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4ftM ח׳ צבאות עמנו משגב לנו אלתי יעקביסלח 

ה ח י ת  ו פ

ר תורת הכהנים ועבודת המקדש והקרבנות להקריבם לפני כבודו ית׳ ולא יקריבו עוד לאלילי׳ פ ס 5  מ
 גדולים חקרי לב לא ידע אצוש ערכם. ונפשו אין בם מועיל. כמאמר התורה [ויקרא י ׳ז] ולא
 לא תבוא בסודם. כי כפי ארתות החכמה* ודרכי יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים יאשר הם זונים
 השכ^ לא יקובל על הלב לתשוב כי התוטא ישוב אתריהם. והזהיר עוד [שמות כ״3] זובח לאלהים
 להיות נרצה בעיניו ית׳ עי׳י הקרבן. י כי לא יתכן יתרם בלתי לד׳ לבדו. ומקור דבריו אלה נובע ממעין
. מפי רבותינו זי׳ל [ויקרא רבה כ״ב]  שיהי׳ ענץ הקרק כמו קנם ועונש אל החוטא על היוצא מבית ד׳
 תטאתו אשר תטא. כי הקנס ראוי להיות כפי גודל ר׳ פנחס בשם ר׳ לוי אמר משל לק מלך שגם לבו
 מעלת מי שחטאו לו. ואחר אשר התטא הי׳ נגד עליו והי׳ למוד לאכול בשר נבלות וטרפות. אמר
 מעלת העליון ית׳ הבלתי בעל. תכלית ראוי שיהי׳ המלך זה יהי׳ תדיר על שלחני ומעצמו הוא נדוד.
 גדול עונו מנשוא. ואם נאמר כי הקרבן הוא דמות כך לפי שיהיו ישראל להוטי׳ אחר עבודה זרה
 מתנה. גם דעת זאת מבוארת הבטול. כי הוא ית׳ במצרי׳. והיו מביאי׳ קרבניהם לשעירי׳. דכתיב ולא
ה ל ק  אינו צריך אל דבר. ולא חסר לו דבר. עד שיבוא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים כוי עד אמר ה
 הנברא והמחודש ממנו שימלא מתסוריו ת׳׳ו. וכבר יהיו מקריבים לפני בכל עת קרבנותיהס באהל מועד
 נאמר בביטול זה [תהלי׳ נוי׳ן] לא על זבתיך אוכיתך והם נפרשים מעבודת אלילים. — אמנם כבר יש
 כו׳ לא אקח מביתך פר כו׳ אם ארעב לא אומר לך מן השואלים הלא נח הקריב קרבן. וקין והבל
 כוי האוכל בשר אבירים כוי. וכמו שתראה בדברי הביאו קרבנות. בטרם הוחל לקרות בשם אלהים
׳ מהמפרשי׳ ז״ל אשר בקשה נפשם לנגוע בצינור אחרים. בטרם זבחו זבחיהם לשעירים. לכן נראי׳ י  מ
 התכמה בדבר הקדמות. ונזורו אחור. הודו ואמרו דברי הרמבי׳ן ז״ל יותר קרוביםמ״ש בטעםהקרבטת
ל בעבור  כי האדם קצר ידים מהגיע עדיי. ואבי התעודה [והוא מובא בספר התנוך מצוה צ״ה] ח
 הרמב׳ם ז״ל בספר המורה כתב את אשר נראי* שמעשי בני אדם נגמרים במחשבה ובדבור ובמעשה
 לדעתו. ואלה הס דבריו [בל״ב משלשי] מלפנים תשבו לכן ציה השם יתברך שאם יתטא האדם יביא קרבן
 כל עמי הארץ שהאלקי׳ יחפוץ בקרבנות. ויגדלו ויסמוך ידיו עליו כנגד המעשה . ויתודה בפה נגד
 בעיניהם המעשים האלה. וידמו בלבבם כי בלעדם הדבור. וישרוף באש הקרב והכליות שהם כלי המחשבה
 אין דת ואין עבודת אלקי׳. ואלו קם נביא• בימים והתאוה. וכרעים נגד ידיו ורגליי של אדם העושי'
 האלה ויאמר לעם הארץ לא יחפוץ אלקי׳ עולה וכליל. כל מלאכתו. ויזרוק הדם על המזבח כנגד דמו
 לב טהור נבחר מזבח• הלא אז כל העם אמרו פה ונפשו. כדי שיחשוב האדם בעשותו כל אלה כי חטא
 אתד להרגו. למ לא רצתה תכמתו ית׳ לבטל את לאלקים בגופוונפשו. וראוי לו שישפוך דמו וישרוף
ת. והשאירם לדורות. אך צוה ואמר גופו. לולא חסד הנורא ימי שלקת מידו תמורה  הקדמו
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ה ח י ת  פ
ו 3 י ר ק י ולי אם אתה מכם ירצה להקרע. כי ודאי לא י  וכופר שיהי׳ דם הקרבן תחת דמו כן׳.*) -
 מה יקרו בזה דברי רבותינו דל [חולין ה׳ א׳] מכם כלם כאתד . ואל תתמה על לשון הכתוב אדם כ%
ר ב  ולא כלכם. להוציא את הכותי. זמה דאו חז׳יל יקריב מכם. ולא נאמר אדם מכם כי יקריב. כ
. והיא מדה הלי׳א . מה מנו יהליך אם נפרש הפסוק כפשוטו מצאני כמה מקראות מדברים ק  לדרוש מ

 מל״ב

מ י  *) וכבר מלתי אמירה בקונגרס ההספדים (אב״ייינ 3׳) שזהו נאיר מאמי חזיל (סיטה ס" פסה גיילים נמיכי ד
 לשני הקב״ה , שנזמן שגהמיק קיים אדם מקריב עולה שכר עולה בידו , מנחה שכר סג*ס גירו, $ב> מי שיפתי

r,ot>v< מעלה עליו הכחוב כאלו הקייג כל הקרננות כלש , שנאמר זבחי אלקיס רוח נשברה ולא עולי אלא שאין תפלתי 
ל ס0 ד ע י י ע י י ע מ ה ש ל ל י ״  שנאמר לב נשבר ונלכ: אלקים לא תבזה. והנה מ׳צנל כל סקמיהזת אשר זכרו המפרשים ז
ל אשד ״ ג ח ה ג ש י ה ג ח נ ג ש ז ה ה ס ז י ׳ יאי> ג א י ג י ה 7 י ג ק ה י י נ י א ׳ ש ת ס א מ י נ ת ל ס א שאי1 ת ^ י א י י ע 1 ס י ס £  צ

 הפליגו תחלה שהוא כאלו הקריב כל הקרבנית כלם , שמנם לפי לברי הרמנ״ן ;״ל שזכרנו יתבארו כלגרים יפ0 ^

J r»*P1 א י 3 מ ה ה נ ת ׳ ט ה ס ^ מ י נ ת ^ י ת  1ומה מתקו עתה לנריהס ז׳ ל במה בסיימו ואמרו ולא עול אלא שא
W יתיד י P n י ש א כ ׳ י מ א ע ת ח 6 ט ° מ א ה ׳ ו ^ ' ה ע * י ס ע ׳ & ה ת א ט י 3 ה ^ ' י ו 6 ר ם ה ת י י א ת ^ א 3 י 3 ה ל * ו כ י י ג י  הסזגיז א
^f tp * ' ש א מ ו ס ה , אגל אותו אשר רוחו נשברה , מ ׳  היא נמאסת , כמאמר (ישעי׳ א) למה לי רוב זבחיכם יאמר ל

 הקייג כל הקיבנות כולן עס חמלתו יאעפיכ אינה נמאסת, והבן . — היא שאמר הנמוג (ויקרא וי) צי את
* ו כ  יאתיגניו לאמר זאת תורת העולה היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה ג1ל הבוקר, ,יאחר הכילו לציית על כל פישי הקד5
1  השלינ< ואסר זאת התירה לעולה למנחה ולחטאת 0׳ אשר צוה ל׳ את משה ביוס ציפו אס גני ישראל להקרע א
° צ יש י י ס ג י י 0 ' י , והמאמר משילל הנאור על מאל , ני היא מתחיל ואומר ןאמ התורה מ׳ אשי מ ׳  קרבניהס כי

ל נל1%5 3 ' י א ג ר ה 5 י  כיי , שלא יתכן לו3ר כן בלתי בבי סיגי ציויי׳ , לאמר אשר לבר זה נצנמה באותו יו0 אשי >צטוה ס
כי מזים ברא אלקיס אלם *2  אחי לא יתכן גומר ל3ר זה נצטיה ביום צומו המר ההוא בעצמו, אגצ באור סלגריס '

א יתר< י * י  האיץ יראה כי יצר לנו רק רע והוא סעיתל לסמא , הנה כרב חסלו יאה והיין לו אופני א
ו ת ע ? י ז ר י " ה צ י ^ י ד י מ ש נ מ ת יי י ״ י מ י ל ת ש י מ כ ^ ^ א י ש י י ר ' ח ת ש י י נ : ת ה י ח י ר ' ח י א י כ ב י ע ש י י י א ג  ש

י מל• י ל * י ה י י י : י ט ת ה ^ י ? ם מ ד א ת ה ה א י ? ° י ן א ט ! נ ח ׳ ^ י נ 3 י ק ת ה י י נ ע ח ו 3 ז מ : י המשק ו ש ע ל מ י ' ג ח " י  צ,
 נתרן השעיית, בהביאי את עונתי וית מנחתי, החמאס והאשם כי׳ , וכמו כן היום גם כי אין לנו בית המקלש ?51

 מזיח וקימית , עכ״ז גרב טיבו ית׳ השאיר גני ברכה , בה נוכל גם היים למצוא כפרה לכל מין יגכל חטאת
ח י א ע , שכל העיסק יתורה איני צייר לא גגילה• ולא ח ׳  !כמאמר יזיל (סיף מנחית) מיל זאת החדה לעילה ט

י 9$ נ t o גני י&ואל להקריב &מ קרמיה* בשועל , ציה ד׳ צנן משה ניום ההיא עצ«ז מל הלמוד יבפסק מרשיום ». . nftp W1 ת «^לוס צע;י האל0 «ז שציס >יין >א •ולה  מו
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. ונאמרים ז״ל [שכת ם״ט א׳] ה מ ה  יאץ די לו מ
 השנ מידיעתו מביא קרק על שגגתו. אינו ש3 מידיעתי
 אינו מביא קרק׳ על שגגתו. יכמו שנאמר עליי [ישעי׳
 מי] ולבנין אץ די בער וחייתו אין די.עילה. כי היא
 צריך להיות נשרף הגוף והנפש. ולשריפה כזאת
 אץ לבנץ מספיק. כי הנשמה אין לה שריפה על
 העצים באש בעיהי׳ז. רק בגיהנה. יזהו ולבנין אין די
 בער. וגם וחייתי של היער אין די עולה. כי המה
 רק גופות לא נשמות .״־- יכבר יש מי שביאר זאת
 במאמר י [מיכה ו׳1 3מה אקדם ד׳ כי׳ האקדמני בעילוי
 בעגלים בני שנה. הירצה ד׳ באלפי אילים ברבנית
 נתלי שמן. האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי.
 ירצה כי הנביא ע״ה עשה תשבץ בנפשו. כי אץ לאדם
 במה להתרצות פני אלקיו. והקרבן אשר האדם מקריב
 ונרצה לו לכפר עליו אינו רק נדבה יחםד הבירא ית׳
 עליי אבל שיהי׳ הקרבן מצד עצמו כדאי להתיצית
 על ידו היא נגד השכל. ועשה תשבון על זה יאמר
 במה אקדם י׳ אכף לאלקי מרום . התקדמני בעילות
 כיי. הלא אינם שלי. כי הבורא ית׳ ברא איתס .
ק ממה שהוא שלי באמת. הייני י  יאם אומר לתה ק
 פרי בטני אשר הולדתי ־אני. אמר כמתפלא הלא
 האתן בכורי פשעי [וכי יהי׳} פרי בטני תטאת נפשי.
 כי כבר אמרו [נדה לא] שלשה שיתפים יש באדם
 הקב״ה ואביו ואמו. אביו מזריע הליבן כי׳ יהקב ה
 ניתן ט נשמה. יא״כ גם אם כיף בני יחמרייתי
 הוא שלי. אבל נפשי • אינו שלי. יאיך א"נ
 אוכל להתרצות בחמרייתו תחת נפשי ינשמתי.
 וזהגהאתן בטרי פשעי [וכי יהי׳] פרי -בטנ4־ חטאת
ת יסודם אץ ביד  נפשי. כלל הדברי׳ כי ענין הקדמי
 האדם לבוא על תכליתם. ידלו מאניש געי. הבל

 מה שכתב רבעו הרמב״ן ז״ל המה דברי׳ קייבי׳ אל.
 השגתנו. כי האדם עי׳׳י הקדמית •ייכל להתיבק כי
 יחי ע״י מה אשר יתבונן גהמעשי׳ הנעשים ביע׳יח
 מי־גיש כמוהו ישבור לבו בקרבי. ויכניע את עצמי
 לאמר הלא המעשי׳ האלה הי׳ צריכי׳ לעשית בגיפי
 בעצמו ובשרו. ואז ע״י הקדמות יעלה המקריב לדצץ
 לפני ה׳. כמאמר [תהלי׳ נ״א] זבחי אלקים ריח
 נשברה. אמנם הנראה להוסיף דניים בזה בהזכיר
 דבריהם זיל [בילקוט ראה] כי אם אל המקים ני׳
 לשכני תדרשי ובתת שמה. דיוש ואתה מיצא. באיר
 הדברים. דע כי כמי אשי קיים התורה בנפש היא
 רק עיי הלמוד. כאמרם זיל [בבאקמא ייז א׳] גדל

 * תלמוד
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 , םתי
 «ל"* «יי יי׳ י גליליי מוקדם שהוא מאומד געצץ. כמו
' טרם יכבה ושמואל שוכב בהיכל  נעמואצא׳^ונראלקי
. ומתפרצן ונר אלקי׳ נוים יכבה בהיכל ה׳ ושמואל  ל
 שוכב [קידושין ע״ח בי] ועיי בלשין למורי׳ מהרב לוצאטי
 ז״ל כתב כן במאמ׳ [דברי׳ ל״ג] רוכב שמיי בעזרך וגאותו
 שחקי׳ תיקוני רוכב שמי׳ ובגאותו שחקי׳ בעזרך. אדם
 כי יקריב מכם קרק. אדם מכם כי יקריב. אמנם אתר
 הדברי והאמת האלה אשר הבהמ׳ באה במקו׳ החוטא.
 וכל הנעשה אל הבהמה ראוי הי׳ לעשות זאת אל
 החוטא. כי אם האדם תטא בהמה מה תטאה.
 ועל נקלה תתעורר נפש התוטא בראותו בהמה בעלת
 תי כערכו. נזונת כמותו. והיא נשחטת ונמצה דמה.
 פשוטה ונתוחה כליל לאישים. מה שהיתה מתמלתו
 ירל על האדם להתתסד עמו לקתת בהמתו תתת
 , . נפ£י: והנה כל זאת אם החוטא הי׳ שוגג. לא אם
 . הי׳ מזיד. והטעם בזה. כי האדם הוא מורכב מגוף
 ונפש. והגוף מצד רדיפתו ושקידתו בדברי׳ חמרייי
 ומאות המדומות הוא ממש כבהמה. כמו שנאמד
 עליי [תהליםמ׳׳ט] נמשל כבהמות נדמה. היא מליצה
 כוללת כל התאות הנמשכות מצד החושים אם התמכר
 3הס לתור רק אחר הדברי׳ הבהמיי׳. כבר הוא
 #0ל כבהמה. אשר זאת היתה עצתו הנדיבה ית׳׳ש
 בתתו אלינו התורה היקרה להאיר עינינו באור
 החכמיה שלא תלך הנפש אחר משאות שוא והבלי
 הדמיונות אשד יתאוה הגיף כ״א אהד השכל התיריי
 המכלכל מעשי האדם ותכליתו מראש ועד סוף
 להנחילו החיים האמתיים הנצחיי׳. ימעתה האדם
 אשד עבר עבירה במזיד.' הלא גם הגוף גם הנפש
 היו במעל הזה. ושניהם חטאו. ואז איך יתן בעבורו
ה כי אץ לה נשמה. לא כן אם עבר ישיגג מ  * ע
 הלא אז לא חטא ל׳א הגוף . לכן התחסד עמי ית׳
 שןביא בהמה תמורת גופו. משל לשני בני אדם שהי׳
 להם בגד צשיתפות. ואין ברצונם לקלקל הבגד•
 משלמותו. אז יקחאחד מן החנות סחורה שהיא שיה
 צמו חצי הבגד ונותן לתבירו בעד תציו המגיע לי.
 ואז נשאר בידו כל הבגד באלמות ואינו צריך להפסידו.
. כלומר חצי  יז?י מאוזר אדם כי יקריב מכם קרק
ז לא כלו. היינו גיף בלא נפש. בעבור היית חטאי 3 ר  ק
 בשוגג ולא נגע החטא עד הנפש. אז יביא בהמה.
 ומן הבקר ומן הצאן־טי. וממילא היא מוציא את
 הכותי ק הכלל. כי היא בעשותו את אשד שנא ד׳
 הנה חטאו פרח בכולי. כי גם נפשו יידעת מחטאתו.

r t u * * 



 פתיחה
~f>f<» ס למ״ד ב] בביאור מ * א ל ל  תלמוד שמ3יא לידי מעשה. לא זאת לבד אשר באין תאמין פי הליםי ש
ט ועשו לי מקדש ושכנתי , ה ע י ע  למוד לא ידע מה לעשות. אבל גם לא יוכל לעשות הוא לא יחפי! נ
- י ס י ע ״ י ע • כ ס כ ) ת ת ^ י ב ג י א ט ״ ש כ י י י ד נ י 6 ^ ל ז י ע ז י • וסיצה׳יר כ ה מ ע ה ר י ב ב כ ל י ה ר צ ת י ב ס  מ

ו לכ^ נ י כ ו ז מ צ ע P ב D ^ ? * ג , א * מ א ע ז ל 5 מ ע ת ה י מ ל ל י ז ז ר י מ ^ מ * כ ה ר י ת י ה י ס י ע " ם ע ד ^ י ^ ^ ה ר  י

י הכבוד הזה שישרה שכינתי י  1בראשיתר3ה כ״ב] אם בא יצרך להשתיקך דחהו האיש המייגע א״ע על מ
 בדברי תורה. וזה אשר השיב רבא להאי צדוקי [שבת תירה, הוא לו אות אמת בתוכנו. — הוא שאמדו
 פ״ת] שאמר עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו. טל גמרו נתירה בכל ל3 חז״ל [ילקוט פקודי] ויבר״ד
~ ה  ברישא איבעי' לכו למשמע אי מציתו קבליתו כו׳. ני נותן נפשו עליה, ופ3ין אותם משה אמר ל
 אמר לו אנן דסגינן בשלמותא כתיב בו תומת ישרים יקר הוזה ותפארתה, אז סן יהי רצון שתשרה שכיכר-
 תנתס. היינו כי בכת למרדכי ועסקנו בתורה לשמה השמיס ייחסוהו להשפיע לו במעשה ידיכש . ויו״ז!
 נזכה לקיימה באין ספה. לא כן הלומד שלא לשמה. שפע התורה והחכמה ובנקל נועם ה' אלקיט עליכו
ו כ י ל  לכן לא היו ראויי׳ לקבל התורה. כי אצליהם לא ימצאוה , וזהו יגעתי ומצאתי ומעשה ידינו כוננה ע

 יועיל הלמוד. חהו אשר קרא עליהם יסלף בוגדים תאמין. כיע״יהיגיעה שקדמ׳ ומעשה ידינו כוננהו
^ ל א ם ה י י ב ד ל ה פ כ  ישדם. וכמו שאין בנו כת לקיים אם לא שיעזרנו עסק ימציא לו ית׳ למצוא מציאות ב
ל ו  למודה. כמאמר [מגילה ״ מבוקשו (יעי׳ גק״י לל j׳c . העיר אותט על ב' בי. כ

ה י' ־ ועל 3׳ סוגי פעולות. ג ׳  ו׳] יגעתי ומצאתי י
. ^ ע  תאמין כמו ויכולתי. ׳, גאיי/זה ע״ל משל לנייג כי מעשה ידינו כוננה עלינו. כי אס לא נ
ר גריל שהיה בעיר וקנה כלים לא יהי׳ עשוי. והשנית 5י כל עיקר עסקינו 3מצו1 מ א ״j מ f ן ר א י 3  כמן ש
" ת ׳ רבים מכל כלי מלא" בנינה תכונן עלינו שנהי״ ראויי׳ להתדבק בו י ך ט ד  כל אשר תמצא י
lv ה להשאילם לכל מיני ג«ל וזהו ומעשה ידינו כוננהו. תאמר כוננהו מוסב ת א ד ש ת קנ״א־ן ע 3 ש ] 
\h י הנועם שהזכיר בתתלת הכתוב. כאלי אמר ח א א ׳ _ מלאכות , ויהי * ן - כ j י ן צ מ א ן צ ו  מ

ן להשאיל ממנו כלי, אמי לי מעשה ידינו ועםקינו במצו׳ העשי׳ היא יטנן עליר? ר מ £ ה ש מ ם 3 ע ט א ה ו ה  ו

< ה ׳ ׳ ] לך בני ועלה עלהעליהכישס את נועם העליק 3 Y< ד ״ מ ת ל ן ז י נ מ ] yt 

' ח ובדבר הזה בדמותו וצליי.; ד ג ה

ן הנחתי כלי ״ , ייעל ייגקש י  ה מ ר ו ר ה פ ה ס נ ן ק  ה

^ ר מ היי עליית ישרא ב י י י 3 ח א , ,א • ובמקום אחי ס צ ה מ ויחפש ולא ס ו צ ף מ ט ן ° \ נ ^ 
M ה כי אם לא היו עולים ם מ ה ע ^ ז * י ״ נ >ז ח מ י ס ת ל מ י ע ג  השוק. כתבה מעלה עליו לפטי ייאמי נ
ס היו מגיעים אל מה י א זי־ ה ל 3 ל נ ה י ' נ ט ר י א ש ל ש ו פ ו ח ש מ פ ח י > ת ע ג י  הכתוב כאלו קבלה מהר י
׳ שהגיעו להתדבק 3נוע0 ם י מ ל א ° ה י ח י ה ל ע ז > ג נ לו ו ' י לי א מ א י  סיני• ך כן תדע כי אין «*»י י י
ם הוד כבודו ית . א£5 מ ע ם י י א י ג נ ל ה י נ  בנוכח לעמוד בהיכל המלך אל המית?<, לו נא אל גית כ
 ית״ש כי מי יגור לנו אש העצי׳ וילך ויחפש כל היום ולא ותשוקתם מטונת אל קיומם בזכות ההילוך כמאמד
ם יק [שיר ז׳] מה יפו פעמ^ך מ ו א י ת ם י כ ת י י ח -אוכלה. אבל 3כחהמעשי׳ מצא והיה עיף ויגע מל מאי ו
 אשר נעשה ונעסוק בבנינו ויאמר אליו הנלי3 הנה הכלי (לנרים היאויי' אליהם להשאיר בנעלים בתנדיב. ובמדק-^

 ותיקונו ליוצירו ונתנדג עומר על השלחן ויתפלא מאל -קיומם , ושונאים מה שמזיק [במקומו] 5תושלאברה©
 עליי לכל מלאכתו ועבודתו על מדיג מלוע לא נתן לו להם ורואים להרחיק מצמם ואברהם מצאנו 3ו שנתן
 באהבה וחפץ הלב והנפש . סיכףויאמרילוהנלינלע לך כי ממנו , לא כן האלם כילו שכר על כל פסיליו-
ל חאותי ומשוקתו גלולה אל ופסיעה כן בשכר ההילוך  הנה בכת המעשים האלה באמת יצוני להעיב אל כ
י נ ו ק י ת 1 כ י ס ע m ה  אשר נעסוק בהם עד כי הצייד. אכן איפיא אלע א0 הלנרים המזיקים איתי י (
ה שלא יהי׳ אתה ציד , אכן עתה אחרי והספסילי׳ מיומו. כפו הקנאה ההילוך וההשתוקקת לבוא ע ש  אין שעה י
 נעשה בה חבילות של מצות. ראותי רוב עמלך ויגיעתך והתאום והמול שמוציאי/ את אל ירושלים׳ כמש>5ע
 על י ידם נזכה ונתעלה שיערתי בנפשי ט סגין אתה האלם סן העולם. 'וכמו הולך דרך למחוז חהצו
ת ו ל  לראות עוזו וכבודו ית׳. יוקר הכלי ורב צרכך אליי ׳ שזכת יגימיגי/׳׳ל[א3ומדי׳ אשר עיניו נשואות כ
 וכמו שכת3נו [3קול יעק3 ע״כנסתילך,וזהויגעתי;וסצאתי נתן פ׳ מ״0 אבל בוא ויאה וצופות להגיע אל הממ>׳

 הנועד



 מתיחה
 למועדים ולרגלי׳ אחרים כו׳ שמחי' במק עירך
. כי אק י  כוי ונאכל שם מן הזבתי׳ ומן הפסחים מ
 חסר כ״א שלנו. כי גם אשר אמרינו לרצון כאלו
 הקרבנו. אבל החלק שלנו נעדר ואיננו. חהו שהוא
 קובל ואומר זכור ד׳ מה הי׳ לנו כוי כי אנחנו נשארט
 ערומים מכל. אבל אתה ד׳ לעולם תשב כו׳. ועוד
 חזון למועד תקת מן הגנב והשב ישיב־את כל ההפם/־
 וחיל בלע יקיאנו. ולבעליו ישיבנו. אבל אנחנו אשר
 ימינו כצל למה תעזבנו לאורך ימים. חהו מאמר
 (תהלי' קכ״ב) שמתתי באומרים לי בית ד׳ נלך
 עומדות היו רגלינו כוי ירושלי׳ הבנוי' כלומר הבנוי׳
 בפועל. לא ע״י דמיונות. כאלו בנה כוי כאלו הקריב
 כוי. ומבאר ואומר ששם עלו שבטים כו׳ כי שמה
 ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דוד. אשר כל•
 זאת נתסר מאתנו מאז הוסר הצניף הטהור מעל

 ראשינו.י

? הדברים ׳ כי כוונת התכמה העליונה במצות ל  ב
 בנין המשק והמקדש ולהקריב בז קרבנזת.
 לזכות את נפשותינו בעבודת מלכנו בקודש. להתדבק
 עי״כ בכבוד עליק נורא ית׳. כמאמר (ויקרא טי)
 זה הדבר אשר צוה ד׳ תעשו וירא אליכם כבוד ד׳.
 ר״ל מידכם תהי׳ זאת לכם. כי אתם בעבור תוספות
 עבודתכם תזכו להשיג דעת אלקיס בלבבכם ונפקתו
 m עיניכםלראי׳ בכבודד׳*)

ח יי וכמו שכתב הרב המורה ג  ח

' ז׳׳ל [במ׳׳ז לשלשי] כוונת ס 5 י ־ ת כ י ה  יהמגיי! כ
ם 5י׳ התורה בצותה לבנות כ י ל א א י י י *•*י י 5 1 5* 5 

ס ז״ל בית המקדש. אך היתה י י י ש א י י ה ג ת כ ה ש ל מ 6 

 על מאמי הת״א יייא אליי י׳ למען יתדש תמיד כבוד
 גאליני סמיא , ואםגלי לי" הבית הזה לתת רות דעת
 יקייה דה׳ , כי היא ימי ויראת אלקים בקרב כל
 כגדל מאי מכל תניעה וכל בואיו. כמאמר* (ויקרא
 שינוי מקום והעתק:, וכל מקי' י״ט) ומקדשי תיראו.
 אשי אמה מוצא גי׳צוי שטנה ומעתה לא נפלאת היא
, כי זאת ולא רחוקה היא מה שהי׳ ך  גהכיח תפיש כ
 נמשך מפאת סי שהשכינה דבר ד׳ ביד עבדיו הנביאים
 נתגלית אליו, יזהו ואתגלי• בירמיה ז׳) כה אמר ה׳
, אגל מולו ט׳ עולותיכם ספו על  ליס יקרי״ לה׳
 ימ׳ נמקומו כסאז כן עמה יק זבחיכם ואכלו בשר. י כי
 אצל המקבל נתחלפה גי לא דברתי את אבותיכם
 התפעלות מד כי נפקחו עיניו ולא צויתים ביום הוציאי

 אותם

 הנועד. וזהו לשכנו תדרשו גגדי צו נעלה כיון שמא
י מא חמי א  ובאת שמה. דרוש ואתה רואה את מ
ה לאחל לאחוריו וזהו מאמי (תהליס  מוצא. והדמיון מ
 עשה שידוך עם בתו קמ״ג) סנפ ימין ויאה ואין
 למרחקים. והבטית להביא לי מכיי אגד סטש ממני
 המוהר אל מקום התתן י״לאיך אוכל >הסלס סעצמי,
 וכל בטתונו היי לקבצנו שלא אזיק א״ע , כי כל
. כי הנביאים נאמנים על עצמן,  בדרך. ובאם יזדמן
 יקדמנו אבי התתן ויפגענו והאלם גם על עצמו צמו נאמן
 סמוך לביתו. לא ימצא והנה כל סע שי הסשכן וענולתו
 בידו כל מאומה. לכן מקונן ו&גילתו להריק השפעה מויג
 ירמי' ע״ה [איכה א׳] דרכי על כל הברואים ואם אנחנו
 ציק אבלות מבלי באי מועד לעצמט אין אנו בשוחים שלא
ק כהניה נעשםצגמטרע , כש״כ לאחרים מ מ ו  כל שעריי ש
 נאנחים. היא קינה על כי הקב״ה מסר אניט קיום
 הממוצעי׳ הנכבדים שהי׳ כלהנגראי׳.כמאמר(תהליסח׳)
 בידינו להגיענו אל מטרת כל מתה תחת רגליו וכמבואר
 חפצנו. והאמנם אשר גלניי יז״ל בספי הזיהי(מקן
 עיקר הדמ־ אפש׳ להמציא קצ״ה ג׳) על סאמי גם את
 עי׳יד סבות המדמים דבי העול© נתן בלבם . כל עלמא
 לדבר. כי יש דברי׳ אשר יכל עיניין לעלמא לאו אינון
 העושה אותם הוא כאלי אלא בלגהון לבני אלם לאסשיט
 בנה מזבת והקריכ עליי עונדין שבין ט׳ , ועל זאת
 קרק ועכ׳׳ז הממוצעי' התפלל סיע״ם ואסר ויהי ניעם
, ל׳ אלקיט עליט ,'ר׳׳לטעם י ״ י  נעדרו. זה,שאמר י
 עי׳ה [שם ה׳] זכור לי מה ומתן טובות כל הנביאים יהי׳
 הי׳ לכו כו׳ שבת משוש לבני מסיי ניליט , כי אמנו
ב המריקים שפע וטעם עונותיו ש ם ת ל ו ע ל , י . ה ת  ט׳ א
 כו . משל לסוחל נס>2 ית׳ אל כל הבריאים , לכן
 בדרך עם בעל עגלה • ^ התפללו תחלה ומעשה יליט
ם ?ל כימה עליגי,שלאנרע לעצמינ; ה ע ל ג ע  גנב וגנב ה

, ומעשה יליט כוננהו , א  הסתורו׳ היקרות• והבע׳׳ג ,

, ר כ ז י ™ את הטעם מ צ פ י ™ ת י ל  ה

 וגם הדברי המעטי האלה
 היו בכלל הגניבה. והי׳ הבעל העגלה מרבה לבכות
 יותר מבכיית הסותר. ושאלו אותו על עילת בכייתו
 כ״כ. ויענה ויאמר דעו אתי כי הסותר העשיר מצד

 טוב מזלו יתמלא הפסדו באין ספק. והשב ישיב
 הגנב שבעתי׳ על מה שג^י. אם לזיק קרוב ואם לזמן
 רחוק עכ״פ הוא לא יפסיד. אבל הפסד שלי הוא
 דבר מיעט לא חכר ולא יפקד. זה שסדרו לנו בסדר
 ההגדה אשר גאלנו וגאל את אבותינו כוי ק יגיענו
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ו חמצה &יגני-&ומע מ  ט' . #ן «.p ט ת
pm*> jt * < p v > $ J .אשר חלק המאמר ובפרשה 
 «יגי מכם כמעשה מוכרת .שהוא מק^ל י?«עי«^

 יביט בו אבל כי תרבו תפלה יותר מהחיוב .
 שומע כל מאומה :

0 עוד יותר נוכל להמתיק מליצת מאןמר נ ט  א
 למה לי רוב זבחיכם ט' עם מ״ש בעל
 עקידה זיל (שיר מ''ח) בענין הקרבנות. כי באמת
 מרומם אלקינו ית׳ נעלה ונשא מלחשוב עליו שקוא
 מקבל קרבן עולה חבת. רק יען כי זה טבע בני אדם
 ישמחו כי ישתוקקו לבוא בצל אדוניהם ולהביא תשורה
 לפניהם. ומאהבת ד׳ אותנו התיר לנו זאמ ונתן לגו
 כמה חלוקי קרבנות כאלו המקריב מביא תשוךה
 לפני אדוניו. והוא מקבלו באהבה ת״ל הקב״ה הפתע
 על עצמו מע>ןי המשכן ועבודתו והקדמות כאלו ישע
 ויסובב לו מהם שום' טובה כו׳ ע״ש. כי האריך.
 ומעתה דע כי כבוד האורחי׳ יהי׳ על 3׳ פגי©

 מתחלפי'

 ל*ה לי רו3 זצחיכם יאמר ד׳ נוי . גם כי
V כי זאת הבטיח * ו יאלה אימי סומע כי׳ . מ  ת
 אותנו ד' ית׳ לקבל מאתנו מנחה ונסך . אך אם
 הם 3אים מרצון , אז המה אהובים . וא9 לא
 יקבלם בהכרת כביכול, כמאמרם ז״ל במדרש (רי׳
 ויקריא) אם תהיו מקריגי׳ מי*ון יהי׳ לריח נחות .
 ואם נאי לאישי • והסימן ע״ז כי מהכרת איט
 רוצה לקבל רק מה שכתב לנו בתורתו . לא יותר
. גם כי ק ר  מזה. וק התפלה שהיא במקום ק
 גאמר גאיוב ל״0 הן אל כביר ולא ימחס . עכ״ז
 אמר גם• כי תרבו תפלה אינני שומע . משל לאחר
 עשה התקשרות עם רעהו שיביא לו סיזולה בכך
 וכך חה •הביא לו הרבה יותר י ממה שדיבר עמו.
 ואם הסתורה אינה «ן המובחר די לו שהוא
 מקבל מידו כפי המדובר . ויותר ממה שהתחייב א״ע
 ודאי לא יקבל. אמנם כאשר הסתור' תשא תן
 בעיניו אז יקבל יותר ויותר . וזהו למה לי רוב זבחיכ׳

מ קרא. אמהפני £צ3ישו לאטל ע ס ע , וימי ל י  על שמקיז אמו סשנתו , למגזר היה ייז בתעיז, ויתענה ג0 הפ^י
rw)T& מו לחם , גי ביום קסנממן הרגיש היטב >עי סע>י, וזזו אגרא מןןנניתא צלקמא, היא שאםיט «י &כי» 
 איט נעבור הת^יס עצמו, רק על מה שסוא fepoסליו להצדיק מעשיו סיעתה , וגיישי ליגט , וזהו -3ביג יהי' צג0
, והכניס בדבריו מאמר הן ניום ציסכם תמצאו ׳  אבחרהו יום ענית אדם נפשו ט׳ הלא זה צוסאנחייה פתח חרציבית רשע ט

ן י - » — L ־ ״1 1 ׳״־* L 1 ־י־ ס  ח

 ימסהי
 ויאמר

- _ ~  למליב , , - — -
 משיב הן ביים צומכם תבקשו תיכן< למצוא חפצכם , הסענגו נא סעמ עד אשי אראה סה פעל הסמניס •בכס 1כי סשעון

 סאו י ־ ־ ״
 תעי ,

 ליעג לחמך
י נא ה , P . מ  וליישר הסליפ לפתח חרציבית ישע , להשביע יסגים להלביש ערומים וכדוסה סן בסמ״ס, ומסיון מ
! אסל, ויהי בלילה הלכו גהסוסיו על שלה תבואות , וציה השר לקמת *ומם אל הליר K*o וילך הכפרי t o ללוי 
* 1־יי* י י מ " מ י ר קרה כן לאיש פליני וין? *  וישאל םסי שכניו מה לעשות גזה לפייס את השי , ייספרו לי לאסר ע

י ויגיא אל בית השר, ומה הוציא אס שלו ספסת ידו, ילך גם מא ויקס סוע צוקי וימא אל # 
א הי״ בביתו, הניח הססני* על השלםן והלך אל הליר ולקח בה׳מיתיו , אחי׳כ נתולע מלבר אל < 

" י יי^י' " ־ L , ו ל , כי האויל הזה לא ביקש מאומה מאת שני השר ולא התחנן > ו י  ג

 והתתטט׳ אשר ידני יש.
 קחו מסכם לביים ושובו

 הוא הילרגסל, ידני
, ז אמם משנים כי היא מסן, יקר  P «יו© צוסנש ת«או סמן

t ספני ft *אפ רעהו על המגי 

P© גירו סתנב 
 נית השי והשר
 השי והיי מליו קצן
 והעיקר סוא מקשה

 מצל מגסי
 ומיל ו

 להם



 פתיחה
ה ש י  לבקש ישכר על מה שלא אכל ועל מה שאיני ע
 רעה לנפשו. והדמיק שה לתינוק רוכב על המקל
׳  ברתוב. ואביו מבקש ממנו לאמר חדל בני ממע^י

ה ז  כאלה ."והא לך ג׳ גדולי׳ ומה לך לשטות כ
ז לו ג״ל-*• ת י נ י ל נ ע י נ י קל ל מ  וביום מחר בקחתי ה

מי *I ז 5 ל"  ג׳ גדולים . פעם נסע אביו למרחקים ע
. והנער היה עושה מעשהו באין מוחה ומעע3 ב  ר
3 ת  בידו. ובכל יום אשר לא עשה סכלות זאת כ

 לעצמו על פנקסו שמגיע לו מאביו ג׳ גדולים
 וירבו הימים ואביו בא לביתו בא לפניו עם פנקסיך
 ותבע אותו בעד כל פעם ג׳ גדולי׳. ויאמ' לו א3יו
ב י ש  וכיאפש׳ בידי לתת לך בעד כל פעם ג׳ גסי. ה
הנער ואמי דע אבי הלא לאמונה כי אני מזלזל 4 

 המקח כנגדך. כי רק בעבורך אעשה זאת ואכי
ר ח  עחב את מקלי בעבור ג׳ גדוצי׳. אבל אצל איש א

ת  הייתי דורש עשרי׳ בעד כל פעם. וכשמוע האב א
ד ע  דבריו תרה אפו ואמר לו נבל . כאשר היית נ

 ורך* הייתי מפייס אותך שלא תעשה שטות כזה
ך כל ל י נ ת ם י ם א ש ג  והיו׳ הזה אשר כבר נהיית לי/י
 כסף אשר בעולם אק לך לעשות זאת ואתה ;£2
 תבקש עוד שכר על שלא עשית נבלותך . וזה עצמן
׳ י  תשובת הכתוב על קאלת׳ למה צמנו ולא ראית ע
ד מ  השיב ואמ׳ הן ביום צומכ׳ תמצאו תפז • א
 כמתפלא וכי דבר חפץ הוא בידכם לבקש שכר על
ש ו  העדר העסק בדברים הבהמיי׳ הכזה יהיה צ
ת י נ ע ת  אבחרהו יום ענות אדם נפשו . ר״ל גם 3
 מצד עצמו אינו.תענית . אם אינו פועל פעולתן
 וסגולתו. וכמו שכתב הרב המורה ז״ל (בל״ב משלשי/
ש  כי עניני׳ כאלה (גם התענית גם הקרבנות) ה
 מעשים הבלתי' מטוניס לעצמם . והם אך תתבולה
. וכמאמך י י  לבוא על ידם אל הכוונה הראשונה כ
 (שמואל א׳ ט׳׳ו) החפץ לל׳ בעולות כשמוע בקול ףי
0 האמכ  הנה שמוע מזבת טוב להקשיב מתלב אילים. ו
 עוד לי דברי׳ בזה לא אתמהמה פה להאריך 3ה0

 אבל תמצאם כי תבקשם בפרשיות הבאות לפנינו
 ואלקים אמת הוא יורנו. ובאמתו ידריכנו.

 מתחלפי׳. אם ברמי ואם בחשיבות. חה יהי' כפי
 התחלפות האורחים. כי אם יכניס אורח עני לביתו
 רעב ללחם וצמא למיס. אותו ראוי לכבד בריבי
 אכילה להרבות לחם ולהביא לפניו קערה גדולה עם
 ירקות. ותתיכת בשר. גם אם תושיבהז בשפל המושבות
 לא יימ לבו לזה כל מאומה. כי אק עינו ולבו רק
 אל הלחם להשביע רעבונו. כמשפט. לנפש דלה
 ורעבה. לא תהי׳ תאותו כי אם למלאות כרסו.
 לא ק אם תכניס לביתך איש אפרתי. נכבד גדול
 ומפורסם. שאינו צריך אל מה אשר תתן לפניו.
 רק אתה תגקשהו ע״ז בכל אות נפשך. אז יהי׳ הכבוד
 הראוי אליו בהשיבו'לקבלהו בהוד והדר לא ברובי הכמו׳
 רק ברובי האיכות. הקערה תהי׳ קטנה לא גדולה.
 אבל תהיי של כסף או זהב ובה יהי׳ מעט מרקתת מעט
 מגדנות. ולהושיבו בראש וכדומל מעניני יקר וגדולה.
ה  זה שהתפלא הכתוב ואמר אמת כי נענתי לך מ
 להטות אליך חסד עד כי לבבך ידמה כאלו אני מתארת
 אצלך ומקבל תשורה מידך . אבל עכ״ז הלא עליך
. ואותי ראוי לכבד ברב י  לדעת כי מלך גדול אנ
 האיכות. לא ברב הכמות. ביקר היראה ותפארת

 האהבה. לא שיהי׳ הכיבוד בקרבנות רבות וגדולות-
 בכמותם. כי אצל אורח נכבד יהי׳ רבוי הכמו'
 לזרא באפו ואין אצלו רק רבוי. האיכות איך מקבלי׳
 אותו בסבר פנים יפות באהבה ותן. והעד כי העני
 אינו מביא רק מכתה והכתוב מעלה עליו כאלו נפשו

 הקריב. וזהו למה לי רוב זבתיכס יאמר ה׳.

 להוא הענין בעצמו שהתרעם הנבי׳על הצום והתעני׳
 [ישעי׳ נ׳׳ח] הכזה יהי׳ צום אבתרהו יום
 ענות אדם נפשו כוי. כי גם התעני׳ אינו דבר
 הנדרש בעבור עצמותו. כ״א בעבור פעולתו וסגולתו
 כי האדם כאשר יתענה יכניע תמרו אשר ממנו
 נמשכי׳ כל התאית וכאש׳ האד׳ ירגיל נפשו להתענות
 ישיג מן הצום נ״ר הרבה יותר מאשר ישיג מן האכילה
 בחשב^ עם נפשו כמה טובה כפולה ומכופלת באה
 לנפשו עי׳י התרחקו מתאות העו״הז. וא״כ אין לו



ע שכב י  ואמר (במדבר כ״ג) ד׳ אלקיו עמו כי נ
 כאר*י וכלביא מי יקימנו. לק היתה הקריאה קריאה
 שלמה. וגם ביום •~ משא״כ בלעם וחבריו נגלה

 אליהם רק בלילה בשעה שהם נוחים מתאותם.

# די׳א אז דברת בחזון לחסידך. מדבר ף  י

 במשה שנדבר עמו בחזק ובדבור שנאי
 , יפה אל פה.אדבר בו ומראה ולא בחידות כוי עד כל
 ישראל עומלים לפני הר סיני ואומרי׳ אס יוספים
 אנחנו לשמוע כו׳ ומכולם לא קרא הדבור אלא למשה.
 שנאמר ויקרא אל משה. הנראה בכוונת הדברים
 ע״ד מאמי ו ית׳ (שמות י״ט) הנה אנכי בא אליך
 בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך
 יאמינו לעולם. והוא ע״פ משל לשר גדול שהי׳ לו
 בעירו איש א׳ שהי׳ בעיניו תביב ונכבד עד מאד.
 והי׳ יודע לדבר עם השר בכל הלשונות שהיי השר
 מדבר בהן. פעם בא השר הזה אל העיר והלכו כל
ה.  תושבי העיר לקראתו ובתוכם הי׳ גס האיש הז
 וישא השר את עיניו וירא את האיש הזה וידבר
 אתו. אבל דיבר אתו בלשון אנשי המדינה. ויתפלא
 האיש עד מאד. מדוע לח דיבר עמו בשפה נכרי'
 לועזית או ארמיית צרפית וכדומה הלא השר יודע
 כי שומע עבדו גם לשונות זרות. ויאמר אליו השר

 1 הלא

 ןיקךא אל משה. מדרש. מה בין נביאי ישראל
 לנבואת בלעם וחבריו. אמר ר״ח ב״ח
 אין הקב׳׳ה נגלה להם אלא בתצידבור. כמהדתימר
 ויקר אלקים אל בלעם. אבל נביאי ישראל בדבור
 שלם . שנאמר ויקרא אל משה. אליהם נגלה בלילה
 בשעה שדרך בני אדם פרושים זה מזה. דכתיב
 (איוב ד) בשעיפי׳ מחזיונות לילה בנפול תרדמה על

 אנשים כוי. באור זה דע כי מציאות הדברים מהם^
 בעצם ומהם במקרה . כמו ^המים מציאותם בעצם
 וראשונה בימים ובנהרות. ועצם מציאות האש הוא
 באבנים. ובעצים ביערות. שם מציאותם בעצם.
 ואם תמצאם בהזולת מהמקומות הם שמ^אן^ דרך
 מקרה. כן התורה ונועם ההשגה 3א&קוס^1ןאצל
9 אשדי L העם הנבתר הוא בעצם. כמאמר (אהלים 
 הגוי אשר ד׳ אלקיו העם בחר לנחלה.לו.^ערה כי
 עצם תולדותנו להיות משכן לאלקותו ותימ^ו. ן^ס
 המצא תמצא אצל הזולת. הוא אך במקרה." כמאמר
 (שס נ״ח) זורו רשעים מרתם כוי. לכן הזולת אם
 תראה בו דבר טוב לא תראנו בלתי ע״ד מקרה אחר
 אשר השביע נפשו ממשאלותיו התמריי׳. יזכור גם
 את הבורא כל טוב העולם. לכן נאמר ויקר אלקי'
 אל בלעם• לא כן העש הנבתר אשר הדבק בדי
 תהיי דבקותו עצמיימ. נאשר בלעם בעצמו הודה



 אהל יעקב
ל  הגיע אל מעלה זאת עד שתהיי התורה נקראת ע

 שמו. כמ״ש (מלאכי ג׳) זכרו תורת משה ע3די עו׳
ר מ א  מדרש (פ׳ בי) אדם כי יקריב מכם כוי זה ש
ה ד ש . ע  הכתוב הבן יקיר לי אפרים טי
 נקראו יקרים. התורה והנבואה כו׳. התורה מכי'[
 שנאמר יקרה היא מפנינים כוי. הסכלות מנין שנאמ׳
ה נ  יקר מחכמה ״כבוד סכלות מעט. ובהשקפה ראשו
י  הדבור כמו זר. איך יתק להחליט על הסכלות כ
ש כ מ  הוא מן הדברים היקרים שנבראו בעולם. - א
ה ״  דע כי כבר נתבאר אצלנו מאמי המלך התכם ע
ד מ ' • לא א ו י כ ת ו פ ב ה א ם ת י ת י פ ת  (משלי א׳) עי מ
ד . או מדוע. אבל אמר ע  למה פתים תאהבו פתי
ו .  מתי. אשד מכותלי שאלתו ניכר היותו מחליט ע
\vv הפתיות. ט^ראוי לאהוב. רק שאל ואמר עד 
ד  פתי׳ תאהבו פתי. כי ראוי עכ״פ להגביל זמן ע
ת ו י ת  כמה. והדבר פלאי. כי באמת אין ראוי לאהוב פ
, י  מכל וכל. אמנם יפה בארנו זאת (קול יעקב ד
׳ י ד י מ ת  קהלת) כי הפתי אשר התמכר אל הדברים ה
ה ח כ ו ת  אצלו • גם הוא יש לו תקוה שתועיל לו ה
ד ש  והמוכןי־ באמור לו כי הוא תועה בדעתו. והדבר א
m ה י והסבה בז ו ו ת מ  הוא אוהב וחומד הוא מאוס ו
 יען כי החומד הזה כבר עבר נין בתרי התמדות \
ל י ל ח ה  כבר ראה כמה דבריי אשר תמד אותם מאד ו

ו ז ל ו ע  תץותם ׳טוב ומועיל. ואח״כ נגלה לו בעצמו ט
 וראה והצתי[ כי מאופר׳ י ומתועבים הם באמת.

מ 3 ד  ! ניגיניו לשמוע לקול מוריו המסכלים עצתו 3
ד , ל  הדמילאשר הוא חושק ומתאוה. באמרם לו. כ
א ו ה w נזה־ והיית תמצ כי הוא:.*1ונ וישר י י t . 
ש ק ל ־ כן תאמין כי גס^החמודות• אשר אתה מ . ־ ך * 
ש ד א  עתה גם המה מהבל יחד, כמו שאנחנו רואים ה
- ח א . ו ם ה  בהוולדר אוהב כ״א שיי אמו לינק מ

ל א׳׳ע לאכול• אז הוא י ג ר י ו ^ א ^ § ל מ ג  ה

א ו ה אותם תכלית ההרחק• ואז ה ^ ״ ף ^ ₪  בשדי ח
ל  בוקר 3מ6מ|י,ההבצ אשר אין. בהם ממש. לרכוב ע
׳ ה. וכ7ץל; • עליו כמה נאה סוס ז י ^ ן & • ן  ה
י.ואחר אשר יתגדלימאסבאלההחמודן- |  מהבלי׳ >«|

 ותגעל צפש> בהם. ויבחור בכלים נאים למראה
ם ממש. ולהתגדל, ה  יחמוד השתוק והטיול וש״ד שאין נ

 הלא תדע כי גזה גליתי היום הפלגת אהבתי אותך.
 כי אם בחרתי על דל שפתי שפת מצרי או ערבי
 לדבר עמך. לא הי׳ נודע אל ההמון רוב אהבתי
 אותך. כי מה אשר אני מדבר עמך ולא עמהם כי
 ידעתי כי הם אינם מבינים שפת ערבי. אמנם עתה
 אשר פתתתי פי בלשון המדינה ועכ׳׳ז אין אני מדבר
 כ״א עמך. ידעו כלם כי דברתי רק עמך מאשר
 יקרת בעיני ונכבדת יותר מכל ההמון. וזהו ממש
 מאמר הנה אנכי בא אליך בעב הענן בהשתלשלות
 עד גדר אנושי בעבור ישמע גם העם בדברי עמך.
 ואז גם בך יאמינו לעולם אתר כי יתברר להם
 דבקותך ונפלאתה לי אהבתך. וזהו אז דברת
 בחזק לחסידך זה משה שנדבר עמו בחזק ובדבור.
 שנא׳ פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בתידות. כלומר
 לא בגדולות ונפלאות מהשגת כח אנושי. וכאמרם
) קול ד׳ בכת מלמד שנגלה לכל ,  ז״ל (שמות רבה ה
*) ועכ׳׳ז מכולם לא קרא  אחד יאחד לפי כחו

 הדבור אלא למשה שנ׳ ויקרא אל משה.
ש ר׳תנתומא פתח יש זהב ורב פנינים וכלי ר ד  מ
 יקר שפתי דעת. הכל הביאו נדבתן
 למשכן זהכ הה״ד וזאת התרומה אשי תקחי5*&(*£
 זהב כוי. ורב פנינים זו נדבתן של נשיאיה• ד3מ>ן
 והנשיאים הביאו כו׳. וכלי יקר שפריי''־ימ._ לפי

 שהיתה נפשו של מש0 עגומה עליו ואמר מ
 נדבתן למשכן ואני לא הבאתי. אמר לו הקב״ _
 שדבור׳ תביב עלי יותר מן הכלי. שמכולם לא

 הדבור אלא למשה. ויקרא אל משה*.;«32ךי׳ פשו!
w יותר f i f כי באו רז״ל להביננו מאין גדול חלקו 
/ יש ן נ מ|  משלהם. כי יש מיעה שהוא דבר נחמדז
 באפשר להשיגו. יהי'גם בקושי ובכבדות. אבל המתייגע
 עליו ישיגהו. כמו זהב וכסף. אמנם יש דבר רחוקה
 השגתו גם אתר היגיעה. סאק• לו מציאות בעולם.־

ק הנאמר (קהלת די) יש אתד ואין י שני. זה׳ ׳ נ ע  כ

 שאמר הכתוב יש זהב ורב פנינים. ר״ל האף אמנם
. עכי׳ז יש ויש ממינם .*״עולם. ם  כי דבריי נחמדי׳ ה
 גם זהב גס פנינים. אבל וכלי יקר שפתי דעת.. כי

 שפתי דעת חמודים ויקרים עד כי אין מציאות אל.
 מי אשר יקבל וישמע דבר מהבורא ית׳ כ״א משהצנח,

 עוד

ית. מה שהי׳ צייד לנ«״ • אס לא להור״• ח שהיא מזלה פתח ממתימי  *) ולס כ• הדרש הז^מוכיס ממלת «
p .היוומ לןל. ולכן יפה אמרו סגגלה לכל אחד ואחר לפי כסו w b 

 ו



 אחי יעקב
 והנה אם לא היי האדם משתמש בהמדות האלה
 מיום הולדו עד יום עמדו על דעתו האמתית
. ושנים הר3ה. היו  שיש 3יניהם מרחק ר3
 נאבדים ממנו מעט מעט. ולא היי נשאר
 מהם בלב האדם מאומה ולכן שם הבורא יתברך
 בלב הנער רעיונות לאהוב את הבליו. ולשנוא
 את קצתם . למען יתרגל בהן ובתולדותיה!
 בילדותו. והי׳ בעת עמדו על דעתו יהיו המדות
 נכונים ומזומנים לו. היינו כי הוא ית' עשה
 ויכונן המדות האלה תוך משבצות של בדיל ושל עופרת.
 כי גם התינוק כאשר אביו יעקם פניו עליו הוא
 מתיירא. ופועלת בו מדת ״היראה. ואח״כ כאשר
 יראה אחה הבל מן הכפתורים וחלקי נתל הואמתאוה
 וחומד אותם. משתמשת נו מדת התהבה והתשוקה.
 וכאשר יוכל ללכת ברגליו יחמוד מקל לרכוב עליו.
 ישמת במציאותו. ויתאבל עד העדרו. ואת כל אלה
 ידו ית' עשתה למצוא מקום אל הכחות ואל המדות
 אשר בנפש שיהי׳ להם על מה לחול. חה להם מקום
 תתנותס כל.הדרך הארוך ההוא מלידה מבטן עד
 אשר יבוא לכלל שנים הראויי׳ לעבודה. ואז יסיר
 הפסוס וישיכ סגנים תחתיהם. ר״ל ילקט ויקבץ המדות
מ ויפרידם ויפשיטם מכתנות עוד אי שק שהיו א  ה
 ^שו3.צים 3cp י. ויעשה להם מעתה כתנות בד ומשבצות
 זהב טהור קודש לד׳. לקחת כל מדה ולהשתמש 3ה
 .את הראוי אליה בעצם וראשונה. •היראה ליראה את
 ד' אלקיו. האהבה לאהוב אותו. ולאהוב תורה ומצות
 ומע״ט. ושלמה המלך ע״ה אתרי ראותו בני אדם
 באים בשניס. יזקינו ויזקינו. וכשלג ילבינו. ועוד הם
 רוכבים על המקל. התפלא עליהם ואמר עד מתי
. לאמר אמת כימתחצההי׳הכחות  פתים תאהבו פתי
 מסודרות כך למען תת מקום אל תתנותם ואל מישבם
 שיהי׳ להם על מה לתול. אבל עתה כבר הגיע עת
 דודים לשמש עם המדות האלה את היאיי אליהם.
 ובזה כבר אמרנו לפניך טעם נןקעל מאמר חזי׳ל*)

 במד׳

 עוד יותר ימאס גם באלה ויתאוה למוד ולתפארת
 מה שאין בהם תכלית בלתי כבוד מדומה. וגאה
 וגאון יתטססו בקרבו מרבים ההבל• 1ואם רצונך
 לחקור למה נתז ית' בלב הנער ובטבעו לאהוב את
 ההבלים אשר חין בהם ממש. אומר לך . דע כי
 משכן האהבה והתמדה הוא בלב. ותולדות החמדה
 השמחה והאבל. השמחה בהשיגו חמדתו. והאבל
 בהעדרה. יאהב את מי אשר יחננה לו. ישנא
 ויתעב את מי אשי. יקחנה מידו. וכמו ק הכעס
 והרצון הצער והתענוג התמלה ואכזריות וכל המדות
 כלם יתעוררו באדם ויתהוו בלבו ע׳יי הבלים ועילת
 הדבר לי כל פעל ד׳ למענהו. למען יהיה מקום
 השראה ומציאות לכל המדות בלב האדם להתרגל
 בהם מעודו עד אשר בהגיעו אל ימי הבינה אז יהי׳
 בו הרגל ה מדות להשתמש בהם בעבודת בוראו ית׳.
 והדמיון בזה לאבנים• יקרות אשר מציאותם מעבד
 לים והבא לקנותם מארץ מרחק והוא ירא ודואג
 עליהם פן יאבד מהם להיותם קטני הכמות ורבי
 האיכות והנזק בכל אחת מהן רב. זאת העצה אשר
 יבתרו לשבץ אותם שיהי׳ קבועים בעץ או בעופרת
 למק ישתמרו עד בואו לביתו. ואח״כ יקתס משם
 ויעשה להם משבצות זהב וכסף. לכל אבן משבצת
 הראוי׳ לו. כן הדבר במדות כי הבורא ית׳ צייר
 אותם בכת נפש האדם בבטן אמו. לא תוהג בראם
 ת׳יו כי אס לעבודתו ויראתו. האהבה לאהוב את השם
 ותורתו. השנאה לשנוא את הרע בעיניו ית׳. ותולדות
 האהבה והשנאה נגררי' אתריהן. וכלם לעבודת הקוד£
. אבל זמן שימושם באדם לעבודת הקודש כראוי ו  נתנ
 להם איננו בימי עלומיו. כי האדם נולד ובא לעולם
 לא בדעת ולא בתבונה. כמשפט אפרוח. ומתי יעשה
 הקישוטין אשר הקב׳יה דורש מאתו אשר למענם נטע
 בו הכתות והמדות האלה בנפשו. אך כאשר יגדל
 וכאשר יהי׳ לאיש ואחר אשר ישלים עצמו בחכמה
 ודעת איך להשתמש בהמדות היקרות האלה .

 ״) יהתגינן עיי בלניי החכם ע״ה כי פתמ לנייו האייו במאמי מכמות מיונה נימוגמ! מחן קילה כ!' בפתחי
 שעיים בעיר אמריה תאמי על מתי פתים מאהבו פתי ולצים לצון חמלו להם. אשי ללעתי טין נלנייי אלה אל מה שאמר
ס ה״0ל' אויי וישעי ממי אייא ל׳ מעיז מיי ממי אפחל בקייב עלי מרעים כיי אחת שאלתי מאת ?' י ל ה ז י ה (  אגיי החסיל ע״
 אותה אבקש כ!׳ ״ דע כי הבירא ית' ברא את האלם עילם הקסן ע״ל בייאת עילם הגדול. אשי תחלת הווייתו סאיבע יםילית
 ןהרכיכ מציאותי ול־א בו מרה אלומה לעומת האש. הלם לפומיז הרןח. הלח: הלמה לעומת המים. המרה השחור? לעושת
 העפי. יביא בו חמשה חושים: ומהם נמשכים ומסתעפי' כל התאוית והחמדות אשר באלם בעהיז . והאלקים משה את האלם
 ישר בארן. שיתנהג מם החושים כ$«שה הרופא החכםסמרגיג סמים מחולפים בסגולותיהם וחלוקים נמשקליהם. משקל גיה

 * פזם



 אח? יעקב
ר ש  (במל׳ קהלת) אץ אדם מת וחצי תאותו בידו יש לו ההוא יש לו גבול וסוף ותכלית ק הי׳ מהראוי א
ת. התמדה והתשוקה אשר יהי׳ לאדם אל עצם זה יהי״  מכה מבקש מאתי׳. יש לו מאתי׳ מ3קש ארבע מאו
אמר  (עי׳ אהל יעקב חיב סוף פ׳ 3שלח) אשר מה מאד ג״כ גבוליי ותכליתיי. כאשר העיר החכם ע״ה י
 יתחמץ לבב איש על עיקר דבר זה מאין יתנוצץ בלב (קהלת ז׳) גם את זה לעומת זה עשה האלקיס ״
ל כ  אנוש אשר עד עולם לא יוכל להשביע נפשו ולומר היינו כי המדות נמדדות כפי ערך העצמיים ל
ר ש  די על מה שבידו. הלא כבר החליט הכתוב ואמר בהם חיי האדם. וא׳׳כ מדוע יגדל כח החמדה א
ץ א  (תהלים קי׳ ט) לכל תכלה ראיתי קץ. היינו כי כל אל העצם מערך העצם עצמו אלף פעמים ככה. ו
. אמנם דע כי לא (  עצם מתפצי עוה׳ז יש לו קץ וגבול תוך השלושה אדם מת ותצי תאותו בידו *
ת ו י ה  מרחקים. וא״כ יחוייב מצד הטבע כמו אשר העצם לתוהו ברא ית׳ כחזה בנפש. בלתי לתכלית טוב ל

 , באדם

, וכמי אשי האבייס החיציטיס . כן הינינ הנייא ית׳ את האלם בחושיה שינים אשי נדם יתקן הנהגתו., :  מוז. וכאיסי מז
ת ו א ר  הנראים ננראי 3ו ע״ל כלל. ר״ל המינים ליאותנהם. לא שהם מייחלים ליאות יק לני זד. כי מ״ן הוא נעל נחייה ל
 נל מה אשי יןלמן לגגל עיניו. ליאות השיאות. לשנויע סקילית העינית, לשעום המשעמי'. וכן כל החושי׳. כן החושי״
 הסטמי' ננראו אך נלרך כלל. כמו כחהאהבה נסיע נלנ. אנל לא נישם נו נמזג היכנתו מה שיאהונ. ושה אשי ישנא .
 כיא שינחיר לי לעצמו הלנריס הנכנלים ל&הנה אותם. וכן כח הרחמים והחמלה והאכזריות הענוה ו: נאוה הרצין והכעס ייילתש

0 ו  מן המרות אשר כנר המה בנתונים יסלרים (נספר המדיח אשי יעלנו להוציאו לאור עולם אייה) כי אין לני שאין (ן מק
 והאלם יש נלמ הנחייה עליהם להשתמש נה0 כשי אשר ינחור. ולע כי כסו שאין כח בעינים לראות פנים ואחור • ולאזני' לשמו^

' קולות. גן אין נאפשר אל הלב לאהוב יותר מאחל. כי האהנה האמתית שהיא מצל המעלה לא תקים ילא תהיי נשני0  נ
J,y^ .כמיש כחכם נמאנד הח׳ סשפי הסרות. ושעתה כנה משפע האלם כמשכיל כך הוא. ע׳׳ל משיר מושה משתה ושמחה 
ר ש  להזמין את הקרואים. והבית קטןמהכיל המיני ב״א המתאספים ומתקנצי׳ לשמוע קול שרים מרית. ונעל השמחה ריאה א
 במרם יתאסשו ויניאו המנויים לסעודה . יתמלא כבית מאנשים רקים הזוללים • כמשפסם בשמעם כלי זמר המה יטעין לאכ^

 וימהיי הביתה להיית מן הראשונים. ובע״כ מוכיח הנעהינ ללחותם אחל אחר ולפנותם לתת מקום אל הקיואים אשי יבואו
 כן הלני 3האי& אשי־ננרא עם כרבה חושים וכחות הנצרכים אליו להשלמת עגילתו הנכגלת. היראה לירא אתל׳ אלקיו״ האה3ה
 לא הנה איתו ית׳: לאהוב חכמי התורם. וכן כל שארי הכחית. יק האלם כבר נאמר עליז(איוב יא) ועיי פיא אלם יילד. ולסת»
 חניאל! יינ!. כי האלם מנעוריו הוא ריק משכל לא לעת ולא תגינה בו. והכלים רקים. ומתמלאים אסחחיתיו וכל כליו 0חש$,
ז. כי הכלים סתסלאי׳ מעצמם , כמו הירא: לירא ילפחיל משבט הרודה נו. לירא מגנב ורוצח והזולת מהמקרי׳ השילמ^ ' :  עו
 נעלם. ילהעיה בראותו כי עת לולים הגיע. התור הנמל להכניס בכליו הפנימיי' החכמה והאמונה היראה והאהבה. ולא מצא
 א/  מקים פניי להם. כי כלם ;/•לאים סטסקי העד.״?. התחיל לדחות איתס. בטטטתיו ואממלאיתיו # לאמר ל׳ אורי וישעי. י
ס י  מטי אייא. הלא ל׳ סעח חיי. וא״כ סמי אפחד* והאריך באמתלאותיו על אשי־ פינה את לבבו סכל יראית חציניות . אז הכג
' כי׳ שבתי גבית 7' כל ימי חיי 0• . זה שאמר ש:ע״ה על המתעלס  בלבי את היראה הנכנלת האסתיית. יאמר אחת ש^לתי מאת ן
 מזה. יאיני ניתן דעתו לט:י את לבט יכל כלי נפשו. המליץ עליו במליצתו הנפלאה חכמית בחיץ תרןנה. כי כחיתיו פלאיה
 מ:3לי עוה״ז יאין סקים אל החכמה לשטן כבול נקרב לנו. תוך החדיים השנימיי'• ולכן היא עימדת בחץ ומקיננת. ובעיר
 אמריה תאפי. כי אם היתה החכמה בחדרי לב גאדם פנימה «ר לא הי׳ מן הצירך להעיי ולעויי א.ז האהבה. אבל כל מוך
 אשי האדם נאחז גסנך בקיני עי:״ ז וגהנליו. לא ממצא החכמה קן לה בלט. וחכמות בחיז תלונה 0׳ תשיגי לתיגחתי

. והנן. י  נ
 י׳ להיציא,
_ ^ _ _ וה עיני0 . _ ״ ״ . , 
ן כ  באשה יותר מגיפה של מעשה ז והמאמר הנפלא הזה אין מהראוי להניחו כך כפי הויאחו בהשקפה היאשינה כי החושנ כן אי

 • C אמי הטתב בעמלי נעגין גכגל זה אמיתי לא אמלזל את מתני מיש כבר בפתיחה לספר שמן המור(יזמי ל׳ להיצ«
 לאיי בעהיס) בנאיי מאמר רגיתינו ויל (יומא גייר ב׳) עוג מראה עימם מהלך י£0» עב מראה מי^0

 יסגארו הדניים יפה אף נעים , כי כפי הכלל הנאמן הזה אשי כל הכחות והמלות הנעעית בנפש האלם החמלה והתשומ;
 השתללית וחריצות מילתם כלס נוצר.׳ באדם גגצם וראשינה רק בעטי ענין מיוחד בתכליתו למעלה יאש . היינו לתירה ילתעולה*
 לעגלה ולשמרה. לאהיב התירה ולחמול איתה להשתוקק לדבקותו ימ׳ ולמצוחיו הישרים. ולהשתדל בהם בחריצית שונית. ולא
 היתה הטונה מטיעיפ הכמת האלה בעבור ירלין< האלם בהן אחי תאות העוהיז ותענוגות הגיע . מאין מי מכחיש זה בלל
 המזגרים . אגל הלא עכיז יתחמץ לגג אניש לחשוב ולומר אם הרגי כן מלוע זה כל אום ישאוה תאום לילון< אחר תעט0

 הגיף



 אהל יעקב
 באדם תשוקה וחאוה בלי גבול אל התורה ואל התעודה הזאת הנכבדת אחר ההבלי׳ ועכ׳׳ז הכת המשתוקק
 ולהיושבים לפני ד׳ ראוי להיות התאוה גוברת בהם לא ישנה את תפקידו. וא׳׳כ אם הוא אוהב כסף לא
 בלי גבול כי חכמת התורה היא ג״כ בלי גבול ותכלית. ישבע כסף. הוא אשר השלים ואמר (קהלת ה׳ י׳׳ז)
 רק האדס הוא בעל בתירה והוא מתליף וממיר את הנה אשר ראיתי אני טוב אשר יפה לאכול ולשתות
 כבודו על תוהו והבל. היינו כי הוא רודף עם התשוקה ולראות טובה בכל עמלו כו׳ כי הוא תלקו. והוראתו

 בזה

 הגיף . ומעילם לא ישנע סהם . וינ שיסי׳ פשרו וסגולתו יחסין יותר ויותר . איכ מקים לימי חלילה כי האדם סיםנע סל זאת
 שיהי׳ התאות והחמדות רק בעבור תכלית פחית זה . לאהוב תענוגי הגין» ולרלוף אחריהם נחמיה גלולה כאשר עם נפשו .
 אמנם גהתנונן מעט נקנה דעת כי ע״י זה עצמו מה אשי האדם איהב תענוגי העולם מזה עצמו יתברר לו פיסת נמרץ על
 אמתת אמונתנו וקנלחת שאין לאהוב את הסענוגיס מאומה • וכל הכחות יהחמדיס לא ניטעו בנפש יק בעניי שתויה והמצוה
 כי הנה ילוע אשר התאוה ולתשוקה מחולשת בין אנשים . זה ירדוף למלא גרוני גרביים עינים ולהתענג בתענוגים • וזה אוהב
 כלים מכלים שינים . ווה ללניש שני מם עלנים, זה רודף אחר כביד וגדולה והזולת מלתאות המדומיות.מה שאין מקים להסתפק
 ולומר כי כן היתה כיונת הבריאה שזה יחמיל סיג זה מן צרור ההבלים . וזה גהנל אחר . הן כגר העיל הכתיב ואמר (קהלת
 ז) אשר משה האלקיס את האדם ישר . רק והמה בקשי חשנינית רבים . איכ בע׳׳כ נחליט ונאמין כי האלקים ית׳ המניע בהאלם
 ריח תאוה המתנוססת בקיגו לחמול ולחפון ולרלוף ולהשיג שלל חלקי האמצעים המגיעים את האלם אל האושר וההצלחה . רק
 לסבת הטור ידיעתם והכרתם ננוכים הם באושר הטיב האסתי . וינחור כל אחד נרנר זילת לנר . כי אם היה כל אחל קולע
 אל עצם המאושר באמתו הי׳ סשתוים כלם נחמליתיהם ותשוקותיהם . אנל הנה האמת אינו רק אחד. והשקדים וההבלים הם
 רבים . ולכן גהטיתם את עצמם מן האמת כבר מתחלקים הם במיני תשוקותיהם , זה להנל זה וזה להנל אחר . — אמנם
 הערים הנאמנים על הכלל הזה . א׳ הוא מה שזכרנו. כי החמדה היא תמיד יומר גרילה מן העצם המבוקש • כמו שתיאם
 כי יתאוה אלם לנירה גלילה העילה לסך גלול . הנה הנאתו ושמחתו עלי רגע . והפסיד לעצמו כמה סלעים עייז . הנה זה
̂א התירה שנאסר עליה (משלי  יהי׳ לך למוסת נמרן כי עיקי החמלה והתשוקה הי׳ נעצם ויאשונה יק נעבור עצם יקר ונכבל. ה
) יקיה היא מפנינים , וא״כ בעניי עצם יקי ומעולה בזה הי׳ מהצייך לבנות ולנטוע בנפש האלם כח התשוקה נאיסן נפלא  ג
 בדול מ6ול גמלתו • למען יהי׳ סשיפד כפי החמלה המחוייבת לםגילת התירה היקרה . ואת זה לעומת זה עשה
 האלקים וכלל, ולכן אם הי׳ האלם הולך עם דחסלה והתשיקה הגלולה הנפלאה הזאת אשר נטע גו ית' ילך עמה אל
 הת־יה היקיה מכל כלי חמלה , ולאי הי׳ משתנה כח ומלת התשיקה לעומת העצם הנכגל. אגל להיותו כמתעתע . כי
 בעל גחירה הוא . הולך ורודף ומעלה ח3ח גילו , וכה הטגע יעשה את שלו. כי המלית האלי סיציס תצאינה מכח אל
 •הפועל בעסק החוח הזה . א״כ עי״ז יסיגג שתהיי התשיקה יותר גדולה מן העצם המגוקש . סמש כנער קטן'ליבש לגוש
 אניו . יהי׳ 0יח סעידף פנים יאחזר על נאמן שאין הלביש שלו • רק של אביו , כי מריע היא גדול ורחב כ״כ , ממשל
 בראותט כתשוקה שהיא ייתר גלולה סן העצם הסנוקש זו עדות נאמנה שאין התשוקה נעצם ויאשןנה רק אל סחורת אבינו
 שבשמים . והאדם בבחירתו ילבישנה מל עצם פחית . א״כ תהיה התשוקה יותר גלילה סן העצם המבוקש . זה שכוונו
 יבותיני זיל גלנריהם הקדושים להעיר את האדם על חב אולמי וסכלותו שאינו עושה חשגון על מייתמ זעגימי אם המה
 מטוניס אם לא . לאטד הלא התגונן נא כי טוב מראה עיגים מהלך נפש . טוג מראה עינים נאשה יוסר מגופה של מעשה.
 וטסה של מעשה אינו גלול כ״כ כסו התשוקה אשר העין רואה. יא״כ הלא התשיקז יותר גלולה מן העצם המגוקש . ואיכ
 תיכל להאמין כי גם זה הגל . — המופת השני הוא מה שהערני עליו . מלוע לא משנע נפשו גם אחר השיגו תאיתו
 כי אחר שיהי׳ גילו המאתים ירצה ארוע מאות . אגל הנה מזה יבחן אסתת הענין . כי עיקי כח המשיקה היא רק נעביר
 התירה . ולכן היה מהצורך אליו ית׳ לנטוע התשיקה באיפן נפלא כ״כ גלי גגול וגלי מכלית לסען תהי׳ מלת התשוקה נמללת
 )אל התורה . שנאמר עלי׳ ארוכה מארץ סלה ורחבה מני ים . כי כן ראוי אל התורה שתתוכף התשוקה עם תוססת השגתו

מ לאמר כנר שבעה לה ח  ׳לפי שזכרט למעלה : פי לולא כן היה מקים אל האדם אחר אשר ילםןל פרק אחל אי נם הלכה א
 נפשי. לא אלמול יותר , כי כגר שבעתי. לכן היה ההכרח לנטוע כת התשוקה נאיפן שלא יוכל להשג«ע נפשי. למען ישתדל
 נשקילה אמר שקילס וכמאמי יחנה מצותך מאל . ולכן אם כי׳ האלם הולך נכח התשיקה הזאת אל התירה . לא היי סיצא
 בהתייה פגיעתו . ואחי סיימו סר ומשתולל בתענוגי הנוף יתחייב גיכ מאמר אוהנ כסף לא ישנע] ככף . ט הכח משוע
ש לא ישנה את מגע שקילתו אשר הפקל עליו. לבלי ימצא את שגיעתו, נעטר סתירה האריכה והרוגה לאין תכלית . 9 נ  ג

 מה שגיארו ז״ל אוהב כסף לא ישגע כסף . והסבה לזה . כי אוהב תירה לא ישגע תירה . והסכצ הזה ישגה באולתו . דחליף
 ףסיר הכח הנפלא הזה אשר חננו יוצרו ית׳ יישסש נו אל מנין פחות , ואוהב כסף הנה לא ישבע כסף . וכסה התפלא
 החכם הננחי הזה עיה במקום אחר (מסלי מ) למה זה מסיר גיל כסיל לקמת חכמה ולב אין . כלומר הכח היקי והנפלא
 אשר נתן לי י ס׳ לקנות חכמה מסירו . הוא מחליף אותו על עניו הנל וי*ומ יוח . והפגין אמת וישי ללנ טנק

 נחכעה . —



 אה? יעקנ ג
ה  בזה להביננו דעת כי הכוונה הראשונה בבריאת הנח השלם בכל כמו שלמה ע״ה שגם הוא עינמ לא מש3עכ
ה י ן ויותר יפלא ע״פ הכלל אשי כלל דוד המלך ע׳ ע מ . ל ו ש פ נ ד ל ח ו י מ ן ה ק ל ם , ר ח ד א 3 

ל בדבורו על סוג האדם בכלל באמרו כי אראה שמיך י ע  יעסוק בתורת ומצות כל הימים אשר הוא ח
 האדמה ויצער מעלה מעלה אל שלמות הנרצה מעשה אצבעותיך וגו מה אנוש כי תזכרנו כו ותחסרהו
ם בעלי התאוה מעט מאלקיס (תהלים ת׳) לומר כי יש דבריש  מאתו ית׳ בלי הפסק לעולם. ולק ג
ש ו ז אל פרטיים .שנעלמים מעיני כל חי. שלא ישיגם ש ס אין ק ל ן ע ׳ י ה ל 3 ל ה י א ה ח ז  כ

ת ע י ד . וזהו הנה אדם גם אתר היגיעה והעמל הרב. כמו י ו ק ת ח א w א ו ה ח ה כ י ה ם כ ת ן א  ת

ד מ א מ  אשר ראיתי אני טוב אשר יפה. כלומר ראית; ענין עצמותו ית עד כי גם מרע״ה לא השיגו. פ
ת ו מ ש ן ז״ל כתג על מאמי (  טוב ויפה בבריאת הכח ההוא לדברי תורה להגות ופני ־לא יראו. והרמו

י נ מ ״ מן הטובה כו׳ כל עמל האדם אמר (קהלת ז׳) אמרתי אחכמה והיא יחוקה מ J W , ״ I ״ W W T ט 

 לפיהו וגם הנפש לא תמלא • מאמר וגם הנפש כוי והשלשה שאמר עליהם (משלי למי׳ד) שלשה המ,^
. שאין המאמר יוצא מפשוטי שצא ׳  הוא כמו ועוד ראי׳. כי גם הנפש לא תמלא כמאמר גפלאו ממני ט
m רבותינו ז׳יל במדרש ע׳יפ זה. משל לעירני שנשא בת ידעם באמת. ומי לא ישתוקק לדעת את אלה 
ל^  מלכים אם יביא לה כל התענוגים שבעולם אינם ושלמה העיד על עצמו כי עסק בתכמה להשיגם ו
ס ה י ל  השובים אצלה לכלום. למה לפי שהיא בת מלכים. עלתה בידו.. אף כי מטרם שם לבו לתקור ע
 כך הנפש אלו הבאת לה כמה מצות ומע״טלא תמלא ידע כי יד ד׳ עשתה זאת לסתום ולתתוש חזוןמדבריש
 מהם. לפי שהיא בת מלך ית׳׳ש ואין קץ לתשוקתה אלו שלא נדעם. עכ״ז לא מנע ולא חדל מלחקור-
 הנפלאה. והמדה הזאת היא גזולה ביד האדם מן עליהם. כי גם זאת מאת ד׳ צבאות יצאה׳ שתהי׳

 הנפש. כי לצורך הנפש נטעית׳ כחזה בע3ור התורה התשוקה בנפש לתקור אתר הדברי׳ הבלתי ידועיה
ה מ כ ח . כהוראת מאמר כל זה נסיתיבתכמה אמרתי א א ל מ  שהיא ג״כ עד אין קץ. ולכן גם הנפש לא ת
י ת ע ד  כמו הרעב ללחם. ואוכל דברים שאינם משביעים והיא רתוקה ממני. ר׳יל גם כי מראשית כזאת י
ס שהיא רתוקה ממני עכ״ז לא תדלתי מלעסוק באלו  אשר כרסו מלא ונפשו רעבה • (והמשכיל יבין כי ג

ע ״ ד העניני׳ כי ד׳ פעל כל זה בטבע אנושי. וראוי א  הגאוה אשר באדם הנה היא גם היא רק ע״
ש לתת טעם על מה נתן ית׳ הכת הזה באדם השליש פ ע מ ו ט ; ח ה כ ר ה י מ  החלוף והתמורה. כי הוא מ

ל ׳בכל שיעמול לרות לתקור על דבר שיודע שלא ישיגנו ו ע ה פ י ל ח א מ ן . ה ת י י ח צ נ  בעבור קיומו והשארתו ה
ך ומצאנו ראינו טעם הגון לזה ע׳יפ מאמר מפורש יוצא' כ י פ ) ל ח * ן ל י ר ד ה נ ס  ענין אחר. כי כבר אמרותזי׳ל ר

ת הית מתעברת וזמן עבורה וקיומה והפסדס. & ו ח כ ן ה ט ה ה ע ר  תטאת. כלומר כי המה בבחירתם ה
; ה .נרמזי׳ אם באותיות התור׳ ואם בהנקודו וכבי מצא נ ו ש א ר ם ן צ ע ר 3 ש > א ת א ט ל ח ן א ו ת ל ק ך ע ר ל ה ל א  ה
ש ת . בר׳ יהושע שידע מן התור׳ כמה ימי עבורו של נ ת ן צ מ ה ן ר ן ת ק ל ק ן ת ש ה ה ל ל א ׳ כ ת  נטע מ י

. ) וכן כל החכמות יש להם רמז בתור׳ ט נבפורות ח, פ ש ו ה י ר 3 מ א נ ה ' ד ״ ־ ע ם ל ן ע א ה ר 3 י ; ל י 3 ש  ושיאמר ב
. וכבר ספרו ז״ל על רי׳א וליי שידעו כמה טיפי׳ # כ ר ל ן 3 3  מלך יהודה (דברי הימים• ב׳ י׳׳ז) ויגבה ל

f וחלילה לומר כי חקרו t ת בים (הוריות יוד ן ל ו ע ן פ ך י מ י ו ן פ י ל ן ר ס י 3 ה ל מ ל ה 3 י א ׳  ד

אר ץ אלה העניני׳ ע״י ספרי׳ חצוניס וכדומ׳. כי לא הו ש א פ נ י ה ס כ י ר 3 ד ל ה ל ) כ ק ״ ו ד י ן ה ל א ת ה ן ת ה  ה

א י ׳ ם הם לפנות לבס ולבלות זמנם בעגיניס כאלה כ ם ג ך ל א כ ר 3 ז ן ח ל ה ג ל א ג ן ה . ן ם ל ן ע ה ל ע י 3 ה ש  ל
ק ידיעתסוהשגתש ר ם להגות בתור ולחזות בנועם ל > נ מ > א י ד מ ה ל מ כ ם ח י א ל מ ס ה י מ כ ן ח ם מ י מ כ ח 3 

^ א ש הדברים האלה הוא בכלל מאמר ר׳ מאיר ע״ה [ פ נ ה א ש ן 3 ן י פ ן ה א ז י ל א ל ע ת ן ע ך י ל ן  א

 י



 מ׳זל יעקב ד
 לי איט זז לעולם לא בעוה״ז ולא בלנו״הב. והנראה
 בזה בהקדים מאמר המדרש (ב׳׳ר מ״ג) אל תירא
 אברם אנכי מגן לך. אמר אברהם רבש״ע כרת ברית
 עם נת שאינך מכלה את בניו. עמדתי וסיגלתי מצות
 ומעי׳ט יותר ממנו ודתתה בריתי לבריתו• תאמר
 שאתר עומד ומסגל מצות ומע׳׳ט יותר ממני ותדתה
 בריתו לבריתי. אמר הקב״ה מנת לא העמדתי מגינים
 של צדיקים אבל ממך אני מעמיד מגינים של צדיקים.
 ולא עוד אלא בשעה שיהיו בניך באיס לידי עבירות
 ומעשים רעים אני רואה צדיק אתר שבהם ומכריעו
. אני נוטלו  עליהם שהוא יטל לומר. למדת הדין די
 ומכפר עליהם. ועם דרכנו נעמוד עוד לבאר מאמר
 הנביא ע״ה (ישעי׳ ג״ד)זשמתיכדכד שמשתיך ושאריך
 לאבני אקדת וכל גבולך לאבני תפז. הנה הכפיל
 דבייו בדרך כלל לאבט חפץ אחר אשר כבר הזכיר
 הפרטים. ונקדי׳ לזה עוד באור מאמי (שם מ״ג)
 מאשר יקרת בעיני נכבדת ואני אהבתיך • דע כי
 תביבות ותשיבות דבר מן הדברים תהי׳ לאתד מ3׳
 פנים. א" לסבה אמתית • הבי לסבה כזביית. כמו
 התאנה וכדומה מהפירות המתוקות והערבות בטעמן
 אשר תשיבותם מתמת עצמותם. כי בעצמותם יש
 תשיבות הנעימות כי הם מתוקים יותר מכל הפירות
 ויש שיהי׳ בו תשיבות לא בעבור יקר עצמותו. כ״א
 בעבור מעוט מציאותו. וכן יזדמן אב אוהב את בנו
 ומתבבו מאד בעבור סבה אמתית. כי בנו מעולה
 ומעוטר במעלות יקרות. ויש אשר יתבב את יבנו
 והוא מתוסי שלימות. בעבור כי מתו לו כמה בנים.
 והוא לבדו נשאר לו לק הוא יקר בעיניו. וההבדל
 כי אם תביבותו ותשיבותו מסבת מעלותיו. אז גם
 אחרים יתבבו אותו ומייקרים שמו. והואנתמד בעיני
 הבריות. לא ק אס תשיבותו אצל אביו מסבת קשה
 מזלו. א״כ אין חשיבות הנער בו בעצמו בלתי ע״י
 הסיבות אשר חוץ ממנו. ע״י רוב בניו שמתי. הס
 הם המייקרי' אותו אצל אביו. הנמשל כי אנחנו
 חשובים ויקרי׳ אצל אבינו שבשמים ג״כ על שני פנים.
 אם בהמתנו צדיקים ותמימים בכל חלקי השלמות אז
 יהי׳ חשיבותנו בעבור המעלות טובות אשר אצלנו. ויש
 שיקי' החשובית רק ע׳׳ד הנזכר במאמר המדרש המי.
. אלף בני אדם נכנסי׳ למקרא ויוצאים  יקרים אתם לי
 מהם רק מאה. מאה ט׳ עד אדם אחד מאלף מצאתי
 וע׳׳ד שאומרי׳ על תינוק שאביו אוהב *אוחו ומחמ
 אותו מאד לאמר כמה נתתי לרופאים בעבות. המם

 פזרתי

 וי] כל העוסק בתורי לשמה זוכה־ לדברים הרבה •
 כי סוף הכבוד לבוא שמגלי׳ לו רזי תורה וכל התכמו׳
 והידיעות. ומעתה נבין זה ע״פ משל לאחד שכפל לו
 בירושה בית מקרובו שהי׳ עשיר מופלג אבל העלים
 מעיני כלם עשרו וסגולתו. ולא רצה שידע הזולת
 שהוא עשיר. מה עשה הטמץ כל אוצרותיו בחורי
 הבית. ובמתלות עפר. ולסוף מת בלא מלין. ולא
 הי׳ יכול לצות אל ביתו. ולא ידע איש את קבורת
 עשרו. וגם היורש ההוא לא ידע אתו מה בבית.
 לימים נאבד אל היורש חפץ. ושים פניו לבקש התפץ
 בתורי עפר וכפים. ומדי תפש מצא מטמון יקר מכסף
 ומזהב ואת החפץ לא מצא. וחפר במקום אחר ומצא
 עוד מטמון מאבנים יקרים. וכן בכל פעם אשר חפר
 מצא מטמוני מסתרים עד כי טרם מצא החפץ הנאבד
 לו מצא כל המטמונים אשר הטמין בעה״ב . ולבסוף
 מצא החפץ שלו. והי׳ החפץ ההוא יקר בעיניו מאד
 באמרו כי אך על ידו עשה לו את כל הכבוד הזה.
 הנמשל הקב׳׳ה נתן מעט סכלות לבני אדם ובעבור
 זה נפשו משתוקקת יומם ולילה לעמוד על אשר יתםר
 לו. ועי״זהוא חופש כל חדרי התורה אולי ימצא מה
 שלבו תפץ. ומדי עיונו ותפישתו זוכה ומוצא דברים
 הרבה ומביט נפלאות מתורתו והם החכמות שזכרנו
 בשם הרמב״ן. וזהו יקרמתכמה מכבוד סכלות מעט.
 ר״ל הסכלות מעט יקר מכלם כי הוא המביא את
 האדם אל היגיעה והעמל ועי׳׳ז הוא מוצא כל היקרים
 שבעולם (דבר זה כבר נדפס בספר קול יעקב קכי׳ו
 א׳ אכן הנפתי ירי עליו עוד הפעם. בעבור דברים

 יקרים שנתתדשו ונתוספו עתה בע׳׳ה):
 מדרש עשרה נקראו יקרים טי התורה והנבואה
 כוי וישיאל. ישיאל מנין שנאמר (ירמי׳
. ביוקר ישראל עומדי׳  ל״א) הבן יקיר לי אפרים• טי
 לי בנוהג שבעולם אלף בני אדם נכנסין למקרא.
 יוצא מהן מאה. מאה נכנסי׳ למשנה יוצאים מהם
 עשרה. עשרה לתלמוד יוצא מהם אהד. הה׳׳ד אדם
 אחד מאלף מצאתי. אמר ר״י אמר הקב״ה ביוקר
 ישראל עומדי׳ לי. משפתות משפחות של כנים משפחות
.  משפחות של ערוב. הוי ביוקר ישראל עומדים לי
ק יקיר לי בכל מקום שנאמר לי אינו זז לעולם.  ה
 לא בעוה׳׳ז ולא בעוה״ב. בכהנים כתיב וכהנו לי
. וראוי להתעורר ׳  בישראל כתיב כי לי בני ישראל ט
 * מה היתה טינת ר׳ יצחק מאור מאמר סבן יקיר
י עד שהוסיף וחמי• בכל מקום שנאמר  לי אפרים נ



 אה? יעקב
ד מ י  בזמנו ובמקומו. א״כ כל הנמצא ממט הוא חביב ו
npf< בעיני המשען. אמנם ההבדל ביניהם פי הדבר 
c j חביבותו מצד תשיבותו בעצמותו לא יאבד חשיבותו 
ש . או בזמן אחר אשר י ר ח  אס יביאוהו למקום א
ו מ ז ק ה י י ׳ כ 3 " ה 0 י ה !  ממין דבר זה הריבה• לא 5

ב ו ת כ * ה מ ^ ^ ש י ו ה ת ו נ י ש  או המקום גורס ח
r מ  תורתנו הקדושה (תהלים י״ט) הנחמדים מזהב ו

- מ . הוראתו במלת רב לאמר כי תוכל לבחון ח  רב
 התורה לעומת הרבה זהב ופז. אשר רבויים הוא p ת

 להמעיט תשיבותם. כמאמר (מלכים א׳ יו״ד)
£ T כסף לא נחשב בימי שלמה למאומה. לא כן התורה 
 אפילו כל הארץ תתמלא דעה יכלם יהיו אנשים חכמיש

 ומלומדים הכה עוד יוסיפו ביק* התודה וחביבות,-
 וכבר המשילו רבותינו ז״ל (ב״ר צ״ז) וידגו לרוב• ״־^
 דגים הללו גדליןבמים כיון שיורדת טיפה אחה מלמעלה
 מקבלין אותה בצמאון. כך ישיאל גדלין בתורה וכיןן
; ר  שהם שומעי׳ דבר הדש מן התורה מקבלי׳ אותו 3צמא
. ומעתה יפה הפלי,! ( ׳  (עיין אהל יעקב שמות ס׳ א
י ר לאבנ י י ע ש  הכתוב בהבטתתו ושמתי כדכד שמשות? ו
 אקדת. וגם שיהי׳ ממק הזה הרבה מאד עלץ ל,*
 יאבדו חשיבותם. אבל בהיפך שיהי׳ חביבותס ר1,3

 מאד. וזהו וכל גבולךלאבני חפץשיתענגו בם רואיהם
 חפץ לבם. והוא ג׳׳כ ההבדל בין צדיק גמוי לצדי?!
? ם ת  שאינו גמור. כי הצדיק שאינו גמור מהצורך ל
 ולבקש לו מקום מיוחד שיוכל להיות רשום ומצוי,;
1 י  שמה לאיש צדיק. כאמ־ם ז״ל על מאמי ונח א
!  צדיק תמים הי׳ בדורותיו (ב״ר למ״ד) בדורותיו ה,
ד י  צדיק ואלו הי׳ בדורו של משה לא הי׳ צדיק. כי 3
? י ה י  אנשיי פתותים גם במעט צדקות יתתשב ביניהם ו
- מ א  רשום לאיש צדיק. לא ק הצדיק האמתי עליו נ
ב ז נ ז  (במדבר כ״ג) הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתי
ת א פ  כי גם בפני עצמו בהיותו לבדד. יש לו השיבות מ
^ ו  יוקד עצמותו. וההבדל ביניהם. כי גם כאשי ה
 ית׳ נוטל הצדיק האמתי יק הדור. יעמוד תי לפני 7»׳
P באותו תשיבות אשר היי לו בהיותו בעוה״ז • לא 
 הצדיק הב בהיותו נפרד ממקום הרשע יאבד חשיטתו

 וכמה הורה על זה התכם מכל אדם במאמיו הכל3«נ
ע ל ו ע  (קהלת 3׳) כי אין זכיון לתכם עם הכסיל ל

 כו׳ ואיך ימות החכם עם הכסיל. אשר לדעתי
ש  זה מחובר אל מה שאמר תחלה וראיתי אני שי

 יתרון לחכמה מן הסכלות כיתי־ץ האור ק החשך
 ר״ל אמת כי תוכל לשפוט על יוקר החכמה וכשרון

 מעשים

ק הסבה הזאת אק בכחה  פזרתי עליובמחלהו. א
 לסבב חשיבות רק אצל האב ״ כי הי׳ לו בנים ומתו.
 לא אצל אתרים. כי הם רואים אותו כמו שהוא
 בעצמותו. ובעצמותו אין בו מאומה מן התשיבות.
 וזהו שהוכיתם ואמר מאשר יקרת בעיני נכבדת אז
 רק ואני אהבתיך • לא כן אם זכית לחשיבות מצד
 מעלות טובות אז תהיי נתמד ונעים בעיני כל הבריו׳
 וכמאמר (משלי ט״ז) ברצות ד׳ דרכי איש גם אויביו
. והנה רבותינו ז״ל אמרו (בראשית רבה  ישלים אתו
 ס״ג) ורבקה אוהבת את יעקב. כל שהיתה שומעת
. באור זה כי  קולו היתה מוספת אהבה על אהבתו
 רבקה ע״ה באהבתה' את יעקב'לא היתה הסבה כי
 בידלה בקושי ובכבדות. ע״י צער הריון ועי״כ אהבה
 אותו רק מצד כשרון מעלותיו. ועי״כ כמו שנתוספו
 מעלות ושלמות ביעקב אבינו יום יום כן אמו הוסיפה
 עליו אהבה יום יום. עד כי כל שהיתה שומעת קול
 יעקב מצפצף בתויה ושלמות הית׳ מוספת אהבה על
 אהבתו. תהו מאמר הבן יקיר לי אפרים אם ילד
 שעשועים כאומר תן דעתך ותקור נא באיזה בתיי הם
 אצלי באהבתי אותם. אם מצד יוקר גדולן. וקושי
 מציאותן. כדברי המאמר המובא במדרש שלפנינו
 אדם אתד מאלף מצאתי. או אם ילד שעשועי׳. ר ׳ל
 בעבור היותם בעלי מעלות ומדות טובות. כילד
 שעשועים. והוכית במופת ואמר כי מדי דברי בו זכור
 אזכרנו עוד. רי׳ל בכל עת אשר אני מדבר עמו אני
 מוסיף אהבה על אהבתו • בע׳כ הוא ילד שעשועים.
 ולכן רתם ארתמנו נאום די. אני בעצמי. לא כמי
 שהי׳ במצרי׳ שנאמר שה (שיר בי) קול דודי הנה
 זה בא • ע״י שליח בא להם רק קולו של דודי.
 וכבר מבואר במדרש (במקומו) בשעה שאמר משה
א.  לישראל הקב״ה גואל אתכם• אמרו לו היכן הו
 ולמה קלת אלינו שלית. והשיב משה מדלג על ההרים
 שאין אתם נגאלין רק מכות אבותיכם. לק מוכרתת
 הגאולה להיות ע״י שלית [עי׳ על הדברי׳ האלה
 באורך בקול יעקב י״ז א׳] אבל כאשר נזכה להשיג
 שלמות המעלות ומדות תמודות ויהי׳ תשיבותנו מסבת
 עצמנו • כילד שעשועים אשר האהבה תת1סף יום אתר
 יום. וזהו כי מדי־ דברי בו זכור אזכרנו עוד. ע״כ
 המו מעילו רתם ארתמנואני בעצמי. וזהו נאום ד׳.
 כלל הדברים כי הפלגת ענץ יהי׳ אם מעצמו ואם
\ כי יש דבר שיהי׳ יקר מצד חשיבותו ו כ  מענק הפ
 העצמיית; ויש שיהי׳ יקר רק מסבת ני אין דוגמתו



 ז*הל יעקב ה
 מעמיד מגינים של צדיקים. שיהיו צדיקים ויהי'יכולת
 בידם להגן על אחרים ג״כ. וכת נפלא ן ז לא הי׳
 ביד נח. כי הי׳ צדיק רק בדורותיו. ואיך הי׳ יכול
 להגן עליהש. חהו מנת לא העמדתי מגינים של
 צדיקים • אבל ממר אני מעמיד מגינים של צדיקים.
 ולא עוד אלא אפילו בשעה שיהיו בניך באים לידי
 עבירות ומעשים רעים אני רואה צדיק אחד שבהם
 שהוא יכול לומר למדת הדין די אני נוטלו ומכפר
 עליהם. כלומר גם בעלותו בסערה השמימה ויהי׳
 נפרד מבין תברת אנשים תטאים יעמוד ג״כ באותו
 תשיבוה אשר הי׳ חשוב בהיותו פה בארצות החיים.
 וכאו אשר הגץ עליהם מכותו בהיותו בתיים ק גם
 אח״כ כאשר אני נוטלו לשמים הוא מכפר עליהם .
 וכל זה כללו ז״ל במאמרו ית׳ אנכי מגן לך . כלומר
 גם בעת תתקרב אלי להתלונן בצל ידי. י עכ׳׳ז יהי׳ שכרך

 הרבה מאד י
 !מעתה המשך המאמר כך הוא. הבן יקיר לי
 אפרים. ביוקר ישראל עומדי׳ לי. בנוהג
 שבעולם אלף בני אדם נכצסי׳ למקרא יוצא מהן מאה.
 מאה כנכסי׳ למשנה יוצאי׳ מהם עשרה. עשרה
 גכנסי׳ לתלמוד יוצא מהן אחד. הוי אדם אחד מאלף
 מצאתי. היא הבתי׳ האתת מן התשיבות בעבור קושי
 המציאות ומעוטו. וכמאמר מאשר יקרת בעיני נכבדת
 כי כביכול הוא ית׳ אומר עלינו צאשר יאמר האב על
 בנו כמה פזרתי עליו כמה נתתי לרופאים בשבילו.
 ובא ר׳ יצתק ע״ה ואמר אמר הקב״ה ביוהר ישראל
 עומדים לי כוי. כי נקבצו ובאו בישראל ב׳ סוגי
 החשיבות גס ייחד. א' כי פזר נתן בעבורנו וכמה
 הרבה עלילותיו ונפלאותיו בכח גדול וביד חזקה משפתות
 משפחותי של כניס משפתות משפתות של ערוב. אמנם
 התשיבות הזה אינו רק בעוה״ז**). וכל חבימתם
 הוא רק מסבת המקום והזמן. אבל'לעתיד כבר נאמ
 בשכבר הימים הבאים הכל נשכת. ונאמר כי נשכח.

 הצרות

 מעשים מפאת הערכתם והגחנתם נגד"רשע כסל
 אשר אצל הכסילים והרשעים . כאשר יבחן מעלת
 האור ויתרונו נגד פחיתות החושך. אבל אמר וידעתי
 גם אני שמקרה אחד יקרה את כלם. כלומר אין
 בזה אושר והצלחה לבקש ולחפש יתרון לעצמו ע״י
 פחיתות זולתו. כי זאת לא יוכל להשיג בלתי כל
 עוד היותו פה בעוה״ז. ויושב בין הכסילי׳ והרשעים.
 ומה יעשה אח״כ כאשר יהי׳ נפרד מעמהם. חהו כי
 אין זכרון לחכם עם הכסיל לעולם. וכי לעולם יהי׳
 זכיונו עם הכסיל גם יחד. הלא בעוה״ב אין שם בחי׳
 הצטרפות . ולא יעריכו עוד את זה המעולה נגד
 זה הפחות • חהו בשכבר הימים הבאים הכל נשכת.
 ר״ל כי כבר מותלט על הימים ה$3יס לעתיד כאשר
 ד׳ ית׳ יחדש עולמו שיהי׳ נשכח כל סדרי המקרים
 וההערכות של עתה. כמאמר (ישעי׳ י ס״ה). הנה
 עבדי יאכלו ואתם תרעבו כוי אשר המתברך בארץ
 יתברך באלקי אמן כו׳ כי נשכתו הצרות הראשונות
 וכי נסתרו מעיני כו׳ ולא תזכרנה הראשונות ולא תעלינה
 על לב. וגם בטרם יגיע אל התור הנכבד הזה אחר
 התחי׳ בקום ישעי עצ*ר ויחיו • התפלא ג״כ ואמר
 ואיך ימום התכם עם הכסיל. כלומר הכי יכול
 להבי׳א עמו את הכסיל לעמוד עמו בפני המשפט.
 אשר בגלל הרשע הזה יתתשב הוא *) . וההבדל'הב׳
 כי הצדיק האמתי אשר תשיבותו מעצמותו. הנה גס
 אתרים יסתופפו בצל זכותו. כל ימי היותו בחיים.
 כמאמר רבותינו ז״ל [ב״ר ע׳] תונה מלאך ד׳ סביב
 ליראיו לסובבים ליראיו. אבל הצדיק אשר צדקתו
 נראית רק גגד זדון רשעי דורו. ולא יזכר זכותו
 בלתי בהקדיס זכרון פשעם וחטאתם. כי הם המתשבים
 אותו. א״כ איככה יגן עליהם. זה אשר הבטיח ית׳
 לאברהם אבינו ע׳׳ה. אל תירא אברם אנכי מגן לך.
 אמר אברהם רבש׳יע כרת ברית עם נת כו׳ ודתתה
 בריתי לבריתו כו׳. אמר הקב״ה כוי אבל ממך אמ

 C ומאמי וידעתי ג6 אני שמקרה אחד יקרה את כלם ואפרתי אני בלבי g׳ ילשה חכמתי אני כ«׳ הוא מאמר
 המושגי. ויש מזה יביס במקיא עי׳ בסשי לשון למילים*) למיל וא״ו עגיל י״ח ח״ל נקיאהו הפסקה. גרייאשי נססיק מאמרט

י אשי יתכן המאסר בלעלו. ע״ש. ועי׳ נתיבית עילם בבאויו ענ הל •א מלב מלית לייסיג. י מ  ג

 *) כי כל עול אשר כשהשנה בין החוחים כל חשיבותה מסבת המקום. כמ^נר (הישע יייל) כענבים במלגר מצאתי
 ישרסל 5*יצא ענבים בארץ ציה וסיבב אז הענבים חשובי׳ גס אם אי>ס טובים כיכ. אמנם לעתיד כאשי יהפוך ימי אל
ם ניויה לקרוא כלם בשם ל׳ ויתקיים מאמר (ישעי׳ ייא) כי מלאה הארץ לפז את ל׳ כו׳. מה יועיל מור י מ ע  ה
. זעכ״ז ושכנתי רק ׳  *חשיבות 300לו הממם אן הזמן. אם לא חשיבות מצד עצמוסם. כמאמר(זכרי׳ 0) ונלוו רכים אל ל
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 אהל יעקב
 הצרות הראשונות כוי. לזה הוסיף ואמר בכל מקום אני עושה עטרה למלך. אמר לו כל מה שאתה יכול
 שנאמר לי אינו זו לעולם. לא בעוהיז ולא בעוהיב. כי לקבוע בה אבנים טובות ומרגליות קבע. זמרגיי? קבע.
 תשיבות ישראל גם בעצמותם. וזה יועיל גם סמן מרגליות קבע. למה שעתיד לינתן בראשו של מלך כך
ת  העתיד . והדברי' נכונים למבין. אמר לו הקב״ה למשה כל מה שאתה יכול לשבת א
 (פרשה ב׳) אמר ר׳ יהודא בר סימון ישיאל שבת. לגדלן ולפאק פאר. למה שאני עתיד
 משל לאחד שהי׳ יושב ועישהעטרה למלך להתפאר בהם• שנאמר (ישעי׳ מ״ט) ויאמר לי עבדי
) . ולבוא אל באור  עבר אתד עליו אמר לו מה אתה עושה. אמר לו אתה ישראל אשר בך אתפאר *

 המאמר

ו ר ק  ״) אמי הטחב לא אחלול מהזכיר פה אח אשי כמבחי כבי נשיפיי הנכבד שמן הסוי (נייר לשלש׳) מאשי י
 בעיני הדביים ומה מיגים הם לאהלי יעקב. ״״ל שם . דע כי כבי מבואי בפיליסיפי׳ כי מן הפעולות הנגלית תילענה

י  סכחית הפנימיות. והצייית הנעצמות (עי, קיל יהילה באור הכיזיי בליא סראשין) ואמיו מליו ית׳ אם הייתי נסתי סצל עצע
 נגלה הוא מצד פעולותיו , כמאמר לא מצאנוהו ולא ידענוהו אך ממעשיו הכינוהו . אשי לטעם זה אמיו יניתיט זיל (3״ר
m בייד תחלה הוא סזכיי את שמי • ואס״ה מזכיי שבחי . אבל הקלה אמו כן אלא משגיא עולמו אח״כ הזכיר את סמך Ob 
̂נאסי ביאשית גיא ואמי כך אלקים . ןהבאוי בססישים כי לב האדם לאדם בהכיתו וידיעתו הוא תחלה אל עצמיתו  ס
 לבר לצד מה שהוא איש . כי הוא מה שיורה שמן מליו. ואח״כ יבוא להכיר מקריו יתיאייו אשי ינשאו עליו ויתיבו 3,
 מהאוסניית או הקטנים . ובדברי להעיה שהביאו ז״ל . ומנותך חרבני . כי תחלה הכיר שהוא דוד לבל . ואח״כ היה ייעהו

 לאביו . ואח״כ מנגן לשאול . ואח״כ משנהו . ואח״כ מלך . אבל הוא ימי אינו כן , כי אין שום מביא להכיר אומו וללעת
 מצל עצמו ומהותו , כי זה שעו לעצם . אמנם אנחנו מכירי׳ מעשיו ועיצם נפלאותיו הם יעילו ויגילו על אמתח מציאיתז
ת  זלכן רמז במאמר בראשית ברא ואח״כ אלקים להורות כי אך ההתגוננות במעשה בראשית הוא הסולם אשר בינינו ובינו י
 בו עלה נעלה ללעת ולהשיג כגיל עליון נורא כיל ולחזות גניעמו . כמאמר שאו מרום עיניכם כוי . וכנר ביאי רניני הגאו!׳
; י ק י  מיהי״ל מפיאג זגלס״ה מאמר (ישעי׳ י) מלא כל האיץ כגילו. ר״ל כללות הנמצאים אשר הארץ מלאה מהם יביעו ו
. כלימי המלוא של כל האיץ זה הוא כבודו . והנה ההתבוננות נהנסצאי׳ ז  דסיסמן כנילי של הבויא ית' . יזהו מלא כל האי
 תתכן בכל הסוגים מלוססיםחצמחי• ג״כ.כמ3ואי בספרי הסבעיי, מהסגולות הנפלאות אשי גמחצבי׳ באבני האקלח השוהם ו:שמין״
א אי) וכל ״ כ  לכלם כחות יקרות מסוליות בחכמה כפי סנ־לת איחות •חכמות התויה שאס* ו עליה (ביי א׳ ונייהד פקידי י
, ו2צז1ח כבי נננצא סס.ץ לגי נפלא גלגרי רז״ל(ניצה כ״*) חצונא ׳  בעי קוביה לשברי עלמא אשגח באורייתא וברא לי׳ כי
 מחצב רגליהין ררשיעי • ובי תיחם יהושע את הארן י. ובמדברים הצדק והיישי אשר במן ימן קול לגרים אומר המבשרות
 צלקת הממציא העליון ית״ש . כשאמי (תהלים צ״ט) יעיז מלך . כלינד עם גודל ע־זו ותקפו על כי מי יוכל לרון עם שהתקין
 סמנו סכ״ז סשפט אהב . והעד . אתה כיננת סישיים , משפט וצדקה הנמצא ביעקב הלא אתה עשית ונטעת בי . הן הס5
 כלגרים אשר כללו רז״ל במלית קצרות בספר הזוהר (פקודי שם) כל איכון גוינין דלעילא אתקין לון לתחא. למען אשר מאלה הענינ•,
ן ) אלמלא לא נתנה התייה הי1נ  הססילרים לממה ילמול ה־ילם לעס חכמה להכיר אלופו של מולם . וכני אמרו (עייוגין ק

ה ז  למלים צניעית מחתיל גזל מנמלה עריית מיונה כיי . כי הבע״ח ניטעו בהם כל הכחית וכל המלות הכלילית גהחןרה החמי
 רק נוטעו א׳ א׳ . וכל נמצא וכל מין מבעה״ח ישמש בכח פרטי זה כל ימי הייתי לא יחליפט ולא ימירנו . והאלם הוא ססתואד
ם • לעני. כ פ ז י 5  עילם קטן . כי הוא אסף בחפניו כל כחוש מע״ב הן וחלופיהן ושיניייהן • כי המורה מציה לשמש נמיימ י

 הרחמים והאכזריות ״ לרחם על הישרים . להתאכזר מל בוגלים . יכלומה כל שארי המלח . נתגאר ענינם נלנרי המחבר
מ ג ש  זיל . ולהיות העולם הנוכחי זה השער ללי . אשר דיך השער הזה ודרך השיגם הזה . מכל האלם לעלית מל הר סרים ה
 סאלקות הי׳ ההכרח אצלנו בכל המוארים אשר נתארהו ימי לדמותו אל דגר מה ממעשי יליו . כמאמר וביד מביאים ארע,2

 (הושע ייג ובמדרש (ב״ר כיז) גדול כחן של נביאים ססדמים צדה ליוצרה , וכאשר יאבה האדם לצייר לעצמו גבורתו ית«
 כבי יש לפניו לגר לשער על ידו מנין הגבורה • כמאמר (עמוש ג׳) ארי' שאג . ומרי עברי לרך עיונו והתגינניתו בגבורי
 הארי' נקל יוכל לצייי לעצמו הלא האיי׳ הזה אינו יק אחל מגיואיו ביי׳ קלה , יגנרחו גדול: ויבה כ״כ. על אחת כ»£

' . הלנו שלעיליו ומצאו בו $נ  זהזא מ״ל שמצאנו נסלרש(ס׳«ס3) מעשה ני׳ ששעון 3ן שטס שלקח חשןי אחל סיששעאצ א׳
, ה נ ו  ע



 אהל יעקב י
 המאמר נזכיי תחלה את אשר כתבצו למעלה"(פ׳ לד׳ בחיי כוי יערב עליו שיחי פוי. גם מאמר הפייטן
) בבאור מאמר (תהלים ק׳ ד) אשירה נאה לקדוש פאר מקדושים• והכוונה בזה לתת טעם  בשלח ל״ו א

 על

, וקרא עציו איתן הישמעאלי גריך אלקי שמעון נ ן שטח. הוי מאמונתו של נזיל אתה יויע אמונתו  טיגה אחת . הלך והחזירה לו
 סל הקנ״ה . כי היסמעאל הזה מה זאת היתה לו לאסר ברוך אלקי ששעיןגן שמח . ולא אסר ברוך שמעין 3ן שטח . אנצ
 כישמעאל הזה התבונן ואמר הלא האדם הזה כאנןשותו היא דומה אלי . ואל כל סיג המדברי׳ • ומאין הימה לו מיה יקרה
 ואת הרחוקה מפניני׳. אם לא להיותו נעל נסש יקרה . אצולה מכביד עליון ית׳ הנאמר עלי׳ (דברים לב) כי חצק 7׳ עמו יעקב
 ס3ל נחלתי. ואינ אם נגצן קטן זה משביבי אשי ית׳ נמצאת אמונה כזאת . א״כ ביון* אלקי שטע־ן בן שטח . כלומר על אחת
 כמה יכמס גדולה וכפילה וסכיסלת האמינה והקדושה וכחסארמ יכחסייה בהמקיר עצמי צנלי תכלית ולבל״ סיף. וכמו שסייסו
 זיל מאמינתו של גו״ד אחה יודע אמונתו של הקניה. כי עיי האמונה הניאית וסוחשת בבו״ד בנקל יש לשער אמונתו ית׳ ביתר
. להיותי בעל הכחית כלם ומקור כלם. יכן ספרו זיל [ויקרא רבה ייג] באלכסנדר מוקדון כדהוה משי לר' סמעין  שאת ויסר עז
 הצדיק אמר נריך אלקי שמעין הצריק• עיד שאמר המשירד מ״ם (ח:לים ל״ה) יריני וישמחו חפצי צדקי ויאמרו תמיד יגדל 7׳.
 כלוסר ע״י כתנינניתס בצוקתם של ברואיו יחי יכירו וילמו ויאמרו על אחת כמה וכמה יגדל נח המרה הזאת גהמקור עצמו.
 ומה נעמו לי גזה דברי הגאון נעל מעין הנרכית זיל בנאור מאמר (ישעי׳ נ״א) שמעו אלי רודפי צדק מבקשי 7׳ הביט, אל ציר
 פוצגתם 0׳ הויטי אל אנרהם אביכם • ירצה גזה להבינם ני אותם הרודפים צלק ומבקשים השגה גאלקית ומלותיו הנכבדות.
. אמר אצי:ם שמעו אני ואתן לפניכם סער סתוח לטבור בי דרך עיוני, הביטו אל ציר חיצגתם כוי ׳  מןיאר איתם מבקשי ו
מו אל אנרהם אביכם כי׳ כלומר התנוגט נא בצדקתי בחסדו ואמונתו ביראתו ותום דרכו. כמאמרם ז״צ בספר הזוהר (בראשית י 5  ה

׳ איהו יתידע לפיס מה דםשער ליה בלבי׳ כצ חד ) נילע בשערים בעלה . ת״ח קיג״ה אעיג ללא חמי ליס גר נש כ ׳ j מיג 
 נמה ליכול לאתדנקא גרוחא דחכסתא ולמים מאי דמשער בלבי׳ הכי אתידע בלגי׳ . דהא נשסתא דגר נש לא אית מאן ליכ־ל
 למנדע לה אלא בגין אלין שייפין דגיסא ואימן דרגון לעבדין אומניתא דנשמתא כר. באינון שערים דאינין סתחין לנששתא אסייע
 ק־ג״ה. ר״לכמו כח־ת הנשמה יסדותיה הסס־אהת יתגלי בפיעל עיי ספשי הגופות . כמ״ש הכוזרי(בל״א מראשון) כי מןהפעילית
 הנגלות תודענה הכחית הפנימיות ובצורות הנעלמי׳. וכן המדות סעליונו׳ אשר באין סיף ביה יתגלו אל החכס ע״י התגונטסו בצדקת כצליקי׳.
ן גם יזכצ לעבור להכיר מלך הכביל יתי. יביאר ואמר  יסהרתם ואיר קלזשתם: והוא םלרשו נולע בשערים 3עלס.כייש שערים ופתחים לי
 מה הם השערים , סהיסם ותטנסס . אשר בשבתי ט0 זקני ארן.כי בבוא אלם בין זקני האיז וחכמיה מתאספים בבתי החכמה
 יהת־שיה ויתבונן באהבתם ובחושתם וטסרתם וחוס לרכס ונועם מנהגם מיל וכנס בלגו יראת 7׳ ורוממותו . יכיר א לקיתי שהרסו
 וקדושתו זה סאמרהסלך החסיד עיה שירו לה׳ שיל חרש תהלתו בקהל חסידים הפליג ואסר שיר סדש . נהמיי אותנו
 על שבח י חדש אשר יפארהו ית׳ בו סה שאין ססיגי בעילם כלל, כי מלכי האדמה באדמה הנוכל לשפיט עיי הסלך אשר
 גס העםשסחת מסשצתו הסה ישרים כסוהזיכלא כנר היו בסולם צוקיהו ודורי ויסויקיםודורו.צדקיהוהסלן הי׳ צליק והעם היו רשעים
 והדקים היה רשע ולו רו היה דיר ישרים (סנהדרין קיג א׳) אמנם נו ית׳ הלא נהתניק על צדיקי הדין־ ועל מלותיהם
. כי באורו יראו אור , ואך סילו ית׳ היתה זאת להם . כי נתן מכבילו ת׳  הססיארית יופיע ייגהיק על יליהם אור צלקתו י
 לנויל נשמת אלקים חיים הכלילה נהלרת קולש שקלשי שמים . זהו הוראת מאסר תהלתו (תוכל לראיס) נקהל חסילים
 ולכן אמר עיו ישמח ישראל בעישיו גני ציין יגילו במלכם , אסר כי ראר להם לשמוח ולחסות ולבטיח בצדקת וישרת מלך
 פולסים ית׳ כי יאמיני אמונת אומן כי צליק וישר הוא . אחר נרמס ננראיס משנו. והמה מסיעים מגוללים נמלות יקרות
 כאלה יכחית סאירות כספיר מזהירות בהנפשית אשר נ&צלי סמני הלא בהכרח הפעולה ממיל על סמלה כמאמר (חהלים פ״ל)
 כנוסע אוזן הלא ישסע כי׳. וזהו ישסח ישראל בעושיו על כי נפל חלקם בנעימים ולהם אצילית נכבל כזה; — וסעתה הנה
 יגותיט ז'ל במאמר זה אלי ןאנוהו לא נטו מאומה מלרך הפשט . אגל ביארו עומק כוונת המאסר . שאמר איככה יהיה הנוי
 וההוד אשר יהלר האלם אס אלקיו . כסנאה לפניו במצית . והיה לומה לו מה היא רחום אף אתה רחום י ובזאת נתת
 «אי וכבוד אליו ית׳ עם הסרות והתעלות הסאישהת ססזהירות בנפשך / כי בהם האלם יניע תהלתו גם באח אושי ואין לכ־ים
 גי המעשים הטונים והמלות היסי־ית יתט כבול אלקים ותהלתו גם מנצערי תניעות השפתי • ויהו טינת מאמר שיהיה שם שמיס
 מתאהב על ירך. אשר על ידי מחתיך והנהגותיך יבואו להכיר נועם זיו העליון וסוד סדותיו וקדושת ירכיי • מיל מאמר
 הלל ביוך סלקי ססעוןהצדיק והלניים כנים ואמסיים . — יזהו מאמי (ישע׳ סיג) עם זו יצרמו לי תהלתי יספיו כי יש
 י, אופנים לספי סעלות סגייו אם בלבוי . או במה שהוא סתלמה לו במנהגיו • יעיל סנאסי(מהלים ייפ) השפים מספרים
יל אל כי׳ אין אומי ואין לברים כף רק בכל האת יצא קום 0'« אסנם גסקום אחר מלגריט כתבנו בבאיי מאמי זה 3 5 

 לביים הייתי עסיקים ונטניס בטעמם מל ששינה הכתוב את לשונו. אצל מאמי ז: אלי סער ואמהו. יא צל אלקי אבי אמי
 יאיוסענהו. אגל כענין יתכן מאל עם הכלל הנאמן שהעייו אותנו סז״ל מאמונתו של גויר אמה יזיע אמונתו של הקב״ה .
 יא נ ניאו חשבון ויעלה,נילמי כי ההבחנה זההעינ׳ הזאת בפינ היא מתחלפת כפי התחלפו׳ האמצעי ׳אשי על ידם תטא לכמייך אסינסז
 סל הקגיה והיל אלקימו . כמיאה איי השמש אשי אין ביל האלם ליאות אימה ולסלול אותה גשמלו כי להביט אל אויס ואל
* ועכ״ז יש לל האלם לשער סין עינה עיי סכלים וזכוכית המשיי לכך להמשיך אוי םשעש אל נקוים הסדפס•  זהייס לא מ

 וא״כ



 אהל יעקב
 שהוא מין קללה אץ מברכיי עליו• וכאשר הרקעיס
 ישיגו טובה אשרי באמת היא להם רעה גדולה והם
 ישבתו ויודו עליה הוא סכלות ואולת גדולה. ואיך
 יערב לו ית׳ הברכה על הקללה. באמרס ז״ל(מגילה
 ל׳יא ב) אינו בדין שיהיו בני מתקללין ואני מתברך.
 וזהו נאה לקדוש רק פאר מקדושים. וזהו מאמר
 (תהלים כ״ת) ד׳ עזי ומגיני כוי ויעלוז לבי ומשירי
 אהודמ. לאי אמר ובשיר אהודנו. להורית כי מהכ1וב
 שהשגתי עד כי אשירה על הצלתת עצמי מזה אהודכו.
 ואשבחנו גם אותו ילד. וההיפך נאמר בהיישעיס
 (שם פ״ד) עוברי בעמק הבלא מעץ ישיתוהו • כלומ׳
ת  אשי ראוי אליהם לבכות על טובתם. וע״ז גם ברלו
ר מ א  יעטה מורה *£י. ולענינינו גאמ^ עוד בבאור מ
ה ״  נאה לקדוש פאר מקדושים ע״ד שאמר המשורר ע
 (תהלי׳ פיד) אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה אשר/
ה  העם שככה לו אשיי העם של אלהיו. כי הנ
 בהתיונן במנהג בני אדם כאשר יספר אחד בשבח של
 פלוני העשיר אשר במדינה רתוקה אין דבריו מקובליס
 אצל השומע בלתי בהקדים לו 3׳ הקדמות• ^

 שהיתה

 על מה אשר יחד ית׳את ישראל ותייב אותם להתפלל
 על הטובות וההשפעות וגם להודות ולברך על כל
 דבר ודבר׳ כמאמר רז״ל [ברכות מי] בכל יום ויום
 תן לו מעין ברכותיו. מה שלא חייב כן אל הזולת.
 המתענגי׳ כפלי כפלים. אגל הנה ידענו כי החכמה
 תחייב את האדם להבדיל נץ הטוב האמתי ובין הטוב
 המדומה. כמשפט הסותר המשכיל לא יתן עיניו על
 סתורות יפות הצבע נאות למראה אבל יבדקם בטוב
( /  עצמותם אם טוב יקבל. כמ״ש דהע״ה (תהלים כ
 אחת שאלתי כוי שבתי בבית ד' כל ימי תיי לתזות בנועם
 ד׳ ולבקר בהיכלו. ואם יתמלאו משאלותיו וישיג הטוב
 מאתו ית׳ יטיב מטובו גם לאתרים. כמאמר (שם
 ל״ר) גדלו לד׳ אתי ונרוממה שמו יחדיו כו׳. ואז יערב
 השבח והפאר לתי עולמים אשר מפארים אותו על
 טובותיו. לא כן הרשעים אשר כל שעשועם בעניני
 הבל אין בס מועיל. והבא לטמא פותחי׳ לו כמ״ש אם
 ללצים הוא יליץ (יומא ל״ח") כי טובתם קללה
 באמת להאביד כל זכר למו. כמאמר ומשלם לשונאיו
 אל פניו להאבידו. וכבר המליצו ז״ל (ברכות מ׳) כל

0 נ מ ' • א  ואיכ על הזכוכית מר ניכל לראות את קיט אורה ודו יקיה . וממנה ניכל לשעי על אחת כו״פ היא בעצמה ט
 אס תעשה האמצעים יותר גדלים ורחנים והנקודה השירסת תהיה רחבת ילים . והיא תמשיך אליה .
ר 1  את אד השמש אז עיניך תחזינה מראה נפלאה מניגה השמש נירא מאל . ואז תיכנ להעריך חין עיכה בעצם ע
 יותר ויותר לאין סיעןר . כן ממש גהעריך אדם את יקר נפש המעילה ההולך 3לרט ל׳ ית' נגד ל ית׳ עצמו המאציל והמשפיע
 הנחת החסידית האלה ג־כ יוכל להעריך ולגרל ולשאר פאי; המלות בהמאציל עצמו ית׳ , אמנם גהעריך עוד נגד אור כבוד,
 ית׳ אמצעיי׳ היותר גדילים והיותר בהירים . כמו אברהם יצחק ויעקב ע״ה . אשר בהביס בהם כפי סה שלם ג״כ נחזה נוראות
 מניגה קלישתס ותפארתם . והם גס הס עם גולל מעלת קדושתם היו רק נצץ קטן מסניבי אשי ימי המאציל הנחות הנוראית
 האלה , אז כמה וכמה יכולים לשער איר כבולי יחי לאין שיעןר ולאין חקר ותכלית לכן יפה המלץ הכתיב ואמר. זה אלי .
 כאשי אני מעריך הול אלקיחו נגר יקר נפשי . הנה מגשרי אחזה אלקי . ויהי׳ בידי לעלות על םילם החכמה לשער יקר המרות
 העליונות ע״י מעש מן המעט אשי בילי ואניס. וכאשר אעריך עיד לאמר אלקי אבי. ר״ל נאשר נעריכהי עול על האבות
ם לאין ערך ותכלית כלל. (יעי׳ עול בשיורי המלות בששי לשער הועק ו ג ל ג ע  הקדושים. אז וארוממנהו . לבחי׳ היןתד ^ מ

 מספר המלות יזכנו ל׳ להציאו במהרה לאורה) והמנין מנךק ורק ללב מבין בחכמה . —
ג א׳< מאיר מאמר אחת שאלתי '  .),ייתכן להמליץ טיל במאמר נאה לקליש פאי מקדושים עיל שכתבנו במ״א (ק״י ק
ו 3  מאת י1 אותה אבקש כי כל עסקי העיהיז ערבים בתחלחן מחמת ריקות נפשו מהם , ואחר אשר ימלא מהם בטני הנא ל
 מוחלט מאמר (משלי כ״ז< נפש שנעה חגיס נוסח. זזה יכליל כמשתיקק אל כל מאכל ומשקה ומלמש או אשה אתר חשר יש*״
ת י 3 ר  נפשו וימלא סאוהן לא יערב לו אחל מיני אלף מאשר הי׳ בתחלה . ואם בתחלת השגתו הלנר יורה גי. מאור כסי ע

י w *יי״ עיי העץ הו פרי האלמה ״  . תחשב >הם כמי ריב האכילה לחוצה אשר עיכ כ> ברכיתיע יק ע
 המוציא לחם ולא שיגיד שנתח צי לחם ני אולי יסובב לן רעה מאכילתו . וכמ ש בשיורי המלות לס< המלית גיאשין לש>נר
0  הבטחון בנאור מאסר ה ודו לה׳ כי טוב נ• לעולם ולכלל העולם ולאי) היא חשדי ״) אגל המבקש צדקה ומשסט ימשיג
׳ אשר אומה אבקש גם לעוצם לא תשתנה הודאתי עליה זזה נאה לקדוס  הוא לא יתחרט לעולם . יז5ו אמת שאלתי מאת ן

 סאר מקדושים:



 *הל ימקכ ז
 וקבצנו מן הגוי׳ להודות לשס קדשך להשתבח בתהלתך..
 דע כי יש להקב״ה 3' סוגי תהלות מה שהוא מתהלל
 בהס על ידינו. א׳ מה שנאמר J ישעי׳ מ״ט] ישראל
 אשר בך אתפאר • כי הרואה המעלות טובות ומדות
 החמודות אשר בישראל הנאמר עליהם כי תלק ד׳
 עמו. כי הס רק אפס קצהו מן החלק אשר חלק ד׳
 לעמו. כש״כ איך יערוך גדולתו ית׳ ומדותיו לאין סוף
 ותכלית.אשר ממנו נאצלו המדות האלה.כמו שספיו ז״ל
 באלכסנד׳מוקדון [ויקר׳ רב/י״ג]כד הוה תמי לר״ש הצדיק
 אמ׳ברוךאלקי שמעון הצדיקעוד ספרו;״ל [דברי׳ רבה ג׳ ן
 מעשה בר׳ שמעון בן שטח שלקת המור אתד מישמעאל
 אחד • הלכו תלמידיו ומצאו בו אבן טובה אתת. הלך
 והחזירה לו. וקרא עליו אותו הישמעאלי ברוך אלקי
 שמעון בן שטח. הוי מאמונתו של בו״ד אתה יודע
 אמונתו של הקב״ה יען כי מציאות המדה הזאת
 בישב״ש בעבור היותו חלק וחבל נחלת די. א״כ יפה
 נאמי עלינו ישראל אשר בך אתפאר. כי על ידי
 שלמות׳ מדותיני ופאר מעשינו יתעלה ויתהלל שם
 הבורא ית' אשר ממנו נאצלו הכתות והמדות האלה*].
 הסוג הב׳ מן התהלה אשר יתהלל ית׳ על ידינו .
 כאשר נסור ת״ו מדרכיו הטובים: ובגודל תסדו הוא
 נושא עץ וסובל עלבונו ומאריך אפו (עין בדברי הגאון
 ר׳ משה קורדווארו ז״ל בבאות על מאמר נושא עו
 בס׳ ת״ד) כמאמר (נחמי׳ טי) אף כי עשו להם עגל
 מסכה ויאמרו זה אלהיך אשר העלך ממצרים ויעשו
 נאצות גדולות כוי ומכך לא מנעת מפיהם נו׳. ומבואר
 במדיש (שמות רבה מ״א) שהיו מקריבין המן לפני
 העגל ועכ״ז לא מנע ית׳ מפיהם את המן. אמנם
 ההבדל בין ב׳ סוגי התהלות האלה ותלופי זמניהם.
 כי בזמן שישראל הולט׳ בשרירות לבם הרע ח״ו

 ומתללים

 שהיתה דירתו שמה עם העשיר יחמו או שהי׳ יוצא
 ונכנס אצלו ישם כבירים ונתברר לו עסקיו • אז ראוי
 הוא שיאמינו לו. כי הוא מיודעיו ומכיריו. לא כן
 אם מעולש לא היי לו עסק עם פלוני אלמוני. א״כ
 איה איפוא ידעהו לספר בשבחו. ועוד שניה. שיהי׳
 המספר ןהמהלל דומה קצת אל המהולל . כמו
 אש ישבתנו בכלי כסף וכלי זהב וגם אתו נמצא כלים
 נחמדים. ראוי להאמין על הבנתן והערכתו יקר
 תפאית גדולת עשרו שנ פלוני • לא ק אם הוא עני
 והוא משתמש רק בכלי תרם פתיתי' מאד . אז אם
 יראה אצל בעה״ב פחות שבכלי׳ יפליג בשבתו עד
 מאד. ק התהלה והשבח לתי עולמים נאה מאד מאת
 אותו אשר הוא נושא ונותן בתורתו של הקב׳יה והוא
 יוצא ונכנס אל בהמ״ד תמיד והוא מבקר בהיכל
 התכמה והתושיה. ראוי לו להאמין כי הוא מכיר
 בכבודו ותפארתו וראוי לו לספר בשבחו. כי הוא מיודעיו
 לא כן אותו אשר כל עסקיו בהבלים מאץ יכיר גדולת
 בוראו. ומה הוא השבח אשר ישבחהו. ועוד שנית
 אס הוא משתוה אליו במקצת. כמאמר (שבת קל״ג
 ב׳) מה הוא רחום תף אתה רחום מה הוא תנון
ד ע׳׳ז] אין כאל. ומי כאל ישורון ל  כו׳. ובמדרש [
 הנאים והמשובתים הדבקים במדותיו והולכי׳ בדרכיו
 ואז נוכל לשפוט עליו שהוא מבץ להבדיל בין הקודש
 ובין התול. זה אשר סדרו לנו חז׳׳ל ב' פסוקים אלו
 קודם השבת היקי הזה תהלה לדוד. אשרי יושבי
 ביתך. היינו היוצא והנכנס אצלך הוא הוא אשר עוד
 יהללוך סלה. כלומר יש בידו לשער ערכי תהלתך.
 3׳ אשרי העם שככה לו. ריל אשר גם להם דמיון
 המדות העליונות. אז הם כחלק הנמשר אתר הכל.
 ומעתה נמתיק מאמר [תהלים קיו] הושיענו ד׳ אלקינו

 c ומה נעמו גזה לגרי מאמי(אבית אי) ויהי םויא שמים עליכם. ע״ל שאמר הנתוג(מהל«ם ©״«) שמעי 3ח וראי
 והפי אזנך ישכחי עמן יגיח אביך. לע כי מה שי/מצא צדיק" גמדיי ישיג להם״הנה ז*א ניושר לגני ונתים רוחו אינו חפץ בעושר
 ונגיל לכנול עצמו. גלמי להלי שם שמים בעולם . כענק מאמר (לגרים כ״ח) וראו כל עמי האין כ׳ שם ל' נקרא עליך ויראו
 ממך. וזהו מאמי־ םרע״ה ט לגענור נסית אחכם בא האלקים יבעניר תהיה יראתו על פניכם . כלומר כאשי־ יביט איש בפניכם
 יניע עייכ ליראה איתוית׳. וזהי ובמבוי תהיה יראתי על פניכם כלומר יגיעו ליראתו ע״י הבחנתם על׳פמכס בראותם אתכם .
 וזה יתאמת להם יק אסי נסיחי אתכם • וזהו כי לבעבוי־ נסית אתכם בא האלקיס אס אתם ^מנים בטבילתו . ומשל אל שר
 גליל אשי לו כסה עיייות וכפיים . וה& ססקיל פקילי׳ בכל עיי . והם סלוגשימ וגלי כסף מהג להיות לו ליקר
 יתסאי־ת : ולא יחן התמטת זאת בלתי אל סי שהוא גר בעולם ואין לי קיוג וגואל שתהיה נפשו קשויה בנפשי. כי אז הוא
 בטוח שלא יבריח סנכסיי כל מאימה . זהו ממש מאמר שמעי גת ני' יס:חי עמך ובית אביך שלא תאהזב כשאומר מ!*• אף
י ל'ס)לייסותך בעילם . להרבות כבילו על ילך בהצלחת מצליקים יגשורים . אשר כל רואיהם ל  ייסאו המלך יפיך וניז״ל (

 יטיוס ט זיפ ברוני ל' הסה . וזהו ויהי פויא סמים מלינם כלומד על ילינם יסובב סויא שמיס אל היואה אתכם •



 אהל יעקב
 ומחללי' את שמו ית׳ ועלץ לא יעזוב את חסדיו מעלינו למעלה אל מאציל הממת האלה. חהו המהולל ברוב
 ושוק אתנו בתוך טמאתנו. אז יתהלל ויתרומם שבחו התשבתו/כלו' כי כל התשבתות אשר בפי המהללי' ומודים
ס ה  וחסדו • אבל השבת הזה משפיל אותנו. כי כל עוד אל המטיבים עמהם כלם אך כבודו ית' מהולל ב
ג ה  שמפליגי׳ לספר בפלגת גנותנו עוד יותר יתגדל ויתהלל [חהו גי׳כ אל ההודאות] כי הוא הוא ית' המנ
ת ו ח נ  חסר ד׳ וטובו. אמנם כאשר ישלח ית׳ עזרנו מקודש עולמו בתסד ובריותיו ברחמים. יחנו אותם ה

 ומציון יסעדנו. וישיב את שבותנו ויקבצנו. ונהי׳ מן האלהבנפשותס:
 היושיי' לפני ד׳ ונהי׳ נושא ונו?ני' במדותיו התמורות במדרש [פ׳ בי] האבות קיימו התורה עד שלא
. p״bt>p מה הוא רתום כי׳. וכבודו ית יהי' מהולל ע״י פאר נתנה. והם עשו אותה 
 מדותינו . אז גם אנתנו נהי׳ מפוארים ומהוללים עי׳י לפינך אהבם הקב״ה אהבה גמורה ט • עליהם
. ־ . כי כל אשר יפליג המהלל לספר בשבת הכתוב אומר אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ד  תהלותיו ית'
 ישראל ופאר מעלותיהם. אש־ הם רק תלקמן הכל. וראוי להתבונן מדוע רק עליהם נאמר פסוק זה ולא

™ ; ^ י £ ? ? י י מ ? ה ק י ל צ ל ה ל כ  יותר ויותר יתגדל ויתהלל בעל הכתות כלם לאין TP ע

ל  שנאמד ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר עושה אותם רק מיראת העונש המגיע א העובר ע
ס ו ת ב י  ועם הדברים והאמת האלה נרדה באור נחמד על מצות התורה. לא כן מי שאינומצויה. בלתי כ

 מאמר המהולל ברוב התשבתות. כי לפי דברינו הנה לבבו הוא מעורר את עצמו ומחייג א״ע לעשות
ת  כל המעשי׳ טובים וכל המדות הישרות אשר בבני ודאי קדמה רוחו הנדיבה אל המעשה. ולק א
ו י  אדם של הקב׳ייה הם שנאצלו ממנו. ואין לאדם רק האבות אהב הקב׳יה אהבה גמורה. כמו שהם ה
v f • הבתירה לבדה. ואתר בתירתו בטובה כבר הוא מובטח צדיקים גמורים ושלמים באהבתם ותמימותם 
 מפי רז״ל הבא לטהר כוי. וגם המדות אשר בשאר שאמרו ועליהם נאמר אשיי תמימי דרך שמעצמם
 הנבראי׳ המה מוטבעי׳ מיוצר הכל ב״ה אשר זרע בתום לבבם הולכים בתורת ד׳ *) . משא״כ אתר קבלת
m nbn ואשר נטע חסדיו בעולם. ונתן רחמים אל האב לרחם התורה . אתר אשר אתה צוית פקודיך לשמור 
ס . ועל עניים מרודים. ונטע אחלי יכונו דרכי כוי. כי כעתה אני צריך רחמי  על בנו. ואיש על רעהו
 בטבע הבריות רחמים על תולדותיהם וצאצאיהם גדולים שישתוו כוונות לבבנו אל פועל ידינו והיא שאמ׳
 לשאת בעול גמלם. להכין להם דרך חייהם. וכל את״כ במה יזכה נער את ארחו לשמורכדבריך. ולא
ד 3  מקבל טובה יכריח ויחייב א״ע להודות אל מי אשר אמר לשמור דבריך. אבל הורה בזה כי העושה ד

en עשה עמו טובה• כמו בן יכבד אב. ועבד אדוניו. ע״י הכרת המצווה עליו. ולו אקשום תועלת 
 והמקבל יודה את הנותן. ועכ׳׳ז יתעורר להודות אינו צריך אל הדבר ועושה אותו להיותו מופדת
ד ו  להבורא ית׳ המאציל הכתות החמודות האלה לשמוע אל •המשמיעוהמזהיר. עליו ראוי לומר לשמ
-<pp לבניאדס . כמ״ש החסיד ז״ל בחיה (ברביעי מרביעי) דברו. משא״כ המשמיע דבר עצה. והשומע 

' אשר יח&ק ישקיף וירא כמה הוא צריך וכמה  ואם ישלם על יד אתד מהם יודה הבורא ית׳ ט
 ויודה למי שנעשה על ידו כר. וא״כ כל השבחים אשר נתק אל הדבר הזה. עליו ראוי\ומר לשמור כדבריך
ן ה ז  המקבל יודה וישבח את הנותן. כלם נמשכי' ופונים כלומי כמו שיעצתני גם דעתי מסכמת עליו. ו

 במה

 C וזהו אשיי ליצרי מיופיו בכל לב ידישיהו אף לאפפלוע־לה בדרכיו הלכו. ריל א• של! היו פועלים מילה בהעדר עשיי,
 המצות . ענ״ז בדרכיו הלכו וקיימי המצית מדעת עצמם (מיי קיל יעקב ניז אי) —



 אהל יעקב ח
 במה חכה נער את ארחו לעשות הדבר מתפץ לבבו המשל הזה אשר המליצו על המצות כאוכל תבשיל מן
 לשמור כדבריך ־• שתורני ותחכימני הדברים המסוגלים הקערה ויערב לן טעמו הוא להביננו איך יהיו המעשים
 לנפשי (עיי בשיורי המדות לי״ג משער הדעת לס׳ מוטעמי׳ למעלה לפי הכוונה אשר בלב. כמאמר דהע״ה
 המדות). ומה נעמו לי בזה דברי רבותינו ז״ל (ברכו׳ לשלמה בנו (דברי הימים ח לח) דע את אלקי אביך
 יי׳ז א׳) ראשית תכמה יראת ד' שכל טוב לכל עושיהם ועבדהו בלב שלם ובנפש תפצה כי כל לבבות דורש ל .
 ללומדיהם לא נאמר אלא לכל עושיהם לעושיס לשמה וחז״נ הפליגו על יונתן בן עזואל (סוכה כ״ת) שכל
 דע כי דהע״ה הפליג על מצות תורתנו הקדושה שהם עוף הפורת עליו מיד נשרף מקדושת הבל פיו . ולמען

 לגסי החומר ולע״ה. בלתי אם לבעלי הנפשות הטהורות מהמאכלים ותבשילי׳. למשל זה אוכל בשר וזה אוכל
 הוא מפני גשמיות האנשים ורותניות המצות. אמנם בשר . זה עסק בתיקונו והכשרו במליתתו ונקייתו
 אם ישתתפו ויתמזגו ע״י ממוצע. היינו בהתבוננות ובישולו והמתיקו בבשמים הראויי׳ אל תקון התבשיל.
 בהצדיק הנושא אותם. הלא תהיי תיבתו ומתיקותו והיה מאכלו ערב ומתוק עד מאד . והשני התעצל
 מותשת וניכרת גם לע״ה . ויהי׳ אוהב נתמד ונעים מכל התיקונים האלה . עד שאפשר שימר לו המאכל
 בעיני כלם מצד ישרו ונועם מנהגו וענות צדקו כנודע ואם ההבדל הזה יזדמן בדבר גשמיי שלא יהיה מוטעם
 מגדולת מרדכי ושאר הצדיקים/ והם ממש כמו מאכל הטעם ע״י עצמותו כ״א ע״י הכשרו וע״י עמל וטורת
 ערב מתובל בתבלין. מצד שתוף נפשו וגופו. חאת תיקונו. כש״כ עבודת בוראנו ית׳ אשר עצמות העבודה

 לא תמצא בלתי בעושים לשמה אז יהי׳ תן השם עליו. אין צורך בה כלל אליו ית׳. כמאמר (איוב כ״ב) התפץ ו
 חאת היתה בשלמות אצל האבות הקדושים אשר פחדם לשדי כי תצדק כו׳ א״כ כל תשיבותה לא יהיה כ״א
 ומוראם הי׳ על כל סביבותיהם כי עבודתם היתה בהכשר ותיקון כתות' הלב והנפש לעבדו ביראה ואהבה
 עבודה תמה ושלמה. ועליהם *נאמר אשרי תמימי *הוא שאמרו זה טועם לפי מעשיו.ר״ל כפי מה שעשה
 דרך כוי. (ועי׳ מה שכתבנו עוד בבאור מאמר זה בתיקון התבשיל והכשרו. וע״ז הבטית לנו ר׳ מאיר
 בקול יעקב כ״ו אי) : ע״ה גמור בכל לבבך ובכל נפשך כוי וקדש עצמך כו׳
 ושחט את בן הבקר כוי והקטיר הכהן את הכל ופורט והולך כל חלקי השלימותלטהרת הכוונה הנבחרת
 המזבתה. ואם מן הצאן כו׳ והקריב הכהן והבטית לנו אש ישלים האדם כוונתו לפני ד' בכל יכולת
 והקטיר כוי. ובמדרש נאמר הקרבה בצאן ולא נאמר לבבו. יהיה לרצון לפני ד שישמור אותו מכל תטא
 בשור. כדי שלא יאמר אדם בעצמו אלך ואעשה דברים ושוגג מה שאין ביכולת האדם להשתמר ממנו ע״י
 מכוערים דברים שאינם ראויים ואביא שור שיש בו עצמו. וזהו ואני אהי׳ עמך בכל מקום . ומכלל הדברים
 בשר הרבה ואעלה לגבי מזבת והריני עמו ברתמים נדע כי בהזדמן לאדם דבר עבירה בשוגג. הוא לו
 ומקבלני בתשובה לכך נאמר הקרבה בצאן ולא נאמר אות ומופת כי גם המצוה אשר קיים ועשה אינם על
 הקרבה בשור . ולבוא אל באור המאמר נקדים מאמר צד השלימות הראוי למעלה . לק לא שמרו ד׳ ית' .
 ר׳ מאיר ע״ה (ברכות י״ז) גמור בכל לבבך ובכל נפשך חהו שהקדים לאמת נפש כי תתטא בשגגה מכל מצות
 כוי עד ואני אהיה עמך בכל מקום. והרצון בזה ע״ד ד׳ אשר צא תעשינה . כלומר מה שיקרה אל האדם
 הרמח במאמר (פרשתנו ד׳) נפש כי תתטא בשגגה תטא בשוגג הוא לאות וליאי' כי שגג בכל מצות ד׳
 מכל מצות ד׳ אשר לא תעשינה . ונקדים לזה עוד שלא עשה אותם כמשפט הראוי והנכון. לכן לא שמרו
 מאמר (מלאכי ג׳) ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע ית׳ שלא יבוא תטא לידו . הוא שאמרו רבותינו ז״ל
 בין עובד אלקיס לאשר לא עבדו. וכבר התעוררו תז׳׳ל (פ׳ גי) כיצד אדם צריך להתוודות ערב יוה״כ . מודה
 (תגיגה ט׳ בי) היינו צדיק היינו עובד אלקים. אמנם אני כל רע שעשיתי לפניך בדרך רע הייתי עומד .
 דע כי ההבדל בין צדיק לרשע הוא דבר נראה וניכר ובכוונה מבוארת מאד כמו שאמרנו. לאמר שצריך
 לכל • כי זה עוסק במצות ומע״ט חה ינזר לבושת . להתוודות ולומר מי גרס לי לביא לעשות הרע בעיניך
 אכל P צדיק לצדיק אין היכר במעשיהם . כמליצי* לפי שבדרך רע הייתי עומד. משל לאתד שהיי דרכו
 תזיל (אבות דרי נתן פ׳ ל״0שניםאוכלק מקערה אתת לקנות גניבות מיד הגנבים והגזלנים והיה עומד
 זה טזעם לפי מעשיו וזה טועם לפי מעשיו. וענק במקום שהגנבים מצויים שם למען אשר בהזדמן להם

 מתוקים מדבש ונופת צופים. וגם שאינם ׳מורגשים

 גזילס



 אהל *עצןב
 גזילה תחת ידם יקנה אותה מהם . פעם הלך אל תתנה ובקשה שיתפשר עמהם כמה יתנו לו בעד ההיזק
 המקום ההוא ומדי עברו פגעו בו השודדים ולקחו ויתפשר עמהם שיתנו לו א׳ למאה . משל הסתורה
 ממנו כל אשר הי׳ בידו • הי׳ מתוודה ובוכה לאמר היתי1 בעיך שלשים אלף . ויתפשר עמ־ם שיתנו לו
 מי גדם לי זאת מה שעמדתי על דרך רע לכן עלתה ג׳ מאות זהו׳. אבל גם זאת היתה יותר מיכלתס .
 לי כך . הנמשל כבר נאמר (תהלים קכ״ה) כי לא ועשה להם תנינה שיתנו לו סך זה מעט מעט. היינו
̂ הצדיקים. בתנאי למען לא בכל שבוע יתנו לו זה ג׳ זהו׳ וזה גי זהו׳. וא׳ מהס  ינוח שבט הרשע על גור
׳ קב  ישלחו הצדיקים בעולתה ידיהם כלומר שלא יתערב היי דל מאד. ונזדמן לו שבוע שלא הביא בידו י
 זר במעשיהc הטובים . וזהו ג״כ מאמרו (שם יט) זהו׳. והי׳ מבקש ומתתק את פני הסוחר שיקבל ממנו
 שגיאות מי יבין. לכן בקשתי מנסתרות נקני. המחשבות הבי זהו׳ אלו כי באו לידו בקושי גדול. ועשה יות-
 רעות הנסתרות תוך מעשינו הטובים ומעורבות בהס מיכלתו . והשני מלא את ידו והביא בכל שבוע איבע׳
ת  נקני אתה מהם לבלי ימצא מקום להיצ״ה לשלוט בי זהו;׳. יותי ממה שהבטיח . והעומליc שס יאו א
 להתטיאני בשוגג. וזהו מודה אני כל רע שעשיתי פני הסוחר כי יותר ערבה לו נתינת הראשון גם כי
ה מ  לפניך הי׳ לי זה מסבת כי בדרך רע הייתי עומד *) . הי׳ פחות ממה שהבטית יותי מהשני שנתן יותר מ
 ומעתה דע כי כמו אשר החטא מורה כי שגג בכל שהבטיח . ושאלו אותו והשיב כן הדבי־ים . והטעש
 המצות אשר בידו. א״כ גם התשובה ראוי' להיות לא כי הנתינה גם כי תהי׳ כפלים ממה שהבטיחו לי הוא
 על השוגג לבדו כ״א לחזור אחר כל מעשיו לעשותם כאין וכאפס בעיני נגד ההיזק הגדול אשר עשו לי.
 מעתה באופן נאות ממה שהי׳ נוהג עד רנה . והדין רק עיקר התשלומין הוא הבושה שיתביישו מפני. ייתנו
. כמליצתם ז״ל (במדרש שיר א׳ על מאמי אל לבס מהיום והלאה להזדרז במסחרי כמשפט לאיש ן  נותן כ
 ישקני מנשיקות) ר׳ פנחס בשם ר״ל אמר דנכית ליי• נאמן •ואז אקוה כי הם יכולים למלאות לי כל ההיזק

 חיוי׳ חבלא מדחיל לי׳ . כי האדם כאשי יזדמן לו בנסיעה אחת . היינו שישתדלו להמעיט ההוצאה
 מכשול בדבר אחד יתעורר. על ידו להשמר מעתה ויתאמצו לבחור סחורה היותי־ טובה והיותר משובחת
 בכל מעשיו. וכן נאמר (תהליס ק״ל) כי עמך הסליחה ובמקח טוב • ויתנו את לבס למכור ביותר ריוח. וישתדלו
 למען תורא. ר״ל כי עיקר הסליחה מהקב״ה על זה ליגוש את החנוני׳ על החובות שכבר נתייאשו ממנו .
 הסמך לאמר כי מעתה תתגדל יראתי ויוסיף בשמירתו. ואם יעשו כן יבא במהלך מחסורי.וכל זה אקוה 3איתו
 ועם דברנו יתבאר לנו בטוב טעש ענין מאמרם ז״ל אשר הביא פחות ממה שהבטיח א״כ הוא בא לפני
 (יומא פ״ו) גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות. בבושה עצומה וברית נכאה . לא כן השני . כי הוא
 כימסבתם הוא מגדיל מוראו ופחד1 ויזדרז לעמוד על הביא ׳יותר ממה שהבטית ולבו גס בו כאלו כבי מלא
 משמרת הקודש להרבות במצות ומע׳ט וירבו זכיותיו לי כל ההיזק. הקרן עם הריוח . וא״כ הלא יהי׳ קל
 בכפלים . וזה הכלל כי עיקר התשובה מן האדם היא בעיניו לפשוע שנית אחרי שדומה בעיניו כי מלא כל
 העצב והדאגה על תליו כי הי׳ בסכנה עצומה ומשתדל ההיזק שלי. הנמשל . המביא קי־ק לד׳ . על דרך
 מעתה באמצעיי העלולים לרפאות אותו ולהצילו מרעתו האמת הלא אצל הקב״ה אינו כלום [כמאמר התפץ
 וזה ונרצה לו לכפר עליו. כלומר הסליתה תהיי לפי לד׳ בעולות] נגד הפגם אשר עשה בתטאו. רק עיקר
־  גודל תשוקתו והשתדלותו אל הרפואה . ומעתה נקח סמך הסליחה שימחול לו ד׳ לסבת הלב נשבר ונדכה
 דמיין לעשיר גדול שהי׳ עושה מו״מ שלו עי׳ישלותים. של המביא. כמאמר זבחי אלקים רות נשברה • וא״כ
 ויקר מקרה אל המשולחים כי פשעו במשמרת הסחורה מי שאין ביכלתו להביא רק כבש או איל. הנה הוא
 ונגנב מהם כל סתורתם . והיו בושים מאד לשוב אל בבושה וכלימה. והבושה הזאת תביאהו להזדרז מעת,-
 ביתם כי איך יעמדו לפני הסוחר. והשתדלו והרבו להשתמר מעון וחטא. ומעצמו יתמלא ההיזק בכפלים

 0 ומה נעמו לי נזהךנרי מגיא «״ה (מינה ז׳) פי אל כמוך נושא עין כוי ישע ירחמני ינניש עונותינו ותשליך נמצילמן
 ים כל חמאתם אמ׳ממאתםומאפ״ &טאמנו כאמיו ימוש עיגיתינו. אגל הייה נמאמיאמאמ6 כלוע׳ לןעאמ>מל המומת. ניצמטאי׳

 המה תיללןת המונות וםמימות «*! . כי מיכ לן m יון׳ שלא יהי' נכשל נממאי*:



 אהל יעקב ט
I לא ק מי שמניא שור גמל ומלאו לכו לאמר העשרתי כל ימי חייך. בזעת אפך כוי עד שונך אל האדמה 

 את קוני ושב מן המזבח בלב שמח כאלו הקב״ה הרויח כוי. ר״ל האף אמנם כי בתחלת הבריאה היי מוטבע
 ממנו. ולא זאת לבד שלא יזדרז מהיום להטיב מעשיו. האדם עלהעבודה. כמאמר (שם ב׳) לעבדה ולשמ־ה
. לכן עכ״ז לא הי׳ רק ע״ד מאמי- רע רע יאמר הקונה  כ״א עוד יהי׳ קל בעיניו לעשות מה שלבו תפז
 לא נאמרה הקרבה בשור. כי מאמר והק־יב מורה ואוזל לו אז יתהלל. כי התכלית היי לברכה. לת כן
 שהתוטא מתקרב אל הקב״ה והקב״ה מתקרב אליו. עתה אתר התטא בעצבון תאכלנה כל ימי תייך. עד
 ולא כן הדברים. כי הוא בא שמח וטוב לב עם השור שובך אל האדמה. חה שדרשו תז״ל ברכת^ד' היא
 הגדול ולא תערב שמתתו למעלה. תעשיר זה יום השבת ולא יוסיף עצב עמה ft האבל
• דברינו אלה נוכל להמתיק מאמר הנביא ע״ה כד״א נעצב המלך על בנו. ובהשקפה ראשונה איז ע  ל

 [ישעי־ ס״א] שוש אשיש בד׳ תגל נפשי באלקי צורך להביא ראי׳ ממאמר נעצב המלך על בנו. כי מי י
 כי הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה יעטני. ונקרי' עוד לא ידע בעצב שהוא דאגה. ומה ענין זה לשבת.
 מאמר [בראשית ב׳] ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו אבל.,לדברינו הנה כל מה שהקב׳׳ה נותן לאדם מן
 אשר עשה וישבות ביוש השביעי מכל מלאכתו כוי. הברכה עוד הוא צריך אל הצלתה שתתקיים בידו.
 הנה מאמר ויכל אלקים ביום השביעי מורה כי ביום למשל מי שהקב״ה נתן לו ק וגידלו עד אשר היי לאיש
 השביעי גמר מלאכתו. ואנחנו חלילה לנו לייחס שום הנה אם הוא שלם בגופו ושלמות נפשו במעשים
 מלאכה ליום השביעי. וכבי נשאלה שאלה זאת במדרש ישרים ומנהגים טובים הוא רואה אתרית טוב בעמל
 (ב״י יו״ד) רבי שאל לר׳ ישמעאל ברי יוסי אמר לי׳ גידולו. לא ק אם יהי׳ דל בגופו או במעשיו אז אין
 שמעת מאביך מהו ויכל אלקים ביום השביעי כוי עד קץ לצער אביו. וכן בכל התפצים למושגים לאדם
 מה היי העולם תסר מנותה בא שבת בא מנותה. ביגיעה. ומעתה אם אמנם הכל נברא בששת ימי
 אמנם גם זה צריך באור. כי המנוחה תתייחס רק המעשה. עכ״ז עוד היא עומדת בין שתי הקצוות.
 אל אותו שהוא עמל במלאכתו. אמנם הנראה לרעתי • אם יצליחו ביד האדש יהיו לברכי:. ובהיפך יהיו
 כי הדברי׳ נמשכים אל מה שמצאנו בדבריהם ז״לנשם לקללה. שיהיו מייגעץ אותו לעולם עד שובו האדמ־
 י׳׳א] ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש אותו. לכן אמרו ז״ל בא שבת באה מניתה. כי מה שהי•
 כתיב [משלי יו״ד] ברכת ד׳ היא תעשיר ולא יוסיף העולם חסר בבריאה. שהיתה עומדת בין ב' הקצוות
 עצב עמה. ברכת ד' היא תעשיר זה השבת. שנאמר נשלמה ביום השבת. כי זכות השבת להמשיך ברכה
 ויביך אלקים את יום השביעי. ולא יוסיף עצב עמה והצלתה בכל מעשה ידיו של אדם. וזהו בא שבת באה
) . כמ״ש כי נעצב המלך על בנו [שמואל מנוחה היינו אחר אשר האדם ייגע את עצמו ויוציא  זה האבל *
ח.  3׳ ייט] באור זה ע״פ מאמר התכם ע״ה [משלי כ׳] הדבר אל גמרו ושלמותו. יהי׳ לו למנוחה ינחת רו
 רע רע יאמר הקונה ואוזל לו אז יתהלל. לאמר כי וזהו ויכל אלחים ביוס השביעי מלאכחו כוי כלומר
גיעה. חה שפירשו ז״ל ויברר  כל המעשי' ראשיתם צער ויגיע כמו גידול בנים או שנתן קץ ותכלית אל הי
י  בנץ בתים ועבודת שדה וכרם. כלם מייגיעי׳ את אלקים את יום השביעי. ברכת ד' היא תעשיר ?
 האדם בתתלתם. וביכה ונתת בסופם. אבל כל זה שלא יוסיף עצי עמ: אתרי גמיו אותה. לק הביאו
 הוא אם המעשים מצליתים בידו ומתקיימי׳ אצלו. ז״ל״משל מדב־ המצוי יותר. בבני אדם והוא היגיעה
ך על בנו. ואמר ל מ  אבל כאשר יראה כי תותלתו נכזבה אז יגיעתו לקללה וצער גידול בנים. כמ״ש נעצי ה
. ר״ל נתן כשבת  תחשב לו מתחלתה עד סופה. וכל זה כלל ית׳במאמ' ויברך אלקים את יום השייעי טי

 [נראשית גי] ארורה האדמה בעבורך בעצמן תאכלנה ברכה והצלחה אל כל המעשים שלא יוסיף עצב בהם י
 ואיכ

) ונקציס על דיך הפשט יוכל לושי נפיימז מאמר נפלא וד כי המייש יסז על ס: דק״ל 5ש?ת אין אנלית ייהג .  י
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 אהל יעקב
א י  מרומם לאמ* כי הנה הקב״ה מדתו הטורה ה
 לאהוב השפלים והוא מגביה אותם. והגבוהים ישנא
 וישפילם. וא״כ יהי׳ האדם מתהפך בכל ימי תייו
י  מגדולה להשפלה. ומשפלות לגדולה. כי מי שלוא ענ
 הוא שפל ב־ותו ונכנע בלבו עד מאד. והקב״ה יגביה
ס  אותו למעלה ראש . ויעשר ויקום חילו. ויהי׳ ג
 רות וגבה לב כמשפט העשיר עד כי הוא ית׳ ישנאהו
ה שפלותו מטער ל ק  וישפילהו. ואת״כ כאשר יראה ה
 ירימה ו וק יהי תמיד מתהפך עולה ויורד יעילה.
 ובע״כ האדם מוכרת לאחוז במשפט בשני הקציית \
 היינו שבהיותו עני ושפל בדעתו לא יעזוב ולא יטו^
ד י ש  שפלותו והכנעתו ממנו לעולם. היינו אף בהיותו ע
ת  גדול. יאתז צדיק דרכו להיות שפל בדעתו. ויראה א
p כמאמר תז״ל(מס׳ דדך ארץ זוטא פ׳ . י  עצמו ענ
ע ״  זה שיש לו אינו שלו. וכן מצאנו בדהע״ה שקרא א
 עני פעמי׳ רבות בס׳ תהליש. גם כי היי גדול
ש ע פ  בממשלתו והצלחתו ואז יוכל להיות עשיר ועני ב
 אחד ובזמן אחד. עשיר בנכסיו הרבי׳ ועני ונכנע
ד מ א  בדעתו ולבו. ואז יעמוד על מצבו וקיומי. וזהו מ
 הנה ד׳ מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם• שיהי׳

 התרוממות אל השפל בתנאי שיהי׳ נשאר בשפלותו
 ויהי׳ שפל וגם מתרומם. כלל הדברים. כי •ההכנעה
 וההשפלה והלב נשיר אל האדם הוא דבר שאיי

ר-  להתעלם ממני לעולם. ואז יזכה להיות שפל ו
 שפל בדעתו ורם במעמדו. ואז יצלית ואז ישכיל. לא
 כן כאשר יטוש ההכנעה מלבו. יעזבהו ד' ית׳ ג״כ.
 כמאמר [תהלים ק״א] גבה עינים ורתב לבב אורוך
ר ס י י  לא אוכל. וכל תכלית היסורים אשר הקב״ה מ

 את האדם בעוה׳׳ז הוא ללמד לאדם דרך ענויס
ו| או  ושיהי׳ לו לב נשבר ונדכה. כמאמר וויקרא כ'
 אז יכנע לבבם הערל. וכי תשאצך נפשי למה
ן ד ו  ההשפלה מחוייבת אל האדם כל כך. כאשר י
 מאמרי הנביאים ע״ה אשר מבלעדי הענוה והשפלות

 וא״כ יראה אחרית טוב בכל יגיעתו. תהו כי בו שבת
 מכל מלאכתו אש* בראאלקים לעשות. וביארו במדיש
 (ב׳׳ר י״א.) אשר ברא אלקים ועשה אין כתיב כאן
 אלא אשר ברא אלקים לעשות. כל מה שהי׳ הקב״ה
 עתיד לבראות בשביעי הקדים יעשה בששי. הנה
 ביארו מלת לעשות כל מה שהיי לו לעשות הקדי' ועשה
 אותו בערב שבת. וזה עיקר המופת על קדושת יום
 השביעי • כי אם היתה השביתה בעבור שלא הי׳
 לו עוד מה לעשות. א״כ אינו מופת על קדושתו שהשבית׳
י מחוייבת בו. לכן אמר הכתוב לא ק כי הי׳ ה  י
 עוד מה ל^שות מן המלאכות אשר אל הבריאה. רק
 הקב״ה תלק כבוי ליום השבית' בעבור היות השפתה
 מחוייבת לי *.) . וזהו מאמר התכם ע״ה [קהלת ד׳]
 יש אחד ואין שני גם בן ואח אין לו ואין קץ לכל עמלו
 כוי. הפליג לספ־ במי אשר הקללה שלטה במעשה
 ידיו שתמצא לפעמים מי שהוא יחיד ואין לו בן ולא
 את. והי׳ ראוי לו שיהיו עסקיו מעטים. וענ׳׳ז אין
 קץ לכל עמלו. והוא מסבת שכל מעשיהם אחרי הגמרם
 ה:׳ תוזרים לקלקולם. ולעולם צריכים הם תיקון.
 ולק אין קץ לכל עמלו. לזה ברא הקב״ה שבת אשר
 הוא מקור הברכה שממנו תצא הצלחה אל ׳המעשים
 אשר האדם יגע בששת ימי המעשה. וזהו ויברך
 אלקים את יום השביעי שלא יצטרך לתקן עוד את
 מעשיו ולא יוסיף עצב אתרי צאת הדבר מכת אל

 הפועל. ולא יתקלקל עוד וכמו שנתבאר.
 הוא שאמ־ה תנה ע״ה [שמואל א׳ בי] ד' ממית
 ומחי׳ מו-יד שאול ויעל ד' מו־יש ומעשיר
 משפיל אף מרומם• וראוי להתעורר- בדברים אלה
 בשנותה את טעמה במאמר האתרון מכל המאמרי'
 הקודמי' שנאמרו עם וא״ו העטוף. ממית ומתי׳ י
 מוריד ויעל. מוריש ומעשיר ובמאמר משפיל השלימה
 דבריה במלת אף. זהי' די ג״כ רק עם וא״ו התבור.
cfr משפיל ומרומם. אכן ההוראה במאמר משפיל 
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 יעקב י
 נו׳ עד הוא דומה כעבד לפני המלך ואני
 דומה נשי לפני המלך. והוא נמו זר״ כי לא מצאני
 במקום אחר ענין עבד ישר למעלה. ולדברינו הנה
 הדבר תלוי באיכות הענוה. שכבר הי׳ שפל בעיני
 עצמו כעבד ״ ור׳ יותנן בן זכאי מרוב גדולתו ובהבתנתו
 את חין ערכו לא הי׳ יכול להשיג ענוה גדולה כ״כ.
 וע״ז הורה במלת דומה • כי די הי׳ לומ* הוא כעבד
 לפני כי׳. ואני כשר כו׳. אמנם על עצמו הי׳ קובל
 ואומר כי הוא דועה בעיני עצמו כעבד לפני המלך
 ואני עדיין בעיני עצמי כשר לפני המ5ך. וכבר ידענו
 כי עיקר התפלה תלוי בתנאי זה. כמאמר לב נשבר
 ונדכה אלקים לא תבזה. וכן אמרו(ראש השנה י?)
 לשארית נתלתו למי שמשים עצמו כשיריים. ויפה
 רמזו ז״ל ענין נכבד זה במה שנאמר הקרבה בצאן

 ולא נאמר הקרבה בשור. וכמו שנתבאי־.
י ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו • ן מ ם  ו
 מלת לו נראה כשפת יתר. אבל הנראה
 כי בזה בא להורות תנאי המיוהד אל המקריב קרבן.
 כמאמר חכמינו ז״ל [ברכות כ״ג] יל תהיו ככסילים
 שחוטאין ומביאין קרבן ואינם יודעין אם על הטובה
 הם מביאים כו׳ אמר הקב״ה בין טוב לרע אינם
 מבחינים ומביאים קרבן. וראוי לדעת מהות החסיון
 בהעדר הבתנתם בין טוב ליע לענין הקרבן. אבל דע
 כי ההבדל בין תולי הגוף צתולי הנפש כי תלי הגיפות
 אין רפואתם והצלתם תלוי׳ בידיעת החולה את חליו.
 כי אף שאינו יודע מהות תליו מאומה. עכ׳׳ז רשות
 ביד הרופא לרפאות אותו. לא כן תולי הנפש כי זה
 מקור מחלהו מה שאינו מרגיש ברעתו. כמאמר 1ישעי׳
 ה׳] הוי אומרים לרע טוב ולטוב רע. וכאמרם ז״ל
 [קדושין מ׳] עבר ושנה נעשה לו כהיתר. וזה עיהר
 ויסוד כל תועה בתוהו לא דרך כי כל מרע וכל נלת
 ישר בעיניו. כמאמר התכם ע״ה [משלי י״ד]יש דרך
 ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות. ורפואתו היא
 מה אשר תשוב נפשו אל הדעה הישרה. ותחזור רוחו
 אל ההבתנה להכיר ולבחון מה הוא לה. אם טוב
. כי המכה הבלתי נראית מבחין ודאי היא ע  ואם ר
. ועסק  על המות אשר בעצם. והיא מסוכנת מאד
. וכל אשר הגדל ז י ז  הרופא להוציא אותה מפנים לי
 בתוץ תתמעט מבפנים. וזהו מאמר (תהליס ל״3) כי
. כי החולה שאינו מרגיש ודאי  התרשתי בלו עצמי מ׳
 בלו עצמיו. וסכנתו גדולה עד שמחוייב לשאוג כל
 היום תמיד על מכתו האנושה. וזהו מאמר הקב׳׳ה

 . כין

 אהל
 לא יוכל להתקיים בעולמו. אמנם דע כי כן הוא.
 כי כמו אשר האדם לא יתקיים גם רגע בלא רתמי
 שמים עליו. כי מצד עצמו הוא חלוש הנמצאים. בלתי
 הרחמים והחמלה עליו מלמעלה להשפיע עליו החיים
 והמזון וכל מחסוריו. ק לא יתקיים בלתי עם
 ההכנעה והלב נשבר. כי ההכנעה היא שורש הרתמנות
 כמו אשר עינינו ר.אות בבוא עני בלב נשבר יתעוררו
 עליו בלב רתמים. וכל יותר ירגישו שפלות דעתו ושבר
 רוחו יתמלאו עליו רתמים יותר. לא כן אס יבוא
 לפניך בגאיה ובגודל לבב. לא תתעורר לרחמהו ולא
 תתמיל עליו. כש״כ נגד מלך העולם ית״ש. יוצר כל
 היצורים. אם יבוא אדם לפניו ברום לבבו. איככה
 ימשיך עליו רתמי שמים. הלא מיד יסגור אלקי׳
 בעדו מלחוס ולחמול עליו. אז גם עשרו לא יעילנו.
 ורב כופר לא יצילנו. וא״כ גם העשיר בעשירים
 אץ קץ אל הי־חמים והחסדים אשר הוא צי־יך בכל
 רגע להמשיך עליו מלמעלה. ואיכ כמו שהאדם צריך
 אליו ית׳ תמיד רגע אתי־ רגע. כן מתוייב הוא להיות
 בהכנעה תמידיית. וזה שאמר הנביא שיש אשיש כו׳
. משל לקבצן הולך מעיר ו  כי הלבישני בגדי ישע כ
 לעיר לקבץ נדבות. ומצאה ידו והשיג כמה זהו'.
 ועלה בלבו לעשות לעצמו מלבושי׳ נאים כמשפט כל
 בעלי מלאכות אשר כפי הברכה אשר ישיגו ממלאכתי
 כן יפדו על מלבושים. למען יהי׳ לכבוד בין אנשים.
ו סכל אל תדמה עצמך לשארי בעלי י  •ויאמ־ אליו תב
 מלאכות • כי הם גם אם ילבשו בגדי עשיר לא יזיק
 ייחומה למלאכתם . כי בידם לעשות מלאכתם
 כבי א שינה לא כן אתה אשר כל הצלחתך בעבור כי
 אתה נראה בפני אנשים ערום וחסר כל. ע •כ יתרחמו
 עליך• לא כן אם תעשה לך מלבושי כבוד ןןגדי חמודות
 איה איפוא יהי׳ עוד מי שיתעורר לתמלה עליך.
 ולא יתנו לך כל מאומה. זה שאמר שוש אשיש בדי
 הגל נפשי באלקי. ביאר בזה הדברים שאמרנו כי
 אחז בבי הקצוות. כי שמת על מדת הרתמים והטוב.
 ותגל נפשי באלקי. לא העלים מלבו גם מדת הדין.
 ונתן טעם לדבריו ואמר כי אני צריך לזה עד מאד.
 כיהלנישני בגדי ישע מעיל צדקה יעטני. היא מליצה
 נפלאה על ההכנעה לשפלות הרות שהם האמצעיי׳
 העלולים להמשיך על ידם הרתמים והתמלה מלמעלה.
 ממש כמו הבגדים הקרועים אצל העני המקבל צדקה.

 י חהו ומעיל צדקה יעטני.

ה יתבאר מאמר ריב״ז [ברכות ל״ד] כשחלה גנו מ  ו



 אוזל יעקב
 אברהם אבינו עי׳ה כי הפליא לעשות גם אם הי׳
 בדורו של משה רבינו ע״ה הי׳ הוא הבחיר שבכלם.
 לא p נת אשר מעלות תשיבותו הי׳ מצד הפכו. היינו
 ע״י הצטיפות רשעת אנשי דורו. כמאמר [ב׳׳ר למ״ל]
 איש צדיק תמים הי׳ בדורותיו. אלו הי׳ בדורו של
ת ו  משה לא היי צדיק. וזהו כי לא בזה זלא שקז ענ
 עני כשש שלא בזה את תפלתו כך לא בזה את קרבנו
 שנאמר ונפש ט תקריב. הבט ימין וראה כי הכתוב
 ביאר בעצמו סבת הדבר׳ במאמרו כי לא גזה ולא
. ונמתימ ( * ט מ  שקץ ענות עני ולא הסתיר פניו מ
 הענין במשל לשר גדול שבא לעירו יובאו כלם לקבל
 פניו ובידם תשורה. כמשפט להמקבלי׳ פני שר גדול
ש ל ג ק  שלא לבוא ריקם אבל באו במתנות גדולות. ו
f,3 לימי׳ . ם א  השרע״י שלית. ואת פניהם לא ר

3 .ppעני גדול והביא בידו מתנה שיה דינר זהב 
ה ת ו ת א ת ט ל ע :  השר לקבלה ע״י שלית. ולא רצה י
ד מ א י  מידו. רק דתק א״ע ונכנס אל ארמון השר • ו
ע ד  אליו השר מה ראית לדחוק עצמך אלי. אמר לו י
 אדוני כי מתנתי מועטת מאד נגד כבודך והוד גאונף
 רק בהצטרפות דלות ערכי ושפלות מצבי אשר ג1
 המהנה הקטנה הזאת היא יותר מיכלתי אז תמצא
ר  תשורתי תן בעיטך. וא״כ לא הי׳ לי דרך אחי ר
ראה  5בוא ולהתראות בעצמי עם המתנה. למק י
 בעניי ויצטרף דלותי אל המתנה אז תהיה חשוכה
m בעיניו יותר מכל מתנות הנדיבים המתנדבים בעם 
. ובתנאי. ו{א י  וזהו כי לא בזה ולא שקץ ענות ענ
. ומה יפה בזה מליצת חז״ל ( א ) ו נ מ  הסתיר פניו מ

 חגיגה

 גץ טוג ליע אינם מבחינים שזה מורה על אמתת
 רשעתם בהפלגה עצומה מצד רוע חפצם שכבר מתליטי'
 ואומרי׳ לרע טוב. ומביאים קרנן • ואיך יהי׳ הקרבן
 לרצון. אבל הצדיק גם אם יקרה לו לפעמים עון
 אשר חטא. יעיד בעצמו על חטאו. ויאמר חטאתי
. ולבבו יבין .חטאו יותר מאשר יבינו  וישר הערתי
 אחרים בהוודעם והוא מתודה ומצטער מאד
. וזהו  ומבקש רתמים מאת ד׳ ית' שיסלח לו
 וסמך ידו על ראש העולה. יודה; עלי פשעיו לדי.
 וניצה לו לכפ* עליו. כלומר ישתדל תתלה לפייס
.  אח הקב״ה שיתרצה אליו. כי הוא מכיר נתטאו

 ואז יכפר עליו ע״י הקרבן.
ש כי תקרע קרבן מנתה לד׳. מדרש כתיב כי פ נ  ו
 לא בזה ולא שקץ ענות עני כו׳ וכשם שלא
 גזה את תפלתו כך לא בזה את קרבנו. שנאמר נפש
 כי תקריב • ולבוא אל הבאור נציע מאמר תכמינו ז״ל
 [בבא קמא צ״ב) כד הוויגא זוטרא לגברא. השתא
 דקשישנא לדרדקי. ובהשקפה הראשונה נפלאת היא
 בעינינו והלילה לשדי מעול. ונקדים לזה מאמר [ישעי׳
 כ״ט] יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו
 רחק ממני לק הנני יוסיף להפליא את העם הזה
 הפלא ופלא ואבדה תכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר
 ומה מאד ראוי להתבונן בדבר העונש הזה איככה
 הוא מדה כנגד מדה. והנראה עם| מה שכתבנו
 למעלה [על מאמר עשיה יקרים כוי] כי ההפלגה
ים. אם שתהיי ההפלגה  בדברים תהי׳ על ב' פנ
 *תשיבותמצד יקי עצמותו באמת. כמו הפלגת חשיבות

PJPp " י י נ ו י ה ' ח Q ש ס °? ש • ooro מר חשר עיש גמגמו מישי וירשו עיניו חת ששטחי וסת למסי w י ׳ ו  ״
 וזהי אל חיכי מו ענית ראשנים כלימר כדרכך להקפיד וציקלק שיהיו םעשיט סלימים סכצ צי בלא שום מסרן כשאמי (יזהליס
 נין) וסייגיו גשעיה מאל t רק מהי ינזש־ט יחמך כי לגונו מאד, וכל מה שחמצ? בידינו קבל ביחשים וגיצין , כשאמר

 ותה־״ ליצין תשירעגידת ישרתל ממך. וזהימז אשי אנחנו מקוימים לאמי נימי הרין יהחשנין לא במשל ולא נסטשים
ל כנמצא •  לפניך רק כללים יכישיס כ׳״. !איכ לשי דליסעינט ושפלת מצבט יאיי לקבל מיזיט נ

*ו מליו שקיבני חשב ושקיבל כקרמי של העסיי אגל ת״ל החליסי  וא) והיא שאמיו כ?לו פפשו הקיינ ולא היה לי שיאס
? ת כ  ני 5:;יח הקייג נפש• להסיאות בעצמי עם מתנתו שהניא כי לולא כן אין בסתנתי מאיסה מן המשיגות.לכן ג

, ח k בקשתנו יאי ל׳ פנמאליך וימינך, כי או ודאי יסןן יסומן־ אחי כי ישא אמ פניך: נ י  אצנו ן:וש ני תקי



 אהל יעקב יא
 וררא סומקא הגה ע״י הפכיות הגוונים נתייפה צבע
 הסוס עד שיהי' נראה נאה • ק דלותנו סגה לייפות
 את מעשינו אצלו ית' גם כי אנחנו מצד עצמנו אין
 בנו מן היופי להיות נתשגים כ״כ. הנה בהצטרף
 ענינו ומרודנו אז מעשינו לטוב נתשבים [עיי קול
 יעקב ז' א' שם כבר נדפס דבר זה אבל תקנתיו עתה
 לכן הזכרתיו פה) וזה שנאמר במנתה ונפש •כי תקריב
 •מעלה עליי הכתוב כאלו נפשו הקריב. והוא מובן מאד
 כי המביא שור פטם ונתקבל ממנו. הנה נראה מעלת
 הקרבן בעצם השור וגדלותו ושמנו. כי גרמיו כמטיל
 ברזל. אבל המביא מנתה הנה תשיבות מנתתו היא
 גודל עניותו והפלגת דלותו. ועכ׳׳ז הוא מקמץ מסעודתו
 מלחם רעבונו שהוא צריך לנפשו ומביא מנחה לד׳.
ק ומעלתו הוא בעצם נפש המביאו. י ק  הנה תשיבות ה
 כלל הדברים כי יש לנו ב־ סוגי תשיבות. בימים אשר
 אנחנו שלמים וטובים אנתנו תשוביס גם בלי הצטרפות
 דבר אתר עמנו. וכאשר מעשינו בלתי רצויי׳. אז
ה בתסדו מצרף מעשינו אל דלות ערכנו. ואשר ל ק  ה
 לפי מעמדנו אנתנו ראויי' למדריגה היותר פתותה.
 ומה נעמה בזה מליצת הכתוב [הושע מיד) כענבים
 במדבר מצאתי ישראל. כי המוצא ענבים בארץ ציה
 וערבה שאין בהם שום פי י אז הענבים ההם תשזבים
 הם בעיניו כמוצא שלל רב • גם כי אינם טיבים כ״כ.
 עלץ יערבו עליו בהעלותו על לבו כי המקום לא מקום
 גפן ותאנה. וההבדל אשר בין 3׳ הבחינות האלה.
 כי כאשר התשיבות ביק• עצמותנו. כל שיגדל יקר
 שכלנו ושלמות תכמתנו ותתוסף בינתנו להשיג יותר.
 יתוסף תשיבותנו גי׳כ עוד יותר ויותר. לא ק אם
 תשיבותנו מצד מעוט ערכנו. אז בהיפך כל שירחב
 לבבנו ויגדל שכלנו ותתוסף תכמתנו תתמעט חשיבוחט
ו ואין לו שום השגה מ א י ל ק ש נ ן ן ו ת ץ ה ד 3  כמשפט היל
 אז יערב לאביו כל מעשיו. גם אם יכהו על הלתי
 ויתלוש את זקט. אמנם כאשר יגדל ותתוסף השגתו.

 י אז

 !חגיגה ט׳] יאי" עניותא לישראל כו־רדא סומקא אםוסי׳
י מאד. וכי לא מצאה ידם לדמות א. והוא משל ז י י  חי
 עניית ישראל לדבר מכוגד. כמו ספר נאה בכרך
 נאה • וכדומה. אבל כוונתם להודיענו כי יש בעולם
 ג' סוגי חשיבות. א׳ מצד העצם עצמו בטוב טעמו
 וריחו או מייאהו הדר לו. והיא מעלה המתמדת עם
 העצם כל היום תמיד • הב׳ תשיבות מצד הצטרפות
 הפכו. הלחם יערב לאיש העני מאד כי נפשו רעבה.
 הבגד להולך ערום ויתף זה כמה. וכן למעשים טובים
 יש ב׳ סוגי התשיגות האלה. אם תשיבות בעצם.
 כמו מי שאנחנו רואים בו כי הוא יושב מוכתר בטלית
 ותפלין והוגה בתורה ומשים לילות כימים . ורודף
 צדקה ותסד בלב שלם ובנפש תפצה . ויש מי שהוא
 מוטרד בעסקיו מאד. מורדף בלי תשך. ועליז הוא
 מקמץ ומצמצם מזמן אכילתו וממנותת משכבו ויקת
 מועד למישרים • וקיבע לעצמו שיעורים ללמוד התורה
 ולמע״ט. אשר כבר אפשר שהוא יהי׳ יותר תביב
 למעלה. אמנם חשיבותו אינו מצד מעשיו כ״א מצד
 ההיפך. כי גלוי וידוע טרדותו. שאין לו מנוח בכל
 עתותי היום. א״כ כמה גדול כת נפש העושה וכמה
 עצום רצונו הטהור. והוא ג״כ ההבדל בין החשיבות
 שהי׳ לנו בימים הראשונים. ובין חשיבותנו עתה.
 כי בזמן שהי׳ בהמ״ק קיים וישראל היו שרויי׳ על
 אדמתם • הי׳ נראה יקר תפארתנו ושלמותנו מצד עצם
 המעשים. לא ק עתה בזמן התור ק אם נביט ונבתק
 במעמדנו על שקידתנו בתורה ובמצות. הי תורה
 והי מצוה כוי. ומעשינו דלים מאד. רק בהצטרף
 דלותנו ושפלותנו כמאמר (תהלים כ״ה) ראה עניי
 ועמלי ושא לכל תטאתי. אז יעלו מעשינו לרצון לפני
 ד׳. חהו יאי עניותא לישראל כורדא סומקא אסוסי׳
. כי הנה סוסי׳ תיורא אק בו מן היופי כי יא*) ו  חי
 זה דרך י וכבי סוסי׳ לבחור להם רק שקערורית
 אדמדמות לא לבנות. רק נאשר נותנים על סוס לק



 אהל יעקב
 והתולדות המסתעפים מאלה האבות רבים מאד.

 הגאוה יהי' נבדל וחדל אישים. יתשוב א״ע חכם מכל
. - ס י  אדם. יבזה הבריות . ויחיפם . מאן משמוע מ
 יתעצל בקיום התורה והמצות . כאלו גופי עופרת
 ממקומו לא ימוש . וע׳׳י התאוה יבוא לגזל ועריות
 ומאכלות אסורות וכדומה מסוג זה. וע״י הקנאה
 יבוא אל הכעס והקפדנות אל הנקימה ואל הנעירה
. וע״י הכבוד יבוא לבקשת השררה . בה  ועוד הי
 להתגאות על הבריות להלבין פני תבירו ברבים .
 וכבר אמרו רבותינו ז״ל (סנהדרין ק״ב) מי גרם לקר־רן
 שיאבד הוא וכל עדתו עמו אלא מפני,הכבוד. והכה
 האף אמנם כי כל תטא ועוץ פרטי נ־ שם למעלל-
ה ע ת  בפני עצמו. כמאמר (ירמי׳ י״ז) חטאת יהודה כ
ש  בעט ברזל בצפורן שמיר כוי. אבל למטה בארץ א
י ; ע  ירצה האדם לשוב על כל אחד מן המעשים ב
ד ש  עצמו. יכלה הזמן והמה לא יכלו. חבל יש דרך י
 לפני איש להשכיל לדעת שויש מדתו הרעה. מוצאו-
^ ע ר  ומובאה. ולשוב בתשובה שלמה על שורש המדה ה
w הזאת לעקרה ולשרשה . כי היא היתה בעוכריו 
 להיות שורש פורה לכל התולדות הנמשכות ממכה [
 ואז על נקלה בסור הסבה יסור המסובב. והדמיו|
 בזה כי יש חנוני מוכר סחורה בחנות, לאתרים. ויש
 סוחר כללי והוא במקומות הרתוקות והחנוני׳ באיש
 שמה והוא מוכר להם תתיכות שלמות רבות בדרך
 כלל. ומי מרוית יותר בתתייכת מין סתורה. ודאי
 החנוני. כי הוא מוכר סתורותיו בתנותו לאתדיש
 אמה אמה . יעלה ריות בידו מכל תתי׳ סחורה
 שבעתי׳ על ריוח סוחר הכללי. וכי תאמר א״כ הלא
 אולת היא לו אל הסוחר הכללי מדוע ימכור סתורותין
 ע״ד כלל ולא ימדדם למכור אמה אמה וימכור לאתרי׳
ה ש ע  ןירוית הרבה יותר. אכן הסותר הכללי הזה י
 בדעת. וכל מעגלותיו הוא מפלס, כי הוא יש לסכין
 פאבריקי׳ הרבה והרבה אגשים העומדי׳ ועושי׳ במלאכה
 ואם יאמר הוא למכור לאתרים הלא טרם ימכור
 תתיכה אתת יהיי נעשה ונגמר מאה תתיכות ויותר ״
 איש איש ממלאכתו אשר המה עושים. לק יותר נכמ
ת  לפניו לקצוב לוריות מעט מהתתיכה למען יוכל לפדו

 הרבה

 אן יתמעט חינו. ואביו ידקדק עמו כראוי לו כפי
.  שניו. וזהו שהמליצו כד הווינא זוטרא לגברא ט׳
 הנה מה יפה המשילו ז״ל את הבחי' הזאת אל אהבת
 היונק • ומובן מאד כמו שאמרנו • וזה עצמו כוונת־
 מאמר יען כי נגש העם הזה בפיו ותהי יראתם אותי
 מצות אנשים מלומדה. כי בזמן אשר העבודה היא עבוד׳
 שלמה בתכמה ובהבנת הלב. אז התכמה היא יעלת
 חן ופא־ העבודה והדריה • לא כן אם היא רק מצות
 אנשים מלומדה • אז החכמה הנמצאת בנו היא סגה
 עוד להעלות חמה ת״ו. כמאמר קהלת א׳ כי ברב
 תכמה רב כעס. לק הנני יוסף להפליא את העם
 הזה הפלא ופלא. רי׳ל אני אעשה להם דבר שיהי׳
 מעשיהם ודרך עבודתיהם. חשוב בחשיבות נפלא הפלא
 ופלא. מסבת ואבדה תכמת תכמיו ובינת בבוניו תסתתר.
 ואז יהי׳ פלא על מעשיהם. גם אם יהיו מן הקטנות
 שבקטנות. אתר אשר מעמדם יותר דל ואינם יאויי׳
) אין מנהל א  גם לעבודה כזאת . כמאמר (ישעיה ל
 לה מכל בנים ילדה ט׳ . וכמאמר וישעיה שם כ״ט]
. כמו  לא עתה יבוש יעקב ולא עתה פניו יתורו ט׳
 המתארח אצל בעה״ב יום או יומי׳ קודם פסח. לא
 יבוש אם יתן לפניו סעודתו בכציס פתותי׳ • כי הזמן

 יענה את הכל.
 Qty בסמוך (ובירושלמי יומא פ׳ יוה״כ) אמר רב
 ביבי בר אביי כיצד אדם צריך להתודות ערב
 יום הכפורים צריך לומר מודה אני כל רע שעשיתי
 לפניך בדרך רע הייתי עומד. וכל מה שעשיתי לא
. ׳  אעשה עוד כיוצא בו. הה״ד יעזוב רשע דיכו ט
 ונקדים לזה מאמר (איכה גי) מה יתאונן אדם תי
 גבר על חטאיו. נחפש? דרכנו ונחקורה ונשובה עד
 די. דע כי כמו בחול1 הגוף יש שרשים וענפים הרבה
 המסעפים משר־ש אחד • כמו התגברות מרה אדומה
 יסובב מזה כאב הראש ויסובב ג״כ אבדת חשק במאכל
 וכדומה מהענפים הנמשכים. כן בחולי הנפש יש
 עבירות שרשייס. אשר כל א׳ הוא שורש פורה ראש
 ולענה לכמה פרטי ענפים המסתעפים ממנו. כי
 המדות הרעות המה ארבעה אבות נזיקין. הגאוה
 התאוה הקנאה והכביד. אבל המעשים והענפים

 *)היא מה שאמיי רז־ל (ר״ה י״זא') פעגיר ראשין ראשון"וכך היא הסדה . כי ראשית חפאי האדם היא השדה רע?
 אני ננפש. ואם אמנם אשמים אנחנו על ייע המיה אשד ננפש , כי נודיני להחליפה לטוג , עכ״? גגי חסי! ית' להמליץ
 עלינו כמאמרם זיל(ביכית לי׳ג) ג׳ מקיאות כיי עד יאשר הרעזתי • וזה שעגיל ראשון יאשין על כל חגילה עגירוח לאמי ו?ך

, וגזה יפלו כל התולדות והמעשים הנעשים ונמשכים מכס מרה יעה זאת . , כמאעי ואשי היעותי  היא השדה שכך מדתי



 אהל יעקב
 הי) ונפש כי תחטא ומעלה מעל וכחש בעמתו היא
 עביר׳ פרטוית . אשר באין ספק קדם האיש ההוא
 לחטוא במדה השרשיית לכל עון ולכל חטאת המסתעף
 ממנה . והיא תאות הממק . וזהו על אחת מכל אשר
 יעשה לחטוא בהנה . מורה על האחת שהיא א3
 ושורש לתולדות וענפים רבים . והשלים ואלי וכפר
 עליו הכהן על אחת מכל אשר יעש׳ לאשמה בה .
 היינו ע״י הכהן ועבודתו בקודש יתקן השורש ועי״כ
 יפלו הענפי׳ מעצמם . וזהו מאמי המדרש כיצד אדם
 צריך להתודות בערב יה״כ מודה אני לפניך כל רע
 שעשיתי לפניך בדרך רע הייתי עומד . וממנה נמשכו
 אלי התולדות רבות הנצמחות מסבת׳ . וזהו וכל מה
 שעשיתי. לא אעש׳ עוד כיוצא בו. ר׳ל לא זאת ולא
 דוגמתו.חהו שהביאו ז׳׳ל הה״ד יעזוב רשע דרכו. מוסב
 על המדה השרשיית אשר בנפשו . כי אם יתגבר על
 עצמי להפוך מדתו זאת המסבת לי המעשי׳ . בהכרת
 בסור השורש יסורו הענפי׳ כלם . וזהו ישוב אל ד׳
 וירחמהו ואל אלקינו כי ירבה לסלוח . כלומר ע״י
 שובו על אב ושורש התטאים . ירבה מתילה גם על

 החטאי׳ כלם המםתעפי׳ ממנו .
 ועם דרכנו יתבא׳ פה מאמי הנביא ע״ה (ירמי׳
 למ״ד) כה אמי ד' אנוש לשברך נחלה מכתך אין ק
 דינך למזור רפאות תעל׳ אין לך כו׳ . מה תזעק על
 שביך אנוש מכאובך על י־וב עונך עצמו תטאתיך עשיתי
 אלה לך . הנה במליצתו זאת אתז ענין המשל הנז׳
 לאמר כי הלא כל תולי מביא כאב • וכל כאב יש לו
 חולי ומשל אם יתעפש הדם באדם יתהוו- מזה
 כמה מיני כאב. באברים הני־אים והבלתי נראים .
 וכן'בהקרה אתה הפסד בייא׳ או בכבד יסובב לו

 מזה

 הרבה בפע^אחד בדרך כלל . משא״כ התנוני בבואו
 לביתו. מקום שאין בו פאבריקי׳ . הוא יתתוך וימד ד

 אמה אמה וימכור לאתרים. הנמשל אתר מות האדם'
 ננואו עם עגלה טעונה מסתורותיו לעולם הנשמות
 אשר שמה אין עוד עושים במלאכה רק את אשר
 יביאו בידם מן העוה״ז בארצות החיים. אז ימדדו
 ויחתכו הדק על כל תטא פרטי בפני עצמו. ויהי׳
 לדבר סוף. כי לא יביא עוד אליו סתורות בבוקר
 בבוק־. לא כן בעוד האדם פה בעוה׳׳ז. בחיים
 חייתו. והפאבריק הולכת על אפניה באין הפסק.
 אם יאמר לעשות תשובה לאחדים הלא טרם יטהר
 נפשו מתטא א׳ יעשה תבילות עבירות תדשות לבקרים
נתלי המדות הרעות י  אחר אשר שרשו פתות אלי נהי
 לכן יותר טוב לו לשוב על האבות והשרשים . לעקר
 אותם ולשרש אתריהם . ובשובו מהם ויתמו המרות
 הרעות. וחטאים עוד אינם. כי באין שורש אין ענף.
 תהו מה יתאונן אדם תי גבר על תטאיו. כלומי
 בעודו תי ובעודו גבר. וידיו רב לו לעבוד עבודתו
 במלאכת הפאבריקי׳ . מה לי להתאונן על תטאיו
 הפייטיים. בעוד המלאכה הולכת ונעשית. אבל
. נחפשה דרכינו ונתקורה ונשובה כו׳.  זאת עצתי
 מאמר דרך יסוב על המדה השרשיית שהיא דרך
 ימבוא להביאו אל המעשים הרעים. וכמ׳ש הגאון
 רמ״ת לוצאטו ז״ל (בס׳ מ״י פרק י״א) יותר קשה
 הנקיות במדות ממה שהוא במעשים . כי הטבע פועל
 במדות מתי כוי. והוא שאמי־ו חז*ל(אבות גי) איזהו
 גבוי הכובש את יצרו. *) עכ״ל. וזהו נתפשה דרכנו
 ונחקור׳ כו׳ היינו לתקור על המד׳ המושכת אתרי׳
 המעשים הפרטיים . והוא הרמח במאמר (פרשתנו

 ורע כיסה שהגיאי ז״ל שנאמר>ד3ארך אסים מגמד וסישל גריחו סלוני טיי יש להסעזרר גו מה זאת להם זיל
י , ג׳ י  להניא סין* המקרא . ועישל ביוחו כי׳ 3׳ ראו* להבין תנא היכי קאי שהוא שיאל אי!:1 מ
פי איזהו גיור הניגש את יצרו מ־יה כי שני:ש שקולים , כז: כן זה וסייא ס£מר סו3 ארך אשיש מגגיר סו  כי
 מל שיורה כי הכיבש את יצרו עדיף סגגור אבל דע ני שלש: מדות נסצאית בבני אדם הגיוע מאד אשר מיד שעש־ לי חיוו ו
 י>ף ישנס מתניי לעשות בו שששים , אי אם אנשי המיר עש־ דגר כנגד הש* ילייש נקם עד רדת־ יז: נקיא ליכד עיר (או
ש מיג ממני אשר ר c i ך י י ) ע 1 f ל ס״ מעליך ויה* ערך(יזהלים קל״מ) נשיא כ״חי  נל ס־נא נקיא עיר * כפי שמ־אל א׳
 סם יכעיס על אתל ותיעד כאש ממתי לעמיד ולכליתו, ויוכיי אזהרת הזירה השזורה לא תקים ולא תמ־י נו׳ והוא כיבש
 ממת אפו בגבייה ונתיקת היד וו? נק־א גביר א.״ מושל ביוסו, אגל יש נו סשיון סצן » אחר אש־ משנע• הוא טעס
ס האדם סעש ינצח ופעם יניצש, דש לשטן אחייות גלול אמנם למעלה מזה «  ףיש חשה. רק הוא לוחם גגגויס זה ס
, ואם ס״.ייי סנעישו לא יעיי חמתו . ולא יכעיש סהרה , יידו א כאיש אש״ לא שמע הוא יחןאר ארך ב  ס פי שמיגי ס
 סמים , יהיא גסיח תמיי שלא יצא לייב מהר ז־ שאסיו זיל איזהו גייר ר״ל מה שאמי הכתינ סוב איך אפים מגביר
. כי אש כסדמו היותי מתגני על חייה ישכניעי היינו לנד עיי ויקשה הכפל. אם לא כ׳ גגוי היינו כיבש י י ? יא ג 5 2; 
, ני ו  סתיציי והוא סם נידף •לעישל בדמוי ו א״כ יש נכסיב ג/ חליקמ סיג ארך אפיס גסגעי מגביר הניגש את יצי

י אינו גפס , כנ״ל ומשל ני וסו היא סגגור הנז' מיגעכיפ סליכר עיר שאינו מנש את יצרו כלל . וסגן : י נ ג  כ



ב ק ע  י

ה ו לעשות שום לנר ענ>דה צרי מ  כי אין היכולת מ
 שלא נצטווינו עליו. כמו שנאמר גנני אהיזהייקולש־ם
חם. וזיםו  ויקרינו לפני די אש זרה אשר לא ציה תו
 מאמר שמואל אל שאול (שמואל א׳ ט״0 ני חטאת
 קסם מרי ואין ותרפים הפצר. ריל כמו לשר המרי
 היינו בזדון הוא עושה היפך ןצין הקב״ה היא חטאת
ר ד'  קסם ועון פלילי . כן נהיפך המוסיף על מ
 זעישה דנר אשר לא ציה הוא און ותרפים וכמ״ש
 הרמבין ז״ל נפי שעיר המשתלח . ע״ע . ודע
 כי המלה ענודה מלגו הוא גרוע הרנה מהע־שה
ה בכוונה רעה ני העונד בכוונה רעה נקרא ר ב  ע
קרא  רשע . והבורה בשיקיל דעתו וכוונתו לטיבה נ
ה א  מין אפיקורוס . ועליו נאמר (משלי O כל נ
 לא ישובזן כו׳ • כי העובר עבירה למלאות תאותו
 ויודע כי .חטא בידו יש תקוה למפלתו .
 שבהגיע עליו עונש ישיב אל לבו כי חטאותיו עשו
ה  לצה לו . ובעוונוחיו מצאוהו הרעות הללה ויעש
 תשובה ושב ורפא לו . לא כן מי שחושב שהיא עונד
 אח ד' במעשיו • אז אין חקיה לאחריתו. כי הוא
 ודאי לא יחלל מעשות מה שעושה נעביר העונש .
 אבל בהיפך עוד יוסיף על חטאתו פשע י כמאמר
 הנשים אצ הנביא כעת הוכיחי אותן על הקטיר
 למלאכת השמים. אמרו (ירמי׳ מ״ד) ומן אז חדלנו
ו מ ת  לקטר למלאכת השמים תסרנו כל כוי וכבר כ
ס כ «  בביאור מאמר (דברים ל״א) הן בעורכי חי ע
 היום ממרים הייתם עם ד' כלומר הייתם ממריס
 והייתם עם ד' ני כל מה שעשיתם אמרתם לנפשכס
 כי טונחכם לשמו הגדול . לכן לא אמר ממריש
. לרמוז להם מה שמבוא׳ ׳  הייתם חת פי ד' רק עם ד
 גחיכחוח הנביאים ע״ ס (ירמי׳ זי) אשר לא צייתי
י  ולא דברתי ולא עלתה על לבי וזה שביארו ז״ל כ
 שלמה ע״ה היי מתמיה עצמו על גודל הכעס שכעס
 עליהם הקכ״ה על מעשה העגל יותר מעל ס>
 הענירות ואמר מקום המשפט דהיינו מקים שעשה
 «שה כנר משפט חרוץ בהם בהפילומהם כשלשת אלפי
 איש ומילא ידם להרוג איש את רעהו ואיש את איזץ
ה ס י ג ״  איך עוד יוסיף ית' ויעניש אותם ולן אותם נ
 שנאמר רגון0 ד' את העם . וכי כך היא המדה ,
 ע״ז היי חשונח רוח הקודש מקום הציק מקוס
 שהצדקתי' כוי שמה הרשע. כלומר בעבור שעלה על
 לבם הרשע במקום הצדק ולכן קשה הפרישה ממנו
. כי הם חשכו שהגיעו למדריגה גלולה נעמדחש ד א  מ

 זאת

 אהל
 ״זה כמה כאבי׳ אחרים . ומעתה אם יבוא החילה
 לפני ה־־ופא ויאמר לו הכאי לנד . ויאמר כי ראשי
 נבר עליו וימן נו רפיאה אל הראש . נעיור זה לא
 יחליף הכאב. עד אשר ילמד לו שורש מחלהומנפנים
 וירפא השורש אז יתרפא גס מהתוללוח הנמשכו' ממנו•
 הנמשל• מביאר במאמר(איוב ה) כי לא יצא מעפר אין
 כוי • כמאמר ר.ז״ל (שבחנה אי) אין מיתה בלא חטא
 ואין יסירין בלא עין . ובבוא ארם לפני ד'יחי וצעק
 על צרותיו ויסוריו ולא יתוולה על עוונותיו . תשר
ודאי רי סי , הי ' t o  זה הוא אמחת מחלהו המסבב לו 3
 נא יסור ממנו הכאב . ני איך יסור ויחלוף הכאנ
 כל עוד אשר המחלה קיימת , וזהו אנוש לשנרך,
 כלומר אל שנרך הנראה מבחוץ יש סבה פנימיית
 והיא אנושה מיזל מאד . וזהו נחלה מכתך עד כי
. אתו  אין דן דינך למזור וביאר הטעם על העדר רפו
 מהי תזעק על שברך ״ כלומר מה תפעול או מה
 תרוית במה שחצעיק על היסורין אם אניש מכאוגך.
. ך ע עונך עצמו חטאחיך עיכ עשיתי אלה ל  על ר
 א״כ יעיכ צריך אתה לתת לב על שורש היסורים

 מאץ נצמחו. ואז נסיר השורש יסורו הענפים .
 fc^Si כי תחטא בשגגה כוי . מדרש זה שאמר
 הכתוב (קהלח גי) ועוד ראיתי חחח השמש
 מקים המשפט שמה הרשע ומקים הצדק שמה הרשע
 מקום המשפט שמה הרשע מקום שנעשה מרת הדין
 במעשה העגל שם זיגוף ד' אח העם . ורוח הקודש
ם ק  צווחת וחומרת מקים הצדק שמה הרשע . מ
 שהצרקתיס וקראתים אלהות . שנאמר אני אמרתי
. י  אלקיס אתם . שמה הרשיעו ועשו את העגל כו
 נאזר זה . דע כי כבר נתבאר בספר הכיזרי ונאנן
 עזרא (פי תשל) כי ימעשה העגל לא היהה כוונתם
 למלאות תאוחם לעבוד אצילים ח״ו . רק נעבור
 שהבטיחם משה שיוריד להם «ן השמים איזה דרך
.  ישרה ומסוגלת לכונו אליו העבודה הרצוי' בעיני ד׳
 וכוונתו היי עשיית המשכן שהיא המיישרת יראת
 האלם כמאמר וממקדשי תיראו • כי שם חביון עיזו.
 ולכז כאשר הראה להם השטן דמות מטתג וחשבו שמת
 משה . התחילו להתחכם בשיקול דעתם והעלו חוח
 בידם . היא העגל כי על דרך השכצ וההרגל היי
 יותי נבחר להם לעשוי איזה דמות ותבנית מן המרכב'
 העליונה. כמאמר המדרש שמטו אחד ממטטראמולין
 שצי ועשו אוחו אלהית . ותכלית עונס היי נמה
ס זו מינות. נ מ ר שלא נצטוו.כמאמר אחרי ל  שעשו מ
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ק ייחור. כייהמ חזקים בדעתם כראי מוצק [עי׳ זה שהשינ אה1ן למשה. כי הנה אנחנו רואים משמעות ה  א
 קול יעלןג קי״ד יאי] וזה שהשיב־אהין על שאלת משה הכתוב שהי׳ (עאו של אהרן גאמרו ח4 לדי מתו
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 וייחוד אהרן #ןמות ל״ב] אתה ידעת את העם כי בא. כמאמר וישכימו ממיזרת כו׳ וישב העם לאכול
 3לע הואי.־ וסיפר למשה כל המעשה כאשר היתה ושתו כוי. ועדיין לא בא. ולכאורה יפלא על נביא ד'
 ולאי ח*דש לו מאומה להיות לו התנצלות בדבר זה. כמוהו שיאמי דבר אשר לא ידע בבירור • אבל המעיין
א. במדרש (שמות רבה מ״ב) יראה שאהרן כמן אל  לק מה קאמד אתה ידעת את העם כי ברע הו
 ובהשקפה ראשונה מה האנצלות יש בזה . והנראה האמת.שמשה רצה באמת לרדת מן ההר ביום המחרת
 כי כבר מבואר מפי תכמי אמת ז״ל אשר קודם חטא וברדתו* ראה מלאכי תבלה ׳יוצאים לתבל את ישראל
. אמד משה מה אני מנית את ה ע ר  אדה״ר היי העוה״ז עם כל אשר בורק טוב. והקליפה על מאשבתם ה
 היתה"נתונה בעמקי התהום. וכאשר חטא אדה״ר ישראל בצרה וקולך. תזר .להתפלל לפני המקום.
 גתגברה"יחליפה למכשול בעולם ובכל אשר בו. רק ואהרן שלא ידע מזה תלה האשמה במשה על שאיתר
 'לא שלטה על-הכל בשוה. כי יש דברים אןןר הקליפה ימן המועד אשר יעדו. ולכן אמר אל יתר אף אדוני.
 בלעה(את, ה>£־י לתוכה לגמרי. כמו האגוז שהקליפה שלכאורה מה עשה למשה ומה תטא נגדו שהי׳ צריך
 •מק^ת״את הפרי מכל צד. ויש שהקליפה נכנסת לפייסו שלא יחר אפו.עליו. אבל לדברינו בא לפייסו
. לאמר אתה ידעת את העם ו  אל תוך הפרי. והפרי מקיף את הקליפה י .וההבדל על שתולה האשמה ב
א. והי׳ לך להזהר מלאתר ביאתך מן  שביניהם הוא בענק הגשם. שהגשם ירד תחלה על כי ברע הו
 המקיף.'ומשם אל תוכו. וא״כ כאשר הקליפה מבחוץ המועד אשר ידעת. ואל באור דברי המהמר הנז׳
 תקבל היא תחלה השפעת הגשם. וההיפיך 'בהיפך מהום המשפט כוי עי׳ עוד בדבורנו קול יעקב [ה׳ 3׳
 "ילל זה משל נאמן על הנשמות שהיו כלולין בנשמת י׳יאי 3׳ קי״ג אי], כי. שם נתבאר המאמר על נכון.
פה ודבר ולא הזכרתיו פה רק בעבור הדברי׳ אשר נשמטו אז קלי  "אדהייר. והיו כולן זכות וטהורות בל/
ק אשר מ . העתקתים עתה • ל ל ל  דע כללי."ואחר החטא שלטה בו הקליפה. ־ וכן בכל בהעתקת הספר ה

ע סובבו עלהו לא יבול. ר  משמות איי׳ס לפי ערכו. ויש אשר ה
 מכלי צד' מבתוץ. ויש אשר הרע נכנס אל תוכו. וההבדל מללש [פ׳ ד׳] ברכי נפשי את ד׳. ר׳.יוחנן אמר
 ביניהם'לענין התוכאה. כי כמושמשקי׳ השדות שיש . .. חמשה.פעמים אמר דוד נפשי ט׳ מה ראה
 ׳השקה* מלמעלה ע״י גשמים. ויש השקה ברגלים דוד כוי אלא אמר הנפש הזו ממלא את כלהג־ףוהקב״ה
את עולמו. תבוא הנפש שהיא ממלא את הגוף  צק היר*ן. כן משקי׳ הנשמות בתוכיתות ארציות. מ^לא י
 'היוני בדבר על לבם מוסר השכל בצדק ומשריי ""או ותשג^להקב״ה שהוא ממלא את כל העולם. הנפש
 ;#תצגולרותמן השלזים. ׳ואי׳כ הנשמה אשר הלע יצזךדואה'ואינה נראה אף הקב״ה רואה ואינו נראה
 #*וכה*^הטוב מקיף אותה. יש תקוה מתר שתקבל כוי". הנפש הזאת יחידה בגוף והקב״ה יחיד בעולמו
 ;ההוכחה: לבעבור כי התוכתה_פוגעת את הטוב צי*.[עיי. ברכות מיד] הורו לדעת כי הנשמה אשר
 ץ/חלה" לא p אם הרע בלע את הטוב והוא סובב באדם ממשלתה על כל הגוף. ושאין אל הגוף שום
 ימיןיף אותו מבתוץ. עליו נאמר אל תוכת לץ כו׳ הטעה ויכולת כ״א ע״י חיות הנשמה והסכמתה. כמאמ'
 ע f אל תוכת לץ כוי. ט התוכחה פוגעת בהרע [בראשית בי] וייצר ד׳ אלקים את האדם עפר כוי
. ה. הנה קרא אל הגוף אדם  . חאלהךוהוא פולטו ואינו מניתו ליכנס לתוכו. חה ויהי האדם לנפש חי
ח על שלא עצר בעדם למנוע אותם ע׳יי ואח״כ אמר.רפת באפיו נשמת חיים את״כ ביאר ה י א י ^ נ  י ^
 אוכחתו ומוסרו שלא ימאי לעשות זאת. עי׳ז אמר אל התכלית." ויהי האדם לנפש תיה• ולא אמר ויהי אדם
• הוסיף אות למ״ד לנפש כו׳. ללמדנו כי ; ה י  _יחר אף אדוני אתה ידעת את העם כי ברע הוא . נפש ח
מכל צד. ושיערתי שלא 'כמו אשריהנשמ׳ תעמוד בקיומה בצאתה מן הגוף  כלומר כ;'הרע מקיף עליהם:
 יגיעו/ ד?יי' תוכחתי אל קרבם בשום פנים וע״כ לא והגוף מוטל בעפר. ק גם שמן תייהאדם אמהחיים
̂ן כיא בהנשמה כי היא יחידה ושלמה מושלת בכל  יזהיתה תשובת אהרן irm כתשובת־ ־
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 אהל יעקג
ו ^ א * 06לא ת י  לתשוג 1>תשטת־&יך להשוג &מי
 מהם. וס!ב אם יתסזק וירצה לדחגת אפ הדמיונות
. אבל אם יקבלם על ד א  מתחלת.בואם יקל^אצלו מ
 אשר יכנסו בחדרי לבו יקשה עליו ג^עסו אותס
 זלהפרד מהם. אשר ע״כ הזהיר אומנו הסכם הנבחר
ה י  ע״ה מכל.משמר נצור לבך כי ממנו תוצאות סי
 [משלי ר£ ובמקום אחר המליץ מליצתו הנפלאה נשם
ס  י״& ולפני התגלע הריב נטוש. והנסיק יעיד #ל ז
 כאשר יורה פשט מאמר (במדבר ט״ו) ולא תתורו
 אתרי לבבנם ט׳ אשר אסם.;ונים אתריהם זה שאמר
 שהע״ה (משלי טי) תנמומ בנתה ביתה ט׳ שלחה
 נערותיה תקיא על גפי מיומי קרת. והשלים ואמר
ע 3 . ה ה  אשת כסילות הומיה פתיות ובל ידעה מ
 ימין וראה איך ביאר לנו היתיון העצום •אשר 1£
י כ  התכמה מלהסכלות. כיתרון האור מן התישך. >

3 ו  .אש התכמה תועבת את האדם לעשות דגר ט
 הלא תקרא אליו בנועם דבריה. מטעם המלך יתברך
 ואזהרתו בתורה ובטוב טעמיה מפיתכמיה ודורשים
 לא ק התאוה היא מן הגוף שאין בואה מן מקור

 .נאמן בדבור וטענה ואמתלא כ״א כח דמיון ל3ד
1 ע נ  ממתיק בפיו רעה להמשך אתריו ולהמשיך כלי י
ד ע ת  אתריו. וכל אשר יתתברו אליו כתות הנפש י

 ויוסיף עח בסכלותו עד שיהי' נדמה לו לחכמה וליושר
0 5  וזהו מה שהזהיר הכתוב (לברים י׳׳א) השמרו ל
י ז ת י . הנה קרא את הרע ס ׳  פז יפתה לבבכם ט
ן ת ו  ולא הזכיר את המפתה. להורות שלא תחשוב א
ת  למפתה אותך בדעת. כי בשר הוא ואיט רק כ
׳  דמיונו נתתצתו. טרם תסכים נפשך להמשי אתרי
כלי  חהו אשת כסילות הומיה פתיות״ טיג״י על״

ה  .הגוף שמקבלי' כתומיהם מן הממונה עליהם מלמעל
 גמואשה.המקבלת מן בעלה. כאמר$ ז״ל (בראשיח
ע י ס ר  רבה ירד) אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל 3
ע י ה ש מ  שמכה אותו ואומר לו גדל. נן יס ממונה ה
 הכחות הללו אל הגוף ואל כל כליו. אשר עליו כוו;ו
ת ש  .חז׳׳ל באמרם הוא השק הוא היצה״ר כוי. ,תהו א
^  .כסילות הם כלי הגוף הומיה פתיות ובל ידעה מ

ע אל •הטןש ר  היינו שאינם רק דמיונות המחבבי׳ ה
ה ס  להטות אליו ולשמוע בקול המייתו. ומעתה י

 התמירה התורה מאד געון האדם המסית.
ד מ א מ  הדבור קשה על האדם יותר מהדמיון • כ

 [משלי כ״ז] ומתק רעהו מעצת נפש..
0 הכהן המשיח יחטא &שמת העם והקריב על  א

 חסאתו

j אותה ,מליו החמריי׳ n c i גהגןף איגו יגן,משכת 
, זגגר דברנו m.&is המדות ט י מ י ו # <  צה«י*ן 5
התק השכלי מושל•  (בשער הדעת תוזל$ם) כי הרצון ו
 ^כל.התאוות והךומיוגות. ולק נאה למישל בכל הגוף
 שישנח לה.מב״ה^בעד כלם. והוא כמו ?!(אמר [בראשי'
 רבהjjrj אחי באחד יגשו *ה יהודה ויוסף. ורוח
 לא י3וא ביניהם אלו השבעים ״ וזהו מה הקב״ה
 יתיד ,בעולמו כך הנשמה יתידה בגוף. והבן . ונמתיק
 הןגרים עוד יותר ונבאר מאמר מה הקב״ה טהור
 אף הנשמה .טהורה. כי הנה כגר זכרו רבותיו דל
 ןלמעלה בסמוך] עשרה דברים משמשים את הנפש
 הושט למזון. הק3ה לקול כוי. ובמקום אחר [ברכות
 &״א] כניוח יועצות כבד כועס טחול שוחק
. וראוי להבין מהות שירות לכליות י  כוי. ל3 מבין ג
 ,שקראוה תז״ל י#צו.ת. ואח״כ אמרו לב מבין. אמנם
 דע ני תז״ל גילו .לכו ״במאמר הגז׳ מה הקב״ה טהור
ה. להשמיענו שלא לחשוב מאח* י  אף משמה טהו
 שאנחנו רואים שהאלם עושה לפעמים הרע או חושב
 רעה יהי' זה מצד הנשמה שהיא משותפת מטוב ורע.
 לזה ישמיעו אותנו ואמרו מה הקב״ה יחיד בעולמו
 אף הנשמה יחידית . מה הקב״ה טהור אף הנשמה
 היא *גצם טהור • וכל הרע אשר באדם בא מצד כלי
 הגוף. כאמרםכבד. כועס. טחול שוחק כוי. רק
. כמאמר [דברים ה  הבחירה אל הנפש להסכי0 על ז
' את  למ׳׳ד] ראה נתתי לפניך היום את החיים ט
 מ1וב ואת הרע ובחרת בחיים . ובזה נשכיל לדעת
 מעם יקר על מה שהחמירה התורה מאד בעון המסית
 עד שאמרו אין נזועגיו למסית [סנהדרין כ#].אשר
 לכאורה יפלא וכי גדול הוא מיצה״ר. אמנם 1ע.כי
 אמתת הדברים הוא כמו שאמרנו. אשר הנשמה לכלכלת
 דרכיה ע׳פ השכל ועיק וע״פ התורה אשר יורוה.
 ועל המשפט אשר יאמרו לה תעשה, ויש לה ע/ר
 מפי סופיים וספרים. וכל כתות היצה״ר אינם 'בלתי
 עיי כלי הגוף. ושרשם מבואר בפי תכמי האמת ע״ה
 אשד נקבו בשם כת התאווני והכעסני. ומן השרשים
 האלה נמשכים ומסתעפים ענפים רבים מאד מאד.
. אבל אינה ׳  כמו האהבה והתמדה השנאה והאיבה ט
 כתות תיים משכילים. כי אם בשר ועפר. ויוצא
 מהם כתות דמיונות בלא טעם ורית. והדבור אין
 בהם לפתות את האדם כדבר איש אל רעהו. רק
 הם מגיעין אל הלנ. והלב מבין ומקבל הדמיון אם
 ירצה. אז יתגבר וישענד אליו הדבור והמיון. והשכל
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י כל העם אכבד. הדיני׳לי לא יילמזיו  ואז. יעל מ
 עוד מהם אחר* ראול& העונש המגיע אותם >ם
. חהו שהמשיך אמריו צי• ה ל  על החטא ועבירה ק
 פועל אדם ישלם לו. וכן וכאורח איש ימציאנז. «*
 שעשה אומו רע ודרך כבושה לדגי׳ ודאי ראוי אל
 העונש יוחר מן העונש הראוי אל איש'המוני. אבל
 לא נאשר חשבת אתה בטעם עונש הצדיקי'. חלו כי
 לא על איש ישים עוד להלוך אל אל במשפט. ר״ל
 לא כאשר תשבת אתה כי הקב״ה הוסיף עוד יותר
 על משפט הראר להעניש עד שעי״כ ירהיב האדם
 בנפשו עוד להלוך אל אל במשפט. היינו לדק עאו
 ולטעון טענת על משפטו. רק עיקר הטעם ל»ה
 שמחמיר ביותר על תטא גדולי הדור הוא בעבור לי
 ידוע כבירים לא חקר ויעמד אתיים• תחתם. כלומר
 כי ע״י מעשיו יבואו גם אחרים לעשות כמעשהו.
 וא״כ קלקל לעצמו וקלקל לאתרים עוד יותר. תהו
. כי הנה יחיל ם ע  אם הכהן המשיח יתטא לאשמת ה
 שחטא והביא קרבן. אפשר שיתק^מה שפגם בחטאתו.
 אבל הכהן המשיח כאשר יחטא הנה הוא יהי' סכה
. כי ממט יראו וכ( יעשו כלם. והוא  לאשמת העם
 ממש כגנב שפתת דלת נעולה באוצר תבואה של עשיר.
 וימלא אמ#5זות>כ$ אשל יו&4 שא» רק עזב את
 הא»ר פתוח־ ובאו אחריצ* ובהאומ ואב>¥ וקלקלו את
 לל האוצר. אז גם אם את״כ י&ה מן הגנב כפלי׳
 על מה שגנב לא יוכל למלא את הפ&לו. כי ההפסד
 הוא הרבה יותר כמה פעמים על סך הגניבה. ו/את
 אין בכת הגנ3 לשלםד הנמשל מבואר במאמר שגגת
מה. . מי  תלמוד עולה זדון. כי התלמיד עשה דביקטן
 וצלם למדים ממנו ומושיט בזדון. והקריב' על תטאמו
. א) )  אשר תטא. ריל שיגדיל קרבנו על חטאתו
 להביא פר בן בקר. ועכי׳ז לד׳ לחטאת • נ* אצלו ית,
ס ע  הקרק קטן ופחות מן התטא. כי גרם לאשמת ה
 [ועי׳ קול יעקב ע״ה ב׳ ובאהל יעקב חלק ראשק ציד
 א׳ והעתקתי הענק גם פה בעבור הסברו׳ שנתחדשו
 ונתו&פו בי) ובהיפך הגורם זכות לאחרים אץ קץ
ת על ידיהם. כמאמר  אל הרכוש הגדול אשר ימי
 (תהלים י״ן) ממתים ידך ד׳ כו׳ חלקם בתיים. היינו

 גם

י לח>1את. ם ל י צן צי|י יאי י אטא פ 1 * 
 «וא אל באור המאמר נקלים לנרי אליהוא (איוב
 ליד) ני אמר איו* צדקתי ואל הסיר משפטי ט'
 וארח לחברה עם פועלי אק כוי לק אנשי לבב שמעו
י מעול. כי פועל אדם  לי חלילה לאל מרשע הל
. הנראה לדעתי כי  ישלם לו וכאורת איש ימציאצו טי
 מה שאמר איוב צדקתי ואל הסיר משפטי שזהו מן
 הזיות שיאמר אישי שנאמי עליו ירא אלקים וסר
 «ירע . אבל הנראה כי איוב טעה קצת וחשב כי
 היסורי׳ אשי באו עליז לא באו רק מסבת צדקתו.
 שהקב״ה מקפיד עם הצדיקים כחוט השערה (בבא
ץ אי). ולק אמר איוב הנה אני בעצמי  קמא ט
 גרמתי לי שאין הקב״ה מתנהג עמי ביושר מחמת
 שצדקתי ביותר • ולק אל הסיר משפטי לבלתי לשפוט
 אותי *אשפט הראוי אל כל ההמק. ע״ז כעס אליהוא
 «אל לאמי כי בזה הוא[ ארח לאביה עם פועלי און.
 כלומר הוא נותן יד ואומץ לי^עי׳כי יאמרו לא יסכן
ר גם ברצותו עש אלקים• אחר אשר כל תשיבותו  ע
 הוא שידקדק עמו כתוט השערה. אבל תלילה לאנשי
. הנה י . כי פועל אדם ישלם לו כ ך  ל3ב לחשוב כ
 מה ביאר לו טעם מספיק על שםקב״ה מדיןדק כ״כ
. כי כבי אדמן איש הולך׳ דרך והוא  עם לצדיקי
ה נ  ח1ע̂ה בשלה. נ5יקג< את &מו >f הדיך היישר. ה
 הא*ש הזה לא קלקל לאתריה האיומה'. צי אם לעצמו.
 מיה שיצטרך להקיף ולסבב עד אשר י/>0 אל דרך
י גדול הניםע ^ & ל א ה  הישי־. אמנם בהזדמן עניץ ז
 מנשרים עגלות טעונות משא לעיעה. גאשר הוא
 יעקם דרכו וי״סע ערך פרם& אחת". כבר פעל בזה
. כי  אשי גם אתרים יתעו ג״נ רעו בתוהו לא דרך
 הלא יראו לפניהם דרך כבושה אשר נעשה ע״י הסותר
 הכיל בהתעותו עם העגלות הכבדות. וא״כ הוא קלקל
 לעצמי וקלקל לאתרים ג״כ. חהו כי פועל אדם ישלם
 v י. היינו מה שיעשה האדם ההמוני. ישלם לו באין
. לא ק אדם גחל בהזדמן אליו צי סר מני t f® 
 י*רך. כבר עשה בזה דרך כנושה לרבים. כמאמ׳
 שגגת תלמוד עולה זדק. חהו וכאורח איש ימציאנו
 אמייע״כ אמר הכתוב (וייקיא ירד) בקרובי י)קדש.

ס לא. נאפי ואלה ימגזמ לקלל את הע0 נמו שגאמי נניניפ אלה יעמרו ל3ין י ל ל ק ב 3 -C ״י שאמרו וז״ל (סישתט» (&) . 
י בתיי הנינות גמלה פצל ישיאל לכן נקיאייס העומרים אצל הנינות נשןל ב« צ ע - אל^זאלה יעמיי על" הקללה י
 2?גדיי. אגל הקללוח גחי׳ קענה ופחותי נגל׳/ניד' ישיאל לכן *תאיו העי מדם אצליהפ גפיעליס מל הקללה כגדול הפומל
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V #JW •וברחוב^. גו$ה הע*יד׳אמ פגי pro זה 
v והנם זועפים ״ שאל״אותו. ויען ויאמר הלא יקריבו 
 ימי משתה כנינו היקרים להכניסם לחופה. ואני
 עוד לא מצאה ידי לעשות לבני בגד עליון ללכת לחופה״
 וישמע העשיר את דבריו וינתס אותו וידבר-על לבו
 לאמר מה בכך אם לתת או לתדול. אין נ׳׳מ בדבר
 וילך לביתו בטוב לב. ויהי כאשר קרבו ימי •הנשואץ
 אמר אבי התתן אלימתותנו .הנה העת בא הע5^
 לסלק הנדן אלף אדומים אשר כתבת^בקשרי התנאי׳
-הסך  בא ונלך אל השליש המרוצה לשנינו' להשליש ׳
 בידו. ויען העשיר ויאמר אין נ״מ אם לתת או ל^

 לתת״ וישמע אבי התתן את דבריו וימר לו מאל
 ויאמר אל העשיר ואיך יעלה כזאת על הדעת שאי",
מל^' ׳ ו  נ״מ אם לתת או לא . ויען העשיר ויאמר אלי
 אז בדברי הדברים האל׳ על לבך היו הדברי׳״ מקובלי׳
׳ י ה  אצלך ונכנסו באזניך מאד. וילך האיש במר לגו ו

'  גונת ואומר הה כי בעבור בג?• עליון •לבד - הפסדתי
ט הב״ל פ  אלף אדומים. ויהי כאשר באו הדברים ל
 יצת המשפט לא ראי זה כראי זה. באותו,שאין.,לן׳
י אם יתד' כ ד ב 3 ו כ 1 ע י ר שי< מ ג  יכולת לתת אצלו שי? ל
ת ת  או לא יתן. משא״כ אתה העשיר שיש נייר ל
 ודאי אתה מוכרת לתת. הנמשל.׳ כי כבר-מבוא^-'
ת ו כ ^ ^ ה ש מ - י ק  ברז׳ל (דברים רבה שם בסמוך) ש
 את ישראל שאמר לו הקב״ה אשל/־צול-תי'9;. ;אמד.
 לפניו יבש״ע •אני גצטויתי הס לא נצטוו 'לא אמרת
 אלא •אנכי ד׳.אלגךך לא אמרת אני ד׳ אלקינס. ל^
ה ׳ 3 ק ה  אמרת •י)לא<לא יהי׳ לך אלקיס אחרים׳נוי׳ ו
ה מ ת ו 3 א  אמר הניחה לי ואכלם וגם שהבטחתי אל ה
ת י ההבטק 1 י ל  שהבטתתי ואעשה •אותך לגוי גדול, כ
 יתקיימו בך כי לא ׳-כיוונתי-רק אותך לבד. ול^
ך היתל-  כיוונתי עליהם ומשה הי׳׳ יכו5זלטעמ• וכי כ
׳  הכוונה אצלך בעת הבטתתך אל-האבות׳ ילא הי
 יכול לטעון טענה •זאת^.- כי-על ידה יהי׳. נתפס עלי
 קענתו ־הראשונה כלום אמרת לא יהי׳ לכ°: אלהי0

' , y ; ׳ י ה  אתרים . שלא הית׳ הכוונ׳ רק שלא י
 אלהים אחרים׳,־ ושאלנו ית׳ ג״כ וכי-כך הית׳ פיונתי
5 ן ד מ .  לכן לא הי׳ יודע עצה *דנר עד -כי נתחבט ׳
ל ל מ  צערו *בכל זויות הרקיע ואמי הה מה פוס סכור מ
, ׳  כי מה יוכל לדבר. זהי׳ גונח מאד כי הפסיד ע
י אם מלל־ לומר ל  'טענתו הראשונה הפסד יעצום \
ק ^ מ  יאשר מאמ׳ לא יהי׳ לך אלהים אחרים איטר>$ ל
ק  נוכל לומר גיכ שההבטחה,אל׳ האבות הי׳ אקון ר
 למשה י

המוה^.~עוד׳ יש׳ להם חלק  גם אחי שמסתלקי׳ מן:
 במצות ומעי׳ט-הנעשה פה" בארצות התי&$~. ובמקום
 אתר אמר עליהם-מחיצתו הנפלאה^(שםצ״3)שתולים
 בבית ד׳ גם שהמה שתולי׳ כבר בבית ד׳. בעולם העליון
 במתים חפשי. עכ*ז עוד בחצרות אלקינו יפריתו.
 וחלקם בתיים.׳ כי יפריתו אתריס והקימו תלמידים.

 והבן.
ש אס הכהן המשיח יחטא כו׳. ־ ר׳ שמעון ל ף 0 
 נן לקיש אזיל לקרתא והוהתמן חד בר
 נש והוה שמי אבא יוק רמאי ותס ושלום לא הי׳
 רמאי אלא דהוה מרמה במצות. כד הוון כל עמא
 פסקין הוי פסק כל קבל כלהון נטלו רשב״ל והושיבו
 אצלו וקרא עליו ר״ל הפסוק הזה (משלי י״ת) מתן
. בהשקפה ראשונה נראה שקרא  אדם ירהיב לו
 עליו המקרא הזה בעבור אשר הושיבו בראש • ויאות
 עליו מאמר מתן אדם ירתיב לו ולפני גדולים ינתנו.
p אדם׳ ירתיב  אבל יותר נראה כי קרא עליו מאמר מ
 לו לרמוז עליך ממנן. היינו כי תלה דעתו בדע^
. ובזה הנה מתן אדם הזולת  אתרים במה שיתנו הם

 ירתיב לו להגדיל ולהוסיף מתנתי .

/ מדרש. זה מ : ה ל ^ כי תחטא ושמעה קול א פ ג 1 
 •שאמר-הכתוב•(משלי כ׳׳ד^אלתהי עד חנם
 ברען והפיתית בשפתיך» ׳אל• תאמר כאשר עשה לי
׳עד־תנ» , תהי ד אל : ׳ .  כן תעשה לו.אשיב לאיש כפעלו
 ביעך זה הקב״ה :שנאמר רעך ור-ע:אביך׳ אל תעזןב *
 והפתית בשפתיך• אמרמם״ נעשי<>ונ^מע -־ואת׳יכ-
 אמרתם אלה אלהיך ישראל-כו' כדכתיב ויפתוהו
 בפיהם וללשונה יכזבו לו.ובמקוםאחר׳הוסיף־המלרש׳
 ואמר (דברים רבה ג׳) לא הניתימשה׳ זויות ברקיע׳
.מה פום סכור־ ך  שלא נתחבט בה. ומה היי אומר.
 וסגור ממלל. אמר ר׳ אדא הי׳ רוח• ^הקולש מלמדת
 זכות לכאן ולכאן. ׳ לישראל אמרי-אל תהיי עד חנם!
 ברעך. ואת*כ אמרה להקב״ה אל תאמר כאשי עשם
 לי ק אעשה לו,אשיב לאיש כפעלו,. אר״י כבר כתיב
 והמה כאדם- עברו ברית (הושע S) ברם הכא כי• אל
 אנכי ולא איש (שם י״א) הנרא־ במכלית כוונת
 דבייהם ז״ל ע׳׳ד דמיון. עשיר נתקשר עם בחור
 מופלג ק טוניס. והאב התתייב א״ע להלביש את
פשה כל מה שהי׳ ביכלתו והכק ו ' . י י 3 י כ . ש י 3 ל מ ו ב נ 3 

 לו כמה מלבושים ובגדלס קטנים. והי׳.חסר לו.רק
. ובהזדמן פגעו המחותנים זה. את ד ח  כגד עליון א



 על ירך. ויתפלא הנעל מאל.ויאמ׳ לאגיו גגל מה הכיתני
 עתהיות׳ מכלצגגיבו׳אשר גנבתי ויאמ'לו אביו הגניבו׳
 הקודמות גנבת אצלי.. ועל המעשה בפני עצמה לא
 תר׳. אפי כ״כ לבוא עמך במשפט לאמר מלוע על^ על
 לבך לקתת אצלי. כי הלא אביך אני וכל מתסורך
. ולא הי׳ בזה מן הרע׳ בלתי ככסף אשר נתסר י  ענ
 לי. וכאשר חזרתי ולקחתי אותו ממך הל& נתמלא
 ההיזק ושב ורפא לו. לא כן בעשותך, זאת לאיש
 אחי הנה מלבד המעש׳ הרע׳ יכאב.לבי על רוע רותך
 כי בבוא על דעתך לעשות כזאת כבר חטאת על
 אשר מלאך לבך לתור אתר דברים כאלה. לכן לא
 תשקוט רותי גם אתר אשר תזרתי והשבתי אל האיש
 את נזקו. כי לא תקנתי בזה רק את המעשי שאת״כ
 כי הכשרתי את נזקו. לא את הרע׳ העול׳ על רוחך
 בתחלה. זה שאמרו תז׳׳ל קש׳ גזל בני אדם מגזל
 שמים.שבו הקדים חטא למעיל׳. וענין הקדמת תטא
 למעיל׳ ביאר לנו הכתוב בעצמו כי השלים דבריו וכפר
 עליו הכהן לפני ד׳ ונסלח לו על אחת מכל אשר-
 יעשה לאשמי בה. והוא בהזכיר מאמר (איכה ג׳<
 מה יתאונן אדם חי גבר • על חטאיו *) . נתפשט

 דרכינו

ל ה  א
 למשה לעשות אותו לגוי גזול. וזרעו ,יוריש א״י.
 אז בא רות הקודש ללמד זכית,.על ישראל ואמרה
 להקב״ה אל תאמר כאשר עשה לי כן אעשה לו. כמו
 שהם . הוציאו עצמם מן הכלל לאמר שלא-היו
 כלולים באזהרת לא יהי׳ לך אלהים אתרים כן ייעשה
 גם הקב״ה תלילה להוציאם מכלל ההבטתה שהבטית,
 לאבותיהם. לאמר כדבריהם שלא היתה הכוונה רק.
 למשה.. לא כן. רק ראוי לקיים ולדון אשיב לאיש
 כפעלו. כפי. כת הנתבע. והמה רק כאדם עברו
 ברית. אמנם אתה יכך נאמ׳ כי אל אנכי ולא איש.

 והענין יקר ונעים.
 נפש כי תחטא ומעל׳ מעל בד׳ וכתש בעמיתו בפקדון
 ט׳ או בגזל או עשק את עמיתו . גמרא
 (בבא בתרא פ״ח ב׳) קשה גזל הדיוט יותר מגזל
 גבוה. שזה הקדים חטא למעילה (וזה הקדים
 מעילה לחטא) י הנראה בבאור הדברים ע״פ מעל
 לתינוק גנב מאת אביו מעות הרבה ונתוודע הדבר
 ין ל אביו ויקה מידו את הגניבה ולא עשה עמו דבר.
 לזמן הלך כנער וגנב אצל איש אתר. אז הלך האב
 ויקת מידו הגניבה ויעש בו שפטים. הכה ופוצע כף

 *) ובמקהלות השתקע מאמר זה פיל נפנים אחרית בהזכיד מאמר(תהליםמ׳) כי אספו עלירעזפ גל &ק מספר
 השיגיני עימאי ולא ינילסי לראות נוי. זה הוא טעם פלי פה סגאמר (משלי ייל) יש לרך ישר לפני איש ואחייתה לדכי מות . כי
 האדם bfc היא פעם חינוא ופעם צדיק הוא מכייר בחטאו . ויודע ־ההנדל אאר נץ צדיק ונין רשע . אגל אים אשר גל מעשיו
 יגרם וחטאים א״כ איננה ירגיש פור ניןצלק לישע , והמשל •גזה ני• מר ידענו נופי תנשים וטועים טעם על העלי הרגשת
 העץ ־אח ^אייר כי הוא נעגןר היות כל האלם משוקע תוך ?אויר . ואין מגליל נין העץ ונין האויי . והעל אם יהיה אדפנשקפ
 נמים על 6שי יענדו ראשו., אז לא יראה המים יען כי הס סמוכים ודבוק ם נעיגיו נאשר לא יראה את ירו כאשר «קר3 אימה
 אל עיניו • לא גן כאשר יעמול עלהינשה דש הגלל נין עיניו ונין המים . א« יראו עיניו את המים. זכמשסש,הזה-ישיגו בסמדר
. אנל מי ע  יאיית האףר נעגיר היותי משוקע נו. כן האלם נהיותו רחוק מן חטאי׳ הוא רואה ומנין ומרגיש כי זה סינ וזה ר
 אשר התמכר אל הרע נאסרה עליו מליצת מאמר כי אפפו עלי רעית ער אין מספר השיגיני עונותי וכנר אני משוקע נהם
 י&י״כולא יטלתו לראות, כמאשר ׳(קדושין מ׳) ענד ושנה געשס לו כהיתר יאפשר ניויני לקחת דמיון על ראוי השפליימ מן ראי'

 כל חתיכה וחתיכה איזהו הסחורה אשר הרדח 3ה ונאיזה סחורה השסי" . אנל אם נפלה כל סחורתו אל תוך הים אז מה לו
 לחשבונית לעמיל על שיעור ההיזק. הלא יחשןנ חשבון כללי ויאמר כי כל דרכו ונסיעתו וכל ההוצאות ־מהןציאיאלן-־הלל
 הפסיד . ו?הז מה יתאונן ארם חי ג3ר על חטאיו הפרסיי' אחר אשר נל מעשיו רעים ומטחים, ממר ראוי נחפשז דיצינו מי
̂הרם קולך. הייט שאין מםצירך לנטא נשפתים ולדבר ולפריט . וזהו מאמר (ישעיה נ״ח) קרא נגחן אל תחשון כשופר  ׳  ונשובה פו
 חסאים פרטיים . אחר אשר כל הלרך הןא לוך כלח ויפתלןממש כאשר אם גננ יגננ מאדם כמה חזצים . אז אם יספר
א לנליל ולומר לקחו כל י  טקיהו לרעהו יפריט לי כל לגר ודנר נפ״ע . אנל אם לא נשאר לו מאומה אז מה לו לפריט . 5
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. למשל אם יהי, לאיש דרך טוב התולדות אשר יעשה לאשמה בל;: כלומר עמה . לי ,  ריצינו ונאקור' ט
 לפיגםתו. ייקרה לו מקרי מאתה צל שיזדמן והיי לו עי׳י המד׳ הרע׳ נמשך לו כל המעשי׳.

 התק . ראוי לו להשתמר ולהרתיק אי׳ע מסב׳ כזאת
0 נפש כי תחטא כוי אשם הוא אשום אשם לד׳ א  ויוכל ללכתלבטת דרכו . אמנם אם גוף הדרן שהיא ו
 מתפרנס ממנו הויא דרך רע ונלוז. אז מה לו להתאונן דברי הכתוב הזה . נרא׳ כשפת יתר ודברי׳
 על פיט׳י ההזיקות. כי הוא צריך לעזוב דרכו הנלוז כפולי׳. אבל המאמ׳ *תבא׳ יפה אף נעים ע״ד מאמ׳
 ולבחור לו דרך אתר דיך טוב אשר יטיב לו. כן התכם ע׳׳ה למשלי וי) בני אם ערבת לרעך תקעת
 אנתמ אם היינו מתייצבים על דרך טובה ובה היינו לזר כפך נוקשת באמרי פיך נלכדת באמרי פיך .
 מתנהגים. אך במקרי היי התטא שולט בנו י היי ראוי ובמאמ׳ הזה יש כפל הדברים במלות שונות . נוקשת.
 אליט להתאונן על התטאים אבל אס מתייצבים נלכדת . ומה ההבדל ביניהם . ובמדרש (שמות רבה
 אנחנו על דרך לא טוב. אמר מה יתאונן אדם תי כ׳׳ז ויקר׳ רבה וי) בני אם ערבת לרעך זה הקב׳׳ה
ע  גבר על תטאיו. כלומר מה לאדם להתלונן על פרטי כמה דאת אמי רעך ורע אביך אל תעזוב . אבל ד
ש  חטאיו כ״א ראוי אלינו נחפשה דרכינו ונחקור יכו׳. וזהו כי ההבדל׳ בץ מאמי נוקשת ובין מאמ׳ נלכדת . כי י
ס  מאמר מי יתן מציין ישועות ישראל שיהי׳ לנו דרך 3' סוגי עבירות בדברי שפתי׳ . א׳ בץ אדם למקו
 סלול׳ דרך הקודש ופרנסי טהור' אז יגל יעקב כוי. עד שאמרו חכמינו ז״ל (יומא י׳יט 3׳) השח שיתה
 וזהו עצת הנבי׳ ע״ה (ישעי׳ אי) רתצו הזט הסירו בשלה עוב׳ בעשה . שגאמ׳ ודברת בם ולא בדבריה
׳  רוע מעלליכם מנגד עיני תדלו הרע. והכוונ׳ ע׳׳ד בטלים ומכש״כ לצנות שהו׳ כאלו עובד אלילי׳ . וה3
י  שכתבנו למעל׳ בביאור מאמ׳ רב ביבי בר אביי. כל בין אדםלתבירו . והם להי׳ר ורכילות . ודע כ
 רעי שעשיתי לפניך נדרך רע הייתי עומד. וכל מה מאמי מוקש יתכן על הנכשל באבן וראשו ואבריך
 שעשיתי לא אעש׳ עוד כיוצ' בו. וביארנו כי התטאים כבדי׳ עליו . כאבים ומדוכאי׳ והרפואי לזה למשוך
 אם כי רבים הם אבל ראשית תטאת האדם היא ביין את בשרו. וכדומה מן הדברי' ויתרפא . אכן
 המד׳ רע׳ אשר בנפש. כמו תמדת ממון אשר בלב מאמ׳ נלכד יסוב על אותו שהוי נלכד בידי אחריה
 ייביא1 אל הגניב' וגזיל׳ ואבני מרמ׳ והסגת גבול נפשו.ותיקונו והצלתו אינו בידי מבקשי׳כי הוא תלוי בדעת
 וכדומ׳ ממעשי׳ פרטיים רעים וחטאים . ואם יאמר אחרי׳ רק לבקש את הלוחצים שיתרחמועליו.קהחטאיה
. אשר בין אדם למקום הבתיר' בידו לשוב בתשוב׳. א3ל ד ת  האדם לעשות תשיבי על פרטי מעשיו אחד י
 הנה טרם יתקן פרט אתר יתוספו כמה תטאים בפרט בין אדם לתבירו אק תלוי בו ובתשובתו. רק לפייה
. וא״כ מהצורך ו  אאיי. ויכל הזמן והמ׳ לא יכלו. לכן יותר טוב לחפש את תברו שיתרחם עליו למחול ל
 ולבקר אתר שורש המד׳ רעי של הפיטים ההם אליו לתקן תתלה את אשר בינו לתבירו לפייס אותו
 להומה ולאבדה. וזזו נחפש׳ דרכינו ונתקור׳ כו׳. וזהו. ואת״כ תתקבל תשובתו אשר בינו למקום. וזהו המשך
 רתצו הזכו הסירו רוע מעלליכם מנגד עיני. והסבה המאמ' בני אם ערבת לרעך זה הקב״ה . וגם תקעת
 הקרובה לזה . חדלו הרע , כלומר ראו נא לעקר לזר כפך . בינו לתבירו. וביאר ואמי נוקשת באמרי
 ולשיש שורש המיה אשר בסבתה אתם נמשכים אל פיך . בינך למקום . וגם נלכדת באמרי פיך בינך
׳ . תלו ונסלח לו על אתת מכל אשר יעשה. לבריות . עשה זאת . ט׳ לך התרפס ט  לרע
 כלומר על המדה האתת אשר היא שורש ואב אל כל לתקן תחלה אשר בינך לבריות . וזה המשך הפרשיות

 שלפנינו
 רנים 7'. אגל אט אגקש מאת פניך המשפטין מייני להגיע למדריגה שלא אצמרך להלארגס מצלקה ורחמיה. רק נמשפמ וגןו»1ע
>יח בייז לאימן גלול אשר פמממו סיתס גריזח סאל ויקר מקרם כי נשורה ימ . והיה מר לו על מאד. מה עשה נתייאש י  יה
* אחי  פילו ולא עסה השתלות לרפאות אומה והיה מלל ללחם איה לקח מהיי לנפשו, פגע נו אחי מאיהגיי יאמי נ
 איך לא ת״מש ממלאכתך היק״ה הלא אומן גלול אתה נול* לשם ולתהלה ימססיל עצמך להיות כילל ללמס . הל^
 יותר עוג ויותר נאות לפניך להשתלל ולנקש רופא מומחה ותשיינ ילך אל אימנה. ותשינ על כנך למלאכתן הנגמרת ותוכל מוך
' ממש היתל מצת המי* פיה מה יתאונן אלם מי אשר נעולי פה נארצית החיים יפ יכילת נילולפשית , ל 0 ע י י ח ס א נ ר פ  ל
ו ^>*>* הק?י« ילעה יתעצל דאבו הזמן • פןסנ נחפשה לרכני כי׳־. ואם לגך נל עפן נשא לגננו אל כפיס אל אל מ נ א ל  מ
ק  נשפים.כלי׳ בקש גא מאמ היופא מאמן ימי לב מהודf^3 לי אלקים ואז תטע מעסיך ולא ח#רן ג*לרממים רני© . י

 נמאנד כמ׳אפיך חייני:



 יזמג כ
 שלפנינו. כי סח^ה אמי נפש כי ממעול מעל ותטאה >tf תחלתו ישל»ו,$ופו דק >צ?גר *׳או ת*|ח\ 6?ר
 בשע׳ מקדשי ד׳ והביא את אשמו לד׳ כו׳. וכפר עליו ויסורין מופו .שלו© . >^ל ההבדל אם->ןהליזו *ער
ט 9 ש מ מ T1 כ ה י ^ כ w w ^ י מ ש י ו ע פ י ס ם ו *  הכהן ט׳ ונסלח לו • והטעם אשם הו׳אשיש א
י . כלומ׳ הלא לא הי׳ רק מה אשר בינו למקום, פורים אחר תענית אסתר ולהי$ך אס מחלסו שלו׳  ל
 ואחר אשר הביא אשמו ונסלת לו. אמנם את״כ אמי ואתריתו דין הנה הוא כמתעןג׳אחר התענוג וזה (**לי
 נפש כי תמעול מפל בד׳ וגם וכתש בעמיתו בפקדון כו׳ י״ד) יש דרך ישר לפני איש ואחרית׳ דרכי מות״נאמ^איו׳
 בפקדון כו׳ או בגזל כו׳. אשר בזה יש ב' סוגי עבירות p] ולהיפך והי׳ ראשימך מצער ואחריתך ישגה *אד
 גם בינו למקום גם בינו לתבירו . וזהו ביום טובה• הי׳ בטוב^וביום רעה ראה.>לומ׳ בזמן
 והי׳ כי יתטא ואשם . ירא׳ ראשית לו והשיב את הטוב׳ והשלוהיהיה בטוג אבל גם ביום רעה ראה ר״צ
 הגז>לה אשר גזל כו׳ . לתקן תתלה בינו לתבירו. הסתכל והתבונן להג*ל גם בבוא ימי הרעה והיינו ט
 ואת״כואת אשמו יביא לד.וכאמרםז׳׳ל(בבא' קמא ק״י) תשא ותסבול «שא עניים מרודים לכלכלם מטובך .
 הביא גזילו עד שלא הביא אשמו יצא . הביא אשמו ותשא גם אתה עמהםאת־מדת הדין אשר עליהם .
 עד שלא הביא גזילו לא יצא : והטעם -י כי גןז את w לעומת *ה עשה האלקים
ש [סוף.פרשתנו] רבנן אמרי אותם שלא ר״ל מה שברא את העני לא בראו רק בשביל זה על ר ד מ 3 
 . קבלו התור' שנתנ׳ מתוך החשך עליהם דברת שלא ימצא האדם אתריו מאומה . כי העני
א אומר כי הנה התשך יכסה ארץ. אבל ישראל יכלכל את ימי הרעה והעשיר ינצל ולא יראה רע כי ו  ה

 שקבלו התור׳ שנתנה מתוך התושך דכתיב בשמעכם אז יכפל יגונו. אם ישפל אתר גאונו . — אמנם
 את הקול מתור התשך עליהם הוא אומר ועליך יזרת האופן היותר מעולה והיותר נב־חר רצה הקבי׳ה לזכות
 ד׳ וכבומ עליך יראה . באור זה בהקדים מאמר את ישראל שיהי׳ הטוב והרע מעורב גם יתד . שיהי׳
 (קהלת ז׳) ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה שולטים נשוה .*והוי . שיהיו עוםקי0 בתור׳ ועבודה
 גס את זה לעומת זה עשה האלקים על ענין שהו׳.מר נגוף ומתוק לנפש . כמאמ׳ (אבות ו)
 דברת שלא ימצא האחד אתרי׳ מאומה . ומאמר זה כך היא דרכה של תור׳ ט׳ ותיי צער תתי' עוד אמרו
ן [קול יעקב קכ״א ב] ע״ד מאמרם זי׳ל (ברכות ס״ג) אין התור׳ מתקיימת אלא במי שממית ו  כבר בארנ
. ואז נאמ׳ עליו אשריך וטוב לך . זהו  [מובא גרש״י פ׳ בראשית] מתתלה עלה במתשב׳ לברוא עצמו עלי׳
 את העולם במדת הדין ראה שאין -העולם מתקיים מאמי המדרש •אותם שלא קבלו התור׳ שנתנה מתוך
 שיתף עמו מדת הרתמים. ולכן העולם הזה מתנהג החשך עליהם הוי אומר כי הנה התשך ינסה ארץ
. אבל ישראל שקבלו התור׳ מתוך החשך הגה הם ׳  חציו במדת הדין וחציו במדת הרתמים . ולפעמים ט
 המשקל דור כנגד דור . כמאמר [שבת קנ״א ב] ואם יסבלוהו מעט מעט . ויתקיים בהם מאמ׳ על דברת
 הו׳ לא בא בנו בא כוי;. ולפעמים יהי׳ המשקל בחלוק שלא ימצא האלם אחריו מאומה . רק ועליך תרח ד׳

 *מנו בו בעצמו. וחציו דין וחציו רחמים ומזב. ובע״כ • • וכבודו עליך יראה :

 פרשת צו
ו את אהרן^את בניו לאמר זאת תורת העולה . יחזקאל. הה״ד(יחזקאל כ) ואומי אליהם איש שקוצי'  צ
 . מדרש • זה שאמי הכתוב (משלי • יו״ד) שנאה עיניו השליכו. והם לא עשו כן אלא וימרו 3י ולא
 תעורר מדנים. שנאה שנתמ ישראל ביניהם לבין אבו לשמוע אלי איש את שקוצי עיניהם לא השליט
ם . דאמ כוי. וראוי להבק הדבר מי כבש השנא׳ כל הזמן הארוך י  אניהם שבשמי׳ היא עורר׳ להם דיני דנ
 ר׳ שמואל בר נתמן קרוב לתשע מאות שנה היתה הזה . הלא ידענו כי אין משא פנים לפניו
. גם ראוי להתעור׳ במה שהוסיף במאמרו מלת י מ  השנא׳ בץ ישראל לבין אביהם שבשמים מיום י
ק בימי איש . ואומי אליהם איש שקוצי עיניו ישליכו. ולגיא  שיצאו ישראל ממצרים ועד שנה שנתעורר׳ עלי



 אמל׳ יפקכ
ftfto'הלא היי ד הפימ  אותך היום לו לעם. אנל׳
ם ^ ל  פסולת. הערנ רנ . ודומיהם . אשר נאמר ע
 (יחזקאל ט״ז) ואת ערום ועריה . ואעבור עליך ואראך
. אנל המעשה הזאת עוד ליז ׳  מתנוססת גרמיך ט
 השלימה אוחם להגיעם אל מעלת ^נהלי העדה ראשי
יט על כלל האומה כמו שמגיטי׳  כלל העם . ולכן נהי
.  ע> ימיין׳מורכב ומחובר . לעולם יעלו חן לפניו ית׳
 וההרכבה הזאת והמין הזה ישביח מעלינו כל שט;
 ופגע . לא כן געת המספר • כאשר הם נמנים
 אחד אחד . אז יהרסו' את הכלל ל״שסתית ולנתיס
 ולגברים . ויתראה כל אחד נעת ההיא גפני עצמו
 ולכן יש לחוש בעת ההי׳ מפגיעת המשטינים ."וציה
 ית׳ ואמר כי תשא אח ראש בני ישראל לפי1ור:ה.ס
י  ולחנו' איש כופר נפשו כוי• ולא יהיה• נהם נגף #3קו
 אותם כי אז כאשר יהי׳ נמנים לא המה הם הנמניש
 ירק המצות יעלו נמנין כי ימנו רק השקלים שנחנו
ה א ו פ ר  'ישראל לנד3ה . ובזאת הקלים להם ית' ה
 קידם למכה כי כאשר יתנו איש כופר נפשו יהי׳
 להם רפיאת תעלה להשלים מה שיפעיל להם המספר
 אבל ישובו יעמל־ועל מעלתם שהיה להם בהיזחםכלוליש
ה י  בכלל הבנין. — וזהו מאמר המדרש אמר לו הקנ
 למשה חיינין לי ישראל . פי׳ היחידים . אמור להה
 שיפרעו לי מה שהם חייבים'לי ואשלמה להם . שנ׳
 והי׳ מספר בני ישראל כחול הים ט'•*) כי״הנה לעא
 כזאת א^ר אנשי ההמק בלתי שלמים המנין מקעין
 אייתנו וממעיט חשיבותיגו . שעיכ נחחייגנו נכסף
ר 3  כפורים לנפר על נפשותינו . אמנם לעתיד כ
 מובטחים אנחנו שיהיה חשינית כל יחיד בפגי עצמו
ר מ א מ  הרנה יותר על חשיבותו עתה בין הכלל • כ
נזמן ההוא ) הקטן יהי׳ לאלף טייוא׳כ ;  (ישעי׳ ס

 יהיה

י הענק לזציר׳מה ישכתבצ1-כ3י־עלמאמ׳  אל ניאי
 (תשא) ונתנו איש כופר נפ&ו לד׳ בפקוד אותם ולא
י תשא כ  יהי,׳ בהם נגף ׳בפקוד אותם . ובמדרש \
 אמר לו הקב״ה למשה חיינין לי ישראל מהי'שלוו
 הימני . שנאמ׳ כי תשא . כמ״ש כי תשה ברעך.
 אמור להם שיפרעו לי מה שהם תייבין לי .
 ואשלמה להם . שנאמר (הושע ב׳) והי׳ מספר בני
 ישראל כתול הים כו׳ . כלל הדברים ממה שכתבנו
 בזה (באהל יעקב ח״ג ס״ז ב׳) כי חשיבות ישראל הוא
 בב׳ פנים . א׳ חשיבות- אישי ישראל בפרט כל אחד
 בפני עצמו. כאשר הוא שלם במעשיו ומלותיו ככל
. וגם כי כל ישראל הם מתוברין והם  תקות התור׳
 כנפש אתת . כמאמר (ויקרי רבה ד׳)• תני חזקי׳ שה
 פזורה ישראל. למה נמשלו ישראל לשה (אתת) מה
 שה הזה ליקה על ראשי או נאחת מאבריו וכל האברים
 מרגישים . כן הם ישראל כוי .•עליז מה כאוו- עיר
האישים ומנהלי  פרטי המתנרת הזאת . הם פרטיז
י6 והסנהדרין והשי המלך'  הכלל אגיירי הרועים . '
 והשופטים הנהנים יהירי' . יכן הראוישיהייו ישראל
, צללים . היינו שיהיו הפרטים אנשים  מפוארים מג
 צליקים תמימים וישרים . ועליהם יופיע עול הול
 והלר ׳הראשים. מנהלי הכלל. ויתקיים בהם מאמר
 (עמום טי) הבונה בשמים מעלותיו ואגילחועל ארץ
 יסלה • ולפי הנראה היו ישראל נצאחם ממצרים
 משובחים רק ע״ל כצל • כי היי להם רועים נאמנים
 משה ואהרן והזקנים וי״ב ראשי המטות. שרי אלפים
. והיי הבלן בנוי צמו רמים .במאמר ׳  שרי מאות 0
( י ב ס  (שיר אי) קורות בתינו ארזים כוי. ובמאגר מ
 ודגלו עלי אהבה . כי עשה ית״מכל ישראנבית נאאן
 וקרא להם בשם בית ישראל. וכמאמר למען הקים

: p ויותר נראה להמתיק מאמי זה ע״ר משל לשנים שהיו נישאים ומפנים ניניהם , ראנין גפן סמזדה לשמעין לאחדים 
ל יל;מליר מל לחשנין.ודיה להם יום קטע להתאשף ילעשולן  שהגיע לידן ראשון ראשון . ושמעין החנןני נתן לראימ ממית *
ף %  חשנון על הסחורות ועל המעות ויהי ביום החשמן היאשוךעלה סצזם הסמויה כמה פעמים יותר על המעות שקנל ס

 החנוני. והסטני הי׳ אומר להשאיר הרנר תלוי _כי אילי לפעמים ייגה.סכום השעות,על ס:ים הסחירה, זמיפיק לא נדא
 והסוחר לא יצה . ויאפר אל החמנולא צן אחי , ניום החשנוןהזה םזצןיך אליך לשלם לי מה שאפה חיינ לי על ?סקורזמ
 ותן לי מעות מגל הסחירות . ואם שעם יזדמן שיהי' סכים המעית פירן* על סכים הסחירות אשלם ואח^ר.לך . הנמשל,
[p נהיומנו נמדבר היה הכלל ץתר חשינ מן הפרם , אמד ־ הקנ״ס למשה מאג אני על פרפי אישיהם 3עלן;זעשו חשבון 

. ולזז . « 3  היחידים לפימפ .*לגל יאמר משה שיהיה הוני תלוי אולי לזמן יהיה נהיפך (עי׳ נפנים) ותיפוק דא ז
 הקנ״ה לא P כיא אמור"להם שיפרעו מה שהם חייבין לי.ואם יזדמן.שיהי' עת שיהיה הסיטחשינ מן הכלל אז אשלם להס

J״n . ויהיה ריוח והצלה . ואימתי עלתה להם כך לז$_אמר והיה. מספר גני ישראל כחיל הים ועלתה להם.זכית היחידים 
ם לא ממי אתם . לנמל מהם חשינות הכלל , ישארו יחידים אשר יאמר להם בני אל חי *;  והיה גסקוס אשר יאמר מ

- י " ' * • < ׳  והענק נחמי , . -



 יעקב כא
א היא יכתיב ואריר ו שהביאוז״ל הי  וביחידים. חז
 אליהם איש שקוצי עיניו השליט . להיריח״כי הז זיר
 רק את הפרט . וע׳׳כ גם ט היי חםיין כיול א:ל
 פיטי האישים . עכ״ז ליז נתעיריה עציהם השג׳ ה
 והיתה כנישה בעניי היות נל העיטים כציל' בהכלל
, ני־אה יפה ומהורי. ממש כמי מין ה עימד  והכללה׳
 בשלייות הרכבתו . גם ני נהייט אל פ~ט> חלקי
 הב: ן יהיה בהרכבתו עצים הילחי שצמים כ״כ •
 ע:"ז אין לג:ית את הנני,. כי >היותיי מחייר וייויניב
פה . יכאמדם זיל (יי״ינר יי*ה  טץ החזק יחז ק הי
דם ביתה . ישראצ היויח דים חי  גי) אצקים מישע י
 ועשה א^חם בית. אמנם ייייי יחזקאל כאשר לתלפך
ם הינץ נעיה׳ד עד י ה  הענין ונפהל הכלל . אז :

 יחנני א קים ויראנו 3מ ני »ישי>ח;י גחיקינר:
ץ ימיו . מדרש. כי חיק ם שו1ט זה ה  קרץ ח
. בלשן זה הושפל  ישפיל וזה ירים • 1ד.ר באה־ן
ה . שנאמ' י  שנאמר ויצא העגל הזה • ובלםין זה ה ג
מא ץ י הביני-י. י מ ו מץ . והי״איר א ו ן י  זה קרבן אה
ת ימי  חל ביורו נקדים מ אמיםז״נ(ייקרא ר•־*r גי) י ;
 מן המנחה לחהי־ן ילבנין # ר' חנינא בי חי״׳פיחת
 עצה מתחים ידך ד' ממחים מחצר . מה גייר ס הם
 אלו שנטלי חלקש מתחת ידך ל' יא זה זה שיטי של
 ליי f חלקם בחיים א ו קדשי מקיש ־וצפויך תיילח
ינ . ישבעו בנים כל זני׳ בבני  בטנם יאלי קישי הגי
 אהרן יא:לנה . והניחו ית־ם לערל הם . ייניר.*ת
 מן המנחה לא:ין־יצנציו • אה־ן זיכה לבנם **ן
ם י ח  כשרים בין פסולים. שנהח:־ ב־יתי היתה אתי ה
 והשלם . הנראה בכיינת המאמר כ• נא צהשמיענו
 ענין גדל להיציא מיעתנו אשר א:חנו תישני' כי הכהן
 אשר יהיה בכל דור חשיב הו ז במפלתו כ־«י אהי־ן
 בדורו . וחשיבותו ע״י עצי» . ט א״כ יקשה י׳אד
 הלא אמדוחז״ל (שם נסמ־יך) יחחנה לו ייורא ויריינ•.
 ה קניה נתן לו בריתי החי־ם והשלים בשכר ש זבל
ו : ׳ ומי  עליו לגרי תירה באימה ביראה גרחת י3זיע' .
ן יוחרמכצ כהן ישר ומה יפה כח אהי ם . ט המי  ז
ר י  בדור . שעיבד כצ ימי חייו ולא מתר • איינם נ
ר חז׳׳צ (שייית מ ז מ ד .  כתמי (םיף פ׳ חציה) מאו
 יב־ז ל׳ח) לעיילס ד׳ דנרך יצל בשמים . אל צא יד
י שדברת לקיש יזת נ  נש דם אלא כשמים כוי י ף ד

 אהרן

 ו צאן מיעיתי כו׳.

 אהל
ה להנטה ערכנו ולהרים D י צ « ע 3 P יהיה ס«ססר 
 קי־מי למעלה ראש (כמאמר ירמי׳ נ׳׳ג) ע־לתעיירנה
*אן עיי מינה, כי נל אחל בפני עצמו יתיאה בה-רו  ה

 יהללו. וזהו והי׳ נמקים אשר יאמר להם לא עמי
 אתס שהי' ה״םפר מזיק להם. גתקוש הזה וב־־רך
 הזה עצמו יאמר להם געתיר גגי אל חי. וכמו שכתמו

 למעלה (רי' פ' תשיא) :
2Wן ולי על מעמר אומחנו בימי ידיץ  J נשים ע
 ירושלים הלא מציוני ר׳תינו הדבר בהפך .
 נל הקללות והי־.ו:חוח היו על הכלל . כמאמר (מ;:ה
ד־אל  גי) שמעי נא זאת ראשי בית יעקב וקציני 3יח י
 נוי ראדה בשוחד ישפיטי יכהניה במחיר יויו כיי .
 עיר איר (שם וי) שמעו הרים מת ריב ד׳ וזתיחנים
א) ולכן לא שלט החירבן רק על  •מסרי אייץ כוי • (
 קשי• הכולנ איחס . כמימר (ישעי'ג) כ• הנההחד־ן
 ך' ציאוח מסיר מירושלים ומיהודה משען ומשענה
 טי .שר חמשים ונשוא פנים כו'.יגם החחצחהמירין
 היי בשריפח גית המקיש . וחיל כשדים רדפי אתר
ם 3' כ״ה) ואת י מכ  המצן ויתפשו אח המלך ט׳ (
ט נלגעי אל הפי  ננ• לדקיהו שחטי לעיניו כיי . ו
 אמר ומילת האיץ השא ר ר3 טיחים כי׳״ממש כמאמר
 (הישע «') 3רונם כן חטאו צי ״ לכן כיודם בקלץ
ם השייכ•, י!ל י י נ הי  אמיר . כי המה״ר שלט רק נ
 הכלל ואל כ3וד הראשים. חאחהעצה היעיצה״אתו
 ית' נראיחו פרטי איש הם יש מהם חשיבים גדיל ם .
 וראשיהם ומנהליהם טללים אותם בקשר רע לכצימ'
 וחיפה קיים 3הם מאמר (ישעי, הי) שפטו נא ביני
 עץ כרמי טי עד הסר משוכתו והיי לנער כוי. כצומ'
 אפרידם מהיות עוד עם כללי. רק אעשה אותם
 יחידים . יאז יהי' בהם מי שיהי' לו חשיבות. כמאמר
 (הושע בי) והיי מספר בני ישראל כחול הים אשר
. והמסובב מזה יהיה אשר נמקים אשי י  לא י«ד כי
 יאמר להם לא עמי אתם ויחיטצ מהם חשיביח עם

: י  כללי . יישארו יחידים. יאמר להם גני אל ח
 ^$"11"! הנה זאת היתה הםב' אל דורות היאשיני'
 אשר קרוב לתשע מאות שנה ה תה
 הזגאה כבושה בין ישראל לאביהם שלשמים מיום
 שיצאו ישירל ממצ-ים עי שנה שנתעוררה עליהם
 'ימי יחזקאל . כי אז הי׳ החשרון רק נפרטים

 (א) ילאמי (ירמי, כיג) היי יישי0 ס אגדים ומשיציס



ב ק ע י י ח  א

ח ו3ניו; הורו בזה כי ההוראה הםשמוס שיאכל ה  א
.  אהרן או בניו • כי בדור שאחריו לא *np מלק עמי
א. והנןחרח מןה«>אה הי  לכן ביארו *״לכי באמת כן
 יאכלו אהרן ובכיו. כי גם אהרן יקח חלק הצפון
 והנעלם . כי בכל דור אהרן עומד ומשרת והוא
 הזינה ומזכה אח נטו משלי. לא שהם דכים בעצמס
 בשכר עבודתם.יהעדהנחיין עיז כהן בעל מום שאינו
sfo מקריב ועכ״ז הוא ממל חלקו . נע״כ כי כלם׳ 
 ונוטלין רק נזטח אהרן.חהו שאמרו נהשלמחהלברי׳
5 ״ ה למיס נין כשרים נץ פסילים . א נ  אהרן ד

ק ה טח א ז  ההכרח לומר כי באים ונוטליץ רק נ
מ ד f הנה זה עצמו הוראת מאמר זה ק l T O D l 

ק ובניו אשר יקרינו לדי• >אמר ה  א
מ  מה שהקריב אהרן יתמיכו עליו כל הקרנטח . ז
0 ד  אשר יקריבו לד׳ מהמם והלאה הכל היא ק
1 ד ד מ ק ונניו ועל שמם נקראים כלם . ונא ה ה  א
ל זכותו י י נ ה ה מ י נ נ נ י נ ה ל י • ו ג ד ם ה ע מ ט י ל א 3  ל
I!t לעד לעולם . ע״ז ביארו הה״ר כי איקים שופע 
י (שי״ומ ^ ו נ י מ י מ א • י י ה ' • ו ם ס י ר ה י ז ל י י פ ש  י

 רבה ל״ז מ״א) כי הם נקשו לננוח מזבח עם אהרן
! 2 י  ולא הניח להם • אמר להם הניחו לי ואני בונה ח

ד ח  בעצתי • שאץ כבודו של ״זנת שיבנה אימי א
נ י ו אהק נחטין כדי לאתר לדבר אמר עד שאני 5  ו
ד \ ז » י נ ן יודע א  בעצמי משה ירד . אמר הקניה אהי
 היחה כוונחך י חייך איני משליט על קיבנותיד-?
 של בני אלא אוחך . ומאין זכה לכל הכניד הזי-״1״
; - ע ר  טלכאירה די לו שלא יענש על המעשה יזבל ל
-  היי זה לאהרן כרי להשביח מ«ט כל נגע י? לון וחימ,

 אשר לפי הניאה מסר עצמו לילי חשד ט ־לעיני הי״ויוי׳
. כמאמר (ש״ואל־׳'א' ט״ז)  יש מיךם לחשוד אוחי

י ג • וחיכ 0 3  האלם יראה לפינים־ ודי יראה לל
מ ו 3 י ד ח ״ צק נדיב נ ט דן אותו לכף ז  היא אשר י
J׳ r*3 יעץ לעשות לאהרן עיר שאתרו ז״ל (ייקרא דבט 

ת למען נדע מו  שעיכ נעשה שור ראש לכל הקי
Zh oitofr הי׳ ממש גרגר • כי אם היי נעשה בו 
אה יחי כי טוב ג10 ר געשה סניגור • כן י ט ט  ק
v- לזכוח אח אהרן!לכל הכביד לגלול הזה *הידיענו 

ו נייח יעילה מ ל / י  הניחן כליוח ולב ראה א
P ומלבד כל זה עכ״פ מהראוי . ו  I?5נמצא נו ח״

ל י*הי1 ״ י1כו»ו ו ש ח ה כ מ ז מ ו ע * ' י ה ל י ג ע ת ה  כ

 בקרבנוח . וענץ העגל כבר ילענו כי חטאו ק,,*!
w j p ש ( י מל  בנצלור . כמאמר וביום פקדי כוי ו

 רבס

ז קייס לפולם • שגאמי והיחה לו ן ואח מי י  ^ה
 ולז־עי אחריו בריח נהינח עולם . וניארגו שם כי
 נו־נח הי״אמי להוציא ההוראה הפשוטה אשר מלח
' • היינו על מאמר ולזרעו •  עולם תסיב על החליקה הנ
 ולח על ״אמד לי הקדום . וא״כ א ן קיים הנטחח
 הנצחייח רק בזרע אהרן מרור דור לאגחהרן עצמו.
 לכן פירשו ז״ל ענץ הי«א«ר כאלי נא«ר והיחה לעילם
 לו *לן-עו . כלומר אף שלו קיים לעילם . והיא ע״ד
 ש תמרו במדרש (יי׳ אסתר) משה ראש לנביא ם אהרן
 ראש לנהנים . אשר משפט ראשית האמת הוא על
ת אל המסובב ««נו.  ך3ר שהיא ראש והתחלה סטי
 שירש ויםוד אל אשר ממני צומח. כמו אב שהיא מתואר
ע . היא ראשץ י . יכן הז  ראשין מצי 3נו ה3א «כחו
. ועד״ז ממש היי מיע״ה ראש רו  לצמחי' הפילים על י
 למיאיס . ואהרן ראש לנהנים . היינו כי המה היז
 כנחל נינע להשפיע להשואפים למוץ משול מנועם .
 ונבואת מרע״ה הימה כוללת מהשהחננאוכל הנביאים
 ויפילו «ה שתלמיד וחיק עחיר לחדש . כי הוא היי
 אביהם . כייאמרם ז״ל (ג״ב ע״ה) •פני משה כפני
 חי״ה . ני אור הלנגה והכוננים נמשך להם ע״י
 השפעת אור השמש• נן היי משה3ענץהננואה עם
 כל שחר הנניאים . וכן יעטדת הנהנים כלם היו
 נזכרים מעשים 3קדשתו של אהרן ונכיז זכיחו שהאציל
ר אשר תעשה ע  עליהם . תהו «אמר המדיש וזה ה
 להם לקיש א תם הה״ד לעולם די ד3יך גצי נשי«ים.
ר גשמים אלא נשמים. אף דבר שדברת לקדש מ י  אל ח
ן ימת בניו קיים לעילם. כלימר גם קדושת הר  אח י
ת נמרים לעילם . ונזה יחדיו יהיו ו עמד 0  אהר; ע
• אל תא>ר נשיים אלא ט י מ  חואחים הירש ע£ ה
 כשמים • ריל קיים לעילה כשמים ואיפוא הוא קיים
ר ס ט >ל כח הקינגית אשר הקרינו מ ל ה כ  בשייים .
 הנהנים מי״ניהם *ךיייתיהם כלם היי י״לת הקרמיח
> ח שהקרינ אה ין נחעלי כל ע ה  שהקיע אה• ן . מ
ח וכמי שהכהן נדירו מי  העילות . ילן הדלת *הקי
. כן ייהיין בהייחו צפין ן י ד י  עימי יעיכק בייעשי ה
 לייעלה הוח עימר יי״שי־ח ולא חםר «««לאכחי כל
ה. ונייו שהכהן צי״גזה נמול חלק>יגיפו שליךבן י י י י  ״
ן ניטל חלק מהצפץ יהנעלם . יזה שאמרו י :  כ; א
י יי . י״ל גם כי מתי לא מתו אלא מן י  ממת ה י
 העיהיז ווכו ממתיםמתלי. כי העיה״ז מתיארחלר.
 אנל חלקםנחיים הכל כמו שהיי. וצפונךתמלאנטנם
 והניחו יתרם לעולליהם .והנותרת ק המנחם יאכלו



 יעקב בב
PP ראוי לו להרמת נשמחה וניל יומי ממי שמשיג 
 תדש וטונה גלולה • אמנם גהנדל 3ק ב' םגות האלה
 המסבבי׳ השמחה י כי אותו אשר שמחתו «ס3ח רוב
 גלולה והצלתה. לא יפלא 3עיני שא-ית העם ששינו.
 כי הלא האלם יראה לעינים הס3ה המחיי3מ לשיש
 ולרנן.והרואה גלולתו יתיי3 שמחתו. לא קיהאיש היושנ
 בביתו.לא נעשה עמו דגר מהלברי׳ הקטנים. לא השגת•
 הק לא השגת כבול וגלולה י והיא מרבה לשמוח 3הפלגה
 אשר אם לא תלע צרתו הקודמה תהיי שמחת לדא
 בעיניך . כי גם אתה תי כמוהו ואינך מפליא לשמוח
 (א) חה מאמר {לברי, ז] והיית אך שמח . לא
 שתקדים לך צרה ובהנית לך תשמח כאשר רו3
 שמאותינו עתה . כמו שמתת פורים אינה רק הצלה
 מרעה הקודמת . ומשא מצרים וכדומה . ועד׳׳ז ג״כ
 היתה שמתת ירושלי׳. כי היתה במצוי ע״י אשור .
 וכאשר נפלאשורבתרבלא איש היתה שמחח ירושלים
 גדולה מאד. אבל לא על השגת דבר קניניי. רק על
 שליל ת הרעה שקדמה . לק יפה אמר הנניא ע״ה
 כשירו הנחמד. העם ההולכים 3חושך ראו אור גדול.
 כאומר לא אכחד מהגיד חסדי ד' הגדולים בי העם
 שהיו בתושךרצרה ראו אור גדול.3הצלת'ייש3י נאחצלמו׳
 אור גגה עליהם. והרבית הגוי. לו הגדלת השמחה .
 אכל באמת לא הגדלת השמחה כי אקמעמדם ראוי לשמח׳
 כ*א לו לבדו. בע3ור היותו כבר בסכנת מות. ונתייאש
 מן החיים . זה הכלל כי המופת על השמחה אם
 היא שמתה שלמה . אם היא נדרשת גם אל הזולת
 ויתברכו בה גם האנשי׳ הקרואי' אצלו לשמחתו. והוא
 גם הוא אם נפשו בתייו יברך לזכות עוד לשמחות
 כאלה. כי אותו אשרשמתתו שנולד לו בן או שהכניס
 את אחד מבניו לחופה . והקרואי' באים לשמוח אתי
 על ראש שמתתו הוא יברך אתהם ואת זרעם לאמר
 יושיעכם ד' לעשות ג״כ שמחות כאלה והם יברכו אוהו
 בכה תזכה גם בבני בנים שלישיה גם רביעים. משא״כ
 אותו אשר ישמת בעבור היותו חולי מסוכן. זהריפאי׳
ך.  התייאשו ממנו . ואתי׳כ שב לאיתנו ויתי מאלי
 ואתוזת מרעיו באים אצלו לשוש עמו היאמר ל: ם או
 יציה עליהם. את הברכה ככה תזכו גם אתם להיומ
 תולים מסוכנים ולהתרפא . או היאמרו הם אלץ ק
 תזכם בכל רנע שגהס״ו. היא העד כי ;אח היא

 שמחק
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 אחת מעון העגל. וא״כ גם חשד אהי־ן יהי׳ לעולם :
 כאש• יורה רמז מאמר ויצא העגל הזה . כמורה
. נזה אמרו בלשון זה הושפל. שנאמר ו אצמנ עלי 5 

ה. ובלשמ זה הוגנה . שנאמר זה קרק  ויצא העגל הז
 אהרן. רומז ג״כ כי הוא ע מד קיים בתמידות. וכחו

 ג׳׳כ לעד לעולם :
f תורת זבת השלמים כוי אם על חודה יקריבנו, f t W 
 מדרש . זה שאמר הכתוב זונת תודה יכבדנני
 זובח חטאת זובח אשם אץ כתיב כאן אלא זובח תודה.
 למה חטאת באי על חטא . אשם 3א על חטא. חודה
 אינה באה על תטא . אש על תודם יקריבנו. ובסמוך.
 ר׳ פנחס ור' לוי ור' יותק אמרי לעתיד כל הקרבנות
 בטלק וקרק חודה אינה בטלה לעולם. הדא דכתיב
 [מ־מי׳ל״ג] עוד ישמע במקום הזה כו׳ קול ששק וקול
 שמחה כוי קול אומרים הודו את ד' צבאות כוי
 מניאים תודה בית ד׳ . ולבוא אל באור המאמרים
 נקדים לבאר מאמר הנביא ע״ה [ישעי׳ טי] העם
 ההולכים בתושך ראו אור גדול יושכי גא־ץ צלמות
 אור נגה עליהם. הרבית הגוי לא הגדלת השיחה .
 והקרי צי הגדלת השמתה . וריוי לבאר שלא יהי׳
. ושניהם יהיו אמת • ז אי  סקרי והכתיב מכתישי׳ ז
 והסבתי צמשפט ע״ד שכתבנו צמעצה [סוף פ' פקודי]
 מאור מאמר [ישעי׳ צ״ה] ופדויי ד' ישובון ובאו ציץ
 ברנה ושמחת עוצם עצ ראשם ששק ושמתה שיגוונסו
 יגון ואנחה.אשר לכאורה מאמר ונסו כוי הוא משולל
 סנאוד . אמנם דע ני השמחות אשר 33ט אדם
 יזדמנו על ב' פנים . א השמחה עצ ד3ר קנייני. ב'
 סשמחה עצ דבר שצוציי. הייט כי יש ישמח 3ע3ור
 םשגתו קנק חדש כי 3אהצידו טובה חדשה אס שנולד
 לו ק זכר. או הכניס בכו לחופה. או הצליח ננסיעתו
 ונא לניתו בריוח הרבה ורכוש גדול. ויש שישמח רק
 שלילות הרע . ט הי׳ עליו משפט מות . הי׳ חולה
. ואמיר כי הוא מסוק ו  והרופאים התייאשו ממנ
 נסכנת מות . ותחת מסנות נתהפך מזלו ונשאר
 נחיים . יעשה לעצמו ג״כ משתה ושמחה . ואולי תהיי
 שמחת האיש הזה עודפת שנעתי׳ על שמתת הראשון
ק כי כבר הי׳ כפתע . י י נ י ד קנ ד  אשר שמחתו ב
 **י ינק המות וניצל מרעתו והלך לביתו לחיים ולשלום

. ו  <e> *ליי גאפו(#לי י׳יד) לנ יוופ פתן משו ונ^גםתו לא יתערב ז



 אהל יעקב
 שמחה באמת.כי היא נדרשת ומתבקשת י גם על זמן ההבדל ישלשי. ט בתתו ימי לאחד.טובה וגדו׳לס
.  העתיד גם לו גם אל הזולת . וזאת היא שמתה והצלתה עודפת על הזולת מבני ארסי
א ) . חהו שאמי לא אכתד כי לו זמן כמו שהיא נתשצת לטובה בעיני המקבל אותש ק הי א  ואינה שמחה (
 הגדלת השמתה . אבל באמת לא הגדלת השמתה . נתשבת לטובה בעיני לנותן / לא בן אם חשיבות
 כי אינה רק על הצלה יירעה שקדמה. והעדר הסכנה. הטובה בעיני המקבל בעבור כי נתקיים 3ו
 אבל הצלתה תדשה בעינינו לא ראינו. זה שהבטית מאמר (משלי ל׳ז) ונפש רעבה כל מר מתוק . אבל
 הנייא על העתיד ופדויי ד׳ ישיבון ובאו ציון ברנה בעיני הנותן הוא כאין ודבר מועט. ואולי זהו ההבדל
 'ושמתת עולם על יאש: . ר״ל שמתה מזה הסוג אשר בין מאמי (תהלים נ׳׳ז) כי גדול עד שמים תםדך 5ץ
) ששון ושמחה מאמי (שם ק״ד) כי גדול מעל שמי״ם חסדך. כי  כל העולם דורשים ומבקשים אותה *
 ישיגו ונסו יגון ואנתה • י״ל שיהי׳ לנו שמתה על מאמר מעל שמים יסוב על דבר שהוא גדול באמת .
 השגת דברי׳ קנייניים והצלתות תדשותכל היום תמיד. ומאמר עד שמיס יסוב על טונה שהיא קטנה מצד
ק מצד הכרח המק53  לא לשמוח על דבר שלוליי • על הצלה מרעה שקדמה יהנומן. והיא נתשבת לגדולה י
. T י נ ע י י • כ י כ ל ת ע י ל ד ה • ו מ י א ל מ  ני ינסו יגק ואנחה ולא יהיו כ

צ ב א . ב ע  ההבדל השני בין 3׳ סיגי שמתות הנ״ל הוא בהשימ לתם רעבונו.בהצלת נפשו מתרפת ר
ו ג ז מ ] והשבתי מערי יהודה בעיני הזולת לשמתה מה זו עושה. כאשר ר  7 מבאר וירמי׳ ז

 ומתצית ירושלים קיל ששק וקול שמתה כוי.באור זה במאמר והשבתי מעיי יהודה ומחצות ירושליס קיל
ר פ ס ו כלול במאמר (שם ע״א) פי י  ט איתו אשר שמחתו עם הצלה מרעה גם ט הוא ששקט. ואולי ד
ק בלבו צדקתך כל היום ישועתך כו׳ כלומר כי בעתה אמלא  מפליג בשמתה וגיל אבל השמתה עצורה י

ת ג ש  טמיגה בתי־ו לא ישמיע בחוץ קולו . כי יבוש ויכלם פי ההלה רק בהודאה על הצלה מרעה יעל ה
 לשמות בפני מי שהוא שלאנן ושליו אין י׳תריד לו דבי הישועה . כי משעתי מהרעות והצרות שקדמו לי #
0 • יי׳ל כל ? ל  מימיו והוא אינו מראה פני^ של שמתה . כי הוא לזה התפלל ואמר אבוא בגבורת יי א

 ישמת על" שנשאר בחיים . וזולתו אין עוד מי שיען חפצי ותשוקתי לזכני כי תבענה שפתי תהלה
ז א  וישוש על עינג התיים . יא׳כ איך ימלא אל לבבו הגדולות ודבר גבורות שהמה טובות אמתיות. ו
 להשמיע גם יחק קיל ששונו כאשי ישמיעו השמחים אזכיר צדקתך לבדך. לא אספי רק הצדקות אשד
 הלי גיל בטיבות אמתיות . הלא המון שיריו יהיו לזדא העשה עמי לשמחני בשמחה בדברים קנייניים . ולא
 בהפם . וזהו והשיתי מערי יהודה ומחוצית ירושלים אצטרך להשיג ישועה להיות נושע מן הרעה שקדמה.
׳ . כלומר עם ט השמחה לא תהי׳ וזהו מאמר (שם ק״א) אז יאמרו בגוי׳ הגדיל ד ׳  קול ששון ט
 נעדרת וישמחו לפעמים על הצלה מרעה. אנל עליז לעשות עם אלה הגדיל ד׳ לעשות,עמנו היינו שמתיש
 אם ישמיעו בהק קיל ששץ יהיו לברז • וזהו שהבטיח באור זה עי׳ד ב׳ עשירים היו בעיר. אתר היה ל,
ש ר  על העתיד (יואל 3׳) ואכלתם הכול ושבוע. ר״ל כי בן חכם עד שעלה על כסא רבנות. ויהי כאשר ד
ת ט ת »  טוב התמידי לא יחבר ממך בשום פעם והללתס את שמתו לקראתו אביו ואמו וכל משפחתו ויתנו ט
' י ה 2 Z a™? uי 1 ש כ י ר 3 י ע י ה ש נ ל א כ י י ל ת י ד  ש:ד׳אלקיכ: אשר עשה עמכם להפליא.י״ל טובומקטני ג
י גחלות ת ק ^ ? י י י י י י מ ' נ ס ל ו ע י ל " ו ע ש י 3 א י  והצלחות גזיפלנות ונםצאות.ועי'׳כ יל

ן אגיכך כי׳ יי״ל אמת•ני פ־נ חסיד י שאל להגייה (חלל ס סיג) ני טונ חש-ך מחיים שפתי ישנחוגך כ 5  (א) ה-א א
ר ג 5 • וזה, י מ ע > ה p w K f i P » * י ז י , טג על נ׳ כפת• יש3ח,ך . אגצ גתנאי שהה כנףנ ההית יאר להנתיקק א י  ההח-ס י

י ונשליך ישא כןי ז תשנה לבקש עיי ט־גה גזיזת אל העתיר : , , , 4 נ כ  כן אנינו נחי־ס על י
י נ ת ( f יכאימיאמ ) w י המשיי- י.יז;יל «־ה(ההל־כ לל) אגיכהאח נכלמת ממיל מהלתו בפו ״ י ־מ־ נטמ׳ לי n- מ  •י )
ה » י ל ה ד ע י ? . 0 י נ 6 י י ז ת נ״11) י י נ ? } K'י חי,ינו כ י ) ט ס ז ז ־ ש י0 ר מ3יך אח -V מל מזית שתהה מייל לי ו3!.ח: כנ  י
ל ענ״ן יש נ׳־מ גלולה אם 3;׳ חחהלל נפשי גיחמיס גמייים. אן י אנ ס י 3 ס , ה , ר ר י ס כ ת י א ה ן ג ן צ מ ך ב  כ:ס שהיא ס3י
, ת  ישל.ע• גננים ג־נ ייששחי . כי שמהה כ,את נליכת ופחנקכת לכלס . יזזי גדלולל׳ אחי וניומסה ש« יחליי(משא'כ או
 כהיא מ3יך ענ היעה כי׳ גם כי היא נגיצמו יאוי >י כן והוא פירינ לקנל דן שמיס נאהגה ונשמחה • אנ> אסיים ל0

 ינתתשו גשמהתי גיסויין. אגל נהיפך ואוי צליהס להצשעי נצרת אחיהס) - מפי כגאון ונינו שלמס קנוגר נ י



 smc יעקב כג
ו ן׳] ר' אבא נר כהנא כו׳ נ יהיבטים הקריב אליו ז״ל במד׳ [פעמי  גיולומ עד ני נתחייב מיתה. ו
\ ל> ל מגירסץ בישל לו האחד־ י  שי החונל קרה מקרה כי נתהפך עליו הדין ופטרוהו אמר משל למלך ש
 יילך לביתו בשלום. וכל בית אביו ומשפחתו התאספו הבשיל אכלו והי׳ ערב לו . ועשה השני תנשיל אכלו
 ושמי1ם עמו עד מאד על הנם הנעשה לו . אכן וערב לו. ואין אנו יודעי׳ אחה ערג לו ביותר. אלא
 השמחה הזאת לא יאבו לברך את בניהם יה״ר שיזכו במה שהוא מצוה את השני ואומר לו כתבשיל הזה
 גש המה לשמתות כאלה . ק אנתנו בזמן התורבן העשה לי אנו יודעין שהשני ערב לן ביותי , כך
 אשר נאמר עלינו [ירמי׳ טי׳ו] אשר לחרב לחרב אשר הקייב נת יךבן והיי ערב להקב״ה שנאמר וירת
את ריח הנחות הקריבו ישראל קרבן והי׳ ערב  לרעב לרעב' כוי ונשיג ישועה והצלה מרעה . הנה ד/
 שמחה כזאת לא יקוה הזולת שיהי׳ גם לו בן. לכן להקב״ה ואין אנו יודעי׳ איזה ערב לו ביותר . אלא
 ספר ואמר בהצלתת העתיד שתהיי גדולה כ״כ עד במה שהוא מצוה את ישראל ואומר להם דית נחותי
 אשר יאמרו כל הזולת הגדיל ר׳ לעשות עם אלה תשמרו להקריב לי אנו יודעי' ששל ישראל
 מהנפלאות העצומות עד כי גם אם הגדיל ד' לעשות ערב לו ביותר כו'.ובטרסנבואאלהבאוריאוי להתעורר
 עמנו כמו אלה ההצלתות היינו גם אנחנו שמתים ע״ד כלל בטנין הקדמית שהוא תלק גדול מספיי
 והמשיך תפלתו ואמר שובה ד׳ את שבותנו מה שאנתנו תורתנו הקדושה כל ספר תורת כהנים . ודבר ד׳
 עתה כאפיקים בנגב, כמו שתדמן לפעמים מוצא מים הי׳ ביד עבדיו הנביאי' דבר מתנגד לכאויה אל כל
 בארץ הנגב . אשר הזורע זיע בדמעה מדאגה פן לא המצוה הזאת . הנביא אומר ןישעי' אי] למה לי רוב
 יצמח ולא יעלה בה כל עשב. וכאשר יקרה את״כ כי זבתיכם יאמר ד׳ כו׳. עוד נאמר [ירמי׳ ו׳] כה אמר
 יזדמן אפיק מים בא• ץ יבשה זאת אז הזירעי׳ בדמעה ד׳ עולותיכם ספו על זבתיכם ואכלו בשי.כי לא דברתי
 בינה יהצורו. תתלה הלך ובכה ואת״כ בא יבוא את אבותיכם ולא צויתיס ביום הוציאי אותם מארץ
 ברנה וישא אלומותיו \ משא״כ לעתיד כי שמתת מצרים על דברי עולה וזבת . וכן יש להתעורר
\ על ראשנו. כמאמר ששון ושמחה ישיגו ג״כ על ענין התענית . אשר ידענו כמה גחל כת ־  עולם ת
 ונסו יגון ואנחה כלומר שהאנתה לא הקדם עוד אל התענית למהילה וסליתה וכפרה והנביא קורא ואומר
] הכזה יהי׳ צום אבחרהו כוי *) אמנם ח  השמחה . כמו שנתבאר : [ישעי׳ ל
ל דברינו אלה מה מאד יתבאר לנו מאמרם לדרכנו יתבאר מאד ע״ד שאמר הנביא ע״ה בתוכתתו ח א  ל

 יומי׳

 ובעמלי נמקללית אמרנו ממשך הלניים נאור נכין על ראשית לבייו קיא נגיין אל תחשץ כשיפי הים קילו והגל
 לעמי פשעם ולבית יעקב חשאתם . ואתי יום יו0 ילישון טי כגיי אשי צדק? עשה כי׳ לשה צמנו ולא יאית כן . הכוז יהיה
 צום אנחיהו טי•. הנה מה שאמר ית׳ אל ישעי׳ אלתחשיךמייה כי ישעי ע״ה היה ניציני למשיך א״ע מו־ מפעם שאמיו ז״ל
 (יגמית סיה ר.') כשם שסצו? לימי לני הנשמע כך מציה שלא לוסי לנר שאינו נשמע. לכן אמי לו ית׳ קיא נגיון אל
 תחשך, יק כשישי הים קונן והגר לעמי סשעם ולבית יעקב קעזתם ןדזפיר לפניהם קצת מפאיש סה הם ואומי יום יים
 ילישין כיי. ולכאורה מה עון יש נזה ומה ענין התיכחם שלוכיח על פניהם אבל נאיי הפאמייע״פ סשל לאחל שנשאי נעיח
 גיינ לשיחי ואסר לו דע אלוני כי לבבי נאמן וכל ישעי וכל חפצי לשלם לך מה שאני חיינ רק אין נילי מאומה. ע״כ מס
 סיש גכחי לעשות אמשה ספחני נא אל אמת הכהונות הלא שיחר גדיל אתה סלחני נא למקומות המסחר אולי נמשך הזמן
 מיכה חיני נשכיי ויסב הלני נעיני הסיחי כי ילע אותו לאיש מנין נסחייות וגם נאמן חח והכין לו נסיעה למקים פליני
 דכע 1יניא יהס־סי קבל נחת רוח מן המסחר . והכין לפניו נסיעה אאיח . ויהי כי הקיפו היפים וזס הילך הלוך זגיסע
 נפסקי הסיסר פעם ננואו לביתו מן הליך נא אל נית הסוחר וילנר אתו משפם ויתפלא ויאסי לא ילעתי איך
 תעשה כח לענלך הלא זז כמה אשי אני עיסק נמסחיך נוסע בלרכים ולא זכרת מעולם לתת לי את שכיי
ו לך לניחך ואני אצו? להניא אליך את כל  איד יאות לך להיות כבש שני שכיד. הסייד נשמיע את לניץ ויענהו במענה י
 היגיע לך ספני : הסשילח הלך לניתן והסיחו קיא את אשר על הנית לאמי קים נא ועשה חשבון כפס מגיע לי פאת
 האיש ה«ה ותלך אצלו ליגיש אתו לשלם לי היום הזה . והאיש עימר משתאה ומחריש ומתפלא מאל הני נעלם סאת אלוני ט
 איש פני הוא חין נייתו כל מאיסה ואיו אלו אצלו ואיך אנוש אןתו.האם אפעולנזה לגל , ךען הסוחר ייאמי גם אנכי ילעתי ט
 לא סספיל פאופה שיחזיי לי חוגי # אנל יאה נא אח סאויל הזה הלא הוא תיבע אותי . ני הוא שכח אפ כל החונ הגדיל
 כפגיע לי מפיו , וא״כניא &5לי לתבוע אותו. והפ«ילה wj כי יזכור היפים הי&שיגים כסה הוא חייב לי אז אמצא 0נימ
ר י ליגוש אותי *פעל ני ישעי׳ פ״ס לא רצ? ללכת נ נאלה כי יוע שלא יפעול מאוסה לגנייפ כחינ<• ל!ס * ס ע ס ל י ג  י

 לו



 אמי יעקב
 מצוה כמאמרה . הוא מקובל למיצי ד׳ מל מזמ*
ק ר  ותפץ ביצדקו גם על העתיד . לא ק המקריב ק
 על תעאתו ועל תוכו שהוא חייב להקב״ה או שהוא
 מענה את עצמו בתענית . גם כי בהכרח יהי׳ פי־עח
. אבל על י . יהי׳ רק על העב ו נ  הזה מקובל על תי
 העתיד לא יאבה ד׳ עוד לסחור עמו. והוא שהתפלא
 הכתוב ואמר הגנוב רצות ונאוף והשבע לשקר כו׳
 ובאתם ועמדתם לפני בבית הזה כוי ואמרתם נצלנו
 כבר יש לנו ריות והצלה מתיבות הראשונות . למעי
 עשות כו׳ כלומר למק עשות עוד -בעתיד ג״כ את כל
ש י  התועבות האלה . כמי שנושא משא על כתיפו ו
 ברצונו לקתת עוד משא אתרת . הוא"הולד אל מקוש
^ כ י  מסתר ומנית שם את המשא אשר עליו למען י

 את״כ להרים גם משא האתרת לתתה על שכמו
 כן היו תושבי׳ לעשות מו׳׳מ עמו ית' לחטוא ילה%5א
 קרבן להקל משא התטאי׳ מעליהם וזהו ואמרתם נצלנו

 למען עשות מהדש . וזהו ג״כ בענק התענית . ג0'
 כי הוא מקובל בעיני ד׳ הוא רק על העבר . א3^
 הכזה יהי׳ צום אבתרהו. היש על דעתיכם שאבחד
ה. הן 3יו>-  בי גס על העתיד להעמיד המו״מ על ז

0 כ י מ  צומכם תמצאו תפץ. ואתס תפצים לבלות כל י
"א) עשה "^ (משלי כ  במו״מ זה . זהו מאמר שהע
 צדקה ומשפט נבתר לד׳ מזבת, ר״ל על העתיד יותר
ם. עי  יבחר ית׳ צדקה ומשפט מאשר יבחר מבתי
ה  אינם מקובלים רק על העבר*). ובזה יתבאר יפה מ

 י שהוא

 (יר«י׳ *׳)הגנוב רצוח ונאןף והשבע לשקר כוי ובאתם
 ועמדתם לפני נניח הזה אשר נקרא שמי עליו ואמרתה
 נצלנו למק עשות את כל התועבות האלה . והרצון
 בזה כי הפרעת התובות יש ב׳ סוגים . יש יבוא אל
ן לפניו את כל ת  הסוחר לשלם לו בעד םתוריתיו ^
 הסך המגיע לו ממיטב כספו במטבע יפה עובר לסוחר
 ויש אשר יביא אל הסותר התנצלות לאמר כי נשרף
 ביתו וכל אשר לו. רק מצדקתו ן ואומן רותו לבלתי
 היות לוה רשע ט׳ אסף וקבץ מבגדיו וכליו השרופי׳
 וכל יתר הפליטה ויביא אל הסותר שיקבל זאת מידו
 על חובי והוא מבקש מאתו בבכי ותתנוגים שיהי'
 חשוב ומקובל בעיניו כאלו שלם לו כראוי במטבע טובה.
 והסותר בשמעו את דבריו נכמרו רחמיו והבטיח אותו
 לאמר דע ידידי כי טוב לי הפרעון הזה כפרעון של
 פלוני שנתן לי מיטב כספו . והנה אם אמנם
 אמת הדבר כי יהי׳ הפרעון הזה נכון ומקובל בעיני
 הסותר . עכ״ז תראה הבדל גדול כאשר הסותריישיג
 עוד סחורות בעבור התנוניס • זה אשר פרע לו בכסף
 ימלא מזומן.יתפת הסותר לתת לו עוד סתורה בהקפה
 על דעת כן שיתן לו את״כ כאשר עתה . לא כן הב׳
 « כי אם אמנם עתה כשר הדבר לפניו הוא רק מסבת
 ההכרח ממה שקרה לו עתה . בהכרת הוא מקבלהו
 על העבר . אבל באלה ההתנצלות לא יאבה ולא
 יחפוץ לסתור עמו עוד בימי׳ הבאי׳ ג״כ ע׳׳ז האופן.
 , חה ההבדל בעצמו בין העושה מצות ומעי׳ט . ועושה

 ל! יתיירא בגרון אל תםשין יק כשיפר הרם קילך הגו לפפי פשעם ולבית יפקב חטאתם . ילא תפפלא לאפר מה אפפול
 נזה פה יתנו לי ני ללים הם . עיז אמר הלא שסע נא ואיתי יזם יי© ידישון . הלא הם תובעים אותי ולעת ליט יחפצו!
 מלוע לא יצליחו במעשיהם. עיי אשר צוקה עשה כאלו אני חיינ להם , וא״כ כאשר יתנו אל לגם פס שהם חייבי׳ לי א,

 לא יסלאו לגם עי ל להגיפ מותם למניע איתי, והנן ; . _ . 1,״^ •
 ועה יקרו לי נזה לגרי סז״ל (ילפא פ״ה) האומי אחטא ואשיג אין ממפיקי׳ בילו לעשמ תשונה . פסל נמתי גלול ה%ה
 משפטי לשת שהויופיו בהקפה אל החגינים־ אשר נעיייזת הקטנות . ויקר מקים אס אחל מהם כי >שין< ניתי וחנמן,
ו ש  ונתלליל פאל. ונהגיע העוו אשר המסר צייך לנסוע לדרכו כתג אגיות אל כל המנוני׳ להזמין אותם סימאו לעשות חשנון ע
^ ק  ילשלם לו נעל סחיותיו למען יוכל לנסע ולהביא סחויזת חלמת . ויהי גהגיע האגית אל העצוב הזה וילן־ הנה ויאפ ל
 cfr 90 לעשימ . ויאמין לי פינ לך לנםיע א> הפיחי ולספי לו ולהודיעו האסמ> וגם הוא חכם ויבין ץוע מעמדך דפיגפמך
 w לני. רקח סיכנה רנוא אל העיר אשר הסוחר סמה . מסי לני הים יושג ושוהה בנית סאנסוי ואל הפיפי לא הלן
י י ת ו י  לאמי א? אשא פגים נגלו . היכיל אוכל לנרמאום© מפניו אחר החסל אשר עשה עמדי לתת גי נהקפה כל סי(»פחי
0Yp ואני לא אשלם לו . ויאסי לו הנעס״נ פה תירא הלא כני משית הוצאה «׳׳« וןאת לפה התחזק נא יעלה אל הפיחי ופל 
 ולא תיחת ישא את יגליו דלן ויעלה ונשאר עומד נחלר החיצין אשי לפגי טפ הפיחי ני נכסיי פעו פלמי סקיהי יפל יכזש
ן נ  הסיחר הזה אקי א93 ואין גילו להפיג סאוסה ואיככה יוכל לנוא להתיאות לפניו עול ויעפיל שעהןיבן נכי גליל נמי >
 וישסע הפיחי קיל ניכיםיילי (יפתח את הילה זזה נופל על אפיו יניפה וגעח ואומי מה נאחי אליי השי ינ> פאיפהאי.
 נילי זיספי לי אמ סטאורע הסוחר נכסיו יסשיו עליו והמיס! החליה וינתם אותו יידוך על לגו ויקח אפ שפד
ה !ילך סאת הסיסר נסינ לנ. פגעי 9ו אנשים ופאלי איפו פה נ«ש- ס ז א  מונו ף&יפ איתו נפגץ לאמי אי« אפה חייג לי 0

1P9n בפפנה גפויה וישאלו אומו סנפ הלני ויסמר זיאפי ט נעלו* היה >פאי פיפו * 9פעו ףאסר להם ט פפל לו את 
 החיצון



 IK* י&ויןג ׳׳ כד.
י מתנצל (גל שהוא מכלכל אותנו עתה מאמר הקב״ה אם הבאתה ברצק ובטובה הוא קדמי י  $6וא י
ן  באובות *אלה . וכאשי. נשמת תהי׳ השמתה אך על ואם הוא באונס הרי הוא לאישי. ר״ל אם מתו
 הצלה מרעה שקדמה . והוא מבואר בר׳׳זל (בילקוט תקריבו בלי עון ותטא שיקדם אל הקרח רק למנגן
 ואתחנן) אמר הקלה אני אמרתי מי יתן והי׳ ספות עבודה וקדושה אז יהי׳ הקרק לריח נלןזיז.
יא קלק בעבור אנוא  לבבם זם להם ליראה אותי כו׳ עתידי׳ אתם לא כן אם תהי׳ מוכרת לה3
 &אאמיו לי מי יתן מציון ישועות ישראל. באור זה שקדם לך ואתה תקריב אותו להפר הכעס והיק .
 ע׳׳ד שאמרו במד׳ [ויקרא רבה כ׳׳ז] את קרבני לתמי שלא יגיעך עונש. הרי הקרבן לאישי. היינו למלאכי
 לאישי. אמר הקנ״ה אם הבאתם ברצון ובטובה הוא הדין להשקיט אותם . וכלל. אבל הוא ית׳ לא ירוית
 קרבני ואם הוא באונס הרי הוא לאישי. והמאמר בזה יותר מאלו לא תטא ולא הביא קרבן. והוא ממש
 שתום מאד. היעלה על המזבת קרבן באונס . אבל מדה כנגד מדה מה שהוא ית׳ מכלכל אותנו בטובות
 הנראה לדעתי כך הוא. כי יש 3׳ מיני קרבנות . רק בבטול הרעה שקדמה. כי כמעשה ידינו יתן לגו
 של צדיקי' היינו שהם זרתים • מכל עון וחטא רק כי גם עבודתנו עתה כך הוא . וזהו מאמר הילקוט
 מגודל יראתם ופתדם ה© תרדים בעצמם כמו שעשה אני אמרתי מי יתן והי׳ לבבם זה להם ליראה אותי
 איוב כי -*חד ודאג אולי חטאו בני [איוב אי] והעלה כל ?;ימים . לא כמו שהם עתה שכל השתדלותם
 עולות מספר צלם. וכמו שאמרו על בבא p בוטא רק בתיקון המעוות . לא להוסיף שלמות וא״כ לא
 מריתות כ״ה אי] שהביא אשם תלוי בכל יום . כי כן יוכלו להרוית מאומה כי גם טובותיהס לא תהיינה
 משפט הצדיקים השלמים לקיים מאמר ואל תאמין רק להדית מעליהם הרעה שקדמה. ולק עתידים
 בעצמך. או שיהי׳ הקרק להוסיף קדושה כקרבן אתם שתאמרו לי מי יתן מציק ישועות ישראל. ר׳׳ל
 אהרן ובניו בעת תנוכת׳ הבית. וכן כמה קרבנות שיקוו תמיד אל ישועה שלמה ואמתיית. להשיג ששק
 כמו שלמי נדבה שהם באים מרצון הצ1וב. והמין הב׳ ושמחה באין הקדם יגון ואנתה [ועיי עוד בזה סוף

 מן הקרבנוח שהם באים על חטאים ידועי׳. כמו פ׳ פקודי].
י זהו הרצון במאמר [תהלים ליי׳ד] ד׳ אלקי ל ן א ) ן א  חטאות ואשמות. אשר עליהם נאמר (תהלים ל
 זבחי אלקים כוי לא תבזה. אבל לא יתתדש לו אל שועתי אליך ותרפאני ד׳ העלית מן שאול
 המקי־יב שום טובה והלואי שיפעול זאת שיהי' נשאר נפש״ כוי. בערב ילין בכי כו׳ הפכת מספדי למחול לי
 קיים על מעמדו הראשק שהי׳ קודם התטא 4 וא״כ כוי למען תמרך כבוד כו׳. הנה בדבריו אלה ביאר
 לא יפעול למעלה מאומה רק לבטל האף ולהשקיט לנו כל הדברי׳ אשר כתבנו • כי עתה בצרת^ לי
 החמה שהי׳ ראוי לבוא עליו. כאשר רמז הכתוב שועתי אליך ותרפאני. והיתה הרותה ונס #ת
 נתוכחאו [יימי׳ ל״3| כי על אפי ועל חמתי היח׳ ואנחה. כי הפכת מספדי למחול לי סי*. חנל מ
 לי העיר הזאת כף. רייל לא־ שיועיל להם להשפיע ישעי וכל חפצי למען יזמרך כנוד. ר״ל כי עיני
 להם טובות רק זאת לבד להשקיט מעליהם האף צופות על טובות אתרות. שיהיו אמתיות בתכלית.
 והחמה ולמנוע מהם הרע. חהו מאמר לרצונכם לא שתהיינה רק הצלה מרעה שקדמה. כי לשמחה
. ׳ י -  תזבחו. כי הקב״ה ציה הקרבנות על דעת 4£שיביאם כזאת אין כבוד להשמיע אותה בתק וברתובות ק
ר מאמר והשבתי מערי יהודה ומתוצות  המקריב רק מרצונו הטוב להוסיף לו קאשה. זזהו וצמ׳׳ש מאו

 _ ירושלים

 החיציןיע״י נלייתו נפ«גל השומר פל 5י מזל לו געתמז נל הסך . צדך 1׳ אל$ם וילך &ש 6סד בפיפה ויעלה
' יי&#י לא&ד פה ז ' א את ;הא^- י  שסה רעשה כמעשה הראשין. ושמע הסוחר עוד השעם קיל jיצים יי>ר *י
 «נצ5 אתה יפנה ואפר אני צריך מאל ב׳ אלפים ואני מקש אוהל שפמן לי . וישאלהו ויאמר איך מלאך לבך נגקשניפלזאפ
 ז״אמיילו ללא גוז אל פלמי בחנוני נחת סן גלול כזה אז ענה אותו *וזימ *אמי אליי «ל • הלא אל אמנוני •גא*
 **דפ ** פיה *פיח ופת* גי נפלללל ואין נידו נסלם לי מה •אחיח א0 לא אמתול לו. לק פ״י נטיפי מחלתי ־לו 1יה«
י ייא פס9ל• אשי׳־יאג*** . ^ *א לקנל י *עס העימה אתה נא^קי* מ ו מ  אצלי סמנ«ס . לא כן אסה כי עם »כט
 לפניה. המחסל גט׳ החוטא הסנגפשוגה והוא סק&משוגתי יפן כי .?5י 1ושא «עסה י^א *אזנונסופןאפ
 *נקש צליח^ייעשה הקלה נחפלו *יפחול לו. לא כן זה סאויל ־שהונו נא ואומר אאמא1אנ* 1אל& אסיכ. והוא 4וצה ל^ננ
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 יעקב
 אריסיו ובני ביתו לככדו. בא אחר אמר מי הוא זה
 אמרו לו אריסך הוא אמר להם טלו םדורו• בא
 אחר כו׳ טלו סדירו. בא אחר וכבדו. אמר מי הוא
ה. אמרו לו לא אריסך ולא בן ביתך אלא בא  ז
 לכבדך. אמר יהיבו ליי כסא וישב עליה. כך חטאת
 בא על חטא כוי. וענק המשל ?זה כי באין ספק האריס
 והגנני מסתמא גנבו משל מלך. עד שנתעשרו ואח״כ
 מתנדבי׳ להביא מתנה אל המלך. והוא יודע האמת
c» שכלו שלו. ומשלו יתנו לו. לכן אינו משתעשע 
. אבל האיש הזה בא ממ״חק לכבוד המלך  הנותן
 הוא משתעשע עמו מאד. כך תטאת בא על תטא
ה ת ע מ  שגני תתלה־ אבל זובת תודה יכבדנני • ו
 יפה המליץ ר׳ אבא בר כהנא משל למלך שהי׳ לן 3>
י כ ש  מגריסין בישל לו אתד תבשיל וע־ב לו ועשה ה
5 ״  תבשיל אכלו וערב לו. ואין אנו יודעי׳ איזה ע
 לו ביותר אלא במה שהוא מצוה את השני ואומד
5 ד  לו כתבשיל הזה תעשה לי אנו יודעין שהשני ע

 לו ביותר. כר הקייב נח קרבן והי׳ ערנ להקלה
, ;  הקריבו יש־אל קרבן והי׳ עיב־ להקב״ה ואין א
ה ו צ  יודעין איזה ערב לו ביות״. אלא במה שהוא מ
 את ישראל. ואומר להם ריח ניחוחי תשמח להקריא
 לי אנו יודעין ששל ישראל ערב לו ביותר. והיינו כי
 הקרבן אשר הקי־יב נח לא הי׳ רק לכלא פשע ולהתיש
•  תטאת מחטא דור המבול. וא״כ לא הי׳ הקרק מ
 על העבר. ולא באלה תפץ ד׳. לעשות מו״מ מעני!
 זה לחטוא ולהביא קרבן ולחזור ולחטוא ולהניא קרבן.
 לא כן קרבן תמיד שהקייבו ישראל בא להוסיף קדושה
י מ ת  על קדושתש. לכן ציה עליהם ואמר את קרנני ל

 ט׳ תשמרו נהקריב לי במועדו.

 אהל
 ירושלים קול ששון וקול שמחה. כי השמחה תהי׳
 עצורה רק בלב. ווהו למק יזמרך כבוד ולא ידום.
 וזה רק בהשגת טובה קנינית והצלתה אמתית. אז
 יוכל להרחיב פיו ולהשמיע קולו גש בתץ. ולזמי

 ול־נן . וזהו למען יזמרך כבוד ולא ידום ולא יבלום׳
 פיו. עוד שנית ד׳ אלקי לעולם אודך. כי כאשר
 תשפיע עלי טובות כאלה שהש הצלתות אמתיות אני
 משתוקק אליהם להודות עליהם שמך גם בזמן העתיד
 לעד לעולם. אבל לא כן מה שהעלית יישאול נפשי.
 שועתי אליך ותרפאני. מי זה יאבה להיות תולה
 ולהשיג רפואה את״כ. וכמאמר הלל כן אברכך בתיי
 על העבר ובשמך אשא כפי לבקש טובה כזאת גם
 בעתיד. זה שאמר המדרש. לעתיד כל הקרבגות
 בטלין וקרבן תודה אינה בטלה לעולם הדא דכתיב
 עוד ישמע בערי יהודה ט׳ קול ששון וקול שמתה ט׳
 קול אומרים הודו את ד׳ צבאות כי טוב כי "לעולם
 חסדו. ר״ל הודו את ד׳ שהוא מטיב עמט בטובות
 אמתיות קנייניות נוספות על הטוב התמידי. וזהו
 כי לעולם תםדו בכל משך הזמן בתמידות. ועל
 התסד התמידי הזה ישים עוד טובות תדשות . חהו
 עוד ישמע במקום הזה כוי. מלת עוד היא להורות
 דבי נוסף על הבטחתו תחלה והיתה לי לשם ששון
 לתהלה ולתפארת ט׳ אשר ישמעו את כל הטובה
 ועוד דבר נוסף ע״ז כי ישמע במקום הזה קול ששון
 יקול שמתה ט׳ מביאים תודה בית די. וזה שאמ-ו
 זובת תודה יכבדנני. זובח תטאת זובח אשם אין כתיב
 כאן אלא זובת תודה. למהחטאת באה על תטא.אשם בא
 על תטא.תודה אינה באה על חטא. אם על תודה (יבוא
 ויקריב) יקריבנו חהו שאמרו בסמוך משל למלך שבאו

ת שמיני ש ר  פ
ד 5 ד מ  בסמוך. כל ארבעים שנה שהיו ישראל 3
ד ״ ה  לא נמנע משה מלשמש בכהונהגדולה. ה
' סימוי  משה ואהרן בכהניו . ר' ברכיי בשם ר
 מייתי לה מן הדין קרא [דברי הימים אי I* 3 בני
 עמרם אהרן ומשה וינדל אהרן להקדישו קודש קדשיה
אלהים כניו יקראו  הוא ובניו עד עולם. ומשה איש ה
 על שבט הלוי. ובסמוך אמר ר׳ אלעזר בר׳ יוסי
 פשוט הוא לן שנחלוק לגן שימש .משה במדבר כך צ׳׳ל

 הגי׳

 ויהי ביום השמיני. מדרש ר' אבא' בר כהנא פתת
 !משלי טי] תכמות בנתה ביתה זה בית
 המקדש. חצבה עמודיה שבעה אלו שבע שנים של
י כל אותן שבע שנים מסיקין ידותיהן י  גוג. דאמר י
 של חרבות וימתיק של רמתי׳ ושל סכיני׳. הה״ד
. עי׳ ׳  ויצאו יושבי ערי ישראל ובערו והשיקו בנשק ט
 נאור זה המאמר באהל יעקב בראשית ס״ט 3׳ כיש£

 ניאמוהז על נכק.



 אחל יעקב כה
ת שלמו א  הגי' כפי הגירםא הנמצאת בפםיקחא רבתי דרג בהם ויפול בפח יקיש. כי אץ כלז החכמה מ
 כהנא פ' י׳׳ז. וגי' זאת מסכמת מאד עם מה שכתבנו ברוח ונפש. כ״א בדברים שהם חמ לנפש . אש
. אנל בחכמת  בבחור מאמר זה רי' פ' תצוהעי' שם ותמצא עונג בעניני הגופות ואם בעניני׳ זולתי,
 לנפשך כי הדנרי' מאירי' ושמחים. התורה נאמר (תהלים י״ט) תורת ד' תמימה

 י משיבת נפש .
 שם בסמיך. בר קפרא פתר קרי׳ בתורה. חכמת .ויאמר אל אהרן קת לך עגל כו׳ ושור ואיל לשלמים
. ילקוט. אמר משה לישראל  בנתה ביתה זו תורה. חצבה עמודיה שבעה לזבוח לפני ד׳
 אלו ז׳ ספרי תורה. דע כי כמו אשר אדם צריך יבוא עגל ויכפר על מעשה עגל. תדעו שנתרצה
 לבית. והוא דירתו התמידית. ולא יספיק לו בלעדיו. המקום לכפר על עונותיכם. עבירה שאתם מתייראים
 וכאשר הוא יוצא ובא למו״מ והזולת מהעםקי׳ כמו כבר נזבחה לפני המקום. שנאמר לזבוח לפגי ד'
 .לטייל וכדומה הלא לערנ ישוב ויבוא לביתו. ושם [כאלו כתיב לזנות] שנזבת כבר . והדבר פלא ״ מאין
 ימצא מנות ומרגוע לנפשו. ושם הוא משומר מכל נתוודע להם ־" הדבר הזה עד אשי יבטיחו ויאמרו
. י  נזק. לא ק בהיותו מתגורר pfo או עומד בתוץ לא עליו תדעו שנתרצה ט׳ עבייה שאתם מתייראי׳ ט
 ימלט ממקרי׳ מתרגשי'. קור וחום. גשם ושלג• ונקדים לזה מאמר [ישעי מי] כל הבשר חציר
 ואתריות מבייות המזיקות מהדורסי׳ והטורפי׳. כן וכל חסדו כציץ השדה יבש תציר. נבל
 החכמה יש לה בית נאמן אשר שם יהי׳ דירתה ציץ ודבר אלקינו יקום לעולם. ובמשל הזה גא
 בקביעות והיא התורה. ושארי תכמות נקראי׳ חכמות הנביא ע״ה לבאר לנו ענין נכבד. להורות אותנו
. כי סתר  חצוניות. יען כי כל מה שיוכל להשיג את האדם ולהאיר עינינו להתבונן מן הנראה אל הנ
ק שהוא מחובר . הנה אל הצומח יש 3׳ זמנים. יש לו ז ( * ת ו מ כ  בהיותו תוץ לביתו יוכל להשיגו משארי ת
 כמ״ש הר״ת בספר הישר [שער השלישה וז״ל חכמות ויש לו עת שהוא תלוש. וכל הימים אשר הוא עומד
ח גזעו. הוא הולך הלוך א  האפיקורסי׳ והמינים אשר אינם מאמינים בתורה מתובר אל השורש אשר ב
 הקדושה זהו מפני רוע תכמתם ט׳ כי לא תחסר וגדל. ועושה בדים וישלח פארות . לא ק בהיותו
 האמונה מפני הלב רע לבד אלא מפני למוד חכמות תלוש ימולל ויבש. הולך ומתמעט. ק בין המדברים
 רעות. עכ״ל הערב. כי התורה היא היי הנפש ומזונה יש כת פנימי במתנותיו אשי יתן וישפיע אל זולתו •
 להשביעה .אותה מטובה וישרה. ומעטרת אותה אם יתן בעין יפה מגודל אהבתו וחסדו יהי' דבר
 חכמה ותבונה. ומלבשת אותה בהוד והדר כל המדות המתנה מוצלח ביד ־המקבל. וכאמרם ז״ל באיוב
 טובות ויראה טהורה ודעות ישרות ותזכך אותה מכל [בבא בתרא ט״ז] מעשה ידיו ברכת. מלמד שכל
 דעה רעה ודמיונות שוא ומדותים מסברות רעות הנוטל פ-וטה מאיוב מתברך. ולהיפך הזהיר החכם
ה רעה בנפש. ואתר אשר תטהר מכל ואמר [משלי כ״ג] אל תלחם לחם רע עין. וכן למעלה  אשר הם תטנ
 הרעות האלה ודאי היא מוכשרת ומוצלתת לק3ל כל מזה הענק כל מצות התורה יש לעושיהם 3׳ אופנים
 החכמות בטוב ובמישרים. וזהו תכמות 3נתה 3יתה אם הם מחוניי׳ אל שישיהם או לא. כמאמרם ז״ל
 זו התורה. ט היא לאדם כמו מגדל עוז ובית חוסן במדרש [רי׳ תרומה] משל למלך שהיתהלובת יחידה
. משא״כ התכמות התצוניות נאמר עליהן [משלי בא אחד מן המלכים ונטלה. ביקש לילך לו לאיצו ב  ר
. ריל מי שהוא ריק מתכמת וליטול את אשתו • אמר לו בתי שנתתי לך יחידית ה נ ה  אי] חכמות בחוץ' ת
 האויה ועוסק בתכמות חצוניות הנה התכמה תתן היא • לפרוש ממנה איני יכול. לומר לך אל תטלה
. למה זה אני עומדת pro וברחובות איני יכול לפי שהיא אשתך. אלא זו טו3ה עשה לי ה  קולה מה לי פ
 ונעיר ז3פתתי שערים אמריה תאמר ט׳ תשובו שכל מקום שאתה הולך קיטון אחד עשה לי שאדור
ה לישראל נתתי לכם את ל ק . כך אמר ה ׳  לתוכחתי כו׳ כי 3אלה מה מאד נקל לאדם להשתמש אצליכם ט

 . החידה
 וזהו ט ה׳ ימן מכפה מפיו דעת ומנינה י״ל לא 0 ל׳ יש׳ גפן לך חכמה שתעשיק משה נמה שתנסיי אפס לא ק כ״א
 נפאמר יטה המייש כאלה ט' על למך ישתמש אמ החנש? וק אל המורה האלקית , וזהי כי ל יחן סכמה . אגל רק

 **ז לפמ ומנינה . שעזלפ כחכמה לא מטה יק אל הרעת והממנה אשי פט1 יס׳ לא זנת :

0 



, פן-תוע ןמ6*ין כי ה>ןו״>* הואפמשיך המציאו׳ י  כ
( ה * א י ר ה ואל כל צנאומ מ י מ  בחממות אל ה
 רגע אחר ויגע. ממש גהנופחנכלי שפיו פסוח אשל•
 כל עוד שיפיח נו• ברוח פיו. יהי׳ נפוח ובהתימו יצא
: ה  הרוח . וכמאמר [נחמי׳ ט׳] ואתה מחיי את כל
י  ובגמרא [יומא ע״א] ני• מפטרי רבנן מהדדי אמד
א ו  הכי מחיי חיים יחן לך חיים כלומר בהווה ה
׳£ ד ב  «שפי>* בהט חיות [עיי למעלה פ׳ משפטי׳ ל

ש ה ע ו שייןחי איתי ע נ י י . ה '  ולפן אמר יין' *4קמו לי ט
 חהו מאמר המדד* נתתי לכם את התורה לפרוש

ת י  ממנה איט יכול אלא 3כל מקום שאתם הולכים 3
fאחד עשו לי שאדור אצליכס-. יזהו מאמי 3שיר 3׳ 
׳הען״ל ק לחכי. וזה- כחי מ  3צלי חמדתי וישנתי ופריו- מ
מי י י  במורה לשמה נעבור אהבתו ויראתו ודבקות* 5

ע  אז עילת עשיית מצומיו אהבתגוראי ״ לא P- העו
ה רחוק מכליות^ ד עינה אחרת. הנה העליון ל ו »  ב
 וזה שאמר ר׳ מאיר ע״ה על העוסק נתורה י
 שהוא זונה לדברים הרנה [אבות ו} כי התורה תד־?
 פועלת כל פעולותיו ותשיג לו המודות סגולותיה
א כל1' מ ט י כ ה נ ' ״7tD ו י ע ש י ר ^ מ א  ^ ^ ג
ן קורא בשמך מתעור^! א  ומגד עדים מ צדקותינו בו׳ ו
 להחזיק בך. ט משפט המצות לתנר את המצוה א,!
 >ימצוה לחנר אותה אל שרשה הוא האיון *ה«צנ~

ל מקום  הנמרה- לפת^ סימנמ איני יגול JP אלא #
 שאתם הולכים טית אתל עשו לי שאמר בחוט שנא׳
ד ד׳ מ  ועסד לי מקדש.נו/, ואם אמגכ* לא צאתי ב
 להבין תכ6ית.הזערים הנכבדים האלה. אבל נמה
 שהורשונו נתנונן ביסוד הענץ ט בא להורות לנו
ה לנטוע בחופו ט! מ ברצונו לעשות ל1 פרי  כמו׳ נמ ש
מגטס ומיט בשמיס הגדלים־ נמדיטת הרתוקית דטי  ג
 לאם מןןח איש מן הנטיעומ האלה לנטו* אותם
 באד־ן הזאת שאינה מגדלמ פודות כאלה תה*
 מלאשתו לריק. והעצה לזה לקחת אל1 הנטיעה
 עם האדלמ אשד תתמיח*. וכאשר יעפז מקום
מ ואל: האדמה אשר עם .הבושם ו 3  נגינתו אל ה
 כמשמר הכדם.המשכיל אן:יצליח יקוה לעשוי* ענבים
 זיעש י כך הדנד:בע>יטנ1, כי אם אמנם הוא- ית׳

ם . יפענו ד »  נמן לנד מורתו החמודה־ פן ה
ם צליכי׳ להיות -מחוברים  ידענרמנל המרהוטמצו
 אל׳שרשה למעלהp>t. 6 יימשך ממנו יטקת פל
. וכמו שהתורהז במלה היא שורש כל  המנבדס.
ה א׳] ואהי׳ אצלו  העדיש כמאמרם ז׳׳ל [בראשיתי רנ
 אימן. אומך. כי p בפח התורה צא אל המציאות
 קל הבריאה וסולדותוה. ובכחה מתקיימי' כל צבאיה.
 השפעתה נמשך המצואות אל כלל העולם . כמאמר
ם העולם עומד על התודה י ר  באבות אי! על שלשט מ

P . בטנם אשי יש*ק לו ©וחזותי אל הזפי «ק*ושי. א£«ל יויימם יכל קיימם של העליונים \ . . . . . . 
* j , p י הסהולאם כאשי ה*1 ניגע היאשיג? 3עמ נמחיש* ני־יאפ מציאותם. כשאפי נמשי' פ׳<ו^סש  התחתזים מפתלייים ט
^ - * • י נ£י ילם עגיל עיגלא ואי• ! ! u « «  ׳״• . w* !«» •*f ־ ^ !
 ליס . קנ״ה מני.י עונד f ילא אגזיי ליז , אלא יכל שט!א ישע־זא נכל יגעא ויגעא הה״ר (ישעי' מ״נ) כה אמו• ״

0 המציל! ר *ל^ י ש ע * פ י* י  3'לא ששים ינש־דם , יוקע האץ ׳גאצ^י? יגתן נשמה לעש עליז . לו1י ט נמפיייפ ה

י געילם ואין מהדש  >מ י *ן מ
» יחיו w • »'־ * m ״ י ו י • • rf v- w« י n i •» < »»• * *התחתזים מפתלייים טל הסהזלא 
) עיגרין לקניה ל/• כעובר•! לגו״ל ' i ' ג י ה7הי(נר/*־ת י ש מ ל ״ I נ*ם . י*ני ג*אי« ז * 

מ י ז מו״נ נם״פ פי00! r . ע׳כ הז:יר 3כי0 לשין 3ינו:« גייא . רזקע נותן. ולא אמו גיא יקע נתן (עי r •ו:ק״ם יגע אח 
א פנה ושייש על  לפן כל ינגניאים כל n״cn •קיימם נהותס מתגייס אל שדשה ל^עלה ט טוויה הקרישה ט

 3ca׳
 מג»יע

 גע

ס מל י י ה שלקיאת יאשיפ . ונהייה© ממוגיים׳אל החדה אז הם סמנ י ל ^ י ש ^ העולם אלא 3 נ א ג י  ני^ימ כ
ז חל נ ו ^ ? ״ י £ ר נ ת מ ,?C ה r l!I w ס מ י ר " פ : מ י ם מ? מ־י י ^ ע ^ ג r ח לה«״״השחגשלמ המיה ינא»־ *  :»י^ «

ה ^ ^ ז ש מ נ י י ז ״Cu מ נ י י .כ ^ א-*ז ב ד ^ הק׳ כאשי גני איס ״ . כי ז ן תז  כית ני? סי ופג A סי

^ ר . ז ומאהבתו את , , ל ל עיקי עשימ• המניה נעייי כי הוא היא ית צוה מ י כץנ־זו. כ׳ כ ' מ ^ < ״ 3 ס  עיי עטתי אימה י אל ל
^ w ה ס־י הממוצע • והיא הש:יה והעי-ודה יהפ- ן - ק 1 * e « p ימז״י׳י לעפת י** יגוה - א חני פיויניס 

> >?ן אויב ירל*. px*p r«ו9 הםגוד כאלקי ? »ל שנשער ט (הושע ס) ונם ישראל ע ת טא > פו י T x : * : 



 אתל יעקפי כו
ס יעשה ־אותה בלב טהור פ״ה ׳דאגת >שראל*גנצ8ונםוידאמם־«ו החמא המט?! י א ק אש ה מ י *  «*0ה .
 וייח נכק ותתל הב נפשו באהבת המצמ אז היא ואמר להם מעשר טוג תדעו שנתרצה >ג«קיס לכשר
ת ח׳יי׳ט אל עושיה . כהאדמס הנותנת חיים אל על עונותיכם. והמופת כי הלא העכירה .שאק0 נ ח י  נ

^ ס א ר ר נזנחה לפני המקוס . מסנח י  צמחיה • לא ק אם יעשה המצות כמצות אנשים מחייראים מ
 מלומדה . אז אץ אל המצוה שום חבור אל השורש אשר^תם יראים ודואט׳ עלי׳. וא״כ אחר א$ך
 העליון. וגם הוא למטה הוא נפרד מן המצוה. עד אתם יראים ומתעצבי' ודאי היא זנ־חה לפני ׳המקנם
 שהנניא ע׳׳ה נשא עליו המשל הזה כל הבשר תציר והקרבנות אינם כ״א להעבירה ולהאגידה ולמסות

 מל חשדו כציץ השדה יבש חציר נבל ציץ. כמשפט אותה מכל. והענק יקר .
 סל הצמחים אתר שנתלשו ונעקרו ממקום תנורם • (יאמר משה זה הדבר אשי צוה ד׳.תעשו •וידא
, ־מאמר זה נוכל לבאיו  עמאמד [ידמי, ס׳] וילכו במועצות בשרירות לבם אליכם כבוד ד'
) אמר  הדע ויהיו לאחור ולא לפנים. כלומר שבכל רגע ע״ד שפחמו מאור מאמר דז״ל (שבחחכ/
 הולכי׳ ומחמעטי*. כמשפט הנוסע לאחריו לא לפניו. ׳ר״א מדת נו״ד אק קטן יכול לומר לגדונ המתן עד
ע גא  כי בכל פעש יחמעט כח מעשיהם . חהו מאמר שאבוא אצלך. ואלו בי־קב״ה כתיב וגאמר ע
ר מעל עבדך . והמורה ממה שכתבנו בנאמץ ו ב ע ת י ת ו  וישעי׳ Yn1 עם זו יצרתי לי תללתי יספרו ולא י
 קראת יעקב והעד. כי הלא יגעת בי ישראל כי אם (באהל יעקב בראשית ל׳׳ח אי) כי המקעלוהמאומת
 היתה עבודתך עבודה תמה הי׳ ראוי לך בכל יזם אצלנו מפי קדמונינו ע״ה ובראשם הרג המודה זיל
 ללכת מעלה מעלה להוסיף נעימות . עוז ותעצומות. כי הוא ית׳ נעלה ומרומם מכל השינויי׳ והתנועות
 ללכת מחיל אל חיל. כי זה הוא עד גלול ומופת והעתק מקום . וגס כי מצאט ראינו בספודי הכתעי׳
. אין הטינה שהקב״ה י  נאמן על העושה לשמה. מאהבתו את מראו אשר וידא אליו די. ויבוא ד
 ציה לעשות כן. כי אז יחליף כח ועצמה ירבה. נעתק וסר ממקומו. ובא להתראות אל מקום ומצנ
 והמצוה עצמה תתקפהו ותאמץ לבו ביתר כת יעח מי שנתראה אליו. אבל כל התקרבותו יתיוהתגלמזו
. ועתה יגדל כת סע שה אל האדם תלוי אך בהתקרבות האדם אליו ית׳ ז  לקיימה ביתר שאת ויתר ע
 אתר העשי׳ יותר ממה שהיי לו קודם. כמאמרם כמאמר (שיי• ו׳) אני לדודי ץעלי תשוקתו. כלומד
 זיל [אבות 7*] הלומד על מנת ללמד מספיקי׳ בידו תשוקתו ית׳ אלינו הוא דבר התלוי בידינו. ולכן בדבר
 ללמוד וללמד לשמור ולעשות. וזהו ולא אותי קראת התקרטת אדם לאדם אין הקטן יכול לומר לגדול
 יעקב. והעד. ט הלא יגעת מ ישראל. ואולי זהו המתן עד שאבוא אצלך. כי הסונ שאלתו על פעולת
 מאמר (דבריי י״ח) לא תלמד לעשות. ודרשו ז׳׳ל. זולתו. היינו שלא ימיש ממקומו ושיעמוד על עמדו
 (םגהדרץ ס״ח א׳) אגל אתה למד להבין. ולכאורי: עד אשר יבוא אצלו. ובדברי׳ כאלה הוא פוגע
 ימלא •מלוע תלה הדבר בלמוד. אש על הלמוד לא בכבודו. ואלו בהקב״ה כתיב אל גא תעבור מעל
 הוהיר ט לא הזהיר דק על המעשה א״כ הי׳ לו עבדך. יעו כי כל שאלתו תסוב על השואל והמבקש
א ית' בטז ו שלא יהי׳ נעתק ו . לאמר שיהי' י  לומר למוד ולא תעשה . אבל האמת כמו אשר למוד עצ ו
 המצוה וכוונתה נותנת כת ואומץ לקיים המצוה . ונעזב מדבקותו בו ית' ע״י עםקיו עם האויחי' שבאו
(  £למול החועמת אולי יביאמ לעשות . אם לא .לביתו. וזהו מה שספרו וי׳ל (בי אשית רנה י א
ש ו  שימון בעת למוד עניני המכשף שלא לעשות . וזהו טורטסיופוס הרשע שאל את ר׳ עקיבא מה י
 שהזהיר לא תלמוד לעשות. המודם מדברינו • כמו מימים . אמר ליי ומה גבר מן גיברי'. ר״ל כי הוא
 שעיקר המצוה וחיותה מסבת כוונת העושה לעשות התפלא איך יתכן בו ית׳ שישנה לעצמו ז ן מן הזמני:.
 רצון המצוה . כן עיקר חיות העבירה כוונת העושה הלא לפניו ית׳־לא יצוייר שום שינוי ותמורה עין
 למרוד בהאמן אשר ציה עליה. אשר ע״כ עונש של השיב לו כי באמת אין השיטי רק מאתנו. בתוספח
 העושה נשוגג הוא יותר מעונש העושה במזיד. ענודה וקדושה אשר הנחגו מקדשים אותנו למטה
 ומטעם זה עצמו אמרו (יומא כ״ט) הרהורי עטרה (פיק קול יעקב ל״ד א׳) וכן ג״כ הענק נשינר מקום
 קשיו מעבידה• ולהיפך מיתת העבירה היא החרטה י אשד היא ית׳ ישכון כבוד במקו: מן המקומות. ההכרה
 והדאגה והעצב על עשייתה. וע״כ כאשר ראה משה לומר כי מקוש זם מסוג1צ מקר אל השראה קלוש$

 להעיר



 אהל.*עקב
 להעיר ולעורר את העונד עד אשר יזכה לראות p חטאו לי. וא״כ בע״כ הסוג •מליצתו על כלל המון
 כנוד השכינה . תהו מאמר רז״ל (נילקוט ראה) כי הקושרי׳ שאץ קשר רשעים קשר נם לדנר רשות.
 אם אל המקום כו׳ לשכנו תדרשו ו3את שמה . דרוש ועילת הדנר לא ידענו למה ומדוע. והנראה בנאור
 ואתה מוצא. ר״ל ע״י הענודה אשר תענוד במקום הענין ע״ד מאמר שהע״ה (משלי כיח) נסו ואין רול0
 הזה המסוגל לעבודה תזכה למצוא. אס מדרשנו רשע. התחיל במאמר נסו לשון רבים.י וסייס בלשמ
ה ״  ימצא לך. תהו ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ד׳ יתיד ואין רודף רשע. אבל הנראה כי התכם ע
ת . היינו כי המקום בא להודיענו מה בין קשר חכמים המתוועדי' לעשי . וירא אליכם כבוד ד׳  תעשו. ואז
ס  מסוגל לעבודה . ובעבורה תזכו שיתגלה לעיניכם ד3י ובין קשר רשעים מתאספי׳. כי אסיפת חכמי
ת ו  אשר לא ראיתם תחלה. כי בזה תפקהנה עיניכם משפט כל אתד מהם להתייעץ עם נפשו לדל
. בתבונתו מים עמוקים מעצת לבו. לשקול הדבר בפלס  לראות כבוד ד'
 ובילקוט (במקומו) זה הדבר אשר ציה ד׳ תעשו. תכמתו אם זך וישר עצתו. וכאשר לבבו ינץ כי לא
ס מלי י מ פ א ח * י ע מ י ש מ א י ה ו נ ע ו י י פ י מ ב ד ו נכח ה ר י 3 ע  אמר להם משה אותו יצה״י ה
ע ת ש  מלבבכם. ותהיו כלכם ביראה אתת ובעצה אתת ויציע עצתו לפניהם כאשר עם לבכי• אכן מ
ת ע ל  לשרת לפני המקום. כשם שהוא יחידי בעולם כך תברת כסילים לא כן הוא. רק משפט כלם ל
י יביד# י יזיזי כ מ א ; ל י י  תהיי עבודתכם מיותדת לפניו # ואם עשיתם כן כל אתד אתר עצתחבי

 וירא אליכם כבוד די. ולבוא אל באור המאמר נקדי' והמוני בני אדם מסכימי׳ לדבר זה . ודאי הוא
 לבאר מה שאמר הנביא (ישעיה ת׳) כי כה אמר ד׳ וטוב. וא׳יכ אינו מכרית א׳׳ע ואינו מטריח את נפש:
 אלי בתזקת היד ויסרני מלכת בדרך העס הזה לאמ׳ ודעתו לתקור בתכלית הדבר. ואז גם כייהיכי נעםר!
״ מ א  לא ת£מרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר באסיפת אנשים והסכמת המונים המונים אכל נ

 כוי. ונזכיר עוד לזה מאמי־ (איוב טיו) כי עדת חנף כלם הולכים לתומם לא דעת ולא תבונה נהם -
£ י 3  גלמוד. דע כי תז׳׳ל אמרו (סנהדרין כ״ו אי) תזקי' כשועלים כוי. וא״כ אץ ראי׳ ממה שראינו י
ה. חהו מאמר כי עדת חנף גלמו%  אמר שמא ח״ו נטי׳ דעתי׳ דקוב׳׳ה בתי רובא כו׳ מסכימים לדבר ז
jJ3 נא נביא ואמר לו קשר רשעיס הוא. וקשר רשעים וקרא חנף אל אוחו שהולך אחר עצת אחרים 
 אינו מן המנץ. ואיה איפוא נרמז פה שהוא קשר דעת עצמו. ותיאר אוחו גלמוד. יען כי כלס קשוריד,
 רשעים. ומה גם כי נע׳׳כ בא למעט שאין קשר בדעת האחד שוגג ומשגה אתרים. ממש כאולד
 רשעים נקרא קשר גס לדבר הרשות. בעבור כי שמתחיל לברות בבהלה . והרואה אוהו שהוא ד1
 רשעי׳ הם בשאיי המעשים . וראוי לעמוד על טעם במרוצה וצועק יפתד גם הוא יישא את רגליו לרך•.[
ל״? ץ. כי אין מהצורך להזהיר על זאת שלא ישמע ולשעה קלה ינוסו כלס • ועיקר רדיפת כל הרו  הענ

-  לרשעים במה שהם מתאספים לעשות רע כי אז נשק על הרודף הראשק. חהו נסו ואין רודף ר
ת  הרינוי הוא חסרק יותר כמאמר (הושע ד׳) כרונס רנים הס אשר ינוסו ואשר יברתו ואץ רודף גם א
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 יעקב מ
. וביארו ז״ל אומו יצה״ר  חהו אשר צוה! ד' מעשו
 העבירו מלבבכם ותהיו כלכם בירא' אחת ובעצה אחת
 לשרת לפני המקום כלומר כל כוונתכם לא תהי׳ רק
 לשרת אותו ית׳ כשם שהוא יחידי בעולם כך תהי׳
 עבודתכם מיותרת לפניו כלן׳ אך בכוונה לעשות נ״ר
. עכץ ׳  לפניו ית׳. ואם עשיתם כן וירא אליכם כבוד ד
 זה כבר כתבתי בתלק הא׳ פ״ה ל והעתקתיהו^ נם
 פה בעבור הדברים שנתתדשו ונתוםפו עתה בעיה :
ד יתכן בנאור זה בהזכיר. דבריהם ז״ל(בראשית ו  ע
 רבה ל״ד) צדיקים לבם"ברשותם . רשעים הם
 ברשות לבם . והרצון בזה כי זאת נתלת עבדי ד׳
 וצדקתם כי מימי נעוריהם גם עד זקנה ושיבה. רעה
 אתת והנהגה אתת מנהלת אותם כי אינם תרים
 אתר שרירות לבס התאווני ולא אתר הכעסני כ״א
 אהר חפץ השכלי. והשכל נמשך ונקשר במשפטי התור׳
 וא״כ כל ימי חייו אשר הוא חי הוא אחד במנהגיו
.  ודרכיו. כמאמר (שיר וי) אחת היא יונתי תמתי
 אתת היא לאמה רומז על הטבע שנולדה עמו. ברה
 היא ליולדתה רומז על הרגל משפתה. כמבואר בדברי
 הראשונים ז״ל וכצם מתנהגים ע״פ תפץ הקב״ה
 ותורתו התמורה . וכמו אשר• האדם יתידי במתשבתו
 והנהגתו. כן כל ישראל אם כי ה0 רבים בגופותיהם
 הם קשורים ומאותדים זל״זמצד רצונם הטוב כי כלם
 מנהג אתד ודרך אהד להם. ולא בלבד הדבקים בד׳
 אלקינו תיים כלנו היום המתאחדים עמנו יחד בעולם
 אבל גם המתים שכבר מתו ועברו מארצות התיים
 האלה תלקם בתיים . את אשר ישנו פה ואשר איננו
 פה . כי עוד היום יאירו עינינו באור תורתם
 ותכמתם ודעתם כאשר נביט אל ספרי קדשנו אנחנו
 רואים אותם רשומים בשמותיהם מורים אלינו דרכיהם
 ואור נתיבותיהם כאלו הם תיים ועומדים לפנינו זה
 עתה . לא כן הרשעים כי כל אתד אינו מתאחד
 במנהגיו . אבל הוא חלוק במעשיו מיום אל יום . כי
 אתמול ראינו אותו שותק ופניו רצויי׳. ועתה הוא
 נעצב מלא זעם ועברה . קולו כנחש ילך• לשונו כאש
 צרבת. פעם אוכל למכביר. פעם שותה שיכור . פעם
 מפקיר עצמו וביתו מפני כבוד המדומה . כש״כ שלא
. וכש״כ ם ה  יתתברו 4שנים יתד . וכש״כ הרבה מ
 המתים הכל נשכח המה ומעשיהם ומנהגיהם כעופ־ת
 במים אדיריס. כמליצתם ז״ל שאומרים אלקי אברהם
 אלקי יצחק נו׳ שמא אומרים אלקי נמרוד. ולכן יקר
 משפט מנהגם זה מחייב שיראה עליהם כ3וד ד׳ כמו

 שהוא

 אהל
 אחדמהם. תהו מאמר ישעיה עיה״כה אמר ד׳ אלי
 בחזקת היד. כאותו שבא על חבירו ביד חזקה להתאבק
 עמו. לסתור טענותיו. כי הי׳ טענה אל ישעי׳ הלא
 כבר יש לי להטות אתר רבים וכן אתר המונים
 מבני אדם. על זאת אמר אלי בתזקת הי^ויסרני
 מלכת בדרך העם הזה לאמר לא תאמיק >\% לכל
 אשר יאמר העם הזה קשר. ריל לא התתבר אל
 אנשים כאלה אשר כל תתד התנצלותו עמו כי ע״כ
 הוא מסכים בעבור ראותו כי רבים מסכימים . וא״כ
 אין הריבוי ראי׳ על טוב הענין הנדרש . הוא הדבר
 והוא הענק מה שהקב״ה אוהב אנשים כבירים ורוצה
 ברוב אסיפתם . עד שנאמר 3הם (איו3 כ״ח) הן
 אל כביר ולא ימאס . עד שאמרו תז״ל (ברכות מ׳׳ט
 בי) בשלשה אומר נברך. בעשרה אומר נברך אלקינו
 במאה אומר נברך ד׳ אלקינו. באלף כו׳ בריבוא כוי.
 וכפי מרבית אסיפתם כן יגדל תשיבותם. וכל זה הוא
 בעבור כי עם רוב אסיפתם וקבוצם ישקיף וירא ית׳
 כי כל ההמון הגדול הזה טוב כוונתם וסוד עצתם
 קולע אל מטרה אתת. וכאמרם ז״ל במדרש [סוף שיר
 השירים] כשישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות
 וקורץ קריאת שמע בכיוון הדעת בקול אתד בדעת
ה אומר להם היושבת בגנים ל ק  אתת וטעם א׳ ה
 כשאתם נקראים הבדים וקוראים (קר״ש) חברים.
 כלם יתד. אני ופמלי׳ שלי מקשיבים לקולך השמיעני
 אבל כשישראל קורץ קר״ש בטירוף הדעת זה מקדים
 חה מאתר ואינם מכוונים לבם ודעתם . רות הקודש
. עלל המדרש.  מצוותת ואומרת ברת דודי
 והדברים היקרים והנעימים האלה ראויי׳ הם לכתוב
 אותש על ילות לבבט שיהי׳ לזכיק בין עינינו כל
 היום תמיד כי אץ תפץ לד׳ במתפללים וקוראים
 אחד א׳ זה מקדים וזה מאתר . רק אם יטו שכם אתד
 לעבוד עבודתי כלם יחד ואז הן אל כביר ולא ימאס
 וכל עוד שירבה קבוצם ואסיפתם יוסיפו ביקרם בעיני
 ד׳ ית׳ עם השקפתו ממכון שבתו כי אנשים כבירים
 ג׳ופות נפרדות נפשותיהם משולבות ויתד תוברות אתת
 אל אתת בעצי אתת ובדעת אתת ובמחשב' אתת כאמור
 (דברי הימי' א׳ כ״ז) ומי כעמך ישראל גוי אתד באיז
 וזה היי מאמימרע׳׳ה אחר מעשה המשק בהקהל כל
 העדה יתד ועיניהם היו נשואות וצופות להשראת
 שכינת כבודו ית׳ הזהיר אותם ואמר להם זה הדבר
 אשר צוה ד' תעשו כלומר מהצורך לכם לייחד לבותיכם
 ולעשות מצותיו ית׳ אך למק שמו ולמק ינחת בם .



 אהל יעקב
. *p חהו וכאשר הטאני המלך חדריו מילה ונשמחה 
ק הגדול כבואו אל כ  ולא ביופי וציודי האי מק כי ה
 הקודש פנימה אם היה נותן לבבו בעת ההיא להשתוא*
 על המראה אשר ראו עיניו הבית ביפיו. היה מועל
^ אבל על כל יופי וחן כבהמ׳׳ק והכלי שדת ד ק ה  ב
 תכסה אהבה . וזהו כגילה ונשמתה רק בך בתינוק
ה את אביו זה כמה . ולימים זכה לראות א  אשר לא י
 את אביו.והוא יישב בבית אשי אין כמוהו ביפיו והדרו
 וציוריו הנפלאים . והתינוק בבואו שמה וראה את
 אביו לא פנה אל כל יופי הבית . ולא הרגיש בכל

 הודו והדרו • וזהו מ״ש ר׳ אבין (במדרש שב)
 היום עשה ד׳ גגילה ונשמתה בו • אין אנו יודעיי
 במה •לשמות אם ביום ואם בהקלה . בא צולמה
\py ופירש נגילה ונשמתה בך . בהקב״ה ר״ל פי 
ת גש י  מקום אשר יש שם אהבת ד' אק אהבי אתרת מו

 ומותשת אם אהבת מקום ידוע ואם אהבת הזמן
. ינוחו ישקוטו. עם אכיוק  כלה תתת צעיף ההעל'
) ומעתה יתבארו דביי הילקוע  אבה יחדיו יחליפו *
. כי בא מרע״ה להורות לעם ישורון יסור ל ל  ה
ת י ת  ושורש העבודה שלא יתערב בה שום מחשל א
ת ר ח  דין שאמר ונעשה רצונו. ולא תקנת פעולה א
 לא זאת לבד להיות נזה׳ ממחשבת הכבוד להתפאר
 ולהתהד׳ בה אבל גם טוני שהיי אמתית ל«על' להנ1י3
 אל העובד אם בעוה׳׳ז ואס בעוה׳׳ב. כמאמר (דברי׳ ו׳)
 וצדק'תהיי לנו כי נשמור לעשות כז׳ כאשר צזט . רה
 בעבור כי כן צוה עלינו. וגם כי כוונתו ית' בהמצויז
 להטיב רלינו כמאמרו תחל׳ ויצוט ד' לעשות את הל
ע  החקים האלי כוי לטוב לנו כל הימי׳ כי אבל א
 העובד הוא פתיתות גדול תהיי המחשב׳ מה שתהיי
 היא מו$*א* את העובד מגדר עבודת ד׳ אל בחי׳ עו3ך
ת ישר  את עצמו • כי העבד הנאמן לא יתכן שיעמיל י
ק  לכוון בעבודתו אל ענק . כי ראוי ונטן לו לעשות ר
fa רצץ אדוניי. כאשר אמר וכאשר צוה . ואז 

 נקי׳

. אבל כל זה י ד י ח  שהוא יחיד בעולמו כך עמו י
 בלכתם אחר התו־ה והעבודה. לא כן ההולכים אתר
 יצרם . ומעתה הנה כל הדבריס האלה כלולים
 במאמרו הנכבד שאמר להם זה הדבר אשר ציה ד׳
 תעשו וירא אליכם כנוד ד׳ הנה נא להבינם הטעם
 המחייג שירא אל* הם כבוד ד' בעבור יושר מנהגם לעד
 לעולם וכלם מבטלים רצונם מפני רצון העלק ית׳
' וק שלמי הם עלז כלם כאתד יתשנ. י נ  ואם ט י
 וזה שביאר הילקוט אותו יצה״ר העבידו מלבבכם .
 ותהיו כלכם ביראה אתת ובעצה אחת לשרת לפני
 המקי וכשם שהוא יחידי בעולם כך תהיה עמדתכם
 יחידת . וכמאמר׳ ז״ל (ברכות) אתם עשיתוני חטיבה
: ׳  אתת נעול' כוי ואם עשית׳ כן וירא אליכ' כטד ד
0 עוד יותר נעמיק בהבנת דברי המאמר נ מ  א
ט ט  שלפניט . כי באין ספק היה למשה ר
 ע״ה דבר נכבד במאמיו זה לישראל. וכלל ט תנאי
 גדול בענודת אלקי׳ עד שהיה מהצורך אליו להעיר
 את לבם עליו . ויתבאר לדעת׳ ע״ד מאמרי ז׳׳ל (שיר
) משכני אתריך נדוצה . ובמדרש (במקומו) די  א
 יוחנן אמר ממה שהכנסת אותנו אל ארץ טובה ורחבה
 אחריך גיוצה . באור זה . הנה כוונת ר׳ יוחנן ליישב
 מ^מר משכני. הלא אותו אשר הוא רץ ורודף אחד
 דגר אין צורך למשוך אותו. אבל דע כי לפעמים
 חדק שיהיה מהצורר למשוך את הרץ ואת הרודף
 כמו תינוק אשר יש לפניו בית הספר וטת היישתה
 ושניהם בדרך אתד התינוק רץ שיגיע אל כוונתו .
 אל בית המשתה. ואביו מושכו להטאו אל בית הספר
 ח ־ו מה שביאר ר׳ יוחנן״ משכני אתריך נמצה. ומה
י ציי לזה אמר ממה שהכנסת  מהצורך למשוך את ה
 אותנו לארץ טובהיורתבה אתריך נרוצה . ר׳׳ל כי
 היינו רצי׳ בעבור להגיע אל בית המשתה . ואנתנו
 מבקשי׳ מאתו ית' משכני. היינו לייש- לבמו אתריו
 באמת ובתמים לטהרט ולהמשיכנו נדבקותו ית׳ .



 אהל יעקג כח
 (שם cp) מחחלה היצה״ר ממס לחוט של בוכי׳ לא
'  כן יצהיר של חכמים העוסקים בתורה ועבוד׳ הקטט
 והפחותי' שבהם מפתה אותם לעשות מעשיה' שלא
 לשמה . והגדולים מהם הוא מסית ומדיין אותם
P לעשות על מנת לקבל פרס 3עוה״ב.והיזתר גדילים 
 לו דרך הזק ואמץ לשלוט־ גם עליהם. במה שמשבמני׳
 את הנשמה (נדה למ״ד) תהיה צדיק ואל תהי רשע
 ואפי׳ כל העולם כלו אומ-יס עליך צדה אתה תהיי
 בעיניך כרשע . חאת ידענו מכנ גדולי הצדייךם
י  היקרים המסולאי' בפז שהעייכו עצמם לעפי• ו־ פ
 תולעת ולא איש ולא בשפתי מרמי ח״ו נאמר זה מפיה'
 אבל לפי גודל השגתם יבינו קצורסבענוד' עד שאמד
 החסיד ז״ל (תהלים כ״ז) לולא האמנתי ט׳ • ובגמרת
ט יודע  (ברכות די) למה נקוד על לולא ט׳ אבל אי
 אם יש לי חלק עמהם אם לא . ועל יצר כזה אמדו
 צדיקים נדמה להם כהר גבוה . ט טענתם נגדה
 אמת ועליהם נאמר •(משלי הי) באהבת׳ תשגה תמיד
 ט באמת המה צדיקים וישרים תמימים בכל
 מעשיהם . ובעיני עצמם הם כרשעים. תהו מאמר
 משה יביט ע״ה אתרי ראותו אותם בבתי׳ נפלאה
 בקדושה ובטה״ה ועמדו כלם בזרחות להתקרב פני
 המלך הכבוד ית״ש. אמר להם אל תדמו בנפשכם
 *יזר היותכם במדריגה גדולי כזאת שאין אתם מתיראי׳
 עוד מהיצה״ר ואץ לכם עוד להשתמר מפגיעיתו. לא
 ק הדבר כי עוד נהפוך הוא . כי שלכם גחל מכלם
 כי אם יכטס' בלבבם הרהור גאו׳ משהו נפסדה כל
 עבודתכם כמאמר (שמות כ׳) . ולא תעלה במעלות
 על מזבחי. וזהו מאמ׳ זה הדני• א^ר צוה ד׳ תעשו
 ולא תעלו על לבבכ׳ שום רעיון אתר תהו אותו יצה״ר
 העבירו מלבבכם רמז להם לאמר גם אם נקיים
 אתם מן היצהי׳ר הרגיל בהמוט בני אדם . עכ״ז
 הזהרו באותו היצה״ר המיוחד אליכם. אל רום

 ממ־גחכם

 נקר תמים ממממ • נמו שהורו דל במתק שפתם
ם לשם פעלם ודבר בהם י  ונדריס סיג אי) עשה מר
לטא. היינו מה אשר הקב״ה רוצה ' ד  כשמס וסוף העי
 יטא לך ממילא. רק את׳ קום ועשה ואץ לך רשות
) וקת  עמן עבודתך בעבור ענץ אשר יערב אל לבך *
 {1 דמיון מה שאמ-ו תכמינו דל (פרה פרק בי) עש׳
 נס סנדל בשביל שלא תתלייז . פרם טליתו־עלי׳ מפני
 הובובים כשרה . זה־ הכלל כל שהוא לצרכ׳ אינה
 עבוד׳. ק גם בעבודת האלקים ית׳ כל אשר תעבוד
 ותעש׳ לצרכי עצמך אינה עבוד׳ כמאמ׳ עושי דברו רק
 לשמוע בקול דברו • וגם כי הקב׳־׳ה יש לו כווני בעבוד׳
 זאת שהיא לטובת העובד • אבל אתה מה לך אל
. חהו מאמי ת׳  החקירה אתה עשה מה שאמר לך י
 מרע״ה אותו יצה״ר העבירו מלבבכס ותהיו כלכם
 טלאי אחת ונעצה אחת לשרת לפני המקום כשם
 שהוא יתיד בעולמו כך תהי׳ עבודתכ' מיותרת לפניו
 היינו שלא תהי׳ רק עבודת עבד לא לשתף בזה תועלת
 עצמך ועמדתך . ואם תעשו כך ויד׳ אליכם כבוד ד'
 כמאמ' הנז׳ וסוף הכבוד לבוא . אמנש עוד נשאר לנו
 לבאר מאמי אותו יצה״ר העבירו מלבבכם כמדבר אל
 דבר ידוע . וכמורה באצנע עליו מה מנו יהלוך אם
 יאמר העבירו את היצה״ו־ מלבבכם . ולבי אומר לי
 בזה ע׳׳ד, שמצאנו מאמרם ז״ל (סול נ״ב) לעתיד
 מביא הקב״ה היצה״ר ושוחטו צדייךם נדמ׳ להם כהר
. והדבר נראה כמו  .רשעים נדמ׳ להם כחוט השער'
 זר . איך יתק שיהי׳ היצה״ר נרא׳ בפנים שוטם
 אנל דע ני משפט היצטיר עם פתוייו את בני אדם
 אינו שוה בכלם . אבל יבוא לכל איש לפי מהללו כי
 אל איש המוני יניא היצר ויפתה אותו לאכול ולשתות
 ולהשתכר ולעסוק בדברי הוללות . וכל זה זיופו ניכר
 מתוכו . כי אם ירצה האדם p להביט רק אל גמר
 הענץ הלא ימאסהו כשקץ והעכבר ועליו המליצו דל

 יי) וזזו סאפר(פהלים ק״ג) נרנו ?*פלאטו גנירי כת פוט דגיו vtxh נקול rta , 8אשר יניתי* זיל טרשי 0ל9רי
 *שיאל לא מל הפלאטם . וזז־ לשנו(ךקיא רגה אי) גמה הכתיג מישי א• oybn הכת«נ מוני יהל* נגי נאמר
 ו ל' גל צנאיי . ה* א״ני סלגר אנא גפמ?נים , ומאיי נוה כי מאמי גגירי נש ט' מורה מל גגיימ הפ׳#ויס *0
 ט הפה גןךושיפ ולעש ייןד*ש ופשיגים פעילת מ׳ שטה וסטלתז ט הכל להצלחתה ולכל מיישם . יגנירו נכמ ועושים לטו

 יק ל?ע# גקול לטו הייני רפ גמניר שהקלה אסר ק *
 ״*) ואיל* זה הוא •ומק נ1נת לגטהם זיל (ויקיא מה גי) פשי* קייס יש נפולה ואחי מזם הפכליפ . מין שנאמר
 יקי ממגמה פכניל סכלות ס&פ . ט אין כת גפל-ז כזז לזצויק כל אלם אשר ניכח «ץ ילט־שיפ אפ פצעו • יעל לגר ז:
מ ימישין «צפ0 כג:פה . ט ע י . וגגנדא (חלץ) אלו גני אלם ש:ש ערופים נ '  'אמי(תללים ליו) אלם יגהשנה פישיע ו
. יפי «א ס״ק י*ט| • מג״ז פכלישים  **?•י נא צלי08 וסיאמ להם גייל ציקתם וה«ל*פשו«3יוה. י•*** *תי

״ : *ט «צ* ט  *פו . מ: קי* פסגל1פלנ>י יגפץ הצליק *>*ו יקי פ&איפו. והוא נ
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 שבעה ימי בראשית. כוי שלחה גערותיה חקרא . זה
 אדם וחיה . על גפי מרומי קרח • שהגביה אוחס
 וקרא אותם אצהוח. הה״ד והייחם כאלקים. ואחר
 כל השבח הזה מי פחי יסור הנה • הם הניחו דעתו
 של הקב״ה והלכו אתר דעחו של נחש בשביל כך חסר
 לב אמרה לו כי עפר אתה ואל עפר חשונ י וראוי
 לעמוד על כמנח המאמר בדרך כצל . ובדרך פרש
 יפלא מחע לא העחיק ה״דרש לשין המקרא כ״ו שהוא
 («שלי גוי) מי פחי יסיר הנה חסר לב אמרה לו!
 לכו לחמו בלחמי כו׳ עזיו פתאים וחיו כוי . והמדיה
 מסיים כי עפר אתה ואל עפר חשוב . ונקיים לזה
ת  מאמר רחביע ז״ל (סוף מכוח) רצה;הקנ״ה לזכו
 אח ישראל לפיכך הרבה להם חורה ימצוח . שנאמר
 כוי . וזה צריך החביגניח ושים שכל . מה השמיע
 אוחנו רחב״ע ע״ה במאמרו זה. אמנם הענק יחבאר
0 ו ק . דע כי בכל מ ח ת  יפה עם הצעח חקירה א
 הריבוי משובח והמועט מגונה . ויש דבר נהיפך ״ אשר
ה ; ק . והמועט משובח . למשל אם י ו  הרבוי רע ל
 אחד כלי או חפץ שהוא רק נחיז אחד
 והיא של כסף או של זהב. כל שהוא יוחר גדול יהי׳
 יוחר חשוב. איל אם חראה חפץ מורכב ומוכלל
 מכתה חלקים ונחחי' דקים. כמו מורה השעוח יכדימ׳
 מן הכלים המורכבים.אשר רק עםשלמוחכל החלקי׳
 הוא כצי אחד . ואם יהי' נחסר אחד מהחלקים אן

ק י ה . י  יתקלקל א׳ מחכונתו או יהי' נעחק ממקומו
 נסתר פעולת הכלי מכל וכל . א״כ רמי היזצקיס
. ימעיט חלקיו הוא  הוא סבה רבה לסחירחו והפסדו
 סגה גדולה להאריך קיומו ולהמשיך שלמותו״. ו3צל0
0 י ה העילם ומלואו מורכב מחלק ל ק  ובדמות הזה ברא ה
 דקים נפרדים . אשר בהיות החלקים בהרכנתס
ו מ ו י ק י ו ח ו מ ל ם • ש י א ת ה י י  ובקשורם יהי' שלום וכן צ
ך כ . ו ו די  הוא בשלמות חלקיו רמ״ח אבריו ושס״ה גי
 אנחנו מברכים אשר יצר אח הארםבאכמה כיי שאש
ם אי אפשר ה ל מ ח  יפחח אחד מהם אי יסח° א
 להחקיים אפילו שעה אחח . ואם היי האדם גברא
0  נחח אחד בעצם פשוט היי יוחד מוחזק להחק״י
 3ה«שך קיומו כי הרבוי היא חסרון*) היא שאמרי
p f חז״ל נמדרש (ב״ר למ״ד) הסיך רשעים יאינם 

 דור

 :גמד שפן כפיי(ניטפי ליאשין) מאיור מאפי ספשגםנפטח
U ו אפו יכול למראות אלא להשיפ פ! היסעים שפאמיפ 

 מנול©

. ׳  מדרגתכם ותהיו כלכם בעצה אחת ויראי אחת כו
 ומעתה נמתיק מאמי־ הגמ׳ הלל הללו בוכים והללו
 בוכים כו׳. עד כי יפלא בעיני שארית העם הזה.
 גם בעיני יפלא . וענין בכיית הצדיקים איך יכולנו
 לכבוש הר גדול כזה כי ישערו בעצמם כי לא היה
 זה בכת ידם בלתי בכח עליון אשר מלא ידם לכבוש
 אותו. אשר ממנו ית׳ לא יפלא דבר . ואיכ יהי'
 שלול מהם תפארת עושיהם וכת זכיותיה׳. אבל הקלה
 ביוב תסדיו נוער כפיו מזה . כאלו לא עשה כלום
 ותולה הכל בכת ידם . לאמר כי כתם ועוצם ידם
ל התול' ה. כמשפט מאמרם ז  עשה להם את התיל הז
 בזכות אחרים תולין לו מכות עצמו (ברכות יו״ד) לאמי
ה מתפלא ל ק  כי הגדיל [לעשות . וזהו ואף ה
 עמהם כו׳ גם בעיני יפלא (וכמ״ש למעלה סוף
 פקודי) וענק פליאתו ית׳ מבואר מאד כי פעולתה
 להתליט מעשיהם להם • כמאמר הלל התולה בזכות
. אמנם כל זה הוא על תמיהת הצדיקים ׳  אתרים ט
ה ישאיר הפליא׳ במקומה. לא כן בתמיהת ל ק  כי ה
 הרשעים האיך לא יכולנו לכבוש חוט השער' . והמה
 רוצים לכ לתלות הדבר בי ית׳ שנתן כת ביד
. ואס החלה יהפך עליהם התלונ׳ ך  היצה״ר כל כ
 הלא יתחייבו לאין מרפא . אבל כבר ידענו מפי
 תז״ל (ברכות ל״ב) שלש מקראות אלמלא לא נכתבו
 נתמיטטו כוי ואחד מהם ואשר היעותי א״כ מצאנו
ה בתסדו מבטל הפליא' שהם מתפלאי׳ ל ק  ראינו כי ה
 ותולה בעצמו. לכן יפה דייק הכתוב ואמר כי יפלא
. אשר תואר זה מורה ה ז  בעיני שארית העם ה
 תמיד על השרידים 3עם . והם מעט מן המעט .
 עליהם אמ׳ והי׳ כי יפלא בעיני שארית העם הזה
 גם בעיני יפלא. לא כן הפליאה השנית לא יתפלא
 ית׳ עליה. כי אם יתפלא תתהפך התלונה על
 הרשעים . איך לא היה להם יכולת לכבוש גם תוט
 השערה. ויתתייבו. והקלה תם על מעשה ידיו .
 לק על פליאת הי־שעים לא יתפלא . והבן. ובזה

 יתבאר לנו מאמר נפלא והוא :
ש (ריש פרשתנ£ חכמוח בנחה ביתה . י ח ט  ב
ה שברא אח העילם דכחיב ל ק  זה ה
 ני' ד׳ נחנמס יסד ארץ. חצנה עמודיה שנעה אלו

 *) אפי הכיחנ לא •מליל פםוטד שה >מ שעאפי(שפרי
to* פאפיוש «י* >*ולם ופפ פלפול לופי ופלא TON (<ם 
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^ • : י ו א ד - י ^ כ ״ א ו  פרטי חלקים ונתחים.ידועים:־ י
 כן בהחסר אתד ׳מהם יתבטל כלי. זא*ל'£א "ין ׳ *ילל
^ א < ׳ . א # ; ? י  ד׳ עלינו . כ״א גם כי ־שלמות הצ

#י  יקיים הקורה כלליה ו#רטי תלקיה. אק ז
; לא הפסיד את מהישגיה  לו פרט אתד מחלקיה על
 ושכרו אתו על החלקים אשר קייס ועשה. אחד
 המרבה ואחד הממעיט. זה למד מקרא פכי מקרא
 בידו. זה למד משנה ישכרו יותר. יותר •מזה בעלי

 גמרא. ומעתה מה אשד הרבה הקלה מרה"ומצות י
 אץ •בזה סבה ת ׳ו לקרב את ה:ששד ולסבב את
 החורק והתקלה ׳כמשפט ומורכב מכמה תלקי ס רבים
ה ל ק  ונתחי׳ מתתלפיס . רק בהיעךבעבוי־ כי דצה ה
̂לפל אחד ם ולהעניק  ר כ  לזכות.־את ישראל ולהרבות מ
 ואחד כפרי מעלליו. ־לכן הרבה להם תודה ומצית.
 וכל אתת היא טובה בפני עצמה. כש״נ בהתחברות
 כלם . ומה נאוו בזה דברי י המשורר' גרה '(׳תהליה
 מ״ה) למנצח על שושנים לבני קדח:טי. ר״ל כי צא
 לשבח את הקלה על שהרבה ׳לנו תורה מ*מא*

 . . הדבס
 הע*$ם שנגי־א ג׳עשיה־פאמי*ז וליפן שני סיב לצדיקים'גז׳ . וכני מזעןיר יבימ מהי״ל מפיאיג זיל גם׳ ריח שזה יןןה. לאלם
 ׳שאומר 3׳tf זה אוכל לבכיחי גמאה לינרין . ואפזר עליי אלף. כלי שאם 1#י*ף את ג־יתי ישלם לי אלף . כי הוא אך־ דיו נק£ה
0י יטל לה3רא*ת אלא• להסיטו -מן נהרפעים כיי', ל ז פ א  ו!׳עשפעי מעוקל. וחלילה לאל מהשע . גאיכ מס זה שאטח והלא; מ
 #גל לע •כי׳מאמר-*עשיה ©אמ^ח־נגיא •העילס גא להיייפ כי האדם ננראמכחית חלוקימ •ממלות שינית מפשפשים מתחלפים
 .יש 43חסל״ יש גו לין ומשפט . נלק״גרממיסכטסי^כזייית . רסג וענוה .-גאון והמעה . שמחה יעצב .׳ק5אה •ויוקלה .
 •&פק 1מוגיע . וצלומה חליפית וצלא ר3 6שר יכל,המיות האלה יק^ף'אותם מספר עשיה (עי׳ טהרשיא גרכית ניח א' גלים
סס״ג זהלגווה כוי) וכמיש גם' תוק1 ומקוגל להגאיךליצאסי זיל . יזיל דע שכל עניני ההנהגה יהסיי הן כל ענין יצי ילה זו)  י

יאשר . '  .^ספירות . ־מללים 3נלתנאיהם *ענייהם געשי ספייית .'כמו המשכת לחמלה מן ה.תסד. והשליטה מן המורהכן

• ־גא ־להורות כי *ק! ימי שע&קיר בתאוות 1

ג מ ^ י י ? ' 
 w כל שלמות •מאותו אינו,׳בלתי. :בהיות העולם
 «׳גואו בשלמותו וטובו. וגופו זעם כל חלקיו ונתחמ
 לשלמות . יאז ישלים ׳־׳חפצו. אבל ־סתירת בנינו והפסד
 הרכבתו יותר עלול ־אליו ימאפר דוא־דאוי אל הקיום
 כי *הכרח ־בל מורכב 1סופו •להתפרד. וסתירמו יש
 ללד סבות רבות ־עד אץ -מספר. לא זאת לבד שאס
 יחסר נתת ׳.מנתסיו תלק מחלקי הרכבתו או נתח
 #נתיד ־ העולם יםתר כל ־שלמותו ויאבד >$! ישרותו
א ־גם בהיות החלקים שלמים. רק משונים  ׳משלותו. ל
 ששדר־^זניהם. או מקומותיהם הראוי צפדטי צגאיהם
 לכ יגיעם ההפסד והפליק. וכןהי׳־הפםדדורהמבול
 >י ־לא -נעשה:נםמונם ־־דבי־ חדש תחם השמש רס
 ירד משם *ןלא־זמנו ובלא שיעור הראוי ללזקומו. ועל
 ־ההיפך•אמר-ובית׳צדיקים יממוד, זה נח רבניו.
 ׳^אור־זה דע כי כמו אש־ העולם ומלואו האדם עם
 גופו וחלקיו. כלס מורכבים מחלקים שונים. ק גם
 •התורה גם המשכן והמקדש כלם מורכבים הס מכמה

מי על הפשייטיאו על  יעצמיים המכריס לפנינו , שהם עצםפשיט, ועצם מורכב. אמור נא על איזה עצם יקשה השמורה י
. ודאי מאפר ־כי שמירת המויהג י«זי קשה •. כי •לריבי חלקיו יפרטיי היא מליל לקלקיל והפסד. לא פן עצם האשיט  זמנךגג
 ׳׳*מץתו:ז>ךמו:ייתר• נטיח .:כי אין גי רק נשס א׳. ועטתה חק!ר פיל אל •ימי מלשיצורים מגיע שצי שמירה •יופי * off אל
 ?ס&י .4אל המחזגק 4המקיים גקיומי *צם פשוט .t% אל השינד יהסקיום עצם מירכג י תאמי וראי •אל המק־״ם עצם
 •'׳מויצנ . ני. ליבוי חלקיו.ופינויו נתחיו נתן עליו שגעהעינים להחזיק׳ בשלמותו. •א״כ שכיו-עייף טל שכי שמיית ־עצם •&&\
. הלא יכנ  זשעתה לון בעצמך ־אל מי מהמפסירים מטע עינש יותר. אם 'אל הש1סיד עצש פשוט. או א ל המפסיד עצם מי
 תשפיט ן*זאמר כי אל המפסיד עצם פשוט מגיע עינש הייתר עצים . כי הפקר גירו לגר הראוי לעשור ולהתקיים בקיימו
 והיא השחיתו והפסידו. לא כן המ־יכג כי היא מליל מאד אל ההפשז, ושמירת: קשה . ומעתה כנר עלה גילן ההיפך מההיראה
 ׳"*יאשינה מדניי המשנה . -כי אם היה יצירת האדם ביצירת עצם פש־ט . והישע יניא ויקלקל . לא היה אפשר להשתלם
י נ . נ על שמירתו. .  1£ הישע צלי רשלגתי שהיא סהיש ומקלקל במן מנצר כזה t וכן אל הצדיק לא היה מניע רגוישני ל
ק: אל השקיימי בשלמותו. כי קיימי ראוי ונקל מאד . לכן ראתה חכמתו ית׳ י  £*1?צי טפגג מציאותי יתנימו לא יחשכ צ
 ףני^א איתי מירכג מחלקים ינים מנחות שינית סמדזת מתחלפילז.עד שהאדם ה־א עולם קטן. וא״כ ליבוי הישירות!התחלפיצם
 £ןסן עתה טוצש הרשע • וכן יגיל ויטרוף שכר הצדיק אשי הגלילכח. לליזיקי בשלמותו . וזהי והלא געאמר א׳ ט׳ £>א
נ לצדוקים שעקייפים ו להמיעי^ל ״שיהיה £פשר׳להפיע מן הרשעים שמאמין את העולם שנברא בעשרה מאמרות . ולישן שכר נ 1 
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 סח הפינס שיניא •בעשרה מאמרות . והעלן יקיילסגק לעת ן



מ יעקב  א
 כ״א גם אחר קלקולו יש לו תקיה להתנהל כפי
 מלריגתו הקשנה. וזהו חסר לנ אמרה לו לכו לחמו
 בלחמי. וכי תאמר אם ק מה איכפת לי בהלקולי
p אתר כי יש לי תקוה גם עתה . לזה אמר לא 
 הדבר הם הניחו דעתו של הקב״ה שקיא אותם
י אתה  אלהות הי׳ האדם חי לעולס.א3ל עתה כי עפ
 ואל עפר תשוב. כלומר וא״כ הלא גם עתה יש

 לפניך הבדל גדול בץ הדל והעשיר.
t זה שאמר הכחוב עש חסיד תתחסד כו׳ J H I D 
 ר׳ יהודה פתר קרי' באברהם אביט
 עיה כיון שבא בתסידות הקב״ה בא עמו כחסייות .
 ובשעה שבא בעקמומית הקב״ה בא עמו בעקמומית'
; ר י ר  אימתי בא בעקמנות בשעה שאמד ואנכי הולך ע
 מה כתיב לא יירשך זה כוי. ענץ העקמנות שהיי
ד מ ה בזה אתשוב כי הוא מה שלא א  לאברהם ^
ן  הדבר שהי׳ צריך לדבר. כי ראוי היי לו לומר ת
{ כ ה ה  לי יורש. והוא לא עשה ק כ״א הכרית הדבר מ
 ואמר בן ביתי יורש אותי. ואין זה כמדבר בתמימות
- , 3  והנ״מ גדולה מאד . כאש־ רמז ז״ל (בראשית ד
 ס״ט) אין זה כ״א בית אלקים מלמד שהראהו הקב״ה
א  בהמ״ק בנוי וחרב ובנוי. ובהשקפה היאשונה הו
ת י  נגד הפשט . שהוראתו להחליט אין זה כ״א כ
 אלהים. אבל כוונת המאמר כך הוא. כי יש הבדל
n r גדול בין מאמר זה בית אלקים . ובין מאמר אין 

 כי אם בית אלקים. כי אם יאמר האומר זה
 אלקים . ההוראה בזה התלטיית כי יודע הוא ואץ
 ספק לו כי ודאי הוא בית אלקים. לא כן אם מכריחו
 מהפכו לאמר שאין זה דבר אחר. ומכת זה מוכררן
 לומר שהוא בית אלקים. ההכרח לא יגיש כיכ להתליע

ת י  על אמתתו י כי אולי אין זה ענין אתר גם לא 5
, י  אלקים. לא כן אם הי׳ יודע ודחי שהוא ב״א ה
5 ו ד  מאמת ואומר זה בית אלקים. והיי זה יותר ק
. בעבור שאיי ו  לשמוע מלשמוע דבר המוכרת מן הפכ
' כ  זה דבר אחר בע״כ הוא מוכרח להיות ב״א . ןל
 אחר 1

 הרבה ממש כמו השישנה שיש נה עלים הרבה
 מחולפית בגוונים שונים. ושלא תאמר כי כמקרה
 המורכב גם היא יקרה אותה. וא״כ הרבוי הוא
 חשרץ גדול אל מי אשר השלים הכלי היקרה הזאת
 .אין בידו מאומה. לא כן הרב־ כ״א גם אם יחש לבי
 דבר טוב. ר״ל גם אש יעלה רק על לבבי מחשבה
 טובה לבדה . אומר אני מעשי למלך • יעלה גם זאת
 לי־צון לפניו ית׳ וכאלו עשיתי בפועל. והמחשבה
 הטיבה אשר בלבי כבר נצט״פה למעשה לשוני.
 כש״כ מה אשר העלתי על דל שפתי ודברתי בלשוני.
) וזה  הוא יותר חשוב עד שהוא עט סופר מהיר *
 יתרק החכמה מן הסכלות . כי עסקי בעלי תאיה
 אס יזדמן להם איזה מחסור בעניניהם. וגם אם לא
 יחסי אחד מהנתחי׳ רק יתהפך עליו מעמדו ויעתק
.  ממקומו ומזמנו. אבד זכרם המה. דלו מאנוש נעו
 וזהו הפוך רשעים . אם יזדמן להם איזה התהפכות
 ואינם עוד. אבל ובית צדיקי׳ יעמוד. גם כי בית
 צדיקיש גם הוא תפץ מורכב. ומה יפה אף נעים
 דרשו במאמר שלפנינו תכמות בנתה ביתה זו התירה
 חצבה עמודיה שבעה אלו שבעה ספרי תורה. ושבעה
 ימי בראשית. התבונן נא כי רבותינו ז״ל המשילו זאת
 אל מי שעשה בית אכסני׳ והכין בו כל מיני מאכל
 ומשקה. עד כי גם אם יבוא גדול שבגדולים וירצה
 להתענג בדשן נפשו ימצא שם כל אשר תשאלנו נפשו.
 ועכ׳יז גם אל דלי הערך אשר אץ בידם כ״א אגורה
 אחת גם בעבורם ימצא להס פת בגם ומעט ציר
 ונצלי׳ וכדומה. למען יוכל להשיג איש איש לפי ערכו
 ולפי אשר תשיג ידו. וזהו תכמות בנתה ביתה .
 ומהות החכמה גם כי ראה והתקין אותה ית' שיהי׳
 האדם על מדריגה נפלאה מאד נעלה ושיתענג בה
 לעבדה ולשמרה. עד שיתהייס בו מאמר תורת ד׳
. וא״כ מזה יפול לבב אדם לדאוג ולחשוב י  תמימה ס
ה.  אס יחסר לו דבר אחד מן הכלי יקר המורכב הז
. לזה אמר כי לא כן הענין. ו  אגד מנוס ממנו ח״

bb עדיף י מענה מחכישתסתי. היא חלק אחל מן השצית שהם לזכיין הנשים שנעפ• כמי פשה «ל שם שפסח . מצה ענ 
Jon ש.א הספיק ני • פק־לי ליישדיםכו׳. ספפשיל׳ אשפ כיי.הנה סיפ כל חלק נפיפ לאמי שלא סלאיג «ל הפייה סזיא 
S ם מאל א״כ אין נה חשיבות יק חשינות היגיי לא סשינות גפיפי החלקים . אבל גם כל חלק וסלמ י ג מ מחלקים י י ו  פ
 לי סנילה גלולה ונסצאה.יפ־«> פעילתיוסגולחי-אכן למען שלא יתעצל האדם ולא יאנה להשתדל מיל גי»יה להשיג חשינית היניי. ל,2

0 י ו נ  אסר סלילה לי ס משוש זאת גם מגרך(זהי נסם נשפים מקנ י3.אני פשפלל נפרסים ואני נזהר גסס למען אוכל להשיג גס סשינופ סי



 יעקב י
 מדרש [פי י״נ] אמר משה לאהין. אחי בסיני נאמד
 לי שאני עתיד לקדש את הניח הזה ונאדס נמל אני
א אי 3י או נך הבית הזה מ ר ש ו 3  מקדשו. והייתי 0
 מהקדש. ועכשיו שני בניך גדולים ממני וממך . ומה
ו ז״ל (תענית ד׳ ש ר ד ה ש ן >ןפי מ נ ו 3  מאד ראוי להת
) על מאמר (ירמי׳ י״ט) אשל לא צןיתי ולא דברתי  א
 ולא עלתה על לבי זה יצתק בן אברהם . כי מעולם
ה לתסידיו. ולא ישר בעיניו ית׳ ת מ  יקר בעיני ר׳ ה
 שיקריבו בן אדם לקרק. וא״כ ראוי אלינו לתת לנ
 להבין מה צורך התינוך במיתת בני אהרן עד כי הוא
 ית׳ גילה זאת מתתלה למשה שהוא עתיד לקדש את
 הבית הזה ובאדם גדול הוא מקדשו*) והנראה נכת
 בעיני בהבנת ענין זה ע׳׳ד משל. לשר גדול בנה עיר
ה א ר  והושיב שמה כמה אנשים סותרים וריכליס. ו
 להדר ולפאר אותה בכל מיני פאר ויופי. להמשיך
 אליה נהרות ואגמים . ויעש להם גשרים ומעבדות.
 ונטע בהס עץ כל פרי כרמים וזיתים ורמונים* מור
 יאהלות וכל מיני בושם . עד שלא יחסר דבר ליושביה
 מכל צרכי האדם באדמה . ויהי ככלותו כל מלאכתו
 בתיקוני העיר המהוללה הזאת שאל את פי תכס אחד
 לאמר הלא תכם אתה •התבונן נא בעניגי התיקונים
 אשר עשיתי אשר טפתתי ורביתי היש עוד מה לעשות
 ולא עשיתי. כי זה כל ישעי וכל חפצי לבלי יחסר
 בה כל מאומה • וכל אשר בידי לעשות בכחי אעשה,
יק החכם ויאמר הלא  ועתה הגידה לי ואשמע. ו
 רופא אין בעיר הזאת . וכי אפשר לדור בעיר שאץ
. ישלח ו ר  בה רופא. וישמת השר מאד אל קול מ
 ספרים אל כל בתי חינוך הרופאים לאמר שלחו לי
 את הרופא״היותר. גדול והיותר מלומד מכלם והרבו

 עלי

 אחל
 אחי שלא פחליגיי לודאי. ודאי הוא מםבח כי ראה
י • ק הדבר באנרהם. כי אם הקנ״ה הי׳  ג כ חיתנ
 חומר לו בנך יירשך היי הדנר מאומת יותר ממה
 שנאמר לו לא יירשך זה. שההוראה ט עיקר ההבטחה
 האמתית כי זה ודאי לא יירשנו. כי אם אשר יצא
>ג? אפשר שירשנה . וזה היי לו מדה כנגד מדה מ  מ

 נעבור אמרו ואנכי לולך ערירי והנה בן ביתי יורש
 אותי.

 ש• בסמוך. ובגמרא (מגילה י׳) כל מקום שנאמר
 ויהי אינו אלא צרה. והי׳ אינו אלא שמתה.
 אולי יתק להמתיק הדבר כי מאמר ויהי הנה שורש
. והוא לשק עתיד. רק הוא״ו מהפך  המלה יהי
 המלה מעתיד לעבר• ומאמר והי׳ הוא להיפך. כי
 מלת הי׳ הוא לשק עבר. והואץ מהפך המלה מעבר
 לעתיד. והנה זה דרך בני אדם כי ענץ רע יאבה
 האדם להיות תפשי ממנו. ומשתוקק על הרע המעותד
ק והיי העתיד כבר עבר ובטל א עליו לאמר מי י ו 3  ל
 ממנו. וההיפך בדבר שמתה יאבה וישתוקק גם אם
 הענין כבר עבר יתאוה ויאמר מי יתן שיהי׳ העבר
 עתיד. לכן יפה עשה המניח הלשץ אשר אצל צרה
 ורעה אמר בה מלת ויהי. מלה המהופכת מעתיד
 לעבר. כי ק תשוקת האדם להיות הצרה העתידה
 כבר עבר שיהי׳ פטור ממנה . והיי אינו אלא שמחה.
 מלה •מהופכת מעבר לעתיד. כי ק המשפט בדבר
 שמחה להתאוות בענק גם אם כבר עבר שיהי׳ ושיהי׳
 נעתיד [ועי׳ בתבורנו קול יעקב רי׳ מגילת אסתר

 כתבנו שם דברי׳ אתרים . ואתה תבתר] .
 1יאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר ד׳ לאמר
 בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד.

 *) סוד ראוי להבין סאסר סגור הייתי או ני או גן(וכשיו אני רואה :הס גלילים מסגי ושנין . כי דגר זה קשה לאמרי
) ישנח אני את ׳  הלא מר נאסר (יגרים ל״ל) ולא קס נביא עול ויכואל כמשה כי׳ והנלאה כי היא פיל מאסר(קהלת ו
 הסתים שמר ססו סן החיים אשי כמה חיים עלנה . וכרצין גזה מ״ל עספיו ז״ל (©ועל קטן כיא 3/< מעשה ושתי גנמ
' עקיגא טל כפסל גליל יאסי אחינו ׳ ע״ןיגא נכנסו כל ישראל והספיזום כספל גלול. ושעת פעיימן עסל י  סל י
 «י ישראל אפי׳ שני מי חתני׳ סנזחם אני גשניל כגיל שעשיתם . כי ראה כי גימה מיתת גניי לזכ ח את היגיס לכן
 למי סאסי תחלה ושנתי אני ואראה כן' והנה למעת העשוקים יאיןלהם מנחם . אלו כטחיס גנעיזתם והזמן נטשק סהם .
 ני אם היו גחיים מל כי ישלימו זמנם היו סכגלי' היגה סצות וממיס . ןראה לסעת כעש-קי׳ האלה שאין להם מנחם.
 התסשת יאסר ני יש לטציא נחפה געגיים . והוא כי עיי מיתתם יראו רנים רראי זיקינגו עליהם והחיים יתנו אל
 לגס להסיג לרכס ללכת אחרי ל' כאיי ישאג ססנת המויא הגוול אשי יהיה עליהם והמזכה את היניס זנות כינים תלוי
 0 . וזהו ושבח אני אפ הפסים שכני ססו סן כחיים אשר הסס מיי© עלנה. כלומר ה>א הסתים ייויחו הרגה מסגפ
 הסייס שהפה סיים מלנה יהמה מסגלים מצות וסעיס רק ע״י הפושר ועיי המורא אסר הגיעם מיי מיחפ המשיקים הגיל
. כי כסה יוסיפו ונפה ימליפו סדיגתם עיי זמפ סיגים סיהי, ה אמי פסה עכשיו אני יואה שהם גלולים פפני וסמי פ  r י

. ׳ י  שליי נהם • יכלול ספמסה נ



 אהנ יעקכ
. ני סלף אמנם לא 3דא ו  ונין" העם גחר לנחלה ל
 יחי לנר אחל לנטלה עכ״ז פעולתם רק נזמן ידוע
 ידוע זנמקום ידוע • נמו כלי חשמיש אשר נניח .
 שכל אחל ישחחש אד בזמן הצירך אליו. וכמס י״ויס
ו ר  יענדו עליי אשר לא ניד יקחוהו עד עח נוא מ
 הרלזי להשתמש נו . לא נן הלנ כי חניעחו לעולם״
 אשר ע״ז למרו זיל (ביר ליד) צדיקי' לנס >״סור
 נידם . חה יסונ על כח המחשבה שהוא אנ ורלשון
 אל החלוגי זהנעסגי . ונהעדר המחשנה צח
א© י  יצוייר מצילוח התאוה והכעס • וגלנרים הנ
 יהי' גרל׳ פעולת הילים יוחר נחמילו׳ ״נלשלרי אגדי
ם  הניף . ער שכנר נוכצ להמשיל סעולח כל המראי
 לל פעזלח שאר האברים. ופעולות עם הננחר א>
 פעולחהידים . שאין שים טלטול נלע׳ם . עד שא«,ר
( ם רלה נ  עליהם מרעיה גמליצחו הטהורה . (מרי

 כלה שמים וארץ ולח״נ תנלה אוחם. ונגר אמרו
 לין טיבה נלה לעילם ללא נשגיל ישראל (יני״ית
 ס״ג אי) . וכפי פעולתם החמידייח כן עלייח זכיוגם
 לפני ה פיעל הטוב המשפיע העליון ניה ג״כ חמיליי י
 וכנר מלחי אמורה (נחלק א ג' אי) על מלמר וית«

 כי יד אז המיללוח אח האצקים ויעש להם נחיה
 ובמדרש (שמוח רנה א) נהונה וציי' מייכנד. נצלאל
 ממרים . הנה הפליגו זיל שהי׳ •לנצללל זנוח גדול
 למעלה ראש . ועילח הדנר • ני נצללל «כה להיות
 לו יד ושם גמלאכח ביח קדשו ימי . ויייו עשו
 משנן ל' ונליו להשרוח נו שנינחו . וע״כ כל אימת
 שיעלה זכרק הניח לפניו ימי גם זכרק בצלאל יעלת
 לטונ . עיש. — ו«ס יפה אף נעים ספרי ז״ל על
 נלעס שאמר אל יחדו איחן מישנך ולמר( נמדרש
0 «י הושיבך אצל ליחני עולם. משל '  (שמו© רנה נ
 לצפור שכרח מן הצייד וישגה על איקונין של דוכס.
 למר הצייד למקים יפה גרחח ״ ולכלורה «״אי שנח
 יחרו מכל שארי הגרים . ז«ם «של האיקיגץ פס .
5 .i לגל לפי מרינו המשל דימה מ«ש אל הנ״״של 

 הול גחגייר גזמן שנחנה התירה לישרלל ״ והיי מסיכ
נר יריד) יפייח לט  לישראל נמעמים . כמאמר (נ״י
 לעיגים . והימים האלה מניים חמיד לפניו ית׳ .
 כמלמ' (ישעי «״ט) (לנכי לא אשכחך ל״נ בזכירת
 ישראל יהיה מכר גם הוא ע«הם תמיד . חתו
 שהמשילו ליחן מושבך כצפיר שנדח דשנ על איקונין

 של דונם .

 ואולי

 נקרא שמך עלי ד׳ אליך צבאוח. והקב׳׳ה בכבודו בא
 לשכק כבוד בארצנו.

 עול יחנן ותה ע״ל נער בא מגיח הספר נינה
 מלד לפני לגיו . זילמר לו מה חננה .
 ויאמר נז ני דנו הגה אוחו ונחנס . ויאמר לו «ה
 היי גגי . ויאמר ני שלל קושי׳ ןלל יוטני להשינ
 ולח לחר לל הנה רק לוחי . וישחק אניו «לד .
 ויתפלא הגער ויל«ר מה תשמח עוד על נלני .
3 ןילמר הלל מזס ל  הלא כמו רצח נעצייוחי. ויען ה
 לגחון ני אתה גלולה השגחך יותר »נלם .
 ע״נ לח חנריך לא הנה רק לוחך לבד.
 ני אחה יש לך לנ להנין ולהשכיל יוחר מהם • הנחשל
 נדנ ואניהו עשו חטא קטן ונפגעו נקרנחם לפני ר'
נס . ועוד שמח . כי מזה הנק  זימוחו • ואהרן לל נ
 גודל ציקחם . ט נהם נתקיים מלמר (חהליס נין)
 וסגיגיז נשערה מלד . יזהו גמצאן לגריך ואוכלם
 ויהי דגרך לי לששק ילשמחח לגני כי נקרל שמך

 עצי כוי .

 מלרש שם נסמוך) למר ר׳ יוחנן כל לוחן שנע'
 שנים שננה של״ה ניח המקדש לא שחה
 נהן p . ניון שמלו ונשל נחי' נח פרעה אוחה
 סלילה שחס יין יהיה שם שחי נלחמלוח אחח ש«חה
 לגגין גיח המקיש. ואחח שמחה לנח פרעה . אמר
 סקג״ס של מי לקגצ. של ללו לו של אלו . גלוחה
 שעה עלה על לעתו להחריב לח ירושלים • הה״ר
 (•רמי' צינ) ני על לפי זעל חממי היחה לי העיר
 הזאמ . ל״ר הלל נר הילגי נזה שהיא עונר נמקים
 המטונף ועוקם חוטמי. ומק מאד רלוי להבין מאמר
 הקנ״ה שצ מי לקנל של ללו לו של ללו. גם מה צורי
 להנין ענק המשל שהניאו נ/ה שהיא עונר נמקום
 המטיגף ועוקם חוטמו . ולניא אל הגלנד נזכיר
 תחלה «א«ר הנגיא ע״ה הנה (ישעי׳ «״ט) וחלמר
 ציין עוגני ל׳ נוי התשכח לשה עולה כוי הן על כפים
 חקיי׳יך ©י . החגוגן גחנמח ה«של הזה להעיר
 אותט נלהנינט כי זכרון ישראל לפניו יחי היא ענין
 *״יייי • לא מקריי . לל כמי שמחוקק לגר להיוח
 לו לזכיין והחקיקה היא על האנדים שאין חשמישן
 חדיר . אז גם הזכיין הוא דגר שאיני חדיר . לזה
 אמר הן עצ כפים תקותיך . וחומוחיך נגלי תמיד
 באין העלם גם רגע • כי ההבלל נין כל סננלאים



 אוזל יעקב לב
 ואולי זהו מה שאמרו זיל (ברמת ל״ב)אמרהכנ״י לק הבטח ית' להתחשל עמגו בחסד כפול ומטפל
 רנשיע שמא לא חשכח לי מעשה עגל. אמר לומר כי גם אלה חשכחנה ואנכי לא אשכחך. והק :
 נה גם אלה תשכחנה . אמרה כנ״י הואיל ויש שכחה ומעתד! נשוב לבאר מאמר הלל ט על אפי ועל
ו שמא תשכח לי גיכ מעשה סיני אמי לה ואנט חמתי היחה לי העיר הזאת כוי. ונקדים י נ  מ
דעה ו  לא אשכחך . ט הנה על מעשה עגל אמרו ז׳׳ל(שבת מאמר (ויקרא רבהאי) כל תלמיד חכס שאץ נ
 ס״ח ני) עלובה כלה מזנה מתוך חופתה • הייני כי נבלה טובה הימני. והדבר זר מאל וכי לא מצאו זיל
 לילא הז>ק היקר וגלולת תפארתו בקבלת התורה לא משל אחר לדמות את הח״ח שאץ בו דעה • לא
 הי׳ חטא העגל גלול כ״כ . כי הרגה פעמי׳ חטאו להשוותו אל הנבלה • אבל בהתבונן מעט הגה לברי
 חטאיי היותר כנדים . כמו עגלית שעשה ירבעם . חכמינו זיל שקולים במאזני החכמה והצדק . דע כמו
 ומה שנאמר ביחזקאל מן התיעבית והנאצות הגדולות שהמעלות חלוקות אנל בעליהן . וחזדמנה במדריגות
 ולא חרה עליהם אף ד׳ כמו בעגל. זה שאמר הנביא מחחלפוח . יש בעל מעלה שיהי׳ רשום ונודע רק 3ץ
 ע״ה (ירמי' י״א) זית רענן יפה פרי תואר קרא ד׳ שכניו . לא יוחר . ואם חגדל מעלתי ק יגדל שמו עד
 שמך לקול המולה גדולה הצית אש עליה ורעו דליותיו. שיהי׳ נודע גם בחוצות וברחובות קריה . ואם יגדל
 וכמאמר (מדי מקרא) נפש ט תחטא כוי זה שאמר ויוסיף במעלתי עוד יותר יעשה לו שם p הגדילים

 הכמוג מקום המשפט שמה הרשע מקום שנעשה הנידעים גם בארץ מרחקים . כן משפט החסיונות
 מלת הרץ במעשה העגל שם ויגוף ד׳ את העם . יש אשר חסרונו נודע רק לשכניו גרי ביתי וקרוביו.
 ורוח הקודש צווחת ואומרת מקום הצדק שמה הרשע. ומי אשר לו חסרון גדול ממנו הנה יהי׳ נודע ויתגלה
 מקום שהצדקתיה וקראתים אלהות שנאמר אני אמרתי רעחו גם בקהל רב . אבל לפעמים חדמן שישתתף
 אלקים אתם שמה הרשיעו ועשו את העגל • והוא בעל מעלה גדול ויתהלך בעולם עם בעל תסרון אשר
 ממש כמו שכתבנו . כי כמו אשר בהזדמן דבר נכבד הבעל חסרק אין חסרונו גדול כ״כ ועליז יתפרסם
.  ב*ק יקד יהי' הדבר נרשם ונחקק לטוב בסבת זכרק גנותו בעולם מםגת השתתפותו עם בעל המעלה הגדול,
. היא נודעת רק בין גרי ביתה ובץ ה ע  הז>ק. ק בהיפך בהזדמן ענץ רע בעת יקר הנה יוקר כמו אשה ר
 הזיק ומעלתו יהי' סבה להפליג הרע יתר גחל מחד השכנים . אבל בחוצות וברחובות אץ מדברים שידברו
 מאשר הוא. חהו מאמר (שמוח ל״ב< וביום פקדי ממנה . כי יש ויש ק הנשי׳ כאלה וכאלה . אמנם
 ופקדחי עליהם חטאחם . כלומר כי אחר כל הפיוסי' בהזדיק אלהאשה הרע שתהיי משותפת אל בעל מעלי
 גילה ית' למשה גודל הסבה אל זכרק תטא העגל . מופלגת • היינו כי יש לה בעל ת״ח גדול ישמעו הולך
 והוא מסבה וביום פקדי כוי כי הימים האלה נזכרים בכל המדינות . אז גם האשה הזאת תהי׳ נודעת על
p גם באיים רחוקים . חה לה מסבת א  ונעשים בתמידות כמאמר ואנכי לא אשכחך. חהו מאמר פני כל ה
 כנ״י הואיל ויש שכחה לפניך בע״כ תש:ת גם זכירת בעלה כי הוא מפורסם גדול בתורתו וחכמתו". והכל
 ״יק תורה. מדאגה פן מחוך שבחה תבוא לידי גנותה. מדברי׳ ממנו ומספרים בשבחו . ומתוך שבחו יבואו

 לידי

 ״*נזם אני 0נין מאפר המגיל ודא אפ פמו וו פיישמ לוך אין צמה שנאמר וידא אלקים אפ נגי ישראל וילפ •לקים. ונהשקעל
. אגל ללגיינו הלגריס סנואיים מאל . ט הסמל אח בשר ן  יאשיכה לו ילפט פימה ניסז מא0ד ז? פיי«ס לרן אי
 נמי שהוא פשספש י0 מליו. יםימ זסיונו גלב xa זכיון ממיר . ולהיפך ©י pnw ושונר 6 פלי שהיא םשפפש גם
י שמישה כן וסיינה לפניו ננל מח נוא לגר שימושה. יפקיל איחה ואפ אשי הפייל איחה . p הרמה הרשע . למשל  מ
 אם היה מסל אס ישיאל מאמה ספלה אשי נממלית המיוזה לפני ל• . מנו אם היה מנשל אוםם מתפלש. היי זכית

י פלא הנס «דיל יהססל הנפלא שנפש? פ* « הי׳ ישיאנ וה נעיגם, חם ל«י סאין לו מסק .  . ״ .51 ס
ן אין כפה שנאשי ןירא אלקיס אח גני ישיאל דלפ אלקיס . כי נראחי איסם ינהניםי י * יי* *פ פנינו זו פרישים י  ח

 נהס ונפמדהס ילפ ומכור כל מסיי הנפשה להם אל מגיאיפם נפולם. אשר גדלח הנסי' היה פימה פזגפ *פס 8} סשציאוח .*



3pjr וזי* 
T&? למלך שהיי לו בר© ומסרו :לאדי* .־״כד׳היה 
 ממר 30 הוה אמר מה מ3 חמיא •דפרמי . וכד הוה
 עניד מש אמר תה ניש חמרא דאריסי. כך כסיזלה
י ישראל מ׳ וביון צא את עמי מ  אמר הקב ׳ה ^ו
 שעשו אותה מעשה מ? כתיב לך רד כי rrt ׳ממך .
 אמר משה בין חטאי בין זכאי דידך אינק •למה י^-ס
ן אשר הזצאח מאיץ מצרים . וגס מאמר ק ע  אפך >
 •זה אומר הבינני להעמידו על אופן כמן שיהי' דאוי
cart ת הפרם פעם אל הבעלים  לעשות ־כך . לייחס א
 אל האריס . והנראה כי ־כל הדברים ההווים-געולס
 שלמותס וחשיבותם ולהיפך גריעותם יפחיתיחס יהי׳

 לסבת 3׳ דברים . א׳ מסבת הזריעה וההסמשה
^ א ו  3׳ מצד •ההשגחה והשמירה . כמו שעינינו ד
ה ד ל י  בהמוליד־ים .-כאשר הא3 או האם חלשיס יולידו ת
 תלישה. ואם ה«ה-בריאים וחזקים כאיש גבורתם *
 יתקיים נהם -מאמר גביר בארץ יהי׳ •זרעו. •והתנאי
 הנ׳•׳להחוויר ההשגחה על התולדה לשמוראת־גיד^ן

 לגדלו ולנהלו במאכלו **שתהו וכל ציכי כראוי
ר יהי׳ -נעזב מהשגחת האוחז ש א כ ו 3 . ^ w  יתגדל 3
ד התולדה היי ?1**1 ושלה י < - פ  והמגדל •־אז א

 אבל בהעדר השגיוה ושמירת השומר יפסיד •כחותיו
 'יתום מייהו . •וק המשפע גם־בהצומיז • כי שלמות
yTtv הכרם מלוי 33׳ תנאים ׳אלה פזנרני. ׳א׳־פיהי׳ 
 טובה ובריאה . שתהיי הנטיעה דשנה ורעננה. כי
׳ פיסי׳ p w v /  אך עי״ז יש מקוה שיהי׳ מהם גרס 3 .
 מסור ביד שומר נאמן שישגית עליו לכל משמרת
 שלמותו . וא״כ מי שהי׳ לו נרם טיב ומשובח׳ ומסרו
 •ליד אריס *היק-דע . «ה עדו>*נ**נהעל חסדק
-האריס • כי העלים עיניו ולא נהג עם יהפר0במש9>ן
 הראוי -להספיק־ לו -מה שהיא צריך ומה ׳שמחייינ לעשו׳
ר מ ר א ב . כי הקב״ה כ ׳ ת  לי לא עשה . כן הדבר בי י

ה ע י ר ז ת . כי ה מ  ואנכי נטעתיך שורק כלו זרע א
 והשורש זרע ברוני -ד׳ המם 4 ואיזכ ישרים דרט •ך׳.
 כי ־כאשי יימצא התירוש J אשכיל והיין היא טוב . -הוא
מ 5 ס  קורא אותי על שמו . >-*י שלי לפני . ט מ
^ ר י  חשיבות הזריע אשר זרע ואשר נטע יעשה פ
 טובות לאלה . לק אמר והוצא את עמי בני יפדא3
 פו׳ ואפ״כ כאשר עשו אותה מעשה הקניה מתכצל
 לאמר ־שאץ זה מסבתי. ־כי אכי־פשיתי אל הכדם5ל
 התנאי׳ הצריכים אל שלמית הזייע׳. גלתי ט נתקלקלו
 מסבת האריס . כי דיע הנהגתו עם הכרם היי שבה
 להפסד הפירות. לק אמר ית׳ למשה לך רד כי שתת

ך מ  ע

 ־.לידי ׳גניחה. לאפר א*ל אשוןו-אפה יעה׳מאד. אסר
 לולא חשינוח אישה •מי הי׳-«ד3ר «מ«ה . מי ־היה
 ט׳דע־אוחה . בן ממש אס יזדמן אחה גנות באדם
 •הדיוט מי ידבר •ממנו. או מי יספר מגנותו*. משא״כ
 הח׳ח שאץ בו דעה . אש יעשה הוא רעה מן הקטנה
 שבקטנות יתפרסם-רעת. למרחוק • כי כלם מדברי©
 משמע •חכמתו ומעלהו . וזה יענה לעומתו הלא עכ״ז
-שוטה גדול הוא - לכן יפה המליצו ז״ל שנבלה טובה
 .הימנו כי הנבנה אינה מסרחת רק במקומה שהיא
 לא למי חוק . והת״ח •עי׳י חכמתו ומעלתו הנודעת
 •במרתקים. כזכור-מעלתו יזכרו גם גנותו במרחקים :
ט •גש ענץ החטא אשר חטא ה •נאמד ׳ ת ע מ  ו
 שהע׳׳ה אם הי׳ עושה זאת בזמן אחר
 יוכל להיות שלא הי׳ «כי אחד מאלף -מאשר עתה .
ק -נזדמן הדבר -כי נשא את-בת׳פרעה-בעת •אשר השלים  י
 מלאכת בית המקדש/ שהיא עת יקי :*מעילה מתמיד
) ביו:< חתונתו נ  בזכמנו. כמאמרם -ז׳:ל(:שמות רבה ל
ש ובזמן« ד ק מ ה י  C0 המשכן וביום שמחת לבו זה ב
 היפר והנכבד הזה הי׳ •נטפל לשמוח עם בת פרעה
 גלילה הזאת, וזהו מאמר ׳היו -שם שתי -בלחמאומ
 'אתת שמתה .למין בית המקדש. שמחה -לבת
 .פרעה. אמר הקב׳יהשל מי אקבל שלאלו או שלאלו.
 :באנחה שעה -עלה על דעתו להחריב •את ירושלים הה ד
 ט על אפי נעל ממסי היתה לי העיר הזאת . כלומר
 "להגדיל ;המתי היסה העיר -הזאת סנה •*דולה .
 .וזהו ממש המשל שאמרו.כזה שהוא עובר במקום מטונף
-*nb געיקס חוטמו. ט ודאי זה העובר אין לו דרך. 
א לעבור דרך מקום המטונף . לכן הוא  .ללכת ל

 מעקם הועמו • •יהנן :
* ד׳ אל אהרן לאמר יין •!שכר אל תשמ אתה f l T V 
 ובניך אתך בבואכם חל אהל מועד כי׳ .
 ראוי לקרב אל השכל למה נאסר יין ושכר דוקא בעת
-בואש׳ אל אהל מועד . ונקדים מאמי **"ל-מזדרש
 ־*סיף יפקודי) כיפה של חשבונות םית׳ חיץ ליחסל״ם «ל
 שימין! לחשוב הולך לשם. למה ־שלא יחשוב בירושלים
 *דצסעי . לפי שנקראת משק כל הארץ . והדבר צריך
 טעם . מה ־בן אם יצא לחיץ איזר.אשר הצער השיט
 אם בירושלים או במקום אתר . ואחר שהיא נקיאת
ל °pb דאוי הי׳ •שתגץ על תאדם שלא יזדמן כ ש ן י ט מ  ־
 •צפר אל ־האדם ?ל מאומה יהיה חיך ייזשלי׳ או חיץ
א על לרך שמצאנו ראינו ו ה * r  לירסלים. והנלאה *
 בח״ל (ילקוט תשא) לך דד כי שחת עמך . משל



 אהל יעקבז יג
. ועל זאמ השיב משה בץ מקומו של זה וכמו שאחינו . לכן יפה אמד יין ושעד י ם ולא עמ ל • ע«ד ה * 
ץ לא י הי  תמחי בץ זכאי דידך אינק למה יחדה אפך בעמך אל חשת כוי בגיאכם אל אהל מועד • נ
 אשר הוצאת מארץ מצרים והית׳ כוונתו בזה אל מה נביא כ״א למרי נפש אל מי שאץ תרופה למכתו.
ח א  ש״צאנו במיא(שמות רב׳ מ״ג) מה ראה להזכיר כאן והמקדש הוא בהיסך מקיר השמחה ומשיש כל ה
 יציאת מצרים . אלא אמר משה רבץ העולם מהיק כמאחד (מלכים א׳ ח) כל תפלה כל תחנה כי׳ ואחה
 הוצאת אותם ממצרי׳ שהיו כלם עובדי טלאים . משל תשמע השמיס כוי . א״כ מקוס היק ופעולתו הוא
 לחכם שפתח לבנו חנות של בושם בשוק של זונות טי. היפך פעולת המקדש . ואץ ב׳ הפכי׳ ראויים להיות
ע מהיק הוצאת אותם . בנושא אחד . !ועי׳ בזה עוד בקול יעקב מל מאמר ד  עד אף משה אמד ק
P גם ענץ ירושלים עיר הקודש p הוא . כטוב לב המלך ביין שם כתבנו משל אחר על מאמר זה. i n U D I 
 ט ירושלים הבנויה להיות משוש הל ועי׳ עוד מ״ש שה במגלת קהלת על מאמר לשחוק
 הארץ . וכל ההשפעות יבואו אך מסבתה . כמאמר אמרתי מהולל כוי ובמדרש אלי בתי טרטיאות ולשמחה

׳ וכמו מה זו עושה מיד טיבן של ת״ת ליכנס לש:] : ׳  שבחי ירושלים את ד כי ברך בניך בקדגך ט
 שנתבאי למעלה באורך (פי תולדות על מאמר ויחן

ק לאמר אליהם ה ש וידבר ד׳ אל משה ואל א ר ד ן ומי שהוא משיג רעה מ י  לך האלקים מטל השמים ט
ה הוא עצמו מסבת רוע מפעליו המשיך עליו הרע י׳ פנחס פתח אחן שומעת תוכחת חיים נ  ה

 ממקור הרע והביאו על עצמו . ואץ חלק לירושלים 3קרב חכמים תלין . אחן שומעת תוכחת חיים אלו
ת הרעה לאדם . וא׳׳כ מה לה לירושלים שישב בניו של אהרן. בקרב חכמים תלין. שהיו בצד המיתה ע ג ה 5 
. באור זה ׳  ויצטעי־ בתיכה . לכך הי׳ מחוייב לצאת לחץ ולהצטער. זכו ונתייחד הדבור אליהם ואל אביהם ט
 p וכן המקדש והיין המה שני הפכים . כי המקדש דע כי יש 3׳ סוגי סוחרים . יש סוחר אשר כל התירותיו
 כתו רב למלאות שמחה אל כל לב. כמאמר שמתתי השיג מאת האומן ו:נע״מ העושה אותם מחדש • ויש
 באומרים לי בית ד׳ נלך . והיץ נברא רק בעבור אשר מסחרו בבגדים כלואים מלבושים ישנים. וא׳׳כ
 לגחם בו אבלים . אל מי שהגיעו רעה לא יוכל שאת גם המקומות שהמה הולטם שמה להשיג סתוי־תם
 אותה כמאמר (משלי ל״א) תנו שכר לאובד ויון למרי שומת זו מץ . אץ מקומו של זה מקומו של זה . ט
 נפש . וא״כ אותו שהולך אל סמקדש אשר שם מקור הראשון משפעו לנסוע למרחקים אשר שם מקום
מעט  השמחה השלמה האמתית . משוש כל הארץ . מה לו המסחר מסחורות יקרות כאלה בץ עשירי העם ו
ח . לא כן הנ׳ משפטו בהיפך . כי בין העשייים א  אז לשתות יץ • והדמיק בזה לשני הולכי דרכים פגעו ה
. אחד הי׳ רופא והשני הי׳ נחתום. ושניהם לא ישיג מאומה• אבל ילך בעיירות הקטטחובכפרלם ה ה את ז  ז
 3ץ העניים אשר מצד הכרת עניים ומדודם ימכרו
 אדרתם מול. ק יש 3׳ מיני תוכחה . יש שקבל תוכחה
 ע׳׳י ראותו שיט אלקי על המורדי4 והפושעים אז עיי
 ראותו מיתתם יתפעל 3עצמו לקחת מוםר . ויש אשר
 יק3ל תוכחה ויבוא לידי יראה ע״י ראותו והתבוננותו
ם והנעימי' 3י  במעלת הצדיקים והחכמים ומנהגיהם הטו

 הלט לתור באח ל3קש להם מקום לפרנסתם . ויהי
 כי נועדו יחדיו ויאמר הרופא אל הנחתום הלא כבד
 נאמר טו3ים השנים מן האחד . עתה נלכה נא יחד
 ונבקש לני מקום נאות לפרנסתנו . אמר המבשל אל
 הרופא מה לי ולך ללכת יחד . כי אתה תבקש למצוא
 עיר מלאה חולים אנשים מוטלי׳על ערש דוי. הצי־יכי׳

 לרופא ולרפואות ואני מבקש עיר מלאהאנש״ם״בי־יאי׳ פחז שספרו ז״ל (ויקרא רבה ייג) באלכסנדר מוקדק
 וחזקים כראי מוצק שיבלו ימיהם באכילה ו^תי׳ ואני כד הוה חמי לר׳ שמעון הצדיק הוה אמר ברוך אלקי
 אעשה לפניהם מחפלי׳ יקרים ותהי׳ מלאכתי מתביכת שמעץ הצדיק . ט נתקיים בו מאמר וראו כל עמי
 בהם ״ הנמשל המקדש והיין הנה מקומו של זה אץ הארץ כי שם ד׳ נקרא עליך ויראו ממך . דיל יבואו

 ליראה

ג ש«אל אל שאיל(ששואל א׳ ם״0 החפץ לד מדלית חניזים כשפיפ מךל ר' מה שש־ע מזמז סיג י ש  C ימל״זשצפו ה
* י מ  כיי • ט שאיל סיפר לו הקימותי את לנר יי יפה קול הצאן כר אשי חשל העם מי למען זנוח לר׳ אלקיך , א
 ספיאל יאה יי לגיין ס־חרים זאיז . גי אם שמעת 3>ךל ל׳ לפה לך זגחיס . הספ! לד גזגםים כשסומ מול ד יא*

ס היימ שופע נפולי לסל לד למש כפיס ממזימ «  מפ
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. כי י  .ויפח באפיו נשמת חיים ויהי •האדם לנפש חי
 האדם כאשר הפית ית' נשמת חיים באפו היי זה גג״ד
 הנופח בכלי אשר פיו פתות . וכל עוד אשר יפיח 3ו
 ברוח פיו יהי׳ נפות . ובהתימו . יצא הרוח . אשר
 מטעם זה.אמרו כל הנשמה תהלל יה על כל נשימה
 ונשימה תהלל יה . ובגמ׳ (יומא ע״א) מחיה חייס
p לך תיים . כלומר שהוא מתייה תיים בהווה . הי s 

ד מ א  הבורא ית׳ משפיע התיים רגע אחר רגע . וכי ת
י שהוא ח  א״כ מה פעל ית' מתתלה בהיכבת האדם א
 צריך תמיד אל השפעת החיים מאתו ית׳ • הגע עצמך
L5n5 כי גרגיר הזיע הנתון בארץ הוא נותן אל הצומת 
 שפעת צמיתתו • ולזולת הגרגיר לא הי׳ כת בא>-*
 והמשיך שפע הצמיתה • p הנשמה אשר נתן ית׳ בגוי!

 האדם היא סבה להמשיך אליו שפעת חיותו וקיומו
ה ״ י  וזהו ויפת באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש ח
 נעשה מוכן להיות נפש חיה [עי׳ למעלה פ׳ משפעים
£  על מאמר וכי ימכור איש את בתו לאמה] ועד״ז 3
£ א  המאמר הזה להביננו שלא יתשיב אדם לומר מה ז
 תעשה לי הנמלה הקטנה אס אכניס אותה תוך גופי

^ ה  היש בה לטמאני . וגם אם יאכל האדם הרבה מ
 אין בכלם כדי להזיקו. ובאמת כל ברי׳ יש לה ממוט*
frflvcb) למעלה להמשיך לה חיותה אם טהור טהור 

 טמא . וא״כ כאשר יכניס אדם תוך גופו ברי' טמא׳
 גם כי למטה בארץ היא ברי׳ קלה וקטנה כנמלה י
 אבל הלא כבר נשתתף בו כת הטומאה מן ברי' ןא *
י ה ז  להמשיך עליו כת מהממונה עלי׳ להשפיע לה ״ ו

 ולא תטמאו בהם . מטעם ונטמתם בם . פי׳
ה מ ד א  מן המקום המשפיע להם . ממש כמשפט ה

ן הזל-' י מ ת מ ל ב ק ת והיא מ ז י ה א ט ז  אתה תתן לתוכה י
 שפע רב : ׳י

 ליראה את ד׳ ע׳׳י ראייתם והתגוננותם במעלת הצדיק.
 וא״כ מה לו לאיש כזה ללכת ליאות במיתת אנשים
 לקבל מוסר . הלא הוא מקבל מוסר היותר נכבד
 מאנשים חיים וקיימים מסוד חכמים ונבונים •. וזהו
 אוזן שומעת תוכתת חיים. בקרב חכמים תלין. ייתר
 נאות לו להתאבק בין החכמים ויקבל מוסר היותר
 נכבד . חהו שדרשו על בני אהרן עד שזכו ונתייתד
 אליהם הדבור . וזהו אוזן שומעת תוכחת חיים . כי
 התוכתה הב׳ יאות לקרותה תוכחת מות. אבל התוכתה
א יאות לקרותה תוכתח חיים. מפי אנשים חיים .  ה
 ועי׳ קול יעקב קל״ב 3׳ שם כתבנו כי ע״כ הוזהי ו בית
 אהרן שלא יזדקקו למתים . כי הם אינם צריכים
 לתועלת מוסר כזה . וזהו מאמר בקרב חכמים תלין.
 שהיו בצי המיתה וזכו להתעלות מבתי׳ מוסר כזה .
 אבל נתייתד אליהם הדבור אלקי לשמוע קול הלקים

 תיים . והבן:
. מדרש . אמר ר׳ יוק בר׳ ת התיה אשר תאכלו א  ז
 שמעין כל בהמות ולויתן הם קנוגי׳ של צדיקים
 לעתיד לבוא . וכל מי שלא ראה קינוגין של עוה׳ז
. הנראה כי באו רז״ל א ב  זוכה לראותה בעולם ה
 להעיר את האדם אולי יעלה על לבו כי עוד מצוה
 לאדם ללכת לבתי טרטייאות ע״ד שמצאנו (ברכות ט׳
 בי) לעולם ירוץ אדם לקראת מלכים שאם יזכה יבחין
 כו׳. לכן הודיעו אותנו חז״ל כי ההולך אינו זוכה
 לראות . וא׳כ איך יזכה להבחין [ועי׳ קול יעקב רי׳

 מגילת אסתר] :
 אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא
 תטמאו בהם ונטמתס בם . ובילקוט א0 אתם
 מטמאים בהם סופכם ונטמתם בס . הנראה בכוונת
 המאמר כי הוא ע־׳ד שכתבנו בבאור מאמר (בראשית)

 פרשת תזריע
- ח א . הלא הדבר לפניו. כמי (איוב ל״א) ו ו  אתרי

י . ומי שעוזב דבר והילד מחכו ן  עיני הלך לבי כ
 הנה הדבר מאתריו . כי השליך אותו אחרי גיןן *
1 א ת  כמו (תהלים נ׳) ותשלך דברי אחריך ובמשנה (
 פ׳ ז׳) לפניו אינו שכחה ושלאחריו שכחה • וכדומ^
 הרבה. ואי׳כ יפה ביארו זיל מאמר אחור וקדם על»׳
 העולמות. כי דרך השגת עוה״בהוא רקאתרה3קש~
 והיגיעה יי

 אשה כי תזריע כוי . מדרש. הה׳יד אחור יוקדם
 צרתני. אמר ר׳ יוחנן אם זכי אדם נוחל שני
 עולמות העול׳׳ז והעוה״ב • הה׳׳ד אתור וקדם צרתני
 ואס לאי גא ליחן דין וחשבון. שניי מר ותשת עלי כפך.
 הנה ביאיי חז״ל אחור וקדם על עיה״ז ועוה״ב .
 והטעם בזה . כי •בהתבונן במקרא יש ויש הרגה
 מקראות אשר בחרו בלשק זה. כי המבקש דבר ורודף



 אחל יעקב לד
, 3׳) בקשו צדק בקשו ענוה העייים כוי. לא להכוונה להתפאר במה שלא בתר י נ מ  יהיגיעה . הייאמד (
 ונאמר (משלי כ״ז) נ צר־־תאנה יאכל פייה . והעיה״ז בהזולת רק בנו.־ כי־ אץ זה תפארת לאדם להתפאר
י גנות חבירו. איל הכוונה ע׳׳ד ש־ הגיבה מה  היא בהיפך • כי כל,מה שיתייגע האדם להשיגו עוד ע׳
 . יותר יהי׳ נעזב ממנו . ולהיפך אס ייף ידו ממנו מתוש י עירו. שלא יגבה מה ה המס ״כל אתר
 יתקיים בו מאמר (משלי ג) תםד ואמת אל יעזבך. לידו • איל יעשה ממונה על המס א׳ או שני׳ אשר
 כמי שהי׳ לאברהם אבינו ע״ה ובראשית כ״ד] ואברהם הם ישתדלו בזה לאסיף ולקיץ על יד מכל פרטי
 זקן בא בימים וד׳ ברך את אברהם בכל. והבורח יק התושבים. והוא יבקש רק מי־ הפקיד אשר הפקידו
. וכמו שאמר ם  יכבוד • הכבוד רודף אחייו . ולא ללמד על עצמו יצא עלי־ם. וזהו אשי בחי בנו מכל ע
 אלא על הכלל כלו יצא. ׳לכן ע״ד כלל נתנו סימן [עמוד ג׳] רק אתכם ידעתי מכל משפתות האדמה
 על העוה׳׳ז מן י כבוד . וזהו אתור וקדם צרתני. כי על כן אפקוד עליכם את כל עונותיכם. ועל אופן
 האדם נוצר על דעת כן שיהיו פניו קראה הוא זה נברא -אד־ מוכללומעוט־ בתכמה ודעת להתכים
 העוה׳׳ב .וישם פניו להשיגו ולהגיעו.כמאמר(משליד) ולהדריך את כלם . כמאמר (בראשי) נעשה אדם
. אשי־ מסבתו יהי׳  עיניך לנוכח יביטו כוי. ואתור הוא עוה״ז אשר האדם בצלמנו כו׳ וירדו בדגת הים טי
 מנוה עליו לעזוב אותו אחייו ולהתנתק ממנו. כמאמר שלמות הנהגת יכל הברואים. או בהיפר יהיו יו־די׳
 [קדושים] אל תפנו אל האל-ליס . רק שיה׳׳ עוהי׳ז בו. ט זאת ליד שלא יטיב אותם. איל עוד זאת לו
 אתור מן האדם. ואם זכה אדם נוחל את שניהם . שיקלקל עצמו מהם ומהמונם. בקחתו מהם ובהשתתפותו
 העוה״ז והעוה״ב: עמה ם אל מה שאינו מוכרת לחיית נפשו. לכן אמר
ך יתכן בזה בהקדי׳ מאמר (תהלים ת׳) מה ית׳ אל אדם כי שמעת לקול אשתך ותאכל ק העץ ן ן  ן
 אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו ט׳ אשר צויתיך והזהרתיך להזהיר גם את אחיים שלת
 וכבוד והדר תעטרהו תמשילהו במעשי ידיך כל שתה יאכלו ממנו. ולא זאת לבד בלא תקנת להם. אבל
 תחת רגליו. באור זה כי כבר נתבאר אלינו מסוד עוד קלקלת גם לעצמך. לכן ארויה האדמה בעבורך
 חכמי התורה הה׳ כי כל היקום אשר תתת השמש שלא תקלקל אותך. וכמו שכתבנו באורך בפי בראשית
 וכל הברואים וכל משפחות האדמה. הם תלויי׳ וזהו מה חנוש כי תזכינו. התפלא מאד על הפלגת
 במעשי בני אדם . והם עולים ויורדים עמו. כמאמר* תשיבות האדם בעיניו ית׳ עד כי גם זאת בעיני יפלא
 וירא ד׳ כי רבה רעת האדם בארץ [בראשית ו׳] מה אנוש כי תבתור אותו להזהיר אותו משפטיך
 כלומר כי מסבת קלקולו נתקלקלת כל האיץ.. וכמו הטובים. מה הוא ומה תייו אדם להבל דמה. ואתה
 שכתבנו באורך על מקומו ע״ש. וכמאמר (תהלי׳ ק׳׳ז) בטובך הגדלת תסדך עליו כי תזכרנו. ועוד לו גם
 ארץ פרי למלתה מרעת יושבי בה. וכמאמר הנז׳ כל זאת ובן אדם כי תפקדנו כי עשית אותו פקיד ונגיד
 שתה תחת רגליו. וחז׳׳ל אמרו בספר הזוהר (מקץ על כל צב^ות הבריאה . וכבוד והדר תעטרהו עד כי
ה ב׳) על מאמר גם את העולם נתן בלבם. כל כל שתה תחת רגליו. והנביא ע״ה ביאר עוד יותר  קצ״
 עלמא וכל עובדין דעלמא לאו אינון אלא בלבהון [ישעי׳ בי] נכון יהי׳ הר בית ד׳ בראש ההריס כו׳
 דעי אדם דאמשיכו עובדין טביןכו׳. וזה.הי׳ כללות ונהרו אליו כל הגוים והלכו עמים רבים ט׳ ויורנו
 מעשי המשכן והמקדש אשר נאמר ״עליו וזה שער מדרכיו. והוראת מאמר נכון יהי׳ כי׳ על שלמות
 השמים . ט בו היינו ממשיכי׳ השפע התיים והברכה כוונת הבעל מלאכה כאשר נשלמה פעולת מלאכתו
 על כל הנגראי'*) חהו מאמר אתה בתרתנו מכל נכון כאשר הי׳ עם לבבו . וכל עוד שאינו רואה

 הפעילה

 *) ומז״ל אפרו (בילקיכו שקולי) אפר להם יהי וציןשחשיה שכינה נסעשה יל1נ0 ייהי נועם ל׳ אלקיגו טליכי ומעשה ילינו טננה עלינו
 ממשה ילינו כיננהו. הנה נקש שיהי׳ טעם ל' היינו השפעה הפיגס אער עיני כל כללות הגריאה ציפית אליה. יהי׳ הניעם הזה עלינו
 ומפר נילס י אנל התפלל תפלה ומעשה ילינו כוננה עלימ שלא נרע לעצמנו. כי ה*לם אם כל יקי תפארת גלולתו הוא
ל (א^ן לרינ מיז) אבל טא וראה בגדי אז נטלה כיין שסוא רואה ו ן ר  •ליל מתי להפסיל סכל שאיי סנניאים. וכמו שתפ5א ג
 .*ת הנאר הוא לאםוריו . לק התפלל תחלה ומ«ש$ יןימ סננה עלינו שלא נרע לעצמנו ואז ושעשה יליט נו«הי,אמ

. ועיי ממיסת «ס«י \  ממם ככללי«מו



 w יעקב
W ז גבי*.בארץ יהי׳ א . י ד  תפץ מאד כלומר יותר מ
 כי ההשפעה הראשונה אשר תשטוף ותעבור ממ^ן
) ואם השפע  תגיע לבכיו כי המה הראשונים אצלו *
ס  תתפשט ותעבור עוד יותר. ישפיע כ״כ עד כי ג
 דורו יהי׳ דור ישרים יבורך [מאמר ימיך מוסב על
׳ י ה  מאמר אשרי איש ירא את ד׳. כי בעבור זה י

 מבורך אשר גבור 5ארץ יהי׳ זרעו ודייו יהי׳
א ו  ישריס] וזה ענץ מאמר [ישעי׳ נ״ג] אכן חליינו ה
ך  נשא כוי והוא מתולל מפשעני כוי. אשר לכאור׳ אי
ם. ולפי דברייי י  יהי׳ קו,המשפט לדון אותנו בעון אתי
י כ י י י אס ה • פ ו נ י ב ו ל י ת ב ל י ה • כ ד א ק מ י י מ  הדנ
 אנתנו מן העובדים השלמים. ליראה את ד׳ 2*

ירא. י י מ א מ ו כ נ ת א י י  בלי די. היו גם הם מקבלים מ
ז ת ו  ממך. כלומר מסבתך. וזהו מאמר המדרש ניי׳ י
L ויהי בימי שפוט השופטים. אוי לדור־ ששפטן 

ן ה  שופטיהם ואוי לדור ששופטיו צריכי׳ להשפט. ו
 בנותן טעם למה נהי׳ כדבר הרע הזה אל השופטי,

- ה  אשר הדור שפטו את שופטיהם. אמר כי זה י ל
ייי' להשפט  בעבור פתיחוחת לי השוםטי׳ בעצמש 5י

 והוא
 ם

 בעבור פתיתותם כי השופטי׳ בעצמם צריכ
ת כליי-«*  וא״כ הס גרמו לעצמם שלא היו ממלאין א

 יראה וקדושה עד ישליתו גם בני דורם. וכמו
, \ .  בקול יעקב [במקומו] וכמו שנבאר עוד אי״ה ן
^  נצבים). ג
 •ומעתה ג׳ מדריגות יש בענקהזה. א׳ המדריג,-
 הנפלאה אשר ד׳ אלקינו דורש איתלל
 והבטית אותנו להגיע עדיה בימים העתידים • שתו-י׳

 יראתנו' גדולה כי׳כעד כי אחר אשר תמלא כלי נפשות
 הנה זרם מים כבירים שוטפים יעברו עוד אל

ז דע>- י א ? ה א ל י מ י כ מ א ס מ י י ח ת י י ד כ • ע ו נ מ  מ

, . ע  •) יגגמיא (שגת נ״ו 3׳) כל האומר שלמה ססא אינו אלא טיעה, איני והא כתינ ויסי לעפ n5pr שלמה גשיו 0
 לגגו כן ולא היה לגגו שלם מם 7' אלקיו כלנל לןל אגיו . ומשני, ההיא כלר״נ לרינ רמי כתיג ויהי לעת זקנת WB ת
ה מ  גשיו הסי את לגגו ללכת אחרי כי׳ וכתיב ולא היה לנצי שלם כלבב ליל אגיי הכי קאשר העי את לבנו ללכת ולא - י

 הפעולה השלמה הנה מלאכתו תסרה. כי עד עתה
 עוד לא בא העולם אל המדריגה המעולה הזאת
 שהבטיח הנביא ע״ה [ישעי׳ י״א] כי מלאה הארץ
 דעה את ד׳ כמים לים מכסים. יעוד לא נתמלא רצון
 הבורא ית׳ מבריאת העולם כאמו ס ז״ל[במדיש אחרי]
 כביכול הקב״ה לא 'שמת בעולמו שמת ד׳ במעשיו
 אינו אומר אלא ישמח עתיד הוא לשמות כו׳. עוד
 תשוב תראה כי כמו שאמרנו עלהכלל. כי יעקב בחר
 לו יה . ישראל לסגולתו מכל צבאות הנריאה. כן
 אנתנו בינינו יש נבחרי׳ שהם סגולת כל תמדת בית
 ישראל. כמו מרעי׳ה . שמואל ע״ה. זה שאמרו חז״ל
 (ברכות ל״ג) אטו יראה מלתא זוטרתא היא. אין
א. ור״ל אצל משה. כי  לגבי משה מלתא זוטרתא הי
 באמת היראה היא דבר גדול מאד. 4ועכ׳׳ז בדורו של
 משה הי׳ נקל להשיג היראה ע״יי יראתו וקדושתו
 של «שה. כי היו מושפעי׳ ומקבלים ממנו.וממדריגתו.
 ואני בהיותי בווילנא אצל מורי הוא רבינו הקדוש
 הגאון התסיד רבינו אליהו מווילנא זי״ע שאלתי את
 פיו לאמר איזה דרך יבוא השפע ובאיזה אופן ישפיע
 הצדיק מיראתו גם לבני דורי. השיב לי משל לכלי
 גדול אשר כלים קטנים סובבים אותו מכל צד. ואתה
 תעמוד ותשפוך על הכלי גדול בלי הפסק. בע״כ
 כאשר הכלי גדול נתמלא על כל גדותיו אז כל מה
 שתשפוך עוד יגיע אל הקטנים אשר אצלה. אבל כל

 עוד אשר היא בעצמה לא נתמלאה. כש״כ סלא יגיע'
 אל הסמוכי׳ כל מאומה • וזהו מאמר [תהלים י״ז]
 וצפונך תמלא בטנם ישבעו גנים והניתו יתרם
 לעולליהם. כי הם הסמוכים לו בקרוב יתר מאד •
 תהו מאמר נשםקיי׳ב] אשרי איש ירא את ד' במצותיו

יי 5ל&" • י י ה ש ^ ' ה * כ נ י ש ^ י  < הכי קאםר היא קשה מאל ט הוא אורה יק ליקטין מטס הענין השלוני 'שהוראתי ה
י ייש3>5י׳ wni71 P • אבל י  ?׳ו מל שאיי הצלמןים שזכיו שם נמו גני עלי ששהו את קניהן. אי אצל נני ששואל מ

tiS כי סט היה ק היה הוא ססש חת נשיו . י י 3 ״עקס ישה אסרו ז״> שנס היה נגני שנם עם ל״ כ;33 לן־ ס  ?ןיל»» • י
*w-T את האלילים אשי בידיהן. ופייכ בהיותי קשר השלישות הנשים הסי אותו וזהו שספרו ז״ל נשיו אפ לגנו ללכת דלא 

. ני אם היי שלם כלגנ ליל היה פועל סיםיו נשיי משליסים אתי ן י 3 ל א ן  אבל עכיז כנר יש 000 שלא היה לגגו סלם כל$3 ל
ה י*5 &מיי מי*קא°י ״ וס$ן ת ע מ י י ' י ח ח " מ ה י מ ל  היו משתות א>הו.א״כ השתוי וההשסה לנל היא וגנותי של *



 אחל 3p5r לה
 כמאמר קול צמח איש צמח שמו היא דוד נעצמו.
 מבשר ואומר. וזהו מה אשיב לד׳ כקובל ואומר הה
 מה אשיב שולחי דבר כאשל אני על מדריגה פחותה
 וכל תגמלוהי עלי לבדי.• ואין בכחי להשפיע לאהריס.
 ואבטיח את נפשי לאמר כיכאש~ יזכה לבוא למדריגה
 להשפיע לכל עדתו נדריו ישא וימא ביתו ית נעולית
 וזהו נדרי לד׳ אשלס כאשר אזכה נגדה נא לכל עמו.
 ואח״כ היי כמבשר ואומר כי עוד ימיס יבואו וימצו
v n .ישתו גס כל המון לאומים ממקור טוגו ואמתו 
 הללו את ד׳ כל גוי׳ שבתוהו כל האומים כי גבר
 עלינו תסדו כ״כ בתגבורת עד שיהי׳ ואמת ד'

 לעולם כלו.
ה נבוא אל באור המאמר בנושא תדושנו ת ע מ  ו
 אתור וקדם צרתגי*) זכה ג/דם

 נוחל

 את ד כמים לים מכסים. כלומר כמו שהים ומלואו.
 ירומם גליי אל חץ ממנו. המדריגה הב׳ בהיות
 היראה מצומצמת רק לנפשותנו. להספיק אל תיית
 ידינו • יכל אשי־ חק ממנו. ילך חשכי׳ ואין נוגה לו.
 המדריגה השלישית היא פתותה מאד. שלא זיחה
 שמש היראה רק בהשרידים בעם. וראשי העדה
י אל ההמון. וכש׳׳כ נ  ומנהיגיהם. ולא מושפע מהם ד
 אל המון לאומים. והיא מדריגה שאין למטה ממנה
 והמשורר ע״ה דיבר בקדשו על כל ג׳ מדריגות הלל
 במאמר שלם [תהליס קטי׳ז] מה אשיב לד׳ כל תגמולוהי
 עלי כו׳ נגדה נא לכל עמו כו׳ עד כי גבר עלינו
 חסדו ואמת ד׳ לעולם. הנה הוא סופר ומונה
 המדריגות מלמטה צמעלה ונותן תודה על כל אחת
 ואתת. כי הוא הרועה צאן קרשים מעולם ועד עולם•

 *)־בגמרא (ברטת ס״א) אחור למעשה גר אשית וקידם לפורעניות . פירעניות למאי איליסא פירעניות מחש להא תניא ר׳
 אימר בגדולה טחחילין מןהגלול ובקללה מתחילין סן הקטן. בהחלה נתקלל הנחש . ואח״כ נחקללה חוה זלגס־ף • נתקלל
 אד0 . אלא למבול דכתיג וימס את כל היקום מאלם עד נהמה ניישא ארם והדר בהמה , ויש להחערר גזה א׳ מה זאת
׳ אוסר אם נקיא גהדיא כתיצ קללת  להם לחז־ל לחקור שןרעניית דמאי . האפי סתם והכל בכלל . ב׳ מה הגיא תני׳ ו
 הנחש מחלה עי׳ מהרשיא התעורר עיז • ומיש לאם היה קישית הגמרא ממקיאית לגל הייתי אישי אין סוקלס ושאימר
 גמורה היא לחיק מאד . כי סי מכריח איתנו ע'ז ג׳ כי סעחה הלא קשי קראי אהללי כי בקללת הנחש התחיל מן הקטן
fun. וגמבול נתינ נהיסך . מאדם עד נהמה. וותק גזה לומר כי בסגול חעא האדם יותר מן סגהמה. כמאמר אם אלם 
 גהמה מה חסאה. אגל הנחש הוא היה המקחיל נחמא זה . כי הוא היה המסית . אך לפיז יקשה מה היכיח רני מהנפש

7  לנקללה מתחילין פן הקטן ללסא שאני התה . כי היא חטא יותר . ויש לומר לדייק מדכתינ גקרא כי תחלה הוטס את
 האלם ואח״כ את חוה ואח״כ את כנחש . ונקללה התחיל מהנחש . יקשה מס״נ אס הנחש חטא יותר היה ראוי ג״כ
 להוכיחו תחלה כמו אחל יש לו ג׳ ננים . אחל יושג ולימד רק מנטל למילו נ׳ שעית גיוס . הגי הנא עז שנים לא ישא
 לל. וכאשר יאנה האג להוכיחם ודאי כי את הגרוע והספות שנהם ייטח תחלה .
 את הנחש אס לא ט האלם חטא יושר מחזה . יתום יותר מהנחש ט
 נוח לו שלא יחטא . וחזה ננראת רק ממנו , והנחש גא מפקים עמא שורש
 הרע כמבואר ליולעים . היא סלול יותר לחטא ומה גם לפי לנרי חלל ט לא היה להם לסמיע אל דגרי הנחש מטעם כי
 לגרי 115 ודנרי התלמיל לגרי טי שימעין. זחו עכ״פ לא אכלה מן העז תיכף רק על אחר כסה טענות שהיה לה עם הנחש
 כמבואר נססראית אנל אדם גו נאער ותתן גס לאשה עסה ויאכל. מןרה שלא ספן עשה כל מאופס מלה . הנה לפניך
 ט חסא האדם יותר מחטא חוה . ושל חוה ייתר סחט f נחש . א״כ היה ראיי לקלל גם את האדם תחילה . יטזה הוכיח רני
.ריל נתחלה מיד נעת התווכחו עסו קללו סיר ואחיכ נתקללה חה.היינו לא נ«ת התיונחי ימי מסס .רק ן  לגקללה מתחילי! מן המט
 אח'׳כ.ילנסי?< נחמלל אדם ר״ל ג־כ אחר זמן התווכחו מטן. רק עתה הנה מזרה הקושי׳ מלוע נסביל כתינ מאדם על בהמה יאיז ליטר כי
 האדם חטא יותר, הלא גם נמעשה הנחש חטא האדם יותר . ועכ־ז נתקלל הנחש תחלה אמנם יש לימי טגמגול שמתי כלם
) אין פורעניות 3א לעולם אלא  סינ הים לו לארם למות תחלה כרי שלא יראה גודל הפורעניות כאמים ,זיל (נבא קסא ס
 ממן שיש רשעים בעילם ואינה ^תחלת אלא מן הצדיקים . אמר אגיי טיניתא היא למייהי לכתינ (ישעי׳ נ״0 כי משני הרעה
 >אס?< רצליפ , סי׳ יש״י לל שלא יראה נהד>!ה . או על לרך שאסרו על מאסר יאכלמי נקש היסעים נתייסרי זשן רנ נסיה
 סרס גשכעוזסט־נום כעופרת וסתו פיל . כן נסגול שכל העולם היה סיס נמים . אס לא ימותו נני אלם תחלה היה להם
ה. אגל נהיסך יותר סוג לאלם סס שנתאחר מן הקללה. . רק נתקללו. לא. שייך ז  צסי ינחל אבל נסעשה הלחש לא מתו
 זא״כ רני ט אסר בקללה סתפילק סן הקסן היינו דומי״ לנחש־ בקללה ולא נסיתה . ומעתה יפה סקי ואמי וקלם לפורענות

 •פנים לזקן . הגי לא יפתח פיו גס להתפלל
 p וכן הים ראוי להוכיח תחלה

 האדם יגיד כפיו של הקניה יותר



 אוזל יעקב
 נותל 3' עולמות. לא זכה מ׳ אבל נקדים עוד מאמר השולטת והמושלת עליו . אז כל הבדואי׳ שלטי' עליו.
. וגם התי'תשלוט בו. י  (שבת קנ״א בי) אץ תי׳ שולטת על האדם אלא כמאייר והיי.כל מוצאי יהרגנ
. כי כי  אם' כן נדמה לה כבהמה. שנאמר נמשל כבהמות והאדם לא יוכל לטעון ולומר הלא אדם אנ
 נדמו . וראוי לבאר מלת נמשל . איככה החי׳ אמרי׳ תאמר מה לי בזה כי אתה ארם הלא

 ישמש הכתו׳ במלה זאת על הנדרס מן התי׳ . יותר
 מהצודק היי שיאמר נדרס או נטרף . אם לא כי יש
 במאמ׳ זה כווני אחרת בטעם מספיק על דבר ההזדמנו׳
 שתהיי תי׳ שולטת בהאדם . שהוא נגד תק הבריא׳.
 שנאמ' (בראשית ט) ומוראכם ותתכם יהי׳ על כל
 תית האיץ . והוא ע״ד מאמ׳ רז״ל במדרש (פ׳ נח)
 הצדיקים לבם ברשותם הרשעים הם ברשות לבם .
 ר״ל כי האדם כולל ב׳ תלקי׳ גוף מלמטה . ונשמה
 מלמעלה . הצדיקי' נשמתם ושכלם הוא המושל בהם
 ומנהיג אותם אחר עצתו . א׳׳כ הנשמה מושלת על

 כבר פשטת את כתנתך כתונת הפסים והורדת עדיין-
 מעליך. להיות אורח לחברה עם מעשי הבהמה והחיי
ס . וזהו נמשל. היינו א  אז המשפט שתמשול החיי בו
 הנפש נמשל מן הגוף המושל עלי׳. אז משפטו כמשפ:!
 הגוף שהוא מתולדתו כתומר הבהמה וצורתה • צעי

 נדמה אל התי׳ גי׳כ כבהמה . והבן •
r רבותינו ז״ל אמרו [אבות דר״נ פ׳ כ״א] שיצה שצ U f f l 
 שחרית כיצד. מלמד שלא יישן אדם עד שיעבוד
.  זמן קר״ש שאם ישן עד שיעבור זמן קי״ש נמצא בטל ט
 התור׳ כל היום, שנ׳ [משלי כ״ו] הדלת תסוג על ציר-!
W ׳ ו י I / 1 ו . 
ו ת א י ו  כל חלקי הגוף . והרשעים בהיפך . והצדיק בצדקתו ועצל על מטתרואנחנו לא ידענו ענין המשל מה ה
ד פ ה ת מ  לא זאת לבד כי ישלוט על גופו. אבל גם על כל תלקי ורמיזתו בהנמשל. וכי לא מצא שהע״ה דבר ה
׳ ־ כ״א דלת. גם דברי המאמר בעצמם אם אינם ד4  הבריאה < כמאמר (שמואל ב׳ כ״ג) מושל באדם צדיק י ־ ־ י י י

 מושל'יראת אלקיס . וזה כלל כי אם תראה תברת
 אנשים רבים עכ״ז המה מתנהגי׳ רק ע״פ המושל .
ה.  ונמתיק הענין במשל לב׳ מלכים נלחמים זה עם ז
 למשל מדין ומואב עומדים מחנה מול מחנה מערכה
 לקראת מערכה . ומשפט הלוחמים כי ישלחו בלילה

J/ י ו ׳ • ־ • ־ • 

 להורות כי עבר זמן קר״ש לא תידש מאומה בבאוד
 מוציאין את האדם מן העולם, אבל לדעתי הנה תז״צ
 במאמרם זה באו להודענו שורש הבטלה והפסדו כי
c מעוטו מחזיק המרובה. כי אם היינו מש נימי 
w ומתפללין הלא נמצא יתול לבבנו ליראה את ד׳ הנכבל־  ^ _ ״ _
 מ^רב היינו שר תמשים עם תמשיו הולך על הדרכים ולעבוד אותו בכל לב עתות היום. כי האדם כאשר
ה ל ב י  סביב. אולי יפגע בשונאיו וילכדהו בחרמו וכאשר יעמוד בבוקר ויתן בלבו יראת ד׳ ראשית דעת. ו
ת ד ו ב  יפגע באנשי מתגהו לא יעשה לו כל מאומה . פעם שעה או שתי׳ בעבודה. מה מאד יקל עליו ע
ס י ש  הלכו מארב מדייני׳ ופגעו במואבים . ועמדו עליהם כל היום. כי צדק לפניו יהלך. ולדרך הזה י
ן ת  להרוג אותם. צעק אתד מהם ואמר אל תשלתז בי יד. פעמיו כל היום. ובהיפך אם כאשר יקום ממ;1
ך ר ד  כי ממדין אני . רק עתה אני עבד אצל מואב. אמר יתתיל את המס מניבי עוה׳׳ז. את׳ כ ילך שובב ב
א י  לו מה לי לתת לב על מולדתך שהוא מבית מדין אתר לבו כל היום כל עהיו ורגעיו. והעמידה ממטתו ה
י אש ה י * ת ע מ א  כי עתה עובד אל שונאי נפשי. ומחוייב אתה לעשות תלוי׳ במשכבו. כמו שכתבו תכמי ה
ה ל ע מ  אך דבר פקודתם. ובודאי לזר תתשבניאם היית פוגע ישן אדם מדברי תורה וקדושה נשמתו תעצה ל
m ^ ד ה  בי הלא את דמי שפכת ארצה . וא״כ כמוני כמוך בהיכלי הצדיקים . וקולטת מלמעלה רוח ט
 להרוג אותך . הנמשל החי׳ מופקדת מחק הבריאה ובבואה אל הגוף תקיצהו תפרוש כנפיה תקתרוו
 שיהי׳ מורא האדם עליה . והנ׳ימ כאשר תפגע התי׳ ותאמר לו קום נא הנה קול דודי דופק פתחי 3י
; ן  נאיש צדיק.מושל אשר ממשלתו היא בנשמתו הטהור׳. אחותי כי׳. ואז הגוף מתעורר ומתמלא נעימות ע
ד ש א  שהיא שלטת על כל חלקי הבריאה . א״כ גם על החיי ותעצומות לא כן הסרותי' על מטתם.- וא״כ כ
 תעלה ממשלתה. לא כן אם האד׳ לא הגיע למדריגה יקיים האיש הישראלי בשכבך ובקומך קרוכ שיכ1י3
 להיות מושל והוא רה נמשל. היינו משועבד אל התאוה ־מעשיו כל היום*) כלל הדברים. כי אם אמנס מצוו

 י עלינו
 *) ןסה יפה אף נעים רמז המשורר ע״ם על'הלגרים האלה נסאמו שלם (חהליס ליו) און יחש* מל משננו ית*3

ה למ»! ש ע % י t מ ( ן לא סינ י« לא ימאס י ר״ל כי זה ליד הרשע אשר בשכבו על שפתו יםזר לו נועמטו ?  לו
^  נמיסו סן משמי סן מאצות !הסיענוח י יבלרן הזה ינלם אתיכ את כל היום . והו און יחשינ.סל משננו זנקומז 1

 יתי^ על לרך לא סץנ. ואח׳כ רע לא >«אוס כל היום י



 יעקב לר
 גם למעשה יום ראשון (עיק במ׳׳ד 3ס«וך) ילק אם
. ׳  האדם זכה נותל שתי עולמות העוה״ז והעוהי׳ב ט

 והנן• . .
ף באור על מאמר זה תמצא בחלק י הראשון ן  ע

 [פ׳ בראשית ח' בי] ע״ש.

 ובסמןןי, הה״ד אשא דעי למרחוק ולפועלי אתן
 צדק. א״ר מאיר הלשק הזה משמש
 שתי לשונות . לשון שירה על שבחן של צדיקים. לשון
 דבור על מפלתן של רשעי׳למרחוה על הרחוקי' שנתקרבו
 אמר ר׳ נתן מחשבין לשמו של אברהם אבינו אותו
 שבא מרחוק. להבין זה נקדים מאמי־ ם ז״ל (בילקוט
 תהלים צ״ב") להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות.
 מי גיס להם לישראל לבוא לידי שמחה זו האמונה
 שהאמינובהעוהיז שכלו לילות. והמאמר חסר ביאור
 ואיככה יתייחס ענין זה למזמור שיר ליום השבת.
 אמנה דע כי האף אמנם מצות שבת כבדה על האדם
 לשמור את יום השבת ככל חקותיו ומשפטיו. עכיז לא
 תוהו צוה אותנו בוראנו ית׳ לשמור את יום השבת
מאחר שצוה אותנו על שמירתו בעי׳כ כי אפשר  ט.
 ביד האדם לשמרו. כמאמי (דברים למ״ד) לא
 נפלאת היא ממך כו׳. ונאמר (מיכה ו׳) עמי
 מה עשיתי לך ומה הלאתיך י ענה בי. 3לתי כי
 צריך האדם להקדים לעצמו 3' הקדמות א' לדעת
 ולהאמין כי הטוב וההצלתה בעושר וקטנים לא
 יגיענו בסבת יגיעתו ושקידתו ורדיפתו אתריהם.
 כ״א מתםד ד׳• עליו. ואין מעצור לד׳ מהושיע ברב
 עסלן או מעט. וכאשר יקבע האדם זאת בנפשו ויאמין
 בה אמונת אומן יבתר לנפשו המנותה הרבה יותר
 מן העבודה. כי אם חפץ בו ד' להצליתו תבוא אליו
 הברכה ותשיגהו גם מבלעדי יגיעתו. כמאמר [משלי
. ה מ  יו״דן ברכת ד' היא תעשיר ולא יוסיף עצב ע
 ורז״ל דרשו מאמר זה (ב״ר י״א) על יום השבת . כי
 זאת בתי׳ השבת להמשיך ברכה אל השומר אותו
 כראוי ובזולת התנאי הזה וההקדמה הזאת •לא תשקוט
 ולא תנות נפש האדם ביום הנכבד הזה . אתר כי
 בדעתו ומתשבתו כי הברכה תלוי׳ במעשיו ובפועל ידיו.
 ובשבת ידיו אסוחת מעשות מו״מ וכל עבודת מלאכה!
 התנאי הב׳. כי האדם ראוי היא שיתאמת אצלו כי
 העולם ומלואו הבל הבלים אין 3הם ממש. והמה
 זרי׳ אצלו. כנכריות נחשבים לי. לא ישיג מהם כל
 מאומה. כמאמרי(איוב Cb ערום יצאתי. מבטן אמי

 וערום

 אחל
 מציגו להגות בתורה כל היום תמיד:סנה תכמינו ז״ל
 נחרו להם בתכמתם הטהורה כל נתח טוב וערב אשר
 לתורה לתורה • ואשר לעבודה לעג ודה עד שמצאנו
 נרז״ל (ברכות ה׳) אבא בנימין הי׳ כל ימיו מצטער
 .שתהיי תפלתו סמוך למטהו. כדי לקרב השומר אל
 הנשמר. כי זאת תורת האדם לקרוא קי ״ש בזמנה
 ושתהיי התפלה בזמנה הראוי . ותיכף סמוך למטתו
 יזדרז לעבודת אלקיו. כמשפט העבד הנאמן להשכים
 ולהעריג ולמהר א״ע בזריזות נפלא לקרוא קד״ש
 ולהתפלל. ואז יקל עליו את״כ עבודת כל היום.
ת הדבי/הזה כיהעגוד׳אשרעל  וכיתאמ׳איככה נדע א
 האדם בכל עתות היום תלוי׳ בב׳ זמנים אלה. בשכבך
 ובקומך. בוא נא אתי וראה כי רבותינו ז יל בתכמתם
 הטהורה ותבונתם הרחבה דלה דלו זאת מבאר מים
 עמוקים מדברי שהע׳יה שאמר הדלת תסוב על צירה
 לעצל על מטתו. כי הנה כאשר נשא עון להביט
 על המזוזות אשר השער והדלתות קבועות בהם הנה
 הדלת הולך וסובב על ב׳ הצירים . אשר יתד אתר
 קבוע ג מטה ויתד אחד קבוע לי׳ עלה ועל ידי ב׳
 הקצוות האלה תהי׳ תנועת כל הדלת לארכה ולרחבה
 וזה כל גבורה הדלתות ותנועתם. רה מן ההתחלה
 והגמר. הגה מזה תוכל להאמין גודל כת המתחיל
 והגומר. וזהו כמו שהדלת תסוב על צירה לבד.׳- כן
 העצל על מטתו. איך יתנהג בשכבו על מטתו ואיך
 יתנהג בקומו ממטתו על 3׳ הצירי׳ האלה יהפוך ידו
 כל היום ג״כ . וא״כ יפה אמרו שאם יישן אלם עד
 שיעבור זמן קר״ש נמצא בטל מן התור׳ כל היום.
 שנאמר הדלת תסוב על ציר׳ כוי. זה שהתפאר ית׳
 ואמר (ישעי׳ מ׳׳ח) אני הוא אני ראשון אף אני
 אחרון. כלומר הבט נא אל המתחיל ואל הגומר מי
 הוא. אז תדע ובתנת מי הוא המלמדך להועיל מדריכך
 בדרך תלך • כי הוא ית׳ בהיותו ראשון ואתרון הוא
 הוא המסבב את הכל. חאת תפארת האדם שנאמר
 נו נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. כי חלק לו ית׳ תלה
 יקר כזה שיהי׳ הוא מובתר הברואים סגולת כל
 לנמצאים שיהי' הוא המסבב והמניע כל תלקי הברואי׳.
 אס להרע או צהטיב • כמאמר הזוהר הלל גם את
 העולם נתן בלבם. כל עלמא וכל עובדין דעלמא לאו
י אדם דאמשיכו עובדן טבין נ  אינק אלא בלבהון מ
. ולכן היתה בריאתו ג׳׳כ בתתלת הבריאה וכסוף  סי
 הבריאה. וזהו אתור וקדם, צרתני. כי מצד הגוף
 הוא אחור למעשה בראשית. ומצד הנשמה הוא קדם



 חסרונות . ול*1י ראוי ל>ן>ייז* אוחה שאין גה תסרון
 ולפעמים יזלמן שיהיה להל סחואה מעולה מאל
 כלולה נהוד ויופי . אז ג״כראוי לקנוח אח המעולה
ת ט ח  מפני רוב ישיבוחה. גם כי הסחורה אשר 3
 היי' היא סחורה טובה אין בה שים חסרון. דבל
 המעלות ובשלמות אשר בהכחורה הנ' אין לה. לכן
 ראוי לקמת הסחורה הבי לסבת רוב שלמותה יקין
3  ערכה ובע׳׳כ מחוייב הםיתר להעיר ולעורר את ל
 הקינה להגיר לו היתרון' העצים אשר בסחורתו זלשבת
ה ר ז ח ס  לפניו ויעלוחיה . כי לולא כן לחה לא יקנה מ
^  הראשונה שי! ין בה שוס דבר מהיזסרונוח . אבל א
ה א ל  לאחד סחורה גמע׳ וכחיחה עד מהר. מ
£ כ  חסר טח . ואל הנ׳נהיפך סחירה מעילה כלילה 3
ה קנ  המעלות• א״כ יזכה השני הזה מבי ציד' שי
 הקונה רק אצלו. והחבוק כי הוא אין מהצורך ^
• י ח י ל ע ! מ ו 3 מ ע לי ח י צ ה ל י הקונה ו נ פ  לשבח סחורתי 3
י ) א  גי הלא גם מבלעדי הפלגת חשיבזח מעלותיה י ד
׳  אל הקונה לקנות אוחה ולא לקנות אצל הסיתי הא

 מפני כי אצל השני אין גם חסרון אחל מהחסרוטר!
ר בעניגיכו 3 ד . היא ה  יאשר גסחיורת הםואר האי

 אם היי העוה״ז טוב והעוה״ב יותר טוב היי הקג״י^
 מיאה אלינו טיב עוה״ב והפלגת חשימחו ל״ען אשד
 לסיח הפלגת טיבו ומעלתו יפנה הארס לעמול עלי,
ל  צהש גי. צא כן אתר כי העוה׳׳ז הוא מעית לא יץכ

ה . א״כ מ י ק  לתקון. והעוה״ב טובו וניע>*ז לאין י
w

 3 ה״  לו להקי׳׳ה לגלות לכי ולשבח בפנינו «עלח עי
 אחר אשר גם מלבד הפלגת טובו ומעלתו ראיי ל3רו>^
 אל החורה בעבור להנצל ממקרי עיה׳יז ״ אשר כצ
0 ח י כ י  פריו שקר ומדומה והגל הגלים . כאשר ה
ה ש ) כישת^ם רעיח ע א ע׳׳ה 3שם ד׳ (ידמי' 3׳ י 3 נ  ה
^ ו ר א  עמי איתי עזבו מקמ־ מים חיים ־לחצוב להם 3

י ת י א י : ח ל ם • י י < < ו ה ל י ב ר לא י ש  בארות נשנייס א
׳זאל,,  שכגר נודע לו ונתברר אצלו מרירות העיה׳
ת י ר * ד  נאה להודיעו נעימות עוה״ג . אמנם הנה מ
 עוה׳׳ז אי אפשר לעמול עליו כ״א אחר אשד יע,ש
י  תיכל והשג תשיג ממנו המוני מחמדו והבליו . כ
ו ר פ ס ד 3 י ע ה  מי לגו עוד חכם כשלמה ה״לך ע״ה ו
מ י ס ל  שלא עמד על חטפת תאות העוהיז כ״א אחי ה
 ע״ד י

 וערום אשוב שמה. וכאשר יתאמת זאת בלבו יהי׳
 במדריגת יוצאי מצרים שהיתה הביזה אצליהם למשא.
 כאמרס ז״ל על וישאלום. בע״כ דישראל. ואז יערב
 לו יום' השבת ותערב לנפשו המנוחה ויתאוה ליום
 שכלו שבה. ויגיע למדריגה עד כי תהי׳ לו היגיעה
 ליגיעת בשר. והמנוחה למנוחה שלמה אשר הקל"ה
. וזהו מזמור שיר ליום השבת. טוב  יוצה-יגה*)
 ׳להודות לה' ולזמר וכי׳ • כלומר גם כי רתוק מן הנפש
 לזמר לשיר 'ולשמוח על המגותה ושביתה ממלאכה.
 'עכ׳׳ז טוב להודות לד׳ ולזמר לשמך עליון. כי אין
 תסר בזה רק 3׳ הקדמות . אי להגיד בבוקר חסדך.
 'ר• ל"שיתאמת 'לאדם אשר כל ברכתו ושפעתו אינה
 מכחו ועוצם ידו ולא מסבת רוב עבודתו. רק חסד
 ד׳ עליו כל היום• וזאת ראוי לו להגיד בבוקר השכם
 וזהו להגיד בבוקר חסדך. וחסד ד׳ ישפיע לוי ברכה
 בלא" עצב . ב׳ ואמונתך, בלילות. ובביאור בדברי
 הילקוט'האנוכי שהאמינו'בהעוה״ז שכולו לילות ׳. ואינו
 ירק• הבל אץ בו מועיל . וזאת ראוי לאדם להאמין
 גס בטרם יסכים עמי השכל ואתי׳כ גס לבבו יבין
 'האמת . וזהו מאמר (תהלים יי׳ט) עדות ד נאמנה
 ר"ל מיתחל׳ מוכרח אתה להאמין במה שיאמרו לך
 שרי התורה והתעוד' . כי העוה״ז הבל . ואח״כ
 מחכימה פתי תזכה להבין האמת אבל אם לא תאמין
 בהחלה לא יעלה בידך דבר בינה . הוא שאמרו
 (ויקרא רב׳ טי) זובח תודה יכבדנני. יכבדני אינו אומר
 •אלא״ינבדנני. בעוה״ז ובעוה׳יב ועם דרכנו נוכל לתת
טעם מספיק על ענק מאמרם ז״ל (סנהדרין לט) : 

 כל הנביאים כלם לא התנבאו אלא לימות המשיח
 אכל ״ עוה׳׳ב עין, לא לאתה וכבר התעוררו ע״ז
 רבים חקרי לב אשר בקשה נפשם להבין טעם
 ?ת&מות גמול עולם הבא עד •שנאמר עליו
 עין לא ראתה . גם אנתנו דברנו בזה דברים
 נ«רצי# בספר המרות (בעשירי משער הגטתין) וכפי
 הענין ׳נאמר עתה כי הערכת והפלגת דבר מלגר
' ?לבי פנים • אי שהאחד גרוע מחבירו ופחות י ה  י

ט י• או• שהאחד מעולה מאד . למשל אם תביא ״ £ 
 •חל חנית ,ישם סחורה אינה מופלגת בתשיבות וגם
ה . וחנות אחח מוכרח סחורה •מלאה ״P ל ' 

£ ״  ואילי כי לגעגיר זס ל!רו הנביאים ע״ה נ׳ מצות שגת וצלקה והשה המוכים נדנייהם זל״ף. כמי (ישעי׳ ג
׳ אשרי אנוש יעשה זאת פו׳ שומר שגת מחללו . ואמר עול (שם לח) הלא פיס לר5^ ו  ׳ שמרו משפע יעשי־צלקה נ
ל מצית אלו יק סגה אחת להם הסשלמת אותם. י 3  נו׳ אם תשיב משגת ינגן' כז' . והפעם כי ׳

 C ואילי
 אמר ר

 לסמך



 אהיל-יעקב- י*
ל(במיקהלת)אלואחראמר הכל הבל  מדשאמרו חז״
 ט ,אלא זה שלמה לזה נאה לומר'הבל הבלים . לי
 היח תמי דבריו אחר הנסיון כמ׳׳סאת כל זה נסיתי
מ ־ ואולי כי לבעבו' נסות אותנו ציה אותנו ית' כ ח • 
 להתענג בשבתות וימים -טובים . ומזה ניכל להתבונן
 על העיה״ז וכזביו ודמיוניו שהם ־שקר והבל. ואולי כי
 לזה כוונו רז ״ל באמרם (סנהדרין צ״ט) במקום שבעלי

 תשובה עומדים אץ צדיקי' גמורי' יכולי׳ לעמוד . כי . , _,
 הגעל תשוב תהי׳ דבקותו בתור׳ ובמצות באהב'היותר ואומר תאמר שיש בידיעון שהייתי/עובד ע׳׳ז כל השגיס

 נעזב ונבדל •מכל המון מתממ.עוה׳:ז.עד.שיהי;ס¥וק^
י אבליאיככה ימאס -3.העוה״1.  נבזה בעיניו נמאס •
, ו  רק ע״י האמונה להאמין. מאמר התורה המע^-עלי

 שכלו לילה וחושך . , ,
ק (לי פ נת).על ל ח  וכבר מלתי אמורה 3

r מאמר המדרש (דיי פ׳ לך) עמך נדבות ביום 
 חילך בעת שהכנסת לי כל התיילוק,והאוכלסיש בהדרי
 קודש כוי לך טל ילדותך• לפי שהל' אגרםס ע״ה מתפחד

 הללו . אמר לו הקב״ה לך טל ילדותך. מה הסל הזה
 סימן ברכה לעולם . אף ילדותך סימן ברכה לעולם .
 וביארנו שם איככה הי׳ ילדותך סימן.ברכה . אש

 עבד ע׳יג כל השנים הללו . ואמרנו. כי אברהם. 1ג״ה .
י י ה  'אלו הי׳ מכיר את ד׳ מנעוריו. באין ספק לא, .

 מצלית בתוכחתו את בני דורו על תועבותיהם 1על י
 פסיליהם ני לא אלהיס המה , כי הלא בגל.פניו'.'

 נעימי ויותר עזה מפני בואו אליהם רק אחר הנסיון
 בתאות העוה׳יז ירא׳ כי שקר נסכם . וזהו זובח חוד׳
 יכבדככי יכבדני אינו אומר אלא יכבדנני בעוה׳יז ובעוה״ב
 כי תחל׳ אמר ולרשע אמר אלקיס מה לך לספר תקי
 כוי אם ראית גנב ותירץ עמו ועם מנאפים חלקך כוי
 יסיפר כענק דרך הבעלי תאו׳ . אמנם את״כ אמר
ו נא זאת שוכחי אלוק פן אטרוף ואין מציל. ר״ל נ  3י

 הזהירם והפחידה במורא העונש שיגיע עליהם פן יענו מאין נודע לך כל אלה , האת בחנת בנת במו
. אבל ידוע תדעו כי לא זאת המנותה ולא לדעת מהותם ועילוי יראתם . כמענק, הנשים אשר ׳  אטרוף ט
 זאת המרגעה למשוך ידו מן המוני תאות עוה׳׳ז מסבת השיבו (ירמי׳ מ״ד) ומן אז .חדלנו לקטר כו׳ חסרנו

 כל כוי. אבל אחר אשר גם ,הוא במשך מ׳׳ת שנה,
 עבד את כלס ובחן בהם ובמשפטיהה הי׳.ידיו.רב,. לו.

 להוטת על פניהם כי,הבל המה מענןי, תעתועים..
 ,והם האמינו לקול דברו. כי הסכימו ואמרו איןתכס .
ון. וכמ״ש על יתרו (במד׳ קהלת) אלו אחר..  כבעל הנסי
 אמר עתה ידעתי ט, גדול ר נו׳ אלא.זה יתדו.שלא...

 הניח ע׳׳ז שלא עבדה ולכן יפה אמרו אף\ללותן
 סימן ביכה לעילם.. כי ע״י.ימי היללות.?}*ןלע.נו

'מאמד, . זמעאהי ק י ס  כלם על הדבר המאומת לו מ
 המדרש כך הוא . אשא דעי.למרחוה.ר״ל שהי׳ךתו^'.

 ונתקרב. כמו שדרשו ז״ל [ברכות. ליד. גי] על י/אמר
 שלום שלום לרחוק ולקרוב» חהו מאמר ר., מאיר הלןזון \

 הזה משמש שתי לשונות .. על שבק של צדיקים .ועל
 גנותן שלרשעים ומפלתם, אשר זאת לא ישיג בשלמות
 בלתי אותו שבא מרחוק וזהו שביאר ואמר מחשק
 לשמו של אביהם אבינו אותו שבא מרחוק . אשר כל

 מורא העונש . פן אטרוף ואין מידי מציל. אבל זובח
 תודה ר״ל כי ברוחו הנדיבה ונפשו הטובה הוא מעורר
 את נפשו לתת תודה לאלקיס על שהמלים אותו מפח
. בעוה׳׳ז ובעוה״ב . ליינו י נ נ מד  הבלי עוה״ז. הוא י
 הוא יכבדני תורה כפולה ומכופלת • א על מה שהצלתיו
 מן העוה׳׳ז ועל מה שקנה חלקו בעוה״ב. והבטיתו
 יחמי לו ושם דרך . אשר חכמינו ביארו אל תק^י
 י&ם אלא DBh דרך (מ״ק ה׳) שהוא מעריך פתיתות
 העוה׳׳ז תחלה. ומעריך כנגדו יקר עוה״ב אראנו

 ""בישע אלקים . והבן.
 והוא שאמר מזמור שיר ליום השבת . לאמר אתר
 י כי התענג האדם בתענוגים ומעדנים יראה
 שאין בהם ממש אז יכול להאמין על כל המוני תאות
 עוה׳׳ז גם מה אשר לא השיג זה עתה כי כלם המה
 מה3ל יחד . וע״כ טוב להודות לד׳. כמאמר זובח
 תודה יכברנני . בעיה׳׳ז ובעוהי׳ב. וכבאורנו. ופרט

 את שניהם א׳ להגיד בבוקר חסדך. על הטוב והחסד אמונתנו על עוה׳׳ז שהוא שקר מוסד על המאמין הראשון
 אשר יהי׳ באור הבוקר בעוה״ב. 3׳ ואמונתך בלילות. ראש פנת שבטי ישורק . כי הוא בחן כל אצה ן.אמר

 שאין 3הס ממש.

, ' ןג,כו  במדרש (שם 3סמוך)״אש.ה כי תזרי
 הה״ד חייט ותסל עשיתי.עמזי גהקידחך
 שמרה רוחי, בנוהג שבעולה בהמה v מהלכתארבוצה

 ׳9 והולד ־

 על שזכה י לבוא לידי אמונה זאת שיתאמת אצלו כי
 העוה׳׳ז אישך והבל. חהו מאמר הילקוט מי גרם
 לישראל לבוא אל שמחה זי היינו לשמוח בהשגת
 מוה״ב'. רק האמונה שהאמינו בעוה׳׳ז שכלו לילות.
מת עוה״נ לא ישיג האדם בלתי אתרי הייתו  ט עי



 יעקב
 כשהוא יוצא יוצא מלא גללין וכל מיני סיוחץ והכל
 מת3קין אותו ומנשקין אותו וכמחר אס הוא זכר .
 והמאמר אומר הבינני . אבל ית3אר על נטן כאשר
 נשים לב על הרכבת האדס . הנה כמו שיש ביצירתו
 שני׳. הגוף והנפש . כן עסקיו שנים . עסקי הגוף
 אכילה ושתי׳ ובקשת טרפו !מזונו. ועסקי הנשמה
 בתורה ובמצות ומעשים טובים . ואם תשים לבך על
 3׳ עסקים אלה • הראה מפלאות תמים דעיס איך
ה  כל השגת ועסק האדם לקנות התורה ומדותי
 מוצאיהם ומבואיהם הס המעלות ומדות הישרות. ר״ל
 אם יבחור האדם 3שקידת התורה הוא צריך לחכמי
 והבונה ולב טהור . ואם ירצה להיות ענו ושפל ברך

 יצטרך ג׳׳כ למדות יקרות המביאים את הארס לכך
' י א  כמו להכיר מקומו . להסתכל בשלשה דברים ט׳ מ
 באתכו׳ . ושתהיי מורא ד׳ על פניו תמיר • וכאשר
 ירצה להיות נדיב לחונן עני ואביון. צריו להיות
 רתום וחנון . ושונא בצע . וותרן בממונו • אשר על
 אלה מדות יקרות בפז מסולאים . וכן כל דבר מי
 התרה מוצאי ו ומובאיו הס צדקות תמימות וישרות
 וכדומ' . לא כן השגת עסקי עוה״ז הכל בהיפך. כי
 פרצים תצאינ׳ רק ע״י מדות ותכונות מגונות ופתיתות
 ודמיונות שוא ושקר . כי אם תרצה להתחיל בקיוס
ר ש  ויסוד העולם צריך אתה לאהוב את האשה . א
י ה י  חז״ל אמרו עליה [שבת קנ״ב א׳] כי הוא אמר ו
 זו אשה הוא ציה ויעמוד אלו הבנים . אשה חמת מלא
 צוא׳ ופיה מלא דם והכל לצין אחריה . וכמו ק
 ברצונך לעסוק בתאות אכיל׳ ושתי' צריד אתה לדמיונו׳
 שזא ומדוחים שיהי׳ נדמה בעיניך כאלו המאכל יקר
 ונחמד מפז רב. וביותר אתר שהכנסת אותי אל ת׳ ך
 פיך וכבר נלעס ונמאס איך יער3 עליך וידמה בעיניך
י  לעי3 ומועיל שאין דומה לו . והכל שקר וכזב . כ
 כלה לרגעים אחדים יתגלה ערותס ופתיתותם. כאשד
 יתעכל המאכל 3מעיו. וכן אם יהי׳ עסקיך להלביש
 אותך מלבושי כבוד . תתלבש ג״כ גאה וגאה והוך
 והדר עד אשר יהי׳ נדמ׳ בעיניך כי עיני כל אליך
 ישגיחו אליך יתבוננו ותהלתך בפיהם. חיו הדרך
ו חיי? עוד מ ם • כ ה י נ פ ם ל י צ צ ו ם נ י ק י  הולך לפניך מ
 פני משה . ואם תיצ׳ לעסוק במחלוקת תל3ש קכא׳
 ושנא׳ עד אשי גם את הטוב אשד באתוזת מ-עיך
 תחשבהו לפחות וגרוע מאד. ויתהפך עליך רוח אח ת
 לעות אדם ב־יבו / ושכלך ודממכך יטה אותך עד

 כי תאמי על הטוב רע . ותדין את חבירך לכף תובה
 ואם

 אהל'
 והולד נתק בתוך מעיה כמיךשק . והאשה זו מהלכת
 זקופה והולד נתק במוך מעיה והקב״ה משמרו
. ׳  שלא יפול וימות • הוי חיים וחסד עשית עמדי ט
 ועיי במד׳ עוד הרבה מזה ההבדל אשר בין הריון האדם
ק בדרך נס ובחסדים  ובין הריק .הבהמה שהוא י
 גדולים .'ולדעתי נראה לפ״ז להבין מאמר ופקודתך
 שמרה רוהי . ולא אמר ופקודתך שמרה את רוחי ,
 למען דעת מי,הוא השומר ומי הוא הנשמר . אי«נם
 הטעם בזה ע׳׳ד שאמי ו זיל (בראשית לבה ס״ג) ורב
 יעבוד צעיר.. זכה יעבוד לא זכה יועבד . ולכאורה
 מאין הוציאו זאת שיהי׳'נכלל בכתוב יועבד והכתוב
 אומר רק יעבוד . אמנם רז״ל הוציאו זאת מתסרון
 סימן הפעול. כי אם הי׳ הכתוב אומר ורב יעבוד
 את הצעיר . לא הי׳ נשמע ממאמר זה רק כוונה אחת •
. אבל עתה בחסרון סימן  כי• הגדול יעבוד את הקטן'
 הפעול יש שניהם במשמע. וי ב יעבוד את הצעיר . ויש
 במשמעו את הרב,יעבוד הצעיר . וזה שביארו זכה
 יעבוד כוי'. רש במקראות.הרבה כאלה . ומעתה הנה
 הכתוב נותן טעם על משפט בוראנו ית׳ אשר ציה
 ־והזהיר את האדם ל:רגיז שכלו על יצרו. ושלא ילך
 אחר טבעו הפראי כדרך שאר בעלי חיים . לאמר כי
 כמו אשר בריאת הנבראים בהנהגת הטבע אשר נטע
 הבורא ית׳ בהם אל קיום ישובו של עולם . די להם
 שיתנהגו כפי הטבע אשר שם במזג הרכבתם . לא כן
 האדס אשר יצירתו ומציאותו כפי מה שתיינה חכמתו
 ית׳ הוא לקיימו שלא כדרך הטבע . לכן צוה והזהיר
 אותו שיעזוב גם הוא מלכת אחר טבעו רק כפי התורה
 והמצוה אשר אלקיו יורנו. וכך אמר לו כמו אשר
 פקודתי שמרה אתי רוחך שתתקיים בך . כך רוחך

 תשמד את פקודתי לאשר ולקיים כל פקודי וכל מצותי. י
 וגם שניהם כלולים במאמר ופקודתך שמרה רוחי .
 כי על קיום האדם הבאיר בו שהפקיד׳ הוא השומ׳.
 והיות הוא הנשמר . ועל קיום התור׳ ומשמרת האזהר׳
 מורה בהיפ־. ואת פקודתך שמרה רוחי. הרוח הוא

 _ השומר . והפקידה הוא הנשמר .

 ש• גסמיל. דבר אחר אשה כי תזריע . הה״ד
ל״ח] איפה היית ביסדי ארץ כוי מי שם 3 1 י  *י
 ממדיה ט׳ ויסד בדלתיס ים בגיחו מיחס יצא . כשם
 שיש דלתות לבית כר יש דלתות לאשהכו׳. ואומר עד
 פה תבוא ולא ת־סיף • אלו שלשה חדשים האחרוני׳.
 ופה ישית בגאון גליך. ממן גלוליך. צפי שהולד הזה



 «הה יעקב
 רמי חייו כי עור«עט ואיננו. .והוא.כ^ול ולא ישבע
 יכל אשר היא ריאה בתבירו כאלו גדל היא יחידי• יזהו
 זקני ח״יי היא מסית שהתכ״הנחיספת "כהס-יהקנ״ה
 בתםדו מסגי זאת כייו שנאחר בישישים ח:י«ה כי׳ .
 כי כלל העולה צ״יך לתורתם וחנייתם . ילה״פךזקני
ס מציכי ה כל זמן שייזקיני' אם אחנס גנז ה ׳  ע
 העול0.עכ״ז מוגאם הוא עיי טפשית שנחיספת ב:ן(יעי'
 עוד גש־ורי המרוח אשי אל ספר המדיח פ׳י״נ מ:ער
ת הדלקים) כלל העולה כליי שתייט ביעלי ?תירי ד מ  ע
ו וחכמתי . ת ר י ת . י כ * ע  שנהן ית'לכל אויאכפי כחי י
 כאמרם ז״ל [ויקרא רבה ט״י] לעשות לריח משקל
 אפילו דברי תויה שנתנו מלמעלה לא נתנו אלא במלה.
 יש זוכה למקרא . ויש למשנה • ויש לתלמיד כוי. ויש
 זוכה לכולן. כמה שידענו מגדולי הצדיקים שנתן ית'
 בהם דעה בינה והשכל עד כי חלק לשלמה חכמה
 לכלכל את כל ישראל בחכמתו ורב תבונתו . כן תראה
 בהמתעמליס בהשגת עוה׳׳ז . כי האיש ה׳כפיי הנה
 דעתו ומנהגו אינה רחיקה מןהאמת. כי אינומתאוה
 בלתי את חש* תשיג ידו לזון את ביתו. ועובד אדמתו
 ישבע לחם . יותר ממנו העירני ועוד יותר הסותריס
 הגדולים . בהס רבתה הטפשות מאד להרבות הון
 לסחור למרחקים . וכל זה לצורך ישובו של עולם .
 שיהיו ההמיני׳מתפרנסי׳ מהם בעבודתם להיות בעזרתם
 לעבוד עבודתם . ועוד יותר העוסקים בבנינים .
 בונים חרבים למו. והיכלי עונג•, • ועוסקי' בגנות
 ופרדסי׳ • אשר לילא זאת לא היו משיגים כמה אנשיי
 המוניים מחייתם ושפעתם .־כ״א ע״י פדר הקצינים.
 האלה בעבודה רבה . ירבו עסקיהם למלאות' שני
 למשמשיהם כלל הדבר כל המרבה .בעסק יוכיח
 אולתו על פניו ..־כי זה לוי אות אמת על-סכלותיו ועל.
 טפשותו . וכי ישאלך לבבך לאמר. הירצה ד' בעלילות
 כאלה להנהיג בהן אתעולמו. הלא הוא אלקיםאמת.
 ובחכמה יסד ארץ . ושמים, בתבונה . ומנהיג עולמו
 ע ׳י שוטים וחסרי לב. ."כלום חםר מיית המלך ית׳
 להנהיג עולמו להיות/מושג שפעת כל ה־ מוטים ע׳׳פ
 ארחות החנייה והתכונה . כמשפט השגת עסקי הנפש
 התורה והתעודה המוסר והתבונה אשד דרך הקידש
. ק היו ט ל א  להם ובמסלר. החכמה יעלו ייבואו אל ה
 ראוי ל דיות בכל חלקי העולם אשר בני אדם צריכים
 לה£ כי כלם בכלל מאמר [תהלים ק״ד] מה רבו
 מעשיך ל׳ כלם גתכמה עשית . כי כבתי׳ זאת היי

 נריאת

 ואס חרצה להשיג קטנים וחפצים המובאים ממדינות
 ריזיקיח . צריך אחה צהיוח >המש$יכי׳ את נפשם
 «<נד . לעבור ארחות ימים ובארץ לא עבר בהאיש.
 להכניס א •ע לסכנות גדולות. כלצ הדברים כל המרב׳
 ציגיעחו והשגתו כן ירבה סכליחו • כאשר העיר
א ע״ה ע"ז במאמר קצר (הישע די) כרובם כן י ג נ  ה

. ר״ל כפי רביי־ם בהשגת הדברים כן חטאו &ו לי ט  ח

 לי גסכלוחס .

) זץני f נג׳ין ־מאמר חז״ל (שבח קנ״ב א, i P S O l 
 ח ״ח כל זיין שמזקינים חכמה נתיספת
 בהם. וזקני ע״ה כל זמן שייזיןינים טפשות נתוספת
. ראה כי חכמינו ז׳׳ל בדברים האלה כללו הדברי'  בהן

 שאמרנו..כי זה כלל גלול כמו שצורך התור' ולוחדיה .
 אל הזקנים > 'כמאמר (אנוח לי) הלומד מן הקטנים
 למה הוא לומה כיי . והלומד מן הזקנים לחה הוא
 דומה כוי . וכמאמר (איוב נ״ב) למיתי ימים ידברו
 ורוב שנים יודיעו חכמה . כן מהצורך אל ישיט של
 עולם סוחרים זקנם .׳שהם יסתרו את האיץ ויביאו
 סתירה ממקיחות הרחוקית כי המה ח3י;ים יותר
 בט־ב כל סחירה ותכונתה ומוצאה זמו3אה ו«ק מה
 איה . והקב״ה בריב רחמיו משגיח על עולמי שלא
 יחםר המזג . ומזמין אל השקלים בלמודי התורה
 זקנים אשר נשער . שלא ישנתו משעי־י ציץ יודע״
ם . ללמיד וללמד להבין  בינה העומדים עצ הפח ד
 ולהורות , וכן מזמן ג״כ לצורך ישיבו של עולם סותרים
 זקנים אשר ישפיעו סמויות ל:נ הפץ האנשים • אכצ
 אם חשים לבך לדעת החדות החייחית את
ית  נ' הסיגי׳ האלה .־ תראה יתרון התכייה מ־ הסכ1
 כיתרון האור יין החושך. כי החידה והחנמה הקיי׳ה
ה אל לב ממדיה . גם כי כיר שבעה לה ת  משפיע א
 נפשם ולחרו תירה. בנערותם . יחן להם ית' רוח
 יחי*ה ואהבה גדלה עידפת על הראשונה ללחור
 וללמד עור יותר ער שיקיימו בעצמם מאחר אלם
 כי ימות באהל . וא״כ הנה הסנה המביאה לכך
 היא גורל יראתם ואהבתם את ד׳ ותירתי ילאתשיע
 נפשם עד אשר יחקי־ם הבטחת מאחר (ישעי׳ יא)
 ט י׳לאה האיץ לעה את ר׳ . וכאשר חשים לבך אל
 לסבה המביאה והמטע את הםיחר זקן וכייר יחים
 שיעסיק במסחרים . להניא ממרןןק לחמו. הוא גידל

שי מ ״ל חשד ישנת ,גס רמ״ח אבריו'  הסכלות י



 מי שהזיק את חבירו עד שאין בו יכולמ לעשות
 מלאכתו להתפרנס אז מתוייב המזיק לתת לו ?לי
א פ י ת  מתייתו כל ימי שבתו בטל ממלאכתו. ואם י
ך ס  במקצת ויוכל להשתכר מעט. גם המזיק ימעיט ה
 הקצוב שנותן.לו בכל מם. עד אשר יתרפא מכל וכל
 אז לא יתן לו המזיק כל מאומה • כי יתפרנס ממלאכתו
ז אשר מ ל ז י • כ ל ו נ ד ה ל י ה י 3 נ  כמקדם. כן הד
 זוהמת הנתש קיימת והקלל׳ ארבה עצבונך והרונך
 קיימת והולד יוצא לעולם כאפרות . תלוש ומזוהש
ו לסבול מ ^ : ו ו י כ ל ^ ל ע ט ו ס • מ י י א נ ב  ומ״וחק מ
1 ע  הזיקו. שיתרתמו עליו לשאת אותו על שכם . ן
ת עצמי י א י ז ע ל י״ייל ל ד ג י י ש ל א כ ו י י ה י ל 3 ס ^ י 1 י 5 

 מעט. תתמעט גי׳כ מעט.הרחמי׳ בלב מולידיו. \
 אשר יגדל ויהי׳ לאיש יברכו עליו ברוך שפטרני

 וזהו ואומר עד פה תבוא . כלומר כי לא לעולה תר-״"׳
 האהבה גדול׳ כ״כ לשאת את עולו על •שכמם • והצןע^

- גלולי : ן  ופה ישית בגאון גליך ובא \ באורם מו
 כי הם •גרמו זאת אל הולד שיהי׳ מזוהם ומגולל וייחו*-'
ק להנזליס  .מן הבריות. ואין מהצורך אל ה״ילייי׳ ר

 אל הולד מהי אשר נחסר ממנו על ידם.
י ו  ארם כי יהי׳.. בעול בשרו. שאת או ספחת כ

\tr< מדרש::•הה׳׳ל ־גכוגו, ללצים, שפטים־ 
 למטרוג'׳שנכנס׳ לפלטץשל־.מלךי. כוון מזמרי'מגולחי׳
 תלן דלת (פי׳׳ ישראמ׳״:רצועות־ ״ומלקות::תולמ £
: אלי 'לעצד^-  מפחדת):אמר,ילה המלך:אל.תתיראי
zLy:ולשפחות ־< אבל:את ־לאכול:.ולשתות ולשמוח׳״.״ כך 
Epfy-:•:" ששמעו •ישלאל׳ :פרשת-נגעים י נתייראו 
^ א ל  להם משה׳ אל תתייראו אלו לטתייס אבל־ את .
« ש ר  ולשתות־: •ולשמות .׳׳ שנאמר ־.רבים• מכאיבים ל
 והבוטח בד׳ חסד ־ ־יסובבנו ־. ׳ולהבין - תכלית העי%»
T ה כבר אמר &חכם־ ע״ה [קהלךן נ  גזה־ נראה כי ה
1 ! יתכן  כי אדם• •אין.צדיק.בארץ׳'אשד יעשה מיג• ולא י

 אשר ע׳יכ אמרו [הגיגה• רזי:א] .כל שאינו בהסת
^ m *פנים אינו ׳מהם. כי- מי יאמר זכיתי ׳לבי כו 

 יש ההסתר פנים• תדמן על כמה דרכיי.
 יגיענו עונשי׳־קשים.- ׳רעות׳ רבות וצרות ח״ו.

£ 0 ל א ״ ו ז נ י מ חכ . י ד כ ע . . ל ק ־ ן י נ ע ר 3 0 ^ 
 (ערכין.ט׳׳ז •ב׳) עד היכן תכלית .יסורין ׳תנא א״י^י
 הושיט-ידולניס ליטול שלש ועלו בידושתים*) ולהביך

 נשאר סודו אשר נח רשם בהם מאז ומקדם . וכמה
 רמז על הדברים האלי אליהוא בן ברכאל כמ״ש
 (איוב ל״ו) אשא לעי למרתוק ולפועלי אתן צדק . כמו
 שאמר הזקן אל הזוג הנ״ל זכרו נא מאין באתם
 מי אביך.ומי אביה . אין מהרחוי אל הקנאה שתהיי
 בינכם. ,ןזהו אשא דעי למרתוק . כלומ׳ אזכרי יקר
 בחל האדם שהי׳ בה בעת הבריא׳ קודם החטא .
 ועי״כ ולפועלי אתן; צדק׳. כי הנני רואה מעשי ד׳
 יתדו הס תמים וישרים . רה האדם עשה מעצמו
 מה• שעש' . אבל מאתו ית׳ לא תצא הרעות . וזהו
 ואזמר עד.פה תבוא ולא תוסיף ופה ישות בגאון גליך.
 ובא מדרשם ז״ל בעון גלוליך • לפי שהולד הזה כשהוא
 יוצא יוצא •מלא גללין וכל מיני סרוחין והכל מתבקין
 ומנשקין אותו. הורו בזה מפעלות הבורא ית׳ שנתן
 דמיונות כוזבות לאדם בכל עת ובכל זמן כפי הצורך
 אל ישובו של עולם .וזה נראה לעין אשר בצאת הולד
 מרחם אמו והוא מלוכלך ברירין וימים . אז כמי£
 גדולה עליו האהבה מאביו ומאמו לאין ערך . וכל
 אשר יגדל ויזדכך עד אשר יטהר מכל לכלוך תתמעט
 האהבה אליו. עד אשר בהגיע הבן לאמצע שנותיו
 תהי׳• האהבה מעט מזער. וע״פ האמת הי׳ ראוי
 להיות בהיפך. אשר כל ייתר שיגדל הוא ראוי י:תר
. ואין הדבר כן י ךת י נ  לאהבה • בעבור צחצחותי ו
 רק האהבה תהיה כפי צורך הנאהב אל האהב׳ מאת
 האוהב.'-וא׳כ תראה כי רק הסכלות מכרחת -את
 אביו ואת-אמו לאהוב אותו במדה ומשקל כפי צרכו
 של.הולד^ ואמר הטעם אלמה אשר הקב״ה מכלכלה
 טקשות וסכלות. לזה אמר בעין גלליך. הוא זוהמת׳
 הנתש.• אשר מסבת התטא של אדה״ר נתחדש בעולם
 גזירה תדשה הרבה ארבה אצמנך והרונך בעצב
 תלדי בנים.־ ואי אפשר שיתקיים הולד ויתגדל חולת
 רחמימולידיו• כי אם לא תטא האדם הי׳ מתנאי
 הבריא' שהי׳ הולד נולד בשלייותו הטוב שלא־ יצטרך
 אל מגדלי׳ ואומני׳. כמו שיהי׳ לעתיד עתידה אשה
 שתלד• בכל מם. וכן הי׳ קודם התטא . כאמרם ז״ל
 (נראשית רנה כ״ב) בו ביום נבראו בו ביום שמשו
 בו ביום הוציאו - תולדות . - עלו למטה שנים וירדו
• ובדין הטיל. הקב״ה ההריון והגידול , י  שבעה מ
 עליהס. והיא משוער בפלס .ומאזני משפט. למשל

^ נ ן ל^ם,נמול סיושס <$w נו׳ 11 יגלה איי) א ו י  *) יע יתייסי יק ל«ר 4 ממאמי ל״^*0!לום ^



P לכנו ושיהי׳, n ז י י ד צ  יסורין. ר״ל שלא יחסי לה
 מלא ברכת ד' ועכ׳׳ז יתקיים בו ואוהבו שחיי ילוסר.
 לזה אמרו אפילו הושיט ידו לכיס ליניול שלש ועלו
 בידו שנים. גם דבר קטן כזה נחשב לו ליסורץ.
 וגם עי״ז יתעורר ויזכור לעלות למדריגה הראוי,׳.
 ואין מן הצורך להעירו ולהקיצו במהלומות • בכשיל
 וכלפות. בנגעים ומכאובות. כי די לו גס בדבר קטן.
 וזהו מאמר המדרש נכונו ללצים שפטים. כי לפי
 גסות ענינה מהצורך להעירם במהלומות. משל

 אהל יעקב
ק תכלית היסודי׳. אשר לכאור'  שאלת הגמרא עד הי
 חין נ״מ בדבר. כי מאן דכאע ליי הוא יודע את
 מכאוביו. אבל האמת כי תז״ל באו לבאר כי יען וביען
 אין צדיק בארץ שיתי׳ בעולם בלא יסורי׳. שהמה
 מכווני׳ מאתו ית׳ להיישייו ולהשלימו להעלותו ממדריגה
 למדריגה שלמעלה ממנה . ועכ״פ ראוי שיהי' הבדל
 3ין עובד ד׳ לאשר לא עבדו. גם כי שניהם נדונים
 ניסור ים כאמרם ז״ל (ברכות ז' אי) צדיק ורע לו
 צדיק שאינו גמור. רשע ורע לו רשע גמור. והי׳

 כצדיק כרשע. וחלילה לאל מרשע כי עכ״פ הוא צדיק למטרונה שנכנסה לפלטין של מלך כו׳ כך כיק ששמעו
 שראל פרשת נגעים נתייראו אמר להם'משה אל
 תתייראו אלו לכותיי׳ אבל אתם לאכול ולשתות
 ולשמוח. ונמתיקהענין במשל. לקצב גידל יתום בתוך
 ביתו. והנער הי׳ חכם מאד מלומד בכמה חכמות .
 זכאשר הי׳ ברצון הנער לעסוק בחשבונות. הי׳ הקצב
 נותן לו עצמות קטני׳ וימלא את אמתחתו עצמות
 והוא עשה בהם חשבונותיו. ויהי בהגיע עתו עת

 שא״ג. אם לא כי בע״כ אץ יסוריהם שויס. ואין
 משפטם שוה. כי היסוריס יזדמנו בכמה מדריגות
 מתתלפות. יש נתייסר עד שהוא עני וכואב. הוכת
 במכאוב על משכבו. ויצז איש עשיר שבע ודשן.
 וכאשר יחסר מידו איזה דבר ולא יתמלא רצונו. יתן
 את לבבו כי זה לו למזכרת אשר מלמעלה מעוררים
 אותו לפשפש במעשיו. אשר ע״כ נתגלגל עליו איזה

 הפסד. ע׳יכ אמרו בדרך כלל כל שאינו בהסתר פנים דודי׳. ויקח אותו עשיר אחד ויהי לו לחתן. וילבש
 ׳אינו מהם. כי מי אשר הקב״ה בוחר בו הוא מקיים אותו והספיק לו כל מתסוריוי כמשפט בני הקצינים.
 בו ואוהבו שחרו מוסר. רק חקרו עד היכן תכלית פעם הי׳ העשיר מטייל עם הנער. וראה ׳הנער

 לפניו

̂ור מאמר (גרנות נ״ה) לאלם סיג מראין לי חלים רע ) ן־כ , ׳  נו׳. וכני סלחי אמורה נהלה נחלק סי&שין (פי לך ל״ה א
. כל ימיו סל לול לא ראה חלום סוב כוי. טול אסרו (שם) חלמא סגא שדמתא ספחעי׳ ג  ולאלס רע סיאי' לו חל־ס עו
 חלמא נישא עצגותי' מסתעי׳. והכוונה כי הקניה סעניש ומייפר את הצליקי׳ בראיית הרע רליעתו. והפחל פיעל שיתעוררו לתקן
. ר״ל כל רע לא יגיע עליך ׳  מעשיהם. וזהו מאסר (תהליס כיא) יפול מצדך אלף ני' אלין לא יגש. רק געיניך תביט ט
3 סראי׳ לו חלום רע יק  יק זאת לגל שנךאה הרעה ובעיניך תגיש אותה ותפחו מסנה כאלו היא*נאה עליך. ולכן לאלם פ
 לה3הילי ולהפחידו וזזו תלסא גישת עצניתיה סהתייע , ר״ל כי החלום נעצסו הוא היא הפעולה התכליתית אין עול אחריו מאיסה
 (יגניש השלסס הלגרי׳) והוא שאסרו רזיל על מאסר (ישעי׳ יו״ו) עיו היים בכיב לעמיל יכופף ילז הר גת ציון כן׳ כי אסרו לז
 'ללאי אי אזלת האימא יכלת לי׳ ואי לא לא יכלת ליה (סנהלרייצ״ה א׳)והטעם שהגבילו האצעננינים רק על היום הזה. ילאס״כ
 & יצליח עול כי ראו כי עול לא נשלם גגייח החוג סם אשר ימשלי' חייג ״ וכאשר יעבור על ירושלי' היום הזז נאיסה ופחל
 נסוך כך יכיפר להם סה שהם חייבים. ויהיו סניקה סעון. כי באין ספק היה קצזנ ומשוער כמה סן הפחל ומגיר ראוי להס
 לאנשי ירושלי'. לכן אסרו לסלך אשור כי סוכיח אתה לכןא עליהם בטיס ישלשו החיג אשר עליהם. — וזה הלגר ג״כ אשר
' עלי גיל נניאו (ישעי, ליז) את סי חיפת וגלפת ועל סי המסיסה קיל כי׳ זתאמי ברב רכגי אני עליתי סתם הרים י י ג  י

7 ׳ יאגיא סרום-קצו יער כיסלו. הכתיג סספר סה שעלה על לנ אשור כי יחייג את ירושלים, כי אסר אם כנר הגעתי ע י  נ

 הליסיזאי אכבוש אותה. כי,אם לא הי׳ רצון ל׳ לתת את ירושלי' גילי לא היה סצליח אותי לגיא על הנה. וזהו שאסר גר3
׳ פתה הנאתי׳ ' ואבוא סרום קצו כ!׳. לזה אסר >ו כי לא כן הרנריס הלא ששעת לסיחיק אותה עשיתי כי *, אני עליתי 0  י5
 נו׳ וש3חך וצאחך יביאך יועתי. ואת התרגזך אלי. כליסר גם זאת הו׳ בכיינה ססגי ומיליעתי. אבל יעו התרגזך אלי ישאמך
 עלה גאזני. מוסר הלא אחר אשר הגדלת והרחנת פך גלשין סלגית גלילות נגלי. להשחיל ילהגעית את לג ישראל. נשלם
' ספלתך סג׳ צללים • א׳ כי עיי הפחל הגליל שהיה להם ספניך נשארו נקיים סן החוג שהיה עליהם. וכן אתה נשלצוה , י נ  ן

 °׳W עיי הפחל אשר כפחלת אותם גלגרי גלופין לסיף את שם-ל׳ צבאות. וזהו יען התרגזן אלי ושאככך עלה באזני כלימר
׳ . כי גזאת כשלמי ישראל 3סה שראוי אליהם ואצלך נתסלאה  &חי אשר כגר פערת פיך לחיף ולגוף. ושסמי חחי גחפך 0
 לק?ל מהשראה אליך . וזה הי׳ משיער להיות נפלם עיי סנה אחת ונשעה אחת. אשי• בשני הצללים יתקיים סאגד
 זתהצים ז׳) יגפר נא רע רשעים יתטנן צליק. וזהז גיכ מאסר (נחום ר.׳) כה אסר ל׳ אם שלמים וכן רגים וכן נגוזו וענר
ו לא אענך עול, כי הפסל והשאת אשר סגלת על סנה היא סאסר לי לכפר עליך, לכן. ועתס אשבור ססהו מעליך י ת י  ״

 י״סימיו אנתק . והגן. —
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 להבריאה י ולהחיותה. כמאמר (ישעי׳ מ׳ת) אני ד
. ר״ל אם דק ך ל י  מלמדך להועיל מדרוכך בדרך '
 תבתור לעצמך והרצה בנפשך ללכת בדרך טובה אני
 אהי׳ לך לעזר ולהועיל. וכאשר יפנה לבבו מאת
 התורה יהי׳ נשאר עומד במתלהו אשר בו מדתם אמו.
 כמאמר (תהלים כ״א) ובחטא יחמתני אמי. עד כי
 גם שיבה זרקה בו והוא בייתלהו עד מות. ואין
 רואה ואין יודע. כמאמר (שמואל ט׳׳ז) כי האדס
 יראה לעיניה. והקב״ה ברוב תמלתו לבלתי ידת ממט
 נדח הוא מסבב על הנפשי החולנית שיתגלה תליי
 בדרך השתלשלות על עור בשרו. במקום רואים. ואז
 ירגוש הוא גם כל רואיו • ויוכיחו אותו להחזירו למוכ31.
ן  והדמיון בזה אל מי שהי׳ יושב בכפי מקום שאין 3
ה  עובר ושי. ונתלה ונפל למשכב. ואין לו מציל. ובמקר
 .סר שמה סותר אתד לתת מספוא לחמוריו. ובא אל
 ,ףגית והחולה מכה- ומתחנן לו השמיעני ידידי כי
 אגי עני וכואב. ויאמר אליו הסוחר אין עלי לעשות
א לקתת אותך ולהביאך אל  לך טובה יותר גדולה ל

 העיר וידעו רבים ממכאוביך ובאין ספק ישתללן.
 בעזרתך והצלתך. וזהו ממש מאמר הנ״ל. עקנ הלב
 מכל ואנוש הוא מי ידענו. כי אין רואה ואין יודע
 את אשר בסתר לבו שישתדל להצילו מחליו. רק אני
 ד׳ חוקר לב ובוחן. כליות. ואתר אשר אני יודע

 הליו מה עלי לעשות. רק לתת לאיש כדרכיו כפרי.
 מעלליו. פי׳ לגלות את חליו לעיני בני אדם. כדבריי
 המשל הלל. אמנם אם האדם הי׳ נותן לבו להתעורר
 מעצמו להשתדל בתורה ומצות לרפאות את נפשו
 לא הי׳ צריך אל נגעים ואל תלאים רעים בגלוי.
cb כי אין אלו. רק להודיע לו ולאתרי׳. וזהו מאמר 
ה ש ע  שמוע תשמע בהול ד׳ אלקיך והישר בעיניו ת
 כו׳ כל המחלה תשר שמתי במצרים לא אשים עליך.

' ה ן  כי אני ד׳ רופאך. ולפני נגלו כלתעלומות. ו
ת  בעצמו מאמר המדרש. לפי שבעוה״ז הכהן רואה א
 הגגעי׳ כלומר אבל המגוגע בעצמו לא יראה בהיותי-
 על הנפש . כי עי״כ הי׳ מהצורך שתבוא בדרך
. ן  השתלשלות על עור הבשר. עד שיבוא אל הכה
 אבל לעתיד אמר הקב״ה אני מטהר אתכם. שינהי׳
 סריס •למשמעתו יתברך. ויטהר וירפא נפשותכן

 מכל טמאה. שנאמר וזרקתי עליכם מים טהורים,
־ אז יקויים בנו מאמר כל המחלה כוי' .  וטהרתם ט׳

 לא אשים עליך כי אני-ד׳ רופאך*. י

 אהל
r 
 לפניו עצמות קטנים מונתים באשפה וירץ אליהם
אל. תפניו • וישאל לו חותנו  וילקט$ ויאסוף אותםז
 מה. .זאת ~ י.מה לך -ללכת במקומות מטונפות כאלה
 להרים עצמות •מן האשפה. השיב־ ואמר כי הוא צריך
 להם לחשבונותיו. כמשפטו והנהגתו מנעוריו. אמר
 לו העשיר כל זאת בהיותך בבית איש עני. אבל
 עתה הלא. אתה בבית איש עשיר. יש לאל ידך לעשות
 חשבונזתיך במטבעות זהב וכסף. ואני אתן לפניך
 ככל תפץ לבבך. וזהו תשובת המלך אל המטרונה
 אלו לעבדים ולשפחות. אבל אתה אם לטעמים יהי׳
 בלבי ענין כעס עליך די לי אם אגרע מאכל אתד
 ממאכל שלחנך אשר הכינותי לפניך לאכול ולשתות
 ולשמוח. כך כיון ששמעו ישראל פרשת נגעים נתייראו.
 אמר להם משה אלו לכותיי׳ אבל אתם לאכול ולשתות
 ולשמוח. ובאלה יתראה ויתגלה לפניכם רציני וכעסי

 ולא יותר.
0 דרכנו' יתבאר יפה מאמרם ז״ל במדרש (סוף ע  ו
 ׳ פרשתנו) והי׳ בעור בשרו לנגע צרעת • לפי
 שבעוה׳׳ז הכהן רואה חת הנגעים . אבל לעתיד אמר
 הקב״ה אני מטהר אתכם. הה ׳ד וזרקתי עליכם
 מיס טהורים וטהרתם כוי. ונקדים מאמר (שמות
 ט״ו) כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך
 כי אני ד׳ רופאך. ורבים מתפלאי׳ אם אין מחלה
 רפואה למה. והנראה ע״ד מאמר. (ירמי׳ י׳יז) עקוב
 הלב מכל ואנוש הוא מי ידענו. אני ד׳ חוקר לב
 ובוחן כליות ולתת לאיש כדרכיו כפרי מעלליו. ומתחלה
 נבאר ענץ.התפארות התורה כי היא רפואה ותעלה.
 כמאמר (משלי ג׳) ־•פאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך
 ועינינו רואות אשר רוב העמלים בתורה המה קצירי
 ומריעי. אבל אמתת הענין הוא כי כבר נתבאר

 בדברי הראשונים ז׳׳ל כי י עיקר האדם היא הנשמה׳.'
 ועליה הקפידה התורה. 'כי חולי הגוף הוא.תוספת
 בעולם. כמאמר תזיל עד יעקב לא הוה תולשא ויעקב
 התפלל ע״ז (ב״ר ס״ה) • ובע״כ כי ראה שיהי׳ בזה
 טובה לישראל • ומה היא הטובה • דע כי תולי הנפשות
 הס מימות עולם מימי אדה״ר כי הכניס בנפשותינו
 זוהממ;הנתצ!.'ו^םע־ד כלל התאוה הגאוה הקנאה
 וכדומה. כמס *יוה שהם להחזיק את הגוף ולהגדילו.
 ולהחליש. הנפש ולהשפילה. והקבי׳ה הרופא הנאמן
 נתן לנו את התורה נכללה להדריכנו ב7*כיה בשלום
 נתיבותיה. להמציא מזור ותרופה אל מתלת הנפשות.



 אהל פרשת מצו ה ע יעקב פא
^ ; ^ 1 3 ^ י כ ^ י י ס ׳ . ם י מ ש  ויגדיל עונותיו עד ל
 ויביאה לשמיה'. זה שאמר המדרש ואל תאמר לפני
ד ״ ה ל ׳ ^ א  המלאך כי שגגה היא..היינו. אני אלו ו
ן ואין ברי׳ יודעת. ע״ז אמר פ ו א  אבל-אשתלל שיהי׳ ב
 הקלה הוי יודע שאניישולת מלאך והוא עומד אצלך
 וכוחב כל מה שאתה מדבר על חבירך . וזהו מאמרם
 ז״ל למה יקצוף האלקים על קולך. על אותו קול קיצא
 מפיך. כי אחר שיצא מפיך לה״ר כבר נתק! ^ח
 להמקטרג למעלה שידבר עליך . ומעתה דע כי ךנ^תינו
ר נגעים 3אי£ ל  ז״ל אמרו (ערכין ט״וב׳) המספד ל
 עליו . ומקו--הל־\׳ר משנאת הבריות אשר :בלבו ״
 אשר הוא מן הדברים המוציאים• את האדם F י^ולם
ה ע ־  (אבות ד׳) ואם הי׳ יודע המספד לה׳׳ד גולל ה
 והקטרוג שהוא עושה'לעצמו למעיה וכמה גדול כה
. לא ־?יי: מקיל ו ר י ב ת ל  הדבור לכל אשר יבטא ע
שונא : '6  לעצמו לפתוח שפתיו לדבר גש •על מי שהי
 אותו . כי הדבור הזה אשר הוא מדבר על שינאו לבזות
 אותו,הוא רעה גדולה גם לאוהביו ג£לכל העולם •
c-6 תשב באחיך תדברי (תצא V)כאמ־ם ז״ל במדרש 
ן בןיאמך־.-£וף גה נ י  הרגלת" בפיך לדב־ •באחיך שא
, ומה יפה ר>מה*זו3 ע״ז3מ׳£ י פ ו  בבן אמך תתן ד
 תחלה פיך שלחת ברעה ולשונך תצמיד מרמם . כ(מל
 אתה אומר בלבבך כי אתה תדבי- רק מן,אנשים ר£יי
כ תדב־ גם על'הטוב\ם כי אחל/  וחטאים. וזה שקר .
 וזהו שאמר פיך שלתת ברעה • ר׳׳ל אתה תחשוב לדבר
? ז־6ת׳  דק מאיש רע ובאמת אם רק תשב . הנ
. •ובעונש של>. פי ̂בבן אמך תתן דו  באחיך תדבר וגם 
ה מסבב - עליו להודיע ?עולם• כ«$ גדול כת ל ק  כי ה
 הדבור V יכמה •הוא פיעל למעל^ע״ישמעגישו בנגעי'
) היינג'אם יאמר  ן$ם- מטמאים רק ע״פ ידב>ר-ל
 ןםכהן- טמא יהי׳ טמא. ואם יאמר'•הכהן גזהור יטהר.
 כמאמ* חז״ל (רי' פרק ג• -מגעים) אפילו יכהן עם
 הארץ ישראל תכם רואה י את הנגע ויאמר לכהן
ע .  משפטה לטהר או לטמא . והכהן יאמ־ אל>מטג
׳  כי אין הדבר-תלוי'כ״א במאמר הכ9ן.וזהו זאתתהי
. ומזה ן  תורת המצורע ביום טהרתו והו?א אל• הכה

 ; ־ ילע

 תהי׳ תורת המצורע בי׳ום *וםרתו והובא אל
. ונקרי׳־ לבאר ־׳מאמר רבותיט יזיל ן ה כ ה י -  י
 נע^רש (תצא פ׳ ו׳) אל תתן א?* פיך לחטוא את
 נשרך. כיון שהפה דובר לשון הרע הוא חוטא על
 הטף• שגורם לו ללקות. ואל תאמר לפני המלאך
 כי שגגה היא. שלא תאמר הריני הולך ואומר לשק
ה הוי יודע ל ק  הרע ואין ברי׳ יודעת. אמר לו ה
 שאני שולח מלאך והוא עומד אצלך וכותב כל מה
 שאתה מדבר על תבירך כו׳ כי עוף השמים יוליך את
 הקול,כו׳. והוראת המאמר הזה כאלו המספר לשון
 הרע הוא מכיזיש ההשגחה. לאמר הריני הולך ואומי
 לשוז הרע ואין ברי׳ יודעת יכו׳. וזה רתוק מאד.
 אבל קגראי^כי כבר הפליגו רבותינו ז״ל בעון לה׳׳ר
 עד שאמרו עליו (ערכין ט״ו ב׳) כל המספ״־לשון
 היגנ מגדיל עונותיו עד לשמים *) ודע כי לה״ר
 חומר עונה יש לה ב׳ טעמים טעם נגלה וטעם נסתר
 היינו כי כבר מבואר (ערכין.שם) לה״ר הורגת שלשי•
 המספרו והמקילו ומי שנאמר עליו (ע״ש) אבל עוד
 *ש עלי׳ טעם נסתר. כי כל עניני מע־ה אשר בגבהי
 מרומים אם אמנם כי הם כבירי כח עד מאד .
 כמאמר (תהלי' ק״ג) עורי כח עושי דברו. עלז
א מהתעוריות אשר מלמטה .  אינם מתעוררים ל
 כמאמר חז?ל (חולין צ״א 3׳) אין מלאכי השרת אןמרין
 שידה למעלה עד שיאמרו ישראל שירה למטה .. כ
 הןזקטרגי׳ שלמעל׳ אשר משפטם לדבר לשון הרע על

ז אין נח. בידם לבוא ולרבי״ ולהלשין על ־  האדם על
. לא:3זמן־ שיש לה״ר למטה. שמקטרגים איש ם  לאד
 על רעהו .- אז ישיב הקטרוג עליהם מלמעל׳. והנ״מ
 נץ לטעמים אלה . כי מן הטעם הראשון יש מקום
 לנעל לה׳׳ר לומר אני אדבר את ד?רי בפני איש נאמן
 ליה אשר ידעתיו כי לא יכזב. והוא יבטיח לי שלא
 יסמיע הדברים מן השפה ולחון•; ואז לא*יתוודע
 הדבר בעולם. אמנם לפי הטעם ׳הבי מה זה יועילנו
 כי המקבל ממנו הלשון ה^ע לא ישמיע לאחרים הלא
 .העינש.-?נל לה״ר אינו על הספור וה?רסום למטה .
 1ל אש *ה שהמלאך יעשה למעלה כמעשהו למטה .



 .j׳ י •׳אההי־׳יעקכ׳

*itifb המלך עבדי רימני כץ אמר עבדך אחבשהז לי 
 וארכב(נליה כו׳ וירגל בעבדך אל אדוני המלך ואדוני
. דע כי ההצלה מן המלשין ׳  המלך כמלאך האלקים כו
 אחר אשר הלשין. יהי׳ על אחד מב׳ פנים. אם בהביא
 ראיה על הנלשק לזכותו ולנקות אותו מן הדבה ולברר
אס  כי לא עשה את הרע אשר אמר עליו המלשץ . ו
 בהביא ראיה לפסול את המלשין עד שלא יהי׳ ראוי

 ידע המפוגע ייבאיךכמאי גדול כח הדבור ולא יבהל
 ־ עוד על פ*ו למוציא ?בי־ רע בשפתיו.

 מלרע (פרשתיצו ט״ז) רבנן פתרק קרי' במרים.

 אל תתן את פיך לחטיא את בשרך .
 אל תאן ישות־לאחד מאבריך לחטיא את כל אבריך
 ואל ׳תאמי לפני המלאך. זה משה. הה ד וישלח מלאך
 צו׳. כי שגגה היא אשר נואלנו ואשר חטאנו . למה

 «*נ< האלקיס על קולך. על אותו הקול שנאמ׳ ויתר להאמין את דבריו אשר דבר ואשר ידבר . ומעתה
ן לה׳יר כמעט יותר ו  א40 בם וילך . באור זה דע כי לה״ר יזדמן ע׳ ל אחר אשר כבר התמיר ית׳ מ
 פנים פעם יזדמן שידבי לה״רעלהפתות ממנו במעלה מחומר עון השקר א״כ הוא מזוייף מתוכו . כי אין
 אש־ אפשר שיהי' בו פתיתות ותסיונות . אבל עכ״ז עוד מן הצורך להביא ראיה * לפסול אותי ילהאמין

# ר ה ז ל \ א י * כ י ה ב ש כ ע ״ י י א ח א ש ו י ה י ל נ ל ההוא שהוא חבר 5 נ י  ה
 עמו רעה כי הזידלדבר עליו שקר . ופעם יזדמן עברת על עון להי׳ר . כשכ שאין אתה נאמץ שלא
L לשקר .זה אשר הציע מפיבושת בן שאול לפגי דהע״ה י - • • ״ י  י
 על שאלתו למה לא הלכת עמי מפיבושת. השיב ואמר
 עבדך רימני. כי אמר עבדך אחבשה לי החמוד
 וארכב עלי׳ כו׳ • ועשה בחכמתו לפסול את המרגל
 עליו לאגור . וירגל בעבדך אל אדוני המלך .׳ ׳לאמר
 הלא ודאי אינו ראוי להאמין בו ובדבריו. אחר 5ץ
 נראה בעליל כי עבר על עון לה״ר . וירגל 3עכדך
 כי׳. כש״כ שאינו נאמן שלא לשקר.וזהו מאמר המדרש.
 בשוט לשון תחבא והי׳ קשה להם ז״ל מדוע לא א>^
 משוט לשון ת־׳בא . כמי׳ש תסתילני •מסוד יממדס
 מרגשת כוי . לכן יפה בארו אות 3׳ אשר במלת ימןוש

 כוי ואמרו קשהילשון הרע שמי שבראו ודיבר
 והמציאו עשה לעצמו מקום ׳שיטמן בתוכו.־ כי מגודל
 העון של לשוך הרע ותומר החטא אשר עבר • ככר
 יוכל להטמן בתוכו. שלא יעשו דבריו רושם באזני
 הזולת י ותוכל להטמן ולהסתר ממינו להנצל מלשונו .
 שלא יאמינו לו ולא ישמעו לקולר. אתרי כי" הגליל
ט ו ש ל ת  לעשות לעבור על עון לה״ר כש״כ ט יקל א
ת ו י א  לדבר שקר על תבירן . ולא חצטרך עוד לבקש ד
 על המלשין לפסול אותו מלהאמין בו כי מני׳ ^

 תסתיי׳ להצדיק צדיק ולהרשיע רשע .־•־
 גמרא נע־ כין ט״ו ל] זאת תהי׳ תורת ׳המצורע

ק נ  המוציא שם רע . כבר כתמי' ע
ל כ  נכון בבאורכו על קהלת על מאמר הכל כאשר ל

 כו׳ . קול יעקנ קכ״ה א :
ט את הצפור האחת . מדרש . דרכיו ראית, ח ש  ו
ס לי ולאבליו י מ ו ח  וארפאהו ואנחהו יאשלם נ

 אלו אבריו של אדם המתאבלים עליו. לה ין דברי
) כל ק י ״ י  המאמר נקדי׳ מאמרם ז״ל(!סנהדרק צ

 ישי אל

 כי ידבר נבלה על מי• שהוא גדול ממנו הרבה. והוא
 מוחזק לצדיק תמים־׳. א״כ גם בטרם תבקר ותבחון
 הדצר 5זהוא אומר עליו ובטרם תדע אם הוא אמת
. כבי גילה את נבלותו במה שהרהיב את ר ק  או ש
 נפשו ומלא את לבבו לפתות פיו׳ ולהוציא דבהעלאיש
 מעולה כזה'. וההבדל בין 3׳ הסוגי׳ האלה . כי בסוג
 הא׳ אשר כל מפעל הרע הוא מה אשר דיבר עליי
 שקר . יכול המדבי להתנצל י לאמר טעיתי ו^יתי .
. לא כן עני! הב׳ . אשר העולה ת מ  חשבתי שהוא א
ס לחשוב עליו ענין דופי . כש״כ  ה*א איך מלאו ל
 אם 15קי העליל עליו אז אין בידו להתנצל לאמר
; ו  טעיתי . כי עכ״ז איך מלאו לבו לפתות פמ עלי
 זה שהציע ית׳ ואמר (במדבר י״ב) לא כן' עבדי משה
 בכל ביתי נאמן הוא."ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי
 במשה לאמר כי מתחלה בעלילה • באתם עליו . וכי
 תא>*רו לא ידענו . עכ״ז איך לא יראתם לדבר בעבדי
 במשה . וזהו׳ ואל תאמרו לפני המלאך כי $גגהז היא.
 .טעיתי ושגיתי בדבר ההוא . ואני תשבתי כי האמת
 אתי . עכ״ז למה יקצוף האלקים על קולך . על הקול

 אשר הוצאת מפיך ומה איכפת לך בזה אם אמת או *
 שקר אתר אשר הקב״ה הזהיר על כל הפנים.והמאמר
 מבואר מאד . אמנם במקום אחר בארו תז׳׳ל ענין
 זה עוד ביתר' שאת . והוסיפו חכמה וטוב אל הדברי׳
 שנתבמ • והוא (בראשית רבה ע״ט) בשיט לשון תחבא
 אמר ר׳ >brt קשה לשון הרע שמי.שיראו עשה לו
 מקום שיטמן בתוכו . והדברים סתומים וחתומים .
 א3״ יתבארו היטב כהזכיר מאמר [שמואל 3׳ י״ט]
 ומפיבושת ק שאול ירד לקראת המלך ט׳ ויאמר לו
 המלך למה לא הלנת עמי מפיבושת. ויאמר אדוני



 מב
 £יאל יש להם חלק לעוה״צ. שנאמר• ועמך כלס וחטאתינו עלינו ונס אנחנו נמקים ואיך נח*׳ ״ לפן
. וכבר התעורר נזה הרב בעל מדרש באו חז״ל לומר שבחן של ישראל כי כל ישראל יש לה© י  יייקים כ
 שמואל ז״ל מאין יתעורר י קורא להשתדל בתורה חלק לעוה״לי׳׳ל יש להס חלק ?מביאם להשגות עיה״ה

י לרכץ ראימי יאיפאהז מ א ם השאיר מ ' לעצנץ גלשין קצי י הנעימים אשי הישי ל במכתב י ג ז י ס ה . הנ ג ת ו כ  ״) אשר ה
י ס א . לכן נ ה מ י א ג בגאיר זה מ ח ס עליו. ולא כ לי ס המחאנ י . ולשון המדרש ואשלם נחושים לו ולאגליי אלו אבריו של א ׳ י פ  י
ם ר . א ן ו ) שמחה לצדיק עש־ת משפט ומחתה לפועלי א א י ם לנרי המלך החכם ע״ה (משלי כ י ו הק ת לגריו ג  אחריו למלאות א
ק-ם ם עמו רי ג ? עול עליהם• אמנם ו ם סתימים וחתומים אור הנאיר לא ע י י ג ו ה קהל רשאים ינוס ו ן השכל נ י ל תועה. מ . 
ה ת ל ע ס על נשש האלם ויקר מ פחי ) גתתו מי ׳ עשרי פ ג החכם גטל יסור החורס זיל ( ת . כי כנר כ ה י ע ה י השמיע איתני ש י ק י ז  א
. ל י כ , מ ל י בנפש וםיחקק ג ע נ ע יעיר. כי השיג והאמת ס נ ט ע חום ה ק ע אחי* ש י . סייס ואמר החישה על עשיית ה ה פ י א ש ה  ו
ת ל׳ אלקיך אי כי רע ומר עזבך א #י לעי ן ומשוניחיך תוניחיך ו ח ע ך ר סי ' ייש) תי ה (ירמיה נ ז כנביא ע״ י  ולדעתי כנר רעז ע
ת יר א . ולא להסי ה י נ י י אד נ ז נעי ע ד ה ונין המעשה ה נ ה להעיר אותנו על ההגלל הכלול אשר ני,• המעשה הטי ז , ירצה נ  ט׳
. 0אם ך י יגיל ל ק בשאול מ . כי ישיג ייענה לי ח ח ו מ כה שהוא עונש שאחר ה ק הנ ם ע י ג ג י  השומע גהעינש׳' אשר יגיע אל הע
ם וננין ל3 שלא יוכיח וירחיק עלומי. אבל נ : בעמק רפאים . האם ראית קי לקו משפט ול־ינם . לכן זה לרך מוכיח ח ם  היית ש
. ז ״ ה י ע ם המתגלים יגתיאים לנגל מיניו נ י י ה ודעת מן הלנ מ כ י ח ס י מ י השומע את לנרי תיכחתי ג ר גפנ י נ  בחכמתו ינתגינתי י
י כ . כי ן העינשים ש^ח־ המ־ש יאמין לו ג כ מ ם אס יאמר לו אחי מ אל השימע . אז ג פ י אחי שיתאמת מ  געיל גחייס חייתו ו
ה עילג ג י ז אנחנו רואים בעינינו גמעשה המצית יש כגילה להמשיך אל המושה איתם ה . והנה נעוהי ן ח להאמי י כ י הוא מי  מ
. כמאמר (איוב ט״•) ג א ו י ע ו י ח ת , ונהיסך נעשיחו מן ההשאיס יכאב לבו י ט פ ש  ושמחת הלג . כמאמר שמחה לצליק עשית מ
. ש ק מ י י ל מי ייג־ש נ . כלו ש ק ו י כ״ג•) בפשע איש רשע מ (משל אמי כז . ו י ו א מתחילצ כ שע הו מי י . כל י ׳ ו ו נ ם נאזני  קול פחדי
ל כ ע י ח ת אותך א סי די ־ שעשית היא נ מ צ ה ע ע י א ה נן נא הנ י י התנ מ י נ ך כ ח ע ך י י ס י , וזהי תי ' חז הו לא חזי סזלי ג לאי ״ ע  ח
י דע ) ו ה ז י משלבו היג־ש ג שנ מ ?״ל נ ל י א י טהרי ע ט יילאיג ( י ח ה ע מ נ ט ס ה ט ח ק י ש י י אח כיהך. נ . וזהי ומשעות ך תי ? י  ס

ל מ ע ח ו ־. ל:עיר א ן מאמר רע ינין ומי י ל נ ד נ : : ה ס פ . ג י א ר ך. הכפיל יאמר •ידעי ו ת ל׳ אלקי ך א נ ז י רע ומר ע  יראי נ
׳ יצריקים ילכו נש פ־שעים ינשלו כי ל י ישרים לי י הושע י״ד) כ מ א ט זיל מ א פ מ מ מי ה הגאון י ז , וכ3ר גיאר ג ו נ י כ ל שז י  ההנ
. והרשעים ח ו כ חלפ י ס ילכו ו יקי . כי הצי רה י הגילה לפילה ומכיפלת בדרכי התי מ ) א ג י א י י י חקיר דין ח מ א מ נ  03 . וז׳ל (
׳ מעלות ג . כי יכשלו יחוגי ויניעו כשאמר כל ימי רשע הוא מתחולל. ומעתה הנה נעשק התורה יהשציה ישי ה ל  גס ה0 יתפעלו על י
. וסיעיל לאחר זמן בעילם הנשנית . ם י י ח ו לו מאל נעילו פה ב:רצית ה ג עי ת עשיתו המצ־ה י ע ג ומישיל • כי ג ר . ע ת י נ י  מ
נ שכי ג ק מ ל ו מ • שר״ל אני ע ׳ י עיה״נ ט י ח ל , ן ' אני י ת זיל בכשל מאמר אני עמל ומקבל שכר כ ו י ר על הנ ן נ  •>פ״ש הגאו
. והם גהיםך רצים ל י ע י מ ת ה ל ע נ היא ס י ה י ע י ח ז ל י י . כנאור הראשיניס זיל על מאמר כשכר מצוה מציה• 3• אנ ו ל מ עת ע  ג
ז ומשינולדך ת-ניהך י עיש אליך מן הישירים והפחדים פה געוה״ ה רואה בעיניך כ ח . הלא א ך ח ע ך ר י ס י . וזהו הלא ת ת ח י ש א מ • 
י בשינמ לשין תייסייד כיי מ ו תוכחם להוכיח על הע>ךל על העונש שאחי המות (ע*נ א ה עצמו תוכל להוציא ל י מז מ י  מ

 קוליחך



 יזיג עושי דעה מםמירי׳ עצמם מן הבריות . ומעט ואת מי דאגת ותיראי ני תכזבי'. פי בפני אנשים
׳ בהכרת פניהם . אשר חטאתם כסדום תכזנ ולא תגלה ערותך ני תירא . ומדוע ואותי לא  הם המעיד,
״ שיי' עליה הכתוב זאמר וישעי' גי) אוי תירא . וזהו אני אגיד צדקתך ואת מעשיך ולא . ו ד י  הג
 לנפשם כי גמלו להם רעה . כמו בגד אשר כלו הפוך יועילוך • כלומר תדע• כי יש בלבך יראה. אבל- אין

ה כיאוי . והנן :  שחור :'מאז אין הלכלוך ניכר בו . אבל רוב אנשים • אתה משתמש נ
גע  ׳מזדמז דגר רע ח׳׳ו תחת ירם . דדך איש ל־סתיר מללש כי תבואו אל את כנען ט ונתתי ג
 עצמו-מפני היראה והבישה שלא ידעו הבריות. גם צרעת כו׳ הה״ד ט׳ טוב ד •לקוויו יכול
.. מאותם שנאמר עליהם (משלי יו״ד) הקעשיר לכל תלמוד לימר לנפש תדרשנו. באור זה דע כי  אס-יהי,
 מרית עחו־זה־יהן אות ומופת כי לא כהתה עינו ולא כבר כתבנו בבאור מאמר (מלכים א׳ ג׳) ויאמר
-נס לחה מן מוזג הנמזג במרב.נפשו במעמד הר סיני אלקים אליו יען אשר שאלת את הדבר הזה ולא
כ^ ושאלת ו שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושי ׳ 9 3 . ח ן ט ? ה ש מ י ^ ת ע מ י ר מ י ה ל צ . ה ק ל  ץ

ה ״ ־ מ 5 ^ ! ^ ^ 1 ? 1 ג f ג « , tWT* ה ר מי * . י י ^ י w ייטי. ־5י מ ס ן טי) וזהי שהנפיל * ו < w 
\ 3־>גי 1 י ת ולא כ דר ע ד ^ נ 3 ד י °[ ?2״? ™ ? • ה י י 0 פ ה ° ג י ! ״ י מ ע ב 5 י  UB5I*v • ייציט בוה להוכיח *» ה
0 . נ  וש־טיל רייט המעיז והשעשועים ושממת הנפש אשר במעשה הסציה. ג׳ הגמול הנצח• בעילם הנפשית. וצא כ, הרשע ני סי ש

0 4 נעת עשיתי המדמתה יתמימי ויתעצב • יזהו שהכפיל ואשר ולעי בעתיד , ^ ^עעשה i נעתיי % ט מ  נ
נ ימיעיצאשי גמעשה המצית . יההיפך מןמיעיל היא רע יההי ו ס! טיב. ו מן עי פ י ה V ' ת ! א < . ימי ע 3 V £ v 
^ ע V ימ^שר ט[3ר את ל׳ אלצןיד הענייה גפצמ־תה תסננ עליך מרירות כאלה ולא פחלתי אליו פי׳ לא נ f r i r w r 
י ) כ ן ה־א • יכנז׳ בנאיי מאמר צייקים ילכו נם כי׳ וכמאמר (ירמי׳ה לא o עצמם סגילתס כ w w ו ? ת ל ״ ^  שאני מ
ו ג י ניו3 » . ר״ל נחזרתו מן החמא ןאחר מעשה הענירה אז מצל המנע יתנחם ויאמר הה מה עשיתי • י ׳  אחיי שוני נחמתי כי
ך , - ח א ג איזהו בןעוהיב אמר לי יאזניך תשמענה לנר פ  בםפיס אחר •סחניויני, ״יאיר מאמי (שנמקנ׳ג א׳) געי מיני׳ ר״א סי
£  S ו- רליו צכו גו וישע״ ציו) ונהשקפה הראשינה לא ירמני לנר כחשונה אשר ישיג רג לריא % ואזניך תשמטנה כלי א
,y הלניים נ^יסיס ומוגנים מאל.ע׳לשכתננו לע כי ההילך ממקום למקים . מה שכגר חלף יעגר נקיא אודיו . ומל שיש 
ר . כאמים ז״ל(פא: פ׳ יי) לפניו אינו שכח: ושלאחריו שנחה. והאלם גם אם נשים יעשה מעשה, ן י נ פ , קרא  ללכס נ

 עשהו נא כיה סיגיש נרעת הוגר . כי היה רוח אחיפ עמו י רוח התאיה והיצר האומר לרע טיג כיי. אגל אח״כ
V.% המיט >&&י תשקיט התאוה מזעפה . כמאמי מיל כי אחרי שיני נחמתי כוי ויגחין נמה שעגי ויצטער ויתחיט עליו 
 ,השי3י3_צר״א על שאלתו איזהו גן עוהיג f השיגו נמנמה לאער כי לגר זה אין צריך שאלה. רק ואזניך תשמענה'ל3ד
ז יעיי ט • י י י ג ח ג ^ י י 6 י ד ה י י א ה י ה ה ז ס ס צ ע ז ס י י ע לי ר ע ג ט ^ י ח ה ש מ ׳ ייל מ י י ג כ ו ל י י ה ס ו 1! ' י ר ח א  ס

 ישפוט על העתיל . וזהו ענין המאמר דרכיו ראיתי וארפאהי ואנחהו ואשלם נחומ־ם לו ולאגליו . אלו אבריו של אלמ
Z<n המתאבלים עליו . כמשפט אחר היזטא להצטער ולהתאבל . ונגר רמזו רז׳׳ל הלגרים האצה נמקים 6חר נמאמי 

 (הגיגה ייל) שמא יאפי אלם מי מעיד ני . אגני ביתו של אלם קירותיו ויהיטיו. היא מליצה נסל^ה
, * ,  בנין גיסו והרכנת אגייי. עיל מאסרם זיל(שגת קנ״נא') ניים שיזועו שוסר« הנית אלו הנסלים והצלעית כי'. ונסתר הן
י 3 י א י 076מי°*ר ג מ 6 י א פ ש י ה ן ' • י י 6 כ י ש נ ז י י י י ג ז י י ס י ג ז י נ * י 6 *י מ ט א י י י נ 3 6 ת ת א י 3 ת ה 6 * ח נ י ^ ז 1 י 0 ר 0 ׳ 8 ^ 
! ? ! ס ' י ' י ^ ח ה י א ג י ״ ע א • י י ז ג י י י י ת ז ^ מ י ש ג 1 י י י י ג ז י י מ י י ג  ביתו של אלם כן׳. כלומר הלא יש לנגל עיניו מיפת נ*1° כ
vT ד ע י י י ח ה ס f מ ס נ ס ה י ץ ° ן י ^ ט א ס ש ס ^ °'P J ת י 6 י ח נ נ י ג י > ש ^ י • כ * ה ? י ג < ° ס י ^ א י ש ת מ ש ר ^ נ מ ?^ א י ר ״ ייי' ז י ״  י

ע 3מע». מ ש ת  הנפש , חיל ורטט יאחזה . אשר כצ אלה המה אית־ת נאמנית על כח אלקי אשר גנפשאשר גטגעה תשתיקק י
י שמ ס ^ י 8 מ * ה ט ז ז * י י נ ז י י נ ס ז  הטונים יתפחיל יהתמרמר במעשים הרטים וזהי טימק מליצתם זיל מי מעיל ני ני' ו

ה - ^ י י ג  — -־ ^^- * 1aL x — l ״ ״ידיעה .לצליק עשית-משפט כ•׳. אמר אם אוכיחך שתקבל מוכר ססנת הע־נשיס שייומר המות . ממשפט הגיהנם ובאר שחת ו

xbo 1 , א י 3 ח ־ כ י ם מ י א ש ל י ה ק 5 ל כ ש  כי קזל הסלים נאובו ואהר אשר הובר כן כנר רוכל להאמין אלם תיעה סייר ה
י ״  עריך פאסמיל ייסתה במטרו גפרית ואש o״ . ואע״ג לאיהי לא חזי מזליה חזי , עיכ ירא׳ ורעד וקיל סשייפ נאזני. :
י ז ' ט ' ? י א  יאח סי לאגת והראי נא1פר'סתעירר נא יהתגונן מי הש«יל איחך . סי עשה עסו יעה . ולמה חירא יתפתל. ו
o r v שאתה רואה כי געיכ חירא על ך להבין ני אני עשיתי זאת כי אגיד צדקתך כו׳ והדברים יקרים לנגוני יעפ ן 



 יעקנ מג
 שניהם לת&» ׳לו. החהמ$ נעבור ששאל • <>עו!שר
 בעבור שלא שאל. חהו ויטב הד3ר ?עיני ד׳ :>5ו׳
ק אשר שאלת את ^דבי־ •*זה  ויאמר אלקים אליו י
 ט׳ ולא שאלת לך עושר כוי הנה עשיתי• כדנדיך
 הנה •נתתי לך לב תכם ונבון כוי. זה 3ע3יי־ - אשר
V שאל. וגם אשר לא שאלת אתן •לך -גם עושר 
 כלומר עושר וכבוד אתן לך בעבור שלא שאלת •עי׳
א אי] הארכנו גזה יותר.  אהל יעקב [בראשית ל
 וזהו מאמר המדרש. טוב ד' לקוויו. •יכול לכל. ת^ל
 לנפש תדרשנו. רק לאותו אשר ישאל צרכי הנפש.
 אז ישיג את שניהם. צרכי הנפש בעבור ששאל
 וצרכי הגוף בעבור שלא שאל. אגל בהיפך •כאשר
 ישאל ויתפלל רק על •צרכי הגוף. •אז לא ישיזג כל
 מאומה. •צרכי הגוף בעבור ששאל. •וצרכי הנפש
 בעמי שלא שאל (ועי׳ קול יעקב צ״ג א׳ כתבנו קצת
 בדרך אחר) ועדי׳ז־עצמו אמר שהעי׳ה בתפלתו [מלכי׳
 א׳ תי] כל תפלה כל תתנה אשר תהי לכל האדם
 לכל עמך יש־אל אשר ידעון איש צגע לבבי ופרש
 כפיו אל $בית הזה • היינו שיכאב לבו על נגעיו
 ועל מחסוריו שאין לו צרכי הגוף. ועלז ופרש יכפיו
. היינו שיהי׳ עיקר תפלתו ,רק! על ה  אל הבית מ
. m n o קיום בית המקדש על מלכות שמים ומ$קמ 

 ואתה תשמע השמים.כוי.

 מדלש ונתתי נגע צרעת גבית ארץ אתוזתכם,
. עי׳ *מה ה טוגה היא טי ו א מ י ט  ו
 שכתבנו בבאירו בקול יעקג לו בי. . ׳"

 אדו*
ה עשיתי•׳מעריך הנה  לך־׳מין לשמוע משפט. הנ
י לך לב חכם ונבון כוי •וגם אש*ילא שאלת גתתי ת  ך
. כי *ה דרכו ית' להשפיע ׳  >ך צם עושר גם כבוד ט
 החכמה והעושר והזולת מהטובות ליד איש פרטי
 לטובת הכלל. כמאמר {מלכי׳ א־ די] ויתן אלקים
 חכמה לשלמה כתול אשר •על שפת הים . ודרשו ז״ל
 [ילקוט במקומו] שנתן לו חכמה כנגד כל יש-אל
 שהמה׳כחול אשר על שפת הים . אמנם לא ישפיע
 ית׳ את הטובות האלה רק אתר הנסיון והמבתן.
 כמאמר ׳(תהלים י״א) ד׳ צדיק יבתן. והנהשהע״ה
 נבחר לד׳ מכל בני דורו לתתו משביר ומשפיע לכל
 העולם גם חכמה גם עושר. והבחינה י והנסיון על
 ב׳ אלה הוא סובב על ב׳ הפכי'. כי^תכמה יתן ד׳
 אל הדמ#והמתפש אתריה . כמאמר [משלי ב׳] אם
. וההיפך בעושר. ׳  תבקשנה ככסף כוי אז תבין ט
 כיי האוהב ההק והתומד העושר הקלה מונע ממנו.
-כמאמר (קהלת הי) אוהב •כסף לא ישגע כסף.
 ואותו לא יתן ית' לסוכן על אוצר העושר . והנה
 הי׳ מהצורר לנסות את שלמה בב׳ נסיונות. על
תה. ועל  התכמה אש הוא משתוקק ומבקש או
 העושר אם הוא מואס בו. ומי כהחכם ית׳ כי
 הפליא עצה ואמר לו שאל מה אתן לך. ובזה יבחן
-על ב' הנסיונות כאתד. כי כאשר יענה תן לי עושר
 וכבוד. אז לא יתן לו כל מאומה . כי עושר לא ימן
 לו בעבור ששאל. ותכמה לא ייתן-לו נעבור &לא
 שאל. ושלמה עיה בטהור לבו ענה ואמר ונתת
 לעבדך לב שימע כוי. הנה זה היי לו לנסיון על

י י ח  א
ת ווצא-ס!ה . ל  זה כבר נדפס בחלק הראשון־תולדות .

 ע*ש וינעם •לך.
ח לשחוק.אמרתי •מהולל מ פ  &U ר׳ אבא-ברכהנא .
 • אס־ ־ הדקי דתוכא תעורב מה תדותא - מהניי י

 י •יעי'באורו קול יעקב ק״ו ב׳ •
 ובסמוך* ר׳ ברכי׳ פתח גם ענוש לצדיק לא~טוג.
 1 אמר הקלה אע״פ שענשת את אהרן

. אלא -להטת - גדיגי נ  זילקחת* שני בניו -ממנו לא טו
-עליושר. והדברים סתומים וחתומים. ומה הי.א
 הטונה המחודשת •אל מאמר הכתוב-גם^עננש, לצדוק

 לא

ת ש ר  פ
י מות שני בני אהרן. ר׳ שמעון פתת הכל ר ח  א
 כאשר לכל מקרה אתד לצדיק ולרשע.
 דהע״ה מלך איבעים שנה ובנה בית המקדש.
 נבוכדנצר מלך ארבעים שנה והתריב בית המקדש
 נו׳. מאמר זה כבר נתבאר יפה אף נעים בדבורנו

 קול יעקב קכ״ד 3׳
ה להרשעיס הצדיקים לא ל ק  כסמוך אמר ה
 שמתו בעולמם ואתם־ מבקשים לשמות
 ט׳ עד אף הקלה לא שמח בעולמו שמת ד׳ במעשיו
 אינו אומד אלא ישמח ד' במעשיו. ־ גם *אור מאמר



 יתעורר ויתעורר להעיב מעשיו ולתקן את אשר שחת .
 ואז יהי׳ לרצון לפני הבורא ית׳ ואז יהי׳ ראוי לכפר
 ל־ עונותיוי. וזהו כי ביס הזה יכפר עליכם לטהר
 אתכם לו׳. ר״ללאישיהי' אל הנוראית׳ שינוי יצין בעת
 הזאת. כ״א סמלת היום ועבודתו כך היא . להביאך
 אל התשובה לטהר את האדם מכל חטאתיו. ובעבור
 זה לפני ד׳ תטהרו . ויאהב אתכם יותי מבשאד
ה ל ו  הימים . בעבור היותכם ראויי' לכך אחר העב
ה פ  ואחר התשובה המסוגלת לכס באות׳ יום ומעתה י
 יאמר דרשו ד׳ בהמצאו • ולשון כבד • לאייר ט השינוי
 הוא אצל המוצא . לא אצל הנמצא ית׳ והנה רנותינן

 ז״ל אמרו [יבמות מ׳יט בי] כתיב דרשו ד׳ בהמצאך
 וכתיב בכל קראנו אליו . לא קשיא כאן ביחיד וכא^

ה אל י. א ע ה ח נ י ד מ ה משל ל ז ס ב ע ט ה  בצבור • י
 וכעס עליהם מאד . והאמנם כי המלך היא בביתי
 רחוק ממקומם הרבה . ישתדלו ימהרו יחרדו לבחור
ס  אנשים חכמים וידועים מלינים מפואיי׳ חשו3י
ש  בבית המלכות שלא יעמוד בפניהם ישלא יעכבם שו
 'שמירה ומתיצה אשרי בשער המלך . וגם המלך יש*
- י א  פנים אליהם.וימחול לכל המקום נענוים • לא מ
 איש יאתר תטא למלך והוא דל ואניח • אין לו תיופרל
? יוכל הוא לבוא לפני המלך לבקש על נפש!  כי א
 אם מאה מחיצות ושמירות יעכבוהו . וגם לא יש^
f£ תן בעיצי המלך כל מאומה . אמנם אם בהזדמן 
 המלך אל עירו והוא מכריז כל י׳ י שיש לו בקש,-
I f קש. כי ,  יבוא לפניי . אז יקל גם ליחיד לבוא לג
^ כ  שם שמירה ולא מ&ך מגדיל. הנמשל • כל הש

 שכינת כבודו בשמים ממעל. ושערי תפלה ננעלו
 ושומרי׳ וכמה ממוני׳ אין מניהי׳ ליכנוס את הש3
 והמתפלל. אשר ע״כ תפלת יחיד ותשובתו אינה מתקבלת
 . משא״צ' בצבור כי בהם כמה תשובי׳ לפניו ית' נתורתס
ת ד מ ו ה ע צ י ז י  וצדקתם אמונתם וטהרתם אין שום מ
 בפניהם . ויתעלה תפלתם וחן שפתותם בכבוד והדר

. £ ו 3  לפניי המלך ית״ש . אמנם בעי״ת אשר הוא ית׳ י
ע כ  לשכון. כבוד כארצנו. ומשמיע בקול שובו 3ניםילאבי
ד י ח י . יכול גם ה  ש3שמים . ואין שום מתיצה מעכנ
 ״ לשוב אל ד׳ . וזהו מאמר (הושע י״ד) שובה ישראל
ע אתו- ד י י ל מ י א  עד ד׳ אלקיך.הוא מדבר אל היחיד ו
 היחיד כי אין זמנך רק ער ד׳ אלקיך. כל עור שי-,!

ך נ י ע  אצלך ורוצה בתשובתך. היינו בעי״ת. כי כשלת 3
 כי אתה תלך מלוכלך בעונות. עד כי נר׳יכ לא תוכל
 להבטיח את נפשך כי בשאר ימי השנה תשוב ותמזש
H עליך 

. ולי הכותב נראה כי יידברי׳ י ז  צא טוב ע״י הדרש ה
 אסתומים האלה מהצורך לקשרם ולחברם אל מאמר
 *הסמך״ת״ל תנא לא מתו בניו של אהרן אלא ע״י
 שהודו הלכה בפני רבן משה• ויהי׳ רצון המאמר
ר לנו כי אתר שמתו בניו של אהרן בעת שמתה א # 
 צזאת:בחנוכת המשכן והקב״ה לא חס על כבור אביהם
 יעל כבוד אתי אביהם וכבוד עצמם וראי הי׳ נהם
 ח׳׳ו עון עצום והי׳ בסתר ומתו בעונם. ע״כ באו
 רבותינו ז״ל להעיר אותנו שלא נחשוב ק על הצדיקים
 הגחלים האלה. כי ודאי היו נקיים מד׳ ומישראל.
 טהורים כמלאכי השרת מכל שמץ תטא ועון. רק
 עניןיאחר נזדמן תחת ידם אשר מתי בו. והוא 'כי
 יהי׳ מעשה שבאה שאלה לפניהם והורו והדי! הי׳ דין
 אמת. לזכות את הזכאי לתייב את התייב לטהר את
 הטהור כו׳. "רק דבר ההזדמנות הי׳ ני משה רבינו
 ע״ה' ישב ג״כ שם. י וא׳׳־כ יצאה מפיהם ההוראה לפני
. ובדבר הזה לבד נענשו. זה שאמר ר׳ ברבי׳ ק  ר
 בבאור מאמר גם 'ענוש לצדיק לא טוב להכות נדיבים
 על משר. שהכתוב רומז על מקרה בני אהרן. כי
 אמר הקב״ה אע״פ שענשתי את אהרן ולקחתי שני
 בניו ממני לא טוב. ויקשה הדבר בעיני הבריות •
 אלא להכות נדיבים על יושר. ר״ללא מתו ע •יי יחטא
 ח״ו אלא ע״י יושר ע״י דין אמתי שיצא מפיהם.
 וזהו סמיכות מאמר תנא לא מתו בניו של אהרן אלא

. ק " ע״י שהורו הלכה בפני משה ד י י " " 
ה יכפר עליכם'לטהר אתכם כר לפני עי ביום מ  י
 ד׳ תטהרו. הנראה בבאור מאמר זה ע״ד מ״ש
. אשר י  הנביא ע״ה (ישעי׳ נ״ה) דרשו ד׳ בהמצאו כ
 מלת בהמצאו היא מלשון נפעל. ולא אמר בלשון פועל
 דרשו ד׳ בהיותו. (מצוי) אבל לדעתי הדבר מכוון
 אל מה שכתבנו למעלה (פ׳ שמיני) על מאמר וייא
 אליכם כבוד יד׳. כי הוא ית׳ נעלה ומרומם מכל
 לשינויי׳ ותנועות והעתיק מקום. ־ ומה ״ שתמצא
 בכתובי׳ וירא ד׳ ויבוא ,״׳. אין הכוונה כי הקב״ה
 נעתק ממקום ידוע וגא אל מקום אתר. להמראות
 אל מי שהוא נגלה עליו. אבל כיל התקרבותו והתגלותו
 ית׳ אל האדם תלוי אך בהתקרלות האדם אליו ית׳.
 כמאמר אני.לדודי ועלי תשוקתו. כלומר תשוקתו ית׳
 אלינו הוא דבר התלוי בידינו. וכן ב״כרח נאמר על
 סגולת עשרת ימי חשובה . שעליהם נאמד מאמ׳ דרשו
 ד׳ בהמצאו. ואימת מריה יעד יוה״כ. גי הימים
 מסוגלים אל האדם להכניע לבבו ולהבהילו עד אשר



 אח?״ יעק3 מד
 אל ד׳ בהמצאו.׳ כי משובה היא תואר מל המדימק
ד • אבל פה האף. אמנם יכי  כי ישוב ויתקרב אל.
א אליו ואיט 3 ' ת  הוא לחוק מאתו •ית׳ הנה הוא י
 צריך רק להתזיר פניו אל פני ד׳ להכנע לי׳ זלבקש
 מלפניו את רחמיו. וזהו דרשו ד׳ בהמצאו . ואמרדאם
 לא מהרת את עצמך בעי״ת בעודו ית׳ אצלך על- כי
 נסתלקה השכינה עכי׳ז יש עוד לפניכם עצה קראוהו
 בהיותו'קרוב • היינו מיוה״כ עד הושענא רבה. שאין
 השערים ננעלי׳ כ׳׳כ . וקרוב אלינו עוד בכל הימים
 היקרים האלה . ואמר על הראשון יעזוב רשע דרכו
 כי אץ. מהצורך אצלו לשוב אל ד׳ לדרך רתוקה . ט

 הלא הוא ית׳ בא אצלך רק ראה שלא תברח אתה .•
 היינו השלך מידך מעשיך מעזוב דרכך הרע .׳• ׳וטל
 הענץ הב׳ אשר הוא ית׳ נסע קצת מאתנו אמר ישוגו
 אל ד׳ בעודו קרוב אלינו. וזהו וישוב אל ד׳ וירחמהו.
 כי עתה ירבה לסלוח אף אל מי שאינו כדאי. ולא
 כן אם יעבור הזמן הנכבד הזה. כי לו יתר שאת על

 כל ימי השנה:
 וכדברי חכמינו ז״ל (יומאפ״ה 3׳) דרש ר׳אליעז׳
 ק עזרי׳ כי 3יוס הזה יכפר עליכם לטהר
 אתכם מכל תטאתיכם לפני ד׳ . עבירות״שבין ־אדם
 למקום• יום הכפורים מכפר . עבירות שבין אדם
 לחבירו אין יוה״כ מצפר. אר״ע אשריכם ישראל לפני
 מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים
 כד * וראוי להיומנ^ןנמעלת הידיעה הזאת ״מי הוא
 המטהר את ישראל v י ולהבין זאת נקדים מאמר
 : •ישעיה־•־: י־:

 • כי כמה מחיצות וכמה מפ1כי׳ המבדילה יהי׳
 . אבל לרבים אמד־קחו עמכם דברי׳ ושובו אל
י בכל עתי מעתות השנה פ ׳  י ונח קבע זמן להם .
 ש בהם כת לקתת דברי מליצות ומעשים טובי4 ישובו
 ^ י' . ואם כי על השמים כבודו שובו אל ד׳ כי
 אץ מחיצה עומדת בפני רבים . מפני כמה צדיקי׳
 אשר ביניהם. אכן אם יאמרו הצדיקים לא נבקש רק
 עלינו . בעד מעשינו הטובים ולא נבקש בעד
 אחרים . לזה אמר ואמרו אליו כל תשא
 עין . וקח טוב . כלומר מה לך להביט ביר מי העין

 וביל מי הטוב. כי כלנו כאיש אחד נחנו .
 נבוא אל הענק ע״ד משל למלך•׳ שחטא אחד
. והושיבוהו במאסר גרוע מאד . ויהי • » » 
 היום והמקך בא אל העיר הזאת אשר הוא אסור
. ויתאספו אליו אחוזת מרעיו ויבכו לפניו לאמר ה »  ש
ל נא ענ נפשך העלובה היום הזה. כי בכל ימי ו מ  ח

 השנה חין המלך פה . ולנסוע למקומו אין באפשר
 בידך . עתה אין אתה צריך אל שוס דבר . ט המלך
 אצלך . ובלבד שלא תתעלם אתה . ולא רצה .לשמוע
 אל דבריהם . עד כי נסע המלך לדרכו. באו אליו
 עוד הפעם בבכי׳ רבה לאמר ק עתה תתלת נסיעתו
 והעתקתו קסעיר לא להרחיק.לךנא בזרתו׳ ורדוף אתר
 המרכבה כי השג תשיג והצל תציל את נפשך. ו^ם לא
 עכשיו אימתי. וזהו. שאמר אל היתיד בדעת רז״ל
 דרשו כל יחיד ויתיד את ד׳ בהמצאו פה ומבקש ממך
 התשובה היינו מר״ה עד יוה״כ. ו!׳)כ לא אמר שובו

 •״) וגס*יש(גיאשת רנה כיב) ויצא קין שלשניל. יצא ששח . םגע בי&לה״> אשי לו סהי>«שם-«יי>ן אשי לו עשיתי ת&ז5ז
יתי כשחיל אלהיי משפת .על פניו אמר כך היא נחה של משיג61& ני לא כייגזיוולע , מי! עמל 016V ואמר מעור נהי  ו
ל א$י נין יאביע יבין ריפ שה־הף ואמר אשייכס ישראל ל $ ע כי הרייף ז״ל גע״י כפג גביאיר ^  שיי לייס השבת , באיר ה ל
 כיי כי דאניע לרש מאמר כי ביום הזל יכפ^ עליכם לעזר אתכא מכל חטאתיכם לפטל׳ בחנאי אם תסלרו אתם טעגירית
 שנין יאים לחנירן . כי אין יוליכ מכפר רק ענייומשנץ אלם למקים : ועכירות שבין אלם לחצירו אין י־היכ מכפי יאיכ
 *מנירית א£ר גין אדם לחגירו סעכגיס הכסיה גם על ע3ירן$ שנין אלם למקים , כי הכתיב אוסר כי גייס הזל ינפי
' עקינא ז אמר אשייכל ישראל  ןי' לפני לי בתנאי א0 תמלח אתם מעבירות שגץ אלם לח יידו. כי אין כפרה גסקצת יגא י
 *8יי מי אתם מןולרץומי משלר אתכם אגיכם שגשמים . כלוזר הלא א3 רחום היא וגחשלו הבלול הוא סכפי גם בשקצת ..
עיל יום ?כפ־רים^לכפי על כל פנס העגירת אשר גין ארם לשקים ,.ומעתה 7וג לו1י אשי איהיר הייה חינב כילעלן י  ימ
לא ־כו עגר על מאשר האזהרה ומען הדעת ע-ג ורע '  י*י־'ע . כי חטא אוהיר כיה כילל ג׳ הס גי׳. א׳ בין אלם לשקים י
" «א•^ . . ג׳ גין אופ לחגירו. כי גיס מיתל לעצסו יאל כל הלודוא . ואיך אפש־ גירו לפייפ את כל הלירית י  י^לל ממט
טאאשי בינו למנייוזשאי אעשי לתקנו ולהשיג כפרה עליו פעצג םשיקון עליי גם מל.חלק נץ־ אלם לשקיםכי:&יךכ*ים ח  ה

. אשי קין גם היא הי׳ לי סקרה כזאת גצלסל ולמיתה . א' כי ן  5מקצת וסם יש בירי לעשת . אמנם כאני פנע אזה״ר גקי

י גיני לשקים כי ש״ל גם היא מן השש מצית שנצפיה עליהם אדה״ר ג' נין אדם לחגירו • ני שפך ל0 אחיו ורס זיע תיו ג ג < 

lot* דאה אלה״ר את קין כי יצא ששח . ישאל אימי מד נמש? צלילו אסי לו משיאי ספינה וימפשרתי . י״ל צי'גמ*ל לו 
 ; י 9ך׳, לכפר נו החלק אשי נין אום למקים . גם• שאין 6ספר נילוללשיג נפי0*ל חלק שנין אלם ל&3ירו<( אמר$ו3״ר
 V גייל נתז של תשונה ואני לא הייסי יורע ני efc כיפ מושג צלמת ראניע שאין כפיה במקצת , וקין אמי לו פשיחי

 חשונה



 אחל יעק3׳
 w ל״ג4־הוי שודד ואתה,לא שדוד ומגד ולא בגדו בט הוא חומל עליו ותושב ״משבות שלא לענות כ?3שי
 בך. דע ט זה כלל גמל לתולה. הדוחן רפואה, מאת גם בעת עסקו עמו ברפואות. ק וק תראה בעשותך
 הרופא הוא צריך למבול מרירות הרפואומ ולפעמי׳ תשבץ מכל סדר התשובות הנה. הם אינם מרפאים
 יצטרך הרופא. לתתוך ממנו אברי׳ הנפםדי׳ ותנשחתי את נפש התוטא כ״א ע״י יסורי׳ וסגופים. לא ק
 עצם מעצמיו אד בשר מבשרו והוא מוכרח לסבול . הקב״ה כי הכין לנו היום הנכבד הזה יום סליתס
] עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן ומחילה בלי שום צער • וזהו מאמר ד עקיבא אשריכם  כמאמר !איוב 3
 בעל נפשו. ועכ״ז יש נפקותא גדולה־אם הרופא. הוא ישראל לפגי מי אתם מטהרין ומי, מטהר אתכם
 איש תלוש. ותלאים שולטי׳ בו לפעמי׳ . והוא עוסק אביכם שבשמים. ומרפא אתכם בלא שום סבל יסורי׳.
 ברפואות. כש׳יכ אם חתכו לו פעם אנר מאבריי . כי הוא היודע והמרגיש מרירות ישראל. כמאמר
( ׳  א״כ אס יעשה הוא כדברים האלה אל התולה הבא עמו אנכי בצרה . ובמדרש (שמות. רבה 3
 לפניו . והי׳ בשמעו את התולה מזדזע תחת ידו ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים: אמר
 . מסבת גודל הכאב גם הרופא מכיר ומבחין שברו? הקב״ה למשה משה אי אתה יודע שאני מרגיש $3ערן
 לב הגונת והרענן . וזוכר את המכאוב אשר הי/לו של ישראל כמו שהם מרגישים• וכי תן&לך כפשך
 כל^ר היי ,הוא תמת יד הרופא . ובהעלותו על לבו א״כ מי הוא זה ואיזו הוא אשר לא ירצה ברפואה
 גודל־ המכאוב אז הוא מאמין להחולה וחומל עליו נאמנה .ונעימה כזאת. וחנתנו רואים כמה יוה׳׳ה
 להתנהג עמו לאט לאט • לא כן אם הרופא הוא עברו עלינו ועדיין לא נטהרנו ובע״כ יש דבר
ה ז  איש גריא ותזק . אשר לא תלה מעולם על שום אבר • המעכב כפרתו. ומונע אותנו מלקבל רפואתו. ל
ת ו מ כ  ולא טעם מרירות הרפואות. אז אינו מאמין אל אמר הכתוב כי תנאי אתד יש והוא מעט ה
צועק והוא ורב האיכות . והוא מה שאמר כי ביום הזה ינער  החולה . ואינו מבתק סבלנותו. והתולה;
 שותק או כועס עליו. ומכפיל כאבו יתר מאד • זה עליכם לעלד אתכם מכל תטאתיכם: בתנאי אשר
3 ר ע  שאמר על נבוכדגצר הוי שודד ואתה לא שדודי ־ט ׳לעני ד׳ תטהרו. כי מתוייביס אנתכו לעמוד מ
 הוא הי׳ רצועה מרדות מאת הקב״ה לרדות בעם עד ערב בקדושה ובטהרה וביראה גדולה כמשפט
̂נליו הנביא הוי למי שיפול תחת ידך.־ כי אתה העומד לפני מלך מלכי המלכים ית״ש. כמאמר 3ישעי׳  אמר .
 סודד ואתה לא היית שדוד מעולם. ואין אתה מרגיש לה] דרשו ד׳ בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב• ״עזוב
 בסבל המרירות שיצעקו מפן)$׳&3, ואתה תשחק רשע דרכו ט׳ וישוב אל ד׳ וירתמהו. הוא שאמרו
 למו. כמאמר [ישעי׳ מ״& קצפתי על עמי תללתי תז״ל במדרש (בראשית רבה ג׳) ויהי ערב אלו
 נחלתי: ואתנם בידך לא שמת ,להם רתמי׳ על זקן מעשיהם של רשעים ויהי בוקר אלו מעשיהם
 הככדת עלך מאד. וכי תאמר מה נ״מ לנו בידיעה של צדיקים. יום אחד זה יזם הכפוריס. משל לרופא
 ;את. דע כי הלא *ידינו הוא להעביר הרעה הזאת תכ6קהי׳ בעיר שהיי מרפא׳ כל חולה הבא לפכיו
. לבקש ולחנן את פכי* *־׳ שלא ימסור.#תנו רפואות קלות וערבות רק הי׳ מזהיר אותם ו נ  מבטי
י . כמאמר דהע״ה (שמואל ב׳.כ׳f),:נצלה שישמרו עצמם מהיום ממאכלים קשים וכבדים ומכל  יגיד אסר
ן י  נא ביד ד׳ כי רבים רחמיו וביד אד!§',איל אכולה.- תנועות כבדות וכדומה מהשמירות . לימים בא אל
 וגם ייתד לנו תפלה מיותדת על ענין זה (תהלים חולה והי׳ בן יחיד לאביו ואמו. ולא הורגל מעולו
.  ק״מ) תלצני ל׳ מאדם רע כו׳ אשר תשבו רעות בלב לשמוע גערת חכם. ולא נשא פנים לשום אדם
ע  כיי.־"''תה משפט גם הטוב שברופאים לתת עינו ולבו ויאמר הרופא אין לי יכולת לרפאותו• כי מה כצ
.על הצלחת מעשיו. לרפא את החולה. אבל סבל במה שאתן לו מהסמים . ^אם לא .ישמע לכל אשר  מן
. איעצך ראה נא תחלה.לתת  המרירות אשר יסבול התולה בעת עסקו.ברפואות אני מצוה ומזהיר אותו
w לא יעלה «ל לנו מאומה. לא כן אם המרפא את אותו על יל.רושא אכזר . וימים רבים יתעסק 

 י למען
 סשי1הוהי&יססי>נליט . כי לא נעשה מ$פש! .*7־ V>?p אגל הלו לועד שנ«ה יייית וכאשר שמע אלה• י אס לגדל
 מיל פתח ואפי *ןשיי-שיר ליש השנת ! *•ע קןיל עליו מיל $ת קדושה יןש ה:3ח כי אחר קגנת שנת יצ* מב״מ

ס >UN נוי ני אחר קגלת שגת כני עגר ין0 הששי ונכנס לשכמי . וסנן. ו י י ג י 5 ^  מגזיית מ



 יעהןב פח
. עה י  פני השדות זה ביער וזה על ההר. וזה על הג
 וזה על פני המים . מצפים למות ואין ביכלתם להתפלל
 גם מה שהחולה צריך להתפלל ולהתוודות • היתכן
 אלינו לשכוח יגונם ועצבוגם ונחדול מלהתפלל עליהס
 בתפלה הסדורה מקדמוניט ז״ל להתפלל עליהם בכל
 שני וחמשי אחינו בני ישראל הנתונים בצרה ובשביה
 ה.יומדים בין בים בין ביבשה המקים ירחה עליהם
 ויושיעם ויוציאם מצרה לרותה ומשעבוד לגאולה מאפלה
 לאורה . ויתקיים בנו הבטחת רז׳׳ל (בבא קמא צ״ב
 א׳) המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר
 הוא נענה תחלה . ומי ימן מציון ישועת ישראל כוי:

 והיתד! זאת לכם לחקת עולם לכפר על בני ישראל
 מכל תטאתם אחת בשנה . הנראה בכוונת
 המאמר ע״ד שאמר דהע״ה (תהליםמ״ט) למה אירא
 בימי רע עון עקבי יסבני . ובמל(ע״ז י״ח א׳) עונות
 שאדם דש בעקביו. יזה צריך באור . איך יתכן על
 העונות ענין דישה 3עקד . אמנם הבנת הדבר הוא
 ע״ד אחד בונה בית . והבית בהבנותו י יו משתדלים
 עליו שיהי׳ נבנה בשלמות . שלא יתסר לו גם תלק
 קטן מחלקי הרכבתו . עד שלא יהי׳ בו שום נקב וחור.
 שלא יכנס בו רוח מהדוחות הנושבות . שלא יכניס
 בתוכו חול ועפר ואבק. וכאשר נגמר הבנין על השלמו׳.
 נכנס בעה״ב אל תונו לדור בו. וראו אנשים כי הוא
 מכניס אל ביתו מכבדות ומטאטא הנאותיי לכבד בהם
 את הבית . וישאלו אותו לאמר הלא אתה בנית ביתך
 בנין שלם בלא שום נקי וחור . ולמה לך למכבדות .
 ויע ויאמר למה לא תבינו גם כי הבית הוא סגור
 מכל ארבעת צדדיו עד שאי אפשר שיכנס לתוכו לא
 עפר ולא רוח ולא גשם מבחץ . עכ׳׳ז ע״י אנשים
 הנכנסים והיוצאים מן הנמנע הוא שלא יתחבר
 בעקבותיה״ אבק ועפר ויכניסו העפר הזה בדגליהם
 וצריך אני למכירות לכבד את הבית כי לולא כן יתוסף
 עליו מיום ליום עד שיתמלא הבית אשפה • כן וכן
 הבורא ית׳ נתן הגשמה אל תוך הגוף כמי אדם יושכ
 בבית. והסגיר את הגוף סביב סביב בכמה מצות
 התלויות באבריה החיצונים .. כמו מצות התלויות
 בעיניה . התלאות באזנים . בפה ולשון ביד ורגל־ כמו
 שםד0 בעל ספר תרדים ז״ל. וזה הכל למען לא יכנס
 אל הנשמה שים"אבק ועפרורית מהבלי עוה״ז. אמנם
 אחר כל ההסגר הזה הלא האדם במה שהוא אדם
 כי אכף עליו פיהו הוא מוכרח לצאת מן המלאכתיות

 •1ג ולעסיק

 אהל
 *PJ י&עום טעם מסבל הסמים המרים כלענה .
 לחח׳ כ כאשר תביאהו אלי הלא ישמע לעצתי. ויעש
 י״3יו P . והיי הנער מתייסר ביסורים קשים ומרי'
 עי כי כשל כתו לסבול . ואת׳׳כ הביאו אביו לפני
 ריפא חכם זה וישמע לעצתו והבין את חין ערכו
 וחמלתי • וישמע לקול אזהרתו . והשיג רפואות
 והצלתו. הנמשל הקב״ה הוא הרופא הנאמן הכין
 בעבורנו רפואה שלמה ונעימה ומתוקה מיום מתן
 תורה . הוא יום הכפורים . ובתנאי להיות נשמר
 מכל אשר הזהיר לעמוד לפניו בקדושה ובטהרה כנז׳.

 ואנחנו לא שמענו לקולו . מה עשה הקביה נתן אותנו.
 אל יד רופא עז אל יד נבוכדנצר וחבריו ויסרו אותני
ה מהסמים המרים כאשר טעמנו זה ן ן  וטעמנו ה
 כמה צרומ^ל צרות • ואץ לך יום שאץ קללתו מרוב׳
רו . ואחר כל זה אם נתאסף ונבקש מאת ד׳ י ג ז י  מ
 מערב זה עד למחרתו נהי׳ זכים ונקיים מכל אשמה
 וכצולי׳ מכל רע . וזהו ויבדל אלקים בין האור ובין
 החושך ר״ל כי הבחירה בידינו שלא לראות חושך
 בפנינו אלו מעשיהם של רשעים . שלא יניח שיט
 הרשע על גורל הצדיקים . אבל כאשר לא נזכה .
 אז ויהי ערב אלו מעשיהם שלרשעים . כמאמר אשור
. ואח״כ ויהי בוקר זה מעשיהם של צדיקי׳.  שבט אפי
 שעושים תשובה. ואז יום אחד זה יום כפור המכפר 1
 כלומר אחר אשר נטעום מן מעשיהם של רשעים אז
 נקבל את היום הקדוש הזה כאשר ראוי לקילו .
. ואנכי כאשר ׳  ליקויים בנו כי ביום הזה יכפר כו
 הגדתי והשמעתי הדברים האלה לפני עדת ד׳ קודם
 ל נדרי השלמתי הדברים במשל נפלא . לחברת אנשי׳
 שהיו מהלכים בדרך . ויעברו ביון מצולה ונפלו כמה
 מהם בנהר . ויתתרו האנשים להוציאם ולא מצאה
 ידם . ויתייעצו לנסוע משם עד שיבואו לעיר הסמוכה
 אליהם . לקחת משם אנשים וכלי הצלה ללכת להציל
 יזמ המשוקעי׳ הצוללים במים אדירים . ויהי בבואם
 לעיר רעבים וצמאים ראו נגד פניהם אוכלים ומשקי׳
 וישבי לאכול ולשתות ושכחו סכנת אחיהם הנטבעים .
 ענה אחד מהם ואמר זכרו נא ופקדו את שלום
 אתיכם אשר במצולה . איך יערב לכם •עתה לאכול
 ולהתעדן בדשן נפשכם אם אחינו בשרינו באו עליהם
ה עד נפש. והם כדומן על פני השדה בקור בקרח י * 
 *ירא ברעב בערום וחוסר כל. הנמשל. אתם יושבי׳
ת הכנסת המפוארה ונרות דולקות וספרי׳ לפניכם מן  ׳
 *קתים כל לב. וכמה מאחינו הנה הנם נפוצי' על



 אהל יעקב
״  ואמר אספרה אל חמ ל׳ אמר*אלי בגי אמה ט׳
 לאמר כי הוא יחשוב זחת אך לחק ולדבר הבלמי מובן
 בשכל. ועתה דע כי ההבדל בין צדיק לרשע. כי
 הצדיק כאשר יקרה לו מקרה בלתי טהור לעבור גס
 על עגין קל. יגזור על עצמו כל העונשים ע״ד משפט
 ומצדיק את ד׳ על כל הבא עליו. לא כן הרשעים
 כי א נם רואים תוב לעצמם גס בעשותם מן התטאים
 הגדולי׳. ולמה יגזרו על עצמה לומר שהמה ראויי׳
 לעונש • ובהיפך כאשר הצדיק יעלה על לכו סגולת
 יוה״נ • אשר יום כפורים הוא לכפר. יהי׳ ענינו
י איככה יקובל  קשה בעיניו ורחוק מאד מן השכל • כ
ה ; ש  על הלב להאמין אשר מי שחטא בכל ימי ה

 יהי׳ ראוי לכפרה ע״י דבר קל כמו ענר-יזם אתל
 ולא יקבל זאת בנפשו כ״א מסבת ההכרח להאמין במה*
 שכתוב בתורה האלקית. כי ביום הזה יכפר עליכם
 כו׳ • והרשע הוא בהיפוך . כי יתשוב זאת למשפט
י  ראוי. כי מסבת קטנות העבירה בעיניו. יגודל העמ
 בנפשו. כי הוא מענה את עצמו מערב עד ערב בלא
 אכילה ושתי׳ ושארי עגויים. ישפיט שפיט כי ודאי
ת רו  ראוי הוא לסליתה וכפרה גס אס עבר על כל עבי
3  שבתורה. וא״כ מה נקל בעיט הרשע להעלות על ל
י ה י  בעשותו הרע הלא יבוא יום הכפורים ויכפר. ו
 מאותם שאמרו עליהם (יומא פ״ה ב׳) אתטא ויוה״כ
ש י  מכפר אין יוה״כ מכפר. כי זה דרך ישר לפני א

 שלא להעלות על לבו כל ימי השנה שיוה״כ מכפר
 בלתי בעצם יום הכפירים עצמו אז יכריח נפשו להאמץ
 מסבת אמתיות התורה האלקית. ויאמין זאת כמאמץ
 בדבר תק וכדבר הבלתי מובן בשכל. לא כדרך הרשעים.
 כי הרשע לסבת קלות התטא בעיניו ולסבה כגלות
ס ז  תעניתו עליו. יתקבל על לבו לאמר כי ביום ה
י ז א  יכפרו לי גם אם הרגתי אבי ואמי • עכ׳׳ז אני ד
ם כ  לסליתה וכפרה. זה ש* ורה הכתוב והיתה זאת ל
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 הדבר לחק ולדבר הבלתי מובן בשכל בתנאי שלא יאומן
ך 3 כ  לך זאת כ״א אתת בשנה כי אחת בשני בבוא יום הנ
 ה  הזה אז תכרית נפשך להאמין לא כל השנה. ו
ן איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כש3 א5 ו י  א
 עז במתנה כו׳ ואל פתת אהל מועד לא הביאו
0 א כ׳׳ד א' כי ש  להקריב קיבן כז׳. עי׳ בחלק ה

 נתבאר הענין על נכון בע׳׳ה.
ן ש ע  כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא ת
זקותי  כוי אמ משפטי תעשו ואת י

 משמח

 ולעסוק בעסקי עולם זה . לאכול ולשתות ולישן לדבר
 עם בני אדם . ואז בצאתו התוצה אל עסקי הגוף לא
 ימלט שלא יתתבר מ אבק מעט . זה שהמליצו עליו
 עונות שאדם דש בעקביו . כלומר בצאתו מן עבודתו
 הקדושה לדרך ארץ אי אפשר שלא יתאבק מעט בעפר
 ההבלים. ועל אופן זה ברא ית׳ תשובה קודם בריאת
 העולם והכין היום הקדוש הזה לתשיבה ותפלה שינקה
 האדם את נפשו מזמן לזמן . כמו שהבעה״ב מכין
 מכבדות לכבד את ־הבית • ומעתה תבין מעצמך כי
 כפי השערתו ית׳ וצייר לעצמו האופן היותר שלם שיהיו
 ישראל ניצרי תורה שומרי מצוה וכל הנהגותיהם
 יהי׳ בצדק ומשפט . וישמרו א״ע מכל רע . עכ״ז אי
 אפשר לעולם להתקיים מבלעדי יו׳׳כ . שיהי׳ עכ״פ
 יום אתד בשנה מיוחד בעבודתו לכפר על ב״י אתת
 נשנה , אבל כאשר יפזרו דרכיהם וישתיתו מעלליהם
 ודאי לא יספיק להם יו״כ אתד. וזהו והיתה זאת לכם
 לחקת עולם . כלומר חק ההכרחי אשר לא יספיק
 בלעדו . לכפר על ב״י כו׳ אחת בשנה . חבל כאשר
 ירבו לחטוא לא יספיק להם יום אחד בשנה לנקות

 עצמם . והענין יקר למבין.
 עור יתכן בזה בהקדים מאמר(תהלים בי) אספרה
 אל חק ד׳ אמר אלי בני אתה כו׳. דע כי
 נהטיב ד׳ לרשעים. בעיני הבריות כלם נראה הדבר
יזחק. היינו דבר הבלתי מובן בשכל. וכאשר  לענ
 נשאל את פי המקבל ם הטובה. הלא עם כל רשעתם
 ותטאתם הלא יענו ויאמרו למה לא יטיב ד׳
 עמהם. וגם כי בעיני אחרים הוא לחק. הנה
 בעיני המקבל הוא משפט ראוי. כי הוא צדיק
 בעיניו. ולדעתו הוא ראוי להצלתה היותר
 גדולה מזאת. ונהפוך הוא בהצלית ד׳ את הצדיק
 ויגדלהו וינשאהו. כעיני אחרים יהי׳ משפט ראוי •
 לאמר כי ראוי הצדיק הזה להטיב עמו כ״כ. כי למי
 יחפוץ המלך כוי. והצדיק בעיני עצמו יתשבהו לאק.
 כי במה נחשב הוא בעיני עצמו. מרוב יראתו וענותנותו
 נראה לו כי הוא פחות מכלם. וא״כ כאשר ישיג
 טובה מאתו ית׳ יחשוב אותה לחק מאת ד'. וזהו
 מליצת מאמר (תהליס קי״ט) גם ישבו שרים בי
 נדברו עבדך ישיח בחקיך. כלומר בראותי שרים
 גדולים ונכבדים יושבים ומתעסקים עמדי עבדך
 ישית בתקיך. כלומר איני ראוי לכל הכבוד הזה•
 ואינו רק חק בלא טעם. ולכן פה בהתחילו לספר
 גדולתו וחשיבותו נעיניו ית׳ ברוב ענותנותו הקדים



 יעקב * מי
 אל הרופא. אבל אח״כ אמרו ונשמע. להורות של«ומ&
 לפניו ית׳. גס כי מעצמם מבינים כל אלה. עכיז
 מה שיעשו לא יעשו רק בעבור לשיייע כקיל די.
 ותהי׳ יראתו על פניהס. וכל זה הי׳ קודם העגל.
 שהיד נפשותם זכות ומצורפות. ובשכלם לבד השיגו
ה י  כל התורה והמצוה. אכן אחר העגל כי חז
 הזוהמא. ולא ידעו ולא הבינו עוד הכרח וצורך
 התורה. כי נתעלם מהם סוד הנפש וענינה., ואיך
 א״כ ידעו עוד ואיככה ישיגו כי המצות המה תיי
 הנפש . ונהפוך הוא כי לקצתם עוד למשא יחשב.
 כמאמר (ישעי׳ מ״ג) כי יגעת בי ישראל. זה שאמר
 להס מרע״ה. אבדתם נעשה שעשיתם את העגל.
 ר״ל נאבד מכם כח נפלא זה אשר הייתם מוכנים
 לעשות ע״י הערת עצמיכם. לכל הפחות שמרו נשמע.
 היינו ראו לקיים התורה עכ״פ מצד כי ראוי ונכון
 לשמוע אל מצות האדון ית״ש. ומעתה דע כי זה
 ההבדל ג׳׳כ בין החקים ובין המשפטים. כי בחקים
 לא נופל מאמר עשי׳ כ״כ • אחר שאין אנחנו מביכים
 טעמם וסגולתם ופעולתם. רק שמיעה. כשומע בקול
 אדוניו. ובמשפטים יתכן יותר מאמר עשי׳• כי
 האדם יתעורר אל עשייתם מעצת נפשו מדעתו.
 וא״כ יפה אמר את משפטי תעשו ואת חקותי תשמרו
 כוי. הנה דייק הכתוב עשי׳ במשפטים ושמירה בחקים
 והמשיך ואמר וכמרתם את חקותי ואת משפטי אשר
 יעשה כו׳ ונתן הכתוב שמירה ועשי' לחקים . ושמירה
.  ועשי' למשפטים. להורות כי באמת תוב על האדם
 לראות.שיהי׳ לו גם במשפטים שמירה. היינו לקיים
 אותם רק בעבור כי הקב׳׳ה ציה כן. ולשמור אותם

 מסבת מורא אדוניו ית׳ עלמ. ובתקים יש לו להאמי'
 כי גם הים לטובתנו גם כי אין אנחנו מבינים טעמם
י עק העגל. ומעמה יפה  ופעולתם הי׳ זה לנו רק ע״
 כתב רש״י ז׳׳ל ליתן שמירה ועשי׳ לחקים ושמירה
 ועשי׳ למשפטים. ומה נעמו בזה דברי הנתיב[דבריי
 ו׳] ויצונו ד׳ לעשות את כל החקיס האלה ליראה
 את ד׳ אלקינו שזהו הכוונה הראשונה בהחקים
 אבל תדע כי גם הם לטובתנו ולחיומנו כיום הזה •
 ואצל המצות אמר בהיפך. היינו מצות השכליות
 (עי׳ רש״י על מאמר עקב אשר שמע אביהם כו׳
 מצומי כו׳. דברים שאלו לא נכתבו ראויי׳ הם להצטוות.
 כגון גזל וש״ד) שהעיקר בהם לטיב לנו. אמר וצדקה
 תהי׳ לנו ני נשמור לעשות את כל המצוה הזאת לפני
 ד׳אלקיני רק בעבור כאשר צוכו. לעשות גם השכליות

 רק

 1 אחל
ת בהם כוי ואמרתם אתחקותי ואת משפטי כ ל ל ו * 
 **״•מנשה אותם האדםכוי. ולשון רש״י ז״ל ליחן
 שמייה ועשי׳ לחקים ושמירה ועשי׳ למשפטים. לפי
 שלא נתן עשי׳ למשפטים ושמירה לחקים. ולבוא אל
ר המדרש (דברים מ א  עומק כוונת הדברים נקדם מ
 יבה גי) דבר אתר שמע ישראל מה ראה לומר להס
 כאן שמע ישראל. אמרו רבנן למה הדבר דומה
 למלך שקידש מטרונא בשני מרגליות. אבדה אחת
ק אמר לה המלך אבדת אחת שמרי השני׳. כך  מ
 הקב״ה קידש את ישראל בנעשה ונשמע. ועשו את
 העגל. אבדו את נעשה. אמר להם משה אבדתם
 נעשה שעשיתם את העגל• שמרו נשמע. הוי שמע
ר אומר הבינני. ואין מהצורך להעיר מ ^ מ  ישראל. ו
 yy . אבל דע כי העושה אזהרת מזהירו הנה בעת
ל עליו לעשות כדבריו יהי' המאמר ב ק  יענהו שהזא מ
ל ב׳ פנים. פעם ישיב ויאמר אשמע לדבריך. ופעם  ע

 j יענה ויאמר אעשה כדבריך . וההבדל בין 3׳ תשובות
, האלה. כי אס אזהרה זאת היא אזהרת אדוניו | 
 , י והוא עבד לאדון זה. מהצורך אליו להשיב ולומר
 I אשמע לדבריך. כי אל עצמו לא ישיג שוס תועלת מזה
 אבל בהכרת הוא משועבד לשמוע אל דברי אדוניו.
 אכן אם האזהרה הזאת היא אזהרת הרופא אל
 ׳החולה. זאת עשה ותחי׳. הוא ישיב ויאמר כן אעשה.
 כי אם הי׳ יודע זאת תחלה הי׳ עושה הדבר מעצמו
ק כמזכיר את עצתו.  מבלעדי הרופא . והרופא אינו י
 לא שייך אצל השומע להשיב אשמע לדבריך. שההוראה
 צזה שלא יעשה המרקתת רק בעבור לשמוע בקול
 הרופא לבלתי סור מדבריו . הלא גם מעצמו הי׳
 «סכי׳ לעשותה אם הי׳ יודע מסגולתה ופעולתה.
 &וא הדבר והוא הענין בהעם הנבתר אשר בעת
 מתן תורה היו מזוקקים ככסף מצורפים כזהב עד
 שהיו כלם במדריגת נביאים • כמאמר {דברים ה׳]
ל כל קהלכם כו׳.  פנים בפנים דבר ד׳ עמכם א
 והיו עומדים על סוד הנפש ותכונתה . ועי׳׳כ היו
 מבינים מעצמם מה הם הדברים הנאותים על
 סגולתה. והיו משיגים מעצמם את כל התורה מצד
 השכל. כמאמר אלו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן
 לני את התורה דיינו. וכאמרם ז״ל (יבמות ק״ג)
 ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן. והיו
 ^ משיגים מעצמם מה שראוי לאדם לעשות. והפורש
 מן התורה כפורש מן החיים. לק השיבו ואמרו
 נעשה ונשמע. הקדימו נעשה קודם לנשמע. כהמשיב



 יעקב
» 

 מעט יותי מכדי שגעו ישתית נפ<שי וחייתו. וכן כאשר
 יצטרך לנסוע הלא ישאל תתלה על האויר הנמצא
ט מהצורך אליו ע  עתה . כי כאשר יהי׳ אויר משונה מ
 לשמור א׳ע שלא צצאת התוצה * ויש היפך מזה . כי
 יזדמן מי שהוא תזק בטבעו. כאשר יצטרך הוא לנסוע
 לא ישאל מאומה . לא יעצרנו הגשם והשלג והקרח
 הנורא הוא ילך, ויאתז דרכו . וכן כאשר יצטרך לאכול
 לא ישאל תחלה על המאכל. כי יאכל מכל. י מכל
ל יאכל . מכל משקה ישתה. ועוד גם זאת כי הוא כ א  מ
 לא יצטרך למדוד את מה שהוא מביא לתוך פיו שיהי׳
ה ובמשקל ובשיעור הראוי. כי הוא יכניס לתוך ד מ  ב
 מעיו כמה שיכניס וה-א בריא וחזק . לא כ״כ מהרה
 יתראה בו שהוא מקיא המאכלי׳ שאכל ״ או איזה
ה , ז  מאכל הזיק לו . אמנם דע כי אם יזדמן אל סאיש ה
 כי העמיס את בטנו משא לעיפה במאכלי׳ רעי׳ וגסי'׳
ה א ל ה  עד כי חלה ונפל למשכב. הנה.מהיום הזה ו
 הלא כל השמירות א: ר יצטרך האיש הרך והענוג
ד יצטרך גם הוא לשמור את עצמו . כי אחי אשר א  מ
ת ח  כבר חלה. וכבר קלקל את מעיו • הלא גס כף א
 יתירה אם יקת ישתית נפשו בה . ויציל לסכנה גדולה
 הנמשל כי א״י בימים הראשונים היתה ארץ בריאה
 ותזקה • אמנם העמי׳ אשר ישבו בה השתיתו העמיקו
 סרה עד כי חלה גם הקיאה אותם מקרבה ילא יכלה

 עוד החזק אותם בקרבה • ותקיא הארץ את יושביה *
 וכאשר באו ישראל שמה . הלא באו אחר אשר כבר
 נתלה ונתקלקל טבע הארץ. וא״כ מהצורך אל הבאי׳
 אליה עתה להיות זריזי׳ גם מכף אחת קטנה. כמשעכ!
 השמירה שיצטרך התולה .• כי במעט קט תתעורר
 מתלהו לקדמות׳ ויתחיל עוד הפעם להקיא. וזה שהציע
 הל. אל תטמאו בכל אלה כי בכל אלה [עם כל כמעשיה]
* א  נטמאו הגוי׳ אשר אני משלת מפניכם ותטמא ה
 כלומר נתלה כת טבע הארץ ואפקוד עונה עליה
 ותקיא הארץ את יושביה. וא״כ תדעו מעתה ישמרלזש
, ן לא תעשו גם מכל כ  אתם את תקותי ואת משפטי ו
י  כלומר גם מקצת מן התועבות האלה . והטעם . כ
ז אשר י א  את כל התועבות האל עשו אנשי ה
 לפניכם והטמא האי־ץ כאותו שכבר נתקלקלו מעיו
 וזהו ולא הקיא הארץ אתכם כו׳ כאשר קאה כבר
 את הגוי אשר לפניכם כי גם במעט מן הטומאה אשר
 תצא מכם ישוב הקלקול לקדמותו. כי כל אשר יעשה

m ן ת נכר  גם מכל (כלו י׳ ר מקצת) התועבות האלה ו
ת *  הנפשות העושות ט׳ . והשלים ואמר ושמרתם א

 משמרתי

 אהל
 רק בעבור ט הקב״ה צוה עליהם ולשמור אותם
 מפני היראה את שמו הנכבד והנורא . והבן .
ל תטמאי בכל אלה כי בכל אלה נטמאו הגוי׳  א
 אשר אני משלת מפניכם יתטמא הארץ ואפקוד
 עונה עליה ותקיא הארץ את יושביה ושמרתם אתם
 את חקותי ואת משפטי ולא תעשו מכל התועבות
 האלה כו׳ . כי את כל התועבות האל עשו אנשי
 הארץ אשר לפניכם והטמא הארץ. הכתובי׳ האלה
 ראוי להתבונן בהם מאד,• כי בהשקפה הראשונה
 הלא יתחמץ לבב אנוש מדוע׳ ׳התמיר עלינו הכתוב
 בעינשי׳ יותר ממה שנענשו הכנעניי׳ כי הכנעניי׳
 לא נענשו עד כי עשו את כל התועבות . כמו שאמר
 כי בכל אלה נטמאו הגוי׳ כו׳ . ואותנו הזהיר ולא
 תעשו מכל כוי. מה שיורה כי הוסיף והזהיר אותנו
 גם על המקצת מהתועבות . והשלים ואמר . כי את
 כל התועבות האל עשו אנשי האיץ אשר לפניכם
 והטמא הארץ. כאומר לא אכתד מכם כי הם לא
 מדדתי פעולתם אל חיקם עד כי עשו את כל *התועבות
 האלה. ועכ״ז אליכם אני מז^יר להשמי גם מן המקצת
 מן המקצת . וזה צריך טעם . ומה גם ט הכנעניי׳
. א׳ כי את כל התועבות האל  הלא שתי רעות עשו
 עשו כוי . ב׳ כי דבר טוב לא נמצא בהם ולא היי להם
 שום זכות שיגן עליהם. כי מעולם לא עשו מצוה ממצות
 ד׳ . אבל ישראל אשר גס הרקגיןשבהם מלאים מצות
 כרמון • וכאשי יעברו הם גם על הלק מן התועבות

 יהיו הם קרובים אל העונש יותר מן הכנעניי׳.
ר כל זה ראוי להתבונן למה לו על הכתוב ב ל מ 1 
 להביא ראי׳ על העונשי׳. ולהציע ולומר
 אל תטמאו בכל אלם כי בכל אלה נטמאו הגוי׳ אשר
 אני משלת מפניכם כוי ותקיא הארץ את יושביה .
 מי לא האמין לדבריו ית . הלא אדה״ר שלא קדם
 לו שום אדם שעבר על דברי ד׳ ולא קדם לאחד שום
 עונש הכי בעבור זה לא נענש אדה״דייבעברועל מצות
 ד. וא״כלמה אל הכתוב להזכיר לפנינו עונשי הכנעניי׳:
 אמנם אתר ההתבוננות בדברי הכמובי' יתבאר
 מאד איך ש״ תורה בעצמה נתנה טעם
 לדנייה איך אנחנו קרובי׳ אל העונש יותר מן הכנעניי׳
 כי בהתבונן בגני אדם הנה הם מהחלקי׳ לב׳ סוגי׳.
 יש שיהי׳ רך המזג וענוג 3מאד.כאש׳ יצטרך לאכול ישאל
 החל׳ מה יתט לפגייכי לא כל מאכל טוב לו ולא כל משק׳
 ראוי לו. וגם ה״אכל אשר ראוי ונאות לו לאכול מהצורך
 אליו לאכלו במדה ובמשקל. כי אם יוסיף לאטל גם



 אח? יעקב מז
ח יתהלל המתהלל אם יהי׳ יי יןגין י ה״״לייז א 8 מיוקית התועבות אשי געשה מ »  ?י*"",׳, לילייי «
ס ה מ ר ל ז ז ה״עלייז• ^ הם חני דיאלקינס. והוא לבאר והשלמות. ואתה מה קניי! מ  לפטכם ולא תטמחו נ
 ההתנצלות לגל יפול לבב ישראל להתאונן ולהתרעם על כל מאומה. וא״כ־ראה גס ראה גנחה: מפלגת
o t f P 1 ט 8 & ה ת י ה .מה זאת ע90 ד' לנו להורישנו ארץ הצלחחך שנתתי לך בתי ש  הירושה הזאת .

 מחילאה ומקולקלהע״י כנעניי׳ ותבריהם . עד שנצטרך הראשון שהי׳ גנב ושיכור ועוד
 אנחנו אל שמירה גדולה ויתיר׳ •מדאגה פן יהי׳ הקלקל לכן עתה אוהבת אותך ותשמ

 חוזר וניער. למה לא עשה עמנו כמאמר המד׳(במדבר שאין בך מן החסרונות אש
 רבה כ״ג) אמר הקב״ה יכול הייתי לברוא לכם ארץ אם הקב״ה היי מתן לנו
. וא״כ למה נתן אר^כברישבו בה רשעים היתה דורשת ומבק ־׳־״־' י  חדשה ט

 יודע מה
 עינה ולבה
 י הןןלמות לא באופן
ן לנו ירושה. ת $  ה
 בי׳ טמאים ותעלולים
 ר אשר שנא. ועתה כאשר
 :א־עמהם כעל כל הון גם
 "חסרונות והיותם משוללי׳ מן

 שיהי׳ בנו קנין ה>
 אתר. משא׳׳כ
 ארץ לפנים יש>

 אשר &1ו א(
 ישראל יבוי

 וטמאוה ויהללוה עד כי הקיאה אותם . טוב טוב הי׳
 לנו אם היינו משיגי׳ ארץ חדש׳ לא הית׳ מקפדת עלינו
 כל כך . ואין צורך לשמירות רבות כאלה • אי ע״ז בא
 הכתוב להשיב ולימד ושמרתם את משמרתי כוי וכמו
 שנ3אר . והוא בהזכיר עוד מאמר (קדושים) ולא תלכו

ה ד> ת ו א ר ^ ה ל ה הגוי אשר אני משלח מפניכם כי את כל א ו ק ח 3 

J . וזהו צחות המאמר ולא תלכו ^ B K t o p r o ו ואקוץ בם . ואומר לכם אסם תירשו את אדמתם ^ ש  ע

 ואני אתננה לכם לרשת אותה כי אשר הבדלתי אתכם jlBWWfop^JB13\, משלח מפניכם • ממש כענין
׳ אשר הלך הראשון. ט ר ד 3 ה ז ם ^ 8 | א ^ £ ח ד ן העמי׳ . ונמתיק הענין במשל לעשיר הכניס בתו ה  מ

ה עשיתי שנשאתי גל ושה. ^ ^ ^ 1 1 ק . זולל (bit י ה בתתנו כי רוח זנונים בקרבו א \ ף ו ס ל  לחופה. ו
א. ומשח^בקוני׳. יושב בבתי משתאות ועושה ע״ז TO־ffl₪jr "לאומר לכם אתם תירשו את 3 םו  ו
^דמתע. >£ו$ד 'אתם ודאי תירשו את אדמתם •  כל מה שלבו תפץ וימר לו מאד. עתו גם היא. י
 תתמרמר במרת נפש עד כי גרשו אותו. ובהפרת טייהשמת עמכם באיזה בתי׳ שתהי׳. כי עכ״פ לא
 •נתן לה ג״פ והשיאה אביה אל איש אחר. יק5איש יהי׳ נראה בכם החסרונות אשר ראתה בהראשון.
 הזה לא הי• בעל מעלה . בלתי כי גם תסרונות ׳אין וזהו ואומר לכס אתם תירשו את אדמתם. ט לפניכם
 בו. וכל דבר עולה לא נשמע עליו. והיתה raptf הוא שידוך הגון מאד. וזהו ואני אתננה לכם לרשת

 אותו מאד. ומנהגה,הי׳ להזהיר אותו בצאתו מביתו
 אם להתפלל בבהכ״נ או למקום אתר הזהר שלא
 מתמהמה . ותבוא מיד לביתך . כי היתה
 דואגת תמיד אולי הלך גם זה אל המקומות
 אשר הלך שמה בעלה הראשון. וכן הי׳ דרכה לחקור

/  עליו איפוא היית ואנה הלכת • והי׳ מצטער ע
 בפני תותנו. וכדי לפייס אותו אמר אליו אותנו האמין
 לי כי.בתי אוהבת אותך רק על דבריה אלה על
 תתמה• כי רעיונה יבהלוה בזכרה מעשי בעלה

ם. כי  אותה כו׳ ,אשר הבדלתי אתכם מן העמי
 בערך הראשונים לא תקפיד הארץ עליכם כל כך.
 כי נהי׳ נקראי׳ קדושים אם רק נשמור עצמנו שלא
 יהי׳ בנו התםרונות אשר הי׳ אל הראשוני׳. וזהו
 ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחקות התועבות
 אשר נעשה לפניכם ולא תטמאו בהם אני ד׳ אלקיכם
 וסמוך לי׳ קדושים תהי׳. שמזה הוכיחו רז״ל גם
ה נקרא קדוש. וכל זאת עלתה ת ע  הגודר עצמו מן ה
 בידינו בעבור באנו אל הארץ אשר הם שבו בה
 הראשון. היא דואגת גם עליך. התתיל האיש׳מתאנח תחלה . וא״כ עלינו לשבח מנהיגנו ומורישנו כי סובב

 על זה מאד לאמר הה מה עשיתי. שנשאתי אשה הכל לעובותני ולחיותנו.
א תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה כאשר ל  שכך עלתה לה. מוטב וסי׳ לי אם נשאתי בתולה ן
 ולא היתה תושדת אותי ולא הי׳ עולה על ילבה קאה את הגוי אשר לפניכם כי כל אשר יעשה
 דברי׳ כאלה. אמר לו תותנו למה לא תבין כי הדבר מכל התועבו׳ האלה" ונכרתו הנפשות העושות מקרב
 בהיפך. כי אס נשאת בתולה לא היתה אוהבת אותך עמם* בהשקפה הראשונה יפלא מאד מאמר בטמאכם
ת א ם. כי לא שמעת מעולם אותה. כי ראוי הי׳ לכתוב בהיפך ולא תקיא ה  נעמי־ העדר מעשים רעי
תה. כי ק יורה פשט  להלל את אדם במה שאינו גנב וגזלן או שיכור. כ״א אתכם כאשר לא תטמאו או

 המאמר



 אהל יעקב
 עלי חמה ובוז ומה המפיות הא6*^ בין אצילי ידי.
 ויען אביו ויאמר לו הנה היתום האגכי הריתיהו
 או ילדתיהו. רק כאשר היה נראה לעיני שהוא
 הולך בדרך ישר שומע לקול המורה ויושב בבית הספר
 החזקתיו אצלי. עתה כאשר ראיתיו כי רות אתרת
 עמו הוצאתיו מביתי זגרשתיהו . אמנם אתה הלא
 בני אהה . איככה אגרש אותך מאת פני. דע כי
 כאלה וכאלה אפליא אם מכותיך במוסר אכזרי ובהכרח
 תהי׳ סר למשמעתי. ״ לא אעזבך עד הקימי מזימות
 לבי. להגיעך אל האושר וההצלתה. חה המשך הפרשה
י כ  כמעשה ארץ מצרי׳ כו׳ וכמעשה ארץ כנען אשי א
 מביא אתכם שמה לא תעשו כו׳ . כי בכל אלה נטמאו
ת  הגויי אשר אני משלת מפניכם ט׳ ותקיא הארז א

 המאמר להבטחה. להבטיח את העם היושב בה
ת אותם *) 3׳ א  כאשר ישמרו ההורה לא תקיא ה
 ;י כל >f\' יעשה מכל התוע3ות האלה ונכרתו
 הוא בנותן טעם על מאמר ולא
 הכתובים יתבארו מאד ע״ד
 יהי׳ מחזיק בביתו יתום אתד
 ^ בנו שילמדו יחד אצל
. והנעל5 ההוא אחר  נ#תו
 התחיל להקל
 בכל יום בגנות
 נתוודע זאת אל
 ^,וילך. ולימים
 2§ללכת בדרכי

ת ׳ ״ ז ׳ ־ — י • י . י — . י • — ^ . . . . . . . 

ס ר  *יכהו מכה יושביה . ושלא• *ושבו ישראל כי הס גס הם בסו
י  ״ ןוך חמ«%מחחרי?׳ לא יעטש אותם רק בעונש זה לבד . כ
 ״רנ* האר! תקיא אותם כאשר קאה את הראשונים. לזה
ק אתכם א - אמר ׳לא כן הדברים . ולא תיךא ה
 בטייאכם אותה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם .
 , •י הי׳ ר״ל לא תתש3ו שיגיע אליכם רק כמשפ^שהגיע אליהה.
 לשפוך רק כי כל אשר יעשה מכל האועבות האלה ונכרתו

 * הנפשות

 בכבוד המלמי• ,והי׳
 ופרדסים בכדי נבטל

 העשיר דחף אותו מביתו
 אחדים התעשת גס הבן .

 האלה. וכאשר שמע אביו הכני(
 רבה במקל וברצועה. ואחר

 אביו נכנס בנו לדבר עמו וא$
 עכ״פ למה יגרע בנך יחידך!,״
 הלא גם הוא עשה את אש&3

 עשית מאומו^ילק הדפתו וגג ^
 לך לעשות גם עמדי p . ימדוע

י שמן המור 0נא' משני)*  r אמר הכותב לא אחדול מלהזכיר פ: אח אשר נתנתי בביאיד הכתיגים האלה גספיי מכנ
 מיל פקננגו מסי חז׳ל גהגדל נין המשפט הםגיע א> ל.עס הנוחר למשפט שארי העמים . והוא נגמרא (מיג ל׳ ־א) יק אחכם
 ייעתי סכל משפחית האומה עיכ אפקיר עליכם את כל עיניתיכם., משל לאחי שנישה נשני נני אלם אחי א1הגי ואחי ש-כא,
 סאוהגי נפרע מעט ממט משונאו נפרע נגת אחת . כי הקגיה באהבתי את ישראל לא יאגה להניח החוג עי אשי יגיל עד
ע ן ן  שאחיכ לא ייפלו לסגינ רעינש רה יפקיר עליזם עונותיהם לגגית מהם מעט מעט כי הנה גאין ספק כאשר יזדמן ל*ס 1
 אי לאיזה מיינה שתקלקל הסדר הנאות . לא תתקלקל כל המרינה גספס אחת בכללה . א3> זה יהיה ע׳׳ד הדרגה . סהתחצה
0 ?  תהיי* נפשי מספר ו&חיכ יתלקטו אליהם לאחר *זד זעיר שם זעיר שם עי אשר לזמן ידוע יה;ו כולם נעצה אחת • ו״עי ש

 אחד לבלע דרך י
 ויעניש אחם להחם

״ ־״״" י ׳ י -י .~ ^ * , . .  נגיאור מאמרם .
0 ?  ח״ו.לא כן אצל הזולת לא יטשהית׳ פתגם מעשה היעה מהרה.אצל יטחין!•שסין עוי עי אשר תתמלא םאמס יאז יקים 3
ד הנה . זהטחן ער שההמיק י׳ילי עינותי, י ע י ז מ א ן ה 0 פ ל  יגמר נא רע רשעים כאשר עשה אצ האסור! שנאמר עליו כי לא ש
ה י כ s s , V 2-^5!1°^ ה ל א י ה ל מ י י א ע פ 1? 0 יהי׳, 3 נ י נ 0 י י ג י ה ( " ע י  ועקרי כלי עי׳ (כ זרי* שס וזהו מאמי מ
ת ס א  צי כי׳ ; הייני אנכי אעשה מה שלגי חפץ , ואם יהי׳ עונש הלא לא יהי׳ וק אחר כטס יףות . עצ הכלל. אגל שגים ו

0 5  יספר וסח כ יתלקטו אליהם נאחר *זד זעיר שם זעיר שם עי אשר «מן יריע יהיו כינס נעצה אחח • י״טו ס
 דרך ארחותם . והנס העם מגחר שנאמר נהם רק אתכ© ידעתי מכל סשפמימ האדסה . יפקול עליכם עוטתיהןן
ל לשני׳/ו ' ל r,r(5% מ ' י ז 3 ח ש ה י מ ל י כ ה ק ל ה כ ז ג י ד ז  להחס חטאים, ולגעי הקיצים סן הכרם וט׳ס ימיה נצי ה
 ם זיג ר״ם (י״א) מעגיר ראשון ראשין , כי אינני מניח מינותינו להתעכב מליצי . ויהיו גירשים לאגייגי לגעיי

נש"^^ מ העושו^ סקינ עמם . ריל הגפשזת מנושיה הם עצמן . יקגלי הטינש ח־גף . ייענשי נעו י ש מ < י י ת ר נ נ ה י נ א ? 
 ולא ימתין טי תפםלא הטאס לעקור אומה שלשה ולסעניגס נעונש כללי : ושמרתם אס משטרתי ט׳ אני 7׳ אלקינם . וכמצ^!

 הנז׳ רק אתכם ירעתי מכל משפחות האומה כיי . מאיהנו נפרע מעט מעט כן׳ — והענין יקר למבין . —



 אח? יעקב טח
ח ואיך אעזוב אתכם . אבל אייצד אתכם ואייסד עוד  הצפשות העושות^•(* עמם. ולהכרת ושמרתם א

 משמרתי ולא תטמתו.5הם. והעעם. אט ד׳ אלקיכם ובהכרת תשמרו את משטרתי .

ת קדושים ש ר  פ
 לבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים
 תהיו כי קדוש אני ד׳ אלהיכם . ילקוט. אמר
 הקב״ה לישראל הואיל והקדשתי אתכם לשמי עד שלא
 ביאתי העולם . לפיכך היו קדושים כשם שאני.קדוש.
ר המאמר נקדי׳ מאמר הכתוב (שמות ו א  ולכוא אל ב
 י״ט) כה תאמר לבית יעקב כי ועתה אם שמוע תשמעו
ם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמי׳ ת ר מ ש  3קןלי ו

י לי כל הארץ . ואתם תהיו לי ממלכת כהניס וגוי  כ

 קדוש כו׳ . המפרשי׳ ז׳׳ל כבר התעוררו על יתור
 מלת ואתם . כי די הי׳ לכתוב רק ואייו החבור .
 ותהיו לי ממלכת כהנים • והי׳ הענין מחובר יפה אל
 הדברי׳ שלמעלה . משא״כ עתה שהוסיף הכתוב מלת
 ואתם נראי׳ הדברים כאלו תחלה דיבר עם הזולת.
 אבל הכתובי' יתבארו יפה אף נעים ע״ד שאמר
 המשורר ע״ה (שיר ז׳) לכה דודי נצא השדה נלינה
 .בכפרים . שאמרו תז״ל (עייובק כ״א) בסדרים בך.
 ואח״כ נשטס לכרמי׳ . אלו ישראל כי כבר נתבאר כי

 יש לישראל ב׳ מדריגות בתשעות לפני המקים ית׳ .
 הא׳ אם הם טובים ושלמים בעצם . והיא מדריגה
 מעולה עד מאד . כי אז הם מאירי׳ בפני עצמם •
 כמאמר הן עם לבדד ישכק. ב׳ היא חשיבות בהצטרפות
 כי בהיותם ח״ו חסרי׳ במעלתם בלתי טובי׳ ושלמים
 בעצם. אז הקב׳יה מתחסד עוונו לצרף מעשינו נגד
 הזולת ואז יראה יתרוננו כיתרון האור מן היזושך
 כמאמר הנז׳ לכה דודי נצא השדה נלינה ב:פרי׳
 בכופרי׳ בך * אח״כ נשכימה לכרמים כוי. והקב״ה
 לא ה־1ליס זאת מישראל. אבלאמרלמרע׳׳ה כה תאמר
 לבית יעקבכו׳ ועתה אס שמוע תשמעו בקלי ושמרתם
 את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים . בזאת גילה
 ית׳ אלינו איך הוא מתחסד עמנו לעת הצורך ע״י
 צרוף זה להעריך אותנו נגד הזולת. חהו והייתם לי
 סגולה מכל העמים . כלומר אני מצדי אבטיח לכם
 להתחסד עמכם ולי יספיק זה מדוחק . א3ל ואתם
 חלילה לכם להסתפק בזה ולסמוך עליו . רק תראו

 _ ״ זתשתדנו

' ויי שכחמ מה יקרו לי in רגרי כגאון מהרייל מוענגיאיי נ״ע נניאיר מאמר גינית ליג יתאמי ציין עזנני י ו ( • 
 היינו עזונה סייגו שטחה . אלא משל ארם נושא אשה על אשתו זוכר מעש: הראשונה ואתה עזגתני ושכחתני . ולמאמר
 ססים מה זו תשוכ־ על קישיית. היינו מזיגה היינו שכוחז . אמנם 7ע כי סי אשר לו אשה בעלת מעלות ויש נס גם חסיונות
 ייש לו ממנה עתים לטינה 'ועתים לרעה כטס ומכאזנות , ןאח״כ עמר אומר לעזוב אותם ולגישה מאת פניו ,
 יהיה גאסכר פי ישכח אשתו זאת ולא תעלה עול על *לנו . גם כי כ3ר נאשר לא טינ היות האים לברז .

 פני אסרו המ־שלים אמת כי לא ט־ג . אבל 'ג״כ לא רע משאיכ עם האשה אשר יקח הלא נאםש־ כי יסיס לז דק
 יע. כמאמר או מצא או מוצא . ויהי' לו סר מסות לכן במר לשנת גלמוד , יאם לא יהיה טוו לפניו כאשר יש3 לגדן
ע לא ייט t ןאינ קיוב הלנר כי ישכח את אשתו ויםירנה סלבו: אמנם כאשר לא יאבה לשנת בלמוד ייקח אשם  אגל גם ר
 אארת וישיג אש: רעה מרשעת שאין 3ה רק חםמנית . זאת תהיה הצלחה] גדולה אל הראשונה כי אז יתאינן ייאמי הה
 מה עשיתי קראו לי את אשת נטורי ואשיג אותה טל משססה הראשון . כן הרבי אצלנו כי בהיותנו בארן ישראל היה להקלה
pwfc מיטל מסגתנו עתים מתחלפים עד כי שלח אותנו מעל פניו כ^מר (ירמי׳ ט׳ו) שלח מעל פני ויצאו. ימאז והלאה 
 עזיג־ס ונטישים. וזה רק געכ ר ט הקלה לא גמר אוסר כגיכ־ל לשאת אשה אמרת אגל אם היה רצונו ית' לנסות על זמן
 קצי לקחת לו אחיס והיה.הולד עמהם לבתי כנסיית?לבתי מדרשית ויאיהיה קיבל כביגיל להשיג את גיחי . פתחי לי
" םשא״כ עתה אם אחרת לא יקח לו ״ רק כגיכיל ל' לבלר ישכין < ע״כ אנחנו צלולים כל  אחיתי יעייתי מנתי תמתי ט
' מ' שכחני. היינו עזיבה ה״נו שכוחה .  אייו הזמן הזה ומשוקעים כאלו כגר שכח ית' אותנו. וזה ותאמר ציון עזבני י
 ״לא משל ארם נושא אשה על אשתו היא זוכר סעשנ* הראשונה בפגור כי משפט האלם להיות נושא אשה אחרת׳ עיכ םוא
יכי מעשי הראשונה, אגל אתה אלקים אתה ולא אלם . אשה אתית לא נשאת . רק עזיתני , וע׳כ שכחתני אחר העויגה לכן  ז

 יפה גקשה הכנס־׳ מאתו ית' לכה לויי נצא השלה לא על זמן נגיר מיו רק עשה נא נסיין עכ״פ נלינה גכפרים גינת לילה
 אסס שאז חיאה ההנלל. ואז יראה לפניך כשרון שעשינו וציקיתינו למעלה יאש. וסאמר לגהל את חמרומינו זאת מנותינו למת

מן ו  מי להשיג אס נלסימ ןלקנן פזורינו. ו



 אהל יעקב
י י העיר הזאת.  ותשתדלו שתהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. שתהיו בידי הרבה יותר מאשר ממצא• 4fc מ
 קדושים באמת^גלי צורך וצירוף נגד הזולת . אלה אז אמר לו חותנו תדע בני כי לא על דעת כן לקתתי
 הדברים. אשר^תדבר אל בני ישראל. [ועיי קול יעקב אותך לתתן . לא לקחתי אותך בעיר הזאת בעבור
 נ״ו א׳] : היותך המעולה בין כלם . זכור נא כי הלא אני
ש (ריש פרשתנו) מפני מה נסמכה לקחתי אותך מישיבה של מעלה . בהיותך נין אנשי ר ד מ ב  ו
 פרשה עריות לפי קדושים . ללמדך מעלה י ושם היית המעולה והמחודד והמתמיד המצויין
 כל הגודר עצמו מן הערוה אתה מוצא בו קדושה . א״כ לא אסתפק עתה כאשר אראה אותך מעולה
 ההוראה כי במאמר זה דברו ג״כ מן הענין שאמרנו. ונבחר בין בחורי העיר הזאת . אבל בע״כ צריך אתה
 לומר כי אותו שהוא מצוי בין שטופי זמה . והוא פור' להיות מתמיד כאותו אשר שמה בין אנשי קודש נקרא

 עצמו מהם ואינו עושה כמעשיהם נקרא ג״כ קדוש . מתמיד. כי שמה לקחתי אותך ושמה בתרתי בך
jp כי באין ספק לא אמרו השבת הזה על ר׳ שמעון בן זאת היא טענת הקב יה נגד ישראל הרוצים למצוא 
ד  יוחאי וחבריו שיתשב להם פרישתן מן העריות . שיהיו בהצטרפות ערכם נגד הפחותים והכופרים . ע
p נחשבי׳ לקדושים. אחר היותם טהורים כמלאכי השרת ההוללים והשיכורים . אמר הקבי׳ה לישראל לא 
 וכמה רתוק ענין זה מהם ומעלוי מדריגתם . אכן הדברים.הואיל והקדשתי אתכם לשמי עד שלא בראתי
 הקב״ה צוה ואמר דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרתי העולם,. בטרם נראו הפתותים והשכורים האלה על
 אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני ד׳ אלקיכם. וביארו פני המציאות. הנה מאז ומקדם קדשתי אתכם לשמי

 ז״ל במאמר הנז׳ אמי הקב״ה לישראל הואיל והקדשתי וא״כ איך תאמרו עתה להעריך אתכם נגדם הלא אן
כ  אתכם לשמי עד שלא בראתי העולם לפיכך היו קדושי׳ המה לא היו ובית מרזח ונית משתאות לא הי׳. וא״

. י  כשם שאני קדוש . אשר לכאורה מה נ״מ בטענה היו קדושים כשם שאני קדוש . וזהו קדושים תהין כ
 זאת שקידש אותנו קודם הבריאה. מה לנו אם אז קדוש אני ד׳ אלקיכם כלומר כמו שאני קדיש בלא

 או אח״כ . אבל עומק כוונת המאמר יתבאר יפה ע״פ הצטרפות נגד הזולת״. ודוי׳ק •
ד באור נתמד על מאמ־ זה כבר נתתי לפניך ו  משל לעשיר בעיר קטנה ולו בת יחידה וגמי בדעתו ע
 ללכת ולתור בארץ לבקש לו חתן מופלג. עד כי בא בחלק הראשון (פ וישכ צ״א א׳) דודשהו

 אל הישיבה הגדולה אשר במרחקים ויבקש את פני משש וינעם לנפשך .
D תהיו כוי. מדרש מפני מה נסמכה פרשת ^ H D ראש הישיבה לאמר הרבה עלי מהר ומתן ואני אתן 
 ככל אשר יצוה אדוננו עלי רק לבחור לי תתן כחפן עריות לפ׳ קדושי׳.אלא ללמדך כל הגודר
 לבבי. ויאמר אליו ראש הישיבה אם תפזר בעבורו כך עצמו מן הערוה אתה מוצא בו קדושה . אם תזכרו
 וכך הנה לפניך חתן והוא הטוב והמעולה מכל בני ראשונות מה שכתבנו כבר (קול יעקב ד׳ ב׳) בבאור
 הישיבה אם בשכלו הזך ואם בהתמדתו. כי לא יכבה מאמר שחורה אני במעשי. ונאוה אני במעשי אבותי.
 בלילה נרו.והוא משים לילות כימים בהתמדה נפלאה. ?המורם מדברינו שם כי כמו אשר טבע האדם כעניני
ב £  ייקחהו אל ביתו ונתן לו בתו . אח״כ ראה העשיר הגוף ממוזג כח האב בגוף הבן. וע״פ רוב טבע ה
ש ה  כי החתן הוא מתעצל בלמודו . ולומד בבית.המדרש והבן שוים. כן במעלת הנפש וחסרונה תשוה נ

 אך שעה או ג׳ שעות ביום . והי׳ מתמרמר עד מאד הבן אל נפש האב ונקל לבן צדיק ללכת בדרכי אביו
 קרא את תתנו והוכית אותו ע״ז. ויען החתן ויאמר אחר שאביו הי׳ כבר צדיק. וכבר אמרו חז״ל שבש5י>ז
 שאל נא את השמש אשר בבהמ״ד דפה אם אתד מכל שגדיה שרה את הערוה במצרים ממנה זכו נשי ישראל
ערותן. ובשביל שגדר יוסף את הערוה ממנו  בני העיר פותח ספר פעם אחת בחודש עכ״פ.3לתי לגדור#
 אני לבדי גם שאני מתעצל עכ״פ לא יעבור עלי חודש זכו בחורי ישראל לגדור עחותן • כי מעשה אבות סימן
ל ילכו ק נ י 3 ) כ * 3 ם י ו מ ש ר ת י • ו א ה ש ע מ • י ם י נ 3 ם ^ ל ^ י ס ג • ו ט ע ה מ ר ו ת א עסק ה ל p 1 3 F 3 1 
ח מה שאשכת עכ״ז יהי׳ נשאר הבנים ןךרכי אביהם הצדיק וישתלשל זכותי על בניו כ ש א י י מ ל י ד כ ו מ ל  א

 . ועל
) משהלך' מומו צדק אשרי גניי אחריו ואביו המפיל־ מיה אמי (פללי׳ ז נמאמר(משלי ך  )ונגר רמו שזע״סמל מנין ז

ל ארז נפשו להקים את לני• התורה  קי״3)אשד האיש ירא את ו׳ נמציתיו ספן מאד. היינו שהוא מ6ן ומשתוקק נאמת מ
 זהמציה



מ ן ל ע י ־ י ׳ י ל מ  א

 ׳—.ץ כלה פד שאת^׳עונזלןץים ג״יע ן3מי־ >-ק ׳׳י״׳ו̂י יגדל־ על 1׳v /*״*׳•־׳•׳!״v׳v . עי
- ל א ׳ ת י ^ א : »  קמנתי וגאלתי״ אתכם. עדי־־תשורי מראש אמנ^ זה הקדושה היא אלינו'מורישה. וה־צןמייך ל

 חגיהם שנא?>ר 3ו וה>#זין ־?די": כיי כנר ידענו כ5 הפנו אל האלילים צי. ואיח״כ אמר עוד אל תצצויאל-־־
 התחלות קש1יז . וכל ההמחלמ? יהל בהכרח קטנים האובות יאל־ הידעוניים אל'תמ&ו לטמאה tibf '׳כוי;

 בכמות־אך אח״כ יהיו הולצי וגדלי׳.ולא תמצא דבר שיעלי'׳ והרצון במאמר זה להודייענרלנטן המבו־אריביז״ל(ע״צ י
 ויצמא מאק ומאצום וילי׳יגדול במאד״מאד . וישראל כ׳ז׳ ב׳) שאצי מינות דמשכי. הייימ־כי יש כא #ינ'ול1,
 עושה איל ברגע אחת־ . כמאמים ז״ל הצז' אתמול להמשיך את האדם מדעת^ עיי שלא יישאר על׳מעמד

) אין זאתי בתירתו הקודמת . ולכאורה אק ה#31ר מומ י. א א  5W ולבנים עכשיוי אתי ׳מלבנון כוי. (
ו ז  כ״א" שהי׳ מה שהמצבר . כי מעשי י אבות'נתעוררו ׳ איפוא יתן ית׳ כתי במינות להעביר את" האדס
, ע ש " ואלו ר 3 C העד הנאמן ע״ז המיןדי׳י היעיי אשר מבחירתו . הלא כבר אמרו (נדה ט׳׳ז  על הבנים . ו
 קרה אותם במדבר מהיפך אל *:יפר . כמו כל הנסיונות או צדיק לא קאמל". אבל'הבנתיעכין ז׳ה מצ'א*ו'5דצלי"

 אשר 'כאאר־ולצםי אויןו״זה עשר"פעמים . ממש ע״ד רבותינו ז״ל(רי׳ פ׳שמינ<׳)חכמותבנתה3ית׳ ז$
* נ£לותי£' ל  סוחר־יגא! ־למליץ י.והבע״הב כבדו' בסעודה גדולה ובכלים דכתיב בי׳ ד׳ בחכמה יסד ארץ . ש
 ,**י־מצנןיף חהב. יבתוך הסעודה הציץ האורח וראה תקרא על גפי מרומי קרת . שהגביה' אותם וקרמיז
״ . ם ת  א>ןי3עלת הבית ובני׳ הולכי׳ קרועי בגדים ויחפיס אותם אלהות . שנאמר אני אמרתי אלקים א
 חשולי שת. אמר אין זאת כ״א שהוא משתמש בכלים ואחר כל השבח הזה מי פתי יסור'הנה הניחו דעתו,׳*
- ר ס  שאולים. והוא בעצמו אביון. וזהו שחורה אני במעשי של הקב״ה והלכו אחר דעתו שלנחש. 3ש3*ל פך א
 לוצול כי כל מה שפעלט רוח טהרה מאבותינו ניצצה לב'ואמרה לו כי עפר אתה ואל צפר תשוב. באורי׳
r\b *בנו . וכל הרע "הוא מאתנו . וזהו ונאוה׳ אני במעשי הדברים ע״פ משל לשני ילדיצ) הלכו מביתם ויבא 
 אלותי * המורם מזה כי י. טוב והקדושה מושפע אלינו בית'השק . וראו בביתו מאכלים ערבים מאד וגנבו י

 מאבותינו יאם רק נ&מור אראולגינו לבלתי התגאל ואכלו: והילדים ההם היו'א׳ ק עשילואתד ק עטי.'
. י : תק£ו  3גל$לי ה&מאולו זהיזדנצביות ההד מאמר [תהלים 5*ז] והיו מלמדי׳ זכות ׳ על בן העני לאמרי יצרו
 אוהבי י׳י־שנאר רע שומר נפשיות ת&ידיו . כמו ואביו בראותו מאכלי' ערביי׳ וממשקים וריתם נידף מאלי׳ •

 שיד"את הדבר . כלומר• כי זה דרכו ית׳ מעולם כי ותיייבו את בן העשיר. לא על האכילה כ״א על הכניסי
 זכות הצדיק הוא שמזל־ ונא אל צאצאיו הבותרי׳ ללכת לשם . לאמר זאת־ צדקת אחרי ראותך המאכלים ז
י ת ס נ כ ז למה נ  בדרכי אבותיהם.׳ הוא שומל נפש א חסידיו **) וזהו גבר היצר עליך לאכול מהם. אבל על

 איל זרמ־לצ^יקיועי״צ״וילישליי־לב יהי׳ שמחה כי יהי׳ לשם . כלום י חסר לך בבית אביך די תאות נפשך .
׳ ללצת בא־ול אביהם הצדיק אשר הזרייח עליהם וזהו מאמי הן" הניחו דעתו של הקג״ה והלכו יאחר י  נקל להם:
 להשלים ואמר שמחו'צדיקים בד׳ והודו לזכר קדשו . דעי* של נחש . פי׳ כי זה הוא ענין הכעס והקצף"

, על שעלה על דעתם לעיין ולבקר על דבר מינות הטובה ה מ  שהיא ־זוכר לנו קדושות הקדושים־ אשל בארץ ה
 היא ״שה0מיף׳ הכתוב ואמר׳ ושמרתם את משמרתי היא אם רעה . בע״כ כי האמונלן רפוי׳ בידם והמה׳

 עימדם

 יהמצלה,!.־י&־נג לו עזה גנזי גאון; יהיה זיעו כי׳ וזהו מתהלך בתומו צדיק מאשר גתוסו יסיג טל ההולך נדרך שמיש מעולו.
. . . . , i ו אשיי בניו אחריו  & חק לבבי א

ן המלכד ) ויכמ״ש י נ־לקוש תהלים קי״ש) מאת ל׳ היתה זאת כיא נפלאת ועינינו . זה שאמי הנתיג מי זאת ג־זצה מ  א
׳ היסה ז*ת כי׳ י ם מל עציממייוח הקרש אומי' סאת ן ף אנו תמהי  משתברים נע0 ולגנים יעכשי$ לאיגעה רגלים, משיגים ישראל א
\ : מ  . י" י C יהוא היצון גמ׳אםי(לניאל ס) ייך ד׳ הצלקס ולנו גישת הפנס . ר״ל המניס והצדקת אשי פעלגי לך י׳ ה

 ימימן המעשים רעים אשי עשינו לנו גישת הפנים ,
) והזהיר אותם ואמר אוהגי ל׳ שנאי יע , לאמר לא תעצבו מדאגה ני כאשר מרחקי עצסיכס מן הרע ייגז׳ הרשעים  . ״
ר ז א״ לכם לואיג עיז אגל אסם אוהבי ל׳ שגאו רע . ני הוא ש מ י  • ויעשי גנם נחרון אפם . ע״זממו וסבנףס ט ס

י יסיל ישעיס יצילם . י 7 י ס ת ח  ז
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ת . ואי^לך הטא- >ליל מזה . כמאמר, התלק להיות נמשך־ אקר הכלל . וזהו ושמרתם. א ה״««קי  עמ«1י
ו . ם לו׳ קלושים תהי ה ת ד׳-אלקיך- מנמרתי ט׳ ולא*תטמאו נ ך א 5 ז ע ף ל ( ה ש ט . ) הלא זאת ר  (ירמיה ב

י קדוש אגייז־־ אלקיכם . וא״פ-קזץשיס- כ - - והטעם . > . וזה> אל תפנו,אל• האלילים ) ^ ד ד ת מוליכך ב ע  נ
. ואין עליכם רק- ן ט ב . .ג«!ידה מ ר ו ק מ ^ תי^מ אם תרצה׳ להתחבר אל. מי• אתם •מן ה ש ~ ו מ < ״ ר » א  ל

. ר מ א ׳ קול יעקב על מ ״ תצטרך- אתה להכנע לפניו בכמה- להגזר מכל טומאה ותועבה, #עי W ל!  כהוא >ד
ציק כירl-b• . .־ ->׳ נה «>תי ר המצא חן בעיניו - צאינה וראי ש א ד ת ע ו ל ד ב ה ה מ ג  מיני• חגיפית מ

: . הדא הוא דכתי3 ם ברצונך להתחבר, קדושים תהיו ט מ עצמ>-אל\ך<. ולא כן א ק ה י  ש
! מהצורך- אליך אל השתדלות-. ני גם -,(•ישעי׳ •ה׳ ויגבה ד׳ צבאות במשפט׳ והאל. י א ־ ת ^  לאיש פ
ה דע כי^ש להקב׳יה*׳. * נקדש בצדקה . באור ז ^ בעיני ^גנףע הקלו ד ו ק \ ר , ר , ׳ ו א . ל ק לוי במור ק ז ד מ ו י ״ ס  א

ה א נ ש ה  ןידאגויתחבר אל? עד שלא-תוכל לה:רד-מאתו . פניהן איך להתקדש ולהתגדל בעולם-.. א מ
ה א ו ר כי ה ל הפנו חל-האלילית* כי גס בנטי׳ קלה- [ישעי׳ מ״ט] ישראל •תשר בו.-אתפאר . . א ר י ה ז כ מ / ה  ז

ר . ש ת א ו ש ו ד ק ה ו • ^ מ ו ^ מ זמדות •החמודות ה 4 ע מ ) ונגר- ה  מ«לו', להר.ד3ק זלהבהדש מלולי טמאמס *
׳ ד - ך ^ ה נ ה י ה א י א ד כ ו ״ א ה 3 ו ר » ה 3 ו - •מלה ט י נ ו ע ד  י
; , ״ו  ״ן •הנא״יה והגרוש עצמך ««נה ממילא השרה עליך מה שהם רק תפס קצהו מן החלק,חשר חלק י־לעי
ל, ן^ותנ ןםו איך.יערור גדולתו וקדושתו ית' לאי , כש׳׳כ: ל ה ק ה ה 4 נאמרה-פרשה זו ב מ ^ ה י ? 1 ת ו  ר
ל ת״ נ 5 בגי ליבראל כוי•.קדושים• תהיו חשד ממט כאצלי המרות האלה . וכמו שמצאנו • ד ל ע כ ^  ד י

. ׳ י ז יבש- ( יקרא רבה י׳׳ג) אלכסנדר מוקדון כד הוה תמי- ל p 0 אגי ע < \ כ ר ס מ א 0 ,אל > ׳ נ . 
. ד הדרך : . ז י י ה שאמרו ללמדך שמעון הצדיק אמר ברוך אלקי •שמעון הצד ה ׳ . אל הר קדשי ט w , W 0 ׳ 0 
ה מוצא גו קדושה . הב׳ •בהיותם ח״ו על דרך לא טוב^אז יתגדל ייתקדש- ת ה א ו ר ע  כל׳-רגזלר •יעצמו מן - י
^ ע ׳ י ל ה ת י הראותו בהם דיניו ומשפטיו. כמאמר ( י  לאמר כי אם--רקח. «אמר קדושי׳ תהיו• למאמר׳נפרד ע

ר 3  בלתי מתער לענין שלמעלה יהי׳ המוגן מטנו כי הזהיר נודע ד׳ משפט׳ •עשה•,•לק שאל ית׳ ודרש מאתנו ד
 על יגיע׳ ורוב עבודה להשיג הקדושה. מה שזה יפלא אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים ת>5>-
..o&ppnp בעיני העם׳ נאמר איך נעמול להשיג ד3ר אכר לא כלומר ראו נא אתם להיות קדושיה ר־יע״י 
או חז-״ל להורות ולומר-מפני מה תקדשו את שמי. וביאר ואמר כי קזץשא?י דיאלהיק׳ם... 3 . לזה . ו ת ו ה ^ ע ד  נ
. ס א ׳ ה עריות לפ׳ •קדושים ללמדך כל הגודר כלומר כי לפני יש ב׳ -.דרגים ׳להתקדש בעולם . ש ר פ ' $ ן » כ  נ
/ ד ה ב ג י ד ו ה ה צריך. אלעמל^גיעה..רקלשמור^- ברחמים• ואם בדין ומשפט • •וזהו ה ת . וא״: אין א . ׳  נו
. מ ו ל ק • והב והחל־ ה אחד עצמך מכל רע . וממילא-משרה• עליך הקדוש©. צבאות במשפט ••הוא דרך •  את.

ה . ז ׳ בקדו> י ר ש י מ ב ם ת ח . ו נ ה מ ם או י תרנגול(*• אשר נקדש בצדקה.*אשר ת ה •הגונב מתבירו פו ז  והדמיון נ

.. את־.-.ימיי©-ואת וא״כ טוב צכם־-לבחיר-: ם ירנה הגנב להחזירו למקומו ובטהרה .-;  נולל .ונתגדלאצלו־-. א
ת . וקדושי׳ תהיו ״ וע״י קליסקכם -WW א ב ו  הראשון: אין מהצורך אלמי להטפל להשיבה לבית הט

. והבן.•• ד ב כ נ  רק להתיר אגולרה ולכתת הקשר אשר הוא• אהוד. : השם ה
. ^ ^ ( ו ׳ ק ^ י ת ע ה ׳ ׳ ע ה . זיכר.ח בדלת ונעצמו ילך •אל מקומו הראשון. וכה נעמו בז̂ר דברי ד ם  ש
׳ ך ש ד ק ף ן ) ידע שור קונהז כן הנשמה נחצבת - ד׳ אלקינו וקבצנו מן •הגוי^-צהודות נ ׳ א׳  כמלמד(ישעי

ו מ ל ו ע  ממקום נעלה ונשא . ממקום הקודש . והיא כצפור להשתבת בתהלתך . כי כאשי־ הקב ה יתהלל ב
דע ו  כיי האויל • הוא קושר אותה בצרור הבלי האות ויתקדש ע״י המשפט שהוא עושה כמאמר המי נ
ק בעמקי מצולות התועבות ד׳ משפט עשה . אז לא נתהלל אנחנו . כי #ה יתהלל א ה נ ת ו י  הגיף עד י
\ . אבל יתקיים בנו מאמר [ירמיה ג האדם ברעה .  והטומאות..אגל אס האדם ינתק מעליה אגודות מוטה ,
 ויתיר אותה חפשי מקשר הטומאה אשר• קשר עליה .נשכבה בבשתנו ותכסנו כלימתנו. אמנם כאשי יתהלל

ן • נ י ש ע  הלא מעצמה תמשוך עצמה למקורה הראשון. כמשפט ויתעלה ויתקדש שמו ית׳ ע׳׳י קדושתנו ופאר מ
 הטובים ״,

ה כ כ י ע  ) לא P לה*נ קנין החירה והחכמה מהערך לול יגיעה יגה והשתדלות, גלולה . כמאמר (חגיגיי מ׳׳י) לא י
 זהב יזכ־נ ח אלו דברי תירה שקשיש, לקנותה כזהג כו׳ .



tvv r p P בער . 'לא ישתע&ו כ״א־' 3הטו5ה יה^ו1גת 
c # 4 p  החפה האמתי 'הוא־י־פל^ג.בשמחה. יגי> ^
c $ ? ^ v .האהבה "אשר הטובה נמשכת מסבתה 
 שישתעשע "עם הטובה; כמי 'שכתנני ,?מקו־ א>ר
 מחבורינו בבאור מאמר'(ירמי׳.ט^ אל יתהלג חכה
 בחכמתו ואל י יתהלל הגבור בגבורתו אנץוהלל עשיר
 בעשרו ני אס בזאת יתהלל המתהלל השכל .ולדוע
 אותי.כי אני ד לנושה חסד״כ׳.• י"( כי יש הגלל
 בין המוצא מציאה ומגביה חפץ מן האמןה., ובין
 המשיג חפץ במתניה מאדה נכבד: כיי'־המגביה ה,תאץ
 מ; האדמה הוא לא י ישמח' רקיעה החפץ כפי,שויו .
 אס שתי כסף או עשלי׳ כסף ויותר. אכן. אותי אשר
 החפץ בא לו במתנה מאת אדם גדול. ־ הוא ,לא
 ישמח עם החפץ. איל ישמח עס הנותן;. אשר.עם
 גודל חסנו ופאר כבודו הוא חפץ ביקרי! י ^זה. שיה
 אצלו עד אין ערך ואין תכלית . ,יזה שהעיר איתנו
 המאמר אל יתהלל חכם לחכמתו נו׳ עשיר בעש־ו
 לשמוח רק עם החפץ. כי אס בזאתיתהלל•המסהלל
ר״ל  השכל וידוע אותי כי אני ד׳ עושה חסד כוי. י
 להשכיב לדעת אותי ואל; ג#ל.'אל?ןו% אשר..אני...הוא
זה/צ^-להט.תששינך.-ושמתתך  העושה חסד עמך. :
 והלמ,מה אשי־ לפעמים יעשה הקנייה כפי מדה״ד'
 ומייסר את הצדיק.• אשר כל זה הוא מסבת אהבתו
 את הצדיק. כמאמ׳ (משליג׳) כי את א£י יאהב
ד יוכיח. אין מקוס אל המקבל,הי0ירין שישתנו  י
 .פניו ושלא יקבלם בשמחה. אתר אשר מקיר.השמתה
 .לא נשתנה. והיא האהבה מאת ״*די אליו. וזהו
 חסדיומשפט אשירה. אם יעשה הקלה משפט מצד
 החסד שלו עליו. אשירה. ומ-ש חסד ומשפט. הוא-׳׳ו
 הוא ואי׳ו נוספת• ויש כזה י רבים במקרא . ולכן לא
 י אמרו במדרש שלפניןו אם משפט אתה עושה כמו

 .שאמרו תחלה אם חסד'אתה עושה עמי. להורות
 שאינו מדבר מענינים. נפרדים זה מזה . כי אם
 החסד והמשפט שניהס ענק אחד. ואצלו ית׳ הוא חסד.
 ואצל המקבל הוא דין ומשפט. לכן יחוייב לקבלי נשמחה .
 ר׳ שמואל בר נחמני הוסיף ענין אחי אשר
עה ולקבלה בשמחה  . בעבורו ראוי לברך על הי
י אהלל דבר נאלקים  :,כמו הטובה. והביא מאמר נ
. משל אתד גא לבית אכםני׳ וישלם׳שמה ר  אהלל מ

 נעד

ד מ ו  א

 •?מומם • itivwtfyynx "מה*\ן«יי*»^לל &
־. ומה הושיעני ד׳ אלקיגו ו^צנ* מן הגו<£ ו  ׳מחנ
 פסודומ לשם־־קדשו - וגש ילהשמנא נאהלתך י שנהי׳
 גס אנחנו כלולים בהשנחים והתהלות אשר יתהלל
ס הבורא ילו״-׳י־ועי-זו״ש למעלה (רי׳ פ׳ ויקרא) ה  נ
 במאמר המדרש משל: לאחד ־שהיה יושב ועושה עטרה
 'למלך.כוי• למה• ישאבו עתיד להתפאר בהם כ ׳.והגן.

 ״• גם בגמרא(ברכות ס׳ בי) אסד ומשפט
 . . : אשירה אםי •חסד אתה עישה עמי
p הגי׳ במדרש  אשירםיניןלכך זבץ כך לך ד׳ אזמרה (
 רי׳ מידתנו)־ ר׳ שמואל בר נחמני יאמר מהכא בד׳
 אה&ל דבר־ באלקים. אהלל־דבר. ר׳ תנחום אמר
 מהכא כוס ישועות אשא ־ובשם ד׳ אק-א צרה ויגון
 אמצ^ ובשם;!* אקרא . ורבנן אמרי מ$כא ד׳ נתן
 .לקח •וראוי׳: להתעורר בכוונת כל אחד בחליפי
׳ אשר הביאו: והקרוי לומר כי כל אחר י  ^אמר
 המציא טעם אחר על איוב קבלת היסודי׳'באהבה.
 ונבאר דבר • דבר עצ אפכיד.־ הנה ר׳ אחא הביא
 מאמר ססד ומשפט אשירה כו׳. באור זה דע כי כבר
 אמור עם:הספר קול יעקב באור מאמר [שיר זי]
 מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים. לאמר כי
 אלות הקב״ה אינם י כמדות ב1״ד. כי מדת בו״ד אם
 אחד אוהב את רעהו. הנה הנאהב אינן משתעשע
. הנמשכות כי, אם. בפעולות 1 v אה?ת. האוהב בעצם^ 
' אותו. היינו• שהאוהב יג>ילהו ו ^ ה  ובאות. ע״י א
 טובות גדולות לפי אהבתו. אבל .־אם ידע הנאהב

 שלא תבואהו שום טובה מהאוהב אז לא ישמח־
" ולן אם יראה 'האדון את .  נאה&יוו כל ~מאומ6 י
 עבדו' יפי לבו שלם עמו לאהבה אותו אבל הוא עושה
 מלאכתו רמי׳ וגעצלתי׳ אז לא יתשב בעיני האדון

 אהבתי העבד כלל. כי •מהי תפצו באהבתי אם לא־
 תמצא ׳שום פעולה טובה מאהבתו ־ * זאת; אבל ביין ־
 ישראל לאביהם שבשמים לא כך היא המדה. כי
 הקב״ה תושב לטוב ולמצוה את אהבתנו אליו. אף
 קלא תצמח.לו שוש טובה מאהבה זאת. כמאמר
 [דניי׳ ו,] ואהבת את ד׳אלקיך. וכן אהבתו של
 הקג״ה עלינו היא ג״כ מתוקה וערבה לנו מבלי
 שוש תולדה יצמח מזה. כמאמר (שיר אי) כי טובים
 לזליך מיין; וכמאמר [תהלים ס״ג£ כי טוב חסדך
 מחיים V כי.,התסד והאהבה מהקב״ה היא בעצמה
 ממחהיללנ יולעי1 י כמאמי (שם ע״ג) ואני קרנת



. על,ממולה:הגמשכתכמהדק. ר  4׳׳כ.אהלל דק מ
 ופעולת שניהם הלא אתת היא.״ע״כ;גמרתי זא5מר
ר !על ל3ר:-קטובה1 מיגיפני  בין כך ובין כך אהלל ת

־ ־ . . - * . . י ז י  ע
ס ישועות אשא ובמס ד ׳ תנחום אמר מהכא ט  ף
. •הוא א י ק  אקרא. צרה ויגון •אמצא זבשס די א
 ע״ה ביאר •אלינו טע£ אחר על תיוב הברכה'.לעל
 הרעה כמו על הטובה. והוא ע״ד מאמר (דברים
0 א אה נתתי.לפניך .היום אתי $?ייי£* ו  למ״ד) י
ם י י ח  הטוב כוי ובחרת בחיים ץ ולמם-לא אמר ובחרת 3
ת ע ר ־ ה ז 3 . אבל יורה י  ובטוב. כמו שהתחיל. המאמר

ן  את הארס לאמר גם כי הטו* דאוי לאדם׳לחפוץ 5
ם אוה5 י י  כמאמר (תהלי׳ ל״ר) מי האיש החפ! ח
ס י י  ימים לראות טוב. עכ״ז יש הבדל גדול בין ת
 לטוב. כי התיים ראוי לאדם לפרוט לפני •ד ולמיש
tf ולומר רבש״ע תן לי חיים. אבל הטוב׳ גם כד. •ע 
לאמד  כלל ראוי לבקש עליו מאת הטוב זהמטיב^ית׳ :
׳ ת  רגש״עיזכרני לטובה. אבל •ילא:שיפרוט •לפני ל י
ד 3  לבקש טובה מיותרת. 'לאמר-תן לי עושר.-או ד
 מיוחד מקניני עוה״ז. יען כ* •אין האדם יוד* במהות

 •־ ׳ •׳הטינה ־•

ד קא*> נעל. שישלמו לו,ן>שם״אל עקום .פ׳ ואת״כ ע ב / 
 ש;חו » יצק m נשר.. הנה לא נעשה רצק הקונה הזה
 ;לל.מאומה',..ני^צונג הי׳ לאכול בשר. וקםנשנותם
. אמנם אם' אחד בא . נתו ו כו נ^שסה, ארו'מריו ^, 4 

 ־אל יןנןת,גיי(ה.ואמי אל הסוחר שיכין בעבורו בכל
 cf׳ל*ין^ןת1רה,יתרה של משי. .והוא •וסבב בעיר
 £!מ^ור.1אסדים״להרוי'ת ״פמסתנ/ פעם בא אליו
את ז  }צתן לו־ג6ור.ה של צמר; גפן וןילך.ומכר את.
c ,.כי הסוחר שינה j  זהרףחי־־^צוצו והפיצו. הנה .
 ,3ו; עכ״ז; אליי . אין,שום נ״מ. בזס. אחר גי נתמלא
 ]כןו;תו. :הרויח בזה כמו&ם. הנמשל.• החפץ בטוב
 ^וה״ז למק.יתעדן בעגה״ז. א'.׳כ אם.הקב״ה משפיע
 ־אליו,יסודי׳ הנס הגיעי לו.נגע תחת עונג. וצער
ר אשר רצה. לא כן.הצדיקים כאשר יבקשו :  מתת מ
 'גיס. טויגה אין כויגפם רק למען יגיעו על ידה
 לנןלמנח עבודתם*).לאור.נאור .פני מלך חיים.
 citfp אם הסב״ה .לשלח עליהםייסודי'.והםעומדי׳
 נ>0יו(ם. יגיעו:ג״כ:'עיי׳ז לרב טוב הצפון. יבין.כך
 ולן 1:1 .נתמלא/םא> מבוקשם. וזהו.בד׳ אהלל דבר•
 רק על לגר הפעולה. ^גמשכת .מהטוגם. ובאלקים

 עת י ק כל ח£צי המיה״? יאייים >אהע ג?גטי. כי גזם נעמי את ל׳ ים • ואין לך לגי.שלא יסיג לאלם נח יעיז לעג^ח
 שמיס . יישי «־כ &דיק־ם ממינם חגיר עליהם מטפס, לא־ח״ו־סצד תאית ׳הגןף לזלא תאיתש .איהגים את חפצי .«ו?״ן'

0 ישלימי טגודית מלכם גק־יש ועל ידלם יעשינ״י ליוצים • לכי יסז המליצו ז«ל על התייה ש9>0 ה מ י צ* ע נ ט  כיא ג
 לצייקיש מומרים חש5י עוהיז אץעצמיוה החמים אל חפצי סעיה״ז נענוי'עצמותם

j צליזם . והיא חשע אליהם לאהונ אם חפצי עג״ז . איל לא יחסיו איאס! 
 חמיה מיזיך חנזלה : היינו מה ש .

 התייץ היקרה הי׳ הק1וה אמחית אצלי

ק ~ני׳ • לא שאיי  ןזםי ני אפה הייסלי «e «משפנף0 האלה- אתה מיוה חטאים גלרך . וזהו ש־ש ר־¥ לשמח . יאשיש י
1 8 r ז צוא־אצלי־ ראש שפאפי *' כמאמר(פדלים מיג) ואני •קינת אלקים לי טינ  משמח עם ספגה רקeirיגמלו ישי ז
ם מונה *p 9\.9 לן ו׳ &#י ל**«3ור עיניצ ה**;,׳ - ׳' ג \ a ס ? * mm י•* vet* »פול *• נאל6י־ 



 m>1 ^ ^ בא
^9J^$F ' א ^ ו מ כ ; ש מ . ׳כמו שתי־אה הבדלי עצום5 -יקרא אליי. מ ו ת ב ו ט ל ^ ה ת ^ א ^ 
.Stentow מצח שלמה המלך ע*הי׳ביו העם הנבחר• ו>ץן עמי מתפלל. למען ידע•:כי שמך־נקרא תג» 
י באמן אחר מי יגיד לו כי״מיק־.סיח0 ל ^ ם א  מאיצות. ני עלי העם העתר אמר (מלכי׳ א׳ ח׳< ו
ם פי י י נ סי  > תפלה כל תחנה נו׳ לכל עמך ישראל יכו׳ ופרש זאת לו • ויהי׳ מהרהר ומסתפק. כלל .
 אל הבית הזה ואתה תשמע השמים ,מכון שבתך אין האדם יודע מה טוב לו. כי הטובה אפשר.לה
 •כי־ ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו. כי להשתנות ולהתהפך כקשת רמיה . אם לפי הזמן ואם
 אתה ידעת לבדך את ־לבב יכל בני האדם. וגם.אל לפי המקום. ישתנו הדברים מטוב לרע ומרע. ,לטוב.
 הנכייי אשר לא •מעמך ישראל הוא -כוי ובא והתפלל וזה דרכם של הצדיקים אשר גהגיע אליהם טובה
 אל הבית הזה. .אתה תשמע השמים מטן שבתך דאגו ופחדו אולי הוא לרעתה • שלקבלן גמולם בעוה״ז
. ההבדל בדבר או הזולת מהדאגות כאמרם ז״לנבעס׳ ד״א vטא פ׳ ב׳] י  *#ית ככל אשר יקרא אליך הנכי
 השתנות לשון התפלה מי סוגי הקוראים. כי שהע״ה ואם הטיבו עמךאל תאמי בשביל מעשי״הסגנני׳הטיבןלי
 ••בקש מאת ד׳ בבוא אליו איש ישראל להתפלל על אלא בשביל מעשישאיניהגוני'הטיבו לי. שני נמשלה לשונאיו
 צרכיו.•W יענהו הקב״ה על תפלתו כמו שהוא קורא אל -פניו להאבידו. ולכן אמר ובחרת.בחיים.־ ולא אמר
 ו־מתפלל. •כי •אולי הוא שואל דבר שיזיק לו. לכן ובחרת בחיים ובטוב. כי הואית׳ י3חור.לך את הטוב•
 נק״ןיואמר כל תפלה כל תחנה כי אתה תשמע לא אתה (*) חהו שהביא כוס ישועות אשא ובשם
 השמ*ם ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו. ד׳ אקרא ר״ל על הטובה צריך אני להתפלל מסבת
 לאמד לא תענהו כמו שהוא אומר בפיו ובשפתיו. העדר ידיעתי אם היא לטובתי. וכמו כן להיפר
 דק אתה תבחין את לנו. כי אתה לב^ך׳ידעת את כאשר ציה ויגון אמצא ובשם ד׳ אקרא גםבהגיע לי
. וכפי הבחנתך ק תתן לו. וכמו שמצאנו צרה אתפלל שיהי׳לי לטובה . וא״כ אין הבדל ביניהם ו  לבב נ
. ׳  בידל (שמות רבה ל״א) על מאמר-זה. וז׳׳ל. אם כי תם אני לא אדע נפש . איזה יכש־ר או זה כו
יודע הוא" שאמרו חז״ל במדרש (פ׳ מצורע) •ק־וב ד׳ לכל  .יבוא אדם ויתפלל לפניך שתתן לו• ממה. ואתה:
. . ע לו. אל תתן לו. ואם •ראית אדם נאה קוראיו. יכול לכל ת״ל לכל.אשר יקראוהו גאמת.  שהממון ד
 צעשיו. תן לו. שנאמר ונתת לאיש ככל דרכיו אשר דע כי כמו' אשר הגדול נבדל מן הקטן ב3׳י״1לרי׳ .
 תדע את לבבו!׳ משא״כ אותו' שיש עליו לחוש שלא והם'..הכעסני והתאונייכי משפט התינוק לכעוס על
. מה שי^ו ק א  יהרהר. דייק ואמר בו ושמעת ועשית ככל אשר דבר* הבל. על קש ותבן ..על חול ו

^ . ־ר#ו̂י י _ 2 ' 

 וי *) יעםדר&מ גיכל 4זמ פ*ם הגון על מם שתקנו הגרנות לניך ע״י כלל . ולא לי*חי הטיבה איל המביך / כמו;<המי$ז>!
 0$ •הן־ האיץ . «יא־0י* הגפן.-. %ייא.פיי העץ , הלא ייתר ראוי ׳יזיה לנ׳יך mw לי למס להשביע נשפיימפה־־לי מלח*
 משית את נשרי. כי גיכ * .>»והרס &»נה יאןר מ3י^ה>ללית. •כמג>אי •ניןי-ל ולגגי •יחזזיג אשר ?ןנק «?גגי «»3יאד

 אשר
 ;אדם
 5ז״יפי מתגילל |9תפילסו וזאת ישאל הפזזיי־ מאמ החבר (*"ל משלשי) והשיב לי כי הקלה מינית יטץ ש6» -להעלות

 ?*י קל מהרה תפלת יחיד , ני ספי*«ת וזנינית אם אמנם הס מועילים הרנה לכלל יזעילס . אולם הלא לפעמים
 יזי.9מ כמה יסילים שלא יאות להם־ הט>ג הזה . ז:גיכה ל:ם לקללה. כמו .גגיגוילרך מואסי׳ גירוים גשמים,.מיכרי
 סגיאה ,לא יחפצו גנרכה ״ול י הרופא מצפה שיהיה לו חולים סיגה, ואם יס:ה סןןלס לתפלת •סיחיל אלי יאקלל הכליל
 פגיכתי • לכן •גחי יותי מפלת היגים . דגים ייחלו על ט־נת הכלל . משא״כ הפיניש אשי הימיל סנקש עצ עצמו כני אסרנו

 ןי*ין הממןש נפוח על עצמו. אינו יודע מה עיג לו ומה ימ לי.וכל הייניים יוכ^ להההסךמשעה-לשעה .ויש ע1שר שמיר
. #גל הפסל אסי ד . ועיכ י$ה אפיו זיל מהר שעוקיס עם המלזים כיא ׳משי של 6מת . כי מזסל הזה לא יתכסך ע . סו ן  י
 שצל החיים אין ערך אלם על העולתו שנתת לי לחם לאכיל וגגל ללגוש אולי יחלה עיי אכילתו זאת. או סן יתקנאו גו עיי
 ?גליי החשוני' ויהרגו אותו. כתאמי המלרש (לר מ״ל) זכה צבא לו לא ז:ם צגא עליו. לק יפה הקנו לעך עיל צלל המציא
׳ גי עונ ני לעזלש זיל >*2ל1««ולם i . - tw wn . גלולם מי־מ כלליימ » י ל ול» היא פ ל  £ . מלניש עימי© . זני אצל מ

י ע. וזמ כי ל*ל0 חשמ* *0עניף«מ«ל. • ־ *יל ! * מזנ ולא מיחןש ו 1  י



מהס ס*י  .^ךאוי להעלותו על לב. וכן תשמחהו בדבר הגל. בעוה״ז כרי לתקנו לעוה״נ. לא כן הישעי
. ק ס  *לא ־ p "הגדול כי לא יתעצב כי אם על-דבר אם נסתלק הטוב. •לא הקב׳׳ה הוא הלוקח מ
. ע ט  ראוי 1להתעצנ עליו . וכן לא ישמח כ״א במה שראוי כי אם ניתן רשות למשחית לקחת מהם ה
.  "לשמות בו. וכל אשר יגדל האדם בשכלו ודעתו בתכמתו כמאמר [ירמי׳ הי] ותטאתיכם מנעו הטוב• מכם
ק כי כלמה ולכן סילגק טובתם הוא לעולם. לא כן אם•ד׳ נתן..  ואמתתו יתמעטו ממנועצבוניו ויגוניו. י
 שתתרב? תכמתו והשגתו יתמעט.׳ חפצי לבבו במחמדי גם וד׳ בעצמו לקת. ודאי יתזור ויתן ביתי: שאת

!א)' עד כי להע״ה לעוצם דבקותו. והשגתו ויתר עז. והדברי׳.יקרים ונעימים . : '  עוה״ז
׳ ד רל עמנו ודעתו ביטל כל החפצים והסירם מלבו ־ P|&1 נעמו עתה דבריהם ז׳׳ל בסמוך ד׳ נתן ו ו  ומגנ
ס י ם כ׳׳ז] ד׳ אירי וישעי ממי אירא ד׳ מעוז לקת בין שנתן ברתמי׳ נתן.י בין שנטל ברחמ י !תהל  כא^ו
 ידי ממי אנפחד . ולא נשאר לפי חכמתו והשגתו רק נטל. ולא עוד אלא בשנתן לא נמלך «רי'>? וכשגטל
 ידבר אתד אשר אותו ראוי באמת לתפץ ולהשתוקק נמלך בב״ד . אר׳יא וד׳ לקח הוא ובית, דינו -ורצונה
. . י ת מ  אליו. ובו ראוי לשמוח אחר השגת־ו אותו/והוא מה שאמר בזה לבאר ההבדל הגדול בין האב המייסר א
ד ס י  איזה שאלתי מאת ד׳ אותה אבקש.. שיתי בבית ד׳ כל ימי ובין האדון המייסר את עבדו. כי האב כאשד י
 חיי כו׳ "ראה כי לא נשאר לו מכל חפצי..העוה״ז את בנו. הנה. באהבתו ובתמלתו ישקוצ בפלס הבחנתו
^ ת י מ  מאומה רק זאת לבד. החפץ והתשוקה אל התורה שלא יוסיף להכותו מכה רבה פן ישחיתהו או ־ י
ת  והעבודה. ומבלעדי'החפ! המעולה הזה הכל,הבל. אבל/איש זר,המכה .בחמת רוחו. הוא לא יפלס א
 וזה שאמרו־ קרוב 7׳ לכל קוראיו יכול לכל. ת״ל לכל מעשיו.וכל אשר תמצא ידו לעשות הלא יעשה 4 וכמאמר

 אשר יקראוהו באמת. ר״ל אם יבקש דבר אשר באמת [מלאכי 1] כי אני לי לא שניתי.גם בעשותי שפטים
ט  'ראוי ה(א לבקש אותו ולחפק בו • לא כן כל תפצי לא נשתנו מחתי מרחמים לדין .והעד . ואתם ב
 ?העוה״ז האדם תושק אותם מהם מסבת סכלותו יעקב׳ לא כליתס . כי מה עשיתי• •לכם י הלא אחי
 ולכן אש יבקש עליהם מאת ד׳ לא. יענהו 'אתת עליכם שבעה עינים לתת-אתכםשארית-בארץ לפליטה

' י כי  מאלף• גדולה . והמכות האלה אשר בין ירכם המה מבו
 לרבנן אמרי מהכא ד׳ נתן וד׳ לקח . באור זהע״ד רק להעיר ולעורר אתכם בדרך מה שיעשה הבא
 אב ובכו נסע בדרך. ויהי כאשר.ישבו לאכול להקיץ את חבירו משנת התרדמה . וכמאמי כי כאשד
 >#ל: בעה״ב אחד הי׳ הנער עלז ושמח מאד כאשר ייסר איש.את. בנו כוי. שאין כוונת האב-אל היסוץדי
. רק להיפך מרוב חמלתו  'יא6מביאים קערה על השלתן עםמטעמי׳• וכאשר לייסר ולהעיק את בנו
 היו מסצקין הקערה מעל השלתן הי׳ מצטער מאד. הוא שוקד לתקן את דרכיו . ליישר מעגלמ . לתתלו
י מפני מה בהיותך• •בבית אתרית ותקום . ולכן כאשר שלת בלק אל• בצעם שיבוא  אמר לן אביו אמור נא מ

•£ יא מסלקת הקערה •מעל השלתךאק ׳אתה לקלל• את ישראל לכלותם ת״ו. נאמר בו(במדבר כ/ ה  אמך ץ
ר מ ו ל כ . ו  מצטער בשום פעם. ויען ויאמר מה זה תשאלני מבית לשא משלו ויאמר לא הביט אין ביעקב כ
ש אין ה ב 1 ואמי גם בעת ־אשר המד״הד שולט ' י בבית אמי היא המביאה הקערה כ  אמי '
 היתה המסלקת המאכל. והאמנתי אם היא מסלקת .המכוון והמובט,ממנו ית׳ אל •היסודי׳ עצמם להעיק
 המאכלי: עתה הלא לשעה קלה תשיב להעלותם לפני ולהרע ח״ו. כ״א לתקנו להטיב עמו באחריתו. תהו־
 אתר אשר יתוקנו מעט. לא p כעת אנתנו בדרך ד׳ אלקיו עמו כוי השוקד רק בטובתו . וכמאמר

ז לא יעשה׳ ט מ האי פ י ש  במלת אורחים. בבית אחרים. היום אנחנו בבית [בראשית י״ח] חלילה לך ף
 זה ולמתר במקום אתר. ואם כעת יסלק המסלק משפט• וכבאור רז׳׳ל חלילה לך חולין הוא לך. כלומר
• א ו  את •הקערה מלפני הלא הסילוק הוא עד עולם. לעשות רע בלי פעולה טובא תצא ממנו.. חולק ה
ה ע ר  הנמשל הצדיקי׳ הקב״ה הנותן להם בחפצו. והקב״ס לפניו ית׳ . אשר ע״כ תייבו ז״ל .לברך על ה
׳  המסלק 'מ0ם ובטוחים הצדימי׳ כי סילק מהם נשמתה כמו על הטובה . וכמו שנתבאר נמאמר ר

ל א מ  ־ : ־ י *
 ״־. ״—ידי״ ׳׳־

 (^^(1r«0 ל״גרגים מכאוניפ לרשע כ) !< . טםנעצ תאוה לפניו יש יאגיתומנאונמ ־דנופ עמ נשסי >ו ^
׳ חסל יסומנו :  זן ו6חיכ ססאיה ליני זה ויענת ימיו ניגון ושבר רוח , אגל וננושת מ



 W נב
־ ן # ^ ~ ד ו ח ס £ ' א 3 ה ט פ ש מ  המודה והמצות . כ
 רחוקה. אשר באץ׳ ספק יצטרך תחל$ ל3£3מ£ש^ן$
 לו מלון להסתופף־ בו צאסוף־ אל־תוכוי^ז^ומיר/

? ל?ו י מ  כי לולא כן יבילע כל מסתיו . על׳יז מ
 הכתוב במה שהקדים ב׳ מצות אלה . אתת היא כולה
 גופניית . מצות כבוד "אב ואם . אשר עליה מעידיי׳׳
 כלם. כמאמרם ז״ל (קידושין ל״א) מלוך ד׳ כל מלכי
 חרץ כי שמעו אמרי פיך . מאמר פיך לא נאמר כוי
 כיון שאמר כבד את אביך ׳'ואת אמך ת זרו והודו .
 ובאמת קרובה היא אל דעת הנבראים עד כי
 כמעט גם הבע״ח יש להם חלק במצוה זאת . י וצבר
 דרשו חז״ל [בראשית רבה ם׳] עבד משכיל זה-אליעזר
 עבד אברהם. ימשול בבן מביש • זה יצחק, שבייש
ל י המזבח.  את כל אייה בשעה שהי׳ נעקד על ג
 והרצון בזה לבאר ענין כבוד אבי ואס עד היכן המצוה
 הזאת מגעת. כי הלא יצחק לא שמע מפי הג13רה
 מצות העקידה וקבלה באהבה רק מאמונתו באביו
 אמונה שלמה. שמע לקול דבריו ומסר גופו זנפשד
 לשפוך דמו כמיס. הנה בזה בייש את כל המקילי׳

 במצוה זאת ואינם שומעים לאביהם כל כך. 3׳ מצות'
 שבת. ומצוה זאת חצי׳ בקודש וחצי׳ בתול. כי השביתה
 בקודש. ולהתענג בתענוגי׳ ולעדן בדשן נפשו היא
 מן הגוף. ומצוה זאת היא המחברת ענין אלקי אל
 ענין הטבעי. ולכן אמר ׳הכתוב בלשונו הטהור איש
 אמו ואביו כוי. לאמר כי ענין זה ראוי ומחוייב אליכם

 מצד טבע אנושיית אשר בכם. ׳כי כן משפט וטבעי
 הבן שלא להרהר אתר האב כלל. כמו שעינינו'רואות
 באמונות ודתות כל - העמים אשרי מצד י הטבע הם
י 3) ימי  אותזים מעשה אבותיהם בידיהם. כמאמר(
 כי עברו איי כתיים וראו כוי ההמיר גוי אלהים יכו׳.
 והוא מה שאמרו ז״ל (ש״י כ״ז) רעך ורע אביך אל

. ואם י ם ה י ב  תעזוב. רעך זה הקב״ה ורע אביך זה א
 עזבת ־תן דעתך שלא תכנס לבית •אאיך ביום אדך

 זה ישמעאל ועשיו .ורצונם ז״ל בזה להעיר אותנו עלי
 הדברים שאמרנו. כי ראשית האמונה׳ ועיקר יסודה
״ט ראויים׳:  על מצות כבוד אב ואם.ולשמוע מוסרם .
 הם שיהיו צאצאיהם מקבלי׳ את דבריהם . כי אין
 אהבה כאהבת האבות אל הבנים . כי הם מוסרים
 נפשם ומאודם לגדלם לתנכ׳ להגיעם אל שלמו׳ הנדרש
 מאת האדם . ויערב להם כל עמל וכל יגיעה כפי
 אשר תמצא ידם לגמול עמהם טובות לא ישנו אם
 לא יטיבו. ואי׳כ במי ראוי להאמין גמר שראוי להאמין

 גחושר

ל ח  א

ו«1^״^סללדנד־  שמאל נר:נחממ־. :נאלקיפ אה«׳
 ת«נם עתה במאמר הנז׳:הוכץ& לקח טובבמליצתם
ה ־ט יותר -ויוהרידאוילהפליג׳נשמחה על הדעה ר ו ה  מ
 שהסייג מאתו ית' . יות1 שמחתו בטוב!ה הבאה
 לו • והוא •שאמת•• וצא עוד אלא כשנתן לא -נמלך
 גביי I וכשנטל ׳נמלך בב׳יד .:־באור ־תה ע״ד תנווט
 יש לו קרוב עני . ודרכו תמיד להנהות אותו מאשר
 יש לו בחנותו . ומסתורותיר יעשה 3 גדי׳ לו ולל״ב.
 ובהזדמן־ שיצטרך •העני לגמרו של בגד שארי דברים
 הבלתי נמצאים• בחנותו . הוא נותן .לו מעות שילך
 ויקנה׳ בתנות אתרת . או התווני עצמו הולך בין
 לסוחרי לבקש מה שהוא צריך•; יאשר יותר ראוי
 להפליג טובתו 3מה שהוא• קמה דברי׳ שאינם נמצאי׳
-אשר הם אחו עמו ומצויים אצלו  בחמתו . כי-הדברי;
 לא- יקשה כ״כ בעיני האדם לוותר לאחרים הצריכי׳
- הנמשל. הקב״ה •בהיותו מטיב . הנה מדתו . ך כ ^ 
. כמאמר [תהלים ק״ו] הודו לל׳ כי טוב כי ב י ט ה  ל
. כי זאת היא הסחורה אשר בחנותו ו  לעולם חסד
. וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשד ארחם  ית׳
 וברב טובו• וחסדו ברא מקטרגי׳ להעלות תמה לדק
 את האדם ולעשות בו שפטים בעבור יתן אל לבו לתקן
. וזהו וללא עוד, אלא כשנתן  מעשיו להטיבו באחריתו
 לא ;מלך בפמלי! . אבל כשעושה דין נמלך . כלומר

די . . כביכול כמחפש בחנות אתרה. וזהו  שלא כמדתו
. כלומר ד׳ שהוא רתמן •משתף ובורא  אלקיו עמו
 ומעורר• מדה״ד אליו:. כי הוא בעצמו׳אין מדתו להביט
) טהור עיניס מרעות רע ,  •בעמל, כמאמר (תבקוק א

 והביט אל עמל לא תוכל:
 אמן ואביו תיראו.ואת שבתותי תשמורו אט
 ?׳ אלקיכם. הקדי׳ הכתוב 3׳ מצות אלו בפרשה
 זאת ובמה הושוו זל״ז. ונראה כי מאמר קדושים .
 תהיו כו׳ בא להורות שכל התורה ומצוחיה המה קדשי
 שמים . אין. להם חלק ונחלה בתוך גופות םתבל רבת
 ההנל. כי הכתות שהם בטבע אינם רק אל עניני׳
 חמי־יי׳ אל קיום הגופות . לא לעניני הנפשות • כי
 אין שום כת מן ׳הגוף מעיר ומעורר על חפץ התורה
 ומוסרה והיא נזכרת ונעשית רק מצד התעוררות הירא׳
 יהאהבה א>זר העיון וההתבוננות וכמו שכתבנו בספר
 המלית (בפי •ב׳ משער הדעת) ובעי׳כ צריך האדם
 להקליס לעצמו ׳האמונה־ . להאמק בל׳ ובתורתו
 לתמימה . כי האמונה היא דבר אשד ממנה ראשית
 ההתחלה לדבק עצמך ובשרך נפשך ומאולך אל



 יעקב׳
'אייך לעשות׳׳ מראה שי?זל* לראות ~על ־ידה עד י יי7  למ

 כמה פרסאות • ויתפלאו מאד״על ׳למוד יקד זה ׳.״
 והשני אומד לפניהם ־אני׳למדתי״יאכמה יקרה איך

 לעשות עגלה ׳ומרכבה שיצולי׳ ״לנסוע עלי כמה פרסאות׳
 אף ברגעי׳ אחדי רוהשלשי גם הוא מספר לפניהם
 אני למדתי ׳רפואה׳ יקרה המועלת יותר מצל צרי גלעד
 והיא מסוגלת מאד־ לרפאות־׳ כל ׳סוגי התולים • ואתר
 הדברים האלה אתר אשר ־ נקנצו ובאו לידם"תכמות
ימלכו  יקרות כמו אלה נשא לבם אותם ללכת יחד. ו
ע • ויקת ג י ו< ו י ליז ע  באשר התהלכו. ויהי בבואם אל מ
 האחד את תיקו מתיקו והוציא את המדאה לדאות

r ולהביט בה . וירא מרתוק כי בעיר המלוכה צווחה 
ת  גדולה בחוצות ויחדיו מבוהלים ודחופים על דברת 5
ד 3  המלך שנפלה במתלה אנושה׳ ומסוכנת . והרופאי׳ כ
 נלאו ולא יכלו למצוא רפואתו. ויען השני ויאמר אכי

 אמש'ואכין עגלה לבוא שמה ברגעי׳ אחדי׳-והשלשי אמר .
. ן  אני אתן לה התפוח אשר עשיתי בתכמתי להרית ב
ה  ותתרפא כרגע . ויהי הס באים שמה וזה נתן • ל
 התפוח ונתרפאה מיד . ותהי שמחה גדולה בחצרות
 המלך והשרים. והמה מהללים בחלילים לפני־ החכמי׳

 האלה השלשה אנשים . אשי ע״י שלשתם נתגלגלה-
 הרפואה אל בתו היקרה . אחי׳כ קרא המלך אותם •

 ואמר מה אשיב לכם על גמולכם הטוב . אםיאפתת י
 לכם כל אוצרות אין די בהם השב גמול על ׳הטובה ־
 הגדולה אשר השגתי מכם. לכן גמרתי אומר אתבתי,
, ם כ  אתן לאשה לאחד מכם . ואתם שפטו נא ובחרו מ

,  אחד שישא את בתי . ויהי כשמעם את הדבר התחילי
 מתווכחי׳זע״ז . זה אומר 'אני קודם . כי אני ראיתי

: ט ^ ר י י ב ד ה

ע  ד ו ת י ה ה ^ל > י י מ ה ב ז ז י  ת

 עונים ואומרי׳ . מה בידך לפעול עם־ה>*ראה לולא"
ה אשר״ ל ג ע  התפות אשרי׳ בידי . וזהו אומי לולא ה
 המצאתי לא פעלתם מאומה ־.״ ויהי בהשמע קול-

 ההתווכחוס לפני בת המלך . פיה ־פתחה גחכמק
ה • יי לולא ־ ו ד ש ח ל ^ מ כ ו כ י ז ' כ י ר ב ד ה P ה ר מ א  ו

 זה מה הי׳ פועל זה או זה . אמנם הווכות הזה אי
 אפשר לברר אותו אם נדבר ונחקור אך ממה שעבר.

 כי בדברי ההזדמנות אשר־יעבר עלי ודאי זכות שלשתס י
ר וללבל ר 3 י אפשי ל י ת ע ז ה מ ז י מ י ד ם ג • א ה ו  ש

' העתידי/ י מ י  הויכוח הזה במעט אומר ודברי׳. כי על ה
 מהי לי עוד לראות במראה מה לי העגלה אשר המצי* •

. אכן התפוח אשד ניד׳ פלוני ^הלא אני צריך אליו ה  ז
-דכ^ י  ערב ובוקר וצהרים כל •־היום *!מיד־־כי- אנ

 ועגוגה

 :t אוזל
^ וכמתיש •הרימני -ו״ל-על מאמרי (דברים נ  א
 ד׳) והולעתסנלבכיך כו׳-• וז״ל כי האב לאי• יעיד שקר
 לבט ולא״ינחיל-׳אותו דבר הבל ואין בו מועיל. אשר
 ע״כ אמרו ז׳׳ל,(נ״מ ל״ב)הוקש כבודם לכבוד המקום.
 ני ע״יכביל אב ואם יקנו הבנים, האמונה לכבד־
 הטקנם. •כמ׳׳ש, למעלה פ׳ יתרו (על מאמר אמירה
 נעימה.כתיבה יהיבה) וכאשר יעלה על לב הבן
 לבלתי-שיעוע בקול אביו ואמו. ושלא להאמין: למוסרם•
 אז הוא רשע למות • כי הוא מורד בהוריו ומשלם
 רעה. תתת טובה. והוא ממםיגי גבול אשר גבלו
 ראשונים. והוא ממש כאדם הולך בדרכי׳. ועוזב
 דרך הסלולה אשר לעד עיניו רבים הולכי׳ בה *
 והוא הולך נתיבות לא עבר בהן איש . ועליו נאמר
 (משלי״כ׳יא). אדם תועה מדרך השכל בקהל רפאים
 יטח, כי-סופו׳ לאסוף אל תוכו כל מדות רעות
 ונשחתות. . אחר׳ כי אינו שומע עוד אל הבורר לו
 הטוב מן-הרע. והיפה מן המגונה. וסופו שיגביר
 עליו ׳הדלות והשפלות להיות עבד לעבדים •ובע״כ יהי׳
 סר למשמעתם אשר גם נפשו יודעת מאד כי הם
. להעבידך ך מ  אינם דורשים כ״א להשיג הטוב מ
 בקושי ובפרך. וא׳׳כ הלא טוב ליראי אלקי׳ אשר
 יבחרו-לשמוע• אל איש אחד. אל קול אביו.ואמו.
 ש^מה האוהביםהאמתיים. דורשים הטוב רק לנפשך.
 ואז לא תצטרך לשמוע אל הזולת. כי תתמלא חכמה
 ותבונה ומעלות אשר בהם שרים ישורר. וזהו שאמרו
 הלא טוב״לכם רעך ורע אביך אל תעזוב. אבל אם
 עזבת תן: דעתך שלא תכנם לבית־ אתיך כו׳ ןה
אק כמו  ישמעאל ועשו.r כי-לא תשיג י עוד אוהב נ
 אניד ׳זה* ילדך . אבל בהכרח תבוא ליד ישמעאל
ע את לבבו שאינו דורש כי אם טובת ד ?:אשר ת  אי1

 עצמו.
 ר3גםרא ,[יבמות ה׳ 3׳] איש אמו ואביו תיראו
 ׳יכול יהא כבוד א3 ואם דוחה שבת.
 חלמוד• לומריואת־ ש3תותי תשמודו. להמתיק הענין
 נראהע״פ משל [הנודע ומפורסס] ג׳ הברים היו בעיר
 י^יי־־מעתם לנסוע למרחקי׳ ללמוד חכמות הדשות
ת • יהסכימו-בדעתס שילך כל אחד במקום מיוחד. י ר 2 צ ג  ו

י איזה למוד במדינה זו מה שאינה מזדמנת ל י א י  כ

 במדינה אחרת . ולאחר שנה או שתי׳ יתאספו אל
 מקום אחזי׳ אשר יעדו להם . ויהי ט הקיפו הימים
אי *תי איש שני רעהו. התחילד מספרים ב  ונתאספי ו
 כל אחד את הדרשות אשר למד ״־ זה מספד ׳ואומר־אני



 נד
 גדרה מאמ הנוזל ה«*ק ה״ה. מזו ההרמקמ
״ י*א ת. מ נ ג מו  ממאכלות אמידומ. מכל טומאה ו
מ ד ן היא י  דרך עצה טונה כמאמר נאמת ר] כ
 של מודה ט׳• וא״כמן צמת טעם על >מין מו&5
^ ז ה י ראוי ל ד אפור מאמו ימי ה  לצים אם הוא מ
f»W .ע״ז בתודה כמו שהזהיר על כל מצומ ל״מ 
. למה רמזו ה. ואם לא ק  זהירים מאד להשמר מז
ר >ח י ה . וכי מאמר כי מ מ  לנו למנוע אמ עצמנו מ
 הכתונ אזהרה שלמה נמאמר מלא אשר לפנינו אל
. עוד יקשה עלינו השלמא ו נ ד מאו  מפנו אל האלילי ו
 המאמר אני ד אלקיהם. והי העומק נהבצים הוא
ת מ  מפר בעיקר ומכחיש אלקוחו ימי. גם מז״ל א
 1ע״ג י״ח מ יכול שיאמר אדם הואיל ולא הל$לןי
מ ר ו  לטדטייאות אלך ואהגרה נשינה מדל כי אם ^
.  ד׳ חפצו. וראוי לבאר איך ענק זה תלוי מהן
 אמנם דעת למון נקל כי כל מציאומ האדם «5ול$
. שיהגה בה יומם ולילה . כמאמ׳ ה ד ו מ  דק נעבוד ה
 (חהלים אי} ט אם במורת ד חפצו וצמודמו יהגה
ה הקנייה להרתיק מן האדם כל א  יומם ולילה. לק י
 הדנדים הממשיכים לנו והמטריד׳ אומו * גס אם
עבה. עכ^  הדנד ממי עצמו אין נו טומאה ולא תו
י מוד. ו<הו בי  הוא שנוא בעיני ל ט עי׳יז הוא 03ל מי
 יבול שייאמר ארס הואיל ולא! הלעתי לםדצףיאות והוא
 לבר איסור . א״כ כאשר אעביר זאת מלבי ואבטלה!
 אהי' חשוב לפניו ית' כאלו עסקתי בתורה ובמצות .

 כמשפצז

 ימינו פיהם לסאל לנפשם 0J ן»***לי הערבים
 היקרים יכל מסקס יקחם . ן>*מ«0ז שיכחדו סם יקח
 הקל׳ס ויחן לפני הצדיקים ״ ו^״כ־ ישיבת הרשעים
 י״ג הצלייך׳ הוא מנץ הכרתי. שינתרו הם בטובות
 נעימות ויקרות מה שלא יעלה על לנ הצדיקי' כמאמר
 (ישעי* ס״ד) ומעולם לא שמעו לא האזיני עץ לא
ה עבדי יאכלו ואתם תרעבו . הנ , מו  די^זה ס׳ . ו
ר ק ה מבדי ישתו ואילם תצמאו כוי . כלומר כל ע  מ
 ישיבתכם אצל הצריקי׳ היא לסבה שתרעבו לגתוד בטוב.
 ועבדי יאכלו הטיב ההוא אשר בחרתם . וזהו אלו
 ואלו משבים הללו אוכלים והללו רעבי׳. הללו שותום
. והנס על אותה שעם.חזה המשודר י  'והללו צמאים מ
 ע״ס כרוח קדשו ואמר סנה אל תפלת הערער (עי׳
ה את תפלתם . היינו התפלה  הערה) ונם ולא מ
 זהמןשה אשר הרשעים מבקשים . וביאר מעצמו ואמר
 תכתב זאת לדור אתדון. רמז ט אץ המאמר ממת׳
ז יתקיים באממ פנה אל מפלת א  לדר האחרון ט
 הערער ועליז לא יבזה תפלת המרתיבי׳ פיהם על
 משאלוחם . ט אם ישמע משאלוחם ויתנם להערער
 אמנם עי׳ד כלל ראוי ל התבוק במס שהחמיר
 הכמת כ״כ עלינו אל תפנו אל האלילי*.
 .וכבאודסז״ל אל חפנו מדעתכם. שלא להסיח דעת
 כל מאומה. שלא לשבת במושב לצים. שזה יכלול כל
 מיני שחוק והתול. והנה כל הדברים אשר אנחנו
ים. מהם בדרך  רחוקים מהם. המה על 3' פנ

ס חיים ל״ז לי מאיד ממאמר (&וף סנופ יצה הקניה לזכות את י**אל לפיכן י י ילילי הרג פ י  C ופה נמסו לי נזה מ
 0ינם להם תורה ומצות . משל לעיל ימים מלס טל לנו לעשות לו מסחר ונסע למרחקים להניא סמרה פשם . ויסי
 גמאו שמה סצא פס את חלו וססיפי ויספי לפני לולו כי 5א לפקום ו? לקנות סאויה . והנער הלו לנימ פלויו. וקיונו זם
 הל1 נלם אל האוינים הסחורות האלה והוליצו אותם לאמי לעו כי נא סוסי לפה . ומלינו אצל פלוני אלפוני לכן מסיו לט
ן יצוא יצא זה סאת פניומה נא אצלו עם ססןרומיו  אמו והוא יקנה מילכס את אשר אתכם . והתחילו ללכת למלונו דכי א
. וילך והוליע עול אל אורגים אשריס  מזקן כאשי שיער ננפשו כי האורגים האלה נגר סכרו לו איש איש את אשר היה לו
 מוסים וימלאנה והם הגיאו אליו פול זה אחר זה על כי לא נשאי לפמו עס לנוס מעט סמסלו וכאשי ראה סנעי ני מס
. זיפפי לסנוו ו ן ולא נשאר לו רק על הוצאות הליך אמי סעתה אני מוכרח ללמע לנימי. הלו לנים לויו להפעד עסנ 0  מ
י הסאוחת אשר קנה כך ונו מסין זה. וכך ןכך סטין זה . ו$ח״כ הסחיל כגןנח וסמעצנ לאסר אגל כל היפים האלה מ ? 
.  לא נחתי ולא שלית• גם שינה נעיני לא ראיתי סכל העפל והפיחות שהיה על«. ולוןז שסע את לברט וימלא פיהו שסק
י לע מי כי אני כסנותי לו נל העמל זהטיחות אשי היה לו . כי יואתי לאמר הנה ספקים מקום טרטייאמו וכל ^  ל
 עיט סעניג וסיני שחוק . וצתה עוון עול ימים • והייתי דואג עליך פן תחן עיניו על יוסי הפניני' ההם ושאנל שמחין
י כל יכזשן־ על מהתלות . לכן שקלתי לאכוף אליו כל סקנה וכל קנין לממן תהיה סמל נעכקים נמלים לפמספ י  מ
 *P[ ושלא להשאיר לך זמן ללכת ילתוי על החלשות אשר צעיי יפיס יליושו. הנמשל הקניה פלא את האלם «ל פני כאלמם
 פסחי ו^נין סתרה יסצית אשי יק היים לעשותם פה גארצות כחיים. אסנם האלם נביאו פה כמה יש ללאוג >ג£י
tb על כל לני תאוה ומיענה וסיני נרנדי*ות. לזה םיתה עצתו ית׳ למינות עליו פצית ינית לסמן w מ יחן עיני * 
. ונ«אמ ל* יפאר לו מקי& ״מ! לתור אסר 0 . ׳ י יש לפנץ סציס אחרת שני׳ ושלישית ט י מצוה אסת « »ו  >0Wסים י

J ח* לצה הקניה לזכות את ישראל לפיכן הרגה להם תויה ומצות כוי 
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 כמשפכו כל הכופר בעיגנאלו קיים כל התורה כולה. הישר טעם מספיק למה נבראו הרשעים. ופתכ אש ר
 גם אמרו (הדושק ל״ט ב) ישב אדם ולא ענרענירה מציאותם ע׳׳ד הצמחים העולים אחר הזריעה׳: אשד
 מתנים לו שכר כאלו עשה מצזה . וא״כ הואיל ולא כוונת הזורע רק על החטים . וטכע הצמיחה נהוציא
םתק וקש ומק . p הנוראית׳ היי הפעל  הלכתי אחרי שוא ולא הלכתי לטרטייאות אלך ואתנד׳ עם התטי
.אם בתורת ד׳ תפצו ונתורתו יהגה המכוק ממננ בריאת הצדיקי׳. ומציאות הרשעים היתה ה . ת״ל כי נ י  מ
 יומם ולילה וא״״כ גם אם השיני בפ״ע אין בה תועבה מטבע הנריאה. חהו שתקנו זיל יוצר אור ובורא תושך
 ולא טומאה . א3ל כמה ביטול תורה יש בה . לכן עושה שלום ובורא את הכל. ושינו לשון הכתזנ שאמר
 מחוייב האדם להתרחק מזה . כש״כ כמה יש לאדם [ישעי׳ מ״ה] ונורע רע משום לישנא מעלי׳ [ב-כות
 להתרתק מדבר שהוא בפ״ע תועבה . לכן יפה הזהיר י׳׳א] אמנם בענק אחד הוא. למשל בעושה משתה
 אותנו הכתוב אל תפנו אל האלילים . אל תפנו גדולה ביום כלילת בנו.וכוונתו לשמוח רק עם אוהביו
 «לעתכם . כי עיקר האזהרה שלא להמשיך לב ולפנות ואתוזת מרעיו. ועכ׳׳ז באין מנוס יהי׳ שמה גם אותו
 •מ התורה . כי המבטל דברי תירה סופו כוי. וכבר שאץ רותו מתה הימנו. ולא ידתהו וצא ידתפוהו
 ׳ספרו תז״ל על ד אליעזר ק ערך (שבת קמ׳׳ז בי) תוצה. ק האמנה כי כוונת הקב׳׳ה הי׳ רק להזמין
 ר״א מ ערך איקלע להתם ואימשך בתרייהו ואיעקר את הצדיקי' אל שלחן הבריאה. עליז בכלל הבריאה

ה ש ו  תלמודי׳ . וא״כ על אתת כמה וכמה מה מאד ראוי נבראו ג׳׳כ רשעים. ואינו דוחה אותם. וזהו ע
. לזה ע . ולא יקשה לך למה ברא ר ע  אלינולהזהר ולהשמרמזה . לבלתי פנות לבעל הבלי שלום ובורא ר
ד כלל י ל  עוה״ז וזהו שאמר אל תפנו אל האלילים כוי והשלים אמר ובורא את הכל. כי מכת הבריאה 3
 ואמר אני ד׳ אלקיכם . אשר לדעתי כוונתהפתובתיא נבראו גם אלו. כדרך הצמתי׳ העולים על יד^הזודע.
ח תוציא צמתה א  לתת טעם שלא ישאל השואל א0 רגעי הזמן יקרי׳ וכנז׳. וכמאמר >ישעי׳ ס״א) כי כ
ו ית׳ עד שהקפיד על המנטלי׳ מדברי תורה וכגנה זרועים תצמיח כן ד׳ אלקים ויצמיח צדקן ני  כשבעי
 ^ בכלל מושב לצים. א״כ איך וויתר אל הזולת ותהלה נגד כל הגוים. ר״ל אותם אשר צמיחתם
 העוסקים כל ימיהם בהבל ונשוא נתעה . לזה אמר וגדולתם באה להם ממילא ע״י כח הבריאה*) .
 &ני ד׳ אלקיכם. באור זה דע כי הר״ת כתב נספר ומעת׳ יפה •אמר הכתוב אל תפנו אל האלילים ט׳ והטנר

׳ י נ  א

 ')ומה נעמי לי נזה לנרי הסשורר ע״ה (תהלום אי) אשרי האיש אשר לא הלך נפצח רשעים נז׳ כיי אם נמורת ד! חפצו נוי לא
 נו הישעים ני' והוא סמש ע״ל סשיאל על איש ס' סה טינו . וזה עונה ואוסר לו ני הוא עשיר גלול ©פורסה פאר • אח״צ
OP היא שואל עיל על איור . זיאסר אליו זה לא נן הוא רק עני ואניון. כן נראה לנאורה מאסר הנסוג לא נן הרשעים נו׳ 
0  פסים לפאסי לא כן אסר cip נשסיס וזה נאין . אסנם ליניינז יסנאר סאל . כי הנה נסה יולס איפיא כוונת הדרע א
י ׳ 5 *Z2? י י ג מ \ א < י ה '#  מגור החסיס או 3עגור הסץ והפסולת אנך כי הוא שוקל על תקנת כצל הגסיסה. אילם נעת ה
 יראה אשר החסם יחנו הנעלים נאזצי והקש והפין הוא ספרד חויה נייח . כן הצריקים כטן שתול נכיומן המסע אותו
ס א ק ת ? ?ij.5*l;״ ^ ה י ת ח * צ י ה ש ז א י מ  אשר פריו יתן נעתי הצחלמו כטף העץ וכסיי. לא כן הצלחת הישעים ט אם כ
>י א ו J?™£1 & י י הת.?צי ח ס א ס ש פ ם 5 י ט ש  אנל אח״כ חלפנו יוח. והנ״מ נין נ׳ סיגי ההצלחות האלה אסי על כן לא יקיסי י
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 כי כבר נאמר (משלי י״ז) גם ענוש לצדיין tb מרב .
Cb ולבוא י*ל הנאור נזכיר עוד מאמר רז״ל נשבח צ״ז 
 ויק אהק אל מרים שפנה מצרעתו. וגם מאמר זה
 אומר הבינני . אמנם דע כי ההבדל בין מאמר פנה

 שבץ שניהם) כמו המרתם על זולתו . פעם יהי׳ מצד
 מעלת המרתם וטובו. הוא הגבול שממנו. ופעם מצד
 המקבל המצטער והמדוכה. הוא הגבול שאלמ. ופעם
 מצד הקורבה שביניהם . הוא מה שבק (עי׳ עולת
 תמיד רי׳ וארא) ומעתה כאשר יתנועע המתנענע
 אל דבר בעבור מה שאליו. ישמש הכתוב במאמר
 נטה . כמו (בראשית ל״ת) ויכו עד איש עדולמי
 (דניאל ט׳) הטה אלקי אזנך ושמע (תהלים י׳׳ת) ויט
 שמים וירד . וכאשר תהי׳ תנועתו לסבת מה שממנו.
 אז יאמר פנה . כי פנה אליו עורף .' כמו(שמות י׳)
 ויפן ויצא מעם פרעה . לכן בהכרת דרשו ז״ל בת״כ
 (בתיןותי) ופניתי אליכם והפרתי אתכם. אפנה א״ע
 מכנ עסקי לשלם שכרכם . הנה מלאו בזה קצור לשק
ק כי מאמר ופניתי יורה על מה שממנו .  הכתזנ. י
ק ביארו ז׳׳ל מאמר  לכן ביארו אפנה מכל עסקי . ו
. וזה שאמרו  דהע״ה (תהליםפ׳׳ו) פנה אלי וחנניכו׳
 ז״ל (בילקוט תהלים כ״ה) פנה אלי ותנני כי יתיד
ט עני הי׳ דוד כוי.  ועני אני.. וכי יתיד הי׳ דודכו׳ ו
 אלא אמר דוד לפני הקב״ה לפי ששממני למלך על בניך
. ועיני תלויות בך • ואני יתיד י  עיניהם תלויות ב
 כנגדו כו׳.פי׳ כי מעתה הוא מתזסר השגתתהמשגיתי:
 ט הוא'גבוה על כלם . ואי׳כ יותר ראוי אליך פנות
 אלי לחון אותי בעין השגתתך יותר מאל הזולת. והטעם
 כי יתיד ועני אני . כי המה עיניהם תלויות בי
(  שאשגית עליהם . ומי ישגיא עלי אם לא אתה ד' *
 (והשלמת הדברים עי׳ באהל יעקב בראשית ב׳ א׳)

 ועיכ

 אחל
ס חלושת המזג . וא׳׳כ זכותו גדול משלהם . « £ 
 המשל ט ח״ל אמרו (קידושין למ״ד ב׳) ג׳ שותפין
. הקנ״ה ואכיו . ואמן. וא״כ תתקור לקול מי  מלס-
ק לא אכחד כי מבלעדי אתד  ייזוי ליחרד יותר. א
 מןהשותפי׳ לא באת אל גדר הוי׳ ומציאות . אבל אם
 לא נדבר ממה שעבר אבל נדבר מהימי׳ העתידי׳.
 מןל יתברר לך בקול מי ראוי להזהר יותר. כי האב
ק במציאות בעולם אין לו עוד צורך  והאם אתר שכבר ה
 כל כך אל ב' שותפים האלה. אכן השלישי הכי נכבד.
 מ אליו האדם צריך בכל רגע להמשיך אליו שפע
 חיותו ומזונו וסיפוקו . כמאמר (יומא ע״א) מתי׳
 חיים יתן לך חיים. כלומר בהווה הוא משפיע החיו׳.
 חהו יכול יהא כבוד אב ואם דוחה שבת . ת״ל ואת
 שבתותי תשמרו אני ד׳ המהווה המציאות. גם אלקיכם
 המשפיע בתמידות * והבן . עוד באור על זה תמצא

 בחלק הראשון פ׳ נח (ליה נ׳) דורשהו משם :
 ^ חפנו אל האלילים כו׳. ובגמרא (שבתקמ״טא׳)
 דיוקנאות עצמן אסור להסתכל בהן . שנאמר
 אל תפנו אל האלילים. מאי גמרא א״ר תנן אל תפנו
 אל האלילים אל מדעתכם. והדברים סתומים ותסרי׳
 באור . והנראה לדעתי ע׳־ד מאמר המשורר ע״ה
 (תהלים ק״ב) פנה אל תפלת הערער ולא בזה את
 תפלתם . תכתבזאת לדור אחרון כוי. ומה מאד ראוי
 להבק במה שהתתיל בלשק יתידפנהאל תפלת הערער
 והשלים המאמר בתפלת רבים. ולא בזה את תפלתם.
 ואחשוב כי המשורר ע״ה רמז בזה אל מה שמצאנו
 נחי׳ל (שבת קנ״ג אי) בכל עת יהיו בגדיך לבנים.
 משל למלך שהזמין את עבדיו לסעוד׳ ולא קבע להם זמן
 פקחים שבהם נכנסו לפנים כשהם מקושטים כו׳ עד
 אלו ואלו יושבים. סללו אוכלים והללו רעבים . הללו
 שותי׳ והללו צמאים. שנאמר (ישעי׳ ס״ה) הנה עבדי
 יאכלו ואתם תרעבו. הנה עבדי ישתו ואתם תצמאו כוי
 ומשבר רות תילילו • וגס המאמר הזה צריך טעם .
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הקנ״ה פנס זפהס:נ0 לשמיע לקיל הערער . ני 3קשת« היא היראה ע5  שיני מגקש כ״א לחם לפי הטף : יעלה,
ן נפשי. לכן יפה אמי סנה . כסיכה סשאר עסקים ני הוא יותר ראוי ומתר כחיץ וכן שאמר אמתי י נ ע י י י ת ו ן  13 « י

 היראה עצימה על
 כי ישסע

 י'
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ק אהרן אל ממס • ומעתה נבאר מאמר פנה אל מפלת סמרעדפד  *ע״כ יפה הועימו דל ממאמר ד
 כי להורות על הגמל שאליו היי לו *מד וימ אהרן כוי. מכמנ זאמ ליזי אחרון כר. מאמי
 אל מדים . משא״כמאמד דפן מוסג על הנבול שמממ. כי הנה הילזמ יש 3ענינה ג׳ חלוקומ • אי הוא הדל

 לק יפה ביאדו שפצה מצרעתו • שהיי עלי! תחלה שאין לו מאומה ונפשו דעכה ומשתוקקת אל הטוב
 ונרפא ממצו : הוא הנקרא אביק . כי הוא מאנ לכל. y אוח!
 שאינו ממאזה טול. אנל עכr הוא מכיד יודע ומביזץ
 והוא שאמר הכתוב (יצרים ט״ז) ופנית מוקר שיש טובות הדבה״נעולם . והאיש הזה מ שאיגן
 ומלכת לאהליך • להודות שתהיי אהנתם חמאוה להם עכ״ז מעונה הוא ומתוםד הכל . והוא
ה עד שתהי׳ פרידתם הנקרא פני. אגל מד יזדמן אס אשר טונ לא דאה  ח*קה אל המקום המחר מ
 «מנו בל״כ . ומה יפה אמר עמה הכמת (דברילא) מימיו. נולד נעניות ונתגמ בעניות ושפלות . וא*
#  ואפל ושבע ודשן ופנה אל אלהיס אחרים כלומר כי דדך אחר עולה על לגו כל מאומה. כי הוא מ
 יצן אם יפנה צמו ממה שממנו. ויצח ידו מעציני ביעד או מפד . מקום לא יעבוד 0 איש . וא׳׳כ לא
 התודה ועגודת שמום . סופו ני יבוא אל מה שאליו. ראו עיניו ענק אתר שיתאוה אליו. הוא ראוי לקמא
 יבוא לעבוד אלהים אחדים . כמאמר (שם י״א) אוהו עדער . כי הוא כערער געדבה. *אמד עלי!
 וסרתם ועצימם אלהים אחדים . זה שאמרו חדל ףדמי, י״ו) ולא ידאה כי יבוא טוב ושק חדרים ממדמ•
ה  (שבח אי) עתידה פרשה זו שחיפקר מכאן כו pb מלחה ולא תשב אשר על בחיי זאת ירחי׳ ע״
 ולמה כמכה כאן כיי להעמיק 5ק פורעניזת דאשוהה נשא קי7ה עלינו ואמר (איכה גי)ילמנח משלום נפש%
ם  לשני׳. פורעניות ראשונה מאי היא (ממ־גד ירי) מדמי טונה • כאותו שלא יעלה & לנו כי אם הלת
 ייסעו מהד ד כר• שי0עו מאחרי ד (שורעניות^ני״ אשד הוא אוכל להשיב נסשו הרעבה. והמופת
 ויהי העם נממאוצנים) כי מי שהוא דנק נו ימי ע״< • כי גם בהזדמן שיאמר לי אדם נקש ממני לבך
 בשלמי לא בנקל ימס בלגו נמק זד . לק הי מחסדו שאל אמני ואתנה. >rn לא יבקש כי אם לא$

 הגדול ית' להפסיק בק השבה ובק המסוגג למען ההכרחי . כי אינו יודע ואינו מנחין תענוגי
 תהיה הסנה סגה רחוקה לבלתי תפסיד כל כך אדם ממד מנחם ומים וכסות בשד עדיה . ומ>#א
«0L ר הקנייה יעשה סעודה ויהיו נקראים לפני ש א כ  כי נאמת אץ אחריות גיולמזה • כמאמר !דבריי חי ]

 חכרמ אח ר אלקיך כוי. ונאמד [מהלים ם״ז;ן ימיכלנפשנענה וכלנפש רעבה.עניי״ ואביוני/וזה
. לק יפה אמדו אל תפנו שהקג״ה מתאוה למפלתן של *יייןי1 והיא ממצא  שדמי י׳ למדי ממיי מ׳
 אל האלילים אל חפצו אל מדעתכם . וכוונו מה משאלות לבנם . ועכ׳׳ז אס הם כלם עניים וח0רי0
 רק לתקן קצור לשון הנמוג . כי מאמר אל.מפנו אל מל סמ מה ישאלו ומה יתאוו . כמו שאמרו יזזף׳ל,*ל
נ O היה שראון  האלילי' הוא הגבול שאליו. ולמה אמר אל מפנו אשי משיח ק יוד שיגוא גמהרה(סוכה ל
 שודש זה הונח על הגהול שממנו. לזה גייארו ומלאו «שיח ק יוסף שנהרג גם שהקנ״ה אמר לו שאל מ0><
 קוצר לשון הכתוב אל תפנו מדעתכם . לומר כי דאוי כד. הוא אומד איני מבקש ממך אלא חיים • שנאמף

i אליכם לשמור מאד הדעת והזכרון לנלמי מהיז חיים שאל ממך . יהזא מקוצר דוח השואל. יא׳׳כת*.״ 
I צעתקי׳ם מנועם הינקות בו ית'. כי כאשר האמ* יהי* יעשה הקג״ה עם הנכאי ל« האלה י 5׳י לא יאנו ולא 
I ב אצלם י ש י ת י י י ל ס ח י * אכל ב ב קש ד ו ל3 ו א ת  נפרד ונעתק ונעזב מדעתו. כאותו שהוא מסית דעתו י
 מדבר המשמרת שעליו. סופו שיבוא לעבוד אלילים . הרשעים הגדולים אשר בכל ימיהם התענגו נתעכו^ ׳
ד !  P אסרו להסתכל בדיוקנאות . לגלי יבוא להיסח רבים ונכבדי לעק בדשן נפשם ונפשם יודעת מא

 הדעת . תהו אל תפנו מדעתיכםאל האלילים. והענק הדברים המעגגי״ הנפש . יודעי׳ ומבחינים בטובות
 אמתי לדעתי : וישאל השואל «ה אתם מגקשים מן סמענוגי'. וא|

 ייתיבו
P 1* ***ץ כיי מייסר על טינה זאת : יהי דלותי ולי יסישע . כלומי ספגת הפלגת הדליה אשר ני והמה מל*» ) 6 '  י
w כל ס• נ לי נאה למש* לא להם . דש נכלל הלניים האלה אף גפ ואת. אעיס שאני ילה סו םסצזמ ואין בי 

 רק פנין כללום לני נסנהו גיכ ראוי אני שישנה שהם אלי : ״



 י$קכי נה
] אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה  [אנות א,

 אני.־ הורה שה כי כיד נאמי (משלי י״ג) הולר איד
 חכמים יחכם ורועה כסילים ירוע. וחז״ל הזהירו.
 מאד ואמיו (א?עז שם) עשה לך רב כוי. כי אם
 אין לארם מושל אחר כ״א בחירתו הוא מסוכן מעצמו.
 כי מי יודע היש לוט ברותו. עד שע״כ אמר דהע״ה
 [תהלים כ״ה] פנה אלי וחנני כי יחיד ועני אני.
 יברז״ל (ילקוט במקומו) וכי יתיר הי׳ דוד כוי וכי
 עני היי דוד כו׳. אלא אמר דוד לפני הקב״ה לפי
 ששמתני למלך על בניר עיניהם תלויות בי כוי. ואני
 יחיד כנגדם . וכמו שזכרנו בדרוש הקודם. וזהו
. אם כבר ידענו (שבת קי״ט) י  וכשאני לעצמי מה אנ
 אין אדס רואה חובה לעצמו . ובמקום אתר אמרו
 (ברכות מ״ג ב׳) את הכל עשה יפה בעתו. מלמד
 שייפה לכל אחד ואחד אומנותו. ולא אמר לכל איש
 ואיש. להורות כי לא ייפה הדרך לפניו כ״א כאשר
.  הוא ביחידות. אבל בהיות איש יחד פני רעהו
 יהי׳ עליו מבחין ומכיר את מעשיו ואת תהלוכותיו.
 רעהו עליו והוא על רעהו. כי זה חק הטבע אשר
 האדם על עצמו התאוה מטעת אותו עד כי אומר
 מותר. אבל על רעהו אין התאוה שולטת בו. כי
 מעולס לא׳שלטה התאוה באדם על זולתו. כ״א על
 עצמו ועל גופו. ולכן יפה אמרו ז״ל שייפה לכל אחד
 ואתד. בהיותו יחידי. ומה נמר צו בזה דברי המלך
 התכם ע״ה [משלי כ״ז] אס תכתוש את האויל במכתש
 בתוך הדיפות בעלי לא תסור מעליו אולתו. ומה
 שהוסיף בהפלגתו זאת גם את הדיפות בעלי לא
 ידענו מאומה מה מליצתו בזה • כי כפי הנראה אין
 הפלגת המשל רק על הכתישה. שגם על ידה לא
 ייתפעל להסיר קליפת אולתו. אבל מה לי אם עם
 הדיפות או בלא הדיפות • אבל הקשב נא ושמע כי
. עתיקים ועמוקים. כי הנה כבר  דברי פי חכם תן
 נזדמן חכם הוכיח בני אדס על רוע מעלליהם.
 וכאשר הלכו מאת פניו התחיל אחד אומר לחבירו
 וכי המוכיח יומר שקר ירו. וכי נכון תעשה ב^ה
ק י  שתבשל בשבת. האם ראית כזאת בישיאל. ו
 זה ויאמר אליו ואתה יש לך הבדל בין בשר ונין תלב
 ובין טרפות ונבלות. ויתודע הדבר אל המוכית זהתתיל
 משתק ומתפלא לאמר עם כל אלה יותר יחפץ כל
 אחד לתפש בבית יד של תבירו. ובאמתתת של עצמו
 אינו רוצה לחפש . כי זה בודק מעשי חבירו. וחבית
 בודק אותו. ומעתה יפה אמד שהע״ה בחכמתו אס
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לסחור  *•י אלקיכם. משל ליומע דחוקה5
• ויהי'בלכתו בין הסותרי׳ ובין החנויות פגע בו ה ח £ 
 החד יונתן לו שלו׳ ואמר לו לעיירידי כי גם אני
 מעיר הזאת אשר אתה יושב בה. • ועתה לא אעזבך
 ואתה תלך עמי אל ביתי וגמעלסה באהבים ואתה
י ואחי וכל משפתתי מה אמ י ו  ח0פר לי משלום אב
 מעשיהם ועניניהס ...והתעכב עמי שעה או שתים•
 ויענה ויאמר אס תתן לי כך וכך אדומים בעד כל
 שעה אז אוכל להתעכב אצלך. כי זה כמה שבועות
ד בואי פה . וא״כ עשה נא ך ע ר ד יק ב ז ן י מד נ  אשד א
 חשבון על ההוצאה הגדולה אשר עשיתי עולה למאות
 ולאלפים. וכל ההוצאות האלה עשיתי למען אהי׳
 פה ימיס או עשור לסחיר להרויח את פרנסתי
 ופרנסת גני ביתי ואיכ עשה נא חשבון כמה אל
 מקוה להרויח באלה ימים מספר ־ ויעלה לצל שעה
 כמה אדומים. ואתה תאבה ותבקש ממני׳ לאהד השעות
 ^אלה לבטלה. ואם רצונך לשמוע הנהגת בני משפחתך
 והנץ מסחרם ומעמדם • דע כי איש אחד בא עמי
 לפה ולקחתי אותו על הוצאות שלי. ובא לפה ללא
 צודך • אין לו שום עסק לתקן. הוא יוכל לשבת אתך
 0ל היום וכל הלילה. והוא •יגיד לך ויספר לפניך כל
 אשר תדרוש ממצו. "כענין׳ שהשיבו הרועים אל יעקב
 אבינו ע״ה שאמר להם הידעתם את לבן בן נתור
 ויאמרו ידענו. ויאמר להם •השלוה לו ויאמרו
 שלום׳. ובמדרש [ב״ר עי] ואי פוטטין את בנר והנה
 רחל־בתוצאה עם הצאן וכוי. כלומר היא תוכל
 לוותר על הזמן ולספר לך מה שתשאל לא אנתנו.
 הנמשל כי אנחנו אצלנו נאמר בראשית ברא אלקי׳
 ט׳ לא נברא העולס אלא בשביל התורה שנקראת
 ראשית ובשביל־ ישראל שנקראו ראשית. ואם כל
̂־  עיקר הבריאה היתה בעבורנו איך נוכל לוות
 להנטל גם רגע כי היום קצר והמלאכה מרובה כוי.
 יא? נבלה הזמן בהבל. לא ק הרשעי׳ אשר כל ענין
אותם פה הי׳ מכת טיע הבריאה בדרך כלל. י צ  מ

 יסש ממש כאותו שנוסע למרתקים על הוצאות של
 סואר נכרי חר אשר התלווה עמו. הוא יכול לבלות
 זמנו בהבלי׳. וזהו אל תפנו אל האלילים. ובבאור
 י״יל אל תפנו מדעתכם אל האלילים. והטעם. אני
 ר אלקיכס. אשר כוונת הבריאה היתהירק בשבילכם.

 1 ולמענכם תידתי כל התרדה הזאת .
א תשנא את אתיך בלבבך הוכת תוכית את עמיתך  ל
 ולא תשא עליו חטא• באור זה ע״ד מאמר תז״ל



) אל חגזל דל ט דל היא כר . ב  ואמר (משלי ל
 ומה מאד ראוי להתבונן בעעס אזהרתו שאמר כי דל
 הוא . וכי גזל העשיר מותר . הלא התורה אמרס
 «שפט אחד לכלם . לא תעשוק את רעך ולא תגזול ״
 אמנס לדעתי הורה אותנו התכס ע״ה ענין יקר מאד
 והוא בהזכיר מאמר הנביא ע״ה (הושע די) שמעו
ס כי אץ א  דבר ד' בני ישראל ט ריב לד׳ עם יושני ה
pro! ת אלה א  אמת ואין חסד ואין דעת אלקיס נ
) אך איש אלירב ט׳ כרובס  ורצות וגנוב ונאוף ט׳ *
 ק תטאו לי כו׳ • הגה עני! הריב שאמר כי ריב לך•-
, מ  עם יושבי הארץ כך הוא . כי הנה התקשרותו י
א  עמנו לאהבה אותו ולירא מפניו ולשמוע בקולו הי
ד^  לבי סבות . אתת בחול ואתת בקודש . א׳ התו
 וסמצוה תמדה גנוזה שנתן לנו להאיר עיניט ללמלס
 יראתו ונועס דרט בקודש. ב׳ הוא הלתם אשר ;א0ל
 שפע חסדיו הנפלאים . וסדרי השפע גם הם נקוד$
 דרכיהם . ט היינו מביאים מעשרות ובכורים ושארי
מ0  קדשים לירושלים להקריב. הבעלי׳ היו מוסרי׳ או
 ליד הכהן. והכהן עומד ומשרת מניף ומקטיר ומתפלא
 להוריד ההשפעה מאוצרו ה׳טוב מן השמים . וביומן-
 בעליית הרגל. כי הרגלים המה זמן קניע אל הורלמ
 השפע . כמאמר תז״ל (ראש השנה ט׳׳ז אי) נארבעס

 פרקים העולם נדון כוי בפסת על התגואה עך
 והעולים לרגל 3 זמן שהי׳ בהמ״ק קיים היו כהולכים

 לקבל פרס מאת אביהם . ט משלתן גבוה קא זעו
 מקום הורדת השפע. כמאמר (תהליס קל״ג) כי

 ציה ד׳ את הברכה . ועוד גס ואת כי בזמן הרגלי׳
 היו באים לירושלים להשלים העבודה אשי עליהס
 להקריב קרבנות המחוייבות . הנדרים והנדבות .
 ולחזות בנועם העבודה אשר במקדש ד׳ הכהגי^
 בעבודתם הלויים בדוכנם ישראל במעמדם. ואז קבל5
ה א ד י  לנפשם ונשמתם מזונה הראוי לה . אהבת ד׳ ו
 וקדושה עד שאמרו ז״ל (בילקוט ויצא) כי ק הבאר
 ההיא ישקו העדרים. שמש0 שואבין רוח הקודש .
 ונתקיים 3ט מאמר (תהליס פ״ל) לבי ונשרי ירנ^
 אל אל חי נלומר גם הגוף גם הנפש יחדיו ירוגו

 • תלקם

 תכתוש אח האויל במכתש בתוך הדיפות בעלי.
 הוסיף בדנרי המשל את הדיפות לבאר לנו ענק נכבד.
 ט הנה התוכתה עם היותה מצוה גדולה הוכת
 תוכית כוי. עכ׳׳ז יש בה תנאי גי׳כ . כאמרם ז״ל
 (עירוטן י׳׳ז אי) יכול אפילו פניו משתנים כוי. וא״כ
 זאת העצה היעוצה מפי תכמים להניד התוכהה אל
 הכלל . חה יעמיד בין השומעים ויבק ט אליו כוון
 המוכית . ויגיע אליו התועלת בלא בזיון באץ מכלים
 דנר . אמנם כל זה הוא באם ישכיל ויבץ אשר כמנת
 כל המוסר מפי המוכית רק כעדו . ודאי ישמע ויתן
 אל לבו. אכן אם יעמוד בין עדת השומעי׳ המוסר
 ויאמר אל לבו מי יודע אל מי כוון המוכיח. אולי על
 פלוני אלמוני. אז הוא דומה ממש כאלו תכתוש אותו
 בתוך הדיפות.כי כאשר תכתוש אותו יתד עם הריפוי.
 יאמר אין כווני הכותש עלי רק על הדיפות . ובהכרת
 אק דרך בעדו כ״א לכתשו לבדו. tb ידע כי את מי
 כיתשין אם לא אותו • וזהו אם תכתוש את האויל
מכתש בתוך הדיפות בעלי לא תפעול מאומה ולא 3 

 תסור מעליו אולתג • ועם דרכנו נעמיד על כוונת
ק  מאמרי ז״ל (פסתי׳ קי״ג בי) תמשה דברים צוה כנ
 את בניו אהבו זה את זה ואהבו את הגזל ואהבו את
 הזימה כוי. אשר לכאורה יפלא הלא כל מה אשרצוה
 כנען לא צוה רק מדות רעות ונשתתות. ואיך הכניס
 בתוכם מדה טובה. אהבו זה את זה . ולדרכנו יתכן
. ט הוא צוה להם אהבו את הגזל ואת הזימה ד א  מ
 כוי. הלא ממשפט הגנב כאשר הוא רואה אדם זולתו
 שגונב (ועוד גס ממנו) ודאי ישנאהו . ירחיקהו
 ויתעבהו . וכן כאשר יראה בחבירו דבר ערוה יבזהו.
 כמו שזכרנו. כי על זולתו הוא צופה ומביט ומרגיש
 היטיב פתיתות העול ורשע כסל . וא״כ כבר אפשר
 ט הצוואה לא תעמוד לא תקום ולא תהיי . כי אז
 ישפוט גס על עצמו פחיתות מעשיו. לזה הזהיר אותם
. ה  ואמר אהבו את הגזל ואת הזימה ואהבו זה אתז
 היו כלכם בעצה אחת . יעשה הוא ועשה גם אתה

 N ולא תתפעל מזה דבר .

א תעשוק את רעך ולא תגזול כוי. שהע״ה הזהיר  ל

 C יה^יי מלת איש שממיס. אן איש אל ייינ ואל יונת איש , לאמי נו התינחה כגי ססקה סהם . שאין מיז ניניהס
י וליכיו י ש ע י • להזכיי אס אחו את חסאו ושגיונן, אשי אילי היה זה סנה להעיי אותו אל התשיבה שיתקז ס מ  שונית מ
י סמליסת או י  ססקונקניס • אנל 0ס מנע סצסס ס?ז . *ל© סני? סול השאייו מקים אל התיכמי^ יסיא 5׳**י י*"* 4
״ נ . כלימד א י  •«* היי« w כל אחד למגידו וימייך לסניו משנו! מכל סה שיילע מ . אגל אם יק אן איש אל י
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 'אחל יעקב נו
p-n •הארס. כמאמר (משלי כ״ג) חנוך לגער על פי 
ph i גס כי תקין לא יסור ממנה. אבל כל זה הוא 
 האג מפרנס חן את בניו על שלחנו. ועיניהם רואות
 ומבחינות כי אביהם מכלכל אותם. ומרחמם ינהגם
 ונותן לפניהם כל צרכיהם• אבל אם האב והק שניהם
 מדו־דלים. נעים ונדים־. ובבואם אל עיר רעבים
 וצמאים שואלים את אביהם לחם ופורש אין להם
 ומתלקים ביניהם את העיר. זה בשוק וזה במבואות
 ולחזור על הפתתיס לבקש מתייתם . אז בן לא ישא
 פנים לאב. עוד לא ישמע גערה גם כי יתנן קילו לא
. אחרי ראותו ו  יאזין ולא יקשיב לקתת מוםר מפי
. הנמשל כי בזמן שנית המקדש ט מ  כי חין פרנסתו מ
. ׳ ת  הי׳ קיים ואנחנו היינו סמוכים על שלחן אביהם י
יט  ונתקיים בנו מאמר ישא ד׳ פניו אליך. כי הי
 מקבלי׳ ההשפעה מידו ית׳ לידינו. אז היינו יודעיס
 ומכירים הטובה ומנחיניס חסדי אבינו שבשמים. לא
 כן עתה שנפסקה חומת ברזל כו׳. ואין אנחט זוכים
. ה שנ  לקבל ההשפעה אשר הקב״ה משפיע בכל שנה ו
מק ״  אבל יעמדו רשעים וימלא גוניהם בר ולחם ו
 וכל טוב אדוננו בידם הוא. ואנחנו הולכים ומחזרים
 אחר סבות רחוקות לבקש מז נכו ומחייתנו. לא כימים
 הראשונים שהיו הבניס עולים ומתאספים אל שלחן
 אביהם בשלש פעמי רגלינו. ונבוא עד בית אלקים

 בקול

Vn ״) וכנד יםזנז ג מקום אחי (קול יסקכ קח) מאור מאפי אשמעה פה ילני נוי אך קיוג לייאיז ישעו כ«׳ אשי 
 ניאיו כי סאסי־ זה סשה רגעו ע״ס אסיו נסת הקסת המשכן. וז״ל(גילקוס סהליס ס״ה) אששעה סם ייני האל ד , נלין
ו כיי. וסה יאה פשה ס  הוא מדני אז ניחסים הוא סונר אסר לי הקניה שלום אני סתר להם שנאסר כי ידני שלום אל ע
 להיות כססתסק סה נלנ הקנ״ה סל מיו הלא כנר אמר לו סלחתו כדנרין . 6נל נאור הדני כן הלא . ס הקנ״ה מסן
 6:צליק אוסס ולהסיג לנו ססינז . אסנם השסמה והטונה סומלת אחת מגי ססילומ אי(לניים חי) ואכלמ יסמגת מיכה ״
 אי(לגרים ל״א) ואבל יש«ע ודשן ופגה אל אלהים אחייס . ומדאגה 9לנר שלא נשיג אל מעשינו הקודמים . אחר אשי נשנפ
 מסיט שתף יחי אל הורית השסעיהסזון וסתי' אותי ספקים והזמן אקר אל השססת הקלוקה לתויה ולתהילה לחכסה דיאט
 ויוהיס . כסא׳ המי כי שם צום די את הנרכה כי׳ ונאסר נ״כ (ישטי׳ ני) כי מציון תצא תורה ירנד ו• סייושלים , ואן״כ
 עם מיג אס שניהם להחייס הגיף והשש גס יחל. ואז מקל יתקדש האלם ויהי' ט:ור גם כאשד יאכל וישנס כי כל מאכל
 סז» וססיימי ססקים קווס יהלכי . וזהו סאסר סיס״ה אשסמה מה ידני כי׳ כי סחל ילאג אחי סעשה הסגל אשי מזרה
מ  מסת הנסש למקומה והאלם עלול למסא . שאל סאת הקנ״ה אשססה מה ילנר כוי ואל ישיבו לכסלה • ע״י יונ ג
. וזאת הסצה היסוצה מאתי ית׳ אן קיונ לייאיו ישמו כיי. הנה סאסר ישס ׳ ו  שלא יסקייס נרם ואכל זשנט ולשן ישנה כ
 לוא כולל השגת כ> חפצי האלם וצרכיו. כסו הסאכל והמשתה והסלנוש ונלזםה והחווה והמצית נכלל נגדיים נשם יי0ס
״ ל שתהיה היראה והתשועה סשזססיס יחדי?. וזהו סמל  '*אשי ייאת ל׳ היא אוצרו (ישעי, ל״ג) וזהו אך קיונ לייאיו ישעו ו
 יאסמ מגשו . חסל היא ההשססס ואםת היא התייה . צל ק היא הכלי הסחזיק תזרה . ושלום הוא הכלי הסחזי? ברכס .
 מני הכלם יחל יהיו סייקים ו:נ ששעתם סזה לזה . זזהו צלק ושלים נשקו . דיל כי כל ו8ר מיה מסויג ססצית ל' וממון
 *«תי . כסו שמחת ניס השיאנה . ואכילת הקימות . ואמר א* אמת סאיץ מצסס וצוק משסים נשקף . י״ל אסי
 ישי יחל נשו ויתאחלו זה מה . אז גס ל מון נםזנ וארצנו מתן יבולה זהסינ המומה לא חיק סאזמה אנל ןזק לאמי
 *V • י*ל התורה וצדקת הסציס הסבימה נבססק לפניו יהלן כאותן ההולכים למגי משסי לשמור אוהו סכל ומי
, • ל W («י׳ קיל יעקנ מל מאסי מי  נ0 ל' יתן ססונ ס׳ וסל ז צל? לסניו ימך ונזה יהיה נשמ־סכל רס וישים ללרן «

 ממי מיתי לי נתים . נס סונא המאמר מס . א3ל המתיק קיצר סל מאל . פ-כ הרימותי ידי •לין פזר הססם) •״

) הגוף על טונ שפעתו וברכתו כמאמר  ףלקם *
 (דברים חי) ואכלת ושבעת וברכת כר . והנפש
 ע> מזונה הרוחני . והנה זאת תורת כל יצירי חלד.
 נל אשר נו נפש חיה להכיר טובת המשפיע אליו
 הנותן לו מחייתו. לחמו מימו צמרו. כמאמר (ישעי׳
ו ©•׳. לא ק עתה ממן התורבן ה נ ן ר ק ו  א׳) ידע ש
 שאמרו תז״ל(ברכות ל״ג ב׳) מיום שתרב בית המקדש
 נפסקה תומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים.
ו ממש ע״ד עשיר גדול שיצא נקי מנכסיו נ ח ג  והנה א
מ הוא וב״ב ללכת מעיר לעיר ולחזור על £  ןעקך ר
, מעם הי׳ יושב עם אשתו ומתשב עמה ׳ , ^ ^ 
 הרפחקאומיי וכל הרעות אשר באו עליו מעת ירד
 מגלןלתו. והי׳ עושה תשבק מהמאכלים היקרים אשר
 עלן על שלתט. ויקר מלבושיו ובגדי תמורות אשר
 התהלר בהם ועתה הוא לבוש בלויי הסתבות עד
א לבת נעיני כל רואיו. ואת״כ אמר לה ודעי ן ה  ש

 ולאי כי רע ומר לי על ענין אתד יתר מאד מעל
 כל הרעות והצרות אשר באו עלי. והוא מה שנאמר
 (תהלים קכ׳׳ז) הנה נתלת ד׳ בנים. ונאמר (שם
 קכ״ת) נניך כשתילי זיתים סבינ לשלתנך. היינו כי
ם הם נתונים ביד אביהם לגדלם ולהורותם  המי
 הדרך הטובה ולהרתיקס מן הרע. וטבע הבנים לסור
 אל משמעתו. ויקבלו מוסר אב. והוא שורש כל טוב



 הי׳ לקיים בנו מאמר חכמינו ז״ל (ברכות נ״ח) די
 לעבד להיות כרבו, ולהסתפק• בחיי צער כמאמ׳ (אבות

 ו׳) כך היא דרכה של תורה פת במלת תאכל כוי וחיי־
 צער תחי׳ . ולא לעסוק בסבות אשר הקב״ה הזהיר
 אותנו ׳־בתורתו למשוך ידינו מהם . ואנחנו לא כן
 נעשה בימס האלה שכחנו כי בית מקדש מלך עולמים
 ית׳ חרב בעוה׳ר זה כמה . ואין אנחנו משימים לב
 רק לפאר בתי מושבינו . היכלי ממרותינו. ותמיד כל
 היום שקידתנו להרבות הון בדרכים אשר אסרה
 התורה . וזהו אלה וכחש ורצות וכו׳ . והרבה לספר
 גנות פרנסתנו משני פכים . א׳ אלה . הוא בין אדם
 למקום . וכחש ורצח וגנוב כו׳ יכלול גם בין אדם למקו׳
 ובין אדם לחברו. למשל אם יתנו מאכלים על השלחן
 והמאכל יהי׳ מצומצם לפי היושבי׳ סביב השלחן . אז
 אם אחד מהס ירבה לאכול אכילה גסיה . בע״כ יהי׳
 הב׳ נשאר רעב . כך אנחנו בזמן החורבן הליאי שיתן
 לנו ד׳ ית׳ פרנסתנו בצמצום . כי בריות בודאי לא יתן
 וא״כ מי האוסף לנפשו עושר וגדולה י ודאי גחל הוא
 את אחרים . כמאמר (ישעי׳ 0 ד׳ במשפט יבוא ע:)
 זקני עמו כו׳ גזיצת העני בבתיכם . והוא שואל אותס
.  אמרו נא לי מה לכם תדכאו עמי ופני עניים תטתט
 אבל אנכי יודע גם אם לא תאמרו לי. וזהו ויאמר ד׳

 יען
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ש י ר אל הנער היך אל 3 3 ל ד4ל אם הןא אומי מל יום ספי תהלים . .כאשר ״•*ט ה 3 א 3 י . א0 מ * * 
- !לי אם למיתי יסדתי הלמולים אם אמיתי ת:ליס וכייסה למה ם הוא מתפגנ נגהמ י . י א ^ ־ י ^ 
ז  נפשי אלרגה עשה זאת איפו ונחמי ונסני היה נא אמה תחל
 לבי מחשירי. tb רצוני לשמזע פה שתלגר עלי זטה חמ־ון תמצא

 בקול רנה ותודה כו׳ י. עד כי יראו עינינו וישמח לבנו
 בישועתו באמת. באמור כוי. צי שם הי׳ מקום המיועד
 אלי הנותן ית׳ ואל המקבלים המה הכהנים
 בהקריבם הקרבנות בזמניהם ובמועדיהם ובפרישת
 כ5יהם מה" מאד הי׳ נקל לאהוב את אבינו
 ימי• כידיעת שור קונהו. לא כן עתה בי הבנים גלו
 מעל שלתן אביהם. יזהו כי ריב לד׳ עס יושבי הארץ
 כי ״אין אמת ואין חסד ואין דעת אלקים בארץ• הנה
 הכתוב בעצמו מבאר הסבה המסבכת הריב אשר לד׳
 עם 'יושבי הארץ • שהוא בעבור חסרון ב׳ דברים
 המתבבי׳ אותנו אליו ית׳ ויעשו שלום במרומיו. והם
 התורה הנקראת אמת . כמאמר (משלי כ״ג) אמת
. וזהו כי ריב לד׳ . וההשפעה הנקראת הסד  קנה ט׳
, והסבה אל הריב כי אין אמת. ואין תסד. ולכן  מ
 אץ דעת אלקים בארץ. אשר שם אלקים מיותד על
 היותו"ית׳ המשפיע והמכלכל כל התיים . כנודע*) .
 אמנם כל הדברים האלה אין בהם בנותן טעם על הריב
 אשר לד׳ עם יושבי הארץ. אשר ההוראה במאמר
 זה כי שני הצדדים מריבים זה עם זה . ואס כדברינו
 הריב" הוא רק מאתו ית' עלינו וא׳כ מה בידינו לעשוי
 ובמה אנו מקניטים הודו ית׳ . לזה השלים ואמר
 אלה- וכחש ורצית יגנוב ונאוף ט׳ . ר׳׳ל הלא ראוי

י י•.;אם הוא מתפלל גגהמ״ל , אם הוא אומר מל יום ״ * 
 מיי מינה נסיירית ל3 ואמר א3י יקירי היום אתה <ויאל טלי
א ?*יי' «לי אי* איפה אכלתי. איה איפה אקח חיית נס  ז
. לאסיף איתי אל גיחך. וסראה להספיק לי כל ינ נ  / מ

ו לכםלה, והחליט ואסר אך קיזג לייאיי ישעו נו׳ נאיסר שאין חגר לנו לגר רק אס 1 סמק ואל י»3 י ' מ • ס י .נ ח <? <  ע

ה א׳ אנצוח ני חסל ואסת יהיו נפגשים וצדק ושלום נשקו . אך גם ל׳ יתן הםינ כיי ־ מ ו ש י  יקינ סלימ ה



ו  אחי יעקנ ב
!***to : • י **ו . >*י ^ ע ל ׳ ^ > ממונים ל ר ^ ךוח$ *יי * ו ג ג מ , ט < n * m » v p j 

 ^סף סרגה להוציא על כמה מיני ^ מאו״י׳ הוא רק מל wfcw- . ה**1 שישקוד 50
. ׳  . תפארת העכסים והשגגסי׳ וה*9רונ*ש ט
י כי >ר*יה« מרובי׳  יח״כ בהכרח הם מקמצים עלי&ן
 מיציא הוצאה גמלה על >#$נך נשיה?; ובניהם .
ק |&ס?ס על דל ומשאת ) י י  וזהו מאמר (עמוס ה
 בר תקחו ממנו בחי גזיח • יא״כ גזילת העגי
ו «אמר (ישגג<3 כ׳׳ב) מה לך איפוא ה ^ . ״ כ י ת  מ

 את חבירו כשקימ* בשמירת נפשו. כי
 כ״ד) ולמוכיח?* ^כעם כוי . ואמרו (שגת*
 שאפשר לו למחות יאינו מותה כמפמ עלי
. כמאמר  תלוי באהבת איש את רעהו
 טובה תוכחה מגולה (כאשר היא 3א>

יד)־^ ׳ י  מסותרת . כי אם היו ישראל כמאמר (שם י
ה לך איפוא הוא כשואל ואומר אוהב דבק מאח . והי׳ כל אחד חופש על חבירו כמו מ . ^ מ ^ י ל ע ו  נ

 מאין נתגז־למ *מועשרת כ״כ לא ״של אחרים • וא״כ על עצמו. היו מוכיחים זה את זה בדברי אק^ק
. ודבריו. היו מקובלים מאדאם מקורם מפי ידידו , וחן 1 ״ ״ י י י יי״ י*•״״־ *־יי** י ת ד ש ך י ו נ ^*ו . -  — ״
 ואוהבו השוקד בטובתו והצלחתו . וא׳׳כ צדקו יחדיו
 שני המאמרים אשר בפי חכמינו ז״צ 3ש3ח קי״ט בי£
pf לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו זה את 
 ופעם אמרו יומא ט׳ ב׳) לא חרגה ירושלים אלא ממגי
.  שנאת חנם שהי׳ בה . כי בא אחד וסיבב את הבי
 כי השנאה גרמה העדר התוכחה . כי כאשר גפר

 עליהם פירור הלבבות וכל אחד שמח בפיד חבירו

 כמה נפשות ש־קועיש בבתי גזית אשר בניתם . ובהיכלי
 f> w% רוממתס ולא אחד לבד מת ברעב גג״י

 חפץ לבבכם רק להרבות קון ועושר . וזהו תלליך לא
 חללי חרג ולא מתי מלתמה . כי אם היית הורג
 אותם בחרב בכת ידיך. עכ״פ היית מכיר רוע
 ״פעליך . והיית מתחרט על זה . לא כן עתה הנה
 אתה חוטא ללא דעת . וזהו מאמר (ירמיה י׳׳ג כ׳ ז)
 אוי לך ירושלים לא תטהרי אתרי מתי עוד . כי לא

 יעלה על לבך את אשר כבר עשית. לכן תעשה ותוסיף איך יוכיח אותו . או איך יקבל ממנו תיכחתו .
 עוד • וזהי מאמר (ירמי׳ ה׳ כ״ו) כי נמצאו בעמי כמאמר ר׳ טרפון (ערובין טי׳ז 3׳) תמה אני אם ימ
 רשעים ישור כשך יקושיס הציבו משחית אנשים ילכדו. בדור הזה מי שמקבל תיכחה. אם יאמר לי טול קיסם
 על כן שמנו עשתו כו׳. ר״ל כי לא נתעשרו כ״א מסבה מבין עיניך יאמר לי טול קורה כו׳*) וזהו לא תשנא את
 זאת . וזהו שאמר כי ריב לד׳ עם יושבי הארץ כו׳ אחיך בלבבך ואז הוכח תופית את עמיתך. ולא תשא
 כרובם כן חטאו לי . כלומי אם רצונך לעמוד על עליו חטא . באור זה נוכל להמתיק ע״פ משל. יש
 חשבון חטאיהם • עמוד וערוך חשבון עשרס וגדולתם שיכור השותה בעצמו. ויתן בכוס עינו ולבו כל הימים.
. ויש אשר הוא עצמו אינו שותה שיכור כ׳ייכ. רק הוא י  שהוא כלו מלא חטאים . וזהו כרובם כן חטאו ל
 קורא ומשקה את אחרים . וההבדל ביניהס כי ןה
 נהנה עכ״פ מרעתו . וזה את אחרים הוא מהנה
 ולעצמו הוא מחסר . כן ממש הנתפס והנענש בקנל
 מעשי עצמו . עכ״ז טעם עכ״פ טעם חטא . ויודע
 הוא כ• ראוי העונש לבוא עליו. לא כן אותי אשר

 חט&

 [עי׳ דברים רבה בי] וזהו אל תגזול דל כי דל הוא .'
 קיינו לא שלקחת מידו בידים . רק מה שהוא דל

 , וחסר לחם הוא אצלך גזילה העני כו׳. והבן.
א תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכית את עמיתך  ל
 ולא תשא עליו תטא . האזהרות האלה המה

ו . ואמית איך שנ^תי מיש* ותוכחת נ*ן לגי כו׳ כמ#ן ) ונהמת נאחייתך נכלזמ נשיך תאי  .) מהו מאמר (משלי ל
 *ימי נכל יע נתיך קהל ועלה . כי הנה נ׳ התיאייס האלה סושי־ ושוכחה הס: רק על נישא אחי יעל לני א' . הייגו



 אה? יעקב
 זכי אפשר כו׳ והלא אש אוכלה הוא . אלא *הדבק
 במדותיו מה הוא רחום אף אתה רחום ט׳ (שבת
 קלי׳ג 3׳) וכמו ק מה הקב״ה תמים במעשיו כך
 מחוייב אתה להיות תמים. וזהו תמים תהי׳ עם ד׳
 אלקיך לכשתהי׳ תמים תהי׳ עם ד׳ אלקיך • כלומר תהיה
ס  דומה לו. וא״כ גם התנאי הזה והצנע לכת ע
 אלקיך הוא ראוי ומחוייב אל האדם. יען כי גם הוא
 ית׳ נאמר בו (ישעי׳ מ״ה) אכן אתה אל מסתתר
 אלקי ישראל מושיע. וכמאמר (שבת למ״ד) טו3 כעס
 משתוק טוב כעס שכועס הקבי׳ה על הצדיקים משחוק
 שהוא שוחק עם הרשעים. וכבר מלתי אמורה בספר
 המדות (בתמשי משער התפלה) שזהו הענין במה
 שאמרו תז״ל (פסתי׳ נ׳ א׳) לא כעוה״ז עוה״ב כעוהי׳ז
 אני נכתב ביו״ד היי ונקרא בא׳׳ד. אבל בעוה״ב נכתב
 ביו״ד הי׳ ונקרא ביו״ד הי׳. כי הקב״ה כפי הנהגתו
 כך הוא נקרא. (עי׳ מדרש רי׳ וארא) וכעוה׳׳ז
0 ו צ  הצדיקים מתייסרים ביסורים. גם כי תוכם ר
י  אהבה. כמאמר (משלי־ ג׳) כי את אשר יאהב ד
 יוכית . אכן היא אהבה מסותרת. כמאמר הנז׳ אכי
 אתה אל מסתתר כוי. ולעיניה נראה רק שנאה

 וכעס ח״ו. לק הוא נקרא לעין ע״ש מדה״ד בא״ד
 ונכתב ביו״ד היי. כי האמת כן הוא כי הוא רתמים
ה ב ה  ואהבה. אבל לעתיד במהרה תהיי האהבה א
 גלוי׳ ונראית לכל. כמאמר (שיר ז׳) מה יפית ומה
 נעמת אהבה בתענוגים. שתהיי האבה עם תענוגי׳
י מ ) נחמו נחמו ע  לא עם יסורי׳. כמאמר (ישע•׳ מ
 ט׳ כל גי ינשא ט׳ ונגלה כבוד ד׳ וראו כל 3שר יחדיו*
 היינו האהבה והחסד יהי׳ נראה לעיני כלם . לק
 יהי׳ נקרא ביו״ד הי׳ כמו שהוא נכתב. קריאתן

 ככתיבתו

ה נהנה וזה חסר  חטא הרבים תלוי בו. הנה הוא מ
 וזהו לא תשנא את אתיך בלבבך ואז הוכת תוכיח
 את עמיתך . כי אם לא תוכיח אותו הלא מי שיש
 בידו למחות ואינו מוחה נתפס כוי. וא״כ פלוני אלמוני
 יחטא ואתה תשא ותםנול עונו. אכל אס הוכח תוכיח
 את עמיתך אז ולא תשא עליו חטא . לא תשא אתה
 התטא שעליו. ותסיר עולו מעל צואריך . כמאמר
 (יחזקאל גי) ואתה כי הזהרת רשע ולא שב מרשעו

 כוי הוא בעינו ימות ואתה את נפשך הצלת :
 ואהבת ליעך כמוך. גמרא (שבת ל״א א׳) מעשה
 בנכרי אחד שבא לפני שמאי כו׳ על מנת
 שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחד
 מ׳ . בא לפני הילל גיירי׳.אמר ליהדעלך סנילתברך
) באור זה בהקדים מאמרם ז״ל  לא תעביד כו׳ *
 (מכות כ״ג) תרי״ג מצות נתנו למשה בא דוד והעמידן
 על אחת עשרה . בא ישעיה והעמידן על שש הולך
 צדקות ודובר מישרים כוי . בא מיכה והעמידן על
 שלשה . שנאמר (מיכה ז׳) הגיד לך אדם מה טוב
 ומה ד' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת תסד
 והצנע לכת עם אלקיך . תזר ישעי׳ והעמידן על שתי׳.
 שנא׳(ישעיה לו) שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה
 ישועתי לבוא וצדקתי להגלות. ולהבין טעם הדבר
 מדיע עזב ישעי׳ וחיסר דבר אחד ממאמר מיכה .
 ט ישעי׳ לא הזכיר והצנע לכת ט׳ . גם מהצורך
 להנק מאמר והצנע לכת עם אלהיך. מה הוראת
 מלת עם כו׳ אמנם מאמר עם אלקיך נראה שהוא
 ע״ד מאמר תז׳ל (בילקוט שופטים) תמים תהי׳ עם
 ד׳ אלקיך. לנשתהי׳ תמיס תהי׳ עם אלקיך. והרצון
 נזה ע״ד שמצאנו בדברי תזיל אתרי ד׳ אלקיכם תלכו.

r P p ללדנמ אפרנו נזה עיל משל ליך נשנים היה לו ירושה גרילה ולא ילע מה לעשות נא לפגי לווו ושאל עצה pn(• 
^ 3י:יסה ויאמר אליו אנכי אטפל עצמי לעשות ס־״מ נעשק ילוע והנא הפעיפ לירי זהויוח יהיה לסצאין . אח״כ התעמר ע  ר
 יו רכזי ייאסר לפניו כיהפסילנםסחי ז־ ט״נ • וגססתי זה ט״נ והנער נראומואשר רהושו הולך וחסר , דלך אל איש חנסישאל
כ ״ ו ההיפו , ס י ל > ע י  ססני ע>ה . ויאסילו ם>- יועיל לך עצתי י מה זה אימי לו עשה כו או צך . ולודך יגיא ל
ר ש  סיי׳ כל אליעו לנר א' רע כי לולו גנג הוא . והוא שיגא איתך וסנקש רעתך , וכל רצינו להאגילך איתך יאס כל א
ר 3 ל  V • ואם תקח הרנרים האלה אל לגו ולא תפעה נו עול לחשינ עליו שהו6 אוהנו . אן יקל עלי לתת לו עצה אנכי א
ע ותצליח . הנסשל כי נכל מציה יש התנגזות היצי וגכל לגר מנירה יש תאיה גלולה ״ והיצה״ר סראה סנ0% # ה ס ש *  י
מ וססתה את האלם סלוע סעזינ לגייס מתיקים . נאפים «״ל (אנינה סי!) אל תאסיט ניע ואל תנסחו 3אלי» י י ג 5 ו 6  כ

° *6י סיצה״י חסיא והקניה מוחל לו אל תאסיני ניע . י״ל כי הוא ססחפש לפניו כאוהנ ורפ ושוקל נסיגתו והנאמך  א
ל  ועינ אמי לי הילל ערם הנל אילי* אותך לנר אחל הכולל נל טינתו והצלתו לע לו ני לעלו סכי . סי שהוא סינא ואורג ע
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 יעקב גח
 תגזול והכנסת אורחים אם על נעל הגיח היא כמ*0
יח  אבל מתוקה היא אצל האורח . וק ט יהי׳ 3ך אנ
 אם אמנם כבדה היא על העשיר מתוקה היא אצ^
 העני . לכן בבואו לומר עשות משפע ואהבת חסד .
 אשר העשירים יביטו בו בפנים זועפות. לכן הקרי©
 ואמ׳ הגיד לך אדם מה טוב כלומ' שאל נא את אדם אתר.
. וכדומה והאדם הזה הלא יגיד י  העשיר ישאל את הענ
 לך מה טוב המצוה הזאת וכמה נעמה בטעמה וישרה:
 ומעתה דע כי אם אמנם כל שלמות אנושי תלוי
. עכ״ז לא תשיגנה יד איש  באהבת ד׳
 כ״כ. כ״א היהירים השרידים בעם. ולעתים כלם
 יגיעו אל האהבה השלמה כמאמ׳ (ישעי׳ י״א) כי מלא׳
 הארץדעה ט׳.ועוד הרב׳ מאמרי׳המורי׳על שלמו׳ הידיע׳
 ואהבה את ד׳ ית׳ . וראוי לבאר באתה דבר תכה
 האדם את ארתו עד יגיע לאהבה את ד׳ . אמנם
 חכמנו ז״ל כבר העירו אותנו ואמרו (ברכות י׳׳ז אי)
 מרגלא בפומי׳ דרי מאיר גמור בכל לבבך ובכל נפשך
 לדעת את דרכי ולשקוד על דלתותי כוי ואני אהיה
 עמך בכל מקום. הורו בזה לרבות גס הדברים שאין
 השגחה ביד האדם עכ״ז הבטיתה אותנו התורה כי
 כאשר נמלא ידינו ברכה לעשות את אשר ביכלתנו .
 יזכנו ד׳ להשיג גם את אשר אק ביכלתנו להשיג.
 ומעתה ראה גס ראה כי אדני התורה נוסדו על
 שתי אהבות על ואהבת את ד' אלהיך . יעל ואהבת
 לרעך כמוך . על ואהבת את ד׳ אלקיך תלויי׳ המצות
 שבין אדם למקום . ועל ואהבת לרעך כמוך תלויי׳
 המצות שבין אדם לחבירו. ואהבת האדם את ד' ית׳
 גם כי דרכה בקודש. נפלאה מאד מהמוני בני אדם:
 אבל קרובה לבוא כאשר ישלים האדם את נפשו. במה
 שבידו להשלים. היינו כאש־ אסף בתפניו כל המצות
 הכלולות במצות ואהבת לרעך כמוך. ולק יפה אמר
 הכתוב ואהבת לרעך כמוך אני ד׳. לאמר כאשר תא:וצ
 את רעך כנפשך תזכה לדי.ת כי אני ד׳ ולבוא אל
 אהבתו ית׳. אשר על ההיפך אמר ר׳ אנין (שמות
 רבה א׳) היום אשר לא ידע את יוסף למתר הוא
 עתיד לומר לא ידעתי את ד׳ י וזהו מאמר הילל אל
 הגר ואהבת לרעך כמוך זו היא כל התורה כולה •
 כי התלק האחד הוא סבה אל התלק השני
 והאהבה אשר תהי׳ בך לרעך היה תזכך נפשך אל

) והמדובר .  האהבה את ד׳ אלקיך *
 וכי

 נז׳. הגיל לך ארם מה טינ ומס ל׳ לויש מסך ני אם פשוש
 סששס

 אחל
. וכמאמר (מלאכי ג׳) ושבתם וראיתם בין ו מ י ח * 
 3י ק לרשע כו׳. כי נעוה״ז כבר יזדמן כמאמר (קהלת ת)

 יש צייקי' אשר^מגיע אליהם כמעשה הרשמים ויש רשעים
 שי׳יטע אליהם כמעשה הצדיקים . כי בעוד אשר
 העבודה אינה מטוהרה. יזדמן מעשה עבירה אצל
 הצדיק. ובהיפך מצוה אצל הרשע. וכוונת שניהם
 אחת היא. וא״כ כאשר הצדיק אין צדקתו בשלמות
 לא יהל עליו אור חסדו ית׳ באופן נגלה. ועי״כ גם
 הצדיק האמתי בהכרח יסתיר מעשיו וצדקותיו. לבלי
 יהרהרו הבריות אתר הקב״ה כאשר יטיב עמו על
לאו ויאמרו הלא גם הוא מעשהו כן הוא . ם ן ״ י י ת ן ק ד  צ
 א3ל לעמיל כאשר יתבררו ויתלבנו לבות בני אדם
ת עוד לב מעורב רע בטוב. כ׳׳א כמאמר ן י י ה ^ 
 הנז׳ ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלקים
 לאשר לא עבדו. כי הנה היום בא כוי כל זדים וכל
י רשעה קש וליהט אותם היום הבא כו׳ וזרחה ש ו  ע

 לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא כו׳. היינו כי
 הצדיקים יזהירו כזוהר הרקיע. ובליעל כקוץ מונד.
 והקלה לא יסתיר מעשיו ומשפט הנהגותיו. א״כ גם
 הצדיקים) לא יסתירו עוד מעשיהם והנהגותיהם .
 חהו שאמרו תז״ל תזר ישעי׳ והעמידן על שתי׳. שנא׳
 שמרו משפט ועשו צדקה ולא הזכיר הצנע לכת שאמר
 מיכה. כי גם הקב״ה לא יסתיר עוד מעשיו. כי אם
 כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות. ולא להסתיר

 עוד . והענק נחמד .
 ומעתה נבאר מאמר מיכה הנ״ל הגיד לך אדם
 מה טוב כו׳ . אשר לכאורה מלת אדם
 נראה כשפת יתר . אבל לדעתי תלה הכתוב הדבר
 באדם וביותר במקום זה . לאמר כי אם אמנם
 מאד עמקי מחשבותיו ית׳ וכגבוה שמים על הארץ
 נפלאים דרכיו ומצותיו. מבינת אדם והשגותיו . עכ׳׳ז
 המצות אשר בין אדם לתבירו יש גם ביד האדם להבין
 נהם כפי הבנת אנושי כי טובים וישרים הם . ואם
 מצד אחד המה מרים כמה נעימים ומתוקי׳ הם מצד
 השני. למשל המוצא מציאה חייב להכריז למק יבוא
 מגל האבידה ויקחנה . ואותו אשר מצא האבידה הו׳
 עני והמציאה שוה כמה אלפים . ואם תשאר בידו
 הלא הי׳ מתפרנס מעתה בריוח . והוא מחוייב להשיב׳
 אל בעליה. אבל אם תשאל את בעל האיידה אזניך
 תשמענה הפלגת המתיקות אשר במצוה זאת. וכן לא

ת נאור םאסי הנניא טיס ע  ״) אסי הנוהג פול מחזיק נ
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ת ונטעתם כל עץ מאכל כוי . גן בעדן. אף אתם כשאמה נכנסים לאיז לא מתעסקז א י אגואו אל ה »  ו
י פממ  מדרש. מתחלת ברייתו של עולם לא נתעסק אלא במטע תחלה . ר״י דסימץ נשם י ל
ם נטעתי לי כרמים אמר  #זב״ה אלא במטע תתלה . שנאמר ויטע ד אליךם מדלתי מעשי בניתי לי 3תי
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י פאתי (מש* א נ V לל (גקיל יעקג קל״ו 3' ונס׳ נננל זה לפעלה סיף ס' שסיני) נ « M D ר ב כ , *אהלהו ו J S 
ת ס א 1 תלין . יקיא פה אל התוכחה תיכחת חיים גאלו יש תימת מתים. אגל , נ 4 ת w נקי £ ת ת ע ס 7 ^ 6  מ ״ י
י לי יים המיתה ט ׳ ואס לאו ח מ כ׳) £ רואה ארס שיצרו מתגנר עליי יעסיק נתייה נצחוסוסג ט י  ייש^״י שא4ו %
מ מ כ ו ת . נתרה ובנועם סיסיה . אינו צייד ל . ג י ס ' סימעת^ינחא חיים . ספי חכמים ונניני שעד ס  ,לנ מ»: אסי ש?אא א

מ •*נס£לין ואינ מה לחנסננית אגל אגל לרעתי היה יצין המלך החנם ע״הגנלית לני ענין ננגל מ  S0 אנל מ
א * DW5 ״ייל ר י י ־ *״־י י ט ת פ י ג י ז י א י ג ה נראיתם את אחי ח ר : ^ כך מ \ wט לא לגני אדם ל ! 5 
ה ע ש י היית 0 נ ע . כי >: יינל להיות ג ן 5 דחלימע*לאמר ט הוא איש מכס נוראי. אמר שלמה כי אין הרגי כ * 
י י תנ ^ י י נס״ר ז: לא נייע כחי אם החכמהוהחייצמ הכי סישם נלמיאנל הא* ה י • . ס * ^ » ״ & 5 
ה י ה י ע רח״ל ייחשה ויתאפק ויתגני נסע״ תיסו . , ג - . אש,ן א, מ צ ק ז אל ס צ ק ן ה ן מ מ י 5 מ לי 0 י  mFZ'כאשי מ
י המלות (גשגיעי ליאשון) הס«נול9 £ י לגלי יחס ילנלי יתמיגל נרעה . אז נילע נסי נאמת . נדנרי החנם נס  מ• נלנ^אי
ל ה׳) גני חכה . י ף ל ש מ  ?גיל רעות יצחת . לא לבלתי הרגש הכאנ כיא להייתי איש אש ז הלג . היא שאמן הכתונ (
מז גלימי הוא אמיל נעיז ״ יאיש לעת סאסץ כח , כי החכמה תעיז לחנס להאסיך א״ע להשאי על סצניהנאפ•  נ
) לנ סנל סל צל צרה רימו כשניה ג י ד מסי וסס יז״ח המיפית ביום ציה צר כחך , כמ״ש נספר נן סירא (ס׳ נ ס י  ומל מ
 ינלל יאיל לקול עלהנל• ילא יסצא «ויל יליו דגליו. אשר עיכ חיינז זיל (םנהלריןצינ ג/< אפילי נשעת התמה ל*
ז ה ר י  ישנהםים סז הימית שלי ט׳ זה אש• תשמיע אתנו הכתוג לג סכסים חוכל לגחין ציר לגני ננית אגל. יק שסה תנ
 ותנחגהי על אמתתו יעל חכמתו. ולהיפך ילג כסילים גנית שמחם , כי הכסיל כאשר חוסן אל נית אגל . שפה אין לעםול
ש  מל, סולתו מאוסה . יפן כי לסגת התפעלות האבל יכניס יגון נלנט וישג וי ליס וינלים פיו שכגי נאמי גם אייל מתרי
/ עיכ להכיי ילנחין את לג האייל על תכליתי םהטיך היליט רק לנית המשתה ט שם יתקייס ״ ז י  «*ם יחשנ למשלי •

ת שסחה . י p מ , ר י נ ת  **** «מ״ל >מ**ןc־>t< צננס יין יצא סול . וכל רוחי ייציא שמה. וזהו ילנ כסילים י

° לפ15ר י ל ג נ ם ה י ר נ ז ת ה ^ צ נ ג ה ע ל ״ י מך 3:גיע האלם אל הקציית אשר אז אניי עשתיניתיו ולזיגו שימי א י ג ת  *5׳י
 ״יחס יק י*אי חפשי ממט. אז יעירו על הנסתר אשר נו כמי שהיה הענין גאחפיתש כאשי הגיע אל קצה השמתה וסשיכיומ
י נהנ*א את ושתי ט׳ . או בהגיעו אל ק^ה ההיפך יתקיים נו פן יאנף ואז יתאגלו לרך . ולנן יפה אמי הנתיב הל0  ״



 מ$נ׳ נט
 וזהב ואין קצה לאוצרותיו. ואס הי׳ טונמם לשם סמים
 מה להם לאבד זמן לאסוף אוצרות על אין קץ • הלא
 לשס שמים יותר ראוי לעסוק בקדשי שמים. התורה
. ומעתה לא ׳  שבכתב ושבע׳יפ הארוכה מארץ מדה ס
 יקשה גם על שלמה איך התפאר עצמו כיכ בניתי לי
 בתים נטעתי לי כרמים. אשר הוא עצמו כבר דיבר
 בגגות המעשה הזאת (משלי כ״ג) אל תיגע להעשיר.
 אבל האמת כי שהעייה התנצל א״ע ואמר מה שהגדלתי
 מעשי ובניתי לי בתים ונטעתי לי כרמים כוי לא תלילה
 למלאות תאותי כ״א לעשות רצון קוני בהם. ולק
 רבותינו זיל הלכו בזה דרך האתרים לדרוש המאמר
 על הקב"ה שאמר למשה לך ואמור אל האבות הגדלתי
 לעשות עם בניכם כל מה שהתנתי עמכם ט׳ • וכמו

 שיתבאר עוד אי״ה:
 אטנ• בהתבונן עוד בדברי המאמר שלפנינו הלא
 נמצא כי דיריו המה כסוחרים זה את זה .
 כי אה הוא מתליט ואומר הגדלתי מעשי כו׳ הגדלתי
 לעשות עם בניכם כל מה שהתנתי עמכם. בניתי
 בתים שנאמר ובתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת
. אשר ההוראה בזה כי הביא אותם אל ארץ מלאה י  כ
 כל טוב. וכמו שמסיים שם בסמוך מלמד שלא הסרה
 ארץ ישראל אפילו קנה חצי. וכמבואר בכתוב כרמים
 וזיתים אשר לא נטעת. א״כ מדוע ולמה צוה אותם
 לעסוק במטע תחלה. כאלו באו אל ארץ תרבה . לא
 מקום זרע וגפן ותאנה ורמון. וצריכי׳ עתה למלאותם.
 וביותר איך ש־ייך פה מאמר שלמה הגדלתי מעשי בניתי
 לי בתים כר. וכי מהצורך כ״כ להעתיק המאמר
 מפשוטו אם בתורה האלקית עצמה מבואר הדבר .
 בתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת. כרמים וזיתים
 אשד לא נטעת. אבל לבוא לעומק דבי־י התכמים
 האלקיי׳ ז״ל נזכיר תחלה מאמר שהע״ה (משלי כ״א)
 תאות עצל תמיתנו כי מאנו ידיו לעשות. באור דבריו
 דע כי כל הדברי:: המושגים אל האדם בעוה״ז לא
 תשיג ידו אותס כ״א יאתר יגיעה ורוב עבודה. בזעת אפו
 ובעמל ידו. והיא גזירה הכוללת כל המדברים. בלתי אם
 אנחנו בבתי׳ שאמרו חז״ל [ברכות לי׳ה ל] בשעה שישראל
 עושין רצונו של מקים מלאכתן נעשית ע״י אחריס
ס ורעו צאנכם. וכמ״ש כל המקבל י  שנאמר ועמדו ד
 עליו עול תורה כר. וראוי להשכיל לדעת טעם ענק
 זה. אבל הסכת ושמע. דע כי כל התאוות 3׳ קצוות
 להם. היינו בידם להתיות ובידם להמית״ באור
 הדבר. כי כאשר יאכל כשיעור הראוי אל קיומו

 להמשיך

 אחל
 ה>ן3״ה למשה לך אמור לאבות הראשונים הגדלתי
 לעשות עס בניכם כל מה שהתנתי ׳עמכם . בניתי
 לי בתים שנאמר ובתים מלאים כל טוב כר . נטעתי
 לי כרמים שנאמר כרמים וזיתים אשר לא נטעת .
 וצהשקפה הראשונה הדבר נראה כמו זר איך דרשו
 חדל מאמר זה על הקב״יז . ולמה עקרו מאמ׳ הנאמר
 מפי שהע״העל עצמו (קהלת ל) תרתי בלבי* למשוך
 כיין את בשרי כר עד הגדלתי מעשי בניתל, לי. בתים
 ט׳ . וכל אשר שאלו עיני לא אצלתי מהם כר,,.ואוכל
 העתיקו חדל מאמר זה על הקב״ה,, אבל:ד?נ כי
ץ ר א ה ^ j f e< ׳ וכי מ א  רבותינו ז״ל הבינו בהוראת מ
bwJmM&pbn ונטעתם כל עץ מאכל . אשר 
 בדרך אזהרה . כי הכתוב מזהיר.dffb&fot' ומצוה
 אותו על עסק הנטיעה . שיזדרז ל^מגכל^עץ.מאכל
 וכאמרם ז״ל • (שם בסמוך). אח*י;ד׳;.-^!קיכם
 תלכו. וכי אפשר לבשר ודם להלוך אאד הקל׳׳ה כר
 אותו שכתוב בו כי ד׳ אלקיך אש א־כלה כר. אלא
 מתחלת ברייתו של עולם לא נתעסק הקב״ה אלא
 במטע שנאמר ויטע ד׳ אלקים גן בעדן מקדם. כלומר

 תתלה וקודם כר. אף אתם כשאתם נכנסי׳ לארץ לא י
 תתעסקו אלא במטע תחלה. וכן כל ישוב איי היא
 מציה. וכאמרם ז״ל [בילקוט פרשתנו] הלא תאמר
 זקן אני ולא אזכה לאכול מן האילן. לכן אמר הקב״ה
 ונטעתם. והכלל כי ההצלחה בבית והון בארץ ישראל
 היא מצוה מן המצות. למלאות דבר ד׳ אל האבות
ת זבת תלג ודבש. לא תחסר כל בה. וכי תאמר  א
 אם הדבר כן מדוע כשלו ונפלו אח״כ. הלא כבר
. ע  נאמד (קהלת ח׳) שומר מצוה לא ידע דבר ר
 אבל דע כי באמת היי הדבר תלוי בכוונת הנוטע.
 אחר היותו דבר המשתוה והמתאחר עם התאוה .
 א״כ מי שהגביר שכלו על התאוה ועשה מעשיו לשם
 שמים . הי׳ לו אחרית טוב. לבלות אותם • בטובה
 והצלתה ובשלוה. לא ק מי שעשה כל .אלה מצד
 התאוה הי׳ אחריתו לא טוב כי כן משפט'.התורה
 (הושע י״ד) צדיקים ילכו בס ופושעים יכשלו בם .
 וזהו ג״כ מאמר (ישעי׳ ל) כי נטשת עמך בית יעקב
 כי מלאו מקדם כר. השאלה היא כמו שאמרנו לאמר
 כי אם תתמה על החפץ למה נכשלו בזה . אחר כי
 הי׳ עסקם עסק מצוה • לזה אמר כי לא כן הדבר הם
 לא הזדרזו למען הקים רצון ה׳ בה׳ רק כי מלאו מקדם•
הטבעו. כי  רמז על ראשית המחשבה על מה אדניה ז
 היתה רק ללכת בחקותיהם. והעד. ותמלא ארצו כסף



 להמשיך החיים • אז טוב לו. ואם ימלא בטנו יותר נו התאוה כ״כ. וגם אינו עלול להזיק כ כ את האדס
 מן הראוי יסבב לעצמו כמה מיני חולה או מיתה. כ״א ע״ד מקרה רחוקה מאד. כי אכל כ״כ על ט
א  ולכן נתן ית׳ גדר אל כל הנבראים להמשיך קיומם נבקעו מעיו• לכן לא הר3ה ית׳ עליו האזהרות ל
 על פני האדמה. שלא ירבו בתעגוגיהם. והגדר הוא מעט. כמו שלא לאכול טבל או בידי׳ מסואבות לא ק
 קושי ההשגה. כי לא ישיג את מה שהוא צריך כ״א בשר. אשר בו נאמר כי תאוה נפשך לאכל בשר. שהוא

 אחר העמל והיגיעה. דבר דבר לפי היגיעה הראוי׳ מאכל ערב לנפש תאוה. וקשה" לפרוש ממנו. וגס׳
 לו. וזה יעצור בידו וימנע אותו מלהרבות בו. אם הוא עלול להזיל) ולהמשיך אל אוכליו חליים רעיס
 בעבור כי לא ישיגנו ככל אשר תתאוה נפשו. ואם רת״ל. גלדה אותנו התורה במצות הרבה על המאכל
ה בסכין בדוק. והבדיקה אתר י״ח מ י ח 0 $ \ ה ;  בעבור היותו מוכרח לקמץ שלא לכלות הדבר הרבה ה
 בפעם אתת. מפגי כבדות השגתו הדבר ההוא . ולכן טריפוימ^י־ #לי.חה. והשמירה מבשר ותלב וכדומה
ה . וכדמיון הזה  אם יזדמן אדם אשר הוא משיג תאוחו בלא יגיעה. חבילותי&ןwb 'ודינים אשר ח
׳ 6אזהרות קלות וחמורות לכל דבר  הלא נעדר ממנו מתג ורסן להגביל תאותו. ומה תמצא י
) ולפי תגבורת התאוה  נקל אצלו לקחת ממנה עד כדי להמית א״ע. וזהו ודבר לפדמדלקלקולו והזיקו *
ך הזה בנה עליו רובי תורה ומצות. ל ע ן ^  תאות עצל תמיתנו. ודו״ק. אבל אנתנו עם תורת בו. ל
 ד׳ בלבנו. הלא יש לפנינו גדר אתר להגביל את כל שיהיו תלןןי׳ מ;לכבוש את היצר ולגדור בעדו. וזהו
 תאות נפשני אך בגבול ידוע ומשוער. א׳ מסבת שהמליצו #ק&1 כהררי אל. כי אלולא התורה והמצות

 התכמה והיראה אשר הבורא ית׳ האיר עינינו בהן. הבנויהע* כל מעשה היו מציפי׳ את הנפש ברבוי ־
 כמאמר כך היא דרכה של תורה כו׳. כי התורה התאוות. וכ5גה יורה על זה מאמר הנביא ע״ה [ירמי׳
 מרתקת ומתעבת מאד את המתגאל בתענוגי׳ ומרבה כ״ב] הוי בונה ביתו בלא צדק ועליותיו בלא משפט
 בהם. ומלבד זה גלר דרכינו בגזית כי לא תמצא ידינו 'ברעהו יעבוד תנם כו׳ • התמלוך כי אתה מתתרה
 להרבות משאלות לבנו. כמאמר המדרש (בראשי׳ רבה בארז אביך הלא אכל ושתה ועשה משפט וצדקה אז
 ל׳׳ג ויקרא רבה כ״ז) צדקתך כהררי אל. מה ההרים טוב לו כו׳. והכתובי׳ אין להם חבור ואין להם באור.

ה ר ו ת  הללו כובשי׳ אה התהום שלא יציף את העולם כך אבל לדרכנו הגה הנם מבוארים ע״ד מאמר ה
 המצות כובשות את הפורעניות שלא תבוא לעולם. (פ׳ ואתחנן) והי׳ כי יביאך ד׳ כוי עד ערים גדולות
׳  באור זה כי כבר ידענו אשר הארץ אינה וטובות אשר לא בנית כוי השמר לך פן תשכח את ד
ם י ת 3  שוה בכל מקום . יש מקומות אשר בהם הרים כו׳. והיינו כי כאשר תבוא אל ערים גדולות ו
0 כ  גבוהים וגבעות נשאות. ויש מקומות אשר בהם גי מלאים כל טוב אשר לא מלאת. א״כ הנה ה
 ועמק. או מישור . והטעם מבואר במאמר (ישעי׳ מ׳) כתהום בלא הרים. ומה מאד יש לדאוג על בתיס
 מי מדדבשעלו מים מ׳ ושקל בפלס הרים כו׳. שכבר מלאים כל טוב כאלה. וע״כ השמד לך פן תשכח כר.
 גא הבאור במפרשי׳ ז״ל כי הוא ית׳ שקל בפלס את וזהו מאמר ירמי׳ הוי בונה ביתז נלא *לק • תלה
ק טומן  ההרים ואת התהום לתת הר גבוה והלול במקום הדבר בבנין כאלו הגוזל ואינו בונה בנין י
yt, .י על לא תגזול  חחק התהום ותקפו. ובמקום שאין התהום חזק כ״כ וגונז הכסף באוצרו איני עוב
ת ו 3  הקיל עליו מלמעלה. עד״ז ממש סדר ית׳ לפנינו הוא הדבר שאמרנו. כי העמיס הקב״ה מצות ר
 המצות לפי ערך התאוות. למשל הלתם אשר האדם בכל מעשי האדם. אם במה שהוא עושה להכניס אל
. ו נ י  אלכל. הוא מאכל פשוט להשביע רעבונו • לא תשלוט תוך פיו. ואם למלבושיו ואם לביתו ומקנה קנ

 . כמבואר

-  . ״)יאתה קירא ישר חיו אין כונסנו לאמי שלא היחה כיינת כתויה רק להגניל אותנו ולגדור ננו נעגזי היותו ית' ח
ט י מ ל ע רק כוונתנו ליסר סהנגלות לנו 1  סל ניפותימ . כי הנסתיית לד׳ אלקינו וסאל עסקו סחשנית צורני זגגהי שאיה פה מ
° ׳*ס סעל יח׳ עסנו לחיוחני כיום כזה ואחה תשסע וחגק ס$מיו(#מת ל״ה נ׳) גנעה שישיאל עושין יצינו ^ י ג  כ

w ו נסנת היגיעה והעסל אחר אשי סנה ? נ ת ו ל ג  °קי° 0לאכסן נעשיס ««י אמרים . ט א! אין אנחנו צריכי׳ ל
0 י ר י לי לגו גדר &ןיי>* * ,יזהו שהמשיך ואסר (ישעי׳ ס״א) וטפלו ז  גננות מונעת אותנו סהרנות נתטגוגיס חתר מהראוי כ
. ^  ורעו צאנכם 0׳ יהממם . יאתם המי 7׳ תקראו סשרחי ולקינו • וםסילא חצות עצסינם מלהרבות נתעניגים . כי את ה

 סחוים ולהיסך נזמז שאין עישים רציני של סקים מלאכתן נעשית טל ילי טצסן, סן הטעס שאסרני . והגן. —



 אהל יעקב
 עי׳ז אמרו אמר הק3״ה לך אמור להם לאבות הגדלתי
 לעשות עם בניכם כמו שהבטתתי לכם. בניתי לי
 בתים שנאמר בתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת •
 ולא בנית. וא״כ יש תשש קלקול בזה כמאמר הנז׳
 השמר לך פן תשכת את ד׳ • וע׳׳כ טוב ויפה לבנות
 ולנטוע בעצמו. וכי תאמר א״כ למה חרד ית׳ על
ן מלאה כל טוב. לזה  הדבר הזה להכניס אל אי
 אמר הגדלתי מעשי לקיים כל מה שהתנתי עם האבות.
 שנאמר ובתים מלאים כל טוב כוי. וא״כ אחר שהשם
 ית׳ אמר כן אל האבות שלא יכניס את בניו אל ארץ
 חרבה רק אל ארץ לא תחסר כל בה ראוי שיהי'
 בארץ בתים בנויים ועומדים. כרמים נטועים
 ועומדים הכל על צד היותר טוב. ועל כל זה
 אתם כאשר תבואו אל הארץ טוב לכם לעסוק
 במטע תתלה. למען תאכל מפרי הארץ הגדלים בכרם
 הנטוע כפי ארתות התורה והמצוה . וערלתם ערלתו
 את פריו. ובשנה הרביעית יהי' כל פריו קודש הלולים
 לד׳. ואולי לכוונה זאת אמרו תז״ל במדרש [סוף
 פ ־שתנו) לפישבעוה״ז בונה אדם ואחר מבלהו. נוטע
 נטיעה ואתר אוכל. אבל לע״ל מה כתיב לא יבנו
 ואתר ישב לא יטעו ואתר יאכל כוי (ישעי׳ ס״ה) לא
 יגעו לריק כוי. והענין נכבד. (ועי׳ מה שכתביו למעלה
 בדרוש לא תעשוק את רעך ולא תגזול בבאור מאמר אך
 קרוב ליראיו ישעו כו׳ תסד ואמת נפגשו כו׳ע״ש^בהג״ה.
 לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה. עי׳
 מה שכתבנו בזה בחלק הראשון פרשת נת בדרוש

 צא מן התיבה. ע״ש וינעם לך.
 להנפש אשר תפנה אל האובות ואל הידעונים כוי.
 והכרתי אותו מקרב עמו. ואמרו תז׳יל
 (בתורת כהנים ומובא בילקוט במקומו) מקרב עמו.
 ועמו שלום. והמאמר סתום ותתום אין תזיונו נפקף*£

 אבל

 כמבואר במדרשי׳ בא לחרוש כגר הוא מחהר בלא
 תחרוש בשור ובחמור יחדיו. בא לזרוע. שדך לא
 תזרע כלאים. ובלקט שכתה ופאה ותרומות ומעשרות
 וחלה. וכן הבונה בית יש בו כמה מצות שהוא מחוייב
 בהן. מצות מזחה ומצות מעקה עד כי אין דבר אל
 האדם שלא יהי׳ בו כמה מצות. עד כי גם בלכתו
 בדרך יש עליו מצות שלוה הקן. וכדומה. וכל אלה
 הם הכובשי׳ את הפורעניית ומגינים על האדם משליטת
 היצס״ר והוא השטן והמלאך המות וזהו שאמר הוי
 בונה ביתו בלא צדק ועליותיו בלא משפט כו׳. ודאי יעלה
 התהום ויציף אותו. עד כי לחרבה. יהי׳• וזהו
 התמלוך כי אתה מתתרה בארז. כלומר61תצלית במעשיך
 אם רעות במגורם בקרבם. ואמר. &היפך במי שעושה
 מעשהו כפי ארתות התורה. ראה*א הלא אביך
 אכל ושתה ועשה עם כל אלה משפט וצדקה השייכי׳
 אליהם. אז טוב לו. שלא הפסיד נפשו וחייתו. וזהו
 מאמר שהע״ה הגדלתי מעשי בניתי לי בתים נטעתי
 לי כרמים כוי. אשר לכאורה מה זה התפאר בעצמו
 כי בנה לו בתים ונטע לו כרמים. מה לי אם יבנה
 ביתו או יקנהו במחיר אצל אחרים. אמנם הנ״מ
 בהבונה ביתו בעצמו ויבנהו בצדק ובמשפט אז צדק
 לפניו יהלך. כמאמר (משלי) תומת ישרים תנחס.
 זהו שאמר שלמה לא האמנתי לעצמי להתענג בתענוגי
) אל תאמין בעצמך .  העוה׳׳ז כמאמר תז״ל (אבות 3
 ולכן לא הי׳ ערב עלי לקנות בית בנוי ועומד. כי מי
 יודע אם הוא נבנה בצדק ובמשפט. לכן בניתי לי
 בתים נטעתי לי כרמים. למען יגינו המצות אשר
 אקיים בעשייתן על הפורענות • וזהו מאמר המדרש
 ונטעתם כל עץ כוי ר״י דסכנין בשם ר׳ לוי פתת
 מיתי לי בתים נטעתי לי כרמים. כלומר כי הי׳
 קשה להם ז״ל למה הזהיר ית׳ וצום על הנטמגה.

 C אסר הטתג לא אחליל את פתקי.פה שכתבתי נספיי הנכגר שמן המר (בשביעי לשלשי) ופונו יצי? אהגה מאור
 מאמי הת״נ שלפניי וליונך הוניים נעיני ראיתי טיג וישר להציגם לפניך שה . וזה לשיני שם הספק העצום אשר התעוררו
 £ליו ינים םגיולי סלסיניט ע״ה סלןע לא יעלה התורה האלקית על ענין עיהינ ועל עינג כנפש והצלחתה והשאיחה .
 ילא ניארה התורה יס מעניו הצלחית עוה״ז . ונתתי גשמיכם נעתה ״ ונתתי שלום נאין וכלימה רנות נתויה . ורבותינו
אן אלא לימית המשיח אנל עוהינ עין לא יאתה 3 נית ל״ר ני סנהליין צ״ט א׳) אמרי נל הנביאים נלם לא נתנ י יל(נ ' 
מי גתמי לפג? עמס יקי ונפלא על סאסים זה נםמשי ליאשין מספר הנז׳ יזכני ל' להוציאו מהיה לאור עולם אנל  י
נ והמון גלזל הנלסי א . יען ני התויה נתונה לעם י ה מ ז  ׳סנפ ושמע את אשי נאסר עמה . — לעת הימנים זיל נ
 מיידים ממת הענינים העסילה התירה האלקית העניניס הנסתרים נענינים הנבלים באופן יינלין לצייר ילקנל. ני לא ישערו
. התויה מהם , וגילה להם סה שישתוקקו אליו מאלה הקניט׳ המלוסיי' (עי• ^ ן פ . ו נ  מינות סשנלונהשגתו והצלחתו . ל
' סלק) ורבייו נלתי מספיקים ני איך יתכן לייעל את האדם ודנריס 9 1 f t g ^ ^ ^ B B ^ ' ° ' ל*"* תשינה מ  ימנים 9
! . ייתר ראוי היה לכוליפגו סן הפנלית והיינו כני נסוסים על הלרכיס P M N i ^ B r W  העניאים אותו אל התכלית ואפ ^

נה שלום י ם ההם שיגע נ י ו נ ל מ ^ ו י ? ^ •  5מניאים אותנו אל התנליח.שגהכיח ^



 הודו לד׳ כי טוב כי לעולק תסלי ״ י5מ^י • >#ונ
 ומטיב לרעים ולטובים• ipfyעיגל גשי תר&יכס

י • * כי • • 

 אבל באור המאמר לדעתי קך הוא. כי כבר ידענו
 כי'מאת הטוב הגמור לא יצא־ ל*א טוב כמאמר

 סלים . פוגילים אומנו אל המכלית וכני ילעגו כי סן הססיננ יש להחליט קליסת, הסבה : םשא״נ סן הסוה אי ן מיל
א, ומה יועילני א״כ מה שהוליט איחנו הכתונ הסנימ ססניאים אל  להחליט ססינג כי חומן עיסק נסגה ואל הססוגנ לא ג
J אלס טונה f r הסנליס (עי׳ נם׳ הסקרים גכ׳ה משלשי)ועת הרמכ״ן זיל (גפ׳ זאיא) זזה לשונו הסיג לא מנוא 
 נשכר סצוא או י רעה גיעונש עגירה . רק נסעשה הנס , ואם יינח אלם לטנעו או לס,לן לא יןקיפו vPuf 0 לבי ולא
 יגרעו םסמ . אגל שכר נל התרה ועונשה נעיהיז סכל נסים. והם׳'נססי<ם . י>#נו לעיני הרואים שהם םממגי של 9*לס
 והם נאד©, עונש ושני באמת . ומפני זה האריכה התורה ניעילים נעיה״ז ילא^תנאי יעילי הנפש בעולם הנשמים • כי- אלה
 (היינו יסוליי עזהיז המה) סיפתייס . אמנם קיום הנפש ודבקותה נאלקים לגרי הוא נתיללה . שהיאמשינ אל האלקיס
 אשד ימנה : עכיל וכתנ עול (ש׳ אסרי זהונאו לגריו נהגהת סייסינית הלכומר&שונה פ' ח׳) זז״ל כי נאוסיו ית' ונכרתה
 הנפש ההיא סקינ עסה או זנכיתה הנפש ההיא עעפיה . יויה כי נפש המיעאמ היא תכרס בעונה ושאי הנפשית אשר
-  לא סמאו תהיינה קייסית נזיו העליון . ולכך היא ליין הנפש ההיא עינה נה : והעין אשו נה מא יכיימנה . וטקס ז
?ה היא נמונס  העני! ני גפסת אלם ני ל' אשי נפח נאפיז ספי עליון ונשמת פלי . כסאסי ויפח־ באפיו נשסת חיים . ה
 לא תמית ואינה סויכנת שיחסרו היכנתה ויהיה לה סנת הייה והפסל נסויכניס,: אןל קיוסה לאף . והיא מומי ת נעל .
יאסי כי כעונש הענייןתתתגאל ותטמא  כקיום שכלי׳ הננללים . ולכך לא יצטיך לימר כי נזנות הסצית יהיה לקיומה .אנל.
 ממית סן הקיזם היאף , והוא שאמרו •חו״ל ונכרתה הנפש ההיא סקגן^עמה־ מ1ס£.סלום . הרצין נו ני הכיש סל נפש
ר סירסתי שכל כיעילים שנתורה נכנמחימ או מ ז  החוטאת י«ים על קיום שאי הנפש מ ש# חסא• יסן עמה שהן.נשלם. ,
 נהסדאגמ כלם סן הנסים הצסתיייס'. והסשסט להתיאות נדני מו&איי ולא;*הננ1י» נקיים שהיא יאוי . ענ״ל הזהנ . הויס
א נ י י ט מ  לל$מ ני מאחי שער נאי סניאיינססייי סע״ג n&M נאסיו נשסת חי#"?^*נינהניח היא נצשיית קייממ נח״מ מ
 נסמ»״ וקיומה ראוי מצל טנע יצייסה וסציאאה . נקיים השכליי׳ הנבילה אנ^מינשה הוא מה שנגזר מל<6 מחלפי על
׳ הלל מקיב נ שהמי3ו אימנו׳•..מזיל נמי  ידי משימה לגייס אשר- שנא ל׳׳. יי ינכיתה הנפש ההיא סקרג ׳ יעסה •:• ז.ה̂.
. אותי . ו* כי נענור * b 3 י אל 0 ס  מסס ופסה שלום . על ליו כאשי האג א
p*mto אשי עשית אס הלני הזה לא אקח איתן »מי אל נית מז*. כבי הגינו קונים 
ן אמי שאמר נ ל |ומי סגל נמ״ו י ל ג ה ' * • w שסם יניאו טסו אל הסשתה. ני אם גם הם לא יניאו. איכ נסה 
י אלגי ״ י S w w w *3 י T W D 6 W נדי W P ג ונכרתה הנפש ההיא סקינ עסה. מר הרה ני לכל הסם יםי׳ שלי0 /  ממז
! יקשה i ?ל ' J  זיל נסאסר היניעי הניא לעת היםנ״ן ז״ל ונמג שזהו לגי חלוש, כי גא מם נניס,/ שההשאיה ל»ש היא *
onp ו י # שולימני התויה י אחי שאין ההשארה לני ססויסם ונודעי נמו שהזליעה התוהה הנחיר: לאלם, ראפ «מי,מנ ה מ  ל
 אא המים ואת םטונ כר ונסים גחיים. ונן הודיעה התויס חלושכעולם, ונייצא פן הדמית והאסונות שנאו נתירה . יליעת• גיאה

 ני לנרי
 החכם ע

 היגויו" ויל סזסים. כיאי סיצקים. ושאלת העקיים אין >ה טיקי. אנל אנאי לד תסלס מאמי אחי מיניי המלך
עז לסןמ . השנאייסממ^ו  ׳.״ה (אסלי«?אי>ח) רשע עושה פעולת קקר זזויע צלקה שכי אסת. כן צוקה לקוים ומיוף י
. יללעתי הנה החכם הננסי הי$ יניד י י ז סע* ויה מאד נסאסי זה) סענין נ0יס . מ*ל יכט fm;jgfoai מ ) ן  לנאר מלת כ
קמ& הגליל הזה נמרים אסיים *y>p • ישע י $₪$ך  לנו את חקייתנו אשי.עמלנו ואשר עמלו עליה גלולי עילם זיל \
י על פעילת המצית יתכלזק$.^>ממ . י 8 8 ^ ד 1 % * ג ' • והיא כי הנה השכל י לח»ס *  עושה' פעילת שקרכן', כן צד%:
׳ הגופני•' או״א^ן^ןגמ הנסשיי י י י ס ס ^ ^ ^ ל מ ^ ^ . אם הם פועלים מונ ס ם י ^ מ ^ ^ א ם  !ומ^ים. אם הם פועלים מונ D^&^p^jmfi^' הגופנים אגאלימהלןןגמ הנסשיי׳ לאיזה סהסלקים אשי נאלם ה

9Wיי&3ג־םי קק * *̂  ^™ןיאטר׳ המגית פועלות SgS*&M1הגופות. 
. וזה היא מה /איוךו ־טיסת. כי ׳ י * י מ ^ fa?*w ף זאל י ג ל ה , ^ 6 . p  ל »
 !ין ניא# מיומי. או נצצית שנגגלו, מנטילת יילולנ נילו ונמ״ש,מהר״י אלנו ז ל (נמ״א
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ה המצית כפה סייהנפש והצצחסה וקיוסה.אולם>מע:השיישהמרנלנהאלםנסיי שיסאאסאמושהסצומע^פ ל א * ^ 
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ML) ב ק ע ל י ה  א

א ו ק ה פ ן ס . באי ד ח א ה ל ע * ר י ה ג ש ע ם י י מ ע פ  ני ל
טב ק י מ ר ל מ א ) וזהו מ * ו ת י ר ח א ב לו ב י ט ה ק ל ס » 
ם כ׳יב) אשר חז׳׳ל ביארו י ר ב ד ם ( מי ת י כ ר א ה  לך • ו
ה צדיקי׳ מ ת כ ו א ו ו ר נ י נ ת עי מ א ב . ו ׳ ו ב כ  3ט ולס שכלו טו
א כי ו ך ה ר כ ב ד ם ה נ מ . א ז י ם בעוה׳ ם ג ה  שמסיני׳ ל
ם ישפיע לו ס א ק אשר ג ת׳ כשרון לב הצדי  בראותו י
ר א ש ׳ נ . ויהי ו נ מ ו מ ת מ ו ר ת י ס א י ב ל ו ב ט  שסע י
. ב ו ט תן ה ם ד׳ י ז ג ו ושלמותו א ת א ר י  עומד בצדקו ו
ו מ ש ע ס י ר א ש ר א ו מ א צדיח שאינו ג ו ם ה  לא כן א
ס גי וישמן י י ו ק ב י ב טו  המלך ייה׳ עושר גדול ושפע ר
ו בטוב עוה׳יז מ ו מלהיטיב ע ה ב ז ע . י ט ע נ ף  ישורון •
ת כ ר א ה ו וזהו למען יטב לך ו ת י ר ח א ו ב מ 3 ע י ט ק  ל
ה א ר . וכאשר ת ך ר טוב ל ם הקיצו  ימי©. לא כן א
ת ר כ ר דינו ומד׳ משפטו יצא שיהי׳ נ מ ג ם אשר נ ל  א
א י ה ה ת ך א י נ . ויקשה בעי ן ם כ  מסעוה״ז ומן עיה״ב ג
ל ם זיל ע ר מ א . כ ה א ז ה ה ע ר ע מן ה י ג ר ת ש בה א  הטו
ח לך . ק ה״ב בעו ת ני׳ בעוה״ז ו ר כ ת ת ־ כ ר ה מ א  מ
. ו י ר ב א ל א׳ מ ושה ע ה אנ כ ד שהי׳ לו מ ח א  «של ל

ו מ י כ ס כ ה ״ ח ר לו א ז ו ץ ע א ה ו ב ר ם ה י א פ ו ר  ושאל ב
י שעיי׳ז יוכל א ר • כי ר 3 א ת כל ה ו א נ מ ך מ ו ת ח ם ל ל  כ
ל ש מ נ . ה ו ל ת בכ ח פ ס מ ט ה ו ש פ ף כי ת ו ג ת כל ה  לסכן א
ר ש . א ו י ר ב א ד מובדל ב ח ף א ו ג ק כ ה ר מ  כל ישראל ה
ת׳ ו י ת בראו . ו ה ב ר ת ה ו ב ו ד ט ב א ד יוכל ל ח א א ט ו  ח
ד ו ה ע נ ק . ואין לן ת ה ש ו כ ן א ת כ ע כי מ ש ר ת ה  א
ל ל כ ל ה א ודואג ע ו ה ע ה ש ר ת ה נ ק ת ת  יעזיב ית׳ א
. ה ב ר ה ה ב י אבד ט ד י ח א א ט ו ח ) ו ת ל ה ק ר ( מ א מ  כ
ת ח ש נ ר ה ב א ת ה י ר כ ה ל ל ל כ ת ה ב ו ט  ע״כ ישקוד ית׳ ל
ת ר כ ת ת ר כ ר ה מ א זהו מ . ו ל ה ק ך ה ו ת ה מ ז ד ה ס פ נ ה  ו
ד וא״כ יש א ת מ ל ק ל ו ק א מ י י ה ל כ ׳ • ר ה ה ב נ ו ע י  ט
ה ת ע מ ם • ו י ר ח ת א ד א ו ל ע ק ל ק ג שלא ת  לחוש ולדאו
ה ״ ב ק ה א ש ו ל מ ב ע ר ק ו מ ח ו י א ת ר כ ה כ ו ״ ת ר ה מ א  מובן מ
לו ם להבדי . בלתי א ם ע ז ה ף ו צ ק ת ה ב ס ת מ א  יעשה ז

. ו ר ו ג מ ע ב . אין ר ם ו ל עמו ש  מן הכלל ואז ו

׳ י ע ם כו׳ ( ת מ ד ת א ו א ש ר י ם ת ת ם א כ ר ל מ ו א  ו
ם כ ה ל נ נ ת י א אנ ) ו י ר ח ף פ׳ א ו ה ס ל ע מ  ל

ת ש ר  ל

. כי כגר ראינו התחלפות הסגולית י ת ו מ ה ל ג . ונדלן< רעה היא ס ם י י  הססניות וריוח. כן תוכל להאמין כי הצדקה היא סגולת הח
זה . ומעו קר . והוא נאור י ר מ ו ח ח קל ו כ י הגין< ותהי׳ האמונה גפעילתן גגפש מ נ י נגר עמלנו על גסיינן נקנ  אש•• 3צוק ורשע ו
ה הודיעה איתני סגילת מציתי' ירנרים שחלץ י י אלגי זיל שזכוני • כי אחר אשר התורה הטהו  8ין עול מקום לשאלת הרג מהרי
׳ י״ז פ ג ע ( ל 3על מגילת הק־לש כי נ . שיג מצאתי ראיתי להגאין המקו לעהו . קל וחימר הלגריס שפועלת גנסש עצמה . י ש מ  ל
ם ע ס ן ז״ל מ כ להפוך גזכות רגיגו הרמבי י ) צילל ג ״ג ע ה3יא לגריז גספרז שליה דף י י  *מגולה, והגאון רגיני ישעי׳ הזרוךץ נ
ם . כשיכ שיועילו להשאיר הנפש ה גית מ י . וזי; לשוני. אחר כי הטיבות הגשמיות נמשכות אסר עשיית התזרה והמצות יסתחי י ת סנ  שנ
ו ס ח י יעל הגמול הרוחני מ ' מי ת י ל על הבמו נ ׳ י י . ואם ה א ו . וקל וחומר ה י : פינה אליו ט ת י  ננועם מתמיל בשקים ההוא אשר ה
ן נה הי־ עני ו כי י ז נ , ה ׳ ר ח ה אין להשיג טל הרמב״ן זיל מהנ ת ע מ . ו ר שנלון אותי נק״ו מהימור הגשמי ח א . ר ו מ תי ג ל ומי  היה מ
ל י נ , ע ר י ס א כפל ומותר ג י ׳ בזכירתו כ ן אותי מהגשמי בשמה ולא הי . אגל הגמול הרוחני נלי תל י נלין אי מ . כי ס י ח י פ  י

אר. — תנ . יכמו שנ כר ז מאמר הנ ל לדעתי כנר ניאר זאת שהעיה נ נ י הקלישים, א י ל שכוונתו ללגי א  ופסחתי מ
ק . וזה ת האלם אל הצו א א י ג ל עיקר המשפט למען ה ) כ• על צלק ישוב משפט כלומר נ ו י (תהלים ל מ א ׳)כסליצת מ ' 
ת כ ס י מייסרים # יש מייסר מ ג י ס ׳ ה יש ג י הנ י יעקב גא כליחס . נ נ אחס ג ) כי אני ל' לא שניתי ו י י מאמר (מלאכי ג י  מ
ה . יההנלל בין 1' נ חס אל לרך הטי ס להיישיי אי י מ ת המיוסר כמוסר אב ל ג בתקנ ו ס ת רצינו ה נ ס  קצפ׳ וזעמו . ויש מייסר מ
ס אין לרכו לפלס מעגל אל המכה אשר יכהו • כי יזרמן לפעמים שיכהו ע כ ת ה נ ס  המייסרים האלה . כי המי ישי מ
ס המיוסר וגתקנתו . שיקח מישר להיטיב מעשיו . יציה להכיתו נ ז ט ו • לא כן אס כל עיקר רצוני נ י אכזר אשג ימית נ ס * 
ס מלת משפט לא נשתנתי כ ס נעשיתי נ י ז' לא שניתי . ג י אנ י סצעןת וזהר נ  לאט שלא להשחיתו שלא לסציע נ
ר מ א מ א רק 3ש3ט אנעים כ ל ה עשיתי לכס . ה נ לא כליתס . כי מ עק י י אתם גנ ו  מיחסים לכעס . והמיפת • '
י אל ת מ ה גצע נרמי נ ) מ ל י מ ם ל ה (סהלי ' כ שאל החסיל ע י , אשר ע ך ק נ א א ' מיו) ויסרתיך למשפט ונקה נ י מ י י ) 
נ . יכן אחרים אשר זה לרכ0 י להשכיל להיטי ס ו ׳ חפשי כי׳ ושונ לא יקח ס ׳ . כי אז כגר נאסר עליו גמתי י  שחת נ

ס לא יקחו לעצמם מוסר ממשפט הנעשה בעולם האחר ס גס ה י עיי' משפט הרשע כמאמר וכל ישראל ישמעו ויראו : ה ס * *  ״
— ׳ . ז • וזהו היילך עפר ט י י ו מוסרי, ע נ א יקנ ם נ . הגא הסתי ר 3 ק ק הרואה • וזהי מה גצע בעונש אשר נ ט  מסלם מ
י עלינו נ ת ישראל כן אמרתם י לאמר ט פשעינו זחטאתי י קאל ל׳יג) יאתה 3ן אלם אטור אל נ חז י ן מאמר ( י  וגזה אני מנ
. ענין שאלתם ה י ח ו ו ס גשונ רשע מלרנ י א ת הרשע כ י מ ן נ ס אחסו ' א י י נ . אסור עליהם^חי אנ ׳ י ח  W אנח$י >סקים ואיך נ

נ להחליט ת ילועית 3ש3ט קרז י נ י אם יאשר להכותו ס . נ ר ס י י ע נ ה ת ל נ י ה לנסין ט נ י י ך ק י ל ם י י הנה יש מקו  V הי׳ נ
ן ) עזב וישר 7' על נ ה י ס נ י (חהלי מ א מ נ מעשיו מהיוים נ י ט ך הוא מלמד להועיל שי פ י ה ק ג ה והקנאה י מ ח ת ה נ ס  **יני מ
קצף ה זאת סס3ת ג ש ע ה י י נ ק ס כ עמי לא ע י ק ה והכרתי אותו ס ן מאסר המי נ ו מעתה מ ת אסריס . ו ל סול א ק ל ק ת מ י א מ  * ת

. ו ד י ג מ ן הכלל ואז ועמו שלים . אי! רע ב ם להגדילו מ  * גלת« א
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h ו  א

׳ י נ ו נ י ם הב ו ג י ׳ ה י נ ו נ ת הבי ׳ א ד י ר ט מ ם ו ל ו ע ת ה ם א כ ת י א ת ל ד ב ר ה ש ס א כ י ק ל י ד׳ א נ ׳ א ה ט ת ו  לרשת א
ת ב ס ם לטובי׳ מ ב ש ה ח ״ ב ק ה ה ת ע . ו ם י ר ו מ ם ג קי ם צדי י מ ע ל ה ר ואבדי מ א . אלו נ ט ו ק ל י ב : ו ם י מ ע  מן ה
. . ׳ י ע ש ר ת ה ד י ג ד ע״י ב א ם מ ה י ל ה ע ש ת ק ו ק ד צ ה לשונאיהון של ישראל עכשיו אשר ה מ ו ק ה ת ת י ם לא ה כ  מ
ו ה ז ם ו י ר ו מ ם ג קי ו צדי י א ה ל ׳ ה ר ולולא הרשעי ר ו א ב ו ה ה ש ז ם כ י מ ע ם מן ה כ ת י א ת ל ד ב ר ה מ א נ  ש
ם פ י ד נ ם מ כ י א נ ם ש כ י ח ו א ר מ ל א ל ה ה ״ ר ישעי׳ ע מ א א ('ברכות מ ר מ ג ר ה מ א ה מ ז ר ל כי ז נ . ו ׳ רר ט בו זר ו  וחו
ה ״ ב ק א היי ה י ל נ מר לולא א ו . כל ׳ כבד ד ם למען שמי י . ג ע ל ו ו ב נ ר אי מו ו בולע צדיק ג נ מ  ז׳) צדיק מ
ך ל צ ה א א ו ה ר ״ ב ק בות אשר ה . וכל תשי ך י ש ע מ ד מ ב כ ת ם מ כ י א נ ם ש כ י ח ו א ר מ ) א ו ״ ׳ ס א (ישעי י ב נ ר ה מ א  מ
ק . ל ׳ . וזהו למען שמי יכבד ט י ת ב ס א מ ו ל ה כ . ה ׳ ם ט כ ת ח מ ש ה ב א ר נ ם למען שמי יכבד ד׳ ו כ י ד נ  מ
ס ה ר אבל ו מ ז א ״ . ע ם כ ת ח מ ש ו ב נ ח נ ס א ה ג א ר נ ר ו פ ס מחו מ ה טי׳ז־) י נ ש ש ה א ר א ( ר מ ג ר ה מ א ס מ  ג
ן י ם ה ך כי לולא ה פ י ה ר ב ב ד ת ה מ א . כי ב בא ברי״ף יבושו מו ה גי׳ הירושלמי ו ״ כ ם גמורין ( י ע ש ר  אלו ה

ה פ ה י ת ע . ו ר ת מ ר ו ת ו ׳ י י ׳ מתכבד ׳ והי רי ם גמו קי ם צדי ע ם . ו י ר ו מ ם ג קי ן של צדי ר פ ה ס ס ז י י ) ח  בע״י
. ע ל ו ו ב נ ר אי ו מ ו בולע • צדיק ג נ מ ו תז״ל צדיק מ ר מ ׳ א י ר ב ד ע כי בכל ה ס ד י נ ט י ב כתבו אלו ה ם אל י קי  צדי
א צ ו ׳ י ר ע־״פ דין שלמעלה הי ו מ נו ג ק שאי י ד צ ער כי ה דבר גדול עי׳י משו ם . י צ ע ר גדול ב ב א ד צ מ  שבעולם ת
ה כ ׳ ל א מ ם כ י ע ש ר ד ה ג ו נ ת מעשי ו פ ר ט צ ה ק ב . ר ב י י ך ח ר ע ב . ו ל ו ד ג א נחשב ל ו ן ה ט ק ך ה ר ע ב . ש ף ר ט צ מ  ו
ק • ל ך ם כ י ר פ ו כ ם ב י ר פ כ ה ב נ י ל ה נ ד ש די נצא ה ו ז״ל דו נ תי ו ו בדברי רב כבר מצאנ . ו ן ט א ק ו ל ה  הגדו
׳ י מזלי ז ת א ו . ל ה י א . ואע״ג ד ת ו כ ז ו ל ת ו ו א ע י ר כ ט ה . לו ד ח ר א י ו ד ר מ ם א ד י א ר נו״ן) שני בנ ״ ב ) 

T R ו > ק ל תבע ח ר לו שי מ ו ע לבו א ש ר ו כי ה נ י . הי י ז ה ח ״ ב ק ׳ ה ת אצלי הי א ד שלא ב ה ע ר מ ת א י פ ר . צ ת י פ ר צ  י

א ׳ ל י ב ר תי ה ו נ עו י ו נ ר כי לולא א מ א ו • ל נ מ ק מ י ד צ ל ה ם ע י ב ו מעשי ר הי י ו ר י ה אנשי ע ש ע מ ה מעשי ו א ו  ר

ש כ י ״ . א ב ו ט ת לכל ה י כ לא ז . ו ה מ ו א מ ת חשוב ל י י . עכשיו ה ם ה י נ י ת ב ק י ד י צ ת י י ה . ו י ר י י ע  מעשי בנ
ר ו מ . אבל צדיק ג ע ל ו ו ב נ מ הו צדיק מ ז ו . תך כו ק בז ל ת לי ח ת א י מ ה ל י ו נ ו ת ע ר א י כ ז ה י ל ת אל א ת אצלי ב א ב  ש
ה י ע ר ע ולמעשיו ה ש ר ל ה ו צריך א נ א אי ו ו בולע כי ה נ ה אי ״ ב ק ׳ ה ם הי ה ר ב י אצל א ת כ ל ד שלא ה ר ע מ . לוט א י נ  ב
ו ל ד א א ר מ א ו ב ט מ ו ק ל י ר ה מ א ה מ ת ע מ ץ ם ד ל י ב ע ש ח ת ה . ל ם ה י נ י י צדיק ב ת י י ה י ו ר י י ע ה בנ ש ע מ ה מעשי ו א ו  ר
ך ו ר ב י ה ש נ ו ו כ ׳ ה ם כו׳ הי כ ם מ י מ ע ר ואבדיל ה מ א ם על שלי נ י ב ם שמעשיו ר ה ר ב ך אצל א ל ו י ה  עכשיו שאנ
ה א ו ה ר ״ ב ק ה ד ש ו . א״כ כל ע ׳ י ב ו ט ך ה ו ת ם מ י ע ר ר אלו ה פ ס מחו מ ה י ׳ ׳ ע ה ה שאל ד פ ה י ת ע מ . ו ׳ י  כ
ן ך ה א ב משה ו ק ע י צחק ו ם י ה ר ב ת כמו א מ א ׳ ב ה הטובי מ ׳ ה ר כי הצדיקי מ ו ל ׳ כ ם אלו הצדיקי י י ׳ ח  הרשעי
׳ י ק י ד צ ך ה ר ע . כי ב ר ר י ב ר ו ז ו ה ח ל ק ׳ ה ה הי מ ו ד כ ם שיהי׳ חשובים ו ה ם צריכי׳ ל נ י א ם ו י ר ו מ  צדיקי׳ ג

ה ת . משא׳יכ ע ן י א ם חשובי׳ כ ל ה כ ל א ם ה י ל ו ד ג ו ה ם אל קי ם צדי ע ם ו ג ו . . ה ל א ׳ ה ך הבוגדי ר ע  צדיקי׳ ב
י ת ל ב ס ה ׳ אז ג י מ ע ם מן ה כ ת י א ת ל ד ב ר ה ש ר א מ א נ ק ש מר כי ר ק לו ל ם ח ה לא יהי׳ ל . ו ו ב ת כ ל י ס א י נ ו נ י ב  ה
ם . ה ׳ מ עי ד גרי ו י יש ע ם יתתשבו כ קי א שלמים לצדי ה ל ר ז ו ב ע ם ב י ק י ד ה צ מ ם ה ת ו פ ר ט צ ה ב ם ו ר ו ב ע  ב

ר מ א ה מ ר לז י כ ז נ . ו ם י נ ט ק ל ה ם ע י ל ו ד ר ג י ה ז ה ן ל ר ה ס בני א י נ ה כ ל ה ר א ו מ ל משה א ר ד׳ א מ א י  ו
. ח ר מ א ם ו י נ ה כ ל ה ר א ו מ ) א מ ת ש ר ׳ פ י ד ש ( ר ד מ ) ה ד ״ י ק ת ו מ ב י א ( ר מ • ג ׳ ט ם ה י ל ת א ר מ א  ו

ל ר י ג ס \ ; £ ? ד , ל . ל 5 ג < \ , ע . ? T ס ל ל ש י ס מ ג ש ם ח י ק ל י א ח ע י ש  C י׳הי יםחי מספר חיים נו׳ יאט מני יכיאנ י
**'t EE M T ? * מ 1 מ ?חלהי*• il י ל א כ ל כ ל י י ת י ס א נ  הרחמנית אשי לב מאיי הי| ממניני' יפס׳יי׳ עליי ל*י
• 3 ע £ . £ ^ 1 פ י ז ° ת נ 5 א י 3 א ה ה י ! י נ י ב , ל י מ א י  איתי «י «לם על נל אנייי . ויהי׳ נייא יחן? ־ >
י Z *™*°£2 \?י י י י ש ע מ ס ס מ פ ת י א י ־ כ ל י ט ז 5 ח י ז י י  ני מי יחמיל גנליני רטן ויאמר הלא אז לא אצטיי ש

ד , ^ ״ 2 ג י ^ ״ 9 | י ס נ נ ש ת ^ י י ת ה 1 ס ג ס ה ג י ר ע ס מיחמי־ מצי לקנל המי^ כ נ מ א 0 א ה ' ט : ל  ה
ת ס א , . לר\ות צליק גמור 3 נ 3 ג :  אותי ומדיי•' אח נפשי אנל אם ימחו מן העילם ורשעים טור אינם אז ישיעתך אלקים ת

א אך לריק . כי נאמת הוא םכניל עלי העגולה . יהנן .— ן ו3 מ ן מ >נ י 6 | ו ה י > ש ע ת מ א י ן ת ו '  ואייכ פעולתם שמייקר,׳ א

. ׳ ב פ״ד א ק ע ל י ו בקו נ ב ת ם כ י ר ב ד ת ה מ ל ש ה ם ו י ל ב ל ב מ ם ה י ע ש ר לא ה ו ת אל מ א י ב . כ ם ה מ  יזכו ע

ר ת אמו ע ר  פ

׳  ובמלאכי



 אה? יעקב סב
י ן כ נ ו ב ת ה ד ו ו מ ה ע ת ע מ ש שמואל] ו ר ד י מ ע ם [ ת ו ר א מ א מ ב א ו מ ג ת ן פ רי ת עי ר י ז ג ר ב מ א  ובמלאכים נ
ם י ש ע ה מ א ר ם כאשר י ה א מ ם ו י ר ב ד ר ה מ ו ח ל ו ד ק ח ר א מ א מ ם יצהי׳ר ב ה ׳ שאין ב י נ ו . העלי ׳ ו  קדישין כ
ם ת ע ת ר ע ויבחון א ד ר י ח ם א ד א ׳ ב י נ י הגו ת ל ב ת ה ו ר י מ ם יצה״ר בשתי א ה ם שיש ב י נ ו ת ח • אבל ת י  יש ד
ה מ ל בניו אשר יוליד על עצמו ובשרו כ ם כשי׳כ ע ת ו נ ג ם ו ה . א ר ז מ א ל מ ת לב ע ת י ל ראו . ו ד ו מ ע  והלואי י
. ת ל ו ך א ר ו בבנו ד ת ו א ר ר ב מ ר מ ת ה י מ כ כאב לבבו ו דאי י ם ו י ר מ א ד לא יועיל כאשר יהי׳ ב׳ מ ח ר א מ א  מ
ה ב ה ר ל מ ח א ישקוד ב ל ו ה י . על ז ו ל נ ש ו ק ך ע ר כך ד . ו ם י מ ע ר א׳ מב׳ פ מ א ק מ ו ח א ר א ל ל . ה  יועילו
ך ו נ ר ח מ א ם בו מ י ך . לקי ר ד ו ה י ה להישיר לפנ ר י ת י ם בדבורי׳ ו ה ׳ שיצה״ר שולט ב י נ ו ת ח ר ת מ ו י ל ו א  הי׳ ר
ה . וא׳׳כ נ מ ר מ י ס א י ם כי יזקין ל ו ג כ ר י ד ל פ ר ע ע נ ו ל נ תי ר רבו מ א ר מ א ב ם ל י ד ק נ . ו ד ו מ ע אי י הלו ה ו ב ר  ה
ר ה ה מ ל ב ה כאלו ק ר ו ו ת ת בנ ד א מ ל מ ו כל ה ר מ ה א פ ה י ר ו ת בנו ה ד א מ ל מ ') כל ה ן למ״ד א,  ז״ל (קידושי
ר מ א מ . כ ר ״ ה צ ו בלא י נ ד מ י ע נ י ר ס ה . כי ב י נ י ר ס מ א נ י • ש נ י ר ס ה ה מ ל ב ה כאלו ק ל ק  מעלה עליו ה
ה ק ס י פ נ י ר ס ל ה מ ע מ ע ת קי׳ג) ישראל ש ו מ ב י ת ( ד מ ם אשר ע ו ך לי׳ י י מ ס ך ו י ס לבניך ולבני בנ ת ע ד ו ה  ו
ה א ל פ נ ה ו ל ו ד ה ג ב ה א ת ב ו צ מ ה ה ו ר ו ת . וקבלו ה ן ת מ ה ו ת ז נ ב ה י ב כ נ ה א ז ח ב • ואשר א ר ו ח ך ב י ק ל ׳ א י ד נ פ  ל
ם שלם ד א ן לב ה מאז אי . ו ן ת מ ה ו ה ז ר ז כ ת ״ ח ק א יפה ר ת מ״ג ב׳) שי ו כ ר ב . ע יד שאמרו תז״ל ( ה ן ז י נ  ע

ך י ש ח מ צה״ר ה ת הי ב ס ה בכל לב . מ ר ו ת ת ה ב א ו ה א א ל ו כי ע״כ ל נ ר א י כבר ב . ו ו ת ו נ מ ו ד א ח א ד ו ח ל א כ  ל
ו ה * ואין לנ מ ו ד כ ה וכבוד ו ו א ת ה ו א נ ק ו ב י נ ה עי ך א ר ד ת ה ת׳ א ה י פ י ת כי י ו י ה יפה לכל איש • ל ו שי  אמר
ם י ד מ ל ו מ נ ח נ א ה שיהי׳ לבבנו שלם כ־׳א בשעה ש ע א יושב בדד • ש ו ה . ו י ד י ח תו י ו  לפני איש ואיש כ״א בהי
ם ן ע מ א נ . כי אז לבבנו נכון ו ו נ י נ ת ב ת ומיישרים א ד א א ן מ ו יהי׳ מבחי ה ע י ר נ חד פ תו איש י ו  אבל בהי
ח ו ת בנו להשריש בו ר ר א ס י י א מ ו ס שע״כ ה י ק ל א ת ה ע ט ה מ ו א ת ל עצמו ה י ע ו . כ י ת ו כ ו ת תהל א  מעשיו ו
ם ת ע ד ו ה ר ו מ א נ או ז׳ייל ש . וזהו שהבי ׳ ת ד א ר י ת ו ע ס ד ו נ ר כי א ת ו ר מ מ ו א ך ו ר ו לא ד ה ו ת תו להוליכו ב  או
ה וז״ל כי ר ז מ א ל מ ן זי׳ל ע ב הרמב״ ת כ יך כוי ו ן לבנ ו אי ה ע ל ר . אבל ע ו י ל ת ע ר ב ו ג ה ה ו א ת א מצד ה ו  ה
ל ב ר ה ב ו ד ת ו ל א חי נ ר לבנו ולא י ק ד ש עי א י ב ל א . ה ן ו ע מ חטא ש בן שי ה ראו ו א ת ך י י . כי א ה ו א  עמו ת
ת ישקוד י כ צ מ א ז ובכל מ . אבל בכל עו ל י ע ו ן בו מ ל זולתו ואי ם ע ד א ה שלא תשלוט ב ו א ת ה משפט ה  כי ז
ז א ת • ו ר והשלמו ש ו א ל ה ו א ה ע י ג ה בתו והצלחתו ל ד בטו ח א ד ו ח יפה לכל א ו שי ר מ ה א פ . לכן י ו מ צ ל ע א ע  ל
ם ת ע ד ו ה . וזהו ו י נ י ר ס ה ה מ ל ב א ממש בבחי׳ כאלו ק ו ר יביט ה ש א . אבל כ ו ה ש ע ב לו מ ר ע . אז י י ד י ח ותו י  בהי
ו נ י י . ה ב ר ו ח ת ב ד מ ם אשר ע ו ך לי׳ י י מ ס יך כו׳ ו ר לבנ ש ׳ א רו המעשי ה בחבי א ר י . ו ה א ל ה ל ו ו נ מ  ויתבונן מ
ז . כי א ם י נ ט ק ל ה ם ע י ל ו ד ר ג י ה ז ה . וזהו ל ם ל ע בלב ש ר ת ויבין כי ב מ א ת בעין ה ו א ר . אז יטיב ל א ו  עשה ה
ו ה ז . ו ר א ב ת נ . וכמו ש ה ר ו ת ם ה ׳ לבבו שלם ע ך יהי י נ י ) ע ה (משלי ד׳ ״ ס ע כ ח ר ה מ . אשר ע״כ א א ו  ה
ם ה ם שאין יצה״ר שולט ב י נ ו י ל ע ש ה ר ד מ ר ה מ א . מ לתך ו ל מעשי ז ן ע נ ו . להתב ה א ל ה ך ו מ . מ ו ט י ב ת י כ מ  ל
ם יצה״ר ה ם שיש ב י נ ו ת ח . אבל ת י ג יש ד ח ר א מ א מ ל לשפוט ב כ ו ) אז ת ך * ד ג ך יישירו נ י פ ע פ ע  ואח״כ ו
ה ר י מ א ל ה ז ע מ • ר ד ו מ ע אי י הלו ת ו ת י מ ח בשתי א כ ו ר ה מ א ל מ ה ע ל ע מ ר ל א ב ת נ וכמו ש גד עצמך [  נ
. ם י נ ט ק ל ה ׳ ע י ל מ ג ר ה י ה ז ה ה ל א א ב י . אשר ה ׳ י נ ש ר ה ע ש ת בשביעי מ ו ד מ ר ה פ ס ב . ו ך ת י מ ת ע ח א י כ ו  ת
״ב) ׳ י י ל ה ת ר ( מ א מ י כ י ה י ת א ד ת ו א ז ה ה ר י מ א ה ך ישרה שיבור ו ר הי ד ו ז ת בי] אי ו ב א ר [ מ א מ כ ] ו ה ב ה  א
אי •יעמוד • שיהי׳ ו הל ת • ו ו ר ו ה ת ט ו ר מ ת ד׳ א ו ר מ ת א ר א פ ת ד ו ת לעושיה ועו ר א פ א ת י ה ם כל ש ד א  לו ה
ה נ מ א ה ב ת י ר ה ש א ת נכון כ ו ר ד בלב שלם ו מ ו ר ע א ש ת נ ר א פ ת ב שיהי׳ ל ת שלא תחשו ו ר ו ה ם . ל ד א  לו מן ה
ם וכן יהי׳ ו ק . כן י ו י נ ת ב ה א ר ו ר ה ש ת א ע ו ב ת . א ם י ש ע מ ת ה ה א ת ה א ש ע ת ת ש ע ק כעין שכלך לבד ב  ר

ן • הב . ו ס ל ו ע ך עושה ל ר י ב ת אשר ת ע ם ב י ש ע מ ת ה ך לבחון א י  אבל על
ד ו  ע

 י) ומה יפה אן< נעים בארנו גז: מאמר (משלי כ״א) נפש רשע אומה רע לא ייתן נעינין רעזו. ריל ג0 כי נאמת נפש
 בישע חחאיה לרע בכל חסן לגגו . עכיז לא יוחן בעיניו רעהו . כאשר יראה ברעהו המעשים האלה ירע בעיניו . וזהו ג״נ
י על עצמו לגו חסי ° כ  ס״ש נשקיה אסר (קהלת יויי) וגם גלרך כשהסכל הילך לגי חסר ואמר לכל סכל הוא • לאמי ג
 סהנחין כל סאיסה . עכיז יאמר לכל כי סכל הוא. גליסר כאשר יראה מעשים כאלה מאת אחרים יענה (יאמר כי זה עני!

 סכלות והבל ויוניסם סל פניהם . ועי׳ נשידי המלות נפ׳ הנז׳ וינעם לך:



 אהל יעקב
 בהצ״ לו תאמר לו שנית ולא יותר • ובהאמירים
ק  השנית אק מהצורך גיכ להרבות אליו לברים ר
ה  להזכירהו לאמר וכי לא כך אמדתי לך. ומעתה הנ
 אופן הדבור הבי ענינו דק להפך הדבור מן העבר
. ר  לעתיד. לאמר הלא אמרתי אליכם אל תחטאו כ
 וזה רמוז במלת ואמרת. מלה מהופכת מעבר לעתיד•
 גם אתה תעשה מן העבר עתיד. ותזכיר אליו ענץ

 העבר.
 מדרש דבר אחר אמור אל הכהנים. הה׳׳ד
 [תהלים י״ט] יראת ד׳ טהורה עומדת
 לעד. אמר ר׳ לוי מיראה שנתיירא אהרן לפני הקב״ס
 זכה ונתנה לו הפרשה הזאת שאיכה זזה לא ממנו
 ולא מבניו ולא מבני בניו עד סוף כל
. והדברי׳ מפליאי׳ ׳  הדורות. ואיזו זו פרשת המת ט
 מאד. מה עכין ההפלגה במצוה זאת אשר לאהרן עד
 שיאמרו ז״ל מיראה שנתיירא אהרן מלפני הקבי׳ה
 זכה ונתנה לו הפרשה הזאת כו׳ למה לא זכה כך
 בכל הפרשיות אשר נאמרו לאהרן. כמו תרומות
ה  ומעשרות ובפורים ומתנות חזה ושוק. וכדומה. מ
 ענין ההפלגה כ״כ בפרשת המת. הלא דבר הוא .
 ולבוא אל באור המאמר נבאר החלה דברי הכתוב
 שהביאו ז״ל הה״ד יראת ד׳ טהורה עומדת לעד

 ינזכיר לזה מאמר [ברכות ל״ג] אין לו להקלה געולמו
ד 5 ל  אלא אוצר של יראת שמים בלבד. אשר מלת 3
ה ׳  כבר נראה כשפת יתר. אבל דע כי הנביא עי
ה  אמר בתוכחתו (הושע ו׳) מה אעשה לך אפרים מ
 אעשה לך יהודה וחסדכם כענן בוקר וכטל משכיס
 הולך . אשר בהשקפה הראשונה לא ידענו
 ענין המשל השני. כי המשל הראשון חסדכם כענן
 בוקר הוא מכוון יפה אל הנמשל. להורות על דבל•
 שאינו מתקיים. כמו שזכרו ז״ל (תענית וא״ו 3י)
 ענני דצפרי. אבל בטל משכים הולך. מה פחיתות
 יש בזה שהולך בבוקר. הלא זה הוא טנע המי
. ובבוקר  לרדת ולנוח כל הלילה. והוא זמן הטל
 זמנו ללכת. כי אינו לצורך. אבל דע כי כבר אמרו
 חכמינו ז״צ בספר הזוהר'(בראשית י״א 3) אית בר
 נש דדחיל מקב״ה כגון דיחון בנוהי ולא ימותון. או
m דדחיל מעונשא דגופא או דממוני׳ ועל דא דחיל ליי 
ה בגין דדחיל מעונשא דההוא ל ק  ואית בר נש דדחיל מ
 עלמא ועונשא דגיהנם. ואלין לא עקרין דיראה איכול
ן י ג  אבל יראה דאיהי עקרא למלחל בר נש למארי׳ 3
/  דאיהי רב ושליט עקרא ושרשא דכל עלמין מ

 וההבדל

ד יתכן בבאור בשתי אמירות והלואי יעמוד. 1  ע
 כאשר נתעורר תתלה על מאמר ואמרת
. אשר מלת ואמרת היא מלה מהופכת  אליהם טי
 מעבר לעתיד. ע״י הוא״ו. והלא לא קצר לשון הקדש
 לכתוב דבר דבל על אפניו. עבר במקום עבר. עתיד
 במקום עתיד. אמנה המלך החכם ע״ה ביאר לנו
 ענין זה במאמר שלם וזה דברו (משלי כ״ה) תפוחי
 זהב במשכיות כסף דבר דבר על אפניו. דבר הוא
 המלה. שהוראתה על הענין המדובר. והאופן הוא
 הבאור. וכמשפט האופן כן יהי׳. הדבור והלשץ לבאי
 את האופן. כי אם האמין פשוט עבר אמתי או
 עתיד אמתי • יאמר הכתוב ג״כ דבור פשוט. עתיד
 אמתי• אבל אם האופן מדברי׳ מתהפכים מעבר
 לעתיד או להיפך • יאמר עליו ג״כ מלה המתהפכת.
 להורות על'הענק המדובר י וזהו לבר דבר על אפניו.
 הוא מה שאמר הנביא ע״ה [ישעי׳ מ״ב] מי בכם
 יאזין זאת יקשיב וישמע לאחור. מי נתן למשיסה
 יעקב כו׳ הלא ד׳ זו חטאנו לו. כי אם יאמר רופא
 מומחה לאחד אל תאכל שומיס ובצלים וכדומה
 מדברי׳ התי״יפי' שמהם תבוא למחלה מסוכנת. אם
 יאמץ לו וימנע עצמו מלאכול. ולא יתלה. הנה תהי׳
 השמיעה לפניו. כי הי׳ נזהר מן המקרה טרם בואה.
 אבל אס לא ישמע לדברי הרופא ויאכל ויזיק לו.
 אם אמנס הרופא לא פעל מאומה באזהרתו. אחר
 כי הסכל הזה לא עשה כדברי עצתו. ואכל וקלקל
 לעצמי • אבל עליז הלא פעל אל החולה ב׳ דברים.
 א׳ האמונה בדברי הרופא. וידע מעתה מאין באה
 אליו מחלה זאת. ב׳ כי אתרי הכשלו בעברו את דבריי
 הרופא אם עוד הפעם יזהירו הרופא ע^דבר • הלא
 מהיום יהי׳ פקוח אזניס. יקשיב ויאזין. ינצור וישמור
 1עי׳ רש״י על מאמר אחרי מות שני בני אהרן ט׳
 עד השני זרזו יותי מן הראשון] נמצא פעולתו
 לאחריו. להלין אחר עש ותו ואחרי עברו על דברי
 הרופא ויחלה ויפול למשכב. יחקור למפרע מאץ
 באה לו מקרה זאת. וזהו מי בכם יאזין זאת יקשי3
 יישמע לאחור. לאמר אחר שכבר באה עליכם הצרה
פ למפרע מי נתן למשיסה יעקב כו׳ ל  הזאת להבין ע
 הלא י׳ זז חטאנו לו. והם הם השתי אמירות שרמזו
 ;״ל האמירה ראשונה להזהיר אותו תחלה שלא יעשה
• P ירע לו באחריתו. ואס האמירה הזאת ע ר  ה
 לא תספיק לו. כי לא ישמע דבר האזהרה. אז
 מהצורך להמתין ואח״כ בעשותו הרע ויתחרט. אז



 אוז5 יעקב סה
 יראת סמים בלבד. פי׳ למעט יראות אזזרומ
 המשותפות עם סבות . והנה ידענו אשר יש ג׳ דרכיי
. ו י  לפני האדם איך לדתות את היצה׳׳ר מאת פנ
 ושתהיי יראת ד׳ על פניו • והס מבוארים בגמרא
 (ברטת ה׳) אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו יעסוק
 בתורה נצחו מוטב ואם לאו יקרא קריאת שמע כו׳
 יזכור לו יום המיתה • אשר ע׳׳ז אמר שלמה המלך
 ע״ה [קהלת ז׳] טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל
 בית משתה. ועליז היא מדריגה פחותהמאד. כי מדוע
 אינו מוצא הצלה לעצמו רק. בבית אבל. ואינו דוחה
 היצר מעליו בעסק התורה והמצות . כאשר ספרו רז״ל
 (ברכות ל״א) אמרי ליה רבנן לרב המנונא כוי לישרי
 לן מר אמר להו ווי לן דמיתנן ווי לן דמיתכן. אמרי
ה אנן מה נעני אבתרך א״ל הי תורה וסי  ל
 מצוה דמגני עלן • והיינו כי רב המנונא ברצותו לעורר
. ואמר ווי לן ן  אותס אל היראה תפס בקצה האחרו
 דמיתנן. אמרי לי׳ אגן מה נעני אבתרך . א״ל הי
 תורה והי מצוה דמגני עלן. כלומר מי יתן והיה כחנו
 גדול כ״כ שיספיק לנו עסק התורה והמצוה (מוסב
 על קר״ש) ובב׳ רפואות האלה לבד היינו נרפאים
 ממחלת היצר . ולק כאשר ב׳ הסגולות האלה אינם
 אתנו בשלמות . בהכ^ח אנחנו צריכים אל הרפואה
 השלישית . מי לן דמיתנן . וטוב ללכת אל בית אבל
 מלכת אלבית משתה ״ וזה שהעירו אותנו חז״ל על שהזהיר
 ית' את אהרן ובניו שלא יזדקקו למתים . והלא הןא

ך מ  ה

 ההבדל בין ב׳ היראות האלה. כי הירא את ד»פלא
 יחסר לתמו או בריאותו או מסבות הרעות והקללות
 אשר הגיעו עליו . ועל ידיהם נתעורר ליראה את
 ל' אשי בידו רוח כל בשר איש. הנה בהניח לו
 מצרותיו ישתה וישכח דישו• וישכח יראתו. ישמן
 ויבעט. הנה היראה הזאת היא -ממש בבתי׳ הטל.
 שאין הטל שוהה על פני האדמה כ״א בעתותי לילה
 ובהיות הבוקר ויעבור והנה איננו. כן היראה הזאת
 לא תשלוט באדם בלתי בהיותו במחשכים. בין נבכי
 תהומות רעות וצרות. וכאשר יאיר ד׳ את עיניו ותזרח
 עליו שמש^ ההצלחה . וישיג ברכה. אז יסיר יראתו
 ממנו. וזהו ענין המשל וכטל משכים הולך. ולזה הזהיר
 אותנו דהע״ה (תהלי׳ ל״ך) יראו את ד׳ קדושיו כי
 אין מחסור ליראיו. ר״ל כאשר לא יחסר לכם דבר
 עלז תיראו מפניו. היא היראה האמתית אשר
 קראוהו יראת המעלה . מרוממותו וגדולתו דאיהו רב
 !שליט. והיראס הטהורה הזאת אינה תלוי' בדבר .
 וע״כ תכין לעד. כי אין להסבה אחרת רק כבוד ד׳
 ואלקותו ורוממותו. משא״כ היראה החיצוניית אשר
 היא משותפת ומעורב' בסבת המקרים שעליו. מהחולי
 והעוני ושעורי העונשים. הנה המוחלט הוא כי בסור
 הסבה יסור המסובב. כמשפט אל ענין התלוי בדבר..
. וזהגיראת ד׳ בהמתה טהורה ן  בטל הדבר בטל העני
 בלא שום תערובות רק יראת כבודו ית׳. אז עומדת
 לעד. וזהו אין לו להקלה בעולמו אלא אוצר של

 ״)והיא שאמר(תהליס ציו) חילי מסטן כל הארץ אף תכין תגל נל תמיט. והנאור גזה שמעתי מפי הגאון. מיהי מ
 מאניש ל ט . לאמר כייאוי שיהיה מוראי יה׳ טל פניכם גס א0 היה סור העולש ושכונו שלא ימיט ושלא יפסל ר5ר . ויהיה
 סכל קייס גהוי' מתמדת . עלז היה ראוי להתיירא מפני כגילו, ית׳ לנר ונגסרא (נרכיח כ׳׳ל 3י) אחר ייחנן 3ן זכאי
 לתלמידיי יהי רצון ס־היה עליכם מויא שמיס כמורא גדל . אמרו לו יבינו על כאן,, אמר להם. הלואי. הלעז נ׳ כשאזם עינר
ך אזמם כראוי. ומס ע כ מ 0 הי ז יקשה מי יהיה המורה גילי א  ענירה אומר שלא יראני אדם . והלגרים המיהים כי על
 יאיה נמה שאומרים שלא יראני ארם וכי 3ט3ור זה לי לירא מהקלה כ&ותו המירא אשר לפני נויל גם מאמר שצא
 ייאני אלס אינו מורה על מבוקשי ועל הכליס טינתו . כי רצה להניא ראיה ני נני ארם יראים סנןיו יותרמסה שהס
 ייאים מהקלה והעיקר חסר וראוי היה לסיים ומהקלה אינם יראים . ימראה נעיני כי הלח הלבר הוא באופן אקר .
ן ארומיס . ל ד נקח ומיון לאחל יושב נטור קטנה זלז א  לאמי כי נאמת לי לאלם לירא מהקלה כמורא נייר . י
 יהיה נחשנ לקצן מס נו עם אלף אלןמים יהיה אפשר נירו להספמס שם נריוח גלול אמנם אס יעמיק אהלו לעיר גלולה .
י גה ההוצאה גדולה מאל ״ הנה מם אלף ארושים שגילו יהיה נחשג לניניני יען כי לא יספיקו לו על היצאותיו ש  א

vw i| יי;!יי1 עיניו מםימ׳v f׳־ « , זנית חתר עסי v w ־ v v1עי^ג. ׳ tfiv-13 >tn ״ יו ׳ ׳ ( , 
, תדעו שנשסה שאלם מוגי גבירה אומר שלא י נ כ  ך : א־כ היתה היראה סיעלת כינה מאל וזה כ־ינת מאמרו מ
) צס יספר איש נמססרים ואט לא אראנו כן׳ וא״נ היתה נרמזו ג , כמאמי (ייעי׳ ל ה ל ק ה ל צ  ארס , יזה אי אפשי א

0 נר:ה שלמה , נינת אמס יאחונה , והנן: * " 
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 אהל יעקב
 הדרך אשר ממנו תוצאות היראה יהמוסר. ע״כ ביארו עוד יתכן בזה בהזכיר דבריהם ז׳׳ל [ויקרא רבה גי1
 ז׳׳ל אמור אל הכהנים בני אהרן לנפש לא ינ1מא בריתי היתה אתו התיים והשלום ואתנם לו
 בעמיו . הה׳׳ד יראת ד׳ טהורה עומדתלעד• כי הוא מורא וייראני ומפני שמי נתת הוא [מלאכי f3בריתי
 אינו צריך לבקש לו סבת להעיר אי׳ע אל היראה ואל היתה אתו התיים והשלום. שהיה אהרן רודף שלום
 המוסר. כי כבר הוא מו3טח אמר היראה הטהורה בישראל• ואתנם לו מורא וייראני שקבל עליו דברי
*) דע כי כבר עה. י בז  האמתית. היא תעמיד לעד . וזה שאמר ר׳ לוי תורה באימה וביראה ברתת ו
ה זכה ונתנה לו אמרו ז״ל(שמות רבה מ״ב) כשישראל עולין גדוליהןעולץ ל ק  מייראה שנתיירא אהק מלפני ה
 הפרשה הזו שאינה זזה ממנו ולא מבניו כר. ומה לו עמהן וכשהן יורדים גדוליהן יורדי? עמהן. ממש עי׳ד
 ליראה התיצוניית [והשלמת הדברים עיין בקול יעקב שר גדול אשר למלך כאשר ילך למלחמה וינצת ויצליח.
י] וכל תיל הלותמים יתגדלו ויתעלו. גם השר ההוא 3 3 י ל  ר

 1 יעלה

ת י ן כל נ י ה ת א י א כ נ ) ר ת ק ל (בילקוט ח י הם ז י י ג ם ל י ד ק ה תי נ ו י י י מתק גפינו ע ד י נ א ס ת ה נ ג ה ס ב י עמ ) וכאשר נ  ״
א ו ל ן מימי אהי ה מיכיחם נדברים , ו , ומשה הי ו ת מ א ן ל י י שמיציא הל ו אלא אנשים לא נשים חשנ כ  ישי־אל, למשה לא נ
- השקמ נ א ויראני• ו י ו ת יצאשה נןרחת , שנאסר בשלים ובמישור הלך אתי כוי , וכן מס־יש בקבלה ואתנם לו מ ח י  אשי לאיש ס
י אבל ת , הלא כ3ר 5אמר הוכח תוכיח ט ו י י נ ה ע התוכחה מ נ ך מ ד , כי יקשה על אהרן אי א ם מ י מ ח ם ר י ד ג י  ראשונה ה
ז ת חטאתי ( ס ל י & י > י כ ז מ י י י סי ה אשר כמוכיח בשעי אומר לפני השומעים סי פ ׳ הת־כחה ג כחה יש א ני תו ׳ סי ע כי ג  י
ך . ל ן כי שם 7׳ נקרא ע י א י ה מ ) וראו כל מ ח ״ נ (דגרים כ כחה ע״ד שאסר הכתי הס . ויש חו י עעל  אשר סשה שימהר לשי
י עצמו כאין וכאפס וירגיש בגגצמן נ י ע ראה והחרדה ויהיה ג ן הי ע אליו מ י ג י הצדיק י נ ס ס אחר נ י נ ^ י ס א ר היינו כ מ  ויראו ס
( 3 ״ י ה ן (ייקרא מ ו שספרו ז״ל נאלכסנדר סוקדי ס ק , כ י תיסתי אשר נהצד , יראתו י ! ת \ ־ 3 קדושתי ס ו י י נ ת מפ או ל המצי  נטי
) חינה מלאך ךז י ה כ נ ס ר י ס א י נ ך אלקי שמעון הצדיק . וכמאמרם ז״ל נמלרש ( רו ק אסר נ ה חמי לר׳ שמעין הצר י  כר הי
ע ת היתה ילא מ ח רם רחל א ח יתרו ז׳ היה ונקשו הרועים להזדווג להן , נ ו נ ת יראיו כי נ נ ליראיי לסוכנים א י ב  ס
ס י א ו י ל ל כ ל המציאית כי נפל פחדה ע טו עצמם נ ה ויראו שסך והרגישו נ ם נ י  בה נרי׳ על שם חז:ה ס>אך ר׳ כי׳ , ט נתקי
ע ס ו י א ה אנ מ ע אמר ת ״ נ א י ר ) כ י ז נ ר נ ן י נ י ער ן ( סו י טי ו ״ט ו ל ראנ ם האלקייס ל י החכמי ר נ ל ל אשר נ ר נ ה ר ן י נ ה ת ת ע מ  ו

כחה ל תי ה מי שמקנ ה אני אס יש נדור הז מ ן אסר ת ה , ןר' נרפו פ י שיורע להוכיח הוא התוכחה אשר ג  נדור הזה ס
; נ ליראיו ולא אמר לצדיקיו , או קלושי י נ ׳ ס ך ל א ל נה מ : יזהו שאסר חו ן נ ה ק ו י ו ת צ תי א ו נראי ס צ ע  הייני שיקנל התוכחה ם
£ י י ה ה ושמחה לעצמי , ויש אשי אחר כל הסעשים הוא מלא יראה יפחד כ נ ו ק ט ז ח מ ו ו ע כי יש צדיק שמח נמטשי ל ד ג  א
, ת ק ר צ ׳ י ח ב «ל נ ל נ ו ט ח הצדיק שהוא עלז ושמח נ א ה א ו י ה , והנה ה י ף נ ן ס ה כסי הראוי לאי ד י נ ק ע אג על הייחו מחסר ח  דו
ט אשד ע י כ נ ט ו אצצ ק י נ אה נעי נ עושר שהוא רו ז י א נ נ ק ה ו שאינו מ י דנר ! כמ ת שמחתי לקנא נ  אששר שלא יתפטל הרואה א
מה ל, ה , י ג נ כ ה ן נ פ ס כי אינו ח כ א נ נ ק ח ס וחצריהם הכל נהסלגה גדולה ואינו ס ה י ת  כל עליניהם יעסקיהם יתהליכית נ
ד י ח י ירא י ו נשנר בקרני נ נ ם כל צדקתו וקדישתי יטדרתו ל י הצדיק השני , אשר ע ט פנ י נ י  ולנרתרות , אבל כאשר יראה ו
ל ם כ ה ע ם הצריק הז ה א ה ויעשה חשבון בנפשו לאסר ה כ ה מל מ כ ס יכהו לנו מ י ס אז באין מנ ל י נ ע ג על קצירו נ א ו ו ך ו נ ו  ה
3 י י ' ס ר ל א ל ה ס נ ־ י . וזהי ח מה חי י ו ה אנ ה א־סר אני מ , מ ו ח ו ר הל ב נ ל ורחת נ חי  צדקות.> אשר עשה אני רואה אותו נ
ם ה קל ל י י ח ס ה י מ י א י נ י כסה הוא ח ה יראה ו מ ק כ צרי : ניטו נ , כי כאשר יראו י ו י א ר ת י ס א י ג נ ׳ לסו  ליראיו וכדנרי המר
( / י , כ א ג מ ) ג ־ מ נ ה שסיפר ה מה נאהרן כפי מ ה כגדולה והנפלאה אשר הי נ חי ס לשמים , היא הנ נ ח ל ח  מאד להחפעל על ידי ל
ג קל״3 ק ע י נ י ק נ ך ו ס ׳ ש ף פ ם . וכמו שכתננו למעלה סי י ן החי י ם רק נ ׳ לי מהלכי ת ת ים והשלום . כי נ תה אתו החי י הי ת י י  נ
את העונש. י ם לקנ> עי ז י י ת ס ש אל ה ר מה לו להיות ד ם מצין . ו י מ כ נ ח י ק ים נ כחת חי ) אוזן שימעת תו ז ־ י (משלי ט מ א  על מ
0 4 מ י ה ו ג ע י >י ג ת ת ה נ ד הז ו נ כ . כלומר כל ה י נ א ר י י סדמ לטל . ואחנם לי סורא ו י רה הע ראה כטהו י א מלא יראה נ  סלא הי
ם ג ״ נ ס צדיק ז עצמם ח ו ניראתי זחילתו נמסעצו נ טי נ י ם , כי אחרים אשר הנ י ער שעי״כ וייראני אצל אחרי נ ל  הגליל אשי־ נ
ת ח נ י מ י ש . ימפנ ג א ל צ ט לפחוד ו ח נ ה צריכי׳ א מ י ימירא שמים עליו כ ת נ ו ל לא יצא ירי ח ו ו אשר אצר ואשר חסן ע י ז ל ציקו  כ

י 0 5 ע י נ י ע ׳ שפל נ י ד אלקיתי . ה ו נ נ י נ ם . ס י מ י כניר ס ק ספנ תה יראת העונש ר ' יראתי הנפלאה שנא הי י ר ב ר א י  היא נעאער זה נ

י פ א א ו ««v ג ם ותהי י ר נ ר נ ם ח י ^ י מ \ י *wyr ׳vn י ^ - ו « : ז ן . י ם השינ מען ר רבי נ ז ג ז ב וסמ• ו י ־י ׳ ׳ ׳  v ״
י ״ י ן . וזהו ואתנם לו מורא וייראני ״ כליסר א ס השיג מעי י נ י ־ לבל) ו ז נ י י ( ת  לאיש ם*חת . שנאמר נשלים ינמישיר הלך א

. י ן י נ ס ן יקר ל . והעני ו ם על ידי היראה אשר נ  נעשתי נורא נאסרי



 אהל יעקב ©ז
 יעלה עמהס • ובהיפך כאשר יפלו במלחמה ונוקשו כאשר יבוא הרודף שלום אל אחד .מהמתקוטטים ויאמר
 ונלכדו . אז גם השר כשפל בעיני המלך . כן עס לו דע כי חבירך מתמרמר ומתחרט מאד על י*שר
 בני ישראל. כאשר מתגדלי׳ בא׳יי ובבהמ״ק צריכים הכעיס אותך ועל אשר הקיל בכבודך וכבוד בית אבץ
 הם למלך ושרים וכהן גדול שופטים ושוטרים . ושרי ועתה הוא שוקד ומבקש אהבתך. ודאי לא יאמץ לו
 הצבא . אבל בזמן החורבן ואנחנו גולים בארץ אחרת ו>א יאזין לקולו גם אם הוא איש אמת. בלתי אותז
 ביום הזה חסרנו כל אלה . .לא כהן ולא נביא לא שהוא מכיר היטב ומנוסה בכך שאונו משנה דבריו
 שר ולא שופט . בשום אופן. ומפיו ישמע הדברים האלה. יקבל דבריו
 !מעתה נחקורה נא במשפט השרים אשר יקחו עד שיעשה שלום עם חבירו • וזה היה הדבר הנפלא
 פרם מאת המלך. זה יקחו רק כל זמן באהרן. תורת אמת היתה בפיהו ועולה לא נמצא
 שהם משרתים את המלך. אז יאכלו בלחמו יתגורו בשפתיו • הוחזק לאיש אמת בכל בית ישראל .
 במלבושיו . יתעטרו בתכשיטיו אשר לכסף לכסף אשר לכך אם בא אהרן אל אתד ואמר לו כך . הי׳ מאמץ
 לזהב לזהב. אמנס כאשר נשלה לו זמן העבדות ויפטרהו בו אמונת אומן. גם כי היה הדבר רתוק מאד
. והדרך י ת  ללכתלביתו. אז מסיר מעליו הבגדים החמודים ההם מלהאמין. ועי״כ בשלום ובמישור הלך א
 והמה נשארים באוצר המלך. אכן אם ־השר הזה לזה. פקת עיניך וראה במדרש פרשתנל בסמוך למאמר
. שמואל אמר אל שאול קרע ד' את ממלכת ל ל  עשיר. ומעולם לא התעטר בתכשיטים רק משלו הי׳ ה
 הכל. אז בצאתו לתפשי ודאי יקר כל בגדיו עמו ישראל מעליך ונתנה לרעך הטוב ממך. ואת״ככאשר
 הנמשל לפי מה שביארנו לא נתן ית׳ גדולה לגדולי העלה אותו שאול ע׳׳י בעלת אוב אמר לו ויתנה לרעך
 ישראל רק בעבור ישראל. א״כ בחורבנם הוסר הצניף לדוד. אמר לו שאול ולית הללו מילין קדמייתאדהוית
 הטהור מעל הגדוצים. ונאבדו ממנו המתנות כהונה אמר לי כד הוית גבי. הוית אמר ונתנה לרעך הטוב
 לזאת אמרו חז״ל על אהרן ע״ה כי מתנה זו לנפש לא ממך. וכדין את אמר לי לרעך לדוד. אמר ליי כד
 יטמא בעמיו. לא הי׳ ענין תלוי כלל בהדור. רק הוינא גבך הוינא בעולם דשקר והוות שמיע מני מילץ
 ביראתו הגדולה: וזהו שאמר מיראה שנתיירא אהרן דכדיבץ. דהוינא דתיל מנך דלא תקטלונני • וכדק דאגא
 מלפני הקל׳ה זכה ונהנה לו פרשה זו שאינה זזה בעולם דקושטא לית את שמיע מני אלא מילין דקשיגו
 ממנו ולא מבניו כו׳ היינו גם לאחר התורבן.כי המעלה אשר לכאורה אין באור למאמר זה. מה זה שאמרו
 הזאת היתה משלו ומבתינתו העצמיית. לא מסבת בתשובת שמואל כד הוינא גבך בעלמא דשקר הוות
 הדור. וכמו שנתבאר לפנינו .כי אהרן לא היה צריך שמיע מיני מילין דשקר . אשר מהראוי היה שיאמל
 לעורר את לבבו ביראת העונש ללכת אל בית אבל אמינא לך מילין דשקר • כי שמיעת השומע הוא דבר
 לזכור יום המיתה . כי בו נתקיים מאמר הליל הי הנמשך אך מדברי המשמיע. וכמו כן מה שסיימו ז״ל
. ג״כ ראוי היה לומר  תורה והי מצוה דמגני עלן וכמו שנתבאר למעלה. וכדין לית את פמיע מני סי
 וזהו בריתי היתה אתו החיים והשלום. היינו המתנה לא אמעא לך אלא מילין דקשוט. כי כאשר המשמיע
מ לנפש לא יטמא. כי חיים הואהיפך המיתה. וכן ישמיע דבר אמת ישמע השומע דבר אמת. וכאשר יצא  ה
 שלום היינו הגוף עם הנפש יתלכדו ולא יתפרדו. מפי המשמיע 37ר שקר אז ישמע השומע דבר שקי־.
 ואחר הטעם מדוע יהי׳ זה לו ברית עולם. ואתנם לו ורז״ל העתיקו הענין מאת המשמיע ותלוהו אךבהשומע
 מורא וייראני היינו בעבור מוראו הטהורה לא בעבור אמנם דע כי דרך החכם האמתי כי צרופה אמרתו
 הדור. ומפני שמי נחת הוא תמיד. כן המעלה הזאת מאד. גם במקום שמותר לשנות מפני השלום עכ״ן
 לא תפסק ממנו בשום זמן. הוא נוצר על דל שפתיו שלא להוציא דבר שקר מפיו.
 בלתי כי בתכמתו יביע אומר המשא ל פנים . וימן
 ולע כי מאמר תורת אמת היתה בפיהו הוא להפליג ^ מקום אל השומע שיטעה בדבריו עדשיתשוב את הרצוי
 השבת הסמוך לזה בשלום ובמישור הלך אתי.כי בעיניו. אבל אתו עמו כוונה אתרת. וכמו שכתב
ע [מאמר אם כל תי הלק אי  לכאורה אין זה תידוש שהיי אהרן רודף שלום והיה הגאון רמ״ע מפאנו ל
י פלוס.הלא זה כל אדם פרק זי] בבאור מאמר [נתמי' ל] ויאמר לי המלך כ י  משנה כמה פעמים >יפני ד
ל לעשות כן. אמנם באמת הדבר לא כן הוא. כי מדוע פניך רעים ואתה אינך תולה אין זה כי אם ו ל  י

 רוע



 על הצדקה מלת ניד. שהי׳ די לומר הצדקה שעושי׳. ואולי
 כוונת המאמר להורות גס על המדריגה הפחותה
 מאד. גס כי יזדמן שיתנדב הטתן ויתן צדקה ממעותיו.
 וכל מה שיש לו הוא גזל \ מה שגזל מחת אחרים .
 עכ״ז הלא הוא עושה צדקה בידו . כי הוא משיגה

. והוא עתה כמו שליח ממי שהמעות שלו. י נ ע  ז ליד ה

 כמאמר חז״ל ניחא ליה לאינש דליעבד מצוה בממוני׳
 ועכ״פ בידו עושה טובה עתה אל העני . אמנם אצל
 העושה מצות צדקה בטהור ידים . ומה שנותן משלו
 הוא נותן. יחס הכתוב מעשהו אל הלב. כמאמר אשך
(  ידבכו לבו . וזהו שהכפיל הכתוב ואמר (דברים טו
 לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך . כי תחלת
 מעשהו ראוי לבוא מנדבות הלב . כי לבו נכון עם די.
 ופה מדלג המאמר על הנדיבות אשר בלב. אחר אשל־
 איט שלו. יקל עליו לפזר ממון אחרים . וזהו ג״כ
 שאמר דניאל לנבוכדנצר (דניאל ד) חטיך בצדקה פרק
 ועויחך במיחן ע נין . לאמר אף כי הממון של גזל

ש  עכ״ז תעשה אל העניים טוב וחסד . כי מה לעני א
ה ת  הממון של הנותן עצמו או של אחרים • עכ״ז ע
י  הוא משיג הדבר מיד זה שהביא לו . וזהו מאמר מ
 מעמיד ט׳ רק הצדקה שעושים ביד. גם היא פועלת

 הרכה .

 קדושי• יהיו,לאלהיה׳ ולא יחללו שם אלהיהם ט
ס י ג י ר ק מ ם  את אישי ד׳ לחם אלהיהם ה
 והיו קודש כו׳ . והדשתו כי את לחם אלהיר הוא
 מקריב קדוש יהי׳ לך כו׳ י ובהשקפה ראשונה נראי׳
 הדברים כפולים ומטפלים. ובאין ספק לא כתבה התור׳
 הקדושה שפת יתר . אמנם לבוא אל הבאור'נזכיר
ס  מאמר (דברים כ״א) ונגשו הכהנים כני לוי כי 3
ו ולברר בשם ד׳ ועל פיהם יהי׳ ת י ש  בחר ל׳ אלקיך ל
y f כל ריב וכל נגע . ונקדים לבאר מאמר רבותינו 
ה ז  במדרש [סוף תזריע] צער גדול הי׳ למשה בדנר ה
 אמר כך הוא כבודו של אהרן אחי להיות רואה הנגעי'
 אמר לו הקל׳ה כ״ד כהוגה יכול היא ליטול. במתלא
 אמרי דאכל בהדן קורא ילקה בהדי טולא . והמאמר
ע פ  צריך באור . אמנם דע כי כבר התבאר אשר ש
ת ל ו ב י שבט לוי . עיי ע ״  כל קהל ישראל באה רק ע
^ י פ  הקודש שעליהם . עולותיהם וזגתיהס ונשיאות כ
ו כמקבלי׳ פרס מאת אבינו שבשמים בעבור כל יש^אל י ה • 
 וכאשר השלימו מעשיהם כראוי. עשו פרי למעלה
י י  להריק שפע ברכה ורב טוב לבית ישראל. וראו• ה
 להס שיקבלו חלק בטוב הנשפע על ידיהם • כמאמר

 המד

ע לב ואירא הרבה מאד . ואומר למלך המלך לעולם  ח
 , יחיה מרוע לא ידעו פני אשר העיר בית קברות
זמה כוי. וז״ל כבר למדונו חכמים בדברי  אנוקי י
 דניאל כשהי' לפני נבוכדנצר אמר [דניאל ד׳] חלמא
ק . ו ן  לשנאך ופשרי׳ לערך. שכלפי השכינה נאמר כ
 אני אומר בדברי נחמי׳ כשאמר ארתתשסתא מדוע
 פניך רעים 6־ וכתיב ואתפלל אל אלקי השמים . ומה
 . היתה תפלתו. הדברים עצמם שהי׳ אומר לפני המלך
 . היי לבו לשמים. המלך לעולם יחי׳ מדוע לא ירעו פני
. וכן באסתר אם מצאתי ׳  אשר העיר כוי חרבה ט
 ;חן בעיני המלך טי. עכ״ל. עיישל״ה גיאר בזה מאמר
 כה מאמרון לאדוני. גם לעשו. לק שלח מלאכים ממש
 ^ייכל לשלוח על ידיהם דברי תפלה וגם דברי רצוי
. כפשוטו . משתמע לתרי אפי  . לעשו • עם לבן גרתי
 (עשו. ולשמים תרי׳׳ג מצות. ויש מזה הרבה בדברי
 :.חכמינו ז׳׳ל אבל יארכו הדברים ומעתה יפה דייק
 .המדרש ואמר הוות שמיע מני מילין דשקר . גם כי
 ..שמואל לא הוציא שקר מפיו ת״ו. כי הוא לא אמר רק
 לרעך הטוב ממך. ושאול ע׳ה היה לו מקום לטעות
 (לחשוב דבר שקר. כי שאול חשב כפי׳ מאמר זה כי
 בידו לבתור את הטוב לו ואת הישר בעיניו להמליכו
 תחתיו• וא״כ היה מתנחם כי ימסור המלטת ליד
י בעלת  יהונתן בנו. אבל אח״כ כאשר העלה אותו ע ׳
 אוב. אז אמר לו בפי׳ במראה ולא בחידות. ויתנה לרעך
 לדוד. ולא נתן לו עוד מקום לטעות. וזהו וגדין דאנא
 בעלמא דקושטא לית אח שמיע מני אלא מלין דקשוט.
 אבל שמואל ע״ה כלפי עצמו לא הי׳ דבר שקר כפיו
 ח״ו גס בהיותו בחיים. רק בחכמתו השמיע דבריו
 באופן שיסבור בהם השומע כפי חפץ ללבו. וזה הי׳
 כתו וגבורתו של אהרן שהי׳ אומנותו שהוא רודף
 שלום בין הבריות . ועם כל זאת הפליג מעלתו תורת
 אמת היתה בפיהו. כי התלמד מנעיייו שלא לדבר רק
 אמת . ועולה לא נמצא כשפתיו. ועכ״ז בשלום ובמישור
 הלך אתי . שלא לדבר שקר ולעשות שלום בין אנשי
 הריב זו אומנות גדולה וכבדה כמאד מאד . ועי׳ בחלק

 • ראשון ריש פ׳ חיי ביתר באור :
 0דלש [בסמוך] אמר ר׳ יהושע דםכניןבשם ר׳ לוי
 , ששה שנים היו אותן גחלים עמומות כידי
ה יש כהם כני אדם ל ק  שכ נגייאל ט׳ . אמר לו ה
ס *לקה אלו עם אלו . שנאמר (יחזקאל יו״ד) י , ^ ע  ש

 וירא לכרובים תבנית יד אדם תחת כנפיהם. מי מעמיד
 העליונים והתחתוני'.הצדקה שעושים כיד. הוסיף המדרש



 אהל מנקכ ן
י . מה גכורים מלוע לא תפתח לו אתה את אוצרך הטוג ויקיז פ  המלרש (ויחיא ר3ה גי) ממתים ידך לי

 הם אצו שנטלו חלקם מתתת ידיך . ואיזו זה שגטו
 של לוי . חצקם בחיים \ אלו קדשי מקדש כוי קדשי
 הגגיל ר״ל על שהם היו האמצעים אל המ־רח השפע
 לכן חצקם בחיים היינו בין כלל החיים היה חלק
 השבט הזה להעניק אותם כ״ר מתנות . וכאשר קלקלו
 ״עשיהם גרמו דלוח וקללות בעולם , ופרי הלצות

. אשר על פיהו יטליס כלם  הם קטטות ומריבות כמאמר (בבא מציעא נ״ט) כד כלשון השר וכלשון עמו

 שנים . אכן אם השר הזה נבדל מעמו מאד אם
 בלשונו ואם בעסקיו כי הוא מחכבד ויישב בדברי
 משכיותיו וגנזכיו עד ני אין לבוא שעריו • לא להביא
 לפניו מתנה ולהקריב לפניו אשכר וכן כהיפך אין
 גיל מי צגשת יזליו לבקש ממנו תשואות
. והאיש הזה לבדו הוא יודע אח לשיני . ומדבר ן  ח

 להתקרב את פני השר . אז לא יכבד עליהם
 משא פרנסת האיש הזה . אבל יערב להם מאד
 ^$*גניק אותו מברכת ידם כי נפשם יודעת מאד
^ הנמשכת אליהם מסבתו . כי יחיו ל פ נ  ה
|2א«צעי ביניהם ובין השר אס בהביאו  ימ|
 ובהשמיעו אל אזניו תתנחם ומשאלתם
 מיקכנ מיד השר בעבורם כל חפצי השובת׳
 הכתוב צביזר כי אם יקשה בעינינו
 אותנו עצ כ״ד מחנות כהונה בעבור
 בעיניו.כמאמר (תהליס ס״ה)אשרי
 ישכין חצריך כי׳ • יעלה בלבני קושיית
 אבל אם נעמיד על האמת כי אין
 שיקובל קרנן מיריני אליו . ולא לקבצ
 :ה אשר בו נחי'. אז יבינו ויבחינו מאד
 מעלת הכהנים הנגשים אצ ד'. כמאמר (במדבר י״ז)
 והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח והשיטתי
 מעצי את תלונות בני ישראל . וזהי קיושיס יהיו
 לאלהיהם ונא יחללו שם אלהיהם כי את אישי ל'
 לחם אלהיהס הם מקריבים . היינו כי הם מקריבים
 ומגישים את ל׳ מידנו ליד המקום ב״ה . ניגם לחם
 אלהיהס הם מקריבים • היא הורדת השפעה למעלה
 להקריבה אלינו. אכל במאמר וקדשתו לא הזכיר אישי
 ל׳ רק כי אח לחם אלקיך הוא מקריב] ע״כ והיו
 ועוד דע לך טעם אחר שיערב עליך לתת
. כי הלא כל שפעת תיוחך קיומך ל הכהן  י

 ופרנסתך

 קידש

 משלם'שעלא מכדא נקיש ואתת תיגרא . וכמאמר
 (בראשית רבה פ״ט) כז«ן שהשנים יפות

c ואחיה בעולם.וכן הוא אומר ישאו הרים 
 ובזמן שהשנים רעות גופן של בריות מעלה

ץ • וכבר ידעני כי הדברים האצה באים* ח ש  ן
ע ועין הרע כמביאר (מלרש רי' מצג י  לשק ה

 עירובין טיו בי) וע״כ היה מהצורך להם
ם. ולראות כל המנוגע . מסבת החלק  מגעי

 שלהם . כי אם הם היו׳זהירים חריזים בע
 בקודש שתהיה עמלתם שלמה כרצונן ית׳ הל
 פועלים רב טוב לביח ישראל בכלל ובפרט •

 כאשר נגעי׳ באים 3ע״כ ענורחם אינה מטוהר
 וזיהו שהשיב ית׳ על שאלת משה אהרן אחי יטפ

 עצמו בנגעים . אמר לו הקניה כ״ד מתנות יכיל הוא
 ליטול *) וזהו מאיור ונגשו הכהנים כוי כי בם
 ג חר ד' אלקיך לשרתו ולברך בשמו . ועל פיהם יהי׳
 כל ריב וכל נגע . גם המריבות והקטטות גם הנגע׳'
 ומיני הצרעת הכל על פיהם q\v , כי הם אך פרי

 הדלית והעדר פרנסת הבריות :
 ומעתה נבוא אל באור הכתובים שלפניט .
׳ . כי הנה  קדושים יהיו כוי וקדשתו 0
 כאשי יציה השר על אנשי עירו לתת אל אחד מהתושבי'
 הגר עחהם כך וכך בכל שבוע לפרנסתו ופרנסת
 בני ביחו . יהיה הדבר קשה מאד בעיניהם . לאמר

 אם האיש הזה (יצא חן בעיניך להגדיל חסדך עליףא

ב ם"הכתו י י את בישראל . ס ה הז ג ע ו ת י שיפטי׳) יהיגד לך ושמעת זרימת היסב כ י נעשתה ה פ  ״)׳טד״ז ניכל להמתיק מאפר (
ע גגאורו סן בצדקתו כמיש רגינו הגר״א מייילנא ל  במלת בישראל לישר כי כשי אשר הצדיק בהיותו בין צדיקי׳ יגדל ויוסיף או
ה שיש ו מ י ן כנען . כי זה 7רך הצדיק להיות מרגל ומחפש בצדיק חבי י  (משלי' י״ב) יתר מרעהו צדיק . מלשין ויתורו את א
ניך מנעוריו עד שהתלמד ס מצר פחיתות החי ה בא לו א ת הסיבית שיעשה ג0 היא כסיהן . כן בהיפך הפועל רע ז י י  בו מהמ
ע עליו עונש שלי ע> מעשיו י ם . ואז בהג ה א וקלקל עור ייתר מ ' געעגליתס והלך הי י ז ייס הנלי ז  לעשות רע . או קנא באי
י ישראל ; ס יש להרגה מנ מ את בישראל . כי באין מ ה הז עג ם • גם הם צריכי' כפרה על חלקם . זהו מאמר נעשתה החו עי  הי
. י ת ת י מ ל האיש הזה , שיהיו מטפלים ב ע א י ט באשמת דאיש ההוא ותיקינס יהי׳ שישתתפו גס הם בע־נש המג ע  שםן דבר וחלק מ

. 1ז:ו ובערת הרע מקרבך . — ו ח ע ר תתו יתבערו הרע מקרבם כי השתשפי ג הם. ונסבל צער מי די  יייגשי אותו בי
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 שברשוחך . הה״ד שיר או כשב או עז כיי . ואיכ
 יקשה איך הטריח יחי אותנו לכבוש היצה״ר וכל
 התאוות שהם גדילים וחזקים כמות : והנראה בזה
 עם מה שכתבנו למעלה (פ׳ ויקרא) על מאמר הגמ'
 (כרכות יו״ד) מה הקב״ה יחיל בעולמו אף הנשמה
, ויקרא רבה ד׳) והנשמה מכלכלת  יחידה נגיף (עי
 דרכים ע״י המחשבה והשכל והדבור . ויש לה עזר
 על זאת מפי סופרים וספרים ע׳פ החורה אשר
 יורוה ועל המשפט אשר יאמרו לה תעשה וכחות
ק כחית Vct אינם בלתי עיי כלי הגין<. ואינם י i j* 
מ ו הקנאה והחאיה והכבוד שאינם ר מ כ ' ת ו נ !8 | | 
 :$1$5ות שוא . בלא טעם וריח והדבור אין בהם
 ן את האדם בדברי שכל וענין חכמה . ואז כאשר

ה ר ו ה  צ רעיוניו ואל עשתנותיו לחשוב מחשבה ט
ה ר י ג  לחשוב הפסד מציה כנגד שכרה ושכר ע
ת ה אז כהנלוף עשן כן ינדוף ויהדוף א ד ם פ ^ 
 ,גות אשר עברו עליו . וימחה את שמם מעל
 ילבו שלא יעשו רושם בו כל מאומה . יזה יקל
. ומעתה קטנות היצ״ה יקליתי וגללן ד א  !אדם מ
 :דוחו כך הוא-. למשל מי י שלוחם עם חנירו

ן  ^זרבו בידו יכולת בידו לנצח את חבירו . לא ל
 אס חכירו יקת חרבו מידו . אז יכפל כח חבירו עלי{
א ו  ולא יהיה לו מטס ממני. הנמשל כי החכם ה
 תגיר תמיד חרבו על ירכו. כמאמר (ברכות >-׳׳/
 לעילם ירגיז אדם יצ״ט על יצה״ר וא״כ בהזדמן אלי,
 התעוררות מכתות דמיונות מכת התאווני והכעסני
 מיד יעשה בחכמתו ויתחיל לעיין במחשבתו שכר עביר׳
ם  כנגד הפסדה וינצל כצבי מיד ובקלות מאד אמנם א
 תמתי׳ בפיו רעה עד שתתגבר בו תאוחו עד שיצייר
ה ו א ח  אותה בשכלו ויטה המתשנה והדבור ג״כ אל ה
 שישלימו הם את תאותו . אז נאבדו ממנו כל כצי
 מלחמתו. וזהו נאם פשע לרשע . ר״ל כאשר הרשע
ת  להגביר תאותי כ״כ עד אזר הכנים התאוה אל כ
 י מדברי עד אשר ינאם נאס וידבר בחטא ופשע .
י י מחליט עליו כי אין פחד אלקים לנגדעיניו*) כ  .£נ
ה י  החליק אליו בעינין נו". ר״ל מחתלתו לא ה

 קשה

 ופרנסחך וברכתך והצלחתך הכל בא לך רק ע״י
 האמצעי הזה . אשר הוא כסולם מוצב ארצה וראשו
 מגיע השמימה ומלאכי אלקים עולים ויורדם
 בו. היינו כל סיגי השליתוח נעשה על ידו : אם
 בהגישו מנחה בצדקה מלמטה למעלה . ואם בהיפך
 להריק שפע הברכה מאוצר העליון ולהגישה מלמעלה
 למטה . וזהו שהכפיל ואמר וקדשחו כי את לחם
 אלקיך הוא תואר על ההשפעה האלקית בדרך כלל
 כי בה נתי' . הוא מקי־יב ומגיש מידו ית׳ לידינו .
 ע״כ קדוש יהיה לך לקדשם ולכבדם במתנות ושארי

. אשרית5אר; ' ז  עניני׳ וזהו שביאר דהע״ה במאמר הנ
1 *״ ,  ותקרב. שזה נאמר על הכהן שבחר כי ס^

ם לי  והקריבו אליו. כי על ירו נשיג פעו
 א׳ ישכון חצריך . וא״כ נקל בידינו להקריב
 כי ע״י הכהן יעלה הקרק מלחטה למעלה;

 הכהן נשיג הברכה מלמעלה לחטה
I מטוב גיחך כיי 

 או כשב או עז כו׳-מדר' ההיר צדי
 מה ההרים ראוים להזרע ועו,
 הצדיקים עושים פירות ומטיביס לע!

 שנאמר אמרו צדיק כי טוב כי פרי מ
f f t ונבאר תחלה מאמר ד״ה ע״ה (תהלים 

 פשע לרשע בקרב לבי אץ פחד אלקים לנגד עיניו כי׳
 חון יחשוב על משכבו יתיצב על דרך לא טוב רע לא
 ימאם • אשר לדעתי כל יסור מאמר זה ללמדנו דעת
 ודרך תבונות איך להתרחק ואיך להנצל מיצר הרע
 כי הנה רבותינו ז״ל אמרו שהיצה״ר מתחלתו
. ואח׳׳כ היא נעשה גדול . כאמרם (סוכה  הוא קטן
 . כ״ב) מתחלה היצה״ר דומה לחוט של ביכי׳ ולבסיף
 כעבות העגלה. עד שיהיה קשה מאד לפרוש ולהנזר
. ואנחנו קבלנו מפי רז״ל במדרש (שם בםייו׳) ו  ממנ
 עמי מה עשיתי לך ומה הלאיתיך ענה בי . אך׳׳י
ך ל ־ ^ ר ס  ברי סימון אמר הקב״ה עשרה בהמות מ
א ^ ^ ר  שלשה מינים ברשיחך . וזי מינים אינן ב
 הטיחתי עציכם ולא אמרתי אליכם להתייגסממ3י$

 להניא לפני קרבן מאלי שאינן ברשוחך אל*

ה יעלז גילינו טעם צכגל על מה שהחמירה התולה כיכ בעין המסית . ער שאמיי ז ל נסנהלרי׳ כ״ט) איז טיענין ז מ  *) י
 למסית • כי איתי אשי לא העלה ואשי לא הגיא £$אשי גזדין לט על לל שפתיו; עיל לי תקיה , אבל אותי שכני ה3יא|
י  זל־ן לגו ער אשר ינא0 גא0 וירגר נפשעיו. ויסית גם את אחרי׳ . עליו נאשר. נאם פזע כאשר יהי׳ אל הישע • תלמ כ

 אין פשר אלקים לנגל עיניו ״



 !אוזל יעקב
 עד אשריך בעיה״ז כוי. כי גכ

 כי זה כלל גדול לא הטרחתי עטכם כי כמאמר
 עמי מה עשיחי לך ומה הלאיתיך ענה בי.

 מדרש (סמוך להנ״ל) הה״ר עמי מה עשיתי לך
 ומה הלאיחיך ענה כי אמר ר' אחא
 ענה בי וקבל שכר . ולא תענה ברטך עד שקר .
 הנראה בעיני בגאור הדברים הסחזמי' האלה . שהמם
 ע״ד שמצאנו בדברי שהע״ה (משלי ט״ז) כל פעל ח
 למענהו וגס רשע ליום רעה. היינו כי הקב״ה עושה
 שליחותו ע״י רשעים להעניש את הבריות בהם ועל
ת הענק כ״א כפי  ידם . והנבער מדעת איט דן א
 ראות עיניו. וחושב ט זה עשה לו מה שעשה לק
 מסגת זדון לבו לבד •• ועיניו נשואית 'וצופות רק
 לקחת׳נקמחו ממנו ולא יותר . אבל איש החכם יבין
 את זאת . כי מה שעשה לו זה האיש מן הרעה הי׳
 רק כשליח מלי״עלה. כמו שאמר דהע״ה (שמואל 3״
 י׳׳י) מה לי ולכס בני צרויה כי יקלל . כי ד׳ אמר
 לי קלל את דוד . וענין זה בא עליו מלמעלה רק
 להעיר ולעורר את לבו לתקן מה שעליו לחי!?. וכמו
 שכתבנו בספר המדות(בי״ד לשער היראה) כי כאשר
 יתתדשו על האדם מקרים י ראוי אציו להתעורר
 ולהתגונן כי זעף ד׳ ישא . ושבט אלק עליו . וטו3
 לאדם להיות חסר לב לאמר אך זה תלי מעט
 ואשאנו. ^לא יתפעל ממנו . כי אם לא יתבונן בינה
 לקחת מוסר מענין זה להשתדל לשכך הזעם . מי

 יולע עד כמה תכבד יד ד׳ עליו: ע״ש בחירך . חס י
 אשר גיאר ר' אחא עמי מה עשיתי לך. לא שהמאמר
. אגל הדברי' דברי אמת לאמר עמי ׳  בדרך תמי
 זכור נא מה עשיתי לך כבר מן העזנשי' וע״י כמה
 רשעים אשר העירותי עליכם . וזהו ומה הלאתיך
 עשה נא חשבון על כל הדנרי' יגעי' אשר עתה מיף
 ויגע . ענה בי. כלומר תהי׳ חולה הדברי׳ ביבהקב״ה
 כי אני הסיבותי עליך את כל אלה. ולא תתלה
 הדגרי' באדם לאמר כי הוא עשה לך . וזהו מאמר
 ר' אחא ענה בי וקבל שכר . כי כאשר יכיר האדם
 ויאמר כי מדי יצא הדבר יזכה עי׳׳כ לחשובה לתקן
 מעשיו •ומעלליו ויקבל שכר טוב . ולא תענה ברעך
 עד שקר. כלומר שלא יתלה הדבר בהאדם אשר עשה
. כי לא ממנו יצא  לו זאת. כי שקר הוא מעיר בו

 , הדבר יאינו רק שליח מלמעלה. זהענין נחמד :
 ר׳ ליי פחח הן אתם מאין ופעלכם
 מאפע ״ הן לשון יוני הוא אחד . אמר

 הקב״ה

 קשה עליו להלחם ולעמוד על נפשו כי רק החליק
 אליו בעיט ויוכל להעצים עיניו מראות ברע • אבל
 כאשר לברי פיו! און ומרמה כאשר כבר הגיע הפשע
. אז חדל להשכיל להיטב . אין יחשוב  אל כח הדברי
 על משכגו ואח״כ יתיצב ג״כ על לרך לא טוב. ואח״כ
 רע לאימלס (עיי למעלה רי' חזריע) זהמיפת על
 זה שכל גודל היצה״ר וחזקו היא מסבת האדם עצמו
 אשר יתן לו מקום ליכנס אל לבריו פטייה הלאה
 הלאה (עי׳ פרשת בראשית ״ה שכחבנו ביאור
 לפחח חטאחרתץנשם אלמו״רהגאין החסיד רבינו
 אליהו מויילנא נ״ט) והעד . כי הלא יש ויש כמה
 דברים העומדים ברומו של עולם ואין שליטח היצה״ר
 עליה ס כל מאומה . כמו אכילת השקץ והעכבר
 ןכלומה ממאכלות האסורות . או היחעורר היצה״ר
0 לחטוא בהקדמות . שיפנלם או לעשות בהם ד א 3 

 פסול אחר ואס היה רצין הקנייה להכביד העבודה
 על האלם גאין ספק היה שולט על הפל בשוה .
א היצה״ר ר  אבל באמת חלילה לאל מרשע. כי צא 5
 להעיק לבריות ח״ו . ולא ברא אותו כ״א לחיקין
 העולם להמשיך האדם אל הדברים שהם מוכרחים
 לקיים העולם. ויאכל וישחה לקיים גופו לבן*־וזהו

 צלקחך כהררי אל . «ה ההרים _^ ^
מת. כך הצדיקי' עושים פי׳  ועושים פי
 לעצמם ולאחרים . כי נא יקחו י׳העיה
 נפשם ואח הנוחר יוותרו לפרנס אי

b\ זה יקל על האלם. כאשר יתנהג 
 זכאמרם נסמוך עמי מה עשית לך כוי

 עליכם כיי להתייגע בהרים להביא לפני״קרבן כוי.
 אבל כל הכבדות אשר על האדם האדם עצמו עשה
 לו זאח . וכמו שביארנו. ועיי עול «ה שנהנו מזה
 גפי פקולי על מדרכם ז״ל נל אלין לאבוהו ואני

 אמרתי לריק יגעתי והבן :
 ראה נא מה שסיפר הכתוב בהנשי׳ המקטרות
 לאלהים אחרים (ירמי' מ*ד כיז) ונשבע
 לחם ונהי' טובים ורעה לא ראינו. כל המאמר הזה
 יצא עחק מפיהם היפך מדרכי החכמה והקבלה
 אשר רוב טונה מונעת השלמות מן האדם. וטוב

 לידס אם לא יקח מן העלם דק
 המותר יחרים . נמאמר (ברכות
 זני בישי. ואלה האנשי' אמרו,

 לחם: יטכ׳/ ונהי' טונים כוי
 ני כך היא דרכה של #ורה



 עקב
 חודה על שכמם גם שזה הוא עלן למעלה מכת
. וככר ן ת  אנישי. מעת ההיא והלאה ד׳ עוז לעמו י
 רמז דהע״ה במאמר מבואר אשד לעתיד יודו גם העמי׳
 אשר נתנו כחף סוררת אל התודה • הנה אז מדו
 האמת ויאמרו ני אם היו. שומעי׳ ומקבלי׳ אותה
 בתתלה . ודאי הי׳ הקב״ה מסייען לקיים אותה .
 כמ״ש (תהלי׳ קל׳׳ח) יורוך ד' כצ מלכי ארץ כי שמעו
 אתרי פיך • כלומר יודו לך כי אצו שמעי אמרי פיך
. היינו לקיים התודה '  היו זוכי' ג׳כ לשיר בדרכי ד
י קיל יעקב למ״ד אי) כי גם ישראל היו  והמצית (עי
 תלושי' לזה המעמד. רק הגוחן לעיף כת הזא נתן
 להם כת לעשות חיל . וזאת הדויחו לעצמם רק עיי
 טוב בחירתם שענו ואמרו כל אשר דבר ד׳ נעשה .
 וזהו נל פעולות טונות ונחמות שהקב״ה עתיד לעשוי
 עם ישראל אינם אלא בשביל פועה אחת שפעיתס
 ואמרחם בסיני נעשה ונשמע . כלומר אין לכם חלק
) ויאמר ט  בו כ״א הדבור לבד. וזהו מאמר (ישעי' מ
ל ז לע3ו ו ע ת ו . נלומר השפיע ני כ ה ה  לי עבדי א
 עבודת הקודש . ולעשות כל מה שעשיתי . ותיאר
 את ההשפעה הזאת ע״ש אמירה: כי כל השפעתו

 ^ יחי כן היא כי הוא אמר ויהי:
 flfiBjM נבוא לבאר המשך המאמר * אך נקדי׳
ר המשורר ליה (תהלים מיה• ) מ א מ B B r c 3 * 
ך י 3  *HQBKJ* והטי אזנך ושכחי עמך ובית א
ד במנחה פניך\חלו עשירי עם כוי לרקיזוןן ז £ 8 8 8 ' 
0לך *תולות אחריה רעותיה מובאות  מ&2|
 לך פח/יאשר רז״צ דרשו מאמר זה (ר״י פ׳ לך) על
 אברהם אבינו ע*ה • והנה המשורר ע״ה דיבר הדכרי״
ע  האלה ע״ד משל ומליצה. ונבין תחלה המשל. ואח״
 נעמיק להתבונן בענק הנמשל. וגם אנחנו כבאור
ד לקחת  לקרב הענין ע״ד דמיון. לעשיר גלול היי צרי
 אשה: וראה גתילה בעלת מעלות טובות ומשובחות
 אצל עני אחד. וקרא אותה אל ביתו וידבר עצ למ^
ל אמר לה כי היא צריך ג  שיקח איחה לו לחשה. א
 חחלה ללמד אותה כל סדר ההנהגה הראוי׳ צ>-
, . והתחיל מסדר לפניה ויאמר דעי בתי כ ה ת ע  מ
 נפשך ריקה דלה'ועניי. ואביך עני ודל. וכל משפחתך
ל • והיי . רעבים וצמאים ובחוסר נ ם ^ ^ ם י צ  ד
ה ל י ג ף אח השכנים שתהיי ר ל ח ה ^ ^ ^ ^ • • ^ 
ס איזה לצי, א . ר ב ^ לשאל ״הס ד K ^ | ^ | # 4  ׳
י יכילת בידך י §י>שארי ח>£ים שלא • ו&קי «₪0ן ' 
ה ז ת ד! רש ומכקש מהם. ומהיום ה ז  לה^ל^^הי

 והלאה

 אה? :
 הקנייה אומה אחת אתם לי^מאזמות העילם. מאין
 מאותם שכתוב נהם כל כוי כאין נגדו. ופעלכם מעפע כל
 פעולות טונות ונחמות שהקב״ה עתיד לעשוי עם ישראל
 אינם אצא בשביל פועה אתת שפעית׳ לפני בסיני ואמרת׳
 געשה ונשמע . תיעיה יבחר נכם. אותה תועל שכתוג־
 3ה עשי להם עגל מסכה מאותה תוענה הניאו לפני
ק . שנאמר שור או כשב או עז כוי ־. וטרם נבאר ר  ק
 המשכת דבריהם נבאר תחלה מאמר כל פעולות
 מונות כל.אינם. א^א בשביל פועה אחת שפעיתם
 ואמרתם נעשה וכשייע . והנראה כי כיונחם ז״ל נזה
 נמשכת אל מה שאתרו (למעלה נסמוך) א״ר ירמי'
 בד אלעזר עתידה בת קיל להיות מפיצצח נראשי
 ההרים 'ואומרת כצ מי שפעל עם אל יבוא ויטוצ
 שכרו • הה״ר כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל
 אל . והרצון נזה עם מה שכתבנו למעלה. (פ׳
 ויקרא) על מאמר המהולל ברוב סתשבמזמ . אשר
 כל המעשים טובים וכל המדוח הישרות אשר בבני
 אדם של הקב״ה הם שנאכלו ממט. יהרחמי׳ וסחסדי׳
 אשר 7זמצא בי:נכראי' המה מושפעי' ובאים מיוצר
 סכל ב״ה אשר זרע ואשר נטע חסדיו בעולם , ונתן
 רתמים בלב האב לרחם על ננו • ואיש על רעהו .
 והמקבל טובה יודה את הנותן ויהללהו בשערי׳. אבל
 מידי דברו בו זכור תכיר להודות את המטיב העליון
 ב*ה המאציל הכהות החמודות האלה ונטע סגולות
 יקרות כאלה בלבות בני אדם . וזהו המהולל ברוב
 התשבחות : כלומר כל התשבחות אשר נשמע מפי
 המהללי׳ זמירי׳ אל המטיבי׳ עמהס י כלם אך כבודו

 ית' מהולל בהם . וכמו שכתבנו שם באידך :
 בלל העולה מדברינו הנ״ל כי כל פעולות טיבות
ק השבחים והתהלגח אשר  אשר בבני אדם ו
 ישתיתו בהן בעלי המדית טיבזת והצדיקי׳ השרירי׳
 בעם כלם הם של הבורא המאציל העליון,ביה .
.  ואין לאדם חלקי המיוחד לו כ״אהבחירה לבדה
 כמאמר (דברי׳ למ״ד) ובחרת בחיים .־ ועל השאר
) היא לטהר מסייעי' אותו  •מר אמרו (יומא ל״ח ל
 */הו מאמר עתירה בת קול להיות מפוצצת בראשי
 ההייםואומרת כל מי ׳שפעל עם אל. כלוי שנשחחף
 עם הי!נ'>ן כביכול • כי הוא המאציל והעוזר האמתי
ל. עכ״זייבוא ויטיל שכרו:  הניחן לאדם כת לעשות חי
 כי היכרי׳ האלה גם שלא נאמדו בלתי על
 פרטי נכי אדם . עלץ תדע כי גס הכלל
. כי מעת שקבלו על עצמם לסביל עול  כיוצא בהן



 אהל יעסכ פט
) על ו י  והלאה אין לך עוד לעשית כאלה . כל כבודך שחשב האלה מעצמם והשיגוך . וכמאמר (במדבר כ
 נגיחך . כ;אמר כל כבידה בת מלף פנימה . ולא פי הגורל תחלק נחלתו. ואמרו ז״ל שהגורל היי קירח
 תצאי ממפתן חצריוטידותי החוצה. והנערה בשמעה ואומר אני של פלוני. וזהו מחמר (חהלי׳ כ״א) כי
 זאת נבהלה מאד . ותאמר איך אוכל להיות שכולה חקדמנו ברכות טוב השית לריושו עטרת פז • מהמר
 יגלי״ודה . כאסיר חל בור . הן זס דרך נני חדם כי תקימנו מורה על האמור כי הטוב ינחר בך טרם
. כי זה לשון . ןיען ויחמר חלילה צי זאת תבתור בו חתה וגטרס תחפוץ חותן ׳ י ש  להיות מעירב עס אכ
. קדימה בלה״ק בבי בני אדם והקטן מקדים ח׳׳ע ר ו י אשר לא תראה אדם ע ת י ב  לסגרך היום הזה ב
 כאיחס אשר גבחי נלחים החבאו . רק ההבדל הוא צקבכ פגי הגדול . וזהו גי׳כ מאמר (דברים למ״ר)
 כי עד עתה הי־ דרכך להשכים ולהעריב לדפוק על ראה נחתי לפניך היום את החיים טי ואת הטוב
 פתחי נדיב!, כמשפט הדליס. ^ ומעתה יהי׳ הלנר כוי ובחרת בתייס . ומדוע לא הזכיר את שניהם
 נהיפך . ני כלם יהיו משכימי' לפתחך • זה לדרוש לאמר ונחרת בחיים ובטוב יען וביען כי הטוב יבחר
ך בך. ע״ר כי תקדמני ברכות טוב. רק חיים שחל מ ך . וזה יביא יישאל מ מ  בשלומך ולהשתעשע ע

ה • יותר ממה שהיית שואלת מחנו : ממך . וזהו ובחרת בחיים : ב ו  ט
 הנמשל דע כי אנחנו מוזהרים להיות מדוחקי' ומעתה מניצת המשורר ע״ה נתנאדה יפה אף
 מטובות זמניות מלומויוח • וחין מהרחוי נעים. שמעי בה וראי והטי אזנך ישכתי
 אלינו לקחחמפרי עיה״ז כ״א ההכרה מה שלא יספיק עמך ובית אביך . וכל זה נרמז אל החדם הרוצה
 גלעדי. כמאמר כך היא דרכה של תורה פת כמנת להתדבק ולהסתופף בצצו ית׳ שהוא צריך לעזוב כצ
) וכל ישענו וחפצנו וכל מחמדנו הדברי' אשר התרגל בהם מצידה מבטן . וצבל ידאוג ,  חאננ כיי(אבות ו
 ראוי להיות רק כמאמר משיח ד׳ (חהלי' כ״ז) אחת כי ח״כ יהי׳ נעזב ומשילח מכל • ע״ז ניחר לו ני
. וכדברי המדרש ׳ שבחי בנית ד׳ כוי לתזות בנועם הדבר בהיפך . רתחו המנך יפ ך  שחלתי מאת ד׳ 0
. וכאשר תשים עינך ולבך תראה אשר הרבה (רי׳ פ׳ לך) לייפותך בעוצם. ובת צור נמנתה פניך ׳  ד׳ כי
 מגדולי הצדיקי׳ היו מוכללי' בכל שפע טוב העוהי׳ז יחלו עשירי עם כי כנ הטונות אליך יבואו. ואתה
 והעושר והכבוד הכל לפניהם • ני כן חפצו ית' להטי' תשב ותתלונן רק באהלי תורה . כי כנ כגולה בת
 לטובים ולישרים בלבוחם . רק ההבדל הוח בין מלך פנימה כו׳ אבל לרקמות הונצ נמלך בתולות

 הצדיקי' והרשעים • ממש כדברי המשל הנ׳צ. כי אחריה רעותיה מובאות לך :
 הרשעים רודפים אחר הטוב להשיט.^צא כן הצייקי' ומעתה נבאר המשך לשון המדרש חך נחזור אל
 כי הטוב משתיקק חליהם להחליק בצלם . כמאמרם לברי המשצ הנ״ל אשר התנה העשיר
 זיל כהאבנים שהניח יעקב תחת מראשותיו . זאח עם האשה אשר לקת . ןתחמר אליו החשה מדוע
 אומרת עלי יניח צדיק את ראשו וזאת חומרת כי׳ • לח יזדיין כן בשארי בני אדם להתנות חנחי׳ כאצה
י שנחגלל בין  וכמחמר ויקם השדה והמערה תקומה היתה לי • בעת ההתקשרות . ןיאמר נה כי מ
 זק חמדו (ביל קיט מלכים ח׳ י״ח) ויתנו לנו שני עשירי׳ חינו צריך לתנאי׳ כאצה. כי נמוד הוא בכך
 פרים ויבחרו להם הפר האחד . אותו שעלה צשס לחיות חיי כבוד ונחת . לא כן הנערה הזחת יזשר
 החלקי' נח בעצמו אצ אליהו . ואותו הפר שעלה בהולדתה היא מבין עניים ונתגדצה בין עניים ודנים
 לשם הנעל נתקבצו כל נביאי הבעל ד׳ מחות וחמשי' ועתה היא עלתה פתאום על גפי מרומי ההצלחה
׳ מהצורך אלי׳ להתלמד ולהתרגל י  איש יכלם לח יכלו לזוז רגלו מן הארץ . עד שאמר ל? ונחגדלה עד מאד. ה
 אליהו לך עמהם כי שמן ית׳ מתקדש גם על ירך . בלמודי הכבול ונימוסי הפאר והיופי. וזהו מאמר
ה לישראל הן אתם מאין מאותם שכתוב כהס ל ק  יעיד כלל אמרו רז׳׳ל(אבות יי) כל העוסק בחורה ה
 לפמה זיכה לרבדים הרבה . 'ולח עול אלא שכל העולם כצ כז׳ כאין נגדו. כלומר שורש שלכם דל ורזה מאד.
י כדאי לי. כלומר שהעולם ומלואו רודף אחריו • ופעלכס מאפע . נלומר כ* לשעה קלההעלתי אתכם ל  כ

 כמאמר (דברי׳ כיח) ובאו עליך כל הברכות האלה על כל . רק בעבור דבור אחד שאמרתם לפני בסיני
ד י לא שיהא לך מהצורך לרלוף אחריהם . נעשה ונשמע . וא״כ כפי השורש שלכם הלא אתם ו ע ש ה  י

ועמה הלא נכנסתם עמי . ז ׳ . רק ובאו עליך כל הנרטת למודים לבחור בטוב עזה׳  כהרידףאחר הכיור ט
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ל יעקב ה  א
י הזקן (כי הוא הי״ בקי נ  בכרית . מה .־׳ראוי אליכם להיות גוי קדוש. כהני לנו לאכול . ויגער מהע
 ד' חקראו משרחי אלקימ . וראוי אליכם א״כלעזוג ביבר) ויאמר לו שים יד לפה עד שיקר&ו אותנו אל
 הלתם . בתוך כך באו אנשים סותרים אל הבית .
 ויחכו קול לאמר מהרו וחנו לני לאכול ולשתות . וילכו
 מהרה וישימו לפניהם לאכול . ויחנו להם כל אשר
 שאלי. והאיש הזה משתאה מתריש לאמר למה לא
. והזקן סותם את פיו שלא ידבר  אעשה גם אני ק
 מאומה .ואח״כ כאשר הלך הבעה׳׳ב לאכול אז אמר
 אל העניים האלה קומו אכלו *לחמי • ייש3י עמן־
י  ויאכלו וישתו ויטימ לגם וילינו בטוב . ויאמר הענ

 ולמאוס בכל המון הבלי התעניגי' . ולא תבתרו בכל
 טובות עוה״ז ומתמליו . ולא תאמרו כי א״כ תהיו
 חסרים ונעדרים מכל טיב. ע״ז אמר כי לא ק הדבר.
ם . לא כאותן אשד עשו את העגל  רק הטוב יבחר מ
 בעבור המתם נמשכי' אחר העבירה הנהוגה בארץ
 אשר יצאו משם . התישיים כי ההנהגה מסורה ביד
 מערכת השמים • אשר עי״כ התנהגו מאז לעשות
 טלסמאוח מצירות הכוכבי' והמזלית . ועשו את העגל

 מכילן למזל שור אשר בהמזלית . כמו שכחי האבן הזקן לחבירומה זה חרדת עלי לדחוק השעה . ולא
ק ז  עזרא (פ׳ חשא) ואצליכם לא כן הדבר . כי כמו אשר כך אמרתי לך שיגיע העת ויתט גם לנו לאכול. ו
 הדורשי' אל ציאות השמים ואל המזלות יחפצי להשיג משיב ואומר עכ׳יז מדוע נשתניתי מן הסוחרי׳. הלא
 מהם הטוב המיותר ומושפע מכל מזל ומזל. כן המזלו' הם מיהרו ובקשו וכיהן להם . ויאמר אליו הזקן
 יבקשו וירדפו להמשיך שפעתם אל הנזיר מהם ונבדל הלא למחר תראה הבלל גדול בינך וביגיהם-יישכימו
 מעבוד אותם . כי הם משחוקקים להתקרב רק אל ממחרח ללכת לדרכם . והנה היה״ב יושג עם הסוחרי׳
ה מ כ  העיבד אלקים . יזהו תיעבה יבחר בכס . אותה לחשוב חשבונו עמהם כמה מגיע בעד לתם ו
ר ^ מ  געד בשר ודגים . וכמה בעד יין ושכר . אז ל
3 ש ו  הזקן ראה עחה אם ראשיתך הי׳ מצער. היית י
 ומצפה ימייחל לחסדו והתחסד עמך ולא חשמע קוצ
ן ר ה י מ  ניגש וחלף מאחו בשלום . ילהיפך הסוחדי׳ ש
 עצמם לבקש תפקידם. עחה ראה נא אח החשבמ

 העייוך לפניהם . הנמשל מבואר במאמר שלפנינו
 נחלה מבוהלת בראשונה ואחריתה לא תבורך. לאמד
ר ת  הן אמת כי יזדמן נחלה הממהרת לבוא תיכף א
 הבקשה. אנל ואחריתה לא תיורך. כי תהיי צריך
 לתת דין וחשבון על כל טובה שחשיג מטובית עיה״ז י
^ ק  כמאמר חזיייל(אבות גי) החנית פחוחה יהחנוני מ
 כוי והגבאי׳ מחזירי' כוי . לא כן הצדיק,׳ שמואסי׳
 בטוביה עוה״ז כ׳׳א הטוב רודף אחריהם. כמו שכתבנו
ן ק ן ;  למעלה . על אחריחם נאמר יבוא שלום • י
 על משכבותס בשלום ואין מחריר להם דנר . ל^

 ישמעו קול נוגש :
׳ ן ף באור על מאמר המדרש הןיאתס מאין כ 1  ע
וא' עיש וינעם לך . ״  עי׳ קול יעקב מ״ח 3׳ נ
ש ד ה מועדי די אשר חקראו אותם ״קראי קי ל  א

 כי׳ ששת ימים תעשה מלאכה וביים השביעי.
 תון

מסכה. מאותו שור  תועבה שכתוב בה עשו להם עגל ״
 הביאו לפני קרבן:

ם דע כי ההבדל בין הרודף אחר הטיב . נ מ  א
 ובין מי שהטוב רודף אחריו הוא קדימת
 הזמן. כי אם יסגב סבות וירדיף בהם אחר הטוב.
 יוכל להשיגו במהרה . נא כן בישועת ד׳ נאמר
 (תהלים מ״נ) הוחילי לאלקי' כו׳ וכאמרם ז׳׳ל
 (נדרים סב) עשה דברים לשם פעלם כוי וסוף
 הכבוד לביא . אכן שהע״ה העיר אותנו כי עכ״ז
גד. שלא  טיב לאדם להשליך כל טוב עוה״ז מנ
 להתאמץ ולבקש סכות למהר השגתו . ולהקדים
 אח ביאו . וזה אשר אמר (משלי ך׳) נחלה מבוהלת
 בראשינה ואחריתה לא תבורך . ונמתיק העני) ע״פ
 משל . לעני שהיה מהלך בלרך לקנץ מנליני עם
 והי מתגורר כמה שנים בדרך . נטפל אליו עני שירד
 מנכסיו ונתדלדל זה ימים לא כבירים • וילכו שניה׳
 יתד . ינתאדחו בבית אכסני׳ אתת אשר הנעה״ב היי
. והיי יושבי׳  מפורסם למכנים אורח גדול שמו מאד
' או ד' שעות ומצפי׳ שיתנו להם לאכול ולא נחנו  ג

״ v w לפניהם. ויאמר אליו העני החדש למה אנחנו מחשים ״ 
 וממתינים כל כך. נלך ונבקש את בעל הבית שיחן שבת שבחוץט׳ #) הנראה בבאור מאמר שבת שך

 ע׳׳ד



 ע אה? יעקב
 ההחחלה מנוחה וסיפה לעוה׳׳ב ג״כ מנוחה ״ לא

: ג אח״כ עונש מר ח״ו  שתהיי מנוחה שחס3
 וספרתם לכם ממחרת השנת מיום הביאכם את
 עומר התנופה שבע שבתות תמימות
 תהיינה. מדרש . תני ר׳ תייא שבע שבתות חמימות
 חהיינה אימתי הן חמימות נשעה שישראל עושי!
 רצונו של מקום . וראוי לבאר איככה חלו חז״ל מצוי
 זאת בעושי רצוני של מקום יותר מבכל המצות. אבל
ך (בקול יעקב 3  אם תזכרו ראשונוח מה שכחננו כ
 נ״ו בי) ׳ננאור מאמר (קהלת וי) אס יוליד איש
 מאה ושנים רבות יחי' .׳ורב שיהיו ימי שניו כוי .
 והמורם מדברינו שם כי הצדיק כל שעשועיו בימים
 שענדו. כי נפשו יודעת כמה סחורות יקרות קנה
 לעצמו נהימים האלה • כמה אסף נחפניו תורה ומע״ט
 שזה הי׳ עיקר בואו אל עוה׳יז שהוא עולם המעשה.
 לא כן הרשע . שכל מגמתו רק ורב שיהיו ימי בכיו.
 ר״ל כל חקיחו רק על הימים העתידים. כי הימים
 הראשונים יפלו ממנו. לא יאצר ולא יחסן מהם מאומה
 כמאמר (משלי י״ב) הפוך רשעים ואינם. כלומר
 כאשר יהפכו פניהם להביט על הזמן העבר. לא ימצאו
 מאומה על מה להביט . אבל ובית צדיקי׳ יעמוד. כי
 הצדיקים עשו להם ניח נאמן מכל הימים שענרו • כי
 פרי >*מים מון לפניהם . וכל שעשועי הרשע רק
 בימים העתידים לבוא שיתעדן נחענוג זה ונזה כאשר
 תחאיה נפשו. כאשר צייר הנביא ע״ה את תכונת
 סונאי היין (ישעי׳ נו) אתיו אקתה יין ונסבאה שפד
 יהי׳ כזה יום מתר גדול• יתר מאד *) וזהו מאמר
 (תהלי׳ צדי״ק) ימי שנותינו בהם שבעים שנה. אשר

 מלת

 ע׳׳ד שמצאנו גרז״ל(שמות רבה י״ג) לא ייעף ולא ייגע
 (ישעי׳ מי) במי אני ייגע במי שהוא מכעיס לפני
 נדנרים בטלים כוי. ומעתה יש שובח בשבת ומוצא
 מנוחה לעצמו ויגיעה להקג׳׳ה לסבול עונותיו כמאמר
 הנניא ע״ה שהניאו חזיל [מלאכי ג׳] הוגעתם ד׳
 נדנריכם. כי ע״י שביחחם ממלאכה מחאספי׳ אגודוח
 אגודות לספר עם רעיהם. וכל המרבה דברי׳ מביא
 חטא. ומה גם המרבי' נשמחה של הוללות. גדול
 עונם מנשוא • וזהו שבת שבחון לל׳. והדמיון נזה אצ
 מלמד תינוקית נחן אל חלמידיו מנוחה על שעה או
 שחי׳. והוא הלך נעיור איזה ענין. יהחלמידיס כאשר
. ועשו מעשים ̂ו חיש את רעהו  הימה להם הרווחה >
ס , במטח ופצעים • עד שפך דם עליהם• ער י ע  ר

 שנחהפכה מנוחתם לפני המלמד ליגיעה גדולה וכנדה.
̂ןן•" נראה לומר בבאורשנת שנחין ע״ד אחד הניא  ן
 למי «ורה השעות זייגר נחמד ונתן לו במחנה
 בניאו מן הדרך. למען יהי׳ לבכי נ״רממנו• והנער
. ונשחחו .  התחיל משחק עמו בכל פעם וקלקל אותו
 . איפניו וגלגליו . עד כי נהפך אל הנער הזה הנחת
 . ליגין וצער גדול . וטענח אביו הי׳ כלום עשיתי לך
 I זאח ליגין . הלא אנכי כל ישעי וכל חפצי הי׳ שיהי'
 לך תמיד ניר ממני. לא שיהי׳ סופ^לתזגה וצער .
 כך הקנ״ה נחן,אלינו שנתות. שהמה מחנה טובה
 מבית גנזיו ית' למען ינוח כל אחד מעצבו ומרגזו
 מענודחו ומעמלו. כמאמר שנתות למנותה. לא שהשבת
 יהי׳ סבה לחכחה • כי כאשר יכלו את היום הנכבד
 הזה בהנליס . נדנרי׳ בטלים ובהוללות הלא יהי'
. וזהו שנת שבתון . ר״ל שתהיי ר  יזחריהס כיוס מ

' ימים ביוס הראשון  ג׳ יפיס . ביים הראשון מקרא קידש כי' ביום השביעי מקרא קודש . שביטוח יום אחד . סוכות נ
 סקרא קודש גיוס השמיני מקיא קידש , ראש השנה יזם אחד. נחזיש השביעי גאחד לחודש . א״כ המה ששה יפים
̂נפש לגשל  ייש טיל יום אחד יום הכפירים אנל אין לינו כאלי ששת הישים כי נכל אלה מותי לעשות מלאכת אוכל 
 ולאפות . יייהיכ ליני כשנת שנס זה אסור. וזהו שאמר ששת יפיס אבר נהמועליס תעשה מלאכה , וביום* השגיעי זס
 יי0 הכישיריס שנת שנתון כ:' : וטס לנרי רנינו זיל נתבאר לי מאסר וכל מלאכה לא תעשו געצס היום הזה . כי יום
 כפורים הוא כוי כי כל הנפש אשי־ לא תעונה נו׳ ונכרתה מעמיה . אשר לכאורה אין זה טעם על מאמר וכל מלאכה
 לא תעשו . מה מנין חענית למלאכה אנל עתה יתכן מאד . כי בלבר הזה נגלה ונבלל יוה״כ מכל המיעליס פי
 נטלם היחיה מלאכת אוכל נפמ . כי הכתב לא הוהיר נהם רק כל מלאכת עבודה לא תעשי. אבל מלאכה שאינה
 עגילה היינו מלאכת אוכל נפש מיתר משא׳כ גיוס הכפויים אמר יכל מלאכה לא תעשו נעצם היום הזה לאסור גם
 מלאכת אוכל נפש . והטעם כי כל הנפש אשר לא תעונה 0' ונכרתה מעמיס . ואיכ אחר שאתה מחויינ להתענות

 פה >ך למלאכת איכל נפש .
י אלף שנים נעינין כיום אתמול כי יעגור ני׳ גם אם מאמר זס נאמר על יומו של הקלה ) כ ס  ^)זה שנאמר ש
ז יכליל מושר חכמה להסיר איתני אל החשיבה , כמיש תחלה תשג אנוש על דכא נו׳ • והטעם כי אלף שנים בעיניך ל  ע

 כיוס אתפ־ל כי יעג־ר יאלף) היא המספר הגליל הנאמר גמקראות . כפו (ישעי׳ ס׳) הקטן יהיה לאלף . וכמאמר אלם אם
 אלף



 אהל יעקב
 אכילה ושתי׳ ושארי התענוגי׳ לעולם אין לו
 ביה רק העת של עתה *) כמאמר (משלי ירד)
 ושנות רשעים תקצירנה. ממש כמי שהפקיד אצל אתל
 מאה אדומי׳ . והזח מחזיר לו זיז חחד בכל יום .
 א״כ אין צו מכל מעותיו כ״א זוז אחד. וזהו ימי שנותינן
 בהם שנעים שנה . הוראת מלת בהם כאותו שחומר
 יש ני פרועות במאה אדומים י שנע״כ כיונתו שיש צי
 פרוטות סך מסויים עד שיוכל לעשות מהם ע״י חליפין
 מחי אדןמיס.כן הי׳ מאמר המשירר.אם תרצה להביע
 על ןחן מי האדם על כל הפנים לא חראה בו רק
 ימים . רק הימים הם אשר נהם חוכל למצוא חשבון
 של שבעי' שנה . וזהו ימי שנותינו בהם שנעיס
 שנה . ר״ל בהם יכול להיות ע׳ שנס אבל לעיכי
 האדם אין לו רק ימים אשר עליהם נאחר (איוב
 כ״א) יבלו בטוב ימיהם . ר׳׳ל יכלו ימיהם בכל-ון
 גמור . וכמו שסיי׳ •הן לא נידם טונם . ר״ ל
 ני לא קנה לו קנין נצחי נימים שעברו .
 וזהו ג״כ מאמר (שם ט״ו)כל ימי רשע הוא מתחולצ
 ומספר שנים נצפנו לעדין . ריל כי זה משפט הרשע
 אשר זמן ההיוה הוא נעיניו תמיר למשא. ותוחלתו
 רק עצ הימים שיבואו. אולי יהי׳ טובי׳ מאלה אשר
ס מי  לו עתה. ולחיש כזה הלא אין לו כל מאומה צאי
 ולא שנים . וזהו כל ימי רשע היא מתתילל. וא״כ

ה ז  ומספר שנים נצפני ונעדרו מן העריץ (יהפחיב ה
3 ר מרשע ורע לו. ני תחלה הי׳מאמלו מצדיק וט־ מ  מ

 (ז

 מלח נהם היא חשרת הבאור. אגל לדרכנו הנה
 משפט הצדיק והרשע במספר ימי חייהם ממש ע״ד
 נ' עניים הלכו יחד לקנץ על פתחי נדיבים . לא נפרדו
 איש מעל אחיהו. וילכו שניה' יחדיו. רק אחד היי חכם
 והב׳ הי׳ כסיל . ולא נמצא ביד הכסיל מעולם כי
 אם פרועה אחת אותה אשר נתנו לו עתה והפרוטה
 הראשונה כבר אכל והחכם לא עשה כן . רק הי׳
 קונץ על יר . ונהתאסף אצלו מאה פרוטו׳ החליף
 איחם על ןתי''. והז־זי׳ על סלעים . ואח״כ החליף
. כן הצדיק יעשה נדעת נ ה  אח הסלעי' על דינרי ז
 ובחכמה ויכלה ימיו רק בתורה ומצית ויתחברו חחר
 אל אחד בקרסי עבודת הקודש שעליו עד אשר יעשה
 משכעה ימים שבת . ומדי שבתות חודש . ומן החלשים
׳י מעשי הזמן. כי האף אמנם  יעשה שנים . והכל ע׳
 עצם הזמן חלף ועבר. אנצ הקניני׳ הנכבדים אשר
 קנה בהם תיים וקיימי׳ • ופעולתם עימדת לער. כי
 יתחברו הלמוד והמעשה ער שבכלות שנה יש לפניו
 התירה והמציה אשר אסף נחפניו שנה שלמה ושארי
 מעשיי טיבים וחפלית של שנה תמימה. והוא כ«ומי
 שקיגה בעד מאה אדומי' סחורה . הנה נעשה מן
 הסחורה אדומים אתי׳כ בבואו אל ביתי. כן מי
 שהחליף זמנו לעשות ממנו תורה ומצית • בעיה״ב
ם וזמן נצחי  נעשה פן התורה והמצות חיים נע«י
 והצלחת עולם לא כן הרשע מכלה ימיו כדירים
 רקיס אשר לא ישיג מהם אחרית ותקיה כמו

מר ס אלף שנים בעיניך כיוס אחמול כי׳ כלי י ג , יען נ ו ת ו י תא ז ו הי עו נ יש לו למאיס נ א״ ׳ כלא היה יהי׳ ו י ח  אלף שנה י
ם כלי ק עוברי׳ ו קח משל מיום האתמול העבר . ככה יהיו כל ימיו . כי אינם ר ת ימיו . י י ל תנ ט ג י  אם ירצין אדם ללנ
ן מ ז די הוא כמו החציר שנכיקר יציץ ולערב יש־לל כן ה מן התמי י הז ב יפילל ויבש כלימי נ  וזהו בבוקר יציץ וחלף לעי
(Y< ישעי־) י מ א מ י נ ת י ח ח נפשו על מ טי נ נ ימילל היום וינש . יאם האדס י ד נ ל ש יצימח . ו  שנפל ייס בגומר היום מחחי
ת י ש א ר נ ל ימי חייו יכמליצת מאמר ( תר מאד . עכ״ז העבר כבר אינו וכמשפט הזה הלא יהיה נ  והי׳ כזה יים מתר גדול י

י , נ נ י אי יו יראה נ ׳ הפוך רשעים ואינו כי אם יפ>־ לאחי ז  ט) אל תניע אחריך כמאמר הנ
£ ׳ וישי) ימיני נצצ ע־בר , ל ת (גששי משער היראה) שזהי אש־ רמז־ זיל במדרש (רי י ז י חפי פ ס  ״)ונבר מלתי אמירה נ
ש ק י 3 י בא אל עשיר י ר ענ ׳ ד ממש ע מ י חיי האלם ה ; , ף א ע ה ף נשעה ש ל או צלו של אילן אלא צלו של עי ת  לצלי של מ
F ס ת ריחי י ע י ם כך וכך ש י ח ה צי גם ה נ ע ד , וגתיכה י ח ל שנועה דינר א נ ם , ן,:וא ישלה לו ג י ע ל ה ס א ו הלואה מ  מפי
ס ת נ ש ם ח ת ח גדול , ויענה ויאמר הוי חיילים א מ , יישאלו איתי הלא היא נותן י ף י ו ז והעשיר שנה אליו ע י  יקעאר על הק
י ' , כ ה סלעים יתן לי ייני־ א א ד מ ע ה היא עושה לי ג נ י כ י שלם לא כן הדברים , נ נ ל חצי לי ע  * הוא יתן לי נ
י ״לא יתכן לו י האדם , נ א הדינר השני לידי ינלה הראשין לן הדבר נחי ם י3י י ר f ש נ י ר 7 נ י א ן « ק ל, כ ל ס  היא י
ז י ת ע ה . כי העבר אינני , י ה ת ז ע ע אשי היא 5 כ אין אל האלם רק הרג « ע א ג י ר ת ע א ג ם T ר י ע 1 ק ;  מלמעלה ר
ך , זהי שבארו ר ן ע אי י נ י נ ) ח ם לט י אמר (תהל נ י ז י , אשי ע ע ג י אשר בין העבר והעתיל איני רק ר ו ז ה  פן לא יניאנו ו
ה שעיח , רק כצלו של מ פאמר ימינו *כצל עיגר , לא נצלי של כיתל או נצלי פל אילן , 5י איתי צל ע־מי כ יל נ  ז
ם י מ ן ה ס כאלה נש׳ עי י י ג י ל ת נ ז ף , ט־שה בכל רגע צל חדש וראשין ראשי! נעקר יצינני !כנר כ ף נשעה שהיא ע  טי

. ( מ י י נ  ע״ש בהשתקת ל



 אה? יעקב עא
 דמי לו עד יכוגן ועד ישים אח ירושלים תהלה בארץ.
 כי איך ישקגט לבנו בעבור חיי צער שאנחנו מושפעים
 עתה . הלא טוב לנו להרחיב פה בתחנה ובקשה
 למלאות לנו שובע שמחות את פני אדוננו קדושנו
 ית״ש . ולא יסוג אחור לבנו בעבור זה לחמנו לתם
 צר הבא אלינו בעצב ויגיעה רבה עד כי נתקיים בנו
 מאמר בנפשנו נביא לחמנו (איכה הי) היינו ביגיעות
 הנפש יהנשמה והשכל אשר כתות הנפש נתנו באדם
 רק בעבור עסק התורה והעבודה ועתה אנחנו
 מעבידי' חותם בפרך לכל עבודות הפרנסה להשיג
 מחייתנו כיוס4 הזה . לא לעולם הבא . וכדי בזיון
 וקצף אם שפחה תירש גבירתה . ואין דן דיננו כי
 אנח,ו ראויי׳ למעמד נכבד מזה כאותו אשר לא ראה
 טוב מימיו . הה 1 זכרו זאת והתאוששו הלא אבינו
 יוצרינו הכין כל טוב רק בעבורנו . ומצפה מאד
 לפתוח אוצרו הנחמד להריק ברכתו אלינו . ומקונן
 מאד על מניעת הטוב מאתנו . כמאמר (ירמי׳ י״ג)
 ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גוה
 ובגמ׳(חגיגה ה׳)מאי מפני גוה מפני גאותס שבישראל
 שניטלה מהם כו׳ ״. משל לאתד שלא זכה לגדל בן
 להכניסו לחופה . והי׳ לו הון עתק . והי׳ מרבה
 תפלה ותחנוני׳ עד כי זכה לגדל בן מופלג מאד במעלות
 ושלמות . והי׳ אביו דואג מאד להלעשו בגד נאה
 ומפואר שלא תשלוט בו עין רעה . ומדי שנה בשנה
 בבואו מן הדרך הביא לבני זיג בגדים יקרי׳ והכית
 אותם באוצר . בחדר משכבו . למאן לא תשורמ עין .
 ט אמר עד אשו• אזכה ויגיע עתו עת דודים להכניסו
 לחופה אז אפתח אוצרי הטוב להלביש את בני
 חמודות . עד כי לימי׳ נתמלא האוצר מלבושי׳ יקרים
 ומעטפות אשר לא שלטה בהן עין . ובהגיע התור
 הנכבד להכניסו לחופה ,וימת הנער על פני אביו .
 ובמר לבו הי׳ משפטו ללכת בכל יום אל בית האוצר
 והי׳ משתטח על פניו. ובוכה על כל מלבוש ומלביש .
 ועל כל תכשיט . לאמר בני בני מי ילבוש הבגדים
 היקרי׳ האלה . ולמי כל אלה לפני. הנמשל כי אביט
 שבשמים הכין בעבורנו אוצר כל כלי חמדה. וכל סגולה
 יקרה . לא שזפתה עין רואי. כמאמר (ישעי׳ סייד)
 עין לא ראתה אלקיס זולתך . ובעת חורבן בית
 המקדש אמר הקנייה לירמי׳ (בפתי׳ למד׳ איכה) אני

 דומה

תם ם . ובתנאי שלא פכלה או  שנחות שנים שנע שנים שבש פטמי
מת . י  שנה י שיהיו נה!י׳ קי
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 לו) חהו מאמר אליהוא קברכאל (איוב ל״ב) אמרתי
 ימים ידברו ורוב שנים יודיעו תכמה . תלק הזקנה
 לבי חלק״ס . היינו זקני תי׳ת וזקני ע״ה. וההבדל
 ביניהם כי זקני ע״ה אין להם רק ימים. וזקני ת״ח
 יש להם שנים . ותשיבות הזקנה בשניהם ג״כ על ב׳
 בחיי חלוקות. כי זקני ע״ה אין חשיבותם כ״א ברבר
 הדברי׳ אשר בהם כי הם יכולי׳ לספר
 מעשים רבי׳ מכמה זמנים שחלפו עליהם אשר ראו
 בעיניהם כמאמר (ברכות כ״א) ממהדורי מילי. וזהו
 אמרתי ימים ידברו . זה הוא מעלת הימים . שיש
 בפיהם לדבר ולספר הרבה. אבל ורוב שנים

 יודיעו חכמה : ־
 המורם מכל זה כי העליון ית׳ צוה אותנו לספור
 ממחרת הפסח חמשים יום . כי מפסח
 ועד עצרת נטהרו ישראל לזוהמת טמאת מצרי׳. והי׳
 צריכי' להיות מוכשרים לקבלת התורה בעצרת. כי
 שנע שבועות היו צריכי׳ לטהר עצמם • כמבואר
 ליודעים. ע״כ אמר וספרתם לכס ממחרת השבת
 מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות
 תהיינה . כאותו שמונה מעותיו ומאסף הפרוטות
. וכאשר יגיע לסלעים יחליפה ׳  להחליפם על סלעי
-י^לאם יאכל הפרוטות ויפסידם לא יעלה ׳  עלדנרי
 בידו מאומה . וכל זה מסבת יקר המרי זהב בעיניו
 ק הימים האלה יקרים מאד להכין א״ע בהם להורת
) ע״כ הזהיר הכתוב ואמר שבע שבחוה תמימות  ר *
 תהיינה . 'שלא תכלה ושלא תפסיד יום אחד מהם
 וזהו שאמרו אימתי הן תמימות בשעה שישראל עושין
 רצוט של מקום . כי אז יהיו גם הימים תמימים :
 וקראתם בעצם היים הזה . ד׳ במסורה .
 וקראתם בעצם היום הזה. וקראתם
 דרור 3אp (בהר) וקראתם בשם אלהיכס (מלכים
 א׳ י ״ח) וקראתם איתי והלכתם והתפללתם אלי
 (ירמי׳ כ״ט) ולבאר מאמר המסורה נזכיר קצת
 מאמרי׳ המדברי בענין זה . הנה הנביא ע״ה אמר
 בשם ד׳ (ישעי׳ לא) התעוררי התעוררי קומי ירושלים
 אשר שתית מיד ד׳ את כוס חמתו כוי . הורה יזה
 כי הישועה תלוי׳ אך בידינו. אס אנתנו לא נשקוט
 רק לבקש רחמיי על כל חמדת ישראל. על הר ציון
 ששמם . כמאמר (שם סיב) אל דמי לכם ואל תתנו

) ומשיש לך שנע י ל ׳ ב פ ע ( ת כ כ לייק ה י ז נ  ״. C ועלי

׳ תשע וארבעים ו ו ימי שבע נ י י י ז ה :  3 א יהי.׳ קייכדס . ״
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 וזר 33יתי זה כמה. תנם אין כסף . כי אם ידעתי
 שאתמהמה הזמן הארוך הזה הייתי משכיר את
 ביתי והשגתי שכר הרבה . ואני מבטתוני
 לבוא ולשוב אל ביתי בימים אחדי׳ נתתי לו הדירה
 ועתה אני גולה ומטולטל זה כמה וזה יושב בביתי
 בתנס . הנמשל בעת נגזר מאתו ית׳ לתת אותנו תתת
 יד פרעה זמן קצוב וידוע . תשב ד׳ שלא ישעבד עמנו
 תנם. וגזר שיכלכל אותנו מטוב מצרי׳ כמאמ׳ בשבתנו
 על סיר הבשר כוי. כיי איך יתכן שנהי׳ עבדיםחנם.
 לא כן עתה אין אנתנו מקבלים מהם מתייתנו וכל
 צרכי פרנסתנו ובכוונה היתה כך מתכמתו •ת׳
 בעבור כי להגלות הזה #יי בלא זמן קצוב . לאמר
 אולי ישובו מיד . כמאמר היום אם בקולו תשמעו .
 יגאלנו מיד בתנם . ועתה אחר אשר גרמו העונות
ד לא בא. וכל משך #ו  והאריכו הימים ועדיין 3ן
 הזמן הארוך הזה אנחנו גולים ומרוחקים • יתנחם
 הקב״ה כביכול לאמר מה זאת אשר . חנם נמכרתס
י מ  כו׳. מצרים ירד עמי בראשונה לגור שם. והי׳ ז
 מועט . ועכ״ז לא הי׳ בחנם . ועתה מה לי פה נאש

 ד׳ כי לוקח עמי חנםכו׳ :
 וכמה התמרמר החסיד ע״ה במאמרו הנכבד
. וראוי י נ  (תהליס כ׳׳ב) אלי אלי למה עזבו
 להתבונן על השתמשו במקום הזה בשם זה ולא בשם
 הוי׳ ב״ה או בשם אלקי׳. אבל נבין הדבר ע״פ משל
ד  לעשיר א׳ שמרד עליו בנו עד שתרה אפו עליו כ״כ ע
 שגדשו מביתו. והנער הי׳ מתגורר מבית לבית למצוא
ש י  לו מקום ללון עכ״פ • ולא מצא . ויאמר אליו א
ת  אתד אך שמע לעצתי והטי אזנך ושכחי עמך ו3י
 אביך . והרימה פעמיך למסעות עם עניים מרודים
 ויהי׳ {עיניך כאלו נולדת עני מלידה מבטן . ותאכל
 לתם . ויטב הדבר בעיני הנער . ויהי.בהכינו איע
ת א ז  ללכת ויאמר אל,לבו למה יגרע ממני העיר ה
 מהההלך בה מבית לבית אולי יוכל לקק עכ״פ על
 הוצאות הדרך. וילך ויסבב את העיר ויתנו לו כלס .
 יותר ממה שנותנים לשארי עניים . ויתן דעתו ללכת
ב א  גם אל בית אביו . וילך ויעמיד על הפתח . ה
 כאשר ראה אותו זעק בקול גדול צא בן בליעל מביתי
 התתיל הנער בוכה ואומר אם גרמו עוגותי שתסיר
 ממני רתמי האב על הבן. אל נא תסיר ממני רתמיך
 וחסדיך הפשוטים אשר נהם אתה מתתסד על כל
 באי ביתך וכל דופקי שער־ ך . ואין אתה שואל על
 שום עני מה מעשיו והנהגותיו. הנמשל כי אבינו

 מעילם

 דומה היום כמי שמוליך את בנו לתופה ומת בתוך
 חופתו. והקב״ה הולן כביכול בכל יום אל •בית האוצר
 לראות בטובות בנו יתידו אשר הכין בעבורו. ובוכה
 ומקונן מאד איה בני יקירי איה בני מתמדי. כמאמר
 חז״ל(חגיגה ה׳) במסתרי׳ תבכה נפשי מקום יש ששמו
 יי סתרים. אשר שם גנוזי׳ וטמונים כל טוב^ביח ישראל
 וזהו מאי מפני גוה מפני גאותן של ישראל שניטלה
 מהם ט׳. ולזאת בא הכתוב לעורר אותנו מתרדמתנו
 (ישעי׳ נ״ב) עורי עורי לבשי עזך ציון לבשי בגדי
. כי כה אמר ד׳  תפארתך ירושלים עיר הקודש כי׳
 תנם נמכרתם כוי מצרים ירד עמי בראשונה לגור
 שם ואשמ/באפס עשקרועתה מה לי פה נאם ד׳ כי לוק׳
 עמי חנם כוי. באור זה ע״ד ב׳ שכני׳ הי׳ להם בתים
 מפוארים סמוכים זה אצל זה . וחחד הי׳ עני והשני
 הי׳ עשיר . ויהי כי הקיפו הימים והעשיר תקע אהלו
 בכפר על כמה שנים. הוא וכל בני ביתו עמו . ואת
 ביתו השכיר אל שיכר אחד על משך הזמן אשר יש
 לו לשבת בכפר . ויקת ממנו שכר דירה הרבה מאד
 וכראות• העני מה שעשה העשיר . שהשכיר
 את ביתו ולקח של(־־ הרבה ויאמר אל בני ביתו על
 מה אנחנו מחשים. על מה אנתנו יושבים פה בחוסר
 כל • ברעב ובצמא . נעקור גם אנחנו דירתנו. ונקבל
 גלות עלינו. ונהי׳ גולים ומטולטלים עד המקו׳ ירחם
 עלינו וישיב אותנו אל בתינו לשלום . והסכימו כלם
 לדעתו . ויאמרו לו ומה העשה לבית זה עד אשר
 נשוב בשלוש . ויאמר אליהם אם הייתי יודע זמן
 הטלטול ואורך הגלות הייתי משכיר*הבית לאחרים.
. אכן אני מבטיח את נפשי שיחנני  כמו שעשה שמי
 ד׳ במהרה ייושיעני ושבתי בשלום אל בית אבי . ואס
 הבית יהי׳ מושכר ביד אחרי׳ מה אעשה אני • לכן
 זאת עצתי לתת הבית אל אחד שישב בו בלא שכר
 על כל הזמן שנהי׳ נעי׳ ונדים". על תנאי אולי ישיבנו
 ד׳ במהרה מתוייב האיש ההוא לצאת מדירתו גם
. ויישב שם איש אתד והוא  באמצע הזמן. ויעש כן
 זב״ב הלכו כאשר התהלכו . ויעברו עליהם ימים
 דנים והמה נעים ומטולטלי׳ ומאומה אין בידיהם
 במה לבוא אל בתיהם . אז התמרמר
 העני הזה עד מאד ויאמר אל בני ביתו . דעו בני
 כל הגרות והטלטול המר הזה באין ספק הגזירה כן
̂ד*, יצא הדבר לא נוכל דבר עליה רע ט ו לי  היתה ע
 אבל אנחנו מחוייבי לקבל הכל בשמתה . אכן על
. על שבת נכרי  זה ידוה ל3י • על זאת תמרמרו מעי



 אהל יעקב עב
 השאלות . כי בצרכי הגוף בהכרח תקדם התשוקה
 בלב השואל כי הלב יודע את פהוא צריך ואת שהוא
 מתאוה . אז הוא שואל שאלתו מאת הממלא משאלו׳
 הלב. כמו חם יבקש חיים או פרנסה ורפואה . בע״כ
 קדמה אליו היריעה. $מה הוא נחוץ אל הטובה ההיא
 ואז יבקש עליה . אבל זאת לא שמענו שישאל אחד
 מאתו ית׳ שיתן לו לב לחפוץ בפרנסה ובחיים זאת לא
 תמצא לעולם . כיא את אשר לבו של השואל יחפוץ
 בו אותו הוא מבקש . אכן בצרכי הנפש הדבר בהיפך
 כי אס יהי׳ האדם במדרגה במצותיו חפץ מאד . אז
א לח ב] הבא לטהר מ ו י  הוא מאותם שאמרו עליהם [
 מסייעי׳ אותו . אבל אם צבבו ריק מכל רק
 הוא יודע כי הסר לו מ? . והוא מרגיש כי בע״כ
 יש תסרון בנפשו כי לא יבקש מאת ד׳ ולא יתנפל על
 מה שהרבה חכמי׳ אנשי השם מרבים תפלה ותתנוני׳.
 א״כ בע״כ אין לו לב לחפוץ באה שראוי לחפוץ . ויתן
 מועצות בנפשו לבוא ולבקש מאתו ית׳• שיתן לו לב
 טהור^לדעת ולהבחין מה שראוי לבחור ולחפוץ. וזהו
 אחת שאלתי מאת ד׳ אותה אבקש . כלומר שאלתי
 דבר אחד מאת ד׳ ומה היא אותה אבקש. שאלתי הית׳
 שאבקש ושאתנפל רק ע״ז שיהי׳ שבתי בבית ד׳ כל ימי
 תיי כוי י * עוד יש הבדל בין צורכי הגוף לצורכי הנפש
 כי צרכי הנפש מבוררי׳ הכל בכתב מיד ד׳ עלינו השכיל
 זהו הדרך הטוב ומה הוא דרך הרע . לא כן צרכי
נ  ה^וף אם אמנם החושי׳ המה מבקרי׳ ומבדילי׳ בין טו
 לרע כמו חוש הטעם מבדיל בין מר למתוק . וחוש

 הראות

 מעולם הלא גדלו רחמיו וחסדיו להטיב עמנו בכמה
 מעלות טובות . ביקר וגדולה למעלה ראש . ועתה
 אם אמנם עונינו ענו בנו למנוע מאתנו תסדיו הנפלאי׳
 והרמי׳ (כרחמי האב על הבן). המיוחדי׳ לרחם עלינו.
 עכ״ז למה נגרע לבלתי ירחם עלינו עכ״פ בשם חסד
 אל כל היום . אשר ממנו מתפרנסי׳ זכאי׳ וחייבים .
 וזהו מאמר אלי אלי למה עזבתני . הלא אתה זן
 ומפרנס את כל העולם כלי. אשר ע״ז יורה שם אל

 ולמה נגרע אנחנו מהם ומהמונם •
 ןאן?י יתכן עוד בנאור מאמר אלי אלי למה עזבתני
 רחוק מישועתי דברי שאגתי . ע״ד מי
ך לקבץ נדבות בעבור אחר . 'יאשר אם אחד ל ו ה  ש

 לא ירצה לתת נדבה . יענה נגדו עזות . וירתיב פיו
 ויאמר לו הלא אני אינני נוגע בדבר . ואני מטריח
 עצמי לבקש ולקבץ רק בעבור אחרים . עד״ז ממש
 היתה טענת דהע״ה . אלי אליי למה עזבתני שלא
 לתת לי מענה על תפילתי . הלא רחוק מישועתי
 דברי שאגתי . כלומר לא בעבורי אני שואג. כ״א
 צרכי הכלל כדעת ר׳ יהושע (פסחים קט אי) כיעלי
 לבי דוי על בית ישראל ועל עם ד׳ אשר אין להם

 משען ומשעצה זה כמה :
 ויותר יתכן בזה ע״ד מאמר [תהלים כז] אחת
 ! שאלתי מאת ד׳ אותה אבקש שבתי בבית
. דע כי שאלותינו מאתו ית׳ שתים  ד׳ כל ימי תיי כו׳
 המה על צרכי הנפש ועל צרכי הגוף . וכל אחת
 מתפשטת לענפים הרבה . אבל ההבדל בין 3׳ סוגי

) שוחי טיב ז א כ״ י י (משלי י מ א ל מ חמד ע ז ביאור נ י תי עד  C אסר הכותב ואני 3ספי שען המיר !.בשלישי לראשין] כתג
ס המליצית שהמשיל ע ט ו נ ״ מ ה ו שכח* החכס מ ״ ה ע ז ר ג עתי הנאי ס לי ן ויורש רעה הביאנו י?מאמר סתיס יחתום אמנ $  ינקש ו
ו אשר י כמ י רוח • כ נ פ י רך החכמה ללחם ודרך הרשעה למיץ . כמאמר [תהלס א] לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר ח  הנתיב ו
סר צנךך האדם חיישת כמי ן מהצ־יך אל עבידה רבה חרישה וזריעה טללים וגשמים • כ; אל קנין השלמות י י א ן ה  להוציא לחם מ
) וקיץ ן ורידר שבו נאסר (בראשית ג א p לרך הרשעה נמשל לטז. אי לקי זייעת הלמיד * וטללי הדעת • וגשמי השכל והבינה ג  י
ה אםך חאכל לחם , היא מליצה ע ז ל ג ' ^המגינית. כי יעלו מאליהן . ויצמחו כצמח השלה * אנ ז על מהית הפחיתו מ ר ך .  ולילי תצמיח ל
׳ אז ס תגקשנה ככ0ן< ט  מל פרית המאישריח והששוגחות אשר להשיגה יצטיך האדם לעמיל 3זעת אפו . כמאמר [משלי 3] א
נה • משפטי לבקש ה נכי ד לה השוקד על הטוב והישר ואחר כל פ ו שיחר טוב יבקש רצין . כלימר האיש הפעי ז ז . ו ׳ י  חגי! כ
• אז ה מ ו א לת השקידה לא יהי׳ לי כל מ י ז , כי נ ה ר י ת י יתן יה•׳ לו רצ־ן היותר נפלא אל התשוקה , גשקידת ה מ  מל נפשו י
ס את היצין , כי כל שיגדל ויתיסף רציני . עוד יתיסף קנין הטיב בכסשי . וזהו שוחר טיב ההכר׳  פהצויך אליילגקש לעצשו ג
ת הרצין ובהעדר הרצין לא ישיג כל מאומה. ונהיפך ודויש רעה • תביאני ״ כי החפץ יך לבקש ולחשש א  אליו לבקש רצון • היא צי
ה ת ע מ ׳ יגןאו מאליהן י ו חד גיורי י אך אם ישיוק להם י ס היא איני צייך לחפש אחריהם ולעמול על השגתם . כ י ע  גפעשיס י
ל חפצי לבני לנקש ולהתפלל ץ עד כי אעורר נ מי ן הי;חר נ ס קש שיהי׳ צי ח ת 7׳ שאיתה א נ א  יפה אמר הכתוב אחת שאלתי • מ
י כן משפט החכמה כל עיל שתתופף באלם י להשיג שאלחי 6סיף אנקשנו עול יותר !יילד י כ נ כ ז  טלי׳ . וכאשר יענני ל' ו
ן השפים י ר לכם לחם ס י הנני מפטי מ א גשלח פל מ סי עקנ ' אהל י עי ו י יושר תתושף 3ל3י כתשוקה לצעיר מעלה מעלה , נ י  ע

ה : ז ן נ ג ה ל א׳ באורך] ו ׳  ונקיל יעקב ע



 כי נעצב על בנו . כי לא שמע ממנו דגר זה כמה
 ואין לו שום ידיעה לא ממנו ולא מקומו . איה
ת וילך א  ואנה הוא . ויתייעץ ללכת לתור את ה
 הלוך ונסוע הוא ואחזת מרעיו וילכו ויתורו את
 כל פני המדינה . זבכל מקום בואו צוה להכריז
 בשוקים וברחובות לאמר כל מי שיש לו שאלה מאת
 המלך לבקש משפט איש על חבירו. או עבד על רבו
 יבואו כלם לפני המלך לשפוך שיחם לפניו והוא יריב
 את ריבם וידין את דינם . ויהי בהשמע דבר המלך
. וילכו ויבואו כמה עבדים בבקשות מתחלפות  ודתו
 ויבוא גם בן המלך בתוכ^ לקבול על רבו שהוא
 עובד אותו . ולא הכיר את אביו והי׳ בוכה ומתתכן
 לפניו לאמר תמול נא עלי כי אני עבד לאיש רע
 אכזרי מאוד . והימים אשר אביו הי׳ חי היה מספיק
 לי מחסורי. מפתו אכלתי מכוסו שתיתי. אבל מיום
 שמת הזקן הזה לא ידעתי מרגוע יגעתי באנתתי
 עד מאד. ויהי כראות המלך את בנו מתמדו וכשמעו
 מפנו הדברים האלה . ייפול על צואריו וישקהו
 ויבכה במרירות לב ויאמר אליו בכי בני איר שכחת
 גאונך וגאותך . איך שכחת אשר לך המלוכה ממתנת
 ובהיותך בביתי כמה שרים י וסגנים השתחוו מול
 הדרך ותפארתך . ועתה איך ירדת פלאים ואת כל
 אלה שכחת ולא שאלת לך רק למצוא תן בעיני הכפרי
 להקל מעליך עול עבודתו ושיוסיף לך בפת בגו .
 הנמשל מובן מאליו כי אנחנו שכחנו מעלת סגולתט
 יחוס אבותינו ויקר מחצבט . כמאמר [ישעי׳ םג£
 היינו מעולם לא משלת בם •לא נהר׳ שמך עליהם .
 וכאשר הרשע כונן חציו על יתר להשחית אז אנחנו
 צועקים אל ד׳ לאמר הצילנו נא והסר מעלינו מר
 המות . וזהו תשובת הנביא והתפלאותו מי את* כגונה
 ומתפל׳ הוי איך יתכן אליך שתשכח מי אתה . ולהיפך
 ותראי מאניש ימות . ותשכח ד׳ עושך. ותפחד תמיד
 כל היום מפני תמת המציק כאשר כונן להשחית
 ולמה לא נתת את לדך לבקש את פני אביך להשיבך
 אל ביתו להיות נושע בד׳ תשועת עולמים . וזה
 שאמר הפייטני צרות רבוח סביוני קראנוך ד׳
 כו׳ פי׳ עד שלא סככוט צרות כאלה היי׳ מחשים
 וסובלים ולא התפללנו . אבל מאין נמשכת השכחה
 הזאת אליט . ואיך נהייתה זאת בנפשותינו להגיע
 אל היסת הדעת כזה . עד שע״כ בא הנביא ע״ה
 להבטיח אותנו (חבקוק 3׳) אם יתמהמה חכה לו
. אמנם כאשר נתבונן מעט נמצא ע״ז מליצה  טי

 נפלאה

 הראות מבדיל בין נאה למגונ׳ , עליז אץ ביד האדם
 לברור לעצמו הטוב מן הרע . כי לפעמים הרעב
 והצמאון נות לו יותר מן אכילה ושתי׳ . וכן הנאה
 ומגונה יתחלפו אצל האדם לפי התחלפות הזמנים
 והמקומו/ושארי מקרים שונים. עד שעי״כ אמר הכתו׳
 [נצכים] ראה נתתי לפניך היום את התיים ואת הטוב
 כו׳ ובחרת בחיים . ולא אמר ובחרת בחייה וכטוב
 לומר כי החיים הוא טוב ברור כאמת . וע״כ המבקש
 חיים ארוכים אינו טועה . אכל לפרוט הבקשה על
 טוב מדומה . כמו בקשת ההק והכבוד ככר נאמר
 [קהלת ה] יש רעה תולה ט׳ עושר.. שמור לבעליו
 לרעתו . וכמ״ש בבאור מאמר המדרש" טוב ד׳ לקויו
 יכול לכל תלמוד לומר" לנפש.תדרשנו ר״ל אס הנפש
 היא הדורשת צרכיה . אבל המבקש טובות הגוף אשר
 כפי ידיעתו ית׳ הטובות האלה שהוא מבקש יסבבו לו
י ;  רעה והיזק . לא ימלא לו הקב״ה בקשתו [עי׳ ק/
 צ׳׳ג א] ואולי״שזהו ביאור מאמר כי אתה שומע תפלת
 כל פה . לרבות בכל לשון . שיבקש . ולא תפלה של כל
 לב. כי כאשר הלב יבחור ויבקש על ענין רע . ימנע
 ממנו שאלתו. וזהו מאמר אלי אלי למה עזבתני. אף
 הוא משיב אמרים לעצמו ואמר רחוק מישועתי דברי
 שאגתי ר״ל כי הדבר אשר אני שואג ומבקש הוא
 רתוק מישועתי לא תבואני טובה על ידר רק רעה והיזק:
א ע״ה י 3 נ  ומעתה נלכה ונשובה אל דברי ה
 להמתיק גם דבריו הראשונים [ישעי׳ נ&_|
 אנכי אנכי הוא מנחמכם מי את ותיראי מאנוש ימות
 ומבן אדם חציר ינתן . ותשכח ד׳ עושך נוטה שמים
 ויוסד ארץ. ותפחד תמיד כל היום מפני חמת המציק
 כאשר כונן להשחית ואיה חמת הל/ציק . באור המאמ׳
 ע״פ משל למלך שכעס על בנו וגרשו מביתו ומעירו
 והנער הלך נודד ללחם איו . עד כי מצד ההכרח
 הלך לדפוק על דלת איש פחות אולי יהי׳ לו אצלו
 עכ״פ מקום ללק . ויקם לקולו והכניס אותו לביתו
 ויפקח את עיניו וירא בנועם צורתו ולמותו . כי
 אל עכר פניו תאיר חכמו ויחמול עליו לקחת אותו
 אל ביתו שישרת אותו ולעבוד עבודתו .ויעברו עליו
 כמה שנים עד כי שכת עמו ובית אכימהי עושי מלאכ׳
י כאלו הוא עבד עול׳ מליד׳ מבטן לימי׳ מת הכפרי י פ כ  ה

 והיי עובד את בנו אבל בנו היה איש רע ובליעל . והי׳
 מעביד אותו בחומר כלבנים וכל עבודה קשה . וגם
 לא נתן לו לחס חקו כראוי . וימר לו מאד וישאל
 את נפשו למות . ובימים האלה נתגלגל על המלך



 יעקב עג
 הזמן הארוך הזה הוא רק לילה והוא הכלול במאמר
) חבי כמעט רגע עד יעי־ר זעם . וא״כ  (ישעיה ט
 יקשה לך איך יזדמן לילה ארוכה כ״כ . וזהו משא
 דומה . הנביא חזה ברוח קדשו שיגיע עת ויהיה דממה.
 אין פוצה פה ואין דורש ומבקש רחמים . רק זאת
 לבד יאמרו. וזהו אלי קורה משעיר שומר מה מלילה .
 שומר מה מליל. כפלו שאלתם כמתפלא מחד על אורך
 זמן הלילה הזה מכל הלילות. ותשובת הקב״ה ע״ז .
 אמר שומר אתא בוקר . כלומר הלא טעית גדול יש
 בידכם . כי לא פעם אחד בא זמן הנוקר להאיר
 היום שיהיה אפלתך כצהרים . כמאמר חדל(ברכות
 דף א׳) ראויים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרא
 כדרך שנעשה להםנס^בימי יהושע אלת שגרס החטא .
 וזהו אמר סומר אתא בוקר לא פעם ולא שתים היה
 זמן גאולה . ועכ״יז וגס לילה . והלילה נמשכת עוד.
 ואין אתה יודע שום סימן מהזמנים שלמעלה . רק אם
 תבעיון בעיו. כי בך הדבר תלוי . ומה גם בימים
 האלה ודאי הזמן מסוגל מחד לתפלה. במאמר (דברי׳
 ד) בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים

 ושבת עד ה׳ אלקיך .
 ואן לי יש להמתיק בזה מאמר (תהליס כב) רחוק
 מישועתי דבר/שאגתי. ע׳יד שאמר במקו׳ אתר (שם
 סט) יגעתי בקראי נחר גרוני כלו עיני מיחל לאלקי.
ה (ישעיה ל ק  כי אנחנו מקדימים תשיבה על שאלת ה
 נו) מדוע באתי ואין איש ט׳ הקצור קצרה ידי מפדות
ה קובל עלינו למה אין אנחנו מתפלל ין ל ק  כו׳.לאמר כי ה

 על חורק בית המקדש . וגם כי 'אנחנו מתפללים ע״ז •
 כמה פעמים ביום אם בתפלות ואס בברכות המזון .
 עיי׳כ אין הדברים כאתרי ם מפי המדבר רק בעבור

 שכבר למוד הוא בלשונו לדבר כל הסדר והוא רגיל
ה. וישראל משיבים כי גם  כך . אבל הלב רחוק מז
 זאת שבט אלק' עלינו כי נתקיים בנו מחמר (איכה ג)
 גם כי אזעק זאשוע שתם תפלתי . כי עי״ז שלא
 שמע ה׳ לתפלותינו מאז ועד עתה לכונן יהודה
 וירושלים כבר נעשה אצלנו אבלות ישנה. והדמיון בזה
 לאחד בה אל הבית ושומע תינוק בוכה מתגעגע על
 אמו שיצאה לשוק. הלא תראה כי האיש הזה יש בידו
 לכוון השעה ולדעת אס אמו יצאה כבר או שיצאה זה
. והיינו כי יבחין זאת בעצמייה בכייתו.  עתה ממנו
 כי אס אמו יצאה זה רגע . ודאי יצעק וישא קולו
 וישאג אמי אמי . לאמר אילי תשמע צעקתו ותחזור
 אליו. איל אס כבר עברה שעה או שתיס אחרי שהלכה.

 אז

 אה?
 נפלאה בדברי הנביא ע׳ה [ישעי׳ כ״א] משא דומה
 אלי קורא משעיר שומר מה מלילה שומר מה מליל
 אמר שומר אתא בוקר וגם לילה אם תבעיון בעיו שובו
 אתיו. ונבין הענין עי׳׳ד משל לעשיר נכבד שהי׳ חשוב
 מאוד בחצר המלך ומגדלו הקנאה שהתקנאו עליו קצת
 סכשי' העלילו עליו|עלילת מות.וישלח המלך לקחת אותו.
 וי3ואד פתאום אל ביתו והוא שוכב על מטתו ייקחוהו
 ויורידו אותו אל בית הסוהר עמוקה מאד . ובמחשכי׳
. ובעת שהוליכו אותו אל ו  הושיבוהו אפל ולא נוגה ל
פ הגידו לי ל  בית האסורים הי׳ שואל אותם לאמר ע
 מה חךי האף הגדול הזה ולא ענו אותו דבי כי גם
 הס לא ירעו עליו אשמת דבר . ייהי כאשר הורידו
 אותו שמה נפלה עליי תרדמה ,יירדם . ויהי כאשר
קיץ משנתו שכח כל המעשה אשר נעשה עמו . והי׳  ה

 חושב כי הוא בביתו. אשר דיני תמיד להרגיש חור
 היום מבין בקיעי החלונות. נמציץ מן החרכים את
 נצוצי השחר. וכאשר לא ראה מאומה חמר כי עוד
 לא האיר היום . יילט פניו ויישן עוד. ואחר כך
 ו כהשר התעורר ויפקח חת עיניו לראות אס היום
 יאיר. להנה חושך סביבותיו. ויתפלא מאד על אורך
 הלילה הזאת מכל הלילות. והמלך נעצב מאד על
 אהובו. וראה שאינו מובא לפניו. אמר ללכת אל
 המקום שהוא שמה והטה אזני לשמוע מה מעשהו
. וישמע אותו איך הוא ביכה ואומר אוי ה  בבית הז
 לי על שירי איך ארכה הלילה. הה מי יתן ויאיר
 הבוקר. ואקום ממטתי. ויען המלך ויאמר הוי סכל
 התחשוב כי אתה בביתך בחדר משכיך ועל מטתך •
 שאתה רגיל לראות ולהכיר בעפעפי שחר. הלא אתה
 היום אסיר אל בור. מקום אופל וצלמות. ולא פעם
 ולא פעמי׳ הי׳ יום ואח״כ לילה . ואין לך כ״א להפיל
3 אליך מהד דבר  תחינה ובקשה לפני. כי הנני קרו
 ואנכי אשמע. הנמשל. כי בימיה מקדם בזמן שבית
 המקדש היה קייס היינו יודעים ומכירים אימתי יאיר
 היום אשר יצוה חסדו ומדת הרחמים . ואימתי לילה.
 היינו שליטות הדינין . כי היה אלינו דרכים לדעת
 זאת אם מפי ה:ביאיס עזיה ואס עיי עשן המערכה .
ז היינו א ו ׳  ולשון שלזהורית. וכדומה הרבה םימניס .
 מתעוררים לתקן את אשר עלינו לתקן. אמנם עתה
 בעת החורבן נתקיים כנו מאמר המקונן (חיכה גי)
 במחשכים הושיבני כמתי עולם. וחיתותינו לא דאינו
 לדעת אימתי עת רצון. ומתי יכשר להרבות תפלה .
 ואנחנו מחשים הוזים שוכבים על מטית הדמיון כי כל

 כא



 אהל יעקב
 תפלתו נשמעת.זזהו יענך ה׳ גם ביוס צרה ובתנאי ישגבך
 שם אלהי יעקב . ר״ל אם תשים כל מגמתיך רק על
 שמו יתברך . ודאי לא תשוב ריקם תפלתך . כי גס
 שננעלי שערי תפלה . זה רק כשהתפלה על עצמך ועל
 מחייתך. לא כשתהיה עיקר התפלה למק שמו ולמען
. כמו שנרמז במאמר הנזכר גם כי אזעק  כדודו ית׳
. פי׳ אם היא רק על ענין שלי .  ואשוע שתם תפלתי
 שלשית צריך אתה לדעת שלא תהיה תפלתן־ ע״ד אגב.
 כמו כל התפלות אשר אנחנו מתפללים רק בעבור
 היות נוסח התפלה כן. ואנו רגילים לומר כל תפלה
 בזמן הקבוע לה . ויש לפנינו כמה תפלות מסודרות
 על בגין בית המקדש ועל קבץ גליות. ואנחנו אומרים
 אותם בעבור היותם כלולים בין סדרי הברכות
 והתפלות. וכבר אמר הנביא (ירמיה כט) כה אמר
 ה׳ צבאות אלהי ישראל לכל הגולה כו׳ . וקראתם
 אותי והלכתם והתפללתם אלי ושמעתי אליכם. אשר
 מלות והלכתם והתפללתם המה אך למותר . אתרי
 אומרו וקראתם אותי. ויפה כתבנו בזה למעלה (פ׳
 ויצא) על מאמר ויפגע במקום . ובמדרש (במקומו־)
 אין פגיעה אלא לשון תפלה. שנאמר (ירמיה ז) ואתה
נה  אל תתפלל בעד העם הזה ואל״ תשא בעדם רי
. אשר באין ספק אין כל תפלה  ותפלה ואל תפגע בי)
 נקראת כן. כ״א תפלה שהיא מסבת פגיעה • למשל
 אדס שהוא צריך לבקש דבר מרעהו ורעהו יעשם
 בקשתו. בע״כ הדבר תלוי בתנועות הליכתו וטרחתו ״
 כי אס הטריח א״ע ללכת אליו לבקש שאלתו יכקשתן י
 אז גס רעהו יקשיב וישמע לתת את שאלתו, ולעשות
ע ׳  את בקשתו. כי הוא רואה כמה הוא מטרית אי
 ללכת אל ביתו לבקש על זאת . אמנם אס היה מטייל
ה ז י א  בשוק ובא זה נגד פניו ופגע בו ועמד לדבר עמו ב
 ענין . ובתוך הדברים נזכר כי יש לו שאלה אחת לבקש
. אז ודאי לא ימלא לו שאלתו. כי יאמר ללבבו ו  ממנ

 אז לא יבכה בחמימות כ״כ . כי כבר לבבו ריק מזה־.

 כי יודע הוא שאמו רחוקה ממנו ואת קולו לא תשמע.
 ואז דרכו לנהום בנהימה כאלו הוא בוכה אבל בכה
 לא יבכה. וזהו יגעתי בקראי נחר גרוני. והטעם .
. כי ארכו עלינו הימים עד  כלו עיני מיחל לאלקי
 מהד. וזהו אלי אלי למה עזבתני זה זמן כביר עד
 שכבר יצא מלבו הבטחון עד כי גס בעת היותי עומד
 ושואג בתפלה התפלה אצלי רק ע״ד מצות אנשים
 מלומדה. אבל רחוק מישועתי דברי שאגתי. לא יעלה
 על רוחי להשיג ישועה' עי״י שאגתי. כי אם היה בא
. וכל מה ת ע  אלינו נביא נאמן ויגיד לנו כי עתה ה
 שתבקשו יהיה נשמע בשמים. ודאי היה כל איש שופך
 לבו בבכי ותחנונים עד כלות הנפש. לא כן כמו שאנחנו

 עתה כלו עיני מיחל כי׳ .
 המלרם מדברינו. שלא יאמר האדם שבהכרח ידום
 ישא ויסבול ויהיה כמחריש ומתאפק מלבקש
 רתמים על בית ישראל ועל עם ה׳ ועל ציון וירושלים
 כי כבר מוזהרים אנחנו (ישעיה כו) תבי כמעט רגע
 עד יעבר זעם . כי אין הדברים כן • כבר עבר הזעם .
 וכמאמר הנזכר ראויין היו ישראל לעשות להם נס בימי
 עזרא כו׳. כי אבינו המרחם ית׳ משתוקק מאד זה
 כמה לקרב ישועתנו. רק הישועה תלויה בידינו כמאמר
 הנזכר אס תבעיון בעיו שובו אתיו . עוד כלל אחר
 אמרו רבותינו ז״צ במדרש (רי׳ פ׳ תשא) והיה שדי
 בצריך עשה אותו בצרך שיהיה עמך בצריך שמגיע
 אתכם . שנאמר עמו אנכי בצרה . וכן אמרו במקום
 אחר (ילקוט תהלים כ) יענך ה׳ ביום צרה ישגבך
. ואענהו י שאמר הכתוב יקראנ  שם אלקי יעקב זה ׳
 עמו אנכי בצרה . אמר הקב״ה בשעה שמגעת צרה
 לישראל והס מבקשים אותי יהיו משתפי' כבודי עמהס .
 באותה שעה אני עונה אותם. שנאמר יקראני ואענהו .
 למה. עמו אנכי בצרה*׳. והורה במאמר יענך ה
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3י בשוק ׳  במס צרה . לאמר גם כי זה כלל גדול ברז״ל(סנהדרין הלא לא שאל זאת מאתי רק בעבור כי פגע
 ודיבר עמי. עלה על רוחו לשאל שאלה זאת. ואם
 היה באמת דחוק לדבר זה והוא צריך לזה למה לא

 הלך

 מד) לעולם יקדים אדם תפלה לצרה . עכ״ז המציא
 לגו איפן גם ביום צרה עצמו חס התפלל שתהיה



 עקב ער
 ולימים אחדים כאשר יגיע מעות לידם יישלחו להסוחר
 על החוב. אשר משפטם כל זמן שלא יבוא המשה
 לביתם עם שט׳ית שבידו אינם דואגים מאומה. כי זה
 יעלה על לבו הלא כפי החשבון נראה הדבר כי אץ
 אני חייב לו עוד . וזה יעשה חשבון הלא אין אני
 נשאר חייב ל׳א דבר מועט. לא כן מי שלקח הרבה
 סחורה בהקפה ולא כתן עליו מאומה : אשר בבואו
 אל החנית ורואה הסחורה סדורה ומונחת לפכיי .
 ולא מכר מאומה. כל עצמותיו ירכזו. חרדה ועצב
 ילבשו. לאמר הלא כל הסחורות אשר לעיני סביכ
 בכל פינות החנות בעד כלה אני חייב. הנמשל מיק
 מאד. כי הגדולים והטובים שבישראל לא יעשו חובות
 כלל. כי זהירים וזריזים הם בכל רגע ורגע. כמאמר
 (תהלים טז) שויתי ד׳ לנגדי תמיד. וקצת שיעשו תיבות
 קטנות אבל יקבעו להם זמני פרעון לעשות תשובה .
 זה יעשה החשבון עם נפשו טרם ישכב על מטתו .
 כמאמר (במדבר כג) לא ישכב עד יאכל טרף . חה
 יעשה החשבון בכל ע״ש. וזה בכל ער״ת . וא״כ באנשים
 כאלה אין הדאגה והפחד גדול עליהם כ 7׳כ בגשתם
 אל יום הדין והחשבון . $ אס חייבים חייבים רק
 מעט מן המעט. לא כן האנשים הבלתי מעלים על
 לבם חשבון מעשיהם בכל ימי*השנה. ולא התחילו
 לשלם הקפותיהס מאומה. מה מאד יכאב לבס כאשר
 יקרבו ימי הדין הגדול והנורא . אז יפקחו עיניהם
י כל התורה כולה ח״ו. כי ע  ויראו כי הם חייבים 3
 לא התחיל לשלם זה היה דבר הבטה אשר בכו אנשי
 הגולה. כי בטרם לקח אותם עזרא הסופר לשמוע
 את הדברים הכתובים בספר תורת האלקי׳. לא
 ידעו מאומה אם חייבים הם דבר או לא. וכאשר
 קרא לפניהם בתורת האלקי' ויבינו במקרא . אז עשו
 חשבון בנפשם ורגזו וחלו ואמרו הלא אנתנו תייבים
 בעד הכל. בעד כל הדברים הכתובים בספר התורה ״
 רק נחמיה אמר אליהם אל תתאבלו וחל תבכו (כי
 יו״ט היה ביום אחד לחדש השביעי. כמ״ש היום
 קדוש הוא לה׳ אלקיכם) וביאר הטעם על התאבלה
ר/  ועל בכייתם כי בוכים העה כשמעם את דברי התי
 כאותו סוחר המביט בחנותו על הסחורות המונתות
 סביב סביב יעשה תשכון ויאמר הלא בעד זה אני חייב
 וכעד זה אני תייכ . ואס בדורות הראשונים כך אשר
.  ככר אמרו (שכת קיכ) אם הראשונים כמלאכים ט׳
 מה נאמר אנחנו עניי הצאן. אשר אצלנו התורה
 מונחת בקרן זויות . ויש כמה אנשים שלא נגעו בה

 בכל

 אהל
 סלך ככוונה מכוונת אל כיתו. וכמו שספרו חז״ל אצל
ה כי עכר מקום הקודש מ  יעקכ אכיכו ע״ה כלכתו ח
 יצא שת לכו אל המסילה אשד דרך בה . אך כאשר
 הרחיק ללכת זכר את אשר עשה ואמר אפשר עברתי
 על מקום שהתפללו אבותי ואני לא התפללתי. ולולא
 שעכר דרך שם לא היה מחייב א״ע להתפל גלל כן
 תפלתו מתוארת ע״ש פגיעה . יען כי אך פגיעתו
 במקום הקודש הסבה תפלתו. וזהו שסמכו ז״ל מאמר
 ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תפגע בי .
א אין אתה משולח מהם לבקש מלפני עליהם. ל י ה מ ן  כל
 זולת מה שאתה פוגע אותי בהיותי מדבר דברי אליך
 חמיך. נשאך לבך להתפלל עליהם . לכן אל תפגע
 בי כהפוגע הנזכר . והחסרון הזה תמצא בכל תפלות
 שאנחנו מתפללים. לא כן אס היינו מתאספים ביחוד
 לקבוע מקום וזמן לאמר לכו ונלכה לבקש רחמים
ת אביכו שכשמיס שירחם עלינו ועל בית מקדשו א  מ

 קרוב הדבר מאד שיקבל ברחמים וכרצון את תפלתנו .
 וזהו מאמר המסורה להעיר אותנו שלא נדבר על
 לכנו שיש לנו להמתין על עת רצון כי לא כן הדברים.
 רק וקראתם בעצם היוס הזה . בכל עת ובכל יום
 , שאתה עומד בו. כמאמר (תהליס צה) היום אס בקולו
 תשמעו. וזהו וקראתם בעצם היום הזה. וקראתם
 דרור בארץ. אך בתנאי שלא תבקש בעבור שמך כ״א
 וקראתם כשם אלהיכם. וכמאמר המדרש הנז׳ שתפו
 צערי עמכם. התנאי הכ׳ . וקראתם אותי והלכי ם
 והתפללתם אלי. שלא תהיה התפלה עי׳ד אגכ. וע״ד
 מקרה . רק וקראתם אותי והלכתם ככוונה מכוונת
 ן רק אלי להתפלל ולבקש רחמים ־ אז כאין ספק אלקים

 יענה את שלומכם .
 בחדש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון
 זכרון תרועה כו׳ . גמרא (ראש השנה
 כט ב) כתוב אחד אומר שבתון זכרון הרועה. וכתוב
 אחד אוסר יום תרועה. לא קשיאכאן ביו״ט שחל להיות
 כשבת. כאן כיו׳יט שחל נהיות בחול. באור זה בהקדי׳
 מאמר (נחמיה ח) ויפסח עזרא הספר לעיני כל העם
 כו׳ ויקראו בספר כתורת האלקיס מפורש ושום שכל
 ויכינו במקרא ויאמר נחמיה כוי המס קדוש הוא לה׳
ל התאבלו ואל תבכו ט בוכיס כל העם  אלקיכם י
 כשמעם את דברי התורה • ועניין ככייתס כאשר שמעו
 את דברי התורה יתבאר עי־׳פ דמיון. לסוחר הנותן
 סחורתו בהקפה אל החנונים . אשר קצת מהס לוקחים
 •למזומן שמשלמים תיכף . ימהס שמשלמים המחצה.



 אן ג יעקב
 תשובה . כי מדתו יתברך אינה כמדת 3ו״ד אשר
 ברצותו לעשות לחבירו רעה הוא מסתיר דברו למען
 לא יתוודע הדבר אליו. ושלא יתן מועצות בנפשו להתיש
 מפלט לו. ולא יוכל לעשות לו מאומה. אבל מדת
 הקב״ה לא כן הוא. כי נל עיקר רצונו בקיום אישי
 העולם. וחפץ חסד הוא. ע״כ זה דרכו להודיע אלינו
 את אשר עס לבבו לאמר כי רעה הוא עושה ח יו למען
 ישמעו האנשים ויחרדו. יראו ויקחו מוסר. ולא יהיה
 הדבר ולא יבוא. וזהו אתה נורא אתה ומי יעמוד
. עי׳כ זאת העצה היעוצה מחסדו ך פ  לפניך מאז א
 הגדול כי הודיע אותנו תחלה כי ביום הקדוש והנורא
 הזה יהיה האדם נתבע על מעשיו . ואז ספרים

 נפתחים ומעשים מתנים ודין קשה נערך למעלה
.  כמאמר (מלאכי ג) כי הנה היום בא בוער כתנור כר
 עד שנאמר בו ומלאכים יחפזון . וכדי להציל אותנו
 מדין קשה עשה הקבי׳ה בחסדו וצוה אותנו לתקוע
 בשופר ביום נכבד זה . כמאמר (תהליס פא) תקעו
 בחודש שופר בכסא ליום חגיני כי תק לישראל הוא
 משפט לאלהי יעקב* . והוא כמכריז ואומר קרבו
 למשפט לפני מלך המשפט . יתרעשו ההרים והגבעות
 יתמוגגו. והלבבות ילבשו פחד ובהלה מאימת הדיל

 הנורא ויעשו תשובה שלמה וימצאו צדקה ותייס
 וזהו אתה נורא אתה פוי. וע״י אשר משמים השמעת
 דין. עי״כ ארץ יראה ושקטה. וכדברי הדרש (שבת
ה נ  פח) מתחלה יראה ולבסוף שקטה. ומעתה ה
 עיקר השופרילהחריד אותנו ולהפחידנו במורא יפקד .
 ומפחד לבבנו יפחד השטן למעלה . כמאמר פתדכס
ל פ  ומוראכם יתן ד׳ על פני כל הארץ. וכמאמר כי נ
 פחד מרדכי עציהם נלומי־ הפחד שהיה בלב מרדני

 נשתלשל
ר מ ן ה י ממ ס ס ר כתבתי ג י ל תוסיף עיש . אמנם כ א עיבר על ג  ) עיי חוש׳ שהקשו על תקיעות למיישנ ילמעימל הרי הו
ז יש ס ה • י י 5 ה מ ' י פ שחקיעת שיפר ג ׳ ע נ א כח ם לשופר ו ע ם זיל [בהלכות תשי3ה פרק ג׳ ניתן ט י  [גחמשי לשלשי] כי הנה הרמג
ע׳ ׳ נפקיתא גלילה כי אם נאמר שהתקי י  מ כלימר עורו ישנים משנתכם ונרלמים הקיצו מתרלמתכם וחפשו גמעשיכם כו . ומעתה תה
ו ה ז ל המצית שלא לעביר על 3ל תיסין* י : כ אין להוסיף בה. כמשפט ג ק וגזירת המלך ית׳ כשארי מצית התורה א״  אינה רק לרך ח
ושב ו , כלומר בלרך חק אז הקשה על נכון קישייתו א״כ למה תיקעי׳ כשהן י , , והשיג המתרץ רחמנא אמר תקע קעי  משאל למה תו
ק דו ו ו , וכאשר כתבנ י נ י בס ה׳ , יע״ז תירץ אלא כי׳ שכל עיקר השופר רק לטי  וממרי׳ ותיקעי כשהן עומלים והיש בעצמה קושיית החי
י שיש ג שהחוזש מתכסה בו הוי אזמר זה ראש השנד,יח!ר זה משל מ ) בכסא ליום חגינו איזהו ח י ׳ א  ״״) יגגםרא (ראש השנה ח
׳ ה הוא נחשב לעשיר ונכגל גליל , ובבואו לעיר גלולה אשר שמה עשירים גלילים למאת אלפי  >י ג&ה אלומ־ם והוא יושב בעיר קטנ
י כ , ע מה י ו מאו נ , וריח תשרי לא נשמע ממ ל ב כ נ מי החול הוא חשוב ו י ח נ י ת כאשר יןלמן ר י  וגיותי אז איני נחשב לכלום כן ד
ש שיפר י י ז י : R C י ע ק י ת " ז ם RNFN'3׳ י ־ י נ שי ן י , לכן א ה נ ש ג הקלוש וסנירא , ביום ראש ה ן גשקים גלולי' ביזם ח נ מ  סוס מ
ד שאי־ ה על החירש , כגדול המכסה את הקטן ע ס כ , הייני שהחג מ ו ה ב ס כ ת ל איזהו חג שהחולש מ א צ«ים חגינו , וביארו ל ס כ  נ
י : « י ג ח י ה ג נתכסה הריח ע״ ח  פציאית הקטן מייגש , הוי אומר זה ראש השנה , כי לגילל ערך ה

 בכל ימי השנה. כמה ראוי אלינו לדאוג ולפחד בבוא
 יום הדין הנורא. אשר מלאכים יחפזון. וחיל ורעדה
 יאחזון. אמנם כל זה אם חל ראש השנה להיות בחול.
 לא כן אס ראש השנה חל להיות בשבת . נאסר לתקיע
 לכבוד היום. וביום השבת הוא יומא דבי׳ רעוא
 דרעוין ולית זעפין. ודיכא לא שלטא ביה. ועוד
 אנחנו מכבייה אותו במאכלים ערבים בשר ודגים
 ומטעמים י ע״נ יפה אמר הכתוב שבתון זכרוןתרוע'.
 ממש ע״ד סוחר גדול שנתדלדל וירד מגדולת עשרו .
 אך בין הסוחרים עוד היה מפורסם לעשיר . פעם
# שבת לעת ערב . והיה ו ע  בא אליו הבע׳יח שלו 3
 מקבלו בחן ובכבוד ותפארת. והבע״־ח שמח עמו
 והשתעשע עס כל ב״יב בכל יום השבת. ובכל אלה היה
 האיש מקיים בעצמו מאמר שפתיס דולקים ולב רע .
 בהעלותו על לבו איך יבוש מפניו למחר כאשר ינקש
 נושה על אשר לו. ואיך יכעוס ויחרוק שן עליו.
 ויתחרט על כל הדברים והשעשועים שהיה משתעשע
. וזהו שבתון אבל זכרון תרועה י ר״ל בנגלה ו מ  ע
 תהיה נושא פנים אל היום הנכבד . אבל בחדרי לבך
 תהיה ירא וחרד כי אך כאשר יעבור היום יציע הבעי׳ח

ל שטרי חובותיך. ותהיה נתבע עליהם .  לפניך ג
שכה טז) למה תיקעין בר״ה .  בגמרא (ראש ̂י
. אלא  למה תוקעין רחמנא אמר תקעו
 למה תוקעי' כשהן יושיין וחוזרי! ותוקעין כשהן
 עומדין*. אלא כדי לערבב השטן. באור זהבהקדי"
 מאמר אתה נירא אתה ומי יעמוד לפניך מאז אפך
 משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה. והרצון בזי:
 לבאר מה שמצאנו מבואר ברזי׳ל (שמות רבה יב) הן
 אל ישגע בכחו מי כמוהו מורה . שמורה דרך לעשות



 אהל יעקב
 נשתלשל עליהם . חהו מאמר (במדבר י) וביום תתשוך כשופר הרם קולך כוי. כלומר שלא תסמוך
 שמחתכם ובמועדיכם כוי ותקעתם בחצוצרות על עולותיכ׳ עצמך על תקיעת השופר כי אם אתה קרא בגרון
 !השמיע קול דברים בתוכחות ומוסרים להגיד לעם
 9 מה נורא היום הזה . מי לנו גדול משמואל הנביא
 עי׳ה שנאמר עליו משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי
 שמו(תהלים צט) ובהיותו בעילם האמת והיה חושב
 שהוא מתבקש לדין..כאשר העלה אותו שאול ע״י בעלת
 אוב. היה נבהל ונחרד מאד ולקח עמו את מרעיה
 לק^ביד עליו שלא הניח כלום מתורתו שלא שמר (חגיגה
 ד) וכמה מן הרעד והפחד ראוי אלינו ביום הדין
 הנורא איך כיקום ערטילאין קמיה מלכא . והי תורה
 והי מצוה דמגני עלן . בושנו מאד כאשר נזכר יכל
 ימי השנה שעברו. עברו בביטול תורה בביטול מעיים
 ועוד בכמה עבירות חמורות חייו. אשר על זאת התפלל
 החסיד ע״ה ואמר (תהליס קל) ממעמקים קראתיך
 ה׳ כוי* משל לעני שהיתה פרנסתו מעשיר ידוע.
 פעם גנב מאת העשיר איזה מלבוש . ויכעום עליו
 העשיר ויסתר פניס ממנו שלא יתראה לפניו. פעם
 לחצו הדחק וידע אשר העשיר מטייל בכל יום בדרך
 פלוני. והלך ועשה שם מערה קטנה ונכנס שמה .

 יעל זבחי שלמיכס והיו לכם לזכרון לפני אלקיכס
 :לימי התקיעה תהיה סבה להעיר ולהקיץ אתכם אל
 למורא והפחד._וממכם ישתלשל למעלה להבעית הש״טן.
 ומעתה נתבאר יפה למה תוקעי׳ וחוזרים ותוקעי׳
 נו׳. כי זה כלל גדול ברז״ל כל מה שפועל למעלה בפעם
 יאחד הלואי שיפעול אצלכו בשני פעמים . כמו
 והתקדשתם והייתם קדושים . ובמדרש . העליונים
 שאין יצה״ר שולט בהס בקדושה אחת יש די . אבל
 אנו שיצהיר שולט בנו. בשתי קדושות והלואי יעמוד .
 ומעתה הדבר תלוי בבחינתני. אס אנחנו ממלאים לבבנו
 יראה ופחד אז. יהבהל גס השטן למעלה וימנע א״ע
 מלקטרג. כי אתערותא דלתתא היא אתערותא
ילא . וזהו שאמרו זיל (ראש השנה טז א) אשרי לע  ד

 העם יודעי תרועה אשריהם לישראל שיודעים לרצות
 את ביראס יבמה בשופר. ומ4ה במה תתבאר על
 הידיעה. כלומר במה הם יודעים שהם צריכים לרצות
 ילפייס את בוראם . ע״י השיפר. כי ע״י קול השופר
 החודר באזנם על ידו לבד יספיק להם להעיר את

 לבבם אל התשובה. לא כפרעה שנאמר עליו ומטך וכאשר הרעש כי העשיר עובר מלמעלה . זעק בקול
 מר הושיעה אדוני חמול נא עלי. ויאמר אליו מי אתה
. ענה ואמר לא אוכל להתראות  בא אלי ואטיב עמך
 לפניך מבושת פני • ויבקשהו העשיר כמה פעמים ולא
 קבל ממנו . לאמר בושתי וגם נכלמתי מפניך כי אנכי
 היא אשר גנבתי בגד פלוני ממך . ועוד עתה אני
. ואיך אוכל עתה להתראות נגד פניך . וזהו  לבוש בו

 אשר הכית בו את היאור תקח בידיך . וכמאמר המדרש
 בדברים לא יוסר עבד . אבל אלינו אשר לבבנו לב בשר
 יספיק לנו גם רמז קל . היינו בשמענו קול השופר
 אנחנו מתעוררים לרצות את בוראנו. אמנם כל זאת
 ׳היתה בימים קדמונים אשר לבם היה כפתחו של
 אולם . כמאמר (שבת קי״ב) אם הראשונים כמלאכים

 ט׳. אשר עליהם נאמר ומלאכים יחפזון כי יש להם ממעמקים קראתיך ר׳. כי אני מכניס עצמי במסתרי׳
 ההבחנה להכיר עלבון האדם בבואו לתת דין וחשבון ובמעמקים שלא תביט בפנינו. כי בישנו ונצלמנו להרים
 לפני בוראו. אבל אנחנו יתמי דיתמי. אין אנחנו פנינו אליך . כי אנחמ מלולכלכים בתטאיס ועוגות .
 נכין אפילובתמי תמין. לכן משפטינו אינו תרוץ כמשפט רק ה׳ שמעה בקולי תהיינה אזניך קשובות לקול
. והטעם . כי אם עונות תשמר יה ה׳ מי י נ ו  הראשון בימים מקדם . יעליט מתנצל הקב*ה (עמוס תחנ
ם. ומעתה . לק צוה יעמוד. כי מכף רגל ועד ראש אין בנו מתו  0 אס יתקע שופר בעיר ועם לא יתרדו
 ית' על ידי נביאו ע ׳ה (ישעיה נח) קרא בגרון אל נקת דמיון על מעמדנו ביום הדין הקדוש והנורא ע־׳ד

 עשיר
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וד ׳ והדמיון  כיון דאתי בתחלת צלותא לא אתי לאטי
 בזה לאתד שהיה לחבירו סך גדול והזמץ אותו לביד.
 ואחר כל הטענות והתנצלות יצא הדין שישלס לו מעט
 מעט . ובכל שבוע יתן לו כך וכך עד אשר ישלים כל
 הסך. והנה במשך הימים אם יזדמן אשר בשבוע אתר
 לא יתן לו את תקו. יש לו התנצלות. אולי שכח .
 ואולי לא היה ביכלתו. ומתחלה היה חושב שיהיה
. לא כן אם מיד בשבוע ראשון לא נתן כפי אשר ו  ל
 התחייב. זה יורה על עוצם פשיעתו . כי בזדון לבו
 אינו משלם. כן אם באמצע קר״ש או באמצע תפלה
 לא כיון דעתיה. יש עליו התנצלות . לא כן בקדיש
 בפסוק ראשון וברכה ראשונה של תפלה שאין טרדה
 בהתחלה . אם לא במרד ובמעל. לכן אם מיד בהתחל׳
 לא כיון דעתיה מחינן ליה במרזפתא דנפתא. כי
 ודאי לא הכין לבו כל מאומה . משא׳׳כ אם באמצע
 התפלה לא כיון״לבו יש לו להתנצל כי יצרי לבו התעו
 אותו והטרידו את*מחשבתז. והוא בעמדו להתפלל
 הכין את לבו במשפט . והתחיל להתפלל בכוונתהלב.
 וא״כ ראוי הוא לקיים בו מאמר (זבתיס סת 3) כל
 שפסולו בקודש הקודש מקבלו. לא היה פסולו בקודש
 אין הקודש מקבלו. כי מי שעמד בלב הותל מתחלה.
 ולא שם לבו לכוון כלל. כמאמר יתיצב על דרך לא
 טוב. מתינן ליה כו׳ . וזהו ג״כ מאמר המד׳ תדשו
( 3  מעשיכם שפרו מעשיכם. כי כבר אמרו (ברכות ל
.  ג׳ מקראות אלמלא לא נכתבו כו׳ עד ואשר הרעותי
 וכל זה שייך על כל ימי השנה. לא כן על התחלת
 השנה . וזהו תדשו מעשיכם שפרו מעשיכם. במשפט
 דבר תדש. וזהו אמר להם הקב" ה אם שפיתם
 מעשיכם כו׳ עד יהופך לכם מדת הדין למדת הרחמים .

 מטעם ואשר הרעותי .
 גס׳ (עייובין י) אמרו מלאכי השרת לפני הקבי־ה
מ אין ישראל אומרי׳ שירה לפניך בראש  מ#
 השנה ויוה״כ • השיב להם אפשר מלך ירשכ על כסא

 דק וספרי תיים וספרי מתים פתוחים לפניו כד
 להבין מלת אפשר . גם להבין דעת המלאכים. אשר
 לדעתם ראוי לשיר ולהלל. גם שספרי חיים וספרי
 מתים פתותים לפניו. הלא דכי הוא. והניאה כי
 כבי אמדו במדיש (הובא בטיי אוי׳ת סי' תקפ״א)
 מדת ב״וד הנדון לפני הדיין לובש שתויים ומתעטף
 שתויים . אבל מדת הקנייה כשהוא דן את
 ישראל לובשים לבנים ומתעטפים לבנים כו׳. ולכאוד
 המאמר הזה מתעד אל מאמרהגמרא שלפנינו מהיפך

 עשיר גדול יצא עליו עלילה שעשה מסתר בסתורות
 פסולות . ויתפשהו בבית הסוהר מקום צר מאד .
 ואפשר כי יצא דינו להרוג ולאבד5כו׳. ובניו וב״ב בוכים

* י מ  מאד. ויהי כי ארכו לו שם הימים. הורגלו ה
 ולא היה לבם חולה עוד על צרת אביהם הזקן .
 פעם בא חכם אחד אל הבית ומצא אותם עוטרים על
 השלתן * אוכלים ושותים ושמחים. בקול המון חוגג .
 וישפוק את כפיו לאמר לא ידעתי נפשי איך יערב
 לכם אכול ושתות. איך יערב לכם להתענג בתענית.
 איך שכתתם את אביכם אשר הורידוהו מכל עשרו
 וסגולתו. עד כי גס תייו תלוין מנגד. ואתם יושבים
 ושמחים . ויחרדו במר לבם ויבכו הרבה בכי. הנמשל
 כל ימי השנה האדם עסוק בקנין העושר והנכסים
 ומעי תענוג. ועתה השטן עולה ומקטרג על הסתורות
 הפסולות אשר הביא בידו. והב״ד יושבים כסאות
 למשפט אם יתיה ואם ימות הוא או בניו ת״ו או יעני.
 ואם באש ואם במים . והאדם בטבעו הוא נמשך
 ועושה כמו שהוא רגיל בכל ימי השנה. ואינו מ1גיש
 מאומה מה יום מימים. ואוכל למעדנים ואין צורך
 אל המוכית רק להזכיר את העם כי התיים והבנים
 והעושר והקכינים הכל תלוי בספק . זבט^תים אנתנו
 כי ע״י השופר המעורר העם אל התשובה יגביר ית׳
 מדת הרתמים על מדת הדין ויקבלנו בחסדו . וזהו
 אשרי העם יודעי תרועה (תהלים פט) ר״ל מרגישים
 הטוב הבא ע״י התרועה . החודר לבם ומרעיש אזנס.
 ואז ה׳ באור פניך יהלכון. ויתקבל ברצון באור פגי

 מלך תיים .

 במדרש (פרשתגו כט) תקעו בתזדש ש*פר .
 בחודש זה תחדשו מעשיכם בתודש זה
 שפרו מעשיכם;. אמר להם הקב״ה לישראל אם שפרתם
ן ד  מעשיכם הריני נושא לכם כי׳ והופך לכס מדת ה
 למדת רתמים י באור זה בהקדים מאמר הגמרא
 (ברכות לד א) הקורא שמע שמע משתקין אותו .
 ופריך דלמא מעיקרא לא כיון דעתיה כו׳ . אי
 מעיקרא לא כיון דעתיה מתינן ליה במרזפתא דנפתא.
 מלת מעיקרא הב׳ כבר נראה כמיותר . *אמנם דע כי
ו עיקר תיוב הכוונה בקר״ש רק בפסוק ראשון. נ א צ  מ

תק לדרי עבדו (שם יג ב) בפסוקא  כמאמר רב נ
(  קמא צעק טפי לא תצערן. וכן בתפלה (שם לד 3
יאה ע״ד שאמיו  ובלבד שיכוון באבות . והטעם בזה נ
 (שם כט א) בטעם שאין אומיים הביננו במוצאי יו״ט



 אהל יעקב עו
 לבנים ולהתעטף לבנים להתהדר לפני הדיין . והחבל
 יהיה טמון בחובו . בסגור לבו . כי הרע לעצמו.
 ו א״כ היה ראוי ג״כ לכבוד היום לבוא בשיר והלל
 ותודה. רק הקב״ה אין מדתו להכביד על האדם
 לתייבו עבויה שתהיה כבדה ובלתי מתקבלת על נפש
 העושה שיהיה אבלו בלבו ואת פיו ימלא שירה והלל
 ותודה . להצדיק הדין ולחייב את עצמו. כי ההפכיות
 קשה מאד על האדם . שעי׳כ אמרו רז״ל בהנידונץ
 מיתת ב׳׳ד (סנהדרין מו א) הקרובים באים לבי׳ד
 ודורשי׳ בשלומם כוי שדין אמת דנתם . ואת הנידון
 בעצמו לא תייבו כן שיאמר בפיו אל הב״ד כדברים
 האלה . וזהו שדייקו ז״ל במלת אפשר. לאמר לא
 אכחד מכם כי ראוי היה לכבוד היום הקדיש הזה
 שיאמרו ישראל הלל. אבל איך אפשר הדבר על

 האדם. והבן:
 ובעשור לחודש השביעי הזה יום הכפוריס הוא כו׳.
 מדרש (בראשית רבה כת) אקרא לאלקים
 עליון בראש השנה. לאל גומר עלי ביום הכפורים*.

 הנראה

 אל היפך. אמנם רע כי ההבדל בין דין שלמעלה ובין
 דין שלמטה כך הוא. כי בדין שלמטה הדיין יושב על

 כסא דין והזכות והחיוב בא אך מצד הדיין. כי אם
 ירצה וירתם . יזכה את הנידון. ואס יכעיס יחייבהו.
 לא כן בדין שלמעלה כי הקב״ה אל אמונה צדיק וישר
 הוא ודינו ביושר. והשינוי רק מצד הנידון .׳ אם יהיה
 ראוי לזכות או לחוב . וא״כ ראוי אל הנידון ללבוש
 לבנים כי יש ויש ביד הנידון עצמו להטותו לזכות כאשר
 יתקן מעשיו ויפשפש במעשיו ויתאונן עליהם בלב מר
 ויעשה תשובה שלמה . מה לו לירא ולפחוד מן הדין
א לצאת זכאי. וא״כ אם בזדון לבו לא ראה ו ו ה ד  אס 3י
 לתקן ולטהר את עצמו . הוא מתחייב בנפשו. כי
אעצמו סיבב לו שיצא חייב בדינו. ואין לו להאשים ו  ה

 את הדיין* אבל ראוי לו להודות את הדיין ולהלל
 אותו ומשפטיו כי התיישר עמו רק הוא עצמו הלך
 דרך עקלתון . וסיבב לעצמו לצאת חייב בדינו • וא״כ
 היה ראוי אל המתחייב שלא לגרוע כבוד הדיין. ושלא
 לגרוע כבוד היום . רק לבוא לפניו בפנים יפות וללבוש

' אלקיפ ס תה•׳ רעה געיר ודי לא עשה . כי לא יעשה ל ) אם יתקע שיפר בעיר ועם לא יחרלי א ׳ ם ג עמי  *כמאמר (
ה והיה מזהיר לכל נ י סל ) סשל לנשיא שהיה עוגר נ מו מקי ז נ נ ל(ילקז י י אם גלה סולו אל עגליו הנביאים . וביאורו ברז  לנר כ
ר עי ם אותו , כך אם יתקע שיפר נ י ג ד ה ם ו ה הגייסות נאי י ששמע קילו היה ניצול . ומי שלא שמע קילו הי י המלינה פ נ  ג
ת ו ס ז ג י פ ״ ° א י א ס א י ם ש ת מ י ס ן נ פ ה ס ״ נ ׳ רעה בעיר ולי לא עשה אין הק  נר״ה ועם לא יחדלו אלו ישראל . אם תהי
' ת כ ושקטה כי מלתו י י עי . י ס א ר ר משמים השמעת לין ארץ י מ א מ . נ ם ד ו ק ני בלחש ה  הרשע . נאור המאשר י ע״ל סזכי
. למען יתעורר ה ע ר ל הרוצה לעשות לחנירו רעה הוא ססתיר לגריו . והקנ״ה ברחמיו היא מכריז ומפרסם ה י ו  אינה כמלת נ
. וזהו םשסיס השמעת לין והודיע אותנו זמן היום הלין למען נקלי׳ להכין עצמנו בטהרה ותשיגה וזהו ו י ש ע  השומע ויתקן מ
ה יים הלין ת השיפעים לאמר הנ תקע ביפר נעיר כלי להעיר א , וע״כ אמר הנביא כי עתה אם י ה ט ק ש יכ ו ק יראה ועי  א
. והטעם כי לא ם כ תה ל . רק אתם עשיתם אי ת א י לא עשה ז ז ׳ רעה בעיר ו י ה ת ם . אז תלעו כי כאשר א  ועכ״ז ועם לא יחרלו
ה ז כ אחר אשר ילעתם ס אי . ו ת ו ל ו הנביאים ואין מלתו להסתיר דבריו . רק לג י אם גלה סולו אל עגלי כ ' ר נ ׳ אלקיש ל  ימשה ל
ן מ מ ץ נ . שנאמר אםאחפי ם ת ת י ס ן נ פ ה ח הקב״ ן י י רעה בעיר ולי לא עשה א י ' אם תה ו כ ה ״ ר תקע שופר נ ׳ לכם להזהר וזהי. ואס י  הי
ר או ו כי הנ . יתמה אני על כגיל תורתו איך נעלם ממנ ל י נאצ ז ם האגרו ה ' המקראות האלה שכגר זכה ב י  הרשע. שזג ראיתי פ

. י כ ז נ יל גילקיט כ י רנימיני ז ה הוא נאיר ייצא מפ  הנמסל הז
נפשי ס עליון כוי ישלח אצקים חסלו ואסתי . אקראלאלקי ה א ל ם הכתובים הנמשכים ה ו המאמר הזה ע  •*ובמקהלות המתקנ
נ י י . ונשאר ח ג ז ו נן בדבריו הנעימים כי מלאך מלין הוא להגיר (אדם *שיי. משל לאגיון יושג גכפר , והוא מ . התנז י  נתיך לבאים כו
. הצא ל י ל ג . והחוב הילך הליך י ס ל ש  סך גלול אל השר. והשר שלח לקרוא איתן לביתי ואמר לו מה זה לך להיות יושג אצלי יצא ת
. ויאמר אליו השי ראה כי עול החסל ל א וכה גמרת נפש מ נ , עורך מעליך אפשיט• והעני עזמל ו ה לא אנקך׳ ק עת כי נ י  י
זה נ . ו י ח ם תצא ותשתדל אצל השכנים ףעזרן לך שמיכל לשלם ה ה ן לך עול ימים אחלים אשר נ ך כי אמתי מ  הזה אעשה ע
לתי ׳ נ י י י ק כפ ם אגקש הלא • אינם י ה י מהם אלרוש ואת סי מ . הוי על שכיני הרעים והחטאים את ס י נ ר ל מ  ניכה ועינה נ
ן לשלם י י ת האדם ל ' א ת ן י מי ז ך הגדיל *אם תאמר להושיעני אז אושעה , הנמשל כי בראש השנה כאשר ו ל ס ח  אתה נ
) ביניניס תליים ז ה ט ' ר ם . כמאמר ( י להמתין עיל איזה ימי מ ה מתחסל ע ל ק ה נכה כי אין לי לשלס ו י . יעסיל ו ה נ ש  נמל כל ה
ם. הוא ביכה ואוסר אקרא לאלקי׳ עליון נראם השנה לאל גיסר עלי גייס הכפירים ישלח״ משסים רי י  ימיפליס ער יום הכפ
ך אקיה . כי אי נ י 1 נ הושיעני אתה םאיציך מ ט י ם אחלים מ פי ג לי הזמן עול י ם שאתה סרחי ה יועילני ס  יןישיעני . כליסר מ
ל יפים הו י שתהיה נ ש ס א ן ג ן החיתים אי * נפשי נתוך לגאים אשכגה כוי , ונעול היות כשישנה ני ל ה ועוז מהזולת ה ד  למציא' פ
ש ״ ס כ ) ת מ א . חסלו הוא החסיל מלך המשיח ואמתי היא אליהו איש ה י ת מ א ׳ ישלח אלקים חסלו ו 1 ישלס משמים ויושיעני כי  י

) :והגן ן ת ע א ר שלח אורך י ס א ג על פ י  W9 תהלים מ



 (ראש השנה י א) וכי בתשיעי מתענין הלא
 בעשירי מתענין . אלא כל האוכל ושותה
 בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאלו התענה תשיעי
 ועשירי. והפליאה נשגבה . איך כתבה ההורה מצות
 אכילה ושתיה בלשון של תענית . ולא כתבה מצות
 אחרות בדרך חילה . רק המעשה אשר נעשה . במרא׳
 ולא בחידות . וא״כ היה יותר מהנכון לכתוב בתשעה
 לחודש תאכלו ותשתו . והנראה לדעתי בזה ע״ד 3ן
 עשיר אחד היה בעל תאוה גדול. ובכל יום כאשר הלך
 אל בית הספר עבר דרך שוקים ורחובות אשר מוכרי׳
 תפוחים ואגוזים וכדומה והיה חוטף מן הסלים ונותן
 לתוך פיו ויברח וימלט . ויהי כאשר ראו את מעשיו
 יזם יוס נתאספו ובאו אל בית אביו לקמל על הנער .
 ויספרו לו אל כל מעשיו והנהגותיו ועלילותיו ־ והיי־
 נכלם מאד ממעשי הנער. והוכיחו בדבריס ולא הועיל
 כל מאומה. ויהן מועצות בנפשו מה לעשות אל הנער
 הזה שיעזוב את דרכיו המגונים . ויהי בבוקר ויקרא
 אותו ויאמר אליו בני יקירי בני מחמדי אין רותי
 נוחה במה שתלך לבית הספר לבדד. איך תלך אתה

 לבדך . נער יקר ומהולל וחביב בעיני כמוך ראוי לך י
 ללכת בדרך כבוד כמשפט האנשים המכובדים. התעכב
 נא מעט כמשפט האנש ם המכובדים. התעכב נא
 מעט ואשלח לקרוא את הכלי זמר . ותלך לבית הספר
 עם הכ״ז בשמחה ובשירים בכבוד גדול כמשפט לבני
 הרוזנים . וישמח הנער מאד על דברי אביו . וכאשר
 באו הכ״ז הלכו לפניו והבדחן מכה בחליל לפניהם
 ואומר הבחור המופלג המפואר שלשלת היוחסין פ3״פ
 מוליכים אנחנו אותו לבית רבו המפורסם . והנער
 כאשר ראה את כבודו ואת פארו והלולו. עוד לא
 עלה על רוחו להוריד מעלתו לעשות כמעשה הבוערים
 והפתותים<. כי איך יעזוב את הכ׳יז וילך אל סלי חורי
 לתטוף תפותים אצל העניים . הנמשל כי האדם כבר
 נאמר בו כי יצר לב האדס רע מנעוריו. כי מטבעו
 והרכבתו הוא נמשך מאוד £ל הבלי תמודות העוה״ז
 ותענוגי הגוף. ואס היה הכתוב עוד מפורש יוצא
 ואומר בתשעה לחודש תאכלו ותשתו. מי יודע מה
 היה עושה . מי יודע אם היה מניד לבהכ״נ בערב .
 כי היו מרבים לאכול ולשתות ולהשתכר ולהתעדן [
 מה עשה הקב״ה כתב המצוה הזאת ועטף אותה
 בצעיפים ומעטפות שצ תעגיומ. ועניתם את נפשותיכם
 בתשעה לתודש. ואתר שהדבר ק אשר האכילה
. היינו יל?ו ז ״  והשתיה של יזם התשיעי ילכו עם הנ

 הולך

A ו  א

 הנדחה להבין המאמר הנפלא הזה ע״פ משל. לאדם
 שהיה לו בן. ורצה עשיר אתד לקחת אותו לחתן.
 ולתת לו נדן סך גדול ומזונות על שולחנו תמיד . רק
 שיהיה לו זיג בגדים על החתונה. וזה אין בידו גס
י עליו מאד. איך בעבור עכוב א  פרוטה אחת. וליו ט
 קל כזה יהיה משולל טובות הרבה ונעדר מהון עתק י
 ואס יזדמן לפניו אחד שיתנדב לתת לו הזוג בגדים .
 הלא הוא מטיב עמו טובות רבות אלף פעמים ככה
 על מה שנתן לו. הנמשל כי בזמן הנכבד הזה מראש
 השנה ועד אחד יום הכפוריס יכול האיש הישראלי
 לזכות לרוב קדישה וטהרה. רק שיקיים מאמר לפני
. היינו שיכין לבו בתשובה וחרטה בלב שלם.  ה׳ תטהרי
 ואס אין ביכולת האדם לעשות לו ההכנה הזאת א״כ
 יאבד טובה הרבה בעבור חסרון קל שאין בידו. ע״כ
 אנחנו מתפלליןלאמר אקרא לחלקים עליון בראש השנה
 שיעזמו על ההכנה כדי להשיג הטוב הנפלא ביום
 הכפורים . אשר מבלעדי ההתחלה מן האי־ס אין
 באפשר שישיג הטוב ההוא ^וזהו לאל גומר עלי וחכינו
 והושיענו שאהיה אני המתחיל. ומה יקרו בזה דברי
 תז״ל (יומא פה ב) אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל
 לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם אביכם
 שבשמים . הוכפלי הדברים . אמנם לדעתי הבאור בזה
 ע״ד שאמרו רביתינו ז״ל (בילקוט תהליס נא) הרב
 כבסני מעוני . למה היה דומה דוד באותה שעה .
 לאהד שבא לפני הרופא כו׳. אמר לו הרופא המכה
 גדולה והדמים מועטים. אמר התולה אל הרופא טול
 מה שבידי והשאר משלך . כך אמר דוד הרב כבסני
 מעוני כו׳. כלומר ההכנה כבר עשיתי. רק אתה הרב
 כבסני פו׳ ממש כמאמר החולה הנ״ל והשאר משלך.
 ומעתה דע כי ההבדל בין רופא בו״ד לרופא העליון
 ב״ה. כי רופא בו׳יד לא כל החולים יכול לרפאות. כי
 יש רופאים מיוחדים לכל סוגי החליים. זה רופא
 עינים. וזה רופא שינים. וכדומה הרבה מאד . אמנם
 הריפא העליון ב״ ה כבר נאמר בו(תהלים קג) הרופא
 לכל תחלואיכי. ב׳ כי רופא בו ד מיקש תשלומין. עד
 שהזא אזמר המכה גדולה והרמי c מועטים . לא ק
 בוראט ית׳ שאינו תפץ כיא דברים . כמאמר (הושע
) קחו עמכם דברים ושובו אל ה' . וזהי שהכפיל T 
ר אשייכם ישראל לפני מי אתם מטהרין שהוא מ א  י
 יקיים בכס הרופא לכל תתלואיכי. ב׳ ומי מטהר

 אתכם אביכם שבשמים.
 ו עניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש. גמרא



 אהל יעקב עז
 לומר א״כ ישוב בכל יום . כי הם בעצמם אמרו וכי
. והנראה כי כוונת ר׳ אליעזר ע׳׳ה ׳  אדם יודע כי
 במאמר זה רק להשלים ולבאר להם את דברי עצתו.
 שתהיה מקובלת על לב התלמידים. שלא יאמרו קשה
 להם ענין זה . איך אפשר ביד האדם להתודות בלב
 נשבר כראוי להתודות והוא בחור כארזים . ולבו שאנן
 ושליו מכל פתד. לזה אמר עצה הגונה שיתן אל לבו
 שמא ימות למחר . משל לאהד שהלך בדרך לסתור
 למרחקים. והיה הדרך משובש בגייסות . ובטרם יצא
 מביתו החוצה אסף וקרא את כל בניו ובנותיו וכל ב״ב
 ליטול רשות ליפטר מהם . והיה בוכה מאד. ויאמרו
 הבנים מה לך אבינו כי תבכה היוס הזה . ויען אותם
 ויאמר. הלא אם הייתי נפטר מכם לחלוטין היינו
 שהייתי עומד למות ודאי הייתי נפרד מעמכס בבכיה
 וכעת תדעו כי הדרך משובש הוא בגייסות. ורביס
 הולכים ואינם חוזרים . וא״כ אני דואג פן לא אזכה
 ח״ו לראות עוד את הוד פניכם . ותהיה הפרידה
 הזאת פרידה ופטירה עולמיות ואיך לא אבכה .
 הנמשל כי יש לפני האדם ב׳ זמנים להתודות . א׳
3׳ לפני נסיעתו אל בית מועד לכל חי .  ביום כפור.
 כמאמר רז״ל מי שחלה ונטה למות אומרים לו התודה
 שכל המומתים מתורים . ובימים הראשונים שהיה
 העולם מתנהג הנהגה הראויה אל מזגי האדם
 וכחותיו. והיינו חיים חיים שלמים ושקטים. היינו
 מקילים בדבר הווידוי והבכיה ביום הכפוריס כי עיקר
 סמיכת האדם היתה על הווידוי אשר יתוודה ביום

 האחרון

 הלוך להיות נעלה בקודש בערך תענית וכאלו התענה
 תסיעי ועשירי. אז בקל יבין האדם פני הראות הראוי
 לו באכילתו ושתייתו • לא לעדן את עצמו רק להקים
 מצות בוראו אשר בחכמתו הנפלאה צוה את האדם
 שיאכל בתשיעי ויתענה בעשירי. ויהיה נחשב לו כאלו
 התענה תשיעי ועשירי. בע׳׳כ שתהיה האכילה הזאת
 כלולה בהדרת קודש מקדשי שמים . באימה ביראה
. והבן בזה . ונמתיק ׳  בעמה. כהיושבים לפני ה
 מאמר המסורה . ומחר וא״ו במסורה (אסתר ה)
 ומחר אעשה כדבר המלך (משלי ג) ומחר אתן ויש
 אחך (שמואל א כח) ומחר אתה ובניך עמי (יהושע
 כב) ומחר אל כל עדת ישראל יקצוף (שמואל 3 א)
 שב בזה גס היום ומחר אשלחך (שמות יט)
 ןקדשתם היוס ומחר וכבסו •שמלותם . דע כי
 טענת היצר הרע חזקה על האדם ל אמר חלילה
 לך לצאת מן עולם מוכלל ומעוטר בכל הוד ובכל
 נועם וטוב לך לבחור במאמר שמח בחור בילדותך
 (קהלת יא*) וכאשר תגיע לימי הזקנה והשיבה אז
 התן זמנך קודש לה׳ להנזר מכל מחמדי תבל ואז תהי׳
 עולה תמימה. אכן תורתנו הקדושה הזהירה אותנו
 מאד שלא לבלות גם שעה אחת וגם רגע אחת מזמן
 החיים. כמו שמצאנו בגמ' (שבת קנג א) תגן התם אמר
 ל׳א ושוב יום אחדלפ;י מיתתך שאלו תלמידיו אתר׳
 אליעזר וכי אדם יודע באיזה יום ימות השיב להם ישוב
 היום שמא ימות למחר ונמצא כל ימיו בתשובה. וראוי
 לבאר מיתר הדברים שמא ימות למחר. כי די היה
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 ומעלת הבעל תשובה . כאשר רמז שהע״ה במאמר
 (משלי ת) אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יוס
 יום. כי המדריגה הנפלאה הזאת גם אם יתיה איש
 אלף שנים בכל יום ויום יהיה בעיניו כאלו עתה הוא
 מהחיל ועתה הוא נכנס לעבודת האלקים ית . וזהו
 המשך מאמר המסורה . יבוא המלך והמן אל המשתה
 נו׳ ומתר אעשה כדבר המלך. זו היא עצת היצר הרע
 כי עתה בימי עלומיו יטיב לבו בתענוגי עוה״ז . ומחד
 אעשה כוי כלומד יבטיח סייע להטיב מעשיי בימי
 הזקנה . וזה עין פלילי. כמאמר אל תאמי־ לרעך זה
 הקב״ה (עיין מד׳ דיי יתרו) לך ושוב ומחר אתן ויש
 אתך . הלא יש בידך גם היום לתקן מעלליך . ומה
 לך לדתות ענין יקר זה על זמן שיבוא. כמאמר (אבות
 א) ואם לח עכשיו אימתי . כי מי יודע מה יולד
 יום . אולי יזדמן לך אסר ומחר אתה ובניך עמי .
 ואז אין עוד ביד האדם לתקן את אשי־ קלקל. ולפי
 דברינו הנ׳׳ל רמז לו ג״כ התועלת הנפלא אשר אל
 האדם אס ישא עול תורה בנעוריו. אז ירויח כי
 בניו יהיו כנטיעים מגודלים בנעוריהם . ויתקיים בו
 גבור בארץ יהיה זרעו. וזהו ומחר אתה ובניך ג׳ כ
 אתי במתיצתי. משא׳ כ אס תאמר לדתות זאת על זמן
 הזקנה והשיבה. ואמר עוד . ומחר אל כל עדת ישראל
 יקצוף . כי אם תאמר לדחות התיקון ולעשר לע־ ע
 כחפץ לבך . איך לא תחוס על נפשות אביונים נקיים ״
 אולי העולם מחצה זכאי ומחצה תייב. ותכוא אתם
 ותעשה עבירה להכריע את כל העולם לכף חובה ק׳י׳ו י
 וזהו ומחר אל כל עדת ישראל יקצוף . ולכן ש3 בזה
 גם היום ומתר כו׳. כלומר למה לך להאביד הזמן
 ולבלות יום של עתה . הלא יותר תצלית באס תתן
 לבך גס היוס לפשפש במעשיך . ועוד זאת וקדשתם
 היום ומחר וכבסו שננלותם . כי גם כאשר יתעורר
 האדם בימי נעוריו לתת זמנו קודש לה׳ . וללכת
 באורח צדיקים . יש לו לבתור ג״כ במעלת ה3ע״ת .
 כי כפי תוספת השגתו יום אחר יום כן יחייב את
 נפשו בעבודה נוספת על יום העבר • וזהו וקישתה
 היום ומחר וכבסו שמללתם היא תואר הבעלי תשובה .

 המתקדשים והמטהרים בכל יום ביתר שאת ויתר עז
 !בעמדי במקהלות להגיד ליעקב דברי תוכחה
 ומוסר קודם כל נדרי אמרתי והזכרתי
. ל ג ע  מאמר משה דבינו ע״ה בתפלתו אתר מעשה ה
 ויחל משה כו׳ ובמדרש (פ׳ תשא) שנים עמדו כנגד
 מדת הדין והא משה • שגאמר לולא משה בחירו עמד

 בפרץ

. לא כן עתה אשר תחת מסבות מתהפכות ן  האחרו
 נהפכו עלינו צירי וגלגלי הסבות ומקרים רעים חדשים
 מקרוב באו לא שערום אבותינו. עד שלא יתעלם גם
 מאת גסי השכל כי אין האדם בטיח בתייו גם עצ
 רגע . כמו שראו עינינו בשנים הללו כמה אלפים מן
 אנשים חזקים בריאי אולם . אשר ברגע הירד עפר
 כבודם . ומאיזה צד יהיה זה בטוח יותר מזה. הלא אב
 אחד לכלכו. ומי יודע מה יולד יום זכרו נא כמה
 אנשים המ עמנו פה בבהכ׳נ והיו אומרים כל נדרי
. וא״כ יש לתיש על הווידוי ה  עמנו יחד. ועתה מי לכם פ
 אשר ביוה״כ אולי היא תספיק לו לצידה לדרך עולם.
 ומי יודע אס לעת כזאת הגעת למלכות להיות לך
 רשות להתודות לפניו כראוי. ע״כ ישיב היום התשובה
 השלמה אשר גמר בלבו להתודות ביום האחרון. שמא
 ימות למחר. כי אין האדם בטותבעצמו גם עלרגע.
 וכמו שהזהיר שהעיייה (קהלת יב) וזכור את בוראך
 בימי בתורותיך עד אשר לא יבואו ימי הרעה .
 ודהע״ה הזהיר את האדם על זאת גם בעבור ענין
 אחר נכבד וטוב לפגי האדם . כי אם יטיב דרכיו
 ומעשיו בימי נעוריו. אז גם הבנים אשר יוליד יתקיים
 בהם הבטתת הכתוב (תהלים קייב) אשרי איש ירא
 את ה׳ במצותיו חפץ מאד גבור בארץ יהיה זרעו דור
 ישרים יבורך. לא כן אם יעמיד תולדות והוא עודנו
 עומד בין ההדסים אשר במצולות ים התאות והחמדות
 גם כי את׳יכ בבואו לימי הזקנה והשיבה יטיב את
 מעשיו אבל הבנים אשר הוליד יהיו רשעים גם עד
 זקנה ושיבה • באותה בתי׳ שהיה מולירם בה בעת
 ההיא . וגס אח׳יכ הם לא יטיבו דרכם בעבור שיטיב
 אביהם את דרכו. כי יצר לב הבנים רע מנעורס .
 מלידה מבטן . עוד דע מה שמבואר בגמרא (קדושין
 מי בי.) לעולם יראה את עצמו ואת^העולם חצי זכאי
 וחצי חייב. עשה מצוה אחת אשרי"לו שהכריע א׳ ע
0 זכות כי׳. וזה ג'־כ עילה גדולה כ  ואת העולם כלו ל
 שיתעורר האדם בכל עת להטיב ולתקן מעשיו. עוד
 זאת תדע כי אין קץ לחיוב העבודה אשר על האדם
 לעבוד את בוראו. כמו שכתבו הקדמונים אשר
 החסידים הראשונים היה כל ימיהם בתשובה. כי כל
 אשד גתוספה השגתם בכבוד/ אלקותו יתברך נתוסף
ת עבודה. והיתה להם צדקתם של פ ס ו ת ו 3 i ^ p , D ? 
 אתמול כחטאת עד שיתייבו את עצמם לשוב בתשובה
ו יעל שקצרו העבודה של תמול שלשום . ע ר ג ל ש  ע

 ואלה החסידים יורשים ב׳ מעלות. מעלת הצדיק



 אהל יעקב עח
. עמד במקום הפורץ . שדחה את לא p אם איש אחר היה בא לפני האב. והיה אזמר י  בפרץ לפניו פ
 | השטן ועמד-במקומי . וכיון שאמר משה אנא חטא לו לא ראית מה אשר עשה בנך . הלא הלך במקום
 העם הזה תטאה גדולה נסתלקו כל המקטריגים ואמרו חומר וקלקל את בגדיו . הלא היה אביו כועס עליו
 מה לנו לקטרג מוטב שיקטרג משה בעצמו ועד׳׳ז ממש מאד . וזה היתה מעצת הנער כי הקדים א״ע ובא
. אז נתעוררו רחמי האב על בנו . ו  משפט כל המתודין על מעשיהם ומודים על חטאיהם בבכיה לפני אבי
 עי׳׳ז יסתמוהמקטריגים את פיהם ויסתלקו מלקטרג וזהו סורו ממני כל פועלי און כי •שמעה׳ קול בכי

 כי יאמרו מה לנו לקטרג הלא הוא בעצמי אומר קרא אל המקטרגים פועלי און כמאמר הוא השטן הוא
 הדברים האלה עשיתי. וכי תאמר מה ירויח האדם היצהי׳ר הוא מה״מ . וזאת היתה עצת מרע״ה כי
 במה שיתודה. דע כי דבר זה כבר ביאר החסיד ע״ה השתדל לדחות השטן במה שעמד במקומו לטעון
 במאמר (תהלים ו) סורו ממני כל פועלי און כי שמע טענותיו. והיתרון בזה . כי הוא עי׳ה לא היה עושה
 ה קול בכיי. הנה במאמר זה כבר הודיע אותנו התנועות שעשה המקטרג אבל התאונן ובוכה ואומר
 היתרון העצום אשר בקטרוג האדס עצמו. על הקטרוג אנא . חטא העם הזה חטאה גדולה. כן אנחנו אתי
 שיקטרג השטן. כי הדבר תלוי בתנועות המספר אס ורעי למה נעמוד ולמה נתעכב עד שיקטרג עלינו
א מספר לקטרג. או אם הוא מספר כקובל ומתאונן המקטרג למעלה . הלא טוב לנו להקדים ולימר בפינו. ו  ה

. לאמר אוי לי מה עשיתי. ומתחרט אבל להתמרמר ולקונן גם בלבנו . איך שגינו ואיך ל מקרהו המר  ע

 על זה בל3 שלם . וא״כ דעו מעתה גם כי הכתוב מעלנו מעל באבינו מלכנו. בבוראנו ייצרנו. ואיך חטא
 היןיל עלינו התשובה. כמאמר (גצביס) כי קרוב אליך העם הזה חטאה גדולה . כל זה אם הדברים יהיו
. ה א כ  הדבר מאד בפיך ובלבבך כו׳. עכ׳׳ז רמז לנו במאמר יוצאים מן הלב בחמימות נמרץ בלב נשבר וברוח נ
 ! ובלבבך כי שניהם יחדיו יהיו תמים הפה עם הלב כי לא כן אם יאמרו הוידוי כאומר וכמספר דברים. הלא
 צריכים אנחנו לומר הוידוי ברתת ותלתלה ולהתאונן מאד מאד יגדיל התמה ושלהבת הקצוף. כמאמר (ישעיה
. אז נרוית הרבה כיע״י הוידוי יסיר השטן ג) הכרת פניהם ענתה בם וחטאתם כסדום הגידו כו׳. ר  בלב מ
 מלקטרג . ממש ע״ד עשיר גדול הביא מתנה לבנו וזאת אשר אמרתי קודם תפלת נעילה. אוי לנו כי
 סחורה יקרה על זוג בגדים. ויהי כצאת הנער התוצה פנה היום כי ינטו צללי ערב (ירמיה ו) המליצה
 ויתפאר לפני חבריו וקרה לו שהלך סמוך לרקק מים הזאת נוכל להמליץ עלינו כמו שאנו עומדים עתה .
 j ונפל לתוכו והשחית את בגדיו היקרים . והיה ירא משל ליושב בבית אסורים ועל ימים הקדושים והנוראי׳
 י מאד שלא ילך אחד מחבריו ויספר זאת לאביו ויכהו הוציא ואותו על ערבות. אשר בשמעו קול תקיעה גדולה
 מכה גדולה . מה עשה הקדים אי׳ע וירץ במרוצה ובא ביוה״כ יחרד צבו מאד . כי בא עתו וזמנו לרדת
 לפני אביו בבכיה גדולה ומרה . ואמר אוי לי על בגדי במחשכים . כן נשמתנו נתונה בגוף במחשכים. כי בכל
 היקרים איך הפסדתי אותם. ויחמול אביו עליו ויאמר ימי השנה איש לדרכו פנה . אחר בצעו ואין דורש
 לו אל תדאוג בני יקירי. אני אעשה אותם כחדשים. לנפשו*. ובאלו הימים התעוררים כולם לקשט עצמם

 ו במצות

 ״ וכבר כמליצני נמאמי גנפשי יניא לחמו. משל לת״ח וע״ה טשו שיחשות, וה יפינס אותו ויה־׳ לו חלק גמי״מ שלי. מה ימן
 לז חלק נעיה״ב סלסול תורתו, יאחר כי גשר כתני ההתקשרות ניניהם. אמי העפיר אל הת״ח טח ה ידידי ליוה מיי' אמגי יין
 ! ימןנאה שכר. וכי׳ בנןקר נשכים ונצא למלאכתני. אתה כבר הכינותי לפניך ה־סים מזיינים תרכינ עליהם לניא עסהם טל יוס
. ותמכור אותם שמה . ואני אלך לגית המדרש ללפיד ויהי לשחיק נפי ה גריית . כי איך יצליח ז: ע̂ש  השוק אשד נעיר פ'

 ן הסיסי' יאיך יצליח זה בבית המדרש . וזה רומה לנ׳ סיחרים שותפים אחל וקי נצננים טינות ומרגליו׳, וא נקי 3עדו׳ בסיסיה וחלפי
 ממקים זה שיולע וסנמין באבני השוהם נסע אחר ס סיס , וזה נסע לסמור אבני פיהם כן הדנר נהגיף והנפש אשר סצר
 «ונ» ראוי אל הגיף לעמול על לגרת צרכי כגוף ומשש יהיה כל עסקה נרעיינות קלושית נתזרה ותפלה יעחה הלנר 3הי6ך
 *י? מימי ומתפלל • מיע ועשתסוה , ניפל על אפיי . והנפש הולכת אז ופשיטטת במקומות המסחר תעבור ארמית
 יפיס מזלינה למדינה מעיי לעיר , והכל געת פעפל התפלה ,•זהו גנפשי יניא לחמו, מה סראיי להיות גהיפן , כי רני$

 ) להאדמה אליי יאוי לגקש לחמי ופרנסתי, והנפש ראוי אלי׳ להמרנק גוית׳ :



 הכבוד ראוי אליה. וידעתי גם ידעתי באיזה בתיכה
 ראוי לי להתנהג עמה . אכן ביום בואכה עמי
 בקשר הברית אמרתי בלבי הלא לא נעלם מאת אדוני
 כי איש כפרי אנכי . עני ודל ומה יש בביתי לכבד
 את בתך היקרה . וחשבתי כי כאשר נתת לי בתך
 תאצל עלי ברכה : כי מלך גדול אתה . ותחלוק לי
 חלק ונחלה . אם על ימין או על שמאל . הנמשל .
 הקבי׳ה רצה לתת התורה לאדה ׳ר ואמרה עליי שהוא
. כי אכל מן העץ ורצה לתת התורה לנק  רעבתן
 אמרה שהוא שיכור . וישת מן היין וישכר כמבואר
 במדרש באורך . עד כי נתן את התורה אלינו. ובכל
 ימי השנה אנחנו מזלזלים בכבודה . והיא כותבת
(  בכל יום אגרות אל בית אביה . כמאמר (אבות ו
 בכל יום ויום בת קול יוצאת כוי אוי להם לבריות
 מעלבונה של ת1רה . רק בר׳יח אלול בהשמע דבר
 המלך ויתן קולו לפני חילו כי יבוא אלינו. אז הירא׳
 גוברת עלינו ומגור מסביב. ואז נתן מועצות בנפשותינו
 להתאסף לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ומתתילים לומר
 תהלים ותפלות ותחינות ועוסקים בתורה ובמע״כ!
 בצדקות וגמ״ת . עד ה בראש השגה יבואו הפמליה
 של מעלה (יעי׳ זוהר פ׳ אחרי) ורואים בכבוד הבת
 מלך. וייטב בעיניהם למאד . וביום הכפוריס יבוא
 המלך הקדוש יתברך שמו בעצמו. ובא ה׳ אלקי וכל
 קדושיו עמו. ורואה את ישראל כמלאכי השרת. כמלאכי
 ה־ צבאות. לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ועומדי׳
 מערב עד ערב בקדושה ובטהרה . והקבי׳ה כביכול
 מקבל ניר מעמו ישראל. אמנם אחר תפלררנעילה .

 אשר אז עת סילוק שכינה . אז הבכיה גדולה מאד
 אבי יקירי איכה תעזוב אותי בלי חמלה . הלא עוד
 מעט ישיבו אותי אל עבודות פחותות . עוד מעט
 יפשיטו מעלי את צבי עדיים. היינו היראה והדבקות
 בעבודה ובמעשים טובים. וקרוב העת לשוב לכסלה :
 איש לבצעו מקצהו. ואז הנשמה צועקת מרה הוי
 פשטתי את כותנתי איככה אלבשנה . רחצתי את דגלי
. כלומר כבר טהרתי מטומאתי פם  איככה אטנ
 והסירו מעלי את הבגדים הצואיס . ואיככה אשיב
 ללבוש אותם (עיי ק.יל יעקב כת א) ולבלתי יתרעם
 הקב״ה על הגוף מה ראה לעשות כן לנשמת אלקים
 חיים. אשר כל כבודה בת מלך פנימה . יבוא
 בהתנצלות גדולה ויאמר הלא ידעת תחלה כי בני אדם
 אנחנו . עניים ודליס . וכל עמל אדם לפיהו. אכן
 אתה אבינו מלכנו הלא כך נאמר לה׳ הארץ ומלואה.

 האציל

 במצות ומע׳ט איש איש לפי ערכו לומד ומתפלל
 ועושה צדקה גמרות חסדים. ובהגיעסוף יום הכפורי׳
 אז הנשמה צועקת ותתמרמד מאד אוי לגו כי פנה
 היום כי ינטו צללי ערב . ונמתיק מאמר המסורה .
 אתהלך ג במסורה (תהלים מג) למה קודר אתהלך
 בלחץ אויב (תהלים קא) אתהלך בתם לבבי בקרב
 ביתי (שם קטז) אתהלך לפני ה׳ בארצות החיים.
 ונקדים משל על מעממי עתה בעת תפלת נעילה .
ע פרקה והציע שדופים י ג  למלך שהיה לו בת ויהי מ
 לפניה . ותמאן בכלה . על פ׳ אמרה הלא יש בו חסרון
 שהוא רעבתן • ועל פלוני אמרה הלא הוא שיכור .
 עד כי גמר בלבו להשיאה אל הנמצא ראשון. ונזדמן
. ויהי כי לקח אותה  כי בא חיש כפרי והשיאה לו
. והנה חמותה עשתה עמה  אל ביתו. אל בית אמו
 עבודות כבדות וקשות. כמשפט לכפריות . והיה מר לה
 מאד. עד כי כתבה אגרת אל אביה ותספר לו את
 כל מר לבה. ויכתוב אליה כי לערך ארבעים יוס יבוא
 אצלה . ויהי כהשמע דבר המלך אצליהם פחדו מאד.
 וימהרו ופינו'את הבית . והתחילו להדר ולקשט את
 גתו היקרה ולעדנה ולכבדה ויהי לימים אחדים בחי
 שיי המלך הפרתמים הרצים לפניו להגיד אה בואו.
 והכפריים האלה קדמו פניהם בכבול ויקר. ויאספו
 אותם הבית . ולימים עוד הקול נשמע כי המלך
 בעצמו בא . ויצאו לקראתו וקבלוהו בכבוד גדול .
 והמלך ראה את כבוד בתו וייטב בעיניו למאד. וישב
 עמה וישמח ויטב לבו. ויהי בעת התחיל להפרד
ת עצמו לנסיעתו. והנה בתו נופלת  ממנה והכין ת
 על צואדיו ותבך על צואריו עוד . לחמר אבי אבי
 איכה תעזוב אותי איכה תעזוב ילד שעשועך וכל
 חמדת ביתך . ויאמר לה מה לך. הלא ראיתי אותך
 בכבוד ויקר . ותבך ותתחנן לו ותאמר . ד.׳ אבי כי
 כל אשר אתה רואה אך זה היום נעשה • כי שמעו
 שמעך כי אלי תבוא ופחדו ויראו לנפשם . אבל נפשי
 יודעת מאד אשר״ עשתה לי חמותי. ואת אשר היא
 עתידה לעשות עמדי . כי רק בהפרד כבודך גועלי
 תעמוד חמותי על יד ימיני ובהכרח תשיב אותי אל
 עבודתה ואל משחה . לחלוב הפרה . לפתח ולשדד
 האדמה . וכדומה מן המלאכות אשר לא נסתי בהם .
 ויפן וידבר עם בעלה . מה לך איפוא לעשות כן
: א? לא תכיר בכבודה איך לא תבחין את יקר י ת ב  ל
 ערכה . כי בת מלכים היא . ויבך גם הוא במרת
 נפש מאד . ויאמר גם נפשי יודעת מאד כמה מן



 אהל יעקב עט
 מן הדין שתהיה הנפש היקרה דק כמשרתת אצלו.
 ובנפשו יביא לחמו. כמאמר רשב״י עי׳ה (ברכות לז
 3) מניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. ומעתה
 נתבאר מאמר קמםורה הנז׳. כי הוא ית׳ אמר
 (ישעיה סב) נדרשתי ללא שאלוני נמצאתי ללא
 בקשוני אמרתי הנני הנני אל גר לא קורא בשמי .
 כי האב זה משפטו שהוא מחזיק בביתו רי׳ דוכנ א
 ונותן לו מזונות על שלחנו בעבור ירדה בו בהנער .
 והאג קובל בפני בנו ראה נא ההוצאה הגדולה אשר
 מוכרח לעשות בעבורך . להחזיק גם הפחות הזה
 עצ שלחני וזהו נדרשתי ללא שאלוני נמצאתי ללא

 האציל עלינו ברכה. עתר לנו את נחלתנו את גאון
. וכאמרם ז״ל במדרש (ריש שיר השירים) י  יעקב כ
 משכני אחריך נרוצה . משכני אל ארעא טבתא
 רבתא דאיתקריאת משכניתא אז אחריך נרוצה .
 ובמאמר מי יתן מציון ישועות ישראל כו׳ אז יגל יעקב
. כי כהיום מוטרדים אנחנו מאד בעסקי הגוף  כי
 ופרנסת האשה והבנים. כי אץ לנו לא מטל השמים
 ולא משמני האקץ, . וכמאמר הפייטן לילה לא ישכב
 יומם לא עולן *ןן. יררם בקבר. וזהו מ״שאדם יסודו
ר בנפשו יביא לחמו. דע כי פ נ מ - ^ ק ר ן פ ע » 
ם ׳שנים והמפרנסיס גם הם שנים . 1 8 ^ ס נ ר פ ת מ  ה

 המתפהג&*צז שנים . והס הגוף והנפש . כי שניהם
 צריכים להשיג מחייתם בעוה׳׳ז . והגוף מתפרנס
 מאכי'לה ושתיה באכלו מעבור הארץ . כי גם הוא

ר מן האדמה. והנפש האצולה ממרומים . היא פ  ע

ת ג״כ בלחש שמים . ומאכלה בריאה. ס נ ר פ  ל
חורה ומצות ומע׳ט . וכמו שהמתפמסים שנים כך  ה

 קשוני ואני נותן,לרשעים שפע רב והכל רק בעבורך
 אבל ישראל אומרים אין רצוננו במנהיגים האלה שהם
 יחריבו אותנו אבל שלח לנו משית צדקנו והוא יומן
 מדרכיו . וזהו למה קודר אתהלך בלחץ אויב .
 שהוא מדריך אותי עם מכאובות ויסורים. מוטב שלת
 אורך . משית . ואמתך . אליהו איש האמת (עיין
. וזהו המשך מאמר ׳  המפרנסים שנים הם. היינו כי פרנסת הגוף תבוא ילקוט במקומו) המה ינחוני כו
 המסורה למה קודר אתהלך בלחץ אויב. מוטב אתהלך
 בתם לבבי כלומר בלא מנהל רק בתם לבבי אתהלך
 בקרב ביתי . והיכן הוא . אתהלך לפני ^ה׳

 בארצות החיים .
 (ZH דברינו אלה מה מאד יתבאר מאמר הכתיב
 (נחמיה ח) ויפתח עזרא הספר לעיני כל העם
 כו׳ ויקראו בספר בתורת האלקיס מפורש ושים שכל
 ויבינו במקרא . ויאמר נחמיה כו׳ היום קדיש הוא
 י לה׳ אלקיכם אל תתאבלו ואל תבכו כי בוכים כל
 העם בשמעם את דברי התורה. (וראוי לבאר מה בכו
. והתורה נתנה בשמחה  בעת שמעם את דברי התורה)
 ואי״כ מיגעים אנחנו את נפשינו בעבור השגת הפרנסה • כאמרם ז״ל (שמות רבה נב) ביום תתונתו זו מתן תורה
ר ע״ה)כיאם כר. והנראה בזה בהזכיר מאמר (פ׳ וילך והיה כי  ואין שני זרזריס ישנים על דף אחד(3׳
 לבבנו ונפשנו מלא דאגה ואנחה במועצות סבות הפ״נס׳ תמצאנה אותו רעות רבות וצרות וענתה השירה הזאת
 אין עוד מקום ומשכן אל החכמה ועסק התורה לחנות לפניו לעד כו׳. וראוי לבאר מהות העדות אשר התורה
 בלבנו. אשר עי׳כ נאמר עלינו (ישעיה נא) שמעי תעיד לפנינו. אמנם נשוב לדברינו שזכרנו. כי האדם
. ן ו  נא זאת עניה ושכורת ולא מיין. כ״א ממחשבות כולל שני חלקים. גוף ונפש. ושניהם צריכים מז

 ע״י הגוף . עיי שיעבוד את האדמה ובשארי עבודות
 להשיג מחייתו . ופרנסת הנשמה תבוא ע״י תריצות
 הנפש וכוחותיה. החכמה והשכל והדעת והתבונה .
 וכל זה היה בהיותנו על אדמתנו. איש תחת גפנו
 ותחת תאנו . היינו מתפרנסים מעסקי הגוף .
 והנפש וכוחותיה היו פנויים מובדלים ומפורשים לעסק
 התורה והיראה י לא כן עתה בזמן החורבן. שאין
 בידינו להתפרנס לא מן הגורן ולא מן היקב. כ״אעי׳י
 חרישת הלב. כי כל היום יחרוש החורש ויתהפך
 במזימותיו תחת מסבות שונות עד כי גם הלילה לא
 שכב לנו מלחשוב ומלחקור על פרנסתו מאין תבוא .

 הגוף כמו שהוא עפר מן האדמה כן מאכלו ומזוט
 גם ק נצמח מן האדמה. יהנפש כמו שהיא מ; השמים

 כן מאכלה לחם שמים. תורה ומצות ומעשים טובים ]
ז ישיאל. אשר י ^ ם 3 י ח ת ^ 3 ס ש י ע ה נ מ ב י ו ה ט מ  י

 אז כל מדן וכל מחיה אשר לקח הגוף והכניס לתוך
 פיו לפרנסתו הספיק זה לפרנסת הכפש ג״כ. כי כל
 פרוסת לחם שאנל האדם היה מצא תורה ומצות

 כד 2 כרמון

ת גופותינו . זה שהפייטן ס מ  ותחבולות בסבות פ
 מקונן ואומר הלא אדם יסודו מעפר באותו שבא
 ממרחק ואינו רק כעובר אורח בעוה״ז. וגם וסופו
 לעפר עכ״ז בנפשו יניא לתמו הכי מן הראוי שישמש
 הליישב את האורח. הלא ה״ורח הוא פחות במדריגתו
 מאד כי מאין מוצאו ומונאו. הלא יסודו מעפר .
 עוד מעט ילך לו לדרכו וסופו לחזור אל עפר. ואין



 אינו מכיר בי . ואני לעצמי ג״כ אבד מנוס ממני .
 כי גס אני לעצמי אין אני מרגיש מאומה וא״כ מכל
 צד אין דורש לנפשי. כי לא כענין הגוף ענין הנפש .
 כי כאשר יסע אחד למרחקים על יום השוק. וימצא
 שמה אחד מקרוביו ומיודעיו שלא ראה אותי ערך
 עשרים שנה ויותר ישמח עמו שמחה גדולה מאד .
 וישאלהו וידרשהו בשלומו ובשלום ביתו מה מעשיך מה
 עסק פרנסתך . אבל זאת לא שמענו שישאל אותו מה
 שלים נפשך ונשמתך . אם טהורה היא כמי שנהגה־
 לך . וזהו אין דורש לנפשי . כי על שלום הנפש אץ
 דורש ואין מבקש . לכן זעקתי אליך ה׳ כוי. כי אתה
י . חוס וחמול  לבדך היודע ומכיר את תסמנ

.  נא עלי
ל הקב׳׳ה הפליא עצה אל האדם שיבתין ויכיר כ  א
 י את חליי נפשו . משל לאחד שהיה חולה
 מאד . והיה הולך ודל בכל יום מכתות הגוף .
פ  ומשמן בשרו רזה . ומחמת הרגל האדם ע
ט ג מ  עצמו ועם בני ביתו שהיה הילך ודל מעט *
 לא היו רואיו מרגישים . כי מה שנחסר מלריג>-
ה י »  אחר מדריגה אינו מורגש לעין . ולאחר י
pp. כבירים עלתה לו ארוכה ומרפא עד כי 
 ממטחו והלך על משענתו אמר בלבו כי עתה הוא

 כבתחלה כאשר היה טרם נפל תוך מקרה מחלהו
 והלך אל הארגז להוציא את מלבושיו לליוש אותם
 לצאת לשוק. וכאשר העלה את המלבושים על גופו .
ט י  התחיל לבכות ולהתאונן עד מאד. לאמר עתה ע
 רואות כמה הוכחש גיפי . עתה עיני רואות פמה
 יבשו עצמותי. בלה בשרי ועורי. כי ידעתי אשר
 הבגדים היו ערוכים לי כמדתי. ועתה אני רואה
 כי יש בהם סרת העודף גס בארכם גס בימ5ם .
 והם תלוים עלי כפולים בכפולים הרבה. •סנימליעי
 מצות התורה מכוונות ונמדדות לפחות 0ג«י . שע״כ
 קראו להם תכמינו זעל לבושי יקר (נניץ זוהר ויקדא
 קא א) למשל מצות ואהבת את ה׳ אלין?. הימה
 האה5ה נטועה במזג נפשס . וכן הירחה והקדשה
 והנדיבות וכדומה. כי אם היו המדות האלה געיר^ן
 בכת נפשיגו איך יתכן לפקוד אותנו עליהם **ינ>2ה
 צוה ית׳ ואהבת את ה׳ אלקיך אם אין באדם פיזזה.
 בע״כ כאמין ט הכת ההיא הוא כצר ומטע נאמ|
. כאמ>י9  ממטעי כתות הנפש אשר נטע בו הבורא ית׳
ח . מדד  ז״ל על מאמר (ח3קיק ג) עמד וימודל א
 הקב״ה כל הנפשות ולא מצא אומה מוכשרת (קגל את

 התורה

 כרמון. כאשר יצא לחרוש שדהו קיים מצות לה החריש
 בשור ובחמור יחדיו. בא לזרוע קיים מצות שדך לא
 תזרע כלאים . בא לקצור שדהו קייס מצות לא תכלה
. לקט שכחה מעשר ראשין ושני ותרומה ׳  פאת שדך ט
 וחלה ובכורים וכדומה כמה מצות אשר בפת . והיה
 ממש במאמר (תהלים כמ) ותורתך בתוך מעיי.יהיה
 תתקיים בנו מאמר (שם פד) מה ידידות משכנותיך
. ׳  ה׳ צבאות. נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה
 והטעם לגי ־ובשרי ירננו אל אל חי. כלומר כי שני
 חלקי •האדם לקחו ערובתם גם יחד. זה התענג מן
 האכיל׳ ישתיה. והנפש גם היא לקחי ערבותה מהקדוש׳
 אשר •בהמאכל שהיה מלא מצות. לא כן עתה בזמן
 החורק כי נעדרה הפרנסה גם משניהם . הגוף
 עוללים שאלו לחם ואין . עניים נאנחים ואביונים
 נאנקים. הנשמה מר צורחת על בטול תורה ומצות .
 אם באונס ובהכרח מגודל התלאות אשר על הגיף .
 והקניה מ;חס אותנו על צרות הגופות לאמר כי
 לצד התכלית יאי עניותא לישראל כו׳ (חגיגה ט)
) מה תשתוחחי 3  תהו שאמר כשואל ומתמיה (תהלים מ
 נ?גד ותהמי עלי הותילי לאלקים כי עוד אודנו כו .
 כאומר עוד תדון למועד ועוד ידיו נטויה להטיב לנו
 באחרית הימים. ועל זאת אנחנו משיבים ועונים
 אלקי עלי >פשי תשתוחת • כי נפשי עלי תאבל על
 דלותי ענינה ושפלות מצבה . כי היא עניה מתורה
 וממצות וממעיט. גם הלחם אשר נאכל לתם מגואל
 הוא . ט •־בטרם נשיגם נמעט לא יחדל פשע . כמאמר
 (יחזקאל ד) ככה יאכלו בני ישראל את לחמם
ים כוי. פי פרנסת האדם אינה מושגת עתה  טמא מו
ס4ל האדם טרף לביתו  כ״א אחר יגיעות רבות וטרם י
 מוכרח לעבור על כמה עבירות שבק אדם לחצירו .
 כמאמר (הושע ד) אלה יכחש ורצות וגנוב פו׳ ודמים
 בדמים נגעו . אמנם ההבדל בין •דלות הגוף ובץ דלות
 הכפש. כי דלץת הגוף עכ״פ הוא עגין מורגש לעצמו
 ומומש הוא גם לאחרים. כמאמר (רות א) הזאת
. •כי הוא דבר הנראה לעין וניכר בפני האדם .  נעמי
 לא >ן דלות הנפש שאין האדם מרגיש הקלקול
 וההפסד הנעשה בנפשו . ואצלו י יזדמן כי פניו יאירו
 ויימיג גהה ונפשו עליו תאבל מכש״כ'בני אדם אחרים
 ייתי אי*© מרגישים המאמר {ירמיה ח) עקוב הלב
 מכל יא*י* הוא מי ידעם . אני ה׳ חוקר לב ט׳ .
י >>#לי© קמב) הבט ימין וראה ואין לי מ ׳  חהי ^
 מכיר אבד מנו&ממכי אין דורש לנפשי. ר״ל ?י הזולת



 8ה?י יעקב
 ערכם יניעו בתורה ובדומיה אז ידעו איו ©יו מאירי׳
 בראשיתם ואיך עתה יועם זהב תארס . ואיך עתה

 ישנה הכתם הטוב*־.
ה אם הדור שהיה בימי עזרא ונחמיה ת ע מ  ו
 ודניאל וחבריו ושרי הקודש שהיה להם
 שהיו באמת עשירים גיוליס בהורה ועבודה ונבואה
 ורוה׳ה . ועכ״ז לבשו תרדה ואימה בהסתכלה נפילת׳
כס מסבת היותם שבעים עי  וקלקולים שעלתה להם נ
 שנה בארץ לא׳ להם . על אחת כמה וכמה כמה
 ירדני אנחנו שכב׳ אנחנו/משוקעי׳ קרו׳ לי׳ אלפי שנה.עד
 שחכמינו ז״ל אמרו '(שבת קיב) אס הראשונים
 כמלאכים אנו כבני אדם ואם הראשונים כבני אדם
ם אלו שאמרו כך היו הנאים קדושים משרתי  כוי ת
 מליון. עכ״ז העריכו עצמם ללא כלום נגד הראשונים
 שהיו בזמן הקודם. א״כ מה דמות נערוך למ . הן
 כבר בימיהם היה מי שאמר (ערכין טז 3) תמה
 אני אס יש בדור הזה מי שיודע להוכיח . ומי שמקבל
 תוכחה •. ומה עוד נאמר אנחנו ומה יש לנו עוד
 צי־קה . ועלינו נאמר (הושע ח) אכתוב לו רובי
 תורתי כללו זר נחשבו . ואס נבוא אנחנו להביט
 תמונתנו לראיה במראה התורה . אז במראה אלינו
 יתודע כליה יש לנו לאונן ולקונן על דלות ערכנו

 ושפלות מצבנו:
ת ע׳ ז כי כבר מובטחים אנחנו מפי ח״ל פ ו מ ה  ו
 שחץ הקביה מניח את ישראל בצרה יותר

 מג׳ מיה . שנאמר יחייכו מיומים וביום השלישי יקימנו
. ועתה אסתר  ונחיה לפניו. וכן היה בימי מרדכי ו
 העולה רובו כפלו טבועים ברעות רבות וצרות אשר לא
ל יבי־עב ויגון  שערום אבותינו, בחולאים רעים רח״
 ושאי מקרים >ה כמה שניס . וכמה דמעות שפכנו
 ע׳׳ז וכמה תפלות ובקשות העתרנו אל ה׳ ואין מענה .
 הקצור קצרה יד ה׳ מפדות כוי. אץ זאת כ״א כמו

 שנזכיר

׳ ש״כ יאמרו המושלים גיצר0 ו א נשיא פיח) כל כן יאסרו המושלים נ י ג ) ל י ס ישי! וראה מוסר השכל ולנר* חכמינו ז ו ז  ״
י ונחשוב חשגנ־ של עילם , משל ל:יחר נ־ול שהיה עישה מיימ על נמה אלסיכ ארומם, ולא היה יכולת גילו לחפינ חשבון  5י̂׳

 ליפת מעמיו כי לא^ה־הנקי נחכמת ־משפ-, יהיה מ־ח:ך מעשיי 1 ל«מיס-שמע טל סיחי אחל ממיילעיי שגיח מנכסיו יהניח
ן י א ׳ י ל מ פ  אמריי חעית הרנה ש־יא ח3 לאחרים , וכזכר שמע זאת התחיל להט ח ראש• נכיתל לימר עכשיו ריאה אנכי דלוח מ
ו נלאיש ט ,לקללה לכל **י שער עירי, כנמשל ג0 ט לי  טיעת׳ ניין מצולה יא ר יהי: אח-יתי מי סמני הילל . כי א:יל לשנז
ten ישי נעיי* . ואיני ייאה חיג לענמ• . ע:"ז אות־ תש־ ירצה לעמוד על האמת יניע על הצריקים העשיייס הגליליס 
. וכמה הפליגו י  ״לים עיניי להניט נהקלושים אשי באי! המ: , כשי יהעי׳ה יחידיו שנא::י ני($:לים פי) שמרה נפשי כי חסיל אנ
ך העריך עצפי לעט ואגיון ואמר>שם י א נ ת ערכו על כי היא היא משיח אנק־ ישיאל, י׳טל כל זאת אס תעמול פלחשי ל י י נ פ י ~ 
. נצלמומ ך ש ח י יסגני ו of אש אחז: נלחים ס: יעשי אזובי קיר אשי כל ימיהם הילכיס ג ג ק י יט «י1 ע מ י א נ ר י \ ה מ ל 1 ) £ 
ם ניאו ונחשזנ חשגיט של עילס, כלומר א0 אין י הלל־שציס גצי מי - כי , עי : ׳ . י ז ע , כנפל שמין, יזין משנין ו;י, ל ם : ה ל נ נ ת  מ

, י נ י צנחן אא מעזליט 3־איי יניא: את החשב־ן לעיוך מזת אתיים ., אז יזל עליני מאל ללעתהחשגין אשר עלי נ י  נ

 המורה חלא ישיאל. אמנם בחלותם בעת שגלו
. והיו משוקעים שס ימים רבים ללא תורה . מ נ  ל
 היו הולכים ודלים יום יום . ולא היו מרגישים הפגם
 הגדול אשר השיגו בנפש והחסרון שלא יוכלו למלאות
 לא ידעו ממנו מאומה • בלתי כאשר נתרפאו וזכו
 לישועה ולגאולה . ועלו מבבל לירושלים לייסד את
 הבית היה נדמה־.*עיניהם כי הס הם אשי היו תחלה
 טרם גלו מירושלים־. באין מחסור כל דיר . אכן כאשר
עזרא־אל תיך העזרה ויפתח הספר .5  קבץ ואסף ^ן
 לעיני ה,עם>..&*זתו שרוצה לנסות ללבוש המלבושים
 שלי ^.^נוצמוח היבשות . ויקראו בספר בתורת

אלקי$ףפורש ושום שכל ויביצו במקרא. באותו שמתבונן  ה

במראה מלוטשת ורואה איך תשך משחור  ומביט :
ו . צפד ע ו רו על עצמו . אז אמר להם נחמיה אר  ת

 היום קדוש הוא לה׳ אלקיכם. כי ר״ה היה אז. אל
. וביחר ואמר מה ר יתה סיבת  התאבלו ואל תבכו
 הבכיה. כי ביכיס כל העם כשמעם את דברי התורה

 כי כאשר שמעו את דברי התורה שהיה עזרא קורא
 לפניהם אז הסתכלו בעצמם כמה הס רחוקים מלינה.
.  כי כאשר קרא לפניהם ענין המדבר מיראת ה׳
 הסתכלו כי היראה אין עוד בנפשם . וכאשר שמעו
 ענץ אהבת ה׳ או ק־ושת ונדיבות ושארי העניניס אז
 הי׳ להם נס להתנוסס להבחין ולהבין הפסד הכתות
 והשחתת הנפש אשר בהם . כי אין המנות מורגשות
 עוד אצליהס כאלו זרים המה מהם4.%ע״כ חרדה גדולה
 נפלה עליהם בראותם כמה ירדו פלחים וכמה חשך
 משחור תאדם . ואיך דרכי ציין חבילות ושעריה
 שוממין . וזהו כי בוכים כל העם כשמעם את דברי
 התורה. וזהי והיה כי תמצאנה אותו רעות רבותיוצרות
ר ש ח  וענתה השירה הזאת לפניו לעד . וייר כ
 יתקלקלו גפשותם ותאבד מהם התשת מחסורם ולא
 יבחינו אל מחלת־ . כאשר יאבו לעמוד ולדעת רוע
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 מלא. ויצא האיש למדינות רחוקות. ויהי שם ימים
 רבים. והיה בדעתו שלא לשוב לביתו עוד . ויפגע בו
ת  איש אחד ויכירהו ויאמר לו הוי נבל איך שנתת א
 טובת הזקן אשר עשה עמך ואשר חמל עליך להוציא
 אותך חפשי ממאסר והניח את ביתו|ריקם בעבורך ואתה
 מניח אותו ואינך נותן לב לפדות את משכונו. ולהשיבו
 אל נוהו : הנמשל . כי כאשר היה עלינו חוב גדול
 לפני המדה״ד . חמל עלינו הקב״ה ונתן את כל כלי
 תפארתו ביד זריס למשכו: בעד חובותינו. כמאמר
 המדרש (רי׳ פקודי) משכן משכן שנתמשכון שתי פעמים
 בשביל עונותיהם של ישראל . ועשה זאת מתמלתו
 הנפלאה שלא נאבד לכליון חייו . והיתכן שנשכת
 מלהתפלל על כבודו ני גלה ולהניחו ריקן. וזהו שתפו
 צערי עמכם .ולקחתם לכם ביום הראשון.מדרש. א״ר
 אבין משל לשנים שנכנסו אצל הדיין ולית אנו יודעין
 מאן הוא נצח . אלא מאן דנסיב באיין בידיה אנן
 ידעין דהוא נצח. כך ישראל ואוה״ע באים ומקטריגים
 לפני הקבי׳ה ברייה • ולית אנן ידעין מאן נצח. אלא
 במה שישראל יוצאין מלפני הקדוש ב״ה ולולביהון
 ואתרוגיהון בידיהם אנו יודעים דישראל נצחו .
 לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם ולקתתס לכם
 ביום הראשין. והמאמר פלאי. כי למה לנו הידיעה. ומה
 הוא המופת. במה שלוקחים אתרוג ולולב. ונקדים לזה
 מאמר רז׳יל(ברכות נח א) אורח טוב מה הוא אומרכ״ם
ה מ  טרחות טרח בע?׳'3 הזה 3ש3ילי.כמה פת הביא לפני נ
 קערות הבי׳ לפני כמה כוסות הביא לפני כל הטררןי׳
 שטרח בעה״ב לא טרת אלא בשבילי* באור הדברי׳ שלא

 יאמר

 שנזכיר ע׳׳ד עני אחד היה דופק על פתחי נדיבים .
 והיה לו עיר אחת אשר שמה היה מכירים אותו
 ומשפחתו והיו נותנים לו מתנות גדולות בזכות אבותיו
 הישרים. אבל נזדמן אליו מקרה חולי ובאמצע הדרך
 תלה מאד. ויתאמץ בכל עוז לבוא אל העיר אשר שמה
 יש לו מכירים. לאמר כי שם ירחמו עליו כמשפטם .
 ויבוא שמה וידפוק על פתחיהם ולח ענו אותו
 דבר . כי לא הכירוהו . כי נשתנו פניו . ויצא
 אל רתוב העיר ויזעק בקול מר לאמר ראו כמה
 מכתי אנושה עד כי אין מי שיכיר אותי כמאמר
 (תהלים סט) מוזר הייתי לאתי ולכרי לבני אמי .
 הנמשל כל עוד שהיה בנו מדות של אבותינו הקדושים.
 כמאמר (יבמות עט א) כל המרחם על הבריות בידוע
 שהוא מזרעו של אברהם אבינו. ולכן כאשר היינו
 צועקים היינו נענים . כי האבות היו ממליצים טוב
) גם  בענוינו. לא כן עתה שנאמר עלינו(איכה י
 תנין חלצו שד כו׳ בת עמי לאכזר . כבר נאמר 16ינו
 (ישעיה סג) כי אברהם לא ידענו כיי. ואין לנו להשען
 כי אם על אבינו שבשמים . שנאמר עליו(ישעיה מט)
 גם אלה תשכתנה ואנכי לא אשכתך ולא נתעלם ממה
 שהזהירו אותנו חז״ל( בילקוט תהליס כ) יענך ה׳ביום
 צרה ישגבך שם אליך יעקב. אמר הקלה לישראל כשתהיו
 מתפללין על צרות הבאות עליכם שתפו צערי עמכם .
ד אחד היה חבוש במאסר והיה נידון  באור זה ע
 להמיתו. והיה שם זקן אחד וחמל עליו. ולקח כל
 כסף וזהב שלו ונתן משכון בעבורו בכדי שיניחו אותו

 למרתקים וקבץ ממון אולי יוכל לפדות א״ע בכסף*

ימי סח אחח אכ חי :־ס ־!חד שחתי כל סטייזןח שטיח נעהיב יא טיח אלא זשגיל טצ^י יגשגיל ז היא ׳  ״ ירה רע מ
י ?ייא את ג ח ה ת מ כ ^ ״ ם זיטפייז, א נ פ פה י ח rr י : 3שנ־ם י , כ׳ *׳•0 הגטל 3 קלי ״•ה ז ל א ס ::פצי־׳ ס מ י י מ  גני 3יה־״ ה
י כ נ ק3י בניהם גש־ה •שנ־:ס ט3ה , תיכ האייח לע אימי שקר , < ע זכי ת־ מי ש גע־י : חייח י ג והח ז  ז: חייח פ
ז ע י  אי! עיל י3יי שקי נעזיס יק ז״ית ימה יהנמי נזה 3 ליי־ שקין, יאה נימי •:• הנעה 3 קיל את פניהם בשיה \שניה0 3
גה. ישכילס נ אה שניהם נשיה . ושניהם נטי 3 חימר שקר. יא־כ אין נלניים ־.אנה -״צ r יט־ים יל ׳יי ש־נה ג קי  א״כ האייח ט
ל מהם הוא אירח טיגיואחל סהס היא א־רח , ־:כ־ז ^ כ : י n 0 י להזניי יק שניהם לני ־ $ל:  אזמיים אמח, כי לשקר נ
ך ביתו היא מכ3להו כמאכלים חשוניס ימעלנ>0 ת ן נ , כיריך הנש־ם כאשי יקח •יחי ~־יח הג א י « . ופחרין החילה הזאת כך ה  י
י ז שאכל אתמול, כ ח, יהוא בעצמו יאכל מ י  מ נשי׳כל שנחנו בכל יים, ילא זאת ל5ל שיכו מטע׳ז־ס לכנר נדם את פני האו
ם ה שיאכל גם הוא ט  א״כ יהיה נראה קנאה נםעילהולא יאנה היןרח לאכ> ילא >מעיס כל מאימה , ונהכרח־יראה להכין סעו̂ל
, ועתה ח יראה להכין סעילה יקיה נעביר כלם שיאכל עם האירח היא עם כל נני ניתו , יאם יש להנעה״נ נניס , נהכר ח י י א  ה

ה ההנלל אשר יזלסן נין אורחים ׳ כי אייו אשי לנו ישי יט־נ יעשה חשבון גדיל ט הנעה״נ פור עליו הרגה , ועיסה נ י א י י ה נ י א * 
י הגדול, ״  חשייןע־יןלא ממה שהכניס לחיך פיו בלבל, רק סכל מה שיאי עיניו שעלה על השיח! צפני כל הג״נ. הלא את כל מ
א לפני י ג ת ה י ? ד מהו שאמי כמה פת הניא לפני כמה קעיימ יכמז ט  הזה אנכי גיפחי לי שהיה מ כרח לעשית היצאה עילה על י
ז אכלתי ח ן אזמי פת א ן , ואורח רע מה ה  לא הזכיר מה ש^כל, כ״א אשר העלה ואשר הניא על השלחן הכל היה הלא רק מסנתי
נ לא טרח אלא בשבילו! אנל האזרח , אבל כל הנדמית שטיח נעהי ו י י אינו עישה חשבון רק ממה שהכניס לתין פ ת י ת ת ש ח  כיס ח

ג לא טרח אלא בשבילי והנן גוה כי אמת וישי הוא,  ה ואימי כל הטרסות שטרח נעהי



 יעקב *א
 והפסדם נראה פה בעוה׳ייז יתראה ג״כ חורבנם
 בעוה״ז. ובדמיון הזה אפשר לבאר מאמר הנזכר ע׳׳ד
 שמצאנו בגמרא (ברכות לה ב) כל הנהנה מן העוה״ז
 בלא ברכה מעל וכאלו גוזל להקב״ה ולכלי. ואמרו
 שם שקידם ברכה לה׳ הארץ ומלואה. ולאחר ברכה
 והארץ נתן לבני אדם. וטעס הדברים משל לבעל
 מלאכה עושה כלים. ומשפטו שלוקח דברים תמריים
 אשר מהם ומגולמיהם יעשה את הכלים המהוללים
 'כפי חכמתו ודעתו ויגיעתו. ואס יבקש אחד מאתו
 שיתן לו כלי בחנם . יענה ויאמר לו אמת הדבריס כי
 מחריב אנכי לוותר לךמתכמתי ויגיעתי במלאכת עשיית
 הכלי. אבל עכ״ז הדבר החמריי והגולס אשר ממנו
 הכלי נעשית צריך אתה 'להשיב לי. ואשובה אראה
 ואעסוק נמלאכתי לעשות כלי אחר. הנמשל כבר אמרו
 מפי סופרי׳ וספרים כי מהברכות שמברכים להקב׳׳ה
 על כל דבר ודבר מהברכה הזאת נעשה כל דבר
 השפעה לכל מין ומיץ מעין ברכתו . והקב״ה כביכול
 מוותר מלאכתו וחסדו. ועליז הברכה שהיא היא הדבר
 ישר ממנה יולד וממנה יצמח דבר השפע אל המין
 הזה ודאי אנחנו ^צריכים להחזיר חל הבעלים ית׳י׳ש .
 ומזה ימשך|<יהיה מושפע שפע הדבר אל העולם .
 ולכן אמרו כי הגהנה מן העוה״ז בלא ברכה כאלו
* וזהו שאמרו להפרע י  גוזל להקלה ולכנסת ישראל .
 מן הרשעים שמאבדין את העולה שנביא בעשרה
 מאמרות. ועד כהיום מתקיים הכל רק ע׳׳י מאמרות.
 ע׳יי הברכות וההוראות. והרשעים מעבירים הברכות .

 וגורמים רוע הסדר בכל העולם .

 ומעתה דע גם כי רבותינו ז״ל אמרו כי העולם
 מתנהג ע׳׳י יחידי סגולה ע״י השרידים
ת ו) כל העולם כולו לא נברא ו מ ב  בעם. באמרם (
ז הלא הס אמרו  אלא בשביל זה ולצוות לזה . על
 והס אמרו (סנהדרין לח) לפיכך נברא אדה יחידי
 כדי שכל אחד יאמר בשבילי נירא העולם . וזהו
 מאמר אורח טוב מה הוא אומר כל הטרחות שטרח
 3עה״3 לא טרח אלא בשבילי. ובדרך כלל נאמר עלינו
. לאמר  (ישעיה מג) עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו
את שמים וארן •  כי אלה הס עיקר כיונתי וחפצי 33רי
. ועלז המופת  לכן עליהם מוטל אשר תהלתי יספרו
 על הדברים האלה כהיום תמצא מבואר במאמר
 המדרש שלפנינו. כי הנה במקוס אחר מצאנו מליצתם
ש קהלת ה) כאשר יצא מבטן אמו ר ד מ 3  הנפלאה (

 כה 2 ערום

 אהל
 יאמר אדם אחטא ומהלו להקלה בזה הלא לא יגיע
 לו הפסד מזה ח״ו . כי לא כן הדברים. כבר אמרו
 חז ל (אבות ה) בעשרה מאמרות נברא העולם כר׳
 להפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם כו׳. כי
 זה כלל גחל (ישעיה ג) אמרו צדיק כי טוב כי פרי
 מעלליהם יאכלו. אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה ל־ .
 לאמר כי יש הבדל בין צדיקי שהוא טוב עם ה׳ ואינו
 עושה טוב עם אנשים ובין צדיק שהוא טוב לשמים
 וגס לבריות. כמו שזכרו ז״ל (קדושים מ) אמרו צדיק
 כי טוב . וכי*ש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טוב אלא
 טוב לשמים . וטוב לבריות זהו צדיק טוב . וניהל 3'
 עולמות העיה"ז והעוה״ב. והיא מרה כנגד מדה. כי
ה ג״כ ל ק  ־יי מי שהוא פועל טוב עס הבריות בעוה״ז ה
ן לו טובה בעוהי׳ז . אבל מי שהוא טוב עם׳ ה׳ ח ו  נ

 ןאינו עושה טוב עס הבריות בעוה׳יז. הוא לא יוכל
 להשיג בעוה׳׳ז מאומה. וזהו אמרו צדיק כי טוב כי
 * פרי מעלליהם יאכלו. וכדמיון הזה ג״כ להיפך אוי
ס אפ&ר  לרשע רע כוי. כי מי שהוא רע רק $מי
 שלא יפגע בו רע בעוהייז. כי גמול מעשיו הרעים
 ישיג בעולם הגמול. ומה לו פה להענישו. לא כן
 מי שפועל רע בעוה״ז אל הבריות * אליו מביעים גס
 3עוה"ז ממש ע״ד א׳ הביא סחורה למכורW יד .
 ומשפטו שלוקח אצל קרוביו מעט מעות אשר יש להם
 ומביא סחורה למכור אותה בין סחורותיו לגמול חסד
 עמהס . ובבוא אדס לקנות םיןירה מסחירותיו.
 שהס שלו ניתן אותם להם בהקפה: לא כן אם יקחו
 מהסחורות של הקרובין . אז יצוה ויאמר אל הלוקח
 הסחורה שישלם תיכף ומיד • ואומר להם טעם הדבר.
 כי אנכי רב אונים וכביר כח להמתין . ואני אסבול
 המתנת המעית. לא כן הדלים האלה . מה הם
 מרויחים מעט מן מעט. א״כ מה כחס לייחל ולהאריך
 נפשם. הנמנל כבר נאמר (יריייה טו) ה׳ זכרני
 ופקיני והנקם לי מרודפי אל לארך אפך תקחני .
. ועלז אמרו  כי רק הוא ית׳ כביר כח להאריך אפו
 ז ׳ל (33א קמא נ וירושלמי שקלים פ׳ ה) מאריך
 ריחי: וגבה דליה . לא כן מי שחוטא נגד בני אדם .
ה יפרע ממנו תיכף בעוה״ז. ל ק  קצרי יד להמתין. ה
 וזהו מאמר (ירמיה י) ידעתי ה׳ ט לא לאדם דרכו
 לא לאיש הולך כי׳. ממש כמאמרגו. כי חס תקח
 סחורה מאת עיבר אורח . מוכרח אתה לשלם הינף •
 וזהו אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו.וזהי להפרע
 מן •הרשעים שמאבדין את העולם. ובעבור כי קלקולם



 וזהו מאן מסב בליין בידיה אנו יודעים דהוא נצח .
 כלומר גם כי כולסז איכלים\3עוה׳'ז ואיני ידוע מי
 הוא הנצוח והלוקח במשפט. רק ממה שאנחנוו
 מקיימים מצות השם ב״ה מטיב העוה״ז וצדק לפני
 יהלך . היינו שיהיה שמור גם לעוה׳יב מזה יתברו
 כי אנחנו הם המנצחים והלוקחים במשפט (ועי׳
 קול יעקב קכ) ועם דרכנו מה מאוד יתבאר מאמר
 המשנה (אבות ו) כך היא דרכה של תורה פת במלח
 תאכל ומיס במשורה תשתה אם אתה עושה כן אשריך
 וטוב לך . והדבר כמו זר בעיני ההדס איככה יאמר
 עליו אשריך בעולם הזה. אמנם דע כי כל המעשים
 הנעשים משותף בהשגתם טוב ורע . למשל הלחם
 והמיס אין בהס ובהשגתם שוס ערבות ומתיקות ועידון.
 והאדם אוכל אותם רק לשבור רעבונו. והוא רק מצד
 ההכרח .1לכן גס הרע מרוחק ממנו. כי כל אוכלי לחם
 לא ישיגו ממנו חייו שום חולי ונזק. לא כן האוכלים
 למעדנים בשר ויין. המשמש מהם משיג ערבות ועונג
 נפלא אכן כמה רעות יזדמנו על ידיהם . וכמה
 חולאים יסבב האים לעצמו מן המאכלים האלה אם
 לא ישמור רק הראוי לבישילם ותיקונם י כש״יכ בהשגת
 העושר והכבוד שבהכרת יכתתו רגליהם למקומות
 רחוקו^יעברו ארחות ימים ונהרות בסכנות גדולות .
 עד כי נוכל לומר ציניס ופחים בדרכי העשירות. ומעתה

 דע כי בדבר הברכה וההבטחה יש בה ב׳ ענינים
 א׳ להשיג הטוב. ב׳ השמירה מן הרע . כמסודר 23׳
 יושב בסתר עליון כר (תהלים צא) ועל הלו השתים
 יסבו ילכו אלו השני שמות . כי על מניעת הרע מן
 האדם לא יתכן מאמר טוב לך . רק אשייך שנצלת
 מן הרע. ועל מושג הטוב ראוי לומר וטוב לך .
 ומעתה־ המאמר כפשוטו לאמר כך היא דרכה של
 תורה פת במלח תאכל כוי אס אתה עושה ז כן לא
 אבטיח אותך להוטיב לך בעולם הזה. כי חין כהן
 מקום לקבל שנר המצות . רק זאת הבטיח לאמו־
 אשריך בעולם הזה . שתהיה נצל מכל רע המושג

 אל

/1 tvt # 
 ערום ישוב ללכת כשבא . משל לשועל שמצא כרם
 ובקש להכנס בת וכי ולא היה יכול • מה עבד צם
 תלת יומין עד דכתיש והשש ועאל בהאי נקב ואכל
 ושמן בעי למיפק ולא יכול . תזר וצחים תלת יומין
 אוחרנין עד דכחיש ותשש וחזר היך מה דהיה ונפק .
 כך האדם כמה דבר נש עליל לגווא עלמא כך הוא
 נפק ערום מכל. ואין חלק לאדם בעוה״ז בלתי את
 אשר לקח לו אל עבודת בוראו יתברך. כמו תפלין
 וציצית ולולב וכדומה. הס הם הפרקליטי׳ ההולכים
 לפניו. כמאמר (חהליס פה) צדק לפניו יהלך* .
 וזה אשר הקב׳ה מבשר אותנו לאמר כי אנחנו המה
 המנצתים בדין למעלה. וכל העולם מתקיים בזכותנו.
 גס כי יש רשעים גדולים אשר אוכלים ושבעים הרבה
 יותר ממה שנשיג אנחנו . עכ״ז הלא האמת יורה
 דרכו כי בהם נתקיים מאמר (תצא) כי תבוא בכרם
.  רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל כליך לא תתן
 למשל כאשר תבוא אל הבית ותראה שלחן ערוך
 ואנשים מסיבביס אוכלים .ושותים ותרצה לדעת מי
 הוא בעל הסעודה. ומי הוא האורח. הנה יש ויש
 לפניך שלשה סימנים . הא׳ כי הבע״הב לוקח מנה
ן לו רשות י  ״ ומניחה ליום מחר. לא כן האורא כי |
. לא להניח על זמן שאח׳׳כ. ה ת  רק לאכול זה ע
 שנית כי הבעה׳׳3 פושט ידי תחלה אל הקערה. שלשית
 כי הבע״הב בידי לברור לעצמו מנה היפה בעיניו .
 לא כן האורח . וזהו ולקחתם לכם. כלומר שתקת
. וכזאת ׳  מן העולם ה׳• מינים אלו לעבוד את ה
 יהיו הדברים לכס. כלומר שיהיו נשארים אצליכם
 למען צדק לפניי יהלך ללוותו לעוהי׳ב. שנית למהר
 ולקחת את הדברים האלה מיד ביום הראשון תיכף
 אחר גמר החתימה הטובה . שלישית פרי עץ הדר
 כוי. ממש כמו בעה״ב שהוא בורר היפה לעצמו.
 ״ משא׳׳כ הזולת אין להם זכות בעיה״ז רק כמאמר הנז׳
 ואכלת ענבים כנפשך שבעך כו. ומזה תדע ותאמין
 כי אתה המנצח יהעיקר . והצדיק היא יסוד העולם
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 אוןל יעקב
 עמי אשירה בין כך ובין כך לך ה׳ אזמרה י וביארנוהו
 שם כי מנויה וגמורה אשר כל לין ומשפט של הקב׳יה
 הוא רק מרוב טובו וחסדו . כאשי יחמול האנ על
 בנו בחלומו. וימנע ממנו מאכלים ערבים שלא יזיקו
 אוחו. ועוד יתן לתוך פיו רפואות מרות כלענה וכל
 זה מגודל חמלתו עליו להבריאו ולרפאותו . כן יכן
 יתנהג עמנו אבינו שגשמים ית׳ . כי בראותו אותנו
 בריאיס בחכמה ודעת ויראת ה׳ וכל טוב לא.י*יק
 לגו. גס ה׳ יתן הטוב וארצנו תתן יבולה . אבל
 בהשקפתו ית׳ כי מלכו אתר ההבל ואין חכמה
 ואין דעת אלקים בארץ . הוא מייסר אותנו
 להיישיר דרכנו ולתקן מעללינו. כמ״ש (משלי יד) בכל
 עצב יהיה מותר . א״כ הטיב והרע גם שניהם אצל
 הקב״ה מצד החסד והאהבה הגדולה. יאם אצלנו הם
 חלוקים זה למתוק וזה למר. אבל אצלו ית' דרך אחד
 וכוונה אחת לשניהם . ולכן מחוייבין אנחנו לברך
 ברכות מיואדות על הטובה שהחיינו. ועל הרע דיין
 אמת. כמו שהם חלוקים אצלנו כפי הנראה . כן
 ברכותיהם חלוקות לפי הנשמע. אבל בתדרי הלב
 שאין זה נראה לעיני בשר בלתי לעיני כבודו ית׳ ראוי
 להראות לב אחד ושמחה אחת לשניהם . כמו שאצלו
 ית׳ שניהם הס מצד החסד. כן מתוייבים אנת;ו לקבל

. וזהו תסד ומשפט אשירה . ־ ה  בשמתה את זה כמי ז
 לא אמר חסד או משפט . לאמר בשעה שאתה עושה
 עמי דין שהוא אצלך חסד ואצלי הוא משפט . וזהו
 חסד ומשפט שניהם בנושא אחד*. יזהו לך ה׳ אזמר׳
 על חסדך ועל חמלתך כי שוקד אתה להיישיר אותי
 אל כל מעגל טוב. ומה יפה אף נעים בקש דהעי׳ה
 ואמר (תהלים עא) תרננה שפתי כי אזמרה לך .
 כי לע״ע אשר כל עסקך עמי כעסקי הרופא עם

• ם  התולה. וגם כי נפשי יודעת מאד אשר היסורים ג
ז אין בפי ובשפתי רק דייז  הם רק מגודל תסדך. על
 אמת . אבל כאשר תשוב תתיינו ומתהומות הארץ
 תשוב תעלינו. גם אני אודך כו׳ ואז תרננה שפתי
 כי אזמל לך.ר״ל נוסת מאמ׳ שפתי יהיה כמו בעת הזמיר

 וביום טובה שמברכים שהתיינו כן וכן תרננה שפתי.
 וזהו

 אל המחזר אחר התענוגים . י וטוב יהיה לך בזמן
 העתיד לעוה׳יב .

ש (שם בסמוך) הוא שאמר דוד תודיעני ר ד מ  כ
 אורח חיים שובע שמחות את פניך כו׳
 חם קיימתם מצות לולב שנקרא נעים כו׳ עי׳ באורו
 בפ׳ פקודי על מאמר אלה פקודי המשכן כו׳. ובסמוך
 דבר אחר ולקחתם לכס ביום הראשון. הה"ד אז ירננו
 כל עצי יער כוי אמר ר׳ אחא אילנית שעישין פירוח
. לפני ה׳. למה. כי  ואילנות שאיךעיםץ פירות. לפני מי
 בא בראש השנה וביום הכפורים . מה לעשות. ישפ ט
 תבל בצדק ועמים במישרים . והדברים צריכים באור.
 אבל לע כי הנהגת הקלה עם ישראל עמו אם הטוב
א מטיב עמהם ואס היסורים שהוא מייסר ו ה  ש
 אותם את כל אלה יפעל חל ע״י השפעה מלמעלה .
 כי כאשר ימצאו חן וחסד בעיני אלקיס ית׳ להטיב
 עמהם הוא משפיע להם כל טוב ע״י עצי היער
 והאילנות . ולהיפך נותן חייו מארה בהאילנות
 וגתבואות ובפירות . אשר מהם ישתלשל באוכליהם
 חליים רעים רח״ל כמו שכתב הרמלן ז״ל על מאמר
 (שמ ת כג) ועבדתם אי! ה׳ אלקיכס וברך את לחמך
. ע יש. ואי׳כ היה ראוי אשר כל שיח השדה ירננו  כי
 ימחאו כף כאשר יצא לאור משפט ישראל לטובה
 ולברכה . כשמחת בעלי המלאכות בעת אשר קציני
 והעיר ורוזנים רוצים לעשות שמחת נשואין לבניהם
 ולבנותיהם. כי אז יהיה לפניהם עבודה רבה בהכנות
 בגדי הזוג והתכשיטין וכדומה מן הדבריס אשר צריכי׳
 הכנה . והם יבואו ויעשו ויקבלו שכר הרבה.. לא כן
 בעת בואו ית׳ אל הדין לדון. עוד לא נודע מה יהיה
ה. אם יצא כנוגה משפט להטיב עמהם  נעשה בדין ז
 או חלילה לייסרם . אשר אז נאמר (תהליס עו)
 ארץ יראה כו׳. אבן כאשר אזכיר לפניך מאמר א׳
 מפי רבותינו ז׳יל אז תדע ותבחין כי בין כך ובין כך
 יאוי אליהם לשמזת * גם בקוס למשפט אלקים. ועוד
 לא נודע מה יהיה ואיך יחרוץ משפטם . עלז המה
 ירדננו ויעלהו. והוא מאמר ר׳ אחא במדרש (ריש פ׳
 קלושים) חסד ומשפט אשירה אם תסד אתה עושה

 ״ללעמי ה מא עומק מליןתס זיל(שגפ קי א) סציצה היה בינך לאף ני נמו שהטוב אם אינן נתסימות איני טז3. פן
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 כמדת בו״ד אשר אס יכעוס עליך טוב לך להסתר
 ממנו ביום אפו. כי לימים עוד ישקוט מזעפו. וכל
 אשר ירבו הימים ויתארך הזמן יתמעט הכעס . אבל
 לא כן הדבר במי שהקב״ה כועס עליו. כי כבר
 נאמר (שם קל׳יט) אנה אלך מרותך ואנה מפניך
 אברח . ונאמר (ירמיה כ״ג) אסיסתר איש במסתרים .
. ואין טוב לפני האדם רק להתראות לפניו ית׳ ׳  כו
 תיכף ושלא להתמהמה . כי כאשר יצא הדין הלא
 יהיה נמסר תיכף ומיד אל שלוחי הדין. אשר בהם
 נאמר(משפטים) כי נא ישא לפשעכם. לא כן הקל׳ה
 שרחמיו מרובים,-• לאין תכלית . וזהו מאמר (ישעיה
 נה) דרשו ה׳ בהמצאו. כלומר מה מאוד ראוי אליכ׳
 להשכיל החכמה ודעת כי טוב לגבר לבקש על נפשו
 בימים הנכבדים האלה בהיותו ית׳ נמצא בתוכנו. ואם
 התעלמת מזה עכ״פ קראוהו בהיותו קרוב בעוד שלא
, ׳  נתרחק ממך . וזהו יעזוב,רשע דרכו כוי וישוב אל ה
 ישוב ויבוא להתייצב לפני ה׳ וירחמהו ואל אלקינו כי
 ירבה לסלוח. כי רחמיו מרובין לאין שיעור. לא ק
ה ת  בהמסר הדבר על שלותי הדין וזהו אתה נורא א
י יעמוד לפניך מאז אפך . כלומר על מה שכעם מ  ו
 כבר וזה נתאתר מלפייס מי יוכל לעמיל" על נפשו
1 ארץ יראה ע  להצילה . ולכן משמים השמעת לין למ
 ט׳ כי יהיו תרדים לפייס תיכף . בעוד שהקב״ה
 בעצמו יושב כסאות למשפט ״ וזהו אשרי העם יודעי
 תרועה . היינו שהודיע להם ית׳ עת המשפט ויום
 הדין: זהנ״מ ה׳ באור פניך יהלכון. שיחזרו לפייס

 בעוד שהמלך במסבו.
י יתן מום בעמיתו כו׳ כאשר יתן מום כ ^ י י א  ן
 באדם כן ינתן בו. כבר כתבנו בזה דברים
 נכונים בתלק הא׳ פ׳ה א . במדרש . ויצא P אשה
 ישראלית . הה״ד סביב רשעים יתי^כין. סביב לרשעים
 הצדיקים מהלכים כוי. ביאור מאמר זה כבר צא
 בדפוס בחלק.שמות על מאמר (פ׳ תצוה) יעשיתיבגדי

 קודש לאהרן אחיך כר. עי׳ש וינעם לך .
 ובסמוך יש קול יוצא לטובה כי׳ W ה' את קול
 דבריכם בדברכם אלי. מהו הטיבו את אשר
 דברו. ר׳ חייא בר אדא ובר קפר׳ חד אמר הטבה כהטבת
 נרות. וחד אמר הטבה כהטבת קטירת . והמאמר
 סתום מאד. אין תזיונו נפרץ . אמנם הקשב ושמע
 את אשר כבר כתבנו למעלה . (פ׳ יתרו) על מאמר
 ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דגר ה' נעשה.
. ויאמר ה' אל משה ׳  וישב משה את דברי העם אלד

 הנה

 מאמר המדרש. אז ירננו כל עני יער כז׳ לפני
 ה׳ כי בא בראש השנה. גם אשר בעת בואו
. ע  ית׳ •ישפע אינם יודעים אם יגיע להם טוב או ר
 ומה זה ירננו. לזה ביארו ואמרו לא תחשוב שהם
 שמחים בהגעת הטוב לנו על ידיהם. כ״א כל שמחתם
 על שהם מקבלים את הטוב מאת הי לעשות שליחותו
 אשר אצלו ית׳ הכל על צד החסד. להטיב׳לנו באחריתנו.
 ואי״כ מה איכפת להו אס אינם יודעים עוד את אשר
 יצרה ק׳ עליהם. אחר כי בין כך ובין כך עניין אחד
 זכוו&. אחת לשניהם. וזהו שאלת המדרש לפני מי.
 השיב לפני ה׳ כי בא בי״ה כו׳. פי׳ שלא עשה עדיין
 כלוס. רק נא לעשות. ועל זה שואל מה לעשות .
. לזה השיב כי רע אין לפניו כל  ר״לאם טוב או רע
 מאומה. כי ישפוט תבל בצדק ועמים במישרים .
 ובסמוך . אמר ר׳ אחא כי עמך הסליחה מראש
. כל כך ך  השנה הסליחה ממתנת ל
 למה למען תורא בשביל ליתן אימתך עלי בריותיך .
 באור במאמר כי הנה יש כועס על דבר וכעסו הוא
 כעס אמת. כי חרה אפו מאד על הדבר. ויש כועס
 רק לפנים . ולהטיל אימה. כמו שזכרו רזי׳ל (שבת
 קה ב) למרמי אימתיה אאינשי ביתיה . ע״ד שכתבו
 הראשונים זיי׳ל בבאור מאמר (קהלת ז) טוב כעס
- משחוק . בתנאי כי ברוע פנים ייטב ל3. שיהיה
 נראה ככועס. אבל במעמקי הלב יהיה טוב. והוא
 מראה פנים של כעס רק בעבור להטיל אימה שישמעו
 לדבריו. וכמו שהזהיר הכתוב(תהלים לז) הרף מאף
 ועזוב תמה אל תתחר אך להרע. להורות שלא
. והוא רואה בעיניו ו  יכעיס בעבור כי תרה אפ
 שאין תרופה להזיקו. א״כ יהיה הכעס להרע. פי׳
 שלא ירויח מזה דבר . אבל הכועס להטיל אימה גם
 •אשר הכעס הוא על העבר . אבל כוונתו שישמעו
 בעתיד . ואז הכעס רק סבה אל הרצון . וזהו כי
 עמך הסליחה . כי הקב״ה ודאי שאין כעסי רק להטיב
 האחרית. א״כ גם כי לעיני הרואים הוא ני־הה
 ככועס. אבל עמו הסליחה פי׳ דעתו הצפונה עמו
 יתגרך. וזהו מר״ה הסליחה ממתנת לך. כי הכעס
ק סבה וממתנת אל המסובב. הוא הרצון והסליחה.  ד

א שאמר המשורר החסיד ע׳ ה (תהלים פט) אשרי י  ה

ם יודעי תרועה ה׳ באוד פניך יהלכון. והרצון ע  ה

 בזה ע״ד מאמר (שם עו) אתה נורא אתה ומי יעמוד
 לפניך > •אז אפיו משמים השמעת לין ארץ יראה
 ושקטה י ניאד לנו בדבריו אלה כי מדת הקב״ה לא



 משה את דברי העם• אל• ד׳. וכלשון המדרש כף תבעג
 כך תבעו. ודו״ק.

 !י טעתה יתבאר׳ יפה אף נעים מאמר הכנםי' אל
 משה רבינו ע״ה. (דברי׳ הי) הן הראנו)
 ד׳ אלקינו• את- כבודו כו׳ היום הזה ראינו כי ידבר
 אלקים את האדם וחי. ועתה למה נמות כו׳. והכתיבי•
 אץ להם באור . אמנם דע כי המדריגה המעולה
 הזאת שזכרמ שוויתר הקב״ה לישראל ונתן, להם כל
 מה ששאלו. כמליצתם ז״ל במדרש שה״ש [שם בסמוך}
 ושמעין לינוקא מה דהוא בעי . וברגע אתת זכו כלם
 למעלת הנבואה . ומה הריות בזה . אם בשעה קלה
 הפסילוהו•. אבל דע כי מה• שנתעלי ישראןל אל
׳ ע״ד שמצאנו לחז״ל שאמר(  מדריגה מעזלה כזאת ה
 (נדה למ״ד ב) קודם שיצא הולד לאדר העולם מלמדל
 אותו׳ כל התורה כלה כוי. והאמנם שאינו זוכר מאומה;
ז הוא פועל התרשמות ופועל  מכל הלמוד הזה • על
 דמיון באופן שאם יבחר אח״כ בעמל התורה יהי'
 נקל אל הלב לצייר ולקבל את הלמודי׳ ההם . אתר
 ההתרשמות הגדול שהי׳ נמזג בו מלידה מבטן. אשר
 ע׳יכ כתב הכוזרי [בעשריםמחמשי] בעל הת רה המ?זלה
 הוא טוב מאער אין ל> תורה. כי הוא כבר היקגתהו
 תודת האלקים מנהג מלאכותי• השקיף בו על מדריגת
 המלאכי׳ • אע״פ שחטאיו בלבלו אותו והפסידוהו־.
 נשאר לו ממנו רשמים ונשאר באש הכוסף כן כמנה
 החכמה העליונה להופיע ולהבריק לפניהם לעיניהם
 האור היקר הזה . ולהטעימם את מתקו. למען
 תתעצם התשוקה בנפשותם כי מעתה יהי׳ כוםפם תזק
י בידם כמשפט  לבקש מה שנחסר מהם מה שכבר ה
ם המחותנים אל ה/ו*. גם כי ממבע י נ י נ  המוהר פ
 הנהוג שיה\׳ כקף הנדוני׳ הולך לאבוד . עפ״ז יתפצו
 בו להרבות לו עשית אלפים כםף ומתר• . וכל זה
 למען השאיר בידו התשוקה,. ויערב- לו כל עמל וכל
 יגיעה כלי להגיע אל הרכוש שהי׳ בידו כבר. כלבמ
 האלה שמעתי מפו ירידי הצדיק נחסיד הרב מוה׳
. והוסיף תכמה וטוב ואמר כי ע׳׳כ י ׳  חיים ר׳ז ;
 ראתה חכמתו ית׳ לעשות להם ההכנה המזגית-ע״ד
 שעושי׳ לתיניק במעי אמו . למען יתרשמו •ויתעצמו
 בנפשותס השלמיות האלה אשר יעד עליהם הנביא
 ונגלה כבוד ד׳ וראו כל בשר יתדיו כי פי ד׳ דבר
 [ישעי׳ מי] את הכל הקנה ית׳ אלינו בעת כלילותני
 להשלים המתן הנבחר הזה כעתיד ייאש שמתתנו׳
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י י ח  א

 הנה אנכי בא אליך בעב הענן כו׳ ויגד-מש׳ את דברי העם
 אל ה׳. הנה רבותינו ז ׳ל בגמרא (שבת פז)כבר התעוררו
 בכתובים האלה . כתיב וישב משה: וכתיב ויגד משה .
 מה א״ל הקב״ה למשה ומה אמר• משה לישראל ומה
 השיבו ישראל למשה כו׳. ואמרנו• בזה דברי0 נכונים.
 כי מצאנו ראינו בדברי המדרש (רי׳ שיר השירים)
 על מאמר ישקני מנשיקות פיהו. ר׳ יוחנן פתר קרי'
 בישראל בשעה שעלו להר סיני . משל למלך שבקש
 לישא אשה בת טובים שלח אצלה שליח אמרה, רצוני
 לשמוע מפיו. כיון שחזר אותו שליח היו פניי שוחקות
 ושיחותיו אינן נשמעות. אמר המלך .דומה שאמרה
 רצוני לשמוע מפיו . כך ישראל היא בת
 טובים השליח זה משה . המלך זה הקב״ה . בשעה
 ההיא• וישב משה את דברי העם אל ה׳ . ומהו ויגד
 משה . אלא עי׳י שנאמר הנה אנכי בא אליך בעב הענן
 כו׳. ויגד משה את דברי העם אל הי. אמר לו כך
 תבעו. ההוראה בעומק הדברים• האלה . כי מאמר
 וישב משה עם מאמר ויגד משה ענינם אחד. בלתי
 כי מתחלה בבא מעה לפניו ית׳ הי׳ בוש• להוציא הדבר
 משפתיו. כ״א מתוך שתיקתו ושתיקות פניו• הי׳ ניכר
 כי דברי׳ עצורי׳ יפ בלבו. אשר באמת גס ישראל היו
 בושים לומר למשה את דבר התשובה כפי החפץ
 והרצון אשר בסגור לבם. התחכמו ואמרו למשה לשנן
ממלה הבין  קצרה מאד כל אשר דבר ד׳ געשה . ו
 עומק הכוונה אשד בדברים האלה . אבל היא ע״ה
 הי׳ ביש גי׳כ לבאר לפניו ית׳ עומק• מתשבתם . כמאמר
 וישמע ד׳ את קול דבריכם. הייגו לא שאע אמרתי
 לו . רק הוא ית׳ שמע בעצמו את קול דבריכם
 בדברכם אלי . וזהו הרמז במאמר. וישב משה את
 דברי העם אל ד׳ . ממש כהמשיב דב-ר הניתן בכלי
 כן היו דברי העם עצורים אתו וכאלו הביא הדברים
 עצמם והראה אותם לעני ד׳ אבל משה לא פירש את
 דברי התשובה כפי מה שהי׳ מבין בעומק כוונתם .
 והקלה אמר למשה [אחר שהביא התשובה הלל]
 הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם
ה שבעצמו ל ק  בדברי* עמך • וכאשר שמע משה מפי ה
א . אז ויגד משה את דברי העם אל ד׳. י ב  ובכבודו י
 שזהו ההבדל בין'מאמר וישג ובין מאמר ויגד . כי
 מאמר וישב מורה שהשיב אותן הדברים עצמם בצלמם
 ודמותה . ומאמר ויגד מורה המשכת הדברי׳ . כי
 תחלה הי׳ למשה בושה מלהגיד עומק תשובתם. איל
 אחי אשר שמע מפי הקלה שיבוא בעצמו. אז ויגד



 הלא יותר מן הטוגה היתה להם צם היו שומעים
 התורה מפי הרג לא מפי התלמוד . והיו למדים
 ולא משכתים . רק עתה במה שביארו ואמרו הי הראנו
 ד׳ חלקינו את כבידו ואת גדלו . היום הזה ראינו
 כי עתיד הוא שידבר אלקים את האדם וחי כו׳ וכמו
 שביארנו הנה בדבריהם האלה תיקנו את כל דבריהם
 גס מה שהפליגו לשאול תחלה גס מה ששאלו אח׳יכ .
 לאמר כי מה ששאלי תחלה הלא הרבה מן הטוב פעלו
 לנפשם מזה שכבר נתרשם בלבם הפועל דמיון. ומה
 שחזרו אח"כ מדבריהם ואמרו אל משה קרב אתה
 ישמע . נתנו טעם לדבריהם במאמר ועתה למה נמות
 כי כבר יש די בעבור הפועל דמיון. ואין מן הצורך
 גם לא מן הראוי להסתכן עוד. וזהו שאמר הקב״ה
 הטיבו כל אשר דברו וכדברי המיל כהטבת נרות .
 כי בהטבת נרות בלא נתקן דבר שהי׳ תחלה מלוכלך
 ומזוהם . כי הדברים שאמרו למשה בתח׳ה ואח״כ
 במה שחזרו מהם היו הדברים זרי׳ וקשים מאד בעיני
 משה. רק עתה במאמר הן הראנו כו׳ אמר הקב״ה
ה ז  אל משה הטיבו כל אשר דברי. כבר תיקט 3
ש  את כל דבריהם . וא׳כ ההטבה הזאת היא ממ
1 • אכל י ק י ר ת .יי י צ ש ת א  כהטבת נרות • לתק1 א
 השני סובר כי ההטבה הזאת היא כהטבת קטוית י
 וההטבה הנזכרת בקטורת לא היתה בעבור לתקל
 את המזוהם . רק ההטבה היתה בהקטורת עצמה .
 כן דעתו בבאור מאמר הקנייה אל משה הטיבו כל
 אשר דברו.' כי הקב״ה בא לבאר לו לא כדעתך שאתה
 מתפלא •על דבריהם מתחילה . שע״כ הי׳ גוש לומר
 הדברים בפירוש לפניו ית׳ כמו שזכרנו. וכן כמר זי-
 בעיניך מאמר קרב אתה ושמע. אבל אני אומד לך
 הטיבו כל אשר דברו. ולא שעתה תיקנו את אשד
 קלקלו. כי גס למפרע היו הדברים נכוחים
ה י  וישרים בעיני. וזהו הטיבו כל אשר דברו ולא ם
 בהם מעולם שמץ דבר הבלתי הגון. לכן יפה ביאר
 מלת הטיבו כי ההטבה הזאת כההטבה אשר בהקטורת

 ודו״ק :

A 1  א

 כמאמר [הושע ב f והי׳ ביום ההוא כו׳ תקראי אישי
It ולא תקראי לי עוד בעלי . ובגמרא [פסחים פ 
 ככלה בבית חמיה ולא ככלה בבית אביה . וכמו
 שנתב רבינו מנח: עזרי׳ מפאנו ז״ל [חקור דין חלק
 ל' םי׳ חי] כי קבלת התירה במעמד הנבחר היי רק
 פועל דמיון. ועל העתיר יעד אותנו הנביא עיה
 [ישעי' י״א] כי מלאה הארץ דעה את ד׳ כו׳. ואמרו
 [שבת פ״ח א׳] ושמחת עולם על ראשם . שמחה
 שמעולם . ר״ל אותו ההתגלות וההשגה המופלגת
 שהיי להם בעת מעמד הר סיני אותה השגה תהיי
 אצלם לעתיד בקעה מתמיד. כאמרס [ע״א ל״א א׳]
 עתיר הקב״ה להיות ראש תולה לצדיקים ולומד עמהם
 תורה. ולכן יפה שאלו ישראל אחר שכבר קנו בנפשותם
 ההתרשמות הזה אמרו הן הראנו ד' אלקינו את
 מידו ואת גדלו. וכזאת ראינו היום הזה כי ידבר
 אלקים את האדם וחי. ר״ל כבר נתברר אלינו ע׳ י
 פ׳יעל דמיון זה כי כן יהי' בזימן העתיר אשר עתיד
 הוא שידבר את האדם וחי . ועתה למות נמות. ר״ל
 א'כ מן המותר הוא להסתכן עצמנו מעתה כי תאכלנו
 האש הגדולה הזאת. כי בעבור פועל דמיון יש די
 בפעם אתת לגלות עיני בשר לתזות מראות אלקים
 קדושים . עד שנאמר עליהם נפשי יצאה בדברו. וירד
 עליהם טל של תחי׳ שעתיד להחיות בו את המתי׳].
 כל זאת הי׳ מן הצורך בעבור עשות הפועל דמיון .
 ואחר שכבר נעשה יש לתיש אל הסכנה . וכמדובר.

 והדברי׳ ישרים ונעימים .

 ומעתה יפה אמר הרב מוה' יצחק יהודא הכהן
י בבאור פלוגתתם ז״ל על מאמר  ל
 הטיבו כל אשר דברו הד אמר כהטבת נרות ותד אמר
 כהטבת קטורת. כי אותו שאמר כהטבת נרות היתה
 לעתו כי ישראל שגו ב׳ פעמים . בתתלה שגו על
 שהפליגו לבקש רצונו לראות את מלכנו. ואח׳׳כ שגו
 יותר אתר שהקלה מלא שאלתם מיאט הם ואמרו
 אל משה קרב אתה ושמע ואל ידבר עמנו אלקי'.



 אחל ןעקב

 פרשת בהר
 תראה את עשרך וסגולתך ואז תבחון א־לתך וסכלותך.
ן על זמנו בעוה׳ז. גם  כן האלה נאשר יעשה חש3ו
 חשבון יהיה על ימים. או גם על שנים. יעלה החשבון
 למספר גדול. שבעים שנה. שמנים שנה. ואז יהיה
 בעיניו כאזרח בעוהי׳ז אכן אס יעשה מהם שמטות
 ימה גס יובלות . אז לא יעלה בידיו כ״א ערך י׳ או
. ר  י יא שמטות. אז יבחון ואז ידע אס הוא תושב או ג
ה נכבד בזה מאמר המשורר ע״ה (תהלים לט) מ  ר
 הודיעני ה׳ קצי ומדת ימי מה היא אדעה
 מה חדל אני. אשר מאמר אדעה מה חדל אני אין
 לו באור כל מאומה. אמנם ענין שאלת דהע״ה היה
 ע״ד משל לאיש תככים היה שותף עם עשיר גדול מפני
 בקיאתו במסתרים יותר מן העשיר וכעסתו צרתו היא
 אשתו העניה שיקנה לה תכשיטין כמשפט אשת העשי׳
 לומר הלא שותף אתה כי היא לא ידעה שאין לבעל׳
 בחנות זה רק עשירית מן הריוח. והיא הקניטה
. ויש לך ה ת  אותו ותבך עליו לאמר הלא שותף א
רה. ראה נא אשת שותפך איך היא  תנות מלאה סחו

 מקושטת

ש שנים תזרע שדך כו׳ ובשנה השביעית שבת $ 
 שבתון כוי וספרת לך שבע שבתות שנים
 שבע שנים שבע פעמים יהיו לך ימי שבע שבתית
 השנים תשע וארבעי' שנה. וראוי להתבונן במה
 שהאייך הכתוב כ״כ והודיע אותו מספר הפרטים
 ומספר הטלל* אמכם לדעתי כוונה בזה החכמה
 העליונה לתת לאדם עצה נדיבה איך יעשה חשבון
 על שנוחיו ועל ימי חייו . משל לעני שהיה מחזיר על
 הפתחים זה כמה . ובבואו בימים נעשה בעה״ב בעיר
 קטנה . והיה מתגאה לעיניהם ומתפאר שהוא עשיר
 גדול. נטפל לו אחד מבני עירו אמר לו סכל אתה
 תרגלת בלכתך מבית לבית לעשות חשבון על מה שיש
 לך . וכל החשבון היה על פרוטות . וכאשי היה בידך
 ערך ג׳ זהב ויותר היה בידך חשבון כי יש לך שלש
 מאות פרוטות . כן גם אתה תעשה חשבון על מעט
 הכסף אשר לך והחשבון הוא על פרוטות ויפרוץ לרוב.
 לאלפים ולרבבות. עשה נא מהם דינרי זהב. ואז
 החשבון המוציא אלפי׳ לא ישאיר גם עשרה. אז

 ׳י) ולא אמנע טינ מאח הקייא , יאציגה עמך מה שמצאתי גכתגי קודש של יגיני הנאין ההסיל מיי׳ •ה אלילי מייילגא
^ והנני מעתיק הלניים ככתנם יכלש־נם. יש גפסיק זה מלית יחירית נהשקפה ח־ י  •1 נ״ע אשר הס עתה תיי הצאון ר! דיי לירי' סנ
ק סרן השמשית לנד . ולא  1 ראפינה . אכן אם הי׳ כותנ רק וספית *ך שנע שנתות שנים הייתי אוסר שאון מן הצירך למניח י

 השנים ופני עצמן .הייני כל יחש והתחלת השמטה יהמר היים שסטה אחת ניונל . וניאס השנים יחסר היזם שמעז שנים ניויל^
 אבל פיט־ השמם נסני עצמן איני ציין נמנוח כלל. לכן כתינ תשע יארנעים שנה. ליער כי צריך למנית כל המיט שנה . היינו
 כל שנה ישנה נפני עצמה. ועדיין הייתי אוסר שאין צריך למנית השנים 3פני עצמן רק קידם שנאו לכלל שמטה , אנל משנאו
 לכלל שסטה י:זנד הץ0 שמטה אחה. יכאשי יניא אל ראש השנה החי יאסי היים שמינה שנים שהם שמטה אחת ולא יסיים לומר
 שהם שסטה אחת ישנה אחת . אי שמט: אחת ושתי שנים (כי אין מן הצרך עיר למנות השנים נפני עצמ!) לכן כתיב שיע ־ניס
י שימנה שיע שנים שיע פעמים הייני נכל שמטה יחדי יימנה השנים יפ״ע  שנע פעמים . כ׳ שנע פעמים ימנה שנים.נשיע ע
 הרי.מיכח שצייך למניח חחלה השנים נסני עצמן. גם צייך למנות אחיכ כמה שנים הוא נשמטה . וגם השניטית צייך לסנית .
. אלא איתה  ועדיין הייתי אומי שאין צדך למנות השסטית אצא נס ף ישמטה . יגם שאיו צי*יך למטת השמטות שכ3ר טנרי
 השמטה אשי אתה נ:*הייני כאשר תעמול נשמטה שלש ת תאמי היום כו״כ שנים שהא כייכ לשמטה שלשית.אנל אין צייך למשינ השמסות
ע יאינעים שנה . פי־ כל הס ט שנים תמנה כל ימיהשנמ שנתית . לזה כתע י:יי לך ימי שגע שנתת השנים ת: י י נ  שכנר ע
 היינו שתמנה כל השמטית שעניו ואיכ צייך נמנית השייעית והימים גס אחיכ לחדי כמה שנים היא נשמטה וכל ישמטית שטורי ״
, יכמה יס־ס נםניט • כ• מציה לממני יזמי מ 3  ולכך אנחנו ספייסנסמיר׳ העיסי מתחלה כמה ימיםנעימר , יכסה שגזמית ע
 j וסציה לממני שגיטי. יאנו נימיי׳ מגיש יספיחם כמישנשמיטה ציינים למנית השניע נכלל ׳נפיט* כסה היאנשניע יכל השמטת
' למנות כן . ירלא כמישנסר 3וה 7' יע־ת . ה' שאין לסנית רק הימים יהשגיעית אינו כ י ' לעפר צי י 5 ס ס י כ ג י א

מ י  ג ע  ש

ה ימים הם במספר הסןירה . ג' שאת ט ע • נ׳ שאיני צריך לחזיר ילסנית הימים נפיט כי כ3ר אסר : י ג f ש ש ? ג ת י י נ פ י ^ י י  צ
 צריך לפנית את השניטית שטנרי אלא יאמי הייס כך ישים שים כך ׳סיס בשניע סלינית. יהל' כסנהגנו טתז , והאמת כי

 j אנחני סייגי' מן התורה צסנית כסנהנני היום כך ימים שהם כך שביעות וכך יפים נעומד , טינ.
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 רואה בו איך הוא נ׳חוץ לזה. משאי׳כ אס שניהס
 חפשיים או שניהם מוכרחים. אס אמנם זה יחפוץ
 להטעותו . השני לא יאזין לדבריו. ולא יקבל
 ממנו . אחר שהוא יודע בחבית שהוא ג״כ
 מוכרח. בלתי באופן שאמרנו. שהאחד מוכרח. ואחד
 חפשי. והנה אס המוכר מוכרח ראוי להיות המו׳ימ
 נקרא ממכר . כי הוא המוליד המו״מ ביניהם. ובהיפך
 כאשר הקונה מוכרח לקנות אז יתואר בעסק עי׳ש
 סכין. זה שאמר הכתוב וכי תמכרו ממכר לעמיתך .

 או קנה מיד עמיתך אל תונו כו׳:
 ובמדרש וכי תמכרו ממכר ההיי׳ד (משלי י׳יח)
 " מות וחיים ביד לשון. הנראה בכוונת
 המאמר כי בהתבונן בעניני המקנה והקנין הלא המה
 על ב׳ דרכי׳. א' שאותו דבר אשר ימכור לחבירו יהי׳
 נשאר ביד תביר ו שיקיים אותו לעצמו. ב׳ כי הקונה
 גם הוא יקנהו למכור לאחרים . וההבדל כי הדבר
 אשר הקונה ירצה בו לתשמישי עצמו. גס אם ירצה
 המוכר להגזים לו להשביח מקחו בעיניו. אס אמנם
 שהוח משקר. עכ׳ז אין השקר ניכר כ״כ מעצמו . לא
 כן בסוג הב׳ אשר הקונה גם הוא ימכרהו לאחרי׳.
 אז יהי׳ השקר נראה וניכר עד מאד . כי אז יהי׳
 בפי המגזס ב׳ גוזמות הפכיות מן הקצה אל הקצה .
 מתחלה בבואו לקנות החפץ מיד בעליו הוא מגזם מאד
 בהשפלתו ופחיתותו. לאמר כך וכך אתה רוצה מתירו
 ראה נא רוע תוארו ופחיתות ענינו . ואח' כ בבואו
 למכור החפץ הזה אל אחרי׳ הוא מגזם ואומר הכל
ה וגבוה כו׳. אשר אז יתקיים השקר ל פ  בהיפך ^

 בחותמיו

 מקושטת בתכשיטי׳ רבים ואני עלובה ושפלה בעיניך
 ויהי למחר בבואו אל החנות ויאמר לחבירו העשיר
 בוא ונחלוק ונעשה חשבון בינינו ויתפלא עליו מאד לאמ׳
 מה ראי׳היויהזה לעשו׳עמי חשבוןויעןהעני ויאמידע ידידי
 כי מה אשר אדרוש מעמך לעשות חשבון לא למען דעת
 כמס יש לי רק לידע ולהודיע כמה אין לי תעמוד
 נא אשתי המרשעת על החשבון בזה ועיניה תראינה
 ואזניה תקשבנה כי סחורה זאת אינה שלי. וזאת
 אינה שלי. ולא תחשוב בנפשה שקר. הנמשל כי האדם
 בראותו את עצמו בעוה״ז איש חי חיים הבלתי קצובים
 לו בזמן. והארץ לעולם עומדת. בא אליו היצה׳יר
 ומסית אוהו לחטאי׳ ולעונות. לאמר עוד רמת בשנים
 אשר תחיי. ואז תקח מועי־ לפרוע הקפיתיך . והוא
 מטעה אוהו בשנים שלא יהי׳ לו חיים בשנים ההם.
 לזה בקש ואמר הודיעני ד׳ קצי ומדת ימי מה היא .
 לא למען אדע כמה יש לי. רק למען אדע מה שאין
 לי. ולא יטעה אותי ייצרי במה שאינו שלי. וזהו אדעה
. הזמן שאני נמנע ממנו מלהשיגו (ועי׳  מה חדל אט

 בששי משער היראה בספר המדות) :
י תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל ^  ן
 תונו איש את אתיו. .הנראה בהבנת הכפל.
 תמכרו ממכר. או קנה. כי ודאי אין מכר בלא קונה
 ואין קונה בלא מוכר. אבל לדעתי הורה הכתוב על
 שני אופני מקח אשר בהם נקל מאד שתזדמן ביניהם
 אונאה. א׳ חם המוכר הוא מוכרח למכור y) והקונה
 הזא חפשי.. ב׳ שהקונה הוא מוכרת לקנות. והמוכר
 תפשי. אז נקל מאד שיתאנה האתד אחר שתבירי

י זס «שאיכ האג היי מוכרח 73גר וכאשר יצליח והגן יהיה חנם מה מאל ישמח , זנהיפך גנן כסיל התוגה רק « ע  •הי>״ה ג
 ^ ׳ ט מפק סרה לה על ההוצאות אשר עשתה גחנם , לא כן האג ני היו סוניח והגן.



 אח ל JT^־ב
 ישים ידע כי שהע׳׳ס בא לבאר בזה מה שיצאנו
 בתורה ב׳ פעולות מחולשות בדבר אכילת האד0 .
 פעם נאמר (דברים חי) ואכלת ושבעת וברכת. ופעס
 נאמר (שם ל־׳א) ואכל ושבע ודשן ופנה אל אלקיס
 אחרים. הנה מבואר 3׳ פעולות מחולפות.. כי מאייר
 ואכלת ושבעת וברכת כוי מורה כי האכילה
 היא סנה להניאו לעבודת ה׳ . ליראה לאהבה אותי .
 ואח״כ אמר ההיפך כי אחר השביעה יבוא לעשות רע
) אין ארי יוהם . וכאמרם ז״ל (ברכות ל3 '  בעיני ה
 מתוך קופה של תבן אלא מתוך קופה של ישר . אמנם
 דע והבן כי יסוד אכילה ושתיה אל האדם הוא עלן
 נטוע מזוהמת הכחש כי האדם צריך לאכול ולהשלים
 תמורת הניתך . כנודע מאדה״ר. ומשפט כל הבלדות
 להמשך אחר התחלתם. ואחר שרשם אשר יצאו משם
 והקב״ה מדוב רחמיו על האדם יסד שלא יטעום
 אדם כל מאומה מן המאכלים אשר בעוה״ז בלת% אם
 יתייגע עצמו תחלה למצוא מאכלו. כמאמר(כראשית
 ג) בזיעת אפך תאכל לחם . ובדרך היגיעה קבע יח׳
 מצות הרבה. הולכים על«דר מעשי האדם . כמו
 כחדישה יקיים לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. ובזריע'
 שדך לא תזרע כלאים . לקט שכחה פאה תרומות
 ומעשרות ובטרם שיגיע הלחם אל פיו כבר מלא ידו
 לה׳ במצות הרבה. והס י גינו על האדם להמשיך אח
 לבו ונפשו ליראה ולאהבה לקדושה ולטהרה . כיממקו׳
 קדוש יהלכו ~ וצדק לפניו יהלך כו׳ . וכמו שכתבנו
 למעלה (פ׳ קדושים) בבאור מאמר אשמעה מה יד־ר
 האל ה׳ כי ידבר שלום אל עמו •ואל ישובו לכסלה .
 פי׳ שלא תהיה האכילה סבה להביא את האדם לידי
(  עזן וחטא. והשיב חסד ואמת נפגשו (תהלים פה
 צדק ושלום נשקו. היינו שתהיה סבת הפרנסה, הכה

 כשרה

 בחותמיו . זהו שאמרו *׳ל וכי תמכרו ממכר. כאשר
 תמכור דבר שגם הקונה ימכור אותו אח יכ. אז
 ימלץ על מקח זה מליצת מאמר מות וחיים ביד לשון.
 כי תחלה אמר אשר לא תואר לו ולא הדר. ואח ׳כ
 אמר בהיפך. ימית ויחי׳ ויתפוש בשני הקצות .
 בזויות זה מן השוק הפליג לבזות החפץ ולהשפילו .

 ובזויות זה מן השוק יהפוך פניו ויפליג בשבחי *
א תונו איש את עמיתו ויראת מאלקיך כי אני ל  ל
 ד׳ אלקיכם . ראוי להתעורר מדוע תלה
 היראה במצוה זאת יותר מבשארי מצות. ונקדי׳
 מאמרם ז״ל במדרש (שם בסמוך) ד״א וכי תמכרו
׳ אל תונו כו׳ . הה״ד (עמוס ט׳) ובצעם ן ר כ כ »  מ
 בראש מלם . ריש בר אבא בשם ר׳ יוחנן משל לסאה
א מלאה עונות מי מקטרג בה גזל . והדבר כמו י ה  ש

 זר כי המשל הוא יותר נעלם מן הנמשל. כי מי ראה
 סאה שהיא מלאה עונות. וכי העונות נמדדות גמדה
ם גשמיים וחמריים י ר 3  או במשורה . כאשר מודדים ד
 גם ראוי לתת טעם על מה שאמרן בגמרא (בבאקמא
 נד) הרי שגזל סאה חטים טחנה כו׳ אין זה מברך
 אלא מנאץ. ואין הדבר מובן למה יהי׳ עוד מנאך.
 מה קלקל בברכתו יותר ממה שקלקל בגזילתו. ועם
 דרכנו נחקור ג״כ למה קבע ית׳ הפרנסה ע׳יי עמל
 האדס ועסקיו. כמאמר רז״ל [ספרי | יכול ישב ובטל
 ת׳׳ל וברכתיך בכל אשר תעשה. מה צורך להקב״ה
 נעסק האדם על הפרנסה. כבר הורה אותנו במאמר
 (בראשית רבה א׳) הכל מודם שלא• נירא ביום
 ראשו! כלום שלא יאמרו מיכאל הי׳ מותת בדרומו
 של רקיע וגברי.if בצפונו כר. אלא אנכי ד׳ עושה כל
 כר. אמנם שהע׳ה העיר אותנו במאמרו הנכבד
 יאמר (משלי י א) תומת ישרים תנחם וסלף בוגדים

 "יהתנונן נשלו־ לשק האזהרה הואת איך המלסל לאלם לעת נתן גצה נזינה שלא יבוא אלה לילי אונאה. ט הכתיג
 התחילכסלגרעם השוכר וכי תמכרו ממכר ״ רמ־כ הזכיר את הקינה או קנה מיל עמיהך אל חיני איש את אחיו . אחיכ אמו



• ׳>^4- ! i n 

 כשרה וגם ה׳ יתן הטוב ולכן צדק לפניו יהלך והקלה החולה ט׳ עד וזריתי פרש על פניכם פרש חגיכם
ז ־ , 3 ה ך • ו  ישפיע לו מחסוריו מאוצר הברכה הטוב. כמאמר ונשא אתכם ח

ה חטיס ט ובירך עליו א ו שאמרו הרי שגזל ס ה ל  (דבריס כח) יפתח ה׳ לך את אוצרו הטוב כר. וזהו י
ה מברך אלא מנאץ. משל לאחד ק ז א א י צ ן מ . ה מ • ן ד ה ק מ ל ע י י ם ? י  י ל
 יהום במחיה קדשו. היינו להשפיע ולהביא אל• נפשו שבא אל בית המשתה . והעלו לפניו על השולחן כמה
 יראה והדו שה ושארי מדות טובות . ובאה התשובה מיני תבשילין. מה עשה לקח את כל התבשילין והמרקחי׳
 ע׳; נקי כפים ובר לבב. רי׳ל אין אתה צריך אל דבר ועירב אותם ביחד ומלא כרסו מהם והלך ובירך
ה להיות נקי כפים להרחיק עצמך מן הסבות המביאר את בעל הסעודה על שהחיה את נפשו - השיב  ר

 הפרנסה מבלעדי הי. וזהו אשר לא כשא לשוח נפשו הבעה״ב ואמר לו אם היית יודע את החליים הרעי׳
. ועם הברכה ישיג אשר הסיבות עליך ע׳׳י המאכלים שנתתי לפניך ואס  כר וא׳יכ ודאי ישא ברכה מאת ה׳
 ג׳יפ כדקה מאליך ישעו . כי אמת מארץ תצמח וצדק היית משיג להשכיל לדעת הסכנה הגדולה שתבוא
ה עליך מפעולת האכילה. ודאי היית מקלל חותי. רק ״ 3 ע ק ע ט י י 3 ת א ש ק כ 3 ה ,י ״ ת י ת ה א . ״ 0 ק ש נ

י

ם  י 0 ש  מ

 (בראשית רבה ע) אס יהיה אלקיס עמדי ושמרני אתה בסכליתך תחשוב כי זה יהיה לך למשיב נפש
 בדרך הזה אשר אנכי הולך מלשון הרע. ונתן לי לחם ולכלכל את רעבונך . ולכן תברך אותי. אבל אנכי
ס איככה תערב לי ברכתך אחר שאני יודע קלקול  לאכול לשמור אותי מג״ע . היך דאת אמר כי א
 הלחם אשר הוא אוכל כוי. היינו כי כאשר ישיג אכילתך. ק מי שגזל ואכל. הקב ה לפניו גלוי וידוע
ק העבירות אשר יעשה אח׳יכ בזוהמות האכילה ההיא . ד . ודאי צ ת׳  ־פרנסתו ומתייתו רק מידו הקדושה י
 לפניו יהלך ויהיה נשמר מכל דבר רע . ולהיפך אס כי יהיה נמשך אל הרע. כמאמר הנז׳ ונשא אתכם
 האדם יבקש לו סבות נשםתות להביא טרפו ומזוט . אליו. ולכן אין זה מברך אלא מנאץ. ומעתה יפה
 ימיל ויעשוק יגנו* ויחמוס . יגזול מתבירו סאה המשילו זאת לסאה מלאה עונות. פי׳ סאה חטים
 תבואה . אם לא ׳זאת לבד שלא עשה שוס מצוה גזל ואכל. ומדי אכלו והשביעו עצמו מהם יעשה
 בהשות פרנסתו. אבל עוד עשה כמה עבירות׳ כמו עבירות הרבה מסבת אכילתו הסאה ההוא. וזהו מי
 לא תחמוד. לא תגזול. לא תשנא את אתיך. וכמו מקטרג עליו גזל . לאמר כי הגזל גרם וסיבב לו כל
 שמזונו בא מענין רע . כן יהיה נמשך אל עניןרע . הרעות האלה הנמשכות לו מן האכילה . ולבוא חל
. הענין נקדים דברי המשורר ע׳יה (תהליס קפח) י ו  כמאמר רז׳׳ל(ע״ג יז א) ממקום טינו,פת באו כ
 וכמאמר (יחזקאל ד) ככה יאכלו בני ישראל את לחמם אשרי כל ירא ד׳ ההולך בדרכיו יגיע כפיך כי תאכל
( * ׳ ל מבוארים הדברים האלה אשריך וטוב לך ט׳ הנה כי כן עורך גבר ירא ד א מ ש מ  bw בגויס. ו
) והבאתם גזול ואת הפסח ואת ועם דרכנו אולי יעלה בידינו כוונה נכונה על מחמר  כמאמר (מלאכי ל

י אחר מלכיונז , ונגר שמעתי גשם מחנ תר י נראה כשפת י  *) אמנם טיל הפשט מאסר הנה כי כן איני מוגן . ומלת נ
י תאכל ן הוא . כי תחילה פייט כל המטלות הפיטיית אשר יש אל ירא ל׳ . אשרי כל ירא 7' כוי יגיע כסיד כ  במאמר !ה כ
ט פרעי הלגרייכי די שיאמר אלי, י  כר אשתך כגפן פוריה כוי . יאיכ כאשי ירצה אחד לניך את הסתנרך אין מהצורך אליי לפר
 ננרפתו שיהי׳«רא ן׳ . ויה־' לו כל הנרפות גכלל הנרכה הזאת . וזהו הנה כי כן ר״ל אחר שהלער כן שהירא שמיס היא מיצלח
 כיכ. יש לי שיגוין ג3ר ירא ל . ואז הכל בכלל. אגל אין זה פשט המאסר. כי איכ הי סהצרך שיסיים הכתינ יגירך גגר ירא
ל גני ומלך ומלבד זה הנה ת ] ירא א ל ״  ל .*לא ירא 7' שהוא שס ה^אר . וע*ר נרכה יע״ד צווי הוא נקיל בקמין. כמי [משלי כ

׳ י סכגר השלי׳ נרכיתיו התעשת עורהפטפ יקיא אליו את הסתגיך וברכי שנית יאמר ערכך ל׳ מציון וראה בטיג ירושלים ט ש ^ 
>י זה אינו סינן כל מאומה . כי היי ראוי להסמיך אל הגרפית ערוכית לחשנון אחל יאחיכ יחתים לבריי ייאמר הנה כי ק  י

, ופרוע הפסיק נסאמי זה והכניסי נאסצע גם מה שהשלים נמאסי של>ם על ישראל גיכ אין לי קשר אל '  **יד גנר ירא ל
* שלמעלה *אמנם מה סנראה נעיני ע״ר הפשיט הקריב הוא מה שכתבתי נזה נספר שמן המור . ד' יזכני להיציאי לאוד ־ 0 י 0 

ם והיא כי סונת הסשיררעיה נשיר הנפנו הזה הוא ממש ע״ל טינת רני יצחק . כשאמי לירנ נחסן לינינן סר [חענית ^ 
f *מי לי אמשיל לך משל למה הלנר לומה לאחל שהיי הילך נפלבר . יהי״ ר«נ יצמא יטיף . יסצא אילן פוי . ער אסר ' J ' \ 
 לי איל! אילן נסה אנרכך פו הרי פיריתיך טעות הרי צלך נאה 0* יהי רצון שכל מרעית שניטעין מטך יהיו נמיתך. יהטנין הזד
, פי סה הוא חשי־ הלא אשרי כל ירא ל י תו  עצמי גיאר הששידי לאסר פ• אם יאמר לגרך את הירא ך אין לו נסה לניך אי



 אהל יעקב פו
 שנא. וזהו הצעת מאמר הלל. ותפשו בו אביו ואמו ס׳
 ואמרו אל זקני עירו בננו זה סורר ומורה .' כלומר
 ברין ספק יהי' סורר ומורה לד׳ . והטעם . כי גם
 אם איננו שומע בקולנו עכ״ז הוא זולל וסובא היינו
 כי יש יכולת בידו למלאות מחסוריו וכל אשר שאלו
 עיניו גס שלא מדעתנו . וזהו איננו שומע בקולנו
 (ועכ״ז)הוא זולל וסובא . וא״כ מי ינוף אותו או מי
 יכריחו לשמוע אלינו . ולכן ראוי הוא לדון אותו על
 שססופו. ומה יפה ביאר הנביא ע יה העני• שאמרנו
 סורר ומורה סרו
 נא את ד׳ אלקינו
 כי עונותיכם הטו
 מכס והנה מאמר

׳ ה׳) ולעס הזה הי׳ לב מי י ) 
 וילכו. ולא אמרו בלבבס נירא
 הנותן גשם יודה ומלקוש בעתו
 אלה וחטאתיכס מנעו הטוב

 עונותיכם הטו אלה הוא כמורה על דברי האלה
 והעונשי׳ שהזכיר תחלה ובאמת לא הזכיר תחלה
 מאומה מן העונש ועל מה הוא אומר עונותיכם
 הטו אלה . אכן במאמר זה בא הכתוב לתת טעם
 מספיק על דבריו הראשונים ולא אמרו בלבבם נירא
 נא את ד׳ אלקינו הנותן גשם כוי. שהוא באמת רחוק
 מן השכל כי גס אם 'לבם ריק לירא מפני ד׳ בעבור
 היותו רב ושליט עכ״ז היה להם לירא עכ״פ שלא
 יתן להם מלוא תאותם וכל צרכי מחייתם . ע״ז ביאר
 ואמר אני אגיד לכס סבה הדבר . עונותיכם הטו
 אלה כוי. כי אם הייתם מתפרנסים מידו ית׳ ומצפי׳
 לישועתו בהכרח היי מהקיים מאמר ייע שור קונהו
 והיו יעכנעיס וסדי׳ למשמעתו אבל כאשר לקחי להם
 דרך אחר להתפרנס מעושק וגזל . לק מה להם
 להכנע ולקבל מוסרו . הלא גס אס הקב״ה לא יתן
 להם הלא ביד יקחו . וזהו מאמר המשורר אשרי כל
 ירא ד׳ ההולך בדרכיו. אשר עינו ולבו רק לשמים .
 יגיע כפיך כי תאכל כו׳ אשתך כגפן פוריה כו׳
 בניך כשתילי זיתים סביב לשולתניך . כי אתה עינך
 ולבך לשמים . ובניך עיניהם ולבם עליך . כי הם
 מתפרנסים על שולתנך . הנה כי כן יבורך גבר ירא

 ד'

 רז״ל | ברכות ח״ א L גדול הנהנה מיגיעו יותר
 מירא שמים כוי. שהיא קשה לשמוע עד מאד : אבל
 נקדי׳ עוד מאמר | תצא] ותפשו בו אביו ואמו והוציאו
 אותו פו׳ ואמרו אל זקני עירו בננו זה סורר ומורה
 איננו שומע בקולנו זולל וסובא . וראוי לדעת מדוע
 יתפשו בו גם שניהם אביו ואמו . ואין די באחד מהם
 ב׳ כי אחר מאמר סורר ומורה אין עוד מן הצורך
 שיאמרו איננו שומע בקולנו. והוא רק שפת יתר .
 ג׳ מאמר זולל וסובא מה הוסיפו עליו מן הדופי
 במאמר זה יותר על הדבריס הראשונים . כי כבר
 ידענו כי הוא נידון רק על שם סופו כי לפי המעשי׳
 של עתה לא הי׳ ראוי למשפט כזה . ואיה איפוא
׳ על זה . והנראה כי עיקר הטעם במשפטו ו  כ

 הנחרץ עליו כל כך . כי כמו אשר• שלמות הגיף
 מוסד על רחמי האב והאם . כי יגדלו את בניהם
 וצאצאיהם לעיניהם. כן שלמות הנפש תלוי ג״כ אך
 בהס . כי אביו ואמו ידריכו אותו במישרים וילמדו
 אותו תורה ויראת שמים . כמ״ש ושננתם לבניך .
 ולכן רבים הס המקראות אשר הזהירו את האדם
 לשמוע לקול הוריו ן־משלי א] שמע בני מוסר אביך
 1שם ד׳'] שמעו בנים מוסר אב [שם כג] שמע לאביך
 זה ילדך והל תבוז כי זקנה אמך . והבן מוכרח
 לשמוע מוסר אביו מפני צרכו אליו . שהוא מספיק לו
 מחסוריו . כי כל מזונו הוא משיג רק ממנו . והוא
 מסור בידו. לכן הוא רואה את עצמו כי הוא מוכרח
 לסור אל משמעתו . ולקבל את דברי מוסריו . אשר
 ע׳יכ רוב עניי׳ המחזרי׳ על הפחחי׳ בניהם אינם סרי׳
 למשמעתם . אחר כי אינם מחפרנסי׳ מיד אביהם .
 אין מוראו עליהם . וכמו כן אותו שהוא למוד לגנוב
 מבית אביו וללכת אל בתי משתאות לאכול . הוא ג״כ
 לא יכניע א״ע לשמוע מוסר אבי. אחר כי אינו צריך
 להתפרנס ממתנת ידו . כ״א יקח בעצמו כל מה
 שיהאוה . א״כ הלא יהי׳ פרא למוד מדבר באין יראה
 ומוסד . ויהי׳ משולח ונעזב אל כל תועבות ד׳ אשר

, ומה הוא חסי ׳ ,  •כיי יגיע כפיך כי תאכל אשריך יטינ לך , אשתך כגפן סיריה ניוכאי ביתך, גניך כשתילי זוזים נ
, שהירא שמים יש לי כל אלה , א״נ יגירך גגר ירא 7׳ גגרכות אחרות, ערכך ל׳ ן  מר הנה כי כן/ אחר שהלנר כ
, לכן זאת בירכתי רפה מים ׳ , גניך כשתילי ו־תים ט  וה נטינ ירושלים כוי, ראה גנים לננ ך , כי גנים כגר יש לך

 ההולך נליניו
 המסכם ואמר

י יש לד, והוא פי' יקר ללעתי •  לבכיו, גם ראה שליס"על* ישראל י, שיהייילךינסת גם סן כלל ישראל, כי נ״ר שלך כנ



 כי יהי׳ מהצורך לקצור הרבה . ולאסוף הרבה .
 ולמש ולטתין הרבה . אבל הברכה במעיו עליה
 נאמר (משלי ידיד) ברכת ד* היא תעשיר ולא יוסיף
 עצב עמה שלא יהיה שום יג׳ימה עם הברכה . ט
 המלאכה תהיה מעוטה והברכה י תהי׳ במעיו אוכל
קמעה כוי והתתלפות סוגי הברכות האצה כפי  ץ

 התתלפזת מדריגות הבטחון ואמונת האדם. כי כפי
 בטחונו של אדם כך תהי׳ השפעתו . עד שעי׳׳ז אמרו
 (ברכות ליה בי) הרבה עשו כרשב׳׳י ולא עלתה בידם
 עוד אמרו (שם לב בי).ארבעה צריכים חזוק ואחד
 מהם בטתון. כמאמר (תהלים כ״ז) קוה אל ד׳ חזק

 ׳11 •
 ר ד׳ל זאת היא סבה .להביאו אל יראת די הנותן
 והמשפיע והמשביע לכל תי תה שאמרו גדול הנהנה
 מיגיעו. שהיא הסבה האמתית להביא את הא־ים
 ליראה את השם ית׳ יותר ממי שמתפרנס מאתרים
ה קוצר המשיג ועומק  ורוצה להשיג יראת ד׳ יש מ
 המושג . ונוכל להמתיק הבאור עוד יותר פי מאמר
 הנה כי כן יבורך גבר ירא ד׳ . הוא כמו מדמה
 מלתא למלתא שבדבריו הראשונים הזכיר שבת הבנים
 המתפרנםי׳ מידי אביהם . בניך כשתילי זיתים סביב
 לשולחניך . שבע׳׳כ יהיו הבנים םרי׳ למשמעיו ט
ם ומחייתם רק מידו . ק ליראה את ד׳ ת ס מ  ק

 מהצורך שתהיי התחלה בעבור שהוא זן ומפרנס אוחו ויאמץ לבך ויןוה אל ר . ׳ ומעתה אם הי׳ בטחונם
 כמו שהקפיד הכתוב הנז׳ ואמר ולא אמרו בלבבם נירא

 גא את ד׳ אלקינו הנותן גשם יורה ומלקוש . וזהו1
 הגה כי כן יבורך גבר ירא ד׳ . וא״כ הזכיר תחלה
 ה«של ואת״כ הנמשל לבאר לנו;כי בזולת זה אין
 לפני האדם דרך אתר אל היראה. וא״כ יפה אמרו
 >דיל הנהנה מיגיעו כר. ולדעתי הוא הבאור האמתי
 מ־גרי התכמיס הקדושים ז״ל . וזהו מאמר ולא
 מגגו איש־ את עמיתו . ועי״כ תגיע בטח. ויראת
 מאלקיך . כי אני ד׳אלקיכם הזן והמפינס אתכם
 *אם לא תבקש לך סבה אחרת ועיניך ולק־ יהי׳ דק
 לשמים . שלא לעשוק ושלא לבנות שלא לקחת בתזקת

/ סיד . ודאי ויראת מאלקיך והענין נכבד : : 

 מאמרו מה נאכל בשנה השביעית הן לא נזרע
* את ברכתי לכם בשנה הששית כוי ת י י * . -
 מהשקפה הראשונה לא ידענו מדוע כתבה התורה
 מי תאמרו «ה *אכל. &א אם לא יכתוב רק מאמר
ה הששית שוב לא יהיה ג  1*י&ו את ברכתי י ׳לכם ש
 ל9ס -דאגה ולא יאמרו עוד מה נאכל. אבל דע כי
 >ןמ*פית מאת ד׳ ית׳ יזדמנו על כמה פנים . או

. כי. הולידה. ה ד ז  fr8*3»* >יתן גרפה על פני מ
ת על סראד לקצמימ- אושהקצ״ה ו מרח  ׳מצמייוה נ
ץ h> בהשארות ובתפיד; או ברכה מ  **י1:&מה מ
 במעיי ג והיותר ^משוגתת היא הברכה במע*ו / כי כל
 ס^כות כמו שיש רבוי בתבואות כן יהיה רבוייגהעמדה

 ׳ ל ^  י

 חזק עד שלא יעלה על לבס דאגה לשאל מה נאכל
 בשנה השביעי• היה הקב״ה נותן המעולה שבברכות
 אבל הבלתי מאמין ושמחתו תהיה דק כאשר עיניו
 תראינה ברכת ד אשר אתו׳. ומתעצנ אם! אינז
 רואה. אם ימתין ד׳ עד שתהיי ברכה במעיו הלא
. ׳'זאת יתן . כי לא אמון בו  בתוך כך ירבה דאגתו
 לו הקב״ה ברכה בשדה אשר עיניו תראינה ותחזינה .
 וזהו המשך המאמר ועשיתם את חקיתי ואת משפטי
 תשמרו כי וישבתם על הארץ לבטח. ילא, יקשה
 בעיניכם מה תאכלו כר. כי הלא תשיגו המעונה
 שבברכות . ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשובע . כל
מ ת א  זה אם יהי לבבכם שלם ולא תאמרו כל מ
קק הבטתוץ אצלכם עד אשר תשאלי לאמר  אכן אם י
 א*כ מה נאכל. וזהו וכי תאמרו מה נאכל בשנה
 השביעית . אז לא תזט עוד אל׳ הברכה היקרה
 הזאת . אבל וצרתי את ברכתי לכם בשדה ועשת
 את התבואה להשביע עיניכם ותתרבה עבודתכם

״ י  ויגיעתכם: י
ץ לא תמלר לצמתות ט כי גרים ותושבים ר א ה 1 
 • אתם עמדי. ראוי לבאר איככה הסמיך ל
 ההוארים האלה ג© יתד . כי אם המה גרים אינם
 תושבים . ואם תושבים ־הם אינם גרים . וכן יש
 להבין גם מאמר אבינו יאברהם ע״ה (פ׳ תיי) גר
) אמנק.»כ3ר כתבנו למעלה  ותושב אנכי עמכם *

 בביאור

ו [גראשיתמה ציח} אם תיצו סייגי גי ואם לאו שאיי גית> שיר אמי ליהקג״ה לזימךגתתי את י ^ ל ״ ז ו ג י ^ § [  * - ל
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 V.1 •י

 האמת כי מעלת וזכות דוד להמליכו היי בעבור שהי׳
 נךדףימפנישאול ולא^השיב לוגיעלכאמרס ז״ל (ויקרא
 רבה כ״ז)דוד נרדףמפני שאול ובתא הקב״ה בדוד יהבאו-׳
 האמתי במאמ׳ הטוב ממך כי הוא טוב ושלם מסבתךמפגי
 התסרון אשר בך \ כי אתה רודף . והוא. הנרדף.
 ושומע ושותק . וזהו שמעית מני מילין דשקר . י׳׳ל
 שאול הי׳ תושב באור שקר בדברי שמואל . וזהו גר
 ותושב אנכי.עמכם . אני ואתם א׳ מאתט גר וא׳
 מאתנו תושב . והם חשבו בבאור הזברי׳ כי אברהם
 הוא הגר והמה התושבים . ובלב אברהם הי׳ ההיפך
 כי הוא התושב והמה רק משפט גר להם . כי כבר
 התליט ית׳ את הארץ לאברהם . ו6'כ אברהם לא
 אמר שקר ח״ו . רק אל השומעי׳ חלק להם כבוד
 ונתן להם מקום לטעות לחשוב בבאור הדברים כפי
 הנאות להם . וזהו ג״כ כי גרים ותושבים אתם עמדי
 כי האדם הוא כגר בארץ נכריה . כאורה נטה ללון.
 כמאמר [תהלים קיט] גר אנכי בארץ כי • וזהו
 והארץ לא תמכר לצמיתות. ר״ל גם שהכנסתי אתכם
 לתוכה. אבל לא שתשימו כל עניניכם ועסקיכם בעוה״ז
 בקביעות. כמעשה התושב והעושה בשלו. כי גרים
 ותושבים אתם עמדי. כלומר בין שנינו אתד גר
 ואתד תושב. וכאשר אנתנו נתפוס בתי׳ גרים בארץ
. אז יהי־ הוא ית׳ בהם־תושב.  ותהי׳ מלאכתנו עראי
 כי תורתו ועבודתו הקדושה תהי׳ אצלנו עיקר וענין
 קבע • וההיפך"בהיפך [ועיין למעלה רי' פ׳ תיי.
 ועתה כתבתי הענין גס פה בעבור דברים שנתוספו

 גו בע״ה].

י ימוך אתיך עמך כו׳ . מדרש הה״ד [תהלים י )  ן
 מ״א] אשרי משכיל אל דל ביום רעה . ר׳׳ל

 ביום

 בביאור דברי המדרש (רי׳ פ׳ אמור) שמואל £מר
 אל שאול קרע ד׳ את ממלכת ישראל מעליך ונתנה
 ׳לרעך הטוב ממך. ואת״כ כאשר העלה אותו שאול
 ע״י בעלת אוב אמר לו ויתנה לרעך לד(ד . אמר
 ליה שאול ולית הללו מלין קדמייתא דהוית אמר לי
 כד הוית גבן דאמרת לי לרעך הטוב ממך וכדין את
 אמר לי לרעך לדוד אמר ליה כד הוינא גבךהוינא
 בעולם דשקר והוות סמיע מני מילין דכדיבין דהוינא
 דחיל מינך דלא.מקטלונני . וכדין דאנא בעולם
 דקושטא ליתאת שמיע מני אלא מילין דקשוט.הנה
 בהשקפה לראשונה הדברים נפלאים מאד וכי השקר
 הוא, מלוי באזני השומע הלא הוא תלוי בפי המדבר
 כאשר המדבר ידבר האמת ישמע-השומע דברי אמת
 וכאשר ידבר שקר אז ישמע דבר שקר . ומה שאמר
 המדרש הוות שמיע מני מילין דשקר . ליח את שמיע
 מיני כיי . וביארנו בזה כי כסף נבחר לשק צדיק גם
 במקום שמותר לשנות מפני השלום עכ״ז ישמור פיו
 ולשוט שלא להוציא שקר מפיו רק ישכיל פיהו באופן
 אשר השומע ישמע ויחשוב כפי תפץ לבבו כמשפט
 מלתא דמשתמע לתרי אפי . כאמרס ז״ל (ויקרא
 רבה ליג) ענו שדרך משך ועבד׳ נגו ואמרין למלכא
 נבוכדנצר . אם מלכא למה נב״נ ואם נב״נ
 למה מלכא אלא אמרו במסי׳ ובמוניות את מלך
 עלינו . אבל לדבר הזה שאתה אומר לנו נב״נ אתה
 ונב״נ שמך . את וכלבא שויס כתדא . וא׳׳כ יפיה
 דייק המדרש ואמר שמעת מני מילין דשקר . גם כי
 שמואל לא הוציא שקר מפיות״ו . כי הוא לא אמר
 רק לרעך הטוב ממך . ושאול הי׳ לו מקום לטעות
 כי באור מאמר הטוב ממך הטוב בעיניך . היינו
 אותו אשר יטב בעיני שאול להמליכו תתתיו . אבל

 נפוך הדברים היי כתוב מגאי שלא יהי׳ נוז פנים , וכאיש הזה נתן לו את סנימ ואת הנתב ולדוא נסע אל אתת ססקיס־ש וישג שם גסס
 שגיס ויהיגאתיית היסים נתן לעתילשוג לשנת בעיר סולותוזיסע ויבוא אל העיר הזאת ויסר אל בית חומה שלו ויהי כי יש3 שס {׳
 יג' שגמית היה קשה נעיני האיש הנ״ל ויאסר אליו אסור אסרתי אך מם או יופים תתארח אצלי והכנסתי איתך לביתי ועתה סה
 ל1 סס מענה ויאמר הלא ז: 3יתי אשר נניתי לי ויאסר אליו הלא גשזקת היל אכליף אותך חוצה כי הגית שלי הוא על כי
 נא סלנד לפני הב״ ל ויאסר השופט לדניא לפניו הכתנ אשר לו על הנית הזה , ייין ..והגיא את
 הכת3 לפני הנ״ד ויאמר הזקן קראי נא היטנ את הכתב אשר נתתי לי > ויהי הם קיראים את הכת3 יזה פיסל
 יצימק טל הזקן אי' אסר אליו השיפט כנר אין לך זכות נגית זה כי כן נתיב בו גתנאי שלא תהיי עז פנים ואין לך עז
 קלס גלול מזה כי סס היא סנקש רק סקוש ללין להשלים יסיו זזה עשה עטך סונה גלולה להנחיל לך נחלה גלולה דחבה
T תעיז נגלו כ״כ א״כ צא אתה סן הנית והיא הוא הגטה״ג הנסשל נס כי הקלה הסליט את האיץ לאגרהם ואסר לו * 
 י לשגת בארץ ואסר לאנרהם ולוד יגיטי ישיגו הנה כי למ שלים טון האמורי׳ &ד
 לנר קטן תט לי אחוזת קגר עסכם כוי ואם תרצו הנה אתם אנשים ישיילנ

.  אתם עזי סניםוכנר נשלם מון האמזייואני סאריגיתא והנן
 כח 8

 מיסד נתתי גוי עכ״ז נתן זכית אל הכנענים ל;
 ישה אסר אברהם אני סנקש סכם רק
: ואם לא תיצי פלא אתת עזי סנים ו י  *יי י? ג



^ עען  י,!ו \* ׳
. הוא מרזיח אשר ביום רעה ימלטהו ו ת י א ר  מ

: ׳  ד
ני ימיך אחיך . הה״ר מלוה ן לבר אחרו ן בסמן  ו
 ד׳ חוק דל [משלי יט] אמר ד אלעזר
 כתיב נותן לחם לכל בשר בא זה וחטף לו את המצוה
 אמר הקב״ה עלי לשלם גמולו . הה״ד וגמולו ישלם
 לו. באור זה בהקדם מאמר [ישעי׳ נ״ת] אס השיב
 משבת רגלך עשות חפציך ביום קדשי וקראה לשבת
: ונמתיק  עונג לקדוש ד׳ מכובד כו׳ אז תתענג על ד׳
 הבאור ע׳׳פ משל לעשיר גדול הי׳ לו 3׳ בנים במרחקי׳
 אחד הי׳ עשיר וא׳ עני. והאחים האלה לא ראו את
 פני אביהם זה רבות בשנים . פעם באה אגרת מאת
 אביהם הגביר כי הבן זקונים אשר לו הגיע עתו עת
 דודים . לזאת תשאלנו נפשו להתעלם באהבים גם
 עם יתר בניו ביום תתונתו וביום שמתת לבו . וכתב
 האגרות אל בנו העשיר איך הוא מבקש מאד שיבוא
 הוא גם אתיו על התתונה ולא יחוש על ההוצאה
 הגדולה שיעשה . כי כל ההוצאות שיעשה בעבור
הק  כבוד אביו ישלם לו את הכל במיטב כספו: ו
 העשיר הזה כאשר השיג האגרת הזאת מאת אביו
 הלך מהרה אל התנות ולקה הרבה סתורות יקרומ
 ויעש לו בגדים מפוארים ולאשתו ולבניו ויצביש©
 תמודות . והכין א״ע לנסוע . ובטרם עלה על המרכבה
 הזכיר א״ע ואמר קראו לי מהרה את אתי שאט
 צריך לו מאד. ויקראו אותו בחפזון וזה עני גןירא
 ושואל מה רצונך . ויאמר לו מה זה >מאל. עלה
. ויהי בקרוב  אלי על המרכבה ויעל יישב . רסעו
 המרכבה הזאת אל עיר ומתוז תפצם . והקול נשמע
 בבית אביהם כי בניו ובני בניו וכלותיו נוסעים ובאים
 וילכו המתותנים עם הכ׳׳ז כנגדם לקבל פניהם בשמחה.
 וירד מן המרכבה העשיר ההוא. מלובש בגדי הוד
 והדר. והמתותנים שואלים עליו מי הוא ויאמרו
ט ו ע  הלא זה הוצבנו של הגביר. את״כ הצךאתרי
 אחד קרוע ערום ויחף. וישאלז עליו ויאמרו גם ;ה
. והתה מתשי0 ם  יושב בעיר מגויי אתיו כי אחים ה
תה והמנגן ינגן • ועשו י ג ש . וימאן ה א  ומניעים ר
. ויהי כי עברו 3׳ וגי שבועוא ד א ן מ ח מ ן מ ה ן פ ו ח  ה

 ויאמר העשיר אל אביו הגביר אבי יקירי הנה ?נשיתי
. ואמה ו  ככל מצותך אשר צוית עלי לבוא לשמוח אתנ
. איככה אשבית י כ  הלא ילעת פי איש מסחר אנ
 מסחרי *ה חודש ימים. ויאמר לו אגיי עשק כטוב
 בעיניך בני יקירי ומי מורה בידך. תוכל לנסוע לשלים

 ביום שיש ענק רע . ועלז יתן לבו להתרחס על
 העני. כי מה שיעשה עמו חסד ביום טובה • אין בו
] ברבות הטובה רבו אוכליה  פלא . כמאמר [קהלת ה
 וזה משכיל אל דל ביום רעה כי נפשו יודעת מאד כי
 רעת העני הוא כפולה על אחה שבע . כי הנה בעת
 אשר התבואה מצוי׳ . העני מבקש הפרוטה. ובעת
 שהתבואה אינה מצוי׳. העשיר מבקש מציאות התבואה
 ובהזדמן התבואה לפניו הלא המתיר בידו לקנות
 ולשלם . אבל העני מבקש אה שניהם . גם בפרוטה
 גם התבואה . וגם אס ישיג האחד הב׳ נעדר ממנו
 וא׳׳כ העשיר גס ביום רעה ישכיל ויבין כי לעני רע
 ממנו הרבה יותר . וזהו וכי ימוך אחיך עמך ומטה
 ידו עמך . ר״ל גם אתה לא תעמוד בקרן אורה של
 הצלחה ועכ״ז תתן דעתך להשכיל אל דל וזה הוא
 כוונת המדרשו כי ימוך אחיך הה״ד אשרי משכיל אל דל
 ביום רעה . ויותר נוכל להמתיק מאמר אשרי משכיל
. ע״ד משל לעני שנעשה מלשין מפני דתקו ׳  אל דל ט
 כי הי׳ עני גדול ערום ויתף רעב וצמא. יישא עיניו
 וירא והנה סוחרים נוסעים עם סחורות אשר לא
 כדת . ויאמר להם תמולו עלי קצתם היו חכמים
 והכירו בעיניו כי הוא מביט מאד על הםתורות
 ויתנו לו נדבה הגונה ויברכם. וילך אל שארי הסוחרי׳
 ויתנו לו בי וג׳ גדולים . וימאן.ויאמר אין זה כבודי
 ויבזוהו ויכו אותו הכה ופצוע . וילך והודיע אל המוכסן
 ייח&יס אותם ואת םתורותיהם. אז התתננו אל העני
 ר#צ< ג#.עלינו וקח נדבה הגונה בכל אות נפשך
 והוציאנו יק המאסר הזה . אמר להם הלא עתה
 אין אני בידי עוד אי( הסתורה לנגדי . הנמשל .
 העשיר כקצב עליי מיי* ה כמה יתסר לו . רק זכה
 הלא פרס לרעב לח«1. לא זכה ועניים מרודים כוי
. אס העשיר  והעני בבואו אל העשיר ויתתנן לו
 משכיל ומבין כי חסרון זה הוא מוכרח לתסר מרכושי
 הלא יתן מתנה אל העני בכבוד מאד והכסיל בבוא
 אליו העני ורוצה נדבה הגונה כועס ואומר מה לי
. כלום מו״מ יש בינינו . והעני הולך ובוכה ך  מ
ו ימ׳ ע״ד המלשין ומוסר דין. כמאמר והיה ט י  מנ
 יצעק אלי ושמעתי כוי. סוף שיפיל העשיר למשכב.
 ובעי* לו יתצון את העט ויתן לו מכספו שיאמר
 תהציםיניגקש עטנ רחמים . אבל אז אין הדבר תלוי
, נ• כבר דינו נמסר ביד ב״ד של י נ ע  עוד.ביד ה
 מעלה . אם לו פרקליטי׳ גדולים יהי׳ ניצול .
מאה אתרי דבר  וזהו אשרי משכיל אל דל שהוא תכם ו



 פח
 תראה ערום וכסיתו. אז־ וממרך לא תתעלם -
ק בעונג שבת נתן •אל  תגמול לעצמך וישלם לך*. א
ט הוא מתענג על ד־ ולא  האדם סימן ואות אמת א
 מענג א״ע הציע לפניו תנאים. אם תשיג משבת דרכך:
 מעשות תפציך וכבדתו ׳ כו׳ ממצוא חפצך ודבר דבר
 לגדור עצמך ביום נכבד זה מללכת בדרכים. מלעשותו
 תפצים מלדבר דברים שלא יהיה דבורך של שבת
 כדבורך של חול . רק לשמור יום זה בקדושה אן
 יהיה בידך אות וסימן כי ג0 התענוגים שאתם
 מתענג ביום זה הוא רק בעבור עונג שבת. וזהו אז

 תתענג על ד׳ :
 ובסמוך ר' פנחס בשם ר׳ ראוק אמר כל מי
 שנותן פרוטה לעני הקב״ה נותן לו
 פרוטות (פי׳ וכי פרוטות יהי׳ גמול0 וכי פרוטה
. כיצד היה ככר טו׳ד ו  נתן לו והלא תיים נתן ל
 פרוטות . ועני עומד בשוק ואין בידו אלא תשעה .
 ובא אחד ונתן לו פרוטהןונטל ככר ואכלה ושבת
 נפשו עליו. אמר לו הקב״ה אף אתה בשעה שנפשך
 מצפצפה לצאת מתוך גופךאגי משיבי לך.והמאמר מפליא

 לביתך. והוא שמןגדברי אביו וכמו רות עצור בעצמותיו
 על רוב ההוצאה אשר הוציא ואביו הבטיחו לשלם
 לו את הכל שבעתי׳. ועתה הוא רואה את פני אביו
 כי הוא כמתעלם מזה. וההכרת אכף עליו לשום
 לדרך פעמיו לשוב לביתו. ויאמר בלבו מה זה אני
 מחריש ומתאפק. כבר אני מוכרת להיות תובע בפה.
 ויבוא לפני אביו והציע לפניו חשבק ערוך על כל
 ההוצאה הגדולה אשר עשה . כך וכך עולה סך
 הבגדים אשר עשה לו וכך וכך הבגדים אשר עשה
 לאשתו ולבניו וכך וכך על הוצאות הדרך ויאמר לד
 אביו עשית לך בגדים. תבלע >*תם ותתתדש בבגדים
 אתרים תדשיס שתעשה לך . ויאמר לאביו אבל אתה
 הבטחת אותי אשר כל ההוצאה אשר אעשה יהיה
 על חשבונך . ויאמר אליי. לא תשקר בני כי שקר
 הדבר הזה .והוא הוציא מחיקו המכתב שהיה לובכ״י
 אביו והציע המכתב לפניו לאמר ראה אבי כי האמת
 אתי . ויאמר לו אביו קרא נא בפיך את דברי
 המכתב והוא קורא לפניו כי כתוב בו כל ההוצאות
. עתה ראה  אשר תעשה לכבודי אשלם לך את הכל

 בני אם היית עושה באמת' לכבודי . חיך לא זכרת מאד לב האדם וכי לא מצאהקב״ה ח״ו לברכו בברכו'
 זעמך אתיך העני הבלתי תלוי' בקללה. לאמר שימתק עד שעה שתהיי
 נפשו מצפצפת לצאת מתוך גופו ואז ישיבה לו אמנם
 כאשר תשכיל להבין בעומק הדברים תראינה עיניך
 ותעלוזנה כליותיך איך דרכי ד׳ ישרים ונעימים.
 והמאמר הזה מלמד אותנו דעת איך הקב״ה חפץ
 חסד. ומגדיל מעשה האדם לעשות קטנה •גדולה .
 ואמר כי עושה מן הפרוטה כאלו נתן לו ככר .
 והטעם כי גם שהי׳ בידו, ט׳ פרוטות אבל לא היי
 יכול לקנותו בהם . כי הככר הי׳ ביו״ד פרוטות.
 ובא זה והשלים לעשרהמגלגלי׳ עליו את הכל. וכאלו
 נתן לו כל הככר . ומן הכנר עושה כאלו חיים גתן
מ נפשו עליו. אמנם  לו. והכל במשפט. כי ש
 נתקורה נא בעומק ענין זה . הלא כבר ידענו ט

 ואיך לא חסת על כבודי כי לקחת
 ערום ויחף לבוש קרעים ובלויי הסחבות ולא זכרת
 להלט& גם אותו שיהי' לי לכבוד ולמשיב נפש . עתה
 ראה . כי כל מה שעשית וכל הפתור הגדול אשר
 הוצאת הכל הי׳ למענך . ומה זה תדרוש ממני
 הנמשל . כי הקב״ה כביכול כתב ג״כ אגרת ערוכה
 אל האדם כל הוצאות שיעשה למען כבודו ית׳ בעונג
. כאמרם ז״ל (ביצה ט׳׳ו ו  השבת ויו״ט הכל ישלם ל
 ויקרא רבה למ״ד) כל מזונותיו של אדם קצובים לו
 מר״ה תק מה שמוציא לשבתות וימים טובים . וא״כ
 בע״כ יש אל האדם להשתדל שיהי׳ לכבוד ולתפארת
 בעיני אביו שבשמים . ואיככה יכנום הוא ליום השבת
 מקישע• *מהודר ויאכל־ למעדט־ם . ואחיו העני ישב

 כמתאבל ^אגל זרעונים . ואם יעשה כן ויתעלם מן הקב׳יה יגמול את הא?# מדה כנגד מדה. ואיכ גס
 אם נאמר שזה שהפרוטה שנתן לו נתן לו תייס כמה
 חיים נתן לו. כמה יופל לתיות בכת ככר זה וך
 שעות או יו״ד שעות . וא׳׳כ מגיע לו מאתו ית׳ חיים
 על יו׳׳ד שעות. ומה זה לפניו ית׳ אם יגמול לאיש
 חיי׳ על רגעי׳ אחדי׳. אמנם מי כההכם ומי יודע
 פשר דבר. כי הקב״ה בצדקתו יעשה. ׳ואהה תשמע
. כי לפעמים תדמן שיקראו אה הרופא אצ ן  ותבי
. ויבקשו מאת הרופא י  החולה המוטל על ערש מ

 שיאמר

ה מהוציא בפזור על  המני . הלא *תברר כי כל מ
 התענוגים לא בעבור להתענג על ד׳ כ״א לענג א׳ע
 אן^אמד הקב״ה א׳׳כ מה לך לדרוש ממגי דבר בעבור
 •?הןצאות שעשית חהומתק מאמר מלוה ד׳ מי הוא
. חוק דל היא הוא פועל אשר גס גמולו י  המלוה ל
 ישלם לו. גם מחיר ההוצאה שהוציא על עצמו ג״כ
. וזהו ג״כ מאמר הנביא ע״ה (ישעי׳ נייח)  ישלם לו
 הלא פרס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית ט



 והמה משובחים (מוצלחים לכל מלאכת מעשה . לא
 כן הרכי׳ והקטנים כמאמר [יחזקאל ט״ו] מה יהי׳
 p הגפן מכל עת הזמורה אשר היי בעצי היער.
 היקת ממנו עץ לעשות למלאכה אם יקחו ממנו יתד
 כו׳. אכן אם יעמוד רוח סערה אז יהי׳ להיפך .
 כי כל עץ גבוה ומרובה בענפים יפילהו הרוח וישברהו
 אבל סבכי היער והנטועים הרכי׳ גם אם הרות
 יסוער בהם על אחת שבע לא ימושו ממקומם. הרוח
 יטה אותם גס לארץ וכאשר יקום סערה לדממה הם
 עומדים על מצבם. וא׳כ דלותם ורמתם הציל אותם
 מן הסערה. כן ממש משפט העניי׳ והעשירי׳ . כי
 בעת אשר שלוה והשקט בעולם. העשיר משופע
 בשפע הצלתה . וכל טוב אלי׳ יגיע. והעני מתוסר
 מן הכל. אבל בעת אשר סערת המדה״ד בעולם אז
 יקויים מאמר [איוב ל״ו] יחלץ עני בעניו . ומאמר
 (יחזקאל כ״ב) הגבוה השפל והשפלה הגבה . כאשר
 הי׳ בעת תורק בית ראשון שהשיג האויבים את
 צדקיהו ואתוזת מרעהו ועשו בהם שפטים ומדלת
 הארץ השאיר נבוזראדן לכורמים וליוגבים (מלכים
 ב׳ כ״ת) מכל זה תראה כי אלה שני העתים הם
 מנהגי׳ את העולם . והם אמת וחסד וכאשר העול'
 מתנהג בחסד העשיר מצליח . וכאשר מתנהג באמת
ה ל ק  היינו במדה״ד אז העני מצלית. לכן רצה ה
 לזכות זה בזה. היינו בזמן החסד -יכלכל העשיר את
 העני מאת הצלחתו . שאין עתה זמן אל הצלחת
ט ע  העני ובעבור זה כאשר ישמש האמת בעולם ה
 יגן בזכותו על העשיר. וזהו תסד ואמת מן ינצרוהו.
 ומעתה כך אמר דוד אשרי משכיל אל דל ביום
 הצלתתו. ובסבה זאת ביום רעה. הוא זמן הצלחת

. י  העני ימלטנו ד׳ בזכות הענ
 ומעתה ראוי אלינו להתעורר על דברי רבותינן
 שאמרו (נדרים מ) אין דל אלא חולה .
 שנאמר (שמואל ב׳ יג) מדוע אתה ככה דל ובהשקפה
 הראשונה הדבר זר מאד , וכי *עבוד כי פעם אחד
 נמצא מלת דל שפי׳ תולה. ע1״ה נבאר אין דל אלא
 תולה . והלא פעמים אק מספר יש במקרא מלת דל
. אבל דע כי יש בעולם ב׳ ׳  ופי״ מידסר מזון ומתי
 מיני נדיבים המרחמים על עניי׳ א׳ שאינו מדתם על
א אתר אשד יבוא אצלו לדפוק על - פתתו  העני ל
י לכו והוא מתמרמר ומתחנן  . ייספר לפניו את כלי מ
. ויש משכיל אל דל־. ו  אליו. ואז יתנדב להטיב עמ
 היינו כי 3טו5ל3ו הוא הולך לשאול'אפ פי סדל

 שיגיד

* 
 שיאמר להם כפי השערתו מה יהי׳ מתולה זה . אם
. והרופא יענה ו  יש תקוה להבריאו ולהשיבו אל איתנ
 דאמר אם תעבוד עליו הלילה ויחי׳. תדעו בטת כי
 יחי׳ מתולי זה . ועילת הדבר. כי הרופא יודע כת
 המחלה הזאת עד כמה תוכל להתגבר. כי יש תולי
 שתבער ג׳ ימים יש שתהיי בוערת ח׳ וטי ימי׳ ויותר
 אין •כח החולי שולטת. רק הדבר נשאר עומד עצ
 הטבע . מי מתגבר על מי . אם כח האדם חזק
 דשא •ויסבול. יחליף פח. יחליץ עצמותיו. והמתלה
 כליל תחלוף . ואם מזגו.חלושה לא יעצור כח לנגד
 התולי הבוערת יגיע ייתלש וא״כ ישער הרופא אס
 יתעכב החולה הזה עד למחר בטוח הוא שלא ימות
 מתולי זה . ואז אם הי׳ באפשרות למצוא לקנות חיים
 על ח' וטי שעות ודאי היו נותני׳ כל אשר להם בעד
 נפשם . כי אחר הח׳ שעות האלה יוכל האדם לחיות
 חיים אריטם עד מאד . הנה זה החסי אשר יעשה
 ית׳ עם האדם. ט אותן הת' שעות אשר החי׳ את
 העני הקב״ה שומר אותם וישמרהו ויתייהו בהם עד
 למתר. ולמתר יאושר בארץ. וזהו עומק המאמר
 אף אתה בשעה שנפשך מצפצפה לצאת מתוך גופך .
 אז אני משיבה לך. ׳־ וא״כ ע״י מספר מעט השעות
 האלה יוכל להגיע לתיים ארוכי׳ מאד . והדברים

 עמוקים ואמתייםיאל לב מבין בתכמה. י
 נוכל להמתיק מאמר [תהלים מ״א] אשרי
- . משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ד׳. אבל
 נבק תחלה שאלי; דהע״ה [תהלים ס״א] ישב עולם
 לפני אלקים. וביארו ז״ל [במד׳ משפטים] אמר יוד
 דמן העולמים ישב• עולמך ובתנתומא הוסיף. תיישר
 עולמך בשוה [עשירי* ועניים] א׳׳להקב״ה אם אעשה
 עולמי שוה [ויהיו כלם עשירים] תסד ואמת מן
 עצרוהו. פי׳ למי יעשו צדקה . וראוי להתבונן מה
 ענין אמת בזה. כי לתשובת השאלה יספיק להשיב
 חסד מן ינצרהו . לא אמת . אבל דע כי רז״צ כבר
 החליטו ואמרו [אבות די] &אין לך אדם שאין לו
 מעה. היינו גם כי בכל עת אתה רואה את העשיר
י הוא מצלית . והעני רתוק מכל הצלתה . עד ' 
 שנאמר עליו [משלי כל ימיי עני רעים . על׳ז יזדמן
 עת שיהי בהיפך והעני יצליח יותר מן העשיר למשל
א אל יער גדולי. תמצא בו ארזים גדולים ס  י*0 ת
, ותמצא נטיעת קטנות .  וגבוהים ׳מאל ורחבים מאד
רטם. וההבדל ביניהם כי  נמוטת מפלות דלים ו
 ~געת שוקטת אז הארזים• הגדולים הם למעלה ראש.



ב ק ע  אהד י

 ממתין עד שיבוא העני לבקש ממנו כן יתקיים בו*
 גם ביום רעה ימלטהו ד׳ גם בעת שלא יוכל להשיג
 תשועתו ע״י תפלה יקויים בו טרם יקראו וא*י

 אענה : >
 מדרש די׳א וכי ימוך אחיך הה״ד (משלי כט)
 רש ואיש תככים נפגשו מאיר עיני שניהם
 ד׳ . עמד רש עם איש תככים אמר לו תן לי צדקי
v זה קנה חיי שעה . ׳  ונתן לו מאיר עיני שניהם ד
 וזה קנה תיי העולם הבא . עש*ר ורש נפגשו עושה
 כלם ד׳ (שם כ3) עמד רש עם העשיר אמר לו תן לי
 צדקה ולא נתן לו. עושה כלם ד׳ . מי שעשה זה עני
 יכול לעשותו עשיר . ומי שעשה לזה עשיר יכול לעשותו
« בעולם י . באור זה . דע כי על מציאות ענ י  ענ
 מצאנו ב׳ טעמים . א׳ מה שנאמר (ז#*י׳ ט״ו) כי
ה ת ל ע ך כ # ר מ א  לא יתדל אביון מקרב,. הארץ . ל
 במתשבה לפניו ית׳ שאץ העולם מתקיים כ״א על עניי׳
 והטעם מובן מאד כי נאה לקדוש שיהי׳ לב האדם
 מיותד אל השם ית׳ לבדו. אשר ע״כ אמרו רז״ל
ם. למען ו  שלא ירד המן פעם אתת בשבוע רק בכל י
 יהיו עיני האדם צופות וכלות תמיד אל ידי אביו
 שבשמים ית׳. וזה משפט העני אשר בשכבו וקומו עיניו
 נשואות לשמים מאין יבוא עזרי מאין תבוא פרנסתו
 כי אין לפניו שוס מראה מקו&!$$» על לתם רעבונו
 ולא על בגד לכסות עדותו ואק לו להשען כ״א על
 אבינו שבשמים. אשר ע״כ אמרו רז״ל(סוטה ה׳ א׳)
 הני את דכה . וכמאמר (תהלי׳ ק״ב) פנה אל תפלת
 הערער כוי . לא כןהעשיר. כי הסבות אשר לפניו
 ערוכות ומסודרות להביא פרנסתו . והמה מבדילות
 בינו ובין קונו . כי כאשר תשאל אותו אם יש לך
 דרך להכין צרכי שבת וצרכי יוי׳ט . הלא ישתק
 לדבריך . כי צרור הכסף בידו. והעצי^אשר תשאל
 אותו שאלה זאת . הלא יענה ויאמר אבינו שבשמים
 הלא ישלת עזרה מקודש. וצן אמרו תז׳׳ל (במדרש
 במדבר) הנה עין ד׳ אל יראיו למיחלים לתסדו זה
 שבטו של לוי שאין להם חלק ונחלה ד כ״א מייחלים
 לחסדו. שיצליח הקב״ה את ישראל והם יקתו
 המעשר *) עוד טעם שני מצאנו על מציאות

 עניים

 שיגיד לו מעמדו וענינו. וההבדל ביניהם &גן מהצורך ן
 לבאר כי כבר הוא מבואר במאמר שלפ^ןןך אשרי
 משכיל אל דל . רק הנ״מ ביניהם אם לפ&דם יחלה
 הדל ואין בו כת ללכת לדפוק אל פתחי הנדיבים ואז
 ימות בלי תמלה . ואין רואה ואין יודע . לא כן
 המשכיל אל דל ושואל עליו תמיד . אס לא יראה את
 העני מצוי לפניו ישאל עליו איהו ודאי ילך לבקר
 אותו וידרשהו לטובה . ודע כי הב׳ מדות שזכרנו הנה
 הנס גם למעלה . אחת כמו שנאמר (תהלים צדי״ק)
 יקראני ואענהו. שנית כמו שנאמר (ישעי׳ ס״ה) והי׳
 * טרם״וקראו ואני אענה . ט הקב״ה יקדי׳ ויהי׳
 דול^אכתו וישקוד להטיב עמו גם בהעדר קריאתו
ו והנ״מ ג״כ כנ׳׳ל אם יהי־־ ת׳ו עת צרה ^ ת  ו
 בעולם אשר אז נאמר (איוב לו) היערוך שועך לא
 בצד . כי אז ננעלו שערי תפלה. אז אם הוא מאותם
ר עליהם יקראני ואענהו הלא הישועה רתוקה ^  ש
ל אם הוא מאותם שנאמר בהם טרם יקראו 3 א 4 $ & ) 
 ואני אענה אשרהקב״ה דורש שלומם וטובתם ימלטהו
 ד׳ גס עתה גם מבלעדי קריאתו ותפילתו . ומעתה
 שפטו נא עם מי מתנהג ית׳ במדת יקראני ואענהו
 ועם מי מתנהג ית׳ במרת טרם יקראו ואכי אענה .
 באין ספק במדה שאדם מודד בה מודדן לו . כי כפי
 התנהגות האדם למטה כך מתנהגים עמו למעלה .
 ואם מדתו למטה להעלים עיניו מן העניים אס לא
 כאשר יבוא העני על פתתו ויתמרמל לפניו. אז
 יתנדב בעבורו . אז גס עליו ישפטו כן מלמעלה .
 ואם לא יקרא לא יענה אמנם מי שהוא >$כיל אל
 דל ואינו ממתין שיבוא העני אליו . רק יקדים
. גם הקב״ה לא ימתין על תפלתו י נ  טובתו אל הע
 ויקדים אליו טובתו וישועתו . כמאמר טרם יקראו
 ואני אענה • וירוית בזה בהיות ת״ו עת צרה ולא
 יוכל להתעלל כי שערי התפלה יהיו נעולים . וכמו
 שכתבנו. ומעתה מאמר דהע״ה כך הוא . אשרי
 משכיל אל דל . ואינו ממתין עד שיבוא הדל אצלו
 וע*ז ביארו הנ״מ בזה . ע״ז אמרו אין׳ דל הנזכר
. וכואב . ואין בו כת י נ  במאמר זה אלא תולה . ע
 לדפוק על פתתי נדיבים ומי אשר מדתו כך שאינו

: את עמי את העני >  *) ובמדרש [פ׳משפנמי] אם כסף חלו
. מי הס משי העניים כוי. עי׳ גמל יש כי כארי׳ '  פני תושיע כ•
1 k »v>S-,. & שדי 

 עםך . לא עסך הוא העני אלא עמי וכן אמר לול ט אתה ע0
״ 3ס7יש כי האריך מאל בלגר אהנת כקנ״ה את העניי׳ אסנת כל לנרי המלוס . ע ׳ י ׳.*י העניים כי ׳ • ״ ״  ד
. ן השאלה אשי שאלי תחלה &ת כעני עמך זני עסך כעני הלא (ימי היא. ילסהנ&מי גכתיב את כעני ע0ו  אין ג*סדי נתי
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 העתידים עליו . ומאיר את עיני העני שיהיה פקיח
 עינים לראות הנהגיתיו ית׳ כי המה ישרים ונכוחים
 ומשים על'ליו מאמר חכמינו זיל (שמות רבה ליא)
ה מנסה אותה העשיר מנסהו ל ק  אין ברי׳ שאין ה
 אם תהיה ידו פתוחה לעניים . ומנסה את העני
 אם יכול לקבל יסורים ואינו פועם . ואם עמד העני
 בנסיונו ואינו מבעם הרי לעיל הוא נועל גפלים .
 שנאמר (תהלים יח) כי אתה עם עני תישיע וא״כ

 בע׳׳כ הטעם כדי לזכות את שניהם . ואז כבר מוכרח׳
. אבל אם עשיר ורש נפגשו י נ  שיהיה זה עשיר וזה ע
 ואינו נותן לו. א׳כ אין דלותו של עני זה למעןשהעשי׳
 יזכה על ידו לקיים בו חסד ואמת כו׳ . כי #4לא
. בע״כ מוכרחים לומר וןטעם  העשיר לא יתן לו
 הראשון כי הקלה ברא העני לזכות עמו את כלל
 העולם . כי אץ העולם מתקיים בלא עניים . אבל
̂ס ז לא יספיק טעם זה רק ע׳׳ד כלל שאי אפשר לע&  ל
י ג  בלא עניים . אבל אינו מוכרח שיהיה דיקא ^עי
ל עניים י אם יהי׳ בהיפך יהיה ל כ  וזה עשיר .
 בעולם . ולכן עושה כלם ד׳ מי שעשה זה עני יכול

 לעשותו עשיר . ומי שעשה לזה עשיר כוי;
י ימוך אתיך. כתיב ואבד העושר ההוא בענק ב  ן
. ואמר  רע . שהשיב לאותו העני בענין רע
 לי׳ ליתאת אזיל לעי ונגיס [עושה ואוכל] תמי שיךן
ה ל ק  חמי כרעץ תמי ברסוון תמי קפדן אמר לו ה
 לא דייך שלא נתת לו משלך מאומה. אלא במה
ן.רעה. לפיכך והוליד  שנתתי לו את משים בו עי
 ק ואין $דו מאומה. מכל מה דהוה לי" לא ישבוק
 לברי׳ ונסיי מומא לנפשי׳. לפיכך משה מזהיר את
 ישראל וכי ימוךארףך. וראוי להתבונן בדברי׳ האלה
 כי אין השכל מקבל כזאת שיקנא עוד העשיר. אמ
. ויאמר לו תמי שקיין חמי כרעין כוי וכקדי׳ י  הענ
ך אשא מ * מ ח ך 3 כ י ב ן א ן כ ־ / ס ס י $ ה ת ר ן מ א  מ

 כפי. כמו תלב ודשן תשבע נפשי כר. דע כי רוב
 בני אדם אין נפשם מתעוררת בהם להתפלא על
 מעשי ד׳ מה רבו וכלם בתכמה נעשו . אתר שכבר

 הירגלו

 עניים בעולם הוא מה שהשיב ית׳ חל דהע״ה
 על שאלתו (תהליס ס׳׳א) יש עולם לפני אלקים .
 ובמדרש(פ׳ משפטים) ישב עולמך ובתנתומא
 הוסיף תיישר עולמך שיהיו כלם עשירים אמר
ה אם אעשה עולמי שוה חסד ואמת מן ל ק  "לו ה
 ינצורהו. פי׳ למי יעשו צדקה . ומאין יזכו העשירים
 אס לא ע״י העניי׳ . ובע״כ הטעמים האלה שאמרנו
ק ההבדל הוא כי טעם  גם שניהם אמת וצדק . י
 זה שאמרנו. שייך רק אס העשירי׳ צדיקים והס
 מפרנסים י את העניים אז מספיק טעם זה חסד
 ואמת מן ינצרהו. אבל בדוי־ אשר אי׳ העשירי׳
 צדיקים אז לא שייך טעם זה . ואז שייך הטעס
 הרחשון לאמד כי העולם עומד על זכות העניים.
 כמאמר כל העולם כלו ניזון ישביל חנינא בני כו׳
 (ברכות יז)*להיפך אס העשירים צדיקים אז יחלש
 טע$ ז$. כי אפשר להם להתיזיים בזכות עצמם .
 ואז שייך הטעם כדי לזכותם ביתר שאת אל נועם
מ ־מ ית׳ . והלמ בין 3׳ טעמים אלה כי אותו ו ק 3 ד  ה
 הטעם כי לא יחדל אביק מקרב הארץ שנבראו העניי'
 3ע3ור-א&ר.3לל הע>לם צריך להם • שאין העולם
ז אין זה.מוכרת להיות ל  יפגל להתקיים בלא עניים. ע
 עני . ולא זה עשיר . כי גם אס יהי״להיפך יכול
 הגגולם להתקיים לא •כך אם העשיר מספיק פרנסת
 ??גני-. והטעם בשניהם כדי שיזכו זה את זה . זה
 >וזפה אוהו. 3ת\י שעה וזה מזכה אותו בחיי עוה״ב
 אז.יבע״?י:מו?דת שיהי זה עשיר . 3ע3ור שיעמוד
נו-^ר לעגיי׳ ולא כל אדם זוכה למדה זאת ו  ממי
 ו*$$עני מוכן: להיו>* עני כי מלומד הוא ויוכל שאת
א י#יח דברי׳ כלפי מעלה . וזהו מאמר המדרש  ̂י
 ^*אישתככים. נפגשו מאיי־ עיני שניהם ד׳ שהעשיר
^ העני כמשפט לגמול חסד . שהוא מהדר  י*#הג ע
ת ק׳׳ד אי) מ*ט פשוטה 3 פ  איזר׳ה^ ״. כאמרסי ז״ל (
^ דלמ שכן דרכן של גומ״ת לרוץ < W ״ W 
 . עיני שניהם מאייר אמ עיני העשיר
 >3««׳פ4 עליו ברכהו- והצלחתו עוד גם בימים

ק גי ית׳ נ ן מאד כי התורה סלעית לאדם לעת לאמי גם אס יהי' הילך בררן ממיס עני> יכבד עליו שיהי' י צצי^תנ ° ^׳ נ מ  א

, זאת העצה שישתדל העשיי להדביק את העני אליו. כמאמר י . יא״כ מה יעשה העשיר שיהי' הקגיהעסוכמי עם הענ ל ^ י ו 0 5 

י $יתך , זהקני״^איניכפיר סאת המגי פל היום תמיד. וא״כ יהי' מנין העשיר כסי המניח כד על נ ?» י  [אגימ ־yv«ly «י
נ גם השלהבת על השלמן עיי סה שהשלהבת מריהני• הוא על השלחן. יוהי אם כ0ן< הלוה את י  שלימ . ptoJaSto כנר־ . א
ג העניי׳ ומעתה לא גא העלרש רק לבאר מאמר , ע״י הייתן• סקי ך מ י המג*** פי סהיא עם העני יהי* ע י י , תי י ס  ע

. ן הג . ©י$יא .tp העניה לא םקביה? ו י  את הענ



 ׳ צ

. לא כן א© אנחנו י  מראיך השמיעני את קולך כ
 מ^די׳ ומשכתים גם על הישנות . אז" הקב״ה מנית
 אותנו בטוב ובשלוה . ואנחנו טדה על העבר. ונבקמ
 ונתפלל על העתיד שיהי׳ גם כן כמו העבר . וזהו
 כן אברכך בחיי. מאמר כץ מורה על התפץ שהוא
 כן כמו שהי׳. וזהו כן אברכך בחיי. פי' על זאת
 אברכך על שהוא עתה כמו שהי׳ באין חדשות כלל*)
 ובשמך אשא כפי להתפלל על העתיד שיהי׳ ג״כ עד״ז
 וזהו כמו תלב ודשן תשבע נפשי. ועכ״ז ושפתי רננות
. כי זה משפט המכיר טובה גם כי עם  יהלל פי
 הטובות.הישנות כגר הוא מורגל • עכ״ז תמיד לא

 ff< יחשו המזכירי׳ את ד׳.
! גדול כת ההרגל בבני אדם על שכבר נאמר ך מ כ  ו
 עליהם השוה ומשוה קטן וגדול. באור
 הדברי׳ דע• כי• כגר כתבנו בספר המדות (ברביעי
 לשער אהבה) אשר לא כפי מחשבות המוני האנשים

 החושבים ודני׳׳ כי העשיר מבלה כל ימיו בשמחה
 וישבע נחת . בשבתו על סיר הבשר": ולא
 יבצר ממנו ש4ס תי1נוג . ולהיפך העני כל
p ימיו יעבורו ביגון ושבר רוח . ובאמת לא 
- כי אם תאיה לתת לב על העניים תמצאם  הדבר.
 על מעמד השמחה הריבר זמנים יותר על זמני השמחה
 אשר יזדמנו אל•העשיר. כי העשיר ע״פ רוב יעברו
 ימיו בעצב. ועברה וכעס ענינו. וכבר נזדמן בעולם
 הרבה שאמרו כאותו שאמר אתרי אשר סיפר כבוד
 עשרו והומ וסגולתו ורוב בניו,״אמד• (אסתר ל!׳)
 וכל זה איננו שוה לי כו׳. ויגדל בעיניו המעט אשר
 יגרע מכבודו' עד • שלא ימצא רפואה למכתו/ &גל

 העניים אנתנו רואים אותם בעתים רבי© שמתי© -
 ועלוזים בטוב לב וימלאו פיהם שחוק. ולשונם רנה
. וזהו ׳ י. - י

הם מלידה מבטן*) אם לא רי ו  הורגלו בהם^ג
א ראו מעולם. א; יגיע אליהם מן ^ ו ב  בראותם ד
 ההתפעלות עד כי יעוררו א״ע להודות ולהלל אנ
 הבורא ית״ש. אמנם בני ציון המצוייני׳ מעוררי׳ א״ע
 ומברכי׳ בכל יום מאה ברכות באין מעורר וכאין
 מקיץ. ויתנו שבח אל בורא הכל ית׳ על כל מה שברא
 להחיות בהם נפש כל תי . כמו הברכות המסורות
 בידינו מעת קימת האדם ממטתו . על עמידתו .
י *גל לגישתו וכסותו . על כל צרכי  ועל הליכאל .
ן י ^ מ^שאמרו ישראל [בשלח} זה אלי ת י י  ח

ן אלקי אבי וארוממנהו . כי בעת ההיא אשר ה ן נ א  ן
 נבקע הים וגם לעיני בשר נראו הגדולות והנפלאמן
 הנוראות אשר עשה ד׳ נתעוררו גם הערב רב לשורר
 א>* 0שירה ולהודות לד׳ : אכן ישראל אמרו הלא
 א|חנו מיוסד׳ אליו ית׳ להודות לו תמיד . כמאמר
 אברכה את ד־ בכל עמיממיד תהלתו בפי [תהלים
 ל״ד] לא כמשפט האלשיס האלה אשר בראותם
 מנהגים כמנהגי הטבע אינם נותנים לב-. להודות
 בלתי כאשר יראו נפלאות חדשות . היוצאות מהיקש
. אבל אצלט.* ^אמר (שיר ז) חדשים גס  הט?עי

 ו

 נועם מאמרם זה אלי.
 !לי . כי כבר הורגלנו
 ׳געכ׳יז זאנוהו. וזהו אלקי
 מי״מ בזה כי כבר ידענו
 . צדיקים. וכאשר אנחנו
 על הישנים . מס הקג״ה
 ואח״כ הוא מציל
 עליהם . כמבואר

 ישנים דודי צפנתי:
 כאומר אין זה.•!ד

 באלה וכאלה
 אבי וארוממנה!

 שהקבי׳ה מתאוה
 אינם מתעוררים לה

 עושה מגרה בנו צרות ורעות
 אותנו למען נודה את שמו ית׳

• * & ע  במדרש [פ׳ בשלח] כי גירה ית׳ את פרעה 3
 פהתאוה לתפלתם. שנאמר [שיר 3׳1 הראיני #

ע. ־.יום־ליתז ן השמים פפפיים־ כ3T אל׳ ומעשי יייז מגיד היקי ט * י 0 י ל ה ת 5  f וכמי שכפנ הגאון האלגליוי 1ל געאמי '
« י י * $יסר-*ליל$ ללילה יסרה דעת . אין אושר ואין דגיי© גלי נשפע קול©. גיאר יא&ג 9*>א0ת השמים• *יקרי׳ ם0פ י  ע
) ׳שאו שרום עיניכם זיאו מי גרא  כמזז של יוצי.גיאשית . כשאמר כי אראה כמיך מעשה אצגעיתיך כוי . וכמאמר (ישעי׳ »
׳ • ליד לבעטי כי הל3י הזה נמשך מאז יטו עת: על כי יום ליום יגיע אומר ולילה ללילה יחיה יעת • עיכ אין אומר  אלה ט

י קיל תהלתם . ואין בני אדם סלגרים מזה . שכ3ר הורגלו ב«ה. ל  ואין. וביים ג

לן רעה למותו. והוא ע״ל שכתבנו למעלה (פ^וישלח ע״ד סי ן זה מכל £אר מאמר(משלי ייא) גן צדקה לחיים ו  י ")ומ^י
ה אל* כל נד פיליו י מאמי (איונ ס״«) על לא חמס גנפי ותפלתי זכה • ובמדרש (שיר כ״ג) וכי יש תפלה עמי  אי) נגאו
י כ . כי המצליי4מוליחמס הבריות. הנה תפלתו עכורה. כי הניכה שהוא מנקש לעצמי היא קללה לאחרי' . ׳  סמכלפיתגגזל ט
. אבל איתי א&י לא חמס נכפו תפלתו זכה ובברכתו יתגוך גפ הזולת, כמשפט 0 נ ו . • וזה •תעגל 3קג ם נ י מ  היא סחסיסהס מ
 גיגית הטונה רבו אופניה , יסמתה סאמר גן צדקה לחיים נמשך למה שאמי תחלה , ישע עושה פעולת שקר וזרוע צלקה שכר

, ה ן צדקה לחיים, כלומר כן הוא כל הגות פרנסתו וכל תהלוטת עניניז זשנהגיו ושנותיו, כלם-שדם לשונה כזה כן ז ב  אמת ,



 אהל יעקב
 וזהו השוה ומשוה קטן וגדול. וכמו שיתבאר לפנינו.
 דע כי רבותינו ז״ל אמרו (סוכה מ״ו) שלא כמדתבו״ד
 מדתהקב״ה . מדת בו״ד כלי ריקן מחזיק. מלא אינו
 מתז־ק, מדת הקב׳׳ה אינו כן מלא מחזיק ריקן
 אינו מתזיק. באור זה דע כי הקב״ה נטע ערבות כל
 חפצי עוה״ז על שדה ההעדר הקודם להשגתם. כמו
 ערבות המאכל הלא שרשה פתוח אלי הרעבון
 הקודם. כמאמר [משלי כ Y| נפש שבעה תבוס נופת
 ונפש רעבה כל מר מתוק. וכן ערבות השתי׳ סבתה
 הצמאון הקורס . וכדומה כל סוגי הערבות יהיו רק
 לפי התםרון והריקות שקדם אל הבעלים וע״כ אל
 העני ימתק מאד לחם רעבונו אחר אשר ישיגנו מ
 השיב נפשו. ומה גם כאשר ימצא מאכל מבושל יהי׳
 אצלו לעונג. ולהיפך העשיר אשר כל היום תמיד
 אץ שלחנו תסר כלום. הלא כל המאכלים הערבים
 העולים על שלחנו נחשבים בעיניו רק כמו לחם ומים
. ואייכ כל מי שהוא עני ביות^ העידון מצוי י  אצל הענ
 לו יותר. כי הלתס יערב אליו הרבה יותר מערבות
 המטעמי׳ אצל בעשיר. וכל מה שתשיג ידו למעלה
 מן הלתס יתשוב לו למעדנים*) ולכן כאשר. יראה
 העשיר את פני העני וייטיב נגדך. כאלו הוא אוכל
 מעדנים כל ימיו. הוא קורא תגר נאמר חמי שקיין
 תמי כרעץ כו׳ . וכל רצונו לדון אותו שאינו צריך
 ליטול ונוטל. והקביה אומר ל ו לא דייך שלא נתת לו
 משלן מאומה . אלא במה שנתתי אני לו את משים
 בו עץ רעה. ר״ל אני זכיתי אותו שיערב לו כל
 מאכל אשר יאכל להשיב נפשו • ויתעדן בכלי מה
 שתשיג ידו מהדברים שהמה הכרתיי׳ אל • המשכת

. V׳K׳ J E T החיים . אם אוכל ואם משקה ואם מלבוש. ואתה 
 ממיס בו עין רעה . לפיכך והוליד בן ואין בידו מדלש (שם בסמוך) תני בשם ר׳ אליעזר נקמתן
 מאומה. לא מציאות הטוב אשר תלקתי אל העשירים של ישראל ביד עניים. דכתיב וקרא אליך
 ולא ערבות המאכל אשר תננתי ואשר זכיתי אל אל ד׳ והיה בך תטא. נקמתן של אדום ביד ישראל
י לעק נפשם כי המה דלים ורקיס מכל טוב שנאמר (יחזקאל כ״ה) ונתתי את נקמתי באדום ביד ט ע  ה

 מכבר מנעוריהם ולכן אליהם יערב גם הלחם . כי עמי ישראל *) ר׳ אבוהו בשם ר׳ אליעזר אמר
 צריכים

י מאמר הקנ״ה לאדם היאשון (בראשית גי) ולאדם אמר כי שמעת לקיצ אשתך ותאכל סן הטן כיי. סייגו שאתה 0 ^ * - ״ . , 
משן . לכן אני ארנה לד תענוגים וסעדניס . • אחרה האלמה נעגיוך כוי nm אפך תאכל לחם . ,ואז כל מ9 נ  מנקש מנ

 שתשיג יסמצא לתת לתיו סיך למעדני' יחשנו לך .
ס גיכל לומר נגאור מאמי מלא *ה . שכוונתי להשמיענו דגר חזש לאמר גם כי כגר החלים הכתזנ ואסר (איוב ?צי  ״ מ
. מכיז יזדמנו נעולם ׳  ל״ר] כי פיפל איש ישלם לו יכאויח איש יסציאנו . על כי נאסר (יחזקאל ייח) גן לא ישא נמון האג כי
 5< סיגי אנשים שהאחד תיגוא ומנירו נענש • א׳ עונש אשר על אדום, כי אםהיו נעדכי' עיפ מעשיהם לגל היו י׳חוקי' פן העונש

ף מכאנ ני כן דרך השלהיל להפייך המשפט לפי חכמת כת פא ס נ כמם ייוסף דעת י  כפאנןר [קהלת &T ל* « מכמה ג
i זיעתו 

 מאכלי העשיר אינם יודעים . לא הבן העשיר
ה. כי נתגדל על שלחן אביו שהיי מלח תענוגים  הז

 ונפשו יודעת מטובות ותענוגות בני אדם. לכן יפה
 נאמר עליו והוליד בן ואין בידו מאומה . לא הטוב
 והעושר. ולא הערבות והעונג בלחם רעבונו. כי
 איככה יערב לו מאכל עניי׳ אחר שהוא כתגדל בין
. וזהו מאמר המדרש מכל מה דהוה  המון התענוגי׳
 לי׳ לא ישבוק לברי׳ ונסיב מומא לנפ&י׳.>$" אך זאת
 לבד תהי׳ ירושתו שלא יערב לו כל מאכל . וישאר
 לפניו רק הצוואר הרע . ויהי'*קרח מכאן וקרת
 מכאן [ועוד לנו דברים בזה בקול יעקב קי״ט א׳]
 וזהו שסדרו לנו אכנה״ג ז״ל מברך שביעי ומניח
 בקדושה לעם מדושני עונג זכר למעשה בראשית .
 ר״ל כי הקב״ה שקל בפלס שלא יהי׳ נעדר. ערבות
^  וטעם המאכלי׳ אשר נתן הסב״ה בכל אחד . ל
1 כ״א בשבתות ובימי׳ 8 & ת  צוה לעמו שלא יתעסקו ב
מ האוכל שום מאכל.  טובים. ובזה לא יתקלקל ח
 גס אם' יתי׳ אלף שנים פעמים . וזהו כלם ישבעו
 ויתענגו מטובך . ומענגים לעולם כבוד ינתלו טועמיה
ג זכר ל״עשה נ ו נ ^ א ע ד  חיים זכו . וזהו לעם מ
^ שוס מאכל f f p l H P k ^ D בראשית . כלומר 
י ת • י ^ י ו ק « 1 | 9 9 $ ש ח ״ מ  מטעמו וערבותו ו
M שבת משפיע J H H j k ת מ ^ י מ כ ח י ב ^ ו 3 י מ 3  כ

 לכל השבוע שפע ברכה -'*XK^K^1 הקדוש כל
^ תליין • אשר ^ • 1 מ י  ברכאן דלעילא ותתא 3
 ע״כיאנתנו מזכירי׳ שבת בכל ימי השבוע. 'היום
 יום א׳ בשבת. שני בשבת כוי. וזהו תמדת ימים
 זו קראת. כי כל הימים תומדים את היום



 ישראל ביד עניים-. פי׳ כי הענ־יי, סובלים בעד הכלל
 ומעתה לא• יפלא עוד בעיני העשירים מה שהם
 מוכרחים לסבול עול פרנסת העניי׳ . כי הלאהעגיי׳
 סובלים יותר עול של אחרים . כי מה שאחרים חוטאי־,
 העניים סובלים. וכי תשאלך נפשך על עילות הדבר
 מפגי מה דיבר ית׳ את ישראל בלולאות הערבות• שיהי׳
 זה נענש על תטאיו של זה דע כי זאת היתה מתכמתו
 ית׳ הנדיבה. כי נדיב נדיבות יעץ להקל תמת המדה״ד
 ולהקטין העונש ממש ע״ד בעל תוב ברת ונתעלם מאת
 פני בעה״ת- הנושים בו. ונשאר אהד שהי׳ ערב בעדו
 ונתפס הערב בעבור החובות תחת הלוה . אבלעכ״ז
 לא ידקדקו עמו שיפרע להם עד פרוטה אתרונה .
 אתר כי נפשם יידעת מאד כי לא לקח מידם כל
 מאומה ובאין ספק יפטרו אותו אם יתן להם למחצה
 לשליש ולרביע לא כן אס היו משיגי׳ את הלוה בעצמו
 ודאי לא היו מוותרים לו כל מאומה . קממש היתה
 עצתו ית׳ בעבור קיום העולם להעלים ולהבריח את
 החוטא מנגד עיני מדה״ד . ולהעניש אח הערב.
 ועל הערב לא ישפוך המדה״ד העונש-לכ בשצף קצף
 אחרי כי הוא אינו חייב מאומה . ואינו נענש כ׳׳ח
 בעבור עון אחרים. אבל כל זאת אם אנחנו מרחמי׳
 על העגיי׳ אבל כאשר העלם יעלימו עיניהם מלחמול
 על הענ־י . ויקרא אל ד׳ ויצעק לאמר מה זה אני נופל
 מכל דברי. ומס חרי האף הגדול הזה עלי . ואחר
 שיתעורר המדה״ד ויבוקש הדבר וימצא כתוב כי העון
. וד׳ הפגיע בו עון ו  והתטא היא אך בתבירו לא ב
 אחרים . חהוזקיא עליך אל ד׳ והי׳ בך תטא . כלוי
 הלא החטא בך ולמה אצלו יהיה העונש. וזהו שאמרו
 צריכים. אנו להחזיק טובה לרמאי׳ . שאלולא הרמאי׳
 שבהם כיון שהיה אתד מהם תובע כו׳ והי׳ מחזירו
 ריקם מיד הי׳ נענש. כמשפט הראוי אל הבע״ת עצמן
 והיה נענש. למיתה . וזהו שהביאו ב׳ הכתובים הלל
 שנאמר וקרא׳ עליך אל ר' והיה בך חטא . כלומר

 בעצמך

ע להסזיק טובה לרמאק . שאלולא הרמאים  צריכים א
 שבהם. כיון £&יה אחד מהם תובע כו׳ והוא מסדרו
 ריקט מיד נענש למיתה . שנאמר וקראו עליך אל ד׳
א  והיה בך תטא וכתיב (שם ית) הנפש. החוטאת הי
 ממות ולפי הדרש הזה ראוי לבאר מלת היא שהיא
 עתה כשפת יתר כי לפי פשט המקרא מלת הלא נמשכת
ה  יפה לי״ברי התחלת י המאמר הן כל הנפשות, לי הנ
א  כנפש האב וכנה* הבן לי הנס הנפש; החוטאת הי
 .תמות להורוגצ^י לא יקת.כפרו נפש אתרת רק נפש•
. וכמו שסיי׳ בן לא ישא ת * תמו מ א ^  החוטאת. הי
 ממן האב ואב לא ישא בעק הגן כיי . אבל לפי דברי
 הדת4הזם.מלת היא״אך ״כשפת יתר כי די היה-לאער
 הנפש; סלונטאת״תמופ. ולבוא אל הבאורנבאר תתלה.
j ך תטא כי יותר מהנכון היה־ שיאמר  מאמגי! נהיה.
 %קרא עליך אל ד׳ ותטאס אבל מאמר והיה. מורה
 כאלו הדבר כבר מזומן לפניו אמנם במאמר יתבאר יפה-
 ע״ד שבארנו מאמר (.כ׳ נצבים. פן יש בכם פורש
' והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי  טרה ראש ט
 כו׳ . והמורם מדברינו שם כי בעוהי׳ז אין• העונש על
 החוטא בעצמו. כי העולם נידון נדרך כלל . וכל
 ישראל ערבים.זה בזה.. והבל לפי רוב המעשה.. וע״פ
 רוב הצדיקים י והיפרים המה. מעונים. וסובלים
 יםוריס.בענך הדור . שאתרים. תנטאים . והמה
 טהורים ונקיים וכל ענלה לא נמצא בהם וכמשפט
 הזה הוא מה שיתודע לעתיד גלוי לכל העמיס. כמאמר
 (ישעי' נג) אכן תליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם
 כז׳ והוא מחולל מפשענו כל ול הפגיע• בו את־ עין
 כלנו.זה שאמר המדרש נקמתן של אדום ביד ישראל.פי׳
 מה שראוי לאדום ישראל סוכלי׳ . אשר ע״כ הבטיח
 הכתוב כי לעתיד לא יהי׳ ק . רק ונתן ד׳ אלקיך
 את.כל האלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר
 רדפוך (פ׳ נצבים)־כי כעצם וראשונה ראויות האלות
כ נקמתן של ק אל החוטאים בעצמם. וזהו ל  ד

 י?«*ג. &&י גמגוד וק .ארכו ימי הכנעניי׳ ״ כמאמר (גואשיס ט״י) כי לא של0 ע*ן האמומי של הגה . אבל עיקר שלףמ הלין

> אימי חטא אשר עשה העני יהי׳ על חשנונך, ותהיה מוכיח לקיגל עייש על מפאמו, מהו מאמר (ישעיה ' י ׳ - * ן ט י מ י _ £ V L  ״

/ וזזו סאמי(תהליס ייג) משוד לוסי סה שהעני גיזל נגתיכם העון על שאין אתם נותנים לי מחי ס ׳ כ כ * ת  ?J »5 מ
, וזהו מאמר (ישעייג») נצ3 לריב ל׳ ועומד לדין עמים על מעשיסס של ישראל הוא ׳ ס סלמקמ אגיוניס אקים יאסי ו נ • 

 הסוג הס ׳ והסוג ה3 ד׳נמשסט יבוא עם זקני עמו ושריו ואתם געיתם הכרם גזילת העני גגתיכם, יכפו שנתגאי,
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 אהע יעקב
י כ . ׳  עציו יצה״ר ויציע לפניו טענות ואמתלאות . א
 כאשר יסתיר מעשיו הוא מונע איע מכבוד ויקי •
 כי לא ידע אדם מצדקותיו ולא ממד ותיו . ואיך
 יכבדוהו אנשים 3' יציע לפניו ויאמר כי יש מצוה
 גדולה לגלות מעשיו. כמו שמצאנו בדברי רז״ל [בראשי'
 רבה נ״ה] נתת ליראיך נס להתנוסס מפני קושט
 סלה . בשביל שתתקשט מדת הדין בעולם • שאם
 יאמר לך אדם למי שהוא רוצה להעשיר מעשיר
 כו׳ יכול אתה להשיבו ולומר לו יכול אתה לעשות כמו
 שעשה אנרהם אבינו. וא״כ גם אתה אם היו' מעשיך
 נראים ונגלים לעיני אנשים הלא ממך יראו וק יעשו
 לזה השיב אמרי אמת שיאמר ליצרו . מה שאתה
 דואג על העדר הכבוד . קרנו תרום בכבוד. גם
 שתהי׳ הצדקה נסתר. ומה שאתה דואג על תרעומו'
 הרשעים על הצלתת הצדיקים . אמר מה לך בכךי
 רשע יראה וכעס . ומה שתאמר כי עי״כ יתאוו גם

 הרשעים לעשות כמעשה הצדיקים.; כי מהם ראו•
 וכן יעשו . ע״ז אמר תאות רשעים יתאבד . כלומר
 אין תפץ להקב״ה שיתאוה הרשע לעשות מע״ט
 בעבור ראותו הצלתת הצדיק . וכמו שמצאנו מאמרם
 זיל (בראשית רבה ט׳) מפני מה נגזרה מיתה על
 הצדיקים שלא יהיו הרשעים אומרים כלום הצדיקים
 תיים אלא שהם מסגלים מצות ומע״ט אף אנו נסגל

 מצות ומע״ט נמצאת עשי' שלא לשמה .

 בעצמך תענש בעבור חטאתיך ועיניתיך . אבל תדע
 כי אם בעצמך תענש על תטאתיך״ודאי יעשו בך דין
 גמור כמה שכתוב הנפש התוטאת היא תמות . פי'
 אם היא בעצמה תקבל העונש הלא יהי'משפטה למות
 משא׳׳כ אם נושאי׳ ונותנים רק עם הערב לא יגזרו
 עליו עונש מיתה רק עונש ממון . שיסבול תבלי

 עוני :

) שאלו את שלמה  ובגמרא (בבא בתרא יוד נ
 בן דוד עד היכן כתה של צדקה . אמר
 להם כבר פירש אבא פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת
 לעד קרנו תרום בכבוד (תה ליס קי״ב) באור מאמר
 דע כי נותני צדקה יהיו על ג פנים. א׳ שיתן הנותן
 ליד המקבל והמקבל רואה את הנותן והוא מתבייש
 ממנו 3׳ שיתן לו בדרך הלוואה ואת׳׳כ ישמט ידו ממנו
 ג׳ שיפזר מעותיו לפני המקבל טרם בואו . והמקבל
 לוקט ולוקת אותם כמוצא מציאה וענין הפקר .
 וההבדל ביניהם . כי הראשונה אלי׳ וקוץ בה . כי
 המקבל מתבייש מהנותן. הבי הוא ענין מעולה שכן
 נאמר (שם*שם) טוב איש תונן ומלוה שמקבל ממנו
 בדרך הלוואה . אולם בהעטיף הזמן ולא יתבע אותו
 הלא ירע כי צדקה היתה ולא הלוואה . אבל אם
) ואין  פזר נתן לאביונים . צדקה זאת תעמוד לעד *
 למיעלה ממנה. אכן המתנדב אשר יתנהג כן ירגז

 פרשת בחקותי
 K0 בחקותי תלכו ואת מצותי* תשמרו ועשיתם כאשר יאכל האדם את הראוי לו ימצא תיים'וכאשר.
 אותם. ונתתי גשמיכם בעתם ונחנה הארץ יאכל בשר בזמן הראוי ומקום הראוי ושיעור הראוי
 ימלה כוי. באור זה דע כי כבר כתבנו בספר המדות אז יערב לו ויהי׳ בריא אולם. דשן י ושמן. ובשנותו
 (בשמיני לשער היראה) כי עניני בני אדם מתתלקי׳ תנאי מן התנאים אם בכמות ואם באיכות • יסבב
 >«*ה שוגים. מהם דברים המיותדים להתיות הגופות לעצמו חולי או שימות. וכן המו^מ אס ׳יעסוק במו״מ
דם ולהמיתם . כמו עניני אכילה ישתיי. כפי ערכו ואיכותו וכפי זמן הראוי לזה ירויח ויצליח להפקי ו  ח

 —־—.x^ ואם -

» ן״ל גמדרפ (סיף אישמ>0 בי*רו מלת פ«ר בריך עיסק הפשט מייל י' נדפין יהנ ליי עקינא שיש פאס w y M  ״ ״
ג *מהון *לע ישהון לסעיי׳ ולמסני' ולאילין דלעיו גאוייימ* ט׳ א״ל אייו 3ר י לייקגתלגו שיה אחת o* , מ ? 4  מ ?

י עישן הפשע, מה שעלסמעשו >פ!רולהוציא  ?ש סור נתן לאנמנמז, הנס ביארו ויל מלש סז־ מ
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 צכ
 בבני אדם שאינם עושים כל מאומה, מן הטוב. ג0 •

. ויקפוץ ידו שלא לתת שפעלזו.גל ן  הוא ית' יעשה כ
 מאומה . כמאמר ועצר את השמים ולא יהיה מטר!
 וכאשר יעשו המצית אבל ישנו החקים גם הוא
ח אבל לא בעת א  יתברך יעשה כן . יתן מטר על ה
 הראוי. ולא במקום הראוי * ויהיה המטר עוד סבה
 להפסיז הצמתים לקלקל התבואות וספירות ולשטת
 את טעמם , ויתקיים בהם מאמר (ויקרא כו) •וזרעתם
 לריק זרעכם כו׳ . הוא שאמר הנביא ע״ה (ישעיה
 כד) והארץ תנפה תתת יושביה כיי עברו תורות תלפו
ח מאמר תנפה. א  תק הפרו ברית עולם . המליץ על ה
 לאמי כי תעשה משפטה כמשפט החולף אשר לפי
 הנראה לעין היא ברכה. ובאמת היא'קללה. תהו
 והארץ תנפה תתת יושביה . יען כי עברו תורות .
 שלא למדו. ועי״כ תלפו תק . יעשו מצות אשר כפי
ח פ  הנראה היא מצוה ובאמת היא עבירה . ועי״כ ה
 ברית עולם. כי כלס ישנו את חקס. זהו אם בתקומי
 תלכו. שתהיו עמלים בתורה. ועי׳כ ואת מצוחי
 תשמרו ועשיתס אותם באין שינוי כל מאומה אז ונתתי
 גשמיכ׳בעתס כלו גם העול׳ בכללו לא ישנהאתתקו.
 מדרש. אם בתקותי תלכו. הה*ד תשבתי דרסי
 ואשיבה רגלי אל עדותיך; אמר לול
 רבש״ע בכל יום• ויום הייתי מתשב ואומר למקום פלוכי
 ולבית דירה פלונית אני הולך והיה רגלי מביאות
 אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות . הה״ד ואשיגם
 רגלי אל עדותיך. באור זה ע״ד שאמרו רז״ל(ברטמ
) הנותן שלום לתבירו קודם שיתפלל כאלו עשאו  יד א
 במה . שנאמר תדלו לכם מן האדם כו׳ כי^מס
 נתשב הוא . ושמואל אמר במה תשבתו ־לזה ולא
 לאלוק. משל לבעה״כ אשר משפטו היה לקנות
 סתורה אצל תניני מיוחד . פעם הציץ התנוני וראה

 כי זה יוצא מתנות אתרתוסתורה בידו. וירע בעיניו י
 עד מאד. אך עכיז יש ביד הבעהיב הזה 'להתנצל
 ולומר הלכתי לקנות סחורה הבלתי מצויה בחנות
 שלך. והייתי מוכרח לבקש אותה אצל תניני אתר .
 אכן אם יש לזה כל מיני סתורות באק מחסור כל
 דבר . אז כעסו כעס עולם. לאמר הגידה לי אתה
 דבר איננו אצלי בחנות שלי ואצל אתר השיגהו .
 כן מדע כי אין דבר בעולם שלא יהיה תציאומן,
^ 0  וצמיחתו ע״י התורה . כמאמר (שמות רבה ל
 לך אדם ״לוקח מקח לוקח שדומ אין לו כרמים^נוקל!
 כרמים אין לו שדות. אבל התורה יש 3ה שדות רש

 בה

 א
 ואם ישנה חק אחד יפסל־ מה שבידו . ומאלה •תקיז
 משל על כל עניני עוה״ז ממה שאתה קם מזה עצמו
 אתה נופל. בהשתנות רק דבר אתד מן התנאים
 הנאותיי. כאמרם ז״ל(ב״רט׳) טוב זה מלאךהתייס
ה מלאך.המות היינו כי כל הפעולות אל הממשיכי׳ ז  מאי
 החיי׳ והמסבבי' המות . יסבו ילכו על מאזני משפט
 משמרת ההנהגה וגם כי אנחנו לא צדע מה
 משיעור ההנהגה . עכ״ז הרוצה לדעת יוכל לדעת
 ע׳׳פ התורה החמודה כי כבר מסרה אלינו שיעור
 מוגבל לאמר כי ראוי לאדם להזהר בעצמו לבקש מה
 שיספיק לו בכל עניניו כשיעור טוב לבד. ולא לרדוף
 אחר טוב מאד. היינו פלא נבקש מותרות. כי הוא
 דרך רע זיקים חצים ומות. זה שרמזו לנו ז׳ ל טוב
 זה מלאך החיים. מאד. ר״ל כאשר יבקש מותרות
 ^יהי׳ לו טוב מאד. זה הוא שלית המות. ודע כי
 כמו אשר בעניני הגופות החיים והמות מוצאם ומובאם
 ממקום אחד . היינו בשנותו תק מן הדרכי'
 המתוייבים להנהגתו . כן בעניני המצות חיו
. כי כל ל ל  הנפשות כלולים בהם ב׳ הקצוות ה
 מציה יש לה תקים ודינים באיכות עשייתה
 וזמן עשייתה . והכוונה והמתשבה הנאותה
 אליה. כמו תפלין אם ישקוד בלמוד הלכותיה וכל
 פרטיה ודקדוקיה לכל תקותיה לדעת באיכות
 עשייתם וזמן הנחתם והמתשבה הראויה אליהם
 ימשוך לעצמו התיים. ובשנותו תק מתקי המצוה אם
נה שלא לשמה וכדומה מן השינוים ו  במעשה ואם ^ו
 ישיג ממנה ההיפך. ולפעמים יזדמן אשר אם יבגוד
 ויתעלם'משמור תק הראוי אל המצוה תתהפך בידו
 המצוה לעבירה. כמאמר (איוב ב) ויהי היום ויבואו
 בני האלקים להתיצב על ה׳ ויבוא גס השטן בתוכם .
 ר׳׳ל בתוך עדת המזכירים זכות העושים מצות בא
 גם •השטן בתוכם ואומר הלא לא מצוה היא רק
 עבירה •גדולה. וכמאמר (קהלת ג׳) במקום הצדק
 שמה הרשע. כלומר גם במעשי המצות משותף תלק

 רע• כי יש בה שינויים הרבה.
 ו0>1תה דע ט הסרים מן הדרך יהיו על ב׳
' • יש יהי׳ חובק את ידיו לבלתי י כ י  • מ
 עשות שום מצוה מן המצות . ויש מן הסרים אשר
 המצות יעשה אכל יהי׳ נלוז במעגלותיהם. היינו ישנה
 אתתקם ומשפטם בשינויים זמלופים. והתבונן מעתה
 כי הקב״ה כמעשה ידיהם יתן להם. ויעניש אותם
 ג״כ בעונשים מתחלפים . כי כאשר הקב״ה רואה



 שיהיה כרבו. היינו כי גם ביתו של הקב״ה חרב. כן
 פה האויבים בקשו לבטצ רובי תודה מישראל . וגזרו
 כל הסומך וכל הנסמך יהרג. ולכן כאשר שאלוהו ר׳
 מה תהא עליך שאינך י־כול לברות. אמר להם הריני
 מוטל לפניהם כאבן שאין לו הפכיים . היינו די ליחס
 אהיה נידון עם התורה בשוה (מפי היב מוה׳ אלקנה
 ז״ל בן בתו של מו״ר הצדיק המחיר נ״ע) . ובגמרא
 (סוכה נב) אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש
 אס אבן הוא נימות כוי. משל לרמאי מוכר על יריד
 אבנים של זכוכית צבועים ואומי שהם אבנים טובות".
 ומוכר אותם בזול. הכסיל תושב זאת למציאה גדולה".
 וחוטף מיד ומשלם . ובבואו אל א ש תכם בלילה. הוא
 משיב ואומר אמתין עד מחר ואבתון אותם לעיני השמש .
 ולמתר כאשר היום הרגיש שהמה צבועים ״ וינסה
 ויתן אותם אל מיס רותחים. ונשברו ונימחו. כן
 היצהי׳ר מסית ומפתה את האדם אל חטאים. ואומר
 כי זה מצוה וזה מצוה . הכסיל שומע לו מיד. והיתה
. p עצת חז״ל בדרך עצה טובה שלא למהר לעשות 
 אלא אם פגע בך מנוול זה משנהו לבית המדרש י׳
 ושם אחר תפלתך ואתר שיעור למודך יהיו עיניך
 זכים ובהירים ושם תנסה את המציאה שהוא נותן׳

 לפניך ואס אבן הוא נימוח• פו•׳ י
 ובסמוך. תני בשם ר׳ שמעון בן יוחאי הככר והמקל
 נתנו מכורכים מן השמים אמר להם אס-
 שמרתם את התורה הרי ככר לאכול ואם לאו הדי.
 מקל כוי אולי יתכן בדברי המליצה נתנן, מכורכים כיי.
 הנה העונש על העבירות רע ומר עד מאד . ומי
 פתי יסוי הנה יבחור ברשע כסל. אמרי חז״ל מםל
 לזה ממש עי׳ד מי שנותן לחבירו ככר ומקל שיבחור לו
 א׳ מהם. ואם נותן אותם לפניו כשהם מגולים ונראים.
 אז הוא רואה ובוחר הככר . ואם המה מכורכים
 ומכוסים היטב . אז יצטרף זה אל- הבחנה גדולה
 להבחין איזה לבחור ואיזה לעמב. כי אם לא ישכילו
 הדבר יעלה בידו ההיפך* כן- המצות גס העבירות
 מכוסים ומעוטפים עד שאין נראה כ״כ אל העין איזה

 יכשר

 בה כרמים. שנאמר שלתיך פרדס דמונים כר כי
 מציאות כל הדברים ופעולתם הכל בזכות התורה
 ימלא ה' כל משאלות אדם. וזהו במה חשבהו לזה ולא
 לאלק. בזה שמתפל׳ מה תוכל להשיג׳ אצל אחר שלא תיכל
 למציא אותו אצלי.וזהעצמו מאמר דהע״ה. לאמר לא זאת
 לבד כי לדרוש את ה׳ ואת דרכיו ומשפטיו אני הולך
 לבהמ״ד כ״א גם.אשר אצטרך לדרוש צרכי גופי. וזהו
 חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך.בכל יוםהייתי מחשב
 ואומר למקום פלוני אני הולך להשיג חפצי. וסעיפי
 ישיבוני לאמר הלא טוב לך גם בזה לדרוש את ה׳

 ותורתו. ותושיע ימינו :
 ובםמוןי . אמר דוד תשבתי ברכות וקללות והברכות
 הן מא׳ ועד תי״ו.והקללות הן מוא״ו ועד
. ילא עוד אלא שהן הפוכות. עיי באורו בקול  הה׳

 יעקב רי׳ מגלת אסתר וינעם לך :
 ובסמוך . תירה,קרוי׳ אבן. ויצהיר קרוי אבן
 י תורה קרויה אס שנאמר את לותות האבן.
 יצה״ר קרוי אבן רכתיב והסירותי את לב האבן
 מבשרכם . עם דברי המאמר הזה נוכל למצוא כוונת
 מאמר אתד (סנהדרין יד א) פעם א׳ גזרה המלכות
 גזירה על ישראל שכל הסומך יהרג וכל הנסמך
 יהרג. מה עשה יהודה בן בבא הלך וישב לו בין שגי
 הריס גדולים. וסמך שם תמשה זקנים כיון שהכירו
 אויביהם בהן. אמר להם.בני רונו. אמרו לו רבי מה
 תהא עלך. אמר להם.הריני מוטל לפניהם כאבן•
 שאין לו הפכיי׳. והדברים סתומים ותתומים . ועם
. כי ה פ  דברי המדרש שלפניט יתבארו הדברים י
. וההבדל כי  התורה נקראת אבן והיצה״ר נקרא אבן
א אבן שאין לה הפכיים. כי אין לנטות  התורה הי
 ממנה ימין ושמאל. והיצה״ר הוא אבן שיש לו הפכיים
 כי זה הוא מעיקרי העבודה לעבוד עם היצה״ר ג״כ.
 כאמרם ז״ל בכל לגבך בשני יצריך . והיתה תשובת
 ר׳ יהודה בן בבא אל הזקנים האלה ע״ד שמצאנו
 (ברכות נת)ביתא דרב תנא בר חנילאי אתריב ואתנת
 ע״ז ר״ת.אמר ליה עולת. אמאי קא מתנחת-דילעבד
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 אהל יעקב צנ
 עם הככר . אמנם אם הכיכר והמקל המה מקשרים
 זה בזה ומכורכים היטב עד שאין ביד הנוחן להפריד
 זה מזה. אז אין להאשים אותו. כי הוא רוצה להטיב
 אל המקבל שיאכל הככר ויעזוב המקל.כן אין להתפלא
 על ד׳ ית׳ שגרם עונש אל הרשע. כי התורה אחדות
 אחד . ובה תלוי הככר והמקל . כמאמר(.פ׳ ראה)
 ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה . היינו
 שכר ועונש וכל כוונתו ית׳ לשכר טוב לברואי הנפש
 ואס כי יזיק אל החולה . הנה הוא מסבב קללה

 לעצמו . וכבוד ד׳ ותורתו נקי׳ :

 ואת מצותי תשמרי, ועשיתם אותם . מדרש . אמר
 ר׳ חמא ב״ח אס שמרתם, את התורה הריני
 מעלה עליכם כאלו אתם עשיתם אותם(לד״ת עצמן)
 ופאלי עשיתם עצמכם (סנהדרין צט 3) באור זה
 בהקדים מאמר(בראשית) כי בו שבת מכל מלאכתו
 אשר ברא אלקיס לעשות . והרצון בזה שלא נחשיב
 ונאמר כי שביתת יום השבת היתה בעבור כי כלתה
 המלאכה שלא היה עוד• מה לעשות. לזה אמר כי לא כן
 הדבר כי ?שביתה היתה בעבור שהקב״ה חלק כבוד
 ליום השבת . אבל לעשות בעולם יש ויש • כי מה
ן ע״ד העושה  שברא הקב״ה בששת הימים היי א
 כלים לבעל מלחכה שיוכל עמהם לעסוק במלאכתו
 כן העולם ומלואו רק כלים אשר בזיווגם והרכבתם
 והתמזגותס יצאו פעולות חיים לכל חי וחין להם
 שביתה ממלאכתם והתמדת פעולתם ע״י האלם
 שועמול בהרכבתם והקב״ה ישפיע שפעתו הטובה
 להמשיך מציאות הבריאה ע״י עמל אדם שיעמול

 ויעבוד את החלמה . ושארי המלאכות והתמזגות
 וכאמרס ז״־ל (בראשית רבה ייא) אע״גדכתיב כי בוי
 שבת מכל מלאכתו . ממלאכת עולמו שבת . ולא שבת
 לא ממלאכה הרשעים ולא ממלאכת צדיקים אלא
. וזהו כיבו רק מכל מלאכתו  פועל עס חלו ועם אלו
 מלאכתו המיוחדת אליו ית׳. יש מאין מאותה המלאכה
א אלקיס לעשות . וכאמרס דל ר  שבת . א3צ אשר 3
ל מעשי בראשית צריכי׳ עשי׳ . החרדל  (ביר שם) :

 צריך

 יכשר יותר אל האיס עד כי אסףאמר (ההציס עג)
 יאני כמעט נטיו רגלי כז׳ כי קנאתי בהוללים כז׳. אם
 לא המתבונן מאד יתברר לו ההבדל כמו שאמר עד
 אביא אל מקדשי אל אבינה לאחריתם כו׳ וכאמרם
 ז״ל (אבות 3׳) הוי מחשב הפסד מציה כנגד שכרה
 ושכר עבירה כנגד הפסדה . ואחר החשבון ואחר
 טוב ההתבוננות יודע כמה רחוק זה מזה • ויבחור במצות
 התורה. שההוצאה בהם דברי מועט. והשכר עצוס
 עד מאד ולהיפך בעבירה התענוג רק לשעה קלה .
 וצער העונש גדול מאד. אבל הרשע מכסה העונש ומגל׳
 תענוג הזמני. ועי״ז התאוה גוברת והולך ועושה
 כתאותו. וזהו אס שמרתם את התורה הרי ככר
 לאטל ואס לאו הרי מקל ללקות בו . שנאמר אס
 תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו ואס תמאנו ומריתם
 חרב תאכלי . באור זה ע׳־־ד מאמר (הושע יד) כי
 ישרם דרכי ה־ וצדיקים ילכו בס ופושעיס יכשלובס*
 כי הנה הישע יחשוב בדעתו כי הוא ית' שונא מוחלט
 אל האדם . כי ע״כ העמיס עליו מצות ואזהרות
 רבות. שלא יוכל לעמוד בהם ואחר כך יביאהו
 ימשפט אבל טעותו יובן במשל לבעל אכסני

 שהיה פזרן גדול ובכל יום היו לו כמה אורחים
 וניתן לפניהם כמה מיני מטעמים . פעם
 ויבוא שמה עני והיה איש חולה י וכראותו המטעמים
 אכל גס הוא. ונחלה יותר לאין מרפא. ויאמר על
. ויען בעה׳י׳ב ויאמר שאלו ע  הבעהי׳ב כי הוא רק פועל ר
 נא את כל המסובים אס סעודתי וארוחה שלחני היא
 לטובה או לרעה . ואס אתה איש חולה מה לי בזה״.
 לא הכינותי סעודתי לחולים . וזהו ממש מאמר כי
 ישרים דרכי ד׳ התורה והמצות המה טובים וישרים
 והעד.צדיקים ילכו בם•, ממדריגה למדריגה ויוסיפו
 אומץ בזה ובבא ופושי^^שלו בם כי המה חולים
י והמקל נתנו מכורכי׳ כ ^  וחוטאים על נפשותם 0
 מן השמים . להורות כמ^זי שהוא טוב לכל ורואה
 איש רעב ומתרחם עליו ונתן ל־ ככר ומקל. שאם
 אינם מקושרים רק נפרדים זה מזה . יקשה בעיני
 המקבל הלא אדם טוב הוא . ולמה הוא ניתן לי מקל
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 ד׳ עושה כל רק השינוי וההעתקה והחגור וההתמזגות
 זה הוא ביל האדם ובחירתו להרכיב ולעשות דבר
 מדבר. וגס זה ע׳ייי כלי מעשה שעשה הקב״ה אל
 האלם . ועל הכל נאמר (קהלת הי) גבוה מעל
 גבוה שומר . וע״ז תיאר הכתוב מעשי האלם ויקרא
 אותם בשם מלאכה • כמו (ויקהל) ששת ימים תעשה
 מלאכה . וא׳׳כ הי׳ קשה להס ז״ל מאמר ועשיתם
 אותם . כאלו האלם הוא בורא המצות ועושה אותם
 מחדש . אבל אם תתן לבך אל הענ ן הזה תראה כי
 הדבר כן הוא כי המצות|אם אמנם כי עליו ית׳ נאמר
 (איוב כ ׳ח) אז ראה ויספרה הכינה כוי . עכ״ז אץ
 המצוה פועלת פעולתה ויקר הדרה וסגולתה כי

 אם כאשר האדם יעשה אותה משורש לבו הטהור . .
 היינו מבתירתו ומחשבתו להקימה ולעשותה. וזה כולל
 כל עבודות שהיו במקדש . וכל שארי מצות התורה
 שעיקר כח ופעולת המצוה מה שהאדם העובד חשב
 בהן לשם עבודה ולשם מצוה ואם לא אינו רק כמתעסק
 בקדשים . וכן בהיפך בעבירות . סוף דבר כי עיקר
 השבח שנשתבת האדם עד שנאמר בו (תהלים ח׳)
 ותתסרהומעט מאלקיס וכבוד והדר תעטרהו כל זה
 נאמר על כי תלק הקב״ה אל האדם שיהי׳ המצוה
 והעבירה מזומני׳ ומוכנים ע״י הסכמתו ומחשבתו כאלו
 כלם תולקים כבוד לבעה״ב שלא לעשות דבר בלא

 הסכמתו ודעתו ורצונו. אם יאמר הן הן ואם לאו•-
. ולזאת ראוי לתארו בשם הוד והדר . וזהו וכבוד  לאו
. וזה דבר הפליאה אשר השמיעו  והדר תעטרהו
 א1תנו תז״ל במאמר שלפנינו לאמר גס כי אין לך
 תל ק במצוה בלתי דבר קטן ומעט מזעיר . כי האדם
 כפי כתו עשה . ומה האדם ומה תסדו כמאמר(ישעי
 מ ) וכל חסדו כציץ השדה . עכ״ז מעלה עליך הכתוב
 כאלו אתה עשית אותם.למ|^*ות ציצית ותפלין.דבריי
 העומדי׳ ברומו של עול׳ "•fl מונתים על השולחן
ם אתה תניח אותם א ל ב  אין בזה כל מאומה . א

 3יאשך

ה נפשי ת ה • וממששים א י ג : ן כנעה גתומה נ ^ י ע״ר מתקני נניגים. ועחים על סי ז  ״) והבאור געיםק המליצה ה

 צריך למתוק.החטיס צריכים להטחן כו׳. אפילו אדם
 צריך תיקון . והנה כמו אשר בכל ימי השבוע פעולתו
 ית׳ ע״י מלאכתינו כך השבת אשר לד׳ ית׳ הוא ג״כ
 רק עם שביתתנו כמאמר (יתרו) וביום השביעי שבת
 לדי אלקיך לא תעשה בו כל מלאכה. כלומר לכן תראי
 שלא לבלבל שביתתו ע״י מפעליך ורוע מעשיך בעשותך
 מלאכה ביום השבת . ובמלאכת המשכן מבואר הדבר
 יותר (ויקהל) וביום השביעי יהי׳ לכם קודש . ואז

 יהי' שבת שבתון לד׳:
 (!y*j כי האף אמנם על האדם נאמר [תהלים ח]
 כל שתה תחת רגליו . עכ״ז לא תשלוט יד
 האדם בכתות טבע הבריאה . כמאמר [קהלת ב׳]
 כי מה האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר
 עשוהו. כמו הגוף וכתותיו נבראו לעשות . הפה לדבר
 העינים לראות. רגלים ללכת. ואין לאדם תלק ודעת
 בכתות האלה איככה המעושים פעולתם. רק זה חלק
 אדס שבידו לבחור מתי לעשות• ואיךלעשות ומה לעשות
 ויגביל לעצמו עת לדבר ועת לתשות. ללכת. ולשבת
 ולנוח וכדומה. אבל כת הטבע המוטבע בהם בעצם
 פעולתם הוא מן הבורא ית׳ . כמ״ש הר״מב״ם ז״ל
 [במורה נבוכים בע״ב מראשון] כל הכתות הנמצאות
 בגוף כח המושך והמחזיק והמעכל והדוחה עישיס
 מעשים טבעיים מבלתי מחשבה והשתכלות . ואין
 הבעלים משיגים מה שיעשו הכתות האלה. עכ״ל .
 וק המחשבה והחכמה והדמיון כלם כת פעולתו
ל י' . וברשות האדם לחלק להם מקום וזמן י  מ

 ושיעור. כמאמר [משלי כ״ג] תנה בני לבך לי ועיניך
 דרכי תצורנה*) כי רשות ביד האדם לתתמתשבתו
 לדברים נכבדים בעסקי עבודת ד׳ ותורתו . ויש בידו
 להטות מחשבתו לחשוב בהבלי׳. ובתאות הגוף ״. ומזה
 תקח משל על כל הדברים הנעשים בעולם הנפעלי׳
 ע״י האדם לא תוכל לומר שעשה האדם איזה דבר
 מהתחלתו. כי רק עליו ית׳ נאמר [ישעי׳ מ״ד] אנכי
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 לפיכחו הזקנים לפי נתן והנשים לפי כחן. וחף משה
 לפי כחו וכן הוא אומר קול ד׳ בכח בכחו של כל אחד
 ואחל . וכבר כתבנו 6באור מאמר (ההלים ל״ט)
 בתוכחות על עין יסרת איש כוי אך הגל כל אלם
 סלה כלומר כאשי תלין אה האלם על אעשיו
 אין אתה מעריך את מעשיו ואת חטאיו
 לפי גולל אלקוחך שא״כ לא הי׳ קץ וסוף אל
 העונש המר שהי׳ ראוי לו . כי בערך מי שחטא לו
 הלא חטא לאלקים שהוא אין לו סוף ותכלית והיה
 ראוי ג״כ לענוש את החוטא בעונש בלתי בעל תכלית
 אבל ברוב טובו וחסלו ית׳ אינו מעריך את הנבראי׳
 בערך עצמו כ״א לפי ערכם הדל והפחות זזהו בתוכחות
 על עון יסרה איש כלומר בערך האדם שהוא רק
 אנוש אנוש . וכמו •שכתבנו למעלה באורך (פי ויגש)
 שאין הקב׳ייה תובע כבודו מאת האדס רק כפי כת
 האדס והשגתו . וכמאמר (קהלה א׳) כי ברב חכמה
 רב כעם כוי. כי לולא זאת אץ צדיק בעולם שיוכל
 לצאת זכאי בדינו . כפי העבודה הראויה לבלתי בעל
 תכלית כמאמר התמני (איוב ט״ו) הן בקדושיו לא
 יאמין ושמים לא זכו בעיניו . ומעתה הן הן הדברים
 שאמר הילקוט עתיד הקב״ה לטייל עם הצדיקים
 והצדיקים מזדעזעים מלפניו. והמקום אומר להם מה
 לכם שאתם מתדעזעיס מלפני הריני כיוצא בכם .

 ד״ל

 בראשך וזרועך כמצוה ,עליך אז המצוה גדולה
. והענין יקר . י  ורבה לאין חק

 והתהלכתי בתוככם וםייתי לכם לאלקים ואתם
 תהיי לי לעם. אני ד׳ א5קיכם כו׳ .
 ילקוט . משל למלך שבא אצל אריסו והי׳ אריס ההוא
 מיטמר מפניו ואמר לו המלך מה לך שאתה מיטמר
 הריני כיוצא בך כך עתיד המקום לטייל עם הצדיקי׳
 והצדיקים מזדעזעים מלפניו. והמקים אומר להם מה
 לכם שאתם מזדעזעים מלפני הריני כיוצא בכם . או
 לפי שאני כיוצא בכם יכול לא תהא מוראי עליכם .
 תלמוד לומר והייתי לכם לאלקים ואתם תהיו לי לעם
 אם אתם מאמינים בדברים האלה אני ד׳ אלקיכס
 כוי והמאמר סתום מאד אס במה שאמר הקב יה מה
 לכם שאתם מזלעזעיס מלפני הריני כיוצא בכם הדבר
 כמו זר . גס מה שאמר יכול לא תהא מוראי עליכם
 תלמוד לומר והייתי לכם לאלקים . לא ידענו
 ג״כ מה ענין ההוכחה הזאת. אמנם לבוא אל הבאו׳
 נקדים מאמר (תהלי׳ נו״ן) אלה עשית והחרשתי
י־)דע  דמית היות אהי׳ כמוך אוכיתך ואערכה לעיניד:
 כי כבר קבלנו מפי רז׳יל שאין הקב״ה דורש מאת
 האדם רק כפי מה שהוא אדם עד שאמרו (שמות
 רבה ה) הקול היה יוצא לכל ישראל ואצל כל אחד

 יעה ל33ן י3»ן ויהי' סגחין פאל
, ו ע ד  בעצמם לא י
 נחתם גזי לינת
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, כי כ3י מוחלט [קהלת אי] כי 3י3 חכמה ר3 כעס ויוסיף לעת ייסי^ ו  ע3ירה אחת ואין משפט שלהם שיה ועכיזצלקו יחדי
 מכאינ , כי אץ חיו3 העינש כיא מס3ת השכל, כי לולא השכל הי׳ נילי! כבהמה ושטהה כני אפשי שיהי׳ הישע הילך על משענת!
 .ישען טג סכלותו כמאמר אץ אלם עו3י ע3ייה אלא איכ נכנס 3ו רוח שמית , אגל שקי בימינו כי כל זה הי׳ אס הי׳ כסיל על
כ ״  עצמו וגם את אתיים היי לן לזכות א3לאתה הלא פיך שלחת ביעה כליסי כי הוא סגנה את אחייס העושים מעשים יעים , א
 :י צי לב חכם מבין וסנסץ גץ טוג לרע יסעתההמשך המאםי כך היא אם יאית גנב ימיין עשו כי׳ הנה מלק
 הכתיג את מעשיו החציס לבי חלקים א׳ מה שהיא עושה בעצמו אםיאית גיג יתייץ עמו ועם מנאפים חלקך. שנית פיך 5>מח
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 ואס בחקותי תמאסו שכל אדס שאינו לומד ואיני
 עושה לסוף שמואס באחרים העושי׳ . ויש לך אדם
 שאינו לומד ואינו עושה ומואס באחרים העושים אבל
 אינו שונא את החכמים תלמוד לומר ואם את משפטי
 תגעל נפשכם* ויש לך אדם שיש בו כל אלה אבל
 מניח את אחרים לעשות. תלמוד לומר לבלתי עשות
 שאינו מניח את אחרים לעשות . וסופו להפרכם

 את בריתי שיהיה כופר בעיקר . באור זה בהקדי' ״
 מאמר (בראשית) וירא ד׳ כי רבה רעת, האדם בארץ
ום. הנראה בפי'  וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל הי
( ו  מלות רק רע ע״ד מאמר הנביא ע״ה (ישעי׳ ס
 יען קראתי ואין עונה דברתי ולא שמעו ויעשו הריע
 בעיני ובאשר לא חפצתי בחרו . דע כי כמו אשר
 המצות יש בהם ב׳ חלוקות . לשמה ושלא לשמה .
 כ״א להנאה עצמו . כן בעבירות יש ג״כ נ׳ תלוקות
 אס להנאת עצמו להתענג בה . או שהוא עושה
 להכעיס וההבדל בין שניהם כי אותו שכוונתו למלא
 תאותו ולהשיג הנאתו לא יברור בעבירה בלתי אם
 ישיג בה ערבות ועונג אבל העושה להכעיס בותר
 בעבירה שהיא דלה ורזה לא ישיג ממנה ערבות כל
 מאומה *) וזהו ובאשר לא חפצתי בחרו • ולולא שלא

 חפצתי לא היו בוחרי׳ במעשה זאת . וזהו מאמרי
 הכתוב . מתחלה ויראו בגי אלקיס את בנות האדם
 כי טובות הנה . היינו שלא היו עושי׳ כ״א להנאתן.
 ןלבסוף עלתה להם כי הוסיפו לעשות דברים שאינם
 משיגים מהם שום ערבות<. רק להכעיס וזהו וירא
 ד׳ כי רבה רעת האדם בארץ. כבר רבה רעתו יותר
 ממה שהי׳ תחלה כ״א וכל יצר מחשבות לבו פי׳ ראשית
. ס י ע כ ה  בחירתו בעבירה אינו רק רע כל היום ל
 ונוכל להמתיק הדברים עוד יותר כי ההבדל בין
 צדיק לרשע שניהם אוהבים הטוב לנפשם רק שהצדיק
 בוחר רק בטוב אמתי שלא יהיה רע אחריו ילא אתו
 עמו לא כן הרשעים כי הם בוחרים בטוב המעוגוף

 ומסובב

 ר יל שהקילה כביכול יצמצם כבודו כפי כח השגת
 האדם והבן. ומעתה יפה אמר הילקוט או לפי שאני
 כיוצא בכס יכול לא תהיי מוראי עליכם . ת״ל והייתי
 לכם לאלקים ואתם תהיו לי לעס כו׳ ירצה כי עתה
 יש מקום שיאמר האדם שלום יהי׳ לי כי בשרירות לבי
 א^־. כי אין רשע שלא יהיו מעשיו כפי השגתו. כי
 טחו עיניו מראות . וכל דרך איש ישר בעיניו אבל
 שקר בימינו . כי אין דינו כפי השגתו עתה • כ״א
 כפי יכלתו להשיג אס היי פונה לבבי לבקר בהיכלו
 התכמה והתישיה הי׳ משיג כפי אשר חלק לו בביני
 כאמרם ז״ל (ויקרא רבה ט״ו) על מאמר לעשות לרוח
 משקל . וזהו דמיתי היות אהי׳ כמוך כלומר אתה
 תחשוב כי רחוי להיות שאהי׳ כמוך . כלומר שיהי׳
 המשפט אשר אשפוט אותך כמוך עתה במחשך
 ההשגה. לא כן הדברים כי אס אוכיחך ואערכה
 את משפטי לעיניך כלומר לפי עין השגתך . לא
ק כאורה . וזהו יכול לא תהי׳  כההשגה החשכה י
 מוראי עליכם . תלמוד לומר והייתי לכס לאלקיס
 ואתם תהיו לי לעס . כי לפי דעת האדם הנז׳ הי׳
 ראוי להקדים ולומר אתם תהיו' לי לעס ובערך זה
 אהי' לכס לאלקיס . לכן הורה הכתוב ואמר והייתי
 לכס לאלקים . ואחלק לכס בבינה ובערך זה אתם
 תהיו לי לעם. (ומה שאמד הילקוט מה לך שאתה
 מיטמר כו׳ . כי הס יחשבו להטמיר ולהסתיר עצמם
 לאמר שהקב״ה לא יראה אותו מחמת שהוא אינו
ה במסתרים. כמשפט עוף ידוע שאס ירצה להסתר א  ת
 מעיני הבריות הוא מעצים עיניו ותושב כי אז אין

 מי ריאה אותו) והבן .
ם לא תשמעי לי ולא תעשו את כל המצות האלה א  ר
 ואם בחקותי תמאסו ואת משפטי נזגעל נפשכם
 לבלתי עשית כל מציתי כי ילקוט ואס לא תשמעו לי
 שיודע את יעונו ומתכויןלמרוד בו יש לךאדסשאינו גומד
 ואינו עושה אבל אינו מואס באחרים העישין ת״ל

׳ נמען הכעיסני" ס י 6  ״) וכגר כתגנו יסשי שמן המיי [גיגיעי לש:׳] שיה• באיי מאמי [ירמה כיה] ולא בסעתם אלי נ
י מאמי (הישע יינ) הנעיש אפרים תשיליים , והי־צ ן rr3 להפליג תכונת החיטאים האלה  בססשה יליכם לרע לכס , והיא עי
, ע:פט׳ לחפש רק עניוות שיתענג גהן , לא כן העושה י  ננפש־חס כמה 3רע הוא , כי אותו שחוטא מצר הה איה הנינית עלי
 להכעיס את ייצריו למרות עיני כגילו משפטו ל3קר אחר עניניס פחותים ונזייים לא יהי׳ לו מהם עהם ערגות ותועלת יפעם יהי'
: ייא) כי יטחיכיאז תעלי?• יכעיץ שכפיו ז״ל באישו ששאלי לו כלים י מ י י ) י ם א  אלד הלני מיי לרעתו ולהדק׳ יקיים בעצמו מ
ה אלא להכעיס את!וראי וזהי הנעים אסיים תמרורים ט ז; מש:ט העישה ש ו ) והשיג כלום אני ע 3 ג '  יש לך הנאהכז' (מנהליי׳ ק
 להכעיס ג3קר אחי מיויים ואחי י3יים השעיקיס ומזיקים וזה ולא שמעתם אלי נאם י׳ למען הכעיסני 3שעשה יייכס והמיפת

: כ• 3יע השי תאו : ^ ' שית3יי מהם כןינתכס שהי} יק להכעיס לא למלאות ח י ק לני  &ר« לכס כי תגקשי ותחפשו לעשות י



 אוזל יעקב צג
 ממנו . כמו שהמטיב ישמח בהטיבו לחבירו כי כל
 פועל ישמח כאשר יפיק זממו ויעשה פעולתו. וכמו
 אשר המטיבים לבריות יזדמנו על ב׳ פני׳ . אחד
 מטיב בעבור כי מדתו להטיב ואחד מטיב כדי לסבב
 עיי׳ז לעצמו טובה יותר גדולה . וזה ההבדל אצלנו
 בין החפץ במצותיו ובין החפץ בשכר מצותיו. ק
 המריעי׳ גם הס יתחלקו על 3׳ פנים. אחד מריע
. כל חפצו להעיק את ע  לבריות בעבור כי לבו ר
 אחרים . וא׳ מריע להגיע עייז טובה לעצמו. וכמו
 אשר המטיב ע ׳מ לקבל פרס אינו ראוי להקיא בעל
 טובה. כי לא מאהבתו להטיב הוא מטיב. כ״א בעבור
 שירויח טובה לעצמו. כן המריע אס כוונתו להרויח
 טובה לעצמו אינו ראוי להקרא רע בעצם. אבל
 המריע שלא ישיגנו שוס טובה הוא ראוי להקרא רע
 בעצם . והרב מהרי״ע ז״ל כתב כדברים האלה בבאור
 מאמר (יחזקאל י״ו) לכל זונות יתנו נדה ואת נתת
 את נדניך לכל מאהביך כו׳ ויהי׳ בך הפך מן הנשים
 כו/לכ זונה שמעי דבר ד׳ . באור זה כי המנאפת
 בעביר האתנן אשר יתנו לה . בעצ0 תעסוק בענין
 מסחר ^פרנס את עצמה. והזנות אצלה חך במקרה
 לא כן המנאפת השוכרת את המנאף היא זונה בעצם
 זה שאמר הכתוב לכל זונות יתנו נדה ואת נתת את
 נדניך לכל מאהביך כו׳. ויהי בך הפך מן הנשים ט׳
. כי ע״כ ראוי׳ להקרא זונה ׳  לכן זונה שמעי דבר ד
 בעצם . והנה אס רצונך לעמוד על כוונת העושה
 לחבירו טובה או רעה אס פעולתו באמת בעבור
 אהבתו ודבקותו במדה זאת. או הוא עושה עתה

 נגד

 מסובב ברע כמאמר (משלי יא) תאות צדיקים אך
 טוב (ואין במגורי רע מאומה) תמות רשעים עברה
 ומעתה הנה ג/חלוקות יש הצדיק חפץ רק טוב .
 ועוזב את המהולל ומעורבב והרשע אוהב את הרע
 בעבור הטוב והערב המעורב בו . והוא חרמו
 ומלכודתו. כמאמר (משלי אי) כי חנם מזורה הרשת
 כיי . וזהו שהזהיר הכתוב (עקב) השמרו לכס פן
 יפתה לבבכם כר . כי הנה הרצון ימשול על כל כחות
 האדם אבל אין כח היצר כ״א לפתות ולעורר את
 הרצון . ולהטעותו עד שידמה על הרע שהוא טוב .
 וא״כ במחשבתו הוא שואף אל הטוב המעורב ברע .
 אבל יצרו המסיחו לזה אינו מכוון רק אל הרע .
 וזהו וכל יצר מחשבות לבו . ר־׳ל היצר המביאו אל
-) וכמה הוכיח  התאוות אינו מכוון רק רע כל היום.
 הכאוב על ענין זה 3אמרו(משפטיס)כל אלמנ׳ ויתום לא
. ולא אמר אלמנה ויתום לא תענון . אבל  תעטן
 הורה יבזה מוסר חכמה. ע״ד מאמר המשורר ע״ה
 (תהלים ק״ט) יען אשר לא זכר עשית ח:ד כז׳
 וראוי להתבונן איך הסמיך למאמר לא זכר עשות
 חסד מאמר וירדוף איש עני ואביון. שהוא מן הקנה
 אל הקצה . גם מאמר (ירמי׳ כ״ב) א*יך הלא אכל
 ישתה ועשה משפט וצדקה אז טוב לו דן דין עני
 ואביון אז טול: לו . ראוי ג״כ להבין התחלת דבריו
 אכל ושתה. אמנם דע כי כמו מי השר יש לו לב
 טוב ונפש נדיבה נמשך בטבעו להטיב ולעשות חסד
 עם הבריות . כן בהיפך מי אשר לו לב רע מדתו
 להרע אל הבריות ולשמוח בהרע המגיע לחבירו

f . ו . . • • N u r - ..עיגים ויפת* _״? 
׳ ק לעג ר על רצון בייאו ישי, ורבי r: תמצא שניאר 3מאמר הנניא (ירמיה ה) שמטו נא זאת טס סכנ ואין ל3 כ  0־*יל"• י

׳ סנקיני מותן גשם יויהופלקיש 3עתז כן׳ עונותיכם הטו ל,לה יחטאתיכם פנטז הטיב ם:ס הנה י ת  ולא אמיי.נל3גס נירא נא א
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עה ומנוולת 3עלת מזית רעית גיישות ע ״הו עונותיכם הטי אלה ןמטאתיכס מנעו הט־3 מכס והדמיון 3זה לחחד שנשא 6שה י  י
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ק רע כל כ סיפו שתלגק גהגני שיא בלגייס שחתיםוגיועים שאין 3הם כל מאומה מן הטיב י י ח א ו ז י ג ש א ס י ג י ע : 1  מגושי ז:ט־3 י
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 (משלי לב) וקבע את קובעיהם נפש . אכל המטיב
 או מריע כמדתו העצמיית יותר יעסוק עם העני
 ממה שיעסוק עם העשיר . כי ברצותו להטיב הנה
חסדו וטובו כ״כ כמו  בהטיבו עם העשיר לא יגדל ״
. ולהיפך המריע אס באמת יאבה ויבתור י  עם הענ
. יעסוק יותר עם העני למען  ברע במה שהוא רע
 יכפיל רעתו . וימלא חפצו להריע תרועה גדילה .
 ואלו הב׳ מופתים אמר דהע״ה. והקדים להביא ראי׳
 כי מדתו הוא רק להרע ובלי להשקיף אס יסובב
 מזה טובה לעצמו. האי יען אשר לא זכר עשות חסד
 כ״א בהיפך . בתמידות יהיו כל עסקיו ומעשיו רק
 להרע. ודאי מדתו הטבעיית כן היא . ב' וירדוף
 איש עני ואביון . בהיותו רודף . רודף רק אחר
 עני וכנאה לבב למותת. בע״כ יבחן כי מאהבתו את

 הקללה הוא עושה זאת .
 וזיהו ויאהב קללה ולא שהוא תפץ בברכה המושגת
כ יתרחק ממנו. וילבש  לו מן הקללה. וע״
 קללה כמדו. היינו כמדתו הטבעיית . וזהו מאמר
 ירמיה עיה . אביך הלא אכול ושתה ועשה משפט
 וצדקה אז טוב לו. ר׳ל אם כל כוונתך להטיב לעצמך
 הלא אביך אצל ושתה ועשה משפט וצדקה והטיב אל
 עצמו מבלי שיריע לאחרים. גס אתה תוכל להשיג
 טוב מבלי להריע אל הזולת . וא״כ בע״כ הוא מוכרח
 כי אין עיניך ולבך כ״א על בצען־ . ועל דם הנקי .
 ולך ראוי להקרא רע באמת . וזהו כל אלמנה ויתום
 לא תעני; . כי זה הוא אות אמת על המענה שאין
 כוונתו כ״כ להרוית לעצמו. רק למען ענותו את
 הזולת* והעד כי הוא בוחר כל אלמנהויתוס לענות .

 ומה ירויח מהם לעצמו:
 למ^תה נבוא אל באור דברי הילקוט שלפנינו.
 ואם לא תשמעו לי . שיודע את ייכונו
 ומכוון למרוד בו כי׳. אשר כל האריכות שהאריך
 בעל המאמר רק לברר דבריו הראשונים האלה שזכרנו.
 שכל כוונתם . רק למרוד בו ולעשות להכעיס. ונבין
 הענין ע״פ משל. לאחד שהיה דר אצל חנוני והיה
 שונא אותו מאד . ובא אתד לקנית מאת החנוני הלך
 זה ופיתה אותו שילך ממני ושלא יקנה מתנותו מאומה.

 לאמר

 נגד טבעו והיפך מדתו בעבור הריות שהוא מקוה
 לעצמו בפעולתו זאת . יש לפניך ב׳ מופתים . א׳
 כי העושה דבר בעבור השגת הריוח ע״מ לקבל פרס
 לפעמים יעשה גם ההיפך ממעשהו עתה . כמעשה
ר ש א כ י ק ס ר ו . במעשה ב 4 c הבושם יעסוק לפעמים 
 נפשו יודעת ריות אשר ישיג מזה. כן גם הוא בראותו
 כי ההפכי יסב•: לו הצלחתי להשיג חפצו ושאלתו .
 לא כן המטיב ומריע בעבור כי נפשו אותה המדה
 הזאת בטבע עצמותה . הוא לא ישנה את דרכו
 לעולם . לא יחליפנה ולא ימירנה רע בטוב או טוב
 ברע . והאחת מבוארת כמאמר [ירמי׳ בי] מה
 תטיבי דרכך לבקש אהבה. ר״ל כי אתה מטיב דרכך
 לא בעבור בחירתך בטוב. כ״א לבקש הריות . וא׳כ
 כאשר יזדמן בידך ריוח מן ההיפך הלא תעשהו ג״כ.
 וזהו לכן גס את הרעות למדת את דרכיך. והבן .

P אם תראה מריע בעבור לסבב טוב לעצמו I D r D l 
 באין ספק יזדמן שיעשה גם 3ה*פך
 לא כן אם תראה אותו בתמידות על דרך אחד אז
א. לא יחליפנה ולא  תדע כי מדתו הפנימיית כן הי
 ימירנה . והמופת השני. כי המטיב או מריע ע״מ
 לקבל פרס ולהרויח לעצמו יהיו עיניו ולבו לעשות
 עסקיו עם עשירים . כי מהס יותר קרוב להשיג את
 אשר הוא מבקש מהיותו מטיב עם העני או מריע
 אליו. אבל אותו אשר כל מעשיו בעבור מדתו הטבעיית
 הוא ישתדל ביותר לרדוף אחר העניים . להטיב
 יראה לעסוק בטובת העני . אשר בטובתו יחי׳ את
 נפשו. ויגדל חסדו וטובו שיעשה עם העני יותר
 ממה שיעשה עם העשיר . כי אינו צריך כ״כ לטובתו
 גם המריע אם הוא בעצמו אינו רע רק כוונתו
 לסבב טובה לעצמן . יראה וישתדל לעשות עסקיו
 רק עם עשירי׳ . אם מפני אשר מהם יוכל להשיג
 טיבה גדולה . אם יעשוק את איש עשיר ירוית הרבה
 יותר מעושק דל להרבות לו . כי מה ירבה לעצמו
 מיד העני אם יקת ממנו גם כל כבוד ביתי. ב׳ אם
 יעשוק את העשיר לא יעשה עם העשיר רעה גדולה
 כ כ כמו שיעשה בעושק הדל. כי דל היא שעליו נאמר
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 יעקב צי
 והוא עם מ״ש הגאון בעל מנורת המאור זלה״ה (נר
) אויל. ר״ת. אכול. ושתה. יאמר.  א׳ רי׳ חלק 3
 לך . וראוי להכין מאמר יאמר לך . וכי מי שהוא
 אוכל ושותה ומתענג בתענוגים אינו אויל . אמנם
 הנה באיות זה כל אדם יודע ומבחין שכל עניני
 העולם ותעמגיו המדומיים המה מהבל יחד . רה
 עכ״ז תשלוט התאיה באדם בעתים אחדים לאכול
 ולשתות ולהתענג. מפאת יצרו הרע אשר גקרבו .
 ואליו אין מהראוי לקרוא אוי־ל. כי יצרו תקפה עליו.
 לא כן מי שמצוה לאחרים ויאמר לו לך ואכול ושתה
 ותתענג בתענוגים. אשר מעולם לא תתעורר התאוה
 באדם להסית את הזולת שיתעדן הוא . אם לא כי
 תועה הוא מדרך השכל ומינות נזרקה בו. והוא ראוי
 לקרוא אותו אויל . כן הדבר באותו מהוא חוטא
 מסבת התאוה . כי יצרו גבר עליו לעשות רע. הלא
 ראינו כי כאשר יראה מעשים כאלה מאת אחרים
 הלא ישנא אותם . גס שאינם עושים רק כמו שעושה
 הוא . לא כן אותו שאוהב הרשעים ומחבב אותם
 ומרחיק הצדיקים הוא לאות ולמופת שהוא אוהב
 דרע בעצם . ולכן יפה אמרו ואס את משפטי תגעל
 נפשכם שהוא שונא את החכמים. ר׳׳ל שלא יפלא
 בעיני השומע זאת לאמר איכה נדע הדבר אל הלב ואי
 איפוא יתברר אשר במשפטים תגעל נפשו. לזה באו
. שהוא שונא את החכמים. מס  תז״ל ונתנו סימן
 שלא יזדמן אל העובר מצד התגברות היצר. כי העובר
 מצד התגברות היצר הלא לבבו יבין מאד כמד תכמים.
 וידרוש אהבתם והצלחתם. לא כן העובר בשאט נפש .
 כבר הוא שונא מוחלט אל החכמים והצדיקים. אמנם
 כאשר לא ישנא רק הצדיקים שהמה עשירים עד
 מקום לומר כי השנאה רק מחמת קנאה. לזה
 העירו אותנו תז״ל במופת ברור ומותש . והוא.
 לתת לב על הצדקה שהם נותנים. אשר זה משפטם
 לבתור דווקא עניים שאינם מהוגנים. ומואסים
 העניים המשובתים. וזהו יען וביען במשפטי מאסו
. כלומר כי ע״׳י העט י נ  והמליצו ואמרו יען הוא ע
 תוכל לבוא על אמתת הדבר שהמה מואסים וגועלים

 בתורה ובמצות .
 ןמף, מאד יתבאר בזה מאמר הנביא ע״ה (ירמיה
 ד) הנה כעננים יעלה וכסופה מרכבותיו כו
 כשומרי שדי היו עליה מסביב כי אותי מרתה לאם
. דרכך ומעלליך עשו אלה לך זאת רעתך כי מר  ה׳
 כי נגע עד לבך . דע כי כבר מקובל אצלנו כיהקב״ה

 גומל

 ארג
 לאמר כי גם אני בעצמי אין אני קונה ממנו דבר.
 רק אצל אחריס. פעם התחילו בני הבית לדבר אודות
 האיש ההוא שהיה ברצונו לבוא ולקנות סחורה מאת
 החנוני הזה . וזה יושכ ושומע ופער פיו עליו בנאצות
 • גדולות לאמר מה תדברו מן הפחות והגרוע הזה .
 והתחיל לחרפו ולגדפו מאד. וכאשר נשמע הדבר
 לכעה׳יכ כעס עליו ואמר לו צא איש הדמי£. צא
 מביתי. והזהר בעצמך מלעבור על מפתן היכלי לעולם.
 אמר לו מה תרה לך עתה יותר מכל הימים שעשיתי
 לך גדולות יותר מזה . כמה סחורות קניתי מאחרים.
 ומאסתי בשלך . ענה הבעה״ב ואמר על מה שלא
 קנית אצלי הייתי דן אותך לכף זכות. לאמר אולי
 I לא מצאה סחורתי חן בעיניך . וק מה שלא הנחת
 את האיש הזה שיקנה הוא מםחורתי. אמרתי גי׳כ
 אולי מ6בת אהבתך אותו מנעת אותו ממה שהוא
 רע בעינך אכן עתה הלא עיני רואות כי אתה שונא
 גס אותו. וא״כ אם אמת היה שאתה שונא רק
 הסחורה׳ שלי. א״כ מה איכפת לך שיקנה שונאך
 דבר הרע בעיניך. הלא גם הוא רע בעיניך
 אין זאת כי אם בשאט נפשך לא תוכל לסבול
 שארוית בסהורתי . אם כן צא לך מביתי . ומה
. וזהו ממש מאמר הילקוט . ואם לא ה  לך פ
 תשמעו לי שיודע את רבונו ומהכוין למרוד בו. וכי
 תאמר במה יודע איפוא שכוונתו להכעיס ולמרוד .
 לזה אמר ואם בתוקותי תמאסו כו׳ שמואס באתרים
 העושים. ושונא את החכמיס היפך ממה שנאמר את
 ד־ אלקיך תירא. לרבות ת׳׳ח. ועוד גם לבלתי עשות
 שאינו מנית את אתרים לעשות • ואם אמת היה
 הדבר שאינו שונא רק המצות . א״כ אס הוא שונא
 את החכמים. ושונא את המצות. מה איכפת ליה
 במה שהשונא יטריד עצמו בדבר שהוא נבזה בעיניו.
 ומה לו בכך מה שיעשה השונא דבר שהוא שונא אותו.
 ולמה איני מניח אחרים לעשות. אם לא כי בהכרת
 כל כוונתו להפרכם את בריתי. ואין השנאה לא
 במצות . ולא כעושי המצות . כי אם אותי מאסתם
 לכפור בעיקר • ואך בי הדבר תלוי . וכבר מלתי
 אמורה למעלה (פ׳ תשא) על מאמר המדרש (ויקרא
ע מהם ותר! את שבתותיה ע  , רבה לד) והארץ ת
 ! כו׳ יען וביען במשפטי מאסו ואת תקותי געלה
. ואמרנו . והמאמר פלאי י נ . היא ע ן ע  נפשם . ״״ל י
 שם כי הכוונה בזה רק לתת מופת לעיני העם על
 1 היותם מואסים ומעלים במשפטי ה׳ בשאט נפשם .



 לדון את המסית כיי׳א אתר זדון לגו. והגנב לפי כוונתו
 שלא כיה להכעיסו כ״א להרבות ממונו. והמשרת
 אין בו לא כך ולא כך כ״א המעשה לבדה . וכהיום
 תמצאו אלו הג׳ באדם וחוה ונחש. כי הנחש תטא
 במחשבתו וזדון לבו להחטיאם . והאשה לא היה
 בכוונתה כ״א אל פעולת האכילה . ואל מתיקות
 המאכל• וערבותו. כמאמר ותרא האשה כי טיב העץ
 למאכל וכי תאוה הוא לעיניה ונחמד העץ להשכיל.
 הא לך מבואר כי היא הביטה אל הפעולה הנמשכת
 מן האכילה. והאדם לא כיון לשום דבר. כי האשה
 הכריחה אותו לכך כמבואר ברזיל (ב״ר י״ט) רבנן
 אמרי התחילה מייללת עליו בקולה . רק עכי׳פ על
 המעשה היה חייב . כי ראוי היה לו שלא לשמוע
. אל  בקולה . והקב״ה דן את כל אתד לפי חטאו
 האדם אמר כי שמעת לקול אשתך ועברת עלי׳המעשה
 ארורה האדמה בעבורך . וזה לו מדה כנגד מדה
 לפי המעשה שאכל מפריה . לכן לא יהנה מעתה
 לחכול דבר ממנה כ״א בעצבון תאכלנה כוי. והאשה
 אשר כוונתה היתה פעולת המעשה . לכן היה משפט׳
 לפי פעולת החטא . וזהו הרבה ארבה עצבונך והרונך
 שזהו רק פעולת החטא שתהיה זוהמת הנחש מעורבת
 בתולדות האשה אשר תוליד . כמו שתמצא הדברים
 מבוארים למעלה (.פי תזריע) אבל הנחשי כי הזיד
 בלבו וכוונתו אך להחטיאם ולגרום להם יייתה

 ולדורות הבאים. עונש שלו לפי כוונתו.

 ומעתה בקל נעמוד על דברי הנביא שזכרנו. כי
 התתיל לספר .צרות ישראל הנה כעננים
 יעלה וכסופה מרכבותיו קלו מנשרים סוסיו אוי לנו
 כי שדדנו. ואח״כ אמרו כשומרי שדי היו עליה מסביב
. והוא ממש כאותו שהוא  כי אותי מרתה נאם ה׳
א רודף אחריו ו י ,pf- ה פ ס מ  קובל על שונא ואוי3 ו
 בכל חלוקי רדיפות שיוכל להפילו. כי כעננים יעלה
. ואח״כ ׳  וכסופה מרכבותיו. קלו *נשרים סוסיו ט
 הוא מספר ואומר כי יותר מכל אלה יעיק אותי
 וידאיב את לבי מה שהוא מתפאר ואומר כי כל
 כוונתו במעשיו האלה להטיכ עמי מסבת אהבתו
 אותי. והוא מתרחם עלי. כדברים האלה סיפר
 הכתוב כי ה׳ ית׳ כביכול קובל ואומר כשומרי שדי
ה . לאמר כל הצ־ות  היו עליה מסביב כי אותי מאז
 אשר הביאו עליהם הנה הקשה מכלם] •מה
 שהם מתפארים לנגדי שכוונתם לנקוס נקמתי מישראל.

 והס

 גומל את האדם מד ה כנגד מדה ואם אמנם כי קצור
 קצרה יד שכלנו להשיג פרטי הדברים כי רבים הס
 וחלוקים ומתחלפים באיכותם ומהותם. עכ״ז, ע״ר
 כלל ידענו שכל הדברים לא יצאו מגי עניני אלה .
 והם מחשבה מעשה ופעולה . ועל אלו הג׳ מסודר
 סדרי הגמול. פעמים יגמול הקבי׳ה מעשה נגד
 מעשה, ולפעמים לפי הפעולה . כמאמ•־ (שבת כג)
ס ת׳׳ח וזה לפי הפעולה .  הזהיר בנר הוויין לו מי
 כמאמר (ברכות נז) הרואה שמן זית בחלום יצפה
 לתורה כוי עד כתית למאור. והזהיר במזוזה זוכה
 לדירה נאה. הזהיר בציצית זוכה לטלית גאה. אלה
 הם לפי המעשה. וכן תמצא כל העונשים אשר הגיעו
 אה הסוטה בכלם היו לפי המעשה (סוטה ט א)
 ואצל הנחש תמצא שהיה העונש לפי המחשבה. כאמרס
 ז״ל (ב״ ר ך׳ סוטה ט) ואיבה השית כו׳ אתה בקשת
 להרוג את אדם ולישא את חוה ואיבה אשית בינך
 ובין האשה . והנה חזי'ל אמרו(ברכות ה) אם דואה
 אדס שיסוריס באים עליו יפשפש במעשיו . ואיכות
 הפשפוש הוא לבחון החטא עיי העונש . כי באין
 ספק העונש הוא מדה כנגד מדה. כמאמר (תהליס
 סב) ולך ה׳ חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו .
 כמו שעשה כן יהיה הגמול מכנ״מ. ולפי דברינו אלה
 הלא תמצא כמה חלוקים גדולים בענין זה . היינו
 כי אס בא העונש לפי המעשה • קל מהרה יתבונן
 האדם על העבירה . לא כן אס העונש הוא לפי
 הפעולה . אז ההתבוננות עליה קשה מאד. כי
 הפעולות מתחלפות ובאות ממעשה אחת. ויתפרדו
 לעניניס שונים. וקשה מכלם כאשר העונש הוא לפי
 זדון הלב. והדבר מובן מאליו. ומעתה ראוי לחקור
 עוד לדעת היה איפוא מקום תתנותם של ג׳ חלוקות
 האלה . ואיה מקום הראוי בו לדונו כפי זדון לבו .
 ובאיזה מקום ראויים העונשים בפני׳ האחרים .
 אמנם אם תתבונן תמצא אותם במרה ובמשקל שלשתם
 במקום אחד . היינו אדם וחוה ונחש . ממש ע״ד
 עשיר אחד היה לו שונא . ובשנאתו אותו הסית
 ־לסיעה של גנבים שיגנבו ממנו כל אשי לו • והגנב
 אתי עשותו מזימות לבו נתן הגניבה למשרתו
 שיוליכנו לביתו. נמצא כי הגי אלה כל אחד חלוק
 מתביי־ז במעשה זאת . כי המסית אין לו כי אם
 ™1 ל3י • והגנב לא היה בכוונתו את אשר היה
-גכוונת המסית. כ״א חמדת״הממון. והשליח אין לו
 שוס כוונה׳ יכאשר בא הדבר לפני הבי׳ד לא יוכלו



ד  אוזל יעקב צ
 האדס להעלות חמה לדון את העובי ולעשות בו י

 שפטיס. בעבור יתן אל לבו לתקן מעשיו ולהטיב
 מעלליו. וזהו כשהוא עושה דין הוא נמלך בבי׳ד
 כהולך ומבקש סחורה מה שאינה נמצאת בחנותו
 יעיש וזהו אף אני אעשה זאת כו כלומר נוסיף על
 הטובות האמידות למעלה אהיה מוכרח גס לעשות
 זאת . וזהו ויספתי ליסרה אתכס . נוסף על

 גמול הטוב הנז׳.
• תלכו׳ עמי קרי ולא תאבו לשמוע לי כו׳ והלכתי א  ן
 אף אני עמכם בקרי פו׳ באור זה בהקדים
 מאמר (משלי כ״ג) אל יקנא לבך בחטאים כי אם
 ביראת ד׳ כל היום דע כי אנחנו נקראים ;עבדי ד'
 ומשפק העבד להיות נישא בעול רבי עליו גם אם
 אדוניי הוא בויי׳ד כמוהו . כש״כ עבדי ד׳ אלקים
 חייס ומלך עולם . אמנם העבודה תזדמן בבני אדם
 על בי פנים . אס על דרך עצם ואם ע״ד מקרה .
 היינו או שהוא משעבד עצמו וכל כחותיו להיות למס
 עובד כל היום וכל הלילה . ויראת ד׳ על פניו כל היום
 תמיד . ולבבו לא נח גס רגע מלהיות שוקד ושואף
 ומחפש לעשות מה שיפיק רצון בוראו גס בלילה לא
ם ט״ז) אף לילות יסרוני  שכב לבו. כמאמר (תהלי
 כליותי כוי ובקומו ממטתו הלא כארי יתנשא ויט שכמו
 לסבול והירא׳ זורחת עליו ומקבל עליו עול מלכות
 שמיס . הוא הוא העובד בעצם . כי הוא תמיד
 בגדר עבודה . או בגדר נןןןירה . שהוא שומר יזוכר
 ל; ת שתזדמן *) לא כן
 אשר אם יזדמן להם
 אה ׳כ יסירו דעתם
 תרדימת ההעלם
 נקראים עבדים ע״ל
 פניהם דבר מצוה הלא

ah וממתין ומצפה 
pm ההולכים לאט 
 מצוה תתת ידס י$ש
 ולבם ורותם הוזמש

 מהשוב בענין עב
 מקרה . כי כאשר יקר

 מוכנים הם לסבול אותה ולהקימה גס אס היא כבלה
 על האדם כמו אם לא ימצא בשי־ או מאכל כשר
 ירעב ויסבול ••יכוף יצרו ויסבול צער תאותו . ולא
. וכאשר יאמרו לו ׳  ישחית נפשו בתועבות אשר •שנא ד
 לכפול בעיקר . • יכין עצמו למיתה וליסורים ויהרג

 ולא

 והם תובעים עלבונו מהם כי אותי ־מלץןה עלישחטאו
 לפני • וזהו מליצת מאמר כש!1א|ן|י*ל1לי:היו .עליה
 כאלו אני ירדתי אותם לי לשמזד^ת׳ י£שדה אשר לי
 את כרמי ולגדוי־ את גדרו. כאסר^מדי^אשומ("ישעיה
 לה) ועתה המבלעדי ה׳ עליתי" על •הארץ הזאת
 להשחיתה ה׳ אמר אלי עלה אל הארץ הזאת והשחיתה.
 וזאת היתה ג׳כ מדה כנגד מדה מאת הקב״ה. .
 כמאמר הז ׳ל (ב״מ למי׳ד ב׳) לא חרבה ירושלים אלא
 על שהעמידו דבריהם על דין תורה . כלומי כל
 הרע שהיו עושים הין אומרים שכוונתם לשם שמיס.
 לכן בא עליהם אויב. ועשה לסיימה. שעשה. ואמר
 ג"כ שכל מעשיו לשם •שמים .. •§ומע?*ה המשך הלזאמר
 כך הוא. דרכך ומעלליך עשו אלה׳ לך. כלומר אלה
 הדברים שהזכיר למעלה המה מכוונים לנגד דרכך
 ומעלליך . דרכך הס • המעשים בעצמם. ומעלליך הס
 הפעולות . אבל זאת רעתך מורה ע ׳ד פרט על
 מאמר הסמיך לו כשומרי שדי היו עליה כר. עליה
 אמר זאת רעתך כי מד כי נגע עד לבך. כלומר

 היא נמדדת לך נגד זדון לכף •
 ואש עד אלה לא תשמעו לי ויםפתי ליסרה
 אתכם כוי. אם תזכיו ראשונות מה שכתבנו
 למעלה על מאמי המירש (רי׳ פ׳ קדוחים) ה׳ נתן
 וה׳ לקח כוי ולא עוד״אלא כשנתן לא נמלךב3״ד.וכשנטל
 נמלך!בב״ד. ע״יד חנוני יש לו קרוב עני.והוא מהנה אותו
 בתמידות מאשר יש לו בחנותו. ובהזדמן שיצטרך
 העני אל דבר שאין לזה בחנותו. הוא נותן לו מעות
 שילך ויקנה לעצמו בחנות אחרה . או הוא עצמו
 הולך בין הסוחרים לבקש מה שהעני צריך.
 אפר ייתר ראוי להפליג טובתו במה שהוא קונה
 דבייס שאינס נמצאים בחמתו . כי הדברים שהמה
 אתו עמו ומצויים אצלו לא יקשה כ״כ בעיני האדם
 לוותר לאחרים הצריפים לכך . העןשל• ••?!קב יה
 בהיותו מטיב הלא מדתו להטיב. Irtffta •(מהליס
 קו) הודו לה׳ כי טוב יכי לעולם חסדו: כי זאת
 היא הסחורה אשר יתנוהו ית'. והכוהן חת אשי
 אחון כוי. אכן ברב טובו וחסדו ברא מקטרגים על

א לפני בית השי מם איזה  ) עליו אמי הכתיב 1סשלי ח] אשרי אום שומע לי לשקוד על ללתיתי יום יוסי. כאותו:אשר נ
י ממנו כי נ ע ייגע היא מחכה ומקיה לשמע ז ג  סחייזת והשי היי לי לני עם אנסים ז ונשאר עימד נחלי החיצין. אשי בכל י
 הוא קייא איתי להשתכי בםח־יחי. וזהו הויאת מאמי אכרי אלם שימע לי י׳יל ניטה איזן ומצפה וריש ומבקש חפש מחיסש

 לחייג נפשי בעבודה. וכמיש למעלה סיף פ׳ 3שלח *
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 א! a יעעןג
 היום . ולא בדרך מקרה . וזהו ואם תלכו עמי

 קרי והלכתיי אף אני עמכם בקרי . והגן •
 וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק
 ואף את בריתי אברהם אזכור כוי מנה
 הכתוב את האבות אחורנית . ללא כתב בסדר שהם
 אברהם תחלה כו כיאה בטעם הדבר ע״ד הקונה
 תפוחים י או אגוזים והמוכר נותן לו במדה כוס
 אגוזי' בעד גדי׳ . אח״פ מבקש הנער ממט להוסיף
 לו ב וגי. וזה שומע ומוסיף לו ב׳ וג׳ אגוזים . והנה
 נער אחד נצב שם וראה איך זה מוותר ונותן בחנם
 ויבקש ממני גס הוא<שיתן לו מעט אגוזים ויאמר לו
 שוטה הלא •הנער הזה*קנה אצלי מדה אחת יהוספתי
 לי מעט יתר על המדה כנהוג . אבל אתה לא קנית
 מאומה . יאיך תבקש הוספה אס אין לך העיקר .

 כן הדבר אס הכתוב הי׳ אומר וזכרתי את בריתי אברה׳
 אף את בריתי יצחק היו באים גס עשו וישמעאל
 ויבקשו גס הס לזכור להם ברית אברהם ויצחק שהמה
 מבניהם . לכן התחכם הכתוב ועשה עיקר מאת
 יעקב ואמר תתלה וזכרתי את בריתי יעקב . ואף
 את בריתי יצחק פוי• כלומר אוסיף גם זאת . ועתה
 אין עוד מקום אל עשו וישמעל שיבקשו הוספה אס

 אין להם העיקר ־•
ותר נראה בזה כאשר נתעורר עוד על המאמר  1י
 בדרך כלל איך הוא בא באמצע התוכחה .
 ואחשוב בעומק הענין ע׳ ד שמצאנו ברזיל(שבת פייט
 ב׳) מאי דכתיב לכו נא ומכתה כר עתיד הקב׳־ה
 לומר לישראל לכו אצל אבותיכם ויוכיתו אתכם כו׳ אמר
 הקב׳יה ותליתם עצמיכם בי אם יהיו תטאיכס כשנים
 כשלג ילבינו . ונזכיר לזה מאמר המדרש (רי׳ שה״ש)
 שתורה אני במעשי ונאוה אני במעשי אבותי. באו׳ זה
 דע כי כבר נאמר (עמוס ד׳) רק אתכם ידעתי מכל
 משפחות האדגןה על כן אפקוד עליכם: את כל עונותיכ׳
 וטעם הדבר ממש כמשפט המלמד שאין דרכו להכות
 בלתי את התלמוד המשכיל • י ועתה בזדו ן לב הוא
 מתעלם. כן זרע ישראל מצד יקר מחצבתם מתצב
ת קודש . עלולים הם לפאר ר ל ה ס 3 י ל לן ר כ ז י כ מ  א
ד . בהביט אל מעשי אבותינו ע ה ד # ן א  מעשיהם מ
 הקדושים . וזהו שחורה אני במעשי . מה שמעשי
 נראים שתורים. גם כי נגד הזולת הם לבנים . רק
. כי מעשי אבותי  מפני ונאוה אני במעשי אבותי

 מאירים

 ולא יעבור . כי מצות אדוניו ית׳ עליו . אמנם אחר
 שקוט המיית המקרים המכבידים עליו המצות . ולא
 יפגשהו שום מבטל ומשבית ברית אלקיו . אינו ראוי
 שיהיה נקרא אז בשם עבד . פי בעת הזאת לא
 נראו עליו סימני עבדות פל מאומם . ולא נראה
 עליו עול מלפות שמים פל מאומה . בלתי פחשר
 תזדמן מקרה עליו אז יתגבר פארי ויהי׳ חרף נפשו
 למות בעבור פבוד אלקותו ית׳ . ויפין עצמו לסבול
 כל יסויי׳ שיעשו לו. אז יהי׳ נקרא עבד ד׳ . וזהו
 ואם תלכי עמי קרי . כר׳ והלכתי אף אני עמפס
 בקרי כו׳ כי יש שהקב״ה משגית עלינו כאב על בנו
 תמיד עיני ד׳ אלקינו עלינו מראשית כו׳ . וכמאמר
 הנז׳ והתהלכתי בתוככם ויש אשר הקב׳יה כביטל
 מסיר ההשגחה התמידיות . ומנית אותנו אל הטבע
 רק בהזדמן והתגברות האויבים באים לכלותנו.
 הקב״ה מראה השגתתו וגבורתו ומצילנו מידם . אבל
 בימים אשר נוכל לחיות בדרך הטבע אנחנו ממש ע״ד
 הנאמר (ישעי׳ סג) היינו מעולם לא משלת בם לא
 נקרא שמך עליהם והקב׳׳ה כמעשה ידינו יתן לנו .
 ממש ע״ד מלך גדול שהיה מתנדב לתת מתנות גדולות
 לכל עבדיו מתנת חנם . בבוא יום גמסי' שלו וכדומה
 מן הימים המזדמנים. והי׳ לו רופאים מומחי׳ ואליהם
 לא התנדב מאומה . רק בעתים מזדמנים הי מראה
 להם טוב לבו וחסדו כאשר פגע בהם איזה מקרה
 אשר לא טובה אם מאיזה..שר ומושל אחר שהי׳ תופש
 אותם או רצה ליסרם . jfc היה מראה תסדו עליהם
 להצילם . ושאלו אותו&0£?'ואוהביו ולמה לכל
 עבדיך תתן מתטת ול&4£9גשיס לא תתן דבר .
 ויענה בחכמתו ויאמר^303£8טיעבודתם כן להשיב
ה כ״א בהזדמן מקרה ף ₪ ן מ  גמולם , כי עבודתם א
 חולי אז יעבדוני. כי יתעסקו בעסק הרפואה אבל
 בשקוט המקרה. ולא יזדמן תולה תתת ידם לא יזכרו
 עבודתי ולא תעלה על לבם . כמשפט הזה יקבלו גם
 הם ממגי . אם יקרה להם מקרה בלתי טהור אז
 אשתדל בטובתם להתיש ישועתם . להראות לעיניהם
 חסדי אדוניהם . אבל בשקוט המקרה אין אני מראי
 נסגיהם דבר . כי גם אני איני רואה מהם דבר .
ח P כל עבדי הנאמנים הם סובלים עול עבודתי  נ

 גתמילית ראויים גם הם לעשות עמהם חסד בתמידות
 וזהו חנ יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת ד׳ כל



 *11 אהל יעקב

 הגנב הזה השני. והיה מתפלא מאל לאמר למה יהיה
 משפטי גדול כ״כ על משפט חבירי . ויאמרו אליו
 הלא חבירך הוא גנב בן גנב מחברת גנבים . אץ
 להאשימו כ״כ . אבל אתה הלא נתגללת על ברכי
 אביך הצדיק וישר . ואיך בא ענין זה לידך. וזה
 עונה אחריו לאמר הה הלא אני הייתי מכיר גס
 את אבי אביו וג׳׳כ היה צדיק וישר . אף זה בא
 ועונה אחריו ואומר הלא אני מכיר גם את אבי אבי
 אביו כלם צדיקים ותמימים. א״כ ראוי אתה לעונש
 חמור יתר מאד. וזהו וזכרתי את בריתי יעקב. כלומר
 אזכור את אביכם אשר נתגדלתם על ברכיו אשר
. ואף את איש בריתי יצחק אבי  בריתי היתה אתו
 אביכם ואף את איש בריתי אברהם אבי אבי אביכם
 כמה יקר הגזע אשר אתם נצמחים ממנה. וגם
 והארץ אזכור מה שחטאתם נגד הארץ הנבחרת .

 לכן והארץ תעזב מהם כוי .
£ גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ו א  ן
 י ולא געלתיס לכלותם כוי . ובילקוט (במקומו)
 לא מאסתים כו׳ . וכי מה נשתייר להם לישראל
 והלא כל המתנות טובות שניתנו להם נוטלו מהם.
 עה נשתייר להם. זו ספר תורה שאם לא היה קיים
 .לא היו משונים מכל העמים כלום*־. דבר אחר לא
 מאסתים בימי כשדיים. ולא געלתים. בימי תשמונאי
 ובניו. לכלותם בימי המן כוי כי אני ה׳ אלקיהם

 לעתיד

 מאירים ומזהירי׳ כזוהר הרקיע*־. ולכן הכניס הכתוב
 מאמר זה בין התוכחות. כי גם.זה הוכחה גדולה
 בהביט אל יקר מחצבתנו כלו;רע אמת ואיך נהפכת
 לי סורי הגפן נכריה . וזהו ענין מאמר ועקידת
 יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור. וזהו מאמר
 (דברים ט) זכר לעבדיך לאברהם ליצחק וליעקב
 אבל אל חפן אל קשי העס הזה כו׳. הוא הדבר
 שרמזו ז״ל במאמר הנז׳ לכו אצל האבות ויוכיחו אתכם
 כלומר הערילו נא את דלת ערככם נגד האבות אז

 תדעו ותבחנו באיזה מעמד אתם.
 ו מעתה יפה הזכיר הכתוב את יעקב תחלה .
 ואח״כ את יצחק ואח׳׳כ את אברהם .
 משל לשני גנבים שנתפשו. ויהי כאשר הגישו אותם
 לפני השופטים . התחילו לדרוש ולשאיל מפיהם מי
ס מאיזה עיר מאיזה בית אב. ענה אחד ואמר  ה
 כי הוא מעיר פ׳ . וכך שמו ושם אביו. ויהי כי
 הזכיר לפני השופטים שם אביו ענו אתריו ואמרו אנו
 יודעים אותו ומכירים בו מאד. כי גם הוא ישב פה
 בבית אסורים כאסיר אל בור . כי הוא גנב בן גנב
 בן בנו של גנבים . את״כ קראו את השני וישאלוהו
. ויענה ויאמר אבי היה רב ומורה  לאמר בן מי אתה
ה אבי אביך ענה ואמר הוא היה . ומי הי  בעיר פ׳
 רב בעיר גדולה מאד אשר במדינה פלונית. ויצא
 המשפט להקל בדין הגנב הראשון ולהגדיל משפט

 ״) נגור ניאה ננאור מאמי שתיים אני נמעשה ונאוה אני נמעשי אנותי. להורות אותנו כי לא נרג לאדם לבחור נענוית
 האלקים ית׳ מגולית חלשות ומנהגים חלשים יק לאחוז נתנהגם של ישיאל סכגי ללכת ברוכי אגיתינו ואנות אבותינו כמא'
 שאל אגיך וינלך כו׳ . וזהו שחייה אני נמעשי. כלומי כאשר אני אגחוי ל• מה לעשות ומתי לעשות גז: אני שחויה . וכאוס

 אני יק במעשי אגית• ^ כאשיאנחוי נליכיהם ואעשה כמעשיהם אן אני נאוה לא זולת.
 ״) לוגמת זה אמיו נגמיא [שגת קליח ני] ת״ר כשנכגסי רבותינו לכיס ניגנה עתילה תזיה שתשתכח סישיאל, שנאתי
ה ימים גאים נאם ו׳ אלקים יהשלחתי יענ נארן לא יענ ללחם כו׳ כי אס לשמוע את לנרי ל' , רשניי אומר ) מ  (עסוס ל
. מה הויו לל נזה ועוד ׳ . אבל עכ״ז יאוי לתת לג על מאפי שאם לא הי׳ קיים לא היו םשינים מ י  ס״ו שנשתכחה תרה כו
 אין הלניים רמוזים בנתונ . והניאה עיש משל לנעל מלאכה שנתמנה לחצי המלך לעשות מלאכתו בתמילית ונתני לו לירה
. וגם כי נתמעטה פמסתי מכמות שהי׳. עכ״ז לא כלתה ג  סיומית ואיוחתו ארוחת תמיל. לימים נפל לםסכנ וחלה זמן י
 לתכלית . יםיי גני ניתו סוכייס כלים וגגלים להמציא מחייתם . לימים נקשי למטי כלי מלאכתו רקיא להם אניהם ויאמי שמעוני
 גני. מלילה לכם סלעשית זאת כי כל זמן שיש נילי הכלי מלאכה השייכים אל מלאכתי הספואיה. אני ניני לעיני כלם כי אכי
 נמל מצאכה זאת יק לע״ע אני מולה וראוי אנכי לשנת וללוי נלייה זאת וגס לאיוחתי יכלכלי אומי נמינ לנ מצד היחמנית * לא
 כן א0 אסכיי את ככלים אז נפה יהי* ניני שאני נעל מלאכה ואז יוציאו אומי גם מן הלייה; הנמשל כל זמן שהתויה אצלנו
 אנסנו סשוניס סכל גום ומציייני׳ להקיא נשם *שיאל. לא כן נהעיר התייהח״ו* וזהו ואף גם בהיותם נאת אדניהם לא מאסתים
. והוא מאסר י׳ יסישע נן ליי (אנות וי) נפל יי© ן יזייי להם אלא מ הסויס שאל״כ לא היו סשןנים טי k והנ מ ן נ מ י כ י ' י ° 
 ויום 5מ ןיל יוצאת פהי םיינ יסכיזמ ואוסרת אוי להם לנייות סעלנוגה סל תורה. משל לעיר אשי נפל שפה חילי גדול סאך
 סד לאין סרפא כ״א ס״י רופא םיוסר גלול ושלסן אל סלינה אסרת לליוש ולחקוי אולי יזלסן שסה רופא סוסשה שיוכל ליפאמו
 מזלי קשס כזה • ונתיודמ להם כי סיוסאאשימית הפלך הוא סופלא פאד ונידו לרפאות החולי הזאת* וגאו אל הסלך ויבקשו

 מאס



ל גם זאת  ויכלו לך משיכים אנחנו גם לא יכלו לי. ד
. ה ע  לא טובה היא כי מם לנו בהשארתנו מרעה אל ר
 אין זאת כי אס לתת כמ כחי לסכול צרות יותר
 ויותר. וזהו מאמר (ירמיה ח) מכליגיתי עלי יגון
 עלי לכי רוי . ממש ע׳יד מי שמלקין אותו ומניידן
 אותו להתיפאות למען אח״כ יכוהו עוד. הנמשל
 מה שהקלה מניח אותנו לזמן מה הוא רק למען
ת. כמאמר יעקב אבינו  שאוכל לקכל עוד צרות אחרו
 ע'ה וריוח תשימו כין עדר וכין עדר . וזהו מכליגיתי
 עלי יגון מה שאני מחליף כת ומתגבר על זה עצמו
 לבי דוי. אמנם ע״פ למת מזה עצמו יש לנו מןפת
 נמר! . כי רבת צררוני מנעורי גם לא יכלו לי. מזה
 יש לנו אות לטובה ני שומר ישראל ישמרנו- ויכצרכו
 ברחמיו למען יקימני וכחיה לפניו ית׳ בבוא התור
 הנכבד . וזהי לה מאסתים בימי כשדיים ולא געלתים
 כימי חשלגונאי ובניו לכלותם נימי המן כו׳ וזה מופת
 גמור כי אני ה׳ אלקיהם לעתיד (השלמת הדברים
׳ כקול יעקב סד׳ א) וכמאמר המדרש (כראשית י י  ע

 רכה ע״ח) חדישים לבקרים רבה אמונתך . ממה
 שאתה מחדשנו ככל בוקר ובוקר אנו יודעים שאמונתך
 דכה להחיות לנו את המתים . ד״א ממה שאתה
 מחדשנו ככוקרן של גליות אמונתך רכה שתגאלנוייי׳
ו כו׳ וכי מה נשתייר י ת ס א  וזהו מאמר הילקוט לא מ

 להם

 לעתיד לכוא. (מגילה יא א) כאור זה כהזכיר מאמר
3 ״ר עי׳ט) אמרו כלי רכת צררוני מנעורי אמר ) 
י גס לא יכלו לי. פי׳ כי ה ויכלו לך משיכה ל ל ק  ה
ה הכטיח איתני שלא ימחה את שם ישראל ל ק  ה
י . וכי ישאלך לבבך הלא אין רתמים ׳  לכלותני ח׳
 בדין. גס מה שאמרו רבותינו ז׳י־ל היתה כאלמנה
 ולא אלמנה ממש (רי׳ איכה) ראוי לדעת אם רק
 נדמה לאלמנה למה יצא מאמר זה להקדימו במגילת
. אבל האמה כן הוא . ואין רחמים ברין. כי ת ט י  ק
 אם תתן דעתך על ב׳ אלמנות אחת מת בעלה .
 ואחת הלך כעלה למדינות הים . ולא נודע מקומו
ה. גס אשר כי לתכלית יצרת האלמנה ממש יותר  אי
 גלילה מצרה זאת אשר לאלמנה חיה . עכ ז לע״ע
 כבלה אנחתה יותר . כי האלמנה ממש כל אשי־
 יארך הזמן יקטן אבלה ויהיה נשכח מן הלכ. והשנית
 היא להיפך כי כל יותר שיתארך הזמן ותותלתה
 תוחלת ממושכה . היא מחלת לב ותכאי נפשה יותר
 ויותר. וזהו מאמר (איכה א£ נתנני שיממה כל
 היום דוה . וזהו שהקדים כספר קינות מאמר היתה
א. ובכל יום ויום  כאלמנה. לאמד כי לע״ע קינה הי
 תהיה הקינה יותר גדולה . לא כן אס היתה אלמנה
 ממש . היינו שוכחים ומתייאשים ככר מלשוב עוד
 לירושלים. וזהו רבת צררוני מנעורי אמר הקילה

״פ ונתנו למלך גגרגין  מאת מניו ^ שירחם טליהם ייתן להם הרופא טל זמן יריע ע־ אשר יקים אותם ט־ שיעמדו טל רגליהם ע;
 כמה חנכים משונים יקירי העיד ורוזנים שיהיו לו למשכין ער אשי ישיגו את הרופא למקומו ןנאין ספק כאשי יקיה את הרופא
 איזה סננה בעיי הזאת ודאי יחריו כל אנשי העיר מאימת המלך * כש״כ האנשים הממושכנים ענורו מה מאד יחתו יחרדו מאימת
 סכנת הרופא הנמשל כבי מבואי ביז׳יל (מדרש שיר על מאמי משכני אחריך ניוצה) בשעה שנאז ישיאל לקבל כחייה אמד
 להם הקלה הביאו לי ערבית !הביאו ושיעבדו צדיקי הדור ותינוקות שלבית רבן ואיכ כאשר יקרה מקרה בלתי טהוי אל התורה
 בקדושה אז כמה גדולה הסכנה חיו על כלל ישיחל ובפיט על אותם שהם נתינים נתונים למשכין וזהו אוי לי.ם לבריות מעלבונה

ה. י  של חי
 ")נאור״ס בהקליסמאשי (תהליס ל״א) בירך אפקיד יוחי פריתה איתי ל׳ אל אמת . נס מאמר (שם ק״ל) נפשי לדי
 משומרים נבוקי שימריסלמקר פוי מאמי ביקי היא מוסב על בוקיזהאית היום. יעיד השאלה קיא הנניא זמן הגאולה ג״כ
 נזקי כמאמי (ישעי' כיא) אמי שישר אתא גיקי k רבותינו זיל הוכיחו ביקר הגאילה מביקי זה אשר אנחני מעיררים השחר
 גזען הגלית * נמשל ראובן ליה סאת שמעין מאה סכה וראובן יש לי נסיעה לפניו לנסוע למרחקי' והוא דואג על כלי זהב אשי יש
 לו ש«ה סך היבה ניר מי להניחו ואצל טי יפקיד איתו אכן כאשי במזימות יתהפך ויחקור אצל מי יסקר הכלי הנה שמעין בעל
 **י יזאי לא יעלה לב להפקיר הכלי אצלן. כי נפשי יודעת מאר כי בבוא הכלי אצלו ודאי יקח אומה על חובו והקב״ה אנמנו
. * אליו חיגגלול כמאמי כחנות פתוחה והחטני מקיף בלילה אנחנו מפקידים נשמותינו גיל הקב״ה וכבי הנשמה בילו * J 0 ״ J 
*^היא מחזיר אותה אלינו גבוקי * שזה יש לנו מופת נשיז על ענין אחר לוגמתי * היינו שלא ללאוג איך יגאלני ית׳ אחי ק  י״5
 היוני׳ לפניו ית׳ אגל ממה שעינינו רואות כ׳ גכללילה אנחני מפקידים בילו ית' נשגדידני * ובבוקר הוא מחזיר׳ אלינו יש
י#על3־קי הגאולה גיכ , וזהו בידך אפקד רוחי ואתה מתוייה לי יש לי סופת פדית איתי ל׳ אל אמת כי מ/ה נתנרד מ 3 י^ נ < 
ם טובות* ההו נפשי לל׳ משומרים לגוקיש־מרים למקי כצמר מסבת ביקי של כל י\ס ויום פזמריס ומייחלים י ב י י ח ל י ^ 1  ני *
קי גם לעת כזאת שאנחס נעלי חובות גדולות ו מ *זהי מאמר המלרש חדשים לנקיים ממה שאתה מחדשנו בכל נ * :  >»קר ס

: ן נ ה  נעת הגליתי ועכ־״ז אתה מחדשנו לנקיים* להחזיר נשמותינו* אמונתך יבה שתג־ונז * ו



 אהל יעקב צט
 הכתוב פה והארץ תעזב מהס ותרץ את שבתותיה
 בהשמה מהם והם ירצו את עונם. ובנביא (ישעיה
 ב) כי נטשת עמך בית יעקב כי מלאו מקדם ועונניס
 כפלשתים ובילדי נכרי׳ ישפיקו כוי. הוראת הכתובים
 האלה להתנצל בעבור ה׳ ית׳ ולהצדיק את מדותיו מה
 שהפריד בין הדבקים - היינו בין ישראל ובין ארץ
 חמדה. אשר מעולם ה יה זיווג נכבד ז״לז מיום ברא
 אלקיס ארץ ושמים. כאשר דרשו זיל על מאמר
 עמד וימודד ארץ (עיי ילקוט תבקוק ג׳) אי לזאת
 באו הכתובים לבאר כי ענין הפירוד הזה היה ע׳׳ד
 פירוד הזוג אשר גם שניהם אינם רוצים להתאחד
 לדור ביניהם. ומעלים זא״ז. אשר אז ראוי לגרש .
 כן הי׳ לנו כי הארץ הנבחרה היתה בוחרת
 מעתה לשבת גלמודה . כמאמר אז הרצה הארץ את
נס. כי כל עוד שהיו  שבתותיה כוי והס ירצו את עו
 ישראל שומרים המצות ראוי היה לישראל לדור שמה.
 בהיות הזיווג נכון לפני שניהם כי לישראל היה
 מקום נאות המוכשר לקייס התורה כמאמר (ישעיה
 3) כי מציון תצא תורה ודבר ה׳ מירושלים. ואוירא
 דא״י מחכים ומקדש ומטהר. וגם הארץ היתה משגת
 פעולתה מן המצות התלויות בארץ . אמנם כאשר
 עברו תורות חלפו חוק.והתחילו לבקר אחר הבל חמודות
 אשר בארצות זרים ובמדינות אחרות . אז פיזר אותם
 הקב״ה כל אחד אל אשר תשאנו רוחו למלאות שם
 תאותו. כמאמר המדרש (נמדבר רבה ז) ואתכם
 אזרה בגזים אמר להם הקב״ה לישראל הואיל ואתם
: ג ׳  רוצים בע׳׳ג אף אני אגלה אתכם למקום שיש ע
 לכך ואתכם אזרה כו׳ . וזהו אז תרצה הארץ את
 שבתותיה כו׳ וגם הם ירצו את עונם . לאמר כל
 כאשר יתפרד הזוג יה יה נכין לפני שניהם. והדמיון
 בזה. לעשיר אחד שה יה פזרן גדול על מצות הכנכת
 אורחים . עד שהיה -מספיק לכל האורחים הבאים
 לביתו לכלכלם די שבעם. והיה לז לזה בית מיותד :
 ומדתו היתה לתת לכל אורת מאכל הנאות לו לפי
 מזגו. לפי הבחנתו בו. ולפי מה ששיער בו. והיה
 מראה לכל אחד מקום שישב שמה בסעודתו כל אחד
. פעם בא אליו איש אחד מלובש ומעוטף  לפי ערכו
 והיה נראה בעיניו כי הוא איש ענוג . והנה לעת
 האוכל כאשר הס נו על השלחן הראה מקום לאיש
 הזה שישנ למעלה ראש • ויהי בתת המאכלים על
 השלחן נתנו לפניו קערה עם אורז. ואחי׳כ למטה

 לך 34 מזה

 להם לישראל כו׳ אלא זו ספר תורה. שאס לא היה
 pp» לא היו משונים מכלם . הנראה כי חכמינו ז״ל
י לשק ואף גם זאת מורה דבר נוסף על כ / ^ י  מ
 החוכמה. ואין המאמר כן כיא הפכו. לזה ביארו
 ואמר! כי אף גס זאת מן התוכתה . משל לשר גדול
 שחטא עליו בנו ויגרשהו למדינה אחרת. אשר אנשיה
 שונאים מאד את מי שאינו מבני המרינה . וקפץ ינםבע
 שלא יחמול עליו כאב עלבנו. ולא יטה אליו חסד רק כל
 היום תמיד יתאכזר עליו. להדפו ולהרחיקו מעל פניו.
 והיה הנער מתגורר במדינה הלז לשמה ולביזה לקלון
 ולחרפה. לימים שמע אביו כי הנער הולך בבגדים
 קרועים מאד . ויעשה לו בגדים כאיס וחמודים
 וישלח אותם להלביש את בנו . וישאלו אותו אוהביו
 איך תעשה כזאת להפר את השבועה אשר נשבעת
 להתאכזר עליו. ואיככה עשית לו עתה מלבושים
 ושלתת אותס אליו להלבישו. ענה השר ואמר אבל
 דעו כי גם זאת עשיתי לו משמרי את השבועה אשר
 י נשבעתי. כי יודע אני כי כל עניו ומדודו על היותו
 ניכר בעיניהם כי הוא גר מארץ אתרת . ואם לא
 שלחתי לו את המלבושים הייתי דואג עליו אולי ישיג
נה. וכאשר ילביש בגדי המדינה .  מלבוש מבני המדי
 אז לא יהיה ניכר שהוא גר. ויחשבוהו לתושב ויהיה
 כאחד מהם ויאהבוהו. לכן עשיתי בתכמה להלבישו
 את בגדיו כמאז ומקדם למען ידעו ויכירו כי הוא
 נבדל מהם. הנמשל הקב״ה גזר עלינו גלות במדינות
 י אחרות. בכשרים במדי כו׳. ואולי יעזוב את התורה
 ונהיה כמונו כמוהם אחד. לזה הבטית אותנו יתב׳
 כי אף גס זאת יעשה עמנו. שהתורה תהי׳ שמורה
 י ׳ בידינו. כמאמר כי לא תשכח מפי זרעו (דברים
 לא) וכמאמר המדרש (רי׳ איכה) מפני ידך בדד
 ישבתי (ירמיה טו) אמרה כנ״י נגעה בי ידו של
 פרעה ולא ישנתי בדד. וכשנגעה בי ידך בדד ישבתי.
 כלומר לא אוכל להתחבר עמהם להיות לעם אתד
 (והשלמת הדברים עיין קול יעקב על מאמר לא

 י עליכם כל עוברי דרך . (ע״ט א) :
 אמנם ע״ד כלל מה נזרך עלינו לתת טעם על
 ו עכין הגלות . מה ראה ית׳ לפזר את ישראל
ל פניי • היבצר מה׳ לענוש אותם ע  וצהגלותם מ
 j בבתיהם בעריהם במושבותיהם . לא לשלח אותם
. אבל בשום לנ אל מאמרי ת ו ר ת  ולפזרם בארצות א
. והוא מה שאמר  הכתובים יתבאר הדבר מאד



 אהכ יעקב
 כמתנצל ומצדיק דינו ית׳ לאמר כי נטשת ־עמך בית

ה, ל#ה*  יעקב. כמו (במדבר יא) ייטוש על המתנ
(י כי  עוד פזרת את עמך למקומות רתוקות . לזה א.
 מלאו מקדם ועוננים כפלשתים כו׳ ותמלא ארצו׳ זהב
 כו׳ ותמלא ארצו סוסים ואין קצה למרכבותיו•.׳ולכן
 גרש אותם ית׳ כל אחד למקומו הראוי לו (והשלמת

:  י הדברים עי׳ קול יעקב רי׳ מגילת אסתר)

 אמנם נראה להעמיק עוד יותר בענין זה עם
 מה שנתעורר עוד על המשכת דבריו בסמוך
 כי נטשת עמך בית י יעקב כי מלאו מקדם כי׳ וישת
 אדם וישפל איש ואל תשא להם . אשר כפי הבנת
 המפרשים ז״ל הוא מאמר הנביא אליו ית׳ אל תשא
 ואל תמחול להם . ובעיני רחוק הדבר שהנביא יקטרג
 על ישראל ת׳׳ו • אבל הסכת ושמע את אשר נראה

 לדעתי בזה:
 ב3מ״*א (סנהדרין ל״ח) מאי דכתיב וישקוד ה׳
 על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק ה׳
 אלקינו. משוס דצדיק ה׳ וישקוד ה׳ על הרעה כוי .
 עולא אמר שהקדים שתי שנים למנין ונושנתם ט׳ .
 וראוי להתבונן מאד מה טורה תלויה בהקדמת הזמן.
 עד שיסובב מזה לומר שאלולא הקדים שתי שנים
 למנין ונושנתס לא נשתייר כוי. אמנם הדבר יתבאר
 היטב ע״פ משל למלך שהיה בביתו איש מטיב נגן •
 והיה משתעשע אתו מאד.ונתן לו דירה בכבוד ותפארת.
 וילבישהו חמודות כבני הרוזנים והסגנים . פעם
 שמע המלך עליו שהוא יוצא ונכנס אל בית היין
 ומשתכר שם עם תברת שותי שכר : ויאמר המלך
 להפשיט מעליו הבגדים החמודים אשר הוא לבוש
 בהם ולקחת מידו כל אשר יש לו. ולהוציאו ולגרשו
 מן העיר ולא יראה פניו עוד. ויעשו לו כן . ויהי
 בראותו כי מר לו מאד . כי נשאר עתה ערום ויחף .
 רעב וצמא . ואק איש מאסף אותן אל ביתו כי ידעו
 כי נתעב בעיני המלך. ויקח לו גליון גדול ויערוך
 מכתב מליצה אל המלך ויעש כחכמתו ותבונתו .
 כנותן הודאה על העבר כי צייק הוא במשפטו ודינו.
 וצועק ומבקש על העתיד לאייר כי לא ישוב לכסלה
 עוד . וכבוא אגרתו היקרה אל יד המלך נכמרו רתמיו
 עליו וישב אותו על משפטי הראשון. וחיבה יתירה
 נודעת לו. אז הרהיבה נפשי עוז וישאל מאת המלך
ה מאד . והייתי ראוי 3 י  לאמר אמת כי שגיתי ה
. וכדי היה לי בזיון וקצף . ה ז ש כ נ ו ע  לעונש . אבל לא ל
 ויאמר לו המלך החכם • דע כי אנכי לא עשיתי עמך

 רע

 מזה"הציגו לפני האורחים קערה עם לביבות . למטה
 מזה קערה עם קטניות . למטה .מזה קערד עם
 ירקות וזה האיש כאשר באה לפניו הקערה עם אורז
 הביט וירח כי לא ידע מה הוא . ובראותו כי אח״כ
 מביאים קערות אחרות הושיט את ידו למטה עד
 קצה השני של השלחן ולקח עם הכף מן הירקות
 אשר היו שמה. ואכל והושיט ידו פעם שני על ראשי
 כל המסובים העוטרים על השלתן ב עבור הירקות .
 הביט עליו בע״הב בא ואמר לו ידידי קום נא מן הכסא
 אשר אתה יושב להתרחק מן המקום הזה . והאורח
 מתפלא עליו מאד איך יקרה לנדיב כמוהו לבייש את
 האורח להדפו ממקומו. אמר לו הבעה״ג ח״ו אין
 אני מבייש את מי. רק אני כל ישעי וכל חפצי לתת
 לכל איש כפי חפץ לבבו. ואני חשבתי עליך כי מזגך
 רך וענוג ואמרתי להושיב אותך במקום זה . כי במקום
 זה דרכי להעלות על השולחן מאכלים דקים . אך
 עתה כאשר ראיתי אותך כי כסאך נכון במקום זה
 ובכפך אשר בידיך תושיט לבלוע את הירקות. מה לך
. קח לך מקום שמה אצל הירקות ויהיו ה  לשבת פ
 מזומנים לפניך על יד ימינך. הנמשל מבואי במאמר
 הילקוט שזכרנו. על עמד וימודד ארץ ׳ כי הקב״ה
ס. ונתן מקום  מדד כל הארצות ומדד כל העמי
 מושב אל כל עם ולשון איש איש כפי חפץ לבבו וכפי
 טבע מזגו. ני כל מדינה מיוחדת בסגולתה ובתבונת׳.
 זו מוצלחת לכשפים זו מוצלחת לסוסים. בזו נפישי
 רוצחים. והאומה הישראלית שקל ה׳ סגולתה ומזג
 תכונתה ויקר ענינה כי היא מוצלחת רק לנכביות.
 לאמרות ה׳ אמרות טהורות . והמקום הנאות אל
 ענין נכבד זה אינו רק למעלה ראש . בראש פינה .
 בירושלים וכל גבולותיה מקום המבצר לנבואה והשגת
 רוה״ק והשגות מצפוני התודה וכל סגולותיה ומתמדיה.
 כמאמרם ז״ל (במדבר רנה כג) חבלים לי בנעימים
 כמו שהם נאים אל המדינה כן המדינה נאה להם.
 וזהו״ אף נחלת שפדה עלי . איל בראותו ית׳ כי פנו
 עירף אל התורה והתתילו לחלל ענידת מלכם בקודש.
 ובשבתס בירושלים עיר הקודש נטו כף למצרים להשיג
 משם סוסים ולמקום זה להשיג ממנו כשפים וכדומה
 P ההבלים אשר במקומות אחרות. אז אמר הקב״ה
 א״כ מה לכם לשבת פה ולהושיט הכף אל קערה
ה • לכו שמה ותהיה לכס הקערה על יד ק ו ח  י

 ימינכם. ואז פיזר אותם הקב״ה והושיב את כל אתד
. וזהו שאמר  במקומו הראוי לו למציאות תאותו



 בהקפה. והבטית לו שישלם לו את הכל : יהשמ
 נתפס לעבילה. ויעבול עמו עבולת עבל בעל חובותיו
 לזמן התראה התפשי עם העובל הזה ויאמר אליו
 אשריך אחי. כי אתה יום יום יתמעטו חובותיך .
 ואצלי בהיפך אני הגללתיה והוספתי יום יום.יזה ממש
 מאמר נחשבתי עס יורד בור . כאומר כבר היה טוב
 מותי מחיי. כי אז'/ הלא יום אחר יום יתמעט

 החוב. ופה בהיפך :
 מדרש וזכרתי את בריתי יעקב כו׳ הוא שחזק י
 אומר [ישעיה ל ׳ח] הנה לשלום מר לי
 מר . מר י ל• מלפני . מאחז. מר לי מאחרי• ממנשה
^ מסבהס . כי אביו מלפניו ו י ל | ^  פי׳ כי לא ב
 הי׳ רשע. ו3נךאחמו51י׳ן1ש ־שע . וזהו ענין בקשתנו
 והסר שטן מלפנינו^מאחדינו . היינו שלאי יגיע
 עלינו קטרוג לא ממה;מנפנינו ולא ממה שיהי׳ לאחרינו
 אך יותר נראה בזה״ע״ל למיון. יש הולך עם שומר
 והשומר הוא לכבורו. ויש הולך עם שומר והשומר
 הוא לרעתו . באור זה כי כאשר עשיר אחל יזמק
 את איש אורח הגון ישלח משרתו אל בית האכסני'
 לבקש את ה^ורח שילך עמו לסעולת הערב אשר
 העשיר עושה בעבורו. והאורח יקום וילך והמשרת
 הולך עמו. ויש שיבוא נוגש לתפוש את איש ויתפשהו
 וילך עמו להביאו אל בית האסורים . וההבלל בין
 ל המוליכים האלה. כי המשרת המוליך את האורת
 איל בית העשיר משפט המשרת. ללכת תתלה עם
 הפנס להאיר לפניו למען הכין הלרך לפני האוית
 שלא יכשל . ובהיפך אותו אשר מוליך את אחד
 להסגירו בבית אסירים הוא מול? את האיש הזה
 לפניו והוא ילך אחריו להביט בי ולשמרו שלא יברת
 כן ענק השטן. כי קודם שחטא הארס. השטן הולך
 לפניו להראות לו שילך למקום פ׳ ושם ישיג תאוה
 זאת . ולמקום פ׳ ושם ישיג תאוה אחרת .
 אמנם •אחר המעשה אחר שכבר חטא אז ילך מאתרי
 האדם עם חרבו כאמרם ז״ל (בבא בתרא ט״ז) הוא
 השטן הוא היצה״ר הוא מלה״מ וזהו והסי שק
 מלפנינו שלא יביאנו לחטא. ומאחרנו. שלא יביאנו

 אל העונש.
 מדרש

ב • וישתומם&נעה על הדברים ו ק ט ה י מ י א ע מ  י
 האלה ויאמר ואיך. ויאמר אליו^לא אם.אנכי לא
 הייתי לוקח ממך כל מחמד 41יך וכל ־אשרי יש לך
» אואם בבתי משתאות. נ פ  הלא אתה בידיך היית מ
ת פושט מעלין*גם י י אח#ה  כמשפט כל השיכורים. ו
 את הבגדים החמודים אשר 5דת> אותך בהם והיית
 נשאר ערום ויתף . ולמי* fjjp היית מתיירא
 להתראות לפני כי אין לבוא א4|שעמ המלך בלבוש
 שק. והיית מוכרת לברוח ולהתעלם . ואיכ היה
 לין משפטך מר מאל מאד על כל הרעות הרבות
 האלה על אין קץ. והיית נילון כלין מורל ובורח .
 משא״כ עתה כאשר אני עשיתי עמך המעשים האלה.
 מחולפת השיטה . כי מכל חטא נעשה עונש. היינו
 כי אס אתה היית העושה מעשה זאת הלא הסיבות
 עליך חטא נוסף. ואנכי כאשר אני עשיתי לבר זה
 אליך יעלה ויבוא'לחשבון לכפרה ולסליחה. וא״כלא
 עשיתי לך• רע כל מאומה רק טוב . הנמשל. כי כל
 מה שעשה אלקים ית׳ לנו הלא אנחנו בפועל ילינו
 היינו מגיעים עצמנו לכל זה. שתקיא הארץ אותנו
 והבית המקלש יתרב. וכל זה היה עול סבה להעלות
 תמה לנהום נקם. וזהו כי נטשת עמך בית יעקב .
 כלומר אתה עשית את הלבר הזה בטובך. והטעם.
 וישת אלם וישפל איש פי׳ אס אנחנו בעצמנו היינו
 עושים לנו זאת הלא ואל תשא להם. היה גלול עונה
 מנשוא . ולא היו ראויים לכפרה לנצח . משא״כעתה
 כאשר הקב״ה עשה זאת להם . עשה זאת לטונת
 העונש ואיכ יתמעט החוב*־. כי יתמעטו העונות
 ותתרבה הסליתה. ויתהפך לנו התורבן לכפרה .
 וזהו וישקול ה׳ על הרעה ויביאה עלינו. כי צדק
 ה׳ אלקינו . שהקליס שתי שנים למנץ ונו&נתם .

 והענין נכבל:
 וככר המלצנו על״ז מאמר להע״׳ה (תהלים פרז)
. משל לשני מוזגים ׳  נחשבתי עם יורד בור כו
 שהיו יושבים.בכפר אחל א׳ בקצהו הח׳ והב׳ בקצה
 השני של הכפר. ושניהם נשארו בעלי חובות אל השר
 ויתפוש אותם בעד חובותיהם . ויבקש אחל חופש
 לנפשי שיתן לו השר את המזיגה על שנה החדשה

 ״) רזהנכנל נ«ז מאפי [תגיא] תחת אשר לא עגלת את ל׳ אלקיך 'גשמחה כי׳ ועגזמ אח אויביך כו׳גיעג ובצמא כי׳ י
 "לכ• עי•? יניכה מן החוג. משא״כ אס ביפי ההצלחה לא עגלת את ל׳ הלא הי׳ החוב על פיסיף והולך הליך

k גלב על יגיל מנשוא 



 אהל 1יעקב
אשי נדר להודות לד ית׳  בידו נום לברך את: ד'
 כאשיג ישיג תשועה והצלה •. ועתה כאשר השיג את
. ת׳  הישועה אמר כוס ישון|ף אשא להודות לפניו י
 ואמר נדרי ־לד׳ א&!ם פי כן נדרתי בעת צרה.
ת׳ ואמר יקר בעיני ד ימי  אבליבא בקובלנא לפנ
 המותה לתסידיו . ואי׳כג למה יסובב כן עלי שאהי׳
 נרדף. ובעת צרה אצטרףלנדור נדרים . שזהו אתריות
 גדול על סנ$ר . ־.כמאמרם ז ׳ל (במאמר שלפני תה)
 כל מי שנודר ומשהא את נדרו גורס מיתה לעצמו .
 שנאמר כי דרוש ידרשנו כו׳ ממך נפרעים ולא מממונך.
 וע״ז הוא מבקש שהקב״ה ירחיק ממנו עניני׳ כאלה
 ולאי יצטרך להיות נודר בעת צרה . וזהו אנה ד׳
 כי אני עבדך כוי לך אזבח זבח תודה כי׳ . .כלומר
 חנני בשמחות אחרות. לא שאשמח על הצלה מדעה.
 כהבטחת הנביא (ישעי׳ ל״ה) ",ופדויי ד' ישובץ ובאו
 ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמתה ישיגו
 ונסו יגון ואנחה . כלומר לא שאשמח.על כי הרעה
 נעדרה ממני. רק שמחה אל טובות אמתיות קניניות
 וזהו ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנתה שלח יהי׳
 יגון ואנחה בעולם כל מאומה. רק ישמחו על שמחות
 אמתיות. וזהו שאמרו זיל וקרבן תודה אינה בטלה
 לעולם. כי החטאת בא על חטא . ואשם בא על

 תטא ולעתיד כל הרשעה בעשן תכלה . ויתבטל הרע.
 מן העולם. וזהו לך אזבח זבח תודה כו׳. נדרי לדי
 אשלם כו׳. כלומר נדרים כאלה תאוה נפשי לנדור
 ולשלם להקריב תודות. לאי זולת וגם בחצרות 3ית ד׳
 בתוככי ירושלים . וכמאמר רז״ל שם בסמוך טוב
 י משניהם מי שאינו נודר כל עיקר הלא מביא כבשו

 •'.לעזרה ומקדישה ושוחטה . וזהו נדרי לדי אשלם כוי
 בחצרות:.בית ד׳ כוי. כלומר שמה ידור ויקדיש וישתוט
 ו*ו מאמר המדרש כל מי שנודר ומשלם נדרו. זוכס
 שישלם נדרו בירושלים. כלומר עתה נדר נלרים אשד
 פצו שפתיו ודיבר פיו בצר לו. ובזכות מה ששלם
 הנדרים ההם זוכה שישלם נדרים בירושלם ע״ד
 שזכרנו. להקריב הודות . וזהו ואומר הודו לד׳ כי
 טוב כי לעולם תסדו . כי אז *תבער הרע מן העולם
 ולא יהי׳ רק חסד אל כל היום תמיד . וינוסו יגון

 ואנחה. וישיגו רק ששון ושמחה בב׳׳א.

 מדר$ [סוף פרשתנו] כל מי שנודר ומשלם נדרו
 זוכה שישלם נדרו בירושלים הה״ד
 [תהלים קט״ז] נדרי לד׳ אשלם היכן בתצרות בית
 ד׳ בתוככי ירושלים הללויה . ואומר הודו.לד׳ כי טוב
 ט לעולם חסדו. וראוי להתעורר בזה אי מ״ש מי
 שגידר ומשלם נדרו זוכה שישלם נדרו כר . למה לו
 4שלם עוד אחר שכבר שלם . וכבר אין עליו חוב
 שיצטרך לשלם . ב׳ מה ואומר שאמר. ואמי הודו לדי
 ני טוב כי לעולם תסדו (אמר הכותב לאשר המאמר
 הזה במדרש בסוף הספר . ונכון בעיני להשלים
* שהוא ג״כ  דברי החבור הנחמד הזה במאמר המי. .
 בסוף ׳הספר. ובדברי מו״ר התחביר tf׳y לא מצאתי
 שיגתוב על המאמר הנ"ל& ע75 לבעבור כי הבאור
ת מדבריו הערבים ת ^ ה ע ג  הנראה בעיני הוא ע׳יפ ה
 ע״כ אשלים בזה הספר הנכבד אשר אני נותן היום
 הזה לפניך) דע כי כוונת המאמר" לבאר לנו דברי
 המשורר התסיד עי׳ה. מה אשיב לד׳ כוי כוס ישועות
 אשא כו׳ נדרי לד׳ אשלם פן'.• יקר בעיני ד׳ המותה
 לחסידיו. אנה ד׳ כן לך אזבת זבח תודה כו׳ נדרי
 לדי אשלם. והדברים סתומים וחתומים עד מאד .
 אם בהתכתס וקשורם . ואס בהכפילי הדברים 3׳
 פעמים נדרי לד׳ אשלם . ומה זה שאמר באמצע
 יקרי בעיני ד׳ המותה לתסידיו. אמנש דברי המשורר.
 ע״ה יתבארו על נכון בהקדיס מ״ש למעלה (פ׳ צו}
 על מאמר המדרש לעתיד כל הקדמות במלין והרק
 תודה אינה בטלה לעולם. הדא דכתיב (ירמי' ל״ג)
 עוד ישמע בערי יהודה כלי קול אומרים הודו את ד׳
 צבאות כז׳ מביאים תודה בית ד'. דע כי יש ב׳ מיני
 שמחות. יש ישמח במציאות טובה תדשה. כמו שנולד
. או שזכה להצלחה  לו ב״ז • או הכניס בנו לח פה
 גקניניו. ויש ישמח רק על שלילות הרע . שהי׳ חולה
 ונתרפא. או שהי׳ תבוש בבית אסורים ויצא תפשי .
 והכה כל השמחות אשר אנחנו שמחי׳ בעוה״ז כלס אינם
. כמו שמחת פורים וכדומה . ק על שלילות הרע  י
 **ין ענינם בלתי על ההצלה מהרעה. ודהע״ה טעם
ה שמתות מזה הסוג . כי הי׳ נרדף גדול עד מ  ה
 . וכאשר הציל את נפשו מן הרודף שמח לבו
 ואמי עה אשיב לד׳ כו׳ כוס ישועות אשא כוי לקח

 ברון נותן ליעף בח ולאין אונים עצמה ירבה


