצות השי׳ית יש שקיים. המצותיאך^:.

 מצד היראה פן יסגמנו: בעונש ואינו.שוקד זלהבץ
 תכלית טובתם: ותועלתם -מה ומא ־ואשר אך.
 לטובתנו׳ ולתועלתם ציה, עליטריתב^כמילכ לסוב

 לנו יכל הימים:לחיותנו כמם הזמ והוא מ6־עס;
 הפתותה מאד־ טדוע. ויש בעלי הלכטת זקוטהנחת,.
 אשר תלק להם בבינה להביו פעולת כלמצומוטוב׳
 תכליתה וסגולתה וע״כ הוא חוהב ומפץ במצוות ככל:
 לב מצל אהבת המצוה אותם. וזהו אשרי:אי^יר^

ק מאל באהבה גמורה  את ה׳ אבל עול במצותיו ת
 והנה בין ב׳ סוגי העובדים האלה-אץ חילוקי
 נגלה: שיוכיח הלבד. לענני האלם פו;י גם׳.־ שניהם״׳
p י£אלהיכ*:הוא הדואהגללבב^י  לומים במעשיהם ו
ה לפעמים יתחלקו גם במעשיהם ואת אשר /  אבלי מ
 יבחר האחר לא יבתר הב׳ ומזה׳ ותברר תצונתי-י:

 תפצם ורצונם ובתירתם. והוא באמיפגעוב׳ סוגי
,-̂  מצות במקום אתל א׳ ערב לנפש:למ־ב• לגדמצוה
 הערב גם לגוף׳ כמו• עונג־שבתויו/ו מה־אז:סינן׳,
 קל תראה ההבללגילהעובדאך מצדמראס מהעומד

 בשיהיו־מךכים שדם לפניו יבמרלו־לאטל ולשתות ׳ י
 ולהתענג בתעטגי הגוף־ אחרי שגם זאתלמצוס^

א או כלו לה׳ •או הלנג •  תתשבילו כהיום כמאמר ל
 .לכם לא כן העושי? מצות הי: מצד:אהבתו וחפצו
 במצותיו יתב׳ יבתר לו יותר כלו לה׳ כי זה דרכו
 מעילם.לבקר אתך עטיני,. מפנו וללתוין ממממ

 מאמר הכתוב (וארא) ולקתתי ־אתכם ׳לי: לעם
' המוציאזאתכס־ יכו׳ והואיע״פ 7  וידעתם, כי אני ה
 למיק־לבפל־ מלאכה ימרה שנתפס הוא וכליו לבית
ת מעונה.במכות ויסורים כן  הסוהר וכמו שהיה מ
 כל כליד היקרים..שלטו בהם ידי זחם •להשתיתם
 בעשותם.־בהם־מלאטס זרות: אולם ההבלל ביניהם
 כי העו^והסבל שסבל.הוא׳ היה מדגיש אך בהיותו
 במאסר ׳וימי אך יצוא יצא מבית המאסר כבר נעשה
 חפשי ולא מגיש עול שום עוצב ילא כן הפסל
 כליו כי גם אם בעולו במאסר הבין הפסדם עכ׳׳ז
 לא היה הדבר מורגש, זמזמש אצלו להיותו בטל
 ממלאכתו• ולאו היה ז משתמשיבהם־ מאומה אכל
 בצאתו מבית ־ המאסר והתתיל לעסוק במלאכתו
ה אז ידע את כל: אשר עשו לו בעלי הסוהר כי  מ
 בכל על1 אשר לקח איזה כלי למלאכתו ראה משתתו
 וגובל )קלקולז׳.והרניסמעט:מעט בכל יפעם שהוצרך
 לשטתימעי אל:כלו. •דאה׳הפסדו: :יותר ויותר. כן
 ממש ישראל ־כל זמן•שהיו במצרים. היו: מעוטם
 בגופם־ ;בסבלות עבולתם:ומיד בצאתם -נתה שחטה
 כל־-עטדתם וכלםבלם״לא p שעבול וקלקול
 נפשותיהם כי•:בעולם במצרים לא הרגישו ־דבר
 ממשתתםיעןכי לא עסקנולא השתמשו צלל
 בענייני הנפשות לבחץ אותה מה טיבה אבל אתר
 כי יצאו והתחילו לעסוק במלאכת הקלה בתורה

ד  la}i!jp&1יפעם,.שצוםלט..׳איזה דברחשרמהצורך .,הגוף. ומעתה יזהודגרי:המלרש לאמראןגיקו פל^י
̂ ־  א$יה m$ מלה טובה הנה אז נתפשו קלקולי מפש \ היו עוסקים במצות ה' באותה:שעה כי p גצעוו

ז  והיה לה בקורתעלכל משתת והיה מורגש כל טומאי; : לעסוק בביזת:מצרים לצאת ברכוש גדול על
̂זחו' עצמם אל הביזה ועטו'אל השלל ב$ופ|*  הנלבק״5ה6 למצרים המעכרת אותם ומייתיהם. י

- . t S i ^ ' w ־ o b n . ה ש ו עליו.לא p מ ו ט צ נ ש ״ ״  ״ י* ״ ~ ך
 עליון ומבין יקרת סגולת כל מצוה^טן^$ו:יותא^
 לקחת עצמות מסף מלטז ־מצדיס מהועליו-אמר:־
 שלמהיחכם־לב יקח מצות שכל־ישראלליו.גגסוק(ם;;1
 בכסף. וזהב וחשה היל.^ק;3עצמות-מסף אמר:
 הקלה למשה עליך נאמר סכם לב יקח מצות

 !״; •הלומד

ם לא נתנחם הקלה י ה ל א י ג ש י ה  ה
 משלט׳ 1הו^מאש:כמונסשרמן לאביו לאמרכך
 וכך עשו.לו: כן •אחד ־שכבר־ יצאו ישראל ממצרים
W ויואל׳ מקלקול מלותיהם  נתגלה בכל ״פעם ־
 ותטנת.נפשותיהם . וזהו ולקחתי אתכם. לי לעם
 וילעתםיכי אני ל המוציא כר ר״ל אחר אשר אקרב

 (48) (ח״ב)



ה 49  ח עקב כ
 אשר לכאורה כמו זר נחשב כל הענין הזה ומה זה
 ועל מה זה ורבותינו ז״ל במלרש כבר הרגישו זאת
 וזיל ויצעקו בני ישראל אל ה׳ ולמה עשה הקלה
 להם כך אלא שהיה הקלה מתאוה לתפלתם אחלל
 למהד״ד למלך שהיה בא בדרך והיתה בת מלכים
 צועקת לו בבקשה ממך הצילני מיד הלסשיםשמע
 המלך והצילה לאחר ימים ביקש לישא אותה לאשה
 והיה מתאוה שתדבר עמו ולא היתה רוצה מה עשה
 המלך גירה בה הלסטים כדי שתצעק וישמע המלך
 כיון שגאו אליה הלסטים התחילה צועקת למלך אמר
 לה המלך לכך הייתי מתאוה לשמוע קולך p ישראל
 כשהיו במצרים והיו משעבדים בהם התחילו צועקים
 ותולים עיניהם להקלה התחיל הקלה מוציחם
 משם ביד חזקה והיה הקלה מבקש לשמוע את
 קולם פעם אתית ולא היו רוצים מה עשה גירה
 לפרעה לרדוף אחריהם שנאמר ופרעה הקריב מיד
 ויצעקו בני ישראל אל ה׳ באותה שעה אמר הקלה
 לכך הייתי מבקש לשמוע קולכם ע״כ. ולכאורה גם
 המאמר הזה כתפל מבלי מלת כי למה לו יתברך
 לסבב עליהם כל אלה בשביל תפלתם מה בצע בתפלה
 ההיא ולמה יתאוה לה. עוד יש להתבונן במאמר
 משה אל העם אל תיראו התיצבו וראו את ישועת
 ל אשר יעשה לכם היום מלת היום הלא היא
 מיותרת. גם מ״ש את״כ כי אשר ראיתם את מצרים
 היום לא תוסיפו לראותם ט׳ הנה זה יתכן למבקש
 את החולה שיקבל רפואות לומר לו דום אך הפעם
 וקבל הסס הזה ולא תצטרך עוד משא״כ פה כי לא
 הוצרכו ישראל לכל זה אך היא יתל גלגל עליהם
. ׳  המקרה הזאת ומה זה ינחמם כי אשר ראיתם ט
 גם מה שסיים ואמר ה׳ ילתם לכם ואתם תחרישין
 אשר לפי הכוונה הפשוטה היה מהראוי שיאמר
 ואתם החרישו והיה מדבר מעטן המלחמה ההוה
 עתה אכל מ״ש תחרישון מורה כי יחרישו בעתיד
 אתמהא. ובילקוט ה׳ ילחם לכם לא לשעה אלא
 לעילם שנאמר ה׳ ילחם לכם ר׳ אומר ה׳ ילתם
 לכם המקום יעשה לכם נסים וגבורות ואתם תהיו
 עומדים ושותקים.ונקדים עוד דבריהם ז״ל במדרש
) ויאמן העם וישמעו כי פקד ה׳ ובמה  (ש״ר ל
 האמינו על סימן הפקידה שאמר להם שכך היה
 מסורת בידם מיעקב שיעקב מסר את הסוד ליוסף
 כי׳ כל גואל שיבא ייאמר פקיד פתרתי אתכם הוס
 גואל של אמת וכבר עמדו בזה גדולי המפרשים ז״ל
 ז׳יל למצוא טעם הכמוס במאמר פקוד פקדתי אשר

 עבורו יבהן הגואל אם הוא גואל האמת:
 ולבוא אל באור כל המאמרים נזכיר מה שכתבנו
 פ׳ מסעי באורך בבאור דברי המשורר
 ע״ה (תהלים ק״ו) אבותינו במצרים לא השכילו
 נפלאותיך ט׳ אשר בהשקפה הראשונה הנה הפליג
 דוד ע״ה בגנות ישראל כי לא השכילו נפלאות השם
 ולא זכרו חסדיו. הרבים וחלילה למשיח ה׳ מדברים
 כאלה. אמנם בהשקפה הנאותה טסיף לקח כי הוא
 ע״ה טון עוד להגיד התנצלותם והוא כשנדייק גו״ש

 4 (49) לא

 אהל בש
 כלומר כי הקלה הביתן לבבות הבין באמת בר

 לבבו וחכמתו של משה וכלל:
 דבר אל בני ישראל וישוכו ויחנו לפני פי התירות
/ ובילקוט כאן נתקיים  ט׳ לפני בעל צפון ט
 ואתרי כן יצאו ברכוש גדול אמר הקלה זו היא
 ההבטחה שהבטחתי לו ט׳ שכל כסף וזהב שכינס
. ׳  יוסף היה נתון בבעל צפון וכשחזרו נטלוהו ט
 וראוי לעמוד על זה מדוע פסל את ביזת מצרים'
 ונזכיר מאמר רז״ל בגמרא ו ברכית ט/) דבר נא
 באזני העם וישאלו ט׳ בבקשה ממך כדי שלא יאמר
 אותו צדיק ועבדום וענו אותם קיים בהם ואחרי כן
 כי׳ לא קייס בהם וכבר ידוע מה שיש להעיר
 בזה. והנראה כי עיקר המאמר אינו כמשמעו לומר
 כי ישיגו בצאתם רכוש רב אבל יש בזה הוראה
 אתרת והוא עם מה שידענו (ממדרשי ח״ל) מחסדי
 אלהיט ית' כי ברצותו למסור אותנו לאיזה מלכות
 הוא מקדים ומגביה אותי למעלה ראש והראשון
 היה פרעה כי לקט יוסף כל הכסף וישם תתת יד
 פרעה ובזאת נקבץ כל הכסף והזהב למצרים עביר
 ישראל היינו לרומם ולנשא קק מלכם הרודה בם.
 וזהו המרומז במאמר ו יתרו) ויספר משה לחותכו את
 כל אשר עשה ל לפרעה ולמצרים על אודות ישראל
 כלומר כי ראה משה את יתרו מצטער על מפלת
 מצרים ועל אבדת רכושם כמוכח ממאמר ויתד
 יתרו על כן הקדים ואמר לו אל יפול לבבך על
 השפלתו ועל ירידתו כי כל נחלתם מתחלה לא
א על אידית ישראל. ולכן הבטיח הקלה  היתה ל
 לאברהם כי כאשר יצאו ישראל ממצרים יצא עמם כל
 הנכנס בעבורם וזהו ואחרי כן יצאו ברכוש גדול
 כלומר גם הרכוש שיכנס בעבורם יצא עמהם .
 אמנם הלמ בזה כי אם נפרש המאמר כפשוטו כי
 בישרו ית' שיתעשת עישר גדול א״כ האפשר לקיים
 הדבר בכל כסף שישיגו לא כן כמו שאנחנו מפרשים
 עתה שהבשורה היתה על הכסף שלקט יוסף א״כ
 לא תתקיים הבטחה עד שיטלו הכסף הזה דוקא מה
 שהיה טמון אצל פי החירות וזהו מאמר הילקוט
 כאן נתקיים ואחרי כן יצאו ברטשיגדול וזהו אחר
. אמנם ,  הקלה זו היא הבטחה שהבטתתי לו כי
 אברהסע׳׳ה הבין המאמר כפשוטו יע״כ היה מקום
 אליו חלילה להרהר כי יש כזב בהבטחה ע״כ ביקש
 ית' את משה לאמר דבר נא באזני העם וישאלו
 וזהו צתית לשונם ז״ל כדי שלא •יאמר איתי צדיק
 ט׳ ואתרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים אשר זה
 המאמר יסוב לפי דעתו על ביזת מצרים אבל כפי
 הכוונה שהבין השי״ת בהבטחת ואחרי כן יצאו ט׳
 לא היה מהצורך להחריד על ביזת מצרים כלל כי

 תתקיים בהאוצחת שגצז יוסף והבן:
 וידבר ל ט׳ דבר אל בני ישראל וישובו ויתנו
 כו׳ ואמר פרעה למי ישראל נבוכים הם
 כוי וחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם. הנה
 מהראוי לשום לב בזה מדוע ציה עליהם ית׳ לשוב
 לאחוריהם והיא יחזק לב פרעה לרדוף אחריהם

ב ח״בז ד ק  ואהל ע
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 נגד השכל המקובל כי למעט בניסא עייף. וזהו
 אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך ע״כ ולא
 וכרו את רזכ תסדיך וימרו ט׳ כלומר היה קשה
 בעיניהם למה יביאם ית׳ לתוך הים שיצטרכו לנסים
 וזאחהיתה העילה להקטין אמונתם וימרו על י״ס:
ם תכלית הדבר מבואר אצלנו בכמה מקומות ל ו  א
 כי להיות הקב״ה קורא הדורות מראש וראה
 מה שעתידים ישראל להשתעבד עוד עד עת קץ
 הימין וכי באתרית הימים יהיו דלי הזכות בלתי

 לא השכילו אשר מהראוי לומר לא הטטז או לא
 ראו וכדומה מהלשונות אבל הדבר הוא כמו שנבאר.
 כי הנה באמת יש לתמוה על יוצאי מצרים שהיה
 pm בלבבם ופתדו פחד בראותם מצרים רודפים
 אחריהם שלא היה זאת ראוי להם אתרי ראותם
 המסות הגדולות האותות והמופתים שעשה ה'
 בפרעה ובכל מצרים כי מאז היה ראוי להם לבטוח
ק  ולהאמין בצור משגבם כי לא יפלא ממנו דבר. ו
 על זאת בא המשורר ע״ה בהתנצלות ואמר אטתיגו

 3במצרים לא השכילו נפלאותיך ט׳ לומר כי לא היו ראויים להעשות להם נסים ומי כאלהיט החוס
 מבינים בהנפלאות למה הם באים כי היו דברים בעזרת בניו כי הכין מראש כל הנסים והנפלאות
 מיותרים לעיניהם היינו שיהפך p3p לכ פרעה שיצטרכו ישראל בגאולה המקוה בהיות העת ההוא
 לרדוף אתריהם ולעשות להם את׳׳כ נסים נוראים עת רצון ומוכשרת לחדש להם עניינים נסיים וכל
 להצילם מידו הלא טוב טוב היה להם שלא ירדפם דבר נסיי הבא לכלל הייה והמציאות תתמיד סגולתן
 ולא יצטרט לישועה וכמו p כל הנסים שעשה ית׳ לעולם ונמצא בקל לעת pto אשר ע״כ התגולל
 עמהם אתרי כן בלכתם במדבר בים ובמן ובאר וסיבב עוד עליהם כמה סבות למען יצטרכו לכל»
 זכדומה הנה כלם היו אך למותר כי זה כל אדם אין רתמים על נסים וישועות והכל להכין ישועה אל דור

p ההכרתשילתצהו  :גרנתשב בעיניו כ״א לפי ע
 אליו כמו בהקרה לאתד איזה מקרה רעה אם בגופו
 וכדומה ויבא הרופא וירפאהו הנה לבבו יבין כמה
 מההודאה הוא מתוייב אל הרופא ההוא וכמה הוא
 מתוייב להשתדל בגמולו הטוב אמנם לא כן באם
 הרופא הוא הוא אשר סבב לו מקרהו הנה אין
 טובת הרפואה שעושה עמו הרופא אתר כך נתשב
 בעיניו למאומה אף כי לתסד ולנדבה כי יותר טוב
 היה שלא יצטp לבקש רפואה ממנו. כן העם
 הזה וכן הגוי הזה אשר הפליא יתב׳ עמהם נסים

מ  האחרון(וזהו עזרת אבותינו אתה הוא מעולם מ
'p ועיימ״ש באורך) . ( ׳  ומושיע לבניהם אחריהם ט
 מסעי ויתבשמו הדכרים) ומעתה דברי המדרש
ס  מבוארים ולמה עשה הקב״ה להם p אלא שהי
 הקב״ה מתאוה לתפלתם משל למלך ט׳ P ישראל
ת  כשהיו במצרים ט׳ והיה הקב״ה מבקש לשמוע א
 קולן פעם אתרת מה עשה גירה לפרעה לדדוי<
pp אתריהם ר״ל כי על ידי תפלתם וישועתם עתה 
 תשועה לדורות *) . כלל הנשמע מדברנו כי כס*
 הגאולה בכלל האמנם כי לפנים היו לזמן ההוא
 רבים במקום שהיו יכולים להתקיים בלעדיהם כי לבד אבל מי שיש לו לב לדעת מה פעל אל היה לן
p הוראה עצימה כי עתידים ישראל להגלות מיל אשר p ישר ד  טוב וכשר היה לפגיהס באם הלכו ד
ק פלשתים סלול וקרוב והיו מתפרנסים בדרכי ־ע״כ הכין ית׳ בתסדו כל פרטי גסים שיהיו שמירי©  א
 הטבע מבלעדי הנסים ההם ולכן היה הדבר אצליהם ועומדים לעת הצורך בגאולת העתיד **) וכמאמר

 יריעות האהל מיכה
 *) רוחו שתיים המדרש מיד ויצעקו בני ישראל אל ה׳ באותה שעה אמר הקב״ה לכך הייתי מבקש לשמוע
, ויעתר $  קולכם . הרצון בזה מרעידי מה שאמרו ז״ל במדרש (ריש תולדות) ויעתר יצמק לה, ט

ז כן/ ו ח ב ר מ ת י  ה׳ משל לכן מלכים שהיה חותר מנ אביו ליקמ ליטרא של זהב והיה זה מותר מבפנים וזה ח
 באור הדנרים כי המלך גם הוא כל מגמחו למלא מסן בנו ולתת לו כל משאלות לט וע״כ בשמעו כי בני מוק^
 חתירה לקחת ממנו לימרא של זהב היה גם הוא חוחר מבסנים רגש לו מבוקשו ט הדבר ביצחק כי כאיןססמ'
ר ש א ל ע ע ר ח1 לי ז י נ ת י ^ י ע ר ב צ ס ע י י י ד ל צ ס ש ח ל פ ת ל ה י א ת א מ י י ה ו כ מ ע ר ר ת לז ז ת ה ל " ב » ר ה ה צ  ל

• כן ממש ,  יבקש ממנו וע״כ מיד בהחילו להתפלל והעתיר לה' הושיע לו ית׳ מבוקשו כנגדו וזהו ויעתר לו ה
 בצעקת ב״יעל הים כי אם היה צעקתם בשביל איזה מקלה אשר קרה אותם לרגלם כמשפט כל מבקש ישועה

 על ענין המאורע לא היה ית' נעתר להם עד כי יתאמצו בתפלה להשק?ע ולהרגיע הדינים שלמעלה. אבל סס'•
 כל ענין מקריהם אשר אנה ית, לידם לא היה דבר הנונע אליהם עתה כי רצה ית' להוליכם בדרך הזה לחריש כגל
 גביהם להצמיח הנסים המוכרחים בגאולת העתיד ע׳׳י מה שיצעקו להושיעם ממקריהם עתה הנה אין עליהם להאריך
 בתפלה כי זה כל ישעו וכל מפצו להושיעם מכל אשר יעיק להם וזהו באותה שעה אמר הקב״ה לכך הייתי מבר»
 לשמוע קולכם וזהו שאמר מיד אל משה מה תצעק אלי דבר אל בנ״י ויסננו ובמדרש עת לקצר ועת להאריך ע׳׳ס:
; ויאמינו כו׳ ובמדרש אמ^ לי זהו הרצון במאמר וירא ישראל את היד הגדולה ט׳ וייראו העם את ה  **) ואו
 ר׳ יצחק היו רואים כל אותן נסים שנעשו להם ולא היה להם להאמין. אבל ע״ה דברינו בהניס
 יהיה המשך המאמר כך כי מתחלה חשבו ישראל שהיה גאולה עולמית אמנם אחר כי ראו נסי6 גחלים ור13ס
ל  עודפים על הצורך הבינו מזה שעתידים עוד להגלות ועתידים להגאל וזהי וירא ישראל את היד הגדולה א3ן
ן ה ז  עשה ה׳ במצרים וייראו העם את ה׳ (כלומר מתחלה יראו ולבסוף שקמו וזהו) ויאמינו בה׳ שיגאלם. ו
 שנאמרה השירה בלשון עתיד אז ישיר ובמדרש הה״ד יאני אשיר עוזך לעייל שנאמר הנה אל ישועתי ט׳ וארנן
ה מ  לנקר חסדך. טקר הוא כמוי על זמן העתיד . והרצון כי הבינו המשוררים האלה כי נסי הגאולה הזו ה
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 יעקב בו1*
 z%׳'תהיו• עומדים ושותקים ומפואר כדבדיט :*

 :עוד יתכן במאמר אל תיראו התיצט וראו את ישועת
 r ה׳ אשר יעשה לכם היום ט< לא תוסיפו צו׳
 בהקלים דברי המשורר הג״ל אטתינו במצרים לא
 השכילו נפלאותיך ט׳ עד ויתאיו תאוה במדבר וינסו
. והואע״פ דמיון עשיר גדול ומיוחס היה לו  אלט׳
 בת וראה אצל עני אחד בחור מופלג ומהולל מאד
 והתליס צדעתו לקתתו לו לחתן ויהי ביום הנשואים
 המליץ שמלותיו כאשר ילבשו בני הרוזנים מוכתר
 בכסף וזהב ואבני תקוערך את ביתו ככלים יקרים
 והזמין על המשתה כל גדולי משפתתו הפרתמים
 והעריך השלתן בכל מיני מגדים וכל המפעמים וכל
 זה עשה למען יראה התתן ויכיר בכטל חותנו ופאר
 משפתתו ורוב עשרו וסגולתו אבל התתן ההוא מסבת
 רעטנו כי עני הוא ותאב למאכלים ערבים לא שת לס
ק  להתכונן כלל לא בעשרו ולא כיקרמשפמתו רק נ
 עיניו אל הלתם אשר הוא אוכל ויהי לקץ הימים
 עלה על לבו לתקור על מהות תותט ועשרו ומי
 משפתתו ויתקצף עליו תיתנו לאמר מדוע לא התטננת
 אז בעת שהראיתי לך את אשר לא ראו עיניך יאטת
 אבותיך . כן הדבר בנסי מצרים כי ידע ית׳ כל
 הספקות וכל השאלות ומשייטת שעתידים ישראל
 לנסותו לדעת כתו וגכורתוונלכ הראה ית׳ במצריה
 כמה מופתים נוראים המעילים על יכלתי יתב׳ ומדש

׳ את אשר התעללתי ט׳ וידעתם כי.  ולמען תספר ט
 אני ה׳. אבל ישראל מפאת סכלות דעתם בעת המא
 לא נתנו אל לבם להתבונן במעשים ההם כ״א על
 ענין תריתם ותסשיותם לכל וכמליצת רז״ל משל לאחל
 ט׳ על הוציאני היום ואיני מבקש כלום ולק בהייתם
 במדבר הנה אז עלה על לבם לנסות אתה׳ ללעת
 אותו ואת אלהותו ותבער כאש תמתו וכמאמר(במדבר
 י״ד) ועד אנה לא יאמינו בי בכל האותות אשר עשיתי
 בקרבו ט׳ ט כל האנשים החאים את כבולי ואת
 אותותי אשר עשןחי במצרים ט?וינסו איתי זה עשר
 פעמים. ר״ל מתחלה לא רצי לתת עין ולב אך זה
 עתה יתפשו עולות לנסות אותי להכירני וזהו אטתיט
 במצרים לא השכילי נפלאותיך ט׳ כלומר לא העירוי
 א״ע להתבונן ולהשכיל בנפלאות השם ע״כ נתגלנל

 ויתאוו מאוה במרבד וינסו אל בישימון :
ם  וזהו שהזהיר משה את העם בעת קרבו אל מ
 ואמר אל תיראו כי ילוע אשר היראה והפתד
 תפריע את האלם מההתבוננות,ושום שכל. ממש
 כמשפט הבורת בפתל ורעל נמנע'ממט שימצא איזה
 מציאה פי בתפזולא ישגימ כלל גם על מה שעומל
 גגל עיניו לכן אמר אל תיראו אבל התיצבו בלב גטן
 ובטות באין מורך וראו את ישועת ה׳ אשר יעשה לכם
 היום. והטעם כי אשר ראיתם את מצרים מום כלו׳

. ^ .... ^ ' • ^ N & L 
ק מצרים אראט נפלאות" א כה ז?) כימי. צאתך. מ  #^>מי
ר י שלא יתתדשידבררק יתוולע^ויתגלה:להם מ ו ל כ י ^ ^ 
 ^ ^מה׳שלא׳־הבינו^על הנה1;-וכבק..׳מבואר במדרש
 :•:.v•ז;>ככמה:־מקומית כי,גסי גאולת;העתיל ישתוו ממש
; ':לנסים הקולמים בגאולת׳מצרים וזהו שאמרו ג״כ : 

׳  ; ׳:^כמלרש^בא פ׳ י״ת) והפכתי כסא ממלטת ט
^#>j כשם.שהפכתי את מצרים כך אני הופך ״?. ;r ; . 
 ־: ; י.את.'הממלטת.-,שגאמר(ישעיה ס׳) והגוים תרב
 >יחרט אולי,יהיה הוכתתם ז״ל ממלת קרב שהיא
 י ^אך-ילמותד אבל ההוראה בזה כענין מה שדרשו
 ^'׳;־;•(ברכות מ׳) אם שמיע תשמע אם שמוע בישן
 תשמע בתדש כן מאמר מרב יתרבו (מקור עם
 ;^?.*•הפעילה) כלומר כבר הם תרטם בכת ממפלת
ר בפועל. ומעתה זהו ב  •מצרים ולעתיד יתגלה מ
 ^••*י,המרומז.במאמר פקל פקלתי ובלבדי המלרש (ש״ר
) פקוד להבא פקלתי לשעבר(כהוראת מקור עם ׳ ^ג ' 7 !^ 
 ":הפעולה) כלו״הפקילה אשר להיות בעתיל שקלתיה
 ׳געתה בגאולת מצרים ולזאת היה להם לעל נאק
 ^־־'•׳•>כל גואל שיאמר פקילה כפולה הזא גואל האמת
̂.:׳ ג באמת זאת לא נתגלה כ״א למשה שאמר לו ה׳  
 י: ׳ ׳'"אהיה אשר ־אהיה ר״ל אהיה עמהם עתה במה
 י::!.שאצטרך להיות עמהם לעתיל. ולך נא ראה קורא
7זשד.כי כל דבריטמבוארים במאמר קצר ברטתיט : ~י; / י: : 

W (בילקוט פרשתט) ויסב אלהים את העם מפני : V ^  ׳
. :מה כלי לעשות להם נסים וגבורות. ומצין כמו ' : 
 י ^׳/;שאמרנו״ ט האמנם כי יכולת היה בילו ית׳ לנתותם
: :.->מ1ש^ם^לע.יאת פלשתים הנה ככיונה הסיבםדרך : 

 i :״^המללר^:כליי שיצטרכו לעשות להם נסים יגבורית
כלל:  :^:/.־• •;:להכין לפניהם נסי הגאולה העתילה ו

 rM:'\ וזהו ויאמר משה אל העם אל תיראו כי העם פתלו
 ורעלו מתמת ראותם לברים מיותרים אל
: הגאולה מ מה היה להם ללכת בלרך הזה ולשוב לצל  1י^'
 >.>.::מצמם לגרום־להםנ*היו חלפים אתריהם שאין זה
̂כלל מעטן הגאולה לזה בא משה למינססבתרבויי ; 
 #8^השעזלות ואמר התיצבו וראו ט׳ אשר יעשה לכם
; כלומר ראו והתבוננו מאל אשר יעשה ויגמור םי \ ן1^י ;  ׳
ה עבור הזמן העתיל כי אשר ראיתם את טהז נ^טו ־ : : :1 | 
 %־־•׳• מצרים ־היום;לא תוסיט לראותם עול על עולם
ט עתה עם מצרים לא ע  כלומר כל־ המרים מ
. . עול מהמלממות והרדיפות ההם ״ י  ז

 ^־;:רקימהיום ה׳ ילתם לכם ואתם תהרישון כלומר גם
 ־דממעליתפלתכס(וכמ׳׳ש בתלק הא׳ ל לך על מאמר
 ^;., •ויצולעליג־פרעה ט׳ ביריעות האהל במאמר והיה
 £ולי:סרם;יקראו ט׳) כי. מכבר הגאולה מוכנת ונגמרת
 מהמס בכל פרטי מלחיה. וזהו מאמר הילקוט ה׳

 ,ילחם לכם לא לשעה אלא לעולם ובא

:.£תיסיט לראות ;?| 

w ר׳ וביאר הלבר ׳ * י <״<, ״ — — w t / 

m יותר המקום יעשה לכם נסים וגבורות ואתם 1 £ y ! 
ם י ס ל מ ה א  יריעות ה

ם אך אל גאולת העתיד וזהו(תהליס ק״ו) ויאמינו בדבליו ישירו תהלתו כלומר האמינו ט עתידם לשורר י מ ו כ ס ? ! ^ 
. מה שרמזו ז״ל במדרש עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה יהיה לי אין כתיב אלא ויהי לי לישועה - וזהו לכ .  י*?3;^ל«.
ס לעתיד וכמאמר אהיה אשר אהיה וכבר הארכנו  ^־ן״הס׳^-ןיהיה לי כלומר במה שהיה לי במצרים פעל שיהיה לי נ

: ש  בזה בדברים נמרצים בחלקנו הא׳(בראשיח) ל
) (ה״ב) P % : ' - - \ ^ - < (51 



 ןלח יעקב
 ההוא והלך אל אכיו להשלים לו עדלמ׳׳ד אמרלואןץן
 ספור נא אתה הסר שבידך. ויספר לו ששה כסן*
 חסר פרוטה אמר לו אביו הנה לדעתך קלה בעיניך
 הפרוטה מחמת מיעוטה ואין בה כדאי לעכב הסך

 הגדול התשלום עד למ״ד אולם הלא תדע כי הסך
 שלי יותר קל על היותו שמור ומזומן תחת ידי ולק
 יותר היה עליך להשתדל על השלמת הסך בכל מה
 שתוכל כי יקר הוא ע״י איכות מציאותו אצלך לעכב הסך
 הגדול אשר לי קל המציאות.הוא הדבר בענייננו כי
 אם היו ישראל באים עד כרחוק דרך יום מן הי©
 ולא יאבו ללכת ייתר עד אשר יבקע הים הנה יהיה.
 מהלך הטבעיי הזה מעככ את הנס. כי כן מדרכו
 ית׳ בלי להקדים הנס אף רגע כל עוד שאינט מיכדס
ת  ויש מקום להתקיים בלעדי והנה אחרי בואם אל שס
 הים נדמה בעיניהם כי כבר כלתה אליהם יטלת
 הטבעיי וראויים אל הנס וע״כ בראותם כי הים הולך
 על מלואו כפעם בפעם צעקו לד׳ על דבר הנס
 בכלית קיום הטבע אבל באמת עוד היה יטלת אתס
 ללכת גם בתיך הים עד תוטמם אך קטן הוא במיט
 בני אדם ודימה בעיניהם שאין כדאי לעצור הכס
 בשביל זה וע״ז אמר הקב״ה מה תצעק אלי כלו׳ על
 החלק אשר עלי לעשותו הלא שלי ייתר קל מהמעס
 שלכם ע״כ יש בו כדאי לעכב הנס. וזהו דבר אל
ע ס י  בני ישראל זיסעי וכדברי הדרש אק לכם אלא ל
 חן היבשה ליס כלו׳ אותו המעט שתוכלו להתקיוס
 בטבע ראוי הוא לעכב הנס ואתה הרם את מעך
 וכנאמר במד׳ אתהברשיתי והים ברשותי וכבר עשיתיך
 גזבר עליו. והשלמת הדברים עי׳ בחלק הא׳ שם :
 במדרש מה תצעק אלי אמר הקב״ה למשה מה
 אתה עומד ומתפלל כבר קדמה תסלתס
ע מ  של בני לתפלתך . עוד שם הה׳׳ד צעקו וד׳ ש
 מהו כן אלא שתי ירושות הנחיל יצחק לשני בניו הנתיל
 ליעקב הקול וכן הוא אומר הקול קול יעקב ט׳ ילכך
 כתיב צעקו וה׳ שמע. לפי שצעקו בגי ישראל על
 הים שמע הקב׳יה תפלתם ואמר למשה מה תצעק
 אלי כבר שמעתי צעקתם. כינת הענין ע״פ דבריה©
 שם בסמוך. ד״א מה תצעק אלי הה״ד (איוב ל״!/
p7p היערוך שועך לא בצר מהו כן אמר ר׳ אלעזר בן 
 המשל אומרכבד אתחפאךעדשלאתצטעלו.והכלל
 בזה הוא כי נביאי ישראל היו ממש בפעולתם כסעולת
 הרופא הגדול כי שתים היא עושה לבעליי. א׳ שהוא

. 0 ג  שומר אותו ומזהירו מדברים המביאים לידי תולי ו
ה בתכמתו הוא  אם בהזדמן יתטצ׳ן בו איזה הולי מ
 מבין ומכיר בו ומגיד לו דרכי הצלתו טרם תככל
 עליו מהלהו. כן היו הנביאים לישראל. א׳ כי היה
 עיניהם צופות על דרכיהם ומעלליהם לשמור איתס
 ולהזהירם מכל רע וגס אס לפעמיים תתעורר מלת
 הדין היו יודעים ורואים כי הלין מתות והיו עומליס
 בתפלה ובתחנה טרם תכבד עד כי בטלו הגזירה .
 וזהו מליצתם זי׳ל כבד את רופאך עד שלא תצטרך
 לו כלומר הזהר בדברי הנביא השוקד בטובת שלמותך
 ולא תצטרך לטובתו במחלת מוקשך . אמנם כל«ה

 הוא

;  & אהל ב
ם יהגבורות אשר אתם רואים שגעשו עתה עם  מסי
 מצרים לא תוסיפו לראותם ט׳ כלומר כי לאחר זמן
 תבקשו עניינים טראים כאלה לנסות את אלהיכם
 אבל לא תמצאו לכן עליכם לפקוח עינים עתהלהטיב
 לראות את הנסים והישועות הנפלאות שהוא עושה

 עמכם היום הזה :
 ויאמר ה׳ אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל
 ויסעו. ראוי לתת טעם על מלת אלי המיותרת
 בכתוב כי די היה לומר מה תצעק דבר ט׳.ובמד׳
 לבר אל ב״י ויסעו אין לכם אלא ליסע מן היבשה
 לים וראוי לשום לב בזה ט מאמר מה תצעק מורה
 כי תמה ית׳על צעקת משה לאמר הלא אך בהרימך
 את מטך על הים הנה על נקלה יתבקעו המים
 כי זה יתכן באם היה גםכתבו״ד מספיק לזה ודאי
 מתה צעקתו אך למותר אמנם אחרי כי זהו מן
 הנפלאות העצומות שפעל ית׳ ברוב חסדיו ועשה
 נתיבה במים עזים אשר לא נסה אלהיס לבוא לקחת
 לו גוי במופתים כאלה מה זה יתפלא ויאמר מה
 תצעה אתמהה. (ובהון הדבר בהמעיר והמקיז את
 החפת בתצות הלילה עטר חולה אחד ויבוא אליו
 ויראה כי לא הסר לו דבר הגה יתרה אפו לאמר מה
 לכם הלאות אנשים להעיר אותי משנתי על חכם
 אמנם אם יבוא אל החולה ויראה אותו כי הוא מוכה
 חילי אך הוא ברוב חכמתו היה לו לעזר באיזה
 טיפים מהסמים ונרפא ממחלתו היתכן כי יתרגז
 ויאמר מדוע תטריחני על הטיפים המועטים האלה
 כי יאמרו לו וכי בשביל שאתה בכת ההוא להושיע על
 נקלה לא היה לנו להקיז אותך הלא עכ״ז עסק רב
 הוא כי הצלת את החולה מרדת שתת). אמנם הדברים
 מובנים היטב עם הכלל הנזכר בתלק הא׳ כי אין
 ממשפט הנהגתו ית׳ לעשות עניינים נסיים למעלה
 מן הטבע כל עוד שיספיקו הטבעיים בלתי כשאין
 מקום כלל להתקיים בהנהגה הטבעיית או אז יפליא

 לעשות נוראית למעלה מן הטבע ע״כ התיוב על
 האדם להשתדל בעסקיו בהתחזקות הלב כל עוד
 שהוא יכול להתקיים ולהסתפק בדרכים הטבעיים וכמו
 שכתבנו בבאור מרז״ל(ברכות ל״ב) ארבעה צריכים
 חיזוק ט׳ (עי׳ פ׳ וירא על מאחר ותשחק שרה
 בקרבה). ובזה נטא אל הענין והוא עי׳פ דמיון לעשיר
 אחד שהיה לו p רך ויחיד והיה מחזיק אותו על
 שלחנו בתמידית ויאמר האב אל לבו הנה עתה לא
 ידע בני שוס עסק מסחר זמו״מ ומה יעשה עמו
 באחרית הימים ואם אומר לו צא ועסוק במו״מ והשתדל
 בפרנסתך יהיה כבד ממנו הדבר להרויח כדי פרנסת
 עצמי ואשתו ובניו וצרכי ביתו וכדי להמשיכו ולהרגיל
 איתי למו״מ עשה מאמר עם בנו לאחר צא ועסוק
 ככל שטע עד כי תרויח ששה כסף וכאשר תביאם
ה אנכי אשלים לך עד שלשים כסף  אלי ביום הששי מ
ק דע לך כי כל עוד שלא תביא אלי הששה כסף משלך'  א
 לא אתן לך מאומה.משלי ויעשו כמשפט הזה כמה
 ימים פע0 עסק הבן ההוא והיה לו ששה כםף חסר
 פרוטה אחת ותקטן בעיניו לחזור אתריה להשלים הסך
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 רואה*ה£ב*הז?ד£שאם יצטרך לאימ״לבר; :י5*לן;ל
 חושים״להתפלל אליו^^י יקיף עליו מה׳שיצוףאותו;;•
 :להתפלל ו(זצאשד רמזו זיל הקב׳׳ה;מתאוה לתפלתם ,

p 1 : א  שלי צליקים)למען זטת^אותויבמצות התפלל ל
 אםדואה י הקלה שאף:כי יחסר.לחתו לא. יתפלל;

 ועוד יתקיים ט כמליצת מביא והיהכיגירעב והתקני.:
 יכו׳ •אז יתן &' י הקלה ערם יתפלל כמוללור המלבר

 שהתרעמו' ונתן להם־ הקלה המן טרק ששאלו:ואיו.
 זאלךלא מפאת ידיעתו שלא יתפללו לאשרעודלא [:
 נשרש בלבם היליעה והאמונה::חה יהיה ענין תשובתו:
 ית׳ על התרעמות הנביא (ישעיה:.ס^ר):העל,אלה

 תתאפק ה׳תתשיה ט׳ י ובאה התשובה נלרשתי-ללאצ•!־
 שאלעט׳ אמרתי הנני אל גוי לא קורא בשמי;* הטונה י
 כי2הנביא: התרעם. עלקאיןהקלה״עונה אלן ישראל.*

 בקראם'ב^י^הם ־• זהשיב;1ת׳,לא;;כשם.שאתה סטר,
 שהיא מעלהלגלולהידןאולו לטובת'השיא3מה.שהוא: >
 נענה במהרה לא ק הלבד כילפעמים^הקב^עו^;:
 גם טרם יתפלל כמו לור המלבר מ׳׳לוזהונלרשתי־^

.אולם אותו שהמקום רוצה.ט לזטת.  •ללא שאלו ט׳
 אותו בתפלתו לא יתן לו על שיתפלל; וגם שיאחך

 בתפלה"מרוב תפצו ט .להרבות.סטתו'וזהגשכיון:;
 מביא במ״ש והיה סרס יקראוואני.אענה כלו, כך היה,

 :ראוי מצלי לענות גם טרם.הקריאה ומבאר המדרש
 בשר ולם אם שומע לברי אדם. ט׳ אבל הקלה
 איט p על שלא ילבר האלם הוא יולע מה בלט

 אמנם כל עיקר רצומ לזטת;£ת;האלם ע?יתפלתו ~
 שתהיה מצות תפלתו ־שממ־הג לי לעתי^לבוא^זזמ;
 עוד הם מדברים ואני אשמע ומאור קמלרש'והיה,; י

 טרם יקראו ואני^אענה בש״הז ולעתיל לטאהם׳
 מלברים ואני אשמע שנאמר.אז-נלבה יראי ה׳

. כך אמר לו הקלה א״כ י מס ־* ׳  איש אל רעס ט
א לזטת  תצעק אלי״כלומר אתר כיהתפלה;אינה ל
ה בשעה לתיקה הבלתי מסוגלת  אתי המתפלל מ

 לתפלה ולאי כי יענה אף זולתה וזהו שאמרהמל׳:
 את״כ אמר לו הקלה למשה עת לקצר ועתלהאריך;!.
 בגי שחים בצער מם. סוגר והאויב רודף. ואתה עומד:.:'
 ומרבה בתפלה דבר אל־בניישראלויסעו ואתההרם^
X : ; : p i את מטך ט׳ 
 עוד באור על מה תצעק עי׳ צקול׳ יעקב שילש/על.

. : ן  מאמר מצנים נראו באר
י ישראל בתוך הים ביבשה והמים להם-  ויבואו׳ מ
׳  חומה ט׳ ויכו.משה את ידו על;הים ט
 וינער ה׳ את מצרים.בתוך מם.\ט7ובני.'ישראל
 יהלכו ביבשה בתוך הים והמיס.להם.תמהט׳ והנה.

 ידוע דרש.חיל חמה כתיב.חסר:מלמל שנתמלא הים.י
. והאמנ6 כי כל לבחהם בקבלה ואץ: ׳  ^חמה ט

 להשיר עליהם עלז לא ידענו מלוע נאמר.בפסוקע׳
 הראשון;חומה מלא. וטכל להביט ע״פ פשוטו כשנעידל
 על מאמר ובני ישראל הלטטבשה ט׳ מאמך'.בפעם;״-
 הב׳;שהוא; כלו מיותר כי כגר נאמר; ץומארבני,.

 ישראלבתזוי־מם ביבשה זק; כבר נאמר ויכסו את ״
 י הרכב

/ ס ע ה * ב י ^ ז ז ^ 

ת •י.: ח ^ ן מ י ^ ^ ^ ד י ^ מ ־ $ & מ %  י

 ^1^לם-מר3יישו^5ו^ריהםוקוראים אל •ה,-':•
 %^m:my,ii%ישמע"ואץ מהצורך עוד

^ צעקו וה׳ שמעזלפי י כ ך כ ל ^ ז ז ^ מ ל ן י נ | ק ל * 
 !#$£נ^שרא$ על הים שמעיהקב״ה תפלתם ואמר י

? אלי'כבר שמעתי צעקתם לבר" אל מ צ ת " % ^ ^ 
 ,sm'tftwjSSg.י ואתה הרם אתי מעךט׳יממש
 ^כ8עולת הרופא להגיד לאדם ממלט טרםדשירגיש
 "היא אבל מעיק אותועד כי הוא בעצמו מבין מחלהו
 1אדאיו עללהחעא^כ״אילעסוס ברפואתו דבר שהוא

 '^יד^לאיצ^מ^לאוזהוי וחתה הרם את.מטך 1'
 i>Wmxiifim&ק־ אלי הילל' והי־ה״טרם
 ₪ו^8י!אצי-אענהסני פעמים הוא־אוגמ־״בפסוק
 ואצגצו׳ אלא כלימ^שעושה jdi ^המקים ומכוון
 ל^בתפלהזשומעלובעולץיוכן לעתיל לבוא

 ^והיהטרםייקראר ואני אענה בעזה׳׳ז ולעתיד -
 !׳הם''מדברים ואני אשמע ט׳ כך אמר הקלה
 '׳:למשה א״כ מה תצעק אלי והיה טרם.יקראו ואני
 ^אעצה ט״ל אם שומע לברי אלם עושה דינו ואס
איט כן :  ן1לא£ומע אינוייטללטזךדיטיאבל מןלה
א יולע מה בלבו ע״כ. להבין ו ה ם ר ^ ר ב ל י * א ל ^ ? 8 
ו נקלים להתיר שאלת ל א ה - ם י א נ ^ ל ם ה י ^ ג 1 # 
ר התפלה לאלהים(וזכרה הרב ב ל ב ^ ן ^ צ ו © ^ 
̂כי * אם : מרביעי) *והו&ר ^ : i ^ ^ W l S p 
 ן^וחלנו והמא1גמ1אצלנו הוא ־ כיהקלה רואה ויודע
#לבבצלאישמבץ מתשבותכלאלסלמה הצריך י -
 'י^יל;אליו ומלוע לאיתן לאיש כלבבו מבלעלי
ללעת^בטעםיהענץ כי כמו כל  •״^^'הנראה:
ם לזטת אותט ברבי צלקו ך י י נ < ׳ 1 5 י ^ ^ 

-את החמפלללהייתהכמו כן,•"  ^פל>ז"היא;תזכה:
ח עקב) ולעבדו בכל פ ס ) ל ״ ח מ כ ו ת ע ^ 

 1איזה עבודה שבלב זו היא תפלה ןע״כ
 ?צשלייהמקום בקשת המתפלל עוד ישאר
^עשה-וצליךזו' עוימלת לעד .  ׳*^1
) תאית־ לבו נתת לו א  ו*!(תה%ם ל
 !י>שמ;יודבל מנעת סלהר׳יל כי שתים הוא ית׳
ל  18ו~א׳~מה שהוא נותן לו משאלות לט ה
 2ת$פתמ׳בל׳ מנעת סלה כלומר שמור לעד

 י מ^פנו״הזולת • מהמצות. וזהו דבמ המדרשי,

י אלא,;  ^ל&ניה^םהוא־איץ^ בפסוק ואני ואני ט
̂**%. שעושהימון״הקקום ומכוון את לט בתפלה g 

^:ז־^שומגי&ז^יו־מן לעתיללטא : 1*— 
 0 לך כי אם נאמר״כי התפלה היא אך ע״ל התק

ה . לבהאלם אם לא יבקש מ ק תאות: י ז א ג ש ^ 
 ״ }מאי הלוא טלל צל'האלם וייךף״כל ממנים.
 גנה בלא" תפלה' לשום'אלם ובשום זמן משא״כ

 כי הקב״ה היה עונה בלא תפלה רמ,.
ת המתפלל יהי^הראזיטילא מי',־ ו כ ז ל  ב

 mWWwL (1זיכ)



ח יעקב  ל
 ישראל נתשעלו בלבבם להכיר אלהי עולם בידיעה
׳  אמתית וכמאמר וירא ישראל ט׳ וייראו העם ט
 וא״כ ראוי היה פרעה אחרי כלות המו״מ הגדול הזה
 שנעשה בביתו ועל ידו למהותו ולזכותו ממין המסתל-
 ההוא היינו לחלק לו גם הוא מהידיעה וההכרה
 המעולה הזאת וזהו שאמר ואכבדה בפרעה ובכל
. והדמיון בזה כי  חילו ט׳ וידעו מצרים כי אני ה׳
 משפט העשיר בעשותו משתה נדול אשר זה צריך
 הכנה גדולה למלוח הבשר ולהכשירו ולבשל ולאטת
 ולצלות וכדומה מהעניינים הצריכיםכמה חדרים לזה
 זה דרכו לתת כל המינים האלה אל יד מבשלת אחת
 לביתה ואחר אשר יהיו המאכלים ערוכים ומתוקנים
 בטוב גמרם יבואו המשרתים ויביאו הסעודה בשלמות
 מבית המבשלת אל בית המשתה. אמנם הלא ידעת
 גם שמעת כי גם בטא המשרתים לקחת הסעודה
 מאת המבשלת האם את הכליקחוולא ישאירו שריד
 הלא אין זה מדע המוסר אבל בהכרח ישאירו אל
 המבשלת מכל מאכל גם מן הדגים גם מן הכשר כמו
 מן הכנפים והקורקבן וכדומה. ממשל מובן מעצמו
 כי הקב״ה כביטל עשה לעצמו הכנת משתה גדול
 בבית פרעה הייט כי הביא אותו באש ובמים והכל
 עבור שיצמח ממנו ועל ידו פרסום כח אלהותוית׳
 והשגחתו וכנ״ל וע״כ כאשר היתה המשתה בגמר כל
 השלימות אין עוד מדרך המוסר מלהעניק גם את
 המבשלת בעצמה הוא פרעה. וזהו ממש מאמר ואכבדה
 בפרעה ובכל שילו וידעו מצרים כי אני ה׳ לומר ע,
 ע״י המופתים האלה יבואו מצרים גם הם להכירנו
 והטעם בהכבדי בפרעה ט׳ ר״ל הלא כל עיקר

y  פרסום כטדי וידיעת אלהותי נצמת רק מסבתו .
 וזהו ממש מאמר המדרש מי גרם להקב״ה ליטול
 עטרה לא פרעה שניערו לפיע ואכבדה בפרעה
 (ע׳ במפרשי המדרש שנתקשו בהבנת סיום דבריו
 לפיכך ואכבדה בפרעה אבל יצדק יפה לביאורנו) כלו׳
 יען כי עיקר ידיעת אלהותי היהע׳׳י פרעה לפיק•
 ואכבדה בפרעה הייגו כי ישיג גס הוא תלק בידיעת

 שמי וכבוד אלהזתי :
ם ה / ילקוט והמים ל  וישובו המים על מצרים ט
 המה שירד סמאל ואמר לפניו רבש״ע לא
 עבדו ישראל ע׳׳ז במצרים ואתה עושה להם נסיה
 והיה. משמיע קולו לשר של ים ונתמלא עליהם תימה
 וביקש לטובען מיד השיב לו הקבי׳ה שוטה שבעולם
 וכי לדעתם עבדוהו והלא לא עבדוהו אלא מתוך
 שיעטד ומתוך טרוף דעת כיון ששמע שר של ים אותה
 התימה שנתמלא על ישראל התזירו על מצרים שנא׳
 וישובו המים ששבו מישראל על מצרים. ראוי להבין
 טונת מאמר אותה התימה ט׳ מהו דיוק מלת אותה.
 ונקדים לזה מאמר המשורר (תהלים ט) נודע ה׳
 משפט עשה כפועל כפיו נוקש רשע ט׳ ישזט רשעיה
/ ובילקוט(במקומו) טדע ה׳ משפט עשה  לשאולה ט
 בדין שעשה במצרים שנאמר וידעו מצרים כי א;י
 ה׳ בטעל כפיו טקש רשע זה פרעה ומצרים ט׳ ישובו
 רשעים לשאולה אמר ר׳ אכא לדיוטא התתתינה

 שבשאול
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 הרכב ואת הפרשים ט׳ ומה הוא שוזר עוד לענין
. אבל הקרוב אצלי כי ׳  הראשון ובני ישראל הלט ט
 הכתיב בא לקרב לט הדכר אל השכל כי מה שהרעישו
 המים בשאון ורגש ייתר מהראוי להם לפי טבעם
 (כהוראת וינער ט׳ ויכסו יכו׳) הוא מסבת היותם
 עימדיס מתחלה כמו גד אשד ויתשו גליהם בגזירת
 המקום היפך הטבע. כי הנה משפט הדבר המוטבע
ס יעצרוהו על איזה שעה  על התנועה vעל הרעש א
 מחק שימושו ואת״כ ירפו ידיהם ממנו ויניתוהו לתזור
 על שימוש טבעו משפטו שלא ישוב אך אל סדר
 תטעתו הראוי לו לפי טבעו אבל בתמה יתגבר ועוד
 יעדיף ויכפיל תנועתו כפלי כפלים; וביותר תמצא
 זאת במי נהרות כי יותר יחצו בשאון ורעש אחרי היותם
 עצורים מעט מהמושכים בתדירי בתק טבעם וזהו
 שסדר הכתוב ואומר ויבואו בני ישראל;בתוך הים
 ט׳ והמים להם תומה כלומר נצבו כמו נד ואמר
, וינער  את״כ ויט משה את ידו על הים וישב הים ט
 ט׳ וישובו המיס ויכסו ט׳ והעילה לזה ובני ישראל
 הלכו ביבשה בתוך הים והמים להם חמה . כלומר
 מסבת הייתם תחלה עומדים עצורים כחומה לעבור
 ישראל ביבשה הנה מזה גברו המים אמ״כ בשובם
 לאיתנם לרוץ ברכ הימה לנער ולכסות את המצרים
 וזהו הרמוז במלת תמה הב׳ הכתובה תסר והבן :
 ואני הנני מתזק את לב מצרים ויבואו אתריהם
 ואכבדה בפרעה ובכל תילו ט׳ וידעו מצרים
 v אני ה׳ בהכבדי בפרעה. הנה מהראוי לשום לב
 אל הכפל הזה ואכבדה בפרעה כי׳ בהכבדי בפרעה
 והנראה בזה עם דברי המדרש ואני הנני מתזק משל
 לב׳ אחד תלש ואתד גביר נצת הגביר לתלש ונטל
 עטרה בראשו מי גרם לגבור ליטול העטרה לא התלש
 כך מי גרם להקב״ה ליטול שבת וכטד לא פרעה
 שניערו לפיכך ואכבדה בפרעה . באור מבדים כי
 האמנם יושב בשמים שתק למצרים ולעג למו כמאמר
 את אשר התעללתי ט׳ וקיים בואם ללצים הוא ילין
 עכ״ז זיכה את פרעה לענין יקר ומעולה וטוב נשגב
 והוא מה שהכיר אלהיתו ית׳ והודה על כתו וגבורתו
 כמ״ש כי ה׳ נלתם להם במצרים וכי תשאלך נפשך
 על עילת הדבר מאין זכה הרשע הזה לטאאלהשגה
 נכבדת מאת דע כי כבר המליצו ז״ל(מגילה כ״ו)
 אורת ארעא למשבק אינש גולפא זמשכאבאושפיזי.
 וזה אמרו גם להמשלם שכר לבעלאושפיזא עכ״ז ראוי
 למהותו ממה שהשתמש בתוך ביתו וכן משפט הסותר
 מתאכסן אצל בעיז׳ב ומוכר בביתו סתוחתיו אשר
 עמו כי תמרי מכרו את הכל יהנה אותו מאותו המק
 שמכר בביתו. הוא הדבר בפרעה כי האמנם העמיק
 סרה על ה׳ ועל עמו עד כי הפליא ה׳ את מטתיו
 ואת מטת מצרים אבל האמת ידעט כי בזה היה
 אליו ית׳ מסחר יקר המעלה חות הרבה כי ע״י
 כבדות לבו וע״י המופתים שעשה בו נתפרסם אלהיתו
 לעיגי כל המים כמאמר שמעועמיס ירגזון ט׳ וכמו
 שהארכנו למעלה בבאורויתן ה׳ איתות ט׳ בפרעה
 ובכל ביתו לעינינו כי ע״י היות המופתים האלה לעיני

 (54) (ח״ב)
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ע מצבי כי מיתי אין  לעבדכם הכי נעלם מכם ח
ה  כל ויעט ויאמרו רשע מדוע עשית אתה הדבר מ
 עם פלוני ופלוני אשר גם המה אין בידם לשלם כן
 הרשעים עובדים ע״ז וג׳׳ע וש׳׳ד ועכ׳יז הוא יתב׳
 מרחם עליהם לאמר הלא יצרם גבר עליהם
 למלאות תאיתם רק בהיות ישראל אצלם בגלות
 ואין מרתם עליהם ועוד עזרו לרעה כמאמר
 (ישעיה מ״ז) ואתנם בידך לא שמת להם רתמים
 על זקן הכבדת עולך מאד וכל התנצלותם כי עושים
 שליחות ה׳ יתב׳.ליגוש אותנו על עונותינו אז גם
 ה׳ ית׳ יגיש אותם על ע״ז ג״ע וש״ד וזהו וקבצתי
 ט׳ והורדתים אל עמק יהושפט ט׳ יטל על ע׳׳ז
 ג״עוש״ד שעשו בעצמם א״כ מדוע דוקא אז כאשר
 ישראל יהיה גושע בה׳ אלא על עמי וגתלתי ט׳
 ע״כ ישפטם על ע״ז ג״ע וש׳׳ד. וזהו מיד אותה
 החמה שנתמלא על ישראל מתזירו על המצריים.
 כי כאשר הםנוגשים אותנו שאנתנונשלםתוטתיטמיד
 אותה התמה תתגלגל עליהם שישלמו הם תוביתיהם:
 עוד יותר נוכל להעמיק בטונת המאמר מ״ל
 נודע ה׳ משפט עשה בהקדים מאמר יתרו
 עתה ידעתי כי גדול ה׳ מכל האלהים כי בדבר
 אשר זדו עליהם. הנה לדעתי היתה כוונת יתרו
 כזה לתת מופת «זרך על השגתת השי״ת כתתתונים
 כמו בעליונים ושם רסן בפי המינים הדוברים עתק
 לאמר כי הוא רק אלהי השמים משגית בעליונים
 לבד. כמאמר רם על כל גויסה׳ ר״לשהם יתליטו
 עליו ית׳ כי הוא ישכון מרומים ואין כבודו להשגית
 בעולם השפל הזה וזהו על השמים כבודו לומר ט
 כן יחייב כטדו להשגית רק ברום שמיס ולא למטה
 באק וכבאור בעל עקידה ז״ל(תהלים קל״ט) אשר
 יזמרוך למזימה. ועל היותר גברה הדיעה הזרה הזו
 בפרעה ועמו עד כי משה ע״ה הוכרת לברר לו
 ע״פ מופת ואמר למען תדע כי אני ה׳ בקרב הארז
 ושמתי פדות בין עמי ובין עמך היינו כאשר יראה
 עונש הקב״ה בהרשעים וברכתו וטובתו לצדיקים
 הנה מזה יתברר לו כי הוא יתברך הוא הששה
 משטרו כבשמים כבאת. אךעכ״ז ישמקוםלבע״ד
 לחלוק ולומר שאין ראיה משכר הצדיקים ועונש
 הרשעים מטעם כי כבר מבואר מפי סופרים ומפי
 ספרים כי השכר והעונש אינם הסכמיות מאת
 הגומל אבל הם מוכרתיס בטבע כי השכר כחך
 בעמלת המצוה והעונש בהעבירהממשכהאוכלסם
 המזיק (וכבר הארכנו בבאור ענין זה בתלק הא׳
 ס׳ בראשית על מאמר ויצו ה׳ אלהים על האדם

ם כי באו ח ב  •שמאיל ע״כ. ומראה כתכלית כוונת מ
 ז״ל להורות לטדבר תדש אשר מלבד שנענשו המצריים
 מל ישראל שעבדו ע׳׳ז ע״י כפייתם כאלו עבדו הם
 בעצמם הנה עוד הוסיף ית׳ והכביד משפטם יותר
 ויותר על המגיע להם על עבודת עצמם. כי כבר אמר
) כי ברב הכמה רב כעס ט׳  התכם ע״ה(קהלת א,
 היינו שאין משפט הזולת מאומתט על העבירה
 שעבר כמשפט איש הישראלי כי;לו לב הכם ורות
 לעת להכיר רעת העבירה וכנותה כי הבל היא מעשה
 תעתועים זע״כ בהתהפך אותה התימה שהיתה על
 ישראל על המצריים הי׳ משפטם כפלי כפלים על העונש
 המגיע להם בעד מעשי עצמם. וזהו נודע ה׳ משפט
 עשה כלומר נודע ה׳ עם המשפט שעשה וכדברי
 מרש בדין שעשה במצרים . ומבאר סבת תריצת
 המשפט מה הוא ואומר בפועל כפיו נוקש רשע כלו׳
 נתן מוקשים לרשע בעבור החטיאו פועל כפיו המה
 ישראל וזהו שדרשו בפועל כפיו נוקש רשע זה פרעה
 ומצרים ומבאר עוד איככה נתוודע זאת ואמר ישובו
 רשעים לשאולה ודרשו לדיוטא התחתונה שבשאול אשר
 מזה יבחן כי הוא ית׳ העמיק עליהם המשפט כ״כ
 אך בעבור החטיאה את ישראל ונהפך עליהם משפט
 הישראלי *) . וזהו דברי הילקוט מ״ל מיד השיב
 הקב״ה וכי לדעתם עבדוהו והלא לא עבחהו אלא
 מתוך שיעבוד קשה ומתוך טרוף הדעת מיד אותו
 החימה שנתמלא על ישראל החזיח על מצרים כלו׳
 עשה בהם אותו המשפט עצמו הראוי על חטאת

 ישראל והפך עליהם את הדין:
 ולהמתיק הענין יותר נקדים לבאר מחמר הילקוט
 יואל ד׳) וקבצתי את כל העמים
 והורדתים אל עמק יהושפט ונשפטתי עמם שם על
 עמי ונחלתי ט׳ יכול על ע״ז וג״ע וש״ד ת״ל על
. והדבר פלאי ׳  עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו ט
 מה מדשו ז״ל אם מקרא מלא הוא אבל באור
 המאמר ע״פמשל לעשיר שנתדלדל ונשאר בעל חוב
 לנושים רבים ולא כבשוהו מאומה מפני הרחמנות
 ונתחסד עמו סוחר אחד ולקחו שיהיה אצלו משולח
 ויסע עם סחורותיו וימכרם בהקפה לשלם לזמן
 ידוע. ויהי בבואו שמה לגבות המגיע מהם ולא היו
 להם לשלם ויגיש אותם ויתפשם והכה אותם בחמת
 רוחו ואחד מבעלי החובות האלה מה קרובו של
 הסוחר ויכתוב אגרת אל הסוחר על כל הדברים
 הרעים אשר עשה עמהם. ויהי כבוא המשולח
 ־ לביתו תפשוהו בעלי חובות שלו ויסרו אותו בשפטים
 גדולים ויתפלא עליהם מאד לאמר למה תעשו כה

 יריעות האהל בהבדל
. והוא  *) וזה יהיה הרצק במאמר וירא ישראל את היל הגלולה אשר עשה ה׳ במצרים וייראו העם את ה׳
 כי בראותם גודל הפלגת העונש שהשיגו המצריים עבור חפאס ישראל אהזה גם אותם רעדה ושמל
 ממש כאשר יפתה אחד אח חבירו לאיזה מעשה רעה לגנוב או לגזול וכדומה וכאשר רצו לעשות בו שפשים התנצל
 ואמר דעו כי לא מלבי הוא אבל חבירי זה פיתני ואפת ויצא הדין שיקבל המפתה המשפט הנחרן מב׳׳ד אנל

 מייט את המפותה ההוא לעמוד ולראות במשפט למען יקבל מוסר כראותו המכות הראויות אליו לולא שמכירו׳
ה מזה  היה בעוכריו. וזהו וירא ישראל את היד הגדולה כלומר יותר מן הראוי להענישם על מעשה עצימם מ

 הבינו כי הוא אך בעבור החפיאס אותם וע״כ וייראו העם את ה׳ וסו׳:
) ואולי ב ה ) 155) 
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 בביתו וכן נאחר בעצם היום הזה הוציא ה׳ ט׳ ״
 גם במאמר משה אל העם אל תיראו ט׳ כי אשר
 ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עול
 ט׳ ראוי להעיר מה היה לו לדבר על לבס לא
 תוסיפו ט׳ כי מהיום ההוא והלאה מה להם לדאוג
 ייתר על מלטת מצרים מעל הזולת מהממלכות
 אחר כי כבר הם מבחין. והנראה עם מה שזכרנו
 למעלה כי ישראל יצאו ממצרים קודם הקץ מאמר
 לאברהם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה
 והיתה הסבה לזה מה שלא יכלו לסבול עוד מושב
 האת ההוא כמאמר ולא יכלו להתמהמה והוא
 מבואר בארוכה בספרי האמת אשר ע״כ הוצרכו
 ישראל להשלים השעבוד הזה בגלית המלכיית כי
א לזמן להרגיע אותם מעט כמספר  לא נגאלו ל
 השנים הרמוזים במאמר ונושנתם ואם היה מצריט
 קייס בזמן ההוא היה הוא היותר ראוי אל השלמת
 השעבוד הזה כי הוא הפל להיות נוגש על חוב
 ועבדום וענו אותם ונשאר השטיח בידו והקלה
 רצה להצילט מידו הקשה שלא ישעבד בנו עול
 לעולם על כן קיים ט מאמר הפח נשבר ואנחט
 נמלטנו. וזהו שקראו ז״ל במדרש על גאולת מצרים
 מאמר נפשט כצפור נמלטה מפח מקשים היינו
 העומדת ליצוד מעצמה וע״כ גם אם העוף הכלכל
 יהיה ניצל פעם מתוך המוקש עלץ כל עוד שהפס
 קיים איט בטוח שלא ילכד בו פעם אחרת בלתי
 כאשר יהיה הפח נשבר כן לולא כי שיבר ית׳ גאון
 מצרים עודנה לא היינו בטוחים מהם גם כי נמלטט
 מתצודתם והוא ע״י מה שסבב יתברך עליו לרדוף
 אחר ישראל ויטבע בים . וזהו מאמר משה התיצבו
 וראו את ישועת ה׳ אשר יעשה לכם היום ולבל
 יאמרו ישראל עליז מה לט לצרה הזאת טוכ היה
 ייתר כאם לא רלן< כלל לזה אמר ט אשר ראית*
 את מצרים היום לא תוסיפו לראותם ט׳ כלומר
 בטונה סבב על מצרים כן למען הצל אתכם
 מידם שלא ישעבדו בכם עול. וזהו ויושע ה, ביום
 ההוא את ישראל מיד מצרים א) כלומר אך בהיום
 הזה שנטבעו בים הושע ל את ישראל מידם תשועת

 האהל עולמים
4• 

 כהכדל השני שם) וא*כ מקום להם גומר שאין
 הוכחה מהעונש והשכר על השגחת ל למטה יען
 כי הם פועלים בטבע. אמנם באמת היה למשה עד
 היותר נאמן להוכיח על אמתת השגחתו יתל וכי
 לו השמים אף האח לעשות בהם כרצונו והוא כי
 מדת הדין שהיתה מתוחה על ישראל נהפכה על
 מחטיאיהם ונתן מצרים כפרם על כי המה הזידו
 וגרמו להם כל המעשים שעשו *) . הנה מזה יבחן
 בהכרח כי הוא ית׳ השופט כל הארץ והמשגיח לענוש
 החייב ולזטת הבלתי חייב גם כי ידיו עשו הרעה
 כי לולא כן וישאר השכר והעונש אך בטבע ככל
 לברים המזיקים בעצמותם א״כ איככה היה מתהפך
 נזק העוברים בפועל על הגורמים חטאתיהם הלא
 אם יטף אחד את תבירז ויתן סם המות לתוך פיו
 ודאי כי ימית האוכל לא המאכיל ופה היה מתהפך
 עונש חטאת ישראל על מצרים גורמי עונותיהם הנה
 מזה נתאמת אצלם כי הוא יתברך המשגיח אל כל
ק לגמול את כל איש כפי בחירתו הטובה א  יושבי ה
 אם רעה. וזהו מ״ש יתח עתה ידעתי כי גדול ל
 מכל האלהים (ובדרש מכירו הייתי לשעבר ועתה
 ביותר) כלומר ישט בהשגתתו גם למטה באק
 והעד כי בדכר אשר זדו עליהם כלומר כי כדכר
 אשר זדו להתטיא את ישראל נתהפך עליהם. וזהו
 נודע ה׳ משפט עשה כלומר ע׳׳י המשפט הגדול
 הזה שהתייץ על מצרים נתוודע אמתת השגתתו
 בעולם השפל הזה. ומבאר בעצמו סבת ההוכתה
 ואמר בפועל כפיו נוקש רשע כלו׳ על תטאת ישראל
 טקשו המצריים וכלל ואם יהיה העונש אך כטבע
 כל דבר המזיק לא היה מקום אל המשפט הזה אם
 לא כי זאת היתה מאתו ית׳ השופט צלק בידעו כי

: ל ל  הם הזילו עליהם כ
 ויושע ה׳ ביום ההוא את ישראל מיל מצרים והוא
 פלא כי משמעות המאמר אשר על היום
 ההוא לא טשעו ישראל מיל מצרים והלבר לא כן
 הוא כי כבר היי חפשים בצאתם כי גורשו ממצרים
 אך היא^ז׳ סיבב על פרעה שיתזק את לבו לרדוף
 אתריהם אשר לפי בתירתי כבר היה מתכבד ויושב

 יריעות
 *) ואולי זהו הרמה במאמר ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה ה׳ לפרעה ולמצרים על אודות ישראל כלו׳
) ותרא את עני  איך עשה שפסים במצרים על הזילם להחמיא אח ישראל. וזהו ג״כ (נחמיה ל
 אטתינו במצרים ולרבו ז״ל זהו פסל מיכה וע׳׳ז שעשו ואעלכ ואת זעקתם שמעת על ים סוף ותחן אוחיס
 ומופתים כו׳ כלומר הפכת ועשית עונש בפרעה ועבדיו והפעם כי ידעת ט הזידו עליהם כלומר הס גרפו

 לישראל לעשות התועבות ההם:
 שפת היריעה

 *) והקרוב לומר נוב מיד מאמר המלאכים אל לונו [ס׳-וירא] אל הגט אחריך עיי׳ רשיישלא ניצל לוט נזכויז עצמו רק מכוש
 אחרים אינו ראוי לראות נמפלתם. *] וא״כ אם היו ישראל נגלות מצרים ארנע מארז שנה כשלימות היה נתמרק
ו רק ר'ו שנס מקום לומר שלא נגאלו רק בזכות אניח וא׳כ איככה ראו י ס  ממם מכל יכל וסיהה הגאולה נזנות עצמם אנל; מ
 במפלת מצרים. ע״ז הקדים ואמר ויושננ לי ניום ההוא את ישראל מיד מצרים היינו תשימ״ם היתה מהגה משלת מצרים
 וכמו שנתנאר לפנינו כי גתהיים נהם מאמר הפח נשכר ואנחנו נמלטנו כי הגיע כזמן כי;נ;י כליון זאנדיו כי נתמלא האתם.
 ע״י קושי השעטד אשר המיט סליהם. ועי״ז כנר הים נחשנ רדיו שנס לארנע מאית ש;ה. ולק זירת ישראל את היי

 מרוצה וירא ישראל א? מצרים מת על שפת הים, מפי מהרית זיל.
ה ר ע  ה

א ןיתננא ייאשנר ע>־ ז ס ע ה א ד כ• המלאכים היה רצו».להמציא.זנות מל לוט פיסיס ראוי לגנצל, כי מ ו מ ע ח ר ! * 
ן 13 , זעיכ :•פר הכסזנ י מ א ו ן ע  עיר כלילת יופי כי למחר התהפך ותהי למעי מפלה יצטנן השומע אצ אמונת א!פ

) י יי>א ב ׳ ׳ - ) ( 5 6 ) 



 אהל בעזלח יעקב כט 67
 על תכלית וקצה השלמות ויגיעו שניהס אל הגבול
 הצדיקים עד גבול הצדק היינו שאין ביטלת להצשלק
 יותר והרשעים עד גבול הרשע. ודע כי כמו כל

 הדכרים הכלים והנפסדים לקץ המשוער לא יתקיימו
 עד הקץ הזה בלתי באם לא יהיה שימושם באין
 עודף על דרכי השבע אולם אם ישמשו בהם בתזקה
 ובהכבדה הנה ישיגו כליונם המעותד להם קודם
 זמנם וימהר עליהם הקץ וכמו כן במין האדם ט
 לא יתקיים עד הקץ המשוער לשבעים שנה באם
 ישתנו עליו סדריו ויפגענו איזה מקרה ממקרי
 התתלואים ויתקלקלו מזגיו וכתותיו כי גם בימי
 עלומיו יגיע לבחינת הרפיון הראוי ׳לימי הזקנה.
 p הדבר בהרשעים ט האמנם גם להם קן וזמן
 משוער למתי יתמלאו סאתם עכ*ז בשיפליגו ברעת
 מעשיהם הרבה מאד הגה בזה יקרבו הקז לבוא
 עליהם קודם הז^וכמאמר(שם נ״ה) ואתה אלהים
 תורידם ט׳ אנשי דמים ומרמה לא יתצו ימיהם יען
 כי כבר נגמרו בשלמותם ואין בכת העולם לסבול

 עוד יותר מעל הגבול הזה. וזהו וקראו להם גבול
 רשעה היינו שלא ימשך רשעתם עוד הלאה ועל זה
 מורה מאמר גבול לאמר עד פה תבוא. וכמו כן
 היה מקרה דור המבול כי הוסיפו תת כת ברשעתם
 בזריזות כ״כ עד כי נתמלאה סאת רשעתם ולא
 היה יכולת העולם לסבול ולהתעכב עד הקץ המשוער
 באתרית הימים אבל הקץ בא לקראתם קודם זמנו
 הראוי לפי סדר הבריאה. וזהו שהפליג הכתוב
 ואמי קץ כל בשר בא לפגי כי מלאה האק חמס
 מפניהם כלומר נתמלאה האק מפני הפלגתם ברע
 עד כי הקריב הקץ ובא קודם כענין מ״ש (יחזקאל
 ז׳) קץ בא הקץ ממש כמשפט אנשי דמים ומרמה

 הנ״ל כי ינקש עליהם המית קודם זמנם :
 ובעני[ הזה היה קץ מצרים כי הוא יתב׳ הגביל
 לאברהם זמן ארבע מאות שנה באופן
 שיהיה השעבוד כמנהג וכטבע כל העבדים העובדים
 לאדוניהם והשיעור הזה יקיף כת הסבל אשר
 לישראל בארבע מאות שנה אבל הנה המשעבד הזה
 בזדון לבו הרע הכביד העול עד אשר לא יכלו שאת
 והנה בזה הקריב את הקץ והביאו קודם הייט כי
 נתמלא סאת רשעתו עד אשר לא יכלו שאת יותר
 וכמאמר ולא יכלו להתמהמה ומעתה ראשית
 התסד היה מאת ה׳ בשליתות משה אל פרעה
 להכניס עזות ורשע בלבו למען אשר יתרגז ויכביד
 העבודה עד ט לא יוכלו לסבול שעל ידי זה נתקרכ

 עולמים כי מהיום בטותים הם גם אם ישתעבדו עוד
 לא ישתעבדו אל מלך קשה ועם קשהכפרעה ומצרים :
 אז ישיר משה. מדרש הה״ד נופת תטופנה שפתותיך
 אמר משה רטן העולמים במה שחטאתי לפניך
, כך אמר משה לפני  בו אני מקלסך משל למדינה ט
 הקב״ה יודע אני שחטאתי לפניך באז שנאמר ומאז
 באתי אל פרעה והרי טבעת אותו לים לכך אני
 משבתך באז הה״ד אז ישיר משה. ומה מאד ראוי
 לשית לכ אל המאמר הנפלא הזה כי מה ענין תיקון
 החטא שהיה באז במלת אז ישיר אם לא כי כוונת
 והמת מלת אז רב לה לתקן המעוות הזה וראוי
 לחקור על זה . ומתחלה נעמוד על מאמר המגיד
 ברוך שומר הבטתתו לישראל ברוך הוא שהקב״ה
 תישב את הקץ לעשות ט׳ אשר לכאורה לא ידענו
 מהות ענין המחשבה והעשיה שאמר. ונקדים מאמר
 הכתוכ(נת) קץ כל בשר בא לפני כי מלאה האק
 תמס מפניהם נם מאמר הנכיא (מלאכי א׳) כי
 תאמר אדום רוששנו ונשוב ונבנה תרבות כה אמר
 ה׳ צבאות המה יבנו ואני אהרוס וקראו להם גבול
, אשר מאמר גבול רשעה הוא משולל  רשעה ט
 הביאור. אבל הכלל בזה הוא עם מאמר המשורר
 (תהלים קי״ט) לכל תכלה ראיתי קץ אשר הכלל
 הזה יקיף כל הנבראים וכל ההוויות לומר כי כלם
p המה משוערים ומוגבלים עד מועד ידוע ואתר 
 יקבלו כליון והפסד כמו כל הכלים והתפצים ישמשו
 בקיומם כפי ערך כתם שנתן בהם פועלם בעת
 הרכבתו אותם אשר ככלות מהם הכת ההוא יהיו
 כלים ונפסדים. וכמו כן האדם מבחר הנבראים
 הנה הוא יתברך שם לו קץ שבעים שנה שהוא זמן
 אפיסת כתותיו והסרת החום והליחה התולדיים
 המשוערים למספר השנים ההם וגם העולם הזה
 בכללו ישלו קץ ידוע אליו יתב׳ והאמנם הקץ הזה
 לא השיגהו עין לבא לפומא לא נליא עכ״ז מלבד
 הנסתרות והנעלמות אשר לה׳ אלהיט יש דבר המגביל
 קצו אשר עליו אין להוסיף והוא מה שאנתנו מקוים
 כי ימלאו כלם על גמרם ועל שלמותם כי הצדיקים
 עוד לא נגמרו בטוב צדקתם עד עת העתיד במהרה
 אשר אז יגיעו אל קצה השלמות וכן הרשעים אינם
 נמורים עתה ולא נתמלא עדיין סאתם. ועל
 העתיד נאמר (מלאכי ג׳) ושבתם וראיתם בין צדיק
 לרשע כי אז יתקיים בשניהם מליצת המשורר(תהלים
 ז׳) יגמר נא רע רשעים ותכונן צדיק והוא הקץ
 המשוער אל העולם הזהבהגמרו ב׳ הסוגים האלה

ה הקץ ר ע  ה
 ויצא לופ זימר אל חתניו לוקחי מומיו ויהי כמצחק בעיניכם וכלשון המדרש שאמרו עיר שוקטת מלאם שמחה ושירים אין
 תתהפך זאיכ זה נעצמו זנות גריל אל לוט, אכל המלאכים חשנו אולי גס הוא איננו מאמי; בהחלט רק יאמר כלכו למיחוש
 מיהא בעי וירא גם מהשפק ע״כ עשו נשינס ואמרו לו אל תבט אמריך. אכן אשתו יצאה עמו רק מצר השפ־] ובלבה היה
 אולי הןא שקר וזכר נמנע ע׳כ הניטס נכל פעם אחריה לראות אם אמת דברי המלאכים מ״כ והסי נציב מלח כי מטתם
ת עשיר ובבואה שברו-כלי זכיכיה יקרה וימהרו וילכו ההיצה והעשיר  אין לה זכותלהנצל. עול יתכן עיר שני עניים באו על פתח ט
 היה אז בתדר הפנימי ונשמעו קול השכירה וירא כי אין איש מ־ החוצה / והעניים האלה עשו בערמה ודברו איש אל רעסו
 נסעה ונלכה לפניו, לא נניט אחרינו כי כאשר נניט מאחרינו יבין העשיר כי אנחנו עשינו לו ההיז־ן ורצוננו לראות אם
 רודפים אחרינו או לא לכן יכשר יוסר לבל נניט אחרינו רס ללכת הלאה, הוא הדבר באנשי כדוס ני היו רעיה וחטאים
 וחייבים הרנה אליו יהג׳ ולוט היה ג׳כ ביזנרתס רק בזכות חברהם באו המלאכי: והצילו«*1rv , לכן יפה אמרו אליו צל תב?

 אמליך כי אס יניט אחריו אז ירגישו המשחיתים כי גס הוא חייב וירדפו גס אחריו:
 (U<7 (יי׳ב)
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 והוא כי כבר כתכ החסיל ז״ל בחו״ה כי משפש
 הבוטח השלם להיות תמיל בשמחה במה שיש יטלת
 ביד הבורח ית׳ להטיב לאלם וכל כך יחליט השמחה
 בלבו כאלו כבר השיג הטובה עד שלא יהיה אצלו
 חילוק כלל בין טרם השגתו מחסוריו לאח׳׳כ וכאשר
 אמר הנביא ז״ל (ישעיה ס״ה! כי אם שישו וגילו
 עדי עד אשר אני בורא. ממש כבן העשיר שהוא שש
 ושמח מתפאר בעושר אביו אף כי אין בידו מאומה
 בהיות מוחלט אצלו כי כל העושר הזה שמור בעבורו
 ולא ימנע מחנו אביו מאומה. אמנם המצוה הב׳
 היא סותרת מופתי שלמות הבטחון והוא מה שאנחנו
 מוזהרים להודות לו על כל דבר ודבר ולתת לו בכל
 יום מעין ברטתיו ולשמות על כל טובה שנשיג ממט
 ית״ש כמאמר ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה׳
 אלהיך אשר מכל זה יתנכר כי בלבו היה ההיפך.
 כמו הנושה מעות מאנשים הרבה ומהם בטוחים
 ונאמנים גלולים שאין בלבו ספק כלל על גביית
 תוטתיהם ומהם אנשים קשים לא יאבו לפרוע
 חובות הקפתם אשר באם יבוא אתד לבשר לו כי
 ראה אתל מבעלי חובותיו מכין מעות לפרוע לו
 תובו הנה משפט המבשר ההוא מן הטשה יהיה
 כך אם האיש הזה המכין המעות הוא מהאנשים
 הבלתי פורעים תוביתיהם והנושה כבר התייאש
 ממנו הנה יעיר א״ע לתת להתבשר תשורה על
 בשורתו כי הכניס בלבו שמתה תדשה מה שלא
 עלה על לבו כלל אבל לא כן באם המכין מעות
 התוב הוא איש בטית ונאמן גדיל הפורע תובו
 תמיד בזמנו כי לבשורה זו ולשמתה מה הוא עושה.
 כן הדבר בהבוטתיס באלהים כי אותו שהיא מקטני
 אמנה וכל זמן שאין הטובה י כידו לא תפעל בו
 מאומה להעיר עצמו אל השמתה אבל עוד הוא
 דואג ומצטער הנה בתת ה׳ אליו טובתו מה מאד
 ירבה לשמ׳ת ולשוש על כי תתייב אותו שמתתו
 להודית ולהלל לה׳ על הטוב שגמלו אתרי שלא עלה
 על לבו שמחה ובטחון מקודם. אבל מי שלבו שלם
 עם ה׳ ובוטת בישועתו עד היותו מלא שמחה
 בעוז ויטלת המקום ב״ה כאלו כבר השיג טובתו
 א׳׳כ איה איפא תתעורר שמתה בלבו בתת לו ה׳
 דבר בהיות הטובה ההיא בלתי מותשת אצלו כלל
ק אמת כי על זאת התפאר  לענין מתולש. ו
 המשורר על עצמו ואמר ואני בתסלך בטתתי יגל
 לבי בישועתך כלומר אני בתסלך בטתתי אף טרס
 השגתי הישועה בפועל ועכ״ז לא מנעתי עצמי
 משמות אח״כ וזהו יגל לבי בישועתך וזהו ג״כ ה׳

 הק׳ן *) וזהו בתך הוא שהקב״ה תישב את הק׳ן
. וזה יהיה תשובתו ית׳ למשה על שאלתו  לעשית ט׳
 ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה
 ע״ז השיבו עתה תראה אשר אעשה לפרעה כלומר
 תשוכ תראה מה שאפעל בו ע״י הכבדת עולו כי
 עי׳׳ז עוד לא יצטרכו ישראל להתעכב עד הקץ
 שאמרתי לאברהם כ׳׳א עוד כעתה •תראה את אשר
 אעשה לו(אבל עכ׳׳ז לא גתברד לו הדבר עד ראיתי
 תכליתו) ומעתה מה נמרצו דברי המדרש הה׳׳ד
 טפת תטופנה שפתותיך מה ראי ישראל לומר שירה
 באז. ר״ל כי כלשון הזה ראוי לשמש אל כותב התורה
 לספר לנו עתה מה שהיה בזמן העבר ולומר אז
 אמרי שירה אבל המשוררים ההם שהתחילו שירתם
 אז ישיר יפלא מה ראוי לומר שירה באז כאלו ישורר!
 על זמן העבר וע״ז המליצו אמר^שהרבין העולמים
 במה שחטאתי לפניך בו אני מקלסך יודע אני
 שחטאתי לפניך באז שנאמר ומאז באתי אל פרעה
 והרי טבעת אותו לים לכך אני משבחך באז הה״ל
 אז ישיר משה. פי כי כן אמר משה לישראל כי לא
 מלבל שראוי לשורר עתה על הנסים שעשה לט
 אבל גם כשעה שנתן כלב פרעה להכביד עולו עלינו
 הגה אז היה ראוי לשורר השירה הזאת כי זאת היתה
 הסבה הגדולה למרב קץ הגאולה וזהו יודע אני
 שתטאתי לפניך באז כי אתרי צאת הדבר אל הפועל
 הבין והודה בעצמו כי שגה במה שהיה קובל לפני
 ה׳ לאמד ומאז באתי לכן הריני מקלסך באז אז
 ישיר משה כלומר אז בעת ההכבדה היה לולשיר.

 והשלמת הדברים עי׳ בק״י סוף מגלת אסתר:
/ פיה פתתה בתכמה ה  מדרש ד״א אז ישיר ה
 מה ראו ישראל לומר שירה באז אלא
׳ באורו י ע . ׳  אמח מתתלה היה הים הזה יבשה ט
 פ׳ וירא ביריעות האהל על מאמר וה׳ פקד את שרה:
 עוד במדרש ד״א אז ישיר משה הה׳׳ד(תהלים ג׳׳ט)
 ואני אשיר עוזך וארנן לבוקר חסדך ואני אשיר
 עוזך לע״ל וארק לכוקר חסדך ט׳ כי היית משגב
ה כדי  לי באדום ומנוס ביום צר לי כמג ומגוג. מ
 לבוא אל תכלית טונת דבריהם ז״ל שהסבו משמעות
 מאמר ואני אשיר על גסים העתידות וגם להבין
 מאמר וארק לבקר כי׳ נקדים מאמר המשורר(שם
 י״ג) ואני בתסדך בטתתי יגל לבי ט׳ אשירה לה׳
׳ עוד מה שכתוב(שם כ״א) ה׳ בעזךישמת מלך  ט
 ובישועתך מה יגל מאד. באור מברים כי אנתנו
 עב״י מצווים על ב׳ לברים אשר האתד יכתיש ויסתור
׳ והם הבטתון בהאלהיס והשמתה בישועתו.  את מ

 יריעות האהל בעזך
 *) וזהו מליצה החכם(משלי כ״ה) אם רעב שונאך האכילהו למס ואם צמא השקהו מיס הי גחלים אחה מותה על
 ראשו וה׳ ישלם לך וררז״ל ישלימנו לך.כיאורהדכר ההוא ממשכבריהקלההטסניםפל בשר האלם
 למת ולשאוב דם אשר סבת נפילתה בשתחמלא מלמו ק התמלאות הסן השונא והסקת זממו הוא סבה טלמת
 ירידתו. וזהו עצת המכס אס רעב שונאך ט׳ ירצה כי לפעמים יהיה נגרע אל השונא ההוא איזה דבר מה
 שעל ידו לא יוכל לבצע מעשה רשעתו משר עי׳׳ז תתעכב מפלתו ע״כ על האדם להמית אליו האמצעים האלה
 אם רעב יאכילהו ואם צמא ישקהו וזהי כי נחלים אתה חותה על ראשו כלומר ט בזה תקרב קצו וזהו והי

 ישלם לך ישלימנו לך :
 (58) (ח״ב) ™
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ה כבר וכמו  הלא הוא דכתיכ ואני אשיר עוזך כי מ
 למעלה כי בגאולת מצרים היתה כלולה גאולת
 העתיר עם כל פרסי הנסים העתילים להעשות.
 וע״ז יורה מאמר אז ישיר שר לא נאמר אלת ישיר
 לומר כי השירה הזאת עיקר תכליתה ופעולתה
 עתילים ישראל לשורר לעתיל וכמחמר עזי וזמרת
 יה ויהי לי לישועה ובלרש היה לי ויהיה לי. וזמ
 שסמכו ז״ל הלא לכתיב ואני אשיר עוזך לעתיל
 לבוא כלומר כעתה אמרו שירה על כת ועוז גאולת
 העתיל המקווה הכלולה עתה בגאולה זו ועוד
ז מכפיל לשורר  וארק לבוקר חסדך כלומר על
 בבוקר בהתתדש הנסים האלה לע״ל והטעם כי
 היית משגב לי באדום ומנוס ביום צר לי בגוג
 ומגוג כלומר לכן בעת תושיעני מידם יהיו אז
כ  הנסים יותר מורגשים מאשר בתחלה. וזהו ל
 הרמז במ״ש אז ישיר ט׳ ויאמרו לאמר כלומר
 החליטו בלכם לשיר עוד אחר כך בבוא הנסים אל

 הפועל בעתיד :
א אז ישיר משה הילד טדע ה׳  עוד במדרש ל
 משפט עשה מדבר במצרים שעשה הקלה
 בהם משפטים במצרים ועל הים כו׳ ומהו נודע
׳ כפועל , ט  ה׳ כדכתיכ וידעו מצרים כי אני ה
 כפיו נוקש רשע זה פרעה מה אמר כל הק הילוד
, מה הגיון סלה  אף הקלה עשה לו כשם שעשה ט
 אמרו ישראל מה עלינו לעשות אלא לומר שירים
 וזמרים שנאמר אז ישיר משה. והמאמר משולל
פ יורה פשטות הדברים כי ישראל ל  הבנה אבל ע
 בעצמם לא ידעו מתחלה מה לעשות אם לומר שירה
 ואם לחדול ואחרי שובם התנחמו והחליטו בלבם
 לשיר וכמאמר אז ישיר שהוראתו כפי המבואר שראו
 אז איזה דבר מה שהכריעו על ידו לשורר השירה
 הזאת. ואם כן עלינו לחקור בהדבר ההוא מדוע
 נסתפקותחלה ומה נתחדש להם אחר כך. ואחשוב
 בהמת הענין כי הנה עון מצרים היה תחלה נגד
 ישראל כמ״ש ויעבידו מצרים את בני ישראל ט׳
 ולסוף הרבו לפשוע נגד ה׳ על שאמר מי ל אשר
 אשמע בקולו ונמשך המרל הזה ער מכת בכורים
 כמבואר בכתוב. ומה עתה יש לנו ספק בראותנו
 צי יל ה׳ היתה בם על תומם אם היתה כעכור נקמת
 ישראל או בעבור נקמת שמו מלול. והלמ אם לומר
 שירה על מפלתם, כי אם עיקר ענין מפלת מצרים
 היה אך בעבור שמו יתבע ותשועת ישראל באה
 להם ממילא א״כ אין הראוי להם לומר שירה כטלע *)
 והוא ע״ל משרת שהיה בבית עשיר יצא לשוק
 לקנות חפץ בעבור בעליו ויפגשהו אחל מאנשי
 העיר ויכהו הכה ופצוע ויולע הדבר אל בעליו
 העשיר ויתמה על החפץ ויאמר אל משרתו אולי לא

 האהל ילע

 בעזך ישמח מלך כלומר על היות הלכר אצלך ככח
 וגם ובישועתך מה יגל מאל כלומר אחרי כי תבוא
 התשועה בפועל ואמר הטעם תאות לבו נתת
. והוא כי באמת יש לשאול על עילת הלבד ו  ל
 הזה היינו מאין יתטצץ בלב הבוטח ההוא מה
 שיעיר אותו אל השמחה בהשיגו טובתו אחר כי
 היתה אצלו מוחלטת כאלו כבר היתה בילו. אבל
 נקח דמיון ע׳ץ מאורח שהזמין אותו בעוה״כ
 לסעודתו וחתרי אכלם אמר לו הבעל הבית תדע
 כי גם למחר אני מזמינך אצלי יהודה לו האורח
 על כשו־תו ועל טובתו ויהי ממחרת אחרי כלותם
 לאכול ויברך האורת את בעה״ב ההוא בקול גדול
 והודה לו על טובתו ועל תסדו אמר לו הלא מאתמול
 הזמנתיך וגם ברכתני תמול על הבשורה הזאת
 ועתה מה לך עוד לברכני היום אמר לו האורת
 אתמול הגיעתני הבשורה אחרי כי שבעה לה נפשי
 באכלי מכל בסעודת הצהרים ואף כי האמנתי
 וידעתי כי למתר אהיה רעב ואתה תטיב עמדי
ז עודנה לא היה מורגש בלבי צער  להשביעני על
 הרעבון גם לא טובת השביעה של מתר לא כן עתה
 הנה הייתי רעב וצמא ואתה בתסדך השבעתני
ה אני מרגיש ערבות טובתך ומותשת  מטובך מ
 אצלי בשלמות ע״כ כהיום אודך בכל לב. כן
ר בהבוטח כי האמנם הוא שש ושמח בישועת ב  מ
, בלב נאמן לאמר באם יחסר לי איזה דבר לא  ה
 ימנע ממני יתל •אם חלילה יפגענו איזה מקרה
 יצילט ל עליז עדן אין הצער ההוא מורגש לו כלל
 גם לא טובת ההצלה ולכן אחר כי יחסר לו איזה
 לבר ויחננו ה׳ כי יפגעו בו המקרים בפועל וירגיש
ה אז ודאי יתחדש ויתעורר  בם ויצילנו ל מ
 בשמחה היותר גדולה בהיותו מרגיש אז יקרת
 וטובת ההצלה כמה היא (יזהו שהמליצוז״ל ברטת
 מ׳ ככל יום ויום תן לו מעין כרטתיו כלומר לא
 מן העתיד לבוא כי אין טובתם מורגשים אצלך
 עדיין) וזהו ל בעזך ישמח מלך ר״ל במה שיש
 יכולת ועוז בידך להושיע ועלז ובישועתך מה יגל
 מאד כלומר אחר כי תושיע לו בפועל יגל וישמח
 ביותר והעילה בזה תאית לבו נתת לו כלומר כי
 יותר מוחש אצלו הדבר אתר כי נכסף לו והשיג
כ ואני בחסדך בטחתי ועלז  גואות לבו. וזהו ל
ל כי  יגל לבי בישועתך וכלל והטעם אשירה ל
. וזהו ג״כ ואני אשיר עוזך כלומר על  גמל עלי
 הכח והעוז שיש בידך להושיעני ועלז וארנן לבוקר
 חסדך כלומר אחרי בוא התשועה בטעל והטעם כי
 הייתי משגב לי ומנוס ביום צר לי ועי׳כ התשועה

 יותר מורגשת מאשר בתחילה :
 ומעתה מה נמרצו דברי המדרש אז ישיר משה

 יריעות
 *) וזהו המרומז במאמר המשורר הללו את ל כל גויס כו׳ כי גבר עלינו חסדו. כלומר אין להם לממש
ל על חסדו שהשפיע בעולם בלתי כנוסח הזה כי גבר עלינו(על עלי) חסדו ואגכ יגיע מן  ל
 הסוטת גם להם ולא שיודו לל כי גמל עמהם כמאמרם (במדרש איכה) אין טובה באה לעולם אלא בשביל

 ישראל וכמ״ש לא עשה כן לכל גוי אבל עליט אמר יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו:
 (•51) (ח״ב)
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 בע״כ כי רק בעבורנו בא עליו כל מה שבא וא״ג
 ממיייבים אנו לשורר ולזמר לתת תודה לאלהיס .

 ית׳ *) . וזהו נודע ה׳ כדכתיב וידעו מצרים כי
 אני ה׳ ליל שכבר נודע ה׳ וכבר הכירו המצריים
 כתו ואלהותו ית׳ ועכ״ו משפת עשה בע*כ כי מועל
 כפיו נוקש רשעריל בעבור ישראל שהם פועל כפיו
 של הקב״ה רק בעבורם בא עליו המוקש ולא בעבור
 נקמת ה׳ יק נקמת ישראל וא״כ הגיון סלה מה

 עלינו לעשות אלא לומר שירים וזמרים :
 עוד במדרש. ד״א אז ישיר משה הה״ר(תמים
 ס״ת) קדמו שרים אתרנוגנים אמר ר״יבק״ו
 המלאכים לומר שירה לפני הקב׳׳ה באותה הלילה
 שעברו ישראל את הים ולא הניתם הקב״ה א״ל
 לגיונותי נתונים בצרה ואתם אומרים לפני שירה
 ט׳ וכיון שיצאו ישראל מן הים באו המלאכים
 להקדים שירה לפני הקב״ה אמר להם הקב״ה יקדימו
 בני תתלה הה״ד אז ישיר משה אז שר לא נאמר
 אלא אז ישיר שהטב״ה אמר ישיר משה ובני ישראל
 תחלה וכן לוד הוא אומר קדמו שרים אלו ישראל
 אחר נוגנים אלו המלאכים ולמה כך אמר הקב״ה
 למלאכים לא מפני שאני משפיל אתכם אני אומר
 שיקלימו תתלה אלא ממי שבו״ר יאמת תתלה על
ק שאתם  שלא ימות אתל מהם אבל אתם כל ז
 מבקשים אתם תיים וקיימים ע״כ. וטרם נבוא אל
 ביאור לבריהם נבין תחלה הטעם במה שתיארו ז״ל
 את ישראל ע״ש שרים וכן מצינו במררש וז״ל שיר
 השירים נאמר שירים ושבתים למי שעשה אותנו
 שרים בעולם . והוא ענין פשוט בדברי מביא
 (ישעיה מ״ג) עם זו יצרתי לי תהלתי יספת הכמה
 כי אותנו פקד ית׳ לשורר עוזו ולהלל כבודו בעל
 כל הנבראים מה שלא עשה כן לכל גוי וזהו תהלתי
 יספרו כלומר תהלתי המתוייבת לי מכל סוגי הנבראים
 יספרו הם. והדבר הזה הוא המופת האמתי שאגחט
 העיקריים בכל ביתו וכל פעולותיו אך למעננו הם
 וכמליצת המשורר מושיבי עקרת הבית כו׳ **)וזהו
 (תהלים ס״ד) אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה

ה מי אתה ויעגה ויאמר גם אנכי כן  ידע המל מ
 דמיתי ואמרתי לו וגליתי את אזנו כי אני מבני
 ביתך ואז הרבה כמכאובי כי אמר מה לך להפחידני
. לבש קנאה בתמת אפו וימהר וירץ  באדזניך אז
 ויעשה בו שפטים ויקנא קנאה גדולה . כן ממש
 היתה עצת מרעי׳ה להעלות תמה לנקום נקם בפרעה
 ועמו אמר ויספר לפני הקב״ה ומאז באתי אל פרעה
 לדבר בשמך ואז הרע לעם הזה יתד מאד וכמו
 שנתבאר למעלה ע״ש. ונתבונן עתה בהעשיר הזה
 שהתעורר עתה לקחת נקמה מיד המכה אשר הכה
 את משרתו אס שהכה איתי בעבור משרתו רק
 שע״י פגיעתו בכבודו התעורר להעלות תמה או
 שפל עיקר הכעס והנקמה לא היה רק על אשר
 חרף אותו ועל אשר ביזה אותו בעצמו ולא בעבור
 נקמת משרתו ומ״מ אם המשרת צריך לתת לבעליו
 •תודה על זה כי אם קנא בעבור משרתו מתוייב
 המשרת לתת לו תודה על זה משא״כ אם מה
 שעשה עשה רק למענו ולמען כבודו מה לו אל
. אמנם יש דרך אל המשרת ו  המשרת להודית ל
 שיתברר לו ענין מקמה מה זה יעל מה זה והוא
 כי העשיר נתודע אל הבליעל החכהמ״לכי כאשר
 כועס עליו והוא מתעורר לבוא עליו במשפט הקדים
 א״ע וימהר וירץ אל בית העשיר בהכנעה נדולה
 ויבך ויתתנן לו שימתול לו על הנבלה הזאת ועכ׳׳ז
 לא נתפייס ויקם עליו וייסרהו למשפט ויכהו מכה
 רבה אז כבר נתברר אל המשרת כי לא על כבול
 עצמו הוא עושה רק בעבור נקמת משרתו ואז הוא
 יודע כי ראוי להודות לו על זאת. כן הלבר בהמטת
 שהביא ית׳ על פרעה יש להסתפק בהם אם שהיו
 בעבור אשר תירף כלפי מעלה ואמר מי ה׳ ט׳
 ולא למעננו ואז אין אנמו תייבים להודות על
 ההכאות האלה שהכה את פרעה כי לא היו בגללנו
 או שהיו רק בעבורנו. יזה נתברר לגו כי הלא
 הרשע הזה אחר אשר קבל תמשה מכות נכנע מפני
 ה׳ ואמר ה׳ הצדיק ואני ועמי הרשעים ועכ״ז הוא
 ית׳ לא הביט על זה ויכהו של מכה רכה מוכח

 יריעות האהל עד
 י *) וזהו ייושע ה׳ ביום ההוא את ישראל ט׳ כלומר הכירו בהדבר כי כל מפלת מצרים היה אך נעטר
 תשועת ישראל והמופת וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה׳ במצרים כלומר יותר p מאוי

, / אז ישיר כלומר הכריעו בדעתם לומ>*>  אחר כי כבר הכירו והודו לה׳ וע׳׳כ וייראו העם את ה׳ ויאמינו ט
 שירה וזמ נוסח שירתם עזי וזמרת יה וכפירש״י ז״ל וזהו הוראת הי׳ מופפת במלת עזי לומר כי עוז התשועה

 הזאת בא בשבילי וזהו ויהי לי לישועה א) והבן :
 **) וזהו הרצון בדברי המשורר ע״ה (תהליס קמ״ד) אשרי העם שככה לו אשרי העם שה׳ אלהיו. כיון בזה
 לספר אושר הצלחת ישראל במה שהם נבחרים לנצח גבית ה׳ ואמר כי טובתם כפולה ומכופלת כמו
 כשיתן המלך אל אחד לביש מלכות וכליל תפארת לסימן על גדולתו וחשיטתו בעיניו הנה גם אם יהיה הלכוש
 הזה מהדברים הנמכרים בזול עכ״ז סימנא מילחא הוא כי גדלו המלך וכי נשאו על כל מרים ומה גם אם
 יהיה הלטש הזה יקר בעצמו רצוף בזהב ורב פנינים אזי תהיה מתנתו כפולה. וזהו שבא המשורר ע״ה להעריך
 מתת מלכנו הקדוש ית״ש בשתים וחמר אשרי העם שככה לו היינו אשר זכו למתנה יקרה ונכבדת כזו לקבל
 פולס אלהים חיים ולעטל עטלתו ולשרתו, הב׳ אשרי העם שה׳ אלהיו ט על ילי זה יבחן במופת נאמן ט הוא

 אלהינו ואנחנו עמו;
 שפת היריעה י ליך

 «) יכמדר־ש [שמות רכה כ״צז עד חמרת יה ויהי לי לינוצד מ!י הוא ועמרם צראני והוא כמי דכי ל• ליכזצס יהי צי
 vrr.) (GO) י־י1



 אהל בשלח
 תחלה אולם אם היו כלם סמוכים ועומדים אצל
 הפתח ואחד נתעכב מלבוא עמם והולך אחריהם
 וממתינים כלם שיבוא הוא ויכנס תחלה הנה בזה
 ההכרח לומד כי הוא מצד כבודו וחשיבותו.p הדבר
 בענייננו כי המלאכים רצו לומר שירה מיד בעלות
 ישראל מן הים והיו יכולים לגמור שירתם סרם יגיע
 העת ששוררו בו ישראל לא כי ישראל אמרו שירה עד כי
 פלש הים את המצריים וראו אותם מת על שפת הים.
 ועל זה יורה לשון המדרש וכיון שיצאו ישראל מן
 הים באו המלאכים להקדים שירה לפני הקב״ה כלו׳
 ביקשו להקדים ולגמור שירתם טרם יגיע עת שירת
 ישראל אמר להם הקלה יקדימו בני תחלה הלד
 אז ישיר משה שהקלה אמר ישיר משה ובני ישראל
 תחלה כלומר כי הוא ית׳ צוה להמלאכים שימתיט
 עד עת בוא זמן שירת ישראל ואז יקדימו הם שירתם
 תחלה וא״כ נתעכבו המלאכים הרבה עד בוא העת
 שיוכלו ישראל לשור ואז תהיה שירתם קודמת לשירת
 המלאכים וזהו ראיה נאמנת על הפלגת חשיבות
. וזהו שסיים המדרש וכן דוד  ישראל בעיני ל ית׳
 אומר קדמו שרים אלו ישראל אחר נוגנים כלו׳ אן<
 כי באו אמר הנוגנים אלו המלאכים וכמדובר •
 עתה נשאר עלינו להשיכ על שאלתנו הלל במה
 שסיימו ז״ל ולמה כך א״ל הקלה לא מפני
 שאני משפיל אתכם אני אומר שיקדמו תחלה אלא
 מפני שבו״ד יאמרו תחלה עד שלא ימות אחד מהם
 אשר לכאורה הסירו בזה צניף ההתפארות מעל ראש
 הבו״ד מכל. אמנם הענין יתבאר היטב בהקדים
 מאמר דהע״ה (תהלים קמ׳יד) ה׳ מה אדם ותדעהו
 בן אנוש ותחשבהו אדם להבל דמה ט׳ אשר לכאורה
 יפלא מה ראה עי׳ה לקטרג על האדם ולאמר אל
 יוצרו למה תדעהו אתמהא. ונעיר עוד במאמרם ז״ל
 (חולין צ״א) חביבין ישראל יותר ממלאכי השרת
 (שאין מלאכי השרת אומרים שירה למעלה על
 שיאמרו ישראל שירה למטה) אשר לכאורה יותר
ס  ממכון היה שיאמר גדולים ישראל ט׳ . אבל מ
ה באמת כבר  לדעתי כללו ז״ל בזה כוונה צחה כי מ
 חלקי בזה מהם אומרים כי המלאך חשוכ יותר מו
 האדם וראייתם מיהושע שנאמר ויפול יהושע אכ

 האהל פניו

 עד כי הפליט ח״ל בגודל חשיבותנו אצלו ית׳ שצוה
 להקדים שירת ישראל אל שיר המלאכים וזהי אמר
 להם הקלה יקדימו בני תחלה שנאמר קדמו שרים
 אלי ישראל אחר טגנים אלו המלאכים. אבל עלז
 מהצורך לנו לתת טעם. בדבריהם ז״ל שסיימו ולמה
 כך אמר הקלה למלאכים לא מפני שאני משפיל
 אתכם ט׳ אלא מפני שבוי׳ד יאמרו תחלה עד שלא
 ימות אחד מהם . אשר לפי דבריהם מעתה מה
 יתפאר עוד האדם ומה יתהלל באשר לו משפט
 הקדימה בשיר. ממש כאשר אורחת אנשים באים אל
 הבית ־הנה הנכנס ראשון תהיה כניסתו לאות ולעד
 ט הוא היותר נכבד מכלם אולם אם יהיה האיש
 הזה לבוש קרועים הולך ערום ויחף מצטער מן
 הקור אין להוכיח מקדימת כניסתו מאומה על

 חשיבותו ותתבטל ממנו התפארות בדבר זה . כן
 מה ענין חשיבות והתפארות קדימת שיר ישראל אל
 המלאכים אחר אשר הוא אך מדאגה פן ימות *) .
 אמנם כבר בא המשורר ע״ה והתיר זאת במ״ש
ל בתיי כו׳ יערב עלי שיתי  (שם ק״ד) אשירה ל
 כו׳ ירצה כי עלז הרבה מן הטוב השיג האיש
 ההוא בכניסתו תחלה אל הבית כי הכניסה עצמה
 היא לו לתועלת נמרץ להציל אותו מן הקור. כן ענין
 קדימת שירת האדם אל המלאכים וזהו אשירה לה׳
 בתיי אזמרה לאלהי בעודי כלומר כל עוד שאני מי
ל ואל תאמר שאין זה  מטעם האמור במדרש מ
 שבת להתפאר בקדימה כזו ע״ז אמר יערב עליו
ז הוא זכות גדול  שימי אנכי אשמת בה׳ כלומר על
 אל המקדים בדבר יקר כזה וכדאי לי הדכר הרבה
 בהיות שיתתי ערב לפני ה׳ ית׳ ומשתוקק אליה :
 עוד יותר רמזו לנו ז״ל. כי באמת הוא ית׳ תפן
 בבניו להקדים שירתם גם לולא הדאגה הלל

 והוא במה שדרשו קדמו שרים אלא ישראל אתר
 נוגנים אלו המלאכים אשר לפי דבריהם היה מהצויך
 שיאמר הכתוב ואת׳יכ נוגנים. אבל ההוראה בזה
 כדברינו כי הנה האיש הזה ההולך ערום גם כי אין
 להתליט עליו התשיבות מצד קדימת כניסתו כי מקים
 לומר אשר מפאת הרממנות הניתוהו ליכנם תתלה
 אכלכל זאת באם גם הוא היה בתוך הבאים ונכנס

 יריעות
 *) הן זה לא יהיה ניכר רק לעחיל שיתקיים מאמר בלע המות לנצח. וזהו אשירה לה, קודם המלאכים יכול להיות בתיי
 מחמת כי עתה אני חי. אזמלה לאלהי קודם המלאכים יכול להיות בעודי בשל נשמחי בגופי לכן מוכרת
 אני למהר א״מ ואין קדימה זאת מסבת המעלה רק בהיפך אני מוקלס מסבת החסרון אשר ב/ ומתי אלע ט
 יערב עליו שיתי יותר מן המלאכים זה יתברר רק כאשר יחמו ממאיס מן הארץ ורשעים עוד אינםזיחבסל המות

 ועלז ברכי נפשי אס ה׳ אז יתברר ט שיחי ערב לו ית׳ יותר:
 שפת היריעה

 אין. כתיכ כאן אלא ויהי לי הים לי ויסי לי . נאור הדנריס כי ישראל הודו ואמרו כי לא כחס ועוצם ידם משה
, זזהז עזי הוא ועטרה לראשי והנא כהי ואני נכח ידי וזכותי חסל  להם החיל הזה יק את כל אלה משם להם הנזיית ננלנה ו
, והכוונה נזה עיל י  לא עשיתי מאומה ולכן מוכטח אני ויהי לי לישונס, יסי לי אין כתיב כאן אלא ויהי לי היה לי ויהיה ל
 שהבאתי נס׳ חשד לאברהם על הגדת ססת באור הגאון ז׳ל על מאמר עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו חסדיך ואל תטשנו
 ה׳ אלהינו לנצח, כי כהבדל בין התובע חוב ובין המקש נדבה כי החוב אין מקום להכוע כ׳א כאשר יש לו עוד עליו איזה מסטר
ד, לא כן המבקש נדבה כי אליו לא  מה שהיה נשאר חייב אבל כאשר ישלם לו עד פרוטה אחרונה לא יוכל לתבוע אותו עו
ה עזרונו רק רחמיך ולא  יוכל העשיר להשיב כבר נתתי לך נדבה הלא מה שנתן נתן בנדבה הן גם עהה בנדנה. וזהו עד מ
 שכונו רק חסדיך לא ע׳ד הפורע חוב ולכן אל תטשנו ה׳ אלהינו לנצח . וזהו שאמד אחר כי עזי הוא והוא כהי הך ננלבם

 אן נחשד לכן היה צי זיכיס לי לישועה ן
 (61) (ח״ב)



 יח יעקב
 וגו׳ באותה שעה אומר שיר לשון זכר שנא׳(תהליס
 קמ״ט) שירו לה׳ שיר חדש ע׳׳כ . להבין דבריהם
) כמו הרה תקרין: ו  נקדים מאמר מביא(ישעיה ל
 ללדת תחיל תזעק בחבליה כן היינו מפניך ה׳ .
 וכלל הענין הוא כי אנתנו מתפארים לפניו ית'
 ואומרים (שם שם) אף אורח משפטיך ה׳ קוינוך
 לשמך ולזכרך תאית נפש לא כאותם שנא׳ עליהם
 (שם ח׳) והיה כי ירעב והתקצף וקלל במלכו ובאלהיו ״
 משל לב׳ נשים עגונות המצפות שיבואו בעליהם אחת
 צופה שיבוא הוא וצרור הכסף בידו אשר אם יאמר
 לה המבשר בא בעלך אבל לא הביא עמו דבר הנה
 תתהפך שמחתה לאבל. והב׳ אוהבת את בעלה יתקוה
ה היא תשמח עמו גם אם יבוא בידי©  לראותו מ
 רקטות: כן אנחנו האף אמנם כי יעדו לנו הנביאים
 חזות קשית על ימית המשיח עכ״ז אנו מחכים ומצפים
 עת בואו וזהו אף ארח משפטיך ה׳ קוינוך והטעם
 לשמך ולזכרך תאית נפש כלומר כי עיקר מגמתט
 ותאות נפשנו להתעלס באהבים עם בעלנו עושנו.
 וכי יקשה עליך לחמר מדוע בבוא איזה צרה יהמו
 ויצעקו מכאב לב הלא היסורים שאנחנו סובלים
ה ע״ז החריץ הנביא  הוא סבה להתקרבות הגאולה מ
 ע״ה ואחז דמיון על צעקתנו מאשה הרה כי היא
 גם היא כל רצונה וכל חפצה להתעבר ועכ״ז בהקרב
 חבלי הלידה תחיל תזעק מר על כאבה יען כי זהו
 מטבע הכאב שיהיה המרגיש בו צועק ונוהם עליו.
 זזה כמו הרה תקריב ללדת כלומר שהיא מקרבלז
 עצמה להתעבר ולהוליד גם כי נפשה יודעת כי תתיל
 תזעק בחבלים עליז תבתר יתתפוץ בתכלית הדבר
 כן היינו מפניך ה׳ . ומעתה הבנת דבריהם כך
 הוא כי הנה הזכר והנקבה שניהם פועלים להביא
 זרע היולד אבל אין חלקיהם שוה כי הנקבה תשמח
 בז אחר אשר תסבול עצבון הרונה ותבלי לידתה לא
 כמוה הזכר שהוא מקבל השמחה בלי שום צער ובאין
 אנחה כלל. וזהו החילוק בעצמו בין שמתת העו״הן
 לשמחת העתיד כי לע״ד אנחנו שמחים על כמה מקריס
 מכאיבים מפאת אמונתנו כי על ידם יסובב טוביתיט
 ממש כשמחת הנקבה אבל לעתיד נהיה שמחים רק
 על טובות אחתיות בלי סבל שוס צער כמאמר ששו:
 ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה ולכן מדמה שירת
 העתיד אל שמחת הזכר שאינו סובל שום צער בסבת
 השמחה. ומעתה מה נמרצו דברי המדרש כל השירות
 שנאמרו בעולם לשון נקבה ט׳ כך הן הצתת באות

 עליהן ט׳ אבל לע״ל אין עוד צרות בו ט׳ וכתיכ׳
 ששון ושמתה ישיגו וגו׳ באותה שעה אומר שיר לשון
 זכר שנאמר שירו לה׳ שיר תדש. רצה המשורר נייה
 במ״ש על העתי׳ שירו לה׳ ט׳ תהלתו בקהל חסידים
 כלומר עד היום היתה שירתנו אך ממלת חסידית
 שהיינו מקבלים הרעה בשמחה לא p לעתיד כי
 יהיה המשסט להללו על טובותיו האמיתיות וזהו
 ישמח ישראל בעושיו ט׳(ועי׳ תוס׳ פסחים קי״ו
 ב׳ בד״ה ונאמר ט׳ שהביאו שם דברי המל׳ שלפנינו

 והבינו המאמר בדרך אחר קצת ע״ש) :
 ובזה
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 פניו ארצה וישתחו ויאמר לו מה אדוני מדבר אל
 עבדו ויש מביאים ראיה להיפך כמו שאמרו כי
 מלאכיו יטה לך לשמרך ט׳ מי גדול השומר או
. ועל זאת באו ז״ל במאמר הלל וגמרו ׳  משמד ט
 לאמר תבייים ישראל יותר ממלאכי השרת היינו גם
 כי מצד עצמם המלאכים יותר גדולים ומי מבשר
 ודם ידמה להם ומי ישוה להם בבתינתם להיותם
א  נמלים רותניים מלאכי מעלה אבל עלז מעשי ל
ע כת העושה.  חביבים יותר בעיני הקלה לפי ע
 והוא כי ידוע אשר חשיבות דבר המצוייר זהמתחפש
 תהיה שבעתים על תשיבות דכר שהוא מראשית
 מתצבו ובטבע בריאתו כמו אם יעשה אהד דמות
 אדם מעץ או מאבן ויתחכם בהרכבתו עד שתמצאינה
 ט תטעות אדם חי למשמש בידיו ללכת ברגליו או
ה כל רואיו יתפלאו עליו  לדבר איזה מלות וכדומה מ
 וישתוקקו כלם לראות אותו ואת תנועותיו לאשר הוא
 באמת אך עץ ואבן ונמצאים ט תנועות של אדם
 תי. הוא הדברבהמלאכים כי המה עצמיים נבדלים
 גטרי כת מצד הבריאה א״כ אין להתפלאות על
 גדולתם וחשיבותם ושלמותם לא כן האדם אשר מצד
 בריאתו הוא קרוץ מחומר תרס את תרסי אדמה
 אבל הוא פועל ומתחפש עצמו בהשתדלותו וחריצותו
 להשיג חלקי השלמות הראויים בעצם אל המלאכים
 ע״כ הוא מעלה חן לפני ה׳ ואהובים וחביבים מעשיו
 יותר ממעשי המלאכים. וזהו שרמזו ז״ל במתק לשונם
 חכיכים ישראל יותר ממלאכי השרת כלומר גם כי
 אין להם ערך ודמיון כלל אל גדולת המלאכים עלץ
 מעשי האדם אהובים יותר כי הלא נודע אשר ענין
 החביבות לא יהיה דוקא אל דבר הגדול והחשוב כי
 לפעמים יחבב אדם דבר קטן יותר מדבר הגדול
 והיקר וכענין שאמרו ז״ל חביב ושאינו חביב חביב
 קודם. וזהו ה׳ מה אדם ותדעהו בן אנוש ותחשבהו
 והוא כשואל ומתמיה על יקרת האדם וחביבותו אצל
 ה׳ אף הוא השיכ אחריו לעצמו ואמר אין זאת כי
 אם מפאת היות האדם להבל דמה ימיו כצל עובר
 ועלז הוא מצליח ועושה מעשים מעולים הראויים
 אל המלאכים. ומעתה מה נמרצז דברי המדרש ולמה
 כך אמר להם הקלה לא מפני שאני משפיל אתכם
 אני אומר שיקדמו תחלה כי באמת אין חקר
 לגדולתכם ומי בשפלים ידמה לבני אלים אלא מפני
 שבו׳׳ד יאמרו תחלה עד שלא ימות אמד מהם כלו׳
 לעילה זאת תביב עלי להקדים שיר הבו״ל להיותו
 דל הבריאה קצר ימים ועלז יטיב נגן שירים נכבדים
 כאחד הנוגעים ע״כ הוא הביב במעשיו ובתהלותיו

 יותר מן המלאכים :
ת השירה הזאת. מדרש כל השירות שנאמרו בעולם  א
 לשון נקבה לומר מה הנקבה הזאת מתעברת
 ויולדת וחוזרת ומתעברת כך הן הצרות באות עליק
 והיו אומרים שירות בלשון נקבה לכך עמדו בבל

 מדי יון אדום ושיעבדו את ישראל אבל לעתיללבוא
 אין עוד צרות בו שנאמר (ישעיה ט״ה) כי נשכחו
 הצתת הראשונות וכתיב(שס ל׳יה) ששון ושמחה ישיגו

 (>•») ה״ר)



 לפניו. למייודה ולמי ישכח לומר כי יש לו להודות
 למושכל הטובות באות ממנו ולא לעסוק בשבח עצמו
 או אחרים האינם בלתי אמצעים בין המטיב ובין
 המקבל כי הלא ייתר טוב ונאה להודות אל הסבה
 הראשונה וזהו ה׳ עזי ומנני כו׳ ובעזרתי ויעלת לבי
 כלומר אתהי כי נעזרתי היה לבי עלז ורוחש שירים
 ומשירי אהודט כלו׳ אמרתי השיריםהאלה המתעוררים

 בי מוטב להודות בם את הראוי אל ההודאה :
ה אתרי בא אל  ומעתה נבוא אל הענין כי מ
 ישראל טובת גאולתם והצלתם ממצרים
 נתנו לבם לשורר ולהלל על הגדולה ועל התשועה
 שהשיגו. וכפי משפטי השיר היה ראוי אליהם לסדר
 נוסת ומליצת השירה ממכרים הנעשים עמם כמצרים
 ולכלול בה כל התלאה שהיה להם בעבר ולשורר
 על כל הטוב שהשיגו עתה ויהי השיר שב אל עצמות
 המשוררים כענין כרכת אשר גאלנו וגאל את אבותיט
 והם לא עשו כן אבל הסבו כל השיר והשבת בספודי
 פרסום שמו וגדולתו ית׳. אמנם הטעם בזה הוא
 כי כל טובות העוה״ז אין אמתת עניינם ידוע אל
 בעליהם אם לא יהיה טובם לאכזב ויש לתוש בהם
 פן ישנו את תפקידם ומה גם טובת הגאולה אשר
ה המשוררים ההם הביט  כפי שזכרנו למעלה מ
 כעצמם כי טובתם וגדולתם איננה בטוחה להם ט
 יתמידו בה לנצת וכי אין זאת wto עולמיית כי עוד
 עתידים להיות גולים לאתר זמן גלל כן לא רצו לתת

 פני השיר אל עצמם הייגז לשורר על טובתם העתידה י
 להתבטל אבל אמרו שירתם על כבוד שמו וגדולתו
 ית׳ שנתפרסם ע״י המופתים הטראים שעשה במצרים
 שזהו ענין העומד קיים לעד. ממש כב׳ מתותנים
 שנתקשרו ע״י שדכן ועשו סעודת אירוסין וכטוכ לבבם
 ביין התתילו להתווכת בין שלשתם לאמרשמתת מי
 גדולה מתבירו וגמרו אומר כי שמתת השדכן עודפת
 כמעלה עלשמתתם כי האמנם קטנה היא נגד שמתת
 המתותנים אבל ודאית היא כי כבר בידו מעות
 השדכטת לא כן המתותנים כי אולי יזדמן כי את*ז
 יתפרדו זמ״ז ואין להם שמתה למפרע . ממשל
 מובן מאליו וזהו אשירה לה׳ כי גאה גאה כלו׳ ע״כ
 נטיתי קו שירתי לשורר לה׳ היינו מהדברים שפעלו
 פרסום גדולתו וגבורתו ט גאה גאה כלומר כי הגאון
ה עד כהיום  והגדולה שנתגאה ה׳ בעת ההיא מ
 הוא בבתיגה הזאת. וזהו שרמזו המשוררים האלה
 בסוף השירה ואמרו ה׳ ימלוך לעולם ועד כלו׳
 כברנכון כסאו עד עולם והסיבה לזה ט בא סוס פרעה
 כו׳ אשר עי׳ץ נגמר פרסום גאונו וגדולתו והבן:
 עזי וזמרת יה. ילקוט אקעזי אלא תורה שנא׳ ה׳

 • (מה יתבאמי דבריהם ז״ל בסמוך:ויאמרו לאמר
. נהיה אומרים לבניט ובטנו.לבניהם שיהיו - י ׳ ׳ . .  י

 ,׳־אוצזרים לפניך כשירההזאת בעת שתעשהלהם נסים.
 ויש,להעיר ע׳׳ז כי מאמר זה היה ראוי. לכתוב אתר
 •גמר השירה לאמרי כמעשה השיר הזה ישירו גם
 , כניהם ובני בניהם אבל לא יתכן להקדים לקבל על
 דורות הבאים טרם שאמרו הם בעצמם. ומה גם
 כי מרש הזה כבר הוכיתו ז״ל ממאמר אז ישיר שר
 .לא נאמר אלא ישיר להורות כי כן קבלו עליהם
 ,לשיה: תמיד על כל הצלה ועל כל גאולה שישיגו וא״כ
 .,ימה צורך עוד אל מאמר שלפגיט. אבל הנראה כי
. המאמר הזה בא להתנצל על מהשיש לשאול עליהם  י
 מדוע אמרו השירה בלשון סתום ואך ע׳׳ד כלל כמו
 כי גאה גאה כו׳ עזי וזמרת יה ט׳ הלא ייתר מהראוי
 היה לומד השירה בפרטות ולתת תודה על כל דבר
 :ודבר שסבלו במצרים וניצלו מהם כי זה כלל גדול
 לכי הברכה הפרטיית השובה מן הכלליית כי ככל
 ׳ ברכה והודאה התיוב על האדם לבאר דבריו היטב
 ע׳׳ד הפרט . וע״ז כא כמתנצל ואומר כי ההכרת
 :היה לסדר השירה הזאת ע״ד כלל יען כי יסדו אותם
 .גם על הצלות העתידית ממש כהעושה בגד לעצמו
 .או לאיש ידוע הוא מתקנהו כמדת לובשו לא כן
 .העושה בגדים למטר לכל מי שיזדמן ודאי כי הוא
 עושה בלא מדה. כן אם היה ענין השירה אך על
 .שעה.ההוא ולא לדורות היו. פורטים כל ענייניהם
 !והצלותיהם איך ומה היו אמנם אחרי כי סדרו
 בהשירה הזאת גם לדורות לכל מי שיצטעלשיר א״כ
 .לא יכלו לשיר אותה כ״א ע׳׳ד כלל לספר מעשי
 ה׳ וישועתו. והמשך המאמר כך הוא אז ישיר ט׳
 (וכדברי מרש שר לא נאמר אלא ישיר) לרמוז כי
ה עתידים ישראל לשורר אותו גם לדורות  השיר מ
 ולכן ויאמח לאמר כלומר אמת השירה בלשון שתהיה
 ־ראוי׳ להאמר עוד אתרי ק. וזהו שבארוז״ל ויאמרו
 לאמד נהיה אומרים לבנינו ובנינו לבגיהם שיהיו
 אומרים לפניך כשירה הזאת ט׳ ומטעם זה נאמרה

 ג״כ בלשון נקבה וכנ״ל:
 א^ירה לה׳ כי גאהגאה.הנהמכברהעירורז״ל
 * ־־•'".׳ ;במד׳ על הכפל הזה גאה גאה א) והנראה
 לדעתי מאור מבדים בהקדים מאמר המשורר
 , (תהלי׳ כ״ת) ה׳ עזי ומגני ט׳ ויעלז לבי ומשירי אהודנו.
מה, ההוראה ממלת ומשירי כי ההודאה והשיר  ׳
 ^המתוייבעל הטובה הוא בלתי מתעד אל טבע ורצון
 :משיגה אבל כן הוא מטבע ותק האדם כי מדי
 השתעשעו בטובתו שהשיג ירתש לבו רנה ושיר ויתנוצץ
 ט תודה וקול זמרה. אבל התוה״ק באה אך להורות

ה עמ ע י ר י  , שפת ה
 א) וכקצרה נוכל לנאר הכפל הזה מס מליצה הפייטן הגאוה והגדולה למי עולמים והוא מס מם שכתננו כחלק הא׳ (פיר)
 כנאור סמלוך תמלוך עלינו אם משול כו׳ כי כן משפט החכמה העליו:ה אשר כל המתגאה נשפל וכמאמר המורש
 '(פ׳ נח) למה נקרא שמו יקטן שהיה מקטין את עצמו לפיכך זכה לגדולה וכמשפט כזה יקיף כל מברא-ם מלבד הנורא יתברך
. וזהו שדיי־ במתק לשוני ואמר הגאום וכגדילם , ו  כי בעשותו גאות יתגדל ויתכנו נפי כלם כמאמר זמרו ה׳ כי גאות עשה כ
 ..כלומר שתי אלה לא המנאנס חוגרות כלתי לחיי עולמים כי אך אצלו יתברך תניא הגדולה אחר הגאיה ולא אצל הזולת. וזהו

 יי:7 . * אשירה לה׳ כי גאה גאםכלומר אשירה למי שמתגאה ונתגאה היינו מתרומם ומתכבד עיי הגאוה :
) (ח״ב) 6 3 ) 
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י  לך שירתם והולאתם . וזהו אשירה לה׳ בחיי כ
 כלומר אך אנכי לה׳ אנכי אשירה על טובותיו 4ולא
 אתר והטעם יערב עליו שימי אנכי אשמת בה׳ כנו׳
 ההודאה שלי ערבה עליו מפאת כי שמתת עילם
 על ראשי בהטוטת המשיגות אותי לא כן ההודאה
 על טובת הזולת . והטעם יתמו חטאים מן האח
 ורשעים עוד אינם כלומר הם ישיבותיהם יתמי
 ויאבדו. וזהו שדייק אך טוב לישראל אלהים כי׳
 משא״כ אל הזולת כמאמר המדרש (אסתר א׳)
 רשעים אין להם טובה שנאמר (קהלת ת׳) וטוב

 לא יהיה לרשע :
 ומעתה נבוא אל הענק כי מהטובות הרשעים
 לא מלבד שאין הראוי אל כבודו לקבל
 הודאה עליהם מפאת היותם טובות כוזבות ונפסקית
 אבל עוד כביכול גנאי הוא לקבל הודאות כאלה יען
 כי טובתם קללה להאביד כל זכר למו כמאמר ומשלם
 לשונאיו אל פניו להאבידו וכבר המליצו ז״ל(ברכות
 מ׳) כל שהוא מין קללה אין מברכים עליו כי בהיותו
 ית׳ משפיע אל הרשע ויתן לבו תאותלבו הנה זאת
 תהיה אצלו• הסיבה הגדולה להוסיף סרה בגאוה ובוז
 להיות שורר ורודה באף אישי ההמון ותהיה ברכתו
( ט  סבה אל קללת אחרים כמאמר התכם(משלי ל
 ובמשול רשעיאנת עם ומה יתפאר הוא ית׳ בקילוס
 הרשע הזה שהוא מודה ומשבת לה׳ על הצלתתו
 בתמס וגזל ב״א ומוריד הבריות עד עפר כמאמרם
 ז״ל(ב״ה צ׳׳ד) הרי שגזל סאה חטים כו׳ אין זה
 מברך אלא מנאץ. וההיפוך בהצדיקים כי סיבתם
 טובה לעולם כמא״הת (שם) ברבות צדיקים ישמח
 העם וזהו נאה לקדוש פאר מקדושים (ועיין מ״ש
 עוד בבאור המאמר הזה בת״ג ה׳ ויקרא) . וזהו
 ג״כ המרומז בברכת יהללוך הלל כי לך טוב להודות
 זלשמך נאה לזמר ר״ל טוב אל המקבל ההשפעה
 להודות כי טובתו שלימה וגם אליו ית׳ נאה ההודאה
 ההיא כי ע״י יתפאר . וזהו צתית דברי הילקוט
 עוזר ומסמיך אתה לכל באי עולם אבל לי ביותר
 עשאני אמירה מאמר וה׳ האמירך היום להיות
 לו לעם סגולה כו׳ עדלתהלה ולשם ולתפארת ואף
 אני עשיתיו אמירה. ר״לכי האמנם הוא משפיע
ז יתרון עשה אל עמו ישראל  ומטיב לכל הבריות על
 כי האמיר אותם לו לסגולה להשתבת בתפלתם
 ולהתפאר בהודאתם מה שלא יתכבד כן מהודאת
 הזולת. וזהו שאמר והרי כל האומות שבתו את מי
 שאמר והיה העולם אבל שלי נעים לפניו שנאמר
 ונעים זמירות ישראל וזהו ישראל אומרים מי כמוך
 באלים ה׳ כלומר משכתים מעשי ה׳ וישועתו ורו״הק
 אומרת מי כמוך עם טשע בה׳ לומר הן אמת כי
ך עם נושע ו מ י כ ל מ  אין כמוהו רכ להושיע אב
 היינו מי בעמים להתפאר ע״י תשועתם וטובתם
 (כי אין תשועתם תשועה ולא טובתם טובה) כמו
 ע״י סגולת ישראל. וזהו ישראל אומרים כי תפארת
 עוזמי אתה ור״הק אומרת ישראל אשר בך אתפאר
 וא״כ שבת המקום לה ושבת ישראל משולבות

 ומצומדות

 עוז לעמו יתן ל״א אין עזי־ אלא תוקף שנאמר
 ה׳ עוזי ומגני ט׳ עוזר אתה ומסמך לכל באי עולם
 אבל לי ביותר עשאני אמירה שנאמר וה׳ האמירך
 היום ואף אני עשיתיו אמירה דכתיב את ל האמרת
מי כל האומות שבתו את מי שאמר והיה  היום ו
 העולם אבל שלי נעים לפניו שנאמר ונעים זמירות
 ישראל. ישראל אומרים שמע ישראל כו׳ ל אתד
 ורו״הק אומרת מי כעמך ישראל גוי אחד באק ישראל
 אומרים מי כמוך ורו״הק אומרת אשריך ישראל מי
. ראוי לשום לב בזה כי ׳  כמוך ט׳ ישראל אומרים ט
 כפי מראה מדבריהם כיוונו ז״ל לומר כי שבת ישראל
 אל הקלה ושבת הקלה אל ישראל עניינם אתד
 ותלויים זה בזה ויש עלינו לחקור איך ימה הוא .
 ובסמוך זה אלי ואנוהו. הוי נדמה לו מה הוא חנון
 ורחום אף אתה תהא רחום וחנון והדרש הזה הוא
 רחוק מאד. ולבוא אל באור דבריהם נקדים דברי
 המשורר ע״ה(תהלים ע״ג) אך טוב לישראל אלהים
 ט׳ גם מאמר(שםק״ד) אשירה לה׳ בחיי ט׳ יערב
 עליו שיחי ט׳ גם מאמר הפייטן גאה לקדוש פאר
 מקדושים. אשר לדעתי הכוונה ככל זה לתת טעם על
 מה שיחד הקלה את ישראל ותייב אותם להתפלל
 על הטובות והשפעות וגם להודות ולברך על כל דבר
 ודבר כמרז״ל(ברטת מ׳) בכל יום ויזם תן לו מעין
 ברכותיו מה שלא תייכ כן אל הזולת המתענגים
 כפלי כפלים . אבל הנה ידענו כי התכמה תתייב
 את האדם להבדיל בין הטוב האמתי ובין הטוב
 המחמה. כמו בבוא אתד אל תנות לקנות סחורה ויראה
 כמה סחורות יפות הצבע נאות למראה אם לו לב מכם
 לא יביט אל מראיהן אבל יבדקם בטוב עצמותם אם טוב
 יקבל ואם רע לא יחבל כי זה דרט מעולם לדרוש
 תכלית כל דבר אבל האייל יתן עיניו אך על דברים
 היפים ונתמדיש למראה גם כי לא יתקיימו כ״א ימים
 אחדים. וא״כ הבורא ית׳ אשר עמו התכמה האמתית
 ודאי כי הוא מואס מכרים המשובחים לזמן מוגבל
 וסופן לקבל כליון והפסד והיו כלא היו אבל יכחר
 ויאבה רק הטוב המתקיים והנצחיי וע׳יכ כמו שאין
 הקלה תפז בטובת רשעים כי הם ומעשיהם וטוטתיהס
 ותענוגיהםכאיןבעיניוכןאיננותסזביץלוסםוהודאתם
 על הטובות המשיגות אותם כי אין טובתם טובה
 שיהיה ראוי אל כטדוית׳ להבל הודאה עליה. והן
 לעילה זאת אמר המשורר (תהלים קי״ז) הללו את
 ל כל גויס וגו׳ כי גבר עלינו מסדו ואמת ה׳
 לעולם כלומר שבתוהו על היותו משפיע אליט(עלי)
 בתסדו מה שהוא טוב ואמת מותלט אבל את ישראל
 תייב בכרכה והודאה כי טובתם טובה באמת כי ילט
 בכת הטובה ההיא לעבוד עבודה המתקיימת לנצת.
 וזהו המבואר בברכת ההלל יהללוך ל אלהיט כל
 מעשיך וחסידיך צדיקים ט׳ וסיים כי לך טוב להודות
 ט׳ ר״ל אך צדיקים יודו את שמך על הטובות
 וההשפעות המשיגות אותם וזהו כי מעולם ועד
 עולם ט׳ כלומר על היות אתה נצתיי וגם טובותיך
 אל הצדיקים המה נצתיות וקיימות ע״כ טוב ונאה

 (64) וח׳׳ב)
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 בדרך שאלה להחזיר להם אחד ג ימים א״כ איך
 יתכן לקרוא השאלה ההיא שלל ולומר אחלק כוי
 כי לא יפול בזה משפט החלוקה אבל בהכרת כל
 אתד יטיל בתזרה את שלו אם לא כי גם מתחלה
 היה כל נותן מחליט בדעתו כי לא ישובו עוד
 למצרים והיה כל א׳ מסית דעתו מהם וממה שנתנו
 להם וע״כ את״כ כשנתנו לבס לרדוף אחריהם היה
 בעיניהם כאלו יבוזו בז כמשפט כל שלל המושג
 במלחמה. ומה כל זאת הראה ית׳ אל משה במראות
 רוה׳יק ואי׳כ אחר כי המוחלט הוא שהיה רדיפת
 פרעה ענין חדש ע״ד נס א״כ ממאוי אל השבח
 הזה שיהיה מוקדם בספודי הנסים המוזכרים בשירת
ס הזה קדם לכל הדברים וזהו שהחליטו  ישראל כי מ
׳ זה היה תחלת  ז״ל וגמרו אומר אחר אויב ארדוף ט
 הפרשה ולמה נכתכ כאן ללמדך שאין מוקדם

 כו׳ והבן:'
 מי כמוך באלים ה׳. ילקוט מי כמוך באלו שאחרים
 קוראים אותם אלהית ואין בהם ממש ועליהם
 נאמר (תהלים קט״ו) פה להם ולא ידברו עינים
 להם ולא יראו עד לא יהגו בגרונם אלו פה להם
 ולא ידברו אבל מי שאמר והיה העולם אינו כן אלא
 אמר שני דכרים בדבור אחד מה שאי אפשר לבו״ד
 לומר כן שנאמר(שם ס״ב) אחת דבר אלהים שתים
 זו שמעתי ע״כ. הנה מה שדרשו מי כמוך באלו
 שאחרים קוראים אותם אלהות הוא בעצמו מאמרם
 ז״ל(בילקוט יתרו) לא יהיה לך אלהים אחרים וכי
 אלהות הן הלא כבר נאמר כי לא אלהים המה ומה
 תלמוד לומר אלהים אחרים שאחרים קוראים אותם
 אלהים אמנם עכ״ז ראוי לשום לכ על כלל המאמר
 מי כמוך כי׳ איך יתכן לקתת מופת על גדילת
 אלהיתי ית, מפאת הייתי נעלם ומרומם מאלהי
p זרים מעשה ידי אדם והלילה תלילה להעריך 
 אלהי כל האח ולבוא אל הענין נעמוד תתלה על

 מאמר המשורר(שם קי״ג) ממזרת שמש עד מבואו
 מהלל שסה׳ גם מאמר הנביא(מלאכי א׳) כי ממזרח
 שחש עד מבואו גדול שמי במים ובכל מקום מקטר
 מגש לשמי אשר מלת שם נראית אך למותר כי מה
 יבצר כשיאמר ממזרת שמש עד מבואו מהלל ה׳. אבל
ה לא היה יכול לומר מהלל ה,  בהתבונן מעט מ
 יען כי באמת יש ויש כמה עובדים לכוכבים ומזלות
 השמים וכדומה מהעצבים אבל במ״ש מהלל שם ה׳
 נכלל בזה כווגה אתרת . והוא ע״פ דמיון לגדול
ק וילי  אתד שהיה מהולל ומפורסם בכל פאתי א
 איש מרמה נסע מעיר לעיר ורימה את העולם ואמר
 על עצמו שהוא הגדול ואסף הון רב ועשי לו כבוד
 גדול וכאשר שמע הגדול ההוא מעשי ממאי הזה
ה שמי נכבד הוא  שמת מאד לאמר הלא עכ״פ מ
 עד כי כל המתלבש והמתהדר בשמי יתכבד באנשים
 ע״י טעיתם לאמר כי אני הוא. כן הדבר בהעובדים
 ע׳יז כי האף שהמה מוטעים בדרכם ויקראו אלהים
 ללא אלהים עכ״ז הלא העילה כזה היא מפני
 ;שתושבים על הע״ז שזהו האלהים האמת זא״כ הלא

 (65) בין

 ומצומדית אשהאלרעיתה. *זעתהמהישרו דבריהם
 בסמוך זה אלי ואנוהו. התנאה לפניו במצות ט׳
 אבא שאול אומר הוי דומה לוכו׳ הנה גםהםז״ל
 מיתו מלת ואנוהו על פשוטה אבל בארו אל האדם
 העילה שעל ידה יפאר שמו ואמרו הוי דומה לו מה
 הוא רתום ט׳ כלומר במה שיהיה האדם מעוטר
ה בזאת יהיה שמו הגדול  ומכילל במדיתיו ית׳ מ
 מתפאר ומתנאה ע׳יי הטובות שהשפיע אליו וכנ״ל:
ר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל. ילקיט זה היה מ  א
 תחלת הפרשה ולמה נכתב כאן ללמדך שאין
 מוקדם ומאוחר בתורה. הנה מה מאד ראוי לשום לב
 לעמוד על טעם וחשיבות מאמר אמר איוב ארדו
 עד שיהיה ראוי להקדימו בתתלת הפרשה ומדוע ל

 יאבו בסדר שנכתב בתורה שמתחלת השירה באז
 ישיר כאשר יתייב משפט השיר וסדרי מליצותיו .
 והנראה בזה כי מהמשפט וסדר השיר ראוי להיות
 כפי סדר הנסים שישוררו עליהם ומס הנעשה
 ראשון ראוי להקדים ספורו ראשונה והב׳ אחריו
 וק כלם. ומעתה נחקורה נא בדבר רדיפת פרעה
 אתרי ישראל אם נאמר כי היתה מתוייכת אליו
 ע״פ הדין והטבע כאשר תדון בעצמך במה שאמרו
 לו דרךג׳ ימים נלך במדבר ועל ידעת זאת שלחם
 שישובו אליו אתר ג׳ ימים וע״כ בבוא האקטורים
 ומידו לו כי ברח העם לחלוטים נתמלא חימה הוא
 וחילו ורדפו אחריהם וא״כ לא יהיה התחלת הנס
 כ״א כשנטבעו בים. אמנם הנה ההוראה מסטרי
 התורה לא כן היא שנאמר ייהפך לבכ פרעה ט׳
 ויתזק ה' את לב פרעה וירדוף ט׳ הא לך כי רדיפת
 פרעה היתה מאת ה׳ והיא היתה ראשונה והיה ראוי
 להקדימה בתחלת השירה. אולם הדור ההוא שקדמה
 יציאתם אל קריאתם בתורה לא היה להם לדון כ״א
 לפי הסברא והסברא נותנת כי לא שלחם כ״א לתוג
 דרך ג׳ ימים אשר ע״כ השאילום כלי כסף וכלי זהב
 אמנם אל משה גלה ית׳ הנס הגדול מה ועוד
 כפול ומכופל והוא במה שאמר לו עוד נגע אתד
 אביא על פרעה ועל מצרים אחרי כן ישלת אתכם
 מזה לומר לא כאשר תדמו בנפשכם כי סבת שלחו
 אתכם הוא אל המקום הראוי לזכות אבל כל מגמתו
 יהיה כי תלכו מזה למען לא תהיו לו עוד למוקש .
 וזהו שהוסיף לבאר ואמר כלה גרש יגרש אתכס מזה
 כלומר לא יהיה בדעתו עוד כי תשובו אליו לאתר
 ג׳ ימים ועכ״ז דבר נא באזני העם וישאלו ט׳
ה יהיה נס בתוך נס כי האמנם ידעו המצריים  מ
 כי לא יוסיפו שוב אליהם עוד עכ״ז ישאלו אם
 מסבת התן ואם מסבת המורא (עי, למעלה על
 מקומו) וכמו שיורה מאמר דהע״ה (תהליס סייח)
 מנכי צבאות ידודון ידודון ומת בית תחלק שלל
 ל״ל ידעו המצריים כי בלב ישראל לצאת ממצרים
 לחלוטין(וזהו הוראת הכפל ידודון ידודון ועכ״ז וכית
 בית תתלק שלל וכמאמר בע״כ השאילום . והמופת
 הגדיל על ענץ זה היא מה •שאמר האויב ארדוף
 אשיג אחלק שלל ואם היתה הנתינה בתתלה אך

 (אהל יעקב ה׳׳ב) ה
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 להם למיון כלל וכלל ני לאלהיהם יש פה גם עיניש
 גם אזגים ועול זאת כי גם עם הפה אינם מדבריס
 ועל הקב״ה נאמר אתת לבר אלהים שתים זו שמעתי
 מה שאין הפה יכול ללבד וא״כ האשמה בראש השוגים
 ההם כי אין לבר ט שיהיה מקום לטעות על ידו
 וזהו מי כמוך באלים ה׳ זכלברי הילקוט הנ״ל כלו׳

 ואיך יתכן לטעות בלבר רחוק כזה :
 תביאטו ותטעמו בהר נתלתך מכון לשבתך פעלת
. עי׳ בתלק הא׳(ריש בראשית) כי ׳  ה׳ ט

 שם בארנוהו על נכון:
 ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה׳ אלהיך והישר
 בעיניו תעשה ט׳ כל המחלה אשר שמתי
 כמצרים לא אשים עליך כי אני ה׳ רופאך . הנה
 מכבר העירו רבים כזה אס אין מכה רפואה למה.
 והנראה כבאור הענין בהזכיר פי׳ המפרשים על טדא
 נפשות רבות ותסמנם על כל מה שכרא להתיות ט׳
 והוא כי צרכי האלם נתלקים לב׳ סוגי׳ מהם הכרתיים
 שלא יספיק לו בלעדם כמו מים לתם ומזון וכלימה
 מהלברים שאין להתקיים בהעלרם ויש מהם לבריק
 תענוגיים אשר בהעדרם לא יחסר אל האלם מהשלמת
 קיומו דבר אבל הוייתם אך לתת עוגג ועק אל
 בעליהם . וזהו בורא נפשות רבות ותסרונם מוסג
 על דברי ההכרחיים אשר העדרם הוא חסרון אל
 הקיום ועל כל מה שברא להתיות מדבר מן המיתיות.
 ומעתה נחקורה נא אל מי מכ׳ סוגיות האלה נייר^
 התורה והמצוה שנתן לו ית׳ היינו אם שהיא אצלט
 הכרחיי להחיותט אשר בלעדה לא הייני יכוליס
 להתקיים כלל או כי גם בזולת התורה והעבודה הייט
 מתקיימים בעוה׳יז כמו שיש קיום לכל הנברא״ס
 אבל היא ית׳ חפץ חסד והפליא טובתי אתט להיסיי<
 שלמות על שלמות הראוי(כענין יפיפית מבני אלס)
 לזטתט ברב טוב הצפון לעו״הב וכמאמר להנתיל
ס ד א  אוהבי יש. והנפקיתא בזה אם יש מקום אל ה
ה ו ה  להתפאר בתורתו ולהשתבח בעבודתי כי אם י
 אל התורה בחינת הנין עודף לגדל ולרומם קח האלם
 יותר ממה שראוי חל בחינה האנושית הנה יש £
yלהתפאר ולהרהיב בנפשו עוז בהיות לו יתר שאת $׳ 
 התירה לא p אם מבלעדי התורה היה האדם תסר
ת  השלמות ונעדר התקומה והתורה משלמת ומעמד
 איתי על כנו הראוי לו איך א״כ יתגאה בתה שהוא
ר ב  נעדר התסרק כאשר לא יתגאה הבלתי מחוסר א
 ולהיפך הרשע ראוי אליו קלון וחרפה במה שהוא
 תסר מהראוי להיות כבושת כל בעל מום *) . ואל
 התלוקה הזאת רמז הכתוב(איוב יו״ד) אם רטעתי
 אללי לי וצדקתי לא אשא ראשי. ר״ל ט בצדקיתיו
 אין לו להתפאר שלא קנה על ידיהם קנץ עיד$
ה  בלתי העדר התסדין וכמאמר אם למרת תורה הרכ

 ביןכך יתכבד שם האלהת. וזהו ממזרת שמש עד מטאו
 מהילל שם ה׳ ר״ל גם איתם שמכבדים לע׳׳ז הוא בעבור
 שטועים ותושבים שהואה׳וא״כגליל שסה׳ וזהו כי
 גדול שמי בטיס וככל מקום מקטר מגש לשמי. ומעתה
 זהו שרצו ז״ל במאמר שלפגיט מי כמוך באלים מי
 כמוך באלו שאתרים קוראים אותם אלהית כי הגה
 לפי לבריט מקום לומר כי יש התנצלות להעובלים
 ע׳׳ז לומר כי מ״מלמען שמו עשו כל מה שעשו.
 לזה אמרו מי כמוך באלו שאתרים קוראים אותם
 אלהות ואין בהם ממש ועליהם נאמר פה להם ולא
, אלו פה להם ולא ילברו אבל מי שאמר  ילברו ט
 והיה העולם איטכן אלא אמר שני דברים בדטר
 אתד ט׳ אשר מהראוי להכין שפת יתר שאמר הכתוכ
 פה להם ולא ילכרו כי די היה לומר לא ידברו לא
 יראו לא ישמעו. אבל המאמר נחלק לב, לברים כי
 הנה כל מה שנזכר בי ית' פה ועין ואוזן ובלומה
 כלם הם לשבר את אוזן האלם מה שהוא יכול
 לשמועיאבל באמת אינו גוף ואין לו שום למיון כלל
 וכמו שכתב החבר(מאמר ב׳ ב׳) שמות הבורא כלם
 נלקתות מפעולות הברואים . וא״כ תתגנה הע*ז
 בשתים. א׳ במה שיש לה פה והב׳ כי גם עם הפה
 לא תלבר יש לה עין וגם לא תוכל לראות וזהו
 עצבי הגוים כסף וזהב ט׳ פה להם ומלבל הגנית
 הזה גם ולא ידברו עיניס להם ולא יראו . וזהו
 שסיים הילקוט ועליהם נאמר פה להם ולא ידברו
 אלו פה להם ולא ידברו כלומר גם פה להם גם
 לא ידברו אבל מי שאמר והיה העולם איט כן אלא

 אמר שני לברים בלבור אתל :
 עתה נתזור על לכרי המשל הנ״ל פעם היה אתד
 מתחפש כרמיה ואמר על עצמו שהוא הגאון
 המפורסם ועשה מעשה הצטעים הלובשים לטשי
ח  צגיעית גם לא הסתכל מל׳ אמותיו וספרו ט
 ולבייו מועטים. וכאשר שמע הגאון את כל הכטל
 שעשו לי לא האשים אותם כזה מאומה כי רק עיני
 בשר להם אבל נתן האשמה בהנבל הצכוע הזה שרימה
 בהם לימים בא אהד מלובש כאשר'ילבשו ההוללים
 מתגהג בקלות זולל וסובא לא תואר ולא הדר לו לא
 תירה ולא חכמה ואמר על עצמו שהוא הגאון הנ׳יל
 והאמיני לקול דברו יהרבולו מאד מוהר ומתן וכבוד
 גמל כששמע הגאון הדבר הזה נתן האשמה עליהם
 לאמר האמנם כי גס הא׳ רימה בהם יטעו ט עכ״ז
 נתן להם מקום לטעיןז במה שהיה מתדמה למעשי
 וענייני אנשי הרוח לא כן הנבל הזה אתרי ראותם
 נבלת ענייניו איך עלה על דעתם לטעות ט ולחשוב
. הוא הדבר בהעובדים אלהים אתריב כי  עליו כן
 אםהיתה יראתם מתלמית בצל מה לערךהאלהית
 אף שבאמת איננה כלום עכי׳ז היה ראיי לזכותם

ע נוצרת הייט כי רק  ולומר הלא שש ושגיאות מי יבק אבל אתרי כי אין אל תתזיק טובה לעצמך כי ל
 יריעות האדל י בהשלימך

 *) וזהו כוונח דברי הנביא (מלאכי א) אהיחי אחכם חמר ה׳ ואמרחם במה אהבחנו ט׳ מלח ואמלתש
 תהיה צווי כמו ואמיתה זבח פסח ור״ל כי יש עליכם להתבונן במהוח האהבה ולא חעלו על דעתעש
 כי מסכת מעלתכם העודפת על כל ע״כ הקב״ה אוהב אתכם לא כן הדבר כ״א הקנ״ה שמח בכס במה שאין

 (>t>1) (ח״ב) התם
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 להשחית גופו p משפע הקרובים אל ה׳ בעלי
 הנפשות הקדושות כי שקד ית׳ על שמירתם להבדיל
 אותם מכל התענוגים המדומיים שלא יתגאלו בפת
 בגם ושלא יכתימו נפשם בחלאת התאוות החומריות
 והנביא ע״ה ייחד הדבר הזה אל הרפואה . וזהו

 משלימך התנאי הזה נשלם יצירתך ואם יחטא ויאשם
ה אוי לנפשו כי משחתה בה. והנ״מ הב׳ אם  מ
 היה יכולת בידינו להסתפק בעולם הזה באין תורה
 אזי (בשגם כי הוא תוסיף שלמות ברוח האדם
 עכיז) היתה עלינו למשא ובמליצתם ז״ל לא מעוקצך

 זלא מדזבשך כי בוודאי על כל פנים ולכל הדעות שתמר שלום שלום לרחוק כלומר הרחוקים מהשם
 לא יפיל דבר מכל אשר דברו חז״ל זכה נעשית לו מושלמים ומוצלחים בשפע רב ובכל תענוגי עזה׳׳ן
 סס חיים לא זכה נעשית לו סם המות לא כן אם ולקרוב אמר ה׳ ורפאתיו כלומר לישראל עם קרובו
 בבלעדה היה האדם מגואל נגוע ומוכה והקלה׳ המעיט התענוגים המדומיים למען הפק רפואה
 בחמלתו שקד על רפואתו והצלתו כמאמר (משלי ד׳) לנפשם היקרה וזהו שהזהיר ית׳ אותנו בדע כלל
. והוא ׳ ׳ כל המחלה ט  כי תיים הם למוצאיהם ולכל כשרו מרפא ודאי כי ויאמר אם שמוע תשמע ט
 אין לאדם לחוץ בתורתו ית׳ ועוד יתייב את עצמו ע״פ דמיון לאתד שהיה מבקש להיות משרת אצל
 להתאמץ בכל עוז ללמוד וללמד לשמור ולעשות קצין גדול אמר לו בעליו אבל תדע כי אם נתת
 להשלמת רותו ונפשו. והן אל טונה זאת הסכימו את לבך לשרת בביתי למען תהיה מאוכלי בשר
 הבריאה ולהתענג בדשן המטעמים הנה תהיה נתדל
 גם מלתם ומזון אבל מהצורך אליך שלא לתת לב
 כלל אל התענוגים כ״א לשרת אותי ולשמור עבודתי
 בתמידית ולסוף ממילא יגיעך התכלית הטוב . כן
 אמר הקב״ה לישראל אם שמוע תשמע ט׳ כלומר
 אם רצונך להקשיב ולשמוע לקול ה׳ אלהיך (וזמ
 הוראת שמוע תשמע מקור עם הפעולה) והישר
 בעיניו תעשה והאזנת למצוקיו כלומר אם כן תקכל
ה זאת אני עושה עמך כל המחלה אשר  עליך מ
 שמעתי במצרים לא אשים עליך הכניס כל התאוות
 הזרות והפלגת השלוה והתענוגים המדומיים תמת
 שם מתלה להיותם בעוכרי הנפש זהמסבבים מהלתה
 וזהו אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. ר״ל לא
 ארבה לכם מוהר התענוגים כמו שהרביתי להאומות
 והטעם כי אני ה׳ רופאך השוקד על שלמותך והצלתך:
 ויאמר ה׳ אל משה הנני ממטיר לכם לתם ט׳
 דבר יום ביומו למען אנסנו הילך בתורתי
ה מהראוי לשית לב מה ענין המן להיות מ  אם לא .
 נסיין על ידו אם ילט בדרכי התורה אם לא .
 ונזכיר לזה דברי המדרש ויצא העם ולקטו דבר יום
 ביומו הה״ל ברוך ה׳ יום יום .אמר הקב״ה לישראל
 במדה שאדם מודד בה מודדים לו אני נתתי לכם
 את התורה שתהיו עוסקים בה יום יום שנאמר
 (משלי ת׳) אשרי אדם שומע לי לפקוד על דלתותי
 יום יום וכן(ישעיה נ״ת) ואותי יום יום ידרושון
 תייכם שאשביע אתכם לתם מן השמים דכר יום
 ביומו. ולבוא אל באור הענין נעמוד תתלה על באור
 הכתוב שזכרו ז״ל אשרי אדם שומע לי אשר מהראוי
 היה שיאמר שומע בקולי או לדברי. והנראה בזה עם
 מה שידענו כי כמו שהכין ית׳ מזון הגוף מהמאכלים
 והמשקים והזולת ממחסוריו כן ראה והתקין מזון
 הנפש מאין תקת ערזבתה ומאין תשאב מימי תיותס
 והוא התורה והמצוה והמעשים טובים וכמאמר לט
 לתמו בלתמי ט׳ וכמו שהגוף אם ירצה יסתפק

 ח״ל במה שאמרו(כרטת ד׳) כל העוסק בתורה
 יסורין בדלים ממנו ההוראה כי אם לא יעסוק בתורה
 אין לו להתרעם על הקב״ה לומר שהוא מביא עליו
 יסורים אבל הנה היסורים מוכנים ועומדים אתו
 מכבר בלתי בעסקו בתורה הוא פועל בעצמו כי יבדלו
 היסורים וזהו כל העוסק בתורה יסורים בדלים
 ממט. וזאת הקדים ית׳ לדבר אלינו טרם מרבנו
 לפני הר סיני ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה׳
 אלהיך והאזנת ט׳ כל המתלה ט׳ לא אשים עליך
 כי אני ה׳ רופאך כלומר במה שתקבלו תורתי תשיגו

 רפואת תעלה מכל מחלה ומכל יסורים :
 עוד באזרע׳יז בהקדים מאמר מביא (ישעיה ג״ג)
 שלום שלום לרתוק ולקרוב אמר ה׳ ורפאתיו.
 באור הדבר דע כי מה שזכרו מביאים ז״ל מאמר
 רפואה וארוכה מחלה וגגע אינם מדברים ממחלת
 הגוף ומרפואתו אבל עיקר עסקיהם היה מענייני
 הנפש אשר בהיות הנפש בלתי מטוהרה מתלאת
 זוהמתה והיא נכתמתומגואלת בהבלי מדות הרעות
 תארו אותה ע״ש תולה כמו שזכר התכם ע״ה פעמים
 רבות תולה רעי. ראיתי ט׳ וכן אתר שתתכבס מעונה
 וסר ממנה גגע תטאתה יסול עליה מאמר רפואה
 כמו(הושע י״ד) ארפא משובתם וכמאמר(ישעיה
 ו׳) השמן לב העם ט׳ פן יראה כעיניו ט׳ ושב
 ורפא לו. ועתה דע לך כי זה כלל גדול כל היותר
 רתוק מן התורה ומן הקדושה הוא יותר מוצלת ויותר
 שבע ומעונג בטובות העוהי׳ז כמה שידענו מהשגת
 פרנסת הנבראים שהיא יותר קלה מהשגת המדברים
 וכן העמים יותר מעב״י הקרובים אליו ית׳ והשגת
 הכהנים מועטת מהשגת הזרים עד כי מביאים
 הקרובים והנאמנים בכל כיתו מרותקים מןהעו״הז
 מכל עד שהיה אליהו לבוש אדרת שער ומאכלו לתם
 ומים. ואם אין טעם הדבר מבואר אצלנו בסרט
 עכ״ז בדרך כלל ידענו מן התכמים הראשונים כי
 כמו שהאדם התולה מצמצם מאכליו ומשקיו שלא

 יריעות האהל במיעוט
, ואת עשו שנאתי כלומר אם קיום הטרה הוא  אתם הסרים מאשר ראוי להיות והעד הלא אח עשו ליעקב ט
 פטן מהמוחרות על שלמות הראוי אין ממאוי לשנוא חת הבלתי שומרה אם לא ט הוא נעדר וממוסר

 השלמות הראוי:
) (ח״ב) זרי 6 7 ) 
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 במיעוט ההכרתי מה שלא יספיק לו כלעדו כן צמאה ושוקקת ידבר׳ ה׳ ית׳ על כי יהיה לו הלילה
 במזוךהנפש יש שיסתפק בתורה בשיעור ההכרחי למשמי־ והיום למלאכה וכל הימים אשר הוא חי לא
 לבד מה שאי אפשר בלעלו ולא ייתר, וכענין שאמרו יספיקו לו למלא חפץ לבבו כאשר שאל להמע״ה(שס
 ז״ל(מנחות צ׳׳ט) אפילו לא קרא אלם אלא קריאת צדי״ק) למטת ימינו p הודע ונביא לבב חכמה .
t< שמע שחרית וערבית קיים לא ימוש ספר התורה וזהו מה שאמר (שם כ׳׳ז) אחת שאלתי מאת 
 כו׳. וזהו משפט ההמונים להסתפק במיעוט ההכרחי אותה אבקש כו׳.ירצה כי בחפצי העוה״ז אס ישאל
ה אבל לא כך אמר המשורר(תהלים קי״א)אשרי אלם לבר מאת הקבי׳ה ויתן לו שאלתו לא יבקשהו  מ
 איש ירא את ה׳ כמצותיו חפץ מאל, הייט כי נפשו עול אחרי כי כבר השיגו *\אבל להע״ה שאל למ•

 יריעות האהל נפשיי
 *) וכי חשאלךנפשך הלא מכבל אמרו ז״ל(במדרש קהלת) אין אדם מח וחציתאוחו בילו ישלו מנה רוצה
 מאתים מאתים רוצה ארבע מאות הסכת ושמע את אשר אשכילך ואורך בענין זה. ראשונה מהצורך
 אלינו להעיר על עיקר הדבל איה איפוא יתנוצן כן בלב אנוש אשר עד עולם לא יוכל להשביע נפשו ולומר די
 על מה שבידו הלא כבר החליש דהמע״ה ואמר (תהלים קי״מ) לכל תכלה ראיתי קן היינו כי כל עצם ממפצי
 שה״ז יש לו קץ וגבול חוך השלשה מרחקים וא״כ יחוייב מצד המבע כמו שהעצם ההוא יש לו גבול וסיף ותכלית
 p היה מהראוי אשר הממדה והתשוקה אשר יהיה לאדם אל עצם זה ייזיה ג״כ גבולי ותכליתי כאשר העיר
) גם את זה לעומת זה עשה האלהיס היינו כי המדומ נמדדות כפי ערך העצמייס  החכם ואמר (קהלת ז,
 לכל בהן חיי האדם וא״כ מדוע יגדל כח החמדה אשר אל העצם מערך העצם עצמו אלף פעמים ככה ומעולה
) מכמות במן  לאמת אלם וחצי תאותו בידו. אבל לעמוד על תקירהנו זאת נזכיר דברי שהע״ה (משלי א,
 תרונה כו, עד מתי פתיים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם •אשר מאמר עד מתי הוא חסר הבאור כי מהצולמ
 היה שיאמר למה סחיים תאהבו פתי כי מאמר עד מתי מורה כי עד היום הזה אין לשאול למה אהבתם את
 הפתיות רק הוא שואל ואמר הגידו לי עד מחי הלא דבר הוא (ועי, בזה בספל קול יעקב קהלת על מאמר

 יקר מחכמה מכבוד וחמצא דברים נכחים):
 דע כי כל הכמוס והמדוח הנסיעות בנפש האדם כמו הממדה והתשוקה וההשתדלות והחריצות כלם נוצלו באלם
 בעצם וראשונה רק עטר מנין מיוחד בתכליתו למעלה ראש היינו לתורה ולתעודה לעבדה ולשמרה לאהו3
 התורה ולחמוד אותה להשתוקק לדבקותו יחי ולמצותיו הפוכים ולהשתדל בהם בחריצות שונות ולא היתה הטונה
 משיעות הכהות היקרות האלה בעבור ירדוף האדם בהן אחר תאוות עוה״ז ותענוגת הנוף שאין מי יכחיש ז5
 בכל המדברים . אבל הלא עכ״ז יתחמץ לבב אנוש לחשוב ולומר אם הדבר כן מדוע זה כל האדם יתאוה תאוה
 לרדוף אחר תענוגי הגוף ומעולם לא ישבע בהם ורב שיהיה עשרי וסגולתו יחפוץ יותר ויותר א״כ מקום לומר
 חלילה כי האדם מוסבע על זאת היינו כי הפחות והחמדות נופעו בו לתכלית פחות הזה לאהוב תענוגי הגוף
 ולרדוף אחריהן בממדה גדולה כאשר עם נפשו. אמנם בהתבונן מעט נקנה דעת כי עי״ז עצמו מה שהאדם
 אוהב תענוגי העולם מזה עצמו יתברר לו מופת נמרץ על אמתח אמונתנו וקבלתנו שאין לאהוב את התענוגים
 מאומה וכל הכמות והחמדות לא נוטעו בנפש רק נעטר התורה והמצוה. כי הנה ידוע אשר התחוה והתשוקה
pn מתולפת בין האנשים זה ירדוף למלא גרונו בדברים ערבים ולהתענג בתענוגים וזה אוהב כלים מכלים שונים 
 ללטש שני עם עדנים וזה רודף אמר הכבוד וגדולה והזולת מהתאוות המדומות מה שאין מקום כלל להשתסס
 !לומר כי הן היתה כוונת הבריאה שזה יחשל סוג זה מן צרור ההבלים וזה בהבל אמר הלא כבר העיל הכסן5
 ואמר(קהלת זי) אשר עשה האלהים את האדם ישר רק והמה בקשו חשבונות רבים א״כ בע״כ נמליס ונאמץ עי
 אלהיס יס׳ הפביע בהאדס רוח תאיה המתנוססת בקרבו לחמוד ולחפוץ ולרדוף להשיג שלל מלקי האמצעיים
 המגיעים את האדם חל האושר וההצלחה רק מפאת העדר ידיעתם והכרתם נטכים הם באושר המוב האמסי
 ו>חר כל א׳ בדבר זולת דבר כ״א היה כל אחד קולע אל עצם המאושר בחמתו היו משטים כלם בחמדוחיהס
 ותשוקותיהם אבל הנה האמת אינו רק אחד והשקרים וההבלים הם רבים ולכן בהשוסם א״ע מן האמת כבר
 *תחלקו במיני תשוקותיהם זה להבל זה וזה להבל אחר ע״ד מאמר (משלי א) תחת כי שנאו דעת ויראת ס׳
 לא בחרי, וכמו שאמל הנביא(ישעיה ה׳) הוי אומרים לרע פוב ולטוב רע היינו לא שמו לב למקור תכלית כל
 דבר להמות תשוקתם ותאוסס אל דעת התורה ולבחור ביראת ה׳ שזהו תכלית הכוונה בעצם וראשונה בבריאת האדם:
 אמנם העדים מאמנים על הכלל הזה א, הוא מה שזכרנו כי החמדה היא תמיד יומר גלולה מן העצם
ה מאתו ושמחתו עדי רגע  המטקש כמו שתראה כי יתאוה אדם לכירה גדולה העולה לסך גדול מ
ה זה יהיה לך :מופת נמרץ כי עיקר החמדה והתאוה והתשוקה הים בעצם  והפפיל לעצמו כמה סלעים עי׳׳/ מ
. וא״כ בעטל עצם יקר י  וראשונה רק בעבור י עצם יקר ונכבד הוא התירה שנאמר עליה יקדה היא מפנינים ט
 כזה היה מהצורך לבנות ולנטוע בנפש האדם כח התשוקה באופן נפלא גדול מאד במדמ למען יהיה משיער
 כפי החמדה הממוייבא לסגולת התורה היקרה ואת זה לעומת זה עשה האלהים וכנ״ל. ולכן אם היה אלם
 הולך עם ההמדה הגדולה הנפלאה הזאת לשקוד על התורה היקרה מכל כלי חמדה ולאי היה משמוה כת ומדק

ל ילי זה יסובב שתהיה י  החמדה לעומת העצם מכבד אכן להיותו כמתעתע הולך ורודף ומעלה ר\ח בידו א״כ פ
 הפשוקה יותר גדולה מן העצם המבוקש. ממש כנער קטן הלובש לבוש אביו יהיה סרמ העודף פנים ואמור גס

 (צ 6) (ח־ב) כארכי



ה 69  אהל בשלח יעקב ל
 נסשיי אשר גם אחרי כי יעתר לו ה׳ לעשות שאלתו
 עכ*ז כפשו לא ת:בע ולא ירף ממט מלכקש עוד
 על הדבר ההוא בעצמו כי מדי תתבונן נפשו ויגדל
 שכלו יוסיף אומץ בתשוקתו ולצעוד משלמות אל
 שלמות וזהו אחת שאלתי מאת ה׳ אותה אבקש היינו
 אבקש איתה אף אחר שאשיגה(ועיי׳ דבר זה באורך
 בחבורנו ק״י איכה כמאמר זכרה ירושלים) וזהו
 אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי כו׳ לשמור
 תזוזות פתחי. והוא ע״פ דמיון למשרת העומד בבית
 החיצון ואין לו רשות ללכת לנפשו רק להיות עומד
 מוכן אולי יצטרך לי אדונו עבור איזה דכר הנה
 בקל יקראהו וימצאהו ויש שיבוא אל אהד איזה סותר
 עם סחורה זזה היה לו דבר עם אנשים ואחר אל
 הסוחר עמוד נא בחדר החיצון וכאשר אצטרך לך
 אקראך אלי. וההבדל בין ב׳ אלה כי המשרת מוכרח
 לעמוד שם פן יקרא אליו אדונו אבל הוא עצמו
 תפץ יותר שלא יקרא אותו ולא יטרית בשימושו לא
 כן הסותר הזה כי כל ישעו וכל תפצו לשמוע דבר
 ממנו כי הוא קורא אותו להשתכר בסתורתו. וזהו
 ליראת אשרי אדם שומע לי ר״ל ניטה אוזן ומצפה
 לשמוע אולי אני קורא איתי זהיא מליצה על העובד
 מאהבה שהוא דורש ומבקש תפש מתופשלתייבנפשו
 בעבודה יותר ויותר מאשר הוא עובד עתה וזהו
 אשרי אדם שומע לי לשקוד עלדלתותיכו׳ לשמור
 מזוזות פתתיר״ל שמא ממציא עצמו ככל לט ונפשו
 לשמוע דכר ה׳ עוד יותר והאמנם כי הבתינההזאת
 לא תתראה באדם במגלה ממט כמו שהיא כקרכ

 vיריעות האהל ומאימת

 באלט גם ברחנו. הנמשל מוכן כבר מעצמו. והמופת הב׳ הוא מה שהערנו עליו מדוע לא תשבע :ששו גם
ה מזה יבחן  אחלי השיגו תאותו ועוד הוא מתאוה יותר כי אחרי שיהיה לו המחתים ירצה ארבע מאות. אבל מ
 אמתת הענין כי עיקר כח התשוקה היא רק בעבור התורה ולכן היה מהצורך אליו ית׳ לנטוע התשוקה באופן
 נפלא כל כך בלי גטל ובלי תכלית למען תהיה מדת התשוקה נמדדת אל התורה שנאמר עליה ארוכה מארן
 מדה ורחבה מני ים כי כן ראוי אליה כי תתוסף ותתרבה התשוקה עם תוספת השגתו כמ״ש למעלה. כי לולא כן
 היה מקום אל האדם אחר אשר ילמוד איזה פרק או הלכה אחת לומר כבר שבעה לה נפשי לא אלמוד יותר לכן
 היה ההכרח לנטוע כח התשוקה באופן שלא יוכל להשביע נפשו למען ישתדל בשקידה אחר שקידה וכמאמר רחבה
 מצותך מאד ולכן אם היה האדם הולך בכח התשוקה הזאת אל התירה לא היה מוצא בהתירה את שטעמו.
 ואחר היותו סר ומשתולל בתענוגי הגוף יחוייב ג״כ מאמר אוהכ כסף לא ישבע כסף כי הכח משוע בנפש ילא
 יפנה את טבע פקודתו אשר הפקד עניו לבלי ימצא את שביעחו בעבור החורה הארוכה ומחבה וכמו שביארנו.
 והדמיון בזה כאשר יזדמן אחד שיהיה לבו כואב ונתעלף והולך לביתו ואומר כמדומה לי שאני רעב תנו לי
 לאכול ואוכל ואינו משיב נפשו וחושב עוד שהוא צמא רציה לתת לו משקה ושותה ורוחו לא שבה אליו. והסנה
 לזה כ״א היה באמת רעב או צמא הנה כהכרח אחרי אכלו ושמוהו יחוייב כי יסור כאב לב ממנו אבל האיש
 הזה באין ספק לבו מולה עליו על ענין אחר ולכן יכאב לו אחר האכילה כאשר בחמלה. כן אם באמת היסה
 התשוקה המתנוססת בנפש האדם בעבור המנה או המאתים ימוייב אליו באין מנוס להשביע נפשו כאפר ישיג
 תשוקתי. אכן כאשר לא ישבע יבמן מזה כי לבו חולה עליו לסבה אמרת והיא התורה אשר אך עבורה היה
 מהצורך להטביע תשוקה נפלאה לאין תכלית להיותה גס היא בלתי חכלית. וזה יהיה הרמוז במאמר שהע״ה על
 מתי פתיים תאהט פתי כלומר כאשר היה לך מנה שאלת מאתים מצאת מאתים תבקש ד׳ מאות מדוע יהיה כזאת
 בעניני עוה׳׳ז שכלם תכליתיים ותשוקתך אליהם תהיה לאין תכלית הלא את זה לעומת זה עשה האלהים. ועוד
 תתבונן כניח ולצים לצון חמדו להם התחכם הכתוב ויחפש בין כל ממדי ותאוות עוה״ז את מחית ומרוע שבכלם כי
 תה בצע אל הלן כאשר ילין ועכ״ז יחפון אחד לבלום פיו במסג ורסן לא יוכל לו וא״כ תוכל לבחון כי
 התשוקה היא תמיד יותר גדולה מן העצם המבוקש. וזהו ולצים לצון חמדו להם חמדה היא עזה מאהבה ואין
 בזה כדאי לאהבה אף כי לחמדה אס לא כי עיקר הכחות האלה המה לענינים יקרים באמח. וזהו תשוט
 לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם בעבור מה התעתדו הכחותהאלה. והמנין נחמד ונעים ללב מנץ:

 (><;י) (ח־ב1

ה יש מופת נאמן שעל ידו יתברר יושר סתרו  לט מ
 לעין כל והוא בהזדק לפניו דבר המטריד אותו
 מתורתי או מעבידתו ובא אתר וקבל על עצמו לבצע
 מעשה הדבר ההוא בהשתדלותו בעבורו כי אז תראה
 כמה תתשב לו לצדקה מה שרעהו פרק ממנו הטרדה
 ההיא לא כן הדבר באיש מטתה ובאדם בטל כי אם
 תפגענו איזה מלאכה תהיה אצלו למציאה גדילה
 לבלות זמנו בה וזה היה עגין המן שכלכל יתב׳את
 ישראל במדבר באין טירת כלל ובזה היה להם נסיין
 אם לבם שלם באהבת התירה יהמצית יתוייב כי
 יערב לנפשם העדר טורה בקשת המזונות להיות
 נקי לבית ה׳ לתורה ולתעודה . וזהו ויצא העם
 ולקטו דבר יום ביומו למען אנסנו הילך בתורתי
 אם לא כי אם הם תפצים בשקידת התורה יחוייב כי
 ישבעו נתת מן המתן הזה. וזהו דברי המדרש במדה
 שאדם מודד ט׳ הקב״ה נתן לנו התורה לעסוק בה
 יום יום ט׳ תייכם שאשביע לכם לתם מן השמים

 יום ביומו למען אנסט ט׳ וכמו שכארנו:
 ויאמר משה אל יהושע בתר לנו אנשים וצא הלמם
 בעמלק. מדרש למה יהושע אמר לו זקינך
 אמר את האלהים אני ירא ובזה כתיב (תצא) ולא
 ירא אלהים יבוא בן בנו שאמר את האלהים אני
 ירא ויפרע ממי שנממר עליו ולא ירא אלהים .
 והדבר פלאי וכי בעבור שאמר יוסף את אלהים
 אני ירא שוב מהצורך אל מי שנאמר בו ולא ירא
 אלהיס ליפול בידו דוהא הלא באמת כל שבטי ישראלגם
 כילאצאמראצליהם תת אלהים אני ירא עכ׳׳ז מקובל
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 אני ירא. ואם היה מששט הנכרי שלא להיות ירא
 אלהים איך א״כ הוציא יוסף לבר זה מפיו הלא
י ר כ  יהיה נתפס עי״ז ליהולי אם לא כי גם מ
 מתוייב להיות בו יראת אלהים יא׳׳כ מגיע עיכת
 לעמלה ורק ע׳׳י יוםף. וזהו יבוא בן בנו שנא׳ כו
 את אלהים אני ירא ויפרע מאותו שנאמר ט ולא

 ירא אלהים והבן:

 פרעת יתרו
 וי/טמע יתרו ט׳ את כל אשר עשה אלהיס למשה
 ולישראל ט׳ עד ויספר משה לחותנו את
 כל אשר עשה ה׳ לפרעה ולמצרים על אודות ישראל.
 ההדגש מכואר מה זה היה לו למשה לספר ליקךן
 אתרי כי ככר שמע. והנראה כי יתרו הבין כיעל
 המעשים שנעשו לישראל כלם היו בזכות משה
 שהיה שמול כנגד כל ישראל. והאמת הוא בהיהך
 כי כבר אמרו ז״ל (ש״ר מ״ב) אמר הקב״ה למשה
 לא בשכיל ככודך אתה עולה לכאן אלא בשכיל
. וזה ידוע כי מעלת הכלל היא ׳  כבוד בני ט
 עודפת על מעלת הפרס יא״כ מטאר כי כל גדולת
 משה היה אך כעטר .ישראל. וזהו וישמע יתרו
 ט׳ את כל אשר עשה אלהים למשה כי׳ ר״ל כל
ה י  אליו באה השמועה אשר כל הכתות האלה ה
 עיקרם בעבור משה וממט זט גם ישראל וזהו
 למשה ולישראל. ובא משה ע״ה והעיר חיתו על
 ההיפוך וזהו ויספר משה לחותכו את כל אשר עשה
 ה׳ לפרעה ולמצרים היה אך על אודות ישראל היינו
 בזטתם לבד ולא בעבורי. ובירר לו הדבר במופת
p ואמר את כל התלאה אשר מצאתם בדרך והוא ע 
 משל לא׳ שבא לבית מהותנו וראה אצלו כמה יקריס
 מכסף וזהב ולימים תזר ובא אליו ולא ראה אותם
 וירא את פני מהותנו והנם רעים כי הוא נעצכ
 ונכלם מפניו וישאל אותו לאמר מדוע אתה ככה
 נכלם מפני ובתוך הדברים שאלו גם p על כליו
 היקרים אמר הלא זה הוא כלימתי כי נתמשככן
 כלי היקרים ואינם בעבור סך ידוע שלויתי עליהם
 אמר לו אתי אין זה בושה הלא עוד זאת היא
 נתמתי כי עתה ידעתי כי הכלים שלך הם מה
 שהייתי דואג ואומר בלבי אולי שאולים הם אצלך.
 הנמשל כי מקובל ומאומת אצלנו מי שמטיבין לו
 'בזכותו הנה יעדרו ממנו בהעיתו ויתמשכנו טובותיו
 בתטאיו (עיי׳ רמבf על מאמר ויתשבה לו צדקה)
 . לא כן אם בזטת אתרים אין מקום לקתתם ממט
 כמאמר רז״ל (ברטת ז׳) רשע וטוב לו רשע ק
 צדיק היינו בהיות טובותיו בזטת אתרים לא יתמשכט
 על תוב עונותיו *) . וזהו ויספר משה לחותנו את
 כל אשר עשה ה׳ לפרעה ולמצרים (היה רק) על

 , ־,•״״״ האהל אודות
) וכוננתי את כסא ממלכתו על עולם ט׳ אשר בהעוחו והוכחתיו בש$5  *) ואולי זהו מ״ש (שמואל ב׳ ז,
. ולכאויס אין לזה טעם מדוע לא יסיריהב׳ ממנו את משלו  אנשיס ט׳ וחסדי לא ישר ממנו טי
 כאשר סר מחת באיל ונה־ המלוכה אל המוב סמנו. ועם הכלל הנאמן שזכרנו יתכן מאד כי הקלה הבפיח כל1

 (70) (ח׳׳ב; זאת

 ומאימת אצלנו שהיו יראי אלהים באין ספק כלל
 רק אצל יוסף היה מהצורך אל הכתוכ לכתיב כן
 מפני ההזדמטת ואם p אין מההכרה אל עמלק
 ליטל ביל יוסף לוקא. והנראה כי באז ז״ל להשיכ
 מה על מה שיש לשאול לכאורה במה שהאשים
 הכתוב את עמלק ואמר עליו ולא ירא אלהים מי
 זה אמר אשר הנכרי אשר לא מזרע ישראל הוא
 מתיייכ להיות ירא אלהים על שתהיה שלילות הירנזה
 נתשב לו לעזן ותטא הנה על זאת הוכיחו ואמרו
. ׳  יבוא בן בט של מי שאמר את אלהים אני ירא ט
 והוא ע״פ משל לשני אתים שהיו בעיר אשל עשיר
 ואחל עני והיה העשיר מפרנס את העני והיה מספיק
 לו כל מחסוריו ממאכלים ומשקים ומלבושים וכלומה
 ומה לרט תמיל לתת לאחיו העני המלבוש אשר
 הפשיט מעצמו אתרי בלותו ואתרי אשר נהפך הולו
 למשתית והעני הזה בלובשו את המלבוש ההוא אחר
 איזה ימים ראה אותו העשיר והנה המלטש תלוי
 עליו ולבו מגולה התוצה ובטנו נראה לחוץ ושאל
 אותו העשיר על זאת ויתנצל ויאמר מה אעשה אתי
 כי נתת לי הלבוש הזה אתרי משתתו וכבר אין בו
 קרסים לתכר אתשוליו ויתעשת העשיר לבחון את
 אתיו-ולנסיתו ויקתהו וילך עמו אל סוחר אחל ויקח
 אצלו ממין אתל על ב׳ מלבושים א׳ בעבורו והב׳
 בעטר אתיו אתר ימים אתלים פגע בו בשוק ומה
 הוא הולך עול כלרכו מעולם ויהי העשיר מתווכת
 עמו לאמר הבט נא וראה כי עתה נעשו המלטפים
 בזמן אתל ואותו שאני לבוש בו הוא טפיו והלח
 ובטוב תארו ויען העני בשתוק ויאמר האם רצונך
 לשמת תקי הטבע הלא זהו משפט ותק הטבע אל
 העני להיות כנפי כסותו פתותים בלתי מתוברים
 העשיר הזה בהכרת קבל תשובתו ויהי היום יהיו
 שניהם על סעילת נשואים והיה הברתןמתתפש ובא
 בלמית עני במלבושיי ובכל תניעיתיו ויחרדו לקראתו
 כל הקרואים לראות אותו ומעשהו והציץ בי גם
 העשיר ההוא וירא והגה שוליו מתיברים בקרסים אז
 אמר אל העני עתה,אין לך תשובה כי הבדתן הזה
 מתתפש עתה ונוהג מנהגי העני ככל הדברים
 וכנפי כסותו מתוברים יבק בזה כי גם העני
ע המתתפש לבלי השאיר  באמתו הולך כן כי כן ד
 שריד מכל המעשים יהתניעית המיותרים לאותו
 שהוא מתחפש בדמותי. הנמשל כבר מובן כי הכתוב
 האשים את עמלק והפליג ואמר עליו זטר את אשר
 עשה ט׳ עד ולא ירא אלהים . אך כדי שלא יתנצל
 לאמר כי מכרי אינו מתוייכ להיות ירא אלהים
 כשום דכר ואינו ראוי ע״ז לעונש כלל הנה המכריע
 על זאת הוא יוסף שהיה מתנכר במצרים ומתתפש
 כדמות נכרי עד שלא היי מדבר עם אתיו כ״א ע׳׳י
 מליץ זעכ״ז לא נצר על לל שפתיו מלאמר את אלהים

 יריעות



 אהל יתרו יעקב לו 1ד
ד ידועים הם מספור  פה שמות הבנים הלא מ
 לידתם בפרשת, שמות ומה גם כי יפלא על זכרק
 טעמי השמות מה ענינם פה כי יתכן לתת סעם
 בעת שנקראו בשמות האלו לזמר כי המה מכוונים
p אל ענין המאורע (וזה כבר נכתב כמ״ש ותלד 
) עוד ראוי לשום לב אל  ויקרא שמו ט׳ כי אמר ט׳

 מה שאמר את׳׳כ אני מותנך יתרו בא אליך ואשתך
י ואם אין אתה ע  ושני בניה עמה ובמדרש עשה מ
 עושה בגיגי עשה בגין אשתך ואם אין אתה עושה
 בגינה עשה בגין שני בניך. והאמנם כי הלרש
 הזה מוכרת מלשון הכתוכ שהכניס מלות בא אליך
 כאמצע המאמר אשר מהראוי היה לכתוב אני חותנך
 יתרו ואשתך ובניה באים אליך אולם על הכתיב
 כעצמו יפלא מדוע לא אמר כלשון הזה. ואחשוב
 בהבנת הענין עם מה שאמרו ז״ל בילקוט אתר
 שלותיה אתר שפטרה הימנו בגט ומעתה היה לו
 ליתרו להעלות על לט מה לו ללכת עם בתו וב,
 בניה אל משה כאלו היא אשתו הלא ככר גרש י
 מביתו ודבר אין לה שד עמה אבל בשומו אל לט
 מה שם בני בתו אשר שם האתד גרשם ושם האתל
 אליעזר שהם למזכרת המקרים שאירעו לאביהם
 להיות לו לנס לזכר עולם ואם p באין ספק לא
 שאט בבנים המזכירים תסלי ה׳ כאלה. וזהו ויקת
 יתרו תיתן משה את צפורה אשת משה אתרשלותיה
 כלומר שיער בנפשו כי עול היא אשת משה גם כי
 כבר שלתה ממנה בגט. ואמר עול ואת שני בניה
 והעילה לזה אשר שם האתל גרשם ני אמר גר
 הייתי ט׳ ושם האתל אליעזר בי אלהי אבי כעזרי
 ט׳ וא״כ יקרים הם אצלו להיות זכרוגים האלה
 רשומים בשמותס ובאין ספק עול ישוב ויפרוש מפץ
 על אם הבנים. וזהו שפקד את״כ למשה ואמר אני
 חותנך יתרו בא אליך תלק המאמר לשנים לומר
 לבבי ילמה כי יקר אנכי בעיניך לצאת בגיגי וא״ל
 צא בגין אשתך ואם אין אתה יוצא בגין אשתך צא

: מן  בגין שני בניך ו
 ויאמר אל משה אני חותנך יתח בא אליה מדרש
 ר׳ יהושע אומר שלח לו ביל שליח רא״א
 שלח לו אגרת בו׳ ר׳ אליעזר אומר הקב״ה אמר לו
 צא ויאמר אל משה אמר לו הקב״ה אגי הוא שאמרתי
 והיה העולם ט׳ אני הוא שאני מקרב אגי הוא
 שאגי מרחק שנאמר (ירמיה כ״ג) האלהי מקרוב
 אני נאם ה׳ ולא אלהי מרחוק אני הוא שקרבתי
 ליתרו ולא רתקתיו אלם זה שכא אצלי לא בא אלא
 לשם שמים ולא בא אלא להתגייר אן< אתה קרבמ
 אל תרתיקהו. הנראה בתכלית טגתם ז׳׳ל עם מה
 שאמר הפייטן הטוב ומטיב לרעים ולטובים והוא כי

 אידית ישראל מיט מטתם והעד את כל התלאה
 אשר מצאתם בדע כלומר כי תיכף ומיל כאשר
 קלקלו מעשיהם מסותם את ה׳ נענשו כסגיעת
 לותמים רבים וירדו מגלילתם ונתמשכנה מעלתם
 אשר מזה יבתן כי רק כזטת עצמם הפלא ה׳

 בגלולתם והצלתם:
 י עוד יתכן בזה בהקרים מאמר רז״ל(ברכות נ׳׳ד)
 תייב אלם לברך על הרעה כשם שהוא מברך
 עלהטוכה. שהורחת לשונם הוא כי שתיהם לפניו
 והוא מברך על הטיבה מחפץ לבבו והעירו הם ז״ל
 לברך גם על הרעה וע׳׳ל מ״ש(תהלים ק״א) חסל
 ומשפט אשירה כוי. והוא כי יש ב׳ בתיטת בטתני
 תודות על הצלתם ממקריהם יש יודה על הצלתו
 ולבבו יחשוב לו כי עיקר דכר המאורע היה למותר
 ולמה לו המקרה שיצטרך אל הצלה . ויש שיחייב
 עצמו להודות גם על המקרה כי הוא מכיר שהכל
 בא אליו מאתו יתברך לטוכתו ולתועלתו להטיב
 אתריתו כמאמר(שם ק״ג) הסולת לכל עוניכי הרופא
 לכל תתלואיכי. וזהו חסד ומשפט אשירה כלומר
 כמו שאגי מודה על תסד ההצלה והישועה כן אגי
ה ע  מודה על המשפט. וזהו תייכ אדם לכע על מ
 כשם שהוא מברך על הטובה ר״ל כשם שהוא מברך
 על הטובה עתה כן הוא מייבלברך על שסבב עליו
 מתתלה את המקרים כי אן< הם היו מפיקים
 טוכתו ותועלתו. וכן נאמר על העתיד (ישעיה י״ב)
 ואמר כיום ההוא אודך ה׳ כי אנפת כי ישוכ אפך
 ותנתמני כלומר נודה לעתיד על המקרים כי המה
 סבט הטיבות והנתמות העתידות כמהרה. ומעתה
 יתכן כי יתרו לא השיג בשמועתו רק טובת ההצלה
 ולא תשב תסדי ה׳ כ׳א מחת התל ית׳ לשקוד בנסי
 מאולה וזהו וישמע יתרו ט׳ את כל אשר עשה ה׳
 ט׳ כי הוציא ט׳ אולם הגלות וסבל השעטד הפליג
 מכגגד פניו כי תשכ זאת לענין מקרה זהזדמן.
 וע״ז בא משה עיה והתכים אותו כי כל מה שקרה
 אותם במצרים מתתלה היה הכל בהשגתה ובכוונה
 מכוונת להפיק סובת ישראל. וזהו ויספר משה
 לתיתט את כל אשר עשה ה׳ לפרעה ולמצרים על
 אודות ישראל למען השרש בהרבם רות יראה ואמונה
 לקרב אותם מל הקדושה ואל קבלת התורה וכנ״ל.
 וזהו שסיים אחר p ויתד יתרו על כל הטובה ט׳
 ובדרש ;מובא ברש״י.) על כל הטובה זו התורה

 ממש כדברנו :
 ויקח יתרו חותן משה את צשרה אשת משה אתר
 שלוחיה וחת שני בניה חשר שם האתד גרשם
 כי אמר גר הייתי"ט׳ ושם האחד אליעזר כיאלהי
 אבי בעזרי. ראוי להבין לאיזה תועלת זכר הכתוב

 יריעות האהל הטובות
, ט בית יעשה לך ה׳ כי יקים ממנו בית המלכות ויכונן כסא ממלכתי על  זאת לדור אביו ואמר לו ומיל לך ה
 עולם והיינו בזכות דוד א״כ שוב אין להסיר המלוכה מבניו. ממש כהחייב מעות לסוחר והוא מלובש בבגדים
 שחולים איז הדין ניתז שיקח זה המלבושים שעליו להיות לו משכון על חובו כי אינם שלו. וזהו טעם העניןשאמר
 אשר בהעותו והוכחתיו ב:בט אנשים כו׳ היינו נס^אם יחפא בעונשים אחרים אבל חסד המלוכה לא אסיר ממט

יך כסאך יהיה נכון עד עולם: נ ס לפ ל ו י ע  בהייתה כסא דוד. וזהו שסיים שם ונאק ביתך וממלכתך ע
 (71) (ה׳ב)



 ץ יעקב
 זה כי הנהגתו ית׳ שוה בכל באי עולם להתנהג עם
 כלם כפי כתם ועניינם אם לרתק ואם לקרב.וזהו
 אני הוא שאני מקרכ אני הוא שאני מרתק והמופת
 ע״ז הוא משפת מציתו להתנהג עם הגר וכמו
 שכתבנו. וזהו שסיימו אני הוא שקרבתי ליתרו ולא
 רחקתיו כי המופת על המשפס כל הגרים כי ק
 הוא תקת מית־ו כי כטאו להתגייר היתה הצווי
 לקרבי תיכף ולא לדחקו יען כי הוא ית' ידע את
 לבבו כיגאמן הוא עם ה׳ ואין ביסעםלרתקוווהו
 אני היא שקרבתי ליתרו ולא רחקתיו אדם זה שבא
 אצלי לא בא אלא לשם שמים ולא בא אלא להתגייר
 אף עתה קרבהו אל תרחיקהו יעיין בתבזרט ק״י

: ׳  רות על מאמר וארא כי מתאמצת היא ט
יחד יתרו על כל הטובה אשר עשה ה׳ לישראל.  ו
 הנה מאמר ויתד יתרו נדרש בח״ל לב׳ פנים
 הפכיים יישמת יתרו ונעשה בשרו תדודין תדודין מיצר
 על אכק מצרים . וכדי לקרב הדבר שלא יהיה
 מתנגד אל הפשיט אמרתי עם לבי כי הדרש נעשה
 בשרו תדידין עיקר טשאז הוא מאמר על כל הטובה
 רק הם ז״ל המליצי יסמכו אותו על מלת ויתד .
 כי הנה משפט בגי אדם הוא בהגיע לא׳ אתה
 טובה בלא שום הוצאות ובלי יגיעה גם ני תהיה
 קטנה שבקטנות עכ״ז תתעורר שמחה בלט זישוש
p עליה כפי ערך השמחה הראזים לטובה ההיא לא 
 אם יוציא הוצאות הרבה יבדרך רחוקה יעמול עבור
 השגת הטובה אזי לא ישמת בה בלתי אם תהיה
 גדולה כ״כ להספיק לו על הוצאותיו וכדאי להפיג
 צער סבל טרדותי בבקשתה . ומה פה אמר ויתל
 יתרו על נל הטובה ט׳ ההוראה ני לא שמת כ״א
 בהצטרף הטובות כלהם והתבונטתי בהם מה שלא
 היה שמת על קצתם ועל מתציתם אם לא שאין
 כהצתם כדאי לעורר השמתה נגד רוב הצער שהשיג
 על אכדת פרעה ומצרים. ומעתה מלת ויתד כפשוטה
 יישמת יתרו ורז״ל הוכיתי ממאמר על כל הטובה
 וכנ״ל שבהכרח היה מיצר ובשרו נעשה חדודין:
 ובילקוט ויחל יתרו על כל הטובה ריי׳א בטובת
 המן הכתוב מדכר אמר לו משה המן
 הזה שנתן לני המקים אנו טועמים ט טעם פת
 טעם בשר טעם דגים טעם חגבים טעם כל
 המטעמים שבעולם . וראוי לתת טעם מה ראה
 יתרו להפליג בשמחה וגיל על ענין חזמריי ודבר
 גשמיי ומה גם מה ראה משה ע״ה להפליג בשבח
 זה מה שהוא משתנה לכמה טעמים מה שאין דרך
 הפרושים האלהיים לתת שמחה בלבם מדברים כהם.
 ומראה בזה עם מאמר חז״ל (אבית ו׳) כל העוסק
 בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה אשר לכאורה לא
 ידענו מה הם הדברים שהוא מקיף אותם בכלל
 מאמר זוכה לדברים הרבה ט הדברים שהוא טרט
 את״כ אינם צריכים להיות כלולים במאמר הטלל
 אחר שהיא מבארם בפרטית. אמנם יתכן לפי הכלל
 המבואר בספרים אשר חיית כל דבר ודבר היא בא
 ממקום שרשו ומחצט וע״כ מהצורך אל כל נברא
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 הטוטת המושפעות מאתו יתב׳ להטובים לפניו יש
 מקום לדון עליהם ולומר כי הם באים מפאת ישרת
 מקכליהס ט ראויים הם שתחול עליהם הברכה
ר לא כן הוא כי מה נאמר כ  והטוב. אכל כאמת מ
 על הטובות שמשיגים הרשעים הנה מזה יבק כי
 כל ההשפעות וכל הטובות באות מאתו ית׳ מפאת
 עוט וחפצו להטיב עם הבריות וזהו הטוב ומטיב
 לרעים ולטובים כלו׳ מצד היותו מטיב גם לרעים
 ניכר כי הכל בא מפאת טוב המשפיע ולא מצד
 המקבל. וכאשר כלל המשורר ע״ה ואמר (תהלים
 קמ״ה)טוב ה׳ לכל ורחמיו על כל מעשיו פותח את
 ידך ומשביע לכל חי רצון ר״ל כי כן הוא רצונו
 וחפצו להטיכ לכל לרואיו. יכי תאמר הלא אט
 רואים כי הרחיק יח׳ והבדיל את העמים מאת
 התורה מבוע החיים יכל הטוב, אשיבך כזה כי הקב״ה
 התתסד עמהם להרחיקם למען טובתם והצלתם
 ממש כהמכין סעודה גדולה עטר הרבה אנשים ורואה
 ביניהם בלתי בריאים חולי האצטומכאהנה מדרכו
 להרחיק מהם כל חלקה טובה וכל מאכל שמן וערב
 ואין להם להתרעם על מעשהו שהוא מפריד ומשנה
 בין המסובים טתן לזולתם בשר הבריאה ולהם כל
 מאכל דל זרזה יען כי מחלתם גרמה להם למנוע
 אותם מהתענג כדשן נפשם . והכלל הזה סובב כל
 התרתקית שהרתיק ית׳ את הרשעים כי לולא ידיעתו
 שהתורה היא להם סם המות לא היה מונע אותה
 מהם וא״כ גם הריחוה הכל הוא מתסד אלהים להטיב
 לכל אחד במה שיוכל שאת. וזהו אגי הוא שאגי
 מקרב אני הוא שאני מרחוק כלו׳ אגי הוא בעצמי
 המטיב גם בהיותי מרחוק וזהו בזונת מביא הלל
 האלהי מקרוב אני ולא אלהי מרחוק וכדבריט .
 ולראיה על דבריהם אמרו אני הוא שקרבתי ליתרו
 ולא רתקתיו ט׳ כי הנה המופת התזק על אמתת
ר הוא גר הבא להתגייר שיש בו שני הפכים ב  מ
 בנושא אחד היינו כי המשפט לרחקו ולדחותו תתלה
 בכל היטלת ר״ל לספר לפניו כל המימרות שבתורה
 כמאמר (יהושע כ״ל) לא תוכלו לעביל את ה׳ כי
 אל קנא הוא לא ישא לפשעכם וגו׳ ולאחר שנתגייר
 עליט לקרבו בכל היכילת כידוע. ואין זה כ״א מטעם
 שכתבנו כי מתחלה טוב לי ההרחקה כי אילי לא
 בא זולת בעטר תקות השכר הטוב שיהיה לו בעוה׳׳ז
 או בשביל טונה אתרת נמצא שבחב הימים יתתרט
 ויהי תוהא על הראשונות מה שאין מזיר למכתו ע״כ
 מזהירים ומפתירים אותו אילי יתתרט ואתרי שאט
 רואים ט כיעכ״ז אינו מתתרט ולכו שלם להתגייר
ר שסוט להתקיים וע״כ ב  לשם שמים מוכרת מ
 התיוב לקרב אותו כי מהיום טוב לו הקירוב. (וזהו
ה רתקיך  הרמוז במאמר המשורר(תהלים ע״ג) כי מ
 יאבלו כלומר אותם שמתקת הוא מסבת הייתם
 עלולים להאבד בזולת הריתוק ולק הצמת כל זונה
 ממך הייט הבדלת אותם מן התורה . ולכן אמר
 את״כ ואני קרבת אלהים לי טוכ כלומר אותי קרב
 ה׳ על היות קרבתו לי לטוב נשגב). משמע מכל

 (72) (ח״ב)
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 (כי לולי קהיה ראוי לומר על הטובה) הייטטת
 המקדש שנבנה כזטתו ואם כן בהכרת אתה צריך
 לומר שהו:! זכותו ככל ומה גם באין שמן לבר מעון
 ותטח ומוכת מזה היטב שמתל לו על אותו שן והבן

 (ועיין בקול יעקב ריש אסתר):
 ויאמר יתרו ברוך ה׳ אשר הציל אתכם ט׳ עתה
 ידעתי כי גדול ה׳ ט/גמרא(סנהדרין צ״ל)
 גנאי הוא למשה ולס׳ רבוא שלא אמרו ברוך עד
. והדבר פלאי הכי נעלם ׳  שפתתיתח ואמר ברוך ה
 ממשה רבינועי׳ה מה שנתגלה ליתרו אתמהא. והנראה
 מאור הענין עם דבריהם זי׳ל במדרש (ויקרא רבא
 כ׳ ו ר׳ לוי פתח;•מרתי להוללים אלתהולו ולרשעים
 אל תרימו קק אמר להם הקבי׳ה להרשעים הצדיקים
 לא שמתו בעולמי ואתם מבקשים לשמות ט׳ על
 שמת ישראל בעושיו אינו אומר אלא ישמת עתידים
 ה0 לשמוח במעשיו שלהקבי׳ה לעתיד לבוא כביטל
 הקב״ה לא שמח בעולמו שנאמר ישמת ה׳ במעשיו
 שמת אינו אומר אלא ישמת עתיד הקב״ה לשמות
 במעשיהם של צדיקים לע״ל. אשר לכאורה הדברים
 תמוהים וכי בעבור שהצדיקים לא שמחו עדיין בעולם
 יקלל הרשעים שמבקשים לשמות אשר לדעתם גם
 הצדיקים ראויים לשמות . אבל הכלל בזה הוא כי
 כמו שהיו כל מעשי שמים וארץ תלויים ועומדים על
 שקבלו ישראל את התורה כמחייל(שכת פ״ת < נמוגים
 ארץ וכל יושביה אנכי תכנתי עמודיה כל: בשביל
 אנכי כיון שקבלו ישראל את התורה נתבסס העולם
 כן העולם הבא וכל טובותיו תלויים עד שתתקיים
 התורה כשלמות יכל הרשעה כליל תחלוף כי כל עוד
 שיש רשעים בעולם אין הבטחה גם לצדיקים ק
 יגרום החטא וכמו שזכרו ז״ל(ברטת ד׳) ביעקב
 ודוד שהיו מתפחדים פן יגרום החטא(וכמו שיתבאר
 אי״ה באורך בפ׳ פנחס). והוא הטעם בפחד ורעד
 הצדיקים שלא יערבו אל לבם לשוש בעבודתם ולשמוח
 בצדקתם יען כי שד הם במקום שהוא עלול למוט
 ממדרגת c ע״י עמל הרשעים וכמאמר התנם(קהלת
 ט׳) זתוטא אתד יאבד טובה הרבה וזהו אחרים
 הרשעים הצדיקים לא שמתו בעולמי ואתם מבקשים
 לשמות. והוא ממש כאהד השמד באיזה סכנה וכל
 בני משפתתו בוכים ומתאבלים מפתד הסכנה אשר
 עליז וכאשר יתוודע לבני אדם כי האיש המסתנן
 הוא בעצמו יושב בביתו בשמחה בגיל ורנן הלא

 יקברהו ויחורחהו לאמר הלא בני משפתתך שיש להם
 ל;וש בשליתם ועכ׳יז גדרו עצמן באבל מסבת סכנתך
 ואתה בעצמך תטיב לבך בשמתה . וזהו אחרים
 הרשעים (המסתכנים בעצמם) שמבקשים לשמוס

 ומחודש להיות מחוכר אל שרשו שממט הוא יונק
 תייתוואיטתחבורם הואע״י התורה הקדושה שהיא
 הממוצע בין הקב ה ובין ברואי מטה והיח המחברת
 אותם אחד נ.ל אחד והונז ע״י נעשה ונשמע כי ע״י
 נעשה תתחבר אל העיה׳יז. הייט כי כל דבר יש לו
 אחיזה בהתורה ע״י המצות התלויות בו כמו תבואת
 השדה ע״י לקט שכחה ט׳ הטלית על ידי הציצית
 וע״י הברכה הכריכה להם וכדומה מהדברים.ולמעלה
 היא מחוברת על ידי נשמע שאנחנו שומעים ומקיימים
 ככל אשר צוה חלהיט ית׳ ובזהת היתה התורה ממש
 כסולם מוצב ארצה כי׳ לתת מהוד חיותה אל כל
 הנבראים. וזהו כל העוסק בתורה לשמה זוכה
 לדברים הרבה כי התורה היא שורש כל הדברים
 ומקור כל הטובות וממנה משיגים קיומם וכענין
 שאמת ז״ל במדרש (ריש תרומה) כי לקח טוב נתתי
 לכם ט׳ יש לך אדם לוקח מקח יש בו כסף ואין
 ט זהב יש בו שד ת ואין בו כרמים אבל המקח הזה
 יש בו כסף יש בי זהב יש בו שדות יש בו כרמים
 והוא מכוון לדברינו.וכן היה ענין המן שהוא לחם
 שמים(וכמו ששמרו ז״ל לחם אבירים לחם שאבירים
 אוכלים חיתו) ודאי בהכרח הוא כלול מכל הטעמים
 המתחלקים בכל פרטי המאכלים יען כי יסודתם
 ומקור כל שרשם יתלכדו למענה והיו לאחדים במקור
 העליון שמשםיו1פע כל טעם וכל חיות *1 . (וזה
 היה ענין ברכת האטת בכל מכל כל כי היא ית׳
 נתן בידיהם מכלל הטוב כמו שהוא למעלה שהוא
ק  שורש אל פרטי ענפי טוב־ת העוה״ז ומקור כלם ו
 זאת היתה שמחת יתרו כי על ידי המן הטלל כל

 הטעמים נתברר לו כי הוא ית׳ ייחד לישרחל מבוע
 ושורש הטוב כמו שהוא לתעלה . וזהו ויחד יתרו על
 כל הטובה ר״ל על כלליית הטיבות שנתן ית׳ ליד
 ישראל ובארו ז״ל בטובת המן הכתוב מדבר שהיה

 משתנה לכל הטעמים וכמדובר :
) וילט  ומה נעמו בזה דבריהם ז״ל בגמ׳(שבת ל,
 לאהליהם שמחים וטובי לכ׳ על כל הטובה
 אשר עשה ה׳ לדוד עבדו ט׳ שמחל לו על אותו עין.
 אשר לכאורה אין הדרש הזה מוכרח מלשון הכתוב
 אבל לדבריטיתכןכיהנה כבר הסכימו ז״ל מגלגלץ
 זטת ע״י זכאי ט׳ ואם כן בע״כ הדבר תלוי בזכות
 הזכאי ההוא היינו כי אם יתגלגל על ידו זטת
 גדול בע״כ גם המזכה הוא גדול הזכית ומה גם
 אם יסובכ על ידו זטת הכולל כל הטיבות ומקור
 לכל ססגילית יחיייכ מזה להיית גם המזכה זטתו
 בכל ואין צריך לומר שהוח מטקה מעון ודופי.
 וזהו שמטחו ז״ל על כל הטובה פי׳ טובה כלליית

 יריעות האהל י בעולם
 *) אמנם סנאי היה באוכלי המן לבלתי יגבילו אוהו ליימד אליו פעם פרמי ואז היה מוחש אצליהם כל
 הטעמים שהיו כלולים בו משא׳׳כ אם היה האדם מנביל ענימ וצמצם אותו להבדילו ממנין כלליוסו
 לפעום ט פעם כרניי יהיה מאיזה טעם שיהיה הנה בזה לא השאיר בו בלתי הפעם שבמל אם כשר או דגים
 והזולת. וכן בהתורה הקד שה כלילת כל הטבות ישיג בה הלומד לשמה כל הדברים כל שד שלא יכוץ
 במחשבתו להשיג מל ידה דבר שרפי כמו הששל והכטד וכדומה ואם יעסוק בה לשמה הנה עמד בה פעמה

 העצמיי הכולל את הכל. וזה שרמזו ז״ל כל השסק במרה לשמה זוכה לדברים הרבה, והבן:
( ב ה  (73) ו



 TO יעקב
 אמת שונאי בצע ראוי להתגונן בהשתטת הלשון
, והודעתי  כי משה אמר ליתרו ושפטתי בין איש ט
 את תקי האלהים ט׳ ייתרו אמר לו והזהרת אתהה
. וביותר ׳  ט׳ והודעת להם את הדרך ילט בה ט
 ראוי לשום לב על עיקר התחדשות שחידש יתרו
 למשה אשר לכאורה אין אנו תאים בזה מחומה מן
 החכמה מי לא ידע כי ככד משופט אחד לשפוט עם
ה המורים  כבד כזה . ומראה בהבנת הענין כי מ
 בעם יתתלקו לב׳ סוגים מהם המשיבים לשיאלם
 דבר ע״ד התק אם בענייני איסור והיתר יאמר לו
 אסור או מותר וכן בזולת מהשאלות שלא ישיט
 עליהם כ״א בדרך תק תייב או פטור טהור טמא
 בלא שוס טעם . ויש אשר בבוא אחד לפניו באיזה
 שאלה ישיב לו התשובה עם כל הטעמים יכל הסברות
 וילמדהו איתי הדין בכל פרטי ענייניו מה שהוא
 מדאורייתא ומה הם הגזירות שהוסיפו התכמים
 וילמד עמו כסדר הזה עד שיזכל השואל ההוא לדון
 בעצמו ולהורות על הענין הזה כמו השופט והמורה.
 וההכדל ביניהם כי אם משיב לו בדרך תק ואינו
 מבינו טעם הדבר אזי אם יזדמן לפניו ענין זה
 פעם ב׳ או ג׳ עדן לא ידע מעצמו משפט הדבר
 ויצטרך ללכת בכל פעם אל השופט להגיד לו ככל
 תקות דבר משפטו לא כן אם ילמד אל השיאל דרכי
 משפטו וכל טעמיו וסברותיו אז לא יצטרך עול
 השואל הזה לשאול שאלה כזאת לעולם . גמצא ט
 ברוב הימים תתמעטנה השאלות מן השואלים כי
 בכל פעם יוסיפו לקת כפי התחלקית השאלות. וכי
 תאמר אם הדבר כן למה לא יבתרו במנהג הישר
 הזה כל שופטי את. אבל דע לך כי זה תלוי
 במציאות השאלות בין רב למעט הייט אם יהיה
 המורה בעיר קטנה ואנשים בה מעט ילא תזמק
 שאלה כ״א פעם בשטע אז יש לו זמן ושהות ללמוד
 עם השואל מקור הדין על שרשו לא כן אם הוא
 בעיר גדולה רבת עם אשר בכל שעה מזדמנים
 ובאים כמה שואלים אז אין ביד המורה להשיב כ״א
 בדע תק ואז ילאה השואל לשאול כל דבר ודבר
 ככל עתשיזדמט וכ״ש המשיב יבול חלתת תשובה.
 ומעתה המשך המאמר כך הוא כי מרע״ה אמר כי
ל כשפיט  יהיה להם דבר בא אלי ושפטתי ט' ד
 השופטים המגידים דבר המשפט מבלי שיסביר אל
 השואל טעם הענין אך יאמר המשפט כך הוא .
 וזהו והודעתי את תקי האלהים ואת תורותיי כלו׳
 אני מודיע אותם התורות אך ע״ד התק . וזמ
ר ט׳ נטל ב  ויאמר תיתן משה אליי לא טוב מ
 תבול גם אתה מלהשיב על כל דבר ככל פעם וגם
ט לא היה הזמן מספיק  העם הזה ילאו בשאלתם (
 למשה ללמוד טעמי התשוכה על כל שאלה אל כל
 שואל הבא בהיות השואלים ס׳ רבוא וחורה אתד
 להם) ולזאת אמר לי יתח עתה שמע בחולי איעצך
. כלומר לא תצליח בדרכי ׳  ט׳ והזהרת אתהס ט
 ההוראה אם ככה תתנהג למיד אל העם רק בלךך
ן לפניך להבין ולהשכיל את כל שואל ט  חק אבל מ

 טעם

ו  אהל י
 בעולם הלא הצדיקים המלאים כל טוב לא שמחו
 בעזלמם מדאגת מפלת הרשעים והם בעצמם
 שמחים. וזהו צחות דבריהם ז״ל שמת ישראל בעושיו
 איט אומר אלא ישמת עתידים הם לשמוח במעשיו
ק כי כל עוד שהרשעים בעולם  של הקב״ה לע״ל י
 אין מעשי ה׳ וטובותיו המיועדות בטותים אצליהם
 להיותם עלולים להפסד ולהאבד ע״י החוטאים .
ק ורשעים עוד אינם ברכי א  וזהי יתמו מטאים מן ה
ע על ב ה אז כל נפש ת  נפשי את ה׳ כלומר מ
 הטובות השמורות למענם כי לא יהיו נכזבות עוד
 לעולם וזהו גם כן כביכול הקב״ה לא שתת בעולמו
 שנאמר ישמת ה׳ במעשיו שמת איט אזמר ט׳ עתיד
 הקב״ה לשמות במעשיהם של צדיקים לעתיד לטא

ה כי כל עוד היית מעשי•  והוא ג״כ מטעם מ
 הצדיקים באתריות שיש לדאוג בהם פן יגרום התטא
 ככיטל אין שמחה ושחוק לפניו ית׳ . וזהו יהיה
 כבוד ה׳ לעולם ר״ל אחרי כי יתאמת שיהיה כבוד
 ה׳ לעולם באין חלוף כלל היינו בשיתמז חטאים מן

 הארץ אז ישמח ה׳ במעשיו:
 ומעתה מה נמרצו דברי המאמר שלפנינו גנאי
 הוא למשה וס׳ רבוא שלא אמרו ברוך עד
 שפתח יתרו ואמר ברוך ה׳ ט׳ והוא ע״פ דמיון ב׳
 שעשו שידוכים ביניהם ע״י שדכן אחד ויהי בסעודת
 התנאים והנה השדכן מפליג לשמות ולרק יתר על
ר הוא כי המתותנים עודנה ב  המתותנים ועילת מ
 אין שמחתם שלימה עד אשר יראו גמר הענין מה
 שלא יתוודע להם כ״א אחר זמן רב כשיראו טוב
ר וכשר לפני הזוג לא כמוהם ב  תכליתם וכי טוב מ
 השדכן כי שמתתו שלימה מיד אתרי התקשרות
 הצדדים בקתקו כסף משקלו מוהר השדכנית. הוא
ר במשה וישראל כי האמנם כבר השיגו מאתו ב  מ
 ית׳ סיבית רבות ונוראות בנסי מצרים ועל הים
 וזולתם והעולה על כלם מתן התורה הקדישה עכ״ז
 עודנה לא היה בידם לומר ברוך ה׳ על המשא ומתן
 מדול הזה עד אשר יראו תכלית כל דבר לעתיד
 בגמר כל המעשים וכל העסקים על כשלימות. לא
 כן יתרו שקבל טובתו לעצמו מיד במה שנתגייר
 ונעשה יהודי כי עכ״פ הנה מסתרו טוב באין ספק
 שנתוודע לו לברור האמת מן השקר . וזהו ויאמר
 יתרו ברוך ה׳ ט׳ והטעם עתה ידעתי כי גדול ה׳
 כלומר הרבה הרוית כמה שקנה עתה הידיעה הנכוגה
 מה שלא ידע מקודם. וזהו דברי הילקוט גנאי הוא
 למשה ט׳ שלא אמרו ברוך ר״ל שלא יכלו לומר
 ברוך על כי אין טובתם ודאית עד לעתיד במהרה

 משא׳יכ יתיו זכנ״ל:
 ררא חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם ט׳
 מדוע אתה יושב לבדך וכל העם ט׳ כי יהיה
 להם דבר בא אלי ושפטתי בין איש ובין רעהו
 והודעתי את תקי אלהיס ואת תורותיו ויאמר חותן
ר אשר אתה עושה נבול ב  משה אליו לא טוב מ

 תבול גם אתה ט׳ והזהרת אתהם את התקים
 התורות ואתה תתזה כו׳ יראי אלהים ואת אנשי

 (74) (ח״ב)
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 הרשעים שהמעגל מפלס היושר ומורה בכל פעם
 כפי מעגל ההזדמנות . וזהו משפשי ה׳ אמת ר׳ל
 אם יהיה השופט מורה לעם על פי ה׳ ותורתו יהיו
 כל משפטיו אמת לעולם הייגו בלתי מכתישים זה
 את זה. וזהו צדקו יתדיו כלומר גם אם תקבץ
 משפטיו ששפט בכמה שנים ותתבונן בהם יהיו כלם
 מתאימים יתואמים יחדיו באיו פירוד והתנגדות
 כלל. לא כן המטה דין כי תם תבקר ותתפש
 במשפטיו במשך זמן מה תמצא דבר אהד פעם תייב
 ופעם זכאי כי משפטיו תלויים במתת שותד . וזהו
 שהזהיר ואמר לא תטה משפט ט׳ ולאתקתשותד
 ועי׳׳ז יהיה המשפט מתמיד בישרו לעולם ויוכל הבעל
 דין ללמוד דבר מדבר לדעת ההוראה בהזדמנות הב׳
 והג׳ כי יהיו כלם מתאימים ויצדקו יתדיו. אבל לא
 כן כהלוקת שותד ט ממט אין ללמוד צדקת המשפט
 וישרו יען היותו סובב בהוראתו כדלת על צירה
 ומחליף ההוראה בכל פעם מהיפך אל היפך. וזהו
 לא תטה משפט ט׳ ואז צדק צדק תרדוף ר״ל אם
 תתייב לא׳ ילמוד ממנו גם הכ׳ שלח לעשות כמעשהו.
 וזהו שמסמיך גם כן הכתיב שלפנינו והודעת להם
 את הדרך ילט בה כו׳ וכלל. חבל עוד ואתה תחזה
 מכל העם ט׳ יראי אלהיםט׳שונאי בצעדוקא כי
 בזולת זה עדן אין תועלת במרבית השופטים והק

 (ועוד ביאור ע״ז תמצא בפ׳ משפטים):
 היה אתה לעס מול האלהים. ילקוט היה להם ככלי
 מלא דבורים דברים שאתה שומע תרצה ותבין
 להם. והמאמר חסר המובן יבחין ספק כוונה עמוקה
 לרז׳יל בזה והנראה בהבנת הענין עם מאמרם ז״ל
 (שבת ק״ה) אנכי אמירה נעימה כתיבה יהיבה. דע
 כי הנה התילוק וההבדל בין מאמרהקב״ה לישראל
 ובין מאמר האדם לתבירו הוא ממש ע״ד הרופא
 שאומר אל החונה איזה רפואה אשר הדברים בעצמם
 אינם מרפחים כי אם מודיעים את החולה מה הם
 הדברים שיוכל להתרפחות בהם. אכל לא כן התו״הק
 מחמר אלהים תיים ית״ש כי מלבד מה שהיא לנו
 לעינים להורות דרך נלך בה והמעשה אשר נעשה
 לחיותינו כיום הזה הנה עוד הדברים בעצמם מפי
 המ:מיע הם פועלים ברוח האדם השומע תועלת
 נמרץ כאשר הפריז הכתוב (ישעיה לה) שמעי ותחי
ה הלימוד  נפשכם. וכמו כן הלימוד והעסק בתורה מ
 עצמו מתיה לכ כעליו כמאמר התכם (משלי ט״ו)

 טעם ויושר המשפט ומזה ידעו להזהר עוד מהיום
 בהיות דרכי המשפט מובנים אצלם ומקובלים על
 לבם. וזהו ומהרת אתהם את התקים ואת התורות
 והודעת להם את הדע ילכו בה ותת המעשה כו׳
 וכמו שדרשו בילקוט ואת המעשה זו מעשה הטוב.
 דיל מפאת שיבינם המורה דרכי וטעמי התורות
 ידעו מהיום להטיב מעשיהם והנהגותיהם. וביאר
 לו העילה לזה ואמר ואתה תתזה ט׳ יראי אלהים
 ט׳ שרי אלפים ט׳ כלו׳ כי כאשר יהיה לכל עשרה
 אנשים שופט אתד יספיק להם הזמן להורות לכל
 שואל ולהביט טעמי ודרכי המשפט *) . והואמצון
 ג״כ במאמר (דברים ט׳׳ז) שופטים ושוטרים תתן
 לך בכל שעריך וכמו שביארו ז״ל בכל עיר זעיר
 בכל פלך ופלך והתועלת בזה ושפטו את העם משפט
 צדק ר״ל כי יספיק הזמן למיינים ללמוד לבעלי
 מין הצדק של המשפט הייט הטעם והיושר וכת
 פנימיית כל דין משא״כ אם ימעטו השופטים וירבו
 המשפטים עד שלא יוכל השופט להורות כי אם בדרך
ה כזאת לא ילמד המתתייכ  תק זה תייכ זה פטור מ
 יושר דבר המשפט כי לא ידע צדקת טעמו וזהו
 שהזהיר עוד לא תטה משפט ט׳ ולאתקת שותדכו׳
 צדק צדק תרדף . באור הדברים בהקדים מאמר
 המשורר(תהלים י״ט) משפטי ד׳ אמת צדקו יתדו
 גם מאמר הנביא ע״ה (ישעיה כ״ו) ארת לצדיק

 מישרים ישר מעגל צדיק תפלס :
 דע כי התילוק בין השופט צדק להמטה דין ט
 מדיק ישקול הדבר הבא לפניו בפלס ומאזני
 המשפט והיושר לתייב את החייב ולזטת את הזכאי.
 ומיין הרע דרכו כהיפך כי מעשה ההזדמנות
 תשקול את ישרו והיא תכריע את משפטו אם
 לתייב אם לזכות. כמו אם יזדמן שיהיה הבעל דין
 אתד מאוהביו יהיה מצדד בזטתו ואם הוא שונא
 לו; ידון אותו לתוב וישנה ויתלף בכל פעם דעתו
 ויושר הכרעתו . נמצא כי אצל דיין כזה יהיה
 המעגל וההזדמנות מפלס את ישרו היינו כי היושר
 אצלו כפי הזמן והמקום והנהו ויתליפהו בדבר אחד
 להורות פעם כך ופעם להיפך לא כן הדיין האמת
 לא ישתנה ישרו לעולם כי תרפהלא ישא על קרובו.
 וזהו ארח לצדיק מישרים כלו׳ הצדיק יאתז דרט
 הישר במשפטיו תמיד בשוה. ואמר הטעם ישר מעגל
 צדיק תפלס ר״ל היושר מפלס המעגל ולא כדרך

 יריעות האהל מרפא
) ההוא דהוה קאמר דאזיל מבי דינא ושקלוהו לגלימיה לחמר  *) ומה נמרצו בזה דברי רז״ל (סנהדרין ז,
 זמר וליזול אמר ליה קרא כחיב וגס כל העם הזה עלי מקומו יבוא בשלום, אשר לכאורה לא ידענו
 איככה נרמז זאת במאמר וגס כל העם הזה ט׳ שאיננו עניז צווי אך דברי עצה. אמנם לדרכנו יתכן כי זה כלל
 גדול שארית ישראל לא יעשו עולה והאמנם יזדמן כי יטאו בני אדם לדין ואחד נמצא חייב הוא אך מפאת
 טעותו כי לפי דעתו והכרעתו נראה לו כי הדין עמו. ומעתה יש עוד הבדל גדול בין כ׳ סוגי המורים שזכרנו
 בפנים והוא כי מי שחייבים אוחו בדרך חק ואין מודיעים לו מעם הדין וישרו אזי ילך מבית הדיין סר וזעף
 מתקצף על משפטו לא כן אס משכילים אותו ומבינים לו פעמי המשפט ודחי ישמח בו שהציל אותו הדיין מחמס
 וגזל וכדומה מהאיסורים. וזה שיען יתרו אם את הדבר הזה תעשה ט׳ ויכלת עמוד וגס כל העם הזה על
 מקומו יטא בפלוס . כלו׳ עוד זאת תפעול ע׳׳י עצתי כי כל בעל דין יקבל ממך המשפט כטוב לבב. וזהו שהמליצו
ל לחמר זמר ולחול א״ל קרא כתיב וגס כל העם כו׳ כלומר הלא כן היה עצת יתרו מה שהסכים ית׳ על ידו:  י

 ו 75) (ח״ב) והוא



 יתרו יעקב
 מאת ה׳

 76 אהל
 אבל ׳אתה יהיה דבר ה׳ בפיך ככלי

 המלא דבורים :
ר יתק בזה כמטר מאמר התכם מכל אדם  עי
 (משלי ב׳) מי חם תקח אמרי ט׳ להקשיב
 לתכמה מזנך תטה לבך לתבונה ט׳ אם תבקשנה
 ככסף ט׳ חז תבין יריית ה׳ ט׳ כי ד׳ יתן הכמה
 מפיו דעת ותבונה יצפון לישרים תושיהכו׳כימבוא
 תכמה בלבך ודעת לנפשך ינעם . והנראה לדעתי
 כי התכם ע״ה בא להתיר בזה ספק גדול והוא מה
 שאט חאים כל התורה וכל דברי הנביאים כלם
 דברו בלשון קצר וסתום בלתי מבואר עד שעי׳׳כ
 רבתה המחלוקת כין החכמיס דורשי הכתובים זה
 אומר בכה וזה בכה הלא לח קצרה היריעה מלכתוב
 התורה וחזיונות הנביחים בלשון רחב ומבואר עד
 שיביט אותם במין יגיעה כלל ותהיה ההלכה מבוררת
 בפי כלם . והנה על מאמרי מביאים וחזיונם
 בתוכתתם ובמוסרם יש לומר טעם פשוט כי סדרו
מק ממש כאשר יזדמן יהיה  דבריהם כן לתיעלת נ
 לאחד ק מכיש רע מעללים והוא רודה אותו בכל
 פעם שהוא עושה מעשהו זר מעשהו פעם הלך האב
 מכיתו על כמה ימיס והנה בטאו סיפרו לו כב
 המעשים שעשה בנו בזמן ההוא גמר האב בלבו
 לאחר אם אכנו על כל דבר ודבר ביחיד אין כחי
 לסבול המטת ואם אכה אותו בלתי על דבר אחד
 לבד מאקידע בני להזהר משאר מעשיו שעשה מה
 עשה לקת את בנו והכה אותו מכה רבה ולא פרט
 לו שים דבר ממעשיו אבל אמר לו לך ותפשפש
 במעשיך ותדע את תטחתך שע׳יי התלותי הטתך
 והיה הבן ההוא מהרהר ככל יום וזוכר את מעשיו
 הרעות אתת לאתת וכל מעשה שעלתה טכרוט אמר
 בלבו הלא בעבורה הכני אבי ולשעה נזכר מעשה
 אתרת אמר חולי על ידה הכה חיתי ובין כך ובין
 p נעשה זהיר בעצמו מכל המעשים שלא לכחור
 בהם עוד וכל זה מסבת שלא גילה אביו על עונו
 בעת יסרו אותו שעי״כ היה אל הבן ההוא להוכיח
 על מעשיו ולכלול את כלם במוסר חביו. הוא הדבר
 במוסרי ה׳ ית׳ כי אם היה רצץ הכתיבים להוכיח
 על כל המעשים רעים שאפשר להעשית ׳למה הסופר
 ולא יכילם הספר וכן הקוראים ילחו ויבולו מלקרוא
 אותם ולכן זאת העצה היעוצה כי סתמו דברי
 המוסרים וסדרו אותם במלות הבלתי מוגבלות

 מרפא לשון עין חיים 1בת*ל המאור שבה מתזיר
 למוטב. וזהו אמירה נעימה כתיבה יהיבה כלו׳ גם
 האמירה לבדה תשביע נעימות על ידי העסק בה.
 ואם הדבר קיש עתה ההבדל גדול בין אם המשמיע
 הוא אדם ובין השומע מפי הקב׳יה בעצמו כי הרופא
 האומר רפואת החולה אין נפקיתא אל התולה אם
 ישמע מפי הרופא עצמו או מפי שלותו הבלתי מכזב
 לא כן דברי התו״הק שהדבורים עצמם הם פועלים
 היות וקדושה בנפש האדם על כן יתרון גדול אל
 השומע אם הקב״ה בעצמו הוא המשמיע. וק לטעם
 זה בקשו ישראל לשמוע הדברות מפי הקב״ה ולא
 ע״פ שלית וכמו שהפליגו ז״ל בכמה מקומות כיון
 ששמעו ישראל הענחת מפי הקב״ה נעקר יצ״הר
 מלבבם ונתבשמו כלם מה שלא היה נעשה ע״י
 משמיע ב״וד *) .*והוא הדבר שתלקו ז״ל(בילקוט
 מטית) כל מביאים התנבאו בכה מוסיף עליהם
 משה שנאמר בו זה הדבר והוא כי כל הנביאים
 היו חמים בעניינה ממש אל השליח המוליך והמביא
 מעות מאתד אל הב׳ אשר המעות שקיבל מהאחד
 הוציא על סתורתו ואח״כ בטאו אל הב׳ נותן לי
 מכיסו כמספר הסך שקיבל. p היה ענין הנביאים
 שהיו מקבלים הדברים מפי הקכ״ה ואידכ בבואם
 אל ישראל להגיד להם דברי ה׳ היו מוציאים דברים
 מטהם ככל הדברים אx דבר אליהם הקב״ה
ר היה שלהם לא p נבואת מרע׳יה ט  אבל עצם מ
 שהיתה השכינה מדברת מתוך גחט נמצא מבור
 עצמו מאת הקב״ה ולכך היה מתנבא בלשק זה
ר שהוראתו שהוא הדבור עצמו מה שהקב״ה ב  מ
 מדבר. ממש כהשולת מעות לבט ע״י שלית וחצה
 שישיג בנו המטבעות ההם בעצמן הוא צורר אותם
 באמתחתו ותיתם אותו בתותמו p היה הקב״ה מוסר
 דבחו לפיו של משה והיו טמוגים וגצורים אצלו עד
 בואו לדבר אל ישראל ואז היה הקב׳יה מדבר מתוך
 גחט לישראל והיה משה מתזיה הדברים כאלו נתונים
 בכלי עד שימסור אותם לישרהל ומעולם לא נתתלף
ר ממאמר למאמר כי שמעו ישראל ג״כ ט  אצלו מ
 מפי הקב״ה ע״י מעבר גרוט של משה. וזהו שאמר
 יתרו היה אתה לעם מול האלהים כלו׳ ממוצע בינם
 ובין אלהים ומה שישמעו מפיך יהיה כאלו שומעים
 מפי הקל׳ה וזהו שדרשו היה נהם ככלי מלא דבורים
 לא כמשפט שארי הנביאים שדכח כפיהם מה ששמעו

 יריעות ה^הל להורות
 *) והוא שהמליץ החכם ואמר (שיר א׳) ישקני מנשיקות פיהו ודרשו ז׳יל במדרש שהוא נגד מה שאמרו דבר
 אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנואלהים נתחרט באחרונה ואמרו ישקני כו׳ וכאמרם (שם) בשעה
 ששמעו אנכי ה׳ אלהיך נתקע חלמוד חורה בלבם והיו למדים ולא היו משכחים ט׳ ע״ש. ע״כ המה מבקשים
 עתה ישקני מנשיקות פיהו היינו לשמוע תורה עוד הפעם מפי הקב״ה בעצמו. וזהו שהמליץ ע׳יה ואמר לריח
 שמניך פובים שמן חורק שמך כלומר כי עתה אשר נמצאו דבריך על ידי שליח ואמצעי המה בבחינתם ממש כשמן
1 אחל? נרוצה כלומר לשמופ דבר מפי ) כ ש שאל מ מ ש ז  הטוב המולק מכלי אל כלי שהוא מאבד כמו ומפיג ריחן. ן
 עצמך כי גדול כמ השמיעה ההיא לתת און ועצמה אל השומעים שיוכלו לשמור ולעשות ולקיים. חהו הרמז במה
י ^ י ם י כ  שדייקו ישראל ואמרו כל אשר דבר ה׳ נעשה הרצון כי עיקר מבטחם הוא כאשר ידבר אליהם ה
י ס א 5ג צ  התורה מפיו ית׳ בעצמו בחיי ספק יזכו לקיים וכענין מליצת הכתוכ(ישעיה נ״ה) ט יהיה לבריתי י
מך ה׳ כל מלכי אר! כו) :  ט׳ עד והצליח אשר שלחתיו(ועיי׳ בק״י שה״ש על מאמר קמתי אני לפתוח לדודי בנאור י
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רות אך אל לבר פרטיאבל השכילו פיהם כמלות יעל ומגלין לו חי תורה ט׳) ואמרי אשר מעצמו  ולהו
ם לבקר לא יוכל לבוא עלמצפוניהתורה בלתי מן השמים ישיגו ה נ  כוללות והניאו אל'הקורא והמעיין -
 ;בענייניהם; והוראותיהם וחאילא׳כל אי יקת מוסד אליו א״כ הגה הוא לומד תורתו מפי הרב הראשון:
ה נעמו עתה לבריהם. ז״ל שלרשו(שבת ק״ה) מ  •ולעצמו על תהלוצותיז ועל עלילותיו בהיות לבר המוסר ו
 .5מקיף:מעשה כל איש .. אמנם יש עעם היותר אנכי טסריקוןפניםואחוראמירהנעימהכתיבה
ל על סתימת הלברים גם בתורה גם בנביאים יהיבת יהיבה כתיבה נאמנים אמרים ד׳ל כי ע״כ צ ק ת מ ^ 
 טךוהואלבהקלים מאמרם ז״לאיט לומה השומע מפי ניתנה התורה בכתב שלא תאבל נעימות המאמר
 הרב לשומע מפי התלמילאשר ללעתי טונו !״ל וכחקרושתו מפי האומרו וישתו כלם מהמעיין הראשון
ה לטונה עמוקה יותר ממה שגראה פשוט. והוא כי גם אם הלברים עצמם כתובים ומסורים ביל כל  *I מ
 •י׳ 'במכיר, מאמר החכם ע״ה (שם כ״ג) אל תלחם אדם עכ׳יז תוכם רצוף משכיות חמולות טעמיהם
- לחם רע ׳עין ט׳ הראה לדעת שלא יאמר האדם וסודותיהם מה שלא יתגלו לאדם כלתי אם יערה
 •י אאין: השביעה באה כ״א מהלחם והמזון ואין נ״מ עליו חח חכמה ממרום לא כן אם היתה ניתנה
" כהמאכיל מי ומי הוא לומר כי אין יתרון בנפש על פה היה נעימתה וערמתה הולך ומתמעט כפי  י
 V י האוכל אם המאכילו הוא סוכ עין או לא כי לא חכ התרתקותו מהאומר הא׳ יען כי כדכרים שכע״ס
 $ ־ תשבע הנפש כ״א מכת האכילה לכן הודיע אותט לא יוכל המשמיע להסתיר דבריו אל השומע ולהעלים
 %:׳׳ בתכמתו שגם כת ורצון הטוכ של המאכיל ישאף גוף מהם דבר מה (ועיין עוד בזה בק״י סוף קהלת).
 ^ האוכל וכפי טוב לבבו כן תשבע נפשווההיפךבהיפך וזהו המשך הכתובים הג״ל בגי אם תקת אמרי ט׳
 ^'׳וכמוישמצינו מותני צדקה שאם יתן הנותן כעין יפה להקשיכ לחכמה אזנך ט׳ אם תבקשנה ככסף ט׳ אז
 ''?ל. ית׳ המקבל ממט וכאמרם ז״ל באיוב (ב״ב ט״ז) תבין יראת ה׳ ודעת אלהים תמצא כלו׳ מהצורך
 /י׳ מעשה ידיו ברכת מלמד שכל הנוטל פרוטה מאיוב אל הלומד תורה לבקש ולתפש בה כמחפש מטמונים
 מתברך. ומזה דון בעצמך ק״ו בלמוד התורה כי בעמל ויגיעה יען כי כז נתנה בלתי מבוארת ולא
עם תלמידו תשיגגה ידי אדם כ״א חתר רוב השקידה והיגיעה  '־י. תתתכר נפש ורצון המלמד ותשתתף י
 להאיר בו אור התכמה יהבינה ולתת מהודו עליו ואז יבין וימצא דעת אלהים היינו הטעמים מעלמים
 :^ להשיג במושכלית המקובלות אצלו ק״ו מהנותן לחבירו והסודות הנסתרות אשר ידעם אלהים. וזהו כי ה׳

 י דברים גשמיים שתשתתף נפש המאכיל ורטט הטוכ יתן חכמה מפי דעת ותבוגה יצפון ט׳ רצה בזה
 אל האוכל ותפיק טובתו ותועלתו כ״ש במשפיעי לבאר ולזמר לחה עשה כן ית׳ כי לא גתן התורה
 .:' סכמות התורה שהוא כלה חתניית. וא״כ יפה אמרו די כאר ומטרש והטעם כי רצונו יתב׳ להיות הוא
 •אינדדומה שומע מפי הרב ט׳ כי הרב להיות הטתן תכמה אל האדם בהווה ומפיו יתנט תמיד

A ה דעת ותבונה וז״ש כי ה׳ יתן חכמה ולא אמר נתן  ג מגמתו וחפצו להביא החכמה בלב תלמידו מ

 מלבד הלמוד שהוא מדבר עמו פה אל פה עוד ישפוך תכמה לומר כי תפצו יתב׳ שיהיה הוא תמיד הטמן
 \-את חתו להשפיע בו תכמה ותבונה בגודל רציט והמשפיע התכמה והתבונה ככל דור ודור ע״כ יצפון
 •לי וטוב עיט לא כן השומע מפי התלמיד שהוא משולל לישרים תושיה כלומר הצפין יתב׳ התורה בדברים
 / ההשפעה המעולה הזאת. ומעתה ק״ו שיש חילוק סתומים (ממש כמאכל מבושם מטסה כדי שלא
 ׳"והמל גדול בין הדור שקבלו התורה לדורות שאח״כ יאיג טעמו ולא יחליף ריחו) הבלתי מושגים כ״א
 כי הדור הראשון שמעו התורה מפי ה׳ ית׳ ומפי אל מי שיחפוץ הקב״ה להביט. וזהו שסיים אן
משה עבדו וקבצו הארה גדולה ונמתקו ונתבשמו תכין ט׳ כי תבוא תכמה בלבך כלומר אתר אשר 3" 
 ::ג. כלם כי באורו ראו אור לא כן מורות האתרוגים ע״י עמל ויגיעה תשיג המושכלות ומרתוק תטא
 הרתוקים מהמקור הראשון ושומעים תורתם ותכמתם התכמה בלבך אז ודעת לנפשך ינעם כלומר ינעם
ה לא תפעל ויערב לו כל דבר ממש כשומע מפי האומר הראשון.  r• עיי השתלשלות מדור לדור ומפה לפה מ
 1־כהם השמיעה כפעולת השמיעה מאשונה מפי וזהו שרמז מביא ע״ה (הושע ת׳) אכתוב לו רבי
ס תורתי כמו זר נתשט כלומר אם היתה התודה י ית׳ ט כבר תלף והלך לו הכת הגדול מ ל -
 r עם י רובי המשמיעים והמקבלים מהם מדור דור כתובה,באופן שתהיה כלה מבוארת עד שלא יפאר
 /,(ממש..כשק המורק מכלי אל כלי וכמו שזכרט אל הלומד לתקור בסודה זלהתתדש לו דבר מעתה
ת / אכל מיכהתכם ית׳ היודע פשר דבר א*כ ככר היתה נתשכתכמו זר ר״ל נעדרת מ ( ה ל ג ^ כ . • 
 > ומופז בהצלתת הדוחת כלם כהצלתת הדור ראשון היקר ומעימות מכל וכל וכלל. וקת לך דמיון על
 :ל ־כי הפליא עצה והגליל תושיה להיות כלם לומדים כל זה מיואב שלא רצה לכבוש רבת בני עמון וקרא
: מאת המורה מאשון ושיהיו כלם שואכים מי תכמתם ללול שיכטש הוא בעצמו למען יהיה לו לתפארת י  י
 ^סמצם המקור והייט כי סתם ית׳ מכרים ותתם p התורה וכל לברי הנביאים סתומים בעניניהם
 זלל אותם וכל מי שילמוד לא ידע פיחשם והוראתם והניסו למשפט אלמם מרט. וכל לברט אלה
 יל׳ סד שיצטרך להתטנן ביגיעה רבה ולבקש רתמים מטארים ברז״ל (ערובין כ״א) ויותר מהמה בני
. הזהרבלברי סופרים יותר מלבה תורה וט׳ ר ה  מסטלןןחכמה לגלות שיני השכלתו להוציא תעלומה מ
׳ ושלא תאמר מאיל ויש בהם ממש מפני מה לא  .•5*0, (וכאמרם ז׳ל כל העוסק בתורה לשמה ט
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 נכתבו עשית ספרים הרגה אין קץ ולהג הרבה שרוצה להבינם p היה משה ע״ה כי התורה כגט
׳ כל ההוגה כה טועם טעם כשר שניתנה מהר סיני היו עניינים סתומים מתי  יגיעת בשר ט
 והוא מטק ללבריט. ומה נעמו עתה לברי הילקוט מובנים אל העם אבל משה רע״ה שעליו אמרו ז׳ נ
 היה להם ככלי מלא דבורים דברים שאתה שומע ותתסרהו מעט מאלהים היה הוא המורה והמלמד
 תרצה ותבין להם. והוא כי בא המאמר ללבר על טעמי התורה פרטים ודקדוקים וסולזת וממט תצא
 לב משה לבל ירע בעיטו על העצה הזאת לשתף תורה ולבר ה׳ לכלם. וזהו היה אתה לעם מיג
 עמו עול אנשים ונשאו אתו בלבר ההוראה לזה האלהים כלומר ממוצע בינם ובין האלהים ובאת ז׳>
ה להם ככלי מלא לבורים לברים שאתה שומ*  הקדים יתרו ואמר לו כי אין נגרע מכטלך לכר מ

: טן  ע״י מה שילוו אליך השופטים ההם יען כי הם לא תרצה ותבק להם. והעני} נ
, ומשה עלה  ישפטו דבר זולת על פיך ועל פי התורה אשר בחד ttf השלישי ט׳ ייסעו מרפידים ט
 תלמדם יא״כ כתרך גדול מכתרם. וזהו שהמליצו אל האלהים. ראוי להבין כי כפי סלי
 ז״ל היה אתה לעם מול האלהים ככלי מלא דכורים וצחות הלשון יותר מהצודק היה שיהמר ויעל משה
. והנראה בזה בהקדים דבריהם ז״ל במדרש  שאק מבורים מובנים בלתי ע׳יי מי שיסדר אותם ט׳ א)
 לעשות מהם מאמר שלם זאח״כ יטו נתונים למי באיתהשעה בקשי מלאכי השרת לפגוע במשה מהעשה

 שפת היריעה הקב״ה
»  א) בבר האריכו למעניהם המפרשים זיל וטוהר סאלשיך הקלוש זיל כי מד גואם אל מיגר היני לא גטהרו טור מזוהמתם כ
 אשר עד ימקב לא סיס מי אשר היתס מטה! שלמה כן פד היום הזם לא פסקם הזוהמא ויבראל כעמדו על כר סיני
 פסקה. זוסמהן. וראה כי ככתוב מבאר ואומר ויכמז מרטירים ונאמרה זיל שרפו יליכס מן התורה גכמו מ1ס וגתרחקו ממדהם
 מרומה וכפחותה, דנואו מזכר סיני ומדבר סיגי רמז למדת ענוה המחויעת למתן מורס אס עושה עצמו כמרגר (נדרים גיס)
 והיא ג'כ מלח סיגי כאשר דרשו זיל מל מאמר (תהליס סימ) למה תרידון הריס גנגוניס בעלי מומין אתם. ההר ממד אלהים
 זה היה לשבתו מל כי ישנ כמרומז ולא ב* יסיא מלח מנוס. מזד הגאי אחר כמחיייג להיות נמקב:י הורס ומצות שיהיו כלם
. או כעין רזאה ושועל ן  כאיש א' חברים כמו אדס שלה הכולל אכריש רבים אשר היל העשה פעולתה נעבור הרכנת כגל המי
 נשמורם על כל האברים, כן כאשר יש כישראל אחלית יש כילם זכות כל סתורה וכל המצות כי המצוס אשר ביל זה אין נאפשר
 יקיים תהיה נעשית עיי אמר כמו מי שאין לו בית אינו יכול לקיים מצות מזוזה זמצות מעקה וכדומה הרבה מצות וכאשר •ש
ס ויסעו וימנו י  *)חדות כישראל כל אחל עושה נשם כל ישראל *) וזהו שאמר וישעו מרפידים ויחנו במדבר סיני ככל נלשון מ
 ושייס כלשון יחיל וימן שם ישראל נגד ככר כי כאשר משו וקרבו אל נ;ד כהר עלו ונתעלו ונזדכט מל כי נתדנקו בנפשות
 מנומרות בינקות גמדן עד כי נעשו כלם כאיש אחל גלב אחד ואחר הסי״מליח הזה שגהמלו ישראנ כמה נתעלה עוד משה רבן
 של ישראל, זזהז ומשה שכנר היה ממולה יותר מכלם נתעלה הוא עתה עד ני מלה אל האלהים אל שלמות היותר נשגנ / כי
 *מנהיג הוא תמיד לפי ערך הדור כאמרס זיל יפתח כדודו כשמואל כדורו, אשר מ״כ נאמר למ:ה אמר מעבה מגל לך רי
 כלום נתתי ל גלולה אלא כ:ביל ישראל וכאנר ישראל צדיקים המנהיג מתרומם ועיצה מיי׳ נמדרש [שמות רנה פ׳ מיג] איכ
 כאשר סדר כלו עלו ונהרוממו סיס ראוי אל מ:ם שיהיה מאל נעלם, ומשס מלה אל סאלהיס ויקרא אליו נו׳ כה תאמר אל
 כית ינקנ ותגיל לבני ישראל, כי דרן כמיניה נשמר לכוין רעהו אל המו עם לא לאותם אשר שקידתם נהזרם, זנאמת כדבר
 נהישך כי אצל כס״יון אינו פועל מאומה כי אינם מנינים את רבריו והחכם יבממ ויוסיף לקח כן ההתנצלות של אתם ראיתם
׳ נם בהוא עדן מצמרן רק לנית יעקב סייגו כהמון אבל כית ישראל גס בלא התנצלות זה יקבלו רבריו נאכנס , וזהו כה ו  ג
 תאמר לבית יעקב איל יודע אני כי ותגיד לבני ישראל אליהם יועיל כדבר ויפעול סעולחו. ונזה יתבאר מם שהתעוררו רנים
 מהקדמונים ויל על מכ שכסה עליכם להר כגיגית **) הלא כבר אמרו נמשה ונשמט רק בית ישראל הש קבלו נאמת נרצו!
, העם מנו ואמרו כל אשר דנר ס׳ געשה נמשכו הטס נדנריהם אחר לרונ והרוב היה נית ישראל, לא כן ב, וגם כי כ  מו
, ואמר אתם ראיתם אנר עשיתי למצרים ואשא אתכם מל כנפי נשרים. נאור כדברים ר  סעס נאמר עליהם וישהוסו נשיהם כ
 מיל שנ־נאר בקול יעקב מאמר משכני אשרין נלוצס. ובמדרש ממס שנתת לי משכני נחת מצרים וניזפ סיס אחרין נרוצם,

ה והמירם ר ע  ה

ךן לא מצא הקניה כלי מחזיק מיכה לישראל אלא השלום שנא׳ ס׳ מח לעמו י י מי?5 י ס  «) הוא שאמר ר׳ שמעין גן חלשתא [
 יהן ה׳ יכרו את עמו בשלום, כי הנס ככר נאמר ר־יס אנכי מהן לפניכם כיום ניכה והללס את הנרכה אשר תשמעו
 כנה עמינו רואות כי כלי חמדה זאת היינו התורה היא סבת הנרכס, וחיכ מי שאין לו נית מי אפשר לו לעשות מזוזה ולש
 מצא לרן לזה יק בלום ואחדות שנאמר ה׳ עוז לעמו יהן כאשר עלה ברצונו ית׳ לתת הורה לישראל , כ׳ יבין את עמי
ם כ  כשלום . ועיי כשלוש והאוזדו־. חשנ על כל א׳ מישראל שהוא קייס כל התורה. תהו שאמרו כמדרש אתם נצנים כיום מ
 גמה נסמכה פ׳ נצביס ל:ללוח לפי שכאשר שמעו יבראל צ׳ח קללות שבמשנכ הורה כוריקו פניסם ומיד נא משה לפייסן ואמר
? מ 5 ) י י ה  לכס אתם נצנים כיום כלכס משל לזקנים כשסם הדבל באגודה אחת כם חזקים כן אהם הם ההיו באגודה אייה מ
 ילא נופלים, הא לך כדכרינו כי פחדו ואמרו שהמה מטותדים ללללה יותר מלנרכה כי זכו מן סגמגע שיקיים א חמ כנ

 הזורה כלה מיז השיב כי כאשר ההיו באגודה אתת כלאחד ימשהנעד כללישראצ ויהיו כלם צדיקים:
2? 5/ יי3 י 5 מ י ו א י / מ י ל כ א י ש י ח ל י : ; ע י ש מ ״ כ נ י י י א ל י י ח י ע ג י כ ה י ה ג י ל ח ע י 5 ם כ י ׳ £ כ ' ' נ ז נ ' ע 1 א ר מ ג י  י

 מצות שקבלתם כיכן קיימתם. נאור הרבדים מיל עשיר א׳ סיס בנו ו:ו הורגו שגיכס וזולים וכרופא נא וגחן

ם כאשי מ ג י . h כ ע ( ״ '  מ

1 ? ^ : נ . י פ - א ט נ נ  :פיך מ

 אותה ומה לי לכפות אה5ש עור
 (8/) (ריב)



 אהל יתרו •עקב מ 9'
 הקב״ה צר קלסתורים של פניו של משה חמה אדם אלא אברהם שנאמר האדם הנמל בענקים
 לאברהם אמר להם הקב״ה אי אתם מתביישים וזהו שסיים הוי ומשהעלה אל האלהים כלומר ועל
 הימט לא זה הוא שירדתם אצלו ואכלתם בתוך כן לא נאמר ויעל משה אלא ומשה עלה כאלו הענץ
 ביתו. וכלל הענין בזה הוא עם מה שכתבנו בתלק נמשך לענין שלמעלה ממנו כי לא היתה ההתתלה
(פ׳ וירא במאמר וה׳ פקד את שרה) כי כל ממנו לשנות תק הגזירה אכל כבר נעשה הדבר  הא׳
 ־ השיטים שעשה יתברך לזמן באיזה דברים פרטיים מקודם בימי אברהם והוא עלה להשלים שינוי
 כטבע המוטבע כיצירי בראשית היה אך ע״ד שאלה הטבע. וזהו שהשיב ית׳ להמלאכים שהתפלאו לאמר
 ולפי שעה לעת הציע להחליף ולשנות את טבעם מה לילוד אשה בינינו כלומר מה שהוא תלוף בחקי
 אולם את״כ היה התיזב להתזיר הדבר להשלים סדרי וטבעי מע״ב לזה אמר להם ית׳ לא זה הוא שירדתם
 הטבעיים כמו הפך המים לדם והדס למים מטה אצלו ט׳ כלומר הלא כבר קדמה ההשתנות בכם לרדת
 לנתש ונתש למטה ובח״ל(תולין צ״א) ויזרת לו מטה עי׳כהוא מחוייבלעלות להשלים תנאיהטבע:
 השמש וכי שמש לו לבד זרתה והלא לכל העולם עוד באור ע״ז ע׳יפ משל לשר צבא גדול שהיה
 זרתה אר״י שמש ששקעה בעבורו זרתה בעבורו ר״ל תשוב ונכבד מאד כעיני המלך עד שלא היה
 להשלים שיעור ההשתנות ומתת ששקעה קודם זמן עושה דבר כ״א ע״פ עצתו ויהי להמלך בן יחידקך
 זרחה את״כ קודם זמן וכמו כן נאמר (ישעיה ל״ת) וענוג ובכל פעם שהיה מהצורך אליו להמתיק סוד
 הנני משיב את צל המעלות אשר ירדה במעלות אחז עם שר צבאו צוה לבנו לסור מאצלו כי כבוד מלכים
 בשמש אתורנית עשר מעלות. הנה מכל זה אנו הסתר דבר ויהי שר צבא יזה מתפאר כפני כל שרי
 רואים כי גם אם נשתנה דבר פעם אחד החיוב כי המלך לאמר הלא אנכי טזב לו גם מפרי בטט עי
 ישתנה הדבר אח״כ בהיפך ובזה ישלמו סדרי הטבע. בעבורי יפריד מאצלו את בן יקירו ויקח מועד
 כן הדבר בעניננו כי הגה כבר אמרו ז״ל (שמית להתטדד עמי בחדר היכלו ויגד לי את כל לבו
 רבה י״ב ו גזר הקדוש ב״ה שיהיו העליונים למעלה והגיעו דבריו אלה לבן המלך ונעצב הבן ההוא על
 והתתתונים למטה שנאמר השמים שמים לה׳ והארץ דברי השר צבא ועל רוב גאונו מאשר הוא יקר בעיניו
 נתן לבני אדם. והנה כמתן תורה לולא שככר היה נכבד כ״כ יותר ממנו. והפליג כ״כ להתעצב עד כי
 סבה מאת ה׳ שירדו המלאכים למטה אצל אברהם נפל למשכב ויבואו הרופאים לבקר אותו ויכירו גו כי
 לא היה יטלת ביד משה לעלות למרום בלתי ע״י מתלהו באה לו רק ע״י היות בו דרך עוצב ויאמרו
 ההשתנות שהיה בהמלאכים בעבור אברהם היתה כי לא יועיל לו שום מזור אם לא ע״י אשר יבקשו לו
 עליית משה מחוייבת להשלים הסדר . וזהו שאמר מיני שתיק והיתול שעי״כ יתפעל בעצמו לגרש עצבוט
 המדרש אמר הקב״ה למשה לא ניתנה לך הורה אלא ויגונו ויצו המלך להביא לפניו הרבה כלי שיר המטיבים
ת אברהם שנאמר לקתת מתנות באדם ואין כל לב אבל לא פעלו דבר כי כבר היה מורגל בהם ט  מ

ה ויקרא ע י ר ץ ת ה £  ש

 והמורם מדנרינושס כי הוא ית' זיכה אוהנו נשני מעליה טונוס המחויינות אל אל מגודהו יה׳ וסם היראה והאהבה /
 והנה מבוא היראה היא עיי פגיעת העונשים והוכח נמכאינות אזי יניאנו ליראה אמ ס׳ ומנזא האהנם סוא כאשר הניאהסו
 עובה מאתו ימי כדרך כל מקנל סונה שאוהנ אל המטיב לו וה;ניה בחשדו המציא אל ב׳ מעלות אלה סנה אחת והיא גלגלה
 את שתיהן וסיא מיי שנתן לנו ניות מ ריס יניזת ם-ם ניכה וטונס אלינו ועונש וקללה לשכנינו ועייז נתעוררה כלבני האהנם
 מסנת הטוב אשר השגנו אנחנו והיראה והפחד ממוראו יהנרן עיי העונש א:ר הגיע לשכ-ינו זזסו אתם רחיתם אשר עשיתי
 למצרים היא סבת סיראס ואשא אהכם על כ פי נשרים היא סבת האהבה וכזאת ואביא אתכם אלי ועתה אם שמומ משמפו
/ ויפה המלין גזה סרב מוםריא זיל ע״דרג גדול משה חגור ו  בקולי כו׳ והייתם לי סגולה מכל כעמים כי לי כל הארן כ
׳ זג, חדשים נא לבית אכשניא אתת ויפצר את  נחמד וגסע אל מיר אשר שמה כיה הדפום זסיה צריך מלון מל זמן ידומ נ
 גמל כאככגיא לאמר אני רנ פלוני כממנר ס' חדש ואני צריך אככגיא עד צאת ספרי מנית כדפוס סנעסיב נשמעו םפצרהו
 גו אין שואל ומב,ש ממנו כבין מדנריו כי רצונו להתאכסן כחנם כי לולי כן מה מנין שאלתו ינקשתו נתתנוניס ומה זה הים
 לו לכצימ לפניו גדוללו חכמתו ויקר כבודו, אמד נלנו איכ מה לי לצרה זאת ויענה ויאמר צא אוכל למשות הדנר הזם כי
 צר לי סמקום וילך לבקש בית אכנגיא אחרת גם אל השלישי גם אל הרביעי וידבר אליכם כן וימנו אותו כמשפט כראשון,
 אח׳כ נשמטו הד־ריס אל נדינ א׳ וירן אליו ויחבקהו ויפול עלצואריו ויבקש מאת הרב אס נא מצאתי חן בעיניך הנס בימי לפניך
 גמונ כמיניו שנ וכל מתסורך עלי וישנ עמו טל אשר כלה מעבסו ייסע עם הספר למכור ונתעשר עד מאד פעם חזר
 וגסע אל עיר הגיל לאיזה סבם ויבוא :מה במרכבה גדולה וכבודה ושני נעריו עמו ויבוא עד לפני רחיב האכסניות אשר
ו כאו אליו כל אחד לבקש ממגי שיבוא אליו ולא הטס אזנו אליהם מל נ נ ם הקילס פנו אציו פורף, יעיוה כלה ק ע  מ
,  אשר נא אנ מקומו מאז ויסורו ייכזאו אליו כל י־ירי הקהלה וכל א׳ מתנפל לפניו מרוע לא באת יצלי להתאכסן יצל קורתי
 האמנם לא אוכל ככרך ויגער נהם ויאמר אם באמת נריניס אתם למה צא הכנסתם אוהו אז האם קל־מתם אותי נלחם נמים רק
 עתה אחדי ראיהכם ט יש בידי הון יקר באתם אלי למען בצוע בצע . הנמשל כקב״ה ברצותו לנוא לשכין כבוד באילנו בא
 מם הגורו הטהור אל ישמעאל עמון ומואב ובקש אכסניא מהם ותלה כרצונם ובחירתם והדגישו כי הכיינה היא בבקשה זאה
, וגא אצל ישראל ׳ ו  שיתעסקו עמו בנדבה לא על מנת לזבל פרם וביורו •יחוד בתכונות שונות , מה כתיב בה לא הרצח נ
לס עשיתי לכס בכת גדול וירמוההאשר  והציע ג! לו יאנהודו אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים כז׳ ואביא אתכם אלי, וכל 4
 נפיניכס ראית: ועתה קבלו נא אותי בדירתכס, וכנה לעתיד כאשר יפתח יתברך את אוצרו הטוב ויתגי.ה לעין כל b חמדת
 הסגולה הציון אל עבדיו הנאמנים אז יאמרו תנה לנו מראש מדוע לא תשכון אצלני, יהקביה •בעט נהם לאמר מדוע לא
, מיד כשרציתי לא רציתם , וזכו ועתה אם תשמעו בקולי כלומד עתה בעודי זר באין מכי־ בי ואין לי בוס  קבלתה אותי מאז
 םכסניא אם מקגצז אותי ומשמעו בקולי ושמרתם את בריתי אז והייתם לי כגולה מכל העמיס גם כעת יהיה לי כל הארן
ס כלה נשם ס׳ ויתנו לי מבנן לשכון נתוכם גם אז תהיו לי סגולה מכלם לא אפן אל מנחתם ולא ארצם מידם: י מ  יקראו מ



 אהל יתרו יעקב
 תכלית כוונת הדברים ועל כפל המלית שנית שט.
 ונקדים לוה מאמרם ז״ל (שבת פ״ת) בשעה שעלה
 משה למרום אמרו מלה״ש לפני הקב״ה מה לילוד
 אשה ביניט א״ל לקבל תורה בא כו׳ מה אניש ט
 תזכרנו ט׳ א״ל הקב״ה למשה ההזר להם תשובה
 ט׳ אמר לפניו רבשי׳ע מתיירא אני שמא ישרטני
 בהבל פיהם א״ל אחוז בכסא כבודי וחזור להם תשובה
 ט׳ אמר לפניו רבש״ע תירה שאתה נותן לי מה
 כתיב בה ט׳ למצרים ירדתם ט׳ לא יהיה לך בין
 העמים אתם שחיים לא תרצת לא תנאף לא תגטב
 קנאה יש ביניכם יצר הרע יש ביניכם מיד הודו לו
. ולכאורה לא ידענו איך לא השכילו המלאכים ׳ ט ' 
 בעצמם שינצתם משה בשאלות ההם הלא מי לא
 ידע את זאת שאין בהמלאכים לא גניבה ולא גזילס
 ודומיהם. אבל לדעתי כוונה אתרת היתה בזה 0
 הנה בבוא לעיר סותר אתד עס סתורות הרבה
 ויבוא אתד וירצה לקנות סחורתי מלבד עשרה אז
 ט״ו מינים והא׳ רוצה לקנות הכל בוודאי ימכור כל
 סתורתו אל השני אבל אם הראשון נאמן ונטית והב׳
 בלתי בטות אם ישלם אז הראשון יותר ראוי כי גס
 שישאיר לו כמה סמורות פרטיות שלא יקתם עכ׳׳ז
 מה שיקח ממט בטוח שישלם לו באין גדעון דבר לא
 כן הב׳ גס כי יקח הכל אבל אפשר שלא ישלםכלל.
 וכדבר הזה היה ממש טענת המלאכים מה אנוש כ,
 תזכרגו כו׳ אשר לכאורה מה להם לדבר קטגורים על
 האדם הלא לעניגם יספיק לומר ה׳ אדונינו ט׳ אשר
 תנה הודך על השמים כלומר מה עול מצאת בכו
 להרתיקנו מהוד התורה ולקתת אותה מידינו. אבל
 המלאכים טוט בזה לפייס אותו יתברך על דבר
 המצית (מעשיות) הנעדרות אצליהם ונמצאות בבני
 אדם (וכמו שזכרם משה כלום בין העמים אתס

 ויקרא המלך אל חכמיו ויועציו אולי ימצאו המה
 ברוחב לבבם איזה עגין חדש המשמח הנפש מה
 שלא ראה עוד בנו יתידו מעולם ייתיעצו ויאמרו
 למלך יצא לכר מלכות מלפניו על כל השרים
 והפקידים אשר בתצר המלך כי בכל יזם יתתפש
 ויתתלף אתד מהם בצורת דוכ וכדומה מבעה״ת
 ויבוא כך לפני בנך ובאין ספק כי יכיר את כל
 אתד בכבודו ופקידתו ועתה כאשר יראה אותו
 מצתק לפניו יתפעל להפליג בשתוק ושב ורפא לו
 ויהי כן ויהי היום והגיע הדבר על השר צבא הגדול
ה וכהכרה התחפש בדמות איזה בע״ת ובא אליו  מ
 והיה מצתק ומרקד לפגיו וזה הטרו וימלא פיהו
 שתיק והכניס בלבו שמתה עצומה ויהי בציזת השר
 ההוא חוצה נלוו אליו שרי המלך ואחוזת מרעיו
 ויאמרו הנה עתה ראה גם ראה כי אין אהבת
 המלך אל הזולת כאשר אל בנו כי הלא בחלותו
 הפליג לציית עליך שתתתפש בצורה נכריה מה שהוא
 לך בזיון גדול עבור הפיק רפואה לבט אהובו לתת
 שמתה בלבו. הנמשל כי המלאכים שרי מעלה
 הסתכלו כעצמם שאין ערך כלל לגדולתם וחשיבותם
 בין מרוצי חומר כי המה עצמיים נבדלים העומדים
 ממעל לו ית׳ ובן אדם לו האח והוא שפל ומורד
 לכן הפליגו ואמרו מה לילוד אשה בינינו תנה הודך
 על השמים ומי כהחכם ית׳ שטרד לפני המלאכים
 כי יכירו וידעו כי חביבת בו״ד גדולה יתר מאד
 מחביבות המלאכים וזהו מה עשה הקדוש ב״ה צר
 קלסתר פניו של משה דומה לאברהם ואמר להם
 אי אתם מתביישים הימנו שירדתם אצלו ואכלתם
 בתיך ביתי כי בהיות אברהם ליאג ומתעצכ על
 שלא היואורתים באים כהכרת באו מלאכים בדמות
 אנשים לאטל אצלו לחם מה שהוא בלתי נאות לשכל

 רותניי כי אין לפניו לא אכילה ולא שתיה ועכ״ז שרויים כוי) לאמר האף אמנם כי יש מהמצות הבלתי
ק a — מאהבת אברהם ציה עליהם לשנות הסדר ויאכלו שייכים להם עכ״ז ראוים היא שתנתן כשמים י £ ״ 1. . ^ . ן ה י ש ש ן נ ^ ן ה י ת מ ך ק ת י ן א ך ^ 0 ש ^ ה י ז ן ה י  מ

. תהו אמר ו  עיקר במעשי ידיו ית׳ ובנים המה ל
 להם הקב״ה אי אתם מתביישים הימט לא זה הוא

 שירדתם אצלו ואכלתם בתיך ביתי זהבן:
 עוד שם ומשה עלה אל האלהים הה״ד עלית
 למרום שבית שבי(תהלים ס״ת) מה עלית
 נתעלית נתגששת עם המלאכים, שלמעלה בנוהג
 שבשלם הנכנס למדינה נוטל דכר שאין עין בני
 המדינה עליו ומשה עלה למרום ונטל את התורה
 שהיו הכל נושאים עיניהם עליה הוי עלית למחם
 שבית שבי יכול מפני ששבה אותה נטלה תנם תלמוד

 כי מה שיקבלו הם בטומ הוא ונאמן שלא ישתנה
 לא כן בבני אדם ייתר קרוב הדבר שיאבדו הכל .
 וזהו שכללו במאמרם מה אנוש כי תזכרנו ובן אד0
 כי תפקדט היינו כי אין האדם כטות כלל שיקיימם
. והרצון ׳  וע״ז אמר ית׳ למשה אחוז בכסא כבודי ט
 בזה אך להראות לעיט המלאכים כת משה וגדילתו
 שאתז פני כסאו מקום שאין ידם משגת *) ואתר
 כי ראו המלאכים כמה גדול כתו של משה וכי
 מדרגתו עודפת על מדריגתם א״כ כבר הוא בטות
 צמו הם וא״כ יש בי עוד עתה ב' המעלית גם יחל
 כי הוא רוצה לקבל כל חכילית סתורות המצות ג0
. יראוי לעמוד על לא תגטב גם לא תרצמ וכדומה מה שאין נאות ׳ ט ו  לומר לקחת בלקיתהנתנה ל

 יריעות האהל למלאכים
 *) והדברים נמשכים למה שאמרו ז״ל (נדרים ל״ח) לא ניחנה חורה אלא למשה ולזרעו ועליו הכהונ אומר
 (משלי כ״ב) פוב עין הוא יבורך וא״כ כל העהק הזה שהיה עם המלאכים לא היה כ״א לסת
 התורה למשה שהיא שקול כנגד כל ישראל וע״כ כראות המלאכים גדולת משה שהוא מאמז פני כסא כבידי ית׳
 לא היה עוד מענה בפיהם. ואולי שזה היה מעם משה שאמר מתיירא אני שלא ישרפוני בהבל פיהם ולא נחשב לו
 למון כאשר נחשב לכלל ישראל מה שיראו לשמוע קיל הקב״ה בעצמו אבל נס משה אמר ק בכוונה מטינה כדי שישין
 £ יתברך אחוז בכסא כבודי וגם הוא ית׳ כביטל רצה בזה להראות בפני המלאכים עד היכן כח האדם מגיע •

 (0א) (ח״ב)



 ״ץ• יעקב מא 81
 כל אחד ואחד נעשה לו אוהב ומסר לו דבר שנאמר
 עלית למרום שבית שבי לקמת מתנות באדם בשכר
 שקראוך אדם לקחת מתנות אף מלאך המות מסר
 לו דבר שנאמר ויתן את הקסורת ויכפר על העם
 ט' אי לאו דאמרליה מי הוה ידע. ומהראוי לדעת
 ענין המתנות מה הם כי אס נאמר שמסרו לו
 סודות התורה כלום חסר בכית המלך שלמד מפי
 הגבורה וככר אמרו ז״ל(ר״ה כ״א) נ׳ שערי כינה
 נבראו בעולם יכלם ניתנו למשה ט׳ שנא׳ ותתסרהו
 מעט מאלהים. אמנם מן הפרט נשפוט על הכלל
 והוא מה שאמרו מלאך המות מסר לו דבר והעכיז
 הוא כי התורה הקדושה בכללה היא סם חיים אל
 נפשות אומתנו עד שכל ההוגה כה הוא מוצל מכל
 רע ומכל מחלה ונגע כאמרם ז״ל כל העוסק בתורה
 יסורים בדלים הימנו וכמאמר כי אני ה׳ רופאך.
 אולם בעטר על האדם רוח עועים ויחטא לאלהיו
 ויעבור על מצות התורה ויפגענו באיזה עונש חלילה
 מלבד מה שהכין ית׳ רטאה למכתו ע״י התשובה
 יש עוד סגולות רטת להנצל מהתעוררות בעלי
 הדינים כמ״ש ז׳יל (פסחים קי״א) איסרא דמזונא
 נקיד שמיה איסרא דעניותא נבל שמיה וע״י הנקיות
 ינצלו ממט וכדומה הרבה ברז״ל. וכמו כן הקטורת
 סגולתה לבטל הנגף כי המלאך הממונה ע״ז משפטו
 להתרחק ולברוח מן הקטורת וכן הזולת מהממונים
 כל אחד יודע כחו ומהותו ומכיר הדבר שסגולתו
 להבריחו כנודע ודכרים כאלו איגם כלולים בהתורה
 כי ההולך בדרכיה אינו צריך לבקש הצלתו על ידי
 עניני הסגולות. ולדעתי הן הנה הדברים שגילו
 המלאכים למשה ורז״ל קראו להם מתנות וזהו
 שדרשו לקחת מתנות באדם בשכר שקראוך אדם
 לקחת מתנות. הנה לפי דרכנו טונו ז״ל לבאר לט
 יקרת המתנות ההם בעיני משה אשר כאמת אינם
 חשוכים אצלו לכלום כי שומר התורה כמוהו לא
 ישמש כענינים כאלה מעולם ולזה אמרו כי המתנות
 היו לו בשכר שקראוהו אדם. והוא ע״פ משל לעשיר
 גדול שהיה לו בת יחידה ושידך אותה לבחור אחד
 מופלג בשלמות ומהולל מאד ויהי קודם החופה יצא
 עליו שם שהוא נגוע ומוכה בגופו במומים שבסתר
 והיתה שמחת העשיר ההוא נכזבת והולך ומצטער
 מאד שנתן בתו לחתן כזה ויהי ט עברו כמה ימים
 אחר הנשואים בירר החתן את הדבר כי שקר העלילו
 עליו והוכיח ההיפך ט הוא בריא אולם כ״כ עד
 שהוא בטומ מפגיעת כל מחלה כל ימי חייו וישמח
 אבי הכלה מאד ויעש משתה גדול וישתו וישכרו
 עמו ויהי כטוב לבו אמר אל תתנו לך נא התדרה
 ותפש בכל כלי מבתרים וכל אשר ישאלך לבבך קת
 לך וילך ויחפש וימצא כלים נאים וחמודים מלאים
 רפואות יקרות והיה בוש לבקש שיתנו לו הכלים
 ההם עם הרפואות מפאת החשד שחשדוהו לחולה
 אבל בא ואמר בפניהם הלא תדעו ותאמינו שאין

 לי צורך בהם כלל אולם הן אתם גמרתם אומר,
 בלבבכם שאני חולה וצריך לרפואות והסכימה

 6 (81) דעתכם

 אהל יח
 למלאכים בסחורות כאלה ועוד זאת שהוא גדול
 בעושר ובטוח כמו המלאכים לק תזרו והודו. וזהו
 אמר משה רבש״ע תורה שאתה טתן לי מה כתיב
 בה ט׳ מיד הודו לו ט׳ שנאמר ה, אדונינו מה אדיר
 שמך בכל האק ואלו תנה הודך על השמים לא
 כתיכ. ולשון הודו מורה כי עתה נתברר להם ההיפר
 כי יתרון במעלת מתן התורה להאדם יותר מאילו
 ניתנה להם אתרי שגם האדם הוא רוכ אונים
 ובטות כמותם הנה יש בו עוד מעלה עודפת כי
 הוא יקיים כל המצות גם לא יהיה לך גם לא
 תגטכ לא תרצת ודומיהם משא״כ המלאכים. ומעתה
 יתבאר הכפל עלית למרום שבית שבי אשר לדעתי
 הוא כענין שבארו ז״ל ושבית שביו לרבות כנענים
 שבתוכה היינו שהיו שטייס אצל בעליהם אשר לא
 מז׳ עממים כן יורה מאמר שבית שבי היינו שבית
 מה שהיה כבוי. כי הנה אם יקת אדם בשבי איזה
 דבר מיד בעליו כמו אשה מתתת בעלה או בנים
 מתתת אביהם יהיה הדבר רע מאד בעיני השבויים
 לא כן אם ימלט שבויים מיד שוביהם כענין שלקת
 חזקיה מאשור שבי מצרים או יוחנן בן קרת מישמעאל
 ודאי כי יערב הדבר לכלם. כן התוה״ק כל מגמתה
 ותפצה היה כי תבוא לידי משה נאמן ביתו ית׳,
 אבל היתה שבויה אצל המלאטם בע״כ. וזהו עלית
 למרום נתגששת עם המלאכים שבית שבי כלומ1
 שהיתה כשבויה ביד המלאכים ומשה זכה בה ע״י

 ־ שנצתס בטענותיו :
ה נבין מה שסיימו ז״ל יטל מפני ששבה אותה ת  ע
 נטלה תנם תלמוד לומר לקתת ט׳ והאמנם כי
 הדברים עמוקים ובסוד ה׳ לא עמדנו עכ״ז נקרב
 המאמר מעט כפי קוצר השגתט ונאמר כי היה בה
 ב׳הבתינות יתד שביה ולקיתה. והוא כי אם יתגבר
 איש על רעהו לקחת ממנו דבר בתזקה אם את״כ
 יוכל לרצות ולפשר את בעליו לקנות הדבר מעמו
 להתליט לו הדבר ושיסכים עליו שהוא שלו ודאי
 יעשה ואף כי לו לבדו אין נפקותא ותועלת בזה כי
 גם מבלעדי זאת הדבר שלו כי זרועו מושלה לו.
 אולם אם ירצה לתת הדבר מידו במתנה לאיש אתר
ה יתוש פן יבוא בעליו ויקת את שלו  הבלתי תקיף מ
 מידו ע״כ באין ספק ישתדל לפייס בעליו עד שיסכים
 ברצוט הטוב להתליט הדבר אצלו . כן משה ע״ה
 קבל^התורה לעצמו כמוזכר בהגה׳׳ה וכתו ועוצם ידו
 עשה תיל והתגבר על המלאכים לקחת התורה מידם
 בחזקה. אבל ברצותו לזכות את ישראל בטוב עינו
 לתת התורה גם להם תשש פן יתגברו המלאכים
 ויתעוררו עליהם עור לאמר מה אנוש ט׳ כי הם
 בלתי בטוחים כמוהם וכליל לזה הכריע בדעתו כי
 טוב לקתת אותה אתר השביה היינו לרצותם למען
 יסכימו עמו ברצון טוב. וזהו עלית למרום שבית
 שבי ואח״ז לקחת מתנות באדם ר״ל עבור זה לקתה
 אח״כ בקנין כדי לתתה מתנות באדם כלומר כדי

 שיוכל לתת אותה גם למי אדם זולתו :
 ומעתה נעמוד על סיום דברי המאמר מ״ל מיד
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 אהל יתרו יעקב
 זולתו בכל השנה אכן דע לך ט יתרון במלאכה

 הפתותה כי היא תתיה בעליה בכל מקום ובכל ,
 זמן יען כי כמעט אין אדם שלא יצטרך למלאכתו .
 לא כן בעל מלאכה יקרה כי לא ימצא מקום מיש :
 צורך במלאכתו כי אם בעיר גדולה מושב מלכים י
 ושרים מחושקים כסן< ואבני תפץ. אולם בטאו-
 לעיר קטנה וכדומה מהמקומות שאין צורך במלאכתו ;
 ימית ברעכ ובזאת יש לכל מלאכה מעלה מצד ,׳'

 וחסרון מצד אמנם אס תמצא בעל מלאכה שיטל
 לעשות כלים יקרים וגם בהזדמן לפניו מלאכה יי
 פתותה יוכל ג״כ לעשותם הוא הוא המשובח מכל^
 צד כי יש ט כל תלקי המעלות אשר בהמלאטת^
 ולא הסרונם. הוא הדבר בהתוה״ק שהפליג החכם:|
Cע׳יה בהתפאחתה (משלי ת׳) ה׳ קנני ראשית דרכו 
 כוי ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום מ©־;
 משחקת לפניו בכל עת משתקת בתבל ארצי ושעשועי.׳
 את בני אדם. ירצה כי באין ספק כל המעוד!
 יהשעשועיס שהיה אצלו יתברך עם תורתי היא אך'••
 עבור הסודות התמידית והאירית הצפונות בה שן«-:

 הוא הודה והדרה בשמים ממעל מה שהיא נעדד£
 ההשגה אצל ברד ועכ״ז יש בה ג״כ הפטם הפשועי^
 מה שהוא מפיק ישרת וצדקת האדם יטיב עניט •־'•
 זא״כ תתפאר התורה בשתים ט אחרי הייתה חמודים
 בעליונים בעלי הרומניים מפאת הוד האירית יהדר?
א לעשות• י ה ה י י ב ש  הסודות הרוחניות א
Ipשעשועים לאלהי שמים עוד היא מסוגלת ,»״ 
 עגיגים לכ׳יו ולשעשע גם בעלי הגשמים קר!*
ל כתות הפכיות רסוקן,  החומר והיא כלולה מ
 מגבהי שמים עד האק השפלה. וזהו ואהיה א$ל
 אמון בו׳ משתקת לפניו בכל עת עםעניגים דקיכ
 רומניים המזהירים כזוהר הרקיע יאחי כל אלו
 משתקת בתבל ארצו ושעשועי את בני אדם. והן!

י ההכל, ע כ י י ' י י ' כ ה ה ד י ה א ״ ע ה  ממש מאמר ז
_ ? ן ס  בין גדול ובין רם כך הוא מאמר גדול י
ה ימאמי" י0 יס» ע מ  אותו שהוא מלמעלה על ל
 על אותו שהוא רק למעלה אבל למטה איני תאומי•

 וזהו שהפליג אודה ה׳ בכל לבב בסיד ישרי0
 כלל בזה כל סוגי המדרגות וביאר ואמר בדולינ
 מעשי ה׳ כלומר להיותם בנתינת גלולים ינמצאיג
 גם בנתינות רמות גם בבתינית אשר למניה מסל
י ללהחר  ע״כ המה דרושים לכל תפציהם הייני כ

 יוכל למלא את ידו מדרושיה ועניניה. וביאר _jp׳
 ואמר כי מלבד אשר הוד והדר פעלו הוא סןך
ל וער׳ מ ח א נ י ה ה ש ר מ ד ה ד ו ו ו ה ל כ ה ש ר י ת  ה

 בעליונים וצדקתו עומדת לעד כלומר גם זה נמצ
ם ומתר* ל  בה שהיא פועלת צדק ויושר בבני א
 תייס לעושיה בעוה״ז.* ־
י הקורו * כ  ומה נבוא אל הענין כי כבר טי,
ך ן  כלולה מד, פנים והם פשט רמז לריש ס
 והנה אצל הקב״ה היתה רק כסוד וברוחכיות א׳
 שתורה ע״ג אש לבנה אמנם ברצונו ית׳ לתלזה לכ

 אדם בעלי הגשמיים היה מהצורך שתתלבש ככיכ"
 בענין ־?

 דעתכם לסבול ממגי הוצאות הרפואות אם כן למה
 כעתה אפסידם גם כי אני איני צריך להם הגה
 אתן אותם לאתרים ואגמול טובות עם הצריכים
 להם . הנמשל משה ע״ה בעלותו למרום ונתגשש
 בעליונים היה הדבר כמו זר בעיני המלאכים עד
. ׳  שאמרו עליו מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם ט
 ובאמת הלא לעיניהם ראו את״כ כי איש אלהים
 הוא ממש כמלאכי מרומים וע״כ ברצותם אתר כך
 לפייס אותו בהמתטת הנ״ל שמסרו לו גם כי
 המה לו אך למותר עכ״ז לקת המתנות מפאת
 שקראוהו תתלה אדם והיו ראויות לו לפי דעתם
 והסכמתם וע״כ עתה אם כי הוא אינו צריך להם
 יתתסל ויתנם לבני אדם הצריכים להם וזהו לקתת

 מתטת באדם בשכר שקראוך אדם והבן :
 עוד נוכל להשיב על שאלתנו במאמר הנ״ל מה
 סבח המלאכים מתתילה ברצותם שתנתן
 התורה להם הלא באמת רוב המצות אין להם עסק
 בהם. אבל זה יותר מובן לנו בשנעיר בלשונם ז״ל
 אמרו מלה״ש לפני הקב״ה רבש״ע מה לילוד אשה
 בינינו אמר להם לקבל תורה בא אמרו לפניו
 חמדה גנוזה ט׳ אתה מבקש ליתנה לב״ו מה אנוש
, ה׳ אדוניט ט׳ אשי תנה טדך על השמים. אשר  ט
 באין ספק הוראת מלת הודך הוא רומז על ענין
 נשגב. עוד מהראוי להתבונן בתשובת משה ע״ה
 *מר לפניו רבש״ע תורה שאתה טתן לי מה כתיב
 >ה אשר לכאורה מלות שאתה ניתן לי המה שפת
 יתר כי די היה לו לומר מה כתיב יתורה אנכי לא
. ולהבין כל זאת נזכיר מאמרם ׳  יהיה לך כלום ט
 ז״ל במדרש (ש״ר מ׳) אז ראה ייספרה(איוב כ״ת)
 אמרו רבנן צריך האדם להיות נוטל משל לומר
p פרקו או אגדתו או מדרשו כוי אמר ר״א 
 האלהים אתה למד כשבקש לומר תורה לישראל
 אמרה ד׳ פעמים בינו לבין עצמו עד שלא אמרה
 לישראל שנאמר אז ראה ויספרה הכינה ונם תקרה
 ואתר כך ויאמר לאדם וכן וידבר אלהים את כל
 הדברים האלה ואח״כ לאמר לישראל ע״כ. והנה
 אם דבריהם ז״ל האלה כפי הכוונה הפשוטה הוא
 דבר שאק הפה יכול לדבר זכי מהצורך היה לו
 כביכול לחזור התורה בינו לבין עצמו טרם אמרה
 לישראל. אבל העניו יתבאר בהקדים דברי המשורר
 מיה (תהלים קי״א) אודה ה׳ בכל לבב בסוד
 ישרים ועדה גדולים מעשי ה, דרושים לכל תפציהם
, אשר לדעתי כיוון בזה ע״ה ׳  הוד והדר פעלו ט
 להפליג בתינת התורה הקדושה וערכה ואיך היא
 מוצלחת לכלם למקטן ועד גדול. כיהגהבהתבוגן
 בהמלאכות הגמצאות בעולם יש מלאכה יקרה
 ששכרה רב מאד כמו מלאכת הרקמה וכדומה ויש
 מלאכה פחותה ששכרה מעט מן מעט כמו מלאכת
 עבוד העירית או מלאכת הנפחים עושי קרדומית
 וכלי מתרישה וכדומה. וכי תאמר מדוע לא יבתר
 כל אדם ללמוד מלאכה יקרה כדי שיתפרנס ממנה
 בקל וגם מה שישתכר ביים אחד יעלה על שכר

 (2*) (ח״ב)
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 ולוגית את קרוצי הומר אמה מה סוב ומה נעים
 גורלה ומה אדיר שמך גם באח . וזהו שסיימו
 ואלו תנה הודך על השמים לא כתיב לומר שלא
 היה להם לישאל עוד תנה הודך ט׳ כי הוא

 נשאר למעלה בחיק ית״ש וכמדובר:
 ובזה נבין דבריהם ז״ל שם בסמוך אר״י ב״ל
 בשעה שירד משה מלפני הקב״ה בא שטן
 ואמר לפניו רבש״ע תורה היכן היא אמר לו נתתיה
 לארץ הלך אצל אק א״ל תורה היכן היא אמרה
 לו אלהים הבין דרכה כו׳ עד א״ל לך אצל בן
 עמרם הלך אצל משה ואמר לו תורה שנתן לך הקב״ה
 היכן היא א״ל וכי מה אני שנתן לי הקב״ה תורה.
 אשר מהראוי לשום לכ וכי משה ע״ה הוציא תלילה
ה  שקר מפיו לאמר וכי מה אני שנתן לי הקדוש ל
 תורה הלא באמת לקת אותה. אבל לדברט יתכן כי
 באין ספק כוונת שאלת השטן היתה לוגמת שאלת
 המלאלים ששאלו התורה באותו אופן שהיא למעלה
 וע״ז השיבה אותו האח אלהים הבין לרכה כלומר
ח עכ״ז התלק א  גם כי הפנים הפשוטים ניתט ב
 שאתה שואל אין מי שילע בלתי אלהיס לבלו. וזה
 ג״כ תשובת משה וכי מה אני שנתן לי הקלה תורה
 והוא מוסב על תלק הנסתר והנעלם הנשאר בשמים,,
 עוד נאמר בתשובת השאלה הנ״ל (מה ראו
 המלאכים לעכב התורה שתשאר בעליונים
 בשכבר ילוע כי עיקר התורה הוא אך בעטר
(  ישראל שקדמו במחשבה וכאמרם ז״ל(ב״ר א,
 מחשבתן שלישראל קדמה לכל דבר׳ משל למלך כו׳
 כך אלילי שצפה הקלה שאתר כ״ו דירות עתידים
 ישראל לקבל את התורה לא היה כותב בתורה צו
 את בני ישראל דבר אל בני ישראל ואם כן הלא
 לעינים ראו כי ישראל זכו בה מכבר) עס מ״ש
 ז״ל במדרש (דברים רבה ז׳) זה שאמר החלה בני
 אם תקת אמרי ומציתי תצפון אתך מהו אם תקת
 אמרי אמר הקלה לישראל בני לא תהא תורתי עליכם

 כאדם שישזלו בת בוגרת והוא מבקש להכניס אותה.
 אצל מי שמוצא 7מהו אם תקת אמרי אם יהא לכם
 זכות אתם מקבלים את תורתי שמלאכי השרת
 נתאוו לה ולא נתתי אותה להם מטן שגאמר מלאכי
 צבאית ידודון ידודון(תהלים ס״ת). ובאור הדכרים
 ע״ס משל לגדול אתד שהיה רב ימירה בעיר גדילה
 כמה שנים ולעת זקנותו רצה לצקש לו מנות לבלתי
 יטרד עוד בעסקי ההמון הגדול הזה ובמשפטיהם
 הרבים הכבדים ממט ועלה בדעתו לכתוב לעיר
 קטנה הסמוכה אליו שיקבלוהו עליהם למורה כי
 שם ישב מרגוע בהיות אנשים בה מעט וקרא
 לראשי עירו וישאל אותם לחיות דעתם אם הם
 מסכימים עמו על הדבר הזה ויאמר לו רבינו כטוב
 לפניך עשה ויכתוב אל ראשי העיר ההוא לאמר
 אס תאבו קבליני נא אצלכם למורה והם נאספו
 יתד ויאמרו טוב הדבר ויבתרו מהם אנשים ויקתו
 עגלות וישלתו לשם לשאת אותי ואת ביתו ויהי
 כבוא העגלות ויתקבצו גדולי העיר ולא נתנו אותו

 לנסוע

 אהל ית
 בענין גם ככלי שיהיה בכח האדם לקפלה על כן
 העתיקה יתל מאופן לאופן על שעלה ממנה חלק
 הפשוט. וזהו שרמזו ז״ל במלרש הנ״ל כשבקש לומר
 תורה לישראל אמרה ד׳ פעמים ביט לבין עצמו על
 שלא אמרה לישראל שנאמר אז ראה ויספרה כי׳
 ואתר כך ייאמר לאדם, רצונם בזה על השתלשלות
 המדרגות ממעלה למטה מסוד לדרוש ומדרוש לרמז
 ומרמז לפשט עד שהיה יכולת ביד בגי אדם קצרי
 יד לקבלה. והנה באין ספק לא העתיק יתל את
 התורה אל דרך הפשט עד עת נתינתה כהוראת
 מלת אז וכמובא במדרש וידבר אלהים את כל
 הדברים האלה ואח״כ לאמר לישראל וא״כ עדנה
 לא ידעו המלאכים למעלה כ״א מהפנים הקודמים
 שכלו חתניו ודק מה שהוא יאות אך לבעלי הרוחניים
 וע״כ כאשר שאלו על משה לאמר מה לילוד אשה
 ביניט והקלה השיב להם לקבל תורה בא באותה
 שעה התפלאו המלאכים ואמרו ממדה גנוזה שגנוזה
 לך תתקע״ד דורית כי׳ אתה מבקש ליתגה ללי כי
 הם תשבו שהקלה נותן התורה למטה כלה כמות
 שהיא למעלה. וזהי שאמרו אשר תנה הודך על
 השמים כלומר לא יתכן לתת הזד אור התורה
 ומצפוניה וסודותיה בלתי על השמים ומה אנוש כי
, ועל זה השיב משה ואמר לפניו רבש״ע  תזכרנו ט
 תירה שאתה נותן לי מה כתיב בה רמז בדבריו כי
 אליו לא ניתנה בפנים ישידעי הם בלתי בפנים
 מתתדשים היינו המובן הפשטיי הראוי לבני אדם.
 וזהו שדייק תורה שאתה ניתן לי מה כתיב בה לא
 יהיה לך כלום בין העמים אתם שרויים לא תרצח
, מה שהוא אצליהם כמו זר וזהו מיד  לא תגנוב ט
. והדמיון בזה לאחד שנגנב ממנו בגד ׳  הודו לו ט
 של משי ובלכתי בבתי העיר לחפש גניבתו בא אצל
 אחד וראה בגד מקופל תולה על יתד ונדמה לו
 שהוא שלו כי על ידי היותו מקופל לא ראה פגי
 הבגד מאיזה מין הוא ויאמר אל הבעה׳׳ב מה לבגדי
 אצלך ויתליצ׳ן עליו בעל הבגד לאמר שלי הוא ויהי
 הוא מתעבר עמו וזה משיב לו על כל דבר בכמה
 ראיות כי לא גנוב הוא אתו וירא כי לא יכול לו
 אז אמר הלא תגיד מאיזה מין היה בגדך הנגנב
 אמר של משי וילך ויפתח את כגפי הבגד ויראהו
 כי הוא של צמר ומיד לא מצא עוד מענה בפיו
 וירן< ממנו. כן הדבר בהמלאכים כי באו בטענה
 להוכיח כי ראוי אליהם התורה ייתר מלכשר ודם
 הבלתי מכירים הודה ויקר תפארתה ואמרו תנה
 הודך על השמים ואפשר שהיה ג״כ ביד משה להוכיח
 ההיפך כי אליו היא ייתר מוצלחת מאל המלאכים
 וכמוזכר למעלה אבל למען לא יהיה לו עמהם דין
 ודברים ולבלתי יתווכחו עמו עוד אמר תורה שאתה
 נותן לי מה כתיב בה לומר כי לא לקח מחלק
 הראוי אליהם אז מיד לא נשאר להם שוס טענה.
 וזהו מיד הודו לו וחזרו ואמרו בעצמם ה׳ אדונינו
 מה אדיר שמך בכל הארץ כלומר אחרי התוודע
 להם כי בכת התורה לפעול גם צדקות באח
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 יתרן יעקב £
: א  אמר לו היה לך לעזרנימיד אמר לו ועתה יגלל נ
 כת ה׳ כאשר לברת לאמר(עי׳ רש״י). ויש להעיר!;
 כמלת ועתה שלכאורה היא בלתי מובנת שה גסי;
 מ״ש כאשר לברת לאמר. ואולי יהיה כוונת המאמר;;
 כי משה ע״ה אמר כלשון הזה כדי לצאת ילי שניהס״
Iהיינו כי הוא ע״ה היה מחזיק מכריו הראשונים 
 כלום יש עבד שנותן שלום לרבו וגם לקיים מאמר£
 ה׳ ית׳ היה לך לעזרני וזהו שאמר ועתה יגלל נא;-;
 כתה׳ כאשר דברת לאמר כלומר לא מדעת עצמיi״

:  אני עושה p רק מפאת שדברת אלי לאמר ק
 ויקרא אליו ה׳ מן ההר לאמר כה תאמר כי׳ את0^
 ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכ0'>
 על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי׳ ילקיע ייעקיבא־׳
 אומר זה מתן תורה. והנראה בהבנת הענין בהקלים?
 מה ששמעתי מפי קדוש אדוננו הגאון התסיל מהור׳׳ר?
 אליהו מווילנא זצוק״ל על מאמר הנביא (ישעיה כ״כ)*

 84 אהר

 לנסוע מעמהם ויאמר אליהם הלא שאלתי את
 פיכם תחלה והסכימה דעתכם על הדבר ועתה
 מה לכם להתנגד ויאמרו אליו רכינו חלילה לט
 מעשות כדכר הזה הנה העגלות לפניך קום ולך
 כאות נפשך ויהי הבעה״ג אוסרים מרכבתו והם
 באים והכו אותם הכה ופצוע ויגתקו המוסרות
 לאמר את רביגו הגדול אתם באים לקחת מאתגו
 שיא לכם שוא וילכו הבע״ג לבית הרב ויספרו לו
 את אשר עשו להם אנשי העיר וישלח ויקרא אותם
 אליו ויאמר אליהם הלא תגידו מה לכם להתעבר
 עם האנשים האלה הלא הם בתם לבבם ובגקיון
 כפם באו הנה אחרי כי השלמתם לעצת/ ויאמרו לו
 דביט אבל עליך לדעת כי בטונה עשינו כן למען
 הפק טובתך לאמר הנה אתה כתבת אל אנשי
 עירם שיקבלו אותך אצליהם ומי יודע מה הם
 אומרים ללבבם אולי הם דומים כי גדולי עירנו

 שאטו בך לגרש אותך מעמנו ע״י איזה סבה ועי״כ כי לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא תלטן ט הולך;
 תהיה נקלה בעיניהם לאמר מי זה הוא הבא לגור י לפניכם ה׳ ומאספכם אלהי ישראל כי הנה ההולך^
ם שהוא׳: ת א ו ב ׳ ס ב ד מ  במהירות יהיה מרוצחי לאיז

 בורת מן הרעה שאחריו או שהוא נמהר ונחס« ־*
 לבוא למקום תפצו מה שהוא לפניו. והנה על•*
 הכורת להמלט מרעה יפול מאמר מטס והנחד^

 להשיג לבר טוב שלפניו יפיל ט מאמר חסזוו *
 והנה ב׳ בתינות האלו היו ביוצאי מצרים שדיי-

 ממהרים ותרדיס לנוס ולהתרחק מפתד המצי־ייט
קל־בו0 ת ם (לה י ז פ ח ו נ י ם ה ג ם ו ה י ר ח  הרודפים א
 השכינה) לבוא ולהשיג מבטתם הנכבד שהבנןיק״

-? י ק . אכן על גאולתהע ׳ , תעבדון את אלהים ט  ה
 יעד אותנו הנביא ע״ה שלא יהיה דבר היזסתיי•

ט להיות" י 1 נ צ א י ס יכ1 ל מ  שיצטרכו הגאולים ל
 נחפזים לבוא אל השגת הטוב המקוה • וזהי שליד!
| י  על שניהם ואמר כי לא בחפזון תצאי י״ל למה
, י א תלט! לכה  לבוא אל מקום השכינה ובמנוסה ל
ל ראשיו ם ע ע ט  מן הרעה שאחריכם. ומבאר ה
ר ?סמור מ י ^ ' כ ם ה ה י נ ס  ראשון ט׳ כי מלי' ל
% כ ס ס א מ  אליכם וזהו טעם על כי לא בתפזון תצאו ו
ם לשמוד כ י ר ח ^י א ' י ב ת א י ו ר ה מ ו ^ ^ כ א ר ש י י ה ל  א

 אתכם מכל רודף (ההולך אתרי המתנה כקרא
 מאסף עי׳ רש״י ז״ל) וזהו טעם על ובמטסה ל> י
 תלטן כי לא יגורו משום לבר. ומעתה הגה בא־
 המאמר הזה להביננו איך יקרה אצלו ית׳ נתינתו
v P p התורה לבני ישראל ומה רב תיבתה על כי 
ס ז״ל שבל״' ר מ א כ ר ו ש ת נ ר ב ל א ם א ת ו ת א א ש  ל
 מרעמסס לסכות ק״כ מילין לשעה קלם יכל זאי3
 למען הקלס הנשואים הנכבלים . ואל תאמר תוכ״י
 היה למען ימהרו ינוסו מאת רולפיהם המצדייס
 לזה אמר אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים כלימד'
 הלא מכבר מוכים היו וטבועים בים ועכ׳׳ז ואש*•
כ ־ ק  אתכם על כנפי נשרים אין זאת כ*א ואביא א
^ מ ר ו 1 ת ת ה מ  אלי וזהו שביאר ר״ע ואביא אתכם אלי ז
ם 5׳ ת י י ה י / י  ועתה אם שמוע תשמעי בקילי כ
S סגולה מכל העמים ט׳ ואתם תהיו 

 ממלכת

 ולשפוט שפוט ע״כ יעצנו לעשות כה למען יראו הם
 כמה נכבדת בעינינו וכמה יקרת עד שלא נתרצה
 לתתך הלוך מעמנו כ״א בקושי גדול וידעו מעתה
 כמה להזהר בכבודך שכל עיקר מה ששלחנו אותך
 מפה הוא מסבת חפצנו למלא רצון רבינו להרגיעו
 מרובי העסקים המזדמנים בעיר רבת עם. הנמשל
 כי התורה הקדושה עת עלה ברצונו יתבע לתתה
 למטה כארץ ולזכות בני האדם מורכבי החומר
 והצורה הנה המלאכים גם כי ידעו כי התורה היא
 אך בעבור ישראל עכ״ז התאמצו לחמוד יפיה בלבם
 ואמרו תנה הודך על השמים לטונה גדולה כי חכו
 המלאכים (היודעים יקרת התורה וחין ערכה יותר
 מבני אדם השפלים) פן אחרי שיקבלוה תהיה אצלם
 כמו גר באק לאמר אם היתה חשובה מדוע נתנוה
 העליונים לרדת מטה. (ומה גם כל הנפלאות
 הגדולות שעשה ית׳ עמהם במצרים ועל הים שהיו
 $לם על תנאי שיעבדו אלהים על ההר הזה ושיקבלו
 תורתו ואם שיש בה סגולת הטוב לא היה מהצורך
 להרהיב כ״כ נפש המקבלה כי מי פתי שלא יאבה
 בסגולת מלכים). ע״כ עשו בכוונה בעלות משה
 למרום לקבל התורה בקשו לפגוע בו וחזקו דברים
 עליו לאמר תנה הודך על השמים מה אנוש כז׳
 למען ידעו ישראל כמה היא חמודה בעליונים
 בלתי למען זטת אותם נתנה למטה ועל ידי כן
 ידעו להזהר בכבודה והדרה. וזהו דברי המדרש
 בני לא תהא תורתי עליכם כאדם שיש לו בת בוגרת
 ט׳ שמלאכי השרת נתאוו לה כו׳. וזהו ג״כ ביאור
 הכתוב המובא במדרש בנושא דרושנו עלית למרום
 שבית שבי לקתת מתטת באדם כלומר לקות מה
 ששייך ומוכן לבני אדם היה מהצורך למשה להתאבק
 עם המלאכים לקתתה בצדיה ושביה וכמדובר :
 ובגמרא (שם) ואמר ריב״ל בשעה שעלה משה
 למרום מצאו להקדוש ב״ה שהיה קושר
 כתרים לאותיות אמר לו משה אין שלום בעירך ט׳
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 אהל; יתרו יעקב מג 85
 ולהיות עיניכם פקוחות על עבודתכם בשקידה
 נפלאה ויגיעה רבה והאהבה וההתרוממות תהיה
 שמורה בלבי. וזהו אםשמוע תשמעו בקולי כלומר
 אם באמת רצונכם להתמיד בקבלת השמועה ושלא
 תאבד מכם (כהוראת מקור עם הפעולה) הנה
 אגיד לכם העילה הגדולה המועלת לזה היינו והייתם
 לי סגולה מכל העמים ר״ל אני אשתדל בלבבי
 בהתרוממות קק סגולתכם ולהרמת ככודכם. אבל
 אתם לא תחשבו כן בלבבכם וזהו ואתם (תחליטו
 בדעתכם) תהיו לי ממלכת כמים כלומר קבלתם
 עליכם רוב עבודה וכמאמר הנביא (ישעיה ס״א)
 ואתם כהני ה׳ תקראו משרתי אלהיט וכבאור

 הרמב׳׳ן ז״ל ממלכת כמים ממלכת משרתים :
 עוד באור ע״ז בשנעמוד תתלה על קושיא עצומה
 מה שמבואר בתורה ובנביאים שיש על האדם
 לההביל כל מתמדי העוה״ז וכל הטובות המדומות
 ולהרת:קם תכלית הריתוק עד שאמרו ז״ל כך היא
׳ וכן התכם  דרכה של תורה פת כמלת תאכל ט
 ע״ה בכל ספר קהלת הפליג לדבר בגנות אכילה
 ושתיה עושר וכבוד. והלא כמה גופי תורה וכמה
 מצות נוסדו על עניגי טובות העוה״ז כמו צדקה
 וגמילות תסדים והכנסת אורתים וכן גניבה ומילה.
 אשר לכאורה אין מקום לזכות את הטדב גם לא
 לפייב העושק על דברים פתותים כהם בלתי אם
 יגזול מרעהו איזה מצוה מהמצות כמו ציצית תפלין
 וכדומה והתורה הקפידה על גזילת ממון תביח
 אפילו היא פרוטה וכמו כן גדולה מצית צדקה
 ולכאורה מה לקת ממט או מה גתן לו אתרי כי
 הבל הוא. וביותר יש לתמוה על דבריהם ז״ל
 (במדרש רות) אלו היה יודע בועז שהקב״ה מכתיב
 עליו ותאכל ותשבע ותותר עגלות מטטמית היה
 מאכילה והיתכן כי יבקש יתברך להכות האורתים
 כמפוטמים אתרי כי צוה אותנו להתרתק מכל
 התענוגים המדומים . והנראה בהבנת העטן עם
 מה שידענו מפי קדמונינו ע״ה כי עיקר ותכלית
 המצות לברר ולזכך נפש אומתט ושתקנה ע?י כל
 מצוה פעולה ותועלת יתקון עד שתמשך בטבעה אל
 כל מדה נכונה וכמאמרם ז״ל(ב״ר מ״ד)אמרתה,
 צרופה לא ניתנו המצות אלא לצרף בהם את הבריות.
 ועל כן אס יעשה אדם דבר אשר מקורו ממלת
 רתמטת כמו צדקה וגמ״ת יפעל בנפשו שתתדבק
 במדת הרתמים והתמלה וכן בכדומה מהמעשים
 הטובים הנה כל מעשה תשאר ותתעצם בכת הנפש.
 ולהיפך העושה מעשים רעים כמו כן תתפעלנפשו
 מעתה לבקש מדות זרות וכענין שאמרו ז׳יל(יומא
 פ״ז) עבר ושנה ט׳ נעשו; לו כהיתר והוא מתמת
 קטן הקלקול והמשחת שנעשה בנפשו עד שתאבה•
 ותכסוף למדות רעות וכמאמר החכם(משלי כ״א)
 נפש רשע אותה רע. והן לעילה זאת צוה אזתט
 יתב׳ על עשיית התסד והרתמים גם כעניני ותפצי
 העוה״ז והזהיר אותט ג״כ על התמדה שלא לתמול
 אותם מיד הזולת. אמנם לא מצד יקרת מהותם

 הלילה

 י קמלכת כמים וגוי, קדוש. מה,מלכד־שכל המאמר
 :־ ואתם תהיו:לי ממלכת ט׳ מיותר עול יותר יקשה
 ;;.מלת ׳ואתם •שממטין היה לומר והייתם לי סגולה
. ומראה כזה ע״ל ם י מ  מכל:העמים ממלכת כ
 • עשיר אמד שמתה אשתו ושיער בדעתו שלא לקתת
 ;אשה עשירה אבל בתר לו עלמה א׳ מהמשרתות

 •בביתי ולקתה לו לאשה. וזה הלבר אשר דבר אליה
 לע בתי כי על עתה היית כאתת השפתות והיום
 הזה נהיית .לגכרת ט תהיי לי לאשה אבל אני
 אומר-לך כי לא בהתלס עלית על כלנה כמה שאתנך
 • לגטרה על אמהות אולם עול מקום לומר כי יתרון
 לך אז מעתה יען כי בהיותך אמה בביתי לא היה
 תתת ידך בלתי דבר אתד שפקדתי איתכה עליו
 כי יתדתי לכל עסק משרתת לבד זאת על הכלים
- של ?סף וזאת על של זהכ וכן זולתם אשר כל אתת
 • לא היה עליה זולת שמירת העבודה המיותרת
 : אליה וכמו כן את היה תתת ידך אך דבר מיותד
 לא כן עתה כאשר את אשתי הגה התיוב עליך
 להשגית על כלם ואתריה כל הבית וכל כליו עליך
 הוא והדבר הערע מאיזה משרתת אדרוש ממך
 ; להיותך עקרת הבית וכי תאמר א״כ מה זה אנכי
 ומה יתרון לי עתה בהיותי גברת בבית ובמה יודע
 איפה כי אתה אישי אמר לה איעצך ואודיע לך
 פשר הדבר ההוא והוא כי־ נתלק הדבר בין שנינו
 היינו גדולתך -וחשיטתך יהיה עמדי ואני אשתדל
 להטות לך תן ותסד להרים קרנך בכבוד למעלה
 ./׳ראשי כיאות לגכרת אמנם את לא כן תדמי אבל
 תתני בלבך כי נעשית שפתה כפולה ועבודתן
 מכופלת בשמירת כל הכלים וכל התפצים אשר לי
 ועי״ז הרבה ארבה גאונך וגאותך משא״כ אם את
 תגביה רוהך בקרבך ותגיס דעתך לאמר גברת אני
ה כבודך בקלון  זאת כל אשר לי תשליך אתר גיוך מ
 תמיה. הוא הדבר בעניננו כי עלינו נאמר (ויקרא
 ; כ׳) ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי וההבדלה

 •ההיא היאמקפת ב׳ דברים. א׳ האהבה הנפלאה
 והתרוממות העצום וכאשר הפליגו ז״ל במדרש לא
 זז מחבבה עד שקראה אחותי בתי אמי היימ כי
 יארש אותנו יתב׳ לו לעם עולם מה שלא זכה לזה
 כל-עם יכל לשון וכמ״ש ולתתך עליון על כל הגוים
 (דברים כ״ו). והב׳ כי עלינו לעשות ולקיים מצית
 התורה לעבדה ולשמרה עד שכל הנבראים שבעולם
 השית• תתת ידי האדם הישראלי שישתדל בתיקונם
 י זקיומםיבתורתו ועבודתו ושינויי וקלקולי כל הדברים
 • תלויים ט כמאמר (עמוס ג׳) רק אתכם ידעתי
 מכל משפתות האדמה ע״כ אפקוד עליכם את כל
 עונותיכם וברז״ל (במדרש איכה) אין פורעגיית בא
ז יתב׳ ע  לעולם אלא בשביל ישראל. וע״כ נדיבות י
 ]והקדים לדבר על לב בני ישראל יקודם מ״ת לאמר

 ~%אם תשיתו לבכם להתפאר בגאון עוזכם וברום.
 מעלתכם שהשגתם הלא תגרעו מהעבודה אשר
 עליכם ותתקלקל האהבה ועל כן החיוכ עליכם
-להחליט בלבבכם כי נעשיתם עבדים ומשרתים

( ב ח ) (85) 
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 הפתאים שנאמר בהם(משני יין) פתי יסמין לכל
 דבר אבל מהצורך אל המאמין ה£לם שיהיה קשה
 אותם אולם אתה אין לך עסק בכזה. מהו והייתם
 לי סגולה מכל העמים כי לי כל האק כלומר למק
 הפק טובת כל כרואי הארץ שיאות להם לבלות
 זמנם בתענוגים מדומיים ע״כ בחרתי בכם לסגולה
 שתהיו משתדלים ועוסקים להביא השפעת הטובות
 בעולם. אבל ואתם תהיו לי ממלכת כמים וגוי
 קדוש כלומר כדולים ופרושים מכל זה כי הוא אך
 כמשקה המשכר והתבלבל את האדם מכל יושר :
 ויענו כל העם יתדו ויאמרו כל אשר דבר ה׳ נעשה
ה רז״ל / מ  וישב משה את דברי העם אל ה
 בגמרא (שבת פ״ז) העירו בזה כתיב וישב משה את
 דברי העם וכתיב ויגד משה מה א״ל הקב״ה ט׳
. ואולי יהיה הכוונה בזה עם ׳  ומה השיב משה ט
 מה שאמרו במדרש (שיר השירים) ישקני מנשיקות
 פיהו ר׳ יותנן פתר קריא בישראל בשעה שעלו להר
 סיני משל למלך שבקש לישא אשה בת טובים שלת
 אצלה שלית אמרה רצוני ל&מוע מפיו כיק שתזר
 אותו שלית היה פניו שותקות ושיחותיו אינן נשמעות
 אמר המלך דומה שאמרה רצוני לשמוע מפיו כך
 ישראל היא בת טובים השלית זה משה המלך זה
 הקב״ה בשעה ההיא וישב משה את דברי העם אל
 ה׳ ומה תלמוד לומר ויגל משה אלא ע״י שנאמר
ה אנכי בא אליך בעב הענן בעטר ישמע הע0  מ
 בדברי עמך ויגד משה את דברי העם אל ה׳ אמר
ה מדבריהם כי מאמר א ר מ ה  לו כך תבעו ע״כ. מ
 וישב משה עם מאמר ויגד משה ענינם אתד בלתי
 כי מתחלה בבואו לפני המקום היה בוש להוציא
 הדבר כשפתיו כ״א מתיך שתיקותז ושתיקות פניו
 היה ניכר כי דברים עצורים יש בלבו. וזהו הרמז
 במאמר וישב משה ט׳ ממש כהמשיב לבר מיתן
 בכלי כן היו לברי העם עצורים אתו וכאלו הביא
 הרבדים עצמם והראם לפני ה׳ ולא כלבר מאמר
ה אנכי 0*  מפה לפה. ואחר כי אמר לי יתכ' מ
ה אז בהכמן  בעבור ישמע העם בלכת עמך מ
ב  אמר תשובתם באר היטב כך תמני ועין יסן

: ׳  מאמר ויגד ט
 הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם
 בלברי עמך וגם בך יאמינו לעולם ראוי לליימ
 מלת בך אשר יותר מהנכון היה לומר וגם לך יאמיט
 ע׳׳ל שאמר משה והן לא יאמינו לי וגס מלת לעולם
 היא לכאורה תסרת מובן. והנראה עם המבואר
 אצלנו(למעלה ריש פ׳ בא) באורך כי עיקר יסוד
 ושורש האמונה היא כבלית האמונה אצל המאמין. הייט
 שלא יקבל המאמין לקול השמועה תיש קלכאשריאמינו

 הלילה אבל מצל היות מפש עלולה לקבל פעולה
 נכבדת על ידי שתתרגל בבקשת המלות המאושרות
 והמשובתות וכן להיפך יהיה מושרש בכחה וטבעה
 בקשת הרעות והמגונות . ודברנו אלה נוכל לכלול
 אותם במסורה. ולמה זה לי בכורה (בראשית כ״ה)
 ולמה זה הרה לך על הדבר הזה (ש״ב י״ט) ולמה
 זה הבל תהבלו(איוב כ״ז) והוא לדרכט בדרך שאלה
 ותשובה ומלת בכורה תתפרש לפי דברגו בדרך
 שאלה על תמדי העוה*ז כי הוא לשון תשיבית. וזהו
 ולמה זה לי בטרה לומר כי אין אל האדם הישר
 והשלם לבחור בדברים פחותים ומדומים כאלה .
 זא״ת אחרי שבאמת המה מהבל אצלו יתבע למה
 יתרה אפו על הגונב אותם הלא לא גנב כלום
 פ׳יא ענין הבל ושוא וזהו ולמה זה תרה לך על
 הדבר הזה. זע״ז בא הכתוב השלישי כמשיב ואומר
 ולמה זה הבל תהבלו כלומר לא תתשוב בענין
 הגניבה שהקב״ה כועס בעבור היזק הנגנב והנגזל
 לא כן כ״א על פגם והיזק הגונב כי בתמדתוממון
 תבירו נשאר הרע מדובק בכת נפשו. וזהו למה זה
 הבל תהבלו כלומר למה תרגילו נפשותיכם לעשות
 רע וכמאמר הנביא (חבקוק ב׳) הוי בוצע בצע רע
 לביתי כלומר לנפש עצמו וזהו נם כן(משלי א׳) כן
 אדתות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקת כלומר
 הבוצע צורה את נפש עצמו * < וכמו כן הדכר כמותן
 צדקה והגומל הסד או החולק כבוד להראוי לו גם
 כי הדברים מצד המקבל הם דלי התשיבית עכ״ז
 טובתם ותועלתם ישגא מאד מצד העושה למי
 שיחפוץ בהם וכנ״ל. ומעתה נבוא אל העגין כי
 היא ית׳ ברא עולם מלא כל טוב ומסר אותו יאת
 עוביתיו כידיט ועכ׳׳ז צוה והזהיר אותנו להתרחק
 מהם. ממש כמי שעישה לבנו בית אכסניא ומכין
 לו בו כל מיני מאכלים טובים וכל משקים יקרים
 למוכרם למי שיחפוץ בהם אבל אמר לו הנה נתתי
 בידך כל זאת לא למען שתעדן נפשך לנסך בשמחה
 מכל יין ושכר כאשר יעשו השטרים אבל אנכי
 הכינותי כל זאת אך עכור ההוללים ואנשי ההמון
 הבותרים בהם אבל אתה בעצמך הנה טוב לך לבל
 תשגה בהם. כן הדבר בכל תמדית וטובות העוה״ז
 שהכינם ית׳ ופקד על האדם הישראלי שיהיה הוא
 המשתדל להריק שפעתם ולאצור ברכתם(כמאמרם
 ז״ל אין טובה באה לעולם אלא בשביל ישראל) עד
 שיהיה העולם מלא כל טוב. הנה אין הטונה
 שיתעלן הוא בעצמו בדשן התענוגים כי אליו יותר
 נאה הפרישות מטובות המלומית ועזיבת כל תמלה
 אבל מפאת היותו ית׳ טוב לכל ראה להכינם עבור
 יהיומצויים לכל שואלומבקולכלכל נפשות הדורשים

 יריעות האהל לשמוע
 *) וםה נעמה בזה מליצת רבותינו ז״ל (ברכות ה׳) היינו דאמרי אינשי בתר ננבא ננב ומעמא פעים. ט
ה אם היה עיקר ההימה והכעס מפאת חסרון הנגנב היה הגונב מן הגנב ריק מכל עון אמנם  מ
 אחרי שהגניבה היא סבה לפעול זכות בנפש הגונב א״כ אין נפקוהא מי ומי הוא מגנב כי מ״מ מהרגל נפשו
 לסמוי ייה שאינו שלו וזהו בתר גנבא גנב ופעמא טעים כלומר פועם פעם נניבה וטעל בנפט אותו הקלקול

 כאלו היה גונב מאת הבעלים עצמם:
 (86) (ח״ב)
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 יתב׳ אל אומתנו להשמיעם עשרת הדברים פתח
 דבריו האיר כמאמר אנכי ה׳ אלהיך כלומר הידוע
 אצלכם מפי אבותיכם ונתן היכר ומופת היותר
 קרוב אשר הוצאתיך מאק מצרים כלומר אשר זה
 עתה מקרוב נגלה נגליתי עליכם וגאלתי אתכם
 בידי הגדולה ממצרים. (ובזה יותר קושית הקדמונים
 מדוע לא נאמר אנכי ט׳ אשר בראתי אח ושמים)
 והיא עילה גדולה לפעול בנפש השומעים רושם
 תזק וגפלא להכיר אלהיהם הכרה אמתית ושהוא
 כדאי לקבל עול מלטתו ועבודתו מה שעיניהם ראו
 ולא זר כתו וגכורתו ואחדותו ואלהותו. וכענין
, אנכי  שאמר הנביא (ישעיה מ״ג) אנכי אנכי ה׳ ט
 הגדתי והושעתי ט׳ הנה שימש הכתוב כ״כ במאמר
 אנכי להורות כי המדבר אליהם הוא עצמו אשר
 גאלם והושיעם מיד מצרים. ונמתיק גם p מה
 שסיים ואמר ואתם עדי נאם ה׳ ואני אל והוא כי
 הנה כל הדכרים המעידים לנעליהם על איזה דבר
 שיהיה יתחלקו לב׳ סוגים. יש שיאמר שלה פ׳ או
 תפ׳ן פלוני שלי הוא ויעמיד עדים שיעידו בפני
 דין להתזיק הדבר בידו. ויש מראה עץ נטוע כקצה
 שדהו לסימן ולעד כי שלו הוא. וההבדל ביניהם
 הוא כי האדם המעיד על איזהדכר אין העד הזה
 על עצמותי היינו שיהיה עצמותו ותולדתו אך לסבת
 עדותו כי כבר טלע שהוא אלם נברא לכוונה
 הטללת כל מין האנושי רק העדות הוא עתה במקרה
 שיודע עתה להעיד לא כן העץ הנטוע לסימן הנה
 הוא עד כעצמיית הוייתו וכעיקר מציאותו וכמ״ש
 עד הגל הזה ועדה המצבה כי לולא כוונת העדות
 לא היה אליו מציאות כלל במקום הזה. ומעתה זהו
 החילוק בעצמו בין האומה מבתרת לזולתם כי כל
 האומות האמנם יש לכל אתת חלק באמונה אבל לא
 לכוונה זאת היה עיקר מציאותה כי עילת מציאותם
 הוא כמציאות כל הנבראים שיש כהם תיקון העולם
 וזיוגו בכלל וגלוה להם גם זאת ע״י איזה הזדמנות
 שמאמינים ביראתם ועל p אין לומר בהם שלולא
 אמונתם לא היו נמצאים כי יש להם עילה עיקריית
 למציאותם ותברתםכנ״ל. לא ט האומה הישראלית
 שכל מציאותם והוייתם אינו כ״א לאמונתם ולעבודתם
 כמאמר (ישעיה מ״ט) יוצרי בבטן לעבד לו ובזולת
 זה אין מקום אל מציאותם. (זבתוןהדבראם תרצה
 לבטל את אמד מאמונתו ימסור נפשו ויבתר מות
 מתיים יען כי בהעדר אמונתו הוא כאין וכאפס)
 וא״כ עם ד׳ אלה עדים הם בעצמות הוויתם וזהו
 ואתם עדי נאם ה׳ א) כלומר אתם בעצמותכם.
 אמנם היתרון כזה כי הנה העד הבלתי מעיד עם
 עצמותו והעדות בו הוא אך ענין מהודש ונוסף על

 לשמוע וכבד מהאמין עד כי ירבה למקור ולדרוש
 תכלית הלבד אם איננו מתנגד הלילה אל הקבלה
 מפי מרע״ה . וכמו שהשיכ ית׳ אל משה(על אמרו
 והן לא יאמינו לי) הם מאמינים ובני מאמינים
 כלומר על כן גלרתים בשם מאמינים על היותם
 כבלים לקבל האמונה. וזהו מאמר הנביא (ישעיה
 כ״ה) ה׳ אלהי אתה ט׳ אודה שמך כי עשית פלא
 עצות מרתוק אמונה אומן ר״ל כי כן עשה בנפש
 הישראלי שלא יאכה להאמין ושלא ישמע לקול
 מלתשים הבורים דבר מלבם כי אם באותו שאמונתו
 מקובלת ונאמנת מפה לפה עד משה רע״ה שעליו
 העידה התורה בכל ביתי נאמן הוא ועל כן אותו
 שהיה מוסמך מיד משה לנאמן ראוי להאמין ט
 והוא גם הוא ראוי להסמיך לנאמן את הבא אחריו
 ועל דרך זה תבא האמונה בהשתלשלות מדור לדור
 ומתוזה לתוזה וכלם ממשה. וזהו בעבור ישמע
 העם בדברי עמך ועל ידי כן תהיה מקובל ומותזק
 אצליהם לנאמן וגם בך יאמינו לעולם רצה לומר
 בהשתשלות אמונתך מדור לדור וגם בך יאמינו
 לעולם גם בך גם בנביאים העתידים לעמול

 אתריך וכמדובר:
ק מצרים. א  אנכי ה׳ אלהיך אשר הוצאתיך מ
 מראה לדעתי בהבדל הנרדפים אני אנכי
 שהוראת שימושם אתד הוא, ולעיניטהוא כי הגביל
 הכתוב לכל מאמר שימוש מאות לו פעם במלת
 אני ורעם באנכי וההבדל ביניהם אולי כך היא .
 כי מאמר אני ישמש באותו שבא ממרתק נכרי וזר
 לא נראה ולא נשמע מעילם וכאשר ישאלו אותו מי
 הוא יאמר אני פלוני מעיר פלונית אכל כשיהיה
 האיש ההוא מפורסם בשמו גם במרחקים יכלם
 יודעים שיש אדם גדול בעיר ידועה ומכירים אותו
 בשמו ולא בדמותו אז נאשר יבוא האיש ההוא אל
 איזה מקום וישאלו אותו מי הוא יענה ויאמר אנכי
 פלוני(כלומר המפורסם והידוע לכם) וכמו שאמר
) אנכי הרואה כי גם השואלים  שמואל לשאול(ש״א ט,
 האלה היו יודעים הרואה ומכירים שמו אך לא
 עצמותו ולכן ענה אותם ואמר אנכי הרואה כלומר
 אנכי הוא הרואה אשר ידעתם ואשר שמעתם.
 וכספרט כוכב מיעקב בהפטרת בשלת בארנו כמה
 כתובים עפ״י הבדל מרדפים האלה עיין שם). ודע
 כי כאשר יתן המדבר בעדו מופת והיכר על עצמו
 יתפוש תמיד מופת היותר קרוב ויעזוכ מופת הרחוק
 כמו שאמר יתב' ליצתק אנכי אלהי אברהם אביך
 ואל משה אמר אנכי אלהי אביך אלהי אברהם
 ומלת אביך תסוב על אטו עמרם כמבואר במדרש .
 והטעם כי המופת הבא מקרוב יעשה רושם יותר
 עצמותו יש מקום לתשוב אולי הוא משקר עתה גדול בנפש השומע ממופת נבדל ורחוק וע״כ בבואו

 שפת היריעה בעדותו
ו נא יתכן  א) דש לכוין עוד כמה שייי?ן ואמר ואתם עיי ולא אמר ואהס ערים. כי הנה אומו שמעיד למטרו על איזה דנ
ת זה וכיום יודע להעיד לזה ומחר ח ע  לייחוהו אל בנגל החשן לומר כי עד שלו הוא כי אין לו שום השתתפות עמי נ
 ישאנזר לא כן העד המעי־ בעצמותו כמו גל ומצכה וכדומה הנה העד כהוא מיוחד כעדותו אך אל בעליו!לא לאחר כשום
 • מא הדנר בישראל אשר כני שדברנו כ1ניס הנה עדותם נכח עצמותם ובמציאותם ואם כן עדותם מכוונת ומיוחדת בלתי

 לה׳ לכדו וזהו ואתם עדי / והנן:
 (87) (חייב)



 אהל יתרו יעקב
 כמו שטלטול האור בבית אינו כ״א באמצעית הנר
 כן המצות מעשיות המה האמצעים בין עושיהם
 ובין התורה אשר לולא המצות לא היה שוס קשר
 והתחברות בין האדם עפר מאדמה לבין אור התורה
 אשר בשמים ממעל שהוא אור המאיר מעצמותו
 יתברך באין ממוצע כלל(והעד שהיא קדמה לכל
 המעשים גם לכסא הככוד כמבואר במדרש ב׳יר
 א׳ וא״כ מי ומי היה הממוצע). וזהו ג״כ (שם
 ב׳) כי ה׳ יתן חכמה מפיו דעת ותבונה כלומר מאת
 המקור והשורש הראשון. והן לטעם זה גזרה חכמתו
 ית׳ לתת התורה בכתב באופן שלא יפול בה שוס
 השתנית לעולם אפילו באות אחת ואז יהיה הלומד
 הלומד התורה הכתובה בזמנו ממש כהלומד בהתירה
 הנתונה למשה בהיות הדכרים עצמיים איתס
 שנאמרו מפי הגבורה. וזהו אמירה נעימה כתיבה
 יהיבה כלומר כדי שתעמוד בצחות אורה ובטעם
 זהרה ע״כ נתנה בכתב מחוקק ומוגבל שלא לשטת
 או להחליף איזה מלות. עתה נמתיק דכרי המאמר
 יהיבה כתיבה נאמנים אמריה והוא עם הכלל
 המבואר כי כל האמונה אשר בבנים היא בקבלה
 מאבותיהם כי האב ימסור לבט מה שקבל הוא
 מהאמונות והדעות מאביתיו והיא מוסכמת ומקובלת
 מצד החכמה ומצד הניבע כי כן משפט וטבע הט
 שלא להרהר אחר האב כלל וזה יכלול אמומת
 ודתות כל העמים כי מצד הטבע הם אוחזים מעשה
 אבותיהם בידיהם כמאמר (ירמיה 3׳) כי עב>7
 איי כתיים כי׳ ההימיר גוי אלהים *) . ותועלת
 השכל אלהאמוגה גם הוא לעיקר גדול לחקור אחר
 אביו אם אמונתו תתדמה אל אמונת וקבלת כלל
 אומתט או פן היה בודא דברים מלבו וע״ד (איוכ
 ס״ו) אשר חכמים יגידו ולא כחדו מאבותם ר״ל
 שע״כ ראוי.לקבל מהם כי לא כחדו באמונת אמתם
 ר״ל שע״כ ראוי לקבל מהם כי לא כחדו באמונת
 אביתם ומלבד זה אין שום אופן להרהר אחר אמונת
 האטת כמאמר עין תלעג לאב כוי. ודע כי עיקר
 ויסוד אמינה ידת האלהית היא תורה שבכתב שנאמין

 האהל אמונה

 בעדותו כי בזאת ירויח אל עצמותו משא*כ אותו
 שמא עד כעצמיית הוייתו איך יתכן לחשדו למשקר
 הלא לא יריית מאימה ע״י שקריתו כי מי ישיג
 מריות בזולת עצמיתו. כן ממש האומות שכל אמונתם
 הוא עטן מתודש ונוסף במקרה אבל נושא עצמותם
 הוא דבר אתר א״כ מקום לומר שמשקרים בעדות
 אמונתם יסעם שקריתם כדי להרוית בתלקם העצמיי
 לא כן הישראלי אשר בזולת אמונתו ועדותו אין לו
 מציאות וקיום ותפץ כלל וכנ״ל איך איכ יתשדוהו
 למשקר בהיותו משולל הריוח בתלקו העצמיי והבן.
 ועל אותה בתינה עצמה אמר ג״כ ואני אל. ירצה
 ט אין להסתפק הלילה אולי הוא רוצה להתהדר
 בהוד הזולת שזה לא יתכן להרהר בלתי על אתד
 מן המשרתים במרום שיאמר כי הוא אלהים נוכל
 לתשדו כי הוא מכזב למען הרבות בכבודו יותר ממה
 סראוי לו. לא כן אלהי האלהים ית״ש אשר כל
 מגדולה וכל הכבוד שלו הוא. וכבר מקובל ונאמן
 אצלנו על פי מופתים ברורים כי יש כעולם בורא
 שהוא המציא כל הנמצאים אין עוד מקום אל התשד
 שיחפוץ בכבוד יותר מהראוי לו כי הלא כל העולם
 שלו וכל הכבוד שלו ומה לו לשקר או מה ירויה

 בהשקר.והדברים כנים יעמוקים :
 גמרא(שבת ק׳יה) רבנן אמרי אנכי נוטריקון
 אמירה נעימה כתיבה יהיבה יהיבה כתיבה
 נאמנים אמריה. דע כי התקשרות האדם בעוה״ז
א על ידי החושים ממצאים בגוף כמו הרעכון  ט
 יעיר אותו אל האכילה והצמאון חל השתיה וכן
 כלם ועל ידי התושים האלה יפעיל פעולותיו לקיום
 המין. אמנם התקשרות האדם עם התורה אינו
 דזיר התקזק בטבע שעל כן לא תמצא הקשר הזה
 בכלל מין האנושי בלתי אם במי שעוסק בתורה שע״י
 עסקו בה הוא קונה כנפשו כל המדות הישרות
 האהבה והיראה והעטה וכדומה ממדות הטובות
 המביאות בעליהן לידי מעשים טובים ועל ידיהם
 יהיה האדם דבוק ונקשר בהקב״ה ותורתו. מהו
 מאמר (משלי ו׳) כי נר מצוה ותורה אור היינו

 יריעות
. ׳  *) ומעם הדבר ביאר לנו שהע״ה (משלי כ״ג) שמע לאביך זה ילדך ואל תטז כי זקנה אמך אמת קנה ט
 בא לבאר לנו הסבה להיות יסוד האמונה בנוי על כבוד אב ואם לאמר כי כמו כל קיום העולם
 בעניני מוףבנוי על חסדי האטת המשתדלים בחיקוני הולדוח לגדלם ולחנכם עד כי יביאום אל אושר האנושי
 p יורו את בניהם דרכי האמונה המקובלת בידם מאטהיהם וימסרו אותם אל חכמים ומורים הנאמנים אצלם
 למען יקנו מכמה האמונה האמחית וח״ו אם יקל הבן בכבוד אביו הנה יפריע א״ע מאמונתו וכמ״ש האברבנאל
, ע״כ.  ביסוד מצות כבד את אביך כדי שתהיה קבלה ההורים חשובה להאמין בה וכמ״ש. שאל אביך ויגדך ט
 ולכן אמרו ז״ל(ב״מ ל״כ) הוקש כטדש לכטד המקום ר״ל היקש עצמיי שענין כבוד המקום וענין כבוד אכ ואם
 אמד.הוא כאשר תקיש הפרוסה ללמם מהמת שבמחירה תקח לחם כן על ידי כבוד אב ואם יקנו הבנים האמונה
 לכבד המקום . וזהו שמע לאביך זה ילדך לומר כי הוא מחוייב מצד המבע שהוא הוליד אותו ומשלים לו כל מס
) והודעתם לבנין•  שמפיק הצלחת גדולו ושוקד בכל צדי טובתו וכמ״ש הרמב׳׳ן ז״ל על מאמר הכתוב(דברים ד,
 ט׳ וז״ל כי האב לא יעד שקר לבנו ולא ינחיל אותו דבר הבל ואץ ט מועיל ואמר עוד ואל תטז ט זקנה אמך
 כלומר שידיעתו קודמת ומקובלת מאטמיו. והוא ההבדל בין מאמר (שם א׳) שמע בני מוסר אביך ובין מאמרו
) שמעו בניס מוסר אב היינו כי סאן* אמנם שיסוד האמונה הוא מנץ השמד על כטד האב עכ״ז גם  (שם ד,
 אותו שאץ לו אב גם היא יש לו ממי ללמוד וממי לקבל האמונה האמתית והיינו כי ישמע מאבוח אמרים המצורם

סק: ו בט,  את בניהם וזה.י שמש בנים מוסר אב כלומר מאותו שהוא אכ לבנים ט מודאי אב לא יכזב נ
 ־ (88) (חייב)



 אהל יתרן יעקב מד,9*
 אמונה שלימה כי התורה שבימו היא מן השמים האלם לעבוד כששת הימים ולעשות בהם כל מלאכה
 בלי השתנות אות א׳ וראוי לומר עליה וזאת התורה והלא באמת אין המלאכה בחול כי אם רשות וא״כ
 יאשר שם משה ט׳ וכמאמר הילקוט (וילך) משה מה ענין להקדים למצות שבת מלאכת ימי ההול
 כתב י״ב תורות לי״ב שבטים ואחת שתהא בארק ולא היה לו לומר כ״א ביום השביעי תשבות. והנה
 שאם יבקשו לזייף דבר שיהיו מוציאים אותה שבארון. הדברים האלה נאמרו ונשנו כמשנה התורה(ואתחנן)
 ואולי לכוונה זחת צוה ית׳ על מלך ישראל תקרא וזה תוארם שמור את יום השבת לקדשו כאשר צוך
 את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניהם והוא ה׳ אלהיך ששת ימים תעבוד כוי ויום השביעי
. ומלכל הדיוקים שזכרנו ׳  מלאגה פן נפל איזה זיוף בהתורית שבילם יתברר £בת לה׳ אלהיך ט
 הלבר ע״י התורה הנתונה בארון וזהו יהיבה כתיבה בהכתובים שלפנינו עול יש להעיר בהם על שפת
 נאמנים אמריה כלומר על ילי היות התורה בכתב יתר כאשר צוך ה׳ אלהיך כי מה יבצר במאמר
. גם מה שסיים למען ינות עבלך ואמתך ׳  נשארים אמרים נאמנים לעל לעולם : שמור ט
א יהיה לך אלהים אתרים על פני. א) ילקוט כמוך לכאורה אין מלת כמוך מדוייקת אם להשוות  ל
 אתרים שמאתרים את הטובה מלבא בעולם את העבד להיות אתו במנותה היה מהנכון לומר
 עיי׳ בחלק הא׳(ב׳ כ׳) כי שם כיארנוהו על נכון: למען ימח עבדך ואמתך עמך כאשר אמר(ויקרא
 זכור את יוס השבת לקדשו ששת ימים תעבוד כ״ה) ותי אתיך עמך ומלת כמוך תתפרש על איכות
 ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לה׳ הענין המדובר וא״כ ראוי לתקור על מהותו ואיכותו
. ראוי להעיר בזה א׳ על כפל הדברים לדעת מה הוא . ורגע אדבר בכאור מדרשם ז״ל ׳  אלהיך ט
 במלות שונות תעבוד ועשית״כל מלאכתך. ב׳ מה הוא (ריש עקב) אמר ר״י בר״ת אימתי שמרו ישראל את
 הוראת מאמר ששת ימים" תעבוד כאילו מצוה על השבת כשם שראוי לה. תתלה כשניתנה להםבאלוש

ת היריעה מנין פ  ש

. ובגמרא(ברכוה ז׳) כהינ פוקד טון אבוה מל נניס וכתינ ׳ ז  א) לא תשתחוה להם כו׳ פומד מון אכות כו׳ מל שלשים כ
 ובנים לא יומתו מל חנות כאן כשאוחזין מעשה אבותיהם טדיהם כו׳ והדבר נרי,־ עמם וכי במכור כן יגיע לה«
 עונש כפול הלא ראוי להקל גס מוגש חטא עצמם כי הורגלו מאבותיכם וכמ׳ש השליה זיל על מאמר וזכרתי אם פריהי ימזוג
 שהוא באמצע ההוכחה כי גם זם בין התוכחות כי אין מענישים כיכ רשע הנולד מגזמ מנומרת כמו שמענישים את הנולד מגזע
 ישרם גניה גדולים וטובים, אכל נקדים לבאר החלה מאמר(איכה ה׳) אנוהינו חטאו ואינם ואנחנו עונוי.יהס כנלנו *] גס
. למשל אחד חייב להכירו ת׳ אדומים  גאמר (תכלים עיט) אל הזכר לנו מונות ראשונים מהר יקדמונו רחמיך כי דלינו מאל
n5 תובע אותו הקרן עם הרומים החחיל לכחנצל אדוני יודע כי אין גידי לשלם בפעם אחת הקרן והרוחים אשלם מעט מענו 
 סלע ככל שבוע, הנה חשלומין כאלם אינם משלומין כי הרומים יעלו בכל שנוע יותר ממה שנותן בכל שבוע ולא יהיה סוף
 לדבר כן אדם העומד באמצע ימיו ירוצה לעשלת השובם לפרוע חובותיו ולפרוע כל החוב גפעם א׳ אי אפשר רק מעט מעט
 להתענות מספר התעניות הקצובים וכדומה מן כסיגושיס * וגזה הלואי שיגיע לסרטון הרוחיס כי כאדם חוטא בתמידות והקרן
 וסרוחים נעמדם יעמדו, וזהו שאנו מכקשיס אל תזכר לנו עונות ראשונים לא תדרוש מאתנו לשלה לך השטר חוב והרוחיס רק
 פהר יקדמונו רחמי־ לוותר סרוחים, היינו שתתן לנו לגיטכור מעתה שלא יצמחו טזד רזחים ככל יזם כתפלת יה• רצון שלא
 אחנןא עוד כי דלונו מאד ואין לנו לשלם הכל ניהד. והנס כנר בארנו מאמר (איוב ליד) כי פועל אדם ישלם לו וכאורח איש
 ימציאנו(עיי׳ אסל יעקכ זיקרא על מאמר אם הכהן המשיח) כי יש הולך דרך והוא תועה נשדה עוקס את עצמו וסר מן הדרן
 הישר איש זה לא קלקל לאחרים מאומה כי אם לעצמו. אמנם גכזדמן ענין זה אל סוחר גדול כנושע עם משרי: עגלות טעונות
 משא לעיפה כאשר הוא יעקס דרכו ויסט ערך פרסה אחת כבר פעל כזה אשר גם אחרים יתעו ג״כ כההו לא דרך כי יראו
 לפניהם דרך כבושה מעשם עיי הסוחר הנ׳ל והסוחר הזם קלקל לעצמו וקלקל לאתריה גיכ. וזהו כי פיעל אדם ישולם לו היינו
 מה שיעשם האדם ההמוני. וכאורח איש היינו כאשר יחטא אדם גדול המתואר אי= הוא יעשה אורח נרנליו ודרך כבושה
 לרבים כמאמר שגגת תלמוד עולה זדון וזהו וכאורח איש ימציאנו, ומעתה הנה רשע כן רשע ראוי הוא להקל נענשו ולםחמיר
. חכו משאנו עם אבותינו(ופי׳ מלת עם כמו ן  בעונש אביו כי עשה לרן כנושה לכנו וגורס הכן אל האב לככניד עליו את הדי
 ממרים םייתס עם ה׳) גם הפרנו הרשענו כי כעבירות אשר נין אדס למקום כל חטא היא בחשנון אחל חבל נח;איס אשר
 בין אדם למבירו כמו גניבה גזילה יש נחטא הגניבה שני חטאים. א׳ בין ארס למקום כי כקב״ה הזהיר לא תגנוג לא הגזול, ב׳
 מס שחטא למטרו זזהו משאנו י עם אבותינו שהגדלנו העונש על אבותינו כי הרשע סיבב להביא עזנש על אביו ע״י מעשים
 רעים אשר עשם הוא והוא חוטא נגד אביו, גם העווינו םישענו בין אדם למקום. וזהו מאמר(ישעיה סיה) עונותיכם ומינוס
 אבותיכם יחדיו אמר ס׳ אשר קטרו מל הסרים יעל הגבעות חרפוני ומדוחי פעולחם ראשונה אל חיקם, ריל כי הרעוח אשר
 משו כס בעצמם ימדוד• להם פעולתם ראשונה ואחיכ יעשה חשבון גם עם האבות כגורמים חטא גניהם על כי גחשג לסם כאלו
 מטאו כפלים. המורם מדברינו ט האב חייג יוחרמו הבן כי כגן כמעט מוכרח מטבעו רק עכיז מעונש לא יפטור איע ועונש
ו ככל  «ה גרס'לו אביו והדיר נראה כאלו הוא נענש בעד אביו, למשל אחד היה בעל תאווה לן היין הומה שכר והרגיל את מ
 מלותיו ויגיל כנמר וסגימ אליו כל מחלס וכל מכם כי כיס מתגולל בקיאו ברחובות קריה וכאשר התעורר משנחו נכה ואמר
 אוי לי מל שגרי אכי היה במוכרי הוא הכפישני באפר כן סרשמ הזם אם נמנש טל מטאו נראה כאלו נענש על חסא אביו,

ות: ס שכל מונשם הואכעלהאנ  חיש כאן כשאומין מעשה אבותיהם גיליהם אזפוקל מון אבות פל מי
ה וטעם ר ע  ה

) אין מיהם בלא חטא ואין יסורים כלא טון וא״כ מי אשר לו גםחנןאים ,  «] וחוץ ללרכנו נראם לבאר מיל מאמר(שכת ניס א
 גם מונות סוא מצמו ימוש געגור החטאים והמתוח נשארים אל גניו לסבול יסורים כמגיעים מל כמונות וזהו
. וימים רגיס אחרי כתגי זאת הגיע לילי ס׳ לקיטי תורה מהאר׳י הקלוש זיל ו  אנוסינו מעאו ואינם ואנחנו עונותיהם סגלנ
 ומצאתי זאת בלקוטי יניאל והוסין לבאר בזה מאמר(לניאל ט׳) כי כחטאינו ובעונות אנוחינו כוי ר״ל כחטאים אשר חטאנו
ו וגעונום אשר טשו אבותינו והחטאים של סאגות לא מכיר וכן ננינו יסכלו עונותינו וחטאים שלהם. ובזה ישנרן מאמר  אמנ

: ם י מ  לא יומתו אנות על נניס כי׳ איש בחטאו יומתו היינו סשוגג ישנול בעצמו או המזיד יכנלו גש כ
( ב ״ ח ) ( 8 9 ) 



 יתרו יעקב
 מעבבתו הגההמטתה לו ליגיעה ולמורת חח(ואולי
 לזכ.ת כיון הכתוב במ״ש כ״פ שבת שבתון ט׳ ר״ל
 שתהיה השביתה נחשבת לשביתה ומנותה ולא שתטה
 לעוצב ואנחה על בפול מלאכה וכלשון רש״י זיל
. ( ,  (שמית ל״א ט״ו) שבת שבתון מטתת מרגיע ט
 וזהו צחות לשונם ז״ל אימתי שמרו ישראל את השבת
 כשם שראוי לה תחלה כשניתנה להם באלוש מנק
. ואם יקשה להשומע איה איפה הם כל השבתות ׳  ט
 שאנתט שובתים לזה בארו ואמרו ואת סבור שמא
 לרעתך נתתי לך את השבת ר׳׳ל שתהיה השביתה
 מסבבת לך רעה ויגון אבל לא נתתי לך אלא לטובתך
 כיצד אמר ר״ת ב״א את מקדש את השבת במאכל
 ובמשתה ובכסות נקיה ומהנה את נפשך כלומר
 שירגיש בנפשו הנאה ותענוג מאת השביתה. ומה
 שמירה מעולה כזאת לא היתה בהם (לכבדות

 ענינה) בלתי באלוש :
 ומעתה אחרי המונח הזה אשר מצות שבת קשה
 היא כל כך על האדם א״כ יהיה הדבר
 הזה מתנגד לכאורה אל מאמר הנביא בשם ה׳
 (מיכה ו׳) עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך ענה
 בי והלא צוה עלינו מצות שבת כבידת השמירה עד
 מאד להזהר מכל מתשבה והרהור מלאכה כל יום
 השביעי . והן לטונה הזאת בא הכתוב שלפנינו
 למיד אל האדם אופני השלמתה על נקלה והוא
 במה שהקדים ואתר ששת ימים תעבוד ט׳ ט בזה
 הקדים יתב׳ לאיש הישראלי מדה אתת שידבק בה
 מה שהיא סבה גדולה שתהיה שמירת השבת תלה
 עליו והוא הבטחין בהאלהים יתב׳ שיהיה מותלט
 בלב האדם שאין לה׳ מעצור להושיע גם מבלעדי
 העסק בסבת הטרף וישב בטל וישליך יהבו על ה׳ *) .
 כענין שאמר רשב״י ע״ה (ברטת ל״ה) אפשי אדם
. טעמו וראו דברי משיתה׳(תהליםיג״ה) ׳  חורש ט
 השלך על ה׳ יהבך והוא יכלכלך. אשר לכאורה לא
 ידענו מאין היתה זאת לדהע״ה להיות מפליג כ״ס
 בדבר הבטחון וכי אין לאדם להשתדל מאומה
 באמצעים העלולים להביא פרנסתו רק להשליך יהכו
 על ה׳. והנראה בטעם הענין ע״פ משל לעני שהיה
 הולך בדרך וחבילתו על שכמו וכמשא כבל יכבל
 ממט ויפגע בו סוחר אחד טםע במרכבה רחבה
 ויאמר אל העני עלה על המרכבה ייעל וישכ

ל ה  90 א
 מנין שנאמר(שמית י׳׳ז) וישבתו העם ביום השביעי א)
 ואת סבור שמא לרעתך נתתי לך את השבת לא
 נתתי לך אלא לטובתך כיצד אמר ר״ת ב״א את
 מקדש את השבת כמאכל ובמשתה ובכסות נקיה
 וממה את נפשך ואט טתן לך שכר מנין(ישעיה
 נ״ח) וקראת לשבת עוע וגו׳ מה כתיכ חחריו אז
 תתענג על ה׳ כי׳ ע״כ. ולכאורה כמו זר נתשב
 כי מי הוא זה ואי זה הוא שיאמר כן שנתן יתברך
 את השבת לרעת האדם ת״ו שיאמרו ז״ל ואת אומר
 שמא לרעתך נתתי לך את השבת אתמהא. עוד
 ראוי לשום לב במה שסיימו ז״ל את מקדש את השבת
 במאכל ובמשתה ט׳ ומהנה את נפשך מה באו
 לרבות בהכלל זה זולת הפרטים הנזכרים. אבל
 ביאור הדברים לדעתי בשנתקור בשביתות ובמרגוע
 בני האדם הנה ענינם חלוק לב׳ סוגים.א׳ שביתה
 רצונית והב׳ שביתה הכרתיית. כמו ההולך בדרך
 רחוקה והוא נחפז מאד לבוא למחוז תפצו וא״א לו
 ללכת ולנסוע בתמידות כל היום יוכל הלילה אבל
 אחר איזה שעות יעמוד לטת הוא ובהמותיו. הנה
 המנוחה הזאת היא הכרחיית ולא רצוניית כי לפי
 רצוט היה הולך ונוסע באין מטח כלל אולם יעמוד
 לטח מצד ההכרח והמטחה ההיא מכוונת לפעולה
 הפכית הייט כדי שיהיה לו ולבהמתז כח ללכת עוד.
 וע״כתראה כי גם בשעה ההיא שהוא עומד לנות
 ולתת מספוא לחמורו כמעט לא ינוח ולא ישקוט וילך
 בכל פעם לראות אם כבר אכלו ושתו על כי הדרך
 ירט לנגדו. אמנם אתרי שובו לביתו ויחדל מלצאת
 ולבוא עוד וישבות מכל תהיה המנוחה ההיח מנוחה
 רצונית באמת. הוא הדבר והוא הענין בהשובתיס
 ביום השבת כי יש שוכת ממלאכתו בשבת אבל כל
 היום תושב בלעתו כי למתר ישוכ למלאכתו וכן
 יהרהר כאיזה מלאכה יעסוק.וכברתייט ז״ל שיהא
 בעיניו כאלו כל מלאכתו עשויה . וכן זכרו ז״ל
 בגמרא (שבת ק״נ) מעשה בתסיל אתל שנפרצה
ק בתוך שלהי ונמלך עליה לגולדה ונזכר  לו פ
 ששבת הוא ונמנע אותו תסיל ולא גלרה.ומ״מבזה
 כי השובת כך הייט שהתליט בלעתו כי כבר כל
 מלאכתו עשויה תהיה המטתה לו למנותה ועונג
 וישבע גם נתת לא כן מי ששובת בעי׳כ וכל היום
 הוא טחל במתשבתו לעשות מעשהו והשביתה

 יריעות האהל .והסותר
 *) ובדברים האלה שמעתי אומרים בבאור לבריהם דל(ראש השנהכ״ו)לא הוו ילעירבנן״מאי השלךמלה׳
 יהבך והוא יכלכלך (תהליס נ״ה) אמר רבה בר בר מנה יומא מל הוה אזלינא בהלי ההוא
 סייעא שה לרינא שונא ואמר לי שקול יהביך ושדי אגמלאי. ליל כי הס ז״ל נסתסקו בגלר שלמוח הבשחון
 אם להשתדל ולבקש סבה או לא וזהו לא הוו ידעי רבנן מאי הפלך ט׳ ועז בא רבה בלמ וסיפל כי השתדלות
 והחריצות אך למותר ואמר יומא חד ט׳ הוה דרינא מונא ואמר לי שקול ט׳ כלומר אנכי לא שאלתי אוחו פאומם

/ והבן:  ולא הייתי שסק בסבה אבל הוא בעצמו אמר לי שקול ט
 שפת היריעה ואעירה

 H) וטעם ההוכחה ממאמר וישנתי כי׳ ש*א שנתו אצא שנת אחי לכאורה הוא נמלם ובלחי מיכן. ואילי כיונו זיל מיי שכתמו
אכ ליד) אתם קרויי; אז־ס  נחלק הא׳(ריש ס׳ לך) בנאור מאמרם זיל(ינמות ס״א) ואה; צאני צחז מ־פיתי אדם קי־״ס(ית̂ז
א כן אז ם־ה יומר , שעיקר הדרש הוכרח ממה שה־דיס מלת אד: ל^י. ה־ה נשלול הוי:ה ר־זואד הזה ו; ם י  ואין הכותים ןרויין א
1 •ה ר וכיום ה&ניעי כנהו חם נא שהכוונה נזם . כן נרמ־ &ה כי הכתוב דייק ואמר וישנקוהעס >t,־ ביום ה:בינוי יל ם י  אסם א

̂כי«י ונר. יותר:  לומר שלא שנהו כיא כאותו יום ס
 (90) (ח״ב)



 אהל יתרו יעקב מו 91
 באבריו הפועלים ישבות הנה מתשבתו תתוג ותנוע
 מעסק אל עסק ותעוף ממלאכה למלאכה. וזהו
 שהקדימה התוה״ק למצות שבת ששת ימים תעבוד
 ועשית כל מלאכתך כלומר כל המלאכות שאתה
 עושה בימי התול יהיו אצלך בנתינת עבודה היינו
 כעבד העובד בע״כ ואז ויום השביעי שבת לה׳
 אלהיך כלומר אתר היותך שלם בגדר המעולה הזה
 באין ספק בהגיע יום השביעי תקיים מצות שבת
 לה׳ אלהיך בכל תלקי השלמות. והנה במשנה תורה
 ביאר הכתוב ענין זה מעט יותר ואמר שמור את
 יום השבת לקדשו כאשר צוך ה׳ אלהיך כלומר הרבה
 שמירה צריך יום השבת עד שיהיה קדוש לה׳ כאשר
 צוה והפליג בקדושתו והיינו שלא להטריד המתשבה
 כהרהורי מלאכות ועסקי ההול והעילה לזה ביאר
 ואמר ששת ימים תעבוד כו׳ וכנ״ל. ומבאר עוד
 יותר ואמר למען ינוח עבדך ואמתך כמוך *) ר״ל
 שתקבל בשבת שמתה ועונג כ׳׳כ עד אשר תשתווה
 במרגוע נפשך אל מנותת עבדך כי הוא הוא שובת
 מנותה שלימה באין ספק. וזהו שסיים ואמר וזכרת
 כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך ה׳ אלהיך משם
 כו׳ על כן צוך ה׳ אלהיך לעשות את יזם השבת.
 ירצה במלות ע״כ כלומר על אופן כזה צוך ה׳ ט׳
 היינו שתדמה בנפשך כאלו אתה עבד ואדונך עשה
 אותך תפשי על איזה שעה שאין ערך ליקרת השעה
 ההיא ואל תביבותה. וזהו וזכרת כי עבד היית
 ט׳ ע״כ צוך כו׳ כלומר על בתינה זו צוך לעשות

 את יום השבת, והבן:
 כבד את אביך ואת אמך. גמרא(קדושין ל״א) דרש
 עולא רבה אפיתחא דבי נשיאה מאי דכתיב
 (תהלים קל״ת) יודוך היי כל מלכי ארץ כי שמעו
 אמרי פיך מאמר פיך לא נאמר אלא אמרי פיך
 בשעה שאמר הקכ״ה אנכי ולא יהיה לך אמרו אריה
 לכבוד עצמו הוא דורש כיק שאמר כבד את אביך
 ואת אמך חזרו והודו למאמרות הראשונית. והמאמר
 פלאי כי מה איכפת להו למלכי האומות ומה ראה
 עינם גם אם הוא דורש לכבוד עצמו וכי בלתי
 ראוי הוא ת״ו לככוד ומורא. והנראה לדעתי כי

 והסותר נוסע לדרכו ויפן הסותר את״כ לאתוריו
 עבור איזה ענין וראה כי העני יושב ומשאו על
 כתפו כאשר בתהילה ויאמר אליו מה לך עתה
 לשאת אותו הניתו בקרון והקל מעליך ייאמר העני
 די לך אדוני מה שתסבול משא גופי תסבול עוד משא
 תבילתי אמר לו סכל הלא גם בהיות המשא על
 שכמך מי ישא אותך ואת תבילתך. הנמשל אחר
 אשר כל העולם וכל הברואים עמוסים כלם כביכול
 עליו יתברך כמאמר אני עשיתי ואני אשא ואני
 אסכול ואם כן אין לך לדאוג על משא תבילתך
 להניתהו ג״כ כמאמר מאן דיהיב תיי יהיכ מזוני
 וזהו השלך על ה׳ יהבך והוא יכלכלך והבן. וכבר
 מבואר בספרים שיש להאדם לשמות ביכולת המקום
 ב״ה כמו שהוא שמח על הדבר שכבר היא תחת
 ידו. והנה עתה יש חילוק והבדל גדול בין הבוטח
 בה׳ באמת ומאמין בתשועתו וכת יכלתי לבני אדם
 זולתו, כי הבוטת השלם כל העסקים שהוא עוסק
 בכל ימי התיל כמשא כבד יכבדו ממנו (ויהיו
 אצלו לתיק לקיים רצון ה׳ ית׳ שתלה הברכה בסבת
 מעשה ידיו כמ״ש (דברים י״ד) למען יברכך ה׳
 אלהיך ט׳ בכל אשר תעשה) אתרי דעתו שאילו
 רצה הקב״ה היה מפרנס אותו מבלעדי שום עסק
 ובאין יגיעה כלל. ועל כן אין לכטת את מעשיו
 ועסקיו כשם מלאכה כהעושה מלאכה להתפרנס
 ממנה אשר עיקר מתייתו בא מסבתה אבל הם
 מכונים אצלו בשם עבודה כעבודת העבד העוסק
 במעשה אדונו לקיים גזירתו שאמר לו לא תסעד
 היום עד כלותך עבודה זאת שאין זה תלוי בזה.
 ואתרי שיהיה האדם בבתינה זאת אז בבוא יום השבת
 תערב עליו המנותה למאוד כעבד העושה במלאכת
 אדונו בע״כ הנה יתמיד בלבו תמיד את יזם השבת
 כי כו ינות וינפש מכל מלאכה ועבודה לא יעבוד.
 לא כן מי שמדת הבטתון נעדרת מאתו ובלבו הוא
 אומר כי ככתו ועוצם ידו יעשה תיל אם במלאכה
 ואם במו״מ תהיה הצלתתו עם רוב השתדלותו
ה אליו תתמרמר השביתה כלענה  במלאכתו מ
 והמטתה תהיה עליו משא לעיסה כי גם אם

 יריעות האהל רבותינו
 *) ואעידה לי עדים נאמנים על דברינו כי כניס הם כי באזהרת שמירת השבת בעשרת הדברים נאמר פה
 ובמשנה טרה לשון אמד ששת ימים תעבוד כו׳ מלבד כשהקדים אזהרת שבת למלאכת המשכן
 אסר (ויקהל) ששת ימים תעשה מלאכה. ולדברינו בפנים יתקמאד ט הנה אמרנו אשר מאמר עבודה יפול

 על דבר המנשה מבלי שתקדם להעושה ידיעת חכליתה ומחשבת פעולתה כמעשה העבדים העושים במלאכת
 אדוניהם שאינם עושים כי אם מחמת מק מציתו. אבל בעל מלאכה העושה מלאכתו בטנה מכוונת לפעולה
 ידועה ההיא מקרא מלאכה. ולכן מעשי המצות הם מכונים בתורה ע״ש עבודה כמ״ש ולעבדו בכל לבבכם
 וכדומה הרכה יען כי איו עלינו לעשות המצוה לשום כונה בלתי כאשר יעשה העבד כמארז״ל עשה דברים לשם
 פועלם ט׳ וכמאמרם(חולין ה׳) אדם ובהמה תושיע ה׳ אמר רב יהודה אמר רב אלו בנ״א שהן ערומים בדעת
 ומשימין עצמן כבהמה פי׳ שאינם יודעים מה הם עושים בלתי ע״ד החק והגזירה. וע״כ אמר באזהרת השבת
 ששת ימים תעטד ט׳ להורות את האדם אושר הבטהון שלא יהיו עסקיו אצלו כמעשים מכוונים לפעולת תכליתם
 היינו להתפרנס מהם אבל ישים עצמו כעבד במלאכת אדונו וכמבואר בפנים. ומעתה כל זה יתכן בכל המעשים
 שהאדם עושה בימי המול לפרנסתו שייך להזהירו שיהיו אצלו בבחינת עבודה אמנם בהעושים במלאכת המשכן
 לא נוכל לומר כך כי שם היה מציה ומעלה גדולה למשוב מחשבות (כמו שהפליג הכתוב בחכמת העושים

 ׳ במלאכתו) וע״כ אמר ט ששת ימים תעשה מלאכה, ודו״ק;
 (91) (ח״ב) וע*
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 מה שהשם ית׳ מדבר אל ישראל תשבו בדעתם ני
 מצות ה׳ דומים בענינם אל מצות האדון אל עבדו
 המכוון במצותו לתועלת עצמו וא׳יכ גם אס בהזדמן
 ישמע עוד אתד מרתוק את דברי המזהיר-אין לז לחוש
 עליו ועל אזהרתו. וזהו שאמרו לכבול עצמו הוא
 לורש כלומר הלא עיקר טינתו במציתיו לצורך עצמו
 כמצות מלכי בו״ל ואם כן לא תסוב האזהרה כ״א
 על מי שגמר עליו אמנם אחרי שמעם מפי השי״ת
ה מיל הביט האמת  מצית כבל את אביך ט׳ מ
 שהמצות אינם כ״א לטובת האדם לצרף בהן את
 הבריות וא׳׳כ עליהם לזח גם עצמם להזהר ולעמול
 על נפשם. וזאת נתברר להם ממצית כבול אביאם
 שהיא מתוייבת בכל האלם מצל הטבע כנ״ל ולולא
 שרצה הקב״ה לזכות את האלם לא היה מהצורך
ק כי שמעי אמרי  לצוות ע״ז. וזה יוליך ה׳ כל מלכי א
 פיך מאמר פיך לא נאמר ט׳ בשעה שאמר הקב״ה
 אנכי ולא יהיה לך אמרו אומות העולם לכבוד עצמו
 הוא דורש כיון שאמר כבד כי׳ תזרו והודו למאמרית
 הראשונית כלומר הביט להודות על אמתת כוונת
 המאתרות כי נתברר להם אמתת הענין שהקב״ה
 הוא רק ייעץ הטוב והוא מכוון כאזהחתיו להפיק

 טיכית השומע וכמדובר, והבן:

 רטתינו זיל טיט כזה לטונה עמוקה והוא עם מה
 שידעט מגדולי תקרי לכ ע״ה כי האף אמנם כפי
 הנראה לעיני בשר הנה מצית השי״ת ופקודיו עליט
 דימים כענינם אל משפטי מלכי אדמה המצוים
 לעבדיהם על מה שיש בהם צורך טובתם והשלמת
 תועלתם. אמנם המתובל והמאומת אצלנו הוא כי
 כל עיקר המצות הוא חך לטובתנו ותיקוני נפשותינו
 כמ׳יש(יאתתנן) ויצונו ה׳ ט׳ לטוכ לנו ט׳ לתייתט
 כי׳ וכמאמר המשורר ע״ה(תהלים ט׳׳ז) אברך את
 ה׳ אשר יעצני. ממש כהרופא והיועץ הטיב שמזהיר
 יאומר זה תאכל וזה לא תאכל וכמ״ש ובשלת)
 ויאמר אם שמיע תשמע ט׳ כי אני ה׳ רופאך(וכמו
 שכתבנו פ׳ בראשית על מאמר ויצו ה׳ אלהים ט׳
ה המופת ע׳יז ביארו ז״ל במאמר נ ה ו 3 .(ptf פ״ש 
 רצה הקכ״ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם
. והיא אך לתת טעם  תורה ימצית (סיף מטת)
 על כמה מצות הכתיבית בתורה אשר האדם היה
 נזהר בהם מעצמו מצד הטבע כאכילת הנבילות
 והשקצים והרמשים וכדומה מה שנפשו של אדם קצה
 בהם וכן מצות כבוד אב ואם גם היא מחזייבת
 מצד הטבע. לזה אמרו כי הוא יתב׳ צוה אותם
 וכתבם בתורתו למען זטת את ישראל בקבלת השכר

/  עליהן וכענין שאמרו (קידושין ל״א) גדול המצווה בבד את אביך ואת אמך למען יאריטן ימיך ט
 הנראה בבאור המאמר בהקדים דברי ה#«א
 (ישעיה נ״ת) הכזה יהיה צום אבתרהו יום ענוק
 אדם נפשו ט׳ הלא פרם לרעב לתמך וענייס
 מחלים תביא בית. ובמדרש(ויקרא רבהל׳׳ד) ועניי©
 מחלים אלו בעלי בתים שירלו מכבולם ומנכסיהס
 מי גרם להם שיהיו עניים על ילי שלא פשטי יליה0
 לעניים וע׳׳י שלא עשו רצון אביהם שבשמים. הכס
 מה מאל ראיילשום לב בזה. א׳ מה ראה הנביא
 ע״ה ומה הגיע אליו להיות מונה והולך כ״כ תיאדי

 ועושה כי׳ ולפיכך הרבה להם תורה ומצות גם
 שהיה האדם מקיים אותם מבלעלי מצית התירה.
 ומעתה הדבר הזה לאות ולמופת על כלל התורה
 שהית מכוונת אך למעננו כ״א היו המצית לצרכו
 יתברך ת״ו וראי לא היה מזהיר על דברים אשר
 גס מבלעדי האזהרה היו זהירים בהם מטבע
 עצמותם *) . ובזה נבוא אל הענין כי אומות העולם
 שהקשו לדבר לכבוד עצמו הוא דורש גם הם לא
 היה מגמתם לדבר בגטת ת״ו אבל לעילה אתרת

ה ההבדל בין אזהרת האדון אל האביונים למתלקיתיהם ולכלם בשם יקרא מדוע  דברו כן. כי מ
 עבדו לאזהרת הרופא אל התולה אם ישמע אתד לא אמר בדרך כלל אם רעב אתיך האכילהו ואס

 מה שהאדון מציה ומזהיר את עבדו אין עליו להזהר
 בזה כי לא אותו ציה לא כן אם ישמע אדם תולה
 שהרופא מצוה לתולה זולתי איזה רפואה וגם הוא
 צריך לאותה רפואה או שהוא עומד אתורי הדלת
 ושומע דברי הרופא שאומר על דבר פלוני כי הוא
 סם המות היתכן שיאמר הוא הלא הרופא לא היתה
 כוונתו להזהיר תותי ובידי הוא לאכול הסם הזה
 ולא יגע בי רעה, הלא אתר שהדבר מזיק בטבע
 חיק גם מבלעדי טוגת הריפא המזהיר. וזה הענין
 באימית העולם כי מתתלה בשמעם הדברות הראשוטת

 צמא השקהו וכי תראה ערום תכסהו וזה יכלול
ש  העניים המרודים והבלתי מרודים . יבייתר ו
 להתעורר במה שסיימו ז״ל מי גרם להם שיהין
ה  עניים ט׳ שאין זה כלל מענין המאמר לתקור ס
 בסבת עניים ומרודם הלא הענין כלו מדבר בצדקה
 ואדרבא בכדי להרהיב עוז בנפש האדם שיתרד על
 קיומה היה ממטן לדבר בענין הצדקה ממעלת
 העניים ותביבותם בעיני השי׳ית ולא בגנותם והם
 ז״ל תקרי פה מי גרם להם כו׳ על ידי שלא פשטו
 ידיהם לעניים ט׳ אתמהא. אמנם אתרי ההשקפה

 יריעות האהל הנאותה
 *) ועל דעתי זהו שכוונו ז״ל במדרש (ויקרא רבה י״ג) זאת החיה טי הה״ד אמרת ה׳ צרופה לא ניתנו
 המצות לישראל אלא לצרף בהן את הבריות, אשר לכאורה לא קרב זה אל זה כי מה ענין מאמר אמרת
 ה' צרופה והדרש לא ניתני המצות כוי אל מאמר זאת החיה ומה חדשו בזה. אמנם עם המונח בשנים יצדק
 מאד כי הם ז״ל באו לתת עעם מל מה שכתבה התוה״ק פרשה ארוכה בדיני שקצים ורמשים ונבלות אשר
 האדם קץ בהם והאזהרה עליהם אך למותר. ומ״ז בא מדרשם הה״ד אמרת ה' צרופה לא ניתנו המצות אלא
 לצרף כהן את הפריית כלוי ואמרי כי המצות מכוונות עטר תועלתני ותקוני נפשותינו ע״כ הרבה יתברך תורה

 ומצות למען זכות אושנו יותר ויוסר:
 (92) (ה׳יב) יוזזו
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 היותר מועלת ומסוגלת ואמר הלא פרס לרעב
 לחמך ועניים מרודים תביא בית כו, לומר כי על
 ידיהם יבוא האדם אל המוסר ויראת ה׳ על נקלה
 יותר מע״י עניי הצום'והתענית. וזהו שביארו דל
 ועניים מרודים אלו בעלי בתים שירדו מכבודם
 ומנכסיהם מי גרם להם שיהיו עניים על ידי שלא
 פשטו ידיהם לעניים כו׳ כלומר כל זה יתברר לו
 ע״י התמדתם בספודי עשרם וגדולתם שהיה להם
 בימים מקדם והפלגת ירידתם עתה ע״י עונותיהם
 הרבים *) ויקנה בשעה קלה (על ידי התרסות
 והוידויים ששומע מפיהם) אותה הפעולה שקנו הם
 בימים ארוכים. וזהו שסיים אז יבקע כשחר אורך
 וארוכתך מהרה תצמח ובא מדרשם אפילו אותה
 שכתוב בה אריכות ימים מהרה תצמח כלומר מה
 שחקרו הם כאריכות ימיהם יתגלה לך מהרה

 , גם בילדותך:
ע זק עצמו יהיה הדבר בעגין כבוד אב ואם  ועל ד
 כי כבר זכרנו שכבוד אב ואם הואי יתד גדול
 ונאמן שכל עיקר שלימות האנושי תלוי בו כי כהיות
 האב יקר ונכבד בעיני בנו יאבה ויאמין לכל מה
 שיורנו מהאמונות הנכוחות והדעות המקובלות
. ועל דרך כלל כל ט׳  וכמ״ש שאל אביך ויגדך ו
 דרכי התורה והאמוגה מכוגים בשם ירושה כמאמר
 תורה ציה לנו משה מורשה והוא לכוונה גדולה כי
 הנה ידוע שאינו דומה עשיר שנתעשר זה ימים לא
 כבירים לעשיר מתולדתו שזה יש לו כלים ותכשיטים
 הרבה מאד מחמת אריטת זמן אסיפת ממוט וכל
 עוד שיתאע זמט יתרבה עשרו וסגולתו משא״כ
 הב׳. אולם היורש רטש גלול מאביו וישיג בילדותו
 מה שאסף אביו בכל ימיו מילדותו עד זקנתו הנה
 אריכות ימי מורישו המה המזכים אותו למצוא כל
 הון יקר בכמעט קטן. וכדבר הזה מצאנו גם כן
 בתכלית ואושר האמתי כי הבא בימים באין ספק
 הוא ייתר שלם בתכמה מהעלם הרך וכמו שאמר
 אליהוא בן ברכאל(איוב ל״ב) אמרתי ימים ידברו
 ורב שנים יודיעו חכמה וע״כ האדם אשר יארט לו
 הימים ובכל יום יוסיף חכמה וירבה דעת הנה אחר
 כך יבוא בט ולבו יקק דעת כל מה שקנה אביו
 בימים הרבים ויקויים בו מליצת המשורר (תהלים
 ל׳׳ז) נער הייתי גם זקנתי כלומר גם בנערותו
 יקרא זקן על קנין החכמה והמדע שהשיג מאת אכיו
 שהוסיף בה עד עת זקנותו. וזהו שהסמיך הכתוב
 אריכות ימים אצל כבוד אב ואמר כבד את אביך
 ואת אמך למען יאריטן ימיך לומר כי כשיכבד הבן
 את אביו ויחבב את דבריו ויקבל ממנו מה שיורנו
 מן המושכלות שעמד עליהם עד זקנה ושיבה יהיו

 הנאותה הנה כוונה עמוקה לרז*ל בזה והוא בהזכיר
 עוד דבריהם ז״ל בסמוך אז יבקע כשחר אורך
 וארוכתך מהרה תצמח אמר ר׳ ירמיה בן אלעזר
 אפי׳ אותה שכתוב בה והארכת ימים מהרה תצמח.
. אמנם הבנת  והמאמר פלאי ואין מהצורך להעיר ט
 הענין הוא כי ידוע שהאדם צריך למוסר ותוכחה
 להוכיח אותו על פניו והנה בקבלת התוכחה יחלק
 העם לחצי, יש שלאיתןלבו לקחת מוסר בלתי מן
 החצר אם יפגענו בעונש ייסורים כענין שנאמר
 במנשה (דברי הימים ב׳ ל״ג) וכהצר לו חלה את
, ויש שיקבל מוסר ׳  פני ה׳ אלהיו ייכנע מאד ט
 לעצמו על ידי התבוננותו בעונשי אחרים העושים
 כמעשהו כמו שזכר החסיד ז״ל בחו״ה וז״ל(שער
 התשובה פ״ו) והג׳ כשהיא רואה נסיון הבורא
 וחוזק עונשו למי שהלך בדרך לצאת מעבודתו יוסר
 בו וישוכ אל ה׳ וכענין מ״ש (משלי י״ט) לץ תכה
 ופתי יערים. ובאמת זאת היתה עצת החכם ע״ה
 (קהלת ז׳) ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה
 כו׳ כלומר כי הוא מלמד את האדם דעת כי גם
 בהיותו בחסט ויקרו ובטוב שלותו יש לו לפקוח
 עיניו לראות ברעה המוצאת את הזולת ולקבל המוסד
 על ידו ולא יצטרך להתייסר בעצמו וזהו ג״כ מ״ש
 (שם שם) טיב ללכת אל בית אבל ט׳ והחי יתן אל
 לבי.ואוני זהו הרצון במאמר המשורר ע״ה(תהלים
 מ*א) אשרי משכיל אל דל ביום רעה ט׳ כלומר
 שמשכיל את נפשו בקבלת המוסר עם ראותו מכאובי
 הדלים והתבוננותו בעניים ומרודם. וזהו שאמר ה׳
 ישמרהו ויחייהו ואושר כאח ט׳ כלי׳ לא תאונה
 אליו כל מקרה ופגע למען החרידו ולהעיר אותו
 אל המוסר כי יקח מוסר ע״י עונש זולתו וזהו
 שסיים ה׳ יסעדנו על ערש דוי כי׳(ולא אמר דויו
 לכינוי על בעל המכאוכ) כלומר על ערש דיי של מי
 שיהיה כי גם ע״י הזולת יתפעל בנפשו והיה ה׳
 למסעד לו וזהו כל משכבו הפכת בחליו כלו׳ בחליי
 של איש אחר. והנה הנביא ישעיה ע״המצא עוד
ע ישר לפני איש היותר מוכשר והיותר מוצלח  ד
 לפעול בלבו היראה והתוכחה והוא להביא אל ביתו
 עני-ים מרודים שימו מכבודם על לא שמרם מצות
 ה׳ כראוי שמדרכם לספר תמיד ולהצדיק דין שמים
 ולהתוודות על דרכיהם ומעלליהם הרעים שנהגו
 בהם בזמן הצלחתם כמו שהתודה אדוני בזק(שופטים
 א׳) ויאמר אדוני בזק שבעים מלכים בהונות ידיהם
. ׳  ורגליהם מקוצצים היו מלקטים תחת שלחני ט
 ומעתה המשך המאמר כך הוא כי מתחלה בא
 להקטין עטי נפשם בצום ותענית ואמר הכזה יהיה
 צום אכחרהו יום ענות אדם נפשו ט׳ ונתן עצה

 יריעות האהל ימיי
. ר״ל הוא משכיל ומחבות ׳  *) וזהו שכיח המשולל ע״ה במאמר הנ״ל אשרי משכיל אל דל ביום רעה ט
 בפגיעת ומקרי הדלים עלמה ולמה הם באים(כענין הכתוב לברים כי׳פ על מה עשה ה׳ ככה כי׳
 מה מרי' האף כי׳) וזהו אשלי משכיל אל דל כלומר משכיל בסבות המקרים שאירעו אח הדל כי עי״ז יעשה
 חשטן עם נפשו פן יש גם ט שורש פורה ומםבב מקרים כאלה יישוב אל אלהיו ויחידה אח חטאתו וזהו ס׳

 ישמרהו וימייהו ט׳ וכנ״ל בפנים :
 (93) (ח״ב)



 94 אהל יתרו יעקב
 ימיו אחכים. ויהיה ענק למען יאריכון ימיך על אלהים פן גמות.זע"ז בא משה ע״ה ומר על.־:':

 דרך שביארו ז״ל(שבת ק״ה) וכל ימי הזקנים אשר לבם אל תירחו כלומר אל תיראו מאשר אמרתפ ק
 נמית שאין הכוונה שימשך המית ע״י הפעולות האלה %
X.כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים כלומר כל 
 זאת היא אצליכם נס להתנוסס כידיעת והכרת £
c אלהות ולהכין אתכם ולהביאכם אל רום ההצלתה 
 האמתית גבוה מעל גבוה , וזהו כי לבעבור נשית ׳'">$
V אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם 
U: :והבן /  , ט
א תעלה במעלית על מזבחי. עי׳ באורו בתלק הא׳:יזי ל  ו
f •1 ס׳ ייגש על מאמר ולא יכלי אתיו לענות אותו 

 האריכו ימים אתרי יהושע (יהושע כ״דן ימים
 האריכו שנים לא האריכו, ולשון רש״י ז״ל ימים
 האריכו שבלו ימיהם בטוב דתשוב אריכות ימים
 בו׳ זכאמרם בגמרא (יומא ע״א) כי מיפסרי רבנן
 מהדדי אמרי הכי מתיה תיים יתן לך היים אחכים
 זסובים ומתוקנים . וכל זה אינו מדבר מאריכות
 זמןהתיים בלתי מהצלתת וסגולת הימים ורכוש
 הקטנים שהוא קובץ בהם כי כבר ידוע שלפעמים
 יהיו הימים ארוכים וקצרים ולפעמים קצרים
 וארוכים. וזהו(משלי ג׳) אורך ימים בימינה ממש
 כשדה קטנה ותבואותיה מרובים משל גדולה וזהו
 למען יאריטן ימיך כלומר בפעולתם, וזהו ההבדל
 •בין מאמר זה לבין למען ירבו ימיכם כי שם משמעו

 כפשוטו ומוסב על משך הזמן, והבן:
 ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמעה ואל
 ידבר עמט אלהים פן נמות ויאמר משה
 אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא
 האלהים וכעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי
 תחטאו. באור הדברים לדעתיבהקדים מ״שבעל
 עקידה ז״ל (שער מ״ח) בבאור דברי המשורר ע״ה
ק  (תהלים ס״ח) אלהים בצאתך לפני עמך ט׳ א
 רעשה כו׳ זה סיגי כו׳ גשם נדבות תניף אלהים
. והכלל מדכריו כי ׳  נחלתך ונלאה אתה טננתה ט
 אלהים ית׳ אמר אל משה הנה אנכי בא אליך בעב
p הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגס 
 יאמינו לעולם ולזה ראה שיהיה המעמד ההוא הנורא
 על צד החרדה וההשתוממות הנפלא מהזהירות
 בנקיות וקדושה וההזהר בכבוד ומורא והראות הקולות
 וברקים רב וענן כבד וקול שופר חזק מאד ודברות
 אלהים בלהבות אש אשר אלו הם תרדות נפלאות
 *נשאם אלהים לפוצץ בם לבית האבן ולהמות שם
 כל גיד נחושת וברזל וכדי להכין לב העם הרתוקים
 ־ולהקריבם אל שלמותם בפעולות ופנינים תדשיס
 אשר לא נביאו בכל הארץ. וזהו שאמר אלהים
 בצאתך לפני עמך ט׳ ר״ל בצאתו לפני עמו במעמד
 הנכבד והנורא ההוא ובהכין צעדיו שם בארץ ישימון
 לעשות את הגדולות ואת הנוראות ההם מהרעשת

 האת והצממ השמים הכל היה להכין העם ההוא עוד זה מדבר וזה בא וזה הוראה חלילה על״העדר*
 ולהכשירם אל קבלתם הפועל הנאות להםלהצלתתם ישרת האומה וטוב תכונתה. אמנם אחר השתסד<-

 כמי שמכין הארץ העיפה אשר לא עובד בה זה הנאותה נקנה דעת כי הענין בהיפך והוא כהקדים
 כמה והוציך להשקדלות רב להולידה זלהצמיהה . כלל אתד והוא ידוע כי ההרגשות אשר במעשים^
 וזהו גשם נדבות תניף אלהים נתלתך ונלאל אתה אם בפעולות הנאותות ואם בהמנונות תהיינה לפי4
, תיאר כל העניניםהללו ע״ש גשם נדבות ערך הבתנת נפש הפועל אם מעט ואם הרבה כי1' ה ת ע  ט

g פרשת משפטים 
 ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מדרש הה״ר\י'׳
 (תהליס צ״ט) ועוז מלך משפט אהבהעוד;

 של מלך מלכי המלכים הקב״ה והוא אוהב אתי;
 המשפט ונתנו לישראל שהם אוהביו ומה שכתובי

 אתה כוננת מישרים אתה כוננת ישרות לאוהביך• ^
 שעל ידי המשפטים שנתת להם הם עושין מריבה•:,"
 זה עם זה ובאין לידי משפט והם עושין שלום ע״כ -:;
 הנה זה כל האדם יראה לעיגיםכי המאמר משג:'׳
 הוא עד מאד ונכון היה לומר כשעושין מריבה מגשי־'-
w• שלום ביניהם ע״י המשפט ומה היא אומר שעל ידיי 
 המשפטים שנתת להם הם עושים מריבה זה ע׳ץ: ־•

 אתמהא. ואחשוב בהבנת הענין עם מה שציה יקן;/־
 (דברים ט״ז) שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך־?
ל עיר^ כ ב ) בכל פלך ופלי י  כו׳ ובדרש (מכות ז׳
 ועיר אשר לכאורה יפול לבב האדם לתשוב ילומד:־
, האומות צדיקים ייתר מישראל כי אצליהם לא־*' 5 

 נמצא דיינים קבועים כ״א במקומות ידיעיס זכי:׳,
 יהיה להם דבר יקומו ילכו אל מקים המשפט וגס־ י
^.,A שם אינם שופטים בלתי לזמנים ידועים יעכ״ז 
 המשפטים מצויים ביניהם יבאומתט הנבחרת הנד<
 דיינים יושבים בכל פלך ופלך בכל עיר ועיר וכיזעט^
 כל מקום שיש שם עשרה הגשים הם ביתרים לדי! י

i « ז ל א ז ם ? ג א ו ו ה ע י ז י : , ש י י ע P א י ם ש ב יב"י ל  ר

 כל דיץ ודיין גם כי רבים הם יושב ושופט מכומ•'*
Jljkjj עד ערב ובעלי הריב ודורשי המשפט רבים 

 בעלי הנפשות הטהורות למודי התכמות ומושכלות?<
 אלהיות הנה הם מרגישים בכל מעשה מן המעשים?
e מה שלא ירגיש איש בער והסר לב וכאשר כלל 
 החכם ע״ה ואמר (משלי י״ב) דרך אויל ישר בעיטן.־?
 כי טחו עיניי מראית השמן לבו מהשכל • יעל מי-י
 תראה כי הנפש התכמה עם רוב הבחנתה ינזוכ•:?
ק ה מ כ  תטנתה בהיישרת אנושית הנה בכל יום תרבה ח
V יתיסיף 

 הנוטפים על נהלה הנלאה והעיפה. ומבאר הנמשל
 תיתך ישבו בה תכין בטובתך לעני אלהים כלומר
 הנפלאות האלה היו להכין בטובתך עם עני להקריבו
 אליך אלהים. והנה הדור ההוא הרואים הקולות
 והלפידים נזדעזעו מהענינים הנוראים האלה ולא
 יכלו שאתם כ• נפשם נבהלה עד מאד וע״כ אמרו
 אל משה דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו

 (M<) (ח״ב)



 אהל מעוטים יעקב טח מ
 בעלי המחלוקת אק באפשר להם להסתפק עצמם
 עם רב אחל כי קדרך המחרחר ריב לומר מוסיף
 אני עליכם לינים וכן מהצורך אליהם שמשים רבים
 המכריחים את הבעי׳ל לטא אל הב׳׳ל למשפט כי
 מעצמם לא יאט לבוא. ומה בבוא יתרו אצל משה
 ראה אצלו ב׳ הפכים בנושא אחל כי בבואו לביתו
 לא ראה כי אם רב אחל היושב ומורה רק משה
 לבלו ולא ראה אצלו שום ליין נם לא שמש המכריח
 אל המשפט וא״כ ענין זה יורה על העם ההוא כי
 כלם אנשי יושר אוהכי צרק כנ״ל, ובשומו את לבו
 על הבאים לפניו למשפט ראה ההיפך כי לא יתט
 אל הרב שום מנוחה ונופש אבל כל היום יתיצט
 בטעטת ותביעות. וזהו צחית מאמר יתרו מלוע אתה
 יושב(רק אתה) לבלך מה שיורה שלמות העם וכל
 העם נצב עליך מן הבוקר עד ערב. ואם המה
 צדיקים כ״כ ששוקדיםעל הדין מעצמם מרוב ישרת
 לבם א״כ מה לצדיקים ולדיין הלא מהראוי להם
 להתכבד לשבת בביתם לעשות פשרם בין עצמם כי
 רובי המשפטים באנשים הוא הוראה עצומה עליהם
 כי יתעוללו עלילות ברשע. ועל זאת השיב לו משה
 ואמר כי יבוא אלי העם לדרוש אלהים כי יהיה
 להם דבר כא אלי כוי אשר בזאת העיר את לב
 חותנו על תכלית ענין התיצבות האנשים ההם ועל
 מרבית משפטיהם וכמו שנבאר. והוא בהזכיר מאמר
 המשורר ע״ה (תהלים יי׳ט) משפטי ה׳ אמת צדקו
 יחדו גם מאמר בנו החכם ע״ה(משלי ת׳) באורח

 צדקה אהלך בתיך נתיבות משפט :
 והגה למא אל העני} נחקור במשפטים ודיני
 תורות הבאים בפני הב״ד אשר בהכרח
 יתחלקולב׳ סיגים. יש כי יבואו שנים לב״ד ויריבו
 על התפץ זה אומר שלי הוא וזה אומר שלי הוא
 או זה אומר מנה לי בידך וזה אומר לא היי דבחם
 מעולם י ויש כי יבואו שנים לכ״ד ויתווכחו לפניהם
 על דבר ידוע זה יאמר לדעתי נראה כי דבר זה
 הוא של חבירי מכתי וזה ישיב ויאמר לדעתי נראה
 כי שלו הוא ולא שלי כענין שספרו ח״ל(ויקרא
 רבה כ״ז) אלכסנדר מוקדון אזל למחנה דשמה
 אפריקי כוי עד דאינון יתבק אתי תרי גברי לדינא
 קדם מלכא מדא אמר מרי מלכא חחבתא זביגא
 מהאי גכרא וגריפתה זאשכחי בה סימא ואמרית
 ליה סב סימתיך דחחבתאזביגית וסימא לאזבינית
 ואחרינא אמר כמה דאת מסתפי מעונש גזל כך
 מסתפינא אנא כל זבינית לך חרובתא וכל דאית
 בה זבינית לך. והנה ההבלל כין כ׳ סוגי המשפטים

 האלה הוא כי משפט הא׳ סיבתו הוא העולה כי ־
 ע״י היות חפץ אחל לפגוע בממון חבירו׳ ולשלוח
 בעולתה ילו רק הבי עומל כנגלו הגה העולה הזאת
ה  תביא אותם למשפט *) . לא כן הסוג הב׳ מ
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 ותוסיף לעת גם על ענין ומוחש לק מן הלק לא כן
 מפש הגסה כי לא תחשוב לה עון בלתי לבר מפורסם
 הגנאי והכעור כמו הגנוכ רצות ונאוף וכדומה
 מהמוחשים הגסים מפורסמים ברעתם וקלקולק .
 וכבר שיערו ח״ל בהופיע עליהם אור חכמת אלהזת
 ואמרו (בכ״מ נ״ח) כל המלבין פני חבירו ברבים
 כאלו שופך דמים דחזינא ליה דאזיל םומקא ואתי
 חיורא וכן אמרו(שם) המכנה שם רע לחבירו אין
 לוחלקלעוה״ב וכדומה הרבה שאין כל אדם יבין
 לאשורם ובלתי מרגישים העולה והכעור שבהם וע״כ
 החליט שהע״ה ואמר (קהלת א׳) כי ברב חכמה
 רב כעש ויוסיף דעת יוסיף מכאוכ . ולגן ההכרח
 אצליט לשינטיס רבים. וזהו שצותה התורה שופטים
 ושוטרים תתן לך בבל שעריך וכדברי הדרש בכל
 פלך ופלך ובכל עיר ועיר. ומעתה דברי המדרש
 מובנים פשיט ועוז מלך משפט אהב העוז של מלך
 מלכי המלכם ה : ״ יהוח אוהכ את המשפט ונתנו
 לישראל שהם :.והביו ומה שכתוב אתה כוננת
 מישרים אתה ט;גת ישחת לאוהביך שעל ידי
 המשפטים שנתת גהם הם עושים מריבה זה עם
 זה וכאין לידי משפט והם עושק שלום כלומר שעל
 ידי המשפטים והאזהרות הרבות יתרבה הריב

 ויתרבההמשפט, והבן:
 עוד ביאור ע״ז בהקדים מאמר הכתוב(שמות י״ח)
 וישב משה לשפוט את הע?ז ויעמוד העם על
 משה מן הבוקר עד הערב וירא חותן משה את כל
 אשר הוא עושיז לעם ויאמר מה הדבר הזה אשר
 אתה עושה לעם מדוע אתהייושכ לכדך וכל העם
 נצב עליך ט׳ ויאמר משה לחותנו כי יבוא אלי
 העם לדרוש אלהים כי יהיה להם דבר בא אלי
 כוי. וראוי להתעורר בזה. א׳ כי על מה ששאל יתרו
 לא השיב משה כלום כי משה אמר אליו כי יבוא
 אלי העם לדרוש אלהים ט׳ הלא כע״כ גם יתרו
 ראה והבין זאת בעצמו כי הרב האכ׳׳ד יושב ודן
 את הבע״ל ומשיב לשואלים לבר רק שאל את משה
 ואמר מלוע אתה יושב לבלך כו׳ ועל זאת לא
 מצאנו תשובה בלברימשה רע״ה. בימה שהרגישו
 המפרשים ז״ל כמאמר כי יהיה להם לבר בא אלי
 אשר מהנכון היה לומר כי יהיה להם לבר יבואו
 אלי. אבל לע כי הקהלות והעיירות יתחלקו לב׳
 סוגים יש עיר אשר אנשיה טובים וישרים חלפי
 שלום אוהבי צלק וגש בהיפך זה בעלי ריב ומלון
 מחזיקים במחלוקת. וההבדל בין ב׳ המקומות האלה
ה  אם יש אתם להספיק עצמם באב״ד אחד מ
 העיר האוהבת שלום די לה הרב הזה לבד כי מתי
 יזדמן שם דין תורה שיבואו אנשים למשפט ט
 המה זריזים בעצמם מזיליתא לכי >ינא ייתפשרו
 תמיל בין עצמם בטוב לבם. לא כן העיר השניה

 יריעות האהל י סבתו
 *) ומה נעמו בזה משנחסז״ל(אבוח ה׳ יי) האומר שלי שלך ושלך שלך הפיל שלך שלי ושלי שלי רשע.אשל
 יפלח מאד וכי לא היה להם ז״ל הבדל אהר בין מסיד לרשע רק בדבר שלי שלך. ומהיותר יפלא הלא
 כל עילת הדבר מה שהוא קורא אותו חסיד הוא על אמרו שלי שלך והוא מוותר ונדיב ראוי לקרותו משיד אבל
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 משפטים יעקב
 להיותם חרדים על האמת והצדק ובורחים׳מן העולה
 עיי׳כ יתרבו המשפטים כי הם דיאגים על שום צד
 ספק ומייל. וזהו מ״ש כי יכוא אלי העם לדרוש
 ל־להיס כלומר• לדרוש ולבקש האמת והיושר. והנה
 לתת לו מופת על תשובתו זאת סיים ואמר ט
ה ההבדל בין ב׳ סוגי  יהיה להם דבר בא אלי כי מ
 בעלי דינים הנ״ל היא אם יש הכרת לב׳ בעלי הדין
 לבוא שניהם לשי הב״ד להשמיע טענותיהם או שיש
 די באחד מהם. הנה אם יהיה המשפט מסבת
 העולה אשר ראובן אומר מנה לי בידך ושמעון אומר
 לא היה דברים מעולם אז יש הכרח שיבואו שניהס
 לבית דין למען הטעים דברי טענותיהם ולהשמיע
 אמתלאותיהם וכענין מאמר (משלי י״ת) צדיק
 הראשון בריבו ובא רעהו ותקרו. לא p אותם
 שרודפים הצדק וכל מגמתם ותפצם לעמוד על
 האמת והיושר, אליהם אין מהצורך לבוא שניהם
 לב״ד להציע דבריהם כי יש די כאשר ישלחו לב״ד
 ציר אמונים בדרך שאלה להגיד להם איך ומה
 לעשות או כי אחד משני בעלי הדינין ילך בעצמו
 לשאול את פי הרב בדבר ההזדמנות כי טדאי לא
 יכזב איש ברעהו. וזהו ממש תשובת מרע״ה ליתרו
 כי יבוא אלי העם לדרוש אלהים כלומר אך בעבור
 יראתם אלהיס נחרבו המשפטים והראיה כי יהיה
 להם דבר בא אלי כלומר כי מב׳ בעלי הלין לא
 יבוא אלי רק אחד כי אינם תשודים זה אצל זה
 אשר מזה יתברר סבת רובי המשפטים אצלי שאינו

 רק לברר להם האמת והיושר וכנ״ל, ב) :
 ומה מתקו עתה דברי המדרש אתה כוננת מישרים
 אתה טננת ישרות לאזהביך שע״י המשפטים
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 סבתו היא הצדק והיישר כי מחב צדקת בעלי הדין
 ושנאתם הבצע ימשיך כל אתד את ידו מהדבר
 המוטל בספק מדאגה פן יפגע בממון שאיט שלו,
 וע״ז יורה מאמר התורה הקדושה אx באין ספק
 היה רצנו ית׳ אשר כל המשפטים שיזדמנו בישראל

 לא יהיה על ידי סבת העולה רק ע״י סבת הצדק
 ולכן דייק הכתוב ואומר (דברים ט״ז) שופטים
 ושוטרים תתן לך בכל שעריך ושפטו את העם
 משפט צדק. לאמר אמת שאני מזהיר אותך על
 שימת השופטים בכל עיר למען ישפטו צדק אבל
 אגיד עוד תנאי בדבר צדק צדק תרדוף כלו׳ כאשר
 תתן לך השופטים לא יהיה עיקר רצונך רק עבור
 זה אשר הרב יירה אותך את הצדק. וזהו צדק צדק
 תמיף זאת היא אזהרה אל מבקש הדין אשר כל
 אתד יבוא לב״ד רק עבור זה להורות לפניו היושר
 והצדק ולא שיבקשו הבע״ד איש איש עולת חבירו
 וזהו שהכפיל ואמר צדק צדק תרדוף כאלו הוא מצוה
 לכל צד וצד מבעלי הריב. יזהו כארת צדקה אהלך
 בתוך נתיבית משפט כלומר מממת מגמתי וחפצי
 ללכת בארת צדקה ע״כ אהלך בתוך נתיבות משפט ר׳יל
 ינשו אל השופטים למען היישיר אותם אל אורת
 צדקתם. וזהו ג״כ דברי המשורר הג״ל משפטי ה׳
 אמת צדקו יתדו כלומר הב׳ צדדים גם יתד יתלכדו

 בכוונה אחת ומבקשים האתת והצדק :
 והוא מה שהשיב מרע״ה ליתרו על שאלתו כי לא
 יתכן שיזדמנו משפטים רבים כ״כ בין
 אנשים ישרים . על זאת השיב משה ואמר הלא
 המשפטים הרבים שאתה רואה אין סבתם ח״ו מצד
 היותם בעלי ריב ומדון אנשי אין ומרמה רק בהיפך

 יריעות האהל שנתת
 מה מן החסידות נמצא בו כמאמר שלך שלך . וכן בחלוקה הב׳ אצל הרשע הנה מל אמרו שלך שלי ראוי לקרותו
 רשע אבל למה הרשיעו אותו על אמרו שלי שלי. אבל לדרכנו יתכן כי רז״ל כללו בזה הבדל גדול ע״ד שאמרנו
 היינו בהזדמן אצל אחד ממון המוטל בספק אז הוכללהבחעו לדעת אותו ומהותו, כי בהיות הממון אצל צדיק
 וחסיד באין מנוס יהיה אצלו הרעיון הראשון על אותו םך שמשתמא אינו שלו והוא של חבירו וגם כי איט יודע
 בבירור ויוכל להיות כי שלו הוא עכ״ז יתעשת ויאמר גם אם המעות שלי פוב לי באופן זה שיהיה גם שלי נשאר
 אצלו מאשר אשאיר הסך ההוא לעצמי כי אולי הוא של חבירי. לא ק הדבר באדם רשע כי הוא יכריע מיד ויאמר
 הלא המעות הוא שלי מן הסהם גם כי אינו יודע בהחלפ עכ״ז יותר נטן לפניו כי יהיה גס של מבילו נשאי
 מצלו למען לא יצסרך לדאוג על כלו שמא ישאר אצל מכירו לכן יאמר נס אם אני פועה בי יופר סוב לי
. וזהו ממש מאמר שלי שלך כלומר יותר טוב לפני שיהיה לם  שאלויח אנכי משל זולתי משירויח זולתי משלי א)
 שלי שלך למען ושלך שלך היינו הדי שיהיה שלך נשאר אצלך וידי לא תהי בו זהו ממדת החסיד. והרשע יכלימ
 תמיד בהיפך וזהו שלך שלי ושלי שלי כלומר גס אם הוא שלך מושב שישאל שלך אצלי כדי ושלי שלי ר״ל מם שהיא

 שלי יהיה נשאר בידי בודאי:
 שפת היריעה

 א) ומה נעמו נגס זכרי החכם מ״ה,(משלי יינ) מחשנומ צדיקים משפני חחנולות רשעים מרמה, אצל צדיקים אמר מיזשנימ
 ינרשעיס אמר התכולות, וצדכרנו יתכן מאד כי בא סכתוכ להעיר אותנו מל הכנדצ הגדול אשר נין זה לזה כי םצחז ־

, וזהו מחשנות צדיקים  גם המושכצ ראשון הואטונ וחסד הצלו כי ישפוט תיכן נמחשנתו ייאמר אין הכסף שלי רק של חיירי
ר סיניג.- נ  הוא ג׳כ מששט והרשעים לא לנו המושכל ראשו! שלהם הוא מקולקל אלל גס זאת להם ט גס אם ימיישנו ויחקרו מ

 נכצ ההחנולוה מן המרמה לא ישירו וזכו המכילות רשמיה גס הס מרמס:

 והעד כי יהיה להס דנר נא אלי רק אמד כדרך הנא לכאיל שאלה
 (96) (יו״ב



<J7 ט  אהל משפטיים יעקב מ
 שנתת להם הם עושיןמריבהזהעםזה. ר״ל דובי סבת הריב הוא בקשת משפט האמת ובאים לב׳׳ד
 המשפטים המזדמנים ביניהם אין סבתם אהבת והם עושים שלום כלומר מזה יבתן אמתת ישרת

 הבצע וחמדת ההון אבל אדרבא מחמת אהבתם הבעלי דינים וכמדובד:
 היושר והצדק וכל אחד ירא וחרד על נפשו אולי ועם דרכנו נעמוד עוד על דבריהם ז״ל במדרש
 הוא פוגע במה שאינו שלו וזהו שע״י המשפטים ט׳ (פרשתנו ל׳) עשיתי משפט וצדק בל תניחני
 הם עושים מריבה בו׳. וזה שסיימו ז״ל ובאים לידי לעושקי אמרו ישראל רבון העולם הסתכל שאנו
ה בזה כוונו ז״ל לתת מבקשים לעשות צדקה ומשפט ואנו מתייראים מן  משפט והם עושין שלום מ
 עוד מופת אחר על אמתת ישרת כוונת בעלי הריב האומות אלא׳ אל תמסרנו בידיהם הוי עשיתי
 בגשתם אל השופט והוא בהזכיר משנת תכחינו ז״ל משפט וצדק. אשר לכאורה הדברים מתמיהים מה
 (אבות א׳ י״ת) על ג׳ דברים העולם עומד על היא המורא מן האומות בדבר המשפט הלא גם הם
 האמת ועל הדין ועל השלום שנאמר אמת ומשפט אין מדרכם לכיף אותנו תלילה על העושק ועל
 שלום שפטו בשעריכם. ובירושלמי הוסיפו ז״ל ואמרו הגזל. וזה יותר כשנעירעוד על שטתם סדר לשון
 (ירושלמי תענית פ״ד מגילה פ״ג) על שלשה דברים הכתיכ שמקדים משפט לצדקה כמ״ש עשיתי משפט
 העולם עומד ט׳ ושלשתם דבר אחד נעשה אמת וצדק והם אמרו הסתכל כו׳ לעשות צדקה ומשפט
 נעשה דין נעשה שלום שנאמר אמת ומשפט שלום וכאין ספק כי טיט כזה לכוונה עמוקה. והנה לפי
 ט' והמאמר הוא משולל הבנה למאד.אמנם הדברים דברינו יתכן מאד כי לע״ע אנו עושים משפט
 מובנים מאד עם דרכט והוא בשנבאר עוד הבדל וצדקה היינו שהמשפט מביא אותט לידי הצדק אבל
 אחד בין ב׳ סוגי המשפט שזכתו היינו אם שיהיה באמת רצון לב איש הישראלי אינו כן רק, להיות
 המשפט מסבת שרצון בעלי הדין לשלות בעולתה ידם במדרגה הכ׳ שזכרנו שיקדם בט הצדק להיות סיבה
 או ששניהם צדיקים והם תפצים ביושר האמתי רק אל המשפט(וכענין שנתבאר בהגה׳יה מאמר שלי שלך
 יבואו לב״ד ע׳׳ד מאמרם ז״ל לאו טלי עלמאדיני ושלך שלך) אולם מתייראים אט מן האומות שלא
 גמירי לכן ילכו לב׳׳ד שהם יבררו להם היושר ישפטו אותנו במשפט אלכסנדר מוקדון כמו שזכרו
 ומדק. וההבדל כיגיהם יהיה כך כי אותו שבא לדק ז״ל במעשה מייל אתו תרי גברי לדינא קדם מלכא
 מסבת היותו חומד לממון חכירו ואז גם כי באין חד. אמר תרובתא זכיניתו סימא לא זביכית ואתרינא
 ספק הב׳׳ד יעמודו אותו על היושר עכ׳׳ז ילך מבית אמר חרובתא וכל דאית בה זבינית לך קרא מלכא
 הב״ד סר וזעף מתקצף על הב״ד ונעצב על משפטו לתר מנהון אמר ליה אית לך ברא א״ל הן קרא
 כי לא נתמלא רצונו. לא כן מי שסבתו היא בקשת לאתרינא א״ל אית לך ברתא א״ל הן א״ל זילו
 היושר בלתי כי הוא אינו בקי בדינין ויבוא לבית וינסבק דין לדין ויכלון תרויהו סימא שרת אלכסנדר
 דין אך בדרך השואל שאלה. א״כ אחר שישמע מפי מוקדון תמה א״ל מלכא מה את תמה לא דנתי
 הכ״ד כי און בידו ירתיקהו ולא יתפון בו עוד ועוד טבית א״ל הן א״ל אלו הוה הדין דינא בארעכון מיה
 ירבה שמתה וגיל על זאת שהב״ד •העמידו אותו על הייתק עבדין א״ל מרים רישא דדק ורישא דדק וסימא
 המשר וכמו שהמליצו ז״ל(סנהדרין ו׳) דאזיל מבי סלקא לבי.מלכא. והדמיון בזה לב׳ עניים הולטם
 דינא ליזמר זמר וליזול ועוד יפייס את תבירו על מעיר לעיר והיו אוהבים זא״ז עד מאד והיה משפטם
 שהיה לו עמו דת ודברים על חנם וע״כ תראה כי בתת לפניהם לאכול טו מכבדים זה את זה במעט
 אתר הדק יהיה ביניהם שלום וריעות. וזהו מאמר הנשאר בקערה זה אומר אטל אתה ואני כבר אכלתי
 הירושלמי תמן תנינן על ג׳ דברים העולם עומד על די שכעיוזה אומר אכול אתה פעם היו מתארחים
 האמת ועל הדין ועל השלום אשר מדברי המשנה אצל בעה״כ אתר גרוע מאד ויהי כשמעו הפצרתם
 עצמה היינו חושבים כי כל אחד הוא ענין בפ״ע זה בזה וילך זיקת מלפניהם הקערה והמאכל ומן
 ע׳׳ז באו' ז״ל בירושלמי ואמרו ושלשחן דבר אחד היום והלאה היו נזהרים עוד מלכבד זא*ז כהרגלם.
 נעשה אמת נעשה דין נעשה שלום כלו׳ אם הסבה וזהו ממש התנצלות ישראל בעת היותם נתונים תחת
 הראשונה של המשפט היה אמת שרצון כל אשד מבעלי יד ממשלת אדונים זולתים הסת5ל שאט מבקשים

 בסדר הזה, תחלה אמת הייט הסבה שהכיאה אותם קודמת אל המשפט כלל רק אנו מתייראים מן
 לביד ואחר כך משפט היינו דין היוצא מפי הכ״ד האומות כלו׳ שלא יקיזו את הכל מידיט. וזהו אלא
 ואת״כ שלום ני כל אתד יפייס את תבירו ייתן אלף . אל תמסרנו בידיהם הוי עשיתי משפט וצדק כלומר
 תודות אל הב״ד ג״כ שהם העמידו אותו על הצדק בהכרת אנו מקדימים המשפט למדק והטעם כל

 והיושר. וזהו שנאמר אמת י ומשפט שלום שפטו תניחנילעושק/והענין נחמד למבין:
 בשעריכם כלומר כסדר הזה דוקא. לא כן אם הסבה עוד ביאור על דברי המדרש בנושא דרישנו ועוז
 הראשונה של המשפט יהיה עולה יהיה סדר אחר מלך משפט אהב העוז של מלך מלכי המלכים
׳  עולה משפט מחלוקת וכלל לשנוא את התובע ואת הקב״ה שהוא אוהב את המשפט ונתנו לישראל ט
 הדיינים'. וזהו מאמר המדרש שע״י המשפטים בהזכיר דבריהם ז״ל בסמוך ואלה המשפטים מוסיף
 שנתת להם הם •עושים מריבה כלומר כל עיקר על הראשונים מה כתוב למענה שם שם לו קק

 ואהל יעקכ ח״בז ז 7 (97) נמשפט

 הדין היה לעמוד על אמתת ישרם וצדקתם יהיה



 משפטים יעקב
 מאמר הגמרא מהולתימאלינא שלמא בעלמא כלוי;
מ  שאין לדינים שבין אלם לחבית הרי למעלה כ
 מצית התורה נ׳׳א שרשם למשה לעשות שלום ני!
 הבריות קמ״ל לדין נמי היינו תורה. ולטא אל העני!׳
 נקלים עול כלל חתל לע כי כמו שהמעשה הרע*

 שהאלם עושה בפועל הוא ענין רע ומגואל מן*•:
 ה׳ נבזה ונמאס p התפץ והתשוקה הרעה אשר בנפש

 גם היא מתועבת אצלו יתברך וכמ״ש הרמב״ם ז*ל•
 (בת׳ פרקיו פרק ו׳) וז״ל ואע״פ שאיט עושה אי*
 מפני שתשוקתו לרע היא תטנה רעה בנפש. זנני־
 אמר שהע״ה (משלי כ״א) נפש רשע אותה רעמה.

 קרא למי שמתאוה המעשים רעים רשעאע״פשלסי
וס  עשאם מלקאמר אותה ולא אמר עושה ע״כ,
 אמר להמע״ה (תהלים י״א) ואוהב חמם שגאה
 נפשו כלו׳ גם כי איט עושה בפועל וכמו p נאמי\
׳ שזה מורה עלהזלככומ:  (ישעיה א׳) רתצוהזט ט
 הגפשותמהתערב בהן סיגי התאות והתשוקות*)• •
 וp תמצא במאמר לול לשלמה(ד״ה א׳כ״ת)ואתה5
 שלמה בני דע את אלהי אביךועבלהו בלב שלם.
 ובנפש חפצה, ר״ל שתהיינה כל הכתות הנפשיות י
 מתוקנות כפי ארחות החכמה עד שיקבל הלב שבע

 שניה לחטן כלרט החכמה מבלי שיצטרך להתאמז י
 על טבע היצר:

 ודע ט יליעת טעמי המצות היא סבה גלולה לטהר;;
 נפש עושיהם שיחפוץ ביקריהם ושלא לתמול/:
 ולחשוק תלופיהם כי ע״י יליעתו ובקיאתו בטובם!
 וישרם יהיו מקובלים על לבו לעשותם ברות נטן־
 ובנפש הפיצה וכמ״ש להע״ה(תהלים קי״ס) הבינני י
 ואצרה תורתך ואשמרנה ככל לב. ר״ל אתרי שיניו
 תכלית אושר פעולת המצות יתלבב יותר בנצירתם;
 בשמירה יתירה. ולטעם זה ג״כ נצטוו ישראל פ$
 הליגים בשלם במרה עכ״ז הוסיף ה׳ לבר אל
 משה מהורב ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם;
 והביאור בדרש (מובא ברש״י) כשלתן הערוך זמזפן.
 לאטל ט׳ ר״ל להבינם ישרת עניינם וצלקת פעולתם״
 אשר במרה לא היו יולעים אותם בלתי ע׳׳ל החי

 כמ״ש שם שם לו תק ומשפט ר״ל המשפט םי$
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 ומשפט ט׳ משל למטרונא שהיתה מהלכת והזין
 (אנשי תיל עם כלי;יינן) מכאן והזק מכאן והיא
 באמצע כך התורה דינים מלפניה ולינים מאתריה
 והיא באמצע. וכן הוא אומר כאורח צלקה אהלך
 בתוך נתיבות משפט התורה אומרת באיזה נתיב
 אני מהלכת אהלך בדרכן של עושי צדקה בתיך
 נתיבות משפט התורה באמצע ולינים מלפניה ולינים
 מאחריה מלפניה שנאמר שם שם לו תק ומשפט
 ודינים מאחריה שנאמר ואלה המשפטים על כאן,
 והמאמר אומר הבינני. וכדי לבוא אל באור המאמר
 נקדים דבריהם ז״ל בגמרא (כרטת ו׳) וכי מאחר
 דחפילו תרי תלתא מבעי מהו דתימא דינא שלמא
 בעלמא הוא ט׳ קמ׳יל דדינא נמי הייט תורה .
 והנראה בהבנת הענין עם מה שזכרנו פעמים רבות
 מפי קדמוניט ע״ה שאין בצע וגמול ממצות התוה״ק
 ט אם לעזשיהם כמרז״ל(ב״ר מ״ד) אמרת ה׳ צרופה
 לא ניתנו המצות אלא לצרף בק את הבריות זכי
 מה אכפת ליה להקב״ה אם אתה שוחט p הצואר
 או אס ׳אתה הורג מן העורף ט׳ וכמאמר רחב״ע
 רצה הקב״ה לזטת חת ישר#ל לפיכך הרבה להם
 תורה ומצות וכמ״ש (אייכ ל״ד) כי פזעל אדם ישלם
 לו ט׳ ואמר עזל(שםל״ה) אם צדקת מהתתן לו
 כו׳. וגם מבלעדי זאת הנה האמת עד לעצמו הכי
 יעלה על לב איש שיש צורך להקדוש ב״ה בישראל
 ובמצותיהם שהם עושים. אמגם כל יזה הוא במצות
 שבין הקב׳יה לישראל אבל במצות שבק אדם לחבירו
 אפשר שיעלה על הלעת שמה שהזהירה התורה על
 הגזל ועל העושק ולומיהםאין הטונה לטובת הגזלן
 למען הצל אלתו מעון כלתי עטר טזצת התיקון לכלל

 העולם. אבל באמת הדבר לא כן הוא כי לא חש
 הקב״ה על היזק הנמל והנגנב כ״א על פגם והיזק
 נפש הגונב כי נפשו הוא חובל וכמו שהארכט למעלה
 בבאור מאמר מביא(חבקוק ב׳) הוי בוצע בצע רע
 לביתו כלו׳ לנפש עצמו. וא׳יכעיקר תכלית המצות
 גם ממה שבק אלם לחבירו כלם מכוונים להפיק
 טובת עושיהם במאמר רז״ל(אבות ו׳) גלולה תורה
 שהיא טתנת תיים לעושיה בעוה״ז ובעוה״כ. וזהו

 , ^יעות־האהל אצליהם .
ה מרה כזה..משנתם ז״ל(שסשס) כך היא לרכה של טלה פח במלח האכל ומים במשורה משסה ג$ ס  .J ן
. וכבר התעוררו בזה רבים מגמלי ׳ - ••• הם אהה עושה כן אשריך ופוב לך אשריך בעולם הזה ט
 המפרשים, ועל דעתי כללו ז׳׳ל בזה מאמר הרמב״םז״ל(שם) בנאור לכרי המכס ע״ה (משלי כ״א) שמחה לציי

 עשוס משפט ומחתה לפועלי און. כי החסיד המטלה הוא נמשך כפעולותיו אחר מה שתעיר אוחו האי*
 ותטנהו ויעשה הפוטח והוא מתאוה ונכסף אליהם וע״כישמח וישיש בעשייתם, אמנם אוט שהוא עושה המ5יך
 ומחאוה אל הפעולות הרשת ונכסף אליהס הנה יצטער .בעשיית המצות ויהיה נזוק בהם וזהו ומחתה לפי«?
•.? ,P הזן ר נ המשפפ הוא להם למחתה כי הוא היפך פבעם ע״כ. וזהו ג״כ המרומז כמאמר המשורר(חהלים 
 שטם מ לאוהבי מרתך ואין למו מכשול והוא מובן כדברינו. וכמו כן כל האזהרות שבתורה היונומצוה^

 הפר שה מן התענוגים ועזיבת המותרות אם יעשה אוהם האדם מצד ההכרח אשר עליו לבלתי סור מן
? 2 . חהי *  ונפש שוקקת כל עונג וכל עדן הנה בכל פעם שיעשה דבר מן הפרישות נפשו ירעה לו ולבו חי

 אותנו ל^כך הא דרכה של תורה פת במלה תאכל כו׳ כלומר עליך להשכיל לדעה שכל התענוגים
* אס תתעדן בדשן המטעמים מאשר האכל פת במלח. וזהו שסיים ואמר אם אש? ו ^ ^ £  ״

ר צ מפחת טצמ! ומבינהך העשה הן באין הכרה אזי אשריך ופוב לך וזהי אשריך געוה״ז כו׳ משא״כ  ס
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 חשש הפסד העולם וזהו באורה צדקה אהלך בתוך
 נתיבות משפט כלו׳ תכלית סבת המשפט הוא למעני
 להכין פעמי באורת צדקה ולא לסבה אתרתתלילה
 (והאומר כסכת המשפט שהוא לתיקון העולם הוא

 משים. משפסי הי״ת לדת נמוסיי) והבן:
 ומעתה מה ימתקו בפיס דברי המדרש בטשא
. הנה  דחשט ועוז מלך משפט אהב טי
 בדבריהם אלו טונו ז״ל לתת מושת היותר הזק אל
 אמתת הענין המדובר שאין עילת המשפטים בלתי
 עטר השלמת ותיקון נפש הישראלי, כי אם נאמר
 כי הקב״ה שקד על המשפטים לתיקון העולם מה
 בצע בתת המשפטים לעם אתר המעט מכל העמים
 ומה p3 אס ינצל העולם מגזל יהודי שאיננו אך

 מלק א׳ משבעים אומות אשר ידיהם דמים מלאו. י
 והוא שהוכית המשורר ע׳׳ה ואמר (תהלים קמ״ז)
 מגיד דבריו ליעקכ חקיו ומשפטיו לישראל לא עשה
 כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום ואין זה כ״א לזטת
 את ישראל לכן הללויה. וזהו• צחות לשונם ו״ל
 ועוז מלך ט׳ העוז של ממ״ההקב״ה והוא אוהב את
 המשפט וגתט לישראל שהם אוהביו כלו׳ גם כי
 הקלה היה יטל להציל עשוק מיד עושקו עכ״!
 מתמת שהוא אוהכ את המשפט וכל טינתו ללמד
 לאדם ישרו על כן נתט לישראל שהם אוהכיו.
 וזהו משפט וצדקה ביעקב אתה עשית כלומר מזה
 יאומת טוב כוונתך להשלים נפשות אומתט ולא
 זולת והעד שלא נתתי משפטים לעם אתר בלתי
 ליעקב לבד וזהו משפט וצדקה (אך) ביעקב אתה
 עשית. וזהו מה שסיימו זיל אתה כוננת מישרים
 אתה כוננת ישרות לאוהטך ט׳ כלומר כל טונת
 המשפטים שניתנו לישראל הוא רק להיישיר את
 לבבם ותכונת נפשם ולא בעטר תיקון העולם וכלל:
 מדד/ט אמרו ישראל לפני הקלה רטן העולם עד
 מתי אי אתה עושה דין בעט״ם אמר להם
 עד שתגיע עונתן ליבצר שנאמר ביזם ההוא כרם
 תמר ענו לה כלום קוטף אדם את פרמו קודם
 שיתבשל אלא אתר.שהוא מטשל הוא קוטט וטתנו
 בגת ודורט ומזמר והם עונק אתריו כך אמר ההב״ה
 לישראל המתיט לי עד שתגיע עונתה של ארם
 ואני זורך אותה ט׳ ואתם. שנק אחרינו׳ ע״כ.
 הנראה בתכלית כוונת המאמר כי הנה זנק המשפט
 (אם ליתיד ואם לרבים) הוא לשני סבות. אם

 כהתמלא סאתו או כשאמר מוסר דין עליו לשמים •
 וכענין מה שכתב הטו״ז (בש״ע א״ת קי״ת סק״ב)
 בבאור ההכדל כץ.המלך המשפט. לאוהב.צדקה
 ומשפט. אמנם מי שהוא מעורר לין ומשפט על
 החב הוא מסתכן בעצמו שיהיה נילי} עמו או
 שיקדימנו כמבואר (ר*ה ט״ז) המוסר דין על תבירו
 הוא נענש תתילה כי עי׳׳ז יתבקר פנקסו למעלה אם
 הוא כלאי וראוי לכך לעורר לין על אתרים.
 ומעתה אם אנתט גשרר לק על האומות כל עול
 שאנמט בלתי קיים . אפשר שיתעורר מד״הל

 לשלוט גם מ1 ידו ועל ון מומב לנו ל:ים לממסץ
 לפיט

 אצליהם כדבר תקיי. והטעם כי בעת ההוא עודנה
 היו ישראל כלתי מטוהחם מחלאת ועופל זוהמת
 מצרים ולא נגה עליהם עריק אור התכמה אפס
 בגשתם אל הר סיני והראם ית׳ את אשו הגדולה
ה אז פסקה זוהמתן ונפקתו עיגיהם ובאורו ראו  מ
 אור ואז צוה ואמר למשה אלה המשפטים אשר
 תשים לפניהם כשלחן הערוך הנותן תן המאכל בעיני
 אזכליו כן ימתיק בפיהם משפטי ה׳ ככדי שיבתיט
 ישרם ותועלתם וצדקתם ויקיימו אותם בטזכ לבב
 ומשש זכה. ומעתה עד הדבר הזה ועד המאמר
 הזה כי עיקר האזהרה שהזהיר הקטה על המל
 והעושק היא מטונת להציל נפש העושק שע״כ הכפיל
. מלכד מה ׳  ואמר אלה המשפטים^אשר תשים ט
 שהזהיר במרה כדרך תק כדי לתת דעה טהורה
 בנפש המקיימם לא כן אם נאמר שכוונת האזהרה
 היא לטובת הכלל לעשות שלום בעולם אין נפקיתא
 כלל בין אם יעשו המשפטים ע״ד חק או ע״פ טעם•
 וע״פ מושכל. כי מ״מ יהיו זהירים מעושק וגזל.
 וכל זה תמצא מבואר בדברי המדרש.הלל כיהנה
 אם תראה את אחד הולך בשוק ורבים מאנשי הצבא
 הולכים אחריו אין לעמוד על סבת הליכת האיש
 הזה אם שהוא שר וגדול שמדרט ללכת בשמירה
 גדולה מפגיעת כל אויב ואורב או להיפך שהאיש
 ההולך הוא גצכ וגזלן או רוצח ויתפשוהו להוליט
 אל מקום המשפט וע״כ ילך הגדוד אחריו נשמח
 שלא יברח ושלא יזיק אחרים כמשפט הגזלנים.
 אמנם המופת ע״ז יש לבחון במהוח משמר הזה
 כי אם יהיה הנשמר נער ורך או תולה'ותיל כבד
 הולך אחריו אז ההכרח לומר שלכבודו הם הולכים
 לשמרו מן ההיזק כי לולא p רק שהם הולכים
 לשמור אותו שלא יברח א״כ היה די בא׳ או ב׳.
 וזהו מאמר המדרש ואלה המשפטים מוסיף על
 הראשונים מה שכתוב למעלה שם שם לו מק ומשפט
ה הם . מ  ט׳ משל למעחנא שהיתה מהלכת ט׳
 ז״ל טונו לתת טעם על כפל האזהרה פה אתר
 שכבר הזהירם כמרה לומר שמזה יאומת כי הקדוש
 ב״ה תם על נפשות המוזהרים ולכן אין די במה
 שהזהירם במרה נלד תק אבל תזר עליהם עוד
 הפעם למען הבין אותם ישרת פעולתם ותכלית
 צדקתם. וזהו שכוונו ז״ל במה שהמשילו הענין
 למטרונא מהלכת והזין מכאן והזין מכאן והיא באמצע
 כי כע״כ אין זה כ״א לטובתה ולכבודה כי אם לשמור
 יאת העולם מפגיעתה כהם היה • די (למטחנא)
 בשומר אתל ואם כן יורה משל המטרונא להכרית
 על טונת שמירתה מה ומה היא. וזהו דברי המדרש
 p התורה דינים מלפניה ודינים מאתריה והיא
 באמצע וכן הוא אומר כארת צדקה אהלך התורה
 אומרת באיזה נתיב אני מהלכת אהלך בדרכן של
 ששי צדקה. והוא כאילו ישאל השואל לאן אתה
 הולך היינו מהו תכלית כוונת המשפט והוא משיב
 באורח צדקה אהלך כלו׳ עיקר כוונת המצוה להיישיר
 אותי באורתצדקה והיינו לטובת הפועל ולאבעטר

 ״ (99) (ח״ב)
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 זטת בשבילי אני עושה כו/ עיי׳ כחלק האי
 ויגש על מאמר וירא את העגלות טי •

 וכי ימכור איש את בתו לאמה. מדרש בת אחת
 היתה לי ומכרתיה לכם שאין אתם מוציאים
 אותה אלא חבושה בארון. הנראה בנאור המאמר
 מזכיר מה״כ(בראשית) וייצר ה׳ אלהים את האלם
 עפר כז׳ ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש
. הנה הרמב׳׳ן ז*ל העיר על אות למ״ל במלת  חי
 לנפש שהיא מיותרת. והיה לי לואר ויהי האלם נפש
 חיה וכתכ הוא ז״ל כי הלמ״ל תבוא בהפוכים כמו
 והיו ללם .ביבשת וכן הטעם כמאמר לנפש חיה
 כלו׳ ששב האלם להיות נפש חיים אחרי שהיה
 חרס את הדסי אדמה. ואולי יתכן בז? עם המק בל
 והמחומת אצלנו כי מעשי ה׳ ית׳ מובדלים ממעשי

k כ״א. כי האלם בעשותו איזה דבר הנה בעת 
 שהוא עוסק במעשהו הוא טתן בו כל כת הרכבתו
 וחזקת .קיומו מה שיספיק לו להתקיים ער זמן
 י לוע ואתר כלותו מלאכת הדבר תהיה המעשה
 נבללת מן העושה והפעולה מן הפועל כי הלבר
 יעשה פעולתו מעצמו ככת פועלו שנתן בו מכבר.
 לא p מעשי הי ית׳ כי את כל אלה י7 ו עשתה ועל
 כלם עוד ידו נטויה להשפיע בהם התיות רגע אתר
 רגע ואילו יצוייר שתתעכב השפעת החיות כרגע
 מיד היו הכע״ת כלם כסי.רים מתים. ממש כרניפח
 בכלי שפיו פתוח הנה כל עוד שיפיח בו ברח פיו
 יהיה נפות ובהתימו יצא החת. ומטעם זה אמרו
 ז״ל כל הנשמה תהלל יה עם כל נשימה ונשימה
) ואתה מחיה את כלם. , ׳ וכן נאמר (נתמיה ט  ט
 וברז״ל {יומא ע׳יא) כי מפטרי רבנן מהדדי אמרי

 יריעות האהל הכי
 •) ומה נעמו בזה לברי המשורר עיה (מהלים צ״ד) אל נקמות הי אל נקמות הופיע. ומהצורך להבין למה
 הכפיל הדברים כ׳ פעמים נקמות אם לא כי יש באמת ב׳ סוגי נקמה . ולבאל זאת נקלים מאמר
 (ישעיה ל״ב) אמרו־לנמהרי לב, חזקו אל תיראו הנה אלהיכם נקםיטא נמול אלהים הוא יטא ויושיעכם. באור
 הדגלים ע״ד מאמר המשורר ע״ה משוך חסדך ליודעיך אל קנא ונוקם אשר יותר מהלאוי היה שיאמר משוך
 ססדך אתהרנחסדכימדח קנא וטקס אינו ענק הלל אל בקשת משוך חסדך. אמנם באור הדברים הוא ע״ד
 מאמר (תהליסקי״ב) קלט חלום בכטל רשע יראה וכעס/והלצון בזה ע״ד נער אחד עשה אל אפיו איזה הפסד
 דכעס.האב מאל וממתו בערה ט על הנער ועל מעשהו אבל לקמת מקל מובלים ושבע מוסל לא לקח כי לא
ה באלה להכוס באגרוף ומה גם את בנו. אבל עכ״זאש קלמהכאפו והשתוקק לקחת נקמתו ממט מס עשה  מ
 דן סהרה אל מטת של מיני משי ורקמה ויקמ שמה סמורה על מלבוש בעבור בנו השני למען יראה הוא ויד&ב
 לט ועול לא שככה חמתו ויק עול והביא אל הנער השני טכעמפוארה ומגורה חדשה וכל זה להתנקם בבנו
 על המעשה אפר עשה. הנמשל הרשע עושה מעשים אשר לא יעשו ולקהת סיד מקל חובלים להכותו על אלה מכה
 . מה-הלא מדת הקב״ה אינו כן. אמנם כדי לשע הכעס והחמה להתנקם ממט יעשה הקב״ה כביכול אלהצלמן
 בגד מפואר טבע ישועה וחגורה הדשה והכל למען הדאיב לב הרשע וזהו קרט תרום בכטד רשע יראה וכעם
 והבן, וזהו מאמר אמרו לנמהרי לב חזקו אל תיראו הנה אלהיכם נקם יטא וביאר ואמר באחה אופן תהים
 הנקמה אמר ט דרך הקכ׳׳ה כך הוא גמול אלהים הוא.יבוא יושיעכם,ברצותו לקמת נקמתו מן הרשע יטא
«  ויושיע את הצדיק כעס מאמר הנ״ל קרנו תרום בכטד ורשע יראה וכעס. וזהו משוך חסדך ליןל־עיך אל ק

 וטקס כי ע״י מה אשר תמשוך מסד לישרים תהיה קנא ונוקם לרשעים:
 ומעתה הנה להקב׳׳ה ב׳ סוגינקמות, א׳ בהתמלא סאת הרשעים עד שהמה מגיעים וראויים לקיים בהם מאמל
5 י ? צ ה מ ע י ש י ם ל י י א ה י מ ז ה א ם י י מ ל ש ם ו י י ו ס ו ם נ י א כ ^ ז ר ש ר י ש א  הפח נשבר ואנמט נמלפנ/ב, ה
 נם־ אם לא נתמלא סאת הרשעים ראוים הם לקיים בהם מאמר קרנו תרום בכבול רשע יראה-וכעס זהו ששאג
 מלישניהם אל נקמות ס׳ וכי תאמר עול לא נתמלא סאתס הנה אל נקמות הופיע עליט קרן יטעה וקיים מי

 מאמר קלט תלוסבכטל רשע יראה וכעס;
על  ו100) (ח״ב). י

 לפיט על שיתעורר עליהם הלק. מעצמו היינו
 בהתמלא סאתם. וזהו מאמר מביא (ישעיה כ״ז<
 חמה אץ לי מי יתנני שמיר שית במלתמה אפשעה
 בה אציתנה יחל ט׳. ירצה כי הוא ית׳ בא להביננו
 ט -יותר טוב לנו שלא לעורר לין עליהם . וזהו
 שאגמ׳ חמה אין לי כלו׳ מעצמי אין לי חמה עליהם
 כי לא נתמלא סאתם עליין ואם אתם תעורח
 עליהם את הלק אינכם בטושים שלא ישלוט בכם
 כמו בהם. וזהומי יתנני שמיר שית במלתחה כלו׳
 כשאתעורר בדינים הנה'אז אפשעה בה אציתנה
 יחל כלו׳ עם אותו שמעורר עליהם הלין*). וזהו
 שסיים ואמר או יתזיק במעוזי יעשה שלום לי ט׳
 כלו* כאם תהיו שלימים וטהורים מכל פגם ומכל
 .סיג אז שלום יעשה לי כלומר שלום"מן העט״ם
 כי גם שתהיו מעוררים הלץ עכ״ז אץ היזק בלבד
 ושלום יהיה לכם, מהו לבריהמררש אמר להם הקב״ה
 עד שתגיע עונתן ליבצר ט׳ כלו׳ בהתמלא סאתם
 ועד אותה שעה אין לנו לעורר הלין עליהם וזהו
 המתינו לי ט׳ ואני לירך ואתם עונים אתרי כלו׳
 כי אז תהיו בטוחים מכל היזק מהתעורחת הדינים
 והבן בזה. (עוד ביאור ע״ז בק״י במגילת אסתר

 על מאמר ויהי כאמרם אליו יום ויום):
 . מדרש אמר הקב׳יה לאוה׳יע ישראל שלי והתימה
. ׳ ו  שלי ישראל שלי כו׳ והתימה שלי כ

 ואתם מתמלאים משלי על שלי. עיין בחטרגו קול
 יעקב (אסתר) על וימלא המן תימה:

 מדדש כה אמר ה׳ שמרו משפט ועשו צדקה כי
 קרובה ישועתי ט׳ ישועתכם אינו אומר
 אלא ישועתי א״ל הקב״ה לישל״ל אם אין לכם
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 הכי מחיה חיים יתן לך תייים בלומר בהווה הוא מוציאים אותה אלא חבושה ט׳ פלו׳ שאין ימיו
 משפיע,בהם התיות לא כפועל ב:ר ולס אשר האדם להוציא תעלומתה לאור אבל היא צפונה

 אתר גמרו מלאכתי לא יפנה אליה עול(וטעם הלבר וגנוזה וחבושה בלבושי הפנים הפשוטים והבן:
ל אלמנה ויתים לא תענון אס עגה תענה אותו  אין כאן מקום לכארו והוא ירוע להמעיין כספרי כ
. וכי תאמר מעתה מה פעל יתב׳ מתחילה כי יאם צעו f יצעק אלי כו׳. להכין ליוק אלת  האמת י
 בהמבת האלם במה שהפית בו נשמת תיים אתר כל המיותרת בכתוב נקלים מאמר המ:ורר עיה
 שהיא צריך תמילאל השפעת התיות מאתו ית׳ ולא (תהלים קיט) יען אשר לא זכר עשותתשל וידלוף
. ביאור ׳  יטן בלעלה. הגע עצמך כי גרגר הזרע הנתון איש עני ואביון ויאהב קללה ותבואהו ט
ק הוא נותן כת אל הצומת לקבל שפעת צמיתתו הלברים כי הנה ילוע ומפורסם אושר זיקית המשיב א  פ
 אשר בזולת הזרע אי,ן כת בארץ להמשיך שפע עם הבריות וכן בהיפך • המעיק לבריות אפילו
 הצמיתה כן מכמה שנתן יתב, בגוף האדם היא בשליחות מאחרים כמליצת רז״ל מילגלין זטת על
 סבה להמשיך אליו שפעת חיותו. וזהו רמז ויהי ידי זכאי וחוכ ע״י־ תייכ. וכ״ת הלא כמה תכמים
 האדם לנפש תיה כלומר נעשה מוכן להיות נפש וגדולים המורים היו מענישים את בני אדם בעונשים
 חיה הייני לקבל החיות מאת המחיה את כלם. ועל קשים אם בגופם ואם בממונם בהמצא להם לפר
 בחינה זו היא ג״כ התורה הקדושה אשר נתן אלהים כראוי להעניש עליו. דע לך כי גם הרעה והעונש שעשו
 לבני אלם האמנם כי כילם היא נתונה עכ״ז המה לאיזה שעה היו מכוונים ופועלים בו טוב נשגב עם
 צריכים תמיל אל השפעת החכמה העלמה לערות העולם כלו כמאמר(תהלים נ׳׳ל) כי על צלק ישוב
 עליהם רוח ממרום רות מכמה ובינה השכל ולעת. משפט ובנביא (ישעיה כ״ו) כי כאשר משפטיך
 כמ״יש (משלי כ׳) כי הייתן תכמה מפיו דעת לאק צ7ק למדו יושבי תבל; ־והייט כי על ילי
 ותבונה . לא אמר ה׳ נתן תכמה כי אם יתן כלו׳ המשפטים שעשו בהעוברים הולידו והצמיחו תוכחות
 יתן בהווה החכמה ומפיו ישפיע תמיד הרעת ומוסרים בכל ההמון(וכמו שהארכנו גיזלק הא׳
׳ וישב על מאמר מה בצע כי נהרוג o'\. אמנם פ  והזבינה יען כי עיקר סגולת התורה נשאר בשמים ׳
 ממעל מהטעמים הנעלמים והסודות הצפונות כל זה הוא באם המריע והמעניש הוא אדם ישד
 גבוהות ורמוח מה שאין בכת אנושי לבא מעצמו ושלם מפורסם לצליק ועושה חסל עם כלם. ולכן
 . על תכליתם כמו שידענו מלוד מלך ישראל ע״ה כאשר יראו ממנו שהוא עושה רעה ונקמה באחל
 כמה הפליג ופלל לאלה־ו(תהלים קי״ס) גל עיני אם בקנס או במלקות ידונו אותו כלם לזטת ויחליטו
 ואב טה נפלאות מתורתך. וזהו מ״ש (משלי ל׳) על משפטו שאיננו חלילה מרוע לבו בלתי מפאת
 שמעו בנים מוסר אב והקשיבו לדעת בינה כי לקח חובת הנענש שהוא מכוון לקחת נקמת ה׳ ממט
 טוב נתת• לכם ט׳. הנה בזה הוא מלבר מההכנה ולפעול מוסר באחרים אשר ישמעון את משפטו
 וההכשר שצריך האדם בשקידתו על התורה וכמאמר (דברים כ*א) וכל ישראל ישמעו וייראו.
 והשתדלותו בהשגת מצפוניה ואמר כי לקת טוב נתתי לא כן אם יהיה המעניש הזה שונא ומעיק לבריות
 לכם כלו׳ נתת׳ לכם סבה אשר על ידה תוכלו הנה מעתה גם אם לפעמים יעטש את הראוי
 לקתתה. ממש כאשר יתן איש אל רעהו דכר ארוך לעונש עכ״ז לא יאמינו ט" שהיא זכאי בדיט אבל
 הגה אחר שיקבל ותאחז ידו בקצהו יתכן בו מאמר יתלו הדבר בזדון לבו ובעריצת נפשו כי כן דרט
 לקת כי כידו למשוך ולהשיג התק כלו ע׳׳י הקצה תמיד לעשות רעה עם אחרים להטת נדיבים על
 שהוא אותז. כן הלק התורה אשר בידינו יקרא יושר וא׳׳כ מעולם לא יצא ממט שום פעולה טינה
 לקת על היותו סבה לקחת ולהשיג עיי המשכלות אל כלל ההמון. וזהו מה שאמה ז״ל במד׳ (פ׳
 הפגימות שכה (וכמו שנתבארבתלק הא׳ פ׳ברא׳ שופטים) שופטים ושוטרים שיהיה השוטר כשופט
 בלחש הראשית עישו. וזהו ג״כהמרומז כמח״ל ושהיה המעשה כנגד המקל והרצועה ושלא יהיה
 (שנת פ״ח) בשעה שירד משה מלפני הקב״ה בא המכה צריך ללקות.והוא ט אם יהיה השוטר נקי
 ששן ואמר לפניו רבש״ע תורה היכן היא אמר לו. וצדיק ויכה לא׳ ידעו כלם כי הוא עושה ט שפטים
 נתתיה לאת הלך אצל האח טי אמרה לו אלהים במצית השופט. משאיכ אם הוא איש רשע וכן דרכו
. אשר לכאורה יפלא איך השיבה להטת אנשים על תנם אז לא יבינו הבריות שהמוכה ׳  הבין דרכה ט
 אותו שיא ודבר כזב אבל־ אמתת הדבר כמה תייב כי אולי היא רודה ט על שיא•*). ומעתה
 שאמרט וכך השיבה לוגם כי התלק הפשטיי ישט זהי שדייק המשירר יען אשר לא זכר עשית תסד
ק ידיעתה  בארץ אמגס עיקר וגוף התורה הייט תלה הנסתר ר״ל כי אין לו להתנצל על מה שהיא קו
 והנעלם אלהים הבין דרכה. וזהו שרמזו ז״ל במדרש מתת ברכה לעניים לאמר שאינם מהוגנים ואינם
 שלפנינו בת א׳ היתה לי ומכרתיה לכם שאין אתם ראויים לחון אותם יען ט דרכו ומדתו שמעולם

 יריעות האהל תעיד
על לעתי זהו הרמוז בכתוב הנ״ל ובערת הרע מקרע וכל ישראל ישמעו וייראו, ירצה כי בהיות המעניש  *) ו
 מוחזק לישר וסוב נקי מכל רע הנה אז הוא פועל במשפסו להעובר יראה ומוסר בכל העם וזהו

 ובערה הרע מקרבך כלוי כאשר יבער השופס הרע מקרבו אז וכל ישראל ישמעו וייראו:
 (101) (ה״ב)
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 עמי לא תהיה אתה משותף עם העני בבקשת
 הפרנסה הייט שיעמול הוא גם עבורך כ״א את
 העני עמך כלו׳ כל צרכי העני יהיו משותפים עמך
 הייט שתראה להדוית גם עד כלי הספקת העני -
 ואולי זהו שרמזו ז״ל במדרש אם כסף תליה ט]

 תעיד עליו כי אשמו כראשי. תהו יען אשר לא זכר
 עשית תסד כלו׳ עיט רעה מעולם לכלתי עשות
 צדקה ותסד עם אדם ועתה וירדוף איש עני ואביון

 ט׳ אין זאת כ״א מחמתשהוא אוהב קללה וזהו ויאהב -
 קללה ט׳ולאתסץבברכהט׳וע״כוילבש קללה כמלו

 כ£׳ כמלתי שהית מתנהג כה. וזהו שדייק הכתוב הה״ר (תהלים קי״ב) טוב איש תונן ומלוה יכלכל
 כל אלמנה ויתום לא תעען ירצה כי אם יתנהג לבריו במשפט. ולכאורה הוא לרש נעלם וללעתי
ה זה משפם  מטון הלרש אל מה שכתכנו כי מ
 הרולפים צלקה ותסל לאתוז במלת ההסתפקות
 ככל תפציהם מבלי לפזר על מותחת ותעטגים
 כלי שיוכלו להטיב מרטשם• אל העניים. וזהו טוב
 איש תונן ומלוה יכלכל לכריו כמשפט כלו׳ לכחם
 הצריטס לו ממאכל ומשתה יכלכל אותם כסלר הראוי
 (וזה מבואר) וזהו דברי המדרש אס כסף ט׳ את העני
 עמך כלו׳ שתשתתף את העני עמך בעסק פרנסתך.
 הה״ל טוב איש תונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט והקנ
 עוד ביאור ע״ז בהקלים מאמר המשורר ע״ה
 (תהלים ס״א) ישב עולם לפני אלהים מסד
 ואמת מן ינצרהו. והביאור בלרש(מלרש פרשתט)
 אמר לול רטן העולם ישב עולמך r (ובתנתומא
 הוסיף תיישב שלמך בשיה העשירים והעניים) א״ל
 הקב״ה אם אעשה עולמי שיה(ויהיו כלם עשירים)
 מסד ואמת p ינצרהו פי׳ למי יעשו צדקה(א).ומה
 לכאורה קשה מה ענין אמת אצל החסד הלא המה
 עניניס מתתלפים מהיפך אל היפך. אבל העכץ

 האדם להיות תמיד מעיב וחנן לאלמנות מעולל
 ליתומים אז גם אם לפעמים יתנהג עם אחל
 כאכזחות ילעז כלם כי הלין עמו שבאין ספק
 כיון במעשהו לאיזה עונש ותהיה הרעה ס5ה
 גלולה לצמיתת הטובה אם בהמוכה עצמו ואם
 באחרים וכנ״ל,משא״כאס יהיה מריע ומעיק לכל
 אלמנה ויתום איכלאיצא ממנו שום פעילה טובה
 לעולם בלת־ רעה על רעה . זזהו שהכפיל אם ענה
 תענה אותו כלומר שלא תתזירהז למוטב ע״י מה
 שת^יק אותו כ״א תכוון אל עצמיית הענוי וזהו
 כי אם צעוק יצעק אלי כלו׳ אך מעקה לכדה באין

 תשובה והודיה והבן: .
ה  אם כסף תלוה את עמי את העני עמך. מ
 הטונה הפשוטה בזה ללעתיכפי ענין המאמר
 שמצוה את האדם על גמילות תסלים עם הבריות
 וכאי; ספק כל איש אשר רות גדיבה בו יתט׳ן וישתדל
 יותר להשיב לרבים מהטיב אל יתיל. ולזאת בא
 הכתוב לתת עצה נכונה.איך זמה יתרון בטובתו

 ליתיל כמו לעם רב והוא להלוות לעני בשעת להקי יתבאר עם מה שכתבנו בק׳׳י(קהלת) בבאור מאה״ת
 כי בזה ישתרבב הטוב ההוא שהוא עושה עם העני (קהלת ז׳) ביום טובה היה בטוכ וכיום רעה ראה
. והוא ׳  ויכליל את הרבים כי אם היה העני נשאר בלתקו גם את זה לעומת זה עשה האלהים ט
 היו הם צריכים לעזור לו במתת הצלקה וע״כ־בהפיק עם מ״ש הגאון בעל תורת תיים ז״ל על מאמרם
) כל העילם ניזון בשביל הנינא בגי ה הוא ממל כזה את (כרטת א  יןאיש היה נפשי אל העני, מ
. וז״ל ביאור ׳  ותנינא בני לי לו בקב מחבק ט
 הלבר ע״פ מאמרם ז״ל מתתלה עלה במתשבה
 לבריא העולם-במדת הלין ראה שאין העולם מתקיים
 שיתף עמו מדה״ר ולק העוה׳׳ז מתנהג חציובמרה״ד
 ותציו במלת הרחמים ור׳ סנינא ב׳׳ל סבל מדת הדק
 הרכה כלי שיזכה העילם בשבילו בטוב מלה״ר
 עכ׳׳ל. והתכונן מה מסלי אלהים ית״ש כי מרבה
 הוא להטיב לפנים משורת הלק הייט כי שורת הלין
ק כי הוא גלגל א  הוא שלא יתלל אביון מקרב ה
 השוזר בעולם ומי שמא עשיר עתה יהיה עני לאתר
ק וק העגי היום יהיה עשיר למתר והקלה רצה  ז
 לזטת את העשיר שיעמול בעשחמבלי לגלגל עליי

 הרבים. וזהו אם כסף תלזה את עמי הייט שת־צה
 לגמול תסל עם הרבים אל תדמה בנפשך לחלק מה
 שביכלתך לפחשזתכלי להלוות לאנשים רבים אבל
 הבטן היא את העני עמך כי בגמלו את העני תפעול

 גמול לרבים זכנ״ל:
 או יאמר כי הכת־ב בא להבינט ההכדל הגדול שבק
 הלוקח רבית למומל חסל חנם כי האדם החוק
 וטתן לעני ממה שחנט ה׳ נמצא בשעה שהוא עוסק
ה אז גם העני עמו הייט  להשיג מעית לעצמו מ
 כי ירבה ויקבץ על יל על כלי מתיית עצמו ומתיית
 העני. אבל הלוקח רטת ענייט כהיפך כי כשיעסוק
ה יעמול  העני עם המעות שהלוה לי העשיר מ

| | :  עצמו מלבל מכלי פרנסתו על שיספיק לו לתת גלנל העוני לעולם ולס הלין טתן שיסבול העשיר
 להעשיר מוהר החתים. וזהו אם כסף תלוה את לין ללים להאציל אליהם ממלקו ומברכתו אשי
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 ברכו ה׳ ולתת מטת לאץ נכון לו כי בזאת ישתתף מעשים נוובים אין אני צריך להשתתף בתגרת העני
 עם.העניים לשאת בעול המדת הדין'. וזהו מאמרו ובמעשיו ולא עלי נאמרו הדברים הנה על זאת באו
 ית׳ לדוד תסד ואמת מן ינצרהו ר״ל שיהיה האמת ז״ל להבינט כי יהיה בצע ויתרון במעשים שיזכה
 האדם ע״י העני מאשר יעשה בעצמו. כי זה כלל
 גדול כי המשפט של מעלה לא לבד על הרשעים
 כ״א גם הצדיקים שקיימו פל התורה גם עליהם
 ינקש המה׳׳ד מאל וכמאח״ל הקב״ה מדקדק עם
 הצדיקים כתזט השערה. והטעם מטאר במאמר
, כי ) כי ברב תכמה רב כעם ט  התכם (שם א,
 ודלות וזהו ג״כ (דברים ט״י) נתון תתן לו ולא ירע כל מה שהאדם יותר גדול בתכמה ראוי הוא לדקדק
, בו יותר כי מעשי הצדקה ופרטיהם ודקדוקיהם  לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יכרכך ה׳ ט

 (הייט המלת הלין) משתתף עם התסד גם יתל
 אצל העשיר וישא בעול העני ובזה יתשובלו הקב״ה
 כאילו הוא עצמו היה מעונה במה׳׳ל *) . וזהו אם
 כסף תלוה את עמי את העני עמך כלו׳ יהיה אצלו
 ית׳ כאילו המדת הלין שאצל העני(וזהו את העני)
 היא עמך הייט כאילו אתה בעצמך שרוי בעוני

 ודקדוקיהם
 ועומק טוטתיהם אין תקר להם כמאמר המשורר
 (תהלים קי׳׳ט) לכל תכלה ראיתי קץ רהבה מצותך
 מאד וכבר הפליגו ז״ל על יונתן בן עוזיאל(סוכה
 כ״ת) שכל עוף הטרת עליו מיל נשרף ולכן אמר
 כי ברוב• תכמה רכ כעס יען כי לפי גדולתו ויכלתו
 ט מוסיפים ללקלק עמו וכמו שאמת כלבעי למעבל
 לא עכד. ומעתה מי שהוא בעצמו סכם בתורה
 ובעל מע״ט ומחזיק עגיים ההוגים בתורה ומקיימי

 והוא ממש כלבריט:
 עוד יתכן בזה בשנעמול על כוונת לבריהם זיל
 במדרש (בסמוך) מתן ארם ירחיכ לו(משלי
 י״ח) משל לאתר שהיה לו עסק לפני המלך והיה
 לו סנגורין מפייסים עליו כך אדם עושה מצות
 והוא קתודה וגומל תסדים והשטן עומד ומקטרג
 וסגגורין עומדים כנגדו ומלמדים זכית שנאמרמתן
 אדם ירתיב לו מה שהוא עושה עם העניים מסייעים

 אותו לכך נאמר אשרי משכיל אל דלע״כ. והנה אם מצית באין ספק כי שלהם עלולים להתקבל יותר
 נניח המאמר בההוראה הפשוטה שהוא בא להשמיענו משלו כי עם העניים לא ידקדה מדה״ד כ״כ. וזהו
 לברי המדרש מתן אדם ירשיב לו משל לאחד שהיה
 לו עסק לפני המלך וטס לו סניגורין מפייסים
 עליו כך אלם עושה מצות והוא ק תורה וגומל
 חסלים והשטן עומל ומקטרג כלו, בא לבקר ולמצוא
 דופי כלקלוקי מציתיז וזהו וסגיגורין עומלים כגגלו
 ומלמלים זטת שגאמר מתן אלם ירחיב לו מה שהוא
 עושה עם העטים מסייעים אותו כלומר המעשים
 שהוא משותף כהן עם העניים מסייעים אותו כי
 המה קחבים להתקבל בטת יותר ממעשי עצמו
ט שסיים ולכך נאמר אשרי משכיל אל דל וכמו  ח
 שביארנו. וזהו אם כסף תלוה את עמי את העני
 עמך כלומר בא כמייעץ אל האלם ולהעיר את
 לבבו לבלי יקפץ ידו מאתיו האביק לאמר כי ע״י
 מה שתעביטט לי מתסורו תפעול בזה את העני
 עמך כלומר מה שעושה העני יטה עמך היינו

: ק  , תשתתף עמו במצותיו ויהיה לך תלק ב
א תהיה לו כטשה לא תשימוןעליו נשך. הנראס  ל
 בענק סמיטת ב, האזהרות האלו כי המלוה
 ברבית גם שאיט מראה עצמו בפני הלוה הנה משך
 והמרבית טשים בעצמם את הבע״ת אתרי כי הוא
̂וב  טתן לאשרטשה בו בעל אריטתזמן הפרעון כפי הר
 וכל עור שיתוסף הזמן יתרבה התוב. מהו לא תהיה

 שבזכות הצדקה יתיש מפלט לו וימצא כופר ממלת
 הדין יפלא הלא מאמר מפורסם הוא מתן בסתר
 יכפה אף ובנביא (דניאל ד׳) ותטיך בצדקה פתק
׳ מורה  גם המשל שהביאו לא׳ שהיה לו עסק ט
 שיש לרזיל כזונה עמוקה בזה. ואחשוב במנת דבריהם
ה ידוע ממעלת הצדקה ויקרותיה עד שהיא  כי מ
 מביאה את בעליה להון ועושר ובשעה שנפשו
 מצפצפת לצאת מתוך גופו הקב״ה משיבה אליו בזכותה
 וכאשר הפליגו ז״ל(ויקרא רבה ל׳׳ד ע״ש). זעכ׳׳ז
 יש עוד מעלה העולה על גביק הוא מה שאמרו
 זיל עץ תיים היא למתזיקים בה (משלי ג׳) ובדרש
 (שם כיה) אילו נאמר עץ תיים היא לעמלים בה
 לא היתה תקומה לשונאי ישראל אלא למתזיקים ט׳
 וכן נאמר (קהלת ז׳) כי בצל החכמה בצל הכסף
 ליל שיש להטתן צדקה תלק ושותפות בתורת העני
 המקבל ממנו והקב״ה מעלה עליו כאילו הוא למד
 וכאילו הוא משה המצות שעשה העני וכמו שסיימו
 זיל שם עתיד הקביה לעשות צל ותופות לכעלי
 המצות אצל בני תורה בגן עק ואית ליה ג׳ קראין
 חלא כי בצל התכמה כצל הכסף ט׳ עץ תיים היא
 למתזיקיס בה ט׳ ולטותה שמח זבולון כצאתך
 ויששכר באהליך עיי שהיה זבולון מפרש ועוסק

 בפרקמטיא ובא'ונותן לתוך פיו של יששכר טתן לו לו כטשה לא תשימק עליו נשך לומר כי אם תשים
 שכר כעמלו ע*כ. ולמק שלא יתפאר על עצמו האלם עליו נשך ממילא תהיה לו כנושה:

ט אם כסף תלוה את עמי את׳העני עמך א ת  התכם והמלומד לאמר הלא כעל תורה אנכי ובעל מ
 ידיעות האהל לא

, אין לל אלא חולה) מום  *) ועל דרך זה רמז המשורר מיה(שס מ׳׳א) אשלי משכיל אל לל(ומדש נלרים ס
 רעה ימלפהו ה׳ כלו׳ ט כבר קבל מלקו במלח הלץ בפה שהיה משכיל ללל. מהו ה׳ ישמרהו כוי
 ה׳ יסעדט על ערש לוי כל משכט הפכת בחליו כלו, במה שהוא סובל ומכלכל ממלת העני ומבקר אוהו הרי
 כאלו הוא היה מעלה. וזהו מ״ש(שם ל״ה) ואני במלותס לטשי שק ט׳ כלו׳ ועי׳׳ז תנצל נפט כי סנר שגעה

 לה במדהי׳ל של אלו:
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 לא תהיה לו כנושה הלא הוא •לכתיב (משלי י״ט) כן מי שמלוה ואינו נוטל רבימ הוא מקיים מצות
rm**.. ש י א מ ^ ן ע כ י / w ה ן , ^ כ  ה

 מלוה. הנראה בכוונת המאמר כי הם זיל כאו
-בעצות נליבות ללמד לאדם לעת כי המלוה לעני
 יותר נווכ לו שלא לגוש אותו על חובו ולא לתבוע
 אותו כלל ועיקר. והוא ע״פ משל לאתל שכא אצל
 הבירו וביקש ממנו איזה הלואה אמר לו אם יהיה
 לך ערב וילך והביא לו ב׳ אנשים והם קבלו ערבות
, היה עשיר גלול ונאמן רות  על הלואה זאת א
 הב, היה בלתי בטזת מסכן ודל וכתב בשט״ח רצה
 תזה גובה רצה מזה גובה אשר באין ספק אם המלוה
 הו׳א תכם לפ יבין את זאת כיטיכזכשר לפניו שלא
 להזכיר התוב הזה בפט הבלתי בטוח כשום פעם לעזוב
 אותו מלנוש ט מאומה למען ידע חבירו הבטות
 העשיר כי רק עליו הוא סומך ואליו הוא נושא את
 בפשו כי כאשר" יראה העשיר שהמלוה רודף אתר
 העני יאמר א׳יכ התזק ידך בו ומה לך עוד אצלי.
 כן ממש בא הכתוב בעצה טובה אל האדם לאמר
ה העני הוא תתים בשטר הוט  כי המלוה לעני מ
 אכן גם הקב״ה כביכול תתם א״ע ג׳׳כ על השט״ת
 שלא יהיה הפסד אל המלוה וע״כ גתן הכתוב עצה
 טיבה ואמר ׳אם כסף תלוה את עמי את העני עמך
 לא תהיה לו כנושה והרף ידך ממנו מכל וכל שלא
 להתראות בסני העני שאתה נושה בו וכי תאמר
 מה יהיה בכסף ההלואה ע׳׳ז דרשו הה׳׳ד מלוה ה׳
׳ וא״כ התזק •ילך בהעשיר הגליל , חונן לל ט  ה

 לא תשיך. וזהו שרצה המשורר ע״ה במה שסיים
י » .  ואמר כספו לא נתן בנשך ט׳ עושה אלה טי

 לא שהיה זהיר מבלי להלוות לאלם אבל עושה אנה
 כלומר עושה ההליאה ונשך לא לקת ע״כ שכח אמי
 שלא ימיט לעולם . וזה שהוכיתו ז״ל ממןרא יה
 כל אלם מישראל שמלוה לתביח ואינו טטל רבימ
 כו׳ שכן לול הוא אומר ט׳ וכתיב כספו לא נח!
 כנשך וגז׳ וכוונת המלרש במלת וגו׳ על מאמי

 עושה אלה וכמו שביארנו והבן:
. מראה ?המיז ס תבול תתבול שלמת רעך ט׳  א
 הכפל תבול תתבול כי הנה הממשכן את הכירי

 יטה המשכון על א׳ מכ׳ פנים אם למשכנו מנעליי ]
 כלי שיפרע את חובו או שהמלוה נתן עיניו כהמשנין
 עצמו שישאר אצלו לחלוטין. והמופת עיץ לעמיל
 על כונת המלוה הוא כך כיי אותו שהעיקר אצלי
 להיות בטיח בכסף הלואתו יכל טינתו כמשכיגי
 להכריח את הלוה לשלם לו זה משפטו במאי
 לעבוט עבוטו לקהת לוקא לבר החשוב אצל הלוה
 אף שאינט השיכ אצל החלוה לא כן הנותן עיניי
 במשטן שיהיה מוחלט אצלו הוא יקתלוקא לבר הבלתי
 חטב אצל הלוה כלי שלא יחוש לפליתו ויחליסהו
 אצלו. וזהו שהזהיר הכתוב אם חבול כלומר בטאך
 לחבול ולעבוט תחטל שלמת רעך כלומר תראה
 לחבול לבר הבלתי חשוב אצלך וחשוב אצל הלוה
 וזהו שלמת רעך כי היא שמלתו לעזרו נמדד אליו
 הזה והוא ישלם לך גמולך באין ספק כלל, והענק כמדתו ועי״ז תתברר טוב טונתך' שאין מגמתך בבתי

 לטף אותו לשלם לך ולא שישאר אצלך:
ם לא תקלל. מדרש ושמעתי כי חנון אני מה י ה ל  א
 כתיב אתריו אלהים לא תקלל ומה ענין
 זה לזה אמרו רבותינו מעשה בא׳ שהיה לו דין ובא
 אצל הדיין וזיכה אותו ויצא ואמר פ׳ השופט אין
 כמותו בעילם אתר ימים היה לו דין ובא אצלו

 נתמד
 מדרש בא וראה כל מי שהוא מלוה ברבית כי׳
 ואיט מוצא מי שילמד עליו זכית שנאמר
ק ט׳ ומי לא יתיה.הקחכ  (יחזקאל י״ת) בנשך נ
 לדעתי בטעם הדבר עם מ*ש זיל(בסמוך) בא וראה
 כל בחותיו של הקב״ה לוין זמ׳׳ז היום לוה מן

 הלילה והלילה מן היום הלבנה מן הכוכבים ט׳ ותייבו יצא מלפניו ואמר אין דיין שוטה הימני
 אמרו לו אתמול היה משובת והיום שוטה לכך
 הזהיר לך הכתוב אלהים לא תקלל ע״כ. והלגר
 פלאי. א׳ כי עק לא השיבה על שאלתהסמיטח

 מה ענק זל״ז. ב׳ כי גם המשל בעצמו הוא קושי"
 המציאות הלא הבע׳׳ל כבר נתברר לו ע*י המשפם
 הראשון אשר הליין הוא נקי וצדיק וא׳׳כ יחוייב אצי

 האור מן השמש והשמש מן האור ט׳ בריותיו של
 הקב״ה לוק זמ*ז ועושים שלום זה עם זה בלא
 דבמם ובשר ולס לוה מתכית ותבקש לבולעו
 כדבית. ובגזל. ומעתה אם משפט המלוה הזה שלא
 לעשות טובה לזולתו אם לא יריית טובה ממנו הנה
 כמשפט הזה יעשה לו וכאשר הסכימו ז״ל במדה

 שאלם מולל בה מולדים לו ולכן אף המלאכים כי בטבע כי יאמין אה״כ אל הדיקכאשר יחייב אוגד
 גם הם יטליס לעשות עמו טובה ללמל עליו זטת כי בלין מא תחייכ אותי ומה גס אץ יתכן שיק?״
מ 6 ן * י ־־־־־* הבע׳׳ד את הליין שוס׳ז הלא לפי לעתו ו ־ 1 1 ״  ״

 לקרוא אותי רשע. אמנם החחב מה לדמחי;
 כשנעמיד עוד על סדר הכתובים שלפנינו אסנם1
 תלוה את עמי את העני עמך לא תהיה לו מישן ן

י

:2»  ט׳ אם תבול ט׳ עד בוא השמש תשיבנו לו. ו
א עם מאה״כ(דברים כ״ד) כי תשה;  הענין בזה ט
. ׳ ואם איש עבי הוא *י  ברעך משאת מאומה ט

f j  השב תשיג לו את העבוט כטא השמש כי׳ ?
א ?5? ל ה ש צ ר , אלהיו • י  תהיה צדקה לפני ה
, ; 0 ז  המלוה שהלוה לא יפרע לו לעולם אחרי כי ה

 משיב

 עכ״ז למה יעשו עמו טובה במם הלא גם מא
 אק מדתו להטיב בתנם:

 0רר& כל אדם מישראל שמלוה לתביח ואינו
 טטל רבית כאילו קיים כל המצות-שק
 דוד היא אומר (תהלים טי׳י) ה׳ מי יגור באהלך
 . כד וכתיב כספו לא נתן בנשך וגו׳ ע״כ. מראה
ה יש ב׳ דרכים להנצל  בביאור הוכחתם ז׳יל כי מ
 מנשך ומרבית אם בלא להלוות לשום אדם אושילוה
 אבל יזהר בעצמו שלח יקת רבית. וההבדל ביניהם
 כי מי שאיט מלוה כל עיקר אינו מקיים הל״תלא
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 ׳משפטים יעקב נג
 בחזרה והמלוה ההוא בראותו זל/ת הלא יפער פיהו
 לבלי חק לאמר בוז לך לעג לך הפכפך אורח
 משפסיך וזר הלא אתה בעצמך אמרת תתילהלקחת
 המשכ־ן ממט ועתה תאמר להשיב לו ולא הייקי
 עליו רק כשומר. וזהו טעם מאמר הכתוכ אם
 חבול תקבול שלמת רעך על בא השמש תשיבנו לו
 והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני אבל אן<
 עפ׳יכ אלהים לא תקלל כלומר גם כי הב׳יד ילונו
 תהילה לקתת ואח״כ להתזיר לא יפלא כלל בעיניך.
 וזהו לברי המררש ומה עגין זה לזה מעשה בא׳ ט׳
 ובא אצל הריין וזיכה אותו יצא ואמר פלוני ליין
ק על מ״ש לקחת מ  אין שופט כמוהו(הוא משל נ
 משכנות) לזמן תזר אצלו ללין ותייב אותו(זהו משל
 צת.על עת הערב שהליין סומר להשיכ המפכק)
 יצאי ואמר אין שוטה כמוהו בעולם (כי אתר אשר
 ירע שיהיה ההכרה להשיבו לעת ערב מה תועלת
 בלבריו הראשונים שצוה לקתת המשכון ואינו רק
 שוטה וכסיל) לכך הזהיר הכתוב ואמר אלהים לא
 תקלל יען מ המשפט לאלהים הוא והוא מהלכרים
 הנעלמים מבינת האלם וגבוה מעל נבוה שומר
 עליו שאין להרהר אתריו כלל, והוא ענין אמתי לדעתי:
 מדרש בעוה״ז מי שהוא עושה מצות אינו יולע
 מתן שכרן אבל לעזה״כ כשיראו מתןשכק
 שלמצות הם תמהים ט׳ שאין העולם טלויטל לקבל

 את השכר שנאמר (ישעיה ס״ל) ומעולם לא שמעו
 לא האזינו עין לא ראתה ט׳ הבט בספרנו טככ
 מיעקב בהפטרה פ׳ שמות מאור הכתוב את מי
 יורה לעה ותמצא כאור מאמר זה כמין תומר:
 מדרש אמר הקב״ה אלם הראשון צייתי אותו
 מציה אתת כלי שיקיימנה והשייתיו למלאט
 השרת שנאמר הן האדם היה כאתל ממנו אלי שק
 עושים ומקיימים תרי״ג מצות ט׳ אינו לין שק חיים
 וקיימים לעולם כיון שאמרו אלה אלהיך ישראל בא
 מות עליהם חמר הקב׳׳ה בשיטתו של אלם הראשון
 הלכתם שלא עמל בנסיונו ט׳ אני אמרתי אלהים
 אתם והלכתם אתר מלותיו של אלה^ר אכן כאלם
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 שהוריד להם האלהים את המן עשה להם אלהים
ס נסים אמרו רבותינו לא היו נצרכים להפנות  מ
 כ?רד מי אלם ולמה׳ ק אלא אמר האלהים יהיו
 נצרכים להפנות ואיך הכתבתי עליהם שהם

׳ אכן כאלם תמותי^ ו  ^ כ
 הזה

, ת ו מ ה ל ^ ז י ה י ׳ ^ ש ה ז ^ ת  n^rfE ב
 ילא מצא הקב״ה לתת להם 1?<1 ^ ^

. לזה אמר  משיב לו משטט בכל עת שהוא צריך לו
 הנא באמת אנכי מציה אותך שלא תכוין בהלואתך
 ע״מ שיתזיר לך אבל ראשית מתשבתך תהיה כי
 צלקה אתה ניתן לו אך מפני הבופה תתן לו בתורת
 הלואה כמאמר טוב איש תינן ומלוה ט׳ וממילא אם
 ירתיב ה׳ את גבולו וישלם לבעליו הנה ירוית בזה
 ובבא. והוא הטעם במ״ש אם כסן< תליה את עמי
 את העני עמך כלומר שתלוה לו בינו ובינך (כי זה
 כל שלמות המצות לעשות בסתר כמאמר התכם
 מתן בסתר ט׳ ורז״ל הפליגו בזה הרבה כגמרא
 סוכה ירט ב, ע״ש לי:ען לא יתבייש העני כי
 הפרסום כזה היא אך למיתר אתרי שאינך רשאי
 ליטש אותו וכאשר תשיג ידו ומצא כלי השיב לך
 ממילא יפרע לך ברצונו הטוכ . וכי תאמר בלבבך
 עכ׳׳ז ייתר טוכ לי לגלות הרבר בפני אנשים למען
 אוכל להזמינו ללין על יליהם כי יתט עיליהן
 ויצדיקו ישמעו ויאמרו אמת והנייד יצוו לקחת משכונו
 ולתת בילך. לזה אומר הכתוב אם חבול תחבול
 שלמת רעך כלומר גם ט תחטל משכוגו מה תהית
 על ילי הלא כבוא השמש בהכרח תשיבנו לו וא״כ
 מה איכפת להלוה במה שיהיה המשטן נשמר תחת
 ידיך בעת שאין לי צורך בו אילי יותר טת לו בשמירתן־

 ממה שיהיה בידו:
 ומעתה המשך המאמר מבואר מאד ושמעתי ט
 תטן אני מה כתיב אתריו אלהים לא
 תקלל ומה ענין זה לזה משל ט׳ כי הנה באין
 ספק לא יזדמן כלל בעולם שיהיה אתד שיבוא לפני
 הדיין פעם א׳ ויצא זכאי מינו ובפעם הב׳ תייב
 אותו הדיין ויהיה הנידון הזה מעיז בו לקללו ולתרפו
 כי הלא כבר נתברר אליי ע׳יי המשפט הא׳ כי
 הדק מפלס כל ענין בפלס ומאזני משפט יכאשר
 היה יכולת בידו להטותו לזכות היה מזכה אותו
 ועתה כאשר תייב אותו באין ספק לא מצא אופן
 לזכיתו מךכ מה לי לקללו. אבל הענין מדבר מבעל

 לין הט! לפני הדיין על איזה דבר ויצא זכאי ואח״כ
 בא אליו פעם שנית על אותו לבר בעצמו והדיין
 חייכ איתי אשר אז כפי ראות אנוש בעיני בשר
 ראוי היא ודאי לקביתי על האילת הגדול הזה ועל
 זאת יבוא הכתוב להעיר איתני במאמר שלפנינו
 ט הוא מתוייב מפאת התכמה העליונה. ונבאר
 עתה מציאות המשל הזה באופן שאמרנו כי יש מ׳
 *א אצל הדיין צועק על העני שהוא תייב לו מה
 עשה הדיין שנת שלית ב׳׳ד לקמת משכנות וימסור
 את המשכון ליל המלוה וילך לביתו ויספר בפני
 אנשים טובת לכ הליין הזה שעושה את הכל במשי
 ובמשפט אמת והוא מבליג להלל בשערים מעשיו
 כי נתן אומר אשר הלוה בעצמו יי י נ.לי את
ב כבוא 1 לעטס אותו בהובי. והנה נעח ע י כ ש מ  ה

 השמש תזר העני הזה ובא לכר ה/• ן ויחי? קילי
 >סניי לאמר במה אשכב הלא י\חריה לקח ש לתי
ל אל השליח י  בעזרי והדיין בשמעו זאת הלא יצוה מ
ל ללכת אל המליה לקחת ממט את המשכון  י
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 נכבלת ממה שלא יצט׳רט להסטת והלא יש באלם
 לברים מגובים יותר מזה והוא מוכרח בהם לעשותם.
 אבל כל זה יתכאר לט בשנעיר עול על כפל
 הלבריס במלות שיטת שבמאמר הכתוב הנ״ל אגי
 אמרתי אלהים אתם וכט עליון טלכם שהוא לכאורה
 אך למותר. אמגם הכלל בזה הוא עם המבואר
 ברטתיטז״ל (ב׳׳ר י״ל) ברא ט ל׳ בריאות מלמעלן
 ול׳ מלמטן אוכל ושותה כבהמה פרה ורבה כבהמה
 מי1יל גללים כבהמה ומת כבהמה מלמעלה עומל
 כמלאכי השרת ט׳ אמר הקב״ה אם אני טרא

 •־0! אהל משפטים יעקב

 וזהו גם כן לברי המלרש שלפנינו אמר הקלט
 בשיטתו של אלם הראשון הלכתם ©י אני אמרתי

 אלהים אתם ט׳ וכמו שביארנו י . .,
 הנה אנכי שולח מלאך. מלרש אמר לו משה מלאי
ו התנאים לא אמי ת י ה  אתה משלח עמי ע
 זארל להצילו מיל מצרים ט׳ ולהעלותו ט׳ ועתה
ה אנט שולת מלאך לפניך אם חי]  אתה אומר מ
 פניך הולכים אל תעלנו מזה אמר לו ט לא אעלה
 בקרבך אמר משה הרי אמרת מלאך ואני אומר אם אין
 פניך הולכים כוי אמר לו הקב׳׳ה חייך פני ילם

 אותו מן העליונים הוא מי ואיט מת חן התתתונים ומיחותי לך ורוח הקילש צווחת (קהלת ח׳) באשי י
 הוא מת ואינו תי אלא הריני בורא אותו מאלו באשר• לבר מלך שלטון וגו׳ שומר מצוה לא יל5

 ומאלו ואס יתטא ימות ואם לאו יתיהע״כ. ומעתה
ק מאכל הנבלע  מאז המטיר יתב׳ להם את ה
 באיברים היו ישראל ג׳ מלמטה וחמשה מלמעלה
 וכבר מתזייבים הם להיות חיים ולא מתים (ויהיו
 3׳ מלמטה וששה מלמעלה). ומעתה הנה הכתוב
׳ כי  מ׳׳ל מובן פשוט אני אמרתי אלהים אתם ט
 הכתוב. בעצמו בא כמבאר איך ומה עשה יתב׳ שלא
 ימיתו לזה אמר אני אמרתי אלהים אתם ובני
 עליון כלכם (הנה תיאר את הריב ע״ש כל כידוע
ם כ  ברז״ל־ הרבה וע״כ אמר לשון כלכם) כלומר מ
 היום ייתר מלמעלה על אשר מלמטה וא׳יכ מעתה
 התיוב להם.החיים הנצתיים. וזה בעצמו שכיארו
 ז״ל אמרו רבותינו לא היו נצרכים להפנות ט׳
 ולמה כן אלא אמר האלהים יהיו בני נצרכים
 להכטת ואיך הכתבתי עליהם שהם אלהים שנאמר
 אני אמרתי אלהים אתם ט׳ שזה מורה כי תלקי
 היצירה שבהם מן העליונים •עודפים על אותם
 שמלמטה וכאשר התתילו אומרים ליצנית עליו חמר
 להם אק כאדם תמיתון כי מאיתה שעה היו ממש
 בבתיגת אדם הראשון אשר הוא גרם לו המות עיי
 עצמו וממט והלאה הוא ממוייכ לכל כמאמר מי
. כן העם הזה וק הגוי הזה אתרי ׳  גבר יהיה ט
 שטו במלריגה מעולה כזו שקראם יתב׳ אלהים
 והוסיף בהתלקים שהם מתלמים בהם להעליונים
 על שאמר ובני עליון כלכם אשר מעתה ראויים
 הם להיות תיים ולא מתים כמשפט העליונים

 . לכר רע ע״כ. והמאמר פלאי והנראה בהבנת הפנה.
 ע״פ תקירה אחת דע כי ענין הישועה ואופן ההצלה
 הוא יעל אחד מב׳ פנים למשל אם שנים מתאבקים
 זע״ז ובא הנ׳ לעזור לאהד מהם יש בידו לעשות
 העזרה בשני פנים אם כי ישתדל להוסיף לו כא
 וגבורה און ועצמה אשר ממילא יתגבר על שכנגדי
 להפילו, או שיעסוק באותו שבעדו להחלישו והאי
 ינצת אותו ממילא. וב׳ סיגי הישיעית האלו מצאני
 ראינו כמו כן בהתשיעית שהשגנו מאת ה׳ יתב׳
 ט פעם הוסיף תת כח להאומה הנבחרת וזה היה
 בצאת ישראל ממצריס שהקיף אותם בעננים ובקע
 ים ויעבירם יכדומה מהאמצעים העלילים להרהיב
 עוז בנפש הנוצח ופעם היתה התשועה בפנים
 אתרים כי נתן מהומת מות בהקמים עליהם וכח״ש
 (מלכים ב׳ \'׳ט) ויהי בלילה ההיא ט׳ ויך במחנה
, והנה כלם פנרים מתים יכמ״ש דברים  אשור ט
 כ״ת) יתן ה׳ את אויביך הקמים עליך נגפים לפניך.
 ומ״מ בין ב׳ סוגי הישועות האלה הוא כך כי לעזור
 ולהרים יל ישראל זאת יעשה ית׳ בכבודו ובעצמו
 במליצת הכתוב לך ה׳ הגלולה ומכורה לא ק
 ברצותו ית׳ לשלות יל במבקשי רעתם ולהפיל שזנאים
ל  חללים זאת הוא עושה ע״י שליח בהיות הלבד ע
 כבודו יתעלה בשכבר נאמר מאתו לא תצא הרעות
 וכמו שנאמר במפלת אשור ויצא תלאך ה׳ ויך
, יען כי הדבר  י במתנה אשור ולא נאמר ייך ה׳ ט
י הזה בלתי נאות לטוב לכל. יאולי שזהו הטוני • - ־ - ־ ״ ־ ־ ־ . ־  ־
 התאוו תאיה וקדוש ישראל התוו זהתתילו להתלוצץ במה״כ(יהישע ה׳) יישא עיניו וירא והנה איש עומל
 ו'v 11 v \S II י ׳»״ ״ י״־ 1V על המן ובזה העירו עליהם המות מתדש אתרי לננדו ותרבו שלופה בידו ט׳ ויאמר לו הלט אתה

» ל ה ע לא אץ• על פ ר לכאןךה י ש  אס ^ א
 יהושע שבא המלאך לעזור לצריו ואויביו ולדברי״
 יתכן כי יהושע שאל על איכות הישועה אם להגכיי
' א) . ,  איתט או להשפיל צריט וזהו הלנו אתה ט

 ומעתה

 היותם כבר תפשים מ?ןנו. וזהו אק כאדם תמיתין
 לומר כי אתם בעצמיכם גרמתם התתדשית הנזירה
 בכם כמו שגרם לעצמו אדה״רולא כדורית שאחריו
 .שאליהם היה המות ענין מחוייב מפאת הגזירה

ת היריעה פ  ש

ש ?^י י י י ) ל ל ה מאמר עתה נאהי אין לו מוק כ  *זעיר על השמת המלאן ליהושע לא ני שר צנא ה' אני מתה נאהי מ
fct , י י מ ^ ידוע מל של פחה נאת•) אמנה ימ כי הנה השומר אשר יממה־ לשני החצר וחרבו טרו יהיה לנ׳ סניה פעם יהיה ל ״ _ י . ״ ״ ״ . , . 
^ ג ל י ? מ  כי כחצר זה עומד שר״צנא גדיל וכמשפט כי לפניו יממוד שומר אה נחרנ הו נהנית לשמור על אנשי ה:1ק שלא י

 ולא לרמוס בחצרו ופעה יממוד 0:זמר כזה לנעליו לרעהו היינו כי ננית הזה יושב אחד אהיר והסוס ולפניו יניה שומר י
י » ז מ * ! י ם ה י נ י י י א ג י ה מ ע c י f i ' י ה 5 : , י ט י ה ה ר ת ש«' 5 מ ה חס הרצה לבחק ולהכיר נהשומר הזה ה מ  ימצא מקזס לבריח. ו

 ואה גפני השומר היינו לראות ני לאיזה צד הוא עומד נמניו כי אס הראה אותו עומד ופניו לצר כחת כהכרח היה
 (106) (ח״כ) לנטל!
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 ובמה.יודע אשא כי מצאתי ק ט׳ הלא בלכתך
 עמנו ונפלינו אני ועמך ט׳ כלו וזר ע״י לכתך עמס
 בעצמך וע״י עשותך בנו פלאית להעדיף עזו•
 אומתנו על כל העמים וזהו וכפליט אני ועמך טי.
 יעל זאת השיב ית' למשה פני ילט והניחיתי לך
 כלומר הקב׳יה ילך ככבידו ובעצמו ומאז אופני
 תשועתס לא יהיו עיי מפלת השונאים שאק זה
 ניחא לצדיקים כמו שאמר להע״ה (תהלים י״ג)
 אשירה לה׳ כי נמל עלי כלי׳ בהיות גמול התשועה
 מסבת הזחע והעוז שהוסיף עלי עבור שלמותי
 וצדקתי ולא מפאת אשמת הרודפים. וזהו מה שדייק
 ומיחיתי לך ר״ל כי אייחד גבורתי אליך להוסיף
 תת לך עוז ואומץ עודף על הלןחמים . וזהו המשך
 לשון המדרש הנה אנכי שולח מלאך אמר לו משה
 מלחך אתה משלח עמי ט׳ אם אין פניך הולכים
 אל תעלט מזה אמר לו הקב*ה חייך פני ילט
 והנחיתי לך וכמו שביארנו. וזהו שסיים ורוח הקודש
, שנצח משה ט  צווחת.כאשר דכר מלך שלטון .
 כתפלתו שילך ית׳ כעצמו והטעם שומר מצוה לא
 ידע דבר רע כלומר שומרי המצית אין מהראוי
 אליהם שיהיו טשעיס ממילא ע״י מפלת שונאיהם
 כ*א מפאת השקידה בהצלתם בטונה מכוונת להוסיף

 להם עזרה ועוז. והבן:

 פרשת תרומה
 וידבר ה׳ אל משה לאמו־ ט׳ וימחו לי תרומה
 מאת כל איש אשר ידמו לבו חקחו את
 תרומתי וזאת התרומה אשר חמחו מאתם זהב וכסף
 ונחושתט׳. ראוי להתעורר ענ^זהשהכפיל הכתוב
 במאמר אחד ג״פ תרימה (ודרש חז״ל ידוע ודברי
 תורה כפטיש כוי) ינקדים לזה מאמר להע״הוד״ה
 א׳ כ״ט) ובכל כחי הכיטתי לבית אלהי הזהב לזהכ
׳ א) אשר לכאורה  והכסף לכסף׳ והנחישת נסזשת ט
 יקשה הכפל הזהכ לזהב והכסף לכסף והנחושת

 שפת היריעה ט׳

 לכבודו לשמור אותו שלא עוא אצלו איש זר מבלי ידיעתו זאס תראהו עומד ופניו לצד הטת ינחן כי הוא לרעת משמר שמ״כ
 יעמוד תמיד ופניו נגרו. אמנה הנה לפעמים אפשר כי תראה £ת השומר ההוא עומד ופניו לצד פנית לצד הכית ומכי! יעמוד
ה לעמוד מל המשמר אשר או  שה לכנוד משמר המילה מה כי אתה ראית אותו ?it הינע שנא ממקום תוזנותו אל המקום מ
 בהכרח ננואו מן המון גל מימת שנא יהיה פניו לצד ניה הנשמר ויעמוד כן מעט להודיע ולהגיד את טאו זאחיכ יהינ את
. וזהו ממש שאלת יהושע עיה כי הכתונ אומר ויהא יהושע את עיניו וירא והנה איש עומד לנגדו וחרכו שלופה ן  פניו לצד החו

 ומעתה נחקורה נא איזה מקום הראוי שהקכ״ה
 כעצמו יעסוק כעזרת ישראל ולמה יעשה
 התשועה עיי מלאך היינו להכות ולהפיל הלוחמים
 עליט . ונאמר בזה ט. ב׳ סוגי הישועות האלה
 תלויים במשיגי התשועה ובהתחלפות מדרגותיהם
 והוא כי ידיע שיש כ׳ בחיטת בערך מעלת ישראל
 אשר על ידיהם יהיו ראויים לישועה אם שהם כלם
 צדיקים גמורים ושלימים אשר אז המה חשובין
 מצד עצמן וראויים להשיג תשועה או בזמן שאינם
 שלמים ותמימים רק כל יקרת חשיבותם הוא מצד
 הצטרטת רוע מעשי שונאיהם ואשמת אויכיהם
ה  וכאשר הוא יתב׳ מעריך אותם עד המונם מ
 הם חשוק וטובים בערך לאומים כאלה . ולכן
 בהיות ישרחל חשובק בערן עצמן בבלתי הצטרטת
 כלימת הגוים הלוחמים עליהם הנה אז ראויים הם
 כי הוא ית׳ יהיה עזרם ומגנם ע׳׳י עצמו להוסיף להם
 חיל וכח על הצר הצורר ובהיות כל חשיבותם כערך
 פחיתות שונאיהם אז יעזור אותם ע״י שלוחו ומלאך
 מיי יושיעם היינו כי יתן המשחית לכוא נהמונם
 לנגוף ולהדוף וישועת ישראל תהיה ממילא ממש
 כמו שכל זטתס וחשיטתם אינו כ״א מחמת רעת
 שונאיהם p ראוי אל ישועתם שתהיה אך מסבת
ה  מפלת לזחציהם . ובזה נבוא חל הענין כי מ
 ידוע אשר בימי משה היו ישראל שלמים ותמימים
 ממעלת עצמם בבלתי מטרפית עןן האומות כמאמר
 בלעם (כמלכר כ״ג) הן עם לכדד ישכון ובמים
 לא יתחשב כלומר שיש להם הבחינה האחת שהם
 סיבים בערך עצמן ואינם צריכים להתחשב עד
 האומות ולכן היו ראויים לישועת ה׳ יתב׳ ע״י
 עצמו הייגו להוסיף להם כח וגטרה על המתקוממים
. וזהו שאלת מרע״ה אם אין פניך הולכים  עדם
 אל תעלט מזה ט׳ וכמה יודע אטא כי מצאתי
 חן בעיניך אני ועמך הלא כלכתך עמט כלו׳ במה,
 יתוודע שאנחט טשעים מפאת יקרת עצמנו
 ומאהבתך אותט ולא מחמת שנאתך זולתט וזהו

' ? ) y F w CT™ "ה י " ז י י  מדוע העמוד נחרנ נגיי ימ "
ן והנן: ד  ני הראה אותי>גומד לעד,־ עהה נאתי כלומר להתוודע אניד שנהכרח באתי ופני מ

י תעלה מל דעתך ששה צפרים כיו  !ft וחוץ לדרכנו יתכן מה עם מאמרם ו״ל(נמדרש סדשהנו) אשר שם צפרים יקננו מ
טת המקדש. אשר לדעתי ההוראה נזה לומר כי טהמיק כל זמן שהיה  מקננות אלא הצפריה שהיה כהן שוחט ומקריב נ
 פימד קייהקנלו כלס על ידו כרכה ומיוש ט בס צוה ה׳ את הנרכה וסהנפעה לכל העולם ולכן לא נמצא שום דנר הצריך לעולם
 שלא יהיה נכלל נמשכן ונימ עולמיה כידוע. ועיכ כל הנע ח שליו מעלין מל המזכח הנה הקרנת כל מין היהה פועלת השפעה
 >־ל עופ למינו וכל צפור למינהי וכל הנהמה למינה, ממש כאחד מכני משפמה שהוא רגיל ועומד תמיד לפני המלן אשר
ה הקרוב אליו. חסו מה שמביא עיה קוגל עתה על  המשימה ההיא מקמ מרונתה מאת המלן ככל הצורן אליה עיי האיש מ
 pp סלבןו ואומר (יואל א׳) הלא נגד מינינו אוכל נכיה מטת אלהינו שמחה וגיל ריל כי בהעדר המין על המזבח גס ההשפעה
 נמדדת מלמעלה בחומו המין (עי׳ זוהר *רשתנו קניד) ויותר מבואר הדבר ננבואומ חגי מיה. וזהו מאמר דמןג?ם ובכל כחי
י כל אמד ישא ברכה על ידי החל ן ׳ כלומר הזהנ ישפיע הנרכס למין הזהב והכסף למין הכשף נ ׳ הזה: לזהב ט  הכינותי 0

:  שיש ממינו ננית ה׳
 ?P־F לכוון םה נשנעיר מל סיום דברי המאמר הזהנ לזה: כו׳ ומי מהנדנ למלאוס ידו היזם לה׳ שאין זה כלל מפנין כספור •
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 תרומה
 היה מהצוע אשר הדברים בעצמם שהתנדבו ישראל.

ftבאש אהבתם יאירו יזהירו לנוגה ברק הרכבת 
 המשכן ולא שיתנו מין אחד להחליפו לקחת תמירי

 דבר אחר. ומה נעמו עחה דברי משיח ה׳ ובמ*£
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t . דבר אחר. ומה נעמו עתה דברי משיח 
 כתי הכינותי כוי הזהב לזהב והכסף לכסף ט י
I כלו׳ הכין הדברים אשר מהם עצמן יעשה המשק 

I:ולכל מלאכה הנעשית מזהב הכין אליה את הזהנ׳ 
 והכסף לכסף. וזהו מאת כל איש אשר ידבט לבו ?

M:;תקתי את תרומתי כלומר שהקב״היקבל נדבת הלי 
 המחייבת הנתינה בפועל וזאת התרומה אשר תקחיג
 מאתם זהב וכסף ונחושת כו׳ הנה הוא מונה״
 והילך כל הדברים שהיה צורך בק למלאכת המשק״
 ולכל כליו לאמר שלא יתנדבו כ״א אותן הדברים
 עצמן ולא שיתנלט כלם כסף לקטת במחירו הדברים;

i :הראויים אל המשכן 
 עוד יתכן בזה כי הנה מהצורך להבין מה שאמי־:'
 הכתוב וקחו •לי תרומה מדוע לא אמר ויתנו £
 לי תרומה ומה גם מדוע הלה הכתוב ענין זה״

 בבחירת האדם ורצינו מה שלא מצאנו כן ככל מצות
 התורה. אמנם לדברינו יתכן מאד כי באמת אין .
 הפץ לה׳ בכסף וזהב רק באהבת הלב ושלח כמלת •־•
 ב״ו מדת הקב״ה כי כאשר ירצה המלך לגבות מם י*

 מן המדינה אינו כותב להם אגרת אם תרצו שלחו
 לי מס כך וכך כי אז לא יתנו מאומה אבל ישים
 עליהם שרי מסים והם יגבו בע״כשלא בטובתם.
 אבל הקב״ה הכסף והזהב אין צורך לו.בהם צוה
 ואמר ויקחו לי תרומה היינו שיקחו הם בעצמם
 מממונם נדבה מאת כל איש אשר ידבנו לבו אם
 ירצה ויתעורר מעצמו. ומה נכון מאמרו ויקתו ולא
 אמר ויתט כי הנה כאשר גובים מס מאת אנשי
 העיר הנה בעת אשר יקח הבעה״ב את הכסף ואת
 הזהב מתיבתו או מכיסו עוד לא עשה מאומה
 וגם בעת מסר• הכסף ליד הגובה ג״כ עוד לא עשה
 מאומה כי יש לחוש פן לא ימסור אותו ליד הקהל
 וגם אם הכסף ביד אנשי הקהל עול יש לחוש פן
 יהיה נפסד ביד הקהל בלתי אחר אשר שלמו הכסף
 אל יד סוכן המלך אז נשלמה דבר הפקודה. אמנם
 הוא ית׳ אשר הכסף עצמו הוא בעיניו כאין וכאשם
 והעיקר אצלי רק האהבה נדבת הלב של המתנדב.
 הגה זאת חתברר ייתר בעת שיבואו הגבאים אצלו
מת ובאהבה רבהזנפלאה  והוא מזרז עצמו בזריזות נ
 ישא את רגליי ייריז אל תיבתו לקחת סך ידוע.
 וזהוויקתולי תרומה כי־היא ית׳ אצלי תהיה התרומה
 בעת אשר יקחו אל ידם בטרם יתטהו על יד הסיס
 והאמנם כי הכתוב לא נתן קצבה אל המתטת הנה
 רואים אנהט כמה הרבו להתנדב עד שהיה מן
 הצורך להעביר קול כמתנה איש ואשה אל יעשו

 עול מלאכה כי מרבים העם להכיא :

׳ . אבל הכלל בזה הוא עם מה שביארט  ט
) אפריון עשה  כקול יעקב מאמר שהע״ה (שיר ג
 לו המלך שלמה ט׳ עמוליו עשה כסףרפילתו זהב
׳ תוט רצוף אהבה מבטת ירושלים. והמורם  ט
 מלבריט שם בי מה שבתר הקכ״ה כסף וזהב
 *לומיהם וצוה לעשות לו מהם משכן« ולא צוה לעשות
 לו משכן מאורות עליזגים הגאיתים לו) לא מל הבת
, את הלבריםהאלה אךמתמתשהם יקרים בעיני  ס
 כאלם ובתת האלם לבר הנאהב לו נלבה לה׳
 ממילא גם אהבתו ניתנה עמו. כי באמת אין לך
 דבר ואין לך מקום המיבתר יותר להקב״ה כיא
 אהבת ישראל ובהצטרף אהבת סרטי איש ישראל
 •יעשה ממנו בית לשכינה(וכאשר ביארנו הקלמונים
 מאמר ועשו לי מקלש ושכנתי בתוכם) והיה ראוי
 שיצוה הקב״ה שיתן כל איש ישראל תלק אהבתו את
 >׳ לעשות ממנו תשכן אך איך יצזייר הלבד לקחת
 ענק רותניי היינו אהבת כל איש אשר בלכ עמוק
 לזאת צוה הקב״ה שיתן כל אחל נלבה חפץ גשמי
 ובזה יהיה ניתן חלק אהבתו את ה׳ כי אם יתן איש
 דבר שאהבתו אליו תזקה כמו כסף וזהב יכלומה
 נמצא שהוא נותן עם התק ההוא הלק אהבתו שיש
 לו על התפן והוא מורה שאהבת ה׳ יותר גדולה
 אצלו ועודפת על אהבת החק כי לולא כן לא היה
 ביתנו. וזהו מ״ש שהע״ה בלע שאלה ותשובה
 אפריון עשה לו המלך שלמה ט׳ ולמה בחר בדברים
 פחותים כסף וזהב אשר מאפס ותוהו נחשב לו
 יותר היה לו לבחור באורות עליונים לאהל ולמשכן
 זע״ז אחר לא בחר ה׳ באלה כ״א בעבור שתוט רצוף
 אהבה מבנות ירושלים כלומר לא מפני שהשם יא׳
 אוהב כסף וזהב pf מחמת שהבריות אוהבים אותן
 וכתתם מהם נדבה האהבה עמם תנתן. וזהו דבר
 אל בני ישראל ייקחו לי תרימה מאת כל איש אשר
 *דבט לבי תקחו את תרומתי כלומר עיקר התרומה
 מה שיש צויד כה לעשות משכן לכבידו יתב׳ היא
 דק נדבת הלב ורצין הטוכ של ישראל אמנם וזאת
 התרומה אשר תקחו מאתם זהב ט׳ כלו׳ והתרומה
 כיקרה הזאת תוכלו לקחת מהם ע׳׳י אשר תקחו
. אשר על ׳  מאתם עניינים גשמיים זהב וכסף ט
 כן הפליג הכתוכ כ״כ לספר בשבח המתנדבים
 ומרוצתם כמ״ש ייביאו האנשים על הנשים כי איש
 את רעהו ידחקון כלם מגישי מנחה בצדקה בלב
 שמת ברית נכין. ומעתה אתר אשר כל יקרת
 המשט יתביביתי כעיני ה׳ היה מסבת כי תיט
-רצוף אהבה זכנ״ל היה מהציע שיתנלבז רק הדברים
 העצמיים שהיו ראויים למלאכת המשכן ולכל כליו
 ולא שיתט מעות לקנות בהן הלברים הצריכים .
 •יען כי הלברים ההם שנתנז היו טשאים אהבת

 ישראל לאביהם שבשמים בכלי סהור בית ה׳ ולכן
 שפת היריעה ומה

 &י( יתכן ־08 מה שהמרי ז ל(במדרש נשא) שנכצ מלאכה כמקדש כיה רגן זסנ מזוקק ואין היה שלמה עושה סיס נוטל ככר
 זהנונזהמ ציון החש צצרהי מר«ן< שפמים ולא יצא מאלן־ ככרי זהבכ׳א ככר אחד וא״כ היכ הרב נחשב למעט. חסו שאמר
. כזהב לזהנ כלומד הכינותי הזהב למשוס ממני זהב (היינו מזיקה) עד שמאלq ככרים לא יעלה כיא אחד. ל כחי הכינותי ט מ * 

 יזכו נסיים והמד ׳ידמלנדב למלאות ידו היום לה׳ והיהה כוונתו נזה לזרז את כעם שירנו להחנדנ :
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 אהל תרומה
 ופעולתם ותועלתם (וכמו שזכרמ בחלק הא׳ פ*
 נת על מאמר קץ כל בשר) ומ׳׳כ למה מנע יתברך
ק על זאת באו ו״ל ואמרו  הטוב ההוא מהם. ו
 ועוז מלך משפע אהב ט׳ משפנו וצדקה ביעקב
 •אתה עשית העוז של מלך מלכי י רלכים הנן׳-״ה
 והוא אוהב את המשפט ונתט לישראל שהם אוהביו
 אשר הדבר משמע כאלו יכל התורה נתן הקדוש ב״ה
 לאוה״ע ולא מנע מהם כ״א המשפטים והלא הם
 שלולים מכל התורה ככלל ופרט ובע״כ צריכים
 אנחנו לומר כי יש תילוק והבדל בין המשפטים ובין
 כל התורה כי כל התורה היתה תלויה ברצונם כ״א
 היו תפצים בקבלתה לא היה הקב״ה מונע אותה מהם
 לא כן המשפטים לא רצה הקב״ה לתת להם גם
 אם יבקשו לקבלם וזה צריך י טעם. אמנם הענק
 הוא כאשר נבאר. דע כי באחוזת נתלת חפצי
 העוה״ז יש הבדל בין ישראל לבין העמים כי ישראל
ק ית׳ בעצמו חלק בארץ כמאמר הכתוב  אליהם נ
 תביאמו ותטעמו בהר נחלתך והיה מוליך לימין משה
 זרוע תפארתו והביאם אל המנוחה ואל הנחלה •ונתן
 להם את האח בכלל וחלק לכל אחד חלקו הראוי
 לו ע״פ הגורל בפרט נמצא כי חלקי אומה הנבחרת
 מושגים אליהם ע״פ הצדק והיושר לא כן זולתנו כי
 את אשר להם איננו כ״א מה שלקחו בחרכם ובקשתם
pf< כנצוח מלחמה ועליהם ימלץ כי בחרבם ירשו 
 וזרועם הושיעה למו. ומעתה בינה אמתת הנחתנו
 כי מצות המשפטים אין לצוות כי אם לאותם אשר
 רכושם וכל קנינם שכידם עד הנה הוא שלהם מה
 שבא אליהם ביושר ובצדק להם נאה לצוות על
 המשפטים למען אשר מכאן ולהבא יהיו זהירים
 בעצמן לבלי יתערב דבר זר בגורל נחלתם היינו
 להתרחק מהגדלות והמעשקות וכדומה מהרבה גופי
 תורה הכלולים בסוג הזה משא״כעמי האח אשר
 אחוזותיהם וקנייניהם אשר להם.הכל בזזומתתלה
 איך אם p יצוה אותם על המשפטים . וזהו
 מאמר המשורר (תהלים קמ״ז) שבתי ירושלים את
 ה׳ כו׳ מגיד דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל
 לא עשה כן לכל גוי ומשפטים כל ידעום כלומר
 כי אל האומות. לא עשה כן להנחיל להם נחלה כמו
 שעשה לישראל(ויהיה מאמר לא עשה כן לכל גוי
) שנתן להם נחלתם  שב אל מאמר שבתי ירושלים ט׳
 כאב המוריש לבניו שעל כן יאות לצוות אותם על

 ומה נעמו לי טהדברי המדרש (שמות רכה מט)
 מיס רכים לא יוכלו לכטת את האהבה אם
 מתכנסק כל העמים לכסל את האהבה שבין הקב״ה
 לישראל אינם יטלים אם יתן איש את כל הק
 טתו באהבה בוז יבוזו לו אבל בני עשו לי מקדש
 של יריעות וירדתי ושכנתי בתוכם. מפל לרב אב׳׳ד
 בעיר גדולה והיה עשיר נדול וביום הפורים שלתו
 כלם משלות מנות אל הרב ואתד היה בעיר קמצן
 גדול עכ׳׳ז מפני הבושה שלה אל הרב ע״י משרתו
 ב׳ ונ׳ אדומים ולשעה הלך בעצמו אל הרב לסעודת
 שרים והחזיר לו הרב הכסף הזה לאמר הלא כילי
 אתה יהי לך אשר לך אמר לו העשיר מה לך לדברים
 שבלב עכ״פ שלות שלתתי כמשפט כל כבידי.עירנו
 ויק הרב ויאמר הלא תדע כי דרך אנשים לשלות
 זה לזה מטת שוה ת׳ או יו״ד גדולים ומה ישבע
 מזה המקבל רק יען כי יש בני אדם הרבה אשר
 יאהבו זה את זה עד מאד בכל לבבם וכל נפשם
 ובמה יודע אפוא ט כרתו בחת יחד ובריתם
 נאמנת זה לזה אם בכל השנה לא יתן זמנם
 שיתאתדו להתעלס באהבים מפני הטרדות ע״כ
 יבתרו להם ביום זה לשמות איש פני רעהו ושולחים
 זה לזה משלות מנית ובזאת ישלת כל אתל אהבתו
 אל תיק רעהו והתנתה היא מנתה מזכרת ברית
 אהבתם ותברתם והתאתדותם לא כן אתה כרית
 האהבה לא כרת עמי וכל כוונתך להשביעני והחסר
 כסף אנכי. וזה לעתיד לבוא יאמרו העמים אנו
 טתנים כל ממוננו בשביל האהבה זה הוראה עצומה
 על סכלותם לתשוכ עליו ית׳ שיאצור כספםוזהכם
 כאיש תוטף מעדנים וזהו שהשיב יתב' אם אתם
 טתנים לי כל ממונכם בשביל האהבה בושה היא
 לכם כי הלא בני עשו לי משכן של יריעות עזים
 מרדתי ושמתי בתוכם כי גם הדבר הקל הזה היה
 סבה לעורר אהבה אליהם ודבר־ זה איט אצליכם
 וא״כ למה לי ממונכם וכל הון ביתכם היפך ממאמר
 אצל ישראל ייקחו לי תתמה כי אתם בעת תקתו
 הכסף ק התיבה הוא דבר שאין ט ממש אחר כי
 לכככם in עליכם רק ירצו להשביע אותו ית׳ עם

 מתינה וזה איט בתקו יתב׳:
 VhlD למה ניתנה פרשה תרומה אתר משפטים
 הה״ל (תהליםקי״ט) עשיתי משפט וצדק.
 ונקדים לזה מאמרם ז״ל במדרש (ריש משפטים)

 הה״ל(שם צ״ט) ועוז מלך משפט אהכהעוזשל מלך המשפטים זזהו-לאעשהכןלכלגוי וע״כומשפטים בל
 מלכי המלכים הקכ״ה והוא אוהכ את המשפט ונתט ידעום. ונמתיק הענין ע״פ חשל לעשיר אהד שהיה
 לו מלמד בתוך ביתו עבור בניו ללמדם סדרי
ח כמאכל ובמשתה בהליכה בישיבה  המהנות כדרך א
 וכדומה מהמעשים והתמעות המוגבלות בשיעורן
 ע״פ ההנהגות ממוסיות פעם בא בחדרם עלם
 אתד מההוללים ומועדים בעם ויעמוד לשמוע
 למודי המנהגים האלה והוא היה מלמלם בעת
 ההיא הסדר הראוי בסעודה והתלמידים כראותם
 אותו באו להוציאו מהם ויהי הוא מבקש ומתחנן
 לפניהם לאמר מה לכם אם אעמול פה לשמוע

 בלמידים

 לישראל שהם אוהביו ומ״ס אתה טננת מישרים
. הנה תכלית ׳  אתה טננת ישרות לאוהטך ט
 טונתם ז״ל בזה הוא להבינם למה שאט יתבע
 בהעמים לבלתי שוס לפניהם משפטים ואמר
 ואלה המשפטים אשר משים לפניהם ולא לפני
 ארמיים והלא עיקר המשפט הוא במה שבין אלם
 לתבירו אשר להישרת אנושי יסכים כל סוג האלם
 כעם ככהן כבער כמבין כלם יתנו עליהן ויצדקו
 ויאמרו משפטי ה׳ אמת להיותם מובחנים באשרם

 (109) (ח׳׳ב)
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 בלמודים מחמדים ההם ויפצר כס והעתירו לו בצע מעשקות וככר נאמד (ישעיה ם״א) אני >י
 והר? מסלרואומר לפניהם הנהנית הראויות בסעודה, שונא גזל בעולה. וזהו מה שדייקו ז״ל כיי ה׳ יהיה
 א׳ להזהר מלכת לסעודה בהזמנת שלית אתד אך בכסלך אם נתת מכיסך צדקה כלומר מכיסךליקא
 ע״פ שנים או ע פ שלשה ב׳ שלא לשבת בראש שלא תהא מעורבת בבצע מעשקית (ועי׳ עוד ימה
, שלא לפשוס יד בקערה בק״י שה״ש על מאמר מים רכים לא יוכלו לכבוס  הקרואים יבראש פנה ג
 תחלה ושלא לאתוז הקערה בידים וכדומה מאלו את האהבה ט שם הרתבט הדבור בעזרתהשי״ת)׳
ה כל עיקר הקנאה  הנהגית הרבה והם פערו פיהם על העלם הזה ובזה נטא אל המניו כי מ
 וילענילולאמרעתההגידהנאמהבצעלךמהלמודים שהתקנאו בט האומות היה אך בעבור ט לט צוה
 האצה-המימיך הזמין איתך אח^על שלחט או מי ית׳ לעשות לו בית המקדש ולהם לא צוה כמאמר
 נתן לפניך מנה בין הקרואים לכל כמי שניתנים (תהלים סי׳ס) כי קנאת ביתך אכלתני וכמבואר
 לפטני לכל אחל מנה לבד הלא אתה זה משפטך ברז״ל(מדרש נשא) כשראו האימות הביהמ׳יק שב«

i , ׳ 3 W תמיד לחטיף ולאכול מותר מהמנות אשר לפני ישראל כנסו זהב הרבה שיעשו גם המה 
, * י  החזאים ואם כן!תה לך אפוא כי תשקיל על יען כי מציה כזאת שאיננה למשא על הגוף נחי •

 הלמודים האלה אשר אצלך כמי זר נתשבו. הנמשל הפרישה ממאכלות אסורות והעריות ונדה וכדומה
P ״אליי לא עשה כן לכל גוי ומשפטים מהדברים שנפשו של אדם מתאוה לק לא ק מצוח g 
 ב ידעום הללויה ר ל עלימ עב׳׳י להודות לה׳ חסלו בנין ביהמ״ק כי על שבעים אימית כמה ממקל
 כי גפליכי מפל«גוי ומכל לאום בתתו אלינו נתלתנו הוא להם לבטת בית לשם ה׳ מהודר על אחח
 יד >ניד כה&ב המנתיל לבט וכאשר ביאתו. וזהו שבע. אבל הדבר ידוע כי הקב״ה לא בתרבגלבה
 לברי המדרש אתה כוננת מישרים משפט וצדקה י הנראית לעין הייט הכסף והזהב כי הלא כל לבבות
 ממןב אתה עשית מהו אתה טננת מישרים אתה הוא דורש ולכן בחר בדבר אשר ממט ראוי לעשות
 טינת ישחת לאוהביך כלומר ט אליהם מתלת היכל לה׳ והוא מבחר כל מתחים והיינו ט מבתר
 נחנה מידך המלאה והרי היא שלהם ע׳׳ס היושר כל הברואים הוא האדם ומבחר האדם הוא הלב
 ונט שייך ללמדם משפט וצדקה אבל לאק הזולת: והמעולה בכחית הלב היא הרצין הטוב והאהבה
ה נטא אל ביאור המאמר שלפנינו בהזכיר הגדולה אשר בהמתנדב לתת משלו להקב׳׳ה ולק ת ע מ  ו
 עוד מאמר התכם ע״ה (משלי ג׳) כי ה׳ תפז ית׳ שיתנדבו כל איש ישראל ממה שיש להם
 יהיה בכסלך ובלרש (ב״ר א׳) אם נתת מכיסך י ויעשו ממנו משכן. וכע״כ לא מצא זאת כי אם
 בדקה הקדוש ב ה הוא משמרך מן הפיסין כו׳ אשר בישראל כי אצליהם קדם המשפט אל הצלקה הייט
 בכפירה לא ילעט מלוע דקדק ואמר מכיסך ולא כל מה שיש להם הוא מה שהשיגו ביושר ובמשפמ
 סמר סתם אם נתת צלקה. אמנם על פי לרכס לא כן הזולת שעשו עושר ולא במשפט עליהם
 יתכן מאל כי הנה בהתטנן בלכרי מניאים נמצא נאמר אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בת
 כי בכמה מקומית נזכרו צדקה ומשפט כיתד כאשים יבוזו לו כי מה שיש לו איט שלו. וזהו לכרי המאמר
 תאזמים ותמיד מקדימים משפט לצדקה כמאמר שלפניט לתה ניתנה פרשת תחמה אחר משפטים
 (תהליס צ״ט) משפע וצדקה ביעקב אתה עשית הה״ל עשיתי משפט וצדק כלומר עשיתי תתלה
 עשיתי משפע וצדק(שם קי׳״ט) וכמאמר (ישעיה נ״י) משפט יממנו עשיתי צדקה לנדבת המשכן; והבן:
 שמח משפט ועש! צלקה. והטעם לזה כי יסול מדר10 ויקתי לי תרימה הה׳יל (משלי ג׳1 כי לקח
 הנלקה הוא המשפט כי מי שהשיג את אשר טוב גתתי לכם תורתי אל תעזוט אל
 בצדק ובמשפט הגה מה שטתן לדל משלו הוא טתן תעזבו את המקת שנתתי לכם. עיין באורו בת׳׳א
£• : ( , בראשית ובקול יעקב קהלת א  ותעמוד צדקתי לעל לא כן מי שעשה עישר ולא ם
 במשפס נמצא שמה שיש לואיט שלו והוא ניתן לעני מדר$ אמר הקלוש ב״ה לישראל מכרתי לכם

י ת ר ו ל ת ה א  יריעית ה
 p) ומטעם זה מקדימים אשרי יושבי ביתך ט׳ קודם ההלה לדוד ט הקרואים יוזז לבעה״ב לא החופפים

 וההיכל מי. הס הקלואיס כי הם יושבים סמוכים על השלחן בכטד. ומה ההלה לדוד מ$
 הלולים רבים להורות כי אנחנו עיקר הבריאה ואמר הסימן ע״ז אשלי יושבי' ביחך טהישיב לכל שנס מל נהלמי
׳ שה׳ אלהיו והם עיקר הבריאה והמזומניםוטץ  כדרך הקרואים ע״כ עול יהללוך סלה• אשרי העם שככה לו ט
 תהנה לדוד וזהו מגיד דבריו ליעקב שהם קבלו התורה וכל הבריאה היחה בשבילם לכןחקיו ומשפטיו לישראל
 צוה אותם ההנהגה איך להחנהנ כעזה״ז לא עשה ק לכל גד שלא היתה הבריאה בשבילם לכן משפעים גל
יה. רק המזומנים והקרואים צליכץ למלות לו יח׳ וזהו הללו אח ה׳ כל נדם שבחוהו כל האומים  ידעוה וצכן הללו
 כי גבר עליט חסדו ר״ל כי החוטפים יחט הודאה אל הקרואים אשר בעבורם נעשית הסעודה ועי״ז יש להם

 ג״כ תהו. הללו כוי ט גבר עלינו פס ב״י מהדו ועייכ ואמת ה׳ לעולם כלו:
 שפת היריעה

p א) עוד נףל!(ומר בכוונת זה כמאמר כי כגר נתבאר אשר כל מנין כמשכן ויקרו וחשיבותו לא להיות המשכן משיי מזהב 
 כי מv זה לפ יו יה אכל כל השיגוהו לצד יקר המתנדבים כי אכנהה מדנה לנם והדזשהם ונזכרתם זד היה נמצה

 (110) (ה״ב) k מיקר



 אהל תרומה
 יהיה נמשך אליו בהכרח ויהיה משולח ונעזב מכלם.
 ומעתה לע כי האלם כאכלו מן העז נתקרב אל
 העפר הייט אל החלק שלמטה יותר משלמעלה .
 וזהו שרמזו ז״ל חכמות בנתה כיתה ט׳ כלומר
 הקב״ה יצר את האלם בחכמה שיהיה ממוצע ועומד
 בין העליונים והתחתונים כי בזה ישלם טובתו
 ותועלתו וכאשר נלכל במכמורי הנחש ואכל מן העץ
ה אז וחסר לב אמרה לו כי עפר אתה ואל עפר  מ
 תשוב וכנ״ל. והן מטעם זה לא היו ישראל ראויים
 לקבל התורה ולח היו בטוחים על שמירתם על
 שעמלו על הר סיני ופסקה מהם הזוהמא שנלבקה
 בק ע״י הנחש וחזרו להיות על אותה הבחינה שהיה
 בה אביט הראשון קולם החטא הייט קרובים אל
 החיים העליונים כמו אל המות וכמאמר אני אמרתי
 אלהים אתם ט׳ ועל תנאי זה נתנה להם התורה
 כלי שישארו למעלה כרום מלרגתם ולא שיורירוה
 למטה עמהם ס^שרהיו כמודל על הנה. ומעתה
 יתכן ט המשל שהביאו ז״ל. הוא לומה ממש אל
 הנמשל כי מ״ש בקש לילך לו לארצו רומז על חזרת
 ישראל לזוהמתן ושובם לעפרן. וזהו אמר לו כתי
 שנתתי לך ט׳ כך אמר הקב״ה לישראל נתתי לכם
 את התורה לפרוש הימנה כלומר להורידה למטה
 ממש איני יכול לומר לך אל תטלה איני יכול אן<
 שנתחלפו כמדרגתם ותזרז לזוהמתן עכ״ז איני יכול
 לתזור לקתתה מהם ומה לעשות אלא ככל מקום
 שאתם הולכים •בית אתד עשו לי שאדור בתוכו ר״ל
 אקרב הקדושה שלמעלה אצליהם ואתן משכני בתוכם
 ובזה יהיו שוים אל הקדושה עם שהם למטה כי
 מה להם אם יקרבו ויעלו למעלה להשיג הקדושה

: ן מ  . w . או כי תתקרב הקדושה עליהם, ו
ק התתתונים כדי שיהיה שוה מדר# ד״א ויקתו לי תרומה הה״ד עלית למרום  אותו מן העליונים ו

 חידתי כביכול נמכרתי עמה שנאמר רקתו לי
 תרומה משל למלך שהיתה לו כת יתירה כא אתד
 חן המלכים ונטלה ביקש לילך לו לארצו וליטול
 למשתי אמר לו בתי שנתתי לך יתידית היא לפרוש
 הימנה איני יכיל לימר לך אל תטלה איני יכול
 לפי שהיא אשתך אלא זו טובה עשה לי שכל מקום
 שאתה הולך קיטון אתר עשה לי שאחר אצליכם
 שאיני יכול למיח את כתי כך אמר הקלוש ב״ה
 לישראל נתתי לכם את התירה לפרוש הימנה איני
 יטל לומר לכם אל תטלי איני יכול אלא״בכל מקום
 שאתם הולכים בית אתל עשו לי שאחר כתוכו שנא׳
 ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם על כאן. והלכריס
 השים להולמם וכי מתתלה לא ידע המלך שלא יוכל
 לעזוב אותה וגם לא לעכבה מבעלה ומה נתתדש לו
 אחר הנשואין מה שלא היה קודם הנשואין .
 והנראה כי הדברים האלה רומזים על מה שאמרו
 ח״ל ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן וכיק
 שעשו את הענל הזח לווהמתן. והוא בהזכיר מאמרם
 זיל במדרש (פ׳ שמיני) תכמית בנתה ביתה זה
 העולם תצבה עמודיה שבעה אלו ז׳ ימי בראשית
׳ עד מי פתי יסור הנה זה אדם שמית דעתו  ט
 של הקדוש ב״ה והלך אתר דעתו של נתש ותסר לב
 אמרה לו כי עפר אתה ואל עפר תשוב. ותכלית
 מליצתם ז״ל כזה גם מה שדייק הכתוב ואמר חכמות
 בנתה ביתה ראוי לחקור עלמהית החכמה המורכבת
 במחצב ההוא. ולדעתי יטp מה למה שאמרו ז״ל
 (במדרש בראשית) אחר שברא הקב״ה ג׳ בריות
 מלמעלה וגי מלמטה בא לכדאית את האדם אמר
 אם אני בורא אותו מו העליונים הרי הוא חי ולא
 מת מן התחתונים הות מת ולא חי מה עשה ברא

 שבית שבי כל עלוייך לא היו אלא ק
 הממם(ביארנוהו על נטן בחלק הא< פ׳ וישב במאמר

 ויהי כדברה אליו יום יזם ע״ש):
, הגדולה ומטרה  מדר$ ר׳ ברכיה פתח לך ה
 וגו׳ כי כל בשמים ובאח אתה מוצא כל

 לכל. וזהו ממש טונת חנה שאמרה בתפלתה(שמואל
 א׳ א׳) ונתתה לאמתך זרע אנשים ובלרש (ברכות
 ל״א) זרע המובלע בין אנשים היינו שלא יהיה קרוב
 לשום מזל יותר מאל תביח כ״א מובלע בשיה ועומד
 ממוצע בין כל המזלות כי אז יוכל לקבל ההשפעה

 מכלם לא ט אם יהיה קרוב לאחד בייתר הנה מה שברא הקב״ה למעלן ברא למטן למעלן זבול
 שפת הידיעה ־ 1 וערפל

י אדם מדנרים  מיהר מפום השראה השכמה כמאמר (ירמיה ז׳) היכל ה׳ המה. ומה שצום יה׳ לננוה המשכן כפומל מעשם מ
 גשמיים מכל לומר כי חכמינו ז״ל רמזו נועה הדנריה נאמרה(פרשהנו ייגשמוס רנהל״ג)כלמהשהקג׳ה גרא למעלה ברא
, אה הדור המחר הוס דור דמה דור ישריה עורן  למפה למעלה שרשים מומדיס למשה מצי שנויה עומדים. כאור זה כי ראה יה
 אשר הניה נפניה דנר ה׳ ממהס ולנ כל סעה היה הוכו רצוף אהנה אל אניםס שנשמים היה מחסדו יה׳ לצנור לאסון* הכמומ
 מכבדות האלה אשר גנפשוהה לננוח ולנטוע מהן כנין עדי מד לכונן כשניסה ממידה וקיום מתמיד היינו לקחת מהה נדממ
 לבנין המשכן ויען כי נקחהה ונהנישם תרומה לה׳ הרימו גזה נדבה לבה ואהבתה ויושר למה כי כאשר נתן איש כשף וזהב
ה אהבתו אשר צלנו אשר אהגה ה׳ יזהר גדולה אצלו ועודשה מל אהגה ההפז כי לולא כן לא  זכדומה היה נותן עה החפן מ
 הים צותן את החשן. וכאשר באו הכחות הפנימייה האלה אל הפועל היינו אל ממשה המשכן היה זה לישראל אור טולה זכוה
 מממיד וקבוע כי הכמות הטנימיוה בעודם בנששות רק בנח כאשד ימנו כן יסטו ומה גס מה יהיה אל הדור אשר אחריהה.
 וה שהמירו אותנו לחיל כי רצונו יתברן היהה לכונן מלמטה כענין מה שלמעלה כי למעלה יש שרפים מומדיה היינו מומדיה
 גאכזנה מתמדת וקיימת כמאמר(זכריה ג׳) מהלכים בין העומדים האלה כן עשה יה׳ למיטה קרשים עומדים וכמאמרם זיל(יומא
 מ׳כ) מצי שטים מומרים שעומדים למולם כי הכת היקר אשר הפרה נטש המהנדצ היה נשאר עומד קנוט לדור הריה. וזהו ויקחז
 לי מיומה שיהים תרוממם נשאר אצלי וביאר ואמר מאה כל איש אשד ירננו לנו הקחו את תרומתי רק נדנה הלנ של המתנדנ
 היא היא תרומתי תאה התרומה ההיה כאשר הקחו מאתם בפוטל זהב וכסף כוי ואז וטשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. זהו שסמכו
ה ממש המצא בכתוב אחר וההיד במאמר כי לקח טוכ נתתי לכה מורתי אל תעזוגו  דל ויהמו לי תרומה הס״ד פי׳ כדנר מ
 אל העזנו את המקח שנההי לכס ריל כי רצונו של הקניה שנהיה נשארים עומדים על מעמד העונ ומאות וזהו אל הטזנז

 אס המזח שנתתי לכם :

 (111) (ח״ב)
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 וערפל כו, למעלן שרפים עומדים למק עצי שטים עוד ביאור ע״ז בשוס לב אל מה שלייק הנחןנ
 ואמר רבוץ דויד אתה׳ לעיני כל הקהל ציי
 לך ה׳ הנחלה ט׳ אשד לכאורה לא ילעט צויד
 הספור הזה שבירך דוד את ה׳ לעיני כל הרגל
 דוקא מה מט יהלוך אס נתשוב שלא בירך ט קם
 בסוד ישרים ולא בעיני כל קהל עדת ישראל. ולטא
 אל הענין נקדים דבריהם ז״ל(בילקוט תהליספ׳^ם)
 אשמעה מה ידבר האל ה׳ בדין הוא מדבר אי
 ברתמים היא מדבר אמר לו הקב״ה למשה שלום

י - מ  אמ מלבר להם אין בלבי על בני שנאמר כי י
 שלום אל עמו ט׳ חך קרוב ליראיו ישעו ט׳ ע*צ»
 והגה גם בזה מהצורך לתת לב מה ראס משה
 להיות כמסתפקימה בלב הקב״ה על בגיועל שהוצרך
 לתשובה זז. ונזכיר עול לבריהם זי׳ל (במלרש־
 , . — _ פרשתנו) כי לקת טוכ נתתי לכם ט׳ אי׳ר ברכים
 ובכל עיר ועיר יש לו ארמון מפואר לפי כבודו גם בטהג שבעולם אלם מוכר תפץ ט׳ הוא עצכ עליז

. הנראה בביאור ׳ ׳ למעלן אופנים ט  עומדים ט
 העניןעם מ״ש המשורר ע״ה (תהלים קמ״ז)השולת
ח על מהרה ירק לכדו והכלל בזה עם מה  אמרתו א
 שילעט מפייהקלמונים ע*ה כי המרכבה העליונה
 בכלל ובפרט היא כלולה באבות הקלושים ותולדותיהם
 אשר ראשי שבטיהם יתפקדו על מספרהי״ב מזלות
 וייחד להם עיר אלהים הר קדכו וככתב מיל ה׳
 עליהם השכיל לעשות תבנית הבית וצורתו עם
 סדר עטדותיו ומשרתיו הכל על צורת העולם
 העליון בכללו וחלקיו וזה מבואר בקפרים בארוכה
 י ובפרט בספר עקידה שער ל״א). ומה מלבד
 הסעמים המקובלים מפי הקדמונים ז״ל נוכל להטעים
 הדכר עוד כפי קט השגתנו ונאמר ט פעולת הדבר
 הזה הוא ממש בדמיון המלך שיש לו כמה מדינות

 זהקב״ה נתן תורה לישראל ושמת הוי ט לקתטוב.
 ומהראוי לתקורבזהבמה הדבר תלוי אם להתעצב

ם ק י  את הלוים תחת כל בטר ואני מוסיף אני על ת
 הנה בשמתה. והמורם מדברינו שם כי הקלה לא
ם  גרע מאומה מקדושת מכורים אבל נשארו על ח
י עול הם צריכים  מלרגתם כמו שהיו (והעל כ

 עכלים ומשרתים גם רכב גם פרשים ומשפטו היה
 כאשר רצה לנסוע לאיזה מדינה שלת מקודם שיביאו
 לו יק המקום ההוא מרכטתיו הפקודות שם גס
 עבדים ומשיתים כפי הצורך וכאשר שי.לו אותו על
 עילת הדבר אמר כי הוא מטין טה למען ביוליט
 אותו בשמתה ובטוב לגב כמשפט השב לביתו לא
 p אם יקח מרכבה מן המקום שהוא בו כי האמנם
 הוא ישמח בבואו למחוז תפצו הנה יתעצט הם
 בהתרחקם נחל מביתם. ממשל כל הלברים

 נמשכים'בטבעם אל ש־שם ואל מחצבס כמליצתם פחון) וללוים נלבה חתו אותו לתת להם קדושה
 זיל זרוק חוטרא לאוירא על עיקרא קאי ועל p וחיכה משלו לא שנטל מזה ונתן לזה כמשפט בו ל
 בשלחו ית׳ צבאי מרום למסה לאח לעשות שליחותם אשר אם ירצה לבכר בט הקטן על פני בט הבטר
 יהיה הלבד אצלם נגד הטבע להתרחק ממעק לתתו יורש פי שנים אזי בהכרח יגרע חלק הבטר
 הלהי קלם אשר שם חכיון עוזו ושכינת כטלו לטא ע״י העדפת חלק אחיו הקטן אבל הקלה לא יפחות
 ולשות כאח מאפליה . אמנם אחרי כי גם פה ולא ערע מאומה מחלק הגדול להעליף ט חלק
א הוא מוסיף ומגדיל חלק הקטן מאוצח  פעל ית׳ מטן לשכתו לשטן כבול בארצט והבית הקטן ל
 הזה בדמותו ותטנתו הוא מתדמה ונערך אל הבית הטוב. וזהו ואני מוסין< אני על חיבתם כלומר
 העליון יכמארז״לביהמ׳׳ק שלמטה מטין כנגדביהמ״ק אוסיף ללויס משלי מבלי לגחע מהכבורים חלק
ה בשמחה ממש כי  שיתעלה מעתה גם כעשותי מלאכיו רוחות למטה קדושתם. וזהו שסיימו ז׳יל מ
ה קל מהרה בתה ירוצו כאשר יריז החמר האכ כאשר ימעיט ויגרע מבט_הא׳ עטר להוסי? ח מ א  ל
ל לא יתוסף בלבו שמחה לאשר נתרבה ח עד על חלק ה  והשב אל שרשו*} וזהו השולח אמרתי א
 מהרה ירק דברן ומלת אמרתו תתפרש ע״דשכיאח חלק בנו אם התוספת הזה בא מפאת מה שחסר

) בצע אמרתי בזע פרפוחן  יל(במדרש איכה ל
 שלו סי< קרע לבושי כבוד מללואו והיא תואר אל

 המקדש שלמטה שהנא הלטש מתמד אל כטדו ית׳
 שמא מתלבש ט בשכנו בתוכנו כמאמר ועשי לי - , ,

ח להוסיף ללדם לא היה מקים אל השמחה כי תוספי* ׳ ח אמיתי א ל י ש י m ה 0 5 1 1 ,  מיןלש ושכמי 3
ם אבל אתר ט הים•* י ר ט  כלומר אתרי כי שלת למטה לאח פרפיריןשלואז הלוים בא מתסרון מ
 ער מהרה ירק דברו בהיות העולם מכתי מתקשר מנדבת ידו ית׳ להוסיף ללויס משלו אזי יש שמחהי
ה בשמחה״  ומתאחל בקלזשת העולם העליון לא יבדיל ביגיהם לפניו ית׳ וזהו ואני מוסיף אני ולכן מ

 זהק בזה : הוא הלבר כעניננו כי האמנם ה׳ יתל גתן אמ.
 ידיעות האהל התורה

ו הנרמז במאמר הנביא(יחזקאל א׳) וסחיות רצוא ושוב כוי נם במאמר החכם(קהלח א׳) אל מקום ה  *) ת
 שהנהלים הולכים שם הם שביס ללכה הנה תארו הליכחם במשלחהם ע*ש שיבה ומזרה כאלויהם מוזרים

 אז אל שרשם אשר ע״כ יעופכו כמרוצה זהו והמיות רצוא ושוב;
 (112) (ח׳יב)

 את בנו האתר לא p אם היה ברכת ה׳ את מי.
ה בזאת ישמה האג  מבלעלי מגרעת גורל אתיו מ
 ויגיל מאל כי העלפת מלק הא׳ לא פעל מחסור
 לזולתו. כן אם היה הקלה מתסר תיבתהבטרים
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 ר״ל שלא נשתנה בשמים מאומה רק שגם כאק
נאק וכדברי  מגלה קדושתו וזהו כי כל בשמים ו

 הדרש כל מה שיש בשמים יש בארץ כמו כן:
 מדרש הה׳׳ד(איוכ ל״ז) שדי לא מצאנוהו שגיא
 כת בשעה שאמר הקב״ה למשה עשה לי
 משכן התחיל מתמיה ואומר כבודו של הקב״ה מלא
׳ על לא כשם שאתה סבור אני  עליונים יתתתונים ס
. ביארם ,  סטר אלא כ׳ קרשים בצפון וכ׳ בלתם ט
 המאמר על נטן בקול יעקב במגלת קהלת עלה

 קיי׳ז לרשהו משם:
 ועשו לי מק׳לש ושכנתי בתיכם (עי׳ יף שה׳׳ש

 על מחמר מה יפו פעמיך) :
 ואת המשק תעשה כו׳. ילקוט אמר הקב״ה למשה
 עשה לי משכן שאני מתאוה לשטן אצל כני
 כששמעו מלה״ש p התחילו אומרים רבש״ע למה
 אתה יורל לתחתונים שכחך הוא שקהא בשמים
 שנא׳ תנה הולך על השמיס אמר להם הקב״ה תייכם
 שאני עושה כשם שאמרתם אלא תמתי מלאה
 האח ע״כ. והמאמר פלאי ומראה על פי מאמר
 החכם מהר״י אלבו שהוכיח על פני האומרים שאין
 כטדו יתב׳ להשגית בתחתונים לאמר אם לעתם
 להגדיל יקרו שאק כדאי בתחתונים להשרות שכינתו
 בתוכם כ״א בעליונים, שהמה ראויים לזה אם כן
 עוד בזה כביכול המה מקטינים כבוד אלהים ית״ש
 כי באמת גם העליונים אינם חשובים לכלים בערט
 אין סוף ב״ה והם באמרם שאץ כטדו לשכון כ״א
 בעליונים הנה בזה הם נותנים חק וגבול אל כבודו
 &כוך כי העליונים ראויים שישכון בתוכם. וזהו
 מאמר הילקוט כששמעו מלהי׳ש כן התחילו אומרים
 רבש״ע למה אתה יורד לתתתונים שבחך הוא שתהא
 בשמים שנאמר ט׳ כלומר הלא זה הוא משפט
 הראוי אל כבוד השם להיות הודו על השמים. וע׳׳ז
 אמר להם הקב״ה תייכם שאני עושה כשם שאמרתם
 כלומר גם עתה כשהשכינה שורה בעליונים אני
 עושה (נגד כבודי) כמו שאמרתם בהיותי משרס
 שכינתי בתתתונים ט גם העליונים אינם ראויים
 לזה כמו שהתחתונים אינם ראויים. וזהו תייכם
̂שה כשם שאמרתם כלומר כמו שאמרתם  שאני ע
 על התחתונים אבל תהלתי מלאה האח כלומר
 שעי״כ יתברר כי ענוותנותו גורמת זאת. ועול
 ביאור על זה תמצא בתבורנו קול יעקב שה*ש על

 מאמר אפריון לו ע*ש :
. עי, קףי ׳  והבדילה הפרוכת לכם בין הקולש ט

 שם על מאמר תוט רצוף אהבה :

 פרשתתצוה
. ׳  ואתה תצוה ט׳ ויקשו אליך שמן זית זך ט
 ביארנוהו בתבוינו ק״י במגלת שה״ש על

ך יפה עיניך יונים ע״ש:  מאמר מ
 מדרש כתיב בציר ז יחזקאל כ״ז) צור את אמרה
 אני כלילת יופי את אמרת אתרים אינם

 8 אירי״ש

 התורה למטה עכ״ז איננה שלולה בהעליונים אבל
 הוסיף אור קלזשתה מלמעלה על למטה על שגם
 התתתונים מתלוננים בצלה ומעתה אין מקום שיתעצט
 העליונים אתרי שלמעלה לא נגרע לבר וכמבואר
 במלרש נשא (פ׳ י״ב) ויהי ביום כלות כו׳ מי אמר
 ווי המלאכים אמרו ווי אמרו עכשיו הקב״ה מנית
ח אעפ״כ פייסם הקלוש ב״ה א  אותנו ויורד ילרב
 ואמר להם חייכם העיקר למעלה הוא שכן כתיב
 כסה שמים הולו ואחר כך ותהלתו מלאה הארץ.
ק  וזהו לברי המלרש בנוהג שבעולם אלם מוכר ח
 לחבית הוא עצב עליו והקב״ה נתן תורה לישראל

 ושמח והוא מבואר כמו שאמרנו:
 ומעתה יתכן מה שהיה משה ע״ה מסתפק אולי
 יש בלב הקכ״ה עלינו כי חשכ שהקב״ה
 הוריד השראת שכינתו מן העליונים מכל וכל וא״כ
 p יש בלבבו על שהוצרך בעבורנו להוריר משמים
 לחח תפארת שכינתו. אולם באמת אין כאן כ״א
 תוספת השראה גם למטה לא כמלת כשר ולס אשר
 כהעתקתו ממקום למקום יתתלף מצט ממקום זי;
 למקום זה לא כן כהקלה ואס כן אין מקום להיות
 בלבו עליט לבר. וזהו לברי הילקוט אשמעה מה
, אמר משה אשמעה אם בלין הוא מלבר  ילבר ט
 ט׳ א״ל הקלה משה שלום אני מלבר להם אין
. ׳  בלבי על כני שנאמר כי ילבר שלום אל עמו ט
 וכדי להביננו אמתת הענץ סיים ואמר אך קרוב
 ליראיו ישעו ט׳ ממש כאשר יתן אחד לרעהו חפץ
; ה יהיה בזה ל פעולות א  ידוע מידו ליד רעהו מ
 מה שיצא החפז ונעתק מיד מותן הפעולה השנית
 מה שבא החפז ליד המקבל אמנם אם הנותן הזה
 יתן ליד רעהו חפז זה והוא עצמו אינו עוזב החפץ
 מידו רק שנותן מקום אל המקבל לאתוז בו גם כן
 הנה עתה לא נעשה זולת פעולה אתת מה שהמקבל

 אוחז ג״כ כתפז זה. כן הלבר במשה כי מתחלה
 משב אשר במתן תורה יהיו ב׳ פעולות מ״ל א׳
 ההעתק מן העליונים ל מה שתבוא ליל התתתונים.
 וזהו אשמעה מה ידבר אם בדין הוא מלבר ט׳ א״ל
 הקלה משה שלום אני מדבר להם אין בלבי על
 בנו שנאמר כי ידבר ט׳ אך קרוב ליראיו ישעו לשכון
 כבוד בארונו כי באמת אור התורה לא נעתק ממרום
 כמאמר הנסתרות לה׳ אלהינו נשאר למעלה בתיקו
 ית׳ אך מגלות לנו ט׳ וא״כלאנעשה כ״א פעולה
 אתת מה שיד ט״ד תאחז ג״כ בה. וזהו דיוק מאמר
 אך קרוכ ט׳ כלומר לא שנעתקה מן העליונים אך
 עיקר הפעולה היתה מה שנתקרבה גם למטה
 בא>ץ. והוא ג״כ מאמר הכתוב מ״ל ויכק־ דויד
 6ת ה׳ לעיגי כל הקהל לזמר שצורך המאמר היה
 להודיע לאישי ההמון המנונים קהל כי ראשי העדה
 ורוזניה המה מבינים מעצמם אמתת הדבר הזה שאין
 בהקלה העתקה ממקום למקום רק ההמונים למען
 שלא יחשבו הם כי סר צלו ית׳מן העליונים ונעתק
 ובא למטה לזה אמר ברוך ה׳ אלהי ישראל מן
 העולם ועד העולם ט׳ וסיים כי כל בשמים ובאח

 !אהל י;יקי ח״בז ח



 יעקב
ל מהצורך לך לרלת עמהם.!תתמעט משיגסן  ד
̂ ׳  בכלי שתהיה ראוי להיומילהם לראש כפי ללת ערכם
 ובזה נבוא אל הענין והוא ע״פ למיון לגלול אמי
 שלקח לביתו מלמל עבור בניו ףהי לתקופות
 הימים ויגדל אצלו ילל ויגמל והיה צריך להתרגל
 כאותיות ונקודות ובלומה מלמודי הלררקיולסת

v w מלמל עבור הילל הזה לבל אמר אליו המלמל 
 מלוע נתת עיניך. בלרלקי הזה הלא לא טפלאנכי׳
 ממנו והלא כביר מצאה ילי ללמוד עם בחורים
 הנינים ק״ו עם הקטן הזה א״ל לרבריך יקשהיג׳]נ:
 למה אין אני בעצמי לומד עם בני ומה לי וקי.
 ובע״כ צריך אתה לומר מפני שאני גלול יוחר מלאיי
 בערך הבנים קצרי השנה כי לא להועיל אהיה
 להם וא״כ הוא הרבר והיא התשובה שגס אתה לא
 תוכל ללמוד עם הקטנים בייתר אשר שכלך.גלול
 משכלו עד למרבה. וזהו תשוכתי ית׳ למשה שאי1

 לו להצטער כלל על שלא נבתר הוא אל הכהונה•
 גדולה כי איט ראוי לזה כלל מרוכ גמלתו ומע$ר
 יתר מאל על מעלת העם. ונתן לו דמיון על זה>
 התורה לאמר התורה היתה שלי ונתתיה אי בכלי,
 שתהיה אתה לעם מול האלהים ולמה לא למלהיב
i עמהם אני בעצמי ובע״כ שאניאצליהם גבוה מעל 
 גבוה וכאשר אמרו בעצמם דבר אתה עמנו ונשמעה

. וזהו דברי המדרש ואתה,  ואל ילבר עמנו אלהים ט׳
 הקרב אליך את אהק אתיך הה״ל לולי תורתך,׳
, כלו׳ ע״י התורה נתנתם משה ע״ה עג  שעשועי ט

 שלילות התקרבותו אל הכהונה ונצטוהלהקריב את,
 אהק ט על ילה נתברר לו אשר מורה הלורצמך׳

 שיהיה במלרגה קרובה למלרגת העם וכדמיון-
:  הלטש שזכרט: ־ י
׳ משל לחכם שנטל׳  מדרש אשרי תבתר ותקרב ט
 קרובתו ועשתה עמו עשר שנים ולאי
 יללה אמר לה בקשי לי אשה ואמר להיכול אצי
 ליטול חוץ מרשותך אלא שהייתי מבקש עטתנותך!
 כך אמר הקב״ה למשה יטל הייתי לעשות לאחיך;
 כהן גלול חוץ מלעתך אלא שהייתי מבקש שתהמ׳
 גלול עליו ע״כ. מראה בביאור המאמר בהקלים!
 לברי המשורר ע״ה(תהלים קמ״ז) שבתי יחשלים
 את ה׳ ט׳ על השולת אמרתו ארץ עד מהר*
ר^ מסו  ירק לברו. והכלל בזה כי כבר נולע ו
 אשר כל הנבראים מהעליונים והתחתונים כל אג$~
 מקבל שפעתו מאשר למעלה ממנו וכן כלם על אי!
 סוף ב״ה המחיה את כלם כי ממט תשתלשל ההשפ$3
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 אומרים אבל ירושלים הכל. אומרים שבחה שנאמד
 הזאת העיר שיאמרו: כלילת יופי. ביאור המאמר
 מום פשוט שאינו מדבר כ״א על היות כל חוק וכל
 יקר שלצור לכר המושפעוכא אליה ממליטת אחרות
׳  כמו שזכר מביא(שם) ברושים משניר בנו לך ט
ח מלבטן ט׳ אלונים מבשן ט׳ ועוד הרבה שמבאר  א
 על כל דבר ודבר מאק הוא בא אליה אבל היא
 בעצמה היתה ריקנית מכל הטוב ט היא יושבת
 בלב ימים רק שעשתה מסחור עם ארצות זולתה
 זכמ״ש רוכלת העמיס אל איים רבים. ממש כהשואל
 כלים יקרים וחשובים משכניו לככל בהם פני האזרח
 אשר לפי ראית עיני האורח יחשבהו לקצין ואליר
ה הם יספרו  אכל אם ישאל את פי השכנים מ
 ויאמרו לו על כל לכר למי הוא וכל אחל יכיר את
 שלו. וזהו צור את אמרת אני כלילת יופי את
 אמרת אחרים אינם אומרים כי כל מלינה תעיד על
 חלקה המובא ממנה אל צור. לא p ירושלים ענינה
 מיפך כי לא תחסר כל בה ואלרבא כל המליטת
 היו מקבלים שפעתם וברכתם ע״י ירושלים וכמו
 שיתבאר,אי׳׳ה לפנינו וא*כאחרים אומרים ומעילים

 עליה זאת העיר כלילת יופי:
ב אלץ את אהקאחיך. מל׳ הה*ל לולי ר ק  ואתה ה
 תורתך שעשועי אז סבלתי בעניי כשאמר
מ אלץ הרע לו אמר לו ק  הקב״ה למשה ואתה ה
 חורה,שלי היתה ונתתיה לך ט׳ והמאמר פלאי .
 ומראה ע״פ מה שאז״ל (במלרש קהלת) יפתת
 בלוח כשמואל בלוח שאם היה שמואל בלוח של
 יפתח לא היה נתשב לכלום. והוא עם המטאר
 במדרשם ז״ל (תשא פ׳ מ״ב) לך רל לא בשביל
׳  כטלך אתה שלה לכאן אלא בשביל כטל בני ט
pכשישראל צדיקים הם מתרוממים ועולים ז 
 שלוסיהן מתעלין עמהס וכשהם יורלים הם ושלוחיק
 ?יחלה *). וההוראה מזה ציכמושתסהן לראש
 הדוראםמדרגתו קטנה ממלרגת הלורכן איננו
 ראוי, להיות עליהם לראש אם הוא גלול מהם יתר
 מאל ממש כהלטש הזה שאיט ראוי ללטש ט
 בלתי אם הוא כמלת לובש׳ לא ארוך ולא קצר.
 וזהו מה שאמרו יפתת בלוח כשמואל בלוח לא
 שחשיטת יפתמ מממת לותק מציאות שמואל ולוגמתו
 לא כן הלברים כ״א כשם שאם ראש הלור קטן
 מאד איט ראוי להיותו בלתי מוצלת לשטט אתהלור
 כן אם הוא מופלג במעלה יותר מלאי מערך
 ההמון,ג*כ איט מוצלת לנהל אותם כי לא יעצרו
 כת ללכת אחריו ולהתלמות אליו בלמותיו ולp יפה

him "LTr ׳ ־\״" ייד w אמת אילו היה שמואל כלוח של יפתח לא היה • לי עי אשי 
 9חשכ לכלום. ולכן,אחר חטא העגל שידלו ישראל הקולש על נתשול קטן. ואם רצונך להכקיטע*
 הרבה מרום מדרגתם אמר הקב״ה למשה לך רל הלבר שלא תטא ההשסעה.בלתי על ילי ממונע-
׳ ': . , יריעות האהל ושליחים, . . 
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 מיד ליד ממעלה למטה וכל אחד מקבל מיד הסמיו.
 לפי הסדר הזה יושפעו כלם מהחיייך



1 1 ח*  תצוה יעקב נ
 משל לתכם שנטל קרובתו ועשתה פמו עשר שנים
 ולא יללה אמר לה בקשי לי אשה ט׳ כך אמר הקב״ה
 לחשה יכול הייתי לעשות לאתיך כהן גלול תק
 מלעתך אלא שהייתי מכקש שתהא גלול עליו כלו׳
 לזטתך יותר ממנו כמה שתהיה עליון עליו וקולם
 לו בקבלת ההשפעה. וזהו שהעמיסו ז״ל במקרא
 שהביאו אשרי תבתר ותקרב אשר לפי הפשט יותר
 מהצילק היה שיאמר אשרי נבתר ונתקרב אבל
ה המאמר הזה הוא מה שליבר ית׳ על  ללברינו מ
 לב משהלאמרכמושאשרי לאהרן שהוא הנבחר ם
 אשרי לך במה שאתה תבתרהו ולא אעשה זאת עב
 ילי עצמי בלתי על ירך וזהו אשרי תבתר ותקרב

: ן מ , ו ׳  ט
 VhlD ויקחו אליך שמן זית זך אמר הקלוש ב״ה
 למשה לא שאני צריך להם אלא שיאיה
 לי כשם שהארתי ט׳ משל לפקח וסומא שהיו
 מהלכים ט׳ כך הפקת זה הקב״ה שנאמר כי ה׳
 עיניו משוטטות ככל האק והסומא אלו ישראל
 שנאמר גגששה כעורים קיר וכאין עינים נגששה
. מראה בהבנת הכפל כעורים וכאין עינים כי ׳  ט
 הנביא ע״ה כיון בזה לשלול הב׳ סוגי הצלית שיש
 לאיש עור אחת בלכתו לנוע בתוך העיר בין אנשים
 פקחים שהמה ידריכו אותו מישרים וינחוהו במעגלי
 צלק אל כל אשר יחפוץ, והב׳ אם הוא זוכר את
ה גם הזכרון הזהיועילנו  לרט מעת היותו פקח מ
 כי ישרוך לרט אל אשר הלך מאז. אמנם אותו
 אשר מעולם לא ראה אור ונמצא שהצלת הזכרק
 שלולה מאתו והוא גם הוא בין אנשים סומים והוא
 נמנע הישועה אפילו מאתרים אזי רעתו כפולה
 והוא רתוק ההצלה משום צד. וזהו נגששה כעורים
 קיר כלומר שכלם עוריס אין רואה וגם וכאיןעינים
 ר״ל כאלו לא היו עינינו פקוחות מעולם והוא
 להפליג על גודל העורק אשר לעיני הנפש מפאת
 היצה״ר המתשיך את אורה וההב״ה מוביל אותט
 ביד בחסדו הגדול לבלתי נכשל במכמוריו וכמ״ש
p צופה רשע לצדיק ט׳ ה׳ לא יעזבנו בידו וזהו 

 הפקח זה הקב״ה בו׳ והסומא אלו ישראל:
 מדרש (בפרשתנו ובפ׳ שמיני) כל ארבעים שנה
 שהיו ישראל במדבר לא נמנע משה מלשמש
 בכהונה גדולה. הה״ד (תהלים צ״ט) משה ואהק
 בכמיו ר׳ ברכיה בשם ר׳ סימון מייתי לה מן הדין
 קרא בני עמרם אהק ומשה ויבדל אהק להקדישו
 קודש קדשים הוא ובניו עד עולם ט׳ ומשה איש
 האלהים בניו יקראו על שבט הלוי. וכתב הרב
 בעל ידי משה ז״ל ומדכתיב בניו יקראו על שבס
 הלוי ש״מ הוא בעצמו היה כה״ג ע״כ . והפליאה
 נשגבה מה ראה האלהי הזה ר׳ ברכיה ע״ה להוכית
 הדרש ממקרא אחר ולא נראה לו המקרא הא, אשר
 שם מבואר הדבר באר היטב כי משה ואהק גם
 שניהם היו כהניםכמ״ש משה ואהרן ככהניו והמאמר
 שהביא הוא מדברי הימים אינו מויכיח על הדרש
 כ״א ע״פ דיוק (וחוץ מזה מצינו הרבה בגמרא

 אשר

 אהל
ה אפשר לגו לזמר בוה ב׳,טעמים.  *שלוחים מ
 אתל שאין ביטלת מברא להגיע אליו' לבר מיל
 העומד כרתוק כי אם ע״י ממוצעים רבים העומלים
 בין הנותן ובין המקבל. אמנם להסביר הלבד גם
 כהענק שלפנינו עד״ז הנה סתן תלילה פגם ותסרון
 ביטלת של מעלה לאמר שאין ביטלת שתבוא
 ההשפעה מרם על רמים לנבראים שפלים בלתי
 ע״י ממוצעים והלילה סלילה לומר כן הלא כבר
 נאמר היפלא מה׳ דכר. והמופת היותר תזק לשלילית
 הטעם הזה הוא ענין הנבואה אשר כשלחו יתברך
 מאמר נבואה אל הנביא הנה עד מהרה ירוץ דברו
 מאת גטה על גטה לנמוך שכנמוכים באין ממוצע
 כלל ובע״כ נאמר בטעם הדבר בפנים אתרים כי
 כל מגמת הי יתבע ורצונו היה בזה לזטת את
 הממוצע והשליח עם אותו שגשתלת אליו. ממש
 כהשולת מתנה לרעהו ע״י שליח גם כי הוא היה
 יטל להושיט לו המתנה ע״י עצמו עכ״ז יאבה כמו
 כן לזכות השליח שיקח גם הוא שכרו כן הדבר
 כענינגו כי כל מקכלי ההשפעה יריקו להסמוכים
 אליהם במדרגה בתנאי אתר שנתמלאו הם די
 צרכם וכמו שיתבאר עגין זה באורך בפ׳ ברכה
 אי״ה, וא״כ את שיבתר ה׳ ״יתברך להיות ממוצע
 בקבלת ההשפעה להשפיע לאתרים ודאי כי לא
 תשטוף ולא תעטר ההשפעה ממנו עד כי יתמלא
 סוא על כל אפיקיו. ומעתה המשך המאמר כך
 הוא שבחי ירושלים את ה׳ ט׳ ד׳ל מהראוי שתתן
 תודה ושבת לה׳ ית׳ על נתנו אותך לממוצע לקבל

 הברכה וההשפעה מלמעלה להגיע ולהריק לכל
 הארצות (שע״כ היא נקראת כלילת יופי משוש כל
 האק) כי בודאי היתה הטונה העליונה גם לזכותך
 ע״י היות מערכת סדרי ההשפעה נערכים בסדר
 הזה להיות מסילות לה כשערי יחשלים. והוא כדי
 שתהיה מלאה ברכת ה׳ עד בלי די ותשבע ותותיר
 מל כי כל הארצות יאמרו די אל מותר משבעה
 וזהו שבתי ירושלים את ה׳ ט׳ השם גבולך שלום
 הלב תטים ישביעך(וכמו שנתבאר בתלק הא׳ פ׳
 סוללות על מאמר לך נא אל הצאן) שאס לא תאמר
 כן כ״א שמההכרת תבוא ההשפעה אך ע״י אמצעים
 מיל ליל על כי קצור קצרה יל הנברא לקבלה ממקומה
 •הראשון יקשה א״כ אל הנבואה. וז״שוהלא השולת
ק על מהרה ירוץ לבדו אם לא שתפז  אמרתו א
 הקב״ה לזכות את הממוצע (ועי׳ מ״ש התכם בעל
 העיקרים זלה״ה ט״ש משלישי בביאור מאמר אתם
 דאיתם כי מן השמים דברתי עמכם פי׳)'וזהו המכוון
 בעצמו במאמר שלפנינו כי משה ע״ה היה רע
 בעיניו מלוע לא היה הוא הנבתר לכהונה גדולה
 זשיהיה הוא הצינור המביא ההשפעה להעם והשיבו
 הקב״ה הלא לאמונה כי שלך גדול משלו כי כמו
 שאהרן יתמלא ברכה וטוב ע״י מה שנעשה שלית
 להריק הברכה לישראל ט אתה תהיה מלא ברכת ה׳
 זתתברך משמים קודם לחהק אתרי אשר אתה הוא
 השלית לבתור בו ולמשות אותו. וזהו מליצתם ז״ל
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if: 

I 

 א׳ מן השרים מצויין במלטשיו בצלם למות תבניתם
 אין לטשו של זה נעשה כשל זה וכן אץ מספר
 העלים של זה כמספד המיותר לזה כי כל השרים
 ראוי אליהם להיותם רשומים ומוגבלים באפולותיהם
 ובמחלצותיהם ומגבעותיהם כפי התתלטת ההתמטת
 שעליהם. ועוד זאת כי כל אתל מן ראשי הצבא
 בעת אשר המלך יפקיד אותו יתןלו עתים מוגבלים
 למחי יוכל לבוא לפני המלך לא בכל פעספיחטז
 הוא רק כפי התק המוגבל לעתים ידועים ולא
 «זתר נמצא כי השר צבא אשר הינף ואשר הורם
 להתמנות ידוע הוא מחוייכ לשמור כ׳ מגינים
 האלה שאמרנו ברצות לבוא לפני המלך. א׳ צלם
p בעת i ודמות אפודתו. ב׳ שצריך לטין השעה 
 מוגבל. אמנם לא כאלה אותו התשוב שאמרנו ני
 אליו לא נקבע עת מוגבלת מתי יוכל לטא אל
 המלך כי הוא נכנס ויוצא אצלו כתמידית כק בית
 ב׳ שאין מהצורך אליו להחליף שמלותיו ג״כ ולבוא
 לפניו בצלם ידוע כי לא נתייתד אליו מעולם שום
 צלם ודמות מהמלטשים שאיז לו שום התמטת

 שיצטרך לבוא בתבנית מלטשים ידועים:
 עתה הנה עלה בידיט תכלית תקירתט כי המלך
 העליון יתב׳ היה לו שירות וכהונה אתת
 לתת אותה ליד ממונה ולהפקירו עליה והיא עבודת
 הכהונה גדולה. והנה התכמה העליונה תייבה
 לבחור את אהק להתמטת זאת לקדשו ולכהנו וראה
 נא גם ראה כי מיל כאשר נבתר אהק להתמנות
 המעולה הזאת הנה בכתב מיד ה׳ עליו השכיל
 (ויקרא ט׳׳ז) ואל יבוא ככל עת אל הקדש, ב׳ בזאת
 יטא אהרן אל הקודש כתונת בד ט׳ היינו כי הגביל
 את הממונה הנבתר הזה בזמן טאו ובצלם דמות
 מלבושיו הראויים להתמנות זאת לא זולת .
 לא כן מרע״ה עליו הפליג הכתוב ואמר(בהעלותך)
 בכל ביתי נאמן הוא ובמדרש(במקומו) שהיה עייל
 בלא כר (פי׳ נכנס בלא רשות) וק דרשו על ואל
 יטא בכל עת אל הקודש אהק בבל יבוא ואין
 משה בבל יבוא. ונמצא א׳* כי בין אהרן למשה
ה שאמרנו כי אהרן להיותו פקיד  יש ההבדל מ
 ונבתר בהתמנות'זאת היה אליו מהצורך לשמור
 הב׳ התנאים הנ״ל, העת המוגבל ואך בצלם
 הבגדים הרשומים לא כן משה ע״ה להיותו כביטל
 ריע המלך נאמן בבית ה׳ אין ספק אצלו שלא היה
 צריך לא עת ידוע ולא בגד ידוע כי לא נתמנה׳
 לכהן שיהיה צמך להיות מצויץ במלטשיו מאותים
 להתמנות זאת. וזהו טוגת ר׳ אלעזר בר׳ יוסי
 הג״ל שאמר פשוט הוא לן שבתלוק לבן שימש משה
 ט׳ והוא רק להפליג כתו ומעלתו של משה שטה
 גדול ותשוב אצלו ית׳ כ״כ עד שהיה כבן כית ולא
 היה צריך הכנה כלל וכלל כמו שהיה צריך אהרן
 ללבוש את השמונה בגדים ולהתליף מנהגו התמילי
 בגשתו אל קודש הקדשים אבל משה היה ממיר
 מתהלך לפני ה׳ בשוהוהיה יטל לעטד עבודה אך
 בתלזק לבן לבל. ומעתה מה ימתקו בפינו לכרי

 המדרש

 אשר בהזדמן לפניהם ב׳ כתוטם על ענין א׳ מקשה
 הש״ס מאי ואומר שהיא הוראה כאילו הוא בא
 לפסול הלימוד הראשון). והנראה כי ר׳ ברכיה
 כיון בזה לבאר לנו ענין גלול והוא להתיר ספק
 עצום הטפל בדברי הדרש הזה. כי הנה כבר קבלט
 בשעה שאמר הקב״ה למשה ואתה הקרב אליך את
 אהק אתיך הרע לו וכאמרם ז״ל(שם בסמוך) כל
 ז׳ ימי הסנה היה' הקב״ה מפתה את משה שילך
 בשליחותו למצרים ט׳ ובשביעי אמר לו שלתנאביד
 תשלת אמר לו הקב״ה תייךשאני צוררה לך בכנפיך
 אימתי פרע לו ט׳ כל ז׳ ימי המלואים היה משמש
 משה בכהונה גלולה וסבור שלו היא בשביעי אמר
 לו לא שלך היא אלא של אהק אהיך היא. אשר
 מכל זה אנחנו רואים שע״פ עונש לא היתה הכהונה
 למשה בלתי לאהרן ולא שימש משה בכהונה כ״א
 ו׳ ימים ואיך א״כ יאמרו כל מ׳ שנה שהיו ישראל
 במדבר שימש משה בכהונה גדולה. והן לזאת בא
 ר׳ ברכיה ע״ה והסיר הספק הזה במה שהביא
 מאמר בני עמרם ט׳ עד בניו יקראו על שבט
 הלזי ט בזאת ביאר לנו פשר דבר ההוא וכמו
 שנבאר. והוא בהזכירעול מה שאמרו ז״ל(בסמוך)
 אמר ר׳ אלעזר בר׳ יוסי פשוט הוא לן שבחלוק
 לבן שימש משה במלבר (סך הגירסא בפסיקתא
 רבתי לרב כהנא פ׳ י״ל) ולכאורה אין אנו יזלעים מה
 השמיע אנתט גם האלהי הזה כי מה יתרון למשה בחלוק
 לבן ובמה גלול כתו בענין זה. אבל הסכת ושמע:
 חכמים הגירו ולא כתדו אשר ממלטת בי״ל יש
 לט לקחת למיון על מלטת שמים זכאמרם
 מלטתא לארעא כעין מלטתא דרקיעא וא״כ
 מקורה נא בתהלוכות צבאות מלכי בו״ל כי הגה
 זה משפט המלך להיות לו שרים רבים אשר יצבאו
 על עמו שרי אלפים שה מאות וכלומה הרבה וכל
 אתל ממונה על עסה מיותל ולכלם בשם יקרא
 גפי התתלטת ההתמנות אשר להם איש איש
 למלאכתו אשר המה עושים. והנה מלבד שרי צבאות
 הרבים האלה. יש עול אחל אצל המלך אשר אם
 תשאל עליו ועל פקודתו יאמרו לך שאק לו התמנות
 מאומה לא פקיד ולא עיד ואין לו שם ותואר המורה
 על אתה התמנות אבל אם יתקוףי אחד לברר לו
 תכלית גדר האיש ההוא ונתינתו הנה יאמרו לו כי
 מעלת האיש ההוא עולפת על כלשה צבאות והוא
 יקר בעיני המלך נכבל מכלם והוא עליון עליהם
 וידיו רב לו לעשות כרצוט בכל העסקים המיותרים
 לגדולי השרים אין לבר נעלם ממט והסבה לזה
 להיותו ריע המלך מפליא עצה ממתיק סור ולכן
 גם כי אץ לו שום התמטת עכ״ז דעתו^ומאמרו
 עודפת במעלה על דעות כל השרים. ומעתה
 >חהורה ההבדל בין כל השרים הפקידים ובין ריע
 המלך הזה הנה כל השרים הפקידים למחלקותיהם
 מיד כאשר ישיגו ההתמנות אשר להם ישיגו כמוכן
 סק תבנית המלבושים אשר ילבשו בהן ואך בצלם
 יסלטן אם בכמות המלבושים ואם באיטתס וכל
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 הלין קרא מי עמרם אהק ומשה ויבדל אהק
 להקדישו כו׳ כלומר אותו הבליל השם יתב, וזיכה
 אותו בהתמנות הכהונה היתה הפעולה בזה הו*
 ובניו על עולם ומשה איש האלהים כלומר וא״כ ולאי
 שאין להסתפק בו אם היה יטל לגשת לעבולת
 הכהונה גם כי לא נתמנה כי בכל בית אלהים
 נאמן היא . ואם תאמר אם ט מה מנו יהלוך
 במה שלא נתמנה ולמה נצטער עניו הלא מלריגתו
 עודפת על אהרן הגה ע״ז מבאר ואומר בניו יקראו על
 שבט הלוי כלו׳ שישלו נפקותא בבניו שלא יהיו נקראים
 בלתי על שם השבט, והענין אמתיונתמד למבין:
 ועשית בגדי קודש לאהק אתיך לכבוד ולתפארת
 ואחה תדבר אל כל מכמי לב ט׳ ועשו
 את כגדי אהרן לקדשו לכהט לי. וראוי לעמוד בזה
 מדוע שינה הכתוב את לשוט אצל העושים במלאכת
 הבגדים שלא אמר ׳בהם לכבוד ולתפארת כמו
 שאמר אצל משה. גלבוא אל הענין נזכיר מאמרם
 ז׳יל (הוריות י״ב) כשמן הטוב כו׳ יורד על הזקן זקן
 אהק ט׳ על לבר זה היה משה דואג אמר שמח ח׳׳ו
 מעלתי בשמן המשחה יצתה בת קול אמרה כשמן הטוכ
 וגו׳ כטל תרמון ט׳ ועדיין היה אהק לואג אמר
 שמא משה לא מעל אכל אני מעלתי יצתה ב״ה
ה מה טוב ומה נעים שבת אתים &  ואמרה לו מ
. והכלל ׳  יחד(תהלים קל״ג) מה משה לא מעל ט
 בזה הוא עם מה שמבואר מפי החוקרים ט יש
 דברים המכונים בשם ערכ כמו כל תענוגי עוה״ז
 ויש המכונים בשם מועיל היינו שאין בהם ערבות

 כלל כ״א תכלית טוכ ולפעמים ימצאו דברים.
 פרטיים שתחייהו איתנייהו כהו יתד . וכמו כן
 תמצא במצית התוה״ק אשר קצתם בלתי ערבים
 על עושיהם יאדרבא עזד כמשא ככד יכבדי ממט
 כמו מצות הצום ביוה״כ יהצדקה יכדימה •מהענינים
 המתנגדים אל טבע האנושי ויש שיהיה בהם בתינת
 שניהם ערב ומועיל ערב מתמת מתיקותן ומועיל
 מתמת קיום מצות השם כמו מצות עונג שבת
 ויו״ט יש מקיימין אותה מתמת תשקות התעטג אבל
 באמת התסידים ואנשי מעשה אינם עושים כ״א
 מחמת מצית ה׳ לא לכוונת שום תענוג.וכבר ידוע
 כי המצוה אשר עשייתה מתנגדת אל יצרי לכו כמו
 מצית הצום וכדומה הנה לבעבור אשר המעשה
 כבדה עליו לעשותה א״כ ודאי שהוא עישה איתה
 למען קיים מצות ה׳ לא כן להתענג על ה׳ ביום
 השבת בעטר שהמעשה קלה מאד ט בעסקו בה
 גם שגי היצרים כאתד גפגשו א״כ איה איפה יבק
 עוגג זה לשם מי הוא אם לעע את השבת וכל
 ערבות המאכלים מורגש לו מפאת יצרו הטוב
 הממתיק אותם בפיו או שכוונתו לענג ה״ע
 במטעמים אשר אהב. וע״כ זהו הגדולה שבנסיונית
 שטוב התעטג לא יפסיד טונת המצוה *) בלתי

 האדם

 המדרש שלפניט כל ארבעים שנה שהיה יxאל
 במדבר לא נמנע משה מלשמש בכהונה גדולה.
 אשף לכאורה יפלא אם רצונם ז״ל לומר כי ככל
 מ׳ שנה שימש משה ראוי היה להם לומר דבריהם
 בדרך קצרה כל מ׳ שנה שהיו ישראל במדבר שימש
 משה בכהונה גדולה מה ענין השלילה שאמרו לא
. אבל עתה לדרכט יצדק מאד כי ׳  נמנע משה ט
 זאת לא היה אפשר כלל לומר כל ארבעים שנה
 שימש משה ככהונה גדולה כי חלילה לומר כן הלא
 אהק היה נבחר לכהן ואיך יאמרו כי רק משה
 שימש כל ארבעים שנה/ אכן זאת היה מהצורך אל
 רבותינו ז״ל להשמיענו שלא נטעה לומר כי לבעבור
 שהיה אהרן מבתר להתמטת הכהונה שוב היה משה
 נמנע מזה מכל וכל ע״ז באו ז״ל להעיר אותנו
 לאמר תלילה לטעות כן על קדוש ה׳ מכובד כמוהו
 מי התרים את ים מצרים מי עלה למרום וכדומה
 מכתות החזקות אשר עשה משה ואיך יתכן לומר
 שהיה נמנע ממנו מלשמש ככהונה על זאת יפה
 אמרו כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא
 נמנע משה מלשמש כו׳ כלומר גם כי כאמת היה
 אהק הנבחר אל ההתמנות עכ״ז לא היה משה נמנע
 עי״ז אבל ודאי בכל עת שהיה חפצו לשמש בכהונה
 היה משמש כי בכל ביתו ית׳ נאמן הוא וע״ז הביאו
 ז״ל מקרא מלא הה״ד משה ואהק בכהניו כלומר
 גם כי באמת אהק הוא הכהן מבחר עכ״ז הכתוב
 הקדים את משה תחילה להיותו ריע המלך וכנ״ל

 ומדריגתו עודפת על מדריגת אהק:
ה נשאר עלינו לתח א״כ מדוע הרע  ומעתה מ
 למשה בשעה שנאמר לו ואתה הקרב
ק ח  אליך את אהק ומה גם איפה הוא העונש מ
 עליו מאתו יתב׳ לשלול ממט הכהונה על שסרב
 ללכת בשליתותו למצרים אחרי אשר כץ כך ובין כך
 כביר מצאה ידו לשמש בכהונה. והן זאת היתה
 כוונת ר׳ ברכיה ע״ה במה שהוכית הדרש ממקרא
 הנאמר בדברי הימים כי שם מבואר היטב התפשרות
 הדברים היינו מוצא הדרש הזה ששימש משה בכהונה
 גדולה וגם עונשו מבואר שם איך ומה הוא. ט
ה האמנם למשה עצמו לא היה נפקיתא כלל  מ
 אם היה נבחר להתמנות הכהונה מאשר לא נתמנה
 כי ככחו אז כחו עתה עכ״ז יש נפקיתא גדולה
 לבניו אתריו כי איתי שנתמנה ונעשה כה״ג נאמר
 ט והיתה לו ולזרעו אתריו ברית כהונת עולם היינו
 שהמים נכנסים תתת האבות בהתמטת זאת לא
 p משה ע״ה גם כי הוא כעצמו שימש בכהונה
 גדולה אע״פ שלא נתמנה עכ״זביקש שיתמנה עליה
 עבור בניו שלא יהיו במדריגה זאת ולא ישמשו אפי׳
 בח׳ מדים וישארו לוים ככל בני שבטו ומעתה זה

 היה עונשו במה שלא נתמנה שישארו בניו לוים
 וזהו צחות דבריהם ז״ל ר׳ ברכיה מייתי לה מן

 יריעות האו
) כל מהשהיה המן מקטרג אח ישראל למפה , על פי המונח הזה יתבארו דבריהם ז״ל במדרש (אההר נ  *) ו
 היה מיכאל מלמד עליהם סנגוריא מלמעלה אמר לפניו רבפ״ע אץ בניך מסקשרנץלא על שעבדו מ״ו

 (117) (ח״ב) ילא
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 ה׳ לעשות מציתיו באהבה ושמחה ואיכ מה בכו :

 אם מציה זאת ערבה לך מלבד מה שהיא מועלת י
ה מה טוב מוסב על סינ  וזהו דקדוק הכתוב מ

3 ןריל למה : ר ע ג ה ו ס ר מ ב 7  המועיל ומה נעים מ
 יגרע כת המועיל שבמצוה הזאת ע*י היות בהג°;.
 ערבות וא״כ שבת אתים גם יתד מה משה ל* 1י!
; נ . כי הכל הולך אתר מדריגת ובחינת ל ׳  מעל כו

 העושה כי בוודאי קדוש ה׳ כמוהו שלל מלט כל
 ערבות יכל עוע ולבו התאווני כבר היה תלל בקרני

 וע״כ בהכרת לא היה טוגתו כ״א לקיים מצות;
 בוראו ובה היה שמת. הוא הדכר ג״כ כמה שציה •

* ; י  ית׳ למשה ועשית בגדי קודש לאהק אתיו ט׳ כ
 כזה היה ג״כ ערכ ומועיל כנ״ל רק הקביה הרואה

 ללככ כי האיש משה עניו מאד מכל האדם מואס •
 בכבוד וגועל בתפארת ע׳׳כ אמרלוית׳ ועשית כגר
 קודש ט׳ לכבוד ולתפארת כי נאמן הוא לו שבאי!
 ספק יעשה המצוה למען שמו יתב׳ ולא לכוונת

 הגאון והתפארת. משא״כ אל העושים במלאכת!
 הבגדים לא אמר משה לעשות הבגדים לשם כנויי*
 אהרן ותפארתו כי האדם יראה לעיגים ויחשס:

 את משה ה״ו שהוא רוצה להתהדר בתפארת אחיו •
 החשוכ כי ענותטתו לא נתוודע כ*כ לפרטי האלם;ד

s על אמתתה וע״כ אמר ואתה חדכר אל כל חכמי 
 לב ט׳ ועשו את עדי אהק לקדשו לכמו לי והבן :

 ועם לרכט נעמול על כוונת לברי מביא ע״ה1
 עשות (ישעיה נ״ת) אם תשיב משבת רגליך
ל תפציו ה א  יריעות ה

 האדם אשר חלק לו בבינה אף מכמתו עמלה לו
 למאוס בתעטגים כל הימים וכל מתוק מר לו וכאשר
 הפליג המשורר ע״ה ולבי הלל בקרבי הגה עליו
 אין להסתפק אם ישמת זיתענג בשבת זיז״ט בוודאי
 במצית ה׳ הוא שמת. וכמו כן הדבר בעניננו כי
 גם המצוה הזאת למשות את אחיו לכהונה גדולה
 נפגעו בה ערב ומועיל שניהם כאתד שהמשימה
 היתה ערבה ותשובה מאד מצד מעלתה שיזכה על
 ידה לגדולה שאין למעלה הימנה וגס מועילה מאד
 מצד שיטה הוא הנבחר לשרת בקודש כאשר הפליג
 עליו המשורר (תהלים ס״ה) אשרי תבחר ותקרב
. זע״כ משה ע״ה דאג פן התערב זר בשמחתו ׳  ט
 בהיות משיתת אתיו דכר הערכ להתהדר ולהתפאר
 בה וזהו ועל דבר זה היה משה דואג אמר שמא
 ת״ו מעלתי בשמן המשחה כי זה משפט הצדיקים
 השלמים שאינם מאמינים בעצמם ולכן כאשר
 הרגיש שמתה בלבו בעשיתו מצית השם דאג לאמר
 אולי השמחה הזאת מעורבת עם שמתת היצה״ר
 ת״ו מתמת הערבות והתענוג שיש בה (וכמו
 שכתבנו בחלק הא׳ פ׳ ויחי על מאמר בסודם אל
 תבוא נפשי). זע״ז יצתה בת קול ואמרה כשמן
׳ מה סל חרמון אין ט  הטוכ ט׳ כטל חרמון ט
. וזהו ועדיין היה אהק דואג אמר שמא ׳  מעילה ט
 משה לא מעל אבל אני מעלתי יצתה בת קול ואמרה
 לו הנה מה טוב ומה נעים ט׳ כלומר האף אמנם
 כי הדבר ערכ עליו עכ״ז אתרי היותו תמים עם

 על שנלו עריוחט, אלא אץמחקפרגץ אלא על שהן ״*שמרין לחוחץ• אמר לו חייו לא שבקה ולא אשבוק•
 הה ד(במוחל א' י״ב) כי לא יפוש ה׳ את עמו בעטר שמו הגדול. והוא גהזכיר עוד מדרשם זיל(במקומו)

 כל מהשהיה המן מקטרג סלמעה היה השמן מקטרג־ מלמעלה. ומן הראוי לחקור על מהות הקטרוג שיש במ״ש:!
 (שס) שאוכלים ושוחים ואומרים עוע שבת שנג יו״פ ט׳ וע״כ צריו לומר שהיה הקפרוג כו שששים הפצומ ^
 שלא לשמן וטוהר שבחוה וימים שבים שעיקר מצוחם הוא להחענג על ה'למען שמו הגדול שצוה לנו על העמג'־
 הזה ולכן קפרגה מדה״ד לאמר שאינם מכוונים בלחי להעטג מצפם. ומעחה אם היה קמרונ מהיל «ל יי

§ ס י ה הקב״ה הדן אה דיננו תמיד מדה כעד מדה ה  ששבדים ע״ז וג״ע וש״ד ושזבים המטח מעשוחם כלל מ
 מהראוי באמת שיעזוכ אותם כשכן אבל אחרי אשר כאמת היו מקיימין המצות רק שעט אותם שלא לשמןכ״א;
 להתענג בדשן נפשם המשפע לאלהיס הוא שלא לעזוב אותם נם כן בלתי כי השועהם לא חהיה למענם ט אם,
 למעט יס כש שהם לא כוונו כהמצוח למענו כ״א למענם וכענין שאמרו ז״ל(במדרש רות) כחוב אחד אומי;
, איני;  כי לא ימוש ה׳ את עש בעבור שמו הגדול וכתוב אמד אומר כי לא יפוש ה׳ עש ונחלתו ט׳ אמר ר
 כשישראל זכאץ בעבור עמו ונחלתו ר״ל כשעושים המצות לשמן גס הוא יחל יעשה עמהם למענם וכשאץ ישראל1

 זכאין בעטר שש מלול ר״ל שמכוונים בהמטת לסוכת עצמם גם תשועחם לא תהיה כ״א למען שמו מדוצ >*
 וזהו מאמר המלרש אמר לפניו רבש״ע אץ מיןממקסרגץ לא עלשעבלו ע*ז ט׳ אלא על שהם משמרים דסוסיו יי

 והוא שסב על מה שאמר תחלה שאוכלים ושוחים ואומרים שנג שבת ט׳ כלומר מתעעים שלא לשם שבם •
 וע״ז אמר לו הקכ״המייו לא שכקתולאאשטק ל״ל כי אושיע אותם למעני וזמ שסיים ההיל כי לא יפוש ה׳

 אח עמו בעבור שש הגרול והמו שביארנו: ,
I-ע ט האשם רטטנו ז״צ לברו על לבבנו כי בין כך ובין כו שבטחים אנחמ על הגאולה כמו שזכרנו מאמי ד  ו

־ . אוצס יש הבדלגיי' | ל ח  המדרש כשישראל זכאין בעבור עמו ונחלש וכשאין ישראל.זכאין בעטר שש מ
 בין ב בחינות אלה בדבר מאולה והוא נרמז במאמר מביא בשם ה׳(ישעיה מ*מ) למעני למעני אעשה. והרצון ?
il• בזה לדעתי כ״א יזכו ישראל להשיג הגאולה למען צדקתם ולמענם מה כאשר הוא יחברו יקרא דרור לשרירי 

ה ימעס במסםל  מש הלא נעטר זכוח הצדיקים יסדה אש כולם לא ק אם חהיה מאילה או למעט יתב' מ
 הגאולים מ״ו הו כסי הצילו אל קיום העולם שאין השלם מתקיים אלא בשביל ישראל וא״כ יהיה די אליו מי>•' ;
ו אז לס}יי מ ן מ ע פ ז ןל ג ע פ א ל ״ ר לא fljjjft כ ש ן , ר כ מ ו ל ה ה ש ע ן ט , ע מ ז כמאמר למעט ל מ  כהכמז לכד. וזהו מ
r • אעשה רק כעי מורו למעני היינו שלא לקחת לה כפי ההכרס 

ח וח״כ) י ו 8  ו
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 בעצמך תעשה לך חפץ וחשק להתאוות אל דברים
 שאינם מעצמם בגדר הוה וזה וקראת לשבת עוגב
 כלו׳ איר שתכוון בהם תהיה משובח. מהו שסיים
 אז תתעע על ה׳ כלומר גם תאוותך גם שביעתך
 כלם תבואינה מצד םזכ כתירתך וע״כ לצדקה תהייגה

t לך לפני ה׳ 
 ובמדרש (ויקרא רבה ל״כ) הה״ד סביב רשעים
 יתהלמן(תהלים י״ב) סביב לצדיקים
 הרשעים מהלכים דכתיב ט' כיצד בשעה שהרשעים
 עולין מתוך גיהנם ורואים את הצדיקים יושכים
 בשלוה בתיך גן עק נפשם מתמעגת עליהם ט׳
 אימתי כרום זלות לכשירומם הקב״ה מצות בזויות
 בעולם מה לך יוצא ליסקל על שמלתי את כני מה
׳  לך יוצא לישר? על ששמרתי את השבת מהלך ט
 על שעשיתי רצון אבי שבשמים הה״ד (זכריה י״ג)
 ואמר אליו מה המטח האלה P ילד ואמר אשר
 הוכיתי בית מאהבי מטת האלה גרמו לי'להאהב
 לאבי שבשמים ע״כ . ולכאורה הדברים ׳חסרים
 באור אמנם ע״פ לבהט יתבארו על נטן כי הנה
 זה ילוע שאנמנו מתוייבים להכביר עליט עול
 העטדה הקלושה ולעבלו מתמת גולל היראה
. ולכן אם אנתנו  והרעדה בלכ טהור וחח נטן
 מקילק העול מעלינו ותהי יראתט כמצות,אגשים
 מלומדה הקב״ה מגרה בנו הרשעים המתנכלים
 להפריע אותנו ממצית התורה ע״י גזירות קשות
 אשר ימול את בניו יסקל ואשר ישמור את השבת
 ישרף וכדומה מן הגזירות וטאת הם פועלים כי
 תכבל העטלה על העובלים כ״כ על אשר גם
 הקלית יהיו אצליהם כממורית. ממת כמלך שהיה
 לו שר המשקים והיה עומל לפניו בלא כטל ומורא
 כמו שראוי להעומלים לפני המלך מה.עשה המלך
 גזר עליו שלא יאכל שלשת ימים ברכיעי צוה עליו
 שיבוא לפניו וטס המלך בידו להשקותו כפעם
 בפעם וישאלו אותו על עילת הלבד ייאמר להי־
 הלא ילעתם כי מלאכתי אצלי קטנה וקלה ומשטרו!
 רב מאל כמשפט להמשי־תים את פני המלךשראייים
 לשכר גלול אך בעבור הפלגת האימה אשד עליהם
 כאשר ישרתוהו שזה עולה על הכל כי חמת מלך
 מלאכי מות ולכן האיש ה;ה שלבו. גס. בג לא.יחוג
 "ולא ינוע ממורא המלך א״כ אפוא תאקיהיק,לאוי
 י לקבל שכרו ע״כ אמרתי שיבוא. לפגי רעכ ועיף
 וישמשני ואז באין ספק ארפיצהיל^ ויעמול מרעיד
 והעבולה תכבל עליו ועי״ז יהיה ראוי להשיג שכרו.
 י p הלבד בהעובלים למלך הקלוש..ית״ש.$שר כל
 שלמות ויקרת העבולה הוא שתטה מכת גלול
 ויךאהתזקה כענין להפליג המשירכ.ע״ה(שם נ״ה)
 בביתאלהיס נהלו־ ברגש וע״כ המתרפים בעבודתם
 ועוסקים. בה מבלי לאות ועמל במה אפוא יתרצו
 :פני האלון ה׳ הגדול והנורא. *) ומי כטראנוית,

 .ס&ין במם קלשי וקראת לשכת עונג ט׳ אז תתעע
 על ה׳. כי הנה' לפי הצעתנו מצות שבת היא
 הגלולה:שבנסיונות מצל הטינה שאיננה כבלה על
 האלם ככל המצות לכוון בהם לשם ה׳ כמו שהיא
 כבלה במצות עונג שבת ויושיט אי על זאת כא הגכיא
 ;ע״ה והמציא לט מקום ועצה איך להתרצות לפני ה׳
 ^במצוהזאת והוא ליחד לכבול שבת תענוגים ילועים
 י: מה שהיה געדר מהם כל ימי התול. כי כבר ילוע
- אשר כל התושים יהכתית שבאדם המרגישים בהגאות
 לפי ריקותן מן הדבר כך הנאתן בהתמלא הדכר
 להם כמו שתראה אשר העני שהוא ריק מכל נפשו
 תאכה לכל ואחרי השיגו הדבר ימתק ויערכ לו
 מאד והעשיר הוא להיפך שמפני המצא לו כל לכר
 ואיננו ססר מכל לכן באכלי ישתיתו והתלבשו לא
 יתיש אתל מני מאלף מהמאות שמרגיש בהם
 ־ העני. וע״כ זה הוא לרך ישר 'לפני איש למטע
 ״עצמו מהממיר בתענוגי העוה״ז שעי״כ יהיה עשיר
 ־. בתעטגים בעת שהוא צריך להתענג כמו בשבתות
 :.•זימים טובים שמצוה להתענג בהם יהיה בילו
 ־:להתענג במאכל ובמשתה כברכת ה׳ אשר אתו
 :וגם יזה לו לתעטג גלול אתרי ענותו את נפשו
 :.׳ בימי המול אשר בזה יעמלו הלברים בגלר לברים
 :מעלרים בתמילות וגמצאים לעתים רתוקות אשר
 : באק ספק בעת פגעו בהם יהיו לו לטפת כמשפע
 /:הדברים כבלי המציאותי. נמצא ט העונג והערבות
 :־׳שירגיש בשבת לא יהיה ההרגש מצלהתוללה וכח
 ^הטבע אבל ההדגש הזה יהיה ממעשי ילי-עצמו
 י: .עי• י מה שגדר בעלו לענות א״ע ילתסום בעד כל
ה עי״ז תתעורר לו  עונג ובל טעם בכל הימים מ
 תאיה תלשה לתמול גם הדברים שאינם בגדר
 : שיהיו ראויים להתאוות להם ולכן גם אם יאכל
 ־,בשבת לטונת השביעה לבד עכ׳יז הוא משובת .
 < ממתיק הלבר עיפ למיון לעשיר אתל שלא רצה
 להתזיק אצלו משרת בלתי אםיזלמןלו אחל מקרוביו
 , וכאשר. שאלוהו על עילת הלבר אמר הלא יליע כי
 ׳המשרתים רובם ככולם גגבים טזים הון בעליהם
-.ואם. יהיה עול המשרת נכרי וזר ימר לי מאד
 מבתר משא״כ אם הוא אחל מקרוכי אתנחם כי
 ־,עלץ נשארה גנבתי בבני משפתתי. ממשל אם
 ; התאוה אשר לובסעולות השבת תהיה מצלהתוללה
 ־וישיש- ויתעגג מפאת שביעת התאיה הנה היא
 :יגנבה;בהיכל ה׳ ובאוצר העטלה לא p אם גם
 ;"יהתאיהיתהיהאך מצר בתרו בעבילת ה׳ כל הימים
 .׳:.היינו ע״י מה שהרעיב עצמו וענה את נפשו •בכל
 ־*ימיייהשבועעד שעי״ז גללה תאיתי ללבר זה בשבת
 נמצאכייגם תאיתו היא מהקרובים לפני ה׳ ומחלקי
 העבילה החשובים ימאותים. וזה מאמר הנטא
ם תשיב.משבת.רגליך ר״ל הדברים שהם בגלר א . 1 

 i ההרגל תמנע אותם. ממך בבל ימי השבוע ויסובב
 לך מזה משות חפציך ביום קלשי ר״ל כי אתה• השוקד לזטת שריליבניו בכלי.שיהיו.ראיייםלקבל

;גמ1ל• י :  י" שפת היריעה. . : ־. ;
וכ< השאלך נששרכי איכאיפוא גס השרידים נמס וסמשידים סשלימים אשר אפאלםיכסהםעמדיםמממהיפרנוסומסיןומ  »)ז
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, יעקב ד ו צ  ת
 אלהי קדושי לא נמות אמר להם אי אפשר ה'
 למשפט שמתו וצור להוכית יסדתו ע״כ. ומהראוי
 לשום לב על מהות השאלה והתשובה וכדי לבוא אל
(  ביאור הענין נקדים מאמר התפס ע*ה (קהלת ח,

 אין אדם שליט ברות לכלוא את הרוח ואין שלשין,
 ביום המות. והוא עם הכלל הידוע שההבדל

 בהנהגת אבינו הראשון בין קולם החטא לאחי ׳
 החשא p היא כי מתחילה היה האלם זך ובהיר
 מכל סיגי התאוות יהת /דית מקולש ומטוהר כצבאי
 מרום למי לבר אלהין וכל סדר עטינו הי׳ אך פ*פ
 הוראת השכל הישר והאמת. גם כי היה צדו
 לאכול ולשתות ולנהוג מנהג האלם עכ״ז את הבל
 עשה בפלס התכמה העליונה הנאצלת עלת מאחי
 יתב׳ כפי מה שיתייכ תק ההכרת ולא מצד תגבורת
 הדמיון על השכל כמעשי הנכראים ההולכים אחר
 דמיונם כאתר היושר כמו שאנו רואים היום בפרטי•
 האדם המתרפים נפשם למית מרוכ ממלת האכילה
 והשתיה וכדומה מסוג הזה אבל את הכל עשה יפה
 בשכל האלהי הגאצל עליו כמעשי המזבל והחורש
 שלהו והגודר את כרמו שכל מעשיו משוערים אצלו
 כסי מה שיטאהו מן ההכרמ. אמנם אתר שבא
 הנתש עלתוה הטיל כה זוהמת הכהמיותערשיטל
 עליו מאמר(הגיגה ט״ז) ששה לכדים נאמרו כאלם
 שלשה כמלאכי השרת ושלשה כבהמהט׳. וההוחאה
 כמאמר כבהמה לומר כי מתהילה היה באלו הגי
 לא כבהמה אשר למיונה מטעה אותה אבל התנהג
 בהם מפאת שכלו ולעתו כשיעור הראוי מה שאי
 אפשר להתקיים בלעלם. ולכן בהיות הנהגתו על
 אופן המעולה הזה לא פעל בנפשו שום פגם עיי
 עסקו בפרנסת הגוף כ״א אלרבא בהתענג הגוף
 התענגה גם הנפש כענין שהיה טמן המקלש שיבנה
 ב״ב שנאמר בי(תהלים פי׳ל) מה ילילזת משכטתיך
 ה׳ צבאות נכספה וגם כלתה נפשי לתצרותה׳לבי
 ובשרי ירנט אל אל תי.• ר״ל כי בהיות המקלש
 על מכונו הוא יתב׳ עשה שלום עליט בין הגוף
 והנפש ותאכל היא והוא והתענגו עלה׳כיתעטגי
 «ןרבטת שנעשו בקדושה ובטהרה היו מוסיפים
ם לגוף ומרפא לנפש כי כמו שכתות הגוף היו  $י
 מונים מהבשר p כתות הנפש לקתו ערובתם ומונו
 מהקדושה וזהו דיוק לבי ובשרי כלו׳ הנפש והגוף.
 וזהו מאמר המדרש צמאה לך נפשי כמה לך בשרי
(שם ס״ג) כשם שנפשי צמאה לך  באק ציה ט׳

 כך רמ״ח אברים שבי צמאים לך:*)
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 גמול מעשיהם הוא נותן.שבט מושלים ביל הרשעים
 וכמה שהם גוזרים פליט גזירות כלי להשבית הלילה
 התורה והמצות ואנחנו סובלים גזירותיהם בכל
 היטלת ואין נגרע מעבודתט דבר הגה בזאת הם
 עושים אתנו וטעלים עמט שנטה ראויים לקבל
 השכר הגדול והצפון לצדיקים. ולק מוליכים
 הרשעים סביכ לצדיקים לאמר ראו כמה גרמתם
 אל הצדיקים להרבות במשכורתם יתר מאד. וזהו
 צתות לשונם ז״ל סביב לצדיקים הרשעים מהלכים
 כיצד בשעה שהרשעים עולין מתוך גיהנס ורואים
 את הצדיקים יושבים בשלוה מן עדן נפשם מתמענת
 (לשון עיטי) עליהם. יען כי הס תושבים בנפשם
 מה זאת עשינו כי הכבדנו עליהם עול המצות
 ולגהם להם שכר גדול כזה(כי לולא כן מה שייטת
 להם להצטער על השכר הגדול אשר להצדיקים)
 מהו אימתי כרום זלות לכשירומם הקב״ה מצות
 בזויות בעולם מה לך יוצא ליסקל על שמלתי את
 מי ט׳ הה״ד ט׳ אשר הוכיתי בית מאהבי מכות
 האלה גרמו לי לאההב לאבי שבשמים כלומר אשר
 בלעדם לא הייתי כדאי במעשי שאהיה אהוב אצל

 הקכ״ה וכנ״ל:
 ומה נעמו לי בזה דברי רבותינו ז״ל (כילקוט
 עובדיה א׳) לעתיד כשהקב״ה ק את עשו
 הרשע מה עשו עושה מתעטף בטליתו ובא ויושב
 אצל יערג ויעקב אומר אתי לא תהא כיוצא בי
 שנאמר מהי דבריך מות גזירות שהיית טזר עלי
 אילו הייתי עושה נתתייבתי מיתה בידי שמים ואי
 לא אתה הורג אותי. אשר לכאורה יפלא מאד הכי
 בזה ינוס לעזרה במה שיבוא וישב אצל יעקכ ומה
 לעתו להנצל. אמנם ללבריט יצלק מאל כי עשו
 יסא אצל יעקב להבל שכרו על רב טוב הצטןשבא
 לו מסבתו אשר לולא גזירותיו והככלת שלו אין
 אנתט ראויים כלל לשכר גלול כזה pi מעשינו לא היו
 ׳רצויים כ״כ בהעדר השרא הגדול והאהבה הנפלאה
 והטונה הטהורה המחוייבת בעשיית החצות. וזהו מה
 עשו עושה מתעטף בטליתו ט׳ ויושב אצל יעקב זע״ז
 יאמר לו יעקכ אש לא תהא כיוצא בי ט׳ והק:
 וזה הדכר אשר תעשה להם לקדש אותם. מדרש
 הה״ל (תבקוק א׳) הלוא אתה מקדם ה'
, אתה גחר ואומר קדושים  .*להי קדושי לא נמות ט
 תהיו ט׳ וכן זה הדבר אשר תעשה להם לקדש
 אותם רטן העולם אתה מבקש שנהיה קדושים
 הסר ממט המות שנאמר הלא אתה מקדם ה

 יריעות האהל הםורס
 *) ואולי זהו מאפר (״למיה ג׳) הלא מעשה קראת לי אבי אלוף נשר• אתה הינשר לשלם ט׳ ירצה שלא

ת היריעה יחליש פ  ש
0 י ג ס המהיר מצד גורל התעגוג והמתי-,וש ש מ  ולא מפאת כהכרה (גלמי סור ממצות ה׳ •ת' כיא מאווה ששם וממק ל
 כמכין שזכר הכחמ באצילי גני ישראל ויחזו את האלהים ויאכלו וישהו א״כ נמה ראדים הם ל:נלת הנכר. אנל דמ V שזיי
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 אהל תצוה יעקב סא 121
 המורם מדברינו כי קודם המשא היה האדם המדומות ובכקשת המותחת. ועל כן לא היו עניני
 מנהיג ומכלכל את גופו על פי שכלו הגוף שוים בנזק משש יען שלא הרגיש בהנאות
ד ממש כמנהג האדון עם עכדו שמכלכל דבריו מאומה כמשפט הבהמה ואם כן היו ידיו רב לו  ע
 במשפט במדה וכמשקל ולא היה משמש כלל כמאית להיות קודש לה׳ מכואו ועד צאתו והיתה חזרתו

 יריעות האהל אל
 יחליט האדם לומר אשר ממחה הוא מוכרח להממ כבהמה בכל מסקיו וללכח אחר חאוחיו ובאמח הדבר
 לא ק הוא וכמה שידענו מכמה חסידים השלימים שנהגו עצמן להחיות אח גופם בשימור ההכרחי לבד
 ואת המוהר המרימווכמ״ש(משלי י״ג) צדיק אוכל לשובע נפשו. וזהו הלא מעחה קראה לי אבי אלוף נעורי אתה
 כלומר שתרגיל את טפך מנעורך להתנהג בקדושה ונם אנכי לא אמנע הסיב הצפון ממך תהו הינפור לעולם
 הישמור לנצח. ומי כהחכםשלמה המלך ע״ה אשר לימד דעת את העם ואמר(קהלת ז׳) ביום פובה היה בשוב
 וביום רעה ראה נס את זה לעומת זה עשה האלהים על דברחשלא ימצא האדם אמריו מאומה הורה לנו בחכמתו
 הסהורה כי שוב לאדם להיות זהיר על עצמומהתענג ומרוך בתענוגי השה״זושלא לקמת מהם כלתיהמוכרמ
 לבד כי בזאת ישן שריד לעצמו כי ייסב לו באמריחו וכמו שנבאר . ונקדים לזה מליצתם ז״ל (ברכות ל׳) על
 מאמר (תהלים ב׳) וגילו ברעדה במקום גילה שם תהא רעדה ובמדרש (קהלת ד׳) ראיתי את כל המיים
 המהלכים תחת השמש עם הילד השני זה יוסף שנתוספו לו ב׳ שנים להיות במאסר עד שחלם פרעה והמאמר
 תמוה מאד. אבל ביאור הענין הוא כהקדים כלל הידוע מפי מאון בעל חורת חיים ז״ל על מאמרם (ברכות
 י״ז) כל העולם ניזון בשביל חנינא בני וחנינא בני לי לו בקב מרובין מע״שלע״ש, וז״ל ביאור הדבר ע״ש מאמר
 המדרש (הביאו רשיי ז״ל ס׳ בראשית) מחמלה עלה במחשבה לברוא את העולם במדת הדין ראה שאין העולם
 מתקיים שיתף עמו מדה״ר ולכן העוה״ז מתנהג מציו במדה״ד וחציו במדה״ר ור״מ ב׳׳ד סבל מדה״ד הרבה
 כלי שיזכה העולם בשבילו בשוב מלת הלחמים עכ״ל. ומעתה עמוד והתטנן ענין נפלא שנעשה עם יוסף אשר
 בעבור שפת יתר שאמר כ״א זכרתני כו׳ נתוספו לו ב׳ שנים להיות בבית האסורים ולולא שאמר כך היה יוצא
 ב׳ שנים קודם ובע״כ היה מוכרח להיות ג״כ מלום פרעה ב׳ שנים קולם והוא פלאי ורמוק מן הדעת כי הלא
 לכל זמן ובלי ספק הוקצב זמן אל ז׳ שני השבע והרעב מששת ימי בראשית והוא המלום ופתרונו וא״כ איך היה
 כ״ז מלוי במאמר כי אם זכרתני שהוא דבר תלוי בבחירת האדם. אמנם ע״ס הנחתנו יצדק מאד כי רכותינו
 ז״ל במדרש (פ׳ שמות) אמרו על ויוסף היה במצרים כל מי שנאמר בו היה הוא מתוקן מששת ימי בראשית
 ויוסף היה מתוקן מששת ימי בראשית להיות פרנס דורו. והנהבמינת מפרנסי הדור היא בב׳ אופנים אס כדרך
 ר׳ חנינא בן לוסא שהיה הוא הסובל מלה׳׳ד של כל בני דורו להסתפק בקב מרובין מע׳׳ש לע״ש כדי שיהיו כלם
 מונים בשלוה די שבעם או כמשמעו הייט שיק ויפרנס את הדור בחכמתו כמו שזן אותם יוסף באמת אחר
 הפתרק. ומה שתי אלה הנתינות היו אצל יוסף כי בעת היותו במאסר סבל מדה״ד כנגד כלם כי הוא לא
 משא מאומה ואז התפרנסו הם בשלוה בזכותו ואמר צאתו מן האסורים היה מפרנסם כמשמעו. ומעתה היה
 הדבר באמת תלוי בו כי אילו לא חסא במאמר כי אס זכרתני היה ככר ראוי לפרנסם כמשמעו ואלו היה יוצא
 מבית האסורים אז היה השובע ומעב באמת שולסין מקודם אך בעבור השפת יתר שאמר כ״א זכרמי הוכרח
 להלנסם שד כלרך ר׳ מנינא ב״ד. ומעתה יובן המלרש ויהי מקן שנחים ימים דהיינו שנחוספו לו ב׳ שנים
 והוקשה להמררש ואיך היה הלבר התלוי בזמן תלוי כמאמרו לזה אמר לאיתי את כל החיים המהלכים תחת
 השמש מם הילל השני זה יוסף. כלומר שהיה כל העולם כבמשקל אל יוסף במשקל השני להיינו שסבל המלה״ר
 כעל כלם ומעתה לא היה הלבר תלוי אלא ט דהיינו באיזה אופן יהיה המפרנס א#לו יצא קולם היה מפלנס
 ככל כמשמש על פי הטבע ומעב ועתה פיו הכשילו להיות מפרנסם כר״מ ב״ל אבל בהזמן לא היה שם
 השתטת ט מאז שהיה זמט לצאת מן האמרים התחיל הזמן שיהיה הוא מפרנס והשפת יתר שאמר גרם לו

 להיות מפרנס אלו הב׳ שנים כלרך ל״ח ב״ל וכנ״ל, והק :
 כלל השלה שהשלם מתנהג חמיל כשלל הזה חציו במלח הלץ וחציו במלה״ר ושקולים המה במאזנים יש*
 יחל וכמ״ש זה לעומת זה עשה האלהים עד שאמלו במדלש (ס׳ ויחי) לבינו י״ג שנה חשש בשיניו וכל
 אומן«״ג שנה.לאמחהמיה באיי ולא הפילה אשה שבלה ט׳ עד משעה שנתת ידך מליו נתלשא באותה שפה
, חייא אד לכם חיות שכאנ־ז ישראל אוי לכם עוברותכו׳. והוא מטאר כש שאמלנו כי לסבה סבל היסורים  אמר ר
 שסבלהצליק הרבה בסלה״ל פעל בזה שיהיו אחרים שרויים בסובהוזהו ממש מאמל וגילו בלעלה לומר כי הלא
 המוחלפ הוא אשר לסי מרך השמחה ומיל אשר במקום זם ישקל מגלה במקום אחל ימן ואנמה (ומי יולע
 על מי יסול חליץ טסוריס נגל שספח שלוט של זה) וא״כ זאת העצה אל האדם השלו• בשממה פלא יערב השמחה
 אל עצמו ולשוש בה והאנחה והעצב יסליג ממגל פניו אבל מהראוי אליו לשקול משקל שוה ויקיים בעצמו וגילו
 ברעלה והטאור בליש בפקום גילה שם חהא רעלה כלומר במקום השלוה שם חהיה האנחה ועי״ז לא יוסיף
 לדאבה שז בזמן אחר ולא במקום אחר. וזהו צחיח לשון שהע׳׳ה ביום שובה היה בשב וביום רפה ראה כלומר
 ילא שתרחיב לבך ותמלאהו שמחה כלי שלא תמצא שגה אחריה ט גם את זה לשפת זה עשה האלפים ולא
׳ וביום רעה ראה ט׳ והפעם על לברת ש:א ימצא האדם  ׳ יוותר מאומה והכל לסי החשבון. וזהו ביום ימבה ט
 £;&nd מאוסה כלומר אחרי יום סונה לא ססצא מאוסה מן הרע ט כבר היס על פניך נם ביום סובה, והבן :

 \ (121) (ח״ב)



 m יעקב
 מינע פצמו מלאכול ממט נמצא ני יסוד המותימיה <־
 קולם החטא למען הוכח את האדם ולהפחידו ט :
י . ג  שימנע עצמו מאטלתו אמנמ עתה כשככר מ
 וחסא ינענש במיתה הנה נעשה מן התוכחה משפמ -
. וקעלשני;:, תח  ר׳ל ענק מחוייב עיפ המשפט הנ
 בחינות אלו משמש המות גם עתה א׳ להעניש :
 הרשעים במשפט והב׳ להוכיח ולהפחיר הצליקיםע
v ט מליצתי  שלא ינקש עליהם המות סרס טא קצם. ח
 הכתוב(תהלים ס״ח) האל לט אל למושעות ולה]:

v אלהים למות תוצאות והטונה מה לתת טע0 על 
 סיטר הקלום שנתן יתב' תורת אמת אל אומתנו
 שלא יקשה עיז אם p למה זה ינוע האלם וילה

 למות לכן אמר שיש למית ב' פעולות וזמ למות:־
 תוצאות והם כן בין כך וטן כך הוא מתוייכ להיומ

 בעולם למיטת גם אם לא למשפט. וזהו מאהיכי
, הלא:  (יתזקאל י״ת) החפ! אתפז מות רשע ט
 בשיט מלרכיו וחיה ר״ל כי באמת כל מגמתו ימל
 במה שתייב את האלם למות לא מחמת תפצו חלילה,

 במות המת לטנת המשפט אכל כל תפצו הוא למען:
 יהיה המית למיטת וזהו הלא בשוט מדרטו ומיה

 והייט מאימת מות. וזהו שבא המאמר שלפנינו:
 להתנצל למפרע על מה שהוטבע האלם על המיתה׳:•';
 לומר אם אמנם כי עתה הוא מחוייבעליו במשפט ר
 עכ*ז תתילת יסולו לא היה כלתי להוכת כו האנשים.;
 וזהו שאמר הכתוכ ה׳ למשפט.שמתו כלומר עתה, צי

 ועכ״ז הטנה הראשונה לא היתה p וזהו וציר
a להיכימ יסלתו. ומעתה מה נמרצה תשובת הש׳׳י 
 על שאלתם הלל אמר להם אי אפשר ה׳ למשפט:
׳ לימר כי אתר שכל עיקר יסיל המיתה היה ־:«  שמתי ט
 מטין מתהילה להוכית ט אם p גם עתה בהיותו.
 המקדש עלמטט גם שאינם צריכים עוד אל המיתנ <
i מצל המיוכ והמשפט כלל עכ״ז אי אפשר להעבירו 
 ולכטלו. והוא ע״פ למיון לאהל שהיה מזהיר-את;/
 כט לאמר אל תאכל לבר זה ולא שמע אליו ואכל;
 וחלה שלח אכיו אתר רופא אחד והכניסו לתוך י
 ביתי יהיה מרפא אותו ע״י סמים מרים מאל על ;י
 שהבריא והיה האב מתזיק אותו בטתו בלירה *

 מיוחלת והספיק לו מזון ומתיה כל ימי תייו והאמנם
 שהלבר הזה מוכן מאליו שאיט מחזיק את החפא; י
ל עניניםעא׳ .  בלתי עטר בנו עליז הוא מכוון ל
 כי בראות הכן את הרופא הוא זוכר תמיל מרירות ג
 הסמים-שכלכל אותו במתלהו וע*י p הוא מונע,
 עצמו מכל המאכלים הרעים והמזיקים'כלי״שלא

 יפיל עול הפעם בילו, והתועלת הב׳ גם אם יאכל״•
 לפעמים מלברים המזיקים ייחלה הנה על^מהחה ^
 יחץ הרופא וחיש קל ירפאהו ויתבשהו ולכן, אפילי •}
 אםי יעבור. זמן רב שלא יחלה הבן עליז לא;י$ע;;׳־
 האב מלהחזיק אמ הרופא אצלו כר-מוהאתיז^יתיי;
 היא נזהר מהלברים המסבבים סמלחגי{«7>?^׳
 .מובן מלבריט הקולמים תהו אמכ׳לה^דאייאסשר;^
 ס׳ למשפט שמתו וצור למטת ייכלאו כלומר האמנם £
 צי כלבריכם p הוא כי אינכםצרי^ום^עתה^ג-

 ״ תועלת ,

̂ד תצ  22ג : או
 אל מקומו ותשובתו למעוגתז כמי שבא מן הלרך
 ושב לביתו בלי אסון(וזה היתה עליתתטך ואליהו
 זטר לסוכ). לא כן עתה שהנפש טטלת הלק מן
 האכילה והשתיה והנאה זהמשובת ותתגאל בהם
 הנה כל עול שהיא מוף האלם לא תיכל להתמק
 מצואתה ולבוא אל טהרתה כאשר היתה באמנה
 אמו יתבע טרם נתנה ט כ״א המית הוא הוא
 המפריל חת הטומאה ממנה מסיר כל סימה
 מצריף כל מיליה . ולק אתר אכילת האלם מן
 העץ הוחלט לו המיתה לח מרך עונש כ״א בלרך
 תימן לתת לו שארית שיוכל לשיב ע״יכן לטהרתו
 הראשונה ולהיות נפרל מריח התאוות המשיתפות
 עמו במזגי הגוף כנ״ל. מהו אין אלם.שליט בחח
 לכלוא את הרוח כלומר רחוק מאל שיטה האלם
 מושל כרוחו לכלוא הרוח ממט בעולו בחיים חיותו
 כלי שלא יצטרך למות כמו אליהו וחנוך וכאשר זכרו
 ז״ל(במלרש תזריע) על ובחטא יחמתני אמי שאפי׳
 יהיה צדיק שבצליקים אי אפשר שלא יהיה בו מה
 מו החטא זכמ״ש אין אלם צדיק באח ט׳ ולכן אק
 שלטון ביום המית ר*ל שישלוט בעצמו שלא ימות:
 ומעתה מה ימתקו לברי המל׳ בטשא לחשט הה״ד
 הלא אתה מקלם ט׳ לא נמות אתה
 גוזר ואזמר קלושים תהיו ט׳ הסר ממט המות .
 זהוא ט לפי הנתתט היו ישראל בזק המקלש
 באותה בתינה עצמה שטה בה האלם קולם החטא
 (וכפי מה שביארט בחלק הא, (זירא) על מאמר
 והנה איל אחר נאחז ט׳ מאמר המשורר אשמעה
 מה ילבר האל ה׳ כי ירבר שלום אל עמו ט׳ אשר
 עיקר השלום גזה שאמר היא מוסב על השלום
 והשלוה שהיה להנפש עם הנוף טמן המקלש שהיו
 שניהם אוכלים מקערה אחת וכמטאר שם באורך)
 יא״כ היה ככח האלם להתנהג בגופו ונפשו כמו
 קולם החטא ולא היתה המיתה מוכרחת אליו להטת
 סיגים מתוך הנפש ולצרפה מהתערכ כה רוח זרה
 מהתאוה והחמלה ופלומה וכאשר הפליג המשורר
ע״ה על הזק ההוא^מר (תהלים מ׳} ותורתך  כ

 י בתוך מעי. וזהו הלא אתה מקדם ה׳ אנהי קדושי
 פלומר הקלשתט עתה ממש באותה במינה שהקדשתט
 מקלם היינו קולם התטא ואם p לא נמות. תהו
׳ וכן  שכיאה ז״ל אתה גוזר ואזמר קלושים תהיו ט
 זה הלבד אשר תעשה להם לקדש אותם רטן העילמים
׳ הסר ממט המית וזהו שנאמר הלא אתה מקלם  ט
 , ט' וכלל וע׳׳ז השיב הקלה ואמר להם אי אפשר
 J• ה׳ למשפט שמתו וצור להוטתו יסלתו. כיאור הלכר
 , ט הנה פעולת המית היה-על ל פנים א׳ להפתיד
 ..ט את האלם קולם החטא הייט שלא יאכל מן העץ
 . מאימת מיתכמ״ש לו יתל טוםאכלך ממט מות
 תמות ולעילהיזאת אם לא אכל האלם מן העץ
 . מיל אסר״שנצפיה עליו ממורא המות הנה היה
 ,המות אצלו למיטת.בכל הימיםיט כל אימת שהיה
 מעלה על לט לאכול מפריו היהירא ותרללבלתי
׳ והיה  יתקיים ט מאמר כי כייםיאכלך- ממט ט

 (2S1) חי״ב(')



- D אהל תצוה יעקב 
ךם לעולם כלומר גם קדושת אהרן  ואת במו ו
 עצמו עומדת במתם לעולם. ובזה יהיו תואמים
 הדרש עם הששוט אל תאמר בשמים אלא כשמים
 ר״ל קיים לעולם כשמים י ואיפה הוא קייס בפמים)
 יזהו שנאמר והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת
 עולם ומלת עולם תסוכ גם על מלת לו כא ו
 יאמר והיתה הכהונה לו לעולם ולזרעו לעולם. וזהו
 שסמכו ז״ל הדרש הזה למאמר זה הדבר כד• לבאר
 מאמר זה הדבר כמשמעו כי מעשה משה שקידשם
 הפעם הזאת לכהונה הוא קיים לעולם כי האף
 אמנם שבדורות שאחריהם נתקדשו מחדש עם כל
 זה אין הדבר כי אם מכח קדושת אהרן כי הוא
 וזטתוקיים עמהם (וכמו שיתבאר ענק זה כאורך

 איי׳ה בפ׳ צו) :
 מהו ג״כ דכרי הילקוט וכפר אהרן על קרטתיו
 אחת בשנה מדם חטאת הכשרים אחת בשנה
 יכפר עליכם לדורותיכם והוראת הכפל מובן
 היטב לדברינו. אחד כמשמעו שיעבוד בכל שנה
 פעם אחד או הוא או בניו וזהו וכפר אהק
 על יךטתיו אחת בשנה. הב׳ מדם חטאת
 הכפורים אחת בשנה יכפר עליכם לדורותיכם
 והוא להורות לנו ההבדל העצום שבין אהרן
 לכהנים זולתו אשר ככל דור לאמר כי מדם חטאת
 הכפורים שיקריב אהק פעם בשנה יכפר עליכם
 לדורותיכם כלומר זטת קרבנו יהיה שמור לדורות
 עולם כי העבודה שעשה אהק ביוה׳יכ הראשון
 היה כלול ט כפרת כל יוה״כ הכאים אחריו והמקיפים
 אחריו אינם כ״א כשואב מים מן הנחל ומביאים
 לביתו וזהו שסיים כי קידש קדשים הוא כלומר כל
 הכהנים קודש ואהק קודש של כל הקדשים הייט
 קדושת אהק הוא אב ושורש לכלם. וכאשר תתבוק
 מעט תמצא כל דברינו כלולים במאמר הילקוט
 שלפנינו וכפר אהק ט׳ וסמיך ליה כי תשא זשה״כ
 כסף נבחר לשון צדיק זה הקכ״ה שהכתיר את לשוט
 ואמר לחשה כי תשא. ר״ל כי הקכ״ה נתן תנאי
 בדבר שלא נתשוב לומר כפי משמעות הפסיק (ולש
 ביאורנו) שאין הכפרה תלייה כלל בהכהנים שבדוחת
 אחרים ולא בעבודתם לא כן הדכר כי עטדת
 הכהנים שבכל דור היא הכרתית לעורר הזטת
 ולרומם את העם למעלה ראש בכדי שיהיו דחויים
 לקבל זטת עבודת אהק שעבד כבר. ויהיה מאמר
 כי תשא כמו תנאי על מאמר לדורותיכם לאמר
 אימתי יהיה כך כי תשא כ״ומר לכשתהמם מדרגתם
 כעכודת הכהנים שכדוריתם או אז יתעורר עליהם
 זכות אהרן וכפרת עבודתו. וזהו אמר משה לפני
 הקב״ה רבש״ע בשעה שיש להם זטת לישראל הנת
 להם ובשעה שאין להם זטת הנשא להם פעם אתת
 כדי שיביא יום הכפירים ויכפר שנאמר כי ביום
 הזה יכפר עליכם, והרצון כי לפי דברינו הנה ענק
 יום כפור הראשון והעבודה שעבד בו אהק היה
 דומה ממש כמי שיש לפניו מטמון זהב ורב פנינים
 וכתפירה מועטת יכול להשיגו ולק אם יתעצל

 בבהשחי

 תיעלת המיתה כמו שנזכר למעלה עכ*ז אי אפשר
 לבטלו להיות עיקר יסודו למבנה המוסר והתיכתה
 וזהו וצור להוכיח יסדתו ולעילה זאת א״א להסירו

 גם היום, והבן:
 וכפר אהרן על קרנותיו אתת בשנה מדם תטאת
 הכשרים אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם.
 להכין כוונת הכפל אחת בשנה מדם חטאת הכשרים
 אחת בשנה ט׳ נציע לשונם ז״ל בילקוט(סוף פרשתנו)
 וז״ל וכפר אהק על קרנותיו וגו׳ וסמיך ליה כי
 תשא ז״ש הכתוכ(משלי י׳) כסף נכחד לשון צדיק
 זה הקב״ה שהכתיר את לשונו ואמר למנה כי תשא
 אמר משה לפני הקדוש ב״ה רבש״ע בשעה שיש להם
ת להם ובשעה שאין להם זכות  זטת לישראל מ
 הנשא להם פעם אחת כדי שיבוא יום הכפורים
 ויכפר שנא׳ כי ביום הזה יכפר עליכם עד כאן.
 והמאמלסתום מאד ונזכיר עוד דבריהם ז״ל(במדרש
 פרשתנו) וזה הדכר אשר תעשה להם לקדש אותם
 הה״ד(תהלים קי״ט) לעולם ה׳ דברך נצב בשמים
 אל תאמר בשמים אלא בשמים ט׳ אף דבר שדברת
 לקדש את אהרן ואת בניו קיים לעולם שנא׳ והיתה
 לו ולזרעו אתריו ברית כהונת עילם. וכינת המאמר
 להוציא ההוראה הפשוטה אשר מלת עולם תסוב
 אל החלוקה הב׳ היינו על מאמר ולזרעו ולא על
 מאמר לו הקדום נמצא שאין מתהיים הבטחה
 הנצחיית באהרן עצמו בלתי בזרעו אחייו מדור
 דור ולכן פירשו ז״ל ענין המאמר כאלו נאמר והיתה
 לשלם לו ולזרעי כי׳ כלומר אף שלו קיים לעילם.
 והוא מובן עם מאמרנו כחלק הא׳(כראשית) על
 מדרשם ז״ל(ריש אסתר) משה ראש לנביאים אהרן
 ראש לכהנים אשר משפט ראשית האמת הוא על
 לבר שהוא ראש והתחלה סטית אל המסובכממט
 שורש ויסוד אל אשר ממנו צומח כמו אב שהוא
 מתואר ראשון מצד בנו הכא מכש וכן הזרע הוא
. ועד״ז ממש היה  ראשון לצמחיו השלים על ידו
 משה ע״ה ראש לנביאים ואהק ראש לכמים ר״ל
 כי המה היו כנחל טבע להשפיע להשואפים למק
 משול מטעם ונבואת משה ע״ה היתה כיללת מה
 שהתנבאו כל מביאים ואפילו מה שתלמיד ותיק
 עתיד לתדש כי הוא היה אביהם אשר מניצו׳ן נבואתו
 העליונה נמשכה מבואה אל כל שאר הנביאים
 וכאמרם במכילתא מאותה שעה שעמדו ישראל על
 הר סיני זט להעמיד להם נביאים אשר ע״כ אמח
י משה כפני תמה ט׳ כי אור הלבנה  (כ״כ ע״ה) מ
 והטככים נמשך להם ע״י השפעת אור השמש ק
 היה משה בענין הנבואה עם כל שארי הנביאים .
 וכן עבודת הכהנים כלם היו נזכרים ונעשים
 בקדושתו של אהק ובכת זכותו שהאציל בעדם ובזה
 יקראו ע״ש ראש על כי מהם הורק ונשתלשל
 לכהנים ולנביאים הכאיס אחריהם. וזהו מאמר
 המדרש וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם
 הה״ל לשלם ה׳ לברך נצב בשמים אל תאמר בשמים
 אלא כשמים ט׳ אף דבר שדברת לקדש את אהק

 (123) (ח״ב)
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 להיזת התשיטת באלם להתקרב אצל הקלוש ביה
 מצל הירושה היינו בעטר שחטתיו היו גלולים

 וטובים בעיני ה׳ית׳ שהוא נגלהשכלונגל הקבלה »
 ט באמת הכל תלוי בנח הבחירה אם להתקרב.־
 ואם להתרחק כמליצתם ז״ל כתר תורה מזנמס [;
, (יומאע׳יב ב׳)*) וא״כ היתה טענתו מוצלחת ״,  ט
 מאל לפתית את ההמון להטות אחריו להפר הכהונה .

 שרע אהק לאמר אתרי כי התשיבות אינו מצל
 הירושה מהאטת והוא לבר התלוי במפץ האלם
 ובחירתו א״כ המק ימלא את ילו והן בטענה זאת

 החליק אל ההמון על שהאמינו בלבריו וקבלוה • י
 אמנם פשר הלבד ההוא מבואר לאמתו בלבריהם

 ז״ל >פ׳ אמור) וז״ל הה״ל יראת ה׳ טהורה עומלת י־ ׳
 לעל מיראה שנתיירא אהק מלפני הקלוש ב״ה זנה ׳

 ונתנה לו הפרשה הזאת שאיננה זזה ממנו ולא
. הורו לט טה כי באמת לא בתר הקביה ׳  מבניו ט
 בזרע אהק אפילו אם יהיו רשעים כמאמר כי
 מכבלי אכבל ט׳ כלומר בהכרת הלבר תלוי בבתירמ
 האלם ויראתי הטהורה ומעשיו הטובים אבל עילת
 הלבר מה שכתר כאהק וזרעו וכרת עמהם ברית
. כי הנה כבר ילענו שכמו שטבע  עולם הוא כך
 האלם בפניני הגוף ממוזג כת האב בגוף הבן וע״פ
 חב טבע האב והבן שוים כעניני הגון< כן במעלת
 הנפש ותסרונה תשוה נפש הבן אל נפש האב ונקל
 לפרי צלית להיות צדיק כמ״ש בתלק הא׳ בביאור
 (משלי י״א) תומת יכרים תנתם כלומר תומת
 האטת הישרים תנהל את בניהם בלרך שלרט בה
 הם וזהו ג״כ (שם כ׳) מתהלך בתומו צליק אשרי
 מיו אתריו. ומה הקכ״ה ראה כאהרן כמה טהורה
 יראתו כמה זכה עטלתו על שטלאי תתנוצץ היראה
 הזאת גם כמיו אתריו וימו כלם אותזים מעשי
 אבותיהם כיליהם כתר ט וכרת עמו ברית כהונת
 עולם וכעלות הכתוכ(ויקרא ט׳׳ז) וכפר הכהן ט׳
 ואשר ימלא את ילו לכהן תתת אביו כלו׳ שיאחז

| ף £ 1 י ה י י ה  צליק לרט ללכת כלרכי אביו שע*י P י
 לעטלה נכתלת כזאת. וזהו לברי המלרש יראת י

 ה׳ טהורה עומלת לעד ר׳יל לו ולזרעו וללוחת
 עולם וזהו מיראה שנתיירא אהק מלפני הקנ״ה
 זכה ונתנה לו הפרשה הזאת שאיננה זזה ממנו ולא
 מבניו ט׳ ומאמר לא זזה נמשך אל היראה שנתיירא
 אהק לא תסור ממיז לעולם כי כן משפט היראה
ה לא בתר  הטהורה כי תעמול לעל. ומעתה מ
 הקב״ה באהרן לכל ר ל כי הסתפק עצמו בצדקת
 אהק וטיט וישרו על כי מאמתו אותי היתה
 במתו אתו גם לבניו אתריו(יהיו איך שיהיו גס
 צליקים גם רשעים) אבל כל עילת הבהירה באהרן
 היא מטיגת כי ממטע תפארה כזאת באין ספק
 יתטצצו שריגי קולש ענפי תמל וכמליצת הכתוכ לא
 ימושו מפיך ומפי זרעך ט׳ ועל עולם ט המים

ה הזא עצמו מונע ממט הטוב ההזא אמנם  בבקשתי מ
 אם האיש ההוא אין ט כח אפילו לחפירה מועטת
 הזאת ורעהו עומל אצלו והיפר בשבילו באין ספק
. וזהו אמר משה ט׳  כי לטובה גדולה תתשב לו
ת להס ובשעה  כשעה שיש להם זטת לישראל מ
 שאץ להם זטת כלומר שלא יעצרו כת אפילו אל
 המועט הזה היינו לעטד עטלה נאיתה ככלי
 שתעורר עבודת אהק הנשא להם כלי׳ תהיה אתה
 בעזרם להעיר להם הזטת הזה. וזהו כדי שיבא
ק ועומד לכפרה מ  יום הכטרים ויכפר כלו׳ יוה״כ מ
 מאז ועל עתה שאינו מתוסר כ״א קריכה והבאה
 משם לפה. וז״ש כי כיום הזה יכפר עליכם שהוא
 מורה באצכע על אותו יום כפור הראשון לומר
 שעיקר הכפרה תלויה ט והיו״כ שככל השנים
 שאהריו אינם כי אם ככלי להעיר כת פעולתו של
 ראשון ולזטת את העם שיהיו ראויים להשיג פעולתו
 (ויהיה אות ב, ביום ב׳ הכלי לא ב׳ התוך), והבן:
 ובעמדי במקהלות סיימתי את הלחש הזה במאמר
 (שמואל א׳ 3׳) ויבוא איש אלהים אל
 עלי ויאמר אליו כה אמר ה׳ מגלה נגליתי אל
 בית אביך כי׳ ובתור אותו מכל שבטי ישראל לי
 לכק ט׳ למה תבעטו בזבתי ט׳ לק גאס ה׳ ט׳
 אמור אמרתי ביתך ובית אטך יתהלכו לפני על
 עולם ועתה נאם ה׳ תלילה לי ט מכבלי אכבל
 זטזי יקלו. אשר לפי הפשט ראוי לפרש אות ה׳
 של העלה כמשפט ה׳ השאלה ומפרשי המקרא הסבו
 את הפשט מצל ההכרת ומאח הה״א לאמת הלבד
 כמו(מ״אכ״א)הרצתת גם ירשת. יללעתטיתכאר
 המאמר פשוט ויהיה הה״א ה׳ השאלה כמשפטי תמיל
 וגם המשך הפסוקים יתבארו על נטן וגקלים לזה
ה לא שב  מאמר הכתוב (שם י״ג) אתר הלבד מ
 ירבעם מלרט הרעה וישב ויעש מקצות העם כהני
. אשר לכאורה לבמ ׳  במות התפן ימלא את ירו ט
 הכתוכ סותרים זא״ז כי מתתלה אמר ויעש מקצות
 העם כהני במיתי שמשמעו שבחד בהתשובים שבהם
 כמו שבא מאורם על מאמר בקצה המתנה בקצינים
 שבממה וכמו שזכרו המפרשים והשכל מתייב כך
 שלא לכהן בלתי אנשים מעילים וחשובים ולבסוף
 אמרהתפז ימלא את ילי ט׳ שההוראה שנתן רשית
 לאמר מי שירצה ימלא את ילו ויהיה כהני כמית
 אתמהה. והנראה בעיני כי באמת תפש לשון ראשון
 ולא. בתר כ״א בהתשומם (כי האף אמנם שהמרי
 זהזלון היה סמוןבתבו עכ״ז הלא היה צריךלהתניף
 את העם ולצאת ילי הבריות שלא לקתת לעבילת
 הכהונה בני בלי שם) אבל הכתוב בא להבינט אץ
 ומה מצאה ילו להטעות את תכמי לוח בהפרת
 בחת הכהונה אשר מעולם לאהח ולזרעו אמריו
 מלורילור ולבחור ולקרב אישים זולתם. וזאת אשר
 דבר על לכם הלא לכם לב ללעת ט רחוק מאל

ל ישתי ״ ה א  יריעות ה
1  י) והמופת ע״זפלאזכה ישמעאל ע״י אביו אברהם ויצחק לא זיכה אש עשו כי אץ אצלהקב״ה כ״ה 8
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 ישתו מנהרי נחלי טוב צדקת אביהם. ממש כבעל
 הכרם שהיו שירותיו טובים להלל מאד לקת שנים
 או שלשה מהם והביאם לפני המלך וייטט בעיניו
 עד מאד מה עשה המלך נתן לו דמי כל כימו וגם
 אותו החזיק אצלו והיה מאוכלי שלחנו למען ישמור
 את הכרם למלך והרואה את זאת היעלה על דעתו
 שנתן לו המלך חת כל הרכוש וכל כבוד הזה בשביל
 מעט הפירות שהביא כידו כ״א מן המעט הזה הביו
 חשיבות הכרם בכללו ומה שנת! לו הוא מטין בעד כל
 הכרם וכל הפירות שיעלו ט לעולם, הנמשל כבר מובן:
 ומעתה מה נמרצו דכרי איש אלהים שלפנינו
 ויאמר אליו כה אמר ה׳ הנגלה נגליתי
 אל בית אביך ט׳ ובחור אותו מכל שבטי ישראל לי
. כלומר כלום בחר רק באהרן לבד אפילו ׳  לכהן ט
 אם יהיה זרעו רשעים יספיק עצמו כאהק וזכותו
 לא p הדברים כי אם שבחר כאהק להיות זרעו
. וזהו אמור אמרתי כיתך  מסוגלים להתהלך לפגי ה׳
 ובית אביך יתהלכו לפני עד עולם ועתה נאם ה׳
 הלילה לי כי מכבדי אכבד ט׳ כלומר אתרי אשר
 שבתם מאתרי ה׳ ותבעטו כעםדתי תלילה לי מעתה
 להתערכ ככם כי רק מכבדי אכבד ובוזי יקלו t והבן:

 פרשת תשא
 וידבר ה׳ ט׳ כי תשא את ראש מי ישראל
 לפקדיהם ונתט איש טפר נפשו לה׳ ט׳
 ולא יהיה בהם עף כפקיד אותם . הנה מהראוי
 לשוס לכ כזה איככה ימשך הנגף מסבת המספר
 ומה סכנתו. וכמדרש כי תשא אמר לו הקב״ה למשה
 תייבין לי ישראל מה שלוו הימני שנאמר כי תשא
 כמה דתימא כי תקה ברעך אמור להם שיפרעו
 מה שהם תייבים לי ט׳ ואשלמה להם שנא׳(הושע
 ב׳) והיה מספר בני ישראל כחול הים ט׳. והמאמר
 סתום מאד אין מהצורך להעיר ט ורגע אדבר
 בביאור משנתם ז״ל (סנהדרין צ׳) כל ישראל יש
 להם חלק לעוהי׳ב שנאמר ועמך כלם צדיקים ט׳
 נצר מטעי ט׳ אשר הרב בעל מדרש שמואל זלה״ה

 יריעות האהל ובמו
 *) ואולי שזהו הרצון במאמר רז״ל(פנהדרין צ״מ) אין בן דוד בא אלא או במר שטלו זכאי או בדור שכולו
 מייב . והוא לפי מה שהנמנו בפנים כי האמנם נצת ישראל לא ישקר בבריח הבסחתו ויאיים כל
 הנממוח שיעד על פי נביאיו הקדושים עכ״ז אין ההכפמה הזאת כ״א על הכלל שעתידים ישראל להגאל וילמ
 לארצם הקדושה אבל לא נתברר מי ומי ההולכים כי הדבר תלוי בתשובה ובזולת התשובה אץ היחידים נפוחים
 מאומה כל אחד בס״ע שלא יתקיים מאמר ולקחתי אתכם אמד מעיר ט׳ וכבר תיקן דהפ״ה תפלה ותהנה
. ומעתה הקרוכ לומר ׳ , משכמני נצמ ט  מיוחדת בעטר היחידים כי אמר כלשון יחיד (תהלים י״ג) על אנה ה
 ט רז״ל החליטו כן אין בן לול כא ט׳ בהיות באמת חפן השי״ח לבלחי ילח ממט נדח וא״כ אם יבוא בן דוד גדור
 שמקצתם צדיקים ולא כולם פן ידחו הבלתי שובים ולא יגאלו רק הצדיקים לבדם אבל בדור שטלו מייכ ולא יגאלו
 רק מחמת הכרח קיום שמעט אם כן יזכו כלם נשוה תהו או בדור שכולו זכאי או בדור שטלו חייב, והבן:

 שפת היריעה
* ל ב מ כ  א) וחוץ לדרכנו יתכן מול ככיתת המכנה סאתלםוטחאתכאדם בחוכמה גדולם ולזרזו פל שמירס התורם וסמצוס ג
P יאנד מס פנילו כי הנה אם תאמר לאיש משכן ודל הלא סוב ליזנין להסתפק בממנז מן הממס מי כי מקכן מל יד 
 גדול למות נעצמך כנין מפואר או מומה גבוה באין ספק (א יאנה ולא ישמע אליו ליהוק עצמו מל זה כי אין כלל מדרך העני
 להצמער על פלא זכם למומה נשגנם וימנה ויאמר לא טוב אנכי מאנוהי וכאשר התגוררו כס אתגורר גס אני צא כן מי שיש לו
 חומה מה שסנמילו אביו ותאמר לו מה לך להסתפק נמיי צער מכור ניתך ותחיה עצמך נרימז הלא יענם ויאמר לך מצילה
 לי מעזונ נמלת אנותי. כן כיכר נמנסח השכר לעוהינ כי אם ינסיווו את הארס לאמר שמור התורם והמצוה ומזכה עייכ
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 התעיררסה מאץ יתעורר הקורא להשתדל בעטדת
 השי״ת אחר שככר נכץ לבו בטות בדברי תכמיט
 ז״ל כל ישראל יש להסתלק לעולם הכא שההוראה
 שישתלק עוה״כ לכל אתר ואתד גם מבלעדי יגיעה
. (  כלל וא״כ מה בין עובד ה׳ לאשר לא עבדו א
 אבל הענין מובן פשוט עם מ״ש ז״ל (אטתג׳ט״ז)
׳ וזה יתבאר נאשר  הכל צפוי והרשות נתונה ט
 גתיר ספק גדול כענין הגלות אשר לפי המראה
 מדברי הנביאים כל עיקרו הוא כמו מאסר ובית
ה מ  הכלא לאסרנו עד אשר נשוב מדרכינו הרעים ו
 הנתמות היעודות סותרות המורא כי אתרי שמובטתים
 אנתט מאת אביט ית׳ כי לא לנצת יריכ ולא לעולם
 יטור ויוסיף שנית ידו וגאל את ממכר בניו א״כ
 אין הגלות מכרית אותנו אל התשוכה. אמנם הכנת
 הדבר הוא כך כי ההבדל בזה הוא בין הכלל והפרת
 הגע עצמך כי כל עיר ועיר יש לה ב׳ שמות יתירים
 והוא שם הפרט וראשי הקהל הוא שם הכלל הייט
 הממוגים על ההמון להשתדל בצרכיהם ולעסוק
 בתיקוניהם. ומ״מ כי לפעמים תמצא עיר שפרטיה
 עשירים כל אתד בפ״ע והקהל יהיו דלים ודקים
 הייט שאין להם מעות מיותד אל הכלל וכאשר
 יקרה להם עסק הצריך אל הכלל לא יהיה בידם
 עלהוצאות אפי׳ פרוטה אמד ולפעמים תמצא כהיפך
 אשר בפרטות יהיו כלם עניים ואביונים והקהל
 יהיו עשירים כי יש להם איזה הכנסה השייכת אל
 הכלל ולא אל הפרט והאמנם כי מאישים הפרטים
 נעשה הכלל עכ״ז לא יתפאר היחיד כהון המיוחד
 אל הקהל כי אולי לא יאבו בו עול אל ההתמטת
 הזה להיות ממונה על הכלל לראש וקצין ועול אץ לו
 דכר עם הכסף הזה. כן הדכרכעניננו כי כל
 הברטת והנתמות היעודות נאמרו אל כלל האומס
 הנבתרת ולא על אישים פרטיים ולכך אץ הרטש
 הזה רשום ומיזהד אל הפרט זולת אל הקהל הייט
 כלל האומה בלתי אם יזכה כל אתד את ארתו להיות
 מאנשי הקהל יהיה בכלל מקבלי הנממית ואם לא
 יתפרל ויצא מן הכלל ויזכו המסיים בלעלו *) .



 ת#א יעקב
ק מפואר יקר הערץ על מאל ונאק  ועשה לו מ
 ספק גם אם יכיר כל אחל את שלו אין שורת הלין
 נותן שיקלקל ויהרוס את טחו למען יקשו איש איש
 עציו ואמיו זעכ׳׳ז כאשר יהרוס הוא עצמו ויסתיר
 את ביתו לשעה קלה לכונת איזה תיקק לחזור
ה מיל  לבנותו בתבנית אחר וכלימה מהתיקונים מ
 בהיות מנין מפורל ומהורס ועציו ואבניו שטוחים
 ונחים על האק אם יבואו הבעלים וכל אחל יכיר
 את שלו ולאי כי לאל ילס לקחת את שלהם ע״ם

 המשפט באין מוחה ומעכב כלל. כן הלברבאומתט •;
 הנבחרת כי בההשקפה על כל יחיל כפרט הנה כל •;־׳
 נתח וכל חלק מן הכלל בלתי בראה יפה והם כלם \
 בעלי חיטת למקום ב״ה בלתי התחברותנו והיותנו י

 לעם אחל כלולים בהרכבת המין היא הסבה המגבהת
 ערכנו והמחשבת בית תפארתנו כילוע אשר בהשקפתו
 יתברך על כלל האומה לעולם יעלו חן לפניו ולב!
 ההרכבה הזאת והבגין הזה יגן עלינו מכל שמן
 ופגע גם בפרטי התלקים כי בהפקל החלקים

:  כי נהרס הכלל א)
 ומעתה לא נפלאת היא מה שיש לדאוג על סכנת
 הנגף בעת המספר . כי כשהם נמנים
 יהרסו אז את הכלל למשפחות ולבתים ולגברים
 היינו כי יתראה כל אחד בעת ההיא בפני עצמו
 ולכן יש לחוש בשעה ההיא מפגיעת המשטינים.
 וזהושצותה התורה כי תשא את ראש ב״י לפקודיהם
 ונתנו איש טפר נפשו לה׳ ט׳ ולא יהיה בהם נגף
 בפקוד אותם. וזהו שביארו במדרש אמר לו הקב״ה
 למשה חייבין לי ישראל(פי׳ היחידים) אמור להם
 שיפרעו מה שהם חייבין לי. וזהו שסיימו ז״ל
 ואשלחה להם שנאמר והיה מספרבנ״י כחול הים
׳ והוא כי הנה לעת כזאת שאנשי ההמון בלתי  ט
 שלמים המנין מקטין אותנו וממעיט חשיטתנו כי כל
 זמן שהמין עומד מורכב ומחובר בנוי לתלפיות קרא
 הי שמט כלילת יופי סמלת העמים שאין עיז־

 לחשיבותט

 <>12 אהל'

 שמהצוי)
 ש לסם

 וכמו שאמר ית׳ למשה הרף ממני ט׳ ואעשה אותך
 לטי גדול ט׳ ני אין מעצור לה׳ מהסתפק כאישים
 אחדים הכשרים שבהם שיש די לקיום העולם כהם
 לבדם. וזהו הכל צפוי והרשות נתונה כלומר רשות
 ביד כל אחדי להתקרב ולהסתפק אל הכלל להיות
 נמגה ומזשגח בהשגחה המוגבלת ליראי ה׳ ולחושבי
 שמו. וזהו ממש כל ישראל יש להם חלק לעזה״ב
. כלל הענין ן מ  שנאמר ועמך כלס צדיקים כו׳ ו
 חשיבות ישראל היא בשתים, א׳ חשיבות כל איש
 בפרט באם הוא שלם במעשיו ומלותיו ככל חקות
 התורה, והב׳ הוא ענין נעלה ונשא מזה מינו מה
 שאנו נחשכים לעם א׳ כמ״ש אתם נצביס היום כלכם
 ט׳ על למען הקים אותך היזם לו לעם . וכמו
 שהפליג המשורר ע״ה ואמר (שיר ב׳) ולגלו עלי
 אהבה ר״ל שעשה הקב״ה מכל ישראל בית נאמן
 מורכב מחלקי אישים הפרטיים וקרא לנו בשם בית
 ישראל ובהוראת מאמרי השיר מבחר הזהשמפליג
 כשבח מהללנו ממש ע״ל השבח הראוי לבנין מפואר
 בית המלכות וכמ״ש(שם א׳) קורות בתיט ארזים
. ובהיותנו בבחינה הרמה הזאת אין ערך ותכלית ׳  ט
 אל חשיבותט בעיניו ית׳ והוא בתוכנו כבעל הבית
 המתכבל ויושב בביתו מתפאר בממשלתו אשר לא
 כן אנחטהיום בזמן הגלות כמו שאמר המן(אסתר
) ישנו עם אחל מפוזר ומטרל כלו׳ כל חשיבותם ;  ג
 אצל השם על היותם עם אחל כלולים זה בזה ולא

 כן עתה שהוא עם מפוזר ומפורל :
 ודע כי בהיותנו במלבר הייט משובחים מצל
 ופחותים מצל היינו כי בפרטות לא היו
 היתילים חשובין כל אחל בפ״ע ולא היו במלרגה
 המעולה המחוייכת כפי התורה כי יצאו ממצרים
 ערום ועריה רק בכללות כמה שאנחנו כלולים
 ׳ונקראים עם אחל בבחינה זאת חשבנו אלהים ית׳
 לסגולת העמים כלילת היופי. והיינו לומים ממש
 למי שלקח עצים כהקפה מזה עשרה ומזה עשרה

 שפת היריעה

 *:יו

-לקנות לך חלה נמוסיב לא ימרד כיכ מל שמירתם ומל עשייתה מה שאינו כן 06 תאמר השיש לו בודאי עוה״ב רק ש!
j לו למהר שלא לאבד מה שבידו באין סיפק יתלבנ להשתדל בשמירתו נשבעה מינים. חסו 5הות לממס זיל כל ישראל 

 ׳מלק כו׳הנכ בכוונה סרסמו סדנר סוס לממן העיר לב האדם לחוס מל חלתו שבידו להזהר בשמירתו. וזכו מאמר רז׳ל(ויקלא
ס לינ) סנינ רשעים יתהלכון סביב לצדיקים הרשמים מהלכים כו׳ ורואין חת הצדיקים יושבים בשלוה בהי־ ג׳מ נפשם מתממנס  מ
 מליסס כף יחיא סביב רשעים צדיקים מהלכים היינו שמראים להרשעיס חלקם נגיע שאכלו ומכרו להצליקים כמאמר (הגיגם
 ע״ו) זכה נועל מלקו וחלק חטרו בגימ ואחרים אומרים לסישך שמראים לצדיקים מלק הרשעים נגיסנם וזםג״כ סוננ מל מאמרם

 זיל(שם) לא זכה נושל חלקיהו׳ נגיכנם:
 .K) ודע ט כמו שהכלל מגין מל היחיד כהיותו נכלל עמסס גס אם כפני עצמו אינו חשוב כל כך כן להישך הימידים סנלסי
 חשונין מממיטין ומקנויניס ערך המשזנין השלמים כי זכות מעשיסם יתחלק נין הכלל כמארז׳ל(נמדרש פרשתנו) כשה!
 עוציןגדוליהן עולין עמהס וכשהם בירידה גדוליכן יורדין ממהס. ונזה יש לומר נועם נכון בדברי חיל שהחליטו ואמרו(מוצי1
 ז׳)גדוליס צדי־ןים במיתתן יותר מבחייסן ויהיה הטעם נזה ממש כאנשי הצבא אשר למלך חילו ופרשיו יש ביניהם אשר חוזהמ?
 שיש להם מאת המלך מן ממון והנגדי• אין להם דבר משלכם רה יאכלו את מוקם מן הכלל ולפממיס נמצא ביניהם •אישים
 אחדים,אשר נסיותס לעצמם סמס משירים גדולים יותר ממי שלמעלה מסס היינו השרים זהשלשוניס נהיות לזה כפרים ומייריס
 ולזה אמרכלאות וקניניס ועבודה רבה וכדומה ועתה נסיושםכין כלל הצבא לא ילבשו ולא יתנהגו לפי תפארה ריס ערכם והשגה
 ידם נצהי כשי כמגיע להסמן ככלל והלק כחלק יאכלו ולא יחגרו זולת כחנורת הצבא בכלל. אבל סנ״מ באם יתנעל הכלל
 •וילד כל אחד לביתו אז הראה החילוק וכיהרהסגדול אשר להעשיר על העני כי העני בשובו לכיתו עוד יתמעט ערכו ממס שהים
 ולח יראה את כל מאומה נידו והעשיר יתפנה נערכו ממה שהיה כי בא אל אחוזתו אל כל מינזב ־נינו והון סגולתו. היא

 ־מעשיו העונים שסגל ותשנמ נפשו נצחצמות הוא לבדו ואין לזרים אתו וזהו גדולים צדיקים כמיתתו יוסר מבמייהן וכענץנכון •י
 (126) (ה״ב) ייע



 אחל תשא יעקב סד 127
 לתשיטתט ולקרת ערכט בהיותט בגדר המעולה הטוב האמתי והמתקיים הייט לכוק יהודה ויחשלים
 "~ לא p אםתפלתט על עושר וכבול וכדומה מהלבמס
p הכלתי טוטם מצלחתה וכתכליתם איך אם 
 תפגעינה התפלות זו טו ואיך תפגשנה וחם כן לא
 נפעיל מאומה. וזהו מאמר המשורר יענך ה׳ כיום
 צרה בתנאי ישגבך שם אלהי יעקב כלומר שתהיה
 תפלתך שוה לתפלת האבות ומבאר בעצמו שכל
 תפלתך תהיה שישלת עזרך מקולש . וזהו מאמר
 הילקוט יענך ה׳ כיום צרה זשה״כ יקראני ואענהו
 עמו אנכי בצרה כלומר כל עיקר רטנך יהיה שאעס•
 על מה שגם אני בצרה כמוך הייט שלא תצטער
 בלתי על גלות השכיגה. מהו אמר הקב״ה בשעה
 שמגעת צרה לישראל והם מבקשים אותי יהיו
 משתפים כבולי עמהסכלו׳ שיתפללו על דבר אשר
 גם הקב״ה שיתף בצער ההוא *) וזהו באותה שעה
׳  אני עונה אותם שנאמר יקראני ואענהו ט
 וכביאורט . מהו לברי המלרש שלפנינו והיה שלי
 בצריך עשה אותו בצרך שיהיה עמך בצריך שמגיע

 אתכם והוא מבואר כמו שביאתו. (ואילי יתמ,
 עול בכוונת מאמר זה שאינו ע׳׳ד ברכה ושבת מאת
 ה׳ אבל בגלר פקילה שיהיה כל עסק האלם בתורה
 ובמצות וממילא בטוב לו הוא מטיב מעשיו ואם יתסר
 מזונו או יתלש כתו תתתסר מלאכתו ובזה הוא

 מקיים עמו אנכי כצרה, והכן):
ד ביאור על דכרי המדרש הנ״ל בהקדים מאמי־ ו  ע
 המשורר (תהלים ל״ד) דרשתי את ה' וענני
 ט' הכיטו אליו ונהרו וט׳ זה עני קרא וטי ומכל
 צרותיו הושיעו. ביאור הדכרים דע כי צרכי האדם
 מה שהוא צריך לבקש עליהם מאת הש״י בכלל הם
 ב׳ סוגים צרכי הגוף וצרכי הגפש ויש בסוג הב׳
 הזה תפלה על גלות השכינה הקדושה ועל חילול
 כטל שמו וכטד תורתו והעדר העבודה מבית
 אלהים. ומשני טעמים יש להאלם לעזזכ עניני
 הגוף ולשום עינו זלט להתפלל רק על צרכי הנפש,
 א׳ מתמת הטשה הגע עצמך באם יגמול אסר
 מסל עם רעהו הלל בתתו לו חפציו היקרים למק
 יעשה אותם משטן ללוות עליהם כסי צרכו ולאי
 מהראוי אשר גם הפרוטה הראשונה הבאה לילו ילך
 ויתן להנושה ט למען לפלות משכון רעהו ולהחזיזז
 לבעליו ובאם יקרה שישיג מעות ויוציאם על צרט
 ביתו וכלומה אז לי לו טשה וכלימה כי איך יופל
 להתראות לפניו מעתה. הנמשל מטאר מעצמו כי כבד
 דרשו ז׳׳ל משכן משכו שנתמשכן שמ פעמים בשביל
 עונותיהם של ישראל היינו בהשקפתו יתב' בפני
 הלור כי הם דלים מזטת ריקים מכשרק הטה אליהם
 תסל ונתן להם כל מממל עינו למען יעשו אותו
 משטן להמציא להם ע״י חומה. וע״כ מהראוי

 הזה משאי׳כ כהיותט יתילים שע״כ נתתייבנו ככסף
 כפוחם לכפר על נפשותיט . אמנם לעתיל אי׳׳ה
 שההבטחה קיימת לכל יחיל שיהיה משוב בפ׳׳ע
 כפלי כפלים מתשיבותם עתה בין הכלל כמאמר
 (ישעיה ס׳) הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עטם
 וע״ד שבא ביאורו כספרט טכב מיעקב בהפטרת
 תבוא וא״כ בזמן ההוא יהיה המספר סבס עצומה
,  להגביה ערכט ולהרים קרננו למעלה ראש כי כל א
 בס״ע יתראה בהודו והדרו. וזהו שהבטית יתבע
 למשה במאמר שלפגיט תייבים לי ישראל אמור להם
 שיפרעו מה שהם תייבים לי והיתה הבטתתי מה
 ואשלמה להם הייט כי לעתיד יהיו במדרגה שיתפקדו
 בלאפדיון. וזהו שמבאר הטעםשגאמר והיה מספר
 בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר יען
 כי במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם כלומר
 אותו הדבר שהיה מזיק להם מלפנים הייט בצאתם
 מן הכלל להתראות כל אתד בפ״ע לא היו נתשבים
 לכלום והיו צריכים לפדיון ובד׳ץ יאמר להם כעתיד
 מי אל חי שהוא מאמר המורהעל המעלה היותר רמה
 ועל המדרגה הגבוה מעל גבוה שנהיה בה ב״ב, והבן:
ה קראתי בשם בצלאל בן אוח ט׳ ואמלא א  ר

 אותו רות אלהים בתכמה ובתבונה ובדעת
/ עי׳ כק״י קהלת על מאמר כי יש אדם שעמלו © 

 כחכמה ובדעת :
e כתיב (איוכ כ״ב) והיה שדי בצחך עשה h l D 
 אותו כצרך שיהיה עמך כצריך שמגיע
 אתכם שנאמר עמו אנכי בצרה. ובילקוט(תהלים
, ביום צרה זשה״כ יקראני ואענהו עמו  כ׳) יענך ה
 אנכי בצרה אמר הקב״ה בשעה שמגעת צרה לישראל
 והם מבקשים אותי יהיו משתפים כטדי עמהם
 באותה שעה אני עונה אותם שנאמר יקראני ואענהו
 1£ה עמו אנכי בצרה. ונאמר בביאורו בשנמתיק
 תתלה מאמר המשורר ע״ה הלל יענך ה׳ ביום צרה
. ,  ישגבך שם אלהי יעקכ ישלת עזרך מקודש ט
 וכלל הענין כך הוא כי ידענו מפי סופרים וספרים
 שאנו מתוייבים ליתד כל תפלותנו (ביום הנאות
 והמוכשר לתפלה) p על קבוץ גליות ועל בנק
 ביהמ״ק. כי זה כלל ידוע שאין אט סומכים שיעתר
 לט ה׳ בכת וזטת התפלה שאגמט מתפללים כי
 אין מעשינו ראוי לזה כלל אבל כל בטתוננו הוא
 תפלת האבות הקדושים שקיימו היערוך שועד לא
 ׳בצרוהקדימווהתפללועליט שימלא ה׳ כל משאלותיט
 ובם אנו נשענים ועל ידי התפלה שאנתט מתפללים
 עתה יתעורר כת תפלת האבות וזכות פעולתה .
 אמנם כל זה הוא אם תפלתנו מטונת ומתאחדת
 עם תפלת האבות ובאין ספק הם לא בקשו רק על

 שפת היריעה אשר
 א) ודע ני מה שאמרו ויל שתפו צפרי עמכם ממן השיתוף כך הוא משל לבן בלימל שנתפס לכיש םסוסר זאניו ביה צדים ו״שר
ק י נ ) ו ד י ח ו י  אשר כל שוממ זאת היס מוריד דממוח והיה מקונן מליו לאמר הגה אניו החסיד יושג ומשאכל מל מ
. ממשל כי מטאר ן מ האב להצממר נצרת ננו יהיה באיזה נחינס שיסיס) וסיו מקוננים מל צרת האכ יוסר ממל צרות סנ » 
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 וצרתה יותר מעל צרותינו כי ס׳ הצדי? ואנמנו הסיינים:
מ ג נ ג  (127) (ח״ב) ז



 ת#א יעקב
 יותר מזאת. וזהו זה פני קרא ונו׳ ומצל צחתי1
 הושיעו ר״ל יען שהיה מניח את צרכיו ולא ביקש
 עליהם ולא דרש כי אם עילוי כבודו יתב׳ יעשה
 בו כמשפט המתפלל על מכירו והוא צריך לאותו
. וזהו מאמר המדרש עשה אותו בציד ׳ ט  דבר ו
 כלו׳ שלא תתפלל כלל על צרת עצמך בלתי על
 הצער המגיע אותו יתב׳ ותרוית כזה שיהיה עמן
 בצתך משא״כ אם תתפלל תן על צרכי גופך והבן *
ך את שבתותי תשמוח כי אות היא ביני וביניכם  א
 לדורותיכם לדעת כי אני ה׳ מקדישכם. א)
 דע ט עבודתנו את השי״ת מיוסדת אצלינו שיקבל
 האדם על עצמו להיות ראשיתו מצער ואתרימו
 ישגא מאד הייט כי המצות המה כבדות בעת,
 עשייתן וקיומן ואינן ערכים ומתוקים אל עושיהן
 כמעשים המפיקים היום הגוף והצלתתו אשר מלבד
 פעולתם אל קיום החדם עוד המה ערבים ונעימים
 לעסוק כהם כמו האכילה והשתיה והשינה והטיול
 וכדומה מתפצי הגוף. וראוי היה שגם מעשי העבודה
 יהיו בגדר זה אבל אמתת קבלתנו היא מבוארת
 בדברי הרב המורה זלה״ה (כא׳ מאי) כי מתחילה
 קודם שתטא האדם היה עגץ זה במעשי המצות
 אבל נשתט מסבת זוהמת הגחש להיות מדתן מר
 בתתילתן ומתוקים באתריתן. והמופת ע״ז שהיה
 כן בתתילת הבריאה הוא מבואר פעמים רכות
 בתורה ובנביאים ומל ה׳ אלהיך את לבבך וכי׳
 לאהבה וט׳ ובנביא והסירותי את לב האבן מבשרכם
 וכו׳ הייט כי לעתיד ימתיק הקב׳׳ה בפינו טעמי
 המצות ויהיה מותש ערנותן כדכש למתוק. ואם
 לא שהיה p כבר קודם התטא לא היה הכתוב
 מייעד איתט ע*ז כמאמר אין כל תדש תתת השמם
 היימ כי לעתיד לא יתדש דכר רק יתוקנו כל
 הקלקולים אשר היו מסכת החטא וכמו שנתבאר
 בחבורט (קול יעקב קהלת). אמנם מצות שבת
 עוד היא נשארת על צורתה הראשונה היינו שמצות
 שבת עוד היא להתעע בתעטגים לאטל ולשתות
 וללבוש עדי כבוד ולקכל שכר ע*ז והטעם כי בשעה
 שתטא אלם הראשון עדיין היה השבת p בכת ולא
 יצא אז אל הפועל. ונסביר את הלברים ע״פ דמיון
 לסותר אתד שהביא נתת סתורה יקרה על מאד
 לעשות מלבושים לבט הרך ונתן כל הסתורה אל

ל ה  א

 אשר ככל עת רצק לא נשים מגמתיט לבטת ולהתפלל
 על זולת p להשתדל לפלות המשכטת ואם נעזוב
 הבקשה ההיא ולא נבקש p צרכי הגוף די בזיק
 וקצף. והטעם הב׳ יוק ג׳״כ ע״פ דמיון למלך
 בלרך והיה צמא מאד למים לשעה נעשה רעב
 ועי״כ נשכת ממט כי הוא צמא ויהי כבואו לעיר
 פר אל בית עשיר וראה שם שלחן ערוך ככל מאכלים
 טובים ומשקים יקרים ויאמר בלט אם יתליע לבתש
 מאת הבעה״ב לתת לו לתם לשבור רעבוט הלא
 ישאר צמא ואם יבקשהו לרוות צמאזט יהיה רעב
 מוטב להתנפל לפניו שיזמין אותו על שלתט ושם
 ימצא כל משאלות לבבו והימה נפשו כגן דוה .
 הנמשל ט לעי׳ע היינו כעלת עניים הבלתי מזומנים
 על השלחן כי השלחן ערוד מאת המקום ביה רק
 לפט האומות כי להם נחלת שלה וכרם מטל השמים
 ומשמני האח וזולת מה שעלינו לבקש על המזון
 ופרנסת הגוף עול אנתט רעבים גם צמאים לשכינת
 עוזו יתב׳ ולבית מקלשו כמאמר צמאה לך נפשי
 ט׳ ואס נייתל בקשתנו על לבר מצרכי הגוף הנה
ר ההוא אמנם כאשר ב  לא יהיה ביליט בלתי מ
 גבקש על קיבוץ גליות ועל בנק בה״מ שזהו ממש
 כאב המתזיק בט על שלתט אזי הבקשה ההיא
ק על הב׳ טעמים האלה ליבר  טללת הכל. י
 המשורר ע״ה ואמר דרשתי את ה׳ וט׳ כלומר השליך
 כל צרכי גופו מעד ולא שאל בלתי על השראת
 השכיגה בתוכני יעל קיטן גליותיט והיה פועל כזה
א הטעם  ב׳ פעולות א׳ הביטו אליו ונהרו כז׳ ס
 הא׳ ט גדולה הבושה מאד אל השואל צרכי הגוף
 ועוזב צרכי הגפש כמו שזכרט משא״כ השואלים
 האלה הביטו אליו ונהרו זהב׳ זה עט קרא יט׳
 זמכל צרותיו הושיעו כלומר כי תפלה כזאת היא
 כוללת הכל וזהו דיוק ומכל צרותיו הושיעו. אמנם
 יש פזל פעולה גלולה ורבה מאד באם יעשה האדם
 עיקר תפלתו על התכלית המעולה הייט שיתעלה
 כבול שתו ית' יכבול תירתו וינית צרט הגוף והפעולה
 הצומחת מזה ממארת במאמר השם ית׳ אל שלמה
ה ר מ ב  (מלכים א׳ ג׳) יען אשר שאלת את מ
 וט׳ ולא שאלת לך עישר וכו׳ ושאלת לך הבין לשמוע
 תשפס וט׳ הנה גתתי לך לב חכם וטי וגם אשר
 לא שאלת אתן לך ט׳ ומעתה אין עצה מגנת

 שפת היריעה השייט
נ הטמן מחנה צחנירו 5רין לםורימו שנאמר  א) ובגמרא (שכח י׳) אמררנא בר ממשי* אמד רב ממא מ־ נוריא אמר י
 ללמת נו׳ דג מסדא הוה נקם מדים מרסי מסנתא וסזרא אמר >ל מאן יאהי ואמר לי שמעתמא חדהא משמים
ק מהנה לוןנירו צריו להודיעו שנאמר לדעת כי אני 0׳ ו מ ״ נ  דרנ יהיננא צהז נהליה אמר ליה רנא גר מיזסיא הכי אמר י
 מקדשכם יסבא נהליה אמר מניסן מליו שממתתא לרנ כולי האי איצ אין איל מיינו דאמר רנ מילתא אלנישייהו יקירא.
 והפליאה נשגכה וכי לא היה לי שממתתא אמרח משמיה לרכ רק זאת ואה כי יראי להגיד הלכה אחרת סן לא ימיה הלשם א4לי
׳ לנהר ליסיג ליה שחלו חניכין מלין שמעתתא לרכ מלוע לא שאל לי  מאין החלים על הלכה זאת שתהיה אצלו הלשם. נ
ה שמא ממות כר׳ וירא (חולין «ג'ס)ועכ'ו רצה לומר לושפמתתאלרנ ואמר לו זאמשמיכ י ה א  תחלה. והיךובלומר•ני מ
 ישנה היא אצל רנ'חבדא כי היה קשה צו הלא רכ חהדא תלמידו של רנ הוא ודאי יודע הרנה שמומות משמו או מרג םוגא
 לכוא אמרי דט רג ומלוע ישמיקיז כיכ לשמעתתא לרנ ט נני אלם ישהוקהו רק לינר חדש לא אל מה שככר הורגל נו ומיצתה
ק חשנ רנא כי רנ חםדא רוצה לתת מתנה כעלמארק שלא (מיש את סמקנלמלם  אלכי:ייסו יקירא לא אסיקאדעתיה / ל
נ הנותן מתנם ללזנימ  סדכר נשמעתתא חדתא למען יחשוכ המקכל כי יתן לו זאת נשכרו. לזה קפץ רנא ואמר הכי אמר ר
ה נהליה הוכיח רנא מוס כי נעיכ שמעתתא חדתא היא אצלו כי לולא כן הים לו לר״מ לומר לרגא מ  צריך למזמיו וככ׳ז י
ל נסם ונמולו כמתפלא מציוגוכי י  ני נותן מהנה נטלמא. לק יסה שאלו עתסמנינין מליו שממתתא דרנ ריל כלא אהה מ

 ואמר סייגו דאמר רנ מלמא אלנישייהו יקירא :
) וידיכן ו י מ  י
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ה היא מה שנתגלל האלם  חסלת. ואמי שהסבה מ
 בהם מנעוריו והוא מורגל בהם מעולו כמאמר
 ואנכי תרגלתי לאפרים וכו׳ ולא ילעו כי רפאתים
 כלומר התרגלם בשומת הוא סבה שלא ילעו ולא
 ירגישו טובת המטיב ע״ש (וככר הארכט בזה לבאר
 כמה מאמרים בתיכורטקול יעקכ איכה על מאמר
 זכרה ירושלים). וקרוב לומר שזה הוא הרצון
 במאמר(לברים כ״ת) תתת אשר לא עבדת את ה׳
 אלהיך בשמתה ובטוב לבכ מרוכ כל ועבלת את
 אויביך וכו׳ גם מאמר המקונן(איכה א׳) זכרה
 ירושלים ימי עניה ומרוליה כל מתמליה אשר היו
 מימי קלם בנפיל עמה ביל צר ואין עוזר לה. כי
 הנה המשכיל מפלס טובותיו במאזני בתיגתו להרגיש
 בטובת ההשפעה מאת הטוב והמטיב ית׳ ככל עת
 ובכל רגע והם אצלו כנתינה כאלו המה תלשים
 אצלו בכל פעם וכאילו לא ראה טובה מימיו ולס
 יתייב עצמו להודות לה׳ תסלו וטובתו. לא p מי
 שהתמלת הטובה מפרעת אותו מהרגיש בה כראוי
 ואינו מכיר תסל ה׳ כ״א אתר שבא עליו צרה וצוקה
 והשיג הצלתו וישועתו כי כן משפט הרגשת האדם
 להרגיש כטוכת המטיכ ותועלתו אך טרם השיגו
 הדכר שהוא נכסף אליו או אתרי שהוא נעדר מאט
 אשר אז סעיפיו ישיבוהו להזכירו כל המעלות
 והמשיבות שהיה בעצם ההוא. וזה זכרה ירושלים
 וט׳כל מהמדיה אשר היו מימי קדם (רק) בנפול
 עמה כיד ואץ עוזר לה אך אז התעוררה לזכור כל
 מתמדיה ולהכתין טוכ תעגוגיה. והוא ג״כ מאמר
p א  דהע״ה (תהלים ם״ג) צמאה לך נפשי וט׳ כ
 ציה וט׳ כן בקדש תזיתיך לראות עוזך וכבודך
 וט׳ p אברכך בתיי וכו/ ירצה כי הוא מתוודה
 ואומר כי רק עתה צמאה לך גששי תתמת היותי
 באק ציה וט׳ והגה אט מרגיש טובת שפעתך רק
 אמר ההעדר אבל טוב היה לי אם הייתי מרגיש
 זאת בהיותי במקום הקודש בא״י. וזהו כן בקולש
 תזיתיך לראות עוזך וכבודך כלומר הלא טוב היה
 לפני בהיותי בקודש לראות ולהבמין כי מידך הייגנ
 נשפעים והייתי מחית כזה p אכרכך'בתיי בשמן
 אשא כפי כלומר שכל תפלתי היתה רק על זאת
 שיתקיימו טובותיך אצלי ובזאת היתה התפלה
 וההולאה על מעמל אתל וזהו .p אברכך בתיי
 הייט הולאה על העבר בשמך אשא כפי היא
 התפלה על העתיל(ועי׳ עוד גתיטרט עלההגלה
 במאמר בכל לור תייב • אלם לראות א*ע וט׳) וזהו
 תתת אשר לא עבלת את ה/״אלהיך בשמתה וטי
 מחכ כל הלו׳ בהיותך על מעמל השפע וההצלתה
 לא היית מבתין בטוביתיך לשמות כהם ולהודות
 עליהם תתת כן ועבלת את אויביך במצור ובמטק
 וט׳ כלומר אעביר כל טובי מאת פניך ואז תטא
 אל ההבתנה וההרגשותזטר את הטובות הראשונים

 ותתפלל על בואם :
 המורם מדברינו כי האלם ראוי אליו לנתון טובות
 הבורא המשיגות אליו בתמידות ולפקום

 9 (129) יזין

 :תייט וראשון ראשון שנגמר הביא אל העלם הזה
 1בשו ויהי הוא מתהלך בתוצות וברתוטת להתהלל
ק ולהתפאר בהודם והדרם פגע ט עלם אחד  נ
 דתפו אל מחים חמר ונשחתוכלכגדיו והוד פגיהם
 .־!לקל רק מלבוש אתד האתרון אשר עוד היה ביל
 ;?על מלאכה ולא יצא אל הטעל נשאר עומד
 :יפיו וכשנגמר גם הוא הזהיר אותו אביו לאמר
 :ני הזהר במלבוש הדר זה לבלי הכתם אותו למען
 ישאר טפיו והדרו כי הוא לבדו יהיה לך לעד על

 כל הבגדים שאתה לבוש בהם כי כולם היו באותו
 יופי רק עבר עליהם איזה קלקול רע מלמעלה .
 ממשל כל ששת הימים נשתנו מסבת זוהמת הנתש
 לכלי יערב לנו מעשי המצות ולכלתי יהיה מותש
 אצלינו מה מטעם מתיקות ישרם וטובם רק המלבוש
 המיוחד היינו יום השבת אשר עדיין היה ככח ולא
 יצא אל הפועל בעת שחטא אדה״ר והיה אצל
 הבע״מ הקדוש יתכ׳ ולכן אליו לא הגיע הפסד
 וגשאר עומד טפיו ותארו הראשון הייגו שהמצות
 ערבות בו בעת עשייתן וטובות גם באתריתן. וזהו
 דייח מאמר (ואתחנן) שמור את יום השבת לקדשו
 (שהוא גס עתה באותה בתינה עצמה) כאשר צוך
 ה׳ אלהיך כלומר בצלמה ובתבגיתה ולא נשתנית
 מאומה. וזהו צתות מאמר אך את שבתותי תשמורו
 ממש כאשר האב מבקש פני בט הג״ל אך את
 המלטש הזה שמור לי והטעם כי אות היא ביני
 וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני מקדשכם
 !כביאור הילקוט כעוה״כ כלומר הערבות במצית
 אשר אני מבטית לעוה״ב תוכל לקחת אות על זאת
 ממם השבת אשר כל נפש טהורה מבחנת זאת
 כמה נעמה מציה זאת גם לחושים הגסים והבן:
 ויתן אל משה ככלותי לדבראתו. מדרש כך פתת
, תנתומא ב״א לך ה׳ הצדקה ולנו טשת  ר
 הפנים מהו כן אמר ר׳ נתמיה אפילו בשעה שאט
 עושים את הצדקה מביטים אנו במעשים שלנו ויש
 לטטשת הפנים. הנראה בהבנת המאמר בהקדים
 מאה״כ(דכרים כ״ו! כי תכלה לעשר וכו׳ ואמרת
 וט׳ בערתי הקודש מן הבית וגם נתתיו ללוי ולגר
 ליתום ולאלמנה ככל מצותך אשרצויתני ודרשו ז״ל
. וכמדרש (כ״ר פ״ת) בשעה  שמתתי ושימתתי ט
 שבאהקב״ה לברוא את האדם נעשו מאה״ש כתות
 כתות וט׳ תסד אומר יברא שהוא גומל חסדים
 אמת אומר אל יכרא שכלו שקרים והדבר פלאי
 להיות למעלה פלוגתא רתוקה כל כך. אכל לבוא
 אל הענין נתקורה נא כמה שהפליג הכתוב כמצות
 מעשר וכתב כה ושמתת ככל הטוב אשר נתן לך
, אשר לכאורה , אלהיך ולביתך אתה והלוי והגר ט  ה
 לא ידעט מה מצוה יש בשמחתו פה יותר משאר
 המצות אשר בתורה. והנראה עם מה שידעט
) שנתן טעם על  מהתסיל ז״ל(בתוה״ב שער הב,
 היות אדם מתזיק טובה לאותו שעשה עמו טובה
 והקלה מטיב לאלם בתמידות עושה עמו גלולות
 ואק סקר זאיט מעיר את לבו להודות לה׳ על

 [אהל יעקב ח״ב] מ
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 לו אך בלק־ צלקה וא״כ מה שמתן לעני הוא גויו
 משל הקב״ה ולא משלו מה עשה הקלה השליך אמת
 ארצה הייט כי כתסלו ית*ש הסכים על טעות האדם
 לאמר כי שלו הוא והתליט לכל אתד להיות אלין

 ומושל על שלו וצוה עי״! על השמם והטל אם יגפ.
 אמד כמה שיש תתת יל תכירו נקרא מלן ועטש־;

 יענשולא תמצא כזאת זולת בבני אלם כי במרום יי:•
 אין שום בעלים ואדנית וממשלה כ״א לה׳ לכדווכן^
i למטה ממדרגתם כמו הבהמות והחיות אין לשום 

 בריה בעולם זולת מה שהיא מכגיס לתוך פיו יכל, ז.
 מייתר יד כלן שוים בו והקב״ה האציל זאת אל־!
 האדם ונתן לכל אתד חלק ונתלה איש לפי פקוליי י\
 ומא אדון בעצמו ומושל על שלי: •י1י'
 גסה מתקו בזה דברי המדרש(ריש משפטים) אמסל!
 כוננת מישרים וט׳ אתה טננת ישרות לאוהביו:«
r.!וסיים משפט וצדקה ביעקב אתה עשית ״ והרצו 
 כי הקב״ה כק את העולם ביושר הייטכי המליט.'{

 לכל אתדםלקומה שיש לזה הוא שלו ומסשלזולתי
 לזולתו והטעם בזה להצמיח ע״י כן משפט וצדקה
 להגדיל תורהולהאדירה. משפט שלא יגע אחד בתה
 שתתת יד רעהו. צדקה מה שיתן אל העני תתשנ
 לו לצדקה כי לולא כן היו געדרים ב׳ סוגי מטפ

 האלה כי היה הכל של הקב״ה וזהו אתה כמנת \
 ישחת לאוהביך והטעם משפט וצדקה ביעקב אתה •

 עין עליהם להכיר בהם חב פעולתם ולשמות
 בתועלתה פל/ילו השיג אותם מתלש. ומעתה הנה
 לבר גלול לבי הכתוב במ״ש ושמחת בכל הטוב
, אתה והלוי לאמר כי בזק האסיף תייבה  זט
 החכמה העליונה את האדם להודות לה׳ תםדו
 ולהכיר נדבת המתנדב ית״ש אשר יום «ום כי מם
 לט כרממיו זכחכ תםדיו ולמען נסות את הנותן
 תודה הזה אם הוא ככל לב יהיה המופת עליו
 השמתה שיהיה שמת וטוב לב בכל הטוכ שהשיגה
 ידו כמוהו כגר כלוי ככהן. לא כמו שאנתנו
 במדחגה היום אשר העני ישמת בפרוטה שהיא
 משיג והעשיר איננו מרגיש בשום שמתה אפילו על
 האלפים שבידו מסבת ההרגל העצום שכבר המה
 מוחזקים אצלו ויתשוב אותם לחיוב, ולכן דייק
 הכתוב ואמר ושמחת בכל הטוב וטי אתה והלוי
 ׳הגר וט׳ למרות שתהיה השמחה מוחשת אצלך
 צל העני בשוה במאזנים ישאו יחד ט השמחה
 ״ת תהיה לאות ולמופת שאתה מרגיש טובת
 כמשוש בטובות תדשות ולא שתהיינה הטובות
 יי׳ד ההרגל הבלתי מותש. וזהו ושמתת אתה

 עשית, זהבן. ׳,
 זיי^ב העם לאכול ושתו ויקומו לצמק. מלרשאמר.-.
 הקלה בשהיז ע״י שהיה בהם יצר הרנג <
 ששק ע״ז אכל לע״ל אני שקר מהם יצהיר וטתן \

 תו ית׳ לתת ללוי ולנר וזהו שמתתי^ להם לכ כשר כמלא והסירותי את לבהאק מבשרכם
 ״מ בזה היא הצלקה כ״א יחשוב וגתתי לכם לכ כשר ע״כ. וההרגש מבואר כי מלוע

 יגר כלומר שלא יהיה שום חילוק בשמתתכם
 נתתיו ללוי ככל מצותךאשר טיתני שמחתי
 יייט כי מעילם לא הייתי מתליט לעצמי
 יי הטוטת בלרך חייב על שעי״ז הייתי
 י בעת השגת הטובה כמוצא שלל רב
 יתו מתלים כזאת בקרב לט ומכיר
p ייאת החלה בחסד זבנלבה אם 
 ״ ט שלו הוא אכל ישפוט בעצמו

 ן הקב ה לך לצלקה ונאוה שתורה אני מבתוץ ונאוה חני מבסגים v,wiw,־.
 העני תחשיכ למשפט כענין קדר מה אהלי קדר מתלכלטת ומתנכסות כך ישראלי
 ט . וזהו מאמר המדרש חוטאים כל השנה ויום הכפירים מכפר, וראויה
 להתטנן במהות השבת הזה ומה הוראתי. והנראה;׳*

 כי המקובל אצליט מפי השרידים אשר דבר ה׳ היה•'}
 קורא אליהם שכל עיקר בטתוננו אשר לעתיל יטן2ן£

 הקלה את נפשיתיטהוא רק מצד התנינה והתמלא;
ג ? ^  בתסד ובנדבה כי יתמול הקב״ה לתונן עניי מ
'.̂  לטהרם ולקדשם וימול ערלת לבבם הייט כי יםיר
 זוהמת היצה״ר מקרבט וכנודע. וכי ישאלך לבס״;;/
 מה יעשה הקלה אם יאמרו עובדי אלילי© עשה «־,

 גם אתט תסד כתםד אשר אתה עושה עם ישראל!
̂ז*  דע כי ההכדלכק ישראל לעוכדי אלילים ממש איי
 ההבדל אשר בין התולה ובין המת כי התולה האף>

1)fxjiv אמנם שהוא קרוב למיתה עכ׳׳ז הלא יש ט 
ה נטפל אלי?־.,;•  ובעצם הוא נקרא תי בלתי עתה מ

 תליי ולק אפשר כי יהיה יטלת ביד הרופא להסיר,
 ממט מחלמ ולרפאותי עד כי ישוב לאיתט כא&ר.ץ
א ככתינה אתרת ש*ן&  היה תתלה לא ט המת מ
אץ יניח׳.' ה מ ק מ א ם כ מ ו ן ל י פ £ ם ? י  עמ־ חת תו

 עזרי . ;.

 הוא העושה עמט צדקה
 ת הפנים ומבאר המדרש
 פילו בשעה שאט עושים
 •ים שלט ויש לט בושת
 תט עם נפשט הלא כל
 זל עצמט מאומה. וזהו
 •ןרימשפט עושה צדקה
 יה נתן לו מא תושכ
 הוא ניתן לעני יתשוכ
 •ה לו) שמח משפט
 :ם שתהיה הצדקה
 דברי המדרש תסד
 שהוא ששה עם

0 
 ״ת

 *לוי וו.
 מ וגם/

 שימתתי י.
it ראויים 

 ־פליג בשממי.
 .א״כ אחרי הי1
 שהכל בא אליו

 אינו מחליט על̂י
 שאיטרקכשליתמא

 ושימתתי. ודע כי מ
 האלם מתנת הקלה'

 העני יחשבה לצדקה י
 העני לא כן אם תת;
 וחסד אז מה שתק אל

 שאמרו תז״לתן לו משלו
 לך ה׳ י*לקה ל אתה

 בלק־ תסד וא״כ לט בוש
b1p מהו אמר ר׳ נתמיה 

 הצדקה מביטים אט במעכ
 הפנים הייט כי תישבין אנ

 מתינהשלך היא ואין בה מ;
 מאמר (תהלים ק״ז) משרי שוז

 בכל עת כלומר כל מה שהקב
c מהp אותו לצדקה ועל ידי 

 למשפט. וזהי לכמאמר (ישע׳
 יעשו צדקה כלי׳ השמח בנפשיתמ
 אצליכם משפט. ומעתה יתוודו

v t  אומר יכרא שכלו תסדים הייט ׳*׳י•׳• ,
 עניים חסד. ואמת אומר אל יברא שכלו שקרים ר׳̂׳

״ M  ה שהאדם חושב בלבו שהוא ששי. ־ *׳י״־־ — »
 1 — •יייי* לימצמו להתלמ

 חסד עם העני
 י עלמה שתתת
 כי הקלה נתן

&5wE5?156 *יי״• 
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י r <w״״ « . . ^ ל מ ד ה  גמה ומאין יבקש לו הרופא חיות. כך עם ה׳ אשר ולהחזירו אל לוס יפיו ו
S t a S ^ S T S «  במצם וראשונה המה צדיקים בעלי דעה בינה והשכל בתולדה. וזהו «
« 2 .  רק שנטפל להם יצה׳׳ר כמו שהמחלה נטפלת אל וראשונה אני לבן ווהו ונאוה אבל 2
2 ? ? ? ^ מ י י ו ת ו  איש כריא ונעשה ע״י והעלול לחטא הנה לעתיד המלץ הכתוב היהפוךטשי ע

S2210 • ט £ ל מ ל חה היריעות מ  כאשר הקב״ה ישלח דכרו וירפאם יהיו נשארים שהמליצו י
י * 3 2 י ח ה ר ז  עומדים על בתינתם העצמיית אשר להם בעצם ומתלבטת כך ישראל לע״ל כמאמר ו
! 2 « ל ב מ  וראשונה וכמ״ש ארפא משובתם וכו׳ כהולה שנתרפא מים טהורים וטהרתם כלומר פי אנתנו נ
 ושב אל בריאותו כאשר היה. לא כן אותם שנאמר ע״יהככוס ונוכל להטהר, ולולא פי׳ זה תהיה מלחי

 בהם (תהלים נ״ח) זורו רשעים מרחם והם רק וטהרתם אך למותר•
׳  רע ואץ בקרבם שמץ דבר טוב א״כ מאין יבוקש ובגמרא (שבת פ״ת) האי צדוקא תזי׳ לרבא ט
 לה0 רפואה וכאשר החליט החכם ע׳יה (קהלת א׳) אמר ליה עמא פזיזא דקדמיתופומייט
׳ א) אמר ליה אנן דסגינן בשלימיתא  אין כלתדש תתת השמש. וזהו ממש מאמר שחורה . לאודנייט ט
 אני ונאוה זכו׳ כי אותנו מדמה הכתוב אל בנד לבן כתיב בן תומת ישרים תנתם ועליהם נאמר וסלף
ת סמאמר להבין תשובת ק  שנפל עליו איזה כתם אשר היטלת כזה לכבסו בוגדים ישרם. וראוי ל

 ׳ ״ שפת היריעה רבא
 k) בגמרא (שנת פיח) כשעה שאמרו ישראל נעשה ונשממ יצאת נת לול ואמרם מי גילה רז זה למי לשון שמלאכי השרת
. מנין מאמר מי גילה רז והכו׳ נראה עיר שזכרנו כמהים אמר ו ר נ ו לשמוע נקול י ר ו שנאמר עושי מ  משהמשין נ
 על מאמר(כרכות מי) שלא כמדת נ׳ו מדת הקניה מרת כיו כלי ריקן מחזק מלא אינו ממוין מדת התניה אינו כן רק מלת מתויה
 ריקן אינו מחזיק. נאור זה כי צרכי סנפש אינם כצרכי הגיף כי נצרכי הנפש מחוייכ האדם לעמול כעמל ויגיעה כמאמר(מגילם ו׳)
 יגעתי ומנאתי תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין כאמרם זיל(סוכה נינ) יצרו של אדם מתגכר עליו ככל יום וכל עוד שיש ככת
 הצדיק לאזור חיל מול יצרו לא יטזרהז ה׳ כי הוא ככלל סכל נידי שמים מון מיראת שמים אנצ כראותו יתנ׳ שכנר לחם עס
 היצר כשי יכלהו ואין לאל ידו עור יותר או אז ישלח עזרו מקדש. וככר רמזנו זאת כמאמר הנזכר יצרו של אדם מתגכר מליו
 בכל יוס ואלמלא סקניס עוזרו אינו יכול לו, כיינו אם ככר משם סאדם מה שיש ניכלתו לעשות ואם לא יעזרהו ה׳ מל המותר
, וזכו מאמר מדת םקניס מלא מחזיק היינו אס ככר עשה מם ו ד י  הזה מה שאין ניד האום למוש אותו אז ם׳ לא יעזבנו נ
ו חכמה שנאמר יהיכ חכמתא לחכימין ריקן אינו מחזיק  שיש נכהו לעשות כמאמר אין סקביסנותןהכמם אלא למי שיש נ
ו נסיפן היינו צרכי הגוף לא כן סיום כי כאשר יאמר סאדס ככת ידי עשיתי . ומדת נ׳ ׳  אס לא משה מאומה לא ימזרכו ה
ר יש מי שפירש אם אמרתי מטס רגלי מ  אז >א יכיס לו מאומה אכל ראוי לו להחליט מל עצמו שאין ככחו למשות מאומה. ו
 ואץ נכמי לעשות אז חסדך ה' יסעדני. וזהו כל אשר דנר ה׳ נמשם ככל כחנו וכפי יכלחנו טייז נשמע מאה ס׳ גס דכריס
 שאין נינלתנו. וזכו כרכו ה׳ מלאכיו גנורי כח עושי דנרו לשמוע קרא אל המלאכים גנוריכח יען כי, אנחנו יש לנו מכרה
 גדול כי אין כנו כח למלאות עצמנו תורה וממים כלא מזי מלמעלה כמאמר (יוג<א ליח) סנא לטהר 'מסייעי; אותו אבלי
 המלאכים שאין כהם יצר הרע יכולים לעשות נלא מזר. וזהו גכורי כת מושידכרו לשמוע כקול דכריר׳ל עושי דנרו מעצמם
ו יותר מהשגתם גם כי נאמת אינם משיגים יוסר כמאמר שרסיס מומרים אכל רצונם ותשוקתם ר  כדי שיזכו לשמוע כקול מ
 כן הוא כי עושי דנרו כדי לשמוע כקול דכרו אמנם ישראל משיגים נאממ יותר מכדי כחס ואיכ יפם אמרו נמשה ונשמע לא
 אמרו לשמוע רק ונשמע כממליט וחומר ודאי נשמע לא כן כהמלאכים נאמר עושי דכרו כדי שיזכו לשמוע ולא כן הדמ־ כי
 כמס מומרים לא הולכים. והנה המלאכים אינם נעלי סגוף רק שכליים נפרדים ומדת הקניה היינו עניני הנפש מלא מחזיק
 ונניכ הם עושים החלה כדי לשמוע אתיכ אכל אנחנו אשר כל מסהנו גמניני הגופות ומס גם קודם מתן תודה שלא ידמו עוד
ן ריקן מחזיק שלא יעשה האדם מאומה רק םוא יתיואיך ידמו שהמס צריכים להקדים נעשה פ י  מניני הנפש ונגוףהוא מ

: ו  לנשמע תכו מי גילה רז זה כו׳ לשין שמלאכי השרת משמשין נ
 עוד שםויהיצכו כתחתית הסר מלמד שכפה עליהם ההר כגיגית ואמר להם אםהקנלו ההורס מומנ ואם לאו שם תהיה
י אכ הרא  קנורתכם וכקשו כתום׳ הלא אמרו אל משה נעשם ונשמע ומס כיס ענין אל סכפיס. אמנם כאור הדכר מי
 רופא לניהו נענור ננו החולם ויאמר הרופא שיקח מן ססמים כידוטים ויתרפא וימאן כאנ לומר הנה נני רן וענוג מאד אין
ר חשכ כי גס אלם מרים סם כמשפט כל מיני רפואות ע  יקכל סמים מרים כאלה וסמציא לו סרופא רפואות מתוקות אכל מ
 יימא! לזבל וסאב פתח אס פיכו נמיכ ויספון כסמים אל פיהו ויהי לשמה הזכיר הנער אמ אניו ויאמר לו הגיע המת לקנל
ר מם תתפלאו תחלם חשכתי כי מרים סם עתם אחר אשר טעמתי והמה ע  עוד הפטם מן השמים ויתפלאו סשומעים וימן מ
 מתוקים כדנש ככל לנ אקחם. כן ההורה סיקרס קודם שקכלוה משנו כי מרה היא היה מהצורן לכפותם אמנם אחר אשר טעמו
 את מתהס אמרו נעשס ונשמט כי עיכ לא נזכר מאמר נטשה ונשמט רק בפרשת משפטים אחר אשר טעמו מנופת צוף אמרים
 (עיין כלי יהי• שכיכ נ-ם הכמי ספרד כי מאמר נמשם ונשמע סיס אחר עשרת םדנרות לא כדעת רשיי זיל מיש ס׳ משפטים)
, סמנ נ  ט אס הר5ואה מרה ה״יא סוכה רק מנד א׳ שמביאה לתכלית פוכ כי יתרפא מל ידה וכאשר הרפואםמהוקס סיא טו
 צדדים גס סרפוהה כי נעמס היא גם התכלית, כן נשמע כוא הלמוד^המניא אל התכלית הוא כמעשה כמאמר אשר יעשה אותם
 כאדם וחי נהם ולכו אמרו נפשם ונשמע כי גם שניסם טובים אכל תמנה אמרו כל אשר דכרה' נעשה לא אמרו רק נעשםאבל
. וזהו מאמרשכע״ם משכני תחלס נכפים ואחיכ אמריו נרוצס ואמרנו געשם ונשמע וסטעם ם  מל הרפואות משכו כי מרים ס
 מי־זניכמלן חדייו וטעמנו מנופת צוף הרפואות אזנגילה ונשמחס כן כפל גס מל סרםואות גם על סתכלית. אמנם ע׳זישאל
 מיאל איכ למס לא כפס הר כגיגית גם על ממון ומואכ כיא סיו טועמים את מתקם סיו מקנלים אוהס וניותר כמס פעמים
 לא אנו ישראל לקיים סתורה וכוא ית׳ מפס אותם נעיכ נגלית ויסו ים כמאמר אם לא ניד מזקס אמלין עליכם. אמנם כאור
 מננין מיד דמיון טשיר גדול חלה את מליו אשר ימות נם וינוא אליו אוהנו, אשר כנפשו לבקרו סחחיל לנכות לפניו לאמר אנכי
 יילן כדיו כל הארד ומה יהיה נגני זם הילד וינסם אותו והנטיחו שהוא יהיה לו לאל׳זיקח אש הנמר לגיסו ויקנו נמנורו פוי
 נער אחד ממי עניים לממז יכיסלו לתכר ככיס סספר ולא היו פונים אל הלמוד רק להתהולל נחוצים וילך ויהפוש אסנןאוהכז
ן לא כן מער םשני אני מצדי י  זיככו ויסרכו מכות נאמנות לאמר כלא כנטחסי לאניו לסניאו אל שלמות לפשות עמו שדון מ
י כי הוא יתכ׳ הלא םנסימ אל האבות ר כמם ד מ  כניי מקרנו ולא מרחיו ואס הוא נעצמו מרחיק אימ אין אני ערנ נדכר. כן ס
נ למטן « לכןמסטליםם הסי־ נעי מ  ינשנפ אליהם למשות הסד מם זרמם ואס לא יקפלו סהורס לא יםיו כדאי וסמדכיי י

:•  יהיו ראויים לקנל ם;ונות שהשיחלסאנות משאיכאלממי

 (131) (ח״ב1



 תשא יעקב
 ועל בזיון הקבצנות רק מחמת דוחק היה מוכרח לזה
 והשני היה אוהב את הטלטול כי ניתא ליה בהפמירא
 פעס באו לעיר אחת שהיה שם רופא גדול אומן
 חכם ברפואות העיגים הא׳ עשה השתדלות הרבה.
 לבוא אל הרופא שירפא את עיניו הב׳ לא היה
 חצה כי אמר הלאהעורת היא לו אבן פנה למשען
 פרנסתו ואיך יניח אותו ויעזבהו והרופא בשמעו
 זאת הנה אל אותו שהיה שוקד להתרפא נתן אומר
 יהי רצון שיתן לך המקום סבה לפרנסתך הטובה
 ממנה למען תחיה אתה וזרעך בעושר וכבול כאשר
 יש את נפשך ואל השני אמר הלואי שלא יפסוק
 הללית ממך לעולם כי בובחרת. וזהו ממש מאמר
א על שאלת הצדוקא עמא סזיזא דקדמיתז  ת
 פומייכו לאודנייכו אמר ליה אנן דסגינן בשלימותא
 ליל כי מאסט בעצם וראשונה מהתגאל בהכלי
 התאוה וכל ישענו וחפצנו הוא רק בטהרת הנפש
 ותשועתה רק במקרה אכף עלינו היצר כתיב בן תומת
 ישרים תנחם היינו כי בתם לבבנו הייט חרדים
 לבקש ישועתנו ועליהם נאמר וסלף בוגדים ישדםכי
 בחרו בתאוה לשוכבת חיקם ומאסו את הישר ואת

 הטוב לכן ילפתו ארחות דרכם לשוד ולכפן:
ה ל״ד) ופאק תעזב מהם  ובמדרש (ויקרא ת
 יתרן את שבתותיה בהשמה מהם והם
 ירצו את עינם יען וביען במשפטי מאסי ואת חקיתי
 געלהנפשם אר״כ יען הוא עני והונז פלא. ולדרכם
 יתכן כי •כמנת המאמר להשמיענו אותו ההבדל
 שאמרנו והוא להתנצל בעכור ה׳ ית׳ ולהצדיק את
 מדותיו מה שהפריד בין הדבקים היינו בין ישראל
 עמו ובין >pf תמדה אשר מעולם היה זווג נכבד
 זל״ד מיום ברא אלהים >pf ושמים כאשר דרשו
 ז״ל על מאמר עמד וימודדיאקכו׳ אי לזאת באו
 ז״ל לבאר לנו כי ענין הפירוד הזה היה על דיז
 פירוד הזוג אשר גם שניהם אינם מפצים להתאמל
 לדור יתל ומעלים זא׳׳ז אשר יאותם ראוי לגרש .
 ק היה לנו כי האח מבתרת היתה טתרת מעתה
 לשכת גלמודה כמאמר אז תרצה האח את שבתותיה
ק ישראל  וכו׳ והם ירצו את עונס כלו׳ שכל תמדת א
 כעם ה׳ לא שיאכלו את פריה וישבעו מתריז
 תבואתה רק בעבור יקיימו המצות התלויות כה כמו
 שזכח ז״ל במשה ע״ה ולכן כל זמן שהיו שומרים
 המצות ראוי להם לדור יתד יבהיות הזיווג נכין
 לפני שניהם כי לישראלים מקום נאות המוכשר
 לקיום התורה כמאמר אוירא לא״י מתכים והאיץ
 היתה משגת פעולתה מהמצות התלויות בה וכמי
 שזכרט במקום אתר(קול יעקב ריש אסתר). אחנם
 כאשר עברו חק התורה והתחילו לכקר אחר המי
 תמידית אשר בארצות זרים ובמדיטת אחרות אז
 פזרם הקדוש ב״ה כל אתד אל אשר תשאט חתו
 למלאות שם תאיתי וכמאמר (ישעיה ב׳) כי נטשת

 עמך בית יעקב כי מלאו מקדםועוננים כפלשתים׳
 ולכן עתהכאשתיתפרד הזוג יהיה נכון לפני שניהם.
 יזהו או תרצה האת את שבתותיה וכו׳ וגם הם

 ״ ימלאו

 ולא להנית המאמר להיותו אך
 גבונ"ה *אמנסלדרכטיתכאר העטן על נכון

>י ההבדל בין ישראל ובין הזולת אשר |£ ל ג  2רו:*
 *י הטוב מעורב ברע ולא p הזולת שאינם
ם המופת על זה יתברר לנו מקבלת ל ו א ^ ^ י  ג
Ss כי לכאורה לא ידעט מה זאת היה להם jJ 
 ישראל לקבל את התורה מיד ולא דאגו מאומה על
 היצה״ר שבקרבם שלא יהיה להם לשטן והאומות
 חששו ופחדו ממט. אבל הבנת ענין זה הוא בהקדים
 חקירה אחת בדבר המתאוננים(פ׳בהעלתך) והוא
 והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה ט׳ מי יאכילט
ה הכתוב הזה יבאר  בשר אשר בהתבונן מעט מ
 לנו ההבדל העצום •אשד היה בין ישראל ובקהערב
 רב לאמר כי האמנם גם בני ישראל עבר עליהם
 .חח תאוה להכין להם שאר עכ״ז היו מתאוננים
 בקרב לבם על התגברות היצר ונפשם מרה להם
 על רוח עועים המסכסך אותם לרגל ולהתאוות ואם
 בהזדמן היה אחד בא אל איש ישראל ויאמר אליו
 אם רצונך אשקוד על רפואתך להשקיט אותך משאון
 רגשת התאוה ודאי היה חפץ בדבר בכל לב ובכל

 נפש בהיות גם הוא יודע ומרגיש כי התאיה היא
 דבר שוא והבל רק שבהכרח יתאוה ט אכף עליו
 היצה״ר ומתנכר ט ולא יכול לו. לא p האספסוף
 כי עליהם העידה התורה לאמר והאספסוף אשר
 בקרבו התאוו תאוה הייט כי בחרו כהתאוה
 בנפש חפצה יאלי היה יכילת בידם לכטת רשפי
 תאוותם לא היו רוצים וזהו וישובו ויבכו גס ב״י
 לאמר כי הם בכו במר נפשם על היותם עלולים
 מקרה להם כן. ומעתה הוא עצמו ההבדל בין
 ישראל ובין הזולת כי הנה ככר העידה לנו המורה
 אשר גס תם ימדוד אדם את תאותו ויהיה דומה
 בעיניו שאין ביכלתו לדתותה מעל עצמו ידע כי
 שקר בימיגו כמאמר בראתי יצה״ר בראתי תבלין
ה המאור  םי כאשר ישליך האדם כל עסקיו בתורה מ
 פבה מחזיר למוטכ ^p גם כי ישראל היו יודעים
 את יצרם כי ברע הוא עכ׳׳ז בטחו בישועתו שע״י
 הגותם בתורה יכנע לבבם הערל וגחלת התאוה
 תכבה. אך כל זה מא כאותו אשר לבט חפץ
 לבטל התאוה ולהפריע אותה לא כן אותם שנאמר
ה הם לא אבו לא בהתורה  בהם התאוו תאוה מ
 ולא בישועתה כי לפי בתירתם יותר טוב להם
 להתעגג ולהתהולל עם התאוה. וזהו מאמר(תהלים
 קל״ת) יודוך ה׳ כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך
 וישירו בדרכי ה׳ ט׳ כלומר זאת היו יודעים שאם
 יקבלו התורה וילמדו אותה ויהגו בה תתבטל מהם

 התאוה אבל ברוע בחירתם לא היו הפצים להשבית
 אותם מהם :

א ואמר אנן דסגינן  ומעתה מה יפה השיב ת
 בשלימותא ט׳ והיא על פי דמיון לשני
 אנשים עוריסשהיו הולכים מעיר לעיר מבית לבית
 לקבץ אתד היה איש טוב והב׳ י איש רע יבליעל היינו
 שהא׳ היה מצטער ודואג הרבה על טלטלה גבר
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 שהוא שונא את החכמים מה שלס יתמ אל העובר
 רק מצל התגברות היצר כי לבמיבת מאל כבוד
 שכמים וידרוש אהבתם והצלתתם לא מ השבר
 בשאט נפש כבר הוא שונא מוחלט אל החנמם
 והצדיקים. אמנם אם לא ישנא רק הצדיקים שהמב
 עשירים עדיין אין החופת בשלימית כי מקום ל&ר
 אשר השנאה היא מממת קנאה לוה העירי אותט ז״ל
 במופת ברור ימיתש והוא לתת עין ולב על הצדקה
 שהם נותנים אשר זה משפטם תמיד לבתור דוקא
 בעטים שאיגם מהוגנים ומואסים העניים המשובשים.
 וזהו צתות מדרשם ו״ל יען וביען במשפטי מאסו
 והמליצו ואמרו יען הוא עני כלומר כי ע״י העני
 תוכל לטא על אמתת הדבר שהמה מואסים וגומלים

 בתורה ובמצות , והבן:
 ולבוא אל הענין נקדים עוד מאמר הגביא נלה
 (מיכה ד׳) כי כל העמים ילט איש בשם
 אלהיו ואנתנו נלך בשם אלהיט עולם ועד. אשר
 לכאורה יקשה הלא כבר טען נבוכדנצר על תנניה
 מישאל ועזריה שלא רצו לקכלדכריו להשתהות לצלם
 ואמר להם הרבה ע״ז היה בישראל יותר מבאומות
 ועיי במדרש פ׳ בהר) וא״כ יקשה איך יצדקו ישראל
 לעתיד נגד הזולת שהם יתרחקו מן הטוב מתמת
 הע״ז שבידם ואנחנו נקבל כל הטוב הלא גם אנחט
 בלתי נקיים מזה. אבל הנה בשום לב להתבונן מעס
 יתבאר לני אשר מאמר זה ניתן תשובה על הדבר
 והוא ע״פ משל לאחד. שלקח אשה והיה לה בנים
 מבעלה הראשון והיתה אשה רעה עד מאד והיה
 משפטה להאכיל את בניה משופרי לשופרי ובראותו
 כי רע ומר גם מהאשה גם תבניה אמר אל לט
 אם יריב עמה יהיה ביתו מלא מלנים זלברי ריבות
 ולא יעלה בילו כי אם רגזנותו טוב יותר להשלים
 עתה ולהראות להפנים שותקות והיה משתללבכל
 כתו להטות אליה חסד וידבר אתה טובות גם הכריח
 עצמו לקרב את בניה ולתבנ אותם כאלו הם בניו
 ממש (והרואה זאת יתשוב כלט ט הוא אוהב אותם
 באמת) ויהי ט ארכו לו הימים עמה והדבר היה
 כמו אש עצור בעצמותיו כלכל לא יוכל גמר בלס
 לגרש אותה ולפוטרה והיתה האשה הולכת וסוררת
 להרטת עליו רעים אהוכים לדכר על לט ולא אבה

 יריעות האהל לשמוע
 *) ובזה נוכל להמתיק מאמר שהעיה (משלי כ״ז) ומתק לעהו מעצת נפש אשל ללמתי השמיע אוחמ בזה לבר
 גלול כי הנה כבר מצווים אנחנו לשפוס נערת חכם וכמו שהפליגו ז׳׳ל בכמה מקומות שכל מעלת
 אומתנוהנבמרת היא במה שהם מתנהגים המד בעצת זקניהם וחכמיהם והולך אס חכמים יחכם וגם אמרו עשה
 לך רב וקנה לך מבר והרב הוא ללמדו תולה שהיא מסוגלת מאל לנערים מסי הזקנים כמנין דור לחר ישבס
 מעשיך אבל במה שהפליגו כ״כ ואמרו וקנה לך מבר לכאורה אין אט רואים התועלת בזה. אבל לדרכינו בפנים
 יסכן מאד כי חיל השמיט אותנו כי גס בהיות דעת שניהם שיה יש בצע ויתרון ע*י התבר והוא תועלת נמרז
 אל הישרת המדוס יק כי דרך כל אדם ישר כעיניו ע״י היותו דעתו משרכת ופי שנים כרומו היימ התאוה והשכל
 יאל אשר <זהירהו השכל הנה התאוה עומדת לנגדו להכריע אותו אל ההיםך לא ק אם ישמעאל עצתלממ כי
 עצת רעהו עליו היא פטרה באין ספק הי לא יתערב בה תאוה ט אין התאוה שולפת באדם רק על מה שיתעדן
ל. ועיין מה שהאמנו בזה בסי  מא ואם p יפה אמר שלמה ומחק רעהו(אפילו רק חמה לו) מעצת נכש ומי

 המלות בפ״מ משער האהכה:
 (133) (ח״ב)

 אהל תשא יעצןכ,
 ימלאו רצונם. וזהו והם ירצו אמ שגם:

 ומעתה מה נפלאו לבריהם זיל יען הוא עני כי
 הטונה בזה רק לתת מופת לעיני העם
 על היותם מואסים ומעלים במשפטי ה׳ בשאט
 נפשם . והוא עם מ*ש בעל מנורת המאור זלהיה
 אייל נוטריקון אטל ושתה יאמר לך וראוי להבין
 מאמר יאמר לך וכי מי שהוא אוכל ושותה ומתענג
 בתענוגים איט אויל רק אותו שאומר לאתר אכול
 ושתה. אכל הנה כאמת זה. כל האלם יולעומבתין
 שכל עניני העולם ותענוגיו המלומים המה מהבל

 יחל וכעלות התכם ע״ה הבל הבלים הכל הכל רק
 שעכ״ז תשלוט התאוה באלם כעתים אחליס לאטל

 ולשתות ולהתענג משאת יצרו הרע אשר בקרבו
 ולכן אליו אין מהראוי לקרוא אויל כי יצרו תקף
 עליו. לא כן מי שמציה לאחרים ויאמר לו אטל
 ושתה וייטב לבבך אשר מעולם לא תעורר התאוה
 להסית את הזולת שיתעלן הוא כי מעולם לא
 נזלמן שיתאוה ראוכן כעטר שמעון ואין זה רק
 מסבת היותו תועה מלרך השכל ומינות נזרקה ט *)
 והוא ראוי לקרוא אותו אויל. כן הרבר בעניננו
 כי מי שאוהב התורה ומאמין בה רק יצרו גבר עליו
 לעשות רע עכ״ז הלא נאמר מליו פושעי ישראל
 מלאי תרטות והעל כי כאשר יראה מעשים כאלה
 מאת אתרים הלא ישנא אותם גם שאינם עושים
 רק מה שעושה הוא . לא כן אותו שאוהכ את
 הרשעים ומתבכם ומרתק הצליקים הוא לאות
 ולמופת שהוא תועה מלקי השכל והוא אוהב הרע
 בעצם לא במטר הסתת היצר רק מלעתו הוא מואס
 בטוב וטתרברע. וזהו שלרשוז״ל בילקוט בתקותי)
 ואם את משפטי תגעל נפשכם שהוא שונא את
 ההכמים והוא פלא איה איפוא יורה מאמר זה על
 שנאת החכמים אבל לפי לבדינו אין המאמר יוצא
 מפשוטו רק לומר שהוא מואס במשפט התורה
 כפשוטו היינו לא בעבור התגברות יצרו רק הוא
 כנפשו שונא את התורה בעצם ולס אתר שאמר
 הכתוכואם כתקותי תמאסו הכפיל וחמר ואם את
 משפטי תגעל נפשכם להורות הטונה שאמרנו כלומר
 לא זאת לבל שישגאו את משפטי מסבת התעוררות
 היצה״ר אבל של מצל גפשם עצמם ימאסו אותה.
 אך שלא יפלא בעיני השומע זאת לאמר איכהנלע



 יעקב
 מלמד חריף ושק השוקד בלמודו וטוב לו אמנ©
 אם הנער חשץ בהובלות לשושט בחוצות אז הוא
 צריך אל מלמד בריא וחזק אטרלב שיהיה יטלת
.  בידו לשלוט בו להטתו ולשפוך עליו תמת.אסו
 אולם ב׳ מעלות אלה לא בנקל הם נמצאים במקום
 אתד כי על הרוב אותו שהוא חכם בתורה עליו
 נאמר דברי תכמים מתת נשמעים ואיך יוכל הוא
ק האביר לב על הרוב הוא  להראות כעס ותמה ו
 גס השכל וא״כ כהכרת יבתור האב את הרע במיעוטו
 ויעזוב את היותר מובתר כתכמה ויקת את השני
 גם שאינם תכם כמוהו עכ״ז ידיו רב לו לעטר ט
 להיותו כעל תימה ויכול להפתידו. p ממש בהיות
  ישראל במדרגה גבוה וביותר בעת קרבו אל מ
 סיני והפליגו ואמרו כל אשר לבר ה׳ געשה והיו
 תפצים בלמוד התורה ער מאל הנה כאשר היה
 בקורת על המלמד הראוי בעמרם ראה יתב׳ ט
 משה ע״ה הוא מוכשר עליהם על מאד ונמו
 שהמליצו זיל יבוא טוב ויקבל הטוב מן הטוב ליל
 הטוב לאמר בי נאה למשה שהוא טוב להיות מלמד
 אצל תלמידים טובים והשובים כאלה האוהבים את
 ה׳ ותורתו ואינם תסרים p להיחתם תגובות
 התורה והנמותיה. אמנם את׳׳כ כאשר הקשו את
 ערפם וילט אתרי ההבל ויהבלו רעשו להם אלפי
 זהב אזאמרהקב״הלמשה לך רלוכפשוסי אין אני
 מתזיק בך עתה למלמל. והטעם באח ואמרו מדלות
 הם צריכים הייט שהם צריכים עתה אל אות!
 שיוכל לרלות בהם בתזקה אם כן אינך לפי מלת©
 והמה צריכים למלך קשה ממך(והגם שלא נתקיי©
 מיל נתקיים לאתר זמן) וכל רבחם מטארים
 בלכדי התכם ע׳׳ה (משלי י״ז) תמת גערה כמבין
 מהטתכסיל מאה אך מרי יבקש רע ומלאך אכזר!
 ישולת ט ר״ל כי התלמיד הרע יבקש רע ומלאן

 אכזרי וכלל :
*< ( , # לבר זה נמצא במלרש (אסתר א ר ו ש  ו
«  יהולה בר, סימון פתת ממליך אדם ח
 מץייקשי עם מן קשיותיהון ותיביהין לברייתא לי לא
 עבדין רעותא לברא עלמא ממל? עליהק מלכא
 מניפא. וראוי לעמול על יתיר אית מ׳ של מלת
 ממליך ונקדים מאמרם ז״ל עמרא (יבמות ס״ג)

 אעשה לו עזר מגלו זכה עוזרתו לא זכה מגלו אשר י
 ללעתי יהיה כוונת המאמר להורות לגי אשר מה
 שאמרהכתוכ לא טוכהיית האלם לכל! הוא לכלול
 בין יהיה האלם טוב או שיהיה רע לא נכין לפניו
 להיות לבדו כי כאשר יהיה טוב עני־ז הוא צריך
 נחבר פמחמר עשה לך רב וקנה לך הבר וכמאמר
 (משלי כ״ז) ומתק רעהו מעצת נפש. וגם אם יהיה
 רשע הנה אם יהיה יושב כלל לא יכצר ממנו כל
 אשר יהיה בזממו לעשות כי מי יאמר לו מה תעשה
 או מי יסתור לבריו לכן טובלו להיות אלי מתנגדי
 לסתור לכריו כמליצת מאמר אל תאן ה׳ מאויירשע;
 זממו אל תסק. אמנם ההבדל ביניהם כך הוא פו
 לאלם טוב מוכשר אליו להיות מטרו ג״כ טוב וישר

 כמוהו

 34! ,** תשא

ם אטד אחד משמיו אני אלך ואפתם ה ע ל ן מ ש  ל

־ אליו האמין לי אמי כי גם לי  וילך אל בי^»מי
ה לןאת ממים ועכ׳יז אק אט מגרש אותה. ע  6& ר
ה tor* ויאמר אתה לא תוכל לגרש את אשתך נ ע י  ו

 o וש לך במם עמה ואתה מוכרת אליה לטובת
 *יך החביבים עליך אמר לו הלא אנכי רואה שאתה
 סוהכ את בניה כאלו הם יוצאי מעיך ממש ואיך
 תעשה הרעה הגלולה הזאת לגרש את הבנים האלה
ר וכי עלה על לעתך מ  אתר לו סכל לא בדעת ת
מ אותם באמת תלילה לי מהיות קורא ו  שאגי א
 לגר ולא ילד רק שמצד ההכרת אעשה בנפשי שקר
 לקרב אותם ולתבבם והכל בעבור אשתי אבל עתה
ר מוחלט אצלי לגרשה מה לי היא ומה  כאשר מ
 לי מיה את כלס ישא רות יקת הבל. הנמשל מובן
 מעצמו כי הם אוהבים העי׳ז מחמת ני משורש אחד
 הם כמליצת הכתוב'בושה אמכם כו׳ אבל ישראל
ה חלק רע היה משותף בהם top* היצר הרע  מ
 אשר בתוכם עד שבהכרח ע״י התגברות כח אחר
 המעורב בהם נראה כאלו הם אוהכים הע*ז מחמת
 שאק בכחם ללחום ולהתעבר עם היצה״ר יום מס
 לא כן כיום שיהיה נכקבהגט היינו שהמלה יעקור
 היצה׳יר מקרבנו((מילא גם הע׳׳ז תתבטל מאתנו כי
 באמת הנפש היתה טעלת בה מעולם ולp כאשר
ה יהיו נשארים עלתטנתםהעצמיית  יתבטל היצר מ

 כמקדם, והבן:
/ מלרש ט  וידבר ה׳ אל משה לך רד כי שתת עמך ו
 לך ה־ מרחת הם צריכים. ומברפלאי שלא
 יתכן כלל להוציא מלת רד. מפשוטה לפרש אותה
 לשון מרדות. ואחשוב בהבנת הענין עם מה שאזיל
 (במדרש בשלת) ב׳ ירושות.הנחיל יצתק לבניו מתיל
 ליעקב הקול ומתיל לעשו היליס. היינו כי מאז
 שעלה במחשבה לפניו ית לבתור את.ישראל לנחלה
 לו ראה כמו כן. להכין ג״כ אמצעים העלולים לתזק
 כל בדק בית ישראל הייט כי גס מלפגיס בעת שהיינו
 באיי והיינו מושלמים בחורה ייווכח טכ״ז התליע
 הכתוב ואמר אדם אין צדיק באק וכו וכרוב תסדו ית׳
 הכין בעבורנו כמה נביאים ותוזים ובכל עת שנזדמן
 בגני אלם איזה חטא זירז את נביאו בבוקר השכם
 ושלוש להגיל לעמו פשעם ולבית יעקב תטאתם .
 וכמו כן עתה גם כי עוניט גרמו לנו שאבלמ את
 כל אלה אץ עוד נביא וכו׳ עכ׳יז אין הקב׳^ עוזב
 אותנו ומכין בעבורט אמצעים אתרים להעמיל
 אותנו על שלמותנו ע׳׳ל שאמרו גלולה הסרת טכעת
 יותר ממ״ת נביאים. וכל זה כלול במאמר יצחק
 גרה אשר ע״ל נטאה נזרק בפיו לאמר(תולדות)
 הקול קול־ יעקב והילים ירי עשו היינו כי בין כך
 ובין כך מוכרחים״ אנחנו להשאר במעמל אמונתנו
 אם ע״יקול יעקב רי׳ל ע״י נביא השם או לכל הפחות
 יפעול בנו הענין הב׳. והדמיון בזה כי אותו שצריך
 לקחת מלמד למו הנה מהצורך־ אליו לבקר תחלה
א טוב ר ומעשהו וכאשר יראה כי מ ע  משפט מ
 אוהב תורה לומד בשקידה הלא ישתדל לקחת בעטח

 (134) (ח״ב)
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^ לכאורה יפלא . ^ י / מ ל ש ו ל ה ל י ה ' א  על רות הא׳ יסתור לו הב׳ כי כן משפט הרע שלא וכי ל
ה הלא יותר , כ א על

ל  ן ל ע ה ל י ) ה ס י ש ל ש מ ר ( מ א מ ע י כ ר ן ה א מ ״ ן כ י ש ע  יסתרו מ
ס צמיו לפנים י ס ״ ת ״ ן 3 ע ו ' ח : ם ״ ; ה ש ש ע 1 . ר . מ א ן ל ל כ ה מ ן ה ע ר י  בחל בברזל יתל ואיש יתל מ
ק לזה י ד ק נ י

א  ' נ \ ח ב ז ) זנת ה׳ מ , ם הוא טוב יתעזר מן הטוכ מאמר (איכה ב מ רעהו לאמר א  פ

w נ»ט ;י.יס מ&רתים מהודרים מאד 5י1י*1 v ! ! v ״ ! ׳ ׳׳-׳״ ׳>! ^ ״ י • ״•־• ״ ׳ ״  י
nCo אם יהיה צדיק יתן לו הקב״ה זיווג טוב היינו אשר ובקומה ושלמים כמדות כמשפט להמשרת בז 
 המדות החסרות בו תהיינה נמצאות כה ושניהם והם היו משביתים עליו רק להזהירו מכל מאכל
? ר  כאתד יהיו שלמים וטובים ואם יהיה רע מהצורך רע המזיק אותו ויהי הוא מתנהג p כל זמן ש
מ  בעבורו מי שיוכל למתות בידו וא״כ ההכרת לתת הבן שומע לקולם והאזין אליהם לימים מת־ ה
 לו אשה רעה אשר מלותיה המה הפוכות מחלותיו בהרופאיס ולא אבה לשמוע אליהם והיה אוכל

 ושניהם לרוע כמו אם הוא בעל תאיה להיות זולל ושותה כל שתאוה נפשו על שנפל בתולי גלול וצרעת
 וסובא תהיה היא כילית ביותר (וסימן לדכר כי גם ממארת שלטה כו מכף רגלו על קלקלו ויאמר המלך
ה מר כמר) וזהו זכה עוזרתולא אין טוב לפני בהרופאים ההם גדולי הערך וטובי ל ק  במרה המתיק ה
 זכה כנגדו לקיים בו זממו אל תפק : הלב כי כעתה מהצורך אליו רופא שיהיה אביד
ע כלל אבל בדרך פרט תדע כי הלכ ואכזר גדול למען ענותו בכל עת אשר ימאן ר  כל זה אמרנו ב
 לפי צדקתו יהיה צדקתה וכן רשעתה כדי משמיע .וגם יהיה אכזר עליו לחתול ממנו אבריז
 המדולדלים ולהעיז עדו ויתייעץ לשלח אותו מעל
 פניו אל מקום רופא פתית כזה אשר לא •דע כבודו
 וכבוד ביתו כי עי״כ יעשה מעשהו באומץ לכו ועריצת
 נפשו ולא תבעתהו אימת המלך. ממשל כי אבינו

 הקדוש נתן לנו רופאים נאמנים לשמור אותנו מכל.
 רע והם הסנהדרין והכמים העשים אל ה׳ כי
 היו מיותדים להורות לעם דרך התורה וכית נאמן
 עשה להם הוא ביהמ״ק ולשכת הגזית אשר שם לא
 יתסר המזג וכל עוד שהיינו שומעים אל הרושאים
 המעולים ההם הייט סמוכים על שלתן אבינו ית׳
 בירושלים והיינו מישלמים בכל טוב.. אבל כשנאמר

ת הקדוש ב״ה עם מ  רשעתו. ממש ע״ל שבארנו מ
 ישראל כ״א הדור טהור והם תסריס רק להורותם
 מהות הטוב לעשותו והרע למנוע מהם ראוי אליהם
 להנהיג אותם ע״י קול יעקב הייט להעמיד להם
 נביא וחוזה וכאשר יקשו את ערפם והם צריכים
 ליסורים אז זהירים ידי עשו וכמאמר דהע״ה(תהלים
 י״ד) ה׳ משמים השקיף על בני אדם לראות היש
 משכיל דורש את אלהים וסיים הכל סר יתדו
 נאלתו וכו׳ ולכן ההכרת לתת שגט הממשלה ביד
ק נתנה ביד רעים ובח״ל ביד  הזולת כמאמר א
. וזהו שרמז לנו המאמר בדרך ם  אפוטרופסים רעי

ה ולא הועילו הרופאים ה עליהם השמן לב העם מ ל ק ף ממוקשי עם כלומר ט ה  כלל ממליך אדם מ
ה תרופה למכת נפשט ל ק  יעריך את המלך אל ערך העם וא״כ תוכל להכיר גדולי הערך לא מצא ה
 את הא׳ על ידי הכ׳ יכאלו אמר ממלוך אדם חנף כ״א למסור אותנו ליד פתיתי ערך הבלתי מכירים
 (תוכל להכיר) מוקשי עם וכן בהיפוך ממוקשי עם בכבוד המקום ייתאכזרו עלינו כמאמר ויעטטויתט
א י כ  תוכל לבחון אותו וערכו ולכן אם בהם רת מקצת עלינו עבודה קשה עד שיקויים בנו מאמר מ
ה נותן להם מלך תנף (הושע ב׳) ורלפה את מאהביה ואמרה אלכה ואשובה ל ק  מוקשי עם לא הרבה ה
 לפי ערךקשייתם. וזהו שדקדק המדרש(ריש אסתר) אל אישי הראשון וכמאמר (בתקתי) או אז יכנע
ם ד א כ מ ״ ל ע א מ ם. ו נ  לבבם הערל ואז ירצו את עי
 אשר מרוב דלותו בתר לו ללכת למרתקים מקום
 שאפשר שיגיע לקרוביו ויעזרוהי ויתמכוהז או שאפשר
 שיסתכן כעצמו כי ילך גלמוד ביעדים מדולים
 המצויים שם גזלנים אך סןזב דותקז הכריע בעצמו
׳ כי ט  על צד האתד. יזהו עצמו מאמר או אז יכנע ו

 מן דאכעיסון בנים הביבים קדם אכוהון דבשמיא
 אקיק עליהוןמלכא תניפא לומר כי כמו שהם לא
 חטאו רק לפנים גם הקב״ה העמיל עליהם מלכא

 תניפא שהיתה רשעתו רק לשעה :
 ונ$וב ללבריט כי בהיות ישראל במלרגה שובה
ו מתנהגין ע״י קולו יתב׳ ביל הנביאים  מ

ה אמר אין לי לרך אתר כ״א להגלותם •בין ל ק ם והסנהררין לא כן עתה ברלתט פלאים ה הכמי  ו
 ממעלתנו הקלומה ואנתנו צריכים למ־לות נתקיים האומות ואף שהוא ספקי ישועה וזהי או אז יכנע
 בט ישא ה׳ עליך נוימרתוק (פ׳ תבוא) היינו שכל .לבבם הערל והייט ישועה או תלילה כי מלבלשלא
ם ירצו את עונם . ומעתה ליהם. וכבר בארנו בזה (בק״י ישוט מלעתם כ״א נ  ההנהגה היא על י
 אסתר על מאמר הכסף נתון לך) מאמר ז״ל במלרש כל מה שהיה פועל בט'לשכת הגזית והסנהלרין
ה ל ק ה עתה• ה  (קהלת ג׳) במקום ,המשפט שמה הרשע ומקום הייט להלריכט בלרכי התשובה מ
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 תשא יעקב
 הרעה לטובה בלולה והקללה לברכה כמו מי
י ״ ״ ? , ^ ג י ה ר ח $ א ר ר ) ו ר ל ? ל א  שגנבו מיתי כ
 והשיב מידו את כל הגניבה בלתי דבר מועט שחסר
2 ״ ה ״ ? ב י נ ג . ? ם ו י מ י ד  מידו שוה ל יג׳ א

 אהל

 אדומים ולאי כי ה ה מצטער עליהם. ועד׳ז מנהגני
 תמיד לשמוח בצרות קטנות שנתמעטו מהתחלה
 שהיו גדולים עד אשר אשר לא נוכל שאתם ו ה

*  מאמר דהעי׳ה (תהלים ע״ו) אתה נורא אתה י
 יעמוד לפניך מאז אפך משמים השמעת דין איז
 יראה ושקטה וכו׳ אשר ח״ל הקשו אם שקטה צמה
 יראה וכו׳ וכן קשה מאמרו הלאה כקום למשפט
 אלהים להושיע כל עטי ארץ סלה אם משפט ישועה
 מנין. אבל הנה לדברינו יהיה כוונת כל המאמי
 להודיע איך לפעמים תתחשב הקללה לברכה משב
 מי שנמר עליו להמיתו מיתה חמורה והשתדלו בעלי
 עד שמצאו חנינה מבעלי המשפט לשוב לדונו לחקור
 היטב במשפטו אולי ימצאו לו זכית לא לפוטרו מכל
 כ״א להקל בדינו וישובו ויחקרו עד שהקילו משפטו
 שלא להמיתו אבל יעשו עמו משפט קל הייט לייסר
 אותו בשוטים שעה או שתים הנה בבוא אליו
 השמועה כי יקל משפטו האמנם כי ז&ת כלתי אפ זר
 שלא תאחזט רעדה גם על סבל המכות עכ״ז הלא
 ישיג גם השקט ומרגוע על שנפטר ממיתה חמורה.
 ומעתה תמצח המאמר באר היטב וזהו אתה נורא
 אתה ומי יעמוד לפניך מאז אפך היינו מן הרץ
 הקשה ואח״כ כאשר מן השמים השמעת דין הקל מן
. והיםיף לבאר ל י  הראשון אח.יראה ושחטה מ
 בקוס למשפט אלהים להושיע כל ענוי ארץ סלה
 היינו להקל הלין ועי"! אפשר כי חמת נידם תודך
 כלומר הדברים הראויים להעליית עליהס חמה גס
 עליהם תודךנפש האדם ווהוראת מלת חתתפענין
 מ״ש עששה מכעס עיני שהוא מוסב ג״כ על הציית
 הגדולות המכעיסים ומכאיבים נפש הארס) והטעם
 שארית חמות תחגור כלומר אשר היקל היין אשר
 מאז. והוא ג״כ מאמת ע״ה עוברי בעמק הככא
 מעין ישיתוהו גם ברכית יעטה מורה כלימר עוכרי
 בעמק הבכא מורה על השגת דין קשה וכאשר
 ישיגו איזהו משפט הקל ממני הנה יתעצגו וגם
 יודו וזהו מעין ישיתוהו גס ברכות יעטה מייה יכלו׳
 יבכו על הדין ויודו על היותר. והחסרון הב׳ אשר
 בתוכחה שהיא על ידי יסורים נגד התוכחות מפי
 הנביאים והנהנים והסנהדרין כי הם היי מודיעים
 אותנו על כל ריב וכל נגע שזה הוא בחטא פלוני
 וזהו הוא בחטא פלוני והיו יודעים בזה על מה
 לעשות תשובה לא כן בהיות שבט המישל ביד הזולת
 האמנם כי יודעים אנחם בדרך כלל שאין יסורים
 בלא עק עכ״ז אין אנחט יודעים לפרוט חטאים
ה רמי י א( י ב  על מהזה ועל מהזה. חהו מאמר מ
א אק שם כלומר פ ז ם ר  ח׳) הצרי אין בגלעל א

 הנביא

 פומל זאת ע״י מנהיגים אחרים אשד ע*י עשיתם
 בנו שפטים נתעורר לאמד אלכה ואשובה אל אישי
 הראשון. וכל זאת ביארו לנו ז״ל במאמר במקום
 המשפט שמה הרשע וט׳ וכאשר בא כיאורו בק׳׳י

 ס״ב ע״ש:
 וכדי לעמיל על ההבדל אשר בין ב׳ סוגי המנהיגים.

 \!נ״ל נזכיר מאמר המסורה (פ׳ בשלח) ו׳
 ולילה יה׳ הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם
ו ולילה בעמוד אש וכו׳(תהלים יי׳ט) ולילה י  ^־
 ללילה יחוה דעת (שם קל״ט) ולילה אור בעדני
 (שם שם) ולילה כיום יאיר ולילה ולא דומיהלי(שם
 כ״ב) ולילה באים להרגך (נחמיה ו׳) הנה במאמר
 זה מכל לרמז מה שיש כין ההנהגה שהיתה על ידי
 הנביאים ובץ ההנהגה שאנחנו מתייסרים ומקבלים
 תוכחה ע׳׳י שבט המושל אשר ביד הזולת. הא׳ הוא
 מבואר כמאמר המשורר ע׳׳ה (תהלים ע״ג) ואהי
ה כבר בארנו  נגוע כל היום ותוכחתי לבקרים כי מ
 (ברךי איכה על מאמר נחפשה דרכינו ונחקורה)
 מאמר דהע״ה (שם ז׳) אל כאפך תוכיחני ואל
 כחמתך תיסרני. כי זאת מלמיס בישראל כי
 בהצטרכית האדם אל התוכחה היה הקב״ה שולח לו
 גכיאו להגיד לו פשעו וזה נקרא תוכחה אמנם עתה
 שאין עול נביא ברצות ה׳ להוכיח אולת האדם על
 פניו ישלה עליו תיכן< יסורים והם נקראים תוכחת
 מוסר שהיסודים הם במקום התוכחה. ומה בין
 תוכחת מביאים ובין תוכחת היסורים יש חילוק גלול
 כי זה משפט האדם להיות ההרגל ש>לט בו על
 הכל היינו כי השמחה על הטוב והעצב על הרע
 אינם כיא בבוא אליו דבר חדש אבל אחרי התרגלו
 3ו תתבטל השמחה מן הטובה והעצב מן הרעה .
 וזהו מאמר (שם פ׳׳א) הטה אזנך למתי כי שבעה
 ברעות נפשי וחיי לשאול הגיעו כלומר שכבר הורגלנו
 גם בדברים שהם קרובים אל המיתה ואם.כן מה
 יהיה בסופנו. וז״ש הנביא (ירמיה ט׳) התבוננו
 וקראו למקוננות יתבואינה וט׳ ותררנה עינינו למעה
 וט׳ כלומר הכיאו עצה לכס שתרגשו בהרע אשר
 מצא אתכם והיא אך ע״י המקיננית. ומעתה אתר,
 שההרגל מבטל ההדגש א״כ כאשר הקב״ה מוכיח
 אותנו בהביאו עלינו גזירות ק:ות למען אשר יתנהלו
 נפשנו מרוב עצבונינו ונשוב על ה׳ לא יהיה ההדגש
 בנו בלתי בתתלת בואם בעול שלא הורגלנו בהם
 אבל אתר ההרגל יהיו חמים בלב המתייסר כאלו
 כבר המהמתוייבים אלו בתוללה כאשר לא ירגיש
 העור והפסח בצער חסרונו כמאמר לליו שיקים
 מפסח כלומר איט חושב עצמו לפתית וחסר מן
 הראוי אבל הוא תושב את אחרים כאלו הם גבוהים
 מן הראוי והוא ארם ישר. וזהו ואהי נגוע כל
 היזם ותוכתתי אך לבקרים כלומר המשך זמן הרעה
 הוא גדול ורכ והתוכחה היוצאת ממנה אינה כ״א
 בהתחלתה וזהו ותוכחתי לכקדים כי מלת טקר

 הוראתה על ההתחלה :
ה לפעמים יחשוב האלם 6ת  ומלבד «את מ

 (136) (ה״ב)



 אהל תשא
 הנביא מתמיה בעצמו על הצרות הכאות עלינו לי כי בהיותם ממלה העליונה גם כי לפעמים
גירה במקרה הנה התורה י / ג ל צ ת א א צ מ ה נ ת י ? 
 למדה אותנו התשובה הראויה למותו חטא ולהביא
א P עתה כי דלוט מאד ל א י ל י א ר  ^ ה
 ולאינו ופשעים עלינו יבם אנתכי נמקיה ואם נשיב
ק ילא מנחהנלתי שית  אל ה איז לני לא קי
 שפתותינו להתחרט בלב ונפש ולבקש יחמים מלפניו

 פלא נשוב בדרך הזה מיד ואם נבוא לפריט?
£  יכלה הזמן וכי׳. ומשל על כל זה לתולה ב
 אבריו בלא עינים וידים ורגלים שוכב מוטל לסט
 נושאו כמת לימים שמע קול בעיר אמר לנעת
 מצב עליו לאמר לכה נא ושמע מה הקול הזה
 באזני אם קול ששון או קול זעקת שבר וילך ויכוא
ה קול צרה גדולה בא לעיר אמר לו  ויאמר מ
 פרוט לי מה היא הצרה השיב לו הנער מה לך
 לדעתה כי איש הבריא על כל אבריו צריך לדעח
 כל פרטי הצרה וכל צד ההצלה אם לברוח או ללחום
 בידים או להתחנן במו פיו אבל אתה שאין לו מאומה
 מן כלי ההצלה כ״א לזעוק ולהתחנן לכל השומע
 שירחם עליך להצילך מפח יקוש והשומע ישמע
 וידע איך להצילך וא״כ אין לך תיוב לדעת על מה
 לצעוק. וזהו ממש מאמר ולילה ולא דומיה לי כלו׳
 אין אט מחוייבים כ״א להתוודות שחייבי[ אנתט
 בדרך כלל וכמאמר הנני נשפט אתך ענ אמרך

 לא חטאתי:
 ויחל משה את פני ה׳ אלהיו ויאמר למה ה׳ יחרה
 אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצריםוטי.
 מדרש הה״ד אנשי לצוןיפיחו קריה אלו ישראל שנתנו
 פיחה בעולם בעגל שעשו דאמר ר״א אין דור ודור
 שאינו נוטל אוקיא אחת ממעשה העגל וחכמים
 ישיבו אף זה משה שהשיב אפי של הקב״ה במיגורים
 שלמד על ישראל הוי ויחל משה ע״כ. וראוי לעמוד
 על כוונת המאמר לדעת מה השמיע אותנו במה
. אמנם כאשי־ ט׳  שהביא דכרי הכתוב אנשי לצון ו
 נתבונן היטב במאמר משה ע״ה הנה נמצאהו תלוק
ק א  לב׳ ענינים כי מאמר ויתל וט׳ אשר הוצאת מ
 הוא רק מליצה על ישראל לעורר רתמים עליהם
 ולהפר האף והתמה. וכאשר זכרו ז״ל במדרש אשר
 הוצאת מארץ מצרים דע מהיכן הוצאת אותם וכדברי
 המשל שהטאו שם לאתר שפתת לבט תטת של
 בשמים בשוק של זונות וט׳ כך אמר משה רבק
 העולמים מתת כל העולם ולא שעבדת בניך אלא
 כמצרים שהיו עיכדים טלאים ולמדו מהם כניך
 ע״כ. וא״כ הנה מאמר זה מלמד זכות על ישראל
 לאמר גם כי תטאו אין להקב״ה עליהם. אבל
 מאמר למה יאמרו מצרים וכו׳ הוא באופן אתר
 לאמר אם אמנם שתייכים ישראל על מעשה העגל
 עכ״ז מהצורך עתה לכבוש האף והתמה שלא לעשות
 להם דבר פן יאמרו מצרים ברעה הוציאם וט׳ .
, המליאות האלה אין אט רואים שום  ומה בק ב
 נפקיתא שיהיה בצע ויתרון באתת מבזולתה ואתר
 שהדבר כן והמליצות שוות יקשה מעתה על משה

 איש

 שאינן פועלית מאומה והתשובה ע״ז אם רופא אין
 שם היינו מחמת שאין שם רופא להגיד להם מכתם

 ומה היה בעוכרם :
 ומעתה נכוא לכיאור המסורה שהכוונה כמאמר
 זה יהיה להשמיענו כי הקב״ה הבטית
 לנו שלא נשאר בלא מנהיג ובלא מנהל והוא על
 ב׳ כתיטת כנ״ל. וזהו יה׳ הולך לפניהם יומם
 בעמוד ענן לנתותם הדרך ביאיר מלת לנתותם ממש
ע  כמשפט מנהל שמוליך ביד את המושגת ממנו ד
 אהבה והבה וזה מוסב על זמן גאולתנו הנקרא
̂זינו ונביאינו  יומם אשר אז ינתט יתב׳ בעמודי תכ
 כמוליך את תבירו ביד ב׳ ולילה בעמוד אש להאיר
 להם מורה על זמן הגלות הדומה ללילה אז יהיה
 יתב׳ מורה דרך לפנינו באש כמאמר ממרום שלת
 אש בעצמיתי וזהו ולילה בעמוד אש להאיר להם
 ממש כמשפט המאיר לאותו שצריך לאור שהוא
 אוחז את האור בידו וההולך רואה לעצמו להיות
 גשמר מכל חתחתים גם שהאיש ההוא אינו אומר
 אליו דבר ואינו מחזיק אותו בידו. וזהו ללכת יומם
 ולילה כלומר כל זה הוא מחסדי הי״ת עליט להטיב
 לט באחריתנו, משיבים אנחנו כי לא טוב לפנינו
 אופן זה וזהו ואומר אך חושך ישופני הנה מלת
 אך באה להורות מיעוט בהפעולה היינו כי לא
 תפעול בנו שום טובה במנהל כזה והטעם ולילה
 אור בעדינו הוא ההכדל הא׳ של מרט כי ע״י ההרגל
 בצרות הרבות לא גרגיש בהם וברעתם ונחשוב
 הלילה ליום ומה גם אם יתמעטו מה יהיו תשובים
 בעינינו לישועה ולכרכה כלל וזהו ולילה אור בעדינו:
 והתגובה ע״ז לאמר אם תרצה תתנהג כך
 ולא תתייסר כיסורים יגדל השונא
 עליך עד שיאמר להרגך וזאת תרגיש בוודאי וזהו
 ולילה באים להרגך, משיבין אנו התשובה השניה
 לאמר שעכ״ז רתוק הדבר מאד שיצמית לגו הטוב
 האמתי על ידיהם וזהו שאמרו גם מושך לא יתשיך
 ממך ולילה כיוס יאיר כלומר זכי אפשר לתשיכה
 להאיר מאתר שאין אומר ואין דברים לומר על
 היסורים על מה ולמה הם באים כאשר בהיות
 המשפט ע״י הסנהדרין שהיה כרוז יוצא פלוגי יוצא
 ליסקל על שעבר עבירה פלונית. והקב״ה משיב לנו
 גם ע*ז ב׳ תשובות מספיקות א׳ מה שאתם שואלים
 על מה עשה ה׳ לנו את כל זאת התשובה ע״ז
 ולילה ללילה יתיה דעת כמאמר ממרא אם רואה אדם
 שיסורים באים עליו יפשפש כמעשיו ואמרו אע״פ
 שמדה בטלה במדה לא כטלה כלומר שהיסורים
 אינם באים כ״א מדה כעד מדה כמו שהאריכו
 ?״ל כיוסף ככל מדולית והטוטת שבאו עליו באו
 על כל אבר מדה כנגד מדה וכן להיפך אצל סוטה
 חשבו ג״כ על כל תלקי ענשה מךה כנ״מ על כל
 אבר ואבר. וזהו יום ליום יביע אומר ולילה ללילה
 יחיה דעת כי בכל מקום הוא ממשיל הטובה ליום
 והרעה ללילה. והתשובה השניה ולילה ולא דומיה
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 |א יעקב
 מאד והוא נחרד לקחת נקמתו מכנו והיה חפ׳ן
 להציל אותו מידו אמר אל החב הנה אני תאה בך
 שאתה בכעס על הנער שאל נא אותי ואספר לפניך
 גופא דעובדא היכי הוה לאמר הנה בעד התלון
 ראיתי כי בנך הולך לבית הספר והגמרא בידו וכא
 שכור אחד נוכח פניו ודחף אותו אל המקום הוה
 אבל הוא אינו חייב בדבר זה מאומה. נמצא א״כ
 ההבדל בין פעולת כל שארי האורחים ובין האורח
 האחד הזה כי כל שארי האורחים שהיו יושבים
 לא היה בכחם להטיב עמדו בלתי כל עוד שהמה
 יושבים כי לא נאות בפניהם לבעה״ב לעשות רעש
 אמנם כאשר ילכו לדרכם הלא יעשה עמו כאות
 נפשו לא כן האורת האתד הזה כי היא פעל אליו
 גם אתר שילכו כלם עכ״ז לא יוכל להטתי כי
 נתברר אליו שאינו תייב מאומה. הנמשל כי משה
 ע״ה ראה כי יש בידו לבטל ולהשבית הגזירה עתה
 גם ע״י טענתו למה יאמרו מצדם יכו׳ אבל ענין
 מליצה כזאת אק בכתה להגן בלתי בדור ההוא
 בהיות עוד האורחים בתיים אבל מה יהיה את״כ
 כאשר יהיו המצריים אבודים והעין יהיה קיים לכן
 בא משה כהכרת והראה פנים להוכית אשר תתתלה
 לא היה מקום לכעוס על העין הזה וכלל וזאת
 תצלית לעולם בכל דור. וזהו למה יתרה אפך והיה
 קשה להמדרש למה זה דבר דברים כחלה לכן
 אמרו הה״ד אנשי לצון יפיחו קריה וכו׳ עד ותכמים
 ישיבו אף זה משה שהשיב אפו של הקב״ה בסנגורים
 שלמד על ישראל והמכין יקר. ואולי זהו הרצון
 במאמר וינחם ה׳ על הרעה אשר דבר לעשות
 לעמו לאמר שפעלה מליצתו הראשונה להעביר מהם
 גם הכעס וכאלו היא נותם על מה שדבר מתתלה

 לעשות ומתתרט על התחלת הכעס:
 ובזה נעמוד על מאמרם ז״ל במדרש והנחם על
 הרעה לעמך אתר ר״ת ב״א תהא התהית
 (פי׳ התרטה) מצויה לפניך אמר לי הקב״ה מה

 אמרת ומתם על הרעה לעמך תייך כך אני עושה,
 שנאמר וינתם ה׳ על הרעה . יגם המאמר הזה'
 לכאורה הוא משולל ההבנה עד מאד אמנם לדרכנו
 יתכן כאשר נעיר במאמר ומחם על הרעה שהוא
 מאמר סתום ולמה לא אמר בפי׳ ומתם על ההשמדה
 ונם הקכ״ה השיבו כלשון הזה תייך אני עושה וטי
 שנאמר וינתם ה׳ על הרעה כאלו איט רוצה לפרות
 הדבר וסתם איתי בשם הכלל כי מאמר רעה
 יכלול כל הקללות יהכליוטת. אבל יתכן ע״פ משל
 לעשיר אתד שהיה לו בן אויל וראה באצטרלוגי׳
 שיהיה הבן ההיא ובניו אתריו אביוגיס גלילית דלים
 ורקים נתן דעתו להכין בעבוח דברים אשר יעמלו
 ימים רבים על שיספיקו לתשמיש בנו ובן בנו נינו
 ונמי וציה על האורגים לאחג על מלבושים אריגה
 עבה ?חזקה ויבקר אתר אזמן גלול לתפור מזה
 מלבושים עבור בנו הלל ויהי בטא הבע*מלקתת
 מלה שיהיו המלטשים תטרים כמלו אמר לו האב
 חלילה לך מזה הלא תראה חב השתדלותי אתד

 סתורה

׳ , •• ת ל ה  א
ט היןלה ואמר למה יתרה פ ן ל ע מ 0 ש , ? ש ^ י  א

לל מלרך המבקש רתמים וזה משפט ה כ א» ז  זט׳ ש
ה שאלתנו מתפללים על כפרת נ ח ל ת כ ה ו ' ל פ  כל ת
 עון להצליק תחלה לין שמים כי לא תשיל קולה
א עלינו  לעכיל לינא ומ׳ יצדיק אתה ׳על כל מ
 רק שאט מבקשים שיעשה ה׳ עמנו תסל לפנים
 מטרת היין ולא לטעון לפני יוצרו למה יתרה וכוי
 שמראתי שאין מהנכון לתחת אף על ישראל ועיקר
 הכעס איט כלין ומה גם בהיות למשה טענה אתרת
 צודקת למה יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם .
 והנה כפי הנראה לדעתי היה קשה לרביתיגו ז״ל
 קושיא זאת על שמכרתי לרחש הה״ד אנשי לצון
 יפיתי קחה אלו ישראל שנתנו פיתה בעולם בעגל

 שעשו וכו׳ יהוא רק לגלות לנו כי משה הרגיש כי
 הוא מוכרת לטענת למה יתרה כי יש כה כצע ויתרון
/ ממש ע״לאתל  על טענת למה יאמרו מצרים וכו
 היה שונא איזה עיר ויושביה ויקת בידו שני זנבות
 האודים ונתלות אש ויזרוק אותם לבין הבתים
 והתתיל לשרוף פעם בית פ׳ פעם בית ס׳ והעם
 הלט בתפזין איש לאהליו להציל את רכושם אמר
 להם תכם אתד מה תיעילי אם תלכי לאהליכם
 סוב לכם ייתר כי תתאספו כלכם יחד אל מקום
 האש לכבות את הלהב וממילא ינצלי כל הבתים .
 וזאת היתה כוונת משה ע״ה כי ראה כעין העגל
 שנתט העם פיתה לדורות עולם (כי בהר סיני
 פסקה זוהמתן ועתה תזרז לזיהמתן) לכן אמר משה
 א״כ מה אפעל כטענה למה יאמרי מצרים שאינה
 מוצלתת רק עבור בית אתל היינו בעבור הלור ההוא
 שהיה בימי מצרים וא״כ מי יולע מה יהיה את״כ
 כאשר המצריים יהיה כלים והאש יתתיל לשרוף
 בבתים אתרים אי לזאת החריץ מרע״ה והמליץ
 רבש״ע למה ימרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ
 מצרים וכלשון חיל לע מהיכן הוצאת אותם וא״כ
 פעל בזה פעולה המוצלתת לדורות עולם אתר כי
 בירר הדבר שאינם תייבים כלל. וזהו מאמר
 המלרש למה יתרה וכו׳ הה״ק אנשי לצון יפיחו
 קריה אלו ישראל שגתט שיחה בעולם בעגל שעשו
 ותכמים ישיבו אף זה משה שהשיב אפו של הקב״ה
 בסנגורים שלמל על ישראל. ונמתיק הענין ע״פ
 משל לאתל שהביא סתורה יקרה עטר בנו לעשות

 לו מלבוש נכבל ומעל מלאכה הביא את המלטש
 אל מער על יים השבת ובפעם הראשון אשר לבש
 אותו הלך והתהולל עם מביחו וזרקוהו למקום
 תמר וטיט והשתית את הלבוש היקר ויקר מקרה
 אשר באותו שבת היו אצל האב אורתים נכבלים
 אנשים תשובים ויהי הם יושבים מעוטרים אצל
 השלתן ימער בא והמים עוד נוטפים מעל בגלו
 והאב גם ני נתמלא ממה עליו עלז היה מתאפק
 ומתחש לעומת האורתים האלה אבל היה יושב
 ומצפה מתי יגיע השעה אשר האורתים יתחילו
 לעמול ללבת ויעשה בבנו ננל אשר יתפוץ והנה
 א׳ סהאורסים ראה והכיר בפני האב כי מא נעצב
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V תשא יעקב 
י הגה הארק המייסד את עבדו ^ ז א פ י א  עיי* 5
ה כאשי ימל עזן העבד יכהו מכה גדולה  מ
 מצל החמה הגדולה ?טעית בקרבו ולא ימנע

 אהד

 עצמו מהמת אותו מדאגה פן ימות תחת ילז לא
ה כאשר  ק האב המייסר מי גי*יאת תעלה מ
 תגדל מחלהו ויתרבו הרסיאית שהוא צריד להבלס
מ ^ מ ח  עד שלא יוכ אשאתם וימית מ
 ימנע עצמי האב ילא יתן לי הרשאית אחלי אשר
.XJJwn לא ייטיבו לו ימיטב שיתיה תיי שעה 
S 3 S כיה) למק שמך הי וסלי״ למיניה מ 

 אם תאמר לייסרני כרפיאות הייט כתיכסית
 עין הנה העון רב מאד ואיככה אוכל לקתת רפואות
 הראויות לערך העין הגדול הזה. יזהו גם כן מליצת
 משה ע״ה אנא הטא העם הזה תטאה גדולה וא״כ

 למען שמך סלת:
 עוד באור ע״ז עם באומו כקול יעקכ (שה״ש
 על מאמר אל תראוני שאני שחרתורת)
 מדרשם ז״ל ויתל משה שנים עמדו כגגל מדה׳׳ד
ק לפנירעמד כמקום פ  והאתד משה שנא, עמד כ
 הפוק שדתה את השטן ועמד כמקומו וכיון שאמר
 משה אנא תטא וכו׳ נסתלקו כל המקטריגים ואמרו
 מה גנו נקטרג מוטב שיקטרג בעצמו. ואמרנו ש»
 כי על ידי שהתתיל משה בעצמו להגדיל התנוא
 ותפס אומנתו לשעה ועמד במקומו וטען טענתו
 של שטן הנה על ידי זה דתה אותו והנית מלקטרג
 עול וזהו עמד במקום הפיק כלימר לעשית מעשיו.
 זההבלל בזה אס יקטרג הוא או השטן לע כי הלבד
 תליי בתניעית המספר אם הוא מציע לבריו
 בתמעית של קטיגורים או שהוא מספר ע״ר המתאונן
 ואומר הה מה נזלמן לילי ממש כמי שהלביש את
 בנו מלבוש יקר מאל ויהי כצאתו התוצה ויקר מקרה
 שהלך סמוך לרקק מים ינפל לתיט והשתית את
 לבושו הנה כאשר יבוא בעצמו אצל אביו ויתאוק
 ויאמר אוי לי כי נפלתי למקום טיט ונתקלקל לבושי
 מתמל בשגגה הלא ולאי יתמול עליו אטו וינתמהו
 וירבר על לבו אל תירא בני כי אנכי אטהמו לא
 כן אם יבוא איש אתר ויספר לאביו לא ראית מה
 עשה בנך הלא הלך במקום ממר וקלקל כל מליו
ן ההוא. וכן  הלא אז יבער כאש תמתי על מ
 זאת היתה עצת משה עליו השלום כי השתלל

 ללתית אא השטן במה שעמל במקומו לטעון טענותיו
 והיתרון בזה כי הוא היה עושה בזה תנועות אתרית
 לא כתנועות המקטרג וזהו ששאל והתאוק אנא.

 תטא העם הזה תטאה גלולה,והבן:
 ויאמר ה׳ אל משה פסל לך שני לוחות אבנים
. ילקוט מפני מה לוחית הראשיטנן  זט׳

 מעשה שמים והפלות מעשה אלם משל וטי על ׳
א הלוחות משלך והרי כתב ילי.< ביאור הלבר  מ
 ע״פ משל לסותר שהיה עושה מסתח תמיל עיי
 משולח והמשולת היה נאמן רומ מאל זימ אחרי
 מות המשולת הזה לקת משולח אתר והיה מהיר
 בעסקיו אך בלתי נאמן כ6שר היה הראשק רנ$

 מצל

 סתורה כזאת למען אשר יעמלו המלטשים לו
 ולזרעו אתריו וא״כ מה יועיל לך מלתו טוכ לך
 לעשותם בכוונה מטונת כריות מעט כאופן שיהיו
 ראוים לכל אלם ללובשם . הנמשל כי אם היתה
 תפלת משה ע״ה רק לשעה זאת היה כאמת פורט
 בתפלתו ואומר ומתם על ההשמרה לא כן עתה
 שתפלתו גם לדורות שלא ישלוט בהם מדה״ל היה
 מהכרת לו לסתום דבריו ואמר שם הטלל כל
 העונשים וזהו וממם על הרעה למען תעמול
 תפלתו לכל לוד. ומעתה זהו מאמר המדרש ומתם
 על הרעה לעמך אמר ר׳ תנינא ב״א תהא התהות
 מצויה לפניך (ומה שקרא להקבי׳ה תוהא ואמר
 התהית מצויה וכו׳ נמשך למאמרם הקזלם ויתל
 משה וט׳ שהתיר נרח של יוצח וא״ל תהית א״ל
 הקכ״ה תוהא אנא וע״כ אמר עתה תהא התהות
 מצויה לפניך היינו שאתה רגיללהתתרט) להיינו גם
 לחרות אם יתעוררו עליהם גזירות ביום פקול
 תהיה ג״כ ההרטה הזאת מועלת להם. אמר הקב״ה
 תייך מה אמרת והנתם על הרעה לכלול כל פרטי
 .הרעות גם אני אומר וינתם ה׳ על הרעה הייט

 בדרך כלל שיספיק גם לעתיד, והבן:
 גמרא (ברטת ל״ב) אחרה כג״י רכש״ע שמא לא
 תשכת לי מעשה עגל וטי. עיין באור
 המאמר להלן פ׳ נשא ובסקרנו כוככ מיעקב

 בהפטרת פ׳ נת ופ׳ אמור ופ׳ עקב:
 \יגחבן ה׳ על הרעה אשר דבר לעשות לעמו. הנה
 הלשון הזה יתכן מאד לפי מארז״ל כל דבר
 שיצא מפי הקב״ה לטובה אפילו על תנאי אינו חוזר
 מכלן ממשה שלא נתבטל ממנו מאמר ואעשה איתך
 לגוי גדול וזהו שאמר וינתם ה׳ על הרעה אשר
 דבר לעשות לעמו אבל לא על הטובה אשר דבר

 לעשות למשה:
 וישב משה אל ה׳ ויאמר אנא תטא העם הזה
 תטאה גדילה יכו׳. הנראה בטונת המאמר
 עם דברי המדרש ויחל משה לשון תילוי(ט׳
 מתיקית) מלי מריחתן של ישראל ירפא איתם .
 ריל לא ששאל למתול עינם אבל שאל להמתיק
 מריחתן ולעילה זאת הפליג משה ע״ה לספר גולל
 הרע הנמצא בהם. ממש ע״ל ב׳ אנשים שהיו
 מהלכים יתל מעיר לעיר לסבב על הסתתים והיה
 אתל מהם תולה גחל נטע ומוכה בכל איבחו
 ובכל ממיס שנאו היה ה^ךיא מזהיר איתי להתאמץ
 בכל כתו להעלים מתלהו שלא יהיו כלם מובלליםממנו
 ולא יתנוהו לבוא אל שום בית פעם ויהיו בדרך
 במלון והיה שם רופא גלול ויאמר הבחא אל התוגה
 עתה הגה עת להראות נגעי בשרך ולגלות כל
 מכאוביך לעען יהיו מותשים אל עיני הרופא וכל
 אשר תרכה לספר לפניו גולל כאבך כן תגלל רפואתך.
 חהו צמית לשונו אנא חטא העם הזה תטאה גלולה
 היינו כי נפגמו וקלקלו בנסשיתם מאל בתטא גלול
 וצריכים רפואה גלולה למכתם לתקנם בלב טמר

 וחת נכון:
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 זא יעקב
 גודל צדקתם היו מתפתלים שלא יפציע יתב׳ להם
 עומק הדין ולא ידקדק עמהם מפאת גודל מעלתם.
 זזה ידוע כי המשפע הראוי וכפי שורת הלין יחוייב
 לדקדק עם כלם כמו שמדקדקים עם גדולי הצדיקים
 כי תלילה לומר שידקדק יתב׳ עמהם יותר מהראוי
 לדקדק רק בהיפך כי אל דלי הערך הוא מוותר
 בחסדו שלא לדון אותם כפי האמת. וז׳יש הילקוט
 על ויקוד ארצה וישתחו מה ראה אמת ראה .
 (סנהדרין קיא אי) וזהו מאמר אברהם אביגו ע*ה
 (במדרש לך) אם עולם אתה מבקש אין דין. ועל
 היותר תמצא הדברים מבוארים במאמר צופר(איוב
 י״א) ואולם מי יתן אלוה דבר וכו׳ ויגד לך תעלומות
 חכמה כי כפלים לתושיה וכו׳ כי הוא ידע מתי
 שוא וירא און ולא יתבונן. ורצונו בזה לבאר לט
 כי אחר כל הדקדוקים שמלקדק יתב׳ עם גדולי
 הצדיקים אינו כפי האמת והכל אך בחסד כי בעיני
 הקב״ה כלם שקועים כעונות (וכמאמר ק שמים
 לא זכו בעיניו) מה שהם למעלה מהשגת אנושי.
 ועל החלק הזה נקרא הקלה טשא עון ועוכר על
 פשע כי על אותו החלק לא תמצא מעולם לא
 חרטה ולא תשובה כי אינם מורגשים כלל אצל
 ט׳׳ל ואינו יודע חובת התשובה עליהם ואיך יתכן
 בהם מאמר סליחה וכפרה שהם אך פריי התשובה
 ופנינים כאלה אחר שאק להאדם השגה בהם איה
 איפה יעשה עליהם תשוכה או מאין תטא עליהם
 הסליחה ואם כן על החלק הזה יסוב תואר טשא

 עון ועובר על פשע:
ל לבריט ט יש בני אלם אשר ללת ערכה ל  כ
 תעמול להם למגן שלא יהיה להם שום לין
 וחשבון אבל בבחינתם המה ללים על מאל וכאשר
 רמז המשורר ע׳יה (תהלים ל״ב) אשרי נשוי פשע
. ק  כסוי חטאה אשח אלם לא יחשוב ה׳ לו ע
 והדמיון בזה לעשיר גלול שהוא בעל הוצאה גלולה
 וההוצאה עודפת על ההכנסה משפטו אשר עם גולל
 עשרו הוא מקנא בעניים ואביונים בפגעו בהם
 בהיותם דופקים על פתחי נדיבים לאמר כי הס
 בטופים על פרנסתם יותר מחט כי הוא באחריתו
 יהיה נבל שיהיה נשאר בע״ח לרבים. p ממש
 לוד המלך ע״ה עם גודל חסידותו וקדושתו הפליג
 ואמר אשרי נשוי פשע וטי וביאר עיר יותר ואמר
 אשרי אלם לא יחשוב ה׳ לו עין היים מי שהוא לל
 השכל קטן הערך אין לו פחל כ״כ כי לא יחשוב
 ה׳ לו עון לא כן הוא ע״ה בעטר הפלגת יראתו
 ק את עצמו שאיט יוצא י״ח. וזה כלול במאמר צופר
 הנ״ל וירא און ולא יתבונן כלו׳ שהוא חאה עין אשר
 האדם עצמו לא יתטק עליו ואים מרגיש ט כלל:
; בקרבט ט ס נא מצאתי חן בעיניך ילך גא ה  א
. ההרגשמטאר וכי , ט  עם קשה שרף הוא ו
 בעטר היותם עם קשה שרף ראוי כי ילך הי
 בקרבם הלא מטעם זה עצמו תמר הקלה ני לא
 אעלה בקרע ני עם קשה שרף אתה פן אכלך
. אמנם הנראה מה על פי משל לאתד שהיה ׳ ט  ו

 מסתרו

 ho אהל ת•
 מצד ההברת לקת אותו כי אמר גם אם יגנוב הרבה
ז אולי ירזיח גם בעמדי ויאמר אליו שילך אל ל  ע
 הסופר שיכתוב לו כתב התעודה אשר ביניהם ואמר
 לו כי כאשר תכיא עמך הכתב אנכי אתתמהו ואתן
 ידי עליו באחרונה התתיל האיש מתמיה לאמרלמה
 אגרע אגני מ\ הראשון שהיית טתכ ותותם הכל
 בעצמו ויאמר לו הלא תדע ההבלל כי הראשון
 הייתי יודע בו שכל פעולתו יהיה לי לבדי ע״כ
 כתבתי מכתב ההתקשרות בעצמי אבל אתה הלא
 מה שתחית תגטב ותבוז לך אך מאשר לך תאציל
 מעט גם בעבורי אתר אשר תשבע ותותר לכן גם
 הכתב יהיה כך אתה תכין הכתב וידי תהיה עליו
 לאחרונה. הנמשל כי כלוחות הראשונות פסקה
 זוהמתן ואם נו ודאי היתה כל עבודתם רק לשמו
 ית׳ לכן היו הכוחות מעשה שמים לא כן האחרונות
 אשר אז התערכ כתוכן הזוהמא עוד הפעם ונפלו
 ממלריגתם לבלי יוכלו עוד ללמוד התורה אך לשמה
 בלתי כי מתוך שלא לשמה יבואו לשמה ואם כן
 הנה המה הראשונים בפעולת התורה והמצוה היינו
 שלומדים תתלה ע״מ לקבל פרס לp צלקו לברי המאמר
 פסל לך היינו להנאתך וכאתרונה הרי כתב ידי והבן:
 ויעבור ה׳ על פניו ויקרא וט׳ נושא שן וטי
 ובנטא (מיכה ז׳) מי אל כמוך נושא שן
. הנההואע״ה הוסיף בהפלגת  ועובר על פשע זט׳
 מלותיו יתב׳ עגין גלול במה שדייק ואמר מי אל
 כמוך אשר לי היה שיאמר מי כמוך טשא עון .
 אבל לדעתי היתה טוגתו בזה להפליג תםדי הש״י
 יתר מאד לאמר כי באמת לא יוכל לכתד כי גם
 בבני אלם נמצאת המדה הזאת להיות איש נושא
ז ההבלל רב ועצום מאל כי ל  עון תבירו אבל ע
 הט״ל האמנם שהוא מוהל עק רעהו הנה הוא קל
 אצל המזתל והסולת כי האלם יראה לעינים אשר
 האיש שחטא אליו בא לפניו בבכי ומבקש אותו.
 למתיל על עוט ומפאת תסרון יליעתו בעתיל ט
 לימים עול ישוכ לתטוא לו לכן הוא מותל לו עתה
 ואם היה יולע כי ישוב לחטוא אליו אתר כך באין
 םפק היה מחזיק אט לעל. אמנם הקלה עם
 היותו אל אלהים יולע את אשר יהיה אח״כ כי
 התוטא המבקש סליתה ישוב לכסלה ועלז הוא
 מותל לו עתה, וזהו צתות מאמרו מי אל כמוך
 נושא שן כלומר להיות אל היולע עתילות ולהיות
 נושא שן. וזהו שסיים לא התזיק לעל אש וט׳ ישוב
 ירתמט יכטש עוטתיט הייט כי כאשר יזלמן אל
̂וירתמהו עול  האלם להיוא שונה באזלתו ישוב 

 הפעם וזה ישוב ירחמט יכבוש עוטתיט:
 ומעתה נבאר ענין נשיאת עק. רע כי הוא ע״ל
 מאמר החנם ע״ה (קהלת אי) כי ברב
 חנמה רב בעם היינו שאין הקלה חושב את השן
 כ״א לפי ערך השגת החיש שחטא לו ונמאמר
 נתהלים ס״ב) ני אתה תשלם לאיש נמעשהו וכל
 :גדול מחבית משפטו גלול ממנו ער שע״נ היתה
 .־את לול מלכנו ע״ה ודומיו גדולה נ״ב ט עם
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א 141  אהל תשא ע
 מסתרו בתתיטת מיני משי ורקמה הנאותים לתקוני הלכר הזה או שהיא/־ס מונע עצמו מהעלות אותו
 המלבושים הישנים למלא מקום הבלוי הקרוע פעם על זכרוט ומעלים עיניו ממנו והוא כי כל הדברים
 נסע הסותר הזה למדינה אתת שאין מטי שם מין בהתתלתם הם חכיכים כמשפט לכל דבר שהוא
 משי כלל ואין לובשין שם רק בגדי פשתן וצמר תדש אצל בעליו וברוב הימים יתמעט ממט הערבות
 והיה טסע מעיר לעיר ממתוז למתוז ולא מכר מפאת ההרגל מ עד אשר לזמן כביר ״יל לריות
 מאומה מסתורותיו והיה מתפלא מאד ויאמרו אליו שלא יהיה נשאר מערבותו שוס רושם ילל כמו
 אנשי המקום הלא ידעת אם לא שמעת כי במקומנו אם תפדה את אתד מטת הכלא שהוא 6מ׳י שפ
zrA ^ ?  אין צורך כלל אל סתורות האלה כי אין אנו לובשין ותוציאהו תפשי ומה גם אם היה עליו מ
ה ואליך ראוי לנסוע רק למדיגה שלובשין אז תראה כמה תגדל הטובה ההיא אצלו וכמה יפ&  ממין מ
 שם בגדי משי והבגדים ההם עלולים להתקלקל להודות אל המטיכ עמו עד ט יחליט בלט להיות

י י • - * - L - *  וצריכים תיקון ולק שם תמטר סתורתך במקח ־* י
 טוכ מאד. הנמשל משה עלה למרום ומצא להקב״ה
 שהיה כותב ארך אפים וט׳נושא עון וט׳ מה שהם
 עניניס מועילים לתקן כל קלקול וכל קרע לכן
 אמר משה א״כ רבש״ע כהיות כבודך בעליונים לא
 תוכל למכור מסתורית מדותיך מאומה כי שם לא
 יזדמן שיקרע אתד את לכושו שיצטרך תיקון ולכן
 אם נא מצאתי תן ילך נא ה׳ בקרבנו והטעם כי
 עם קשה עורף הוא ואתה תוכל למטר סתורתך

 יסלתת לעונט, והמכין נטן:

 פרשת וימהל

 לו בעבור זה עבדעולם. אבל כאשר יארט אלין
 הימים הנה מעלת הטובה הזאת תלך אצלו הלוך
 ותסיר עד שתצא מלבו ולא יחזיק לי טובה גם על
 פרוטה אתת ומה גם אם יהיה הנפדה הזה הולך
 וגדל ודאי תהיה זאת סבה להשכית מלבו מקרהו
 הקדום. כמאמר יוסף אל שר המשקים (פ׳ וישב)
 כי אם זכרתגי אתך כאשר ייטכ לך כלומר כי אם
 היה גם אתרי כן דל הערך ודאי קרוב הדבר לזכור
 דלות עניט שסבל ככית המאסר כהיות המעמדים
 קרובים זה לזה כמו אם תעיק אליו צרת הרעבון
ה יזכור ויאמר אנכי עתה רעב כאשר הייתי  מ
 רעב בבית האסורים לא כן אם יצלית וייטיב את
 ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם לבבו בתמידות הנה כהכרת שמתת נפשו תעקור
 אלה מברים אשר ציה ה׳ לעשות אותם *) זכרון יגונו מכל וכל כמאמר (ישעיה ל״ה) ששון

 ששת ימים תעשה מלאכה יכיום השכיעי יהיה לכם קודש
. ילקוט אמר הקב״ה עשה לך קהלות 0  שבת שבתק ל
 גדולות ודרוש לפניהם ברכים הלכות שבת בשבת
 ומכאן אמרו משה תיקן להם לישראל שיהיו דורשין
. ונעמוד , כו  בעניט של יום הלטת פסת בפסת ו
 עול על טונת מאמר (יתרו) זטר את יום השבת
, ורבותינו ז״ל למלו בזה גזירה שוה(שבת  לקדשו ט
 פ״ו) כשנת נתנה התורה שנאמר זכור את יום
 השבת ונאמד להלן זטר את היום הזה מה להלן
 עצמו של יום אף כאן בעצמו של יום וראוי ללעת
 כוונת הזכרון הזה ומה הוראתו. אבל לע כי השכתה
, פנים אם שהוא שוכת בשכתה עצמיית  יש בסוגה ב
 על שהלבר יוצא מלט ונעלר ממנו בהתלט זכרון

 ושמתה ישיגו ואז ונסו יגון ואנתה היינו שלא יהיה
 נמצא למיון היגון בלכ כלל. וזהו שאמר כי אם
 זכרתני אתך כמשר ייסב לך (להציב לו ציונים
 להיות לו למזכרת) ולכן נתשכ לו זאת לעון ואמר
 ולא זכר שר המשקים את יוסף באמצעים העלולים

 להזכירו על כי יצא מלבי וישכתהו:
 והנה השכתה הזאת תכלול כל הטובות המושטת
 ממאכלים ומשקים ומלבושים וכלים יקרים
 כלם יצא תשיבותס מן הלב יום יום על שלא ישאר
 ממנו מאומה אשר ע״כ צוה ית' עלינו שתהיה התורה
 והעבולה אצלנו כענין תלש בכל יום כאילו היום
 ניתנה התורה הייט שלא תשלוט השכתה עליה ועל
 מצותיה להמעיט טעם ערטתם זתשיבותם. וזמ

ת היריעה שאמר פ  ש
 א) ובגמר8(שנת עי) דנריס סדנרים אלם סדנרים אלו שלשים ותשע מלאכות שאמר םקנ׳ס (משה ונו׳ וסהרגש מנואר איננה
 הממיסו זיל םדרש בזם כמאמר אלם בדנריס אשר צזסם׳ למשות אזהם אשר כשי בדרש צום אוהו שלא למשוש.
 עוד מהצורך לתת טעם על שנותו יתכרן אמ טעמו ואמר פה ששת ימים תעבה מלאכה ונעשית הדברים אמר ומפיה מלאכתן.
 אמנם הנה ככר שמענו ונדעם אשר כל יעודי מניאים מל העתיז מהפלגת התיקונים שיהיה כעולם ומה שהפליגו חכמינו זיל ממ״
 (שבת לי) עתידה אשם שתלד ככל יום וכוי עתידה.איי שתוציא גלוסקאות וכלי מילת וכדומה הרנה מנינים מפליאים את כל אלם
 ידו ימכררמשםס מראש ביום כרא אלהים ארן ושמים וככר היו כל ענינים האלם אצל אנינו הראשון קודם החטא וכמאמר
, ר״ל כי לעתיד לא יחדש האנייה דנר רק מה שהיה כנר הוא שיהיה לעמיי זמם  שהעיס(קםלת אי) מם שהים הוא שיהיה וכו
, ( ם  שנעשה הוא שימשה וזהו אין כל חדש תחת השמש ר׳ל שלא יחדש ית׳ דנר שיהיה מחודש מכל וכל(עי׳ נקיי קהלת ש
 ומעתה םנה נסת מריאה אשר האדמה ננראת להוציא גלוסקאות וכלי מילת לכל צרכי האדם א׳כ היו כל הליט מלחכות הסרומ
 נכריאם שאין צורך לא לחרוש ולא לזרוע ולא לארוג וכן כלם רק אחר החטא גרס םאדס אל עצמו כל המלאכות האלה שגתקלל
 נזעת אפיך תאכל לחם ונמקלל להיות עליו ליט מלאכות והכל מסבת החטא ואיכ הים כח הקדושה נעדר נהם כי רק משכת החטא
. ולכן נעת צוה אותנו מל מצות שנת נמשרת המרים אמר ששת ימים תענוד ועשית כל מלאכתך נכ׳ך« הכימי אל האדם  באו
. אמנם אחר כי צוה ית׳ על כמשכן אשר נו היו כל הליט מלאכות הנם מיי זה  לרמוז אליו כי המלאכות המם שלך וכאו מסכתך
י נתקדשו בעשיית כלי הקודש עד כי מאז נאמר עליהם (ככא קמא כ׳) סך דהום כמשק  השיגו המלאכות כח נמלה ונשא נ
. וזהו אלם הדברים אשר צום ה׳ לעשות אותם כלימר אחר כיצוה ית׳ עלאזקהל׳ט מלאכות לעשות אותם במשכן ׳ ו כ  משינא ו
 קמ עי״ז משיטת ונמעלו להיות נקראים אטת מלאכות ומאז לא יהיו עוד מתוארים נכ״ף ככינוי אל האדם מיל אכל אמר ששס

ח מעשה שמים (והשלמת מנין זה תמצא נקיי המ<שה׳ש), והבן:  ימים תעשה מלאכה כי כבר נהנה נהם נ
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 ויההל יעקב
 וע״כ אמר והשבתי כל משושה חגה הדשה ושבתה
 כלומר כי הפט כל המועלים על שם עצמם וזהו
 חגה חלשה והכל שלה וזהו שאמרחלשיכם ומועליכס
 שכאה נפשי וסיים ואמר היו עלי לטורח כלאתי
 נשוא. ו-נמתיק טעם העכין על פי משל לעשיר אחל
 שהיו לו כמה בנים יכלם חולים ולתת רופא אל
 ביתו למען ישקול תמיל בהצלתם לחלוץ ממית
 נפשם והיה מחבב את הרופא ההוא על מאל אך
 כל זה היה בזמן שהבנים קבלו הרפואות אשר
 הרופא נתן להם פעם נפלו במחלה מסוכנת על
 מאל והרופא נתן להם רפואות אבל לא רצו לקתת
 וכאשר ראה האב כי רע ומר הבנים מסוכנים
 ורפואות לא רצו לקבל הביט בפני הרופא בפנים
 זועטת וישאלהו לאמי־ אלוני מה לך עלי אם בניך
 מרתיקים הסמים אשר אני נותן להם ויענה ויאמר
 לו הלא עכי׳ז על ילך נכפל יגוני ואנתתיט אלו
 לא היה אצלי רופא שיוכל לשקול ברפואתם כהט־מ
 הייתי מתייאש מהם והייתי מסיר אותם מלכי
 אמנם עתה כי אביט בפני רופא חכם כמוך אשר
 רפואתם וישועתם קרובה לטא ע״י מעט צרי שנתת
 לפניהם לכן עלי לבי לוי יותר מאוד. הנמשל כי
 הקב״ה נתן לנו שבתית ומועלים למען רפאות
 נפשותינו מכל מתלה ומכל אשם הנזלמן בימיהתול
 ע״י עסקים שונים וכאשר הוא רואה כי אין ברצונם
 לקתת רפואית תעלה הוא קיכל ואומר מלשיכם
 ומועליכם שנאה נפשי טז עלי לטורת היינו לא
 שהימים עצמם היו לטורת רק על ילי הימים האלה
 העלולים לרפאות את שברם ואינם תפצים ברפואתם

 היו לטורח וכלאתי נשוא וכנ״ל במשל:
ב לדברים אשר השבתית וימים טובים לא ו עז נ  ו
 נתנו כ״א להשלים יראתנו ועטדתנו מה
 שלא נשיג כימי התיל. וז״ש זטר את יום השכת
 לקדשו ר״ל כי צריך אתה לזטר לקדשו לעילם
 באותה קדושה שהיינו בה בעת הצווי ביום מתן
 תורה שהיה בשבת והייט עימדים כלני באסיפה
, לשמוע דבריו הקדושים כן נהיה  שלימה לפני ה
 בכל שבת כאסיפה והקהל לשמוע מפי התכמים דברי
 תורה יראהתכמה. וזהו ג״כ מאמר שמיר את יום
ה פה כיאר  השבת לקדשו כאשר ציך ה׳ אלהיך מ
 הכתיב דברינו באר היטב היינו כי צריך אתה לשמור
 את השבת באותה בתינהכאשר ציךוט׳ ר״ל ביום
ק תורה. וזס מאמר הילקוט אמר הקב״ה למשה  מ
 עשה לך קהלות ודרוש לפניהם הלטת שבת בשבת
 וטי הייט בעטר יתלמוכל השבתית לשבת הראשון
 אשר בו ניתנה התורה. וזהו מאמר הכתיב ששת
 ימים תעשה מלאכה ובתם השביעי שבתלה׳אלהיך
 אשר לדרכט יהיה הרצין בזה להביננו תכלית הרכרים
 שאמרנו. אבל עול נמתיק הענין ע״פ משל לאתד
 שהרחיק כדוד ויעזוב משפתתו וכל בית אביו לגור
ק אשרת והיו עיניו נשואות וכלות אולי יראה א  ב
 איזה אורת הבא מעיר מולדתו למטן ישאל את פיו
 על בני משפתתו ולא עלתה בידו לימים כא עני אחלי׳

 הסובב

 142 אהל
ה  שאמר משה ע״ה (שמית י*ג) זכור את המם מ
 אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים כלומר כמו
 שחביבה עליכם הטובה ביום הזה כן תהיה הביבה
 בכל הימים (וכמאמר בכל דור חייב אדם לראות
 א*ע כאילו הוא יצא ממצרים) וכמו שכתבתי למעלה
 פ׳תשאעלמאמרויתן אל משהככלותולדבראתו:
 ומעתה נתבוגן על מה שהפליג הכתוכ בענק
 השבתות וימים טובים בין לשבת בין
 להיפך נזכרים הם יותר משאר המעשים . לשבת
ה בכל המצות  זטר שמור אשר לא נמצא כלשון מ
 וק להיפך בהעדר שמירתם הפליג הכתוכ ואמר
 (ישעיה א׳) חדשיכם ומועדיכם שגאה גפשי היו
 עלי לטירת נלאתי נשוא. אמנם אם נשים לכ
 נשכיל לדעת כי יום השבת מטיב לטובים להשלים
 מעשיהם מה שלא יוכלו להשלים בימי התול וכן
 הוא סבה גם כן אל המלכים אתר תאות לכם
 להשיג בו מה שלא ישיגו גם הם בימי התזל. כי הגה
 איש ישר וטיב עם אלהים התפץ בכל לב לשקוד
 רק על התורה ועל התעולה ולעסוק במצות עכ׳ץ
 בכל ימי השבוע הוא אתוז בתבלי הטרדות בבקשת
 פרנסתו ולתם ביתו וזה יפריע אותו מעסוק בתורה
 כראוי אמנם בשבת שאין שום עסק מטריד אותו
 •קת מועד למישרים ויהיה אצלו היזם ההוא קידש
 לה׳ ויעסוק בתורה ותפלה ומה גם כי האכילה
 והשתיה אשר בשבת היא מציה א״כ כל היום הוא
 עובד עבודתו באין מעצור כלל. וכן הרשע האמנם
 כי תאית לבו תסכםך אותו בכל יום ללכת בדרך
 תטאים להיות בסובאי יין בזוללי בשר ולהתהולל
 בהבלי שוא עכ״ז לא יוכל לסור לעצת יצרו הרע
 להשליך עסקי פרנסתו מנגד וכמאמר שיגיעת
 שניהם משכתת עין לא כן בשבת שהוא בטל מעסק
 פרנסה ומכל דבר המטריד אותו יקרא יים להוללות
 ויעשה בו כל מה שלכו תפץ לכן אמר הנביא(ישעיה
 צט! תגים ינקופו. ותלילה לאל מרשע לתת יד
 לששעים כי לא זאת המטתה ולא זאת המרגעה
 רק השם יתב' נתן לנו השבתות ומועדי קודש רק
 להשלים מעשיט הטובים ולבוא אל מעמד יותר
 נכבל ביום המועד ועל זאת יורה מאמר הכתוב
 (פ׳ אמור) אלה מיעלי ה׳ מקראי קולשאשר תקראו
 אותם במועלם אלה הם מיעלי, לאמר אל תלמה
 בנפשך כי המועדים המה מסבת רצונו ית׳ להעניק
 את הגוף מבלי טעם כי א״כ תתליט שיטי רצון
 חלילה אצלו יתב' כי מה יום מיומים. רק בהיפך
 כי הקב״הרוצה להשינ ממך עטדה עודפת ושלימות
 •וחלושה מה שלא ישיג בימי החול וזהו אלהחועדי
 יה׳ כלו׳ כי הקב״ה מצפה עליך כל ימי החול אתי
 יבוא המועד מככד למען תוסיף טהרה וקדושה
 כי לולא כן היה ראוי לכתוב אלה מועדיך. ולכן
 בראותו ית׳ אשר ביום השבת המה הולכים לנפשם
 אסרי ההבל למלאות תאיתם קובל ואומר תדשיכם
 ומועדיכם שנאה נפשי כלומר כי תקתי המועד רק
 בעטר עצמכם ואינם עוד מועדי ה׳ רק מועדיכם.
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 ויסחל יעקב עב 1±6
ן  לבל יאמרו האומרים מי הוא המעיז פגי! עלמי
 העולם ית ש שלא למלאות בקשתו כמאמר המפזרסם
 בקשת מלך אין הכרח גדול ממט יאולי אשר מטעם
 מתמר מאתכם מורה ולא כלכם כדי ליישור >ירם ^*nRCn"6° חחמה וכד
ם P מי היא אשר צלל א ! י ם נ י צ י י ? ש ע ; 0 ש *  ״
£  בעמקי לבבם לכחון אם התנדבו מרצין נפשם ב
 לב או רק מפאת ההכרח והיראה פן יפגעטבעומ

ה על זאת מכיא לט הכתוכ כמה עדים נאמניס  מ
ל שעשו  כי רק מפאת האהבה הנפלאה עשו כל מ
 וכמאמר כל איש זאשה אשר נדב לבם אותם להביא
ה  לכל המלחכה וט הביאו בני ישראל נדכה לה, מ
 העיד הכתוב כי נדב לבם איתס להתנדב לה׳ בלב
 שלם ונפש חפצה לא זולת ונבאר עתה המופתים

 הנאמנים על זה:
 המופת הראשון הוא מהירת המתנדבים כמאמר
 ויטאו האנשים על משים שהיה נראה
 לעץ כי איש את אחיו ידחקק כלם'מגישי מנחה
 כצדקה. ואם שהיה ענין זה רקע*ל הכרח למלאות
 רצון המלך ית׳שצוה לעשות לו משק וכלים אם כן
 באין ספק היו מתעצלים בדבר והיה כל אחד אומר
 בלבבו אולי תתמלא המלאכה מבלעדי כסף שלי
 ולא יהיו צריכין אל נדבתן אבל בהיות תשוקת כל
 אתדלהתנדכ לה׳ למען יהיה לו ג״כיל ושם כחלקי
 משכן כטלו ית׳ אם כן היה לכל אתל לאגה בהיפך
 לאמר אולי כרגע תתמלא המלאכה משאר המתנלבים
 ולא ישאר לי מקום על נלכתי להיות לי חלק כהיכל
 ה׳ לק׳ תרדו כלם והתנלבו במרוצה על שבאמת

: ׳ ט  אמר להם משה מרבים העם למיא ו
 המופת השני הוא רטי מדטת וכמו שאמרו ז״ל
 כמדרש (פ׳ פקודי) אלה פקודי המשק
 משק העדות שמתתלה הביאו נדטתיותרמן הראוי

 אהל
 הסובב וממזיר על הבתים ומה כטאו אל ביתו
א מעיר מולדתו וישמת מאל לקראתו  הכיר ט כי מ
 ודצה להשתעשע עמו לשאול אותו• על בית אביו
 ומשפתתו הכבודה ויאמר אליו העני מדוע תעצרני
 הלא לעשות מלאכתי כאתי הנה ולמה תגרום לי
 הפסל ויאמר לו איכ הנידה נא לי כמה עלה כדעתך
 לקבץ פה אמר לו ב׳ זג׳ זהובים אמר לו הא לך
 ג׳ זהובים ושבה עמדי ויעש ק וישב עמו והתתיל
 לספר לו עסהי משפתתז ואודותיהם ושלום בגיהם
 .ויהי אך התתיל לספר נפלה עליו תרדמה והוא יושב
 ומתנמנם ויאמר אתר כי זכיתי להיות לי מקוס לטת
 ט אבקש את הבעלבויתן לי מקום מנותה ואשכבה
 ואישן כעס עליו הבעה*ב ויאמר הלא אנכי עשיתי
 אותך איש בטל היום הזה למען הפיק טובתי למען
 תספר לי משלום משפחתי והקרובים אל ביתי ועתה
 מה לך לנות או מדוע תשכב ותרדס. הנמשל הקלה
 כתן לאדם נפש עליונה חצוכה מתחת כסא כבודו
 ונתרתקה ממעונתה ובכל ימי השבוע גם כי הקלה
 משתוקק לשמוע טוטת ממנה אך האדם טרוד
 בעסקיו לכן הגביל להשתעשע עמט ביום השבת
 והספיק לנו בעטר זה ביום הששי לתם יומים למען
 נהיה נקיים ביום השבת מכל טרדה וטכל להשתעשע
 בקרבת אלהים ית׳יש ולשוש באהבתו. וזהו ששת
 ימים תעשה מלאכה גאתה טרול כעסקיהגוףוא׳יכ
 וביום השביעי שבת לה׳ אלהיך כלומר לייחד את
 היום המא רק לה׳ לכדו כי הוא גתן לך את
 המטתה רק למען יהיה לו מקום להשתעשע עמך
 ולא שתתעדן בתטמית עלי משכב או בעגיגים אתרים

 וזהו שבת לה׳ אלהיך, והבן:
 רבואו כל איש אשר נשאו לט וכו׳ ויבואו האנשים
 על משים כל נדיכ לכ וכי׳. לפי הפשט
 נראה כי הנשים בעצמן מיאו התכשיטים אך מפני

 שאין מקבלים מן משים מבלעדי הסכמת בעליהן מה עשה משה שאל מהקלה מה נעשה מן המותר
 לק עשה הכתוב את הנשים עיקר המתנדבים אמר לו הקלה עשה מהם אתן ללוחות שנקר*
 והאנשים באו על הגשים וכמארז״ל על בסמוך כלו׳ עדות ולק אמר אלה פקודי המשק ואתר כך משק
 תטפים אליק להסכים על נלבת הנשים. אבל העלות. וראוי להמתיקי המאמר מדוע דייק פה
(  לקרוא אותם עלות. ואולי יתכן ע״ל מאמר(חת ל
 ותאכל ותשבע ותותר אשר לכאורה אין צורך אל
 הכתוב לכתוב מלת ותותר הלא עיקר המצוה בהכנסא
 אורתים לתת אל האורת שיאכל לשבעה ולא להותיר
 ומה גם מה חידוש השמיע אותט במאמר ותשבע
 אשר שאמר ותותר הלא כבר מוק שאכלה לשובע
 נפשה. אמנם הנה באמת אק הגעה׳׳ב מתוייב לתת
 לעני רק להשביע נפש רעבה אך איה איפה יתברר
 שכבר שבעה לה נפשו יהיה המופת ע״ז מה שהשאיר
 ולא אכל וזמ צחות מאמרו ותאכל ותשבע והעד
 ותיתר. הוא הלבר בענק נדבת המשק כי המותר
כ חשיב ומביב אצלו יתב׳ לסבת היותו ער  היה ל

ז ראוי להתבונן על עיקר טונת הסשר מה מנו  על
ה המביא וכי  יהלוך אם לא יפרסם את זאת מי מ
 להתפאר בפני הבריות היתה הטונה תלילהמלתשוב
. גם ראוי לחקור בלט־ נלבת הנזמים אם שהיה  ק
 בהם איזה ענץ הפלגה ותשיטת יותר מבשאר
 לדברים א*כ יפלא על אהרן למה הכשיל את ישראל
 לאמר אליהם שיביאו חת ונזם המובתר שבדברים
 לעשות ממט הע*ז. ואם תאמר להיפך שזה היה
ת להיותו ענין הגורם לסרוץ ט ל  הגרוע בחלקי מ
 סאותן והתכשיטים הם כתבלין לרע הלא הכתוב
א  מתפאר במה שהביאו התכשיטים לנדבה. לע ל
ה כל המאמרים מדברים  תחקור על המשך הספור מ

ת וכלם מפליגץ מעלות נאמן לפאר טהרת מקדשו שהיתה נדבתם בלב טהור ט ל  משבח האנשים מביאי מ
 ומפארת הטלביםכיהתנלבו בתשוקה נפלאהובזריזות וברוח נכון ובאהבה גלולה בלב ונפש כי הלא המלאכה
 כ״כ על שאמר להם משה מרבים העם להביא וכוי. היתה לי והותר ולכן צוה יתברך לעשות מן המותר
 והעילה לצורך ספור הזה הוא אך מדאגה מלבר אתן לעלות כי הוא ערות לישראל עלטמ־ת לבם
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 וימחל יעקב
 חטאו זמזמים נתרצה להם מה כתיב ש0
 פרקו נזמי הזהכ וכו׳ וכשעשו המשכן הביאו אותו
 לנדבה ורוח הקודש צווחת והיה כמקום אשר יאמר
 להם לא עמי אתה יאמר להם מי אל חי. אשר
 לכאורה לא ידעכו טונת מגנין בכלל מה שהפליגו
 ואמרו בכזמים חטאו ובכזמים כתרצה להם וכו׳ גם
 מאמר והיה כמקום וט׳ איכו עכין כלל לכאורה
 לדבריהם אלו. אכל הכראה כי אהרן ע״ה במה
 שאמר פרקו כזמי הזהכ וכו׳ היה קולע בזה אל
ה הכזמים יש בהם ב׳ בחיטת  עכין שיתבאר. כי מ
 כי אצל האנשים מא דכר הפחות כהוט ורכושו כי
א לו אך למותר ואיבו יכול להרויח ט מאומה ן  ה

 והיא קחב אצלו אל דבר האבד שככר נתייאשו
א  הבעלים ממנו אכל אצל משים הוא בהיפר כי מ
 להם כלי תכשיט יקר ואהוב מן הכל. לכן בעגל
 אמר פרקו כזמי הזהב אשר באזכי נשיכם כי כטח
 בהנשים שלא ירצו לתת להפסיד אותם ולכן גם כי
 האנשים יתגברו עליהן ויקתו מידם כע״כע׳יי ריב
 ומדגים עכ׳׳ז יתברר עיי זה עצמו שאהבת העיז
 אינה נתשבת אצלם כי לולא כן מה להם להתעבר עם
 הנשים בעבור הנזמים יהי להם אשר להם והם יקתו
 את הזהב אשר צרור אצליהם למו״מ לעשות ממנו
 העגל אם לא כי לא יאבו לתת רק דבר שהוא
 אצליהם למותר והעד כי התעברו על הב ופרקו
 מהם כע״כ וזהב אתר לא אבו לתת מתירם. לא
 כן במשכן כאמר ויבואו האכשים על הכשים שההוראה
 כי הכשים הכיאו אותם בעצמם רק שבעליהן באו
 אתריק להסכים עמהם שיוכלו הגובים לקתתאותם
 מידם ואם כן מעתה יתגלה למפרע גטת הפריקה
 הקודמת שלא רצו לתת רק מה שאין לבם עליו לכן
 הנשים שמזמים תביבים אצלן לא רצו לתת' עד
 שנאמר בהן פרקו וכו׳ לא כן עתה בנדבת המשכן
 חתרו דוקא להתנדב הדברים התביבים עליהם ביותר
 והביאו נזמיס נדבה לה׳. וזהו ורוח הקודש צווחת
 והיה במקום אשר יאמר להם לא עתי אתם יאמר
 להם בני אל חי ט עד מעשה המשק היה אפשר
 לומר שלא רצו להתנדב התכשיטים מחמת כי
 התכשיטים המה יקרים בעיניהם יותר מדכר ה׳
 הייט אפי׳ אס היו מאמינים בע״ז שהוא אלהים
 עכ״ז תשוקתם אל התכשיטים עודפת במעלה אכן
 עתה שאנחנו רואים כי נתנו אותם נדבה לה׳ מוכח
 למפרע כי רק מתמת קלות הע״ז בעיניהם לא
 רצו לתת , והבן. עוד באור ע׳יז תמצא בחבורנו
 קול יעקב שיר השירים על מאמר שתורה

:  אני ט׳
 ויאמר ה׳ אל משה מרבים העם להביא מדי
 העבודה למלאכה אשר צוה ה׳ לעשות
ה לכאורה מאמר מדי העבודה שפת יתר  אותה. מ
 הוא אבל יתכן כי הנה ידוע אשר הנותן זהב לבעל
 מלאכה לעשות לו כלי משקל עשרה שקלים בהכרח
 יתן לו יותר מי׳ שקלים שהוא משקל הכלי עצמו כי
 כאין מנוס המלאכה עצמה תפסיד הרכה כי בע״כ

 צריך

ל ה  א

 וזכות נפשם, וכמו שבארם :
 המופת השלישי הוא מה שאמר שלמה המעיה
, מהונך ומראשית  (משלי ג׳ כבד את ה
 כל תבואתך וימלאו אסמיך שבע. הנה טינת המאמר
 להשמיע מוסט ההבדל העצום כין מותן מתפז לבבו
 ובק הנותן מפאת ההנרח ט אכף עליו העני או
 שטונתו להתפאר וכדומה מן הכווטת׳ הזחת וההבדל
 יהיה בב׳ דברים. אחד כי הניתן מפאת תשוקתו
 וחושב בנפשו כי מה שיתן אל העני הוא כאלו
 יעשה מי״מ נכבד וקונה סחורה נפלאה הלא יפזר
 עליו לתת לו מעצם הונו ורכוש סגולתו לא ק הנותן
 מצד ההכרח משפטו לבקש ולחפש אתר איזה מעות
 שיש לו שהוא חוץ לחשבון הונו אם שהגביה פעם
 איזה מציאה או שגבה חוב ישן אבל מן הסך
 המסוייס אשר תחת ידו ובא אליו ביגיעה לא יאבה
 לפזר בשום פעם. וזהו שדרשו ז״ל(ב״ר א׳) כי ה׳ יהיה
 בכסלך (משלי ג׳) אס נתת מכיסך צדקה הייט
 מאותו דבר אשר עק בעה״ב עליו והיא צרור הכסף
 אשר בידו למו״מ ולא מדבר שכבר התייאש ממנו.
 וזהו שהפליג הכתוב בגנית העובדים ע״ז ואמר
 (ישעיה מ״ו) הזליםזהכמכיס וכו׳ כלומר כי העיז
 תביבה עליהם כ״כ עד שבעבודה יתנדבו לתת מכיס
 שלהם הייט מן הזהב המזומן ומן עיקר הונם
 ורכושם. וההבדל הכ׳ כי אותו שנותן ברצון טוב
 משפטו לתת מעט הכמות ורב האיכות כמו דנרי
 זהב והוא סמוי מן העין לא כן מי שטחן להשביע
 עין המקבל או עיט הרואים זולתו יכין איזה מטבע
 גדולה של נתושת וברזל רב הכמות ומעט האיכות
 ע״ד מאמר ביעקב וישם עדר עדר לבדו כדילסמות
 עיניו של עשו. ועל הב׳ בחיטת אלה דייק שלמה
 עליו השלום ואמר. אתד כבד את ה׳ מהונך הייט
 ולא מן הדבר המיואש. ב׳ ומראשית כל תבואתך
 הייט מן המוכתר שיהיה מעט ככמותו ורב באיכותו
 והכטיח כי הקכ״ה ימדוד לו כעטר זה כמדתו.
 וזהו וימלאו אסמיך שבע.לא כן אם יתןלך כרכה
 בשדה תהיה הברכה גדולה מצד וקטנה מצד שתהיה
 התבואה מעורבת תוך קנו ותבן ימח ותצטרך עוד

 לעמל ויגיעה להסיר הפסולת מתוך המאכל.־
ה המופת היותר גדול היה מה שנתן  ומעתה מ
 כל אהד דבר האהוב אצלו ביותר וכתר
 להתנדב התפץ היקר הזה התביב עליו מכלם וכהוראת
 מאמר כל איש ואשה אשר נדב לבם איתם כלומר
 אותו התפ׳ן התביב לעצמם אותו הביאו לנדבה לה׳
 וזה היה מופת נמרץ על שלמות המתמ־בים כי אם
 היתה הנדבה עליהם למשא ודאי היה כל אתד כותר
 תת הפתות שבכליומה שאיןלט עליו. וע״ד מאמר
 (ויקרא כ*כ) כל אשר ט מום לא תקדיט כי לא
 לרצון יהיה לכם כלומר מלבד הטעם הכמוס אתו
 ית׳ עוד הוא הוראה שאתה תבתרהו לקרבן בעבור
 שאין אתה חצה בו ואינו תביב מלין וזהו כי לא

 לרצון יהיה לכם:
 ומעתה נבאר מאמר המדרש(פדשתט) בנזמים

ח ויז־ב) 4 4  ו



 אהל ויקהל יעקב עג 145

ין?בדל בין הטוב והרע כי אס א ר ש מ ו * ע כ 2 
 אשר הטוב הוא טוב בתמידות והרע רק בעתי
 הצריך לו כמו כל מיס. רפואות. וביותר הדבר
 מבואר על יצה״ר שנתן הקב״ה באדם ואמרו במדרש
 וירא אלהים את כל אשר עשה ומה סוב מאד זה
 יצה׳ר ועוד זכרו שם דכרים הרבה שהם רעים
 מאד ועכ״ז החליטו עליהם מאמר טיבמאללריוחס

 כלם לטובה נפלאה לעתים אחדים •
 אליהם. וכן היצה״ר אשי לילא היא לא היה אדם
 בונה בית ולח נושא אשה כמוזכר דכריהם ז״ל במדרש
 בראשית אבל עכ״ז מי שיפגענו הרע בלא זחו
 פעולתו על הקדוש ב״ה להמתיק לו לטובה ולהצילו
 מפגיעתו כמאמר ה׳ צלך על יד ימינך וכו׳ וכל
p המאמר. וזהו מ״ש הקב״ה למשה אל תאמר 
 . כלומר כי באמת בראתי גם זאת לטובה בטא עתה
 וזמנה אבל לעת עתה הוא רע זמר לכן אמור כך
 עשה את המר מתוק. סוף דבר כי גם על היצר
 הרע הבטית לטהקב״ה שירפא אותנו ממנו כמאמר
 ואשר הרעותי(מיכה ד׳) ובגמרא (סוכה נ״ב) ג׳
 מקראות זכו׳. אך עכ״ז המאמר הזה מטריד
 אותנו ממעשינו וממציתיגו לאמר אתרי שהקב״ה
 תולה הקלקול בעצמו ועליו לתקנו ומה עלינו לעמול
 בשבירת היצר אשר בקרבנו ותלילה שיתהפך לנו
 טובת הקכ״ה לקללה ולא לברכה. הנה להצילנו
 מזה הביא אותט הקב״ה למרה והמתיק אותם
 והראה אותט איכות ההמתקה דהיינו שהורה עץ
 מר ונמתק המר כמר. להורות כי כאמת על הקב״ה
 להמתיק את מרוחתימ ואיך ירפאנו מזה שיביא
 עלינו רעות רבות וצרות עד שימתיקו אותט כתו
 שעשה לפרעה שהמתיק אותו מרע לטוב על ילי
 המכות הנפלאות שהוא המתקת מר במר. ומעתה
 טונה גלולה היה במרה שהוליכם הקב״ה לרך מרה
 להוציא מלבט העולה על רוהט שעל הקב״ה להמתיק
 לט היצה״ר לזה הראנו לאמר אמת הדבר שעלי
 לתקן אבל לא טוב לך הרפואה. שהיא במרירות
 וזה הבינו מן העץ המר שהשליך משה אל המים.
 חהו מאמר ט אעלה אחכה לך אבל רק וממטתיך
 ארפאך. ומעתה מ״ש מדת הקב״ה כמה שהוא מכה

א מרפא כמשמעו לאמר כי ההכאה היא-  בו ס
 מכוונת לרפאות אותנו. תהו מאסר שם שם לותק
 ומשפט וכו׳ עד כל המתלה אשר שמתי במצרים
 זט׳ לאמד ט יש לפניכם רטאה להמתיק מצר על
 ידי התורה ועבודה כמאמר ח״ל בראתי יצר הרע
 בראתי תבלין ואם לא תתפח בזה בהכרת ארפא
 אתכם על ידי מחרים. וזהו מאח״ל(מדרש ראה)
 הסייף והספר כרזכין ימו מן השמים וכמאמר
ן תאכלו ואם י א ה ב ו  מביתי אם תאבו ושמעתם ט
 תמאנו ומריתם תרב תאכלו היינו שהקב״ה מזרה
 לנו דין שלא נצטרך לרפואת והמתקת מר כמר
 בלתי למצוא רפואה ע״י המק והמשפט. וזמ שם
, ויאמר אם שמוע תשמע  שם לו תק ומשפט וט
 לקול ה׳ וכי׳ אז כל המתלה וכו׳ לא אשים עליך כי

 (145) אני

 צריך להיות פתת וא״כ מה זה שאמר מרבים העם
 להביא אם לא כי ראה שכבר היה מרכים כל כך
 על כי גם אתר הפתת שצחך לפול מהמלאכה עוד
 יש זהב עודף רב מאד. וזהו מרבים העם להביא
 אפילו מדי העכורה למלאכה היינו גם זולת מה

 שצריך להיות נפתת בעבודתה להשלמת המלאכה.•
 וזהו ג״כ מה שסיים ואמר והמלאכה היתה דים
 לכל המלאכה לעשות אותה והותר, והבן. (עול
 באור על זה כתבט כס׳ ק״י שה״ש על מאמר מה

 יפו פעמיך לרשהו משם):
 רעש בצלאל את הארון עצי שטים. מדרש הה״ל כי
 אעלה לך ארוכה וממכותיך ארפאך אין
 מדותיו של הקב״ה כמדותיו של ב״ו מדת ב״ו שהוא
 מכה באיזמל ׳ומרפא ברטיה יאבל הקדוש ב״ה במה
 שהוא מכה בו הוא מרפא שנאמר ויבואו מרתהולא
 יכלו לשתות מים ממרה כי סרים הם ויורהו ה׳
 עץ ומה היה התופני היה (פי׳ עשב מר) והמתיק
 מר במר הוי וממכותיך ארפאך. הנה כבר בארנו
 זה בק״י(סוף אסתר) שאין טנת המאמר להשמיענו
 אשר הסיבה שהביא בה המכה תהיה סבה גם כן
 אל צמיתת הרפואה הייגושהוא מכה.במקל ומרפא
 במקל לא כמדת בשר ודם שמבקש סבה אחרת אל
 הרפואה אבל טונה היותר עמוקה בזה הייגו כי
 העיקר מה שהוא מכה הוא אך כדי לרפאות באותה
 הכאה ע״כ. וראוי לנו עתה להמתיק הענין כי
 לכאורה אין צוע לט לדעת זאת ומה היא מ״מ
 בזה. ונכאר תתלה מאמר המדרש (פרשת תשא)
 זיתל משה עשה את המר מתוק טצדץ כיון שבאו
 ישראל למרה התתיל משה מהרהר בלבו ואמר המים
 הללו למה נבראו אמר הקב״הלמשה אל תאמר כן
 יש דבר בעולם נברא שלא לצורך אלא אמור כך
 עשה את המר מתוק ומנין שלמדו הקב״ה להיות
 אומר כך שנאמר ויורהו ה׳ עץ ויראהו אין כתיב
 אלא ויורהו -אין ויורהו אלא לשון למוד וכשכאו
 ישראל למדבר וביקש הקב״ה לכלותן אמר לו משה
 לא אמרת לי במרה עשה את המר מתוק אף
 עכשיו תלי מרירותן של ישראל ורפא אותן ע״כ .
 ולא נאחך בהערות אבל נזכיר עוד מה שנאמר שם
 (פרשת בשלת) ויורהו ה׳ עץ וכו׳ שם שם לו תק
 ומשפט וכו׳ עד כל המתלה אשר שמתי במצרים וכו׳
 כי אני ה׳ רופאך. וכלל הענין כזה מא כי לכאורה
 יפלא מאד על עיקר הענין הזה מדוע הייתה זאת
 מאתו ית׳ וית׳ להביא את העם למרה ולא יוכלו
 לשתות מים ויהיה הצורך להמתייקם הכי לא היה
 לדך אתרלנתותם ט אשר מימיו מתוקים. והנראה
 כי באמת זהו כוונת המדרש שאמר כיון שבאו ישראל
 למרה התחיל משה מהרהר בלבו ואמר המיס הללו
 למה נבראו והיא קושיא כוללת כמעט קצי הבריאה
 כי ידוע אשר הבחאים המרים והמזיקים והמשתיתים
 עודפים הרבה על הברואים מאוסים וכבר אמר
 שלמה את הכל עשה יפה בעתו(קהלת ג׳) וכמ״ש
 (משלי י״ז) כל פעל ה׳ למענהו וגס רשע ליום
 [אהל יעקב ח״ב] י 10



 פסודי יעקב
 ובתוך p אבל את כל כסש ויתמרמר מאד בבכי
 ויזעק זעקה גלולה ויחמול עליו בעליו וילך ויחפש
 בכל שערי העיר חגלול החל וט׳ על כי נתוודע
 אליו שהוא אצל בליעל אחל וישתדל ככל מאמצי כח
 על כי השיב לו הכסן< אז אמר אליו בעליו הלא
 ראית בעיניך כמה עמלה גפשי להפיק טובתך אבל
 עכ׳׳ז מפחד אנכי אליך על בואך לביתך כי רב
 הדרך ממך פן תשככ ותרדם זיטאו זריס ויהחו
 חילך או תאכל אותו ותהיה יגיעתי לריק לכן דחה
 נא למסור הכסף ליל כטוח גלול והוא ימםור אותם
 בעצמו ליד אשתך. הנמשל הנה הקדוש ב״ה עושה
 עמנו כחסדו והופך לנו מדה״ד לרחמים גדולים
 ומדאגה אולי במשך הזמן נשוב ללכת כדרכים
 הראשונים ונאבד חלילה חת כל הטוב ההוא ציה
 אותנו הקב״ה מצוה זאת והמתחיל במצוה אומרים
 לו גמור הייט מן השמים יסייעו אותי וכמאמר
 התכם כל התחלה היא יותר מתציה. וכבר מבואר
 בדברי רבותינו ז״ל הבא לטהר מסייעין אותו וכמאמר
 (איוב ת׳) והיה ראשיתך מצער ואתריתך ישגה
 מאד. וזהו מאמר המדרש אוה׳יע באים ומקטרגים
 בדיה ולית אנן ילעין מאן נצת כלומר אף אמג©
p ז אין הדבר בטות בידיט  שנצחט זה עתה על
 ינחם החטא אלא במה שישראל יוצאים מלפני
 הקב״ה ולולביהק בידיהון אט יודעים לישראל היו
 נוצחים. כלו׳ בתחילת השנה העמיס אותנו במצית
 קדושות בלולכ ואתרוג ומצות סוכה וכל אלה לסקל
 לט המסלה ולטגן פעמיט אל המסלה הישרה
 בראשית השנה ואתריה כל אלם ימשיך על מיעד
 צאתה. וזהו ג*כ מה שסיימו ז״ל שם הוא שאמר
 לול (תהלים ע״ז) תוליענו אורח תיים שובע
 שמחות אמ פניך נהימות בימינו נצת אם קיימתם
 מצות לולב שנקרא נעים הרי מתה מטשר שנצמת
 לאימות העולם שנאמר ונם נצח ישראל לא ישקו־
ה פה מטארים להמם עול ממד  ולא ינחם. מ
 והדמיון בזה לעני שלקח אמה חפץ מאת עשיר
 ונתן לו בזול ומיח החפץ בילו עד אשר יביא לו
 המעות ויהי כלכמו לביתו פגע ט אחל מאוהביו
 ויספר לו לאמר הלא תלע ילילי שלקחתי מפץ ת׳
 בזול מאל חבל מחתיו ביר העשיר ואני לואג שלא
 יחזור בו ויענה ויאמר לו ספל הלא העשיר טלאי
 לא ישקר ולא ינחם רק אתה לא תשקר מלשלם לו
 כי כאשר לא תשלם לו ולאי יתבטל המסת. וזהו
 ממש מאמר לול ע״ה אם תקיים מצית טלב וטי
 אתה מטשר שנצחת והטעם כי נעימות בימינך
 נצת כלומר המצוה הזאת תק עליך שתהיה ימינך
 נאמנת לנצת שלא לשנות מעשיך הטובים בכל השנה
 ומאתהקב״ה ולאי לא תהיה המניעה צי >צמ ישראל

 לא ישקר וכו׳

 אהל
: ן מ  אנו הי חפאך ברטאה מתיקה, ו

 פרשת פקודי
׳ . מדרש שנו רכותיט ט ׳ ה פקודי המשכן ט ל  א
 אשר פקד משה אין כתיכ כאן אלא אשר
 פוקד על פי משה ע״י משה כיד,איתמר עליו נאמר
 (מלכים ב׳ י׳ב)ילא יתשכו אמ האנשים אשר יתט
 את הכסף על ידם לתי/ לעושי המלאכה כי כאמונה
 הם עושים כסף אשם וכסף תטאית לא יובא בית
. באור המאמר תמצא בםפרט טכב מיעקב  ה׳

 בהפטרת פ׳ שקלים :
 vhlQ אלה פקידי המשכן משכן העדות מהו משכן
 משכן שני פעמים אמר ר׳ שמיאל שנתמשכן
, פעמים וכו׳ זהו שאנשי כה״ג אומחם(נתמיה א׳)  ב
 מטל מבלט לך ולא שמרט את המצות ואת התקים
ה מה מאד  וכו׳ ואין תבול אלא משכק ע״כ . מ
 ראוי להתבונן בדברי הכתוב שהביאו ז״ל שאים
 כסדר הראוי הייט להקדים הסבה אל המסובב
 והכתוכ שינה את הסלר ואמר תכול תכלט ואס״כ
. ונקדים מאמרם ז״ל(ויקרא רבה ׳  ולא שמרט ט
 ל׳) ולקחתם לכם ביום הראשון ר׳ ברכיה בשם ר׳
 לוי אמר בזכות ולקתתם לכם טום הראשון הרי
 אני עלה לכם ראשון ושרע לכם מן הראשק
 זה עשו הרשע ובונה לכם ראשק זה בית המקלש
. ולטא אל באור המאמרים נקלים עוד ׳ ט  ו
 דבריהם ז״ל ושם שם) אמר רבי אבין משל
 לב׳ שנכנסו אצל הליק ולית אגן יולעק מאן >צמ
 אלא מאן מסיב באיין(פי׳ כילק) בילים אק
 יולעין להוא נצח כך אוה״ע גאים ומקטרגים לפני
 הקב״ה כר*ה ולית אק ילעץ מאן נצח אלא במה
 שישראל יוצאים מלמי הקב״ה ולולבימן ואתחגיהק
 ביליהון אט יולעים דישראל היו נוצתים לפיכך
 משה מזמר את ישראל ואומר להם ולקתתס לכם
 בחם הראשון. והלבד פלאי וכי המצות נתט
ק ומה לט אם אק אט יולעים מי המ  להתפאר ב
 המצתים די לט האמת שמובטתים אנמט כשם
 שאלהיר נידון בליה ויצא בלימוס ק יצאנו גם אט
ה ללעתי כוונו ז״ל בזה לאמת  בדימוס. אבל מ
 לנו הטובה שגמלט הקלוש ב״ה והפך לט את הלין
 ־ להזמים להטיב לנו מראשית השנה ועד אחחת
 השנה אך הם ז״ל רצו לבאר עול כי הלבד תלוי
 מליןתימ המעשים של השנה טלה כאשר זכרו
 ז״ל(ר״ה י״ו) הרי שהיו ישראל בדיה צליקיס ופסקו
 להם הרבה גשמים וט׳ עד הקלוש ב״ה מורידן
 במדבריות. ולק חייבה החכמה העליונה לציית
 עליט מצית הלי מינים בראשית השנה למען היות
 גיר לזחע לצלקה מראשיתה על אחריתה. ינמתיק
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 ביד זרים שזהו ודאי מורת רוח אל הלוה הראשון
ק על זאת  שיהיה משטנו משועבד ביל אחר. י
 הפליגו ז״ל ואמרו שנתמשכן שתי פעמים היינו מיל
 שני ליל שלישי שהוא לבר הבלתי רגיל ואין הנטן
 •לעשות כן אל הלוה הראשון להכפיל ינוט. מהו
 שאנשי כנה״ג אומרים תבול תבלנולך כלומר המשכון
 שלךשמסרתו אלינו הנה אנחנו מסרנוהו ליד שלישי
 וזהו ולא שמרנו את המצות וט׳ שעי״כ נתרכ הכית.
 אבל נתבונן עוד במאמר זה וכי מי הכריתו לעקור
 הכתוב מפשוטו לעשות ממלת משכן משטן. אמנם
 נבין הענין על פי משל לעשיר אתד שהיה לו בת
 יתידית וראה נער הגון אצל עני אתד וייטב בעיניו
 להתקשר עמו לתת לו בתו ויהי בכתיבת התנאים
 ויאמר העני שיתן העשיר בטתון על קיום ההתקשרות
 והעשיר לא שאל כן מאת אבי הבן כי לא יעלה
 כזאת על הלב שיהיה הצורך לקתת בטתון מן העני
 שלא יתזורכו ויהי כתתו כסף הכטתון ערך עשרים
 אדומים ליד שליש וירא אתד הבלתי יודע מה נעשה
 ביניהם ותשב שזה שהוא נותן ליד השליש הוא נדן
 כתו ויתפלא ויאמר עשיר גדול כמוהו לא יתןלבתו
 נדן י בלתי כעשרים אדומים ויאמרו לו לאמר אי1
 הכסף הזה כ״א בטחון מאת העשיר שלא יחוור
 בו ויאמר אם הדכר כן למה לא יתן גם הצד
 שכנגדו ויעט אותו סכל מה עולה על דעתך שיחזור
 העני מי הוא שיעזוב טובה נפלאה כזאת. לימים
 תזר העני מן התקשרות זה ויתמהו כלם איש אל
 רעהו לאמר כמה העזנו את פנים נגל העשיר
 שיתן משכון לקיום הרבר להיות הקשר אמיץ ועל
 העני לא עלה על לב אתד שיתזור בו ואיך עתה
 נהיה להיפן אשר העני תוזר מהתקשרות העשיר
 כמוהו. הנמשל מי שרואה תשבק המשכן אשר לפי
 כבודו יתב׳ היה. הראוי שלא יהיה ערך ומספר
 למלאכת המשכן כשכבר גינו ז״ל את ישראל ממן
 שיש להם מספר כ״ש משכן כבודו ית׳. לזה מתנצל

 הכתוב ואומר אלה פקודי המשכן לאמר זה איט
 כ״א לפי שעה לבטתון על העתיד למקדש שלמעלה
 שאז יהיה מבלי ערך וזמ משכן העדות וכמאמר
 המדרש עדות הוא שיש סליתה ־לישראל והוא רק
 משטן על קיום ההבטתה אבל אצלט לא טקש
 מןב״ה מאומה כי לא עלתה על רזת שנשוב מאחריו
 כמאמר היעזוכ מצור שדי וט׳ ועתה נהיה למסך
. חהו שהתפלא הכתוב ואומר ׳  כי שבנו מאתרי ה
 תבול מבלנו לך כלומר אנמנו לקשט משp מאלק־
 ולא אתה מאתט ועתה נתהפך הדבר ולא שמרט

 אנתט את המצית וכו׳ והבן:
 או יאמר ע״פ משל לב׳ בני אלם שעשו שילון
 ביניהם א׳ היה בעל מלאכה שלא היה שום
 אלם יכול לעשותה בלתי הוא לבלו והב׳ היה לו
 בתנותי כל הכלים מאיתי c למלאכתו והנה בעת
 ההתקשרות אשר המשפט שיתנו הצללים בטמוטת
 על קיום הדבר אמר השליש לי שיתן זה הכלי מלאכה
 אשר לו בתטתו וזה יספיק לבטתק משניהם כי כמו

 שהבע״מ

 אהל פכ
 הרבה ואין ידו משגת׳ עתה לבצע מעשה המקתאם
 מפאת היותו עדגה תסר מסך המתיר או כי הסתורה
 עדנה לא נשלמת בתשלום מלאכתה והמשפט כי ימן
 הקונה לאשר קנה מאתו ערבון למען הבטית אותו
 על מקתו כי גאול יגאלנו. כן כל הטובות שגמלט
 ית״ש היו כלם בלתי מכוונים לעצמותם אבל היו
 ע״ד הערבון וההתתלה אל צרור הטובות העתידות
 לט במהרה וכמו שהוכתט .דבריט אלה מהרבה
 מאמרי רז״ל. וכן כתבט שם אשר כל הגדולות
 זהטראות אשר הפליא ה׳ אתט בימים הראשוגים
 טלם מתוארים בשם ראשית. כי מאמר ראשית
 יתכן בדבר שהוא ראש והתתלה סביית אל המסובב
 ממט. התורה נקראת ראשית כמאמר (משלי ת׳)
 ה׳ קנני ראשית דרכו. גאולת מצרים ראשון הוא
 לכם וט׳ וכמבואר במקומו. כיהמ״קציון מתוארים
ה הנם  ראשונים כמאמר(ישעיה מ״א) ראשון לציון מ
 זכו׳. וכל זה מבואר שם באורך שמתוארים בשם
 ראשית להיותם ראשונים אל המסובכ מהם. התורה
 היא התתלה סביית אל התורה התדשה המיועדת
 במאמר כי תורה מאתי תצא וכו׳ היינו התגלות
 מצפוניה וכמו שזכרנו שם. הביהמ״ק היה ראשית
 אל בית העולמים העתיד להתכונן על ידי הקב״ה
 בעצמו. ומעתה זהו מאמר ר׳ ברכיה במדרש מייל
 בזטת ולקתתם לכם כיום הראשון כדי שיהיו
 נמשכים אתריו כל ימי השנה בעבודת שמים כנ״ל
 אז גם הוא ית׳ ישלים ויגמור כל הראשיות. תהו
 הרי אני גגלה לכם ראשון ופורע לכס מן מאשון
 וטנה לכם ראשון הייט שיקיים לנו כל הראשיות
 שמו אצליט לערבון להבטיתנו על תשלום מקתן:
 כלל העולה מה שנקרא אצלנו בטתון מיד ליד
 לקיום המקת הוא הנקרא בכתוב ראשית
 הייט עדכון ומשכון. ואולי כזהו כונת מאמר אלה
 פקודי המשכן משכן העדות שנתמשכן כ׳ פעמים לא
 שזה מדבר מהכ׳ תור«ית כי שניהם נקראים אתל
 כי מה שנתרב בראשק לא נתמלא בשני כאשר זכרו
 ז״ל כמה דברים שתסרו בבית שני והם דברים
 עיקרים ויסוד לכלם וגם כסא המלוכה לא היתה
 כראוי כי רוכ הזמן היו ת״י זרים אשר על כן היו
 הזקגים בוכים אשר זכה גודל ככוד הכית הראשון
 והיה זה כאין בעיניהם. אבל מ״ש שנתמשכן ב׳
 פעמים הייט כ׳ כתינית משכנות. הא׳ כמו שאמרט
 כי כל עיקר בנין הכית אשר כנה שלמה לא היה כ״א
 לבטתון למטיתנו על הבית העתיד וכמו שאמר שלמה
 ע״ה כעצמו(מלכים א׳ ת׳) בנה בניתי בית זבול
 לך מכחלשכתך עולמים הייטהכית הזה הוא רק
 הכנה תל בית שלמים המקווה,. והשם הראוי
ן לתארהו משטן כי היה ט ה מ  לתאר את הבנק מ
 לנו למשכון ולאות מאת הקב״ה שיבנה לעתיד הבית
 העליק. והב׳ שנתמשקאת״כ בעינינו ממש כאשר
ה צריך  ילוה אתד ממבירו על משכון ובתוך כך מ
 המלוה למעות ומשכם ביד אתר p עלה בידים
 אשד המשטן שנתן לט הקב*ה עשימ אותו משטן
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 מסורי יעקב
 תראה כי אחראשר ישלם אל הסוחר מתיר התכשמוי0
 לא יעשה לבר רק יתנם תיכף ליל אשתו או ליל בתו
 ויאמר לכי בהן לשלום. לא כן אותו שקונה

^ א ר  התכשיטים. מדאגה מה יהיה נאתרונה הנה ת
 כי אתר אשר ישלם אל הסוחר מתיר התכשיטים
 יצוה אל משרתו לתת לפניו נליון ודיו ויאמר להכיא
 אליו משקלות ומאזנים לשקול כל דכר לדעת כמש
 משקלו של זה וכמה משקלו של זה וק יכתוכ בספד
ת ע  לזכרק ערך משקלם וכמה נתן מתירם למען ד
 אחר כך כמה יתן אל המלוה *) . הוא הלבד
 כעניננו כי הקדוש ב״ה ציה לעשות לו כנין מפואד
ד מ  וכלים יקרים משכן וכלי הקודש וא״כ כאשר ע
 כמלאכתו לכל מעשהו היה מהראוי לתת את על
 התכשיטים האלה ליד ישראל והם יתעסקו ?ן
 במשמרתו ובעבודתו כמשפט ומה זאת היתה מלסכין
 ית׳ לקתת פלס ומאזנים לשקול ולספור משקלו של
 כלי זה עולה כך ושל זה כך ואם ק ממה שאכנ
 רואים כי הקב״ה שוקל וסופר את כל אלה מזה יש
 להוכית שהוא רואה בו שעתיד להתמשכן. וזהו צחות
 מאמרם ז״ל אלה פקודי המשכן ר״ל ממה שאגו
 רואים ספור ומנין המשp שהיה אך למותר לססד
 ערט ומשקלו אס לא כי מכבר דאג שעתיד להתמשכל
 זכו׳ אשר מטעם זה סרטהכתוכ נ״כ(ירמיהנ״כ}
: ן כ ה  משקל הבית כלו בעת נמסר ליד נבוכדנצר, ו
 משכן העדות מהו העדות א״ר שמעון ב״ר ישמעאל
 עדות הוא לבאי עולם שיש סליתה לישראל,
 הנה לכאורה לא שייך ע״ז מאמר עדות כי המשען
 בעצמו הוא הסליחה וכמבואר במדרש. אבל הדכריס
 נמשכים למה שאמרו ז״ל במדרש סוף ויקהל אמד
 להם הקב״ה עשיתם יריעות עזים אני מגין עליכ©
 לעוה״ב עשיתם כסורת אני מכפר לכם עוניתיע©
 וכו׳. ומעתה הנה לזאת טונו ז״ל פה שע״כ נקרא
ה ח י ל  המשכן עדות להיותו עדות על העתיד שיש ס
 לישראל(ועוד באור על זה כתבנו בק״י שה״ש ע>«

 מאמר אל תראוני שאני שתרתירת):
ביאו את המשכן אל משה. מדרש יי תנחימא י  ו
 ב״א פתת לרקמות תובל למלך וכי׳ מהו
 לרקמות זה המשכן שהוא מצוייר מהי תיבל למלך
 זה משה שנקרא מלך תובל שהביאו לו המשמ
 בתולות אלו ישראל וכו׳ מובאות לך שביום שנגמד
 המשכן הביאוהו אצלו.ע״כ. והדבר פלאי וכי לא
 מצא הכתיב מעלה אתרת שהיתה במשכן בלקו
 המעלה שהיה המשכן מצוייר על שתיאר איתי במאמד
 לרקמות אתמהא. עול מהנכון להרגיש וכי יאו7ן
ק  להם ז״ל לעקור ההוראה הפשוטה ממלת מוכאו
 שהיא מלכדת על רעותיה הבתולית אשר זכר תחילה
 והמדרש הסב הלבר על המשכן שביום שנגמר המשמ

 האהל הביאוהו

 14a אהל
 שהבע״מ אינו יכול לעשות מלאכתי מבלעדי הכלים
 האלי 0 בעל הכלים לא יוכל למכור כליו כ א לזה
 שאין,זונתו עוסק במלאכה זאת נמצא במשטןאתד
 נתמשכנו שניהם להיות מוכיתים לקיים הדבר
 ולאיזה ימים עזבהבע״מ את מלאכתו והתחיל לעסוק
 במלאכה אחרת הנה אז אין המשכון מכרית כ״א
 את בעל הכלים לא את הבעל מלאכה אחרי שאין
 לו צורך עוד בכלים אלו כשכבר הוא פונה למלאכה
 אתרת. הנמשל הוא מה שאמרנו למעלה בבאור משכן
 משכן שנתמשכן שתי פעמים אין הטנה על משכונות
 של ב׳ הגאולות אבל גם כאתד שייך שתי פעמים
 משטן הייט אשר המקדש היה משכין מאת הקב״ה
 לידינו כי יוסיף שנית ידו ויגאלנו. יהכ׳ שהיהג״כ
 אל הקב״ה משכון מאתנו להכריח אותנו לשוב אליו
 כי כמו שאין אומה זולתנו לעבוד עבודת המקדש
 כן לט אי אפשר לעבוד עבודתט בשלימית בלתי
 כמקום הקודש כידוע . וא״כ זהו מ״ש שנתמשכן ב׳
 פנגמים הייט שיש עליו שם מבטן בב׳ תוארים
 להיותו משכון על ב׳ סוגים מהקב״ה אלינו ומאתנו
 להקב״ה. אבל כל זה כשאנחנו אותזים ביקר
 מלאכתנו ושוקדים על עבודתנו הנבחרת הנה מפאת
 תסרון הכלים הנאותים אל העבודה אנתנומוכרתים
 לשוב לה׳ ובזאת הגה המשכן למשכון גס מאתנו
 להקב״ה אכל כאשר אנתגו עוזבים הלילה מלאכתנו
 אק צורך לנו אל כלי העכורה ואז אין המשכון כ״א
 מהקב״ה. זהו חבול חבלנו(רק) לך והטעם מתמת
 ולא שמרנו את החצות וכו׳ וא״כ הורק ביהמ״קלא

 נחשב אצלינו לחסרון מאומה, והבן:
 אלה פקודי המשכן וכו׳. מדרש משכן שנתמשק
 בשכיל עונותיהם של ישראל. וראוי לשום
 לב בזה מה ראו ז״ל להוציא מלת משכן מפשיטה
 לדורשה משטן ומה גם אם רצו ז״ל לדרוש זאת
 ע*ד הרמז מדוע התמהמהו עד פ׳ פקודי והיי
 יטלים ־ לדרוש זאת כבר כפ׳ תרומה או תצוה כי
 תמצא מלת משכן ככל הפרשות הקודמות. אבל
 מראה לדעתי כי הם ז״ל לא הוציאו המאמר
 מפשוטו וגם לא יכלו לדרוש זאת רק מענין הפרשה
 שלפניט והוא על פי דמיון כי הגה אותם שקונים
 תכשיטים ואבני תפץ יזדמנו בב׳ פנים יש שליקת
 אותם לתשמיש שלו מרוכ עשרו וקונה התכשיטים
 בעבור אשתו או בתו וכלתו ויש קונה אותם אך
 מלאגה מי יודע מה יולד יום אולי יצטרך פעם אל
 איזה הלואה יהיה כילו מה לתת משכון. ומה
 אם רצונך להכיר ולבתון כינת כל אתל ללעת את
 אשר בלבבו(היינו בעבור מה הוא קונה התכשיטים)
 סימן זה יהיה בילך לבחון אותו ומגמתו כ״א קנה
 התכשיסק רק בעבור צורך עצמו לאשתו. ובניו הנה

 יריעות
ס ך ט  *) הנמשל כי המשכן פוב לנו בב׳ זמנים. א׳ כאשר נהיה שלמים ותמימים טוב המשק לעבוד גו ס
 מלכנו בקדש. הב׳ כאשר ישראל חוטאים שופך חמתו.על העצים ט׳ וישאר לנו׳ שריד ואנח5ן,
 לא בלע מחשבת הקב״ה רק בראותט הקדוש כ״ה שוקל וכופר משקלו׳ ממחי ואיכותו ודאי מא מדאגה פן י0ל3

 רכפר בעלם וכל מה שילבה משקלו ומלכו יגרל כפרתו ן:
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 י יעקב עה ס*־! י
, ונתן טעם לאמרכי  כענין הכתוב לתזות בנועם ה
 ראויים התתתינים להשרות שכינתך בתוכס יען
 ומעשה ידיט כוננה עלינו היינו אשר גס ע״י קצרי
 יל נתכוונו למטה מעשים מצויירים בתבנית שלמעלה
 ולק ראויים אנתנו יותר ממלאכי השרת שאין להם

 כי אם היליעה ולא המעשה :
 ומעתה זהו מה שטוט ז״ל במאמר שלפנינו
 לרקמות זה המשכן. רצו בזה לבאר לנו
 אשר כל תשיבות המשק ותביבותו הוא על היותו
 ציור על משכן שלמעלה לא שנאמר אשר למטה
 היה חשיבותו העצמי יותר נכבל*. וזהו מ״ש לרקמות
 תובל למלך זה המשכו שהיה מצוייר ואין המאמר
 מלבר מציורי הגוונין אשר בתוט אבל כוונו לומר
 שהמשכ| שלמטה היה מצוייר בלוגמת משכן שלמעלה
 אשר ע״כ היה ההכרת להביאו אל משה בכלות
 מלאכתו לכל מרשהו למען אשר עיניו יראו יביטו
 בו להכירנו אם הוא לומה אליו כציור שלמותו
 כמראה אשר ראה בהר. וזהו שסיים הכתוב ואומר
 וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר
 צוה ה׳ כן עשו וכלברי ח״ל(בילקוט תרומה) וירא
, כאשר צוה ה׳ והיכן ציה ועשו לי מקלש ט  משה ו
 וט׳ ככל אשר אני מראה אותך וטי. ומעתה המשך
ת זה המשכן שהיה מצוייר ^  המאמר כך הוא ל
 תובל למלך זה משה בתולות אלו ישראל רעותיה
 שהן רעיו של הקלה מובאות לך שביום שנגמר
 המשכן הביאוהו אצלו. ונמתיק הלבד ע״פ למיון
 למלך שכא לעיר אשר אנשיה עניים וללים ותשורה
 טרם אין להביא לפני המלך ויהי בתוכם עשיר
 אתל ישר וטוב לב אשר יש לו כת לעמול בהיכל
 מלך מפני משימתו גם להקריב לפניו אשכר כמשפט
 למקבל פני המלך אך מפאת ישרו וטובו רצה לזכות
 את כלם מה עשה צוה עליהם לעשות כלי נתמל
 ־מורכב מתלקים רבים וכל תלק היה צריך בע״מ
 אתר אשר לזהב לזהב אשר לכסף לכסף על אשר
 בכל תלקיו ופרקיו יהיה לכל בע״מ תלק ט איש לא
 נעלר וככלות מלאכתו הביאו לפני המלך ורמז
 לכל כעלי המלאכות שילכו אתריו ויהי כבואו לפניו
 עם הכלי היה המלך משתעשע מאל במלאכת כל
 פרקיו והרכבתו אתל אל אתל ושאל אותו על כל לבר
 ולבר מי עשה את זה ומי עשה זה ויקרא אליהם איש
 איש למלאכתו אשר עשה והיה מראה את המלך
 לאמר זה עשה תלק זה וס׳ תלק זה ער שהביא
 את כS העיר אל המלך . הנמשל מבואר במאמר
 שלפנינו לרקמות תובל למלך וטי בתולות אתריהי
 רעותיה אלו ישראל שהן רעיו של הקלה לאמר
 אשר תכלית הלבד מה שהיה המשכן מובא אל משה
 היה אך למען אשר יבואו בני ישראל עמו אשר
 כל אתל הובא והעלה ק לפני המלך מפאת ק
 מלאכתו שכל אתל עסק בחלקי הרכבתו אשד ע״כ
 היה ההכרת אשר כל אתל יטא מלקו אל משה
 ימת ׳:הידמו המשכן ולא היה לי שיכחח להם אחל
 זהייט בזננאצ שהיה ראש לכל החרשים והבונים

 ב•׳;

 אהל פקוד
 הביאוהו אצלו וכאלו היה נכתב בכתוב בתולות
 אתריה רעותיה הביאו לך. ונקדים לזה עול מלרשם
 ו״ל כשעה שאמר הקכ״ה שיעשו המשכן אמר משה
 וכי אלהים אני לעשות כזה אמר לו כתבניתם אשר אתה
 מראה בהר כוי כך אמר הקב״ה למשה עשה אתה
 מה שלמעלה למטה ואני מנית שלמעלה ויורד
 ומצמצם שכינתי כיניהם למסה ע״כ(ילקוט תרומה).
 והפליאה נשגבה איה איפה הדין נותן כך לאמר
. י ו  אם תעשה למטה כאשר למעלה אני מנית כ
 אבל כלל הענק בזה הוא עם מה שכתבנו למעלה
 (פ׳ בשלת על מאמר אז ישיר משה) בביאור מאמר
, מה אדם ותדעהו בן  המשורר (תהלים קמ״ד) ה
 אנוש ותתשבהו אדם להבל דמה וכו׳ שאין,הכונה
 בדבריו כההוראה הפשוטה כי מדוע יבתר לו דרך
 כזה לקטרג על האדם אשר עשה ה׳ לאתר מהאדם
 ותדעהו. אבל רצה בזה לבאר העילה הגורמת
 תביבות ישראל אצל הקב״ה אשר רז״ל הפליגו ואמרו
 חטטן ישראל ייתר ממלאכי השרת. והוא כי ידוע
 כי הדבר המצוייר והמתתפש בתואר דבר אתר יהיה
 יותר נכבד ויותר אהוב מעצם הדבר שהוא מתתפש
 בצורתו. כמו אם תעשה דמות אדם מעץ או מאבן
 ותרטבהו בתתבולות גדולות עד שימצאו בו מעשים
 כמעשה אדם היינו שילך מעט או ידבר איזה מלות
 כמה ירוצו יעופו אנשים לראות אותו ואת תטעותיו
 ודבוריו ואם תאמר.לאהד מדוע תרוץ לשמוע מלות
 אתדות אנכי אדבר עמך דבורים למכביר הלא
 נגד פניך יענה כי התנועות המועטות אשר תמצאנה

 בו תביטת ואהובות לאשר כאמת עץ הוא. כן הדבר.
 בהמלאכים עם שהמותלט הוא כי בריאת המלאך *

 היא יותר נכבדתמבריאת האדם עכ״ז הלא המלאכים
 הם מעולים וזכים מעצם הבריאה וא״כ אין תידוש
 בכת גטרותם ומעלתם לא כן האדם אשר מצל
 הבריאה הוא כתומר תיתם והתורה תלמדהו
 להועיל ותצרף אותו עד שיעשה מעשה מלאך לכן
 הדבר הזה מעלה תן לפניי ית׳ ייתר ויותר ממלאך.
 וזהו כשואל וכמתמיה לאמר ה׳ מה אדם ותדעהו
 והתשובה אדם להבל דמה כלומר מסבת היותו
 דומה להבל ומתתפש בצורה נכבדת ובתנועות מעולות
 כאתר מצבאי מריס זה היא תביביתו והשיבותי:
 ומזה נקת דמיון על המשכן כי משה ע׳יה תשב
 באמור אליו יתכ' לעשות לו משכן שההכרת
 לעשותו על דוגמת משכן שלמעלה מאורות עליונים
ו לעשותו.  היינו בנין רותניי ודק מה שאין בכת ל
 וזהו שהתפלא ואמר וכי אלהים אני לעשית כזה אמר
 לו כתבניתם יכו׳ כלומר הדמיון שלמעלה ותבניתו
 אני מבקש ועוד יתרון לזה על שלמעלה כמשפט
 אל המתדמה והמתתפש למצוא תן ייתר מהעצם
 ולק אם תעשה למטה כמי שלמעלה מנית אני
 שלמעלה. יזהו דברי הילקוט ויברך אותם משה
 אמר להם יה״ר שתשרה שכינה במעשה ידיכם ויהי
 טעם ה׳ אלהינו עלינו ומעשה ידינו כימה עלייו
ה מאמר נזעם מוסב על השראת השטני; . מ  ש*

 (149) (ה״ב)



 פסוד יעקב
 צרי הוא משכיל על הדכר להיכן הוא ראוי יכול
 אתה לאמי עליו שהוא עשה כמו שצוה הרוסא
 לארוט היינו שהרופא יודע פעולת הסמיס והוא

 גם הוא יודע. והמופת ע״ז אס ימעט אדוגודנר' ;
 אתד מלאמר לו עכ״ז יכוון הוא מדעתו . וזהו
 מאמר הילקוט כאשר צוה משה איגו אומר אלא
 כאשר צוה ה׳ את משה לרמוז כי השכיל גם על
 פנימיותו והמופת ע״ז שאפילו מה שלא אמר לו
 משה דהיינו סדר העשיה השכיל מעצמו וזה די על
 המופת שהבין מדעתו. וזהו שאמר לו משה כצל אל
 היית יכו׳ היינו אתה ידעת ממש כאשר ציה ה׳
 אותי כאילו היית עמדי בהר. ולא נפלאת היא ולא

 רחוקה היא מדברי רז׳יל במדרש (ריש ויקהל) נתן ,
 ט הקב״ה חכמה ובינה ודעת י־לא בבני אדם אלא
 אפילו בבהמה ותיה. ומעתה דברי הילקוט הנ״ל
, והיק  נטנים מאד וירא משה וכו׳ כאשר צוה ה
 צוה ועשו לי מקדש. וכוונת המאמר להוחת ע^
 מקרא שלאחריו ועשו לי מקדש וט׳ ככל אשר אני
 מראה אותך ט׳ וכמו שביארנו שזה מוסב על סידוק
 המשכן ככלל. והאמנם כי משה ע״ה לא גלה איתס
 להם הנה בהביאם המשכן אליו הכיר היטכ וראה
 בכל תלקפרטי כי הוא נעשה באותה טונה ובאותו
 הסוד שנאמר לו מפי ה׳ וזהו וירא משה וכו׳ כאשר
ר  צוה ה׳ והיכן צוה ועשו לי מקדש וט׳ ככל אש

 אני מראה וכו׳:
ד ״ ה נעמול על הברכה אשר ברכם משה ע ת ע מ  ו

 כי מצאט במדרש(פ׳ תרומה) שהמלאכים ׳
 באו בטענה לפני הקב״ה ואמרו כבודך שתשרל*
 בתתתונים כמו שטענו בח״ת והתשובה שמצאנו ש0
 שייכת נם פה וכמו שנבאר. דע כי בריאי מעלה
י  מתולקים מברואי מטה ולא ראי זה כראי זה כ
 למעלה אין שום מצוה מעשיית כמו ציצית תסיל»
L״p סוכה וכדומה רק משה לא טען עם המלאכים 
 על עשרת הדברות(לא תגנוב נניבה יש כיניכםל*

 תרצת רציתה יש ביניכם וכו׳) יען שמצות אלה לק,! ל
 עם הלוחות אבל באמת תשובותיו שייכים גס על
ה  כלל התורה (עי׳ בפי יתרו מי׳ש על מאמי ימש

 עלה אל האלהים וימתחו לך הדברים). ומעק^ •

ת • ו < י ש נ י ת י מ ת ר ו ד ו ס ה מ ^ ^ כ י ה ה ש ^ כ ה ב י ו ת  ה

ה ל ע  והיא צריכה להתקיים בפועל הנה לעליונים יש מ
 שראויה התורה לתת להם מפאת היותם שכליים

ה •. י ת י י ו ל ס כ  נכבדים ומכירים הוד יפעתה ותפארתה ב
 הצטטת בה אבל עכ״ז יש להם חסרון שאין כה©:
ה תהיה המעסה  המעשה ואם תנתן למטה מ

• ; ר ב ל  נעדרת שלימות הטונות הצשטת . וע״כ ה
ל כשדאהי ב ה 6 ט מ ה אי ל ל ע מ  בלתי מוכרע אם ל
מ! י  מעשה המשכן שעשו ישראל כאשר צוה ה׳ הי
 שהשכילו הטוטת העמוקות והסודות הפנימיות הב©;
 עתה שלימותם למפה מאבב׳ פנים. וע״כגרכ©

 ואמר יה״ר שתשרה שכינה במעשה ידיכם ואמך:
• 0 ע  ויהי טעם ה׳ אלהיט עליט שזה מורה על ט
 הסולות אשר לאלהים ית׳ בתורתו וגם ומעשה׳
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 בגין הגבתר הזה כי הוא סיבב להם שיעלו ק
 כלם עי׳׳ל המשכן. וזהו רעותיה מובאות לך היינו
 שהם עצמן הובאו אל המלך למצוא ק לפניו. וכל
 דברינו בתים מטארים בדברי המדרש (סוף
 פרשתט) ל״א ויביאו את המשכן הה״ל צאינה
 וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה
 לו אמו בטת ציון בנים המצויינין וכו׳ בעטרה וכו׳
 זה המשכן. היינו כי על המשכן עצמו היו ישראל
 מצויינים ומצויירים עיי מלאכת כל אתל וטהרת
 כוונתו וכדבת לבו אשר בזאת היו נושאים תן בעיני

 הי״ת להשרות בהם שכינתו והכן:
 ררא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר
 ציה ה׳ ק עשו ויבע אותם משה. ובילקוט
 אמר להם יה״ר שתשרה שטנה כמעשה ידיכם ויהי
. הנה כדי לבוא אל ׳ ט  טעם ה׳ אלהיט עליט ו
 ביאור ברכה זאת נקדים לתת טעם אשר על כל
 מעשה שעשו ישראל במשק נאמר ויעשו ב״י כאשר
 צוה ס' את משה והיה די לומר כאשר צוה ה׳ או
 כאשר צוה אותם משה. ומצאט ראיט כילקוט(ריש
 פרשתנו) ובצלאל זט׳ עשה את כל אשר צוה ^
 את משה אשר צוה משה אין כתיב כאן אלא כל
 אשר צוה אפילו שלא שמע מרט הסכימה דעתו
 למה שנאמר למשה. זהלבר פלאי כי לא יתכן
 לאמד אשר משה ע״ה לא צוה לבצלאל כל אשר
. וכאמת אתרשנפרוט כל לבר ודבר הנה  צוהו ה׳
 לא הוסיף בצלאל מאומה בכל מלאכה הזאת אבל
 עשה הכל כאשר צוה עליו משה בלתי מהשהקלים
 משה וצוה לבצלאל לעשות הכלים ואת״כ המשכן
 והוא לתה לבריו בטענה מועטת מנהג העולם
 לעשות תתילה בית וכו׳ וגם זאת לא עשה בלתי
 אתרי שהולה לו משה שאמר לו שמא בצל אל היית
. גם נעיר כמאמר הילקוט שזכרנו וירא משה ׳ ט  ו
 וט׳ כאשר צוה ה׳ והיכן צזה ועשו לי מהדש ע״כ והוא
 פלאי מי לא ילע ככל זה. אבל כלל הדברים כי
 מה שאמר ית׳למשה ועשו לי מקלש וט׳ ככל אשר
 אני מראה אותך'את תבגית וט׳ מוסב על הסודות
 הצטטת אשר להקב״ה במעשה המשכן יכמ״ש כמראה
 אשר הראת בהר שזה לא יפול כ״א על מראות
 שכליות מפנימיות המשכן וכל כליו אשר את הכל
 גילה יתב׳ למשה. אבל משה ל״א לבצלאל וחבורתו
 כ״א מגלה היינו הראוי לעשות כמלאכת שרש ותושב
 ובצלאל עם גולל קדושתו ורום ערט זכה להשיג
. ׳  גם כל הסודות הקלושות שנאמרו למשה מפי ה
 ואם הדבר כן יתכן עתה לאמר ובצלאל עשה את
 כל אשר ציה מ את משה כלומר צמו שהקב״ה מדיע
 הסודית למשה p עשה כצלאל והנלויס אליו שהיו
 מכוונים בכל דבר כוונה הראויה לו וכמאמר ואמלא
. ממש כאשר ׳ ט  אותו רוח אלהים בחכמה וכדעת ו
 הרופא יצוהאת המחזיק הבית תעלה לעשות איזה
 דשאה זמא יציה עוד לנערו נמצא שמעד ששה
ר המא מ£מל ע  כאשר צוםו אדזמ. אמנם אם מ
 כחכמת הרפואות כמו הרופא ובעת עשתו כל
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 יי יעקב עד, 151
 כי ה׳ יתן וכו, והאדם אינו רק כמקבל מלמטה מה
 שנותנין לו מלמעלה. ועיקר היגיעה אשר על האלם
 הוא סוג הסור מרע כי יצר לכ האלם רע מנעוריו
 והוא נמשך בסבע אתר כל התאוות. וזאת נמשך
 אליו מאז אכל אכיט הראשון מן העץ נתערכ הרע
 כטוכ כילוע ליולעי תן כי אם היה האדם נשאר
 כבתינתו שנברא כה או ע״ל שהיינו במעמל הר
 סיני שפסקה הזוהמא מקרבנו והיו כלם ע״ד שאמר
 להע״ה (תהלים צ׳ץ) אוהבי ה׳ שנאו רע ולא היה
 בלכם כ״א אהבת ה׳ והלבקות במצותיו והיה מותש
 אצליהם עוגג שמירת התורה לתענוג נפלא שאין
 למעלה ממנו כמו שאמר לה״מ ע״ה (שם י״ט)
 הנתמלים ט׳ ומתוקים מלבש ונופת צופים כי ע״י
 שהיה לו נפש טהורה היתה לו ההרגש האמיתי
 לבתון נעימתה ומתיקותה. לא כן מי שנפשו בלתי
 מטוהרה גכתמת ומגואלת בהבלי התאוות לא עמל
 טעמה כה לכתין עול את נועם התורה ושלום
 נתיבותיה. אשר ע״כ יפה אמר הנכיא הוי אומרים
 לרע טוב ולטוב רע וכו׳(ישעיה ה׳) אשר לכאורה
 לא ילענו למה הכפיל המאמר פנים ואתור לרע
 טוב ולטוב רע וכר הלא לתוכתתו יש לי להזכיר
 כי אומרים לרע טוב ולי גם בזה בזיון וקצף. אבל
 ביאור הלברים ע״פ משל לעגי אתל שהיה לו קרוכ
 עשיר גלול והעשיר היה צריך לעשות תתוגה לבט
 ובאין ספק סעזלה גלולה כזאת צריכה הכנה, העני
 הזה אמר בלבו הלא גם אנכי אהיה נקרא אל
 שלתן לולי א״כ אכין א״עלבלי לאכול בביתי מאומה
 וע״ל שהמליצו כאתרא לליעול ירקא ליעול בשרא
 וכוורא והיה יושב בתענית ב׳ ימים למען הרעיב א״ע
 ויוכל את״כ להתעלן בלשן המטעמים הערכים ויהי
 ביום השני לעת ערב ויתעלף מאל וישקף בעל תלון
 ביתו אם התתילו המשרתים ללכת אל הגגילים
 להזמינם אל הסעולה וירא את המשרתים כלם
 תלפו עברו לפני פתת ביתו ואותו עזט וימר לו
 מאל ויאמר לאשתו העניה כי תתן לפניו לאטל
 מאשר אתה בבית ותתן לפניו לתם ובצלים וצטן
 הרבה וכלימה מן הלברים המרים והתמוצים ולא
 היה פליט ושריל כיום רעטנו ואתר אכלו את כל
 אלה בא אליו משרתו של לולו לאמר הנה אלוני
 מבקש את פניך לבוא אליו על יום תתונתו ושמתת
 לבו וילך כמר נפשו ויהי כי הסב על השלתן נתנו
 תתילה לגיס ולא מצא טעם בהלגים מאומה
 כמשפט להיות נפש שבעה תבוס טפת ואת״כ הביאו
 על השלתןצלי ורוטכ ויהי כי לקת אל פיו כף אתת
ה מכטנו יורישנו המרירות של  רזסב בעולו הם מ
 הבצלים והצנון והיה מוטעם לו המאכל מכבל הזה
 למר לתומז יהיה אליו כמו שער בנפשו וישב p ככל
 הסעולה ונא ״אכל מאומה מכל המאכלים הערבים
 האלה ויהי אתר הסעודה והקרואים מלכים לביתם
 וישמע את קיל האנשים כמה הם מפליגים להלל
 הסעודה הגדולה הזאת בנועם המאכלים הערבים
 והמשקים היקרים ויענה ויאמר בשהוק הלא התל

 תהתלו

 אהל פקו
 ידינו טננה עליט כלומר אתר אשר אנתט שלמים
 כמעשה וכמתשכה ראויים אט להשרות שכינתו
 בתוכיט; וזהו ומעשה יליט כוננהו רצה לבאר אשר
 סבת היית הנועם הזה נמצא כינינו הוא אך מפאת
 כי עשי מצית נלכת המשכן שע״י קיום המצות
 ועשייתן תזלכך הנפש להשיג נסתרות כמאמר שכל
 טוכ לכל עושיהם. וזהו ומעשה ילינו טננהז מלת
 כוננהו תסוכ על מאמר טעם אשר בתתילת\הכתוכ
 כאילו אמר אשר מעשי מצותינו הם יכונט את

 טעם ההוא להיות מושג אצלנו והכן:
מר  ttfTTD ל״א ויביאו את המשכן הה״ל עוז ו
 לבושה ותשתק ליום אהרון זכו׳ מעשה בר׳
 אבהו שהיה מסתלק מן העולם ורואה כל הטוב
 שתתוקן לו לעוה״כ התתיל שמת ואמר כל אלין
 דאבהו ואגי אמרתי לריק יגעתי לתהו והבל כתי
 כליתי וגו, (ישעיה מ״ט) הוי ותשתק ליום אחרון
 ע״כ. הגה באין ספק לא בשפתי מרמה נאמרו
 מכרים כ״א כאמת וא״כ יפלא מאל הכי לא ילע
 בעצמו חבי תורתו שלמל ומעשיו הטובים ובאין
 ספק האמין ג״כ כי נאמן בעל מלאכתו שישלם
 שכר פעולתו. אמנם לבוא אל העגין גבאר תתלה
 עגין גלול אשר מצינו בתורה ובנבימים וככתובים
 כמה מאמרים המכתישים זה את זה בלבר שמירת
 התורה והמצות. בתורה (פ׳ תקת) זאת התורה
 אלם כי ימות כאהל וכלרש(כרכות ס״ג) אין התורה
 מתקיימת אלא כמי שממית עצמו עליה וכמקום
 אתר אמר ההיפך (פ׳ גצבים) כי קרוכ אליך הלבר
 מאל בפיך ובלככך לעשותו וכן אמר הנביא בשם
 ה׳ עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך ענה בי לאמר
 כי נקל מאל ללכת בלרכי התורה כי כל לדכיה
 דרכי טעם ונתיבותיה שלום. ומלכד זאת גם
 התושים הגסים יגילו כי העכולה תכבל מאל אצל
 עובליה על שאמת רטתיט ז״ל כמלרש (כ״ר פ״ט)
 על מאמר ושם יטתו יגיעי כת מפגי מה גגזרה
ק שהם תיים נלממים  מיתה על מליקים אלא כל ז
 טצרם וטק שהם מתים ינומו מעבולתם . וכן
 דרשו על מאמר(משלי כ*ט) ט מק הלב יוציא
 ממאה ובלרש(ברטת ס״ג) במי אתה מוצא תמאה
 של תורה במי שמקיא תלב שינק ואתר כל זאת
 אמרז״ל במדרש(ריש ואתחנן) שאיןלאלם אצל הטרא
 כלום רק מה שההב״ה טתן איט אלא מתנת הנם:
ל מראה ללעתי בפשר לכר זה כי הנה ב  א
 עטלתם היא טללת שני תלקים סור מרע
 ועשה טוב וחלק עשה סוב מטאר כי יסוב על
 שמירת המצות וקיומם ככל אשר צוה עלינו הבורא
 יתב, ותלקסורמרע הייט לשלול מלב כל התאוות
 הרעות אשר האדם נתגדל בהם מילדותו ולהבדל
 מהן ולעזוב אותן. וידוע כי הסוג ועשה סוב אין
 ט מאומה מן הקשות והכמות כי זהנראהלעינים
א  ומה גם כפי מה שהעירו לט שז*ל כי הטוכ מ
ר המושפע וכא מירו ית, כמאמרם(יומא ל״מ)  מ
(  הבא לטהר מסייעים אותו וכן נאמר (משלי ב,
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 ןדי. יעקב
 הזה בשותפות עם השר. בא אליו השר ואמר לו
 שמעתי עליך שאתה מתפאר שהיית עמי בשותפות
 במין ההומה א״כ הראני נא חלקך מה שאתה
 נתת להרכבת הבטן והראני תלקי מה שנתתי אני
 ויוציא מתוך תיקו תשנק ערוך כתוכ על גליון גלול
 לאמר כך וכך עגלות אשפה פניתי מעל המקוס
 הזה וכמה עגלות עצים נרקבים וכדומה ויאמר אליו
 השר סכל מי תייב לך בדבר הלא לא מצאת ולא
 פגית כ״א מה שהכנסת כי אתה כעצמך היית
 הזורק האשפה אתה המכניס ואתה המוציא אכל
 הארמק בכללו הוא רק שלי. כן ממש הזולת מבני
 אדם מעריך א״ע כי ראוי הוא לשכר מאת הקב״ה
 כי כמה הוצאות וכמה יגיעות היו לי על כי שלל
 מקרבו התאוות ועשה את עצמו נקי מאשפות החמלות
 המלומות. אמנם האלהי הזה ר׳ אבהו ע״ה שיעד
 את זאת בנפשו מדוע יתוייב אליו שכר על עניי
 כזה אתר שהאדם בעצמו התגאל תתלה בהבל

 הזה. וזהו שהתפלא ואמר כל אלין דאבהו ואני
 אמרתי לריק יגעתי כלומר כל יגיעתי לא היה
 כ״א לטהר א״ע שאהיה נשאר ריקם ממה שהכנסתי
 וזהו ולתהו והבל כתי כליתי ר״ל הייתי צריך
 ליגיעות לגתות עצמי מהמלים שנסתבכו בי בראכונה
 וא״כ ע״ז לא מגיע שום שכר ואם על סוג ועשה
 טוב הלא הוא של הקב״ה כנ״ל. וזהו אכן משפטי
 הייט משפט העשה טוב שקיימתי הלא מא את

 אלהי והכל ממנו, והבן:
 ובזה נבין מה שאמרו ז״ל (סוכה נ״ב) לעתיד
 מביא הקב״ה ליצה״ר וט׳ הלנו בוכים
 והללו טכים איך יכולט לכבוש הר גדול כזה. אשר
 לכאורה לא ידעט מה מקום אל הצדיקים לבטת
 אתר אשר עכ*ז כבשו אותו א״כ מעתה ראוייס
 הם לשמוח שמחה גדולה ולא לבכות. אבל לדברינו
ה כל תלק האדם בשמירת התורה מה  יתכן כי מ
 שהוא מתייגע בו הוא רק הסיר מרע והקכ״ה
 בתסדו הוא גומל את האדם על החלק הזה ולכן
 לעתיד שהקב״ה מראה אותנו את היצה״ר ההר גבוה
 ותלול,מה שהוא נמנע אל האדם לכבוש הרנטה
 כזה אם לא כי יד ה׳ עשתה זאת כמאמר(סוכה
 ל״ב) יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא
 הקב״ה עוזרו לא היה יכול לו. לכן כאשר יתברד
 אליהם זאת ויראו לעינים רכ כתו של היצה״ר יבכו
 לאמר הלא עתה לא נשאר להם מאומה לא תלה
 בעשה ולא נתלה בסור מרע כי רק הקב״ה כבש
 את היצה״ר לפניהם ומה מהשכר מגיע אליה©
 עתה. וזהו שאמרו ואף הקטה מתמה עמה©
ה גם  שנאמר והיה כי יפלא בעיגי שארית העם מ
 כעיני יפלא היינו כי מרוב מסדו ית' יעשה עצמו
ס  כאילו איט יזלע מזה. ממש . כאשר אתל מ
 ברצונו לעזור ולתמוך יל עני א׳ אבל לא רצה לקהת
 מתנה מה עשה הלוה אליו סך ילוע על מו״מ
 וצוה בלט על הסרים למשמעתו שילט לקטת ממט
 את םמורתו וישלמו לו אתל באסל ויותר. בא הענל

I© י • אתל V ; 152 

 תהתלו בי גם אנכי טעמתי מהם והיו כלם בפי
 המרורים ויהי הם מתפלאים עליו איך אפשר
 לגטת סעולה יקרה כזאת ענה אחל מהם ואמר
 אנכי אגיל לכם כי אנכי ראיתי אותו שאכל תתילה
 הרבה ירקות תמוציס ומרים טרם שהלך על
 הסעולה יא״כ שוב לא היה אפשר אליו לטעום
 טעם טוב ממאכלים אם עול מתחולל בקרבו
 המרירות. ממשל כי באמת הקב״ה הזמין אותנו
 אל תורה ומצות כלם אהובים כלם נעימים ומתוקים
 מדבש זטפת צופים רק יהיו מותשים במתיקותם
 אך אל כל הבא אליהם בנפש טהורה בלב טהור
 ווזת נכון. לא כן אותו שככר שכעה לה נפשו מן
 המרורים מן הכלי התאיות הרעות א״כ גם כייטא
 פעם אל התורה איה איפה יוכל עוד להרגיש נועם
 טעמה ומתיקות ענינה הלא התורה דבריה תאמר
 הכל בהיפך מכל אשר יתאוה הוא ויאמר א״כ כי
 התורה רעה ומרה. יזהו שהקדים ואמר הוי אומרים
 לרע טוב היינו שאמרו תחלה על הרע שהוא טוב
 ומלאי את מעיהם מרמה יתוך א״כ יתיייב לאמר
 ולטוב רע יכו, שמים מר למאוק יממילא המתוק
 הוא מר. וכבר המליצו רטתיט ז״ל במדרש (מובא
 בתום׳ כתוטת ק״ל א׳ מ״ה לא) אמר הקב״ה
 על שאתם מתפללים שיכנסו ד״ת בתוך מעיכס
 בקשו שיצאו לברי הבלים מתוך מעיכם ממש כמ״ש :
 המורם מלכרינו כי כל כבלות שמירת התורה
 היא שבירת התאוות היינו הסור מרע
 והיא המייגעת את האלם כענין מאמר (איוב י׳)
 נקטה נפשי בחיי. ובאמת התאוה בכללה לא היתה
 בעצם וראשונה ביום ברא אלהים את האלם רק
 האלם המשיך התאוה על עצמו מסבת התטא כנ״ל

 יאין להקב״ה הלק בה ומה לנו לתשוב מה על
 הקב״ה לאמר שהוא העמיל אותט אחרי שהתורה
 נבראת אלפים שנה קולם לעולם אך האלם עם
 התגללו מנעוריו בהבלי תעטגים מלומיים נעשה
 רגיל כהם וקשה עליו את״כ לפרוש עצמו מהן
 וא׳׳כ כל הכבלות אשר בהמצות איננה רק כתלקי
 הסור מרע. אמנםתלק ועשה טוב הוא לבר שנא׳
 עליו הבא לטהר מסייעין אותו וא״כ ר׳ אבהו
 ברותב לבבו ראה את זאת ויוכת לאמר כל אלין
 דאבהו ואגי אמרתי לריק יגעתי ולתהו והבל כתי
 כליתי וכו׳. והוא ע״פ משל לאתד שגשרף ביתו
ה מקום זבלואשפתות  והשכנים עשו את המקום מ
 לאתר ימים מצא משרף הזה ק כעיני שר העיר
 לבנות לו תומה גבוה וארמון מטאר ואמר אליו
 כי ישתדל תתלה לראות שיהיה קרקע הבית נקי
 להוליך מעל פניו הזבל והאשפה שנזרק שם והאיש
ה הרבה בהוצאות והפסיד כל הנשאר לו אשר  מ
 הציל מן האש על הוצאות נקיון קרקע ביתו ואתרי
ה נקי ואתרי חלץ עציו זאבניו שלת השר את  כי מ
 כל הצורך לבנין התימה ושלה בעלי מלאכות ויבן
 בו מומה נשגבה לימים שמע השר את האיש שהיה
 מתפאר בפני אנשים לחמר שהוא בנה את הבית
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 יבוא עתה איזה סומר יתן כמה שיתן אהבל ממנו
 בשמתה בתושבו עם נפשו כי הוא עלול להפסיד
 הכל ולאתר שעה בא אליו סותר ומכרכלפרקמסיא
 שלו היינו במקת הראוי למכור הנה ע״י זה יסובכ
 להיות שניהם בשמתה כקונה כמוכר. אז אמר עתה
 נתברר אצלי מהות.<השם שקראו אותך יפה נוף
 משוש כל הארץ היינו טובת ירושלים מתוייבת להיות
 סוכה כוללת ולא סוב מצדאתד לבד וכעניןשנא׳(משלי
 י׳)ברכת ה׳ היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה הייט שלא
 יסובב על ידי הטובה הפסד לאיש אתר, ולבן:
 ומעתה נעמוד על דבריהם ז״ל בסיום הספר
 אר״י כיפה סל משטמת היתה תו־ן לירושלים
 וכל מי שמבקש לחשוב הולך לשם למה שלא יתשב
 בירושלים ויצר לפי שנקראת משוש כל האק וכל
 השבת הזה למה שהיא קרית מלך רב ומשחרבה ערבה
 השמתה וגלה משוש כל הארץ מהו ערבה תשכה
 כמד״א ויהי ערב ויהי בקר יום אמד בעוה״ז שבת
 משוש כל האק וכשיבגה הקלה את ירושלים הוא
 מתזיר לתוכה את כל השמחה שגאמר(ישעיה י״א)
 כי נחם ה׳ ציון נחם כל חרטתיה וכו׳ ששון ושממה
 .ימצא בה וכו׳ ע״כ. דע כי השמתות אשר בבני
 אדם יתתלקו לב׳ סוגים יש אדם שישמת בעבור
 השגת איזה טובה ויש שמתה על הצלה מרעההייט
 שהשמתה בעצם אינה מאומה כ״א אצל אדם זה
 נתשב הדבר לשמתה אם שהיה תולה ונתרפא או
 שהיה עליו משפט מות ועשו אותו תפשי והיתה
 נפשו לו לשלל הנה ילך אל ביתו בגיל ורנן על
 טובת ההצלה מהרעה . והנה השמת הזה גם כי
 הוא ישמת בהפלגה עצומה עכ״ז יש הבדל גדול
 כין שמתתו לשארי השמתות כי השמתה על השגת
 טובה תדשה הצלתה וגדולה היא שמתה טללת את
 כל העולם הייגו כל מי שמשיג הטובה הזאת יחוייב
 אליו לשמוח ולרגן כמו האיש הזה. לא כן השמת
 על הצלה מרעה וסר מעליו מר המות ונשאר בתיים
ה הוא עצמו ישמת במה שהוא תי וזולתו אין  מ
 עוד מי שימן וישיש על עונג התיים ולכן לא ימלא
 את לבבו ג״כ להשמיע קול ששון ושמתה ברמובות
 קריה כאשר ישמיעו השמתים אלי גיל בטובות
 אמתיות אתרי כי אין מי מאנשים מרגיש שום שמתה
 בזה ויהיו המון שיריו לזרא כאפס. וזמ יזאמד
 (ירמיה ז׳) והשבתי מערי יהודה ומחצות ירושלים
 קול ששון וקול שמתה כלומר גם כי השמתה לא
 תהיה נעדרת מיהודה, וישמתו בגולה על הצלה
 מרעה הייגו כאשר תהייגה.הצרות מופלגות ואת״כ
 כאשר תתמעטגה ישמתו כי ישאזקי אכל עכ״זאין
 ביכולת להשמיע כתוך קול ששון כי יהיה לטז וזמ
 והשבתי מערי יהודה ומחצות ירושלים קול ששק :
 ומעתה יתבאר המאמר בטוב טעם כי׳ •מה
 הקב״ה קבע• מקים השמתה בירושלים
 זיפה טף משיש כל החח קרא ה׳ שמה •אך כל זה
 היה בזמן שהיו השמתית מריב• טיבה אשר בשממה
 כזאת ישתתט כלם וכמו שיירה שם המקום משוש

 כל

 אהל, פק
 אל העשיר והחזיר לו הלואתו והתפלא מאדילאמר
 לא ידעתי היש למצוא סותרים כאלה שיתנו ריוח
 גדול כזה ואף היא היה מתפלא לעומתו למען לא
 ירגיש ט את התתבולה שעשה. וזהו ואף הקב״ה
 מתמה עמהם לאמר כי כיבוש היצה״ר לא היה
 ממגו כ״א מאתט וע״ד שאמרו התולה בזכות אמרים
 תוליןלו כזטתעצמו כי אנחנו תולים בהקב״ה והוא

 יתפלא ג״כ עמנו וכלל והכן:
^ מעשה היה כסותר אתד שהלך לירושלים ד  מ
 למטר את שלו הלך וישב שם ולא מכר
 אמר זו היא שאומרים עליה ׳משוש כל הארץ לאחר
 שעה מכר כל פרקמטיא שלי אמר יפה נוף משוש
. והדבר פלאי הכי בעבור סתורתי שלא ק א  כל ה
 מכר ראוי להתליט שאיננה משוש כל הארץ ומה גם
 וכי בעטר שמכר את״כ יתכן לקרוא אותה משוש
 כל האח. והנראה ע״פ מאמר המדרש(ריש תצוה)
 כתיב בצור(יחזקאל כ״ז) צור את אמרת אני כלילת
 יופי את אמרת אבל אמרים אינן אומרים. כאור
 מבר דע כי הקב״ה הוא מביט ורואה את כל
 בני האדם יתד ואל כל תכלית הכלל הוא חוקר
 אשר ע״כ כל דבר פרטי מטוב עד רע אם הוא
 מיותד בתטנתו רק לצד אתד להרע או להטיב אז
 ראוי לכטתו השם הראוי אליו לפי פעולתו הייט
 או שם טוב או שם רע. לא כן אם הוא טוכמצד
 ורע מצד האמנם כי בבני אדם יזדמנו שיקראו
 אותו בב׳ השמות כפי הפעולות שיקבלו ממנו אותו
 שקבל ממנו רעה יקראהו רע ואותו שנתפעל ממט
 לטוב יקראהו טוב אולם הקלה לא יקרא דבר
 בתואר טוב בלתי אם הוא דבר המטיכ מכל צד
 אין רע במנורתו כלל. ומעתה הנה צור היתה מוכללת
 מכל מיני סתורות והיו הכל מוכרתים לסתור בה
 נמצא כי לעצמה היתה כלילת יופי שהיו הכל באים
 וסותרים כה והיה מושג אליה ריות גדול מכל
 הסותרים הכאים שם ממרתק. אמנם אצל כל
 העולם היתה רעה מופלגת שהיומוכרתיםלהרתיק
 אליה גדוד ולשבת שם במצור ובמצוק ביוקר ודותק
 ולהרבות בהוצאות עד כי העלו סתורות משם. לא
 כן ירושלים שפעת ברכתה באה לאיים רתוקים ע״י
 שבעים פדם שהקריבו כקג וגתמלא עי״כ כל העולם
 טובה וכרכה בלא עמל ובלא יגיעה לכן היו הכל
 אומרים עליה כלילת יופי משוש כל הארץ ר״ל כלם
 מו מרויתיס ומקבלים סוכה ממנה לא כן צור שנשאר
 הכל אצלה. וזהו את אמרת אתרים אינם אומרים
 אבל ירושלים הכל אומרים שבתה וכנ״ל. והנה
 הסותר ההוא אשר בא לירושלים באין ספק העלה
 על לבו למכור סתירתו ביוקר ורצה להרוית הרבה
 כי כבר נתפרסם אליו אשר זאת העיר שאמרו עליה
 משוש כל האח א״כ ראוי אליו הצלתה זאת למכור
 סתירתו ביוקר. אבל הוא שקר כי לא על טובה
 כזאת נשתכתתץרישלים כי אין בזה רק טוב מצד א׳
 היינו סוב אל המוכר ורע. ללוקת ובאין מנוס אתר
 כי ישב שם זמן. ידוע ולא מכר גמר בדעתו אם
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 פמוד יעקב 1

I 

 סיבותיהם ושמחותיהם שהשיגו ע*י המקוס מבחר,:]
 הזה אבל כל זה אם סטת השמחה הם רק שמחה?׳
r לא כן אם השמחה היא מתוך צרה כלל א״כיהיה 
ת שקלמי י ח  מוכרח השמח לסדר הודאתו בספור מ

 וזה אין כבוד לירושלים :
 ומעתה כעמוד על מאמר (ירמיה ל״א) אז תשמיי י־
 בתולה במחול בחורים וזקנים יחדו כי י

ה ה כאשר יוציא הקלה אותנו משעבוד לגאולה מ  מ

 154 אהל
P לא .(* 

 עליה
 כל האק ר״ל שכלם שמחים בה

 כאשר אין השמחות שלימות יסוב עליה מאמר
 ערבה כל שמחה. והוא מה שאמרו כיפה של תשבוטת
 מתה חיץ לירושלים וכו, אשר הפעם הוא כי
 אסור להצטער כירושלים על היותה מיוסדת רק
 לשמחה יא״כ שמחה המעורבת ומשותפת עם דאגה
 איך תשכון בירושלים. וזהו למה שלא יחשיכ בירושלים
ה  ויצר לפי שנקראת משוש כל האק וכל השבח מ

 למה שהיא קרית מלך רב הייט שאין כבודה של גם אס יתן לנו את״כמן הטוב רמ כשישר ההכרחי
 קרית מלך רב להיות בתוכה אנחה. וזהו ומשחרבה הלא עכ״ז נשיג שמחה.ועונג על העלך השעבוד

 והגלות. אך ענין זה לא היה בכתו להפיק עונג.\
 רק אל הזקנים אשר כבר סבלו צרות רמת ורעות

 א״כ יחשכו העדר הצרות לשמחה לא כן הנערים 1
 והכמרים שלא טעמו עול מאומה ממרירות הגלות
 איה אפוא יטעמו הם ערבות הגאולה ופעולתם.
 אמגם כאשר הקב״ה יוציאט מן הגלות וישניא לעשות
 אתגו גלולות וטראות ויטעימט מרב סוכ הצפון אז
 יתפעלו גם הבחורים העלומים לשוש ולרנן גם כי
 לא טעמו מרירות הגלית. לק יפה אמר אז תשמיי
 כתולה כמחול כהורים וזקנים יחלו והטעם והפכתי
 אכלם לששון הייט (מהיפך אל היסך) מקצה םי*

 אל קצה הטיב שאין למעלה ממט :
 ומה יתבארו עול לברי ח״ל(טלקוט ואתחנן)
ק ומה לבבם  אמר הקב״ה אט אמרתי מי י
 זה להם ליראה אותי וטי עתילים אתם שתאמיז
. והענק בזה ני ׳ ט ק מציון ישועת ישראל ו  לימי י
ה כמו שעוטת הטף יש בהן מלרטת מלוקית  מ
 והם הט סוגים שזכרט טובה שלימה בעצמותה
 וסוכה מצד העעע״י הצטרטת הרעה שקדמה וללמ
ה אשר בעבורה יערב לו  מעמדו שהיה בה עד מ
 המעט ק הטוב לחשבהו ללבד נשגב. ק תדע כי
 גם הצדק והרשע יהיה לפעמים על ילי הצטרפות

 ערבה השמחה וגלה משוש כל האח מהו ערבה
 חשכה כד״א ויהי ערב ויהי בקר. ט ידוע אשר
 ערכ היא קודם לילה אשר אז האור והחושך המה
 מעורכים יחד כן השמחות אשר אחר החורק המה
 משיתטם עם התוגה היינו כי נשמח רק על הצלה
 מרעה יאחר שתתבטל הרעה יתפעל האדם לשיש
 ולשמוח חהו ומשחרבה ערבה השמחה וגלה משיש כל
 « האי!• ילק לעתיד שיחזיר יתברך השמחה
 השלימה לעולם נאמר כי נחם ה׳ ציון וטי עד
 תודה וקול זמרה היינו כי נוכל להשמיע השמחה
כ מאמר  •בקול גם בחוצות וברחובות וכלל. וזהו ל
, ישובון ובאו ציק ברגה ושמחת  (ישעיה ל״ה) ופדויי ה
 עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונטו יגון ואנחה.
 אשר לכאורה מאמר וגסו וט׳ הוא למותר אבל
 לדברינו יהיה מצין ט לאמרט עוד עתידים אגחט
 לשמוח בעטר השגת טוטת מתחדשות בכל פעם
 לא שתהיה השמחה נמשכת מפאת הימן והאגחה
 שהיה תחלה. וזהו ושמחת עולם על ראשם היינו
 שיהיו בשמחה בתמילות ומבאר ואמר עוד ששק
 ושמחה ישיט ונסו ימן ואנחה ומקום השמחה הזאת
 יהיה בירושלים כימי עולם. ונמתיק הלברים ע״פ
 משל לאחל שמה מתפרנס מן בשורות היינו כאשר

 שמע על אחד שמועה טובה היה הולך ובא והגיד כמו נח איש צדיק תמים היה בדורותיו שביאת זיל
 ששקלו לפי הדור וגתקבלו מעשיו לזטת גדול. ובאמת
 ,אין אנחט מרויחים בזה כלל ט כמו שמחשבים
ק ולפי הדור כן הקלה  למעלה מעשיטלטוב לפי מ
 מטיב עמנו בישועות הבלתי נחשבים לטוב רק כערך
 והצטרטת השעה הקודמת וכאשר ביארט למעלה
) מאמר המשורר , , תשא על מאמר לך רל ט  (פ
 .ע״ה (תהלים ע*ו) אתה טרא אתה ומי יעמוי

 לבעלים והיה נותן לו שכרו לימים שמע על אחל
 םכפלו לו נכסים הרבה מאבי אשתו שמת ולא רצה
 ללכת לאמר כי קולם שיתבשר השמחה מהנכסים
 שנפלו לו יקלם האבל לאשת חיקו על מות אכיה .
 ממשל הקלה חלק טובה לירושלים אשר אליה
 ינהרו נהרי נחלי כל שפע וכל ברכה וכל שמחה
 וסמנה יושפע לכל העולם ויטאו למלית שם על

 יריעות האהל לפניך
 *) והוא מה שאמרו ז״ל במדרש (ריש תצוה) כתיב בצור צור את אמרת אני כלילת מט את אמרת אמרים
ה השמחה השלימה אפריהקלה מעטה את מליקיםנאמר עליה(סשליי״א)  אינם אומרים. הי מ
 סאות צדיקים אך טב מיט שאץ סובתם גורמת רע לשום אדם אבל על הסיפך נאמר תקות רשעים עברה.
 ובלרך כלל מטאר הלבר בסאןזר כאשר יגילו בחלהם שלל ט יותר ממם שמבלי המלחמה ישיט שממה ישיגו
, ועל זה יסוב מאמל עלבה כל שממה היינו ט השממה  הטפלים חיל ורעלה שבעחים והללו שמחים מפוב לב וט
 מעורבת עם הפכה ישממ הטצמ ויתאבל המטצת וק מבר כגניבה וגזילה. והנה אל ב, שמחות האלה נמן
, סקומוס ירושלים וצור והשממה השלימה שנאמר עליה שממתי ושימחתי משכנה בירושלים. ואמר כך  הקלה ב
א שממה מעורבת ע״ל מאמר צוחה על היק במצות  כאפר ערבה השממה וגלה משוש כל האק ולא נשארה ל
ק מנושים מתו והמזל עומל מגלו בקול צומה דללה ולשמחה כזאת  היינו שהגזלן שוסה יין בשממה יעיל מאמי י
 אין«סקזס בירושלים ולק בעת ההיא נבתרש צור להיות כה משכן השממה. תהו יען אסרה צור האמ נשברה

, אמלאה החרבה ר*ל אך אליה נאות השמחה הזאס לשפות בתורט הזולת: ט  ללתוססעמיס ו
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 ודי יעקב עז
 וזהו ממש מאמר גלח ושלמו לה׳ וטי כי אחר
 שנתברר אלינו שאין אנחנו מרויחים במה שחושבים
 למעלה ללת צדקותינו לטוב ע״י הצטרפות אחרים
 אחראשרגם הקב״ה יגמול אותנו רק בדרך הצטרפות
 א״כ אין טוב רק נדרו ושלמו וטי במזוחן וטכלגם
 אנחטלהשיג טובות אמתיית ומשובחות. המורם
 מדברינו כי עתה כמו שמעשינו דלים יחים כן
 ישועתנו היא דלה ואם היו מעשינו טובים על צד
 השלמות היתה ישועתנו ג״כ שלמק. וזה ילוע כי
 שליחות המעשים כראוי הוא כמו שלימות שהייט
 בו כמעמד הר סיני שנאמר אז עליט אני אמרתי
 אלהים אתם ושלמות ישועתנו היא כאשר יביאנו
 ית׳ לציון כשמתת עולם. ומעתה זהו מאמר הילקוט
 אמר הקביה אני אמרתי מי יתן והיה לבבם זה להם
 ליראה אותי כל הימים לא כמו שהם עתה אשר
 יראתם ועבודתם היא משובה רק ע״י הצטרטת
 ואם p לא יוכלו להחיח מאומה ט תשועתם לא
 תהיה גם כן תשועה רק על ילי הצטרפות
 ולכן עתידים אתם שתאמרו לי מי יתן מציון ישועת
 ישראל. היינו כי יקוו תמיד אל ישועה שלמה
 זאתתית שהיא נעדרת עתה מן אז הללנו להתשיב
 מעשינו כשלימות אמתי ואץ להם חשיבות p ע״י
 הצטרטת.וא״ככל היום נקוה ונאמר מי יתן מציון
 ישועת ישראל בשובה׳ שבות עמו יגל יעקבישמם

 ישראל, אמן:

 אהל פב
ם למשפט אלהים להושיע ו  לפניך מאז אפך וט׳ ק
, על נדרו ושלמו לה, אלהיכם. והוא כי הקב״ה  וט
 כמעשה יליט יתןלט כיאנמנו מתפאחם במעשיט
 לאבאמת ולאכצדקה רק ע״יהצטרטתרשעתהרשעים
 הגדולים ממט או בהצטרטת דלות ערכנו וע״ל
 מאמר (תהלים כ״ה) ראה עניי ועמלי ושא לכל
 חתאיתי וא״כ רצונט כי יתשוב הקב״ה מיעוט מעשיט
 במציאה בערך ללת ערכט. אולם גם הקדוש כ״ה
 עמיל יליט ישיכ לט הייט כי ימציא לנו תלאות
 ואנחנו מתשבים אותם להצלחות. והמשורר ע״ה
 5מליץ הלבר למי שנתח עליו משפט קשה חאל

 וטיט ומי יעמול לפניך מאז אפך ואת״כ משמים
 השמעת לין הקל p הראשון ארץ יראה ושקטה
 וכמו שנתבאר למעלה. וזהו שסיים נלח ושלמו
 לה׳ אלהיכם וטי משל לאתל שהיה קונה סחורתו
 כמה שנים כמזומן לימים לא השיגה ידו לקחת
 במזומן והיה חוכרח הסוחר לתת לו בהקפה אבל
 באי נתן לו מן הסחורות הישת והטוטת רק מן הדלות
 והגחעות והוא גם הוא מצד ההכרת קבל אותם
 בפנים זועשת אמר לו הסותר גם אני ידעתי כי
P לפג? סתורות כאלה כי להרוית בהם לא ? א  ל

 היכל כי לא תמצא מישיקת סתורות גרועות כאלה
 י*1 אותו שלוקת בהקפה לכן אין טוכ לפניך רק
 מיותחעות ולקנות סתורה במזומן ואתן לך סחורה
 השוכחת ותוכל גם אתה למכור אותה ככסףמלא.

 חסלת ספר שמות
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ij מר; הכותב אציגהנא עמכם הגיק לכי על מאמרים אתדים למק יהיה לי כסות עינום לבל יפטירו** 
 כשפה להתגולל ולהתנפל עלי כי אלה המרים אשר אני מתן לפניכם היום מתלושי
 הרב המטח ז״ל ריהם נמר וטעמם לא עמד כה כאשר יצאו מפי סכם זה על אשר שניתי ואשר הרעותי.
 שמעו כא אשר הכתוכ אומר (ירמיה ל״ו י ז) ואת ברוך שאלו לאמר איך כתכת את כל הלכרים האלה•
 מפיו ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אלי את כל הלברים האלה ואני כותב על הספר בדיו. וההרכש
 מטאר מה שאלי אותי ומה ענה להם. הילוע לא נדע כי כל הכתוב בספר אם לשבט ואם לחסל שמועה
 טובה או תזות קשה בליו תרות על הגליק לא במים. עול טעמו וראו אלה לברי לול האתרונים (ש״ב
 כ״ג) רות ה׳ דבר בי ומלתו על לשוני אשר המבארים יחדוהו לכפל עני; במ״ש. אמנם לע כי כל הימר
 מוכן לקבל צורה ולפשוט צורה ולקבל צורה אתרת. עז היער מוכן לקבל צורת השלתן ולפשוט צורה זאת
 וללבוש את״כ צורת הכסא וכן שארי חומריים ומוחלט ג״כ כי בעת קבלתו את צורתו השטת בהכרת
 ישתנה התומר או בכמותו או באיכותו כי יפצל בו פצלות מתשון< הלבן יתארהו כמתוגה. כן דבר העתקת
 ספר מלשין אל לשון שהוא הפשטת צורתו הראשונה לעדות צורה אתרת תחתיה הנה בהכרת יגיע אליו
 אותו השתטת המתוייב לתומר ששינה צורתו אשר באין מנוס ישתנה או בכמותו או באיטתו • לק יפה
 שאלו עתה את ברוך p נריה הגד נא לט איך כתבת את כל הדברים האלה מפיו כי כבר יש לחשוכ
 אשר ירמיה בלשון אתרת הגיד לו ניב שפתיו אך ברוך בן נריה בחר לשק ערומים מליצה וחידות וא״כ
 יקרה את הספר ההוא כמהרה התומר ששינה צורתו. ועל זאת ענה ואמר מפיו יקרא אלי את כל
 הדברים האלה ר״ל מלה במנה באו אלי הדברים מסורים מפי ירמיה ואני(רק) כותכ על הספר בדין
 ר״ל ט אני לא נקראתי רק למעשה הכתיבה עצמה. והנה הוא ג״כ מאמר משית ה׳ רות ה׳ דבר 3י
 ומלתו על לשוני ר״ל לא תתשבו כי אנכי אדברה רק את העולה על רוחי וערום בא אלי הרות ממרוס
 מבלי לבוש ומעטה המלות הנאותים אל הרעיון ההוא רק רות הי דבר בי וגם מלתו כעצם תומו על
 לשוני. עתה ברוכי ה׳ הנכם רואים כי לא אל איש גם מאנשי הרות להתהלל כי יעשה טונים אל הרעיון
 זולתו לבלי יטה ימין ושמאל בשנותו את תמרו ולבושו כי באין מטס פעם ישים נוספות ופעם יגרע
 וכדומה מהשנויים ההווים. ומה אומר אני כי כבר ידעתם אשר החידושים ההיו לי למורשה ממו״ר המטת
 זלה״ה המה כעיר פרוצה אין הומה ערום התיצבו מבלי לבוש. זאלהי יעקב היה עמדי כי אספתים כעמיר
 גורנה את האובדים אבקש ואת הנדחים אקבץ והבאתי אותם אל מקומם ואל אהליהם אהליר יעקב .
 ומפני קצור דברי הרב ז״ל היה ההכרח אתי להרחיב העניינים כפי כחי פעם בהרחבת החקירה עצ^נ

 ופעם בהוספת מאמרי הנביאים ומדרשי חכמים לחזק יסודותיו ולאמץ פנותיו אהל בל יצק:
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