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 ע״י היים תשס״ט
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ר ב ד מ  ב
 מאח אבי המנידים וראש הדרשנים. אפץ כח ורב אונים.
 שמתתיו שושנים. *;לתו מלאה הארץ.ונדיק ואיש קדוש.

 כמיטי^יעקב דובגאזציק״ל.
 ואנכי הצעיו אספתי אמריו. לקטה* שושניו. סנין הלקוטים הערבים אשר
 השאיר אחרו ברכה. ודמה בכתובים תחת ידי. םזשה חרשים כלם. לא נראו
 ולא נשמעו מעולם. מיוסדים בתבונה ודעת. נעימת לאוזן שומעת. — ובכל
 כחי מדתי אהליו. הקימותי יריעותיו. ללאות הגהווי עשיתי עליו. — כל דורשי
 תושיה תחתיו יתענגו וימתעשעו. מפרי מגדיו יאהיו וישבעו. צדקות ועוז בעם

 ישמיעו. יום יום אומר יגיעו.

.  אנכי ־,קטן באלפי ישראל. ע1ד עבד ד

 אביהם דוב בערוש פלאהס מ׳ימ דק״ק שעברשין.
 וק׳׳ק פיעטרקוב.

 על משמיתי משמרת הקדש עיר מולדתי מעזלינוש יע״א.
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ת מ כ ם ז  ז
 הדב הגאון הנחל האב־ד׳ דכךק מדאגא.

 כבר האיר פני תנל יה״ה הר3 המגיד הדרשן
 הגדול מרה אברהם בערוש מ״מ דק״ק שעברשין
 נ״י, בספר אהל יעקב מרבו המפורסם כשמן
 מורק ה״ה הרג הגדול הנודע ביהודה מהר״י
 ז״ל מ״מ דק״ק דובנא , דבריו ממסדים על אדני
 הצדק. פשטיים מתוקים מופת צופים, מלאים
 זיו ומפיקים מוסר השכל, עתה בא ברוך ד
 הרב מו״ה אברהם דוב בערנש נ״י הנ״ל, ותפץ
 להפיץ ענן אור זרוע לצדיק , הרבמהר״י זללה״ה,
 על ויקרא במדבר דברים, להיות האהל אחד.
. לזאת מי האיש  בנין שלם, על כל חלקי התורה י
 החפץ חיים ותוכחת מוסר השכל יעמוד לימק צדקו
 של הרב המגיד מו״ה אברה$ בערוש די למען
 ימהר ויחיש מעשהו בספרי דבי רב, וחכה לרב
 טוב, ומכש׳׳כ שלא לגרום לו היזק ח״י, שלא
 ירים איש את ידי לשוב ולהדפיס את הספדים
 ציקרים האלה בלא רשותו או רשות נ״כ, לא כולם,

 ולא אחד בהם, רק נוצר תאנה יאכל פריה:

 דברי אלה יום ג׳ ר םתזשון פד, מ־אגא.
 ישעיה טושקאט חרמ ק״ק הנ״ל.

 הרב ז*נ*ח הצווגד! f ה*ב-ד מךק ווארשא
 וללדדה.

 ועמו שני צנתרות הזרג
 כבוד הרג. הגאון הגדול טרה יצחק מאיר נ״י.
 וכבוד הרב הגאון הגמל טרה יעקב

 נעזונדהייפו נ״י:

 מר יצאו מוניטין ונתפרסם שמו של כבוד הרב
 המופלג הדרשן הגדול מו״ה אברהם דוב בערוש
 סלאהס נ״י מ״מ דקיק.שעברשין, אשר שגס
 מחניו להחזיק בעמוד גמ״ת של אמת, ילהיו׳ עמל
 ויגע בכל כחו ואונו לקיים מילי לרבו, הרב הגדול
 הלרשן המפורסם בכל תפוצות ישראל מרה יעקב
 דובנאזצלה״ה, והוציא לאיר עולם ספר* א;ל
 יעקב על ספר בראשית וספר שמות, והגה כעת
 בא ידידינו הרב מי״ה אברהם בערוש הנ״ל ואייתי
 בידי׳ חידושי,תורת אמת ליעקב על שאר התלקים,
 ויקרא במדבר דברים, כלם אהובים, כלם ברורי׳,
 מלאיםמוסר ויראתשדי, והאוהלים האלה משובצים
 זהב נמלואותס, מזהב תבונת גבר חכם בעוז, הרב
 מויה אברהם נערוש נ״י הנ״ל, ה«ה ההערות
הם, כמעשהו בראשון  היקרות אשר הוסיף נ

 ובשני, ויעיםנכספים גם לדבריו הטהורים, והגה המפורסמות א״צ ראי ולא הסכמה, אמנם אמרתי
 לתמוך ביד הרב מי״ה אברהם בערוש נ״י ואמינא חד פסיקא דרחמי להעיר לב אחינו ב״י למהר לקתת
 מידו הספרים היקרים למקיהי' לכם חלק. וזכות בהדפסת דברים תמודים הנ״ל, וכן לגדור גדר נער
 השולחים בעולתה ידיהם, אני מזכיר בפניהם לעיניהם איסור השגת גבול, ארור משיג גבול רעהו,
 ולא ירים איש את ידו לשוב להדפיס ספר, אהל יעקב זה לאחלרןאחד ולא כל החלקים בלא רשות הרב

t מוהרא״ד נ״י וב״ס ולהשומע ינעם ותבוא עליו ברכת טוב 

 באעה״ת יום ד ר״ח חשון תרי״ר לפ״ק ווארשא יע״א.

 מן רויע דדד זאהן חו«״ק הנ״ל. מן יצהק טאיר בהרב טודי דל.
 הגן יעקב געזונדהייט. • /



ת מ כ ס  ה
 הרע הגדול גאין יעקג צגי ישורון כ** ננחרר

 יעקב צבי מעקלענבורג ניי.
 ככל שערי תורה טדע לתהלה לשם ולתפארת
 התכם הצדק הדרשן הגדול הרנ המנוח מוהד׳ר
 יעקב זלה״ה שהי׳ מ״מ בק׳ק דובנא, ומי זה הישראלי
 אשר לא שמעה אזנו ממשליו הנעימי׳אשר באמצעותם
 תתראה נגד עין השכלי נקודה נפלאה במאמרים
 סתומים בין במקראות בין באגדות, מבלי הצטרך
 חחלה לרדת לעמקי עיונים להבין אותם, ומכת
 משלי> הנפלאים ותועליותם שהי מעורר גם את
 המתשבה ומתזקה עד שתתפעל הנפש והוא נתקע
 בה להשחמש בם לעת הצורך לקחת ממנו מוסר
 השכל, לכן בואו ונחזיק ג1ונה להאי גברא יקירא
 תלמידו הרב המגיד הדורש טוב לעמו הרב מוהר׳׳ר
 אברהם בערוש פלאהם מ״מ דק״ק פיעטערקאוו
 וה״ק שעברשין, אשר קם תתת רבו הגדול לאסוף
 כל תדושיו הנפלאי' לתברם יתד ולהביאם אל בית
 הדפוס, הנקראים בשם אהל יעקב, והנה כעת
 נמסר מיד תלמידו זה, באורי רבו על ספר
 במדבר ודברים, אל יד איש יקר רות וצו• מהורי״ק
 להביאם אל בית הדפוס. — ולמען לא יבואו העיסקי׳
 במלאכת שמים לידי נזקין. לכן אזכור בתומי איסור
 דאורייתא את המדפיס ואת כל המסייעי׳ אליו ואת
 כל הקינים אותם, וישמרו לנפשותם מאלות הר
 עיבל אשר אלות ישאו על ראש איש אשר ישיג גבול
 רעהו, וכבר קדמוני בזה גאוני הזמן וגדרו גדר
 בעד עושי עי4ה אלה ואסרו איסר מלהדפיס בין
 במדינה זו בין3מ1ינה אחרת את ספרי אהל יעקב
 בין כלם יחד בין חלק אחד מחלקיו, בלי נתינת
 רשות מיד הרב מ׳ אברהם בערוש הנ״ל או מיד
 ב״כ, ולשומעים יונעם ותבא עליהם ברכת טוב:
 דברי החותם ם״ק קעניגסבערג.

 יום בי־ ךז לםגףי דתרי״ט ליצירה.

 יעקב צבי בדר נטליאל טעקלענבורנ.

 הרב.מאון הגדול האביר דק״ק גיאליסטאק.
 ישמח לב מבקשי ד׳ לקראת כבוד הרב המפורסם
 הדרשן.הגדול מוהר״ר אברהם דובערוש פלאהם
 מפ״ק, אשר תלק לו ר בינה יתירה לדרוש בדברי
 אגדה כמיןתומר, ויהיב דעתו להפיץ בקרב ישראל
 חיבורים נחמדים מהרב המאוה״ג הצדיק המפורסם
 אבי הדרשנים מוהדיר יעקב זצ״ל שהיה מ״מ
 דפה ודק״ק דובנא רבתי.• ועתה זכה לגמור כלחלקי
 ספר אהל יעקב עלהתורה, והמה מלאים זיו ומפיקי׳
 נוגה, ותובה על כל איש ישראל להתזיק לו טובה.
 והנה להגיד תהלות הספרים האלה אך למותר הוא,
 כי כבר הרבו לספר בשבת ספריו הקרושי׳ גאונים
 רבים אשר כל בית ישראל נשען עליהם. רק לאשר
 הרבמוהריא דובערו^הנ״לאתנו פה, ואנתנו ידענו
 יגיעת הרב הנ״ל אשר יגע בסידור. הספרים האלו
 ללקטם מבין כתבי הרב המתבר זצ*ל, אשר לא
 סדרים להם מרוב יושק. ולא יאומן כי יסופר יגיעת
 הרב הזה אשר פעל ועשה בזה' לזכות הרצים.
 ע*כ אמרתי להודיעזה בשבטי ישראל, אשרנרצ>תד׳
 דרכי הרב מוהר״א ריב הנ׳׳ל להעלותם על מכבש
 הדפים, בדק הוא שיטול שכרו שלא ידפיסםשוםאדם
 בלתי רשותו, כי רבת שבעה לו נפשו עמל עד כי
 הכינםילהיות ראוים להציגם לפני עדת ד׳. וראוי
 לקיים בו טצר תאנה יאכל פריי, ויראה טובבעמלו
 לזנות הרבים. אך הלילה לו להדפיס הספרים עד
 אשר יעברו בבקירתהצענזוריע כפי פקודת הממשלה
 יר״ה. ואז יביאו נדיני עם הקודש את הספרים
 הקדושים. האלו אל תוך ביחס ויחזיקו בידי הרב
 מיהראי׳דהנ״ל למען יגדיל תורה ויאדיר, ויגן עליהם
 זכות תורתנו הק׳ להתברך משמי מעל ככל תפץ

 נפשם ונפש המדבר לכבוד התורה ודורשי׳.

 יום'ב׳ ריח מנחם אב תרי״ח לס״ק
 רפאל ירט ליפטן היילפרין אבד דקיק טעזריכוש.



 סגור הר*דד*אדןידכךק בראד
 המכסה אני מאברהם מלהיות בעזרו ותומכי נפשו
 כי הגלי^עשות i והפאינץ בכל פחו להוציא לאור תעלומות
 חכמה י הנש$ר מכבול הרן' הגדול ירא אלקי׳ כש״ת מו׳׳ה
 יעקב זללה״ה מ״מ לק״ק לובנא ויתר קהלות. ואמרין
 לפעלא טנא יישר חילי׳. יי הוא ניהו כבוד ידידי הלב
 החריף הדרשן המפואר מו״ה אברהם בערוש נ׳׳י מק״ק
 מעזריטש בעהמ׳׳ח ספר ברית אבות. וידוע כי חמרא
 למרי' וטיבותא לשקיי׳. וראוי לכל איש לבב ונבון לבר
 אש9*&ומה מרי הרב מהר״י ז״ל להחזיק טוב
 להרב החריף מו״ה בערוש נ״י אשר הוא הגבר הוקם
 על. ואכפל ואתי כל הני פראאי בטרפות מרובות להוציא
 כלי למעשהו. ובפרט כי מצורף לו הביא הרב מו״ה
 אברהם בערוש הנ״ל ג״כ מקצת מאמריו אשר חנן ד׳
 ׳אותו'. לחוק אותם צספר אמור עם הספר אהל יעקב.
 והיו לאהל אמד. ואם כי הדברים לא היו למראה עיני.
 מוקמינן להו אחזקתייהו. כי שמעתי מפיו הרבה מאמרים
 והוטבו בעיני ובעיני כל משכיל. אי לזאת עלינו להחזיק
 טובה להרב מו״ה אברהם בערוש 1הנ״ל ולהבות בעזרו
 כמה לאפשר. ומכש״כ •שלא לגרום לו היזק ידו' ובל
 יבוזו זרים יגיעו לכנוס לגבולו הן בהלפסיז ספר אהל
 יעקב הג׳׳ל עש ההגהות וההוספות של הלב מוהר׳׳א
 נערמ• הגיל הן גלגולם. גלי רשות הרב מוהר׳׳א בעלוש
 הג׳׳ל. או גירי לילי׳. והשומע ללברינואלקי יעקביהי׳
 'בעזרו. י וזכותו יגן עליו שיהי׳ בהצלחה נכונה לשבת

 שקט ושאנן. על התורה ועל העבודה.

 כנפש הכואב יום דעש״ק לסדר והי׳ עקב תשמעון גר
 ושמר ד לך את'הברית ואת החסד כוי.

 שנת ת^ניז פה ק״ק בראד.
; ׳ • ד ג א  הר,׳ שלמד. ל

ת מ כ ס  ה
 כבוד הרב ה&^ןדכךקז1אדשא*מגלידה. * : ׳ *••״־-.

 הנה כבר נודע ונשמע שמע יעקב במתנה
 העברי׳. ובישראל הי׳ גדול שמו הרב *נגען ־הגדול*
 המפורסם מהר״יזצ׳׳ל מ״מדק״קדובנא. בעוד יעקב
 תי ונשמע קולו בבואו אל הקודש. והוכית במישור
 והעיר לבות בני אדם לתורה וליראה. וברוידשפתיו
 ימיש רשע. ואף אתר התהלכו לארץ התיים ואיננו
 אתנוי-י״בעוה״ר. עדיין^ידע תקפו וגבורתו במילי

Y דאגדה ע״י חבוריו. ספר קול־יעקב אשרי־ ה^פיא בל 
 הרב המופלג המנוח מו״ה יצחק קראנץ זצ״ל. מ״מ
 דק״ק מעזריטש.. וספר אהל. יעקב על. התור.?.. ויצא
 לאיי ע״י הי(סךר והמלקט הרב המופלג התלים
 מרה אברהם. דוב נ״י מק״ק מעזריטש. ועתה העיר ד׳
 אח. רוחו להעלות. על. מכבש הדפוס שארי התללך על
 תלקי התורה. ולהגדיל תורה ולהאדירה לתמוך ירי
 עושי מצו.ה באתי בזה להעיר לבות אתג״י להיות
 בתומכי כפשוליקת כל אחד ספר הנ״ל למען עיטו
 בדבריו הקדושי׳ להעיר לבם לתורה ולעבודה. ואי״ה
 כאשר יצא מבית הדפוס אקח ג״כ ספר אחד בל״נ.
 ואקוה בכבודיאתב׳׳י המתזיקי׳ בעץ התיים־ כי יתנו
 מקים לדברי, ומכות זה יתברכו מהיושב שמים. בשפע
 הצלחה עד בלי דיים. ויכתבו ויתתמו לאלתר לתיים.
̂ לכבוד התורה ולומדיה ומתזיקיה.  אלה דברי הכות

 יום הייכיא אלול תקצ״גילפ״ק פה ווארשא.
 נאי חקי שלמד. זלמן מק״ק פוזנן אכ״ד דק״ק

 הנ״ל.

 אתר הגאונים הנקובים האלה, אכפיל אזהרתי, גם שאלתי ובקשתי, שלא יזיד
 איש לעשות בערמה להסיג גבולי, שלא ישלת איש בעולתה ידו, להעלות על
 הדפום ספרי אהל יעקב כלם או מקצתם, בלא רשותי או רשות ב״כ, גם לא
 אחד מהם. והיי האיש^אשר יבחר ואשר יאבה להחזיר ולהדפיסם ויוריעני, אתן
 לידו אי״ה הגהות ותיקונים והוספות., כי באלו שנדפסו רבו הטעיות במאד מאד,

 והשומע ישמע ותבוא עליו ברכת טוב:

̂מ ם״ק מעזרימש.  יום--ד׳# •׳אסרו׳ חג דחג המצות. תרי

 p אברהם בערוש פלאהש נום פ״קיטעוריפוש.



 ה צבאות עמנו משגב לנו אלקי יעקב סלה

 רבותינו דל ובמדבר רבה ב׳) אמרו, וישא בלעם את עיניו.וירא את ישראל שוק לשבטיו ״.אליהם
 הדגלים, התתיל אומר מי יכול ליגע בבני אדם אלו, מכירים את אבותיהם ואת משפתותיהם,
 שנאמר שוק לשבטיו, באור זה, בהקדים מאמרם ז״ל(שבת נ״ה) מאימתי תמה זכות אבות, אמר רב
 מימות הושע בן בארי, שנאמר (הושע 3׳) ועתה אגלה את נבלותה לעיני מאהביה, וריב״ל אמר מימי
 אליהו, שנאמר (מלכים א׳ י״ת) ד׳ אלקי יצחק וישראל היום יודע כי אתה אלקי׳ בישראל, ומה מאד
 יפלא איך תמה זכות אבות, הלא כבר נאמר ועושה תסד לאלפי׳, אבל הדבר יתבאר יפה בהזכיר
 מאמר בלעם (במדבר כ״ג) מה אקוב לא קבה אל גי כי מראש צורים אראנו גוי הן עם לבדר ישכון
 גוי, באור הדברים דע כי הנה ארץ המישור ועמק שוה שאין בה הריס או יערות ומגדלי' גבוהים,
 אז העומד בצד אתד יכול לראות ולהביט עד קצהו השני, לא כן אס יער ולבנק עומד באמצע לא
 תעבור עוד עין הרואה, ק הזכות אבות לבנים ובני גנים f רק כאשר התגלגלות הדורות טהורים
 ונקיים ומתייתסים אתר אבותם כלו זרע אמת, ואין זרע אתר תיצץ ביניהם, אבל כאשר יתערבו
 זרעם אז איככה ילכו.מעלה מעלה להתייתם אל אבות העולם, ואולי זהו שרמזו דל(עירובין.י״ט אי)
 אברהם עומד על פתתו של גיהנם ואינו מניח לגן ישראל ליכנס בר מישראל הנא על הכיתית דלא
 מבשקר לי׳ אם הנן הוא מזרעו, כי אמו כותית, ואת אביו אינו יודע. מי הוא, כי כותית מופקרת
 לכל, ונתערב הזרע ומשכי ערלתי', היינו ביאת ישראל נמשך וניטל ממנו ונתבטל בזרע אחל,^וזהו
 מה אקוב גוי כי מראש צורים אראנו וברז״ל(במדבר רבה ל) כי מראש צורים אראנו אלו האבוא,
 ומגבעות אשורנו אלו האמהות, *) ר״ל אראנו ואשורנו מראשית מתצבתם מאבותיהם הקדושים עד

 הדור

ר נפלא מלוע מאמר  (*ואם רצונך קולא נעיםללעמ בינה בעומק לברי רז״ל האלה. עורה נא והמעמד נא על מ
 המלבר מן האבות ע׳׳ה אינו מלבר בלמי מאב אחל. הוא אנרהס פ״ה. כהוראת מאמרו כי מראש צורים
 אראנו. ראש של הצורים. הוא אברהם לאש האבות. כמו שנאמר עליו בנביא (ישעי• נ״א] הביסו אל צור חוצבתס
י .הוא וראוי להתבונן  גוי הביטו אל אברהם אביכם. והמאמר המלבר מן האמהות מלבר מכל האמהות. והלא מ
. ואינו מלבר רק מאברהם לב^. אמנם המר יתבא.ר מאל עם מה  בו. מלוע יעזוב הכתוב את יצחק ואמ -יעקנ
 שכתבתי נספר ברית אבות על הגלת פסח גסנןל לאברהם על מאמר בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם תרח אני
 אברהם מי ואקס את אביכם את אברהם מעבר הנהר כוי. והמורם מהמבואר שם כי הקב״ה ברצותו לנסוע כרם
 לי צבאות בית ישראל חייבה חכמתו ית׳ לנטוע אותם על אופן נכבל שלא יהי' יסוסם נמשך רק מאברהם ולמסה
 ולא למעלה ממנו. למען יהיו נקראי׳ רק זרע אברהם אוהבו יתי. ולא להתייחס למעלה י מאברהם על נת. שכל
 הלומת האלה היו מכעיסי׳ ו?אים. והעצה העמוקה על.זאת. איככה >הי• נאפשר שיפסק היחוס של הלומת

 הקולמי,



י חד! ד ת  פ
 הדור הזה ואץ מפםיק בהם זרע אתר כל מאומה, וזהו הן עם לבדד ישכון גר, חהו שאמר בלעם מי
 יכול ליגע בבני אדם אלו, מכירים את אבותיהם ואת משפחותיהם, ר״ל כי בלעם ידע שהאבות יגיט
 עליהם, אבל תשב כי ככל המק העמונים והמואבי בית ישראל שמתליפים נשותיהם , ואז לא יגיבו
 עליהם האבות, אגל כאשר נשא את עיניו וראה את ישיאל שוק שבט שבט לבד, והביט בדגלים,
 וראה והבתין עד כמה הם מקפידי׳ שאין מערבי׳ זרעם גם שבט בשבט, אמר מי יכול ליגע גאלו,
 מכירים הם את אבותיהם, וא*כ הם יגינו עליהם, וזהו שאמרו מאימתי תמה זכות אבות, מימות
 ה&ע בן בארי, כי לא לתנס ציה ד אותו קת לך אשת זנונים וילדי זנונים, להורות כי כן עשו בני

 דורו, וע״כ תמה זכות אבוח, כי כבר נפסק חבל הכסף וא״כ נעתקים הם מזכותם:
 ואולי זה שאמרו חדל(פסחים פ״ז) אמר לו הקב״ה להושע חטאו ישראל, אמר לפניו רבש״ע התליפם
 באומה אחרת, ר״ל בתק אוחם אם הם מערבי׳ זרעם ואז אינם ניכרי' אם הם זרע אבדה©
 אז חוכל להחליפם באומה אתרת, אחר שאינם מיוחדים ביחוסם, ואם שומרים אח יחוסם הלא
 ראויי׳ הם להזכיר להם זכות אבות, אמנם הקב״ה רצה להתחסד עמהם גם כי ת«ה להם זכות
 האבוח, עכ׳׳ז יחץ אותם בחסדו, כמאמר (ישעי' >״ד) כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה וחסדי
 מאחך לא ימוש גר, לק אמר לו יחי קח לך אשת זנונים גו׳ ואח״כ אמר לו לגרש אותה, ומיאן לגרשה
 בעבור שכבר יש לו ממנה גנים, הגם שאץ לו בירור על זה שהמה גניו, עכיז ריחם עליהם מאחר
 שכבר נתגדלו אצלו ונקראי׳ על שמו, כן הוא ית׳ אם כי. תמה זכות אבות, ואין הבנים ברורים,

 עכי־ז

 הקולמי', ראה והגע, נפלאות צורנו יתי. כי אבותינו הקלושים ע״ה אברהם ושרה שניהם היו עקרים. יצחק ורבקה
 יצחק לא היי עקר רק רבקה. כמאמר ויעתל יצחק ללי לנוכח אשתו כי עקרה היא [עי׳ בעל הפורים] יכן יעקב
 לא היי עקר רק הנשים. כי גם לאה היתהעקרה כלנרי רז״ל [בבא בתרא קכ׳׳ג] וירא ל׳ כי שנואה ,לאה ויפתפ
 את רחמה מכלל לעקרה היתה. כי כל האמהות היו עקרות. במו שתראה בלברי חז״ל [יבמות ס״ל. ב׳׳ר מ״ה]
 אמנם כל זה היי מכוון מאתו ית׳ בעבור הלבר שאמרנו. כי הנה המוליל בטבע הוא נקרא אב אל הילל הנולל.
 ואבי האב• נקרא זקני של הילל. בהיות השתלשלות הילל רק מגזעו. והוא בא מכחו. א״כ אבי הילל הוא אב.
 ואבי אביו ולמעלה הלאה הלאה כלם המה אבות גואלים וקרובי״. אמנם המוליל גן והבן הוא עקר. אז קץ בא
. גס כי ס  ג* היןז אל יחס האבות. כי נפסק החבל. ואח״כ גם כי חנון יחנן ל׳ את העקר הזה ויוליל נלרן נ
 לא יבצר מן האב לבלי יקרא אב אל בנו הנולל לו בי זרעו הוא. אבל אני האג אין לו יחס כל מאומה עם
 הילל י כי נח זקן זה כבר נפסק בגנו שהי• עקר. לכן אברהם ושרה שנוללו שניהם מגויי הארץ אם אברהם הי׳
 מוליל בטבע הי׳ בהכרח הילל הזה מתייחס אל תרח ואל אביו נחור ואל אבי אביו שרוג כוי. והיו כל הלשעי׳
 האלה מתוארי׳ אבות לזרע אברהם. וכן אבותיה של שרה היו באים ג׳׳כ להתייחס אל הילל הנכגל הזה. לכן עשה
ת שם אבותיהם על הזרע אשר יתן לי להם. אכן יצחק שכבר סי׳  הקג״ה שיהיו שניהם עקרים. לגלי יקרא ע
 מלל מאגרהם ושלה לא הי׳ עול מהצורך לעשותו עקר. רק את רגקה להיותה גת גתואל הארמי. הי• מהצורך
 שתהיי עקרה למען לא יהי, לאבותיה יחס אל בניה מצל האס. וכן יעקב ונשיו. כי יעקב נולד בגית צדיק חוסן
 רב. ונשיו היו בנות לבן הארמי. וזהו בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם. כלומר אותם אשר מלפנים היו אבותיכם.
 תרח אני אברהם ואבי נחור. אבל ויעבלו אלהים אחרים. ולא בחרתי בהם שיהיו לכס לאבות. רק ואקח את
 אביכם אח אברהם. ר׳׳ל לקחתי אותו להיות לכס לאב. ולא ממנו ולמעלה. וזהו וארנה את זרעו. ר״ל גם בי
. לא בלרך ס , במתנה נחתי אותו לו ע׳׳ל ג  הקב״ה הרבה את זרעו. עליז ואתן לו את יצחק. הילל הכולל לו
 הטנע. ואתן ליצחק את יעקב כוי רק בלרך מתנה. והכל נעבול הכוונה הנזכרת. וזהו כי מראש צורים אראנו.
 וכלגרי המלרש צורים אלו האבות. כלומר כי p האבות הוא מוכיח זאת מן הראש של הצורים. הוא אברהם
 לנלו שהיי עקר. ומגבעות אשורנו. אלו האמהות. כלומר מהאמהות בא המופת מכל האמהות ומה ה«א. ויאר
 ואמר. הן עם לנלל ישכון וננוים לא יתחשב. כי כאשר תתבונן בהתחלת ראשית מפצנ תוללתם. יתבאר לך מזה
 כי ראשית מציאותם הי* באופן שלא יהי* להם יחס עם אחרים. ואין להם לא גואל לא קרונ ומולע בלתי בהמיוססיס

 לזרע אברהם אוהבו יתי. וזהו הן עם לבלל ישכון גוי. והנן. והענין יקר:



־ י־ ח מ ז ז י  r פ

 צדזיהלא מר מכונים הם גשם ישראל, כמאמר (ישעי מ״ר) זה יאמר לד אני זזה יקלא בפס
 יעקב גוי ונשם ישראל יכנה, *} וזהו שאמר(שם כדג) כי אתה אבינו :כי אברהם לא ידענו וישראל
 לא *יכירנו אתה י ד אבינו ־גואלנו מעולם שמך, המאמר הזה מדבר על התגלגלות העת שזכות אבות
 תאה, אשר אז אברהם לא ידענו ולא יכיר אותנו מי אנחנו, רק אתה ד׳ אבינו אתה ע״ד ותסדי

 מאתך לא ימוש:
, ו  ובנביא (שמואל בי ג״ד) ויוסף אף ד לתרות בישראל ויסת את דוד בהם לך מנה את ישראל ג
 • וימן יוא3 את מספר מפקד העם אל המלך טי שלש אני נוטל עליך רעב או מגפה או
 מלחמה , וראוי לדעמ מה הי׳ החרון הזה שהצריך להסית את דוד למנות אותם, וכי בלא זה לא הי׳
 בילו להעניש אותם׳, וגם למה נחר נשלש אלה ולא מיני יסורים, גם מה ההוראה במאמר מספר
 «פקד, •אשר רז״ל כבר התעוררו ע״ז נפסיקחא אם מספר למה מפקד ואס מפקד למה מספר (עי׳
 מד פרשתנו ל) אבל דע כי רבותינו דל אמרו נמדרש (פרשתט א׳) בטנך ערמת חטיס, מה החטים
 הללו נכנסות לאוצר *מנין, כך אמר הקב׳יה שיהיו ישראל נמנים בכל שעה, אבל התבן והקש איק
 נ«נים ולאי צמד1י׳, כמו שנאמר (תהלי׳ פ״ג) כקש לפני רוח, עוד אמדו(פרשתנו ד׳) מאשר יקרת
 בעיני נכבדת, אמר המב״ה יקר ׳אתה בעיני שלא נחתי מנץ רק לך, משל למלך שהיי לו גדנות הרבה
 והיו כלםינ1יצ1פזמ 15׳ לא דקדק במנינם, והיי לו גיח אתד דאה אותו נאה. אמר לבן ביתו דע כמה
, **) והטעם י  כורים יש בו פמה שקים כר, כך־ ישראל בהם נאמר(ישעי׳ כ״א) מדושתי ובן גרני י ג
 בזה כי התבואה כל מין ומין ישימו לו מדור לבד , התטים לבד, השעורי׳ לבד, והכוסמין לבד, לכן
 אפשר למנות אותם, כמה מדות בתטים, וכמה בשעורים וכדומה, לא כן הקש והמוץ מערב כלם זה
 עם זה גם מן החטים גם לק השעורי* סי אינו־ מקפיד עליהם, ואיך ימנה, הלא גם אתר שימנה לא
 יידע כמה מדות מוץ יש מן התטים וכמה מן הנןעורי׳, אחד אשר נתערבו כל המיני' יחד, כן ישראל
 באקשר למטת אותם, כי אתר אשר ימנו אותם ויגיעו למספר ידוע אז ידעו כמה הם, לא כן הזולת
 גם אם ימני אותם עכ״ז א.ין לעמוד על מספרם, כי יש בהם מעורבי׳ ונילעי׳ מן עמים אתרים, ומן
 דתות שונות, ואיככה נדע מנינם, כמשפט התבן והקש שנתערב מכל המינים גם יתד, ולכן מנה
 אותם בפרט תמה אותם בכלל, כי בזאת נבחין שבתם של ישראל למעלה ראש , כי המנץ הכללי מורה
, לא כעמים אתרים שאינם מקבלים מספר, כי מה יועיל  כי העם ההוא מיותדי׳ וממדרי, מדע
 המספר לעמוניי' אם מובלעי* הם מואביי׳ וכשדיי' וכדומה, אבל ישראל כאשר יעברו תתת המספר אז

 המספר

מה יפה יתבאר עמה מאמר הנביא ננ״ה [ישעי* נ״ו] ואל יאמר 3ן הנכל הנלוה אל ד׳ לאמר הנדל יבדילני  *) ו
 די מעל עמו ואל יאמר הסרים הן אני עץ יבש. ־והמאמר סתום וסתום מאד. מה ענין סגול הזוג הזה
 דאגת הסריס מהיי כדאגמ׳ בן הנכל. ולדברינו בהערה הקודמת כבר כוונת המאמר ^?וארת. כי הבן הנכר ידאוג
ל **V לו ימיס ממנו ולפניו. כמאמר [בבא קמא פ״ס] גר אין לו סייס מלמעלה. והסריס ילאוג על שלא  ע

 יהי' לי יסוס ממנו ולאסריו. וא׳׳כ יבםן שהקב׳׳ה מאס אומו ושאנו בו. שע״כ עשה אותו עקר. לתת הפסקה
ו אני p יבש גוי על  ליסוסו. ע׳יז אמר ואל יאמר בן הנכר הבדל יבלילני ל׳ מעל עמו ואל יאמר הסריס ה
 שם עולם •אשר לא יכרת. ובני הנכר הנלו׳ים על ל׳ גד והביאותי׳ אל הר קדשי גו׳ כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים :
 **) ובזה יתבאר מאמל מז״ל [בגא קמא נוץ אי] הקב״ה מקפיל ומלקלק עם הצליקים כסונו השערה. ולמה רק
 עם הצליקיי ולא עם הרשעים. אבל הענין מובן ־מאד עם הלברים שהזכרנו. כי הנה כאשר עגלה
 טעונה מססורות הלבה מתקרב ותבוא ־ ליכנס ־ אל העיר. הלא. יקיפו אותה כמה גבאי׳ המסזירי׳ לגבומהמפס.
 זה בודק וזה סינון* וזה רומס. וזה ינהוס וישרוק.. אסריה נוסעת עגלה עם אבנים ואשפת ותעצול על הגבול
 $שלום. כך הצייק הנוסעת עם סמורות המע״ט. יבואו עולירי״ וידקדקו אמריו. משא^ הרשע כ« הוא יסע ויבוא

 י עם עגלםנועונה אשפה:



ד ה ז ד ז ד ח  פ
 המספר מכוון מישראלי. גרורים, אק עוד זאת להם כי נמנו גם הפרטי, כל שמ1 לבל, וזה
, רק ע׳׳י ח א  להם מעלה עודפת, כי גם כל שבט מהם ניכר ונגדל בפ׳׳ע, ואינם מעורבי׳ כבהמות ה
 תופה וקדושין, והבנים מתייתשי אתר אבותיהם, כמאמר ויתילדועל משפתותם לבית אנותם, ט
 מלידה ומבק הי־ הילד נמנה אל יתוסו ואל גזעו עד יעקב, ומה נאוו גזה דברי המאמר שאו את ראש
 כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם, ויש מה כפל הדברים, אבל לדברינו בא המאמר להורות
 על ל סוגי המספר שזכרנו, ומאמר למשפתותס מורה על מספר הפרטי, כי כל שבט ושבט קרוי
 משפחה, ולבית אבותס מורה על מספר הכללי, כי אב אתד לכלם, כמאמר(שיר ד) כלך יפה רעייתי
, ולכן אמר בלעם הן עם לבדד ישכון ובגויי׳ לא יתחשב, ועי״כ מי מנך; עפר יעקב, ראו גא יקר י  גו
 ישראל וחשיבותם בעולם, שאו נא עיניכם וראו מי הוא אשר מנה עפר יעקב הזא מספר ההללי,
 ומספד את רובע ישראל הוא מספר הפרטי כל דגל בפ״ע , לארבעת הדגלים, ולק התחכם בלעם
 בעצתו הנבלה להכשילם בזנות, שעי׳׳כ ממילא יפסוק זכות א?ות, ולא יוכלו להמנות, כי זרע אתר
 מעורב בהם t והוא ית׳ ברתמיו שלת בהם מגפה, ומתו יכל הזדים וכל עושי רשעה, ולכן נאמר
 (פינתס) ויהי אתרי המגפה גוי שאו את ראש גו׳ כי מעתה יוכלו להמנות, ולכן לא הוצרכו לשקלים
 לכפר, אתר שלא היי בהם תטא, אבל בפי תשא אשר המנין הי׳ אתר העגל, ויקומו לצתק, יכלול
 ע״ז ג׳׳ע ש״ד, והי׳ שם כמה מיני תוטאי, הוצרכו למתצית השקל, .וכן המנין הזה אשר בתומש הפקודי

 היו נמני' ע׳יי שןןליס:
 ועם דברינו אלה אפשר לומר כי זה שאמרו תז״ל(יומא כ״ב 3׳) ר׳ יונתן רמי כתיב והי מספר ב׳׳י,
 וכתיב כתול הים אשר לא ימד ולא יספר, לא קשיא כאן בעושק רצונו של עקום, וכאן באין
 עושין רצונו של מקום, אשר לדעת המפרשי זיל. בעושי רצונו לא 1ימד ולא יספר, הי ראוי לכתוב
 בהיפך, כאן באין עושץ כו׳ כסדר הנז׳ בכתוב ו9יי-מספר ביי גוי, ולדרכנו. יתק כי בעושי' רצונו של
 מקום יהי מספר לב״י, אחר שאינם מעורכי, ובאין עושי׳ לא ימד ולא יספר, *) והנה בימי דוד
 שהכתוב אמר ויוסף אף ד׳ לתרות בישראל, יתכן כי אולי הי דור זה פרוץ בעריות, ונתקו מזכות
 אבות, ורצה ית' לנקות אותם, נרכ ויסת את דוד בהם לך מנה את ישראל; ושכת מהשקלים, ואז
 אמר לו ית' שלש אני מטל עליך, בתר לך אתת מהם ואעשה לך גו׳, וכלם של מין כלי ומן הטעם
 האמור, למען ישארו נקיים, כי לולא כן אי אפשר למנותן, בהיות זרע אתר מעורב בהם, תהו
 שאמר ויתן מואב את מספר מפקד העם אל המלך, מאמר מפקד הוא ע״ד ולא נפקד ממנו איש ,
 ממש ע״ד כיס מלא מטבעות ובהסכמה מטבעות פסולות, כל זמן שאינם נמנים מונתים יתד כל
 המטבעות גס הפסולות,-אמנם כאשר יקהם לסשר אותם בהכרת הוא מבדיל ומשליך הפסולות לבד,

 ־ ק

 (* אכן גס נפשי יולעמ מאל כי יומל נכון לבאל כלעת' המפרשי׳ *״ל כי מאמר והי׳ מספר באין עושי' לצומ
 של מקום. ומאמל אשל לא ימל ולא יספל בעושי׳ לצופו של עקום. לק להמתיק את לכליהם אשא משלי
 ואומר לגי פעלים מתווכחי׳ זה עם זה. זה אומל אין בכל העיל איש עשיל כמו אב•. כי כמה כיסים מונפים
 אצלו ממיל שאינו צריך להם לעו״מ. מלבל מה שיש לו במו״*,' עצמו עושר מופלג. וחגירו משיג לו לאמר דע
 אתי כי נגל אבי אין זה ניושב לעשיר כלימאומק. כי אמה ראימ אצל אבין כמה כיסים מלאים מטבעומ. לא
 אכסל ממך שיש לו הלבה מעות. אבל דע הי.אצל אבי,היקר מונחי׳ צבורים צבורים כיירום. אשר גם נייד אסד
 מהם עולה במספרו שבעתי׳ על כל המון.העשירות אשר ראית •בביס אביך, כי כן משפנו הניירות גם כי קנון הוא
 במהותו כמה רב הוא באיכותו. כן הלבר בישראל. כי בזמן שאין עושין רצונו של מקום אז יש להם מספר.
. אכן בזמן שעושין רצונו י של מקום אין להם מספר, כי אז כל אחל נחשב  כסופר ומונה מטבעות א׳ ב׳ ג׳ כף
 לצבא רב, כמאמר [תהלי׳ קל״ט] ולי מה יקרו רעיך צל מה עצמו ראשיהם. אספרם מסול ירבון. ר״ל אמנה
 אותם. ועכ״ז לא אוכל ללעת מספרם. כי מחול ירבון. בהיות אי עולה לכמה אלפי׳. כענין מעות של ניירות;



ה ח י ת  פ
 p הי׳ המספר התה מספר מפקד, מספר של חסרון, כי הוא מנה את כלם גם הפסולי׳ אותם שראויי׳

 להבדילם, כמו שנחגלגל להם אח״כ:
 ובילקוט (ריש פרשתנז) בשעה שקבלו ישראל את התורה נתקנאו איה״ע בהם, מה ראו אלו להתקרב
 יותר מכל אומה ולשון, סתם הקב־׳ה פיהם ואמר להם הביאו לי ספר יוחסין שלכם,
 שנאמר הבז לד משפתות עמים, כשס שיני מביאים, ויתילדו על משפחותם לבית אמתם, לכך מנאם
 בראש.הספר הזה אחר אלה המצות אשר ציה ד גו׳ בהר סיני, את׳׳כ שא את ראש ב״י למשפחותם
 גי׳,,וכשבאו לשטים ויתל העם לזנות׳, שמחו העמי׳, אותה העטרה שהי׳ בידם כנר היא נטולה מהם,
 נגף סקב״ה את כל מי שנתקלקל והעמידן על טהרתן, שנאמר ויהי אתרי המגפה שאו את ראש גו׳,
 ובהשקפה הראשונה לא ידעני מה השיב הקב״ה ואמר להם הניאו לי ספר יותסין שלכם, מה ענין
 יחיס אל התורה, אמנם לדרכנו המאמר יתנאר על נכון בהזכיר מה שכתננו כבר (בתלק הראשון
 מ״ח אי) בבאור מאמר רבותינו ז׳׳ל(ילקוט יתרו) ויאמרו כל אשר דבר ד׳ נעשה, אמרה כנ״י רבין
ר קיימו אנוחינו כוי, והדרש רחוק מאד מן הפשט, ט הם דל  העילם כל מה שאתה מצוה אוחנו מ
 בארו מאמר כל אשר דבר ד, נעשה כבר נעשה בימי האנות, שהם קיימו כל התורה, ומי הכריח
 אותם לפרש כן, ואמרנו שם ט הם דל השאירו מלת נעשה על ההוראה הפשוטה בלתי כי באו לבאר
 איך מצאו את לבבם להבטית את נפשם לדבר גדולות כאלה כל אשר דבר ד נעשה, הלא כבר אמרו
 אל תאמין נעצמך כיי, גרז בארו ואמרו כי אמרו ישראל רנון העולם כל מה שאתה מצוה אותנו
, כי מעשי אנות  כני- קיימו אבותינו מ׳ זאיכ סמוך לבם בטוח כי יהי׳ לאל ידם לקיים כל אשר ידבר ד
 סימן לבנים ומעשי אבות ירשו נניס, וכמאמר נשעה שגדרה שרה אמנו את הערוה אצל אבימלך
 ממנה זכו יכל בנות ישראל לגדור ערותן במצרי׳, וכמאמר (משלי ה) מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו
 אחריו, ומה יפה המליץ הכתוב ואמר (ישעי׳ מי) קול קורא במדבר פנו דרך ד׳ ישרו בערבה מסלה
 לאלקינו כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו והי׳ העקי למישור והרכסים לבקעה, ממש ע׳׳ד שאמרני,
 כי ההולך בדרך אל אחה עיר, והדרך שוה נגדו, אן גם אם העיר רחוקה ממט הרבה עטז יהי*
 אפשר לו לראוחה גם מרחוק, לא כן אס מפסיק בה הר או גבעה אז לא יראנה גם מקרוב, וזהו
 פט דרך ד׳ טי כל גיא ינשא גו׳ והיי העקב למישור גו עד ונגלה כמד ד וראו כל נשר יחדיו גו׳,
 ממש כמאמר בלעם שבא לבאר «ה שיש לישראל זכות אנות . והשכל מרתק זאת לזכוח קרוני' רחוקי׳
 כמי האבות, לזה אמר כי ישראל ראויי׳ לכך אתר שאין ניניהם דנר המפסיק כי מראש ועד סוף לא
 יתערב ביניהם זרע אתר, וזהו כי מראש צורים אראנו, אמר על הדור אשר היי נימיו שכנר היי
 רחוק מן סאגות, עטז הלא מראש צורים אראנו, כלומר בהביטי אל הצור אני רואה מפולש כל השטח
 הארוך עד׳ הדור הזה, כמו ההולך בדרך סלול וישר ומפולש מעיר לעיר ואין הר וגבעה מפסיק אשר
 אז עין הרואה עוברת משער לשער מראש ועד סיף, תהו ויתילדו על משפתותם לבית אמתם, כלומר
 ט מיד נהולדו טהור למשפתתו מיד היא נדבק אל בית אבותיו, ומכל זה נתבאר מעלת היתום, כי
 היא עילה גדולה להמשיך המים ולזכותם לאחוז דרכי אנותיהם ללכת ננתיבותיהם, לכן יפה השינ
 ית׳ הניאו לי ספר יותסין שלכם כיי, ולכן כשנאו לשטים תזרו ואמרו אותה העטרה שהי׳ בידם כנר
 היא נטילה מהם, מה עשה הקב״ה נגף את כל מי שנתקלקל והעמידן על טהרתן כוי, וכל זה להסיר
 ולעקר המסך מבדיל בינינו לנק האבות , וכמאמר (מלאכי גי) הנה אנכי שולח לכם אח אליהו הנביא

 גו׳ והשיב לב אבות על בנים גוי:



 אמנס דע כי הנה כאשר יבוא סוחר אל עיר
 ומשרתו עמו, ועשיר א' הזמינו על שלחנו, וישאלהו
 לאמר מה תאכילני,, ויאמר לו דע כי תאכל לשבעה,
 ויבוא אצלו עם משרתו וישבו שניהם על השלתן,
 ויאמר הבעה״ב לא למשרתך קראתי כ״א אותך,
 ביום השני הזמינו עוד הפעם לסעודתו, וישאלהו
 ג״כ מה תתן לפני, ויאמר לטרא לתם, ותתיכת
 דג, ובשר משקל ידוע, ויהי ביום השני בבואו על
 סעודתו לא הביא עמו משרתו, שאלו הבעה״ב
 מדוע לא בא משרתך אל הלתם, ואם לבעבור כי
 אתמול כעסתי עליך הלא אתמול הבטחתיך להאכיל
 אותך כדי שבעך, ואם גם למשרתך אזמין אצטרך
 לתת יותר, לא כן היום אמרתי לך דבר. קצוב,
, pומזה תוכל אתה לוותר לכמה אנשים שתחפ 
•pfi הנמשל הקב״ה הזמין את העם הנבתר 
 הקדושה, ואיך יבקש משה את יתרו להזמינו ג״כ
 אל המתנה אשר יתנדב הנותן ב״ה, אבל כל זה
 הי׳ אם לא הי׳ גבולי׳ ידועי׳ לא״י, אבל מאחר כי
 המתנה היא דבר הקצוב במדה לכל גבולותיה
 סביב, ככר יש בידו להזמין את כל מי שירצה, וזהו
 נוסעי׳ אנחנו אל המקום אשר אמר ד׳ אותו אתן
 לכם, במדה ידועה וקצובה, לק לכה אתנו והטבנו
 לך, והוסיף ואמר כי ד־ דבר טוב על ישראל, והרצון
 בזה ע״ד שאמרו דל (ויקרא רבה ב׳) בקללות
 נאמר ואלה יעמדו על הקללה, כגדול העומד על
 הקטן, ק אמר משה כי ד׳ דבר טוב על ישראל,
 כי ישראל טפלים אל הברכה , והברכה גדולה
 מהס ומהמונם, א״כ לא יהי׳ הטוב בצמצום,

 וידבר ד׳ אל משה במדבר סיני. מדרש. זה
 שאמר הכתוב (ירמי׳ ב,) המדבר הייתי
 לישראל אס ארץ מאפליה, אמר הקב״ה לישראל
 • על שאמרתם למשה למה העליתנו ממצרים, וכי
 כמדבר הייתי לישראל, וכי כמדבר הייתי עמהס,
 היוצא למדבר שמא הוא מוצא שס שלוה, או אכילה
 ושהי׳, ואתם הייתם עבדי׳ למצרי׳ והוצאתי אתכם
 משם והרבצתי אתכם במטות מכובדות, שנאמר
 ויסב אלקי׳ את העם שהרביצה בדרכי המלכים,
 ולא העמדתי להם ג׳פדגוגין, משה אהרן ומרים,
 שבזכות משה הייתם אוכלי׳ את המן, ובזכות אהרן
 הקפתי אתכם בענני כבוד, ד׳ לד׳ רוחות וא׳ מהלך
 לפניהם, והיי מכה לפניהם את הנתשים ואת
 העקרבים ואת הסלעי׳ כו׳ והבאר בזכות ((ריס
 כוי, והנשיאים באים ועומרי׳ על גביו ואומריי עלי
 באר, א״כ המדבר הייתי לישראל שמא כמדבר
 נהגתי עמכם כר מדוע אמרו עמי רדנו לא נבוא
 עוד אליך מהו רמו לשון משנה הוא הרודה פת
 תמה, אמרו ישראל כשהפת נתבשלת בתנור וניטלת
 מן התנור יכולה היא ליקיע בתנור עוד, ואנתנו
 היינו כבתטר, שנאמר (ישעי׳ ל״א) ותנור לו
 בירושלים, והגליתנו לבבל, ומה אתה מבקש ממנו
 עוד. והמאמר אומר הבינני ׳ ואין מן הצורך להעיר
 3ו, אמנם לבוא אל באורו נזכיר תתלה מאמר
 מרע״ה אל יתרו (בהעלתך) נוסעים אנתנו אל
 המקום אשר אמר ד׳ אותו אתן לכם לכה אתנו
 והטבנו לך, וראוי להתבונן על הוראת מאמר אותו
 אתן כוי, כמורה באצבע על דבר ידוע ומיותד,



ב ק ע  אהל פרשת במדבר י
 ולבוא אל הענין נזכיר עור ענין אחד המבואר
 למעלה (סוף פי שמוח) כי ישראל חשבו
 על גאולת מצרי׳ שהיא גאולה עולמית, כמאמר
 קקב״ה למשה (שמות גי) כה תאמר לבני ישראל
 אהי׳ שלחני אליכם, והגלות שאת״כ לא רצה לגלות
 להם, כאמרם ז״ל די׳ לצרה בשעחה, והנה מצאנו
 בתז״ל(בראשית רבה י״ח) מעשה באחד בציפורי
 שמת בנו, יתיב מינא גבי׳ כו׳ סליק ר׳ יוסי
 למתמי לי׳ אנפין וראה המין את ר׳ יוסי שהוא
 יושב• ושותק, אמר לי׳ אית תספין מתדבקי׳, לא
 כך כתיב ככלי יוצר תנפצם, אמר ר יצחק ככלי
 תרם תנפצם אין כתיב כאן אלא ככלי יוצר, כלי
 יוצר שלא הוסקו יכולין הן לתזור, כלל הדברים,
 כי דבר שעמרה מלאכתו ונתקלקל אין לו עוד
 תקנה, אבל דבר אשר עדיין לא נגמרה מלאכתו
 יש לו תקוה שישיג תקנה, וכל זאת תמצא מבואר
 במאמר הנביא (ירמי' י״ת) קום וירדת בית היוצר
 ושם אשמיעך את דברי כר ונשתת הכלי אשר הוא
 עושה ושב ויעשהו כלי אתר כוי הכיוצר הזה לא
 אוכל לעשות לכם ב״י, הנה יסוד כל המאמר הזה
 להורות אשר כל זמן שהכלי הוא ביד היוצר מקבלת
 תקוה אל השגת תיקון ושלמות אתר הקלקול,
 ומעתה נתבאר מאמר המדרש על נכון, כי טענת
 ישראל היתה לפי דעתם שתשבו שהגאולה ממצרי׳
 היתה גאולה עולמית, וירושת ארץ ישראל ג״כ
 ירושה עולמית, וכבר באו אל גמר ותכלית כל
 השלמות, ואת״כ כאשר נשברו, תשגו למשפט שאין
 להם עוד תקנה, כמו פת הנרדה מן התנור אחר
 האפי׳, אם נתקלקל את״כ אין לו תקנה, והקב״ה
 משיב לאמר כי הדבר בטעות, כי הגאולה לא
 היתה כ״א לזמן, והירושה רק לזמן, כמו שהודיע
 ית׳ למשה אהי׳ אשר אהי׳, ואם תשאל א״כ למה
 סבלנו צרות במדבר ולמה יסור יםרנו ביסודי׳

 להנחילנו

 כי ד׳ דבר טוב על ישראל, וא״כ אין לך
 לדאוג כי ודאי יהי׳ לך ולנו די יהותר, אך בהיות
 דרך המכובדים שלא ללכת על הסעודה, כי
 ללכת אל סעודות הוא משפט עניים לא ק דרך
 העשירים, כי מה לו בנהמא דכסופא, ע״כ השיב
 לו יתרו לא אלך כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך,
 אמר לו משה אל נא תעזוב אותנו כי על כן ידעת
 תנותנו במדבר והיית לנו לעיניה, כי כבר אמר
 רשב״י ע״ה (ברכות הי) שלשה מתנות טובות נתן
 הקב״ה לישראל וכלם ע״י יסורין, ואלו הן תורה
 וא״י ועוה״ב, תורה מנין שנאמר אשרי הגבר אשר
 תיסרנו יה ומתורתךתלמדט, א״י מניןשנ׳ כי כאשר
 ייסר איש את בנו כוי וסמיך לי׳ כי ד׳ אלקיך מביאך
 אל ארץטובה, הא לךמגואר ט יסודי גלות מצרים
, וסמ^מל (שמות) בהוציאך את ה ר ו ת  היו סנה ל
 העם ממצרים תעבלץץאת האלקים על ההר הזה,
ס ישראל, כאשר  וגלות מדבר סיבבה ירושת א
 מרס סדר הפרשה(דברי׳ תי) חכרת את כל הדרך
 אשר >שוליכך ד׳ אלקיך זה ארבעים שגה במדבר
 למק ענותך כוי כי כאשר ייסר איש את בנו ד׳
 אלקיך מיםרך כוי כי ד׳ אלקיך מביאך אל ארץ
 סוגה, ובדברי הנביאים מצאנו שהמשילו זאת
 להריון ולידה, כמו(ישעי׳ כ״ו) כמו הרה תקריב
 ללדמ כוי (שם ס״ו) בטרם תתיל ילדה בטרם
 יבוא חבל לה והמליטה זכר כוי כי תלה גם ילדה
 $יון אס בניה, וא״כ כך אמר משה ליתרו, אחר
 כי אתה היית עמט במדבר בסבל הדותק והצער,
 מה שהוא סבה להעיב עמנו בירושת הארץ, וזהו
 כי ע״כ ידעת תנותנו במדבר, וטעמת גם אתה
 את המדבר הנורא הזה, *) ע״כ והיי הטוב ההוא
 אשר ייטיב ד עמנו והטבנו לך, כלומר הטוב הוא
 אשר נתלט אנתנו מסבת היותנו במדבר, והטבנו

 לך ט w אתה סבלת עמנו ובעבורינו:

 *) והוסיף ואמר והיית לנו לעינים, להעיר אותו עוד כי גס בזולת סבל המדבר לא יהי׳ לו זה כנהמא
ן למינים,  דכסופא, כי מגיע לו מן הטוב ההוא בעבור שהטיב עם ישראל, במינוי הסנהדרי׳ והיית לנ
 כי p כקראי' המנהיגים אשר בדור עיני העדה, ואולי העיב עמהם עוד בדבריי הבלתי נזכרי׳ בכתו3י•, וא״כ

 עסוייבי׳ הס למהותו מנחלתם אשר ימן ל• להם, בעבור היותו להם למורה ויועץ *פם י



 במדבר יעקב ב
 ג״כ כי סבל המדבר יסבב להם ירושת האת ג״כ
 לירושת עולם, כמאמר הנד ג׳ מתנות טובות נתנו
 לישראל וכלס לא נתנו רק ע״י יסורין, לק תשבו
 שבמדבר היי להם יסורי׳, והטעה אותם הדמיק
 להתעולל עלילות שהם סובלי׳ רעות ויסודי׳ ודברו
 על המן ונפשנו קצה בלתם הקלוקל, המבלי אין
 קברים במצרים , וכאלה כמה דברי׳ שהטיחו על

 המדבר, כמתייסר ביסודי׳ רעי׳ ונאמני', ואת״כ
 כאשר באו אל א״י והוגלו ממנה, תשבו כי אין
 להם עוד תקוה, כמשפט דבר שהגיע לשלמואו
 ונתקלקל, לזה משיב הקב״ה המדבר הייתי לישת!,
 הלא באמת לא נהגתי עמכם כבמדבר, רק לעתיד
 שנזכה באמת לירושת ארץ ישראל לירושת עולם
 בהכרת אלינו להיות תתלה בצער המדבר עטופי׳
 ברעב כוי, ומעתה המשך המאמר מבואר מאד,
 וכי כמדבר הייתי לישראל, שבזכות משה הייתם
 אוכלי׳ את המן, ובזכות אהרן היי לכם עמוד
 הענן, ובזכות מרים הי׳ לכם הבאר, א״כ מלוע
 אמרו עמי רדנו לא נבוא עוד אליך, מהו רדנו
 לשון משנה כוי כשהפת נתבשלת בתנור וניטלת מן
 התנור יכולה היא ליקבע בתנור עוד, כלומר הלא
 מתחלה טעות הוא בידכם כי לא היי לכם יסורי
 במדבר, כי נתתי לכם מן ובאר ושליו וכדומה כמה

 טובות שתשב המדרש, והבן:
 ובסמוך. אמר להם מי יתן לי והייתי במדבר,
 עכשיו היכן כל אותן הנסים שעשיתי
 לכם, וכן הוא אומר(ירמי׳ ט׳) מי יתנני במדבר,
 היק שהייתי מתקלס, שנאמר(ישעי׳ מ״ב) ישאו
 מדבר ועריו תצרים תשב קדר יאט כוי, משל
 לנשיא שנכנס למדינה וראו אותו בני המרינה
 וכרתו מלפניו, נכנם לשני׳ ובדתו מלפניו, נ«0
 לעיר תרבה קדמו אותו והיו מקלסי׳ אותו, אמר
 הנשיא זו העיר טובה היא מכל המדינות, כאן
 אני בונה כס נאה כאן אני דר, כך כשבא הקג״ה
 אל הים ברת מלפניו, שנאמר הים ראה וינוס,
 וק ההרים רקדו כאילים, בא למדבר קדמה אותו
 וקלסה אותו שנאמר ישא> מדבר בו׳, אמר הקב״ה
 זי העיר טובה היא מכל המדינות, בו אני בונה

 כנסי׳

 י אהל פיעת

 להנתילנו א״י, ע״ז משיב ית׳ ואומר המדבר הייתי
 לישראל כו׳, והוא ע״פ משל לאיש תולה והי׳ בעל
 דאגה עד מאד, ובא אל רופא מומתה והימי׳ היו
 ימי סתיו, שבהם אין הרפואות מוצלתות, והתולה
 עומד לפניו ביגון ושבר רות דואג ומפתד על
 מתלהו, ויאמר הרופא בלבו מה אעשה לאיש הזה,
 אם אומר לו המתן והתעכב עד תודש זיו, הלא
 ימות ממורא ודאגה הגדולה שעליו, ויענה אותו
 בערמה ויאמ׳ אליו אל תירא בני אני ארפא אותך,
 רק בתנאי שתמסור עצמך לירי לקבל כל מה
 שאעשה לך, ולקבל כל הסמים המרים מסוגי
 הרפואות אשר אצוה עליך, אז תתתזק ותתרפא,
 ויאמר הן לו יהי כדבריך, והרופא עשה א״ע בכל
 יום כאלו הוא מכין לו סמי׳ תדשים לבקרים,
 והאיש הזה בשוא נתעה ותשב בכת הדמיון כאלו
 הסמים והרפואות מעיקי׳ אותו והי׳ קשה עליו
 לקבלם רק בכל כתו התאמץ וקנלם בהכרת, וכל
 זה שקר הי׳, כי הרופא לא נתן לו מאומה , רק
 מים ושארי משקי׳ ונתן לתוכם איזה טפים לשנות
 מראיהן, ויאמר לן אך מהר פתת פיך ושתה
 ותבלעם תיכף ומפני הבהלה והפתד נדמה לו שנתן
 לו דבר מר, ויעש לו כן איזה שבועות ואמר לו
 עתה לך לביתך כי כבר יש לך רפואה על מתלתך,
 ובהגיע עת הזמיר, תודש זיו, שלת אליו הרופא
 שימהר לבוא לפניו, ויבוא לפני הרופא, ויאמר
 אליו דע בני כי אתה תולה מסוכן כאשר היית,
 ואתה צריך לקבל רפואות, כי עד הנה הייתי
 מרמה בך, ובאמת לא תבלת עדיין שום רפואה,
 אמר לו החולה והלא סבלתי מרירות הסמים כמה
 ימים, אמר לו שקר עלה על דמיונך כי לא נתתי
 לך מאומה, רק מסבת החרדה שתרדת נדמה לך
 כך, אמנם עתה כי הגיע תודש זיו, עת המוכשר
 לרפואה, ואני אתן לך רפואות אמתיות, ותראה
 ותבתון עוצם מרירותם ועוז תריפתם, אז תדע
 ובתנת מה ענין הרפואות, ותבחין ההבדל בין
 הרפואות הראשונות בין הרפואות של עתה,
 הנמשל כבר מובן מאליו כי ישראל לבעבור שחשבו
 כי גאולת מצרים היא להם גאולת עולם, חשבו



 במדבר יעקב
 הארצות נתונות תתת מערכת השמים, כמ״ש
 הרמב״ן ז״ל בנאור מאמר אשר חלק ל׳ אלקיך
 אותם לכל העמים, שכל א' יש לה שר ומזל מיותד
 להנהגתה , לבד הארץ הניתרת עלי׳ נאמר
 (דבריי י״א) ארץ אשר ד׳ אלקיך דורש אותה גוי,
 אבל כל שאר הארצות מסר אותם הקב״ה להוברי
 שמים יעשו בהם משטרם, אמנם בהזדמן כאשר
 יבוא הקנ״ה כביכול למתח ידוע מן הארצות האלה
 בעבור הכרת עשיית הפלא בזמן מן הזמנים, אז
 בהכרת אותו השר והמזל ינית ידו מעשית את אשר
 הוטבע עליו, כי אין גדולה לעבד במקום רבו,
 ויתוייב אז שדוד המערכת, וכן בדין, כל מקום
 שהקב״ה בכבודו ובעצמו שמה היטבע בורחת מלפניו,
 כמו הממונה מאת המלך להשגיח על מקום ידוע,
 וטבעת המלך יש בידו, היכולת בידו לעשות במתח
 זה ככל אות נפשי אמנם בבוא המלך בעצמו אל
 המחוז הזה, אז יעזוב שבט המושל מידו, וכמאמר
 (זכרי׳ ב׳) הס כל בשר מפני ד׳ כי נעור ממעון
 קדשו, וא״כ הלא הדבר תלוי בהמקום, היינו
 במהות המקום אשר בא ד׳ שמה לשדד המערכת
 והמזל, היינו כאשר הקב״ה בא אל מקום ישוב,
 אשר המזל והטבע בו מוטבע להיות משופע בכל
 טוב, ושמה יזדמן תיוג בריתת הטבע, ושדוד
 המזל, 3ע״כ יתהפך הישוב להיות מדבר, ובהיפך
 בבוא הקב״ה אל המדבר , מקום אשר הטבע שלו

 אהל פרשת

 כנסי׳ ודר בתוכה, התתילו שמתים שהקב״ה דר
 בתוכו, שנאמר (ישעיה ל׳׳ה) ישושוס מדבר וציה
 ותגל ערבה ותפרת כתבצלת. והמאמר פלאי, מה
 ענין משל זה אל הנמשל, לומר כך כשבא הקב״ה
 אל הים ברת מלפניו, אם הי׳ ברצונו ית׳ שלא
 יברת הים לא היי בורת באין ספק, וכן אם לא
 היי תפץ בתורבן מצרי׳ לא היתה מצרי׳ לתרבה,
 וכבר התעורר על מאמר נפלא זה הגאון מוהר׳׳ל
 מפראג ז״ל(בסי ת׳׳י פ׳ כ״ו ע״ש), אמנם דע כי
 משפט הקב״ה עם ישראל כאשר הוא רואה אותם
 תלשים ביראתם ואמונתם הוא מעורר את לבבם
 ומתזק אותם ע״י נסי׳ נגלים, כמאמר(שמות ד׳)
 והי׳ תם לא יאמינו גוי ולקתת ממימי היאור גו׳
 והיו לדם גו׳ וכבר נתבאר למעלה(3פ׳ בא בשלת)
 כי כל מה שהפליא ית׳ לעשות באת מצרים לא
 היו עצמיות העניני׳ מכווני' כ״כ בעבור פרעה,
 רק בעבור ישראל, לרומם קרן אמונתם, ולחזק
 את יראתם, כמאמר (שמות יו״ד) בא אל פרעה
 ׳•פי^אני הכ3דתי את ל3 פרעה גו׳ ולמען תספר
 גו׳ וידעתם כי ׳אני ד׳, כי עי׳׳ז נתפרסם כתו
 ואלקותו יכלתו והשגתתו, וכמאמר (דברים ו׳)
 ויתן ד' אותות ומופתי׳ גדולים ורעים במצרים
 נפרעה ובכל ביתו לעינינו, מאמר לעינינו מורה
 שכל זה הי׳ מכוון רק למען אשר עינינו תראינה
 אלקותו וגכורתו ית״ש,*) והנה כנר ידענו כי

 *) וכבר נהמו בספר שמן המול (בראשון משלישי) שזהו באור מאמר בא אל פרעה גוי הנני מביא מחר ארנה
 בגבולך גו׳ ויפן ויצא מעם פרעה, והדבר פלאי מדוע בכל שארי המכות לא נאמר ויפן ויצא גוי רק
 במכה הזאת לבד, הלא ודאי בכל ההתראות אשר התרה בו אחר אשר כלה לדבר את דבריו פנה א״ע והלך לו
, ך  לדרכו, כי מה לו פה, אמנם דע כי כאשר ישלח אסל את משרתו אל בית שכנו לבקש ממנו הקפה איזה ס
 הלא בהכרס אל המשרת אסר י אשר ידבר דברי בקשתו לפני העשיר לעמוד ולהתעכב מעט לשמוע התשובה
 אשל ישע לי העשיר, אם יתן ואם לא, כי בהכרס הוא צריך להשיב אל שולחיו לבר, וא״כ איך יתכן לו לדבר
 את לבריו וללכת מיל ולצאת מלפניו, כן הלבר במשה רבעו רעי׳ מהימנא בכל פעם שהיי שולס אותו הקב״ה אל
מ גי שישלח את ישראל, הלא בבל לב הי׳ מבקש ומתחנן את פני פרעה שיחוס ויחמול על ישראל ו ל מ ה ה ל ע ל  פ
 להוציאם ססשי ממסת ידו, ובהכרס היי עומל כעני בפתח שואל שאלתו וממתין ומתעכב לשמוע מה תשובה ישיג
, אמנס עתה כאשר הקב״ה הוליע אותו סול הענין, כי אינו שולס אותו אל פרעה על לעת כן להוציאם  לו
 עמה, אבל רצונו ית׳ שימאן פרעה ולא יאבה להוציאם למען רבות מופתיו ולהפליא את מכותיו, יפה עשה משה
 אחר סאמר לפלעה הנני מביא מסל אלבה בגבולך מיל ויפן ויצא מעם פרעה, כי על משובתו אין לו מהצורך

 להמתין, ולרק:

V 



 אהל פרשח במדבר יעקב
 מכל אלה אין נ״ר אליו ית׳ מחורבן הבריאה,
 כאשר ידענו מאמרם זיל (סנהדרי׳ ל״ט) מעשי
 ידי טובעין בים כוי, כי אין חפץ להקב״ה בשדוד
 הטבע והמזל בדרך זה, אמנם בבואו יחי אל
 המדבר, האירה המדבר מכבודו, כי שמה נעשה
 שדוד מערכת וסרו מהר המשחיתים ונחקיים
 מאמר (ישעיה מ׳) כל גי ינשא וכל הר וגבעה
 ישפלו, והיו ישראל שמתים והמדבר עצמה שמתה
 עד מאד, כי נהפכו עליה סדריה ומשטריה, הוא
 שאמר המדרש מי יתנני במדבר היכן שהייתי
 מתקלס, שנאמר (ישעי׳ מ״ב) ישאו מדבר ועריו
 תצרים תשב גוי, ועכשיו היכן כל הנסי׳ שעשיתי
 לכם, כי שמה נתקלס הקב״ה הרבה מאד על
 גבורותיו אשר הראם, כנ״ל במשל, וזהו משל
 לנשיא שנכנס למדינה כו׳ ובדתו מלפניו, נכנס
 לעיר תרבה וקדמו אותו וקלסו אותו, כך הקב״ה
 כר בא למדבר קדמה אותו וקלסה אותו אמר זו
 העיר טובה היא מכל המדינות בו אני דר כר:
 והוא שסיים המדרש התתילו שמתים (פי' זה
 המדבר שמתה) שנאמר ישישים מדבר וציה
 ותגל ערבה גר כבור הלבנון נתן לה , והוא בשום
 לב אל מה שאמר הקב״ה מי יתנני במדבר גי אחר
, הלא עתיד הדבר להיות,  אשר הקב״ה מתאוה ק
 והדבר מבואר בדברי הנביאי׳ ודבר ד׳ בפיהם אמת
 (הושע ב׳ ט״ז) לכן הנה אנכי מפתיה והולכתיה
 המדבר ודברתי על לבה ונתתי לה את כרמיה
 משם כר וענתה שמה כימי נעוריה וכיום עלותה
 מארץ מצרים,*) אך לכאורה יש לשאול אתר
 שנתקיים בנו בעוה׳יר מה שאמר תחלה (שם ה׳)

P 
ש (ויקהל פ׳ נו׳׳ן) בלכן הוטמן ובלק עתיד להחזירן, בלק הוכיחן שנאמר (יחזקאל נו״ז) לכן זונה ר ד מ ב  *) ו
 שמעי דבר די, ובלק עתיד להחזירן שנאמר לכן הנה אנכי מפתיה והולכתיה המדבר גוי, והדברים
 שתומי׳ מאד, אבל דע כי יש 3׳ דרכים לבוא בהם אל עבודה ויראת שמים, א׳ בתת האדם אל לבו כי הוא ית׳
 .הוא השליט נעולמו הוא המשביר והמשפיע כל חיינו ושפעת כל צרכנו, הוא הנותן גשם יורה ומלקוש כוי, ב׳
 בסי׳ גבוהי מזו, היא יראת הרוממות בגיןדהוא רב ושליכי, והנה היראה הראוי׳ אל הצדיקי׳ היא יראת הרוממות,
 היא יראה ואהגה שאינה תלוי׳ בדבר, וקטני ההשגה הבלתי משיגי׳ את כבוד אלקותו וכבוד רוממותו b', אליהם׳
 ראוי עכ״פ לירא מצד רוב צרכם אליו, וכל האוהב העוה״ז יותר והוא צריך יותר מוכן הוא יותר אל זאת
 היראה, לירא אח י׳ אשר לו הכת והממשלה, העושר והכבוד, ובידו להמית ולהסיות, אשר יראה כזאת היא
, ר״ל אסר אשר אמם זוכים ובוסרי׳ בתענוגי  יותר קרובה אל בעלי תאוה, זה שאמר לכן זונה שמעי דבר ל׳

 עוה״ז

 הוא אבן אופל וצלמות, ושמה יזדמן חיוב בריחת
 הטבע, יתהפך המדבר לכרמל, והדמיון בזה לגבור
 גדול שהי׳ עובר במדינות להראות גבורתו, בא
 לעיר משכן המלך חומות גבוהות דלתי׳ וברית,
 והמלך בקש להראות לו מעט מגבורותיו, וילך
 ברחוב העיר ויעמוד אצל חומה נשגבה וישען על
 ידו ויפילה, וגם נשף בהם ויפלו כל החלונות ,
 ויתמהו עליו מאד, על כחי וגבורתו כי רבה היא,
 ויסע לדרכי, ויהי בעברו דרך עיר קטנה וישנה,
 ואנשיה דלים ואביונים, יושבי׳ בבניני׳ עקומים
 ועקשים נוטים ליפול, ואין יכולת ביד הבעלים
 להגביהם מעפר ולהשוות את הכותלי׳, ובעברו
 שמה וראה את כל אלה ירד ממרכבתו, וילך
 ברחוב אצל הבתים האלה וישא אותם בשכמו מתוך
 ערמת עפר שהיו שקועי׳ בהם, ואת זה הרים
 בידו, ויציגם במעמד ישר, ויתמהו גם הס מאד
 איש אל רעהו, אבל ההבדל הוא בין הגבורה אשר
 הראה בעיר הגדולה והבצורה הנז׳, ובין אשר
 הראה בעיר קטנה ותרבה הזאת, כי בעיר הגדולה
 עשה גבורות גדולות אבל הבעלים של הבנינים
 האלה ומי שהתומה שלו היתה הוא לא הי׳ שחוק
 לפניו, אבל לבו הי׳ כואב עליו על הפסדו ועל
 חורבן ביתו, לא כן בעיר הב׳ הראה גבורתו עם
 ששון וגיל, כי היו שמחים גם על גבורתו, גם על
 תיקון המיני׳, הנמשל כבר מבואר, כשבא הקב״ה
 למצרים מקום משופע מאד, סרו כל המושלים,
 כמאמר(שמות י״א) כתצות הלילה אני יונא בתיך
 מצרים ומת כל בכור גר, וכשל עוזר ונפל עזור
 ונחרבה הארץ, וכן בים, הים ראה ויטס , אשר



 אהל פרשת במרבד יעקב
 הלא יהיו צריכים לפתות אותו ולפייסו שיאנה
 בזה, לא כן אם מוליכי׳ אותו לטובתו, לכן אמר
 הנה אנכי מפתיה והולכתיה המדבר, חהו ישושום
 מדבר וציה ותגל עדנה, כלומר שהמדבר ישיג
 טובה מזה, ונמתיק הענין גרפ משל, לשני אתים
 נעיר אתת, אתד עשיר ואתד עני, והיי להם את
 נמרתקים, ונהזדמן לפניו נסיעה לבוא אל העיר
 הזאת אשר אתיו שמה משפטו הי׳ להתאכסן ננית
 אתיו העשיר, ויהי לימים והנה זה האת הג׳ אשר
 נמרתקים נעשה רנ ודרשן נעיר, ונהזדמן נא אל
 העיר הזאת ויסר אל בית אתיו העשיר כמשפטו
 כל הימים, וישא תן בעיני ראשי העיר והמנהיגי׳,
 ולא הניתוהו לסעוד על שלתן אתיו, אבל שלתו לו
 מקופת הקהל כל די מתסורו, מהמאכלי׳ היקרי׳
 ומשקים תשובי׳, ויבוא אליו אתיו העני ויאמר לו
 הגידה נא אתי מדוע לא תאנה בי להתאכסן
 אצלי, וישאלהו לאמר מדוע היית שותק עד כה,
 ויאמר אליו דע אתי כי עד כה לא הרהיכה נפשי
 עוז לבקש אותך על ככה, אם אין נכתי לפזר עליך

 מאומה

 פןאפשיטנה ערומה והצגתיה כיום הולדה ושמתיה
 כמדבר אשר גם הישוב אצלנו כמדבר, כי אין לנו
 לא מטל השמים ולא משמני הארץ, ואמרו
 (סנהדרי׳ צ״ז) אין כן דוד בא עד שתכלה פרוטה
 מן הכיס, ואין מדבר גדול מזה גם כמקום ישוב,
 וא״כ גם הישוב ראוי יהי׳ לעשות בו נסי׳ לטובה
 אות, הן על זאת באו תז״ל ואמרו כי המדבר גם
 הוא השיג שמתה וגיל כאשר שמע שהקב״ה דר
 בו, שנאמר ישושום מדבר וציה ותגל ערבה גר,
 פרות תפרת ותגל אף גילת ורנן כבוד הלבנון נתן
 לה גי', וכן מאמר לכן הנה אנכי מפתיה והולכתיה
 המדבר גר מורה כי מה שיוליך הקב״ה אותנו
 דרך המדבר אין לנו שום טובה מזה, כי אלינו
 יערבו הנסים והתשועות גם במקום ישוב, כמו
 שביארנו, בלתי כי המדבר יקבל טובה שיקויים בו
 (ישעיה כ׳׳ט) ושב לבנון לכרמל, היינו שיהי׳
 המדבר מקבל זרע ויצמית ויפרית ויהי׳ עוד מובתר
 י את אדם
 מזה,

 מן הישוב, והוא ממש כמו שמוליכי׳ אד
 למקום ידוע כדי שאדם אתר יקבל טובה

 עוה״ז עכ״פ ראוי אליכם לירא אחר כי רק בידו ית׳ לתת לכס משאלות לבבכם, והדמיון בזה לאורח נתאכסן
 בבית איש יקר מוסלג בחכמה ושלם במדות, ובביתו הי׳ כל מיני משקים, מיין ושכר כוי, ונזדמן לאורח זה
 שביזה את בעה״ב עד מאד, למחר בא לפייס את הבעה״ב, והתנצל לאמר אל ימרה אף אדוני עלי שהקלתי
 בכבודו כ׳׳כ כי שיכור הייתי, והי׳ חושב בדעתו כי בזה יפייס את בעל האכתני׳, אבל לא עלתה בידו, כי עוד
 חרה אפו בו יותר ויותר, לאמר אתמול אמרתי אחריש אתאפק על דבריך המכוערים כי אינך מבין את מעלת כבודי,
 ולא בינת אדם לך להשכיל לדעת עם מי אתה דובר, ומן המעלות אשר בי לא שמעת, ואין אנכי לאוי בעיניך
 לכבדני, אבל עתה אחר אשר פיך ענה בך כי אתה אוהב שיכרות, אם אין בי מעלה אחרת רק מה אשר יש לי
 משרףם עובי׳ ויקרי׳ הבלתי מצויי׳ אצל הזולת, די לך בהם לכבדני בעבורם, הנמשל מבואר מאד במאמר ("ירמי׳ הי)
 האותי לא תיראו כאס די אם מפני לא תחילו אשר שמתי חול גבול לים גוי, וכי תאמרו כי אינכם מגינים זאת,
 עכ׳׳פ הי׳ לבם לומר נירא את ד׳ הנותן יורה ומלקוש בעתו, והבן. — ודע כי משפט האיש אשר משמן בשרו
 ימה והולך הלוך ודל והכמות מתחסרי׳ עד אשר הוא נופל על המטה, והוא שולח להביא אליו רופא, הנה באם
 יועילנו הרופא ויעמידהו על המדריגה שהיי בה טרם נפלו על דמשק ערש, הלא הרבה גיל ועונג יניאנו, וישבע
 נסת, ואחי אשר יתרגל בזה אז יתעורר להשתוקק לבוא אל בריאות יותר, כאשר הי׳ בימים הראשונים, כן אנחנו
 ירדנו פלאים ממעלת היראה הטהורה הפנימיית, עד אשר הקב״ה בקש מאתנו מדריגה התחתונה הנזכרת וגם
 זאת.לא מצא, כמאמרו לכן זונה שמעי דבר די, והנביא מבשר אותנו כי אם נגיע עפ״כ למדריגת יראה ואהבה
 למען מיינו, נעבור היותו ית׳ מספיק כל צרכנו, יגאלנו ית׳ גס בעבור זה, ואח״כ יושיענו כי נכסוף ונקוה
 לבוא אל'מעלת היראה הגדולה והרוממה, וזהו ובלק עתיד להחזיק, שנאמר לכן הנה אנכי מפתיה גו• ונתתי
 לה אח כרמיה משם, ואת עמק עכור, ר״ל מדריגת אהבת עוה׳׳ז עולם השפל, יהי׳ לפתק תקוה, כי אחר אשד
 יחזרו לאיתנם מענו, לבוא עכ״פ ליראה את ד׳ כי הוא הנותן גשם יורה כו׳ אז יכספו ויתאוו ויקוו לבוא אל

 מלמות היראה כימי עולם, בהופיע סול אלק׳ עלי אהלם, והבן:



 במדבר יעקב ד
 נותנים למ שמא כמחולת המחנים, שמא יכולי׳
 אתם ליתן לנו כגדולה שעשה לנו האלקים במדבר
 שהיינו תוטאי׳ והוא מותל לנו, ואומר לנו והי׳
 מתניך קדוש(דברי׳ כ״ג). באור הדברים, כי הנה
 כבר קבלנו כי גדול כת המזכה את הרבים עד אין
 ערך, כמאמר (אבות הי) זכות הרבים תלוי בו,
 ובהיפך המתטיא את אתרים בעשותו אתת ממצות
 ד׳ אשר לא תעשינה ותכירו רואה שהוא עושה ילך
 גם הוא ויעשה כמעשהו, זה הוא מן הדברים
 המעכבים את התשובה, כי זה לו מעות לא יוכל
 לתקון, [ע״כ הרוצה להתעסק עם ההמון להעיר
 אותם אל העבודה ראוי שישלים תתלה א״ע להיות
 נאמן ותמים עם די, כמאמ׳(תהלי׳כ״ו)ואני בתומי
 אלך גו׳ רגלי עמדה במישור אז במקהלי׳ אברך
 גו׳, כי לולא כן פן יקלקל לעצמו ויקלקל גם
 לאתרים], כי מה יועיל לנפשו אם הוא יעשה
 תשובה , אם תטאתו תעשה פרי באתרים, כמו
 שאמרו ז״ל(ברכות כ״ו א׳) בבא על אשת איש
 והוליד ממנה ממזר זה הוא מעות לא יוכל לתקק,
 וזהו מאמר והי׳ מתניך קדוש ולא יראה בך ערות
 דבר, דיל שלא יראה תברך התונה סביב לאוהליך
 ערות דבר ממך ויעשה גם הוא כמעשיך, ע״כ
 הזהר והשמר מאד והי׳ מתניך קדוש, מדאגה פן
 בהתוני׳ סביבותיך תתפשט רעתך, וזהו ענין שאלתם
 שובי שובי השולמית כו׳ התדבקו בנו כוי וכאשר
 תהיו מעורכי׳ בתוכנו כלמוד גם אנתנו את מעשיכם
 הטובים ותגיעו לזכות הגדול המגיע אל המזכה
 את הרבי׳, וע״ז השיבו כי לא כן הדבר, אנחנו
 לא נרוית על ידכם מאומה, כי את הטוב לא
 תקבלו, רק רעתנו תקבלו, ובזה תעכבו לנו את
 המתילה, וזהו מה תתזו בשולמית, מה גדולה
 אתם נותנים לנו, ר״ל איזה ריות והצלתה יגיע
 אלינו על ידכם, שמא כמתולת המחנים, שמא
 יכולים אתם ליתן לנו כגדולה שעשה לנו האלקים
 במדבר שהיינו חוטאים והוא מוחל לנו, ועתה
 תעכבו זאת שע״כ הזהיר אותנו והי׳ מחניך קדוש,
 וזהו תשובת מה תחזו בשולמית, את הטוב לא
 תחזו, בלתי מה שהקב״ה הי׳ מוחל לט תסבבו

 אתם

 אחל פרשת
 ז

 מאומה, לא כן עתה אשר ארותתך ארותת תמיד
 נתן לך מקופת הקהל, הנה עתה אני שוה עמך
 עם אתיך העשיר, ויען ויאמר אמת הדברים
 וטענתך תזקה, כי עתה אתה שו£ עם העשיר,
 אבל כל זה הי׳ טענה אם עוד לא הייתי קובע
 דירתי שמה, אכל עתה שכבר אני מתאכסן בביתו
 כמה יש לך לזכות ולנצת את אתיך העשיר לעקור
 דירתי מביתו ללכת לגור אליך, השיב העני ואמר
 גם בזה זכיתי לני, כי באין ספק כאשר שולתים
 לך סעודתך מקופת הקהל הלא ישלתו יותר מכפי
 צרכך, ובהיותך בבית העשיר הוא זורק המותר
 תוצה, אכל כאשר תתאכסן אצלי ותסעוד מקופת
 הקהל, הלא אני וביתי נתי׳ נפשנו מן הנותר
 ההוא אשר תותיר משבעך, הנמשל, כל עוד
 שאנתנו נזונים בדרך הטבע מטל השמים ומשמני
 הארץ אין אנתנו יכולי׳לגור ולהסתופף כ״א במקום
 ישוב, לא כן לעתיד, שיתדש הקב״ה הנהגתו
 למעלה מן הטבע, ויהי׳ מציאות הכל ע״פ נס,
 א״כ אצלנו המדבר והישוב שוה, כי למציאות הנסי׳
 מה לי הכא מה לי התם, אבל במה יזכה המדבר
 להיות הוא הנבתר אל העניניס^אלה יותר מן
 הישוב, לזה אמר כי גם המדבר יתי׳ עי״ז, וזהו
 ישושום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרת כתבצלת,
 פרות תפרת ותגל אף גילת ורנן כי כבוד הלבנון
 נתן לה, כי בהיותם במדבר בימים הראשונים לא
 הי׳ אל המדבר תלק כלל מן המזון והמתיה אשר
 שלת אלינו הפרנס העליון ב״ה, אמנם לעתיד
 אשר יתן ד׳ את כרמינו משם, שיתדש ית׳ במדבר
 כח הצמיתה וכת המגדל וישאר כן עד עולם,
 כמאמר (חולין ס׳) משמים מיהכי יהבי משקל לא
 שקלי, וא״כ כבר ראוי לענין זה המדבר יותר מן
 הישוב, כי ממותר הטוכ שישלת הקכ״ה אלינו
 גם המדבר ישא ברכה, וזהו ישושום. מדבר וציה

 ותגל ערבה גו׳:
 איש על דגלו באותות. מדרש, הה״ד שובי שובי
 השולמית ע׳וגתזה בך, שהם אומרי׳ התדכקו
 בנו, 3ואו אצלנו, ואנו עושים אתכם שלטוני'הגמוני׳
 דזכסי׳ כד מה תתזו בשולמית, מה גדולה אתם



 במדבר יעקב י
 ושפלות מאשר למטה ממנו, כמו היושב ראשונה
 חשיבותו נראית רק נגד היושבי׳ למטה ממט, וזהו
 המשפילי לראות(תהלים קי״ג) כן וכן היתה עצת
 יצחק ליעקב, גם אם בעיני הזולת תהי׳ תשוב
 כבוכביס, בעיניך תהי׳ רק כחול, ואז הברכה
 תתקיים אצלך, לא כן אם תגדיל עצמך אז הברכה
 יהי׳ סופה לקללה ת״ו להשפיל אותך, כי זה
 המשפט לאלקים ית׳ משפיל גאים ומגביה שפלים
 וזהו ברכה שנתברכנו אני ואברהם כאתד, כי ברך
 אברכך ברכה לאב ברכה לבן כו׳ ככוכבי השמים
 וכתול אשר על שפת הים, הורה בזה גם כי תהיה
 נתשב אצל הזולת ככוכבי שמים עכ״ז בעיני עצמך
 תהי׳ רק כתול, וזהו לפיכך הוא אומר והי׳ מספר
 בני ישראל כתול הים כוי, וזהו והי׳ המקום אשר
 יאמר להם לא עמי אתם, ע״ י שפלות זה עצמו

 יאמר להם בני אל תי:
 ובסמוך. ד״א למה משלן כחול, מה הול אדם
 נוטל ממנו מלא קומצי ונותן לעיסה
 או לתוך התבשיל אין ברי׳ יכול לטועמו, שהוא
 מקהה את שיניו, כך הם ישראל כל מי שהוא
 בוזזן או גוזלן «1ולם הזה הוא מקהה את שיניו
 לע״ל, למה שהוא קודש, שנאמר קודש ישראל לד׳
 ראשית תבואתה כל אוכליו יאשמו רעה תבוא
 עליהם נאם ד׳. באור זה ע״ד משל לרב אחד הי׳
 לו בן משכיל מאד, ונתקשר עמו כפרי אתד והי׳
 לו לחתן, והי׳ עשיר מופלג וע״ה גדול, וכאשר בא
 הנער ההוא k בית הכפרי וראה מעשה ההדיוטי׳
 האלה והנהגותיהם הפתותות ויט גם הוא אליהם
 ויעשה כמעשיהc , ויודע הדבר לאביו הצדיק,
 וישלח ויקח את בנו אצלו והפרידו מהם ומהמונם,
 וימהר הכפרי ןיס אליו לאמר מדוע יעשה אדוני
 ככה להזוג להפריד זמ״ז, היש בידי עולה בדבר
 זה אשר הנער הולך בדרך חטאים, השיב הרב
 ואמר לו, ידוע תדע כי בני היקר הוא כנטועים
 מגודלים מנעוריהם, שתול הוא על מיי התכמה
 והמישרים, וכל הימים שהי׳ אצלי הלא הי• מתמיד
 גדול טוב עם אלקי׳ ואנשי׳, ומעשה אבות ירשו
 בנים, אבל תמםי עליך כי ידך היתה בו להוליכו

 בתוהו

 אהל פרשת

 אתם לעכב זאת, משל לדאקטר הולך ויוצא השדה
 ללקוט עשבים, ועמו כפרני שישא המשא על כתפו,
 אשר הדאקטר עינו ולבו להביא העירה העשבים
 המסוגלים לרפואות, והכפרני מביא אל העיר
 הדרדרים המתתבקים בבגדיו, מסבת העוקצים
 הדוקרנים שבהם, כי תבר רע לא יקבל הטוב
 כ״א הרע מעצמו יתדבק אליו, וזהו מה תתזו

 בשולמית וכנ״ל:
 ובסמוך. והי׳ מספר בני ישראל כו׳ עד אמר
 אברהם רבון העולמי׳ כל מהישהבטתת
 אותי מה הנאה יש לי בהם שאין לי בנים כוי,
 אמר לו הקב״ה מן אותו המזל שאתה רואה שאין
 אתה מוליד אני מראה לך שאתה מוליד כוי. מאמר
 זה כבר נתבאר יפה אף נעים בתלק הראשון

 (פ׳ לך ל״ג א׳) :
 ובסמוך . אברהם נתברך בכוכבים, שנא׳ הבט
 נא השמימה וספור הכוכבי׳ כו׳, ויצתק
 נתברךבתול, שנאמר כי ברך אברכך והרבה
 ארבה את זרעך כתול גוי, ויעקב נתברך בעפר
 הארץ כוי עד ברכתו של יצתק שנתברך בתול באתה
 בימי הושע, שנאמר והי׳ מספר בני ישראל כחול
 הים כו׳, והואיל דביצתק כתיב בי׳ ברכח התול
 הי׳ נצרך לומר והי׳ מספר בני יצתק ואינו אומר
 כן אלא והיי מספר בני ישראל, אלא בשעה שיצא
 יעקב אבינו לילך לפדן ארס מסר לו יצתק את
 ברכת התול כמ״ש לו ויתן לך את ברכת אברהם
 מהו את, אר״ת ב״ת כך אמר לו ברכה שנתברכנו
 אני ואברהם כאתד כי ברך אברכך ברכה לאב
 ברכה לבן והרבה ארבה רבייה לאב רבייה לבן,
 וכחול אשר על שפת הים את הברכה הזו מסר
 יצחק ליעקב, לפיכך הוא אומר והי׳ מספר בני
 ישרחל. באור הדברי׳, ע״ד שמצאנו בדבריהם ז״ל
 (ויקרא רבה א׳) ר עקיבא אומר רתק ממקומך
 3׳ וגי מושבות ושב עד שיאמרו לך עלה כוי, וכן
 הלל אומר השפלתי היא הגבהתי כוי, והקב״ה
 יסבב להגביה את השפל, ובהיפך הגבהתי היא
 השפלתי, ולקיש עצה אל המגביהי לשבת המשפילי
 לראות, היינו אם יגבה למעלה יראה מוסר



 במדבר יעקב ה
 והקשל אשר ביץ האבות לבנים עד עולם לא יפסק,
 לא ק אשה כי הלא אפשר לפרוש ממנה, כמאמר
 (מלאכי 3׳) כי שנא שלח, כן אנחנו עב״1 אצלו
 ית׳, מתוארי׳ בתואר אשה לענין הדבקות, כמאמר
, ויש  (ואתתנן) ואתם הדבקים בד׳ אלקיכס טי
 להם גם המעלה־ השנית שהמה מתוארי׳ בתואר
 בנים, ואי אפשר שיפרוש א׳׳ע מאתנו, וכל זה
 לדעת מי שאמר בין כך ובין.כך קרואים בנים ,
 אבל לדברי האומר כשאין עושי׳ רצונו קרויי׳ עבדי׳
 ועבד ישנו בגירושין, גמר לס לה מאשה (קידושין
 כ״ג א׳) ואפשר לפרוש מהם, וזה הי׳ דעת הושע
 שאמר החליפה באומה אחרת, אכן הוא ית׳ סובר
 באמת בין כך ובין כך קרזיי׳ בנים , וע״כ הראה
 לו שיקח אשה זונה ויהי׳ לו בנים ואח״כ יגרש
בנים הימנה, ואי אפשר  אותה, והשיב יש לי:
 לפרוש, אמר לו ית׳ א״כ גם ישראל הלא המה
 בניס למקום ואיך אפועש א״ע מהם, וזהו מאמר
 ר׳ יוחנן אמר להם הושיע כר מה אתם סבורים
 שבשביל שאמר להם הדברים הללו הוא כועס
 עליהם, שאמר להם כי אתם לא עמי כוי, שאו
 עיניכם וראו מה כתיב אחריו והי׳ במקום אשר
 יאמר להם לא עמי אתם, ד׳ל אס לא הי׳ להם
 בחי׳ אחרת רק בחי׳ עם, שהוא בחי׳ עבדי׳ ולאי
 הי׳ אפשר לפרוש מהס ולומר לא עמי אתם, יאמר
 להם מי אל תי, ומבנים אי אפשר לפרוש, וזהו
 וכן ישעי׳ אומר כר בנים גדלתי גוי לכן לכו נא

 ונוכתה גו׳ כשלג ילבינו, והבן:
. אמרו לו למה אין אתה מקבלני, אמר ך ו מ ס ב  ו
 להם שאתם תוטאים, אמרו לו ישראל
 אינם תוטאים, אמר להם הקב״ה כשם שהתינוק
 הזה כשהוא קטן אין אייו מתרעם על תטאתיו,
 כך הם ישראל כשהם חוטאים אין הקב״ה מעלה
 עליהם כר, ובמקום אחר מצאנו עוד מאמר קרוב
 לזה (שמות רבה מ״ג) כשעשו ישראל אותה מעשה
 בקש הקב״ה לכלותם, אמר משה ריבון העולם לא
 ממצרי׳ הוצאתם ממקום עובדי ע״ז, ועכשיו נערים
 הם t שנאמר(הושע י״א) כי נער ישראל ואוהבהו
 המתן מעט להם ולך עמהם ויעשו לפניך מעשים

 טובים

 בתוהו לא דרך, ואשמו בראשך,>ן לעתיד ישפוט
 ית׳ את עמון ומואב על עונות ישראל, כי ע״י
 מעלם אשר מעלו בנו אין ידינו משגת להשלים את
 העבודה אשר עלינו לשרת בקודש , והם יאמרו
 מה לנו לעונות ישראל, ע״ז יענה ית׳ ויאמר הלא
 זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך
 אחרי במדבר בארץ לא זרועה והאמינו בי מנעוריה׳
 כל עוד שהיי אצלי, הלא אז עבדו אותי באמת
 ובתמים, ומה גם כי הלא הס ממחצב קודש,
 מיעקב, וזהו קודש ישראל לד׳, ישראל סבא,
 ראשית תבואתה, ראש היחוס, ובאין ספק יש
 לזרעו להתדבק במדותיו, ומדוע נתקלקלו, ומדוע
 נשחחי, לכן כל אוכליו יאשמו על עונות שעשו

 הם, רעה תבוא עליהם נאם ד׳:
. ד״א והי׳ במקום אשר יאמר להם ך ו מ ס  שם ב
 לא עמי אתם כר א״ר יוחנן מה
 כתיב למעלה מן הענין(הושע א׳) לך קח לך אשת
 זנונים וילדי זנונים גר קרא שמו לא עמי כי אתם
 לא עמי כר, אמר להם הושע להאומות מה אתם
 סבירי׳ בשביל שאמר להם הדברי׳ הללו שהוא כועס
 עליהם, ראו איך הוא אומר להם, מה כתיב
 אתריו והי׳ במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם
 יאמר להם בני אל תי, וכן ישעי׳ אומר(ישעי׳ א׳)
 שמעו שמים והאזיני ארץ גו׳ בניס גדלתי גו׳ מה
 כתיב אחריו לכו נא: ומכתה גו׳ כשלג ילבינו יכו׳.
 ומה מאד ראוי להתבונן בדברי׳ האלה ולהמתיקם
 בטעמם וממשם, והנראה בזה ע״ד אמרה זיל
 (פסחים פ״ז) חמר הקב״ה להושע תטאו ישראל,
 אמי לו החליפה באומה אתרת, אמר לו קח לך
 אשת זנונים כר, ואחר שלקחה והיי לו בנים
 ממנה אמר לו פטור אותה בגט, אמר יש לי בניס
 הימנה כר, ותכלית התווכחות זאת נראה כי תז׳׳ל
 כבר מצאנו פלוגתתם(קידושין ל״ו) ת״א כשישראל
 עושי׳ רצונו של מקום נקראים בנים, ומאין עושי׳
 רצונו של מקום נקראי׳ עבדים, וח״א בין כך ובין
 כך נקראים בניס, ומעתה דע כי ההבדל בין אשה
 ובין בנים כי אשתו כגופו, אבל מעלה אחרת יש
 בבנים, כי מבנים אי אפשר לפרוש, כי -היתוס
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 אות וסימן כי עוד הוא חסר משלמותו, ונהיפך
 כאשר תראה בישראל איזה מרירות, זה לו אות
 כי עוד לא נגמר ולא הגיע עדיין לנתינתו הראויה
 אליו, וא״כ אין מהראוי למאס נו, כי לימים עוד
 יבוא 3טת אל גמר שלמותו ותכליתו, לא כן פלשת
 וצור שכבר המה רעים ומרים והגיעו לתכליתם,
 ומה תוחלת להמתין להם עוד, וזהו מה שהשיב
 הקב׳׳ה כשם שהתינוק הזה כשהוא קטן והוא
 תוטא אין אביו מתרעם עליו, כך ישראל קטנים
 הם נערים הם שנאמר כי נער ישראל ואוהבהו,
 ר״ל כי התוטא עוד לא הגיע אל תכליתו ותותלתו,
 אבל ימים יבואו וילמוד תכמה ומוסר יציץ ופרת
 ישראל, וזהו מאמר המתן מעט להם ולך עמהם

 ויעשו לפניך מעשים טובים:
 הוא שסיי׳ המדרש תדע לך שהוא כן שכן בימי
 הושע הכעיסו להקב׳׳ה, התחיל הקב״ה
 מייראן כי בני זנונים גו׳ כי אתם לא עמי, ועל
 שהוציא מפיו לשעה ולא עשה אלא בשביל להתזירן
 למוטב כו׳ עד שהי׳ במקומו תזר בו ואמר והי׳
 במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להס
 בני אל חי, ומובן כדברינו, אמנם לחבר הדברים
 אל דברי ד יוחנן הנ״ל מה אתם סיורים שבשביל
 שאמר להם לא עמי אתם הוא כועס עליהם, ראו
 איך הוא אומר להם, והי׳ במקום אשר יאמר להם
 לא עמי אתם יאמר להם בני אל תי, וכן ישעי׳
 אומר שמעו שמים והאזיני pb גו׳ לכו נא וכונתה
 גו׳ אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, ומה
 מאד ראוי ונכון לקרב הדברים, כי הלא פשט
 המקראות מורה שכביכול הקב׳׳ה כועס, ער שאמר
 אל הושע קח לך אשת זנונים גוי וקרא את שמו
 לא עמי כי אתס לא עמי ואנכי לא אהי׳ לכס ,
 ואיך הסמיך הכתוב ואמר והיי מספר בני ישראל

 כחול הים גוי והי׳ במקום אשר יאמר להם לא
 עמי אתם גר *) אמנם הנראה לדעתי בזה כי
 הנה כבר התעוררו תז״ל על מאמר הנ״ל לכו נא

 ונוכתה
 ענין אחד להם, ובקשר אמד נקשרו, כי מזה הנביא
 *נשי;עד כי אמר לי ית׳ אל הושע קמ לך אשת זנונים

 וילדי

 אהל פרשת

 טובים, באור דברי ההתנצלות הזאת נראה שהוא
 ע״ד שאמת ז״ל(מעשרות פרק א׳) החייב בשקדים
 המרים פטור במתוקים, החייב במתוקים פטור
 במרים, ובגמרא (תולין כ״ה בי) שקדים מתוקים
 גדולים תייבים במעשר קטנים פטורים, והמרים
 קטנים תייבי׳ והגדולי׳ פטורי', כי שקדי׳ המתוקי׳
 בעוד שהם קטנים המה מרים, והשקדים המרים
 בקטנותם הם מתוקי׳, ולכאורה למה לאלה יקראו
 מתוקים ולאלה מרים, אתר אשר שניהם פעם
 מרים ופעם מתוקי׳, אבל כבר ידוע שהכל הולך
 אחר גמר הפרי, אשר אז יתודע תכונתה
 וסגולתה האמתית, ואם המרים בקטנותם
 מתוקים, זה הוא מסבת פתיתות גמר גדולם,
 כי עור לא הגיעו לגמר בישולן, ולכן לא באו אל

 בתי׳ הראוי׳ להם, והמופת על זה כאשר יצטרך
 אתד לשקרים המרים וישאל עליהם, יענה לו
 המוכר ויאמר אותם שהם בידי עוד מתוקי' הם,
 בע״כ הוא מורה בדברי תשובתו כי המתיקות בהם
 מחמת תםרון הגידול והבישול כי עוד לא נגמרו
 ולא הגיעו אל טעם הראוי להם, והרמ אם יקת
 אתד שקדים מן האילן ויקתם לתוך פיו ויטעום
 אותם והמה קטנים ומרים, וכי בעבור זה ימאס
 את האילן, כי מעצמו יבין כי המרירות הוא רק
 בעבור כי עוד לא נגמרו כל צרכן, וזה עצמו
 ההבדל בין יעקב ובין עשו, כי זרע יעקב בעצם
 הוא טוב מאד, בתנאי אם יגיע לגמר תכליתו ע״י
 שקימת הלמוד התכמה והמוסר [שעל זאת יורה
 שמו יעקב כי לבסוף יבוא אל גמר שלמותו] ובהיפך
 עשו תכלית ענינו רק רע [והוא הי׳ נעשה ונגמר
 ברוע תכונתו מלידה מבטן ע״כ קראו שמו עשו]
 וכאשר תראה את אתר ויש בו מתיקות מעט הוא
 אות על פתיתותו שעוד לא הגיע לגמר טומאתו,
 ואמור תאמר עדיין הוא טוב, והוראת הדברים
 כי עוד לא הגיע לנתינתו הראוי לו, וזהו מאמר
 (משלי י״ד) וחסד לאומים תטאת, כלומר זה לו

 *) וכבף אמרנו בזה ע״ד הצחות כי כל הכתובים האלי
 במס קדשו קלקול הדורות והפסד האמונה ג
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 יראה, בלא ממוצע כלל.— ועד״ז עצמו נראה
 בעיני דבר ד׳ אשר הי׳ אל הושע, לבאר אליו כי
 כל אשר יעשה לישראל לא יעשה מסבת הכעס
 ת״ו, כ״א בהיפך מרוב רתמיו ותסדיו הגדולים,
 משל לאתד שהיי מופלג בתורה ובתכמה ושלם
 במעלות ומדות , והי׳ לו בן ולנער ההוא הי׳ ג״כ
 קנת מן המעלות, אבל לא כפי ערך הראוי לפרי
 צדיק כמוהו, עד כי הי׳ הבן נתשב לבעל תסרונות
 נגד המעלות התשובות אשר באביו, כתומץ בן יין,
 מה עשה האב, נתן עצה אל בנו שיעתיק אהלו
 שיקבע לו דירתו בעיר אתרת, רתוק יהי׳ בינו
 ובין בנו, העיר עיר קטנה ואנשי׳ פתוהי׳ וגרועי׳
 מאד, רעים ותטאים, ואז בשבתו בין הפתיתים
 ההם יתנוצץ הודו והדרי, וכל דרכיו ומעלליו אשר
 בהיותו בבית אביו היו נתשבי׳ לחסרונות, עתה
 יהיו כלם תשונים למעלות יקרות, כי כל רואיו
 יעריכו אותו נגד הגרה שהוא יושב ביניהם שהמה
 רק עצרת בוגדי׳, ואז יהי' הוא כיתרון האור מן
 התושך, וזהו המשך המאמרים קרא שמי לא עמי
 כי אתם לא עמי ואנכי לא אהי׳ לכם, ר״ל ארחיק
 אתכם מעל גבולי לא תהיו עוד מאוכלי שלתני
 בא״י, רק תלכו בגולה בין שארי העמי', כי אתם
 לא עמי ואנכי לא אהי׳ לכם, וזאת תהי׳ סבה
 והי׳ מספר בני ישראל, המספי המעט שיש בהם
 כאשר יהיו בגולה, הלא יעלו בתשיבית הרבה
 יותר ממה שהם נתשבים עתה, עד כי המספר
 המעט הזה יהי׳ בתשיבות כחול הים אשר לא ימד
 ולא יספר, ובזה מתוק קושיית תז״ל(יומא כ״ב 3׳)
 כתיב והי׳ מספר ב״י וכתיב כתול הים אשר לא
 ימד ולא יספר, ולדברינו יתכן מאד שבאמת יש
 להס מספר, וזה להם מסבת התסרוטת אשר

 יתראה

 ונוכחה(ש3ת פ״ט 3׳)לכו נא בואי נא הי׳ לו לומר.
 [ויתכן כי רמז בזה כי השב יהמתודה צריך k הנזיפה
 יההרחקה והההבודדו׳ והכנעה וזהו לכו נא יאח״כ
 ונוכחה] אמנם דע כי כבר ביארנו במקום אחר
 אשר העונש על העבירה יהי' כפי גודל מדריגת
 העובר, כמאמר (קהלת א׳) כי ברב הכמה רב
 כעס גו/וכמו שנתבאר בספר קול יעקב(במקומו),
 ופעמי׳ יהי׳ העונש לפי העת כמאמר תז״ל(שבת
 פ״ת 3׳) עלובה כלה מזנה מתוך תופתה, ופעמי׳
 יהי׳ חומר החטא לפי מדריגת המקום, כמו שהיי
 בעוזה (שמואל 3׳ ו׳) ויכהו שם האלקי׳ על השל,
 ודע כי המדריגה היותר תשונה היא בהתקרב
 כבודו ית׳ אלינו לשכון כבוד בארצנו, וזאת היתה
 בשלמות בשטן ישראל במדבר, כמאמר ועשו לי
 מקדש ושכנתי בתוכם, שהיתה השכינה שרוי׳ בין
 שני בדי ארון, ויותר מזה אנתנו מצפי׳ על הזמן
 העתיד, שנאמר (ירמי׳ ג׳) לא יאמרו עוד ארון
 ברית ד׳ גו׳, כ״א בקרבנו יהי׳ קדוש בלא אמצעי
 כל מאומה, ואם יקשה בעיניך למה מנע הקב״ה
 הסגולה הזאת מישראל והצפין לישרי׳ תושי׳ עד
 זמן העתיד, אכן דע כי גס זאת עצת אלקי' היא
 ונדיב נדיבות יעץ, כי הנה שורת הדין כך היא,
 כפי גורל התקרבות השכינה כן יהי׳ תוקף הריני',
 לכן מנע הקב״ה זאת מישראל מדאגה פן יטו מן
 הדרך ויהי׳ עונש שלהם עד לאין מרפא, כמאמרו
 ית׳ אל משה בחירו (שמוח ל״ג) ושלחתי לפניך
 מלאך גו׳ כי לא אעלה בקרבך כי עם קשה עורף
 אתה פץ אכלך בדרך, ולעתיד כאשר נהי׳ בטוחי׳
 מפגיעח החטא הבטית אותנו הנביא ע״ה
 (ישעיה ס׳) קומי אורי כי בא אורך גו׳ כי הנה
 החושך יכסה.ארץ גו׳ ועליך יזרח ד׳ וכבודו עליך

 וילדי זנונים כי זנה תזנה הארץ מאחרי די גוי, ויאמר קרא שמו לא עמי כי אתם לא עמי גו׳ והיי מספר ב״י
 כחול הים גו׳ ר״ל כשיהיו גגחי׳ זאת הנזכרת באין מוסר ואמונה יפרו וישרצו עד מאד כחול היס אשל לא יספר
 מרוב, ועוד גם זאת יהי' כי יהי׳ דבר לאפ עמס שהמה קדושי׳ וטהורים כבני אלקי׳, וזהו והי׳ במקום אשר
, כי כבר  יאמר להם לא עמי אתם, כלומר תחת השם האמתי הראוי אליהם אשר אנכי קראתי אותם לא עמי
, כלומר הדרך הנלוז הזה דרך הקודש  השחיתו התעינו את דרכי אשר יאמר היום לא עמי אתם יאמר בני אל חי

/ יכל עובר עליה אנשי קודש יהיו בעיניהם, כאלו סוד אלק׳ הופיע באהליהם, והבן: ה  יקראו ל
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 אשר לא ימד, 3׳ גם אס תקח מיה אחת ממה
 שהתתלת למדוד ותרצה למטת פרטי התול אתר
 אתר, זה גי׳כ אי אפשר, מסית דקותם ורמייה
 והתער3יתם יתד, וזהו ולא יספר, הנה שתי אלה
 אמר עלינו, והי׳ מספר בני ישראל כחול הים ,
 ר״ל אס תאמר לספור אח ב״י יגיע לך 3׳ מטעות,
 א׳ כחול הים אשר לא ימד, כי יהיו ילבוי עם
 מאד, ועוד זאת ולא יספר, כי כל א׳ יהי׳ שקול
 כמה אלפים כמאמר (ישעיה פ׳) הקטן יהי׳

 לאלף גו׳:
 ובגמרא (יומא כ״ב 3׳) כתיב והי׳ מספר בני
 ישראל וכתיב כתול הים אשר לא ימד
 ולא יספר, לא קשי׳ כאן בעושי׳ רצונו של מקום,
 וכאן באין עושין כוי, ונזכיר לזה מאמרם ז״ל
 ודברי׳ רבה סיף פ׳ עקב) אמר משה רבון העולמי׳
 לכלותם אתה מבקש, עקור העליונים ותתתונים
 ואת״כ עקור אותם, מנין שנאמר(ישעי׳ נ״א) שאו
 לשמים עיניכם והביטו אל הארץ מתחת כי שמים
 כעשן נמלתי גו׳ ויושביה כמו כן ימותון וישועתי
 לעולם תהי׳ וצדקתי לא תחת, וראוי לתת טעס
 למאמר עקור העליונים והתתתוני׳ ואח״כ תעקור
 אותם, איככה זה תלוי בזה, ונקדים מאמר
 (ישעי׳ טד) כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה

 וחסדי

 יתראה בהם עתה בהיותם על מכונם במדריגה
 עליונה שהמה נקראים עמי, ומםבת המקום
 שהמה יושבים על אדמת הקודש, סמוכי׳ על שלחן
 אביהם ית׳, וכאשר יתסר להם שני המעלות האלה
 ויהיו דומי׳ לכל העמים שאק אני מייחד את שמי
 עליהם לקרוא אותם עמי, אז כל התסרונות אשר
 יתראה בהם פה יהיו נחשבים למעלות גדולות
 ויקרות, עד כי והי׳ מספד ב״ י המספר המעט
 אשר להם יהי׳ נתשב כתול הים אשר לא ימד ולא
 יספר, והטעם והי׳' במקום אשר יאמר להם לא
 עמי אתם, כלומר כאשר יתרתקו מעל שלתן
 אביהם ויהיו גולי׳ בין העמים, ואז המה במקום
 אשר יאמר להם לא עמי אתם, אז יהי׳ נראה
 חשיבותם, וכל התסרוטת יהיו רק מעלות ויאמר
 להם בני אל חי,*) תהו מאמר ישעי׳ ע־יס לכו
 נא כו׳ ולא אמר בואו נא להורות כי כאשר הלכו
 מפה לגור בארצות אתרות אז וכוכתה, ואז אם

 יהיו תטאיכם כשנים כשלג ילבינו:
 ומעתה נבאר מאמר כתיל הים אשר לא ימד
 ולא יספר מה ענק מהמר לא ימד ומה
 הוראת מאמר ולא יספר, אמנם דע כי ב׳ מניעות
 יש־במp החול, כי אם תרצה למדוד כמה מדות
 יש בתול הים, ירבו המרות לאין תכלית, וזהו

 *) ומה יקרו לי בזה דברי פי אחי החכם השלם מו״ה שמחה פלאהס נ״י, שהתעורר עוד ואמר כי מלבד שאין
 קשר לדברי הנביא ע״ה, כי הוא מתחיל בגנות ומסיים בשבח, עוד גם זאת קצר את דבריו והחסיר
 היחס בהשלמת המקרא, כי ראוי הי׳ לומר ואנכי לא אהי׳ לכס לאלקי׳, אבל דע כי הגן י היושב על שלחן אביו
 ויבוא אחד וישאלהו לאמר בן מי אתה העלם, הנה יענה ויאמר כי הוא זה היושב ממולי, אכן אם ברחוב
 ישאלהו לאמר הגידה נא מי הוא אביך, אז ודאי לא בכנף בגדו יאחז בו להוליך אותו לביתו להראות לו את
 אביו, רק יגיד לו את שם אביו, הוא הדבר ממש אצלנו בהיותנו יושבי׳ על שלחן אבינו ית׳ הי׳ הקב״ה מדבר
 עמנו בלשון נוכה, בניס אתם., עמי אתה, לא כן בזמן החורבן, שנתקיים בנו מאמר (ירמיה פרו) שלח מעל
 פני ויצאו, ממש כבן שגלה מעל שלחן אביו (ברכות ג׳) כי הוא ית׳ משגיח עלינו עתה רק מן החלונות, ומציץ
הו3 ע״ז מליצת מאמר לא עמי אתם ואנכי לא אהי׳ לכם, הוראת מאמר  מן החרכי׳, היינו ע״י מזלות השמים, י
 לא עמי ביו׳׳ד היחס שאליו, כלומר דבוקים אלי וסמוכים על שלחני, וזהו ואנכי לא אהי׳ לכם, כלומר לא
לת לא נראה כי היא מחולפת, והיא ̂, מ  עצמותי לשביס׳ עליכם, רק והיי במקום אסל ייאמר להם־ לא• עמי אתס
 מדה מפורשמ גל׳׳א מל׳׳ב מדות דריה׳׳כ, והזא, מוקדם שהוא מאוחר בענין, כמו אדם בי יקריב מכם קי»1׳
י להחלין< ולומר והי׳ במקום אפי ו א ר ה  ותיקונו אדם מכס כי יקריב, כל תשא עין, כל עון תשא, וגם פה מ
 לא יאמר להם עמי אתם, כלומר גם בהיותכם בגולה ולא יהי׳ אפשר לדבר עמכם בלשון נוכח, בהיותפ$־ בלתי
 סמוכי׳ על שלחני, רחוקי׳ מעל גבולי, יאמר להם בני אזל מי, כלומר גם כי לא ימה שמו עלי0ם בלשון־>מ&/

 יאמר להם *ני אל מי בלשון נסתר, ודעהו:
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 בה, אז הקב״ה מפרה ומלבה אימם־ עד־ א׳ין
 מספר, ואז יתבטל מהם שם אימה, כי שם זה
 מורה שהם נתח מנתחי העולם שכל העולם נחלק
 לאומות, וזהו והי׳ במקום אשר יאמר להם לא
 עמי אתם יאמר להם בני אל חי, בזמן שיהיו
 עושי׳ רצוט של מקום, וזאת היתם תפלת מרע״ה
 אחר החטא, כלה שמים וארץ ואח״כ אתה מכלה
 אותם, ברוב תמלתו על ישראל אחז במליצחו הדרך
 הפתות אשר בכו, לאמר אם אין ישראל כדאי
 להחקיי׳ מחפץ ד׳ בנו, כחפץ בכלי שעשועי׳, עכ״פ
 יתקיימו מסבת היותם כלי הכרת, שהם מקיימי׳
 העולם, וזהו כלה שמים וארץ וארדכ אתה מכלה
 אותם, וזהו שהבטיח ית׳ אותנו על העתיד כי
 ההרים ימושו כוי וחסדי מאתך ילא ימוש, כלומד
 שנזכה להיות בבחי' כלי חפץ וכלי שעשועים, וא*כ
 גם אם ההרים ימושו והגבעות תמוטינה ויניע
 הדבר להתריב את כל העולם, עכ״ז יתקיימו
, ר״ל כי השארתנו  ישראל, וזהו אמר מרתמך ד

 וקיומנו יהי׳ מסבת אהבתו ית׳ הנפלאה ן
 ולהמתין הדברים ביתר באור נבאר מאמר
 (דברים כ״ת) והותירך ד' לטובה בפרי
 בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך גוי, ובמקום אחר
 מצאנו מאמר זה יוחר רחב(שם למ״ד) והותירך ד
 אלקיךבכל מעשה ידיך גוי לטובה כי ישוב ד׳ לשוש
 עליך לטוב כאשר שש על אבותיך, דע ט יש ג׳ דרכיי
 מתתלפי׳ בעושה כל מלאכה, יש עושה ואוכל, היינו
 שהוא מתפרנס ממלאכתו אשר הוא עושה. ויש
 עושה ואינו אוכל, כמאמר(חהלת ו׳) ולא ישליטנו
 האלקי׳ לאכול ממנו, ויש אוכל ואיט עושה, היינו
 שמלאכתו נעשית ע״י אתרים, והנה בחלוקה האי
 הוא ומלאכתו מתייחסות זל״ז, ט פמו שהוא צריך
 למלאכתו להתפרכס, ממנה, כן מלאכתו צריכה
 אליו לעבדה ולשמרה, לא כן הב׳ החלוקות האתרות
 אינם כן, כי אם הוא עושה ואינו אוכל, הוא אך
 למותר, כי פעולתו אינה בעבורי כ״א בעבור מי
 שיתפרנס ממנה, ומס יתרון העושה באשר הוא
 עמל, ואם הוא אוכל ואינו עושה בוודאי הוא אך
 למותר אצל המלאכה, ני המלאכה נעשית גם

 בלעדו

, ועם  ותסדי מאתך לא ימוש אמר מרחמך ד
 דרכנו נשית לב לבאר מה ענין הכפרה שהיו ישראל
 צריכים לתת מחצית השקל בעת שהיו סופרים
 אותם, ונאמר כי הנה עם בני ישראל יש להם ב׳
 מעלות אשר בעבורם ראויי׳ הס להתקיים בעולם,
 א׳ כי הם יסוד ושורש אל הבריאה בכללם, כמאמ•
 (תהלים ת׳} מפי עוללים ויונקים יסדת עוז,
 ובתדל (במדבר רבה אי) לולא ישראל לא הי׳
 המטר יורי ולא השמש זורתת נוי, 3' אם הם
 עושים רצוני של מקום 3שלמות המה אהובים
 ונתמדים 3עיני ד׳ עד מאד, כמאמר (ישעי׳ 0*3)
, ומעתה דע כי יש 3׳ סוגי ה  ולך יקרא תפצי 3
 כלים, כלי הכרת וכלי תפץ, וההבדל 3יניהם, כי
 כלי הכרח שאין תשי3ותם כ״א 3פעולתם, וזולת
 פעילת? אין להם שום תשי3ות 3עצם כמו כלי חרס
 לבשל 3הם, וכלי שופט׳ לרתוץ בהם•, דרךה3עה״3
 לתת לכל כלי מדה ושיעור לפי צורך תשמישו,
 היינו אם הוא במלה שיהי' ראוי לעשות בו את
 הדברי׳ שהוא צריך, ואת המותר יתרים, כי מה
 לו להוסיף ולהעמיד בתדרי ביתו כלי שופכים
 וקדרות של תרס מה שאינו צריך, כי גם אותם
 הסלים שהוא צריך הוא מחזיק אותם בביתו רק
 מצד ההכרת, לא כן כלי תפץ ותכשיטין בכאלה
 לא יתנו הבעלים שיעור ומדה ומנין, כי בהם
 הרבוי משובת, וכל מה שהכלי גדול יותר ומדתו
 יותר הוא מעלה תן ביתר שאת כוי, ולכן יש לתיש
 בעת המספר כי המספר מעלה תדון אף עליהם
 על היותם נעדרים החשיבות בעצמותם, כמאמר
 כלי אין חפץ בו, כ״א שמקיימי׳ אותו מצד ההכרת
 שאי אפשר אל העולם מבלעריהם, וא״כ בכלי
 הכרח המעיט משובח, ולכן היו צריכי׳ לתת כופר
 נפש, יזהו כתיב והיי מספר וכתיב אשר לא ימד
 ולא יספר כאן בעושין רצונו של מקים כי׳, כי
 בזמן שאין עושין רצונו של מקום, וכל קיומם הוא
 רק מסבת שאי אפשר אל העולם בלא הס לקיום
 העולם, לכן הם רק כדי ספוק ולא יותר, ויש
 להם מספר, אבל כאשר עושי׳ רצונו של מקום הם
 כלי תמודות ושעשועים כמאמר ולך יקרא תפצי



 מדבר יעקב
 ומה נכבד מה מאמר (יוכה ד) אתה חסת על
 הקיקיון אשר לא עמלת בו גו׳ ואני לא אתוס
 על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה גו׳ ובהמה
 רבה, והוא מבואר מאד עם הדברי׳ שאמרנו, כי
 בבואך אל בית עשיר תמצא שם ל מיני כלים, א׳
 כלי הכרת, היינו עילת מציאותם בבית בעבור
 צורך תשמישם, ולולא הצורך לא היי מקיים אותם
 ולא הי׳ מייחד להם מקום לשמור אותם, ל כלי
 >זפך, היינו אשר עילח מציאוחם להתנאות
 ולהחקשט בהם, וההבדל כבר אמרנו כי הכלי
 הכרת שמציאותו לצורך יש לו ערך וזמן מיוחד
 ומספר מוגבל כפי הצורך לתשמישיו, כמו במתזיק
 בהמות לעבודתו, ודאי לא יתזיק כ״א כמספר
 הראוי לו, אתר שאין להם סבה אתרת אל
 מציאותם אצל הבעה״ב, לא כן כלי כסף וזהב
 ותכשיטין לא יעריך אותם הקונה לתת להם שיעור
 ומספר ידוע, אתר אשר עילת מציאותם תןהדברי'
 בעיני הבעלים , כן ממש כל העולם הוא במדה
 ובמשקל ובשיעור מוגבל, כמאמר (ישעיה מי) מי
 מדד בשעלו מים ושמים בזרת תכן וכל בשליש
 עפר האת ושקל בפלס הרים כו׳, והאדם יש לו
 3׳ הבתינות, כי כאשר ב״א עושי׳ רצונו של מקום
 אז עילת מציאותם תן האנשים בעיניו ית׳, ואז
 אין להם מספר, לא כן בזמן שאין עושין רצונו של
 מקום ואין עילה למציאותם כ״א מה שהעולם
 צריך אל האדם אל עבודת האדמה וצאצאיה ואז
 המה בבתי׳ כלי הכרת, ואז יש להם מספר, וזהו
 מאמר הקב״ה ליונה. שהי׳ מצטער על אבדת
 הקיקיון, שאין עילה אתרת אל תשיבות הקיקיון
 בעיניו רק בעבור היותו אצלו ככלי הכרח להגן
 עליו ג>פני השמש, יפה אמר לו אתה חסת על
 הקיקיון כו׳ כלומר מה תתפלא על הצלת נינוה,
 והראה לו הבתי׳ השנית, כי יתנו מציאות אל

 כמה דברים מסבת ההכרת והצורך אל היבריס
 שהמה מסוגלים, ואיך לא אתוס על נינוה העיר

 הגדולה כוי• ובהמה רבה, והבן:

 אהל פרשת
 בלעדו, אמנם יתרון סה הוא לטובה, וזהו והותירך
 די לטובה, כלומר שתהי׳ מיותר לטובה, היינו

 שתהיי מלאכתך נעשית ע״י אתרים:
 והגה החלוקות האלה שאמרנו להם זמנים
 מתחלפים, כי לע״ע בעוה׳יז הלא עינינו
 רואות כי העולם בדלות הערך מאד, כי מציאות
 הדברים וצמיחתם וגדולם לא יהי׳ כ״א אתר
 קיגיעה ורוב עבודה, כי כל דבר ודבר צריך עסק
 רב, כמו החרישה והזריעה והנטיעה וכל עבודה
 בשדה ובכרם, וא״כ האדם הוא נתח מנחחי
 ותלה מתלקי הרכבתו, כי כמו שהאדם צריך אל
 העולם כן העולם צריך אליו לעבוד עבודתו,
 ובבלתי עבודתו כל שית השדה לא יהי׳ בארץ, לא
 יצא פרת ולא יציץ צץ, ואם תשאל על האדם ועל
 עילת מציאותו בעולם, הלא תשיב אמרים ותענה
 אותה התשובה אשר אתה משיב על תלק מחלקי
 העולם, היינו שהעולם צריך אל האדם, וכן
 הבהמה אקלה מציאות רק מסבת האדם ועבודתו,
 כי הוא מהקן לה מאכלה, ייכין כל צרכה בזמן
 המצר על זמן שאינו מצוי, אמנם לעתיד לא כן
, כי העולם יתברך ויהי׳ בשלמות המציאות  יהי,
 בלא יגיעת האדם ועבודתו, כאמרם ז״ל
 (שבת למ״ד) עתידה אתישראל שתוציא גלוסקאות
 וכלי מלת, ולא יהי, מן הצורך אל כל הל״ט
 מלאכות אשד בעולם ע״י תטא אדם ותוה, ובאין
 ספק גם הבהמה יהי׳ פרנסתה מבלי עמל האדם
 ועבודתו, ויהי״ האדם מיותר אצל כל הרכוש אשר
 בארץ אחר אסר בלעדו ובלא יגיעתו ועבודתו יתגדלו
 ויטננו. כלם, חהו שהנטית והותירך ד׳ לטובה,
 היינו שלא תצטרךעוד^להיות ממשמשיהם, לא כן
 עתה הלא נאמר(תהלים ל״ו)אדם ובהמה תושיע
 ד,־זבדרש (ויקרא רבה טז) אדם בזכות בהמה
אם בני אדם לא זט אין טעם אל  תושיע, ט,
 מציאות האדם כ״א מה שהבהמה לא תתקיים
 בעולם גיא" אתר עסק האדם בתכמתו לעבוד אח

 האדמה, ולמקן כל הדברים הצריכים תיקון:
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א ש ת נ ש ר  פ
 להטיג עמו, זה ענף מן לא תגנונ, וזה ענף מן
 לא תרצח, וזה שאינו משאיל כליו ועינו רעה
 להטיב עם אחרים, גם אם יהי' זה נהנה וזה
 לא חסר, היודע נסתרות מעניש אותו על זה
 כדרך עונש בנפשות , ונגעים באים עליו, ממש
 כמו שיזדמן שיענש המשרת כדרך העונש שמענישי׳
 לבעה״ב, כי יודעים הם אשר בעליו צוה עליו
 להעיז, והעד, עזות מצחו וקשיוח ערפו, כן האיש
 הזה אשר מסבת עין רעה הוא עושה זאת, מגיע
 לו עונש לא כהעונשי׳ בדבריי שבממון, רק כהעונשי'

 אשר בנפשות, והבן:
 דבי־ אל בני ישראל איש או אשה ט יעשו מכל
 תטאת האדם למעול מעל בדי ואשמה הנפש
 ההיא, והתודו את תטאתם אשר עשו מ׳. וראוי
 להתעורר בהבנת מאמר ואשמה הנפש ההיא, גם
 מאמר והתודו את תטאתם אשר עשו, מה בא
 למעט, וכי יזדמן שיתודה אדם על דבר שלא עשה,
(  ונזכיר לזה מאמר רבותינו ז״ל(מדי עדשתינו ת,
 מכל תטאת האדם, ממה שבינו לבין תבירו, על
 הגניבות ועל הגזילות כוי, גם מאמר (ויקרא
 רבה ל״ג) והנה ד׳ נצב על חומת אנך כוי
 (עמוס ז׳) לא אוסיף עוד עבור לו, בכל עונות
 כתיב נושא עון, וכאן כתיב לא אוסיף עוד עבור
 לו, ובצעם בראש כלם (עמוס ט׳) אמר ר׳ שמעון
 בר אבא משמי׳ דד יותנן משל לסאה מלאה עונות
 מי מקטרג בה גזל(סנהדרין וי) בני אדם שיש
 בהן ע׳׳ז ומגלי עריות וש״ד וגזל שקול מגד הכל,
 עטל המדרש, מבואר מדבריהם ט לא זאת לבד
 שהיא תמורה מכל העבירות כ״א שהיא עלולה
 להמשיך הדין על האדם, וכמו שהביאו דל שם
 מאמר (יתזקאל כ״ב) והנם הכתי כפי אל בצעך
 כר, ומאמר זה אמר אחר שהציע חשבון ערוך
 ואמר התשפוט את עיר הדמים גו׳ עיר שופכת
 דם גו׳ ועשתה גלולים עליה לטמאה גוי, והטעם

 בזה

 צו את בני ישראל וישלחו מן המתנה כל צרוע וכל
 זב, מדרש (פרשתנו זי) מכאן אמר ר׳ יהודה
 הלוי בר׳ שלום על י״א דברים הצרעת באה כו׳,
 ועל המחלל שם שמיס זה גיחזי שק אתר נעמן
 ליטול ממנו ממון, אלישע קידש שמו של הקב״ה
 שלא רצה ליטול מנעמן כלום, וגיחזי רדף אחריו
 ונשבע לו לשקר כוי עד אמר לו הקב״ה לגיחזי רשע
 אתה אמרת(מלכי׳ ב׳ ה׳) תי ד׳ ט אם רצתי אחריו
 ולקתתי מאתו מאומה, נשבעת בשמי כדי לתללו,
 תייך מאומה אמרת ומומו אתה נוטל וצרעת נעמן
. ובהשקפה הראשונה אין הדבר ׳  תדבק בך ט
 מובן, תייך מאומה אמרת ומומו אתה נוטל, איך
 יתייתס מומו למאומה , אבל באור זה עי׳ד דמיון
 לנער ראה אצל אביו דברים נחמדים והיו של
 אתרים, והפציר הבער באביו שיתן לו מאומה מן
 הדברים, ובראותו שאביו לא האזין לקול הפצרתו
 ואינו ממלא בקשתו, קפץ הנער ונשבע בתיי ראשו
 שיתן לו מאומה, כי יולע בנפשו אשר אביו לא
 יעבור על השבועה, הריס האב את ידו ויכהו
 מכת יד על הלחי, ויאמר לו הנה לך מאומה
 כאשר נשבעת, וכדבר הזה ממש הי׳ בגתזי, כי
 הוא נשבע ואמר תי ד׳ כי אם רצתי אתריו ולקתתי
 מאתו מאומה, אמר לו הקב״ה מאומה אמרת
 ומומו אתה נוטל, וצרעי^נעמץ תדבק בך. והבן:
 ובסמוך רבי יצתק אומ־ על עין רעה צרעת
 באה, אדם צר עין ואינו משאיל את
 כליו, הקב״ה משלת צרעת בביתו, ומוציא כליו
 לתוץ והבריות אומרים פלוני לא הי׳ משאיל את
 כליו אמר שלא היי כלים כוי. ובמקום אתר אמרו
 (ויקרא רבה ט״ז) באותה שעה קורא הקב״ה
 לגיונות שלו ואומר לא על תנם הכתי אותו, אלא
 בעץ בצעו קצפתי ואכהו(ישעי׳ נ״ז). דע כי המונע
 א״ע מן הצדקה יהי׳ לאחד מ3׳ סב,ת, אם מאהבתו
 את כספו, או משנאתו את העני, ואין רצונו



 עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה, והחכם הזה
, הגאון בעל מעון ע  הוא הצדיק מריר המתבר ר
 הברכות ז״ל שמע זאת מפיו הקדוש בהיותו
 בקעמפנא, ועתה כבר הוא בדפוס בדרשותיו
 הנעימות על שיר השירים בספר קול יעקב,
 הודעתיך היום קורא נעים כי פעמי׳ רבות תמצא
 בספר מעון הל: רכות שכתב דברים בשם חכם אחד
 והס מפי הצדיק מרומא נ״ע וסיי׳ עליהם ודפח״ת
 ובכלם כתב רק חכם אחד ואח שמו הטוב העלים,
 וד׳ יסלת לו, ועתה נעתיק בקצרה מ״ש בספר
 קול יעקב על מאמר כי עזה כמות אהבה, כי
 במדות ברד אין באפשר שיהי׳ לארס על תבירו
 אהבה ושנאה גם יתד, רק או אם היי אוהב את
 תבירו בעבור מעלות טובות שראה בו ואיד׳כ ראה
 בו מדות רעות וישנאהו, והשנאה תגבור על
 האהבה, או להיפך האהבה גוברת על השנאה ,
 אבל מן הנמנע הוא אשר שניהם יתקבצו בנושא
 אתד, וע׳׳כ עשה יעשה משניהם מזו. ממוצע היינו
 שלא יאהבהו בשלמות גם לא ישנאהו תכלית שנאה,
 כי הכתות מתערבים וכל אתר מכבה את תיירו,
 אבל מדותיו של הקב״ה אינם כן״ כי אינם ע״ד
 כתות י״א ואצלו ית׳ אפשר שיהיו 3׳ דברי׳ הפכיי׳
 גם יחד, ואין אחד מכ3ה את תבירו, וזהו מאמר
 המדרש (פ׳ שמות) ראה ראיתי את עני עמי,
 אמר הקב״ה למשה אתה רואה ראי׳ אתת ואני
 רואה שתי ראיות, אתה:רואה ישראל עומדץ על
 הר סיני ומק3לים התורה, ואני רואה שיקבלו
 התורה ואיךכ יעסו את העגל, אשר 3השקפה
 הראשונה הדבר כמו זר, הלא מרע״ה לא ידע
 העתידות כ״א מה שהקב׳׳ה הראה לו והודיע
 אותו, א״כ למה לא הראה לו גם שניהם t גם
 ק3לת התורה גס מעשה העגל, ומה זה שאמר
 הקב״ה אני רואה שתי ראיות, יגל את עיני
 משה ויראה גם הוא אתשתיהן, א3ל אחר דברימו
 יתבאר מאד, אתה תאה-ראי׳ אחת, כלומר אתה
 אוהב את *שלאל מצד קבלתם את התורה, אבל
 אם תראה עןך מעשיהם בעגל אז תתקלקל האהבה
 ע״י השנאה, לא כן אנכי שאני אוהב אוםם אהבה

 גמורה

 אה? &דשוז

 בזה נוכל לומר כי הגוזל מתבירו בעל בתירה
 ובעל תיוב כמוהו, יוכל להיות שזה יהי׳ סבה אל
 הנגזל לסבב לו כמה עבירות עי״ז, כדרך שאמרו
 (פרשתנו טי) הנואף והוליד ממזר יוכל להיות
 שיעבור על {נשרת הדברות, לכן שוקלים העונש
 כפי הראוי לו וכפי פעולתו, כן גוזל הגר או הדל
 קרוב ־הדבר מאד שיסבב אל הנגזל שיחטא בכמה
 *ובריס, אם לשעה, ואם לעולם, וזה משפט
 המחטיא את חבית אשר חסאי תכירו יהיו תלויי׳
 בו, וגמה מורה על זה מאמר (ויקרא הי) וכתש
 בעמיתו בפקדוןאו בגזל גו׳ על אחת מכל אשר יעשה
k האדם לחטוא בהנה, ר״ל כי הגזל הזה יהי׳ סבה 
 הנגזל לעשות אותו תוטא באתת מכל העבירות,

 ואל:המולה הזאת רמז ג״כ במאמר שלפנינו איש,
 או אשה כי יעשו מכל תטאת האדם למעול מעל י
 בדי, ומלת האדם מוסב למעלה ולמטה, כלומר מכל
 חמאת האדם, והאדם ימעול מעל בד, לזה אמר
 ואשמה הנפש ההיא, כי הנפש ההיא פל הגוזל
 אשמה בה, כמשפט המחטיא את תיירו, תטאי
 חבירו חלויי׳ בו, אמנם כאשר יחן לבו לשוב אל
 ד׳ןלהתודוח, אזידאוג ויאמר איכפה יתודה על
 ועבירות אפר ביר תבירו, הלא אינו יודע על מה
 להקודית, לזה אמר והתודו את תטאתם אשר
 עשו גוי, לא יותר,.: וכן נאמר ג״כ בפ׳ ויקרא וכתש
 בעמיתו בפקלץ או בתשומת יד או בגזל •גי השלים
 ואמר וכפר.עליוהפהן לפני ד׳ ונסלח לו על אחת
 *כל אפר יעשה לאשמה בה, וכמו שנתבאר

 בתמרנו על מקומו, ע״ש:
 מדד>מ״(פרשתט-ח')כסראה דור שהתתיל הרעב
 לבוא בימיו כר אמר אין הדבר תלוי אלא
 בי, ויבקש חד את פני ד׳(שמואל 3' ג״א) ויאמר ד׳
 V שאול ואלרבית הדמים.ובגמרא פריך(יבמותע״ת)
 קתגמ לשאנל שהמית הגבעונים וקתבע ליקריה
 שלא הספד גהלכה, ומשני אין דכתיב(צפני׳ ב׳)
 אשר משפסו פעלו, באשר משפטו שם פעלו. באוד
 *אמר זה מצאתי בספר עין דמעה להגאון מו״ה
 שלמה קלוגר שיחי', שמבאר אותו ע״ד שכתוב 03׳
 ממק הברטת בשם חכם אגוד מאור מאמר כי



 1־ נשא ׳מ5קב ט

 אין אתה משיח את ע*מך רק במלאכה פחותה
 ובזוי׳, ויען ויאמר אם אגיד להם ד3ר תכמה וניכה
 הלא כמו זר יחשב בעיניה', כי ראיתי אותם שהמה
 אנשים פתותי ערך דלים-מחכמה ורקים מנינה,
 ולא ידעו ־ולא יבינו ־סשיבות:המעלות הרמות, לק
 בזאת חכמתי עמדה-לי.־לשבח ע*מי במלאכה 3זוי',
 וקראתי עצמי:רופאאומן, כי דבר זה הוא,נודע
 בפעולתו וצורך מלאכתו גס לקטני הערך, הנמשל
 הכ$ן הוא מעוטר ומוגתר בכל המעלות ומדות
 יקרות ׳לשרת בהם •את פגי -המלך הכבול ית׳,
 כמאמר (מלאכי בי) כי שפתי יכהן ישמרו׳ דעת
-ותורה יבקשו מפיהו כי •מלאך ד׳:צבאות.היא ,
 ונאמר (תהלים ם׳׳ה) אשלי תבתר:ותקרב *שכון
 תצריך גוי, -ולהעלות עולם ולהקרי׳־מנתה ולהוריד
 השפע ולטהר ולקדש לכל איש, וגם הוי מוצלח אל
 האמנות ענין פחות וגרוע, סוטה.^שנתחריה>םי׳
 הכהן משקה׳ אותה,לגרר האמת, הנה׳החכמלם
 ושלמי הדעת וקדושי׳ ישראל היו מכבלי׳ את׳סכהן

 ,בעבור הבתנתם המעלות הרמות והפשגבות
̂ד  בו, ואשר על ידו ׳יתמלאו משאלותיהם , יוו
 אליהם ׳כל השפעותיהם, יטהרם יקלשס־.ויכפר
 עלתטאתיהם, אבל •מי שיש לו תרומות ואינו
 נותןאותם אל הכ־יןן, יפע*כ אינו מפין־ואינו. מרגיש
 המעלות היקרות המעולות אשר בו, לכן הקב״ה
 יגלגל עציו שיצטרך לכהן ע״י אשתו, ואז לבבו יבין
 ויבחין גם הוא ממעלת• הכהן׳ וסגולתו,•״גס כי

 נבער הוא מדעת ולא. בינת אל§ תבונתו:
:גואל1סשיב זה נמתי-ק".מאיור1אם^ץ:5א̂י  ומעו
 האשם. אלמ האשם ?מושב,ללי לכהן',
 וכל תרומה לכל קלשי ׳בני-ישראל אשר :יקריבו
 לכהן לו יהי', ואיש את קדשיו יגו׳, ״דע כי משפט
 וחק הכהנים והלויי רחוק מן השכל •מאד, כי כפי
 הוראת מאמרי !תורתלו.,הקדושה הנה ,ה;ם
-המובחרים והקרובים.אל ל,נכמאמר-הנ?ל א״^יי
 תבחר ותקרב ישמןחצרץ •גוי, וא״כ יפלא.־בעינינו
 וכי קצרה יד ד׳ חץ יילחלק להם תלק ונחלה
 בכל שבטי ישראל, שיתפרנסו מידו ית׳, מ£ל
' כ#^5י  .השמים והשקני סאק* לא ל5מםה ז

•  .לתם י

 אהל 6ר«>
 גמורה בעבור קבלת התורה ואף שאני רואה עול
 עשיית העגל אין השנאה מבטלת את האהבה,
 וזה עומד בפני עצמו וזה בפגי עצמו, ועל פי
 הדברי׳ האלה כתב הגאון מהרש״ק הנ׳יל נ״י בבאור
 מאמר המל כי תחלה הי׳ דעת.המקשה.אשר גם
 בו ית׳ לא שייך אהבה ושנאה גם יתד, רק א'
 מכבה את השני, ולכך פריך קתכע לשאול שהמית
 הגבעונים וקתגע ליקריה , •נממ״פ־יאם יש-קנאה
 אין אהבה אז, ואם יש אהבה אין שגאה.אז, לזה
 משני אין לכתיב אשר.משפטו.פעלו, במקום משלוטו
 שם פעלו, כי אצלו ית׳ נמצאו שניהם גס יחד,
 והבן. והשלמת הדברים תמצא בקול יעקב סוף

 שיר,השירים:
 ,וכל תרומה לכל קדשי בני ישר?1 אשר יקריבו לכהן
 לו יהי׳, ואיש את קדשיו לו •יהיו׳ איש אישר
 יתן לכהן לו יהי׳, ובגמרא (ברכות ם״ג אי) למה
 •נסמכה פ׳ סוטה לפרשת תרומה ומעשרות לומר
 לך כל מי שאינו.נותץ תרומותיו ומעשרותיו לכהן
 סוף נצרך לכהן ע״י אשתו, שנא׳ ואיש את קדש״ו
 לו יהיו וסמיך לי׳ •איש איש כי תשטה אשתו מ׳
 ולא עוד אלא.סופו שנצרךלהם, שנאמר •ואישות
 ,קד&יו לו יהיו, ואם נומנן סוף מתעשר, שנאמר
 איש אשר יתן לכהן לו יהי/ ל> יהי׳.ממון הרבה,
 ונבאר דבר דבר על אפניו, אשר בהשקפה הראשונה
 אין הדבר מובן מה ענין העונש שיהי׳ אל המעכב
 תרומותיו ומעשרותיו ואינו ניואנס י אל הכהן שיה״י׳
 נצרך לכהן י׳ג״י א5זתו.,..אגל הבנת.הדבר ע״פ״משל,"
 .לגדול,אמד..שסי׳ שלם 1כל.הבעלות, בתורה
 ובחכמה ובחלות.טובות, לימי?! נתדלדל ויט שכמו
 .לםנול להיות.נודד ׳ללחם איה , מלך מעיר לעיר
 לבקש מחייתו, ובכל מקים בואו־ יהיו מכבדי׳ אותו
 ;לשמע חכמתו לשלמותו, ויהי..הוא בא אל עיר

 ״קטנה,ואנעים,בה [מעט .וכאשר שאלו "אותו מה
-מעשהו, -מה עשה •הטמין -והעלים >ל מעלות
 .&ל«ותו:׳וכל ־כלי מלאכת י חכמתו, :׳רק אמר להם
 ־שהוא רופא אומן אל מכה טרי׳; •להמציא ארוכה
 י ומרפא, אמל 'לו חבית פליאה לעת ממני איך
-חכם..כמוך אחר כל.החכמות.אשר טפחת ורבית,



 אהל פדשוד נשא יעקב
 קרח ועדתו(3מד3ר ר3ה י״ח) משה מלך ואהק
 אחיו כהן גדול, ובניו סגני כהונה, חתמה לכהן,
 מעשר לכהן כר, אמנם דע כי יש דרך אחר אל

 עניןזה, ואולי הוא האמת, והוא בהקדים מאמר
 הנביא (מלאכי גי) הביאו את כל המעשר אל בית
 האוצר ויהי טרף 33יתי ובחכוני נא בזאת אמר
 ד׳ צ3אות אם לא אפתת לכם את ארו3ות השמים
 והריקותי לכם ברכה עד בלי די, ומה מאוד ראוי
 לתת טעם על ההפלגה כזאת לאין צורך, הלא
 הקב״ה לא עביד גיסא למגנא, ולמה לו ית׳ לתת
 הרבה כ״כ עד בלי די, ורבותינו ז״ל עוד ביארו
 ואמרו (שגת ל״ב) מאי עד בלי די, עד שיבלו
 שפתותיכם, מלומר די, חה צריך טעם ,
 הלא אתר שאומרים בשפתותיהם שכבר יש די,
 ראוי להיות די, ומה לו ית׳ לתת עוד עד שיבלו
 שפתותיהם כר,*) ולבוא אל באור זה נזכיר
 עוד מאמר רבותינו ז״ל (פסתים קי״ת אי) קשין
 מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, וראוי לבאר
 ענין המשל איך ובמה הוא דומה אל הנמשל,
 והנראה לדעתנו בזה עם מה שכתבנו למעלה
 (כרך ראשון מ׳ אי) בבאור ותצתק שרה בקרבה
 לאמר אחרי בלותי היתה לי עדנה ואדוני זקן,
 ויאמר ד' גוי היפלא מדי דגר למועד אשוב גר

 וכלל

 לחם דמעה בבושה וכלימה, שיהיו מקגלים מתנות
 מאת העם כעניי׳ ודלים, כמאמר (דברים י״ת)
 לא יהי׳ לכהנים הלוי, כל שגט לוי חלק ונתלה עם
 ישראל אשי ד׳ ונחלתו יאכלון, ונחלה לא יהי׳ לו
 בקרב אתיו גר, ובפרטות נאמר באהרן קדוש ד׳
 (במדבר י״ת) ויאמר ד׳ אל אהרן בארצם לאתנתל
 וחלק לא יהי׳ לך בחוכם אני חלקך ונתלתך בתוך
 גני ישראל, וראוי להתבונן בעומק ענין זה, ולבי
 אומר לי כי יש לזה ב׳ טעמים,• אתד הוא קרוב
 אל השכל, אבל רתוק מןהאמת, ואתד בהיפךקרוב
 אלהאמח ורחוק מן השכל, הקרוב אל השכל
 הוא שהי׳ רצונו יח׳ לעשות את השבט הזה חפשי
 בישראל שלא יהי' עליהם עול העוה״ז וכבדות
 פרנסחם לחרוש ולזרוע לפתת ולשדד האדמה
 וכל עבודה י בשדה, למען יהיו פנויים למלאכת
 שמים, ולק צוה ית׳ אל העם שיתנו להם מתנות
 *נדבות ממה שחננם ד׳ כמשפט כל עניי׳ ואביוני׳,
 ש&חוייגי׳ אנחנו להחיותם ברעב, אק לפי הטעם
 ׳הזההלאימרדבר הנתינה אצל הנותןלאמר,
 למה לא יחלק הקב״ה להם פרנסתם בדרך נס
 w שהאכיל את ישראל מן במדבר, כן הי׳ ראוי
 'להאכיל את הכהנים תמיד ולא יהיו למשא על
 העם, וכבד מבואר במדרש שזאת היתה תרעומת

־ לדרבנו מאל ג״כ.מאמר ובחנוני נא בזאת, מדוע בחל יח״ דוקא לכתות אומו בנמינמ המעשרומ ולא p n t ( * 
 במצוה אחרת, הגאון בעל מעון הברכות ז׳׳ל כבר הדפיס דבר זה בשם חכם אחד, ואי! שמו הטוב לא
 . הזכיר, לק .לאימי.נכון להכניס דבר זה תוך שבור. החכם היקר הזה, הוא מריר המחבר כ״ע, והוא ע״פ משל
 לסוחל נא אל מיל עם עגלה מעונה סחורות על מלבושיי, ובאו הקוני׳ לקנות מידו, זה עשלים חתיכות, וזה
 שלשים ממי׳, והם שואלי׳ אותו' על מדות כל מתי׳, השיב ואמר כל החת״ שוות, כל א׳ מחזקת ששים אמס,
 והקונה הלא לא יאמין .־ו״מפק למדוד הססוד למען ידע מאממ אמו״ אם לא, אק לסמור כל העגלה עם כל
 מןסילימ ולמדוד >!|ומם -היא־ מלאכה גדולה ורבה, ואין דרך המגרי' כך הוא, אבל זס דרכם לבחור ממי׳ אחת
 ק הססורומ, ויוציאו אומפ וימדדז אומה וממנה יעמדו.על כלם־,. אמנם איזה היא הממי• אשל יבמול הקונה
 .&מוד, הלא ודאי דרךהקו;ה לבחור,אותה חסי׳. .הנראית לעין דקה וקלה מכלם, ואז אחל שימדוד אותה וימצא
 r2מדמה לא יהי׳ עוד בצבו &פק על כל החתיכות, כן הקב׳׳ה בא לבני ישראל עם סחורות רבות, שש מאות>
, ואמר להם שהם מסוגלות'מאל לכל הנווב ולכל הצלחה וברכה, והאדם במה שהוא בו״ד לא  ומלש 1עמלה"חמי,
 יעל* לי עמק כ״א אחלי גמנו אומו לעמוד* על שעולמו ועל מכליא סגולתו, אכן לנסומ כל המולה הלא י0 בה
 שש מאומ ישלש עשרה םחורומ, וראו, ־ א״כ• לנחור אחת מביניהן לבחון אומה לעמוד על כולן, ואיזה היאהאמח
 אשל לאו* לבסיל לנסיון, לעמוד על. ידה על ההבחנה בכולם, נדיב נדיבומ יעץ לבשול במצומ מעשל, כי לפי
, ואחל אשל יבחנו במצומ מעשל  הנראה אל העץ הלא" הנותן.יהי׳ נגרע על ידה. מערכו ונפחת ממה.שהי׳ לו
 והצדקה וימצאו ברכה אז יהי׳ להם הבחנה אממיית על כל המצומ, וזהו ובחנוני נא בזאמ אעל ד״ צגאומ אם

 לא אפמס לכם אמ ארובומ השמים, והענין נכבד. עי׳ מעון הברכומ בהקדמה שניי:



 נשא יעקב
 ברגע האחרונה, וכהרף עין, משא״כ ברד כאשר
 ירצה צהציל אח חבית 3ע״כ הוא צריך להקדיס
 א״ע בהשתדלוח רב בטרם יגמרו דינו, אגל
 הקב״ה מנית את האדם לעשות ולדון כפי מה
 שירצה, הנית את המן להתקצף על מרדכי,
 ולעשות העץ, ובגמר מלאכתו לכל מעשהו ויתלו
 את המן, הוא הדבר והוא הענין בשרה אמנו,
 כי באין ספק האמינה ולא כתדה בדבר ההבטחה,
 אבנ היא הלכה בשיטת המלאכי׳ הנעל שמיהרו
 א״ ע לראות בהצלת משה, כן היא גם היא היתה
 תרדה ונמהרה לראות צמח ישועתה טרם עמדה
 על הפרק ועתותי ההריון התרוצי׳ ממנו ית', כי
 האמונה היתה בה שתהיי נפקדת, אבל אמרה
 בלבה הלא אשה זקנה בקמטי בלותה איך ממעבר
 ותלד, בע״כ כי תשוב לימי עלומיה, ויתתדש כנשר
 נעוריה, בכדי שתוכל לקבל הריון, והי׳ משפטה
 על התזרת כת הנעורי׳ כמשפט התולה התוזר
 לבריאותו, אשר התולה התוזר לבריאותו גם הוא
 תוזר אך מעט מעט ויום אתר יום נראו בו סימני
 הבריאות בכל פעם יותר עד שהוא שב לאיתנו,
 כן הי׳ בדעת שרה כי גםבישועתה הראה בעיניה
 סימני התשועה מעט מעט, ואתר שנתבשרה על
 בשורת הזרע תהיי נהפכת לאשה אתרת, ותתחיל
 לשוב אל משפט הילדות, והלכה בכל פעם והסתכלה
 במראות לראות את פניה וראתה כי היא
 כתמול שלשום, עומדת גם היום בקמטי בלותה
 כאשר מתתלה באין השתנות כל מאומה, ופמס
 היו לה עוד כאשר היו, אז ותצתק שרה בקרבה
 לאמר אתרי בלותי היתה לי עדנה, ־כלומר וט
 אפשר זאת אתר שתבלה בזקנה ושיבה אז תהיי
 לי עדנה, ואדוני גם הוא זקן מאד, כלומר והלא
, לעשות ת ו ד ל  מהראוי הי׳ שיתראה בנו סימני י
 דרך ונתיב אל הישועה, על זאת אמר ית׳ למס
 זה צתקה שרה לאמר האף.אמנם אלד כבר קרגו
, ד  הימים ללדת ואני זקנתי, היפלא מד׳ מ
 כלומר וכי ברד אני שהוא מוכרח למהר ולהקלי
 מעשיו לעשותם ולסדרם מדריגה אחר מדריגה.,
 אבל אני רב להושיע גם בבוא העח ל>4כיל הדבר,

 וזהו

 אהל 3רשת
 וכלל הדברי׳ מהמבואר שם כי הנה ידענו כי
 מדות הקב׳׳ה שלא כמדומ בו״ד, כי ברד בכל
 עניניו ועסקיו תתזינה עינינו אך מהירות אך
 תפזון, השתדלות וזריזות, לרוץ ולעוף למהר
 ולהתיש מעשהו, כמו כאשר יתלה אדם מעט,
 הלא נראה כי ימהר ויבקש להביא אליו רופא,
 ומה ענין מהירתו, למה אינו ממתין למתרתו,
 או ימים או עשור, אכן התשובה בזה כי אדם אינו
 רק אדם, אינו יודע מה יולד יום, לכן בהכרת
 ישקוד על הדבר וימהר על רפואתו להתיש מפלט
 לו, בטרם תכבד מתלהו עליו, וטרם יבואו המים
 עד נפש, כי אז תהי׳ רפואתו והצלתו רתוקה
 ממנו, וכן כאשר יבוא אליו הרופא ויתן לו רפואות
 האם תעשינה ידיו תושי׳ להקים את התולה
 ממטתו ע״י כף אתת קטנה אשר יתן לו מהסמי׳,
 דבר זה אין ביד הרופא מעולם, אבל יוכל להועילו
 מעט מעט להביאו אל הבריאות בהדרגה מדריגה
 אתר מדריג׳, כי הטבע יפעל בהדרגה לא בקפיצה,
 אכן מלותיו של הקי״ה לא כן המה, מה תאמר
 אצלו ית׳, כי הקב״ה צריך למהר ולשקוד על
 הרפיאה, הלא כבר קבלנו (ברכות יו״ד א)
 אפילו תרב תדה מונתת על צואת של אדם אל
 ימנע עצמו מן הרתמים, כי תשועתו של הקב״ה
 תוכל להיות גם ברגע האחרונה, וכן תשועתו
 אינה באה במדריגות, כי ישועת ד׳ כהרף עין,
 הבט ימין וראה את אשר ספרו רבותינו דל(במד׳
 ואתתנן) בנוהג שבעולם בו״ר עושה לו פטרון
 שהוא מתקיים עליו והוא נתפס באנקלוטי׳ הלכו
 ומצאו לפטרונו, ואמרו לו בן ביתך נתפס, אמר
 להם אני מתקיים עליו, יצא ליהרג היכן הוא
 והיכן פטרונו, אבל הקב״ה אינו כן, אמרו לפניו
 מלאכי השרת משה בן ביתך נתפס, אמר להם
 אני מתקיים עליו, אמרו לו הרי הוא עומד
 לפני פרעה, הדי הוא נידון ליהרג אמר להם
 אני מתקיים עליו, יצא ליהרג הצילו הקב״ה מנין
 שנאמר ויצילני מתרב פרעה, כלומר כאשר כבר
 היתה התרב על צואת, אז הצילו ית׳ ועשה
 את צואת כעמוד השן, כי כן היא מדתוית' להושיע



 אהל פרשת נש» יעקב
 חסו למועד אשוב אליך גו׳ ולשרה p , לאוחה המקטרג הי׳ עומד ומקטרג, ל כי רצון הקב״ה
 הרגע שיהייראוי אל הבן ההוא שיצא אל אויר הי׳ שישראל ימסרו את נפשם וירדו אל חיך הים,
 העולם ודאי יצא, ומה לך לסימנים ומה לך והם לא כן חשבו, והעולה על רוחם הי׳ כי מי
 למדריגות,*) ומעתה יפה המשילו תז״ל ואמרו הים יתמעטו ילכו הלוך וחסור לאט לאט טרם
 קשק מזונותיו של אדם כקריעת ים סיף, כי הנה יביאו אל תוף הים, וזאת אינהממדתו ית׳ לעשות
 בקריעת ים סוף היי 3׳ מניעות, א׳ הקטרוג נס כל עוד אשר יש מקום אל הטבע, וכמאמר
 הבלול שהיי• עליהם, הללו עובדי ?רז והללו כוי, (שמות רבה כ״א) דבר אל בני ישראל ויסעו אמר
 ולק גם כי תנאי התנה הקב״ה עם הים מששת הקב״ה למשה אין להם לישראל אלא ליסע מן
 ימי בראשית שיהי׳ נ3קע לפני ישראל, עכ׳׳ז היבשה אל הים, יסיעו רגליהם מן היבשה אל

 הים
 *) א$ןן< הכותב עם התריס הנאהבים והנעימים האלה אני מבין עתה מאמר אדוננו מרע״ה ־אל האלקיס ית׳
 (שמות די) בי אדוני לא איש דברים אנכי גס מתמול גס משלשום גם מאז דברך אל עבדך כי כבד
 צה וכבל לשון אנכי, אאר 'יפלא מאד על שפא יתר שאמר גם לנימול גם משלשום גו׳, מה לנו אל מה שהי׳
_ tell « . u.kMlkl. — 1 MfcteM.* kk• — V Ikht *kk̂ k k̂ k lax. ^ AJ . t 1 _ M»k*LM \ 11• I ̂  
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 להלמשה oh*' גי#ן לפני פרעה על דבר המצרי, או מי אלם או קרש שלא היו יכולי׳ לדבר כנגד־משה, או
 ^5־ 8«נשו «לל כעורים וכמרים ולא ראו איך ברח משה מידם >עי׳ רש׳׳י) ;ועתה לןי ואנכי אהי' צם פיך

 **>ים מנלשי הרביעי עד •שעברו 56עה ימי© כמבואר במדרש(ש׳׳ר ג׳) והביט בעצמו כי הוא הוא כמו שהי׳
מ כל מאומה, "ואינו מרגיש גס אפס קצהו מסימן לצואה, אז התפלא מאד ואמר .רבש״ע בי אדוני ע מ ן מ י ל ! 
. איש ל3ר*ם אמי גם {נממולוים משלשום גס מאז דברך אל עבדך גוי כמה ימים כבר עברו אשר אתה דובר א  ג
 £צי-ועוד מ נצנשס עמי דבל שאהי• ראוי ללכת !•שלימותזאת, על זה השיבו ית׳ מי שם פה לאדם אד אלם או
, כלומר ^מפ לך להמתין  5ל&, ׳SS'ומאיל ־^נד׳ &נעשו י עצל'כמר6ים 'וכתומי׳ ־והכל צי׳ ברגגג 1r לכן ועתה לך
ד עה׳-׳ובעול מיומך כבל לשון; לך אל פרעה, ;והולימיך אשר סזגל,־ ו׳א׳׳כ  על 0ממ!אה אבל.זעמה גמו שאמה מ
 *פה-׳ה?*>ש ל' אבוהו* מהו יהילןמיך, גי אם לאלשגמו מורהומלמד, הלא לל«ד שפה לאחל, גמה >מ«0 ממה
 מיס י&לופו, לכן. .ילס. ביאר מגרה אני דברים לתוך פיך כה?, ברגע אמת כאשר מהי:"אצל פלעה ומצערך 5«ר
 tf'inf בלגע ההיא מולל לדבר > והבן. ועד״ז כבר כתבנו למעלה (פ׳ יוארא ־־י״ג א׳) $ןזאת היתה אמיהמ מלע׳׳ה
w *אמי י אל פרעה לדבר בשמך* הרע לעם הזה והלל לאי הצלת ־'את עמך, בי ראה כי השעבוד קשה על •ישראל r 
ר ה* נראה ומורגש כי הג*ע הקיץ.בא הצןץ,  &rftf 1 עם כ&ה הוס1$י1, וא>5 היי׳ pfr גאולה בהכרח מ
 **וףשאמגי״^איס בהעונך;במלאכה, •אשר ג^תחלת המלאכה.־תכבד העבודה hi כל העוסקי׳גה, זה במעצד חה
 ב«3${מ «ההי$-1פלפות, וכאשר המלאכה •>א4מוד על *מרה ממ«עט העבודה מעטמעטעדגלה, ימרע״ה בא אל בני

* ולבנים כאלל.מפעלה, והמפלא מאד ע  ytaa*?j ע״ז השיבו ית׳עה פמפלא עלי, הלא כנר., נ
^ \"0) ליי גבהו שמיס מארץ כן גבהו דרכי מדרכיצם, וזהו־־לכן אמור לבני ישראל אצי די, הוא ש י £ ר » א  נ
ף *?ן,״אהי'•י?ול**תי א«כ6'עתצ1לו מיצרי׳, והצלתי אתכם 'מעבודתם, כי ר  הממר בצדקה׳/ ׳01 מ

• : 9  אצלו יא' איין אצל והבאתי >tt3foste0 מאצןמ >1&ומ מציי5ז, ו53!עס א׳ מפס^.הע־5ו&צ־ל ו* *



 נשא יעקב יא
 (נשלח טח) הנני ממטיר לכם לחם יק השמים, אבל
 רק ד3ר יום ביומו, כי למה לו על מחר, הלא
 החיים אשר הוא חי עור לא קבל על יום המחר,
 כמי׳ש בספר הזוהר (בראשית רה ל) על מאמר
 (ישעי׳מ׳׳ב) כה אמר האל ד׳ בורא השמים ונוטיהס
 רוקע הארץ וצאצאיה נותץ נשמה לעם עליה גר,
 ת׳׳ת עובדין לקוב״ה לאו כעובדין דברר, בו״ד
 עביד עובדא ואגמיר לי׳, קוב״ה עגיד עובדי׳ ולא
 אגמר לי׳ אלא בכל שעתא ושעתא בכל רגעא
 ורגעא , ועל דא לא אמר ברא שמים רקע האק
 נתן נשמה, רק בורא השמים רוקע הארץ נותן
 נשמה, הכל בפועל• בימני, כי בהווה הוא נותן
 ומחי׳ חיים, כמאמר (נחמיה ט׳) ואתה מחי׳
 את כלס (עין במורה בכ״ט מראשון) , וא״כ אם
 עוד התיים אין לו ביום זה על יום המתרח, למה
 לו מזונות על יום המחרה , אכן לפי טיע האדם
 למה שהואאדס,קשה לו מאד ענין ההנהגההזאת,
 כי יפתד וידאוג כל היום תמיד מה יאכל למחר,
 וכבר נזדמן גם בימיי הראשונים אשר הדור הי׳
 דור דעה, עכ״זנאמר (שמות ט״ז) ויוקירו אנשים
 ממנו עד בוקר, כי בו״ד אינו מוכשר לסבול זאה,
 ורוב ההמון הי מת מן הדאגה אם לא השפיע
 לו ד עודף על צרכו להשקיט לו מדאגת מאר,
 וא״כ יפה המשילו קשין מזונותיו של אדם כקריעת
 ים סוף כי בשניהם תמצא ב׳ המניעות שאמרנו,
 הקטרוג והתפזון היינו מה שממהרי׳ א״ע לראות
 פרנסתם בעוד שאינם ציייכי״, ולהשקיט ולהרגיע
 את האדם להנעים לו התיי' בהכרת להשפיע לו
 מזונות גס שיש עליו 3׳ מניעות הנ״ל, מי כהחכם
 ית׳ היודע פשר ד3ר והפליא עציזיהגדיל תישי׳
 איך לצאת ידי מדה״ד שיהי גס הואמחי'י3;לתת
 לאיש מחייתו ולבלתי שמוע. לקול המקטרג, וגס
 לתת לו עודף על צורך -מתייתי, גם שאילו צריך
 לזה עתה, והוא, נמהשצוה ואמר לא יםי׳לכהנים
 הלוי׳ כל שבט לוי חלק ונתלה עם ישראל גו׳,
 וע״ד פרט אמר אל-אהרן בארצם לא תנחל וחלק
 לא יהי׳.לך בתוכם אני חלקך ונחלתך 3תוך5גת
 ישראל, זאח׳סהסכת ושמע, משל לםומרזקן

 שהי׳

 אהל פרשת

 הים אז יראו הנסי שאעשה להם, ויבואו בכי
 ישראל בתוך הים ביבשה, מכאן אתה למד שלא
 נקרע להם הים עד שבאו לתוכו עד תוטמן, היינו
 באשר אין עוד מקום אל דרך הטבע שיחי׳ האדם
 כאשר המים למעלה מן חוטמו אז הוא צריך אל
 הנס, אבל אך מעט מן המעט היו מן הקופצים
 מן היבשה אל הים, נחשון בן עמינדב קידש שם
 שמים יקפץ אל תוך הים (במדבר רבה י״ג) אבל
 המוני בני אדם עמדו על שפת הים וכאשר ראו
 שנבקע הים אז נכנסו גם הם כמאמר (שמותי״ד)
 ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים , לא כאשר
 בהראשוניס, שנאמר בהם ויבואו בני ישראל בתוך
 הים(ואח״כ) ביבשה, ע״כ והמיס להם חומהמלא,
 אבל אותם שהיו מקטני אמנה נאמר בהם בהיפך
 הלכו 3י3שה בתוך הים, כאשר ראו את היבשה
 אז הלכו אל תוך הים, ע״כ כת3 3הם והמיס
 להם חמה חסר, שהי׳ עליהם קטרוג גדול מאד,
 הדבר הנכבד הזה שמעתי בשם אדונינו הגר״א
 מווילנא נ״ע , אבל אח״כ מצאתיו בספר כלי יקר,
 סוף דבר כי קריעת ים סוף הי׳ קשה גם שהתנה
 הקבי׳ה עם הים מששת ימי בראשית (שמות רבה
 כ״א) עכ״ז הי׳ קשה ע״י ב' דברי׳, א׳ ׳הקטרוג
 הגדול שהי׳ עליהם, ב׳ המהירות, כי מיהרו
 ושקדו..לראוי־־. אה הנס בעוד שאין מן הצורך לעשות
 אה הנס, ומה גס לרעת חדל שלא הי׳ מן הצורך
 כלל, שיצאו מן הים באותו צד שנכנסו (עי׳ תוס׳
 ערכין נרו א' ד״ה כשם), והנה במזונותיו של אדם
 תמצא ג״כ 3׳ מניעות האלה בצלמם ודמותם, א׳
 גם כי כ3ר קבלנו (ביצהט״ז) כל מזונותיו של אדם
 קצובין לו מר״ה, וא־׳כ אתר שכבר נכתב ונחתם
 גמה\רויח הי׳ מהראוי שיזדמן לו חלקו בלא יגיעה
 ובלא דאגה, אבל המקטרג עומד ומקטרג הלא
 עבר עבירה פלונית ופלונית, ואינו ראוי לקבל
 הטובה, ב׳.כי המדה העליונה מחייבת בפרנסת
 הברואים רקמה שסם צריפי׳ ביום זה, לא לתת להם
 ימה שיצטרכו למחר ומה גם לאתר כמה ימים וכמה
 זמנים, וכן החנה הקל׳ה עמנו בהחלה בעת קחתו
 אותנו לו לעם והבטיח לנו מזונות על שלחנו, נאמר



 נשא יעקב
 מעורב, ומעתה בנקל יזכה הישראל להשיג שפעתו
 באין מעצור המקטרג, כי הברכה תבוא בעבור
 הלוי וזכותו, וגם השפע תבוא בריות מאל גם
 שאינו צריך עתה אלי׳, כי הלא מהצורך לתת לו
 ברכה גדולה יותר מדי למען התרומה והמעשר
 אשר יפריש יהי ללוי די, וזאת להם לישראל רק
 ע״י מה שאין ללוי תלק בפני עצמו, כי אם הי׳
 ללוי חלק גפ״ע איך היו ישראל מושפעים על
 ידם, וזהו הביאו את כל המעשר אל בית
 האוצר ויהי טרף בביתי. כלומר רק טרף כדי
 סיפוקם ומזונות מצומצמין, ובחנוני נא בזאת אמר
 ד׳ צ:אית אם לא אפתת לכס את ארובות השמים
 והריקותי לכם ברכה עד בלי די, כלומר לא אביט
 על די שלכם לבלתי להשפיע לכס יותר מן הצורך
 מאחד שאתם צריכי' להעניק לכהניס וללויי׳ די
 ספיקס, בע״כ אתם צריכי׳ להןפעה עודפת יותר
 מדי הסיפוק, וזהו שאמרו תז״ל עד שיגלו שפתותיכם
 מלומר די, משל לתינוק בא מבית הספר ואומר
 אל אמו מהרי נא ותן לי לאכול, ובתוך כך ראתה
 בעד התלון כי אביו גם הוא בא מן השוק ורוצה
 לאכול, ותקת הקערה ותלך אל הכירה והכף
 נידה, והתתילה לתת אל הקערה התבשיל מתוך
 הקדירה, והנער עומד אצלה ואומר אמי אמי
 כבר יש די לפני, והיא נותנת עוד הפעם אל
 הקערה, והנער צועק למה לי כל כך הרבה, אז
 אמרה לו אמו שוטה וכי בעבורך אני טתן כל
 כך, ראה נא גס ראה כי אביך הולך ויבוא תיכף,
 ובעבורו אני מרבה, כן ממש אם יתפלא הישראל
 ויאמר הלא כבר יש לפני די •סיפוקי ולמה לי עוד,
 אבל הקב״ה לא יביט על מה שהישראל אומר די,
 אם עיקר השפע בא רק בעבור הכהן והלוי, א״כ
 ההכרת לתת לו יותר מדי בעבור אשר התרומה
 והמעשר אשר יפריש ללוי יהי׳ בה ללוי די, וזהו
 עד שיבלו שפתותיכם כוי, כי בטרם יגיע להם
 הטרף זדי ספוקם בע׳׳כ יגיע אל הישראל מאה
 פעמי׳ ככה, וזהו מאמר איש אשר יתן לכהן לו
 יהי׳, והי׳ ראוי לומר איש הנותן לכהן, אכל
 הכתוב בא לבאר שבע׳כ יתמלא משאלותיו ויהי'

 מתברך

 אהל פרשת

 שהי׳ צריך לנסוע על הים, הוא עם בניו עשרה
 ויותר, והנה הסותר הזה גם כי בביתו יש לו כמה
 משרתי׳ ומשרתות, אבל בדרך לא יקתם עמו
 להרבות ההוצאה, ומה גס על ימים ונהרות,
 שמה יקויים מאמר (משלי י״ב) טוב נקלה ועבד
 לו, והנה העשיר הזה הי׳ איש זקן איך יבשל
 לעצמו את תבשילו שהוא צריך, והבנים בניו גם
 הם אינם מוכשרי׳ לתקן תבשילים, רק אתד הי׳
 ביניהם שהי׳ יכול לעשות לבשל ולתקן כפי הראוי,
 י אבל האג הרגיש כי הנער הזה אין לבו טוב על
 אתיו, ודאג בלבו הלא כהיום ימצא אותם, וכדי
 להכעיסה לא יאבה לבשל בעבורם, מה עשה ,
 התתכם ע״ז בטרם יצאו מביתם ובהכינס להם
 לתם ומזון לדרך, אמר בלט אל המשרת, כאשר
 תתן צידה לדרך על הספינה בע״כ תזמין ותתן
 גם כלים לתקן בהם המאכלי׳, הזהר מאד ושמור
 על נפשך שלא להעמיד שמה קדירה קטנה, וכאשר
 תמצא קדרה קטנה שבור אותה, וראה להעמיד
 שמה רק קדרות גדולות ורתבות, והטעם, כי
 כאשר יהי־ להנער כלי קטן לא יבשל כ״א בעבור
 עצמו, אבל כאשר ירצה לבשל בקדרה גדולה, הלא
 מעט מאכל אי אפשר לבשל, ובע״כ יהי׳ מוכרת
 לבשל קררה מלאה, וכאשר הקדירה תהי׳ מלאה
 אז יהי' המבשיל מספיק בעבור כלם, הנמשל כל
 בני ישראל צריכים השפעמ הברכה והטוב, אבל
 אין בכתם להשיג זאמ, ושבט לוי כהני ד׳ משרתי
 אלקינו ידם רב להם ליגע בצינור השפע ולהוריד
 הברכה, כמאמר המדרש (במדבר רבה הי) עיני
 ד׳ אל יראיו זה שבטו של לוי, וזהו(תהליםקיי׳א)
 טרף נתן ליראיו חכור לעולם בריתו, כי יראתם
 וצדקתם בטותה לעולם, ויהיו ראויי׳ להשפיע להם
 ברטמ, אפן מה יהי׳ או מה נעשה אם יראה
 הטי להמשיך ברכה והשפעת הטובה רק לעצמו,
 ומה לז לאתרים, לכן אמר ד׳ אל אהק בארצם
 לא תנחל, וחלק לא יהי׳ לך בתוכם, קדירה
 קטנה בפני עצמך לא תבשל לך, כי אם אני תלקך
 ונחלתך בתוך בני ישראל, בתוך הקדירה הגדולה
 שיש בה די בעבור הל ישראל שמה יהי׳ חלקך
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 מי ימצא, ומצותיו ומחשבותיו בהם נפלאו מבינת
 אנוש, אלקים הבין דרכם, עכי׳ז גם הטעם אשר
 אמרנו נכון הוא מעם האלהי׳ ית', ונבין מאמר
 (תהלים כ״ג) תערוך לפני שנתן נגד צוררי דשנמ
 בשמן ראשי גר, גם מאמר (שם די) נתת שמתה
 בלבי מעת דגנם ותירושם רבו, באור זה כי
 העוה״ז מעורב בו טוב ורע גם יתד, היינו כי
 מציאות עוה״ז וברכתו היא טובה וברכה, רק
 בעסק והעבודה לאסוף ולהכניס היא רעה לרוב
 בני אדם, כי מלבד העמל והיגיעה עוד יזדמן
 בהם הרבה עונות, כמו קנאה וחמדה וגזל וכדומה,
 אשר ע״כ תלק הקב״ה העוה״ז על הרוב לשני
 מתלקות, כמאמר (קהלת 3׳) כי לאדם שטוב לפניו
 נתן חכמה ודעת ושמתה, ולתוטא נתן ענץ לאסוף
 ולכנוס לתת לטוב לפני האלקים, כי הרשעים הם
 המאספי', והישרים יתיו בנותר, וזהו נתת שמתה
 בלבי מעת דגנם ותירושם רבו, ולק הרתיק
 הקב״ה את ידידיו כל ש3ט לוי מאסיפת הטוב,
 אך איה איפוא ישמת הלוי עם הישראל גם יתד,
 ע״ז בא הכתוב לבאר כי האף אמנם אשי שניהם
 אוכלים מקערה אתת, ושמתים על כל הטובה
 אשר השיגו, עכ״ז כוונת שמתתם אינה שוה, משל
 לשני עשירים היו בעיר, והיי ביניהם שנאה גדולה,
 ולזמן התתתן אתד עם בתו ולקח לו תתן ממשפתה
 יקרה הנודעת לשם ולתהלה, והשני נתקנא בו
 למאד, ויהי 3׳ וגי שבועות אחר החתונה הרגיש
 בהנער מדות ממנות ותועבות גדולות, וימר לו
 מאד, וישלת לקרוא לו את השדכן ויספר לפניו
 את אשר קרהו, ויבקש אותו לאמרראה יעשה
 כתכמתך שיתן לבתי ג״פ ואני אתן את שכרך,
 ויאמר לו טוב הדבר, והתתיל לדבר על לב הנער
 עד כי נתן לאשתו ג״פ, מה עשה השדכן הלך אל
 העשיר השני והתתיל לדבר עמו אודות 3תו הבתולה,
 ויאמר אל השדכן הרבה ארבה מאד מוהר השדמות
 אך תנה לי אח החתן הזה. ייחלץ חושים ויוציא
 אותו מבית תותט לאמר אתור לך מטתה אשר
 ייטב לך והביאו בית העשיר הזה והתקשר עמי«
 ויהי בעשותו המשתה הזמין גם את תותט הראשון

 בתוך

 אהל פרשת

 מתברך מאה פעמי׳ יותר מכדי סיפוקו, למען
 יהי׳ כדי שיעור שיתן ממנו לכהן, וזהו מאמר
 הגמרא לו יהי׳ ממון הרבה, כדי שממנו יתן לכהן,
 ומאמר איש אשר יתן לכהן רומז על ברכה גדולה
 כל כך שממנה יפריש ויתן לכהן, וכדבר האמור:
 כלל הדברים כמו שנתן הקב״ה נחלה לישראל,
 היינו הקרקע, אשר משפטה שנותנים
 3תוכה המובתר מהתבואה היינו הזרע אשר זורעי׳
 3השדה, וע״י הזרע תוציא האp ת3ואה הר3ה
 מאד, כן כח הש3ט לוי אצל הק3״ה כי כל מי
 שנותן להם א׳ מחמשים או מששים יצמח לו עי״ז
 תמשים פעמי׳ ככה ויותר, והיא הזריעה לפני ד',
 והאיש אשר נתאמת בלבו הסגולה היקרה הזאת
 הלא יעשנה בשמתה גדולה, ישמת ויגיל בנתינתו
 לכהן כמו בזריעתו בקרקע, לכן כאשר רצה הקב״ה
 להסיר מעליו תלונות בני ישראל, הראה לעין כל
 ע״י המטות אשר צוה להניתם באוהל מועד והנה
 פרת מטה אהרן(במדבר י״ז) הנה בזאת התליט
 לעיני העדה למען ידעו ענין הכהן וסגולתו, כי
 בו בחר ד׳ לשרתו ולברך בשמו, וגם בפרשה הזאת
 אשר לפנינו המדברת מגזל הגר, נתן הקב׳׳ה
 ראי׳ על זה, במה שצוה ואמר ואם אין לאיש גואל
 להשיב האשם אליו, האשם המושב לד לכהן,
 והטעם, כי הוא כאלו זורעי׳ האשם בקרקע
 השייך אל כל קהל ישראל, וממילא יצא פרי תבואה
 אל כל ישראל, וזהו המשך המאמר, וכל תרומה
 לכל קדשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן לו יהי',
 כלומר שיהי׳ כאלו זורע בקרקע ולזמן יגיע לו
 כפלי כפלי׳ הרבה פעמי׳ ככה, ואמר ההיפך ואיש
 את קדשיו לו יהיו, איש אשר יתן לכהן לו יהי׳,
 כי מי שמונע א״ע מלזרוע שדהו, לא ישאר
 בידו כ״א הזרע אשר לא זרע, כן המושך ידו
 מלתת לכהן לא ישאר בידו כ״א מה שהי׳ ראוי

 לתת לכהן:
- ועם דרכנו נמתיק מאמר (דברים י״ב) ושמתתם
 לפני יי אלקיכם אתם ובניכם ובנותיכם
 ועבדיכם ואמהותיכם והלוי אשר בשעריכם כי אין.
 לו חלק ונחלה אתכם, כי הנה גם כי תקר אלוה
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 אי) ושלמתי לכם השנים אשר אכל הארנה גר,
 וכמו שכתבנו מזה באורך בתלק הראשון(פ׳ ויצא
 ם״ט א׳) וזהו שאמר הכתוב(שמות כ״ב) ואיבתי
 את איביך וצרתי את צורריך גוי את מספר ימיך
 אמלא, לאמר שונאיך אשר ילתמו נגדך יפלו
 לפניך לבסוף, וזהו ואיבתי גי, איל אתה אל
 תדאוג ותאמר מי ישלס־לי הזמן אשר הייתי בצרה
 ע״י המדף, לזה אמר את מספד ימיך אמלא,
 מה שהיית נתסר בימי׳ הראשונים יתמלא לך
 באין גדעון כל מאומה, ׳ומעתה ענין המאמר כך
 הוא, מי שאיט נותן תרומותיו ומעשרותיו אל
 הכהן, יתדלדל עד שיהי׳ נצרך להן,־ וא״כהיכן
 תשאר ברכתושהיתהראוי׳ לו, ודאיתנתןלאתרים
 הראויי׳ לכך, כענין מאמר הנ״ל אי איכא אינש
 דמעביר במילי׳ מוסיפנאלהוזלי׳, ואם אח״כ יחזיר
 בתשייה יחזיר לו הקב״ה מה שהי׳ חסר בעת
 היותו תוטא, וזהו איש אשר ייתן לכהן לו יהי׳,
 כלומר הוא עצמו יאכל טיב ברכחי, ולא תנתן
 מ־כתו לאחרים, וממילא יהי׳ לו ממון הרבה,
 בכדי להשלים לו הימים הראשונים ויצטרפו ל)
 עתה הממון מזמן העבר עם הממון מזמן ההווה,

 ויהי׳ לו ממון הרבה:
 איש אישכיסשטהאשחו מ׳, מדרש (פרשתט ט׳)
 הה״ד לוה רשע ולא ישלם, יש אדם לוה
 ואינו פורע שזה איט משיר שיניו וגובה-ממט,
 מהו לוה רשע ולא ישלם ט׳, אלא אם בא על אשת
 איש מה הוא משלם כוי, הנראה כי עיקר הדרש
 מלשון עתיר של לא ישלם, כי ראוי הי׳ לו לומר
 ולא שלם, לכן יפה התפלא המדרש על מאמר לוה
 רשע ולא ישלם שהוראתו שיודע המלוה בשעת
 ההלואה שלא ישלם בעתיד, הלא יקשה וני
 יש אדם לוה שהמלוה יודע •בי שלא ישלם ואינו
 משבר את שיניו, לכן הוכרתו ז״ל לפרש שזה
 מדבר מן הבא על אשת איש, שהיא לוה דבר שלא

 יוכל לשלם ן
 ופםמיך. הה״ד ועתה ינים שמעו לי(משלי ה׳)
 ואל תסירו מאמרי פי, הרת^׳״עליה
 ״ דרכך גו׳ פן חמן לאחרים.הולך ושנולןגך ןלאכזרי,

 נתנו

 בתיךהקרואים, ויהי אחרי אכלם ואחרי שתייתם
 התחילו לשמוח כמשפט הנהוג, והיו מרקד׳
 ו־הולכי׳ במתול אבי הכלה ואבי המגורשת מן החתן
 הזה והם שמתים וטובי לב מאד מאד גם יתד,
 וישאלהו.אחד בסתר לאמר לשמתה מה זו עושה
 איך תשמח כ״כ בשמחה שאינה שלך, ענה ואמר,
 אבי הכלה. הוא יעלוז לבו על שהשיג החתן הזה,
 ואני אגיל •ואשמח על שהוצאתי אותו מביתי, ׳כי
 נפשי יידעת מאד אותו ־׳ורוע ענינו, ברוך שפטרני
 ־«מט, הנמשל, כבר ידענו כיהקב״ה ייפה לכל
 אחד ואתד אומנותו(ברכות מ״ג בי) והישראל
 שמח באספו את החטאה, והלזי ישמח על שעשה
 אותו הקב״ה חפשי >ק העמל הזה, וזהו ושמתתם
 לפני ד׳ אלקיכם אתם ובניכם. ג׳י והלוי אשר
 גשעריכם גם הוא ישמח כמו. שאתה תשמת על
 הגתיגה -אשר •תלק ד׳:לך, כן ישמח הלוי על כי
 אין ־לו חלק ונתלה אתגם, והוא חפשי מכל העמל

- ־ •׳ והטורח הזה:
 עור יתכן בנאור מאמר ואיש אח קדשיו לו יהיו,
 . •איש אשר יתן לכהן לו יהי', ומאמר הגמרא
 הנ״ל. לו יהי׳ ממק הרבה, ומאין יצא להם ז״ל
 הלמו,ד הזה שיהי׳ לו-ממון הרבה, •והקרוב בעיני
 .ט^הוא-ע״י/מאמר הנ3יא ־ע״ה (ישעי׳ םיה) לא
 *היי:משם עוד־ עולבים וזקן אשר לא ימלא את
 •ימיי; ־והרצנךבזה ט יאם אמנם יתוייב אל האדם
 להיות ראשיתו מצער, עכ״ז טובותיו הראויות לו
 בנערותו ישיל׳^לולעת זקנתו, נוסף על הטוב
 המיועד לו לעת הזקנה, כי זה •כלל גדול כי הטוב
 המיועד לאדם בעוה״ז, אם יעדר ממנו בעבור
 •איזה סבה, עכ״זיסטוב- יסהוא לא-יתבטל ויאבד,
̂ש־ אחר הטוב ממט,  ?״א: או שהתנהו•-ית׳ אל-אי
 *מאמר לחז״ל (חגיגה ה׳)יה.{הז־$ני מחי עבדת
 ,בהו, אמד-אי:איכא אינשדמעביר במילי׳ מוסיפגא
 זלה^לי,,• ^ו׳סלאחר-זמץ יתן ית׳ את הטוב ההוא
 ^זהנהאימ ׳לעצמו,. והיינו^לעת זקנתו, תה נכלל
 מאמרי(ישעי״ ניסוני• >אשר •ירד הגשם והשלג
 גק ׳השמים ושמה לא—ישוב מ׳ כן יהי׳ דברי אשר
 יצא מפי לא-ישוב אלי־ייקם גו׳, וכמאמר (ץאל
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 שעשה עד זמן וזמנים הרבה, לאמר אולי ישוב
 בתשובה, וזה כבר יצאו ונבר נאבדו ימיו ושניתיו
 ברע, וזהו פן תתן לאתרים הודךושנותיךלאכזרי,
 כי כבר כל שנותיך משועבדים ומנתלטים בידו ע״י
 הפועל רע אשר בראת משתית לתבל, וזהו כמה
 דתימא ותקריבי ימיך ותבוא עד שנותיך, והדמיון
 בזה לרב ומורה שהיי מנהגו הטוב בבוא אליו איש
 ואשתו בדברי ריבות ורצו להתגרש, לא היי מנית
 הרב לעשות פירוד כל כך מהרה, פעם נשא אתד
 אשה ולימים אתדים אתר הנשואים המיר דתו̂•

 באה אשתו אל הרב בעבור תקת ממנו ג״פ, ורצה
 לנהוג כמנהגו להתעצל בדבר עד זמן רב, השיבה
 האשה ואמרה הלא כל עיקר טעם השהיות הוא
 לאמר אולי במשך זמן ידוע יעשו שלום ביניהם,
 אבל אנכי הלא בעלי כבר שיעבד נפשו לעולם להיות
 בין זרים, מעתה תוכל לדעת אשר גם לשנים
 רבות יהי׳ כמו שהוא עתה, או גרוע יותר, ומה
 לך להתעצל להתעכב להאדיב נפשי תכם , הנמשל
 כבר מובן מדברינו הקודמים, וזהו קומו ולכו כי
^ מ  לא זאת המטתה בעבור טמאה תתבל.ותבל נ
 פי׳ כי המציא בעולם פועל רע.בריא ותזק מאד
 שלא ישתנה, ומעתה נתבאר מאד מאמר אף היא
 כתתףגו׳, להורות כי המדה״ד מתנצל לאמר מדוע
 נשתנה בו המדת הדין שלא להאריך אף, והתשובה,
 אף היא כתתף תארוב, ר״ל במדה שאדם מודד
 בה מודדין לו, כי גם הוא בשעה קלה עשה אם
 אשר עשה, כי תטף את כל ימיו ושנותיו אל כף
 האבדון, בעשותו לעצמו פועל רע שיעשה בעבורו,
 וזהו אף היא כתתף תארוב, ר יל הלא גם העבירה
 תטפה כל ימיך ברגע א׳, וא״כ אין בזה מקום
 להאריך אף , ולכן יפה המליצו אף היא שמביא
 את האף על האדם , והדרש מובן מתיך הפשט,

 כי בע״כ העונש מדה כנגד מדה:
 וזהו אף היא כתתף תארוב ובוגרי׳ באדם תוסיף,
 ממש ע״ד בעל מלאכה קבל על עצמו מלאכה
 והבטית להשלים אותה אתר ירת ימים , והשלים
 אותה אתר ב' שבועות, והבעה״ב מתפלא עליו
 מאד איך הי׳ אפשר בידו להשלים המלאכה הזאת

 בימים
4 

 נתנו שנותיהם למלאך אכזרי שקרבו ימיהם
 ושנותיהם ליאבד, כמה דתימא (יתזקאל כ״ב)
 "ותקריבי ימיך ותבוא עד שנותיך, כל זאת אירע
 להם לעשרת השבטים, שנא (מיכה ב׳) נשי עמי
 תגרשון מבית תעניגיה מעל עולליה תקתו הדרי
 לעולם, לא הי׳ לו בעולם הדר אלא העוללים,
 שנאמר מפי עוללים ויונקים יסדת עוז, ואתם
 עשיתם אותם ממזרים, מה כתיב אתריו קומו
 ולס כי לא זאת המנותה בעבור טמאה תתבל
 ותבל נמרץ, אמר להם הקב״ה על שאר עבירות
 הייתי מאריך אפי עמכם, כיון שפשטתם בניאוף
 קומו ולכו כר. עוד מצאנו מאמרם ז״ל במקום
 אתר(פרשתנו ירד) אמרה רות הקודש ע״י שלמה
 (משלי כ״ג) כי שותה ־עמוקה זונה גו׳ אף היא
 כתתף תארוב, אף היא, שמביא את האף על
 האדם, כתתף תארוב,.. שאין הקב״ה מאריך
 למנאפי׳ להפרע מהם כר, ובוגדים באדם תוסיף
 שמוספת רשעים בישראל. הנה תז״ל פירשו מאמר
 אף היא לשון תמה וכעס, ובהשקפה ראשונה
 הוא דבר רחוק מאד, והנראה לקרב הדרש אל
 הפשט שהוא כמו w , ועכ״ז יהי' הדרש מוכרת
 ומובן מן הפשט, אמנם דע כי הנה ע״ד כלל
 למדנו מדברי תז״ל אשר לפנינו שאין חטא זה כשאר
 עבירות שהקג״ה מאריך אפו. עליהם, ולא כן
 תטא הזנות, וכמו שהביאו שם מאמר הנביא בשם
 ד׳(מלאכי גי) והייתי על ממהר במכשפי׳ ובמנאפי׳
 גו׳, אולם טעם הדבר דע כי כל עבירות יש ביר
 האדם לשוב למתר או לאתר זמן ולתקן את אשר
 השתית ך או עכ״פ אם לא ישוב לכסלה, •ולא יהי׳
 שונה באולתו, לא יזכר לו תטאתו, לא כן הבא
 על אשת איש והוליד ממזר, הלא העלה והלא
 הביא רעה לעולם, כי הוליד רשע ופועל רע,
 והוא מקלקל ימיו הראשונים והימים העתידים
 לו עד תומס, כי תטאתו לא תמתה, והנה הוא
 כממלא את כל ימיו רעה ותטאה, כמאמר הנז׳
 ובוגרי׳ באדם תוסיף, ר״ל כי הביא והמציא רשע
 ובליעל ויהי׳ פועל רע בעבורו, לכן אין הקב״ה
 מאריך אף על זה, כי הארכת האף היא מעח
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 בבבואה שלי ופחז יצרי עלי• וביקש לטורדני אן
 העולם, אמרתי ט׳ העבידה שאגלחךלשמים, ממ־

 עמדתי ונשקתי על ראשו, ואמרתי לו בני כמותך'
 ירבו נודרי נזירות בישראל, עציך אמר הכתוב איש
 כי יפליא לנדור נדר גזיר להזיר לד. גם במאצוד
 זה ראוי להתבונן מה ראה שמעון הצדיק בהנזיר
 הזה עד שאמר אליו עציך אמר הכתוב איש פי
 יפליא גוי ולא על נזיר אחר, הלא דבר הוא >
 ונזכיר לזה מאמרם ז״ל במקום אחר (במדבר
 רבה ט3) אמר להם הקב״ה לישראל לא תהיו
 סבורים שהותר לכס להשבע גש«י, אפילו באמת
 אין אתה רשאי להשבע בשמי אלא א״כ יהי בך כל
 המדות האלו, את ד אלקיך תירא, שתהא כאותן
 שנקראו יראי אלקים, אברהם יוסף איוב, הוי
 את ד אלקיך תירא, ואותו תעבוד, אם אתה
 מפנה עצמך לתורה ולעסוק במצות ואין לך עבודה
 אתרת, לכך נאמר ואותו תעבוד ובו תדבק, וכי
 יכול אדם לידבק בשכינה והלא כבר נאמר צי ד
 אלקיך אש אונלה הוא אלא לומר לך כל המשיא
 בתו לת״ת כר, אם יש בך כל מודות הללו אמה
׳  רשאי להשבע, ואם לא לא. וראוי להבין ענק מ
 תנאים איככה המה צןוכרחי׳ אל השביעה, ונבאר
 דגר דבר על אפניו. התנאי הראשון שיהי' הנשבע
 ירא אלקים, הוא כפשוטו שיהי׳ בטות בעצמו
 שיקיים את נדרו ואת שצועתו,•) כי כל עוד
 שאינו בטות בעצמו שיש בכאו לעמוד נגד יצרו

 לקייפו

 בימים מעטים, השיב ואמר מה זה תתפלא על
 הימים המעטים, הלא אנכי פועלים הרביתי,
 ואון לי מצאתי, וע״כ מהרתי ועשיתי, הנמשל כי
 כל העבירות הקב״ה מאריך אפו עליהם, כי יש
 להם זמן עד שתתמלא סאתו אז הקב״ה נפרע
 ממנו, משא״כ הנואף והוליד ממזר, הלא הקדים
 למלאות הסאה כי הוסיף לעצמו פועלים לעשות
 במלאכה, ועי״כ מיד נתמלא סאתו, וזהו אף היא
 כתתף תארוב, והטעם, ובוגדים באדם תוסיף,
 ש1וסיףלעצמו פועלי למהר על השלמת המלאכה:
 איש או אשה ט יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לד
 גר, מה מאל ראוי להתבונן באריכות הדברים
 ובכפלם כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיד, כי באין
 ספק באו הדברים בעבור כוונה עמוקה, ונשא
 עין על דברי רבותינו דל במדרש אולי מהם נקת
 דעת להבין מאמר נפלא זה, וזה לשונו(פרשתנו
 ירד) כל ימי נדד מדו, נדרו תלוי' בנזירותו ולא
 סידומו תלוי בנדרו, וגם מאמר זה צריך בא^ר,
 ט בהשקפה הראשונה הדברי' סתומים וחתומים:
 ופגמדא (נדרים נו בי) אמר ר שמעק הצדיק
 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא
 &עס אחת 3א אדם נזיר מן הדרום, וראיתיו
 שהוא יפה עיניס וטע רואי וקווצותיו סדורות לו
 תלתלי, אמרתי לו בני «ה ראית להשתית את
ך זה הנאה, אמר לי רועה היימי לאבא ר ^ 
 בעירי, הלכתי למלאות מים מן המעץ ונסתכלתי

 *tffeipb^ f נשאתי פ׳׳ז משל נחמד לבי שמים עניים א״ הי, מיכוב עצים, והשני ה«• ננ3, והיי לזה בנות
 ולזה בנות ״ המוטב עצים נאשר ראה בת הגיע פיק•*, התחתן עמה, ועמה לה יומונה פממפט
 י*ני* בפל הלבייס הנהוגים, והגנב היו הבנות $5ימו בתולות זקנו4ו ולבמת לא יופל שלמן, סעם הפציר הג«
 בשנינו שיסגיר לו הלא אתה איש עני ואביון במוני כמוך אסל ואיננה אתה תתמתן עם בנותיך ואתה מימן להם
 &והל ומתן בכבוד, ויאמר לו צי מנהגו כן הוא ביום שנולד לו ילד הוא עושה לעצמו תיבה קנונה, תגורה
 במסגר, ויום יום אני נותן למוכה אגור? אשת, ועד שיגיע האחד לפרקו כבר יש לי בעבורו כל צרכי הנשואין,
 עי$ה שמע לעצתי ותנהוג גם אמה כמנהגי, וממה לך ארגז קטן סגור במסגר ותתן לתוכו יום יום, ויתקיים בך
י ילצה, 5הגנב בשמעו את ל>*3pW 1 מאד, לאמר העצה הזאין היא עצה אך בעבורך, כי צאשיתמן  W פל י
 י*ימ* •למוך האל» הסגור יהי׳ מונח• עד שיבוא הילל אל פרקי, ולא מפמס להוציא ממנו גם אם תהי׳ לשוק
, אצל אנכי הלא גנב אני, ואני פותח מסגרות• נעולות אשי סגלו אמרים, מכש״כ מסגר קטן זה אשר אטשה י *  מ

 אני, מה הוא לפני, הלא כאשר אהי• לחוק. למעות ודאי אפמס ואוציא, הנמשל הצדיק הנוצר מורה ושומר מצוה,
 וכל המסגרות אשר סגלה התולה לפניו שמורים וחתומים אתו, הוא יס־ל לעשיות לצנצמו לנסגר' קנון לפלור נדר,

 וישמור



 אחל ^ישח נשא יעקב יד
 לקיים הגדר החליט הכתוב ואמר (ק?ל& הי) טוב היינו שהוא מופת ־על הנשבע שהוא אוהב את ד׳
 אשר לא תדור משתדור גו׳, ולמה לו להכשל בעון יותר מכל מתמדיו, כי כן טבע האדם שיהי׳.על
 נדרים, ושלא יתפלא האדם למה התמירה התורה דל שפתיו לישבע בדבר התביב לו ביותר, כמו מי
 כ״כ בעון גדרים יותר מנשאר כל המצות שלא שתלה גנו יתידו והוא צריך לישבע לו, הלא ישבע
 חששה גשום מצוה פן לא יקיימנה כמו בנדרים, לו כן יתרפא בני מהרה וכדומה ממקרי זמניות
 ל*ה הסמיך ואמר אל תקן את פיך לחטיא אשר יקרה לפניו הלא ישבע בהם« ואיכ העחב
, בע״כ  את בשרך גו׳ וכמו שכתבנו בנאור זה בקול *עקב את גל עסקיו ונשבע רק במאמר חי ד
 במקומו ע״ש וינעם לך. התנאי השני שלא יהי׳ גדול כבוד אהבתו את ד׳ ית' בלבי מתר מכל תפצי
 לך עסק אחר כ״א עבודת שמים, גם זה מבואר העולם , והאהבה הזאת גוברת ועודפתיעל כל
 במד׳(שם ?סמוך) מעשה ביגיןוי המלך שהי׳ לו שני האהבות, וא׳׳כ יקשה בעינינו איככה תדמןהנשבע
̂נ על  אלפי׳ עיירות וכלם נתרבו על שבועת אמת, כיצר בשם ד׳ ושקר בימינו,, הלא האיש הזה הנשב
 אחד אמר לחבירו.בשבועה שאני הולך ואוכל שאני שקר ודאי רחוק הוא מאד מאהבת.די, וא״כ יפלא
 הולך ואשתה, והיו הולכין ומקיימין שבועחן, מי הביאו לישבע בשם ד, אמנם התשובה בזה ממש
 ונחרבו כוי, -יען כי אין כבודו של הקב״ה שישא ע״ד שאמרו ז״ל במר״ר (רי׳ שה״ש) שתורה אגי
 אדם את שמו על ענין פתות כזה, כ״א לדבר ונאוה, שחורה אני במעשי ונאוה אני במעשי
 שבקדושה, כמאמר(תהליס קי״ט) נשבעתי *אקימה אבותי, באור זה אתד יושב גבית חומה נגוה
 לשמור משפטי צדקך, ובגמרא (תמורה ג׳ בי) מאבני גזית, והתלונות סתומי׳ בסמרטוטים, גא
 נשבעין לקיים את המצות, לק הוא מתנאי הגודר אורת אל העיר וראה זאמ והתפלא לאמר איככה
 שלא יהי׳ לו עסק אחר כ״א עבודת שמים: נזדמנו ב׳ הפכיים בנושא אחד, הבית תומס הוא
 אכן התנאי הג׳ ובו תרבנן, כאשר יהי׳ לו בנות מורה על הבעלים שהוא עתיר נכםין, והתלונות
 ישיאם לת״ח, דבר זה נראה רחוק מאד מדבר מורים ההיפך, אמר לו חישב מחנשי העיר אני
 הנדר והשבועה, אבל אחר ההתבוננות גם התנאי אגיד לך פשר הדברים, כי הבית יש לו בירושה
 הזה הוא ראוי ומתוייב מאד אל הנשבע, והיא והוא נתלת אבותיו שהיו עשירים , רק הוא איש
 בהקדים מאמר(ישעי׳ מ״ח) שמעו זאת בית יעקב עני הוא, וכאשר נשבר תלון בביתו אין בידו במה
 הנקראים בשם ישראל ץממי יהודה יצאו הנשבעים לתקן, ובא נא עמי ותראה את האיש ההוא •ני
 בשם ד׳ ובאלקי ישראל יזכירו לא באמת ולא הוא מעוטר במלבושי כבוד כמשפט העשירים ,
 בצדקה, הנה האריך הכתוב והרים קרן ישראל והוא תגור תגורה דלה מאד , *הולך יחף , חה
 ויתוסם למעלה מאד בית יעקב הנקראים בשם הכל רק בעבור שאבותיו היו עשירים , ־והבגדים
 ישראל, כי מעיר הקודש נקראו גו׳, שההוראה הם אשר הלבישו אביו בעת הנשואין, ועוד הם
 אשר כל זה צריך הנביא להקדמה לדברי תוכתתו, קיימים, וזהו ממש מאמר שחורה אני במעשי,
 ובאלקי ישראל תכירו לא באמת ולא בצדקה, אבל מהישיש בי ב׳ הפכיים , מעשים טובים מאד ,
 דע כי הרמב״ם דל כתב(מציה ז׳ מספר המצות) ומעשים רעים מאד, והסבה בזה כי הטובים הם
 להשבע בשמו כשנצטרך לקיים דבר מהדברים או מעשי אבותי, אשר בידי גירושה, והמעשים רעים
 להכתישו, כי בזה תהיי הגדולה והכבוד והעילוי, הס שלי, וזהו שתורה אני במעשי ונאוה אני במעשי

 אבותי
 וישמור ולא ישגל את מסגרו לא כן הרשע מה לו לנדר או לשבועה, אס המסגרות הגלולות אשר שגרס המגה
ז ומהרס לא ישכל את מסגר שלו אשר נעל נעצמו, לגן יפה אמרו נענין הנדרים שאינם.כק ל ו א ס ו  הקדושה ה

י *לאים, .שהמה געוסי׳ הם שיהי׳ מדל שמור.גידם בגל אשר יצא מעיהם יעשו: א ל ק נ -  לאילי! ש



 .אהל פרשת נשא יעקב
 סבת הנדר, אמנם את״כ כאשל יעברו ימיס מספר
 ויין לא בא אל תוך פיו, הוא מתמרמר והולך
 והומה ודעתו וחפצו נשתנו ממה שהיו בתתלה ,
ר הוא משתוקק אל היין, רק עוד נזירותו  כי מ
 עליו מסבת הנדר אשר קבל על עצמו, נמצא כי
 מתתלה הי׳ נדרו תלוי בנזירותו, כי ע״י תפצו
 בנזירות קיל על ענמו הנדר, אגל את״כ הוא
 מתתרט על הנזירות, ויתשץ למלאות תאותו,
 ועכ״ז הוא נזיר, לא ברצון כ׳׳א באונס, כי הנדר
 מכריחו, וא״כ הנזירות תלוי בנדרו, זה שאמרו
 רבותינו ז״ל הזהר שחהיי תמיד תפץ בנזירות כאשר
 בשעה ראשונה, שיהי׳ נדרך תלוי בנזירותך, ונזירותך
 יהי' תלוי ברצונך ותשוקתך, לא להיפך עד שתהיי
 מוכרת מסבת נדרך, כי אץ תפז לד ןמי שהוא
 עושה בהכרח, ואולי תתגבר עליו התאוה עד כי
 יפריז פpויעבור הנדר, ואולי זהו שאמר הכתוב
 (מטות) צכל• היוצא׳• מפיו.יעשה, היינו כמו
 שההוצאה #פיו לנאר היי מסבת תפצו ורצונו
 בנזירות, כן יהי׳ תמיד כל משך ימי נזירותו, חהו
 ג״כ מאמר (תצא) מוצא שפתיך תשמור ועשית
 כאשר נדרת לד אלקיך נדבה גוי, ר״ל כמו בעת
 שנדרת היי הנדר מנדבת הלב כן ראה שיהי׳ גס
 הקיום באותה בתי׳ עצמה, וזהו ועשית כאשר
 גדרת גוי. ובמקהלותהמתקנו כל המשךהמאמרי׳,
 כי תדור נדל" לד׳ אלקיך לא תאחר לשלמו כי דרוש
 ידרשנו גו׳ והי׳ בך תטא, וכי תתדל לנדור לא
 יהי׳ בך תטא*) מוצא שפתיך תשמור ועשית׳ כאשר
 נדרת לדי אלקיך נדבה אשר דברת בפיך, כי הנה

 ההבדל

 אבותי, כן הנשבע בשם ד לשקר, בע״כ הוא רשע
 בעצמו, רק אביו הי׳ צדיק והי׳ אוהב את ד׳ ית׳
 מאד מאד, וקבל מאביו לישבע בשם ד, ואביו נשבע
 .על דבר אמת , והוא ישבע על שקר, וזהו שאמר
 שמעו זאת בית יעקב הנקראים בשם ישראל וממי
 יהודה יצאו, לועי״ז נמצא בידם תרתי דסתרי,
 שקבלו, מאבותס הצדיקי׳ לישבע בשם ד' והם בעצמם
 הנשבעים *שם ד׳ לא באמת ולא בצדקה, ומעתה
̂ם דברי התנאי הגי הס לצירך גלול אל הנשבע,  ג
 גם כי.שלמו לו הב׳ תנאים הראשונים , את ד׳
 אלקיך תירא, ואותו תעבוד, ולא ישבע כ״א לדבר
 שבקדושה, עוד יש לחוש על השבועה גם שהוא
 ישבע באמת פן יצא ממט בן רשע, ויהי׳ למוד מן
 האב לישבע בד׳, והוא ישבע לשקר, לזה בא התנאי
 הגי ובו תדבק, להתחתן רק עם בני ת״ח, ואז
 יהי, בטוח גם בבניו, כמאמר (ברכות יו״ד)אפשר
 דגרמה זכותא דידי ורירך והוו לי בנין דמעלי,

 שלא -יכשלו בלשונם:
 ומעתה מה מאד יתבאר מאמר שהזכרנו, שיהי׳
 נדרך תלוי במיתתך ולא שיהי׳ נזירותך
 תלוי בנדרך, כי משפט הנודר כךהוא, כי בהזדמן
 .לפניו משתה היק וישת וישכר עד כי ראשו ואבריו
 כבדים עליו,הוא ממאס את היין, ועולה בלגו
 .כי טוב להיות נזיר, ויחפיז לגדור נדד לקבל עליו
 נזירות, היינו שהוא תושק להיות נבדל מן היין
 ,ומן השכר, ילבו אמונה להתרחק מדברים כאלה,
 רוע״י תפצי ותשיקתו אל הנזירות לכן ידור נדר
 זמקבל על עצמו להיות מיד, א״כ המירות היא

 .*) מה מאד ראוי להתבונן במאמר וכי שסדל לכדור שהוצרך הכתוב להבטיסו ולומר לו לא יהי' 3ך מכון/; וכי
 הי׳ עולה על הדעת שיסשוב ל' לו ערן לאותו שאינו נודר, והנראה אסר אשר נסקור מסלה על דבר
 הסנוא אשל אל הנודר, למשל אחד נדר שיתענה בה״ב, או כדומה מהנהגות נוובוש, ולא קיים כל מה שנדר,
 לק מקצתו, הוא נקרא סומא הרבה יומר ממי שלא קבל על עצמו הנהגה עובה זאת, ולא עשה אותה גם פעם
 לסד, וזה עשה כמה פעמים וסדל מעשומו, הלא ימלא למה יגרע ממי שלא עשה כל מאומה, ומה קלקל בהנהגתו
 כמה פעמ״ או מה השמית בקבלתו על עצמו גם אם לא הקים את דברו הטוב, אמנם דע כי כמו בגופות בני
 האדם נמצא מדריגות ממולקומ, יש אסר מזגו וטבעו עב,.אשר כמ לו להסתפק במאכל עב וגס, ממגדהמנועמי׳
 לא טעם מעולם, ועכ״ז הוא בריא וסזק כל הימים, ויש אשר במזגו הוא רך וענוג מאד, ולא יסבול כ״א
ם, ובלעדיהם ברעה יממוגג, ימות וישלע, כן וכן הנפשות מסולפות , שונות זמ״ז,  אכילת המטעמים" ומעמי
, יעד שאץ לה דגר סקומשפמ ההנהגה, לא ק נפש בן נס היא צריכה אל שבע מצות, לה ו מ מג  נפש הבהמה ע

 ובלעדם



 פרשת נשא מ|$ב טו

 ההבדל בין הנודר' להתנדב לתבירו, ובין הנודר ע״ז אמר כי תדור נדר גם לד אלקיך ולא לאדס
 לתת ממונו לשמים, כי הנודר בעד תבירו אין כמוך, עכ״ז לא תאתר לשלמו, כי זה חמור
 לחבירו מאת דבורו מאומה, ויוכל עוד ת״ו למות מעבירה אתרת, שאין עונש השיגג כעונש המזיד,
 ברעב בטרם יתן לו בפועל, ואצל הקב״ה הענין אבל לא כן בנדר דרוש ידרשנו ב' דרישות, והיבך
 בהיפך, כי מדבר הנתינה אין לו ית׳ כל מאומה, תטא על כל הפנים, גם אם בשוגג, והטעם ,
 רק מנדבת לבו, כמאמר (דברי הימים א׳ כ״ת) מוצא שפתיך תשמור , כי כבר ידענו לא יאונה
 כי כל לבבות דורש ד׳, וזה כנר נעשה בעת שנדר לצדיק כל און, והבא לטהר מסייעים אותו, בלתי
 בשפתיו, י וכמאמר (שמות כ״ה) ויקחו לי תרומה, אס נדר באיזה פנים, על דעת כן שלא ישלם ,
 כלומר אצלו ית' התרומה היא בעח יקחו אותה אז יזדמנו לפניו עכובים ולא יקיים, שע״כ אמר
 לידם מתוך כיסס, לא הנתינה, כי מאת כל איש הכתוב(מטות) איש כי ידור נדר גר לא יחל
 אשי ידבנו לבו הקחו את תרומתי, ועיקר דברו, בשעת דבור, ואז ככל היוצא מפיו יעשה ,
 התרומה היא נדבת לב המתנדב, כאמרם ז״ל משא״כ אם נדר בפניות איה נדבת הלב, אבל אם
 (קידושין כ״ת ל) אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט, מוצא שפתיך תשמור להוציא הנדר בלב שלם ורות
 ואתר שהדבר כן יש מקום אל האדם לתשוב ולומר נכון, אז תדע בטת ועשית כאשר נדרת שתגמור
 מה לו להקב״ה אם לא אקיים את הנדר בפועל, באין מעכב י, ואז לדי אלקיך נדבה למפרע אשר
 כבר ראה אלקים נדבת לבי בעת אמירת הנדר, דברת בפיך, כי.לא לאדם נדרת, ולהקב״ה העיקר

 הוא

התורה כולה, יותר מזה נפשות  ובלעדם לא תתקיים, יתירה עליהם נפש הישראלי, שלא תתקיים 5לא מצות י
ם אשר ביארו י  סכמי ישראל וגדוליהם שהם ממוייבים להתנהג במסילות, ולפאר המדות,׳ וכבר.נפוצו ספריי מ
, ובלבר הזה גם נפשות עם ישראל סלוקות ומסולםומ, זמ״ז, כמאמר  הנהגת האיש המעולה המתססל עם קונו
 (קהלת אי) כי ברב סמנה רב כעס, וכמ׳׳ש רבינו הגאון מווילנא נ״ע בבאורועל מצןלי על מאמר (בגא מצ״פא
 פ״ג אי) רבב״ס תבלי ליי הני שקולי סבימא דסמרא, שקל גלימייהו, אמו כוי א״ל הב להו כוי, אמר ליי דיגא
 הכי אמר ליי אין למען מלך בדרך נווביס(משלי 3׳)ר״ל נגדך הדין כן, שזהו אלמות צליקיס, ע״ש כי קצרתי.
 ועוד זאת ידעכו כי גם מי שנולד במזג עב וטבע גסה שיוכל להמיות עצמו במאכלים גסים, והוא מרגיל א*ע
 •לימים כבירי׳ במיי תענוג, להתענג במאכלים קלים וערבים, הלא ההרגל נעשה טבע, וישתנה בגופו ומזגו שלא
 להסתפק עוד כ״א במאכלים קלים, ואם במקרה יאכל פעם אמד המאכלי׳ שהיי אוכל תמלה, טרם המרגל בהמאכלי׳
 הערבים, הלא יסלש וימלה, וגופו לא יקבל.עוד גם המאכלי׳ הערבים, עד״ז ממש ההנהגה בענץ הנפשות.,: כי
 נפש ההמוני היא תקנה שלמות לעצמה במה שהיא סייבת לצאת ידי שמים, אכן אם יעלה במעלות העבודה וירגיל
 נפשו לדקדק במצות בזהירות וזריזות כמנהג הססידי׳ ואנשי מעשה, הנה תשוב העבודה ההיא להיות אצלו לענין
 סיוב, עד אשר אס יקרה אליו שיססר מה מהעבודה הזאת, יסשוב די לו עון, וזאת היתה לו לק ע״י אשר
 קנל מל עצמו או נהג את עצמו כמה פעמיי והסכמתו היתה להנהיג נפשו במדריגה גבוה, אשר מטעם זה מצאנו
 ראינו לגדולי סכמינו ז״ל שלא לצו להנהיג עצמם בהנהגה מעולה יומר מערך נפשם, כמו שמיאי ז׳״ל (סולין
, אבל הוא  ק׳׳ה אי) אמר מר עוקבא אנא להא מילמא מלא בר סמרא כוי, ומי מנע את מר עוקבא מלהתנהג כן
 הדבר אשר אמרנו, כי זה היי דרכם להעריך את עצמם ואת מדריגת נפשם ולא רצו להכניס א״ע בסיוב״ם, כי
 אולי פעם אמד יגרע את חקו והי׳ בידו מטא, לכן מוטב שלא לקבל על נפשם ולא יתשיינו בהנהגה זאפ, וזהו
 המשך המאמר כי תדור נדר לדי אלקיך לא תאמר לשלמו כי דרוש ידרשנו די׳ אלקיך מעמך והיי בך סטא, ר*ל
 אך בך יה״ סטא, ולא באסרי׳ שגם הס אינם עושי״ כך ובהם לא יהי׳ מטא, וכי יקשה־ בעיניך לאמר >ולו*

•Jf •יכביד עלי הקב״ה יוסר מלאסרים, לזה אמר כי גם אתה כמוך כמוהם אסד כי מםדל לנדור לא יהי 
,3ste %j וא״כ אמה גרמת לעצמך עול הסיוג הזה, וזהו מוצא שפתיך משמור, ס״ ראה והזהר שמאמר גמ&לג 
, כאלו נדרת, וזהו כאשר נדרת לל׳ אלקיך נדבה, שמאמר הרי זו לא הרי עלי, וזהו אשל ת ל ד  ועשית כאפל נ

 דברת בפיך, בפירוש בלי נדר. והבן:



vm פרשת 

 .גןר״ש של ערבית והתפלל .מעריב והלך -לביתו
 לאכול, ויהי הו׳א יושב על שלסנו והכיס בידו
 ומגדנות לפניו, עמד והתייצב בהתגברות נמרץ
 ונתן את הכוה מידו ויחן אומר להתענות עוד ג׳
 ימים להשלים התענית עד שבת , הנה אל -האיש
 הנודר הזה קרוב מאד ׳להאמין שיהי׳ יכולת בידו
 להקים את נדרו, יען כי גם קבלת הנדר היי ע״ד
 הפלאה והתגברות גדולה, בעת אשר נפשו יודעת
 מאד צרת רעבונו ומרירות תעניתו, אז כגמר
 יצא לקראת יצרו וכאיש מלחמות נלחם מלחמות ד׳
 עם תאותו, וגמר אומר להתענות עוד שלשה גמים
 אחר שלשה ימים הראשונים, נכון ׳הדבר בטוח כי
 ודאי יקים את נדרו, וזה ממש מאמר שמעק הצדיק
 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא, כי הי׳ חושש -פן
 לא הי׳ עומד בנדרו גם גלאהטגמאה אשר קרהו,
 והוא רק.חולין בעזרה , גי בעת אשר גדר את
 נדרו לא ראינו בו ענק הפלאה והתגברות על
 התאוה , כי זה משפט כל הנודרים אשר קבלתם
 עליהם קלה מאד, >עיקר ההפלאס והגבורה *יא
̂ל־ים הקיום י*מ!  בעת הקמס, >גל עוד שלא ה
 עליו הספק פן לא יקיים, לא כן האיש הזה אשר
 בא מן הדרום, וראיתיו שהוא יפה עיניס וטוב
 רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים, אמרתי
 לו בני מה ראית להשחית שערך זה נאה , אמר
 לי רועה הייתי לאבא בעירי, הלכתי למלאות׳מים
 מן המעין, ונסתכלתי בבבואה שלי ופחז יצרי עלי
 וביקש לטורדני כוי, ובעת ובעונה הזאת אשר היצר
 הרע עמד כנגדו תגר עוז ככגדו ואמר העבודה
 שאגלחך לשמים, וגבר שכלו על יצרו, מיד עמדתי
 ונשקתי על ראשו, >אמר0י לו כ»ותך ירבו נודרי
 נזירית בישראל, עליך אמר הכתוב איש כי
 יפליא לנדוד נדר מיר, ר״ל אצלך היתה ההפלאה
 וההתגברות בעת נדרת את הנדר, והענין

 נחמד ונעים.:
̂ןמם,  מדרש(פרשתיט ירד) הרשעים קודמים ל
 נבל שמז, גלית שמו, שבע בן בפלי^מו,
 אבל הצדיקי׳ שמן קודמים , ושמו אלקנ$, זשמו

 מעז

 הוא נדבת הלג, ואמירה לגבוה כו׳, וזהו ג״כ
 ועשית כאשר נדרת, .כלומר מיד בעת שנדרת ,
 והכ״ף במלת כאשר היא ל׳ף הזמן, כמו(בראשית
 מ״ג) כאשל: גלו לאכול את השבר, וזהו ועשית
 כאשר נדרת {י ה«עשה אשר תעשה יתשוב אותה
 הקב״ה למפרע אל העת אשר נדרת כאלו עשית
 בפועל, כעגין שמצאנו ברז׳׳ל(תענית תי) פעם
 היתה גזירה דלא ליתב בתעניתא, אמר ד זירא
 ,נקבל עלן להתענות אח״כ, דכתיב לדניאל ירד)
 כי מן היום הראשון אשר נתת את לבך להבין
 ולהתענות נשמעו דבריך, וכל זה הוא אם נדר
 בלב שלם, וזהו מוצא שפתיך תשמור אז ועשית
 מיד כאשר גדרת, כי לד׳ אלקיך נתשב לנדבה גם
 אשר דברת בפיך, כמ״ש באברהם אבינו ע״ה, יען
 אשר עשית את הדבר הזה ולא תשכת גו׳, כי
 מקשבתו הטהורה נתשבת למעשה, והקב״ה עיכב

 עליו המעשה בפועל:
 ומעתה מה יפה נתבאר מאמר שמעון הצדיק
 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא כוי, כי
 הנה הטדר יש עליו ספק אס ירצה לקיים את
 נדרו או לא , וגם אס ירצה לקיימו יש עליו ספק
 אם יוכל לעמוד נגד יצרו, לכן הי׳ נמנע מלאכול
 אשם •נזיר , אמנם הנה הנודרים יתתלקו לב׳
 $ניק., יש אדם אכל הרבו; ישתה הרבה עד שהיי
 קן במזונו, ויפתח את פיהו ויאמר שהוא מקבל
 w>1 על שלשה ׳ימים רצופי', וה3ה הטדר
 הזה בעת אשר ׳פצה את שפתיו ונדר את נדרו,
 לא היי 3ו התגגדות על יצרו גל מאומה, אתר
 שהוא כעת שבע ודשן, ובנפש שבעה הי׳ נקל עליו
 מאד דבורו וקבלתו על.עצמו, אק כאשר יעבור
 עליו יום או עמים >הי׳ -כי ירעב והתקצף , אז
 אין אנתנו>!ודעי׳ מה יהי גו, אם ישלים התענית
 עד שלשת*מים, •כי אולי יפר נדרו ויאכל, אמנם
 כצד יזדמן נודר אשר בעת דבורו וקבלתו ראינו בו
 ,האגרות יצרו, .כמו הנודר להתענות {1לשה
 יעים מןופי׳, ויהיהמםהשלישי #וא השמש •והוא
 .פמתע?^ מיףץיגע רעב וצמא •עד מאד והגיע זמן



3 טז $ $  נשא י

 זאת תורת המיר אשר יידור קרבנו לי על מיו
p מלבד אשר תשיג ידו כפי נדרו אשר ידור 
 יעשה על תורת נזרו, הנראה בהוראת המאמר
 הזה באריכת לשונו ובכפל הדברי' שרצונו היי לרמז
 על ענק נכבד, על דרך שאמר במקום אתר(ץיקרא
 י״ת) ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מתקות
, אשר לדעתי היתה צמצמו במאמר י  התועבות ג
 לבלתי עשות גוי ע״ד שכתבנו בספר המדומ
 (בראשון משער היראה) בבאור מאמר (שמות כ)
 ובעבור תהיי יראתו על פניכם לבלאי תאטאו,
 הורה באצבע דרכי הילאה,ומשפטיה, של̂י תהיי
 היראה את ד׳ בעבור מורא העונש על החוטא 4
 כי אז אין היראה מפני כבוד ד׳ ית׳ רק מפני
 פתד העונש, אבל ראוי לאדם להתבונן שתהי׳
 מורא ד׳ עליו יראת המעלה, לסבת השגתו את
 הוד אלקותו מאד נעלה, מרומם על כל ברכה
 ותהלה, ט ד׳ אלקי׳ הוא עליון נויא הוד, יתכם
 בצעיף הבושה לבוא בנקרת הצורים מפני הדר
 גאונו והוד כבודו, כדרך שאנתנו יראים מפני
 איש גדול בתורה ובתכמה הנודע לשם. ולתהלה,
 יראים מפניו יתרדו מגשת אליו, והיא רק יראת
 המעלה, מפני רום המעלות היקרות אשר בו
 ותהלותיו העצומות, כמ*ש הרמב״ן ז״ל בבאוד
 מאמר (שמות ט״ו) נורא מהלות, כלומר טדא
 הוא מסבתהתהלות והמעלות אשר בו, וזה שאמר
 ובעבור תהי׳ יראתו על פניכם לבלתי תחנ1או,ר״ל
 גם אם לא אתטאו וגם אם אין לכם לדאוג מן
 העונש, עכ״ז ראוי אליכם שתהיי ייראאו על

 פניכם,**) כן נראה גם במאמר ושמרתם את
 משמרתי

 פרשי

 בימלז, ושמ* מלדצייכו׳, והדברי׳סתומייותתימי׳*)
 ואקרוב אצלי כי ידוע אשר מעשיו של אדם והנהגותיו
 נקראי' שם, אס טוב ואם רע, כי מאמר שם הוא
 ה&דסו, וה&לסו' היא לפי המעשי׳, כמו( איוב י׳׳ח)
 שם לו על פני אוץ, ומעתה נקת דמיון לאתר נסע
 מביתו ונשתהה כמה ימים בדרך, ויהי במלון וימצא
 איש מעירי אשר נסע היום מביתו, וישאל אותו
 לאמר הגד נא תדשות אם ידעת מה היי בעירנו,
 ויען ויאמר שריפה הי׳ בלילה, ויחרד הסותר
 מאד, ויאמר אולי גם ביתי נשרף, ויאמר לא,
 רק תורבה פלונית לבדה, וישאלהו עוד מה הי׳,
 השיב ואמל אתיך ביום צי מאה אדומי׳ הרוית,
 ויאמר הסותר >2יך ענ£ בך כי סכל גדול אתה, כי
 הרגזתני והתרדתני בשני םפורייך', בראשון הלא
 תרדתיפןנשרף ביתי, ובשני, כי בטרם &מעתי מפיך
 מלת הרוית, הייתי חושב׳ כי אתי מאה אדומים
׳ לך לומר בהיפך, תורבה י  הפסיד, ובשתים ה
 פלונית נשרפה, הרויח אתיך מאה אדומים,
 כיכןטוב ויישר לאקדים הטובה ולאחר הפורעניות,
 כן הצדייןים שמם קודם להם, היינו המעשים
 טובים שהלויתו בשורה טובה היא מקדימי׳,
 ול׳׳ז בא הרמז ושמו מרדכי, בעל המע״ט מרדכי
 הוא, ולהיפך ברשע שהפסיד אמר נבל שמו,

 צלו&ר נבל הפסיד, והבן:
 מדרש (שם) פרש לזנזיד נדרשת לפניה ולאחריה
 כוי לאחריה נאמר כה תברכו את בני
 י6ריאל, כשם שא<ן המיר טועם יין, אף אתם לא
 תטעמי יין כשי1היו מברכיי את ישראל, עי׳ באורו

 3אל*ן הראשון נ״ת ל ע״ש וינעם לך:

ה נו״ן) ל נוכל לומל כי המע״ט של. הצדיק יזצור ית׳ קודם בואו אל העוה׳׳ז, כאמרס ז״ל(בראשימ מ ד ג מ ב  *) ו
ו נ , ומשה תי י  מצאתי לוד עבדי היכן מצאתיו בסדום, כי לוט ניצול בשביל 5׳ פרידות נווילת ט
, חסו ר  ע״ה כאשר שאל באיזה זכות יגאלו ישראל ממצרים אמר לו ית׳ בהוציאך את העם ממצרים מענ^ון ג
 הצדיקים שמן קודם להם, ר״ל יזכור מעשיהם הטובים טרם באו אל המציאוא, אנל הרשעים הם אולמי'לשמם,
 כי מעשיהם נזכרים רק אחר עשותם המזימתה, כמו שהשיב ית׳ אל המלאכים על שאלתם מי שעתיד להמית את
 בניך נצמא כוי עכשיו מה הוא צדיק או רשע, אמרו לו צדיק, .אמר להם אין אני דן את האדם אלא בפעמי*

 באשר הוא שם (נלאשימ רבה נ׳׳ג): ־
ם להיות י- ,אן-י אל^ «׳נ  **) והוא *ילין נילאמל (תהליכ! צ״ו) סילו מפניו צל הארץ א{€ למון תבל צל א5רר5י t ר

 מוראו



 אף̂ן פרשת נשא יעקב
 משמרתי לבלתי עשות גו׳ כלומר הזהה >|עשות שהתורה אסרה עליו, וזהו הרמח ג״כ במאמר
 משמרת ומשמרת למשמרת מלבד כל הסייגי׳ אשר (מטות) ככל היוצא מפיו יעשה, כלומר לא לבד
 גדרו עליך תראה עוד להוסיף מן ההיתר, וזהו היוצא מפיו, כ״א גס הדומה אל היוצא מפיו ג״כ
 לבלתי עשות..מתקות התועבות ר״ל גס כי כבר יעשה בתורת נדבה, וזהו מאמר (תצא) מוצא
 אתה/ריז בעצמך שלא לעשות התועבות,עכ׳׳ז ראוי שפתיך תשמור, כלומר עשה גדר ומשמרת אל
 אלין להוסיף, וכאמרם דל עשו משמרת למשמרת, מוצא שפתיך, ועשי׳ כאשר נדרת, לא לבד אשר נדרת,
 כי לעשות סייג וגדר בעבור היצר, אין דרך כ״א. כ״א גם הדומה אל הנדר תעשה בתורת נדבה:
 לעשותו מדבר שאין היצה״ר שולט עליו, כמי מדרש (פרשתנו יו״ד) מיין ושכר יזיר, ההיד
 העושה לעצמו גדר להגין עליו מן האש, הלא (ישעי׳ ה׳) הוי גבירים לשתות יין כו׳
 בהכרת יראה לעשות הגדר מדבר שאין האש מצדיקי רשע עקב שותד וצדקת צדיקים יסירו
 שולט עליו, כן אין דרך לגדור לפני היצה״ר כ״א ממנו, גבורה של תורה הוא באשרי, אבל גבורת
 בדבר שאין שליטת היצה״ר עליו, כמאמר קדש יין היא באוי, הוי גבירים לשתות יין, ואנשי
 עצמך במותר לך, היינו לפרוש מן ההיתר ולהוסיף תיל למסיך שכר, ומתיך כך משבתים את התורה
 על האסור, ולכן אתר שפרט הכתוב הדברי׳ אשר ומעוותי׳ את הדין, שכן כתוב אתריו מצדיקי רשע
 הנזיר יפרוש עצמו מהם מתרצני׳ ועד זגים וענבי׳ עקב שותד גו׳ ואומר (משלי ל״א) פן ישתה וישכת
 לתיס ויבשים, וכל אלה נכנסי׳ תתת סוג האסור, מתוקק וישנה דין כל בגי עוני, הנראה בטונת
 מעתה אין בידך לעשות מהם גדר, לכן יראה המאמר עם מה שראיתי- באדרת אליהו מרגינו
 הנודר להוסיף. .עליהם לעשות לעצמו גדר .מן הקלוש הגאון רביבו אליהו מןיילנא נ״ע (פ׳
 ההיתר, כי על ההיתר אין היצה׳׳ר קשה ב״צ שופטים) כתב בבאור כחוב זה מצדיקי רשע עקב
 כמו על.האסור, חהו זאת תורת הנזיר גו׳ כפי שותד וצדקת צדיקי׳ יסירו ממנו, אשר לכאורה
לא מה ענין צדקת צדיקי׳ אל הרשע, ואיך פ  נדרו אשר ידור, ר׳׳ל כמו שהנדר היי אצלךלעשות י
 איסור מן דבר המותר, כי טרם הוצאת מפיך יתכן לומר על המצדיק רשע עקב שותד שהוא
ך מסיר ממנו צדקתו, והלא הוא רשע ברשעתו, ת ע  הנדר הי׳ הדבר הזה מותר עליך, והי׳ ל
p גם עתה יעשה על. ובאמת הטונה כך היא, כי המצדיק לרשע בעבור ר, סו  והסכמתך לעשותו אי

^ L - — ^ ^ A י י  תורת נזרו י
 עתה תוץ

. ״ , - ״ . .  והוראתמ... ״
 רבה בי) בקללות לא נאמר ואלה יעמדו לקלל כמו לדונו באותו דין ומשפט אשר שפט עתה, כי לולא
 שנאמר בברכות אלה יעמדו לברך את העם, אלא כן יעשו עמו ריב ומדון מלץע אתמול יצא פלוני
, כן אמר גם פה כן זכאי בעסק כזה וא״כ אין מספר אל הקלקולי׳ ׳  ואלה יעמדו על הקללה ט
 יעשה על תורת נזרו, כי הדברי׳ המפורשים אשר עשה ואשר יעשה וכלם באו מסבת השותד
 בתורה אם אמנם התורה אסרה התרצנים וזגים הזה, אשר קבל מיד הרשע, וזהו מצדיקי רשע
 ל>דר אל היק 7 עכ״ז אצל הנודר כבר הוא גוף עקב שותד יהי׳ זה סבה את״כ וצדקת צדיקים
, ה ז  האיסור, .אתר שהיא נאמר בתורה, לק אין עצה הרבה יסירו ויעוותו מסבת השוחד ה
 ררןל^שומ לעצמו גדר מדעת עצמו טסף עלמה וזהו וצדקת צדיקי׳ יסירו ממנו, ר״ל מסבת

 ־ ־ ־<• השיתד
 מוראו ימי על פניכם גם אם הי• הלל העולם וממנו שלא ימונו ושלא יפסל לבל, ויהי׳ הכל קיים בקיים

, עליז היי לכם להמיירא מפני מולו ימ• לגל. מפי הרב הגאון מוהר״מ מאניש ?״ל: י  מממי



 אחל &רשח נשא
 ויאמר לי הנה נזה אנט מבקש את פניך שאעשה
 לבני בגדים, וזה עומד ומשתאה ואינו מבין פירוש
 הדברי׳, ויוסף ויאמר ל\ סכל אתה באת אלי
 לבקש אותי שאתריום על בגי L על בני ועל פדי
 בטני תציגי, הלא לך לב להבין כי אב אני וכל
 חפצי להטיב עמו ברותי ונפשי, רק מסבת רץע
 מעלליו אני מסתיר פניס ממנו, ואס רצונך
 שאטיב עם הנער להטות אליו חן וחסד מדוע
 א״כ בתרת לדבר עמיי, קוס לך אל הנער ותדבל
 עמו, והוכח תוכיח אותו ליישר מעגליו להטיב
 מעשיו, אבל מה לך עמדי גי אני מוכן להטיב
 עמו סלה, הוא הדבר בעגיניט, כי איך ערן
 הכהן ויבקש את פני די• ית׳ ברך את עמך אם
 הקב״ה חפצו להטיב בתמידות, גי חפץ חקד
 הוא גוי, לק יפה אמר הכתוב ,כה תב׳לט את
, אליהם ׳  בני ישראל אמור להם יברכך ד׳ ט
 מהצורך לאמר ולזרז ׳ראו שתהיו במדריגה יפה
 שתהיו מוכשרים לקבל הברכה והטוב, וזהו אמוד
 להם, לא אלי, וכמאמר עד שאתה מצוה אותי
 על בני ציה את בני עלי, ובזה מוגל להבין מא!»ר
 (ברכות ז׳) יה״ר ש«פבשי רחמי אמ כעסי, ר״ל
 שיהי׳ רצונם של ישראל יפה טפ עד שיהי׳ בידם
 לפעול את זאת שיכבשו רחמי את געסי, כי הכל
 בידי שמים חיץ מיראת שמים, והענק נדןמד

 ונעים:
 ונגמרא (סיעה ל״ת א׳) כה תברכו את ?ני
 ינןראל בלשון הזה גןלא ישנו, ודאוי
 להבין מדוע ולמס הקפיד הכתוב על לשון הזה ,
 והנראה לדעתי כי חדל אמרו (סוף עוקצין) לא
 מצא הקב״ה כלי מתזיק ברכה לישראל אלא שלום,
 שנאמר ד׳ עוז לעמו יתן ד יברך את עמו בשלים,
 וראוי לבאר מאמר מחזיק ברכה, ילא אמר
 משפיע או לשון אחר מורה על השפע, והנראה
 ט כבר מוזהרי' אנחנו לאהוב איש את רעהו ואיש
 את אתיו, מרש כאהבתו את עצמי, כמאמר
ך, ורמז לזה מאמר והבריח ן מ ך י ע  ואהבת לר
 התיכון מברית בתוך הקרשים מןהקצה אלתףצה,
 ק אהבת בני ישראל זה לזה מתבר אות& להיות

 אחד

 השוחד [עי׳ באדרת אליהו שם נפל טעות בדפוס,
 שכתב במלת ממנו כלומר מן הדיין, וצ״ל מסבת
 השותד] ולדעתי יהי׳ ענין מאמר שלפנינו לתבר
 ב׳ הכתובי׳ האלה למען יתדיו יהיו תמים אל
 כוונה אחת, כי מה לי המשנה דין בעבור שותד
 או משנה דין מסבת היין, הלא אם שינה הדין
 מסבת היין יהי׳ ג״כ מוכרח אח״כ לדון כל הבאי׳
 לפניו בעסק כזה כמשפט הראשון, פן יפערו פיהס
 עליו כי היום אומר כך ולמחר כך, וזהו ומתוך
 כך משכתים את התורה ומעוותי׳ את הדין, ר״ל
 גם לאת״כ יעוותו, וזהו שאמרו שק כתוב אחריו
 מצדיקי רשע עקב שותד וצדקת צדיקי׳ יסירו ממנו,
 ר״ל ממש אותו הקלקול אשר יסבב השוחד אשר
 מסבת השותד יקלקל גם לאתר כך להסיר צדקת
 צדיקי', ולחייב את הזכאי, אותו הקלקול נעצמו
 יעשה גם היין והשכר, וזהו שהביאו מאמר שהעי׳ה
 פן ישתה וישכת מתוקק וישנה מסבת זה דין כל בגי
 עוני, כן נראה לי הכותב, והטונה אמתית לדעתי:
 דב-ד אל אהק >אל בגיו לאמר כה תברכו את
 בני ישראל אמור להם, יברכך ד׳ גו׳,
 מה מאד ראוי להתעורר על שפת יתר אמור
 להם, מה הי׳ המקרא תסר אם יאמר כה תברכו
 את בני ישראל יברכך גו׳, ומה גם מדוע האל״ף
 במלת אמור נקודה קמץ ולא בסגל, כמשפט אל
 הצווי, כמו אמור אל הכהני׳ גו׳, ומלת אמור בקמץ
 הוא מקיר, כמו זכור שמור, ובדרך כלל ראוי
 להתעורר הלא מאמר יברכך ד׳ גו׳ הוא ענין
 בקשה, ומדוע א״כ יעמרו הכהנים ופניהם אל
 העם, יותר מהראוי הי׳ שיהי׳ פניהם אל הקודש
 ולבקש מאתו ית׳ ברך את עמך ישראל האר
 פניך אליהם, מה זאת להם שיעמדו ופניהם
 אלינו, אבל נמתיק הדברי׳ עי׳>$ משל לאחד כעס
 על בנו על רוע מנהגיו עד שהסתיר פנים ממנו,
 וילך הנער ערום ויחף וימר לו מאד וילך אל בית
 השכן ויבקש מאתו שישתדל אצל אביו שיעשה לו
 מלבוש, וישמע אליו וילך אל אבי הנער ויבקש
 את פניו חוס נא וחמול על בנך וראה להלביש
 אותו כי הימים ימי תורף וקרת, ויען אבי הנער



 אהל םרשח נשא יעקב
 אחד, חה כלל גדול שהקב״ה נותן שפע לישראל ישראל צ״ח קללות שבמשנה תורה הוריקו פניהם,
 והנה הוא כמי שטמן משקה אל תבית, והוא כלי מיד בא משה לפייסן, ואמר להם אתם נצביס
 מורכבת ומתוברת מלותומ ונסרי״ הרבה, אשר היום כלכם, משל לקנים כשהם הרבה באגודה
 'אם הלותות דבוקים ומחוברים זה לזה מתזקת אתת הם תזקים, כך אתם אם תהיו באגידה
 המשקה בתוכה, לא ק אם יש פירוד ביניהם, אתת תהיו נצנים לא נופלים, ממש כדברינו, כי
 אז תצא המשהה מבק הדבקים חוצה, כך לא פחדו ואמרו שהמה מעותדים יותר אל הקללה
 מצא הקב״ה כצי המתזיין ברכה לישראל ולא יצא ממה שהם מעותדי אל הברכה, כי מן הנמנע
 חוצה, אלא שלום, אם הם שלמים ודבוקים זה הוא אל פרטי בני אדם לקיים התירה כלה, וע״ז
, נשאר השפע בידיהם ותתקיים בהם, השיב אם תהיו באגודה, אתד משלים את תבירו, ה  יזה מ
 אשר ע״כ נאמר בהרשעים (ישעי מי) הן רשעים כי כלל האומה היא כנפש אתת, כמאמר כל הנפש
 >מרמדלי גוי, כטיפי היוצאי מן הדלי, בעבור הבאה לבית יעקב גי׳, ממש כהמביא מאכל אל
 שהלותות נפרדי' זמ״ז, ויותר שהם כפרדים יותר פיו, יתתלק המזון אל כל האברי/ ק המצוה אשר
 יוצא המשקה, חאת להם לישראל שהם כלם בנפש אדם אתד עושה מכריע את עצמו ואת כל העולם
 אתת וכאיש אתד תברים בדבקות אהבה ואתוה , לכף זכות (קידושין מ׳ בי), וק שפע הברכה
 אז הברית התיצין מתברם להיות אתד, לכן והטוב אשר הצדיק ממשיך, מתתלקתבץ כלל האומה,
 ציה הקב״ה־ כה'תברכו את בני ישראל אמור להם כמאמר (ברכות י״׳ז) כל העולם כולו נחון בשביל
 ׳גם המה רבים, עלז יאמרו הכהנים יברכך ד׳ תנינא בני, וכמו המאכל שהאדם מביא לתוך
 בלשק יחיד ואז יתזיקו הברכה בתוכם ולא תצא פיו כל האברי׳ מקבלי כת מהמזון הזה, כן אם
 התוצה: נתלה באבר מיותד יקת רפואות אל חוך פיו כי
 W נוכל להעמיס בכוונת מאמר הלל לא מצא ממנו תוצאות תייםומרפא אל כל האברים, אמנם
 הקב״ה כלי מתזיקברכה לישראל אלא שלום, אם האבר ההוא כבר נתלש ונתתך מן הגיף, אז
 ׳כי צבר נאמר (ראה) ראה אנכי נותן לפניכם הותר הקשר, ומה עוד האבר הזה אל בנין
 'היום ברכה וסללה, את הברכה אשר תשמעו גוי, האדם והרכבתו, כן וכן כאשר העם צריך ח״ו
 הנה עינינו רוחות כי כלי תמרה ואת היינו התורה לרפואה, אז אח אשר יאהב ד יוכיח למען אשר
 היא סבת הברכה, וא*כ מי שאין לו בית אי אפשר על ידו יתרפאו כלם, כמאמר(ישעיינ״ג) ובתבורתו
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 לומר *כאשר עלה ברצונו ית׳ לתת תורה לעמו, אמרו לא מצא הקב״ה כלי מתזיק ברכה לישראל
 מיד הימה העצה ד׳ יברך את עמו בשלום, וזה אלא שלום, ממש ע״ד כלי מלא אגוזים או חפותים,
 ׳•שאמרו במדרש אתם נצבים היום כלכם למה ונעשה נו נקב כמלא תפות, ונפלו ונתפזרו כלם
 נסמכה פ׳ נצבים לקללות, לפי שכאשר שמעו אחד אחר אחד, אמנם יש תקנה לזה לתבר כל

 התפוחים
 *) יבוה י»ץ מאמר (מגינה י״ל) י״ש קללות קלל ישעיה אח ישראל ולא נתקררה לעמי על שאמר ירהנז
 &מי «fr , והוא פלא וכי &ונא בזה היי ס״ו לישלאל על שלא נםקלרה לעתו ני״ס קללות, אמנם
 למיינו >מק מאד, ט ישעיה ע״ה הי קשה בעיניו הלא מדתו ית׳ לעשות לין בהצליק לכפל על הכלל, ועל זאח
ל«ו הנער בזקן, ואסר שהמה נפרדים «ן הצליק איך יכפר עליהם, וא״כ הלין  לא נמקרמ לנמי^ עי שאמר י

 דץ אממ:



 :אחל 6דמח גשא יעקב יח
 התפוחי׳ יחל ע״י חוט לחרוז אותם עלחוע־אחד, מכמה גמלי הצדיקי׳ כי ישבו בשלוה בהון ועושר
 אז יהיו בטוחי׳ שלא יפול מאומה מהם חוצה, כן הרבה, והנראה באמתת העניןשכבר הוא מבואר
 הבנין הנבחר הזה בית ישראל בהזדמן נקב בהבנין במאמר מלא מפי החסיד ע״הי(תהלים מ״ה)
 הזה כי יקוב אחד חור, היינו יעשה פגם מה שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך
 בתטא זעון ידי, הוא מזיק בזה את כלם, כמאמר ויתאו המלך יפיך, זבמד׳ (ב״ר ל״ט) ליפותך
 העובר עבירה אתת מכריע את עצמו ואת כל בעולם, בא להורות בזה ב׳ דברים, א׳ כי אחד
 העולם לכף חוב, רק התקנה לזה אם שלום מתנאי הצדיק שיהי׳ שונא בצע, שהוראתו על הון
 ביניהם, ותוט האתדות חורז את כלם, אז אחד ועושר, ולהיפך המחוסר. שלמות הוא מתואר
 באתר יגשו, וזכות הצדיק עליהם יהי׳ ויהי (קהלת ה׳) אוהב כסף לא ישבע כסף, וזה תמצא
 עליהם סתרה: בהרבה מקומות כי מדתהצדיק שהוא מואס בעטני
 ובגמרא (חולין מ״ט א) כה תברכו את בני עוה״ז, כמו שמצאנו ברבינו הקדוש (כתובות ק״ד)
 ישראל למדנו ברכה לישראל מפי כהנים, שזקף עשר אצבעותיו-למעלה ואמר גלוי וידוע
 נהנים עצמן לא למדנו כוי אמר רב נתמן בר יצתק לפניך שלא נהניתי מן העוה״ז אפילו באצבע קטנה,
 מואברכה מברכיך, ומאי מסייע כהני, דמוקי לה וכדומה הרבה צדיקי׳ אשר מאסו בעוה״ז וטובותיו
 לברכת כהנים במקום ברכה דישראל, וראוי המדומי', והמתגהג ק נקרא צדיק גמור, כמאמר
 להתעורר בזה מה יתרון אל הכהנים אם הקב״ה (ברכות ז) צדיק וטוב לו צדיק גמור, וכי תאמר
 מברך לכהנים במקום ברכה דישראל, והנראה למה לו הטוב אתר שהוא מואס בכל מחמדי
 בזה בהקדים מאמר חדל(בראשית רבה נ״ט) וד׳ עוה״ז, דע כי תפנו ית׳ להיטיב בטובו אל אתרים,
 ברך את אברהם בכל, כתיב מי יעלה בהר ד׳ כמאמר (משלי י״א) בטוב צדיקים תעלוץ קריה,
 ומי יקום במקום קדשו, זה אברהם, נקי כפים וכמאמר (וישלת) ואתסאמרמ היטב איטיב עמך,
 ובר לבב זה אברהם, ישא ברכה מאח ד׳ זה כלומר על ידך איטיב לאחרים, וכן אמרו דל
׳ מברך את הכל ומי מברך (ויקרא רבה כי׳ז) צדקתך כהררי אל מה ההרים י  אברהם, אברהם ס
 את אברהם הקב״ה, הוי ודי ברךאת אברהם בכל, ראויי׳ להזרע ועושים פירות כך הצדיקים עושי׳
 כבר כתמי בבאור מאמר זה דברים נמרצים בתלק פירות מטיבי׳ לעצמם ומטיבים לאחרים. עוד
 הראשון על מקומו, קתם נא אליך ותברכם, אבל זאת ידענו כי כל טוב העולם הזה לא יערב אל
 לפי הענין נאמר עתה בהקדים עוד מאמרם דל האדם בלתי אתר התפץ והתשוקה אליו,
 פ׳ לך (ב״ר מ׳), ויהי רעב בארץ, ר׳ פנתס פתח אשר מסבת התאוה והתשוקה יערב לו עמלו
 אשרי הגבר אשר תיסרנו יה, ואם בא להקפיד ויגיעתו בעסק השגת תפצו, כאשר גינה שהע״ם
 מתורתך תלמדנו מה כתיב באברהם ואברכך בדרך כלל ואמר (קהלת 3׳) אץ טוב באדם שיאכל
 ואגדלה שמך, ויצא עליו רעבון ולא קרא תגר כוי, ושתה והראה את נפשו טוב בעמלו, היינו כי
 טרף נתן ליראיו, טירוף נתן ליראיו בעוה״׳ז. ומה בעבור תענוג מעט מן מעט p אכילתו אם יערוך
 מאד יפלא להוציא הכתוב ׳מפשוטו, לפרש מלת נגדו העמל והיגיעה שהוא מייגע א״ע נפשו וגופו
 טרף טירוף, אבל דע כי רדל אמרו(ריש וישב) עד שהוא משיג אותו, לא יספיק התעני* הזה
 בשעה שהצדיקי׳ יושבים בשלוה ומבקשים לישב נגד עמל יום אתד מימיו, והסכל בבלי דעת יאכל
 בשלוה השק בא ומקטרג, אמר לא דיין שהם וישתה והראה את נפשו טוב בעמלו, כי עמלן םוב
 מתוקני׳ לעיהיב אלא שמבקשים לישב בשלוה לו וערב עליו בעבור השגת התאוה, ובסיעו
 בעוה״ז, וראוי לבאר כפל המרים יושבים בשלוה המואס בתפצי העוה״ז ודמיוניו, הלא ראינו בו
 ומבקשים לישב בשלוה, ומה גם כי הלא כבר ידענו כיפת בגו שהוא אוכל להשיב את נפשו גםההכרחי

 הזה



 כד גס הוא מיסב עמו ואכל נלחמו, הנמשל
 הקב״ה מירך אח הדחוקי׳הרבה יוחל מןהקרובי׳,
 כמה שידענו מפרנסת הנבראים שהיא יותר קלה
 מפרנסת הממרי׳, וכן העמי, יותר מעס ב״י
 הקרובי׳ אליו, והשגת הכהנים מועטת מהשגת
 מרים, עד כי הנביאי׳ הקדובי' והנאמנים בכל
 ביתו מרותקים מן העוה״ן מכל, עד שהיי אליהו
 דל לבוש אדרת שער ומאכלו לחם ומים, וא׳׳כ אם
 היי הקניה מברך לכהנים ברכה בפני עצמן, היי
 המדה״ד טחן לברכם נלחם זמים, מה עשה
 הקב״ה, מברך לכהנים במקום ברכה לישראל ממש
 כמשל הצ״ל, ואחר שהם אוכלי* על שלחן אחד
 בהכרח לחלק להם באותה הברכה אשר הישראל
 מתברך, יזהו מאמר המדרש וד ברך אח אברהם
 בכל, כלומר בכל טוב לא יבצר ממט דבר, ומפרש
 המדרש מאין היתה זאת ואיך נחנה המדה״ד
 להרבות טונה כל כך, לזה אמר אברהם היי מברך
־ את אברהם הקב׳׳ה, הוי וד׳ ח 3 י מ מ , ו ל כ ח ה  א
 ברך את אברהם בכל, כלומר עם הכלל, ויחד עם
 כלם, ע״ד ברכת הכהנים במקום ברכה דישדאל,

 והבן:
 הזדרש (פרשתנוי׳׳א פסתיםקי״ז ל) כה תברכו,
 הה״ד ואעשך לטי גדול זה שאומרים
 אלקי אברהם, באור זה דע ט כאשר ישאלו אנשים
 על פלוני העשיר כמה יש לו, יאמרו עשרר״אלפי׳
 ולו עבד העובד׳ עבודתו, וכאשר ישאלו על דוכס
 כמה רכושו, אותו אין לפארו כרל, כי אין זה
 נחשב אצלו למאומה, רק יענו ויאמרו יש לו ל
 וגי עיירות, זכמה אלפי׳ עבדים יושבי כפרים,
 והנה לספר עושר המלך הנה כל אלה כאין בעיניו,
 רק אותו מהצורך לשבת ט יש לו כמה מדיטת,
 כמאמר שנע ועשרים ומאה מדינה, וכאשר משבחק
 למלך מלכי המלטי הקב״ה, אשי נגד כבודו גם
 זה כאין, מהצירך לשבחו בעולמות, כמהרבנא
TJKעולמות לאין מספר, א״כ כאשר קוראי׳ אותו 
 אלקי אברכם, שהוא רק עבד אחד, הנה״זי5
 מהנקל לשער גמלת אברהם וחשיבותו-, על שהיא
 כדאי אל כבודו ית׳ להקרא, אלקי אברהם,רימז

 ואעשך

רך שאמת על ד׳,  5ft הוא עליי־ למשא כבדצו
 אליעזל כאלו צ$אז־ 6י, כש״כ אם ימן ד אל
 הצדיק הין יעיש>1 וכבוד, כמאמר הס׳ שמעי בת
 י־לאי יאטי אמך ושכתי > עמך ובית אביך, היא
 מא&ל טלל כצ׳ח4צי־*ולם הזה ימאס אותם
 מ1צתםי ויסיךם**ל5ו, ויתאו המלך יפיך, ר״ל
 &הקב*ה ייחן לו עמר וכבוד נע״כ שלא ברצונך,
 חארליפותך 3עזל$י כמאמר (משלי טת) בעלת
 צי״יצץם רבה;55אד>מ, והעל על זה *ילול•בנים.
 איך ׳יערב אל הא3 גידולם טד־חם ומשאם t והכל
 *(גודל אהבתו אומ9, לא ק א^יגדל בנים זרים
 איך *אי׳ לזרא באפו גם פסיעה קטנה ואיןביניהם
 כ״א האה$ה #1זפץ *ה0, ועד״*.יסבו יללו כל
 תאית העוה״ז 31ליזאהנומ המדומיות, ומעתה
 מאמר המדרש 5ך frtf/. אשדי הגכי אשר תיסרט
 *ה, ואם יקשה גי^ני^ &א אנתט רואים הרבה
 ;דייך &$קב«ה מטיב פמהס בעיה״ז, והכחוב
 מעיד ואמר נא־יף שזן ליראיו, לזה אמר, טירוף
 נתןז{»ראמ, כיעיןדיף הואאצלם, כמאמר שהע״ה
 (#שלי למ״ד) ראש ועושר אל חתן לי, הנה העריך
 צמד שניהם על משקל אתד, וכמש באהל יעקב
 שמ1מ (פ׳ גשלת) מאוד מאמר כל המחלה אשר
 שממי במצרים לא אשים עליך גי׳, עי׳ שס ויתבשמז
 הדברים יתה שאמרו בשעה שהצדיקי׳ יושבי׳ בשלוה
 ומבקשים לישב בשלוה השטן בא ומקטרג, כי אץ
 לצדיקי׳ לבקש. ומעתה מה יפה אמרו תז״ל דמוקי
 לה לברכת גהנים במקום ברכה דישראל, אשר
 לכאורה מה הנ״מ אם הקב״ה יברך את הכהנים
 במקום ברכה דישראל, אמנם לפי דברינו יש ויש
 7פקיחא גדולה, משל לסוחר נוסע בדרך ובא אל
 עידזנמאכסן באכסני׳ גדולה אשר שמה יסורו
 רקהחשובי* והקצינים, ושמה יתנו אל האורח
 מחללים טוניס וערבים, ומשפט הבעה׳׳ב שהוא
 חקדיס להאכיל למי ביתו בטרם יערוך השלחן
 למי האזרחי׳, ימה עשה בט שהי לומד בבייד רבו,
 לא גא אל הלחם כתמול שלשום רקיהתעמ בבית
 רבו עוד שעה ושתי* למועד שמור אל האזרח
 מלוך השלחץ לפניי, אז־*א.־•גם הוא, ובהכרח



 אהל פרשת גשא יעקב יט
 ד גי ט גבר עלינו תסדו, ר״ל ט נסע המלה
 הזאת בתוכנו, לכן ואמת ד לעולם, הוא עוזר
 אותנו טשועה אמתית, חהו בקשתט (תהליס מי)
 אתה ד לא תכלא רתמיך ממני גוי, היינו שאהי
 תמיד מתרתם על הבדיות, וכל המרתם על
 הבריות מרתמק עליו מן השמים, תהו הק יקיר
 לי אפרים אם ילד שעשועים כי מדי דברי מ זכור
 אזכרני עוד, כלומר לא לבד על אומה שעה שהוא
 מבקש, אבל;כור אזכרט עוד כי הלא עוד יצטרך
 לאתר זמן, ע״כ המו מעי לו, ומה אני עושה
 רתם ארתמט, כלומר אני נוטע בו מדמ הרתמי
 ואתר שיש בידו הסגולה הזאת יה״" מרוחם >ק

 השמים לעד לעולם:
ד נראה בבאור מאמר הק יקיר לי אפרים  עו
 גו׳, בהזכיר מאמר רבותינו דל (שמות
 רבה 3׳) יודיע דרטו למשה לבני ישראל עלילותיו
 בשר ודם מרותיו ועלילותיו מעוותות הן, אבל
 מדותיו ועלילותיו של הקלה רחמניות הן, הוי
. באוד זה נראה ע״ד שכמבט  רחום וחנון ד
 בפתיחה לספר שמות כי קועלי הרחמים עם
 רעיהם יתחלקו לבי סוגים, יש ירתס כי נדבה
 רוחו אותו להטיב עם אנשים, וחפץ חסד הוא
 לשקוד בטובת זולתו, ויש יתנדב p מצד רכומ
 הטבע, כי לא יכול להתאפק לראות בצרת רעהו,
 וכמ״ש החסיד דל בתו״ה (בהקדמתו לשער הגי)
 בכוונח החומל על העני שהוא ממק בה לדחות
 הצער מעל עצמו, אשר מצאהו מעגמת נפשו למי
 שחמל עליו, והוא ממש כמי שמרפא כאב שמצאהו,
 ע״כ, והנה ב' סוגי המרחמייהאלה יבחט לאממתס
 בהזדמן לפטהם איש נגוע ומיכה, אשר מהצורך
 לעסוק ברפואתו בדברים זרים, קשים ומרים,
 כמו לתתוךממנו איזה אבר ידו וכדומה מהיסזרי/
 הנה אז תראה כי השני הזה לא־יאבם ולא ישחלל
 לעסוק ברפואתו מאומה, יען ט כל מס 0&וא
 עושה לפעמים טובה לגני אלם אינו מחמת היומ
 תפצו להטיב, בלתי להםיר מגה חולה מעצמו•,
 כי לבו עליו מי בראותו דעהו במקרה ל«0,.&ן
 פה בהיות דרכי הרפואה עול סכסלהוסין^על

 דאבק

 ואעשך לגוי גחל זה שאומרים אלקי אברהם,
 ומזה תבין גדולת אברהם ותשיבותו בעיניו ית׳,

 והבן:
 יאר ד פניו אליך ויחנך, יתן בכם דעת שתהיו
 חוננים זה אח זה, ומרחמי׳ זה אח זה,
 כענק שנאמר ונתן לך רחמים כר. באור המאמר
 ע״ד מ״ש (ירמי' ל״א) הבן יקיר לי אפרים אם
 ילד שעשועים כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד
 על כן המו מעי לו רחם ארחמט נאם ד׳, באור
 זה ע׳׳ד שמצאט (במדי רות) כתוב אחד אומר כי
 לא יטוש ד׳ את עמו נעבור שמו הגדול, וכתוב
 אתד אומר כי לא יטוש ך׳ עמו ונתלתו גר, אמר
 ד איבו כשישראל זכאין בעבור עמו ונתלתו,
 וכשאין ישראל זכאק נעבור שמו הגדול, וההבדל

 ניניהם, כי הנותן מעין יפה ומאהבה, תפצו גדול
 מנתינתו, ולהיפך נתינתו יותר מתפצו, עוד תשוב
 תראה כי 3' מדות ממתנדבי׳, יש נדיב שיבוא
 אליו עני לבקש ממט עזר, וטתן לו מעות, אמנם
 כאשר יבוא אליו בנו העני לבקש ממנו עזר, אליו
 לאיתן נדבה כדרך שהוא נותן לעניי׳ אתרי,
 אבל יאציל לו ברכה וסנה למעמד פרנסתו
 שיתפרנס ממנה כל ימי חייו, ילמדהו מלאכה או
 יעשה לו חטת שיתפרנס ממנה בכבוד, וזהו
 ההבדל בין פרנסת; הבדואי׳ לפרנסת ישראל עם
 קרובו, ט אלינו נתן אביט שבשמים ית׳יש סבה
 מאין נתברך, היא התורה והמצות אשר נעסוק
 בהם, וזהז מאמר ראה אנט נותן לפניכם היום
 ברכה, וזהו מאמר המד׳ (פרשתט י״א) והיה
 'ברכה הברכות מסורות בירך, וזהו ג״כ(וירא) כי
 ברך אברכך, פי׳ בברכה אברך אותך, וכמו שאמרו
 במדרש (בראשית רבה ל״ג) טוב ד׳ לכל ורתמיו
 על כל מעשיו, טוב ד' לכל ומרחמיו הוא נותן
 לבריותיו, היינו כי סקב״ה תנן אותנו במדת
 רחמטת שנהי רחמנים בטבע, לתמול איש על
 דעהו, כמאמר ובתן.לךרחמים, ופירשו דל(שבת
 ק?״א ל) יתן ד׳ לך מדחמטתו שתהי׳ מדתם על
 הבריות,. וכל המרחם על הבריות מרחמי עליו
ן השמים, חסו מאמר(תהלים קי״ז) הללו את  ״



 נשא יעקב
 העלילות תראה ההיפך, אבל ממתיו ועלילותיו
 שלהקב״ה רתמניותהן, גם המרות גם העלילות,
 וזהו ואותן מדות הודיע הקב״ה למשה שנאמר
 ותנותי את אשר אתון ורתמתי את אשר ארתס,
 כלומר אני תיק את האדם ביסורי׳ ודיני' אותי
 את אשר אתון את״כ לכלכל אותו טוב שפעתי
 ולהשביעהו מטובתי, היינו כי יעסוק עמו בעלילות
 לסבב מהם הרתמים הגמורי׳, וזהו הוי רתום

:  ותנון ד
 וזה בעצמו מאמר הבן יקיר לי אפרים אם ילד
 שעשועים, לקת משל מילד , אשר אביו סובל
 ממנו צער הרבה מעמל גידולו, והוא משתעשע
 בו, הנעלה על הרעת כי מעשיו של עתה ערבים
 לאביו כל כך, רק האמת ט האב מתנתם בו במה
 שעתיר להיות כאשר יגדל ויהי׳ לאיש, חהו כי
 מדי דברי בו זכור אזכרנו עור, כלומר כל שעשועי
 בזכרי, ט לימים עוד, איך יפאר מעשיו והנהגותיו,
 על p המו מעי לו רתם ארתמני, כלומר כל מה
 שאני מגדלהו וכל אשר אני עושה עמו עתה הוא
 רק סבה אשר ארתמנו את״כ ואוכל להטיב עמו

 בגדלותו:
 וישם לך שלום, מדרש (פרשתנו י״א) לומר שאין
 הברכות מועילות כלום אלא א״כ שלום
 עמהם, הנראה בזה להמתיק מאמר (ישעי' כ״ו)
 ד׳ תשפות שלום לנו כי גס כל מעשינו פעלת לנו,

 ומה מאור ראוי להתעורר על סדר לשק הכתוב, ׳
 ד תשפות שלום לנו, כי לפי סדר לשון תפלה
 ובקשה הי׳ ראוי לומר ד׳ שפות לנו שלום, אבל
 אמר ד׳ תשפית שלום לנו ממש עיל עני המחזר
 על הפתתי׳ בא אל הבית מבקש פרוסת לחם, רק
 שפתותיו נעות וקולו לא ישמע, וכאשר נתנו לו לתם
 הוא שואל ומבקש אולי יתנו לו בצל, ונתנו לו גם בצל,
 את״כ הוא מגביה קילו מעט ואומר איה מעט מלח,
 והאמת אחו, כי הלחם אשר שאל-תחלה גם
 הבצל אשר בקש היי כמבקש נדבה, והיי מהצורך
 אליו לבקש בעניה בנמיכת רוח. אמנם אח״כ
 כאשר כבר בידו הלחם והבצל, הלא מגיעלו ג״כ
 מעט מלח, כי איך יאכל בצל בלא מלח, ע״כ

 אהל פרשת

 דאבון נפשו כאשר יראה עניני׳ זרים כאלה, הלא
 ימנע א״ע ממט ויפנה אליו עורף, גם כי באמת
 היסודי״ האלה המה לטובת התולה, אבל המדה
 הזאת נעדרת אצלו, כי לא חפץ חסד הוא, לא
 p האי אשר כל מגמתו וחפצו להטיב בעבור אהבתי
 הבריות ושקידתו בטובתם, הוא הלא ירבה
 להשתדל ולהשתתף בצרתו, ולסבול במכאובו, יען
 ט זה הוא הדרך המביא אותו אל רפואתו ואל
 הצלתו, הוא שאמר המשורר ע׳יה(תהלים כ״ה)
 טוב וישר ד׳ על כן יורה תטאים בדרך, כלומר לא
 כמטיב בעבור רטת הטבע, רק טוב וישר ד׳,
 שהוא מטיב בעבור שהוא שוקל את טובותיו בפלס
 ישרו, לכן גם יורה תטאים בדרך, ידרך עניים
 במשפט, וייסרם ביסודי׳ בעת שתחייב חכמתו ית׳:
 כלל הדברים כי אם תבתין ותתבונן על^מעשי
 בני אדם תראה בהם דבר והפכו \ והם
 תמיד כםותרי' את עצמן, כי לפעמי׳ האדם מטיב
 עם רעהו, ולפעמים בהיפך, ומכוון להזיק, לא
 p מרס הקב״ה, כי כל עסקיו רק להטיב, רק
 הטובנתלק כפי המקבל,.ממש ע״ד העושה סעודה
 גדולה לפני בני אדם הרבה, והיי שם אנשים
 בריאי* במזגם והיו אוכלים וערב להם והטיבו
 לבם, וםתלשים שהיו שם לא היו תאבים לאכול,
 מס עשה בעל הסעודה, הלך והביא להם סמים
 מרים־ להריק מעיהם ולזכך אותם, עד אשר
 התאמ תאוה לאכול, אז נתן להם המטעמי׳ אשר
 עשה,: והנה בשני הכתות כל מעשיו רק חנינה
 ותמלה, רק אלה מזה אכלו תיכף, ואלה הלא
 הביא להם; סמים למק יוכלו אח״כ לאכול, תהו
 יודיע דרכיו למשה, והטיב עמו תיכף,,,כי הוא
 בריא המזג יטל לקבל הטוב, ולבני ישראל
 עלילותיו, היינו האכילם תתלה לענה וראש להריק
 הרעמהם, שיוכלו אח״כ לקבל הטוב, ולכן נקראו
 עלולות, אבל עכ״ז דרך אחד לכלם, כי הלא
 פוינתו מד בכלם רק להטיב, וזהו מאמר המדרש
 גו״ד. מלותיי זעלילותיו מעוותות הן, כי העלילות
 אינםממאהדים עם סמדות, דק הם דגר והפכו,
 פי- כאשד מדתי׳ להטיב, הלא כאשר תביט על



 נשא יעקב כ
 ימינו תעח לו למשול על כל יצרי הלב, כאמים
 ז״ל(במד׳ פ' נח) צדיקים לבס מסור בידם, למשל
 אם יבחור להיוח עניו, או נדיב, לא חח מטוב
 בתירתו והסכמתו גם אם יבואו עליו כמה סבות
 מתנגדות למדה זאת , ויפה נשא המשורר ע״ה
 עליו את משלו ויאמר והי׳ כעץ שתול על פלגי מים
 שלא יעזוב מקומו לעולם, ולא מעיינו ומקורו,
 לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רות ,
 ד׳ל כי אין אל דעתו ובתירתו עמידה מיותרת ,
 כמאמר הרשעים הם ברשות לבם, ואל כל אשר
 יטנו רות תאותו שם יהי׳, למשל בהתמלא תאותו,
 תמלא שמתה וגיל, וכרגע אם יתסר לו דבר,
 או יראה דבר שלא כרצונו, יתמלא אף ועברה עד
 שפוךדם, וכןיתהפךמשעה לשעה מרגע אל רגע,
 ממש כמוץ שאין לעצמו כח לעמיד, כ״א"אל אשר

 יהדפנו הרוח:
 ודע כי האדם בצאת נשמתו מגופו בעת מותו,
 אס צדיק הוא יהי דבוק במלאכי באחזו
 מדותיהם הטובות, הם מובילי אותו למקום
 מנותתו, והרשע אותן מלאכי תבלה שהי אוחז
 מדוחיהם הם הם יאחזו בו ומתדבקי בנפשו עד
 שאמרו עליו(ע׳׳ז ה׳) קשורה בו ככל3:, וא״כ כמו
 שבעוה״ז הי׳ מחהפך מרעה אל רעה מן הקצה
 אל הקצה, פעם הי׳ אוחז במיני שחוק והי׳ בקצה
 השמתה, לשעה נתמלא עברה חעם אשר הממונה
 על זה הוא שרוי בקצה האתר , ולכן מודדי לו
 כמדתו ומקלעים נשמתו זה לזה , כי כל אחד
 מרתיקו מעצמו לאמר לא היית אדוק כמדתי,
 וקולע נשמתו למסור אותו למי שהי אמק בו,
 וגם הוא תחר ומשליכו אליו, וזהו מלאך אתד
 עומד בסיף העולם כוי, לא שהם מעמידי את
 עצמה עתה רחוק זמ״ז, כ״א שבאמת הם רחוקי׳
 זה מזה מן הקנה עד הקצה כמשפט 31רי' ההפכיי
 (קרוב לזה תמצא בדברי מהר״י אלבו ז׳ל 3ל*ג

 מרביעי ע״ש) והבן:
 מסורה ישא די פניו אליך, ג' במסורה, ישא
 ד׳ פניו אליך, ישא :רכה מאת י
 (תהלים כ״ד), ישא ד עליך צוי מרחוק ימ>ןצה

 האח

 אהל מרשת
 יאמר מלת מלת לא כדרך המבקש, וזהו ממש
 מאמר ד תשפית שלום לנו, כבר מגיע אלינו
 שתשפיע אלינו שלום, יען כי כל מעשינו פעלת
 לנו, כל הטו3ות אשר בידינו רק ממך הם רק
 מידך הנמנה, וא״כ מגיע אלינו השפעת השלום,

 כי אם אין שלום איןכלום:
 ובסמוך הי׳ ד מאיר אומר גדול הוא השלום
 שנתנה לצדיקים כוי ש3שעה שהצדיק
 נפטר מן העולם ג׳ כתות של מלאכי השרת מקדימי
 אוחו 3שלום, אחת אומרת יבוא שלום כוי(שנת
 קנ״ב 3׳) ונשמחן של רשעים מלאך אחד עומד
 בסוף עולם ומלאך אחד עומד בסוף העולם
 ומקלעיןנשמחם זה לזה, שנאמר ואח נפש אויביך
 יקלענה בתוך כף הקלע , וראוי לתת טעם על
 ענין המשפט הזה מאין יבוא, הלא לא יבצר
 מהכות מכות גדולות במקום אתד ג״כ, והנראה
 כי ענין זה הוא דבר מבואר במאמר מלא מדברי
 התסיד ע״ה (חהלי׳ א׳) אשרי האיש גו׳ כי אם
 בתורת ד' תפצו גו׳ והי כעץ שתול על פלגי מים
 גו׳, לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו
 רוח, אשר לדעתי היתה הוראתו בשני המשלים
 האלה אל מה שכתבנו פעמי רבות (בספר קול
 יעקב) בשם הגאון מהר״י אבוהב נעל מנורת
 המאור ז״ל על מאמר בשעה שאמרו ישראל נעשה
 ונשמע יררו סמ״׳ך רבוא מלאכי השרת וקשרו לכל
 אתר מישראל שני כתרים וכשתטאו ירדו ק׳׳ךרבוא
 מלאכי תבלה ופרקו אותם מהם, ופירש הגאון
 הנ״ל שכל המדות טובות אשר באדם הם ממש
 מלאכי׳, כי כל מלאך ממונה על דבר טוב, ולהיפך
 כל המדות רעות והמעשים הרעים הם מלאכי
 חבלה, כל אתד ממונה על מדה שלו, והמקובלים
 ז״ל רמזו זאת במאמר (ישעי׳ ס״ד) ותמוגגנו ביד

 עונינו:
 ודע כי ההבדל בין צדיק לרשע כי הצדיק מדבק
 נפשו במדות טובות, והרשע אל מדות רעות
 אבל עוד המה חלוקי׳ זמ״ז בענין אחר, כי הצדיק
 שהוא הולך תמים ואוהב מישרים , ומדבק נפשו
 ורוחו בעניני׳ שכליי׳ בהשכל וידוע אותו ית', ועוז



 לתת לב לתקן אח אשר שחתת, מה לומה ממש
 לחולה שהוא מקבל רפואוח בלא רופא, איך יועילו
 לו הסמים שהוא מקבל, וזהו המשך המאמר ,
 שאלה עם תשובה בצדה, הצרי אין בגלעד, הוא
 כמתפלא על היסורי' והעונשי׳ הגדולים אשר באו
 עלינו, ולא פעלו אצלנו דבר, אף הוא השיב אמריו
 ואמר אם רופא אין שם, כלוער אם לא שנעבור
 כי רופא אין שם לכן לא עלתה ארוכה למכתם,
 היינו כי אין עוד נביא להגיד לנו ולהודיענו על

 מה ולמה באו היםורים:
 ומה יפה אמר שהע״ה (משלי א׳) יען קראתי
 ותמאנו נטיתי ידי ואין מקשיב, בהשקפה
 הראשונה נראה כי נכפלו הדברי׳ במלות שו*ות,
 אבל באמת אין בדבריו כפל, רק בא לבאר לנו את
 הדברים שאמרנו, כי התוכחה אשר השגנו מאת
 הנביאים, הי׳ בהם תועלת נמרץ כי הודיעו אלינו
 פל עון וכל חטאת אשר שנא ד׳, והוכייןו רק
 בפיהם, לא בידם, משא״כ היסורים אשר השגנו
 בזמן התורבן מן הציררים אותנו, הי׳ רק בידם
 ואין אומר ואין דברים ואין מקשיב ושומע למה
 >על מה המכות האלה, ועי״כ אין ביד המוכה
 להתעורר לעמוד על האמת לתקן הדבר בתשובה,
 וזהו ינק קראתי (ע״י הנביאים) ותמאנו, עי׳כ
 עתה נטיתי ידי(להכות בכס) ואין מקשיב ושומע

 דבר:
 מדרקז(פרשתנו י״א) גדול השלים ש>יתן לעושי
 צדקה, שנאמר(ישעי׳ ל״נ) והי׳ מעשה
, ובגמרא (בבא בתרא טי) גדול י  הצדקה שלום כ
 הןעשה יותר מן העיפוה, שנאמר והיי מעשה
 הצדקה שלום ועבודת הצדקה השקט עטת עד
 עולק, וראוי לבאר הב׳יתלוקות אשר בכתוב מה
, מה הוא מעשה הצדקה, ומהו עבודת ם  ה
 הצדקה, ומה ענץ היתרון אשר לזה על זה, אבל
 דע כי כבר אמרו חז״ל(אבות אי) על שלשה לברים
 העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמ׳׳ח,
 וגמילות חסדים הוא מבוא לתורה ועבורה, כמו
 יששכר רצה לעםיק בתורה ועבודה, ולא הי׳ יכול,
 כמאמר רחיים בצוארו ויעסוק בתורה, וע״י גמ״ח

 ה^יץ גי אשר לא תשמע לשונו. הנראה בזה
 בהקדי$ «א«ר(ירמיה חי) הצרי אין בגלעד אם
 רופא אץ שם כי מלוע לא עלתה ארוכת בת עמי,
 גם «אמר (שם ד) אוי נא לי כי עיפה נפשי
 להורגים, באור זה כי הנה זה משפט האב עם
 בגו או דב ע0 תלמידו, כאשר הוא רואה בהנער
 שהוא «ק3ל מיסר ומאזין ומקשיב, אז לפעמים
 יכה אוחו וייסרהו למשפט יומו לזרזו אל שקידה
 עודפת, לא כן אם הוא רואה בו שאינו פועל בו
 מאומה, כמו פרץ חרש יאטםאזט משמוע בלמודי׳,
 אז גם שהוא לומד עמו עכ״ז את ידו לא ירים
 עליו להכותו, מדעתו שלא יפעיל מה דבר ,
 גמאמר(משלי י״ט) יסר בנך כי יש הקיה, כלומר
 כאשר יש תקיה, עד״ז ממש התנהג הקב״ה עמנו,
 ני בימים הראשונים בהיות ישראל שרויים על

 אדמתם היי לנו שופטים •ושוטרים סנהדרי גדולה
 סנהדרי קטנה, והיו דנין גם דיני נפשות, ואחרי
 *לוח ישראל«על אדמתם פסקו מה>$ כל אלה ,
 מהו אוי נא לי כי עיפה נפשי להורגים, ומעתה
 מאמר המסורה כך הוא, כי בגי הנהגות נהג
 הקביה את ישראל, א׳ ממן שהיי בית המקדש
 קייים והיינו סרים למשמעתו ומקיימים מצוחיו
 וחקותיו, אז נאמר ע£«ט י*א ברכה מאת ד׳, 3'
 גאשר העץ את דדגם באת ישראל, היי מייסר
 אומס ביטוים ועונשים, אס מן השמים או ע״י
 *PWWPD והנביאים, והיו מודיעים אל כל אחד
 *ל מה בא אליו המז^ר הזה, והיו היסודי׳ סבה
 גמלה':א$ החוטא שיתן אל לבו ל$וב מדרכיו
 הרעים, ונעשה שלום בינינו לבין אבינו שגשמים,
 > בזמן החורבן אשר ?אועיס הרגו נהם כמה
 £לפיס ורבבות ואץ עוד נביא ןלא «ודע עד מה
 *ל־מה^מכותהאלה בץ ידיה?), פי מי בהם יגיד
ה י*לי האף הגמל הזה, וחלילה נתקיים  *איו *
 ג*ו מאמר(משלי כ׳׳ז) אם תכתוש את האויל
 במכתש גי לא תסור מעליו אולתו, וזהו ישא ד
 •נןליך גוי מרתוק אשד לא תשמע לשונו, וכמאמר
 {ירמי' הי) לא תלע לשונו ולא תשמע מה ידבר,
 ^ומר^לא *בין ממט מאומה מה רעתך שתוכל



 אחל &רשח נשא יעקב כא
 ידבר שלום אל עמו גר אך קרוב ליראיו ישעו

 לשכון כבוד בארצנו:
 ובסמוך מי אמר ווי המלאכים אמרו ווי אמרו
 עכשיו הקב״ה מניח אותנו ויורד ודר
 בארץ, אעפ״כ פייסם הקב״ה ואמר להם חייכם
 העיקר למעלה הוא, שק כתיב כסה שמים הודו
 ואתי׳כ ותהלתו מלאה הארץ. אם רצונך לעמוד
 על באור הדברים האלה עיי למעלה סוף פ׳ תרומה
 וינעם לך , אך למלאות הדברים הנאמרים שם
 נזכיר עוד מאמר המדרש (דיי תרומה) ויקתו לי
 תרומה, הה״ד(משלי גי) כי לקת טוב נתתי לכם
 תורתי אל תעזובו, אל תעזבו תת המקת שנתתי
 לכם, *) גם מאמרם דל(שם בסמוך) תורה צוה
 לנו משה מורשה, אל תהי קורא מורשה אלא
 מאורסה , מלמד שהתורה ארוסה היא לישראל,
 גם מאמר הנביא(הושע ל) והיי ביום ההוא נאם
 ד׳ תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי, ובגמרא
 (פסתים פ״ז) ככלה בבית תמיה ולא ככלה בבית

 של זבולון שנתן לו צדקה הי׳ ביד יששכר למלא את
 ידו ברכה בעסק התורה והעבודה, א״כ זבולון
 נקרא טע#דז כי הוא גורס ליששכר שיהי׳ נקרא
 עושה, וידענו מפי תדל כי זבולון גדול מיששכר,
 כי לכך הקדימו הכתוב שמת זבולון גו׳, והטעם
 כי אל המתזיק מגיע ב׳ מיני שכר, א׳ שכר הצדקה
 שנחן, ל החלק בתורתו ועבודתו של המקבל,
 ויששכר אין לו רק מתורחו, וזהו גדיל המעשה
 הוא המתזיק יותר מן העושה, שנאמר והי׳ מעשה
 הצדקה שלום, שמקבל שכר צדקתו שנתן, ועבודת
 הצדקה אשר עשה יששכר ע״י הצדקה ג״כ נוטל
 המתזיק עי״ז יש לו השקט ובטת עד עולם, א״כ

 יש לי יותר מאשר אל יששכר העושה והעובד:
 ויהי ביום כלות משה גר. מדרש הה״ד אשמעה מה
 ידבר האל ד׳ כר כיון שנעשה המשכן הלך
 משה והרכין אזנו אמר משה תאמר שיש בלבו של
 הקב״ה על ישראל הה״ד אשמעה מה ידבר כר,
 אמר הקב״ה למשה שלום ביני ובין בני, הוי כי

 *) יחף• לדרכנו נוכל לומר עול בכוונת זה המאמר כי כבר נתבאר אשר כל ענין המשכן ויקרו וספקנותו לא
 י להיות המשכן עשוי מזהב וכסף כי מה זה לפניו ית/ אבל כל סשיבומו לצל יקר הממנמים, כ* אהבתם
 ונדבת לבם וקדושתם ונוהרתם זה הי׳ בעצם עיקי מקום השראת השכינה, כמאמר (ירמי, ז״) היכל ר* המה,
 ומה שצרה ית׳ לבנות המשכן בפועל, מעשה בני אדם מדברים גשמיים, נוכל לומר כי סכמינו ז״ל רמזו כועס
 הדברים 3אמרם(פרשתנו י״ב שמות רבה ל״ג)כל מה שהקב״ה ברא למעלה ברא למעה, למעלה שרפים עומדים,
 למטה עצי שטיםעומדים, באור זה כי ראה ית׳ את הדור הנבחר הזה דור דעה, דור ישריםיבורך, אשר פנים
 בפנים דיבל ד׳ עמהם, ולב כל העם הי׳ תוכו רצוף אהבה אל אביהם שבשמים, הי׳ מססדו ית׳ לצבור לאסוף
 הכחות הנכבדות האלה אשר בנפשותס לבנות ולנטוע מהן בנין עדי עד, לכונן בפניהם עמידה וקיום מתמיד,
 היינו לקחת מהם נדבות לבנין המשכן, ויען כי בקהזס ובהניפם תרומה לדי הרימו בזה נדבת לבם ואהבתם
 ויישר לבבם, כי כאשר נתן איש כסף וזהב וכדומה הי׳ נותן עם החפץ הזה אהבתו אשר בלגו, אשר אהבת ד

\ « מ ר  יותר גדולה אצלו ועודפת על אהבת החפץ, כי לולא כן לא היי נותן את החפץ, וכמו שכתבנו למעלה (רי׳ ת
 וכאשר באו הכסות הפנימיות האלה אל הפועל, היינו אל מעשה המשכן, הי׳ זה לישראל אור עולם, זכות^ימיי
 וקגיע / כי הכסות הפנימיות בעודם בנפשות רך! בכס כאשר יחנו כן יסעו', ומה גם מה יהי׳ אל >W אשל
 אתריהם, זה שהעירו אותנו סז״ל כי רצונו ית׳ היתה לכונן מלמטה כענין מה שלמעלה, כי למעלה יץשרפים
' ג') מהלכים בין העומדים האלה, כיץפשה ית׳ י ר כ ז י ( מ א מ  עומדים , היינו עומדים בתכונה מתמדת וקיימת, כ
 למטה קרשים עומדים, וכמאמרם ז״ל (יומא ע״ב) עצי שטיס עומדים, שעומדים לעולם, ^ הכ5ן\:יקל אשר
 הערה נפש המתנדב הי• נשאר עומד קבוע לדור דורים, וזהו ויקחו לי תרומה שיהי• תרומתםץשאר אצלי,
יא אלומתי, וזאת  וביאר ואמר מאת כל איש אשר ידבכו לבו תקסו את תרומתי, רק נדבת הלב של המתנדב היא ה
 התרומה תהי׳ כאשר תקסו מאתם בפועל זהב וכסף כוי ואז ועשו לי מקדש ושכנתי בתיכם, 1הו שסמכו ז״ל
ת נתתי  רקחו לי תרומה, הה׳׳ד, פי׳ כדגל הזה ממש תמצא בכתוב אסר, והדא הוא דכתיב במאמר כץלקס ע
«י י\ארים פועלים על ה נ  לכם תומזי אל תעזייו, אל תעזבו את המקס שנתת׳ לכם, ר״ל כי רצונו של הקב״ה ש

 מעמד הטוב והנאות, וזהו אל תעזבו את המקס שנתתי לכס: \ י י י

6 



 אחל פרשת נשא יעקב
 תתגנו בעיניה, כי אז תעזוב אתכם כמשפט
 הארוסה שבקל היא מואסת בהארוס ובורתת אל
 בית אביה. ומעתה גם כי הקב״ה נתן לנו התורה
 עכ״ז אינה שלולה מן העליוגים, רק הוסיף אור
 קלושתה מלמעלה עד למטה על שגם התתתונים
 מתלוננים בצלה, תהו אשמעה מה ידבר גו׳ על
 אך קרוב ליראיו ישעו לשטן כבול בארצנו, כלומר
 לא שנעתקה מן העליונים, אך עיקר הפעולה
 הי׳ מה שנתקרבה גס למטה לשכון כבור בארצנו
 (והשלמת הלברים עי׳ סוף תרומה) ומאמר זה
 הוא גם בילקוט(תהלים פ״ה) על מאמר אשמעה
 מה ילבר גוי, ומביא שם עול מאמר בשעה ששמעו
 עמון ומואב מצות קרבנות נתכנסו אצל בלעם
 ואמרו לו מפני מה לישראל צוה הקב״ה מצות
 קרבנות ולנו לא צוה, אמר להם כי ילבר שלום
 אל עמו כר הקרבנות אינן אלא שלום, ישראל
 שקבלו את התורה צריכים להקריב, אתם מתתלה
 פםלתם אותה ועכשיו אתם רוצים להקריב, מי
 שקבלה הוא מקריב, שנאמר ל׳ עוז לעמו יתן ל׳
 יברך את עמו בשלום, והמאמר אומר הבינני,
 אבל יתבאר יפה גרד עני שהי׳ לו במרתקים את
 עשיר גלול, והיי שולת לו בכל שנה סך ילוע,
 ויהיו ימים אשר העשיר הזה לא שלת, והעני תי
 תיי צער מאד, וכבר הי׳ בע״ת גדול, ולאתר איזה
 שנים בא העשיר עס סתורתו על היריד אשר
 בעיר הזאת אשר אתיו העני שמה, ובבואו הלך
 אל בית אחיו העני ויאמר לו עשה נא תשבון כמה
 אתה צריך ואתן לך, ויערוך לפניו תשמן מה
 שהוא תייב בתניות ושכר דירה ומה שהוא צריך
 לנשואי בתו, ויתן לו את הכל, אבל צוה עליו
 לאמר ראה אחי כי כל זה עשיתי קודם כל עסקי,
 ט למתר יתחיל היריד ואהי׳ טרוד במו״מ שלי,
 ע״כ אבקש אותך מאד שתתן לי מנותה בכל ימי
 משך הירד, ולא תבוא אלי להטריד אותי בעניני׳
 כאלה, והעני הזה כאשר השיג הסך הזה כרגע
 הי׳ לאפס, כדונג מפני האש, כי היו לו נושים
 הרבה, ולמחר כאשר התתיל היריד פתה העשיר
 את חנותו, וסחורתו הי׳ תתיכות חתיכות של כמה

 מיני

 אביה, והכלל בזה הוא כי ההבדל בין ארוסה
 לנשואה, כי הארוסה איננה אצל הארוס רק
 לפרקים והיא מקצרת באמרי׳ על צד היוחר, וכן
 לא כל דבר אשר בסגור לבה תגיד לו, שאין מדרך
 המוסר אל הכלה לגלות מצפוניה וסודותיה אל
 הארוס, לא ק אתר הנשואים ט אז תשב ותשכון
 בצל בעלה בתמידות, וכן בדברה עמו תפרש לו
 כל דבר באר היטב, במראה ולא גתידות, וכן לא
 מעלים ממט דבר, ותגד לו את כל לבה, כן ממש
 תורתט הקדושה היא אצלנו עתה כארוסה זו בכל
 עניניה כי אק התגלותה עתה לכל אישי ההמון
 כ״א ליתידי סגולה והשרידים בעם, וק המושג
 ממנה הוא קטן ומעט נגד המושפלות הפנימיות
 אשר בה, כי היא קצרה ומעוטה במלותיה,
 וארוכה מארץ מדה בעניניה, ולעתיד בהגיע תור
 *שואיט, נאמר (ישעי׳ י״א) ומלאה הארץ דעה
 את ל' גו׳ ולא ילמדו עוד איש את רעהו לאמר
 לעו את ד גו (ירמי׳ ל׳׳א) וזהו והיי ביום ההוא
 נאם ל׳ תקראי אישי גוי ככלה בבית חמיה ולא
 ככלה בבית אביה, כי התורה הקלושה יהי׳ קביעת
 לידתה אך בינינו, בעצם וצא במקרה, וכי תאמר
 א״כ מס חידש לנו גהר סיני, לזה רמזו תז׳׳ל למה
 נמרא הר סיני עירדה שנאה אל עמון ומואב,
 כלומר שם הותלט שלא תהי׳ התורה אל הזולת
 כ״א אלינו היא מיועדת, והוא ממש כמשפט מי
 שנותן בתו אל אתד שתהי׳ ארוסתו, הנה בזאת
 אסרה על כל העולם, ועדיק אינה מיותרת לבעלה
ק שהוא בטוח כי ודאי תהי׳ שלו, חהו כי לקת  י
 טו* נתתי לכם כלומר אני כבר נתתי לכם חלק
 ידוע אל ידכם אשד על די הלקת הזה שלקחתם
 תוכלו ^תת אותה כולה בזמן הראוי לנשואין,
 יסהנלל p הנשואה לא תבגוד בבעלה מעולם
 נמאס בו, מ כן הארוסה כי בנקל משפטה למאס
 אותו, זה שהזהיר אותנו לאמר תדע כי עדיין לא
 נתקיים בכס fa לבשר אתר, תהו ט לקת טוב
 נתתי לכם, רק ח$ק אשר לקחתם ביד, אשר עי״ז
 תהיו עתידים צקחת כל זיוה והדרה, לק אל
 תעזבו את המקח שנתתי לכם, כלומר הזהרו שלא



 נשא יעקב כב
 נחסר ולעשות תיקון אל אשר נתקלקל, ישראל
 שקבלו את התורה צריכי׳ להקריב, אתם מתחלה
 פסלתם אותה ועכשיו אתם רוצים להקריב, מי

 שהבלה הוא מקריב, והענק נכון:
 ונשוב חל דברי המאמר אשר בפתח דבריט,
 אשמעה מה דבר כר אמר ר׳ ברכיה
 הכהן בשם ריב״ס אמר הקב׳׳ה למשה לשעבר היתה
 איבה ביני לבק בני, שנאה ביני לבין בני כר, אבל
 עכשיו שנעשה המשק אהבה ביני ובץ בני שלום
 ביני ובין בני הוי כי ידבר שלום אל עמו גר לשכון

 כבוד בארצנו, אמר רבי שמעק ק לקיש מה ליי
 ללמוד זה מספר תהלים דבר תורה הוא , ראה
 מה כתיב וישם לך שלום, אימתי ייהי ביום כלות
 משה. באור זה דע כי מאמר (תשא) וינחם ד
 על הרעה אשר דבר לעשות לעמו, מורה על
 תרטה מעיקרא , לאמר כי הקב״ה התתרט על
 התתלת הכעס, כי יש אתד כועס על תבירו,
 ותבירו בא ופייס אותו שלא יעשה עמו רעה כפי
 כעסו, וזה מחל לו, זהו חרטה מכאן ולהבא, לא
 כן אם הביא עדים ובירר לפניו שאין בידו עולה,
 רק הזילו לדבר עליו בעלילות דברים, וזה שומע
 ומתתרט, התרטה הזאת היא תרטה למפרע, זה
 הוא הוראת מאמר וינתם ד׳ על הרעה אשר דבר
 לעשות לעמו, כלומר על שעלה על רוחו לכעוס
 על ישראל, מלבד מה שמתל להם מהיום והלאה
 שלא יעשה עמהס רעה , והעד, כי ק הימה
 טענת מרעיה למה ד׳ יחרה אפך בעמך, ראה כי
 לא בא להשקיט ולהשבית הכעס מלעשות עמהם
 רעה עתה, כ״א בא לטעון על עיקר הלותלת
 הכעס למפרע למה ד יתרה אפך, כי לא היי
 מקום לכעוס על ישראל, וכמו שביארנו בבאור
 רתב במקומו, אמנם הדברים האלה נכונים לומר
 רק בברד, אשר אצלו תמצא הרבה שיטיי' ותילופי,
 פעם כועס פעם רוצה פעם רתמן פעם אכזרי,
 אבל הבורא ית׳ איך שייך בו שינוי רצק א״ו, כי
 כבר נאמר (מלאכי ג׳) כי אני די לא שניתי, וא״כ
 איך נחלק בין מחילה מהיום והלאה ובין חרטה
 על מעיקרא, חלילה לאל להתחרט על העבר כי

 אין

 אהל פרשת
 מיני משי, אשר ב׳׳א צריכים אליהם מאד לתיקון
 הבגדים היקרי׳, ותעבור אשת העני לפני התנות
 של אתי בעלה, וראתה שמה הרגה קונים,
 ומשלמים במיטב כספם, ויהי היא באה לביתה
 והתהילה לפתות את בעלה שילך אל אתיו, ויאמר
 לה הלא השבע השביע אותי שלא אלך אליו ולא
 אטרידנו בעסקים כאלה ואיך אלך ואיככה אשא
 פני לנגדו, ותק האשה בתכמה ותאמר אליו
 איעצך איככה תוכל לגשת אליו לדבר עמו, אתה
 תבוא אל החנות ותתחיל לבלוק בהסתורות ככל
 הקונים העומדי׳ שמה, וכאשר תשאלני על מקתם
 בתוך הדברים תאמר לו כי אתה צריך מעות ,
 ובהכרת עשה כדברי עצתה וילך אל התנות ויגש
 אל הסחורות והוא מתפש הנה והנה , אכן גם
 העשיר הבין הדברים ויאמר לו בערמה אחי מה
 זה תבדוק ותתפש. לך נא אל ביתך והבא אלי
 בגדיך של משי ואראה מה תסר בהם ואני אתן לך
 במה לתקנם, אק הלא עני אתה ובגדי משי איןלך,
 וא״כ מה תתפש בתנם, ומה לך במטלאות כאלה,
 הנמשל, כי מבואר במדרש (פרשתנו י״ב) להקים
 את המשכן, למה הי׳ העולם רומה באותה שעה
 לטרסקל של שתי רגלים שאינו יכול לעמוד, והוא
 רותת, כיון שעשו לו רגל שלישי נתבסס ועמד, כך
 משנברא העולם עד שקבלו ישראל את התורה היי
 העולם עומד על גמילות תסדים, ואתר שקבלו
 את התורה והיו שתי רגלים תורה וגמ״ת הי׳
 העולם רותת, נעשה לו רגל שלישי, עבודה ,

 להקריב קרבנות, והיינו כי קודם מ״מ הי׳ די אל
 העולם זכות רגל אתד, גמילות תסדים, ואתר
 שנתנה התורה ונעשו שתי רגלים התתיל העולם
 רופף, כי מאז כבר נזדמן מי שעבר על מצות התורה
 והי׳ העולם רופף, הי׳ מהצורך לעשות רגל שלישי
 למק אשר ע״י עבודת הקרבנות יתקן את אשר
 קלקל, יא״כ יפה העיר אותם בלעם, והורה להם
 טעותם , ט הם תשבו אשר הקרבנות הוא ענין
 תשיגות בפ״ע, והי׳ קשה להם מפני מה לא צוה
 אותם מצות קרבטת, ע״ז אמר להם הלא
 הקרבנות אינן אלא שלום, להשלים את אשר



 אהל פרשת נשא יעקב
 אין העלם וטעוח לפניו ח״ו, אק דע כי המורה במאמר וינחם ד על הרעה כר ככועס שמיזרצה
 דל כבר ביאר אשר כל התוארים האמורים אצל ומתפייס כל כך עד שהוא מחחרט על שבא לכלל
 הבורא ית׳ גם כי בבני אדם מורים כפשוטם אבל כעס מעיקרא, אבל הנמשל בזה כי תידש ית׳
 אצלו ית׳ הם רק משל על הפעולה הנמשכת מן ותיקן להם תוספת קדושה עד שלא יבוא עוד לידי
 המדה הזאת, והכעס הוא רק משל המורה על כעס, וזהו אשמעה מה ידבר מ׳ אך קרוב ליראיו
 הקלקול וההפסד אשר העובר עשה לעצמו, ישעו גו׳, ר״ל כי ד׳ דיבר טוב ושלוס אל עמו ואל
 והניחום מורה על קיום ושלום הדבר מסבת תיקון תסידיו ואל ישובו לכסלה, שלא יקלקלו עוד ולא
 הקלקול בחשובה, ואז אין מקום אל הרע לשלוט, יעשו כמו שעשו, וביאר ואמר אך קרוג ליראיו
 כי אין האיש בבחי׳ שהי׳ בה תחלה שכבר נשתנה ישעו •) , כלומר לא אל ד׳. כי אם הקב״ה הי׳
 ועשה תשובה ותיקן מה שקלקל, אבל גם היום עושה גדר כביכול לעצמו שלא יכעיס עוד מעתה
 הוא בכח לחטוא ולשוב לכסלה, ויתזור עליו אותו היתה הישועה מתוארת קרובה' אל ד׳, אבל הדבר
 הכעס, הנה על זה אמר הכתוב וינתם ד׳ על לא כן הוא כ״א הקב״ה בעשותו גדר אל הכעס
 הרעה אשר דבר לעשות לעמו, היינו כי בתסדו הוא בתוספת קדושה שהוסיף לישראל ע״י המשכן
 ית׳ עשה עמהס טובה לא זאת לבד מה שמתל להם לשכון כבוד בארצנו, ואי־כ אך קרוב ליראיו ישעו
 קלקולם עתה , כ״א עשה להם תקנה מהיום במה שנתוסף להם עתה יתר שאת ויתר עז שלא
 והלאה שלא יבוא לכלל כעס עוד , והמשיל הענין יתקלקלו עול ולא יהיו ראויים לכלל כעס, ועל

 זה

 שובנו אלמי ישענו והפר כעסך עמנו הצעולם תאנף -
 גוי באור 01 ממש ע״ל מסותנים מתקונועים זע״ז קודם הסופה ואסל כעס על סבירו ויבזה אופו עד מאד , אמר לו חכם
ל מענן מלך עמו במסול, ואיככה יערב לך לרקד עמו אסר הנאצות ו י הלא ע  אסל עצור בדברים, ועשה זאת לכבודך, כ
 האל* אשר אתה מסרפו בהם, זהו מאמל המליץ הנשגב ע״ה שובנו אלקי ישענו והפר כעסך עמנו, ומה זה
 פמרף אומנו, הלא אתה תשוב תסיינו ועמך ישמחו בך, כי השידוך לא יתפרד בשום אופן, וא״כ יותר נאות
 לכבודך שלא להקל בכבודנו ושלא למנוס עלינו כ״כ, והוסיף ואמר הראנו ד׳ ססדך וישעך תתן לנו, ממש ע״ד
 אמד הביא לבנו מתנה מן הדרך, ובבואו סיפרה לו אשתו כי הכה אותה ואינו הולך לבית הספר, אינו שומע
 לקול מורי ומלמדו, וינסם האב על המתנה שהביא לו והסתיר אותה מפניו ואמר לו תדע כי עיניך לא יראו
 הספץ ההוא, ואסר איזה ימים הבין הנער כי סמת האב שככה, בא אל אביו וביקש ממנו הראני נא עכ״פ את
, וזהו ממש מאמר  סספץ ואדע לכל הססות מה הוא, ובתוך הדברים הוא מוסיף ומבקש גם כן ותנה אותו לי
 הראנו ל׳ ססלך, ואס״כ מוסיף ומבקש וישעך תתן לנו, והמליץ ואמר אשמעה מה ידבר האל ד׳ כי ידבר שלום
 אל עמו ואל ססידיו גוי, והוא ע״ד בן סעא נגד אביו עד כי גירש אותו מביתו, והי׳ האב הילך בכל יום
 לבתי המדרשות לשאל את פי• היושבי׳בביהמ״ד אם לא ראו את בנו לומד אם הוא חוזר את השיעורים אשר לו,
 ובהתוודע הדבל אל הנער הלך אצל אביו ויאמר לו גם היום אתה שואל עלי אס אני לומד אם אני שומר את
, למה לא שאלת אס אכלתי לסם היום גס אס אכלתי אתמול, ויאמר אל אביו אדמא כל ישעי  השעורים אשר לי
 וספצי לשמוע >נפיך מה, תדבר עלי כאשר תדבר תחלה עמי בשלום, ותקסני ותחזירני על שלסנך, ותספיק לי כל
 עססורי, אדמא אז רצוני לשמוע מה תדבר עלי, הנמשל כי כהיום הקב״ה מדקדק אסרינו ואסר הנהגותינו על
 ביעול תורה ותפלה ומע״נו, בא המליץ הססיד ע״ה ואמר אשמעה מה ידבר האל ד׳ כי ידבר שלום אל עמו ואל
 ססידיו, מה מאל נכסוף נכספתי לשמוע מה ידבר ד׳ עלינו כאשר ידבר תחלה שלום אל עמו ויסזיר אותנו אל
 שלסנו, להספיק צט כל צרכנו, כי ידעתי בבירור ואל ישובו לכסלה, כי עוד לא יעשו המעשים הפסותים אשר
 עשו כבר, אבל אם אך קלוב ליראיו ישעו לשכון כבוד בארצנו, אז ססל ואמת נפגשו גו׳, אך גם ל• ימן הנווב

י משן יבולה שנתפלנס בריוס בלא דאגה אז צדק לפניו יהלך גו׳, והבן: נ צ ר  וא



 אהל פרשת נשא יעקב כג
 זה יפה אמר ד שמעון בן לקיש מה לי ללמוד זה לשוב בדרך הזה עוד, ממילא גם למעלה הוא
 מספר תהלים דבר תורה הוא , ראה מה כתיב בבתי' זכרון, כלל הדברים כי הוא תלוי בבחירת
 וישם לך שלום, אימחי, ויהי ביום כלות משה האדם, ואס האדם שוכת ומסיר את הרע מלבו,
 להקים את המשק, כלומר לא שיצטרך הקב״ה גס למעלה הוא גשכת ונעלם, תהו(תשא) וביום
 לעבור על מדותיו, היינו אתם תכעיסו אותו פקדי ופקדתי עליהם תטאתם, לאמר אם לך
 במעשי ידיכם והו^ימחול לכם, כ״א כה תברכו תהיי זכורה להתטיאך גם אני אזכור להעניש
 גו׳ עד וישם לך שלום מיצר הרע שלא יתגרה בכם אותך על העבר, וזה שאמרו במדרש (ל׳ר י׳׳ט)
 ובשלומו יהי׳ לכם שלום , כמאמר (סוכה נ״ב) וד׳ האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ
 ישלם לך , ישצימט לך: ואוכל, אכלתי ואוכל, פי׳ כי לולא שנתהווה באדם
 ועם דרכנו נוכל להמתיק מאמר (מיכה ז׳) מי תאוה רעה לפתותו על העתיד לא הי׳ הקב״ה
 אל כמוך נושא עון ועובר על פשע גי ישוב זוכר הדבר להענישו לעולם, רק בעבור שנעשה
 ירתמנו יכבוש עונותינו ותשליך במצולות ים כל בקרבו תאוה בעתיד ויהי׳ הדבר בבתי' זכרון בנפש
 תטאתם, תתן אמת ליעקב גו׳, גם מאמר (ישעי׳ האדם לתטוא בעתיד, א״כ גם למעלה יהי׳ בבתי׳
 נ״ד) אל תיראי כי לא תבושי ואל תכלמי ט לא זכרון, וזהו שהתאונן ואמר אכלתי ואוכל, וזהו
 תתפירי כי בושת עלומיך תשכתי ותרפת אלמנותיך מאמר שמא לא תשכת לי מעשה עגל, אמר לה
 לא תזכרי עוד, ונזכיר עוד מאמר רבותינו דל גס אלה תשכתנה, ר״ל לא שהקב״ה ישכת מעשה
 (ברכות ל״ב) אמרה כנ״י רבש״ע שמא לא תשכת העגל, רק אס גם אלה תשכתנה, פי׳ אס תשכתם
 לי מעשה עגל כו׳ שמא תשכת לי ג״כ מעשה סיני מלבך שלא תשוב לכסלה, אז גם מלמעלה יהי׳
 אמר לה ואנכי לא אשכחך. והדבר פלאי, כי איך הדבר נעלם, אבל ואנכי לא אשכתך כמדת בו״ד,
 יעלה על הדעח שישכח ג׳׳כ מעשה סיני, אבל דע וא״כ אין לך לדאוג על מעשה סיני, כי איך יצוייר

 כי ענין שכתה אצלו ית׳ קשה לצייר בשכל, כי אין למעלה ענין השכחה, והבן:
 שכתה לפני כסא כבודו, כי השכתה מצוי׳ אך וזהו אל תיראי כי לא תבושי גוי כי בושת עלומיך
 בבני אדם לא אצלו ית/ אם לא שנאמר כי הוא תשנתי, היינו שתסיר הרע מלבך ולא תתזזר
 ע׳׳ד גזירה מלפניו ית׳ שלא יזכר ולא יפקד הדבר לשוב בדרך הזה עוד, ואיה איפוא ישיגך בושה על
 עוד, ואם כן כבר אפשר כי ראוי ונכון להעלים העבר, וזהו מי אל כמוךנושא עיןגי' ישוב ירחמנו,
 גם הדברים הסמוכי׳ למעשה עגל, כמי שמצאנו ובמה, יכבוש עונוחינו, היינו שיכבוש אותט
 אצל עמלק שנאמר (שמואל א׳ ט׳׳ו) לך והכית את מתטוא לו, וממילא ותשליך במצולות ים כל
 עמלק גוי מאיש עד אשה גוי משור ועד שה מגמל תטאתם, וזהו תהן אמת ליעקב, היינו כי לא
ק כי נאמר תמתה את זכר עמלק נצטרך אל מדת לפנים משורת הדין, כ״א באמת  וער תמור, י
 א״כ מהצורך להאביד גם הבהמות וכל דבר אשר ובדק תטיב עמנו לרוב שלמותנו, וזהו דיוק מלת

 נקרא שמו עליו, כי יהי׳ סבה להזכירו כי יאמרו אמת, ועי׳ תלק שני עיה בי:
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 אמנם דע כי ענין הזכרון והשכתה למעלה הוא אשר מלת מסכתי נראה כשפת יתר, כי אין
 בענין אחר, היינו כי דבר שנעשה כבר והאדם בהוראת מלה זאת כ״א תיקון היין שיוכל לשתותו,
 לא ישוב עוד לעשותו גם הקב״ה לא תכיר עוד ולמה לא אמר ק אצל הלחם לכו לחמו בלחם
 דבר זה, ואם נשאר בלב האדם תאוה לפתותו אפיתי, אבל לדברינו יתק מאד, כי הנה התורה

 מתוארת



 נשא יעקב
 שהס אי זהב, וא׳יכ כאשר יעלו הצמרי1 למספר
 מאה, אז יודע הוא כי יש לפניו מאה זהו', ואם
 אלף אלף, אמנם כבר יזדמן אחד מונה מעות
 והוא עצמו אינו יודע כמה יש בהם, והיינו ט
 אינו מניח צבורי׳ של עשרה עשרה, רק עני היי
 עומד אצלו ומבקש נדבה, ויאמר לו אתן לך עשיריח
 מהסך הזה אשר לפני, והתחיל למנות ומונה
 לעצמו תשעה מטבעות, והעשירית אל העני,
 וחוזר ומונה לעצמו תשעה ואי אל העני, והוא
 מונה כן כל היום, הוא לא ידע כמה יש בצמר
 שלו, וכן לא ידע כמה יש בצבור אשר אל העני,
 רק זאת לבד ידע כי יש לו תשע ידות על של עני,
 והמספר לא ידע כי הט׳ אשר מנה הי׳ מנית על
 הט׳ הראשוני׳ פעם אתר פעם וכלם בצבור אתד,
 וזהו הביאו את כל המעשר אל בית האוצר,
 ותאסוף כל העשיריות בצבור אתד, ואז ויהי טרף
 ״ בביתי, היינו בהמעשר עצמו תהי׳ ברכה, אתר

 י כי לא נודע כמה מדות יש בו, ובחנוני נא גו׳ אם
 לא אפתח לכם גו׳ כי גם לכם תהי׳ ברכה עד
 בלי די, משא״כ אם יהי׳ כל התשעה תשעה לבד,

 ועשירי עשירי לבד:
 וקרוב לומר כי גם אבינו יצתק ע״ה עשה כך,
 כי לקת תבואה משדה אתר, ותבואות
 אשר משחתיו, ומדד מדה אתת משדה זאת ומאה
 מדות משדותיו, וכן מדד עוד עוד הרבה פעמי׳,
 הכל על צמר אתד, מאה מדות על מאה מדות
 הראשונות, והאתדיי׳ ג״כ לבד בצמר אתד, וכאשר
 נשלמה התבואה ראו כי כנגד כל מדה שמדדו
 משדה זאת הי׳ מאה ממת משדה יצחק, ועטז
 לא נודע כמה יש, ומעתה מה יפה ביארו ז״ל
 מאה שערים מאה מניינים, דיל רק זאת לבד
 נודע להם כי יש בצבור זה מאה פעמי׳ על של

 שדה אתר, והבן:
 מדרש (פרשתט י״ג) התחיל נחשון והקריב על
 סדר המלוכה במה שהמליכו אמו על
 אחיו, כמה דתימא יהודה אתה יורוך אחיך גור
 ארי׳ יהודה כוי, יהי׳ מסורת ביד כל שבט ושבט
 מן יעקב אבינו כל מה שעתיד ליארע לו עד ימות

 המשית

 אהל *ישי
 מתוארת בכמה מאדים, בלחם וחלב ויק ושק,
 והם לפי תלקיה הפרטי״, שהם ערד״ס, ובמדרש
 (פרשתט) אמת כי יק הוא הסוד, ששווי׳
 במספרם, וחנחט ידעט כי הסוד מלובש בפנים
 הפשוטי״, אשר כפי הנגלה המה רק ספורי׳
 מקורות הימים מהמוני׳ רבים מדתות שונות,
 ותוכם רצוף אהבה מפנימיות התורה מהסודות
 הגנחות באוצרותיה, ובזה הנה הנגלה והנסתר
 כמו יין חי שאי אפשר לשתותו, לכן מתגי׳ אותו
 במים, p הסוד הוא יקר מאד לגלוחו לעיני
 ־ההמון, לכן מזגו הקב״ה ועירב אוחו עם הנגלה,
 למק ימצו ישתו כל אישי ההמק, ויהי׳ אפשר אל
 התורה שתתקיים אצלנו, וזהו לכו לתמו בלחמי,
 ושתו ביק מסכתי, כי הנגלה אינו כ״א למזוג סוד

 המורה להעריכה לפנינו בפנים הפשוטים:
 להקיס את המשכן, מדרש (פרשתנו י״ב)
 הה״ד מי עלה שמיס וירד כו׳ מה שמו,
 אברהם, ומה שם בנו, זה יצתק שנתן מעשר
 ונתברך, שנאמר ויזרע יצתק גו׳ וימצא בשנה
 ההיא מאה שערים (ב״ר ס״ד) מאה מניינים,
 מלמד שהאמידו אותה ועשתה מאה כמה שהאמילוה,
 והלא אין הברכה שורה על דבר שהוא במשקל'
 וגמדה ובמנק ומפני מה מרד אותה, מפני
 המעשרות. דע כי רבותינו ז״ל כוונו לבאר מאמר
 וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו ד׳

 שההוראה כי אחר המדידה נתברך ומצא מאה
 שערים, והלא אין הברכה שורה על דבר שהוא
 במשקל ובמדה טי אלא בדבר הסמוי מן העין,
 ע״כ אמרו ז״ל ט למעשרות הי׳, ובזה נאמד עשר
 בשביל שתתעשר, והטעם אשר במעשר תמא
 הברכה גם במר המדוד, עם מאמר הכתוב
 (מלאכי גי) הביאו את כל המעשר אל בית האוצר
 ויסי/טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ד׳ צבאות
 אם לא חפתח לכס את ארומת השמים והריקותי
 לכם ברכה על בלי די, דע כי מונה מעות ומסדר
 מטבעות של ג׳ ג׳ פשוטי׳ ומנית אותם עשרה
 עשרה, אח״כ ברצותו ללעמ מספר הזהובי׳ הוא
 מונה את הצמרי', ט בכלם מנה עשרה מטבעוח



 נשא יעקב כד
 במעמד ההוא, כי כל הדורות היו כלילי״ בפח
 אבותיהם, ובתנאי אם אביו עמד על המעמד
 ההוא, לזה אמר ע״ד הקדמה אתם נצביס היום
 כלכם לפני ד אלקיכם, כי אם הי׳ תסר א' או
 שנים מן המעמד לא תוכל לכלול את אשר איננו
 פה, כי אולי נשתלשל מן אותו שלא הי׳ שם, וק
 בדבר הגאולה כבר הזהירו אותנו תייב ארם
 לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרי, כי כן
 יסד המלך ראשית דבריו הקדושים (יתרו) אנכי
 ד׳ אלקיך אשר הוצאתיך מארן מצרים, וענק זה
 ג״כ תלוי במה שתתליט ותאמר כי כלם היו במצרי,
 כי אס הי׳ תסר א׳ מהם יהי בלבך ספק אולי
 השתלשלות שלך מן אותו שלא הי במצרים, ובע״כ
 תצטרך להשלים השבעים נפש לתשוב גם את יוסף
 שהי׳ מן המשועבדי, והוא יבר זר מאד, לתשוב
 מלך כמותו בין המשועבדים, והכתוב מתשבו
 לאמר ויוסף הי׳ במצרי׳, לזה פירשו תז״לשהי׳
 בהווייתו כתלו הוא עבד מתתלתו ועד סופו, וזהו
 מאמר כל אלה שבטי ישראל שנים עשר חאת אשר
 דבר להם אביהם ויברך אותם איש אשר כברכתו
 ברך אותם, לומר כי ע״כ הארד כל כך בברכותיו,
 לא כברכת הכהנים שמברכי את העם ברכה
 אחת קצרה, יען כי הכהנים אינם מברכים כ״א
 את הדור אשר לפניהם, אבל יעקב אבינו ע״ה
 כלל בכל שבט כל המאורעות אשר יהי' אל הבנים
 ואל הבני בנים בכל הדורות שיעמדו, כמו שתראה
 כי נתנבא על שמשון התימני, על זמרי בן סלוא,
 וכלל איש ואיש כפי עבודתי ועסקו ובתירמו,
 הטובה אםרעה, הה שאמד כל אלה שבטיישראל,
 ולא אמר אלה שבטי ישראל, אבל מאמר כל אלה
 בא להורות כי באלה כלל הכל העבר והעתיד עד
 ימות המשית, וע״כ וזאת אשר דבר גו׳ ויברך
 אותם, כלומר שהאריך בברכותיו ודבר דברים

 הרבה, יען כי איש אשר כברכתו ברך אותם:
 מזרק אתד כסף, מדרש(פרשתט י״ד) זה הי
 יוסף שנזרק מאביו למצרי,, כסף ע״שכםף
 נבתר לשון צדיק , שעל ידי תכמתו זכה למלכות ,
 כמה דתימא (מקץ) אחרי הודיע אלקים אותך

 את

 אחל פרעת

 המשיח כר. הנה בדבריהם אלו הורו לנו ענק
 גדול, כי הכתוב אומר(ויחי) כל אלה שבטי ישראל
 שנים עשר וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך
 אותם איש אשר כברכתו ברך אותם, אשר לדעתי
 כיון בזה לתת טעם מדוע האריך בדברי ברכותיו
 והכהנים המברכי׳ את העם אינם אומרי רק
 דברי קצרים, יברכך גו׳ יאר גו׳ ישא גוי, ובאין
 ספק יש בזה ברכה כוללת כל הטוב אל כל קהל

 ישראל, אבל לביא אל הענין נזכיר עוד מאמר
 חז׳׳ל(שמות רבה א׳) ואלה שמות בני ישראל
 הבאים גו׳ ויוסף הי׳ במצרים, וכי אין אנו יודעי־
 שיוסף הי׳ במצרי׳, אלא לומר לך אע״פ שזכה
 יוסף למלכות לא נתגאה על אתיו ובית אביו כשם
 שהי׳ קטן בעיניו מתתלה שהי׳ עבד במצרים, כך
 הי׳ קטן בעיניו אתר שהי׳ מלך, דבר ד׳ בפיהם
 אמת כי היא היתה בנשיאי ישראל שלא לקתו
 גדולה לעצמם כתוט השערה, והגדולה והכבוד
 שהי׳ להם הי׳ רק למשא עליהם, כמו שידענו
 משאול בחיר ד׳ שהי׳ נחבא אל הכלים (שמואל
 א׳ יו״ד) ואהרן בשעה שנמשח בשמן המשחה אמר
 (הוריות י״ב) אוי לי שמא מעלתי בשמן המשחה
 כוי, וכן תמצא בכל גדולי ישראל שהי׳ להם איסור
 גדול להטת מהעוה״ז ועשרו וגדולתו יותר מן
 הראוי לעבודתו ית׳, ודהע״ה כלל אותם ואמר
 (דברי הימים א׳ כ״ט) לך ד׳ הגדולה והגבורה
 והתפארת גוי, הנה התליט כל אלה בלתי לד׳
 לבדו, וזהו מאמר (מקץ) ויוסף הוא השליט על
, להורות שלא  האת הוא המשביר לכל עם האת
 היתה שליטתו כ״א מה שהי׳ מפרנס ומשביר לכל
, כי רק עבדות הי׳ עליו, כמה שנאמר ת א  עם ה
 (דברי׳ י״ז) לבלתי רום לבבו מאתיו ולבלתי סור
 מן המצוה טי, אבל עכ״ז איה איפוא רמזו כל זה
 במאמר ויוסף הי׳ במצרי׳, אמנם הענין כך הוא,
 כי הכתוב אומר (נצבים) אתם נצבים היום כלכם
 גר מאמר כלכס נראה אך למותר, אבל עיקר
 המאמר הוא מה שאמר את״כ ולא אתכם לבדכם
 כרת ד׳ את הברית הזאת גו׳ כי את אשר ישנו
 פה גו׳ ואשר איננו פה גר, להורות כי כלם היו



 אהל פרשחנ&א יעסב
 את כל זאת אץ נבון וחכם כמוך, הנראה כי הנמשל, פרעה אמר אל יוסף שיפתור לו חלומו,
 הוכתת פרעה כך היתה , ע״ד אתד גא מעיר כמאמר שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתור
 קטנה להתיישב בעיר גדולה , ועשה לו תנות אומו, ואמה עשיר בתכמה ודעת, בינה זמזמה,
 רתבהמםתורות רבות ויקרות, לימים בקשו הקהל ויען יוסף ויאמר בלעדי, רק אלקים יענה אמ
 לגבות מם , והעריכו אותו שיחן עשרים אדומי׳ שלום פרעה, ר״ל אק החכמה שלי, כי מהאלקי׳
 ויותר , ויבוא אליהם ויתאונן לאמר מה אני כי היא, ובעצמי אני עני בדעת, ואתר אשר שמע
 אתן מכס גדולכ״כ, אמרו לו אתה עשיר וחמתך תכמת הפתרק אשר פתר לו, אמר אל יוסף
 גדולה מכל החניוח אשר בעיר, השיב ואמר חי גם אם כדבריך עטז חכם גדול אתה, ט כבר
 נפשי כי הסחורוח אינם שלי, כי לקחתי כל זאת מותלט אץ הקב״ה נותן חכמה אלא למי שיש
 בהקפה, השיבו בחכמה ואמרו הלא גם פיך ענה .בו חכמה, שנאמר (דניאול בי) יהיב חכממא
י לולא ק מלוע יאמינו בך לחכימין, וא״כ אחר אשר הודיע אלקי' אוחך אח  בך כי עשיר אמה כ
 ומדוע יחנו לך סחורה הרגה כל פך ולא יחנו כל זאח ולא הודיע לאיש אחר, בע״כ ט אק

 לאחרייטכ בהקפה, אסלא ט אמה עשיר באמח, נבון וחכם כמוך, והבן:

ך ח ו ל ע ה ב ת ש ר  פ
 בהעלותך אמהנרוח, מדרש, בהרבהמקומוח ז״ל בזה עם מה שמצאנו דבריהם (במדרש קהלח
 צוה הקב״ה על הגרות ועל הדלקתן ג׳) על מאמר ראיתי את הענק אשר נתן אלקים
 בשמן זית כוי, עד זה שאמר הכתוב ד חפץ לבני אדם לענות בו, וז״ל אלו זכו ישראל ולא עשו
 למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.*) הנראה בכוונתם את העגל לא היו קורים אלא תמשה תומשיתורה,

 תמשה

 *1 ובגסדא (cpp מכות) אמר ר' סנניה בן עקשי׳ רצה הקב׳״ה לזכות את ישראל לפיכך המה להם תורה ומצות
 שנאמר ד חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, הנראה בכוונת רחב״ננ ע״ל מאמר המל׳ (קהלת ג׳)
 אלי זכו ישראל ולא עשו את העגל לא היו קורץ אלא חמשה חומשי תורה חמשה תפייס בלבד, וכלום ניתנו
 להם נביאים וכתובים אלא שיהיו יגעים בהם כוי ואלו למד אדם תויה ולא שכח ה״ מתעסק בתורה ב' וגי שנים
 וחוזר ומתעסק במלאכתו ולא היי משגיח בה לעולם אלא מתוך שאדם לומד תורה ומשכחה אינו מזיז ואינו מזיע
 את עצמו מדברי תורה, אם תזכרו ראשונות מה שכתבנו למעלה על מאמר (קדושים) אל תפנו אל האלילים,
 ?*נאר מאל כוונת רסב-ע רצה הקב׳׳ה לזכות את ישראל, כי בהשקפה הראשונה יפלא מאל וכי «י לא ידע שכוונת
 ס^נ״ה היי לנוובת ישראל, אבל עם מה שכתבנו שם יש מעתה כוונה חלשה מאם הקב׳׳ה כי חפץ בנו מאל ע׳׳כ
 צו* אותנו ללמול ולהגות בתורה יומם ולילה למען אשר ע״י הלמול תלבק נפש הלומלן באור התורה והסכמה העליונה,
ק (נמו הנפש שיסלבק בה כליהלמולים אשר האלם לומל אם יהיו כוובים או רעיס, ואס היו נשארים על ז י  ה

ו במעמדי הל סיני שאמרו ז״ל (יבמות ק׳׳ג) ישראל שעמלו על הל סיני פסקה זוהמתן, לא היו י ^ ה ג ^ מ * 
ז ועסק התול$, והיי מספיק להם רק היליעה מה שהם יולעים את המרים המסוייבים ־לעסות, י ^ » « ה י י  צ

 והמו»ף*ז«£ל«מומ, אבל עס^אםל שס זמ ^זוהמתן, הם צריכים להרבות בלמול התורה לזכך נפשותם «ן-*לע,
 צהסלבק. בעוג מכן; ההכרס-להמציא שכסה בעולם, כי אם למל אלם. ולא שכס לא הי׳ עוסק• בתורה כל

י לתת להס נב*א£ז וכתובים למען יהי' לפניו מקרא משנה הלכות ואגדות כי יאככו' הימים  יילי י יי! ה
0 ^*ו^בספ^ מלעו.את צל סוב אלוניו אשר נתן לידו, ועם יוב היגיעה בעמל התורה ועם 7 0 ם 3 ד א נ ה  מ

 התמלתו עליה יזנו «שו *טהר אותה כצרוף כסן< ותתלבק בהסוב האמתי אשל בתולה האלקימ, וקס לך למיון
 ע״ז



ף כה ת ו ל ע ^ ח ^ 

 ויהי גזה ע1מק המושג עם קוצר המשיג, ואיככה
 יוציאו דבר מן הכתוב, כמאמר ר״י (גיםיו סי)
 רוב ע״פ ומיעוט בכתב, אבל אם זכו ישראנ ולא
 עשו את העגל הי׳ מספיק להם הקיצור, והאדם

 עם התגדלו בהשכלתו־ הי׳ מוסיף בהשגתו, ממש •
 עיר העושה בגד לבנו קטן להלבישו את״כ גם
 כאשר יתגדל, מה עשה/ עשהבהבגד כפלים
 הרבה באורך הבגד וברתבו, וכל אשר הגדיל
 הנער פתח כפל א׳ וירות לו, וכאשר הגדיל עוד
 פתת גם את השני גם את השלישי, כן התורה
 היקרה יש בכל מצוה כפלים הרבה, אבל כאשר
 נחקור ונתבונן הלא נפתת הכפל, ונמצא למוד
 חדש, וכאשר נתבונן עוד בינה אתר בינה, נשיג
 עוד יותר ממעמקי שפוני טמוני אוצרותיה, מבעד
ק  לצמתה, וזהו רצה הקב״ה לזכות א׳׳י כוי ד׳ ת
 למען צדקו יגדיל תורה,כל אשר יגדל האדם בגינתו
 יגדיל התורה ויאדיר אותה עם עמלו ויגיעתו,
 וזהו הרבה להם תורה כלומר שהם ירבו התורה.
 ויוסיפו ביקר תפארתה ביגיעתם והתבוננותם:
 ובגמרא (שבת פ״ז א׳) אשר שברת, אמר לו
 הקב״הלמשה יישר כתך ששברת, והדבר
 קשה מאד, איך ראוי עוד להתזיק טובה על
 שבירת הלותות. די מה שלא נענש על זאת,*)

 . והנראה

 חמשה ספדי6 ללבל־, דע ליי רצינו, ית׳ הי׳ לתא
 תורה לישראל קצרה ומעוטה במלותיה לפי קוצר
 דעתם, כמאמר המדרש (שמות רבה ה׳) קול
 ד׳ בכח נכחו של כל אחד ואחד, וכל אשד יתגדל
 האדם בהשגתו תחגדל כמו כן תורתו יראתו
 וצדקתו, כי הוא ראוי לגדולה מזו עתה, לכן מי
 כהתכם ית׳ נדיבות יעץ לתת תורה לישראל באופן
 אשר לפי פשוטה היא קצרה, אגל רמוז בה ובמה
 שבתוכה כל תירה שבע״פ, ע״י המרות שהתורה
 כדרשת בהן, וע״י ־התסרות ויתרות והדקדוקי
 « סופרי׳, ש&צאו רבוייס ומיעוטים , כמו שעינינו
 רואות זה הים הגדול ים התלמוד, עד כי ליכא
 מידי דלא רמיז׳ באורייתא, וכל התורה שבע״פ
 היא רמיזה בתורה שבכתב, אגל אחר כי תטאו
 בעגל, הי׳ גלוי לפניו ית' כי עתה^חכבד העבודה
 על האנשים, ולא על נקלה יעלי במעלות ממדריגה
 למדריגה יום אחר יום , כמאמר הכתיב מי יתן
 והי׳ לבבם זה כל הימים (ואתחנן) כאומר הליאי
 שלא יגרעו ממה שהם עתה, לא שיוסיפו, וכמאמר
 ר׳ יינה (שמות רבה מ״ב) שני ימים היי ישראל
 עס הק־״ה, שנאמר ואותי יום יום ידרושין, ומאז
 נמשך ההכרת לבאר כל דבר ודבר על אפניו לא
 לסמוך על הרמזי־ לבל, כי אילי תקצר נפש האדם,

 ע״ז מבעל מלאכה עם• פועל העושה עמו במלאכתו, הבעל מלאכה כל מגמתו וכוונתו להשלים הכלי שהוא עושה,
 והפועל כל כוונתו להתלמד, שיהי׳ מהיר במלאכתו ואומן יד, והמופת על זה, כי האומן עיניו נשואות וצופות
 למהר בהשלמת הכלי למעןייטול בכרו במהרה להתפרנס, לא .p הפועל, פי הוא ירזעוץ שיזדמן שישתבר .הכלי פעם
 ופעמים למען ישנה וישלש לעשות, ובתוך נך יתלמד יותר במלאכת הכלי עד שיהי׳ אומן לעשות מלאכה על האבניים,
 הנמשל אס ה>* כוונת הקב׳׳ה בלמוד התורה רק למען ידע האדם את •אשר עליו לעשות, הי׳ מקצר התורה וסי'כותב
 רק הדינים לבד, והי׳ כולל אותם בחמשה חומשי תורה, למען שימהר האדם לעשותם, אבל הלא גם זאת מאת
 ד׳ צבאות יצאה שעל ידי למוד התורה תזדכך נפש האדם עד שיתדבק בה הטוב הראוי אליה, אז כל עוד שירבה
 בלמודו תזדכך הנפש יותר ויותר, כל זה חידש אלינו ר׳ חנניה בן עקשי׳ במה שאמר לצה. .הקב׳׳ה לזכות את
ן להצדיק את. בריותיו ע מ  ישראל/ כינ״ל/ לפיכך הרגה להם תורה ומצות, שנאמר ד׳ חפץ למען צדקרy ר״ל ל
 בצדקת ־תורתו, ולמען אשר צדקתו וטובו יהי׳ מושפע אל נפש האלם ע׳׳כ יגדיל סןר>$ ןיאליר עד שהיא ארוכה
 מאלץ מדה,*ומטעם זה אמרו ז׳׳ל (ע״ז י״ט) לעולם ליגלת אינש והדר ליכבל ואע׳ץ: דצא ידע מאי קאע׳ר, כי

'א סם חיים, והתמים יועילו אל החולה גם כי אינו יודע פעולתם וסגולתם, והבן: ה ה ל ו ^  ה

 >\ ןךי* כ׳ ?עיקר הדרש הזה אשר כברת, יישר כחן ששברת כבד נדחק הרשג״א ז״ל הרי כמה־ כתובי' בתוכה
, ע״ש, .ויפה אמר הגאון מרה־ מנחם מאניש הלוי ז״ל כי הנה ח  ־ לשון אשר ואינם לשון אושר ויישר כ
 בהזדמן שיעשה אסל לאוהבו אשר כנפשו דבר הבלתי נאות הנה אס״כ כאשר תשוב האהבה ותתעורר ביניהם עוז

 ידידוס
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 זעלותך יעקב
 שאמר למשה (אתרי) איש איש מבית ישראל אשר
 ישתט שור או כשכ או עז נמתנה גי׳ ואל פתת
 אהל מועד לא הביאו גו׳ למען אשר יגיאו 3ני
 ישראל את זנתיהם אשר הם זובתי׳ על פט השדה
 והביאום לדי גוי ולא יזבחו עוד את זבתיהם
 לשעירים גוי, ואליהם תאמר איש איש מבית
 ישראל גו׳ ואל פתת אהל מיועד לא יניאנו גו׳,
 נכפלו דברים בכתובי׳ האלה, כי מאמר ואליהם
 תאמר גו׳ כנר הוא כשפת יתר, אבל הבאור
 בזה כי הקב״ה אמר למשה מטה זאת עס טעם,
 למען אשר יביאו ב״י את זבתיהם גו׳ ולא יזבתו

 עוד לשעירי׳. אבל ואליהם תאמר איש איש מבית •
 ישראל ט׳ ואל פתת אהל מועד לא יביאנו ונכרת
 האיש ההוא מעמיו, אזהרה בלא טעם, חהו
 שאמר ר׳ ישמעאל בן אלישע כמה גדולי׳ דברי
 תכמיס שלא אמרו טעם רק סתמו ואמרו ולא
 יקי־א לאור הנר, וכמו שאמרו (שם) ולא יקרא
 לאיר הגר אמר רבה אפילו גבוה שתי קימות :
 ובמדרש (פ׳ נציים) לא בשמיס היא, אמר
 להם משה דעו שלא נשתייר ממנה בשמי׳
 כלום, ונתנה לכם התורה כלה היא וכלי אומטתה
 עגיותניתה וצדקתה, פי׳ כל הסברות והפלפולי׳
 אשר בהם אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לתרש, גם
 התוכחות אשר בהם יעירו ויעוררו הלבבות אל
 למוד התויה וקיום המצות , גם התומרות
 והגזירות אשר גזרו חדל וגדרו גדר להרחיק את
 האדם שלא יבוא לעבור על אסור דאורייחא, לא
 חאמר שאין להם מקים למעלה, לא כן הדברי
 כי גם מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ג״כ נאמר
 למשה מסיני, כאמרם ;״ל(עירובין כ׳א) בשעה

 שתיקן

 אחל פרשת \

 והנראה נזה עם מה שמצאנו בדבריהם ז״ל(נדרים
 כ״ב ב׳) אמר הקב״ה אם לא נשתברו הלותות לא
 הייתי נותן לישראל אלא תמשה תומשי תורה,
 עכשיו אני מתן להם מקרא משנה הלכות ואגדות.
 הוראת הדברי' האלה ג״כ כי עוד כתוסף טובה
 לישראל ע־׳י שבירת הלותות, וראוי לתפש ולנהר
 ולמציאעילה לזה, אמנם דע כי כברכתנמ למעלה
 (פ׳ נח) על מאמר לא תעשו עול במשפט(קדושים)
 כי מצית התורה הקדושה גם כי יש מהם אשר
 התורה עצמה כתבה טעם על המצוה, כמו ולא
 ירבה לו נשים ולא יסור לבבו, או שהתורה לא
 כתבה טעם רק הטעם מובן בשכל, עכ״ז לא
 יספיק הטעם הנגלה והמבואר רק בדרך כלל לא
 בדרך פרט, כי כאשר נביט על פרטי ההלכות
 אשר במצוה השכליית הלא תראה כי המה רק
 חקים בגזירת. המלך ית', כאמרם דל במדרש
 (דיי וארא) אמר שלמה מה שהייחי מחכים על
 דברי חורה והייחי מראה לעצמי שאגי יודע דעת
 התורה, אוחה הבינה ואוחה הדעח של הוללית
 וסכלות היו, ובגמרא (שבת י״ב ל) ולא יקרא
 לאור הנר שמא יטה, אמר ר׳ ישמעאל בן אלישע
 אני אקרא ולא אטה פעם אתת קרא ובקש
 נהטות, אמר נמה גדולי׳ מרי תכמים שאמרו
 וצא יקרא לאור הנר, והרצין בדבריו כבר פירש
 רביט הגאון מווילנא ניע כמה גדולי׳ דברי חכמי׳
 במשגה שלא אמרו שים טעם בדבר, כי סתמו
 הדברים ואמרו ולא יקרא לאור הנר, משא״כ
 הנרייחא שאמרה טעם הדבר הוא שמא יטה,
 עי״ז נכשלתי ואמרתי אני אקרא ולא אטה, ואח׳׳כ
 קרא ובקש להטות, ועד״ז תמצא דברי הקב״ה

 ילידות כמקדם, זה משסעו שלא ישמע על פיו דבר המקרה אשר השיג מרעהו לא יזכיהו, ולא יעלהו על דל
 שסמיי, כמאמר (ישעי, מ״ג) אנכי אנכי הוא מוסה פשעיך למעני וסעאתיך לא אזכור, כי כאשל האוהב יזכיר
 אמ הסעא לפני אהונו יגיע לו מזה הכנעה ושפלות, כי כן טבע בני אדם שלא יערב להם לשמוע את השגגה
 אשר יצאה מתסת ידם, ע״כ הגעיס הקב״ה אותנו אנכי אנכי הוא מוסה פשעיך למעני ועוד גם זאת וסעאתיך
, וא״כ אס היי להקב״ה תרעומות על משה במה ששבר את הלוסמז, איככה אמר לו אס׳׳כ וכתבתי על ל י כ  לא *
 המסות את הלנרים אשל היו על הלוסות הראשונים אשר שברת, אס לא שבאמת הפיק רצונו ית׳ במה ששבר את

 הלוסות ויישר כסך ששגרת, ולו״ק:



 םישח בהעלוחך יעקב כי

 3קר3ו יקדישו שמי נר כלומר מעצת נפשם,

 אהי

 מדעתם, מוסיפי' פאר וכבוד במצות התורה,
 והגם כי מה שמוסיפי• מוסיפי׳ לגדור גדר, אבל
 למעלה הדנרי' עתיקי', כלם נתט למשה מסיני
 גם מה שתלמיד ותיק עתיד לתדש, וכמאמר
 (קהלת ני) כי מה האדם שיבוא אתרי המלך את
 אשר כבר עשוהו, היינו גם בטרם נמלךעספמלי׳
 של מעלה כגר עשהו הקב״ה בעבור טעמיי נסתרי'
 אשר לד׳ אלקינו, ונעלמי׳ גם מן המלאכי׳, כש״כ
 מגני אדם, וא״כ מה האדם שינוא היום להרהר
 אתריהם, ולא תתפלא איככה הי׳ אפשר ביד
 תכמינו דל לכוון ללעת המקום ב״ה, הלא מקרא
 מלא הוא (משלי כ״א) פלגי מים לב מלך גיד ד׳ על
 כל אשר יתפיץ יטנו. וכי תשאלך נפשך אם הדבר
 כן למה לא צוה אותם הקב״ה בתורתו, כמי שציה
 כל המצית, התבונן נא על תעניני הגוף ומהם
 תאלף בינה על הנפש, כי הנה כל הדברי׳ אשר
 הם מעגגי׳ הגופות, להוד ותפארת, עכ״ז שורש
 עשייתם ועיקר הכנתם הוא ע״י ההכרת, כי
 כאשר לא יצטרך לפעמי לדבר מן הדברי׳ בעבור
 ההכרת גם לתפארת לא יהי׳, כמו שמצאנו
 בדברי תכמינו דל (שבת ס׳׳ג אי) וכי מאתר
 דתכשיטי׳ הם לו מפני מה בטלים הם לימות
 המשית כוי ותהיי לנוי בעלמא, אמר אביי מידי
 דהוה אשרגא בטיהרא, כי כאשר האדם יכניס
 אורתי׳ תשובי׳ לביתו, על סעודת הלילה , יעטר
 השלתן במנורות של כסף ושל זהב, וכל כוונתו
p לטי ותפארת, כי לולא ק היי מדליק בנר של 
 או של נתישת וברזל, ואינו משתמש בשל כסף רק
 לכבוד ולתפארת, ועכ״ז אם היי עושה כזאת
 בצהריי, געת השמש בגבורתה, יהי׳ לו לבושה,
 יען כי אז אין שים הכרת לאור הנר ולא למנורה,
 ויהי׳ נראה כאלו היא מניח על השלתן תתיכות
 כסף וזהב ויהי׳ לזרא בעיני רואיהם, חהו
 מאמר (הישע ת׳) אכתוב לי רובי תורתי כמו
 זר נחשבו, פי׳ אם הייתי אני מחיינו הדברי׳
 אשר הוא מחמיר על עצמן מגודל יראתו
 אשר על זה יסוב מאמר רובי תורתי, כמו זר

 גתשבו

 שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצאתה בת
 קיל ואמרה בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני,
 פי׳ אחה עשית מטעם דאגה מדאגה מדבר פן
 יבוא האדם לעבור על דאורייתא, אבל ישמח לבי
 גם אני, כי עוד יש לי טעמים גנוזי׳ ונסתרות
 אשר לד אלקינו, וזהו שהמדרש פורט ואומר היא
 וכלי אומנותה המה הסברוח והפלפילי׳, ענוחנוחה
 המההתוכתית המשפילי׳ את לב האדם והמעוררי׳
 אוחו אל התורה והעבודה, וצדקתה יסוב על
 הגדרי׳ והגזירות שגזרו חכמים, וכבר אמרו תו״ל
 (במד׳ שיר) וחנך כיין הטוב, מלמד שתביני' דברי
 סופרי׳ כדברי תורה , כי כל עניןרגדרי, היא רק
 מסית גידל יקר תפאית התורה בעיני החכמי׳,
 ובאמת יש להם מקום למעלה, והוא ע״ד שפירשו
 דל מאמר בורא נפשות רנות וחסרונן על כל מה
 שברא להתיות בהם נפש כל תי, כי יש בזה ב׳
 שבתים על 3׳ סיגי׳, א׳ בורא נפשות רבו׳ ותסרונן,
 היינו דברי׳ ההכרחיי׳ למלאות מתסורי האדם,
 כמו לחם ומים ובגל אשר בלעדם לא יוכל הגיף
 להתקיים, ב׳ על כל מה שברא להחיוחבהס יסוב
 על דבריי שהם לתעניג, לא להכרח, כן וכן התורה
 הייךה נתנה אלקי׳ אלינו נעבור היותה הכרתיית
 אל נפשיתינו אשר בלעדה אין קיום אל הנפש,
 כמאמר כי היא תייך ואורך ימיך, כי היא הלתם
 והמזין, וכאשר האדם יתגדל ויתקדש ביראתו
 וטהרתו ויוסיף גדרים ונזירות יפ־ישו׳ יהי׳ לעינג
 הנפש ותפארתה , כמאמר (משלי א׳) שמע בני
 מיסד אביך ואל תטוש תורת אמך, כי ליית תן
 הם לראשך , ובמדרש (רי׳ תצא) לוית תן הם
 לראשך לרשיותיך, והיאור בזה לרעתי ני מסית
 רשיותיך ודלת ערכך הי׳ מהצורך לעשית לך שמירה
 מעילה, בגדרי׳ וגזירות להרחיק את האדם מאסור
 דאורייתא, כמו שגזרו על פתן משום שמנן ועל שמנן
, אשר על  משים יינם יעל יינם משום בניתיהם כי
 כאלה אמר ני ליית תן הם לראשך מ׳, והם כמו
 מעדני׳ אשר האדם מרבה בהם לענג א״ע כמאמר
 אם יש לך הטיב לך(עירובין נ״ד) ועל זאת אמר הנביא
 ע״ה (ישעי׳ כ״ט) כי בראותו ילדיו מעשה ירי



 ־בגדי׳ מטולאי׳ ו3לייי הםי?3ות, והיא חוגר עליהם
 חגורה מחגורתהשרי׳ והרוזגי׳, יהי׳ ללעגילקלם,
 כן כאשר יאבה האדם להתהדר בתפארת המנהגי׳
 אשר התנהגו הקדישי׳ אשר בארץ, כמו להתגהג
 במנהגי האר׳׳י הקרוש ואחוזת מרעינ יש ־לו לבדוק
 תתלה את מלבושיו אשר עליו, אם לבושו צדקה
 ,כפי תקי התורה ככל משפטיה ופרטי הלכותיה,
 וכאשר יתתיל לבדיק הלא יראו עיניו כי נפקד
 ממנו ארתות התורה אשר הורו המורי׳ משפטיה
 ביעקב ותורה בישראל, והוא מחוסר נגדי׳,
 וכאשר יעלה עליו על בגדיו המטולאי׳ על בלויי
 הסחבויחמר׳ של משי הלא יהי׳ לזרא, וזהו זכה זר,
 .לא זכה זר [ועי׳ עור מזה בפתיחה לספר המרות]:
ה יפה דרשו ז׳ל אשר שברת יישר כחך ה ע מ  ו
 ששברת, משל לאורח בא אל עיר,
 וישב שמה כמה שבועית להתפאר בבגדיו הנתמדי׳,
 ובגדיו היו רבים עשויי׳ בדרכי׳ מתתלפי׳ כפ•
 התחלפות העתים, מה שראוי ללבוש ביום קרה,
 ומה שראוי ללבום ביוס-תס, וביום סגריר ,׳ וכלם
 מופלאי׳ בהודם והדרת ותפארתם, והי׳ שש ושמח
 מאד כאשר הביט וראה השתנית האויר, כמו
 כאשר ירד הגשם, הי׳ עלז לאמר עתה הגיע
 השעה ללבוש הנגדי׳ אשר הכינותי לי ליום הגשם,
 .וכן לשלג, וכן לקיר וחים, וכל זה למען יוהל
 להראות בגדיו היקרי׳ הראויי׳ ללבוש, הנמשל,
 כי אם לא שבר משה את הלוחות והיו ישראל
 כשארי׳ עומרי׳ במדריגתס הראשינה שהיו בה. קודם
 התטא, שלמי׳ ותמימי׳ עהורי׳ כעצם השמים,
 1דאי לא היו ראויי׳ כ״א לתורה שבכתב, לא לשום
 גדר וגזירה להוסיף מן ההיתל אל האסור, כי

 ׳ - • גם

 ,נחשבו, אסר שאין לזה ענק הכרח, וזאת הימה
 טענת מרעיה עם המלאכי׳ כי הס בקשו לקבל
 התורה להתענג בה , השיב והראה לפניהם כי
 אין הכרת אצליהם לשום מצוה מן המצות, גניבה
 יש ביניכם, רציחה יש ביניכם, וא׳״ג אם אינם
 בעבור ענין הכרתי גם לתפארת לא יהיו,- ותהי
 התורה אצליהם כשרגא .בטיהרא 4 וזהו מאמר
 ויספה פליטת בית יהודה שורש למטה ועשה פרי
 ,למעלה, כלומר שורש וראש הגדרי׳ אשר יעשו
 למטה יהי׳ מסבת ההכרח, לגדור גדר לעשות
 משמרת למשמרת התורה, וכאשר יהי׳ קן ההכרתי
 אז גם למעלה יהי' לפרי תפארת עם סידותי׳
 .כמו מנירה של זה? בלילה, וזהו,ד׳ חפץ למען צדקו
 יגדיל תורה.ויאדיר, פי׳ שהאדם למען צדקי ומחמת
 מוראו ופתרו. יגדיל הוא התורה י יאדיר אותה
 בהוספות גזירות. ןגדרי׳,•) הוא מי: שאמר מר
ה א׳) אנא חלא בר חמרא לגבי  •עוקבא (חולין ק׳
 :אבא דאלו אבא כי הוה אכיל בשרא האימא לא
 הוה. אכיל גבינה.־עד למחר עד השתא, ואילו אנא
 בהא סעודתא הואדלא אכילנא נסע׳ דתא אחריתי
 אכילנא,׳ולכאורה יפלא מי עצר בעדו שלא יתנהג
 or הואכן, אם לא כי אביוהיתה יראתו וקדושתו
 *מלה כל פד:עד כי־ היראה הכריחה חיתו שלא
 לאכול עד למחר. עד השתא, ומר עוקבא לא
 הרגיש בנפשו הכרת שתהיי היראה מכרתת איתו
 על כך, וא״כ אם יעשה זאת יהי׳ בעיניו כמו זר,
 כמאמר תנמינו ז>(יומאע׳׳3 נ׳) זכה ד לא זכה
 1 , כי כאשר. האדם מלובש בגדי כבוד ממיני משי
 ורקמה, 1הוא חגור עליהם חגורה של .כסף,
 הוא לכבוד ולתפארת, לא כן מי שהוא־ לבוש

 •) ולא תיוסלא איך אפשר *זיהי׳ במעשה אמת •.׳ כזונות, כוונה שלמטה, וכוונה שלמעלה^ שים כא לבך אל
 ־: >מי>* עוה״ז הלא תחזינה עיניך כי הס גם.הם על לרך הזה, האכיל* והכחיה ושאר עפיני הגו^ אשר
 כאלם והבהמה פוים בזה, אינם מכוונים• לק ללעוס ולגיעוס בסיך עלטת המאכל, והגא כמו רגכ, והקג׳׳ה
 מכלכל אח כלם עם כוונות מחולפות , אל הצדיק יתן' מחייתו למען יעמול על משמרתו ועבודתו, ואל הרשע יתן
 פקידתו להאבידו באחריתו, ימלא קדי׳ בכינו במעדנים ותענוגים כמאמר ומשלם לשונאיי אל פניו להאבילו, וכמי
 כן בקוס רשעי׳ על ההמון, ויעשו'מה שיעשו, המה מכוונים לשלול סלל ולבוז בז, והקב״ה יושנ סתר י ומפקד

• צבא מלחמה להתס פשע ולהסיר חטאת: י  י



 *רשת בהעלוחך יעקנ כז

 גס בלא גדר גיכ לא יעברו הגבול אשר ג3לה ההשפעה מלמעלה למטה, ודרך אחד לפניהם,
 התורה, אבל עכשיו כאשר המה עלילי׳ לחטא מעלה אח זה ומוריד אח זה, וזה שהראה• ימ׳
 אמר הקב״ה אתן להם מקיא ומשנה הלכית ליעקב במראות הלילה והנה סלם מוצב גי והנה
 ואגדות כי כל אלה המה דברי׳ המוכרתי' להם, מלאכי אלקי' עולים ויורדיםבו, ובמדרש (בראשית
 כי המה צריכי׳ להם כפי התגלגלות הזמני׳ התולפי׳ רבה ס״ת) מעלים ומורידים בו, ממש כדברינו,
 פעם לזה ופעם לזה, וזהו רצה הקב״ה לזכות את והטעם שקראו אל סמלה הזאת דרך,- כי משפט
 ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שהםירבו דרך לה בכמה עניני׳, א׳ כמו אשר משפט הדרך

 Wביקר התורה והס יוסיפו בתפארתה, שנאמר ד׳ שלא לנטות ממנו ימין ושמאל, אז יבוא 3
 חפץ למען צדקו ובסבת יראתו יגדיל הוא התורה למתח תפצו, משא״כ אם יטה מן הדרך ישע
,  ויאדיר, וההתתלה תהי׳ מסבת ההכרת, יעשו מעליו ויעבור, יגיע אל מקום לא תפץ מ
 שורש למטה ופרי למעלה, וכמו שנתבאר: י כמשפט התועה בתוהי לא דרך, ב' כי הדרך הוא
 אל מול פני המנורה מ׳ עד כן עשה את המטרה, סבה לסבב הטוב גם ההיפך, ויש בו עלי, וירידה,
 מדרש, כן עשה משה את המטרה אין היינו אם יעשה עבודתו בדרךהתקיק לה, תעלה
 כתיב כאן אלא ק עשה סתם, ומי עשה הקב״׳ה ותבוא עבודתו לפני ד׳ ית׳ עצמי, ?א P אם יטה
 עשה את המטרה. ובסמוך, את מוצא כל הנשיאים מן הדרך יבוא עבודתו אל מקום זר, ויהי׳ חלילה
 הקריבו חון מנשיאו של לוי, ומי הי׳ נשיאו של לוי בכלל זובת לאלהים יתרם, וכן הורדת השפע אם
 אהרן, ואהרן לא הקריב עם הנשיאים והי׳ אומל תלך בדרך הראוי תבוא אל יד הראוי לקבלה,
 אוי לי כו׳. אמר לו הקב״ה למשה לך אמור לו לא בן אם תלך בדרך עקלתון תבוא ע״ד שאמר
 הכתוב (ישעי׳ ס״ה) נדרשתי ללא שאלוני נימצאתי
, ה  ללא בקשוני גו׳, אשר ע״כ תלה הכתוב זה מ
 ואמר (בראשית י׳׳ז) ץאתנה במתי ביני זביגךג,
 היינו אם העלה עבודתך בדרך הישר שתיישר
 לבך למקים לבד, בדרך אשר בא, בה ישוב המקום
 ו שאין גהמ״ק קיים גם הנרות הם בטלים. וישפיע אליך הבי־בה והטוב, זה שאמר דהע״ה
 ימה ענין לצרף לזה ברכת כהנים, ולבוא אל בסגולת המקדש וכל מעשה עבודתו, (דברי הימים
 א׳ כ״ט) לך ל הגדולס והגבורה והתפארת גו׳
 ר״ל ע״י הדרך הנבתר הזה יעלה ויבוא אליך
 השמימה מה אשר אנתני שילתים אליך מלמטה
 למעלה, וכן יתזיר ויבוא העושר והכביד מלפנץ־
 מלמעלה לידינו ל״טה, ולכן יפה התלי, ואמר
•m ברוך אתה ל׳ אלקי ישראל אביט מעולם 
 עילם, ני עתה העולמות משולבים ומתאחד•׳
 העולם העליון והעילה התתתין גם יחד, וזהו
 אביט מעילם ועד עילם, לך ד׳־ הגדולה והגבורה
 והתפארת גז׳ וכי״ו שנתבאר , וא״כ כעתה נתחדש
באח, כי  בעילם עגין חרש, יזהו כי כל בשמים ו
 השמים שמים לד אל אוצר הטוב ומעין הברכות,

 לאהרן אל תתיירא, לגדולה מזו אתה מתיקן,
 הקרננית כל זמן שבית המקדש קיים הם נוהגי׳,
 אבל הנרות לעילם אל מול פני המטרה יאירו,
 וכל הברכות שנתתי לך לברך את בני אינן בטלי׳
 לעילם. והדבר פלאי מה תנתומי׳ הוא זה הלא

 בזמן
 גם מה עטן לצרף

 הנאור נבין תחלה ענין החיטך, ומה צורך למשכן
 אל התיניך, ולבוא תל הענין נזכיר נקצרה את אשר
 כחבט נחלק הראשין במראה הסלם, כי 3׳ דרכים
 להקב״ה בהנהגת עולמו, א׳ הנהגה פהיא עיפ
 המערכה כי המזלות יהיברי שמים נבראו לתשמישו
 של עילם להמשיך השפע מלמעלה אל המקבלים ,
י הורדתם את ההשפעה הם מתוארים מזלות, ׳  וע׳
 כמו יזל מים מדליו, ב׳ הנהגה התוריית, והיא
 נקראת דרך הקידש, והדרך הנבתר הזה ישמש
 על 3׳ עניני׳ טיביס, א׳ כי דרך בו יעלה ויבוא
 כל תפלה וכל תתנה כל מעשה העבודה והמציה
 מלמטה למעלה אל המקים הראוי להם, 3׳ כי

 בדרך ההוא עצמו יתזור הקב״ה ויוריד אלינו את והאp 0למטה היא מכון בעבודה והבחירה,־ ע
 אחר



 אהל פישח בהעלותך יעקב
 עבירתו 3דרך ההיא, ולכן תארוהו חמיך כמו
 המרגיל א״ע במלאכה תרשה בכלי מלאכה תרשים
 שעדיין אינם תרוצי׳ למהר לעשות מלאכה בהם :
זה בקל נוכל להבין ההבדל נין כל העבודו׳  ומעו
 אשר במשכן ובין הערכת הני־ות אשר
 בהמטרה, כי הנה כל כלי שרת וכל כלי העבודה
 כלם היו מעשה ידי אדם, כי בצלאל עשה אותם
 ואחיזת מרעיו שהיו בעזרתו, והם היו מעלים
 ומביאי, את עיירת המשכן ממקדש של מטה הנעשה
 בידי אדם אל המשכן שלמעלה וכליו שהיא מעשי
 ד' בעצמו, כאמרם דל(במדבר רבה י״ב) בעת
 שהוקם המשכן למטה הוקם המשכן למעלה,
 ומט״ט עומד ומקריב כוי, כשם שהכהן עימד
, א״כ לא נשלמה העי ודה כ״א  ומקריב למטה כי
 אתרי עלותה מלמטה למעלה, וזה נרי הדרך
 שעשה המקים ית׳, לא כן המנייה שאמרו עלי׳
 נתקשה משה ולא עשה אותה בידי אדם, עד
 שעשה אותה הקב׳׳ה בעצמו, א״כ באותה הדלקה
 שהדליק אהרן למטה נשלמה העבודה למטה, כי
 הרליק במנירה אשר הקג״ה עשה אותה, א״כ
 אין צירך עוד לעלית דרך עוגר ושב, כמשפט כל
 מעשי סדר העמדה בהקרבנית הנעשים למטה
 בכלים מעשי ב״א אשר בהם אין העבודה נשלמת
 עד שתתעלה למעלה אל הכלי׳ שעשה ד׳ ית׳,
 ולכן יפה ביאר לי ה׳ ית׳ לאהרן לאמר מה צורך
 לעבידתך אל תיניך, כי הלא בהעליהךאתהנרות,
 הלא מיד אל מול פני המטרה פי׳ הידועה, יאירו
 שנעת הנרות, תהו שסיים וזה מעשה המטרה
 מקשה היא גי כן עשה את המטרה, יכלשין
 המדרש עשה סתם, הקי״ה עשה את המטרה,
ה אל עלי׳ מלמטה למעלה, כ י י  א״כ אין עמדתך צ
 ילא לחיטך, תהו מאמר הקב״ה למשה לך אמור
 לו לאהרן אל תתיירא לגדולה מזי אתה מחוקן,
 הקרבטת כל זמן שבית המקדש קיים הם טהגי׳,
 אבל הנרות לעילם אל מול פני המטרה יאירו,
 כי זה כלל גדול לעולם ד׳ דברך נצב בשמים, כשם
 שהיא קיים לעולםכך מעשיו קיימי׳, וזהו שהמדרש
 מסיים ולפיכךכשתרבבית המקדש מנזה המנויה,

 וזו

 אחר אשר על ידי הדרך ההוא נשלת העבודה
 מלמטה למעלה, ונוריד ברכה מלמעלה למטה,
 א״כ לא יהי׳ נחסר דבר בשני המקימות, ויהי׳
 הכל בשמים, גם מיכה גם עבודה, ויהי׳ הכל
p , עבודה וגם ברכה, וזהו כי כל בשמים א  גם 3
 ו3אp , לך ד תהיי הגדולה והגבורה גו׳ והעושר
 והכבול יבוא מלפניך אלינו, חה שהבטית הנביא
 :נרה על העתיד (ישעי׳ מי) קיל קירא במדבר פני
 דרך ד ישרו בערבה מסלה לאלקינו, מבשר ואומר
 כי ישוב ד׳ ויתקן את הדרך הנגתר הזה בכל
 תיקוני׳ הראוי, והחסיד ע״ה בקש ואמר(ת5לים
 כ״ה) זכר רתמיך ד׳ ותסדיך כי מעילם המה,
 ובמדרש (ב״ר כ״ב) לא מן דכדון אלא כי מעילם
 המה, פי׳ כי אנחנו מבקשי' שעכ״פ ימשיך הקב״ה
 אלינו שפעתו בדרך הטבע אם קלקלט דרךהקידש,
 חהו זכור רתמיך לרמוז לדנר שנשכת אני מבקשי׳
 שיעירר עתה, כמאמר כי כן דרכך עושה תסד
, חה מורה על דרך הטבע, וזהו לא מן י  חנם ג
 דכדון, ר״ל לא ע׳׳י הדרך שבחר לנו המקים עתה
 כי הוא מקילקל בעוה״ר כמאמר דרכי ציון אבלית,
 אלא כי מעולם המה, פי׳ מששת ימי בראשית

 כן הי׳:
 יםעחה נכון לפנינו ענין חניך הדרך הנבתר
 הזה, ונאמד כי הוא ממש כמו שאנחני
 רואים כשעושי׳ דרך חדש כל עוד שלא עבר עלי׳
 איש מה מאד יקשה לעבור עליו וללכת על פניו,
 בלתי כאשר יעבור עליו תחלה סותר גדול עם
 עגלה טעונה משא לעיפה והמרכבה חזקה, אליו
 ראוי לתת חודה ושבח כי חיקן הדרך והכשיר
 אותו לעבור עליו מעתה על נקלה, ק אף אתר
 אשר נעשה ונשלם הדרך אשר עשה ד אשר דרך
 בי תעלה העבידהמלמטה למעלה ולהיריד ההשפעה
 מלמעלה למטה, עכ״ז היו צריכי׳ אל עבודה
 הייאשינה צדיק גדול יעבוד עבודתו בטיהר קדושתו
 ובתמימות צדקתו, עד אשר יפנה הדרך לעביר
 אחריו נקל, אשייע״כנשחבחי המקריבי׳ הראשוני׳
 עד כי כל אחד עבר הדרך והכינו אוחו יום יום
 א1& יומו להקל מעחה לעטר כל מי שירצה ויעלה



 אהל פרשת בהעלותך יעקב כח
 בית לשמי ט׳ אשר בהעוותו כוי, ימים שלמים אני
 מונה לך ולא ימים חסרים, תבע עלי צדקה
 ומשפט שאתה עושה יותר מן הקרבנות, שנאמר
 (משלי כ״א) עשה צדקה ומשפט ננתר לד מזנת,
 וראוי להתעורר על מהות השמתה שאמר שמתתי
 באומרים לי בית ד' נלך, כי די היי מה שלא היי
 מצטער מדבריהם, גם מהות התמי׳ שאמר הקביה
 לדוד האתה תבנה לי בית, אין אנו רואי׳ בזה מן
 הזרות, כי מדוע לא יבנה דוד את הבית המקדש,
 ואם בעבור הטעם שאמר הכתוב כי לא ישבתי
 בנית למיום העלותי את בני ישראל ממצרי' גר,
 א״כ אימתי שיבנה תשאר הקושי׳ כי לא ישבתי
 בבית גו׳, והוראת הה׳ התימה במאמר האתה
 תבנה לי בית, לאמר כי לא יתכן זאת אשר דור
 יבנה הבית, והיברי׳ קשים לאמרם, כי האף
 אמנם אין ראוי לבנות הבית ע״י דוד, בע״כ הוא
 מסבת איזה טעם נסתר, מס שלא ישיג שכלאנישי,
 אשר דוד לא יבנה, ושלמה בנו יבנהו, עוד מהצורך
 להתבונן במה שהביאו דל מאמר עשה משפט וצדקה
 נבתר לד מזבת, אשר מאמר נבתר מורה כי נ׳ אלו
 פועלי׳ פעולה אתת, והם בבתי׳ אתת, רק הקג״ה
 יותר יכשר לפניו לבתור באתת [משפט וצדקה]
 ומנית השנית [הזבת] כמו ויבתר בזרעם אתריהם
 בכם מכל העמים (מרים ירד), אמנם דברים
 שהם בבתי' שונות בעניני׳ מתתלפי׳, רק המשיג
 אינו יכיל לקחת את שניהם, והוא צריך לקחת
 את אחד מהם ולהניח השני, כמו השוקל ברעיוניו
 מה לעשות עם מעט המעות שבידו, אם לעשות
 לעצמו מלבוש, או לקנות כלי נאה לביתו, ע״ז
 טפל מלת טוב, כמו טוב פת תרבה ושלוה בה גוי,
 א״כ יותר טוב לקנות דבר שיסבב שלוה לא דבר
 שיסבב מתלוקת, ועם דרכנו נעמוד ג״כ על המשך
 מאמרו ית׳ אל דוד כי ימלאו ימיך גוי והקימותי
 את זרעך אחריך גוי הוא יבנה בית לשמי גי׳ אני
 אהי' לו לאב גו׳ אשר בהעוותו והוכחתיו גז׳, מה
 מקים למאמר אשר בהעוותו כר להז;ירהו פה בין
 דברי ההבטחה, כי נזה הלא נתבשר בשירה רעה
 שעתיד בנו לחטוא, והוא ענין זר מאד במקום זה

עי  ו

 וזו א'מחמש מרי' שנגנזו, הארון והמטרה והאש
 ורוה׳׳ק והכרוני׳, וכשענה הנהמ״ק הוא מחזירן
 למקומן כוי, והדמיון בזה כי העושה מו״מ בהקפה
 הלח עכ״פ הוא צריך לתת אל המוכר דבר מועט
, לא כן מי שמסלק תיכף, לכן בכל  לקנות מ
 עבודות המשכן היי החינוך ההתחלה, לא כן
 הערכת הנרות, תיכף מידך היתה זאת להדליק
 מטרה של מעלה שהיא עומדת למטה, אבל
 במעשה הקימות לא נשלמה העבידה למטה,
 אבל מהצירךהי׳ להעלותה ולשלחה למעלה להביאה
, והכהן הגדול שלמעלה הוא  בכלי טהיר בית ד'
 הי׳ המפאר והמתקן והמשלים העבודה שלמטה,
 אשר על זאת התפצל משה איש האלקים אתר
 כלותו להקים את המשכן, ויהי טעם ד׳ אלקינו
 עליט ומעשה ידינו כוננה עלינו(תהלי׳ צ׳) ר״ל
 המעשי׳ אשר אנחנו עושי׳ למטה טננה עלינו
 לתקנם ולפארם בכל עניני התיקון בבהמ״ק
 שלמעלה, וכמו שנתבאר, וזהו מאמר המדרש
 וגם כל הברכות שנתתי לך לברך את ישראל
 אינן בטלות לעילם, והוראתם בזה אל מה
 שכתבי למעלה (במדבר רבה י״א) אמר הקב׳׳ה
 לישראל אע״פ שאמרתי לנהנים שיברכו את ישראל,
 עמהם אני עימד ומברך אתכם, ולכך הוא אומר
 משגיח מן החלונות מבין כתפותיהם של כהנים,
 מציץ מן התרכים, מבין אצבעותיהם של כהנים,
 וא״כ גם הגרות גם הברכות אינם צריכי׳ תיטך
 לתנך הדרך הקודש הנ׳ל, כי בשניהם נשלמה
 העבודה למטה , ואינם צייני׳ השלמה מלמעלה,

 והנן:
 ובגטרא (מכות ירד א׳ ירושלמי שקלים פרק ב׳)
 בשעה שאמרהקי״ה לדוד (שמואל ב׳ ז׳)
 האתה הבנה לי בית לשבתי, מה היו פייצי הדור
 עושין, היו הולכי׳ אצל תלונותיו של דוד ואומרי׳
 לו דוד אימתי יבנה בית המקדש, אימתי בית ד׳
 נלך, והיי דוד אומר אע״פ שהם מתניוני'להכעיסני
 אני הייתי שמת בדבריהם, דכתיבשמתתי באומרים
 ליבית ד׳ נלך, והקב״ה אמר לו (שם שם) כי
 ימלאו ימיך גו׳ והקימותי את זרעך גו׳ הוא ענה



 :אהל מישת בהעלוחך יעקב
 ורגעיו, כמו שהחורה נחנה לישראל בזיק הראוי
 להנתן, ולא נתנה אל האבות הקרושיס, כי הם
 היו גמרי כח עישי דברו וקיימו כל התורה
 מעצמם, אשר עליהם אמר דהע״ה אשרי תמימי
 לרך ההילכי׳ בתורת ד׳ כמאמר המדרש (ויקרא
 רבה ב׳).ואח״כ כאשר נתמעטו הלבבות אז ראה
 ויספרה וגילה סודו בעליל לארץ והכניסם בבריח
 להגות בה תמיד ולקיים כל מצותיה , כן כל זמן
 שהי׳ לישראל מנהלים טובים ,־מדריכי׳ ישרים
 לנהלם בצדק ובמשפט, היי גופם טהור מגזל ומכל
 הנאה משל אתרים, והיתה נפשם טהורה מכל
 סיג עין ואשמה, וזה שאמרו במד׳(3פ׳ תבוא)
 ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה, בשכר המצות
 שאתה עושה בשדה כוי תהי׳ ברוך בעיר נרי ברכת
 השדה, כמאמר (משלי ירד) ברכת ד' היא
 תעשיר ולא יוסיף עצב עמה, שתהיי שמור מכל
 מקרה גופניית ונפשיית, כמאמר המדרש (ב״ר
 י׳׳א) ולא יוסיף עצב עמה זה האבל, כמה דאת
 אמר (שמואל ב׳ י״ט) נעצב המלך על בנו, רמזו
 בזה דבר יקר לכלול מה שאמרו במ״א ארורי׳
 הרשעים שמהפכי׳ מדת רחמנות למדת אכזריות,
 והכוונה בזה שהקב״ה מטיב לרשעים וטתן להם
 שלוה, ומתוך כך הם חוטאי׳, וא״כ הם מהפכי׳
 מדת רחמנותו ית׳שרצה להטיב להםלאכזריות, כי
 מזה יצמח להם רעה גדולה לאבדם מןהעיה״ב, *)
 וכאשר הקב״ה מטיב לצדיקי׳ מתקיים בהם מאמר
 (דברים למ׳׳ד) כי ישוב ד׳ לשיש עליך לטיב נו׳,
 כש״כ שלא יחתרט ח״ו, לא כן הרשעי׳ אשר מן
 הטובה תצמח להם רעה כמכיל הקב״ה מתעצב
 על הטוב אשר נתן להם , זהי שאמר ברכת ד׳

 היא

 [ועי׳ מה שכתבנו בזה בקול יעקב רי׳ מגילת אסתר
 על מאמר על כסא מלכותו]:

 אמנס הנראה בבאור ענין זה עם מה שכתבנו
 י׳ במקום:אתר מתבורינו כי כל מיסדות יצר
 הטיב ויצר הרע אשר בנפש רק על הצדק והיושר
 ועל התמס וגזל, וכדומה מן המעשי׳, אשר ע״כ
 דאג משה רניגו ע״ה ואמר (דברי׳ ו׳) והי׳ כי
 עיאך גו׳ ערים גדולות וטובות- אשר לא בנית
 ובתים מלאים כל טוב אשר לא. מלאת גו׳ השמר
 לך פן חשכת גו׳, ראה כי כל דאגתו היתה רק
 מזאת הסבה, גם כי מה שישיגו בהיתר ישיגו,
 עכ״זדומה הוא לגזל אוכל את שאינו שלו, כמו
 שחשש הכתוב על יפת תואר, לאמר גם כי התורה
 התירה, עכ״זסופו להוליד ממנה בן סורר ומורה,
 כמאמר (משלי י״א) רע ירוע גו׳, וזה שאמרו
 חז״ל (תולין ז א׳) השתא בהמתן של צדיקי׳ אין
 הקב?ה מביא תקלה על ידן, וכתבו החיס׳(שם
 בי בד״ה הא אתמר עלה) דמתמרא אגפ שה בדבר
 אכילה, אשר ע״כ קראוהו תקלה, שהוא כמו
 אק נגף וצור מכשול להכשל בתטא, והקב״ה הוא
 שומר נפשות תסידיו שלא יפלו במצודת היצה׳׳ר,
 *ז שאמר שהע׳׳ה (משלי כ״א) שומר פיו ולשונו
 שומר מצרות׳ נפשו, הורה במאמר שומר פיו
 ממאכלי׳ רעיםוחטאים, ולשינו, מדבורים רעים,
 אז־ישמור־ מצרות נפשו, ויהי׳ לבו נכון בטות כי
 הקרה שומר נפשות אמוניו, ומעתה כוונת
 המאמר כך הוא, כי• הנה כבר הי׳ נודע ביהודה
 ובישראל ע״י נתן הנביא אשר דוד לא יבנה הבית,
 רק הם חשבו הדבר לחק שאין טעמו מושג, לא
 כן הדברים-כ״א השומר אמת לעולם ישמור עתיו

 ) rtbl יפה רמז הכתו3 על ענין זה במאמר (נצנים) ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות
, ואח״כ הזכיר הדברים האלה אבל בערבוביא, ואמר, העלותי בכם היום גו׳ החיים והמות אתהלע  ו
 נתתי לפניך מלכה והקללה, להורות כ« אם ישמור את דרכו כפי התולה והמצוה אז יהיו החיים והכמ־ שכנים
 זצ״ז ואגודים-יסד לברכה, אבל כאשר יה*׳ נלוז בדרכיו אז יהפךהסדר, וגם ברבות הטובה יהי׳ לו רעה גדולה,
 והסיים והעי* יהיו לו לקללה, ויהי׳ בכלל מאמר מיתתן של רשעים הנאה להם והנאה לעולם, וזהו החיים
 והמוה מ*מי לפניך מרכה והקללה, ר״ל אשר על שניהם שייך לתארם גם בתואר ברכה גס בתואר קללה, כי

 במיתת לשמים כבל נאמר (משלי *"א) ובאבוד רשעים רנה:



 אהל פרשת בהעלותך יעקב כט
 היא תעשיר, אך ראה נא והזהר ולא יוסיף עצב וימצא רופא גדול במדינה רחוקה, וגמר אומר
 עמה, ונרז באו רז״ל לבאר מה הוא העצב, כמה עס הרופא שיבוא לשכון כבוד בגבול נתלתו,
 דאת אמר נעצב המלך על בנו, כלומר הקב׳׳ה ובתנאי שלא יבוא כל זמן אשר המגריסן הזקן
 מתעצב על בנו שהטיב עמו ונהפך לו לרעה, רק הוא בחיים, רק אחרי מות המגריסן אז ישלת
 תהיי הברכה אצלך כמאמר הנז׳ ברוך תהי׳ בעיר ויביאהו אצלו, והיו עבדיו מצפי׳ על מיתתו לאמר
 ממה שאתה ברוך בשדה, והמשיך את דבריו ואמר מתי ימות המגריסן הזקן הזה ויבוא הרופא
 יצוה ל׳ אתך את הברכה באסמיך גו׳ וברכך ההכם אצלנו, וכשמוע השר את דבריהם כעס
, עליהס מאד ואמר להם שוטים מה אתם תושבי׳ י  בארץ גי ובכל זה יקימך ד׳ לו לעם קדוש ג
 וזהו מאמר (דברי׳ כ״ת) ובאו עליך כל הברכות וכי חקה חקקתי או גזרה גזרתי שלא יבוא הרופא
 האלה והשיגוך כי תשמע בקול ד׳ אלקיך, ותהיי בתיי המגריסין, או תחשובו כי צר לי המקום
 הברכה סבה לברכה והצלחה נצחיית , כי הברכות להחזיק את שניהם בביתי, ע״כ עיניכם נשואות
 יהיו סבה להביא אותך ולהשיגך לשמוע בקולר, וכלות וצופות מיתת הזקן הזה, לא• כן הדברי׳
 ואז יקוייס בך מאמר (תהלי׳ קכ״ח) יגיע כפיך כ״א בטחתי בחכמת לב המבשל הזקן הזה אשר
 ני חאכל אשריך וטוב לך, אשריך בעוה׳׳ז וטוב כצ הימי" שיהי׳ הוא המבשל והמעריך לחס שלתני
 לך לעוהיב, וא״כ כל הימים אשר ישראל היו לפני תמיד, לא יזיק אותי שום מאכל, ואני בטוח
 מתנהלי׳ במשפט וצדקה, אשר באלה נאמר עשה מכל תלי ומכל מחלה שלא תהי׳ בקרב ביתי, וא״פ
 משפט וצדקה נבחר לד מזבח, לא הי׳ מן הצורך למה לי רופא, כ״א אחרי מות המגריסין אז אני
 אל בהמ״ק, לא כדעח ההמון שהיו חישיין כי דואג ולכן הכינותי לי את הרופא שיבוא לביתי,
 הוא רק חק מאתו ית׳ שאין דוד בונה הבית, וא״כ למה יכבד עלי אריכות ימיו של הזקן הזה,
 וא״כ טוב לקצר ימיו כדי שיבנה בית המקדש , הלא טוב לי שלא אחלה משאחלה ואתרפא ע״י
 ובאמת לא כן הדבר כי יל הימים אשר בן ישי חי רופא, כמאמר אוקיר לאשי׳ עד לא תצטרך ליי,
 הלא המשפט והצדקה השר עשה בכל עת נבחר ר״ל כי יש שומע לרופא רק בעת מתלהו, אשר
 לד׳ מזבת, וכמאמרו ית׳ לדוד (שבת למ״ד א׳) כי בהיותו על ערש דוי הוא שומע אל הרופא ומקבל
 טוב יום בחצריך שאתה יושב ועוסק בתורה מחלף הסמים, חבל משפט החכם לא כן, כי הוא שומע
 עולות שעתיד שלמה להקריב, לכן יפה אמר ית׳ אל י הרופא המצוה אותו להתנהג במנהג יפה
 לדוד האתה תבנה לי בית גו׳, כלומר אתה אין עם מאכליו כדי שלא יתלה, וזהו אוקיר לאםי׳
 מהצורך לך , אבל פריצי הדיר היו חושבי׳ בדעתה עד לא תצטרך לי׳, ר״ל כדי שלא תצטרך לו,
 כי מאמרו ית׳ האתה תבנה לי בית גי הוא אך הוא הדבר בדהגרה כי לפי דעת פריצי הדור
 נרד תק שלא נבנות הבית כל הימים אשר דוד הי׳ פגם ועצב לדוד שאין בהמ״ק נבנה בימיו,
, היו הולכי׳ אצל חלונותיו ואומרי׳ לו דוד וע״פ האמת לא הי׳ צורך לבהמ״ק בימיו, ואיכ  חי
, המה היו י  אימתי יבנה בית המקדש, אימתי בית ד׳ נלך, יפה אמר שמחתי באומרים לי ג
 מתנוונים להקניטו ולהכעיסו והוא הי׳ עלז ושמת
 כי שבת ותפארת הוא לו, וזהו והקב״ה אמר לו
 כי ימלאו ימיך גו׳ והקימותי את זרעך גוי הוא
 יבנה בית לשמי, ומובן מעצמו כי בנו לא יהי׳ שלם
 לפניו ית׳ כמוהו. וזהו מ״ש אשר בהעוותו

 והי׳ דוד אומר אע״פ שהם מתכמני׳ להכעיסני
 אני הייתי שמת בדבריהם , דכתיב שמחתי
 באומרים לי בית ד׳ נלך, לאמר כי שמחה ושבח
 הוא לו, ממש ע״ד שר גדול הי׳ לו מגריסן בביתו
 שהי׳ אומן תכם לעשות תבשילי׳ על צד היותר

 טוב, ויהי כי זקן האיש האומן הזה דרוש דרש והוכחתיו גו׳, ואז יהי׳ צורך אל גהמיק, אבל
 השר אחר רופא מומחה להחזיקו אצלו בביתו, אתה תביב עלי צדקה ומשפט שאתה עושה יותר
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 אהל פ~שת בהעלותך יעקב
 מאת המשלח שכר שליחותו, והסוחר ישלם לו
 במיטב כספי, ומה זה לו לבקש עילות להשתכר
 במעותיו, כן אם האדם מקיים לא תגנוב ולא
 תגזול בעבור התועלת המושג לחברת בני אדם ,
 הוא משתכר בסחורות ד׳ ית', והלא הוא יהי ישלם
 לאדם שכרו בעוה״ב. הוא שהתנצל החסיד ע״ה
 ואמר(שם שם) טיב טעם ודעת למדני כי במציהיך
 האמנתי, לאמר כי קני ראוי אנכי שתלמדני טוב
 טעם ודעת, והטעם, כי במציתיך האמנתי, משל
 לשלשה אנשים חולים על מחלה אחת, הביא
 אליהם הרופא סמים שיים, קחר לא חקר מאומה
 ועשה ככל אשר ציה עליו הרופא ונתרפא, השני
 הי׳ קצת בקי ברפואות כנשים, ויתקור בשכלו
 בעניני הרפיאה והדברים אשר לא היין היה זורה
 אותס הלאה ומת מתליו, השלישי הי׳ כמו השני
 הנ״ל, אבל הי׳ יודע כי הרופא הוא יותר בקי
 והוא אומן חכם מאד, לכן גמר אומר בלבו גם כי
 אנכי אתקור ואתבונן ולא אבין כמה דברים , אני
 סימן־ עצמי על הרופא ועל חכמתו כי רבה היא ,
 וא״כ לא הזיק א״ע כל מאומה בחקירתו, כן איש
 ההמוני מקייס המצית בשלמות בלי תקירה כלל,
 אבל החנם החוקר בכל פרט נקל אליו לעבור על
 אשר לא ידע, אבל אם מקרים לעצמו האמונה
 בגולל אלקיתו וחכמתו ית׳ לאין תכלית, אינו נופל
 ע־־׳י חקירתו, וזהו אתלי יכינו דרכי לשמור חקיך

 מצוח

 מן הקרבנית, שנאמר עשה משפט וצדקה ניחר
 לד׳ מזיח,׳ ועי׳ עוד מה שכתבנו בבאיר מאמר
 (שבת למ׳׳ד) כיון שאמר זכרה לחסדי דוד איי מיד

 נענה(סיף ס׳ קיל יעקב):
 ויעש כן אהרן גוי להגיד שבחו של אהרן
 שלא שינה (ספרי) ולבוא אל היאור *)
 נזכיר מאמר המדרש (רי׳ חקת) אמרתי אחכמה
 והיא רחוקה ממני, אמר שלמה חקרתי ופשפשתי
 על כל התורה ומצאתי בה טעם , כיון שהגעתי
 לפי פרה איומה אמר אמרתי אתכמה והיא רתוקה
 מייני, דע כי כבר נתבאר מפי סופרים ומפי
 ספרים שאין לחקור ולבקש טעמים על מצות השם
 ית׳, רק להיות תמים עם ד׳ אלקיט באמונה
 שלמה, כמאמר(מהלים קי״ט)כל מציתיך אמונה,
 ונאמר(שם קי״א) ראשית תכמה יראה ד. ושהע״ה
לי ל) אל תהי תכס בעיניך ירא אח ד׳ ש  אמר (מ
 וסיר מרע, ומה לך להתחכם ולבקש טעמים על
 המצית, וזהו מאמר (תהליס קי״ט) דרך אמונה
 בתרתי משפטיך שויתי, הייני גס במשפטים שיש
 בכחי לחקור טעמם אני משוה את כל המצית לדרך
 אחד, והוא דרך אמונה לבד, וטעם ענין זה עייר
 המשולח אשר הסוחר שלח אותו לנייפסיג לקנות
 סתירה בעבורו, והמשולת הזה נשא ונתן על
 הדרך עם המעות הזה והמית, ואח״כ קנה
 סחורה בעבור המשלת, יש בידו אק, כי הלא יקח

 ב5יח
 גא כמה מוזהרים אנסנו לעיין ולרוקול על הבעל מלאכה אסר נפקילהו על מלאכת הכלים ההם, להתבונן בצדקתו
 ותמימותו וקדושתו, אשר ממנו ישתלשל אל מלאכתו, מן הכועל לל פעולתו, כמו שנאמר (שמות ל״א) ראה
 קראתי בפס בצלאל גו׳ ואמלא אותו רוח אלקיסגו׳, מאמר ואמלא מורה כי חכמה היתה בלבי מני-ל, ככלי אשי
8 ט יין, רק זה בא וממלא אותו על כל גדותיו, כי::ין מאמר (דניאל נ׳) יהב סכמתא לחכימין, לא כן  י
 עושי תועבה אין דרכם להקפיד על עושיהם, יהי׳ מי שיהי׳, גס מהפחותים והטמאים רק שיהי׳ נעשה בציור
 גאה, וזהו מאמר המסוכן תרומה גו׳, אבל אצלנו כל שיגדל ניכרת ותמימות הפועל יוסיף ;׳הרה בפעולתו,
 כמאמר והתקדשתם והייתם קדושים, וזהו להגיד כבחו כל אהרן, לא שבח המעבה לבד, כי בעבודת הקודש
 מחו״בים להביט גם על שבח העושה והפועל, על מלותיו הטובות והישרות, על קדושתו וטהרתו כי רבה היא,
 לכן יפה הכפיל הכתוב את דגליו ואמר ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרותיה גו׳ הוא שבח המעשה,

 וסזר ואמר כמראה אשר הראה ד׳ את משה כן עשה אהרן, הוא שבח העושה:



 אהל פרשת כהעלוחך יעקב ל
 מצית שאין טעמם מושג, אז לא אבוש בהביטי אל אליו חכמתו אל קיום התורה, אשר באמת כן
 כל מציתיך, כלומר בהביטי בעין חקירתי במצמתיך אמר אביו החשיד עי׳ה (תהלים קיי׳ט) הבינני
, ואמר כל זה י  השכליות, וכבר נחבט ענין נכון ואמתי בבאור ואצרה תורתך ואשממה בכל ל
 מאמר המדרש (רי׳ שה״ש) שחורה אני ונאוה נסיתי בחכמה, אמרתי אחכמה בעניני התורה
 שחורה אני במעשי ונאוה אני במעשי אבותי, והי׳ זה סבה אל ההיפך כי עי*ז היא רחוקה
 ר׳׳ל כאשר אני רוצה לחדש לי מעשים מלבי ממני יותר מהזולת הבלתי תוקר מאומה כי ע״י
, ונאוה חקירתו שפט ואמר אני ארבה'ולא אסירי ט׳, וכן י , אז שחורה אנ  ומהשערח חכמתי
 רק במעשי אביתי, כאשר אתנהג כמנהג חקר במשפטים והתבונן בהם עד נקידת האמת ,
\ ר ^ : ק ח ה ן מ ן ד  אבותי, ואבחר בדרכיהם, ואעשה כמעשיהם, אז אבל כאשר הגיע לפ׳ פרה א
ה ,1,,'^ ק ז . פ ס ס מ ע  אני נאוה 1יעי׳ עור מה שכתבנו בספר המרות הצדדים ולא מצא בשכלו ט

 בתשיעי משעי היראה, ובאהל יעקב פ׳ בחקיחי אות נאמן כי תורת ד׳ היא נשגבה מיינה אנוש
].*) הוא ואין לאדה לחקור על מצותיה, רק לקיים מאמר ׳  על מאמר וזכרתי את בריתי יעקב גו
 הדבר בשלמה המלך ע״ה לי היא חשב שתועיל אביו החסיד ע״ה כל מצותיך אמינה , וזהו מ״ש

 להגיר

 *) ימה מאד ימתק כפינו מאמר המגיד חנם עה הוא אומר מה העלות והחקים והמשפטים כוי רשע מי• הוא
, וכבר כתבנו מנין נכון יזה בה״ כנו על ההגדה, ולפי הענין  אומר מה העבודה הזאת לכס לכס ולא לו
 נאמר עתה בהבדל השאלות נאשר נשיס עין ולי על התשובות, כי אצל השכם אמר ואן< אתה אמול ל׳ כהלכות
 הפסח ההוראה מזה כי כל מגמת השואל הנבחר הזה לעמוד על ההלכות של פסח וחובת היום לדעת מה הם,
 ע״כ ראוי ומחוייב למלאות שאלתו, ואצל תשובת הרשע אמר ואמור לו בעבור זה כי׳, מאכר זה מורה באצבע על

 גופי המעשים שהם ידוע־׳ אצלו, ולא שאל עליהם מה הם, לבל כל שאלתו היתה על מה ולמה הם באים, מה
 סגולתם ופעולתם, ואחר שהדבר כן יתכן מאד מה שהזכיר המכס בשאלתו ג׳ הוגי מצות, מה העלות והמקים
 והמשפטים, גם כי כל מצות הפסח אשר אנו עושיס גם אנחנו גס אבותינו המה נכנסים תחת סוג אסל, והס
 עדות, כי כלם רק עלות וזכלון לנסים שנעשו, כמ׳׳ש פסח ע״ש שפסח יו׳ מצה ע״ש שלא הספיק כוי, אבל
 אחר כי בעת בואו לשאול ולדרוש אינו יולע מאומה מה הם המעשים אשר ראוי לעשות, אילי הם עדות ואולי
 הם חקיס או משפטים את כלם ישא רוח תשוקתו ללעת אותם, ומעתה נכון בילינו. פשר לבר מה ר,)ה המגיד
 לקרוא את השואל הזה חכס, ואת זה רשע, אשר לכאורה השאלות קרובות זל״ז, אבל נכביר הדבר בדמיון ה:״ל
 לשלשה אנשים חולים במחלה אחת, בא הרופא ונתן לאהד מהם ג׳ מיני סמים, בא השני אצלו ושאל אותו מה
 נתן לך הרופא, ויאמר לו סס זה נתן לי לסילי החצטומכא, וזאת לכאב הראש'וזה לחולי העציר״ת, וילך ויקש
 גס הוא את הסמים האלה ונתרפא, בא השלישי אצלו ושאלו ואמל לו מלוע ולמה נתן לך הרופא ג׳ מינים האלה,
 ויען ויאמר לו מה זה תשאלני לא לך ירפאו הסירםהי*לה, לא לך יועילו הרפואת תעלה, ויאמר מלוע, ויאמר
 לו התבונן בעצמך כי אתה שואל אותי למה הסס הזה ולמה הסם הזה, ואם אומר להשיב לך זה• לכאב הראש
 כוי תשאלני עול למה רק הסם הזה יועיל ולא סס אחר, ואנכי לא אוכל להשיבך מלים בזה כי תם אני לא
 אלע נפשי מה סגולתם ופעולתם של התמים, ואתה לא תקחס ולא תתרפא, לא כן השני הוא שאל אותי מה
 נתן לי הרופא, אמרתי לו כזאת וכזאת, וילך ויקה גס היא . הוא הלבר בהישל הולך והבוחר בסכמה, הוא לא ישאל
 רק את שס הרפואות ללעת מה הס ומה הוא צריך לעשות, ושריל עליהם לאמל מה העלות והסקים והמשפטים
 גו׳ כאותו ששואל מה שם הסמים אשר צרה הלושא לקחת, וע״כ ו•אq אתה אמור לו כהלכות הפסח כל הדינים
 ופלטי ההלכות עד אין מפטיד׳ אחר הפסס אפיקומן [היינו עד האחרונה שבהלכות הפסח, ז כמ״ש בספרי׳] אבל
 שאלת מה העבודה הזאת לכם, כאלו השולל מורה באצבע על העבודה הנעשית לעיניו ושואל עלי׳ על_מה ילמה
 היא נעשית, למה צרה ית׳ עליה, ואס יענהו ע״ש מפסח, ישאל עוד למה פסח, ואם יענהו כהי׳ צהס מנות
 ומע׳׳ט, ישאל עוד מה לו במצות אס צלקת מה תתן לו, וכאלה רבות עמו מן השאלות אכל הנוצר תורה ושומר
 מצוה יחוק מאל משאלות כאלה, כאוירם זיל(חולין ה׳ בי) אדם ובהמה תושיע ד׳, ללו יני אדם שהם ערומיס

 בלעת ומסימ" עצמם כבהמה:



 אהל פישת בהעלותך יעקב
 ד׳ ועושה דבר אשר לא נצטוה עליו הוא און
 ותרפים, וזהו מקום הצדק שמה הרשע, ר״ל כי
 כל מה שעשו עשו בתורה צדק, ט חשבו מעשיהם
 לצדקה גדולה ועבודה תמה ונפלאה, וזאת רעתם
 כי מר, וזה•׳ שמה הרשע, ט אין תפץ לד׳ בעבודות
 אשר האדם בודה מלבו, וכבר פגעה מדה״ד בבני
 אהרן הקדושים על דבר הנאמר בהם (שמיני)
 ויקריבו לפני;־׳ אש זרה אשר לא ציה אותם ,
(  ומה נפלאו בזה דברי חכמינו ז״ל(שבה קלח ל
 עתידה תורה שתשתכח מישראל שנאמר והפלא ד׳
 אה מכוהך הפלאה זו איני יודע מה היא ט׳ הוי
 אמר הפלאה זו הורה, שנאמר (עמוס ח׳) הנה
 ימים באי סגר והשלחת*' רעב בארץ לא רעב ללחם ולא
, ונעו מים  צמא למים כי אם לשמוע את לברי ד׳
 עד ים גו׳ ישוטטו לבקש את דבר ד׳ ולא ימצאו*)
 וראוי להתבונן מה קללה יש בזה שישוטטו לבקש
 דברי ד׳. וגם אם לא ימצאו עכ׳׳ז גם זי טיבה
, ויהיו בכלל  גדולה שיהיו רעבים לבקש דיר ד׳
 הולך ואינו עושה ששיר הליכה בידו, ומה גם כי
 גם בעינינו יפלא למה לא ימצאו, אבל אס התן
 לבך על כמה היעים מדרכי ההורה, מהס שהזכיר
 הרשי״א ז״ל בתשובותיו, עיקר הצמיחה היתה
 משבה היותם להוטים אחר התורה לחזות בנ־עס
, וליקר על מצפיניה ועמקי סידותיה, משל  ד׳
 לעשיר שהי׳ מנהגו להאכיל את בניו פטומי/ והם
 לא אכלו מהם רק מעט , והאב הי׳ מצטער ע״ז
 מאד, פעם נסע עמהט לארץ רחוקה ויתעו
 מדרכס כמה ימים אל מקום מדיר שמה ושאיה,
 ולא הי׳ להם מה לאכול רק עשבי השיה, אשר
 הס כחרבות לגיו, וכל נחמה האב היתה כי בניו
 הלא הרבה לא יאכלו, רק מעט, וזה לא יזיק
 אותם, ויהי אחר ימים אחרים בא אחד יין הבנים
 אל אביו ואמר לו דע אבי ט ב״ה יש לי כת הרעבון

 וחשק

 להגיד סבתו של אהרן שלא שינה, ממש ע״ד עשיר
 שהזמין איש עני אל המשתה, ויאכל העני וישתה
 ויפיל למשכב. ויתפלא מאד לאמר אם פה תריבה
 שזה הוא ארוחתי ארוחת תמיד לא יזיקני, ובשר
 שמן ומטעמים תיקני, אבל שקר בפיו, כי יותר
 יזיקו וישתיתו המאכלים היקרים השמנים , לא
 הדלים והרזים, אשר ע״כ השרי׳ והרוזני׳ יש להם
 רופאים קבועים, כן איש ההמוני מה שאינו
 משנה, אין בזה חידוש, ט הלא אין בכחו לחקור,
, והי׳ משכיל מאד , ם כ  אמנם אהרן הי׳ לבו לב ח

 ועכ״ז מיאן בחקירה ולא שינה כל מאומה:
ל יעקר על מאמר מקום ו ר ק פ ס ן 3 מ ת ד כ ב כ  י
 הצדק שמה הרשע גר מקום שהציקתים
 וקראתים אלהות שמה הרשע, כי כבר מבואר
 בספר הכוזרי ובא׳׳ע כי במעשה העגל לא הי׳
 כוונתם למלאות תאוחם לעבוד ע״ז ח״ו, רק יען
 כי משה רבינו ע׳׳ה הבטיח אותם שיוריד להם מן
 השמים איזה דרך ישרה ומסוגלת לטנן אליו
 העבודה הרצוי׳ בעיני ד׳, וכוונתו היהה עשיית
 המשכן שהיא המיישרה יראה הארס , כמאמר
 ומקדשי תיראו, כי •שה חביון עוזי, ולכן כאשר
 הראה להם השטן רמוה מטהו וחשבו שמת,
 התחילו לההחפס בשיקיל דעתם לעמוד על כוונת
 משה ועלה חוח בידם,. ט יעה ההיא לא הי׳
 העולם מורגל כ״כ בבתים מקודשים לעבודה,
 לאמר ביה ד׳ נלך, ויותר היי המושכל וההרגל
 לעשות איזה דמות ותבנית אשר במרכבה העליונה,
 כמאמר המדרש שמטו אחד ממטטראמולין שלי
 ועשי אותו אלהות, ותכלית עינם הי׳ במה שעשו
 דבר שלא נצטוו, כמאמר אחרי לבבכה זו מיניה ,
 וכמאמר(שמואל א׳ ט״ו)ט חטאת קסם מרי ואון
 ותרפים הפצר, ר״ל כמו שהמרי היינו מי שעושה
 נגד רצונו ית׳ הוא עון גדול, ק המוסיף על דבר

 ונעל להמתיק עוד מאמי ישוטגיו לבקש את דבר ד׳ ולא ימצאו, כי הדורש והמבקש האמת הלא כמה בת
 ^ ^ הפי לפניו, בתי כנהיות ובתי מדיכות והי׳ כל מבקש ד׳ יבוא באהלה של תורה, יכם אתנו תולה
י לא ימצא, כי מה לך לשוטט ד־ ק עלוך לפנינו, והמעלה על לוחו לשוני:• ולבקש, הוא ו ל ש * ו  ז

, והס ולאי לא ימצאו: , , כיו מל נ* קיינ אליך הדבר מאד גו׳, וזהו וגעו מים עד ים גו׳ ישוטטו לבקש את דבי, ד  פ
 טנכ׳ןב
 ולחפש



 אחל פרשת בהעלותך יעקב לא
 פושעים וחטאים יחדיו, החזיון הזה הי- על אלו
 העיזגים ארחות יושר דרך סלולה שהלכו בה
 אבותינו מעילם והולכי בדרכי׳ הבדויי' שאין להם
 שורש בתורה, ועוד הפיני׳ מדרכי׳ התורה, רק
 ממשקל דעתם, וכמה נשחבחו ריב״ז ור' אליעזר
 תלמידו אחריו שלא אמרו דבר שלא שמעו מפי רבן
 (סוכה כ״ח א׳) ומי הוא זה אשר מלאו לבו להרהר
 אחר רבותינו הקדושים אשר קבעו הלכה נפי
 הקבלה שהיי להם עד מרע״ה, לבוא היום לשנות
 דבר מדבריהם, אין, לך פשיעות גדול מזה, ועכ׳׳ז
 אחר שנשתבשו בזה והורגלו בדרכים האלה אין
 לך שיגג גדול מזה, שהוא חושב כי הוא עושה
 בשלמות על צד היותר טיב, א״כ היא תחלתו
 בפשיעה וסופו באונס, לכן קראו שבר פושעים
 וחטאים יחדיו, כי הם מתוארים בשני התוארים
 יחדיו, וזהו מאמר הגמרא (שבח ע׳ א׳) קרבן
 דחייבה רחמנא אמאי אשגגה התם חדא שגגה
 הכא טובא שגגות הוויין, פי׳ כי העושה בזדון
 תייב על המעשה אשר עשה, אבל העושה בשגגה
 אינו חייב על המעשה, כי לא ידע ובהעלם עשה,
 רק התורה תייבה אותו על ההעלמה, לאמר אם
 הי ניתן הרברי׳ על לבבו לא הי׳ מתעלם, כמאמר
 (ירמי׳ י׳׳ז) כזכור בניהם מזבתותס, ומרש השל׳׳ה
 הקדוש דל ביאור מאמר בלעם אל המלאך (בלק)
 חטאתי כי לא ידעתי כי איזה נצב לקראתי, ואם
 לא ידע במה חטא, איל פי׳ הכתוב כך הוא זו
 היא חטאתי מה שלא ידעתי, כי היכולה ביד
 האדם לתקוע הדברים בלבו עד שלא יתעלמו
 ממנו, וזהו קרבן דחייבה רחמנא אילאי אשגגה
 התם חרא שגגה והנא טובא שגגות הוויין, לכן
 חייב על כל העלמה והעלמה, כן הדברי׳ בעניננו,
 אם באמת הוא מוטעה, עכ״ז הוא פושע על
 טעותו *), כמאמר אתרי לבבכם זו מינות , וכמה
 הזהיר שהע״ה ואמר (משלי 3׳) כי תבוא חכמה

 בלבך

 וחשק גדול וכבר הוא ביכולתי לאכול הרבה, בכה
 האב אל קול דבריו, ואולר הוי בני יקירי, דע
 כי מאד יכאב לבי על רעבונך אשר לך פה, כי
 הלא לא תמצא במקום זה לאכול כ״א דברים רעי׳
 המזיקים, ואני אמרתי זאת נחמתי במה שלא
 הורגלתם לאכול הרבה , ואיך עתה נהפכתס
 ואכלתם אכול ושבוע מהעשבים הארורים האלה,
 הנמשל כי בימים הראשונים שלח הקבי׳ה אלינו
 את הנביאים הקדושי׳ יום יום השכם ושלוח, והי׳
 דבר ד׳ להס למשא, ולא קבלו רק מעט מן המעט,
 וכן בקראם בדברי התורה קראו רק שנים ושלש
 דלתות ונעשו יגעים ועייפי׳, כמאמר (ישעי׳ מ״ג)
 כי יגעת בי ישראל, והקב״ה כמה הצטער ע״ז
 כביכול, עד כי גרם החטא וישראל גלו מעל
 אדמתם, ואין עוד נביא ולא אתנו יודע עד מה,
 קמו ונתרבו המתנבאים הבורים מלבם דברי׳ אשר
 לא צוה אותם , והם יבואו אל המתנבאים האלה
 כאיש רעב אל הלחם והנזיר, וזהו והשלחתי רעב
 בארץ לא רעי ללהם ולא צמא למיס כי אס לשמוע
 אח דבר ד׳, וביאר ואמר ונעו מיס עד ים גי
 ישוטטו לבקש אה דבר ד׳, איל ולא ימצאו, כי
 טועים הם בדבר הנסיעה, המה ישוטטו לבקש
 דבר ד אצל המהחפש והמחניף אה הארץ, כי
 הלא זה כמה נסתם החזון, ואין עוד נביא כוי,
 וכמו שנתחדשו אצלנו מנהגי׳ תרשים מקרוב באו,
 אשר לא ידענו ולא שמעט, כן נתחדשו בימינו
 מקרים רעים לא שערום אבותינו, ורפואה העלה
 אין לנו, כי עוד הוכח יוכיחו את השרידים בעם
 לאמר אס גם אתם ההיו כמונו הלא היתה הקימה
 לכל ישראל, וכבר אמרו הדל(שבת קל״ט א׳) אץ
 בן דוד בא עד שיכלו שופטים ושוטרים רעים
 מישראל שנאמר (ישעי׳ א׳) הוי אנחם מצרי גו׳
 ואשיבה ידי עליך גו׳ ואשיבה שיפטיך כבראשונה
 גו׳ את׳׳כ ציון במשפט תפדה גו׳, ואמר עוד, ושבר

 *1 יבגבדא (שבת ס׳׳ג א׳) אם ראית תלמיד חכם נוקם ונוטל מוגרהו על מתניך, עם הארץ חםיד אצ תלול
 בשכונתו, וראוי לתת עין ולב על מאמר נפלא זה, הלא הכעס והגאוה מתועבי׳ מאד, וא׳׳כ מה
̂וי לקרבי לא לדחקו, אבל שים לבך ואנינן  לי אם ת״ס הוא, גם מה לי גע״ה אחר שהוא חסיד, הלא י־

 עומק



 אהל פרשת בהעלותך יעקב
 כמאמר כי אתרי שובי נחמתי, לא ק השני,
 לבו יריא אולם, וזהו שאמר הכתוב וירא ד׳ כי
 רנה רעת האדם בארץ, דיל האדם במה שהוא
 אדם מקייץ ממשי עפר זה העולם התמריי נמשך
 הוא מטבעו אל דברי׳ חי-לריי׳, אבל הלא גם זאת
 לו וכל יצר מחשבות ליו רק רע, גם כל היום ,
 גם אחר המעשה, אין בלבו ציור אחר רק
 הצטיירות המרד והמזמה, והחטא נעשה גם
 בשכל, הנה ע׳׳ז אמר הכתוב וינחם ד' כי עשה
 את האדם בארץ, ר״ל על עשותו המעשה בפועל
 הי׳ אליו ית׳ כביכול תנחומיי להתנצל עליו, כי
 הלא האדם נעשה בארץ, לא בשמים , ולק הוא
 נמשך בטבעו מצד כחותיו התמריי׳ אשר בו בטבע
 הרכבתו, אל דברים חמריי׳, אבל ויתעצב אל
 לבו, ר״ל ע״ז החעצב כביכול איככה נשחת לבו,
 ואיך נפסד שכלו, עד כי גם שכלו ונפשו לא יצייר
 עוד את הטיב ואת הישר , ואיככה נתהפך גם
 הוא אל ציורי הגיף החיזריי, והוא באיי נכון וטוב:
 וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר
 אתכם והרעותם בחציצרות ונזכרתם לפני
 ל׳ אלקיכם גוי, וביום שמתחכם ובמיעדיכם גו׳
 וחקעחם בחציצרות גו׳ והיו לכס לזכחן לפני
 אלקיכם אני ד׳ אלקיכס, דע כי זה כלל גדול על

 בלבך ודשז לנפשך ינעם, מזמה חשמור עליך גו׳
 להצילך מדרך רע מאיש מדבר תהפוכות, העוזבי׳
 ארחות יושר ללכת בדרכי חושך, השמתי׳ לעשות
 רע יגילו בתהפוכות רע, הנה ביאר כי זה דרך
 המדבר תהפוכות ועוזבי׳ ארחות יושר כוי כי עוד
 ישמתו יעלצו לפגי אלקים לעשות התהפוכות,
 וזהו השמתים לעשות רע , והכל לשם שמים /
 ויגילו בתהפוכות רע, אשר ארתותיהם עקשים

 .כי׳, והבן:
 עודי מדבר בזה אזכיר דברי פי תכם תן היה
 הרב מרה אליהו שפירא דל בבאור מאמר
 (בראשית) וירא ד׳ כי רבה רעת האדם בארץ
 וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, וינחה
 ד׳ כי עשה את האדם באת ויתעצב אל לבו, דע
 כי כבר כתב החכם (בשביעי מספר המרוח) כי
 האדם יתטא לאתר מבי סבות, אם שיהי׳ שכל
 החוטא •נכין ובריא רק כח התאוה יעור עיני
 החוטא, ואז לבו יודע מרח נפשו, יורע כי און
 בידו, רק התאוה גברה עליו ותמחיק בפיו רעה,
 ויעשה החטא מבלי עצת השכל כלל, הב׳ הוא
 החוטא גם בשכלו שנפסד, והתמכר אל הרע,
 והחטאי׳ שהוא עושה יעשה ביד רמה, וההבדל

 כי הא׳הלאאחרעשותוהמזמהה יחתרטויחמרולר,

, וכאסי :סע הסוחר לדרכו הי׳ הנער ההוא מורת מה לאמו,  עומר, המרים ע״פ מפל, לסוחי הי׳ לי ק
ו ולא רצה, והבטיח צו אביו כי מ ע ע ]  ותבקש את בעלה שיקחהו עמו בדרך יישר ילך, ויבקש את פני הנער שיכ
, ויהי בדרך במלון, ויבוא אצלו עני ויאמי• לו ראה מצאתי זייגלבדלך,  בלייפציג יקנה לו זייגר טוב, וישמע לו
 ואני רוצה למכור אותו, ויען הסוחר ויאמר אנכי לא אקנה אותו ויאמר העני אבל אמכור אותו בזול מאל,
 בחצי שויו, ולא אבה, התחיל הנער לבכות, ויאמר אל אביו עתה ראה כי רמיתני, הבטחת אותי לקנות לי
 זייגל, וזה רוצה רק חצי שויו ולא רצית, ואיך תקנה בלייפסיק לשלס כל שויו, ויען אביו ויאמר אשכילך ואורך
 טעם הדבר, דע כי האיש הזה הוא איש עני ואביון, לא היי לו זייגר מימיו, גם אצל אביו לא ראה, ועתה
 כאשי מצא זייגר הוא חושב בלבו כי ודאי הוא שוה אלף כסך,, וגס כי אמי לי שימכור אותו בחצי שויו, הנה
 רוצה מתירו עכ׳׳פ חמשה מאות ככף, לא פחות, ובאמת ידעתי כי בבואי ללייפשיק אל האומן עצמו המבין
 במסחר זה, ימכור אותו לי בעד עשרי' שקלי׳, ואם ירצה להרויח הרנה יאמר לי כ״ד שקלי׳, לא יותר, הנמשל

 ע״ה סקיד, אינו מבין ערך עבודתו ומהותו ותכונתו, לכן הוא יכול להעריך את עצמו שהוא בבחינתו כאברהם
 ויצחק ט׳, ואס,הוא עניו יחשוב א״ע כדוד ושלמה, ואס הוא עניו ביותר יחשוב י״ע שהיא כמו חבקוק, והכל
 מסבת העדר הבנתו, לא כן הת״ח גס אם הוא המתגאה ומעייך א״ע יותר ממה שהוא באמת, עכ״ז אין נו
 רמאות גדולה כ״כ עכ״פ, כי נפשו יודעת מאד כי טיבה צפרנם של ראשונים כו׳, ואס הראשונים כבני אלס
 אנו כשמורים (הבת y׳3) רק יחשוב א״ע רק בערך בני גילו, א״כ אין בו ימאות כ״כ :אשר יע״ה חסיד, ני

 הוא בא לרמות אותך על אין שיעור, ושמוי המרים.־



 אהל פרשת בהעלותך יעקב לב
 כוי, והשיעור למעלה כמו למטה , היינו כי אס
 יחנהל האדס ויעמוד מחטיא, גם למעלה יתנהל
 השטן ויעמוד מזעפו, ואס האדם איננו מתפעל
 מקיל השופי המקץ אותו כמאמר (עמוס ג׳) אס
 יתקע שופר נעיר ועס לא יחרדו, אגל הוא עימד
 על עמדו ואינו משים את לנו לזה, גם למעלה
 יתחזק השטןלהשטין ולקטרג, ואינו חרד מאומה,
 ואין השופר מעורר רחמים כלל, והנה במלחמה
 לא הי׳ בא השופר להעיר לב העם אל החשובה,
 כי מלבד השופר יש להם התעוררות ביתר שאת
 ממורא הלוחמי׳ וחרדת הצרי׳ אותם, ולא היי
 השופר רק לעורר למעלה רחמים וחסד, לכן
 יפה אמר וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר
 הצורר אתכם והרעותם בחציצרות ונזכרתם לפני
 ד׳ אלקיכס, כי למטה אין צורך לפעולת השופר•
 להזכירם, אבל בר״ה מהצורך אל השופר שיפעיל
 למטה ולמעלה, וזהו וביום שמחתכם ובמועדיהם
 ובראשי חדשיכס ותקעתם בתצוצרות גו׳ והיו לכם
 לזכרין לתשובה, גס כי הימים ימי שמחחכם
 ומועדיכם אשר אז האדם יושב שמת וטוב לב,
 ואולי יאכל וישבע וירוםלבבו, ולזאת פעולת השופר
 להזכירו שיתן הל לבו כי אינו רק ארם , וזהו
 והיו לכם לזכרון, ואז אני ד' אלקיכם מלמעלה
 לרתם עליכס ע״י השופר, ומה גם לפי מה
 שכתבנו במקים אחר מחבורינו כי הזכרון והשכתה
 הנאמר למעלה כמאמר הגמרא (ברכות ל״ב)
 שמא לא השכח לי מעשה עגל, גם אלה תשכתנה
 נו׳, הוא ענין קשה מאד לציירו, כי איני צריך
 אל המזכיר להזכירו, או איך תצוייר בו ית׳
 השכחה, הלא אין שכתה לפני כסא כבודו, אבל
 דע כי כל המדות המשמשות בינו ית׳ ובינינו אין
 לייתס אותם בפעולתם והשתנות מדתם בו ית׳
 ח״ו, כי כבר ידענו מאמר (תהלים מ׳) נפלאותיך
 ומחשבותיך אלינו אין ערוך אליך, כי כלם משכנם
 אצלנו, כ»ו האהבה והרחמים והחמלה והזכרק
 כלם מיוסדים על בחירתנו הטובה, כי כאשר
 אנחנו נאהוב אותו ית׳ יאהוב אומנו, ואם נזכור
 אותו יזכור אותנו, כאשר כלל דהע׳׳ה ואמר

 לשלמה

 כל דברי׳ החשובים , שפעולתם משני עבריהם,
 באיר הדברי׳, כי ההורה חשיבה למטה לעבדה
 ולשמרה ללמוד וללמד, יגיכ חשובה למעלה כי
 היא מגינה ומצלי להיגיה ושומריה, איל דע כי
 כפי חשיבותה למטה כן יהי׳ חשיבוה פעולהה
 למעלה, והסימן על זה כבר מבואר במאמר רז״ל
 (ברכוה ס״י• אי) כל המרפה עצמו מדברי תורה
 אין נו כח לעמוד ביום צרה, שנאמר (משלי כ״ד)
 התרפית ביום צרה צר כחך, מאמר ביוס צרה
 נמשך למעלה ולמטה, כלומ׳ כי אותו שהתורה
 תבעה עליי שלא יתבטל מלעסוק בה גם ביום
 צרה, ולא יעצרני הגשם והשלג לא עיף ולא כושל
 בו כמ״ש (ברכות ס״ג) אדם כי ימות באהל אין
 התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה ,
 לכן גם למעלה מגינה עליו להצילו, וביום רעה
 ימלטהו יי, לא כן אותו אשר אהבתו אה התורה
 דלה ורזה ומרפה עצמו מדברי תורה ביום צרה, אז
 גם למעלה אין התורה מגינה עליו ביום צרה,
 וזהו ההרפית ביום צרה, אז ביום צרה צר כחך,
 וק אמרו תז״ל (אבות ר) אוי להם לבריות
 מעלבונה של תורה, וכן שבת פיעלת ב׳ פעולות,
 למטה היא מקדשת את שומריה ותכניס בלבם
 יראה וקדושה כמבואר מסגילות השלת, וכן
 מלמעלה היא מאירה ומזכרת לטוב את שומריה
 להשפיע להס ברכה ושמירה לאין שיעור, וענ״ז
 תשיבותה ופעולתה למעלה תלוי בחשיבותה אשר
 למטה, כמאמר(אמור) אלה מועדי ד׳ אשר תקראו
 אותם מקראי קודש אלה הם מועדי, ר״ל אס
 תקרא אותם מלמטה מקראי קידש ותסגל בהם
 תורה ומצות אז אלה הם מועדי, ר״ל אשפיע
 עליכם ממקיר העליון מקדושה השבה , וזהו ג״כ
 (השא) אך את שבתותי השמורו כי אוה היא ביני
 וביניכם לדורותיכם לדעה כי אני ד׳ מקדשכם,
 ר״ל כאשר תשמרו אה השבת למטה זה יהי׳ לכם
 לאות ולמופת כי אני ד׳ מקדשכם למע.לה, וכן
 השופר ישמש ב׳ פעולות, למעלה להחריד ולהבעית
 השטן מלהסטין, ולמטה לבהל את היצה׳׳ר שהוא
 ג׳׳כ השטן, כאמרם דל הוא השטן הוא היצה״ר



 אף,ל פרשת בהעלותך יעקב
 גו׳ אותו אחן לכם גו׳ עיי למעלה רי' פ׳ 3מרבר

 נאור נכון:
 אל נא תעזוב אותנו כי על כן ידעת חנותנו
 במדבר והיית לנו לעינים, שמעתי מפי הר3
 הגאון מהרי׳ס מאניש ז״ל שהבאור בזה ע״ד מאמר
 מה שמועה שמע ובא קריעת ים סיף ומלחמת
 עמלק, היינו להודות במקיס שנעשה הגס , וזהו
 והיית לנו לעינים, כלומר הלא לא באת בלתי
 שיהי׳ הנסים הנעשים אלינו נראים לעיניך, כי
 הראי׳ פיעלת יותר מהשמיעה, וזהו והי׳ הטוב
 ההוא גו׳, כלומר עור יהי׳ טוב ותסד ד׳ אלינו

 לעשות עמנו עוד נסים אתרים:
 ויהי בנסוע הארון גוי, ובגמרא (שבת קי״ו א׳)
 עתידה פרשה זו שתעקר מכאן ותכתב
 במקומה, ולמה כתבה כאן כדי להפסיק בין
 פורעניות ראשונה לפורעניות שני׳, פורעניות
 ראשונה מאי היא ייסעו מהר ד׳ שסעו מאחרי די.
 באור זה בהקדים מאמר (אבוח ג׳) כל המקבל
 עליו עול תורה כר, דע כי ההבדל בין המסתפק
 במועט ובין המשתוקק אל המותרות, מנותת הנפש
 ופזרונה, שהיא מתוארת עול, כי שם זה מורה
 על רוב דאגה ופיזור הנפש, רעיונותיו ומתשבותיו
 מבוהלי׳ ודחופי׳ איך להשיג מאווייו, כמאמר חדל
 (בירושלמי מובא בע״י ב״מ פ׳ המקבל) ונתן עול
 ברזל על צואריך זה הרעיון, לזה אמרו כל המקבל
 עליו עול תורה, שנפשו מלאה חשוקה ואהבה
 ללמוד ולהגות בתורה כל היום תמיר עד אשר
 כל רעיונותיו ומזימותיו משוטטות כלות וצופות
 בפניני אמרי התורה ושפוני טמוני אוצרותיה,
 וזה עליו כעול ברזל אז הקי״ה פורק מעליו עול

 ד״א, יען כי הוא מסתפק במועט והמועט לא
 יתסר לו:

 והנה

 לשלמה בנו (דה א׳ כ״ת) דע את אלקי אביך
 ועבדהו בלב שלם גו׳ אם תדרשנו ימצא לך ואס
 תעזבנו יזניתך לעד,*) ומאמר ועבדהו בלב שלם
 ובנפש תפצה כי כל לבבות דורש ד׳, ולא אמר את
 ד׳, כי כן משפט חסרון סימן הפעול להורות
 בןןאמר אתר שתי כוונות, דבר והפכו, כמו
 שתמצא מאמרם ז״ל(ב״ר ס״ג) ורב יעבוד צעיר,
 זכה יעבוד, לא זכה יעבד , ורז״ל הוציאו זאת
 מתסרון סימן הפעול, כי אס הי׳ אומר ורב יעבוד
 את הצעיר, לא היי בכת המאמר רק כוונה אתת,
 הגדול יעבוד את הקטן, אבל עתה שניהם
 במשמע, ורב יעבוד את הצעיר , ויש במשמע את
 הרב יעבוד הצעיר, לכן יפה ביארו דל זכה
 יעבוד כוי(ועיי מזה למעלה רי׳ תזריע), כן מאמר
 כי כל לבבות דורש ד׳ מורה כי הדרישה והאהבה
 אשר אצלנו לבוראנו ית׳ היא עצמה פועלת דוגמתה
 מבוראנו אלינו, ובזה יתבארו דברי חדל(שבת
r אי) מאי טעמא מהדר אפי׳ דקו״ף מרי״ש, p 
 אמר ההב״ה אין אני יכול להסתכל ברשע, ולשון
 רש״י דל מהדר אפי׳דקו״ף, לשנא מעלי׳ הוא
 שאחוריו של רי״ש לגבי הקו״ף שאין הקב׳׳ה ריצה
 להסתכל בפני רשע, ועכ׳׳ז דברי חדל אינם דברי
 בדאי רדו, רק מובנים הטיב כמו שאמרנו, כי
 השנאה אשר אל הרשע להקב״ה , היא בעצמה
 השנאה אשר להקביה אל הרשע, ומעתה הנה
 הפעולה אשר אנחנו עושים בתקיעת השופר, רק
 להזכיר אותנו, שלא נשכת את מלכנו יח׳, ואז
 גם הוא ית׳ לא ישכח אותנו, וזהו ותקעהס
 בחצוצרות גו׳ והיו לכס לזכרון, להעיר אתכם איך
 לעמוד לפני אלהיכם, אז אני ד׳ אלקיכם, כאשר

 תעשו כן אעשה גס אני:
 ויאמר משה לחובב גו׳ נוסעים אנחנו אל המקום

 *) וכבר מלתי אמורה נמקום אסר מחבורינו נבאול מאמל (שיל ז׳) אני לדודי ועלי תשוקתו, כי כנר אהל
 הסכם האהבה סבת הנאהנ לא הנת האוהנ, זה שאמר אמת כי אני לדודי, אנל ועלי תשוקתו,
 התשוקה אשר הקב׳׳ה משתוקק ל׳ היא עלי ועל ידי, כי כאשל אני מחזק את אהבתי אליו ית׳ בתשוקה גדולה,

 אז גס הקב״ה משתוקק לי, וזהו ועלי תשוקתו, כי הלהבה היא םבת הנאהב:



 :העלותך יעקב לד

 אומר יום אחד, כלם מופלאי׳ מאד בעינינו, אנל
 זו קשה מכלם לאמר על עם קדוש המהוללי׳
 ומשובחי׳בכל פינית התורה שהקדימו נעשה לנשמע,
 ער שנאמר עליהם (ישעי׳ מ״ט) ישראל אשר בך
 אתפאר, ואחר השבח הגדול הוה איך ניכל לתת
 בהם דופי ופחיתות גדול כל כך לאמר שהכל הי׳
 בשקר ובלשונם יכזבו לו ולבם לא נכון עמו כי׳,
 והנראה לי בזה עם מה שידענו מפי חכמי אמת
 עי׳ה אשר הפרישות מן העוה״ז היא ראש לכל
 המדריגות אל השגת הטוב וההצלחה הנצחיית,
 כמו שהורה התסיד ע״ה ואמר (תהליס ל״ד) מי
 האיש החפץ חיים גו׳ עד סור מרע ועשה טוב,
 ולא שנחליט ונאמר מי שאיני סיר מרע אינו ראוי
, כי באמת הטוב  לעשות הטוב, חלילה מלחשוב כן
 הוא מקובל גם מן הפחות שבפחותי', והוא מלוכלך
, אם יכולת בידו להגיע ולנגוע בקצהו מן ע  בכל ר
 הטוב, יהי׳ לרצון ויקיבל לטיב, ואולי להשיג גם'
 עוה״ב אס יהי׳ ראוי לכך, ועכ״פ לא יגרע ממנו
 שכרו בעוה״ז, כמאמר (שבת ם׳ג) למשמאילי׳ בה
 עושר וכבוד, וכבר רמז אלינו הנביא ע׳י־ה על
 הדברי׳ האלה במאמרו הנכבד (ישעי׳ נ׳׳ו) כי כה
 אמר ר׳ לסדיסי׳אשר ישמרו את שבתותי גי׳ ונתתי
 להם בביתי יד ושס גו׳, יבגמרא (שבת ק״ד א׳)
 קו״ף קדוש רי״ש רשע, מאי טעמא כרעי׳ דקוף
 תלוי׳, אמר הקי״ה אם הדר בי׳ ליעול, כלומר
 שאין צריך לחזור מראש ועד סיף, כ״א גס בהיותו
 בכל דע אס ישוב מיד יקבלו, כמאמר(ישעי׳ נ״ה)
 וישיב אל ד וירחמהו ואל אלקינו כי ירבה לסלוח,
 רק הסיב המובחר הוא מי שהוא מתחלה סור
 גורע, כי הטוב הנעשה אחר סור מרע הוא מיחזק
 ביר העושה שלא יתקלקל, ולא יפיל ממדריגתו
 לעילם, וכבר המשילו זאת חכמי המוסר ע״ה לבגד
 מלוכלך שרוצי׳ לצבוע אותו אם אמנם יקבל הצבע,
 עכ״ז לא לאורך ימי׳ יהי׳, כי ברוב הימי׳ יתם
 הציע ממנו ולא ישאר בו מאומה, לא כן אס יכבסו
 אותו תחלה עד שיהי׳ נקי מכל כתה אז תתעצם
 בו הצבע ותעמוד ימי׳ רבים, כל הימים אשר
 יתקיים היגד, אשר ע״כ הזהיר החסיד ע״ה ואמר
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, באור זה משל  וישבעו מאד ותאותם יביא להס
, רק הוא ר פ ס  לתינוק שאינו רוצה ללכת לבית ה
 בוש מאביו מלאמר האמה , הוא מעליל עלילה
 לומר שהוא רוצה פרוטה, מה האי עושה, הוא
 נותן לו פרוטה , ואם עדיין אינו רוצה ללכת אל
, אז הוא מכה אותו מכה רבה, כך ר פ ס  בית ה
 הם העלילו לאמר בשי, והקנ״ה ירע האמת את
 אשר בלבס, לכן נתן להם בשר עד שנתמלאה
 תאותס, ואז נתקיים בהם ויאכלו וישבעו מאד
 ותאותם יביא להם, כלומר אז נתגלה עומק
 מחשבתם אשר הסתירו בלבם, ולכן להצדיק דין
 שמים קראו למקום ההוא קברות התאוה, כי שם
 קברו אה העם המתאוים, כלומר נתברר להם
 כי העונש הגדול הזה הי׳ רק על ההלונה ועל
 התאוה אשר בלבם, לא על מה שאמרו בפיהם,
 [ועי׳ עוד למעלה פרשה השא ע״א ב׳ מה שכתבנו

 בבאור זה]:
 מדרש בשעה שיאו ישראל לאותן הדברי׳ ויהי
 העם כמתאוננים נשרפו הזקנים באותה
 שעה, שאף הם הקלו ראשם בעלותם על הר
, כשראו אה השכינה ויחזי אה האלקי׳ ויאכלו י נ  סי
 וישתו, וכי אכילה ושתי׳ היהה שם, למה הדבר
 דומה לעבד שהי׳ משמש את רבו ופרנסתו בידו
ה, כך הקלו ראשם כאוכלי׳ ושיתי׳  והי׳ טשך ממנ
ה, שנאמר  ט׳ והן נשרפו כשנתאוו אותה תאו
 והאספסיף אשר בקרבו התאוו תאיה, וראוי
 לבאר מה ענין החטא בזה אחר כי אכילה ושתי׳
 לא היתה שם, ומה הוראת המשל לעבד שהי׳
 משמש את רבו ופרוסה בייו והי׳ טשך ממנה,
 ולבוא אל הבאור נקדי׳ מאמרם ז״ל(שמות רבה
 מ״ב) שמביא שם כמה פלוגתות על מספר הימים
 שהיו ישראל שלמים עם הקב״ה אחר מעמד הר
, אלא היו  סיני ור׳ מאיר אומר אף לא יום אחד
 עימדי׳ בסיני ואומרים בפיהם נעשה ונשמע ולבם
 מכוון לע״ז, שנאמר(תהליםע״ח) ויפתוהו בפיהם
 ובלשונם יכזבי לו, ולבם לא נכין עמו ולא נאמנו
 בבריתו, ואם אמנם כל הדעית אשר הביאו חז״ל
ום, וא׳ ום, ואחד אומר י״א י  א׳ אומר כ״ט י
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 בקרבו התאוו תאוה, מאמר בקרבו מורה שהתאוה
 עוד היתה טמונה בקרבם, שלא נטהרו ממנה
 מכל וכל בשעה שראו בשכינה , בהר סיני, ואין
 לנו דרך אתר לפי המדרש אשר האספסוף הס
 הסנהדרין, הלא הכתוב מגלה לט על מה מתו
 עתה , בעבור שהיו כבר בזמן הנ׳׳ל בעלי תאוה ,
 ובתוך בני ישראל הבוכים על בשר נענשו גס הם,
 כמו רעיי תיגרא ועיזי רהטין כד אבי דרא תושבנא
 ועוד שאר המשלי׳ המובאי׳ שם(שבת ל״ב אי) וזהו
 מאמר המדרש בשעה שבאו ישראל לאותן הדברי׳
 ויהי העם כמתאוננים נשרפו הזקנים באותה שעה,
 שאף הם הקלו ראשם בעלותם על הר סיני כשראו
 את השכינה ויחזו את האלקי' ויאכלו וישתו, וכי
 אכילה ושתי׳ היתה שם, למה הדבר דומה לעבד
 שהי׳ משמש את רבו ופרנסתו בידו והי׳ נושך
 ממנה, ונמתיק הענין גרפ משל, לאחד שהיתה
 אשתו ממשפחה בזוי׳ ופחותה מאד ומעשיה ומנהגיה
 כלם היו למורת רות, ועכ״ז הי׳ אוהב אותה,
 לימיס מתה וקבל האיש על עצמו לקחת לו אשה
 יראת ל•, ומצא את מבוקשו אשה משכלת מאד ,
 ומצאה תן בעיניו, לימים שמעה מפיו בהציעו
 שבחה ויקרה וחביבותה עליו לאמר הלא תדעי
 לך רעייתי תמתי כי בכל עת אשר אני רואה את
 זיוך והדרך דומה בעיני כי אשתי הראשונה
 עמדה מקברה, ואשתו המשכלת כאשר שמעה
 מפיו הדברי׳ האלה ותמרמר מאד לאמר אם עוד
 אתה אוהב את אשתך הראשונה המרשעת הלא
 הגדת היום כי אהבתך אותי אך שקר, כי הרשע

 והצדק

 (תהלים צ״ז) אוהבי ד׳ שנאו רע שומר נפשות
 חסידיו, אחר שישנא את הרע ויהי׳ נקי ממנו
 יהי׳ נשמר ובטוח לעתיד, וכמאמר (שם קכ״ה)
 כי לא ינות שבט הרשע על גורל הצדיקי׳ גוי, *)
 והנה התסרון הזה השיג את ההמון הקדוש הזה
 שעמדו על הר סיני, שיצאו מאפלה לאור גדול,
 אם אמנם העיר ד׳ את רות קדשו עליהם להשיג
 מה שהשיגו מן הטוב הצפון, עכ״ז שלט בהם
 הקלקול עד מהרה, וכבר מבואר כי יסוד כל
 הקלקולי׳ ושליטת הרע בישראל הי׳ מסבת השגתם
 הטוב קודם הסור מרע ובטרם נטהרו ממנו, אשר
 על זאת רמז הנביא ע״ה בהבטתתו על העתיד
 (ישעי׳ ני׳ב) כי לא בתפזון תצאו, ונהי׳ בטוחי׳
 ובמנוסה לא תלכון, וכל זאת ביאר לנו דהע״ה
 במאמר הנכבד ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו
 ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו, ומ״ש
 ובלשונם יכזבו לו לא חלילה שכוונתם היי לשקר
 ולרמי׳ רק עצם המעשה הי׳ מיוסד על כזב, כמו
 בור אשר יכזבו מימיו, היינו דבר שאין קיומו
 נאמן, אבל עתיד לקבל מקרי הקלקול וההפסד,
 הוא נקרא כזב, וזהו ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו
 בבריתי, שאין ענינם בטוח שיתקיימו בברית אשר

 כרת ד׳ עמהם, שלא יפלו ממדריגתם:
 ואולי זה הי׳ ג״כ חטא הסנהדרי׳, שלא היו
 ראויי׳ עדיין למדריגה זאח, כמאמ׳ כי לא
 יראני האדם וחי, והוא ג״כ מטעם זה עצמו כי
 כל זמן שהאדם תי יש בו שמץ מהלכלוך הארציי,
 ומעתה המשך המאמר כך הוא, והאספסוף אשר

 ־) אמי• הכותנ לא אחדול את מתקי מה שכתבתי אני מאור מאמר זה נספר טמן המור, ד׳ יזכני להוציאו
 לאור בדפוס, לאמר אמת כי נכונו ללצים שפטים, ואותו שהוא צריך עונש הוא ית׳ שילח עליו את
 כ״י זעמו, היינו רשעי׳ עזי נפש שיקח את שלו מתסת ידס, וכמאמר (תהלים צ״ב) בפרות רשעים כמו עשב,
 אז ויציצו כל פועלי און, כלומר אז יזמין ית׳ עליהם כלי זעמו הפועלים האון להעניש על ידם את הראוי
 נהענישו, איל הצדיק אינו צריך אליהם, כי הוא יעורר א״ע אל העבודה מעצת נפשו ומדעתו, ואינו צריך
 להתעורר ע״י פועלי און וע״י שבט הרשע, וזהו כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים לפעול בהם שלא ישלמו
 הצדיקים בעולתם ידיהם, ושלא יפלו ממדריגתס, כי הס ודאי לא יפלו, וצדקתם שמורה נצח, ואין מהצורך
 להם אל רצועה מדדות שירדה בהם, רק הטיבה די לטובים רק טוב כל הימים, אמנם והמטים עקלקלותס,
 המה צריכי׳ מאד אל רצועה מרדות, והקניה מנהלם ומדריך אותם ע״י כלי זעמו וזהו והמטים עקלקלותס יוליכם

 ד׳ את פועלי האון, כלומר הוא מדריכם ע׳׳י התעוררות פועלי האון הרודים בהם:
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 תלונתו בלבו, ומשפט המשרת הזה בכלות זמנו
 ובא לתבוע שכרו מאת העשיר, והוא לא השלים
 לו שכרו כראוי, והמשרת מתעבר עמו לאמר למה
 יגרע שכרי הראוי לי, ובתוך הדברים מבליע ג״כ
 תלונותיו אשר בלבו וימלא אח *'פיו ויאמר למה
 אתה מגרע שכרי, אפשר אתה מנכה לי בעד
 הבשר והמטעמי׳ שהייתי אוכל בכל יום על שלחנך,
 ובזה עיקר המריבה הוא על השכירות ומתוך
 רבוי דבריו נראה ונתודע כי יש בלבו תלונה ישנה,
 כדבר הזה ממש הי׳ בהמבקשי׳ תואנה במדבר,
 כי עיקר התביעה הי׳ כי הוצאתם אותנו אל
 המדבר הזה להמית את לל הקהל הזה ברעב,
 שזה מורה על בקשת לחם, ובתוך הדברי׳ היו
 מראי׳ שיש להם תלונה גם על בשר, כי מרוע
 אמרו מי יתן מותנו ביד ד׳ בארץ מצרי׳ בשבתנו
 על סיר הבשר, אם לא לרמז על מה שבלבם כי
 עתה אין בשר בסיר, לק אמר ית׳ שמעתי את
 תלונות בני ישראל דבר אליהם לאמרבין הערבים
 תאכלו בשר גוי, וזהו מאמר הילקוט אמור להם
 בין שגי דברים אתם עומרים, כלומר הבקשה היא
 לחם, והתלונה בלב היא גם על הבשר, והנה פה
 במעשה האספסוף הי׳ ענין אחר, כי פה היי
 מאמר מבואר מפורש יוצא מפיהם מי יאכילנו
 בשר, והלונותםבלב הי׳ מגונה במאדמאד, כאמרס
 דל (יומא ע״נ) בוכה למשפחותיו,, על עסקי
 עריות שנאסר להם, וראוי להתבונן מאין הוציאו
 חדל את הדרש הזה, כי פשוטו של מאמר וישמע
 משה את העם בוכה למשפחותיו, מורה שהיו בוכי׳
 משפחה משפחה לבד, והנראה כי המאמר בעצמו
 מורה על זה, כי הנה הבכי׳ תזדמן על ב׳ אופנים,
 למשל עני בוכה על שהוא רעב או יחף, והוא דבר
 שאפשר לתקנו עי׳י מתנדבי׳, ויש בוכה על אביו

 שמת, והוא דבר שאין לו תרופה, והמופת עליהם.
 לדעת ענין בכייתם מה היא, כי אם הבוכה
 משמיע קולו בשוק, במקום רואים ואסיפות בני
 ארם, ודאי הוא בוכה על דבר שיראו רביםויתמלו
 עליו יקומו ויושיען לו, לא כן אם הוא יושב ובוכה
 בחדר משכבו שאין רואה אותו ודאי בכייתו על

 דבר
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 והנה זה משפט האדם ההולך בטל שאמרו
 עליו(כתובות נ״ט ב׳) הבטלה מביאה לידי
 שעמום, כי כן משפט הבטלים ממלאכה ועסק
 לבדות להם דאגות זרות ונפשם נשוא לשוא ודברי
ם, ומה גס במדבר ל, בעבור כי הכלים רקי  הי
 שנעשו בני חורין מכל דאגה ועמל כי ארוחתם
 ארוחת תמיד הכל לפניהם, וזאת הסבה לסבב
 להם להיות כמתאונני׳ ומחפשים עלילוח, אמנם
 ההתנצלות עלזה כבר מבואר בגמרא (ברכות ל״3)
 שלשה מקראות אלמלא לא נכתבו נתמוטטו כר
 וא׳ מהם ואשר הרעות׳, וא״כ עוד הם ראויי׳
 ללמד עליהם סנגורי׳, אבל אס נקרב ונחבר פרשה
 שלפני׳ אל המתאוננים, שנאמר בה וישעו מהר
 ד׳ שסעו מאחרי ד׳, בתת זאת אל יד המקטרג
 אין להם שוס צד זכות, כמאמר (קידושין למ״ר ב׳)
 בראתי יצה״ר בראתי תורה תבלין, כי אם היו
 מקבלי׳ עליהם עול תורה לא הי׳ להם מקום
 להיות מתאוננים, כי רעיונותיהם ומחשבותיהם
 נשואות על כנפי קדושת התורה, זה שאמרו כדי
 להפסיק בין פורעניות ראשונה כר שלא לחייבם

 כל כך, והבן:
 והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה וישובו
 ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי
 יאכילנו בשר, זכרנו את הדגה גו׳ וישמע משה
 את העם בוכה למשפחותיו ויתר אף ד׳ מאד
 ובעיני משה רע, להבין ענין זה נקדים מאמרם
 דל(ילקוט בשלת) על מאמר שמעתי את תלונות
 בני ישראל, אמר הקיי׳ה גלוי לפני מה שאמרו
 ומה שעתידי׳לומר, דבר אליהםלאמר בין הערבים
 תאכלו בשר, ,אמור להם בין ב׳ דברים אתם
 עומדים, ששאלחם לחם כהוגן שאלתם, וששאלתם
 בשר מלוא כרס שאלחם, באור זה דע כי מאמר
 תלונה יסוב על דבר שהמתאונן מתלונן עליו בלבו
 ובמחשבתו, ואינו תובע בפה, משל למשרת אצל
 עשיר ומאכיל איתו מאכלים פחותי׳ ואינו מסב
 אותו על שלחני שהוא אוכל עם ב״ב, הנה גם כי
 המשרת מצטער בלבו עכ״ז אין מן המדה שיתבענו
: בדין, ועכ׳׳ז ז ל  בפיו כי אינו יכול לחייבו ע



 אהל $רשת בד,עלותך יעקב
 עריות, ולכן קרא הכחוג דגר שלא נחפיש ע״ש
 תאוה, כי היא לא היתה בבתי׳ שאלה, רק
 שנשארה התאוה בלבם, וכמו שנתבאר בהערה:
ה מאד יתבאר בזה עומק דברי תז״ל(שבת מ  ו
 קי״ו א) ויהי מסוע הארון כוי עתידה
 פרשה זו שתעקר מכאן והכתב במקומה, ולמה
 כתבה כאן כדי להפסיק בין פורעניות ראשונה
 לפורעניות שניי, היינו בין ויסעו מהר ד' שסעו
 מאתרי ד׳ ובין ויהי העם כמתאונני׳ ורי׳ל שלא
 יהגלה לעין כל הקורא פנימיות תאותם , כ״א
 שאלהם הגלוי׳ לבד, היינו שאלה בשר ולא התלונה

 אשר בלב, הרמוז במאמר התאוו תאוה:
 וזה שאמר הכתוב בסיף הענין, למקום הה!וא
 קראו קברוה התאוה כי שס קברו אה העם
 המהאוים, בא להשמיענו בזה דבר גדול, כי
 לכאורה יקשה ממ״נ אם הקב״ה שונא אה האוכל
ס בשר, ואם אינו שונא  בשר, א״כ למה כהן $
 את האוכל בשר למה חרה אפו עליהם עד מות,
 לזה בא דהע׳׳ה וביאר ואמר (תהלי׳ ע״ת) ויאכלו

 וישבעו

 דבר מעות לא יוכל לתקין, ע״ד שאמר הוא ית׳
 (ירמי׳ י״ג) ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה
 נפשי גו׳, כי למה יבכה גמקוס רואים, וכאמרו
 (שם יו״ד) אין טטה עוד אהלי ומקים יריעותי,
 וא׳כ היא דאגה שאין לה הדופה, ולכן גמסתרים
 הבכה נפשי, כן הדבר גהשאלוה האלה, כי שאלת
 הבשר, הוא דבר שיש לו הדופה, לכן שאלוהו
 בגלוי, אבל ההלונה אשר בסגור לבס אין לגלוהה
 בעליל לארץ כי ודאי השאלה הזאת לא ההי׳
 נשמעת, ולכן הסתירו בכייתם, ומעתה המאמר
 נדרש על פשוטו, וישמע משה את העם בוכה
לן, *) מלוע לא השמיעו  למשפחותיו איש לפתח אה
 קולם בשיק, אס לא כי יש בלבם לבר שאינם יכולי׳
 לפרוט בדבר שפתי׳, וזה על עסקי עריו׳ שנאסר
 להם, והיו בושיס מלגלות זאת, וזהו ויחד אף
 ל׳ מאל, ובעיני משה רע, כיהנה פה בענין
 האספסוף היי באופן אחר ממה שכתוב פ׳ בשלח,
 כי שם הי׳ הנגלה שאלה לחם, והתלונה הי׳ על
 בשר, ופה הי׳ דבר השאלה בשר, וההלונה בלב

 *) ימה גם כי כבר נאמר (משלי׳ 3׳) דאגה בלב איש ישחנה וכביאורס ז״ל (יומא ע״ה א׳) יסיחנה מדעתו
 יסיחנה לאחרים, ומשפטו ללכת אל השכנים ואל אחוזת מרעיו להסיח דעתו או יםפר לפניהם לקסת
 עצה, לא כן פה סיפר הכתוב וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו איש לפתח אהלו, ומה זאת להבוכה שיבכה
 בביתו ובאהלו, מדוע לא הלך אל שכניו ואוהביו להציע בפניהם דאגתו, אס לא שהי׳ בלבו דבר שהי׳ בוש
 צהעצותי על דל שפתיו, וע״ד שדרשו רז״ל(במדבר רבה ט״ז) ותרגנו באהליכם, תרתם גנות הארץ שהקב״ה קרא
 חותה אלץ טובה / כלומר כי בדו דברים מלבם מה שלא היו יכולי׳ לומר לעין כל, וזה מוכרח ממאמר באהליכם,
 וזהו וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו איש לפתח אהלו, מדוע לא הלך אצל שכנו, אם לא כי זה הי׳ על
 עסקי עריות שנאסר להם, ומשה רבינו ע״ה כאשר שמע קול הבוכים בעם בא ושאל אותם מה זה תבכו, ויענו
 ויאמרו כי חפצים בבשר ואין להם, זה שסיפר הכתוצ והאספסוף ענינס כן הי׳ אשר בקרבו התאוו תאוה, ר״ל
, אבל ויאמרו מי יאכילנו ל א ל ש  בקרב לבבם הי׳ ענין תאוה ודבר מגונה, וישובו ויבכו • על דבר זה גם בני י
 בשר, ר״ל אבל בגלוי לא אמרו רק כי הם רוצי׳ לאכול בשר, וע״ז יפה שיפר הכתוב ויחר אך. ד׳ מאד ובעיני
 משה רע, למשל התינוק בעת הבוקר אביו מאכילו ומשקהו ואומר.לו שילך אל בית הספר, והנער עומד ובוכה,
 וישאצמ האב מה תבכה ויאיני לי כי הוא חפץ שיתן לו אגוזים, ואולי הי׳ לו מעט אגוזי׳ ונתן לו האגוזים
 ויאמר צך אל בית השפר, והוא עומד ובוכה, לאמר אני חפץ מעט צמוקי׳, תפוחי׳, ויקח אביו את הרצועה
 ויכהו, אמנם כל זה יזדמן כאשר האנ אינו איש חכם להשכיל על דבר, יחשוב בבנו כי אולי חפצו באגוזים,
 אולי חפצו בצמוקיס, אבל איש חכם יבין זאת, כי אינו רק התנצלות אבל האיות שאין חפצו ללכת אל בית
 השפר, כן ממש כ׳ מרע״ה גם כי הי׳ קשה בעיניו ענין הבכיה למה אתם בוכים בשר, הלא יש לכס מן הכולל
 כל הטעמים , אגל עכ״ז אמר בנפשו אולי גברה החמדה והם חפצים בבשר, אמנם הקב״ה הבוחן כליות ולב,
 ראה את עומק מחשבתם לאמר בפיכם תאמרו בשד אגל אני יודע את אשר בלבבכם, לק יפה אמר ויסר אq ד׳

, כלומר בעיני משה רק לא הוטב שאלתם אבל הקב״ה המבחין האמת חרה אפו מאד:  מאד, ובעיני משה לע



 אהל פרשת בהעלוחך יעקב
 ומשחוקקי׳גם לדברי׳ פחותי' הרבה מערך דגים,
 כמו שומיס ובצלים, וזה הכל רק בעבור כי עחה

 נפשנו יבשה אין כל, והבן:
 וכבר בארנו עד״ז (באהל יעקב שמוח ט׳ א)
 מאמר הנחמדים מזהב ומפז רב, ובמקום
 אחר (רי׳ פ׳ ויקרא) בארנו עוד מאמר (ישעי׳
 מ״ג) מאשר יקרח בעיני נכבדח, כי חביבות
 וחשיבות דבר מן הדברי׳ תהי׳ לאחד מב׳ פנים ,
 א׳ לסבה אמתייח, ב׳ לסבה כזבייח, כמו הענבי׳
 והתאני׳ וכדומה מן הפירוח היקרוח, חשיבוחם
 מחמת עצמותם, כאשר המליץ הכחוב ואמר
 (שופטי׳ ט׳) וחאמר להם הגפן גו׳ המשמח אלקי׳
 ואנשים, ויש שיהי' בו תשיבות לא בעבור יקר
 עצמותו, כ״א מסבת מעוט מציאותו, וכאשר ירבה
 מציאותם יתמעט תשיבותס , כאשר כלל שהע״ה
 ואמר ע״ד כלל(משליכ״ז) נפש שבעה תבוס ביפת
 ונפש רעבה כל מר מתוק [עי׳ הדברי׳ במקומם
 ויהיו בפיך כדבש וחלב] ככה מישרי׳ אשפוט על
 דור המדבר שאמרו זכרנו אח הדגה גו׳ פירושו
 כי הזכרון ברעיוננו את הדגיס שהי׳ לנו בימים
 הראשונים הוא תנם, שאין הדגים ראויי׳ לכך,
 כי במצרי׳ היו הדגים מבוזי׳ מאד לרוב מציאותם,
 ולכך נתנו אותם לישראל, והראי׳ כי הלא גס את
 הקשואים ואת האבטיחים אשר פחיתותם נודע
 לכל, עכ״ז גם את •אלה תתאוה נפשנו, אבל אין
 זה רק מסבת כי עתה נפשנו יבשה אין כל, וכמו

 שאמרנו:
 ויקרא את שם המקום ההוא קברות התאוה כי
 שם קברו את העם המתאוים, ובהשקפה

 ראשונה

 ומעחה נבוא אל הענין, ונאמר כי כוונת
 האספסוף שהתאוו תאוה קרוב הדבר
 לומד שכוונתם היתה למלאות תאוחס ולהשביע
 יצרם באכילת הנשר לשובע עד שלא יתאוו עוד
 אל הבשר, כי זה כל יקר וכל שלמות האדם לשבר
 התאוות שלא יתור אחר המותרות, רק להסתפק
 בההכרחי לבד , וזה ראוי לכל ירא ד׳ ללחום עם
 יצרו מלחמה תמידיית , כהוראת מאמר (ברכות
 ה׳ א׳) לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע ,
 ויען כי העם הזה בהיותם במדבר היו חסרים
 מכל האוכל אשר יאכל, ע״כ היתה תאותם
 בהפלגה רבה ועצומה , עד כי השתוקקו והתאוו
 גם לדברי׳ קלי החשיבות הבלתי ראויי׳ שתחול
 עליהם החמדה, רק מחמת העדר מציאות׳ חמדו
, כי כן משפט כח התאו? להתגבר  להם כמו ק
 באדם ביותר אל דבר קושי המציאות , עד כי
 חז׳׳ל המליצו על זה ואמרו (יומא ע״א) אינו דומה
 מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו, ולזאת
 הי׳ קשה עליהם כמשא כבד עול התאוה
 והחמדה בהיותם צריכי׳ לשבר תאותם גם לדברי׳
 שאין ראויי׳ שתחול עליהם התאוה , רק התאוה
 באה מסבת העדר מציאות הדברים, וזהו ויאמרו
 מי יאכילנו בשר, כלומר מי יתן שיאכילנו להשביע
 נפשנו להשקיט ולהרגיע המיית התאוה ושאונה ,
 לא כאשר אנחנו עתה זכרנו את הדגה אשר
 נאכל במצרים ומהאווי׳ אנחנו היום אל הדגים
 שאכלנו שמה , וזה על חנם , כי אינם כדאי
 שיתאוה להם אדם, אבל אין זה כ״א מסבת העדר
 מציאותם, והמופת כי הלא אנחנו חומלי׳

פ י״ש אולי זה יעורר לי תאמז האכילה, ויאמר לו סלילה לי  כי לע׳יע אינו רעב, בלמי אס ממן לי תחלה ט
, ואיך אמן לך סגה להרעיב ע נ  מעסומ זאמ כי אני אין מדתי רק להשביע את מי רעב, לא להרעיב את מי פ
 את נפשך שיה״ לך תאוה לאכול, זהו ממש מדתו ית׳ פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, ר׳׳ל אם ההשפעה
 תהי׳ סבה להשביעו, לא אס ההשפעה תהי׳ סבה להרעיבו, וכאשר יהי׳ לו מנה יבקש מאתי׳, בלתי אם אינו
 מתאוה כ״א ההכרח ובהשיגו חפצו יודה לד׳ חסדו, ונפשו תשבע ולא יבקש עוד, וזהו ברכת ד׳ היא תעשיר,
 בתנאי שלא ייסיף עצב עמה, היינו אחר השיגו הברכה• לא יתעצב ולא ישתוקק ליותר מזה, כמליצה מאמר
 (תהליס כ״א) מאות לבו נתת לו ואז וארשת שפתיו בל מנעת תלה, בכל יום ויום עקש וימאוה יותר ויותל,

 וכבר תמצא קצת מזה סוף ספר בראשית מסגורנו זה:



 אהל פרשת בהעלותך יעקב
 ואמר (ירמי׳ 3׳) כה אמר ל ;כרתי לך חסר
 נעוריך גו׳ לכתך אתרי במדבר גו׳; כלומר ואנה
 פנה הודך וזיו הדרך לשעבד עצמך להיו׳ כל היוס

 תמיד כשור לעול וכתמור למשא :
 ועילת העדר הבטחון באדם הוא מסבת תאותו
 ליותר מכדי צרכו, ודרך התירה לא ק
 הוא, כמאמר (אבות ו׳) כך היא דרכה של תורה
 פת במלח תאכל כו׳, וכבר נאמר (ישעי׳ ני׳ז) ברב
 דרכך יגעת לא אמרת נואש חית ידך מצאת על
 כן לא חלית, פי׳ מה שאנו עוזבי׳ התפלה מאת
 ד׳ על הפרנסה משבת שיש בידינו כלי סיפוק,
 ועינינו צופיות רק על מותרות, ועל המותרות
 אין אנחנו בטוחים שתהיי נשמעת תפלתנו,
 ולכן אנחנו בוחרים יותר בסבות , והקב״ה מניח
 פרנסתנו אל הסבות, עד כי גס די הסיפוק לא
 נוכל להשיג בלתי על ידי עצנון ויגיעה רבה:
 והדבר הזה הי׳ נראה לעין אצל אוכלי המן,
 הצדיקי׳ היו מסהפקי׳ בעומר לגלגולה,
 וזאת היו מוצאי׳ פתח אהליהם, והבעלי האוה
 כבר נאמר בהם ועיני כסיל בקצה הארץ, היו
 משוטטי׳ לבקש את אשר נמצא רחוק מן האהלים
 במקומות הפקר והיו מייגעי׳ עצמן כדי להשיג
 יותר מן הסיפוק שמצאו פתח אהליהם, ומה הי׳
 סופם, כי אחר אשר שיעבדו עצמם לשוטט למרחוק
 הוצרכו גם על הסיפוק, כמאמר בדרך שארם
 רוצה לילךמוליכי׳ אותו, לכך סיפר הכתוב ואמר
 שטו העם, להודיע גנות מי שהוא רוצה להשיג
 יותר מן הסיפוק, בתחלה הוא מבלה הזמן להשיג
 יותר מכפי צרכו מסבת גודל תאותו, ולבסוף הוא
 מבלה הזמן מסבה כבדות השגה את ההכרחי שלא
 יספיק לו בלעדיו, ויצטרך לעמול בזעה אפו גם
 על כדי הסיפוק, וזאת היהה לחטאה אל העם,
 גם כי בלבבם הם חפצים לעמול בתורה ובמצות ,
 כמאמר ר׳ אלכסנדרי גלוי וידוע לפניך שרצוננו
 לעשוח רצונך, רק כל אחר מבטית את נפשו
 לאמר לכשאפנה אעשה רצון קוני, וזו.א׳ מן הג׳
 דברי׳ המוציאי׳ את האדם מן העולם (אבות ד)

 הקנאה והתאוה כוי:
 וכי

 ראשונה הדבר זר מאד כי בעבור טעם זה שאמר
 כי שם קברו את העם המתאוים הי׳ ראוי לקרוא
 את המקום קברות המתאווי׳ לא קברת התאוה,
 אבל נתעורר תתלה על מאמר הכתובי׳ והמן כזרע
 גד הוא גו׳ שעו העם ולהטו גו׳, ובגמרא (יומא
 ע״ה) שהרשעי׳ הוצרכו לשוטט למרתוק ללקטו,
 והצליקי׳ היו מלקטין סביב לאהליהס, ויקשה א״כ
 מלוע עירב הכתוב ב׳ עניני׳ אלה וכתבם יחד ,
 כי במאמר והמן כזרע גל הוא בא להורות זדון
 לבם של המלונניס על המו כי בחנם דברו עליו
 גנות, כי הלא הי׳ מאכל משובח מאד כי הי׳
 בזרע גד ועינו כעין הבדולח, אבל איך יצורף לזה
 מאמר שטו העם ולקטו, כי בזה אולי יצדקו
 המואסים בו, ונזכיר לזה מאמר הנביא (ישעי׳
 כ״ח) הכל היום יחרוש החורש גו׳, אשר לרעתי
 הוא מונחת מגולה אל המבלים כל ימיהס
 ושנותיהם רק בבקשת פרנסתם, ובעבור זה
 יוצאי׳ מן העולם ריקם, בלא תורה ובלא מצות,
 אשר הראשונים לא כן עשו, כמאמר (ברכות ל״ה
 ב׳) הראשונים עשו תורתם קבע ומלאכתם עראי
 זה וזה נתקיים בידם, כי ק יסי המלך ית׳ כי
 טוב לארס תורה עם דרך ארץ, כמאמר ואספת
 דגנך, אבל נתן זמן על הדרך ארץ, כמו שאמר
 רבא לרבנן (שם שם) במטותא מינייכו ביומי ניסן
 וביומי תשרי לא תתחזו קמאי כר, והמהפרנסי׳
מ אין להם להתעסק יותר ממה י מ ה ו כ א צ "  מ

 שלא יספיק בלעדו והקב״ה יקיים בו וברכהיךבכל
 השר תעשה, כי אין מעצור לד׳ להושיע ברב או
 מעט, וזאת היתה תרעומת הנביא ע״ה על
 המכבידי׳ עליהם עול דרך ארץ יותר מן הראוי,
 התפלא ואמר הכל היום יחרוש החורש, כלומר
 וכי כן עשו אבותיכם בהיותם שחיי׳ על אדמתן
 וכי כל היום בשלמות היו עוסקים רק בעבודת
 האדמה, כן אתם גם אתם המתפרנסי׳ ממלאכי
 ועסק מו״מ ראיי אליכם להתנהג כן, ולבטוח בד׳
 שיצוהאהכסאת הברכה גם במעט עסק, וראשית
 הוכחת ירמי׳ ע״ה הי׳ על העגין הזה איך נעדר
 הבטחון כ״כ ממה שהי׳ בימים הראשוני׳ והתפלא



 אהל פרשת בהעלותך יעקב לה
 נושא אחותו הימה המשפחה נשארה בשלימות 36
 אחל לכלס , ואף אס היו לכשר אחל עכ״ז לא
 היתה האהבה מתקלקלת אצל הזוג מלאהוב את
 המשפחה, לא כן כאשר האיש נושא אשהממשפתה
 אחרת והם מתלבקי׳ יחל לבשר אחל , מוכרתי׳
 בע״כ להקטין אהבת המשפחה מהם מאשר הי׳
 מקדם למען אשר אהבח המשפחה לא תסבב פירוד
 ביניהם, למשל זה יאהוב את אביו כנפשי, ואשתו
 לא כן עמה , כי האב אינו אב רק לו ולא לה ,
 והתורה הזהירה ואמרה על ק יעזוב איש את
 אביו ואת אמו ודבק באשתו, להקטין אהבתיולדיו
 כדי שתהיי אהבת אשהו שלמה עמו, וזהו וישמע
 משה את העם בוכה למשפחיתיו, האמתלא הי׳
 על עסקי משפחות, ומקום ההתרעמות היתה על
 עסק הנשואי׳ היינו הנדוני׳ שהיא נותנח לו
 והכתובה שהוא כותב לה, כי כל זה הוא בעבור
 שרוצים לקרב הרחוקים, ולחבר הנפרדי׳ לעשות
 אותם לבשר אחל, לא ק אם ר\ אק ןאתות
 נושאים זא״ז לא היו צריכי׳ לכל אלה, נמצא
 שעיקר מקום ההתרעמות הי׳ בעת שעוסקי׳ לזווג
, ולא היו עושי׳ הדבר בשמתה כי היו  אחד אל א׳
 דואגים על פירודם ממשפחת׳, ולכן נגזר גם עתה
 שיהי׳ עסק הנשואין בקטטה כאשר היתה
 בראשינה, ואולי כי זה נרמז במאמר איש לפתת
 אהלו, היינו שהיתה עת קבוע אל בכייתה ביו5
 הנשואין, שהיו כנוטלי׳ רשות ממשפחתם על
 הפרדס מהם , וכדברי הדרש אהלו זו אשחו,
 וזהו לפתת אסלי, היינו בהתחלח יום הכניסה ,
 ואס אמנם אין דרכי לרמז רמזים , אבל •לא כן
 עניןזה, כי כל הפרשה אינה כ״א רמזים, כי מה
 שמבואר בה לא מבואר כ״א טענת בשר , וכבר
 ביארנו בזה מאמר יתן ד׳ האשה הגאה אל ביתך
 כרחל וכלאה אשר בנו ט׳ ומצאת כי תדרשנו
 בספר קיל יעקב במגילת רוח , ע״ש ויהי׳ בפיך

 כדבש למחוק:
 וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו
 בשר , זכרנו את הדגה אשר נאכל
 במצרים חנם את הקשואים ואת גר הבצלים ואת

 השומים

 והצדק המה בי הפכי׳, ואם באמת אחה אוהב
 אותי בעבור מנהגי הטובים, צריך אתה להפליג
 השנאה על הראשינה בעבור מעשיה הרעים שאחזה
 בהם, הנמשל מה שנאמר ויחזו את האלקים
 ויאכלו וישתו, היינו שהיו טועמי׳ טעם ערב ונעים
 במחזה האלקי׳ כאלו הם אוכלים ושותים, נמצא
י עליין ערב להם המאכל והמשתה, וא״כ עדיין  כ

 הם מבחין, ואיך תוכל אהבת ל׳ ית׳ להתקיים
 בהם, כמאמי יעקב לעשר(בראשית רבה ע״ה)

 אין שני זרזרים ישנים על לף אחד:
 ובגמי־א (שית ק״ל א׳) כל מצוה שקבלו ישראל
 עליהם בשמחה כגון מילה עדיין עושים
 בשמחה, וכל מציה שקבלו עליהם בקטטה כגון
 עריות דכתיב וישמע משה את העם בוכה
 למשפחותיו על עסקי משפחות עדיין עושי׳ בקטטה
 דליכא כתובה דלא רמו בה תיגרא, וראוי להתבונן
 בדבר העונש הזה מה מדה כנגד מדה יש בזה,
 כי העונש הזה הי׳ שייך אם הם לא היו רוצים
 לקחת אשה רק היו מוכרחי׳ בהכרח התורה עד
 שהתמרמרו ובכו על זה, אז הי׳ יפה העונש כי
 חק עולם יהי׳ לשאת אשה במריבה, איל באמת
 לא כן הדבר כי הם היו בוכי׳ על שהתורה מיעטה
 להם הנשואין, במה שאסרה עליהם עריות ,
 וא״כ אין מקום לעונש זה, גם מה ענין הקטטה
 בעת הנשואי דוקא, עד דליכא כתובה כר

 ומתחלה נחקור מה ראו על ככה ומה הגיע
 אליה׳ לבעוט במצוה זאת ייתר מעל כל האיסורי׳
 שבתורה, כי הלא לעיניה הוא כי התורה אסרה
 יותר מאשר התירה , כמו בהמות טמאות וחיות
 וכמה מיני טרפות ואיסורי׳ כידוע, ועל כל אלה
 לא נשמע קול בוכים, רק וישמע משה את העם
 בוכה רק למשפחותיו, על עסקי משפחות , ומה
 יורה מאמר איש לפתח אהלו, ולא אמר כמו
 שנזכר אצל המרגלים ותרגנו באהליכם , ולא
 הזכיר הפתח, והנראה בעיני כי מאמר בוכה
 למשפחותיו הוראתו כך היא , כי הנפקותא במה
 שנאסרו העריות ושאם היו מותרות, הוא
 שהמשפחות מתפרדות זו מזו, למשל אם הי׳ אחד



 פרשת בהעלותך יעקב

 השומים ועתה נפשנו יבשה גו׳, באור זה ע״פ והשיג לכס ריש את בציר, כי הנה הצדיקי'נבדלי׳
 משל לב׳ סותרים נסעו בדרך, ויבואו אל בית מן הרשעיס בב׳ דברי׳, א׳ כי הצייקי' זכות
 אכסני׳ ונתנו לפניהם מאכלים יקרים בשר שמן מעשיהם גדול ורב, והרשעים אס הקבי׳ה יביט
 ודגים מטוגנים ופרפראות הרבה גי׳כ העלו על במעשיה׳ וישפיע להם כפי ערכם הראוי, וכמעשה
 השלתןמה שדרך המעוגגי׳ לאכול אותם עם הבשר ידיהם יתן להם , יגיע להם מן השפע מעט מז
 יתד, כמו שמעלי׳ צנון וחזרת ובצלים ערוכי׳ יפה המעט, ב׳ כי מלוא תאותם הוא רב מאד, כי
 בתומץ ודבש, למתר באו אל אכסיי׳ ולא מצאו שם הוא כמות ולא ישבע, לאכול הרבה ולשתי׳ הרבה
 מאומה לאכול, חמר אתר מהסותרי׳ איה יום ולהתענג בכל התענוגי׳ הערבים , והצדיק מדתו
 האתמול ואיה האכסני׳ המפוארה עם הבשר ועם הטובה להסתפק במועט ההכרחי כדי סיפוקו,
 הדגים, ויאמר לו תבירו מה לך לזכור את הבשר כמאמר כך היא דרכה של תורה פת במלח כו׳,
 והדגים היקרים אשר אכלנו שם, ומה תדבר נמצא לפי מדת הצדיק אם יתן לו הקב״ה די
 מהםבתנם, כי לא נשיג פה את זאת בשיםאופן, מחסורו אם יצורף לזה מועט הסתפקיתו ודאי

 ספר אתה הפרפראות מי יתן והי׳ זה לפנינו
 עכ״פ להשיב נפשנו הרעבה , וכל מר יהי׳ מתוק,
 זהו ממש מאמר זכרט את הדגה אשר נאכל
 במצרי׳ זה ודאי תנם, כי זאת ודאי לא נשיג פה,
 אבל מי יתן עכ״פ שנשיג את השומיס ואת הבצלי׳

 כי עתה נפשנו יבשה אין כל:
ד יתכן בזה בהקדיס מאמר (בהר) ונהנה  עו
 הארץ פריה ואכלתם לשובע וישבתם לבטח
 עליה וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית הן לא
 נזרע גו׳ וצויתי את ברכתי לכס גי׳, וכבר כתבנו
 בבאור זה דברי׳ נמרצים בחלק השלישי על מקומו
 ע״ש, ולפי הענין נאמר עתה בביאורו ע״ד מאמר
 (בחקותי) ונתנה הארץ יבולה יעץ השדה יתן
 פריז, והשיג לכם דיש את בציר גו׳ ואכלתם
 לחמכם לשובע גו׳, וראוי להתבונן מדוע הוסיף
 הכתוב מלת לכם במאמר והשיג לכם דיש את
 בציר, ולא אמר כן תחלה ונתנה האח לכס
 יבולה, וגת השדה יתן לכם פריו, ואחשוב כי
 הכתוב בא לבאר לנו מאמר נכין שלא יקשה בעינינו
 למה לנו הברכה הגדולה כ״כ לאין צורך, שזהו
 אך למותר, לזה אמר ונתנה האח יבולה גו׳

 ישאר לו מן הברכה מסית קימוץ סיפוקו, כי
 דרכו להסתפק במועט ההכרחי שלא להשביע
 יצרו, נמצא כי סית מציאות המותר, שיהי׳ נשאר
 מן החדש על הישן, אינו מסבת שנתן הקב״ה
 יותר מדאי, כ״א מסית התגברותו על תאותו,
 שלא לאכול כ״א די סיפוקי, וזהו המשך המאמר
 ונתנה הארץ יבולה, לא יותר, ועץ השדה יתן
 פריו, לא יוהד מן הראוי, והשיג לכם דיש את
 בציר, ר״ל שלכם היא הסבה מה שישיג דיש את
 בציר, יען ואכלתם לחכמם לשובע, לא למלוא כרס,
 רק להשביע נפשכם, ואי׳כ מכס יהי׳ הסבה שישיג
 דיש את בציר, ומעתה גם מאמר זה הוא כפשוטו,
 ונתנה הארץ פריה באין עודף כל מאומה, ואתם
 ואכלת׳ לשובע ועי״כ וישבתם לבטח עליה, היינו אם
 תהיו צדיקים ושלמים תשבו לבטת כי ודאי
 יהי׳ לכם מותר על ידי הקימו! והצמציס
 להסתפק במועט , ואז וראי לא תשאלו מה
 נאכל, אבל אם לא תתנהגו כך ממילא תשאלו
 מה נאכל, ובהכרת אציה את ברכתי, היינו
 אוסיף משלי, כאשר לא יהי׳ מותר משלכם, וזהו

 ברכתי גוי *) :
 ומעתה

 *) ובדרוש העמקנו בזה מאמר (משלי יו״ד) ברכת ד׳ היי( תעשיר ולא יוסי(: עצב עמה, ירצה בזה לבאר את
 אשר יקשה בעיני האלם כי רבים יחלו פני נדיב ית׳ ולא אחל בהם נענה שיתמלא רצונו, והטעם
 ע״ד מאמר (תהלים קמ׳׳ה) פותח את ילך ומשביע לכל חי רצון, משל למכניס אורח שהי׳ נליב גלול מפורסם
 עד שכל הנכנס רענ יצא שבע, פעם בא אורח לביתו והזמינו על שלחט לאכול עם שארי אורחים, ויענה ויאמר



 :העלותך יעקב לז

 הוא הבליעל המוריד אנשים מכבודם ורכושם
 וקנינם, וידעו מהיום להנזר ממך הרחק מאד
 וישמרו אח עצמם ממך כאשר ישמרו א*ע מאש
 וממים, ומהיום לא הזכה עוד להרע לאחד
 מאתנו, כאשר לא ירע הנחש נעבור כי כלם
 זהירי׳ להשתמר ממנו, וא״כ קפחת את עצמך
 הרבה יותר ויותר, זהו מאמר ויקרא את שם
 המקום ההוא קברות התאוה, התאוה נקברה
 שם, כי שם קברו את העם המתאוים, ותיכף
 לתאוה עונש, א״כ כמה הושפלה התאוה, עד כי

 שתה לעפר ועד אבדון הורדה:
 ויותר נוכל להמתיק מאמר זה, כי הנה כבר
 קבלנו (אבות ר) כך היא דרכה של תורה
 פת במלת תאכל כר, ויש לומר על זה 3' טעמיס,
 א' בעבור מנוחת הנפש שלא ידאוג על מותרות,
 אשר חדל אמרו ע״ז בירושלמי [הובא בעין יעקב
 ב״מ פ׳ המקבל] ונחן עול ברזל על צואריך זה
 הרעיון, ב׳ כי החאוה מצד עצמה היא ענין פחות
 מאד, המה מהבל יחד, וההבדל בין 3׳ הטעמים
 שזכרנו הוא באם האדם משיג החענוגי׳ בדרך נס,
 כמו שהשיגו דור המדבר, בלא יגיעה וטורח כל

 מאומה, לטעם הראשון יש לבחור בהם, כי האדם
 יוכל למלא תאותו עם המנוחה והמרגוע , ולכן
 התאוו תאוה לאמר מי יאכילנו בשר, ובאמת
 היתה הכוונה לטעם הבי שזכרנו, כי התאוה
 בעצמה היא מגונה מאד, לכן נענשו הבשר עודנו
 בין שניהם גו׳, וזהו למקום ההוא קראו קירות
 התאוה, כי נתברר להם שאין ממש בה, והעד,
 כי שם קבה את העם המתאוים, כלומר גם שם,

 במקום שהשיגו הכל בדרך נס:
 ויאמר שמעו נא דברי אם יהי׳ נביאכם ד׳
 במראה אליו אתודע בתלום אדבר בו, לא
 כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא פה אל פה
 אדבר 3ו ומראה ולא בחידות גוי, הנה הראשוני׳
 ז״ל תתרו לבאר ההבדל בין מאמר מראה הנזכר
 בשאר הנביאים ובין מאמר מראה הנזכר אצל
 משה, כי תתלה אמר אם יהי' נביאכם ד׳ במראה
 אליו אתודע, השפיל המראה, לאמר שהוא אך

 גדר
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 אהל פרשת 1

 ולי ישאלך לבבך לאמר איך ישגה האדם כ״כ
 ואיך לא ישים אל לי לאמר הלא שקר
 בימיני, ואני רודף קדים כל היום והיא לא תצלח,
 כאשר לא הצליתו אבותינו עד הנה, והלכו מן
 העולם ריקם, דע כי זה כבר מבואר ומקרא מלא
 הוא (קהלת ת׳) אשר אין נעשה פתגם מעשה
 הרעה מהרה על כן מלא לב בני האדם בהם
 לעשות רע, ר״ל כי אם הי׳ מעשה הרעה מזיק
 את עושהו כמו סם הממית את אוכלו תיכף, ודאי
 היו יראי׳ובורחי׳ מדבר עבירה כאשר יברח האיש
 מפני הנחש, אבל לא כן הדגרי׳, כי העבירה
 ערבה על האדם בתחלתה, ואין נעשה פחגם
 מעשה הרעה מהרה, רק סובב סובב הולך הרוח
 בהבעל תאוה ער כי ירבו הימיס ואז אפפוהו
 תבלימותויגיעוהועד שערי שאול ואבדון, והרואה
 אחריתו ויומו המר לא ראה ראשיתו, ואין זכרון
 לראשונים לאמר משל מי יצאה הרעה הזאח ומי
 סיבב לו כל זאת, הלא התאוה הארורה היא
 היתה בעוכריו, היא פרשה רשת לרגלו לצוד
 נפשו בתרמה, אבל עתה היא נעלמה מעיני כל
 חי, כי מה שהי׳ כבר הי׳ והכל נשכח, לא כן
 בימי דור המדבר אז הי׳ העונש מוסמך אל
 התאוה, כמאמר הבשר עודנו בין שניהם גו׳ ואף
 ד׳ תרה בעם ויך ד׳ בעם מכה רבה מאד, חז
 ודאי התעוררו כלס למשוך ידיהם מן התאוה,
 כמשפט לברות מאש דולק, והדמיון בזה לאיש רע
 ובליעלשואף על עפר ארץ להוריד בעלי׳ מנכסיה׳,
 להשבית קניניהם ומסתריהם, והי׳ מצלית ימים
 כבירי׳ ברשעתו, כי ציד בפיו, והי׳ במתשך
 מעשיו, אין רואה ואין יודע להשמר מפניו, פעם
 עשה מריבה עם אחד מבני עירו, עד כי הבטיח
 לו שיראה ברעחו ועוד מעט יקח ממנו את
 נקמתו, וילך והלשין עליו עד כי הרע לו מאד,
 וכאשר עשה לו את אשר זמם ובצע אמרתו, פער
 פיו נגדו ואמר לו ברוך מעבדי, שזכיתי להרע
 לך רעה גדולה ומרה, השיב ואמר לו יותר יש לי
 לשמות על מפלתך העצומה, כי מעתה הלא נגלה
 נגלית ברוע מעשיך, ומהיום ידעו כלם כי אתה



 אהל פרשת בהעלותך יעקב
 (תהליס מ״ד) אם שכחנו שם אלקינו ונפרוש כפינו
 לאל זר, הנה החמי׳ אשר במלח אם היא נמשכת
 על פני הכתוב כלו, (במדבר :״ג) ההוא אמר ולא
 יעשה ודבר ולא יקימנה, הה׳ התימה אשר בראש
 המקרא נמשך גם אל ודבר ולא יקימנה, ויהי׳
 עתה השתמשות מלת אם במאמר אם יהי׳ נביאכם
 ע״ד התימה, כמו אם שכחנו שם גו׳, והתמיה תהי׳
 נמשכת גם על מאמר במראה אליו אתודע, ורצון
 הכתוב יהי׳ לבאר לנו ההבדלים. העצומים אשר
 בין מרע״ה לנביאים זולתו, הזכירם הרמב״ם ז״ל
 [בפ׳ ז׳ מהלכות יסודי התורה ובפי׳ המשנה רי׳ פ׳
 תלק] א׳ כל הנביאים השיגו נבואתם אךע״י מלאך
 ממוצע, אבלי מרע״ה בו נאמר פה אל פה אדבר

 בו, ב׳ כל הנביאי׳ השיגו מה שהשיגו רק בחלום
 בנפול עליהם תרדמה, נענין שנתבטלו מהם כל
 הרגשוח החישי׳, ומשה רבינו ע׳יה נתנבא והוא
 ער ועומד , ג׳ בנבואה משה לא הי׳ משל ולא
 חידה, אבל ראה הדבר על בוריו, ושאר הנביאי׳
 קבלו הכל אך בחידות ומשלי׳, כמו(יחזקאל י״ז)
 בן אדם חוד תידה ומשול משל אל בית ישראל
 (שם כ״ד) ומשול אל בית המרי, ד׳ כל הנביאים
 היו יראי׳ ונבהלים ומתמוגגי׳, כמעט שיצא רוחם

 מהם

 גדר שאר הנביאים זולת מרע״ה , ואח״כ השלים
 ואמר לא p עבדי משה גו׳ ומראה גו׳., הגדיל
 והריס המראה לעשות אותה גדר משה רבינו
 אדון הנביאי׳ ע״ה, ובה נגדר משאר הנביאים:*)
 אשר עוד בקשה נפשי ולא מצאהי טעם אל מלה
 נביאכם, הרמב״ן ז״ל(עי׳ רש״י) פירש אם
 יהי׳ לכם נביאים מאת ד, ויחסר א״כ כמה תיבוה
 במקרא, והראב״ע ז׳׳ל כתב אם יהי׳ נביאכם נביא
, ויחסר הנסמך, ולהרשב״ם ז״ל נביאכם במקום  ד,
 שם המקרה נבואתכם, סוף דבר כי דברי הכתוב
 םגורי׳ וסתומי׳ אין חזיונם נפרץ, ומששתי את כל
 כלי מכחבי מו״ר המחבר זללה״ה ולא מצאתי ע״ז
 מאומה, ע״כ התעוררתי להעתיק פה מה שכתבתי
 אני בבאור ענין עמוק- זה בספר שמן המור, ד׳
 תכני להוציאו לאור עולם, והכתוב יתבאר יפה
 אף נעים ככל משפט הלשון וחקתו, באין דוחק

 כל מאומה,. ואתה בטובך הסכת ושמע:
 הנה כבר ידענו כי יש מלה עומדת במקום שתי׳,
 כמו(תהלים טי) כי לא לנצח ישכח אביון
 תקוה עניים האבד לעד, ותיקונו, לא תאבד
 לעד, ודוגמתו(דברים ל״ג) יחי ראובן ואל ימות
 ואל יהי מתיו מספר (עי׳ ראב״ע) וכמוהו

 *) הרב מהר״י.אל3ו ז״ל מכותלי מדרשו ניכר שהוא בא לבאר ההבדל אשל נסקור עליו, אבל התחיל ולא השלים
 הבאור כל צרכו, והשאיר אל המעיין לעיין בדבריו הטהולים, וזה לשונו (בתשיעי משלישי) כיי כמו
 שבמראה שאדם רואה תמונתו בה אין התמונה ההיא שאדם רואה במראה כן במציאות בה כמו שהוא רואה, כן
 התמונה הנראית לנביא ידע הנביא שאינה כן במציאות, אע״פ שהיא נראית אליו כן, ואפשר שלשין במראה אליו
 אתודע שזכר הפסוק ירמוז על עיין המראה שאמרנו, עכ״ל, ולהעמיק״ על כוונתו, דע כי יש הבדל גדול בין
ל האלך« [אשר הה״א ו ג  מראה בקמ׳׳ץ האל״ף [שנעדרה הה׳ השורש, והה׳ הכתובה היא הה׳ הנקבה] ובין מרחה בס
 היא' הה׳ השורש] כי מראה בסגול הוא שם תואר זכר, לתאר וגוון עין הדבר, כמו'יפת מראה(גלאשיתי״באי)
 איש מראה (שמואל ב׳ כ״ג כ״א) יפות מראה (בראשית״מ״א בי) הראיני את מראיך (שיר ג׳ '״ד) אכן מראה
 בקמץ האלף, הוא שם תואר למראה מלוטשת אשר תראה צורת הדבר העומד נגדה, ומויו (שמות ל״ח ח׳)
 במראות הצובאות, ועל צד השאלה בנבואת הבורא ית׳ לנביאיו במרווה,, ואם הדבר כן כבר הורה לנו הל3 הנז׳
ר 3 ת ד ר ן ה צ ^ ן י י ה  הבדל גדול בין מרע׳׳ה ובין שאר הנביאי׳, כי בנביאי׳ זולתו אמר במלווה אליו אתולע t כ
 במראה מלוטשת אץ התמונה ההיא במציאות כן, כ״א הצורה אשר תקבל המראה אליה, כן התמונה הנראית לנביא
 ידע הנביא שאינה כן במציאות, ואות בי״ת ממלת במרווה היא היא ני״ת התוך, היינו בהון המראה, לא כן
 עבדי משה גו׳ ומרחה גו׳ כרואה בעד זכוכית דבל העומד מאחוריו, הנה הוא רואה הדבר ההוא עצמו, ומאמר
 ומראה מוסב על מראה כבודו ית׳, וכבר יש מן המחבריי שהבינו כן מאמרם ז׳׳ל (יבמות מ״ט) כל הנביאים
 נתמכלו באספקלר״ שאינה מאירה, היא המראה מלוטשת שאמרנו, וממרה נסתכל גיאספקלרי׳ המאירה, כרואה

 בעד זכוכית הבלתי מוזהבת, שיראה עצם הדבר העומד אחורי הזכוכית, והבן:



 אהל &רעח בהעלותך יעקנ לח
 שאנייפורע לבניך, אתה אמרת״ויחצו רגליכם
 תייך שאני פירע לבניך, אתה אמרת והשענו תתת
, עי׳ במלרש כי הוא מונה והולך פל לבר  העץ ט׳
 פרטי שעשה אברהם עם המלאכי׳, ועל כלם אמר
 חייך כו׳ חייך כוי, אשר על זאת ישתומם כל
 משכיל, מה ראו דל לחלקיהמצוה הזאת לנתחים,
 ולמעשי׳ פרטי׳, הלא עם כלי פלטי החלקי׳ אינה
, וזה אשר יקראו לה הכצסת אורחי׳, ת ח  רק א
 והם דל בקשו תשבונות רבים , מה שלא מצאני כן
 בכל המצות שבחורה לחשוב חשבונות מפרטי
 החוטי׳ אשר במצות ציצית, ופרטייהקשרי', ופרטי

 הבתים אשר בתפלין, והרצועות והיןשי*׳, כיי
 המצוה אינה רק אחת, ציצית, או תפילין, וכלואה,
 אפם עול פעם אחת מצאנו חשבון כזה, וגם הוא
 באברהם אבינו ע״ה(ב״ר נ״ה) ויחבוש את חמורו,
 תבוא חבשה של אברהם ותעמוד נגל חבשה של
 בלעם, ויבקע עצי עולה, בקע ים ויעבירם, ויקח
 את האש כוי׳ ע״ש, אשר גם פה נפלאים מעשיהם
, כי נתחו מעשה העקילה לנחחים,  של חדל
 וחלקוה לחלקים, ומה גם כי חדל החליטו קייס
p אברהם אבינו כל התורה כולה, מלוע לא מצאנו 
 בזולת מן המצות שתהי׳ מנותחת לנתחי׳ , ולאמר
 עליהם חייך שאני פורע לבניך, אבל הנה החכמי׳
 האלקייס דל במדרשם זה העירו אותנו על ענין

 עמוק ולק , נבון לב ישמח בו:
 דע כי יש בהעצמיים ב׳ סוגי׳, יש עצם פשוט,
 ויש עצם מורכב, העצם הפשוט אין בו רק
, וכדומה , ויש עצם  גשם אחד, כמו כף מקל
 מורכב, כמו סכין מגורה שיש בה כמה חלקים,
 ויש מורכב מחלקים הרבה, כמו בית, שיש בו
, והכותלים, ן  חלקים רבים מאד, יסודות המי
, וכן מורה השעות,  והחלונוח, דלתים ובריח ט׳
 רבים המה חלקיו אופניו וגלגליו כאשר יהי׳ האופן
 בתוך האופן, והנה למתי יפול עליהם שם הכללי,
 ומתי המה נקראי׳ בשמות הפרטיי/הלא מודעת זאת
 אשר כל עוד שלא נשלמה מעשה ההרכבה ישתמשו
 בשמות הפרטים, כמו הבית בהבנותו, בההתחלה
 אם ישאלוהו על אודות מעשהו, ישיב אמרים הנה

 יריתי

 מהם, כמו שנאמר בדניאל כאשר דבר עמו גבריאל־
 אמר (דניאל יףד חי) ולא נשאר בי כח והידי
 נהפך עלי למשחית, לא כן מרע״ה כאשר ידבר
 איש אל רעהו, ומעחה ראה גם ראה כי ההבדלי׳
 האלה בצלמם ודמותם כהיום תמצאו אותם איך
 ד׳ ית׳ הציע אותם לפני אהרן ומרים', ללמדם
 בינה כי לא כאשר יחשבי הם אחר שיש להם
 מדריגת נבואה ישוו עם ערך משה, לא כן הדבר,
 אבל שמעו נא דברי, ראשית אני שואל אחכם אם
 יהי׳ נביאכם ד׳ ? כלומר האם הקב״ה בעצמו הוא
 המדבר אליכם [מלת נביא היא מגזרת ניב שפתי׳,
 כמו ואהרן אחיך יהי׳ נביאך, עי׳ אברבנאל ישעי׳
 י׳׳ג]הלא אתם לא תשיגו הנבואה כ״א ע״י ממוצע,
 שנית אשאלנם אם במראה אליו אתודע, כלומר
 האם אפשר להם כי אתודעיאליהם במראה,
 בחלום זה אמת שאדבר בו, לא כן עבדי משה אשר
א, חושב עליו כל הד׳ מעלות  בכל ביתי נאמן הו
 אשר זכרנו, א׳ פה אל פה אדבר בו, לא ע״י
 ממוצע , ב׳ ומראה ,•כמשפט להמשתמש בחושיו,
 והוא ער ועומד ורואה, ג׳ ולא בחידות, כי
 בנבואה משה לא הי׳ משל ולא חידה, ד׳ ותמונת
 ד׳ יביט הוא סור מראה אחוריי', שרמזו חדל
 ואמרו (ברכות ז׳ א׳) בשכר שלשה זכה לשלשה,
ם, בשכר כי ירא י  בשכר ויסתר זכה לקלסתר פנ
 וייראו מגשת אליו, בשכר מהביט ותמונת ד׳ יביט,
 והנה אם חכם לכך אך טוב וישר הוא להתבונן
, מה ראו חדל לקחת  בהדברים הנפלאים ההם
 סכינא חריפא ופסקוהו להאי קרא לגי חלקי׳,
 ואמרו בו בשכר שלשה כוי, הלא המקרא מדבר רק
 מדבר אחד, כי משי* הסתיר פניו מיראחו להביט,
 ומן התימה ג״כ על בעל הטעמי׳ שהטעי׳ מלח פניו
 בזקף קטן, ומאמר כי ירא ־זקף קטן, שהוא
 המפסיק הגדול, ההוראה גם ממנו שהלך בשטת
 הש״ס כי חלק מקרא זה לג׳ חלקים, והיא מן
ה,  הזרות העצומות, ולהעמידך על ענין עמוק ז
 נציע דברי מו״ר המחבר זללה״ה בחלק הראשון על
 מאמר המדרש (בראשית רבה מ״ח) אמר הקב״ה
 לאברהס אתה אמרת יקח נא מעט מים חייך



 :העלוחך יעקב

ן, כי נגר  הלא הוא ית' לא הניחו לגמור המי
 ראה אלהי׳ אומן לגו וטוהר כוונתו ועוצם זרתותו
 כי נכון הדבר מעמו וממהר לעשותך אמר לו ית׳
3 לך, אל תשלח ידך אל הנער, וא״כ גע״כ  ר

 כאשר נתשוב ענין אברהם מהצורך אלינו לעשות
 חשבון על פרטי הדברי׳ שעשה אברהם, מה עשה
 אברהם, וישכם אברהם בבוקר, ועוד, ויחבוש
 את חמורו, ועוד, ויבקע עצי עולה גוי, ויקח
 את המאכלת גו׳, ונתרבה בזה חשבון התלקים
 הפרטיים, והענין נכבד מאד אל המעיין שם
 במקומו(אהל יעקב ת׳יא ל״ט) ועתה תשכיל ותבין
 איך צדקו תז״ל במאמר הנז׳, כי היו מוכרתי׳
 לגתר מאמר ויסתר משה פניו גו׳ לבתרים, יען,
 כי אם היי אפשר גיד האדם לראות את הקב״ה
 ומשה נענותנותו לא הי׳ רוצה להגיט גאור פני
 מלך עולמים ית׳, הנה שלמה לו כוונת צדקתו
 וענותנותו, כי הי׳ יכול עליו, ועכ״ז הי׳ נסוג
 אתור, ואז הי׳ המאמר מתיישג על נכין, ייסתר
 משה פניו כי ירא מהגיט אל האלקי׳, היינו משגת
 יראתו לכן הסתיר פניו, ואין נזה רק מאמר
 אחד שלם, אגל אחר אשר נאמת הוא מהנמנעות
 לראות את הקב״ה, כמאמר (שמות ל׳׳ג) כי לא
 יראני האדם וחי, ובדרש (עי׳ ימל׳ן) אף לא
 מלאכי השרת שהמה חיים משכילי׳ גם הם אין
 בכתם לראות את הקב״ה, הנה לא נשלמה לו
 כוונת צדקתו ואומן עטתנותו בזה ו ואיך נאמר
, הלא י  עתה ויסתר משה פניו כי ירא מהביט ג
 גס אס לא הי׳ ירא לא היי לו ביכולת להביט ,
 וא״כ בע״כ הענק חוזר אל התלקים הפרטים, מה
 עשה משה, ויסתר משה פניו, עוד מה הי׳ נו,
 כי ירא, ועוד מהביט אל האלקיס, ויפה אמרו
 בשכר שלשה זכה לשלשה, והדברי׳ עתיקי׳ ועמוקים

 ללב מבין בתכמה:

 אהל פרשת 1

 יריתי אבן למוסדות הבנק, ומדת כותליו נסמן,
 נטיתי עליהם קו, ואתר איזה ימי׳ כאשר תשאל
 אותו ירתיב פיו ויאמר כבר יש לי כותלי׳ שלשה
 שלמות וכותל הרביעי המתצה, ובצר מזרת ב׳
 פתתי׳ וגי תלונות, ובצד דרום ג׳ תלונות כוי, כלל
 הדבריס כל עוד שאינו נגמר על שלמותו לא ישמש
 רק בשמות הפרטים, שמות התלקים מן הבנין,
 וכל מה שירבה בהחלקים כן ירבה לפרוט אותם
 בפיו ובשפתיו, אמנם אתר כלות מעשהו מכל וכל,
 אז שמוח הפרטים יחליפם ויחלופו, אבל יהיו
 נקראים כלם על שם הכולל והמקיף כל החלקים
 הפרטים, ויאמר דע כי יש לי בית, יש לי מורה
 השעות וכדומה, ומה לו עוד עתה לפרוט פרטי
 תלקיו גלגליו ואופניו, כי אתר שהגיע אל שלמות
 הרכבתו, אין עוד לפרוט שמות הפרטי׳ מאומה,
 כי הם כלולי׳ מעתה בשם הכולל כל הפרטים ,
 הוא הדבר והוא הענין בכל מצות התורה שקיים
 אברהם אבינו ע״ה, הנית תפלין, התעטף בציצית,
 שמר את השבת, והזולת מן המצות, אחר שהשלים
 מעשה המצוה כתקנה, חל עליה מיד שם המצוה,
 ציצית, תפלין, וכדומה, ואז לקח הקב״ה המצוה
 הזאת וגנזה באוצר העליון לעוה״ב, כמאמר היום
 לעשותם ולמתר לקבלשכרם, אמנם בענין שלפנינו
 הלא המלאכים באמת לא היו רעבים ולא צמאי׳,
 וא״כ לא באה מצוה זאת אל גמר השלמות להשביע
 נפש נענה, ואחר שלא הגיעה אל בנין השלמות
 הלא היא תוזרת אל החלקים הפרטיי׳, לחשוב רק
 טוב לבבו של אברהם איך התריד לרוץ לקראתם,
 וצוה ואמר יקח נא מעט מים ורחצו גו׳, ואל

 הבקר רץ גו׳:
 וזה עצמו בדבר העקידה כי אם הי׳ נשלם הדבר
 בגמר השלמות והי׳ יצחק קרב על גבי המזבח,
 היי אברהם עושה מעשה שלמה ונגמרת, אמנם



 אהל פרשת שלח יעקב לפו

ח ל  5 ר ש ח ש
 לעתיד אומר הקנ״ה אלו ואלו יעשו עטרה ויחנו
 בראשם של ישראל שנאמר וארשתיך לי לעילם
 וארשתיךלי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים. באור
 זה, מה אשר אנחנו עברנו בברית לקיים התורה
 נכללה, ע״ז יסוב מאמר צדק ומשפט, וההשפעה
 ע״ד כלל נקראת חסד ורחמים, ובימים האצה
 מקוצר השגתנו נדמה לנו אשר התסד והרתמים
 אינם תלויי׳ בצדק ומשפט, ולכן מלוא רותב למט
 רק התפץ אל התסד ולבקש ולאהוב את הרתמי׳
 להשיג הטוב המושג בעוה׳יז, ועל אלה תשכו עינינו
 מלבקש ומלחפש אחר הצדק והמשפט, ולעתיד אז
 תפקחנה עיני עורים ויביטו לראות באור האמת
 אשר הצדק והמשפט הוא מקור ומעין התסד
 והרחמי׳, כמו התרישה והזריעה והקצירה חוברות
 אחת אל אתת, ולא יהי׳ זה בלא זה, כן הצדק
 והמשפט פריו חסד ורחמי׳, ואז האדם יאהוב
 את הבור בשביל מימיה, כמו הבעל תאוה אשר
 בשביל התאוה יאהוב את כל מביאיה וסבותיה
 הקרובים והרחוקים, וזהו וארשתיך לי לעולם
 בעבור כי וארשתיך ׳ לי בצדק ובמשפט ובחסד
 וברחמים, כי אשכילך ואורך כי הם אתד, ואז
 תשקוד ותחפוץ וחבחור בצדק ומשפט כמו לחסד
 ורחמים, *) וכמאמר(דברים למ״ד) ומל ד׳ אלקיך
 את לבבך גו׳ לאהבה את ד׳ אלקיך בכל לבבך ובכל
 נפשך למען תייך, כי אז תבין כי אך זה הוא
 מקור החיים, מקור הטוב וסבת ההצלתה [ועי
 קול יעקב רי׳ מגילת שיר השירים שם נתבאר
 באופן מספיק מאמר הסמוך ואתה תשוב ושמעת
 כוי להבינגו כי א״כ אתרי הגיענו למדריגה כזאת
 להשיג סוד כל מצוה ופעולתה וסגולתה שעיקרה

 הוא

 שלח לך אנשים , מדרש, אמר לו הקב״ה אני
 יורע מה הם, אלא אם בקשח שלח לך
 לעצמך, וראוי להתבונן כי אין זה דרך המשיב
 תשובה אל השואל לאמר לו אני איני מצוה אותך
 אתה אם רצונך כך עשה כאשר ברצונך, הלא אס
 היי בלבו לעשות ברצונו לא הי׳ שואל מאתו,
 ונקדים לבאר מאמר (איוב ל״א) אם שמתי
 זהב כסלי ולכתם אמרתי מבטחי, אס אשמח
 כי רב חילי וכי כביר מצאה ידי, גם מאמר
 (ישעיה ל״א) הוי היורדים מצרים לעזרה ועל
 סוסים ישענו ויבטתו על רכב כי רב ועל פרשים
 כי עצמו מאד גו׳. דע כי בני אדם מתתלקים
 לג׳ סוגים, יש בוטת על הונו ורוב עשרו
 או בוטח בנדיבים ושם בשר זרועו, וישען ויבטח
 רק על הסבה, ומן ד׳ יסיר לבו, ולא זאת לבד
 שאינו מאמין בעילת כל העילות מה אשר אנחנו
 משוגתי׳ בשבת זה מאז היינו לגוי, כמאמר (ירמי׳
 ני) זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך
 אתרי במדבר גו׳, אבל אף גם זאת אשר העדר
 בטחונו הוא מסך מבדיל בינו ובין קונו ומפסידו
 עבודתו ויראתו, וכמו שיתבאר, הנה רבותינו
 ז״ל אמרו(דברים רבה גי) למלך שנשא מטרונה,
 והכניסה לו שני אריסין, אף המלך זקף לה כנגדה
 שני אריסין, איבדה המטרונה את שלה, אף
 המלך נטל את שלו, אתר ימים מצאה את שלה,
 אף המלך הביא את שלו, אמר המלך אלו ואלו
 יעשו עטרה ויתנו בראשה של מטרונה, כך אברהם
 נתן לבניי שני אריסין, שנאמר למען אשר יצוה
 את בניו גי לעשות צדקה ומשפט, אף הקב״ה
 זקף להם כנגדם שני אריסין, תסד ורתמים כר,

 •) וכמאמר (תהלים ל״ז) גול על ד׳ לרכך ובטח עליו והוא יעשה, ל׳׳ל אתה לא חצטרך לעשוה ולעסוק בעסקי׳
 כל מאומה, רק הקב״ה בעצמו יעשה ויבואו הברכות וישיגוך, אך בתנאי והוציא כאור צדקך ומשפטיך

 שיהי׳ בידך צדק ומשפט, ואז ממילא יגיעך מהם חסד ורחמים:



 ונשוב לדברינו לבאר חלוקת האנשי׳ לג׳ פנים,
 יש עוסק בסבת הטרף בכל כחו ובטחונו
 בהסבות חזק עד מאד, ומן ד׳ יסור לבו, ב׳ הבוטח
 ~בד׳ באמת ומאמין אמונה שלמה אשר הוא לבדו
 המחי׳ חיים בטובו וזן אותם בחסדו, עד כי זד
, כמאמר רשב״י(ברכות ה ב  בעיניו לעשות שום ס
 ל״ה כי) אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע
 בשעת זריעה כוי, השלישי הוא הממוצע בק שניהם
 כרעת ר׳ ישמעאל שאמר ואספת'דמך הנהג בהם
 מנהו. דרך ארץ, 'והבאור בזה לעסיק בסבה רק

 לבו יהי׳ שלם עם ד׳ להאמין ני הוא ית׳יעילת כל
 העילות וסבת כל הסבות וממנו תבוא תשועתו,
 לא חלילה שיהי׳ בטחונו בהסבה ולאמר כחי ועוצם
 ידי כו׳, כ״א שזה הוא ענין ממוצע לגלגל על ידו
 המשכת שפעתו, ויהי׳ טעמו במה שהוא עוסק
 בסבה 'ככל החקים והגזירות אשל חקק הבורא
 ית׳, כן גזר גם זאת שיעסיק אדם בסבה , וזהו
 הנהג בהם מנהג דרך ארץ ותהי׳ משתף חק זה
ס, הוא הדרך הישר שנאמר עליו  לכל שארי החקי
, ם  (הושע י״ד) צדיקי׳ ילכו בם ופושעים יכשלי ב
נים לבם  כי גם שניהם עוסקים בסבה, •הטו
 לשמים, והרעים לבס אל הסבה , ואם תאמר מה
 האדם ומה כחו לבחון אותם הלא הוא דבר
 המסור אל הלב, וא״כ מהנקל אליו להחניף אח
 הארץ, דע כי לא לבד הרואה ללבי יודע האמת,
 אבל גם האדם הרואה לעינים יש לפניו לרך ונתיבי
 להכיר האמת מן השקר , למשל שיי אנשים עמדו"
 בשיק שמחים וטובי לב, ויהי כעמדם בא המבשר
 אליהם לאמר כי עלה בגירלם יחד כך וכך אלפי׳
 דגרי זהב, אם הראה את אחד שהוא השיג שמחה
 גדולה ובפני השני לא הראה שום השתנות ,. ככר
^ על בחיי כל אחד ודעתו מ  עלה בידך מופת י נא
 ואמונתו, כי הב׳ הוא מאמין בד׳ ושמת בהשגחתו,
 כמאמר ישמח ישראל בעושיו, ע״כ גס כי אמרו
 לו כי נפל בגורלו כך וכך אלפי׳ לא עשו אצלו
 רושם, כי הקב״ה אין מעצור לו לתת שפעתו
 וחייתו ברב או במעט, משא״כ הא׳ כל שמחתו רק

 עם

 אהל פרשת

 הוא לטובתנו ולתיותנו, א״כ במה נעבוד את ד׳
 ית׳, הלא האדם ירוץ אל המצוה כמרוצת ארס
 אל בית המשתה, ובמה יזכה עבד אל אדוניו,
 ע״ז סיים הכתוב ואמר ואהה תשוב ושמעת בקול.
 ד׳ גו׳, כלומר גם אחר אשר תבול) אל• ההשגה
 הגדולה הזאת לא תהי׳ השתדלותך לתורה ובמצית
, והיא  למען הפקת טובתך בלתי לשמוע בקיל ד׳
 מדריגה נפלאה מאד]. ודע כי לעת כזאת גם כי
 (?כחנו בחשכה מתהלכים, עכ״פ אם נשים לבבנו
 ט־המצוה העליון ית' אשר צרה אותנו לשמור
 מצותיו הוא המשפיע אלינו החייס והברכה השלום
 וההצלחה בכל משלת ידינו, וראי היינו מחייבי׳
 עצמנו לירוא מכניו ולשמור משמרתו למען לא
 יחרה אפו בנו, 'וימנע מאתנו גשמי נדבות, ועצר
, ואז גם כי היינו ר ט  אח השמים ולא יהי׳ מ
 עוסקים בהשגת הטרף הלא העסק הי׳ מביא
 אותנו אל היראה מכבוד גאונו, שלא ישלח מארה
 במעשה ידינו, ולאהוב אותו ולשבחו כאשר ירבה
 אלינו שפעתו והצלחתו, לא כן הבוטחי׳ בהסבות
 עצמם, מבלעדי מסבב, יהי׳ העסק עילה גדולה
 להקשיח לבבם מזכור את בוראם, והדמיון בזה
 לאחד שנשא אשה והי׳ לו בן מאשתו הראשונה ולה
 היי בת מאישה הראשון, והי׳ ביניהם תמיד מחלוקח,
, אתה תגנוב בעבור ה  כי/היו חשודים זה אצל ז
 בנך או בעבור בחך, אמנם אם התקשרו ביניהם
 ובנו נשא את בת אשחו, הנה מאז הס לבשר אחד
, ועוד בהיפך  ואין שטן• ואין פגע לקלקל אהבתם
 כזכור בניהם תחחזק האהבה ביניהם , כץ כדבר
 הזה,אס הי׳ אמונתנו־ אמונת אומן להאמין בו ית׳
 אמונה שלמה כי הוא המנהג עולמו •בחסדו, הי׳
 מ עסק מעסקינו בעוה״ז ובתעטגיו וצרכיו מחזיקי׳
 הייאה^והאהבה בינינו לבין אבינו שבשמים, כמו
 שהעיר'אותנו ע״ז החסיר ע״ה בחכמתו העמוקה
 ואמר(תהלייל״ז) גול על ד׳ דרכך ובטת עליו והוא
 יעשה והוציא כאור צדקך, כאומר בטח כד׳ והזהר
 מלמרות עיני כבודו שלא יסגור דלתי שפעחך

 והצלחתן:
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 לד להושיע ברב עסק או במעט, והיי לו. מק לעסוק
 בתורה, כמאמר הוי ממעט בעסק ועסוק כתורה,
 א״כ יפה אמרו אין החלת לינו של אלס אלא על
 לכרי תורה, ולא אמרו תחלת לינו של אלס על
 לברי תורה, כי לא כן הוא כי תחלה שואלי׳ אותו
 נשאת ונתת באמונה, לכן אמרו. ע״ל ליוק אין
 תחלה דינו של אלס אלא על ד״ת, כי מס ששואלי׳
 אותו תחלה ענין אחר עכ״ז הטונה היא על שאלח
 עסק התורה, ואין המאמרי׳ סותרי׳ זא׳׳ז: .

 עיזה נמתיק מאמר (ברטת ל״ה ב׳) הרבה עשו
 כרשב״י ולא .עלתהבילס, דע כי שלמות
 הצליק במעשה ובמחשבה והלעה . הטהורה אשר
 בנפש , ואס לעיני בשר נראית המג1שה, ביותר ,
 אבל ל׳ רואה ללבב רואה הלעה.הטהורה ביותר,
, הנה לעינינו י  כמו אחל נותן נלבה גלולה אל ענ
 מופלגת המעשה, אכל אצל הקב״ה מופלג* וכראי׳
 הרחמנו׳ והנליבו׳, ומעתה הנה המעשה. הגעשית
 מיל העושה הראשון הוא על נאמן על שלמות
 נפשו בפרי הלולים המעילי׳ על השורש, כי מעשהו
 פרי זכות נפשו, אבל השני העושה !כמעשה
 הראשון בראותו שהצליח במעשיו הוא.מתקנא בו
 ומכריח את נפשו לעשות ג״כ כמו שעשה הראשון,
 הנה הוא בענינו כאחל ראה את חבירו מתפאר
 בשלחן וכסא של עץ יקר ומעולה מאל .הבלתי
 מצוי במלינות האלה אשר מעצם תוללתנ'הנא
, מה עשה הלך גס הוא ולקח  נאה ומהודר מאל
 מן הצבעי׳ והגווני׳ הלומי׳ למראה השלחן הנכבד
 הזה וצבע את שלחנו וכל כליו על שהיו כמראה
 השלחנות אשר ראה אצל חכירו, אבל כל רואיהם
 הכירו כי אין זה בתוללה, וכל רואיו ילעיגו' עליו,
 הנמשל רשכ״י ע״ה הי׳ עושה זאת מעצם תוללות
 אמונתו ולבקותו בו ית', ויהי לחן ולתפארת , לא
 כן העושה ע״ל למיון כרשב״י להתלמות.אליו לכן

 לא עלתה בידם:*)
 ובזה

 עפ הוגי. והצלתתו., וע״כ בהכרת כל שחחוסף
 הצלחתו תתוסף •שמחתו, זה שהעיר איוב על
 עצמו ואמר אס שמתי זהב כסלי ולכתם אמרתי
 מבטחי, והמופת , אס אשמח כי רב חילי וכי
 כביר מצאה ידי, ר״ל כאשר נזדמן שנחרבה חילי
 ונתוםף עשרי• האם ראו בי שאשמח על הצלחה
 זאת, וא״כ זה הוא עד נאמן כי מעולם לא הי׳
 בטחוט על הכסף וההון, זה אשר הוכיחם הנביא
 ע״ההוי-היורדי׳ מצרי׳ לעזרה ועל סוסים ישענו,
 כלומר שהמה שמו בטתונם לק בהסבות , והעד
 ויבטחו על רכב כי רב ועל פרשים כי עצמו מאד,
 וכל יותר שיתרבו הסבות יגדל בטחונה יותר, א״כ
 מזה יבחן שכל כטחונם רק על הסבות, וזהו מאמר
 (משלי כ״ח) איש אמונות רב ברכות ואץ להעשיר
 לא ינקה, כי אחר שהוא אץ להעשיר להרבות
 הסבות ולהגדילם בע״כ שכל בטחונו רק עליהם,

 ואמונתו רק בהם:
א שאמרו חדל(שבת ל״א א׳) ששוהלין לאדם ו  ה
 נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה,
 אשר מהראוי הי׳ להקדי׳ שאלה זאת אם קבעת
 עתים לתורה, עי׳ תוס׳ (סנהדרין ז׳ א׳) על
 ןןאמר אין החלת דינו של אדם אלא על דברי
 תורה, הקשו והאדאמרינןששואלין לו תחלה נשאת
 ונתת באמונה ואח׳׳כ קבעת עתים לתורה ע״ש,
 אכל לדרכנו יתכן מאד, כי מתחלה אם ישאלוהו
 על עסק ההורה ישיב אמרים שלא נשאר לו שעה
 קלה מעסק מו״מ מה שהי׳ מוכרח לעסוק בסבה
, ועל הסבה אין להאשימו כי כן  להביא פרנסתו
 גזרה חכמתו ית׳ שיעסוק הארס בסבת הטרף,
 לכן ״קדימי׳ ושואלי״ אוהו נשאת ונתת באמונה,
 אם היית מאמין בעילת כל העילות וסיח כל
 הסבות כי הוא יצוה עליך את הברכה, ואז
 שואלים אותו קבעת עתים לתורה, כי אם הי׳
 משאו ומתנו באמונה כבר האמין כי אין מעצור

ו הגאון ע ) אמך הכותג עודי מלבר בזה הענין אמרתי לא אחדול את משקי אשר מצאתי על־גציון הש״ת של מ * 
 החסיל מו״ה אליהו מווילנא נ״ע, ונעתיק תחלה לשוןהגמלא ודל רשב״י אומר אפשר אדם שורש בשעת
 חרישה כו׳ זורה בשעת הרוח תורה מה תהא עליה, אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית

 וי״י



 שלח יעקב
 ודאי יהי׳ נושע, כי מי שהקב״ה רוצה להסיר
 השגתתו ושפעת ישועתו ממנו מטמטם לנו שלא
 יבטת בו, ולא יהי׳ בכלל (תהלים ל״ב) והכוטת
 בד׳ תסד יסובבנו, לכן אמר דוד נגד האומרי׳ לו
 שהקב״ה הסיר ממנו השגתתו, אמר(שם י״א)
 בד׳ תסיתי, וא״כ איך תאמרו לנפשי נודי גו׳,
 ואיך תאמרו אין ישועתה לו באלקי׳ סלה, הלא
 לבי נכון בטות בד׳, וזה לי אות אמת כי רוצה
 ד׳ בתשועתי, ולפניו יקימני ואתי׳, וזהו מאמר
 הילקוט אמר דוד מתיך הקווי ויט אלי גו׳,
 והילקוט מבאר כפל לשון הכתוב קוה קויתי,
 לומר מתוך הקווי קויתי כי ישמע שועתי, וזה
 ענין הב׳ דרשות, כי תתלה אמר מרישא לסיפא
 מידרש משמועה רעה לא יירא מה טעם נכון לבו
 בטות בד׳, כי ראוי אל הבוטח שלא לדאוג ושלא
 לפחוד משמוע׳ רעה, ומסיפא לרישא מידרש אס
 נכון לבו בטוח בד׳ בידוע שיעזרהו ד׳ באין ספק,
 ולק משמועה רעה לא יירא, ולכך מביא המעשה
 בהלל הזקן ששמע קול צוחה בעיר ואמר מובטחני
 שאין זה בביתי, היינו כי מבטחונו הוכיח כי אץ

 זה בביתו:
 ומעתה נתבארו מאד דברי המדרש שלפנינו,
 אמר לו הקב״ה אני יודע מה הם, אלא
 אם בקשת שלח לך לעצמך, אשר אין מדרך
 המשיב להשיב אל השואל כדברי׳ האלה, אבל

 לדברינו

 אהל פרש!
ה אני מבין מאמרם ז׳׳ל (ברכות ס׳ א׳) מ  ו
 משמועה רעה לא יירא גו׳ אמר רבא האי
 קרא מרישא לסיפא מידרש משמועה רעה לא
 יירא מה טעם נכון לבו בטות בד׳, מסיפא לרישא
 מידרש נכון לבו בטות בד׳ משמועה רעה לא יירא,
 ובהשקפה הראשונה נראי׳ 3׳ הדרשות בענין אתד
 לבד, אבל דע כי כבר מבואר במדרש (איכה ג׳)
 קרוב די לכל קוראיו יכול לכלת׳׳ל לכל אשר
 יקראוהו באמת, והנה איך הקב״ה מסלק את
 הרשעים, אם יקראוהו בע״כ יענם, ולא יעשה
 תורתו פלסתר, אכן דע כי באמת אם יקראוהו
 יענם, רק הקב״ה מסלק מהם הבטתון שלא
 יקראוהו, ולא יבטתו בו., וזהו מאמר (תהלי׳
 ירד) תאות ענוים שמעת ל׳ תכין לבם תקשיב
 אזניך, פי׳ תתלה תכין לבם, ואח״כ תקשיב
 אזנך, והמתייאש מן הישועה רתוק הוא מן
 התשועה, כמו שאמרה רתב אל המרגלים (יהושע
 3׳f ידעתי כי נתן ד׳ לכם את הארץ, כבר היא
 שלכם , וזה מוכרת כי הלא ונשמע וימס לבבנו
 ולא קמה עוד רות באיש מפניכם, וזה שאמרו
 תז׳׳ל(בילקוט תהלי׳ מי) קוה קויתי ד׳ ויט אלי,
 אמר דוד מתוך הקווי ויט אלי וישמע שועתי,
 באור זה, כי כמו שאמר ר׳ תנינא בן דוסא אם
 שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובל, כן
 המותק סימן לאדם, כי אם סמוך לבו בטות בד׳

 ע״י אחרים, שנאמר ועמדו זרים ורעו צאנכם, ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית עי׳י
 עצמן, שנאמר ואםפית דגנך, ולא עוד אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידם, שנאמר ועבדת את אויבך, עיי
 תוס׳ בד׳יה כאן בזמן שעושין רצונו כוי וא״ת הלא מאמר ואספת דגנך מדבר בעושין רצונו של מקום, כי כן הוא
 התחלת הפרשה והי׳ אם שמוע תשמעו אל מצותי, ויש לדקדק עוד במאמר ולא עוד אלא שמלאכת אחרים כו׳
 שזה מיותר בדברי התרצן, כי כנל עשה פשר בין הכתובים, כי מאמר ועמדו זרים כוי מדבר מעושין רצונו של
, אבל לכן מםייס במאמר ולא עוד למען לא יקשה קושיית ר  מקום, ומאמר ואספת דגנך מדבר מאין עושין כ
 התיש׳ דע כי ב׳ מיני עבודות הן, א׳ שעובד בלבבו ונפשו, והב׳ העובד גם במאודו, לכן פ׳ שמע שמדבר ליחיד
 הזהירו שיעבוד בשלשתם, אבל פ׳ והי׳ אם שמוע המדבר לרבים, וברבים לא שכיחא הא, כמ׳׳ש הרבה עשו
 כרשב״י ולא עלתה בידם, לכן לא אמר רק בכל לבבכם ובכל נפשכם, ולא אמר מאד, לכך הוא מדה כנגד מדה,
 שהם בעצמם צדיכי' לעבוד עבודתם, שאם היו עובד״ גם במאודם היי מלאכתן נעשית ע״י אחריי, וא״כ קשה
 מאי שכר טוב הוא על מאמר והיי אם שמוע תשמעו, ע״ז אמר ולא עוד כוי פי׳ כי הלא יש גרוע מזה הרבה,
, והאיש הזה עכ׳׳פ הלא נאמר לו ואספת דגנך שיאס^ דגנו של עצמו ולא של  שמלאכת אסרי׳ נעשה על ידו

 אחריי, והמרי' מאירי' ושמחים:



 אהל פרשח שלח יעקב מא
 וכמו שכתבנו למעלה (פ׳ שמוח) על מאמר לך
 ואספת את זקני ישראל, וא׳׳כ ודאי היתה
 כוונתם לרעה, וראוי לבאר מה היתה כוונתם
 שרמזו עליה כמאמר וישיבו אותם דבר ואת כל

 העדה:
 אמנם לבוא אל כאור הענק נציע מאמר משה
 רבינו ע״ה בתוכחתו הנעימה (דברים א׳)
 ותקרבון אלי כלכם וחאמרו נשלחה אנשים לפנינו
 ויחפרו לנו את האת גו׳ וישיבו אותנו דבר ויאמרו
 טובה הארץ אשר ד׳ אלקינו נותן לנו, ולא אביתם
 לעלות גו׳, והוא דבר נפלא מאד איך לא הזכיר
 מאומה מן הרע שאמרו המרגלי׳, הלא הם דברו
, ואיך אמר משה רבינו ע״ה וישיבו  גנות על האח
 אותנו דבר ויאמרו טובה הארץ גו׳, ואיה כל
 דבריהם הנאמרים כפרשה שלפנינו אפם כי עז
 העם גוי והערי' בצורות גזץלות מאד גו׳ לא נוכל

 לעלות אל העם גו׳:
ם דע כי האף אמנם מרע״ה השוה דעתו  אמנ
 עמהס ועשה בקשתם בדבר שליתות
 המרגלים, אבל לא מחשבותיו מתשבותיהם, ולא
 דרכיו דרכיהם, כי כוונת מרע״ה היתה כמה
 שאמר וייטכ כעיני הדבר ואקח מכם שנים עשר
 אנשים גו׳, על אותה כוונה עצמה אשר היתה
 ליהושע בשלחו מן השטים שנים אנשים מרגלים
 חרש גו׳, כדי לחזק את לב כני ישראל כהחודע
 אליהם כי ד׳ אלקיהם בקרבם, וכל יושבי הארץ
 נמוגו מפניהם, וכמו שאמרה רחב (יהושע ב׳)
 ונשמע וימס לכננו ולא קמה עוד רוח כאיש
 מפניכם, ובתשובה הזאת אשר השיגו ככר מלאו
 כל משאלותס, והשיגו כל מה אשר בקשה נפשם
 לדעת ולחקור להתיןע ולהגלות ע״י המרגלים,
 עד שלא בקשו עוד דבר לדעת מענק הארץ מה
 טיבה ומה טבעה, כי זה משפט האיש הישראלי
 שלא לחקור רק לדעת אם תפץ בנו ד׳, ואתר אשר
 תתאמת אצלו הידיעה הזאת אין עוד להרהר על
 ההצלחה ועל טוב הארץ, כי נצח ישראל לא ישקר
 ת״ו, כן וכן היתה כוונת מרע״ה בשלחו המרגלים
 ג״כ אך למען יתודע להס על ידם כי נפלה אימת־

 ופחדם
1 1 

 לדברינו הענין מובן מאד, כי הלא ידענו יהושע
 שלח שני מרגלים חרש גי , ולא הי׳ להם חטא
 שלא הספיק להם בלח שליחוח מרגליי, וכן בגדעון
 בן יואש (שופטים ז׳) צוה הקב״ה אותו קום רד
 במתנה גוי ושמעת מה ידברו ואחר תחזקנה ידיך,
 ההוראה מזה כי אין לו לאדם לצאת למלחמה
ם אין לנו שלם נכון ובטות , ואז מהצורך אליו  א
 לעשות פעולות אשר מהם יחזק לבו, ולגדעון לא
 יחשוב ד׳ לו עין על שלא הי׳ אמיץ לבו בגמרים,
 יען כי אינו דומה שמיעה לראי׳, וכן הדור של
 יהושע לא ראו בעיניה' המסוח הגדולו' והנוראות
 אשר עשה ד׳ במצרי׳, רק שמעו מפי אבותיהם,
 ואין טבע השומע לתזק את לבבו כמו הרואה
 בעיניו, לא כן יוצאי מצרי׳ אשר עיניהם ראו כל
 הגדולות והנפלאות, אמר עליהם כי כל האנשי׳
 הרואי׳ את כבודי ואת אותותי אשר עשיתי במצרי׳,
 אליהם ראוי הבטתון בלא מרגלים, אבל עכ״פ
 אם אינם מאמיני' ויש פחד בלבם, הלא מוכרתי׳
 הם לשלוח מרגלים, לחזק את לבבם, כמו בגדעון
 בן יואש, וזהו מאמר אני איני מצוה לך, כי כבר
 ראוי ומחוייב הדור הזה לבטוח ולהאמין, אבל
 אס אינכם מאמינים ורצונכם במרגלים מוכרחי׳

 אתם לשלוח , להשלים הבטחון ולחזקו:
 ומה נעמו עתה דברי הכתוב וילכו ויבואו אל
 משה ואל אהרן ואל כל עדת בני ישראל גו׳
 וישיבו אותם דבר ואת כל העדה גר, אשר
 בהשקפה ראשונה לא ידענו מה היתה כוונתם
 במה שבאו אל משה ואהרן ואל כל עדת בני ישראל,
 כי באין ספק הכתוב בא לספר זדון לבם, היינו
 כי נכון וראוי הי׳ לתת תשובה אל משה שהוא
 מלך, והוא שלת אותם בעצת הקב״ה שאמר לו
 שלת לך אנשים גר, ר״ל לא שישתתפו ההמון
 עמך ג״כ בשליתות זה, כי זה משפט המלך שהוא
 עצמו מצוה ואומר על העניני׳ אשר לצורך העם
 כלו, והמרגלים לא כן עשו, כי אם התעכבו
 מלהשמיע תשובתם עד שהלכו תתלה בין המחנה
 אשר ישראל תוניס והגידו להס שיתאספו כלס אל
 משה, כהוראות מאמר וילכו ויבואו אל משה,



 אהל פרשח שלח יעקב
 הם יושבי׳ תלשים הם, והוא כמו תרתי לסתרי,
 אפס כי עז העם, והערי׳ בצורות ולא יבינו מה
 זאת t איל מרעי׳ה ילע האמת מה הלבד הזה
 לעס הזה והגוי הזה, כי כגר השיג עי״כ הוכחה
 גמלה איך גלול הפחל על יושבי הארץ ואיך נמוגו
 כלם מפחל ל׳ והלר גאונו, על אשר גס גבורים
 כאלה באו בנקרת הצורים, בחורי עפר וכפיס,
 ולא קמה עול רות באיש , אבל בעיני ההמון אשר
 כל כוונתם בשליתות המרגלים היתה רק לחקור
 אם יוכלו להלחם עמהם, וא״כ עתה התשובה
 בעיניהם רעה כפולה ומכופלת, כי לא לבל שהם
 אנשים גבורי׳ מאל ובני ענק, עול זאת להם
 שיושבים בערי המבצר, וא״כ מי יוכל להלחם
 עמהם ולכבוש אותם, וזהו וישיבו אותם לבר ואת
 כל העלה, כלומר שאמרו אחת ושתי׳ שמעט, כי
 אמרו מלתא למשתמע לתרי אפי, וכל א׳ הבין

 כבחירתו, וזה שהשיבו יהושע וכלב ויאמרו אל כל
 עדת בני ישראל הארץ אשר עברנו בה לתור אותה
 טובה הארץ מאל מאד, אם תפץ בנו ל׳ גו׳,
 לייק ואמר האת אשר עברנו בה לתור אותה
 להורות על עצם האלמה שעלי׳ הם הולכים
 ועוברים לרגל, ור״ל הלא גם ללברי המרגלים
 טובה האת מאל שהיא מגדלת גבוריס, רק שזה
 תסרון מצל שהיא קשה לכבוש , אבל אם תפץ בנו
 ל׳ ויזכנו לכבוש אותה, מה טוב ומה נעים יהי׳
 גורלנו, כי היא מגללת גבורי׳, וגם היא ארץ

 זבת הלב ולבש:
 ובגמרא

 ופחלם עליהם, כי אחרי ראותם כי נפל פחלם
 על כל הארץ ומתייאשי׳ מישועה זה סימן לבני
 ישראל כי יבואו שמה בטת, כי ל׳ ית׳ הולך לפניה׳
 להכניע כל הקמי׳ עליהם, זאת היתה כוונה משה
 וסייעתו, אבל אנשי ההמון רוח אחרת אתם,
 כי הם הסכימו בלעתם כי אך בחיל ובכת יגבר
 איש, וא״כ מהצורך לשלות מרגלים לתקור על
 תושבי הארץ ההיא על כתם וגבורתם, לאמר אולי
 אוכל נכה בו או נחדל, ולא בטחו בגואלם תזק ל׳
 ית׳ המנהל אותם בהנהגה נסיית לא טבעיית:
 ומעהה נתבונן בלבדי התשובה אקר השיבו
 המרגלים, כי יש בה פנים לכאןולכאן,
 היינו כי באזני משה ואהרן היתה התשובה טובה
 מאל, אין למעלה ממנה, ואצל המוני העם היתה
 רעה שאין רע ממנה, ושתיהן מבוארות במאמר
 אפס כי עז העם גו׳ והערים בצורות גו׳, כי הנה
 מרע״ה אמר להם וראיתם אה הארץ מה היא,
 ובמדרש, יש ארץ שמגדלת אוכלסין ויש ממעטת
 אוכלסין,*) ואת העם היושב עליה הבמחנים אם
 במבצרים, אס במחנים הס שדויי׳ גבורים הס ,
 בוטחים על כחם, אס במבצרים חלשים הם ולבם
 רך, והם כאשל באו לפני משה ואהרן ויראום את
 פרי הארץ, ספרו ואמרו באנו אל הארץ אשר
 שלחתנו גז׳ אפס כי עז העם היושב בארץ והערים
 בצורות גדולות מאד גו׳, לאמר ראו עינינו גבורי׳
 גדולי׳ ועצומי׳ והמה יושבי׳ בערי בצורות, וזה
 סותר את הסימן שמסר להם מרע׳׳ה, אס במבצרי׳

 *) ־הוראה מדבריהם כי מרע״ה לא צוה להם רק לסקור על מהות האדמה וטבעה, לא לסקור על ענץ המדינה,
 ובאור מאמר וראיתם את הארץ מה היא, וראיתם את האדמה מה היא, וא״כ התשובה אשר אמרו
 אפת כי עז העם גו׳ היא טובה מאד בעיני משה, כי זה עדות על האת שהיא מגדלת גבוריס, ורעה מצד
 ההיוון, כי דאגו שלא יוכלו להלחם כנגדם, וקשה למוש אותם, והוסיפו ואמרו וגם ילידי הענק ראינו שם,
ק ועל עמלק, עמלק יושב בארץ הנגנב, והכנעני יושב יעל הים, רק הם באו  יצא אמרו כמו שאמרו על מ
 נהפיל לב ישראל שימאסו באק חמדה, אשר ע״כ אמרו לפניהם אפס כי עז העם גו׳, יאבל המרגלי׳ חששו אולי
 ההמון ידונו הדבר לטובה ושבח להוכיח מזה שהארז מגדלת גבוריס כבני ענק, לזה אמרו וגם בני ענק. ראינו
 שס, אבל מי יודע אולי מאלץ רחוקה באו לשם, כי אין אנחנו מעידי׳ רק כי שם ראינו אותם עתה, אבל עיר
, וא״כ אין להוכיח מזה טבע הארץ שמגדלת גבריי׳, ויותר קרוב לומי בהיפך שהארץ מגדלת ו נ ע ד  מולדתם לא י
 חלשים, והעד כי הם צריכי׳ לערי מבצר, והגבול,׳ אשר ראינו מי יודע ,מאיזה מקום באו, וזהו וישעו אותם

 דבר, ואת כל העדה, כי למשה וסייעתו היתה התשובה טובה מאד, ואל כל העדה בהיפך !



 1 שלח יעקב מב
 וגבורתם אינה טבעיית, וא״כ איך יקח הקב״ה
 הגבורה מהם אחר אשר בהשגחתו הנפלאה כחן
 אותה להם, וא״כ ודאי חפצו ורצינו להיו׳ במעוזם,
 ובהם הקב׳׳ה חפץ, ולא כדברי יהושע וכלב אם
 חפן בנו ד גו׳, כי לא חפץ בנו, ואי׳כ לא כפרו
 ביכלתו ית׳ רק אמרו אשר גבורתם היא מסבת
 השגחתו ית׳ המיוחדת למעלה מן הטבע, והענין

 ניכון לדעתי:
 במדרש , ר׳ אחא הגדול פתח יבש תציר נבל
 ציץ ודבר אלקינו יקום לעולם, למה
 הדבר דומה למלך שהי׳ לו אוהב אמר לו לך עמי
 ואני נותן לך מתנה , הלך עמו ומת , אמר המלך
 לבנו של אוהבו אע״פ שמת אביך אין אני חוזר
 מן המתנה שאמרתי לו, בא וטול אתה, כך
 הקב״ה אמר לאברהם לך לך מארצך, הבטיח לו
 שיתן לו מתנה כר, אמר לו הקב״ה למשה אע״פ
 שהתנתי עם האבות ליתן להם את הארץ ומתו
 איני חוזר בי, אלא ודבר אלקינו יקים לעולם ,
 הדכרי' כפשוטם הם רחוקים מאד, ומצוה לקרבם
 שיהי׳ כוונת המאמר להורות על כל חפצי העוה״ז
 שהמה מהיל יחד, וכמאמר הנז׳(ישעי׳ ח׳) קול
 אומר קרא ואמר מה אקרא כל הבשר חציר וכל
 חסדו כציץ השדה יבש חציר נבל ציץ גו׳ ואין שיור
 רק התורה הזאת, שעליה יסוב מאמר ודבר
 אלקינו יקום לעולם , וממילא יהי׳ נשמע ומובן

 שהקב״ה קיים הבטחתו:
 ונקדים לבאר מאמרם דל במד׳(סיף פ׳ מטות)
 בני ראובן ובני גד עשו את העיקר טפל
 כר, שחכבו את ממונם יותר מן הנפשות, שהם
 אומרי׳ למשה גדרות צאן נבנה למקנינו, ואח״כ
 וערים לטפינו, אמר להם הקב״ה^אתם תיבבתס
 את מקניכם יותר מן הנפשות תייכם אין בו ברכה,
 עליהם נאמר (משלי כ׳) נחלה מבוהלת בראשונה
, וק הוא אומר (שם כ״ג) ך ר ן 3  ואחריתה לא ת
 אל תיגע להעשיר מבינתך חדל, ואיזהו עשיר
 השמח בחלקו שנאמר יגיע כפיך כי תאכל אשייך
 וטוב לך, הנה מאמר נחלה מבוהלת בראשונה
 דרשו דל על בני ראובן ובני גד שמיהרו את עצמם

 ובקשו

 'אהל פרש
 ובגמרא (סוטה ל״ה א׳) והאנשים אשר עלו
 עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם
 כי חזק הוא ממנו, אר״ח ב״פ דבר גדול דברו
 המרגלים באותה שעה, כי חזק הוא ממנו, אל
 תקרי ממנו אלא ממט , כביכול אפילו בעל הבית
 אינו יכול להוציא כליו משם, והמרי׳ מפליאים כל
 רואיהם ושומעיהם, היאומן כי יסופר כדברי׳
 האלה על עם ל ששמעו דברי׳ מפי הגבורה, ומי
 כמוהו עם בינות, דור דעה , אבל לדעתי היאור
 בזה כך הוא, כי ויכות הי׳ להם עם כלב על
 הדברי׳ אשר שמעו מפיו, כי הוא אמר להם עלה
 נעלה וירשנו אותה גו׳ אם חפץ בנו ד׳ והביא
 אותנו אל הארץ הזאח, ומה לכס לדאוג על
 כחם וגבורתם כי עז העם היושב עליה, הלא אם
 חפץ ד׳ לעזור אח ישראל, הלא יושיענו גס מכף
 עריצים האלה בתשועה נסיית למעלה מן הטבע,
 כי השגחתו המיותרת עלינו חופפת, וכל הגבורי׳
 כאין לפנינו, המה מהבל יחד, והמרגלים אמרו
 לא נוכל לעלות אל העם, פי׳ הקב״ה לא יושיעני
 בהשגחתו המיוחדת , לא כמו שאתה חושב
 שגבורחסהיאטבעייח, ואנחנו נשיג ישועה נסייח,
 לא כן הדברים , כ״א כי חזק הוא ממנו, אל
 חקרי ממנו אלא ממנו, פירוש אין המים של ממנו
 מ״ם היתרון, כמו ויאהב גם את רחל מלאה,
 והכהן הגדול מאחיו, שפירושו גדול יותר מאחיו,
 אבל המים הואמ״םהסבה, כמו(תהלי׳ י״ב) משוד
 עניים מאנקת אביונים, והטונה במאמר כי תזק
 הוא ממנו כל תזקם וגבורתם אינה טכעיית רק
 ממנו ית׳ ומסבתו בהשגתתו הפרטייח חלק להם
 כת וגבורה למעלה מן הטבע, וא״כ כודאי חפץ
 בהם ית׳ ורוצה לחזקם ולאמצם להושיבם לנצח
 בארץ מושבותם, יזהו שהמליץ ר ׳ח ב״פ אפילו כעל
 הבית אינו יכול להוציא כליו משם, פי׳ אס הבעה״ב
 נתן כלים לאחד במחנה, ואח״כ בא אחר ומבקש
 מאת פני הבעהי׳ב שיתנם לו, האם ראוי ונכין
 שיכזב הבעה״ב בהמקבל הראשון שיקח הכלים
 מידו ויתן אוחס לאיש אחר, כן הי׳ דעח המרגלי׳
 לאמר איך יכניעם הקב״ה לפנינו, אם כל תזקם



 אהל פישת שלח יעקב
 מעלתם הגלולה, כי מאסו במותרות והמלות
 המלומיות ובחרו בלבר שתיי האלם תלוי בהם ,
 כמאמר החכם ע׳׳ה (משלי כ״ז) ילוע תלע פני
, כישים ללבושיך גר, י  צאנך שית לבך לעלרים ג
 וא״כ אין מהראוי לגנות אותם על לבר המקנה ,
 לזה אמר שלמה עי׳ה אס הי׳ אמח שהחליטו בלבבם
 למאוס לעולם בכל התמולות, ושלא לבקש מותרות,
 להסתפק רק בלברי׳ הכרתיי׳, ודאי ראויי׳ הס
 לשבח גלול, אכל לא כן הלברי׳, כ״א זה יצא
 ראשונה, היינו כי תחלה ראו למלאות כליהם
 בלכרים הכרתיי׳, ובמלאת ספקם כלברי׳ הכרתיי׳
 יבקשו גם מותרות, זה שאמר שלמה ע״ה אמת
 כי בחרו כנחלת הסיפוק, אבל שתהי׳ ראשונה,
 לא שימאסו במותרות לעולם, וזהו נחלה מבוהלת
 בראשונה, ר״ל נחלה זאת מיהרו את עצמם שתהי׳
 אצליהם ראשונה, ואח״כ יפנו אח עצמם אל שארי

 נתלות, לכן ואחריתה לא תבורך:
 ועבי! הג׳ פסוקי׳ שהביא המדרש על זה, נתלה
 . מבוהלת כראשונה גו׳, אל תיגע להעשיר
 מבינתך תדל, יגיע כפיך כי תאכל גוי, הנה לדעתי
 המאמרי׳ האלה 3או ללמד לאדם דעת שיהי׳ ככל
 דרכיו משכיל, ושלא יםלף דרכו לרדוף להשיג שלל
 החמודוח המחממת , ומאמר נחלה מבוהלת
 כראשונה בא להורות שכל הבהלות אשר האדם
 ניהל ונחפז להשיג ושמחתו בדברי׳ שהשיג, כי
 החליט כלבו כי לולא יגיעתו לא הי׳ משיגו, ולולא
 שקידתו הי׳ הדכר נעדר ממנו, ושקר הוא, כי לא
 חידש מאומה כ״א צידד להקדימו בזמן, .כי ככר
 נאמר (תהלים ס״ח) יום יום יעמס לט, כמו
 שראינו בענין המן, שהי׳ יורד יום יום, וזה צידד
 ביגיעתו וזעת אפו להכניס לביתי פרנסת ימים
 כבירי׳ אין לו בזה כ״א ההקדמה בזמן, וזהו נחלה

 מבוהלת בראשונה לא יותר:
 המאסי־ השני, אל תיגע להעשיר מבינתך חדל,
 באור זה ע״ד מאמר (משלי ב׳) כני אם
 תקח אמרי ומציתי תצפין אתך גוי כי אם לבינה
 תקרא לתבונה תתן קולך, אס תבקשנה ככסף
, והיא תוכתת מגולה אל י  גו׳ אז תכין יראת ד׳ ג

 האדם

 ובקשו תלקם קודם כיבוש ארץ ישראל, ולכן
 אחריתם לא תבורך כי גלו תחלה קידם לעשרת
 ,,השבטים, ועילת הדבר שבקשו חלקס בעבר הירדן
 'ירמזו תז״ל(בראשית רבה ע״ב) וילך ראובן בימי
 קציר חטים הה״ד (משלי כ״ב) חנוך לנער על פי
 דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה, שאח״כ אמרו
 בכי ראובן יוחן אח הארץ הזאח לעבדיך גוי,
 והכאור בזה, כי הנה על עאמר וימצא דודאים
 הביאו ז״ל שה כמה דעות מה הס הדודאי׳, ומסיים
 שם בין לדברי אלו כין לדברי אלו הכל מודים שלא
 הביא אלא מן ההפקר, והרחיק עצמו מן הגזל,
 והנה המדה הזאת זרחה כבניו כי מה שבקשו בניו
 נחלה זאת מעבר לירדן, בעבור כי אין מגרלין
 בהמה דקה באר, ישראל(ב״ק ע״ט ב׳), ואליהם
 הי׳ מקנה רב, לק אמרו הארץ אשר הכה די לפני
 עדח ישראל ארץ מקנה היא , ומחרגם ארעא
 דכשר למקנה, היינו שמותר לגדל שמה מקנה,
 וגם כי בימים האלה עוד לא גזרו אין מגדלין
 בהמה דקה בא״י, עכ״ז הם גזרו על עצמם שלא
 לגדל כא״י, לכן יפה דרשו על ראובן מאמר חניך
 לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסיר ממנה,
 שאח״כ אמרו בניו יותן אח הארץ הזאת לעבדיך
 לאחוזה, ואם הדבר כן ראוי להשכיל ולדעת למה
 גינה אותם שהע״ה כ״כ שאמר עליהם נחלה
 מבוהלת בראשונה גו׳, הלא שבח גדול היא להם
 כי חשבו איך להתרחק מן הגזל, אכל הגנות הוא
 על ההחחלה, כי החלק הזה בחרו להם ע״י
 המקנה רב שהי׳ להם, ולמה בחרו שיהי׳ כחלקם
 מקנה הצאן כ״כ, כי הלא כבר נאמר שהיתה
 החלוקה ע״פ גמליהם , כמאמר (מ&ז) ויקחו
 את כל השלל ואת כל המלקוח כאדם ובבהמה
 ויביאו אל משה ואל אלעזר הכהן גי׳, הגיד הכתוב
 את שבחם שלא לקחו לעצמם כפי בחירתם כל
 מאומה, וא׳׳כ מאין הי׳ לבני ראובן ובני גד מקנה
 רב יותר מכלם, ובע״כ שהם עשו חליפים עם כל
 העדה, ולא רצו לקחת מן הזהב וכסף לא חח
 ונזם ושארי תכשיטין ובחרו רק בצאן, לפן הי׳
 להם מקנה רב כל כך, וכי תאמר גם בזה הורו



 שלח יעקב מג
 שנאמר בו אוהב כסף לא ישגע כסף, ולא חהי׳
 כהנת כפונדקית, וזהו אם תבקשנה ככסף, ופה
 אמר על צרכי הגיף הלא ראוי שיהי׳ בהיפך, אל
 תיגע להעשיר את אחרים, מבינתך תדל, כלומר
 מדוד כא מדת בינתך כמה מן המעט יש 3ך, ואתה
 מסתפק גס בזה, א״כ אין לך להזדרז בצרכי גופך
 יותר ממה שאתה מזדרז בצרכי נפשך, ולמה תיגע

 להעשיר:
 המאמר השלישי, יגיע כפיך כי תאכל מ׳, ר׳׳ל
 אם רצונך להקים רצון בוראך תהיי
 ממעט בעסק מהיום על מתר כי אם דבר יוס
 ביומו, ויהי׳ יגיעך רק על צרכך לאכול עתה, וזהו
 יגיע כפיך כי תאכל, שיהי׳ לך למאכל שלחנך
 עתה, אז אשריך וטוב לך, ועי׳ מה שכתבנו בתלק
 השני(בשלח) על מאמר הנני ממטיר לכס לחם

 גר דבר יום ביומו גו׳:
ם כל הדברים האלה הבטיח אותט הנביא  אמנ
 ע״ה על העחיד, כי אז יפקח ד׳ עיני
 עירים, ואזני חרשים חפחחנה, ובפיו מלא ואמר
 (ישעי׳ מ׳) קול קורא במדבר פנו דרך ד׳ גו׳ וגגלה
 כבוד ד׳ וראו כל בשר יחדיו גוי, המליץ על העולם
 הזה קול קורא במדבר, שאינו מקים זריעה אל
 החורה והמצוח, שנאמר בהם זרעו לכם לצדקה
 ואינה מקיבלת אל העוסקי׳ בעניני.הגופות, כמו
 קרקע המדבר שאינה מקבלת זרע, ועוג קול אומר
 קרא כל הבשר חציר וכל תסדר כציץ השדה,
 ורצונו לבאר בשני הקולות האלה, שבח החורה
 ויקר תפארתה, שאמר עליה פנו דרך ד׳ גו׳
 ונגלה כבוד ד׳ גו׳, ב׳ גנות העוה״ז, וייחד לזה
 מאמר מיותר כל הבשר תציר גוי יבש תציר נבל
 ציץ ודבר אלקינו יקום לעולם, ומעחה נקח דמיון
 על כל זה לאחד שירד מנכסיו ועקר ממקימו וילך
 למרחקים ומצא מעבר לים מדינה אשר אנשיה
 כפראי׳ במדבר לא דעת ולא תבונה בהם להכין
 איש מתרשתו ולהציב דרבן לזרוע ולעשות פרי
 תבואה להוציא לחם מן הארץ, ויישא את עיניו
 וירא את הארץ כי היא מלאה אבנים טובות
 ומרגליות, ואין מבין עליהם, זכל מחייתה היתה

 ע״ו

 אהל פרשח

 האלם להוכיחו במישור, כי הנה זאת תורת האדם
 כל תורה שאץ עמה מלאכה כר, כי האדם צריך
 לעמול על 3׳ עניני׳, להשיג צרכי הגוף וצרכי
 הנפש, ושני אלה אפשר לאדם להתנהג בהם בא׳
 מ3׳ אופני׳, אם לתת לשניהם רק די סיפוקם
 לבד, לצרכי הגוף יראה להכין לו רק לחם חקו
 ההכרחי לבד, ולנפשו יראה ג״כ רק לחם חקה
 מה שלא יספיק לה בלעדו, כמו להתפלל שחרית
 וערבית , וכענין שאמרו חז״ל (מנחות צ״ט) אפילו
 לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית
 קיים לא ימוש ספר החורה גר, או למלאות
 משאלות שניהם בריוח, לכלכל הגוף בכל הדברי׳
 הערבי׳, וגם הנפש לא תמלא מהרבות בהונה של
 תורה, גם בדיני׳ הבלתי נוהגי׳ עתה כמו כל תורת
 כהנים ודיני טומאה וטהרה ושארי מצות התלויות
 בארץ, על כלם ישתדל להשיגם בחפני מדע(,
 אמנם הלא יש ויש אשר אל צרכי הנפש הוא
 מסתפק במועט, רק להתפלל שחרית וערבית, כי
 זה לו דבר הכרחי, אגל לדעת הלכה הלא כאשר
 תזדמן אצלו שאלה יוכל לשלוח אל הרב המורה,
 והוא יגיד לו ההלכה, אבל בצרכי גופי גהפיך
 .הוא, כי הוא שיקד ומתאמץ שיהי׳ לו כל סוגי
 מותרות ושיהי׳כל טוב הארץ בידו, וכאשר תשאלהו
 לאמר למה תייגע עצמך להרבות הין כ״כ, די לך
 במועט ההכרחי, אחרי כי העיר מלאה עשירי׳
 גם מבלעדיך, והם יכלכלו אוחך כל די מחסורך,
 הלא יענה ויאמר הלא יותר טוב לפגי שאהי׳ אני
 העשיר ואכלכל מתסור זולתי, משאהי׳ אני עני
 ואצפה אל העשירי׳ לתק אותי משלחנס, ובצרכי
 הנפש הוא מתנהג בהיפך, כי בעצמו הוא עני
 בתורה, וכאשר יצטרך להורות שאלה ידרוש מן
 המורים אשר בעיר, זה שאמר שלמה ע״ה בני
 אס תקח אמרי ומצותי תצפון אחך להקשיב לחכמה
 אזנך גו׳ כי אם לבינה תקרא, ר״ל שיתפלל תמיד
 על התבונה ועל הרעת ולא יסתפק במעט הדעת
 אשר יש לו, והמליץ ואמר אס תבקשה ככסף,
 ר״ל ראה והשתדל לעמול על צרכי הנפש באותו
 עמל אשר אתה מייגע עצמך על צרכי הגוף,



 שלח יעקב
 הגוף כי היא ארץ זבת חלב ודגש, אבניה ברזל
 ונחושת, לא תחסר כל בה, והחלק הזה הוא רב
 הכמות ומעט האיכוח, ואל הנפש מיקר קדושת
 הארץ, כי היא מסוגלת לתורה ולחכמה לקדושה
 וטהרה לנבואה להשראתשכינה, כמאמר(ישעי׳ב׳)
 כי מציון תצא תורה ודבר ד׳ מירושלים, והחלק
 הזה הוא מעט הכמות אצל ההמון ורב האיכות
 אל החכם ומנין ער אין שיעור, והנה כל הימים
 אשר בני אדם תומרי׳ תענוגי׳ זמניים והעולם
 נחון בלבם, וזה הוא החלק הטוב והמשובח, ודאי
 כי מעלות הרותניות והנפשיות המה כאין נגדם,
 ומה גם נגד השלוה וההצלת׳שהיתה בימי שהע״ה,
 וע״כ יאמרו ללבנה כי אברהם לא יטעם כלום מן
 הארץ הטובה אשר הנתילו ד׳, כי מה מן הטוב
 השיג כי הי׳ מתגורר בה, והכוני אז בארץ,
 וא׳׳כ יפלא על הקב׳יה איך לא הקים הבטחתו
 שהבטיח לו, אבל לעתיד אשר אז האמת יופיע
 אורו לעיני השמש אשר כל חפצי העוה״ז מאפס
 וחוהו נחשבו, ואין שיור כ״א התורה וענפיה
ה  ופארותיה , אז יתברר למפרע כי אברהם ע״
 לקח החלק הטוב והמשובח די והותר, ושום
 אדם לא זכה לנחול קדושה וחכמה ונבואהכמוהו,
 ומעתה המאמר פשוט להבזות חפצי-העוה״ן
 בעיניהם, אשר כל הבשר חציר וכל •חסדו כציץ
 השדה, וא״כ אין דבר בעולם משובח רק התורה
 ביקר קדושתה ותפארת מעלתה, ודבי אלקינו
 הוא יקיסלעולס, כי לא ימוש י ספד התורה מפינו

 כל הימים עד בלתי שמים:
 יעוד יתק בזה עם מאמר יהושע וכלב אל כל
 העדה, אך בד אל תמרודו ואתם אל
 תיראו את עם האת צי לחמנו הס סר צלם
 מעליהם גר, דע כי הנבראים אשר בעוה״ז אם
 אמנם הם הווים ונפסדים, ונפצשקים מהוי׳
 להפסד, עכ״ז ההשפעה השופעת מאת הבורא
 ית׳ היא שופעת בתמידות, אס המקבל כלה,
 אבל הנותן נותן, והנביא ע״ה הסביר הענין
 {משל צח במאמרו הנד, כל הבשר תציר גו׳ יבש
 תצייר נבל ציץ כי רוח די נשנה בו גו׳, כי הנה

 החציר

 אהל פרשת

 ע״י ע^רי׳ושהי* הבאים שמה ומביאי׳ להם תבואות
 ופירוח, ״ומחליפי׳ עמהם על איני חפץ ועל הזהב
 והכסף אשר דאו אצליהם, מה עשה האורח הזה
 לקח לעצמו שדה גדולה מאד וזרע ונטע ועשה
 וקבץ תבואות ופירוח הרבה, והיו מחליפי׳ עמו
 על זהב ופז רב, ויהי כאשר קרבו ימיו למות אמר
 אל בניו דעו בני כי יש לי בן מאשתי הראשונה
 אשר נשאתי במדינת אשכנז, ועתה שלתו נא
 והורידו את אחיכם לפה ותחלקו עמו בירושה
 אשר אנכי מנחיל אתכם תבואות ופירות וזהב
 ואבני תפץ, ותתנו לי הברירה שיבחור לעצמו
 התלק שירצה, כי הוא לי ק יקר, חכם׳ואיש
 דעת, ושלם במעלות ומדות, ויעשו הבנים לו כן
 וישלתו ויביאו את אתיהם והראו לפניו את אשר
 הוריש להם אביהם מן התבואות ופירות ואבני
 תפץ, ונתנו לו הכתירה שיבתור לעצמו מה שירצה,
 ויבתר לעצמו האבנים הטוכות ומרגליות, והס
 יקחו את התבואות , והי׳ לשחוק בעיניהם , כי
 התבואה היתה בעיניהם חלק היקר והמשובח,
 והאבני׳ הי׳ בעיניהם כעפר, ויתפלאו מאד על
 אביהם שאמר להם כי הוא חכם ונבון דעת, איה
 חכמתו ואיה עתה תבונתו, כי מאס בטוב ובחר
 בהבלים־, והאיש הזה הלך לביתו מלא את אמתתתו
 ׳זהב נאבני חפץ לרוב, לימים.בא אליהכומלך חכם
 ולמד דעת את העם, וסראה להס איך עושי׳ כלי
 מחרישה, ־עד כי חרשו וזרעו וכל תושבי המדינה
 יזתתילו לעסוק בעבודת האדמה , ותעש הארץ
 בד ולתם ומזין הרבה מאד, והיו מוליכי׳ אבנים
 טובות למדינות אחרות ומכרו.ביוקר, כראוי לכל
 אבן ואגן, עד כי ׳תבואות ופירות הי׳ אצלם בזול
 מאד, והאבני׳ והמיגליות ביוקר *׳יול, אז אמרו
 היום הזיז ראינו כי צדקו דברי אבינו שאמר על
 אחינו שהוא חכם ומשכיל מאד, ואנחנו חשביצוהו
 לאייל ־ומשוגע, הלא עחה עינינו רואות כי את
 כנ יקר ראתה עיט, ואלינו השאיר החלק הפחות

 , י והזול:
 הנמשל כבי ייענו כי חשיצזת את ישראל
 ומעלתה הי׳ לגופות גם לנפשות , אל



 אהל פרשת שלח יעקב מד
 עלה נעלה גו׳, והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא
 נוכל לעלות אל העם גו׳, ואחר ההחויכחות
 והצעת לכרי׳ אשר ביניהם, ההחיל ענין חלש,
 ויוציאו לבת הארץ גו׳ הארץ אשר עברנו בה לתור
 אותה את אוכלת יושביה היא גו׳, אשר יפלא
 מאל הלא זהו תסרון היותר גלול מכל, ולמה לא
 אמרו אותו תחלה, הלא מהתלה לא גינו את
 הארץ בפני עצמה, רק אמרו אפס כי עז העם
 היושב עליה, וכמאמר (לברי׳ אי) אחינו המסו
 את לבבנו לאמר עם גלול ורם ממנו עריס גלולות
 ובצורות בשמים, ואולי ענין הויכות כך הי׳, כי
 המרגלים אמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו, לא
 אמרו הלכנו אל הארץ כוי, להורות כי באו שמה
 בטח בשאנן והשקט כבעה״ב הבא אל ביתו, אץ
 מחריל לו לבר, וזהו קצת סימן כי נבוא שמה
 כבעה״ב, וגס זבת חלב ולבש היא, גס זה סימן
 לטוב.לנו, אפס כי עז העם גו׳ והעריס בצורות ,
 כי משה ע״ה נתן להם סימן אס בפרזים יושבי׳
 גבורים הס סומכי׳ א״ע על גבורת׳, ואס במבצרי׳
 המה חלשים, לזה אמרו לפניו שהמה גבורי׳ כבני
 ענק וגס והערים בצורות, ע״ז השיב להם כלב
 ואמר עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה,

 ר״ל אם אנתנו לא היינו רק י״ב אנשים ועכ״ז י
 ועלינו, כש״כ נעלה כל העדה ביתד, וזהו שהכפיל
 אחר אשר עלה, נעלה, וירשנו אותה, כי יכול'
 נוכל לה, וע״לשאמס אח״כ יהושע וכלב אס׳תפץ,
 בנו ל׳, היינו ניע אנשי׳, אס הקב׳׳ה עשה לנו*
 נס בזה שלא השגיחו עלינו, ודאי יביאנו אל
 הארץ ונתנה לנו, ועל זאת השיבו המרגלים לא
 נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממט, ולא

 תתפלאו עלינו איך עברנו אנחט ביניהם ולא-עשו •
 עמנו מאומה מן הרע, גס זה אינו בדרך נם מה
 שלא השגיתו עלינו, רק לבעבור כי הארץ אשר
 עברנו בה לתור אותה את אוכלת יושביה היא ,
 והיו טרולים בקבורת המתיס ולא הי׳ •להם פנאי
 להשגיח עליט, וגס אס יאמרו שזה הי׳ ענין
 מקרה, ואין לקתת מזה אות וסימן רע על היות
 הארץ ארץ אוכלת ומשכלת, כי לא התעכבו שם

 רק

 החציר יש לו ןמן לקבלח שפע צמיחתו, בהיותו
 לח ורטוב לפנ-ג שמש, אז הברכה שופעת עליו,
 ובהגיע זמן הפסדו יבש חציר וההשפעה תלך אל
 החיי׳ אוכלי החציר, ומן החי הלך ההשפעה אל
 המדבר, ומן המדבר אל המדבר היותר מעולה
 כמאמך יכין וצדיק ילבש, וזהו יבש חציר נבל ציץ
 כי רוח ל׳ נשבה בו, ר״ל רות הצומח וכח שפעתו
 שהיי בו ער הנה עהה רוח ל׳ נשבה בו בבשר,
 אבל דע והבן כי אצל הבשר לא תעמוד השפע על
 מצב נכון כיהד במקיס נאמץ, כי גס מן המדבר
 תלך ההשפעה ממדריגה למדריגה היותר מעולה,
 וזהו אכן חציר העם, כי גם העם רק בבחינת
 חציר אצל האיש המעולה, וזהו שהקדים החלה
 כל הבשר חציר אין להם רק מדריגה חציר לפני
 הצדיק, לכן השלים ואמר יבש חציר נבל ציץ ודבר
 אלקינו יקום לעולם, כי אצל הצדיק העמוד
 ההשפעה באין הפסק לעולם, ומעתה יפה השיבו
 יהושע וכלב אל המרגלים שאמרו כי חזק הוא
 ממנו, וכמו שנתבאר למעלה אל הקרי ממנו אלא
 ממנו, כלומר שאין גבורתם טבעייה מלידה מבטן,
 רק השגחיית למעלה מן הטבע, לזה אמרו יהושע
 וכלב אל תשימו לבבכם אל הפלגה ההשפעה אשר
 היתה להם עד הנה, כי היתה למענכם , כמו
 ההשפעה אל הצומח שיהי׳ מזון אל התי והמדבר,
 וזהו כי לחמנו הס, אינם נגדנו,רק בבחי׳ לחם,
 כי סר מהם כח השפע, וזהו סר צלם מעליהם,
 וד אתנו, כלומר ההשפעה עברה מהס ואלינו

 באה, והם הס דברי המשל של ר׳ אחא הגדול;
 אע״פ שמת אביך אין אני חתר מן המתנה [
 שאמרתי לו בא וטול אהה , כך הקנייה אמר
 לאברהם שיתן לו מתנה, ואע״פ שמתו האבות
 איני חוזר גו אלא ודבר אלקינו יקום לעולם, לומר
 אס המקבל לא קיבל אבל הנותן נותן, והשפיע
 אל כנען כדרך השפע השופעת אל התציר להיות

 למאכל לתת לטוב לפני אלקים:
 ויספרו לו ויאמרו באנו אל האת אשר שלחתט
 וגם זבת חלב ודבש היא גו׳ אפס כי עז
 העם גו׳, ויהס כלב את העם אל משה ויאמר



 אהל פרשת שלח יעקב
 אמנם היאור נזה כך הוא, כי הנה משפט וסדר
 הבריאה להיות קטנים עם הגדולים בכל סוגי
 הנבראי׳. כמו אם תבוא אל היער הלא תראה בו
 כל מיני גידולק , יש ביער אילנות גבוהי׳ ורמים
 עבים וחזקים , ויש בו ג״כ קנים רכים ודקים ,
 המצויי׳ בין סבכי האילנות, וכאשר חבוא אל יער
 ולא הראה בו רק ארזים ואילנות ישנים, ולא
 תמצא בו גידולי׳ רכים, בע״כ תדע כי זה ימים
 לא כבירים הי׳ בו סער מחחולל ויעקור וישרש
 את הגידולי׳ הרכי׳ צרר אותם בכנפיי, ולא נשאר
 בו כ״א הארזים החזקים אשר הזקין בארץ גזעם

 הם נצבר כמו נד, כן וכן כאשר ת3וא אל עיר
 הלא תמצא בה כמה סיגי אנשים, עשירים ועניים,
 בריאים וחלשים, וכאשר תראה עיר שאין 3ה רק
 עשירים, בעי׳כ המחי׳ וההוצאה גדולה וכבדה,
 ואשר לא השיגה ידו למצוא בה מחייחו חלף הלך
 לו משם, וכן כאשר תראה באיזה מקום רק אנשים
 בריאים וחזקים, זהו אות על רוע המקים, אשר
 אותו שאינו בריא כ״כ על צד השלמוח הוא אין
 בכחו לסבול אויר מקום זה ויתלוף והנה איננו,
 ולא נשאר שמה רק האנשים החזקים גבורי כת
 אשר כח אבנים כחם, וזהו ארץ אוכלת יושביה
 היא, והעד, וכל העם אשר ראינו בתוכה רק

 אנשי מדות, ולרוב תזקם נשארו הם בתיים:
 וחשא כל העדה ויתנו את קולם, מדרש, זה
 שאמר הכתוב ותרגנו באהליכם, תרתם
 גנות הארץ שקראה הקי״ה ארץ טובה, וראוי
 לבאר מה ראו ישראל לגנות את מה שהקב״ה
 משבת, ואיך מלאו לבס על כך, הלא כלם אנשים,
 דור דעה, דור ישריס יבורך, *) ומה ביאר לגו
 המדרש על המבואר במקראות שלפנינו, ומה תירש
 במאמר תרתם גנות האח שקראה הקב״ה ארץ

 טובה

 רק ארבעים יום, וא״כ מה זה אות, הלא פעמי׳
 אף העשיר נראה עני, והגמר יהי׳ חלוש במקדה,
 ופעמי׳ בהיפך גס העני נראה עשיר , כי לוה
 מאחרים מלבושים וכלים, אמנם דע אס אחד
 עשה שידוך עם בנו ונסע לראות אתהכלה, ושלח
 שלית מיותד להגיד את בואו על יום ידוע, והשיבו
 לו שיבוא בטח, ובא לבית המתותן וראה כי הוא
 עני, כל ב׳׳ב ערומי׳ ויחפים, הלא ודאי כי באמת
 הוא עני, כי הלא ידע שיבוא המחותן ומדוע לא
 הכין את עצמו, ואי אפשר לומר מקרה היא, כי
 הי׳ לו להשיב עתה אי אפשר לגמור השידוך, כן
 אחרי כי הוא ית׳ אמר שלח לך אנשים גו׳ והי׳
 ברשות הקב*ה, אמרו המרגלים הארץ אשר
 עברנו בה לתור אותה ארץ אוכלת יושביה היא,
 ואי אפשר לומר מקרה היא כי הי׳ לו ית׳ לעשות
 שלא יהי׳ זאת , כי הלא צוה בעצמו ללכת , ועל
 זאת באו יהושע וכלב ויאמרו האת אשר עברנו
 בה לתור אותה , כלומר את אשר יקשה בעיניכם
 על הארץ [אשר ע״כ הטעים בעל הטעמים מלת
 הארץ בטעם מפסיק] הסבה בזאת לאשר עברנו
 אנתנו בה לתור אותה , ובכוונה עשה הקב״ה כן
 שלא יתנו לב עלינו, אבל טובה הארץ מאד מאד,
 והמרגלי׳ בעצמם הבינו הדברי׳ כי כן האמת, לכן
 לא הקדימו להשמיע לפניהם תסרון זה , אבל

 הקדימו דבריי אמתיים שאין מי יכתיש אותם , כי
 עז העם, והערים בצורות, אמנם איש תכם יבין
 גם את• זאת, איך נפלה אימתנו עליהם ואיך
 נמוגו מפנינו אשר גם גבורי׳ כאלה בקשו סתר
 למו במבצרי׳ ולא בטחו על גבורתם לשבת בערי׳

 הפרזים,וכמו שנתבאר למעלה:
 ארץ אוכלת יושביה היא וכל העם אשר ראינו
 בתוכה אנשי מדות, הדברי׳ סותרים זא״ז,

מר כי ידעו את הארץ אשר הם גאים שמה לרשתה שנאמר עלי׳  *) אמר הכותב כי הקרוב אצלי בדעת דור מו
 (דגלי׳ '׳׳א) לא כארץ מצרים היא אשר יצאתם משם אשר תזרע אמ זרעך והשקית ברגלך כגן הירק
 והארץ אשר אתם עובר״ שמה לרשתה גו׳ למטר השמים תשתה מים ארץ אשר ד׳ אלקיך דורש אות^ גוי, והמה
 שששו ופחדו לנפשם אס יהיו נתונים תלות ההנהגה העליונה הנסיית, כי בזה כאמר אל תמר בו כי לא
 ישא לפשעכם, כמו שהסמיך הכתוב ואמר השמרו לכם סן יפתה לבבכם גו׳ ועצר את השמים ולא יהי׳ מכיר,

 אשר



 מה אחל פרשת שלח יעקב

dmwjv דע כי כבר ביארו הראשוני׳ דל כי השכר 
 אינם הסכמיות ע״ד המשפטי׳ הנהוגי׳ בנימוסי
 תורי הארץ וקציניה, כ״א השכר הוא פרי המצוה
 עצמה, והעונש פרי העירה, כמאמר ר׳ אלעזר
 במדרש (רי׳ פ׳ ראה) ראה אנכי נותן לפניכם

 היום

 טובה, אבל הסכת ושמע מה שנראה לדעתי בהבנת
 ענין זה:

 רבותינו דל אמרו(ילקוט תהליס כ״ה) טוב
 וישר ד׳, למה הוא טוב מפני שהוא
 ישר, ולמה הוא ישר מפני שהוא טוב, באור זה,

o נהס דגל. — ו7ע J W V וע^ו יזנ המקום חשר אמר ד׳ כי חטאנו אמר להם w  ע׳-״־י ׳ ׳יין ״
 משה למה זה אתם עוברים את פי ל׳ והיא לא תצלמ, והמאמר סתום ומתום, כאלו הם היו מושבים ריומ

 והצלחה בזה, אבל הס אמרו לנפשם הלא אין דבר עומד בפני התשובה, כי היא כצרי גלעד לכל עול ולכל חטאת
 וא״כ אחר אשר המה שביס ומתחרטים על מאסם בארץ חמדה ועתה המה מכינים את עצמם לעלות שמה ותרנו
 המעוות, התעוררו ואממ הננו ועלינו אל המקום גר, אמר להם מטה אל חמלו ולא תנגפו לפגי אויביכם־

 והטעם, למה זה אתם עוברים את פי ד׳ והיא לא תצלח, ר״ל כי הלא אחר אשר הקנ״ה אמד בפירוש לא תעלו י

ן בעולם מי שיכחיש אותה, כי הלא נתפרסמו הנסים בעולם כלו בעת יצאו ישראל מעצר־*׳ י B ״ ״ ^ cw^• 
 כמאמר שמעו עמים ימזון גוי, אבל דעתם כי תזדמן פעם הנהגה נסיית, רק בהתנהג העולם בדרכים טבעיים
 אץ אליו ית׳ מאומה בהנהגה זאת, אבל עולם כמנהגו נוהג, וא״כ אמר יתרו בלבו כי אין הדבר כדאי להתגייל
 בעבור שישיג הנהגה נסיית, כי מי יודע מתי ישיג זאת, כי אין הנסי׳ רק לפרקים מיוחדי', רק במקרה, אבל
 לב מכס ישכיל זאת כי גם בהנהגה הטבעיית מושקפת ומתנוצצת הנהגה נםיית, וכל סוגי ההנהגות מיד האלקיס
 הוא, בראותו בעין המכמה סדרי השתלשלות העניני׳ והרכבתם וקישורם שבהכרח יש פועל סכם ומסדר נפלא
, וממי יזדמן י סי , וזהו הענין ביתרו כאשר שמע קריעת ים סון<, אמר ודאי זה הוא ענין נ מס כן  אשר תי
 נם כזה, א״כ אין כדאי להתגייר, אבל אח׳׳כ שמע מלחמת עמלק, אשר בתחלת הענין הי׳ נערך מערכת המלחמה
 ע״ד טנעיי, כמשפט כל המלחמות אשר בין העמי', שמלקטי' אנשיי לצאת לצבא, כמאמר משה אל יהושע במר
 לנו אנשים וצא הלחם בעמלק, ומה הי׳ אח׳׳כ, כאשר ידם משה אמ ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר
 עמלק, הנה מזה נתאמת ליתרו כי 3׳ סוגי ההנהגות יתלכדו ולא יתפרדו הכל מידו ית׳, וזהו מה שמועה שמע ובא
 קריעת ים סין* גם מלחמת עמלק, אז הביט וראה אשר הדרך הטבע ג״כ אינו דרך הטבע, כמאמר (זאתחק)
 שמע ישראל ד׳ אלקינו ד׳ אחד, באור זה, כי ידענו אשר הנהגה הנסיית היא נמשכת משם הוי׳ ב׳׳ה, והנהגה
 טבעיית נמשכת משם אלקים ב׳׳ה, על זאת גא הכתוב והעיר אותם לאמר שמע ישראל והגן זאת כי ד׳ גם
 אלקינו, הכל הוא ד׳ אחד, גם הנהגה כסיית גס הנהגה טבעיית שניהם הס רק מאת ד׳ אחד, אבל רק איש
ר על התמדת ההשגחה האלקימ מ ן  הסכם יבין את זאת, כי נאמת אותו נס הנעשה במסילות דרכי׳ טבעיי׳ מוכה י
 שהיא דבוקה ומתעדת לא כן נס נגלה שהוא כלו למעלה מן הטבע, שזה אינו רק לפרקים, אבל איש בער לא
 ידע וחסר השכל לא יבין את זאת, הוא לא יבין רק נס נגלה לעיני השמש, ומעמה גם רב יוסף גס אביי שניהם
 •דבר אחד אמרו כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה, רק אביי אמר כמה גמע וחסר השכל הי׳ אדם זה שנשתנו
 'עליו סדרי בראשית, אשר אס הי׳ הנס מתגלגל לו בדרכיי טבעיי׳ לא הי׳ מבין תקפו של נס, והיי ההכרח לעשות

 אותו ע״י השתנות סדרי בראשית, מפי ידידי הרב מו״ה סיים זצוק״ל:



 יא1זל 'פרשתי שלח יעקב
 את הטוב:"והערב והנעים, לזה אמי המשולל
 החסיד עי׳ה טוב וישר ד, כמזהיר ואומר חלילה
 להעלות על הלב כדברים האלה, כ״א שורש אחד
 להם, כי אין טיב וערב כ״א האמת והיושר, כמאמר
 חז״ל אין טוב אלא תורה, ומה שאינם מורגשים
 לנו עתה, מאתד׳היתה זאת שהיא נפלאת בעינינו,
 כמבואר בדברי המדרש (שמות רבה למ״ד) על
 מאמר עשיתי משפט וצדק כוי, וזהו מאמר למה
 הוא טוב ייפני שהיא ישר ולמה הוא ישר מפני
 שהוא טוב, פי׳ כי היושר הוא הטוב והערב, רק
 לע׳׳ע אין האדם מרגיש זאת כמאמר (חהלי׳ ל״א)

 מה רב טובך, אשר צפנת גו׳:
 והעד הנאמן על זה כי הלא י הקב׳׳ה נתן לנו
 'ארץ ישראל, אשר מלבד הטעמי' המבוארי׳
 לקרש אותנו במצות התלויות בארץ ובכל עבודות
 המקדש" וכלי שארי המעלות הרוחניות כמאמר
 (ישעי, ב׳) כי מציון תצא תורה ודבר ד׳ מירושלים,
 הלא אל כל אלה עור'הארץ ארץ זנת חלב ודבש,
 טובה וערבה מאד מאד, וכמו כן תראה בכמה
 צדיקי׳ וצדקניות אשר עיקר תיבתם לפני המקוים
 היתה בעבור טוהר נפשם ונעימות הנהגתם,
 ועכ״ז היו גי׳כ רשומים בזיו• ניגה היופי והחן והוד
 והדר לבשו, נמו אברהם ושרה רחל וזולתם, ומזה
 תראה שאין הקב״ה שונא את הטיב והערב, רק
 'כי האמת והיושר והטוב והנועם האמתי הכל
 אתד, א״כ זאת עדות נאמנת על התורה והמצות
 ג״כ, אשר מלבד ישרם ואמתתם המה טובים
 וערבים ג״כ, לא שהקב״ה ירתיק אותנו מןהטוב,
 וזהו מאמר המדרש משכני אחריך כרוצה, ממה
 שהכנסתנו אל ארץ טובה ורחבה, פי׳ כי תשוקת
 בנ״י לגלות לנו ערבות איר התורה ונוגה האמת
 והצדק •ואז אחריך כרוצה, וביארו ז״ל מאין אנחנו
 יודעי׳ זאת אשר האמת הוא ג״כ ערב ונעים,
 ע״ז אמרו ממה שהכנסתנו אל ארץ טובה ורחבה
 מזה נדע כי האמת הוא הטוב והטוב הוא האמת,
 וזהו למה הוא ישר מפני שהוא טוב ולמה כר,
 ולכן אחריך נרוצה כי אז נשתוקק אל התורה

 בגיפכי ובנפשנו:
 אמנס

 היום' 3רכי£ וקללה, מיום שנאמר פסוק זה בסיני
 אין טובה ביאה מן השמים ולא רעה באה מן
 השמים אלאיהטובה באה מאליה אל עושה הטיב,
 והרעה יבאה מאליה אל עושה הרעה, והנ׳ימ כי
 עתה אין אלי העובר להבטיח אח עצמו כי השופט
 ימתול לו, כמו שאין בטחון אל האוכל סם המות
 אשר אותו לא יזיק הסם ההוא, וזהו מאמר
 ׳(קהלת טי) כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה
 בשאול אשר אתה הולך שמה, דיל שאץ מתשבת
 המעניש ממוצע בין המעשה ובין העונש, כי המעשה
 עצמה היא סבת • העונש, כמשפט דבר המזיק
 בטבע (וכבר כתבנו בזה דברי׳ נכבדי׳ הלא הם
 כתובי׳ על ספר אהל יעקב תלק א׳ פי בראשי׳)
, למה הוא טוב מפני שהוא ישר,  וזהו טוב וישר ד

 זא״כ הטוב הנא פרי היושר, ולמה הוא ישר מפני־.
 שהוא•'טוב-,. 'וחפצו להצדיק בריותיו ולהטיב להם
 מטובו, לכן הודיע אותם כל ארחות יושר וניצר
 תאנה יאכל פרי׳, על כן יורה חטאים בדרך,
 ואינו מוותד להם מאומה כמאמר ד אלעזר הנ״ל
 הרעה באה ממילא אל עושה הרעה, כמו שאין
 ענין הוותרנות באוכל סם המות, וכי- ישאלך לבבך
 על ענין התשובה, מה פעולתה ותועלתה, אחר
 שכנר עבר העבירה והיא מזקת בטבע כדרך סם
 המזיק, על זה סיים ואמר למען שמך ד׳ וסלחת

 לעוני גו׳ וכמו שביארנו בספר הנז־: ]
 ולענינינו נראה עוד בכוונת זה המאמר ע״ד
 ״ ־ שדרשו דל במד׳ (רי׳ שיר השירי׳)
 #&כני אחריך כרוצה, ממה שהכנסתנו אל אדן
 טובה ורחבה אחריך כרוצה, באור זה, כי בא
 המאמיר ללמדנו דעת להבין האמת ולהרחיק השקר
 מלבבנו לאמר אל ישיאך יצרך לאמר אחר אשר
 אחה רואה שהקב׳׳ה הזהיר אותנו מכמה דברי׳,
 ׳והס נראים לעין ערבים ונעימים מתוקי׳ לחיך
 מאד, והם כל התאות המדומיות, ועוד העמיס
 עלינו עשות דברים הרבה מה שאין מוטעם אלינו
 מהם דבר, והם כל המצות עשה, שאין הרגש
 אלינו מאומה מן הערבות והנועם, רק אשר• היושר
 מחייב קצתם , ותטעה עי׳׳ז לאמר שהקב׳יה שונא



 אחל פרשת שלח . יעקב מו
 מעלות ודאי הי׳ שופט עלי׳ ט היא נעלת חסרונות,
 כי מה לו בי״ת ויפת מראה, או מלומדת במו״מ,
 כי הוא שונא את כל אלה, אס לא כי היא מנמלת
 שאין כמוה ותבכה ולא תאכל כל היום, א״כ הד3ר
 בהיפך, אס לא הי׳ מפליג ׳נשבתה כ״כ עוד הייתי
 ייתנחם אולי השידוך הוא טוב, משא״כ עתה אשר
 אין ערך אל השבח והתהלה אשר הוא מפליג,
 ודאי היא צרה שלא תבוא, הנמשל, כי ידעו
 ממדותיו של הקב״ה רק הפרישות והנזירות,
 כמאמר הנז׳ כך היא דרכה של תירה כו׳, וא״כ
 אחר אשר הקב״המפליג כל כך בשבח הארץ הזאת,
 ודאי ט היזרץ מסיגלת רק לפרישות וסיגיפי׳, ט
 אח הטיב ואת הערב הלא הקב״ה שינא איתו,
 וזהו ותרגנו באהליכם, תרחםגטת הארץ שהקבלה
 קורא איחה ארץ טובה , והקל׳ה הלא לא ישבח
 אח הנאה ואת הערב, וזהו ותרגנו 3״ יוליכם,
 לומר כי אין מתם רעה מסית •עדות המרגל;ם,
 רק גם מקידס־ עלה על רוחם כדברי׳ •האלה ,
 מסיח שהק־״ה קרא אותה ארץטיבה, והעגיןץקר:
 ולהמתיק הדברים עוד יותר נבאר מאמרם ז״ל
 במד׳ (פ׳ עקי) נעוה״ז היו הכל
 מתאוין ליכנס לארץ ישראל, וע:׳י עינית גליתם
 ממנה , אבל לעתיד לבוא שאין לכס לא .חטא ולא
 עון אטע אתכם בחונה נטיעת שלוה מנין• שנאמר
, לע כי.רבותינו ךל י  ונטעתים עלי אדמתה ג
 אמרו (במדרש פרשתני) משל למלך שזימן לבנו
 אשה נאה ועשירה ובת טובים אמר:לי הבן,אלך
 ואראה אותה, אמר לו האב בשביל פלא האמנת
 בי קינה שאתה רואה אותה בביתך• אלא למך
 אני ניתנה , כד הקב״ה אמר לישראל טובה הארץ,
 והם אמרו נשלחה אנשים לפנינו גו׳, באור זה,
 כי הנה הדברי׳ יתחלקו לב׳ סיגים, והס ערב
 ומועיל, כמה דברי׳ שיש בהם ״ן המתיקית
 והערבות , אבל אינו מועיל, ואולי עוד יזיק,
 כמאמר (משלי כ״ה) אכול דבש הרבות לא טוב,
 ויש דברי׳ מסוג המועיל, כל מיני רפואות, אבל
 אין בהם ערבות, וסוג אשר יכלול ל המעלות
 יחד, הוא הנקרא טוב, כי טוב הוא לע״ע וטוב

 הוא

 אמנס יכל הדברים האלה נחאמחו לישראל אחרי
 בואם אל הארץ וראו כי היא מלאה ברכת
 ד׳ ממגד שמים מעל כי, אז ראו יד ד׳ כי־ טובה
 היא להם, אבל טרם באו שמה היתה רוח אחרת
 מבעתם לאמר הלא הקב״ה שונא את הטוב והערב
 והנחמד, כמאמר (אבות י) כך היא דרכה של
 תורה פח במלח כי וחיי צער חחי׳ כי, והדמיון
 בזה לחסיד גדול שהי׳ פרוש ונזיר מכל עניני
 העולם שהי׳ צריך לעשיח שידיך עם בט היחור,
 וכאשר בא השדכן והציע לפניו עניץ, השיב ואמר
 הלא בני בן יחיד הוא לי, לא נקל בעיני להתחתן
 עם מי עד אשר אראה בעצמי את האיש ואת
 ביס> ואבחין את מנהגי, ואני צריך לנסיע בעצמי
 אל.העיר הזאת אשר אמרח, ויקח מרכבה ייסעו
 שניהם, וכאשר באו אל בית העשיר אבי הכלה
 וייטב הדבר בעיניו למאד , וגמר עמו ועשה
 התיןשרוח ייסע לביתו, ויעש.משתה ושמחה לכל
 קיובייו ואוהביו, ויהי במושבם על השלחן וישאלו
 אוחו להגיד להם מה משפט המחותן ומנהגו,
 והוא מספד לפניהם כל אשד ראו עיניו ממנהגיו
 הטובי׳ מצרקיתיו ומדותיו, ושאלי אוחו גם על
י לפניהם מדוחיה  אשת• המחותן, והוא מספ
 הטיבות והנטחות, אח״כ שאלו אותו על העיקר,
 מה ענין הקי־ן, ואשת החסיד כאשד שמעה מאת
 המסיבי׳ ט דבר בפיהם מענין הכלה, ותקרב גם
 היא לגשת אל השלחן לשמיע מה ידבר ומה ישיב,
 ויען החסיד ויאמר דעו כי להגיד לכם שיח הכלה
 אין• מלה בלשוני אבל בקצרה אודיע אתכם כי עוד
 עיני לא ראו בריאה כזאח, רחיק מפנינים מכרה,
 ויהי כאשר שמע החתן את דברי אביו איך היא
 מפליג כ״כ בשבח הכלה, וישא את קילו וי3ך
 הרבה 3ט, וחאמר לו אמו בני מחמדי מה לך כי
 תבכה, שמע נא אח דברי אייך משיח הכלה
 ותהלתה ותפארתה, ויענה ויאמר הלא לא נעלם
 ממך כי אבי הוא תסיד ופרוש גדול, והקשבתי
 ואשמע מפיו כי הוא משבח ואומר כי הכלה אין
 כמוה בעולם, וידעחי גםיידעחי כי אם הי׳ רואה
 בה מעלות אשר דרך בני אדם לחשוב אותם



 שלח יעקב
 מלחס אביה תאכל, התורה והמצות הרבות אשר
 נתקיימו בטרם בא המאכל אל פי׳, בא לחרוש
 שדהו קייס לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, לזרוע,
 שלך לא תזרע כלאים, לקצור, הפאה התרומה
 והמעשר והחלה, וכדומה הרבה מצות התלויות
 בארץ, עד שנתקיים בנו מאמר לבי ובשרי ירננו
 אל אל חי, כלומר הגוף והנפש שניהם ידונו תלקם,
 אמנם כאשר גלו לבבל הנה חסרו כל אלה,
 אין עוד אל הגיף מזונו, עוללים שאלו לחם
 ואין, והנפש גס היא תלך קרורניח , על ידי
 בטול תורה ומצות, אס באונס ובהכרת מגודל
 התלאות אשר על הגוף, גם הלחם אשר נאכל
 להשביע נפשט לחם מגואל הוא, כי בטרם נשיגנו
 כמעט לא יחדל פשע, כמאמר (יחזקאל ד) ככה
 יאכלו בני ישראל את לחמם טמא בגוי', כי פמסת
 האדם אינה מושגח עחה כ״א אחר יגיעות רבות
 ובטרם יסגל האדם טרף לביחו מוכרח לעבור על
 כמה עבירוח שבין אדם לחבירו, כמאמר(הושע יד)
 אלה וכחש ורציח וגנוב גי׳ ודמים בדמים נגעו,
 אמנם ההבדל בין דלות הגוף ובין דליח הנפש כי
 דלות הגיף עכ״פ הוא ענין מורגש לעצמו ומורגש
 הוא גס לאתרים הרואים אותו והמביטים בפניו,
 כמאמר (רות א׳) הזאת נעמי, כי הוא דבר
 הנראה לעין וניכר בפנים, לא כן דלות הנפש
 שאין האדם מרגיש הקלקול וההפסד הנעשה
 בנפשו, ואצלו יזדמן כי פניו יאירו וייטיב גהה
 ונפשו עליו תאבל, מכש׳׳כ בני אדם אתרים ודאי
 אינם מרגישים כמאמר (ירמי׳ י״ז) עקוב הלב מכל
 ואטש הוא מי ידענו, אני ד׳ חוקר לב גו׳, וא״כ
 כל הימים שהיו ישראל במצרים ובבבל לא נשמע
 מפיהם קול שאון שואן ברעש רק על מחסורי הגוף
 והשעבוד הקשה שעליהם, כמאמר ויאנחו בני
 ישראל מן העבודה ויזעקו, אבל על הפסד כתות
 הנפש וידידתה מי הוא המרגיש ומי החעורר
 לבקש רחמים על זה, והרואה ללבב והדורש הצלחת
 הנפשוח, יחברך שמו ודאי כל שקידחו בהצלת
 ישראל היתה לטובת הנפשות האצילות מהיכל
 קדשו, הוא סיג המועיל, אבל הם בעצמם לא

 ידעו

 אהל פרשת

 הוא אל התכלית, אשר ע״כ אמרו אין טוב אלא
 תורה, כי היא כלולה מב׳ המעלות, וכאשר תתבונן
 במעשי צורנו יתברך שמו, הנה כל מעשיי עמנו
 כלולות בב׳ סוגי השלמות, ראשונה נתבונן בגאולת
 מצרים, שנאמר בה (שמות וי) לכן אמור לב״י אני
 ד׳ והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי
 אתכם מעבודתם גוי ולקתתי אתכם לי לעם,
 והייתי לכס לאלקים וידעתם כי אני ל׳ אלקיכם
 המוציא אתכם מתתת סבלות מצרי׳, ומה מאד
 ראוי להתבונן מה ראה הכתוב להבטית לאמר
, הלא כל מקבל טובה יודע מהות  וידעתם גו,
 הטובה שהשיג מיד הנותן, ובגמרא (ברכות ל״ת
 א׳) רבנן סברי המוציא דאפיק משמע, ומה שנאמר
 וידעתם כי אני ד׳ אלקיכם המוציא אתכם מתחת
 סבלות מצרים, הכי קאמר קוב״ה לישראל כד
 מפיקנא לכו עבידנא לכו מלתא כי היכי דידעיתו
 דאנא הוא דאפקית יתכון ממצרי׳, באור זה דע
 כי במצרי' היו ישראל מעונים בגוף ובנפש, כי
 כמו שמררו את תייהס בעבודה קשה, כן הרעו
 אל נפשותם כמאמר וירעו אותנו המצריי׳ ויענונו,
 והוראת הכפל לומר וירעו אותנו קלקלו אותנו
 הוא פגם הנפש, ויענונו הוא עוני הגיף, והקב׳׳ה
 באין ספק שקידתו בטובת הנפש והצלתה הייתה
 עודפת הרבה יתר מאד על השקידה על הצלת
 הגיף , וישראל נהיפך, כל ימי היותם במצרי׳ לא
 נאמר בהם רק ויאנחו בגי ישראל מן העבודה
 ויזעקו, אבל ההפסד המר אשר לנפשוחם מי
 הרגיש זאת לבקש רחמי שמים עליה, הבט ימץ
 וראה מא״ר מלא (נחמי׳ ח׳) ויאמר נחמיה גז׳
 לכל העם היום קדוש הוא לד׳ אלקיכם אל תתאבלו
 ואל תבכו כי בוכים כל העם כשמעם את דברי
 התורה, ומה ענין הבכי׳ בעת שמעי את דברי
 התורה, דע כי האדם מורכב מגוף ונפש, ושניהם
 צריכים מזון, מזון הגיף היא מזרע הארץ, והנפש
 להיוחה אצילה משמים , הנה לחמה ג״כ לחם
 שמים, תורה ומצות קדושה יראה, והנה כל ימי
 היוחני 3י^יז ישיאל היו שניהם מתפדנסי׳ משלתן
 גבוה, הגוף באכלו מעבור הארץ, והנפש גם היא
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 ודלים יום יום, ולא היו מרגישים הפגם הגדול
 אשר נעשה בנפש, והחסרון שלא יוכלו למלאות לא
 ידעו ממנו מאומה, בלתי כאשר זכו לישועה ושגו
 בנים לגבולה , ועלו מבבל לירושלים לייסד הבית
 הי׳ נדמה בעיניהם כי הם הם אשר היו חחלה
 טרם גלו מירושלים, באין מחסור כל דגר, אכן
 כאשר קי:ץ ואסף אותם עזרא אל תוך העזרה
 למעןיחתילו לעסוק במלאכת הקודש במעשי התורה
 והמצית, ויפתח הספר לעיני העם, ויקראו בספר
 בתורת האלקים מפורש ושום שכל ויביט במקרא,
 כאותו שמתבונן ומביט במראה מלוטשת ורואה איך
 חשך משחור תוארו, צפד עורו על עצמו, אז אמר
 להם נחמי׳ היום קדוש הוא לד׳ אלקיכס, כי אותו
 יום ראש השנה היי, אל תחאבלו ואל תבכו, וביאר
 ואמר מפני מה בכו העם, כי בוכים כל העם
 כשמעם את דברי התורה, כי בעת שמעו את
 דברי התורה הנה אז נתפשו קלקולי הנפש והי׳
 לה בקירת על כל משתת, והיי מורגש כל טומאה
 הנדבק נהם, כי כאשר קרא לפניהם ענין המדבר
 מיראת ד׳ הסתכלו כי אין עוד היראה בנפשם ,
 וכאשר שמעו ענין אהבת ד׳ או קדושה ונדיבות
 ושארי ענינים הי׳ להם נס להתטסס להבחין
 ולהבין הפסד הכתות והשחתת הנפש אשר בהם:
 כן וכן בעת היו ישראל במצרים, מקולקלים
 ונשחתים הריה מאד, עד שנאמר עליהם גוי
 מקרב גוי, והטיבה היקרה אשר נצפנה לנפשותם
 אשר ראה אלקים להכין אותה ולסעדה , לא הי׳
 נאפשר לשלוח על זאת מבשר לבשר צדקו ית׳ בקהל
 רב, כי מה יועיל להם או מה יגתם אותם בבשורה
 זאת שיאמר להם שיהיו כמלאכי השרת כהני ד׳
 תקראו משרתי אלקיט , אס אין להם השגה כל
 מאומה להבין ענין האלקית, ויקר המשרתי׳ את
 פני המלך הכבוד, כמשפט הכפרי שאין לו השגה
 בכבוד המלכי׳ והנסיכים, וכאשר יבשרו אותו
 שיעשו אותו נסיך וסגן, הוא לא יקבל מאומה
 מבשורה זאת , הוא לא יתענג רק אם תאמר לו
 ותבטיח אותו כי מהיום יהי׳ חפשי מעבודתו, שלא
 יעביד עוד עבודת עבד, זה טוב לו( ואת״כ לימים

 עוד

 אהל &רשח

 ירעו ולא הבינו דבר רק היו מייתלים לתסרו ית׳
 בעבור סוג הערב, ולא נודע להם יד ד׳ הטובה
 עליהם וכמה גבר עליהם חסדו עד אשר השיגו
 ישועתם והצלתם, ושבו לאדמתם, ממש ע״ד בעל
 מלאכה יקרה נתגלגל עליו שהי׳ מוכרח להיות
 בורח, וילך וימלט על נפשו, וסבל בדרך יסורי׳
 הרבה מטלטולו המר, אבל גם כליו היקרים שהי׳
 לו בביתו גס עליהם שלטו ידי זרים, מהם נשחתו,
 מהם נגנבו ומהם נתקלקלו, כי עשו בהם מלאכות
 זרות, אולם ההבדל ביניהם כי העמל והעוני אשר
 סבל הוא הי׳ מרגיש אך בעת היותו גולה ומטולטל,
 וכאשר השיג ישועתו ובא לביחו בהכרח סרה
 תלפה אנתתו, לא כן הפסד כליו אם אמנם גס
 בעת היותו גולה הבין כי השאיר כלים יקרים
 באין שומר ועלולים להפסד, עכ׳׳ז לא הי׳ הדבר
 מורגש ומוחש אצלו, אחר כי הי׳ בטל ממלאכה
 ולא הי׳ משתמש בהם מאומה, אמנם בעת נעשה
 תפשי ובא נשמתה גדולה אל בני ביתו וינתם אותם
 וידבר על לבס לאמר הלא מעתה אכלכל אתכם
 בכבוד ואשלם כל החובות אשר עשיתם כי אשוב
 לעשוח מלאכתי עם כלי היקרים, ויהי כאשר
 הקריב לגשת אל המלאכה והתחיל לעסוק בה ,
 אז התתיל לבכות במר לבו, לאמר עתה ידעתי
 את אשר לא ידעתי, עד היום הזה לא הייתי
 מתעצב רק על מר טלטולי, כי אמרתי אם רק
 אשוב לביתי ואהי׳ על מכוני הראשון, הנני הנני
 הבע״מ כמשפט הראשון, עתה אני רואה כי הדבר
 לא כן הוא, כי בכל עת אשר לקת איזה כלי
 למלאכתו ראה כי משתתם בהם מום בם, והרגיש
 לאט לאט בכל פעם שהוצרך להפוך ידו מכלי אל
 כלי ראה הפסדו ודלותו יותר ויותר, הנמשל כי
 הקב״ה נטע בתוכנו כתות יקרות אשר בהן נוציא
 כלי למעשהו, לקיים התורה והמצות אשר נתן
 אלינו בתסדו, אל מצות ואהבת את ד׳ אלקיך
 היתה האהבה נטועה במזג נפשנו, וכן היראה
 והקדושה והנדיבוח כלם ממטעי כתות הנפש אשר
 נטע בתוכנו הבורא ית׳, אמנם בעת טלטולם שהיו
 משוקעים שם ימים רבים ללא תורה היו הולכים



ב ס ע  אחל סדשח״שלה י
 עוד׳ כאשר יתעלה במדריגות זו אתר זו ויהי׳ לו אתכם מתתת סבלות מצרים, ר״ל אתר אשר
 יד ושם בין חורי הארץ אז לבבו יבין וירגיש גם תכנסי לחופת קדושתי ותהיו סמוכים על שלחגי,
 כבוד הגםיייי> קי ממש אם הי׳ הקב״ה משלח את ותהיו לי לעם ואני אהי' לכם לאלקי׳, אז וידעתם
̂את ישראל עם.התכלית האחרון אשר מי, ר״ל אז תדעו ותביני אמתת פעילת הגאולה  משה לבשר 
 בכוונתו"ית• שיהיו בנים לד׳ אלקיהם, ודאי לא כי היא תועלת נפשיי, לא בעבור הגיף לבד, זה
 הטו אליו אחן, כי לא היו מרגישי' בזה מאומה , שאמרו הכי קאמר קוביה לישראל כר מפיקנא לכו
 לכן יפה סידר• הכתיב, ואמר לבן אמור לבני ישראל עבידנא לכו מלתא כי היכי דידעיתו ראנא הוא

 אני•,ר׳ והוצאתי אתכם מתתת סבלית מצרים, . דאפקית יתכין ממצי־ים , והבן:
 בשורה כזאת ודאי.יביט, והצלתי• אתכם מעבודתם והנה ענק מתן תורה טלל ג״.כ -הגי בחינות הנ״ל
 גו׳, זאת גיכ ידעו ויבינו מה היא, אבל לגלית ערב ומועיל, ט מלבד אשד הת*רה
 להם התכלית האתרון, והכוונה העיקריית אשר והמצית מיעילות לנפש , כמאמ׳ ותיי עילם גטע
 אל הקביה•בגאולת מצרי׳, זאת אי אפשר להגיד בתוכנו, יש בה ג״כ מעלת הערב,*)• יכן ירושת
 להם עתה?-אם לא יביט ממנה דבר, בלתי כאשר ארץ ישראל כוללת ג״כיב׳ המעלית , ערב־ ומועיל
 ימים יבואו ולקחתי אתגנם לי לעם, והייתי לכם כי אל הטפות היתה ערבה מאד כי היא ארץ
 לאלקים, א/ וידעתם כי אני ד׳ אלקיכם המוציא זבת תלב ודבש, ואל הנפשות נעבור בחי׳ המועיל,

 בטוהר

 *)־ובבר מלתי אמורה נספר שמן המור בנאור,דברי החכם.ע׳׳ה •(קהלת .גי טי) מה יתרון העושה באשר הוא
 נגעל, אשר המבארים נדחקו על מלת באשר, ודעתם כי היי צ״ל מאשר, ונתחלפה המ״ם 3נ׳, כמו
/ והנותר בבשר ובלחם (ויקרא. ח׳ ל״ב) שפי׳ p הבשר  (תהלים כ׳׳ח) ומשירי אהודנו, שם תשמש המ״ם בעקום ב
 ומן הלשם, עי׳ ראצ׳׳ע t ואס מעט נשאר בשנים (שם כ״ה נ״ב) ותקצר נפשו בעמל ישראל (שופטים יו״ד' ט״ז)
 [ועי׳ מורה נבוכים במ״א מראשון] ובאלה באה הבי תחת מ״ס, וכבר יש מי שכתב כן בבאור מאמר (בהר) וכ*
 תאמבו מה נאכל גשנה:השביעית, תקונו וכי תאמרו מה נאכל משנה השביעית, כי הדאגה לא תתכן על הכנה
ם לא יזרעו בשביעית, וא״כ  הסב״עית, כיי התבואה של ששית נאכלת בשביעית, אבל השאלה היא על ״השמינית א
 משנה שביעית לא-יה;׳ כלום על השנה שאחרי׳, אמנם הסכת ושמע כי לדעתי' מאמר מה יתרון העושה באשר
̂ כלל״. אבל ירצה בזה ע״ד מליצת מאמר. טוב החרה מכל סחורה, וראוי .להמתיק המשל  הוא:.עמל אין .בו. .חלו
 מכלי סחורה, הלא כבר נאמר יקרה היא מפנינים, וקחורה גס דברי׳ פחותי׳ הרבה ייעי־ך פניני׳ נקראו. סחורה,
 וא״כ מהייענץ-המשיל הזה, אבל דע כי הנוסע למרחקי׳ להביא סחורתו, הלא בכל הדרך אשר יעבור בהכרח
 יוציא סוצאומיזג&׳לומ; וצגילל'1כע5ן ענינו/ לא ינוח ולא ישקוט כמה' ימים, וכבואו יאל מקום המסחר הנה שמה
 יעשה,הפיזור.היותר; עצים אשר בכחו, וישע לביתו והכל בהוצאות גדולות ובפיזור השם, ובדרך נסיעתו יזדמן
 עו7 מקום- חמר .**בטיט- •והמס גלגל עגלתו, הנה בהכרח ישלח-ידו יקחהו ישאהו, ע,ל כתףיסבלהו, ומתי יקוה
 אל.נחת לנס מאת מסחרו,!ומתי ינוח מעצבו.,ומרגזו, אס 'לא אקר. שיבוא לביתו וייצאו אליו כנעני ארץויררח
 על ידם או אז ישיג מה שישיג בגדר ידוע, לא_ כן האדם העושק בתורה ובחכמה החמודה מלבד תוחלתו הנכבד
 כי.ישחק ליום אחרון מואו על שכרו בעולם'הנפשות, הנה עוד• היגיעה עצמה והעמל בחכמה יעיב לו מנופת
 ^ וצל מעצ*, '*הו מליצת מאמר כי מוג סחרה מכל סחורה, היינו המסחר והע3ק ביה עצמה יש בו טוב נשגב,
̂אדם־ העוסק בהבלי העוה״ז מה יתרון העושה• באשר היא עייל, לאמר כמה  הוא «ט;.שא«ל; שהע״3. חשוב נא ק •
 נושל-העמל לזה-מעמל התורה והחכמה, ט בעמלהעוה״ז היהי׳ יתרון-אל העושה בעת עמלו, אבל האדם שעמלו
ךנ בברול. מייעל (סהליס מי.) . ן 5  גסמגה. הלא , יגמגניי • יפמן עצום גס מעצמות העמל, ע״ד שכתנ ויהר»« אל
 ישישו וישמחו כל,כל מבקשיך, גס מאמי (כס ק״ה) ישמח לב מבקשי ד׳, כלומר גס בעודנו אבקש, גס
 אז יגיענו ערבות ושממתי הנפש [ועי׳ עקרים בט״ו ובל״ה משני] וזהו ג״כ׳(שם קי״גי) בדרך עדותיך ששתי גי',
 כלולגר בידרך ׳הלילי ילסיעתי׳ והכנתי 'אל עדותיך ג׳׳כ כשתי כעל כל הון בעת: השגתו, אשמח אני מתחלהו,

׳ . ־ • ־ והענין נכון: .׳ . • י  י •״׳_׳ י



 אהל פרשח שלח יעקב מח
 ערג גם־על־ מועיל, והם אמרו צשלחה אג&י.,
 גע׳׳כ כי עינם ולבם רק למלאות י תאוחס

 במעלת הערב:׳
 ובמדרש (פי מטות) לב תכם לימינו זה מפה
 ולב כסיל לשמאלו אלו בני גד .וגני
 ראובן שעשו את י העיקר תפל והתפל. עיקר
 שתיבמאת ממונם יותר מן הנפשות שאמרו גדרו׳
 צאן נבנה למקנינו פה וערים לטפינו, זמשהיאמר
 להם גי' אתם תיבבתס את מקניכם יותר • מן
 הנפשות׳ וחייכם אין בו ברכה , ועליהם נאמר
 נחלט מבוהלת בראשונה ואתריתה לא תבורך,
 וכבר בארנו מאמר זה למעלה,גס בספר קול יעקב
 במגילת קהלת, ולפי הענין נאמר עחה בבאורו
 ע״ד שכתבנו בבאיר מאמר(ישעי׳ נ״ה) למהתשקלו
 כסף בלא לחם, מלת בלוא נכתב בואי׳ו ובאל״ף,
 כי הנה השגת הכסף הוא באמת דגר' הכולל ב׳
 המעלות, גם ערב גם מועיל, כי עי״זיוכל
 להתפרנס בכבוד ויהי׳ אפשר בידו ללמוד תורה
 בהרחבת הרעת , ולעשות מצות ומע׳׳ט , וכאשר
 תשאל אח מי על מה ולמה אחה' מבקש י להרבות
 הון, יתנצל ויאמר כי בזה תכמתו עמדה לו., עי
 נפשו• יודעת מאד כמה גדול בו כת המועיל,
 שזה יועילנו להרבות יגיעתו בתורה, והאמת׳אינו
 כן, כי רוב אנשי׳ הרודפי׳ אתר השגת ההון אינם
 משימים את ההון סבה אל מעלת המועיל, והעד,
 מי שהוא זקן וכביר ימים, והוא עשיר גדול, ואם
 יחי׳ עוד שנים הרבה יספיק לו הונו לאכול
 ולשתוח ולכלכל שיבחו בכבוד, ועכ״ז עינינו-רואות
 גודל תאיתו להרבות עור הין־ ועושר, כאלו אק

 לו מאומה, וזהו למה תשקלו כסף בלא לתם^ ר״ל
 בלא כוונת לחם שאתה צריך לקנות , והעד. בלו
 לחם, כי יש לו לחם די מחסורו בהרחבה ועכ״ז
 הוא רודף אחר הכסף לא ישקיט ולא ינוח, בע״כ
 כי אין כוונתו למעלת המועיל, כ״א לאהבת הערב
 [עיי קול יעקב קהלת על מאמר ברבות הטובה
 רבו אוכליה] עתה ראה גם ראה כי המאסף
 וקובץ על יד לכוונת התכלית, ודאי יאהב את
 התכלית יותר מן הסבה, כמו האוהב את הכסף

 להיותו

, ק א  בטוהר קדושתה ״־ומעלתה במצות התלויות ב
 וכמאמר (ישעי'בי) כי• מציון תצא• תורה ודבר
 ד׳ מירושלים, ולכוונה י יזו יפה המשילו ז״ל משל
 למלך שזימן לבנו אשה נאה ועשירה וגת טונים
 להורות על כלילת ב׳ המעלות גם יחד גס ערב
ס מועיל, ומעתה הנה בהזדמן שדכן שיבוא  ג

 להציע שידוך בעבור בחור, ויאמר לאביו יש לי
 שידוך בעבור בנך עם בתולת בת פלוני אלמוני
 והוא בן גדולים וטובים אנשי השם המפורסמי׳,
 והוא'עשיר וסוחר גדילי, והנערה טובת חן'ושכל,
 והנער םומע ומשיב מהצורך לנסוע ולראות,
 התבונן נא בדבר החשובה שהוא משיב, הלא
 השדכן הציע לפניו מעלות מכמה סוגי׳, גם מבתי׳
 הערב גם מבתי׳ המועיל, ואם רצון הנער לבדוק
 אם אמת הדבר בדבר מעלת המועיל, א״כ מה
 זה שהשיב מהצורך לנסוע ולראות, הלא אם
 רצינו לחקיר על משפחתו, זאת יוכל לדעת מפי
 זקנים ומפי גדילי הת״ח, כי באין ספק הת״ת
 יודעי׳ זמ׳׳ז, וכן אם רצינו לדעת את רטשו, על
 זאת יוכל לדרוש ולשאול את פי הסוחרי׳, כי
 הסוחרים בקיאים במעמד חבריהם , ואי׳כ על כל
 הדברי׳ האלה אין מהצירך לעשות הוצאה ולנסוע
 לשם, אס לא כי הנער לא נתן לב אל מעלת
 המועיל אשר בפי השדכן, אבל עינו ולבו רק על
 מעלת הערב, ובעבור מעלת הערב מוכרח הוא
 לנסוע בעצמו לשם לראות אם היא טובת חן, ט
 זאת לא יוכל לדרוש .מפי הלימדים והזקנים, וגם
 לא מפי הסוחרי׳, כי מי היי שמה, מי ראה או
 מי ידע, זהו עומק דבריהם זיל, משל למלך שזימן
 לבנו אשה נאה ועשירה וכת טובים, עם כל

 המעלות ערב ומועיל, אמר לי הבן אלך ואראה
 אותה, הגה בזה גילה את נינליתו כי נתן עיניו
 רק בבתי׳ הערב, ע״כ כעס עליו האב ואמר לו
 קינס שאחה רואה אותה בביחך, כך הקב״ה
 אמר לישראל טובה הארץ והס אמרו נשלחה
 אנשים לפנינו גו׳, ומאמר מבואר אמרו יהושע
 וכלב טובה הארץ מאד מאד, הכפיל ואמר מאד
 מאד, להורות על 3׳ המעלות בהפלגה, גס על
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 להוותו סבה להמ*ב עם בניו, או להטיב לעצמו שאין הרכוש בעבור אהבת התכלית, כי הלא
 לאכיל ולשחות, האיילה והשתי׳ חבינה עליו יותר יזכרו ויאהבו את הסבה יותר מן התכלית

 מן הכסף , ואס תראהו מבטל תאותו בעבור המסובב:
 הממון, אין זה -כ״א תאיה בלי טעס ובלי בקשת ולבוא אל באור מאמר הנ״ל בעוה״ז היו הכל
 תכלית, .או תראה אותו שיאהב הממון יותר מתאוין ליכנס לאח ישראל ט׳ נקלים
 מבטו, א״כ תבינ אצלו הממון מצר עצמו לא מצד לבאר מאמר הכתוב (תבוא) והי׳ כי תבוא אל
 החפלימ, חהו מאמר ר׳ יוסי(שבת קי״ח) מימי הארץ גו׳ ובאת אל הכהן אשר יהי׳ בימים ההם
 לא. קראתי לאשתי אשתי ולשירי שורי, אלא לאשתי ואמרה אליו הגדתי היום לד אלקיך כי באתי
 ביתי ולשורי שדי, היינו כי לא הביט רק אל אל הארץ, ומה מאד ראוי להתעורר על מאמר
 ־תכלית הדברי', וא״כ אותם שאמרו גדרות צאן הגדתי היום, מה הוראתו וכי יורה היום ולא
 גמה למקנינו ואת״כ ערים לטפינו, זה לעד אתמול,*) אבל הדברים נמשכים יפה אל מה

 שאמרנו

 •) והוץ לדרכנו נוכל• להמתיק מאמר זה ע״ד שכתבנו למעלה [ס׳ נשוא על מאמר וכל תרומה לכל קדשי ב׳׳י
 אשר יקרינו.לכק גר] בבאור מאמר הנביא בשם יד׳ (מלאכי גי) הביאו את כל המעשר אל בית האוצר
 ויהי טרכ< ^ביתי ובחנוני נא בזאת אמר ד' צבאות אס לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכס ברכה
 עד ־בלי ־די, אמי אין פעם אל ההפלגה הזאת לאין צורך, ורבותינו ז״ל עוד בארו ואמרו (שבת ל״ב) מאי עד
, וזה ודאי צריך טעם, כי אחר שאומרים בעצמם שיש די ראוי להיות  5לי 7׳י יעד שיבלו שפתותיכם מלומר די
 ד* ולמה לו ית׳ ־לתת יותר עד שיבלו שפתותיהם כוי, אמנם דע כי כפי הנראה בעיני בשר אשר ישראל מרובי׳
 ־*:מכיס, ץ׳חלק ונחלה נחלו ישראל ולא הנהנים, שהם ניזונים רק מן המתנות שמקבלי׳ מן הישראלי׳, א״כ
 ישראלי׳ עיקר וסכהניס טפלי׳, אבל האמת אינו p , כי רבותינו ז״ל אמרו במדרש (במדנל ה׳) עיני ד׳ אל
 .יראיו, זה שבטו של לוי, וזהו (תהליס קי״א) טרף נתן ליראיו יזכור לעולס בריתו, ר״ל כאשר יזכור אל כלל
 העולם בריתו שלא יכרת כל בשר הוא משפיע טובו וברכתו על הלויי׳, ומהם יתפרנסו כל ברואי עולס, והנה
 >לון הקב׳׳ה לתת' לכל אחד איש לפי אכלו, כדי סיפוקו ולא יותר, כמו שהי׳ במן שאכלו ישראל במדבר, כי
 :6*1תלי לא.יועיל,־׳ רק למלאות רצון בשר ודם ותשוקתו להשביע עיניו בשפע גדולה ורבה אע״ש שאינו הגון ואינו

 *?א•, ואיככה ״סכי׳ המדה׳׳ד לתת לו עוד יותר מדי, היינו יותר מכדי צרכו וסיפוקו, הנה נדיב נדיבות יעץ,
 _לו_.עצה י ושושיה, לתת אל כישראל יותר מדי, ועכ״ז לא יחשב למעלה בלתי כדי סיפוק, היינו כי לא לפניו יבוא
 ירק זכמךעוגדי השם ומשרתיו'התמימים, הלא המה כהני ד׳ ומשרתי אלקינו, כי ראויים הס לכך שתה״ פרנסתם
 ,זשפעחס מזומנת ומוכנת לפניהם למען יהיו פנויי׳ אל עבודת הקודש אשר עליהם, וזה אי אפשר כ״א ע״י אחרים,
 היינו להשפיע לישראל השפעה גדולה ויתירה יותר מכדי סיפוקם, למען ירימו מתנות לתת לכהן וללוי, א׳׳כ כבר
 זכה ישראל להשיג יותר מדי, חהו הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי, פי׳ משלחני יהי׳
 טרף, כ* אני אתן לכהגי׳, ולהס לא יצא מכל הברכה כ״א טרף, די מחסורם, ואליכם אשפיע יותר מדי למען
 ה«ר^ הזה אשר ישיגו הכהני׳, וזהו ובחנוני נא בזאת אם לא אפתח לכס את ארובות השמים והריקותי לכס
' והסיק שלא בעבורכם באה השפע , כי הלא אתם תאמרו די ועכ׳׳ז אני אתן עוד, ממשע׳׳ד , י  ,*רכה עד בלי ד
 תינוק בא אל אמו י ומבקש שתתן לו לאכול, ואמו ראתה בעד החלון כי אביו הולך מן השוק ויבקש ג״כ לאכול,
, ואמו אינה שומעת לקול דבריו  ימוגך ותער' הקדרה עס מאכל הרבה אל- הקערה, והתינוק רואה וצועק די די
 **P׳q ״עול מאכל,,עד שאמרה לו שוטה וכי בעבורך אני נותן כל המאכל הזה, ראה נא כי אביך הולך ובא,
, כי העיקר הוא הכהן והלוי,  **?ייו &י «מה לתת כל כך, וזהו ממש מאמר עד שיבלו שפתותיכם מלומר די
 ובעבורם אג-י -יןשפי׳ע .שפעתי, וא״כ גס כי הישראל אומר די, אכן ההכרח לתת לו כל כך עד אשר התרומה
 והמעשר אשר יפריש יהי׳ די סיפוקם של כהני׳, כי המה העיקר ואנחנו נזכה אך מסבתם, ומזה הטעם עצמו צוה
 ית׳ במצות בכורים, ובאת אל הכהן אשר יהי׳ בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום לד׳ אלקיך בדף היחס אל הכהן,
 שהוא אלקיך ומשפיע עליך, כפי׳ הרמביין ז״ל אשר שםאלקיםהונח על ההשפעה, היינו כי ראוי לישראל לתת חודה לד׳
 על מוג בלכתו ושפעתי׳, שאינה מכות עצמו רק בזכות הכהן העומד לשרת, וזהו הגדתי היום לד׳ אלקיך כ« באחי אל הארץ:
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 הטהורס, א! ־תאומה עיניו ונפקחו > שעדי במה
 •ורעת לפניו נפתחו, זאת ראה אלקי׳ ויוכת ויאמר
 אל האדם ובאת אל הכהן אשר •יהי׳ בימים ההם
 ואמרת אליו הגדתי היום לד׳ אלקיך כי באתי אל
-הארץ, כלומר אך היום הזה אני יורע כי באתי
 אל הארץ כאשר זכיתי והחייני ויקימני לזמן הזה

 לקיי׳ המציית, אך עתה כשלמה תוחלתי:
 וזהו הגדתי היום לל׳ אלקיך ני באתי אל הארץ
 אשר נשבע ל לאבותינו גו׳, היינו שנתן
 הקב״ה א״י אל האבות, והלא הם לא השיגו
 ממנה מאומה , כי היו בה רק גרים, אבל אם
 מעלת ארץ ישראל היא מה שהיא מסוגלת לעבודת
 ד׳ ורוח הקודש א־׳כ הם קבלו טובתה יותר ויותר
 כי הלא הצליחו ביראתם וצדקתם והשגתם יותר

 מכל •הדורות י.
 ומעתה דברי המדרש מובנים מאד 3עיה׳*ז היו
 הכל מתאוין ליכנס לא״י וע״י עונות
, והיא עי׳פ משל לב׳ שכנים לא  גליתם ממנה מ׳
 הי׳ להם בנים , והיו הולכי׳ לתור את קארץ אולי
 ימצאו איש נבון וחכם וצדיק שיברך אותם למען
 יפקדו, ונזדיין להם כי גאו אל אדם גדול בשם
 ותפארת , ואמר להם כי יולידו בנים בשנה זאת,
 ותקראו אותם בשמות פ׳ ופי, והזהירם ואמר
 להם כאשר יהיו הבנים בני ב׳ וג׳ שנים תביאו
 את הילדים אצלי, כי הם צריכי׳ לברנתי, ויהי
 להם בן, ויהי כאשר הגיעי הבנים לכלל שנים
 שאמר החכם, ייקחו מרכבה כבודה ויסעו ויבואו
 לפניו והבנים על זרועותיהם, וישמח עמהם מאד,
 ויהי קורם נסיעתם הביאו לו את הילדים והציגו
 חמזם לפניו, פתת את פיו ויאמר על האתד
 הנער הזה יהי׳ צדיק מואס ברע ובוחר בטוב .
 ועל השני' עקם שפתיו ואמר הנער הזה יהי' בעל
 •חאוה, לא יחפיץ כסיל בתבונה, וישמע אביו
 וימר לו מאד, והאנשים נסעו ובאו אל ביתם,
 ויגדלו הנערים זיקחו להם מלמד ומורה, גם
 רבי דרדקי [בעהעלפער], ולזמן ראו כי הדבר'
 בהיפך, כי הראשון הי׳ בורת בכל יום מבית
 הספר, והשני הי׳ רץ לבית הספר בתדוה

 ושמתה
13 

 ־שאמרגי, כי ארן־ ישראל ה«א!ארץ טו*ס עםשתי
 המעלית ־גם: י׳חד, ערב ומועיל, ערבי מצד
 ת3ואת$ ולילותיה ושמנה• ודבשה, -ומועיל מצר
 קדושתה במצות התלויות בארץ, ולהיותה מוכשרת
 לעבודת ך׳ ולהשראת שכינה וכנ״ל, אכל ההרגשה
 היקרה הזאת איש בער לא ידע ולא יבין סגולתה,
,  בלתי הצדיקי׳ התמימי׳ והישרים, אוהבי ד
 ־?מצפים ומחכים למצותיו לעבודתו ומשמלץ/ו,
 כמה שידענו ממשה עבד ד׳ כמה העתיל לאלקי׳
 '0יכנס לי^לז, וכי לאכול מפרי׳ התאוה ת״ו,
 וא״כ בכלל־י ההמון ודאי הי׳ כוונות חלוקות
 ומתחלפות, יש הי׳ משתוקק לבוא לא״י לאכיל
 מפרי׳, ולהתענ* מטוב מעמה, ויש שהיתה
 כוונתו טהורה לבוא לשם לקיים המצות התלויות
 בה, והתכלית אשר אל ב׳ סיגי האנשים האלה
 לא הי׳ מושג להם בזמן אחד, ממש עיר אחד נשא
 אשה •ולא ילדה לו כמה שנים, ויהי כאשר הקיפו
 עליו ימים רבים ותהר ותלד לו ק יקר, הנה
 כאשר' ישאלו אותו על זמן הנשואי׳ והוא לא כוון
 בהנשואי׳ רק להוליד בנים, הלא לא יחשוב זמן
 הנשואי׳ בלתי מאותו עת שזכה להעמיד בן, כי
 אצלו הימים הראשונים יפלו, ני כל הימים שלא
 ילדה כאלו• לא נשאה, •ועתה בעת לדתה ישמח
 בה ובתולדתה, לא כן אם היתה כוונתו למלאות
 תאותו, ק ממש מי שכוונתו היתה לבוא לא״י
 לאכול מפרי׳, הוא הלא השיג משאלותיו תיכף
 כאשר עבר הגבול ובא לא״י כבר יש בידו מה שלבו
 חפץ, לא כן אותו אשר כל ישעו וחפצו הי׳ לבוא
 לקיים המצות הוא לא השיג מאומה בעת בואו,
 כי עברו עליו זמן וזמני׳ שבע שכבשו ושבע שתילקו
 שלא היו המצות נוהגות רק אחר ירושה וישיבה
 (קידושין ל״ז אי) •ואי׳כ כל הזמן הזה ארבע עשרה
 שגה הי׳ בעיניו כאלו לא בא, והי׳ כל היום עומד
 •ומצפה ועיניו נשיאות וציפות מתי יגיע התור
 הנכבד עת לעשות לד׳, וכאשר זכה לראו׳ ראשות
 פרי האדמה כי •נתיכרו, לקח הבכורים בשמחה
 גדולה ורבה ובא ועמד לפני הכהן בהיכל ד׳,
 וזרחה עליו שמש צדקת עבודת ד׳־והריתויניראתו
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 להם בימיי הנמשכים שבאו ליד עוגות היוחר
 ערביי עד שגלו ממנה, אבל לע״ל שיעקור הקב״ה
 את היצה׳׳ר מלגנמ ולא יהי׳ גנו לא תטא ולא
 עון, לא יתאוו עור אל מעלת הערג, וכל תשוקתנו
 יהי׳ לדבקותו ית׳ ולקיום מצותיו, אז יתקיים
 מאמר ונטעתים על אדמתם ולא ינתשו עוד מעל

 אדמתם, והענין נתמד ונעים:
 אך נדי אל תמרודו ואתם אל תיראו את עם
 הארץ, ראוי להתעורר הלא אך גא למעט,
 ומה הוא אשר גא למעט, אבל גאור המאמר כך
 הוא, להורו׳ אל האדם לאמר הן אמת כיהקג״ה
 ממנו לא יפלא כל דגר, כי כל ימל הוא, וכגר
 נאמר (תהלים כ״ג) גם כי אלך גגי צלמות לא
 אירא רע כי אתה עמדי, עכ״ז הלא כמה זכיות
 צריך האדם לזה, ער שיהי׳ ד׳ אלקינו עמנו
 לעשות עמנו להפליא, כי אין אנו נטותים
 גמעשינו נהיות עמידתנו דלים ודקים ואיך נזכה
 שיעשה הקב״ה אלינו נסי' גדולים, להתייצג לפני
, כי ׳  בני ענק, לזה אמר הכתוב כי לא כן המרי
 אין אתם צריכי׳ רק שלא למרוד בהקב״ה, וזהו
 אך בד׳ אל תמרודו, ואז ואתם אל תיראו את עס
 הארץ, וכמאמר (בשלת) זה אלי ואנוהו, כי
 ישראל אמרו זאת נגד הערב רב, שהיו מתפלאי׳
 מאד על הנסי׳ ועל הגבורות אשר ראו אצל ישראל,
 והיו הע״ר מתמיהי׳ על התפץלאמר לא קל מהרה
 יעשה כזאת, לזה אמרו ישראל לא כן הדבר,
 כ״א כן דרכי אלקינו מאז ומקדם, וזהו זה אלי
 גו׳, כלומר אין זה דבר תדש, אבל גם אלקי
 אבי גו׳, כי כן דרכו עם אבותינו ועמנו כמאמר

 על נסיך ונפלאותיך שבכל עת כוי:
 מסורח לחמנו ד׳ במסורה, כי לתמנו הם , זה
 לתמנו תם הצטידנו אותו מבחינו ביום
 צאתנו(יהושע טי) בנפשנו נביא לתמט (איכה הי)
 לחמנו נאכל שמלתנו נלבש רק יקרא שמך עלינו
 (ישעי׳ ד). באור הדברי׳, דע כי בימי׳ הראשוני׳
 עח נגע אלינו השוד והשבר, ונפלה העטרה מעל
 ראשנו, ונשרף בית מקדשנו, ואנחנו נחפזרנו
 בין העמים, אז הי׳ דוה לבנו, רצח בעצמותינו,

 והיינו

 ושמחה ולמד והבק, ויהי כאשר ראה אבי הנער
 הראשון את צרתו, נתייעץ עם אנשי־ ואמרו לו
 כי הוא מוכרת לנסוע שנית אל התכם הנ״ל
 ולשאול את פיו, כי לתשוב עליו תוהו אי אפשר,
 כי הבטית אותו על בן זכר והי׳ לו, הבטית את
 שכנו והי׳ לו, ויסע ויבוא אל האיש והנער עמו,
 וכבואו אל בית האיש נתן לו שלום, ויאמר אליו
 הלא אתה אבי הנער היקר והנתמד אשר נעיר
 פלוני, ומכאב לב ומשבר רות הוא עונה ואומר
 הנני הנני אבי העלוב הזה, נבל ולא תכם,
 ויתפלא האיש על דבריו ויאמר לא יאמנו דבריך
 אצלי, הלא הדברי׳ האלה אמרתי על הילד השני
 של שכנך שהי׳ עמך, אבל על בנך יתידך אמרתי
 והבטתתי טובות נשגבות, והוא בוכה ואומר הלא
 העלם לפניך נתנהו ונםהו אם יודע גם א״ב,
 והוא מספר לפניו איך לקת הוא ושכנו מלמד אתר,
 זהר״ד הולך ובא אל הנער אשר אל השכן ומביא
 לו תפותי׳ או אגוזי׳, הוא מקבל מידו התפותי׳
 והולך עמו אל בית הספר, והנער העלוב הזה
 הוא משליך אל פניו התפותי• גם האמזי׳ ואינו
 הולך אל בית הספר, ויאמר אליו האיש עתה
 ראה כי מאד נאמנו כל דברי, ולא התעללתי בך,
 כי זאת תדע כי בלתי אפשר שיהי׳ לתינוק תשק
 אל הלמוד, כי עוד לא הגיעו לו ימים שירע מעלת
 הלמוד וסגולתו, כ״א מפתין אותו באגוזי׳ ודברי
 שתוק, ומי שתקפה עליו תאותו מלידה מבטן,
 אותו אפשר לפתות שילך אל בית הספר כי יתנו
 לו מה שהוא מתאוה, אבל כאשר יגדל ויהי׳ לאיש
 ודאי אותה התאוה אשר הביאה אותו אל בית
 הספר היא עצמה תבריתהו מבית הספר להורות
 לפניו תאות אתרות היותר גדולות, כי התאוות
 הראשונות עוד לא יערבו אל תכו, לא כן מי
 שנולד בלא חאוה ובלא חמדה, איך יתפתה ללכת
 אל בית הספר, אבל אחר אשר יקנה לב וידע
 סגולת הלמוד, מי יוציאנו מבית הספר, אתר
 שאין תאוותו גדולה להביאו כש״כ להוציאו, וזהו
 מאמר המדרש, בעוה״ז היו הכל מתאוין ליכנס
 לא״י, משבת מעלת הערב, והמדה הזאת גרמה



 אחל פרשת שלח יעקב
 ראוי לכם להשתדל לבקש רחמים על בנין בית
 המקדש, כי שם ציה ד׳ את הברכה ותיים, שם
 כל צינורי השפע ולחם שמים, וזהו זה לחמנו תם
 הצטידנו אותו מבתינו, מוסב על לחם הפנים
 שהי׳ חם ביום הלקחו מעל השלחן הטהור, ומה
 גם כאשר יתבונן האדם בסבת פרנסתו, הלא
 עיניו יראו כי כלו עברה וזעם, ויאכל רק לחם
 מגואל,-ע״י הסגח גבול, וע״י גזל, ושבועותשקר,
 ומאזני מרמה, כמאמר (יחזקאל ד׳) ככה יאכלו
 בני ישראל אח לחמס טמא בגוי׳ גו׳, וזהו בנפשנו
 נביא לחמנו, ולכן ראוי אלינו עם ד׳ לייחד כל
 חפלוחינו לבוא לחסות נצל כנפי אבינו מעולם
 יח׳ שמו, וזהו לחמנו נאכל ושמלתנו נלבש רק

 יקרא שמך עלינו, והוא מוסר השכל:
 ובמקהלות נשאחי ע״ז משל אחר, יחומים הי׳
 להם נחלה גדולה, חדרי׳ הרבה,
 חחחיי׳ שניי׳ שלישי', והי׳ דר בה אחד במשכנתא,
 והמה היו מתגוררי׳ ביח איש זר, לימי, נפלה
 דליקה בעיר, התתילו להתאמץ בהצלת הבית
 שהיו מחגיררי׳ בו, אמר להם חכם אחד מה
 לכם לעמול על נחלת איש זר, איככה תעזבו
 כבודכם, איככה חשכחו כי עליכם לעמול בהצלת
 נחלת אבותיכם, כי נתלת עולם היא . לכם ,
 הנמשל, כי טוב טיב לנו לשפוך דמעותינו לבקש
 רחמים על אחוזתנו, איך לזרים נהפכה נתלתנו:
 עודי מדבר בזה נמחיק מאמר (איכה א) ידו
 פרש צר על כל מתמדיה כי ראתה גוי׳ באו
 מקדשה אשר צוית לא יבואו בקהל לך, משל לגנב
 שהי׳ שתום העין, ועשה גניבות גדולות, וישאלוהו
 לאמר הגד נא איככה חשלח ירךלקתת דבר, הלא
 עליך לפחוד ולדאוג אולי תבוא במקום רואים,
 והרואי׳ כאשר יראו כי חשלח ידך לקחח הלא
 יפצעו את מוחך, ויען ויאמר דעו כי אני גנב
 מפירסם, וכל בני העיר יודעיי׳ שמי וזכרי, גם
 עולל ויונק, ובבואי אל הבית, כלם עוני׳ אתרי
 הנה הגנב הסגי נהור, הנה הגנב, ובהכרח
 אצא במר נפש ולא אוכל לעשות דבר, אכן בבואי
 אל בית, ואין קול ואין קשב, באין ספק אין איש

 מאנשי

 והיינו מתמרמרי׳ מאד על ההפסד הגדול
 שהפסדנו, כמאמר (יתזקאל כ,) וזכרתם שם את
 דרכיכם ואת כל עלילותיכם גי׳ונקיטותם בפניכם
 בכל רעותיכם אשר עשיתם, וכמאמר (ירמי׳ ט״ו)
 כי מי יתמול עליך ירושלי׳ ומי יניד לך, ושתים
 רעות שהיינו מתאונני׳ עליה׳, א׳ המעלה הגדולה
 אשר ירדנו מעליה, 3׳ פתר הגלות והפזור בין
 זרים. כמאמר (חהלי׳ כ״ב) הצילה מחרב נפשי
 גו׳, אבל עחה בעוה״ר הלא יש בינינו אנשים
 מסיג שהיו בשלשח ימי אפלה, שאוהבי׳ הפזיר,
 לאמר כי רק על ידם חבוא אליהם מחייחס וכל
 פרנסת ביתם, ורק על ידם יחיו, ומה להם עוד
 אל נחלת ד׳ ארץ הקדושה, מה להם עוד אל ציון
 וירושלי׳, אבל ע׳׳ז נשיב להם אמרים, משל לבן

 מלך עשה נאצית בעיני אביו עד כי שלחו מעל
 פניו ויגרשהו מביתו, והיי הנער נע ונד עד כי
 עמד לשרת אצל כפרי אתר בעד אגורת כסף
 ופתותי לתם, והי׳ עובד אותו באמונה, וגם
 הכפרי נתן לו לתם תקו דבר יום ביומו, לימי׳
 נתגלגל על הכפרי הזה עלילות דברי׳ והעלוהו
 לגרדום לירון, נתעורר הנער הזה ויאמר אני
 אלך להשתדל בעד הצלתו, וילך אל אביו המלך
 לבקש על הכפרי ולהפך בזכותו, האב בראותו את
 פני בנו בכה במרת נפש מאד ואמר בני בני מה
 ראית על ככה להשתדל בעד כפרי זה, השיב
 ואמר כי כל מתייתי אך מידו היא, מפתו אוכל
 מכוסו אשתה, ויאמר לו אביו אוי לך בני יקירי,
 וכי אתה גס אתה יש לך לדאיג דאגת פרנסה,
 זכור נא השלתן אשר הגלית ממנו, הלא כל
 עריכת שלתנך הי׳ מלא דשן, כל מיני מעדני׳ וכל
 פרי מגדי׳, כלום תסר בבית המלך, ואתה אס
 תתן לבר להטיב דרכך ותשוב, הלא אלי תשוב,
 ולמי כל תמדת אביך הלא לך הוא שמור, הנמשל,
 כיאנתנומתפללי׳על ברכה ושפע הצלתה שתתרבה
ק אשר יגיע אלינו התמצית עכ״פ, מ  בעולם, ל
 מעט מן מעט, וע׳׳ז בא המאמר שלפנינו להעיר
 אותנו לאמר ואתם אל תיראו את עס הארץ ולא
 יעלה על לבבכם לאמר כי לחמנו הם, הלא יותר



 איול פי־שת' שלח יעקב
 ל׳ סלחתי כדבריך. יהדבריים סאומי• מאל, איך
 יתכן שידבר'משה ע״ה כדברים האלה ע^הא$קי׳
 ית׳ נראה דבלי מי עומדיי׳, גם מאמר המאזנים
 מעויין ג״כיצריךביאור והבנה, ולבאו* זאת נערוך
 נא לעומת טענת משה עתה טענתו הראשונה
 אחר העגל, כי שם אאר (תשא) למה ד׳ יחרה
 אפך בעמך, ובמדרש (שמות רבה מ״ג) אמר משה
 רבקה>15לם עשו לךסיוע, העגל הזה יהי׳-ימםייעך,
 אתה יחריח את החמה והוא הלבנה, אתה
 הכוכבים והוא המזלוח , אמיר הקב״ה למשה•׳ אף
 אתה טועה כמו יהם והלא אין בו ממש . אמל •לו
 משה א״כ לחה אחה טעם על בניךכר. באור זה,
 כי יש 3׳ ויכוחי׳, למשל ראובן אומר מוכרח אני
 לנסוע היום לעיר פי לקבל מאיש פ׳ מאה'אדומי,
 שהוא חייב לי, ויאמר אליו ממעון מה לך" לנסוע
 היום בחנם הלא אין האיש • בביחו, הנה׳ בדבר
 התווכחות זה אחד סוחר דברי חבית, "ואין דברי
 שניהם אמה כ״א דברי הא׳, ט אם האמת
 כדברי שאעון שאין בעל חובו בביי», א״כ 'אין
 ראובן מוכרח לנסוע היום לשם , אכן אם שמעון
 יענה ויאמר לראובן אין אחה מיכרח לגסיעימפה ,
 כי אני ידעתי כי ביום מחר יבוא האיש אשי אתה
 מבקש, כי יש לו פה סחורה בחנות פ׳, עתה
 דברי שניהם אמח ואין אחד סוהר דורי חבירו,
 הוא הדבר והיא העצין בשתי הטענות אשר טען

 מרעיה

 מאנשי הבית שם ב־ביח, ואז ידי רב לי לקחת
 כאשר אוכל שאת , הצמשל, כי לכאורה יפלא על
 טיטום ואחוזת מרעיו אייככה מלאו לבם לשלוח יד
 בכלי בית" המקדש, איך לא פחדו מפחד השם
 השוכן בביא הזה, כי באש ד׳ נשפט, אפן כבר
 הולית במופת ממה שהי׳ יכולת כיח לגשת ולכנוס
 אל היכל ד׳, אשר האזהרה היתה בהפלגה כ״צ
 על המחועבי׳ בעיני ד׳ שלא יבואו בקהל ד׳, והיא
 הלא נכנס ובא אל היכל ד׳ בעצמי, וזהו ידו פרש
 צר על כל מחמדי׳, ואיך לא הי׳ מתפחד ואיך
 לקח דבר ולא ירי/ לנפשו פן יפגעגו בדבר ובכל
 מכה , ע״ז משיב •ואמר, יען ט ראתה גוי׳ באו
 מקדשה, מזה הי׳ לא הוכחה כי אין האיש בביתו,
 ט אס הי׳ האיש ית׳ בביתו׳, איככה גוי׳ באו
 מקדשה, ואיככה היו יטלי׳ ליננם, הלא האזהרה
 היתה גדולה כל כך עד ט ציית לא יבואו בקהל
 לך, ומכש״כ לבוא לבהמ״ק, ועתה גם לבהמ׳׳ק
 באו, א״כ מזה יבחין' כי אין האיש בביתי, ולכן
 מלאו לבבם לקחיח וידו פרש צר על כל־•מחמדיה:
 ויאמר משה אל ד׳ ושמעו מצרים כי העלית
 בכחך את העם הזה מקרבו, ואמרו אל
 יושב האת הזאה גו׳ אשר עין בעין נראה אתה
 ד׳ גר. •) מדרש, מהו עין בעין, אמר ריש לקיש
 המאזני׳ מעויין, אתה אומר אכנו בדבר,. ואני
 אומר סלח נא, נראה של מי עימד, שנאמר ויאמר

 *) ומה אשר דאגת מ״רע׳־ה הי׳ רק על מציייי שיאמרו מבלתי •יכולה ולאי דאג כל כך על עמיס אחליס , «5«-
 אמר הגאון ר׳ ישראל מלמול שיאי׳ כי על עמים אמרים לא הי׳ מושש, כי ודאי יאמרו מה אשל אלקיהם
 הוציאם ממצרים / באץ ספק ראה׳ בהם מעשים טובים, ומה שעשה׳ עמהם להמיתם במדבר באין ספק העוו את
 דרכם ומרדו במלכם, אבל המצליי׳ הם יודעים האמת כי גם אז לא היו ישראל מפונים לטוב בעיני האלקיס,
/ רק הקב״ה ברב טובו וחשדו הוציאם ממצרים, ולא פנה אל מעשיהם  כמאמר הללו עובדי ע״ז והללו עובדי ע״
ה יוקרבו, דיל כי ז  הרעים, כמאמר לא הב־;־ און ביעקב, לזה אמר ושמעו יוצרי׳ כי הטלית בכחך את העס ה
 מיכול בכחו הגדול עשה עמהם מה שעשה כי העלה גוי «קד3 גוי, וכמאמים ז״ל [בילקוט ואתחנן] כשדיבר הנשמט
 מרחם אמי, א״כ מה זאת כעשה עמהס עתה אשר ׳שחטם במדבר, לכן יאמרו מבלתי יכולת לגמור' לבל'יצעחתו
ם במדגי׳, לכן ועתה יגדל נא כח די. — ודע כי מה שאמר משה ועתה יגדל נא כח ־די כאשר דגי׳ת ו 5 ^ ץ  י
 נאמר, הילה במאמר ועתה, לאמר כי עתה נתחדשה לי עוד מליצה ותורה על ישראל, וטענה עודפת, כי אז
׳ ל' טענה רק למה יאמיו מצרי׳ לאמי גי-עה.הו5'יי*ס ומה העשה לשמך הגדול, וכעת אהי י א ה ל ל ג ע ה ה 2 ע נ  מ

 כי נתוודע לי מפיך הקדיש ענין י׳יג מדות, וברית כרותה שאינן חוזרות ריקם, ודאי ראוי לעבור על המד:
 ולמחול להם, וזהו ועתה יגדל נא כא ל׳ כאשר דברת לי לאמר בעת צרה השלש עשרה מדות ד׳ ארך אפי׳ גוי:



 אהל יפ#1וז שלח ־יעקב נא
 האוגבל בכתבי החצאים , וזה־מפיב לו כי ביום
 המוגבל הזה יהי׳ יריד גדול בעיר יפי׳ והוא׳ מוכה*
 לנסוע עליהיריד/ וזיין־מ1פש בוללכת עמו לג״ד;
 לאמרהלא ביום פז הואזיק החתונה אשר ־יעמו;
 ויצא הדין כי מהצירךלראוח אחה מל עניני׳ אלה
 אפשר לדחות על'ייום אחר, לאמר כי החתונה
 תהי׳'חתונה בעת 'יתוועדו הצדדי׳, מה לי ביום
 זה או ביום אאר,'משא״כ הידייד, הלא הכפריי^ץאו
pבו ביום, ואין בידו לדחותו על זמן־שירצה־ הוא,׳ 
 אמרי מסה להקב״ה' אתה אומר א?נו ב^בר ואני
 אומר ושמעו מצירים׳ גוי סלח נא גי״ואם׳ מאב$
 לקיים' רק'דברייך, יתבטלו דברי מיכל" וכל, ותיכף
 יהי׳ היריד , ושמעו מצלי' גוי,' לא p אם־ עתה
 יתקיימו דבלי מה שאני-אומיריסלא נא גו־/ייתיךימז
 גיס דבריוך שאמרת 'להעניש אותם , צי תחינה
 כזאא אפשר לדחיתיעל זמן אחר, 'משא״צ היריד
 יהי׳ תיכף , וזה מאמר מרע״ה 'נראה דברי מי
 עומרי׳, כלומר דבריי מיי יש להעמיד ולעצבו" לזמן
 אחר , וכן'עשה ית׳ והבטיח לו'סלחתי" כדבריך
 ואולם חי אני גו׳ אם יראה'איש ב'אצשיז:האלה את
י י  הארץ, והבן':' י
 ה׳ ארך אפים גו׳, ובגמרא (בבא קמיא א״ם׳ב׳)
 אמר רבי שמואל בר נחמני'מ׳ f ארך
 אפיס,־*) ולא כתיב אריך אף ארך אפים יארך
 אפי? לרשעים וארך אפים לצדיקי? הנראה בבאור
 זה ע״ד עשיר היי׳ לו שפחה מרשעת ולא נחנה לב
 להטות'אוזן אל דברי הגברת, ותבקש מארז בעלה
י  ־ לאמרי־ י

 מלע׳׳ה, כי במעשה י העגל אמר הקל׳ה ועתה
 הגיחה לי ויתר אפי בהם ואכלם, וצזים ראויי׳ לכך,
 ומשה' בא וטען למה ד׳ יהרה אפך בעמך , הלא
 עשו דבר שאץ ט ממש כלום מחקנא אלא חכם׳
 בחכם כר, א״כ מדע״ה הוא כסותר דברי ד ,
 שאינם ראויי׳ לחרות אפו בהם , ולמה ד' יחרה
 גוי, אבל לא כן דבריו במעשה מרגלי׳, שהקב״ה
 אמר• אכנו בדבר ואורישנו, ומשה בא ואמר ושמעו
 מצרי׳ גו׳ מבלתי יכולת גוי, ומה תעשה לשמך
 הגדול, כי יהי׳ ח״ו תלול השם בריר הזה , הנה
 מרע״ה לא סתר מאומה אח דנרי הקב״ה , כי
 הודה ואמר אשר לפי רוע ענינם ראויי׳ הם לעונש
 זה שאמר הקב״ה , אבל דאג על ושמעו מצרים
 וראוי א״כ לסחור העונש מצד אחר , יזה שאמר
 רי׳ לקיש המאזנים מעו׳יי[, ב׳ הכפות עומדות"
 בשיה, כי 3׳ טענות איליו אינם מכחישי׳ זא״ז, דבר
 ד׳ בפיהו אמת שהמה חייבי׳ וראייי׳ לעונש, וגם
 זאת אמת ושמעו מצרי׳ גו׳, וא״צ כאשר הטענות
 מכחישי׳ זא״ז,' מהצורך להעריך ולחקור את מי
 האמת , ואז דותי׳ טענת השני, אבל אס טענת
 שניהם אמת אז לא נדע את אשר לקרב ואת אשר
 לרחק, בע״כ מוכרחי׳ לבקש ולהמציא אופן ממוצע
 לקיים ד3רי שניהם, זאח ראה איש האלקי׳ ויוכח
 לאמר, אתה אומר אכנו בדבר ואני אומר סלח נא
 נראה דברי מי עומדק, באור •זה עי׳ד אחד בא
 אל מהיותנו לגמור עסקיו בדבר ההתקשרות ולהכין
 ולזרז את אבי החתן לבוא על החתונה ליום

ד :מאמר אלך אפי׳  k)־ הגדל'־ עי׳ לש״י ז״ל (עילובין כ״ב ב׳) בל׳׳ה אלך אפים. שפי׳ ב׳ רצוכיס , ואולי יתכן מאו

 •ע״דעשיר ונדיב גדול טוב לכל נזדמן לו •שלא הי׳ בביתו בין הזמנים, ואשתו רחקהאת משרתוולקחה
 משרת אחל לביתה, וכאשר בא העשיר מן הדרך אחר כמה שבועות, אז ב&.לפניו משרתן ויבךךחחנן לו
ה ז /  שיחזירהו אצלי, וידחהו מיום טוס ומחודש לחודש, וטיילו אותו וכי דרכך י בכך, הלא ידענו טוב לבך כ
 דרכך מעולם להטיב לכל דורש טובתך, ולמה לא תענה אל העלוב הזה, השיב ואמר, אם אומר'להטיב עמו
 למיכרח אנכי• לעשות רעה י*ל המשרת החדש לגרש אותו באמצע אזמן, ואין דרכי להגיע לזה ולגלגל יעה"לאייש
 אחל, לכן אדחהו מחודש לחודש ויגיע סוף י הזמן ויסע פלוכי אל מקום אסר, ק הקב״ה להיותו טוב לכל ימה
 גם אל הבנים גניי, ועתה הם צועקי׳ ואינס נענים, והטעם כי אם יגלה כבודו• לעיני הבני׳ מוכרח להכניע כל
 זדים והוא בתוך הזמן, כי עוד לא,נתמלאה האתם ,.נמצא מה שהוא מאליך אף למניש., זה ;וכס איחור.הטוב
 לטובים, אולי זהו כוונת לש׳׳י ז״ל ב׳ רצוניס, וזהו מאמר הפייטן דרכך אלקינו להאריך^אפך לרעים, וזה סבה

 להאריך גס ואל הטובים, והיא בעצמה תהלתך, כמאמר הן הן גבולותיו"כוי:



 אחל פרשת שלח •עקב
 מה שנגזר עליהם שלא ימסו לארץ גם כי עשו
 חשוכה כי אמרו הננו ועלינו אל המקום אשר אמר
 ד כי חטאנו, גם ד יח׳ העביר חטאחם ואמר
 סלחתי, אמנם דע כי כבר כתבנו(בקול יעקב נ״א
 א׳) על מאמר כי נטשת עמך בית יעקב גו׳(ישעי׳
 בי) כי הוא ית׳ עמד וימודר והעריך ערך האומה
 נגד ארצה המסוגלת להם כפי תטנת אישיהס,
 האומה האוהבת כשפי׳ הושיבה במצרי׳ המסוגלת
 לזה, האוהבת זהב הושיבה במקים אשר עפרות
 זהב למו, עי׳ שם באורך, וישראל מצד מזגם
 וטבעם המה עם בינות, והמה מסוגלים אל
 החכמה ודעת קלושים, ואין מקום מוכשר לענין
 זה כארץ ישראל המסוגלת להחכים ולטהר יושביה,
 ומעתה כמתיק הדברי׳ ע״פ משל לאדם פחות
 הערך אשר עלה במעלה ההצלתה וגתעשר מאד,
 והי׳ לו בת, ויבואו השדכנים והציעו לפניו ב׳
 עניני׳, א׳ עם בן עשיר גדול רע מעללים נבל
 ותסר לב, הב׳ עם בן הרב הגאון / רק הרב לא
 יתן מאומה, ויבתיר לעצמו את הענין הכי, ויאמר
ך לכל א ב ר * ה 3 I ̂ל  אל השדכן טוב תתי אותה י
 הפחית את זאת יעשה הרב, להלביש את 3ט
 בגדי תתונה כמשפט אב לבנים, ואל הכלה יהן
 נזמים ולא יותר, ויאמר הרב לא אתן מאומה ,
 ואס רצונו להתקשר עם בני יתקשר באין מוהר
 ומתן כל מאומה, השיב העשיר אם הדבר כן טוב
 לי להתקשר עם פלוני העשיר, והיא ירבה לי
 מאד מוהר ומתן, ואוהביו ואתוזת מרעיו בשמעם
 את דבריו פערו פיהם עליו וידברו על לבו עד כיי
 נתעשת ויבוא אל הרב ויאמר הנני אדוכי, אעשה
 כאשר אדוני דובר, ונעשה ההתקשרות למז״ט,
 אז אמר הרב נחמתי כי דברתי עמך מענין זה ,
 לא אוכל להתקשר עמך, כי תחלה חשבתי כי
 רוחך הטובה העירה אותך שלא להתקשר רק עם
 בן גדולים וטובים, ואתה מוקיר רבנן, אבל אחר
 אשר הקשבתי ואשמע כי בעבור זוג נזמים שמת
 את לבך לשדך עם פליני אלמוני, רשע ובוגד, אם
 תשקול עתה כעפר כסף לא אעשה הדבר הזה
 אתר כי אינך מכיר תין ערכו של הת״ת, וצא

 ביקר

 לאמד גרש האמה הזאת , ויען ויאמר לא נאוה
 לפני לעשות כן לשלת אמה באמצע הזמן, ויהי
 היום והגברת היתה בתנות, ובנה הילד על יד
 המשרתת, והקול נשמע כי המשרתת הכתה אותו
 הכה ופצוע עד שפך דם עליו, ותבוא הגברת
 ותרא כל אשר עשתה המרשעת , ותבך ותתחנן
 לפני בעלה לאמר גרש האמה היום הזה, וימאן,
 ויאמר ההכרח אתי להמתין עד כלות הזמן,
 ומעחה הנה העשיר הזה ברוחו הנדיבה הוא
 מאריך שני כעסים , אחד כי הי׳ לו לכעוס על
 האמה מצד עצמה , כי היא מרשעח , ב׳ הי׳ לו
, כן ו  לכעוס על כל הרעה אשר עשתה לבנו מחמד
 ממש הוא ית׳ יש לו לכעוס על הרשעים לב׳ סבות,
 א' מצד עצמם , כי הם רעים ותטאים לד׳ מאד ,
 ב׳ על כל הרעה אשר עושים אל הצדיקי׳ [עבירות
 בין אדם לתבירו] וזהו ארך אפי׳, לרשעים, היינו
 מצד עצמם שהמה רעים בעיני ד׳,3׳ ארך אפים
 לצדיקים, היימ על הרע שעישים אל הצדיקים :
 נושא עק ופשע גוי, בגמרא (ראש השנה י״ז אי)
. באור זה נראה ׳  מעביר ראשון ראשון ט
 לדעתי ע״ד מאמר המשנה [פ׳ יו״ד דשביעית)
 רי׳׳א ראשון ראשון משמט , פי׳ אם לקח פעם
 אחדבאמנהוחזר ולקח פעםשני באמנה, הראשונה
 נעשה מלוה כו׳ וכן לעולם האחרונה אין שביעית
 משמטתה , יזהו מאמר (ישעי׳ נ״ז) כי לא לעולם
 אריב גו׳, כלומר על עבר רחוק ודאי לא אריב,
 והדברים האלה תמצא במדרש (שמות רבה ל״א)
 אם כסף תליה גי, אין ברי׳ שאינה תייבת להקב״ה
 אלא שיווא חנון ורחום מיתל על כל הראשונים,
 שנאמר אל חזכר לנו עונות ראשונים , משל כו׳
 כך הבריות תוטאין לפניו ואין עושין תשובה ,
 והוא מנית להם ראשון ראשון, וכשהם עושים
 .תשובה באים להזכיר החוב שעשו בראשונה, והוא
 אומר להם אל תזכרו ראשונות כוי, ועי׳ עוד מה
 שכתבנו בזה בקיל יעקב קהלת על מאמר ברב

 תכמהרבכעס:
 ואולם חי אני גי כי כל האנשים הרואים את
 כבודי גי אם יראו את הארץ גר, דע



 שלח יעקב נב
 אץ אתה מאמץ בי כי ממכותיך ארפאך נשבע
 אני כי תמות מחולי זה, וילך ממנו בתרי אף ,
 וישאלוהו אנשי איך נשבעתי כי ימות ע״י שאלתו
 את פליני, השיב ואמר דעו כי פלוני התולה אתר
 אשר נתתי לו המשקה וירדם, נקעתי בטנו
 והפכתי וסדרתי כל האברים הפנימיי׳ אל מקומם
 הנכון, לכן זה האיש אתר אשר אינו מאמץ בי,
 וכל תפצו לדעת תתלה, הלא כאשר ידע ודאי
 ימאןבהרפואה, כי יפתד וירעד ממעשה הרפואה,
 הנמשל את ישראל היו שמה גבורים וענקים אשר
 לא ראינו כאלה, ומן הנמנע היי אל כל עם
 ולשק להלתם עמהם, רק אם ד' ית' ילתם בעדנו
 בכתו הבלתי בע״ת, וזאת היי ראוי להם להאמין
 אתר רוב הנסי׳ והגבורות אשר ראו ביציאת מצרי׳
 ואשר עשה עמהם במדבר לכלכלם בלתם שמים,
 ואתר שהבטית אותם להביאם אל ארץ טובה
 התתילו מסתפקי׳ ואמרו נשלתה אנשים גו׳, ולא
 העלו על לבם יכלתו ית', אבל תשבו לכבוש את
 הארץ בדרכיי טבעיי׳, כמלתמת ברד, אז נשבע
 ד׳ שלא יכנסו בה, כי ודאי אתר אשר יראו בעיניה׳
 הכח והתזק אשר בהעמים והענקים ירפו ידיהם
, ו  וכמו שהי׳ לבסוף, שאמרו אפס כי עז העם ג
 והוא שאמרו רז״ל (סוטה ל״ה א׳) אמר הקב״ה
 אתם בכיתם בכי׳ של חנם לפני, אני אקבע לכם
 בכי׳ לדורות, ומאותה שעה נגזר על בית המקדש
 שיחרב ויגלו ישראל מעל אדמתן, אשר על דעתי
 עשה ית׳ את זאת לטוב לנו, כמאמר (תהלי׳נ״א)
 לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה, ומלת ונדכה
 צריכה באור, אבל דע כי ב׳ בכיות יש, אתת
 אהובה ואתת שנואה, כי העני שאין לו גם לתם
 רעבונו ואין כסות בקרה, בא ומתפלל לעת ערב
 יעתר אל אלקיז וירצהו ויענהו, ויש עשיר רואה
 בחגיהשהרויח יותר ממנו, וכעסתונרתווקנאתו,
 והוא בא ושופך נפשו לפני ד׳ על רכושו כי מצער
 הוא, הנה הבכי' הזאת היא מגונה מאד, תהו
 לב נשבר ונדכה, היינו כאשר באמת הוא נדכה
 ועי״כ בוכה, אז אלקי׳ לא תבזה, לא ק בכיית
 העשיר המקנא, א״כ ישראל אשר בכו במדבר

 בעשרם

 אהל פרש
 ביקר גאונו ותפרתו, א״כ מה לי ולך, הוא הדבר
 בהמרגלי׳כי אתר אשר הוציאו דבה ודברו תסרונות
 על את ישראל עד כי הסכימו כלם ואמרו הלא
 טוב לנו שוב מצרימה, ושקלו מצרים נגד ארץ
 ישראל וארץ מצרים משובתת יותר אצליהס, א״כ
 כבר נשלל ונעדר מהם ההרגשה ביקר קדושת
 הארץ ומעלתה, ולא יבינו מנוגה אור התכמה
 והקדושה אשר יהל שמה, והם מה שרצו ליכנס
 בה היתה מגמתם רק לאכול מפרי׳, א״כ לזה

 מסוגלי׳ גם שאר ארצות:
 ומה נאוו נזה דבריהם ז״ל אשר זכרנו למעלה,
 משל למלך שזימן לבנו אשה נאה ועשירה
 ובת טובים, אמר הבן אלך ואראה אותה כוי כך
 הקב״ה אמר לישראל טובה האת, ולא האמינו
 ואמרו נשלתה אנשים כוי, אמר הקב״ה אם מעכב
 אני עליהם כוי, אלא יראו אותה ובשבועה אס
 אתם נכנסי׳ לתוכה, אשר ע״ז יתתמץ לבב אנוש
 איך נשבע הקב״ה על זה, הלא האדם הוא בעל
 נתירה, ואולי יבתרו בטוב ולא יוציאו דבה רק
 יספרו בשבחה, אבל דע כי הנותן מתנה באין
 ספק הוא טחן כפי כחו, כי העשיר אם יחץ מחנה
 לאוהבו שוה כסף אחד הלא ישחק לו, וכן הגמר
 'כאשר ימיח זבוב, מה זה לאיש כמוהו, ודי ית'
 בתתו מחנה אלינו עם קרובי א״י, אם הי׳ בחוכה
 עם תלש כנשים ותגבים אין זה גבורה, לק היו
 בה גבורי כת אשר מעולם וילידי הענק, והערים
 בצורות, דלתי' ובריח, ומעתה אתר אשר אמרו
 נשלתה אנשים, נשבע הקב״ה שלא יכניס אותם
 לתוכה, ממש ע״ד תולה במעיו קרא אל ביתו
 רופא תכם מפורסם מאד, ויבוא ויתבונן במחלהו
 ויאמר אליו אל תירא ידידי כבר נקראתי לפלוני
 אלמוני שהי׳ תולה כמוך, ועל ידי שב לאיתנו,
 רק אתן לך כוס המשכר למען תפיל תרדמה עליך
 תשכב וערבה שנתך, ואז יהי׳ לאל ידי לעשות
 ולסדר רפיאחך / וישאלהו החולה לאמר מה זאת
 תעשה לי את״כ, ויען ויאמר מה לך לדעת זאח,
 זיאמי א'׳כ אלו אל התולה אשר אמרת והוא
 יספר לי אשר עשית עמו, אמר לו הרופא אם



ח יעקב  של
 עליו תמיד־, בהכרת יהיו הבנים יותר ראויים

 •מאבותיהם:
 אל תעלו כי אין ד׳ בקרבכם גו׳, מלת בקרבכם
 אק לה מקום במאמר זה, •כי מהצידק הי׳
 שיאמר כי אין די עמכם, אבל מאמר בקרבכם יש
 לו הוראה אחרת , כמו(תהליס סי׳ד) וקרב איש
 ולב עמוק, אשר ע׳׳כ דרשו תז״ל(בילקוט ואתחנן)
 גוי מקרב גוי, כאדם שהוא שומט את העובר
 ממעי הבהמה, אבל הבאור הנכון בזה ע״ד
 שמצאנו 3מדרש,(פ׳י>) אמר הקב״ה למשה אמיר
 אליהם לא תעלו ולא תלחמו כי אינני בקרבם,
 הם אמרו אנה אנחנו עולים אחינו המסו את
 לבבנו גו׳, פי׳ ט כבר ידענו אשר ישועח די היא
 רק אל הבוטחים בו, ולבם נכון עמו נאמנו מאד,
 כמאמר ארבעה צריכי׳ חיזוק וא׳ מהם בטחון,
 וזה מבואר בנביאי׳ הרבה פעמי׳, ולכן אמרו אל
 משה אנה אנחנו עילים אם אתינו המסו את
 לבבנו, וא״כ אין אנחנו ראויי׳ עוד אל הישועה
 [וכבר דברני מזה הרבה רי׳ פרשתנו ע״ש] וזהו
 שהכפיל הכתוב ואמר (דברים א׳) ואימי אליכם
 לא תערצון ולא תיראון מהם, הכפיל האזהרה
 לאמר לא תערצון עתה, ומה שאתם דואגים
 כי בקרבכם אל המלחמה, יתגבר עליכם הפחד
 ואז לא תצליתו, לזה הבטית אותם כי בבואם שמה
 חחזקנה ידיהם כי לעיניה יראו איך גמוגו כל
 יושבי הארץ מפניהם, ולבבם מלא פחד ורעד,
 והם כאשר אמרו אחינו המסו את לבבנו הוכיחם
 מרע״ה ואמר (דברים א׳) ותזידו ומעלו ההרה
 פי׳ שהתגברו על עצמם לעלות ההרה והפחד עוד
 הוא בקרבם, רק הכריחו את עצמן לעלות, והיא
 לא תצלח, וזהו שאמר הקב׳׳הלמשה אמור אליהם
 לא תעלו ולא תלחמו יען ט אמרו אחינו המסו
 את לבבנו, וא׳יכ בהעדר הבטיזין איך הם יכולי׳
 ללכת, וזהו אל תעלו כי אין ד׳ בקרבכם, פי׳

 בקרב מחשבתכם:
 אני ד׳ דברתי אם •לא זאת אעשה לפל העדה
 הרעה הזאת במדבר הזה יתמו גו׳, באור
 זה בהקדי׳ מאמר(ירמי׳ ה׳) העל אלה לא אפקוד

 נאם

 :.*$יןל פי״ש־

 ,בעשי־^ונדולחםהי* בכי׳ הל ־חנם, ר<׳ל שלא יקבלו
 שקר על• בכייתם v אבל אקבע להם בפר לדורות
 שיחרב המקדש ולא תהי, הבכי׳ בתכם,־ אבל. יקבלו
 עליה שכר גדול, כמשפט אל הבוכה ומתאבל על
 חורבנו, זזה .ממה-לעשיר יש לו בן יחיד ואיני
 .רוצה• לעסוק לא בתודה ולא בדרך ארץ אבל הולך
 .ומטייל מנגן נגוכים כל היום > אמר לו האב א״כ
 אתן אותך אל החזן, ותהי* אצלו.משורר, ותבוא
 לתכלית ־טוב מנגינותיך, .משא׳׳כ עתה אתה מנגן

:  . בחנם, חהו אתם בכיתם •בכי׳ של חנם ט׳
 ־אמוד אליהם יחי אני נאם ד אם לא כאשר
 : :דברתם באזני כן אעשה לכם, במדבר
 ,הזה־ יפלו. פגריכם גרוטפכם אשר-אמרתם לבז
 יהי' והבאתי אותם גו׳ ופגריכ׳ אתם יפלו ׳במדבר
 .הזה , ובטכס יהיו חעים במדבר ארבעי'־ שנה
 ונשאו את זנותיכם גו׳, הב׳ כתובים האלו כבר
 .גדאי׳ כשפת יתר , הלא הם כתובים תחלה ,
 במדבר.הזה יפלו פגריכם גו׳ וטפכם גו׳, ולמה
 תזר וכתב אותם לאין צירך , אבל לדעתי בא
 הכתוב להורות שלא יקשה לאמר מי יודע אם
 המיס יהיו טובים מאבותיהם, עד שיש להתליט
 עליהם שהם יבואו שמה והם יירשוה, ואם כדי
 לקיים השבועה אשר אל האבות הקדושי׳., א״כ
 עתה יגדל נא,כת ד׳ להביא את הדור הזה אל
 הארץ, לזה תזר הכתוב ואמר ופגריכם אתם יפלו
 במדבר זבכיכם יהיו רועים במדבר ארבעים שנה
 ונשאו.את זנמזיכםגו׳, והנאור בזה ע״ד שכתבנו
 בספר קול יעקב על מאמר (אסתר ח,) ומלטתה
 יתן המלך לרעותה הטעה ממנה, דיל כי באין
 ספק כאשר יקח אמשיתש אשה אחרת ודאי תהי׳
 אשה טובה, יען כי מורא יעלה על ראשה פן
 כמשפט ושתי יעשה גס לה,.וזהו לרעותה הטובה
 ממנה, כלדמר מסבחה, כי האחרת תקבל מוסר
 ממנה וכענק הזה אמר הכתוב פה, כי בניכם
 באיזה בחי׳ שיהיו בע״כ יהיו ראמים לבוא לארץ
 ישראל, מסבת שיהיו רועים במדבר ארבעים
 שנה ונשאו את זנותיכם,, כלומר יהיו נושאים
 על פיהם העונש אשר הגיע -אליכם, ־ ויתזרו



 אהל פרשח שלח יעקב נג
 ומעתה כל עצמו שהיי מקושש זה מחויי3 סקילה
 רק בעבור שהיו ישראל שרויין במדבר, והיתה
 חשובה רשות הרבים, לכן יפה הקדי׳ הכתוב
 ואמר ויהיו בכי ישראל במדבר וימצאו מקושש, לכן

 נחחייב כדין מעביר ד׳ אמות בר״ה:
 למען תזכרו ועשיתם את כל מציתי, מדרש,
 משל לאחד מושלך לתוך המים, הושיט
 הקברניט את החבל ואמר לו תפיש חבל זה בידך
 ואל חניחהו, שאם חניחהו אין לך תיים ,
 כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל כל זמן שאחם
 מדובקי' במצוח ואחם הדבקי׳ נדי אלקיכם חיים
 כלכם היום גו׳ אמר הקב״ה לישראל בעוה״ז ע״י
 יצה״ר אתם פורשי׳ מן המצות , ולעתיד לבוא אני
 עוקרו מכס, שנאמר ואת רוחי אתן בקרבכם,
 דע כי הקב״ה צוהאותנו על התורה ועל העבודה,
 העבודה היא עשיית המצות בזמנם ובמקומם
 הראוי להם, והתורה היא ללמוד וללמד ולהגות
 בה יומם ולילה, ע״מ לשמור ולעשות , כמאמר
 (ברכות י״ז א) מרגלא בפומי׳ דר׳ מאיר גמור
 בכל לבבך ובכל נפשך לדעת את דרכי ולשקוד על
 דלתי תורתי נצור תורתי בלבך ונגד עיניך תהי׳
 יראתי נצור פיך מכל תטא כוי, באור הכפל,
 לשקוד על דלתי תורתי ונצור תירתי כוי, לאמר
 כי העבודה ומעשה המצוח מחייבת אותנו בהכרת
 ללמוד לדעת המעשה אשר נעשה, מתי ואיך
 וכמה, אבל בעבור מעשה העבודה לבד הי׳ די
 לאדם ללמוד דבר בעחו, הלכות פסח בפסח ,
 וכדומה מן המצות ללמוד הלכיתיהס בהגיע תור
 מעשיהם , ומה גם כי הי׳ די לאנשים בהתייטת
 מורה צדק בכל עיר , אשר בהטע זמן מציה מן
 המצית יאמר להם ויורה לפניהם המעשה אשר
 יעשו, ויהי׳ דורש בבהכ״נ הלכות זמנים במיעדם,
 ויאחת לא כן הדברים , כי זאת היא מציה בפני
 עצמה לשקיר על דלתי התירה יום ילילה, ואנחני
 מתוייבי׳ ללמוד גם אם הלמוד היא בדינים יהלכית
 הבלתי נוהגים עתה, כל ספר תורת כהנים
 ועבודת המקדש, טומאה וטהרה שאין עתה
 בידינו פנינים כאלה לקיימם עד עמוד הכהן לשרת

 בקודש
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 נאם ד' ואם בגוי אשר כזה לא תתנקם נפשי,
 דע כי כבר אמרו תז״ל(ע״ז ד׳ א׳) על מאמר רק
 אחכם ירעחי מכל משפתו׳ האדמה על כן אפקוד
 עליכם את כל עונותיכם (עמוס ג׳) (לשל לנישה
 בשני בני אדם אחד אוהבו ואחד שונאו מאוהבו
 נפרע מעט מעט משונאו נפרע בבת אחת,
 ומאהבת הקב׳׳ה את בניו ע׳׳כ יפקוד עליהם גו׳,
 ובלסון רש״י ז״ל שם פקידה משמע מעט מעט
 כאדם שפוקד אח חבירו לפרקי', וזהו ממש מאמר
 העל אלה לא אפקוד בם , וכי גם פקידה נמעט
 מעט לא אעשה להם, הלא אם הי׳ מזדמן מעשיי
 כאלה בגוי אחר אשר כזה הלא חחנקם נפשי
 לנקום נקמה כמשפט הראוי, וא״כ הרבה צדקה
 ?חסד אעשה עמהם כי אהי׳ נפרע מהם מעט
 מעט , וזהו ג׳׳כ מאמר אני ד׳ דברתי גו׳, מאמר
 זה הוא ענין התנצלות למשה שהעתיר בעד העם
 ומה הועיל בתפלתו עליהם, ע״ז אמר לו הקב״ה
 כי הם ראויי׳ לעונש גדול מאד כאשר אמר תתלה
 אכנו בדבר גוי, ובעונש כזה לא היו יכולי׳ לעמוד,
 והרבה התתסד עמהם עתה כי הרתיב להם זמן
 ארבעי׳ שנה, ע״ד מאמר הנ״ל מאוהבו נפרע
 מעט מעט, וזהו אני ד׳ דברתי, פי׳ חסד ורחמי׳
 אני עושה עמהם להעניש אותם אתד מאלף ממה
 שהם תייבי׳, וכי תאמר הלא הם נענשים כלם,
 ואיה החסד והרתמי׳, לזה ביאר ואמר לו אם לא
 זאת אעשה לכל הערה כמתמי׳ ואומר וכי גם
 עונש כזה לגבות מהם מעט מעט ג״כ לא אעשה:
 ויהיו בני ישראל במדבר וימצחואיש מקישש עצים
 ביום השבת, הנה מאמר ויהיו בני ישראל
 במדבר נראה אך למותר, כי לא היו במקיםאחר
 כל משך זמן ארבעים שנה, ולא נאמר מאמר זה
 במקים אחר רק פה במעשה מקושש, והנראה כי
 כבר מבואר ברז״ל (שבת צ״ו 3׳) מקושש מעביר
 ארבע אמות ברשות הרבים הי׳, ובגמרא מצאנו
 רומיא דבי ברייחית, זאת אומרת כי המדבר
, וזאת אומרת אין דינה ' י  חשובה רשוח המ
 כרשות הרבי׳, אמר אביי לא ק:יא (שם ו׳ בי)
 כאן בזמן שישראל שחיק במדבר, כאן בזמן הזה,



 אהל פרשת שלח יעקב
 בקודש, חאת נקראת שקידה, כמו(ירמי, אי) עם מרע״ה ובקשו לפגוע בו (שגת פ״ח) ואמרו
 מקל שקד גוי כי שוקר אני על דברי לעשותו, תנה הודך על השמים, והם אינם בעלי מעשה
 והשקידה בהכרת שיצטרף אליה הזכרון והשמירה לעשות המצות ולקיימם, בע״כ כי יש סגולה נפלאה
 בלב הלומד לזכור את ההלכו׳ עד יגיע זמן קיומם, בהלמוד עצמו מלבד הקיום וההוראה היוצא ממנה,
 לכן אתך שאמר לשקוד על דלתי תורתי הזהיר עכ״ז ראוי לדעת גס לפי דל השגתנו מדוע
 ואמר עוד נצור תורתי בלבך, לתזור על הלמודי' נתתייבנו על השקידה והזכירה ושמירה של תורה
 פעמים רבות ער שיהיו שמורים ונצירים אצלו, ומצות אשר הם הלכתא למשיתא ומה תועלת לנו
 כמאמר (כתובות ע׳׳ז בי) אשרי מי שבא לכאן עתה בזה, אבל דע כי אנתנו מתוייבי׳ להתנהג
 ותלמודו בידו,*) ומחוייבי׳ אנחנו ללמודו ולחזור עם הקבי׳ה כדרך שהקב״ה התנהג עמנו, כי
 הלמוד גם דברי׳ שלא יקיים אותם בזמן הזה, עכ״ז בהיותנו במצרי' לא היינו ראויי׳ לשרת בקודש,
 יהיו מורגלי׳ וזכורים אצלו כמו הלכות תפלין רק הקב״ה גרוב טובו בתר בנו בעבור ראותו מה
 וציצית שהוא תייב לקיימם כל שעה, ואם אמנם שעתידי׳ לעשות , כי יעמדו לקבל תורה ומצות
 אין אתנו יודע עד מה מהסגולה הזאת בלתי בהרתמד אלקים, כמו שהשיב למרע״ה על שאלתו
 העומדי׳ בסוד אלק אשר ע״כ התלתמו המלאכי׳ (שמות) מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את

 בני
בגמרא (חגיגה ט׳׳ו) לא יערכנה זהב וזכוכית גו׳ אלו דברי תורה שקשים לקנותם כזהג, ונוח לאגדם  *) ו
 כזכוכית, באור זה, דע כי החפץ היותר יקר יהי' קלקולו יותר מצוי, כי כאשר נביט במדריגות
 הנמצא״ דומם צומח חי מדבר זה למעלה מזה, הדומם מעולם אינו צריך תיקון, ולא יזדמן אליו כל השחתה
 והפסד, כמאמר (קהלת א׳) והארץ לעולם עומדת, והצומח להיותו במדריגה משובחת הוא צריך תיקונים, לחרישה
 וזריעה להשקות הזרעי׳ וכדומה כמה מלאכות, ובהסיר השגחה מעליו ימולל ויבש, והי׳ לבער, והסי המשובח
 ממנו הוא צריך לשמירה עודפת, להאכילו להשקותו להכניסו לדיר, ואם יכוהו ירגיש כאב ויצטער, והאדם המשובח
 מכלם, שמירתו עודפת על כלם, הוא לא יאכל מה שהבהמה אוכלת, אבל מאכלו בריאה, כל חלב דגן תירוש ויצהר,
 ומלבושו ודירתו וכל עניניו על כלם יתן שבעה עינים, ואם יתעלס מהם תפסד הרכבתו ואנושותו, וא״כ התולה
 היקרה מפז ומפניני׳ אליה ראוי השמירה היותר מעולה, כי לעוצם יקרה והודה, התעיף עיניך בה ואיננה, ולא
 תוכל להתעלם ממנה גם רגע, וזהו לא יערכנה זהב אלו דברי תורה שקשים לקנותם כזהב, ועי״כ ונוח. לאבדם
 כזכוכית. — וזהו מאמר (בראשית) ויאמר ד׳ אל קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך הלא אם תטיב שאת ואס
 לא תטיב לפתח חטאת רובץ, כי הנה הקרבנות שהביאו קין והבל היו ע״ד הקרבנות שהביא איונ, שמיא עולות
 מספר כלס, כי אמר איוב אולי חטאו בני, והבל חשש לזה מאד, לכן הביא מבכורות צאנו ומחלביהן, אבל קין
 לא חשש לזה כ״כ, ע״כ הגיא מן הבא בידו, וכאשר לא שעה ית׳ אל מנחתו חרה לו, אחר שאינו יודע מה
 חטא, עי׳ז אמר לו ית׳ אשכילך ואורך דרך היצה׳׳ר, כי הוא עומד ומעריך מלחמות עם האדם בתמידות, לא
 ישבות גם רגע, וע״כ צריך האדם ג׳׳כ בתמידות להיות ארבו על ירכו ולעמוד על המשמר, כאימי שהוא שומר
 את מדינות ממשלתו שלא יבוא בגבולו השונא האורב לבוא עליו, וכאשר יאבה במנוחה, ויחפוץ לנוח מעט,
 הלא קל מהרה יכנס האויב ויבוא מוך ארצו, כן הזהירו אותנו אז״ל לעולם ירגיז אדם יצ״נו על יצה׳׳ר, עאמר
 לעולם מורה כי אq אמנם כי נדמה בעיניך שהיצה׳׳ר עזב אותך ואינו מפתה אותך לכל חטא ועון, דע כי שקר
 הוא, וזהו הלא אם תטיב שאת, הורה בזה כי אין לאדם דרך ממוצע כלל, כמ״ש החסיד ז״ל בחובת הלבבות
 [גמיעי משלישי ובחמשי מחמשי] בן אדם ראוי לך לדעת כי השונא הגדול שיש לך בעולם הוא יצרך כוי ואמה
 מתעלס מענו, והוא אינו מתעלם ממך, והוא מורה אותך בחצים הממיתים לשרשך מאת חיים, ואם מהיי
 נזהר ממנו מנצל ותמלט, עכ׳יל, וזהו אם תטיב, כאשר תשתדל להטיב מעשיך בכל עת, ולעלות במעלות השקידה,
 שאת, הלא תתעלה במדריגתך, ואם לא מטיב, אין לך דרך ממוצע, רק מיד כאשר תתעלס מהוסיף בשקידה,
4 כי כאשר מתעלם משמירתך ממנו יכנוס אליך  הנה לפתח חטאת רובץ, שם ירעה ושם ירבץ האויב האורג
 ויחטיאך, כ׳ אליך תשוקתו, ללחום עמך ולהפילך, אבל אם תתעורר אתה עליו ותזדיין נגדו להרגיז היצר טוב
, א״כ ראה איך השקידה מוכרחת ולא תוכל להתעלם;  מליו נחמ״דות, והשער יהי, סגור, אז ואתה תמשול בו



 אחי פרשח שלח יעקב נד
 בעוה״ז כמי שטובע בנהר והקברניט מושיט לו את
 החבל, ודאי מחוייב זה האיש להחזיק הת£3 בידו
 לא ירף ממנו רגע, כך מחוייני׳ אנחני להיוח
 דבוקי׳ בחירה כמאמ׳ (משלי די) החזק במוסר אל
 חרף נצרה כי היא חייך, וזה לא יחקיים ביד
 האדם בלתי אחי השקידה ולזכור אוחה ולשמור
 לעשותה בזמנים הראויי׳ במהרה בימינו, וזהו
 שסיים המדרש בעוה׳׳ז ע״י יצה׳׳ר אתם פורשי׳ מן
 המצות, כי לא יערבו לכם בהיות סגולתם נעלמת,
 אבל לעתיד אני עוקרו מכם אז תפקתנה עיניכם

 לדעת טוב סגולתה ויקר תועלתה:

 בני ישראל ממצרי׳, ובמדרש באיזה זכות, כי
 מרע׳׳ה ראה אותם ערום ועריה, השיב ית׳ ואמר
 בהוציאך את העם ממצרי' תעבדון את האלקי׳ על
 ההר הזה, הנה בתסדו הגדול ית׳העלהבזכרונומה
 שיהי׳ את״כ, ובעבור זאת גאל אוחט, לאמר כי סופם
, וזהו חעבדון גוי, כן מחיייבי׳ אנתנו,  לעבודת ד
 על השקידה והזכרון, וזהו מאמר אני ר׳ אלקיכם
 אשר הוצאתי אחכם מארץ מצרי׳, בעבור העחיד
 להיות לכם לאלקיס, כך תתנהגו עמי, וזה טעם
, והמדרש בא  נכבד על מאמר למען תזכרו מ׳
 לבאר התועלת הנמשך מזה, ואמר כי אנתנו

ח ר ת ק ש ר  פ
 אשר מפאת דלות השגתם הלא נחשב הוא לתכם,
 לזה אמר ולציון יאמר איש ואיש יולד בה , כי כל
 אתדתשוב מפאת עצמו, לא ע׳׳י דלות כלל ההמון,
 זה שאמר בשבת האנשי׳ האלה נשיאי עדה קריאי
 מועד, וגם בעת היותם בבית הוועד, ואז הם
 נבדלים מן ההמון, גס אז היו אנשי שם, וא״כ

 יורה כי תשיבותם מפאת יקר עצמותם :
 וידבר אל קרת ואל כל עדתו לאמר בוקר ויודע
 ד׳ את אשר לו גו׳, מדרש, אמר להם
 משה גבולות תלק הקב״ה בעולמו, יכולים אתם
 לערב יום ולילה, כבר נאמר ויהי ערב ויהי בוקר
 ויבדל אלקי' בין האור ובין התושך, בשביל תשמישו
 של עילם, כך ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים,
 אס יכולים אתם לערב אותה הבדלה שהבדיל בין
 האור ובין התושך אתם יסלים לבטל את זו. ומה
 מאד ראוי להתבונן בזה מה היתה כוונת מרע״ה
 במאמר בוקר, כי אם הכוונה היתה להמשיל

 כהונת

 ויקח קרח גו׳ ואנשים מבני ישראל גו׳ קריאי
 מועד אנשי שם, באור זה ע׳׳ד מאמר
 (חהלים פ׳ז) ולציון יאמר איש ואיש יולד בה, דע
 כי לפעמי׳ יזדמן מן הצנועים נוסע ובא למרחקי׳
 ולעש אדרת שער למען כתש, שיתזוחו אותו לחכם
 חרשים ונבין לתש, אגל כאשר נשאל את פי אנשי
 עירו המכירי׳ אותו מלידה מבטן, הם יאמרו
 האמת ויתברר השקר, וכבר יש מי שהמליץ על
 מאמר (אבות בי) אל תדין את תבירך עד שתגיע
̂כשי עירו, אז  למקומו, היינו שתשאל את פי י
 תדע דגר אמת, זה שסיפר בשבת האנשים
 המצויינים לשם ולתפארת אשר ,בציון, לאמר
 ולציון יאמר איש ואיש יולד בה, כלומר הלא נולד
 עמנ* פה, ואנתנו מכירים אותו היטיב מיום
 שנולד ביקר שמו ותהלתו, והכפיל ואמר איש
 ואיש, לאמר כי תשיבות החכם במקומות אחרות,
 אינה עצמיית כ״א בהצטרפו׳ דלת ערך ההמון,*)

 *) וזד; שאמרו.במד׳ עלית למרום,.כל עילוייך לא היו אלא מן המרום, באור זה כי כלל בני האדם גם בהזדמן
 ביניהם אדם גדול וחשוב, אם יעלה לשמים שיאו, למעלה אינו נחשב למאומה, אבל מרע״ה עלה לשמים,
 וגם בין העליונים הי׳ חשוב מאד, עד אשר גס במרום שבית שבי, בע״כ אשר חשיבותו למעלה לא הי׳ מצד

 דלות הסחותי׳ ממנו, וזהו כל עלוייך לא היו אלא מן המרום:



 קרח יעקב
 להכיר בין איש לאיש ולהבחין בחכמה ושכל טוב
 יתרון א׳ על חבירו, להעריך כל אחד לפי מדרגחו,
 וקרת בא ואמר כי כל העדה כלם קדושים , והכל
 במדריגה אתת , אין הבדל ביניהם כקטן כגדול,
 א״כ האור והשכל וההבחנה אך למותר , חהו
 שאמר להם משה גבולות חלק הקב״ה בעולמו,
 ומקזק האור להשכיל לדעח בין איש לאיש, ואתם
 הלא יכולים אתם לערב יום ולילה ולכבות את
 אור היום , כי לדעתיכם אין צורך אל הנרות ,
 אם כל הסתורות שוות , ובע״כ אתם רואים שאין
 זה ביכולת ביד מי לערב יום ולילה, כי יש צורך
 גדול להבדיל ביניהם, כי יתרון לאור מן התושך,
 בשביל תשמישו של עולם, כך ויבדל אהרן להקדישו

 קודש קדשים, והענק נחמד:
 מדרש אמר משה אל קרח אלו אהרן אחי
 נטל לעצמו אח הכהונה יפה עשיתם
 שנתרעמתם עליו, הקב״ה כתן לו שהגדולה
 והגבורה והמלכות שלו, כל מי שעומד על אהרן
א עומך, לכך כתיב ואהרן מה ו ה ה ״ 3 ק  לא על ה
 הוא כי תלינו עליו, בוא וראה תסידותי של אהרן
 הצדיק בשעה שהציק משה שמן המשחה על ראשו
 נזדעזע אהרן ונבעח, אמר למשה אחי שמא
 מעלתי בשמן המשתה כוי, והכתוב מעיד עליו מה
 טוב ומה נעים שבת אתים גס יתד מה משה לא
 מעל אף אתה לא מעלת (עיי הוריות י״ב) לפיכך
 הנועדים על ד׳. וראוי לההעורר במאמר זה א׳
 על מאמר וט אהרן אחי נטל לעצמו ט׳ הי׳ צריך
 לזמר בעצמו, 3' מה שאמר לכך כתיב ואהרן מה
 הוא כי תלינו עליו, אק לזה באור, ג׳ סמיכות
 מאמר בא וראה תםידותו של אהרן מה עני* ומה
 הוראתו, ד׳ מה שמסיים ואומר לפיכך הנועדים
 על ד,־ הוא מאמר סתום, אמנם דע כי כבר
 כתבט למעלה (פ׳ שלח) מענין ההבדל אשר בין
 ערב ובין מועיל, ובארנו שם כמה מאמרי׳ בדרך
 נפלא מאד, ולפי הענין נאמר עתה בקיצר דבריי,
 כי יש דברי׳ מכוני׳ בשם ערג, כמו כל תעטגי
 העיה״ז, ויש מכינים בשם מועיל, היינו שאין
 בהם ערבות כלל כ״א תכלית טוב, ולפעמים ימצאו

 דברי׳

 אהל ננרשו

 כהונת אהרן אל דבר תזק שלא יוכל להתבטל, יש
 ויש כמה דבריי חזקי׳ כראי מוצקים, והכתובי׳
 משחמשי׳ בהם, כמו כי עזה כמוח אהבה, קשה
 כשאול קנאה, וכדומה הרבה, ובע״כ כוונו חדל
 אל כוונה עמוקה במה שבחר מרע״ה במאמר

 בוקר, אבל הסכח ושמע:
 הנה רבותינו ז׳׳ל דרשו(במדי בראשית) ויקרא
 אלקים לאור יום אלו מעשיהם של צדיקי',
 ולתושך קרא.לילה אלו מעשיהם של רשעים ןילא
 תדרוש ממני עתה לבאר המאמר הזה כי הלא
 תדרוש ובאת שמה באהל יעקב פי בראשית ע״ש
 וינעם לך] ודע כי הדרש הזה איננו רתוק מן
 הפשט, ט האדם מף ונשמה, וכמו אשר הגוף יש
 לו עיני בשר רואי׳ ומבתיני׳ בדברי׳ גשמיי׳, כן
 השכל עיני הנפש לראות להבתין בין טוב לרע ,
 וכמו אשר אל עיני הגיף נברא האור, כן יש אל
 הנפש אורה המיותר אליה לפי דקות ענינה, לכן
 מאמר ויהי אור רומז על שניהם , א׳ על האור
׳ על אור השכל להבתין בין 3  הנראה בעיני בשר ,
 מעשיה׳ של צדיקי׳ למעשיהם של רשעים , ומעתה
 המאמר יתבאר יפה אף נעים , והוא ע״פ משל
 לאחד בא אל חניח סיחר גדול לקנות אצלו על
 מלבוש, וזה בא אליו באישון לילה ואפילה, וימהר
 הסוחי והדליק נרות ־בתניתו, למען לראות אח
 אשי יבחיר לעצמי, והםיחר שאל אותו איזה
 סחירה בדעת ך לקטח, מן הפשיטי׳ או מן החשיבי׳,
 השיב ואמר לדעתי אין הבדל בין סחורה לסחורה
 בין מין ומין כי הכל אחד ואיזה אשר אחפיץ אקח,
 ומחיר אחר לכל הסחורוח, כשמוע הסוחר את
 דברי הנבל הזה הלך וכבה את הנרות אשד
 בחניתו, והושיבו בחושך , חה מתפלא ואומר לו
 מה אתה עושה, ויען הסוחר ויאמר אם כדבריך
 שאין חיליק והבדל בין טוב לרע, ומחיר אחד לכל
 הסחירות, א״כ הנר למה, הלא הוא כדי להבחין
 בין טיב לרע, בין סחירה פחותה לסחורה יקרה,
 ו,ד3ריך אשר דברת , הנר אך למותר , רק כל

 סתירה שתעלה בידך קח לך, הנמשל, ט הקב״ה
 יוצר אור השכל ״צורף אל איר היום שידעו אנשי׳



 נד. אהל פרשת קרח יעקב

 3מצוה זאת יש בה גם שניהם גם ער3 גם מועיל,
 עכ״ז אתה אל תירא, כי אותך ראיתי תמים עם
 ד׳ ועשית מציתיו נשמחה, וא׳׳כ מה בפך אם מצוה
 זאת היא מנחי׳ הערב ג״כ, וזהו מה טוב (מוסב
 על סוג המועיל) ומה נעים (היא סיג הערב) ודיל
 למה יגרע כח המועיל אשר במצוה זאת ע״י היות
 בה גם ערבות , וא״כ שבת אחים גם יחד מה
 משה לא מעל אף אתה לא מעלת, כי קדיש ד׳
 כמוהו שלל מלבו כל ערבות וכל עונג ולבו התאווני
 כבר הי׳ חלל בקרבו, ובלבו לא הי׳ הרגשה אחרת
 כ״א שמחת הקימו מצוח בוראו יח׳, (ועיי השלמת
 הדברי׳ למעלה פ׳ תצוה על מאמר ועשית בגדי

 קידש לאהרן אחיך כוי):
 וכבר הזהיר הכתוב ואמר (שופטים) לבלתי רום
 לבבו מאחיו גו׳, היינו שלא יהנה ממה
 שחבריו יראי׳ ממנו וממדי׳ אוחו, וכאשר התנהג
 כן עלתה מצוה זאת בידו כמו תפלין וציצית, לא
 כן אם כוונתו לעצמו, והדמיון נזה אתר חוטב
 עצים אצל חבירו ואינו משלם לו שכרו, ודאי
 תאמר עליו כי הוא עשק שכר שכיר, אמנם אם
 יקחהו להיות ממונה ומשגיח על סעודה גדולה
 שעשה מכמה מיני מאכלי׳ ומשקים ערבים ויקרים
 ועל פיהו ישק כל העם המסובי׳, וזה לא יחן לו
 שכרו, אוחו הלא לא תחשוב לעושק שכר שכיר,
 כי הלא הרנה נהנה 3עח התמנוחו, ודאי אכל
 חלקי 3ראש, ו3שר הנריאה אכל, וכוסו רוי׳,
 אמנם אם 3יום אשר עשה זה את הסעודה הי׳
 אצל זה יום התענית, אז תשי3 עמדתו זאת
 בעסק הסעודה להיוח כחוטב עצים, אתר שאין
 לו הנאה מהעסק , וזהו לבלתי רום לבבו גו׳
 ולבלתי סור מן המצוה ימין ושמאל, שתהי׳ מציה
 זאת כשאר המצות שאינם ערבות מורגש בהם

 אל המף:
 ולסבה זאת מצאנו ראינו כל גדולי הצדיקי׳
 ברחו מזה, כאמרם דל על משה רבינו
 ע״ה (ויקרא רבה א׳) ביס עמד לו מן הצל, בסיני
 עמד לו מן הצד באהל מועד עמד לו מן הצד, אמר
, ובשאול  לו הקב״ה עד מתי אתה משפיל עצמך ט׳

 בחיל י

 דברי׳ פרטיי׳ שתרווייהו איחנייהו בהו יחד, וכמו
 כן חמצא במצוח התוה״ק, אשר קצתם בלתי ערגי׳
 על עושיהם, ועוד כמשא כבד יכבדו ממנו, כמו
 מצוח הצום ביוה״כ, והצדקה וכדומה מהעניני׳
 המתנגדי׳ אל טבע האנושי, ויש שיהי׳ בהם בחינת
 שניהם , ערב ומועיל, ערב מסבת מחיקוחם ,
 ומועיל בעבור היוחם מצות השם ב״ה, כמו מצות
 עונג שבת, עונג יו״ט, יש מקיימי׳ אוחם מחמת
 חשקת התעניג, אבל החסידי׳ ואנשי מעשה אינם
 עושי׳ כ״א להקים מצות ד׳ ית׳ אשר ציה, לא
 לכוונת שום תענוג, וכבר ידוע כי המצוה אשר
 עשייתה מתנגדת אל יצרי לבו כמו מצות הצום,
 וכדומה, הנה לבעבור אשר המעשה כבדה עליו
 לעשותה א״כ ודאי שהוא עושה אותה למען קיים
 מצות השם, לא ק להתענג על ר׳ ביום השבת
 נעבור שהמעשה קלה מאד כי בעסקו בה גם שני
 היצרי׳ כאחד נפגשו, א״כ איה איפוא יבחן עינג
 זה לשם מי הוא, אם לענג אח השבח, וכל
 ערבות המאכלי׳ מורגש לו מפאת יצרו הטוב
 הממתיק אותם בפיו, או שכוונתו לענג את עצמו,
 במטעמים אשר אה3, וע״כ זה הוא הגדול
 שבנסיונות אשר טוב התענוג לא יפסיד כוונת
 המצוה , והנה אהרן בשעה שנמשח בשמן המשחה,
 הלא במצוה זאת שניהם כאחד נפגשו, ערב
 ומועיל, כי המשיחה ערבה וחשובה מאד מצד
 מעלתה שיזכה לגדולה ולתפארת שאין למעלה
 ממנה, וגס מועילה מאד, ט הוא יהי׳ הנבחר
 לשרת בקידש, כאשר הפליג עליו המשירר ע״ה
 (תהלי׳ס״ה) אשרי חנחר והקרב ישטן חצריך,
 וע״כ דאג הצדיק הזה פן החערב זר בשמחתו
 בהיות המשיחה דבר הערב להתהדר ולהחפאר
י איי לי שמא מעלתי בשמן המשחה כי מ  בה, י^
 זה משפט הצדיקי׳ השלמים שאינם מאמינים
 בעצמם, ולכן כאשר הרגיש שמחה בלבו דאג לאמר
 אולי השמתה הזאת מעירבת עם שמחת היצי ח״ו
 היינו שמתת הערב והעונג, לא שמחת המועיל
 והטוב אשר בה , על זאת יצאתה בת קול ואמרה
 מהטוב ומה נעים, כלומר מה לך בכך אשר



 קרח יעקב
 ועיקר נושא המאמר הם הב׳ מלות על ד׳, וא״כ
;  ראוי לדעת מהו העין הנכלל במאמר על ך
 והנראה לדעתי בבאורו ע״ר שאמרו חז״ל(כראשית
 רבה פ״ט) ופרעה חולם והנה עומד על היאור ,
 א״ר יוחנן הרשעים מתקיימי׳ על אלהיהם, והנה
 עומד על היאור, אבל הצדיקי׳ אלהיהם מתקיים
 עליהם, והנה די נצב עליו, וכבר מלחי אמורה
 בחלק הא׳(במקומו) כי הרשעי׳ אינם משימים
 לב לעשות מצות אלקי׳ ית׳, וכל עסקיהם ומעשיהם
 רק להשביע את עצמם מטובו ית' והשפעתו
 הנדיבה, לכן המליץ ואמר הס מתקיימים על
 אלהיהם, לא כן הצדיקי׳ כמו אליהו זכור לטוב
 וכדומה שלא בקשו ליהנות מטוב שפעתו כ״א לתם
 תקם ופת בגם, והיו משעבדי׳ נפשם לעסוק כל
 ימיהם בעבודתו ית׳, ונותני׳ נפשם עלי׳, והקב׳׳ה
 מנהג עולמו ע״י זכות מעשיהם, א״כ הקב״ה
 וכבוד מלכותו מתקיים עליהם, וזהו שאמרו ישם
/ אני על אלהי י ל מ  אמר פרעה מי מתקיים ע
 או אלהי עלי, פי׳ שהי׳ ברצינו לדעת חחלה עי׳ל
 כלל מהו הוראח החלום ורמיזתו, אם אט על
 אלהי, פי׳ שאשיג טובה ממט, או בהיפך אלהי
 עלי, היינו שהוא מבקש ממני מאומה והיא עלי
 למשא (ועי׳ הדברי׳ פ׳ מקץ בהמחקח משל צח
 וינעמו לך). — ומעחה המאמר שלפנינו מבואר
 מאד, כי משה רבינו ע*ה אמר אליהם המעט מכם
 כי הבדיל גו׳ להקריב אתכם אליו גו׳ ובקשחם גם
,  כהונה, לכן אתה וכל עדתך הטעלים על ד
 וראוי להבין מדוע אמר המעט מכס, ולא אמר
 המעט לכם, אבל כל זה יתבאר ע״פ משל לשר
 גדול הי׳ לו שדות הרבה, והטיל העבודה על עבדיו
 הכפריי׳, עובדי אדמה,ויעבדו בכל עבודה בשדה
 עד שיאספו מעשיהם אל הגורן, והי׳ בתבואות
 והמה באו בעגלות מלאות עמיר והשלימו כל
 התבואות אל יד השר לא השאירו בידם מאומה,
 ולא יחשבו האנשי׳ העישי׳ בעבודתו כי האמין להם
 שלא יגנבו לעצמם, והי׳ משפט השר להטיל עליהם
 עבודת האדמה לאיש איש כפי כחו, לזה רק שדה
 אחת, ולזה שתי׳, ולזה עוד יותר, ולימי׳ בא אחל

 לפני

 אהל פרשי

 בחיר ד' נאמר (שמואל א׳ יו״ד) הנה הוא נחבא
 אל הכלים, וכל זה בעבור כי אין עבודה חשה
 מזאח שהוא נסיון גדול אל האדם לגרש מלבבו
 סוג הערב ולכוון רק כוונת המועיל, [ובאמת לילא
 זרע הקניה בקשת הכבוד והפאר והגדולה, לא
 הי׳ בעולם מי אשר יאבה להיות מושל באדם,
 והי׳ העולם הרוס, והכבוד יענה את הכל] עד
 כי אהרן הצדיק נזדעזע, נרתע ונפל לאחוריו
 ואמר אוי לי שמא מעלתי בשמן המשתה, כי הי׳
 ירא ודואג על עצמו מפני הסכנה הגדולה פן
 יפגענו היצר בבתי׳ הערב, וקרת ועדתו אחר
 שהם מתקנאי׳ בו ומבקשי׳ התמנות הכהונה ודאי
 כוונתם בעבור בתי׳ הערב, כי לולא כן היו בורתי׳
 להנצל כצבי מיד, חהו מאמר משה אל קרת, אלו
 אהרן אתי נטל לעצמו את הכהונה, ר״ל לענג
 את עצמו בתלק הערב אשר בה, יפה עשיתם
 שנתרעמתם עליו, הלא הקב׳׳ה נתן לו שהגדולה
 והגבורה והמלכות שלו, כלומר הלא אהרן לא יתן
 גדולה לעצמו מזה כל מאומה, אבל הגדולה
 והתפארת אח הכל *יחזיר לבעליו, וכל מעשיו לשם
 שמים, ואינו משתמש בהתמטתו רק לעבוד עבודה
 אשר ד׳ ית׳ ציה אותו, וא״כ כל מי שעומד על
 אהרן לא על הקב״ה הוא עומר, וזהו לכך כתיב
 ואהרן מה הוא כי תלינו עליו, כלומר הלא ראו
 נא אותו והתבוננו בו מה הוא, אם הוא תושב
 א״ע למציאות נכבד, עד שיבקש מכס כבוד ותפארת,
 וא״כ למה תלינו עליו, והוכיח ואמר בא וראה
 תסידותו של אהרן הצדיק בשעה שהציק משה שמן
 המשתה כוי נבעת, נרתע ונפל לאחוריו כו׳ עד
 לפיכך הנועדי׳ על ד׳, ר״ל ואתם כאשר בכל
 לבבכם תבקשו ותרדפו אתר זאת ודאי אין בלבבכם
 רק השגת הערב, כהמבקש גדולה לעצמו, וכמו
 שיתבאר, כי מאמר לכן אתה וכל עדתך הנועדים
 על ד׳ יש להתבונן בו מה הוראת אות הה׳ גמלת
 הטעדים, כי אם הי׳ אומר טעדים על ד׳, בלא
 הה', היתה ההוראה כפשוטה, אבל עתה באמרו
 הטעדי׳ ההוראה כמסמן ורומז על דבר, כלומר
, היינו הנועד׳, המה על ד׳, ר ח ד  אתה וכל ע



 קרח יעקב נו
 קרח שהיי קתלוקיס [פי׳ ממונה על האוצרות]
 לביתו של פרעה, והי׳ בידו מפתתית כל האוצרות,
 אמר לו הקב״ה מה הנאה יש לך אין אתה שולט
 עליהס שנאמר בתים לא ישבו למו אשר התעתדו
 לגלים, למי הן מעיתדי׳ למי שהס גולי׳, לישראל
 כוי. ומה מאד ראוי לתת לב אל כוונת המדרש
 כי לא דבר ריק הוא להוציא המאמר מפשוטו
 שהוא מוסב על דור המבול. והנראה כי זה משפט
 חכמי לב לחקור לדעת דבר על שרשו, כמו אדם
 כי ימות ותשאל למה מת, והם ישיבו יאמרו לך
 כי חלה כמה שבועות ומת , אולי זה יספיק לך
 לטעס, אבל איש החכם יחקור עוד מה הי׳ סבת
 מחלהו, עד כי יאמרו לו כי אכל אכילה גסה או
 דבר המזיק, כן מי ששומע מעשה אחר מתחלתו
 עד סופו, יתפלא מאד הלא לא אדם חסר לב היי,
 כי ר׳ מאיר למד חורה מפומיה דאחר, ומאיזה
 סבה צמחו לו כל אלה , לזה ספרו לנו רז״ל זמר
 יווני הי׳ מזמר, ע״ש, וכן פה בענין קרח עמדו
 לחקור על שורש המביאו לחטוא, ואמרו עליו שהיי
 מבעט מסבת רוב עושרו, כמאמר וישמן ויבעט ,
 אגל גם זה אינו מספיק כי יש כמה עשירי׳ שלא
 סרו מדרך הטובה ולא הטו את לבבם , ובע״כ
 מוכרח אחה לומר שהי׳ מאסף העושר בחטא ,
 כמאמר עושה עושר ולא במשפט(ירמי׳ י״ז) מסיי׳ עליו
 ובאחריחו יהי׳ נבל, לזה החעוררו חז״ל לחקור
 על קרח הלא הוא לא אסף העושר כי אם מפרעה
 וביתו, ומה פשעו ומה תטאתו, ואס הטעה אותו
 עכ״ז אין בזה עון אשר תטא , לזה אמר וישכק
 ערים נכחדות כו׳, והוא ע״פ משל, לבעל מחיי
 מוכר משקה התאספו אל ביתו ביום השוק שיכורי׳
 הרבה ויאמרו לתת לפניהם משקה, נא גנב אתד
 לגנוב המעות מתוך אמתתותיהם, עמד עליו
 המוזג ויתאבק עמו להוציאו מביתו, וזה מפציר בו
 לאמר חלילה לי מעשות זאת אליך, אין אני כשאר
 הגנבי׳ מעולס לא מבתי מישראל אפילו פרוטה
 אתת, השיב לו הבעל הבית שוטה כל אשר תמצא
 ידך לגנוב מהם אצלי אתה גונב, כי ודאי לא ילכו
 מביתי עד אשר ישתו ישכרו בעד כל ממונם, וצא

 ישאר

 אהל פרשח

 לפני השר ואמר מדוע לא מצאחי חן בעיניך כי
 לא נתת לי רק תלקה אחת, ולחברי נתת ב׳ שדות
 וגי, וכשמוע השר את דבריו ציה ואמר לקחת מידו
 גס השדה הזאת, נא לפניו ויאמר לו לא די שלא
 הוספת לי עשית עמדי גס זאת ולקתת מידי את
 אשר הי׳ לי, השיב השר ואמר כי מתיך בקשתך
 והפצרתך בי אני מבין כי גנב אתה, לכן תבקש
 שדות הרבה שתוכל לגנוב הרבה, כי אס היית
 איש נאמן, וכל מחשבתך לעבור באמונה, א״כ למה
 לך לבקש עול עיודה רבה על עצמך מה שלא
 הטלתי עליך, אס לא כי גנב אחה ולטובח עצמך
 אתה דורש, לכן גם מה שהי׳ לך אקח מידך,
 הנמשל, כי מרע״ה אמר להם אס הייתם תמימים
 עם ד׳ לעבדו באמת כמשפט הצדיקי׳ שאלקיהם
 מתקיים עליהם, לא הי׳ לכם לבקש עול עבודה
 מחר מהמוטל עליכם, אין זאת כ״א כי נחשב לכם
 עבודתכם כתבואה מן הגורן, ולכן באתם לבקש
 עוד יותר, כמשפט מאמר (קהלת הי) אוהב כסף
 לא ישבע כסף, ולכן אמר המעט מכם, כלומר גם
 זה המעט אשר בידכם ראוי לקחת מכם, יען כי
 הבדיל אלקי ישראל אתכם גו׳ להקריב אתכם אליו
 לעבוד אח עבורה משכן ד׳, ולעמוד לפני העדה
 לשרתם, האריך הכתוב והציע לפניהם העבודה
 אשר עליהם, כאומר ראו והתבוננו מאד כי יש
 ויש בירכם במה להתעסק אם ברצונכם לעשוח נ״ר
 לפניו ית׳ הנה טוב העבודה בירכם הוא, ובקשחס
 גם כהונה, חשחדלו לחפש ולבקש עוד עבודה
 נוספת, לכן אתה וכל עדתך הטעדיס והבאים
 לבקש, באין ספק הוא על ל, כי מי שכוונתו להנאת
 עצמו הוא מתקיים על ד׳ כנזכר, לא ד׳ עליכם,
 ולכן יפה העיר אותם במאמרו הנכבד המעט
 מכם, כמי שאומר עוד אין לי תקוה להשיג מכם
 רק מעט, כענין הגנב שביקש שדות הרבה, ודאי
 כוונתו לעשות גניבה גדולה ומה ישאר אצלי, כי
 הלא ראו נא סדר העבודה אשר עליכם, ומדוע

 בקשתם גס כהונה, והבן:
 מדרש וישכון ערים נכחדות בתיס לא ישבו למו
 אשר התעחדו לגלים (איוב ט׳׳ו), זה הי׳



 אחל פרשה קרח מנקב
 אמר אשר התעתדו לגלים לגולי מצרים , שכבר
 הבטיח אותם הקב״ה ואתרי כן יצאו ברכוש גדול,
 א״כ כל מה שאסף מפרעה גזל את ישראל, ט

 נגרע מביזת הים , והבן:

 מאר בידם .מאומה, הנמשל מבואר במאמר
 שלפנינו, וישכון ערים נכתדות ט׳ , כלומר אמת
 הדבר שלא ישאר העושר ביד פרעה ומצרי, כי
 הם בתים לא ישבו למו, אבל מה תטאי של קרת,

 כ״כ , אבל שיכל דברי תוכתתו בהיפך, ובא ואמר
 אליהם זכרו נא מעלתכם וכבוד משפחתכם, זכרו
 נא מי אתם, יקר מתצבתכם, כלם אנשים, ראשים,
 אפרתים מיוחסים , ע׳יד מאמר משלי(כ״ד ני׳א)
 ירא את ד׳ בני, ומלך, כלומר הלא אתה בני,
 וגם מלך, וזהו מאמת הנכבד, רב לכס, בד לוי,
 כאומר חוסו נא על כבוד מעלת תפארתכם ויקר
 מתצבתכם , שימו ושימו לב מי אחם ומי אביכם ,
 ורב לכם בני לוי, בני ציון היקרי׳ איככה יתללו
 נזר תפארתם להקהל בעצרת בוגדים , ולשלות
 מדנים בין אתים, ולעומת זה אלקי׳ תשבו לטו3
 בעת אשר הוא גם הוא הרהיב בנפשו עוז ומלא
 את לבבו אתר שנשבע ד׳ ית׳ ואמר לכן לא תביאו
 את הקהל הזה גו׳, הנה הרבה והפציר בתפלה
 כמנין ואתתנן, דוקא, דוקא, ואעפ״כ הקב״ה לא
 שחט בו ת״ו להשתיקו בדביי תימה, אבל אמר לו
 בדברי תן ותפארת רב לך, כאומר אל איש רב
 המעולה כמוך לא יאות להרבות דברי כ׳׳כ, וגם
 בתוכתתו זאת הראה לו ית׳ אהבה מסותרת ועת
 ידידות להציע לפניו מזכרת מעלתו וחין ערכו מה
 שלא יאות אל מעלתו כי רבה היא להוסיף עוד
 לדבר בדבר הזה, זה שכוונו ז״ל במאמר ברב בישר,

 ברב בשרוהו, והענק יקר לנבון רות:
 ויאמר משה אל קרת אתה וכל עדתך היו לפני
 ד אתה והם ואהק מתר, נכפלו הדברי׳
 לאין צורך, כי למה לו לומר עוד הפעם אתה
 והם, הלא כבר אמר אתה וכל עדתך, והנראה
 בבאור זה ט כוונת משה הימה בענק המתתות

 אותו

 אמר אברהם בערוש המלקט והמטרד יען כי נין כתבי
 לקוטי מויר זללה״ה לא מצאתי יותר שיהי׳ שייך
 לפרשה זאת. רק אלה הלקוטי׳ אשר הצגתי לסניך.

 לכן אמרתי להוסיף עליהם מעט מתוך הבורי היי
*  אשר הנני ד

 קרי׳

 בגמרא (סוטה י״ג) אמר ר׳ לוי ברב בישר ברב
 בשרוהו, ברב בישר רב לכם בני לוי,
 ברב בשדוהו רב לך אל תוסף דגר אלי עוד בדבר
 הזה , וכבר התעוררו רבים במאמר נפלא זה כי
 הוא מרעיש ארץ מרגיז לב ראשי התעייה , כי
 חלילה לנו. לתקור תטאים תרשי׳ על משה רבינו
 ע״ה ולומר שתטא נגד עדת קרח , כי משה ע״ה
 כבר-נאמר בו שמת ע״י מי מריבה, ומה גם אם
 מרע״ה חטא נגדם א״כ קרת ועדתו צדיקי׳ היו
 בריבם עמו, ומדוע פתחה הארץ אח פיה ותבלעם
 כשאול חיים, והמפרשי ז״ל גם כי מהם נתעוררו
 במאמר נפלא זה, עוד לא התעוררו על המלות,
 בישר / בשרוהו, מה ענין בשורה טובה בזה, ע״כ
 הלט בדרךלמרתוק מה שאיןיהמאמר סובלו, אבל
 דע זהק כי האלקי הזה ר׳ לוי ע״ה בא להעיר
 אותנו על-ענין תדש,־ותשואות תן תן לו במליצתו
 הזכה ונכבדות מדובר בה להביננו, כמה נאמנים
 פצעי אוהב נאמן כמוהו וכמה נעימים דברי
 תוכחתו על אוזן שמעה אמריו הטהורים , המה
 עדת קרח, גם כי המרו את רותו בהצותם על ד,
 עטז שפתי צדיק ידעין רצון, לא יבואו בריב,
 ולגממת מדתו הטובה והנעימה נמדד גם לו
 בתפארה, בתוכחתו ית׳ אליי, והיא , כי לפי
 משפס הראזי אל המוכיח לאחד שחטא תטאה
 גדולה, כמעשה קרת ועדתו, לבוא עליו בחרופי׳
 וגדופי׳ ונאצות גדולות לאמר הוי תיטא נבל, פושע
 ומורד, וכדומה ק התתפי׳ העצומי, אבל זה
 משה רועה הנאמן באהבתו ובחמלתו לא כהה בם



 קרח יעקב נז
, ודייק עוד  אל קרת אתה וכל עדתך היו לפני ד'
 והציע לפניו סדר המעמד, אתה (תחלה) והם ,
 ואח״כ אהרן, שיעמוד אהרן אתר כלם, ואז
 יחברר לפניך כי אץ הקי״ה בוחר רק באהק ,

 והבן, ע״כ:
 בספר הזוהר ברעי׳ מהימנא (קרח קע״ט) מעולם
 לא זזה שכינה מישראל בשבתות וימים
 טובים ואפילו בשבתות של חול, ואמר לי הגאון
 מו״ה ברוך מרדכי נ״י בשם אביו הרב מו״ה״יעקב
 זללה״ה דבר נכון, כי טעות נפל בדפים, והי׳
 כתוב בשבתות של חוץ לארץ, רק הי׳ כתוב ברית
 תי״ל, ונשתבש ונעשה מזה תיל, והוא עם מה
 שאמרו בגמרא (כתובות ק״י) כל הדר בחו״ל דומה
 כמי שאין לו אלקי׳, ע״ז אמרו מעולם לא זזה
 שכינה מישראל בשבתות וימי׳ טובים אפילו בשבתות
 של תוץ לאק שאין שם מקום השכינה , דממה
 כמי שאין לו אלקי׳, עכ׳ז בשבתית יש השראת

 השכינה בישראל גם בתו״ל:

 . אהל פרשי

 אותו ענין עצמו אשר אמר במופת המטות, כי
 במופת המטות נאמר ומטה אהרן בתוך מטותם ,
 £פי׳ז״ל באמצע המטות למען יהיו כל שארי המטות
 קרובי׳ אל אויר קדושת אהל מועד ומטה אהרן
 יהי׳ נתבא וןןןתר באמצע, כי אם מטה אהרן
 יהי׳ יותר קיוב אל אויר הקרושה ומטהו יפרח,
 עוד יהי׳ להם מקים להתלונן ולומר כי ע׳׳כ פרת
 מטה אהרן שהי׳ קרוב אל האויר ואם הי׳ שלי
 קרוב הי׳ שלי הפירת, לכן הרתיק אותו יותר מכל
 המטות ועכ״ז פרת, זה להם לאות אמת כי הקי׳׳ה
 בתר רק באהרן, יזם הדבר עצמו אמר להם עתה
 במופת המתתות שיקתו איש מתתתו ולתת עליהם
, הי׳ משה תושש עיר  קטורת והקרבתם לפני ד׳
 אם יעמוד אהרן תתלה לפני ד׳ סמוך לאהל מועד,
 ואח״כ אחיזת מרעיו וקרח יעמוד אתר כלם, עיד
 ישאר לו מקים להתלונן ולומר כי על כן בחר
 הקי״ה באהרן בעיור שעמד סמוך למשכנו, ומה
 לו ית׳ לחפש, ואם הייתי אני עומד בקירוב מקים
 ודאי נבתרתי אני, לכן נשמר מרע׳׳ה מזה, ואמר

ת ח ק ת ש ר  פ
 להעריך את הגנב והגזלן, ולהעריך גם את
 הנגני והנגזל, אם עשיר גנב אצל עני ולא השאיר
 לו מאומה עד כי ימות נרעב הי׳ ראוי לדוני משפט
 מות, ועני שגנב אצל עשיר לקנות בה ארותה
 אתת, והעשיר נשאר בעשרו הראשון לא הי׳ לדונו
 בדין גנב, וכפי התירה דין פרוטה כדין מאה,
 ומשפט אחד לכלם, וכן רציתה כבר קילנו המעצי׳
 עיניו במח כאלו שופך דמים , וכפי השכל היי
 ראוי להעריך את הנרצח, אם הוא עול ימים
 ולו אשה ובני׳ אשר חייהם חלויי׳ בו, ואם
 הוא איש זקן מוטל על ערש דוי זה כמה
 שנים אשר תלה את תליו אשר ימות בה
 וזה מעצים עיניו התורה תייבה אותו כמשפט
 הראשון, בע״כ תאמר כי הנסתרות לד׳ אלקינו

 גם
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 זאת הקת התורה אשר ציה ד׳ לאמר, באור זה
 בהקדים מה שכתבנו על מאמר דהע״ה
 תהלי׳ קי׳׳ט) אתה צוית פקודיך לשמור מאד,
 אתלי יטנו דרכי לשמור תקיך, כי הבה בהשקפה
 ראיינה יאמר האדם ט המצותיתתלקי לב׳ ס־גי׳,
 מהם שכליות, ומהם חקיות, ט גניבהגזילה
 וכדומה יש טעם מושג ומוסכם אל שכל האדם כי
 ראוי ונכין אליו להתרחק מהם, ויש תקים נעלמי
 הטעם, רק אלקיסהבץ דרכם ופעולתם וסגילת',
 ובאמת לא כן הדברי' כי כאשר תשים לב להתבונן
 בפרטי הדברי׳ אשר במצית השכליות אז תשכיל
 ותראה ט גם השכליות המה תקיות, לא לתיקין
 עולם בלבד, ט מצר גזירת השכל על אזהרת
 הגניבה והגזילה הי׳ ראוי להיות משפטי׳ מתתלפי׳



 אחל &רשת חקח יעקב
, מר הובטח  יזכה האדם להביט נפלאות בתורת ד
 לו(משלי ב׳) אז תבין יראת ד׳ ודעת אלקי׳ תמצא,
 וכמאמר (אבות ו׳) ומגלין לו רזי תורה כיי, אז
 יבין סודות כל החקים, אבל עניני׳ כאלה אין
 האדם מורשה לאמר לאתרים, אהו זאת חקת
 התורה אשר צוה ד׳ לאמר, לא תלק התורה אשר

 הוא בתי׳ ההבנה לבד אל המבין מדעתו:
 מדרש זאת תקת התורה , אמר הקב״ה חקה
 תקקתי גזירה גזרתי אי י*.ה רשאי
 לעבור על גזרתי, ראיתי מן המתברי, שהתעיררו
 על כפל לשון המדרש תקה תקקתי גזירה גזרתי*)
 ואענה תלקי גם אני, כי הנה כבר ידענו כי יסוד

 העולם

 גם במצות השנליו׳, רק הנגלות לט שהמה מושגי׳
 בשכל לתיקק העולם, וזהו אתה צוית פקודיך
 לשמור מאד, כלומר הרבה יותר מאשר יגזור השכל,
 לכן יפה התליט ואמר אתלי יכונו דרכי לשמור
 חקיך, כלל את כל המצות בשם תקים [ועי׳
 למעלה פ׳ צח הארכנו שס בדברי׳ נמרצים] ודע
 כי ההבדל נין המשפטי׳ והחקים, כי אלהמשפטי׳
 יש נעגס במאמר פי הנשאל, כי כאשר ישאלהו
 אתד מה טעם לאזהרת הגניבה או מאיזה טעם
 דנתוני, יש לו רשות להשיבו במאמר פיו, לא כן
 דברים נסתרים שנאמר בהם (משלי כ״ז) כבשים
 ללבושיך (שיר ד׳) דבש וחלב תתת לשונך, כאשר

 *) וךןףן לדרכנו נראה עוד בבאור זה המאמר ע״ל מאמרם ז״ל (ב״ר א׳) לא נפלאמ היא ממך, ואס נפלאת,
 ממן היא נפלאת, וגם לברי׳ האלה צריכי׳ באור, אמנם הטבנו אשר דברנו בספר המלות [בי״ז משער
 הדעת בשיורי המדות] כי ע״ד כלל ראוי להתבונן בעומק הענין מדוע תכלול התורה מצות לבות אשר אנחנו יודעי׳
 ומבינים טעמם וישרם , ויש" בה כמה מצות נעלמים בכיעמס ופעולתם ונ־גולתס, אבל השכח ושמע את אשר נראה
 לדעתי בזה, הנה כבר כתבנו למעלה (בראשית ט״ו) כי המצות בכללם אינם כ״א לטובתנו, כמאמר (דברי׳ ל״ב)
 כי לא דבר ריק הוא מכם כי הוא סייכס גו׳, ואזהרות התורה הס ממש כמו אזהרת היועץ הטונ, כמאמר
 (תהלים קי״ט) גם עדותיך שעשועי אנשי עצתי, הנה קרא החסיד את כל התרי״ג מצות אנשי עצתי, תרי״ג
ס ׳ או שהס פ נ  יועצים, ואף אשל בדרך פרט לא נדע סבתם ועילתם וסגולתם, אם המה בבסי׳ מזון וממי׳ אל ה
 בבחי׳ לבושים ועטרות, או שניהם אמת, עכ״ז ע״ד כלל ידענו אשר עיקרם רק לטובתנו, כמאמר (איוב כ״ב)
 החפץ לשדי כי תצדק ואס בצע כי תתס דרכיך, ומעתה הנה הדבל יותר קשה, כי אס המצות הס אלינו למזון
 ומסי׳ וכדומה כש״כ שהיו ראויי׳ להיות גלויות ומיודעות לנו וערבי׳ לחכגו, ככל המאכלי׳ אשר האלס יחי' בהם ׳
 המה ערבי׳ ונסמלי׳ אלינו, וכל חיך יטעום האוכל אשר יאכל, אבל אס נשים עין ולב על ענין אחל תאומה
 עינינו לאור באול האינת מאין נצמסו הסקים והדבלים הנעלמי׳ מאתנו, כי הדבלי' שאמרנו בסגולת המצות שהמה
׳ גליא אולם ,  רק לטובתנו ולחיותנו הי׳ ענינס מובן ומוטעס כל עוד שהיי ענין האדם על מזגו הראשון / יל,
 תם ושלם, אמנם אס יכין אלם בעבור בנו מאכלים רבים מכמה מינים שונים, ומלבושים עשויי׳ כמלתי כראוי
 לו, והיא עולנו קטן ולך, וברבות הימים הגליל הנעה והיי לאיש גבה הקומה, הלא בעת הזאת לא יכונו בעיניו
 המלבושים אפל הטן לו אביו באוצרו, לא יעלו עליו, ואס יעלו לא יגיעו גס על טבולו, וכן המאכלי׳ פרביס
 אשר הכין לו כמה מהם יהיו לזרא באפו, כי עתה הוא משונה בטבעו ומזגו במלתו בעניו בעבי גבי בנינו, כן
 סלנר במצות התורה כי כגר ילענו אשר קולס הסטא היי העולם ומלואו בצורה אסלת וגללך אמר, כש״כ היאלם
 שהיי קולס החטא בהו״ אסלת וצולה אסלה, ולעה אסלת, וכפי הווייתו מקלם כן נצטיירו המצות כלס למלאות
 הווייתו וקיומו ותענוגו, והיו כלם עי־ביס ומתוקי׳ לנפשו ומיולעי׳ אליו הלבה יותר ממה אשר אנחנו מתענגים
, והמצות הלא נשאלו על צורתם  במזון הגוף, אכן אחל החטא הנה ביום אשמתו נשתנה מלתו טעמו וצורתו תעתו
 הלאשונה כי חקת עולם היא, וא״כ איך יתקלב זה אל זה כל הלילה, כל עול אשל העולם עומל על קלקולו,
 משונה בצולתו, והמה נשאלים עומלי׳ על תכונתם במו שהיו בעצם וראשונה, לק לעתנו חפצנו והשגתנו אינו
 על מזגו הראשון, וא״כ אין המסמן מצד המצות ס״ו, כ״א נמאמל(ילמי׳ ה׳ כ״ה) עונותיכם הטו אלה וחטאמיכס
 מנעו הטוב מכם, ע״י השתנות המצב אשר נתחלש בנו אחר החטא ממה שהיינו מקודם, לכן יש כמה מצות
 הלמויך׳ מלעתנו והשגתנו, זהו שאמרו לא נפלאת היא ממך, ואס נפלאת ממך היא נפלי*ת, י־״ל אתה נפלאת
 ממנה, לא היא ממך, כי היא עומלת על צורתה הראשונה, וזהו אמר הקג׳׳ה חקה חקקתי, היינו סק התורה
 וצורתה ומצותי׳, הוא שק עולם באין השתנות כל מאומה, ואח״כ גזיי־ה גזית*, היינו הגזירה הסובבת את כל

 הארץ



 אהל פרשח חקח יעקב נח
 מציאותם וקיומם רק בדרך תק, ואינם מושגים
 בשכל, כמו קיום הולד ט׳ תדשים נרתם אמו,
 אשר רבותינו דל (במד׳ תזריע) קראי על זה
 מאמר תיים וחשד עשית עמדי ופקודתך שמרה
 רוחי, ובע׳׳כ כל סיג מתקיים מסוגו, היינו תקי
 העולה קיומם עי׳י חקי החורה, והשכליי׳ מתלק
 מצות השכליוח, וכמו אשר קיום המצוח התקיות
 קשיס על המקבלס , כן חקי העולם יוחר קשים
 להתקיים מנלעדי נס, ומעחה יפה אמר המדרש
 חקה חקקתי, הוראחו על חקי העולם, שהם
 מתיארי׳ חקים, כמו (ירמי׳ ה׳) אשר שמחי חול
 גבול לים תק עולם ולא יעברנהו, גזירה גזרתי,
 מורה על המצות שהם חק וגזירת המלך ית״ש
 עלינו לקבל אוחם בדרך חק, לא שנטרית שכלנו
 לחקיר עליהם להבינם ע״פ שכל, וגם כי ישאלך
 מי לאמר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה,
 אף אתה אמור לו חק הקב״ה הוא עלינו, ומה
 לנו לחקור, וזהו זאח חקח החורה אשר ציה ד׳

 לאמר, היינו להשיב כן אל השואל:
 אמנס הנראה לדעחי כי במאמר זה עצמו בא
 הקי״ה להפיס את דעחט על הסתירו
 פנים פני התורה וזיו תפארתה הודן והדרן של
 מצות מעיני שותריה דורשיה, והוא ע״ד שמצאנו
 במדרש (רי׳ פרישתנו) לך אני מגלה טעמה
 ולאחרים תקה, כי זה כלל גדול כל דבר המורק
 מכלי אל כלי אי אפשר שלא יתמעט ממנו מעט,
 והמקבל לא ישיג מה שהי׳ ביד הנותן, וכאשר
 חזר המקבל הזה ונחן אוחו לאחר, בהכרח אצל
 השלישי יחסר עול ממה שהי׳ אצל השני, והנה
 משה רבינו ע״ה קיל התורה מאתו ית׳, נאמר
 עליו(תהלי׳ ת׳) ותחסרהו מעט מאלקים, ומפי
 מרע״ה הגיעו הדברי׳ אלינו, בהכרת כי יגרע
 אלינו נטפי מים העמיקי׳ ואנחנו חסרים בהשגתנו

 ממה

 העולם בכללו התורה והמצוח, אשר בלעדה לא
 יחקיים העולם גם שעה אחת, שנאמר (ירמי׳
 לי׳ג) אם לא בריתי יומם ולילה חקוח שמים וארץ
 לא שמתי, כי היא הנותנת חיים לכל צבאות
 הבריאה בכלל, ומזה נבין מאמר חז״ל(בילקוט
 יתרו) ויחד יתרו על כל הטובה , רי״א זה המן
 שהי׳ בו כל הטעמי׳ שבעולם, וח׳יא זה הבאר שהי׳
 בו כל הטעמי׳ שבעולם והיו טועמי׳ בו טעם יין
 חרש ויין ישן, וח״א זו החורה כו׳, באור זה דע
 כי ייה שהקב׳׳ה נותן לבני אדם ניתן להם הפירות
 הגדלים באוצר שלמעלה , אבל לישראל עמו הוא
 טחן האיצר עצמו והמעין הטבע נהרי נחלי
 הברכה והטיב הוא המן, הוא הלחם שלמעלה,
 שממנו מצאי׳ כל העעמי׳ ומזין כל חי, והבאר ג״כ
 יסוד כל המשקי', לכן הי׳ מתחלף לכל הטעמים,
 זה שנשתבחו אבותינו הקדושי׳ שנתברכו בכל מכל
 כל, כי המעין נקרא כל ע״ד כלל, לכן כאשר
 אמר עשי אל יעקב יש לי רב (וישלח) אמר לו
 יעקב עכ״ז יש לי יותר, כי יש לי כל, ואין קילורין
 שלי חסר כלום, כמשפט מעין הטבע, וזהו ויתד
 יתרו על כל הטוגה זה המן והבאר, וכן התורה
 היא אץצר הכל, כאמרם דל במדרש (רי׳ תרומה)
 יש לך אדם קינה כסף אין בו זהב כוי, אבל

:  התורה יש בה כסף ויש בה זהב טי
 ומעתה עמוד והתבונן נפלאות, כי כמו אשר
 במצות התורה יש תקיות ושכליות, כן
 בצבאות הבריאה תראה ג״כ ב׳ סיגי׳ אלו, כי
 רובי הדברי׳ מושגי׳ בתכמה ושכל, כי מי אשר
 חנן ד׳ אותו בתכמה יבין איך הלתס והמזין משביע
 .את האדם ואיך המנותה תחן מרגוע אל האדם
 ואיך הקיר והחום מזיק את האדם, ורוב אכילה
 ושחי׳ מחליש את האדסוכלסהולכי׳ מהלך החכמה,
 אבל יש ויש כמה פרטי׳ בצבאות הבריאה אשר

 הארץ תבל ויושביה, עי״כ נעשו הקלובים לחוקי׳ וא״כ אין לך לכות להרהר אמריה. אבל על זמן העתיל נאמר
> ויאיר עינינו, ויתגלה  (ישעי׳ מי׳ב) והולכתי עולים בללן לא ילעו גי׳ כי יחננו •ל׳ ויגלה עפל האולת מעל לבנו ׳
 מו אול התולה והמצות בטעמיהם וםגולותיהם ויהיו ערבים ומתוקי׳ לכפטמ, ונלבוש כמלת תמונתנו וזיו הלמו

 כמשפטן הראשון, אז יהיו המצות מכוונות למלתנו, ועלבות לסכנו, במהרה בימינו:



 אף̂י פישח חקח יעקב
 נ׳ קצוות, היינו הפשט היא קצה אשר אצלנו,
 והסוד קצה האתרק אשר ביד המלאכים, וכמו
 שאגחט העומדי׳ מצד זה ונידינו הקצה אשר
 אצלנו הייט הפשט, אין אט רואי׳ הקצה האתרק
 אשר ביד המלאכי', ואס יספרו לט אשר מאמר
 לא תגנוב לא תגזול הוא למעלה עולם מלא עד
 אין ערך לא יצוייר אצלט הדבר בשכל ויהי׳ קשה
 להאמין זאת, כך העליונים לא יוכלו לצייר
 ולהאמין אל אשר יאמר אליהם לאמר זה העולם
 מלא ורחב ידים אשר אתם רואים נעיניכ׳ בשמים
 הוא למטה בארץ פרשה קטנה, כמו לא תגנוב
 וכדומה, כי זה משפט שנים העומדי׳אצל הקצוות,
 ושטח בלתי תכלית מפסיק ביניהם, הייט כי
 אנחנו עומדי׳ בצד זה מן החורה, אין אנחנו
 רואי' הקצה אשר ביד המלאכי׳, כן המלאכי׳ אינם
 רואי׳ הקצה שבידינו, עד שהוצרך משה רבינו
 ע׳׳ה להעיר אותם ולומר תורה שאתה נותן לי
 מה כתיב בה לא תגנוב כוי, ומעתה כמו שאנחנו

 תמהי׳ על הסיד. עד שאנחט קייאי׳ אוהו תת
 כי ענינו נעלם עד שנאמר נו הנסתרי׳ לי׳ אלקינו'
 כן המלאכי׳ תמהי׳ על הקצה שלט, כי לא עלתה
̂׳  על לבם ואי אפשר להם לצייר זאת בשכל שיה
 הסיד והאור הגטז דבר ד׳ אשר אליהם במחזה
 והמראה הגדול הנראה אליהם למעלה ישתנה
 למטה למצות מעשיות , לקנות בעד ב׳ גדולי׳ ציצית
 לתלות אותם על ארבע כנפות הכסוי׳ / וכדומה
 מן המצות מעשיות, עד כי האף אמנם שיאמינו
 בהכרח, עכ״ז למעלה אצלם הדבר לחק, כי הוא
 למעלה מהבנתם, וזהו מאמר הקב״ה למשה
 שיאמר לנו אל תתמהו על החפץ כי כמו אשר
 אצליכס הסוד הוא תק ודבר נעלם, כך למעלה
׳ לאמר אליכם הוא אצליהם  המצות אשר צוה ל
 חק ודינר נעלם , וזהו זאח חקת ההורה אשר

 ציה ד לאמר:
 עוד ניאה להמתיק המאמר ע״פ משל לאיש פחית
 המעלה מאל הצליחו מעשיו והגיע להון
 ועושר, עד כי עלה על לבו להחקשר עם בחי עם
 בן הרב המורה, וישלח לקרוא את השדכן לביתו

 והבטיח

 ממה שהי׳ אצל משה רבינו, וזהו לך אני מגלה
 טעמה ולאחרים חקה, ומה נעמו בזה דברי
 הכתוב (ואתחנן) ראה למדתי אתכם חקים
 ומשפטים כאשר צוני ד׳ אלקי גו׳ ושמרתם ועשיתם
 כי היא תכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר
, הנה אצל ׳  ישמעון את כל החקים האלה מ
 העמיס הזכיר אח כל המצות רק בשם תקים, כי
 כמו אשר אנחנו אשר קבלנו ממשה בהכרח נגרע
 ערך השגתנו מהשגת משה, ונתרחקו הדברי׳ מן
 המעין הראשון עד כי נתתלקו לשני סוג״, משפטי׳
 ותקים, כן מאתנו והלאה ישתנו אצליהם בהכרח
 עד כי כלם נעשו חקים , וכל זה סיבנו אנתט
 במה שאמרנו אל משה דבר אתה עמנו ונשמעה
 ואל ידבר עמנו אלקי׳, וזהו מאמר זאת חקת
 החורה היא בעבור אשר ציה ד׳ לאמר , ע״י
 ממוצע, זה משה , ולא שמענו כל המצות מפיו
 ית׳, כי אם הייט שומעי׳ מפי הקב״ה את כל
 התורה היינו גם אנחנו מביני׳ כמו שהבין משה,

 שנאמר לו לך אני מגלה טעמה כו׳, והנן:
 עוד יתכן בזה בהזכיר מאמרם ז״ל(שית פ״ח)
 בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי
 השרת כו׳ מה אנוש כי תזכרנו גו׳ תורה שאתה
 נותן לי מה כתיב בה פי׳ למצוי׳ ירדתם לפרעה
, והפליאה נשגבה וכי המלאכי׳  השתעבדתם ט׳
 לא ידעי ולא.הביט מעצמם את כל הדברי׳ אשר
 דבר.משה אליהם, עד כי אחר דברי מרע״ה
 חזמ והודו ואמרו ד׳. אדוננו מה אדיר שמך בכל
 הארץ, וכל אחד ואחד נעשה לו אוהב ומסרו לו
 מחנית, אמנם דע כי ידעני כי התורה הקדושה
 חרוכה מארץ מרה גי׳ והיא כמו מים שאין להם
 גבול, וא״כ אם אחד עימד בצר זה מן המיס וזה
 עומד בצד השני אין באפשר להם שיוכלו לראות
 זה אח זה , וגם כי לעיניט יש לה גבול, ותורה
 חתומה בידינו מבראשית עד לעיני כל ישראל ובה
 תרי״ג מצית ולא יוחד, כמאמר חז״ל (שבת ק״ד
 א׳) שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה, עכ׳׳ז אין
 לה גמל מצר שהיא נדרשת בכמה פנים, וכל מאמר
 יש נו פשט רמז דרוש סוד, ובזה יש אל התירה



 חקח יעקב נט
 אנוש עם אל עד שיזכה לחת בידו חמדה גניזה

 כזאת:
ד יתכן בזה עם מה שכתבנו נמקום אחר חלק  עו
 ראשון מזה הספר (פ׳ בראשית) בבאור
 מאמרם ז״ל (שמות רבה מ׳) אז ראה ויספרה
 הכינה וגס תקרה ויאמר לאדם הן יראת ד' חכמה
 וסיר מרע בינה (איוב כ׳׳ח) אז ראה ויספרה
 בסיני, הכינה באהל מיעד טי, והמורם מדברינו
 שם (בהבדל השמיני) כי ע״כ לא נתן הקבי׳ה אח
 התורה אל האבות הקרושי׳, כי באמח החורה
 מתוייבת אל האדם מצד הסכמה, כמו אשר הגוף
 משיג ומבין מאד מה שטיב לו ומה שיחיקו, ק וכן
 ברי הלב וטהורי הנפש, היודעי' ענק הנפש
 ובתינתה מהותה ומעלתה יודעי' כמו כן מה שטוב
 לנפש ומה שמזיק אותה, לכן האבות והשבטים
 ע״ה אשר חכמת אלקי׳ היתה בקרבם, וידעו סוד
 הנפש ונתינתה, ידעו מעצמם מה הם תיקוני
 הנפש וכל הצורך אליה, וידעו ט כל מצות התורה
 מחוייבי׳ מאד לא יספיק בלעדם, -קיימו וקבלו כל
 'התורה כלה עד שלא נתנה, רק אידכ נחמעטו
 הלבבות ונתרוקט מן החכמה, ונשארו מצות
 החורה לב׳ מחלקות, הייני קצת מהם השיגו
 מעצמם, כמו גניבה גזילה וכדומה, והרגה שלא
 התעוררו עליהם מדעת עצמם מאומה, כמו ציציח
 תפלין מזיזה לולב וכדומה, לכן אז ראה ית,. כי
 הגיע הזמן להעיר אותם ולתת לפתאים ערמה,
 ונתן להם התורה, כמאמר (תהלי• קי״ט) פתת
 דבריך יאיר מבין פתים, וכאשר התורה אצל
 האדם בגזירת המלך ית׳ היא מחוייבת אל המשיגי׳
 ואל הבלתי משיגי׳, וזהו אז ראה ויספרה בסיני,
 הכינה וגם חקרה, ויאמר לארס ק יראת ד׳ היא
 תכמה, כלומר אתם מקבלי׳ תורתי מפני המורא
 הגדול, כי כפה עליהם ההר כגיגית, אבל באמת
 הלא יראת ד׳ היא חכמה, כי החכמה עצמה
 מחייבת היראה, והיראה מתייבת התורה, וזהו

 וסור מרע בינה:
 ובזה יתבאר מאמר (ואתחנן) והיו הדברים
 האלה אשר אנכי מציך המם על לבבך,

 ע״ד

 אהל פרשה

 והבטית לתת לו שכרו ככל אשר יצוה עליו, ויבקש
 אותו לאמר לך נא אל בית הרב ותדבר עמו אל
 אודות בנו, וילך השדכן, וגס כי הדבר הי׳ ראוי
 רחוק מאד בעיני הרב, כי מעודו לא דיבר מאומה
 עם איש פתות זה , וגם כל יקירי העיר אינם
 מדבריי עמו, מפני פחיתותו, אבל השדכן בחלק
 שפתיו הטה את לב הרב עד כי התקשר עמו,
 ויהי אתר החתונה ראה האיש הזה כי הרב אינו
 מדבר עמו כל מאומה, ויחפלא מאד, לאמר איה
 יזדמן כזאת אשר מחותנים יהיו נמתנכרי׳ זה לזה,
 ער שהאחד לא יאבה לדבר עם חבירו, והגיעו
 הדברי׳ אל איזן הרב, ויאמר להשיב לו, ט הוא
 שוגה בדעתו, הוא ישפוט כי השידוך והההקשרוח
 עם בן הרב הוא ראוי ונכון מ3׳ הצדדי', וא״כ
 אחר כי השידוך הוא ראוי יקשה בעיניו למה אין
 אני מדבר עמו, ולמה אין אני משתעשע עמו,
 ובאמת לא כן הדברים, אבל בהיפך, מה שאין
 אני מדבר עמו היא נכון וראוי,מאד, כי מה לי
 עם הפתות הזה, ומה מהדברי׳ אשר אדבר עמו,
 וגם ט התקשיתי עמו, זאת יקשה בעיניו, זאת
 היא קושיי שאין עלי׳ תשיבה, הנמשל, הקביה
 ההקשר עם ברי׳ פחותה, עם בשר ודם, ונתן לו
 תורה חמודה, ויהי כקרוא איש יהודי בתורת
 האלקי' ומוצא בה דברי׳נעלמי׳, הוא מהפלא
 מאד, מרוע לא יבאר לו ד׳ ית׳ חת כל דבריו
 במראה ולא בחידות, להסביר לו כל מאמר עד
 שיבין היטיב, ע״ז באה התשובה מאתו ית׳, כי
 האדם טועה בעצמו, הוא חושי ט השידוך
 וההתקשרות אשר הקב״ה התקשר עמו הי׳ ראוי
 ונכון מבי הצדדים, וא״כ יש לי קישי׳ מדוע אין
 הקי׳׳ה מראה לו פנים עד שידע ויבין את הכל,
 ובאמת לא כן הדברי׳, רק בהיפ־ כבוד אלקי׳
 הסתר דבר, וגס כי התקשרתי עמו, זאת תהי׳
 אצלי לחק ודבר נעלם, וזהו זאת תקת התורה
 אשר ציה ד׳ לאמר, וא״כ אין לו לאדם להרהיב
 עוז בנפשו לחקיר ולשאול ולדרוש ולבקש טעמי׳,
 אבל יחליט בלבו כי זאת היא חקת התורה ודבר
 נשגב ונעלם מה שציה ד׳ אל בשר ודם, מה יצדק



ל פרשת חקח יעקב ה  א

 בהם מאמר ובתורתו יהגה יומם ולילה, והג׳
 הפחותה מאל, אותם שאינם תפצים רק למלאות
 תפץ התאווני, ולבם צפון משכל, כפראים במדבר,
 ולהם אין נ״מ בין דברי׳ המושגי׳ והבלתי מושגי׳,
 ונשאנו נפש יפנו עורף אל השכליות כמו אל

 החקיות, זה שהכתוב קובל ואומר (תהלי׳ נו״ן)
 ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חקי גו׳ ואתה
 שנאח מוסר גי׳, כלומר מה לך לבקש התנצלות
 על החקים לומר שע״כ לא קיימת אותם בעבור
 שהם רק תק בלא טעם, הלא ואתה שנאת מוסר
 גו׳ אם ראית גנב גו׳, וגם שזהו מן השכליות עכ׳׳ז
 תלקך עמהם (ועי׳ בספר המדות בי״ב משער
 העבודה בשיורי המדות), ואמר עוד , פיך שלתת
 ברעה ולשונך תצמיד מרמה תשב באתיך תדבר גר
 אלה עשית והחרשתי דמית היות אהי׳ כמוך
 אוכיחך ואערכה לעיניך, באור זה כי משפט
 הרשעים שאינם רואי׳ חוב לעצמם, ועושי׳ כל רע

 ועכ״ז כאשר הס רואי׳ הרע מאחרי׳ העושי׳, אז
 מבחינים הס ומרגישי׳ בגנות המעשים ההם,
 כמאמר (ירמי׳ ד) חכמים המה להרע, כלומר
, הייט ע  מבינים הס ומבתינים את הרע שהיא י
 כאשר רואי׳ מעשים פחותי׳ בהזולת, ולהטיב
 בעצמם לא ידעו •, ומעתה המשך המאמר כך הוא,
 פיך שלחת ברעה גו׳ תשב באחיך תדבר גו׳ אלה
 עשית גוי, באיר זה כי הקי׳׳ה לא ידון רוחו בארס
 רק לפי שכלו והשגתו, וא״כ כבר אפשר להיות
 שנים עוברי׳ עבירה אתת ואין משפטם שוה, ועכ״ז
 משפטי ד׳ אמת צרקו יחדיו, כי אין החיוב רק
 מצד השכל, כמאמר(קהלת אי) ויוסיף דעת יוסיף
 מכאוב, כי לולא השכל הי׳ נידון האדם רק כבהמה
 וא״כ כבר אפשר אל הרשע להבטיח את עצמו

 ולהשעףעל סכלותו, כמאמר אין אדם עובר עבירה'
 אלא א״כ נכנס בו רות שטוח, וכמאמר (משלי
 כ״ח) אנשי רע לא יבינו משפט, *) כלומר גם

 דבר
 *) ולכן יפה איילי •יל נדור המבול לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל, כי שארי עבירות יש להם סמנצלות
, אגל גזל, הלא אתמול גזלו אצלו, והרגיש מאל נרעת ענינו, וא׳׳כ איך תגזול  שלא ימני שהיא רע

 היום את אחרים:

 ע׳י׳ד שמצאנו ברז״ל (ויקרא רבה בי) בקללות לא
 נאמר ואלה יעמדו לקלל את העם כמו שנאמר
 בברכות אלה יעמדו לברך את העם, אלא ואלה
 יעמדו על הקללה, ר״ל כי מדריגת ישראל למעלה
 מן הקללות, לק נאמר ואלה יעמדו על הקללה,
 וזהו ואהבת את ד׳ אלקיך בכל לבבך גוי, גם כי
 הקב״ה לפי כבוד אלקותו ראוי אל אהבה עודפת
 מאד על השגתך, עכ״ז אין הקב״ה דורש מן האדם
 מה שאין בכת השגתו, כי האהבה לא תקום ולא
 תהי׳ בלתי בלב המשיג, ואהבתו היא כפי השגתו,
 לכן יפה אמר ואהבת גו׳ בכל לבבך, אבל אמר לו
 והיו הדברי׳ האלה אשר אנכי מצוך היוםעל לבבך,
 כלומר תדעו ותבינו כי באמת הי׳ מתוייב לאהוב
 את הקב״ה הרבה יותר מכפי השגת לב אנוש :
 סוף דבר, כי עיקר נתיגת התורה בדרך גזירת
 המלך שיקיימו אותה הוא מסבת תוסר
 הקבנה וקוצר המשיג, שאינם משיגי׳ בשכל, וע״י
 הקבלה וההכרח ישמעו ויעשו אזהרת המזהיר,
 א״כ עיקר נתינת התורה ממאמר למאמר אינו
 כ״א מסבת החקים, הבלתי מושגים בשכל, וזהו
 מאמרו ית׳ למשה זאת תקת התורה אשר ציה ר׳
 לאמר, רק בעבור החקים הי׳ ההכרח לאמר
 אליהם ולהזהיר אותם על התולה, כי לולאהחקים
 .היו מעוררי׳ את עצמם מצד השגתם על מצית

 אשר השכל מעורר עליהם :
 ומעתה הנה בהתבונן בהשגות בני אדם נמצאם
 על שלשה מחלקות, א׳התכמים הטהורים
 והצדיקי׳ השלמים המשיגי׳ כל התורה בשכלם
 והבנתם, שעליהם נאמר(תהלי׳ א׳) כי אם בתורת
 ד׳ תפצו, כי תפז בה מצד השגתו והכרתו, 3׳
 אותם אשר מתתלה ילמדו לדעת את אשר הזהיר
 ה«לך הקדוש יתמש, ולבסוף הם זוכים אלמה
 שאמרו. חדל(אבות ו׳) כל העוסק בתורה לשמה
 זוכס לדברים הרבה ומגליןלו רזי תורה, אז יחקייס
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 ואומר אנכי אני נוסע נסיעה רחוקה מאד,
 והתבונן נא בתשובת זה האיש גם כי הוא משיב
 ואומר אני נוסע נסיעה רתוקה בע״כ כוונתו כי
 עוד היא רחוקה, כי עוד רב הדרך לפניו ויש לו
 עוד לנסוע הרבה, אבל עכ״פ הלא הוא קרוב
 עתה למחוז תפצו ממה שהיי טרם התחיל לנסוע,
 כי הלא כבר תלףעבר ד פרסאות או ש׳ פרסאות,
 א״כ ודאי כוונתו כי עוד היא רחיקה, הוא הדבר
 בשלמה המלך ע״ה, כי תפצי היי לנסוע ולבוא ער
 תכלית ענין פרה אדומה, והנה אל הגבול לא בא,
 ולא השלי׳ עד גמר הנסיעה , לזה אמר אמרתי
 אחכמה והיא רתיקה ממני, וביאר ואמר לא כי
 עוד רחוק הדרךלפני, אבל ר׳ פרסאוח כבד נסע,
 לא כן הדברים, כ״א רחוק מה שהי׳, כלי־מר איחו
 המרחק שהי׳ לפניו תחלה טרם התחיל לחקור,
 אותו המרחק יש לפניו גם עתה , נוסע וניסע

 וממקומו לא מש , והבן:
 והשלים ואמר ועמוק עמוק מי ימצאנו, באור
 זה ע״פ משל לאחד נסע למרחקים ובא
 אל עיר גדולה וראה ביח אכסגי׳ גדולה ויפה עד
 מאד, והי׳ כתוב על העמוד אשר ל£צי הבית ,
 בבית הזה ימצא כל אתר את מבוקשו, כי איני
 תסר מאומה מכל המאכלי׳ ומשקי׳, והסותר הזה

 בא אל הבית ויאמר לתת לו פעקיל פלייש וכדומה,׳״
 ויאמר לו הבעה״ב אין בביתי מאכל זה , ויתפלא
 מאד לאמר הלא ראה תראה מה שכתוב על
 העמוד, כי בידך למלאות תפץ כל שואל, ויאמר
 לו אמת הדברים, אבל דע כי זה ימים לא
 כבירים יצאה הפקידה לבלי לעשות מאכלי׳ האלה,
 ושלא לדרוש ולבקש אותם, א״כ בעבור מי אעשה
 אותם, אס לא יזדמן לפני אתר שישאל עליהם,
 הנמשל, כי תז״ל אמרו(במדי פרשתנו)ויתן אלקים
 חכמה לשלמה גו׳ כחול אשר על שפת הים (מלכי׳
 א׳ ד׳) מהו כחיל, רבנן אמרי נחן לו חכמה כנגד
 כל ישראל שנאמר בהם כחול אשר על שפח הים,
 ר״ל כי הקב״ה נתן לו חכמה כל כך עד שיוכל
 להשיב אל כל שואל, וגם כי יהיו ישראל רבים
 כ״כ כמו שהבטיח הנביא על העתיד(הושע בי)

 והי׳

 אהל פרשו

 דבר המושג בשכל, גס זאת לא יביט, [ומבקשי
 ד׳ יבינו כל, לא יפלא מהם דבר] אבל כל זאת
 הי׳ התנצלות אם לא הי׳ מבחין ולא הי׳ מרגיש
 מאומה מה טוב ומה רע, והי׳ דן גם אחרי׳ לכף
 זכות t איל אתה הלא פיך שלחת ברעה, ואתה
 מגנה אתרי׳ העושי׳ מעשי׳ פחותי׳, א״כ הלא לך
 לב.חכם להבחין בין טוב לרע, ומעתה סדר
 המאמר כך הוא, אם ראית גנב ותרץ עמו גו׳,
 היינו שעושה בעצמו מעשים רעים ותטאים, ועוד
 שנית פיך שלחת ברעה גו׳ השב באחיך תדבר גו׳,
 היינו שהוא שונא את אתרי׳ העושי׳ כמעשיו,
 והמשיך דבריו ואמר אלה עשית והחרשתי, כלומר
 אלה הדברי׳ אשר הצעתי לפניך תחלה אם ראית
 גנב גו׳ ועם מנאפי׳ גו׳, אלה המעשים עשית
 והתרשתי, אבל אתיך ובן אמך אשר תתן דופי
 בהם הם יתייבו אותך, וזהו דמית היות, כלימר
 אתה חשבת כי ראוי׳ להיות שאהי׳ כמוך, כלומר
 לעשות עצמי כביכול כרואה און ולא יתבינן, אבל
 לא כן הדבר כי אוכיתך ואערכה לעיניך, כלומר
 כמו שאתה רואה בעיניך, כי הלא בראותך מעשים
 כאלה ביד אתרים הלא תדע ותבין להכריע אותם

 לכף תוב:
 מדרש. כל זה נסיתי בחכמה אמרתי אחכמה
 והיא דחיקה ממני רחוק מה שהי׳ גי׳
 (קהלת ז׳) אמר שלמה תקרתי ופשפשתי על
 כל התורה ומצאתי בה טעם כיון שהגעתי
 לפרשת פרה אדומה אמר אמרתי אחכמה והיא
 רתוקה ממני, רתוק מה שהי׳ ועמוק עמוק מי
 ימצאנו, וראוי לבאר מאמר רחיק מה שהי׳,
 שהמאמר סתום מאד בהבנתו, והנראה להבינו
 ע״ד אחד הי׳ מתאוה ואומר כי רצינו לנסוע ער
 סיף העולם, ועשה את מה שבידו לעשות, התקין
 לו מרכבה מרקדה וסוסי׳ מזויינים ומשרת עמו
 ויסעו, ויהי׳ כי הרתיקו מאד ולעת ערב באו לבית
 מלון, והנה שם אורת, וישב גם הוא עמו כמשפט
 האורתי׳ להשתעשע יתד בספודי קירות מסעיהם
 למוצאיהם , יישאלו זה לזה על דרך נסיעתו אס
 הוא נוסע נסיעה קרובה או רתוקה, והוא משיב



 אהל פרשת חקח •עקב
 הנ״ל לביתו ושאל אותו להבינהו עילת הדבר ,
 ויאמר לו העני דע כי ביתי ריקם , בבוקר בקומי
 ממטחי אין לי כל מאומה , רק אחר חצות היום
 אני משתכר על כנר לחם , ואשתי ובני רעבי׳ גם
 צמאי׳ מבקשים אוכל למו להשיב נפשם, ובבואי
 לביתי לעת ערב וככר לתם בידי, תבענה שפתינו
 תהלה רנה וצהלה , ומגידל השמחה אנחנו אוכלי׳
 אותו וטיעמים בו מה שלא תטעוס אתה בבשר
 הבריאה אשר תאכל, ולכך מראה פניט טוב עלינו,

 מאגי׳ מאד, לאמר אם נטמא אדם במה תהי׳
 טהרתו, והיו תאבים ומצפי׳ לשמיע איזה תקנה
 אל הדבר , אם ענין המושג בשכל אז לא מושג

 רק מי יתן שיהי׳ לזה תקנה דיינו, והבן: י
 זאת התורה אדם כי ימות באהל, ובגמרא
 (ברכות ם״ג) אין התורה מתקיימת אלא
 במי שממית עצמו עליה, ובנביא (יחזקאל י״ת)
 כי לא אחפיץ במות המת נאם י׳ אלקים והשיבו
 וחיו, גם מאמר (תהלים ל׳׳ז) ציפה רשע לצדיר
 ומבקש להמיתו ד׳ לא יעזבנו נידו גוי, וראוי
 להתע רד במאמר זה מה הי׳ המקרא חסר אם
 יאמר ציפה רשע לצדיק להמיחו, אבל באור
 הדברים אתר שנתעורר על מאמר (אבות. ר) כך
 היא דרכה של תורה פח במלח תאכל ומים במשורה
 תשתה, הנה פרט המאמר כל דבר בפני עצמו,
 אח״כ הזר ואמר נדרך כלל וחיי צער תחי׳, מה
 בא להירות בזה מה שאין בפרטים הקודמים, ומה
 לעשית עוד יותר, והנראה שהכוונה בזה אל מה
 שאמרו בגמרא (ברכות ה׳) לעילם ירגיז אים יצר
 טיב על יצהיר , פי׳ כי אנחני מחוייבי׳ להתגבר
 על הינה״ר ולכביש אותו, לא לבד שלא לשמוע לו
 כ״א להרגיזו לכבשו, כמו אס יעלה על רות איש
 להתנהג בפרישות שלא לאכול מעדנים , אפשר
 שירתיקם מנגר עיניו עד אשר לא יראה אותם
 למען לא יתאוה להם, אמנם האיש המעולה גם
 זאת יעשה כי יעמידם לנגד עיניו והיצר ימתיה

 אותם

 והי׳ מספר ב?י כחול גו׳, הי׳ אפשר ביד שהע״ה
 להמציא תשובה אל כל שואל, אמנם כל החכמה
 הנפלאה הזאת נתן הקב״ה לשלמה בכל מצות
 התורה, כי אולי יזדמן אחר יבוא בשאלה זאת
 וזה באתרה הי׳ מהצורך למלאות את שלמה תכמה
 ותבונה הרבה מאד לטובת כלל ישראל למען ימצא
 כל אתר את מביקשו, לא כן ענין פרה אדומה
 הלא יצאה הפקירה על כל העם זאת תקת
 התורה אשר ציה ד׳ לאמר , היינו שמוכרתים
 אנחנו לקבל הדבר בדרך תק, ושלא לבקש טעמים
 עליה, וא׳׳כ אחר אשר באה האזהרה שלא יבוא
 אדם לדרוש ולשאול, באין שאלה אין צורך
 לתשיבה , ע״כ גם לשלמה צא נודע טעם פרה
 אדומה, וזהו אמרתי אתכמה והיא רת-יקה ממני
 רחוק מה שהי׳ ועמ־ק עמיק מי ימצאנו, כלומר
 אחר שאין מי שיהי׳ רשאי לעמוד על טעמה, א״כ
 הלא לא יבוא לשאול, ע״כ גם לשלמה אין מהצורך

 לגלות, והבן:
 מדרש אמר רבי יהושע דסיכנין בשם ד ליי על
 כל דבר ודבר שהי׳ הקי״ה אימר למשה ,
 אמר לו טומאתו וטהרתו, כיון שהגיע לפרשת
 אמור אל הכהגים אמר לו משה רבשי׳ע הם נטמא
 זה במה תהי׳ טהרתו, ולא השיבו, באותה שעה
 נתכרכמו פניו של משה , כיון שהגיע לפ׳ פרה
 אדומה , אמר לו הקב״ה בשעה שאמרתי לך אמור
 אל הכהגים ואמרת לי אם נטמא נמה תהי׳
 טהרתי יצא השבתיך, זו היא טהרתו, ולקחו
 לטמא מעפר שייפת התטאת. והדבר פלאי, מדוע
 צא אמר הקב״ה למשה במה תהי׳ טהרתו נפרשת
 אמור אל הכהנים, ומרע״ה שאל והקב״ה לא
 השיבו, הלא דבר היא, והנראה נזה ע״ד עשיר
 ראה את פני שכנו העני איך הוא מהפי־נס נושא
 על כתפו משאות גדולות ועכ״ז יעיב גהה, ולבו
 טוב עליו, ושאל אותו העשיר במה פניו אדומים
 ומשמן בשיי עליו, והוא איכל למעדנים והוא ככה
 דל ובשרו כתש משמן, א״כ הגידה לי מה מאכל
, ויעש ז ח  שלתנך, ויאמר לו לתם צר ומים ל
 העשיר כן ויתעלף ונפל למטה, ויקרא את העני
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 העולם נאמר בהם ותשחק ליום אחרון, לא כן
 הרשעי׳ בעת מותם, כי הלא גם קולם מיתתם
 היו כמת , לכן יפה אמר הכתוב כי לא אתפוץ
 במות המת , ר״ל אשר בעת הסתלקותו אז יהי׳
 מת, כ״א שימית א״ע בעודו בתייס תיותו, וזהו
 והשיבו ותיו, וזהו אין התורה מתקיימת אלא במי
 שממית עצמו עליה ואז הוא תי תיים אמתיים

 בעוה״ז ובעוה״ב:
 ויאמר אליו אדום לא תעבור בי פן בתרב אצא
 לקראתך, מדרש , הה״ד אני שלום וכי
 אדבר המה למלתמה , באור זה ע״ד מי שיש לו
 אשה ואין לו בנים ממנה, אשר משפטה לשמור את
 כתובתה מאד, כי היא דואגת תמיד אולי יעלה
 בלב בעלה לגרשה, וא׳יכ גם בעת שלומם
 והתתברותם לא תאמין בעצמה והיא מפתדת מן
 הגט, לא כן מי שיש לו בניס עם אשתו, אז לא
 יעלה על לבה פחד הגט לעולם , כן הדבר אצלנו
 עם זולתנו כי יסוד המעמד של אנשי ירושלי' שיהיו
 שנואי׳ ומרותקים מיושבי הארץ, כמאמר ציה ד׳
 ליעקב סביביו צריו, וביותר אדום שנאמר עליו
 ראשית גוי׳ עמלק, לכן גם בעת שלום והשקט תשש
 ואמר פן בתרב אצא לקראתך, וזהו אני שלים וכי
 אדבר המה למלתמה, וכמו שאמר תתלה רבת

 שכנה לה נפשי עם שונאי שלום:
 על כן יאמרו המושלים בואו חשבון תבנה ותכונן
 עיר סיתון, מדרש, על כן יאמרו המושלים
 זה בלעם ואביו ששכרן סיתין לקלל את מואב והם
 אמרו תבנה ותכונן עיר סיתין, הנראה כי המאמר
 בא להשמיענו ע״ד שדרשו ז״ל(חילין ס׳ 3׳) כי

 חשבון

 אהל פרשו
 אותם בפיו, ולא ישמע לדברי היצר ולא יאכל
 אותם , זה הוא הנקרא כובש את יצרו, כלותם
 עם איש ריבו, לא שהוא מגרשו כ״א כובשו עד
 שיהי׳ נקלה ועבד לו, כאותו שאמר (ע״ז י״א א׳)
 ניזול אפתחא דבי זונות ונכייפי׳ ליצרא ונקבל
 אגרא טפי,*) זהו הוראת׳ מאמר לעולם ירגיז
 אדם יצה״ט על יצה״ר, וההבדל, כי הא׳ אשר זה
 מדתו להעלי׳ עיניו מן התאוה עד שלא יראה דבר
 האהוב, אין פעולתו כ״א זה עתה, אבל בעבור
 זאת אינו בטוח בעצמו אולי יפגענו דבר תאוה
 אולי לא יוכל להלחם בו, לא כן הנצב לריב, והוא
 חיגר עוז במחניו באומן לבו וטוהר שכלו והוא
 מתזק טענותיו ואמתלאותיו להחגבר על התאוה
 בעוד רשע לנגדו, יתליש ויעקור התאוה מלבו לעד
 לעולם עד כי לא תקום ולא תהיי, כמו שאמר
 דהע״ה (תהלי׳ ק״ט) ולבי תלל בקרבי, כי מציאות
 היצה״ר באדם או שיהרוג או שיהרג, וזהו שאמר
 צופה רשע לצדיק, ר׳׳ל היצה״ר צופה ואורב אל
 הצדיק, ועכ״ז ומבקש להמיתו, ד׳ל תשוקתו
 האמתית שיקום הצליק עליו וימיתהו, ועל בתי׳
 זאת כוונו ז״ל במה שאמרו צליקי׳ במיתתם קרואי׳
 תיים, ר״ל במה שממיתי׳ את עצמם בכל יום
 וכובשי׳ את יצרם, קרואי׳ תגים, כי זאת באמת
 החיים האמתיים בשני העולמים, ולהיפך הרשעי׳
 הם מתיים את עצמם בהתמלאות כל חפץ לבבם,

 ובאמת זאת היא מיתתם בשני העולמים:
 המורם מדברינו כי הצדיקים טועמים טעם
 מיתה בכל יום, כאשר הורו במאמר
 הכללי ותיי צער תתי׳, ע״כ בעת יסתלקו מן

 *) ימה יקרי לי בזה דברי פי הרב הגאון מרה ישראל פלנטר נ״י מאור מאמר(עימגין י״ג) שתי שנים וממצה
 נמלקו ביש וב״ה הללו אומרי• נוס לאלם שלא נברא יותר משנברא והללו אומרי׳ נוס לאדם שנברא יומכ
 משלא נברא, כי ב״ש וג״ה פליגי בההוא פלוגתא לפליגי ר׳ סנינא ור׳ יונתן כי מטו לב׳ שגילי׳ סל אפמא דע״ז
 וסל אפתסא לגי זונות, סל אמר ניזול אפתסא לע״ז מכיס יצרי׳, א״כ לעתו שלא להביא עצמו לילי נתיון,
 וסל אמר ניזול אפתסא לבי זונות ונכייפי׳ ליצרא ונקבל אגרא טפי, א״כ לעתו כי טוב להניא עצמו לילי נתיון,
 וזה עצמו פלוגתת ב׳׳ש וב״ה, כי אם נוס לאלם שלא נברא יותר משנברא, אז לא הי׳ נא לילי נתיון, וטוב
/ וס״א נוס לאלם שנברא שינאהה גנתיונות העולם, א״כ ראוי  *ומר לפני האלם שלא להגיא עצמו לילי נסיין

 לאלם להביא עצמו לילי נסיון:
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 לאמר לימים דגים ולעתים רתוקית יהי״ מה שיהי׳,
 ואל תדאוג דאגת מתר שהוא לאחר זמן, והוא
 מאמין לדברי היצר בעבור כי לע״ע הוא מוצא את
 עצמו בריא וחזק באין מחסור כל דגר, וריאה
 א״עגער ורך, רענן בכחי, עצמוחיו מלאו עלומיו,
 כמאמר איוב כ״א עטיניו מלאו חלב ומוח עצמותיו
 ישוקה, ומצורף לזה מה שידענו בדרך כלל כי אין
 הקב״ה חפץ בשינוי הטבע, וכפי הטבע הוא רואה
 א״ע בריא וחזק בגופו ומאודו כי הון עשיר היא
 קרית עי זו, ואימר בלבו בל אמיט גי׳(תהלי׳ יו״ד)
 אבל התבונן נא בהרברים אשר הנביא אומר
 (ישעי׳ ל״א) הוי היורדי׳ מצרים לעזרה ועל סוסים
 ישענו ויבטחו על רכב כי רב ועל פלשים כי עצמו
ע ואת דבריו לא  מאד גו׳ וגס הוא חכם ויבא י
 הסיר, ומה זה השית שאמר על הבורא ית׳ וגם
 הוא תכם ׳ ומה השבת במאמר ויבא רע גו׳, אמנם
 המאמר בא להעיר אותנו לאמי הן אמת כי לא
, אבל הוא ע ב ט  מהרה כ״כ יגזור ית׳ על שיטי ה
^ 3  ית׳ הוא גורא עלילה ולו כאוו עלילותיו כי י

ה מ ו א  רע על האדם ולא ישנה בזה תק הטבע כל מ
 כאשר עשה בימי מרדכי ואסתר שלא נשתנה שום
 דבר שיצא מהטבע, רק הנהיג בחכמתו הנפלאה
 והפליא לעשות כל סדרי השהלשלית פרטי הדברי׳
 עדיכי נעשתה השועה בישראל, וצדיק מצרה נחלץ
 ויבוא רשע חחתיו, וזהו הוי היורדי׳ מצרי׳ לעזרה
 ועל סיסים ישענו גו׳ וגם הוא חכס ויבא רע ואת
א ועכ״ז לא י י ע ה ר י אי1 ה מ י ל ׳ כ י י ס י לא ה י ר ג  ד

 הסיר מאומה כח הטבע לשטחו ולהפכי, כי לא גזר
 על המצרי׳ שיחלשו ולא על הםיסי׳ והרכב שיתמעטו
 כי אס הראה להם בים נידות נפיחים וחשבו כי
 הס המצריים אבוחיהם שנטבעו ביס ואמרו אץ
 ראוי אליט לעזור את אויבינו [עי׳ מד׳ איכה ד׳
 על מאמר עודינה תכלינה עיניט כוי בצפיתינו

 צפינו אל גוי לא יושיע]:
 והנה הבטחון הזה שאין הקב״ה תפץ בשינוי
 הטבע הי׳ למואב ביתר באת ויתר עז, ט
 שמעו כי באה אזהרה מאתו ית׳(דברי׳ ב׳) אל
 תצר את מואב גו׳, ואין עוד בטחון יותר חזק

 מזה

 חשבון עיר סיתק, לפי שאמר הקביה לישראל אל
 תצר את מואב אמר הקב״ה וליתי סיחין וליפקיה
 ממואב וליתי ישראל יליפקי׳ מסיתון, והיינו דאמר
 רב פפא עמון ומואב טהרו בסיתון, אמנם
 הדבר בזה יפלא לכאורה ט איננו יושר גמור למשל
 ראובן גזל שדה משמעון, והלך ראובן ומכר אותה
 ללוי, הלא יהי׳ לשמעון תרעומת על לוי, לאמר
 טוב לי יותר אס היתה השדה ביד הגזלן כי אולי
 תתזק ידי עליו ואוציא את שלי מתתת ידו, כמאמר
 תז״ל(3בא קמא קי״א ב׳) גזל ולא נתייאשו הבעלים
 ובא אחר ואכלו רצה מזה גיבה ט׳ כל כמה דלא
 נתייאשו הבעלים ברשותי׳ דמרי׳ קאי, אס לא כי
 ההכרח לומר כי מואב כבר התייאש והחליט
 חשבון ביד סיחין, רק מאין נדע זאח, לזה אמרו
 כי סיחון שהחריבה לא רצה לנטחה ולטנן אותה
 על חלה לאמר אולי יחגנר מואב ויטלנה מידו,
 עד ני שאל אח פי בלעם ואביו שהם היו הסבה
 הראשינה אל סיחין שיכבוש אוחה בקללם אח
 מואב, והס החליטו ואמרו אל סיחץ אל חדאוג
 ואל חפתוד מלבנות אותה, ט אס בואו חשבון
 תבנה ותכונן עיר סיתון, וא״כ בזאת נטהרה
 לישראל, ומעתה יסוד המאמר בנוי על מאמר

 המושלים בלעם ואביו וכמו שאמרנו, והבן:
 וכגטרא (בבא בחרא פ״ח)על כן יאמרו המושלי׳
 ביצרם בואו ונחשוב חשבונו של עולם
, וכבר צווחו קמאי איך היחה כזאח לדרוש  ט׳
 במאמר ע״כ יאמרו המושלי׳ בואו חשבון ע״כ יאמרו
 המושלי׳ ביצרם כיי, כי זה דבר רחוק מאד, אבל
 קירא נעים הסכת ושמע כי דברי חכמיט ז״ל
 נאמרו באמת וישר, כלס נכותים למבין, כי זה
 כלל גדול וידוע לבני ארם כלם מאמר דהע׳׳ה
 לשלמה בט (דברי הימים א׳ כ״ח) כי כל לבבות
 דורש ד׳ וכל יצר מחשבוח מבין, ויודעי׳ ג״כ כי
 הוא ית׳ מלכותו בכל משלה, ולא לפניו חנףיבוא,
 ומאין מלא לב בני ארס לעשות רע, אבל גס זאת
 ביאר הכתוב ואל״ר (תהלי׳ ל*ו) נאם פשע לרשע
 בקרב לבי אין פחד אלקים לנגד עיניו, ריל כי
 הפחד אינו קיוב לו, כי היצר בא אליו בערמה
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 ופולטו מיד, גם כי ילעיס ק כל היום לא יוכל
 להשביע נפשו, לא כן הצדיקי׳ עליהם נאמר ע־׳כ
 יאמרו המישלי׳ ביציה בואו ונחשיב השביט של
 עולם, פי' כמו הסיתר שעושה תשכין על סתירתו
 אס עילה מתירה כפי המעות אשר היציא עליה,
 כך הצדיק יעשה תשכון על תורתו ומעשיו אם
 עיליס כפי הזמן אשר עבר עליו בחיים, וכמו
 אשר הסוחר העושה מסחרו במרחקי׳ כאשר יגמור
 וישלים מו״מ שלי, יתאוה ויצפה לבוא לביתו מהרה,
 ק הצדיקי׳ ככלות זמן עבודתם יהמה רואים שכבר
 השלימי תפץ העבודה הראוי׳ להם, הם שמחים
 בצאתם , כמ״ש בצדיקי ויסידי העולם זקן ושבע
 ימים. בשיבה טובה, כי הצדיק צדק לפניו יהלך,
 ונפשי השבע מן הטיב אשר פעל ועשה בימי חלדו,
 וזהו יבוא שלום, ר״ל בשמחה, לכן יטתו על
 משכבוהם, וזהי שאמר המדיש ואין מקיה, אין
ה להגצל מיינו,  מי שיקיה שלא ימ־ה, כי לא יהאו
 רק ה! הוא משיש דרכו, רק אס היא בזיינו הראוי
 לו, וזהו חימתי בשעה שנטה למוה, שכבר נשלמה
 עבודתו ונפשי השבע מפרי ידיו נהציקית ומע״ט
 שעש׳ בחייו.- וכמו כן ההבדל בפרטי חפצי העיל׳־ז,
 כי גס הצדיקי׳ מיק:י׳ שלייוה הדברי׳ היזחזיקי׳
 איחס והמאשז־ים חייהם איל רק למען פע-לחם
 הטיבה, והמיפת כי ישמחו בחלקה ההניחי ילא
 יבקשו יותר , לא כן מי שרזצה לאכ ל לא למען
 שישביע רעיוני כ״א למלאות הא־תי ע:יו נאמר
 (קהלת ו׳) איש השר יהן לו האלק" עישר ונכסי׳
 זכביד ואינני הסי לנפשו מכל אשר יהאיה , פי׳
 שאינו שבע מתאוותו ולא תםרה תאיותו מאימה
 ממה שהיתה קידם השיט העי שר וכמו שבארנו

 בספר קיל יעקב (במקומו):
ד הראה הבדל בין בעל תאיה ובין החכם  עו
 השוקד רק להשלי־ זמנו בהירה ועבודה,
 אחר אשר נבין מאמר (תיוא) ושמחה בכל הטוב
 אשר נתן לך ד׳ אלקיך ולביתך אהה והלוי והגר
 אשר בקרבך, כי הנה יש מן הכלי׳ שהם כלי
 הכרח, והם ג׳׳כ כלי חפץ, שהם נחמדי׳ מצד

 עצמם
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 מזה, כי הקב״ה תלילה לו מעשית כדבר הזה מה
 שהוא ער התורה, הלא מה שהיא נגד הטבע
 גיכ אין תפצו לעשות, מכש״כ מה שאמר בעצמו
 אל תצר את מואב גו׳, יהיתה סבה כי בא סיתון
 מלך אמורי וכבש את ארץ מואב, כמאמר רב
 פפא (חילץ סי) עמון ומואב טהרו בסיתין,
 ומעתה הדבר הזה ידיו רב לו להבהיל ולהפחיד
 לב אנשים לבל יבטחו על עצמם כל מאומה, כי
 אין עוד בטחין יותר חזק מבטחוט של מואב, אבל
 הוא ית׳ הלא היא נורא עלילה, וגלגוליו וסבותיו
 לא ירע אניש, וזהו מאמר על כן יאמרו המושלי׳
 בואו ת שבין תבנה וחכינן עיר םיחין, נעבור כי
 עתה העיר מךאח ע׳ש סיחין יכולים ישראל
 לקתת אותה, עיכ קתו מיסד ויא׳זרו המושלים
 ביצרם בואו ונחשיב תשביט שצ עולם, כי אין ארס
 בטיח בעצמו כל מאומה, והענק נכבד למבין:
בגמרא (שבת קי׳׳ת ל) אמר ר׳ ייסי מימי לא  ו
 קראתי לאשתי אשתי ולשירי שורי אלא
 לאשתי ביחי ולשירי שדי, דע כי כבר בארנו מאמר
 המדרש (רי׳ ויחי) כצל ימיט עלי איץיאין מקיה
 (דברי הימים א׳ כ׳׳ט) אין מי שיקיה שלא ימוח,
 הכל יודעי' כוי אימתי בשעה שנטה למוח, באור
ר נאמר (הישע י״ר) כי ישרים דרכי ד׳  זה כי מ
 צדיקי׳ ילכי בם גו׳, זה הוא כלל גדיל על חיי
 האדם בכלל ובפי־ט , כי האם אמנם כלס איהבי'
 חיים כצדיק כרשע, אבל ההבדל כי רשעי׳ רוצים
 בתיים לתכלית תיהו להתענג בדשן נפשם, אבל
 הצ־יקי׳ חפצים בחיים רק למלאות ציה ם עלי ארץ
 בעבודת ד׳ ובתורתו ולהשביע נפשם בצחצחית אשר
 בה, כמאמר (תהלי׳ ס׳׳ה) נשבעה בטוב ביתך
 קדוש היכלך, וכמאמר (שם כ״ז) אחת שאלתי
, והמופת י  מאת ד׳ אותה אבקש שבתי בבית ד׳ ג
 על זה אמר הכתוב(ישעי׳ נ״ז) יבוא שלים יגותו
 על משמותם גר, כי הרשעי׳ אינם שבעים
 מתייהס אשר תיו, וביום מיתתם דומה בעיניהם
 כי היוםטלדו ובאו לכלל חיים והס מוכרתי׳
 למות, והמה ממש כמי שלועס דבר מאכל בפיו
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 תהי׳ שמתתם בעבור התכלית אפשר שתהי׳ שמחת

 שניהם שוה:
 ההבדל השלישי בין נפש תאוהובקחכם השמא
 גתלקו מצל פעולתו, כי זה משפט
 הגעל תאוה כאשר ישיג תאותו ותתמלא משאלתו
 אח״כ תקטן הנאתו ושמתתז, כמאמר תז״ל(סוכה
 מ״ו) מלת בשר ולס כלי דיקן מחזיק מלא אינו
 מחזיק, כי זה משפט התשוקה אשר מציאותה רק
 אחר ההעדר, כי כל מחמדי ותענוגי העוה״ז לא
 יערבו אל נפש האדם בלתי טרם השיגו הלבר
 שהוא נכסף אליו, אבל בהשיגו הדבר יופג ממנו
 ערבותו ומתיקותו, כמאמר נפש שבעה תביס
 גיפת ונפש רעבה כל מר מתוק (משלי כ״ז) יא״כ
 כל מה שירבה הונו ויגדל עשרו תתמעט הנאתו
 ושמחחו, לא צן מי שאין שמחתו כ״א מצל הפעולה
 לא יגרע משמחחו דבר, ועוד בהיפך ישמח בכל
 פעם יותר, כי כל יותר שיתעלה בפעולת חכליחו
 יתקיים בי מאמר מדת הקי״ה מלא מחזיק ריקן
 אינו מחזיק, וזהו מ״ש ושמחת בכל הטוב גוי,
 כלומר שלא יופגס ולא יתמעט הטיב ההיא אצלך
 מניעמו וטיבו הראשון [וכמ״ש באורך בספר קול
] / וזהו ׳ ט ה י נ י ע מ  יעקב על מאמר זכרה ירושלי' י
 מאמר המשורר ע״ה (תהליס יסיג) צמאה לך
 נפשי כמה לך בשרי גוי כי טוב תסרך גס מכל
 תיותי מה שאני הגעתי וזכיתי עד אשר שפתי
 יפבתונך, כן אברכך בתיי על העבר על שזכיתי
 לכך, בשמך אשא כפי לבקש על העתיד, וגס אם
 כמו חלב ודשן תשבע נפשי עכ׳׳ז ושפתי מנות יהלל
 פי, ר״ל שלא תתמעט שמחתי, כמשפט השמחים
 אלי גיל בטיבות העיה״ז אשר בהכרח תתמעט
 שמתתם אתר השיגם תאוותם, ואנכי לא ק
 עמדי, כמשפט מי ששמחתו מצד פעילת התכלית,
 אשר ע״כ אמר ר׳ יוסי מימי לא קראתי לאשתי
 אשתי ולשירי שורי, אלא לאשתי ביתי ולשירישדי,
 כי כל תפצי באשתי לבנות את ביתי בנין ערי עד,
 וק לשורי לא הייתי מתאוה רק לעבודת השדה,

 להגיע אל פעולת התכלית:

 עצמם, גם אם לא מצד פעולתם, והנה כאשר
 תראה את אתד שהוא קונה לביתו את הכלי
 הזאת, כמו מורה השעות, ורצונך לדעת את
 כוונתו אם בעבור תכלית פעולתו ואם בעבור
 תאותו, דע כי אפשר לברר זאת אס אתה רואה
 אצל שכני מורה השעות, ומשמיע מספר השעות
 כפי הראוי למתצה לשליש ולרביע, וכל השכנים
 שומעי׳ כי הוא מכה בקול גדול, וא״כ בעבור
 פעולת התכלית אין מהצירך אליו לקנית מורה
 השעות, כי ישיג התכלית ע׳׳י שכנו הקי־וב אליו
 כאלו מורה השעות עומר כביתו, וכאשר הוא הולך
 וקונה אותו ודאי הוא בעבור תאותו, ולזאת לא
 לבד שלא תשבע נפשו ממה שיש לשכנו מורה השעו',
 כ״א עוד יוסיף קנאה ותגדל תאיתו, הנמשל,
 הקב״ה משפיע ברכה לישראל, והלוי יקח ממנו
 המעשר והתרומה חלקו הראוי לו, ובזאת תבחין
 את שניהם, אם הם מתאויס להק ועושר כמשפט
 הבעל תאוה שהוא תפץ בגדולה ולפרוץ לרוב, אז
 תראה הבדל גדול ביניהם, כי הישראל יעלוז
 וימן מטיב לב על הברכה אשר ברכו ד׳, ישמת
 וי£יש כי הגיע אל מה שלבו תפץ, והלוי ישבע
 קלין וחרפה מדאבון נפשו כי מנעו ר מכבוד
 וגדולים זאת, וגם מקנאתו אשר יקנא את הישראל
 איך הגיע היא אל הצלחה גדולה הזאת, לא כן
 אם בכל מאוויים הם מצפי׳ רק על הפעולה
 להשביע נפשם לעבוד עבודת הקידש שעליהם, אז
 הלא שניהם שיים בברכת ד, ויחדיו ישמתי ויעליזו
 [ואולי עוד תקטן שמחח הישראלי משמחת הלוי]
 כי הישראלי לא ישמח רק בפעילת הברכה אם
 יזכה, לא ככסילי׳ החישבי כי לעילם חיםן,והליי
 גם הוא ישמח כמוהי כי מה ממנו יהליך אס
 אץ הברכה תחת ידו הלא יתקיים בו ברבות
 הטובה רבו אוכליה, כי יאכל את תלקי כל תלב
 דגן תירוש ויצהר , זה שהזהיר הכתוב ושמתת
 בכל הטוב אשד נתן לך ד׳ אלקיך ולביתך אתה
 והלוי והגר אשר בקרנך, היינו שתהיי שמחחכם
 שיה מצד הפעולה, לא מצד התאוה, כי כאשר
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ק ל  ב
 כל הון ביתו, וכאשר הרגיש העשיר כי זה האיש
 גנב מביתו 3׳ וג׳ כלים הי׳ נועל הדלת בפניו ולא
 נתן אותו עוד לע3ור על מפתן ביתו, מה עשה
 הגנ3 הלך ופיתה כל השכנים שישאלו להם כלי
 כסף מאת העשיר, והוא הלך וגנב אצל השכגים,
 אז אמר העשיר מעתה אין חגי יודע עוד ממי
 לשמור את עצמי, ובעד מי אסטר הדלת, הנמשל
 כל העמים פחדו מפני בני ישראל, ׳ כמאמר רתב
, מלבד מואב  (יהושע בי) ונשמע וימס לבבנו גי
 שהיו בטוחים גם מישראל, ועחה כאשר ראו כי
 הקב״ה מצא היתר ע־׳י סיחין, א״כ ראה א״ע
 כגר 3ארץ, לאמר ע״י מי ימסור אותי הקב״ה ליד

 ישראל:
 כי ירט הדרך לנגדי, גמרא (שית קיה) יראה
 ראתה נטתה, באור הדברים ע״ד שמצאנו
 במדרש (בראשית רבה ע׳) תונה מלאך ד סביב
 ליראיו, לסובבים את יראיו, כי בטת יתרו ז׳ היו
 ובקשו הריעי׳ להזדווג להן, ברם רחל אתתהיתה
 ולא נגע בה ברי׳, כענק מאמר וראו כל עמי
 האי־ץ כי שם ד׳ נקרא עליך ויראו ממך, וזהו
 מאמר (נח) ומוראכם וחתכם יהי׳ על כל תית
 הארץ, גם כי אץ חכמה ואיןחבונה בבע״חלהבין
 מותר האדם מן הבהמה, וא״כ איככה תקבל
 הבהמה מירא האדם עליה, אין זאת כ״א גטיעה
 טבעית אשר נטע הבירא ית׳ בבע״ת שיהיו יראי׳
 מן האדם, אבל אס הדבר p יפלא מאד כי הי׳
 מהראוי שיהיו כלם שיים במורא זו כצדיק כרשע,
 ורצץ הבורא ית׳ לא כן הוא, כי הבדיל בין צדיק
 לרשע, כי כמה פעמי׳ הם מזיקי׳ את האדם,
 ונע״כ שיאמת לא נתן הקב״ה מורא אל הבע״ח
 בפני עצמם, רק המורא אשר תהיי באדם מפני
 בוראו ויתמלאו כל תדרי לבו יראת ד׳, תהי׳
 היראה ההיא שופעת וזורתת חלץ ממנו ותפין

 קרני ׳

 פ ר ש ח
 וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל
 לאמורי ויגר מואב מפני העם מאד כי
 רב הוא ויקץ מואב מפני בני ישראל, מה
 מאד ראוי להחעורר על החחלפות התוארים,
 אשר עשה ישראל, מפני העם, ואח״כ חזר
 ואמר מפני מי ישראל, ובמדרש, וירא בלה,
 ראה מה שעשו בסיחק ועוג «ו׳ והיו אומרי׳ לא
 אמר הקי״ה כי לא אתן לך מארצו ירושה הרי
 ארצנו לפניהם, לכך היו מתייראי׳, וגם מאמר
 זה מהצורך להחבונן בו, כי באין ספק אחר שהי׳
 בלק מן חכמי העמים ימו בלעם, לא יפלא ממנו
 ההחנצלוח כי עמון ומואב טהרו בסיחין, ומה
 בפחד אשר פחד, אמנם דע כי כבר הורו אוחנו
 חדל(במד׳ חשא) אשר חואר עם מיסב על הערב
 רב, אשר עליה׳ אמר בלעם הנה עם יצא ממצרי׳
 כי עלו מבלעדי צווי ר ית׳, כמי שאחר למשה לך
 רד כי שחח עמך גוי, ע׳׳ש, ומעחה טכל לומר
 אשר גם בלק ידע מזה כי עמין ומואב טהרו
 בםיתין, איצ זאת נתן אל לבו אחי אשר מאמר
 לא תצר את מואב אינו להק אשר לא תופר ע״י
 שים היתר, כי הלא ע״י סיחין הותרה הרציעה
 ומותר להם לקחה, א״כ שערי ההיתר לא ננעלו,
 ועיר ימצאו פתח להתיר, והקרוב מכל ההיתרי׳•
 היא כי ישלחו אח הערב רב, כי הם לא נצטיו
 ע׳׳ז, ואינם בכלל הציוי, יזהו וירא בלק בן צפיר
 אח כל אשר עשה ישראל לאמורי, ועמין ומיאי
 טהרו בסיחץ, א־׳כ ויגר מואב מפני העם (הערב
 רב) מאד, כי כאשר יש היחד ע״י סיחין יהי׳ג״כ
 היחד ע׳׳י הער״ר t ולק ויקץ מיאב מפני בני

 ישראל כי איככה יהיו נשמרים מהם מעחה:
 ומה יפה אמרו ז״ל בסמיך, ויגר מואב לשין גר,
 ראה א״ע כגר בעולם, באור זה ע״ד עשיר
 גדול מכסף ומזהב בא גנב ונתן עיניו בו למובאת
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 התולה הוראה עצומה שאתה מייאש אותו, לק
 אתה ממהר לקבל השכירות בעודו בחיים, כי
 את״כ לא הקבל מאומה , וזה עצמו מאמר בלק ,
 מה זה מהרת אתר הכבוד טלה גיאך אלי, וכי
 לא אוכל כבדך את׳׳כ, אה לא ני תשש אילי לא

 יהי׳ ראוי אח׳׳כ לכבדהו:
ס ינחני בלק מלך מואב  וישא משלו ויאמר יין אר
 מהררי קדם לכה ארה לי יעקב גי׳, באור
 זה ע״ד דרשן ומוכית ״עיר בזוי־ מאד בא אל עיר
 גדולה של תכמי׳ וסופרי׳, ויעמיד על הבימה
 לדרוש, יהי׳ משמיע הוכחות גדולות על העישי׳
̂!ל ומארר אוהם, וגהאספו  כל הועבה והיי מ>
, והוא מהנצל  הכמי העיר וריזכיזה להנקם מעמו
 ואומר הכי כעלם מכה ״אמר ההירה הקדושה
 היכח הוכיח/י׳, ויאמרו לו P הדברים, אבל
 הלא ידעני כי בני עירך המה אנשי׳ גרועי׳ יפחיהי׳
 מאד עישיס כל הועבה , ואהה מניח אח מקימך
 ואהה בא להיכיח ולקלל אוהני, וזהי שהתפלא
 ואמר מן ארם ינחני בלק גו׳ מהררי קדם אשר
 שמה כל ערלי לב כפיאים במיני*, והוא קירא
 אותי מביגדים כאלה לאמר לכה ארס לי יעקי

 ולכה זיעמה ישראל, והייתי כמש־גע:
 כי מראש ציריה אראני ומגבעות אשורנו, מדרש
 מראש צירים אלו האבות , ומגבעות אשורט
 אלו האמהוה, כבר כתבנו בזה דברים נעימים

 בפתיתת הספר, ע׳׳ש:
 לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם, ההוא אמר
 , ולא יעשה ודבר ולא יקימנה, ומה מאד ראוי
 להתעורר כי השיח הזה לא ישובח 3ו גס ברד,
 כי השבח לא יהי׳ כ״א בדברי׳ אשר אין בהעדרם
ן אין במציאיחו ו י  חסרון, כי כל שבהעדרו חס
 מעלה, וכל שבהעדרו אין חסרון אז יש מעלה
 במציאוחו, כי האדם לא ישובח במה שיש לו ב׳
 עינים ובי ידי׳, כי איך יתעלה במציאוחס אם
 העדרם הוא תסרון, וכמו שנתינו בתבורנו על
 ההגדה ע״ש, זא״כ איך יתהלל האדם במה שאיט
, יא״כ  שקק, אם בהיותו שקרן הוא לו תסמן
 איככה ישובח הבורא ית׳ גזה לאמר לא איש אל

 ויכזב

 קרני הודה על כל מי שיבוא בשכנתי, וזהו באור
 מאמר ויראו ממך כלומר מיראתך העודפת

 שתזרת גס עליהם:
 ממש כמו גר אשר ביד האדם להאיר לו לעצמו,
 ואור הנר הלא יפיץ אורו גס אל הזילת
 הקרוב אליו, וזהו תונה מלאך ד׳ סביב ליראיו
 לסובבי׳ את יראיו, וזהו מאמר כי נפל פחד
 מרדכי עליהם, וזהו ומוראכם וחתכם יהי׳ על
 כל תיתהאק [עי׳ ק׳׳י רי׳ מגילח רוח] יזהו ויהי
 שמים עליכם, ר*ל שיהי׳ שפע היראה מושפע אל
 הכלל על ידכם, עד שיהקיים בכם ויראו ממך,
 ודהע׳׳ה כבר נחר במליצה זאת ואמר (תהלי׳
 קי־׳ט) גר לרגלי דבריך גו׳, ולכן הזהיר הכהוב
 ואמר (עקב) לא תערוץ מפניהם כי ר׳ אלקיך
 בקרבך אל גדיל ונירא , כלומר כי מקיר היראה
 יהי׳ בקרבך, לכן אין מהראוי לך לירא משים דבר
 שלא יהיו צינורות היראה נלחים במעגלוהיהם

 על ירך:
 ומעתה הנה תז״ל העירו אותנו על ענין היותר
 נפלא, כי אחר אשר היראה אצנ הירא
 כנר ביר המחזיק. החבונן נא כי הלא כבר אפשר
 אשר הזילח העומד אצלו יראה חחלה טרם יראה
 הוא בעצמו, הייני כי המחזיק הנר הי׳ סיגר את
 עיניו ועכ״ז הנר פיעל את פעולתו, ולכן אתונו
 של בלעם ראתה המורא הגדול אשר שלטה בו
ו יראה ראתה ה ז ׳ ו ד י , י ע א ו לא ר מ צ א ע ו  אף כי ה
 נטתה, והבן בדברי׳ ותדע כי היראה בבעיית אינו
 ענין מושכל בנפשם, בלתי כי הוא אור מושפע אל
 האדם, ומשאחו יפחדו, כמאמר הנז׳ נר לרגלי

 דבריך גו׳, וכנ״ל:
 האמנם לא אוכל כבדך, מדרש, נחנבא שסופו
 לצאת ממנו בקלון, ובהשקפה הראשונה
 הדבר רחיק מאד מן הפשט, אבל באור הדבר
 ע״פ משל לרופא שבא אל החולה וקצץ עמו שיחן
 לו כך וכך, והרופא לא רצה להתחיל ברפואות
 עד שיחן לי החילה כל השכירות מחחלה, עמד
 שם חכם אתר ויאמר אל הרופא אתה מבעית את
 החולה, אמר לו במה, ויאמר לו כי בזה יש אל



 בלק יעקב סד
 בעח אשר דבר, זה שביאר המדרש לא כהדין
 דאמרין ולא עבדין, ר׳יל אשר בעח ההבטחה רק
 המאמר יאמרו ועושים אינה עושים מאומה בעת
 המאמר, אלא אני ד׳ דברתי ועשיתי, הכל בעת

 האמירה:
 ויאמר אברהם בערוש המסדר, הדברי' האלה
 כבר כתבתי אותם על ספר אהל יעקב
 בראשית(פ׳ וירא) אולם עתה הניפותי ידי עליהם
 עוד הפעם מפני איזה הערות אשר הוספתי עליהם
 בעזר התונן לאדם דעת, וגדול כבוד הבאור הזה

 האתרון מן הראשון:
 לא הביט און ביעקי ולא ראה עמל בישראל גוי
 אל מוציאם ממצרים גו׳ כעת יאמר ליעקב
 ולישראל מה פעל אל, הנראה בהמשך הכתובי׳
 בהקדיס מאמרם ז״ל במד׳ בא (ש״ר ט״ו) מדת
 הקב״ה אינה כמדת בו״ד, מדת ברד שנים עומרי'
 לפני השופט, אתר מלמד קטגורי׳ שלו, ואתד
 סניגורי׳ שלו, אבל הקב״ה אינו כן הוא מלמד
 סניגורי׳ הוא מלמד קטגורי׳, הוא שאמר הוי גוי
 תוטא הוא שאמר פתתו שערים ויבוא גוי צדיק
 גו׳, עוד מאמרם ז״ל (פ׳ יתרו כ״ת) בא וראה
 שאין מדת הקב״ה כמדת ברד, ברד איגו יכול
 להיות עושה מלחמה ולהיות סופר ומלמד תינוקית,
 והקב״ה אינו כן אתמול בים כעושה מלתמה,
 שנאמר ד׳ איש מלתמה, והיום במתן תורה ירד
 ללמוד תורה לבניו, וכן הוא אומר (איוב ל״ו) הן
 אל ישגיב בכתו מי כמוהו מורה, הורו בזה, כי
 בו״ד מה שאנחנו רואים בו מעשים שונים וענינים
 מחחלפי׳, הנה כל ההשחנוח וההתתלפות
 מתגלגלות תחת מסבות מקריות, אם יהי׳ לבו
 טוב עליו יטיב מעשהו, ובהזדמן שיבוא לכלל כעס
 יעשה מעשהו זר מעשהו, וא׳׳כ המתבל פעולת
 הרע ממנו הוא לא יתייסר על ידו ללמוד ממנו
 שלא לעשות מה שעשה, כי יאמר רוח רעה עברה
 עליו וכעס עליו, אמנם הוא ית', הוא נעלה ונשא
 מכל השינויי׳., כי כל השינויי׳ הנראי׳ כלם מצד
 המקבל, כמאמר (ירמי' בי) תיסרך רעתך גו׳,
 א״כ המקבל העונש וכן הרואה העונש בהנענש

 אהל פרשו

 ויכזב גו׳, עוד מהצורך להתעורר כי מאמר ההוא
 אמר ולא יעשה גו׳ הי׳ ראוי לנקד אות הה׳ במלת
 ההוא בחטף פחת, כמשפט אל הה׳ התימה,
 ואינה נקודה רק מקודח הה׳ הרעת, ביום
 ההוא, ונזכיר לזה מדרשם ז״ל פ׳(וירא) וד׳ פקד
 אח שרה כאשר אמר לא כהדין דאמרין ולא עבדין
 אלא אני ד׳ ד5רתי ועשיתי, וגם זה מן הדברי׳
 הזרי׳ מאד, ומה התפארותו ית׳ כי אינו כאותם
 שאומרי׳ ואינס עושי׳, וכי זה כל תפארתו ית׳
 נגר הבלתי עומדי׳ בדבורם, אבל הסכת ושמע,
 כי באמת אין כיונת המאמר להשמיענו שהקב״ה
 אינו מכזב, כי אין זה שבת לאלקותו ית׳, ולא
 יאות לאומרו, אבל כוונתו אל ענין נכיד מאד
 ראוי לאמה ולהשמיע תהלתו, לאמר כי אצלו ית׳
 מן הנמנע הוא שיהי׳ מציאות אל השקר, כי הנה
 השקר אשר נמצא בבני אדם גם באנשים נאמני
 רות, הוא מסבת היות הדבור והמעשה שני עניני'
 נפרדי׳, היום דיבר גפיו והבטית לתבירו לבנות
 לו ביח לעשוח לו מחי׳, ומחר נזדמן לפניו מקרה
 לא טובה עד כי הפסיד כל הונו ואין בידו להקים
 דבר הבטתתו, ונמצא זה תוחלחו נכזבה, אמנם
 הקב״ה הלא דבורו ומעשהו באים כאתד, כי הוא
 אמר ויהי, א״כ אין מציאות אל השקר, זה שאמר
 הכתוב לא איש אל ויכזב, ובן אדם ויתנחם,
 הורה על ב׳ עניני׳ או שיכזי מיד בעת ההבטתה
 שיהי׳ בלבו ההיפך, או שבעת ההבטתה יהי׳ דבר
 ההבטתה גם בלב, רק את״כ יתנתס ויתתרט,
 כל אלה אינם בו ית׳, והטעם, ההוא, כלומר
 האלקי׳ קדושים ההוא, אמר ולא יעשה, כלומר
 אחר שאמר אין עוד מהצירך אליו אח׳יכ לעשות,
 שכבר נעשה ונגמר עס הדבור לבד, כמאמר בדבר
 ד׳ שמיס נעש-י, ודבר ולא יקימנה, כי כבר נתקיים
 עם הדבור גס יתד, וזה עצמו מאמר ודי פקד
 את שרה כאשר אמר, והכ״ף במלת כאשר היא
 כ״ף הזמן, כמו (בראשית ל״ז) כאשר בא יוסף
 אל אתיו(שם מ״ג) כאשר כלו לאכול את השבר,
 כן מאמר ול׳ פקד את שרה כאשר אמר דל בעת
 שאמר אז נפקדה, ויעש ד׳ לשרה כאשר לבר, אז



 אהל פרשת בלק יעקב
 שהגיע לזה, וכבר מלתי אמורה נספר קיל יעקב
 על מאמר וימלא המן תמה ובמדרש (רי׳ משפטי׳)
 אמר הקנ״ה ישראל שלי והתמה שלי ואתם
 מתמלאי׳ משלי על שלי, כי הנה זה משפט הרג
 עם תלמידיו, אשר התלמיד היותר משכיל והיותר
 תביב בעיניו ייסרהו יותר, כי רבו יודע תין ערכו
 שאם יתן לבו הלא יוסיף דעת, כן הקב״ה עם
 ישראל כי אף שהריקני׳ שבהם מלאים מצות כרמין
 עכ״ז הקב״ה כועס עליהם ומייסרם לפי שיודע
 מעלתם ותין ערכם, כי יש ויש ביכלתם לעלות
 מעלה להשכיל באמתו ית'ולהשיג נפלאות מתורתו,
 כמאמר(שיר ר) יפה את רעייתי כתרצה, ובמדרש
 (במדבר רבה בי) יפה את כשאת רוצה, וזהו
 מאמר ישראל שלי והתמה שלי, דל מסבת היותי
 מכיר בנתינתם ומעלתם כי רבה היא , לכן אני
 מגדיל ג״כ התמה עליהם, וכמאמר (קהלת אי)
 כי ברב תכמה רב כעס, וזהו מאמר מדת בו״ד
 שנים עומדי׳ לפני השופט אתד מלמד קטגורי' שלו
 ואתד סניגורי׳ שלו אבל הקב׳׳ה הוא מצמד סנגורי׳
 הוא מלמדקטגורי׳, הואשאמר גויקלוש היאשאמר
א יודע ומכיר מעלתם הנפלאה ן  גוי תוטא, כלומר ה
 ע״כ הוא יכול לגנות אותם על שאינם שומרי׳
 מתכונתם הראוי להם,*) וכן דרשו תז״ל על מאמר

 הושע

 ודאי ראוי אליהם לקחת מוסר לבל ישובו לכסלה
 ולא יזידון עוד, למען לא ינות שבט הרשע עליהם,
 וזהו מאמר ברד אינו יכול להיות עושה מלתמה
 ומלמד תינוקות כי איככה יתלמד לקבל ממנו דבר
 ולהתייסר על ידו, יהקב׳׳ה אינו כן אתמול בים
 כעושה מלתמה, והיום במתן תורה ירד ללמוד
 תורה לבניו, וכן הוא אומר הן אל ישגיב בכתו,
 פי׳ כי הוא ית׳ עושה כל בכתו המייתר, ורצונו
 בעצמותו, לא מסבה אתרת ת״ו, ואם בהטיבו
 לטובים ואם בהוכיתו לאדם הלא כוונתו רק אל
 הטוב ללמדהו דעת ולהעיר אותו גם את אתרים
 הרואי' המוסר הרע אשר בא לעיזב אורת, הלא
 גם הם יקבלו מוסר להטיב מעשיהם מעתה, וזהו
 שאמרו אתמול בים כאיש מלתמה, והיום במתן
 תורה מלמד תינוקות, כי כל השינויים הנראי'
 אצלו ית׳ כלם הם מצד המקבל, הכה את מצרי׳
 בעשר מכות בעבור זדון לבם ותטאתם כי כבדה
 מאד, וא״כ עשה ית׳ כמו שנאמר (משלי י״ט) לץ
 תכה ופתי יערים, וזהו הן אל ישגיב בכתו העצמיי
 האתדיי, ולכן מי כמוהו מורה, כלומר ביתד, כי
 יכה הלץ ובזה ופתי יערים , ואולי כוונתו עוד מי
 גמוהו מי שהוא דומה במעשיו אל הנענש הזה
 והוא כמוהו, מורה לו הקב״ה לאמר ראה מה

 ) ומ״ יפה יתבאר בזה מאמרם W (ברכות ל״ב ב׳) ותאמר ציון עזבני ד׳ וד׳ שכחני, היינו עזובה היינו שכוחה,
 אייל ריש לקיש אמרה כנ׳^ לפני הקב״ה רבש״ע אלם נושא אשה על אשתו זוכר מעשה הלאשונה, ואתה
 עזבתני ושכחתני, אמר לה הקב״ה התשכמ אשה עולה מרחם בן בטנה כלום אשכח עולות אילים ופטרי רחמים
מ מסמן שהיי בו  שהקרבת לפני במלגל, והרצון בזה, כי הכה אם ימאס אדם בדבר טוב שהי׳ אצלו מסני קל
 ג״כ , ואח״כ יבוא במקומו חפץ אחר שהוא רק רע, ולאי יזכור את החפץ הראשון, גם שיש גי חסרון אבל הלא
, אק אס מתחלה הי׳ בילו חפץ טוב ויקר •בלא שום חסרון, ואס״כ בא לידו ו  כמה מעלות טובות יש *
 זה שיש בו מעלות גם חסרונות, אז לא יחשבהו למאומה, כי זכרונו בא לפניו לאמר אין זה כאותו שהיי לי
 !ימים הראשונים, וזהו ותאמר ציון עזבני ל׳ וד׳ שכחני, הלא אם יזלמן פושא אשה על אשתו, והשני׳ יותל
 פסומה מן הראשונה, ולאי הוא זוכר מעשה הראשונה, כי עכ״פ היא טובה בערך השני' / וא׳׳כ יפלא בעינינו
 ־מדוע עזב אותנו ית׳ ושכח אותנו הלא עכ״פ טובי׳ אגמנו מאותם אשר באו במקומנו גאת ירושתנו, ע׳יז משיג
, כלומר הלאיזכול י  «תי התשכס אשה עולה גו׳ כלום אשכח עולומ אילים.-ופטלי רחמים שהקרבת לפני במלבל ט
 מעמלנו הראשון, שהיינו סשוביי ואהובי׳ מאל, על שנאמר עלינו כלך יפה רעייתי ומום •אין בך, ועתה אין
 אמנו השלמות והמעלות אשר בימי׳ מקלס, אמנם המשורר ע׳׳ה פלל לאלקיו ואמל (תהליס ע״ל) זכור עדתך
 קנית קלם גוי, והוא ממש ע״ל מי שנתקשר עם בתו בבן עני ואביון, וקבעו זמן החתונה אחר י״ב חולש,
 ובתוך כך נתעשר העני על שהגיע אל רכוש רב, ואמר אל מחותנו כי הוא גם הוא יתן כדן אל הזוג, אסל ט
 השיגה ילו, ויהי קולם הסמוכה ומהצורך להשליט את הנדן סזל גו האיש הזה וימאן לתה, והמחותן הזמינו ללץ,

 ויען



 אהל פרשחבלק יעקב מדו
 (הושע 3׳) והיי במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם לדבר, אמנם דעת בלעם כך היתה, כי רצונו היי
p על ישראל, והיתה עצתו לפתוח  יאמר להם בני אל חי(3מד3ר ר3ה 3׳) משל למלך לעורר מדת ה
 שנטל אשה הי׳ אומר אין נאה הימנה אין משו3תת נספור מעלתם, ואידכ כפי מעלתם יספר גנותם,
 הימנה כר ע׳׳ש, והכוונהכי הכעס הואמתוךשבחה, לזה בנה שבעה מזבחות ש3עהפרים וש3עה אילים
 לאמר כי אס היו רוצי׳ היי מעלתם לאין ערך, להזכיר גודל מעלת אבותינו הקרושי', ולאבות כאלה
 ולכן התרשלותם מזה לגנות יתשב, וזהו במקום הלא ראוי שיהיו צאצאיהם באותה מדריגה
 אשר יאמר להם לא עמי אתם והוא מצה לגנות הנפלאה שהיו הס, ואם נגרעו מערכם הראזי
 אותס מוכרת תחלה להזכיר שבחס לאמר כי הלא הלא ראויי׳ הם לקללות ונאצות,. והקב״ה הקדים
 המהבני אל חי/ שאין ערוך לגדולתםותפארתם: ושלח מלאך בגרונו לחלק דבורו, אס רצה לברכה,
 כלל הדברי׳ כי אק מקום לגנוח החכם על חטא פי' לספר בשבתם, כנאמר ואברכה מברכיך, ר״ל
ק אס לא כאשר יקדימו לספר בשבחו אברך משבחיך, זאת הניחו המלאך, רצה לקללם,  ק
 ויציעו מעלותיו, לאמר הלא אתה בתיר העם פי׳ לגנותם , סתם פיו, ומעתה הדבר מובן מאד
 תפארת האנשי' איה איפוא תהיי תפארתך עליהם איך כתהפכו הקללות לברכות, כי בלעם החחיל
 אם כבודך בקלון תמיר, כי לגודל מעלתך גם דבר לשבתם מאד למען אשר מגודל שבתם יבוא לידי
 קטן, קטנה שבקטנות, לעון גדול יתשב, כענץ גנותם, ואם היי גומר כל דבריו הי׳ בא לידי
 מאמר (תהליס ע׳׳ג) שתו בשמים פיהם ולשונם קללות, עתה שלא הגיתו ית׳ לגמור, נשארו
 תהלך בארץ, כלומר זה דרכם ברצותם לספר ישראל משובתי׳, וע״י השבת הזה הלא אנתנו

 בגנות אנשיי שתו בשמים פיהם, הם.מרוממי׳ ראויי׳ לברכה, ומעתה יפה אמרו מברכותיו של •
 אותו תחלה עד שמים, ואת״כ ולשונם תהלך בארץ אותו רשע אתה למד מה היי בלבו, כי אלו הדברי׳
 משפילי׳ אותו עד עפר, וזהו מאמר (שם ס״ב) בעצמם החחיל לפני הקב״ה כדי לסיים בגנותם,
 אך משאתו יעצו להדית, שאין כוונת ההתנשאות וא״כ מהנקל להבין מה הוא הגנות אשר הכין לו
 שהם מנשאי׳ אותו רק להדיתו ולהשפילו, ירצו לקטרג על ישראל באין ספק הוא דבר השייך אל
 כזב בפיו יברכו כו׳, וזהו מאמר (שם נ״ה) בלע אותו השבת, וזהו וישם ד' דבר בפי בלעם ויאמר
 אדוני פלג לשונם, ר״ל השבח תקבל, והגנאי אל שוב אל בלק וכה תדבר, כלומר הדברים האלה
 תקבל, ובזה יתבארו דברי תז״ל(סנהדרין ק״ה בי) אשר דברת לפני, לשבת ולהלל את ישראל כה
 מברכותיו של אותו רשע ניכר מה הי׳ בלבו, ולפי תדבר לפני בלק, לא הביט און ביעקב, ר״ל אין
 דרכנו נבאר ג״כ מאין זכו ישראל שיהפוך ד׳ להם רצונו של הקב״ה להביט בנו מלמעלה למטה, מרום
 את הקללה לברכה, די להם שלא יקלל אותם, המעלות אל פתיתות השפלות, כאמרם דל
 גם מאמרם דל(שם שם) וישם ד׳ דגר בפי בלעם, (בראשית רבה מ״ד) אין הבטה אלא מלמעלה
 שישב מלאך בגרו גו, ובילקוט(פרשהנו) בקש לברכם למטה, ועוד בהיפך כיל׳ אלקיו עמו גוי אל
 מניתו בקש לקללן בולמו ולא מניתו, ואיננה הי׳ מוציאם ממצרים כתועפות ראם לו, ר״ל בתסדו
, הלא בעצמו ית׳ ראה להמציא להם זכות ולהגדיל מעלתם  בא לקללן ואיך רצה לעבור את פי ד
 אמר לא אוכל לעבור את פי ד׳ גו׳ אותו אשמור לאמר כי אין להאשים אותם על שהם דלים מזכות

 רהים
 ויען ויאמר אתפלא מאד על ממותני איככה הוא בא עלי ליגוש אותי, וכי עשה שידוך עם עשיר, הלא עשה
, וגם כי עתה אני עשיר, מה הפתיל בזה, וזה ממש סענת להע״ה זמר עדתך קנית קדם , י  ההתקשרות עם ענ

 וכי בעת שנתקשר הקב״ה עמנו היכו עשירי׳, הלא היינו דלים ולקים, עבליס לפרעה במצרי׳, דלים מזכותרקיס"
 מכשרון, וגס כי אס״כ זכינו אל עשירות, אבל הקב״ה וכי הפסיל גזה 0״ו, וזהו זכור עלתךקנית קלם:
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 אקל פרשת בלק יעקב
 הראויי׳ אליהם לפי דלות מעמדם, ממש כמאמר

 ,הנזכר כענבים במדבר מצאתי ישראל:
 אבל עוד נראה בהמשך הכתובי׳ האלה בהזכיר
 מאמ׳(ישעייס״ד) כקדות אש המסים מיס
 תבעה אש גו׳, וראוי להתבונן בהוראת המשל
 הזה וענינו, ונבאר תתלה מאמר (תהלים נ״ב)
 אהבת רע מטוב גו׳ גם אל יתצך לנצת יחתך
 ויסתך מאהל ושרשך מאח תיים סלה, הנה
 מאמר ושרשך גס כי שורש משמעו נטיעה, עכ״ז
 המבארי׳ ז״ל הפכו באורו עקירה, וזה מוכרת
 ממאמר הסמוך לו מארץ גוי, שריל לעקור אותו
 מארץ חיים, עכ״ז ראוי לבאר איך יהי' במאמר
 ושרשך הוראה על עקירה, והנראה ע״פ משל
 לגנב ראה נער אחד נושא שקים מלאים מעות
 מבית עשיר אל תנות סוחר ידוע, וראה אותו
 הולך ושב ונושא מעות כל היום, ויתפש הגנב
 מועצות ודעת איך לגטב מידו השקים עם המעות,
 וראה בתוך הרחוב אשר המשרת הזה הולך ושי,
 שמה חטח מוכרת בגדים יקרים, ויקם וילך אל

 החנות

 רקים מכשרון, כי הלא לקתתי אותם ממצרי'
 מקום משיקץ ומגואל, כאמרם דל גבאור טענת
 מרע״ה (שמות רבה מ׳׳ג) אמר משה רבוץ העולמים
 ((היכן הוצאת איתם ממצרי״ שהיו כלס עובדיי•
 טלאי7, וכמאמר (הושע י״א) כי נער ישראל
 ואוהבהו וממצרים קראתי לבגי, וזהו ג״כ (שם טי)
 כענבים במדבר מצאתי ישראל, ר״ל תביבות הפרי
 בעבור מיעוט מציאותה במקימות כאלה, וכמו
 שזכרו דל(במדי פרשתנו) אמר בלעם רבון העולם
 לא נאה לך שתהיי נעבד משבעים אומות ׳ולא
 מאומה אחת , השיב ית׳ טוב ארותת ירק, טוב
 לי הסעודה שעשר ישראל במצרי׳ ואכלו מצות
 ומרורים מפריסשאתה מקריב, *) ר״לכי בחסדו
 ית' .זכר אלינו מעלות נשגבות כי היינו תבושיס
 במצרים זמן רב, ולשעה־ קלה הרטיט מצות
 ומעשים טובים, כמ״ש בספר קול יעקב על מאמר
 (שיר נ׳)־ אט חבצלת השרק גי׳ ע״ש, ממש היפך
 דברי המקטרג, שהוא מתשב התסרוןנגד המעלות,
 והקב״ה בחסדו תושב המעלות נגד התסרונות

) לכותי , ע״ד מאמרם ז״נ במקום אסר (פסחי׳ יוי״א י ל א ק מ י פ ס ך מ ר ד ה 5 ז י ה מ א מ ו ה מ א י ״ 3 f ד ד * ב  י

 ולי יהושיע אע״פ שאני ללה מן המצות לי נאה נהופיע, והטעם בזה נראה צלעתי ע״ד שביארנו
, כ׳ הנה ̂יכי מחזיק, אבל מדת הקב״ה כר  כנר־מאמרם-ז״ל־(סוכה מ״ו) מלת בו״ל כלי ריקן מחזיק, מלא י
 כל טובות ותענוגי עוה׳׳ז אינם ערבי• אל המשיגס ומקבלם כ״א אחר היותו נעלל מהם והי׳ צריך ולחוק אליהם
י הצמאץ, לא כן כנוח לוח הטובות האלה על נפש שבעה מאלה ח < א י ת ס , ה ן ו ב ג מ ר ה ס  מאל, כמו האכילה א
א יעלבו לו כל מאומה, כאשר כלל שכע״ה ואמל (משלי כ״ז) נפש שבעה תביס נופת ונפש לעבה כל ל . < ו ס  ה
׳ . . ר ו ס  מר מתוק, ומזה הטעם אמרו חז״ל (ברכות ה׳) שלשה מתנות טובות• נתן הקב״ה נישלאצ וכצם ע״י י
 ומעתה.• נמתיק הענץ ע״פ משל לשר גלול איש מכאובות וילוע חולי מנעוריו, אין בו מתום, שמע כי במרחקי׳
ל מומחה אל כל סוגי מליים, ויכתוב אליו שיתן לו שכרו כך וכך לשנה שיסב אתי עמו באחוזת ו ד  ים ריפא' ג
 נחלתו, וימלא סאלתו ייבוא אצלו, והשר ההוא הי׳ לו שכן שהי׳ ג׳׳כ של גלול ועשיר מופלג והיו שונאים זל״ז
cpo מאל, מה עשה כתב אגרת אל הרופא ויסיתהו שיעזוב את מקומו ושיבוא אליו, והוא ימן לו מלא ביתו 
 וזהב, וימאן היופא, ושאלו.אותו מלוע ועל מה לא תענה אמרים אל השל הזה הלא הוא ׳כבדך מאל,
 ויען הלופא ויאמל הוא לא יכבלג׳, אצלו לא אהי׳ מכובל, כי מעולו לא חלה את לאשו, ולא שוס אבל מאבריו,
 וא״כ איך יעלב לו התחברותו עמי אם אינו צליך לי ולא ישיג מהתסבלותי תועלת כל מאומט, הלא טוב ליפה
 אצל האיש הזה, שאין לו לגע בלא פגע, פעם באבל זה, פעס בעבל מזה, והוא צליך לטובתי, והוא מאמין
, הוא יכבלני סלה, הנמשל, כי ו  בי ומבטיח נפשו על טוב השגחתיי עליו ועל חמלתי העצומה להחיש מפלט ל
, ואנחנו צריכי׳ תמיל ללחמי ר  אמונו מלוכאי׳ מאל, פצע וחבולה כו׳ כמאמר (מהלי׳ ס׳) הראית עמך קשה ג
 שמיס,. כמאמר אל תחלש ממני פן תחשה ממני ונמשלתי עם יוללי בול, ועי״כ אנחנו מבחיני׳ ומבינים טוב
 השגחתו ית׳ עלינו ואנחנו נומניס פאר וכבול לשמו, לא ק אותם אשל -מעולם לא חלה לאשס, וזהו אע׳׳פשאגי
 ללה מן המצות לי נאה להושיע,. וזהו שהשיג ית׳ לבלעם על שאלתו עוג לך להיות נעבל משנעי׳ אומות לא

הק:  מאומה אחת, אמר לי ית׳ טוב אלוחת ילק גוי, ו



 r בלק יעקב סו
 כי אתה בתרח שקר מדבר צדק •סלה ,--והכל
 בעבור שיסובב לך ע״י איזה ריות מהבלי העילם
 ותמי דיו, ואמר ע״ז גם אל יתצך לנצח יתתך
 ויסחךמאהל ושרשךמאח תיים סלה, ויפה אמרו
 המרקרקי׳ שהיא מלה מהפכת הפעילה, •כי
 הוראת המלה בעצם וראשונה לעשות שורש למטה,
 ופה הוראתה לעקור מן השורש, ולמה עשה
 הכתוב כן לכתוב מלה מהפכת הפעולה, אין זה
 כ״א כי מאת ד' היא כי הוא מפליא לעשות
 . להשריש את הרשע נעוה״ז למען לעקרו: עי״כ
 מהעוה״ב, ומעתה מאמר ושרשך כפשוטו שישרש
 אותך בעוה״ז לעקיר אותך מארץ תיים סלה
 [ויתורגם, ער וועט דיך איין ווארצלען אין, ארס
 ווארצלען] ומעחה הגה הגביא ע״ה נחרי לזה
 משל היותר קרוב במאמר הגז׳,־ כקדוח אש המסי׳
 מים חבעה אש גו׳, כי הקדרה אשר אצל האש
 גם אם המים בה מעטים, עכ״ז הקדרה תהי׳
 מלאה על כל גדותיה , כי האש מבעבע המים,
 וכאשר תשקע האש המים נופלי׳ למטה ולא נראו
̂הרשע  בה המים כל מאומה, כן.הקב״ה מבעבע 
 ומגדיל אותו עד לשמים, זעכ״ז את״כ לא ישאר
 ממנו מאומה, וזהו כקרות אש גו׳ מים תבעה אש
 גו׳, בעשותך נוראות לא נקוה גר, כי הנה
 המעשים והפעולות אשר אנחגו רואים מאתו ית׳
 והם נאותי׳ אלינו ראויי׳ לפי מדותינו מדת בדד,
 לא יפלא בעינינו כ״כ, אבל נודה את שמו ית׳
 עליהם כמאמר (תהלים כ״ח) ומשירי אהומו,
 לא כן מה שהקב״ה עושה נגד מדותיו, שע״ז יםוב
 מאמר בעשותך נוראות לא נקי>;, >מו מה שהוא
 ית׳ מעריך מדה״ד כמתאכזר עלינו כד להטיב לנו
 באתריתנו, כי זה הוא נגד טוב מדתו, כמאמר
 (חבקוק א׳) טהור עינים מראית רע והבט אל
 עמל לא תוכל, ועכ״ז נתן הקב״ה אל הרשע כח
 יעיז להשמיע ברגש קולו לחלל מקדשו ולטמאו,
 וזהו מאמר (תהלים קיא) חסד ומשפט אשירה,
 ר״ל כי יותר פליאה דעת ממני איכה היתה כזאת
 מאתו ית' לעשות נגד רחמנותו ית׳, ולסבול רעות
 ו?רות העוברות עלינו, כמאמר (שמות רבה 3׳)

 ::.-אחל פרש
 החנית, ויאמר אל הסיתר דע ידידי כי קציןאתד
 מעיר פ׳ שלח אותי אליך לקנות בחנותך בגדים
 בעבורו, ואמר לקנותם גם בדמים ייךים,
 ובתנאי שיהיו כ«מ, לא עורפי׳ ולא פתותי׳
-מהראוי לאיש כמוהו, אמר לו הסותר ואיככה
 גלע מדתו אס היא איננו פה אתנו, השיב ואמר
 נחנו נעמוד שניט על ״פתן החנות, מקים מעבר
 הרנה בני אדס, אילי יזדמן וילך איש אשר הוא
 כמדתו, ויהי בעמדם• והנער עובר ונושא המעוח
 על כתפו, ויאמר אל הסוחר דע ירידי כי הנער
 הזה העובר לפנינו הוא ממש כאדוני, כדמותו
 וצלמו, ויקרא אותו החניני ויאמר אליו גשה נא
 אלי ופשוט בגדיך אשר עליך ולבוש המתלצות האלה
 עד אשר אראה אם הם כמדחך, ואני אתן את
 שכרך, וישמע אליו הנער ויפרוק משאו מעל
 שכמו ויפשוט בגריו ער כלה, וילבוש המתלצות
 היקרות, ויפן כה וכה להראות יופי זהרם •על
 גופו, יהמב תטף המעות וינרת, ויתאמץ המשרת
 לרדוף אתריו להשיגו, ויתפוש אותו התטני
 בבגדיו לאמר פשוט גא תתלה היגדים אז תלך
 לדרכך, ובהכרת התעכב והתמהמה ער אשר
 פשט הבגדים האלה ועד אשר לבש את שלו, ונין
 כך ובין כך הגיע הגנב אל מתתרתו ואל מתביאיו
 ונתעלם מן העין, הנמשל, האדם גופו מלמטה,
 ונשמתו אצולה מלמעלה, קשורה בגוף כשלהבת
 בנר, ועיניה כלות וצופות עד כלות הגוף •אז
 חברת אל מקומה, כמו השלהבת בכלות הנר,
 עראות השטן נשמה מאיש רשע ורוצה להבדילה
 משרשה במעוני שחקים שלא תעלה למעלה לעולם,
 מה הוא עושה ילך וילביש אותה תאוח ותמדות
 העוה׳׳ז עד כי תתקשר בהם קשר חזק ואמיץ,
 שלא תמוש מהם #גולם, ובבוא עת פרידתה מן
 הגיף ותרצה לעלות למעלה, אז השרים הממוני׳
 על התאוח מחזיקי׳ בה לאמר פשוט הבגדים
 הצואים אשר לבשת ואת״כ תעלה מפה, וא״כ
 י במה אשר הרשע נשרש למטה , בזה עצמו הוא
 נעקר מלמעלה, חהו אהבת רע מטוב, כלומר
 ממה שתמדת טוב העוה״ז השגת רע מסבתו,



 אהל "פרשת בלק יעקב
 ידעתי את מכאוביו, אני מיציש בצערן של ולאאשיננה,•) והמשיך את דבריו ואאי לא הביט
 ישראל כמו שהם מרגישים: אץ ביעקב ולא ראה עמל בישראל, הזכיר ב׳ סוגי
 ובכלל זה מאמר שלפנינו, לא איש אל וימי גוי חטאים לפי 3׳ מלריגו׳ העושי׳, כי הפתותי׳ לא
 ההוא אמר ולא יעשה, אומר להביא יתשיב ל׳ להם עין כ״א בהיות בהם ל3ר אשר
 עליהם רעות והיא מבטלם, גם כי נצח ישראללא חטא,והמעולי׳ והחשיבי׳עמהםראוי לל־קדקיותר,
 ישקר ולא איש אל ויכזב עכ״ז יעשה נגל מלתו כפי מעלתם ובחינתם הרמה , לזה תלק המאמר
 ויתנחם על הרעה אשר לבר לעשות, שזה הוא לשתי׳, באלה לא הביט און ביעקב, ובאלה ולא
 מן הפלאים היותר גדולים נגד תמימותו ית׳, ראה עמל בישראל, כי ל׳אלקיו עמי גו׳, והמופת
 חאת הראנו ד׳ אלקיט בשלחו ית׳ את מרעיה לזה ידעתי כי הלא אל מוציאם ממצרי׳ כתועפות
 להיציא את עמו ישראל ממצרים, והגזירה היתה ראם לו, וניד תזקה ובזרוע נטוי׳ עשה דבר נגד
 ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה , ובמדרש מדת הדין ונגד הגזירה אשר נגזר עליהם , וא״נ
 (סיף פ׳ שמות) למה הרעות לעם ׳הזה גו׳ אמר נעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, כלומר
 מ£ה רנש״ע ת׳ שנה אמרת ועדיין לא שלמו, אין לישראל להסתכל ולתקור על העיר, רקלראות
, וכמאמר  ועצ״ו ברחמיו המרובי׳ הפך את הגזירה, ומאז כעת עתה כי כעת יאמר ליעקב ט׳
 יש לט לדעת כי אט אין לט אלא להטיב דרכנו (ירמי׳ ג׳) הלא מעתה קראת לי אבי גו׳ הינטור

, : ' ס מ ל י  מעתה , ושלא לדאוג פן גזירה כבר נגזרה , כי £ ^
>ר, אין אלינו רק ?ויד יתכן במאמר לא הביט און ביעקב גי , ע״ד ע  מה לנו לדעת מה שהי׳ ומה ש
 לכונן דרכנו מעתה, כמליצתס דל (בראשית רבה שאחר הנביא ע׳׳ה (ישעי׳ ס״ג) בכל צרתם
 כ״א) אין ועתה אלא תשיבה, כי היא מסוגלת גס •לו צר ומלאך פניו הושיעם באהבתו ובתמלתו
ל ט  עתה, ואין לנו רק להשתדל מהיום הזה והלאה הוא גאלם וינטלם וינשאם כל ימי עולם ך
 שיהיו מעשינו רצייי׳, ומה שעבר אין, כי אין האף אמנם שגרמו העונית וישליכם אל ארץ
 גזירה עומדת צפני החשובה , כמאמר (יחזקאל אחרת ניוס הזה , עכ׳־־ז ישלח לט יליי ״לאך פניו
 י׳׳ח) ובשוב רשע מרשעתו גו׳ הוא את נפשו יחיה, כל צרכנו ומתייתט בדרך נסתר , ואין הבדל רק
 והמופת ע״ז הוא יציאת מצרים, וזהו המשך כי בזמן החורבן מלאך פניו הוש:עם, ובאהבתו
 ה>*אמי לא י איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם , ובחמלתו הוא (בעצמו) גאלם, ובין כך ובין כך
 ועכ׳׳ז ההוא כלומר האל ההוא, אמר ולא יעשה, וינטלם וינשאם כל ימי עולם , הן נזיק הבית והן
 ובלשון המדרש אמר להביא עליהם רעות ולא •בזמן תירבנו, וא״כ בכל צרתם לו צר, צער
 יעשה ודבר >לא יק<מגם, ולא כן בברכה כי על 'היותר גדול הוא רק לו ית׳, ממש ע״ל אתד כעם
 הברכה אינו •חחי, וזהו־ הנה ברך לקחתי וברך על בנו והוציאו מביתו, ׳וילך ויתגוררבעיראתרת,

 ־ ׳ ומכאב
ן/ כי הנה הרמב״כ ז״ל כסב [בהקדמתו .לתל* זרעים] אממ,סז״ל  *) זד*£יל ואמר הנה ביך לקמסי ״ יבי
 (ברכות ז׳) כל דבר בו׳יצא מפי הקב׳׳הלנוובה אפילו על תנאי איני מחל, והנה מצאנו כי יעקב ע״ה
 שהבטיחו הקב״ה מטילות טובות והי7 •מפחד, כאמרם ז״ל (שם די) פן יגלוס המנוי*, יש לדעת כעדן זה איני
 אלא בין הקב״ה ובין מביא, אבל שיא*יי הקב׳׳ה דבל ההבטחה לבני אלם עיי נביא, זה יריכי־ח להתקיי', שלא
 ייאמרו על ׳הנביא שהוא ׳נביא בקר,-עכ״ל, ־ומעתה הנה יפה אינל בלעם הגה בדך לקס־ד, ואיככבל היא r״׳
 נביא, ומדבר ?וובה כזאת ולאי אי אפשל שיחזור הקב״ה, אגל דע כי גם ן>לן•, ע״י עצמי' ולא ע׳׳׳ נביא, ג-:׳כ
 ילא אשיבנה, כי גס אם יזדמן שיחזוכ,הקנ!׳ה, הנה הוא בעצמי..יתזול כי גלם בטא הנתבשל, אבל אט ולא
':ענה, כי מי אנכי להוציא דבל לפני האלרך׳, והוסיף ואמר מ גם חבש זה פן יגלום החטא־הוא_דבי לחוק  ׳

 מאד, כי לא הביט און ביעקב גו׳ והק ״.



 אהל פלשח בלס יעקב סז
 שלשה מתלת סיביות'כחן היןב״ה׳ צישייאל יכלם-לא
 נתצו אלא ע׳׳י יצזורי׳,' והעלן מ״ש במדרש v+$1׳
 רבה(סיף פ' ואחחנן) אמרו ישראל רבש״ע הנפש
 הזאת שהיא מקלסת אוחך עד מת* תהיי נתונה
 בעפר, כי שתה לעפר ־נפשט, אמר להס הק־״ה
 תייכס יגיע הקץ ונפשותינם שמחות, ומה זו
 תשיבה לשאלת עד מתי, איל למה זה דומה לאב
 ששלח אחר רופא מומחה לי־פאות את בנו מחליו,
 'ויבוא הרופא ויתן אליו רפואות מדות כלענה,
 ותחך את נשרו, והוא מצעק אבי אבי, י איה
 תמלתךאיה אהבתך, והאב עומדזרואה והדמעות
 מהגלגלין מעל עיניו ואומר לו בני בני תאמין לי
 כי לימים אחדים תראה כי תהי׳ על איתנךהראשון
 ויתברר לך כי מרוב אהבתי אותך עשיתי צל אלה
 לך, כן הוא יח׳ מנחם אותנו עס הנא׳נתיצן
 והנאנקים על שאלת הנפש הזאת שהיא מקלצות
 אותך עד מתי תהי׳ נתונה בעפר, והוא ־ית׳
 משיב חייכם יגיע הקץ' ונפשותיהם שמתות, י ר״ל
 למפרע, כי בעת הגאולה יאמר ליעקב"ולישראל
 מה פעל אל, כמאמר המשורר'ע״ה (תהלי׳^צ׳׳וי)
 בשוב ד׳ את שיבת ציון היינו כתולמים, באור זה,
 כי הנה איש החולם חלום על משכלו תלים •רע
 מאד, 'ונדמה לו כי זה רודפו וזה מכהו ומפילו,
 והוא מצטער מאד ואם יצוייר-שיאמר לו יזבירו

 נעת

 ומצאנ לב $א3 כי נעצב על בגו שלח אגרת אל
 העיר ההיא ליד גואלו וקי־ובו אשר שמה כי ישים
 "עינו-ולט עלמ לנהלהו בלחם ולהספיק לו כל
 מחסידיו, והוא ישלם את הכל, ובז אח אין להנער
 ההוא יצער גדיל כ׳׳כ, כי גם עתה הלא השגחח
 א3ע עליו, ירק הצער הוא חל האב שאינו רואה
 את בט על שלחנו, כן אנחנו הלא גם עחה
 הקי״ה מכלכל אותנו עיי כמה סיות, אבל הקי״ה
 אומר (ברכות גי) אשרי המלך שמקלסין אותו
 בביתו כך ומה לו לאב שהגלה את בניו, *) וזהו
 מ״ש לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל,
 ר״ל גס בעת שאינם זכאים כ״כ עכ׳׳ז לא יאבה ד׳
 לקללם ולא יביט על האון י אשר ביעקב, והטעם,
 ד׳ אלקיו עמו, כמאמר (תהלים צ״א) עמו אנכי
 בצרה , אל מוציאם ממצרים כתועפית ראם לי,
 כלומר הגביה אוחם מעלה מעלה בחזקת היד אל
 קדושת התורה והמצוח לפרסם עמהם כחאלקוחו
 יכלתו וקדושתו, וכי תאמר א״כ מדוע הגלה אותם
 למצרים אחר כי אליו ניגע ?ךבר, ופן יעלה על
 לב מי כי מצרים בכח שלהם וברוב כשפיהם שלטו
 בישראל,לזה אמר כי לא נתש ביעקבגו׳ רק כעת יאמר
 ליעקב ולישראל מה פעל אל, ר״ל בעת עתה אחר כי
 עלוילמדריגת׳ הגבוה יאמר ליעקב ולישראל מה פעל
 אל בדבר הגלות, כמאמר רשב״י ע״ה (ברכות ה׳)

, ירצה כי עיקר התשועה לד׳ היא,,כנגנין ה ל  *t זה שאמי המסורי ע״ה (תכלים גץ לד׳ הישועה על עמן״בלכתך ת
ן בשובו"אלי^צסן כ ו ' , י ע נ , בהיותו גולה מאצלו הלא צעי־ ה׳׳ב עודפת הרבה על צרת ה ׳  האב עס בנו הנז
, והוא מכלכל־אותס ה ל , וזהו לד׳ הישועה, כי נ0ל עמך בלכתך ס י ע  אביו שמחת האב ילולה הרבה על שמיזת מ
, זישילהיגלץ בזה מאמל'{שם ננ׳׳ו) משמים י השמעת 9«ן אלץ"ילאה וש*ןטה, "8ממט ל ו ס ח  תמיד באין מ
, ד א ת, אכמנר x>rvv מ לו , הייני ני בהשמיעו ית׳ מסמים ידן A והציות מתג ה ל  אלקים להושיע כל עניי אלן ס
ו ,:.-כמאמל r ומהי הוא >קו& למשפט אלקים, כי גס הוא ית׳ כביכול נ«פ*--ע«נ ר אסל ושקטה -אבל ע״י מ
J6pי י ידעתי את .מכאוביו.הקנייה. מרגיש בצערן סל ישראל. יותל עמה שהם. עבגימיס״ ג - ( ׳  (ftv" שמות לבה נ
ו ?לזף׳ל ומצאנ ,  ילאה אבל ושקטה, יען כי בזכרנו בקוס למשפט אלקיס ודאי 'יסובב להושיע כל עמי אלץ סלה,
, א״כ י כל לבקשות'שמד נהכלוו ה ע מ  (מינוח ל״ב ני) מיום שחלב בית המקדם ננעלו כלי השע-יס חוץ'משעי• ד
זה שהנהנו'משלימי׳ י1£פ>!ה ו $ תפלות ביית ישלאל> ' v שיהיו לק על כנין בית המקדש ואז יהיו השעיים פתוחים' 
 יהי ינון שיבכה בית המקדם במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ומה טעם לב׳ בקשות האלה, אמנם בקשה
, ואז כל  שיבנה בהמ״ק כבר אמרנו לפניך כי עתה ננעלו שעלי תפלה שנאמי גס כי אזעק ואשוע שתם תפלתי
מ >םם שם) מ , מקשת־ ותן זזלקכד׳ בתורתך גס ־־היא נמשכת יפה אחר התפלה, כי־־חז״ל א , , ח ת פ י יהיו נ י ר ע ז  ה

, ינאי תקנת?׳ ־יעסוק בתולה, ועי׳: מסיימי׳ התפלה בבקשת ותן חלקנו ב  המאייך •בתפלתו. *א לילי כאב ל
: י ן מ  : בתולתך, ו



 ״אהל *דשת בלק יעקב
 החשכח אשה עולה מרחם 3ן בטנה, כשהדבר
 וכן העטן נאהבת ל׳ אח ישראל, כי כל עיר אשר
 האהבה היא ע״ד משפט ומושג בשכל, כמהמר
 הציר תמים פעלו כי כל דרכיו משפט, יוכל להיות
 שישלוט בני קטרוג המקטרגי׳ לאמר אינה כלאי
 לאהבה זאת, או מה נשתנו אלו מאלו, כמה
 שילענו מזמן קריעת יס סיף, ולכןהבטיח הקב״ה
 אותנו על העתיד ארפא משובתם, ויהיו שלמים
 ותמימים, ועכי׳ז, אוהבם נלנה, ע״לתק, ואהבה
 כזאת אינה בטלה לעולם, כמשפט אהבה שאינה
 תליי' ברבר , כי איהבם נרבה, חהו הבן יקיר לי
 אפרים, ר״ל שתהי׳ אהבתו ית׳ אותנו כאהבת
 האב אל הבן, וזהו כי מדי דברי בו, ודאי דבורי
 בו, כלומר ודאי תהיי האהבה שמורה לנצח ולא
 יהי׳ מקים אל המקטרג לומר מה נשתנו אלו מאלו
 כמו שלא תשאל את האב על אהבתו את בנו ולא
 בן אתר, וגס אם יתטא הבן עטיז אין הקשר
 נפסק, האב הוא אב אל בנו, עי׳כ המו מעי לו
 רתם ארתמנו גו׳, זהי ממש מאמר לא הביט און
 ביעקב גו׳, לי א?קיו עמו גו׳, לאמי הלא אגי
f רואה שלא יפעול המקטרג עליהם כל מאומה 
 ואין מקום כלל להקשיב לבריו, כי הלא המקטרג
 יזכור מעשים רעים שבהם אשר על ידיהם ראויים
 הס לקללה, והקב״ה הלא הוא שוכן בתוכם,
 ויודע את הכל וירא און ולא יתביק , ולא הביט
 אין ביעקב, ולא ראה עמל בישראל, הלא ד׳
 אלקיו עמו גוי, י א״כ כבר יבחן כי אהבתו את
 ישראל היא אהבה חקיית ואינה בטלה לעולם,
 כמאמר (חהלים בי) אספרה אל חק ד׳ אמר אלי

 בגי אתה טי־ ג
 אל מוציאם ממצרים כתועפית ראם לו, הנראה
 בזה ע״ד מאמר שהע״ה (מלכים א' תי) בנה
 בניתי בית זמל לך מכון לשבתך עולמים,*) וכבר
 כתבנו בזה באור רחב (רי׳ פ׳ בראשית) כי הבית

 ־־ ־ הזה

 בעת ההיא י אל •תירא ט׳אעו־ רקתלום, הלא
 ישתק לו,, כי יאמר אליו פקת נא עיניך וראה
 רבים קמים עלי ומייסדי׳ אותי, ומתי יתברר לו
-זאת שאינו רק תלום, רק בהקיצו משנתו, ויקים
 ממטתו אז ידע האמת שזה הבל הי׳ רק תלים ,
 נן הדבר אס יבוא אתד אלינו בימינו אלה לנחם
 אותנו על צרת החותן לאמר שאינו רק תלים
 הלא לא נקבל דבריו, ני הלא לעיניה הוא נראה
 בפועל, אנן׳ בהושיע ד׳ את עמו ויקבץ נפזרים
 ויכונן ציון וירושלים, אז נבין האמת ני לא הי׳
, וזהו בשוב ד׳ את שיבת ציון היינו  רק -תלו ם

- כתולמים:
 עוד נראה בכוונת מאמר לא הביט- און ביעקב
, ע״ד ו  גו׳ ד׳ אלקיו עמו ותרועת מלך נ
 מאמר (ירמי׳ ל״א) הבן יקיר לי אפרים אס ילד
 שעשועים ט מדי דברי v3 זכור אזכרנו עוד ע״כ
 המו מעי לו גוי, ובמדרש (ויקרא רבה ב׳) כי
 מלי ד3רי בו, ודאי דבורי בו, גם מאמר (הושע
 י״ד) ארפא משובתם אוהבם כרבה כי שב אפי
 ממנו, גם מאמר (ישעי׳ ס״3) לא יאמר לך עוד
 עזובה- ולארצך לא יאמר עוד שממה כי לך יקרא
 חפצי בה גי׳, דע כי יש ב׳ סיגי אהבה, אהבה
 שכליית, ואהבה תקיית, השכליית היא אהבה
 אשר סבתה וטעמה מושג בשכל, כמו אהבההתלוי׳
 בדבר, כאהבת הארון אל עבדו, כי בראותו שעבודתו
 מוצלתת יאהבהומאד, הב׳ אהבה תקיית, כאהבת
׳ וההבדל כי האהבה השכליית התלוי ו נ ב  ™׳ צ
 .בדבר, תוכל להתחלף ממקום למקום, כי האדון
 כאשר ימצא משרת היותר מוכשר למלאכתו הלא
 יבתור־את השני ויעזוב את הראשון, ויתקיים בו
 צטלדבר בטלה אהבה, ׳לא p אהבת אב לבנו,
 היא כיתד במקום נאמן, לא יזח ממט לעולם, כי
 כאב את בט לא יתליפט ולא ימירנו ולא יעזבנו
 לאהוב p אחר במקומו, כמאמר (ישעי׳ מ״ט)

 *) וראוי לההעולר ־ע׳׳ז וכי לא ידע שהמיס שעתיד ליפרב, ואיך אמר מכון לשבתך עולמים, ולשמחה מה זו
 עושה7 •אמנם דע כי הבונה בית בשכר ולימים מעטים נפל הבית, המשפע כךהוא, אס הנפילה היתה
יי לשכר,• אבל אם הוא בנה הבנין כראוי, והנבלה הימה ייסבת  מפבת הגונה שלא גנה אותו כראוי, אינו רא

 איזה



 אהל פרשת בלק יעקב סח
ccp אני הוא ולא אחר:, כי לא נחש ביעקב ולא 

 בישראל, וכי תאמר הלא גאולת מצרי׳ נתגטצה׳,•
 ומה נשאר ממנה, לא תאמר כן, כי כעת יאמר
 ליעקב ולישראל מה פעל אל, כלומר לעתיד
 יתברר ויתגלה למפדע איך כל סדרי ההשתלשלות
 בהנהגת ישראל כלס מכוונית מאת הבירא ית':
ת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, באור ע  כ
 המאמר נראה ע״פ משל לשר אהד שמע
 כי יש במרתקים איש אשר המציא לעשות סם
 אשר סגילתו אל האיש שמושת את טפו -בסם זה
 לא יזיקהו כל תץ מכל היורה זיקים וכדומה,
 וכאשר שמע זאת גמר אומר לנסוע שמה, ויעשה
 הוצאות גדולות ער כי בא אל האיש האומן הזה ,
 ויתן לו שכרו ככל חפץ לבבו, וימשחהו עם הסם
 הזה, ונסע לבוא לביחו, ויהי בדרך בעברו הרגישו
 בו רוצחי׳ ויורו המורי׳ אליו ולא החטיאו המטרה,
 והוא נשאר בחיים, וכאשר ראו הרוצחי׳ כי הוא
 תי ויתחילו לברוח, קרא להם בדברי חן שיבואו
 אליו, ויגשו אל מרכבתו ויתן להם משקה מאשר
 נמצא אתו, ויתפלאו מאד ואמרו אל השר הלא
 תגיר לנו מה המעשה הזה אשר עשית עמנו,
 אתה גמלתני טובות, ואנחנו הלא עשינו עמך
 רק רעה, ויאמר אליהםהשר, דעו כי אני הוצאתי
 הוצאות הרבה מאד על הנסיעה הזאת למשוח
 עצמי בסמי׳ המסיגלי׳ לדתות ממני כל תץ וכל
 איני הקלע, ונתתי אל האיש מוהר ומתן הרבה
 מאד בשכרו, ואני כאשר פניתי לנסוע לביתי היי
 לבי תולה עלי עד מות, לאמר מה עשיתי כי
 אבדתי והפסדתי הון יקר ולא ידעתי על מה ,
 ולנסות את הסגולה אשר אמר האומן הלא יראתי,
 פן יורה המורה!ימיתני, לכן ישבתי על המרכבה
 בעצבון לב מאד, ועתה כאשר אתם באתם עלי
 להמיתני וכבר פגעה בי התץ ולא פעלה, עתה
 נפשי יודעת מאד הצלתתי הגדולה, שכבר אני

 בטוח

 הזה ה* רק הכנה לביח המקדש העחיד, כי כן
 חייבה חכמחו יח׳ אשר הניח הזה יהי׳ עליון רק
 אתר היותו בנוי ותרב ובנוי״, זה שאמר שלייה על
 הבית הזה אשר בנה עתה בנה בכיתי בית זיול
 לך , וגס כי הוא עתיר ליחרב עכ״ז ראוי לשמות
 בו ט הוא מכין לשבתך עולמים, וזיהו מאמר
 (תהלים ק:״ ז) אם ד׳ לא יבנה בית שוא עמלו
 ניניו בו, ר״ל הלא ממני ראו ותאמינו להבטחת
 בנין העתיר, כי לולא שכוונתי רק עליו ואם ד׳
 לא יבנה בית העתיד הלא שיא עמלו בוניו בו
 ולריק יגעתי ת״ו, ולבעיור כי נאמנה את אל
 רותי כי הבית הזה אשר בניתי הוא מכון לשבתו
 עולמים, אל מקי־ש ד׳ אשר יכוננהו ד׳ ית׳ בעצמו,

 ע״כ שמחתי ושימתתי:
 כן וכן ראוי אלינו לרעח ולהאמין אשר כל
 האותות והמופתים והיד החזקה אשר חשף
 ד׳ זרוע קדשו בנסי יציאת מצרים, אשר עתה
 נשארנו מכל אלה כ.כלי ריק, גם הם לא נאבדו

 מתוך הקהל ת״ו, יאבל הם שמורים ועומדי׳ אל ־
 הגאולה העתידה במהרה, *וגאולת מצרים לא
 היתה רק הכנה אליה, וכמאמר (מיכה ז׳) כימי
 צאתך מארץ מצרי, .אראנו נפלאות [וכמו שהארכנו
 בזה בכ׳ בשלח ע״ש] וזהו שאמר בלעם אל בלק
 ידוע תדע כי אל מוציאם ממצרים כתועפות ראם
 לו, כלומר הקב״ה בדבר הגאולה הזאת עיניו
 למרחוק יביטו להכין תשועת עולמים בגאולה
 העתידה באחרית הימים, כי לא נחש ביעקב,
 לאמר כי הלא תדע ההבדל בין מעשה הקב״ה
 ובין מעשה המכשף , כי מעשה הקב״ה ׳הלא הם
 קיימי׳ ועומרי׳ לעד ולנצח, באין מחסיר כל דבר,
 ולא כן דבריי הנעשים ע׳׳י כשפי׳ המה חסרים
 בחחלחם •ובטלי׳ באחריתם, כידוע, וא״כ יציאת
 מצרים אשר נתפרסמה האמונה בזה בכל גבולות

 העמים אשר אל מוציאם ממצרים, וכמאמר •

 איזה מקרה אשל פגעה בהבנין, ככרו לא יקופח עי״ז\ כי הוא עשה מלאכתו נשלמות, זה שהתנצל שהעי״ה ואמר
 בנה• בניתי בית זגול לך מכון'לשבתך עולמים, כלומר מצד ההכנה אשר הכינותי ראוי הבית הזה להיות בית

 עולמים, אם לא כי יפגענו איזה מקרה לאשמת סעם, אבל אני עשיתי מלאכתי בשלמות ז



 בלק יעקב
 יפקוד אותם ותפור ויוכיתס בעתים הגאים ;סד
 נא מה יעץ בלק גו׳ ומה ענה אותו בלעם גר,
 וכלשון הגמרא (ברכות ז׳) כמה צדקות עשיתי
 עמכם גו׳, וזהו הלא כעת יאמר ליעקב ולישראל

 [זכור נא] מה פעל אל:
 ובגמרא (נדרים ל״ב א׳) כל המנחש לו נתש ,
 שנאמר כי לא נחש ביעקב, ופריך ומי
 כתיב לו לא כחיב באל״ף , אלא מדה כנגד מדה
, והפליאה נשגבה מעיקרא מאי קניחא לי׳,  כי
 אבל דע כי עיקר הלמוד ממה שאמר ביעקב, כי
 ראוי הי׳ לומר כי לא נתש ליעקב, אבל בא להורות
 הטעם למה לא ישלוט בהם הניחוש, יען כי ־אין
 נחש ביעקב, ר״ל שאינם מאמינים בזה ע״כ לא
 ישלוט בהם, ולכן כל המנחש לו נחש, שנאמר כי
 לא נחש ביעקב, ר״ל שאין מן הראוי שיהי׳ ביעקב
 אמונה במעשי כשפי׳, רק המקשה לא הבין והקשה
, והבן:  ומי כתיב כי, אח״כ ביאר לו אלא כי
 בילקוט (פרשתנו רמז תשס״ו) מברך רעהו
 בקול גדול כו׳ קללה תחשב לו, בלעם
, כמ אל י ש * אל^ ליילל יזי* י  הרשע מעירו לא ב
 שלא באה לידו התתיל נושא קולו והי׳ מברכם נקו
 גדול כדי שישמעו האומות ויכניסו בהם עין רעה

 אמר לו הקב״ה אני אמרתי לאברהם ואברכה
 מברכיך ומקללך אאוד, אותה קללה תתשב לאותו
 האיש . הנראה כי רז״ל כוונו אל מאמרם ז״ל
 (בילקוט פרשתנו) בלעם אמר מברכיך ברוך
 ואורריך ארור, ולהלן הוא אומר אורריך ארור
 ומברכיך ברוך, אלא בלעם ע״י שהי׳ שונא את
 ישראל פתח בברכה וסיים בקללה, ויצחק שהיי
 אוהבם פתח בקללה וסיים בברכה, כי הכל הולך
 אתר התיתום, וא׳׳כ למה אמר הקב״ה לאברהם
 תחלה ואברכה מברכיך, ואת״כ ומקללך אאור ,
 אם לא כי סדר מאמר זה באלהולו׳ גם אם יאמר
 • אתד לברך אשר הברכה עצמה תסבב קללה מה
 יהי׳ בדינו, ופירוש המאמר כך הוא, ואברכה
 מברכיךומקללך, להורוח על המברך אשר הברכה
 מתוךהקללה, כדרך שמצאנו(מועד קטן ט׳) תזרע

 ולא תחצד כוי ליתרוב ביתך וליתב אושפיזך כר
 וכלם י

 אהל פרשי
 בעצמי זאוכל להתייצב לקראת נשק, ולא
 *יפגעני רע, וא״כ טובה גדולה עשיתם עמדי, כי
 על ידכם נתברר לי כי לא על דבר ריק הוצאתי
 רכוש •גדול כזה, הנמשל, כי ישראל היו יודעי׳
 מכבר-כי יש מורשה לקהלת יעקב מאת אביהם
 הזקן ע״ה כי לא נתש ביעקב, כי יעקב הי׳ בבית
 לבן והי׳ אורב לו וקם עליו בקסמיו ולא יכול לו
 [•וכמו שתמצא הדברים האלה באורך למעלה פ׳
 לך! וישראל היו יודעי׳ י כי יש להם סגולה זאת
 אבל לא נאברר אליהם אמתתה, ולנסות הדבר
 מי זה יאבה להכניס עצמו בסכנה , וכאשר ׳בלק
 שלח• להניא את בלעם בקסמיו ולא עשה עמהם
 דבר, אמר אל בלק עתה ראה מה עשיח, כי
 לא זאת שלא עשית עמהם רעה, אבל עוד טוב
 נשגב״השיגו-על ידך, ט עתה נתברר להס תקפם
 וגבורתם וגתברר להם אמתת הסגולה כי אני
 יריתי חץ בחטאת קסם, ולא פגעתי בהם, תהו
 ט לא גתש ביעקב ולא קסם בישראל, זאת שמעו
 מימים כבירים, אבל כעת ד׳ל הלא עתה, יאמר
 ליעקב ולישראל מה פעל אל, והבן, ט אמת

 וישר הוא:
ד נוכל להמליץ בזה ע״ד בי בתורים למדו בתדר  עו
 אתד, וע״יי. מתלוקת עשה אתד מלשינות על
 הבי שהכה" התרנגולת של בעה״ב, והלך אל אביו
 וישלם מחירה, למחר הלשין עליו שהרג בר אווזא,
 אחיכ שהרג אוחא, והאב בהכרת שילם את הכל,
 ויאמר• הרב אליו מם בצע אליך במה שתבקש
 עלילות עליו, הלא אותו אין אתה מפסיד דבר,
 רק את אביו, ואין אתה שונא את אביו רק אותו
 לבדו, השיב הנער ואמר באין ספק יגיע אל
 השוטה הזה שיעשה היזק 3בית «אב עצמו, ואז
 חכור לו גם את התרנגולת גם את האווזא אשר
 לקחו מלבושיו מעליו והוא הי׳ צריך לפדות אותם
 להפסיד ממונו בשביל מעשיו, הנמשל מבואר
 במאמר (מיכה ר) עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך
 מואב גי׳, וזהו שאמד אל בלק אמת הדבר שלא
 פעלתי לך דבר, כי לא נתש ביעקב ילא קסם
 בישראל, אבל עטז רבות פעלתי, כי הלא אלקיהם



 אהל פרשת בלס יעקב סט
 ד׳ אלקינז• דורש מעמנו לשמור תקיו עדותיו
 ומשפטיו תמיד לא יתשו המזנירי׳ את ד' כל היום
 וכל הלילה, ושלא להסית דעת מיראתו ואהבתו
 ועסק תירתי t ואל כל אלה תייב אותנו להבדל
 ולהנזר מכל עם ול*ן, יזו קשה מכלם, כמבואר
 במדרש כל מעשי בראשית צריכי׳ זה לזה, ואמרו
 (שמות רבה ל׳א) בא וראה כל בריותיו של הקביים
, י  לווים זה מזה ועושים שלים זה עס זה כ
 הלבנה ליה מן הכוכבי' והכוכבי׳ מן הל;נ־ כי
 התורה מן המצות והמצות מן התורה כי, כשי׳כ
 בעילם השפל הזה איך אפשר לבני אדם שלא
 יקב לו עזר וסעד זה מזה, כש״כ הנר, כש׳׳כ עיר,
 כש״כ מדינה, לא יסתפק להס שלא יקנלי טיבה
 אלה מאלה, ואותנו הבדיל ד מכלם, הבדל גמור
 ומותלט, לבלי להתערב עמהס מאומה, וכבר
 אמרו במדרש (במקימו) ושני גויס בבטנך שנואי
 גוי׳, אשר על זאת התפלל מרע״ה ואמר ד׳ בדד
 ינחנו, כי זהו מן הנמנעות שתתקיים אומה אתת
 בין שבעים אומות, אס לא או שנהי׳ לראש לכל
 האומות, לקיים מ״ש ועל במותימו תדרוך, או
 חייו להיכך שנהי׳ כאסקיפה הנדרסת לכלם,
 וזהו מאמר התורה ונתנך ד לראש ולא לזנב,
 חאת עדות נאמנה כי אנתנו אין לנו דרךממוצע,
 כ*אא׳ מי׳ הקצוות, וזהו שהתפלא ואמר מי כמוהו
 בעמי' שיוכל להתקיים כן, הן עם לבדד ישכק
 ובגוים לא יתתשב, אין זאת כ״א מרתמס ינהגס

 ועל מבועי תסדו ינהלם, ודי בדד ינחני:*)
 נאס בלעם בנו בעור ונאם הגיר שתום העין
 נאס שומע אמרי אל אשר מתזה שדי יחזה
, ראוי להבין למה עוד התפאר ואמר שהוא י  ג

 סתום

 וכלם ברכות p , וכן מברכיך ומקללך אאור ,
 להורות על הקללה אשר היא מסית הברכה,
 כענק שדרשו דל על מאמר את כספך לא תחן לו
 בנשך ובמרבית לא תתן אכלך (ב״מ ס״א אי) את
 כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית , בנשך ובמרבית
 לא תתן אכלך, וכן דרשו(פסחים כ״א בי) על
 מאמר לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכיר
 גי (דברים י״ד) ומעתה מאמר מירכיך ומקללך
 אאור רומז על ברכה אשר תשב בלעם, כי תשב
 לברכם בקיל להמשיך מזה קללה, כדי שישמעו
 האומות ויכניסו בהם עק רעה, אמר לו הקב״ה
 אני אמרתי לאברהם ואברכה מברכיך ומקללך
 אאור, אותה קללה תתשי לאותו האיש, והק,
 ואולי זהו מ״ש לו בלק גס קוב לא תקינו, פי׳
 אתה תברכם ובתוך הברכה יהי׳ גס קללה גס מזה

 תנת ידיך:
 הן עם כלביא יקים וכארי יתנשא לא ישכב עד
 יאכל טרף גי, רצה להורות בזה איך עבודתנו
 את ד׳ ית׳ היא בשמתת הנפש וחמדתה הנפלאה,
 והעד ע׳׳ז כי הלא אנחנו משכימים ומעריבי׳,
 ותיכף בקומו ממטתו לא יפנה דרך כרמי׳ ושארי
 עסקי׳ רק יקבל עליו תחלה עיל מלכות שמים
 ועול מצות, וייתד שמו הגדול באהבה, 3׳ בצאתו
 לפעלו ולעבודתו עדי ערב, והוא בא לביתו עיף
 ויגע מזיעת אפו כל היום, ועכ״ז לא יתן מטתה
 לנפשו ולא ישכב עד יאכל טרף, ויקרא קר״ש

 על מטתו:
 הן עם לבדד ישכון ובגויה לא יתתשב, הנראה
 בכוונת המאמר כי הוא בא כמתפלא ומתמיה
 על הבנק הכבד אשר בנה ואשר נטע ד׳ ית׳, כי

 *) ומה יקלו לי בזה דברי פי הרב מו״ה אליהו שפירא ז״ל במאמל (שיל חי) שימני כחותם על לבך כחותם על
 זרועך כי עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה לשפיה לשפי אש שלהבת יה, באול זה, כי הוא ית׳ בסתר
מו ודאי לא זז מחבב אותנו, כמאמל (בחקותי) ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים גוי, רק  ל
 כ• מגלה לעין אינו עתה כמו בימים הראשונים, פי אז נתקיים בנו מאמר (תבוא) וראו כל עמי האלץ כי שם
 ל׳ נגלה עליך גי', ועתה בעוה״ר נתקיים מאמר (וילך) ואנכי הסתר אסתיר פני גוי, כמאמר (תהליס ל״ב)
 אתה סתר לי, כי במסתרי׳ יש חסדים נפלאים לא תשורם עין לאי, כמאמר אכן אתה אל מסתתר אלקי ישראל
 מושיע, וזהו בקשת האומה שימני כחותם על לבך שהוא גסתרי הלב, שהוא רק חותם אהבה וחסל, כן יהי'

 הסותס
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 אהל פלשת בלק יעקב
 כן השני אשר יש בסתירתו מעלות גס חסרונית,
 הוא לא יאבה להגיש איש מבין אל תטתו, .כי
 המבין ירגיש התסרוגות, א3ל כל מגמתו ותפצו
 שיבואו אליו קיניס הבלתי בקיאי׳, זאינס מביני׳,
 וביותר שיבוא אליו קינה שיהיו עיניו כהות, או
 בין השמשות, אז יגיל וישמת בו, ק הדבר
 בענק שלפנינו, כי הקי״ה לפניו היי גליי כל
 הדורות והתתלפותמדריגותיה', והחרות היקרות
 אשר אין בהם שוס דופי הראה אל הארות
 הקדושים, ודומיהם, כי המה הסותרי' המבינים
 אשר אל כל תכלית הם חוקרים, ובראותם
 סתורה יקרה ומשובתת כזאת ודאי יברכו אותנו
 מטוב לב, לא ק הדורות שבגליות אשר יש בהם
 מעלות גם תסרונות , לא רצה הקב״ס להראות
 אל המבינים ההם, כי עינים להם לראות
 באספקלרי המאירה ויתגלה לעיניהם התסרון,
 ולא יתגו לבם לברכם כראוי, לזאת בתר הקב״ה
 בנביא אתר, היינו בלעם, שהיא עיגיו כהות,
 ואס יראה לא יראה כ״א כאותו שרואה בעיניס
 כהות, עד אשר יראה רק המראי'והגיוני', היינו
 רק המעלות, ולא ירגיש התסרונות, ויברכם בלב
 שלם, וזהו שהי׳ מתנצל לפני בלק למה הוא מברך
 אותם, ולמה לו להקב״ה ברכייתיו, לזה אמר נאם
 בלעם־ בנו בעיר ונאם הגבר שתום העץ גי אשר
 מחזה שדי יחזה, ר״ל שאינו רואה כ״א מה
 שמראי׳ לו, ולכן יפה אמרו כל מה שישראל אוכלק

 בעיה״ז הוא רק מכת ברכותיו של אותו רשע:
 ולהמתיק הדבר־ יותר קח לך משל מאת המחלק
 וקוצב לעבדיו מתייתם ממה שהשיגה

 ידו

 סתום העין, וכי בעבור שהוא מוכה בסנורים
 יהי׳ איש מכובד, ונזכיר לזה עוד מאמר נפלא
 (במד׳ ריש עקב) ושמר ד׳ אלקיך לך את הברית
 גר אשר נשבע לאבותיך, כל מה שישראל אוכלין
 בעוה״ז מכת ברכותיו של אותו רשע, אבל הברכות
 שברכו אותם האבות הקדושי׳ משומרים הן לעתיד
 לבוא, שנאמר ושמר גי', והדבר פלאי, אשר אתר
 ברכות אבותינו נצטרך להתפרנס מברכות בלעם
 הרשע, ועם דרכנו יתבאר ״ג״כ מאמר (תצא) לא
 יבוא עמוני ומואבי בקהל ד׳ גו׳ ואשר שכר עליך
 את בלעם בן בעור ולא אבה ד׳ אלקיך לשמוע אל
 בלעם גי׳, אשר מאמר ולא אבה הוא אך למותר,
 כי הכתוב לא בא רק לתת טעם על שהזהיר לא
 יבוא עמוני ומואבי בקהל די, הלא יספיק מאמר
 ואשר שכר עליך את בלעם גו׳, אמנס דע כי
 הנבואה אם שלא ידענו מהותה עכ״ז אתר
 שהכתוב קורא אותו רואה (שמואל א׳ טי) לכו
 ונלכה עד הרואה גו׳ יקרא לפנים הרואה, בע״כ
 הוא ענין דומה אל ראי', כי רואה בעיניו דברים
 שאין־אחרים רואים אותם, ובע״כ הדבר תלוי
 בכת עיני הרואה, וכמו שתלקו ז״ל בין רואה
 באספקלרי׳המאירהובק אםפקלי׳ שאינה מאירה,
 ומעהה הדבר מובן מאד, כי הנה כאשר יבואו ב'
 סיחרים על יום השוק, ח׳ סתורתו משיבתת
 מאד, והשני יש בה תםרונות, תראה ההבדל
 ביניהם -כי הא׳ היא שש ושמת בבוא אליו איש
 מבין וחכס, מדע בטיב הסחורות, כי איש מבין
 לא יתעסק עמו הרבה ובודאי יקנה ׳ ממנו ויתן
 לו מחירה ככל הראוי לסחורה יקרה סאת, לא



 , בלק יעקב ע
 עוד נראה בהמתקת הכתובים ע״ד משל לשני
 אחים אחד עשיר ואתל עני, והעני הי׳ איש
 דע עין, גם כי העשיר נחן לו די מחסירו הי׳
 מתאוה יותר, עד כי בעבור קנאתו נתן לבו לקחת
 אש ולשרוף את ביתו ואת כל רכושו, רק נזדמן
 כי הרגישו זאת והצילו את הבית ולא נשרף כל
 מאומה, והעני ברח מפני הבושה, וכאשר ארכו
 לו הימים והוא מתגירר במרת נפש מאד שלח
 אגרת אל אחיו העשיר כי רצינו לבוא לביתו,
 והעשיר לא השיב לו דבר, ולסיף בא מעצמו, שלת
 אליו העשיר לאמר לא תבוא על מפתן ביתי, ולא
 תיםיף ראות פני, והעני יעשה כל התאמצות
-שייניתנו לכנוס אצלו וימאן, ויאמר העשיר הלא
 הוא השתדל לשרוף כל הון ביתי ולאבד את כל
 רכושי, וא״כ הלא רצינו שיהי׳ גס אחיו עני, ואם

ס, הלא עשה לי ולא לי:  הקב״ה עשה לי נ
 הנמשל, הם שכרו את בלעס שילך ויקלל את
 ישראל, ובלעם רצה לעקור אומה
 שלמה, כמאמר (סנהדרי׳ ק״ה ב׳) מירכותיו של
 אותו רשע ניכר מה הי׳ בלבו לקללם, אך הוא
 ית׳ עשה נס לישראל, הלא עשה לישראל לא להם,
 וזהו ויהפיך ד׳ אלקיך לך את הקללה (לך ולא לי)
 לברכה כי אהבך ד׳ אלקיך, אבל המה לא תדרוש

 שלומם וטובתם כל ימיך לעילם:
 ראשיח גויס עמלק ואתריתו עדי אובד (ילקיט
 סיף בשלת) אמר לו הקייה רשע חני
 יצרתיך לאחר שבעים לשונית, ועכשיו תהי׳ ראש
 לכל יורדי גיהנם, שנאמר ראשית גוי׳ עמלק ,
 ואומר כי מתה אמתה זכר עמלק, באור זה דע
 כי מאמר ראשית הוראתו על השורש פירה ומוליד,
 כמו האב הוא ראשין לבט הכולל מכיז|*מסתעף
 מגזעו, אשר בזולת הראשון יעדר השני, וזאת
 היא מעלת התירה החמודה (משלי ח׳) ד׳ קנני
 ראשית דרכו, כי מסבתה נסתעפו כל מע״ב,
 ומאמר ראשית טיס עמלק ג״כ בעבור היות עמלק
 ראש וראשון להם, כי בשעה שעברו ישראל את

j הים נאמר שמעו עמים ירגזק גר תפול עליהם 
 אימתה

 אהל פרש
 ידובמו״מ ויגיעה, זה יקר בעיניו, וכסף ישקיל
 בפלס ומאזני לעתו למי יתן הרבה, ולמי יקמ׳ן,
 לא כן אם נזלמנה לפניו מציאה, הלבד אצלו
 בזול, ואיט מלקלק למי ראוי יותר, ק ממש
 הברכות היקרות אשר מפי האיות הקלושי׳,
 הקב״ה מלקדק מאל לתת אותה אך אל יר הראוי
 להם, אבל ברכיתיו של אותו רשע שהיא אך

 כמציאה / אין הקב״ה מלקלק בהם:
 ומה גס כי אלינו ראויים הירכו׳ כי הסנתהפכו
 מן הקללות , אשר באין ספק לא עלה על
 לבו שיוכל לקלל בלתי אח הפחותי׳, כמ״ש אולי
 אוכל נכה בו, היינו לפחית ולגרוע ממספרם
 הרג, ואחר שנההפכו לברכוח לא זזו ממקומם:
 אמנם עיקי הלבר קשה מאל למה לא רצה
 הקב״ה שילך בלעם, גס £ם בלעתו לקלל
 אתר כי הקב״ה ילע מה יהי׳ בסופם, שיתהפכו
 לברכות, אבל לדרכנו מובן מאל, כי הקי״ה לא
 רצה שנהי׳ במדריגה פחותה כ״כ עד שנצטרך
 להתפרנס ק הקללות, כמאמר המדרש (רי׳
 בראשית) ודרך רשעים תאבד, הפליגן מכנגד
 פניי, כאומר הלואי שלא יצטרכו ישראל אליו,
 ומעתה המשך הכתויי׳ כך הוא, לא יבוא עמוני
 ומואבי בקהל ד׳ גו׳ ואשר שכר עליך את בלעם גו׳
 ולא אבה ד אלקיך לשמוע אל בלעם גו׳ כלומר
 גם על תנאי שיתהפכו לברכה, כי גס בזה לא
 אבה ד׳ לשמוע, רק אתר אשר בבתירתו הרעה
 הלך, אז בהכרח ויהפיך ד׳ אלקיך לך את הקללה
 לברכה, רק אתר אשר נתגלגל לידך והשגת
 ברכות על ידו, יעלה על לבבך לאמר א״כ היא
 ראוי. להחזיק לו טובה, כענין מאמר יוסף אל
 אתיו שהצדיק אותם ואמר אליהם ואתם חשבתם
 עלי רעה אלקים תשבה לטיבה, לזה השלים ואמר
 לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם, כאומר
 הלואי שלא תצטרכו לטובתם, כי למה תהיו
 במדריגה פחוחה עד שתצטרכו לברכותיו הלא טוב
 לישראל שנהי׳ טיבי׳ ונשבע לחם מטל השמים גו׳

 . ברכת אבותינו הקדושים:



 אהל פישח בלק יעקב
 אשר בילו וראיתי אותך נרשמות הקריאי1 אחרק,
 ומה ־זאת ומה לך פה להיות ראשון, וישמע חכם
 אחד ויאמר לו אל תת>;ה ני גם אחיין יהי 9
 ויאמר איך יתקיים שיהי• ,אחרון אם כבר סוא
 יושב פה, אמר לו התפס הלא זה שבתו הבית
 בזה יהי* אתרון, כי הוא ישב עד אשר כל המסיבי׳
 ילכו, והוא יהי* נשאר פה למכה ולתרפה, ויהי׳
 ראשין לביאתו ואחרון ליציאתו, הנמשל עמלק
 נברא לאחר שנעים לשיטת, וראוי לו להיות
 אחרון, ועחה נעשה ראשון לכל יורדי גיהנם,
 וגם הוא ית׳ אח דבריו לא הסיר, כי הוא מחוייכ
 להמס אתרון, לזאת בא הכתוב והכריע־שיתקיימו
 שניהם ואמר ראשית גיי, עמלק, כי הוא הוא
 הראשק ליורדי גיהנם, ועכ״ז יתיךם נו שגם
, b< גל יורדי גיהנם במלאת ספקם ,  אחרון יהי
 יעלו מן הגיהגם, והוא ישאר ואתריתו עדי אוגד:

 אימתה ופחד, ועמל עמלק מד ישראל ונלתם
 עמהם, זממנו לי*דו שארי העמי1 לעמוד נגדם,
 ולילא הוא כיצא ראשיגה לא הי׳ מי שירהיב בנפשו
 עו/ להרים את ידו להלחם בישראל, ולכן נקיא
 ראשית גייס עמלק, ומעתה נמשיל משל לאחד
 עשה משתה נעבור כמה קרואי', ויתן אל המשרת
 מנתב אשר בו רשימי* סמות האנשי׳ הקרואי׳
 לסעודתו, וזה משפע הרשימה להיות היךדם
 בחשיבות ובמעלה להיות גרשם קידם, כי הוא
 עולה במחשבה תחלה, ואח׳׳כ את שהוא'אחריו
 במעלה, וכן כלם, ובתיכם הי׳ אחד פחות הערך
 מאד והי׳ נרשם אחתן לכלם, וכאשר הלך המשרת
 להזמין את־ הקי־יאי׳, הנה איש הפחות והגףא*
 הזה מדאגה פן לא יקראו אותו נשא את רגלמ
 והקרי׳ א׳׳ע ובא ראשין לכלם, ויאמר לו תבירו
 היושב אצלו הלא אצלי היי המשרת עם הרשימה

ס ח ג י פ ת מ ר  פ
 פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב אח תמתי לדור ודור עד עולם, אמנם דע כי יסוד מוסד
 מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם מששת ימי הבריאה אשר המדה״י ושליחי הלק
 ולא פליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור ממונים ועומרי׳ לדון כל עישי רשעה, כמאמר
 הנני גוחן לו את בריתי שלום , וראוי להתבונן (תבקוק אי) ד' למשפט שמתו וצור להוכית יסדתו.,
 מפני מה זכה פנחס אל מה שלא זכה משה ולא וגם כי כבר היי בעולם כמה צדיקי׳ גדילים שעמדו
 אתיו אהרן, שנאמר בו(תהלים קץ) לולא משה נגד המדה״ד להרוס הדינייולבטלם עיי החעוררומ
 בחירו עמד בפת לפניו להשיב תמתו מהשחית, הרתמי׳ והתמלה, עכ׳׳ז הלא לא פעלו רק עו3
 ולא פעם אתד עשה כמו שעשה פינתס רק פעמים לישראל, אבל האסו את הריני* שלמעלה מלעשות
 רבות הציל אח ישראל והשיב חמתו ית׳ מעליהם, את אשר עליהם לעשות, לא ק. פינחס כי יצא
 געגל וגלגלי׳ מ׳ ולא הובטח בברית שלום, ידי תובתו גם למעלה גם למעה, אשר ע״ז יורה
 ודקע״ה היסיף דברים בזה ואמר (שם שם) ויעמול מאמר המדרש (דיי פרשחנו) אמר הקב״ה בדין
 פינחס ויפלל ותעצר המגפה ותחשב לו לצדקה הוא שיטול שכרו*), והמאמר סתום ותתום, אבל

 דע

 *) וחף* לדרכנו נראה עול בבאול מאמר זה ע״ד נער אסל געשה משלח אנל משיי לק בעד ארומת שלשגו,
 וישרתהו בכל כחו ימיס רבים, פעס עפק העשיר בפעולת פוריס, ויאכלו וישתו והשיבו לבם, ועוא
 • סוחר גדול ויבקש מאתו למכור לו כמה מיני סחורות אשר בחנותו, וידחהו העשיל ויאמל לו לך ושוב ומחר
 אתן לך, כי עתה עת משתה ושממה, והנער קם מעל השלסן ויאמר אל העשיר אני אלך ואביא אליו את הסחורות

 אשר



 ־אהל פרשת פינחס יעקב עא
 נתמלא המלך עליהם חמה, בא אחד מביניהם
 ונתן משפט לאוחו שקלל אח המלך, מיד שנכה
 חמתו של מלך, כך מי גרם להקב״ה שחשוב חמתו
 ולא יכלה את ישראל, זה פנחם שנאמר ואיש מכם
 יכפרנה, היינו כי בראותו שאחרי תובעי" את
 כבודו כש׳׳כ אם אחד מנין המורד׳ עומד וניקם
 נקיית המלך הלא יספיק גם מעט מן המעט,
 משא״כ אם המלך בעצמו היי תובע את עלבונו,
 ודאי לא הי׳ משכך תמתו בלתי אתר עשותו נקמה
 כיד המלך, א״כ הוא ממש כמו שאמרנו ש3*לק
 את התיב ואין מעתה על הלוח כלים, וכמאמר
 תמת מלך מלאכי מות ואישי תכם יכפרנה, חהו
 פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את תמתי
 מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם, פעל
 למעלה כי ראה שיסולק התוב, ג' פעל למטה ולא
 כליתי את בני ישראל.בקנאתי, ולכן בדין הוא
 שיטול שכרו, וזהי שסיים תתת אשר קנא לאלקיו
 הוא הא׳ למעלה, ב' ויכפר למטה על בני ישראל,
 ראוי למדוד לו כמעשהו, לכן אמור הנני טתףלז
 את בריתי שלום, שיהי׳ שלומו למעלה ולמטה כמו
 שיתבאר לפנינו, ומעתה ההבדל 3ק 3' סוגי
 המפייסי: האלה הוא מה אשר תז״ל זכרוהו(ראש
 השנה י׳׳ז) ועין עצמו איט נמחק (בבא קמא ט״ן)
 מאריך רוחי׳ וגבה דילי׳, וכן הי׳ בגלות מצרים,
 שדחו הגלוח לבבל לעילם כוי, וכן בעגל וביום פקדי
 מי, וא־׳כ גם אם היא טובה להס עכ״ז הלא

 רעות

 דע כי כבר יזדמן אתד שהיו עליו טשים הרבה
 ובכל עת אמר באו הנישי' ליטש אותו הי׳ לו בעלי
 ריב אשר יעמלו למשפט בעבורו והיו ממציאי׳
 טעטת וזכיות על אשד לתו אותם מעליו, ואחר
 אחה ימים תזרו הבעלי תובות ויעמלו נמו נל,
 והנסה נא לקחת, וימר לו מאל, ובא אתל
 מאוהביו והתפשר עם כל הבע״ח וישלם להם עשרה
 למאה או יותר ער כי לקת מילם כל השטרי תיב
 שהי׳ להם עליו, וקרע אותם וישרפם, ופטרו
 מהם לשלום, הנה האוהב הזה.הלח עשה עמו
 הרבה יותר מאשר עשו הראשונים, כי הראשוני׳
 היו דוחי׳ החוב מזמן לזמן א?זר, אבל החוב נשאר
 חוב, לא כן האוהב הזה לא דחה אוחו לזמן אחר
 רק שילם מכיסו ויקרע השטרי חוב עד שלא ישמע
 עור קיל ניגש מעחה, הנמשל, במעשה העגל גא
 המדה״ד ליטש אוחם, ובא מרע״ה ודחה אוחו,
 ומה נאמר שם וינחם ד׳ על הרעה אשר ידבר
 לעשות לעמו, היינו כי מנע נגישת החוב מעליהם
 אבל נאמר וביום פקדי ופקדתי עליהם גוי, ונדתה
 התוב לזמן אחר, וכן במרגלי׳ נאמר סלחתי
 כדבריך ונדתה התוי לזמן אאר, כי נאמר ואולם
 תי אני גי אם יראה איש באנשים האלה גו׳, לא
 ק פנחס כי סילק אח החוב מכל וכל, כמבואר
 במדרש (סוף פ׳ בלק) תמת מלך מלאכי מוח ואיש
 תכם יכפרנה, ־ משל למלך שהי׳ עובר וסיעה של
 נערים עומדים, וקלל אחד מהם את המלך,
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 אין עובה יותר גדולה מזו, וצריך לעמול כל ימיו נעל כוונה זאת, והשכר משארי כוונות בעוה״ז ובעוה״ב הלא
 אינם לק •נדבה וחסד לפנים משורת הדין, כמ״ש התוספת יו״ט במאמר ודע שמתן שכרן של צדיקים כוי, ולא
 אמר שכרן של צדיקים, כי אי אפשר לתאר אותו בשם שכר, רק מתן שכר, כי הוא רק לפנים משה״ד, אבל
 פנחס אשר מסל יפםי וחיותו בעבור קדושת שמו ית׳ וחק£ נפשו למות, כי לולא הנסים שנעשו לו היי מאבד
 חייתו, ובזאת גילה דעתו אשל חייו לא נחשב בעיניו למאומה, א׳׳כ צריך לשכר אסר, ובדין הוא שיעול שכרו,

 והדבר נחמד ונעים:



 פינחס יעקב
 לו ימי הסכנה, וידיו ימי הפחד, כמאמר הכז'
 קטן וגדול אך שס היא, שמה נודע האמת מי
 הוא הגדול ומי היא הקטן, לא בעודו בדרך במקים
 סכנה , לכן הקדיס הקי״ה והודיע אותו כי מהיום
 הוא מוציא אותו מן הסכנה , והנני נותן לן, את
 בריתי שליה, מכל מקריס המתרגשי' ולא $קיס
 ולא תהיי עליו מלתמה מכל צר ומכל צד, ומעתה
 יערבו לו התייס , וכאמרס דל(כראשית רבה טי)
 מפני מה נגזרה מיתה על הצדיקי׳, אלא כל זמן
 שהס תייס הס נלחמיס עס יצי־ס, כיון שהס
 מתיס הם נחיס, שנאמר ושס ינוחו יגיעי כת,
 לכן אחר אשר פנחס נעשה תפשי מכל־פגעי
 העיהיז ומכל מיני אתריות וסכנח הדרך למה לו
 למות, עליו לא נאמר מאמר ושס ינותו גוי, כי
 הוא ינות גס פה, לק בדין הוא שיטול שכרו,
 וזהו לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום,
 וממילא נשמע שיתי׳ תיי עולם, כי למה ימות ,

 וזהו בריתי היתה אתי החיים והשלים:
ד נראה בזה בהקדים מאמר (אבוח ל) והוי  עו
 זהיר במציה קלה כבתמירה שאין אתה יודע
 מתן שכרן של מצות, ויש להתעירר בזה כי הלא
 אחר שאינו יודע מתן שכרן ידאי לא ינחיר החמירה
 מןהקלה, והנראה ע״ד מאמר ריידיא(שבחקי׳׳ט)
 שאמר אל הבעה ׳3 שהביא שלחן של זהב לפניו
 בשית אשריך שזכית לכך וברוך המקים שזיכך לכך,
 וכבר ביארנו במאמר במקום אתר כי ר״ל כי
 הקי״ה התנהג עמו כמנהגו עם כל הצייקי׳ אשר
 בשכר העבודה שהם עובדים איתו ית׳ הוא נותן
 להם תוספת עבודה, כמו שעשה אל המילדות ,
 שנאמר ותהיינה את הילדי׳, והי׳ שכרן ויעש להם
 בתים, בתי כהינה.בתי לוי׳, וזהו מתן שכרן של
 מצית, כלומר שהוא מזכה אותם במצית, ומגלגל
 להם עבודה גיספת לעבדו ביתר שאת ויתר עז,
 וכן בשירת משה נאמר תביאלר ותטעמי גי׳ מכק
 לשבתך פעלת ד׳, ואמרו בית המקדש של מטה
 מכוון כנגד בהמ״״ק של מעלה, ומה השמיעו חותכו
 תז״ל נזה, רק שלא יקשה עלינו לאמר מה יתרון
 אלינו בארץ ישראל ובעבודת בית המקדש, לזה

 אמרו

 אהל פרשח

 רעות במגורה בקרבה להרע לבניהם אתריהם,
 לא כן הטובה אשר עשה פנחס ששילם את הכל,
 וקרע את השט״ח ועשה למדה״ד כראוי, לא
 השאיר אחריו מאימה, וזהו ויעמוד פינחס ויפלל
 ותעצר המגפה ותחשב לו לצדקה לדוד ידור עד

 עולם, והבן:
 עוד נראה בהבנת דברי המדרש בדין הוא שיטול
 שכרו, בהתעורר תתלה על מאמר לכן אמור
 הנני נותן לו את בריתי שלום, אשר רבותינו
 פ^שו שזה הוא הבטתה שנתן לו היי עילם,
 כאמרם דל(רי׳ פרשתט) שעדיין הוא קיים, וכן
 הוא אומר (מלאכי ב׳) בריתי היתה אתו התיים
 והשלום, ומאמר שלום אצלנו אינו כ״א הצלה מן
 המקרי' .שיזדמנו, כמו מלתמה וכדומה מן המקרי׳
 המתרגשי׳, אבל הנראה לדעתי בנאור זה ע״ד
 מא>!ר (איוב ג׳) קטן וגדול שם הוא ועבד תפשי
 מאדוניו, משל לחברת סותרי׳ היו נוסעים עם
 סחורתם ועברו ימים ונהרות והדרך הי׳ משובש
 גם בגייםוח, ועשיר אחד התעבר עם הקטן ממנו,
 וזה לא היי כמחריש אבל החקיטט עם העשיר,
 ויאמר אליו העשיר לא דמיתי עליך שתהיי עז פנים
 כזה, שלא תקבל מרות מאת הגדול ממך > ויענה
 ויאמר כל הימי׳ אשר אנתגו בדרך, בלב ימים ,
 מה שיש לך אינו שלך, כי כרגע אפשר שחרמן מה
 שחדמן, או שודדי" יבואו ויקתו את הכל, בלתי
 בבואינו לשלום לבתינו עם הסתורות ועם הרכוש
 או אז גדע מי הוא הגדול ומי הוא הקטן, הנמשל
 כי כל הימים אשר האדם בעוה״ז הוא ממש באותה
 סכנה אשרהאני׳ בלב ים, כמאמר המליץ(בתינות
 עולם פ׳ חי) העולם ים זיעף כוי, וידענו מכל
 . גדולי ישראל אשר בכל ימי חייהם היו בחיל ורתת
 בפתד ורעד כמאמר (אבות בי) ואל תאמין בעצמך
 עד- יום מותך, ומי לט גדול מיעקב אביט ורהע״ה
 והיו דואגי׳ וחרדי' כל הימי׳, כי כל עוד אשר
 האדם פה אינו בטוח בעצמו שלא ילכד ח״ויבמכמורי
 היצר, המתגבר עליו בכל יום ומתחדש עליו ולוחם
 עמו בכל יום, וא״כ אם הקב״ה יתן מתנה אל
 פנחס שיחי׳ לעולם עוד אין זו מתנה, כי יארכו
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 רע בעיני ד׳ ית׳, עכ״ז אין נגרע מהעבודה דבר
 על ידס , אבל עוד יוסיפו תת כת בעבודת הי*ת
 ביתר שאת ויתר עז, ממש כבישת גנב כי ימצא,
 כי בהלנד רשע אתד במזירי הרשת, במכמורי
 המשפט, הלא ינהס ככפיר ושאגה לו כלביא יפה
 דנת יפה תייבת [עי׳ מדרש די׳ וארא] וישבע לד׳
 באמת עד דור העשירי להזהר עוד ממעשי׳ כהם,
 ויפיל בקרב מחנהו אימה ופחד על האנשים כלס,
 ויהי מורא שמים עליהם, כמאמר (ישעי' כ׳׳ו) כי
 כאשר משפטיך לארץ צדק למדו יושבי תבל, ומעתה
 יפה אמר שהע׳י־ה, כל פעל ד׳ למענהו, וגם רשע
 ליום רעה גם זה פעל למענהו, כי מיום רעה
 אשר אל הרשע, יסובב ג׳׳כ פעולה טובה לכבוד
 אלקי׳ ית׳ ולכבוד תורתו, [ואס רצונך לעיין למעלה
 פ׳ וארא כתבנו שמה באור נתמד על מאמר לא כן
 הרשעי׳ כי אס כמוץ גו׳ ע״ש וינעם לך] כלל

 הרברי׳ כי הקב״ה כתב בתורתו הקדושה אשר
 עיקרה הוא ספר המצות, ויש בספר זה כמה
 ספורי׳, ספור הצלתת אברהם אביט אצל פרעה,
 והצלתת יצתק והצצתת יוסף וכדומה מן המעשיות,
 וכן כתבה התורה מעשה קרת ועדתו, מעשה זמרי
 בן סלוא , ומה לדברי׳ כאלה תוך ספר המצות,
 אבל הוא הדבר שדברנו, כי במעשה הצדיקים
 היתה כוונת הקב״ה להציע לפנינו לאמר הלא ראו
 גמול הטוב אשר אל תמימי דרך לכו גס אתם
 נדרך זו הלכו אבותיכם למען תזכו גם אתם אל
, וכן כתבה התורה ס  הגדולה והכבוד אשר זכו ה
 מעשה האנשים הרשעים ואתריתם המר, לאמר
 ראו נא מה הגיע אל העוזב אורת, והולך אתר
 תאותו, מה הי׳ אתריתו, ותצא פעולה טיבה מזה
 להשקיט המיית התאיה ולהסגיר א״ע בברית
 ארמין שלא לעשות כמו שעשה פלוני שלא יגיענו
 העינש אשי הגיע לפלוני, כמאמר (קרת) זכרון
 לבני ישראל מ׳ ולא יהי׳ כקרת וכעדתו גוי, וזהו
 מאמר המד׳ כשם שהקב׳׳ה מתעסק לספר בשבתן
 של צדיקי׳ לפרסמן בעולם כדי שעל ידיהם יבתרו
 הדורות במעשי הצדיקים האלה, שיעשו גם הס
 כמעשיהם, כך הקב״ה מתעסק לספר בגנותן של

 רשעים

 אמרו בהמ׳׳ק של מטה מכוון נגד בהמ״ק של מעלה,
 וא״כ מה תשאל על שכר, השכר ממילא יבוא, כי
 הוא משועבד אל העובד ע״פ הדין, וזהו מאמר
 מנון לשבתך כי הבהמ״ק של מעלה מוריד הטיב
 ומשפיע הברכה אל העיבד בבהמ״ק של מטה, והוא
 ממש דבר ההבטחה אשר לפינחס והיתה לו ולזרעו
 אתריו ברית כהונת עולם, ואס אמנם לעי׳ע
 העבודה היא שכרו, שכרו הטוב ממילא יבוא, כי
 מדת הקב״ה אינה כמדת ברד, כי בו״ד כל עוד
 שלא השיג שכרו עוד אינו בטוח בגמולו, לא כן אצל
 הקנ״ה כי עיקר ברכהו הוא להשיג עבודה טםפח,
 והשכר מעצמו יהי׳ נמשך, וזהו נלין הוא שיטול
 שכרו, כאומר הלא ממילא יטול •שכרו פרי עבודתו,

 כי נוצר תאכה הלא יאכל פרי׳:
 ושם איש ישראל המוכה גו׳ זמרי בן סלוא נשיא
 בית אב לשמעוני, מדרש , כשם שהקב״ה
 מתעסק בשבחן של צדיקים לפרסמן בעולם, פינחס
 בן אלעזר, בן אהרן, כך הקב׳׳ה מתעסק בגנותן
 של רשעים לפרסמן בעולם, פינחס פירסס לשבת,
 זמרי בן סלוא לגנאי, עליהם נאמר זכר צדיק
 לברכה ושם רשעים ירקב, ולבאר הדברים האלה
 נזכיר מאמד(תצא) זכור את אשר עשה לך עמלק
 גו׳ והי׳ נהנית גו׳ תמחה את זכר עמלק מתחת
 השמים לא תשכח , וראוי לבאר ענין הכפל הזה,
 תחלה הזהיר זכור מ׳ ואח״כ הזהיר ג״כ על
 השכחה, לא תשכח, הלא דבר הוא, דע כי כבר
 בארנו מאמר (משלי ט״ז) כל פעל ד׳ למענהו וגם
 רשע ליום רעה, אשר לכאירה אין ק1ר אל 3׳
 עניני׳ אלה במקרא אחר, אבל החכם ע״ה רצה
 להעיר אח לבבנו לאמר כי האמנם הצליקי׳ אשר
 בעילם פעילתם ידוע וגלוי לכלם אשרם וטובם
 ותיקינס בעליל לארץ, אבל הרשעים מה פעולתם
 במציאיתם בעולם , הלא מאפס ותוהו נחשבר,. ו}י
 ע״ז בא החכם הנבחר הזה ע״ה ואמר כי לאי ק
 הדברים, כי יש ויש פעילה טיבה ונפלאה גם
 בעמל הרשעים, גס כי כפי הנראה יתנו מגרעת
 במכסם לד׳, ויגנבו דייס מסכום מעשי עבודתו
 ית' והעלם יעלימו נהי׳ במחשך מעשיהם ועושי׳ כל



 פינחס יעקב
 הנמשל• הקניה הכין לדרך אל גני ישראל כמה
 מיני מטעמים וכמה מיני מגדנות ,
 היינו ההצלתה שהי׳ לאנרהם ויצתק אצל פרעה
 ויצל אבימלך ההצלחה שהי׳ ליוסף 3מצרי׳, למגק
 אבר נחמוד גס אנחנו ללפמ בדרכי ההם להשיג
 ג״כ הצלחות כאלה, וכן הכין לפגיגו כמה מיני
 סמים לאחר תלילה פן יקרה את אחד ח״ו מקדה
 חילי, שיחהוה לעשיר. את אשר עשה קרח, ואת
 אשר עשה זמרי בןסלוא, יש לפניו להביט ולהתבונן
 בעונש המר אשר הגיע על העושה הרעה הגדילה
 הזאת, ועי״ז ידע להזהר עוד, וזהו כשם שהקב״ה
 מתעסק לספר בשבת; סל צדיקים לפרסמן בעילם,
 כך הקב׳׳ה מתעסק לספר בגנותן של רשעים
 לפרסמן בעולם, אבל ההבדל ביניהם ביאר ואמר,
 ועליהם נאמר, זכר צדיק לברכה , פי׳ במקים
ק בברכה  שהוא מזכיר את הצדיק הלא הוא ח
 לאמר אכול בני דבש כי מתוק ויערב לך יבושם
 לך, עשה גם אתה כמעשה שעשה} הוא והזכה
 ג״כ להצלתה זאת, אבל ושם רשעים יותר טוב
 שירקב, כי למה תהי׳ תולה ותצטרך לקבל
 רפואותיו, הלא יותר טוב שתהיי בריא ותזק ולא
 תצטרך להתרפאות ממקרי הרשעי׳ופורעניותיהס,
 (ובזה תקנו ז״ל דקדוק גדול במקרא זה כי ראוי
 הי׳ לכתוב דבר והפכו זכר צדיק לברכה ושס
 רשעים לקללה, ודרק] ולא נצטרך להם ואל

 פעולתם וזנרונם:
 זהו ממש זכור את אשר עשה לך עמלק גי', והי׳
 בהנית ד אלקיך לך מכל אויביך מסביב תמתה
 את זכר עמלק גוי, כלומר תהי׳ בריא אולם בעבודת
 הי״ת עד שלא תצטרך להעלות אותו על זכרונך,
 מה קרה אותו בעבור רוע מעשיו ומדותיו המגונות
 אשר רמז הכתוב עליהם אשר קרך בדרך ויזנב
 בך גוי [עי׳ ילקיט סיף בשלת] כי יותר טוב לך
 שתהיי נקי מכל הרהיר רע ולא תצטרך להתרפאות
 על ידו, שלא יהי על מה להעלות זכרונו, אבל
 עכ״ז לא תשכת, ממש נדברי אמו של הנער הנז׳
 על צלותיס הסמים אשר בהגיע זה לידה תקרא
 את בנה ותאמר לו ראה בני הצלוחית הזה במקום

 זה

 אך^ פרשת
 רשעים לפרסמן בעולם, כי על ידיהם יתרחק
, ט יראה ס  האדם י מן העבירות אשר עשו ה
 הדעה אשר מצאה אותם, יעי״כ יהי׳ זרח להמלט
 על נפשו להנזד מן מעשים כהם, אבל ההבדל בין
 שני סוגי הספירי׳ האלה סייס המדרש ואמר
 ועליהם נאמר זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב,
 ואתה הסכת ושמע, משל לסוחר זקן אשר גמר
 אומר שלא לנסוע עוד למרתקי׳ להביא סתודותמ,
 רק ישלת את בנו הרך לתנך אותו במסתרי׳ בעודו
, ואמו עשתה לי הכנה גדולה כמה מיני  תי
 מלבושיי לפי התתלפוה האויר, וכמה מיני מטעמי׳
 לדרך כמה מיני מגדנות, ובתוך כך בא עלזכרונה
 כי הנער הזה יש לו מתלה ר״צ המתעוררת בו
 לפרקי׳, רק כנד יודעים אח רפואתו, ותרץ הל
 הבית העלה לעשות •אח הסמי האלה, ויהי טרם
 נסיעתו ותקרא אליו אמו לאמר ראה נא בני
 היקר איך הגתתי המטעמי׳ תוך הארגז מצד זה,
 ובצד השגי המגדנות, והיק בזוויות זה, והיא
 מברכת אותו בעת הטמנתה המאנלי׳ ההה לאמר
 גני היקר אל הקמץ נהם, אכול בני יערב לך
 יבושם לך, ובתוך כך בא לידה הצלותית עם
 הס«י', והיא גונתת מכאב לב ואומרת לו גני בני
 זכור נא ני מצד זה אני נותן הצליתית עם הסמי׳
 הלואי שלא תצטרך לזה ורעה אליך לא תאונה ,
 וחלילה פן תצטרך זכור ט נמקים זה אני מעמיד
 אותם. והבה בכל המאכלי׳ ובנל המטעמי׳ והמשקי׳
 אשר הטמינה לפניו היתה מברבת אותו פעם
 ושתים שיערב לו ויבושם לו, ומדוע לא ברכה אוהו
 כן באחזה בידה הצלוחית עם הסמים, לאמר לו
, יען ט המטעמי׳ הכינה לו אמו  יערב לך ט׳
 שיאכל אותם בהיותו בריא, ע׳׳כ בכל לבבה
 ברכה אותו שיערבו לו כל אלה ושלא יקמץ בהם,
 משא׳׳כ הצלוידת עם סמים מריס כלענה הלא
 לא הטכה לו זאת רק מדאגה פן יקרה לו ת׳׳ז
 מקרהו ויצטרך, ע*כ ההכרח לו לקתת אותם, אבל
 למה לו להיות חולה ושיצטרך לקבל רפואות הלא
 יותר טוב שיהי׳ בריא והזק ולא יצטרך אליהם

 ולפעולתם:



 אהל פרשת פינחס יעקב עג
 אל,כל דור ומחלק ונותן לכל איש דעת וחפץ ורצון
 לעסוק בחלקו עד אשר בין כלה יהי׳ מציאות אל

 החכמות כלם, כאמרה דל על מאמר הוא עשך
 ויטננך כרכא דכולא בי׳, והברכה היא הוראה
 אל השם ית׳ שנתן לכל אחר וא׳ חלקו הפרטי כפי
 כתו הראוי לו, ואל תאמר כי, בדרך מקרה היתה
 זאת להס מה שכנ אחד נושא חלקו המיוחד אל
 השלמת התורה, לא כן הדברים כ״א בהשגחה
 גפלאה ומאת ד׳ היתה זאת, כמו שאמרו רבותינו
 דל(ויקרא רבה ט״ו) לעשות לרות משקל, יש
 זוכה למקרא, יש למשנה, ויש לתלמוד, ויש להגדה
 ויש זוכה לכולן,כאמרם דל על שהע״ה(במד׳חקת)
 ויחן אלקים חכמה לשלמה כחול אשר על שפת
 הים, נתן לו חכמה נגר כל ישראל שהם כחול
 אשר על שפת הים, והמופת ע״ז שכל החלקים
 באו אל יד המקבלי׳ רק בהשגחה ולא בדרךמקרה,
 הלא על זה יש ערות נאמנה השתנית הפרציפי׳,
 אשר לזה פנים בינונות, ולזה פנים מסבירות,
 ולזה פנים שותקות, ועוד שאר להם מן השינויי׳
 כמבואר בתכמת הפרצופים, וזה לער ולראי׳ כי
 הקירא הדורות ראה והכין הנפשות האלה לקבל
 חלק מיוחד כל א׳ לפי כתו, וכן צר צורה מתייתסת
 אל כל אחד ואחר לפי הנאוח אל הכח אשר בנפשו,
 וע״כ ראוי לברך ברוך חכם הרזים, כי ודאי

 בהשגחה

 זה אני מניחו, והלואי שלא חצטרך לא לסמי׳ ולא
 לרפואות מוטב תבוא לביתך בשלום ואני אשפוך
 אוחס החוצה, ואחר כל הדברים האלה תסייס
 ותאמר עכ״ז בני היקר אל חשכח אח הסמים פן
 ח״ו תצטרך להם, ותוכל להציל נפשך על ידם מן
 המות , זהו ממש מאמר חמחה את זכר עמלק

 גו׳, יעכ״ז אל תשכת, מדאגה פ! גי׳:
 יפקוד ד׳ אלקי הרותות לכל בשר איש על העדה,
 מדרש, אם ראה הרבה אוכלסין של בגי
 ארם אומר ברוך חכם הרזים, (ברכוח נ״ח א׳)
 כשם שאין פרצופיהן שוות זו לזו כך אין דעחם
 שווח זו לזי, אלא כל אחד ואחד יש לו דעה בפני
 עצמו, בבקשה ממך מנה עליהם מנהיג שיהי׳
 סובלם כל אחד ואחר לפי דעחו, *) דע כי כבר
 נתבאר מפי תכמי אמת דל שההורה בכללוהיה
 ופרטיה בשלמותה היא צריכה לששים רבוא לכל
 הפחות, יען כי הוראתה ויפעתה וטגה קרני
 אורה וקיומה לא ישלם מבלעדי ידיעוח כל החכמוח
 והיא משא של ששים רבוא, כל אחד טשא חלקו,
 אם מעט ואם הרבה, כי אין מציאוח אל הרבוי
 כ״א בהצטרפוח המעטים, כאמרם דל אלף יוצאים
 למקרא מאה מהם למשנה כו׳ וכן היו צריכי׳ תמיד
 אל שבעים זקנים אשר בהם הי׳ כל התכמות, וכל
 אחד הי׳ לו מהם כפי יכלתו, והקב״ה הוא המשביר

 *) המזיין הדברים האלה במדרש כמו שןןוא מסודר לפנינו יראו עיניו דבר נפלא מאד, כי המל׳ מתחיל הפרשה
 בענין פנחס בדין הוא שיניול שכרו, ומסמיך לזה מאמר יפקוד גו׳ איש על העדה כוי שיהא סובלם
 כל אחד ואחד לפי דעתו, ואח״כ הוא חוזר למעשה זמרי בן סלוא, ואין סדר כלל אל הדברים האלה כמו שהם
 כתובים במדרש, ויפה אמר ידידי הרב הגדול מו״ה אליהו נ״י מ״ץ דפה, כי המדרש בא לתת נועם על ענין
 גדול אשר יש להתעורר עליו, כי הלא פנחס עשה דבר גדול אשר אין לשער כי החזיק במעוז בית ישראל כלם,



ב ק ע ןל פרשת פינחם י  אן

 אבל אצלנו] כאשר תייסיף ברכה וטוב אל הגוי
 הקרוש הזה, יזהו יספת לגוי די יספת לגוי כלומר
 לו לעצמו, ולכן נכבדת, כי ראוי אלינו להודות
 לך על טובותיך ולברך את שמך על הנרכה אשר

 השגנו, אבל רתקת כל קצוי ארץ:
 והקרבתס עילה גי׳ פר בן בקר אתד איל אחד,
 גמרא (סוכה נ״ה ב׳) משל למלך
 שאמר לעבדיו עשו לי סעודה גדולה , ליוס אתרון
 אמר לאוהבו עשה לי סעודה קטנה כדי שאהנה
,*) ועילת הדבר, מפני מה פיחת  ממך ט׳
 הכתוב קרבן יום השמיני מכל ימי התג, אשר
 לכאורה הוא כמו גנות לישראל שאין ערבות
 בקרבנותיה׳ כמו בקרבטת הזולת, אבל הדבר מינן
 מאד ע״פ משל לעשיר נסע לדרך רחוקה, ובניו
 גס בני אשתו [אשר ילדה מבעלה הראשון] כלם
 מחט׳ את יום בואו, וכאשר בא מן הדרך הביא
 אל בני אשתו מתנות גדולות , ולבניו מתנות
 קטנוח, ושאלו אוהו וכי בני אשחך חביבי׳ אצלך
 יוחר מבניך , אמר ת״ו, רק רצוני שישמחו כלם
 ביום בואי לביתי, וא״כ הבנים זרים אק להם
 שמחה כ״א בהמתטת אשר תמצא ידם, לק ראיתי
 נכין להרבות להם להרבות שמחתם, לא כן פדי
 בטני הלא לקלון וחרפה היתה זאת אס יתערג
 בשמחתם שמתת המתנות, כי המה ששים ושמחים
 שמחה שלמה בראוחם פגי אביהם, וגס אני אשמת
 בהם, הנמשל כי כל העמי׳ אין הקב״ה שמח בהם,
 ולכן מהצורךלהם קרבטת הרבה שיהי׳ לריח נחוח
 ובגלל זה יערב זכרונם, לא כן ישראל שהם בעצמם
 ערבי׳ מאד לפני אביהם שבשמי׳ ולמה לנו להרבות

 באמצעיי׳

 בהשגחה השפיע המשפיע העליון יחי אא החכמות
 האלה לכל אחד, והעד ע׳׳ז הפדציפין, כשם שאין

 פרצופיהן שוות כוי, והבן:
 ביום השמיני עצרת תהי׳ לכם, מדרש (ישעי׳ כ״ו)
 יספת לגוי ד׳ יספת לגוי נכבדת אמרו
 ישראל לפני הקב״ה עליך ליתן לנו את המועדים
 ועלינו להיות מקריבי' לפניךומכברי׳ אותך, באיר
 זה ע׳יד אב נותן מתנות לבניו, אתד מקבלם וגונז
 איתס להיות לו למשמרת, ואתר קבל המתנות
 מיד אביו והולך ומשחק נקובי׳ והפסיד המתנות
 שנתן לו אביו, ודאי אין מהראוי אל האב שיחן לו
 מחנוח אחרות חחתיהן, אחר אשר לא לו יהיו,
 כי ירכו לילך ולהזיק ולהפסיד, והמשחק בקובי׳
 עס הנער הזה הלא הוא אין לו קורבה עם אביו
 שתשאר טובתו אצלו, ועוד גס זאת כי הבן אשר
 טיבת אביו בידו שמירה וערוכה הוא יעורר כל
 חפצי לבבו להחזיק טובה לאביו על שהטיב עמו
 ונתן לו מתנות יקי־וח כאלה, אבל הנבל הזה על
 מה ולמה יבוא להחזיק טובה לאביו, אם הטובות
 כבר אבודי׳ ממנו, כן אנחנו כאשר יוסיף הקב״ה
 מחנה טובה אליט, כמו מועדי ד׳ מקראי קידש,
 אנחנו שמחים מאד, בעבודת היום הנכבד,
 והטובה היא נשארח שמורה וערוכה בידינו, ואין
 אל אתרים ממנה כל מאומה, לא כן הזולת כי
 הוא מרבה לא לו, היינו ישתה וישכר ויעלה שכר
 לאחרים, והוא ישתכר בו הרבה יותר ממה
 שהכניס אל תוך פיו, וזהו שהכפיל ואמר יספת
 לגוי ד [בהיותך מוסיף מוסיף טובה אל אתר ,
 יספת לגוי אחר, והוא ירוית ואצלו תשאר הברכה

 *) ובמדרש קהלת (במקומו) מ? סלק לשבעה, אלו שבעה ימי סוכה, וגם לשמונה, גמיני עצרת, והביא מס
, שלסה לו מעלין בקודש ולא  מעשה כי רבי שלס ומבע אשתו של ד אליעזר ברי שמעון שתכשא לו
 מילידי׳, וגס לשמונה ביום השמיני עצרת, עי׳ מ״כ כתב כי הוא טעות הדפוס, אמנם כיוביס דברי ידידי הרב
 הגדול מו״ה אליהו מ״צ דפהכ״י, כי הלא מבואר במאמר שלפנינו שכל פרי האג היו שנעי׳ נגד ע׳ אמות, ואס״כ
 ביום השמיני סר אחד כר׳ עשה לי סעודה קנונה בוי, וא״כ הי׳ ראוי להקדים החג הנכבד הזה קודם ז׳ ימי
 הסוכה, להקי״׳ ביקר ישראל ותפארתם, וע״ז הביא המדרש מעשה דמעלין בקודש ולא מורי^׳, ומטעם זה
, השבעים פרים היו קודמים לקרבן ישיאל בשמיני עצרת, כי מעלין בקודש ולא  עצמו גס כסדר הקרבנות הי׳ כן

 מויידי׳, והוא האמת:



ב עד ק ע  פינחס י

 זה היום עשה ד׳ כגילה ונשמחה בו, ובמדרש
 (רי׳ שיר השירי׳) בו בהקב״ה, והדמיון בזה לעשיר
 נסע למרחקים ונחעכב בדרך ימים רבים , ולו
 בן יחיד, יקר ונחמד, והוא מאשתו הראשונה,
 ועתה אשה אחרח לקח וגם לה בן מבעלה
 הראשץ, ויהי כאשר בא לביתו הי׳ ירא ודואג
 לתת מתנות לבנו יתידו שלא תקניטנו אשתו,
 ולמען לחתום את פיה ויפתת את שקי והוציא
 תחלה מחנוח לבן אשחו, אבל עכ״ז בנו מתמדו
 שמח הרבה יותר ממנו כי הוא כל ששונו היי עם
 אביו לבד, וכמאמר יביאני המלך חדריו נגילה
 ונשמחה בך, כי אנחנו שמתים בהתקרבות אבינו
 ית׳׳ש עמנו יתד, וזהו התנצלו׳ הקב״ה טגי ממועד
 אספתי ממך היו, ומתרגם ר״י תברא על שונאיהון
 דישראל דמאתרי זמני מועדי׳, והוא ממש הענין
 המדובר, לאמר כי מה שאין עתה השמתה שלמה
 ותלוי׳ בזמן ומועד הקבוע לשמחה, כי אין לנו
 עתה שדה וכרס, לשמוח באסיפת מעשינו מן
 השדה, אבל עכ״ז הלא ההפסד הזה ממך הי׳,
 כלומר רק ידינו עשו אלה לנו ואנתנו היינו במעל
 הזה, ועיניט צופות וכלות כל היום שיתזירהקב״ה
 אלינו השמחה כימים מקדם, בתתו אלינו נתלת
 שלה וכרס, לא כאשראנחט שמחים עתה בהצלחת
 הזולת, שאין לשמתה זאת לא זמן ולא מקום
 קבוע, נ״א נמאמר (ישעי׳ ל״ה) ופדויי ד׳ ישובון
 ובאו ציון ברנה ושמתת עולם על ראשם ששון
 ושמתהישיגו גו׳, ר״ל כי עם בציון ישב בירושלים,
 יבואו לציון ברנה, הייט לקבוע שמה מקום השמתה,
 והטעם, ושמחת עולם על ראשם ששק ושמתה
 ^שיגו ונסו יטן ואנתה , לא כאשר עתה השמחה
 היא מעורבח ביגון ואנחה, כאמרם ז״ל(שבת
 קירה) אין לך כל רגל שלא בא גולשח לציפורי:

ל פר«ח ח  א

 באמצעיי׳, וזהו מ״ש עשה לי סעודה קטנה כדי
 שאהנה ממך, ר״ל כל שעשועי יהי׳ רק עמך:

 ובגמרא (ברכות כ״ת א׳) נוגי ממועד אספתי
 ממך היו (צפני׳ ג׳) מתרגם ר׳י תברא
 על שונאיהון דישראל על דאתרי זמני מועדי׳
 דירושלים, דע כי בזמן שהי׳ בית המקדש קיים
 הי׳ מקים מיוחד לישראל לקבוע שמחתם שמה ,
 כמאמר (דברי׳ י״ב) ושמחחס לפני ד׳ אלקיכם ,
 וכמאמר (חהליס מ* ח) יפה טף משוש כל הארץ
 ^ו׳, ועל זמן החירבן אמר(ירמי׳ ז׳)והשבחי מערי
 יהודה ומחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה, כי
 מאותו זמן אין עוד מקום קבוע אל השמחה אחר
 אשר שמתתנו תלוי׳ ביד הזולת, כמאמר(תהלי׳ ד)
 נתח שמחה בלבי מעת דגנם יתירושם רבו, יזהו
 מאמר (שם קל״ז) איך נשיר את שיר ד׳ על אדמת
 נפר, ואיך אנשי ארץ ישראל קוראי׳ מקרא זה ,
 הלא המה יושבי׳ במקים שישבו אבותינו מעולם
 במקום הקודש, אגלם הכוונה לכלול במאמר זה
 את הדברים שאמרנו, כי מה טוב ומה נעים הי׳
 בעת אשר צוה ד את הברכה באתיזתנו ובנחלתט
 ואדמתנו, לא כן עתה כי שמתתנו היא כאשר
 תבוא השפע לאדמת נכר, וזהו איך נשיר את שיר
 ד׳ על אדמת נכר, על הטוב אשר השפיע ליד

 זרים , אשר ברבות הטובה נאכל גס אנחנו:
 ורע כי גם בזמן השמחה הי׳ ראוי שלא נשמח ,
 לולא שהכתוב אומר אלינו (תהלים קי״ח)
 אבץ מאסו הבוט׳ היתה לראש פנה מאת ד׳היתה
 היתה זאת גו׳ זה היום עשה ד׳ נגילה ונשמתה
 בו, ירצה כי חותם אשר הם עיקר ויסיד אל
 העולם מאסו הבונים אותם, לאמר כי עיקר
 השפע בא רק בעבורם, כי לדעתם אין זכרון
 לישראל אצל אביהם שבשמים, לכן סייס ואמר



 ממוח יעקב

ת ו ט  מ
 ונבלה גדולה למעול מעל בדי, ודאי ראוי להשינ
 רעתם אל תיקם לקחת נקמתם מידם, אכן בדבר
 העונש המתוייב אליהם עיד יש להסתפק ולחקיר
 בו אם שהוא מתוייב אליהם על החטיאה את
 ישראל וסיבו עליהם למרות פני עליק להביא

 עליהם עונשי׳ רעים, כמאמר (יהושע כ״3)המעכ1»
 לנו את עין פעור אשר לא הטהמו ממנו עד היום
 הזה, ולכן בעבור שישראל צריכי׳ לסבול עונש על
 ידיהם ראוי כמו כן לנקים נקמתיהם, או לחשוב
 בזה דרך אתרת, שישראל עצמם פטורי׳ מעונש
 עוד, כי הלא כת אתר הי׳ מעורב בהם, אבל
 יענשו המדיניס מטעם אחי ׳ על שהיו סבה ?י
 תטאו ישראל על ידיהם וגם עברו בריח אלקיהם,
 ראוי לקחת מהם נקמת שמו הגדול ונקמת תורתו
 הקדושה, וקנאת r׳ ציאות תעשה זאת, לא
 זולח, והדמיון בזה לאחד בא אל תנות מוכית
 יק יקר ואמר לתת לו כמה כליס יליעי׳ או מדות
 ידועות, וילך האיש אל המרחף והעלה יין כמספד
 שאמר , ויציגהו על השלחן, ובעודו מדבר עמו
 וילך בבית אחת הנה ואחח הנה והנה שם שיכור
 אחד יחוג וינוע כנוע השריגים ברוח זלעפות,
 ויגש אל השלחן והדפי ונפל היין ונשברו כליו
 ושחת ארצה, וימהר המוזג ויקח בחרי אף מקל
 תובליס ויך בשיכור הכה ופציע ירך אף קדקד,
 לאמר ראה נבל מה עשית, כמה יין שפכת, נמה
 סלעים אבדת, והנה הקונה הזה עומד ורואה
 את מכות השיכור ההוא והוא משתאה, מתריש
ל^מחג #  מתאפק, וכל תפצו לעמוד על עומק
 הזה, מה דעתו בהמטת האלה 3י1$יי&7 אם
 שהוא מכה בו עבור הפסד עצמי, כי השיכור עשה
 לו היזק עצום, ומהקונה העליב הזה לא יתבע
 מאומה, או אפשר עולה בדעתו כי אני אשלם לו
 בעד כל היין, והוא מכה את השיכיר רק בעבור
 הרעה אשר עשה עמדי, והוא נמתנקם רק

 בעבורי

 אהל פרשח

ת ש ר  פ
 איש כי ידור גדר גו׳ לא יחל דברו גו׳, כתבנו
 בזה דברי׳ נמרצים למעלה פ׳ נשא, ע״ש:
 וידבר ד׳ אל משה לאמר נקים נקמת בני ישראל
 מאח המדינים אחר תאסף אל עמך,
 וידבר משה אל העם לאמר התלצו מאתכם אנשים
 לצבא ויהיו על מדין לתת נקמת ד׳ במדין, וההרגש
 מבואר כי מרע״ה לא א?ןר אל ישראל כדברי
 הקב״ה אליו, כי הקב״ה אמר למשה נקום נקמת
 בני ישראל, ומשה רבינו ע״ה אמר אל העם
 התלצו מאתכם גו׳ לתת נקמת ד׳ במדין, לא נקמת
 ישראל, והנה תכמיני ז״ל במדרש נתעוררו על זה
 יאמרו, הקי״ה אמר נקמת בני ישראל ומשה אמר
 לתת נקמת ד׳ במלין אמר הקב׳׳ה למשה היזק
 שלכם הוא שגרמו לי להעניש אתכם, אמר משה
 רבון העולמים אם היינו ערלים או כופרי במצות
 לא היו שונאי׳ איתנו, הלא אין רודפי׳ אחרינו
 אלא בשביל התירה ובשביל המציח שנחח לנו,
 הלכך הנקמה שלך, הוי לתת נקמת ד׳ במדין.
 והמרי׳ צריט׳ באור, מה ענין הפליגחא הזאת,
 מדוע יאבה משה להתזיק דוקא מאמר נקמת ד׳,
 והק?״ה הקפיד עליו על שלא אמר נקמת ישראל,
 עד שהשיב משה ובא בטענה אס היינו ערלי׳ נו׳ לא
 היוהמדייני׳שונאי׳ אותנו, הלא דברהוא, מה זה
ר מקובל אצלנו  ועל מה זה התוונתו, אם מ
 אורייתא וקב״ה וישראל תד הוא, מה לנו נקמת
 ד׳ או נקמת ישראל: «
 אמנם דע ט נמו שעשה ד׳ ית׳ שפטים בפרעה
 והמונו על אשר הסבו את לבי בני
 ישראל מאחרי ד׳, כמו שנאמר (נתמי׳ ט׳) ותתן
 איתות ומופתים בפרעה ובכל עבדיו גו׳ כי ידעת
 כי הזידו עליהם, ר׳׳ל החטיאו והזידו אותם
 לעשות כתועבותם, ע״כ הרבה ד׳ והפלא את
 מטתס, כן הי׳ מדין ראוי לקבל עונש על אשי־
 הזירו להחטיא את ישראל ועשו עמהם רעה



 מטות יעקב עה
 ונעמוד עתה על התשובה שהשיב משה ואמר
 אם היינו ערלים או כופרי' במצות לא
 היו המדיני׳ שונאים אותט, כלום הם שונאים
 אותנו אלא בשניל התורה ובשביל המצות הלכך
 הנקמה שלך, הוי לתת נקמת ד׳במדין, ולכאורה
 הדבר סתום במה הכריע משה לחזק את דעתו,
 אשר הנקמה מוכרחת להיות רק למען שמו ית׳,
 לא נקמח בני ישראל, אבל נחזור על דברי המשל
 הנ״ל, כי המוזג ההוא בהיוחו מייסר אח השיכור
 ביקש הקונה אח פני הנער שישאל מאח אביו
 סבח הדבר, ויענה האב ויאמר לו מה זה תתפלא
 הבט נא וראה מה עשה השיכור הבליעל אל האיש
 הקונה הזה, כמה הפסיד אוחו, הנה בשמעו
 הדברים האלה מפיו כגר נתברר לו כי רצונו
 וחפצו להחליט הדבר שהקונה יסבול ההיזק
 וישלם לו בעד כל היין, אכן אחרי כל דבריו אלה
 באין ספק לא כל כך מהרה ישלח ידו להושיט לו
 הכסף שאמר, לנד יהי׳ לו עמו דין ודברים הרבה
 לאיור תן לי יין ואתנה לך כסף מחירו, חה
 יאמר הלא נתתי לך, ובהכרת ילט אל הבי׳ד ואל
 השופט, ומעתה נחקור אנחנו בהזדמן ענין כזה
 אצל הב״ד מה צריכי׳ הם לדון בו, והנה השכל
 יגיד אשר בבוא הבעלי דיני׳ לב״ד בדבר הטעטת
 האלה על דבר השיכור, מהצורך אל הב׳׳ד לחקיר
 חחלה אל אודוח השיכור ההוא מה מעשהו שמה
 בביח המוזג בשעה הזאח, אם שהלוקח הביא
 אותו עמו מן השוק אל ביח המוכר, והוא מאנשיו
 של הקינה וממשרתיו, ודאי על הקינה לסבול
 ההיזק, ט שיכור שלו הוא , ועל מי ישליך החקיו,
 אכן אס השיכור הזה הוא רק מאנשי המוכר,
 ודבר אין לו עם הקונה, אז מה לו אל המוכר
 להשליך ההיזק על הקונה, הלא היין הוא שלו,
 והשיכור ג״כ שלי הוא, ממי יתבע ההיזק, זה
 שהשיב מרע״ה אל הקב׳׳ה לאמר אתה רוצה
 להטיל עלינו הנזק, שנשלם אנחנו ההפסד אשר
 הפסידו השיכורים, הלא השיכור איננו משלט,
 כי אם היינו ערלים או כופרי׳ בתודה ובמצוח לא
 היו המדייני׳ שונאי׳ אותט , כלום הם שונאים

 אותנו

 אהל פרשת

 בעבורי, עודו מדבר אל לבו בדברי הספק הזה
 והנה שם נער קטן וידבר אליו לך נא בני שאל
 את אביך ויאמר לך מדוע הוא מכה טכ את
 השיכור, הנה בזה יעמוד על לבו תיכף, אם
 יענה ויאמר אליו בני מה זה תשאל על המכות
 האלה האם לא ראית מה עשה לי השיטר הזה,
 לא בחנת הפסדי העצום, אז יתוודע אליו כי
 ינהו רק בעבור עצמו ומידו לא יבקש מאומה ,
 אכן אם נך יענה ויאמר בני בני אחה לא ידעח
 מדוע אייסר את הנבל הזה, מדוע לא חשפוט על
 ההפסד הגליל אשר עשה לאיש הקונה הזה,
 כייה רעה עשה עמו, הנה אז יתברר אליו ט
 לעתי &יישלס לו את הכל, והמכות שהוא עישה
 בהשיטר הם רק בעבורו להפיס את דעתו, הוא
 שאמרנו בענין אשר לפנינו, ני משה הי׳ יודע כי
 המדיני׳ צי־יכי׳ מכות ועונשי׳, אבל הי׳ מסתפק
 בעניינם, אס שהם יענשו על שהחטיאו את
 ישראל וגרמו לישראל להענש, ועל ירי שגרמו
 עונש לישראל יענשו הם, או שישראל פטורים מן
 העונש כי רק יד אחרים היחה בעוכרם , אבל
 תחת מה שגרמו להפסיד יין החורה הקדושה
 וחללו יפעתה יתוייב לנקום נקמת ד׳ ונקמת
 תורתו להכות בהמדינים מכת תרב והרג, ועודו
 מתהלך בגן הספיקות, והנה דבר ד׳ אליו וידבר
 ד׳ אל משה לאמר נקים נקמת בני ישראל מאת
 המדינים , מה שיורה אשר בני ישראל ט־יכי׳
 לשלם אח הכל, בלתי ט מהצורך לקחת נקמתם
 מיד המדיני׳ שגרמו להם היזק גדול כ״כ, ומשה
 ע״ה בשמעו זאח הלך אצל ישראל ואמר להם אל
 חיראו ואל חפחדו, החלצו מאתכם אנשים לצבא
 ויהיו על מדין לתת נקמת ד׳ במדין, כלומר כי
 נשפך ייט של הקב״ה כביכול ומהצירך איכ לתבוע
 כבודו, כבוד שמו וכבוד תורתו, לנקום נקמת
 ד׳ במדין , יעל זה 3א מדרשם דל אמר הקב״ה
 למשה משה היזק שלכם הוא שגרמו לי להעניש
 אתכם , פי' הלא אתם תסבלו העונש על החטא
 והיזק שלכם היא כי עליכם לפלס את כלו, ומדוע
 תאמר נקמת ד׳, ונתבאר יפה שאלת הקב״ה:



 מטות יעקב
 באתרונה וגערת הרע מקרבך, באיר זה גהזניר
 מה שכתבנו בקול יעקב במגילת אסתר על מאמר
 המדרש בנימין גרם לשבטים שיקרעו שמלותם ,
 לפיכך, נענש מרדכי שהי׳ מבנימין ט׳ עד וילבש
 שק ואפר, אמר הקנייה לבנימין אתה גרמת
 לאחיך שיקרעו שמלוחם, תיייך שבן בנך עומד
 וקירע שמלותיו, אשי מזה אנחנו רואי׳ עד היכן
 עונש המשתתף אל עישה רע, גם שאינו יודע מן
 הרע מאומה, כי מי ידע מן המעשה אשר ציה
 יוסף לעשיר. בדבר הגביע, ועטז נחשב לו עין,
 ומעתה אם תראה אחד נתגדל בעיר בין אנשים
 ולמד לעשות רע ימים רבים, עד כי נתגלגל לו
 שהיציאיהו לסקלו באבנים, ודאי מן הנמנע הוא
 שלא יהיו אנשים שהי׳ להם תלק ברעתו, אם
 מדעת ואם שלא מדעת , למשל, שיאה את אחד
 למש בגדים יקרים ונתקנא בו ויצא עי״כ לעשות
 מה שעשה, וכבר נאמר גס בלא דעת נפש לא
 טיב, זה שרמז עליו הכתוב במאמר נעשתה
 התועבה הזאת בישראל, ט ודאי נדב f חלק מה
 מהתועבה הזאת באתרים, והמציא להס הכתוב
 תקנה קלה, והוא, שישתתפו כלס בהריגתו ״
 ואי אפשר שלא יצטער הזורק עליו אבן להמית!
 כי ישראל בני רחמנים, ובהשתתפות הריגתו
ז היע אשר מ  ובסבל צער מיתתו ינער מקרבו ש
 קבל מנעו, וזהו ויד כל העם באחרונה , ובזה
 ובערת הרע מקרבך, וזה ממש ענק מאמר פעמיו
 ירתץ בדם הרשע, דהע״ה המשיל את הקלקילי׳
 המזדמני׳ את האדם בלא ידיעתי, אל הלכלוך
 המגיע אל האדם בעקב רגלו מדי עברו, ולכן
 אמר פעמיוירתץ בדם הרשע, כלומר מה שנתלכלך
 מן מעשיו יתרחץ במי מיתתו בהשתתפותו

A •בהריגתו י 
 ומעתה דע כי מה שהזהיר הכתוב למעלה
 (פנתס) צרור את המדינים גי׳ כי
 צוררים הם לכם בנכליהם גו׳, הוא מציה אתרת
 נוספת על מאמר נקום נקמת בני ישראל, כי
 במאמר צרור את המדיני׳ הורה כי ראוי אלינו
 שיהי׳ אצלנו נטירה בלב על שהתטיאו אותנו

 והכניסו

 אחל פרשח

 איתני אלא בשביל התורה ובשביל המצות והתקים,
 הלכך הנקמה שלך, נלומר כי אק אנחנו הגורמי׳
 אל ההפסד והנקמה רק שלך, הוי לתת נקמח ד׳

 במדין, והענק נתמד ונעים:
 והדברים נמשכים יפה אל מה שאמרו בסמוך ,
 זה שאמר הכתוב לא יגרע מצדיק
 עיניו אין הקב״ה מונע מן הצדיק מה שרוצה
 לראות בעיניו, ללמדך שהי׳ משה מתאוה לראות
 מקמת מדין קודם שימות, והי׳ מבקש מאת
 הקב״ה שיראה בעיניו, על משה נאמר ישמת
 צדיק כי תזה נקם נקמת מדין, ובאין ספק שמתת
 מרע׳׳ה הי׳ במה שהי מצפה לראות נקמת מדין, ט
 כל תשוקתו היתה לדעת אם מתל להם הקי״ה עון
 פעיר, אשר יהושע ע״ה הוטתם ואמר המעט
 לט את עון פעור אשר לא הטהרנו ממנו גו׳,
 לכן הי׳ תפץ לדעת אם ימתול להם הקב״ה ויתלה
 הסרתון בהמדיני׳ סגרמו אותם לתטוא, ואחר
 שאמרט כי גם אס יעגשו ישראל עטז יצקים ד׳
 ית׳ מהם על שגרמו עונש לישראל, ואס הנקמה
 תהי׳ על זה האופן לא ישמת משה במפלת מדין,
 אתר שלא ירייתו ישראל בזה מאומה, ולכן אמר
 ישמת צדיק כי תזה נקם כלומר בראותו איכות
 הנקמה ידע על איזה פנים הוא, אס על גרס
 העונש לישראל ראוי שימותו במגפה כאשר ב״י
 מתי, ואם על התטיאם את ישראל תהי׳ הנקמה

 על כל הגורמי:
 וכאשר נעמיק בכוונת דבריהם ז׳׳ל הלא עינינו
 תתזינה כפלי׳ לתושי׳, מה שהי׳ מרע״ה
 מצפה לראות נקמת מדין קידם שימות, שכן אמר
 לו ית׳ נקום נהמת ב״י מאת המדינים אתר
, ועל משה נאמך ישמת צדיק כי תזה  תאסף גו
 נקם גו׳, ומדוע לא מצאנו כדברים האלה על
 מפלת מצרי ועמלק וכדומה, הלא דבר הוא, אך
 נבאר תחלה מאמר פעמיו ירתץ בדם הרשע,
 ונקדים לזה מאמר (שופטים) כי ימצא בקרבך
 באחד שעריך גי והנגד לך ושמעת גו׳ והנה אמת
 נטן הדבר נעשתה התועבה הזאת בישראל גו׳
 יד העדיםתהי בו בראשונה להמיתו ויד כל העם



 מטות יעקב עי

 וכל המשקי׳, והנה האב עם כל ההבטחות שהבטיח
 אוחו האיש הזהעכ״ז גם הוא עשה אח שלו, ולא
 הכניס אל ביתו לא יק ולא שארי משקי', והנער
 לא אמר אל אניו איה יק, כדרכו מעולם, אך
 לבעבור נסות הדבר יותר אמר אל הנער קח נא
 כלי והולך מהרה אל ביח היק שימלא לך כלי זה
 יין חמר, וילך הנער אל המוזג והמוזג הלך אל
 המרחף להעלות לו יין והנער נשאר עומד בחנות
 אצל השלחן אשר עליו הצלותיות ושארי כלים
 שמשתמשי׳ בהם יין, וריח הכלים הי׳ מריח
 באפיו מאד ויקת אגן והתתיל לשגר הכלי׳ שהם
 סדורי׳ ועומדי׳ שם, והמתג עלה יק המרתף
ת בחמת אפו י  וראה מה שעשה לו הקטן הזה, ו
 אל אביו לאמר בא נא אצלי וראה מה עשה לי
 בנך, והוא מספר לפניו כמה הזיקוח, והאב
 בשמעו זאת מילא את פיו שחוק ושמח מאד,
 ואמר אל המוזג אתה אל תירא, אנכי אשלם לך
 כל ההיזק, ועכ׳׳ז אני ראוי לי לשמות בזה, כי
 עתה נתברר לי עד כמה הגיעה השנאה אשר בני
 היקר שונא את היין, עד כי התעורר לקתת אבן
 לשבר כלי׳ שהי׳.בהם רק ריח *ין, דואה אנכי ני
 דברי החכם המבטיח הי׳ אמח,־־ ובני נקי מכל
 תאות השכרות, הנמשל מובן מעצמו, כי מה
 שהתאוה מרע״ה לראות נקמת מדין, זאת היתה
 רק למען שיתברר לו אס הם שונאי׳ באמת את
 הנבלה הזאת, כי אם יש בלבם תלק מה מן
 התאוה והחמדה, אז הלוחם גם כי אל המלתמה
 ילך, אבל עכ״ז הלא יעמוד שמה ברפיון ידים,
 כי לבו יהי׳ דוי איך שוברי׳ כלי כזה עם יין,
 וכאשר יראה בעיניו את אכזריות הלוחמי׳ ובכעס
 וחמה יעשו מה שיעשו זה יהי״ לו לאות ולמופת
 עד כמה גברה שנאתם לנתץ ולשיר כל כלי אשר
 ראוי לקבל בו יין, בע״כ כי נטהדו מכל תאוה
 ומכל תמדה, וזהו עליו הכתוב אומר ישמת צדיק

 כי תזה נקם, והענין יקר למבין:
 עתה נשוב אל דברי המאמר אשר בנושא דרושנו,
 נקום נקמת בני ישראל, אמד הקב׳׳ה
 למשה היזק שלכם הוא כוי, אשר מאד יפלא מה

 ראה

 , אהל פרשת

 והכניסו בלבנו תאות הזנות אשר עד הנה היו
 ישראל נקיים מזה, כי היו כלם קדושים, כמאמר
 (יבמות ק׳יג) ישראל שעמדו על הר סיני פסקה
 זוהמתן, גם במצרי׳ העידה התורה על כל
 הילודים לבית ישראל שכלם היו טהורי׳, כמאמר
ל אתותי כלה כי׳, והקב״ה הלא תפץ לטהר ו ע  גן נ
 את בית ישראל אתר המעשה הרעה הזאת, טה
 להעניש אח המחטיאי׳ מלבד העונש אשר נעשה
 בזמרי בן םליא, ואיככה יתברר טהרתם צוה
 ואמר צרור את המדינים שיהיו טטרי׳ להם שנאה
 ואיבה על שהחטיאו. אותם , וא׳׳כ אותו אשר
 בלתי טהור הוא מתאות הזניח לא יעלה בלבו
 לשנוא את המחטיאו, כ״א אותו אשר לו לב טהור
 מנוקה מאד מכל רע והוא שוגא את הזימה
 כשנאהו את הנחש, האיש הזה ימר לו מאד דבר
 המקרה אשר קרה אוהו ע״י מדין, ויראה עונו כי
 רב הוא , כמאמר (יחזקאל ך׳) ונקוטותס בפניכם
 בכל רעותיכם אשר עשיתם, הוא הלא יהי׳
 הטקס והנוטר באמת, בכל לי ונפש, וא״כ מאמר
א לאות ולמופת בישראל על  צרור את המדעים 3
 טהרת לבבם מן העיר ומתאוננים על הרע אשר
 פגעם עד אשר ע״י הפלגת השנאה יעיר קנאה
 לתטר עת במתניו לקחת את נקמתו מהם, אבל
 כל זה שייך אצל הקלה הריאה ללבב, ובוחן
 כליוח וציפה נסתרות הוא ידע מי שהיא שונא
 את מדין וחפ׳ן במפלתן, אבל מרע״ה הי׳ מיקש
 ואומר אראה נקמתם אז אדע את אשר במעמקי
 לב ישראל, ולזאת הי׳ מרע״ה מתאוה לראות
 נקמת מדין r ועליו אמר הכתוב ישמת צדיק כי
 חזה נקם פעמיו ירחץ בדס הרשע, והוא ע״פ
 משל, לעשיר אשר בנו הי׳ חומד ומתאוה לשתוח
 יין והי׳ עוסק בשכרות כל היום תמיד, וימר
 לאביומאד, לזמן בא חכם אל העיר והתעשק עמו
 אילי ימציא לו תרופה לזה, והבטית אותו כי הוא
 יפעול בבנו פעולה גדולה כל כך עד אשר ישנא
 כל משקה כמו ששוכאי׳ השקץ והעכבר, והתכס
 הזה עשה לו מה שעשה, ואמר אל אביו עתה קח
 נא את הנער אל ביתך כבר הוא שונא את היין



 מטות יעקב
 ומקנה רב היי לבני ראובן גוי אל תעבירנו את
 הירדן, ויאמר משה גו׳ האחיכס יבואו
 למלחמה ואתם תשבו פה, ולמה תניאין את לב
 בני ישראל גוי, ייגשו אליו ויאמרו גי׳ ואנתנו
 נתלץ תושים לפני בני ישראל גו׳, ויאמר אליהם
 משה אס תעשין את הדבר הזה אם תתלצי לפני
 ד למלחמה גו׳ והייתס נקיים מד׳ ומישראל גו׳,
 ואם לא תעשון כן הנה חטאחם לד׳. וראוי
 להתעורר מדוע תתלה אמר והייתם נקיים מד,
 ומישראל, ואת״כ לא אמר רק הנה תטאתם לד,
 אמנם דע כי רבותינו ז״ל למדו מכאן (ירושלמי
 שקלים פ׳ גי) שצריך אדם לצאת ידי הבריות כדרך
 שצריך לצאת ידי שמים, שנאמר והייתם נקיים
 מד׳ ומישראל, עכ״ז השכל יגזור כי לצאת ידי
 שמים הוא מחויינ יותר, כי אס איט בכת לצאת
 ידי הבריות לא יהי׳ רק בזוי ושפל בעיניהם, חבל
 לפני ד׳ הוא נקי, אכן בדבר הזה אס לא יצאו
 ידי הבריוח היינו שהם יחשבו כי מסבח פתד
 המלתמה הם מתפחדי׳ לעבור את הירדן, הלא
 בזה יניאו את לב בני ישראל כמאמר מרע׳׳ה
 אליהם, ונזה גדול עונם מאד לפני ד׳ כי הביאו
 פחד בלב ישראל, לכן יפה אמר ואס לא תעשון
 כן הנה חטאתם לד, לאמר גס אס אצל הבריות
 תהיו חשודי׳ על שקר, אבל הלא יצמח ממנו עון
 אשר תטא, ומעתה מה מאד ימתק לנו מאמר
 מרע״ה בשנותו את טעמו ממה שאמר תתלה אס
 תעשון את . הדבר הזה גו׳, והי׳ מהראוי לסיים
 כך ולומר ואם לא תעשו הדבר הזה, למה שינה
, מה הוראתו במלת כן,  ואמר ואם לא תעשון ק
 אבל דע כי בהשקפה הראשונה יפלא על בני גד
 ובני ראובן מי הכרית אותם לקבל על עצמם ללכת
 חלוצים לפני בני ישראל שיהיו הם הראשונים אל
 המלחמה, הלא די להס אס ילכו יחד להשוות
 עצמם אל כל ישראל, ואם אמרו זאח ע״ד הפלגה
 לאמר גס חלודים נעבור, עכ״ז יפלא מדוע קיים
 משה את דבריהם, ועשה זאת לעיקר, אם -תעשון
 את הדבר הזה אם תחלצו לפני ד למלתמה גו׳,
 והנראה כי מרעיה כעס עליהם כאלו עשו מעוות

 לא

 אהל פרשת

 ראה רק פה לייתס הנקמה לישראל, אמנם דע
 כי הכתוב באמרו צרור את המדיני׳ גו׳ כי צוררים
 הם לכם בנכליהם אשר ככלי לכס על דבר פעור,
 באין ספק לא על תנס דייק הכתוב ואמר על דבר
 פעור, ני אלינו מה הנ״מ בזה מה היתה ואיזה
 ע״ז היתה, אבל בכוונה הזכיר הכתוב כי הע״ז
 הי׳ דבר פעור לבאר ולתזק התתלת דבריו, כי
 צוררים הם לכם, והוא עי׳פ משל, לבן יתיד אצל
 אביו נטפלו אליו בני בלי שם והיו מפתי׳ אותו אל
 השכרות, עד שהורגל בכך, ואין מעשה שניהם
 שויס, אחד הי׳ מסיתו בכל פעם שיקנה לעצמו
 יין וישתה וישתכר, והשני הי׳ קונה לו משלו ומפחה
 אותו שישתה עמו, ובהתוודע הדבר אל אבי הנער,
 אמר זה שהוא מבקש מבני שיקנה לו יין עוד יש
 לו זנות ני הוא לא נוון לקלקל את בני רק כוונתו
 היתה למלא את תאותו, לא נן השני שהי׳ מפזר
 מעות על בני לקנות לו יין, והוציא עליו עוד
 הוצאות אין זה נ״א רוע צב, ובזדון לבו עשה מה
 שעשה רק לקלקל את בני, הנמשל כי המפתה
 את אתד אל הזולת מהגלולים אשר עבודתם בדרך
 כבוד, יוכל להיות שכוונת המפתה לכבוד הע״ז
 כי תהי׳ נעבדה מאת עובד תשוב, ובעבודה תשובה,
 אבל פעור אשר עבודתה דרך בזיון, ומה יתרון
 לה במה שיבוא זה ויבזה אותה על פניה, א״כ
 זדאי כוונת המפתה ודאי רק לקלקל את המפותה
 להסיר אותו מדרך התיים אל עמקי שאול, וזהו
 שאמר כי צוררים הם לכם, ר״ל כל כוונתם לא
 היתה אל דבר רק להתטיא אתכם, והעד,
 בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור, ני בע״ז
 אתרת הי׳ אפשר לדונם שאין כוונתם לקלקל
 אתכם, רק כוונתם שתהי׳ יראתם נעבדת, משא״כ
 בעבודת פעור, ומעתה יפה אמר הכתוב נקוס
 נקמת בני ישראל, כי אם הי׳ כוונת הע״ז לכבוד
 עצמה, ראוי לייתס הנקמה אליו ית׳, אבל אתר
 שכוונתם היתה גם לבזות אותה גס זאת כדאי
 להם לבעבור יסובב מזה קלקול לישראל לק אמר
 נקום נקמת בני ישראל, ובלשון המדרש היזק שלכם

:  הוא כי



ת ממורן יעקב עז ש ר  $ף!ל פ
 לא יוכל לתקון f כי השומע דנריהם יאמר ודאי ולק קיים משה דבריהם שיענרו חלוצים לפני
 מחייראי׳ הם ללכת למלחמה ," ובזאח יניאו לבב ישראל, ואמר ואם לא חעשון כן, ר״ל גם אם
 כל ישראל, אבל באמח לא עלה על לבב בני גד חקיימו גוף הענין ותלכו וחעברו אח הירדן, רק
 ובני ראובן לדבר ק מסבת מורא המלתמה, רק לא תעשו כן היינו לעבור חלוצים, הנה חטאח0,
, כי לבבס היי שלם עם ד׳ ואמר הנה חטאחס לד, לאמר גס כי אצל ישראל  בתם לבבם דברו ק
 ובטוחי׳ עליו באמת, כי ד׳ ילחש להם, ולא חשבו חהיו נחשדי׳ בתנס, אבל הלא על כל פנים יסובב

 טורח המלחמה למאומה, אבל בעיניהם הי׳ מה מזה עון אשר חטא, וכמו שכתבנו, והבן:
 שלא נכבש עדיין ואשר נכבש שויס כאחד, הכל ובמדרש (פרשחנו) לי חכם לימינו זה משה,
 נכון לפניהם, ולק מלאו אח לבבם לבקש מאח ולב כסיל לשמאלו אלו בני גד ובני
 פני מרע׳יה אל חעבירנו את הירדן, ואחר אשר ראובן שעשו אח העיקר טפל והטפל עיקר, שחבבו
 כעס עליהם מרע״ה השיבו אותו דבר לעיני כל את ממונם יותר מן הגפשות, שאמרו גדרות צאן
 ישראל ככל אשר היי עם לבבס הנאמן, היינו נבנה למקנינו פה וערים לטפינו, ומשה אמר
 שאינם דואגי׳ מפחד המלחמה כל מאומה, חה להם בני לכם ערים לטפכם, ואח״כ וגדרות
 לך האות נחנו נעבור'חלוצי׳ לפגי גו׳, בע״כ יבחן לצנאכם כוי, עי׳ מה שכתבנו בבאור דבריהם אלו
 שאין אצלנו שמץ דבר מפחד ומורא המלחמה, הגה בתבורנו קול יעקב במגילת קהלת, ובתבורנו זה

 בתשובתם זאתי תקנו את אשר עוותו מתחלה, פ׳ שלח:

י ע ס ת מ ש ר  פ
 אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים והעתקתיהם הי׳ישבאו לאת ישראל, ואגב פעלו
 לצבאותם' גו׳ ויכתוב י משה את מוצאיהם טובה גם לדורות, במוצאיהם ובמקריהם אשד
 למסעיהם על פי ד׳ ׳ואלה מסעיהם למוצאיהם, אירע להם, אבל אתר כי לא באו לארץ ישראל,
 ומה מאד ראוי להתבונן בסדר יכתוב זה בשנותו א״כ לא פעלו בנסיעותיהם. כ״א פעולות המקרים
 את טעמו, תתלה אמר מוצאיהם למסעיהס, אשר נתגלגלו במקום זולת מקום, לגדור פרצות
 ואת״כ הפך הדברי׳ ואלה מםעיהם' למוצאיהם, בדורות הבאים', וא״כ מסעיהם טפל למוצאיהם,
 אמנם דע י כי מאמר מוצאיהם מורה על• ויפה סיפר הכתוב ויצתוב משה את מיצאיהם
 המקרים והנסיוטת אשר קרה אותם במדבר, למםעיהם, בכל מסע ומסע היי כותב המקרים
 וזה כלל גדול כי כל המקרים גם'שהיו רעות• אשר נזדמנו שים, והשלים ואמר ואלהמסעיהם
 בזמנם, עכ״ז טובה גדולה עשו לדורות, כמעשה למוצאיהם, כי המסעות היו מכוונות בעבור

 קרת ועדתו, גם שהי׳ רע להם כי נאבדו הס וכל : פלילית"המוצאות, והבן:
י צ^ה בזה ע״ד מאמר (בלק) אל מוציאם י  אשר להם, עכ״ז גדר גדול גדרו לדורות, כמאמר ע
 ולא יהי כקרת וכעדתו גו׳, וכן כל הנסיונות אשר • ממצרים כאועפוח ראם לו, כי לא נתש
 קרה אותם בהיותם במדבר הלא היו לאות לבני ביעקב גו׳ כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל
 מרי שלא לעשות עור דבר כזה מעתה ועד עולם, אל, ולבוא אל ה2אור נזכיר דברי התסיד ע״ה
 ומעתה אם ישראל היו גומרים ומצליחי׳ נסיעתם (תהלי׳ ק״ו} אבותינו בימאים לא השכילו נפלאותיך
 והיו באים לאיןישראל, הנה עיקר נסיעותיהם גו׳ אשי* בהשקפה הראשונה לא ידענו מה זאת

 למשיח
2 0 



 מסעי יעקב
 אמנם המשורר ע״ה ברוח קדשו בא וביאר אלינו
 תכליח כל הנסים ההם שהם נעשו בהכרח
 לעיקר גדול באחריה הימים, והוא (שם מ״ה)
 אלקים באזנינו שמענו אבותינו ספרו לני פועל
 פעלת בימיהם בימי קדם, אשר מלות בימי קדם
 נראוח כשפת יתר, אבל באור הדבר הוא ממש
 בדמיון עשיר גדול הי׳ לו ב׳ בנים, ובהגיע בנו הבכור
 אל תור הנשואי׳, נתקשר, עמו בשידוך הגון וחלק
 לו מוהר ומתן ובגדים כמשפט, ואמר בלבו הלח
 עוד לי בן אתר להשיאו, ומי יודע מה יולד יום,
 לא מי שהוא עשיר היום עשיר למחר, ויגמר
 אומר לחלק מיד גם לבנו השני במכסת הכסף
 אשר נתן לבנו הראשק, והכין וגתן ליד שליש
 הנדן שלו והכין גם בגדים ותכשיטי׳ וכדומה
 מהדברי׳ הצריכי׳ אל הנשואי׳ כמשפט הקצינים
 והרחכיס, וזאת עשה הכל מדאגה פן לח יהי׳
 בידו את״כ להספיק לו צרכי נשואיי לזמן ההוא

 ע״כ החריד עליהם להכינם קידם, בימים
 שהיכולת בידו, כן הדבר בנסים הראשונים שעשה
 ית׳, כי כבר אמר שהע״ה (קהלת ל) ידעתי כי
ל  ! כל מה שיעשה האלקים הוא יהי׳ לעולם, ר״ל כ
 דבר נסיי הבא לכלל הווי׳ ואל המציאות תתמיד
ה  סגולתו לעולם, אשר ע״כ תיאר הנביא ע״
 ישועת ד׳ ע׳׳ש מעין, כמאמר (ישעי׳ י״ב) ושאבתם
 מיס בששון ממעיני הישועה [וכמו שכתבנו בתלק
 הא ל״א א׳ ע״ש באורך] ולהיותו ית׳ קורא
 הדורות מראש וראה כי עתידי׳ ישראל להשתעבד
 עוד בגליות אחרות, ובאחרית הימים יהיו דלים
 מזכות רקים מכשרון ויצטרכו לנסים גדולים
 להתתםד עמהם ולא יהיו דאייי׳ אליהם, ומי
 כאלקינו התושב בתשועת בניו כי הכין מראש כל
 הנסי׳ והנפלאות שיצטרכו ישראל בגאולה המקווה
 בהיות העת ההיא עת רצין ומוכשרת לתדש להם
 עניני׳ נסיי׳, אשר ע״כ התגולל וסבב עוד עליהם
 כמה סבוח למען יצטרכו לבקש רחמים על נסים
 וישועות, והכל להכין ישועה אל דור האחרון,
 וזהו עזרת אבותינו אתה הוא מעולם מגן ומושיע
 לבניהם אתריהם מי, וזהו אלקים באזנינושמענו

 אבותינו

 אהל נורשח
 למשית ד׳ להזכיר גנות ישראל כי לא השכילו
 נפלאות השס ית׳ ולא זכרו תסדיו הרבים, ותלילה
 לדוד מלך ישראל מלדבר דבריס כאלה, אבל הסכת
 ושמע כי דהע״ה דבר בקדשו התנצלות על ישראל
 וחפץ בהצדקה, הכל בהיפך ממה שנראה בהשקפה
 הראשונה, והוא כאשר נתעורר על אמרו לא
 השכילו אשר מהראוי לומר לא הביטו או לא ראו
 וכדומה מהלשונוח, אבל במאמר לא השכילו
 נפלאותיך ודאי הורה על ענק נכבד, וכמו שנבאר:
 כי הנה באמת יש להתפלא על מצאי מצרים שהי׳
 מורך בלבבם ופתרו פתד בראותם מצרים
 הדפיס אתריהם שלא הי׳ זאת ראוי להם אתרי
 ראותם המסות הגדולות האותות והמופתים אשר
 עשה ד׳ בפרעה ובכל מצרים, כי מאז הי׳ ראוי
 להם לבטות ולהאמין בצור משגבם כי לא יפלא
 ממנו דבר , וכדברי הנביא(ישעי׳ מ״ג) כי תעבור
 במים אתך אני גו׳ ולהבה לא תבער בך, והן על
 זאת בא המשורר ע״ה בהתנצלות ואמר אבותינו
 במצרים לא השכילי נפלאותיך מ׳ לאמר שלא היו
 מבינים בהנפלאות למה הם באים, כי היו דברים
 מיותרים בעיניהם, היינו שיהפך לב פרעה לרדוף
 אחריהם ולעשות להם את״כ נסים נוראים להצילם
 מידו, הלא טוב טוב הי׳ להם שלא ירדוף אחריהם
 ולא יצטרכו לישועה, וכמו כן כל הנסי׳ שעשה ית'
 עמהם את׳׳כ בלכתם במדבר, לא מקום זרע וגפן
 גו׳, וכלכל אותם שמה במן ובאר והוביש מי יים
 סוף מפניהם, הגה כל אלה היו אך למותר, כי
 היו יכולי׳ להתקיים מבלעדי בל הנסים האלו, כי
 הי׳ לפניהם דרך קצרה סלולה וישרה דרך ארץ
 פלשתים, והי׳ אפשר להס להתפרנס בדרכי
 הטבע, ולכן הי׳ הדבר אצליהס נגד השכל המקובל
 למעט בניסא עדיף, וזהו אבותינו במצרים לא
 השכילו נפלאותיך, לא הבינו על •מה ולמה הם
 באים, ע״כ ולא זכרו את רוב חסדיך , כי היו
 מרובי׳ יותר מן הצורך, וע״כ וימרו על ים בים
 סוף, כי הי׳ קשה בעיניהם למה יביאם ית׳ אל
 תוך מים רבי׳ שיצטרכו לנסים, וזאת היתה עולה

 להקטין אמונתם, וימרו על ים בים סוף:



 מסעי יעקב עח
 וחזקים כתועפות ראם נעת צאתם ממצרים,
 ומאותו הזמן כבר־ נעשה ונגמר גס הנס הזה כי
 לא יפעיל עוד כחש ביעקי ולא קסס בישראל,
 וזהו כעח יאמר ליעיף ולישראל מה פעל אל, כלו׳
 עתה הם מביכים למפרע מה פעל אל עמהם
 בימים הראשונים, וכמו כן הארון ה•׳ משוה
 לפניהם כל הר וגבעה ונתגלה להם פעולח
 הצלחחו בעח שהטמינו עצמם האמוריי׳ כמוזכר
 ברז״ל, וכן אח אשר הוביש ד׳ אח מי יס סיף
 מפניהם, גס כי אז היי כל ענין הנס ללא צורך,
 אולם הלא הקב״ה ידע כי עוד לי גן להשיאו,
 עיד ימים יבואו ויצטרכו לעבור ימים ונהרוח בימי
 המלך המשיח במהרה ויהי׳ מהצורך לקק נדחים
 מירכחי ארץ,״ וכל הארץ מלאה נחלים ונהרות
 וימים ואיך יעברו גאולים כל כך מהרה, אם'לא
 כהבטחח הנביא נרה (ישעי׳ י״א) והחרים די את
 לשון ים מצרים והניף ידו על הנהר בעיס רוחו
 גי והדריך בנעלים, והיחה מסלה לשאר עמו
 גו׳, ומתי הי׳ התתרשות הנס הזה הלא עחה
 בעת צאת ישראל ממצרים אז הי׳ געשה ונגמר
 כל החתונה אשר תהי׳ אי״ה בימים הבאים עלינו
 לטובה הכל נגמר בעת גאולת מצרי׳, כי מאז
 כבר הדבר בטוח כי תעבור במים אתך אני גו/
 וכמאמר {מיכה ז׳) כימי צאתך מארץ מצרים
 אראנו נפלאות, כלומר כי לעתיד לא יחדש ית׳
 נס חדש, רק אותם הנסים אשר נעשו לפנינו
 בגאולת מצרי' ישיב ית׳ לעשות אותם אלינו,וזהו
 אראנו נפלאות, כלומר אז יתגלה אלינו פעולת
 הנסי׳ הראשוני׳, מה שלא הי׳ מוגן עד היום
 [וכמ״ש באורך 3פ׳ לך ובפ׳ בשלח על מאמר משה
 אל העם אל תיראו התיציו וראו גוי] ומעתה
 הנה מי אשר ראה את ישראל במדבר, אין לחס
 ואין מים, והקל׳ה האכילם לחם שמים, והשקה
 איחס מים מן הסלע, הלא אמר כי זה הי מסבת
 ההכרח, לדוחק רעבונם וצמאונם , אמנם בהביט
 אל תחלת הנסיעה, הלא על דעת כן הסיעס ית׳
 אל המדבר הנורא הזה למען יצטרכו לנסי׳ רבים,
 וכמבואר ברז״ל(ילקוט בשלח) ויסב אלקיס את

 העם

 אהל פרשת

 אבותינו ספרו לנו פועל פעלת בימיהם בימי קדם,
 ר״ל מה שהי׳ הצורך לפעול בזמן העתיד פעלח
 בימיהם [תהו הוראת הכפל פיעל פעלח] וזהו
 בימי קדם, כלומר הישועות כבר מוכנות ושמורו׳
 מימי קדם, ונמצאו בעולם קודם עת הצירךלהם,
 והכל •>ע3וד הטעם שאמרנו, כי אז הי׳ עת רצין
 וזמן שמחה, ומשה רבינו הי׳ עמהם ואהרן ומרי׳
 ושארי הצדיקי׳ הגדולי׳, שהמה ראויי׳ לחדש להם
, ואחר ־שיתחדשו הנסי׳ ויצאו מן הכח אל • י ם  נ

 הפיעל יהי׳ נקל אל הדור האחרון להשיגם, וזהו
 מאמר בלעם , אל מוציאם ממצרי׳ כתועפוח ראם
 לו, דל הוציאם ממצרים ננסי׳ רבים עידפי׳ על
 הצורך, אגל כעת יאמר ליעהב ולישראל גי׳ ר״ל
 עם הזמן שיביא אח״כ יתברר להם פעולח כל נס
 ותכליתו, ומלת כעת תתפרש כמו בבוא העח ,
 כלומר גס כי אז היי ענין הנסי׳ ללא צורך, אולם
 יבוא עת אשר יאמר ליעקב ולישראל מה פעל
 אל מה פעילת כל הנסי׳ האלה, והנה הפליאה
 הראשונה היתה אצליהם מה שראו כי שדד ית׳
 במצרי׳ מערכת הכשפי׳ שלא תשלוט נישי־אל,
 והוא במאמר ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו,
 ובמדרשי (פ׳ בשלח) עשו מצרי׳ כלבים של זהי
 בכשיפים שיהיו טבחי׳ וקולן הולך בכל ארץ מצרי׳,
 ושתקן משה, שנאמר ולכל בני ישראל לא יחרץ
 כלב לשוט, ובאמח לא הוצרכו כלל לנס זה
 בצאחם, כי לא ברחו ממצרים כעבד הבורח מאת
 אדוניו, כי יצאו ניד רמה, ונאמר ותחזק מצרים
 על העם למהר לשלתםמ)הארץ, אס" לא כי
 הקב״ה תידש הנס ההוא אך בעבור היותו מוכרח
 בזמן הבא , כי בזמן בלעם הי׳ הנס ההוא מוצרך
 מאד, כי הוא רצה לעשוי כלה בעצמו ע״י הקסמי׳
 שבידו, והקורא' הדורות מראש סיבב מתחלה
 נעח שהי׳ מוכשר לחדש להם נסים הוסיף ותידש
 גם נעבור ימי בלעם הקיסם מדאגה פן לא יהי׳
 הדור היהואי- ראוי לחדש להם נס חדש, והרשע
 הזה הודה"בגנצמו ואמר מה אקיב לא קלה אליגו׳
 והוסיף ואמר אל מוציאם ממצרים כתועפית רחם
 לי, כלומר הלא כבר הרבה להם נסי׳ גדולי׳



 ססעי יעקב
 ז* ידו מן החייט כל הימים האלה והעלה על
 הכתב כל הנגדי׳ גדולי׳ וקטנים, גם תכשיטין
 אשר ראה שהטט אל הכלה את הכל העלה על

 הלות, ויהי כאשד כלו-הגעלי מלאכות את
 מלאכתם נהמת כל הבגדי׳והתכשיטי׳ ויקת אותם
 אבי התתן ויתן אותם אל תוך הארגז למען יהיו
 שמורי׳ לו על התתונה, ויהי >3וקרוהארגז איננו,
 וימר לו מאד, ויום יהתתונה קרוב לבוא, ובהכרת
 הלך מהרה אל התנות והביא סתורות אחרות
 ויקרא את התייט, ויהי כראותו את התייט
 ממדדותותך המלבושי׳ וזה בא ועומד על ימינו עש
 הלות אשר בידו ורושם כל,3;ד וכל מעטה וכל
 לבוש, ויהי כאשר נשלמה המלאכה קרב יום
 התופה ויעשו תתונה, ויהי בטוב לבם והתתןעם
 אתיו הקטן ועם המתותן הילכי׳ לטייל על דרך
 הכרמי׳ , והחתן מציע ומספר טוב לב אביו, כמה
 פי/ר בעבורו גמה מלבושי׳ עשה •לו",-/נמה
 מעטפוח עשה לו, גם בגדי חיל גם בגדי שית
 ובגדי ירט וכלם כפולים, ולא פעם אחד כפילים
̂׳  כ״א ג׳.וד פעמי׳ כפולי׳, כי כאשר עמייו הבגד
 הראשונים נגנבו או שאבמ ובהכרח עשה אחרים

 תחתיהם,- וגם הם נגנבו וחזר ועשה אחרים
 ואתע הקטן שומע את דבריו ואומר ילו אחי יקיריי
מ  לא .תדברנה שפתותיך מישרים, ויאמר אל
 החתן מדועי, וט אתה לא ידעתי, כי לבעבור
 שהראשונים *•נגגבו - הי׳ אבינו מוכרח •לעשות
 אתריהם, וכן דברמי במו פי, ויאמר הנער אחי
 לא תדבר כן, רק כה תדבר למען שיעשה לי א>׳י
 מלבושי׳ אחרים לכן נגנבו הראשונים־,•׳ כי אנט
 בתכמתי הסיבותי את >ל זאת והייתי מסית אל
 גנבי׳; שיגנבו למען יהיי א3י מוכרח לעשות עור
 הפעם מלבושי׳ למען ר3\ת מספל גדול על הליס
 אשר אתי- בבית, ט כן הבטיתלי כל מסער
 הנגדי׳ שיעשה לבנו הראשי[ יעשה >״כ אל בנו
 השני, א״כ אין הדבר במו שאתה חושי ט מעשה
 הבגדי׳ האסרי׳ הי׳ מסבת שנגנבו הראשונים, ך־ק
ט לכן נגנבו הראשונים כדי שיעשה ך פ י ה  ב

 אחדים:

 הנמשל

 אהל &רשח

 העם דרך המדבר, מפני מה ויסב, אלא כדי
 לעשות להם נסים וגבורות, היינו געת שהי׳
 הדור ראוי לנך להמציא להם נפלאות .חדשות
 למען יכינו הדרך לפני בני בניהם בגאולה העתידה
 במהרה, כמאמר (ישעי׳ מ׳).קול קורא במדבר
 פנו דרך ד׳ ישרו בערבה מסלה לאלקיגו, ומאמר
 קול קירא במדבר, כמו (משלי א׳) חכמות בחוץ
 תרונה, כן בהיות ישראל במדבר הי׳ הקול. קורא
 ואומר כל הנסי׳ אשר נעשו שמה בעת ההיא אינם
 מטוני׳ לשעתם רק להכין וליישר דרך אל הגאולה
 העתידה, ומעתה יפה אמר הכתוב ויכתוב משה
 את מוצאיהם למסעיהם גו׳ ואלה מסעיהם
 למוצאיהם , ונמתיק הדברים ע״פ משלי, לעשיר
 הי׳ לו ב׳ בניס , וכאשר נתקשר עם בנו הבכור
 ונתן הנדן -ליד השליש הי׳ הנער בנו השני עימד
 ורואה ט אביו מפזר מעות הרבה לאתיו, ויאמר
 אל,אביו מדוע לא תתן.גס לי סך בזה, למה
 יגרע חלקי מחלק אתי לא נופל אנכי עמנו,
 ויאמר לו אביו הלא אחיך נבר. הגיע עחו עת
 דודים ואת הכסף אשר אתה רואה.אני גוחן לו
 נדוני׳ אל הנשואי׳, ואתה עולךינער ורך״, אבל
 ראה ותספור ותמנה כמה אני נוח{ לאחיך
 ותכתוב המספר הזה רשום בכתב אמת עלפנקסך
 ואני אבוא ג״כ בחתימת ידי לאשר ולקיים לתת
 גס לך כמספר הזה כאשר אתקשר עמך, .ויעש
 הנער כן, ויכפור הסלעים וישקול השקלים
 והעלה הסך הכולל וירשיס כל זה על הליח אשר
 בחיקי, אח״כ ראה הנער כי הביאו מן התטת
 כמה מיני סחורות יקרות יפות המראה, וישמח
 מאד, עוד מעט בא חייט עם קו המדה והחייט
 ממדד ומתעסק רק עם אחיו החחן, ועמו לא
 יעשה דבר, ויתן את קולו ויבך ויאמר אל אביו
 מכל הסחורוח האלה יעשה החייע מלבושי׳ רק
 נעבור אחי ובעבורי לא יעשה מאומה, ויאמר לו
 אביו הלא כבר הגדתי לך כי אחיך היא חחן,
 ומהצורך לעשות לו בגדי תתמה, רק אתה תרשום
 . כל מספר הבגדים אשר עשיתי לאחיך, וכמספר
 הזה ודאי אעשה גם לך לעת.חתונתך, והנער לא



 מסעי יעקב עט
ת  ־דאש השנה ־פדק אי) ־׳אמר ר שימוך כתיב מו
 עשית גו׳ לשעבר רכות עשית, מכאן ואילך
 נפלאותיך ומחשבותיך אלינו,־ ומבואר כדברינו:,
 וכבד מלתי אמורה על מאמי (חבקיק 1׳} ד פעלך
 בקרב שנים ידיהו גר ברוגז רחם תזכור, שפירשו
 נו הפשטנים ג׳׳כ שיעורר ויחי׳ ־חסדיו ונפלאותיו
 הקדומי׳ שעשה לאבותינו ׳בימים מקדם, זלפי
 דברינו יצדק מאד אמרו ברוגז רחם־ מזכור ולא
 אמר רחם תפעל או רחם עלינו, אבל בכוונה גי
 אם בשצף קצף הסתיר פנים מאתט זאק במעשינו
 כדאי לעשות עממי רתמי׳ וחסדי׳ חדשים,׳ עפ״פ
 רתם תזכור נלומד שתזכור רחמיך הראשונים
 אשר פעלת לאבותינו בימי :קדם ומהם הושע-,
 וכבר כתבנו בקיל ׳יעקב (במגלת איכה) על מאמר
 המדרש השביעני במרורים כלילי יפסח הרוני לעמז
 בליל ט׳ באב-, ט הנה התודה צותה־:לגו לזכור
 יציאת מצרים בכל יום, והעולה על דעתט ־הוא
 שהקב״ה חפץ שלא נשכח כל גמוליו :׳אשר הפליא
 עמנו למע; נשבחהו ונפאמר תמיד^יקול(*^
 ותודה, •־*) אשד לא כן הוא ׳מדמ המדיני, כי
 י דד5ו • •י י

 אהל פרשת

 הנמשל •משה רביט ע״ה לקח עט סופרי׳
 וםעלהעל הספר כל המקרי׳ אשר
ם בדרך כדברי המשל אשר בפי ת ו ה א ל  ק
 רבותינו ז״ל במדרש כשתזרו התחיל אביו מיינה כל
 המסעות, כאן ישננו כי כאן חששת את ראשך, כן
 העלה משס רביני ע׳׳ה בכתב כל מוצאיהם וכל
 •מקריהם אשר קרה אותם בכל פרטי מקומות
 מסעיהם מהרעב והצמאון והמלחמות ושארי עניני׳
 אסר קרה אותם, וזהו ויכחוב משה אח מוצאיהם
 למםעיהם, ר״ל כתב את זכרון המקרים אשר
 קיה אותם בפרטי מסעיהם, ולמען שלא יתשוב
 הארס כי הזדמנות המקרים היו מסבת מסעיהס
 באלו המקימות, לכן חזר והפך את הדברי׳ ואמר
 ואלה מסעיהם למוצאיהם, כי בכוונה הסיעם
 הקב״ה בהמסעות האלה בעבור לסבב ׳מוצאיהם,
 למק חדמט המקרים שיצטרכו לחדש להם נסים
 הרבה, להכין תשועת עולמי׳ אל הגאולה העתידה

 במהרה, והענק יקר:
 וכל הדברים האלה שאמרנו הנה הנם מבוארים
 במאמר קצר מדברי רבותינו זיל(בירושלמי

ת ראוי שיחייב א״ע לזכור טובת המטיב שלא להיות כפוי עונה,^וכמו,שתמצא,נדהע״ה ת כי אל המקבל מו מ  *׳, א
 שזירז א״ע ואמר (תהליס ק״ג) ברכי נפשי את ד׳ ואל תשכחי כל גמוליו, אשר נרכ א>צ>ר כמתפלא
 (שס קל׳׳ז) איך נשיר את שיר ל׳ על אדמת ככד, כיי ענין השירה לעשות נמית מס איל המנויב, .כי זה משפע
א;)וייטב  המטיב אל אחרים שיקבל מות בראותו שהמקבל טובתו הוא עלז ומתענג בהטונ ההוא, כמאמר (שינותי
 אלקים למיללות וירב העם ויעצמו מאד/ פי׳ שהי׳ נחשב להם לטובה ולברכה מאת ל׳ מה שבירך,מעשי.,יי,*?
 ונתרבו הילדי• ובמגדלו, וזה סימן טוב להם אשר כל ישעם וכל חפצם הי׳'להטיב לבית ישראל, ,כש״כ;^גורא
 ית׳ כי יופץ אסל הוא כל היום, ומנהג עולמו ברחמים רבים, ודאי מסוייבי׳ אנאנו המקבלי׳ משליו וטובותיו
׳ ובזה יהי׳ אל  לבוא לפניו בתולה וקול זמרה להודות ולהלל ולומר קבלנו טובותיך ואנחנו שמחים בהם מאד
 הנותן והמשפיע העליון ית׳ נ״ר כי עלתה ברכתו בטוב ובנעימי׳, אבל כל זה בהיותנו על אלמתנו אד היינו ששים
 ושמחים 'בטוב העבר ומנקשי׳ על העתיל, כמאמר (תהלים ת׳׳ג) כן בקולש סזיתך גו׳ כן אברכך 5מיי על העבר^
 בשמך אשא כפי על העתיל, לא כן עתה שהמליצו חז״ל (ברכות ג׳ א׳) מה.לו לאב שהגלה את בניו כי הנה
ל, ולאי רבו משתוקק שיעבור על עבדו רעצ״וצייאמ.ומקרי׳.יעים, נ ו  הציבי שסרח כבל אלוניו ויגרש איותו והי׳ נעי
. וכי ישמח האג' , לא כן בן שחטא על אביו והלך ינעל פניו מה יקוה האב, ט  על אשר יתייסר ויכיר בטובת ר
 בפיל בנו, אכן גם' בטוב לו ג״כ לא ישמח, כי היער"לא יתן לנו לשוב אליו'עול, וזהו, מה, לו, לאב, כלומר
 באיזה אופן ישמש האב'או מה יקוה, אם לא שתתעורר בלב בנו אהבת אביו שישתוקק לבוא להסתופף בבית אבץ

 ולהשתעשע עמו פכים בפנים, וזה יערנ לו יותר מכל התענוגים, 'כמאמר (שיר א׳) ישקני מנשיקות פ:הו כי;
, כאומר מה לו לבחור," הי גם נהיות דרכנו צלחה אין ו י נ  טובים לוליך ודין, וזהו מה לו לאנ שהגלה את נ
 נ״ל לפניו ית׳, כמאמר (לבריםכ׳׳ח) והי׳ כאשר שש ל׳ עליכם להיטע אתכם גו׳ כן' ישיש גו׳, אשר עי׳׳ז כאשר
 באו מיס על נפש אז נתעורר ונאמר'(הופע א׳) וללפה את מאהביה ולא תשיג אותם ובקשתם ולא תמצא ואמרה

 אלכה



ל פרשת מסעי יעקב ה  א

 שמו, ולבאר ענין הזכרון הזה ראוי להתגונן
 תתלה במאמר אז נדבדו מה מורה במלת אז ,
 ומדוע לא אמר אז דברו יראי ד׳, לא נדברו,
 נס מאמר ויקשב מורה על שמיעה בעתיד, מרש
 רש״י דל על מאמר (ברכות ו אי) לו הקשבת
 המתנת, והנראה כי המאמר הזה בא להורות על
 דבר נכבד אשר חדל רמזו עליו(סוכה כ׳א ב׳)
 ועלהו לא יבול אפילו שיתתן של תלמידי תכמים
 צר־יכין תלמוד, וראוי להשכיל לדעת אס השיחה
 היא שיחה שאינה של תורה ועכ״ז היא כחשבת
 נלבר חורה לא ידענו דדך לזה, אבל ענין הדבר
 כך •הוא, למשל אתד בא לבית עשיר ונותנים לפניו
 לאכול, והוא שואל על הלחם המונח על השלתן
 אם הוא צריך ליטול ידיו, ולברך עליו המוציא,
 וזה משיב לו לך נטול ידיך ותברך המוציא, הנה
 המאמר הזה מאת האומר נחשל לתורה, ט הורה
 הלכה׳ אל השואל איך יחנהגיעס הלחם אשר
 לפניו, אכןאםבא׳אדס בבית־ ומצא שם אנשי׳
 רבי•׳ מוסבי׳ על השליזן אוכלי' ־ בסעודת בעה״ב,
 ואמר הבעה״ב אל ־האורח הבא מהר לך נטיל ידיך
 ותשב עם המסובי׳ וברך ברכת המוציא, הדברים

 האלה

 דרמ תמיל להטינ עם־ הבריות ואינו דורש מהם
 הלל ותולה, כי כל התסד אשר הוא עושה עם
 המקבל הוא מצער בעיניו, כמאמר (אבות אי)
 יהי ביתך פתות לרותה ויהיו עניים בני ביתך,
 ר״ל שלא יגדל אצלך החסד אשר אתה עושה עם
 הענייי יותר ממה שאתה מפרנס את בני ביתך,
 וא״כ רםוק״ מאד לשפוט- טעם הזכירה שיחפוז
 הקב״ה להחפאר ידו־ במה שנזטר את אשר גמל
 עלינו, ויפה אמינו בסי-הנז׳ כי מה שצוה ית׳ על
 הזכרון הואי ממש עיד אם יהי׳ איש תייב לרעהו
 איזה סך וישלם לו מקצת ממט והמותר ישאר
 חייב.לו אז הענק-צריך זכירה או רשימה בפנקס,
 לא כן-מי שפורע־לחבירו חומי ולא נשאר תייב־לו
 כלום, אין כאן מקום ל/טרה;־כי כבר עבר הענין
 מכל וכל, וא״כ כל מקום שנאמר זכירה בע״כ
 עדיין הענץ-. לא נגמר, וגאולת מצרי׳־ עוד. לא
 נגמרה עד־ לעתיד כמאמר הנז׳ כימי צאתך מארץ
 מצרים אראנו נפלאות-(עי׳ שם השלמת הלברי׳):
 ועס דבריט־אלה יתבאר לנו מאמר.נפלא(מלאכי
 .ג׳)-־אז נדברו יראי ל׳ איש רעהו ויקשב
 ד׳ וישמע ויפיובספר זכרון לפניו ליראי ד׳ ולחושבי

 אלכה.ואמונה'אל אישי.הראשון כ? טוב לי אז מעתה, כלומר גס. אס נשיג טוב גס נמקוס זה עכי׳׳ז משתוקקי׳
 אנסנו רק אל שלחן..אבינו ית׳, כבן שיש לו געגועים אל אביו, וזה ענין מאמרם דל (ברכות ז׳) טובה מרמת
 אמת בלבו של אלם יותר ממאה מלקיות , היינו כאשר לבו עליו י לוי על הגעגוע״ שיש לו על אגיו, זה טובלו
 הרנה יותר ממאה מלקיות, .גם כי גם.המלקיות טובי׳ לו להעיר את לבבו לאמר אלכה ואשובה גו׳ כי טוב לי
 אז מעתה, והחי ייתן אל לבו לאמר כלא מצאוני כל הרעות האלה לק מסבת כי גרשוני היום יגהסתפס •במולת
 אבי.רוכב שלנים נעזרי, עכ״ז הלא יותר טוב לפניו מילות אחת הנ״ל. — והתבונן כי" מאמר כי .טוב לי אז
 מעתה מורה .יפה על הדנר שאערנו, לאמר כי גס אס יהי׳ לי פה הרגה ממיני הטובות והתענוג,׳ עכ״ז אני מבחין
 ומכיר ההבלל, ממש ע״ל עשיר מעיר גלולה של סוחרי׳ עשירי׳ נסע בדרך ובא אל עיר קטנה ונכנס אל בית
 האכסני׳ וראה .כיי המה דליס ורקיס, אין בבית מאומה לא לאכול ולא לשפות הנה •נעגיי ^ עול לא עסין
 פסיחות העיר וללוחה, כי אס יתלה סלבר ברוע מזלו של בעל האכסני׳ הזאת כי דל הוא, אכן כאשר ילרוש תחלה



ב פ ק ע  מסעי י

 רב אחא 3ר אדא אמר רב המנונא אמך מ מנין
 שאפילו שיחת חולין של ת״ח צריכה , למור שנאמר

 ועלהו לא יבול;
 עוד נראה להמתיק מאמר ויכתוב משה את
 מוצאיהם למסעיהס על פי ד ואלה מסעיהם
 למוצאיהם, ע׳׳ד דמיון, אחד נשא אשה אתרת
 והיי לו נער קטן מאשחו הראשונה, והיי מר לו-
 מאד, והיו עיניו כלות ומייחלוח לאמר-מתי יגדל
 הנער ויגיע עתו עת דודים לתתו אל בית חותנו,
 ויהי כי ארכו הימי' והנער הגיע לפרקו > :.והיא
 נסע בדרך בעבור מסתריו, וירא שם בת איש
 מכנעני הארץ והתקשר עם אביה וכתבו : כתבי
 התנאי׳,• ויהי בבואו לביתו אמר לבנו דעי בכג כי
 כבר נתקשרתי עמך מעיר פ׳, ולא •תסבול׳ עוד״
 מדורות מאשת אביך בלתי אס כמשלש תרשים,
 עךזמןהתתונה, והנער יספור וימנה:מספך
 הימים מתי יעברו ימי הצער,.עד כי הגיע היום
 והאב שכר עגלות לנסוע אל מקום התתונה,
 ובשמתה גדולה: ונפלאה עלה •הנער על המרכבה
 ויםעו מביתם, הס יצאו את העיר .והרתיקו
 ויאמר הנער אל הבעל עגלה ידידי הגידה נא לי
 כמה פרסאות נסעתי מביתי, ויאמר לו הבעל
 עגלה כבר נסענו בי פרסאות ויותר, למחר הוא
 תחר ושואל את הבע״ג כמה פרסאות הנני רתוק
 עתה מביתי, וזה אומר לו ת׳ פרסאות או עשרה,
 והמה נוסעי׳ עוד הלאה וישאל אבי התתן את
 הבע״ג כמה פרסאות יש לפנינו עוד .׳לנסוע על
̂ננר• ויאמר•  התתונה, והבע״ג משיב לו, וישמע ה
 אל אביו הבינני נא והורני מדוע איןשאלת שנינו׳
 דומות זל״ז, אני בשאלתי את פי הבע׳׳גאני שואל׳
 אותו על מספר־הפרסאות תשרמאתרי, ואתה
 שואל אותו ובתרת לשאול כמה פרסאות יש עוד
 לפנינו לנסוע, ויען אביו ויאמר־ לו, אתה הטבת
 בשאלתך ואני בשאלתי, אתה הלא לא היית מעולם
̂ז המתותן  בעיר פ׳, ואין אתה• מכיר את מעל
 תסני ויקרו, ולא את בתו הכלה, אין אתה יודע
 כל מאומה מהצלתתך. אשר קרא ד׳ עליך שמה,
 רק זאת ידעת כי אתה בורת מפני אשת א3יך;ו

 אחל פרשת

 האלה אינם תורה, כי מי שאל אליו שאלה בדיני
 ברכות ונט״י, אין כאן לא שואל דין ולא משיב
 הלכה, ני כוונת בעה״ב לא הית׳ להוראה כלל,
 רק הזמינהו לסעודתו, ובהזדמן מעשה כזאת
 ודבור כזה אצל יראי ר׳ שהוציאו מפיהם דבר׳
 בדרך שיחה בטלה, כמו שמצאנו גחז״ל(ריש פ׳ ב׳
 דםוכה) אמר ר׳ שמעון מעשה בטבי עבדו של ר׳
 גמליאל שהי׳ ישן תחח המטה ואמר להם רבן
 גמליאל לזקנים ראיתם טבי עבדי שהוא תלמיד
 חכם ויודע שעבדי׳ פטורים מן'הסוכה לפיכך ישן
 הוא תתת המטה, ולפי דרכנו למדנו שהישן תחת
 המטה לא יצא ידי תובתו ואע״פ שלא אמר זאת
 אלא לשיתת חולין בעלמא שהי׳ משחית בעבדו,
 עכ״ז למדנו ממנו הלכה שהישן תחת המטה לא
 יצא ידי חובתי, הנה לעינינו הוא כי המאמר הזה
 לא נאמר מפי רבן גמליאל להוראה כי הזקנים
 שהיו עמו כלם היו יודעי׳ ההלכה , ובעל המאמר
 לא כוון רק לשיחה בעלמא, מה עשה הקב״ה
 אשר לפניו גלוי וידוע אשר בדורות הבאי׳ יהיו
 מסופקי׳ ברבר זה, והמתין הקב״ה מלקבל תיכף
 הדבור למעלה מפי רבן גמליאל, כי לע״ע הדבור
 הוא רק שיתת חולין, רק הדבור הי׳ שמורבזכרון
 עד •יגיע עת אשר ישאלו שאלה ע״ד זה, וזהו אז
 נדברו פי׳ זה כמה שנים אשר נדברו יראי ד׳ איש
 אל רעהו, ולכן לא אמר אז דברו כי זה הי׳ מורה
 שהיו מדברי׳ בכוונת מכוון, לכן אמר נדברו, כי
 נזדמן כך להס בלא שום כווני*, כ״א מסבת
 המשכת הדברי׳ וההגלגלותם, מה עשה הקב״ה
 ויקשב ד׳ ואח״כ וישמע, ובתוך משך הזמן ייכתב
 ספר זכרון לפניו כמשפט לדבר שעדיין לא נגמר,

 והענק נכבד:
 ובגמרא (שם) מובא הדרש הזה של ועלהו לא
 יבול כו׳ על אוחה מעשה שסיפר ר׳
 שמעון, מעשה בטני עבדו, חניא אמר ר׳ שמעון
 משיחתו של רבן גמליאל למדנו שני דברים, למדנו
 שעבדים פטורים מן הסוכה, ולמדנו שהישן תתת
 המטה לא יצא י׳׳ח, ולימא מדבריו של ר׳ גמליאל,
 מלתא אגב אורחי׳ קא משמע לן, כי הא דאמר



 מסעי יעקב
 המעות שיוכל לפרנס אשתו וגניו, היא מבטיחו
 ואומר'לו הנה נתתי הסך הזה נידך, ופן יקרה
 לך אסון ופגע בדרך ותפסד כל מה שכילו, אט
 ערב לך בעד כל צסך, ותשוב אצלי ובוא אלי שטת
, הנמשל, הקי״ה הבטיח ם ע פ  ואתן לך עוד ה
, ק נ  לאברהם וכרת עמו הברית לתת לזרעו ארץ כ
 עכ״זשאל ואמר במה אדע כי אירשנה, מסבת
 מוראו שמא יגרום התטא, ותקיא הארץ אותם ,
 וא״כ הקנ״ה הקים הבטתתו ואנחנו' אין בידינו
 מאומה, לזה הכפיל הקב״ה את הבטתתו ליעקב
 ואמר לו כי לא אעזנך עד אשד אם עשיתי את
 אשר דברתי' לך, כלומר גס אס כבר נתתי לזרעך
 והם יפסדו אותה, אנכי אערבט, ואחזור ואתן,
 וזהו כי לא אעזבך ער אשר גו׳ כהמבטית הנז׳
 שאמר לאוהבו דע כי לא אשקוט עד כי בהכרת
 יגיע הסך הזה ליד בני ביתך, ועל החסד הגדול
 הזה אנחנו אומרים בלילי פסת ברוך שומר הבטתתו-
 לישראל, והוא שבח נפלא מאד כי על שלמות
 הנחינה המליץ במאמר שמירה ברוך שומרי כו׳ כי
 משפט השומר שלא יאבד דבר הנשמר, והמחזיר
 ונוחן דבר הנאבד אין עוד שמירה גדולה מזו,
 וזהו ויעמידה ליעקב לתק לישראל ברית עולם
ת כנען, כלומר לא כאותו שמבטיח  לאמר לך אתן א
 וכוחב לחבירו כך וכן־י אתן לך, וכאשר הגיע הזמן
 וקייס הבטתתו הוא מוחק מלת אתן וכוחב במקומו
, לא כן הקב״ה כי גם אחר הנתינה תתי  כבר נ
, להורות כי גם  ההבטתה נשארת לאמר לך אתן

 אס יאבדו יתזור ויתן:
 ובמטוך/ זה שאמר הכתוב כח מעשיו הגץד
 לעמו לתח להם נחלח גויס, אמר
 להם הקב״ה לישראל יכול •הייתי לבראות לכם

 ארץ תדשה אלא בשביל להראות לכם את כתי אני'
 הורג שונאיכם מפניכם ונותן לכם את ארצם,
 לקייםמהשגאמרכת מעשיו הגידלעמו־כוי, לבוא

 אל באור הדברים נקדי׳ מאמר משה רביט ע״ה,
 אל ישראל(עקב) אל תאמר בלבבך בהדוף ד
 אלקיך אותם מלפניך לאמר בצדקתי הביאני ד
 לרשת את הארץ הזאת גו׳ לא בצדקתך גוי כי

 ברשעת

 אף,ל פרשח

 לכן אתה &ויאל פמ>£ פרסאות אתה רתוק ממנה,
 לא ק אני אשר נפשי:יודעת מאד להיק אני מוליך
 אותך לכן אני מבקש לדעת מספר המסעות אשר
 לפני, מה לי להפרסאות אשר לאתרי, הנמשל מובן
 מאד ־, גי י&ראל הלא אין להם שום ידיעה בארץ
 ישראל ומחלתה וחשיבותה, המה אינם יודעים
 יותר רק מה שהם טסעים ובורתים ומתרחקים
 מארץ מצ1ים, לא ק מרע״ה אשר נפשו יודעת
 מאד להיק היא מוליכם לכן הוא מונה המסעות
 אל אשר לפניו, וזהו ויכתוב משה את מוצאיהם
 למסעיהם,־׳ •ר״ל הוא עשה תשכון ומנה לפניו,
 אל המקום"אשיר הם נוסעים, והמה בהיפך,
 כי המה לא • עשוי החשבון רק על ההרחקה מן
 המקום׳ אשר־'י5או משם, וזהו ואלה מסעיהם

 למוצאיהם, והבן:
 זאי¥'צא׳דןי' אשיר תפול לכס בנחלה ארץ כנען
 לגבוטית*ה,ימדרש, מלמד שהראה הקב״ה
 למשה כל מה שהיי ועתיד להיות, דור דור ולורשיו
 כל שנאמר ויאמר ד׳ אליו זאת הארץ אשר נשבעתי
 לאברהם ליצתק וליעקב לאמר לזרעך אתננה, לך
 אמור להם לאבות שבועה שנשבעתי להם כו׳.
ר זה ע׳׳ד מאמר דהע״ה (תהליס  הנראה מאו
 ק״ה) אשד כרת את אברהם ושבועתו ליצחק
 ויעמידה ליעקב לתק לישראל ברית עולם י, לאמר
 לך אתן pb כנען גו׳, אשר לדעתי רמז דהע״ה
 במאמרו זה אל מאמר הקב״ה ליעקב במראה
 הםול6(ויצא) כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי
 אינ אשר דברתי לך, והכוונה בזה כי יש הולך
 למרחקים ועושה שמה אצל בעה״ב אתד ימים
 רבים-, לםון* נתן לו שכרו והלך לביתו, ויהי הוא
 הולך בדרך'ובטרם 3א לביתו י ונאבד מידו נל הסך
 אשר נתן ׳לרבעליו, והאף אמנם כי על הבעה״ב
 לא'•*היי 3ל13 תלונה, כי הלא הוא נתן לו שכרו
 בשלמות׳ באץ׳ מחסור כל מאומה , עכ״* הלא הוא
 געצמיא<ן לו הנאה משכר זה כלום , ויבוא ריקם
 לביתי כאלו לא לקח מיד נעליו מאומה, אכן אם
 הבעה״ב איהב אותו כ* מצא תן בעיניו, וכל תפצי
 ותשוקתו בתקיפת העלוב הזה שיביא לביתו עם



 מסעי יעקב פא
 כי ודאי הוא תייב לתת להם, הוכרח לחת להם
 לקיים את דבריו, לק הרג מהם שלשים ־איש ולקח
 תניצותם ונתן להם, כמאמר (פסחים טד) מדויל
 ידיי משתלים, כמשפט הזה־ממש נהג הקב״ה עם
 ישראל כי אס היו צדיקי׳ ושלמים לפני ד׳ והיו
 טובי׳ ותשובי' בערך עצמן, היי בורא להם ארץ
 ישראל תרשה, לא שיקח מאת כנען לתת להם,
 אבל אתר אשר אין לישראל תשיבות בערך עצמן
 כ״א בהצטרפות רוע מעשי כנען כי המה רעים
 ותטאי׳ עד מאד, ובערך הרשעים האלה יעלו
 תן לפניו ית׳ וראויי׳ להנתילם נתלה, עכ״ז
 הקבי׳ה אינו עושה רק כמדת אהבתו את ישראל,
 כמו שכל אהבתו ית׳ את ישראל נצמתת מרשעת
 כנען, ק הנתלה להנתילם תלף צדקתם ג׳׳כ
 נתלת כנען, וזהו מאמר המד׳ אמר הקב׳׳ה יכול
 הייתי לבראות לכם ארץ חדשה אצא בשביל
 להראות לכס את כתי אני הורג שונאיכם מפניכ׳
 ונותן לכם את ארצם, לקיים מה שנאמר כת
 מעשיו הגיד לעמו גו׳, מאמר כת ימלץ על
 מעשיהם הטובי׳ של ישראל שע׳ז אמרו בישראל
 כאשר הם עושי׳ רצונו של מקום הם מוסיפי׳ כת
 בגבורה של מעלה, ובהיפך נאמר ציר ילדך תשי,
 ממש כטענת הטוען בפני הב׳׳ד אשר טענה
 הצודקת תתן עוז אל הדיין ותוסיף כת בידו
 לזכות אותו, ולהיפך מתיש כח הדיין, וידיו
 נרפים הס מלהפוך בזכותו, וזהו בשביל להראות
, למען תדעו במה כתנם גדול ׳  לכם את כתי ט
 ותבתנו את עצמכם להשכיל לדעת באיזה מעמד
 אתם, כי אם הייתם באמת בבתי׳ גבוה׳ שעלי׳
 נאמר תני עוז לאלקי׳ הי׳ בורא לכם ארץ ישראל
 תדשה, אבל עתה כת מעשיו, היינו הכת אשר
 אתם עתה בו אינו רק לתת להם ארצות גוי־,
 וזהו מאמר אל תאמר בלבבך בהדוף ד׳ אלקיך
 אותם מלפניך לאמר בצדקתי הביאני ד׳ גו׳, כי
ח ישראל תדשה, כי  אם הי׳ כן הי׳ בורא לכם א
 אס ברשעת גו׳ ד׳ אלקיך מורישם מפניך, ואין
 למעשיכם תשיבות רק בהצטרפות רשעות העמים,
 וזהו ואת עשו שנאתי, והעד, ואשים תתלה את
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 ברשעת הגוים האלה די אלקיך מורישם מפניך,
 דע כי כבר נתבאר כי לישראל יש שגי בחינות בערך
, הל בערך הבוגדי׳, ן מ צ  מעלתם, הא׳ בעיר ע
 וכמאמר לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים
 בכופרים בך את׳׳כ נשכימה לכרמי׳, ובערכם הלא
 יהי• אלינו תשואות חן חן עד מאד, וזהו מאמר
 (מלאכי אי) אהבתי אתכס אמר ד׳ ואמרתם במה
 אהבתנו הלא אח עשו ליעקב גו׳ ואוהב את יעקב
 ואת עשו שנאתי, והכוונה בזה כי ישראל מתפלאי׳
 עצמם על אהבתו ית׳ אותנו, ואומרים במה
 אהבתנו, כאומר מה צדקותינו ומה תסדנו ובמה
 אנתנו ראויי׳ שתאהוב אותנו, ע״ז משיב ית׳ הלא
 את עשי ליעקב, כלומר גס אם אין אתם ראויי׳
 אל אהבה עצמיית, הלא חחם ראויי׳ אל אהבה
 בהצטרפות כאשר אערוך אתכם נגד עשו, וזהו
 הלא אח עשו ליעקב, ולא שתתשבו ט אתם גדולי׳
 וטובי׳ עד היוחכם ראויי' אל אהבה בערךעצמיכם,
 לא כן כ״א מחמת הצטרפות את רשעח עשו, וזהו
 ואוהב את יעקב ואת עשו שנאתי, והמופת על
 זה ואשים את הריו שממה גו׳, וכמו שנבאר:
 ובקרי' עוד מאמר שמשון התימני(שיפטיס י״ד)
 אחידה נא לכס חידה אס הגד תגידו
 אותה לי גו׳ ונתתי לכס שלשים סדינים גו׳ ואם
 לא תוכלו להגיד לי ׳ונתתם אתם לי גו׳, לסוף באה
 דלילה וחבך עליו להגיד לה ואח״כ הלכה והגידה
 לבני עמה , וגאו אל שמשון ואמרו לו מה מתוק
 מדבש ומה ע; מארי, ותצלח עליו רוח ד׳ וירד
 אשקלון ויך מהם שלשים איש ויקת את תליציתם
 ויתן התליפות למגידי החידה, ומה ראה שמשון
 לעשות כן, וכי המשפט כך הוא, למה לא נתן
 להם מכיסם את אשר הבטית להם, אכן אם הס
 היו מגידים התידה מעצת נפשם מדעתם ורוח
 מבינחם ודאי הי׳ שמשון חייב לתת להם מכיסו,
 לא כן עחה, כי הלא במרמה באו והגידו החידה,
 אבל באמת לא ייעו ולא הבינו, רק עשו מרמה
 ע׳׳י אשתו, ומן היושר לא הי׳ תייב לתת להם כל
 מאומה, רק לצאת ידי הפלשתי׳ השומעי׳ את
 הדבר הזה ואינם יודעי׳ האמת וחושבי׳ על שמשון



 אהל &רשח מסעי יעקב
 ודע ני לעתיד יכוהתו ית׳ עד שנהיה צדיקים
 גמורים ויהי׳ לישראל תשינות נערך עצמן,
 לא תשיבות ע״י הצטרפות הזולת, ואז יברא
 אלינו הקב״ה אח ישראל תלשה, כמאמר (ישעי׳
 נ״ד) הרתיבי מקים אהלך ויריעות משכנותיך יטו
 אל תתשוכי גו׳ כי ימין ושמאל תפיוצי גו׳, היינו
 שתתפשט א״י תחת יושביה והיא היא• ארץ ישראל
 תרשה, וע״ז רמז הכתוב במאמר (ויצא)
 ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ונברכו בך כל
 משפתות האדמה, וכאמרם דל עתידה ירושלים
 להיוח כא״י וא״י ככל העולם חהו נחלה בלא
 מצרים, היינו לא כאשר עד הנה שאם רצו ישראל
 להרתיב את גבולם היו לותמי^יס השמים
 ומגרשים אותם להרתיב את גבולם, לא כן
 לעתיד כי תהי׳ הרותה מארץ ישראל עצמה, לא
 שתתוםף מגבולות הארץ סביב, וזהו ופרצת ימה
 וקדמה, ועכ״ז ונברכו 3ך כל משפתות האדמה,
 ט לא תצור להם עם ההרתבה אשר תשיג אתה:

 הריושממה, וקדמה רעה שלהם לפני בוא הטובה
 לכם, וזהו (ירמי ל״ב) ט על אפי ועל חמתי
 היתה לי העיר הזאת כלומר כל אהבתי ש6גי
 אוהב אתכם בא רק מסבת האף והחמה אשר
 נתכה תמתי עליהם, חהו מאמר (ישעי, ס״ו)
 אמרו אתיכם שונאיכם מנדיכם למק שמי יכבד ד׳
 ונראה בשמתתכם גוי, כלומר כי הרשעי׳ תושבי׳
 בלבם שגס הם ישיגו מן הטוב הצפון לצדיקי׳, ני
 לולא הרשעי״ לא הי״ הקב״ה מתכבד במעשי
 הצדיקי׳, וזהו למק שמי יכבד ד׳, ולכן ונראה
 בשמתתכם, ט לולא רשעתם לא היו הצדיקי׳
 זוכי׳ אל הטוב ההוא, ע׳ח אמר ט לא כן הוא רק
 והם יבושו, וכמאמר (שם ה׳) ותרבות מתים
 גרים יאכלו, א״כ עמי הדבר בהיפך, לא זאת לבד
 שלא ישיט מטובם של הצדיקי׳, איל עוד זאת גי׳כ
 ט כל טובם וסגולתם של הרשעים יבוא ליד
 הצדיקי׳, לכן והם יבושו כמשפט המקוה לטוב

 ויבוא רע:
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) כי כל מחמדי ותענוגי העוה״ז  ובאה״י׳שמותט, נ,
 לא יערבו אל נפש האדם בלתי• טרם השיגו הדבר
 שהוא נכסף אליו, איל בהשיגו אותו ויהי' בידו
 זמן ידוע יופג ממנו ערבותו, ולא ירגיש מאומה
 ממתיקותו, כי כן משפט התשיקה כי תתניסם
 באדם רק אחר ההעדר לא אתר המציאות, כי
 אחר אשר ישביע עצמו ממנו יהי׳ לזרא באפו,
 כמאמר (משלי כ״ז) נפש שבעה תבוס טפח, או
 אם יאכל תמיד מאכל אחד יקיץ בו, וכן בהיות
 אצלו כלי תמרה זמן כביר הלא כל אשר ירבו
 הימים יתמעט חשיבותה , לכן יערב האוכל רק
 אתר הרעבון, השתי׳ אתר הצמאון, העושר אתר
 העוני והדלות, לא כן התורה התמורה כי כל מה
 שתתוסף במציאות עוד יותר תתוסף התשוקה
 אליה, וכל מה שירבה מניאותהיתרבה תשיבותה,
 כי דדיה ירוו נפש האדם דשן בכל עת, וכבר
 המלץ הגאק בעל ספר הפלאה זצוק״ל על מאמר
 כלם ישבעו ויתענגו מטובך, כי מצד הטבע לא
 יהי׳ עונג בכל תענוגי העולם בלתי אתר ההעדר,
 לא אתר המציאות, כמאמר נפש שבעה תבוס
 נופת, לא כן התורה כי גם אתר השביעה ימצא
 עונג רב וזהו כלם ישבעו ועכ׳׳ז ויתענגו מטובך:
א מה שאמרו ז״ל מדת ברד כלי ריקן מחזיק  הו
 מלא אינו מתזיק, לא ק מדת הקב״ה מלא
 מתזיק, היינו התורה והמצות שהם מעדני הנפש
 בהם לא תגעל הנפש לעילם, אבל עיד בהיפך,
 נל עוד יותר שישביעו עצמם ממנה עוד יותר
 יתענגו, וכמו שהמליצו תזיל(בראשית רבה צ׳׳ז)
 וידגו לרוב בקרב הארץ מה דגים הללו גדלים
 במים וכיון שיורדת טפה אחת מלמעלה מקילין
 אותה בצמאון, כך ישראל גדלים בתורה וכיון
 שהם שומעי׳ דבר תדש מן המורה מקבלי' אותו

 אמרו רבותינו ז״ל(עירובין כ״א ל) מאי דכתיב
 עשית ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה
 יגיעות בשר, בני הזהר בדברי סופרים כבדברי
 תירה, ושמא תאמר אם יש צורך בהם מפני מה
 לא נכתבו עשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה
 יגיעות בשר, אמר רב פפא ברי' דרב אחא משמי׳
 דרבה בר עילא כל הלועג על דברי תכמים נירון
 ביגיעת בשר, אמר לי רבא מי כתיב ולעג ולהג
 כתיב אלא אמר רבא שכל ההוגה, בה טועם טעם
 בשר. והמאמר סתום וחתום, מה מהתשובה יש
 בדברי רב פפא כל הלועג כר על שאלת הגמרא
 אם יש צורך בהם מפני מה לא נכתבו, ורנא גם
 הוא לא היי קשה לו רק זאת מי כתיב ולעג ולהג
 כתיב, אבל אם הי׳ כתוב ולעג לא הי׳ קשה.עוד
 מאימה , והוא פלאי, אמנם נזכיר לזה מאמר
 החכם מכל אדם ע־׳ה (משלי י״ג) צדיק אוכל
 לשובע נפשו ובטן רשעים תחסר, ויש על מאמר
 זה באורים שונים איל אק פותר אותו כפי הכוונה
 הנאותה אל תכם לבב כמוהו, אשר כל דבריו
 מלא אותם בחכמת לב ותבונה זכה דקה מן הדקה,
 וכפי ההשקפה הראשונה מה השמיע אותנו החכם
 במאמר זה ובמה הבדיל את הצדיק מאת הרשע,
 שהצדיק אוכל לשובע נפשו, וכי הרשע אינו אוכל
 לשייע נפשו, הלא יאכל הרבה יותר מן הצדיק,
 אבל הסכת ושמע , כי דבר יקר השמיע אותני

 החכם ע״ה במאמר זה :
 רבותינו דל אמרו(סוכה מ״ו) שלא כמדחבו״ד
 מדת הקי׳ה, מרח ברד כלי ריקן
 מחזיק מלא אינו מחזיק , אבל מדת הקב״ה
 מלא מחזיק, ריקן אינו מחזיק, שנאמר והי׳ אס
 שמוע תשמעי, אם שמעת תשמע ואם לאו לא
 תשמע, וכבר מלתי אמורה בנאור דברים אלו



 חתימות הספר
 ד׳ כל ימי חיי, זה אשר השמיע אותנו החכם
 הנבחר במאמרו הנז', צדיק אוכל לשול־ע נפשו,
 ר״ל הוא ישקוד אחר דיר המענג אותו גם אחרי
 שיעי, ובטן רשעי׳ חבקש לה עונג רק כאשר
 תחסר , כמשפטמדח בו״ד אשר כלי ריקן מחזיק,
 מלא אינו מחזיק, ומלת אוכל עומדת במקום
 שנים , כמושך עצמו ואחר עמו, והמשך המאמר
 כך הוא, צדיק אוכל גם לשובע נפשו, כמשפט
 מדת הקב״ה מלא מחזיק, ובטן רשעים תבקש
 אוכל רק כאשר תתסר, ריקן מתזיק מלא חינו
 מחזיק,*) ושמור הדנרי׳. — ועילת הדבר, כי כבר

 קבלני

 בצמאין, וזהו מאמר דהע״ה (תהלי׳ כ״ז) אחח
 שאלתי מאת ד׳ אותה אבקש שבתי בבית ד יל ימי
 חיי גוי, כי כאשר ישאל אחד מחבירו מאכל טוב
 וערב הוא שואל קודם שיחן לו, אבל אחר אשי
 האכילו לשובע נפשו לא ישאל עוד , כמשפט מרח
 בו״ד כלי ריקן מחזיק מלא איני מחזיק, אמנם
 התשיקה לתורה ומצית הנה אחר הלמוד תהיי
 התשוקה שד עודפת על אשר היי משתוקק מחחלה,
 יגס כי ילמיד כל היום לא ישבע ויבקש וישאל
 עול ייתר, וזהו אחת שאלתי מאת ד' אשר אותה
 אבקש תמיד בלא שביעה, ומה היא שבתי בביח

ם להפליא ולא יבוסי כ מ  *) ובנביא (יואל בי) ואכלתם אכול ושבוע והללתם את שם ל׳ אלקיכם אשי עשה ע
 עמי לעולם, הוראת מאמר אכול ושנוע מורה יפה על הכוונה הנז׳, שתעשוק נתירה ומצות, שזהו
 בסי׳ אכול ושנוע, היינו שאוכלי׳ אותו גס בעת השניעה, והללתם את שם לי אלקיכם אשר עשה ׳עמכם להפליא,
 ולהמתיק המאמר נשלמות נציע מאמר (סוכה כ״ב) לעתיל מביא הקב״ה יצר הרע ושוסנוו כי׳ הללי ביכיס והללי
, וכני כתננו א ל פ  בוכים , ואף הקנייה תמה עמהם, שנאמר והי׳ כי יפלא נעיני שארית העם הזה גם נעיני י
 נצאור זה צאה׳׳י שמות נסוף הספר [שונ ראיתי עתה שכנר זכה הלי״ף ז״ל נזה] כי נכ״ימ הצליקי• תהי׳ מסבת
 ראותם גולל ההל ישפטו בלעתם כי לא נכסם כנשו אותו, רק משמים השיגו עזרה, כמאמרם זיל (שם) יצרו
, לכן כאשר יתנרר אליהם זאת ובעיניהם  סל אלם מתגנל עליו נכל יום ואלמלא הקנ״ה עוזרו לא הי׳ יכול לו
ם ח ו  יראו רנ כסו וגבורתו של היצה״ר ינכו לאמר הלא עתה לא נשאר להם מאומה מן הזכות, ולמען השקיט א
 מבכייתם יעשה הקב״ה א״ע כמתפלא שנאמר והי׳ כי יפלא נעיני שארית העם הזה גם נעיני יפלא, היינו ט
 מרונ תסלו ית׳ יעשה את עצמו כאלו אינו יולע יטה, לממן לא ירגישו הם כי מאתו ית׳ היתה זאת להם ,
 וימרו על לכם כי הם נעצמם יליהם עשו להם מושיה [עיי למעלה סוף סקולי ותמצא ע״ז משל כמרץ] זהו
 שאמר ואכלתם אכול ושבוע, וכמו שניארנו שזהו נסי׳ צליק אוכל לשונע נפשו, ר׳׳ל כי ייסלו מעשיהם ועסקיהם
 אל הדברים האלקיי׳, אשר הנפש תתענג בהם גס אסר השביעה, אבל הי׳ מקום לומר כי יש להולות אליו יחי
 על עונותיו עמנו לק נעניני עוה״ז, ולא על תורה ומצות, שהוא לבר התלוי נבסירת האלם, אמנם הלא נאמת
, לכן יפה אמל והללתם את שם ל׳ אלקיכם, והאף אמנם  גס התורה והמצוה לולא הקנ״ה עוזרו לא הי׳ יכול לו
 כי נאמר גם בעיני יפלא, שההוראה מזה שהדנר תלוי נכס האלם, כי לולא כן מה מקום להתפלא, לזה אמי
 אשר עשה עמכם להפליא, היינו כי בכוונה הוא עושה א׳׳ע כמתפלא עמכם למען אשר ולא יבושו עמי לעולם,
 והנן. — עולי מלבר בזה נבאר ג׳׳כ מאמר צליקי׳ כלמה להם כהל לםעים נלמה להם כסונו השערה, אשל
 נתקשו רבים על מציאות ענין כזה שני הפכים מושא אחל, אנל ננאר תסלה מאמר (ישעיה הי) הוי מושכי העון
 בחנני השיא וכעבות העגלה סטאה, ענין המשל אשר בסר להמשיל העונות אל העגלה והסבלים / לע כי היתה
 הכוונה נזה לענין גלול ויקר, כי יש בעל עגלה אשר ברצותו לאסול הסושי׳ בעגלה, יתן על הסיש אוכ? גלולה
 וכבלה, ומזלמניס סיסים אשר נעת יבוא אליהם העגלון לאסרם ויי*בה להכניס יאש הסוס נלני המוכן לזה,
 יכילו הסוסי׳ את מעשה העגלון אשל יעשה למו, וע׳׳י נתינת האוכף וכבלות האוכף מצל עצמו ימאסו עי׳׳ז מהכניש לאשם
 ני, כי ישלוט נמו •שלטת, וסובל שמן מפני עול, אבל יש מנעלי עגלות אשלי יאסרו הםוס״ע״ל אסר, בלא אוכף
 ובלא מללעת, אבל ישימו על הסיס סבלים ומיתרים לקים ממולאים ננחושת קלל, על כ׳ ישיש לקראת מתג
 י לתן עליו, ואין בו כבלות על גופו כל מאומה, ומאין או איפוא ידע הסוס וירגיש אשר בצל השני מן הפנלים
 והמיתרים קשורה נהם עגלה טעונה אבנים ועפר משא לעיסה, הוא הלבל נהסוטאי׳ כי יש חוטאי׳ עושים נאצות
 גלולות נלנ יוולש ממשנות און הגנונ לצוס כר׳, ויש אשל ירגישו נ גנות המעשים הרעים האלה, ולא נאוה
 להם להתמכר אל עניני׳ סחומים כאלה, אנל היצה״ל ינקש אליהם עלמה אסלת, יסיר מעליהם ומנגל עיניהם

 האוכף



 חתימת חםפר פג
 לו איך צפור יוצא ממנו ושר נשירים ומנק, וכלי
 זה עשה האב למען לא ימאס נו הנער ויהי'אצלו
 בכל יום כדבר תיש, גם כי באמת אין בו תדשות,
 כי כל אלה כבר נעשו בו בעת נעשה הזייגר, גם
 את הזהב והכסף והכלי שיר, עכ״ז יען אשר כל
 אלה לא יתגלו לפניו רק אחת לאתת, יהי' אצלו
 בכל שעה כלבר תדש, הוא הדבר בהתורה התמורה,
 כי אם הי׳ כתוב בה כל מה שעתיד להתתרש
 בתורה ודאי מאז נתנה ועד עתה כבר היתה
 כדבר ישן נושן, הוא שאמר שהע״ה (משלי בי)
 בני אם תקת אמרי ומציתי תצפון אתך להקשיב
 לחכמהאזנך, אז, תטה לבך לתבונה, ר״להתורה
 עצמה היא תביאך ותטה את לבך אל התבונה,
 [ואות תי״ו במלת תטה אינה טכתלזכר רק נסתר
 לנקבה] כמשפט אל הבא לטהר כוי, כי אם לבינה
 תקרא לתבונה תתן קולך, ר״ל אם אתה הכינות
 לבך לקרוא ולבקש רתמים גל עיני ואניטה
 נפלאות גוי, אז, אם תבקשנה ככסף, בתתלה לא
 היחה אצלך בחשיבות מופלג רק ככסף, אבל
 תדע כי את״כ וכמטמונים תחפשנה, כי תתוסף
 השגתך בכל פעם יותר, והטעם, כי אז תבין
 יראת ד' ודעת אלקים תמצא, וכל מה שתתיסף
 ההשגה כן תתוסף התשוקה, ואמר, כי ד' יתן
 תכמה , לא אמר נתן תכמה, בזמן העבר, אבל

 יתן

 קבלנו מפי תז״ל אין כל תדש תתת השמש הא
 בתורה שהיא למעלה מן השמש יש תדש, כי כל
 מה שיעסוק בה יותר ימצא בה תדש, וימצא יום
 יום תדשות נוספות, אשר ע׳׳כ אמרו תכמינו
 ז״ל (ברכות ס׳׳ג 3׳) הסכת ושמע ישראל היום
 הזה נהייח לעם וכי אותו הי1ם נחגה התורה
, ללמדך שתביבה ׳ ף ארבעים שנה הי ו  והלא ס
ה על לימדיה בכל יום כיום שנתנה גו תירה ר ן  ת

 מסיני, ר״ל כמי שביום שנתנה מסיני היתה
 תרשה כן ימצאו לומדיה בעבר פניה בכל יום פנים
 חדשות, ומי כהתכם ית׳ יודע פשר דגר שנתן
 התירה לישראל ממש ע״ד האב שהביא לבני זייגר
, והי׳ דואג עליו אולי גרגות הימים אתר קי  י
 אשר יתרגל בי ימאס אותו וישליכהו ויפסידהו,
 אמר לבנו ראה והזהר שלא לפתות אותו נשום
 אופן, וכן הי׳, ובמשך עשרה ימים הרגיש האב
 בבני שכבר נמאס הזייגר בעיגיו, כמשפט דבר
 ישן, הלך האב ויפתת את הזייגר, והנער ראה
 כי יש בו ובמה שבתוכו מראות נאות על קירות
 ביחו פנים ואחור ומזהב טהור, וימצא חן גדול
 בעיניו גם הפעם, ויאהבהו מאד, ולימים עוד
 שבעה ראה האב כי הנער חוזר ומואס בו, וילך
 ויפתת גם הארגז הפנימי וראה בתוכו חלקיו
 וגלגליו כמעשה האופן בתוך האופן, פעם הראה

 האוכף והמרלעת, אגל ישים להם מיתרים לקים להתהלר ולהתפאר במו לכבול ויקר, היינו להחשיב עצמו גלול
 במעלה נגל סבימ, עלי כי יש לו להיות נרשם במעלתו ולהתייחל בתהלתו, על כי הוא באסל ואין דוגמתו,
 ובקצה השני נקשר עגלה מלאה משאות טעונות הרבה מאל, ונגל עיניו אינו רואה מאומה, כי כבר קבלנו
 (סוטה הי) כל מי שיש בו גסות הרוח כאלו עובל ע׳׳ז, שכור שמתפלל כאלו עובל כוי (ברכות ל׳׳א בי), כל
 הכועס כאלו כי׳(נלרי׳ כ״ב), המספר לשון הרע כאלו כפר בעיקר (עירוכין ט״ו), המלנין פני סבירו כשופך למיס
 (בבא מציעאנ״חא׳), המסליף בדבורו כאלו כו׳(סנהלריי צ׳׳ב), וא׳׳כ הכעס או הגאוה את אלה עשה מזלון לבו
 ורום רוחו ונראה נעיני גני אלם קטן ולק מאל, עד שאמרו מאבק לה״ר אין אלם ניצול בכל יום(בבא בתרא
 קס״ל) ובענין הסטא הגדול הנמשך לו מאסוריו הוא שוגג, ממש כאשר ידמה הסוס כי אינו נושא רק החבלים
 והמיתריי אשרעלכתיסו, ובגלי דעת הוא מושך אסריו משאות גדולות עגלות טעונות, ק האדם אינו מרגיש רק
, וזהו הוי מושכי העון בסבלי השוא, אמנם מאחוריו וכעבות  היותו נושא משך הגאוה והתפארת או מעט כעס
 העגלה םטאה, כלומר אל העין הזה נצמד לו חטאה גדולה עון ע״ז. — ומעתה כגר יצא לנו ששר דבר בענין
 מאמר הנז•, צדיקים נדמה להם כהר רשעים נדמה להס כחוט השערה, ושני הפכי׳ בנושא אחד איכלה יזדמן,
 ולדרכנו יתכן כי הצדיקים מרגישים משא הנמשך מאחריהם משא לעיפה, והרשעים בחסר לג אינם מרגישים

 בהנמשך כל מאומה ואפל לנגד עיניהם יחשבוהו כחוט השערה.



 חתימת ד,ספד
 ובהקדמה לפי־׳ המשנה [סדר זרעים] ודל ואס
 תביט אותו על פשוטו תראה בו ענינים' רחוקים
 מן השכל כי, איל עשו דיר זה לענינים נפלאים,
t א׳ ללטוש רעיוני התליזידים וללבג לבותס טי 
 ב׳ כדיי לעיור עיני,הכסילי׳ כו׳ כמאמר(משלי כ״ג)
 באזני כסיל אל תדבר פן יגוז לשכל מליך, אף
 אתה אמור כי הטעם הא׳ הלא הוא נזכר במאמר
 רבא , שכל ההוגה בה טועם טעם בשר, והטעם
 הבי של הרמב״׳ם דל נכלל במאמר רב פפא, יהענין

 נכבד למבין:
אחד הדנרי' והאמת האלה יתבאר לנו מאמרם  ו
 ז״ל בחתימת ספר במדבר, אמר הקב״ה
 בעולס הזה ע״י עונות גלו ונתפזרו בשערי הארץ,׳
 אבל לעתיד לבוא אס יהי׳ נדחך בקצה השמיים גוי
 וכן ישעי׳ אומר ופדויי ד׳ ישובק ובאו ציון ברנה
 ושמחת עילם על ראשם ששק ושמחה ישיגו
 ונסו יגין ואנחה. ועם דרכנו יתבאר גס כן
 מאמר (חהליס צ׳) שיענו בבוקר חסדך ונרננה
 ונשמחה בכל ימיני, שמחני כימות עניחנו שנית
 ראינו רעה יראה אל עבדיך פעליך והדרך על
 בניהם, באור זה כיי' מר נתבאר אשר ארץ ישראל
 טובה לגיף •ולנפש, לגיף כי הלא היא ארץ זבת
 חלב ודבש,' ולנפש מצד היותה אי! קלושה 9 אשיר
 בה משכן החכמה והקדושה והנבואה ולוח הקילש,
 וכמאמר (ישעי׳ ב׳) כי מציון תצא תורה ודבר ד
 מירושלים , ומעתה התבונן נא כי ישיבת ישראל
 באת ישראל לא היתה בבתי׳ אחת אל כלס, ט
 אותם אשר כל מגמתם להשיג תאוחס, וכל תפצם
 הי׳ בתעכיגי העוה״ז, הנה הס השיגו תעניגיהם
 לכל .חפציהם בעת בואם אל אין ישראל, כי
 כאשר טעמו מטוב הארץ את ערבות ומתיקות
 פירותיה ושאר תעניגי הגיף אשר בה בהפלגת
 ערך מכל ארצות זילתה יאירו עיניהם , •וישמחו
 ט ישתיק• לאטל לשבעה ולמלא כריסם מחלי
 הארץ, אמנם ברבות הימים ובסגית הזמנים אחר
 אשר אכלו וישבעו מאד, הנה שבו התעניגי׳ האלה
 והיו כאין בעיניהם , כמשפט לתעניגי הגוף שאין
 ערבות במציאותם כ״א אתר העדרם, בעוד

 שהאדם

 יתן וישביע תמיל אל כל השוקד אחריה, ומפיו
 יגיע אליהם ידעת ותבונה, יצפין'לישרים תושיה,
 כלומר הצפין ית׳ והסתיר חכמת התורה לבלי
 תתגלה כ״כ עלי נקלה רק אל אותו שיעמול בה
 ויבקש רחמים על השגחה, וביאר הטעם, כי
 תציית חכמה בלבך ודעת לנפשך ינעם, כלומר אס
 רק י אתר מרבית העמל והיגיעהיתבוא התכמה
 גלגךאז ודעת לנפשך ינעם, כלימר ינעם ויערב
 לו ילל ידבר בעת ישיגהו מחדש לא כן אם הי׳ינכתג
 בתורה מלואר כלהדגרי סופרי׳ וכל עמקי שפוני
 טמיני אוצרותיה מה שעתיד להתחדש בה, כבר
 היי קרה אותה כמקרה כל דבר ישן, והיו בני
 אדם מלעיגי׳ על דברי תורה כמו שמלעיגי׳ על
 המאכל' שמורגלי׳ בו, כמאמר (הושע חי) אכתוב'
 לו רובי תורתי כמו זיר נחשבו, כלומר אס הי׳
 הכל׳ מבואר עד שלא ישאר אל הלומד לחקור
 במ$פונ'יה ולהעמיק במאמריה להחחדש לו תדשיס
 לבקרים כבר היתה לזדא בעיניו, (עי׳ שמות רבה
 כ״ז) לא כן עתה נאמר עליה (משלי ה׳) דדיה
 יריווך בכל עת באהבתה תשגה תמיד, ונאמרם
 דל(עירוביןנ״ד ב-׳) מה הדד הזה כל זמן שהתינוק
 ממשמש בו מוצא בו טעם, אף דירי תורה
 כי׳, לכן באהבה תשגה תמיד, גם בכל יום
 מ<מים הבאים תהי׳ בעיניך כחדשה, מפניהחדשו׳
 והנצורות אשר יתגלו לעיניך בתמידות , ומעתה
 התבונן נא כי רב פפא ורבא לא פליגי בפירוש
 הכתוב, בלתי ט רב פפא מפרש שהכתוב אומר
 קצה החסרון, שע׳׳כ לא נכתבו כי אס הי׳ הכל
 מבואר כבר היחה כדיוטגמא ישנה הבלתי חשובה
 למאומה, והיו מלעיגי׳ עליה, כמאמר הושעהנז׳,
 אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו, רק רבא
 פריך ליי מי כתיב ולעג ולהג כתיב, ע״כ צידד
 לבאר כי הכתוג מדבר מענק המעלה, לא מענין
 החסרון אס הי׳ הכל מבואר, ואמר ט הלא עתה
 יש מעלה שכל ההוגה בה טועם טעם בשר, והיא

 חגיגה אצל לומדיהכבשעה ראשונה:
 ואחה קורא נעים שא נא עיניך וראה מה שכתב
 הרמב״םז״ל במורה נבוכים [גע״א מראשון]



 חתימת הספר פד
 ז״ל(סוטה׳מ״ט אי) מיום שחרב בית המקדש אין
 לך יום שאין קללחו מרובה מחבית, ומכש״כ מדה
 טובה מרובה כוי, ראוי שחהי' השמחה ג״כ בדרך
 זה שתהוסףותתחדש עלינו השמחה יום אחר יום,
 וזהו יראה אל עבדיך פעליך, וגם והדרך על
 בניהס, כי דור לדור ישבת מעשיך על תוספת
 ;הוד והדר אשר ישפיע אליהם לאין תכלית [ועיי

 מ״ש למעלה פ׳ שלת בבאור דברי המדרש בראשונה
 היו הכל מתאוים ליכנס לארץ כי], וזהו מאמר
 המדרש שלפנינו, אמר הקב״ה בעוהי׳ז ע״י עונות
 גלויונתפזרו כוי, כי ע״י שהיו להוטי׳אחריהתאוה,
 הנה י ברבות הימי׳ נתמעט תשיבותא״י בעיניהם
 וע׳׳י עוגות גלו ונתפזרו, אבל לעיל כוי ופדויי ד׳
 ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת• עולם על ראשם,
 כלומר לא -שמחה מאונית,. שיש לה.קץ ותכלה
 אחר ההרגל, כי אם.שמתת עילם תהי׳ על ראשם.,
 'היינו שמחה על שלמיות רוחניי ונפשיי, וזהו ששון
 ושמחה ישיגו,' ההבדל בק ששק ושמחה מצאתי
 בבאורי הגר״א מווילנא' נ״ע בספר דבר אליהו
 (איוב ג׳) השמחים אלי גיל ישישו גד, הנה מאמר
 ששוןיתבןבהיוח הדבר עומד על גמר טובו ושלמות
 פעולתו, כמאמר שמחים בצאתם וששים בבואם,
 ר״ל ישמחו בצאתם להאיר על הארץ ולתדש אורם,
 ני מאמר שמתה הוא בעת שנתחרש הדבר, וששים
 בבואם, היינו בהיות השמש כבר במערב אז ישישו
 כשגמרו פעולתם הטוב כו׳ע״ש, כענק שביאר התכם
 מהר״י אלבו ז״ל מאמר(תהלים ע׳) ישישו וישמתו
 בך כל מבקשיך, גם אתר המשוש עוד ישיגו שמתה
 יום אתר יום, וביאר הסבה אל התתדשות השמתה
 ואמר ויאמרו תמיד יגדל אלקי׳, ר״ל כי יום אתר
 יום תתוסף השגתם יותר בהשגת אלקותו ית׳,
 ויאמרו תמיד יגדל אלקים מעל לגבול אשר השגנו
 אתמול, וזהו ששון ושמתה ישיגו, וכמאמר הנז׳
 מדת הקב׳׳ה מלא מחזיק, ואתה ד׳ האר עינינו
 בתורתך, וצוה עלינו ברכותיך, ונגילה ונשמחה

 בישועתך, אמן:

 שהאדם ריק מהם ומתאוה להם, לא כן אחר
 שהשביע נפשו והורגל בהם יהיו לו לזרא, ותגעל
 נפשו נהם, כמאמר הנז׳, נפש שנעה תביס
 מפת, וא׳יכ אצליהס היתה ארץ ישראל בבתי׳ כלי
, מלא אינו מחזיק, אמנם אותם אשר ק י ז ח  ריקן מ
 כל ישעם וכל תפצס הי׳ לשבוע נעימות , ׳ עת
 ותעצומות, לחזות בטעם ד׳ ולהתעדן בזיו הרוחני
 אשר יציץ ויופיע מקרני אור קדושתה, הלא
 אצליה׳ העניןבהיפך, מלא מחזיק ריקן אינו מחזיק,
 וכל אשר ירבו הימיםויאריכו, עודיותר יוסיפו תח
 כחם בשלמות נפשם וירגישו יותר בנועם זיו הארץ:
 ואולי זה הוא מאמר אדוננו מרע״ה (עקי) ארץ
 אשר לא במסכנות תאכל.בה לחם, כלומר
 •לא שיערב לך אכילתךבעבור תשיגנו אחר ההעדר
 ואחר הרעבון ועצבון גדול, לא כן כ״א לא תחסר
 כל בה גו׳ ואכלת ושבעת וברכת את ד: אלקיך על
 הארץ הטובה אשר נתן לך, וגס השביעה לא
 תקלקל התענוג, כי גם אחר השביעה ימלא פיך
 תודה וקיל זמרה לברך על הארץ הטובה, •וכמאמר
 הנז׳ כלס ישבעו., ועכ״ז ויתענגו מטיבך, וזה
 מאמר (תבוא) הגדתי היום לד׳ אלקיך כי באתי
 אל הארץ, ׳כלומר כי הנני בבחי׳ מלא מחזיק ,
 ויערב עלי נועס הארץ בכל פעם יותר, ובכל שעה
 אני אומר עתה באתי אל הארץ, כי הוא רואה
 ומרגיש בה כהרואה פנים חדשות, וזהו הגדתי
 היום גו׳ כי היא ערבה עלי ׳כאלד!'עתה• באתי,
 וזהו ענק בקשתנו שבענו בבוקר תסדך, והתסד
 לא יופג טעמו בהמשך הימים, אבל ונמנה
 ונשמתה בכל ימיט, כמ״ש בבאורי רביט הגאון
 מווילנא רע (משלי כ״ג) ויולד תכס ישמת בו,
 שמחה הוא בדבר שנתחדש, וכאשר יוליד תכם
 המתדש תידושי׳ תמיד בתורה, ישמח בו האב
 שמחה תדשה בכל פעם, וזהו ונמנה ונשמחה
 בכל ימינו, יוס אחר יום נשמח שמחה חדשה,
 וזהו שמתנו כימות עניתנו גו׳, דל כמו אשר בימי
 אבלנו הי׳ היגון נתוסף יום אחר יום, כמאמרם
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ה ר ה ז  א

 ידעו בית ישראל כלם, ט מוזהרים אגתנו בלי להשיג גבול עולס, שלא לשלות יל בעולתה, לבז
 ולמשיסה, ולמ^ זה יתתמקין, המזיק בידים אי גם הגידם בגיזקין, כי גזדמגו מרימי יד פרצו
 גדר גרדה תורתני הקדושה, אשר אדרס ד׳ ית׳ ארור משיג גבול רעהי, ומי התיר זאת אל המדפיסים
 לשוב להדפיס ספר אהל יעקב בראשית וספר שמות , ושתים רעית עשו, א' במה שעשו זאת בלא
 רשותי, שנית כי אס היו מודיעים אותי הייתי נותן על ידם ההגהות והתיקונים לתקן השגיאות אשר
, לכן אחי ועמי זכרו נא ׳  נפלו בראשיגיס, והם הוסיפו שגיאות על שגיאות, עד כי הפרוץ מרובה ט
 זכרו תורת משה קהלת יעקב, ושאז עינינם וראו ני כמה גאוני עולם מחזיקים ני לאסור איסר על
 כל המדפיסים, וגם אנט אמלא פי ואומר שאין אני מרשה לשום אדם להשיב להעלות ספר אהל
 יעקב על מכבש הדפוס, לא מקצתם, ולא כלם, גס לא אתד מהם, בלתי אותו שיהי׳ לו רשות מידי, או
 מיד ב״כ, מיום דלמטה והלאה, לא מיום דלמטה ולפניו, ואני אוסר מהיום על כל המדפיסים בין
 במדינה זאת בין במדינה אתרת, והעובר על דברי לטיקי׳ תיוי׳ דרבנן דלית ליי אסותא, ולהשומע ינעס

 יום לי א׳ דל״ם אייל תרי״נו ס׳׳ק מעזרינוש.

 אברהם בערוש מ״מפיקהנ״ל.



 מסעי יעקב פא
 כי ודאי הוא תיייב לתת להם, הוכרת,לתת להם
 לקיים את דגריו, לק הרג מהם שלשים איש ולקת
 חליצותם וגתן להם, כמאמר (פםתים כ״ד)מלויל
 ידי׳ משתליס, כמשפט הזה ממש נהג הקי״ה עם
 ישראל כי אם היו צדיקי׳ ושלמים לפני ד׳ והיו
 טובי׳ ותשובי׳ בערך עצמן, הי׳ בורא להם ארן
 ישראל תרשה, לא שיקח מאת כנען לתת להם,
 אבל אתר אשר אין לישראל תשיבות בערך עצמן
 כ״א בהצטרפות רוע מעשי כנען כי המה רעים
 ותטאי׳ עד מאד, ובערך הרשעים האלה יעלו
 תן לפניו ית׳ וראויי׳ להנחילם נתלה, עכ״ז
 הקב״ה אינו עושה רק כמדת אהבתו את ישראל,
 כמו שכל אהבתו ית׳ את ישראל נצמתת מרשעת
 כנען, כן הנחלה להנחילם חלף צדקתם ג״כ
 נחלת כנען, וזהו מאמר המד׳ אמר הקב״ה יכול
 הייתי לבראות לכם ארץ חדשה אצא בשביל
 להראות לכם את כתי אני הורג שינאיכם מפניכ׳
 ונותן לכם את ארצם, לקיים מה שנאמר כת
 מעשיו הגיד לעמו גר, מאמר כת ימלץ על
 מעשיהם הטובי׳ של ישראל שע״ז אמרו בישראל
 כאשר הם עושי׳ רצינו של מקום הם מוסיפי׳ כת
 בגבורה של מעלה, ובהיפך נאמר ציר ילדך תשי,
 ממש כטענת הטוען בפגי הב״ד אשר טענה
 הצודקת תתן עיז חל הדיין ותוסיף כת בידו
 לזכות אותו, ולהיפך מחיש כח הדיין, וידיו
 נרפים הם מלהפוך בזכותו, וזהו בשביל להראות
 לכם אח כחי כוי, למען תדעו במה כחכם גדול
 ותבתני את עצמכם להשכיל לדעת באיזה מעמד
 אתם, כי אם הייתם באמת בבתי׳ גבוה׳ שעלי׳
 נאמר תני עוז לאלקי׳ הי׳ בורא לכם ארץ ישראל
 תדשה, אבל עתה כת מעשיו, הייני הכת אשר
 אתם עתה בו אינו רק לתת להם ארצות גויי,
 וזהו מאמר אל תאמר בלבבך בהדוף ד׳ אלקיך
 אותם מלפניך לאמר בצדקתי הביאני ד׳ גוי, כי
 אם הי׳ כן הי׳ בורא לכם ארץ ישראל תדשה, כי
 אם ברשעת גו׳ ד׳ אלקיך מורישם מפניך, ואין
 למעשיכם תשיבות רק בהצטרפות רשעות העמים,
 וזהו ואת עשו שנאתי / והעד, ואשים תתלה את

 הריו
2 1 

 אהל פרשת

 ברשעת הגוים האלה ד׳ אלקיך מורישם מפניך,
 דע כי כבר נתבאר כי לישראל יש שני בחינות בערך
 מעלתם, הא׳ בערך עצמן, הבי בערך הגוגרי׳,
 וכמאמר לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים
 בכופרים בך את״כ נשכימה למומי׳, יבערכם הלא
 יהי׳ אלינו תשואות תן תן עד מאד, וזהי מאמר
 (מלאכי אי) אהבתי אתכם אמר ד׳ ואמרתם במה
 אהבתני הלא אח עשי ליעקב גי׳ ואוהב את יעקב
 ואת עשו שנאתי, והכוונה בזה כי ישראל מחפלאי׳
 עצמם על אהבתי ית׳ אותנו, ואומרים במה
 אהבתנו, כאומר מה צדקותינו ומה חסדנו ובמה
 אנחנו ראויי׳ שתאהוב אותנו, ע״ז משיב ית׳ הלא
 אח עשו ליעקב, כלומר גם אם אין אתם ראויי׳
 אל אהבה עצמייח, הלא חתם ראויי׳ אל אהבה
 בהצטרפוח כאשר אערוך אחכם נגד עשו, וזהו
 הלא אח עשו ליעקב, ולא שחחשבו כי אחם גדולי׳
 וטובי׳ עד הייחכם ראויי׳ אל אהבה בערךעצמיכם,
 לא כן כ״א מתמת הצטרפות את רשעת עשי, וזהו
 ואוהב את יעקב ואת עשו שנאתי, והמופת על
 זה ואשים את הריו שממה גו׳, וכמו שנבאר:
 ונקרי' עוד מאמר שמשון התימני(שופטים י״ד)
 אתודה נא לכם תירה אם הגד תגידו
 אותה לי גי וני«י>י לכם שלשים סדינים גו׳ ואם
 לא תוכלו להגיד לי ונתתם אתס לי גו׳, לסוף באה
 דלילה ותבך עליי להגיד לה ואח״כ הלכה והגידה
 לבני עמה , ובאו אל שמשין ואמרו לו מה מתוק
 מדבש ומה עז מארי, ותצלח עליו רוח ד׳ וירד
 אשקלון ויך מהם שלשים איש ויקח את תליציתס
 ויחן החליפיח למגידי החידה, ומה ראה שמשון
 לעשוח כן, וכי המשפט כך הוא, למה לא נתן
 להם מכיסם את אשר הבטיח להם, אכן אם הם
 היו מגידים התירה מעצת נפשם מדעתם ורות
 מבינתם ודאי הי׳ שמשון תייב לתת להם מכיסו,
 לא כן עתה, כי הלא במרמה באו והגידו החידה,
 חבל באמת לא ידעו ולא הבינו, רק עשו מרמה

 ע׳׳י אשתו, ומן היושר לא הי׳ חייב לתת להס כל"
 מאומה, רק לצאת ידי הפלשתי׳ השומעי׳ את
 הדבר הזה ואינם יודעי׳ האמת וחושבי׳ על שמשון



 מסעי יעקב
 ודע כי לעתיד יטהרני ית׳ עד שנהיה צדיקים
 גמורים ויהי׳ לישראל תשיבות נערך עצמן,
 לא חשיבות ע׳׳י הצטרפות הזולת, ואז יברא
 אלינו הקב״ה אח ישראל חדשה, כמאמר(ישעי׳
• אהלך ויריעות משכנותיך יטו ו ק  נ״ד) הרתיבי מ
 אל תתשוכי גו׳ כי ימין ושמאל תפרוצי גו׳, היינו
 שתתפשט א״י תחת יושביה והיא היא ארץ ישראל
 חרשה, וע״ז רמז הכתוב במאמר (ויצא)
 ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ונברכו בך כל
 משפתות האדמה, וכאמרם דל עתידה ירושלים
 להיות כא׳׳י וא״י ככל העולם וזהו נחלה בלא
 מצרים, היינו לא כאשר עד הנה שאם רצו ישראל
 להרתיב את גבולם היו לותמיס עם השכנים
 ומגרשים אותם להרתיב את גבולם, לא ק
 לעתיד כי תהיי הרותה מארץ ישראל עצמה, לא
 שתתוסף מגבולות הארץ סביב, וזהו ופרצת ימה
 וקדמה, ועכ״ז ונברכו 3 ך כל משפחות האדמה,
 כי לא תצור להם עם ההרחבה אשר תשיג אחה:

 אהל פרשת
 הריושממה, וקדמה רעה שלהם לפני בוא הטובה
 לכם, וזהו(ירמי׳ לע) ט על אפי ועל חמתי
 היתה לי העיד >*זאת כלומר כל אהבתי שאני
 אוהב אתכם בא רק מסבת האף והתמה אשר
 נתכה תמתי עליהם, וזהו מאמר (ישעי ס״ו)
 אמרו אתיכם שונאיכם מנדיכם למען שמי יכבד ד
 ונראה בשמחתכם גוי, כלומר כי הרשעי' תושבי׳
 עלבם שגס הם ישיגו מן הטוב הצפון לצדיקי׳, כי
 לולא הרשעי' לא הי׳ הקב״ה מתכבד במעשי
, ולכן ונראה  הצדיקי׳, וזהו למען שמי יכבד ד
 בשמתתכם, ט לולא רשעתם לא היו הצדיקי׳
 זוכי' אל הטוב ההוא, ע״ז אמר כי לא כן הוא רק
 והם יבושו, וכמאמר (שם ה׳) ותרבות מחים
 גרים יאכלו, א״כ עוד הדברי בהיפך, לא זאת לבד
 שלא ישעו מטובם של הצדיהי׳, אבל עוד זאת ג״כ
 ט כל טונם וסגולתם שנ הרשעים.עוא ליד
 הצדיקי', לק והם יבושו כמשפט המקוה לטוב

 ויבוא רע:
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) ט כל מתמדי ותענוגי העוה״ז  ובאה״ישמותט׳ נ
 לא יערבו אל נפש האדם בלתי טרם השיגו הדגל
 שהוא נכסף אליו, איל בהשיגו אותו ויהי׳ בידו
 זמן ידוע יופג ממנו ערבותו ולא ירגיש מאומה
 ממתיקותו, כי ק משפט התשיקה כי תתטסס
 באדם רק אחר ההעדר לא אתר המציאות, כי
 אחי אשר ישביע עצמו ממנו יהי׳ לזדא באפו,
 כמאמר (משלי טז) נפש שבעה תבום נופת, או
 אם יאכל תמיד מאכל אתד יקיץ בו, וכן בהיות
 אצלו כלי תמדה זמן כביר הלא כל אשר ירבו
 הימים יתמעט תשיביתה , לכן יערב האוכל רק
 אתר הרעבון, השתי׳ אתר הצמאון, העישר אתר
 העוני והדלות, לא כן התורה התמורה כי כל מה
 שתתוסף במציאות עוד יותר תתוסף התשוקה
 אליה, וכל מה שירבה מציאותה יתרבה חשיבותה,
, וכבר ז  כי דדיה ירוו נפש האדם דשן בכל ע
 המלץ הגאון בעל ספר הפלאה זצוק״צ על מאמר
 כלם ישבעו ויתענגו מטובך, ט מצד הטבע לא
 יהי׳ עונג בכל תענוגי העולם בלתי אתר ההעדר,
 לא אתר המציאות, כמאמר נפש שבעה תבום
 נופת, לא ק התורה כי גם אתר השביעה ימצא
 עונג רב וזהו כלם ישבעו ועכ״ז ויתענגו מטובך:
 הוא מה שאמרו זיל מדת בו״ד כלי ריקן מתזיק
 מלא אינו מתזיק, לא ק מדת הקב״ה מלא
 מתזיק, היינו התורה והמצות שהם מעדני הנפש
 בהם צא תגעל הנפש לעולם, אבל עיד בהיפך,
 כל עוד יותר שישביעו עצמם ממנה עוד יותר
 יתענגו, וכמו שהמליצותז״ל(בראשית רבה צ״ז)
 וידגו צרוב בקרב האק מה דגים הללו גדלים
 רמים וכיון שיורדת טפה אתת מלמעלה מקילין
 אותה בצמאין, כך ישלאל גדלים בתורה וכיון
 שהם שומעי׳ דבר תדש מן התורה מקיצי' אותו

 אמרו רבותינו דל(עירובין טא ל) מאי ד כתיב
 כישות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה
 יגיעות בשר, בגי הזהר בדברי סופרים כבדברי
 תורה, ושמא תאמר אם ׳יש צורך בהם מפני מה
 לא נכתבו עשות ספ-יםהרבה אין קץ ולהג הרבה
 יגיעות בשר, אמר רב פפא ברי' דרב אחא משמי׳
 דרבה בר עולא כל הלועג על דברי תכמיס נידון
 ביגיעת בשר, אמר לי רבא מי כתיב ולעג ולהג
 כתיב אלא אמר רבא שכל ההוגה בה טועם טעם
 בשר. והמאמר סתום וחתוס, מה מהתשובה יש
 בדברי רב פפא כל הלועג כוי על שאלת הגמרא
 אם יש צורך בהם מפני מה צא נכתבו, ורנא גם
 הוא לא היי קשה לו רק זאת מי כתיב ולעג ולהג
 כתיב, אבל אס הי׳ כתוב ולעג לא היי קשה עוד
לאי, אמנם נזכיר לזה מאמר א פ ו ה  מאימה ׳ ו
 התכם מכל אדם עיה (משלי י״ג) צדיק אוכל
 לשובע נפשו ובטן רשעים תתסר, ויש על מאמר
 זה באורים שונים איל אץ פותר אותו כפי הכוונה
 הנאותה אל חכם לבב כמוהו, אשר כל דבריו
 מלא אותם בתכמת ל3 ותבונה זכה דקה מן ׳הדקה,
 וכפי ההשקפה הראשונה מה השמיע אותנו החכם
 במאמר זה ובמה הבדיל את הצדיק מאת הרשע,
 שהצדיק אוכל לשובע נפשו, וכי הרשע אינו אוכל
 לשובע נפשו, הלא יאכל הרבה יותר מן הצדיק,
 אבל הסכת ושמע , כי דבר יקר השמיע אותנו

 התנה ע״ה במאמר זה:
 רבותינו דל אמרו(סיכה מ״ו) שלא כמדתברד
 מדת הקי׳ה, מדת בו״ד כלי ריקן
 מחזיק מלא אינו מחזיק, אבל מדת הקב״ה
 מלא מחזיק, ריקן אינו מחזיק, שנאמר והיי אס
 שמוע תשמעו, אס שמעת תשמע ואס לאו לא
 תשמע, וכבר מלתי אמורה בנאור דברים אלו



 חתימות הספר
 ד׳ כל ימי חיי, זה אשר השמיע אותנו החכם
 הניחר במאמרו הנז׳, צדיק אוכל לשוגע נפשו,
 ר׳׳ל היא ישקוד אחר דיר המענג אוחו גם אחרי
 שבעו, ובטן רשעי׳ חנקש לה עונג רק כאשר
 חחסר , כמשפט מדת בו״ד אשר כלי ריקן מחזיק,
 מלא אינו מתזיק, ומלת אוכל עומדת במקיס
 שנים, כמושך עצמו ואחר עמו, והמשך המאמר
 כך הוא, צדיק אוכל גם לשובע נפשו, כמשפט
 מדח הקב״ה מלא מחזיק, ובטן רשעים חבק ש
 אוכל רק כאשר חחסר, ריקן מחזיק מלא חיט
 מתזיק,*) ושמור הרברי׳. — ועילת הדבר, כי כבר

 קבלנו

 בצמאק, וזהו מאמר דהע״׳ה (תהלי׳ כ״ז) אחת
 שאלתי מאת ד אותה אבקש שבתי בבית ד' כל ימי
 חיי גי׳, כי כאשר ישאל אתד מתבירו מאכל טוב
 וערב הוא שואל קודם שיחן לו, אבל אחר אשר
 האכילו לשובע נפשו לא ישאל עוד, כמשפט מרח
 ירד כלי ריקן מחזיק מלא אינו מחזיק, אמנם
 התשוקה •לחורה ומצוח הנה אחר הלמוד תהיי
 החשיקה עוד עודפת על אשר היי משתוקק מתתלה,
 וגם כי ילמוד כל היום לא ישבע ויבקש וישאל
 עוד ייתר, חהי אחת שאלתי מאת ד׳ אשר אותה
 אבקש תמיד בלא שביעה, ומה היא שבחי בבית

 *) ובנביא (יואל ב׳) ואכלתם אכול ושבוע והללתם את שם ד׳ אלקיכם אשר עשה עמכם להפליא ולא יבושו
 עמי לעולם, הוראת מאמר אכול ושבוע מורה יפה על הכוונה הנז׳, שתעסוק בתורה ומצות, שזהו
 בהי' אכול ושבוע, היינו שאוכלי׳ אותו גם בעת השביעה, והללתס את שם ל׳ אלקיכס אשר עשה עמכם להפליא,
 ולהמתיק המאמר בשלמות נציע מאמר (פיכה נ׳׳נ) לעתיל מביא הקב״ה יצל הרע ושומנוו כו׳ הללו ביכים והללי
 בוכים , ואף הקב״ה תמה עמהס, שנאמר והי׳ כי יפלא בעיני שארית העם הזה גם בעיני יפלא, וכבי כתבנו
 בבאור זה באה״י שמות בסוף הספל [שוב לאיתי עתה שכבל זכה הלי׳יף ז״ל בזה] כי בכיית הצליקי׳ תהי׳ מסבת
 לאותם גולל ההר ישפעו גלעתס כי לא בכסם כבשו אותו, רק משמים השיגו עזרה, כמאמלם ז״ל (שם) יצרו
, לכן כאשל יחנלר אליהם זאת ובעיניהם  מל אלם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב׳׳ה עוזלו לא הי׳ יכול לו
, ולמען השקיט אותם ת ו כ ז ן ה ה מ מ ו א ם מ ה ר ל א ש ה לא נ ת לא ע ר ה מ ו ^ כ 5 ר י ״ ה $ י ו ש>ו ה ח ר ו 3 ג  יראו רב כסר ו
 מבכץתס יעשה הקב״ה א׳׳ע כמתפלא שנאמר והי׳ כי יפלא בעיני שארית העם הזה גם בעיני יפ*א, היינו כי
 מרוב חסדי* ית׳ יעשה את עצמו כאלו אינו יולע מזה, למען לא ירגישו הם כי מאיזו ית' הי׳תז זאת להם ,
 וילבלו על לבם כי הס בעצמם יליהם עשו להם תושיה [עיי למעלה סוף פקודי ותמצא ע״ז משל נמרץ] זהי
 שאמר ואכלתם אכול ושבוע, וכמו שביאלנו שזהו בתי׳ צליק אוכל לשובע נפשו, ל״ל כי ייחלו מעשיהם ועסקיהם
 אל הלבלים האלקיי׳, אשל הנפש תתענג בהם גם אחל השביעה, אבל הי׳ מקום לומל כי יש להולות אליו יח׳
 על נוובומיו עמנו רק בעניני עוה״ז, ולא על תולה ומצות, שהוא לבל התלוי בבסילת האלם, אמנם הלא באמת
, לכן יפה אמר והללתס את שם ל׳ אלקיכם, והאף אמנם  גם התורה והמצוה לולא הקב״ה עוזרו לא היי יכול לו
 כי נאמר גם בעיני יפלא, שההוראה מזה שהלגר תלוי בכה האלם, כי לולא p מה מקום להתפלא, לזה אמי
 אשר עשה עמכם 'להפליא, היינו כי בכוונה הוא עושה א״ע כמתפלא עמכם למען אשל ולא יבוסי עמי לעולם,
 והבן. — עולי מלבר בזה נבאר ג״כ מאמל צדיקי׳ נלמה להם כהל לשעים נלמה להם כסונו השעלה, אשל
 נתקשו׳ לבים על מציאות ענץכזה שני הפכים בנושא אחל, אבל נבאל תחלה מאמר (ישעיה הי) היי מושכי העון
 בחבלי השוא וכעבות העגלה -הניאה, ענין המשל אשל בחל להמשיל העונות אל העגלה והחבלים, לע כי היתה
 הכוונה בזה לענין גליל ויקר, כי יש בעל עגלה אשל בלצותי לאסול הסוסי׳ בעגלה, ימן מל הסוס אוכף גלולה
 וכבלה, ומזלמניס סוסים אשר בעת יבוא אליהם העגלון לאסרם ויאבה להכניס ראש הסוס בלבי המוכן לזה,
 יכילו הסופי׳ את מעשה העגלון אשל יעשה למו, וע׳׳י נתינת האוכף וכבלות האוכף מצל עצמו ימאסו עי׳׳ז מהכניס ראשם
, כי ישמנו במו שלעת, וחובל ישמן מפני עול, אבל יש מבעלי עגלות אשל יאסלו הסוסי' ע״ל אחל, בלא אוכף  מ
 מלא מרדעת, אבל ישימו על הסיס סבלים ומיתלים לקים ממולאים בנחושת קלל, על כי ישיש לקלאת מתג
 יים־ן עליי / ואין בו כגלות. על גופו כל מאומה, ומאין או אישוא ילע הסוס וירגיש אשר בצל השני מן החבלים
 והמיתרים •קשורה בהם עגלה טעונה אבנים ועפר משא לעיפה, הוא הלבד בהסוטאי׳ כ׳ יש חוטאי׳ עושים נאצות
 גלולות גלב חורש ־ מחשבות און הגנוב רצוח כוי, ויש אשר ירגישו בגנות המעמיס הרעים האלה, ולא נאוה
 להם להתמכי אל עניני׳ פחותים כאלה, אבל היצה׳׳ל יבקש אליהם ערמה אחרת ׳ יסיר מעליהם ומנגל עיניהם

 האוכף



 חתימת הספר פג
 קנלנו מפי תז״ל אין כל חדש חחת השמש הא לו איך צפור יוצא ממנו ושר נשירים ומנגן, וכל
 בתורה שהיא למעלה מן השמש יש חלש, כי כל זה עשה האנ למען לא ימאס נו הנער ויהי'אצלו
 מה שיעסוק בה יותר ימצא בה תלש, וימצא יום בכל יוםכלבר תלש, גם כי באמת אין בו חלשות,
 יום חלשוח נוספוח, אשר ע״כ אמרו חכמינו כי כל אלה כבר נעשו בו בעת נעשה הזייגר, גם
 ז״ל(ברכות ס״ג ב׳) הסכת ושמע ישראל היום אח הזהב והכסף והכלי שיר, עכ״ז יען אשר כל
 הזה נהיית לעם וכי אותו היום נתנה התירה אלה לא יתגלו לפניו רק אתת לאתר., יהי' אצלו
 והלא סוף ארבעים שנה הי׳, ללמלך״שחביבה נכלשעהכלברתלש, הוא הלבר בהתירה התמולה,
 תורה על לימליה בכל יום כיום שנתנה בו תירה . כי אס היי כתוב בה כל מה שעתיל להתחלש
 מסיני, ר״ל כמי שביום שנתנה מסיני היתה בתורה ולאי מאז נתנה ועל עתה כבר היהה
 חלשה כן ימצאו לימליה בעבר פניה בכל יום פנים כלבר ישן נושן, הוא שאמר שהע״ה (משלי נ׳)
 חלשות, ומי כהחכם ית' יילע פשר לבר שנתן בני אם תקת אמרי ומציתי תצפין אחך להקשיב
 החורה לישראל ממש עייל האב שהביא לבני זייגר לחכמה אזנך, אז, תטה לבך לחבונה, ר״להתורה
 יקר, יהי׳ לואג עליו אולי ברבות הימים אחר עצמה היא תביאך ותטה את לבך אל התבונה,
 אשר ™ * ימ'אנ» אי״י לשליפהי ויפסידהו, [יאות תי״ו במלת תטה אינה ניכתלזכר רקגסתר
 אמר ל נו ראה ומהר שלח לפתית איתי בשים לנקבה] כמשפט אל הבא לטהר כי׳, כי אם לבינה
 אופן יכן הי ובמשך עשרה ימים הרגיש האב תקרא לתבונה תתן קולך, ר״ל אם אתה הכינות
 בבני שכבר נמאס הזייגר בעיניו, כמשפט לבר לבך לקרוא ולבקש 'רתמים גל עיני ואביטה
 ישן, הלך האב ויפתת את הזייגר, והנער ראה נפלאיתגי', אז, אם תבקשנה ככסף, בתתלה לא
ו יבמה שבתיכי מראית נאוח על קירוח היחה אצלך בחשיבות מופלג רק כסף, אבל  ני יש 3
 ביחו פנים ואחור ומזהב טהור וימצא תן גדיל תלע כי את״כ ונמט״ינים תתפשנה, ני תתוסף
 בעיניו גס הפעם , ויאהבהו מאד ולימים עוד השגתך בכל פעם יותר, והטעם׳ כי אז תבין
 שבעה ראה האב כי הנער חוזר ומואס בו, וילך יראת ד׳ ודעת אלקים תמצא, וכל מה שתחוסף
י ל י ^ כ מ א ה ן ק ן ש ת ף ה 0  ויפחת גם הארגז הפנימי וראה בחוכו חלקיו ההשגה כן חחו
 וגלגליו כמעשה האופן בתוך האופן, פעם הראה חכמה , לא אמר נתן חכמה י בזמן העבר, אבל

 יתן

 האוכף והמרדעת, אבל ישים להם מיתרים דקים להתהדר ולהתפאר במו לכבוד ויקר, היינו להחשיב עצמו גדול
 במעלה נגד חבילו, עד כי יש לו להיות נרשם במעלתו ולהתייחד בתהלתו, עד כי הוא באחד ואין דוגמתו,
 ובקצה השני נקשר עגלה מלאה משאות טעונות הרבה מאד, ונגד עיניו אינו רואה מאומה, כי כבר קבלנו
 (סוטה ה׳) כל מי שיש בו גסות הרוח כאלו עונד ע׳׳ז, שכור שמתפלל כאלו עובד כו׳ (ברכות ל׳׳א בי), כל
 הכועס כאלו כר (נלרי׳ כ״ב), המספר לשון הרע כאלו כפר בעיקר(עירוכין ט׳׳ו), המלבין פני מפירו כשופך למים
 (בבא מציעאנ״סא׳), המחליף בלבולו כאלו כו׳(סנהלרי׳ צ״ב), וא״כ הכעס או הגאוה את אלה עשה מזלון לבו
 ומם לוחו ונלאה* בעיני בני אלם קטן ולק מאל, עד שאמרו מאבק לה״ר אין אלם ניצול בכל יום (בבא בתלא
 קס׳׳ד) ובענין החטא הגדול הנמשך לו מאחוליו הוא שוגג, ממש כאשר ילמה הסוס כי אינו נושא לק החבלים
 והמיתרי׳ אשר על כתיכו, ובבלי דעת הוא מושך אחריו משאות גדולות עגלות טעונות, כן האדם אינו מרגיש לק
, וזהו הוי מושכי העון בחבלי השוא, אמנם מאחוריו וכעבות  היותו נושא משך הגאוה והתפארת או מעט כעס
ר בענין  העגלה חטאה, כלומר אל העין הזה נצמד לו חטאה גדולה עון ע״ז. — ומעתה כבר יצא לנו פשר מ
 מאמר הנזי, צדיקים נדמה להם כהר רשעים נדמה להם כמוט השערה, ושני הפכי׳ בנושא אחד איככה יזדמן,
 ולללכנו יתכן. כי הצדיקים מרגישים משא הנמשך מאחריהם משא לעיפה, והרשעים בחסר לב אינם מרגישים

 בהנמשך כל מאומה ואשל לנגד עיניהם יחשבוהו כחוט השערה.



 חמימה הספר
 ובהקדמה לפי* המשנה [סדר זרעים] ודל ואם
 תביט אותו על פשוטו תראה גו ענינים י רחוקים
 מן השכל כי; אכל עשו דבר זה לענינים נפלאים,
 א׳ ללטוש רעיוני התלמידים וללבב לבותם כוי י
 ב׳ כדי לעוור עיני הכסילי׳ כי כמאמר(משלי כ״ג)
 באזני כסיל אל תדבר פן יבוז לשכל מליך, אף־
 אתה אמ*ר כי הטעם האי. הלא הוא נזכר במאמר
 רבא , שכל ההוגה בה טועם טעם נשר, והטעם
 הב׳ של הרמב׳ים ז״ל נכלל במאמר רב פפא, והענין

 נכבד למבין:
י הדנרי׳ והאמת האלה יתבאר לנו מאמרם ח א  ו
 ז״ל בחתימת ספר במדבר, אמר הקב״ה
 בעולם הזה עיי עונות גלו ונתפזרו בשערי הארץ,
 אבל לעתיד לבוא אס יהי׳ נדחך נקצה השמים גוי
 וכן ישעי׳ אומר ופדויי ד׳ ישובץ ובאו ציון ברנה
 ושמחת עולם על ראשם פשק ושמחה ישיגו
 ונסו יגין ואנחה. ועם דרכנו יתבאר גס כן
 מאמר (תהלים צ׳) שבענו כבוקר חסדך ונרעה׳
 ונשמחה בכל ימינו, שמחנו כימות עניתט שטת
 ראינו רעה יראה אל עבדיך פעליך והדרך על
 בניהם, באור זה כי כבר נתבאר אשר ארץ ישראל
 טובה ילטף ולנפש, לגוף כי הלא היא ארץ זבת
 חלב ודבש, ולנפש מצד היותה ארץ קדושה , אשר
 בה משכן״החכמה והקדושה והנבואה ורוח הקידש,
 וכמאמר (ישעי׳ ב׳) כי מציוץ תצא תורה ודבר ד׳
 מירושלים, ומעתה התיוק נא כי ישיבת ישראל
 בארץ ישראל לא היתה בבחי׳ אחת אל כלס, כי
 אותם אשר כל מגמתם להשיג תאותם, וכל חפצם
 הי׳ בתעניגי העוה״ז, הגה הם השיגו תעניגיהם
 לכל חפציהם• בעת בואם'אל אי! ישראל, כי
 כאשר טעמו מטוב הארץ את ערבות ומתיקות
 פירותיה ושאר תעניגי הגיף א£ר בה בהפלגת
 ערך מכל ארצות זולתה יאורו עיניהם, וישמחו
 כי ישתיקי לאכול לשבעה ולמלא כריסם מחלב
 הארץ, אמנם ברבות הימים ובסגית הזמנים אחר
 אשר אכלו וישבעו מאד, הנה שבו התענוגי׳ האלה
 והיו כאין בעיניהם , כמשפט לתענית הגוף שאין
 ערבות במציאותם טא אחר העדרם, בעוד

 שהאדם

 יתן וישפיע תמיד אל כל השוקד אחריה, ומפיו
 יגיע אליהם דעת ותבונה, יצפון לישרים תושיה,
 כלומר הצפין ית׳ והסתיר תכמת התורה לבלי
 תתגלה כ״כ על נקלה רק אל אותו שיעמול בה
 ויבקש רתמים על השגתה, וביאר הטעם, כי
 אבוא חכמה בלבך ודעת לנפשך ינעם', כלימראם
 רק אתר מרבית העמל והיגיעה תבוא החכמה
 בצבך אז ודעת לנפשך ינעם, כלימר ינעם ויערב
 לו כל דבר בעת ישיגהו מחדש לא כן אם הי׳ נכתב
 בתורה מבואר כל הדברי סיפרי׳ וכל עמקי שפיני
 טמוני אוצרותיה מה שעתיר להתחדש בה , כבר
 הי׳ קרה אותה כמקרה כל דבר ישן, והיו בני
 אדם מלעיגי׳ על דברי תורה כמו שמלעיגי׳ על
 המאכל שמורגלי׳בו, כמאמר (הושע ח׳) אכתוב
 לו רובי תורתי כמו זר נחשבו, כלומר אס הי׳
 הכל מבואר עד שלאי ישאר אל הלומד לחקור
 במצפיניה ולהעמיק כמאמריה להחחדש לי חדשים
 לבקרים כבר היתה לזרא בעיניו, (עי׳ שמות רבה
 כ׳ז) לא כן עתה נאמר עליה (משלי ה׳) דדיה
 ירווך בכל עת באהבתה תשגה תמיד, וכאמרם
 ז״ל(עירוביןנ״ד בי) מה הדר הזה כל זמן שהתינוק
 ממשמש בו מוצא בו טעם, אף דברי תורה
 ט׳ t לכן באהבה תשגה תמיד, גס בכל יום
 מימים הבאים תהיי בעיניך כתדשה, מפגיהתדשו׳
 והנצו רות אשר יתגלו לעיניך בתמידות , ומעתה
 התבונן גא כי רב פפא ורבא לא פליגי בפירוש
 הכתוב, בלתי ט רב פפא מפיש שהכתוב אומר
 קצה החסרון, שע׳׳כ לא נכתבו ט אס היי הכל
 מבואר כבר היתה כדיוטגמא ישנה הבלתי חשובה
 למאומה, והיו מלעיגי' עליה, כמאמר הושעהגז׳,
 אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו, רק רבא
 פריך לי• מי כתיב ולעג ולהג כתיב, ע׳יכ צידד
 לבאר כי הכתוב מדבר מעטן המעלה, לא מעטן
 החסרון אס הי׳ הכל מבואר ׳ ואמר ט. הלא עתה
 יש מעלה שכל ההיגה בה טועם טעם בשר, והיא

 חביבה אצל לומדיה כבשעה ראשונה:
 ואחה קורא נעים שא נא עיניך וראה מה שכתב
 י הרמב״ם דל במורה נבוכים [בעי׳א מראשון]



 חתימת הספר פד
 שהאדם ריק מהם ומתאוה להם, לא נץ אחר ז״ל(סוטה מ״ט אי) מיום שחרב 3יח המקדש אין
 שהשביע נפשו והורגל בהם יהיו לו לזרא, והנעל לך יום שאין קללתו מרובה מחגירו, ומכש״כ מדה
 ינפשו בהם, כמאמר הגז׳, נפש שיעה הבוס טובה מרובה כיי, ראוי שתהיי השמחה ג״כ בדרך
 נופת, וא״כ אצליהם היתה ארץ ישראל בבתי׳ כלי זה שהתוסףותתתדש עלינו השמחה יום אתר יום,
 ריקן'מחזיק, מלא אינו מהזיק, אמנם אותם אשר וזהו יראה אל עבדיך פעליך, וגם והדרך על
 כל ישעם וכל חפצם הי׳ לשבוע נעימוח ,- עוז - בניהם, כי דור לדור ישבח מעשיך על תוספת
 ותעצומות, לחזות בטעם ד׳ ולהתעדן בזיו הרוחני הוד והדר אשר ישפיע אליהם לאין תכלית [ועי׳
 אשר יציץ ויופיע מקרני אור קדושתה, הלא מ״ש למעלה פ׳ שלח בבאור דברי המדרש בראשונה
 אצליה׳ העניןבהיפך, מלא מחזיק ריקן אינו מחזיק, היו הכל מתאוים ליכנס לארץ טי], וזהו מאמר
 וכל אשר ירבו הימים ויאריכו, עוד יותר יוסיפו תה המדרש שלפנינו, אמר הקב״ה בעוה״ז ע״י עונות
 כחם בשלמות נפשם וירגישו יותר בטעם זיו הארץ: גלו ונתפזרו ט׳, כי ע״י שהיו להיטי״ ־אתר התאוה,
 ואולי זה הוא מאמר אדונט מרע״ה (עקי) ארץ הנה ברבוח הימי׳ נתמעט חשיבות א״י בעיניהם
 v אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, כלומר וגרי עונות גלו ונתפזרו, אנל לע״ל כוי ופדויי ד׳

 לא שיערב לך אכילהךבעבור תשיגנו אחר ההעדר ישובון ובאו ציון ברנה ושמתת .עולם על ראשם,
 ואחר הרעבון ועציון גדול, לא כן כ״א לא החסר כלומר לא שמחה תאונית, שיש .לה קץ ותכלה
 כל בה גו׳ ואכלת ושנעת וברכת את ד׳ אלקיך על אחר ההרגל, כי אם שמתת עילם תהי׳ על ראשם,
 הארץ הטובה אשר נתן לך, וגס השביעה לא י היינו שמחה על שלמות רותטי ונפשיי, וזהו ששון
 תקלקל התעטג, כי גם אחר השביעה ימלא פיך ושמחה ישיגו, ההבדל בין ששון ושמתה י מצאתי
ד הגר״א מווילנא נ״ע בספר דבר אליהו י א  תודה וקיל זמרה לברך על הארץ הטובה, וכמאמר מ
 הנז׳ כלס ישבעו, ועכ״ז ויתענגו מטובך, וזה (איוב ג׳) השמחים־ אלי גיל ישישו גי', הנה מאמר
 מאמר״(מבו>*)'הגדתי היום לד׳ אלקיך כי באתי ששק יתכן בהיות הדבר עומד על גמר טובו ושלמות
 אל הארץ,. כלומר ט הנני בבחי׳ מלא מחזיק , פעולתו, כמאמר שמתים בצאתם וששים בבואם,
 ויערב עלי נועם הארץ בכל פעס יותר, ובכל שעה ר״ל ישמחו בצאתם להאיר על הארץ ולחדש אורם,
 אני אומר עתה באתי אל הארץ, כי הוא רואה. ט מאמר שמתה הוא בעת שנתחרש הדבר, וששים
 ומרגיש בה כהרואה פנים חדשות, וזהו הגדתי בבואם, היינו בהיות השמש כבר במערב אז ישישו
 היום גו׳ ט היא,ערבה עליי כאלו עתה. באתי;;. ;1שגמרו פעולתם הטוב ט׳ע״ש, כענק שביאר החכם
 וזהו ענק בקשתנו שיענו בבוקר תסדך,־ והתסד מהדי אלבו ז׳יל מאמר(תהלים ע׳) ישישו וישמתו
 לא יופג טעמו בהמשך הימים, אבל ונמנה בך כל מבקשיך, גם אתר המשוש עוד ישיגו שמתה
 ונשמתה בכל ימיט, כמ״ש בבאורי רביני הגאון יום אתר יום, וביאר הסבה אל התחדשות השמתה
 מווילנא טע (משלי כ״ג) ויולד חכם ישמח בו, ואמר ויאמרו תמיד יגדל אלקי׳, דל כי יום אחר
 שמחה הוא בדבר שנתחדש, וכאשר יוליד תכם יום תתוסף השגתם יותר בהשגת אלקותו ית׳,
 המחדש חידושי׳ תמיד בתורה, ישמת בו האב ויאמרו תמיד יגדל אלקים מעל לגבול אשר השגנו
 שמחה חדשה בכל פעם, וזהו ונרננה ונשמחה אתמול, וזהו ששון ושמחה ישיגו, וכמאמר הגז׳
 בכל ימינו, יום אחר יום נשמח שמחה חדשה, מדת הקב״ה מלא מחזיק, ואתה ד' האר עינינו
 וזהו שמתנו כימות עניתנו גו׳, ר״ל כמו אשר בימי כתורתך, וציה עלינו ברטתיך, ונגילה ונשמחה

 אבלנו הי׳ היגק נתוסף יום אחר.יום, כמאמרם . בישועתך, אמן:
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ה ר ה ז  א

 ירעו בית ישראל כלס, כי מיזהריס אנחנו בלי להסיג גבול עילם, שלא לשליח יד בעולתה, לבז
 ולמשיסה, ולמה זה יתתמקין, המזיק בידים או גס הגידם בניזקין, כי נזדמנו מרימי יד פרצו
 גדר גדרה תורתנו הקדושה, אשר אררם ד׳ ית׳ ארור משיג גבול רעהו, ומי התיר זאת אל המדפיסים
 לשוב להדפיס ספר אהל יעקב בראשית וספר שמות , ושתים רעות עשו, א׳ במה שעשו זאת בלא
 רשיתי, שנית כי אס היו מודיעים אותי הייתי נותן על ידםיההגהות והתיקוגים לתקן השגיאות אשר
 נפלו בראשונים, והס הוסיפי שגיאות על שגיאות, עד כי הפרו^מרובה כוי, לכן אחי ועמי זכרו נא
 זכרו תורת משה קהלת יעקב, ושאו עיניכם וראו כי כמה גאוני עולם מתזיקים גי לאסור איסר על
 כל המדפיסים, וגס אנכי אמלא פי ואומר שאין אני מרשה לשום אדם להשיג להעלות ספר אהל
אותו שיהי׳ לו רשות מידי, או  יעקב על מכבש הדפוס, לא מקצתם, ולא כלם, גס לא אתד מהם, בלת̂י
 •מיד ב״כ, מיום דלמטה והלאה, לא מיום דלמטה ולפניו, ואני אוסר מהיום על כל המדפיסים בין
 במדינה זאת בין במדינה אתרת, והעובר על דברי לטרקי׳ תיוי׳ דרבנן דלית ליי אסותא, ולהשומע ינעם

 יום ד׳ א׳ דר׳׳ס אייר מרי״5ו ס״ק מעזריטש.
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